
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/13/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা িেিস্থাপক ককাম্পাবর্ কর্তন ক কেখাম্বোর্া করা হাউব িং কমম্বেম্বে ভাডাম্বেম্বের 

বিরুম্বে উম্বেম্বের হুমবকর খির র্েম্বের বর্ম্বেন ে বেম্ব়েম্বের্ যা ইম্বর্ামম্বযে িসিাম্বসর 
অগ্রহণম্বযাগের্ার  ম্বর্ে র্েম্বের অযীম্বর্ রম্ব়েম্বে  

  
এই মাম্বসর শুরুর বেম্বক, গভর্নর ফাইভ স্টার মোম্বর্ ম্বমম্বের (Five Star Management) বিরুম্বে 
র্াম্বের দ্বারা পবরচাবলর্ অসিংখে বিবডিংম্ব়ে োডম্বপাকার উপদ্রি এিিং মােক সম্পবকন র্ অপরাম্বযর 

অবভম্বযাম্বগর পম্বর র্েে শুরু কম্বরম্বের্  
  

কস্টম্বের স্বাস্থে েপ্তর (State Health Department) পবরম্বিেগর্ স্বাস্থে সমীক্ষা সম্পাের্ করম্বে  
 

ভাডা দ্বারা বর়্েবির্ অোপােন ম্বমেগুম্বলা যথাযথভাম্বি রক্ষণাম্বিক্ষণ করা হম্বে বক র্া র্া র্েে 
কম্বর কেখম্বে রাম্ব ের শুল্ক প্রোসর্ অবযেপ্তর (State Office of Rent Administration)  

  
কর্ো পবরম্বেিা এিিং সহা়ের্া বিে়েক কাযনাল়ে (Office of Addiction Services and Supports) 

অোম্বকবে়ো কর্েও়োকন  (Acacia Network) কর্তন ক সম্পাবের্ অসঙ্গর্ চচন ার র্েে করম্বি  
  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  নিটির িমাজমিবা প্রদার্র্ারী প্রনিষ্ঠার্ ফাইভ স্টার 
মযামর্জমমন্ট এবং অ্যামর্নিয়া নর্টওয়ামর্ন র মাধ্যমম উমেমদর হুমনর্র খবর িদন্ত র্রার জর্য নস্টট 
িংস্থাগুম ামর্ নর্মদনি নদময়মের্। জার্া যায় নয ওই ভবমর্র এর্জর্ ভাডামটমর্ ব া হময়মে, 
নর্ম্নমামর্র জীবর্যাপর্ পনরনস্থনি নবষময় আর্ুষ্ঠানর্র্ অ্নভমযাগ র্রমি থার্ম  িারা ন জ হারামি 
পামরর্। োডমপার্ার উপদ্রব এবং মাদর্ িংক্রান্ত অ্নভমযাগ প্রানির পর অ্মটাবর মামি, গভর্নর 
নস্টমটর িংস্থাগুম ামর্ ফাইভ স্টার-এর ভবর্গুম ামর্ িদন্ত র্রার নর্মদনির্া নদময়মের্ এবং 
নর্াম্পানর্টির নবি র্ময়র্টি বানডমি বিবামির অ্গ্রহণমযাগয পনরনস্থনির আমরা অ্নভমযামগর পর এই 
মামির শুরুমি, গভর্নর মযামর্জমমন্ট নর্াম্পানর্টি র্িতন র্ পনরচান ি ির্  ভবর্মর্ িদমন্ত অ্ন্তভুন ক্ত 
র্রার উমেমিয নস্টট িংস্থাগুম ামর্ নর্মদনির্া নদময়মের্।  
  
