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কাযর্িনবর্াহী সারাংশ 

NYCHA-এর পিরবতর্ েনর নকশা : রপা�র পিরক�না  হ'ল, কীভােব এেজি�িটর পুনগর্ঠন ও সং�ার করা যায় 
েসই িবষেয় বািস�া, কম� ও অংশীদারেদর সে� একািধক অংশ�হণ ও কেয়ক শত কেথাপকথেনর চূড়া� পিরণাম 
হল। 

NYCHA-এর �শাসন ও েনতৃ� কাঠােমা, স�িত্ত পিরচালনা বয্ব�া এবং েক�ীয় সহায়তা কাজকমর্গিলর নাটকীয় 
অথচ েটকসই পিরবতর্ েনর জনয্ রপা�র পিরক�নািট হল একিট দরূদিৃ�। পিরক�নািটর অ�ভুর্ � হল এক গ� 
কাযর্েকৗশল, যা এেজি�িটেক আরও উ�লতর ভিবষয্েতর পেথ চািলত করেব, িক� এিট এই �ি�য়ার সূচনা 
মা�। এই পিরক�নািট স�ূণর্ হওয়ার সমেয়, আমরা স�েদর �ারা সীমাব� একিট পিরেবেশ এই কাঠােমাগত ও 
�ি�য়াগত পিরবতর্ নগিল বা�বািয়ত করার কিঠন কাজিটর িদেক নজর েদব। আমােদর বা�বায়ন পিরক�নািট 
গেড় েতালার ে�ে�, আমরা �িতিট স�াবয্ পিরবতর্ েনর বয্য় ও লােভর মূলয্ায়ন করব এবং কিঠন িবক�গিল 
চয়ন করেত শর করব যা আগামী বছরগিলেত এেজি�িটেক সং�ািয়ত করেব। 

ইউএস আবাসন ও নাগিরক উ�য়ন িবভাগ (Department of Housing and Urban Development, HUD) 
এবং িনউ ইয়কর্  শহেরর সে� 2019 এর জানুয়ািরেত িন�িত্ত চুি�র (HUD চুি�) �িতি�য়ােত ��তকৃত 
NYCHA-এর সুদরূ�সারী ও বয্াপক পিরবতর্ েনর নকশার িতনিট �ধান উপাদােনর মেধয্ অনয্তম হল রপা�র 
পিরক�নািট। পিরবতর্ েনর নকশায় একিট ি�িতশীলতার কাযর্েকৗশলও  অ�ভুর্ � আেছ, যা NYCHA এর 
স�িত্তগিলেক HUD চুি� মানদ�গিলর সােথ পূণর্ অনুবিতর্ তায় িনেয় আসার জনয্ মলূধনী তহিবল েজাগাড় করেব 
এবং আমােদর কিমউিনিটগিলর উ�িত করেব, এবং একিট চাকির ও  পনুর�ােরর কাযর্েকৗশল , যা সু� ও 
িনরাপদ অব�াগিলর �সার ঘটায় এবং বািস�ােদর জনয্ অথর্ৈনিতক ও িশ�ামূলক সুেযাগগিলেক �সািরত কের।  

মাচর্  2020 এ যখন COVID-19 িব�বয্াপী মহামারী শর হেয়িছল, তখন পিরক�নািটর সে� সংযু� নানািবধ 
অংশ�হেণর ি�য়াকলাপ চলমান িছল, যা সম� সশরীের িমিটংগিলেক থািমেয় িদেয়িছল। NYCHA-এর অবয্বিহত 
মেনােযাগ িব�বয্াপী মহামারীর �িত �ত ও কাযর্করভােব সাড়া েদওয়ার লে�য্ ধািবত হেয়িছল - যার অ�ভুর্ � 
হল জীবাণুম�ু করার �েচ�া, ঝঁুিকপূণর্ বািস�ােদর কলয্াণ যাচাই করা, খাবার সরবরাহ করা, এবং ভাইরাসিট 
ছিড়েয় পড়ার স�াবনােক সীিমত করার জনয্ র�ণােব�েণর কােজর আেদশগিলর �িত আমরা েযভােব সাড়া 
িদই তা পিরবতর্ ন করা। এই �েচ�াগিলেত, আমরা আমােদর কােজর ধরেনর পিরবতর্ ন করা এবং েকান 
পিরেষবাগিল অতয্াবশয্ক এবং আমরা কীভােব েসই পিরেষবাগিল �দান কির েসই িবষেয় আরও সৃি�শীলভােব 
িচ�া করার সােথ, NYCHA নমনীয় হেত িশেখিছল।  

NYCHA-এর �ত �িতি�য়ার একিট �ধান উদাহরণ িছল ভাড়া পিরেশােধর অসুিবধা সং�া� ে�ােটাকল, েয 
নীিতিট হঠাৎ উপাজর্ ন হারােনােক উে�শ করার জনয্ িবদয্মান। COVID-19 এর পূেবর্, নীিতিট একিট অ�বর্ত� 
পুনঃ�তয্য়ন �ি�য়ার ওপের িনভর্ র কেরিছল, যা বািস�ােদর জনয্ সময়সােপ� িছল এবং �ায়ই স�িত্ত 
বয্ব�াপনা (Property Management) অিফসগিলেত বাস�ান সহায়কেদর (Housing Assistant) েথেক 
সশরীের সহায়তার �েয়াজন হেতা। পাবিলক হাউিসং েটনয্াি� অয্াডিমিনে�শন (Public Housing Tenancy 
Administration) িটম এবং লীজ েদওয়া বাস�ান িবভাগ (Leased Housing Department) �েয়াজনীয় তথয্েক 
সুসংগিঠত করার জনয্ �াহকমুখী �য়ং-পিরেষবা (Self-Service) েপাটর্ ালেক নতুন কের িডজাইন কেরিছল এবং 
বািস�ােদরেক েফােনর মাধয্েম ভাড়া পিরবতর্ েনর অনুেরাধ করার অনমুিত িদেয়িছল এমন একিট ি�� ৈতির 
করার জনয্ তথয্ �যুি� (Information Technology) ও �াহক েযাগােযাগ েকে�র (Customer Contact 
Center, CCC) সে� কাজ কেরিছল। এি�ল 2020 েথেক জলুাই 2020 পযর্� NYCHA 13,258িট ভাড়া পিরেশােধর 
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অসুিবধা সং�া� অনুেরাধ �ি�য়া কেরিছল। একই সময়কােলর জনয্ এটা 2019 এর অনুেরােধর সংখয্ার েচেয় 
�ায় 450% বৃি� েপেয়িছল।  

COVID-19 আমােদরেক েদিখেয়েছ েয আমরা েযভােব বয্বসা কির তােক NYCHA রপা�িরত করেত পাের। 
মারাত্মক ঝড় সয্াি� েযভােব 2012 সােল NYCHA-এর েক�ীয় বয্বসািয়ক কাজকমর্গিলেত জলবায়ু সং�া� 
ি�িত�াপকতা িনেয় এেসিছল, িঠক েসভােবই COVID-19 েযভােব আমােদর বািস�া ও কম�েদর �ভািবত কের তা 
েথেক আমােদরেক অবশয্ই িশখেত হেব, যােত েটকসই কমর্পিরচালনােক িনেদর্শনা েদওয়া যায়। 

আমােদর এমন একিট সং�াগত কাঠােমা ও বয্বসািয়ক �ি�য়ার পিরক�না ও বা�বায়ন করা �েয়াজন যা 
আমােদর বািস�ােদর জরির �েয়াজনগিলর �িত সাড়া েদয় এবং HUD চুি�র সু�� বাধয্বাধয্কতাগিল পূরণ 
কের। এই লে�য্, NYCHA পাচঁিট িনেদর্শমূলক নীিত সনা� কেরেছ যা রপা�র পিরক�নািটর িভিত্ত ��ত কের:  

1. পেুরা েপাটর্ েফািলও জেুড় নতুন নীিত ও কাযর্�ণালীগিল বা�বািয়ত করার �ারা NYCHA 
তার বয্বসা করার ধরনেক পিরবতর্ ন করেব। উদাহরণ�রপ, NYCHA-েক অবশয্ই িনরাপদ 
কাযর্াভয্ােসর েনতৃ� েদওয়া, ছ�াকঘিটত অব�ার যথাযথভােব পিরদশর্ন ও সংেশাধন করা এবং 
ইি�ে�েটড েপ� ময্ােনজেম�-এর সােথ স�িতপূণর্, েপাকামাকড় িনয়�ণ প�িতগিল �েয়াগ করার �ারা 
রা�ীয় িবিধিনয়মগিল মানয্ কের কাজ স�াদন করেত হেব।  

2. স�িত্তিটর অব�ার �িত �ত সাড়া েদওয়ার জনয্ NYCHA-েক অবশয্ই যেথ� নমনীয় হেত 
হেব। উদাহরণ �রপ, তাপ ও এিলেভটর খারাপ থাকার ে�ে� NYCHA-েক অবশয্ই �ত সাড়া িদেত 
হেব এবং ছ�ােকর অ�িনর্িহত মূলগত কারেণর সমাধান করার জনয্ কাযর্করভােব কােজর �ম িনিদর্� 
করেত হেব এবং ইউিনটগিলেত েপাকামাকেড়র পুনরাবিৃত্ত �িতেরাধ করেত হেব।  

3. NYCHA পিরেষবার �ােন গণমান িনি�ত করার জনয্ িনেজেক পযর্েব�ণ করেব। 
উদাহরণ�রপ, NYCHA-এর িতনিট নতুন িবভাগেক - গণমােনর িন�য়তা (Quality Assurance), 
পিরেবশগত �া�য্ ও িনরাপত্তা (Environmental Health and Safety) এবং অনুবিতর্ তা (Compliance) 
অবশয্ই বািস�ােদর অিভেযাগগিল পযর্ােলাচনা করেত হেব এবং উ�য়ন কম�রা সিঠকভােব কাজ করেছন 
এবং ভুলগিল েথেক িশখেছন তা সুিনি�ত করার জনয্ িবেশষ� ও পিরদশর্ক িনেয়াগ করেত হেব।  

4. NYCHA যথাসমেয় িবশাল-মােপর ে�ােজ�গিল ৈতির ও �দান করেব। উদাহরণ�রপ, NYCHA-
েক অবশয্ই কাজকেমর্র জনয্ সুিনিদর্� কমর্ পিরক�নার খসড়া ��ত করেত ও বা�বািয়ত করেত হেব এবং 
HUD চুি�র অধীেন সু��ভােব �েয়াজনীয় িবশাল মােপর ে�ােজ�গিল ৈতির ও �দান করেত হেব। 
ভবেনর বয্ব�াগত সমসয্াগিলর �িতকার করা এবং উ�য়নগিলেত জীবনযাপেনর অব�াগিলর উ�িত 
করার জনয্ এই ে�ােজ�গিল অতয্� গর�পূণর্। বা�িবক অব�া এবং েযখােন উপযু� হেব, সামািজক 
পিরেষবার উ�িত করার জনয্ সরকাির-েবসরকাির অংশীদাির গঠন করা এর অ�ভুর্ � হেব। 

5. NYCHA �� পিরচালন কাঠােমা �াপন করেব, যােত স�ু�ভােব িনিদর্ � করা ল�য্গিলর 
িনিরেখ বয্ি�েদর পিরমাপ করা যায়। উদাহরণ�রপ, NYCHA-েক �পািটর্  ময্ােনজার ও 
র�ণােব�ণ কম�েদর এক গ� সু��ভােব িনিদর্� েমি�েকর �িত দায়ব� করেত হেব েযগিলর ওপের 
বািস�ারা ভরসা করেত পােরন, েযমন (1) তাপ ও এিলেভটর খারাপ হওয়ার ঘটনাগিলেক কেয়ক ঘ�ার 
মেধয্ সমাধান করা, (2) ছ�াকঘিটত অব�াগিলেক অিভেযােগর ওপের িনভর্ র কের এক বা দইু স�ােহর 
িভতের সংেশাধন করা, (3) �িত বছের সীসা-িভিত্তক রেঙর চা�ুষ মূলয্ায়ন, অ�বর্ত� িনয়�ণ এবং 
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অয্াপাটর্ েম� পিরদশর্ন স�াদন করা। NYCHA-েক �ত� িবভাগগিলেক অবশয্ই পুনগর্ঠন করেত হেব 
এবং েয সমসয্াগিল আজ পিরেষবায় িব� ঘটায় েসগিলর সমাধান করার জনয্ পরপর কেয়কিট 
�ি�য়াগত সং�ার বা�বািয়ত করেত হেব। 

িনেদর্শমূলক নীিতমালার সে� সমেবতভােব, NYCHA ছয়িট েক�ীয় মূলয্েবােধর একিট তািলকা সনা� কেরিছল 
যা সাধারণ সমসয্ার জায়গা ও উে�গজনক ে��গিল স�ে� অংশীদারেদর সে� আেলাচনা েথেক েবিরেয় 
এেসিছল। এই েক�ীয় মূলয্েবাধগিল রপা�র পিরক�না ��ত করার �ি�য়ািটেক চালনা কেরিছল, এবং এিটর 
বা�বায়নেক চালনা করা চািলেয় যােব: (1) একিট পিরেষবার সং�ৃিত ৈতির করা, (2)গি�গিল েভেঙ েফলা, (3) 
আমােদর কম�েদর �মতা �দান করা, (4) আমােদর বািস�ােদর সে� আমােদর অংশীদািরেক শি�শালী করা, (5) 
িস�া� �হণেক চালনা করার জনয্ েডটা বয্বহার করা এবং (6) আমােদর বয্বসািয়ক ও সরকাির অংশীদারেদর 
আরও ভাল সহেযাগী হেয় ওঠা। 

 
 

এই পিরক�নােত সং�াগত পিরবতর্ নগিলর িতনিট �ধান েসটেক সারসংে�প করা হেয়েছ: 

 NYCHA-এর �শাসিনক ও কাযর্িনবর্াহী েনতৃ� কাঠােমায় পিরবতর্ ন 
 NYCHA-এর স�িত্ত পিরচালনা ও র�ণােব�েণর কমর্পিরচালনায় পিরবতর্ ন 
 েক�ীয় অিফস-এর িবভাগগিল কীভােব স�িত্ত সং�া� কমর্পিরচালনায় সহায়তা কের তার পিরবতর্ ন  

রপা�র পিরক�নায় অগিণত বয্বসা �ি�য়ার উ�য়নও অ�ভুর্ � আেছ, েযগিল বািস�া ও কম�েদর �ারা সনা� 
করা পিরেষবা �দােনর সমসয্াজনক িবষয়গিলর ওপের মেনােযাগ েদয়, েযমন বািষর্ক পযর্ােলাচনা �ি�য়া এবং 
িবক� কােজর সময়সূিচ (Alternative Work Schedule) কাযর্�ম, তৎসহ NYCHA কীভােব �যুি� ও সা�াই 
েচইন পিরচালেনর মাধয্েম উৎপাদনশীলতার উ�িত করেত পাের তার জনয্ নতুন ধারণাগিল, বািস�ােদর সে� 
অংশীদািরর উ�িত করা এবং বািস�ােদর অথর্ৈনিতক সুেযাগগিলেক �সািরত করা, এবং িশ�ালাভ ও িবকােশর 
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মাধয্েম কম�েদর �মতা �দান করা। িনেচর েটিবলিট এই পিরক�নায় পরবত� অংেশ বিণর্ত বয্বসা �ি�য়া 
উ�য়ন কাযর্েকৗশলগিলর কেয়কিটেক এবং বািস�ােদর ওপের �তয্ািশত �ভাবগিল েদখায়। 

 

কাযর্েকৗশল পদে�প বািস�ােদর ওপের �ভাব 

িবক� কােজর সময়সূিচ িবদয্মান কমর্সূিচর মূলয্ায়ন করা 
এবং নতুন স�দ ব�ন িনধর্ারণ 
করা 
 

ভবন ও মাঠগিলর পুেরা স�াহ ধের 
উ�ত সাফাই। কােজর সমেয়র পের ও 
স�াহ েশেষর ছুিটর িদনগিলেত 
র�ণােব�েণর সময়সূিচ িনধর্ারেণর 
একিট স�মতা। 

স�িত্ত-িভিত্তক বােজট 
��তকরণ 

�পািটর্  ময্ােনজারেদর তােদর 
বােজেটর ওপের আরও েবিশ িনয়�ণ 
থাকেব 
 

িবি�ং এর খারাপ অব�ােক আরও 
�ত সমাধান করা যায় 
 

কােজর আেদশ সং�া� সং�ার 
 

�ানীয় পযর্ােয় িনয়�ণ বৃি�র 
মাধয্েম দ� েপশাগিলর জনয্ 
কােজর আেদশগিলর �ম 
িনধর্ারেণর উ�িত করা 
 

কােজর আেদশগিল আরও �ত 
স�ূণর্ করা হয়, কােজর আেদেশর 
�ি�য়ািটর অিধকতর ��তার সােথ 
 

বািষর্ক পুনঃ�তয্য়ন 
 

বাস�ান সহায়েকর কােজর ভার ও 
পযর্ােলাচনা �ি�য়ােক সুসংগিঠত 
করা 
 

বািস�া ও ধারা 8 
অংশ�হণকারীেদর জনয্ ভাড়ার 
িহসােব ��তা, যা ই-েপাটর্ ােলর 
বয্বহারেযাগয্তা উ�ত কের 
 

 

সং�ািট এবং আমরা েযভােব বয্বসা কির তার সংেশাধেনর জনয্ এই পিরক�নার ��ািবত 
পিরবতর্ নগিল �েয়াজনীয়, শধুমা� সং�াগত ও �ি�য়াগত পিরবতর্ নগিল NYCHA-এর 
উত্তরািধকােরর সম� চয্ােলে�র সমাধান করেত পাের না - বা�িবক অব�ার অথর্পূণর্ উ�িত করা 
এবং সং�ািটেক েটকসই সাফেলয্র জনয্ উপযু� অব�ােন রাখার জনয্ আমােদরেক অবশয্ই 
NYCHA-এর আবাসন েপাটর্ েফািলওেত একিট উে�খেযাগয্ পিরমাণ মূলধন িবিনেয়াগ করেত হেব। 
েসই অনযুায়ী, NYCHA ক�না কের েয ি�িতশীলতা কাযর্েকৗশল-এ বিণর্ত গর�পূণর্ মূলধন 
িবিনেয়ােগর সােথ সমা�রােল সং�াগত পিরবতর্ ন ঘটেব, যা NYCHA-এর সবর্�থম েপাটর্ েফািলও-
বয্াপী মূলধন িবিনেয়াগ পিরক�না সৃি� কের এবং NYCHA 2.0, PACT ও অনয্ানয্ পূবর্বত� 
�েচ�াগিলর িভিত্তর ওপের আরও উ�িত কের।  

অনুরপভােব, চলিত NYCHA 2.0 কােজর সােথ ি�িতশীলতা কাযর্েকৗশলগিল আমােদর উ�য়নগিলেত 
কেয়ক িবিলয়ন ডলার আকষর্ণ করেব। এইভােব চাকির ও পনুর�ােরর কাযর্েকৗশলিট বািস�ােদর 
জনয্ চাকির এবং অথর্ৈনিতক সুেযাগসুিবধাগিল �সািরত করার জনয্ একিট পিরক�না �দান কের।  
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[কল আউট ব�] অংশ�হণ প�িত 

এই রপা�র পিরক�নািট NYCHA েনতৃে�র �ারা সংগিঠত হেলও, মিনটেরর দেলর সে� সহেযািগতায়, মূলয্েবাধ 
ও ধারণাগিল এেসিছল আমােদর বািস�া, আমােদর কম� ও অনয্ানয্ পরামশর্দাতােদর কাছ েথেক যারা NYCHA-
এর ভিবষয্ত স�ে� িনিবড়ভােব যত্নশীল। এিট বািস�া, কম� ও অংশীদারেদর সে� একািধক অংশ�হণ ও কেয়ক 
শত কেথাপকথেনর চূড়া� পিরণামেক িচি�ত কের। মাচর্  2020 এর মাঝামািঝ COVID-19 িব�বয্াপী মহামারী 
যখন সম� সশরীের কাযর্কলাপগিল ব� কের িদেয়িছল, তখন পিরক�না �ি�য়ািট িবিভ� অংশ�হেণর মােঝ 
িছল। 

আমরা িব�বয্াপী মহামারীর শরেতই আমােদর িকছু অংশ�হণেক �িগত কেরিছলাম, এবং আমরা যা শেনিছলাম 
তার পযর্ােলাচনা করার জনয্ েসই সময়টা বয্বহার কেরিছলাম এবং এই রপা�র পিরক�নায় ে�ািথত �ধান 
মূলয্েবাধ ও উে�শয্গিলেত েসই ধারণাগিলেক েশাধন কেরিছলাম। 

আমরা NYCHA-এর কেয়ক হাজার বািস�ােক সমী�া কেরিছলাম এবং বািস�ােদর কাছ েথেক NYCHA, এগিলর 
উ�য়ন এবং তােদর অয্াপাটর্ েমে�র িবষেয় তােদর মতামেতর ওপের 6,191িট উত্তর েপেয়িছলাম। অয্াপাটর্ েমে� 
র�ণােব�েণর কাজ পুনরায় শর করার জনয্ কতৃর্ পে�র পিরক�নাগিলর ওপের অিতির� �� িজ�াসা করা 
হেয়িছল। বািস�ারা েয সমসয্াগিলর স�ুখীন হন েসগিলর ওপের আমরা কেয়ক হাজার ম�বয্ েপেয়িছলাম এবং 
�িতিট উ�য়ন, পাড়া, বেরা এবং সামি�কভােব এেজি�িটর জনয্ একিট েবসলাইন ৈতির করেত সমী�ার 
ফলাফলগিলেক বয্বহার কেরিছলাম। শীষর্�রীয় ফলাফলগিলর অ�ভুর্ � িছল: 

• NYCHA এর বািস�ােদর 57% তােদর উ�য়নেক বাসা বলেত গবর্ েবাধ করেতন 

• 51% তােদর উ�য়েন িনরাপদ অনুভব কেরন 

• 44% একজন ব�ু বা আত্মীয়েক তােদর িবি�ং-এ বসবাস করার সুপািরশ করেব। 

NYCHA-এর সামেন েয অসাধারণ কাজ পেড় আেছ, সমী�ার ফলাফলগিল তার ইি�তবাহী িছল। এই 
পিরক�নািট পিরক�না করা হেয়িছল এই উে�গগিলেক উে�শ করার জনয্ এবং আমরা উ�য়ন, পাড়া ও বেরা 
অনুযায়ী এই একই েমি�কগিলর িনিরেখ পিরমাপ করার জনয্ একিট বািষর্ক সমী�া চািলেয় যাওয়ার পিরক�না 
কেরিছ। 
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 �াসি�কভােব NYCHA 

A. NYCHA ও িনউ ইয়কর্  িসিট  

িনউ ইয়কর্  িসিট হল েদেশর ি�তীয় সবর্ােপ�া বয্য়বহল আবাসন বাজার, েযখােন সরবরাহ ও চািহদার মেধয্ 
অিমল আেছ যা ি�িতশীল আবাসনেক িসিটর অেনক বািস�ার নাগােলর বাইের রােখ।0

1 সরবরােহর ফারাকিট 
কম উপাজর্ নকারী িনউ ইয়কর্ বাসীেদর ওপের অনুপাতহীনভােব েবাঝা চাপায়, েয জনসমি�েক পিরেষবা েদওয়ার 
জনয্ িসিট দীঘর্কাল ধের েচ�া করেলও তা মশুিকল হেয়িছল। 

আমােদর 85-বছেরর ইিতহােস, িনউ ইয়কর্  িসিট আবাসন কতৃর্ প� (New York City Housing Authority, 
NYCHA) িসিটর আবাসন বাজাের �ায় 200,000 সা�য়কর ইউিনেটর অবদান িদেয়িছল, যার মেধয্ 170,000 
িটর েবিশ আজ মািলকানার অধীেন আেছ। NYCHA সরকাির বাস�ান এবং ধারা 8 ভাউচার কমর্সূিচর মেধয্ �ায় 
600,000 মানুষেক বাস�ান েদয় - যা আটলা�া, মায়ািম বা িনউ অরিলয়া�-এর জনসংখয্ার েচেয় েবিশ।  

যিদও কতৃর্ প�িট 1934 সােল শর হেয়িছল, তেব ঊনিবংশ শতেক একিট বাস�ান বাজারেক িনয়�ণ করার 
�েচ�ার সােথ এর সৃি� হেয়িছল, েয বাজারিট কম উপাজর্ নকারী িনউ ইয়কর্ বাসীেদর পিরেষবা িদেত অ�ম বা 
অিন�কু িছল। িনউ ইয়কর্  ে�ট �ারা বাস�ান িনয়�েণর �থম �েচ�া িছল 1867 েটনােম� হাউস অয্া� 
(Tenement House Act)সুিনিদর্�রেপ উে�খ করন, যার জনয্ �িতিট ইউিনেট একিট অি� িন�মণ থাকা এবং 
�িতিট ঘের একিট জানলা থাকার �েয়াজন িছল, তেব এিট িনিদর্�ভােব উে�খ করেত বয্থর্ হেয়িছল েয েসই 
জানলাগিল বাইেরর িদেক মখু কের থাকা উিচত। পরবত� 1879 সােলর আইনিট এই অিন�াকৃত �িটর �িতকার 
কেরিছল -যার পিরণােম 25 ফুট চওড়া ডা�েবল বা "পুরােনা আইন-"েটনােম�গিল ৈতির হেয়িছল - েযগিল 
েলায়ার ই� সাইড ও SoHo-এর অংশগিলেত এখনও রা�ার পােশ সািরব�ভােব আেছ। 1901 সােলর আইনিট 
সকল নতুন িনমর্ােণর জনয্ আবশয্কতায় আবজর্ না েফলার উেঠান, আেলা, এবং অি� সুর�া বয্ব�াগিল েযাগ 
কেরিছল।1

2 

েটনােম� আইন িবি�ং এর মান িনয়�ণ কেরিছল, আর এগিল বাস�ােনর অব�ােক উ�ত করেত কাযর্কর হেলও, 
এগিল সা�য়কর বাস�ােনর অভাব থাকা শহরিটর সামেন থাকা হমিকগিলর সুরাহা করার জনয্ িকছুই কের িন। 
1930 এর দশেকর মেধয্, িসিটর হাউিসং অয্াডেভােকটরা সরবরাহ পে�র নতুন হ�ে�প চাইিছেলন, নতুন 
ইউিনট িনমর্ােণর জনয্ সরকারী অথর্ায়ন বা গয্ারাি� অে�ষণ করিছেলন।2

3 

NYCHA-এর �থম সভাপিত লয্াংডন েপা� (Langdon Post) েঘাষণা কেরিছেলন েয "িনউ ইয়কর্  িসিটেত �ায় 
এক শতা�ীর তথাকিথত আবাসন সং�ার �ামাণয্ভােব �মাণ কেরিছল েয আবাসন সমসয্ার একিট সমাধান 
িহেসেব, িনয়ম বয্থর্ হেয়েছ।"3

4 েপা� ও তার সহকম�রা িব�াস করেতন েয "শধুমা� বয্াপকভােব �শ� 
ভরতুিক�দত্ত আবাসেনর একিট সরকাির কমর্সূিচই এই সমসয্ািটর পযর্া� সমাধান করেত পাের।" NYCHA-এর 
�াথিমক েনতারা জানেতন েয বৃি�শীল চািহদা েমটােনার জনয্ িসিটর িনদারণভােব আরও েবিশ ইউিনট 

                                                       
1 2017 NYCHVS 
2 িনউ ইয়কর্  িসিট আবাসন কতৃর্ প� (New York City Housing Authority), আবাসন িনয়েমর বয্থর্তা (1936), পৃ.5-11. 
3 েদখুন লইুস এইচ িপংক (Louis H. Pink), The New Day in Housing (1928); New York City Housing Authority Toward the 
End to be Achieved (1937); চালর্স ইেয়ল হয্ািরসন, What Price Subsidy! (1937). 
4 আবাসন িনয়েমর বয্থর্তা, পৃ.3, 19. 
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�েয়াজন িছল এবং বা�চুয্ত মানষুেদর আ�য় েদওয়ার একিট িবক� �ান ছাড়া েশাষণকারী বািড়ওয়ালােদর 
ওপের িবদয্মান েটনােম� আইনগিল �েয়াগ করা অস�ব িছল। 

1930 এর দশেকর েগাড়ায় রা�ীয় পুনঃিনমর্াণ আিথর্ক িনগম (Reconstruction Finance Corporation, RFC) 
এবং সরকাির কােজর �শাসন (Public Works Administration, PWA) িনউ ইয়কর্ -এ িতনিট সীিমত-
িডিভেড�যু� উ�য়ন িনমর্াণ কেরিছল, যার মেধয্ অ�ভুর্ � িছল েলায়ার ই� সাইেডর িনকারবকার িভেলজ, 
িক� কমর্সূিচিট েবসরকারী িনমর্াতােদর আকৃ� করার পূবর্ানুমান কেরিছল, যা বড় মা�ায় করেত এিট অ�ম 
হেয়িছল। 5 একিট েবসরকাির বাজােরর সমাধান বয্তীত, িসিট ও ে�ট এমন একিট ধারণার িদেক নজর 
িদেয়িছল যা যু�রাে� আেগ মা� একবারই েচ�া করা হেয়িছল - সরকাির মািলকানাধীন এবং চািলত েবসামিরক 
আবাসন। 1934 সােল িনউ ইয়কর্  িসিট হাউিসং অথিরিট �ািপত হওয়া একিট েজারােলা �ীকৃিত িছল েয বসবােসর 
জনয্ একিট িনরাপদ ও ��� �ান পাওয়া সকল িনউ ইয়কর্ বাসীর �াপয্ িছল।5

6 

NYCHA-এর েপাটর্ েফািলও িনিমর্ত হেয়িছল িসিট, ে�ট ও রা�ীয় অথর্ িদেয় - 100,000 েফডারাল ইউিনট, 
54,000 িট ে�ট ইউিনট ও 35,000 িট িসিট ইউিনেটর সামানয্ েবিশ সহ। িসিট ও ে�েটর িনমর্াণগিলেক তােদর 
মূল অথর্ায়ন উৎসগিলর �ারা সহায়তা করা হেয়িছল, যত�ণ না কেয়কিটেক 1960 ও 1970 এর দশেক রা�ীয় 
কমর্সূিচর অধীেন িনেয় আসা হেয়িছল। 7 রা�ীয়করেণর েশষ তর�িট এেসিছল 2010 সােল, যখন 21 িট উ�য়নেক 
রা�ীয় অথর্ায়ন �য্াটফমর্-এ িনেয় আসা হেয়িছল।  

সবেচেয় েবিশ িনমর্াণ হেয়িছল ি�তীয় িব�যুে�র পের, 1949 আবাসন আইেনর (Housing Act) এর অথর্ায়েন, 
এবং 1954 আবাসন আইন (Housing Act) এবং 1960 এর দশেকর েশষভােগর নাগিরক নবায়ন (Urban 
Renewal) কমর্সূিচ পযর্� অবয্াহত িছল। 1950 ও 1970 এর মােঝ, কতৃর্ প� বছের 6,000 িটর েবিশ ইউিনট 
িনমর্াণ করিছল - যার গিত েয েকােনা যুেগর মানদে�র িনিরেখই অতুলনীয় িছল। 8 

NYCHA উ�য়নগিল-এবং রা�ীয় সরকাির আবাসন কমর্সূিচিট-মূলতঃ �িনভর্ রশীল িহেসেব পিরক�না করা 
হেয়িছল, যার পিরচালনা ও মূলধেনর সকল খরচগিল বািস�ােদর ভাড়ার �ারা অথর্ািয়ত হেয়িছল। 1960 এর 
দশেকর �থমিদেক �থম উ�য়নগিলর মেধয্ অেনকগিল �থম 20-বছেরর মূলধন চে� েপৗঁছােনার সমেয় �� 
হেয় িগেয়িছল েয চলিত কমর্পিরচালনার অথর্ায়ন করার জনয্ ভাড়া অপযর্া� িছল, মূলধন েমরামত েছেড়ই িদন। 
1969 আবাসন ও নাগিরক উ�য়ন আইন (Housing and Urban Development Act) ভাড়ার সেবর্া� সীমােক 

                                                       
5 েদখুন এিমিল েরােজনবম ও সামা�া ি�ডময্ান (Emily Rosenbaum and Samantha Friedman)-এর The Housing Divide: How 
Generations of Immigrants Fare in New York’s Housing Market (2007), 98-100; িরচাডর্  �া� (Richard Plunz), A History 
of Housing in New York City: Dwelling Type and Social Change in the American Metropolis (1990), পৃ.207-8. 
6 েদখুন Toward the End to be Achieved, পৃ. 5. 
7 এই উ�য়নগিল 21 িট "রা�ীয়কৃত" উ�য়েনর েথেক আলাদা িছল, েযগিলেক 2010 সােল একিট টয্া� ে�িডট েলনেদেনর অংশ িহেসেব 

রা�ীয় কমর্সূিচর অধীেন িনেয় আসা হেয়িছল। 
8 ছয়িট উ�য়নেক 1960 এর দশেকর েশষভােগ েকা-অপ িহেসেব িবি� করা হেয়িছল। কতৃর্ প� ি�তীয় িব�যুে�র পের �া�ন 

েসনাকম�েদর জনয্ েকানেসট (Quonset) হােটর 11 িট অ�ায়ী উ�য়নও িনমর্াণ কেরিছল। কতৃর্ পে�র ইউিনটগিলর মেধয্ 120,000 এর 

েবিশ িনিমর্ত হেয়িছল 1950 ও 1970 এর মেধয্। 
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পািরবািরক আেয়র 25% এ েবেঁধ িদেয়িছল এবং �থম বােরর জনয্ একিট রা�ীয় পিরচালনামলূক ভরতুিকর 
সূচনা কেরিছল।8

9  

1970 ও 1980 এর দশেক, বািস�ােদর জনসংখয্া �ানা�িরত হওয়া অবয্াহত থাকার সােথ, নতুন সরকাির 
আবাসন িনমর্াণ ধীের ধীের েথেম িগেয়িছল এবং ভরতুিক �াস করা হেয়িছল।9

10 কতৃর্ প� পুনবর্ািসত �াউনে�ান 
ও অনয্ানয্ টানর্কী অজর্ েনর রেপ নতুন উ�য়নগিল েযাগ করা অবয্াহত েরেখিছল। এখন কমর্সূিচেত 40 বছর 
েকেট যাওয়ার পের, অেনক উ�য়ন তােদর ি�তীয় পুনরায় মূলধন েযাগ করার চ�িট হারােত চেলিছল, যা আজ 
আমরা েয গভীর মূলধন ঘাটিতর স�ুখীন হেয়িছ েসই পযর্� দীঘর্ অবনিতর সূচনা কেরিছল।  

1990 এর দশেক NYCHA-েক সরকাির আবাসেনর ে�ে� অ� কেয়কিট সাফেলয্র কািহনীর মেধয্ অনয্তম িহেসেব 
িবেবচনা করা হত, এবং HUD আরও অেনক েবিশ দদুর্শা�� অনয্ আবাসন কতৃর্ প�গিলেক সাহাযয্ করার জনয্ 
পিরকি�ত কমর্সূিচর ওপের মেনােযাগ িদেয়িছল। অনয্ শহরগিল যখন িবশাল পিরমােণ HOPE VI পুনঃউ�য়ন 
অনুদান েপেয়িছল, তখন NYCHA পুনঃউ�য়েনর জনয্ সা�য়করতার আবশয্কতাগিল পূরণ করেত �ায়ই অ�ম 
হেয়িছল, এবং খুবই কম েপেয়িছল। HUD িনয়�ক নমনীয়তা �দােনর জনয্ মুিভং-টু-ওয়াকর্  এর মেতা �দশর্ন 
কমর্সূিচগিলর ওপের মেনােযাগ িদেয়িছল, িক� NYCHA েসগিলর সুিবধা �হণ কের িন। ভাড়া সহায়তা �দশর্ন 
(Rental Assistance Demonstration, RAD) কমর্সূিচিট 2013 সােল শর হওয়ার আেগ, NYCHA-এর মূলধন 
ঘাটিত খুবই েবেড় িগেয়িছল এবং সং�ািট িপিছেয় পড়া র�ণােব�েণর কােজর �মবধর্মান সংখয্ার সােথ তাল 
িমিলেয় চলেত সমসয্ায় পেড়িছল। 

আজ, িনউ ইয়কর্  িসিটেত 3.5 িমিলয়ন বসবােসর ইউিনট আেছ, যার অ�ভুর্ � হল 2.2 িমিলয়ন ভাড়ার ইউিনট। 
1.2 িমিলয়ন ভাড়ার ইউিনট েকােনাভােব মূলয্-িনয়ি�ত, যার মেধয্ 988,000 িট ভাড়া ি�রীকৃত বা ভাড়া 
িনয়ি�ত। NYCHA 169,425 িট ইউিনেটর মািলক এবং েসগিল পিরচালনা কের—যা সম� মলূয্-িনয়ি�ত 
ইউিনটগিলর 14 শতাংশ, সকল ভাড়ার ইউিনটগিলর 8 শতাংশ, এবং সািবর্কভােব সকল বসবােসর 
ইউিনটগিলর 5 শতাংশ।10

11  

তেব িসিটর আবাসেনর �ক তার বািস�ােদর আেয়র ে�াফাইেলর সােথ েমেল না। িনউ ইয়কর্ -এর পিরবারগিলর 
�ায় এক-তৃতীয়াংশ তােদর পািরবািরক আেয়র 50% এর েবিশ ভাড়ার ওপের খরচ করেছ।11

12 িনউ ইয়কর্ -এর 
ভাড়ার অয্াপাটর্ েম�গিলর মা� 14%-েত $800 এর িনেচ ভাড়া আেছ - মা� 7% $500 এর কম। NYCHA-এর 
েপাটর্ েফািলও জেুড় গড় ভাড়া হল $525। 2017-এ আবাসন খািল থাকা িবষয়ক সমী�ােত (Housing Vacancy 
Survey) সনা� হওয়া 79,190 িট উপলভয্ ভাড়ার ইউিনেটর মেধয্ মা� 3,532 িট - 4%—�িত মােস $800 এর 
কম দািব করিছল। এই সমসয্ািটেক সরাসির সমাধান করার জনয্ NYCHA ৈতির করা হেয়িছল - েসই সকল 
মানষুেক বাস�ান �দান করা যােদরেক মােকর্ ট তা �দান করেত পাের িন বা পিরেষবা েদেব না। িনউ ইয়কর্ -এর 
                                                       
9 1969 ইউএস আবাসন ও নাগিরক উ�য়ন আইন (Housing and Urban Development Act), 24 িডেস�র, 1969। সাবর্জনীন 
আইন 91-152. 
10 1950 এ, NYCHA পিরবারগিলর মেধয্ 75% ে�তা� িছল; 1990 এর মেধয্ তা 10% এর িনেচ েনেম িগেয়িছল। 
11 NYCHA ধারা 8 হাউিসং চেয়স ভাউচার (Housing Choice Voucher) কমর্সূিচর মাধয্েম 83,225 িট পিরবারেক আবাসন ভরতুিকও 

�দান কের। 
12 2017 িনউ ইয়কর্  িসিট হাউিসং ভয্ােকি� সােভর্  (New York City Housing Vacancy Survey, NYCHVS), 
https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html.  

https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html
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মা� 300,000 অয্াপাটর্ েমে�র ভাড়া $800 এর কম - যার মেধয্ 133,000 িটর মািলক হল NYCHA।12

13 NYCHA 
এর অেপ�া তািলকা - সরকাির আবাসেনর জনয্ 175,000 িট পিরবার এবং ধারা 8 এর জনয্ 130,000 িট - এই 
বাসাগিলর জনয্ িসিটর অতয্� জরির চািহদা �দশর্ন কের।13

14  

এিটর �িত�ার সমেয়, কতৃর্ প�িটর পিরক�না করা হেয়িছল পিরবারগিলর জনয্ সামিয়ক বাস�ান �দান করার 
জনয্, এই অনমুােনর িভিত্তেত েয তারা ওপেরর �ের উেঠ যাওয়ার পের অবেশেষ েবসরকাির বাজাের সের যােবন। 
কতৃর্ প� ওপেরর �ের উেঠ যাওয়ার এই দরূদিৃ� কখনই বা�বািয়ত করেত পাের িন, তেব এিট অনয্ িকছু অজর্ ন 
কেরিছল: �মবধর্মান অনিভগময্ ও অিনি�ত বাজাের সা�য়করতা ও ি�রতার একিট বিল� আেলাকবিতর্ কা 
িহেসেব 85 বছর। 

NYCHA বয্তীত িনউ ইয়কর্  আরও অেনক েবিশ অসম ও অনয্াযয্ শহর হেয় উঠেব - এই বািড়গিলর সংর�ণ 
িসিটর ভিবষয্েতর জনয্ অতয্াবশয্ক। 

B. বতর্ মান চয্ােল�  

NYCHA ��াতীতভােবই তার ইিতহােসর একিট েমাড় েঘারােনার িব�েুত আেছ। 2019 এর জানুয়ািরেত NYCHA 
িনউ ইয়কর্  শহর ও HUD-এর সে� একিট িন�িত্ত চুি�েত �া�র কেরিছল। HUD চুি�েত �া�র করার পের, িনউ 
ইয়কর্ -এর সাদানর্ িডি�� (Southern District of New York, SDNY) এর জনয্ ইউএস অয্াটিনর্র অিফস ও HUD 
একিট অিভেযাগ �তয্াহার কেরিছল যা েফডারাল আদালেত দােয়র করা হেয়িছল এবং 2018 এর জেুন একিট 
��ািবত স�িতর ফরমান (Consent Decree)-এর সে� যু� কেরিছল। 2019 এর েফ�য়ািরেত HUD চুি� 
অনুযায়ী একজন �াধীন পযর্েব�ক (মিনটর) িনেয়াগ করাও হেয়িছল।  

রপা�েরর জনয্ NYCHA-েক অবশয্ই তার সা�িতক অতীেতর েমাকািবলা করেত হেব। SDNY তদে� েদখা 
িগেয়িছল েয HUD িবিধিনয়ম অনুযায়ী �েয়াজনীয় "েশাভন, িনরাপদ ও �া�য্স�ত আবাসন" �দান করেত 
NYCHA বয্থর্ হেয়িছল, েফডারাল পিরদশর্েনর ে�ে� �তারণাপূণর্ কাযর্াভয্ােস িল� হেয়িছল, এবং সীসা-িভিত্তক রঙ 
সং�া� িনয়ম অনুসরণ করেত বয্থর্ হওয়ার পের িমথয্াভােব �তয্য়ন কেরিছল েয তারা এটা অনসুরণ কেরিছল।  

HUD চুি�েত NYCHA এর ওপের সুদরূ�সারী �ভাব পেড়িছল এবং ভিবষয্েতও তা অবয্াহত থাকেব। 
উদাহরণ�রপ, HUD চুি� অনুযায়ী িনউ ইয়কর্  শহর �ারা দশ বছর ধের কয্ািপটাল ে�ােজ�গিলেত $2.2 
িবিলয়ন ঐিতহািসক িবিনেয়াগ করা আবশয্ক িছল। NYCHA-েকও অবশয্ই ছয়িট �ধান অনবুিতর্ তার ে�ে� বা 
"িপলার"-এ এক গ� উ�াকাং�ী েমি�ক অজর্ ন করেত হেব – (1) সীসা-িভিত্তক রঙ, (2) ছ�াক, (3) েপাকামাকড় 
ও বজর্ য্ পিরচালনা, (4) এিলেভটর, (5) তাপ ও (6) পিরদশর্ন। 

HUD চুি� অনুযায়ী NYCHA-েক তার সংগঠেনও পিরবতর্ ন করেত হেব, যার অ�ভুর্ � হল িতনিট নতুন িবভাগ 
�াপন করা এবং সং�াগত পিরক�না জমা েদওয়া। িতনিট নতুন িবভাগ হল অনুবিতর্ তা (Compliance), 
পিরেবশগত �া�য্ ও িনরাপত্তা (Environmental Health & Safety), ও গণমােনর িন�য়তা (Quality 
Assurance)। এই িতনিট িবভাগ NYCHA-এর জনয্ একিট নতুন জবাবিদিহর কাঠােমা ৈতির করেব এবং এখন 
এক বছেরর েবিশ সময় ধের কাযর্রত আেছ। ইিতমেধয্, তারা একিট অতয্� গর�পূণর্ ভূিমকা পালন কেরেছ এবং 

                                                       
13 2017 NYCHVS 
14 https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/NYCHA-Fact-Sheet_2020_Final.pdf 
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�ত� স�িত্তগিলেত এবং �ত� িডভাইস বা িসে�েমর মেধয্ �� কাযর্�ণালী ও নজরদাির �াপন করার �ারা 
পুেরা এেজি� জেুড় �িতিট �ের অপােরশ�-এর অভয্�ের উ�িতসাধনেক চালনা করেত সাহাযয্ কেরেছ।  

এই আবশয্কতাগিলর মেধয্ একিট বা�বািয়ত করাও একিট কিঠন চয্ােল� হেব। মিনটর এবং HUD ও SDNY-েত 
আমােদর সহকম�েদর সে� NYCHA িব�বয্াপী মহামারীর মােঝ এই �িতিট কাজ একই সােথ করেছ। NYCHA েসই 
জনয্ই HUD চুি� এবং এই মুহূতর্ েক তার ইিতহােস এক �জে� একিটমা� সুেযাগ িহেসেব েদেখ।  

HUD চুি� অনুযায়ী আবশয্ক েয "মিনটর ও NYCHA সহেযািগতামলূকভােব একিট 'সাংগঠিনক পিরক�না' 
��ত করেব যা NYCHA-এর বয্ব�াপনা, সাংগঠিনক, ও কম�বািহনীর কাঠােমা (কােজর িনয়মাবলী সহ) এবং এই 
চুি�র অধীেন NYCHA-এর বাধয্বাধকতাগিল েমেন চলা অবয্াহত রাখার জনয্ �েয়াজনীয় বা উপযু� 
�ভাবশালী নীিতগিল িববৃত করেব।"  

েসে��র 2019 এ, NYCHA মিনটর দেলর সে� সম� কােজর সম�য়সাধেনর জনয্ কাযর্েকৗশল ও উ�াবেনর 
অিফস (Office of Strategy & Innovation) ৈতির কেরিছল, যার অ�ভুর্ � হল মিনটেরর সে� সহেযািগতায় 
সাংগঠিনক পিরক�নািটর কাজ শর করা। NYCHA-এর সংগঠনেক েযভােব পিরবিতর্ ত হেত হেব তার জনয্ এই 
রপা�র পিরক�নািট সম�য়মূলক দরূদিৃ�েক িচি�ত কের। এিট NYCHA-এর বয্ব�াপনা ও সাংগঠিনক 
কাঠােমায় এক সাির পিরবতর্ নেক িববৃত কের এবং নীিত ও কাযর্াভয্াসগিলর একিট িব�ৃত ে�ণীেক পিরবতর্ ন 
করার জনয্ অনয্ানয্ কাযর্েকৗশলগিল উপ�াপন কের। 
 
সাংগঠিনক পিরবতর্ ন ও বয্বসািয়ক �ি�য়ার পিরবতর্ েনর মাধয্েম এই দরূদিৃ�র বা�বায়ন একিট চলিত ও 
ধারাবািহক �েচ�া হেব। আমরা �ীকার কির েয এই রপা�র পিরক�নািট NYCHA েক রপা�িরত করার জনয্ 
একিট চলিত �ি�য়ার সূচনা, এবং আমরা এই পিরবতর্ নগিলেক সফলভােব �দান করেত পাির িকনা এবং েকান 
সমেয়র মেধয্ করেত পাির তার �ারা আমােদর সাফলয্েক পিরমাপ করা হেব।  
 
ল�য্ করা হেয়েছ েয HUD চুি�েত কাযর্স�াদেনর েমি�কগিল ছয়িট মূল িপলার ে�ে�র ওপের মেনােযাগ েদয়। 
এই ে��গিলেত েমৗিলক কাযর্স�াদেনর �রগিল �শর্ করার জনয্ NYCHA-এর বয্থর্তার জনয্ আবাসেনর 
েপাটর্ েফািলওেত মূলধন েজাগােনর ঐিতহািসক অভাব এবং তৎসহ এমন একিট কমর্পিরচালনার মেডল 
অেনকাংেশ দায়ী যা �েয়াজনীয় পিরেষবাগিল �দান করার জনয্ অস�িতপূণর্। সুতরাং, NYCHA-এর বতর্ মান 
চয্ােল�গিলেক িতনিট মূল ে�ে� সারসংে�প করা যায়: 

• কমর্পিরচালনাগত অস�িত এবং েভেঙ পড়া সাংগঠিনক সং�ৃিত — েযভােব িনমর্াণ করা 
হেয়িছল, তােত সং�ািট 300 িট উ�য়ন পিরচালনা করার ৈদনি�ন চািহদা সামলােনার জনয্ অথবা 
একিট িবশাল দীঘর্কালীন মলূধন কমর্সূিচ �দােনর জনয্ ভালভােব ��ত নয়। 

• বা�িবকভােব অবনিতশীল স�িত্ত — $40 িবিলয়ন মূলধেনর �েয়াজন, যার বৃি�র গিত 
েফডারাল, িসিট বা ে�েটর উৎসগিল েথেক মূলধন িনেবশেক অেনক েবিশ অিত�ম কের েগেছ। 

• অভূতপবূর্ �া�য্ সং�া� ও অথর্ৈনিতক চয্ােল� — ইিতমেধয্ই কম কমর্সং�ান ও �া�য্ সং�া� 
ৈবষেময্র স�ুখীন, বািস�ারা এখন িব�বয্াপী মহামারী ও �মশঃ অবনিতশীল অথর্ৈনিতক ম�ার 
অিতির� হমিকর মুেখ পেড়েছন, যা উভেয়র �িত NYCHA-এর �িতি�য়ার ঝঁুিক বািড়েয় িদেয়েছ। 
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NYCHA-এর পিরবতর্ েনর নকশা  একিট ল�য্পূণর্ কাযর্েকৗশেলর সােথ �িতিট গরতর চয্ােল�েক উে�শ কের:  

• এই রপা�র পিরক�না  বণর্না কের েয NYCHA কীভােব তার �শাসন ও েনতৃ� কাঠােমােক উ�ত 
করেব, স�িত্তগিলেক েক� কের কমর্পিরচালনােক পুনিবর্নয্� করার জনয্ সং�ািটেত িবিনেয়াগ করেব, 
বািস�ােদর জনয্ পিরেষবা �দােনর উ�িত করেব এবং HUD চুি�র অনুবিতর্ তার ল�য্ ও 
কাযর্স�াদেনর েমি�কগিল অজর্ েনর ওপের মেনােযাগ েদেব।  
  

• ি�িতশীলতা  কাযর্েকৗশল  NYCHA-এর সবর্�থম েপাটর্ েফািলও-বয্াপী মূলধন িবিনেয়াগ পিরক�না সৃি� 
কের। এিট NYCHA 2.0 এর িভিত্তর ওপের িনমর্াণ কের, েযিট PACT কমর্সূিচর মাধয্েম 62,000 এর 
েবিশ অয্াপাটর্ েমে� পূণর্ েমরামত করা, নতুন িনমর্াণ এবং জিমর ওপের হাওয়ায় িনমর্ােণর অিধকারেক 
হ�া�র করার জনয্ িডজাইন করা একিট পিরক�না িছল। 
 

• সফল ফেল, NYCHA-এর স�িত্তগিলেত কেয়ক িবিলয়ন ডলােরর িবিনেয়াগ �বািহত হেব। চাকির ও  
পনুর�ােরর কাযর্েকৗশল  বণর্না কের েয এই িবিনেয়াগগিল কীভােব বািস�ােদর জনয্ চাকিরর 
সুেযাগ ৈতির করা ও �সািরত করা এবং NYC-এর �া�য্ ও অথর্ৈনিতক পুনর�ােরর অ�গিতেত অবদান 
রাখেব।  
  

 HUD চুি�র বাধয্বাধকতা  

HUD চুি� এবং েয কারেণ এটা ঘেটিছল তার ইিতহাস এই রপা�র পিরক�নার জনয্ িভিত্ত �াপন কেরিছল। 
আমােদর এমন একিট সাংগঠিনক কাঠােমার পিরক�না ও বা�বায়ন করার �েয়াজন যা HUD চুি�েত বণর্না 
করা সু�� বাধয্বাধকতাগিল স�াদেন সহায়তা করেব, এবং আমােদরেক জরির মেনাভােবর সােথ এই কাজিট 
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স�াদন করেত হেব। HUD চুি�র বাধয্বাধকতাগিলর িভিত্তেত, পাচঁিট �ধান সাংগঠিনক নীিত সনা� করা 
হেয়েছ এবং এই পিরক�নায় অ�ভুর্ � করা হেয়েছ:  

1. পেুরা েপাটর্ েফািলও জেুড় নতুন নীিত ও কাযর্�ণালীগিল বা�বািয়ত করার �ারা NYCHA 
তার বয্বসা করার ধরনেক পিরবতর্ ন করেব। উদাহরণ�রপ, NYCHA-েক অবশয্ই িনরাপদ 
কাযর্াভয্ােসর েনতৃ� েদওয়া, ছ�াকঘিটত অব�ার যথাযথভােব পিরদশর্ন ও সংেশাধন করা এবং 
ইি�ে�েটড েপ� ময্ােনজেম�-এর সােথ স�িতপূণর্, েপাকামাকড় িনয়�ণ প�িতগিল �েয়াগ করার �ারা 
রা�ীয় িনয়মাবলী ও িবিধিনয়মগিল মানয্ কের কাজ স�াদন করেত হেব।  

2. স�িত্তিটর অব�ার �িত �ত সাড়া েদওয়ার জনয্ NYCHA-েক অবশয্ই যেথ� নমনীয় হেত 
হেব। উদাহরণ �রপ, তাপ ও এিলেভটর খারাপ থাকার ে�ে� NYCHA-েক অবশয্ই �ত সাড়া িদেত 
হেব এবং ছ�ােকর অ�িনর্িহত মূলগত কারেণর সমাধান করার জনয্ কাযর্করভােব কােজর �ম িনিদর্� 
করেত হেব এবং ইউিনটগিলেত েপাকামাকেড়র পুনরাবিৃত্ত �িতেরাধ করেত হেব।  

3. NYCHA পিরেষবার �ােন গণমান িনি�ত করার জনয্ িনেজেক পযর্েব�ণ করেব। 
উদাহরণ�রপ, NYCHA-এর িতনিট নতুন িবভাগেক - গণমােনর িন�য়তা (Quality Assurance), 
পিরেবশগত �া�য্ ও িনরাপত্তা (Environmental Health and Safety) এবং অনুবিতর্ তা (Compliance) 
অবশয্ই বািস�ােদর অিভেযাগগিল পযর্ােলাচনা করেত হেব এবং উ�য়ন কম�রা সিঠকভােব কাজ করেছন 
এবং ভুলগিল েথেক িশখেছন তা সুিনি�ত করার জনয্ িবেশষ� ও পিরদশর্ক িনেয়াগ করেত হেব। 

4. NYCHA যথাসমেয় িবশাল-মােপর ে�ােজ�গিল ৈতির ও �দান করেব। উদাহরণ�রপ, NYCHA-
েক অবশয্ই কাজকেমর্র জনয্ সুিনিদর্� কমর্ পিরক�নার খসড়া ��ত করেত ও বা�বািয়ত করেত হেব এবং 
HUD চুি�র অধীেন সু��ভােব �েয়াজনীয় িবশাল মােপর ে�ােজ�গিল ৈতির ও �দান করেত হেব। 
ভবেনর বয্ব�াগত সমসয্াগিলর �িতকার করা এবং উ�য়নগিলেত জীবনযাপেনর অব�াগিলর উ�িত 
করার জনয্ এই ে�ােজ�গিল অতয্� গর�পূণর্। বা�িবক অব�া এবং েযখােন উপযু� হেব, সামািজক 
পিরেষবার উ�িত করার জনয্ সরকাির-েবসরকাির অংশীদাির গঠন করা এর অ�ভুর্ � হেব। 

5. NYCHA �� পিরচালন কাঠােমা �াপন করেব, যােত স�ু�ভােব িনিদর্ � করা ল�য্গিলর 
িনিরেখ বয্ি�েদর পিরমাপ করা যায়। উদাহরণ�রপ, NYCHA-েক �পািটর্  ময্ােনজার ও েক�ীয় 
অিফেসর কম�েদর এক গ� সু��ভােব িনিদর্� েমি�েকর �িত দায়ব� করেত হেব েযগিলর ওপের 
বািস�ারা ভরসা করেত পােরন, েযমন (1) তাপ ও এিলেভটর খারাপ হওয়ার ঘটনাগিলেক কেয়ক ঘ�ার 
মেধয্ সমাধান করা, (2) ছ�াকঘিটত অব�াগিলেক অিভেযােগর ওপের িনভর্ র কের এক বা দইু স�ােহর 
িভতের সংেশাধন করা, (3) �িত বছের সীসা-িভিত্তক রেঙর চা�ুষ মূলয্ায়ন, অ�বর্ত� িনয়�ণ এবং 
অয্াপাটর্ েম� পিরদশর্ন স�াদন করা। NYCHA-েক �ত� িবভাগগিলেক অবশয্ই পুনগর্ঠন করেত হেব 
এবং েয সমসয্াগিল আজ পিরেষবায় িব� ঘটায় েসগিলর সমাধান করার জনয্ পরপর কেয়কিট 
�ি�য়াগত সং�ার বা�বািয়ত করেত হেব। 

 নীিত ও কাযর্�ণালী 

NYCHA-এর কািরগরী পিরেষবা দলগিল �ায়ই বয্বসািয়ক �ি�য়াগিলর পিরবতর্ েনর পিরক�না করার ে�ে� 
েনতৃ� �হণ কের যােত HUD চুি� েমেন চলা যায়। বয্বসািয়ক �ি�য়াগিলর পিরবতর্ ন যােত বা�েব সফল হয়, 
তা সুিনি�ত করেত সাহাযয্ করার ে�ে� NYCHA-েত �ায় �িতিট িবভাগই একই সােথ একিট অতয্� গর�পূণর্ 
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ভূিমকা েনয়। অনুবিতর্ তা, EH&S ও আইন, নীিত ও কাযর্�ণালীর খসড়া ��ত করার ে�ে� এবং �ি�য়ািট আইন 
বা অনয্ানয্ েসরা কাযর্াভয্ােসর সে� যথাযথভােব কাজ কের তা িনি�ত করার জনয্ পরামশর্ েদওয়ার ে�ে� একিট 
অতয্� গর�পূণর্ ভূিমকা েনয়। স�দােয়র অংশ�হণ সুিনি�ত কের েয বািস�ারা �ি�য়ািটেত জিড়ত থােকন 
এবং কী আশা করা যায় তা জােনন। তথয্ �যুি� স�ওয়য্ারেক �য়ংি�য় কের েতালার জনয্ উপেযাগী কের এবং 
বয্বসা �ি�য়ােত বণর্না করা ধাপগিলেক অনুসরণ কের, এবং মানব স�দ (Human Resources) এবং িশ�া ও 
উ�য়ন (Learning & Development) সুিনি�ত কের যােত �িতিট নতুন বয্বসা �ি�য়া েমেন চলার জনয্ 
কম�রা িনযু� ও �িশ�ণ�া� হন। অবেশেষ, কমর্পিরচালনােক অবশয্ই নতুন বয্বসা �ি�য়াগিল বা�বািয়ত 
করেত হেব। NYCHA চায় েয - পিরক�না েথেক রপায়ন পযর্� - �িতিট বয্বসা �ি�য়ােত জিড়ত �িতিট সত্তা 
িবভাগগিল জেুড় একসােথ কাজ করক।  

 নমনীয়, �িতি�য়াশীল কমর্পিরচালনা 

যিদ একিট বয়লার বা এিলেভটর খারাপ হেয় যায়, বা েকােনা বািস�া েপাকামাকড় বা ছ�াকঘিটত অব�ার 
িবষেয় িরেপাটর্  কেরন, তাহেল NYCHA-েক অবশয্ই �ত সারা িদেত স�ম হেত হেব। আজ, NYCHA একিট 
সমসয্ার সমাধান করার জনয্ একিট একক িদন ধের কাযর্করভােব কােজর �মিবনয্াস করেত বা একিট পুেরা 
বেরা জেুড় কম�েদর িনেয়াগ করেত সমসয্ায় পেড়। এই পিরক�নােত বণর্না করা েনইবারহড মেডলিট সুিনি�ত 
করার জনয্ পিরক�না করা হেয়েছ েয ময্ােনজাররা �মাগত স�িত্তর ওপের েচাখ রােখন যােত তারা েয েকােনা 
অব�ার �িত �ত সাড়া িদেত পােরন। পাড়া �ের দ� েপশাগিল পিরক�না করেল, তা সুিনি�ত কের েয কম�রা 
িনকেট অবি�ত আেছন এবং একিট দল িহেসেব একিট েপশা েথেক অনয্িটেত কাজগিলেক �ত ও কাযর্করভােব 
�মিবনয্� করেত পােরন।  

 আমােদর িনেজেদর নজরদারী করা 

আজ, NYCHA-এর সুিনি�ত করেত সমসয্া হয় েয েভ�র ও কম�রা ধারাবািহক িভিত্তেত উ� মােনর পিরেষবা 
�দান কেরন। অিফস কম� েথেক স�িত্ত ময্ােনজার ও েনইবারহড িডের�র পযর্� এবং অবেশেষ বেরা ভাইস-
ে�িসেড� বা িচফ অপােরশ� অিফসার পযর্� একিট �� উ�� কাঠােমার নকশা করেল, তা অপােরশে�র িভতের 
দায়ব�তার একািধক �র সুিনি�ত করেত সাহাযয্ কের। এছাড়াও NYCHA-এ �িতিট েক�ীয় অিফস িবভাগেক 
অবশয্ই আমােদর স�িত্ত ও বািস�ােদর জনয্ পিরেষবারত থাকেত হেব। এই িবভাগগিলেক কােজর গণমান 
পযর্েব�ণ করেত হেব এবং এর উে�শয্গিল অজর্ ন করার ে�ে� অপােরশ�-েক সহায়তা করেত হেব। এই কাজিট 
স�াদেনর জনয্ কম�ােয়�, EH&S ও গণমােনর িন�য়তা HUD চুি�েত সুিনিদর্�ভােব বণর্না করা হেয়িছল। 
এছাড়াও, নতুন বজর্ য্ ও েপাকামাকড় িনয়�ণ িবভাগিট (Waste and Pest Management Department) একিট 
নজরদারী িবভাগ �াপন করেব এবং আমরা যােত ছ�াক সং�া� অিভেযাগগিলর ে�ে� দ� ও কাযর্করভােব 
�িতি�য়া কির তা সুিনি�ত করার জনয্ সু� বাসা িবভাগ (Healthy Homes Department) কেয়কিট ইউিনট 
�াপন কেরেছ।  

 িবশাল মােপর ে�ােজ�গিল রপায়ণ করা 

NYCHA অ�তঃ দিুট কারেণ িবশাল মােপর ে�ােজ�গিল রপায়ণ করেত সমসয্ায় পেড়। �থেম, কখনও কখনও 
এটা অ�� হয় েয অপােরশে�র অভয্�ের একিট িবশাল মােপর ে�ােজ� রপায়েণর জনয্ কারা দািয়��া�। 
েক�ীয় অিফেসর িভতের একিট ে�ােজ� ময্ােনজেম� অিফস েপাটর্ েফািলও বয্াপী ে�ােজ�গিলেত েনতৃ� েদেব, 
এবং বেরা অিফসগিলর অভয্�ের বেরা �শাসন দলগিল েসই ে�ােজ�গিলেক �ানীয়ভােব রপায়ণ করেত সাহাযয্ 
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করেব। ি�তীয়ত, রপা�র পিরক�নার েনইবারহড মেডেলর (Transformation Plan’s Neighborhood 
Model) একিট গর�পূণর্ মূলনীিত হল এই েয, NYCHA কম�রা স�িত্তেত বা পাড়ার �ের ৈদনি�ন 
কমর্পিরচালনার �িত িনেয়ািজত থাকেবন। এইভােব, িবশাল মােপর ে�ােজ�গিল রপায়েণর জনয্, NYCHA-েক 
�ায়ই েভ�র িনেয়াগ করেত হেব। উ� মােনর েভ�রেদর আকষর্ণ করার জনয্ সং�েহর �ি�য়ািট আপেডট করা 
NYCHA-এর সাফেলয্র জনয্ অতয্� গর�পূণর্। িনমর্ােণ NYCHA-এর একিটমা� পাইপলাইন �েয়াজন যা এক েগাছা 
সু�� অ�ািধকারেক �িতফিলত কের, �িতিট িবি�ং-এর জনয্ একিট পিরক�না ��ত করেত আমােদর মূলধন 
পিরক�না ও ভূস�িত্ত উ�য়েনর �েচ�াগিলেক একি�ত কের। 

 �� তথয্চািলত েমি�ক 

HUD চুি� অনুযায়ী NYCHA-েক ��ভােব িনিদর্� করা এক েগাছা তথয্চািলত েমি�েকর িনিরেখ িনেজেক 
অনুসরণ করেত হেব। NYCHA �মাগত িবশাল পিরমাণ েডটা সং�হ করেছ, েসটা XRF ফলাফল বা িহিটং খারাপ 
হওয়ার িরেপাটর্  যাই েহাক না েকন। এখন, NYCHA-েক অবশয্ই েসই েডটা িবে�ষণ করার ওপের মেনােযাগ িদেত 
হেব, েডটা পিরচালনার �� মানদে�র সােথ। একবার িবে�ষেণর পের, েসই েডটা অবশয্ই অপােরশ� �ারা 
বয্বহৃত হেত হেব, কীভােব সাড়া িদেত হেব এবং �িশ�ণ, িনেয়াগ, কম� ব�ন ও অনয্ানয্ িবিনেয়ােগর িনিরেখ 
তার �েচ�াগিল েকাথায় েক�ীভূত করেত হেব েসই িবষেয় পছ� চয়ন করার জনয্।  

নতুন কমর্পিরচালনার মেডল ও নতুন �শাসন কাঠােমার মেধয্ েডটােক একীভূত করেত হেব, যােত আমােদর েয 
সব জায়গায় ঘাটিত আেছ েসখােন NYCHA-এর �িতিট �রেক উ�িত করার জনয্ দায়ব� করা যায়। িরেপাটর্ গিল 
েদখায় েয অনবুিতর্ তা বা এই েমি�কগিলর সােথ অনুবিতর্ তার অভাব অবশয্ই �িতিট বয্ব�াপনার অিধকারে�ে� 
ওপের ও িনেচ �বািহত হেত হেব। CEO ও িচফ অপােরশ� অিফসার জানেবন েয NYCHA েপাটর্ েফািলও জেুড় 
অনুবত� আেছ িকনা। বেরা ভাইস-ে�িসেড� জানেবন েয �েযাজয্ বেরািট অনুবত� িকনা। �েতয্ক েনইবারহড 
িডের�র জানেবন েয েসই পাড়ািট HUD চুি�র তথয্চািলত েমি�কগিলর সােথ অনুবত� িকনা। যিদ েকােনা 
পিরচালনাকারী অিধকারে�� ��ভােব িনিদর্� তথয্চািলত েব�মাকর্ গিল পূরণ না কের, তাহেল সমসয্ািটর 
সমাধান করার জনয্ তােদরেক একিট পিরক�না িডজাইন করেত হেব, অনয্ানয্ িবভােগ তােদর সহকম�েদর সে� 
অংশীদািরে�।  

  



নেভ�র 16, 2020 - আেলাচনার উে�েশয্, িবতরেণর জনয্ নয় 

21 
 

[বয্াখয্ামূলক ব�] NYCHA-এর উে�শয্ ও দরূদিৃ� 

এখন এবং ভিবষয্েত এেজি�িট েয চয্ােল� ও সুেযাগগিলর স�ুখীন হে� েসগিলর েমাকািবলা করেত NYCHA-েক 
��ত করার জনয্ একিট অতয্� গর�পূণর্ পদে�প হল উে�শয্ ও দরূদিৃ�র িনিরেখ আমােদর সম� কাজগিলর 
িভিত্ত গেড় েতালা, যা আমােদর ল�য্ ও উ�াশাগিলেক �িতফিলত কের। এই রপা�র পিরক�নার অংশ িহেসেব, 
সাংগঠিনক উে�শয্ এবং ভিবষয্ত অব�ার জনয্ আমােদর সি�িলত দরূদিৃ� কীভােব ��ত করেত হেব েসই 
িবষেয় পরপর কেয়কিট আেলাচনায় আমরা কাযর্িনবর্াহী দল ও অনয্ কম�েদর যু� কেরিছলাম। ফল�রপ নতুন 
উে�শয্ ও দরূদিৃ�র িববৃিতগিল NYCHA বািস�া ও ধারা 8 অংশ�হণকারীেদর �িত আমােদর অ�ীকার িনি�ত 
কের এবং েয অ�লগিলেক িনেয় িনউ ইয়কর্  িসিট গিঠত হয় েসগিলেত NYCHA েয সকল অতয্াবশয্ক অবদান 
রাখা চািলেয় যােব েসগিল িনি�ত কের। 

উে�েশয্র িববৃিত  

NYCHA-এর উে�শয্ হল িনউ ইয়কর্ বাসীেদর জনয্ উ�মােনর এমন বাস�ান �দান করা যা েটকসই, অ�ভুর্ ি�কর 
ও িনরাপদ, একই সােথ অথর্ৈনিতক সচলতার জনয্ সুেযাগগিলেক �িতপালন করা। 

দরূদিৃ�র িববৃিত  

NYCHA সংগঠেনর �িতিট �ের িনেজেক পুনিবর্নয্� করেব - স�িত্ত-িভিত্তক কম� েথেক েক�ীয় অিফেসর কম� 
পযর্� - েযভােব বািস�ােদর পিরেষবাগিল েদওয়া হয় তার রপা�েরর জনয্। NYCHA তার মানব মূলধেনর 
আেলাচয্সূিচেকও �সািরত করেব যােত িশ�া, �া�য্, চাকিরর সুেযাগ, ও কিমউিনিট েনটওয়ােকর্  আরও গভীর 
সামািজক িবিনেয়াগ অ�ভুর্ � করা যায়।  

 �শাসেনর কাঠােমা 

েয অ�িনর্িহত অব�াগিলর কারেণ HUD চুি�িট হেয়িছল, তার সে� পিরবতর্ েনর নকশার আগামী কাজগিলর 
বয্াি� ও জিটলতার সােথ িমিলতভােব, এেজি�র �শাসেনর কাঠােমােক শি�শালী করা এবং আরও কাযর্করী, 
দায়ব� ও নমনীয় কাযর্িনবর্াহী েনতৃ� দল গঠন করার �েয়াজেনর ওপের গর� েদয়। এিট ল�য্ অজর্ েনর জনয্, 
রপা�র পিরক�নািট NYCHA েবাডর্  ও শীষর্�রীয় েনতৃে�র কােছ পিরবতর্ নগিল ��াব কের। 

NYCHA-এর েবােডর্  সাত (7) জন সদসয্ আেছন—যার মেধয্ িতন (3) জন বািস�া সদসয্ - সবাই েময়েরর �ারা 
িনযু� হন। েময়র একজন সদসয্েক সভাপিত িহেসেব মেনানীত কেরন। এই কাঠােমািট NYS সরকাির আবাসন 
আইন (Public Housing Law, PHL) ধারা 402 এ, এবং NYCHA-এর িনয়মাবলীেতও বণর্না করা হেয়েছ।  

NYCHA-এর িনয়মাবলীর অধীেন, সভাপিত NYCHA-এর িচফ এি�িকউিটভ অিফসার িহেসেবও েসবারত থােকন, 
এবং এেজি�র বয্বসা ও কাজকেমর্র ত�াবধােনর জনয্ দািয়�শীল। যিদ সভাপিত কাজ করেত অ�ম হন, েসই 
ে�ে� সহ-সভাপিত সভাপিতর দািয়� �হণ কেরন। েবাডর্  সদেসয্র কতর্ বয্গিলর মেধয্ অ�ভুর্ � হল, িনয়িমতভােব 
সূিচব� সভাগিলেত চুি�, স��, নীিত, ��াব, িনয়মাবলী ও িবিধিনয়েমর ওপের েভাটদান।  

PHL সভাপিতেক একিট পূণর্ সমেয়র েবতন�া� পদ িহেসেব সং�ািয়ত কের, যা েদশবয্াপী আবাসন কতৃর্ প�গিলর 
মেধয্ অি�তীয়, েযখােন সাধারণভােব েবােডর্ র ভূিমকা নীিত ও সাংগঠিনক নজরদারীর ওপের স�ূণর্রেপ িনিব� 
থােক। ঐিতহািসকভােব একজন সভাপিত ও েজনােরল ময্ােনজার উভেয়র �ারা NYCHA-এর ত�াবধান করা 
হেয়েছ, যিদও দজুেনর কােছ িরেপাটর্ কারী িবভাগগিলর ব�ন সমেয়র সােথ পিরবিতর্ ত হেয়েছ। এই ি�খি�ত 
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প�ািট নীিত িনধর্ারণ ও বা�বায়েনর মেধয্ পাথর্কয্েক ঝাপসা কের িদেয়েছ এবং েবাডর্  ও কম�েদর ভূিমকার মেধয্ 
�� পাথর্েকয্র জনয্ এবং পিরবতর্ েনর নকশায় িবশেদ বণর্না করা অগিণত পিরবতর্ ন পূণর্রেপ বা�বািয়ত করার 
জনয্ শি�শালী, দায়ব� েনতৃে�র �েয়াজেনর সে� অস�িতপূণর্। 

রপা�র পিরক�নায় বণর্না করা অনয্ানয্ পিরবতর্ নগিলর সে� সমা�রােল, NYCHA PHL-এ আইন �ণয়নমলূক 
পিরবতর্ নগিল ��াব করেব এবং িন�িলিখত উ�ত �শাসন ও েনতৃ� কাঠােমা ৈতির করার জনয্ িনয়মগিল সংেশাধন 
করেত েবােডর্ র কােছ একিট স�� জমা েদেব (বতর্ মান NYCHA সাংগঠিনক চােটর্ র জনয্ পিরিশ� A েদখুন):  

 
A. সভাপিত ও েবাডর্  অফ িডের�সর্  

NYCHA-এর �শাসেনর কাঠােমােত ��ািবত সবেচেয় উে�খেযাগয্ পিরবতর্ নিট হল েবােডর্ র সভাপিত ও িচফ 
এি�িকউিটভ অিফসার (Chief Executive Officer, CEO) এর ভূিমকাগিলেক দিুট পেদ আলাদা করা, েযখােন 
CEO সরাসির পূণর্ েবােডর্ র কােছ িরেপাটর্  করেবন। ল�য্ করা হেয়েছ েয এই আলাদা করািট িশে�র মেধয্ সাধারণ 
এবং এিট দায়ব�তােক শি�শালী করা এবং ভূিমকা ও দািয়�গিলেক আরও ভালভােব আলাদা করার জনয্ কাজ 
করেব। PHL-এ একিট পিরবতর্ েনর মাধয্েম, NYCHA-এর সকল িডের�েরর সােথ সভাপিতও েময়র �ারা িনযু� 
আংিশক সমেয়র েবতনহীন পদািধকারী হেয় যােবন। সভাপিত ও পূণর্ েবােডর্ র ভূিমকা হেব নীিত িনধর্ারণ করা 
এবং সং�ািটর ওপের নজরদারী করা। েসই কাজিটেক সহজতর করার উে�েশয্, NYCHA িতনিট নতুন কিমিট 
ৈতির করা এবং েবাডর্  অফ িডের�সর্-এর মেধয্ িবদয্মান কিমিটেক বিধর্ত করার ��াব কের। কিমিটগিলর জনয্ 
��ািবত চাটর্ ার পিরিশ� I-এ সংযু� করা হেয়েছ এবং িনেচ সংে�েপ বণর্নাও করা হেয়েছ।  

অিডট অয্া� ফাইনয্া� কিমিট হল একমা� িবদয্মান কিমিট। এিটেক NYCHA-এর আিথর্ক �িতেবদেনর 
িবশ�তা সুিনি�ত করা, আিথর্ক কাযর্স�াদেনর ওপের নজর রাখা, অভয্�রীণ ও বািহয্ক অিডিটং সত্তাগিলর 
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সে� সহেযািগতা করা এবং NYCHA-এর আিথর্ক িবষয় িবভােগর (Finance Department) সে� ঘিন�ভােব কাজ 
করার সােথ দঢ়ৃ আিথর্ক অনুশীলন ও নীিতগিল সুিনি�ত করার দািয়� েদওয়া হেয়েছ। 

অপােরশ� কম�ােয়� অয্া� কয্ািপটাল কিমিট-েক NYCHA-এর চলমান কমর্পিরচালনা ও মূলধন সং�া� কাজ 
পযর্ােলাচনা করার দািয়� েদওয়া হেব, তােদরেক পযর্ােলাচনা করেত হেব েয NYCHA-এর কমর্পিরচালনা িবিধব� ও 
িনয়�ক আবশয্কতাগিল েমেন চলেছ, এবং সাধারণভােব কমর্পিরচালনা ও মূলধন সং�া� ে�ােজ�গিলর 
কাযর্স�াদেনর ওপের নজর রাখেত হেব, এবং দীঘর্কালীন েপাটর্ েফািলও পিরক�নার ওপের সুপািরশ �দান করেত হেব। 

েরিসেড� অয্া� কিমউিনিট অয্ােফয়াসর্ কিমিট-েক NYCHA-এর বািস�া ও কিমউিনিট সং�া� িবষয়গিল 
পযর্ােলাচনা করার দািয়� েদওয়া হেব। এই কিমিট বািস�ােদর সে� আমােদর অংশীদািরেক উ�ত করার জনয্ 
ধারণাগিলেক �িতপালন করেত সাহাযয্ করেব, এছাড়াও েপাটর্ েফািলও জেুড় িনরাপত্তা ও সুর�া সং�া� 
িবষয়গিলেক উে�শ করেত সাহাযয্ করেব।  

গভেনর্� কিমিট-েক দািয়� েদওয়া হেব �ািত�ািনক �শাসেনর ে�ে� চলিত েসরা কাযর্াভয্াসগিলর িবষেয় 
েবাডর্ েক অবিহত করার জনয্, েযেহতু এিট সরকাির ে�ে�র সােথ সংি�� এবং NYCHA-এর ে�ে� �েযাজয্, এবং 
চলিত েসরা কাযর্াভয্াসগিলর সে� স�িতপূণর্ভােব েবােডর্ র সদসয্েদর �িশ�ণ ও উ�য়েনর ওপের েবােডর্ র কােছ 
সুপািরশ �দােনর জনয্। আমােদর ল�য্ হল েবােডর্ র সদসয্েদর বািষর্ক �িশ�েণর িভিত্ত �াপন করা যা HUD ও 
িশে�র েসরা কাযর্াভয্াসগিলর সে� স�িতপূণর্ হয়। 

NYCHA আশা কের েয 2021 এর �থম ৈ�মািসেক এই কিমিটগিলেক আনু�ািনক করেত পারেব। 

B. িচফ এি�িকউিটভ অিফসার (Chief Executive Officer, CEO) 

নতুন কাঠােমার অধীেন, CEO-এর ভূিমকা হেব েবােডর্ র নীিতগত িদকিনেদর্শেক বা�বািয়ত করা, NYCHA-এর 
িসিনয়র েনতৃ�কারী দলেক িনেয়াগ ও পিরচালনা করা, এবং সং�ািটেক কাযর্করী েনতৃ� �দান করা। এই প�ার 
সমথর্েন, CEO চারজন সরাসির িরেপাটর্ কারী িচফ এি�িকউিটেভর সে� একিট পূণর্ "িস-সুয্ট (C-suite)" কাযর্িনবর্াহী 
েনতৃ� কাঠােমােক েনতৃ� েদেবন, েয এি�িকউিটভরা িনেচর বণর্না অনযুায়ী সাংগঠিনক �ধান কাজগিলর 
ত�াবধান করেবন। এই কাঠােমােক �িতফিলত করার জনয্ NYCHA-এর িনয়মগিলেক সংেশাধন করা হেব, একই 
সােথ সমেয়র �েয়াজন অনযুায়ী উপেযাগী কের েতালার জনয্ নমনীয়তা �দান করেব। েময়র CEO-েক িনেয়াগ 
করেবন, যিদও পরবত� নয় বছের বা চুি�র সময়কাল যিদ তার েচেয় েছাট হয় েসই ে�ে� চুি�র সময়কাল বয্াপী 
েয েকােনা নতুন িনেয়ােগর জনয্ েময়র, HUD ও SDNY এর মেধয্ একিট েযৗথ স�িত �েয়াজন হয়। 

C. িচফ অপােরিটং অিফসার (Chief Operating Officer, COO)  

COO িরেপাটর্  করেবন CEO-এর কােছ এবং িবদয্মান েজনােরল ময্ােনজার কাঠােমার একিট উে�খেযাগয্ অংেশর 
দায়ভার �হণ করেবন। COO-এর মুখয্ দািয়� হেব িনেচ বণর্না করা কমর্পিরচালনার নতুন েনইবারহড মেডলিট 
বা�বায়েনর সে� জিড়ত সকল সাংগঠিনক ইউিনটগিলর ত�াবধান করা, যার মেধয্ অ�ভুর্ � হল স�িত্ত 
বয্ব�াপনা ও র�ণােব�ণ, কিমউিনিটর অংশ�হণ ও অংশীদাির, সবর্জনীন িনরাপত্তা ও বেরা �শাসন দলগিল। 
HUD চুি�র আবশয্কতা অনুযায়ী, েকায়ািলিট অয্ািসওের� COO-েক িরেপাটর্  করা চািলেয় যােব, েযেহতু এিট 
বতর্ মােন েজনােরল ময্ােনজারেক িরেপাটর্  কের। COO েপাটর্ েফািলওেত NYCHA-এর লীজড হাউিসং কমর্সূিচও 
অ�ভুর্ � থাকেব, যােত িনি�ত করা যায় েয সকল আবাসন ইউিনট ও ভাউচারগিল একই কাযর্িনবর্াহী 
ময্ােনজেম�-এর অধীেন থােক।  
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D. িচফ অয্ােসট অয্া� কয্ািপটাল ময্ােনজেম� অিফসার (Chief Asset & Capital 
Management Officer, CACMO) 

এিট NYCHA-েত একিট নতুন পদ যা িবদয্মান িরেয়ল এে�ট উ�য়ন িবভাগ ও কয্ািপটাল ে�ােজ�স 
িবভাগগিলেক সংযু� করেব। নতুন িবভাগিট এেজি�র দিুট িনমর্াণ সং�া� দেলর িবদয্মান কাজেক আরও 
ভালভােব একীভূত ও িবনয্� করেব। নতুন দলিট এক ে�ণীর সাধারণ অ�ািধকার েথেক কাজ শর করেব এবং 
কাযর্েকৗশলগত, তথয্-িনভর্ র েপাটর্ েফািলও পিরক�না ও সা�য়কর ে�ােজ� বা�বায়ন ও বয্ব�াপনার মাধয্েম 
NYCHA-এর অয্াপাটর্ েম�গিলেত বয্াপক েমরামেতর বে�াব� করেব। দলিট NYCHA-এর স�িত্ত বয্ব�াপনার 
জনয্ নতুন েনইবারহড মেডেলর সােথ আরও ভালভােব স�িতপূণর্ হওয়ার জনয্ বয্াপক �িতেবশী অ�ল 
পিরক�নাও স�াদন করেব, আমােদর িনকটবত� ও পা�র্বত� জনসমাজগিলেক শি�শালী করেব এবং উ�ত 
�া�য্, িশ�ামলূক, িবেনাদনমূলক ও সামািজক পিরেষবার সুিবধাগিলেক NYCHA-এর বািস�ােদর কােছ িনেয় 
আসার সুেযাগগিলেক সনা� করেব। িনমর্াণ সাম�ী ও িনমর্াণ প�িতগিলেত উ�াবন �েয়াগ করা, বািস�ােদর 
বসবােসর অিভ�তােক উ�ত করার জনয্ �যুি�েক একীভূত করা এবং িনমর্ােণর কাযর্স�াদন ও বয্ব�াপনােক 
উ�ত করার �ারা, দলিট NYCHA-এর আবাসন েপাটর্ েফািলওেক ভিবষয্েতর জনয্ ��ত করেব।  

নতুন িবভাগিট হাউিসং ি�জােভর্ শন �াে�র (Housing Preservation Trust) সে� ঘিন�ভােব কাজ করেব, যা 
িনেচর অধয্ায় 10 এ িব�ািরত েদওয়া হেয়েছ। �াে� েছাট কম�দল থাকেব, যারা বয্াপক িনমর্াণকােযর্র পিরক�না 
ও ত�াবধান করার জনয্ এই নতুন িবভােগর ওপের িনভর্ র করেবন। �মশঃ আরও েবিশ উ�য়ন PACT ও 
ি�িতশীলতা কাযর্েকৗশেলর অধীেন ধারা 8 এ পিরণত হওয়ার সােথ, NYCHA-এর মলূধন ভরতুিক স�ুিচত হেব। 
�িতিট িবি�ং-এর জনয্ যােত একিট পিরক�না থােক তা িনি�ত করার জনয্ �ু�তর মােপ মূলধন �িত�াপেনর 
ওপের মেনােযাগ িদেয় এবং নতুন েপাটর্ েফািলও পিরক�না �ি�য়ার িভতের কাজ কের, িবদয্মান কয্ািপটাল 
ে�ােজ�স িবভােগর কাজগিল এক এক কের হ�া�িরত হেব। আমােদর িবিনেয়াগগিলেক র�া করা এবং ে�ােজ�-
এর মািলকানার মসৃণ হ�া�র িনি�ত করার জনয্, এই নতুন িবভাগিট স�িত্ত বয্ব�াপনার সে�ও ঘিন�ভােব 
কাজ করেব। 

িরেয়ল এে�ট উ�য়ন PACT/RAD েলনেদনগিলর ত�াবধান করা চািলেয় যােব, একই সােথ স�িত্তর 
কতৃর্ �াধীনতা পিরক�না করেব এবং �াে�র কােছ িনবর্াহ করেব। NYCHA সবর্জনীন আবাসন েথেক ধারা 8 
ে�ােজ�-িভিত্তক সহায়তায় েপাটর্ েফািলও-বয্াপী পিরবতর্ েন এিগেয় চলার সােথ, স�িত্ত বয্ব�াপনার কাজগিলর 
গর� বৃি� পােব, যার অ�ভুর্ � হল িরেয়ল এে�ট সং�া� েলনেদেনর দীঘর্কালীন ে�ািজং-পরবত� 
আবশয্কতাগিল বলবৎ করা এবং ধারা 8 আবাসন সহায়তা অথর্�দান (Housing Assistance Payments, 
HAP) চুি�গিলর বয্ব�া।  

E. িচফ ফাইনাি�য়াল অিফসার (Chief Financial Officer, CFO) 

NYCHA-এর সম� বােজট, িহসাবর�ণ ও আিথর্ক পিরক�না ও ঝঁুিক বয্ব�াপনার জনয্ CFO দািয়�শীল আেছন 
এবং িতিন CEO-েক িরেপাটর্  কেরন। ভূিমকার মেধয্ অ�ভুর্ � হল উপযু� আিথর্ক নীিত ও কাযর্�ণালীগিলর 
িবকাশ ও র�ণােব�ণ করা, যােত কাযর্করী মূলধন ফল�সূভােব পিরচালনা করা যায় এবং েবােডর্ র িস�া�গিলর 
আিথর্ক তাৎপেযর্র িবষেয় দঢ়ৃ পরামশর্ �দান করা। এছাড়াও CFO �পািটর্  ময্ােনজারেদরেক তােদর উ�য়েনর 
সং�ানগিলর ওপের আরও েবিশ িনয়�ণ �দান কের, NYCHA-এর স�িত্ত-িভিত্তক বােজট ��তকরেণ রপা�েরর 
ত�াবধান করেবন।  

F. িচফ অয্াডিমিনে�িটভ অিফসার (Chief Administrative Officer, CAO) 
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CAO িরেপাটর্  কেরন CEO-েক, এবং মানব স�দ, তথয্ �যুি�, সাধারণ পিরেষবা ও সা�াই েচন ময্ােনজেম� সহ 
�শাসিনক িবভাগগিলর ত�াবধান কেরন। বেরা অয্াডিমিনে�শন িটমগিলেক বা�বায়ন ও সহায়তা করার 
ে�ে� CAO একিট গর�পূণর্ ভুিমকা পালন করেবন, েযগিল NYCHA-এর নতুন েনইবারহড মেডেলর একিট 
েমৗিলক অংশ। 

G. CEO-েক িরেপাটর্ কারী অনয্ানয্ কাযর্গত ে��গিল  

চারজন �ধানেক (4) ত�াবধান করা ছাড়াও, CEO কিমউিনেকশ�, ই�ারগভনর্েম�াল অয্ােফয়াসর্, কাযর্েকৗশল 
ও উ�াবন, আইন িবভাগেক, এবং HUD চুি�র আবশয্কতা অনযুায়ী কম�ােয়� এবং পিরেবশগত �া�য্ ও 
িনরাপত্তা িবভাগগিলেকও সরাসির পিরচালনা করেবন।  

 NYCHA-এর নতুন কমর্পিরচালনা মেডল  

15 বছের, NYCHA েদেশর মেধয্ শতবািষর্ক জয়�ী উদযাপনকারী �থম আবাসন কতৃর্ প� হেব। ে�ট িডে�সন 
েথেক বতর্ মােনর নাগিরক নবায়ন কমর্সূিচ পযর্�, NYCHA িনউ ইয়কর্  িসিটর বা�িবক ও সামািজক উ�য়েনর 
ওপের একিট অথর্পূণর্ �ভাব িব�ার কেরিছল। �িতিট যুগ NYCHA-এর কাছ েথেক িভ� িকছু েচেয়িছল ও �তয্াশা 
কেরিছল - বািড়ওয়ালা, স�িত্তর ময্ােনজার ও সামািজক পিরেষবা সং�া িহেসেব। আজ, এেজি�েত েয সকল 
কাজকমর্ ও কাযর্কলাপগিলর স�ূণর্ ে�ণী স�াদন কের, তা েময়র িফওেরেলা লা গািডর্ য়া বা 1934 সােল েচয়ার 
লয্াংডন েপা�-এর ক�নার অেনক বাইের। সামেনর চয্ােল�গিলর েমাকািবলা করার জনয্ একিট কাযর্করী ও 
আধুিনক সং�া িনমর্াণ করেত, আমােদরেক অবশয্ই �থেম 2020-েত িনউ ইয়কর্  িসিট আবাসন কতৃর্ পে�র 
বাধয্বাধকতা, �তয্াশা ও দািয়�গিলেক সনা� করেত হেব। 

NYCHA-এর মাপিট অননয্ চয্ােল� উপি�ত কের। �কিলন-এর উ�য়নগিল যিদ �য্া�অয্ােলান সবর্জনীন 
আবাসন কতৃর্ প� হত, তাহেল এিট NYCHA-এর অবিশে�র পের েদেশর ি�তীয় বৃহত্তম হত। েদেশর বৃহত্তম 
সবর্জনীন আবাসন কতৃর্ প� পিরচালনা করা এবং েদেশর বৃহত্তম একািধক-পিরবার বািড়ওয়ালা ও একক-শহর 
স�িত্ত ময্ােনজারেক পিরচালনা করা একিট কিঠন কাজ, যা বহ দশেকর মুলতিব মূলধন িবিনেয়াগ ও দীঘর্�ায়ী 
কম অথর্ায়েনর কারেণ এমনিক আরও েবিশ সমসয্াজনক হেয় উেঠেছ। NYCHA-এর এমন একিট সাংগঠিনক 
কাঠােমা �েয়াজন যা এই চয্ােল�গিলেক �ীকার কের এবং তােদর ময্ােনজেম�-েক সবেচেয় ভালভােব সহায়তা 
কের। 
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NYCHA-এর রপা�র করার সােথ কমর্পিরচালনাগত কাঠােমা এবং আমােদর বয্বসা করার ধরন উভয়ই 
পিরবতর্ ন করা জিড়ত আেছ। িনেচ সারসংে�প করা েনইবারহড মেডলিট স�িত্ত ও �িতেবিশ অ�েলর �ের 
সাংগঠিনক কাঠােমােক নবরপ েদওয়ার লে�য্ একিট গরতর পদে�প উপ�াপন কের। সফল হেত েগেল, এিটর 
সে� পিরেষবা �দােনর জনয্ একিট নতুন নকশা এবং এই পিরবতর্ নগিলেক িটিকেয় রাখেত স�ম একিট উ�য়েনর 
সং�ৃিত অবশয্ই যু� থাকেত হেব।  

 েনইবারহড মেডল: �ধান মূলনীিত 

NYCHA-এর মাপিট সং�ািটর জনয্ একিট কিঠন চয্ােল� ��ত কের এবং �ত� কম�েদর �ায় অস�ব পিরি�িতর 
স�ুখীন হেত বাধয্ করেত পাের। েটকসই �ি�য়াগিল গেড় েতালা বা জিটল সমসয্াগিলর বয্ব�াগত সমাধান 
িবকিশত করার পিরবেতর্ , বতর্ মান সাংগঠিনক কাঠােমািট সামেনর সািরর কম�েদর ওপের অনয্াযয্ চাপ �েয়াগ 
কের তােদর চাপ বািড়েয় িদেত পাের।14

15 উদাহরণ�রপ, একজন আ�িলক অয্ােসট ময্ােনজার বতর্ মােন দিুট 
সাইেটর দািয়� সামলান েযগিল পর�েরর েথেক 22 মাইল দরূবত� - িদেনর েবলায় গািড় চািলেয় কমপে� এক 
ঘ�ার দরূ�। আমরা কীভােব "স�িত্তর ওপের নজর রাখার" েজদ করেত পাির, একই সােথ এটা করােক �ায় 
অস�ব কের িদেয়? HUD চুি�র ফল�রপ কমর্ পিরক�নাগিল অনুবিতর্ তার �েয়াজনগিলর একিট নতুন তর� 
িনেয় এেসেছ, যা সামেনর সািরর কম�েদর ওপের �চুর চাপ সৃি� কেরেছ, েযখােন কম�েদর সং�ানগিলর সংি�� 
বৃি� ছাড়াই আরও েবিশ কাজ করেত বলা হেয়েছ। NYCHA-এর কম�েদর �মতা �দান করার মােন হল এই 
অনয্াযয্ েবাঝাগিল �াস করা এবং এমন একিট সং�ার পিরক�না করা যা তােদর সাফলয্েক স�ম কের ও 
সহায়তা কের, অেলৗিকক ঘটনা স�াদন করেত বয্থর্ হওয়ার জনয্ শাি� েদয় না। 

                                                       
15 রপা�র পিরক�না, স�িত্ত বয্ব�াপনা ওয়াকর্ শপ, 19 েফ�ঃ, 2020; KPMG, Current State Observations and Maturity 
Assessment, pp. 10, 408, 421, 457. 
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NYCHA উ�য়নগিল িবদয্মান পাড়াগিলর অভয্�ের িনিমর্ত হেয়িছল - এবং িকছু ে�ে� স�ূণর্রেপ �িত�ািপত 
হেয়িছল।15

16 পিরেষবা �দান করা এবং জনসমােজর সংেযাগগিলেক শি�শালী করার জনয্, এগিলর পািরপাি�র্ক 
জনসমােজর সােথ আেপি�কভােব NYCHA উ�য়নগিলর �স�িট েবাঝা অতয্াবশয্ক। অেনকগিল উ�য়ন িনমর্াণ 
করা হেয়িছল অ�মুর্খীভােব, �য়ং-অ�ভুর্ � জনসমাজ িহেসেব েযগিল বািস�ােদর তােদর পািরপাি�র্ক ও িসিট 
েথেক িবি�� েরেখিছল। আমােদর উ�য়নগিলেক সহায়তা কের এমন একিট নতুন স�িত্ত-েকি�ক ময্ােনজেম� 
মেডল �ত� জনসমােজর �েয়াজনগিলর িবষেয় নতুন অ�ঃদিৃ� উে�াচন করেব এবং NYCHA উ�য়নগিল এবং 
েসগিলর পািরপাি�র্ক অ�লগিলর মেধয্ সংেযাগেক শি�শালী করেব। 

এই মেডলিট অবেশেষ এেজি�র �িতিট অংশেক েজারােলা করেব ও �ভািবত করেব। PACT বা �াে� রপা�েরর 
জনয্ উ�য়নগিলেক িনবর্াচন করার সােথ, আমরা একিট আরও দ� ও পিরচালনােযাগয্ উত্তরািধকার 
েপাটর্ েফািলও সৃি� করিছ তা সুিনি�ত করার জনয্ আমরা �িতেবশী অ�েলর �ভাবেক িবেবচনা করব। 

আগামী িদেন, NYCHA চারিট েভৗেগািলক (বেরা) সং�ার অধীেন স�িত্ত বয্ব�াপনার আেয়াজন 
করেব-ময্ানহাটান, দয্ �ং�, �কিলন ও কুই�/�য্ােটন আইলয্া�। একজন বেরা VP �িতিট দেলর েনতৃ� েদেবন 
এবং �িতিট দল তার িনজ িনজ েভৗেগািলক অ�লগিলর িভতের অবি�ত NYCHA উ�য়নগিলর নজরদারী ও 
সহায়তা করেব, যার অ�ভুর্ � হল িম�ড ফাইনয্া� ও NGO1 উ�য়নগিল, েযগিলেক বতর্ মােন অবিশ� 
েপাটর্ েফািলওর েথেক �ত�ভােব কাযর্রত বেরা িহেসেব সংগিঠত করা হেয়েছ।  

চারিট বেরা সং�ার �িতিটেক েনবারহড �িপং িহেসেব সংগিঠত করা হেব-েনবারহড �িপং অনযুায়ী 
আবাসন েপাটর্ েফািলওগিলেক সংগিঠত করা সাধারণভােব �ীকৃত িবশাল মােপর স�িত্ত বয্ব�াপনার 
অনুশীলনগিলর সে� স�িতপূণর্, এবং NYCHA-এর বতর্ মান অসদশৃ ও িব�াি�কর আ�িলক কাঠােমােক 
�িত�ািপত করেব। িবদয্মান বয্ব�ার অধীেন, উদাহরণ�রপ, একজন আ�িলক স�িত্ত ময্ােনজার (Regional 
Asset Manager, RAM) েলায়ার ই� সাইড-এ রাটগাসর্ হাউস, �য্ােটন আইলয্া�-এ ে�পলটন হাউস এবং 
কয্ানারিস-েত েব িভউ হাউেসর ত�াবধান কেরন। আেরকজন সাউথ �ং�-এ জয্াকসন হাউস, তৎসহ 
ইেডনওয়া� হাউস ও ওেয়�েচ�ার কাউি� লাইেনর কােছ েবা�ন েসকর-এর ত�াবধান কেরন। অিতির� 
অ�েয়াজনীয় েভৗেগািলক চয্ােল�গিল ছাড়া, এই ভূিমকাগিল যেথ� কিঠন। 

                                                       
16 Marcuse, Peter, The Beginnings of Public Housing in New York. Journal of Urban History. 1986;12(4):353-390. 
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েভৗেগািলক বেরাগিলেত সের েগেল, তা পাড়া �ের স�িত্ত বয্ব�াপনা পিরেষবাগিলেক সহায়তা করেব এবং এর 
বে�াব�েক সহজতর করেব। আমরা 30িট েনইবারহড েপাটর্ েফািলও ৈতির করব, যার 
�িতিট 4,000-8,000িট ইউিনট িনেয় গিঠত হয় এবং একজন েনবারহড িডের�র তার 
েনতৃ� কেরন, যােক আরও েবিশ িস�া� �হেণর কতৃর্ � েদওয়া হয় এবং �ত� স�িত্তর �ের 
পিরেষবাগিল কাযর্করভােব �দান করা এবং অনবুিতর্ তা সুিনি�ত করার জনয্ �েয়াজনীয় 
সং�ানগিলর িনয়�ণ েদওয়া হয়। নতুন গিঠত হওয়া েপাটর্ েফািলওগিল বতর্ মােনর RAM 
েপাটর্ েফািলওগিলর তুলনায় অেনক েবিশ আঁটসােটা এবং েবিশ �াসি�ক। উদাহরণ�রপ, 
�াউ�িভেলর েনবারহড িডের�র �কিলেন রকওেয় এিভিনউ ও ভয্ান িস�ােরন 
এিভিনউ-এর মােঝ থাকা নয়িট উ�য়েনর ত�াবধান করেবন। অয্ালফােবট িসিট-LES এর 
েনবারহড িডের�র এিভিনউ িব ও এিভিনউ িস-এর �াে� থাকা পাঁচিট �ু�তর �ােনর 
সােথ FDR এর পা�র্বত� িতনিট িবশাল উ�য়েনর ত�াবধান করেবন। 

িসিটর পাড়াগিলর চারপােশ NYCHA-এর আবাসন েপাটর্ েফািলওেক সংগিঠত করেল, তা 
েনবারহড িডের�রেদরেক তােদর িনজ িনজ পাড়া ও আবাসন উ�য়নগিলর অননয্ 
�েয়াজন ও চয্ােল�গিল জানেত সাহাযয্ করেব। "িবি�ংগিলর ওপের নজর রাখার" জনয্ 
NYCHA-এর আরও সুপারভাইজার �েয়াজন, এবং তােদর েপাটর্ েফািলওর �ানগিলর 
তুলনামলূক িনকটবিতর্ তা �েতয্ক িডের�রেক বতর্ মােনর RAM কাঠােমায় যতটা স�ব 
তার েচেয় উে�খেযাগয্ভােব েবিশ সময় �িতিট আবাসন উ�য়েন কাটােনার অনুমিত েদেব। 

েনবারহড িডের�ররা রপা�র পিরক�নােত একিট অতয্� গর�পূণর্ ভূিমকা পালন করেবন এবং তারা 
বয্ব�াপনা ও পিরেষবা �দান করার ে�ে� NYCHA-এর নতুন প�ািটেত েক�ীয় ভূিমকা েনন। তােদরেক তােদর 
পাড়ার আবাসেনর েপাটর্ েফািলওর �ুয়ােডর্ র ভূিমকায় থাকেত হেব, বািস�ােদর চািহদা, �েয়াজন ও চয্ােল�গিল 
পুেরাপুির েবাঝার জনয্ তােদর ৈদনি�ন জীবনছে� িনেজেদরেক িনমি�ত করেত হেব। তােদরেক িনেজর 
�ানগিলেক আেদয্াপা� জানেত হেব, তােদর উ�য়নগিলর জনয্ অ�ািধকারগিলর িবষেয় িনজ� দিৃ�েকাণ ৈতির 
করেত হেব এবং েসই অ�ািধকারগিল যথাযথতা অনুযায়ী বেরা ও েক�ীয় অিফেসর কােছ জানােত হেব। 
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েক�ীয় অিফেসর সে� আ�ঃি�য়ার ে�ে� পাড়া মুখয্ সংেযাগ�ল হেয় উঠেব - �িতিট পাড়া পূেবর্র 
েক�ীভূত কম�েদর একিট দেলর কাছ েথেক সহায়তা পােব, যার মেধয্ HR, সা�াই ময্ােনজেম� ও ফাইনয্া� অ�ভুর্ �, 
যােদর চূড়া� ল�য্ হেব স�িত্ত-�েরর কমর্পিরচালনার সহায়তায় �ত, �িতি�য়াশীল পিরেষবা �দান করা।  

এই মেডেলর অংশ িহেসেব, আমরা �িতিট "একীভূত" উ�য়নেকও মূলয্ায়ন করব - সাইেট স�িত্ত বয্ব�াপনার 
অিফস না থাকা উ�য়নগিল েযগিল অনয্ একিট সাইেটর কম�েদর �ারা পিরচািলত হয়। েবিশর ভাগ একীভূত 
স�িত্ত �ু�তর হয়, �ায়ই ছিড়েয় থাকা সাইট উ�য়ন হয়, যিদও কেয়কিট বৃহত্তর সাইটেকও অ�ভুর্ � করা হয়। 
িবভািজত কভােরেজর সােথ, এই উ�য়নগিল সবসময় তােদর সুিনিদর্� �েয়াজন ও সমসয্াগিলর �িত যেথ� 
মেনােযাগ পায় না। েনবারহড মেডলিট একবার ি�য়াশীল হওয়ার পের সবগিল একীভূত উ�য়নেক স�াবয্ 
পুনরায় কনিফগােরশেনর জনয্ অথবা েযখােন আবশয্ক হেব নতুন স�িত্ত বয্ব�াপনা অিফসগিলর জনয্ মূলয্ায়ন 
করা হেব। পূণর্ বা আংিশক কম�েক িটিকেয় রাখেত পাের এমন কােজর ভারযু� বৃহত্তর সাইটগিলেক আমরা 
অ�ািধকার েদব - েযগিল তােদর বতর্ মান ময্ােনজেম� অিফসগিল েথেক আধ মাইল বা তার েবিশ দেূর অবি�ত। 

 বেরা অয্াডিমিনে�শন িটম 

চারিট েভৗেগািলক বেরা সং�ার �িতিট েক�ীয় অিফেসর অতয্াবশয্ক সহায়তা িবভাগগিলর �িতিনিধ�কারী 
কম�েদর একিট দেলর সহায়তা পােব - মানব স�দ, তথয্ �যুি�, ে�ািকওরেম� ও ফাইনয্া� এবং অনয্ানয্। এিট 
একিট নতুন কাঠােমা যার উে�শয্ হল স�িত্তর কম� ও েক�ীয় অিফেসর কম�েদর মেধয্ েয িবি��তা আেছ তােক 
েভেঙ েফলা, অতয্াবশয্ক পিরেষবা সরবরােহর সহায়তাকারী িবভাগগিলেক স�িত্তর �েরর আরও কােছ আনা 
এবং সাইেটর কম�েদর ঘন ঘন করা অিভেযাগগিল েয তারা "ডাউনটাউন" েথেক �তুয্ত্তর পাওয়ার জনয্ অেপ�া 
করেছন, েসগিলর �িত সাড়া েদওয়া।  

বেরা অয্াডিমিনে�শন-এর একজন িডের�র, িযিন সরাসির বেরা ভাইস ে�িসেডে�র কােছ িরেপাটর্  কেরন, তােক 
েক�ীয় অিফেসর সবগিল সহায়তাকারী িবভােগর সংগঠেনর দািয়� এমনভােব েদওয়া হেব যােত পাড়া ও 
স�িত্তর �ের পিরেষবা সরবরােহর উ�িত হয়। যিদও িবিভ� িবভাগ েথেক কম�েদর �িতিট বেরা অিফেস রাখা 
হেব, তবুও তারা তােদর িনজ িনজ েক�ীয় অিফেসর িডের�রেদর কােছ িরেপাটর্  করা চািলেয় যােবন। এটা 
সুিনি�ত করেত সাহাযয্ করেব েয �ি�য়াগিল সকল বেরা জেুড় স�িতপূণর্ভােব বা�বািয়ত হয়। উদাহরণ�রপ, 
�কিলন বেরা অিফসেক একজন HR েজনােরিল� ধাযর্ করা হেব িযিন শনূয্পদ, িনেয়াগ, অনেবািডর্ ং ও কম� 
সং�া� অনয্ানয্ কাজগিলেক েক� কের তথয্ ও পদে�পগিলেক সহজতর করেবন। শহরবয্াপী ও এেজি� জেুড় 
নাগিরক পিরেষবার তািলকাগিলর বয্বহারেক িবেবচনা কের, েসই েজনােরিল�-এর জনয্ েক�ীয় অিফস HR এর 
পাশাপািশ অনয্ বেরাগিলর সে�ও সম�য় করা গর�পূণর্ হেব।  

বেরা-িভিত্তক সম�য়কারীরা তােদর িবভাগীয় লাইেনর মেধয্ িদেয় েক�ীয় অিফেস তােদর িডের�রেদর কােছ িরেপাটর্  
করেবন। তারা উ�ততর িবকাশ ও কমর্জীবেনর পথ, আরও েবিশ �িমত মূলয্ায়নেক স�ম করেবন, এবং 
কমর্পিরচালনার পিরণােমর ওপের মেনােযাগ েদওয়ার জনয্ িবভাগগিলর উৎসাহ বাড়ােবন। �িতিট েনবারহড িটম 
িনধর্ািরত মানদে� কাজ করেছ তা সুিনি�ত করার জনয্ আমরা কাযর্স�াদন পিরচালনার উপকরণগিল বয্বহার করব।  

 ভাড়া সং�হ 

অেনক বািড়ওয়ালার মতই NYCHA COVID-19 িব�বয্াপী মহামারীর কারেণ ভাড়া েথেক আেয়র উে�খেযাগয্ 
�িতর স�ুখীন হেয়েছ। জানুয়াির ও েসে��র 2020 এর মােঝ ভাড়ােটেদর েথেক সং�হ করা েমাট ভাড়ার 
পিরমাণ িছল মা� $751 িমিলয়ন, যার তুলনায় জানয়ুাির েথেক েসে��র 2019 এ এই পিরমাণ িছল $804 
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িমিলয়ন। NYCHA িব�বয্াপী মহামারীর ফল�রপ েমাট ভাড়া সং�েহ 4% �ােসর স�ুখীন হেয়েছ। 20 মাচর্  2020 
এ গভনর্েরর জাির করা কাযর্িনবর্াহী আেদশ 202.8 এ েঘাষণা করা হেয়িছল েয 90 িদেনর জনয্ েকােনা আবািসক 
বা বয্বসািয়ক ভাড়ােটেক উে�দ করার জনয্ বল�েয়াগ করা হেব না। িনউ ইয়কর্ -এর আদালতগিল 1 অে�াবর 
পযর্� এই িনেষধা�া �সািরত কেরেছ। কংে�স মাচর্  মােস CARES আইন পাস কেরিছল যা ভাড়া পিরেশাধ না 
করার কারেণ 24 আগ� 2020 পযর্� উে�দেক িনিষ� কের িদেয়িছল। উে�েদর িতনিট িনেষধা�ার সবগিলর 
েময়াদই এখন েপিরেয় েগেছ। এছাড়াও NYS আইনসভা জেুন েটনয্া� েসফ হাবর্ার আইন পাস কেরিছল যা ভাড়া 
পিরেশাধ না করার কারেণ এমন ভাড়ােটেদর উে�দ করােক িনিষ� কেরেছ, যারা COVID-19 জরির অব�া 
চলাকালীন আিথর্ক অস�লতার িশকার হেয়েছন। এই িনেষধা�া অিনিদর্�কাল পযর্� �ায়ী হেব এবং বয্বসা ও 
জমােয়েতর ওপের COVID-19 সং�া� িনয়�ণগিলর েময়াদ অিত�া� হওয়ার পেরই এগিলর েময়াদ উত্তীণর্ হেব। 
এছাড়াও েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েক� (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) স�িত 
িনেদর্শনা জাির কেরিছল যা ভাড়া পিরেশাধ না করার কারেণ এমন ভাড়ােটেদর উে�দ করােক িনিষ� কেরেছ, 
যারা আেয়র গর�পূণর্ �িতর িশকার হেয়েছন। CDC এর িনেষধা�ার েময়াদ অিত�া� হেব জানয়ুাির 1, 2021 
তািরেখ। NYCHA উে�েদর �সে� সকল আইন, িবিধিনয়ম ও কাযর্িনবর্াহী আেদশগিলেক পযর্ােলাচনা করা 
চািলেয় যােব, তেব আমরা আশা কির েয ভাড়া সং�েহর উে�খেযাগয্ �াস 2021 সােলও অবয্াহত থাকেব। 

তেব ভাড়া বেকয়া থাকা পিরবারগিলর সংখয্া COVID-19-পূবর্ বছরগিল ধের ইিতমেধয্ই েবেড় চেলিছল। ভাড়া 
বেকয়া থাকা পিরবারগিলর সং�া হল যােদর বেকয়া অেথর্র পিরমাণ শেূনয্র েচেয় েবিশ। েসে��র 2019 ও 
েসে��র 2020 এর মেধয্, ভাড়া বেকয়া থাকা পিরবারগিলর সংখয্া 20% বৃি� (7,342) েপেয়িছল, যা েসে��র 
2019 এ 36,663 েথেক েবেড় েসে��র 2020 এ 44,005 হেয় িগেয়িছল।  

মাস অনুযায়ী ভাড়া বেকয়া থাকা েমাট পিরবার 

 
েমাট ভাড়া সং�েহর হার েসই অেথর্র পিরমােণর িহসাব রােখ যা NYCHA এর সং�হ করার কথা িছল বনাম 
আসেল েয নগদ সং�হ কেরিছল, HUD এভােবই আমােদর কাযর্স�াদন মােপ। NYCHA েরািলং িভিত্তেত 90% এর 
অেনক ওপের থাকত। তেব আগ� 2019 েথেক শর কের, NYCHA এর 12-মােসর হার 90% এর িনেচ েনেম 
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এেসিছল এবং �িত মােসই কেম চেলেছ। েফ�য়াির 2020-েত েমাট ভাড়া সং�েহর হার িছল 88% এবং েসে��র 
2020-এর মেধয্ তা �াস েপেয় 84% এ েনেম এেসিছল। ভাড়া সং�হ মরসুিম �বণতা অনুসরণ কের; তেব গত 
বছর এই একই সমেয় (েসে��র 2019) েমাট ভাড়া সং�েহর হার িছল 89%। NYCHA অনুমান করেছ েয বছর 
েশষ হওয়ার আেগ ভাড়া সং�েহ $67 িমিলয়ন �িত হেব। 

জানুয়াির 2020 এর িরেপাটর্ গিল িনেচ েদওয়া হেয়েছ যা পূেবর্র বছেরর জনয্ েরািলং 12-মােসর গড় এবং েসে��র 
2020 এর জনয্ চলিত িরেপাটর্  েদখায়। 

(জানয়ুাির 2019 েথেক জানুয়াির 2020 পযর্�) েমাট ভাড়া সং�েহর হার 

 

 
(েসে��র 2019 েথেক েসে��র 2020 পযর্�) েমাট ভাড়া সং�েহর হার 
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NYCHA কমপে� 15 বছর বা তারও েবিশ আেগ ময্ােনজেম� অিফসগিলেত অথর্ সং�হ করা ব� কেরিছল এবং 
ভাড়ার অথর্�দান ডাকেযােগ পাঠােনার জনয্ একিট েক�ীয় �ােন (বয্াংক) সিরেয় িনেয়িছল। েসই পিরবতর্ েনর 
ে�ে� একিট �ধান িবেবচনা িছল বািস�া ও কম� উভেয়র জনয্ই িনরাপত্তা এবং ভাড়ার অথর্ কীভােব অিফেস 
স�য় করা হেব েসই িবষয়েক েক� কের। NYCHA এখন বািস�ােদর ভাড়া পিরেশােধর 8িট িভ� উপায় �দান 
কের:  

 

NYCHA িব�াস কের েয ভাড়া সং�েহর িবদয্মান প�িতগিল পযর্াে�র েচেয়ও েবিশ। বািস�ারা যিদ ভাড়া 
পিরেশাধ না কেরন, তাহেল েসটা িবকে�র অভােবর কারেণ নয়, বরং আিথর্ক সং�ােনর অভাব বা অনয্ানয্ 
সমসয্ার কারেণ। বেকয়া থাকার সমসয্ািটেক উে�শ করার জনয্, NYCHA একিট �িনক ের� িডিলংেকােয়ি� 
ওয়ািকর্ ং �প (Chronic Rent Delinquency Working Group) আেয়াজন করা সেমত, িবিভ� �িতি�য়া 
অে�ষণ করিছল। COVID-19 এর সময়কােল জমা হওয়া বেকয়া ভাড়ার সমসয্ার সমাধান/তা সং�হ করার 
জনয্ PHTA একিট ��ােবর ওপের কাজ করেছ যা পিরেশােধর চুি�র �সে� আমােদর চলিত নীিতগিলেক 
েজারদার ও উ�ত কের, আেয়র �র অনুযায়ী পিরবারগিলর ে�িণিবভাগ কের (অ�ািধকার েদওয়া এবং েসরা 
প�া িনধর্ারণ করেত সাহােযয্র জনয্) এবং অনয্ানয্ স�িকর্ ত নীিতগিলর পিরবতর্ ন করার অে�ষণও কের। 

 র�ণােব�েণর কমর্পিরচালনা - কােজর আেদশ সং�া� সং�ার 

দ� েপশার কম�রা NYCHA এর উ�য়নগিলর কমর্পিরচালনােত একিট অতয্াবশয্ক ও বড় ভূিমকা পালন কেরন। 
এই কম�রা িব�ৃত �কােরর কাজ পিরচালনা কেরন যা বািস�ােদর জীবেনর গণমানেক �তয্�রেপ �ভািবত 
কের, েযমন কল ও িবদযু্ৎ সং�া� জরির অব�াগিলর সমাধান করা, িবিভ� িবি�ং ও অয্াপাটর্ েমে�র হাজার 
হাজার পিরেষবার �েয়াজনগিলেত সাড়া েদওয়া এবং অনয্ানয্ অেনক গর�পূণর্ কাজ স�াদন করা। রপা�র 
পিরক�নার একিট �ধান অংশ হল অবনিতশীল/পুরেনা হেয় যাওয়া িবি�ং এবং কােজর জিটল িনয়মগিলর 
�সে� দ� েপশার কম�েদর কাযর্করী ও দ�ভােব িনেয়াজন ও �য্াক করা সুিনি�ত করার জনয্ িসে�মগিলর 
উ�িত করা।  

রপা�র পিরক�না পযর্� পুেরা �ি�য়ািট জেুড় আমরা বািস�া ও কম�েদর েথেক শেনিছলাম েয দ� েপশার 
কম�েদর স�িত্ত �েরর কােছ িনেয় আসা হেল, তা দ�তার সােথ র�ণােব�ণ পিরেষবা �দান করার জনয্ 
NYCHA-এর স�মতায় বা�ব উ�িত ঘটােব। এই রপা�রিট NYCHA-েক েসই কাঠােমার আরও কােছ িনেয় 
আসেব েযিট তারা 1990 এর দশেকর েগাড়া েথেক মধয্ভােগ িনযু� কেরিছল। গত 20 বছর ধের বােজেটর 
সীমাব�তা এবং খরচ সা�য়কর চাপগিলর পিরণােম �ায় 3,000 জন কম� কমােনা হেয়িছল - যার মেধয্ অেনক 
দ� েপশার কম�ও অ�ভুর্ � িছেলন - যা এেজি�েক আরও েক�ীভূত একিট মেডেল সের েযেত বাধয্ কেরিছল। 
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আমরা একিট িবেক�ীভূত মেডেল আবারও িফের যাওয়ার সােথ, আমােদর পযর্া� কভােরজ �দােনর জনয্ 
অিতির� কম� �েয়াজন হেব। 

