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খসড়া পরিকল্পনাটি কী?
যেখানন আমিা বাস করি NYC-এি মাধ্যনম শহিটি সুনোনেি 
বাধাগুরি খণ্ডন কিনে এবং আনিা সংহে, পক্ষপােহীন এবং ব্যাপক 
সরনিরহে অঞ্চি েঠনন দঢ়ৃ, রূপান্তিমিূক পদনক্ষপ গ্রহনেি একটি খসড়া 
পরিকল্পনা তেরি কনিনে। ইচ্াকৃেভানব তেরি নীরে এবং অনশুীিনগুরি 
যদশ এবং আমানদি শহি জনুড় রবভাজন এবং অসাম্য তেরি কনিনে 
এবং এটি আমানদি সানে ব্যরতিেে এবং অ-িাভজনক রবভানে কাজ 
কিা সহনোেীনদি সানে সিকানিি সমস্ত স্তি যেনক যসই প্রোনক ভাঙ্গনে 
সমনবে প্রয়াস কিনব। এই কাে্যরনব্যাহী খসড়াটি বে্য মানন রনউইয়ক্য  
শহি ন্যাে্য আবাসননি যে চ্যানিনজেি সম্ুখীন যসটি এবং শহিটি 
যসই চ্যানিজে কাটিনয় উঠনে যে িক্ষ্য ও যকৌশি গ্রহে কনি োি একটি 
সামরগ্রক রূপনক উপস্াপন কনি। অনগু্রহ কনি আিও রবশদ রবনলেষনেি 
জন্য সমূ্ে্য খসড়া পরিকল্পনাটি যদখুন।

এই খসড়া পরিকল্পনাটিি উনদেশ্য হি:
প্রসারিে সংস্ান এবং সুিক্ষাগুরিি সাহানে্য ধািাবারহক, জটিি তবষনম্যি 
যমাকারবিা কিা

রনউইয়ক্য  শহি এবং অঞ্চনি পক্ষপােশনূ্য আবাসন রবকানশি সুরবধা কিা

সানধ্যি মনধ্য োকা আবাসন সংিক্ষে এবং দীর্যস্ায়ী বারসন্ানদি উনচ্দ 
প্ররেনিাধ কিা

ভাড়াি সহায়োয় সুরবধা রবনশষে সুরবধা সমদৃ্ধ সরনিরহে অঞ্চিগুরিনে আিও 
যবরশ কাে্যকি ব্যবহাি সক্ষম কিা

প্ররেবন্ী ব্যরতিনদি জন্য আিও স্বেন্ত্র এবং সংহে জীবনোপননি রবকল্প 
তেরি কিা

তবষম্য, পৃেকীকিে এবং ররনষ্ঠ দারিনর্্যি প্ররেনবশ রভরতিক উতিিারধকািনক 
যমাকানবিায় ন্যায়রনষ্ঠ রবরননয়াে কিা
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যেখানন আমিা বাস করি NYC কী?

ন্যাে্য আবাসন রক?

যেখানন আমিা বাস করি NYC হ'ি 
রনউইয়ক্য  শহনিি রবসৃ্তে ন্যাে্য আবাসন 
পরিকল্পনা প্রররিয়া। যেখানন আমিা 
বাস করি NYC এি মাধ্যনম, শহিটি 
বারসন্ানদি এবং সম্প্রদানয়ি যনোনদি 
সানে এইভানব সহনোরেো কনি কাজ 
কিনে:

রনউ ইয়ক্য  রসটিনে এবং যদশব্যাপী ন্যাে্য আবাসননি িড়াইনয়ি দীর্য ইরেহাস িনয়নে। এখানন আপনাি 
রেনটি রবষয় জানা দিকাি:

তবষনম্যি রবরুনদ্ধ 
িড়াই

পৃেকীকিনেি 
যমাকারবিা কিা

সবাি জন্য সুনোে 
এরেনয় 

রননে পদনক্ষপ

ি্ার্ আরাসি আইি (1968) 
নােরিক অরধকাি েুনেি সররিয়ো 
যেনক েঠিে এবং েখন আপরন আপনাি 
বারড় ভাড়া, যকনা বা আরে্যক সহায়ো 
রদনচ্ন েখন আপনানক রনননে উরলিরখনে 
রবষয়গুনিাি রভরতিনে তবষম্য যেনক  
িক্ষা কনি:

•  জােীয়ো
•  োনয়ি িঙ
•  জােীয় উৎস
•  ধম্য
•  রিঙ্গ পরিচয়
•  অক্ষমো
•  পরিবানিি রস্রে

রনউ ইয়ক্য  রসটি 1951 সানি আবাসন 
তবষনম্যি রবরুনদ্ধ যদনশি প্রেম স্ানীয় আইন 
পাস কনিরেি। আজ নিউ ইয়ক্য  প্রক্েশ 
এরং নিউ ইয়ক্য  নসটি নহউম্াি রাইটস 
আইি যদনশি সবনচনয় শরতিশািীগুরিি 
অন্যেম। এগুরিি উপি রভরতি কনি 
অরেরিতি সুিক্ষা অন্তভু্য তি:

•  বয়স
•  নােরিকত্ব
•   আইনী চাকরি বা আনয়ি উৎস, ভাড়া 
সহায়ো সহ

•  রিঙ্গ, রিঙ্গ পরিচয়, বা রিঙ্গ প্রকাশ
•  রববাহ বা অংশীদারিনত্বি রস্রে
•   বে্য মান বাচ্ানদি ভরবষ্যনে বাচ্া হওয়াি 
পরিকল্পনা িনয়নে

•  যেৌন দরৃটিভরঙ্গ
•   রনিায়া সরহংসো, িাঞ্ছনা, বা যেৌন 
অপিাধ যেনক যবনঁচ োওয়াি অরভজ্ঞো

•  সামরিক পরিনষবা

ি্ার্ আরাসি আইি এি প্রনয়াজন 
অনসুানি শহিগুনিা ি্ার্ আরাসিক্ক 
ইনিরাচকভাক্র এনিক্য় নিক্র। এই 
আনদশটি হ'ি NYC যেখানন আমিা 
বাস করি NYC এি রপেনন অননুপ্রিো। 
ন্যাে্য আবাসন অগ্রসি কিাি জন্য, 
শহি নীরেগুরি রিজাইন কনি এবং 
সংস্ানগুরিনে রবরননয়াে কনি:

•   যিানকিা োনদি পেনন্ি পাড়ায় 
যেনে বা োনদি বে্য মান প্ররেনবনশ 
োকনে, এমনরক পরিবরে্য ে হওয়াি 
সানে সানে োনদি োকনে যদয় 

•   রনরচিে করুন যে সমস্ত সম্প্রদানয়ি 
োনদি উনিরে কিাি জন্য প্রনয়াজনীয় 
সংস্ান িনয়নে

1. 2. 3.
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রনউ ইয়ক্য বাসীিা যকাোয় োনকন?
আবাসন তবষনম্যি দীর্য ইরেহাস আপনাি আনশপানশ এবং আমানদি শহি জনুড় 
বে্য যোষ্ঠীি আবারসক রনদশ্যনগুরিনক প্রভারবে কনিনে। রকেু ব্যবস্া গ্রহনেি 
মাধ্যনম, রনউইয়ক্য  শহনিি আনশপানশি অঞ্চিগুরি আিও তবরচত্্যময় হনয় 
উঠনে, েবওু যকানও পাড়াই এই শহনিি সমূ্ে্য তবরচত্নক প্ররেফরিে কনি না।

যরখাক্ি আমরা জানি এরং জানিিিভাক্র রাস কনর
এই মানরচত্টি যদখায় যে রনউ ইয়ক্য  রসটিি কনয়কটি 
অংশ চািটি প্রধান বে্য ও জারেেে যোষ্ঠীি মনধ্য 
উনলিখনোে্য তবরচত্্য িনয়নে এবং প্ররেটি দি পাঁচটি 
যবানিাি রবরভনি অংনশও যোষ্ঠীবদ্ধ িনয়নে 1 

প্রনিটি নরন্দু 100 নিউ ইয়ক্য ারক্ক উপস্াপি কক্র
  এরশয়ান/প্যারসরফক দ্ীপপুজেী (14%)
  কৃষাঙ্গ (22%)
  রহস্ারনক (29%)
  যবেোঙ্গ (32%)
  অনাবাসী অঞ্চি

সূত্: ACS 2012-2016, পাঁচ বেনিি অনমুান, সািরে B0300 ট্্যাক্ট স্তনিি যিটা।

1রনউ ইয়ক্য  রসটিি জনসংখ্যা 32% যবেোঙ্গ, 29% রহস্ারনক, 22% কৃষ্াঙ্গ এবং 14% এরশয়ান/প্যারসরফক দ্ীপপুজেীয়। 
এই মানরচনত্ি সীমানা হ'ি 59 রনউ ইয়ক্য  রসটি করমউরনটি রজিা।
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যকন ন্যাে্য আবাসন গুরুত্বপূে্য?
অননক রনউ ইয়ক্য বাসী - রবনশষে বনে্যি সম্প্রদায় এবং প্ররেবন্ী ব্যরতিনদি - 
ঐরেহারসকভানব এবং বে্য মানন অরবচানিি কািনে সুনোনেি সমান অ্যানসেস 
যনই।

রনউইয়ক্য  রসটি আজ যে ন্যাে্য আবাসন 
চ্যানিজেগুরিি মনুখামরুখ যসগুরি জারেি 
দাসত্ব এবং বে্যবাদী আইন, নীরে এবং 
অনশুীিননি ইরেহানসি মিূ। Jim Crow 
আইনগুরি দরক্ষনেি মনধ্য সীমাবদ্ধ রেি 
না। রনউ ইয়ক্য  রসটিনেও োনদি অরস্তত্ব 
রেি, যেখানন বারসন্ািা বসবাস কিনে 
পানি, কাজ কিনে পানি এবং এমনরক 
োিা সাঁোি কাটনে পানি এমন পুনিও ো 
সীমাবদ্ধ কনি যদয়। অরভবাসীিা যেনহেু 
পাঁচটি যবানিা জনুড় োনদি বারড় তেরি 
কনিনে, োিাও তবষম্য এবং রবরচ্নিোি 
অরভজ্ঞো অজ্য ন কনিরেি। রদ্েীয় যরেরেি 
নােরিক রহসানব বনে্যি রভরতিনে মাননুষি 
উপনি রবনশষে ব্্যাক রনউ ইয়ক্য াস্য-এি 
আচিনেি বাস্তব ও স্ায়ী প্রভাব পনড়রেি।

রনউ ইয়ক্য  রসটি যদনশি সব্যারধক 
তবরচত্্যময় শহি এবং রনউ ইয়ক্য বাসীিা 
আজ যেসব পাড়ায় বাস কনি 
ো অেীনেি  যচনয় জারেেে 
ও অে্যননরেকভানব অননক যবরশ 
তবরচত্্যময়, েনব আবাসন তবষম্য এবং 
পৃেকীকিনেি উতিিারধকাি এখনও 
রবদ্যমান। রনউ ইয়ক্য বাসীনদি জারেেে 
পরিচয়, যেখানন োিা বাস কনি, এবং 
োনদি সুনোনেি মনধ্য একজন রনউ 
ইয়ক্য বাসীি জারেেে পরিচয়, যেখানন 
োিা বসবাস কনি, এবং উনিেমাননি 
সু্নি েমন, রনভ্য িনোে্য পরিবহন, 
স্বাস্্যকি পরিনবশ  এবং অে্যননরেক 
সুনোেসহ োনদি রবরভনি সুরবধায় 
প্রনবশনোে্যোি মনধ্য স্টি, চিমান 
সংনোে রবদ্যমান। প্ররেবন্ীনদিজন্যওনব
ষম্যরবদ্যমান।

সকনিি জন্য সমান শহি তেরি 
কিনে আমানদি এখনও অননক দীর্য 
পে অরেরিম কিনে হনব, েবওু 
েে কনয়কবেনি অননকগুরি গুরুত্বপূে্য 
মাইিফিনক আমিা যপৌঁনেরে, োি 
মনধ্য িনয়নে:

যদনশি অন্যেম শরতিশািী বাধ্যোমিূক 
অন্তভু্য রতিমিূক আবাসন প্রকল্পনক 
সুিরক্ষে কিা, োই যেখাননই যজারনং 
পরিবে্য ননি মাধ্যনম আবাসন তেরি 
কিা হয়, যসখানন 20% যেনক 30% 
আবাস স্ায়ীভানব সারেয়ী হনব

সবাি জন্য রপ্র-যক-যে 2018-2019 
রশক্ষাবনষ্য 70,000 রশশুনক োরিকাভুতি 
কিা এবং যবেোঙ্গ এবং কৃষ্াঙ্গ 
রশক্ষােথীনদি মনধ্য এবং যবেোঙ্গ এবং 
রহস্ারনক রশক্ষােথীনদি মনধ্য পিীক্ষাি 
যস্ানিি ব্যবধান করমনয় আনা

প্ররেবন্ী ব্যরতিনদি আিও 400টি পাক্য  
প্রনবশনোে্যো কিা

প্ররেবন্ী রশক্ষােথীনদি জন্য সু্িগুরিনক 
আিও প্রনবশনোে্য কিনে $800 
রমরিয়ননি যবরশ বিাদে কিা হনচ্

পাড়া সংরিান্ত রবষয় এবং স্বানস্্যি 
অন্যান্য সামারজক রনধ্যািক দ্ািা 
পরিচারিে স্বাস্্য তবষনম্যি মিূ 
কািেগুরি সনাতি এবং রচরনিে কিাি 
জন্য করমউরনটি যহিে যপ্রাফাইি 
পরিচািনা কিা

এই চাট্য টি যদখায় যে, দারিনর্্যি হাি কম 
সহ যহায়াইট রনউ ইয়ক্য াস্য যকবিমাত্ 
শহনিি রকেু অংনশ উপস্ারপে হনয়নে। 
রনউ ইয়ক্য বাসী যবেোঙ্গিা অেএব 
পরিনষবাগুরিনে আিও ভাি অ্যানসেস, 
স্বাস্্যকি পরিনবশ, দদু্য ান্ত সু্ি এবং কম 
অপিানধি অরভজ্ঞো অজ্য ননি আনশপানশি 
অঞ্চনি বসবাস কনি অসেক্য ভানব উপকৃে 
হন।

13%

5%

14%
16%

30%

22%

14%

49%

55%

15%

32%
29%

  রননে দারির্্য আদমশুমািীি ট্্যাক্ট
  উচ্ দারির্ শুমািী ট্্যাক্ট ট্্যাক্ট
  এনওয়াইরস

চাটি্য ং যরস, স্াি এরং োনরদ্্

ইনিহাস আজ অগ্রিনিশীল

সূত্: ACS 2012-2016, পাঁচ বেনিি অনমুান, জারে/ননৃোষ্ঠীি জন্য সািেী B03002 এবং দারিনর্্যি জন্য সািেী B07001 - 
ট্্যাক্ট স্তনিি যিটা। 
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এই খসড়াটি কীভানব তেরি কিা হনয়রেি?
এই প্রররিয়াি অংশ রহসানব, শহিটি রবরচ্নিো, তবষম্য, এবং সমদৃ্ধ অঞ্চনি প্রনবনশি অভানবি 
মনো ন্যাে্য আবাসন চ্যানিজেগুরি কীভানব রনউ ইয়ক্য বাসীনদি জীবননক প্রভারবে কনি এবং 
শহি কীভানব বাধা সৃরটি কনি যেগুরি বে্য মানন ন্যাে্য আবাসনন বাধা সৃরটি কিনে পানি ো 
আিও ভািভানব যবাঝাি জন্য রবসৃ্তে জনেনেি অংশগ্রহনেি আহ্ান জারননয়নে। প্রকনল্প যবশ 
কনয়কটি মিূ উপাদান িনয়নে:

কিমউিন�টর
কেথাপকথন

আবািসকেদর 
পাচঁ�ট বেরা জেুড় িবজিড়ত করেত 

কিমউিন�ট িভত্িতক সংগঠন�িলর সােথ 
সহেযািগতা িনেয় 

কেথাপকথন

�ী� – ফল্  2018

বস� 2018 – ফল্  2019
পিলিস সিলউিনশন�িল ব�াপক, 

সােধ�র মেধ� এবং কায �করী তা িন��ত 
করেত সরকারী 

সহেযাগীেদর সােথ সম�য়সাধন

সরকারী 
সহেযািগতা

বস� 2018 – ফল্  2019

েডটা িবে�ষণ

ন�ায� আবাসেনর সমস�া�িল স�েক� 
শহেরর অনুধাবন�ট আরও গভীর কের ত� লেত

 সাহায� করেত িনিবড় িবে�ষণ

েযখােন আমরা 
বাস কির NYC

খসড়া: 2020 জানুয়ারী

জনসাধারেণর মতামেতর জন� সুলভ

চূড়া�: 2020 মাচ�

 

ন�ায� আবাসন 
অংশীদারেদর েগা��

অ�াডেভােকট, 
গেবষক, পিরেষবা সরবরাহকারী

 এবং কিমউিন�টর েনতােদর 
ইনপুট েদওয়ার এক�ট সুেযাগ

বস� 2018 – ফল্  2019
�ী� – ফল্  2019

জনসাধারেণর ইেভ�

���য়া স�েক� আপেডট থাকেত, ন�ায� 
আবাসন স�েক� জানেত এবং নীিত িনম �ােণ 

পথ েদখােত এক�ট সম��গত 
মতামত গঠন করেত আবািসকেদর 

জন� ইেভ� 

অ�াকশন
ৈবষেম�র িব�ে� লড়াই কের, সুেযােগর জন� বাধা�িলেক 

েভে� েফেল এবং সি�িহত অ�লেক আরও েবিশ 
িনরেপ�তা এবং ব�াপকতা সহ গঠন কের

েল সম্পক্ক্য

NYC যেখানন আমিা বাস করি NYC 
আরাসি সংরষেণ ও উন্নয়ি নরভাি 
(HPD), এিওয়াইনস হাউনজং 
অথনরটি (এনওয়াইরসএএ) এি সানে 
অংশীদারিনত্বি সানে এবং অসংখ্য অরেরিতি 
সিকািী অংশীদারিনত্বি সানে ররনষ্ঠভানব 
সহনোরেোয় যনেৃত্বাধীন রহসানব পরিচারিে।

শহিটি যহসটাি র্রিট এবং সম্প্রদায়রভরতিক 
সংস্াগুরিি সানে অংশীদারি কনিনে যেখানন 
পাঁচটি নেিীি বারসন্ানদি সানে আমিা যেখানন 
বাস করি NYC সম্প্রদায় কনোপকেননি যনেৃত্ব 
যদই। অংশীদারিনত্বি অন্তভু্য তি:

Ali Forney Center

Arab American Association NY

Asian Americans for Equity

Banana Kelly Community Improvement 
Association

Brooklyn Center for Independence of the Disabled

Center for Court Innovation 

Center for the 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
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লষে্ 1

প্রসারিে সংস্ান এবং সুিক্ষাগুরিি 
সাহানে্য ধািাবারহক, জটিি তবষনম্যি 
যমাকারবিা কিা
বারড়ি জন্য ভাড়া যনওয়া, যকনা বা ঋে পাওয়াি জন্য রনউ ইয়ক্য ািনদি প্ররে তবষম্য এখনও 
একটি বহুি প্রচরিে অভ্যাস ো অন্যায়ভানব আবাসন এবং আনশপানশি রবকল্পগুরি সীমাবদ্ধ 
কনি যদয়। 

এি রবরভনি রূনপি তবষম্য অবসান কিা সহজ নয়। এ কািনেই আবাসন বাজানি এখনও রনট 
োওয়া জটিি ও অরবিাম তবষম্য যমাকানবিায় বরধ্যে প্রনয়াে ও সুিক্ষাি মাধ্যনম রসটি রবসৃ্তে 
দরৃটিভরঙ্গ রননচ্।

রনউ ইয়ক্য  রসটি 1950 এি দশনক ন্যাে্য আবাসন আইন পানসি যক্ষনত্ যদশনক যনেৃত্ব রদনয়নে, 
েনব 60 বহু বেি পনিও তবষম্য একটি বড় চ্যানিজে রহনসনব িনয় যেনে।

যেখানন বাস করি NYC প্রররিয়া চিাকািীন রনউ ইয়ক্য ািিা জরমদাি, দািাি এবং অন্যান্য 
রিনয়ি এনটেট যপশাদািনদি দ্ািা তবষনম্যি অরভজ্ঞো ভাে কনি রননয়রে। 

রকেু যিাক োনদি বে্য বা অক্ষমোি উপি রভরতি কনি সুস্টি তবষনম্যি অরভজ্ঞো অজ্য ন 
কনিনেন, আবাি যকউ যকউ তবষনম্যি পনিাক্ষ বা েদ্মনবশী ফিনমি রবষনয় ভাে কনিনেন - 
যেমন উতিিহীন কি, অ্যাপাট্য নমনটেি প্রাপ্যো সম্নক্য  ভুি বা রবভ্ারন্তমিূক েে্য গ্রহে কিা বা 
অসামজেস্যপূে্য রফ, যরিরিট যচক বা আনয়ি প্রনয়াজনীয়োি মনো প্ররেবন্কোি মনুখামরুখ 
হওয়া ো আবাসনগুরিনে োনদি অ্যানসেস িনয়নে ো সীমাবদ্ধ কিনে ব্যবহাি কিা যেনে 
পানি। এই জােীয় েল্পগুরি শহনিি কানে কিা অরভনোনেি সানে সামজেস্যপূে্য।

এটি গুরুত্বপূে্য যকন?

