
NYC সকেলর জন) পিরেবশগত ন)ােয়র ি2তীয় সব 4জনীন ম6ব) 
সময়কাল 
 
NYC পিরেবশগত ন.ায় উপেদ3া পিরষদ (NYC Environmental Justice Advisory Board) এবং িনউ 
ইয়ক; শহর সকেলর জন. পিরেবশগত ন.ায় িরেপাট; (Environmental Justice For All Report) এর জন. 
খসড়া ব.ািCর ওপের মতামত চাওয়ার জন. একGট িHতীয় সব ;জনীন মJেব.র সময়কাল আেয়াজন 
করেছ। 2021 এর বসJকােল Nথম সব ;জনীন অংশQহণ NSTয়ােত আমরা যা Vেনিছলাম, তার িভিYেত 
খসড়া ব.ািCGট NZত হেয়েছ: 
 

• আমরা িরেপাট;Gটেত পিরেবশগত ন.ায় সংTাJ \য উেHগ]িল অধ.য়ন করব তার একGট তািলকা 
এবং \স]িলেক িবে_ষণ করার জন. আমােদর প`া; 

• শহেরর \য কম ;সূিচ ও নীিত]িল পিরেবশগত ন.ায়েক Nভািবত কের \স]িল পয ;ােলাচনা করার 
জন. আমােদর প`া; 

• শহরGট পিরেবশগত িসcাJ-Qহেণ কীভােব সeদায়]িলেক যুg কের তা খিতেয় \দখার জন. 
আমােদর প`া;  

ব.ািCGট আপনার উেHগ ও জীবনযাপেনর অিভhতা]িলর Nিতিনিধi কের তা সুিনSjত করার জন. 
আমােদর আপনার বgব. \শানা Nেয়াজন। পূণ ; খসড়া ব.ািC বা সারসংেkপGট িনেচ পড়ুন এবং 
আপনার ব(ব) জানােনার জন) 31 আগ- 2021 এর মেধ) ম1ব)2িল জমা িদন। 

সকেলর জন) পিরেবশগত ন)ােয়র িরেপাট4 : খসড়া ব)াি;র 
সারসংে=প 
 
কাজ 1: পিরেবশগত পিরণাম ও জলবায়রু ঝঁুিক2িলর িবেAষণ 
 
লC): পিরেবশগত সুিবধা ও \বাঝা]িল কীভােব শহর ব.াপী বmন করা হয় তা সনাg করা, িবেশষত 
ঐিতহািসকভােব NািJক জনসমG3 এবং পিরেবশগত ন.ােয়র অoল]িলেত বসবাসকারী মানুষেদর 
মেধ.। িবে_ষণGট পিরেবশগত ন.ােয়র উেHগ]িলর মূল.ায়ন করেব এবং \য অoল]িলেত পিরেবশগত 
ন.ায় সংTাJ উেHগ]িল সবেচেয় তীp, \সখােন উপলভ. পিরেবশগত তথ., িবদ.মান অবকাঠােমা, 
উদ্ধতৃ অিভেযাগ ও লtন]িল, এবং জলবায়ু পিরবত;েনর অনুমান]িল এর মেধ. অJভu ;g থাকেব। 
 
আমরা িরেপাটEFটেত পিরেবশগত ন)ায় সংIা1 Jয উেMগ2িল অধ)য়ন করব:  

• পানীয় জেলর মান 
• দিূষত বা অবনিমত জলাশয়, \যমন নদী বা পুকুেরর vনকট.  
• িনকাশী অবকাঠােমার মান ও ব.বwাপনা 
• kিতকারক উপাদােনর সংxশ ; 
• কGঠন বজ;. ব.বwাপনা, যার মেধ. \বআইিন আবজ;না \ফলা অJভu ;g, তেব এেতই সীিমত নয় 
• উদ.ান ছাড়া অন.ান. সবুজ সzদ, রা{ার গাছ ও Nাকৃিতক অoল]িল সহ 
• উদ.ান, জলাশেয়র স|ুখভাগ, এবং সব ;জনীন সবুজ wােন Nেবশািধকার  
• উদ.ান ও গােছর শািময়ানার রkণােবkণ ও মান 
• ঘেরর িভতেরর হাওয়া ও আবাসেনর মান 



• ঘেরর বাইেরর হাওয়ার মান, যার মেধ. রেয়েছ িনকটবত~ দষূণকারী অবকাঠােমা বা 
কায ;কলাপ]িলর vনকট. 