"এই হয়রানর্ যনদ িিয হয়, িাহম  িা অ্গ্রহণমযাগয, অ্র্যাযয ও অ্িহর্ীয়। ঘর ব া যায়, এমর্ 
এর্টি নর্রাপদ ও রুনচিম্মি জায়গা ির্  নর্উ ইয়র্ন বািীর প্রাপয এবং এটির জর্য  ডাইর্ারীমদর 
প্রনি হুমনর্ প্রদিনর্ র্রা এর্টি নস্টট নহমিমব আমামদর অ্বস্থামর্র পনরপনি," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "পূমবন নঘানষি িদমন্তর িামথ, এই ভবমর্র পনরমষবার জর্য িহনব  িরবরাহ র্রা আিনক্ত 
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পনরমষবা ও িহায়িা র্াযনা য়মর্, আনম এই পনরনস্থনি িন ময় নদখার জর্য এবং এই ির্  চচন া 
যামি অ্র্য বানডগুম ায় েনডময় র্া যায় িা নর্নিমি িাহাযয র্রার জর্য নর্মদনি নদনে।"  
  
স্বাস্থযগি মার্ পূরণ হমে িা নর্নিি র্রমি গিমামি, গভর্নর অ্নভমযামগর নবষয় হওয়া প্রথম ব্রঙ্কি 
ভবমর্ এর্টি পনরমবিগি স্বাস্থয িমীক্ষা িম্পাদমর্র উমেমিয নস্টমটর স্বাস্থয দিরমর্ এর্টি নর্রীক্ষা দ  
নপ্ররমণর নর্মদনি নদময়নেম র্। এোডাও, গভর্নর রাজস্ব প্রিািমর্র রাজয দিমর নর্মদনি নদময়মের্ 
অ্যাপাটন মমন্ট র্মমেমের ভাডা-নর্য়নিি ইউনর্টগুম া যথাযথ রক্ষণামবক্ষণ র্রা হমে নর্ র্া, িা 
িদন্ত র্মর নদখমি; যনদ িা র্া হয়, িমব নিই ভবমর্র মান র্ রাজয রাজস্ব আইর্  ঙ্ঘমর্র 
অ্পরামধ্ দনিি হমি পামর। উপরন্তু, গভর্নর এই এমজনিগুন মর্ ভবর্ পনরচা র্ িংস্থা, ফাইভ স্টার 
মযামর্জমমন্ট এবং িামানজর্ নিবা প্রদার্র্ারী এর্ানিয়া নর্টওয়ামর্ন র (Acacia Network) নবষময় 
িুপানরি র্মর এর িামথ জনডি নযমর্ার্ অ্র্যাময়র নবষয় উন্মুক্ত র্রমি মহাপনরদিনর্ এবং উপযুক্ত 
আইর্ প্রময়াগর্ারী িংস্থামর্ নর্মদনির্া নদময়মের্। নযমহিু এই ভবর্ িংক্রান্ত রামের নর্ামর্া চুনক্ত নর্ই, 
অ্যার্ানিয়া নর্টওয়ার্ন  অ্থবা ফাইভ স্টার মযামর্জমমমন্টর িমে এর অ্র্যার্য িম্পর্ন হীর্ চুনক্ত থার্মি 
পামর। ব্রঙ্কি ভবমর্ মাদর্ িংক্রান্ত অ্পরামধ্র অ্নভমযামগর বযাপামর NYPD-এর িমে নযাগামযাগ 
র্রমে রাজয পুন ি।  
 
এোডাও গভর্নর কুওমমা িমাজমিবা প্রদার্র্ারী িংস্থা, অ্যার্ানিয়া নর্টওয়ার্ন  এবং মযামর্জমমন্ট 
নর্াম্পানর্, ফাইভ স্টার মযামর্জমমমন্টর িমে রামজযর চুনক্ত ও রামজযর অ্থনায়র্ খনিময় নদখার জর্য 
িংনিষ্ট িংস্থাগুম ামর্ নর্মদনি নদময়মের্। এমজনি িদন্ত র্মর রােীয় ড ামরর অ্পবযবহার অ্থবা 
অ্র্যার্য দষু্কমন উদ্ঘাটর্ র্রম , মহাপনরদিনর্ অ্থবা যথাযথ আইর্ প্রময়াগর্ারী িংস্থার র্ামে এ 
বযাপামর িুপানরি র্রা হমব।  
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