“আরম ব্যাঙ্ক ঋে রননে একটি 
ব্যাংনক রেনয়রেিাম, এবং আমানক 
প্রে্যাখ্যান কিা হনয়রেি। োিা 
বনি রন যে আরম কৃষ্াঙ্গ োই ো 
হনয়রেি। োিা আমানক অন্য রকেু 
যবাবা কািে যদরখনয়নে। োিপনি 
আরম শুনিাম যে রিবাটি্য  ব্যাঙ্কটি 
কৃষ্াঙ্গ যিানকনদি মারিকানাধীন 
125েম র্রিনট। আরম যসখানন 
রেনয়রেিাম এবং োনদি বিিাম 
আরম এি আনে আিও দটুি ব্যাংনক 
যচটিা কনিরেিাম। আরম োনদি 
বনিরেিাম, ‘আমানক বিনবন না 
যে আরম বারড় রকননে পারি না 
কািে আরম একজন মরহিা, এবং 
আরম একা, এবং আরম কৃষ্াঙ্গ। 
আরম একজন অরভজ্ঞ নাস্যও এবং 
োিা আমানক ঋে রদনয়নে। আরম 
বারড় যপনয়রে, রকন্তু আমাি ো 
কিনে হনয়রেি ো কঠিন রেি”

 - অংশগ্রহীিা, এলনজনরটি এল্াক্স্যর জি্ যসজ 
অ্াডক্ভাক্কনস এরং পনরক্েরানে

2018 সানি, মানবারধকাি 
সম্রক্য ে এনওয়াইরস 

করমশন আবাসন তবষনম্যি 
অরভনোনে 280টি 

অরভনোে দানয়ি কনিনে 
এবং তবষনম্য েুতি ব্যরতিনদি 
অনসুন্াননি জন্য 481 
পিীক্ষা চারিনয়নে
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খসডা যকৌশল
NYC এর ি্ার্ আরাসি 
র্রস্া যজারোর করুি

NYC এর ি্ার্ আরাসি 
সদুরষোগুনল প্রসানরি করুি

•   তবষম্য প্ররেনিানধ জরমদাি, বারড় 
রবনরিো, ব্যাংক এবং দািািিা 
আইনটি অনসুিে কিনেন ো রনরচিে 
কিনে সররিয় ররিয়াকিাপ বরৃদ্ধ করুন

•   প্ররেবন্ী ব্যরতিনদি এবং ভাড়া 
সহায়ো ব্যবহাি কনি বারসন্ানদি 
সহায়োি রদনক মননারননবশ কনি 
ন্যাে্য আবাসন অরভনোনেি 
সমাধাননি জন্য সংস্ানগুরি প্রসারিে 
করুন

•    যকা-অপ-সহনোেী সংস্াগুরি তবষম্য 
যমাকানবিায় নেুন রবরধগুরি অনবেষে 
করুন

•  যফৌজদারি রবচাি ব্যবস্ায় জরড়ে 
রনউ ইয়ক্য ািনদি সানে অন্যায় 
আচিে যিাধ কিাি উপায়গুরি 
অনবেষে করুন

•  রনউ ইয়ক্য  িাজ্য দ্ািা েৃহীে গুরুত্বপূে্য 
নেুন আইন বাস্তবায়নন সহায়ো 
করুন ো তবষম্য যেনক ভাড়া সহায়ো 
ব্যবহািকািীনদি আিও সুিক্ষা যদয়

•  আবাসন বাজানি রনউ ইয়ক্য ািনদি 
পেন্নক সীমাবদ্ধ কিনে পানি অেবা 
যরিরিট ইরেহাস, য্াকাি রফ এবং 
সুিক্ষা আমাননেি মনো তবষনম্যি 
ফম্য রহসানব ব্যবহৃে হনে পানি এমন 
আরে্যক বাধাগুরি যমাকানবিাি 
সুনোেগুরি আরবষ্াি করুন

আপিার জি্ এটির অথ্য কী?

বারড়ওয়ািা, দািা এবং ঋেদাোনদি 
জন্য আরও জরারনেনহিা

আরও উৎস আপনাি ন্যাে্য আবাসন 
অরভনোে সন্াধননি জন্য উপিব্ধ 
আিও উৎস

প্রনিরন্ী রনউইয়ক্য বাসীনদি জন্য 
এবং ভাউচানিি মনো ভাড়া সহায়ো 
ব্যবহািকািী বারসন্ানদি জন্য আিও 
সহায়ো, ভাউচানিি মনো

 সদুরষো ো রনরচিে কনি যে বনু্বান্ব, 
পরিবাি এবং প্ররেনবশী োিা যফৌজদারি 
রবচাি ব্যবস্ায় জরড়ে োকনে পানি 
োিা আবাসন অনসুন্াননি সময় ন্যাে্য 
আচিে পান
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“আমিা একটি বারড় যকনাি যচটিা কনিরে। 
আমাি স্বামী বারড়ি মারিনকি সানে সমস্ত 
রবষনয় একমে হনয়রেনিন, রকন্তু মারিক আমানক 
যদখনিন এবং আমাি রহজাব যদনখ রেরন চুরতি 
বারেি কনি রদনয়রেনিন এবং আমানদি রনকট 
বারড় রবররি কিনে অস্বীকাি কনিন।”

 — সম্প্রোয়নভনতিক কক্থাপকথক্ির অংশগ্রহণকারী, আরর 
আক্মনরকাি অ্াক্সানসক্য়শি

“আরম একটি আবাসননি যনেৃত্ব রননে চাইরেিাম, 
রকন্তু য্াকাি বনিরেি যে আমাি কানে ভাউচাি 
আনে ো প্রকানশি পনি য্াকাি বনিরেি যে 
যস আমাি সানে আি কাজ কিনব না। রেরন 
আনে ভাি রেনিন, রকন্তু োি পনি রেরন যবরিনয় 
যেনিন।”

 — সম্প্রোয়নভনতিক কক্থাপকথক্ির অংশগ্রহণকারী, নরভাি 8 খক্ডের 
িহৃনির্যাচক্ির ভাউচার যপ্রাগ্রাম



NYC এবং অঞ্চনি ন্যায়সঙ্গে আবাসন 
রবকানশি সহজেি করুন
রনউ ইয়ক্য  রসটিনে আবাসন সংকট িনয়নে। এখানন রিমবধ্যমান জনসংখ্যা এবং বারড়ি 
চারহদা বাড়নে, েনব সিবিাহ সীরমে। এটি রবনশষে স্বল্প আনয়ি রনউ ইয়ক্য াি োিা পনক্ষ 
চ্যানিরজেং হনয় উনঠনে, োিা রবরবধ িনঙি মানষু এবং প্ররেবন্ী মানষু, সারেয়ী মনূি্যি 
আবাসন রবকল্পগুরি সন্ান কিনেন োনদি জন্য এটি চ্যানিরজেং হনয় উনঠনে।

রনরচিেভানব আিও ন্যাে্য আবাসননি জন্য, শহিটিনক অবশ্যই রনরচিে কিনে হনব যে 
বারসন্ানদি রবরভনি সমদৃ্ধ আশপানশ বাস কিাি জন্য বাস্তবসম্ে রবকল্প িনয়নে। এি জন্য 
রনউ ইয়ক্য  রসটি এবং অঞ্চি জনুড় স্বল্প আনয়ি বারসন্ানদি বারড়ি রবকল্পগুরি প্রসারিে কিা 
দিকাি।

যেখানন আমিা বাস করি NYC প্রররিয়া জনুড়, রননে-আনয়ি রনউ ইয়ক্য ািিা ভাে কনি রননয়নে 
যে আবাসনগুরিি উচ্ ব্যয় নাটকীয়ভানব োনদি বাসা এবং আনশপানশি অঞ্চিগুরিি 
পেন্নক সীমাবদ্ধ কনি।

সীরমে সামনে্য্যি কািনে, বারসন্ািা দবু্যি পরিরস্রে এবং উপনচ পড়া রভনড়ি সানে আপস 
কনিনেন বা োনদি আবাসন অনসুন্াননক এমন আনশপানশি অঞ্চনি সীমাবদ্ধ কনিনেন 
যেগুরি অরনিাপদ যবাধ বা রবদ্যািয়গুরিি েুিনামিূক দক্ষো যনই। 

রনউ ইয়ক্য  রসটিি আবাসন সংকট যকবিমাত্ সমস্ত পাড়ায় উপিব্ধ আবাসন রবকল্পগুরিনে 
উনলিখনোে্য বরৃদ্ধ োড়াই আিও খািাপ হনব। েনব আবাসন উনিয়ননি রবরুনদ্ধ স্ানীয় 
রবনিারধো বাড়নে এবং এই রবনিাধী রবরভনি রূপ রননে পানি। 

অরধক সম্দ এবং সুনোে-সুরবধাগুরিি অঞ্চনি, নেুন আবাসনগুরিি রবনিারধো - রবনশষে 
সারেয়ী মনূি্যি আবাসন, রননয় উনদ্ে উত্াপন কিা হনচ্ কািে নেুন আবাসননক সীমাবদ্ধ 
কিা রননে-আনয়ি বারসন্ানদি এবং বনে্যি মানষুনদি জন্য পাড়াি অ্যানসেসনক সীমাবদ্ধ কিনে 
পানি। এই ধিনেি রবনিারধোও তবরিো এবং বজ্য ননি রদনক রননয় যেনে পানি। বনে্যি রকেু 
রনউ ইয়ক্য াি মিূে যবেোনঙ্গি অঞ্চনি বাস কিাি সময় অস্বরস্ত, তবষম্য বা দবু্য্যবহাি সম্নক্য  
উনদ্ে প্রকাশ কনিনেন।

আবাসননি রবনিারধোও ঐরেহারসকভানব স্বল্প-সংস্ানেুতি আনশপানশি অঞ্চনি িনয়নে 
যেখানন বারসন্ািা আশঙ্কা কিনেন যে নেুন আবাসন উনিয়ন ভাড়াগুরি কম সারেয়ী কিনব 
বা বাস্তুচু্যে হওয়াি ঝঁুরক বারড়নয় যদনব।

যকন এটি গুরুত্বপূে্য?
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“ স্বল্প আনয়ি পরিবািগুরিি জন্য 
এটি সরে্যই একটি ভাি পাড়া 
রেি। এটি সবাি জন্য সারেয়ী 
এবং অ্যানসেসনোে্য হে। েনব 
এখন এটি ব্যয়বহুি হনচ্, 
কািে এগুনিা নেুননদিনক 
খাওয়াননা হনচ্। যকবিমাত্ 
যসই পে্যগুরিই আেে ো 
নেুননদি কানে আনবদন কনি। 
সবরকেু পরিবরে্য ে হনচ্। রকেু 
যিাক এটি বহন কিনে পানি, 
েনব যবরশিভাে যিানকিা ো 
পানি না।”