• আওয়াজ, যার মেধ. িনম ;াণ ও ভাির অবকাঠােমা \থেক আওয়াজ অJভu ;g 
• জিমর ব.বহার সংTাJ সমস.া, যা অন.ান. পিরেবশগত ন.ায় সংTাJ উেHেগ অবদান রাখেত 

পাের 
• যানবাহন, যার মেধ. অJভu ;g আেছ যানবাহেনর পিরমাণ, যানজট ও �ািফক িনরাপYা 
• তাজা খাদ. ও পুG3র সুেযাগ 
• শSgর ব.বহার ও ইউGটিলGটর সা�য়করতা, যার মেধ. শSgর খরেচর \বাঝা এবং শSgর অদkতা 

অJভu ;g 
• �ানSজট ও িবক� পিরবহেনর Nেবশেযাগ.তা 

 
কাজ 2: পিরেবশগত ন)ােয় শহেরর অবদােনর িবেAষণ 
 
লC): পিরেবশগত ন.ায় ও পিরেবশগত অিবচাের অবদান রাখার \kে� িসGটর Nশাসন কীভােব একGট 
ভূিমকা Qহণ করেছ তা \বাঝা ও সনাg করার জন. িসGটর এেজS�]িলর সংি_3 কম ;সূিচ, NSTয়া, 
কায ;কলাপ ও নীিত]িলর পয ;ােলাচনা করা।  
 
িবেAষণFটেত কম Eসূিচ2িলর একFট তািলকা অ1ভS E( থাকেব, যা: 
 

• পিরেবশগত ন.ায় ও ন.ায.তার লk.]িলেক অQসর করেত সাহায. কের এবং \সই 
কম ;সূিচ]িলেক কীভােব পিরক�না ও বা{বায়ন করা হেয়িছল তার একGট বণ ;না; 

• পিরেবশগত ন.ায় সংTাJ উেHেগ অবদান রােখ, এবং কম ;সূিচ]িল কীভােব \সই উেHেগ 
অবদান রােখ তার একটা বণ ;না; 

• \দশ ব.াপী অন.ান. শহর ও \�ট]িলর \থেক পিরেবশগত ন.ায় ও ন.ায.তার লk.]িলেক 
অQসর কের। 

কাজ 3: িসFটর এেজVW2িলর Mারা সব Eজনীন অংশYহণ এবং পিরেবশগত িসZা1 Yহেণ 
অংশYহেণর পয Eােলাচনা করা 
 
লC): যুg করার NSTয়া]িলর উ�িত করার জন. \সরা অনুশীলন এবং পিরেবশগত ন.ােয়র 
মূলনীিত]িলেক আরও ভালভােব একীভূত করার উপায়]িল সনাg করার জন., পিরেবশগত িসcাJ 
Qহেণ িসGট িনউ ইয়ক;বাসীেদর সে� \কমন আচরণ কের এবং কীভােব জিড়ত কের তা িবে_ষণ করা, 
িবেশষত পিরেবশগত সুিবধা]িলর বmেনর ওপের। 
 
পয EােলাচনাFটর ফলাফেল অ1ভS E( থাকেব:  
 

• পিরেবশগত ন.ােয়র মূলনীিত]িলেক একীভূত করা এবং পিরেবশগত ন.ােয়র অoল]িলেত 
মানুেষর কােছ \পৗ�ছােনা এবং তােদর অংশQহেণর উ�িত করার জন. িবদ.মান কম ;সূিচ ও নীিতর 
জন. সুপািরশ]িল; 

• িসGটর এেজS�]িলেক পিরেবশগত িসcাJ Qহেণর \kে� িনেদ;শনা \দওয়ার জন., পিরেবশগত 
িসcাJ Qহেণ অথ ;পূণ ; অংশQহেণর মূলনীিত ও মূল.েবাধ]িল; 



