
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা িসিাসম্ব াগেতার বিধ সর্দপত্র ছাডা িাবডওয়ালাম্বদর িাবড ভাডা সংগ্রহ করা 

বর্ম্বেধ কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বছর্  
  

কুওম্বমা: "প্রম্বতেক বর্উ ইয়কন িাসীরই িসিাম্বসর জর্ে িাবড বহম্বসম্বি একটি বর্রাপদ সম্বতােজর্ক, 
সাশ্রয়ী স্থার্ প্রাপে। এই র্তুর্ আইর্টি এই মহার্ স্টেম্বের প্রবতটি স্টকাম্বে বর্উ ইয়কন িাসীর জর্ে 
সমার্ সুরক্ষা বর্বিত করম্বত সাহা ে কম্বর এিং  ারা বর্ম্নমাম্বর্র আিাসর্ স্টেম্বক মুর্াফা করম্বত 

চাইম্বছ এমর্ সিাইম্বক বচরতম্বর জিািবদবহতার অধীম্বর্ আর্ম্বি।"  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ বাড়িওয়ালামের জর্য বসবাসম াগযতার ববধ সর্ে বযতীত ভািা 
সংগ্রহ বা ভািা র্া দেয়ার কারমে উমেে প্রড়িয়া চাড়লময়  াওয়ামক ড়র্ড়িদ্ধ কমর আইমর্ 
(S.2576/A.1646) স্বাক্ষর কমরমের্। এই আইর্ বসবাসম াগযতার ববধ সর্ে দর্ই এমর্ দকামর্া 
আবাসস্থমল ভািাটিয়া এবং মাড়লকমের থাকামকও ড়র্ড়িদ্ধ কমরমে। 325,000 জমর্র চাইমত কম 
জর্সংখ্যার শহরমক আওতাভূক্ত করার উমেমশয এই আইর্ ড়বেযমার্ আইর্মক সম্প্রসাড়রত করমব। 
আইর্টি অ্ড়বলমে কা নকর হমব।  
  
"প্রমতযক ড়র্উ ইয়কন বাসীর বসবামসর জর্য একটি ড়র্রাপে, সাশ্রয়ী স্থার্ প্রাপয," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই র্তুর্ আইর্টি এই মহার্ রামজযর প্রড়তটি দকাোয় র্তুর্ ইয়কন ার জর্য সমার্ সুরক্ষা 
ড়র্ড়িত করমত সাহা য কমর এবং  ারা এক সময় ড়র্ম্নমামর্র হাউড়জং দথমক মুর্াফা করমত চাইমের্ 
তামের জবাবড়েড়হ করমত হমব।"  
  
স্টসম্বর্ের জামাল টি. স্টিইবল িম্বলর্, "সাশ্রয়ী আবাসর্ আমামের দেমে একটি িমবধনমার্ সমসযা হময় 
োাঁিামে। ধারাবাড়হকভামব আমরা দেখ্ড়ে দ  দশাচর্ীয় এবং অ্ড়র্রাপে অ্বস্থায়, এবং ড়কেু ড়র্ড়েনষ্ট 
দক্ষমে অ্ববধ বাসাবাড়িমত, বাড়িওয়ালারা ভািাটিয়ামের কাে দথমক অ্ড়তড়রক্ত ভািা ড়র্মে। আমার 
ড়বলটি বসবাসম াগযতার সর্ে বযতীত বাড়িওয়ালামের ভািা সংগ্রহ করামক ড়র্ড়িদ্ধ করমব। 
ভািাটিয়ারা সমতািজর্ক ও ড়র্রাপে আবাসমর্ বসবাস করমে এটি তা ড়র্ড়িত করমব। এই ড়বলটির 
অ্র্ুমমাের্ ড়র্ড়িত করার উমেমশয ড়বলটিমত স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নর কুউমমা, সংখ্যাগড়রষ্ঠ দর্তা 
েুয়ার্ন -কাড়জন্স এবং ড়িকার ড়হড়েমক, এবং অ্যামসেড়লমত এই ড়বলেমক িন্সর করার জর্য 
অ্যামসেড়ল সেসয পামমলা হান্টারমক তার দর্তৃত্বোমর্র জর্য আড়ম ধর্যবাে জার্ামত চাই।"  
  
অোম্বসেবল সদসে পাম্বমলা স্টজ. হান্টার িম্বলর্, "ভািাটিয়ামের কখ্মর্াই জীবর্ াপমর্র ড়র্ম্নমার্ ও 
ড়বপজ্জর্ক অ্বস্থা গ্রহে করা উড়চত র্য়। বসবাসম াগযতার সর্মের অ্র্ুপড়স্থড়তমত ভািা সংগ্রহমক 



 

 

ড়র্ড়িদ্ধ করার মাধযমম, আমরা ভবর্ ড়র্রাপত্তামক প্রমোের্া ড়েড়ে। মাড়িপল দরড়সমর্ন্স আইমর্ 
(Multiple Residence Law) এই ড়বধার্ সংম াজর্ করার মাধযমম এই সাধারে জ্ঞার্ পদ্ধড়তটি 
এখ্র্ দেে জমুি শহরগুমলামত প্রম াজয হমব।"  
  
2019 সামলর 14 জরু্ গভর্নর কুউমমার স্বাক্ষড়রত সুেরূপ্রসাড়র ভািাটিয়া সুরক্ষার উপমর ড়ভড়ত্ত কমর 
এই আইর্ বতড়র করা হময়মে। 2019 সামলর বাসস্থামর্র স্থায়ীত্ব এবং ভািাটিয়া সুরক্ষা আইর্ 
(Housing Stability and Tenant Protection Act) র্ামম পড়রড়চত, গভর্নমরর র্যায়ড়বচার 
কা নসূড়চর এই সংস্কারগুমলা, লক্ষ লক্ষয ড়র্উ ইয়কন বাসীর জর্য সাশ্রয়ী বাসস্থার্ সুরড়ক্ষত কমর দেমের 
ইড়তহামস সবনাড়ধক আগ্রাসী ভািাটিয়া সুরক্ষা আইমর্ পড়রেত কমরমে।  
  
বহু বাসস্থার্ আইর্ (Multiple Residence Law) এবং বহু আবাস আইর্ (Multiple Dwelling 
Law) অ্র্ু ায়ী বসবামসর অ্র্ুমড়ত দেয়ার পূমবন ভবর্ মাড়লকমের বসবাসম াগযতার সর্ে থাকমত 
হমব। বহু বসবামসর আইর্টি 325,000 বা তার কম জর্সংখ্যা থাকা শহরগুড়লর দক্ষমে প্রম াজয। 
ড়র্উ ইয়কন  ড়সটিমত, বহু আবাস আইর্ বতন মামর্ মাড়লকমক ভািা আোয় ড়কংবা ভািা র্া দেয়ার 
কারমে উমেে করামক ড়র্ড়িদ্ধ কমরমে দসই সমময়  খ্র্ আবাসস্থলটি বসবাসম াগযতার শতন াবলীর 
সর্ে লঙ্ঘর্ কমর েখ্লকৃত রময়মে। বসবাসম াগযতার শতন াবলীর সর্মের লঙ্ঘর্ এবং আবাসস্থল 
বসবামসর জর্য উপ কু্ত ড়কর্া তা ড়র্ড়িমত সাহা য করায় এই আইর্টি েইু আইমর্র মমধয সামঞ্জসয 
প্রোর্ করমব।  
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