 — সম্প্রোয় কক্থাপকথক্ির 
অংশগ্রহণকারী, একক্রে প্রনিক্রশী

লষে্ 2



এই রবরভনি ধিনেি স্ানীয় রবনিারধো হ'ি অন্য উচ্-ব্যয়বহুি শহনিি েুিনায় 
রনউ ইয়ক্য  রসটি নেুন আবাসন উৎপাদনন রপরেনয় পড়াি এক কািে। চাট্য টি 
(িানরদনক) যেভানব রচরত্ে কনি, রসয়াটি 2018 সানি 10,000 বারসন্ানক 
প্ররে আবারসক বরৃদ্ধি েুিনায় রেনগুনেিও যবরশ অনমুরে রদনয়নে। 

ন্যাে্য আবাসন পদ্ধরেি ব্যবহাি কনি, নেুন আবাসননি রবকাশ সকি 
বারসন্ানদি পেন্ এবং ন্যায়পিায়েো প্রচাি কনি ো রনরচিে কিাি জন্য 
সম্প্রদানয়ি পাশাপারশ কাজ কিাি রসটিি অনন্য সুনোে িনয়নে।

উপনিি মানরচত্টিনে যদখা োনচ্ যে 2010 যেনক 2018 এি মনধ্য নেুন 
আবাসন তেরি কিা হনয়রেি। এই সমনয় 150,000 এি যবরশ নেুন বারড় 
তেরি কিা হনিও, এই মানরচত্টি যদখায় যে নেিীি এমন অননক অংশ িনয়নে 
যেখানন েে এক দশক ধনি খুব কম যেনক এনকবানিই প্রবরৃদ্ধ যদনখরন, েখন অন্য 
অংশগুরিনে হাজাি হাজাি নেুন বারসন্াি োকাি ব্যবস্া কিা হনয়নে।

2018 এ িিদু ি আরাসি রৃনধি

নিউ ইয়ক্য  নসটি 10,000 বারসন্াি প্ররে 
24.2 হাউরজং ইউরনট

সািফ্ানসিসক্কা 10,000 বারসন্াি প্ররে 
58.6 ইউরনট

নসয়াক্টল 10,000 বারসন্াি প্ররে 
109.3 ইউরনট

িিদু ি আরাসি তিনর, 2010-2018

সূত্: NYC নেি পরিকল্পনা হাউরজং যিটানবস রবভাে 19v1, মাচ্য  2019। NYC DOB অ্যারলিনকশন এবং দখি েে্য যিটা শংসাপত্গুরি সংকিন 2010-2018। মানরচত্টি এনটিএ 
দ্ািা নেুন ভবনন 2010-2018-এ সমূ্ে্য েৃহরনম্যাে ইউরনট যদখায়
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খসডা যকৌশল
ি্ায়সঙ্গি আরাসি রৃনধির 
জি্ িিদু ি সদুক্রািগুনল প্ররি্য ি 
করুি

আরও যরনশ নিউ ইয়ক্য কারীক্ের 
জি্ সরকারী আরাসি কম্যসনূচ 
খদুলদুি

•   বে্য মান অঞ্চিগুরিনে সংস্াি, িাজ্য 
ও স্ানীয় রবরধরবধাননি পরিবে্য ন 
এবং শহনিি সীরমে আবাসন ভেু্য রক 
ব্যবহানিি যক্ষনত্ নেুন পদ্ধরেি 
অন্তভু্য তি অঞ্চিগুরিনে সারেয়ী মনূি্যি 
আবাসন রবকল্প িনয়নে এমন অঞ্চনি 
সারেয়ী মনূি্যি আবাসননি রবকানশি 
সক্ষম যকৌশিগুরি অনসুন্ান করুন

•    আঞ্চরিক আবাসন এনজন্া রবকানশি 
জন্য অন্যান্য স্ানীয় সিকানিি সানে 
কাজ করুন 

•   শহি জনুড় আবাসন উৎপাদন, 
যিনমাগ্রারফসে এবং সুনোনেি 
অ্যানসেনসি মনধ্য সম্নক্য ি রবনবচনা 
কনি মিূ্যায়ন কিনে যিটা সংগ্রহ 
এবং ভাে কিাি সুনোেগুরি আরবষ্াি 
করুন এবং এই রবনলেষেটি রসটি 
রসদ্ধান্ত গ্রহে এবং সম্প্রদায়েে ব্যস্তো 
অবরহে কিাি জন্য ব্যবহাি করুন

•   সম্প্রসািে যবানি্য ি সানে োনদি 
প্রচাি এবং রসদ্ধান্ত গ্রহনেি প্রররিয়ানে 
অন্তভু্য রতিমিূক এবং অ্যানসেসনোে্য 
পদ্ধরেি প্রচাি কিাি জন্য কাজ 
করুন

•   হাউরজং কানননক্ট (রসটিি সারেয়ী মনূি্যি 
আবাসন িটারি) উনিরে চাি ুকিা ো 
প্রনয়াে কিা সহজ কনি যোনি 

•   হাউরজং অ্যা্ানসিিস যপ্রাগ্রামটি প্রসারিে 
করুন, ো সম্প্রদায়রভরতিক সংস্াগুরিনক 
সারেয়ী মনূি্যি আবাসননি জন্য অনসুন্ান 
এবং আনবদননি যক্ষনত্ রনউ ইয়ক্য ািনদি 
সহায়ো কিাি প্ররশক্ষে যদয় 

•    অ-নােরিক এবং রমররেে নােরিক 
মে্যাদাসম্নি পরিবািগুরিি কানে 
রনিাপনদ সিকািী আবাসন কম্যসূরচনে 
অ্যানসেনসি জন্য প্রনয়াজনীয় েে্য িনয়নে 
ো রনরচিে করুন 

•   এিরজরবটিরকউ ব্যরতিিা উনিে প্ররশক্ষে 
ও যপ্রানটাকনিি মাধ্যনম মাধ্যনম েৃহহীন 
আরেয়নকন্দ্র এবং আবাসন কম্যসূচী সহ 
সিকািী যপ্রাগ্রামগুরি ব্যবহাি কনি 
রনিাপদ যবাধ কিনেন ো রনরচিে করুন 
এবং যপ্রানটাকি 

•    NYCHA- এি অন্তভু্য তি পরিবানিি 
সদস্যিা োিা যফৌজদারি রবচাি ব্যবস্াি 
সানে জরড়ে যসইসকি রনউ ইয়ক্য ািনদি 
পুনিায় একরত্ে কিাি জন্য NYCHA 
এি প্রনচটিানক সমে্যন করুন

আপিার জি্ এটির অথ্য কী?

 স্বল্প আনয়ি রনউ ইয়ক্য ািনদি জন্য 
সীরমে আবানসি সুনোে িনয়নে এমন 
পাড়াগুরিনে সনি োওয়াি আিও 
রবকল্প সহ রনউ ইয়ক্য  রসটি জনুড় 
আরও সাশ্রয়ী মকূ্ল্র আরাসি 
উপলব্ধ

সারেয়ী মনূি্যি আবাসনগুরিি জন্য 
আনবদন কিনে সহায়ো আপনানক 
কিাি জন্য প্ররানহি প্রনরিয়া এরং 
আরও সহায়িা

 যে যকানও বনু্, পরিবাি এবং 
প্ররেনবশীিা োিা অ-নােরিক হনে 
পানি, এিরজরবটিরকউ রহসানব রচরনিে 
হনে পানি, অেবা পূনব্য যফৌজদারি 
রবচাি ব্যবস্াি সানে জরড়ে রেি 
োনদি রনিাপনদ সিকািী আবাসন 
কম্যসূরচনে অ্যানসেনস সহায়ো কিনে 
আরও ভাল পনরক্েরা
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“আমিা ম্যানহাটনন োকোম, েনব 
আমাি মা এবং বাবা আিও তবরচত্্য 
যচনয়রেনিন। োিা যচনয়রেি যে 
আরম এবং আমাি ভাই যকাোও যবনড় 
উঠব যেখানন আমাি সানে রভনিভানব 
আচিে কিা হনব না। এজন্যই আরম 
জামাইকানে োরক।”

  —  সম্প্রোয়নভনতিক কক্থাপকথি অংশগ্রহণকারী, 
সমিার জি্ এনশয়াি আক্মনরকাি



লষে্ 3

সানধ্যি মনধ্য োকা আবাসন সংিক্ষে এবং 
দীর্যস্ায়ী বারসন্ানদি উনচ্দ প্ররেনিাধ
একটি উচ্ ব্যয়বহুি শহনি ন্যাে্য আবাসন প্রচানিি অে্য হ'ি রনউ ইয়ক্য ািনদি সমে্যন 
কিা োিা োনদি বারড় বা আনশপানশ োকনে চান, এমনরক এটি পরিবরে্য ে হনিও। 

এই কািনেই NYCHA এবং ভাড়া-রনয়রন্ত্রে রবর্ডংগুরিনে বসবাসকািীনদি সহ রবদ্যমান 
সারেয়ী মনূি্যি বারড়গুরি সংিক্ষে কিা গুরুত্বপূে্য, পাশাপারশ ভাড়ানট এবং বারড়ি 
মারিকনদি হয়িারন ও দবু্য্যবহাি যেনক িক্ষা কিা এমন যপ্রাগ্রামগুরিনক সমে্যন কিা 
গুরুত্বপূে্য। 

রনউ ইয়ক্য ািনদি জন্য আবাসন এবং আনশপানশি পেনন্ি রবকনল্পি জন্য রবদ্যমান সারেয়ী 
মনূি্যি আবাসনটি গুরুত্বপূে্য। 

এটি গুরুত্বপূে্য যকন?

েরদও ন্যাে্য হাউরজং প্রায়শই নেুন আবাসন উেপাদননি রদনক দরৃটি যদয়, ভরবষ্যনে রনউ ইয়ক্য ািনদি জন্য রনিাপদ, রস্রেশীি এবং সারেয়ী 
মনূি্যি রবকল্পগুরি রবদ্যমান োকাি জন্য ন্যাে্য আবাসন যকৌশিটিি অংশ রহসানব সংিক্ষনে রবরননয়াে কিাও গুরুত্বপূে্য।

সারেয়ী মনূি্যি আবাসন সংিক্ষে ও সংিক্ষনেি অে্য ভাড়ানটনদি অরধকাি িক্ষা কিা। রনউ ইয়ক্য ািিা স্টি জারননয়রেনিন যে োনদি 
বারড়ওয়ািা এবং রবর্ডং ম্যাননজনমনটেি সানে কনোপকেননি সময় তবষম্য এবং অন্যায় আচিে রনট। প্রায়শই োনদি পরিচনয়ি কািনে 
িক্ষ্যবস্তু হনয় োয়, বারসন্ািা আবাসনগুরিি দরির্ পরিরস্রে, যমিামরেি অভাব, হয়িারন, শািীরিক সরহংসো এবং ভয় যদখাননাি অরভজ্ঞো 
ভাে কনি রননয়রেি। রনউ ইয়ক্য  রসটিি বারড়ি মারিকিা অন্যায় আচিনেি অরভজ্ঞো, ব্যাংকগুরিি পক্ষ যেনক তবষনম্যি মনুখামরুখ হওয়া এবং 
োনদি জারে এবং বয়নসি রভরতিনে যশাষেমিূক আরে্যক পে্যগুরি এমনরক জারিয়ারেি জন্য িক্ষ্যবস্তু হওয়ািও বে্যনা কনিনেন।

“ আমাি বারড়ওয়ািা আমানক 
বনিরেনিন যে রেরন একটি রচঠি 
যপনয়নেন যে ICE [মারক্য ন অরভবাসন 
ও শুল্ক প্রনয়াে] সমস্ত অ্যাপাট্য নমটেগুরি 
পরিদশ্যন কিনে আসনে। আরম োনক 
রচঠিটি যদখনে বনিরেিাম এবং রেরন 
ো প্রে্যাখ্যান কনিরেনিন। আমানক 
হুমরক যদওয়া হনয়রেি কািে আমাি 
বারড়ওয়ািা যচনয়রেনিন আরম যেন 
আমাি ইউরনটটি খারি করি।”

 —�সম্প্রোয় কক্থাপকথক্ির অংশগ্রহণকারী, 
রাস্াটি তিনর করুি

নিউ ইয়ক্য  নসটিক্ি 
ি্ার্ আরাসক্ির জি্ 
NYCHA গুরুত্বপণূ্য

NYCHA এি যবরশিভাে 
অ্যাপাট্য নমটে 1945 যথক্ক 
1970 এর মক্্্ 50 বেি 
আনে রনরম্যে হনয়রেি।

NYCHA এি 
বারসন্ানদি 90% এিও 
যবরশ বারসন্া কৃষ্াঙ্গ 
বা রহস্ারনক, এবং প্রায় 

40% পরিবানিি যনেৃনত্ব 
62 রছর রা িার যরনশ 
রয়সী একজন রনউ 
ইয়ক্য াি িনয়নে।

NYCHAএ 170,000 এরও 
যবরশ বারড় িনয়নে ো রনউ 
ইয়ক্য  শহনিি ভাড়ায় োকা 
সকি আবাসননি 8%।

NYCHA অ্যাপাট্য নমনটেি 
েড় মারসক ভাড়া $533
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খসডা যকৌশল
নরে্মাি রানসন্াক্ের জি্ 
মাক্ির, সাশ্রয়ী মকূ্ল্র 
আরাসি সংরষেণ করুি

হয়রানি ও উক্ছেক্ের 
মদুক্খামদুনখ ভাডাক্টক্ের রষো 
করুি

জানলয়ানি এরং যকক্লঙ্ারী 
যথক্ক ঝদুঁ নকপণূ্য রানডর 
মানলকক্ের সদুরষো নেি

•   রনউ ইয়ক্য  রসটিি স্ায়ীভানব সারেয়ী 
মনূি্যি আবাসননি উৎস NYCHA এি 
170,000 টিিও যবরশ অ্যাপাট্য নমনটে 
ও পরিচািনাি অবস্াি উনিরে করুন 

•    রবদ্যমান অে্যায়ন এবং সহায়ো 
যপ্রাগ্রামগুরিি জন্য সমে্যন বাড়ান ো 
বারড়ি মারিক এবং যোট জরমদািনদি 
সারেয়ী মনূি্যি বারড়গুরিনক স্বাস্্যকি, 
বাসনোে্য পরিরস্রেনে িাখনে 
সহায়ো কনি 

•   হাঁপারনি মনো উচ্ স্বাস্্য সংরিান্ত 
ঝঁুরকেুতি আনশপানশি অঞ্চিগুরিনে 
িক্ষ্যবস্তু সমে্যন সিবিাহ করুন

•   রমশন-রভরতিক যোষ্ঠী যেমন রমউচুয়াি 
হাউরজং অ্যানসারসনয়শনস এবং 
করমউরনটি ি্যান্ ট্াটে সম্নক্য  সমে্যন 
কিাি জন্য আিও সুনোেগুরি অনবেষে 
করুন 

•   হাউরজং যকাট্য  এবং NYCHA 
কাে্যরিনম খািাস গ্রহেকািী 
ভাড়ানটনদি জন্য রবনামনূি্য আইনী 
পরিনষবাি নেিব্যাপী সম্প্রসািে 
অব্যাহে িাখুন এবং পরিনষবাগুরিি 
জন্য প্রসারিে প্রচাি বাড়ান 

•   ভাড়াটিয়ানদি হাউরজং যকাট্য  বঝুনে 
এবং যনরভনেট কিনে সহায়ো কিাি 
জন্য পরিনষবাগুরি বাড়ান 

•   অরেরিতি আনশপানশি অঞ্চিগুরিনে 
ভাড়ানটনদি কীভানব যসিা সুিক্ষা 
যদওয়া োয় ো জানানে সহায়ো 
কিনে হয়িারননিাধ রবনিাধী 
উনদ্যােগুরি অধ্যয়ন করুন

•  কম আনয়ি বারড়ি মারিকনদিনক 
অনমুানকািী রবরননয়ােকািী, 
আরিমোত্মক রিনয়ি এনটেট আগ্রহ 
এবং স্্যামগুরি যেনক িক্ষা কিনে 
নেুন রবরধগুরি প্রনয়াে করুন 

আপিার জি্ এটির অথ্য কী?

ভাড়ানটনদি উনচ্দ ও হয়িারনি রবরুনদ্ধ 
সুিক্ষাি সংস্ািগুনল

NYCHA এবং অন্যান্য সারেয়ী মনূি্যি 
আবাসন, বনু্বান্ব, পরিবাি এবং 
প্ররেনবশীনদি জন্য উনিে আরাসি 
শি্য ানে

জল্পনা, যকনিঙ্কািী এবং অননুিাধ যেনক 
রানডর মানলকক্ের রন ্্যি সদুরষো
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ভাড়াি সহায়োয় সুরবধা রবনশষে সুরবধা সমদৃ্ধ 
সরনিরহে অঞ্চিগুরিনেি আিও যবরশ কাে্যকি 
ব্যবহাি সক্ষম কিা
অননক রনউ ইয়ক্য াি রনিাপদ, রস্রেশীি এবং সারেয়ী মনূি্যি বারড়গুরি সুিক্ষাি জন্য ভাড়া সহায়ো এবং ভাউচাি ব্যবহাি কনি। েনব, 
যদশজনুড় এবং স্ানীয়ভানব, ভাউচাি ব্যবহািকািী বারসন্ািা প্রায়শই উচ্ স্তনিি দারির্্য এবং রননে পািফরম্যং সু্িগুরিি সানে আশপানশ বাস 
কনিন। 

ন্যাে্য হাউরজংনয়ি প্রচানিি একটি গুরুত্বপূে্য অংশ হ'ি ভাড়াটিয়া সহায়ো ব্যবহাি কনি রনউ ইয়ক্য ািনদি আনশপানশি রবরভনি অঞ্চনি অ্যানসেস পাওয়া 
রনরচিে কিা। এই কািনেই রসটি ভাড়া সহায়ো ব্যবহাি কনি রনউ ইয়ক্য ািনদি আিও আবাসন রবকল্পগুরি খুিনে এবং অংশগ্রহেকািী বারসন্া এবং 
বারড়ওয়ািানদি আিও ভাি পরিনবশন কিাি জন্য যপ্রাগ্রামটিি নকশা উনিে কিনে চাইনে।

বে্য মানন, রনউ ইয়ক্য  রসটিি 150,000 এিও যবরশ ব্যরতি এবং পরিবাি ভাড়া সহায়ো ব্যবহাি কনি। আবাসন বাজানি আিও পেন্ যদওয়াি 
জন্য নকশাকৃে, শহি, িাজ্য এবং যফিানিি সিকািগুরি প্রদতি ভাড়া সহায়ো যপ্রাগ্রামগুরি ব্যবহাি কিা কঠিন হনে পানি, রবনশষে আিও 

এটি যকন গুরুত্বপূে্য?

ব্যয়বহুি পাড়াগুরিনে। 

যেখানন আমিা বাস করি NYC প্রররিয়া 
চিাকািীন, রকেু বারসন্া কি্যাে ও 
তবষম্য, ভাউচাি প্রদাননি সীমাবদ্ধো 
এবং ভাউচািধািীনদি পাশাপারশ 
জরমদািনদি জন্য িাি যটনপি কািনে 
রনরদ্যটি রকেু যক্ষনত্ "যকায়ািাটোইনি" যবাধ 
কনিনেন। মানরচত্টি যদখায় যেখানন রনউ 
ইয়ক্য  রসটিনে যসকশন 8 হাউরজং চনয়স 
ভাউচািগুরি ব্যবহাি কিা হনচ্ — অননক 
পাড়ানে খুব কম বা যকানও ভাউচাি ধািক 
যনই। 

যটেকনহা্ডাি এবং বারসন্ািা আিও 
জারননয়নে যে রবরভনি সিকািী সংস্াি 
দািাি এবং কমথীিা পাড়াি সুরবধাগুরি 
সম্নক্য  সীমাবদ্ধ বা যকানও পিামশ্য যদয় না 
এবং োিা বহু ভাড়ানটনক উচ্-দারিনর্্যি 
আনশপানশি জরমদািনদি রদনক পরিচারিে 
কনি যেখানন যকানও ভাউচাি গ্রহেনোে্য 
হওয়াি সম্াবনা যবরশ োনক।

 0 - 10
 11 - 100
 101 - 200
 201 - 500
 500 এিও যবরশ
 অনাবাসী অঞ্চি

যরখাক্ি হাউনজং ভাউচার সহ 
নিউ ইয়ক্য রা থাক্কি।

সূত্: HUD AFFH-T যিটা (AFFHT0004), HUD PIH েে্য যকন্দ্র যেনক। মানরচনত্ শুমারি ট্্যাক্ট দ্ািা HUD সমরে্যে ভাউচািগুরিি 
সানে পরিবানিি রনত্ব যদখায় 
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খসডা যকৌশল
ভাডা সহায়িা র্রহার কক্র 
নিউ ইয়ক্য কারীক্ের কাক্ছ 
আরও আরাসি নরকল্প খদুলদুি

ভাডা সহায়িা যপ্রাগ্রামগুনলক্ি 
অংশ যিওয়া রানসন্া এরং 
রানডওয়ালাক্ের অনভজ্ঞিা 
উন্নি করুি

•   বারসন্ানদি ভাি সুরবধাগুরি সহ 
রবরভনি ধিননি পাড়ায় োওয়াি জন্য 
ভাড়া সহায়ো ব্যবহানি সহায়ো 
কিাি জন্য শহনিি রবদ্যমান উনদ্যােটি 
প্রসারিে করুন: নেুন যকৌশিগুরিনে 
উচ্েি ভাউচানিি অে্য প্রদান, মরুভং 
রফ প্রদাননি জন্য ক্ষরেপূিে, এবং 
রকভানব সঠিক পাড়া পেন্ কিা োয় 
যসই রবষনয় পিামশ্য প্রদান।

