
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা িসিাম্বসর অম্ব াগে পবরম্বিে সংক্রান্ত অবভম্ব াম্বগর িোপাম্বর আিাসর্ িেিস্থাপর্া 

সংস্থায় তদন্ত িাডাম্বত রাম্বের এম্বেবিগুবলম্বক বর্ম্বদন ে দদর্  
  

গত অম্বটািম্বর ছারম্বপাকার উপদ্রি এিং মাদক সংক্রান্ত অপরাম্বের অবভম্ব াগ পাওয়ার পর 
গভর্নর পাাঁচ স্টার মোম্বর্েম্বমম্বের বিরুম্বে তদন্ত করম্বত রােে সংস্থাগুম্বলাম্বক বর্ম্বদন ে দদর্  

  
দকাম্পাবর্ পবরচাবলত চারটি অবতবরক্ত ব্রঙ্কস ভিম্বর্র িাবসন্দাম্বদর অবতবরক্ত অবভম্ব াম্বগর পর 

গভর্নর ওই তদন্ত প্রবক্রয়া সম্প্রসারম্বের ের্ে রােীয় সংস্থাগুম্বলাম্বক বর্ম্বদন ে দদর্  
 

রােে স্বাস্থে দপ্তর (State Health Department) পবরম্বিেগত স্বাস্থে সমীক্ষা সম্পাদর্ করম্বছ  
 

ভাডা দ্বারা বর্য়বিত অোপার্ন ম্বমেগুম্বলা  থা থভাম্বি রক্ষোম্বিক্ষে করা হম্বে বক র্া তা তদন্ত 
কম্বর দদখম্বছ রাম্বেের শুল্ক প্রোসর্ অবেদপ্তর (State Office of Rent Administration)  

  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা জীবর্যাপমর্র অ্গ্রহণমযাগয পররমবমের বযাপামর আরও অ্রভমযাগ পাওয়ার 
পর আজ ব্রঙ্কস-এর একটি হাউরজিং মযামর্জমমন্ট ককাম্পারর্, ফাইভ স্টার মযামর্জমমমন্টর বযাপামর 
রাজয সিংস্থাগুম ামক তদন্ত বাডামর্ার রর্মদনে রদময়মের্। গত অ্মটাবমর োরমপাকার উপদ্রব এবিং মাদক 
সিংক্রান্ত অ্পরামের অ্রভমযাগ পাওয়ার পর গভর্নর পাাঁচ স্টার মযামর্জমমমন্টর রবরুমে তদন্ত করমত 
রাজয সিংস্থাগুম ামক রর্মদনে কদর্। এখর্, অ্র্য চারটি পাাঁচ তারা ভবমর্ ভাডামেমদর োরমপাকা, োাঁচ, 
বর্যা, বযাবহামরর অ্মযাগয র ফে এবিং রর্রাপত্তা সিংক্রান্ত অ্র্যার্য অ্রভমযামগর জবামব — গভর্নর 
রাজয সিংস্থাগুম ামক পররচা র্ সিংস্থা দ্বারা পররচার ত সক  ভবমর্ তদন্ত প্ররক্রয়া সম্প্রসারমণর রর্মদনে 
রদমের্।  
  
"এসব র্তুর্ অ্রভমযাগ গুরুতর ও অ্গ্রহণমযাগয। ককউ-ই এই পররমবমে বসবাস করমত চায় র্া 
এবিং আরম সিংরিষ্ট রাষ্ট্রীয় সিংস্থাগুম ামক এই ককাম্পার্ীর দ্বারা পররচার ত সক  রবষময় তদন্ত প্ররক্রয়া 
সম্প্রসারমণর রর্মদনে রদরে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যরদ সতয হয়, তমব আমরা এই পরররস্থরত 
প্ররতকামরর জর্য আমামদর ক্ষমতার মমেয থাকা সক  পদমক্ষপ গ্রহণ করব এবিং বারডমত কফার্ 
করার জর্য একটি রর্রাপদ ও উপযুক্ত জায়গা আমে তা রর্রিত করমত রর্উ ইয়কন বাসীমদর সাহাযয 
করুর্।"  
  

https://www.nydailynews.com/new-york/ny-five-star-section-8-stagg-bronx-bed-bugs-20191103-rlxbletbx5g6lopikmzqhs6yai-story.html


 

 

গত মামস, স্বাস্থয সিংক্রান্ত অ্রভমযাগ পাওয়ার পর স্বাস্থযগত মার্ রর্রিত করমত গভর্নর রাজয স্বাস্থয 
অ্রেদপ্তরমক (Department of Health, DOH) প্রথম ব্রঙ্কস ভবমর্ একটি পররদেনর্ দ  পাঠামর্ার 
রর্মদনে প্রদার্ কমররেম র্। এোডাও, গভর্নর রাজস্ব প্রোসমর্র রাজয দপ্তমর রর্মদনে রদময়মের্ 
অ্যাপােন মমন্ট কমমেমের ভাডা-রর্য়রিত ইউরর্েগুম া যথাযথ রক্ষণামবক্ষণ করা হমে রক র্া, তা 
তদন্ত কমর কদখমত; যরদ তা র্া হয়, তমব কসই ভবমর্র মার ক রাজয রাজস্ব আইর্  ঙ্ঘমর্র 
অ্পরামে দরিত হমত পামর। উপরন্তু, গভর্নর এই এমজরিগুর মক ভবর্ পররচা র্ সিংস্থা, ফাইভ স্টার 
মযামর্জমমন্ট এবিং সামারজক কসবা প্রদার্কারী একারেয়া কর্েওয়ামকন র (Acacia Network) রবষময় 
সুপাররে কমর এর সামথ জরডত কযমকার্ অ্র্যাময়র রবষয় উন্মুক্ত করমত মহাপররদেনক এবিং উপযুক্ত 
আইর্ প্রময়াগকারী সিংস্থামক রর্মদনের্া রদময়মের্। কযমহতু এই ভবর্ সিংক্রান্ত রামষ্ট্রর ককামর্া চুরক্ত কর্ই, 
অ্যাকারসয়া কর্েওয়াকন  অ্থবা ফাইভ স্টার মযামর্জমমমন্টর সমে এর অ্র্যার্য সম্পকন হীর্ চুরক্ত থাকমত 
পামর। ব্রঙ্কস ভবমর্ মাদক সিংক্রান্ত অ্পরামের অ্রভমযামগর বযাপামর NYPD-এর সমে কযাগামযাগ 
করমে রাজয পুর ে। 
 
এোডাও গভর্নর কুওমমা সমাজমসবা প্রদার্কারী সিংস্থা, অ্যাকারসয়া কর্েওয়াকন  এবিং মযামর্জমমন্ট 
ককাম্পারর্, ফাইভ স্টার মযামর্জমমমন্টর সমে রামজযর চুরক্ত ও রামজযর অ্থনায়র্ খরতময় কদখার জর্য 
সিংরিষ্ট সিংস্থাগুম ামক রর্মদনে রদময়মের্। এমজরি তদন্ত কমর রাষ্ট্রীয় ড ামরর অ্পবযবহার অ্থবা 
অ্র্যার্য দষু্কমন উদ্ঘাের্ করম , মহাপররদেনক অ্থবা যথাযথ আইর্ প্রময়াগকারী সিংস্থার কামে এ 
বযাপামর সুপাররে করা হমব।  
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