
NYC আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন 
ববভাগ (NYC Department 
of Housing Preservation 
and Development, HPD) 
NYC আবাসন কর্তৃ পক্ষ (NYC 
Housing Authority, NYCHA) 
এবং একাবিক অবরবরক্ত সরকাবর 
অংশীদারদদর য�ৌথ সহদ�াগীরায় 
Where We Live NYC এর যনর্ত্ব 
যদয়।

বসটিপাঁচটি বদরা জদুে 
বাবসন্াদদর সদগে Where We 
Live NYC এর কবিউবনটি 
আদ�াচনার যনর্ত্ব যদওয়ার জন্য 
Hester Street এবং কবিউবনটি 
বভবতিক সংস্ার সদগে অংশীদাবর 
করদে।অংশীদাররা হ�:

Ali Forney Center
Arab American Association NY
Asian Americans for Equality
Banana Kelly Community 
Improvement Association 
Brooklyn Center for 
Independence of the Disabled
Center for Court Innovation
Center for Independence of 
the Disabled NY
Chhaya CDC
Fifth Avenue Committee
Make the Road New York
Neighbors Together
SAGE Advocacy & Services 
for LGBT Elders
Sapna NYC

দ� সম্পদকতৃএটি কীভাদব কাজ কদর

Where We Live NYC হল ন্যায্ আবযাসন, 
পথৃকীকরণ ম�যাকযাববলযা এবং সকবলর জন্ উন্নত 
সবুযযাবের পদবষেপ মনওয়যার মষেবরে একটি সহবযযােী,  
সসটি মনতৃত্যাধীন প্রসরিয়যা।

সনউ ইয়ক্ক  সসটি কস�উসনটি সলডযার ও বযাসসন্যাবদর সবগে স�বল ন্যায্ আবযাসবনর 
স�স্যা ময�ন আ�যাবদর প্রসতসদবনর জীববন পসৃথকীকরণ ও ববষ�্তযার সবষবয় 
ভযাবলযাভযাবব জযানবত কযাজ করবে।একসবগে, এই তথ্ আ�রযা স�যাধযাবনর নীসত প্রণয়ন 
এবং পদবষেপবযযাে্ মকৌশল বতসর করযার জন্ ব্বহযার করব যযা আ�যাবদরবক আরত্ত 
ন্যায়সগেত ও ব্যাপক সনউ ইয়ক্ক  সসটির একতযার সদবক এসেবয় সনবয় যযাবব।

আিাদদর �ক্ষ্য

সং�কু্ত থাকুন
Where We Live NYC এর সফলতযা সনভ্ক র কবর আপনযার �বতযা সনউ ইয়ক্ক বযাসীবদর 
অংশগ্রহবণর উপর। আপনযার দসৃটিভসগে সকবল জযানবত মপবরবে তযা সনসচিত করনু!

অসত সযাম্প্রসতক তথ্ মপবত 
আ�যাবদর সিঠি পযাওয়যার 
তযাসলকযায় নযা� মলখযান

মকযাথযায় কস�উসনটি আবলযািনযায় 
মযযাে সদবত পযারববন বযা মনতৃত্ সদবত 
পযারববন এবং সব্কজনীন ক�্কশযালযায় 
অংশ সনবত পযারববন তযা খুজঁনু

ন্যায্ আবযাসবনর স�স্যা 
সম্পবক্ক  আপনযার �তযা�ত 
জযানযান

আপনযার সংস্যা সক মফযযার 
হযাউসজং মটেকবহযাল্যার গ্রুবপ মযযাে 
সদবত আগ্রহী? মযযােযাবযযাে করনু: 
WhereWeLiveNYC@hpd.nyc.gov

সভসজট করনু: nyc.gov/WhereWeLive     মশয়যার করনু: #WhereWeLiveNYC

সযাব্কজনীন 
ক�্কশযালযা

যহিন্ত 2018 – গ্ীষ্ম 2019
প্রবরিয়া সম্পদকতৃ  আবাবসকদদর সাম্প্রবরক 

রথ্য যপদর, ন্যা�্য আবাসন সম্পদকতৃ  
জানদর এবং নীবর বনদদতৃ শনার  

জন্য য�ৌথ �ক্ষ্য বনিতৃাণ  
করার জন্য অনষু্ান

সরকযাসর 
অংশীদযাসরত্

বসন্ত 2018 – যহিন্ত 2019

নীবর সিািান ব্যাপক কা�তৃকরী এবং 
প্রভাবী রা বনবচির করদর সরকাবর 

অংশীদারদদর সদগে সিন্বয়

কস�উসনটি 
আবলযািনযা
গ্ীষ্ম – যহিন্ত 2019

পাঁচটি বদরা জদুে বাবসন্াদদর 
বন�কু্ত করদর কবিউবনটি বভবতিক 
সংস্াগুদ�ার সদগে অংশীদাবর কদর 

আদ�াচনা
মফযযার হযাউসজং 
মটেকবহযাল্যার গ্রুপ

বসন্ত 2018 – যহিন্ত 2019
উবক�, গদবষক, পবরদষবা প্রদানকারী 
এবং কবিউবনটি ব�ডারদদর িরাির 

জানাদনার একটি সদু�াগ

তথ্ সববলেষণ
বসন্ত 2018 – যহিন্ত 2019

ন্যা�্য আবাসন সিস্যার যক্ষদরে বসটির 
িদনাভাব আরতি গভীর কদর যরা�ার 
যক্ষদরে সহায়রার জন্য ববস্্র ববদলেষণ

