
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভূমি ব্যব্হার সংক্রান্ত নীমিিালা মিমিক্ট-২৬ এর জনয 
(Land Use Principles for District 26) 

 

 

ভূমিকা 
 

লং আইলযান্ড সিটি, এস্টাসিযা, িাসিিাইড, এবং উডিাইস্ড দ্রুত িগিাযি হস্ে। সিন্তু, 

সিউ ইযস্িে এমি কিাি বযবস্থা িাই কে সিউ ইযিে বািীিা তাস্েি মতামত সেস্ত পাস্ি 

কডস্েলাপাস্িি (developer) সিম োণ িাজ শুরু িিাি আস্গ। সডসিক্ট ২৬ এি এলািায 

সিেু সিেু জাযগা কিস্জাসিং হস্ে - তাি মাস্ি, কিস্জাসিং এলািাগুলস্ত লাক্সাসি 

এপািেস্মন্ট (luxury apartment) ততিী িিা হস্ব। এটা এই এলাকা বাসীদের ওপর 

নেতিবাচক প্রভাব নেলদব, িািণ ৯০% এপািস্মন্টগুস্লা মাস্িেি কিস্ি (market rate) 

বািাস্িা হস্যস্ে ২০২০কত। সডসিক্ট-২৬ এি এই িব এলািায এস্ াডেএবল (affordable) 

এপািেস্মন্ট িাই।  

 

িব অসেবািীিা(immigrant), িাস্লা, লযাটিস্িা, এবং শ্রসমি জজসব কলািজিিা চস্ল োস্ে 

এই এলািাগুস্লা কেস্ি, িরুি এখাস্িি কিন্ট অস্িি কবস্ি োস্ে। ৩৭% সডসিস্ক্ট-২৬ 

োডাটিযা তাস্েি ৩০% কবতি োডায খিচ িস্ি; ২২% োডাটিযািা হল কিন্ট-

বাস্ডেিড(rent burdened). তাি মাস্ি, তািা তাস্েি কবতস্িি ৫০% োগ ঘি োডায খিচ 

িস্ি. সডসিক্ট-২৬এি ৬০% োডাটিযািা অতযন্ত কিন্ট- বাস্ডেিড - তাস্েি কবতস্িি 

অস্ধ েস্িি কবসি বাসডি োডায চস্ল োস্ে।1 

 

সিউ ইযস্িে েূসম বযবহাি (Land Use) সবসধ সবধাি োডাটিযা, শ্রসমি জজসব কলািজি, 

গিীব ইসমগ্র্যান্ট, িাস্লা, এবং লাসতস্িাস্েড মতামত অন্তেুেক্ত িস্ি িা। জসমি মাসলি 

এবং বযাঙ্ক িব সিদ্ধান্ত কিয। এলািা বািীস্েি প্রস্তাব কমস্ি সিস্ত হয অেবা িমূ্পণ েরূস্প 

প্রতযাখযাি িিস্ত হয।  

 

                                                 
1 American Community Survey 2014-2019, QN01 Astoria-Queensbridge (CD1 Equivalent) + QN02 

Long Island City-Sunnyside-Woodside (CD2 Approximation). Population FactFinder from NYC 

Planning. Accessed 7 Jul 2022. 
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আমাস্েি িাউজিল কমম্বাি জসুল ওস্িি (Julie Won) অস ি এই এলািা বািীস্েি উস্েগ 

িমাধাি িিাি জস্িয পসিিল্পিা সিস্যস্ে। 

 

আমাস্েি অস ি সডসিক্ট-২৬ এি বািীস্েি ইো এবং িামিা উপস্থাপি িিস্ব েখি 

কিাস্িা কডস্েলপাি এই এলািা সিম োণ (construction ) িিস্ত আিস্ব।  

 

সিউ ইযস্িে েূসম বযবহাি পদ্ধসত (Land Use) সডসিক্ট ২৬ এি জিয 

িসমউসিটি এিস্গজস্মন্ট ক্রযক্ষমতা িমুযসিটি ইিস্েটস্মন্ট 

● এস্প্রাোল (approval) 

হওযাি আস্গ, 

িমুযসিটিি মতামত 

অন্তেুেক্ত িিস্ত হস্ব।  

● োষাি অযাস্ক্সি 

(interpretation) 