েনবারহড মেডেলর সমথর্েন, আমরা ওেয়�ানর্ কুই� অ�েল দ� েপশার কম�েদর িনেয়াজন ও 
িনিদর্ � করার একিট নতুন প�া পরী�া করার জনয্ একিট পাইলট ে�া�াম শর করিছ। রং িমি�, 
ছুেতার ও কেলর িমি� সহ সেবর্া� চািহদাস�� েপশাগিল �ত� উ�য়নগিলেত চেল যােব, েযখােন েনবারহড 
সুপারভাইজার ও �য্ানাররা তােদর ত�াবধান করেবন এবং ে�রণ করেবন। অিধকতর চািহদাযু� েপশাগিল 
েনবারহড �ের চেল যােব, েযখােন 2-4 িট উ�য়েনর মেধয্ তােদরেক ভাগ কের বয্বহার করা হেব। দ� 
েপশাগিলেক �ত� সাইটগিলেত অবি�ত দলগিলেত িবেক�ীভূত করার কেয়ক গণ সুিবধা আেছ। সাইেট একিট 
দেলর িনর�র উপি�িতর ফেল বািস�া ও কম�েদর মেধয্ স�কর্  গেড় উঠেত পাের যা দায়ব�তার উ�িত কের। 
সমেয়র সােথ, কম� সদসয্রা েয িবি�ং ও িসে�মগিলেত েসবা েদন েসগিলর অননয্ সমসয্াগিলর িবেশষ �ান 
অজর্ ন কেরন, যা তােদরেক আরও ভাল পিরেষবা েদওয়ার সুেযাগ েদয়। কেয়কিট দ� েপশােক �মানসুাের 
�েয়াজন হয় এমন জিটল কােজর আেদশগিলর ে�ে�, দেলর সদসয্রা সমসয্ার সমাধান করা ও কােজর সূিচ ৈতির 
করার জনয্ আরও সহেজ েযাগােযাগ করেত পােরন। অবেশেষ, কম�রা সাইটগিলর মেধয্ যাতায়াত করার জনয্ 
কােজর উে�খেযাগয্ সময় বয্য় করেছন না, যা উৎপাদনশীলতােক আরও বািড়েয় িদে�।  

NYCHA-এ দ� েপশাগিলেক িবেক�ীভূত করার পূবর্বত� �েচ�াগিল বয্থর্ হেয়েছ। এটা �ীকার কের, NYCHA যখন 
2019 সােলর েশেষর িদেক, কােজর আেদেশর কাযর্স�াদন উ�িতর ে�ে� Carpedia নােম পিরিচত একিট 
িবেশষে�র সে� যু� হেয়িছল, তখন তারা একিট অংশ�হণিভিত্তক িডজাইন প�া �হণ কেরিছল। টপ-ডাউন 
িডজাইন ও বা�বায়েনর প�ার পিরবেতর্ , যা এখন এেজি�র িবেশষ িচ� হেয় উেঠেছ, অংশ�হণিভিত্তক িডজাইেন 
সকল অংশীদারেক িডজাইেনর �ি�য়ায় যু� করা হয়, যােত িনি�ত করা যায় েয ফলাফল তােদর �েয়াজন 
েমটায়। �থম কেয়ক মােস, বািস�ােদর দিৃ�েকাণ েথেক কােজর আেদশ �ি�য়ার সমসয্াগিলর িবষেয় তােদর 
মতামেতর ওপের একিট আেলাচনা হেয়িছল। বেরা উ�য়ন কম�েদর সে� কম�েদর েফাকাস �পগিল তারপের 
কােজর আেদশ �ি�য়াগিলেক িমিলেয়িছল, িঠক েযভােব েসগিল িফে� িবদয্মান আেছ েসইভােব, যার মেধয্ 
কেয়কিটেক িবিভ� বেরা জেুড় �িমত করা হেয়িছল। এই পুেরা �ি�য়া চলাকালীন, Carpedia উ�িতর সুেযাগ 
থাকা পাঁচিট ে�� সনা� কেরিছল: 1) কাযর্স�াদন পিরচালনা করা, 2) েলাকেদর ব�ন করা, 3) কােজর বয্াি�, 
4) কাজ বরা� করা, এবং 5) সরবরাহ পিরচালনা করা। সুপািরশগিলর পূণর্ তািলকািটর জনয্, অন�ুহ কের 
পিরিশ� B েদখুন। 

অিতির� সং�ােনর �েয়াজন িনধর্ারণ করার জনয্ Carpedia NYCHA-এর কােজর আেদেশর বয্াকলেগর তথয্ 
িবে�ষণও পিরচালনা কেরিছল, এবং 1 অে�াবর েথেক 31 িডেস�র 2020 পযর্� চলা পূেবর্র পাইলট ে�া�ামিট 
সুপািরশ কেরিছল, েয সমেয় কম�েদরেক �ি�য়ািটর পিরমাজর্ েন যু� করা হেব। পাইলটিটর মূলয্ায়ন 1 জানুয়াির 
েথেক 28 েফ�য়াির 2021 পযর্� চলেব। যিদ পাইলটিট �তয্ািশত ফলাফল �দান কের, তাহেল 2021 এর েশষ 
পযর্� পুেরা NYCHA েপাটর্ েফািলওেত পিরবতর্ নগিলর সূচনা করা হেব। পাইলেটর জনয্ ��ত করা �ি�য়াগত 
পিরবতর্ নগিলর জনয্ও েপাটর্ েফািলও বয্াপী বা�বায়েনর পিরক�না করা হেয়েছ, যার অ�ভুর্ � হল Kronos 
কম�েদর কােজর সময়েক Maximo কােজর সমেয়র সােথ ময্াপ করা, এবং "কাজ-িভিত্তক কমর্প�া"। কাজ-িভিত্তক 
কমর্প�ািট বািস�ার �ারা �াথিমক কল েথেক ইউিনেট সব কাজ স�ূণর্ হওয়া পযর্�, এবং সকল �েয়াজনীয় 
েপশাগিলর সূিচ ��ত করা েথেক অয্াপাটর্ েমে� �থম সা�ােত পিরেষবার অনুেরাধ স�ূণর্ করা পযর্� পূণর্ �য্ািকং 
সহ অিধকতর ��তা আেন।  
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যিদ দ� েপশার পাইলটিট সকল উ�য়েন �সািরত করা হয়, েসই ে�ে� NYCHA েনবারহড �ের একজন 
র�ণােব�ণ সুপারভাইজার েযাগ করার কথা িবেবচনা করেব, যা 1960 এর দশেকর েগাড়ার িদক েথেক 1990 
এর দশক পযর্� িছল কতৃর্ পে�র এমন একিট পেদর সদশৃ। ঐিতহািসকভােব, NYCHA-এর কমর্পিরচালনা দিুট 
�য্ােক িবভ� িছল - বয্ব�াপনা �য্াক, যা �পািটর্  ময্ােনজার ও হাউিসং অয্ািসে��েদর �শাসিনক কােজ তদারিক 
করত, আর র�ণােব�ণ �য্াক, যা েমরামত করার সমেয় িমি� ও র�ণােব�ণ কম�েদর তদারিক করত। আজ 
লাইনগিল িমেশ েগেছ, েযখােন র�ণােব�ণ �য্ােকর অংশ আবািসক িবি�ং এর সুপািরে�ে�� �পািটর্  
ময্ােনজারেক িরেপাটর্  কেরন িযিন বয্ব�াপনা �য্ােকর অংশ। যিদও বতর্ মান আ�িলক স�িত্ত ময্ােনজাররা েয 
েকােনা �য্াক েথেকই আসেত পােরন, তেব সংখয্াগর বড় অংশ বয্ব�াপনার িদক েথেকই আেসন। েনবারহড 
মেডল েথেক িনেদর্ িশত আরও র�ণােব�েণর কােজর সােথ, একজন অতয্� �ানী র�ণােব�ণ েডপুিটর �ারা 
সমিথর্ত েনবারহড িডের�েরর �েয়াজন থাকেত পাের, িযিন র�ণােব�ণ কম�েদর ব�েনর ত�াবধান করেত 
পােরন এবং উ�য়েনর র�ণােব�ণ কম�েদর িবেশষ� কািরগরী পরামশর্ �দান করেত পােরন।  

 িবক� কােজর সময়সিূচ (Alternative Work Schedules, AWS) 

েনবারহড মেডল এবং স�িত্তর অব�াগিলেক উ�ীত করার চলিত �েচ�ার সমথর্েন, NYCHA ত�াবধায়ক ও 
র�ণােব�ণ কম�েদর আরও নমনীয় এবং �িতি�য়াশীল কােজর সময়সূিচ �াপন করার ওপের মেনােযাগ িদে�, 
এবং �ীকার করেছ েয �াভািবক কােজর সমেয়র পের এবং স�ােহর েশেষ ছুিটর িদনগিলেত �িতিট স�িত্তেত 
অব�ার নাটকীয় পিরবতর্ ন হেত পাের।  

এই �ি�য়ায় একিট �াথিমক ধাপ িহেসেব, NYCHA ত�াবধায়ক কম�েদর পিরেষবাদােনর সময় �সািরত কেরেছ। 
ত�াবধায়ক কম�রা মাঠ ও হলওেয় পির�ার করা ও অনয্ানয্ সাফাইমূলক কাজগিলর জনয্ দািয়�শীল। NYCHA 
এবং �ানীয় 237 (NYCHA উ�য়ন কম�েদর �িতিনিধ�কারী ইউিনয়ন) এর মেধয্ 2018 এর েশেষর িদেক একিট 
চুি�র ফল�রপ, িবি�ং সািভর্ স কম�েদর এখন িবক� কােজর সময়সূিচেত (Alternative Work Schedules, 
AWS) বরা� করা েযেত পাের, যা �িত স�ােহ চারিট, 10.5 ঘ�ার কমর্িদবস িনেয় গিঠত - যা NYCHA এর 
স�িত্তগিলেত পর�রাগতভােব �চিলত েসামবার েথেক শ�বার সকাল 8:00 টা – িবকাল 4:30 েটর সময়সূিচ 
েথেক একিট পিরবতর্ ন। এি�ল 2019 এ িনবর্ািচত উ�য়নগিলেত �থম এই সময়সূিচগিল চালু করা হেয়িছল এবং 
2020 এর েফ�য়ািরেত সকল উ�য়ন জেুড় বা�বায়ন স�ূণর্ করা হেয়িছল। েসই সময় েথেক, িবি�ং সািভর্ স 
কম�েদর �ায় 75%-েক িবক� কােজর সময়সূিচেত বরা� করা হেয়েছ। 

AWS এর কাংি�ত উে�শয্ িছল দ'ুতরফা। �থমত, পুেরা স�াহ জেুড় কম�েদর কােজর সময়েক পুনঃব�ন করা 
এবং কম�রা েয সময় সাইেট থােকন েসই কােজর সময়েক �সািরত করার �ারা, কমর্সূিচর পিরক�নাকারীরা 
বািস�ােদর উে�গগিলেক, িবেশষভােব আবজর্ নােক েক� কের উে�গগিলর �িত �িতি�য়াশীলতা বৃি� করার 
ল�য্ েরেখিছেলন। AWS এর অধীেন, স�ােহর েয েকােনা িনিদর্� িদেন কাজ করার জনয্ বরা� করা উ�য়ন 
কম�েদর েশয়ার 92.5% (েসামবাের, স�ােহর েশেষ ছুিটর িদনগিলেত ৈতির হওয়া বিজর্ ত িজিনেসর জনয্) েথেক 
শ�বাের 62.5% এবং শিনবার ও রিববার উভয় িদেন 30% পযর্� হয়। তেব, �াথিমকভােব স�ােহর েশেষ ছুিটর 
িদনগিলেত কভােরজ বৃি� করার একিট উপায় িহেসেব েদখা হেলও, এই পিরবতর্ নিট আসেল স�ােহর েশেষ ছুিটর 
িদনগিলেত কম� সংখয্া �াস কেরেছ। পর�রাগত সময়সূিচেত, েসামবার েথেক শ�বার সকাল 8:00 টা – 
িবকাল 4:30 েট পযর্� ত�াবধায়ক কম�েদর 100% কাজ কেরন, এবং "1/3 + 1" ফরমুলায় ত�াবধায়ক কম�রা 
শিনবার ও রিববার িদেন পাচঁ ঘ�া কাজ কেরন। AWS সময়সূিচেত, �িতিদন সাইেট অ� সংখয্ক ত�াবধায়ক 
আেছন, এবং ত�াবধায়কেদর মা� 30% শিনবার ও রিববার দশ ঘ�া কাজ কেরন। 30 জন ত�াবধায়েকর একিট 
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কম�দেলর জনয্, স�ােহর েশেষ ছুিটর িদনগিলেত সাইেট থাকা ত�াবধায়েকর সংখয্া আসেল দ'ুজন কেম িগেয়িছল 
(11 েথেক 9)। 

ি�তীয়ত, কমর্সূিচিটর ল�য্ িছল উ�য়েনর কম�েদর জনয্ ওভারটাইেমর খরচ কমােনা। পূেবর্, স�ােহর েশেষ ছুিটর 
িদনগিলেত পিরকি�ত বা অপিরকি�ত সম� কােজর জনয্ একজন কম�র �াভািবক েবতেনর 1.5 গণ পাির�িমক 
েদওয়া হেয়িছল - কমর্িদবেস ওভারটাইম কােজর জনয্ এই একই হাের েবতন েদওয়া হয়। AWS এর অধীেন, কম�রা 
স�ােহর েশেষ ছুিটর িদনগিলেত সূিচব� কােজর জনয্ তােদর সাধারণ েবতেনর 1.2 গণ পান এবং অনয্ সকল 
ওভারটাইম কােজর জনয্ তােদর েবতেনর 1.5 গণ পান। তেব খরচ কমােনার পিরবেতর্ , AWS খরচ বৃি� কেরেছ। 

AWS উেদয্ােগর আর� েথেক, আমরা অেনক বািস�া ও কম�েদর কাছ েথেক শেনিছ েয কমর্সূিচিট কাংি�তভােব 
কাজ কের না।16

17 জনু 2020 এ এই রপা�েরর অংশ িহেসেব, NYCHA েকয়ারেটকার AWS কমর্সূিচর মূলয্ায়ন করা 
এবং সুপািরশ করার জনয্ - একিট লােভর উে�শয্হীন সরকাির উ�াবন পরামশর্দাতা - পাি�ক পিলিস লয্াব 
(Public Policy Lab)-েক িনেয়াগ কেরিছল।17

18 পরামশর্দাতা িতনিট স�িত্ত বয্ব�াপনা সাইট িনবর্াচন কের, 
কম�েদর ওপের নজরদাির কেরিছল এবং সা�াৎকার পিরচালনা কেরিছল। AWS এবং তার কাংি�ত লাভগিলর 
�সে�, শহর বয্াপী বািস�া ও কম�েদর অনুভূিতর মলূয্ায়ন করার জনয্, NYCHA-এর বািস�া ও কম�েদর কােছ 
NYCHA একিট সমী�াও িবতরণ কেরিছল। কম�েদর �ায় 90% এবং বািস�ােদর 68% যারা সংি�� সমী�ার 
�ে�র উত্তর িদেয়িছেলন, তারা বেলিছেলন েয AWS বা�বায়েনর পর েথেক বছরিটেত তােদর উ�য়নগিলেক 
উপকৃত কের িন। এই �ে�র উত্তরগিল কমর্িনেয়াগ ও বাস�ােনর পুেরা ৈদঘর্য্ জেুড় অেনকাংেশই স�িতপূণর্ িছল।  

কেয়কিট উ�য়েন তােদর নজরদাির ও কম�েদর সা�াৎকার েনওয়ার কাজ এবং শহরবয্াপী সমী�ার ফলাফেলর 
ফল�রপ, Public Policy Lab েজেনিছল েয তােদরেক েয সকল িদকগিল (দায়ব�তা, �িশ�ণ, উৎপাদনশীলতা, 
মেনাবল, িনরাপত্তা ও স�কর্ ) পিরমাপ করেত অনুেরাধ করা হেয়িছল েসই সব ে�ে�ই AWS বয্থর্ হেয়েছ। তারা 
NYCHA-এর িবেবচনার জনয্ সুপািরশগিল উপ�াপন কেরিছল েয েবিশর ভাগ ত�াবধায়েকর জনয্ AWS-এ 
অপসারণ করা েহাক এবং বািকেদর জনয্ উে�খেযাগয্ পিরবতর্ ন করা েহাক, িন�িলিখত কারণগিলর জনয্: 

o চলিত AWS সময়সূিচর অধীেন �সািরত কােজর সময় জেুড় পযর্া� কভােরজ �দােনর জনয্, পযর্েবি�ত 
কম�েদর মেধয্ - 55% পযর্� -- একিট িবশাল বৃি� �েয়াজন হেব।18

19 19

20 
o েসামবােরর ছাড়াও, �মশঃ স�ুিচত হেয় যাওয়া সা�ািহক সময়সূিচেত �েয়াজনীয় কাজগিল 

স�ূণর্ করার জনয্ অপযর্া� কম� আেছ।  
o ে�ািটং কম�েদর লাভ সীিমত, েযেহতু সুপারভাইজাররা জািনেয়িছেলন েয �েয়াজেনর মহূুেতর্  

সাইটগিলেত অনিভ� (এবং িকছুটা দায়ব�তাহীন) ে�ািটং কম�েদর পাঠােনা সহায়ক িছল না।  
• এমনিক কম�েদর সংখয্া যিদ �েয়াজনীয় �ের বৃি� করা হয়, তাহেলও AWS তার �িত�িতগিল পূরণ 

করেব না। 

                                                       
17 রপা�র পিরক�না, েরিসেড� অয্ােসািসেয়শন ে�কফা�, েফ�ঃ. 12, 2020; �পািটর্  ময্ােনজেম� ওয়াকর্ শপ I ও II। 
18 KPMG Roadmap, p. 46; KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, p. 62. 
19 80% এর আেশপােশ থাকা ি�� েরেটর পিরে�ি�েত, এিট উে�খনীয় েয ওভারটাইেমর েরটগিল নতুন কম� িনেয়াগ করার েচেয় েবিশ 

সা�য়কর। 
20 যিদও এরপেরও কম�েদর সংখয্া যেথ� বিৃ� করার �েয়াজন হেত পাের, তেব এটা েখয়াল করা গর�পূণর্ েয এই শতকরা হারিট �ীত 

হেত পাের, েযেহতু COVID-19 এর সমেয় কম�েদর �র পযর্েবি�ত হেয়িছল, েয সমেয় গেড়র েচেয় েবিশ মা�ায় অনপুি�িত িছল। 
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o েদখা িগেয়িছল েয স�য্ায় �সারণ ফল�সূ িছল না। যিদও আিধকািরক নীিতেত বলা হেয়েছ েয 
স�য্ার সমেয় পুেরা উ�য়নিট জেুড় কম�রা েজাড়ায় েজাড়ায় কাজ করেত পােরন, ল�য্ করা 
হেয়িছল েয ত�াবধায়করা শধুমা� ময্ােনজেম� অিফেসর কােছই কাজ করিছেলন এবং 
িনরাপত্তা সং�া� উে�েগর কথা উে�খ কের িবি�ং-এর িভতের কাজ করিছেলন না।  

o Public Policy Lab িলেখেছ েয, AWS “কম�েদর মেধয্ পার�িরক সুস�কর্  ও িব�াস কিমেয় 
িদেয়িছল। ত�াবধায়করা পর�রাগত সময়সূিচেত একসােথ কাজ করেতন, িক� এখন তারা 
মেন কেরন েয তারা এেক অেনয্র িবপরীেত কাজ কেরন; এর পিরণােম িকছু কম� তােদর কােজর 
জনয্ দািয়� �হণ করেছন না এবং পেরর িদেনর ত�াবধায়কেদর জনয্ বাড়িত কাজ েরেখ 
িদে�ন... AWS সময়সূিচেত কাজ করার ফেল ত�াবধায়কেদর বয্ি�গত জীবেন চাপ বৃি� 
েপেয়েছ। িকছু ত�াবধায়ক দীঘর্ কােজর সময় ও তাড়াতািড় কাজ শরর িবষেয় হতাশা �কাশ 
কেরেছন, েযেহতু এটা তােদর পিরবােরর রিটনেক দারণভােব �ভািবত কেরেছ।" 

গেবষণায় েদখা েগেছ েয ত�াবধায়কেদর জনয্ AWS শধু েয আিথর্কভােব অকাযর্কর তাই নয়, এটােক পূণর্রেপ 
অথর্ায়ন করা হেলও এিট িনজ �িত�িতগিল পূণর্ করেত পাের িন। Public Policy Lab সুপািরশ কেরিছল েয 
িবি�ং-িভিত্তক ত�াবধায়কেদর (েকয়ারেটকার J) পর�রাগত সময়সূিচেত িফিরেয় িনেয় যাওয়া েহাক, এবং 
কাজ-িভিত্তক ত�াবধায়কেদর (েকয়ারেটকার G ও X) �িতিদেনর সময়সূিচ 7-3:30 করা েহাক এবং এক স�াহ 
অ�র স�াহ েশেষর ছুিটর িদনগিলেত পিরবতর্ ন করা েহাক। NYCHA এই সুপািরশগিলেক িবেবচনা করেছ; তেব 
HR উে�গ �কাশ কেরেছ েয পর�রাগত সময়সূিচর পছে�র কথা মাথায় েরেখ েকয়ারেটকার X ও G-রা িনেজই 
পদাবনিত ঘিটেয় েকয়ারেটকার J হেত পছ� করেবন। স�ােহর েশেষ ছুিটর িদনগিলেত কাজ করা যিদ 
বাধয্তামলূেকর পিরবেতর্  ঐি�ক হয়, েসই ে�ে� কম�রা স�াহাে�র ধম�য়, িশশর যত্ন, বা অনয্ানয্ সংঘােতর 
কারেণ সামানয্ কম েবতন েপেত পছ� করেত পােরন। ফল�রপ, NYCHA বতর্ মােন এখনও এই সুপািরশগিলর 
িভিত্তেত একিট পাইলেটর পযর্ােলাচনা করেছ। ত�াবধায়কেদর একিট নতুন সময়সূিচেত সিরেয় েদওয়ার জনয্ 
উে�খেযাগয্ িবিনেয়ােগর �েয়াজন হেব। সাফাইমূলক কােজর জনয্ পর�রাগত সময়সূিচর �দিশর্ত লাভগিলেক 
মাথায় েরেখ, NYCHA-েক এখন ত�াবধায়কেদর জনয্ এিট অপসারণ করার তুলনায় েকয়ারেটকার AWS েক 
পিরবতর্ ন করার লাভগিলেক অবশয্ই িবেবচনা করেত হেব।  

চূড়া� রায় িছল েয েকয়ারেটকার AWS কম� ও বািস�া উভেয়র জনয্ই একিট খরচসাধয্ ও ক�কর অনুশীলন 
িছল; তেব পরামশর্দাতার একিট অিতির� পযর্েব�ণ িছল েয কম� ও বািস�ারা উভয়ই জািনেয়িছেলন েয 
র�ণােব�ণ কম�েদর জনয্ AWS েবিশ ভালভােব মানানসই হেব। NYCHA ইিতমেধয্ই AWS-েক �সািরত কের 
র�ণােব�ণ কম�েদর এর আওতায় আনার জনয্ কাজ করেছ, যার শরর তািরখ 2021 এর জানুয়ািরেত 
িনধর্ািরত আেছ। র�ণােব�ণ কম�েদর AWS উেদয্াগিট কমর্রত বািস�ােদরেক স�য্ায় ও স�াহ েশেষর ছুিটর 
িদনগিলেত ইউিনেটর মেধয্ অয্াপেয়�েমে�র সময়সূিচ ি�র করেত স�ম করেব। র�ণােব�ণ কম�েদর AWS ও 
েকয়ারেটকার AWS উেদয্াগগিলর মেধয্ উে�খেযাগয্ পাথর্কয্ আেছ। েকয়ারেটকার AWS এর িবপরীেত, 
েভারেবলায় েকােনা িশ� েনই। এছাড়াও, স�ােহর েশেষ ছুিটর িদনগিলেত েবতেনর 20% পাথর্েকয্র পিরবেতর্  
শিনবাের কমর্রত কম�রা েবতেনর 25% পাথর্কয্ পােবন। রিববাের কমর্রত কম�রা ওভারটাইেমর �মাণ হােরর 
মতই েবতেনর 50% পাথর্কয্ পােবন। েকয়ারেটকার AWS এর অনুরপভােব, AWS সময়সূিচেত থাকা 
র�ণােব�ণ কম�রা একিট AWS িশ�-এ ে��ায় কাজ করার জনয্ একিট এককালীন $1,500 েবানাস পােবন। 

সকাল 8 টা েথেক িবকাল 4:30 েটর পর�রাগত সময়সূিচর অিতির�, র�ণােব�ণ কম�েদর AWS সময়সূিচ I-
এ এক মােস স�ােহর েশেষর দিুট ছুিটর িদন অ�ভুর্ � থাকেব, স�ােহ চারিট কমর্িদবস থাকেব যা সকাল 8:00 টায় 
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শর হয় এবং স�য্া 6:30 টায় েশষ হয়। AWS সময়সূিচ II-েতও এক মােস স�ােহর েশেষর দিুট ছুিটর িদন 
অ�ভুর্ � থাকেব, স�ােহ চারিট কমর্িদবস থাকেব যা সকাল 8:30 টায় শর হয় এবং স�য্া 7:00 টায় েশষ হয়। 
অবেশেষ, AWS সময়সূিচ III-এ �িত িতন স�ােহ মা� একবার স�ােহর েশেষর একিট ছুিটর িদন অ�ভুর্ � থাকেব, 
স�ােহ চারিট কমর্িদবস থাকেব যা 8:00 টায় শর হয় এবং স�য্া 6:30 টায় েশষ হয়। র�ণােব�ণ কম�েদর 
অয্াসাইনেম�-এর �ায় 68% থাকেব সময়সূিচ I ও II-এ, আর 16% থাকেব পর�রাগত সময়সূিচেত। AWS III-
এও 16% থাকেব। সাইট ও িশ�-এর পছ� িনবর্াচন শর হেব 2 নেভ�র 2020 েথেক এবং েশষ হেব 27 নেভ�র 
2020 এ। অিতির� 56 জন র�ণােব�ণ কম�, বা �েতয্ক 2.5 িট উ�য়েনর জনয্ �ায় একজন অিতির� কম�েক 
কম�দেল েযাগ করার পিরক�না আেছ। জরির পিরেষবা িবভােগ (Emergency Services Department, ESD) 
দ'ুজন অিতির� জরির পিরেষবা সহায়কও বরা� করা হেব। পরামশর্দাতার আেরকিট সুপািরশ, ত�াবধান 
বৃি�র জনয্ পিরক�নাগিল বতর্ মােন অধয্য়েনর অধীেন আেছ।  

 �পািটর্  ময্ােনজার ও স�িত্ত-িভিত্তক বােজট ��তকরণ 

NYCHA �পািটর্  ময্ােনজাররা �িতিট উ�য়েন দািয়��া� েনতা, যারা সাইেটর চলিত কমর্পিরচালনা সুিনি�ত 
করার জনয্, হাউিসং অয্ািসে��, �ািরকাল অয্ািসে�� ও েসে�টািরেদর দলগিলর তদারিক কেরন। �পািটর্  
ময্ােনজাররা েরিসেড� িবি�ং সুপািরে�ে��-এর তদারিকও কেরন, িযিন সাইেট সকল র�ণােব�েণর 
কাযর্কলাপ পিরচালনা কেরন। রপা�র পিরক�না েনবারহড মেডেলর একিট �ধান উপাদান হল NYCHA �পািটর্  
ময্ােনজারেদর তােদর সাইটগিলেক কাযর্করভােব পিরচালনা করার জনয্ �েয়াজনীয় উপকরণ ও সং�ানগিল 
�দান করা, এবং বািস�ােদর ও স�িত্তিটর েসরা �ােথর্ বা�ব সমেয় িস�া� েনওয়ার জনয্ �মতা �দান করা।   

 
স�িত্ত বয্ব�াপনা অিফেসর কাঠােমািট গর�পূণর্, েযেহতু NYCHA বািস�ােদর জনয্ পিরেষবা �দােনর এিট 
একিট �ধান �ান। পিরেষবা �দােনর উ�িত করার একিট �ধান িবষয় হল �পািটর্  ময্ােনজারেদর তােদর 
উ�য়নগিলর ওপের আরও েবিশ মািলকানা থাকার জনয্ �মতা �দান করা।   
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"মািলকানা"র একিট অতয্াবশয্ক অংশ হল স�িত্ত-পযর্ােয়র বােজেটর ওপের একিট যুি�যু� মা�ায় জিড়ত থাকা 
ও িনয়�ণ। �পািটর্  ময্ােনজারেদর তােদর স�িত্তর বােজট ��তকরণ ও পিরচালনার জনয্ আরও ভালভােব 
�িশ�ণ েদওয়া ও �মতা �দান করার জনয্ NYCHA স�িত্ত-িভিত্তক বােজট ��তকরণ �ি�য়ােক মজবুত 
করেছ। বতর্ মান �ি�য়ায় �পািটর্  ময্ােনজারেদরেক অথর্ায়েনর অনুেরাধগিল বেরা অিফেসর কােছ জমা িদেত হয় 
এবং শধুমা� বেরা �ারা অনুেমািদত অনুেরাধগিলেকই বােজেট চূড়া� অ�ভুর্ ি�র জনয্ অপােরশ� েনতৃ� কতৃর্ ক 
িবেবচনা করা হেয়েছ।  

NYCHA পরামশর্ পিরেষবা �দান করা এবং NYCHA-েক HUD-এর স�িত্ত বয্ব�াপনার আবশয্কতাগিল 
বা�বািয়ত করার ে�ে� সহায়তার জনয্ BDO PHA Finance-েক যু� কেরেছ। এই লে�য্, 2020 ও 2021 
চলাকালীন �পািটর্  ময্ােনজাররা েমৗিলক ও উ�ত বােজিটং-এর ধারণাগিল, েজনােরল েলজার অয্াকাউ� 
�াকচার, আিথর্ক িরেপািটর্ ং-এর উকরণগিলর কাযর্করী বয্বহার এবং HUD স�িত্ত বয্ব�াপনার ধারণাগিলর 
ওপের �িশ�ণ পােবন। 2021 এর বােজট ৈতির করা এবং পাঁচ বছেরর কমর্ পিরক�না িদেয় শর কের, �পািটর্  
ময্ােনজাররা তােদর িনজ িনজ স�িত্তর জনয্ বােজট ৈতির করায় একিট অ�ণী ভূিমকা পালন করেবন। 
সুিনিদর্�ভােব, �পািটর্  ময্ােনজাররা উ�য়ন-পিরচািলত চুি�, সরবরাহ, উপকরণ ও অনয্ানয্ বয্ি�গত ছাড়া 
অনয্ানয্ পিরেষবার (Other Than Personal Services, OTPS) অথর্ায়েনর জনয্ তােদর অনুেরাধগিল সরাসির 
অপােরশ� েনতৃে�র কােছ িবেবচনার জনয্ জমা েদেবন। এই নতুন "উে�া" প�ািট NYCHA-েক আরও 
কেঠারভােব HUD স�িত্ত বয্ব�াপনার আবশয্কতাগিল েমেন চলার অনুমিত েদেব (যা 24 CFR 990 এ 
েকািডফাই করা হেয়েছ), স�িত্তর বােজেটর ওপের আরও েবিশ �ানীয় িনয়�ণ �দান করেব এবং সেবর্াপির 
সুিনি�ত করেব েয NYCHA-এর বািস�ােদর আরও ভালভােব পিরেষবা েদওয়া হয়।  

বােজট �ি�য়ায় �পািটর্  ময্ােনজারেদর অ�ভুর্ � করা এবং দ� েপশার (Skilled Trades) মেতা অনয্ানয্ 
িবভাগগিল, যারা স�িত্ত-িভিত্তক বােজট ��তকরেণর িভিত্তগিলেক আিল�ন করার জনয্ স�িত্তগিলেক 
পিরেষবা েদয়, েসগিলেক রপা�িরত করার জনয্ NYCHA একিট পযর্ায়�িমক প�া বয্বহার করেব।  

পযর্ায় I অ�গিত ও ল�য্ 

�াথিমক পযর্ােয়, �পািটর্  ময্ােনজাররা �িতিট স�িত্তেক পিরচালনা করার জনয্ আরও েবিশ কের একিট 
"মািলকানা"র প�া �হণ করেত শর করেবন। র�ণােব�ণ সাম�ী ও চুি�গিলর জনয্ সুিনিদর্� বােজট 
েরসপি�িবিলিট �প (Budget Responsibility Group, BRG)-এর লাইন আইেটমগিলর জনয্ বােজেটর অথর্রািশ 
�দান করার ে�ে� এখন �পািটর্  ময্ােনজারেদর অ�ভুর্ � করা হেব। BRG লাইন আইেটমগিলেত একিট সম�ীভূত 
বােজট থাকেব, িক� বােজট িবভােগর সে� BRG লাইন আইেটমগিলর মেধয্ বােজেটর অথর্রািশর ে�ে� সহায়তা 
করার জনয্ এটা �পািটর্  ময্ােনজারেদর মুখয্ দািয়� হেব। NYCHA ইিতমেধয্ই সকল �পািটর্  ময্ােনজারেক নতুন 
বােজট �ি�য়া ও �যুি�গত আবশয্কতাগিলর ওপের �িশ�ণ িদেয়েছ। �াথিমক �িশ�েণর েসশনগিলেত 
অংশ�হণকারী �পািটর্  ময্ােনজার ও কম�েদর আমরা সমী�া কেরিছলাম এবং েদেখিছলাম েয: 

• 68% জবাব িদেয়িছেলন েয তােদর GL অয্াকাউ� �াকচােরর িবষেয় ভাল ধারণা আেছ 
• 75% জবাব িদেয়িছেলন েয তােদর িডসি�শনাির অয্াকাউ�-এর িবষেয় ভাল ধারণা আেছ 
• 80% জবাব িদেয়িছেলন েয তারা জােনন েয তােদর বােজট িলেয়জন েক 
• 67% জািনেয়িছেলন েয FPAD �িশ�ণ অনুসরণ করা সহজ িছল 
• 72% জবাব িদেয়িছেলন েয তােদর বােজট অনুেরাধ �িব� করার জনয্ েয তথয্ �েয়াজন িছল তা 

তােদর কােছ িছল 
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সকল �পািটর্  ময্ােনজার তােদর 2021 বােজেটর অনুেরাধগিল আমােদর মধয্-অে�াবেরর সময়সীমার আেগই, 
অনুেরাধ অনযুায়ী FPAD েডটােবেস জমা িদেয়িছেলন। এটা হওয়ার জনয্ বােজট িলেয়জন েডটােবস �যুি� এবং 
অনুেরাধিটর িবষয়ব� উভেয়র ওপেরই �েতয্ক �পািটর্  ময্ােনজারেক 1:1 সহায়তা �দান কেরিছেলন। 
�িশ�ণিটর পের, বােজট িলেয়জনরা একিট অনুসরণমূলক িমিটং ি�র করার জনয্ �েতয্ক �পািটর্  ময্ােনজারেদর 
সে� সি�য়ভােব েযাগােযাগ কেরিছেলন। বােজট িলেয়জনরা �েতয্ক �পািটর্  ময্ােনজােরর সে� অ�তঃ একবার 
সা�াৎ কেরিছেলন, িক� েডটােবেসর সােথ �পািটর্  ময্ােনজারেদর অপিরিচিতেক কািটেয় ওঠার জনয্ এবং তােদর 
বােজেটর অনুেরাধগিল ��ত করেত সাহাযয্ করার জনয্ �ায়ই একািধক িমিটং-এর �েয়াজন হেয়িছল। 

সুিনিদর্� কােজর আেদেশর ি�য়াকলােপ �িতি�য়ার সময় বৃি� করার জনয্, NYCHA বেরার পিরবেতর্  অ�লিট 
েথেক ি�ল্ ড ে�ডস িনেয়ািজত করেত চায়। FY 2021 চলাকালীন স�ূণর্ করেত হেব এমন একিট সুপািরশকৃত 
দীঘর্কালীন ল�য্ হল েনবারহড বা �পািটর্ র �ের অবি�ত হওয়ার জনয্ ি�ল্ ড ে�ডস-এর একিট মেডিলং স�ূণর্ 
করা, যা ওপের আেলািচত পাইলেটর সােথ সাম�সয্পূণর্। �ািফং-এর জনয্ পযর্া� সং�ানগিল উপলভয্ আেছ িকনা 
এবং স�িত্তেত পূণর্ সমেয়র দ� েপশার কম� রাখার জনয্ পযর্া� কােজর আেদশ আেছ িকনা এই দিুটর ওপেরই তা 
িনভর্ র করেব। অনুমান করা লাভগিলর অ�ভুর্ � হল কােজর আেদেশর �িত উ�ততর �িতি�য়ার সময় এবং 
খরচ সা�য়। এিট স�িত্ত বয্ব�াপনার আবশয্কতাগিলর ে�ে� ৈবিশ�য্মূলক। ি�ল্ ড ে�ডেসর মেডিলং-এ 
অ�ভুর্ � হেত পাের ি�ল্ ড ে�ডস-েক কীভােব িনেয়ািজত করেত হেব তার কেয়কিট িবিভ�তা, এছাড়াও পিরবার, 
বয়� বয্ি� এবং িবিভ� ধরেনর ইউিনটগিলর একিট �িতিনিধ�কারী নমুনা।   

পযর্ায় II এর ল�য্ 

FY 2022 বােজট বছেরর জনয্ ��িত িহেসেব, FY 2021-এ NYCHA স�িত্ত বয্ব�াপনা মেডলেক �সািরত করা 
চািলেয় যােব। এেত অ�ভুর্ � হেব �পািটর্  ময্ােনজারেদর জনয্ স�িত্তর কমর্পিরচালনা এবং স�িত্ত-িভিত্তক বােজট 
��তকরণ ও আিথর্ক িববৃিতগিলর ধারণার ওপের অিতির� �িশ�ণ �দান করা। এছাড়াও, NYCHA বতর্ মান 
খরচ বরা� করার প�িতিট পযর্ােলাচনা করেব এবং পিরেষবার-জনয্-ফী চাজর্ গিলর উ�িত করার জনয্ একিট 
বা�বায়ন পিরক�না ��ত করেব। খরচ বরা�করণ একিট এেজি�েক যুি�যু� িভিত্তেত অ�তয্� খরচগিল 
বরা� করেত েদয়। একিট খরচ বরা� করার পিরক�নার পিরবেতর্  অথবা ওভার-েহড খরচগিল পুনর�ার 
করার জনয্ একিট পিরেষবার-জনয্-ফী বয্বহার করা হয়, যা 24 CFR 990, সাব-পাটর্  H অনুযায়ী িনিদর্� 
কাযর্কলাপগিলর জনয্ �েয়াজনীয়।   

 িবক� বয্ব�াপনার পছ� 

কেয়কিট �ু�তর NYCHA উ�য়ন বতর্ মােন েবসরকাির বয্ব�াপনা সং�ার �ারা পিরচািলত হয়। নতুন েনবারহড 
মেডেলর অধীেন, এই সং�াগিল তােদর চুি�র শতর্ াবলীর অধীেন এই উ�য়নগিলেক পিরচালনা করা চািলেয় যােব, 
িক� অ�লিটর জনয্ দািয়�শীল েনবারহড িডের�েরর কােছ িরেপাটর্  করেব, িযিন েসই সাইটগিলেক তদারিক 
করেবন এবং সমসয্াগিল ওপেরর কতৃর্ প�েক জানােবন। NYCHA স�িত্তগিলর েবসরকাির বয্ব�াপনার 
সুেযাগগিল অে�ষণ করা চািলেয় যােব, েযেহতু এটা আমােদর মােপর চয্ােল�গিলর েমাকািবলা করার একিট উপায় 
�দান কের। আমরা কাযর্েকৗশলগত স�িত্তগিলেক বা কেয়কিট স�িত্তর একিট সমি�েক েবসরকাির 
বয্ব�াপনার সুেযােগর জনয্ মূলয্ায়ন করব। েয েকােনা নতুন েবসরকাির বয্ব�াপনা চুি�র জনয্ সং�াগিলেক 
িনজ িনজ েনবারহড িডের�েরর কােছ িরেপাটর্  করেত হেব।  
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HUD-এর 24 CFR § 964.225 (b) এর অধীেন, সকল আবাসন কতৃর্ প� "HA-এর সে� একিট বয্ব�াপনা চুি�েত 
�েবশ করেত আ�হী আবািসক বয্ব�াপনা কেপর্ােরশনগিলেক পূণর্রেপ ও গরতরভােব িবেবচনা করেব।" �ানীয় 
স�িত্ত বয্ব�াপনা এবং জীবেনর গণমান সং�া� িবষয়গিলেক উে�শ করার ে�ে� বািস�ােদর একিট সি�য় 
ভূিমকা থাকা উিচত। আবািসক বয্ব�াপনা কেপর্ােরশন (Resident Management Corporations, RMC) গঠন 
করেত আ�হী আবািসক েনতােদর জনয্ NYCHA সহায়তা অে�ষণ করেব। 1990 এর দশেকর মধয্ভাগ েথেক 
HUD িনয়মাবলীর অধীেন RMC-গিলেক অনুমিত েদওয়া হেয়েছ। ঐিতহািসকভােব, RMC-গিল েসই সকল শহের 
�িত�িত �দশর্ন কের িন েযখােন এই প�ািট বা�বািয়ত করা হেয়িছল। তেব RMC-এর সাইটগিলেত স�িত্তর 
অব�া �ায়ই সমসয্াজনক িছল এবং এত েবিশ দদুর্শা�� িছল েয েসই ইউিনটগিলেক র�ণােব�ণ করেত েয 
েকােনা �পািটর্  ময্ােনজারই সমসয্ায় পড়েতন। RMC-গিলর অতীত ইিতহাস যাই েহাক, েয সকল স�িত্তর 
পুনবর্াসন করা, পুনরায় মলূধন েযাগ করা এবং হাউিসং ি�জােভর্ শন �াে�র মাধয্েম ধারা 8 �য্াটফমর্-এ রপা�র 
করা হেয়েছ েসগিলর জনয্ স�িত্ত বয্ব�াপনার কাঠােমােত NYCHA একিট িবক� িহেসেব এই মেডলিট অে�ষণ 
করেব।20

21 েয বািস�ারা এই িবক�িট চাইেছন তােদর সমথর্েন, এবং বািস�ােদর �মতা �দান ও কমর্িনেয়ােগর 
জনয্ সুেযাগ ৈতির করার িনিরেখ RMC-গিলর স�াবনার �ীকৃিত �রপ, আবািসক বয্ব�াপনা কেপর্ােরশনগিল 
ৈতির হওয়ার সােথ সােথ NYCHA তােদর সবগিলেক যথাযথভােব িবেবচনা করা চািলেয় যােব।  

 �িমক ও সি�িলতভােব দরাদির  

NYCHA-এর কম�দেলর অিধকাংশই ইউিনয়েনর সােথ যু� �িমক, এবং কম�েদর মেধয্ মা� 3.5%-েক 
ময্ােনজািরয়াল িহেসেব ে�িণভু� করা হয়। কম�দেলর �ায় 70%-এর �িতিনিধ� কের ই�ারনয্াশনাল �াদারহড 
অফ িটম�াসর্ (িসিটবয্াপী এবং HA ইউিনক) এবং অনয্ আনুমািনক 12%-এর �িতিনিধ� কের িবিভ� DC37 
টাইেটলগিল। জনু 2020-েত, NYCHA সি�িলতভােব পুনরায় দরাদিরর জনয্ সুেযাগগিল পযর্ােলাচনা করেত 
একিট �িমক বয্ব�াপনা সং�া Littler Mendelson-েক যু� কেরিছল, যােত কােজর িনয়ম ও অনয্ানয্ 
উৎপাদনশীলতার স�য়গিল অজর্ ন করা যায়। কেথাপকথন চলেছ িক� স�াবয্ ছাঁটাইেয়র �সে� িসিটর চলিত 
কেথাপকথনগিলর কারেণ তা জিটল। NYCHA �ীকার কের েয HUD চুি�র অনুে�দ 64(b) এর অধীেন HUD 
ইউিনয়েনর চুি�গিল রদ করেত পাের। NYCHA ইউিনয়েনর েনতৃে�র সে� দরাদির ও আেলাচনা করা চািলেয় 
যােব এবং অ�ািধকারমূলক পিরবতর্ নগিল করার জনয্ যুি�যু� �েচ�া করেব, েযমন নতুন টাইেটল কাঠােমা যা 
আরও �শ� কতর্ বয্, স�য্ায় ও স�ােহর েশেষর ছুিটর িদেন অিতির� কােজর িশফট এবং কােজর িনয়েমর 
অনয্ানয্ পিরবতর্ নগিল। 

 পাবিলক হাউিজং েটনয্াি� অয্াডিমিনে�শন 

2020 এর �থমিদেক, NYCHA পাবিলক হাউিজং েটনয্াি� অয্াডিমিনে�শন (Public Housing Tenancy 
Administration, PHTA) এর অিফস ৈতির কেরিছল, যা আেবদন ও ভাড়া�� পিরচালনার ওপের কমর্রত 
পূবর্বত� দলগিলেক যু� কেরিছল। PHTA সবর্জনীন আবাসেনর অেপ�াতািলকা বয্ব�াপনা ও আেবদনগিলর 
ওপের কাযর্েকৗশলগত িনেদর্শনা ও নজরদাির �দান কের; কমর্সূিচর নীিতেক রপায়ন কের; লীজ বলবৎকরেণর 
কাযর্কলাপগিলর তদারিক কের; এবং পিরেষবা �দান ও বািড়ওয়ালা িহেসেব NYCHA-এর কাযর্কািরতার উ�িত 
করার জনয্ �ধান উেদয্াগগিলর বা�বায়ন পিরচালনা কের।   

                                                       
21 ধারা 8 এর অধীেন RMC-গিলেক অে�ষণ করার জনয্ েকােনা িবিধব� আবশয্কতা না থাকেলও, NYCHA  
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নতুন েনবারহড মেডেলর সমথর্েন, PHTA বািস�ােদর অিভ�তার উ�িত করার জনয্ এবং স�িত্ত বয্ব�াপনার 
�ের �শাসিনক েবাঝা লাঘব করার জনয্ িবিভ� ধরেনর নীিত ও �ি�য়া বধর্েনর ওপের কাজ করেছ। 

PHTA-এর অধীেন িতনিট িবভাগ হল: 

আেবদন ও ভাড়া�� পিরচালনা িবভাগ (Applications and Tenancy Administration Department, 
ATAD), যা সরকাির আবাসেনর অেপ�া তািলকা এবং আেবদন ও �ানা�েরর কাযর্কলাপগিল পিরচালনার জনয্ 
দািয়�শীল। এর অ�ভুর্ � হল:  

• ভাড়া�� িনবর্াচন ও অয্াসাইনেম� পিরক�না বজায় রাখা ও পিরচালনা করা 
• আেবদনকারীেদর েযাগয্তা িনধর্ারণ করা; এবং আেবদনকারী ও পিরবােরর নতুন সদসয্েদর বাছাই 

করা 
• সরকাির আবাসন হ�া�রগিল �ি�য়া করা  
• যথাসমেয় হ�া�র সুিনি�ত করার জনয্, খািল থাকা স�িত্ত এবং ভাড়ার েরােলর অ�গর্ত ও বিহগর্ত 

অয্াপাটর্ েম�গিলর ওপের নজর রাখা 
 

বয্ব�াপনা পিরেষবা িবভাগ, যা লীজ বলবৎকরেণর কাযর্কলাপগিলর তদারিক করার �ারা স�িত্ত 
বয্ব�াপনােক সহায়তা কের এবং নীিতর িবকাশ ও বা�বায়েনর ওপের মেনােযাগ েদয়। িবভাগিটেত কেয়কিট 
ি�য়াগত ে�� আেছ: 

ভাড়া�� পিরচালনার অিফস (Office of Tenancy Administration, OTA) - OTA �াপন করা হেয়িছল 
Escalera ও Tyson/Randolph স�িত আেদেশর �িতি�য়ায়। িনরাময়েযাগয্ লংঘেনর ঘটনাগিলেক উে�শ 
করার ে�ে� েযখােন স�ব হয়, সহায়তা করার জনয্ OTA সমা� করা ও অিভেযােগর ঘটনাগিলেক িনিবড়ভােব 
পযর্ােলাচনা কের, এবং সুিনি�ত কের েয সকল ঘটনার সে� সহায়ক নিথপ� জমা েদওয়া হয় যা অবশয্ই আইন 
িবভােগর কােছ পাঠােত হেব। OTA েবাডর্  �ারা সমা� করা সবগিল েকেসর জনয্ও আইিন পদে�েপর অব�া 
পযর্েব�ণ কের। 
 
সরকাির আবাসেন যুি�স�ত বাস�ান সম�য়কারী (Public Housing Reasonable Accommodations 
Coordinator, PHRAC) – PHRAC যুি�স�ত বাস�ােনর এমন অনুেরাধগিল পযর্ােলাচনা কের যা স�িত্ত 
বয্ব�াপনা �ারা অনুেমািদত নয়। PHRAC একিট িনধর্ারণ করার জনয্ �েয়াজনীয় েয েকােনা অিতির� তথয্ 
পাওয়ার জনয্ কাজ কের। PHRAC একিট আ�ঃিবভাগীয় �ি�য়ার মেধয্ িদেয় কাজ ক'ের িনধর্ারণ কের েয 
বাস�ানিট অনুেমাদন করা উিচত িকনা, তােদর িস�াে�র িবষেয় এবং যিদ �েযাজয্ হয়, বাস�ানিট কীভােব 
বা�বািয়ত করেত হয় েসই িবষেয় স�িত্ত বয্ব�াপনােক অবিহত কের।  
 
সরকাির আবাসেনর ভাড়া�� নীিত ইউিনট (Public Housing Tenancy Policy Unit, PHTPU) - দখল��, 
ভাড়ার িহসাব, ভাড়া সং�হ, এবং ভাড়া�� সমা� করা ও অিভেযােগর সােথ স�িকর্ ত ভাড়া�� নীিতর িবষেয় 
PHTPU িবষয়ব�র িবেশষ� িহেসেব কাজ কের এবং নতুন নীিত রপায়েনর ওপের মেনােযাগ েদয়। দলিট েসরা 
কাযর্াভয্াসগিল �হণ কের এবং �যুি�গত সমাধানগিল �েয়াগ কের িবদয্মান নীিত ও �ি�য়াগিলেক আধুিনক ও 
সুিবনয্� করার লে�য্ও কাজ কের। 
 
সরকাির আবাসেনর ভাড়া�� সং�া� কমর্পিরচালনা িবভাগ (Public Housing Tenancy 
Operations Department) যা িন�িলিখত িতনিট ইউিনট িনেয় গিঠত:  
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আবাসন আদালত ইউিনট (Housing Court Unit, HCU) - HCU একিট পাইলট কমর্সূিচ যার ল�য্ হল 
আদালেতর মামলার ��িত এবং �কিলন, কুই� ও �য্ােটন আইলয্া�-এর জনয্ বািড়ওয়ালা ও ভাড়ােট 
আদালেতর কাযর্ধারায় সশরীের উপি�িতগিলেক েক�ীভূত করার �ারা স�িত্ত বয্ব�াপনার ওপর েথেক 
�শাসিনক ভার লাঘব করা। আমরা আইন িবভােগর সে� সরাসির কাজ করার জনয্ এই ইউিনটেক �সািরত 
করব এবং এই িবভাগগিলেক েনবারহড মেডল-এর সে� সাম�সয্পূণর্ করব। এই পিরবতর্ নিট ভাড়া সং�েহর 
উ�িত করেব, লীজ সং�া� নীিত ও কাযর্�ণালীগিলর স�িতপূণর্ �েয়াগ সুিনি�ত করেব এবং আদালেত উপি�িত 
কমােব। 
 
কম আেয়র আবাসেনর টয্া� ে�িডট (Low Income Housing Tax Credit, LIHTC) ইউিনট - NYCHA �ারা 
LIHTC কমর্সূিচ েমেন চলা পযর্েব�ণ করার জনয্ LIHTC ইউিনট দািয়�শীল। ইউিনটিট LLC1 েপাটর্ েফািলওেক 
তদারিক ও সহায়তা পিরেষবা �দান কের। ইউিনটিট LIHTC নীিতর সােথ অনবুিতর্ তা সুিনি�ত করার জনয্, 
ইউিনেটর ভাড়া এবং বাৎসিরক পুনঃ�তয্য়েনর মেতা িবিভ� কাজগিলেত কম�েদর িনেদর্শনা �দান কের। 
ইউিনটিট LIHTC িরেপাটর্  করার আবশয্কতাগিলর জনয্ িবিনেয়াগকারী এবং NYCHA-এর অংশীদার HDC-এর 
মেধয্ একিট সংেযাগ িহেসেবও কাজ কের, এবং িবিভ� অিডেটর সম�য়কারীর সে� সহেযািগতায় কাজ কের।  
 
RAD/PACT পিরবতর্ ন ইউিনট – এই ইউিনটিট স�িত্ত বয্ব�াপনার কাযর্কলাপগিলেত সম�য় সাধন কের যােত 
সুিনি�ত করা যায় েয িরেয়ল এে�ট ও উ�য়ন িবভাগ, কমর্পিরচালনা/স�িত্ত বয্ব�াপনা িবভাগ ও লীজ েদওয়া 
আবাসন িবভােগর সে� সহেযািগতায় কাজ করার �ারা পিরবতর্ নগিল সফল হয়, এছাড়াও ে�ািজং-এর সােথ 
স�িকর্ ত সম� কাজ স�ূণর্ করার জনয্ NYCHA এর িবিভ� িবভােগর মেধয্ সংেযাগ ৈতির কের।  
 
বািষর্ক পুনঃ�তয্য়ন – NYCHA-এর বািষর্ক পুনঃ�তয্য়ন (বািষর্ক পযর্ােলাচনা) �ি�য়ািট �িতিট স�িত্ত 
বয্ব�াপনা অিফেস আবাসন সহায়কেদর �ারা স�� হয়; তেব �ি�য়া ও নীিতিটর অেনকটাই PHTA অিফেসর 
িভতের ি�র করা হয়। NYCHA 2017 এ একিট নতুন অনলাইন পুনঃ�তয্য়ন �ি�য়া বা�বািয়ত কেরিছল। 
তারপর েথেক বািস�া ও কম�েদর কাছ েথেক বয্ব�ািট স�ে� একািধক অিভেযাগ পাওয়া েগেছ। বািস�া ও 
কম�রা উভয়ই বয্ব�ািটর মেধয্ িদেয় এগেনােক কিঠন মেন কেরিছেলন, যার পিরণােম ভুলভােব ভাড়া গণনা 
হেয়িছল। এছাড়াও, �ি�য়ািটর অসুিবধাগিলর ফেল NYCHA �ি�য়াকরেণ েদির হেয়িছল যার ফেল সং�ািট 
মািসক 95% PIC জমা েদওয়ার হােরর ল�য্ পূণর্ করার জনয্ HUD-এর আবশয্কতািট েমেন চলেত পাের িন। 

জানুয়ারী 2020-েত NYCHA অথর্ৈনিতক সুেযাগসুিবধা িবষয়ক েময়েরর অিফস (Mayor’s Office of 
Economic Opportunity)-এর কাছ েথেক সািভর্ স িডজাইন �ুিডওর (Service Design Studio, SDS) সে� 
একিট ে�ােজ�-এর সূচনা কেরিছল। SDS কােজর বয্াি�িট বািস�া ও কম�রা উভয়ই কীভােব এই �ি�য়ার সােথ 
সফল হেত পােরন তার ওপের মেনােযাগ িদেয়িছল। গেবষণািট দিুট মূল �ে�র ওপের মেনােযাগ িদেয়িছল:  

1. আমরা �ি�য়ািটেক সুিবনয্� করার জনয্ ভাড়া পুনঃ�তয্য়েনর িবষেয় বািস�ােদর উে�গগিল কীভােব 
সনা� করেত পাির এবং এমন সং�ানগিল ৈতির করেত পাির যা েবাঝা দরূ কের এবং যথাসমেয় 
নবীকরেণ উৎসাহ িদেত পাির? 

2. ভাড়া পুনঃ�তয্য়েনর মাধয্েম বািস�ােদর আরও ভালভােব িনেদর্শনা েদওয়ার জনয্ আমরা কীভােব 
আবাসন সহায়কেদর �েয়াজনীয় সহায়তা, উপকরণ ও ��তা �দান করেত পাির এবং এেজি�র মািসক 
95% PIC জমা েদওয়ার হােরর ল�য্ দ�তার সােথ পূরণ করেত পাির? 
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SDS এর সােথ অংশ�হণ েথেক আবাসন সহায়ক ও বািস�ােদর জনয্ এবং উভয় প�ই েয �যুি� বয্বহার কের 
তার জনয্ �ি�য়ািটর উ�িত করার ওপের মেনািনেবশকারী সুপািরশগিল পাওয়া িগেয়িছল। সুপািরশগিলর পূণর্ 
তািলকািটর জনয্, অনু�হ কের পিরিশ� B েদখুন। আবাসন সহায়কেদর জনয্ সুপািরশগিল েক�ীয় অিফস এবং 
আবাসন উ�য়ন সাইটগিলর মেধয্ আস�ন গেড় েতালা, িশ�া িবকাশ ও দায়ব�তার ওপের মেনােযাগ েদওয়া, 
ভূিমকািটর ল�য্গিলর েফাকাস পুনঃি�র করা এবং কােজর ভারেক েসই অনযুায়ী িবনয্� করার ওপের মেনােযাগ 
েদয়। NYCHA আবাসন সহায়কেদর সািবর্ক কােজর ভার কমােনােক অ�ািধকার েদেব, যার মেধয্ অ�ভুর্ � হল:  

1. আধুিনকীকরেণর মাধয্েম আবাসেনর সুেযাগ আইন (Housing Opportunities Through 
Modernization Act, HOTMA) এর সােথ সংি�� নীিতগত পিরবতর্ নগিল বা�বািয়ত করার মাধয্েম 
বািষর্ক পযর্ােলাচনার েপৗনঃপুিনকতা কমােনার �ারা; এবং 

2. আবাসন আদালত ইউিনট পাইলটেক �সািরত করার �ারা। পাইলট কমর্সূিচিট 2019 এর মােচর্  �কিলন, 
কুই� ও �য্ােটন আইলয্া�-এর বেরাগিলেত আর� করা হেয়িছল, যা েমাট 15 জন আবাসন সহায়কেক 
কােজ লািগেয়িছল। ইউিনটিট িকংস ও কুই� কাউি� েকাটর্ , েরডহক ও �য্ােটন আইলয্া� কিমউিনিট 
জাি�স েস�ােরর সম� কাজকমর্, তৎসহ সংি�� বয্াক-অিফেসর কাজকমর্গিল পিরচালনা কেরেছ। 
বািড়ওয়ালা ও ভাড়ােট আদালেতর সময়সূিচেত সহায়তা করার জনয্, পাঁচিট বেরার সবগিলেত আবাসন 
আদালেত মামলার সােথ সংি�� �ি�য়াগিলেক সুিবনয্� করার জনয্ এিটেক েনবারহড মেডল-এর সে� 
স�িতপূণর্ কের আমরা আবাসন আদালত ইউিনটিট �সািরত করার পিরক�না কেরিছ। 

আমরা এটাও �ীকার কির েয আবাসন সহায়েকর ভূিমকায় অ�িনর্িহত েটনশন আেছ, েযেহতু বািস�ােদরেক 
তােদর ভাড়া�ে�র িবিভ� িদকগিলর মেধয্ িদেয় এেগােত সাহাযয্ করার জনয্ কম�রা �ায়ই তােদর বািড়ওয়ালা 
বয্ব�াপনার মূল কাজকমর্গিলেক অিত�ম কের �সািরত করেত বাধয্ হন। কম�রা �ায়ই অনুভব কেরন েয তারা 
"সমাজ কম�র" ভূিমকায় কাজ করেছন। উভয় িবভাগেক আরও ভালভােব পিরেষবা েদওয়ার জনয্ ভূিমকািটর 
পিরক�না করেত, আবাসন সহায়কেদর সে� একিট নতুন আেলাচনার �েয়াজন আেছ। উ�য়নগিল বয্াপী 
কাযর্স�াদেনর উ�িত করেত, েসরা কাযর্াভয্াসগিল আদান�দান করা ও চয্ােল�গিলেক দরূ করার জনয্ �পািটর্  
ময্ােনজারেদর অবশয্ই জিড়ত হেত হেব। উ�য়নগিলর মেধয্ পার�িরক িশ�ালাভ সাইটগিলর মেধয্ সংেযাগেক 
আনু�ািনক রপ িদেত পাের এবং আস�নশীল নীিতর বয্াখয্া ও বা�বায়ন বৃি� করেত পাের।  
বািস�ােদর অিভ�তােক উ�ত করার সুপািরশগিলেত জিড়ত আেছ বৃি��া� অিভগময্তা ও ��তার মাধয্েম 
�ি�য়ািটেত �িনভর্ রতার উ�িত করা। েয বািস�ারা SDS গেবষণায় অংশ�হণ কেরিছেলন তারা অনুভব 
কেরিছেলন েয �ি�য়ািট অপিরিচত, অনয্াযয্ ও গরভার হওয়ার কারেণ তােদর িবরে� "অেনক অসুিবধা 
িছল"। NYCHA-এর একিট অ�ািধকার হল, সাধারণ সং�াগিলর ওপের তথয্, কীভােব তথয্ বয্বহার করা হয় 
তার বয্াখয্া, এবং বািস�ারা েকাথায় �� িজ�াসা করেত পােরন তার সু�� িনেদর্শনা অ�ভুর্ � করার মাধয্েম, 
বািস�ােদর জনয্ ভাড়ার িহসাব করার �ি�য়ািট ��ভােব �াপন করা। �েয়াজনীয় ডকুেমে�শেনর পিরমাণেক 
সুিবনয্� করা এবং অ�েয়াজনীয় অয্ালামর্ কমােনার জনয্ েযাগােযােগর উ�িত করার �ারা NYCHA বািষর্ক 
পুনঃ�তয্য়েনর েবাঝা �াস করেব। এছাড়াও, আমরা �ীকার কির েয আবাসন সহায়ক ও বািস�ােদর কখনও 
কখনও অিতির� সহায়তার �েয়াজন হেত পাের, তাই NYCHA জনসমােজর অংশীদারেদর িবদয্মান েনটওয়াকর্ -
েক আরও উ�ত করার অিভ�ায় রােখ এবং সুিনি�ত করেত চায় েয সকল উ�য়েনর সাইটগিল অবগত আেছ েয 
কখন, কীভােব ও কারা েরফারাল েনটওয়াকর্ -এ আেছ। আমরা এটাও �ীকার কির েয িকছু বািস�ার এখনও 
বয্ি�গত িডভাইসগিলেত অথবা িনরাপদ ও সুরি�ত সবর্জনীন িডভাইসগিলেত অয্াে�স দরকার হয়। NYCHA 
িকয়�গিলর উ�িত করেব যােত বািস�ােদর েগাপনীয়তা সুিনি�ত করা যায়, িডিজটাল ভয্ানগিলর অয্াে�স ও 
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সহজলভয্তা বিৃ� করেব, এবং বািস�ােদর জনয্ অিতির� টাচপেয়� ৈতির করার জনয্ বািহয্ক সহেযাগীেদর সে� 
কাজ করেব। 

সুপািরশগিলর চূড়া� ে�ণীিট ইেপাটর্ ােলর ওপের মেনােযাগ েদয় যা বািষর্ক পযর্ােলাচনার জনয্ বয্বহৃত হয়। 
�াথিমক গেবষণা েথেক পাওয়া তেথয্র িভিত্তেত, NYCHA SDS এর সােথ সহেযািগতায় কাজ আর� করার 
অনুেমাদন িদেয়িছল যােত ইেপাটর্ াল-এর জনয্ একিট উ�ত িডজাইন �ি�য়া শর করা যায়। NYCHA-এর তথয্ 
�যুি� (IT) িটম ইেপাটর্ াল ি�ক-� অিভ�তােক উ�ত করার জনয্ SDS ও PHTA িটেমর সে� কাজ করেছ। 
আমরা আশা কির েয িডেস�র 2020 ধের িডজাইন অবয্াহত থাকেব এবং তারপের েফ�য়াির 2021 পযর্� 
বািস�া ও কম�েদর সে� ইউজার েটি�ং শর হেব। অ�ািধকার হল মাচর্  2021 এ নতুন ইেপাটর্ াল ি�েনর সূচনা 
করা, যােত ৈ�মািসক পুনঃ�তয্য়েনর সে� স�িতপূণর্ করা যায়।  

 কািরগির পিরেষবা দল 

HUD চুি� েমেন চলার জনয্, আমরা একিট েক�ীয় সাংগঠিনক মূলনীিতেক েক� কের সি�য়ভােব পুনঃসংগিঠত 
হি� - NYCHA-েক অবশয্ই বয্থর্তার সােথ বয্� থাকেত হেব এবং ছয়িট েক�ীয় �ে�র ে�ে�র মেধয্ পাঁচিটেত 
সময় জেুড় তাত্�িণক নজরদারী ও �ি�য়া উ�য়ন �দান করেত হেব, যার মেধয্ অ�ভুর্ � আেছ (1) সীসা, 
(2) ছ�াক ও জরির লীক, (3) েপাকামাকড় ও বজর্ য্ বয্ব�াপনা, (4) এিলেভটর, ও (5) তাপ।  

েযেহতু রপা�র পিরক�নািট িনিদর্� িকছু কাজকমর্েক স�িত্ত বা পাড়ার �ের িবেক�ীভূত কের, তাই NYCHA-েক 
অবশয্ই একই সােথ একিট �� দায়ব�তা ও তদারিকর কাঠােমা �াপন করেত হেব। েসই উে�েশয্, আমরা 
িবেক�ীভূত দলগিল গঠন কেরিছ যারা িকছু সময় ধের েক�ীয় অনুবিতর্ তা স�িকর্ ত পিরেষবাগিলর সরবরােহ 
উ�িতসাধন সুিনি�ত করেত পাের। �িতিট েক�ীয় �ে�র ে�ে� এখন েক�ীভূত ইউিনট বা িবভাগ আেছ যারা 
HUD চুি�র পােঠয্ অ�ভুর্ � কমর্ পিরক�না ও অনয্ানয্ বাধয্বাধকতাগিলেক বা�বািয়ত করায় েনতৃ� েদয়। 
�াচীর েভেঙ েফলার জনয্, এই ইউিনটগিল "িপলার িটমগিলর" �ারা সমিথর্ত হয়, যার মেধয্ �িতিট কাজ 
বা�বািয়ত করার জনয্ অতয্� গর�পূণর্ েক�ীয় অিফস িবভাগগিলর েথেক �িতিনিধরা অ�ভুর্ �। উভয় 
ইউিনেটর কাজ এবং এই িপলার ে��গিলেত অবিশ� অপােরশ� কাঠােমােক তারপের পিরেবশগত �া�য্ ও 
িনরাপত্তা িবভাগ ও অনবুিতর্ তা িবভােগর িভতের িবেশষ� দলগিলর �ারা পযর্ােলাচনা ও পযর্েব�ণ করা হয়, 
েযভােব অধয্ায় 7 এ আেলাচনা করা হেয়েছ।  
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�িতিট িবভােগর েথেক আবশয্ক েক�ীয় কাজকমর্ ও স�মতাগিল HUD চুি�র সাংগঠিনক মলূনীিতগিলর সে� 
স�িতপূণর্ হেব:  

1. বড় মােপর ে�ােজ�: চুি� পিরচালক এবং �িতিট ইউিনেটর অভয্�রীণ ে�ােজ� ময্ােনজেম� কম�রা 
েভ�র সং�হ করার মাধয্েম অথবা অপােরশ� কাঠােমার মেধয্ কাজ কের বড় মােপর ে�ােজ�গিলর 
বা�বায়ন পিরচালনা করেবন। েডার সুইপ েথেক ছােদর ফয্ান েথেক ি�বািষর্ক ঝঁুিকর মূলয্ায়ন পযর্�, এই 
ইউিনটগিলেক সুিনিদর্� সময়সীমার মেধয্ পুেরা েপাটর্ েফািলও জেুড় ে�ােজ�গিল স�ূণর্ করেত অবশয্ই 
স�ম হেত হেব। বড় মােপর ে�ােজ�গিলর জনয্ আমােদর সং�হ �ি�য়ােত পযর্েবি�ত একিট 
সমসয্াজনক িবষয় হল েয অপােরশ� অেনক চুি�র জনয্ই বয্াি� িলখেত সমসয্ায় পেড়। পূেবর্ েয দলিট 
�যুি�গত পিরেষবা িবভােগ (Technical Services Department, TSD) কাজ কেরিছল তারা সহ, বয্াি� 
েলখার সব কাজগিলেক কয্ািপটাল ে�ােজ�স িবভােগর (Capital Projects Division, CPD) অভয্�ের 
িডজাইন িবভােগ �ানা�িরত করা হেব। বতর্ মােন CPD-েত আিকর্ েট� ও ইি�িনয়ািরং কম� আেছন যারা 
অপােরশে�র জনয্ বয্াি� েলখার কাজকমর্ সামলােত দ�। 

2. তথয্ িবে�ষণ: �িতিট ইউিনট পারফরেম� �য্ািকং ও অয্ানয্ািলিট� িবভােগর সে� �তয্�ভােব কাজ 
করার জনয্ েডটা অয্ানয্ািল� ও পারফরেম� ময্ােনজেম� েপশাদারেদর িনেয়াগ করেছ। েসই ইউিনেটর 
অভয্�রীণ বা উ�� অপােরশ� কাঠােমার িভতের কম�েদর েকাথায় িনেয়ািজত করা উিচত, েসই িবষেয় 
িস�া� েনওয়ার জনয্ �িতিট ইউিনটেক কােজর আেদশ, XRF ও অনয্ানয্ েডটা বয্বহার কের, অবশয্ই 
অয্ানয্ািলিট� বয্বহার করেত স�ম হেত হেব। কাযর্েকৗশল ও উ�াবেনর সে� সহেযািগতায় এই 
ইউিনটগিল "বয্িত�েমর তািলকা"ও িবতরণ করেব, যা েদখায় েয �িতিট পিরচালনাকারী 
অিধকারে�� HUD চুি�র তথয্-চািলত বাধয্বাধকতাগিল পূরণ করেছ িকনা।  

3. নীিতগত দ�তা: �িতিট ইউিনট �যুি�গত উপেদ�া িনেয়াগ করেছ এবং বািহয্ক িবেশষ�েদর সে� 
কাজ করেছ যােত সুিনি�ত করা যায় েয NYCHA েসরা কাযর্াভয্াস এবং �ানীয়, ে�ট ও েফডারাল 
িনয়মাবলী ও িবিধিনয়মগিলর সে� স�িতপূণর্ হওয়ার জনয্ নতুন নীিত ও কাযর্�ণালীগিল পুনরায় 
িলখেছ এবং তারপের এগিলর পুনরাবৃিত্ত করেছ। �িতিট ইউিনটেক অবশয্ই এও সুিনি�ত করেত হেব েয 
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নতুন বয্বসা �ি�য়ািট চালু হওয়ার পের কাজ কের। �ি�য়ােত থাকা �িতিট নতুন ধােপর জনয্ দায়ব� 
থাকার জনয্ NYCHA িসে�মগিলেক িনমর্াণ করা হেয়েছ তা সুিনি�ত করেত, ে�ােজ� ময্ােনজাররা তথয্ 
�যুি� িবভােগর সে� সরাসির কাজ কেরন।  

4. দ� েপশার কম�: �িতিট ইউিনেটর কািরগরী দ�তাস�� িনজ� কম� বা েভ�র আেছ যােদরেক 
এমন কাজ করার জনয্ আবাসন উ�য়নগিলেত িনেয়ািজত করা যায় েযগিলর জনয্ আরও িবেশষ� 
দ�তার �েয়াজন হয়। উদাহরণ�রপ, কমর্পিরচালনাগত িবে�ষণ ও চুি� বয্ব�াপনা (Operational 
Analysis & Contract Management) িবভােগ িবেশষ� েপ�ারেদর একিট দল আেছ, যােদরেক 
পিজিটভ সীসা-িভিত্তক রেঙর উপাদান থাকা ইউিনটগিলেত ঘাটিত েমটােনার জনয্ িনেয়ািজত করা হয়। 
েযেহতু এিলেভটর ও িহট িসে�েম কাজ করার জনয্ কািরগরী দ�তার �েয়াজন হয়, তাই এিলেভটর 
পিরেষবা ও েমরামত িবভাগ (Elevator Service and Repair Department) ও িহিটং ময্ােনজেম� 
পিরেষবা িবভাগ (Heating Management Services Department) েক�ীয়ভােব ঐ কম� ও 
কাজগিলেক পিরচালনা কের। ছ�াক মূলয্ায়ন ও �িতকার (Office of Mold Assessment and 
Remediation)-এর অিফস িবেশষ� েভ�রেদর সে� চুি� বজায় রােখ যারা জিটল ছ�ােকর 
ঘটনাগিলর ওপের কাজ করেত পাের। েপাকামাকড় িনয়�ণ (Pest Control)-এ এ�টািমর্েনটরেদর একিট 
দল আেছ যারা ইঁদরু �ােসর প�িতগিলেত িবেশষ� এবং বজর্ য্ বয্ব�াপনা দেলর িনেদর্শনার অধীেন এখন 
একিট েক�ীভূত ক�য্া�র িরেপয়ার ইউিনট থাকেব।  

5. িনেজেদর পযর্েব�ণ করা: এই িবভাগ ও ইউিনটগিলর মেধয্ অেনকগিলর �য্া�-অয্ােলান মিনটিরং 
ইউিনট বা িবেশষ দল আেছ বা তা �াপন করা হেব, যারা স�িত্তগিলেত িগেয় িনি�ত করেব েয একিট 
িবেক�ীভূত কমর্পিরচালনার মেডল এখনও স�িতপূণর্ভােব উ�মােনর পিরেষবা �দান করেছ। 
অভয্�রীণ পযর্েব�ণ ছাড়াও, অনুবিতর্ তা (Compliance) িবভাগ ও পিরেবশগত �া�য্ ও িনরাপত্তা 
(Environmental Health & Safety) িবভাগ এই ইউিনটগিলর এবং অবিশ� অপােরশে�র কাজ 
পযর্েব�ণ কের। িনেচর আেলাচনা অনযুায়ী, এই িবভাগগিল এই উ�রেপ কািরগরী �ে�র ে��গিলর 
সােথ সংি�� কােজ িবেশষভােব দ� কম� েযাগ কেরেছ।  

অনয্ িবভাগগিলও িবিভ� িবভাগ জেুড় কাজ করার �ারা HUD চুি�র অধীেন তােদর বাধয্বাধকতাগিল পূরণ 
করার জনয্ সাহাযয্ করেত, �িতিট কািরগরী পিরেষবা দলেক কম�েদর "িপলার িটম"-এ বরা� কেরেছ। রপা�রিট 
আেরা এিগেয় িনেয় েযেত, আমােদরেক এখন একিট পুনিবর্নয্াস স�ূণর্ করেত হেব যা কাজকমর্ ও িবষেয়র 
দ�তােক এই ইউিনটগিলর মেধয্ িবনয্� কের।  

 কমর্পিরচালনা িবে�ষণ ও চুি� বয্ব�াপনা (Operational Analysis & Contract 
Management, OACM)  

বয্ব�াপনা ও পিরক�না (Management and Planning), র�ণােব�ণ (Maintenance), েমরামত (Repair) ও 
দ� েপশা (Skilled Trades), ও কািরগির পিরেষবা (Technical Services) িবভােগর মেধয্ িবদয্মান 
কাজকমর্গিলেক একি�ত করা এবং নতুন ইউিনটগিল সৃি�র তদারিক করার জনয্ OACM ৈতির করা হেয়িছল।  

রঙ সং�া� �িতকার এবং উ�ত বয্ব�াপনা, পিরক�না ও আউটিরেচর জনয্ িটম (Team for Enhanced 
Management, Planning, and Outreach, TEMPO): �িতকারমূলক রঙ করা, সবর্জনীন �ােনর কাজ ও 
সাইেকল রং করার কাজগিল সামলােনার জনয্, রঙ সং�া� কােজর িকছু দল ও েভ�র েক�ীভূত হেত থাকেব। 
েয সকল ইউিনেট 6 বছেরর কম বয়সী িশশ বাস কের বা সা�াৎ কের েসগিলেত �রাি�ত প�ায় সং�ার, 
সং�ার, েমরামত এবং রং করা (Renovation, Repair and Painting, RRP) কাজ স�াদেনর জনয্ একিট 
�ত �িতি�য়া ইউিনট িহেসেব TEMPO ৈতির করা হেব। সীসা-িভিত্তক রেঙর �িতকার এবং CU6 ইউিনটগিলেত 
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RRP কােজর �ত �িতি�য়ােক একি�ত করা হেল, তা সীসা �ে�র �িতকার অংশিটর �িত একিট মেনািনিব� 
কমর্প�া �দান কের, যা দায়ব�তার একিট একক উৎস সুিনি�ত কের।  

��-বিহভূর্ ত কািরগরী পিরেষবা: িনরাপত্তা, মাঠ ও িশ�-সং�া� �া�য্িবিধ এবং সহায়তা পিরেষবাগিলর 
(Support Services) ওপের আেরািপত েবাঝা দরূ করার জনয্ িনয়ি�ত বজর্ য্ কম� সহ, বতর্ মােন কািরগরী 
পিরেষবা (Technical Services) িবভােগর অ�গর্ত আেছ এমন অনয্ কাজকেমর্র কেয়কিটর ভারও OACM েনেব, 
েযিটেক এিলেভটর ও তাপ - এই দিুট অনুবিতর্ তা �� সামলােনা এবং জরির পিরেষবা (Emergency Services) 
িবভাগ পিরচালনা করার দািয়� েদওয়া হেয়েছ।  

বয্ব�াপনা ও পিরক�না: OACM বয্ব�াপনা ও পিরক�না (Management and Planning) িবভাগেক অ�ভুর্ � 
করা অবয্াহত রাখেব, যা অপােরশ�-এর তরেফ বড় মােপর চুি�গিল পিরচালনা করা এবং েপাটর্ েফািলও জেুড় 
কমর্পিরচালনাগত পিরবতর্ নগিল �বতর্ ন করার ওপের মেনােযাগ েদয়। ল�ন ইউিনিটেক বয্ব�াপনা ও 
পিরক�নার (Management and Planning) কােছ �ানা�িরত করা হেব। 

 েহলিথ েহামস 

অতীেত, েহলিথ েহামস (Healthy Homes)-এ PAIS (েপাকামাকড়), সীসা (Lead) ও ছ�াক (Mold) সহ িতনিট 
ইউিনট িছল। এই বছর েগাড়ার িদেক PAIS-েক বজর্ য্ বয্ব�াপনার (Waste Management) সে� পুনিবর্নয্� করা 
হেয়িছল, একজন নতুন ভাইস ে�িসেড�-এর অধীেন। আগামী িদেন, র�ণােব�ণ, েমরামত ও দ� েপশার 
(Maintenance, Repairs and Skilled Trades) অধীেন বতর্ মােন থাকা দিুট অয্াসেব�স ইউিনট এবং কািরগির 
পিরেষবা (Technical Services) িবভােগর অধীেন একিট অয্াসেব�স ইউিনটেক েহলিথ েহামস-এর অধীেন 
একজন িনেয়ািজত িডের�র সহ একিট িবভােগ যু� করা হেব।  

এই পিরবতর্ নগিল েহলিথ েহামস িবভােগর জনয্ একিট মেনািনিব� প�া সুিনি�ত কের একিট েক�ীয় উে�েশয্ যা হল: 
পিরেবশগত �া�য্ সং�া� িবপদ। একই সােথ, দিুট �ধান �� ে�ে�র জনয্ েহলিথ েহামস িবভাগেক দায়ব� ও 
েনতৃ�কারী িহসােব ধরা েযেত পাের: সীসা, এিটর সীসার িবপদ িনয়�ণ িবভাগ (Lead Hazard Control)-এর মাধয্েম, 
এবং ছ�াক, এিটর ছ�ােকর মূলয্ায়ন ও �িতকার (Mold Assessment and Remediation) অিফেসর মাধয্েম।  

েনবারহড মেডল বা�বািয়ত করার সােথ, েহলিথ েহামস তার কেয়কিট েক�ীয় কাজকমর্েক িবনয্� করার 
সুেযাগগিল মলূয্ায়ন করেব (েযমন ছ�াক সং�া� অিভেযােগর জনয্ বািস�া েযাগােযাগ সম�য়কারী (Resident 
Communication Coordinators, RCC) এবং সীসার �িতকােরর জনয্ ধুেলা েমাছার েটকিনিসয়ান), এবং সু�� 
েযাগােযাগ �দান করেব যা সুিনি�ত করেব েয এই ইউিনটগিল সরাসির কমর্পিরচালনার মেডেলর সুিবধােক 
কােজ লাগােত পাের। 

 এিলেভটর পিরেষবা ও েমরামত  

NYCHA 3,100 িটর েবিশ এিলেভটেরর মািলক এবং েসগিল চালনা কের, যা িনউ ইয়কর্  িসিটর সম� এিলেভটেরর 
�ায় পাঁচ শতাংশ। 473-বয্ি�র এিলেভটর পিরেষবা ও েমরামত িবভাগ (Elevator Service and Repair 
Department, ESRD) �ারা পিরচািলত NYCHA-এর এিলেভটরগিল অননয্ চয্ােল� ৈতির কের, যার অ�ভুর্ � হল 
উ� পিরমােণ বয্বহার, �ত আয়ু কেম আসা �ক, এবং িবি�ং এনেভলপ-এর �য় যার ফেল এিলেভটেরর 
শয্াফটগিলেত কাঠােমাগত সমসয্া হেয়েছ। NYCHA 207 জন এিলেভটর েমকািনক ও 193 জন এিলেভটর েমকািনক 
েহ�ারেক িনেয়াগ কের - 39 জন ESRD েমকািনেকর NYC িবি�ং িবভাগ-�দত্ত িডের�র, েকা-িডের�র বা 
ইনে��র লাইেস� আেছ। খারাপ হেয় যাওয়া এিলেভটরগিলর সংেশাধনকারী র�ণােব�ণ করা এবং 
িনয়িমতভােব সূিচব� �িতেরাধমূলক র�ণােব�ণ করার দািয়� এিলেভটর েমকািনক দলগিলেক েদওয়া হেয়েছ।  
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এিলেভটর েমকািনক ও েহ�ারেদর দেল জিুটব� করা হয় এবং েস�ের সংগিঠত করা হয়। িকছু সমেয়র জনয্ 
ESRD েস�র মেডল বয্বহার করা চািলেয় যােব; তেব েনবারহড মেডল বা�বািয়ত হওয়ার পের ESRD 
েনবারহড কনিফগােরশন পুনঃিবনয্� করার স�াবয্ লাভগিল মূলয্ায়ন করেব। 

 িহিটং ময্ােনজেম� সািভর্ েসস  

িহিটং ময্ােনজেম� সািভর্ েসস (Heating Management Services, HMSD) NYCHA এর বািস�ােদর পযর্া� তাপ 
ও গরম জল/পািন �দান করার জনয্ দািয়�শীল। HMSD িহিটং িসে�েমর একিট িবশাল ও ৈবিচ�য্পূণর্ েসট বজায় 
রােখ, যার অ�ভুর্ � হল 1,500+ বয়লার এবং কেয়ক হাজার ফুট পাইপ ও িবতরণ সর�াম যা পুেরা িবি�ং জেুড় 
তাপ সৃি� কের ও তা সংবহন কের। HMSD এনািজর্  ফাইনা� ও সাে�িনিবিলিট িবভাগ, মূলধন �ক� িবভাগ, 
স�িত্ত বয্ব�াপনা ও জরির পিরেষবা িবভােগর সে� ঘিন�ভােব কাজ কের। 

িহিটং �য্া� েটকিনিসয়ানরা (Heating Plant Technicians, HPT) HMSD-এর মািটর কাছাকািছ েচাখ ও কান 
িহেসেব কাজ কের এবং তােপর বয্ব�া িবকল হেয় পড়েল তারাই �িতর�ার �থম পংি�েত থােকন। এই দ� কম�রা 
িনউ ইয়কর্  িসিটেত েশষ মানষুেদর মেধয্ অনয্তম, যারা জােনন েয NYCHA-এর বহ দশক পুরােনা িহিটং 
িসে�মগিলেক কীভােব চালােত হয়। তারা অিভ� সুপািরে�ে��েদর �ােনর ওপের িনভর্ র কেরন, যারা 
উ�য়নগিলর েভৗেগািলক �া�ারগিলর তদারিক কেরন। �া�ার িটমগিলেক উ�য়নগিলর অভয্�ের িহিটং সং�া� 
স�দগিলর িনর�র পিরদশর্ন ও েমরামত করার দািয়� েদওয়া হেয়েছ, আর একিট 24/7 "িহট েড�"-এ অবি�ত 
একিট েস�াল কমা� ইউিনট, লাইভ ডয্াশেবাডর্  বয্বহার কের পুেরা েপাটর্ েফািলওর ওপের েশয্নদিৃ� বজায় রােখ, এই 
লাইভ ডয্াশেবাডর্ গিল বািস�ােদর েথেক িহিটং-স�িকর্ ত অিভেযাগগিলর সােথ NYCHA-এর িবি�ং ময্ােনজেম� 
িসে�মিট েদখায়, েযিট বয়লার রেমর িভতের সংেবদনশীল মিনটরগিল েথেক েডটা সং�হ কের।  

সং�ািটর অভয্�রীণ ও িভতের HMSD-এর কাঠােমা NYCHA-এর িহিটং স�দগিল পিরচালনা করার জনয্ 
ভালভােব উপযু�। �া�ারগিল েনবারহড মেডেলর সােথও উপযু�। NYCHA একিট নতুন কমর্পিরচালনার 
মেডেল রপা�িরত হওয়ার পের, HMSD পাড়ার অ�লগিলর সে� আরও ভালভােব িবনয্� হওয়ার জনয্ 
�া�ারগিলেক নতুন কের ে�িণব� করেব, যার ফেল েনবারহড িডের�রেদর সে� েযাগােযাগ ও পিরেষবা আরও 
ভাল হেব। এছাড়াও, অপােরশ� জেুড় কাজকমর্গিলেক আরও ভালভােব িবনয্� করার জনয্, পূেবর্ TSD-এর অধীেন 
থাকা �ালািন েতল ইউিনটিটেক HMSD-এ �ানা�িরত করা হেয়েছ। 

 জরির পিরেষবা  

জরির পিরেষবা িবভাগ (Emergency Services Department, ESD) জরির বয্ব�াপনা, সম�য় এবং জরির 
অব�ার �িত ঘটনা�েল �িতি�য়া �দান কের, যখনই উ�য়নগিলেত বা শহরবয্াপী NYCHA-এর অনয্ 
কাঠােমাগিলেত এই রকম ঘটনা ঘেট। ESD কম�রা জরির এবং উ��রীয় েযাগােযাগ পিরচালনা কেরন, কােজর 
সমেয়র পের র�ণােব�েণর কলগিল পিরচালনা কেরন ও তােত সাড়া েদন, এবং সবর্�ণ NYCHA-এর ি��রীয় 
েরিডও িসে�মগিল পিরচালনা কেরন। ESD কম�েদর িনরাপত্তা, গরতর জরির অব�াগিলর সম�য় ও উ�ত 
উৎপাদনশীলতা সুিনি�ত করার জনয্ NYCHA সুপারভাইজার ও িফ� কম�েদর েযাগােযােগর একিট েটকসই 
উপায় �দান কের। ESD-এর কমর্পিরচালনা ও কাঠােমা এই পিরক�নার অধীেন পিরবিতর্ ত হেব না। 

 বজর্ য্ বয্ব�াপনা ও েপাকামাকড় িনয়�ণ 

ইি�ে�েটড েপ� ময্ােনজেম� আমােদর েপাকামাকড় িনয়�েণর মেনােযাগেক �িতেরাধ করার ওপের �ানা�িরত 
কের এবং NYCHA সমেয়াপেযাগীভােব বজর্ য্ সং�হ কের ও যথাযথভােব স�য় কের ও েফেল েদয় তা সুিনি�ত 
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করার �ারা েপাকামাকেড়র �াদভুর্ ােবর মলূ কারণগিলেক উে�শ করার জনয্ সং�ানগিলেক িনেদর্ িশত কের, একই 
সােথ এ�টািমর্েনটর ও র�ণােব�ণ কম�েদরেক আমােদর িবি�ংগিলেত েপাকামাকেড়র আ�য় েনওয়া 
আটকােনার জনয্ কাজ করেত িনেদর্শ েদয়। আবজর্ না যােত যথাযথভােব েফেল েদওয়া হয়, সং�হ করা হয় এবং 
সরােনা হয় বা েপাকামাকড় �িতেরাধী আধাের স�য় করা হয় তা সুিনি�ত করার ওপের আমােদর অবশয্ই 
মেনােযাগ িদেত হেব, েপাকামাকেড়র সংখয্া কমােনার জনয্ একিট সািবর্ক কাযর্েকৗশেলর অংশ িহেসেব।  

অতীেত বজর্ য্ বয্ব�াপনা ও েপাকামাকড় িনয়�েণর কাজকমর্গিল আলাদাভােব সামলােনা হত, এবং েপাটর্ েফািলও 
জেুড় একিট একীভূত প�ায় েসরা কাযর্াভয্াসগিল বা�বািয়ত করার ওপের েকােনা একক মেনােযাগ িছল না। পূেবর্ 
েপাকামাকড় িনয়�ণ (পূবর্তন PAIS) েহলিথ েহামস-এ অবি�ত িছল, আর বজর্ য্ বয্ব�াপনার কাজকমর্গিল 
িবেক�ীভূত িছল, যার বয্িত�ম িছল একিট ইউিনট যা ক�য্া�র েমরামত করত, যা র�ণােব�ণ, েমরামত ও 
দ� েপশা িবভােগর অংশ িছল। এই দিুট কাজেক িবনয্� করা এবং িপলার ে��িটেক তার িনজ� িনেয়ািজত েনতৃ� 
�দােনর জনয্, NYCHA বজর্ য্ বয্ব�াপনা ও েপাকামাকড় িনয়�ণ-এর একজন ভাইস ে�িসেড�-এর পদ ৈতির 
কেরিছল এবং ক�য্া�র েমরামত ও র�ণােব�ণকারী দলিট সহ সকল স�িকর্ ত কম�েক এই নতুন িবভােগ 
�ানা�িরত কেরিছল।  

মাঠগিল িনয়িমতভােব পিরদশর্ন করা এবং বজর্ য্ যথাযথভােব সং�হ ও স�য় করা এবং �িতিদন সরােনা িনি�ত 
করার জনয্ বজর্ য্ বয্ব�াপনা িবভাগিট পুেরা েপাটর্ েফািলও জেুড় নতুন উেদয্াগগিল �বতর্ ন করেত সাহাযয্ করেব। 
েপাকামাকড় িনয়�ণ িবভাগিট েপাটর্ েফািলও জেুড় ইি�ে�েটড েপ� ময্ােনজেম�-এর যথাযথ �বতর্ ন িনি�ত 
করেত সাহাযয্ করেব এবং সকল পাড়াগিলেক চুি�িটর অধীেন �েয়াজনীয় তােদর িনজ িনজ �দানেযাগয্ 
িবষয়গিলর জনয্ দায়ব� করেব। 

NYCHA-এর এমন একিট সাংগঠিনক কাঠােমা �েয়াজন যা েটকসই সহায়তা �দান করেত পাের এবং িবিভ� 
কাজকমর্ বয্াপী কাজ করেত পাের, নীিতেক েক�ীভূত করেত এবং েকৗশলগত িচ�াভাবনা করেত পাের, তাই 
আমরা বজর্ য্ বয্ব�াপনা িবভাগিট গঠন কেরিছলাম যা এমন একিট ে�ে�র ওপের বহ-�েয়াজনীয় মেনােযাগ 
�দান করেব েযিট কম� ও বািস�ােদর জীবেনর গণমানেক একই ভােব �ভািবত কের। 

মাঠগিল িনয়িমতভােব পিরদশর্ন করা এবং বজর্ য্ যথাযথভােব সং�হ ও স�য় করা এবং �িতিদন সরােনা িনি�ত 
করার জনয্ বজর্ য্ বয্ব�াপনা িবভাগিট পুেরা েপাটর্ েফািলও জেুড় নতুন উেদয্াগগিল �বতর্ ন করেত সাহাযয্ করেব। 

বজর্ য্ বয্ব�াপনা িবভাগিট এগিলর ওপের মেনােযাগ েদেব: 

• পুেরা েপাটর্ েফািলও জেুড় কম� িনেয়ােগর �েয়াজন এবং সাফাই সং�া� সময়সূিচ 
• স�িত্ত-সুিনিদর্� �ত� বজর্ য্ বয্ব�াপনার কমর্ পিরক�না গেড় েতালা ও বা�বািয়ত করা 
• উপকরেণর েমরামত সং�া� পিরক�নার সূিচ ��ত করা, পযর্েব�ণ ও স�াদন 
• িবদয্মান অভয্�রীণ ও বিহঃ� ক�য্া�রগিল বজায় রাখা - সংেশাধনমূলক ও �িতেরাধমূলক 

র�ণােব�ণ েমরামত 
• যথাসমেয় পিরেষবার জনয্ DSNY এবং ভাির আবজর্ নার তৃতীয় প� সং�হকারীেদর সে� সম�য় করা 
• উ�য়নগিলেত আবজর্ না নাড়াচাড়া করার জনয্ ত�াবধায়েকর �েয়াজনীয় সময় কমােনার সােথ, আেরা 

দ�তার সােথ "আবজর্ নার �ূপ" সরােনার জনয্ নতুন �কােরর বজর্ য্ বয্ব�াপনার সর�ামগিলর 
েখাঁজখবর েনওয়া ও পরী�া করা। 

কম�েদর ওপের সং�হ, স�য় ও অপসারেণর েবাঝা কমােনার জনয্, বজর্ য্ বয্ব�াপনা িবভাগিট িরসাইি�ং বৃি� 
করা এবং সকল এক�ীকরেণ একসােথ েবিশ মা�ায় বজর্ য্ অপসারেণর মত আবজর্ নার �বাহগিলর ওপের 
মেনােযাগ েদয়। 
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ি�ন টু দয্ �াউ� ইিনিশেয়িটভ - �িতিদেনর মাঠ সাফাই েথেক সং�হ করা সকল উপাদান িদেয় উ�য়নগিলেত 
বা� কে�নার ও বাইেরর ক�য্া�রগিলেক ভিতর্  করা এবং যখন ও েযখােন �েয়াজন হয়, সামথর্য্ বািড়েয় 
যথাসমেয় পিরেষবা সুিনি�ত করার জনয্ েবসরকাির বা� েভ�রেদর সে� িনয়িমত কেথাপকথন করা হয় েসই 
িবষেয় িনি�ত হওয়া। 

• কাডর্ েবাডর্  েবলার 
• বা� �াশার  
• ময্াে�স িরসাইি�ং 
• ইেলক�িনক উপাদােনর ই-আবজর্ না িরসাইি�ং 
• েযখােন স�ব, িনেচর তলাগিলেত বিধর্ত হপার েডার 
• ইন-িসংক ফুড িডসেপাজাল ইউিনট 

আরও কাযর্করভােব আবজর্ না স�য় করার জনয্, উপকরেণর আপে�ড �েয়াজন:  

• অভয্�রীণ ক�য্া�রগিলর 83% এগিলর উপেযাগী আয়েুক অিত�ম কেরেছ 
• বিহঃ� ক�য্া�রগিলর 73% এগিলর উপেযাগী আয়ুেক অিত�ম কেরেছ 

সবর্াধুিনক আ�ার�াউ� িনউময্ািটক িসে�ম (েপােলা �াউ�স)-এর মেতা নতুন ধরেনর �যুি� ও উ�াবেনর 
সে� কে�নারাইেজশেনর জনয্ আমরা একিট দীঘর্কালীন দরূদিৃ�র ওপের মেনােযাগ িদি�, তার সােথ উ�য়েনর 
�ের আরও েবিশ পির�ার, িনরাপদ ও �া�য্কর পিরেবশ সৃি� করার জনয্ আবজর্ নার �া�ণগিলেক নতুনভােব 
িডজাইন করিছ। 

NYCHA-এর বজর্ য্ বয্ব�াপনা পিরক�নার একিট অিবে�দয্ ও অতয্� গর�পূণর্ অংেশ বািস�ােদর যু� করা 
হেব। সকল বজর্ য্, ভাির আবজর্ না ও িরসাইি�ং-এর েযাগয্ িজিনসগিল যথাযথভােব বািতল করার জনয্ আমােদর 
বািস�ােদর সহেযািগতা �েয়াজন। সবগিল উ�য়ন জেুড় বািস�ােদর বয্াপক অংশ�হণ, িশ�া ও উ�ত 
সাইেনেজর মাধয্েম এটা স�� করা হেব। 

েপাকামাকড় িনয়�ণ - রপা�র পিরক�নার অধীেন, বেরা �ারা িনিদর্� এ�টািমর্েনটররা, যারা েপাকামাকড় 
িনয়�েণর গতানুগিতক �িতেরাধমূলক ও সংেশাধনমলূক র�ণােব�েণর কাজকমর্ উভয়ই স�াদন কেরন তারা 
�েতয্ক েনবারহড িডের�েরর �তয্� দািয়ে� থাকেবন, যার চূড়া� দািয়� হেব HUD সরবরাহেযাগয্ িবষয়গিল 
এবং েপাকামাকড় িনয়�ণ িবভােগর িনেদর্শনাগিল স�াদন করা যা �েতয্ক বেরা ভাইস ে�িসেড�েক ধাযর্ করা 
হেয়েছ।  
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 গণমােনর িন�য়তা 

গণমােনর িন�য়তা (Quality Assurance, QA) এর ল�য্ হল কতৃর্ প� ও িনয়�কেদর ব�গত আ�াস �দান করা 
েয বািস�ারা কম� ও েভ�র উভেয়র েথেকই উ�মােনর কািরগির দ�তা পান। িবদয্মান নীিত ও 
কাযর্�ণালীগিলর সে� স�িতপূণর্ভােব িশে�র মানদ� অনুযায়ী র�ণােব�ণ ও েমরামতগিল স�ূণর্ করা হয় তা 
সুিনি�ত করার �ারা কাযর্স�াদন ও দায়ব�তার উ�িত করার জনয্ QA ইউিনটিট দায়ী। QA ইউিনট ঝঁুিকগিল 
সনা� করেব ও েসগিলর সমাধান করেব, তৃতীয় প� িঠকাদারেদর �িশ�েণর জনয্ িনেয়ািজত করেব এবং 
বয্বসািয়ক �ি�য়ার উ�িতসাধেন িনেদর্শনা েদেব। কমর্পিরচালনাগত ধারাবািহকতা সৃি� করার জনয্, আমরা 
QA ইউিনেটর মেধয্ একিট নতুন ে�ােজ� ময্ােনজেম� অিফস (Project Management Office, PMO) ৈতির 
করব। PMO-এর উে�শয্ হেব চারিট বেরার সবগিল জেুড় িবিভ� কমর্পিরচালনাগত উেদয্াগগিল স�াদেন 
সম�য়সাধন করা। PMO কমর্সূিচর নকশা ও স�াদেন ধারাবািহকতা সুিনি�ত করেব। QA ইউিনেটর িভতের 
কাজ কের, PMO পিরেষবার সরবরাহ এবং সকল কমর্পিরচালনায় কাযর্�ণালী েমেন চলা সুিনি�ত করেব। 
�িতিট বেরার দািয়ে� একজন িডের�র ও চারজন কম� PMO-েত অ�ভুর্ � থাকেবন। 

[বয্াখয্ামূলক ব�]: পিরেষবার সং�ৃিত 

NYCHA এর কম� ও বািস�ােদর মেধয্ স�কর্  গত 30 বছর ধের �য় েপেয়েছ।21

22 খুবই কম পার�িরক িব�াস 
আেছ, যার ফেল একিট চ� ৈতির হেয়েছ যা কাযর্স�াদন ও ফলাফেলর �িত কেরেছন। বািস�ারা �িত স�ােহ 
খারাপ হেয় যায় এমন এিলেভটর েথেক শর কের অেনক মাস ধের খারাপ থাকা ক�য্া�র পযর্� অবনিতশীল 
অব�াগিলর িবষেয় অিধকারবশতঃ অিভেযাগ কেরন। 

আমােদর পিরক�না সং�া� অংশ�হেণর সমেয়, আমরা এমন কােজর আেদেশর অেনক উদাহরণ শেনিছ েযগিল 
েমরামত না কেরই ব� কের েদওয়া হেয়িছল এবং এমন আমলাতাি�ক �ি�য়ার কথা শেনিছ যা বয্াখয্া ছাড়াই 
আপাতদিৃ�েত সরল সমাধানগিলেক িবলি�ত কের। সেবর্াপির, বািস�ারা বেলন েয তারা উ�য়ন কম�েদর েথেক 
উত্তর েপেত স�ম হন না, যােদর কাজ তােদরেক উত্তর েদওয়া বেলই তােদর ধারণা।22

23 এটা বতর্ মান, েক�ীভূত 
কমর্পিরচালনার মেডেলর চয্ােল�গিলর মেধয্ একিটর ওপের আেলাকপাত কের, যা সামেনর সািরর কম�েদর 
�মতা েকেড় েনয় এবং নীিত ও কাযর্�ণালীগিল েযভােব �াপন, বয্াখয্া ও বা�বায়ন করা হয় েসই ে�ে� চয্ােল� 
সৃি� কের। িব�ােসর অভাব উ�য়েনর কম�েদর জনয্ একিট কিঠন কােজর পিরেবশ সৃি� করেত পাের, যােদর পে� 
অয্াপাটর্ েমে� �েবশািধকার পাওয়া এবং সাইেটর িনয়মাবলী বলবৎ করা কিঠন হয়।23

24 এই পিরবতর্ নশীলতার 
অধীেন, িবেশষভােব কম� বািস�ারা কম� িহেসেব NYCHA-এর প� সমথর্ন ও �িতিনিধ� করেত সমসয্ায় পেড়ন, 
েযেহতু তারা িনেজরাই বািস�া িহেসেব অপযর্া� পিরেষবার স�ুখীন হন।  

এই পিরক�নার অধীেন, NYCHA একিট পিরেষবার সং�ৃিত সংগিঠত করেব এবং তার �িত পনুরায় 
অ�ীকার করেব - আমােদর বািস�া, ধারা 8 অংশ�হণকারী, িসিট এবং এেক অেনয্র �িত পিরেষবা। 
�ত� কম� সদসয্রা �িতিদন আমােদর বািস�ােদর বয্িত�মী �াহক পিরেষবা �দান করেলও, NYCHA-এর 

                                                       
22 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, p. 211. 
23 রপা�র পিরক�না, েরিসেড� অয্ােসািসেয়শন ে�কফা�, েফ�ঃ. 12, 2020।  
24 রপা�র পিরক�না, স�িত্ত বয্ব�াপনা কমর্শালা I, িডেসঃ. 9, 2019 
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সং�ৃিত এই �েচ�াগিলেক শি�শালী কের িন এবং �ণালীব� কের িন।24

25 ফল�রপ, েপাটর্ েফািলও-বয্াপী খুবই কম 
�ণালীব�তা সহ, িবিভ� উ�য়ন ও অ�ল বয্াপী বািস�ােদর অিভ�তা তী� রকম অস�িতপূণর্। 25

26 �েতয্ক 
কম�েক, বািস�ােদর সােথ যােদর �িতিদন েযাগােযাগ হয় না তারা সহ, সবাইেক অবশয্ই একিট �াহক 
পিরেষবামূলক মেনাভাব রাখেত হেব, বািস�ােদর এবং তােদর সহকম�েদর িনেজেদরেক ছািপেয় যাওয়ার আকা�া 
রাখেত হেব, যা সং�ৃিতেত একট িভিত্তগত পিরবতর্ ন িনেয় আসেব। একিট �� মাথায় েরেখ �িতিট িস�া� িনেত 
হেব: এিট িক আমােদর বািস�ােদর জীবনেক উ�ত কের? 

আমােদরেক �িশ�ণ, েযাগােযাগ ও রপায়ন সহায়তার ে�ে� অবশয্ই আমােদর সং�ৃিতগত 
িবষয়িটেক উে�শ করেত হেব। পিরেষবামূলক সং�ৃিতর ে�ে� একিট �মতা�া� কম�বািহনীর �েয়াজন যারা 
সং�ার সবর্া�ীন ল�য্সাধেন তােদর ভূিমকা েবােঝন, তারা েমেন চলেত পােরন এমন একিট িনিদর্� িবিধমালা 
থােক এবং তারা �িতিদন এমনভােব কাজ করেত উ�ী� হন, যা �াহক স�ি� ৈতির কের।  

বতর্ মান সং�ৃিত বুঝেত এবং আমরা �হণ করেত চাই এমন একিট পিরেষবামূলক সং�ৃিতর ক�না করেত, আমরা 
NYCHA সং�ৃিতর ে�ে� থাকা কিঠন সমসয্াগিল সামলােনার দািয়ে� থাকা, NYCHA জেুড় কম�েদর একিট 
ে��ােসবী েগা�ী – কম� িনেয়াজন কিমিটেক (Employee Engagement Committee, EEC) বতর্ মান সং�াগত 
সং�ৃিতর বয্াপাের তােদর অিভ�তাগিল ভাগ কের িনেত বেলিছ। দলিট বতর্ মান সমসয্াজনক িবষয়গিলেক 
িচি�ত কেরেছ, েযমন অপযর্া� ত�াবধানকারী সহায়তা, ধারাবািহকতাহীন শৃ�লার�াকারী �ি�য়া এবং 
েযাগােযাগ ও অ�ভুর্ ি�র একিট ঘাটিত, যার সবকিটর ফল�রপ একিট দায়ব�তাহীন, খাপছাড়া ও সহমিমর্তাহীন 
কমর্সং�ৃিত ৈতির হয়। 

এক গ� ে�ন�িমর্ং বা গভীর িচ�াভাবনার েসশেনর পর, EEC িকছু পদে�প িনধর্ারণ কেরেছ, যা NYCHA এর 
জনয্ চারিট উ�-�েরর ল�য্ বয্বহার করার মাধয্েম, NYCHA অথর্পূণর্ভােব একিট পিরেষবামূলক সং�ৃিত ৈতিরর 
জনয্ অনুসরণ করেত পাের। এই পিরক�নার েকৗশল A.2 (পৃ�া # েদখুন)–এর জনয্, �েপর সুপািরশগিলর সােথ 
সংযু� এই েকৗশলগিল এবং এই কাযর্ধারাগিলর একিট িনবর্ািচত সংখয্ােক রপায়ন পিরক�নােত অ�ভুর্ � করা 
হেয়েছ।  

• কমর্�েলর সং�ৃিতেক অ�ািধকার েদওয়া েযখােন েনতৃ�ানীয়রা একিট ইিতবাচক, ��, 
েযাগােযাগকারী ও িনরেপ� কমর্�ল ৈতরী করার জনয্ �তয্ািশত িনয়মাবলী ও আচরণগিল িনধর্ারণ 
কেরন। 

• েম�রিশপ ও েকািচং কমর্সূচীগিলর মাধয্েম, কম�বািহনীেত িবিনেয়াগ করা, কমর্�েলর সমসয্াগিল 
ও নীিত ৈতির উভয়ে�ে� কম�েদর মতামত চাওয়া, ত�াবধানমূলক �িশ�েণর উ�িত করা এবং িবেশষ 
�ক�গিলর জনয্ অভয্�রীণ কম�েদর বয্বহার করা। 

• িনখুঁতভােব কমর্কুশলতার মলূয্ায়ন কের, ইিতবাচক ও েনিতবাচক ফলাফলগিলেক �হণ কের, 
িনরেপ�তর শৃ�লার�াকারী পদে�প �ি�য়া �াপন কের এবং আেরা ঘন ঘন অিধবাসীেদর মেধয্ 
সমী�া কের কম�েদর দায়ব�তা বজায় রাখা। 

• ইিতবাচক দশৃয্গত আপেডটগিলর মাধয্েম NYCHA-র উ�য়নগিলর রপ ও অনভূুিত বদল করা, 
েযমন রেঙর নতুন একিট �েলপ লাগােনা এবং NYCHA �য্াে�ড েপা�ারগিল, যােত কম�েদর 

                                                       
25 KPMG, বতর্ মান অব�ার পযর্েব�ণগিল এবং পিরণিত মলূয্ায়ন, pp. 9, 11. 
26 রপা�র পিরক�না, CCOP MOU আেলাচনা; রপা�র পিরক�না, পরামশর্দাতা িনেয়াজন েসশন, েফ�. 21, 2020. 
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আত্মমযর্াদা বাড়ােনা যায় এবং কম�, বািস�া ও আগত বয্ি�েদরেক এেজ�ীর ল�য্ ও উে�শয্ স�েকর্  
একই রকম বাতর্ া েপৗঁেছ েদওয়া যায়।  

NYCHA-র সং�ৃিতর পিরবতর্ েনর জনয্ কতৃর্ পে�র 11,000+ কম�েদর �েতয্েকর কাছ েথেক একিট 
অ�ীকারব�তার �েয়াজন হেব এবং তার সােথ �েয়াগ করার জনয্ একিট িসে�ম ৈতির করেত হেব এবং কাজ 
করার একিট নতুন উপায় ে�ািথত করেত হেব। আমােদর বািস�ােদর যথাযথভােব েসবা �দান করার একিট 
ি�িতশীল সং�ৃিত গেড় তুলেত অেনক বছর েলেগ যােব, তেব তা অবশয্ই করেত হেব। এিট ছাড়া NYCHA িটেক 
থাকেত পারেব না। 

[বয্াখয্ামূলক ব�]: সাইেলাগিল েভেঙ েফলা 

NYCHA এক গ� উ�� সাইেলা িহসােব কাজ কের, েযখােন েসগিলর মেধয্ ও বরাবর সামানয্ বয্ব�াগত সংেযাগ 
থােক।26

27 পিরক�নাগিল ও কমর্সূচীগিলেক আলাদাভােব িডজাইন করা হয়, যার জনয্ একই �েচ�ার পুনরাবৃিত্ত 
হয় বা তা উপেযাগী হয় না। মূলধন পিরক�না ও স�িত্ত বয্ব�াপনার মেধয্ েয ফাঁকগিল রেয়েছ তার জনয্ 
বয্বহািরক স�দ বয্ব�াপনার ে�ে� একিট িবভািজত েবাঝাপড়া ৈতির হয়। 28 বািস�ার কােছ েপৗছঁােনা ও 
স�িত্ত বয্ব�াপনার মেধয্কার ফাঁকগিল �ায়ই েযাগােযােগর যথাযথ একিট িব� ুস�ােনর সময় বািস�া, 
অংশীদার ও পরামশর্দাতােদর িব�া� কের েতােল। 29 

NYCHA-র িবিভ�-িবভােগর মেধয্ সহেযািগতা ও িনরিবি�� উ�িতর একিট সং�ৃিত �েয়াজন, যা 
সং�ার ল�য্ ও মূলয্েবাধগিলর �িত �েতয্ক কম�র একিট দায়ব�তা িদেয় শর হয়। HUD চুি�র 
�েতয্কিট �� ে�ে�র জনয্ অ�িবর্ভাগীয় কাযর্রত দলগিল ৈতিরর ে�ে� সহেযািগতা ও ভাগ কের েনওয়া 
অ�দৃর্ ি�গিল �দশর্ন করা হেয়েছ। রপা�র পিরক�নার মাধয্েম, আমরা �িতিট আবাসন উ�য়েনর ৈদনি�ন 
কাযর্ধারা সহ, সম� চলেত থাকা ও নতুন কমর্সূচীগিলেত এই কােজর ধারািট একীভূত করেত এই ভরেবেগর উপর 
দাঁিড়েয় আমরা উ�িত করব। স�িত্ত বয্ব�াপনা কাযর্ধারাগিলেক সহায়তা করার জনয্ েক�ীয় অিফেসর 
কম�েদর িনধর্ািরত করা হেব এবং অ�িবর্ভাগীয় কাযর্রত দলগিলেত সংগিঠত করা হেব।  

এেজ�ীর বতর্ মান কাঠােমােত সাইেলাগিলেক লািলত করা হয়, েযখােন অস�িতপূণর্ েভৗেগািলক �ানগিলর মাধয্েম 
�ত� িবভাগগিল পিরচািলত হয়। উদাহরণ�রপ, স�িত্ত বয্ব�াপনােত একিট ছয়-বেরা কাঠােমা বয্বহার করা 
হয় – যার মেধয্ দিুট হল অ-েভৗেগািলক িনধর্ারণ। এিলেভটর দল েসই ে��গিলেক বয্বহার কের েযগিল 
বেরাগিলর মেধয্ সমি�ত হয় না, িক� স�দগিল জেুড় কম�েদরেক সমানভােব ব�ন কের। বািস�ােদর 
িনেয়াজন 15িট অ�েলর িভিত্তেত হয়, েযখােন বািস�ােদর সিমিতেত নয়িট অ�ল থােক। আপিন েয িবভােগর 
সােথ কথা বলেছন, তার উপর িনভর্ র কের NYCHA-র কাঠােমািটেক অেনকটাই আলাদা েদখায়। 
NYCHA-র নতুন কাযর্করী মেডল অবশয্ই েযাগােযােগর �াভািবক িব�গুিল ৈতির কের – যার মেধয্ 
িবভাগগিল জেুড় এলাকাগিলেক েমলােনা অ�ভুর্ � থােক।  
                                                       
27KPMG, পিরবতর্ ন ��িত িরেপাটর্ , p. 15; রপা�র পিরক�না, স�িত্ত বয্ব�াপনা কমর্শালা I; রপা�র পিরক�না, স�িত্ত বয্ব�াপনা 
কমর্শালা; রপা�র পিরক�না, এেজ�ী অংশীদার কমর্শালা, মাচর্  12, 2020; রপা�র পিরক�না, মািসক েনতৃ� ৈবঠক, িডেস. 16, 2019; 
রপা�র পিরক�না, CEP েনতৃ� �াতঃরাশ, েফ�. 4, 2020.  
28 রপা�র পিরক�না, স�িত্ত বয্ব�াপনা কমর্শালা I। 
29 রপা�র পিরক�না, এেজ�ী অংশীদার কমর্সূচী; রপা�র পিরক�না, অিধবাসী সিমিত �াতঃরাশ।  
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এমনিক িবভাগগিলর মেধয্ও সাইেলাগিল থাকেত পাের এবং NYCHA-র কাযর্ধারাগিলর মা�া েদেশর অনয্ েয 
েকান আবাসন কতৃর্ পে�র েচেয় বড় হেয় থােক। যিদ �ংকস এর িনজ� আবাসন কতৃর্ প� থাকত, তাহেল এিট 
িশকােগা, লস অয্াে�েলস, িসয়াটল ও েডনভার সবকিটর সি�িলত আবাসন কতৃর্ প�গিলর েচেয় বড় হেতা। 
আমরা বতর্ মান ও নতুন কমর্সচূী বয্ব�াপনা অিফসগিলেক �মতা �দান করব, যােত িবভাগগিল ও 
পদগিল বরাবর তথয্ িবিনময় সহজতর হয়। 

 েক�ীয় অিফেসর পনুঃগঠন  

এই রপা�র পিরক�নার একিট েমৗিলক মূলভাব ও উে�শয্ হল পাড়ােত ও বয্ি�গত আবাসন উ�য়ন �ের 
পিরেষবা �দােনর ে�ে� উ�য়নগিলেত সহায়তার জনয্ NYCHA কাযর্ধারাগিলেক পুনঃসি�ত করা। স�িত্ত 
বয্ব�াপনা কম�রা "ডাউনটাউেনর জনয্ অেপ�া" করা স�েকর্  অিভেযাগ কেরেছন, যা NYCHA কম�র 
জিটলতাগিলেক �িতফিলত করেছ, েযখােন �ি�য়াগিলেক সিঠকভােব �বািহত করা, পাড়া ও স�িত্তর 
কাযর্ধারাগিলেত সহায়তার জনয্ েক�ীয় কম�েদরেক সরাসির িনেয়ািজত করা এবং অিধবাসী ও স�িত্তগিলেক 
অ�ািধকারদানকারী একিট পিরেষবার সং�ৃিত ৈতিরর �েয়াজনেক তুেল ধরেছ। এই ল�য্গিল পূরেণ, েক�ীয় 
অিফেসর কাযর্ধারা ও কাঠােমাগিলেক এমনভােব উ�ত করেত হেব, যা েনবারহড মেডলেক সহায়তা করেব, এবং 
তা করা হেব এক গ� বয্ব�াপনা উ�য়ন েকৗশল রপায়েনর মাধয্েম, যা �িতিট িবভাগেক �ভািবত করেব। 

 মানব স�দগিল 

মানব স�দ (Human Resources, HR) িবভাগ NYCHA-র মানবস�দ মূলধন কমর্সূচীর সম� িদকগিলেক 
পিরচালনা কের, যার মেধয্ িনেয়াগ, �ম স�কর্ , সময় ও ছুিট এবং েপশাদারী উ�য়ন অ�ভুর্ � রেয়েছ। HR 
িলেয়জনরা কমর্সূচীর ে��গিলর মেধয্ কখনও কখনও HR �ি�য়া সহজতর কেরন, তা িকছুটা অনানু�ািনক এবং 
অপিরকি�ত েযাগােযাগ, এবং অেনকগিলর ে�ে� েবশ িকছু বছর ধের বােজট �াস করা হে�। এর ফল�রপ 
অেনক িডপাটর্ েম� ময্ােনজার, কীভােব HR �ি�য়াগিল কাজ কের এবং কীভােব িনেয়ােগর মত সাধারণ কাজগিল 
স�� করেত হয় তা িনেয় অিন�য়তা �কাশ করেছন।29

30   

অ�ল/পাড়া িভিত্তক দলগিলেত েক�ীয় অিফস েথেক আসা িবেক�ীকৃত কম�রা HR িলেয়জনেদর ভূিমকােক 
স�ূণর্ভােব পুনঃসং�ািয়ত কেরেছন। বেরাগিলেত িনধর্ািরত কম�রা সংেযােগর কাজ করেবন না, িক� 
তােদরেক িনধর্ািরত বেরার হেয় HR পিরেষবাগিল �দােনর লে�য্ কাজ �দান করা হেব। েক�ীয় কাযর্ধারাগিলর 
সােথ সম�য় সাধন করা এখনও চািবকািঠ িহেসেব কাজ কের, কারণ NYCHA শহেরর নাগিরক পিরেষবা বয্ব�ার 
মাধয্েম কাজ কের। তেব, বেরা/পাড়ার কাযর্গত �েয়াজনগিল আেরা েজারদারভােব েবাঝার মাধয্েম, শূনয্পদ 
িচি�ত ও অ�ািধকারকৃত করার এবং িনেয়ােগর িবষয়িট উ�ত হেব।  

 

 

 A.1: একিট মানব মূলধন পিরচালন িসে�ম রপায়ন করা 

                                                       
30 KPMG, বতর্ মান অব�া পযর্েব�ণ ও পিরণিত মলূয্ায়ন, p. 329 
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NYCHA-র বতর্ মােন একদম শর েথেক েশষ পযর্� HR পিরচালন বয্ব�া েনই। HR-এর সােথ অথর্ িবভাগ 
(Finance)-এর সম�য় সাধেন সমসয্া হয়, �ায়শঃ শূনয্পদ সং�া� িভ� তথয্ থােক।30

31 NYCHA-র বতর্ মান HR 
�ি�য়াগিল মলূতঃ ময্ানুয়াল রেয়েছ এবং েসগিলর অেনকগিলর ে�ে�ই িনেজেদর-ৈতির তথয্ভা�ােরর উপর 
িনভর্ র করা হয়। HR বতর্ মান �ি�য়াগিল ও কাি�ত নতুন �ি�য়াগিল উভয়েক �য়ংি�য় করার জনয্ একিট 
বািণিজয্ক-সাধারণভােব-উপল� �াউড-িভিত্তক মানব মূলধন পিরচালন (Human Capital Management, 
HCM) িসে�ম রপায়ন করার �ি�য়া শর কেরেছ। এই িসে�মিট HR দেলর সদসয্েদরেক কতর্ বয্গিল পালেন, 
HR কাযর্কািরতা বৃি�েত, HR-এর িনজ�ভােব-ৈতির তথয্ভা�ারগিলেক ধীের ধীের বাদ িদেত, HR-এর �হণ করা 
পদে�পগিলেত আেরা ��তা �দান করেত �েয়াজনীয় সম� সংি�� তথয্ সহেজ অয্াে�স করার ে�ে� একিট 
গর�পূণর্ ভূিমকা পালন করেব।  

HCM সমাধােনর ল�য্ হল সম� NYCHA কম�েদর জনয্ মানব স�দ-সং�া� পিরেষবাগিলর স�ূণর্ স�ারেক 
�য়ংি�য় করা। HCM কম�েদর �ারি�ক তািলকাভুি� েথেক শর কের িনেয়াগ এবং সং�ােত �হণ করা েথেক 
আলাদা/অবসর �হণ করা পযর্� শর-েথেক-েশষ পযর্� HR পিরেষবাগিল �দান করেব। এিট েসই 
ৈবিশ�য্গিলেকও অ�ভুর্ � করেব, যা কম�েদর ও HR কমর্চারীেদরেক কম�েদর েবিনিফট সং�া� তথয্, 
শৃ�লার�াকারী �ি�য়াগিল, অনুপি�িতজিনত ছুিট, েশখার বয্ব�াপনা (�িশ�ণ) এবং সািটর্ িফেকশনগিলর 
বয্ব�াপনা করেত স�ম করেব। 
একিট যথাযথ �যুি�গত �েয়াগ িনি�ত করেব েয, HCM-এ NYCHA-র তথয্ র�ণােব�ণ করা হয়, সুরি�ত 
ও �াি�সাধয্, যার মেধয্ অনয্ানয্ অভয্�রীণ ও বিহঃ� িসে�েমর সােথ �েয়াজনীয় ই�ারেফসগিল অ�ভুর্ � 
রেয়েছ। NYCHA-র অ-কাযর্িনবর্াহী কম�েদরেকও একিট HCM েমাবাইল বা �য়ং-পিরেষবাকারী অংশ �দান 
করা হেব, িবেশষ কের দেলর েসসব কম�েদরেক তা �দান করা হেব যারা িসিট জেুড় অবি�ত স�িত্তগিলেত 
কাজ কের থােকন। 
 

 কাযর্েকৗশল A.2: বিধর্ত কম� িনেয়াজন ও �ীকৃিত �েচ�াগিলর মাধয্েম 
কম�েদরেক �মতা �দান করা  

NYCHA কম�রা �ায়ই সং�ার অিভমুখ েথেক সংেযাগহীন েবাধ কেরন। 31

32 কমর্জীবেনর িদশাগিল অিনি�ত 
থােক, কমর্কুশতার পযর্ােলাচনা অ�� থােক এবং িফডবয্াক মূলতঃ অ-কাঠােমাযু� থােক। আমােদর উ�য়ন 
কম�রা, যারা NYCHA-র কম�বািহনীর 70%-েক উপ�ািপত কেরন, তারা খুব ভাল কাজ করেত চান, িক� তারা 
�ায়ই অভয্�রীণ �ি�য়াগিল, অপযর্া� সং�ান ও �িতকূল বা�ব পিরি�িতর �ারা েকাণঠাসা হেয় পেড়ন। 
কম�েদর উি��তা উ� থােক, মেনাবল কম থােক এবং আমােদর কাযর্গত চয্ােল�গিল বাড়েত থােক। 32

33 
পিরক�না �ি�য়ােত �ায়শই অেনকটা েদরীেত কম� িনেয়াজেনর িবষয়িট আেস এবং অেনক কম�ই মেন কেরন 
েয, নীিত ও কমর্সূচীগিল ৈতিরর সময় তােদর ক��রগিল েশানা হে� না, যার জনয্ তােদর ৈদনি�ন কাজকেমর্ 
�ভাব পড়েছ। 33

34  

                                                       
31 KPMG, বতর্ মান অব�া পযর্েব�ণ ও পিরণিত মলূয্ায়ন, p. 372 
32 KPMG, বতর্ মান অব�া পযর্েব�ণ ও পিরণিত মলূয্ায়ন, p. 366-70. 
33 KPMG, পিরবতর্ ন ��িত িরেপাটর্ , p. 10. 
34 রপা�র পিরক�না, EEC ৈবঠক, েফ�. 28, 2020. 
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NYCHA উপলি� কের েয, কম�েদর পার�িরক �েয়াজন ও আ�হগিল পূরেণর জনয্ তােদর করা ে��ামলূক, 
সহেযািগতামলূক কাযর্ধারাগিল তােদর সাধারণ কলয্াণেক বা�বািয়ত কের বা তােদর স�কর্  ও কমর্িনেয়াগেক 
আেরা আন�ময় কের েতােল, যা একিট অনুকূল কােজর পিরেবেশ উে�খেযাগয্ভােব অবদান রাখেত পাের। কম� 
সিমিতগিলর অধীেন এই ধরেনর কমর্কা�গিল সংগিঠত করেল তা কম�েদর িকছু �াথর্গত চািহদা পূরেণ সহায়তা 
কের। 

কম� সিমিতগিল একিট আেরা অ�ভুর্ ি�কর পিরেবশেক লািলত করেত সহায়তা কের, েযখােন সম� কম�রা 
�মতা�া� হন এবং তােদর িনেজেদর ভােলা থাকার একিট বিধর্ত অনুভূিত িনেয় কম�েদর সং�াগত সাফেলয্র 
ে�ে� অবদান রাখার জনয্ অনু�ািণত েবাধ কেরন। ৈবিচ�য্ ও অ�ভুর্ ি� মূলয্েবাধগিল হল িভিত্তগত িবষয় যা 
কম�েদরেক তােদর আসল সত্তােত ি�ত থাকেত েদয় এবং অ�ভুর্ ি� নীিত ও �ি�য়াগিলেক উপেযাগী কের েতােল, 
যা কতৃর্ পে�র িস�া�গিলর িব�াসেযাগয্তা �দান কের। এই সিমিতগিল তােদর সদসয্ ও সহকম�েদর জনয্ 
সাং�ৃিতক সেচতনতা, িশ�াগত অ�গিত এবং েপশাদারী উ�য়েনর সুেযাগগিল বৃি� করেত চায়।  

এরকম একিট সং�া হল কম� িনেয়াজন কিমিট (Employee Engagement Committee, EEC)। বতর্ মান 
চয্ােল�গিল আেরা ভালভােব েবাঝার জনয্ এবং কম�েদর সােথ অনুরিণত হেব এমন �ভাবশালী কম� �মতায়ন 
েকৗশলগিল গেড় েতালার জনয্, আমরা NYCHA-র কম� িনেয়াজন কিমিটেক বেলিছলাম তারা যােত কীভােব 
আমােদর কম�েদর সােথ NYCHA-র স�কর্ েক সািরেয় েতালা েযেত পাের তার উপর ে�ইন�িমর্ং বা 
িচ�াভাবনাকারী েসশনগিল পিরচালনা কের। NYCHA কম�েদর িকভােব �মতা �দান করা েযেত পাের, েসই 
বয্াপাের িচ�াভাবনা করার জনয্ দািয়��া�, EEC NYCHA-র জনয্ পাঁচিট উ� �েরর ল�য্ িচি�ত কেরিছল: 

• উ�য়ন কম�েদর জনয্ েনতৃ�দান ও সফট ি�ল �িশ�েণর মাধয্েম েপশাদার িবকােশ সহায়তা কের এবং 
আেরা �ায়�শাসন, ��তর �তয্াশাগিল এবং যথাযথ সং�ানগিল �দােনর �ারা কম�েদরেক 
সাফেলয্র জনয্ ��ত কের েতালা।  

• উ�য়নগিলেত িনরাপত্তার উ�িত করা, অথর্সং�ানগত সমসয্াগিল সমাধান করা এবং সম� িবভাগগিলেক 
একই গর� ও স�ােনর সােথ িবেবচনা করার মাধয্েম একিট সরু�ার অনভূুিতেক তুেল ধরা।  

• অভয্�র েথেক উ�িত এবং েম�রশীপ, অিভ� বয্ি�র সােথ কাজ েশখা এবং িবিভ� সং�াগিল জেুড় �িশ�ণ 
কমর্সূচীর মত কমর্জীবেনর উ�য়ন কমর্সূচীগিল শর কের বৃি�র পথেক েজারদার কের েতালা।  

• কম� �ীকৃিত কমর্সূচীগিল ও বষর্পূিতর্  পুর�ারগিল আবার শর কের, সামািজক কাযর্ধারাগিলেক সহায়তা 
কের এবং মেনাবল বাড়ােনার জনয্ অনয্ানয্ ইনেসি�ভগিল �দান কের কম� �ীকৃিত �দশর্ন করা।  

• কম� মতামত চয্ােনলগিলেক আনু�ািনক কের, েনতৃ� েথেক েযাগােযাগগিলেক উ�ত কের এবং কােজর 
পিরেবশেক উ�ত করার জনয্ িবিনেয়াগ চািলেয় যাওয়ার মাধয্েম উ�িত চািলেয় যাওয়া।  

রপায়ন পিরক�নােত (অধয্ায় 11) NYCHA-র উ�িতর জনয্ EEC-র ধারণাগিলেক আেরা িবশদভােব 
�দান করা হেয়েছ। আমরা েকৗশলগিল একসােথ ৈতির, যাচাই ও �েয়াগ করার জনয্ EEC-র বতর্ মান 
ও ভিবষয্ত দলগিলর সােথ কাজ করা চািলেয় যাব, যােত কম�েদর �মতা �দান করা যায় এবং 
পিরেশেষ আমােদর �াহকেদরেক উ�ততর পিরেষবা �দােনর জনয্ NYCHA-র সং�াগত সং�ৃিতেক 
উ�ত করা যায়।  

EEC হল একিট উদাহরণ েয, একসােথ কাজ করার জনয্ কীভােব NYCHA সাইেলাগিলেক ভা�েত পাের। একিট 
সং�ৃিতর পুেরাপুির পিরবতর্ ন করা কিঠন, িক� আমরা িব�াস কির েয, এই িবিভ�-িবভােগর মেধয্ কাযর্শীল ও 
িচ�াশীল দলিট পিরবতর্ েনর েনতৃ� েদওয়ার জনয্ সিঠক দল। NYCHA-র চয্ােল�গিল – ও বয্থর্তাগিল িনেয় 
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উ��ু ও সৎ আেলাচনার মাধয্েম – আমরা সং�ািট ও এর কম�েদর মেধয্ েভে� যাওয়া িব�াসেক সািরেয় তুলেত 
শর করেত পাির।  

 িশ�া ও উ�য়ন 

রপা�র পিরক�নার একিট মখুয্ সং�াগত নীিত হল এই েয, NYCHA মান িনি�ত করার জনয্ িনেজর উপর 
নজরদারী করেব। NYCHA িতনিট নতুন নজরদারী িবভাগ ৈতিরর মাধয্েম এিটেক বা�বািয়ত করার একিট 
উে�খেযাগয্ পদে�প �হণ কেরিছল: গণমান িনি�তকরণ, পিরেবশগত �া�য্ ও িনরাপত্তা, এবং অনুবিতর্ তা। তেব, 
কাজিট কীভােব করা হে� তার দশৃয্মানতা শধুমা� সমীকরণিটর অেধর্ক অংশ। ভুলগিল িচি�ত হওয়ার পর, 
আমােদরেক �িশ�ণ িনেয় এই আচরণ সংেশাধন করেত স�ম হেত হেব। িঠক এখন, গণমান িনয়�ণ পযর্ােলাচনা 
েথেক পাওয়া অনুস�ানগিলর উপর িভিত্ত কের আমরা েযভােব কাজ কির তা মানানসই করার জনয্ NYCHA 
িবনয্� অব�ােন েনই। 

আমরা এছাড়াও কম�, বািস�া ও বাইেরর অংশীদারেদর কাছ েথেক শেনিছ েয, �াহক পিরেষবা েথেক শর কের 
কােজর আেদশ েখালা ও ব� করার মত েমৗিলক �ণালীগত মানদ�গিলর মত িবিভ� িবষেয় আেরা �িশ�েণর 
�েয়াজন রেয়েছ। স�িত্ত ময্ােনজােরর ভূিমকায়, আমােদর দািয়� হল এিট িনি�ত করা েয, আমােদর কম�রা 
যােত েসই উপকরণগিল েপেত পােরন, যা তােদর কাজগিল ভালভােব করার জনয্ �েয়াজন হয়। কতৃর্ প� জেুড় 
�িশ�েণর বয্ি� িনধর্ারেণর জনয্, অনুবিতর্ তা িবভাগ (Compliance Department) ে�ািকওরেম� বা সং�হ 
িবভাগ েথেক �িশ�ণ চুি�গিল অজর্ ন কের এবং NYCHA জেুড় িবভাগগিলর �িশ�ণ সং�া� েযাগােযাগকারী 
বয্ি�র সােথ সা�াৎ কের NYCHA-র বতর্ মান �িশ�ণেক িবশদভােব নিথব� ও িচ�াি�ত কেরেছ। �ধান 
অনুস�ানগিল িছল সং�া জেুড় �িশ�েণর েক�ীভুত �য্ািকং ও নজরদারীর �েয়াজন এবং কম�েদর কােছ উপল� 
�িশ�ণগিলর �াি�সাধয্তা বৃি� করা।  

এই অনুস�ানগিলর �িতি�য়ায় এবং নতুন েনবারহড মেডেলর সােথ �িশ�েণর কাযর্ধারােক আেরা ভালভােব 
িবনয্� করার জনয্, NYCHA িশ�া ও উ�য়ন িবভােগর (Learning & Development Department, L&D) 
েমৗিলক পিরবতর্ নগিল করেব, যােত একিট িবকাশমান NYCHA-র কােছ �িশ�ণিট �াি�সাধয্ ও �হণ�ম হয়। 

 পিরক�না B.1: একিট িশ�া পিরচালন িসে�ম চালু করা (Learning 
Management System, LMS) 

অে�াবর 2020-েত, NYCHA NYCHA ইউিনভািসর্িট চালু কেরেছ, যা হল একিট অনলাইন েপাটর্ াল, যা বয্বসািয়ক 
ইউিনটগিল কম�েদর �িশ�েণ সরাসির অয্াে�স েদওয়া, েশখার অ�গিত ও কমর্কুশলতার িহেসব রাখা ও 
অনুবিতর্ তা বজায় রাখার ��াব িদেত বয্বহার করেত পাের।34

35 NYCHA ইউিনভািসর্িট চািহদা-অনুযায়ী েশখার 
িবষয়াবলীর একিট সং�া-বয্াপী উৎস হেয় উঠেব, যা �েতয্ক কম�েক �েয়াজনীয় �িশ�ণ এবং ে��ামলূক, 
িনেজর-গিত অনুযায়ী েপশাদারী িবকাশকারী েকাসর্গিল উভেয়ই সুিবধাজনক ও নমনীয় অয্াে�স �দান কের। 
NYCHA ইউিনভািসর্িট এছাড়াও কম�েদরেক কমর্জীবেনর অ�গিতর ফাঁকগিল বা পরবত� পদে�পগিলেক আেরা 
ভালভােব িচি�ত করার জনয্ তােদর NYCHA িশ�ার একিট “�িতিলিপ” �দান করেব। NYCHA ইউিনভািসর্িটর 
ৈবিশ�য্গিলর মেধয্ রেয়েছ: 

                                                       
35 KPMG, বতর্ মান অব�া পযর্েব�ণ ও পিরণিত মলূয্ায়ন, p. 479 
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• বিধর্ত সাচর্  ফাংশনগিল এবং ওেয়ব-িভিত্তক সাচর্  িডজাইন, যা কম�েদর পে� উপল� �িশ�ণ ও 
সংি�� সং�ানগিল খুঁেজ পাওয়ােক আেরা সহজ কের েতােল। 

• �েয়াজনীয় �িশ�ণ ও েরিজে�শন িনি�তকরেণর জনয্ �য়ংি�য় েনািটিফেকশন। 
• িনেদর্ শনাকারী-পিরচািলত �িশ�ণ েরিজে�শন েযখােন কম�রা বতর্ মান �িশ�ণ সাচর্  করেত 

পােরন, ভিবষয্েত �দানকারী েকাসর্গিলর জনয্ আ�হ �কাশ করেত পােরন এবং বতর্ মােন পূণর্ হেয় যাওয়া 
�িশ�ণ কমর্সূচীগিলর অেপ�ার তািলকােত থাকেত পােরন। 

• কম�েদর আ�হ ও সূচীর সােথ িবনয্� আস� িনেদর্শনাকারী-পিরচািলত �িশ�েণর অন�ুানগিলর 
কয্ােল�ার।  

• কম�েদর �িশ�েণর ইিতহাস সহেজ অয্াে�েসর জনয্ �িতিলিপর ইিতহাস ও িরেপািটর্ ং। েনতৃ�কারী 
এই তথয্ েথেক িরেপাটর্ গিল ও িবে�ষণ ৈতির করেত পােরন। 

• বয্বহারকারী ও ময্ােনজােরর সহায়তা সং�ানগিল যার মেধয্ িবশদ, ধাপ-িভিত্তক িনেদর্শনাগিল, 
িটউেটািরয়ালগিল ও অনয্ানয্ সহায়তা অ�ভুর্ � রেয়েছ। 

 েকৗশল B.2: েনবারহড মেডেলর সােথ �িশ�ণেক িবনয্� করা 

নতুন েনবারহড মেডেল, েনবারহড িডের�ররা L&D-র সহায়তা িনেয় বািষর্ক েনবারহড �িশ�ণ 
পিরক�নাগিল ৈতির করেবন। এই �ি�য়ার অংশ িহেসেব, িডের�ররা িশ�াগত ল�য্গিল িনধর্ারণ করেত এবং 
�িশ�েণর িনিদর্� �েয়াজন ও ল�য্গিল িচি�ত করেত আেগর বছেরর �িশ�েণর অ�গিত ও কমর্কুশলতার 
িরেপাটর্ গিল বয্বহার করেবন। �িশ�েণর পিরক�নাগিলেত বতর্ মান �িশ�ণ সং�ানগিলেক িবেবচনা করা হেব 
এবং �েয়াজন হেল নতুন �িশ�েণর উপকরণগিল ৈতির ও সং�েহর জনয্ একিট পিরক�নার রপেরখা অ�ন করা 
হেব।  

L&D এছাড়াও ময্ােনজেম� অয্াকােডিম ৈতির করেব, যা হল �াথিমকভােব স�িত্ত ময্ােনজারেদর কথা মাথায় 
েরেখ ৈতির করা একিট দল-িভিত্তক কমর্সূচী, যার অ�ভুর্ � হল বয্ি�গত েকািচং ও েম�িরং-এর জনয্ সুেযাগগিল, 
সং�ার সােথ িবিভ�-িবভাগ জেুড় ও ৈবিচ�য্পূণর্ অিভ�তাগিলর সং�েশর্ আসা, অিভ�তাগত িশ�া �ক�গিল 
েযখােন দেলর সদসয্রা দ�তাগিলর অভয্াস করেত পােরন, এবং েপশাদার ও িশে�র সােথ সংি�� হওয়ার 
সুেযাগগিল। এবং, েযেহতু স�িত্ত ময্ােনজােরর কমর্জীবেনর িদকিনেদর্শনা NYCHA-র অেনকগিল পেথর মেধয্ 
শধুমা� একিটেক িনেদর্শ কের, েসজনয্ L&D NYCHA ইউিনভািসর্িটর অংশ িহেসেব �ত� উ�য়ন পিরক�নাগিল 
(Independent Development Plans, IDP) ৈতির করেব, যা কম�েদরেক তােদর দীঘর্েময়াদী লে�য্র উে�েশয্ 
কাযর্�ম পদে�পগিল িনধর্ারণ করার সুেযাগ েদেব।  

েনবারহড মেডলেক সহায়তাকারী L&D-র �াি�সাধয্ ও উপেযাগী �িশ�ণ ৈতিরর সামথর্য্িট NYCHA-র মেধয্ মখুয্ 
ি�য়াগিলর সংেযাগশীলতার উপরও িনভর্ র কের, িবেশষ কের েসগিলর উপর, যা কাযর্ধারাগিলর উপর নজর 
রােখ এবং �ণালীেত পিরবতর্ নগিলেক চািলত কের। অনুবিতর্ তা ও কমর্কুশলতা বয্ব�াপনা ও িবে�ষণ 
(Compliance and Performance Management & Analytics)-এর মত িবভাগগিলর সােথ িবনয্� হওয়া, 
েযমন L&D-েক এর দশৃয্মানতা �দান করা েয, েকাথায় �িশ�েণর সবেচেয় েবিশ �েয়াজন রেয়েছ। 

 সরবরাহ শ�ৃল বয্ব�াপনা 

একিট বয্বসািয়ক অংশীদার িহেসেব কাজ করার পে� NYCHA একিট কুখয্ািতপূণর্ কিঠন সং�া। েভ�রেদর, 
িনবর্ািচত আিধকািরকেদর ও বাইেরর অনয্ানয্ প�গিলর কাছ েথেক মতামত েমাটামুিট একই িছল: আমরা 
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বাইেরর িবে�র সােথ েযভােব েযাগােযাগ কির, তা আমােদরেক পিরবতর্ ন করেত হেব। 35

36 আমােদর েভ�ররা 
একিট জিটল ও অ�� �ি�য়ার স�ুখীন হন, যা তােদরেক তােদর ি�িত স�েকর্  অিনি�ত কের েতােল এবং 
তােদর িনেজেদর জনয্ পিরক�না করেত অসমথর্ কের েতােল। RFP �ি�য়ােত বয্াি� িলখন েথেক চুি� শর 
করেত এক বছর পযর্� সময় েলেগ েযেত পাের – চলেত থাকা সংকেট থাকা একিট সং�ার জনয্ এিট কাজ করার 
পে� কিঠন পিরি�িত। 36

37 অথর্ পাওয়ার িবষয়িট একিট কিঠন কাজ, েযখােন খুব কম ��তা বা জরির �েয়াজন 
রেয়েছ এবং েটকিনকয্াল কারণ েদিখেয় বহ বছর ধের ইনভেয়সগিল পেড় থাকেত পাের। 

এেত আ�যর্ হওয়ার িকছু েনই েয, NYCHA-র দবুর্ল বয্বসািয়ক কাযর্াভয্াসগিলর জনয্ একিট সীিমত সংখয্ক 
েযাগয্তাস�� েভ�ররা আকিষর্ত হন, কারণ অেনেকই �ি�য়ািটর অংশ হেত এেকবােরই ই�কু নন। 38 সীিমত 
�িতেযািগতার জনয্ কােজর মান িন� হয় এবং মূলয্ উ� হয়, এবং এিট কম কমর্কুশলতা েদখােনা েভ�রেক বাদ 
েদওয়া বা অদল-বদল করার আমােদর সামথর্য্েকও সীমাব� কের। 

NYCHA-র েপাটর্ েফািলও ও সং�ার বতর্ মান ি�িতেত – এবং আমােদর কম� সামথর্য্েক পিরপূিরত করার জনয্ 
েভ�রেদর উপর আমােদর িনভর্ রশীলতার কারেণ – আমরা চুি�গিলর ে�ে� কম কমর্কুশলতা �হণ করেত স�ম 
নই। েনবারহড মেডেলর সমথর্েন, NYCHA-েক অবশয্ই �িতিট খরেচর িবভাগ জেুড় সবেচেয় েযাগয্তাস��, 
কাযর্করী ও েপশাদার েভ�রেদরেক আকিষর্ত করেত হেব, যার জনয্ NYCHA-র বয্বসা পিরচালনার উপায়িটেত 
একিট নাটকীয় পিরবতর্ েনর �েয়াজন হেব। 

 কাযর্েকৗশল C.1: িচফ ে�ািকওরেম� অিফস ৈতির করা  

NYCHA একজন নতুন িচফ ে�ািকওরেম� অিফসার (Chief Procurement Officer, CPO) িনেয়াগ করেব, িযিন 
েজনােরল কাউে�লেক অ�ায়ীভােব িরেপাটর্  করেবন এবং কতৃর্ পে�র ে�ািকওরেম� বা সং�হ, উপকরণ 
বয্ব�াপনা এবং সরবরাহকারী ৈবিচ�য্ িবভাগগিলর নজরদারী করেবন। CPO-র কাজ হেব একজন বয্বসািয়ক 
অংশীদার িহেসেব NYCHA-র স�াবনােক উ��ু করা, আমােদর �ি�য়া ও �ণালীগিলেক উ�ত করা, যােত 
আমরা শধুমা� েসরা েভ�রেদর আকিষর্ত করেত পাির তা িনি�ত করা যায়। আমরা এই কাজগিলেক েজনােরল 
কাউে�েলর আওতােত িনেয় আসিছ, যােত েসগিলেক আইন িবভাগ (Law Department)-এর কেপর্ােরট 
অয্ােফয়াসর্ ে�ািকওরেম� িবেশষ�েদর আেরা কাছাকািছ িনেয় আসা যায়। সং�হ ও েভ�র বয্ব�াপনা 
�ি�য়াগিলেক পুনঃিডজাইন করা হেল, CPO ও এই িবভাগগিল িচফ অয্াডিমিনে�িটভ অিফসারেক িরেপাটর্  
করেবন। 

 কাযর্েকৗশল C.2: সং�হ ও েভ�র বয্ব�াপনা �ি�য়ার পনুঃিডজাইন করা  

NYCHA, সং�ািটর ে�ািকওরেম� বা সং�হ �ি�য়াগিলর িবে�ষণ এবং কমর্কুশলতা ও বাজােরর ধারণােক উ�ত 
করেত পিরবতর্ নগিলর সুপািরশ করার জনয্ একজন বাইেরর পরামশর্দাতােক িনেয়াগ কেরেছ। দলিট সং�া জেুড়, 
সরবরাহ বয্ব�াপনা িবভাগ (Supply Management Department) ও আইন িবভাগ (Law Department)-েক 
সােথ িনেয় বয্বসািয়ক ইউিনিটগিলর সােথ িনিবড়ভােব কাজ কেরেছ এবং আগ� 2020-েত সুপািরশগিলর একিট 
িবশদ েসট জমা িদেয়েছ। 

                                                       
36 রপা�র পিরক�না, সং�া অংশীদার কমর্শালা; পরামশর্ অংশীদার কমর্শালা I ও II. 
37 KPMG, বতর্ মান অব�া পযর্েব�ণ ও পিরণিত িরেপাটর্ , p. 388-89. 
38 KPMG, বতর্ মান অব�া পযর্েব�ণ ও পিরণিত িরেপাটর্ , p. 130. 
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এই সুপািরশগিলর িভিত্তেত, NYCHA একিট িম� সং�হ মেডেল পিরবিতর্ ত হেব, েযখােন ে�তা, চুি� িবেশষ�, 
আইনজীবী ও বয্বসািয়ক ইউিনেটর �িতিনিধেদর িনেয় ৈতির িবিভ�-িবভাগ জেুড় সং�হ দলগিলর (P-িটমগিল) 
উপর িনভর্ র করা হেব। বতর্ মােন, NYCHA-র সং�হ �ি�য়ােত এই একই ি�য়াগিলর সবগিল সংি�� থােক, যিদও 
েসগিলর সম�য় অপিরকি�তভােব করা হয়। িম� মেডেল সহেযািগতা ও েক�ীকৃত অনুবিতর্ তােক সি�য় করার 
সােথ সােথ, বয্বসািয়ক ইউিনেটর �েয়াজনগিলর সে� সং�া-বয্াপী ল�য্গিলর ভারসাময্ রাখা হয়। নতুন িচফ 
ে�ািকওরেম� অিফসােরর দািয়� থােক িম� মেডেলর জনয্ নতুন �ি�য়াগিলেক ৈতির করা। 

NYCHA এছাড়াও অভয্�রীণ দ�তাগিল সং�া� অেনকগিল সুপািরশ অনুযায়ী পদে�প �হণ করেব, যার মেধয্ 
ে�ািকওরেম� বা সং�হ কমর্�বাহ এবং সি�য় পিরক�না সং�া� নতুন আবশয্কতাগিল অ�ভুর্ � রেয়েছ। 
সবেশেষ, �ি�য়ার উ�য়নগিলেক সি�য় করা হেল, NYCHA েকৗশলগত উৎসকরণ ও েভ�র বয্ব�াপনা সং�া� 
এর পদে�পেক েজারদার করেব। সম� ে�ণীিবভাগ জেুড় েসরা েভ�রেদর আকিষর্ত করা ও বজায় রাখার জনয্, 
আমােদর বাজার িনেয়াজন ও বয্ব�াপনার জনয্ একিট নতুন পেথর �েয়াজন হয়। সরবরাহ বয্ব�াপনা সং�া� 
স�ূণর্ সুপািরশ গে�র জনয্, পিরিশ� B েদখুন। 

 অথর্ িবভাগ  

অথর্ িবভাগ (Department of Finance) NYCHA-র আিথর্ক পিরক�না ও িবে�ষণ, িহসাবর�ণ, নগদ 
বয্ব�াপনা, েপ-েরাল, ঝঁুিক বয্ব�াপনা এবং িবিনেয়াগ কমর্কা�গিল পিরচালনা কের থােক। অথর্ িবভাগ আিথর্ক 
নীিতগিলর দািয়ে� থােক, যার মেধয্ পাঁচ বছেরর বািষর্ক কাযর্গত ও মূলধন সং�া� পিরক�না, িবিনেয়াগ 
েপাটর্ েফািলও এবং NYCHA ও এর শাখা সং�াগিলর জনয্ বািষর্ক আিথর্ক ে�টেম�গিল �দান করা অ�ভুর্ � 
রেয়েছ। অথর্ িবভাগ US-এর সাধারণভােব গৃহীত িহসাবর�ণ নীিতগিল (Generally Accepted Accounting 
Principles, GAAP) এবং েফডােরল আিথর্ক বয্ব�াপনার আবশয্কতাগিল েমেন কাজ কের থােক।  

 েকৗশল D.1: স�িত্ত-িভিত্তক বােজট ��ত করার িবষয়গিল রপায়ন 

আেগ েযরকম উে�খ করা হেয়েছ েয, NYCHA সরকারী আবাসন কতৃর্ প�গিলর (public housing authorities, 
PHAs) জনয্ NYCHA-র HUD-র স�দ বয্ব�াপনা িনয়ম রপায়ন সং�া� পরামশ্দর্ ান পিরেষবাগিল �দােনর 
জনয্ BDO PHA িফনয্া�েক িনযু� কেরেছ। PHA-গিলেক স�দ বয্ব�াপনােত রপা�িরত করার জনয্ 2005 
সােল HUD 24 CFR 990-র সংেশাধন কেরিছল, যার রপায়ন 2007 সাল েথেক শর হেয়িছল। PHA-গিলর জনয্ 
HUD স�দ বয্ব�াপনা মেডেলর ল�য্ হল একিট স�দ বয্ব�াপনা মেডল অনুযায়ী তােদর স�িত্তর বয্ব�াপনা 
করা, যা �শ�তর বহ-পিরবারগত বয্ব�াপনা িশে�র বয্ব�াপনাগত িনয়মগিলর সােথ স�িতপূণর্ হেব। PHA-
গিলেক অবশয্ই �ক�-িভিত্তক বয্ব�াপনা, �ক�-িভিত্তক বােজট ��তকরণ ও �ক�-িভিত্তক িহসাবর�ণ রপায়ন 
করেত হেব, যার সবগিলই স�দ বয্ব�াপনার অপিরহাযর্ অ�।  

NYCHA িছল HUD স�দ বয্ব�াপনার মলূনীিতগিলর একিট �ারি�ক �হণকারী। BDO উ�িতর সুেযাগগিল 
�দােনর জনয্ সূচনা েথেক রপায়ন পযর্� NYCHA-র বােজট �ি�য়া, স�িত্ত-িভিত্তক বােজট ��তকরণ পদে�প 
এবং েক�ীয় অিফেসর পিরেষবার-জনয্-ফী �ি�য়ার িবশদভােব পযর্ােলাচনা কেরেছ। এই পিরক�নার স�িত্ত 
ময্ােনজার ও স�িত্ত-িভিত্তক বােজট ��তকরণ িবভােগর অধীেন স�িত্ত-িভিত্তক বােজট ��তকরণেক 
শি�শালী করার NYCHA-এর পিরক�নাগিলর িবষেয় আেরা িববরণ �দান করা হেয়েছ। NYCHA বতর্ মােন 
HUD-র সং�া অনুযায়ী, 148িট স�দ বয্ব�াপনা স�িত্ত (Asset Management Properties, AMPs) 
পিরচালনা কের। উ�য়নগিলর �ত� ে�ণীভুি�েক অ�ভুর্ � করার জনয্ িকছু AMP-েক NYCHA সংহিতর সােথ 
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এবং িকছুেক িবিভ�-িবভাগ জেুড় সমি�ত করা হেয়েছ। স�দ বয্ব�াপনা িনয়ম অনুযায়ী, PHA-গিলেক 
অবশয্ই এরকমভােব �িতিট AMP-র জনয্ বােজট ��তকরণ ও িহসাবর�েণর একিট বয্ব�া বজায় রাখেত হেব, 
যা �িতিট স�িত্তর সােথ সংি�� �কৃত আয় ও বয্য়গিল িবে�ষণ করার সুেযাগ কের েদয়। HUD একিট PHA-েক 
সরাসির একিট AMP এর কােছ একিট পিরেষবার মূলয্ চাওয়ার অনুেমাদন েদয়, যিদ পিরেষবািট েসই AMP-েক 
বা অনিধক দিুট AMP-েক সরাসির �দান করা হেয় থােক। যিদ একিট ি�য়া িতন বা তার েবিশ সংখয্ক AMP-
েক �দান করা হয়, েসে�ে� এিট হয় একিট েস�াল অিফস ক� েস�ার (Central Office Cost Center, COCC)-
এর চাজর্  বা একিট পিরেষবার-জনয্-ফী এ পিরণত হয় (HUD িনয়মাবলী অনুযায়ী ফী ফমুর্লাগিল বয্বহার কের।)  

স�িত্ত বয্ব�াপনা ি�য়াগিলেক পিরেষবা �দান করার সমেয়র কাছাকািছ িবনয্� করা – অথর্াৎ AMP �ের িনেয় 
যাওয়ার জনয্ - NYCHA-র পিরক�নাগিল আিথর্ক অব�ানেক পিরবিতর্ ত করেব এবং NYCHA পূবর্তনভােব েয 
স�িত্তর �ািফং ফমুর্লাগিল িনেয় কাজ করত তার সংেশাধন করেব। কাঠােমাগত পিরবতর্ নগিল চূড়া� হওয়ার 
পর NYCHA আিথর্ক পিরবতর্ নগিলর মেডল িনধর্ারণ করেব। উদাহরণ�রপ, আেগ আেলাচনা করা দ� 
েপশাগিলর পাইলেটর িভিত্তেত, NYCHA স�িত্ত কম� এক�ীকরণ বা েনবারহড েপাটর্ েফািলওগিলর জনয্ 
�েয়াজনীয় অিতির� েপশাগিলর িবে�ষণ করেব। NYCHA পিরবিতর্ ত আেরাপেণর পিরে�ি�েত েসইসব 
কম�েদর অিতির� খরচেক িবেবচনা করেব, স�াবয্ভােব COCC েথেক ফী পযর্� বা সরাসির AMP বয্য়গিল।  

অথর্ িবভাগ মলূয্ায়ন কের েদখেছ েয, েনবারহড মেডেলর অংশ িহেসেব �েয়াগ করার জনয্ বেরা 
অয্াডিমিনে�শন িটমগিলর অংশ িহেসেব স�িত্ত ময্ােনজার ও কম�েদরেক কীভােব সবেচেয় ভালভােব সহায়তা 
করা যায়। এেত আিথর্ক পিরক�না ও িবে�ষণ (Financial Planning & Analysis, FPA) এবং অয্াকাউ�স 
েপেয়বল (Accounts Payable, AP) কম� সদসয্েদর িনেয়াগ করা অ�ভুর্ � থাকেত পাের। FPA কম�রা 
স�িত্তগিলর ে�ে� সংেশাধেনর জনয্ স�িত্ত ময্ােনজারেদরেক সহায়তা করেত পােরন (গৃহীত বােজেটর মেধয্ 
অথর্সং�ানেক একিট অয্াকাউ� েথেক অনয্ অয্াকাউে� �ানা�িরত কের)। তদপুির, FPA পযর্াবৃত্ত িরেপাটর্ গিল 
ৈতির কের, যা স�িত্ত ময্ােনজাররা তােদর বােজেটর উপর নজরদারী করার জনয্ বয্বহার করেত পােরন। 
িরেপাটর্ গিলেক কীভােব কাযর্করীভােব অয্াে�স ও বয্বহার করা েযেত পাের, েসই বয্াপাের কম�রা �িশ�ণগিল 
�দান করেত পােরন। অথর্�দােনর জনয্ �েয়াজনীয় ি�মখুী িমল িনি�ত করা, স�িত্তগিলর ে�ে� সমসয্া 
সমাধানকারী রিশদগিল এবং রিশদ �ি�য়ােক সিঠক ধারােত িনেয় আসেত সহায়তা করার জনয্ AP কম�রা বেরা 
VP/ েনবারহড িডের�রেদর সােথ কাজ করেত পােরন। কম�রা �িতিট বেরােত সবেচেয় েবিশ েভ�েরর েপেম� 
বেকয়া থাকা স�িত্তগিলেক িচি�ত করেত এবং অিতির� সহায়তা �দান করেত স�ম হেবন। েযখােন বেরার 
�শাসিনক দলগিলর কাঠােমা এখনও ৈতির হে�, এই পিরি�িতেত অথর্ িবভােগর এই ��াবিট স�িত্তগিল এবং 
েক�ীয় অিফেসর ি�য়ার মেধয্ সংেযাগেক েজারদার করার সুেযােগর একিট ভাল উদাহরণ �দান কের।  

 

 অনবুিতর্ তা এবং পিরেবশগত �া�য্ ও িনরাপত্তা িবভাগ (Compliance and 
Environmental Health and Safety Departments, EH&S) 

অনুবিতর্ তা ও EH&S িবভাগগিল (Compliance and EH&S Departments) �িতিট �ের – পুেরা সং�া জেুড়, 
বয্ি�গত স�িত্তগিলেত এবং �ত� িডভাইস ও িসে�মগিলেত উ�য়নেক চািলত করার জনয্ একিট খুব গর�পূণর্ 
ভূিমকা পালন কের। তদারিকর একিট মূখয্ অংশ িহেসেব এই িবভাগগিল �িতিট মূল �� ে��গিলেত সহ, সমেয়র 
সােথ সােথ �ি�য়ার উ�িতগিলর জনয্ তাৎ�িণক নজরদারী ও সুপািরশগিল �দানকােল বয্থর্তাগিল িচি�ত 
করার উপর মেনািনেবশ কের। (1) সীসা, (2) ছ�াক ও জরির লীকগিল, (3) কীটপত� এবং বজর্ য্ বয্ব�াপনা, (4) 
এিলেভটরগিল, (5) তাপ, এবং (6) পিরদশর্নগিল।  
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অনুবিতর্ তা িবভাগ (Compliance Department)-এর মলূ উে�শয্ হল এিট িনি�ত করা েয, NYCHA যােত 
আইনগিল ও িবিধিনয়মগিল েমেন চেল এবং আমােদর বািস�ােদর জনয্ িনরাপদ, সা�য়কর আবাসন �দােনর 
জনয্ সবর্া�ীন উে�শয্ পিরপূরেণর ে�ে� ৈনিতক হয়। EH&S িবভাগ কতৃর্ পে�র �ারা স�� করা সম� িবষয় 
এবং কাজগিলর তদারিক, িবে�ষণ ও মূলয্ায়ন �দােনর জনয্ দািয়�শীল থােক, েযগিল পিরেবশগত �া�য্ ও 
NYCHA বািস�া, কম� ও �াবর স�িত্তর সুর�ার উপর েকােনা �ভাব থাকেত পাের।  

সি�িলতভােব, অনুবিতর্ তা িবভাগ (Compliance Department) ও EH&S-র কাজগিলর মেধয্ রেয়েছ: 

• েফডােরল, ে�ট ও �ানীয় আইন ও িবিধিনয়েমর সােথ NYCHA--র অনুবিতর্ তার নজরদারী করা; 
• NYCHA-র িনয়ামক িরেপািটর্ ং ও ে�টেম�গিলর িনভুর্ লতা সুিনি�ত করা; 
• আপেডট করা �ণালীগিল ৈতির করা ও বজায় রাখা েযগিল আইন ও িবিধিনয়েমর সােথ িবনয্� হয়; 
• পিরেবশগত �া�য্ ও িনরাপত্তার িবষয়গিলর বয্াপাের কম�েদর পরামশর্ েদওয়া; 
• সরকারী আবাসন মূলয্ায়ন িসে�ম (Public Housing Assessment System, PHAS) এবং NYCHA-েত 

অনয্ সম� পিরদশর্নগিলর সততােক সুিনি�ত করা; 
• NYCHA-র বািস�া, কম�, ক�য্া�র ও সাধারণ জনগেণর করা অিভেযাগগিলর জনয্ একিট 

েযাগােযােগর চয্ােনল বজায় রাখা;  
• যথাযথতা অনুসাের অিভেযাগগিলর �িতি�য়া জানােনা;  
• েযাগােযাগ ও িবেশষ উেদয্াগগিলর মাধয্েম অনুবিতর্ তােক তুেল ধরা;  
• েকােনা ঘাটিতেক বা উ�য়েনর জনয্ সুপািরশগিলেক িচি�ত করার জনয্ অপােরস� এর দলগিলর �ারা 

স�� করা কােজর অন-সাইট পযর্েব�ণ ও পযর্ােলাচনা পিরচালনা করা। 
• NYCHA ময্ােনজেম� ও কম�রা যােত যথাযথ �িশ�ণ পান তা সুিনি�ত করা। 

 েকৗশল E.1: িসে�ম-বয্াপী চয্ােল�গিলর উপর িনয়িমত িরেপািটর্ ং �দান করা 

EH&S ও অনবুিতর্ তা িবভাগ (Compliance) বয্ব�াগত, েপাটর্ েফািলও-বয্াপী েসই চয্ােল�গিলেক িরেপাটর্  কের, 
েযগিল NYCHA-েক HUD চুি� বা অনয্ানয্ আইন ও িবিধিনয়ম পালেন বাধা�দান করেছ। উদাহরণ�রপ, 
অনুবিতর্ তা িবভাগ (Compliance) ও EH&S েযৗথভােব অপােরশ� ও এি�িকউিটভ িটমেক �িত মােস একিট 
“মুখয্ বয্িত�মগিল সং�া� িরেপাটর্ ” �দান কের। িরেপাটর্ গিল এিটর েযৗথ মুখয্ অনবুিতর্ তা আ�াস কমর্সূচীর 
(Lead Compliance Assurance Program) অনসু�ানগিলেক বণর্না কের।  

EH&S এছাড়াও কমর্�েলর নজরদারী ও অনয্ানয্ িবে�ষেণর িভিত্তেত এিটর িবেশষ� দলগিলর পাওয়া 
অনুস�ানগিলেক একি�ত কের �িত মােস একিট িরেপাটর্  জাির কের। EH&S-এর চুি�র �িতিট �ে�র জনয্ 
িনেবিদত নজরদারী দলগিল রেয়েছ, যার মেধয্ রেয়েছ মখুয্ নজরদারী দল, অভয্�রীণ বাতােসর গণমান সং�া� 
দল (যারা অনয্ানয্ িবষেয়র মেধয্ ছ�ােকর সমসয্ািট সামলায়), তাপ সং�া� নজরদারী দল এবং এক�ীভুত 
কীটপত� বয্ব�াপনা নজরদারী দল এবং এিলেভটর নজরদারী দল।  

ধারাবািহক িরেপািটর্ ং অপােরশ� ও এি�িকউিটভ টীমেক পদে�প �হণেযাগয্ সুপািরশগিল �দান কের, যা এরপর 
অনুবিতর্ তা িবভাগ (Compliance) ও EH&S-এর করা �িতিট পরবত� িরেপােটর্  নজের রাখা হেব। আমরা একিট 
একি�ত িভিত্তেত িসে�ম-বয্াপী �ি�য়ার উ�য়নগিলেক চািলত করা বা কমর্�বাহগিল জেুড় পাওয়া সাধারণ 
ঘাটিতগিলেক িবেবচনা করার জনয্ এই িরেপািটর্ ং ও মতামত কাঠােমােক বয্বহার করব।  

 
 েকৗশল E.2: িসে�ম-বয্াপী ি�-বািষর্ক ঝঁুিক মূলয্ায়ন িবে�ষণ স�� করা, 

স�িত্ত-�েরর অন-সাইট পযর্েব�ণ, এবং �যিু�গত সহায়তা 
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েডটা অয্ানািলিট� বয্বহার কের সম� উ�য়নগিল জেুড় কমর্কুশলতার উপর নজর রাখেত, অনবুিতর্ তা িবভাগ 
(Compliance Department), কমর্কুশলতা নজরদারী ও িবে�ষণ িবভাগ (Performance Tracking and 
Analytics Department, PTAD) এর সােথ অংশীদারীে�, মুখয্ তথয্ িব�গুিল বয্বহার কের একিট ঝঁুিক মূলয্ায়ন 
কাঠােমা ৈতির কেরেছ, যােত এিট িনণর্য় করা যায় েয, েকান উ�য়নগিল HUD চুি� ও অনয্ানয্ আইন ও িবিধিনয়ম 
পালন না করার সবেচেয় েবিশ ঝঁুিকেত রেয়েছ। অনুবিতর্ তা িবভাগ (Compliance) ও PTAD উ�য়নগিল জেুড় 
িবে�ষণ করার জনয্ মুখয্ সূচকগিলর একিট ময্াি�� সংকিলত করা এবং এই সূচকগিলেক তুলয্ করেব এমন একিট 
অয্ালেগািরদ্ম ৈতির করা এবং একিট উ�য়েনর ে�ে� একিট ঝঁুিক মূলয্ায়ন ে�ার িনধর্ারণ করার জনয্ কাজ 
কেরেছ। এই ে�ািরং অয্ালেগািরদ্ম বয্বহার কের, অনুবিতর্ তা িবভাগ (Compliance) ও PTAD িনধর্ারণ করেত 
পাের েয, অনবুিতর্ তা পযর্েব�ণ, �যুি�গত সহায়তা ও এক�ীকরেণর �েচ�াগিলর পিরে�ি�েত েকান 
উ�য়নগিলেত অিতির� মেনােযাগ েদওয়ার �েয়াজন রেয়েছ। অপােরশ� ও HUD চুি� সং�া� সূচকগিল এই 
উেদয্ােগর ে�ে� সবেচেয় েবিশ গর�পূণর্ এবং েসইজনয্ সবেচেয় েবিশ সূচকগিল িনেয় গিঠত হয়। তেব 
উ�য়নগিলর ৈদিনক বয্ব�াপনা এবং বািস�া ও কম�েদর জীবেনর গণমান সং�া� অেনকগিল সূচকেকও অ�ভুর্ � 
করা হেয়েছ। 

অনুবিতর্ তা িবভাগ (Compliance) এরপর কম ে�ার থাকা উ�য়নগিলেত অনসাইট নজরদারীর সময়সূচী 
িনধর্ারেণর জনয্ এই ঝঁুিক মূলয্ায়নিট বয্বহার কের।  

অন-সাইট নজরদারী: 

অনুবিতর্ তা িবভাগ (Compliance Department) ও EH&S, গণমােনর িন�য়তা িবভাগ (Quality Assurance 
Department)-এর সােথ অংশীদারীে�, ঝঁুিকর মূলয্ায়েনর েথেক পাওয়া িবে�ষেণর িভিত্তেত উ�য়গিলর ে�ে� 
�িত মােস দিুট অন-সাইট পযর্েব�ণ �ক� স�� কের। সারা স�াহ ধের, অনবুিতর্ তা িবভাগ (Compliance), QA 
ও EH&S (সি�িলতভােব, "অন-সাইট পযর্েব�ণ দল") সাধারণ স�িত্ত বয্ব�াপনা ও কাযর্গত ে��গিলেত 
অনুস�ানগিল স�� কের থােক যার মেধয্ রেয়েছ: তাপ, এিলেভটর, কীটপত�, ৈদিনক পিরদশর্ন ও জ�াল, 
বািষর্ক পুনঃশংসাকরণগিল, বািস�ােদর ফাইলগিল, ভাড়া সং�হ, সাধারণ র�ণােব�ণ ও েমরামিত, িরসাইি�ং 
ও সাফাই, ছ�াক, সীসা, ধূমপান সং�া� িচ� ও অিভেযাগগিল ও অিভেযাগ, ল�ন, অপরাধ, খািল থাকার হার 
এবং ে�ািকওরেম� বা সং�হ। অন-সাইট পযর্েব�ণ দল HUD চুি� ও অনয্ানয্ উ�-ঝঁুিকর ে��গিলর 
আওতাভু� িবষয়গিলর অনসু�ান কের।  

উ�য়েনর ে�ে� অন-সাইট পযর্েব�ণ দল তার কাজ েশষ করার পর, দলিট অন-সাইট পযর্েব�ণ িরেপােটর্ র খসড়া 
ৈতিরর জনয্ একসােথ কাজ কের। এরপর িরেপাটর্ িটেক অন-সাইট পিরদশর্েনর �ায় ি�শ (30) কয্ােল�ার িদেনর 
মেধয্ িসিনয়র অপােরশ�, ও এি�িকউিটভ কম�েদর সােথ সােথ উ�য়নিটেতও জাির করা হয়। পযর্েব�ণ 
অনুশীলন চলাকালীন পাওয়া ঘাটিতগিলর সুরাহা করার জনয্ উ�য়ন কম�েদরেক অবশয্ই সময়সীমা ও �দােনর 
চূড়া� সীমার মেধয্ একিট সংেশাধনকারী পদে�প পিরক�না ��ত করেত হেব। অনুবিতর্ তা িবভাগ 
(Compliance) এরপর অনলাইন �য্াকােরর মাধয্েম ঘাটিতগিলর িহেসব রাখা, বয্ব�াপনা করা ও সমা� করার 
জনয্ উ�য়ন কম�েদর সােথ সরাসির কাজ কের। উ�য়ন কম�েদর অবশয্ই সা�ািহক আপেডটগিল িদেত হেব যা 
�া� ঘাটিতগিলর সংেশাধন েদখায় এবং অবশয্ই এইসকল আপেডটগিলেক সমেয়াপেযাগীভােব �দান করেত হেব 
যােত িরেপাটর্ িটর সােথ অনবুিতর্ তা অজর্ ন করা যায়। যখন একিট উ�য়ন সফলভােব অিধকাংশ ঘাটিতগিল 
স�ূণর্ কের, িসিনয়র অপােরশ� দেলর পাশাপািশ উ�য়ন কম�েদর একিট ব� হওয়ার িচিঠ �দান করা হেব।  

কািরগরী সহায়তা: 

একিট আবাসন উ�য়েনর যখন িরেপােটর্  পাওয়া একািধক বা একিট �ােন ঘাটিতগিল সংেশাধন করার সমসয্া হেত 
থােক, তখন কািরগরী সহায়তা �দান করার জনয্ কম�ােয়� একিট দলেক সাইেট েফরৎ পাঠায়। উ�য়েনর জনয্ 
অন-সাইট পযর্েব�েণর িরেপােটর্ র (On-Site Monitoring Report) ল� তেথয্র িভিত্তেত, কম�ােয়� NYCHA 
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�য্া�াডর্  �ণালীগিল এবং েয েকােনা �েযাজয্ আইন বা িবিধিনয়ম বয্বহার কের কম�েদর জনয্ একিট কািরগরী 
সহায়তা িনেদর্ িশকা (Technical Assistance Guide, TAG) ৈতির কের যা ঘাটিতর ে��গিলেক অ�ভুর্ � কের। 
অভী� উ�য়েনর জনয্ কম�ােয়� অন-সাইট পযর্েব�েণর িরেপােটর্  উে�খ করা ঘাটিতর �িতিট ে�ে� সুিনিদর্� 
সংেশাধনমূলক পদে�প ও িনেদর্শনা েযাগ কের। TAG সুিনিদর্� কম�/পদািধকারীেদর সংগিঠত কের, যােদর 
ঘাটিতগিলর জনয্ উে�খ করা হেয়িছল ও/বা যারা �েযাজয্ �য্া�াডর্  �ণালী, আইন, বা িবিধিনয়েমর সােথ 
অনুবিতর্ তা রাখা/অনবুিতর্ তা সুিনি�ত করার জনয্ দািয়�শীল।  

কম�ােয়� দলিট TAG পযর্ােলাচনা করার জনয্ উ�য়নিটেত সা�ােতর একিট সময়সূিচ িনধর্ারণ কের। সা�াৎিটর 
আেগ, কম�ােয়� দল আ�িলক অয্ােসট ময্ােনজােরর (Regional Asset Manager, RAM) কােছ, স�িত্ত 
ময্ােনজােরর কােছ, এবং স�িত্ত র�ণােব�ণ সুপারভাইজােরর কােছ তােদর অবগিতর জনয্ TAG জমা েদয়। 
সা�াৎিটর িদন, স�িত্ত ময্ােনজার এবং স�িত্ত র�ণােব�ণ সুপারভাইজার (বা �ানিটর অনয্ানয্ উপযু� বয্ি�) 
ও/বা �ারি�ক অন-সাইট পযর্েব�েণ অংশ�হণকারী (বা অন-সাইট পযর্েব�েণর িরেপােটর্  নােমাি�িখত) কম�েদর 
সােথ TAG পযর্ােলাচনা করার জনয্ কম�ােয়� দল উ�য়নিটেত আেস। সা�াৎিটর সুিনিদর্� উে�শয্ হল কম�েদর 
জনয্ অন-সাইট কািরগরী সহায়তা �দান করা, কম�েদর থাকেত পাের এমন েয েকােনা �ে�র উত্তর েদওয়া, এবং 
ঘাটিতগিল সংেশাধন করার জনয্ অিতির� সময়সীমা ও তািরখগিল ি�র করার জনয্ কাজ করা। উ�য়েনর 
জনয্ �ারি�ক অন-সাইট পযর্েব�েণর িরেপাটর্  �দােনর কেয়ক স�াহ পের সা�াৎিট করা হয়। 

 েকৗশল E.3: িনমর্াণ বয্ব�ার বয্থর্তার মূলগত কারণ িবে�ষণ পিরচালনা করা 

EH&S এিলেভটর নজরদারী দল (Elevator Oversight Team) একিট িতিরশ-িদন সময়কাল ধের 
এিলেভটরগিলর িব�ােটর পুনরাবৃিত্ত সং�া� একিট "বয্থর্তার মূলগত কারণ িবে�ষণ" পিরচালনা করার জনয্ 
তথয্ িবে�ষণ কের। একইভােব, EH&S তাপ নজরদারী দল (Heat Oversight Team) এমন েকােনা িব�ােটর 
উপের একিট "বয্থর্তার মলূগত কারণ িবে�ষণ" পিরচালনা কের যা সমাধােনর জনয্ বােরা ঘ�ার েবিশ সময় 
েলেগিছল। িবে�ষণগিল বয্ব�া বা য� সুিনিদর্� এবং য�াংশ, কম� সং�া� এবং অনয্ানয্ িবষয়গিল সনা� কের 
যা েকােনা গরতর বয্থর্তায় অবদান িদেত পাের।  

EH&S এরপর সরাসির এিলেভটর পিরেষবা ও েমরামত িবভাগ (Elevator Service and Repair Department) 
বা তাপ সং�া� পিরচালন পিরেষবা িবভােগর (Heating Management Services Department) কােছ 
সুপািরশ কের। EH&S এরপর িনয়িমত িভিত্তেত �িতিট িবষেয়র জনয্ বা�বায়েনর ি�িত িরেপাটর্  কের, অনসুরণ 
করেব েয ওইসকল িনমর্াণ বয্ব�ার জনয্ সুপািরশগিল বা�বায়ন করা হেয়েছ িকনা।  

 তথয্ �যিু� (Information Technology, IT) 

বসবাসকারীেদর অিভ�তা সমৃ� করেত NYCHA--র মূল কাযর্পিরচালনা ও পিরেষবাগিলেক সফলভােব রপা�র 
করার জনয্ উ�াবন ও �যুি�র মাধয্েম নতুন বয্বসা ও কাযর্পিরচালনামূলক �মতাগিলেক সমথর্ করা গর�পূণর্। 
চীফ ইনফরেমশন অিফসার (Chief Information Officer, CIO) এর েনতৃে� পিরচািলত, NYCHA IT িবভাগিট 
পূেবর্ একিট মূল কাযর্�ি�য়াগত সহায়ক ি�য়া িহসােব েজনােরল ময্ােনজােরর কােছ িরেপাটর্  করত। তেব, NYCHA 
এ �ত পিরবতর্ েনর সােথ তাল েমলােনার জনয্ IT এর আেরা েবিশ সি�য়, নমনীয়, ও �িতি�য়ামলূক হেয় ওঠার 
জনয্, এিটেক অবশয্ই সকল িবভাগেক সহায়তা কের মূল িস�া�গিলেত সি�য়ভােব অংশ�হণ করেত হেব। 
রপা�র পিরক�নার অংশ িহসােব, IT-েক েক�ীয় সহায়তাকারী ি�য়া িহসােব িবনয্� করা হেব েযিট CAO েক 
িরেপাটর্  করেব।  
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েম 2020 এ, IT পিরেষবা �দােনর মেডেলর উ�িত করা এবং IT িবভােগর ে�তা পিরেষবার গণমান ও 
কাযর্কািরতা, NYCHA-এর অনয্ানয্ িবভাগ ও �ধান ে�কেহা�ারেদর সােথ িব�াসেযাগয্তা ও স�কর্  বৃি� করার 
জনয্ NYCHA একজন নতুন CIO িনেয়াগ কেরিছল। এই উ�িতর �য়াস সম� IT িবভাগ জেুড় পিরবয্া� হয় এবং, 
শধুমা� আমােদর �যুি�র েরাডময্ােপই নয় বরং আেরা গর�পূণর্ভােব, েমৗিলক মূলনীিত ও িনিহত 
�ি�য়াগিলেতও পিরবতর্ েনর �েয়াজন আেছ যা অভয্�রীণ সং�ৃিতেক এবং সং�ািট জেুড় IT এর অনুভূত মলূয্েক 
রপ িদেয়েছ।    

 কাযর্েকৗশল F.1: IT এর জনয্ একিট সামি�ক কাযর্েকৗশলগত িদশা গেড় েতালা  

NYCHA IT িবভাগিট িতনিট ধােপ একিট কাযর্েকৗশলগত িদশা �াপন করেব:  

 ধাপ 1: বতর্ মান IT পিরপ�তা ও স�ি�র নাগাল পাওয়া  

পিরপ�তার মলূয্ায়ন করা এবং আমােদর IT পণয্ ও পিরেষবাগিলর ে�তা স�ি�র বতর্ মান �রিটর েবসলাইন 
পিরচালনা করার জনয্ NYCHA IT একিট �াধীন IT উপেদ�া সং�ােক িনেয়াগ করেব। এই অংশ�হণগিলর 
ফলাফেল সুপািরশকৃত ��- ও দীঘর্-েময়াদী উ�য়েনর সােথ, তুলনােযাগয্ IT সং�াগিলর সােপে� NYCHA IT এর 
একিট পিরমাপ যু� হেব।  

 ধাপ 2: পিরকাঠােমা ও অয্াি�েকশন �াপেতয্র �ািয়� মলূয্ায়ন করা  

একিট �াথিমক, বয্াপক পিরকাঠােমা মূলয্ায়ন করা এবং আমােদর IT েডটােস�ার েহা� করার �াপতয্েক 
ি�িতশীল এবং আধুিনকীকরণ করেত সুপািরশ �দান করার জনয্ IT িবভাগ একিট �াধীন �যুি� সং�া, GCOM 
Software LLC-েক িনেয়াগ কেরিছ। একিট কাযর্ পিরক�না এবং সুপািরশকৃত �যুি� িবিনেয়াগ কাযর্েকৗশল গেড় 
েতালার আেগ সুপািরশগিল অনয্ানয্ িবভাগগিলর সােথ পযর্ােলাচনা করা হেব যার অ�ভুর্ � হল মানব স�দ, 
অপােরশ� ও মুখয্ �ক� িবভাগ। আমােদর িলগয্ািস হাউিসং অয্াি�েকশন িনভর্ রশীলতাগিলেক উে�শ করার জনয্ 
একিট সমা�রাল কাযর্ধারায়, NYCHA IT তৃতীয়-প� পিরেষবাগিল আহরণ করেব যােত সরকারী আবাসন ও 
িলজ েদওয়া আবাসনেক সহায়তাকারী উে�শয্সাধেন-অপিরহাযর্ বয্ব�াগিলর জনয্ মলূ বয্বসার 
�েয়াজনীয়তাগিল নিথব� করা যায়। আমরা ঐ ইউজ-েকসগিলেক আমােদর বতর্ মান কা�ম অয্াি�েকশনগিলর 
সােথ িবনয্� করব এবং নতুনতর ও স�াবয্রেপ আেরা েবিশ সা�য়ী বািণিজয্ক অফ-দয্-েশলফ (commercial 
off-the-shelf, COTS) এর সােপে� েসগিলর মূলয্েক �িতপ� করব।  

 ধাপ 3: একিট IT কাযর্েকৗশল ও �যুি� আধুিনকীকরণ পিরক�না �কাশ করা  

NYCHA IT অভয্�রীণ কাযর্েকৗশল পিরক�না কমর্শালা এবং KPMG িরেপাটর্  েথেক পাওয়া আউটপুেটর সােথ 
মূলয্ায়নগিলর ফলাফলেক িমিলত করেব যােত িবভাগিটর উে�শয্, পথিনেদর্শমলূক মলূনীিত, এবং IT-র 
অ�গিতর জনয্ ল�য্গিল িনধর্ারণ করা যায়। CIO মূলয্ায়নগিল েথেক সনা� করা ফারাকগিলেক উে�শ করার 
ল�য্ িনেয় পিরমাপেযাগয্ উে�শয্গিলর সােথ বয্বসা-চািলত উেদয্াগগিলর একিট �েমর ��াব েদেব এবং 
আমােদর বয্বসািয়ক ও �যুি�গত ল�য্গিলেক একসােথ অজর্ ন করার জনয্ অিবলে� একিট পথ ৈতির করেব।  

 কাযর্েকৗশল F.2: �ধান IT পিরেষবা ও অংশ�হণগিল জেুড় অ�ঃ- এবং আ�ঃ-
িবভাগীয় ফারাক ব� করা  
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NYCHA IT একিট ঘিন� অংশীদার হওয়ার েচ�া কের যার ল�য্গিল এিটর ে�তােদর বয্বসািয়ক লে�য্র সােথ 
একই পংি�েত থােক। তেব, অিধকাংশ অভয্�রীণ ও বিহঃ� ে�কেহা�ারেদর কােছ, িসে�েমর উপলভয্তা �দান 
ও বজায় রাখার একিট উপেযািগতা বা একিট উপায় িহসােব বতর্ মােন IT অনুভূত হয়। গত দইু বছের, 
অথিরিটেত IT অভূতপূবর্ পিরবতর্ েনর হােরর স�ুখীন হেয়েছ, েযিট এমন একিট পিরেবেশ পিরণত হেয়েছ যা মলূত 
�িতি�য়াশীল এবং বয্বসাগিলর সােথ একিট েযমন-�েয়াজন িভিত্তেত যু� হয়। সমেয়র সােথ সােথ, একিট বয্বসা 
িবভােগর সােথ অংশ�হেণর মা�ািট একিট IT ইউিনট েথেক অপরিটেত পিরবতর্ নশীল, যা সং�ানগিলর অসম 
ব�েনর িদেক চািলত কের। উপর�, আমােদর অভয্�রীণ �ি�য়াগিল পৃথক এবং, িকছু ে�ে�, অ�েয়াজনীয়, যা 
ে�তার অস�ি� সৃি� কের। এই িবেক�ীভূত অংশ�হেণর ফেল অননুেময় ও েবসামাল IT চািহদা এবং একিট 
সাইেলা-�চারকারী সং�ৃিত সৃি� হয়, যা আমােদর পিরেষবা সরবরােহর গণমােনর পে� �িতকারক।   

একিট ে�তা অিভ�তা পিরচালন কাঠােমা �াপন করার মাধয্েম IT এবং অনয্ানয্ NYCHA িবভাগগিলর মেধয্ 
কাযর্েকৗশলগত অংশীদাির�েক শি�শালী করা হেব, েযখােন বয্বসািয়ক স�কর্  ময্ােনজাররা (business 
relationship managers, BRMs) কাযর্ভার পাওয়া িবভাগগিলর বয্বসার চািহদা ও �তয্াশাগিল েবাঝার �িত 
িনেয়ািজত থাকেবন এবং সম� কাযর্সাধন �ি�য়ািট জেুড় তােদর IT অনুেরাধগিলেক পিরচালনা করেবন। 
NYCHA IT একিট নতুন IT ইনেটক �ি�য়া, একিট সু-সং�ািয়ত প�িত বা�বায়ন করেব যােত ে�তােদর সকল 
চািহদাগিল �হণ করা ও সামাল েদওয়া যায় এবং IT সামথর্য্গিল এবং কাযর্েকৗশল অ�ািধকারদােনর সােথ 
ে�কেহা�ারেদর �তয্াশাগিলেক সংযু� করা যায়। উপর�, IT এিটর ি�য়া ও পিরেষবাগিলেক পুনরায় িবনয্� 
করেব যােত অ�েয়াজনীয়তা অপসারণ করা যায়, পণয্ সরবরাহ জেুড় িনরেপ� যাচাই ও ভারসাময্ �িত�া করা 
যায়, এবং সবর্েশষ ে�তার অিভ�তােক বাধাহীন করা যায়।  

 কাযর্েকৗশল F.3: একিট সাইবারসরু�া কমর্সিূচ গেড় েতালা এবং পরী�ার ি�য়া 
বৃি� করা  

েদেশর বৃহত্তম সরকারী আবাসন কতৃর্ প� িহসােব, NYCHA �চুর পিরমাণ বয্ি�গত ও সংেবদনশীল তথয্ 
সুরি�তভােব স�য়, আদান-�দান ও র�া করার জনয্ দািয়�শীল যা NYCHA এর একািধক অয্াি�েকশন, এিটর 
েনটওয়াকর্  পিরকাঠােমা, এবং আমােদর কম�েদর মেধয্ চালাচািল হয়। সাইবারসুর�ার হমিক, অভয্�রীণ িসে�ম 
িবফলতা বা তথয্ �কােশর ঝঁুিক আমােদর সুর�ার অব�ার শি�র উপের িনভর্ র কের। NYCHA এিটর �থম িচফ 
ইনফরেমশন িসিকওিরিট অিফসারেক (Chief Information Security Officer, CISO) িনেয়াগ করেব যােত 
বতর্ মান IT সুর�া অিডট ি�য়ার সামথর্য্েক একিট বয্াপক সাইবারসুর�া ও IT ঝঁুিক পিরচালন কমর্সূিচেত 
�সািরত করা যায়।  

 কাযর্েকৗশল F.4: IT পিরেষবা পিরচালন (IT Service Management, ITSM) 
�ি�য়াগিল জেুড় �য্া�াডর্ াইজ করা  

NYCHA IT একিট ITIL েসরা কাযর্াভয্াস কাঠােমা এবং সংি�� টুল ও �ি�য়াগিলর েসট এর সূচনা করেব যােত IT 
কাযর্ পিরচালন বাধাহীন করা যায়। নেভ�র 2019 এ, NYCHA এিটর ServiceNow এর �থম মেডল বা�বািয়ত 
কেরিছল, যা হল একিট শীষর্�ানীয় ITSM �য্াটফমর্, িক� �ি�য়ার ঘাটিত, �িশ�ণ ও কম�েদর পিরবতর্ েনর জনয্ 
��িতর অভােবর কারেণ এিট এখেনা পণয্িটর স�ূণর্ স�াবনােক সবর্ািধক কের তুলেত পাের িন। নতুন ITIL-
িভিত্তক �ি�য়া �হণ ও িবভাগ-বয্াপী একীকরণ পিরচালনা করার জনয্ NYCHA একিট �য্া�অয্ােলান ITSM 
ি�য়া গেড় তুলেব, যার অ�ভুর্ � হল ঘটনা, সমসয্া, এবং পিরবতর্ ন, পিরচালন, পিরেষবা স�িত্ত এবং 
কনিফগােরশন বয্ব�াপনা, এবং িতনিট আলাদা েহ� েড�েক একিট একীভূত পিরেষবা েড� এ পিরণত করা এবং 
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িটয়ার-1 �ােয়� পিরেষবা েক�। NYCHA IT আমােদর ে�তা ও ে�কেহা�ারেদর �দান কের এমন 
পিরকাঠােমা, অয্াি�েকশন এবং সুর�া পণয্ ও পিরেষবাগিলর স�ূণর্ েসট িঘের িব�াসেযাগয্তােক শি�শালী কের 
েতালা এবং বৃি� করার একিট িভিত্ত িহসােব এিট কাজ করেব।  

 কিমউিনিট অংশ�হণ ও অংশীদাির�  

জনসমােজর অংশ�হণ ও অংশীদাির (Community Engagement & Partnerships, CEP) িবভাগ NYCHA এর 
বািস�ােদর গর�পূণর্ কমর্সূিচ ও পিরেষবাগিলর সােথ সংযু� কের এবং বািস�ােদর এেজি�র �ধান 
অ�ািধকারগিল িঘের যু� কের। CEP, NYCHA--র বািস�া সিমিতর (Resident Associations, RA) বয্াপক 
েনটওয়াকর্ েক সহায়তা েদয় এবং অথর্ৈনিতক সুেযাগ, যুবা, বয়� ও সমাজ পিরেষবাগিলর ে��গিলেত 
অংশীদাির�, কমর্সূিচ ও উেদয্াগগিল পিরচালনা কের। CEP ছয়িট িবভােগর মাধয্েম বািস�া ও অংশীদারেদর 
সােথ কাজ কের: 

বািস�া অংশ�হণ (Resident Engagement, RED): মতামত, িশ�া ও সেচতনতা �িতপালন করার �ধান 
উেদয্াগগিলেত বািস�ােদর যু� কের। RED, NYCHA--র বয্াপক বািস�া সিমিত েনটওয়াকর্ গিলেক সহায়তা 
কের, যার অ�ভুর্ � হল RA িনবর্াচন, �িশ�ণ ও ভাড়ােট অংশ�হণ (Tenant Participation) তহিবেলর 
নজরদারী করা। RED এছাড়াও যুবা কাউি�েলর একিট েনটওয়াকর্  এবং "িসিনয়র চয্াি�য়ন" বা বয়� 
ে��ােসবী েনটওয়াকর্  পিরচালনা কের, অনয্ানয্ বািস�া-চািলত দলগিলেক সহায়তা েদয় এবং বািস�া 
েনতৃ�কারী অয্াকােডিমর (Resident Leadership Academy) মেতা �ধান কমর্সূিচগিলর নজরদারী কের। 

কিমউিনিট উ�য়ন (Community Development, CD): নতুন িনমর্াণ ও/বা যেথ� পিরমাণ পুনবর্াসন ও 
আধুিনকীকরণ �ক�গিলর সহায়্তায় অভী�, কাযর্েকৗশলগত অংশ�হণ বা�বায়ন কের। CD জনসভা ও 
কমর্শালাগিলেক সহজতর কের, এবং মতামত চাওয়ার জনয্ বয্ি�গতকৃত অংশ�হণ স�� কের, সেচতনতা ও 
েবাধ বৃি� কের, এবং আমােদর ভূস�িত্তর উ�য়ন ও পুনবর্াসন েপাটর্ েফািলওর মেধয্ বািস�ােদর জনয্ সফল 
কেথাপকথেন সহায়তা কের।  

বািস�া অথর্ৈনিতক �মতায়ন ও �ািয়� (Resident Economic Empowerment & Sustainability, REES): 
কমর্সূিচ, নীিত ও অংশীদািরে�র মাধয্েম বািস�ােদর তােদর আয় ও স�িত্ত বৃি� করার জনয্ �মতা �দান কের 
চারিট �ধান ে�ে�: কমর্িনেয়াগ ও উ�িত, বয্বসা উ�য়ন, বয়� িশ�া ও �িশ�ণ, এবং আিথর্ক সা�রতা ও 
স�িত্ত গেড় েতালা। REES �ধান কমর্সূিচগিল পিরচালনা কের যার অ�ভুর্ � হল NYCHA বািস�া �িশ�ণ 
একােডিম (Resident Training Academy), পিরবার �-িনভর্ রতা কমর্সূিচ (Family Self-Sufficiency 
Program) এবং বয্বসার পথ কমর্সূিচ (Business Pathways Programs)। REES ধারা 3 এবং NYCHA এর 
িনেয়ােগর অনয্ানয্ আবশয্কতাগিলর মাধয্েম সৃ� চাকিরগিলেতও বািস�ােদর যু� কের। 

পিরবার অংশীদাির� (Family Partnerships, FPD): অংশীদািরে�র মাধয্েম, NYCHA বািস�ােদর যুবা, বয়� ও 
সমাজ পিরেষবাগিলর সােথ যু� কের। ভাড়ািটয়া সমসয্ার সমাধান করা ও দীঘর্-েময়াদী �ািয়ে� সহায়তা করার 
জনয্ "ঝঁুিকেত থাকা" িনিদর্� িকছু জনসংখয্ার জনয্ �ত� সামািজক পিরেষবা মলূয্ায়নগিল এবং েরফারাল �দান 
কের। FPD িসিটর �নসর করা কিমউিনিট এবং বয়� েক� �দানকারীেদর সােথ স�কর্  পিরচালনা কের এবং 
পিরবার পুনঃ�েবশ কমর্সূিচর (Family Reentry Program) মেতা �ধান কমর্সূিচগিলর নজরদারী কের।  

�া�য্ উেদয্াগ (Health Initiatives, HI): �িতেরাধমলূক �া�য্ সং�ানগিলর সােথ বািস�ােদর সংযু� করা, 
সু�তর বািড়র েভতেরর পিরেবশ সৃি� করা এবং �াে�য্র ে�ে� বািস�া েনতৃ� অনুশীলন করার জনয্ 
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অংশীদাির� ও সং�াগিলর মেধয্ �েচ�াগিল পিরচালনা কের। HI �ধান কমর্সূিচগিল পিরচালনা কের যার 
অ�ভুর্ � হল ধূমপানম�ু NYCHA এবং ফামর্স অয্াট NYCHA (Farms at NYCHA)। 

সরকারী েবসরকারী অংশীদাির� অিফস (Office of Public Private Partnerships, OPPP): CEP এর জনয্ 
েক�ীভূত অনুদান পিরচালন এবং অনয্ানয্ �িতেযািগতামলূক সং�ার অনুদানগিল �দান কের। OPPP সরকারী 
ও েবসরকারী অথর্সং�ানকারী স�কর্ গিল পিরচালনা কের এবং সরকারী আবাসেনর জনয্ অথর্সং�ােনর ে�ে� 
সংেযাগ িহসােব কাজ কের। 

ি�য়ামূলক ে��িটর উপর িভিত্ত কের, CEP িবভাগগিল বতর্ মােন একিট "অ�ল" পিরেষবা মেডল বা বেরা-
িভিত্তক মেডল বয্বহার কের। �ানীয় �ের, NYCHA বািস�ােদর উ� গণমানস�� পিরেষবার সােথ সংযু� ও 
যু� করার জনয্ কম�রা বািস�া েনতৃ�কারী ও �ধান বিহঃ� ে�কেহা�ার, �ানীয় পিরেষবা �দানকারী ও 
�ানীয় NYCHA অিফসগিলর সােথ কাজ কের। 

 েকৗশল G.1: CCOP এর সােথ একিট নতুন MOU এর জনয্ দরাদির করা এবং 24 
CFR §964 এর অধীেন অংশ�হণ মজবুত করা 

NYCHA এর বািস�া েনতৃ�কারীেদর সােথ অংশীদাির� মজবতু কের েতালা �েয়াজন। জানুয়ারীেত, 
সভাপিত িসিটওয়াইড কাউি�ল অফ ে�িসেডে�র (Citywide Council of Presidents, CCOP) সােথ 
একিট নতুন সমেঝাতা প� (Memorandum of Understanding, MOU) িবষয়ক আেলাচনাগিল শর 
কেরিছল, েযিট NYCHA ও বািস�া েনতৃ� কীভােব 24 CFR §964 এর শেতর্ র অধীেন সহেযািগতা করেব 
তা িবিধব� করেব, যার জনয্ কতৃর্ পে�র "সামি�ক উে�শয্ ও কাযর্পিরচালনা" এর "সব িদকগিল" েত 
NYCHA এর বািস�ােদর অংশ�হণেক অ�ভুর্ � করা �েয়াজন। িনয়মিট বািস�া সিমিতগিল, বািস�া 
পিরচালন কেপর্ােরশন, বািস�া �িশ�ণ, এবং বািস�া সুেযাগগিল সং�া� িনেদর্ িশকােক অ�ভুর্ � কের।  

MOU এইসকল অেনকগিল িনেদর্ িশকােক উে�শ করেব, যার অ�ভুর্ � হল: বািস�া সিমিত িনবর্াচন এবং 
বৃি�শীল বািস�া অংশ�হণ; NYCHA েবােডর্ র উ�য়েনর পযর্ায় েথেক NYCHA ও বািস�া েনতৃে�র 
মেধয্ িমিটংগিলর পুনরাবৃিত্ত; স�িত্তর উ�য়ন, স�িত্ত-িভিত্তক বােজট ��তকরণ, এবং বািস�া 
পিরেষবা, এবং েযৗথভােব চািলত বািস�া স�ি� মূলয্ায়নগিল গেড় েতালা স�েকর্  বািস�ােদর 
মতামত। শধুমা� RA-গিলই বািস�ােদর সােথ একমা� সং�শর্ িব� ুনয় - আমােদর নতুন ��ভােব 
বয্� করা উে�শয্গিলর উপর িভিত্ত কের, আমােদর �িতিট বািস�ার সােথ স�কর্ েক পুনরায় 
সং�ািয়ত করা �েয়াজন। আমােদর MOU এর অংশ িহসােব এবং আমােদর ভাগ কের েনওয়া 
িস�া��হেণর সমথর্েন, NYCHA দখিল��, সাধারণ পিরচালন, র�ণােব�ণ, সুর�া, বািস�া �িশ�ণ ও 
কমর্িনেয়াগ, সামািজক পিরেষবা, আধুিনকীকরেণর অ�ািধকার, এবং বা�বায়েনর জনয্ পিরকি�ত 
অনয্ানয্ নতুন উেদয্াগগিলর �সে� ওয়ািকর্ ং �েপ বািস�ােদর অ�ভুর্ � করেব। �েতয্ক বািস�ার 
NYCHA এর ভিবষয্ত জানা এবং েসই সং�া� মতামত �দান করার সুেযাগ পাওয়া উিচত। রপা�র 
পিরক�নািট বা�বািয়ত হেত থাকার সােথ সােথ বািস�ারা েয সা�িতকতম তথয্ জােনন তা 
সুিনি�ত করার জনয্ NYCHA এিটর েযাগােযােগর চয্ােনলগিলর স�য্বহার করেব। এর অ�ভুর্ � হল 
�ধান উেদয্াগ ও নতুন টুলগিলর সােথ যু� থাকা তথয্মূলক �চার, েযমন উ�য়েনর জায়গাগিলেত 
�াটর্  �ীণ, যােত িনভুর্ ল ও সমেয়ািচত তথয্ �ত িবিনময় করা যায়। আমােদর অবশয্ই তােদর 
চলেত থাকা আবাসন সুর�া ও সুেযাগ �াি�র �িত �িত�িতব� হেত হেব। 

 পিরক�না G.2: কিমউিনিট অংশীদারেদর সােথ অংশ�হণ মজবুত করা  
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কিমউিনিট িভিত্তক সং�াগিলরও NYCHA েথেক অংশীদািরে�র একিট নতুন পযর্ােয়র �েয়াজন 
আেছ। আমােদর অংশ�হেণর ে�ে�, আমরা শেনিছলাম েয আমরা �িত�িতপূণর্ কমর্সূিচগিলর �িত�িত 
েদওয়ার ে�ে� ধীরগিত হেত পাির এবং আমােদর পিরবতর্ নশীল অ�ািধকারগিল অংশীদারেদর 
মাঝপেথ েছেড় েদওয়া হেয়েছ এমন অনুভূিতেত েরেখ িদেত পাের। NYCHA একিট সফল অংশীদাির�-
িভিত্তক পিরেষবা সম�য় মেডল, একই সােথ এক সাির কমর্সূিচ ও পিরেষবা গেড় তুেলেছ যা সরকারী 
আবাসেনর বািস�ােদর কােছ �ত�। তেব, অংশীদািরে�র সুেযাগগিলেক আেরা গভীর করা ও 
বািস�ােদর আেরা েবিশ িনেয়ািজত সং�ানগিল �দান করার জনয্ নতুন িবিনেয়ােগর �েয়াজন 
আেছ।  

CEP 150 িটর েবিশ কিমউিনিট-িভিত্তক অংশীদারেদর একিট িবিধব� েনটওয়াকর্  পিরচালনা কের েযিট 
বািস�ােদর কম�বল, বয়�, যুবা ও সামাজ পিরেষবাগিলর সােথ সংযু� করার জনয্ NYCHA এর সােথ 
সহেযািগতায় কাজ কের। এই েনটওয়াকর্ িটেক মজবুত করার জনয্ এবং বািস�ােদর �িত সহায়তা 
আেরা গভীর কের েতালার জনয্, CEP, সরকারী আবাসেনর জনয্ অথর্সং�ােনর মাধয্েম, িবদয্মান 
NYCHA কমর্সূিচ �সািরত করা এবং �ধান অংশীদাির�-িভিত্তক �েচ�াগিলর জনয্ কম�, মােপর সামথর্য্ 
বাড়ােত, এবং NYCHA--র খসড়া পিরক�নার সােথ িবনয্� নতুন কমর্সূিচ ও অংশীদাির� গেড় 
তুলেত একিট েবসরকারী অথর্সং�ানকৃত �েচ�ায় িনযু� হেব।  

 েকৗশল G.3: জীবেনর গণমান উ�ত করার জনয্ বািস�ােদর সােথ অংশীদাির� 
গেড় েতালা 

NYCHA--র বািস�ােদর েবিশর ভাগই িনয়মগিল জােনন এবং েমেন চেলন। তাসে�ও, একজন বািস�া যিদ 
আবজর্ না সিঠকভােব না েফেলন বা তার �িতেবশীেদর সে� স�ানপূণর্ আচরণ করেত িবফল হন, তাহেল �িতিট 
বািস�া ও স�িত্তেত থাকা কম� সদেসয্র জীবেনর গণমােণর উপের এিটর একিট �বাহমান �ভাব থাকেত পাের। 
বতর্ মােন, পিরি�িত এমন একিট জায়গায় েপৗঁছােত চেলেছ েযখােন একজন স�িত্তর ময্ােনজারেক অবশয্ই একজন 
বািস�ার িবরে� একিট িবিধব� অিভেযাগ শর করেত হেব, ভাড়ািটয়ােক একিট �শাসিনক শনািনর জনয্ 
আনা হেয়েছ, বা বািস�ািটর িবরে� আদালেত একিট পদে�প েনওয়া হেয়েছ। জীবেনর গণমান সং�া� 
সমসয্াগিলেক উে�শ করার জনয্ NYCHA এর এিটর বািস�ােদর সােথ অংশীদািরে� কাজ করার একিট কমর্দ� ও 
কাযর্করী উপায় বা�বায়ন করা �েয়াজন। বািস�া সিমিতগিল বািস�া উপেদ�া িহসােব একিট গর�পূণর্ ভূিমকা 
েনয় এবং এগিলর �ধান িস�া�গিলর ে�ে� েটিবেল একিট আসন থাকা উিচত, িক� বািস�ােদর এমন সুিনিদর্� 
দলগিলেক �মতা�দান করার জনয্ আমােদর কাজ করা উিচত যারা জীবেনর গণমান উ�য়েনর বয্াপাের 
বািস�ােদর মতামত েনওয়ার জনয্ NYCHA কম�েদর সােথ হােত হাত িমিলেয় কােজ সাহাযয্ করেত পােরন এবং 
একিট সমসয্া েদখা েদওয়ার আেগ ও পের িশ�া ও বলবৎকরেণ সহায়তা করেত পােরন।  

উ�য়েনর �ের বিল� িশ�া, সেচতনতা ও অনুবিতর্ তা অিভযান �দান করার জনয্ NYCHA �ীণ িসিট েফাসর্ 
(Green City Force) এর মেতা সং�াগিলর সােথ চুি�ব� হেত পাের। এই মেডলিটর মাধয্েম, NYCHA 
বািস�ােদর ভাতা এবং পরী�ামূলক িশ�ার সুেযাগগিল �দােন সমথর্ হেব যা তােদর কমর্জীবেনর দীঘর্-েময়াদী 
উ�িতেত সহায়তা করেত পাের। পূণর্ সমেয়র �িত�িত �েয়াজন হয় এমন উেদয্াগগিলর ে�ে�, NYCHA এিটর 
নতুন ে�াক �ী অয্া�াসাডার (Smoke Free Ambassador) মেডলিটর �িতিলিপ করেব েযিট এই এলাকায় 
স�াবয্ িলজ বলবৎকরণ সমসয্াগিলেক সি�য়ভােব উে�শ করার জনয্ বািস�ােদর সহকম� িশ�া �দান কের 
এবং অনয্ানয্ অংশ�হেণ যু� কের। অনয্ানয্ আবাসন কতৃর্ প�গিল �িতিট স�িত্তেত বািস�া �িতিনিধেদর 
দলগিলেক ভাতা �দান কের। NYCHA েত এই সমা�রাল মেডলগিল বয্বহার করা বািস�ােদর �মতা �দান 
করার ও িনয়মগিল বলবৎ করার একিট কাযর্করী উপায়।  
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কিমউিনিট-�ের অংশ�হণ জীবেনর গণমােনর উ�িত করার একিট �ধান উপাদান হেলও, স�িত্ত পিরচালেনর 
জনয্ও একিট সমসয্া েদখা েদওয়ার পের িলজ বলবৎকরেণর ে�ে� সুিনিদর্� বািস�ােদর িনেয় �ত� হ�ে�েপর 
�েয়াজন হেব। এই ফারাকিট পূণর্ করার জনয্, NYCHA আবাসন সহকারী �িশ�ণাথ�েদর (Housing Assistant 
Trainees) ��াব কের যােদরেক �শাসিনক শনািন বা ভাড়ািটয়া �ি�য়াগিল �িগতকরেণর িবষয়গিল 
উ�ািটত হওয়ার আেগ সমসয্ািটর সমাধান করার জনয্ স�িত্ত পিরচালেনর সােথ কাজ করার জনয্ �মতা �দান 
করা হেব। আবাসন সহকারী �িশ�ণাথ�রা বািস�ােদর বািষর্ক পুনরায় শংসাপ� েপেত সাহাযয্ করেত পাের; িলজ 
েদওয়ার েঘাষণািট েথেক শর হওয়ার �ি�য়ািটেত (lease up process) ভাড়ািটয়ােদর দেল �ান িদেত পাের; 
অনানু�ািনক সভা করেত সহায়তা করেত পাের; িব�াট ও আপৎকালীন পিরি�িতগিলর জনয্ ভাড়ািটয়া িব�ি� 
িদেত পাের; এবং ভাড়ািটয়ােদর �ানা�িরত করেত পাের।  

 [বয্াখয্ামূলক ব�]: ৈবিচ�য্ অ�ভুর্ ি� ও সমদিশর্তা 

NYCHA এমন একিট কমর্�ল সৃি� করার �িত অ�ীকারব� েযিট ৈবিচ�য্পূণর্, অ�ভুর্ ি�কর এবং সমদিশর্তা 
�িতপালন কের। এই ল�য্গিলেত এিগেয় যাওয়ার জনয্, NYCHA িসিটর কাযর্িনবর্াহী আেদশ 45 (EO45) এর 
ল�য্গিলেক �হণ করেব, েযিট সমদিশর্তা, অ�ভুর্ ি� এবং সুেযােগর �িত িনউ ইয়কর্  িসিটর �িত�িতেক উপ�াপন 
কের। NYCHA, িসিটর েথেক সহায়তা িনেয়, কীভােব কাযর্াভয্াস, নীিত ও সং�াগত সং�ৃিত অসমদিশর্তায় 
অবদান েনয় তা িবে�ষণ করার জনয্ এক-বছর বয্াপী �ি�য়ার মধয্ িদেয় যােব; ৈবষময্গিলেক আপেডট করা 
কমর্স�াদন পদে�পগিলেত উে�শ করেব; এবং, EO45 এ উে�শয্গিল পূরণ ও অ�সর করার জনয্ আমােদর 
কমর্পিরচালনার কাঠােমা ও কাযর্স�াদেনর পিরকাঠােমাগিলেক জািতগত ও সামািজক সমদিশর্তার 
মূলনীিতগিলর সােথ িবনয্� করেব। NYCHA অনয্ানয্ িসিট সং�াগিলর একিট েশখার কিমউিনিটেতও েযাগ েদেব 
েযিট েসরা কাযর্াভয্াস ও েয িশ�ালাভ হেয়েছ তা িবিনময় করার জনয্ একিট অনুরপ রপা�েরর মধয্ িদেয় 
চেলেছ।  
 

[বয্াখয্ামূলক ব�]: সরকারী আবাসেনর জনয্ অথর্সং�ান 

সরকারী আবাসেনর জনয্ অথর্সং�ান (Fund for Public Housing) আমােদর শহের সরকারী আবাসেনর গর� 
তুেল ধরার সােথ সােথ, িনউ ইয়কর্  িসিটর আবাসন কতৃর্ পে�র বািস�ােদর জনয্ সুেযাগ ও জীবেনর গণমান বৃি� 
করার জনয্ সং�ান ও স�কর্ গিল সৃি� কের ও তার স�য্বহার কের। একিট লােভর-উে�শয্হীন (501c3) সং�া 
িহসােব, সরকারী আবাসেনর জনয্ অথর্সং�ান (Fund for Public Housing) অথর্ৈনিতক সচলতার জনয্ 
সুেযাগগিল �িতপালেনর সােথ সােথ, িনউ ইয়কর্ বাসীেদর �ািয়�পূণর্, অ�ভুর্ ি�কর, ও িনরাপদ গণমানস�� 
আবাসন �দােনর জনয্ NYCHA--র গর�পূণর্ উে�শয্গিলেক িববিধর্ত কের ও সহায়তা কের।    
  
দরূদিৃ� 2025 

সরকারী আবাসেনর জনয্ অথর্সং�ান (Fund for Public Housing) সকল NYCHA বািস�ােদর জনয্ অথর্ৈনিতক 
সুেযাগ ও সমদিশর্তা সৃি� করার জনয্ আমােদর অ�ীকােরর ভরেক� িহসােব NYCHA--র 100,000 যুবা ও 
তরণ পূণর্বয়� (14-24 বছর বয়সী) এর উপর মেনািনেবশ করা সহ, েনতৃ� উ�য়ন, কম�বেলর দ�তা ও 
�া�য্কর জীবনধারার জনয্ িবিনেয়াগ করেব।  

সরকারী আবাসেনর জনয্ অথর্সং�ান (Fund for Public Housing) NYCHA--র রপা�র পিরক�নােক 
�মতাস�� সহায়তা �দান করেব এবং NYC--র অথর্ৈনিতক পুনর�ার ও ভিবষয্েতর ে�ে� ৈবিচ�য্ ও 
সমদিশর্তার উপের NYCHA বািস�ােদর �ভাবিট বৃি� করেব।  
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মূলয্েবাধ/কাযর্পিরচালনার মলূনীিত 

ৈনিতকতা: সততা, ��তা, ও দািয়ে�র মধয্েম আমরা উ�তম ৈনিতকতা �দশর্ন কির।  

অংশ�হণ: NYCHA--র রপা�র পিরক�নােক আিল�ন করা ও অবদান েদওয়ার জনয্ আমরা অংশীদার, 
জনগণ ও বািস�ােদর যু� কির ও কমর্শি�পূণর্ কের তুিল।  

সমদিশর্তা: আমরা বািস�ােদর �মতা �দান করা ও অথর্ৈনিতক সুেযাগ বৃি� করার জনয্ কমর্সূিচর পিরক�না 
ও বা�বায়ন করার মাধয্েম আমােদর বািস�ােদর জনয্ সমদিশর্তা �িতপালন কির।  

 
ল�য্ (12/20 এর মেধয্ কাযর্েকৗশলগত পিরক�না)  

• উ� �ভাবপূণর্ কমর্সূিচ 
o েনতৃ� উ�য়ন যুবা কাউি�ল, বািস�ােদর েনতৃ�, বািস�ােদর অংশ�হণ/সংেযাগ, পিরবােরর 

েনতৃ�/ অথর্ৈনিতক সচলতা 
o কম�বেলর দ�তা/সুেযাগ, NYCHA েকিরয়ার, বয্বসার পথ, NYCHApreneurship, িশ�া 

• �া�য্ কিমউিনিট �া�য্ �িতিনিধ, �া�য্কর পিরেবশ/িফটেনট, কৃিষ �া�য্/ খাদয্, সিহংসতা �িতেরাধ  
  

• শি�শালী NYCHA �চার ও বাতর্ ািবিনময়  
  

• অথর্ সং�েহ সাফলয্ 
  

• সু�শাসন 
  

• �শাসনমূলক উৎকষর্তা   

 সমান সেুযাগ  

সমান সুেযাগ িবভাগ (Department of Equal Opportunity, DEO) কমর্িনযুি�, সরকারী আবাসন, এবং 
NYCHA িঠকাদারেদর �ারা িবদয্মান পাির�িমেকর অথর্�দােনর ে�ে� সমান সুেযােগর অনুবিতর্ তা �চার ও 
পযর্েব�ণ কের। DEO-র-র উে�শয্ হল েসইসকল বয্ি�েদর �িত সং�া-বয্াপী সমান সুেযাগ, অ�ভুর্ ি�করতা, 
এবং ৈবষময্হীনতা �িতপালন করা যারা NYCHA েত বসবাস বা কাজ কেরন, NYCHA পিরেষবা পান, বা 
NYCHA িঠকাদারেদর �ারা অথর্�দত্ত। DEO ৈবষেময্র অনুস�ান কের এবং সমান সুেযােগর �িশ�ণ ও সহায়ক 
পিরেষবাগিল �দান কের। আমরা জািত, বণর্, িল� (গভর্ াব�া, িল�গত পিরচয় সহ), ধমর্, জাতীয় উৎস, অ�মতা, 
ৈবেদিশকতা ও নাগিরকে�র ি�িত, বয়স, ৈববািহক ি�িত, পািরবািরক ি�িত, সামিরক ি�িত, পাটর্ নারিশেপর 
ি�িত, পূবর্িনধর্ািরত িজনগত ৈবিশ�য্, েযৗন েঝাঁক, ে��ােরর বা দ�ােদেশর পূেবর্র নিথ, েবকারে�র ি�িত, 
পূবর্বত� েবতেনর ইিতহাস, উপেভা�া ধােরর ইিতহাস, পিরচযর্াকারী ি�িত, বা ঘেরায়া িহং�তার িনযর্ািতত 
িহসােব ি�িত, েযৗন অপরাধ, িহং�তা লা�না বা েডিটং সং�া� সিহংসতা িনিবর্েশেষ অ�ভুর্ ি�করতােক মূলয্ িদই 
এবং সমান সুেযাগিবিশ� পিরেষবাগিল �দান কির। 

 বিহঃ� িবষয় (External Affairs)  
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আ�ঃসরকারী স�েকর্ র অিফস (Office of Intergovernmental Relations) এবং েযাগােযাগ িবভাগ 
(Department of Communications, DOC) উভয়ই বিহঃ� িবষয় (External Affairs) এর অ�ভুর্ �। 
আ�ঃসরকারী স�েকর্ র অিফস (Office of Intergovernmental Relations) ে�ট ও িসিট আইনসভা, ও 
নানািবধ সরকারী সং�ার সােথ NYCHA-র েযাগােযাগকারী িহসােব কাজ করার জনয্ দািয়�শীল। এিট ে�েটর 
আইনসভা ও িসিট কাউি�েলর সদসয্েদর সােথ নজরদারী সং�া� সমসয্া, আইন �ণয়ন, বা কতৃর্ পে�র 
কাযর্পিরচালনার সােথ স�িকর্ র বরা�গিলর বয্পাের কাজ কের। এছাড়াও অিফসিট NYCHA-র বািষর্ক আইন 
�ণয়ন কমর্সূিচ ��ত কের এবং ে�েটর আইনসভার �ারা িবেবচনার জনয্ আইন ��ত করেত আইন িবভাগেক 
সহায়তা কের একই সােথ সং�ার কমর্সূিচ ও ি�য়ােক �ভািবত করেত পাের এমন অনয্ানয্ আইেনর ��ােবর 
উপের ম�বয্ কের।  

আ�ঃসরকারী স�কর্  DOC এর সােথ ঘিন�ভােব কাজ কের। NYCHA-র বাতর্ াগিল DOC ৈতির কের এবং 
িমিডয়া, বািস�া, কমর্চারী, কিমউিনিট অংশীদার, এবং সাধারণ জনগণ সহ একািধক ে�াতার কােছ একািধক 
েযাগােযােগর চয্ােনলগিলর মাধয্েম �চার কের। িবভাগিট িবষয় িভিত্তক ও চলমান িবষয়গিলর উপের অনসু�ান 
ও িমিডয়ার কােছ েপৗঁছােনার একিট �ধান িব� ুিহসােব কাজ কের। অনয্ানয্ িবভাগ ও বিহঃ� অংশীদারেদর সােথ 
সহেযািগতায়, NYCHA-েক যােত সিঠকভােব ও স�িতপূণর্ভােব উপ�াপন করা হয় তা DOC সুিনি�ত কের।  

NYCHA এ েযাগােযাগগিল চারিট �ধান ে�� িঘের সংগিঠত হয়:  

• িমিডয়া স�কর্ , NYCHA এর প� েথেক সংবাদ মাধয্মগিলর সােথ সকল েযাগােযাগ সহ।  

• বািস�ােদর েযাগােযাগ, NYCHA-র ভাষা পিরেষবা ইউিনট এবং NYCHA জাণর্াল (NYCHA Journal)-
এর মেতা বািস�া �কাশনাগিল সহ।  

• িডিজটাল েযাগােযাগ, NYCHA-র জনগণ মুখী ওেয়বসাইট, এবং NYCHA-র টুয্ইটার হয্াে�ল ও 
েফসবুক পৃ�ার মেতা েসাসাল িমিডয়া সহ।  

• NYCHA কােন� (NYCHA Connect) এ েযগিল আেছ েসগিল সহ িডিজটাল ও ি�� মাধয্েম কমর্চারী 
েযাগােযাগ।  

 

 কাযর্েকৗশল ও উ�াবন  

2019 সােল কাযর্েকৗশল ও উ�াবন সং�া� অিফসিট (Office of Strategy & Innovation, OSI) সৃি� হেয়িছল 
এবং আমরা েযভােব বািস�ােদর পিরেষবা �দান কির েসই ে�ে� ইিতবাচক পিরবতর্ ন আনার জনয্ NYCHA এর 
সকল অংশগিলর সােথ কাজ কের। ল�য্িট হল কাযর্েকৗশলগত পিরক�না ও কমর্স�াদন পিরচালন দলগিলেক 
ঐকয্ব� কের, আমরা পিরেষবা পিরক�না এবং তথয্ চািলত �যুি� বয্বহার করিছ, একই সােথ 
কাযর্পিরচালনাগত কমর্দ�তা ও বািস�ােদর অিভ�তা উ�ত করার জনয্ উ�াবনী টুলগিলর সূচনা করিছ তা 
সুিনি�ত করা।  

 কাযর্েকৗশল J.1: তথয্ পিরচালনা (Data Governance) �িত�া করা  

তথয্, যখন যথাযথভােব অজর্ ন, র�ণােব�ণ, এবং বয্বহার করা হয় তখন তা সমেয়ািচত ও পদে�প�হণেযাগয্ 
তেথয্র বয্বহােরর মাধয্েম NYCHA এর মেতা বড় ও একিট জিটল সং�ার জনয্ কাযর্পিরচালনার গণমান 
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পিরবতর্ েনর ে�ে� একিট শি�শালী স�দ হেত পাের। NYCHA এিটর কাজকমর্ পিরচালনার জনয্ জিটল ও 
নানািবধ বয্ব�াগিল বয্বহার কের েযমন একিট অয্াপাটর্ েমে� একিট েমরামত করা, বািস�ােদর বািষর্ক পুনরায় 
শংসাপ� স�ূণর্ করা, সাম�ী ও সরবরাহ সং�হ করা, একিট উ�য়েন মূলধেনর উ�িতগিল সাধন করা, ধারা 8 
জিমর মািলকেদর সােথ েলনেদন করা, এবং েভ�রেদর অথর্�দান �ি�য়াকরণ করা। �ায়শই সু�� ও সংগিতপূণর্ 
িনয়মগিল ছাড়া ওইসকল বয্ব�াগিলেত নানািবধ ৈবিশ�য্ িদেয় ল� ল� নিথ সৃি� হেয়েছ। তথয্ পিরচালনা 
(Data Governance) হল তেথয্র কাযর্করী বয্বহােরর জনয্ মূলনীিত, নীিত, �ণালী ও মানদ�গিলেক সংগিঠত 
ও বা�বািয়ত করার একিট কাযর্াভয্াস। এিট NYCHA-েক তার �চুর পিরমাণ তথয্ স�েকর্  িকছু মূল �ে�র উত্তর 
িদেত সাহাযয্ করেব। সিঠক িস�া�িট �হেণর জনয্ িক উ� মা�ার আত্মিব�ােসর �েয়াজন হয়? আমরা িক 
আমােদর �ধান বয্ব�াগিল জেুড় একিট অবাধ তথয্ িবিনময় অজর্ ন করিছ? আমােদর তথয্ িক সুরি�ত ও 
িনরাপদ আেছ? আমােদর িক একিট সাধারণ েবাধ ও স�িতপূণর্ সং�া আেছ যা সু��ভােব �াপন করা হয়?  

আমােদর সামি�ক রপা�র পিরক�নার অংশ িহসােব, IT িবভােগর িবেক�ীভূত মেডলিটর অিভ�ায় হল 
সং�ািটর েসইসকল চারিট মলূ ে�ে�র মেধয্ স�কর্ েক পুনরায় সং�ািয়ত ও মজবতু করা েযগিল হল নানািবধ 
বয্ব�ার বয্বহারকারী এবং সৃ� তথয্িটর উপেভা�া। অপােরশ�, স�িত্ত ও মূলধন পিরচালন, িনয়�ক ও 
অনুবিতর্ তা, এবং অথর্বয্ব�া ও �শাসন। কাযর্পিরচালনাগত, েকৗশলগত, এবং কাযর্েকৗশলগত িস�া�গিলেত 
সহায়তা করার জনয্ তথয্ পিরচালনার পিরকাঠােমা ও �ি�য়াগিল �িত�া করার ে�ে� IT অনয্ানয্ সং�াগত 
অংশীদারেদর সােথ একিট �ধান ভূিমকা পালন করেব। 

একিট িশে�ােদয্ােগর তথয্ পিরচালনা ও কাযর্েকৗশল NYCHA-েক িন�িলিখত সুিবধাগিল অজর্ ন করেত সাহাযয্ 
করেব: 

• উ�য়ন েথেক িনেয় েক�ীয় অিফস িবভাগগিল পযর্� সং�ািট জেুড় তথয্-চািলত িস�া�গিল �হেণর জনয্ 
িবে�ষেণর সুিবধা �হেণর সামথর্য্ বৃি� পাওয়া  

• স�িত্ত পিরচালন ও স�ুখসািরর কম�েদর তােদর েরাজকার কােজ তথয্ বয্বহার করার সামথর্য্ বৃি� 
পাওয়া  

• NYCHA এর স�িত্তগিলর অব�ান, ি�িত, ও জীবন চ� সং�া� দশৃয্মানতা বৃি� পাওয়া েযমন বয়লার, 
এিলেভটর, রফ ফয্ান ইতয্ািদ, যা পিরক�না ও �িতেরাধমূলক র�ণােব�ণ �ি�য়ােক মজবুত করেব  

• িশে�ােদয্াগ বয্াপী তথয্ অিভধান সৃি�র মাধয্েম একািধক িসে�ম জেুড় (Maximo, Siebel, Oracle) 
�হণ ও িরেপাটর্  করা তেথয্র িনভুর্ লতা বৃি� পাওয়া 

• বয্বসার ইউিনটগিলেত িনেয়ািজত েডটা �ুয়াডর্ েদর (তেথয্র ভার�া� বয্ি�) মেতা সং�ািয়ত 
ভূিমকাগিলর মাধয্েম NYCHA কমর্পিরচালনার সকল িদকগিলেত তথয্ পিরচালন ও িনভুর্ লতার জনয্ 
দািয়�শীলতা বলবৎ করা 

NYCHA তথয্ পিরচালনােক সং�ািটর জনয্ একিট দীঘর্-েময়াদী ল�য্ িহসােব ক�না কের, িন�িলিখত পযর্ায়গিল 
যার অ�ভুর্ �:  

1. NYCHA তথয্ পিরচালনার কাঠােমা গেড় েতালার জনয্ ��ােবর জনয্ অনুেরাধ (Request for 
Proposal, RFP) েপশ করা 

2. NYCHA তথয্ পিরচালনা সং�ার �িত�া করা 

3. তথয্ পিরচালনা সং�ার কম� িনেয়াগ 

4. তথয্ পিরচালনা �ি�য়ার পিরকাঠােমা ও �যুি� গেড় েতালা  
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5. তথয্ পিরচালনা সং�ািট চালনা করা 

 কাযর্েকৗশল J.2: নতুন �যিু�েত িবিনেয়াগ করা  

NYCHA কমর্চারীরা তােদর কাজগিল করার জনয্ �িতিদন �যুি�র উপর ভরসা কের। তারা Maximo-েত 
কােজর আেদশগিল �ি�য়া কের, এবং Oracle-এ �েয়র আেদশগিল �িব� কের, Siebel-এ বািস�ােদর 
অিভেযাগগিল নিথব� কের, এবং অসংখয্ অনয্ানয্ টুল ও িসে�মগিল বয্বহার কের। িক�, এই �যুি�গিল 
বািস�ােদর েসবাদােনর ে�ে� আমােদর সামেথর্য্র জনয্ গর�পূণর্ হেলও, এগিল এছাড়াও ি�তাব�া র�া কের 
এবং পিরবতর্ েন বাধাদান কের।  

বািস�ােদর �িত আমােদর পিরেষবার উ�িত করা, NYCHA-র ভাবমূিতর্  পুনরায় গেড় েতালা, এবং স�িত্ত 
পিরচালেনর একিট েনতৃ�কারী হেয় ওঠার জনয্ আমােদর অবশয্ই অিধক সুিবধাজনক �যুি�েত িবিনেয়াগ করেত 
হেব যা আমােদর িবি�ং ও বয্ব�াগিলর অভয্�েরর অব�াগিলেত দশৃয্মানতা �দান কের। উদাহরণ�রপ, 
NYCHA ইিতমেধয্ই একিট নতুন অতয্াধুিনক িবি�ং পিরচালন বয্ব�া (Building Management System, 
BMS) সং�াপন করেত শর কেরেছ যােত গরম করার সর�ােমর বয্থর্তা, ইউিটিলিটর বয্বহার, এবং ঘেরর 
েভতের তাপমা�ার েস�েরর িরিডংগিলর মেতা স�িত্তগিল সং�া� বা�ব-সমেয় মতামত �দান করা যায়। 

এিট ও অনয্ানয্ �াটর্  িনমর্াণ �যুি� ছাড়াও, NYCHA এ�ার�াইজ েভৗেগািলক তথয্ বয্ব�ায় (Enterprise 
Geographic Information System, GIS) িবিনেয়াগ করেব েযিট সম� সং�া জেুড় একীভূত হয়। এ�ার�াইজ 
GIS হেব একিট ঐকয্ সাধেনর উপায় েযখােন িবিভ� িবভাগগিল জেুড় একািধক বয্বহারকারী ে�িশয়াল েডটা 
িবিনময় ও িবে�ষণ করেত পাের। এ�ার�াইজ GIS এর প�ােত �কৃত উ�াবনিট হেব NYCHA-র স�িত্তগিলর 
একিট 3D, িজও-েলােকেটড "িডিজটাল �িতরপ (digital twin)" েযিটর সাহােযয্ স�িত্ত পিরচালন কম�রা 
অনয্ানয্ িনমর্াণগিলর কাযর্স�াদন ও পিরি�িতর তেথয্র সােথ বা�ব-সমেয়র Maximo কােজর আেদশগিল 
েদখেত পারেবন। 

এ�ার�াইজ GIS অপােরশ� এবং মূলধন এর মেধয্ িডিজটাল সহেযািগতা �িতপালন করেব, বাধাগিল েভেঙ েফেল 
এবং গর�পূণর্ তথয্েক একিট একক অব�ােনর মেধয্ একি�ত করার মাধয্েম স�িত্তর বয্াপক পিরক�না স�ম 
কের: স�িত্তর বয়স, উপেযাগী আয়ু, এবং ওয়ােরি�গিল; বা�ব চািহদার মূলয্ায়ন (Physical Needs 
Assessment, PNA) েথেক পিরি�িতর তথয্; এবং, িনমর্াণ পিরচালন বয্ব�া (Building Management System) 
েথেক কাযর্স�াদনার তথয্। তথয্ একীভূত করা বহাল েরেখ, স�িত্ত পিরচালন দলগিল স�িত্ত সং�া� 
কাযর্স�াদেনর জনয্ একিট �ি� িহসােব কােজর আেদশ ও অনয্ানয্ তথয্ বয্বহার করেত পাের, যা, �ানগতভােব 
িবে�ষণ করা হেল, সং�ানগিলর ব�ন, মলূধন িনবর্াচন �ি�য়া, এবং িনমর্াণ পিরচালেনর সব িদকগিল জানােত 
পাের। 

এছাড়াও, NYCHA আেরা দ�তার সােথ পিরক�না, নকশা ও িনমর্াণ করার জনয্ �াপতয্িশ�, ইি�িনয়ািরং, ও 
িনমর্াণ (architecture, engineering, and construction, AEC) েপশাজীবীেদর �ারা বয্বহৃত একিট �ি�য়া, 
িনমর্াণ সং�া� তথয্ মেডিলং (Building Information Modeling, BIM), �হণ করার সােথ একিট �যুি�গত 
রপা�র করেছ। স�িত্ত সং�া� িব�ািরত তথয্েক BIM একীভূত কের এবং GIS এর সােথ সাম�সয্পূণর্ 3D 
উপ�াপনাগিল সৃি� কের, যা এিটেক এমন কের তুেলেছ েয মূলধন �ক�গিলেত িডজাইনাররা অপােরশ� এর 
র�ণােব�ণ কম�েদর মেতা একই তথয্ িনেয় কাজ করেছ। এই একীভূত করার ফলাফলিট পিরক�না েথেক 
িডজাইন েথেক িনমর্াণ েথেক র�ণােব�ণ সবর্�ই ��ত দিৃ��াহয্। অথবা, অনয্ কথায় বলেত েগেল, একিট 
িনমর্ােণর জীবনচে�র �িতিট ধােপই আেছ তথয্-অবিহত িস�া�-�হণ। 



নেভ�র 16, 2020 - আেলাচনার উে�েশয্, িবতরেণর জনয্ নয় 

75 
 

 েকৗশল J.3: কাযর্পিরচালনামূলক িস�া� অে�ষণ করার জনয্ NYCHA-Stat েক 
�মতা �দান করা 

"আপিন যিদ এিটেক পিরমাপ করেত না পােরন তাহেল আপিন এিটর উ�িত করেত পারেবন না" উ�ৃিতিটেক 
�ায়শই ময্ােনজেমে�র িচ�াশীল বয্ি� িপটার �াকােরর (Peter Drucker) রচনা বেল িবেবচনা করা হয়। এই 
পিরক�নািটেত উপ�ািপত সং�াগত ল�য্গিল পূরণ করার জনয্, NYCHA কম�র অবশয্ই ��ভােব সং�ািয়ত 
েমি�� থাকেত হেব এবং কমর্স�াদন পযর্ােলাচনা করার জনয্ একিট িনয়মাব� �ি�য়া থাকেত হেব। 
ময্ােনজারেদর দায়ব� রাখা এবং NYCHA কাযর্িনবর্াহীেদর তথয্ িবে�ষেণর সামথর্য্ �দান করা এবং আেরা 
কাযর্করী ও কমর্দ� পিরেষবা �দান অজর্ ন করার একিট টুল িহসােব 2001 সােল NYCHA মূলত কতৃর্ পে�র 
উৎপাদনশীলতা �য্ািকং িসে�ম (Authority Productivity Tracking System, APTS) বা�বায়ন কেরিছল। 
�ি�য়ািট নানািবধ পুনরাবৃিত্তর মেধয্ িদেয় বতর্ মান NYCHA পিরসংখয্ান, �বণতা, ও অনুসরণ (Statistics, 
Trends, and Tracking, STAT) িমিটংগিলেত েপৗঁেছেছ। িমিটংগিলেত িবগত বছরগিল জেুড় িবি��ভােব 
আেয়ািজত হেয়েছ। রপা�র পিরক�নার অংশ িহসােব, NYCHA এর অিভ�ায় হল কতৃর্ ে�র সবর্ �ের িনয়িমত ও 
স�িতপূণর্ কাযর্স�াদন পিরচালনেক অ�ািধকার েদওয়া।  

মািসক NYCHA STAT িমিটংগিল NYCHA-বয্াপী, বেরা, �িতেবশী অ�ল ও উ�য়েনর �ের কাযর্স�াদেনর 
স�ূণর্রেপ �� পযর্ােলাচনা করার জনয্ কাযর্িনবর্াহী কম�েদরেক একে� আনেব। এই িমিটংগিল চলাকালীন, আশা 
করা হয় েয �িতেবশী অ�েলর ডাইের�ররা েথেক শর কের স�িত্তর র�ণােব�ণ ত�াবধায়করা পযর্� স�িত্ত 
পিরচালন দেলর সদসয্রা ভাড়া সং�হ, ভাড়া েদওয়ার অবেহলা, বািষর্ক পুনরায় শংসাপ� েদওয়া, র�ণােব�ণ 
এবং দ�তাস�� েপশাগত কােজর অডর্ ার, েভ�রেদর কােজর অডর্ ার, অয্াপাটর্ েম� ��ত করার সময় এবং 
পুনরায়-দখিল�� েদওয়ার টানর্অয্ারাউ� টাইেমর মেতা �ধান কাযর্স�াদেনর েমি��গিল সং�া� �বণতাগিল 
বয্াখয্া করেবন। বােজট, মানব স�দ, ও আইেনর মেতা সহায়ক িবভাগগিলর িসিনয়র পযর্ােয়র �িতিনিধরা 
িমিটংগিলেত উপি�ত হেবন এবং চয্ােল�পূণর্ ও সমসয্াজনক িবষয়গিল সং�া� উপকারী অ�দৃর্ ি� �দান করেত 
পারেবন। �ি�য়ািট জবাবিদিহতার উপর েজার েদয় তেব কম�েদর সহায়তা অথবা আরও �িশ�েণর �েয়াজন 
এমন ে��গিলর িদেকও দিৃ� আকষর্ণ কের। েয সম� িবষেয় ফেলা-আপ অথবা সংেশাধনমূলক পদে�েপর 
�েয়াজন হয় েসগিলেক অনসুরণ করা হয়, �েয়াজেন বাড়ােনা হয় এবং একিট সমেয়ািচত প�িতেত সে�াধন করা 
হয়। 

স�িত্ত বয্ব�াপনা িবভাগগিলর জনয্ কমর্কৃিতে�র পযর্ােলাচনা ছাড়াও, NYCHA STAT �ি�য়ােত কয্ািপটাল 
ে�ােজ�স্ অয্া� ে�ািকওরেম� (Capital Projects and Procurement) এর মত গর�পূণর্ িবভাগগিলর 
পযর্ােলাচনা অ�ভুর্ � থাকেব। NYCHA-র কাযর্কািরতা স�েকর্  একিট সামি�ক, সংহত দিৃ�ভি� েদওয়ার জনয্ এই 
সভা HUD চুি�র �ে�র ে��গিল (ছ�াক, কীটপত�, সীসা, এিলেভটর এবং তাপ) স�িকর্ ত েমি�কগিলর �িতও 
দিৃ� আকষর্ণ করেব।  

বৃহত্তর NYCHA STAT সভাগিল যখন মািসক িভিত্তেত অনুি�ত হেব, তখন ল�য্িট হল এেজি�িটর �িতিদেনর 
কমর্কাে� NYCHA STAT নীিতগিল েমেন েনওয়া। েযসব �পািটর্  ময্ােনজার তােদর বািষর্ক পযর্ােলাচনার িবষেয় 
আবাসন সহায়কেদর কাছ েথেক �িতিদন যাচাই কের থােকন তােদর েথেক শর কের �পািটর্  েমইনেটেন� 
সুপারভাইজার, যারা িদেনর কােজর আেদশগিল পযর্ােলাচনা কেরন, সরবরােহর কমর্চারী যারা সরবরােহর 
তািলকা পযর্েব�ণ কেরন, সম� িবভােগর েনতৃ�দানকারী কম�েদর সে� তােদর মাপগিল স�ােহ কমপে� একবার 
পযর্ােলাচনা করেবন যােত মেনােযােগর �েয়াজন এমন ে��গিলেক সনা� করা যায় এবং েযখােন �াথিমক 
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হ�ে�প ফলাফলেক বয্াপকভােব উ�ত করেত পাের। NYCHA STAT আমােদর অিধবাসীেদর েসরা পিরেষবা 
িবতরণ করার জনয্ �েয়াজনীয় শৃ�লা এবং মেনািনেবশ �াপন করেব।  

 আইন িবভাগ  

আইন িবষয়ক এবং েজনােরল কাউি�েলর িনবর্াহী সহ-সভাপিত এবং আইন িবভােগর অয্াটিনর্রা NYCHA-েক 
আইিন পরামশর্ এবং �িতিনিধ� �দান কের। আইন িবভাগিট িন�িলিখত �য্াি�স্  �প-এ িবভ�: েকৗশলগত 
উেদয্াগ এবং িবেশষ নীিত; �ম স�কর্  এবং কমর্সং�ান; েফয়ার হাউিজং এবং কমর্সং�ান িবষয়ক মামলা 
েমাক�মা; আিপল; কেপর্ােরট িবষয়ক; িরেয়ল এে�ট এবং অথর্ৈনিতক উ�য়ন; বািণিজয্ক মামলা দােয়র; সাধারণ 
মামলা-েমাক�মা; েদওয়ািন মামলা; কমর্চারীর শৃ�লা; আবাসন িবষয়ক মামলা েমাক�মা; এবং 
কতর্ বয্চুয্িতজিনত �িত (টটর্ )। 

এই রপা�র পিরক�নার অংশ িহসােব আইন িবভাগ NYCHA কীভােব নতুন সং�হ িবষয়ক নীিতর িনেদর্শ 
পুি�কার জনয্ সা�াই ময্ােনজেম� িডপাটর্ েম� এর সে� কাজ করার সে� সে� আবািসক িলজ্  এর শতর্ ািদ কাযর্কর 
করেত পাের এবং পযর্ােলাচনা বয্ব�াপনার িবভােগর সে�ও কাজ করেত পাের তা পযর্ােলাচনা করেত কিমউিনিট 
এনেগজেম� অয্া� পাটর্ নারিশপ, �য্ােটিজ অয্া� ইেনােভশন এবং ময্ােনজেম� সািভর্ েসস িবভােগর সে� কাজ 
করেছ। 

আমােদর অেনক সংযুি�র সময়, কম� এবং অিধবাসীরা একিট সাম�সয্পূণর্ িথম উত্থাপন কেরিছেলন - NYCHA-
েক আমােদর স�িত্তগিলেত অিধবাসীেদর জীবেনর মান উ�ত করার লে�য্ িনয়ম কাযর্কর করার জনয্ আরও 
ভাল কাজ করা দরকার। 

 েকৗশল K.1: অিতির� কােজর েবাঝা সামলাে�ন এমন �পািটর্  েলেভল কম�েদর 
েবাঝা কমােনা এবং �িতেবেশর এলাকার পযর্ােয় একিট ধারাবািহক বয্বসািয়ক 
�ি�য়ার বা�বায়ন 

বতর্ মােন, NYCHA-র �েয়াজন যােত গৃহিনমর্াণ সহকারী এবং স�িত্ত পিরচালেকরা ভাড়া না েদওয়া এবং িলজ্  
চুি�র অনয্ানয্ ল�েনর জনয্ অিধবাসীেদর িবরে� ভাড়ােট �ে�র অবসােনর কাজ শর কেরন। েকান 
মামলাগিল েকন আনা হেয়েছ েস বয্াপাের NYCHA-র আইন িবভাগ এবং পাবিলক হাউিজং েটনয্াি� 
অয্াডিমিনে�শন এর দশৃয্মানতা খুব কম। এছাড়াও, ফাইলগিল সংকলন করা এবং আদালেত উপি�ত হওয়া এই 
উভয় ে�ে�ই আইিন �ি�য়ািটর সে� উ� মা�ার পিরিচিত �েয়াজন এবং এগিল এমন দািয়� যা আবাসন 
সহায়ক এবং স�িত্ত পিরচালকেদর উপর চাপােনা হয়, আর তারা তখন স�িত্তেত তােদর অনয্ কাজগিল করা 
এবং িলজ্  কাযর্কর করা, এই দইুেয়র মেধয্ িস�া� িনেত বাধয্ হন।  

আইন িবভাগ, পাবিলক হাউিজং েটনয্াি� অয্াডিমিনে�শন অয্া� অপােরশনস্  িলজ্  কাযর্কর করার পদে�েপর 
জনয্ একিট নতুন বয্বসার নকশা ৈতির করেব। �াথিমক িবষয় িহসােব, আইন িবভাগ নতুন েনইবারহড মেডেলর 
েভৗেগািলক কাঠােমার সে� িনেজর সাম�সয্ িবধান করেব এবং �ি�য়া শরর সময় সরাসির �পািটর্  ময্ােনজেম� 
এর সে� কাজ শর করেব। িনিদর্� মামলার ঘটনা ও পিরি�িতগিলর িভিত্তেত ভাড়ােট �ে�র কাযর্স�াদেনর 
সমাি� হওয়া উিচত িকনা তা িনধর্ারেণর জনয্ অয্াটিনর্রা �পািটর্  ময্ােনজেম� এর সে� কাজ করেবন। 

ি�তীয়ত, NYCHA একিট চলিত পাইলট �ক�, েক�ীয় হাউিজং েকাটর্  ইউিনট পযর্ােলাচনা করেব এবং মূলয্ 
পিরেশাধ না করার ে�ে� েপাটর্ েফািলও-র সবর্� এিট �সািরত করা উিচত িকনা তার মূলয্ায়ন করেব। 
স�সািরত হাউিজং েকাটর্  ইউিনটেকও েনইবারহড মেডেলর সে� সুিবনয্� করা হেব। সহকারী ময্ােনজার এবং 
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হাউিজং েকাটর্  ইউিনট কম�েদর �েতয্ক বেরােত িনেয়াগ করা হেব, এর বয্িত�ম িহসােব িকছু কম�েক পৃথকভােব 
হারেলম এবং েরড হেকর �িতেবেশর এলাকাগিলেতও িনেয়াগ করা হেব, যােদর আলাদা 
 
একিট স�সািরত হাউিজং েকাটর্  ইউিনট েক�ীয়ভােব আদালত-িনেদর্ িশত েমরামতগিলর ওপর নজর রাখেব, 
অিধবাসীেদর সে� সা�াৎ করেব, আদালেত উপি�িত হেব, মামলার নিথপ� ��ত করেব এবং Siebel-এ 
পিরেষবার অনুেরাধ ৈতির করেব। অথর্ পিরেশাধ না করা মামলার �ি�য়াকরেণর েক�ীভবন স�িত্ত-িভিত্তক 
আবাসন সহায়ক এবং স�িত্ত পিরচালকেদর স�িত্তেত িনয়মকানুেনর অনয্ানয্ ল�ন সহ অনয্ানয্ কাযর্�েম 
মেনািনেবশ করার জনয্ আরও েবিশ সময় িনি�ত করেত সহায়তা করেব। 

 এছাড়াও, আইন িবভাগ এবং হাউিজং েকাটর্  ইউিনটেক অপােরশনগিলর েভৗেগািলক কাঠােমার সে� সুিবনয্� 
করার মাধয্েম, অয্াটিনর্ এবং আইিন �ি�য়ােত দ�তা আেছ এমন অনয্ানয্ কম�রা এখন �িতিট মামলার জনয্ 
একিট েযাগােযােগর িব� ুপােবন। সু�� েযাগােযাগ েরখা �াপন �ি�য়ািটেক অিতির� দশৃয্মানতা েদেব এবং 
কীভােব এই �ি�য়ািটর পরবত� পদে�েপ মামলাগিলর এিগেয় যাওয়া উিচত তা েকানও বয্ি�েক যাচাই করার 
সুেযাগ েদেব। 

 েকৗশল K.2: �িতিট মামলার জনয্ ��-েলাডড হ�ে�েপর নকশা ৈতির করা 

িলজ্  কাযর্কর করার ে�ে� সবেচেয় উপযু� হ�ে�প কী হেত পাের েস বয্াপাের িস�া� েনওয়ার জনয্ NYCHA-র 
েকানও মামলার তেথয্র সে� স�িকর্ ত েকানও পিরবােরর ইিতহােসর িদেক নজর েদওয়ার উপায় েনই। পিরবেতর্ , 
েয উ�য়েনর ওপর িনয়মগিল �েয়াগ করা হয় এবং তােদর কতটা �েয়াগ করা হয়, েস িবষেয় সাম�েসয্র অভাব 
আেছ।  

পযর্া� তথয্ সহ, NYCHA-র একরকেমর িস�া� �হেণর �েয়াজন হেত পাের এটা িনি�ত কের যােত "অবাি�ত" 
এমন মামলাগিলর �িত এবং ধারাবািহকভােব েদিরেত ভাড়া েদওয়ার মত েবআইিন কােজর িদেক আমরা 
আদালেত আরও ভােলাভােব দিৃ� িদেত পাির। �িতিট মামলার পিরি�িতর উপর িভিত্ত কের, �ত েমরামত, HRA 
অনুদান, অথর্�দান পিরক�না অথবা সামািজক পিরেষবাগিল সহ অনয্ানয্ হ�ে�পগিল িলজ্  এর িবিধগিল বলবৎ 
হে� এটা িনি�ত করার ে�ে� আরও উপযু� হ�ে�প হেত পাের। আমরা আদালেত যাওয়ার আেগ এই 
হ�ে�পগিল েনওয়া এবং হওয়া উিচত।  

 েপাটর্ েফািলও পিরক�না 

NYCHA-র আবাসন েপাটর্ েফািলওর জনয্ মলূধন �েয়াজন $40 িবিলয়ন এবং অেথর্র পিরমাণ বাড়ােনার জনয্ 
েকানও িবদয্মান পথ েনই। মূল পাবিলক হাউিজং ফাইনয্া� মেডলিট �য়ংস�ূণর্ িহসােব ৈতির করা হেয়িছল, 
িনয়িমত চে�র মূলধন েমরামেতর জনয্ ভাড়া েথেক �া� আয় পযর্া� িছল, িক� এিট ছাড়া আর িকছুই �মািণত 
হয়িন। মূলধন ভতুর্ িক চািহদার সে� তাল িমিলেয় চেলিন, এবং অেনকগিল িবকােশর কাজ দিুট - িতনিট না হেলও - 
পুনরায় মলূধন চ� েথেক বাদ পেড়েছ। মূলধেনর এই �েয়াজনগিল অিধবাসীেদর জীবনযা�ার মােনর উপর 
তাৎপযর্পূণর্ �ভাব েফেল এবং র�ণােব�ণ কম�েদর জনয্ একিট দ�ুচ� ৈতির কের, যাঁেদর অবশয্ই একই সমসয্া 
বারবার সমাধান করেত হয় এটা েজেন েয বা�ব, �েয়াজনীয় সমাধান আসেছ না। এই মুহূতর্ িট পুেরা 
েপাটর্ েফািলওিটর জনয্ পুনরায় পুঁিজ অজর্ েনর সুেযাগ এবং 1935 সাল েথেক েয শহরেক পিরেষবা িদেয় এেসেছ, েসই 
শহেরর জনয্ একিট ি�িতশীল, েটকসই স�দ িহসােব NYCHA-েক �ান েদওয়ার একিট সুেযাগ। 

A. পুঁিজিনভর্ র �ক� (কয্ািপটাল ে�ােজ�স)  
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কয্ািপটাল ে�ােজ�স িডিভশন (Capital Projects Division, CPD) NYCHA কতৃর্ ক গৃহীত সম� পুঁিজিনভর্ র 
িনমর্াণ �ক�গিলর সুপার �মর্ সয্াি� িরকভাির এবং েরিসিলেয়� ে�া�াম সহ পিরক�না ও বা�বায়েনর জনয্ 
দায়ব�। CPD-েত, পরবত� �জে�র জনয্ NYCHA এর আবাসন �ক সংর�ণ িনি�ত করার জনয্ 
েকৗশলগতভােব সীিমত সং�ানগিল বরা� করা হেয়েছ।  

মূলধনী িবিনেয়াগগিল সাধারণত দীঘর্েময়ািদ �ক� যা আগত �জে�র স�িত্তগিলর ি�য়াশীল অব�ার উ�িত 
অথবা বৃি� কের। দশ বছেরর দিৃ�ভি� এবং প�বািষর্ক পিরক�নার চ� CPD-র ে�ে� েডটা, ধয্ানধারণা এবং 
দ�তার �মাণ িনেয় এিগেয় যাওয়া এবং িস�া� �হণ বাধয্তামূলক কের, এর জনয্ সং�ািটেক অনয্ানয্ সীমাগিলর 
মেধয্ তার শি� এবং িটেক থাকার �মতার েপাটর্ েফািলও, জলবায়ু অিভেযাজন, উ�াবনী নকশার মান এবং 
িনমর্াণ �যুি�েত েনতৃ� েদওয়ার অব�ােন রােখ। েকাড কম�ােয়�, নকশা, শি� এবং িনমর্াণ িব�ােনর দ�তার 
সে� NYCHA-র সামি�ক ল�য্ পূরেণর জনয্ CPD অেনকগিল ি�য়াকলােপর সম�য় সাধন কের। এছাড়াও, CPD 
অতীেত িবদয্মান সাইেলাগিল েভেঙ NYCHA-র মূলধন কমর্সূিচর পিরবিতর্ ত �েয়াজনীয়তাগিল অনমুান করার 
জনয্ িনেজেক কাযর্করীভােব এক� কেরেছ।  

কােজর ে�ণীগিল এখন চারিট সাধারণ ে�ে� িবভ� - (1) ছাদ, সুরিক-পাথেরর গাঁথিন এবং জানলাগিলর 
বাইেরর িদক সহ এনেভলপ ে�ােজ� িনমর্াণ; (2) ঘর গরম করার বয্ব�া, এিলেভটসর্, পািনর পাইপ, গয্াস 
রাইজার, ভূগভর্ � বা� এবং পািন িবতরেণর লাইেনর মত বয্ব�াগিল ৈতির করা; (3) অয্াপাটর্ েম� এবং ভবেনর 
অভয্�রীণ সং�ার, এবং (4) মাঠ ও অনয্ানয্ বািহয্ক �ােনর সুর�া এবং উ�িত। CPD এনািজর্  পারফরময্া� 
চুি�েকও কাযর্কর কের।  

NYCHA এর 2020 মূলধনী পিরক�না সরবরাহ কের �ায় $7.114 িবিলয়ন যার অ�ভুর্ � হল পিরকাঠােমার 
উ�িত, বড়সড় আধুিনকীকরণ, অনয্ানয্ িসে�িমক আপে�ড, েমরামত, ি�িত�াপকতা এবং সুপার�মর্ সয্াি� 
�িত কেরেছ অথবা �ভািবত কেরেছ এমন উ�য়েনর কােজর শি�শালীকরণ। এই পিরক�নািট বতর্ মান 
েফডােরল কয্ািপটাল ফাি�ং এর দিৃ�ভি�, �ানীয় িনবর্ািচত কমর্কতর্ ােদর অথর্ায়ন এবং িনউ ইয়কর্  িসিট-র উপর 
িভিত্ত কের এবং সুপার�মর্ সয্াি�র ে�ি�েত দেুযর্াগ পুনর�ােরর �তয্াশার ওপর ৈতির।  

পিরক�নার অ�ভুর্ � হল $6.1 িবিলয়েনর িসিট ও েফডােরল তহিবল ঘর গরম করা, এিলেভটসর্, ভবেনর বাইেরর 
িদক এবং ছােদর অবনিতর সমসয্া সমাধান করার জনয্। িসিটর পিরক�নার অ�ভুর্ � হল $1.2 িবিলয়ন সীসা, 
ছ�াক, উত্তাপ, এিলেভটর এবং কীটপতে�র েমাকােবলায়। েফডােরল পিরক�নায় ভবেনর বাইেরর িদেকর সমসয্া 
সমাধােনর জনয্ $791 িমিলয়ন অ�ভুর্ � যার মেধয্ আেছ ইট এবং ছাদ �ক� এবং এিলেভটরগিল বদল করার 
সমসয্া সমাধােনর জনয্ আরও $114 িমিলয়ন। ে�ট এর পিরক�নায় বয়লারগিলর জনয্ $350 িমিলয়ন এবং 
এিলেভটর �িত�াপেনর জনয্ $100 িমিলয়ন অ�ভুর্ � আেছ। সামি�কভােব $7.114 িবিলয়ন এই পিরক�নায় 
অ�ভুর্ � যার 47% বািষর্ক েফডােরল কয্ািপটাল অনুদান েথেক, 38% িসিট অব িনউ ইয়কর্  েথেক, 7% ে�ট অব 
িনউ ইয়কর্  েথেক আেস এবং 8% অনয্ানয্ উৎস েথেক আেস (কিমউিনিট েডেভলপেম� �ক �া�, দেুযর্াগ 
পুনর�ার এবং অনয্ানয্।)।38

39  

পুঁিজিনভর্ র �ক�গিলর এই অিত গর�পূণর্ পাইপলাইন সরবরাহ করেত, CPD িনেচর েকৗশলগিল বয্বহার করেছ। 

                                                       
39 2020 আিথর্ক বছেরর জনয্ গৃহীত বােজট এবং চার বছর েময়াদী আিথর্ক পিরক�না আিথর্ক বছর 2021 - 2024 এর জনয্ ভাউচার 

তথয্। মাচর্  মাচর্  মাচর্  2020। 
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1. েকৗশল কাযর্েকৗশল কাযর্েকৗশল A.1: ধারাবািহক অভয্�রীণ পনুগর্ঠন এবং স�মতা িনমর্াণ 

সা�িতক বছরগিলেত, CPD বৃহৎ তৃতীয় পে�র �ত� ে�া�াম পিরচালন সং�াগিলেক একীভূত কেরেছ েযখােন 
তহিবেলর সং�ানগিল পুনর� হওয়ার স�াবনা েনই, যার ফেল সাংগঠিনক বয্ব�াপনায় সবর্ািধক কাযর্কািরতা 
পাওয়া যায়। ময্ােনজার এবং কম�েদর জবাবিদিহতা বাড়ােত এবং িশে�র মানগিলর সে� েজাটব� করার জনয্ 
CPD েকৗশলগত সাংগঠিনক বা�বায়নও স�� কের। ধারাবািহক উ�য়েনর �েচ�াগিলর মেধয্ �যুি�র বিধর্ত 
�াপয্তা এবং বয্বহার, আকারগিলর �িমতকরণ এবং অভয্�রীণ �ি�য়াগিল সহজতর করা ও িবিভ� �ক� 
সরবরােহর িবক�গিল অনুসরণ করা অ�ভুর্ �। পুঁিজিনভর্ র �কে�র সূ� �িতিট CPD িবভােগর মধয্ িদেয় চেল 
এবং সি�িলত �েচ�ায় সমাি� েরখায় েপৗছঁায়। এই অিত গর�পূণর্ কমর্কা�গিল হল:  

• মূলধন পিরক�না - অনয্ানয্ NYCHA িডিভশন এবং িবভাগগিলর অংশীদার হেয় তথয্ পিরচািলত িস�া� 
�হণ বয্বহার কের CPD NYCHA-র 5 বছেরর মূলধন পিরক�নার িবকাশ ঘটায়। িবভাগ চারিট (4) 
ইউিনট িনেয় গিঠত: আিথর্ক পিরক�না, যা 5-বছেরর মূলধন পিরক�নার িবকােশর তদারিক কের এবং 
NYCHA কতৃর্ ক সময় মত তহিবল �দােনর বাধয্বাধকতা িনি�ত কের; বয্য় িনধর্ারণ, যা ে�াজআউেটর 
মাধয্েম পিরক�নার সূচনা েথেক পুঁিজিনভর্ র �ক�গিলর আনুমািনক িহসাব েদয়; িফিজকয্াল িনডস্  
অয্ােসসেম� (PNA) ইউিনট, যা NYCHA-র িব�ৃত PNA �ি�য়া পিরচালনা কের; এবং চুি� �শাসেনর 
ইউিনট, যা সম� আিকর্ েটকচারাল / ইি�িনয়ািরং এবং িনমর্াণ পিরচালনা সং�া� চুি� এবং কােজর 
আেদশগিলর ওপর নজর রােখ।  

• নকশা - পরামশর্দাতা এবং ইন-হাউস েপশাদারেদর বয্বহার কের, নকশা িবভাগ CPD এবং NYCHA-েক 
সমথর্ন করার জনয্ আিকর্ েটকচারাল এবং ইি�িনয়ািরং পিরেষবাগিল সরবরাহ কের, পিরকি�ত কাজ, 
জরির �েয়াজন এবং জররী অব�ার ভারসাময্ বজায় রােখ। িবভাগ িতনিট (3) ইউিনট িনেয় গিঠত: 
আিকর্ েটকচার, ইি�িনয়ািরং এবং েকাড/�য্া�াডর্ স্ । পুর�ার�া� কােনকেটড কিমউিনিটজ্  এর 
উেদয্াগিট নকশা িবভােগ আেছ।  

• শি� এবং �ািয়� - NYCHA, েয িবভাগিট সাসেটইেনিবিলিট অয্ােজ�ার জনয্ ভার�া�, NYCHA 
কয্া�াসগিলেত শি� এবং পািনর কাযর্কর বয্বহােরর িরে�ািফট, মূলধেনর উ�িতর জনয্ দািয়�শীল যা 
দীঘর্েময়ািদ �ািয়ে�র উ�িত ঘটায় এবং নতুন �যুি� ও দিৃ�ভি� পরী�া করার জনয্ পরী�ামূলক 
কমর্সূিচ এবং CPD ও NYCHA-র অনয্েদর �যুি�গত সহায়তা �দান কের। েটকসই ভবনগিল হ'ল 
�া�য্কর ভবন এবং িবভাগিট মূলধন, ছ�াক এবং সীসা স�িকর্ ত �ক�গিলেত NYCHA-েক সহায়তা 
করার জনয্ স�সািরত হেব। িবভাগিট NYCHA-র এনািজর্  পারফরময্া� ক�া�স (EPC), নতুন িবি�ং 
ময্ােনজেম� িসে�মস (BMS), সবর্া�ীণ বজর্ য্ বয্ব�াপনা পিরক�না, NYCHA-র ছাদ এবং পািকর্ ং 
লটগিলেত কিমউিনিট েশয়াডর্  েসালার এবং অনয্ানয্ িবষয়গিল পিরচালনা কের।  

• �ক� পিরচালনা - িতনিট �ক� পিরচালনা দল এবং দিুট চুি�িভিত্তক ে�া�াম ময্ােনজার সূচনা েথেক 
শর কের ে�াজআউট পযর্� এবং কিমশিনং-এ পুঁিজিনভর্ র �ক�গিলর বয্াপক তদারিক কের, �ক�গিল 
বােজেটর মেধয্, সময়মত িনরাপেদ সরবরাহ করা হয় এবং চুি� নিথর �ারা মান িনধর্ািরত হয়। একিট 
েক�ীয় কমর্কা� ইউিনট িনমর্াণ পিরদশর্েন �ক� পিরচালনা কম�েদর সাহােযয্র জনয্ কম�েদর পিরচালনা 
ও িনযু� কের। পুঁিজিনভর্ র �কে�র জীবনচ� পিরক�না নকশা, সং�হ, িনমর্াণ, এবং �ক� পিরচালক 
�ারা পিরচািলত ে�াজআউট পযর্ায়গিল িনেয় গিঠত।  

• পুনর�ার এবং ি�িত�াপকতা (Recovery and Resilience) - িবভাগিট আনুমািনক $3.2 িবিলয়ন 
তহিবেলর ত�াবধােনর জনয্ িনেয়ািজত যা সুপার�মর্ সয্াি� ঝেড়র ফেল মারাত্মকভােব �িত�� 
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ভবনগিলর পুনর�ার এবং ি�িত�াপকতা বয্ব�া �াপেনর জনয্ িনেবিদত। চারিট বেরা জেুড় 33 িট 
কয্া�ােস 220 িটরও েবিশ ভবন এবং স�িকর্ ত বয্ব�াগিল এই কমর্সূিচর আওতাভু�। ি�িত�াপকতা 
(Resilience) িবভাগিট েবশ কেয়কিট পাইলট কমর্সূিচ এবং NYCHA-র আস� জলবায়ু অিভেযাজন 
পিরক�নািটর ি�িত�াপক নকশার েকৗশলগিলেত মেনািনেবশ কের।  

• সােপাটর্  সািভর্ েসস্  - পিরেষবার উৎকেষর্র সং�ৃিতেত দায়ব�, সােপাটর্  সািভর্ েসস্  িবভাগ মানবস�দ 
পিরচালন, লিজি�কয্াল ময্ােনজেম� এবং িঠকাদােরর অথর্ �দান �ি�য়াকরণ, িবে�ষণ ও �িতেবদন 
পাঠােনা, িনমর্াণ কােজর িনরাপত্তা ও গণমান, মােনর িন�য়তা, অভয্�রীণ িনয়ম েমেন চলা এবং 
�িশ�ণ সহ �শাসিনক পিরেষবার িবধােনর মাধয্েম CPD কম�েদর সহায়তা করার জনয্ সি�িলতভােব 
দায়ব�।  

  কাযর্েকৗশল A.2: েডটা-চািলত এবং েকৗশলগত মূলধন পিরক�নার বা�বায়ন  

PNA �ি�য়া এবং অপােরশনাল েডটা �ারা সংগৃহীত তথয্ কােজ লািগেয় CPD একিট লিজকাল িবি�ং িসেকােয়� 
�েয়াগ কের যখন উ�য়েনর মেধয্ করা িবিনেয়াগগিল র�া এবং িটিকেয় রাখার জনয্ পিরক�না করা হয়। এই 
�মিবনয্াসিট িবি�ং এনেভলপ িসল করা --ছাদ এবং গাথঁিনর কাজ িদেয় শর হয়-- তারপের িবি�ং িসে�ম, 
অভয্�রীণ সং�ার এবং মািটর কােজর িদেক নজর েদওয়া হয়।  

এই দিৃ�ভি�র সাহােযয্, েযসব উ�য়েনর কােজ সা�িতক এিলেভটর এবং িহিটং �য্াে�র �িত�াপনগিলর জনয্ 
সময়সূিচ িনধর্ািরত হেয়িছল, েসগিল িন�িলিখত �ি�য়ার িভিত্তেত িচি�ত করা হেয়িছল:  

• 2017 এর PNA পিরদশর্েন উি�িখত অবিশ� কাযর্কর জীবন এবং ঘাটিতর উপর িভিত্ত কের PNA শেতর্ র 
েরিটং।  

• ভােলা েথেক খারাপ এই পাঁচ দফা ে�েল PNA েরিটং িনধর্ািরত হয়। কি�শন েরিটং এর সং�া হল 
িন�রপ:  

1. ভাল: উপাদানিট নতুন অথবা �ায় নতুন; তার কাযর্ স�াদন কের; েকানও েমরামেতর 
�েয়াজন েনই এবং েকানও ঘাটিত েনই। 

2. ভাল এবং েমাটামুিটর মেধয্: উপাদানিট তার কাযর্ স�াদন করেছ; বয্বহার এবং বয্বহারজিনত 
�েয়র িকছু ল�ণ েদখায়; রিটন র�ণােব�েণর �েয়াজন হেত পাের। 

3. েমাটামুিট: উপাদানিট তার কাযর্কর জীবেনর মাঝামািঝ �ােন রেয়েছ; তার কাযর্ স�াদন কের; 
কাজ চািলেয় েযেত সামানয্ েমরামত অথবা র�ণােব�েণর �েয়াজন। 

4. েমাটামুিট এবং খারােপর মেধয্: উপাদানিট তার কাযর্কর জীবেনর �ায় িতন-চতুথর্াংশ অিত�ম 
কেরেছ; িকছু বয্থর্তা বা অদ�তার সে� কাযর্ স�াদন কের; িনকটবত� সমেয় বয্থর্তার ঝঁুিক 
আেছ এবং ি�য়াকলাপ চািলেয় যাওয়ার জনয্ বড়সড় েমরামত করা দরকার। 

5. খারাপ: উপাদানিট তার কাযর্কর জীবেনর েশেষর িদেক অথবা তার কাছাকািছ এেস পেড়েছ; 
কাজ করেত বয্থর্ অথবা অিচেরই বয্থর্ হেত চেলেছ; বড় ঘাটিত আেছ এবং �িত�াপেনর �েয়াজন 
আেছ।  

• কাযর্কািরতা (িবকল হওয়ার সংখয্া), ওয়াকর্  অডর্ ার িটিকট এবং অংশগিলর সহজলভয্তার উপর িভিত্ত 
কের অপােরশনস শেতর্ র েরিটং - বািষর্ক িভিত্তেত NYCHA-র অপােরশন িবভােগর মেধয্ িহিটং অয্া� 
এিলেভটর িবভােগর অিধকতর্ া এবং/অথবা উপ-অিধকতর্ া এই তথয্ সরবরাহ কেরেছন। বািষর্ক মূলধন 
পিরক�না ব�ন �ি�য়া জানােনার জনয্ �িত বছর 2য় অথবা 3য় েকায়াটর্ ার-এ CPD-েক এে�ল 
ওয়াকর্ িশেট ৈবদযু্িতন মাধয্েম �দত্ত অপােরশনস্  েরিটংস্  েদওয়া হয়। 
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• িবিনেয়াগ সবর্ািধক বাড়ােনার জনয্ মা�াগত বয্য়সংেকাচ িবেবচনা। এছাড়াও েযেহতু NYCHA-এর 
ভবনগিল একিট কয্া�ােসর পিরেবেশ অেনক ভবন িনমর্ােণর অংশ িহেসেব থােক, তাই এেজি� িনধর্ারণ 
কেরেছ েয �িতিট বয়লার অথবা িলফট পৃথকভােব ৈতির করার পিরবেতর্  িনমর্াণ করা হে� এমন সব 
ভবেনর সম� ঘর গরম রাখার বয্ব�া এবং িলফেটর বয্ব�া �িত�াপন করেল বয্য় কম হেব। একিট 
িনমর্াণ�েল সর�াম ইতয্ািদ কােজর জনয্ বয্বহার করেত শর করার পের যিদ েকানও িঠকাদার একািধক 
বয়লার অথবা িলফট ৈতিরর জনয্ কাজ কেরন, তাহেল িঠকাদারেদর কােজ লাগােনার ে�ে� বয্য় সংেকাচ 
হয়।  

িনে�া� তথয্সূে�র ওপর িভিত্ত কের পুঁিজিনভর্ র �কে�র ��ািবত বয্য় িনধর্ারণ করা হয়: �িত�াপেনর জনয্ PNA 
আনুমািনক বয্য়, RS Means িনউ ইয়কর্  িসিট-র �কে�র জনয্ বয্য় সং�া� তথয্ এবং অনুরপ �কে�র জনয্ 
NYCHA-এর সা�িতক �া� িনমর্াণ চুি�। এছাড়াও, পুঁিজিনভর্ র �কে�র ব�েন NYCHA-এ �মবৃি�র উপাদানিট 
�েয়াগ কের। 

 েকৗশল A.3: ইনফরেমশন সফটওয়য্ার িসে�ম এর সবর্া�ীণ কমর্সিূচর 
পিরক�নার ধারাবািহক �হণ 

2019-এ CPD e-Builder িকেনেছ েযিট একিট উ�-��তাস��, �াউড-িভিত্তক, বল-ইন-েকাটর্  ে�া�াম 
ময্ােনজেম� ইনফরেমশন িসে�ম সফটওয়য্ার। সহেজ বয্বহারেযাগয্ এই সফটওয়য্ারিট একিট েডটা 
ময্ােনজেম� �য্াটফমর্ও বেট যা কম�েদর লয্াপটপ, টয্াবেলট অথবা �াটর্ েফান এর মাধয্েম নিথপে� এবং সাইট-এ 
�ক� স�িকর্ ত তেথয্ স�ূণর্ �েবশািধকার েদয়। অভয্�রীণভােব অথবা সফটওয়য্ােরর িনমর্াতা কতৃর্ ক আর 
সমিথর্ত হয়িন এমন পূবর্বত� �ক� পিরচালনা সফটওয়য্ােরর পিরবেতর্  e-Builder েকনা হেয়িছল।  

e-Builder চালু হওয়ার পের CPD ে�ােজ� চাটর্ ার ও আর� করা েথেক ে�াজ্ আউট পযর্�, এবং েকানও েকানও 
ে�ে� কিমশিনং সহ NYCHA-এর মূলধনী �ি�য়ার �ায় �িতিট পদে�েপর জনয্ কমর্�বােহর রপেরখা িদেয়েছ। 
পিরক�না/ে�ােজ� চাটর্ ার েথেক শর কের নকশা, সং�হ, িনমর্াণ, ে�াজ্ আউট এবং কিমশিনং পযর্� e-Builder-
এ বতর্ মােন 700-িটরও েবিশ সি�য় �ক� আেছ। নয় মােসর েবিশ সময় ধের পুেরােনা বয্ব�া েথেক ে�ােজ�গিল 
�ানা�র করা হেয়েছ যােত CPD-এর অভয্�রীণ এবং বাইেরর ��ািধকারীেদর সে� িনিবড় সম�েয়র �েয়াজন 
হেয়িছল। এছাড়াও িনখুঁতভােব �কে�র ওপর নজর রাখা এবং িনমর্ােণর ে�ে� সিঠক অথর্ায়েনর �িতফলন 
ঘটােত সব চুি�, যার অ�ভুর্ � হল �েয়াজনিভিত্তক চুি� অথবা একিটমা� চুি�, অেনক কােজর আেদশ (কেয়ক 
হাজার পযর্�), কােজর আেদশমািফক পৃথক করা এবং িনিদর্� ল�ী ন�রসহ পৃথক �ক� িহেসেব �দান করা হেয়েছ। 
এর ফেল হাজার হাজার নতুন Oracle ফাি�ং ন�র এবং হাজার হাজার নতুন �কে�র নিথ ৈতির করেত হেয়েছ। 
তাই, িসে�ম এর �াপতয্ িদকিনেদর্শ এবং ��তা েদয়; এর মেধয্ এক িবভাগ েথেক আেরক িবভােগ যাওয়ার সময় 
এিট শত শত ফমর্ অপসারণ কের। 

যখন িব�বয্াপী COVID-19 মহামারী শর হল তখন CPD কতৃর্ ক �াউড-িভিত্তক e-Builder �হণ একিট িবরাট 
স�দ �মািণত হল কারণ অথর্ায়ন অথবা CDC-এর িনেদর্ িশকার অনুসরেণর কারেণ েযসব �ক� �ভািবত 
হেয়িছল, কম�রা েসগিলেক িচি�ত করেত পারেলন। আরও গর�পূণর্ এই েয কম�রা সে� সে� দরূ েথেক কাজ 
করার পিরেবেশ �ানা�িরত হেলন েযখােন তাঁরা �াউড-িভিত্তক সফটওয়য্ার বয্বহার করেত পারেলন যা তাঁেদর 
েকানও বাধািব� ছাড়াই কাজ করার অবকাশ িদল। বয্বসা েযমনভােবই পিরচািলত েহাক না েকন, NYC-েত 
িব�বয্াপী মহামারীর চূড়া� পিরি�িতেতও CPD-র �তয্িয়ত েপেরাল আইেটমগিল মহামারী-পূবর্ সময়কােলর 
অনুরপ িছল, যার পিরমাণ মােস পঁচাত্তর িমিলয়ন ডলার। এর অেনকটা কৃিত� e-Builder এর িনিবর্� 
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আদান�দান অনুেমাদন �ি�য়ার, যার অ�ভুর্ � হল িবে�তােদর কাছ েথেক ৈবদযু্িতন জমা। আরও গর�পূণর্ হল 
অিধকাংশ মূলধন �ক� িনরাপত্তা এবং গণমােনর িন�য়তা েরেখ সময়সূিচ অনুসাের চলেছ।  

এছাড়াও CPD িনউ ইয়কর্  ে�ট এর অনুদােনর সাহােযয্ অনুদান ব�ন চুি� (Grant Disbursement 
Agreement, GDA) �কে�র সাহােযয্ e-Builder বয্বহার কের আরও িব�ািরত অয্ােসট ময্ােনজেম� �য্ািকং 
পরী�ামলূকভােব শর কেরেছ, পঁয়ি�শিট (35) NYCHA উ�য়েনর িহিটং �া� এবং িলফট-েক �িত�াপেনর জনয্ 
$450 িমিলয়ন অনুদান ব�ন করা হেয়েছ। GDA �ক�গিল বয্ি�গত স�িত্ত িহেসেব �য্াক করা হেব। তেব e-
Builder এ এই পযর্ােয়র স�দ �য্ািকং স�ূণর্ করেত েয অিতির� সং�ান লােগ, তা িবেবচনা কের CPD অনয্ 
িবক�গিলও খিতেয় েদখেছ। 

 পিরক�না A.4: স�য় ধের রাখার জনয্ HUD েথেক ইউিটিলিট ওেয়ভার এর 
অনেুরাধ  

NYCHA HUD-এর কােছ একিট ��াব পাঠােনার জনয্ কাজ করেছ যােত স�য় কীভােব অিজর্ ত হল তা 
িনরেপ�ভােব ইউিটিলিট বয্েয়র সব স�য় ধের রাখার জনয্ এক সাির পিরবতর্ েনর জনয্ অনুেরাধ করা হেব। 
এনািজর্  পারফরময্া� ক�য্া�স্  (Energy Performance Contracts, EPC) এর অ�গিতর জনয্ বহ বছর ধের 
HUD এর সহকম�রা আমােদর সে� েয সহেযািগতার স�কর্  েরেখেছন তার জনয্ NYCHA কৃত�। আজ পযর্� 
NYCHA 2013-এ একিটমা�, �িনিমর্ত $18M EPC েথেক 2020-েত $310M এর �কে� ল�ী করার িদেক এিগেয় 
েগেছ, যা আমােদর 2016 এর সাসেটইিনিবিলিট অয্ােজ�া-র ল�য্ ছািড়েয় েগেছ। NYCHA এর শি� �ক�গিল 
অেনক বছর ধের িবকিশত হেয় সাধারণ লাইিটং িরে�ািফট েথেক েলভােরজড ে�ােজ�, যােত ি�ম �া� এর 
ল�ীর জনয্ স�য় বয্বহার করা হয়, েডােমি�ক গরম পািন িডকাপল করা এবং ভবন পিরচালনা বয্ব�া চালু করা 
যা টয্াংক রম চালােনার পিরেবশ এবং অয্াপাটর্ েম� এর �া�ে�য্র পিরি�িতর ত�াবধান করেত পাের। েযেহতু 
NYCHA একসােথ িবিভ� িম� অথর্ায়েনর উৎস িনেয় আেস, আমােদর সংর�ণ উেদয্াগগিলর স�ূণর্ আিথর্ক 
সুিবধার জনয্ আমােদর �েবশািধকােরর �েয়াজন হেব। �িতি�ত EPC এবং ইউিটিলিট হার �াস ে�মওয়াকর্ গিল 
NYCHA-েত কী জমা হেত পাের তা িনয়�ণ কের অথবা সীমাব� কের েদয়।  

NYCHA িনেচর পিরবতর্ েনর জনয্ অনুেরাধ করার পিরক�না কেরেছ এবং অনুেরাধিট সহ চূড়া� জমা েদওয়ার 
জনয্ িবে�ষণাত্মক সহায়তা ৈতির করেছ:   

1. সম� ইউিটিলিট েথেক হার �াস সুিবধা �হণ করন। 

িনউ ইয়কর্  পাওয়ার অথিরিট, DEP এবং আমােদর গয্াস ইউিটিলিট সং�াগিলর সে� আমােদর হার �ােসর 
ি�য়াকলাপ েথেক স�ূণর্ আিথর্ক সুিবধা ধের রাখেত NYCHA-েক অনুমিত িদন। 

2. িতন বছেরর পািনর েবসলাইন মকুব করন। 

NYCHA েক 3 বছেররও কম েডটা সহ েবসলাইন �াপেনর অনুমিত িদন। NYCHA-েত 1-2 বছেরর 
ভিলউময্াি�ক েডটা থাকেব এবং িকছু ে�ে� আংিশক বছেরর েডটা ফাইনয্াি�ং িরে�ািফট এর জনয্ েবসলাইন 
�াপেন বয্বহৃত হেত পাের। পািন-অথর্ায়েনর কাজিট একই সে� ঘটমান ৈবদযু্িতক এবং গয্াস বয্ব�ার সে� 
স�ািদত হেব।  

3. ে�ােজন েবস সহ ইউিটিলিট স�য় সৃি� করার জনয্ সম� উপলভয্ তহিবল উৎেসর বয্বহােরর অনমুিত 
িদন।  
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মূলধন এবং অপােরিটং তহিবেলর মেধয্ সীমাব� নয় এমন সম� উপলভয্ উৎস বয্বহার কের �িত�াপন করা 
য�পািত েথেক ইউিটিলিট এবং বজর্ য্ �াস �কে�র স�ূণর্ আিথর্ক সুিবধা ধের রাখেত NYCHA-েক অনুমিত িদন; 
NYCHA-েক তার েরািলং েবস বয্বহােরর �রিট ি�জ করেত এবং অনপুি�ত, অস�ূণর্, বা ভুল ইউিটিলিট েডটার 
জনয্ �েয়াজনীয় সাম�সয্ করার অনুমিত েদয়; �তয্ািশত �ালািনর পিরবতর্ েনর জনয্ সমপিরমাণ খরচ সাম�সয্ 
েযমন ৈবদযু্িতক গয্াস অথবা েকনা বাে� �াকৃিতক গয্ােসর পিরবেতর্ ; আবহাওয়া স�িকর্ ত, েভাগদখল অথবা 
েকাড স�িত সম�য়; এবং, অনুরপ িবেবচনাসমূহ।  

4. EPC উৎসাহবধর্ক বয্ব�ার িবিধিনেষধগিল সরান।  

িনি�ত করন যােত HUD ইউিটিলিট ইনেসনিটেভর মধয্ িদেয় �বািহত সম� স�য় �কে�র কােজর 
জনয্ NYCHA-র কােছ লভয্ এবং �া� থাকেব। NYCHA-েত HUD শি� সং�া� উৎসাহবধর্ক বয্ব�া 
(েযমন ে�ােজন েবস, অিতির� ভতুর্ িক) েথেক সরবরািহত স�য়গিল �া� স�য় েথেক �া� স�ূণর্ 
আিথর্ক সুিবধার েচেয় �ায়শই কম হয়। উৎসাহবধর্ক বয্ব�ার উপর িবিধিনেষধ �ারা �াস�া� 
স�য়গিল �ায়শই আনুমািনক স�েয়র 10-15% হেয় থােক এবং 110,000-িট আবাসন ইউিনট জেুড় 
�েয়াগ করা অিতির� িবি�ং িসে�েমর িরে�ািফট $45M এরও েবিশ অথর্ায়ন করেত পাের।  

 

5. পিরচালনা ও র�ণােব�েণর �াস�া� বয্েয়র জনয্ কাঠােমাগত অেথর্র ম�িুর িদন।  

উ�ত �যুি�গিল েথেক বয্য় �াস করা কাজকমর্ এবং র�ণােব�েণর বয্য় উভয়ই �াস করেত পাের 
তেব তৃতীয় পে�র চুি� অথবা অথর্ায়েন অ�ভুর্ � হয়িন। NYCHA এর ��ািবত িনউময্ািটক বজর্ য্ 
লুপ পাইলট �ক�, উদাহরণ�রপ, হাউসিকিপং কম�েদর 20+ েথেক কিমেয় 2 করার �তয্াশা করা 
হে�। NYCHA-র বিহর�ণ আেলাক �ক�গিল LED লয্া� �যুি� �াপেনর মাধয্েম িনরাপত্তা ও সুর�া 
উ�ত করেত স�ম যা একিট উ�তর চােপর েসািডয়াম লয্াে�র জনয্ 24,000 ঘ�ার তুলনায় 
70,000 ঘ�া, যার ফেল �ম ও সর�ােমর �েয়াজনীয়তা �াস পায়। ি�িতশীল এবং েটকসই �যুি� 
বা সরকাির-েবসরকাির আিথর্ক েকৗশলগিল স�িকর্ ত এই এবং অনয্ানয্ উ�াবনী প�িতর �াস�া� 
পিরচালন ও র�ণােব�ণ বয্য় েথেক অথর্ায়ন করা েযেত পাের। NYCHA-র বয্ি�গত পিরেষবা 
�েমর বােজেট �িত $10M �ােসর জনয্, NYCHA $120M অথর্ায়ন করেত পাের।  

 েকৗশল A.5: অনয্ানয্ মূলধন �ক� পিরচালনার উ�িতগিল কাযর্কর করন 

CPD অিতির� পিরবতর্ নগিলর বা�বায়েনর কাজও এিগেয় চেলেছ যা বতর্ মান কাযর্ভয্াসগিলেক উ�ত করেত 
এবং NYCHA-র বািস�ােদর CPD-র পিরেষবা সরবরাহ েজারদার করার সুেযাগ েদয়। 

িনেচ উৎসাবধর্ক বয্ব�াগিলর সারসংে�প এবং CPD কতৃর্ ক �িতিট উেদয্ােগর বা�বায়েনর অ�গিত েদওয়া হল: 

1. সা�িতকতম তথয্ সংেযািজত পুঁিজিনভর্ র �ক�গিলর প�িত স�িকর্ ত িনেদর্শ পুি�কািট ৈতির করন। 

সা�িতকতম তথয্ সংেযািজত পুঁিজিনভর্ র �কে�র প�িত সং�া� িনেদর্শ পুি�কা ৈতিরর কাজ চলেছ যােত সম� 
ে�ােসস ে�কেহা�ারেদর �িতফলন ঘেটেছ এবং 2021 সােল একিট �িশ�ণ কমর্সূিচর সে� এিট �কািশত হেব 
বেল আশা করা হে�। 

2. �াসি�ক ে�কেহা�ারেদর সে� �ক� েকৗশল নিথগিল ৈতির করন। 
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ইউিনফমর্ �ক� েকৗশল নিথ ৈতিরর কাজ চলেছ। e-Builder বয্বহার কের সম� নতুন �ক� এখন একিট 
"ে�ােজ� চাটর্ ার" পায় যােত �কে�র সূচনার জনয্ িশে�র �িমত মােনর উপাদানগিল ধরা থােক। e-Builder 
�ক� সনেদ কম�েদর �িশ�ণ স�ূণর্ হেয়েছ। ে�ােজ� েডিলভাির এি�িকউশন �য্ােনর মেতা অনয্ানয্ নিথ, যা 
িনবর্ািচত েপাটর্ েফািলওগিলর জনয্ সময়সীমা, বয্য় এবং সাংগঠিনক কাঠােমার িব�ািরত তথয্ অ�ভুর্ � কের, 
স�ূণর্ করা হেয়েছ এবং CPD এই নিথর েরালআউট পুেরা েপাটর্ েফািলওেত িবে�ষণ করেছ।  

3. গর�পূণর্ পারফরময্া� সূচকগিলর বয্বহার �সািরত করন। 

পারফরময্া� �য্ািকং এবং অয্ানািলিট� িবভােগর (Performance Tracking and Analytics Department) 
সে� কাজ কের, CPD �ক�গিল িনধর্ািরত সমেয় এবং বােজেটর মেধয্ চলেছ িক না, সুর�া ঘটনাগিলর হার, 
�কে�র সময়সীমা, িঠকাদােরর সুর�া এবং মােনর কমর্�মতা এবং অনয্ানয্ িবষয় সহ গর�পূণর্ পারফরময্া� 
সূচকগিল সনা� কেরেছ এবং পযর্েব�ণ করেছ। 

অিতির� পিরমাপ সনা�করেণর জনয্ েপাটর্ েফািলও এবং বয্বসােয়র �েয়াজনীয়তা মূলয্ায়েনর পাশাপািশ CPD 
েডটার ধারাবািহকতা এবং সা�িতকতম সংেযাজেনর সময়সূিচ, গণমান এবং ধারাবািহকতা িনি�ত করার 
জনয্ কাজ করেছ। e-Builder িরেপাটর্  এবং ডয্াশেবােডর্ র মাধয্েম িভজযু্য়ালাইেজশনগিল 'এক নজের' ে�ািরেবাডর্  
সরবরাহ করার পাশাপািশ সহায়তার তথয্ েদখার জনয্ ি�ল ডাউেনর বয্ব�া করার জনয্ ৈতির করা হে�। এগিল 
সহজলভয্ হেল, কম�রা নতুন �িতেবদনগিল লভয্ হওয়ার সে� সে� তার বয্বহার ও কা�মাইেজশেনর িবষেয় 
�িশ�ণ �হণ করেব। 

4. একিট িনেয়ািজত সময়সূিচ িনধর্ারণ দল গঠন করন। 

CPD সময়সূিচ সং�া� একিট িনেয়ািজত দল ৈতিরর �ি�য়া চালু কেরেছ। দেলর ভূিমকা এবং দািয়�গিল 
সং�ািয়ত করা হেয়েছ এবং কােজর িববরণ েপা� করা হেয়েছ। কমর্িনেয়াগ শর হেয় েগেছ এবং সময়সূিচ 
িনধর্ারকরা কাজ শর করেল �িশ�ণ পিরচালনা করা হেব। 

5. CPD-েত স�িত এবং অভয্�রীণ িনরী�ণ েজারদার করন। 

CPD-েত স�িত এবং অভয্�রীণ িনরী�ণ তদারিক েজারদার করার ে�ে� অভয্�রীণ ভূিমকা, দািয়� ও 
প�িতগিলর মূলয্ায়ন শর হেয়েছ। িবদয্মান কাযর্কলােপর মেধয্ আংিশক সমাপতন এড়ােত িবভাগিটর পুনগর্ঠন 
চলেছ এবং অিতির� কম�েদর �েয়াজনীয়তা চূড়া� করা হে�। 

6. গণমান এবং সুর�া পিরদশর্ন দলেক পৃথক করন। 

CPD নতুন ভূিমকা িচি�ত কের, কম�েদর িনেয়াগ কের এবং নতুন কনিফিগউেরশনিটর সে� সাম�সয্ িবধােনর 
জনয্ িবদয্মান েট�েলট এবং নীিতমালা পিরবতর্ ন কের গণমান এবং সুর�া পিরদশর্ন দলগিলর পৃথকীকরণ 
স�ূণর্ কেরেছ। �িশ�ণ চলেছ। 

7. িডজাইন িটম এর টাইমিকিপং ৈতির করন। 

অবেশেষ, টাইমিকিপং উেদয্াগ, যা তথয্�যুি� �ারা পিরচািলত হয় এবং েশষ পযর্� CPD িডজাইন িবভােগর 
বাইের NYCHA এর সবর্� একািধক িবভাগেক উপকৃত করেব, 2021 সােল স�� হেব বেল আশা করা হে�।  
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B. িরেয়ল এে�ট েডেভলপেম� 

িরেয়ল এে�ট েডেভলপেম� িডপাটর্ েম� (Real Estate Development Department, REDD) কতৃর্ পে�র 
অয্াপাটর্ েম�গিলেক পুনিনর্মর্াণ এবং পুনবর্াসেনর জনয্ সরকাির-েবসরকাির অংশীদাির� গঠন, আেলাচনা ও 
কাঠােমাগত গঠেনর জনয্ দায়ব�। NYCHA 2.0-র বা�ব রপায়েণর জনয্ REDD �াথিমকভােব দায়ব� 
পিরক�না অতয্াবশয্ক মূলধন েমরামেতর জনয্ $24 িবিলয়ন এর একিট 10 বছেরর পিরক�না। পারমােন� 
অয্াফেডর্ িবিলিট কিমটেম� টুেগদার (Permanent Affordability Commitment Together, PACT) উেদয্ােগর 
অংশ িহসােব NYCHA েফডােরল ভতুর্ িকর আরও ি�িতশীল �বাহ সরবরাহ করেত এবং NYCHA এবং তার 
উ�য়ন অংশীদারেদর পুেরা মূলধেনর �েয়াজন েমাকািবলার জনয্ অথর্ সং�েহর অনুমিত েদওয়ার লে�য্ 
�ক�িভিত্তক ধারা 8 ে�া�ােম 62,000 ইউিনট রপা�র করেছ যা েপাটর্ েফািলওর এক তৃতীয়াংেশর েবিশ। "িব� 
টু ি�জারভ" (Build to Preserve, BTP) এবং "�া�ফার টু ি�জারভ" (Transfer to Preserve, TTP) আরও 
10,000-15,000িট অয্াপাটর্ েমে� বড়সড় েমরামত করার বয্ব�া করেব। 2020-র েশেষর মেধয্ NYCHA PACT 
চলাকালীন 9,500িট অয্াপাটর্ েম� এর রপা�র ঘটােব। এই ভবনগিলেত স�ূণর্ েমরামত স�� হেয়েছ অথবা 
তার কাজ চলেছ -$1.3 িবিলয়ন িবিনেয়ােগর সােথ। আবািসক সংযুি� অথবা �াক-িবকােশর �ি�য়ােত আরও 
12,500িট অয্াপাটর্ েম� PACT �কে�র অংশ। 

সি�িলতভােব, এই ে�া�ামগিল েকবল NYCHA-র ভবন এবং অয্াপাটর্ েম�গিলর গঠনগত �েয়াজনগিল সমাধান 
করার জনয্ নয়, িনরাপদ, হাটঁাচলা করার রা�াসহ আবািসক �া�য্ এবং সমৃি�েত সহায়তা কের এমন সং�ান 
এবং সুেযাগ-সুিবধায় িবিনেয়াগ করার একিট অভূতপূবর্ সুেযােগর �িতিনিধ� কের এগিল যার অ�ভুর্ � হল 
জনসাধারেণর �ান; পাড়ার খুচরা েদাকানপাট; পিরবহণ; এবং সামািজক পিরেসবা। 

NYCHA 2.0 এর বা�ব রপায়েণর জনয্ পিরক�নার বা�ব রপায়েণর জনয্ এবং �ি�� েকৗশল বা�বায়েন 
গর�পূণর্ ভূিমকা পালেনর জনয্, REDD-েক িন�িলিখত বয্বসািয়ক ইউিনটগিলেত পুনগর্িঠত করা হেয়েছ যা মূল 
মূলয্েবােধর সে� েকৗশলগতভােব সংযু� থাকা অব�ায় িরেয়ল এে�ট উ�য়ন �কে�র পুেরা জীবনচ� সমথর্ন 
করেত পাের। নতুন কাঠােমািট �ি�য়ািটর �িতিট পযর্ােয় অিধকতর উে�শয্মূলক হেত, �ক� পিরচালনার 
উৎকষর্তা িনি�ত করেত, এবং আমােদর বািস�ােদর এবং NYCHA-র কম�বািহনীর সবর্� অনয্ানয্ সহকম�েদর 
উ��েরর �াহক পিরেষবা সরবরাহ করেত সহায়তা করেব। 

েপাটর্ েফািলও পিরক�না 

েপাটর্ েফািলও পিরক�না দলেক REDD-র �কে�র পাইপলাইন িবকাশ ও পিরচালনা, েনতৃ�ানীয় জনেগা�ী 
পিরক�না ও জিড়ত উেদয্াগ, এবং এই �েচ�াগিলর সামি�ক সাফলয্ সমথর্ন করার জনয্ নীিত ও েযাগােযােগর 
েকৗশল ৈতিরর জনয্ দািয়� েদওয়া হয়। কিমউিনিট েডেভলপেম� সহ অনয্ানয্ NYCHA িবভােগর সে� 
সম�য়সাধন কের েপাটর্ েফািলও পিরক�না দলিট েডেভলপার িনবর্াচেনর মাধয্েম �কে�র সূচনা েথেক সম� 
অি�ম বািস�া এবং ে�কেহা�ারেদর সংযুি�র েনতৃ� েদয়, েয মুহেতর্  েলনেদনকারী দল আিথর্ক সমাি�র 
মাধয্েম �ক� পালেন আরও বড় ভূিমকা িনেত শর কের। েপাটর্ েফািলও পিরক�না দলিট স�িত PACT, BTP 
এবং TTP ে�া�ামগিলেত অ�ভুর্ ি�র জনয্ স�িত্তগিল িনবর্াচেনর আরও সু��ভােব সং�ািয়ত, েডটা-চািলত 
প�িতর িবকােশর জনয্ NYCHA-র েপাটর্ েফািলওর একিট িব�ৃত িবে�ষণ কেরেছ। এই দলিট নাগিরকেদর 
স�দােয়র ভিবষয্ত গঠেনর অথর্পূণর্ সুেযাগগিল সরবরাহ করার লে�য্ নতুন আবািসক পিরক�না এবং 
সংযুি�করণ েকৗশল বা�বায়েন শহরবয্াপী আবািসক েনতৃে�র সে� সহেযািগতা করেছ। দেলর সদসয্রা িরেয়ল 



নেভ�র 16, 2020 - আেলাচনার উে�েশয্, িবতরেণর জনয্ নয় 

86 
 

এে�ট ফাইনয্া�, কিমউিনিট �য্ািনং, শহেরর নকশা, �াপতয্, গেবষণা এবং আবাসন নীিতেত দ�তার 
সম�য়সাধন কের।  

নকশা এবং িনমর্াণ 

িডজাইন এবং িনমর্াণ দলিট সম� REDD �ক� এবং উেদয্াগগিলেত �যুি�গত পিরেষবা এবং দ�তা সরবরােহর 
জনয্ দায়ব�। পিরেষবািদর অ�ভুর্ � হল �িত এড়ােনার লে�য্ যুি�সংগত সতকর্ তা �হণ; পিরেবশ পিরক�না; 
িনউ ইয়কর্  ে�ট এর এনভায়রনেম�াল েকায়ািলিট িরিভউ অয্া� (Environmental Quality Review Act, 
SEQRA) এবং / অথবা জাতীয় পিরেবশ নীিত আইন (National Environmental Policy Act, NEPA) �ারা 
�েয়াজনীয় িহসােব পিরেবশগত পযর্ােলাচনা; 1937 সােলর মািকর্ ন আবাসন আইেনর ধারা 18 অনুসাের RAD 
কয্ািপটাল িনডস অয্ােসসেম�স (RAD Capital Needs Assessments, RAD CNAs) এবং অ�চিলত মূলয্ায়েনর 
মেতা কাযর্কলােপর জনয্ HUD �ারা গঠনগত অব�ার �েয়াজনীয় মূলয্ায়েনর ��িত; েজািনং এবং েকাড 
পযর্ােলাচনা; নকশা এবং িনিদর্�করণ পযর্ােলাচনা; িবি�ং িবভাগ এবং অনয্ানয্ NYC এেজি�গিলেত ফাইিলং এবং 
অনুমিত েদওয়া; িনমর্াণ তদারিক; এবং গণমান িনয়�ণ। এছাড়াও, নকশা এবং িনমর্াণ দলিট িনি�ত কের যােত 
PACT েমরামেতর সুেযাগগিল PACT ৈবিশে�য্র গঠনগত চািহদা পূরণ কের, েমরামিতর গণমান বজায় রােখ এবং 
PACT েমরামেতর সুেযাগগিল NYCHA এর অ�ািধকারেক সীসা, ছ�াক, অয্াসেব�স, িহিটং, িলফট, বজর্ য্ 
বয্ব�াপনার িবষয়গিলর �িত নজর েদওয়া এবং সাধারণত NYCHA বািস�ােদর �া�য্কর বািড় সরবরােহর 
ল�য্িটেক আরও এিগেয় েনওয়া। 