•  হাউরজং কানননক্টি (শহনিি সারেয়ী 
মনূি্যি আবাসন িটারি) সানে ভাড়া 
সহায়ো ব্যবহাি কনি রনউ রনউ 
ইয়ক্য ািনদি সংেুতি করুন এবং োনদি 
প্রনয়াে কিাি জন্য প্রনয়াজনীয় েে্য 
এবং সহায়ো িনয়নে ো রনরচিে করুন 

•  আনয়ি উৎনসি রভরতিনে আবাসন 
তবষনম্যি রবরুনদ্ধ িড়াইনয়ি 
সংস্ানগুরি প্রসারিে করুন, োি 
মনধ্য ভাউচাি এবং ভাড়া সহায়োি 
অন্যান্য ফম্যগুরি অন্তভু্য তি িনয়নে 

•  ভাড়া সহায়োি নকশানক উনিে করুন 
োনে পরিনষবাগুরি েোসমনয়, বারসন্া 
এবং বারড়ওয়ািা উভনয়ি জন্যই সহনজ 
ব্যবহািনোে্য

•  রসটি টোফ এবং ট্মা-অবরহে েননেি 
অংশীদািনদি উনিে প্ররশক্ষনেি মাধ্যনম 
প্ররেবন্ী ব্যরতি, রনিায়া সরহংসো 
যেনক যবনঁচ োওয়া এবং LGBTQ 
ব্যরতিনদি উনিেেি যসবা কিা

আপিার জি্ এটির অথ্য কী?
অংশগ্রহেকািী বারসন্া এবং 
বারড়ওয়ািানদি জন্য েষে, সময়মক্িা 
এরং সহক্জই র্রহারক্রাি্ 
পনরক্েরাগুনল সমথ্যি করার জি্ 
যপ্রাগ্রাম নডজাইিগুনল

এমন একটি প্ররেনবশ ো োনদি চারহদা 
পূিে কনি ো চয়ন কিনে এবং যসখানন 
যেনে বারসন্ানদি সহায়ো কিাি জন্য 
আরও সংস্ািগুনল, এমনরক এমন 
অঞ্চনি যেখানন ভাড়া সহায়ো ব্যবহাি 
কিা ঐরেহ্যেেভানব কঠিন রেি

“ এটি স্ানান্তরিে কিা খুব কঠিন। এখানন অননকগুরি 
জায়ো যনই োিা রবভাে 8 ভাউচাি [ো গ্রহে 
কনি]। অ্যাপাট্য নমটেগুরি প্রায়শই দেু্যম আনশপানশি 
অঞ্চনি োনক ো আমানদি আিও দারিনর্্যি রদনক 
যঠনি যদয়।”

 —�সম্প্রোয় কক্থাপকথক্ির অংশগ্রহণকারী, যমকং 
এিওয়াইনস
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লষে্ 5

প্ররেবন্ী ব্যরতিনদি জন্য আিও 
স্বেন্ত্র এবং সংহে জীবনোপননি 
রবকল্প তেরি কিা
সারেয়ী মনূি্যি, রনিাপদ এবং অ্যানসেসনোে্য আবাসন সন্াননি যক্ষনত্ প্ররেবন্ী রনউ ইয়ক্য িা 
অনন্য চ্যানিনজেি মনুখামরুখ হন। প্ররেবন্ী অননক বারসন্া প্রারেষ্ঠারনক যসটিংনস োনকন, 
যেমন স্বাধীনভানব জীবনোপন কিাি অে্যবহ সুনোে না োকা এবং প্ররেবন্ী না এমন 
ব্যরতিনদি সানে যোোনোে কিাি সুনোে না োকা নারস্যংনহামগুরি। 

ন্যাে্য আবাসননি প্রচানিি একটি গুরুত্বপূে্য অংশ হ'ি প্ররেবন্ী রনউ ইয়ক্য ািনদি আবাসন 
রবকল্প িনয়নে ো োনদি সমরবেে সহায়ো এবং আিও অ্যানসেসনোে্য রবকনল্পি মাধ্যনম স্বাধীন 
এবং সংহে হওয়াি মজেরুি যদয়। 

এটি গুরুত্বপূে্য যকন?
রনউইয়ক্য  রসটিনে প্রায় 1 রমরিয়ন যিানকি বাসস্ান োিা প্ররেবন্ী জীবনোপন কনি বনি 
রচরনিে কনি।

যেখানন আমিা বাস করি NYC প্রররিয়া জনুড়, প্ররেবন্ী অননক বারসন্া ইরটেনগ্রশনটিনক 
যকানও রবর্ডংনয়ি মনধ্য যেমন একটি প্ররেনবশী অঞ্চনিি মনধ্য রনটরেি এমন রকেু রহসানব 
আনিাচনা কনিরেনিন। প্রারেষ্ঠারনক যসটিংনসি বাইনি োকাি পনক্ষ সব্যারধক পেন্, কািে 
োিা এমন আবাসন চান ো োনদি সম্প্রদানয়ি ফ্যার্নকি সানে োনদি স্বাধীন ও সংহে হনে 
যদয়। েনব, োিা প্রারেষ্ঠারনক যসটিংনসি বাইনি চনি োওয়াি যচটিা কনিন োিা ব্যরতিেে 
আবাসন বাজানি রচরকৎসা, বীমা, কম্যসংস্ান এবং অ্যানসেসনোে্যো এবং তবষম্য সম্রক্য ে 
িাি যটপ রননয় িড়াই কনি। 

আইনী প্রনয়াজনীয়ো সন্বেও, রনউ ইয়ক্য  রসটিি যবরশিভাে বারড়গুরিি বারসন্ানদি রসরঁড় 
ব্যবহাি কিা প্রনয়াজন। রনউ ইয়ক্য  রসটি এবং যদশ জনুড় প্ররেবন্ী ব্যরতিনদি প্ররে তবষম্য 
প্ররেবেি সবনচনয় যবরশ ন্যাে্য আবাসন অরভনোে উৎপনি কনি। 

“যফয়াি হাউরজং আইননি উনদেশ্য 
কী েরদ এমন আমিাোরন্ত্রক 
প্রররিয়াটি কাটিনয় ওঠাি দ্ািা 
এটিি সাহানে্যি প্রনয়াজন ব্যরতিটিি 
যকানও উপকাি না হয়? আরম 
একটি অ্যাপাট্য নমনটে োকোম এবং 
একটি য্রিাক হনয়রেি। আরম হাঁটনে 
পািরেিাম না। বীমা আমানক যমাটি 
চারিে হুইিনচয়াি রদনয়রেি েনব 
আরম এটি অ্যাপাট্য নমনটে ঢুকানে 
পারিরন কািে এটি প্ররেবন্ী সহায়ক 
রেি না। বারড়ওয়ািা যকানও 
ি ্োম্ িাখনব না কািে রেরন 
বনিরেনিন যে এটি রবর্ডংনয়ি মিূ্য 
হ্াস কিনব। এক ব্যরতিি োকাি 
জন্য োিা রবর্ডংটিনক ক্ষরেগ্রস্ 
কিনে চায়রন। আরম উনলিখ কনিরে 
যে এটি আমাি রনয়ন্ত্রনেি বাইনি 
রেি। আরম শািীরিকভানব সক্ষম 
োকা অবস্ায় রেনয়রেিাম এবং 
রবর্ডংনয় োকাকািীন সময় অক্ষম 
হনয় পনড়রেিাম। অননক আদািে 
পদ্ধরেনে রেনয় আইনজীবীনদি 
সানে কো বনিরেিাম। যশষ পে্যন্ত, 
এটি বারড়ওয়ািাি রবনবচনাি মনধ্য 
রেি কািে েরদ রেরন ভবনটি 
রবররি কিনে চান, েনব এটি ব্যয়নক 
প্রভারবে কিনে পানি। আদািে 
রপেনন রপেনন চিরেি। আরম রবিতি 
হনয় সনব যেনড় রদনয়রে। যদনখ মনন 
হনচ্ োিা জানন যে িড়াইনয় মানষু 
ক্ান্ত হনয় পড়নব।”
 — সম্প্রোয় কক্থাপকথক্ির 

অংশগ্রহণকারী, একক্রে প্রনিক্রশী
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খসডা যকৌশল

প্রানিষ্ানিক যসটিংক্সর রাইক্র 
চক্ল রাক্ছে এমি র্নতিক্ের জি্ 
সমনবিি সমথ্যি সরররাহ করুি।

প্রনিরন্কিা সহ যলাক্কক্ের 
জি্ সাক্্্র মক্্্, 
প্রক্রশক্রাি্ আরাসি যখাঁজা 
সহজ কক্র যিালা•   প্ররেবন্কো সহ রনউ ইয়ক্য বাসীনদি 

সংস্ােে পরিনবশ যেনক পিম্িােে 
আবাসনন স্ানান্তনিি সময় আিও 
ভািভানব সহায়ো কিাি ওপি পিামশ্য 
যদওয়াি জন্য স্বাস্্য পরিচে্যা প্রদানকািী, 
স্বাস্্য বীমা যকাম্ারন, আবাসন 
প্রদানকািী, করমউরনটি-রভরতিক 
সংস্া এবং রসটি, যটেট এবং যফনিিাি 
সিকানিি প্ররেরনরধনদি সংেঠিে কিা 

•  উনিে অনিাইন সম্দ এবং প্ররশক্ষনেি 
সানে প্ররেবন্কো সহ আবারসক এবং 
পরিনষবা প্রদানকািীনদি মনধ্য আিও 
ভাি সংনোে স্াপন কিা

•   প্ররেবন্কো সহ ব্যরতিনদি 
প্রনয়াজনগুরিি উনদেনশ্য আিও উনিে 
পরিনষবা যদওয়াি জন্য রসটি-ভেু্য রক 
সাধ্যানকুূি আবাসন পরিনষবা উনিে 
কিা

•   প্রকনল্পি রবস্তাি কিা ো প্রবীে নােরিক 
এবং প্ররেবন্কো সহ যিানকনদি 
প্রনবনশি প্রনয়াজন পূিে কিাি সময় 
রননজি বারড়নেই োকাি অনমুরে যদয়

•   আরক্য নটক্ট এবং যিনভিপািনদি 
জন্য রশক্ষাি উনিরে কিা োনে োিা 
প্ররেবন্কো সহ যিানকনদি বসবাস 
রনরচিে কিাি োনদি আইরন দারয়ত্ব 
সমূ্ে্যভানব পানি কিনে পানিন

এই যকৌশিগুরি প্ররেবন্ী রনউ ইয়ক্য বাসীনদি মনুখামরুখ রনরদ্যটি ন্যাে্য আবাসন চ্যানিজেগুরিনে যফাকাস কনি। প্ররেবন্ী ব্যরতিিা 
অন্যান্য রনউ ইয়ক্য ািনদি মনো একই সমস্যাি মনুখামরুখ হওয়ায়, আমিা যেখানন বাস করি NYC অন্যান্য িক্ষ্যগুরিও প্ররেবন্ী 
ব্যরতিনদি সমে্যন কিাি উনদেনশ্য। 

আপিার জি্ এটির অথ্য কী?
সংস্ােে পরিনবশ যেনক স্বাধীন 
পরিনবনশ স্ানান্তিনক রকভানব আিও 
উৎকৃটিভানব উনিে কিনবন োি ওপি 
সনন্ননহি পনরকল্পিা

প্রনবশনোে্য, সানধ্যি মনধ্য আবাসন 
যখাঁজাি জন্য অেবা োনদি রবদ্যমান 
আবাসন প্রনবশনোে্য কনি যোিাি 
জন্য প্ররীণ িািনরক এরং 
প্রনিরন্কিা সহ যলাক্কক্ের জি্ 
আরও সদুক্রাি

আবাসননক রকভানব সরে্যই 
প্রনবশনোে্য কিনবন োি ওপি 
আনক্য ক্টক্ট এরং যডক্ভলপারক্ের 
জি্ উন্নি নশষো

“আরম ম্যাননজনমটেনক দ'ুবাি আমাি DRIE 
[প্ররেবন্ী ভাড়া বরৃদ্ধি যেনক মরুতিি প্রকল্প  
(Disability Rent Increase Exemption 
program), ো ভাড়া-রনয়রন্ত্রে এবং অন্যান্য 
যোে্য অ্যাপাট্য নমনটে প্ররেবন্কো সহ 
যিানকনদি জন্য িভ্য] -এি প্রমাে রদনয়রে 
এবং োিা আমানক ভয় যদরখনয়নে। আরম 
একটি রবজ্ঞরতি যপনয়রে োনে উনলিখ িনয়নে যে 
আমাি োনদি কানে $2,000 বনকয়া আনে। 
আরম আমাি ভাড়া যদওয়া অব্যাহে যিনখরে 
এিকম বিাি জন্য আমাি কানে সমস্ত 
নরেপত্ এবং িরসদ আনে। আরম জারন যে 
আমাি সনঙ্গ ভাি আচিে কিা হনচ্ না।”
 — কনমউনিটি কথারাি্য া অংশগ্রহণকারী, 

প্রনিরন্ীক্ের স্া্ীিিার জি্ ব্রুকনলি যসন্ার
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সূত্: NYC DOHMH, Bureau of Vital Statistics, 2006—2015.

লষে্ 6

তবষম্য, পৃেকীকিে এবং ররনষ্ঠ দারিনর্্যি 
প্ররেনবশ রভরতিক উতিিারধকািনক যমাকানবিায় 
ন্যায়রনষ্ঠ রবরননয়াে কিা
রনউ ইয়ক্য  রসটি-মারক্য ন েুতিিান্রেি অন্যান্য রসটিরি মনোই-তবষম্য, পৃেকীকিে এবং 
রেীভূে দারিনর্ি দীর্য ইরেহানস কারিমারিতি। এই ইরেহাস রনরদ্যটিভানব এিাকানক প্রভারবে 
কনিনে যেটিনক রভনি বনে্যি যিানকিা বাসস্ান বনি সন্াধন কনিন।

ন্যাে্য আবাসননি রনচিয়োি সানে রবস্তাি কিাি অে্য হনিা পরিকাঠানমােে অসুরবধাগুরিি 
সমাধান কিা যেগুরিি এই এিাকা এবং এখানকাি যিানকনদি অরভজ্ঞো হয় োনে কানিাি 
রননজি জারে, জােীয়ো, প্ররেবন্কো, ধম্য অেবা অন্যান্য সুিরক্ষে তবরশনটি্যি কািনে উচ্-
গুেমাননি সম্দ এবং পরিনষবাি যেনক বরঞ্চে না োকনে হয় এবং সমস্ত এিাকাি যিানকনদি 
কানে যেন যসই সমস্ত সম্দ োনক ো সফি হওয়াি জন্য োনদি প্রনয়াজন।

চাকরি এবং স্ানান্তি যেনক সাংসৃ্রেক সংস্া এবং রববেরবদ্যািয়, রনউ ইয়ক্য  রসটি হনিা 
সুনোনেি শহি। 

রকন্তু এই সম্দগুরিনে প্রনবশারধকাি সমানভানব ভাে কিা হয় না এবং রনউ 
ইয়ক্য বাসীিা যকাোয় োনকন োি সনঙ্গ প্রায় সংেুতি োনক। পরিকাঠানমােে অসুরবধা 
সমাধান কিাি জন্য এই রসটি আনে যেনকই করমউরনটিি সনঙ্গ কাজ কিনে রকন্তু 
বে্য মান অসাম্য যদখানচ্ যে তবষম্য, পৃেককীকিে এবং রেীভূে দারিনর্ি পিম্িাি 
সমাধান কিাি জন্য আিও যবরশ কাজ কিাি প্রনয়াজন আনে।

যকন এটি গুরুত্বপূে্য?

“ আমিা পরিনবশন করি এমন বহু 
দরক্ষেএশীয় যিানকিা ব্যানঙ্ক অে্য 
িাখায় রববোস কনিন না। োিা 
রননজনদি সঞ্চয় যোপনীয় স্ানগুরিনে 
অেবা রবোনাি েিায় িানখন। োিা 
পিম্িােে আনমরিকান পদ্ধরেনে 
টাকা সঞ্চয় কনিন না। এি কািনেই 
ব্যাঙ্ক ঝঁুরক রননে চাইনব না। েরদ 
আপরন রভনি বনে্যি একজননক ঋে 
যদন োহনি একটি ধািো রবদ্যমান 
িনয়নে ো হনিা খািাপ যরিরিট 
অেবা ব্যরতিেে ইরেহানসি কািনে 
[রিফনটেি] যবরশ ঝঁুরক আনে।”

 —অংশগ্রহণকারী MEKONG NYC
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আনথ্যক সদুক্রাক্ির যষেক্রে অসমিা আক্ছ, 
ব্যানঙ্ক প্রনবশারধকানি অসমো, রনিাপদ 
ঋে যদওয়াি রবকল্প, এবং আবাসননি 
মারিকনা সহ। এই যদনশ রকভানব সম্রতি 
রবেিে কিা হয় োি মনধ্যই প্রনভদ যদখা 
োনচ্েঃ যদশ জনুড় যবেোঙ্গ পরিবািনি 
মধ্যবতিথী সম্রতি কৃষ্াঙ্গ এবং রহসপ্যানরক 
পরিবানিি সম্রতিি েুিনায় 10 গুন 
যবরশ। প্ররেবন্কো সহ যিানকনদি জন্য 
একই িকনমি প্রনভদ িনয়নে। 

নিরাপে এরং স্াস্্কর এলাকায় 
প্রক্রশান্কাক্রর যষেক্রে অসমিা 
নরে্মাি রক্য়ক্ছ আনমুারনক সম্াব্য 
আয়ুষ্াি, হাঁপারন যিানেি দি, এবং 
শহি জনুড় মানসম্নি খাদ্য এবং স্বাস্্য 
পরিচে্যাি উপিব্ধোি যক্ষনত্ রবশাি পাে্যক্য 
আনে। সুিক্ষাি যক্ষনত্ রবরভনি এিাকাি 
রহংসাত্মক অপিানধি রবরভনি হাি আনে 
এবং যফৌজদারি রবচাি পদ্ধরেনে তবষনম্যি 
ইরেহানসি কািনে রভনিভানব রহংসাি 
পরিোনমি অরভজ্ঞো হয়।

আরে্যক সুনোনে প্রনভদ মাপাি একটি উপায় হনিা 
যরিরিট যস্াি যদখা, যেমন এই মানরচত্টি রবরভনি 
রজপ যকানি খািাপ অেবা যরিরিট যস্াি রবহীন রনউ 
ইয়ক্য বাসীনদি শোংশ যদখানচ্। Bronx, Central 
Brooklyn, এবং Southeast Queens -এি 
রকেু রনরদ্যটি এিাকায় 50%-এিও যবরশ জনসংখ্যাি 
খািাপ বা যকানও যরিরিট যস্াি যনই। এগুরি হনিা 
রভনি বনে্যি রবশাি জনসংখ্যা সম্নি এিাকা।

এই মানরচত্টি সমস্ত করমউরনটি রি্রিনক্টি মনধ্য রনউ 
ইয়ক্য বাসীি েড়পিো সম্াব্য আেুষ্ানি পাে্যক্যটি 
যদখায়। উদাহিেস্বরূপ: East Harlem-এি প্রধান 
রহসপ্যারনক এিাকাগুরিনে সম্াব্য আয়ুষ্াি হনিা 
77.5 বেি, অন্যরদনক Upper East Side-এি 
প্রায় সমদৃ্ধ, মিূে যবেোঙ্গ করমউরনটিি হনিা 86.1 
বেি। এই রহনসনব বে্যেে এবং জারেেে যোরষ্ঠি 
মনধ্য যকানও বংশানেুরেক পাে্যক্য যনই। এই 
পাে্যক্যগুরি হনিা শোব্ী ধনি নীরে এবং অনশুীিননি 
পরিোম ো স্বানস্্যি সামারজক েকগুরিনক আকাি 
যদয় - যে অবস্ায় যিানকিা জন্ম যনয়, যবনড় ওনঠ, 
যবনঁচ োনক, কাজ কনি এবং বয়স।

খারাপ রা যরিনডট যরটিং নরহীি  
নিউ ইয়ক্য রাসী

 11% - 20%
 21% - 30%
 31% - 40%
 41% - 58%
 অনাবাসী অঞ্চি

সম্ার্ আয়দুষ্াল (জক্মের সময়)

 75.1 - 79.6
 79.7 - 81.4
 81.5 - 83.8
 83.9 - 85.9
 অনাবাসী অঞ্চি

সূত্: রনউ ইয়ক্য  রসটি কম্নট্ািাি (অনক্টাবি 2017). র্টিব্য: একটি যরিরিট যস্াি তেরি কিাি জন্য যরিরি রবউনিা রবরভনি যস্ারিং মনিি ব্যবহাি কনি। এখানন উপস্ারপে েে্যগুরি 
“VantageScore®” মনিি যেনক যনওয়া হনয়নে, ো সমস্ত রেনটি যরিরিট রিনপাটি্য ং এনজরসি দ্ািা ব্যবহাি কিা হয়। এই মনিনি রবনশষে মানরচনত্ উপস্ারপে “VantageScore 

3.0” -এ যরিরিট যস্ানিি সীমা 300 যেনক 850; 600-এি রননচি যস্াি হনিা সাবপ্রাইম, 601 যেনক 660 হনিা ননপ্রাইম এবং 660-এি যবরশ হনিা প্রাইম।

সূত্: NYC DOHMH, Bureau of Vital Statistics, 2006—2015.
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গুণমাি সম্পন্ন স্দু ক্ল প্রক্রশান্কাক্রর 
যষেক্রে অসমিা নরে্মাি রক্য়ক্ছ। রনউ 
ইয়নক্য ি এিাকা এবং োনদি বাচ্ানদি সু্নি 
প্রনবশারধকানিি মনধ্য সম্ক্য  খুব জটিি 
হনিও, সমীক্ষায় যদখা যেনে যে রশক্ষােথীনদি 
ফিাফি - পিীক্ষাি যস্াি, উপরস্রে এবং 
গ্র্যাজনুয়শন দনিি মাধ্যনম মাপা - এিাকা-
রভরতিকভানব অে্যন্ত পাে্যক্য আনে। 