• তােদর পিরেবশগত িসcাJ Qহেণর NSTয়ােত পরামশ ; করার জন. িসGট এেজS�]িলর অথ ;পূণ ; 
অংশQহেণর উদাহরণ]িল Nদশ ;নকারী একGট টuলিকট। 

সব 4জনীন ম6ব) 
 
আমরা আপনার মJব. Vনেত চাই। িনউ ইয়ক;বাসীেদর বা{ব জীবেন স|ুখীন হওয়া সমস.া]িলর 
িভিYেত NYC সকেলর জন. পিরেবশগত ন.ায় িরেপাট;Gট NZত করা হয়, মJব.]িল তা সুিনSjত করেত 
সাহায. করেব, তাই অবশ.ই আপনার মতামত ব.g ক�ন! 
 
�াw. ও িনরাপYা সংTাJ \য উেHগ]িলর জন. িসGটর পk \থেক তাৎkিণক মেনােযাগ Nেয়াজন হয়, 
\স]িলর জন. অনুQহ কের 3-1-1 এ কল ক�ন অথবা অনলাইন অনুেরাধ জমা িদন। 
 
একGট মJব. জমা \দওয়ার জন., অনুQহ কের িনেচর ফম ;Gট ভ�ন। আপিন আপনার মJব.]িল 
EJ@climate.nyc.gov এ ইেমল করেতও পােরন, অথবা 212-788-4144 এ আমােদর জন. একGট 
ভেয়স \মেসজ রাখুন। মJব.]িল অবশ.ই 31 আগ�, 2021 এর মেধ. গহৃীত হেত হেব। 
 
মJব.]িল তেথ.র �াধীনতা আইন (Freedom of Information Law) এর অধীেন Nকাশেযাগ. হেব এবং 
পিরেবশগত ন.ায় উপেদ3া পিরষদ বা \ময়েরর অিফস Hারা অhাতপিরচয়ভােব Nকাশ করা হেত পাের। 
মJব.]িলর Nকাশনা \ময়েরর অিফস, পিরেবশগত ন.ায় উপেদ3া পিরষদ বা িনউ ইয়ক; শহর কতৃ ;ক 
সমথ ;েনর পিরচায়ক নয়। 
 

*Nেয়াজনীয় \k�]িলেক িনেদ;শ কের 
 
আপিন Jকান বেরায় বাস কেরন?*  

 
• Bronx 
• Brooklyn 
• Manhattan 
• Staten Island 
• Queens 

 
আপিন Jকান পাড়ায় বাস কেরন?*   
Bronx- 1 Melrose, Mott Haven, Port Morris 
Bronx- 2 Hunts Point, Longwood 
Bronx- 3 Morrisania, Melrose, Crotona Park East 
Bronx- 4 Highbridge, West Concourse, Concourse Village 
Bronx- 5 University Heights, Fordham, Mount Hope 
Bronx- 6 Belmont, East Tremont, Bathgate 
Bronx- 7 Bedford Park, Kingsbridge Heights, Norwood 
Bronx- 8 Riverdale, Kingsbridge, Marble Hill 
Bronx- 9 West Farms, Parkchester, Unionport 
Bronx- 9 Soundview, Castle Hill, Clason Point 