েলনেদন 

েলনেদেনর দল িরেয়ল এে�ট উ�য়ন েলনেদেনর বা�ব রপায়েণর জনয্ দািয়�শীল যা �য্ানজয্াকশন 
কনস�াকশন ে�ািজং এর �িকউরেম� ে�ােসস িদেয় শর হয় যার মেধয্ আেছ �ায়ী ঋেণর রপা�র এবং/অথবা 
পুনরায় অথর্ল�ী। েলনেদন দলিট REDD েপাটর্ েফািলও পিরক�নার সে� RFQ, RFP এবং/অথবা RFEI-র মত্ 
সং�েহর উপকরণ িবকােশর জনয্ সহেযািগতা কের এবং ��াবগিল মলূয্ায়ন কের েশষ পযর্� সরকাির-েবসরকাির 
অংশীদািরে�র জনয্ একিট উ�য়ন অংশীদারেক মেনানীত কের। েলনেদনকারী দলিট কতৃর্ পে�র অিধবাসী এবং 
িরেয়ল এে�ট েপাটর্ েফািলওর মূলয্েক সবর্ািধক করেত �ক�গিলর আিথর্ক সমাপনীকরণ, আপস-আেলাচনা এবং 
েলনেদেনর শতর্ ািদ কাঠােমায় রপদােনর মাধয্েম িনবর্ািচত উ�য়নকারী অংশীদার, অয্াটিনর্, পরামশর্দাতা এবং 
অনয্ানয্ NYCHA-র উ�য়ন �ক�গিলর সে� কাজ কের। েলনেদেনর আিথর্ক সমাপনীেত, েলনেদনকারী দলগিল 
উ�য়ন �কে�র হ�া�রেক REDD-র স�দ পিরচালনা দেলর সে� সম�য় কের। েশষ অবিধ, েলনেদনকারী 
দলগিল �ায়ীভােব অথর্ায়ন এবং/অথবা অনয্ েকানও পুনরায় অথর্ায়েন উ�য়ন �কে�র রপা�র পিরচালনা 
করেত পদে�প েনয়।  

স�দ পিরচালনা 

স�দ পিরচালন দলিট আমােদর িবকােশর অংশীদারেদর সে� ধারাবািহক স�কর্  পিরচালনা এবং 
েপাটর্ েফািলওেত �িতিট �কে�র কাযর্কািরতা পযর্েব�েণর জনয্ দায়ব�। যােত অনবুিতর্ তার আবশয্কতা এবং 
েপাটর্ েফািলও িবে�ষণ সু��ভােব সং�ািয়ত হয়, অনুসরণ, পিরচালনা, �িতেবদন এবং মূলয্ায়ন করা হয় তা 
িনি�ত করার জনয্ দলিট NYCHA-র অনয্ানয্ িবভাগ এবং REDD দেলর সে� সহেযািগতামলূকভােব কাজ কের। 
অনুবিতর্ তার আবশয্কতার মেধয্ আেছ HUD িনয়�ণমলূক আবশয্কতা, �িমক এবং িঠকাদােরর আবশয্কতার 
ওপর নজর রাখা, িনমর্াণ, উে�দ এবং আইিন কাযর্িবিধর ওপের নজর রাখা এবং েকানও �কে�র অনয্ানয্ আইিন 
আবশয্কতার ওপর নজর রাখা। েপাটর্ েফািলওর িবশদ পিরচালনা করার ে�ে� েকানও �কে�র আিথর্ক �াে�য্র 
ওপর আরও গভীরভােব নজর রাখেত হয়, NYCHA-র অথর্ �দােনর িবষয়িটর ত�াবধান এবং পিরচালনা করেত 
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হয়, অপােরিটং বােজেটর অনুেমাদন এবং �েয়াজেন �ক�গিল স�িকর্ ত বয্ব�াপনা সং�া� িস�া� িনেত হয়। 
স�দ পিরচালন দলিট যখন উত্থািপত হেব তখন উ�য়ন অংশীদার এবং স�িত্ত পিরচালকেদর সে� �কে�র 
সমসয্াগিলর সমাধান করেব। 

বয্বসািয়ক ি�য়াকলাপসমহূ  

িবজেনস অপােরশনস িটম REDD জেুড় ি�য়াকলাপ পিরচালনা এবং �শাসিনক সহায়তা সরবরাহ কের এবং 
দলিটেক �ত চালােত সহায়তা করার জনয্ অভয্�রীণ �ি�য়াগিল এবং প�িতগিলেত মেনািনেবশ কের। 
িবভােগর প� েথেক পিরচালনা পরামশর্দাতা সং�হ এবং REDD-র িবিভ� বািহয্ক পরামশর্দাতার সে� চুি� ও 
বয্বসািয়ক স�কর্  পিরচালনার জনয্ এিট দায়ব�। িবজেনস অপােরশনস িটমও REDD-র অভয্�রীণ বােজটও 
পিরচালনা কের এবং NYCHA-র মেধয্, েযমন তথয্�যুি�, মানব স�দ, মালপ� সং�হ (Procurement), এবং 
আিথর্ক পিরক�না ও িবে�ষেণর (Financial Planning & Analysis) অনয্ানয্ সহায়ক বয্বসািয়ক ইউিনটগিলর 
সে� িবভােগর েযাগােযাগ িহসােব কাজ কের। 

 

 

C. পিরবতর্ েনর �ি�� এবং জনসাধারেণর আবাসন সংর�ণ �া� (Public Housing 
Preservation Trust) 

আরও অবনিত েরাধ করেত এবং NYCHA-র স�ূণর্ েপাটর্ েফািলও যােত HUD চুি� এবং েমৗিলক আবাসেনর 
গণগত মানদ�গিল অনুসরণ কের তার জনয্ NYCHA স�িত্তগিলেক ি�িতশীল করেত �ায় $18 িবিলয়ন �েয়াজন 
বেল অনমুান কের। পিরবতর্ েনর �ি��  ি�িতশীলতা পিরক�নায় তহিবল সং�হ এবং এই উ�িতগিলর 
বা�বায়েনর জনয্ NYCHA-র পিরক�নার রপেরখা আেছ। ি�িতশীলতা পিরক�নায় তহিবেলর বয্বধান এবং 
110,000িট অয্াপাটর্ েম� এর েসই সব চািহদা যা NYCHA 2.0-র পাইপলাইেন বতর্ মােন েনই েসগিলেক সে�াধন 
কের, যা 62,000িট অয্াপাটর্ েম� জেুড় চালু। এই "ি�িতশীলতা বয্য়" HUD চুি�র সম� মূল ে��গিলেক সে�াধন 
করেব:  

• ছ�াক: স�ূণর্ রা�াঘর এবং �ােনর ঘেরর েমরামত, বায়চুলাচল বয্ব�া, পাইিপং   

• সীসা: স�ূণর্ অবসান (েকবল �িতকার নয়)   

• তাপ: পুরােনা, অদ� বয্ব�া সবুজ সমাধান িদেয় �িত�াপন করা   

• িলফট: মূলধন �িত�াপন   

• েপাকামাকড়: নতুন বজর্ য্ েফলার �ান, অভয্�রীণ ক�য্া�র    

• িবিবধ কাজ: সুর�া, গয্াস রাইজার   
এই ভবনগিলর স�ূণর্ রপা�েরর জনয্, যার অথর্ িবিনেয়াগেক ি�িতশীল করার বাইের অিতির� কাজ করা, আরও 
$7 িবিলয়ন বয্য় ধের েমাট $25 িবিলয়ন বয্য় হেব। স�ূণর্ রপা�েরর মেধয্ থাকেব কিমউিনিট েস�ার এবং 
মাঠগিলর উ�িত, নতুন বাইেরর �য্ািডং এবং অনয্ানয্ উ�িত।   

যাই েহাক, যখন সম� মলূধন তহিবল েফডােরল, রাজয্ এবং িসিট-র অংশীদারেদর কাছ েথেক সুরি�তভােব 
দীঘর্েময়ািদ NYCHA স�য় �ারা সংেযাজন করা হয়, তখন আমরা ি�িতশীলতার জনয্ $11 িবিলয়ন এবং স�ূণর্ 
রপা�েরর জনয্ $18 িবিলয়ন বয্বধােনর মুেখামুিখ হেয় থািক।   
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ি�িতশীলতা পিরক�না �িতিট ভবেনর জনয্ NYCHA-র �থম সবর্া�ীণ পিরক�না। এিট করার লে�য্, আমরা 
সরকাির আবাসেনর জনয্ একিট সরকাির �া� ৈতির করার এবং বািস�ােদর পুনবর্াসেনর জনয্ গৃহ সরবরােহর 
লে�য্ নতুন তহিবেলর উৎস লাভ করার ��াব িদি�, যােত আমরা েকানও অয্াপাটর্ েম�েক িপছেন েফেল না 
রািখ।  পাবিলক �া� �চুর, ঐিতহািসক �েরর িনমর্াণ করেত পাের এবং তার কাজ �রাি�ত করেত পারেব এবং 
েফডােরল েটনয্া� ে�ােটকশন ভাউচার (Tenant Protection Vouchers, TPV) েপেত স�ম হেব।   

TPVগিল হ'ল HUD-র সবেচেয় মূলয্বান ভাউচার, যা অনয্ানয্ েফডােরল উৎসগিলর ভতুর্ িকর �ায় ি�গণ। 
NYCHA-র কমপে� 110,000-িট অয্াপাটর্ েম� আেছ যা TPVগিলর জনয্ উপযু� কারণ েসগিল খুবই খারাপ 
অব�ায় আেছ এবং HUD-র "অ�চিলততার" মানদ� পূরণ কের। ইউিনটগিল যখন "অ�চিলত" হয়, তখন 
েসগিল TPV-র জনয্ েযাগয্ হয়।  

NYCHA এই TPV ভতুর্ িকেক মূলধন সং�েহ জামানত িহসােব বয্বহার করার ��াব িদেয়েছ। HUD-র TPV-গিলেক 
িনিদর্� অয্াপাটর্ েম� এর সে� যু� করার আেগ একি�ত করার পিরক�নািট অনুেমাদেনর �েয়াজন হেব, যােত 
এখন মূলধন েমরামেতর জনয্ তহিবল সং�হ করেত েসগিল বয্বহার করা যায়। এিট করার মাধয্েম, NYCHA 
110,000িট অয্াপাটর্ েম� এর সবগিলেক ি�িতশীল করেত আগাম পযর্া� পিরমাণ মলূধন সং�হ করেত স�ম হেব, 
যা েফডােরল ডলারেক আরও কােজ লাগােনার মাধয্েম েফডােরল TPV ভতুর্ িকেত �িত $1 এর জনয্, NYCHA 
মূলধন েমরামেত $6 স�ূণর্ করেব। ি�িতশীল েকৗশলিটর স�ূণর্ অথর্ায়েন কংে�েসর অিতির� বরা�ও 
�েয়াজন।  

পাবিলক �াে�র সে� NYCHA �থম েথেক েশষ পযর্� সরকাির িনয়�ণিবিশ� একিট স�ূণর্ সরকাির �ি�য়ার 
গয্ারাি� েদেব। দিুট সরকাির সত্তার মেধয্ স�কর্  িন�রপ হেব:   

• NYCHA �াে�র সে� দীঘর্েময়ািদ �াউ� িলজ চুি� করেছ;   

• �া� িনমর্াণ পিরচালনার চুি�র তদারিক কের; এবং   

• স�িত্ত পিরচালনা ও র�ণােব�ণ পিরেষবািদর জনয্ �া� আবার পুনরায় NYCHA-র সে� 
চুি� কের (এই ভােব ইউিনয়েনর কম� বািহনীেক ধের রাখা হয়)।   

D. িলজ্ ড আবাসন 

িলজড হাউিজং িডপাটর্ েম� (Leased Housing Department, LHD) NYCHA-র হাউিজং চেয়স ভাউচার 
ে�া�াম (ধারা 8) পিরচালনা কের। এই সংঘব� অথর্ায়েন পিরচািলত কমর্সূিচর আওতায় NYCHA সরকাির ও 
বয্ি�গত মািলকানাধীন অয্াপাটর্ েম�গিল িনধর্ািরত আবাসেনর গণগত মানদ� (Housing Quality Standards, 
HQS) পূরণ করার জনয্ অনুেমািদত পিরবারগিলর জনয্ ভাড়া ভতুর্ িক �দান কের। ধারা 8 ে�া�াম ভাড়া ভতুর্ িক 
�দান কের, পিরবারগিল সরকাির ভতুর্ িকর সে� ভাড়ার একিট যুি�স�ত অংশ �দােনর সুেযাগ েদয়, েপেম� 
�য্া�াডর্  িহসােব পিরিচত সবর্ািধক পিরমাণ পযর্�। সাধারণত পিরবােরর েমাট সমি�ত আেয়র ি�শ শতাংশ এবং 
অয্াপাটর্ েমে�র জনয্ NYCHA-র অনুেমািদত চুি� ভাড়ার মেধয্ পাথর্কয্িট বািড়র মািলকেক ভতুর্ িক (অথবা 
আবাসন সহায়তা �দােনর অথর্) িহেসেব �দান করা হয়। 

 িলজড হাউিজং ে�া�ােম েমাট 24,954 জন বািড়র মািলক অংশ েনয় যারা 83,225িট ধারা 8 এর অয্াপাটর্ েম� 
ভাড়া েদয় যােত 185,127 জন অনুেমািদত অিধবাসী আেছ। ইউিনট ভাড়া গেড় $1,403/মািসক ভাড়া, েযখােন 
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বািস�ারা গেড় $360 এবং NYCHA গেড় $1,053 ভতুর্ িক �দান কের। ধারা 8 এর বািস�ােদর গড় বািষর্ক আয় 
$17,150। সি�িলত পাবিলক হাউিজং এবং ধারা 8 এর ে�া�ামগিল শহেরর েমাট আবাসন ইউিনেটর 7% এবং 
শহেরর জনসংখয্ার 7% দখল কের আেছ। 39

40  

PACT/RAD এবং ি�জারেভশন �া� ে�া�ামগিল ধারা 9 পাবিলক হাউিজং ভতুর্ িক �য্াটফমর্ েথেক ধারা 8 এর 
ভতুর্ িক �য্াটফেমর্ েপাটর্ েফািলওর সবর্� িব�ৃত রপা�র ক�না কের। যিদ সফল হয় তেব এর অথর্ পুেরা 
রপা�রকরেণর পের �ায় 170,000িট অিতির� ভাউচার পিরচালনার অধীেন হেত পাের। 

এই �য্াটফমর্ রপা�রিটর জনয্ ��ত করেত, LHD এর কাযর্�ম এবং নীিতগিলর একিট পযর্ােলাচনা শর কেরেছ। 
এই পযর্ােলাচনার ল�য্িট হল এটা িনি�ত করা যােত LHD তার ভিবষয্ত স�েদর �েয়াজন িনধর্ারণ কের এই 
ে�া�ােমর বৃি�র সে� সাম�সয্িবধান করেত পাের। এই বহমুখী পযর্ােলাচনায়, LHD কাযর্ভার িবে�ষণ, অিফেসর 
ধারণ�মতা, স�ওয়য্ার মূলয্ায়েনর পাশাপািশ নীিতগত উপাদানগিল যা রপা�র ঘটার সে� সে� বািস�ােদর 
বা�চূয্িত �াস করার মেতা কাযর্কলাপ উপাদানগিল অ�ভুর্ � করেব।  

  

 েকৗশল D.1: অথরাইেজশন পাইলট এর PACT পাথওেয়িটর বা�বায়ন 

                                                       
40 2020 অথর্বছেরর জনয্ গৃহীত বােজট এবং চার বছর েময়ািদ আিথর্ক পিরক�না অথর্বছর 2021 - 2024 এর জনয্ ভাউচার তথয্। 
মাচর্  2020। 
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PACT পাইলট ে�া�াম - পাথওেয় টু অথরাইেজশন, রপা�র �ি�য়া চলাকালীন দখলদারেদর �ানচূয্িত �াস করার 
লে�য্ LHD �ারা চািলত নীিত উপাদানগিলর একিট পরী�ামূলক উদাহরণ। এই পাইলট ে�া�ামিট অননুেমািদত 
দখলদার পিরবারগিলর জনয্ সীিমত সুেযাগ সরবরাহ কের যারা �েজ�িভিত্তক ধারা 8 এ অনুেমািদত অব�া পাওয়ার 
জনয্ এবং ধারা 8 এর সহায়তা �হণ শর করার সময় েকানও PACT িলজ্  �া�র কেরিন। 

 
 েকৗশল D.2: বিধর্ত ভাউচার এবং কােজর চােপর জনয্ ��ত হওয়া 

HCV ে�া�ােমর অধীেন িনয়িমত ি�য়াকলাপ আেছ, েযমন বািষর্ক পুনঃ�তয্য়ন, িলজ্  নবায়ন/চুি� ভাড়া বৃি� 
এবং আবাসেনর �িমত মােনর (HQS) পিরদশর্ন যা বািষর্ক অথবা ি�বািষর্ক িভিত্তেত ঘেট। এমন অেনকগিল 
ি�য়াকলাপ আেছ যা কম ঘন ঘন ঘেট েযমন হ�া�েরর অনুেরাধ, অ�বর্ত�কালীন পুনঃ�তয্য়ন এবং আদালেত 
উপি�িত। উপযু� কম�েদর �র িনধর্ারেণর সময় LHD--র বতর্ মান কােজর চাপ সং�া� অব�া িবে�ষণ �িতিট 
ি�য়াকলােপর ধরন এবং কত ঘন ঘন তা ঘেট েসগিল িবেবচনা কের। "বছর অনুযায়ী আনুমািনক েমাট HCV 
ে�া�াম" েলেবলযু� চােটর্  ওপের �দিশর্ত �তয্ািশত বৃি�গিলেক িবেবচনা কের, LHD তার কােজর চাপ িবে�ষণেক 
নবায়ন কেরেছ যােত বতর্ মান অব�ায় �ি�য়াকরেণর সমেয় সা�িতকতম তথয্ সংেযািজত থােক। বতর্ মােন 
অিফেসর �ােনর সহজলভয্তা, তথয্ �যুি� এবং তৃতীয় পে�র সহায়তার �ভাবগিলর সে� সিঠক সংখয্ক 
কম�েদর �েয়াজনীয়তার ফলাফল পযর্ােলাচনা করা হে�। 

 চাকির এবং পনুর�ার েকৗশল  

1968 সােলর হাউিজং অয্াে�র ধারা 3, যা 1992 এর হাউিজং অয্া� কিমউিনিট েডেভলপেম� অয্া� �ারা 
সংেশািধত, িনিদর্� HUD আিথর্ক সহায়তায় উৎপ� কমর্সং�ান এবং অনয্ানয্ অথর্ৈনিতক সুেযাগগিল সবর্ািধক 
পিরমােণ স�াবয্ এবং িবদয্মান েফডােরেলর সােথ সাম�সয্ েরেখ ে�ট এবং �ানীয় আইন ও িবিধমালা, িন� ও 
িন�-আেয়র বয্ি�েদর, িবেশষত যারা আবাসেনর জনয্ সরকাির সহায়তার �াপক এবং বয্বসােয়র উে�েগর িদেক 
পিরচািলত েহাক এটা িনি�ত করা হেব যা িন� ও িন� আেয়র বয্ি�েদর অথর্ৈনিতক সুেযাগ েদেব। 
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24 CFR অংশ 135 এ পাওয়া ধারা 3 এর িবিধগিল সাধারণত িতনিট িব�ৃত ে�ে� ি�য়াকলাপ এবং 
�েয়াজনীয়তার জনয্ সরবরাহ কের: চুি� করা এবং িনেয়ােগর ল�য্গিল, ধারা 3 বয্বসােয়র বয্বহার এবং 
অনয্ানয্ অথর্ৈনিতক সুেযাগ। িবিধগিলর অ�ভুর্ � হল সং�হ, িনেয়াগ, অথর্ৈনিতক সুেযাগ এবং উপযু� বয্বসািয়ক 
�িত�ান গঠেনর িবষেয় সুিনিদর্� িনেদর্শাবলী।  

NYCHA-র জনয্, পাবিলক হাউিজং অপােরিটং ফা�, কয্ািপটাল ফা� এবং HAP ফা� ও িসিটর �দান করা েয 
েকােনা CDBG ফা� সেমত, HUD �ারা �দত্ত েয েকানও তহিবল এই িবিধর আওতাভু�। HCV ে�া�ােমর মেধয্ 
ধারা 3 েক এিগেয় িনেয় যাওয়ার জনয্ এবং জনসাধারেণর আবাসন কমর্সূিচর পির�েমর পিরপূরক িহসােব 
িনেয়াগ এবং অনয্ানয্ প�িতর িবকাশ �েয়াজন। HCV হ'ল বািষর্ক বােজেটর একিট উে�খেযাগয্ অংশ অিধকাংশ 
বািড়র মািলকেদর হাউিজং অয্ািসে�� েপেম�স্ -এর মধয্ িদেয় যায়; তেব HCV এবং ধারা 3 সংেযাগগিলর 
একিট মূলয্ায়ন অবশয্ই পরবত� সং�ার �েচ�ার অংশ হেত হেব। এছাড়াও, সরকাির আবাসনগিলর জনয্, চুি�র 
েকানও িনিদর্� সীমা েনই। িবিধিট িঠকাদার এবং সাবক�া�র উভেয়র ে�ে�ই �েযাজয্, এবং ধারা 3 এর 
ি�য়াকলাপিট পুেরাপুির অথবা আংিশকভােব ধারা 3 এর আওতাধীন সহায়তার আওতাভু� িক না তা িনিবর্েশেষ 
পুেরা �ক� অথবা ি�য়াকলাপিট এর অ�ভুর্ �। বা�েব NYCHA ইিতমেধয্ ধারা 3 এর শতর্ াবলী �েয়াগ কের যা 
েফডােরল কতৃর্ ক অথর্ািয়ত নয়। 
ধারা 3 আবাসনগিলর সম� িনমর্াণ, পুনগর্ঠন, রপা�র বা পুনবর্াসেনর ে�ে� (সীসা িভিত্তক রেঙর ঝঁুিক �াস সহ), 
অনয্ানয্ সাবর্জনীন িনমর্ােণর ে�ে� �েযাজয্ যার অ�ভুর্ � হল িবি�ং অথবা উ�য়ন (মািলকানা িনিবর্েশেষ)। তেব, 
ধারা 3 এর আওতাভু� চুি�েত সরবরাহ ও উপকরণ �েয়র জনয্ চুি�গিল অ�ভুর্ � নয়, যিদ না উপকরণগিলর 
চুি�েত ইন�েলশন অ�ভুর্ � থােক।  
NYCHA ধারা 3 নীিত এবং কাযর্াভয্াসগিল চারিট সাধারণ ে�ে� সংগিঠত করার জনয্ NYCHA একিট পৃথক 
নীিত দিলল এবং সং�ােরর এক সাির ধারণা ৈতির করার �ি�য়াধীন: 

অংশ 1 - ধারা 3 এর অধীেন বািস�া/কম� িনেয়াগ 

অংশ 2 - ধারা 3 বয্বসাগিলর সে� বয্বসািয়ক িবকাশ এবং চুি� 

অংশ 3 - েয অিধ�হেণর কাযর্াভয্াসগিল ধারা 3 বািস�ােদর িনেয়াগ অথবা ধারা 3 বয্বসায় বয্বহােরর 
সুিবধােথর্ 

অংশ 4 - উপেরা� স�িতমলূক �েচ�ার উপর িভিত্ত কের, ধারা 3 বািস�ােদর জনয্ অনয্ানয্ অথর্ৈনিতক 
সুেযাগ ৈতির করা 

নীিত অনুসরেণ এই িবিভ� িদেকর সংেযাগ �াপন অবশয্ই েয েকানও ধারা 3 নীিতর েক�িব� ুহেত হেব। ধারা 
3 এেজি�র সবর্� িব�ৃত একিট দািয়� যা �িতিট NYCHA িবভাগেক �ভািবত কের। NYCHA-র িবে�তার সততা 
ও সরবরাহকারীর ৈবিচ�য্ (Vendor Integrity & Supplier Diversity) ইউিনট, ে�াকওরেম�,এবং বািস�ােদর 
অথর্ৈনিতক �মতা �দান ও �ািয়� (Resident Economic Empowerment & Sustainability, REES) এর 
অিফস কমর্সূিচর েনতৃ� েদয় - যা ধারা 3 এর বািস�া এবং বয্বসাগিলেক কতৃর্ প� কতৃর্ ক উৎপ� সুেযাগগিলেত 
সংযু� থাকা িনি�ত কের। স�িত উভয় ইউিনট সম� এেজি� কম�েদর জনয্ একিট অ�বর্ত�কালীন মানক 
প�িত এবং �িশ�ণ �বতর্ ন কেরেছ, যা নীিত অনুসরেণর ফাঁকগিলর সমাধান করেব। NYCHA-র ধারা 3 
বয্বসােয়র চুি� করার সুেযাগগিল এবং অনয্ানয্ বয্ব�াগিল স�সারেণ নতুন পদে�প সহ হালনাগাদ িনেদর্ িশকা 
জাির করার পিরক�না আেছ। 
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 পিরবতর্ ন পিরচালনা পিরক�না  

যিদও NYCHA-র রপা�র পিরক�নািট আমােদর বািস�া, স�িত্ত এবং কমর্চারীেদর জনয্ যেথ� উ�িত এবং 
পিরবধর্ন করেব, পিরক�নায় আেলািচত অেনকগিল পিরবতর্ ন কাযর্কর করেত আমােদর পিরচালনা ও 
পার�িরক আদান�দান করার প�িতিটর সাম�সয্িবধান ও পিরবতর্ ন করেত হেব। এমনকী ভােলা পিরবতর্ েনর 
বয্ব�াপনার পেরও, পিরবতর্ ন কিঠন এবং েনতৃ� একিট পিরবতর্ েনর সময়কাল �তয্াশা করেত পাের এবং 
�ায়শই, পিরবতর্ েনর �ি�য়া চলাকালীন সমেয় উৎপাদনশীলতায় একিট ��-েময়াদী িনম�ন আশা করেত পাের।  

সাংগঠিনক পিরবতর্ ন বয্ব�াপনার রপা�র পিরক�নার সাফেলয্র জনয্ গর�পূণর্। অধয্য়নগিল জািনেয়েছ েয 
70% পিরবতর্ েনর �েচ�া সফল হয় না: েসগিল হয় সুিবধা সরবরাহ করেত বয্থর্ হয় অথবা পুেরাপুির পিরতয্� 
হয়। 41 পিরবতর্ ন পিরচালনা হ'ল অপিরহাযর্ িবষয় এবং সফল ফলাফেলর স�াবনার উ�িতর চািবকািঠ। 
কাযর্কর পিরবতর্ ন বয্ব�াপনার জনয্ ��ািধকারীেদর সংযুি�, �িশ�ণ, েযাগােযাগ, েনতৃে�র সািরব�করণ, 
পিরবতর্ েনর দিৃ�ভি� এবং পিরবতর্ েনর রা�দেূতর �েয়াজন। নরম (গণগত) এবং কেঠার (পিরমাণগত) 
কারণগিলর সংিম�েণর মাধয্েম পিরবতর্ ন সফল হয়। সফল পিরবতর্ েনর জনয্ সবর্ািধক গর�পূণর্ িবষয়গিলর 
মেধয্ আেছ েনতৃে�র উেদয্াগ, অংশীদাির দিৃ�, েযাগােযাগ এবং উ� এবং মধয্ম বয্ব�াপনার পিরবতর্ েনর 
মািলকানা। সাংগঠিনক পিরবতর্ ন বয্ব�াপনােক �েয়াজনীয় পিরবতর্ েনর সুেযাগ �দােন রপা�র পিরক�না ৈতির 
ও বা�বায়েনর সে� সমা�রালভােব কাজ করেত হেব। 

সম� সাংগঠিনক পিরবতর্ ন বয্ব�াপনা প�িতর দিৃ�ভি�, েকৗশল এবং কাঠােমা �ায়ীভােব ি�িতশীল পিরবতর্ ন 
স�ম করেত কাযর্কর হেব না, িবেশষত একিট সং�ার চূড়া� রপা�েরর ে�ে�। NYCHA-র 11,000 জন 
কমর্চারীর কাছ েথেক �বৃিত্ত ও �হণেযাগয্তা অজর্ েনর উপর দিৃ� িনব� করা একিট েকৗশল �েয়াজন যার সে� 
িবিভ� িবভাগ জেুড়, িবিভ� ভূিমকায়, িবিভ� েময়ােদ এবং অিভ�তার সে� সংযু�, এবং বািস�া এমন 
কমর্চারীরা সংযু�, এবং েসে�ে� এই েকৗশলিট একিট িভ� অথর্ �হণ কের। পিরবতর্ ন পিরচালনা পিরক�না 
NYCHA এর রপা�র পিরক�নার জনয্ একিট গর�পূণর্ িভিত্ত �াপন কেরেছ। এিট পিরবতর্ েনর দিৃ�ভি� এবং 
সবর্বয্াপী প�িতেক �িতি�ত কের এবং রপা�েরর িনিদর্� ল�য্ এবং ফলাফল অজর্ েনর পথিটর মানিচ� ৈতির 
কের।  

NYCHA-র পিরবতর্ ন পিরচালনার প�িতর মেধয্ চারিট পযর্ায় আেছ: 

• পিরবতর্ েনর জনয্ ৈতির থাকা এবং বতর্ মান অব�া েবাঝা - NYCHA েকাথায় িছল, েকাথায় আেছ এবং 
েকাথায় েযেত চায় তার গভীরতর েবাধ ৈতির করা এবং উৎসািহত করা। 

• ভিবষয্েতর অব�ার সে� েমলােনা - NYCHA এর ভিবষয্েতর আদশর্ অব�ািট কী তা িনধর্ারণ করা এবং 
পিরবতর্ ন পিরচালনার েকৗশল এবং পিরক�নািটর নকশা ৈতির করা।  

• পিরবতর্ নেক কাযর্কর করা - �িতি�য়া এবং িশ�ার উপর িভিত্ত কের পিরবতর্ ন পিরচালনা কাযর্�ম 
এবং েকৗশলেক সা�িতক করার �েয়াজন অনুসাের পিরচালনা করা। 

• পিরবতর্ নেক শি�শালী করা - KPI-র পযর্েব�ণ, পিরবতর্ ন পিরচালনা প�িতর মূলয্ায়ন এবং েয পাঠ 
েনওয়া হেয়েছ তা অধয্য়ন কের NYCHA জেুড় পিরবতর্ ন এবং পছ�সই আচরণগিল বজায় রাখা এবং 
েজারদার করা।  

                                                       
41 Harvard Business Review: এন. আন� এবং জঁ-লইু বারসু-র What Everyone Gets Wrong About Change Management  
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 পিরবতর্ েনর জনয্ ৈতির থাকার িবষয়িট এবং বতর্ মান অব�া েবাঝা 

রপা�র পিরক�না চালু করার জনয্ NYCHA-র ��িতর লে�য্, িনেচ সংে�িপত সা�িতক ও পিরকি�ত 
ি�য়াকলাপগিলর মাধয্েম ইিতমেধয্ বতর্ মান অব�া বুঝেত কাজ শর হেয়েছ: 
 

• ��ািধকারীেদর সা�াৎকার - NYCHA েকৗশল ও উ�াবেনর পিরবতর্ ন পিরচালন দল সং�াপেনর 
অংশীদারেদর সে� সরাসির তােদর ে��াপট, দিৃ�ভি�, অ�ািধকার, পিরবতর্ েনর অিভ�তা, এবং 
রপা�র পিরক�নার সেচতনতা বুঝেত আ�হী। দলিট 27 িট সা�াৎকার িনেয়েছ NYCHA-র সবর্� 
িবিভ� িবভােগর সে�।  

• �স-ওয়াক - দলিট অতীেতর পিরক�নাগিলর সে� তুলনা কের এবং সমেয়র সে� সে� NYCHA 
েকৗশলগিল কীভােব িবকিশত হেয়েছ তা সনা� কের একিট �স-ওয়াক নিথ ৈতির কেরেছ। NYCHA 
েরাডময্াপ 41

42 এবং NYCHA মিনটর, HUD, এবং SDNY-র অভয্�রীণ েযাগােযাগ, পিরবতর্ ন 
বয্ব�াপনার এবং বািহয্ক �িতেবদেনর সমথর্েন িবকিশত রপা�র পিরক�না এবং এগিলর মেধয্ সংেযাগ 
এবং ফাঁক েবাঝাই এই নিথর উে�শয্। �স ওয়াক েসই সব িবষয় িচি�ত কেরেছ েযগিল না থাকেত পাের 
অথবা রপা�র পিরক�নায় আরও িবশদ করার �েয়াজন হেত পাের, েযমন কমর্শি� পিরক�না, ভাড়া 
েনওয়া এবং িনেয়াগ করা, আবািসক �িশ�ণ এবং �াহেকর েডটা ময্ােনজেম�।  

• রপা�র পিরক�না �াউন বয্াগ অিধেবশন এবং সমী�া - রপা�র পিরক�নার সা�িতকতম তথয্গিল 
ভাগ কের েনওয়ার জনয্, �ে�র উত্তরগিল িদেত এবং কম�েদর �িতি�য়া সং�হ করেত ভাচুর্ য়াল �াউন 
বয্াগ অিধেবশনগিলর একিট িসিরজ চালু করা হেয়িছল। উপি�ত বয্ি�েদর জনয্ একিট অিধেবশন 
পরবত� সমী�া �কাশ করা হেয়িছল। �িতি�য়াগিল অিধেবশেন মতামত সং�হ, রপা�র পিরক�নার 
বতর্ মান �ান এবং উপলি�গিলর মূলয্ায়ন এবং েকৗশল স�েকর্  মতামত, পরামশর্ এবং �� সং�েহর 
ে�ে� মূলয্বান িছল। এই তথয্ আমােদর েযাগােযােগর েকৗশলিটেক িনেদর্শনা িদেত সহায়তা কেরেছ। 
কেয়কিট গর�পূণর্ িশ�া িনেচ অ�ভুর্ � করা হেয়েছ: 
 

 
 

                                                       
42 KPMG পিরপ�তা মলূয্ায়েন িচি�ত উ�িতর সুেযাগ �দােনর জনয্ NYCHA েরাডময্াপিট ৈতির কেরেছ।  
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• পিরবতর্ েনর ��িত সমী�া 42

43 – সংি��, ওেয়ব-িভিত্তক পিরবতর্ ন ��িত সমী�া মতামত সং�েহর জনয্ 
এবং ��িত েবাঝার জনয্ রপা�র পিরক�নার বা�বায়নকােল সম� NYCHA কম�েদর কােছ পযর্ায়�েম 
ে�রণ করা হেব। সমী�ার উে�শয্ হ'ল: 

o রপা�র পিরক�না উেদয্াগ বা�বায়েন কমর্চারীেদর উপলি�র মূলয্ায়ন করা 
o রপা�র পিরক�নার ফল�রপ হওয়া পিরবতর্ নগিলর িবষেয় কমর্চারীেদর উপলি� এবং 

অিভ�তা েবাঝা 
o পিরবতর্ ন পিরচালনা েকৗশল এবং েযাগােযােগর পিরক�নার েকান িদকগিল ভালভােব কাজ 

করেছ এবং েকানিট উ�ত করা যায় তা িচি�ত করা। 
 

সমী�ািট 2020 সােলর নেভ�র-িডেস�র মােস শর হেয় 4-6 মােসর িভিত্তেত সকল NYCHA 
কমর্চারীেদর মেধয্ িবতরেণর জনয্ পিরক�না করা হেয়েছ, �থম সমী�ায় ভিবষয্েতর অ�গিতর 
পিরমােপর জনয্ একিট েবসলাইন সরবরাহ করা হেব। সমী�া েথেক সংগৃহীত েডটা ��ািধকারীেদর 
�েয়াজনগিল পূরেণর জনয্ এবং ৈতির থাকার বয্াপাের উ�িতর জনয্ ��িতমূলক বয্�তা, েযাগােযাগ 
এবং �িশ�ণ স�েকর্  অবিহত করেত বয্বহৃত হেব। 

• �ভােবর মূলয্ায়ন পিরবতর্ ন করা - রপা�র পিরক�নার �ারা �ভািবত ��ািধকারীেদর সনা� করা, 
কীভােব এবং কখন তারা �ভািবত হেব তা িচি�ত করেত এবং পিরবতর্ েনর ে�ে� সহায়তা করার লে�য্ 
তােদর ��িত েবাঝার জনয্ একিট পিরবতর্ ন �ভাব মূলয্ায়ন বয্বহার করা হেব। পিরবতর্ েনর �ভাব 
মূলয্ায়ন NYCHA জেুড় ঘেট যাওয়া �ভাবগিল িচি�ত কের, তািলকা ৈতির এবং িবে�ষণ কের এবং 
বতর্ মান অব�া, লে�য্র অব�া এবং ��ািধকারী েগা�ী �ারা মানুষ, ভূিমকা, �ি�য়া এবং �যুি�র ে�ে� 
�ভাবগিল েদেখ। আমরা িনি�ত করেত চাই যােত একািধক নতুন উেদয্ােগর সময়সীমা এমন হেব যােত 
িবভাগ অথবা �েতয্ক কমর্চারী িব�ল হেয় না পেড়ন। সময় এবং �ভাবগিল জানার মাধয্েম, 
পিরবতর্ নিট সবর্া�ীণ িদক েথেক কাযর্করভােব এবং কাযর্কর েযাগােযাগ েরেখ পিরচালনা করা েযেত 
পাের এবং েযখােন �েয়াজন েসখােন সাম�সয্িবধানও করা েযেত পাের।  

 ভিবষয্েতর অব�ার সে� সিুবনয্� থাকা 

��ািধকারীেদর িনেয়ািজতকরেণর ি�য়াকলাপগিলর মাধয্েম পিরক�নামলূক পিরবতর্ নগিল স�েকর্  সেচতনতা 
এবং েবাধ অবয্াহত রাখেত আমরা একিট পিরবতর্ ন েনটওয়াকর্  ৈতির করিছ, েনতৃ�েক সংযু� েরেখিছ এবং 
কম�েদর �মতায়েনর �িত নজর িদেয়িছ।  

• কমর্চারী সংযুি� কিমিট (Employee Engagement Committees, EEC): মানবস�দ িবভােগর 
আেলাচনায় উপের বিণর্ত িহসােব, NYCHA একিট সংঘব� মেডেলর মাধয্েম কম�েদর িনেয়ািজত করা 
এবং �মতায়েনর জনয্ 2017 সােল EEC ৈতির কেরেছ। EEC এর সদসয্ হওয়ার জনয্, কম�রা আেবদন 
কেরন এবং তােদর সা�াৎকার েনওয়া হয়। আজ অবিধ 25-35 জেনর দিুট দল ৈতির হেয়েছ, শী�ই 

                                                       
43 KPMG েসে��র 2019-এ একিট পিরবতর্ ন ��িত সমী�া চািলেয়েছ। সমী�ািট অিফস অব দয্ েচয়ার েথেক 600+ েনতােদর কােছ 

পাঠােনা হেয়েছ, EVP েথেক স�িত্ত পিরচালক পযর্�। সমী�ািট �াথিমকভােব HUD চুি� এবং নতুন েচয়ার পিরচালনার মেধয্ 

উপলি�গিলর উপর দিৃ� িনব� কেরিছল। রপা�র পিরক�না পিরবতর্ েনর ��িত সমী�া KPMG সমী�া েথেক �া� ফলাফেলর িভিত্তেত 

ৈতির করা হেব এবং KPMG পিরবতর্ ন ��িত িরেপােটর্  বিণর্ত ঝঁুিক েমাকােবলায় NYCHA-র অ�গিত অনসুরণ করেব। 
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তৃতীয় দলিট শর হওয়ার জনয্ সূিচব� আেছ। পিরবতর্ ন বয্ব�াপনা দল রপা�র পিরক�নার েক�ীয় 
মূলয্েবােধর দিুট - "পিরেষবার সং�ৃিত" এবং "আমােদর কম�েদর �মতায়ন"-েক NYCHA-র সং�ৃিতেত 
�িতি�ত করার জনয্ পদে�পেযাগয্ পিরক�না ৈতির করেত EEC-র সে� কাজ কের চেলেছ। EEC 
NYCHA িসিনয়র েনতৃ� এবং েবাডর্  সদসয্, HUD, SDNY, এবং মিনটর সহ ��ািধকারীেদর কােছ তােদর 
ধারণাগিলর উপ�াপন শর কেরেছ। 

• েনটওয়াকর্  পিরবতর্ ন করা: পিরবতর্ ন েনটওয়াকর্  ৈতির করা 
রপা�র পিরক�নার মেধয্ অথবা তার বাইেরও 
পিরবতর্ নগিলর সাফেলয্র মলূ চািবকািঠ। EEC-র কােজর 
মাধয্েম শর কের আমরা NYCHA জেুড় 200-300 জন 
কম�েক িনেয় একিট পিরবতর্ ন েনটওয়াকর্  ৈতির করিছ, যার 
মেধয্ �িতিট িবভােগ এবং আবাসন উ�য়েন কমপে� 
একজন েচ� অয্া�াসয্াডর আেছ। পিরবতর্ েনর উেদয্াগ 
বা�বায়েন সহায়তার জনয্ েচ� েনটওয়াকর্ , পিরবতর্ ন 
উেদয্ােগর বা�বায়েনর জনয্ সংগিঠত ��ািধকারীেদর 
একিট �স-ফাংশনাল �প, কমর্চারী এনেগজেম� িটম এবং 
অনয্ানয্ িবভাগগিলর সে� েযৗথভােব �িতি�ত হে�। 
পিরবতর্ ন েনটওয়াকর্ িট একিট �ি�য়া িহসােব কাজ করেব 
যা: 

o কতৃর্ পে�র সবর্� ��তা এবং েযাগােযাগ বাড়ােব 
o রপা�েরর সে� জিড়ত সমসয্াজনক িবষয়গিল, উে�গ এবং সমসয্াগিল িনণর্য় করেব 
o সংগঠন জেুড় লাভজনক হেত পাের এমন েনতৃ�ানীয় কাযর্াভয্াসগিলেক িচি�ত করেব 
o একিট �ায়ী কাঠােমা ৈতির করেব যা ভিবষয্েতর উেদয্ােগর জনয্ লাভজনক হেত পাের 
o "ভিবষয্ৎ" অব�ার সহ-িনমর্ােণর সুেযাগ �দােনর জনয্ অনুশীলেন ��ািধকারীেদর িনযু� 

করেব 
o সেচতনতা এবং আকা�া বাড়ােত পদে�প এবং মতামত িদেয় পিরবতর্ েনর উেদয্াগ েনেব 

এছাড়াও, েচ� অয্া�াসয্াডরেদর সমথর্ন করার জনয্ একিট পিরবতর্ ন েনটওয়াকর্  টুলিকট ৈতির করা হে�। টুলিকট 
ভূিমকা, দািয়� এবং তফিসলভু� ি�য়াকলােপর রপেরখা ৈতির করেব এবং �ভািবত কম�েদর সে� েযাগােযােগর 
সুিবধােথর্ অয্া�াসয্াডরেদর পিরবতর্ ন করেত পাের এমন সর�াম ও েট�েলট অ�ভুর্ � করেব। কম�রা 
ে��ােসবক হেত পােরন এবং েচ� অয্া�াসয্াডর হওয়ার জনয্ আেবদন করেত পােরন অথবা তােদর EVP �ারা 
মেনানীত হেত পােরন। এই েগা�ীর জনয্ সভার িনয়িমত িবনয্াস মািসক। পিরবতর্ েনর অয্া�াসয্াডররা পিরবতর্ ন 
স�িকর্ ত নতুন তথয্ পােবন, েনতৃ�েক মতামত জানােবন এবং ি�-মুখী েযাগােযাগ িনি�ত করেত েয েকানও 
সমসয্া উত্থাপন করেবন।   

• েযাগােযাগ পিরক�না: পিরবতর্ ন বয্ব�াপনার 
একিট �ধান উপাদান কম�েদর সে� েযাগােযাগ 
পিরচালনা করা, সি�য়ভােব নিথপ� ৈতির 
করা এবং মতামেত সাড়া েদওয়া। সা�াৎকার, 
েফাকাস �প এবং সমী�ার মাধয্েম কম�রা 
রপা�র পিরক�না স�েকর্  সেচতন হেব তেব 
েকন এবং কীভােব এিট ঘটেছ েস স�েকর্  
তােদর পির�ারভােব জানার �েয়াজন হেব। 
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আমরা একিট েযাগােযােগর পিরক�নার িবকাশ ও স�াদন করার পিরক�না কির যার অ�ভুর্ � হল 
েমেসিজং েকৗশলগিল এবং যা একািধক চয্ােনল বয্বহার কের এবং কমর্চারীরা কীভােব তথয্ েপেত পাের 
এবং েপেত পছ� করেত পাের তার সে� সাম�সয্ িবধান কের।  

• েনতৃ�েক সুিবনয্� করা: NYCHA-র পিরবতর্ ন বয্ব�াপনার উেদয্াগ এবং সামি�ক রপা�র পিরক�নার 
সাফেলয্র জনয্ িনবর্াহী সমথর্ন অতয্� জরির। এি�িকউিটভ বাই-ইন অজর্ ন, রপা�র পিরক�নার �িত 
দায়ব�তা �দশর্ন, পিরবতর্ ন বয্ব�াপনার গর�েক সুিবনয্� করেত এবং একিট পিরবতর্ ন েনটওয়াকর্  
গঠেনর িবষেয় আেলাচনা করার জনয্ সম� NYCHA িবভাগ েথেক 40 জেনরও েবিশ েনতা এবং EVP 
িনেয় একিট পিরবতর্ ন বয্ব�াপনা অিধেবশন অনুি�ত হেয়িছল। তােদর িবভাগগিলর েনতৃ� িহসােব, 
রপা�র স�েকর্  তােদর কম�েদর সে� েযাগােযােগর সর�ামগিল িদেয় তােদরেক সি�ত করা হেব এবং 
তারা পিরবিতর্ ত েনটওয়ােকর্ র অংশ হওয়ার জনয্ কমর্চারীেদর সনা� করেত সহায়তা করেবন। সামেনর 
মাস এবং বছরগিলেত, আমরা তােদর দেলর সে� রপা�র স�েকর্  েযাগােযােগর জনয্ �েয়াজনীয় 
বাতর্ াগিল এবং সর�ামগিল েদওয়ার সে� সে� মতামত জানােনার পথ কের েদওয়ার জনয্ েনতৃে�র সে� 
জিড়ত থাকব।  

• �িশ�ণ: আমরা রপা�র পিরক�নার মেধয্ �িশ�েণর �েয়াজনীয়তাগিলর মূলয্ায়ন ও তা েবাঝার জনয্ 
এবং কম�েদর সফল হওয়ার জনয্ �ান এবং দ�তা িদেয় শি�শালী করার জনয্ কাজ করিছ। �েয়াজন 
মত �িতিট উেদয্ােগ �িশ�ণ অ�ভুর্ � করা হেব এবং সামি�ক, সবর্া�ীণ এেজি� �িশ�ণ পিরক�নার 
মেধয্ অ�ভুর্ � হেব।  

 
 পিরবতর্ ন কাযর্কর করা 

পিরবতর্ নগিলর �ভাব েবাঝার পের এবং অভয্�রীণ এবং বািহয্ক ��ািধকারীেদর সে� সংযু� হওয়ার পের 
পিরকি�ত পিরবতর্ নগিল কাযর্কর করা হেব। পূবর্বত� পযর্ায়গিলেত শর হওয়া ি�য়াকলাপগিল ধারাবািহক 
উ�িত এবং মতামত সং�েহর মাধয্েম রপা�র পিরক�নািট বা�বায়েনর সময় অবয্াহত থাকেব এবং এর ফেল 
পিরবতর্ ন পিরচালনার জনয্ একিট এ�ার�াইজ �েরর কাঠােমার িবকাশ হেব।  

• ধারাবািহক উ�িত: �িত 4-6 মাস অ�র পিরবতর্ ন ��িত সমী�া, পিরবতর্ ন েনটওয়াকর্  েথেক মতামত 
সং�হ করা, EVP গিলর সে� িনয়িমত সা�াৎ করা এবং কম�েদর সে� সংযু� হওয়ার মাধয্েম, আমরা 
�িশ�ণ এবং েযাগােযােগর সাম�ীেত সা�িতকতম তথয্ সংেযািজত করব এবং NYCHA-র পিরবতর্ ন 
বয্ব�াপনার পিরক�নার উ�িত অবয্াহত রাখব। 
আমরা পেথর বাধািব�/সাফলয্ স�েকর্  জানেত 
বা�বায়েনর ি�িতিটও েদখব এবং আমােদর 
পিরবতর্ ন বয্ব�াপনার প�িতর উ�িত করেত এই 
তথয্িট বয্বহার করব।  

• এ�ার�াইজ �েরর কাঠােমা: উপের বিণর্ত মূল 
ি�য়াকলােপর ইনপুট এর িভিত্তেত, আমরা 
চলমান পিরবতর্ ন বয্ব�াপনার জনয্ একিট 
িলিখত এ�ার�াইজ �ের কাঠােমার িবকাশ 
ঘটাব। এই কাঠােমািট NYCHA-র মতামত এবং 
বা�বািয়ত পিরবতর্ ন বয্ব�াপনা পিরেষবাগিলর 
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মাধয্েম েশখােনা পােঠর িভিত্তেত আপেডট করা হেব। 

 পিরবতর্ নিটেক শি�শালী করা 

অেনক পিরবতর্ ন উেদয্াগ ��েময়ািদ সাফলয্ লাভ কের, তেব সং�ার ধারাবািহক দায়ব�তার অভােব েশষ পযর্� 
বয্থর্ হয়। সংগঠন জেুড় পিরবতর্ ন এবং কাি�ত আচরণগিল বজায় রাখা এবং েজারদার করার জনয্ েকানিট 
কাযর্কর হে� অথবা হে� না এবং কম�েদর িনযু� রাখার ে�ে� ধারাবািহক পিরমাজর্ ন এবং পিরবতর্ ন বাতর্ াগিল 
এবং েকৗশলগিলর �মিবকােশর পাশাপািশ েসগিলর ওপর নজরদাির �েয়াজন। আমরা ��ািধকারীেদর 
েগা�ীগিলেত নতুন �ি�য়া েমেন চলার িবষয়িট অনুসরণ করার এবং �েয়াজনমেতা পিরবতর্ ন বয্ব�াপনার 
পিরক�নািটর সাম�সয্ িবধান করার পিরক�না কির। চলমান েটকসই পিরবতর্ েনর িদেক এিগেয় েযেত এবং 
রপা�র পিরক�নার পূণর্ �তয্ািশত সুিবধাগিল স�ম করার জনয্, আমরা ��ািধকারীেদর কাছ েথেক েনওয়া 
মতামত এবং পাঠগিল অ�ভুর্ � কের আমােদর এ�ার�াইজ �েরর কাঠােমার পযর্ােলাচনা করব, পুনরাবৃিত্ত করব 
এবং �মাগত উ�িত করব।  
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 বা�বায়ন পিরক�না 
NYCHA-র জিটল, এেজি�-বয্াপী রপা�রিট একিট পুনরাবৃত্ত বা�বায়ন প�িতর দািব কেরেছ কারণ এই 
পিরক�নায় বিণর্ত েকৗশলগিল অিধকাংশ ে�ে� এেক অপেরর উপর িনভর্ রশীল এবং এি�েম� কম�ােয়� িপলাসর্ 
ও কমর্পিরক�নাগিলর সে� এেদর আংিশক সমাপতন ঘেট। কমর্চারী এবং ��ািধকারীরা NYCHA এর রপা�র 
পিরক�না এবং েরালআউট উভেয়ই অথর্বহভােব জিড়ত আেছ তা িনি�ত করার লে�য্, �িতিট উেদয্ােগর জনয্ 
বা�বায়ন পিরক�না ৈতির করা হেয়েছ। �িতিট বা�বায়ন চলাকালীন, NYCHA �িতিট রপা�র েকৗশেলর 
অ�গিত বুঝেত এবং েযখােন দীঘর্েময়ািদ �ািয়� এবং সাফলয্ স�ম করার জনয্ সাম�সয্ �েয়াজন হেত পাের, 
েসখােন গর�পূণর্ কাযর্কািরতা সূচকগিলর (key performance indicators, KPIs) ওপর নজর রাখেব। 

A. দিৃ�ভি� 
NYCHA-র রপা�েরর েয েকানও িদেকর মতই, বা�বায়ন পিরক�নার জনয্ গর�পূণর্ আ�ঃিবভাগীয় সম�য় 
�েয়াজন। �িতিট �ক� পিরক�নার িবকােশর জনয্, NYCHA এক গ� পিরক�না সভার মাধয্েম েসই সম� 
কমর্চারীেদর সংযু� কেরেছ যারা একিট সুিনিদর্� েকৗশেলর িনকটতম। এই বয্ি�রা (কথয্ভাষায় "মািলক" িহসােব 
পিরিচত) NYCHA-র রপা�েরর জনয্ একিট িচ�াশীল, পযর্ায়�িমক প�িতর িবকাশ করেত েকৗশল ও উ�াবনী 
দেলর সে� ঘিন�ভােব কাজ কেরিছেলন। পরবত� �ক� পিরক�নাগিল িন�িলিখত উপাদােনর সম�েয় গিঠত:  

• বা�বায়ন পদে�প - একিট িনিদর্� কাজ অথবা �ক� সমাি�র সে� অিবে�দয্ভােব জিড়ত 
একগ� কাজ; 

• �কে�র মািলক - �িতিট �ক� অথবা বা�বায়েনর পদে�েপর জনয্ বয্ি� অথবা একািধক 
বয্ি� দায়ব�; 

• �ক�-িনিদর্� িনভর্ রতা - েয েকানও �কে�র বা�বায়ন সরাসির অনয্ �কে�র উপর 
িনভর্ রশীল এমন ঘটনা; 

• অিতির� িনভর্ রতা - েয েকানও িনিদর্� পদে�প, �ক�, বাধা, অথবা লিজি�ক যা েকানও 
েকৗশল বা�বায়েন সরাসির �ভাব েফেল; 

• শর/েশেষর তািরখ এবং সময়কাল - পিরক�নার সভা চলাকালীন �িতিট বা�বায়ন 
েগা�ীেক �িতিট �কে�র জনয্ একিট বা�ব সময়সীমা ৈতির করার দািয়� েদওয়া হেয়িছল; 

• সং�ান/বয্য় - েয েকানও �ক� অথবা কােজর বা�বায়ন স�ূণর্ করার জনয্ �াত অথবা 
আনুমািনক FTE, PS, অথবা OTPS; এবং 

• ঝঁুিকগিল - িনভর্ রতাগিলর মত পিরক�নার সে� স�িকর্ ত ঝঁুিক অথবা েকানও �ক� অথবা 
কােজর জনয্ বা�বায়ন স�ূণর্ করা। 

সংে�েপ, এই �কে�র পিরক�নাগিল NYCHA-েক এেজি�-বয্াপী বা�বায়ন পিরক�নািটর িবকােশর জনয্ 
�েয়াজনীয় িনভর্ রতা, সময়সীমা এবং সং�ানসমূেহর িবেবচনা �দান কেরেছ। 

B. েরাডময্াপ 

েশষ পযর্�, এই সংযুি�গিলর ল�য্িট িছল NYCHA-র রপা�েরর আকার, ��, সময়কাল এবং অন�ুেমর সমি�ত 
একিট সবর্া�ীণ, এেজি�-িব�ৃত বা�বায়ন েরাডময্াপ ৈতির করা। এই িবতরণেযাগয্ রপা�র পিরক�নািট 
দীঘর্েময়ািদ উে�শয্গিল জানােত পিরক�নার সর�াম এবং দশৃয্মান সহায়ক উভয় িহসােবই এই �ি�য়ািটর 
মাধয্েম NYCHA-েক িনেদর্শ িদেত সহায়তা করেব।  
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এই মহড়ার ফল�রপ, NYCHA এই পিরক�নায় বিণর্ত রপা�র েকৗশলগিলর জনয্ িনভর্ রতাগিল সনা� করেত 
এবং সু�� �ক� িবনয্াস �াপন করেত স�ম হেয়িছল। িনেচ িকছু উদাহরণ েদওয়া হেয়েছ, িক� এেতই সীিমত 
নয়: 

• বেরা অয্াডিমিনে�শন িটম - �থম পযর্ােয়র অংশ িহসােব বেরা অিফসগিলেত সং�হ, তথয্�যুি�, মানব 
স�দ, এবং িফনয্া� েক�ীয় অিফেসর কম�েদর পযর্ায় 1 এর অংশ িহেসেব বেরা অিফেস পুনবর্াসেনর 
মধয্ িদেয় শর বেরা �শাসন িটেমর ধারাবািহক েরালআউট; 

• �িতেবশী মেডল - NGO1 এবং িনিদর্� �িতেবেশর এলাকার েপাটর্ েফািলওগিল িবকােশর পূেবর্ েভৗেগািলক 
এলাকার িম� িফনয্া� েপাটর্ েফািলও �হণ; 

• স�িত্ত িভিত্তক বােজিটং - স�িত্ত পিরচালকরা যােত HUD স�দ পিরচালনার শতর্ াবলী িবষেয় 
�িশ�ণ�া� হয় এবং আগামী বছরগিলেত বািষর্ক বােজট পিরক�নার সময় একিট �াথিমক কাযর্ 
স�াদন করেত স�ম হন, তা িনি�ত করার জনয্ স�িত্ত-িভিত্তক বােজিটংেয়র পযর্ায়�িমক 
বা�বায়ন; এবং 

• ধারাবািহক বয্বসািয়ক �ি�য়া এবং ��েলােডড েকস-এ হ�ে�প - NYCHA-র বািস�ােদর উ�ত, 
েডটা-চািলত িলজ্ বা�বায়ন �ি�য়া বা�বায়েনর সে� সে� COVID-19 এর �ভাব িবেবচনা কের অথর্ 
�দান না করা এবং দীঘর্েময়ােদ ভাড়া না েদওয়ার অপরােধর ে�ে� একিট অ�বর্ত�কালীন অ�ািধকার 
কাঠােমা �াপন। 

এই পিরক�নায় বিণর্ত অসংখয্ বয্বসািয়ক �ি�য়া এবং সাংগঠিনক পিরবতর্ নগিলেত অিবি�� উ�িতর িদেক 
NYCHA-র দিৃ� িনব� রেয়েছ। উপেরর উদাহরণগিল �িতিট �ক� পিরক�নায় অ�ভুর্ � আ�ঃ িবভাগীয় উ�িত, 
সং�ার এবং পুনগর্ঠেনর একিট েছা� অংশ। এই েকৗশলগত অ�ািধকারগিলর বা�বায়েনর জনয্, NYCHA 
কমর্চারী এবং ��ািধকারীেদর পিরবতর্ েনর �িত িনযু� এবং �িত�িতব� থাকা িনি�ত কের কী কাজ করেছ 
এবং কী নয় তা িনিবড়ভােব পযর্েব�ণ করেব। িনেচর েরাডময্াপিট NYCHA-র বহবেষর্র রপা�েরর জিটলতা 
এবং পিরসীমার িচ� তুেল ধের। আরও িব�ািরত বা�বায়ন পিরক�নার জনয্ পিরিশ� D েদখুন। 
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