
ছ�াক, সীসা, িহিটং িসে�ম, িলফট, েপাকামাকড় ও আবজৰ্ না 
আরও অেনক িকছুর �িত নজর েদওয়ার জন্য 110,000 িট 
অ্যাপাটৰ্ েমে� $18-25 িবিলয়ন িবিনেয়াগ কের।

NYCHA এ নতুন অথৰ্ 
িবিনেয়াগ করেব? হ্যাঁ!

NYCHA 100% সরকারী আেছ। NYCHA-এর 
জিম/িবি�ংগুিলর মািলকানা তার কােছই থাকেব এবং NYCHA 
কম�রাই স�িত্তগুিলর ব্যব�াপনা ও র�ণােব�ণ করা চািলেয় যােবন
। NYCHA এর সােথ স��যু� একিট নতুন সরকারী এেজি� - NYC 
সরকারী আবাসন সংর�ণ �া� (Public Housing Preservation 
Trust) স�িত্তগুিলর িনমৰ্াণ কাযৰ্ ও অথৰ্ায়েনর তদারিক কের।

সরকারী আবাসনেক 
সরকারী রাখেব? হ্যাঁ!

আবািসক সিমিত সংগিঠত করার অিধকার, �য়ংি�য়ভােব লীজ নবায়ন, 
উত্তরািধকার সং�া� অিধকার এবং 24 রা�ীয় িবিধিনয়েমর সংিহতা 
(CFR) অংশ 964 এর অধীেন সম� অিধকারগুিল সহ বািস�ােদর 
পণূৰ্ অিধকার ও সরু�াগুিল �ায়ীভােব- তােদর কােছ েথেক 
যায়। ভাড়ার ঊ�ৰ্সীমা পািরবািরক আেয়র 30% এ েথেক যােব।

বািস�ােদর অিধকারগুিল 
ও �ায়ী সা�য়ী মূল্যেক 
র�া করেব?

হ্যাঁ!

উ�য়নগুিলেক আবাসন ও নাগিরক উ�য়ন (HUD) এর ধারা 9 
অথৰ্ায়ন েথেক আরও ি�িতশীল HUD ে�ােজ�-িভিত্তক ধারা 8 অথৰ্ায়েন 
�ানা�িরত কের, যা NYCHA-েক েমরামেতর জন্য অথৰ্সং�ান 
সং�হ করেত এবং মলূ্যবান HUD ভাড়ােট সুর�া ভাউচার অথৰ্ায়ন 
েপেত স�ম করেব।

সরকারী আবাসেনর জন্য 
ি�র অথৰ্সং�ান সিুনি�ত 
করেব?

হ্যাঁ!

িবি�ং-এ িবিনেয়াগ শি�শালী ধারা 3 আবশ্যকতাগুিলর মাধ্যেম 
বািস�ােদর জন্য চাকির ও চাকিরর �িশ�ণ সৃি� করেব।

বািস�ােদর জন্য ভাল 
চাকির সিৃ� করেব? হ্যাঁ!

েকানও বািস�ােক �ানচু্যত করা হয় না।বািস�ােদর �ায়ী �ানচু্যিত 
�িতেরাধ করেব? হ্যাঁ!

পৃথক একে� �ায়ী সা�য়েযাগ্যতার অ�ীকার (PACT) কমৰ্সূিচর 
সােথ যু� করা হেল, NYCHA এর কােছ �িতিট িবি�ং-এর 
জন্য ব্যাপক েমরামেতর পিরক�না থাকেব।

�িতিট NYCHA িবি�ং এর 
সং�ার করেব? হ্যাঁ!

সং�ারগুিল মলূধেনর �েয়াজনেক উে�শ করেব, যার মেধ্য আেছ 
রা�াঘর, বাথরুম, বয়লার, িলফট, েভি�েলশন িসে�ম, ভবেনর 
স�ুখভাগ, এবং উ� সুর�ার সামেনর দরজা - েয েমরামতগুিল 
বািস�ােদর জন্য �া�্যকর বািড় সৃি� কের।

বািস�ােদর �াে�্য িবিনেয়াগ 
করেব? হ্যাঁ!

স�ে� আরও জাননু
পিরবতৰ্ েনর জন্য একিট �ি�� (A Blueprint for Change) হল একিট পিরক�না 
যা িনউ ইয়কৰ্  িসিট আবাসন কতৃৰ্ প� (NYC Housing Authority, NYCHA) এর 
িবি�ংগুিলর উ�িত করেব এবং বািস�ােদর অিধকারগুিলেক র�া করেব:

পিরবতৰ্ েনর জন্য �ি�� িক...

আস� �ি�� ভাচুৰ্ য়াল টাউন হল স�ে� িবশদ তথ্য সহ আরও তথ্য পান,  
on.nyc.gov/blueprintforchange এ।

 পিরবতৰ্ েনর জন্য একিট �ি��


