পিরবতর্েনর একিট
পিরক�না (Blueprint):
অিধবাসীেদর টাউনহল

–––

িনউ ইয়কর্ িসিট আবাসন কতৃর্ প�
(New York City Housing Authority - NYCHA)

উেদয্াগগিলর রপেরখা
NYCHA এর চয্ােল�গিল
�িত�ানিটর
�েয়াগগত ও মূলধন
সরবরােহর
চয্ােল�গিলর পে�
উপযু�তা েবশ
খারাপ

এর িন�িত্ত করেত
$40B মূলধনী
চািহদা ও সীমাব�
সং�ান রেয়েছ

অিধবাসীরা
অভূতপূবর্ �া�য্ ও
অথর্ ৈনিতক স�েটর
�িত�ানিটর
�েয়াগগত
স�ুখীন হেয়েছন

ও মূলধন সরবরােহর
চয্ােল�গিলর পে�
উপযু�তা েবশ খারাপ

িবকাশ ঘটােনা হে� এমন উেদয্াগগিল

�ািত�ািনক
েকৗশলসমূহ

�িত�ানিটেত িবিনেয়াগ করা
•
�িতপালেনর উপর মেনােযাগ িদন
•
পিরেষবার সং�ৃ িত ৈতির করন
•
পিরেষবা সরবরােহর উ�িত ঘটান

সুি�তকরণ
েকৗশল

স�িত্তগিলেত িবিনেয়াগ করা
•
�িতিট ইমারেতর জনয্ একিট কের
পিরক�না ৈতির করন
•
�েয়াগগত উ�িত শি�শালী করেত
মূলধনী তহিবল বাড়ান
•
�িতপালেনর যাবতীয় উপাদােনর এবং
বুিনয়াদী আবাসেনর গণমােনর মানদে�র
িন�িত্ত করন

চাকির ও
পুনর�ােরর
েকৗশল

মানুেষর �িত িবিনেয়াগ করা
•
অথর্ৈনিতক সুেযাগগিলেক স�সািরত ও
গভীরতর করন
•
েসকশন 3 & M/WBE কাযর্�মগিলেক
শি�শালী করন
•
�াে�য্র সংেযাগ বাড়ান ও পিরেবশগত
�াে�য্র উ�িত ঘটান

রপা�র পিরক�না
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পটভূিম: NYCHA এর বতর্মান ি�িত
NYCHA এর 1 75,000 অয্াপাটর্েম� েপাটর্েফািলওর জনয্
জরির চািহদাগিল
•
•

PNA পুেরাপুির িন�িত্ত করেত $40 িবিলয়ন েসইসে� সীসা,
অয্াসেব�স, ADA
মূলধেনর চািহদা অ�ত $1 + িবিলয়ন/বছর

NYCHA
র্
NYCHA
েপাটেপাট
র্ েফািলও
েফািলও
1 75,000
175,000

62,000 সংখয্ক অয্াপাটর্েমে�র স�ূণর্ েমরামিত করা
হেত চেলেছ
•
•

-62,000
- 62,000
PACT
PACT

PACT কাযর্�মিট 62k অয্াপাটর্েমে�র পূণর্া� সং�ােরর অথর্ায়ন করেছ
অনয্ানয্ NYCHA 2.0 কাযর্�মগিল অিতির� েমরামিতর অথর্ায়ন করেব

1110,000
1 0,000

তেব 1 1 0,000 অয্াপাটর্েমে�র জনয্ মূলধনী
িবিনেয়ােগর �েয়াজন
•

•

--75,000
75,000

এই অয্াপাটর্েম�গিলেক সুি�ত করেত $1 8B এর �েয়াজন
(অথর্াৎ, HUD চু ি�র িপলারগিলর বয্ব�া করা – সীসা, ছ�াক,
েপাকামাকড়, এিলেভটর, তাপ)
NYCHA মূলধনী অথর্ায়ন িহেসেব েকবলমা� $3.3B িনি�ত
করেত েপেরেছ

NYCHA এর একিট সবর্ া�ীণ পিরক�নার �েয়াজন
যা NYCHA েপাটর্েফািলওর �িতিট ইমারেতর েভৗত
চািহদাগিলর িন�িত্ত কের

েমাট
Total
Units
ইউিনেটর
সংখয্া

NYCHA 2.0
2.0

বািক
Remaining
ইউিনেটর
Units
সংখয্া
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1 1 0,000 অয্াপাটর্েম�েক সুি�ত করেত কীেসর
�েয়াজন
HUD চু ি� �িতপালন অজর্ন করেত এবং 1 1 0,000 অয্াপাটর্েমে�র জনয্ �াথিমক আবাসেনর গণমােনর মানদ� (Housing
Quality Standards - HQS) পূরণ করেত NYCHA এর $1 8B এর �েয়াজন – আরও �য় এড়ােত ��েময়াদী সুি�তকরণ

সু
$1 8B
8B
সুিি�তকরেণর
�তকরেণর খরচ
খরচ -- $1

ছ�াক: $9.5 িবিলয়ন
•
পাইিপং; পূণর্া� রা�াঘর ও বাথরম; হাওয়া চলাচল বদলােনা

অনয্ানয্; $1 .4B
Other, $1.4B

সীসার ভাগ কমােনা: $1 িবিলয়ন
•
1 1 0,000 ইউিনট জুেড় পুেরাপুির কিমেয় েফলা
তাপ: $4.1 িবিলয়ন
•
অপচয় এড়ান ও তাপ সরবরােহর উ�িত ঘটান

সীসার ভাগ কমােনা; $1 B
Lead Abatement, $1B

এিলেভটর: $1 .6 িবিলয়ন
•
নাটকীয়ভােব অপচয় কমায়

তাপ; $4.1
B
Heat,
$4.1B

েপাকামাকড়: $370 িমিলয়ন
•
নতু ন আবজর্নার ইয়াডর্, ইি�িরয়র ক�য্া�েরর কাজ, ইতয্ািদ।
অনয্ানয্: $1 .4 িবিলয়ন
•
অনয্ানয্ HQS িজিনসগিল সংেশাধন করন (েযমন, িনরাপত্তা)
•
িনরাপত্তায় িবিনেয়াগ করন (যার মেধয্ রেয়েছ িসিসিটিভ,
�ধান দরজা িদেয় �েবশ)
•
গয্াস রাইজারগিলর িন�িত্ত করন

ছ�াক;$9.5B
$9.5B
Mold,

এিলেভটর;
.6B
Elevators,$1
$1.6B
Pests, $0.37B
$0.37B
েপাকামাকড়;

তেব স�িত্তগিল পুেরাপুির পুনিনর্ মর্াণ করেত (েযমন, কিমউিনিট েস�ারগিল, িভিত্ত, �য্ািডং, ইতয্ািদ), NYCHA
এর অিতির� ~$7B – একিট েমাট $25B এর �েয়াজন হেব
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বতর্মান অথর্ ায়েনর ফাঁক
NYCHA আনুমািনক মূলধনী ফাঁক

েমাট খরচ
েমাট িনি�ত করা েগেছ
NYCHA এর পুঁিজ ও ভাউচারগিল
যু�রা�ীয় (অথর্ািয়ত)
ে�ট (অথর্ািয়ত)
িসিট (চু ি�)

আনুম ািনক ফ াঁক

সুি�তকরেণর খরচ - $1 8B
সুি�িতকরেণর খরচ -েমাট $1 8B

সুি�তকরণ
$17.97B
$6.73B
$3.43B
$0.55B
$0.55B
$2.20B
$11.24B

পূণর্ সুেযাগ
$24.80B
$6.73B
$3.43B
$0.55B
$0.55B
$2.20B
$18.07B

পূণর্ সুেযােগর খরচ - $25B
পূণর্ সুেযােগর খরচ -েমাট $25B

NYCHA এর পুঁিজ
NYCHA
Savings
ও ভাউচারগিল;
& Vouchers,
$3.43B
যু�রা�ীয়
Federal
$3.43B
(
অথর্ািয়ত);
(Funded),
$0.55B
$0.55B

NYCHA
NYCHA
Savings এর
& পুঁিজ
ও ভাউচারগিল;
Vouchers,
$3.43B
$3.43B
Federal
যু�রা�ীয়
(অথর্ািয়ত);
(Funded),
$0.55B
$0.55B

ে�ট
State
(অথর্(Funded),
ািয়ত);
$0.55B
$0.55B

ে�ট
State
(
অথর্
ািয়ত);
(Funded),
$0.55B
$0.55B
ফাঁGap,
ক; $1$11.24B
1 .24B

City
িসিট
(Agreement),
(চু ি�);
$2.20B
$2.20B

আনুমািনক ফাঁক = $1 1 .24B

Cityিসিট
(চু ি�);
(Agreement),
$2.20B
$2.20B
ফাঁGap,
ক; $1$18.07B
8.07B

আনুমািনক ফাঁক = $1 8.07B
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1

ৈতির করন

সুি�তকরেণর রপেরখা

+

সংর�ণ করন

তহিবল

2
=
3

NYC সরকাির আবাসন সংর�ণ �া� (Public Housing Preservation Trust)
•
•
•
•
•

�ু ল িনমর্াণ কতৃর্ পে�র (School Construction Authority) মেডলিট বয্বহার করন ও NYCHA-চািলত সরকাির সত্তা
ৈতির করন
িনমর্ােণর িবশাল �রেক �রাি�ত করেত আহরণ কাঠােমা �দান করন
েমরামিতর জনয্ ভাড়ািটয়া সুর�া ভাউচারগিলেত (Tenant Protection Vouchers - TPVs) �েবশ েপেত একিট
সরকাির সত্তা বয্বহার করন
NYCHA �াে�র সে� একিট দীঘর্েময়াদী জিমর লীেজ �েবশ করেছ
�াে�র চু ি�সমূহ বয্ব�াপনার/ি�য়াকলােপর জনয্ NYCHA এর কােছ েফরত েদয় এবং ইউিনয়েনর �িমকদলেক
ধের রােখ

ভাড়ািটয়া সুর�া ভাউচারগিলর (TPVs) অ�বর্ ত� বয্বহার
•
•
•

HUD িব�ি�গিলর িভিত্তেত, “অ�চিলত” মাপকািঠগিল পূরণ করেত NYCHA এর 1 1 0 হাজার অয্াপাটর্েম� রেয়েছ
অয্াপাটর্েম�গিল “অ�চিলত” মাপকািঠগিল পূরণ করেল TPV-গিলর জনয্ েযাগয্ হয়
HUD ও যু�রা�ীয় দখলদারেদর চান:
 ভাউচারগিলেক িনিদর্ � অয্াপাটর্েম�গিলর সে� সংযু� করার আেগ NYCHA-েক TPV-গিল “পুল” করার
অনুমিত িদন, যােত NYCHA মূলধনী েমরামিতর জনয্ অি�ম তহিবল তু লেত ভতুর্ িক বয্বহার করেত পাের
 PHA সুি�তকরেণর �য়ােসর জনয্ উপযু� অিতির� TPV-গিল এবং মূলধনী তহিবল

সুি�তকরণ ও পুনর�ার
•
•
•
•
•

HUD চু ি� ও �াথিমক আবাসেনর মােনর যাবতীয় �িতপালেনর �েয়াজনীয়তা পূরণ করন
িচরকাল অিধবাসীেদর অিধকার ও সামথর্য্ সুরি�ত করন – সমান ভাড়া গণনা
সমেয়র সে� পূণর্ PNA এর িন�িত্ত করেত ভিবষয্েতর অথর্ায়েনর িবক�গিলর জনয্ স�িত্তগিলর অব�ান
েকানও সরকাির সত্তা মারফৎ অি�ম মূলধেন �েবশ পান
পিরকাঠােমা িহেসেব সরকাির আবাসেন িবিনেয়ােগর মাধয্েম অথর্ৈনিতক পুনর�ার অনুঘিটত করন
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ভাড়ািটয়া সুর�া ভাউচারগিল (TPVs) মূলয্বান
�কার ধের
ধের ইউিনেটর
ইউিনেটর ভাড়া
ভাড়া (
(201
201 9)
9)
�কার
ইউিনট �িত মািসক
ইউিনট �িত মািসক

$2,000
$2,000

$1 ,800

$1 ,900

$1,800

ভাড়া
�িত মািসক
মািসক
ভাড়া -ইউিনট
-ইউিনট �িত

$1 ,600

$650
PUPM

$1,600

$1 ,400
$1,400

$1 ,200

$1 ,250

$1,200

$1 ,000

$1,000

উদাহরণ:
25,000 TPV
NYCHA-েক $3.4B
তু লেত স�ম করেব

$800

$800

$600
$600
$400
$400
$200
$200
$0$0

�মাণ TPV
Standard
TPV

িবদয্মান
ায়ন
Existing অথর্
Funding
Tenant
ভাড়ািটয়া

Capital
মূলধন

Operating
ি�য়াকলাপ

TPV Funding
অথর্ায়ন
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ভাড়ািটয়া সুর�া ভাউচারগিল (TPVs) িলভােরজ করা
অি�ম েমরামিতর জনয্ TPV-গিল



TPV-গিলেক িনিদর্ � ইউিনেট �ক� �াপেনর আেগ
NYCHA েসগিলেক “পুল” করার স�মতা চায়

TPV-গিলর এই “অ�বর্ত� বয্বহার” NYCHA-েক
এখন অি�ম েমরামিত করেত অথর্ সং�েহর জনয্
স�ম কের

$7

এর গণক �ভাব
যু�রা�ীয় TPV আয়
যু�রা�ীয় TPV আয়

$7

$6
$6

$6
$6

$5
$5

6-বনাম-1 গণক �ভাব




TPV-গিলেক িলভােরজ করার �ারা NYCHA েকানও
বরা� করা তহিবল িদেয় আরও েবিশ �ক� স��
করেত পাের
NYCHA মূলধনী েমরামিতেত $6+ স�� করেত
�িত $1 যু�রা�ীয় TPV আেয় িলভােরজ করেত পাের

এক�া� েথেক অপর �া� পযর্ � পূণর্ সরকাির
িনয়�ণ িনি�ত করেত NYCHA একিট নতু ন
সরকাির সত্তােক বয্বহার করেব – একিট
সরকাির আবাসন সংর�ণ �া�

$4
$4

$3
$3

$2
$2

$1
$1

$0
$0

$1
$1

Federal
Revenue Upfront
Funds
যু�TPV
রা�ীয়
সংগৃহCapital
ীত অি�ম
Raised
TPV আয়
মূলধনী
তহিবল
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NYC সরকাির আবাসন সংর�ণ �া� (Public Housing Preservation Trust)
পাবিলক েবিনিফট কেপর্ােরশন(Public Benefit Corporation)
একিট পূণর্ সরকাির সত্তা যা NYCHA-েক TPV-গিলেক বয্বহার করেত,
িনমর্ােণর ঐিতহািসক মা�ােক �রাি�ত করেত এবং দীঘর্েময়াদী সরকাির
মািলকানা সংর�ণ করেত স�ম কের
এটা কীভােব কাজ কের
 �ু ল িনমর্াণ কতৃর্ প� / DOE মেডল বয্বহার করন
 NYCHA �াে�র সে� দীঘর্েময়াদী জিমর লীেজ �েবশ করেছ



একিট সরকার েথেক
সরকার �ি�য়া

�া� িনমর্াণ বয্ব�াপনার চু ি�গিল েদখােশানা কের
�া� বয্ব�াপনা ও র�ণােব�ণ পিরেষবার জনয্ চু ি�
NYCHA-েক েফরত েদয়

ফলাফলসমূহ
 এক�া� েথেক অপর �া� পযর্ � সরকাির িনয়�েণর
অধীন� স�িত্তগিল
 মূলধনী কাজ HUD চু ি�র যাবতীয় �িতপালেনর �েয়াজনীয়তা
পূরণ কের, অয্াপাটর্েম�গিলেক HQS-এ সুি�ত কের এবং
ইউিনটগিলেক পূণর্ PNA পূরণ করেত ভিবষয্ৎ িবিনেয়াগ িবক�গিলর
জনয্ যথা�ােন রােখ
 ে�েটর আইনসভা আবািসকেদর পূণর্ সুর�া ও সামথর্য্েক িচরকােলর
জনয্ িবিধব� কের
 উে�খেযাগয্ শি�র কাযর্কািরতা অজর্ন করা েগেছ
 �া� সরকাির, �িতিনিধ�মূলক �িমকদলেক ধের রােখ

জিম
লীজ

NYCHA

সরকাির আবাসন
সংর�ণ �া�
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NYCHA’র কাজকেমর্ র খরচ কমােনা
সুি�ত করা স�িত্তগিল = আরও কম আপৎকালীন কাজ

$1$12,500
2,500
$1$12,300
2,300
$1$12,100
2,1 00

$12,000
$12,000



OT ও িবে�তােদর আরও কম খরেচর ফেল
��েময়াদী স�য়



�িতেরাধমূলক র�ণােব�েণ পুনিবর্িনেয়ােগর েথেক
দীঘর্ েময়াদী স�য়

$1$11,700
1 ,700

ইউিনট �িত OpEx

ইউিনট �িত OpEx

$1$11,900
1 ,900

$1$11,500
1 ,500

শি� বাঁচােনা
$1 ,200 খরচ কমােনা



NYCHA এর বািষর্ক শি� খরেচর অেনকটাই িসে�েমর
অকাযর্কািরতার (ভূ গেভর্ বা� লীক হওয়া, েখালা জানলা,
ইতয্ািদ)কারেণ ন� হেয় যায়



েক�ীয় বা� িসে�েমর বদেল আরও কাযর্কর ে�স
িহিটং এর েথেক শি�/খরচ বাঁচােনা, েযমন �িতিট
ইমারেতর জনয্ হাইে�ািনক বয়লার

$1$11,300
1 ,300

$1$11,100
1 ,1 00
$1$10,900
0,900

$10,800
$1
0,800

$1$10,700
0,700
$1$10,500
0,500

�ািত�ািনক েকৗশলসমূহ


স�িত্তর �ের আিথর্ক দায়



উ�ত সমথর্নকারী ি�য়াসমূহ (সং�হ, HR, ইতয্ািদ)
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ি�য়াকলােপর উ�িত ঘটােত �ািত�ািনক পিরবতর্নসমূহ
দায় এবং কতৃর্ ে� ও িনয়�েণর উ�িত ঘটান
 স�িত্তর েপাটর্েফািলওগিল ও বয্ব�াপনার কাঠােমা পুনেযর্ািজত করন
“দৃি�পথ”েক ে�ে�র মেধয্ আনুন – িবিভ� অব�ায় �ততর �িতি�য়া
 স�িত্তিভিত্তক বােজট ৈতিরর িদেক সের যান
 ে�ে�র মেধয্ েক�ীয় দ�েরর সমথর্ন �দান করন
কমর্ দ� কম�িনেয়াগ ও কােজর সময় ি�র করার মাধয্েম সং�ান বরা�করণ
বৃি� করন
 িবক� কােজর সময়সূিচর (Alternative Work Schedule - AWS)
মূলয্ায়ন করন
 কােজর আেদেশর �েমর মূলয্ায়ন করন

11

মূলধনী েমরামিত ছািড়েয়: শি�, চাকির, �া�য্, পুনর�ার
NYCHA সুি�তকরেণর অথর্ হেব শি�র আরও েবিশ কাযর্ কািরতা
1 )উপেযািগতার খরচ কমােত ও NYCHA কাবর্ ন-মু� করেত সবুজ ইমারত �যুি� �েয়াগ করন
• তাপন বয্ব�াগিলেক রপা�িরত করন (েযমন তাপয�গিলেক িডকাপ্ল করন, পেয়�-েসাসর্ িহট
ইন�ল করন)
• বাইেরর অংশ নতু ন কের ঢাকুন, জানলাগিল বদলান ও েযখােন স�ব েসালার পয্ােনল লাগান
• উ� শি�র কাযর্কািরতার সর�ামগিল লাগান (েরি�জােরটর, ই�াকশন ে�াভ, টয়েলট, ইতয্ািদ)
• মূলধন বাড়ােত েবসরকাির মািলকেদর সে� "কয্াপ অয্া� ে�ড" চু ি�গিল অে�ষণ করন।
• আরও েবিশ অি�ম মূলধন িলভােরজ করেত শি�র কাজ িদেয় শর করন এবং উপেযািগতা স�য়
করা বয্বহার করন

উপেযািগতা স�য় করা িলভােরজ করন

শি�র
কাজ শর
হে�

শি�র কােজর
পযর্ায় 1 স��
হেয়েছ

অি�ম মূলধন আরও
বাড়ােত উপেযািগতা
স�য় করার িবপরীেত
ব� ছাড়ুন

উপেযািগতা
স�য় করা
বছর
1

বছর
3

বছর
25
12

মূলধনী েমরামিত ছািড়েয়: শি�, চাকির, �া�য্, পুনর�ার
NYCHA সুি�তকরেণর অথর্ হেব নতু ন, উ�-েবতেনর চাকিরগিল
2)উ�মােনর চাকির ৈতির করন, যা NYCHA অিধবাসীেদর ও অনয্ানয্ কম আেয়র
বয্ি�েদর অ�ািধকার েদয়
• মূলধনী েমরামিত স�� করেত কেয়ক হাজার ��েময়াদী িনমর্ােণর চাকির
�রাি�ত করন
• িশে�র কেয়কেশা চাকিরেক সমথর্ন িদেত �ানীয় উৎপাদন সং�াগিলেক সংযু� করন,
িবেশষ কের �কিলন েনিভ ইয়াডর্(Brooklyn Navy Yard) ও �কিলন আিমর্
টািমর্নাল(Brooklyn Army Terminal) এর মেতা �ােন
• NYCHA েক�গিলেত নতু ন ইমারিত �যুি�র র�ণােব�েণর জনয্
চাকিরর দীঘর্েময়াদী পাইপলাইন ৈতির করন

1 -2 হাজার দ�

 নতু ন তাপন বয্ব�া, নতু ন দরজা, নতু ন ৈবদুয্িতক বয্ব�া ও ইমারেতর অনয্ানয্
উ�িতর সবকিটর র�ণােব�েণই দ� �িমেকর �েয়াজন হেব
 NYCHA �িশ�ণ �দান করেব এবং এই চাকিরগিলেক অিধবাসীেদর সে�
সংযু� করেব
• চাকিরর জনয্ NYCHA অিধবাসীেদর অ�ািধকার িদন এবং েসকশন 3 + M/WBE
ে�া�ািমং শি�শালী করন
13

মূলধনী েমরামিত ছািড়েয়: শি�, চাকির, �া�য্, পুনর�ার
NYCHA সুি�তকরেণর অথর্ হেব আরও সু� এক NYC ও আ�িলক পুনর�ার
3)�াে�য্র উ�িত ঘিটেয় এবং �ানীয় অথর্ নীিতর উ�িত ঘিটেয় NYC’র পুনর�ােরর �য়ােসর
অনুঘটন করন
• ছ�াক, সীসা ও অনয্ানয্ মূলধনী উ�িত আবাসেনর অব�ার উ�িত ঘটােব, যা NYCHA এর
অিধবাসীেদর জনয্ আরও �া�য্কর পিরেবশ সৃি� কের
• NYCHA কিমউিনিট েক�গিলেত িচিকৎসা পিরেষবার সহ-অব�ান অে�ষণ করন
• আ�িলক অথর্ৈনিতক কাযর্কলােপর উপর মূলধনী খরেচর 2-েথেক-1 গণক �ভাব
• আরও েবিশ বয্বসািয়ক কাযর্কলাপ কর রাজে�র পুনর�াের সাহাযয্ করেত পারেব

$2.5

সরকাির
সরকািরআবাসেনর
আবাসেনর�ভাব
�ভাব
মূলধনী খরচ
মূলধনী খরচ

NYCHA সৃি�েত িবিনেয়াগ
আরও �া�য্কর অব�া

$2.1 2

$2.5

$2.12

$2.0
$2.0

$1 .5
$1.5

$1
.0
$1.0

$1
$1

$0.5
$0.5
$0.0
$0.0

মূলধনী
খরচ
Capital
Spending

আ�িলক অথর্
ৈনিতক
Regional
Economic
কাযর্ কলাপ উৎপ�
Activity
Generated
হেয়েছ
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NYCHA সংর�ণ �া� – অিতকথন ও সতয্
অিতকথন

সতয্

1.

েসকশন 8 TPV ভাউচারগিলর অধীেন অিধবাসীেদর েকানও
ভাড়ািটয়া অিধকার েনই, যা হ�া�রেযাগয্ নয়। ভারাগিল আেয়র
30% হওয়ার িন�য়তা েনই।

NYCHA অিধবাসীগণ পূণর্ অিধকার ধের রাখেবন:
• সমান ভাড়া গণনা – ভাড়ার ঊ�র্সীমা 30% করা হেয়েছ
• সংগিঠত হওয়ার অিধকার – NYCHA 964 িনয়মাবলী চালু রাখেব,
964 িনয়মাবলীর মেধয্ RMC-গিলর জনয্ বয্ব�াও থাকেব
• উত্তরািধকার আইনসমূহ – 1 বছর পর ে�েটর বাইেরর েসকশন 8 TPV
ভাউচার বয্বহার করার স�মতা
• NYCHA �ানা�েরর �ারা �ভািবত �িতিট পিরবারেক একিট
পািরবািরক অিধকার ও সুর�া চু ি�(Rights and Protection
Contract) েপশ করেত পাের

2.

NYCHA �াে�র সে� �ক�-িভিত্তক TPV-গিল:
• NYCHA অিধবাসীেদর আর ভাড়া সুর�া থাকেব না
• আমরা উে�েদর বৃি� েদখেত পােবা
• NYCHA অিধবাসীেদর েকানও যু�রা�ীয় সুর�া থাকেব না

NYCHA অিধবাসীগণ যু�রা�ীয় আইন ও িবিধগিলর অধীেন পূণর্ সুর�া
(ভাড়া সহ), তথা ে�েটর আইেনর অধীেন সুর�ার অিতির� �রগিল
থাকেব যা একিট সংর�ণ �া� ৈতির করেব

3.

এিট অিধবাসীেদর পিরেষবা �দান করেত নতু ন
সরকাির/েবসরকাির মািলকেদর িবেবচনা অনুসাের করা হেব

• এখােন েকানও েবসরকাির মািলক েনই।
• NYCHA হল মািলক এবং �াে�র জিমর লীজ�াপক, যা একিট সরকাির
সত্তা যা NYCHA অিধবাসীেদর ও মানুেষর �িত দায়ব�। ে�েটর আইেন
এর বয্ব�া রেয়েছ।
• NYCHA �াে�র সে� চু ি�র অধীেন পিরেষবা িদেত থাকেব।

4.

অিধবাসী েনতৃ ে�র েকানও িনেবশ েনই

5.

স�িত্তগিল েবসরকাির িবিনেয়াগকারী ও বয্াংকগিলর মািলকানা ও
পিরচালনায় থাকেব

• আমােদর সংর�েণর ধারনাগিল এখন েশয়ার করা হে�। NYCHA
অিধবাসী েনতৃ ে�র িনেবশ যু�রা�ীয় আইেনর �ারা বাধয্তামূলক এবং
আমরা তা করার �ি�য়ার মেধয্ রেয়িছ। েসইসে�, ভিবষয্েত �কাশয্
সভা এবং অিধবাসীেদর পূণর্ িনেয়াজন ছাড়া েকানও স�িত্তর িকছু ই
ঘটেত পাের না।
• স�িত্তগিল NYCHA এর মািলকানা ও পিরচালনায় থাকেব
• িনমর্াণকােযর্র জনয্ �া�েক জিমর লীজ
• এখেনা HUD, ে�ট ও িসিটর �ারা অথর্ািয়ত
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NYCHA সংর�ণ �া� – অিতকথন ও সতয্ (আেগর অংেশর পর)
অিতকথন

সতয্

6. এই কাযর্�েমর অধীেন, যু�রা�ীয় সরকার TPV েসকশন 8
ভাউচারগিলর অথর্ায়ন না করেল, অিধবাসীরা এই নতু ন েসকশন 8
পিরক�নার অধীেন যাবতীয় ভতুর্ িক �দােনর জনয্ দায়ী থাকেবন।
এর ফেল বয্াপক উে�েদর ঘটনা ঘটেব।

যু�রা�ীয় ও ে�েটর আইন অনুসাের, NYCHA অিধবাসীগণ কখেনাই
আেয়র 30% এর েবিশ অথর্�দান করার জনয্ দায়ী থাকেবন না।
েসখােন েকানও উে�দ ঘটেব না।

7. আপিন আপনার NYCHA অয্াপাটর্েম� েথেক সের যাওয়ার িস�া�
িনেল, ইউিনটিটর আর েকানও েসকশন 8 TPV ভাউচার থাকেব না।

ভাড়ািটয়া সুর�া ভাউচার ইউিনেটর সে� সংযু� থাকেব, তাই
ইউিনটিটর সবসময়ই ভতুর্ িক থাকেব। আপিন আপনার NYCHA
অয্াপাটর্েম� েথেক সের েগেল অথর্ ায়েনর েকানও �িত হয় না।

8. এই নতু ন পিরক�নার অধীেন অিধবাসীেদর নতু ন রা�াঘর ও
নতু ন বাথরম এবং বািহয্ক সং�ার েপশ করা হেব। িক� এিট
েসই �ধান েমরামিতগিলর িন�িত্ত করেব না যা আমােদর
পিরকাঠােমার �েয়াজন।

পিরক�নািট যাবতীয় �ধান েমরামিতর িন�িত্ত করেব, যার মেধয্ পেড়
তাপন বয্ব�া, এিলেভটর, েদওয়ােলর মেধয্ পাইিপং, হাওয়া চলাচল বয্ব�া,
সীসা কমােনা, আবজর্নার ইয়াডর্, েসইসে� রা�াঘর ও বাথরমগিল।
উ�িতেত $1 8B = বািহয্ক নয়।