Bronx- 10 City Island, Pelham Bay, Co-op City 
Bronx- 10 Schuylerville, Throgs Neck, Edgewater Park 
Bronx- 11 Morris Park, Pelham Parkway, Van Nest 
Bronx- 11 Bronxdale, Allerton, Pelham Gardens 
Bronx- 12 Eastchester, Edenwald, Baychester 
Bronx- 12 Williamsbridge, Wakefield, Woodlawn 
Brooklyn- 1 Greenpoint, Williamsburg 
Brooklyn- 2 Brooklyn Heights, Cobble Hill 
Brooklyn- 2 Downtown Brooklyn, DUMBO, Boerum Hill 
Brooklyn- 2 Fort Greene, Clinton Hill 
Brooklyn- 3 Bedford-Stuyvesant 
Brooklyn- 4 Bushwick 
Brooklyn- 5 East New York, Cypress Hills 
Brooklyn- 6 Carroll Gardens, Red Hook 
Brooklyn- 6 Gowanus, Park Slope 
Brooklyn- 7 Sunset Park, Windsor Terrace 
Brooklyn- 8 Crown Heights, Prospect Heights 
Brooklyn- 9 Prospect Lefferts Gardens 
Brooklyn- 10 Bay Ridge, Dyker Heights 
Brooklyn- 11 Bensonhurst, Bath Beach 
Brooklyn- 12 Borough Park, Kensington, Ocean Parkway 
Brooklyn- 13 Coney Island, Brighton Beach, Gravesend 
Brooklyn- 14 Flatbush, Midwood 
Brooklyn- 15 Sheepshead Bay, Gerritsen Beach 
Brooklyn- 16 Brownsville, Ocean Hill 
Brooklyn- 17 East Flatbush 
Brooklyn- 18 Canarsie, Flatlands, Mill Basin 
Manhattan- 1 Lower Manhattan, Battery Park City 
Manhattan- 2 Greenwich Village, West Village, SoHo 
Manhattan- 3 Lower East Side, East Village, Chinatown 
Manhattan- 4 Chelsea, Clinton, Hudson Yards 
Manhattan- 5 Midtown, Flat Iron, Union Square 
Manhattan- 6 Stuyvesant Town, Turtle Bay, Kips Bay 
Manhattan- 7 Upper West Side, Lincoln Square 
Manhattan- 8 Upper East Side, Roosevelt Island 
Manhattan- 9 Morningside Heights, West Harlem 
Manhattan- 9 Manhattanville, Hamilton Heights 
Manhattan- 10 Central Harlem 
Manhattan- 11 East Harlem 



Manhattan- 12 Washington Heights, Inwood 
Queens- 1 Astoria, Steinway 
Queens- 1 Queensbridge, Ravenswood, Long Island City 
Queens- 2 Hunters Point, Sunnyside, Woodside 
Queens- 3 Jackson Heights, East Elmhurst 
Queens- 4 Elmhurst, Corona 
Queens- 5 Ridgewood, Glendale 
Queens- 5 Maspeth, Middle Village 
Queens- 6 Forest Hills, Rego Park 
Queens- 7 College Point, Whitestone, Bay Terrace 
Queens- 7 Flushing, Murray Hill, Queensboro Hill 
Queens- 8 Fresh Meadows, Briarwood, Hillcrest 
Queens- 9 Woodhaven, Richmond Hill, Kew Gardens 
Queens- 10 Ozone Park, Howard Beach 
Queens- 11 Bayside, Douglaston, Little Neck 
Queens- 12 Jamaica, St. Albans, Hollis 
Queens- 13 Laurelton, Rosedale, Brookville 
Queens- 13 Queens Village, Bellerose, Floral Park 
Queens- 14 The Rockaways, Broad Channel 
Staten Island- 1 Mariner's Harbor, Port Richmond, Westerleigh 
Staten Island- 1 St. George, Stapleton, New Brighton 
Staten Island- 2 New Springville, Bloomfield, Todt Hill 
Staten Island- 2 New Dorp, South Beach 
Staten Island- 3 Tottenville, Woodrow, Great Kills 
 
আপিন িক একFট পিরেবশগত ন)ায় অ_েল বাস কেরন?*  
আপিন \কানও পিরেবশগত ন.ায় অoেল বাস কেরন িকনা তা \দখেত মানিচ�Gট \দখুন। আমরা 
আপনার Gঠকানা সংরkণ করব না।  

• হ.া ,ঁ  
• না,  
• অিনSjত/Nকাশ করেত চাই না 

 
ব)াি`র কাজ 1 এ abািবত পিরেবশগত ন)ায় সংIা1 উেMগ2িল িক আপনার অYািধকার ও 
জীবনযাপেনর অিভcতা2িলর aিতিনিধd কের?*  

• হ.া ঁ
• না 
• অনুQহ কের ব.াখ.া ক�ন: _____ 

 
আমরা িক Jকানও 2eতর পিরেবশগত ন)ায় সংIা1 িবষয়েক বাদ িদেয়িছ? 