ভরসাক্রাি্ এরং প্রক্রশান্কার সম্পন্ন 
পনররহক্ির প্রক্রশান্কাক্রর যষেক্রেও 
অসমিা নরে্মাি রক্য়ক্ছ। রনউ ইয়ক্য  
রসটিি সিকারি পরিবহন রসনটেম এই যদনশি 
বহৃতিম এবং ভিসানোে্য এবং প্রনবশারধকাি 
সম্নি পরিবহননি যক্ষনত্ রনউ ইয়ক্য বাসীনদি 
জন্য এটি সম্ব কনি যোনি। রকন্তু পরিবহন 
রসনটেম রবনবচনানোে্য সমস্যাি সম্ুখীন 
হয় রবনশষেেঃ প্ররেবন্কো সহ রনউ 
ইয়ক্য বাসীনদি পরিনবশন কিাি যক্ষনত্। 
অরধকন্তু, সমস্ত এিাকা চাকরিি যক্ষনত্ সমান 
প্রনবশারধকাি পায় না: চাকরি পাওয়াি যক্ষনত্ 
েড়পিো যবেোঙ্গ রনউ ইয়ক্য বাসীি েুিনায় 
েড়পিো রহসপ্যারনক এবং এরশয়ান রনউ 
ইয়ক্য বাসীি পাঁচ রমরনট যবরশ সময় িানে এবং 
েড়পিো কৃষ্াঙ্গ রনউ ইয়ক্য বসািীি 10 
রমরনট যবরশ সময় িানে।

এই মানচত্টিনে রশক্ষােথীিা যকাোয় সু্নি োন োি 
রভরতিনে নয় বিং যকাোয় োনকন যসই রভরতিনে োনদি 
ে্যাজনুয়শন দি যদখায়। West Village এবং Upper 
East Side-এ সব্যারধক গ্র্যাজনুয়শন হাি িনয়নে এবং 
Harlem, Inwood, Coney Island এবং South 
এবং Central Bronx-এি অননক এিাকায় সব্যরননে 
িনয়নে। এই পাে্যক্যগুরি জারেনকও সংেুতি কনি: 
81% যবেোঙ্গ রশক্ষােথী এবং 85% এরশয়ান রশক্ষােথী 
েোসমনয় গ্র্যাজনুয়ট হয়, অন্যরদনক যকবি 66% 
কৃষ্াঙ্গ রশক্ষােথী এবং 65% রহস্্যারনক রশক্ষাখথীিা 
েোসমনয় গ্র্যাজনুয়ট হয়। এই েে্যটি এরিনমটোরি এবং 
সু্ি পিীক্ষাি যস্ানিি তবষম্যনমি মনো একই েনে্যি 
অনরুূপ।

সারওক্য়র প্রক্রশান্কার

•  অপ্রনবশনোে্য সাবওনয় যটেশন

•  সমূ্ে্য প্রনবশনোে্য সাবওনয় যটেশন

•  আংরশক প্রনবশনোে্য সাবওনয় যটেশন

— সাবওনয় পে

সূত্: যমনট্াপরিটন পরিবহন কেৃ্য পক্ষ (জিুাই 2018).

সূত্: 2017 - 2018 সু্ি বনষ্যি জন্য রশক্ষা রবভাে যেনক কাটেম েেনা। রির্রিক্ট এবং চাট্য াি সু্ি রশক্ষােথী উভয়ই সংেুতি িনয়নে।
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এক-কালীি স্দুল  
গ্র্াজদুক্য়শি হার

57% - 65%
65% - 70%
70% - 80%
80% - 90%
90% - 96%
অনাবাসী অঞ্চি



খসডা যকৌশল
সরকানর নসধিান্ত-গ্রহক্ণ 
সাম্িার ্ারণা নিক্য় আসা

পদুিদুরুধিার পধিনির মা্্ক্ম 
এলাকায় নহংসা কমাক্িা 

নিউ ইয়ক্য রাসীক্ের সম্পনতি 
এরং আনথ্যক সদুরষো নিম্যাক্ণ 
সাহার্ করা নরক্শেি 
ঘণীভূি োনরদ্ সহ এলাকায়

•   জারে এবং অন্যান্য সামারজক সূচনকি 
রভরতিনে প্রনভদ কমাননাি জন্য রসটি-
রভরতিক িক্ষ্য এবং যমরট্সে উপস্াপনা 
কিা

•   সমস্ত এনজরসিি রসটি কমথীি কানে 
সম্দ এবং প্ররশক্ষে সুরনরচিে কিা ো 
োনদি রননজি কানজ একটি জারে-
এবং সাম্যো-যকরন্দ্রে প্রয়ানসি 
জন্য প্রনয়াজন

•   সিকারি রসদ্ধান্ত-গ্রহে অন্তভু্য তিকািী 
এিাকা পরিকল্পনাি মাধ্যনম স্ানীয় 
ধািোি রবরবধো দ্ািা েে্য-সম্ে, 
ো সুরনরচিে করুন

•   যে এিাকায় সবনচনয় যবরশ রেীভূে 
অপিানধি অরভজ্ঞো হয় যসখানন 
সহনোরেোমিূক পরিনষবা এবং 
পুনরুদ্ধািমিূক অনশুীিন আনে ো 
সুরনরচিে কিা

•   রহংসাত্মক অপিানধি সব্যারধক হাি সহ 
এিাকায় কম ব্যবহৃে যিাক স্াননক 
করমউরনটিি ব্যবহানিি জন্য আিও 
সুিরক্ষে এবং আিও যবরশ আকষ্যেীয় 
কনি যোিা 

•   প্ররশক্ষে এবং প্রকল্পগুরি উনিে কিা ো  
NYCHA আবারসক এবং প্ররেবন্ী 
যিাক সহ কম-উপাজন্যকািী রনউ 
ইয়ক্য বাসীনদি উপাজ্য নকািী-মজরুি 
চাকরিি সানে সংনোে স্াপন কনি

•   আরে্যক পিামশ্য এবং অন্যান্য 
উপকিে রবস্তাি কিাি মাধ্যনম 
আবারসকনদি যরিরিট এবং সঞ্চয় 
রনম্যাে কিনে সাহাে্য কিা 

•   NYCHA আবাসননি মনধ্য উপারজ্য ে 
আয় রিসঅ্যািাউনয়সি পুনিায় 
উপস্াপনা কিাি জন্য রনব্যারচে 
আরধকারিনদি সনঙ্গ কাজ কিা োনে 
যে আবারসকিা অরেরিতি আয় কনিন 
োনদিনক যেন েৎক্ষোৎ ভাড়াি বরৃদ্ধ 
সম্ুখীন না হনে হয়

•   বারড়ি মারিকানা, সম্রতি রনম্যাে এবং 
করমউরনটি রবরননয়ানেি ওপি যকরন্দ্রে 
প্রকল্প অধ্যায়ন করুন, রবস্তাি করুন 
এবং উনিে করুন
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আরও যরনশ নরনর্, সংহি 
স্দু ক্লর প্রনি কাজ করা 

•   আিও যবরশ সু্ি রির্রিনক্ট মজবেু, 
করমউরনটি-যকরন্দ্রক রবরবধো 
পরিকল্পনা তেরি কিা

•   রকভানব এবং কখন সু্ি যজানগুরি 
পুনিায় স্াপন কিাি রনধ্যািনে রবরবধ 
এবং সংহরেি ওপি মননোনেনক 
উৎসারহে কিা  

•   যকৌশি তেরি কিাি জন্য সু্নিি 
যনেৃত্ববনৃ্, রিনয়ি এনটেট রশল্প এবং 
প্রকাশক োিা সু্নিি গুেমাননি ওপি 
েে্য ভাে কনি োনদিনক সংেঠিে 
করুন, ো পক্ষপারেত্বনক রনরুৎসারহে 
কনি এবং সু্নিি কাে্যকারিোি যবরশ 
সঠিক মিূ্যায়ননক উৎসারহে কিা  

•   সিকারি আবাসন প্রকল্প ব্যবহািকািী 
পরিবািিা নেুন এিাকায় োওয়াি 
সময় সু্ি রবকনল্পি ব্যাপানি জাননন ো 
রনরচিে কিা

সরকানর পনররহি আরও যরনশ 
পষেপািশিূ্ এরং প্রক্রশাক্রাি্ 
কক্র যিালা

•   প্ররেবন্কো সহ যিানকনদি জন্য 
প্রনবশনোে্য সাবওনয় যটেশননি সংখ্যা 
বরৃদ্ধ কিাি জন্য MTA-এি সনঙ্গ কাজ 
কিা

•   বরধি এবং দশৃ্যেে প্ররেবন্কো সহ 
রনউ ইয়ক্য বাসীনদি জন্য যটেশন, যট্ননি 
প্রনবশারধকাি, এবং বানসি যরাষো 
এবং েে্য উনিে কিাি জন্য MTA-এ 
প্রয়াসগুরিনক সমে্যন কিা

•   প্ররেবন্কো সহ যিানকনদি জন্য দীর্য-
যময়াদী এবং আরে্যকভানব রস্ি উপানয় 
সানধ্যি মনধ্য ভাড়াি জন্য োরড়ি E-hail 
লি্যান সুরনরচিে কিাি জন্য পরিকল্পনা 
তেরি কিা

•   কম-উপাজ্য নকািী পরিবানিি জন্য 
সিকারি পিরবহন আিও সাধ্যানকুূি কনি 
যোিাি উনদেনশ্য সুনোে যখাজঁা চারিনয় 
োওয়া 

•   শহিজনুড় বানসি পরিমাে রবস্তাি 
কনি এবং প্রবে্য ননি মাধ্যনম যসগুরিি 
কাে্যকারিো সুরনরচিে কনি দ্রুে এবং 
আিও ভিসানোে্য বাস পরিনষবাি সুরবধা 
প্রদান কিা

আপিার জি্ এটির অথ্য কী?
জারে - ও- পক্ষপােশনূ্য-যকরন্দ্রক প্রয়ানসি 
জন্য�ভাক্লা স্দুল, সম্পে ও পনরমাপসহ 
নসটি সরকার

যিাকস্ি, রহংসা প্ররেনিাধ, এবং সবনচনয় 
যবরশ প্রনয়াজন সহ এিাকাি আরে্যক 
ক্ষমোয়ননি জন্য আরও সম্পে

আরও যরনশ নরনর্ এরং সংহি স্দুল 
এরং আরও যরনশ প্রক্রশক্রাি্ এরং 
সা্্ািদুকূল সরকানর ট্ািনজটক্ক 
উৎসানহি করক্ি সাহাক্য়্র জি্ 
িিদু ি যকৌশল 
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