সসটির মনওয়যা পদবষেপ
ববষ্যি্যরার ববরুদধে সংগ্াি কদর, সুদ�াদগর বািা 
যভদগে যেদ� এবং যনবারহুড আরও একদজাট কদর 

যরাদ� এিন নীবর সিািাদনর বাস্বায়ন

Where We  
Live NYC সরবপযাট্ক

খসো:গ্ীষ্ম 2019

সক�দর িরািরদর জন্� উপ�ভ্�
চূোন্ত:যহিন্ত 2019

েদডারদ� সরকারকদ জিা দদওয়া 
এবং নীরব নবর্দদশনার জন্� 

ব্�বহার করা হবদ



ন্যা�্য আবাসন কী?

সনউ ইয়ক্ক  সসটি ও সযারযা মদবশ ন্যায্ আবযাসবনর জন্ লড়যাইবয়র এক দীর্ক ইসতহযাস 
আবে।Where We Live NYC এর �যাধ্ব� সসটি ন্যায্ আবযাসবনর নীসতস�বূহর পরবততী 
অধ্যায় বতসর করবত সহযায়তযা করবে যযা ববষ�্ সববরযাধী ও সবুযযাবের বযাধযা মভবে মফলবেএবং 
আরত্ত ন্যায়সগেত ও ব্যাপক মনবযারহুড েড়বে।

ন্যা�্য আবাসন আইন (1968) আপনযাবক 
আপনযার বযাসড় ভযাড়যা মনওয়যা, মকনযা বযা আপনযার 
বযাস়ির অথ্কযাযবনর মষেবরে এইসববর সভসত্তবত 
আপনযাবক ববষ�্তযার মথবক রষেযা কবর:

• জযাসত
• বণ্ক
• জন্মভূস�
• ধ�্ক

• সলগে
• অষে�তযা
• পযাসরবযাসরক সস্সত

1.
বনউ ইয়কতৃ  যটেট এবং বনউ ইয়কতৃ  বসটির 

িানবাবিকার আইদন এর সভসত্তবত অসতসরক্ত 
সরুষেযা অন্তভু্কক্ত:

• বযস
• নযােসরকত্
• আইসন িযাকসর বযা আবয়র উৎস

• সলগে, সলগে পসরিয় বযা সলগে অসভব্সক্ত
• সববয় বযা অংশীদযাসরবত্র সস্সত
•  বত্ক�যান সন্তযান বযা ভসবষ্বত সন্তযান জন্ম 
মদওয়যারপসরকল্পনযা

• মযৌন অসভ�খু
•  েহৃ সসহংসযা, মযৌন সনয্কযাতন বযা মকউ আপনযার 
সপেু মনওয়যার অসভজ্ঞতযা

• সযা�সরক মসবযা

2.
ন্যা�্য আবাসন আইন অনসুযাবর সসটিবদরবক 
আরও ন্যা�্য আবাসদনর ব্যবস্া করদর 
হদব।এই জনাদদশই হ� Where We Live 
NYC এর সপেবনর অনবুপ্ররণযা।এই প্রবিটিযার 
�যাধ্ব�, পথৃকীকরণ আটকযাবত অসতসসরিয় 
পদবষেপ মনব এবং ভযারসযা�্ পদ্ধসতর �যাধ্ব� 
সবুযযাবের অস� অসধকযাবরর �বতযা সবষয়েসুলর 
ম�যাকযাসবলযা করববযা:

•  মলযাবকবদরবক তযাবদর পেন্ �বতযা মনবযারহুবড 
থযাকবত বযা তযাবদর বত্ক�যান মনবযারহুবড থযাকবত 
সযাহযায্ করযা, এ�নসক মসটি পসরবত্কন হবলও

•  স�স্ত কস�উসনটি তযাবদর জীবনযযাপবনর 
প্রবয়যাজনীয় সম্পদ পযাবছে তযা সনসচিত করবত 
মনবযারহুবড স�যানভযাবব সবসনবযযাে করযা

3.

আপবন য� যনবারহুদড থাকদর চাইদেন যসখাদন বক 
িানসম্মর, সস্ার আবাসন পাদছেন?

আপনার কাদে বক সন্তানদদর ভাদ�া বশক্ষা ও সংস্ান 
থাকা ববদ্যা�দয় পাঠাদনার ববকল্প আদে?

আপবন বক বনভতৃ রদ�াগ্য ও প্রদবশাবিকার থাকা 
পবরবহন ববকদল্পর কাদে থাদকন?

আপনার যনবারহুড বক বনরাপদ, স্াস্্যকর ও 
আরািদায়ক?

আপবন বক আপনার যনবারহুডদক বববচরে্যিয় ও 
সকদ�র জন্য যখা�া বদ� িদন কদরন?

যকন ন্যা�্য 
আবাসন 
গুরুত্বপণূতৃ?
আ�রযা জযাসন ময ঐসতহযাসসক 

এবং বত্ক�যান সদবনর অসবিযাবরর 

কযারবণ সকল সনউ ইয়ক্ক বযাসীর 

আ�যাবদর শহবর উপলভ্ 

সবুযযাবের স�যান উপলভ্তযা 

মনই, যযা সববশষভযাবব অ-মবেতযাগে 

কস�উসনটিবদর প্রভযাসবত কবর।


