
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
আিাসর্ বিষমে মমাকাম্বিলায় বরম্বয়ল এম্বেট মেোদারম্বদর জর্ে র্তুর্ প্রবিধার্ ম াষণা কম্বরম্বের্ 

গভর্নর কুওম্বমা  
  

বরম্বয়ল এম্বেট মিার্ন  র্তুর্ প্রবিধার্ অর্ুম্বমাদর্ কম্বরম্বে, গভর্নর কুওম্বমার বর্ম্বদন ের্া অর্ুসরণ কম্বর  
  

র্তুর্ প্রবিধার্ র্োয্ে হাউবজিং বর্ম্বদন ের্ার িবধনত প্রকাে এিিং বভবর্ও মরকবর্ন িং িাধেতামূলক কম্বর  
  

60 বদম্বর্র সিনজর্ীর্ মন্তিে েম্বিনর জর্ে মেট মরবজোম্বর প্রবিধার্ রাখা হম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আবাসর্ ববষময মমাকামবলায় সহায়তা করার জর্য ররময়ল এমেট 
মেশাদারমদর জর্য র্তুর্ প্ররবধার্ ম াষণা কমরমের্। রর্উ ইয়কন  মেট ররময়ল এমেট মবার্ন  আজ মে 
র্তুর্ প্ররবধার্ অ্র্ুমমাদর্ কমরমে, তা ররময়ল এমেট মেশাদারমদর দ্বারা বরধনত প্রকাশ বাধযতামূলক 
কমর োমত প্রতযারশত বার়ির মেতা, ভা়িামট, রবমেতা এবং বার়িওয়ালারা রর্উ ইয়কন  মেট আইমর্র 
অ্ধীমর্ তামদর অ্রধকার ও সুরক্ষা সম্পমকন  েমেষ্ট তেয োয় তা রর্রিমত সাহােয করমত।  
  
"আবাসর্ ববষময সমূ্পণন অ্গ্রহণমোগয এবং এটা আইর্রবরুদ্ধও। রর্রােদ, সুলভ আবাসমর্র কো এমল 
ভা়িামট ও গৃহমারলকরা োমত মেমকামর্া ও সব ববষমযমূলক কাজ মেমক রক্ষা োয় তা রর্রিমত 
সাহােয করার জর্য দ্রুত বযবস্থা রর্মে রর্উ ইয়কন  মেট," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ 
প্ররবধার্ এবং মপ্রামটাকল মে মকউ একটি বাসা ভা়িা বা েয় করমত চাইমল তামক তার অ্রধকার 
সম্পমকন  জামর্ রকর্া তা রর্রিমত সাহােয করমব োমত তারা অ্রবমবচক ররময়ল এমেট দালাল এবং 
বার়িওয়ালামদর রশকার র্া হর্।"  
  
21 র্মভম্বর, গভর্নর কুওমমা, মার্বারধকার রবভামগর সামে েরামশন কমর, লং আইলযামে আবাসর্ 
ববষমমযর রবষময় একটি রর্উজমর্ প্ররতমবদমর্র প্ররতরেয়াস্বরূে আবাসর্ ববষময মমাকামবলার মবশ 
রকেু ধামের অ্র্যতম রহমসমব র্তুর্ প্ররবধার্ জারর করার জর্যমেট রর্োটন মমন্টমক রর্মদনশ মদর্।  
  
র্তুর্ প্ররবধামর্ রর্ম্নরলরিত রবষয়গুরল আবশযক:  
  

• র্োয্ে আিাসর্ আইম্বর্র প্রজ্ঞাের্। ররময়ল এমেট দালালরা তামদর তত্ত্বাবধামর্ কমনরত 
প্রমতযক লাইমসন্সধারী মেশাজীবী সম্ভাবয বার়ির মেতা, ভা়িামট, রবমেতা এবং জরমদারমদর 



 

 

জর্য র্যােয আবাসর্ এবং রর্উ ইয়কন  মেট মার্বারধকার আইমর্র একটি প্রকাশর্া প্রদার্ 
করার জর্য দায়বদ্ধ োকমবর্। মেট রর্োটন মমন্ট (Department of State) দ্বারা সরিত 
করা প্রকাশর্াটি ইমমইল, মটক্সট, মেরসমাইল, হার্ন করে বা অ্র্যার্য ইমলকট্ররর্ক মমমসরজং 
সারভন মসর মাধযমম প্রতযারশত েক্ষমক রদমত হমব। একজর্ ররময়ল এমেট মেশাজীবী দ্বারা 
েররচারলত এটা মদরিময় প্রকাশর্াটি প্ররতটি উন্মুক্ত বার়িমত বা ররময়ল এমেমট উেলব্ধ রািমত 
হমব।  

• র্োয্ে আিাসর্ আইম্বর্র মোবেিং। ররময়ল এমেট দালালমদর প্ররতটি অ্রেস এবং শািায় 
অ্বশযই আবাসর্ বযবস্থা এবং রকভামব মভাক্তাগণ অ্রভমোগ দাময়র করমবর্ মস সম্পরকন ত 
মার্বারধকার আইমর্র সরুক্ষার রবষয়টি তুমল ধমর একটি রবজ্ঞরি প্রদশনর্ ও রক্ষণামবক্ষণ 
করমত হমব। েুটোে বা অ্র্যার্য সুস্পষ্ট স্থার্ মেমক রবজ্ঞরিটি অ্বশযই দশৃযমার্ হমত হমব। 
এই রর্জ্ঞরিটি ররময়ল এমেট দালাল, ররময়ল এমেট রবমেতা এবং ররময়ল এমেট দলগুমলার 
দ্বারা বতরর এবং রক্ষণামবক্ষণ করা সব ওময়বসাইমট স্পষ্টরূমে প্রদরশনত হমত হমব। এো়িা 
একজর্ ররময়ল এমেট মেশাজীবী দ্বারা েররচারলত প্ররতটি উন্মুক্ত বার়িমত এই রবজ্ঞরিটি 
উেলব্ধ রািমত হমব।  

• বভবর্ও মরকবর্ন িং এিিং মরকর্ন  সিংরক্ষণ। র্যােয আবাসর্ এবং/অ্েবা স্থাবর সম্পরির রবেয় 
বা ভা়িায় বা স্থাবর সম্পরি সংোন্ত একটি স্বামেন ববষময সংোন্ত রর্মদনশর্া প্রদামর্র জর্য 
অ্র্ুমমারদত প্রমতযক সংস্থামক প্রমতযক মকামসনর রর্মদনশর্ার সমূ্পণন রভরর্ও ও অ্রর্ও মরকর্ন  
করমত হমব। অ্র্ুমমারদত সংস্থামক মকাসনটি মর্রলভাররর তাররমির ের মেমক এক বেমরর জর্য 
মরকরর্ন ংটি রািমত হমব।  

  
মসম্বেটাবর অি মেট মরাসার্া মরাসাম্বর্া িম্বলর্, "মেট রর্োটন মমন্ট সব ধরমর্র ববষময গুরুমের 
সামে গ্রহণ কমর এবং র্যােয আবাসর্ আইর্ কােনকর করার জর্য মজারদারভামব কাজ কমর কারণ 
এটি ররময়ল এমেট মেশাজীবীমদর সামে সম্পকন েকু্ত। এই র্তুর্ প্ররবধার্ শুধু স্পষ্ট কমর বমল র্া মে 
ববষময বরদাস্ত করা হমব র্া, এগুমলা রর্উ ইয়কন বাসীগণ েির্ একটি বার়ি িুুঁজমের্ তির্ তামদর 
অ্রধকার সম্পমকন  আমরা ভামলাভামব বুঝমতও সাহােয করমব।"  
  
মার্িাবধকার বিভাম্বগর (Division of Human Rights) কবমের্ার অোম্বেলা ফার্নাম্বেজ িম্বলর্, 
"মার্বারধকার রবভাগ ররময়ল এমেট রশমের সমে সম্পকন েুক্ত হওয়ায় র্তুর্ প্ররবধার্গুরল 
মজারদারভামব কােনকর করমব। সকল রর্উ ইয়কন বাসীর ববষময মুক্ত োকার অ্রধকার রময়মে এবং 
এই রবভাগ সবার জর্য র্যােয বাসস্থামর্র সুমোগ রর্রিত করার জর্য প্ররতটি ররমসাসন বযবহার 
করমব।"  
  
রর্উ ইয়কন  মেট রবরধ প্রণয়র্ েদ্ধরত অ্র্ুোয়ী, রর্উ ইয়কন  মেট মররজোর-এ এই র্তুর্ প্ররবধার্ 
প্রকারশত হমব 60 রদমর্র একটি সবনজর্ীর্ মন্তমবযর জর্য।  
  

###  
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