9. সংর�ণ �া� একিট অলাভজনক সত্তা যা েশয়ারেহা�ারেদর জনয্
মূলয্ সৃি�েত বাধয্।

NYCHA সংর�ণ �া� হল একিট সরকাির সত্তা, েকানও লাভজনক বা
অলাভজনক কেপর্ােরশন নয়।
• সুিনিদর্ �ভােব, এিট একিট সরকাির উপেযািগতা কেপর্ােরশন যা
সবর্সাধারেণর উ�িত ঘটায়।
• �কৃ িতগতভােব এরপ সত্তাগিল আইনত “মুনাফা” করার জনয্ কাজ
কের না, বরং তারা সবর্ সাধারেণর উে�েশয্ কাজ কের, যার মেধয্
রেয়েছ আয় �হণ করা এবং তা েসই উে�েশয্ �েয়াগ করা।
• �াে�র েকানও “উ�ৃত্ত” ৈতির হেল তােদর েসই উ�ৃত্ত পরবত�
অথর্বেষর্ িনিদর্ � করা সবর্সাধারেণর উে�েশয্ �েয়াগ করা আবশয্ক।
• এখােন েকানও “েশয়ারেহা�ার” েনই – এিট NYCHA অিধবাসীেদর
�িত এবং িনউ ইয়েকর্ র জনগেণর �িত দায়ব�
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িভিত্তেরখা: পিরক�নািটর (Blueprint) অিধবাসী িহেসেব আপনার অিধকারগিল
সুরি�ত কেরই আপনার বািড়র উ�িত ঘটােনার জনয্ নকশা করা হেয়েছ
•

�িতিট ইমারেতর জনয্ �থম সবর্া�ীণ পিরক�না। NYCHA এর েবসরকািরকরণ করা
হেব না – এটা 1 00 শতাংশ সরকাির থাকেব।

•

েকানও অিধবাসীেক উে�দ করা হেব না – �ায়ী পূণর্ অিধকার ও সুর�া থাকেব, যার
মেধয্ পেড় অিধবাসীেদর সংগঠন �াপন করার অিধকার, �য়ংি�য় লীজ পুননর্বীকরণ ও
উত্তরািধকােরর অিধকার।

•

ভাড়ার ঊ�র্ সীমা পািরবািরক আেয়র 30 শতাংশই েথেক যােব।

•

আমরা �েয়াজনীয় সং�ার করেবা – যার অথর্ আধুিনকীকরণ, বিহভর্ােগর কাজ, নতু ন
রা�াঘর, বাথরম, বয়লার, এিলেভটর, উ� িনরাপত্তার সামেনর দরজা এবং ছ�াক,
সীসা ও িলেকর িন�িত্ত করা।

•

NYCHA আপনার ইমারত পিরচালনা ও র�ণােব�ণ করেত থাকেব – সং�ার
উে�খেযাগয্ সং�ােরর পর

•

এটা এই ধারনাগিল িনেয় কথাবাতর্ ার শর, এবং আমরা এটা একে� গেড়
তু লেত চাইিছ
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সামেনর িদেক েদখিছ
NYCHA সুি �তকরণেক িঘের থ াকা �িতি�য়া সং�হ করেত অিধবাসী, ে�কেহা�ার ও িনবর্ া িচত

আিধকািরকেদর সে� িনেয়াজ েনর �ি�য়ার ম েধয্ রেয়িছ ।
আজ পযর্ � হওয়া আেলাচনা/সারসংে�প:
•
•
•
•
•

অিধবাসীেদর েনতােদর �ু � েগা�ী (�ু � েগা�ীগিলর মেধয্ আরও েবিশ আেলাচনার সময়সূিচ)
যু�রা�ীয় আিধকািরকগণ (HUD, SDNY ও মিনটর)
�িমক অংশীদারগণ
এক ডজেনর উপর �ানীয় ও জাতীয় আইনজীবী এবং নীিত �িত�ান
যু�রাে�র, ে�েটর ও িসিটর িনবর্ািচত আিধকািরকগণ

NYCHA আগাম ী স�াহ ও ম াসগিলেত এই কথ াবাতর্ াগিল চািলেয় যােব এবং স� সািরত করেব, যার

ম েধয্ রেয়েছ এগিলর উপর ম েনােযাগ েদওয়া:
•

আবািসকেদর, িনবর্ািচত েনতােদর ও আইনজীবীেদর সে� িনেয়াজন ও অংশীদাির� গেড় েতালা

•

NYC সরকাির আবাসন সংর�ণ �া�েক (Public Housing Preservation Trust) অনুেমাদেনর জনয্
ে�েটর আইনসভার সে� কাজ করা

•

TPV অিধকার করা ও অথর্ায়েনর প�িতগিল িনেয় যু�রা�ীয় অংশীদারেদর সে� কাজ করা
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িনউ ইয়কর্ িসিট
আবাসন কতৃর্ প�
(New York City Housing
Authority - NYCHA)