• হ.া ঁ



• না 
• অনুQহ কের ব.াখ.া ক�ন: _____ 

 
এমন Jকােনা পিরেবশগত কম Eসূিচ বা কায Eকলাপ আেছ িক যা আপনার পাড়া বা আপনার 
সgদােয় জীবেনর মানেক উhত কেরেছ? 

• হ.া ঁ
• না 
• অনুQহ কের ব.াখ.া ক�ন: _____ 

 
আপিন িক িবiাস কেরন Jয িসFট এেজVW2িল Jকােনা ভােব আপনার পাড়ােত Jনিতবাচক 
পিরেবশগত অবjায় অবদান রােখ? 

• হ.া ঁ
• না 
• অনুQহ কের ব.াখ.া ক�ন: _____ 

 
পিরেবশগত উেMেগর ওপের িসFটর এেজVW2িলর সােথ আপনার পারlিরক VIয়া-
aিতVIয়ােক আপিন কীভােব বণ Eনা করেবন?  
1- ইিতবাচক 
2- \বিশর ভাগ ইিতবাচক 
3- ইিতবাচক না \নিতবাচক \কােনাটাই নয় 
4- \বিশর ভাগ \নিতবাচক 
5- \নিতবাচক 
6- আিম পিরেবশগত িবষয়]িলর ওপের িসGটর এেজS�]িলর সে� \কানও পারxিরক STয়া-NিতSTয়া 
কির িন। 
 

িনউ ইয়কE িসFটেত পিরেবশগত িসZা1 Yহেণ আপনার অংশYহণ করার অিভcতা Jকমন 
িছল?* 

• ইিতবাচক 
• \নিতবাচক 
• অিনSjত/কখনও অংশQহণ কির িন 

 
পিরেবশগত িসZা1 Yহেণ "অথ Eপূণ E অংশYহণ" আপনার কােছ Jকমন Jদখায়? 
 
আপনার জািত/জাতীয়তা কী?*  

o \�তা�  
o িহx.ািনক বা ল.াGটেনা  
o কৃ�া�  
o এশীয়  
o আেমিরকার মূলবাসী  
o অন.ান.: _____  
o Nকাশ করেত চাই না  

 



আপিন সেব Eাq Jকান পয Eােয়র িশCা Jপেয়েছন? 
• হাই �ুেল িকছu  দরূ 
• হাই �ুল িডে�ামা 
• কেলেজ িকছu  দরূ 
• অ.ােসািসেয়ট'স িডিQ 
• ব.ােচলস ; িডQী 
• \�ড �ুল বা সাGট;িফেকশন 
• মা�ার িডQী 
• ড�েরট (যথা PhD, JD) 
• অন. 
• Nকাশ করেত চাই না 

 
আপনার পািরবািরক আয় কত?*  

o $10,000 এর কম  
o $10,000 - $14,999  
o $15,000 - $24,999  
o $25,000 - $34,999  
o $35,000 - $49,999  
o $50,000 - $74,999  
o $75,000 - $99,999  
o $100,000 - $149,000  
o $150,000 বা তার \বশ  
o Nকাশ করেত চাই না  

 
আপনার বয়স কত? 

o 18 এর কম  
o 18-24  
o 25-34  
o 35-44  
o 45-54  
o 55-65  
o 65 এর \বিশ  
o Nকাশ করেত চাই না 

 
আপনার পিরবাের কতজন আেছন? 

o 1  
o 2  
o 3  
o 4  
o 5  
o 6  
o অন.ান.: _____  
o Nকাশ করেত চাই না  



 

আপিন যিদ িসFটর পিরেবশগত ন)ায় কম Eসূিচর সােথ সrিকEত সাgিতক তেথ)র ব)াপাের 
আYহী হন, 
তাহেল অনুYহ কের আপনার ইেমল Fঠকানা িদন।  
 
জমা িদন  
  
 