প্রজক্রযাি িমস্ত 

পে োস্য োিা  

প্রস্যাজি।  

● িতুি কডস্েলপস্মন্ট 

অবিযই বাসণজজযি 

োডাস্িস্েি 

(commercial 

tenants) জিয 

স্থািান্তি (relocation) 

িাহােয িিস্ব।  

● িতুি কডস্েলপস্মন্ট 

(development) 

িসমউসিটিস্ি 

কিসতবাচি প্রোব 

িম্পস্িে অবসহত 

িিস্ব। 

● িব প্রস্তাব 

িাটিেস স্িিস্িি 

আস্গ MIH Option-1 

োডাও আস্িা িাশ্রযী 

(affordable) 

এপািেস্মন্ট কববস্থা 

িিস্ব । 

● কডস্েস্লাপস্মন্টি 

(Developments) 

োডাস্িস্েি স্থািচুযত 

িিস্ব িা । 

● বাসণজজযি োডা 

(commercial rent) 

িাশ্রযী হওযা উসচত 

এবং বাসণজজযি 

স্থািগুসলস্ত কোি 

স্থািীয বযবিা োিা 

উসচত। 

 

● সবসিস্যাগিািী িমাস্জ 

িমািোস্ব সবসিস্যাগ 

িিস্ব।   

● িতুি প্রিল্প 

পসিস্বিবান্ধব হস্ত 

হস্ব। 

● সিস্জাসিং এবং M 

Zoning প্রজক্রযা 

মযািু যািচাসিং স্কযাি 

 ুস্িজ িাশ্রযী হস্ব।   

িতুি বড মাস্পি উন্নযস্ি ইউসিযি শ্রসমি বযবহাি িিস্ব - ো মািিম্পন্ন সিম োণ, 

পসিবাি টিসিস্য িাখাি স্থািীয চািসি এবং স্থািীয বাসিন্দাস্েি জিয সিক্ষািসবি ও 

প্রসিক্ষস্ণি িুস্োগ সিজিত িস্ি। 
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িমুযসিটি এিস্গজস্মন্ট  
এস্প্রাোল (approval) হওযাি আস্গ, িমুযসিটিি মতামত অন্তেুেক্ত িিস্ত হস্ব।  

● িতুি প্রিস্ল্পি িিিা প্রজক্রযাি িাস্ে, স্থািীয বাসিন্দা, স্থািীয বযবিা এবং স্থািীয 

িংস্থাগুসলস্ি জসডত িিস্ত হস্ব।   

● কডস্েলপািি প্রস্জক্ট বাস্তবাযি িিাি িময স্থািীয িংস্থাগুস্লাি িাস্ে পিামি ে 

িিস্ব। স্থািীয িংস্থা কেমি: CAAAV, ANHD, Woodside on the Move, Astoria 

Tenant Association, Western Queens Community Land Trust, 

Ravenswood Land Trust, Justice 4 All Coalition, Hope Astoria, 

Cosmopolitan Houses Tenants Union, Dutch Kills Civic Association, Court 

Square Civic Association, Hunters Point Civic, LIC Coalition। 

● জাসতগত  ইিুযইটি (racial equity ) সিস্পািেটি িাটিেস স্িিস্িি ১৫ সেি পস্ি 

িমুযসিটি কবাডে এবং স্থািীয িংস্থাগুসলস্ত সবতিণ িিস্ব। 

● িাটিেস স্িিস্িি িময পসিস্বিগত প্রোব সববসৃত িমুযসিটি কবাডে এবং স্থািীয 

িংস্থাগুসলস্ত সবতিণ িিস্ব । 

োষাি অযাস্ক্সি (interpretation) প্রজক্রযাি িমস্ত পে োস্য োিা  প্রস্যাজি।  

● িমুযসিটিি িাস্ে কোগাস্োগ িিাি িময কডস্েলপাি কবাধগময োষায িব সিেু 

বযাখযা  িিস্ব।    

● সডসিক্ট ২৬-এি ৫টি িবস্চস্য কবসি বযবহৃত োষা কডস্েলপাি বযবহাি িিস্ব৷  

● গুগল ট্রািস্লি (Google Translate) কববহাি িিস্ব িা!  

 

িতুি কডস্েলপস্মন্ট অবিযই বাসণজজযি োডাস্িস্েি (commercial tenants) স্থািান্তি 

(relocation) িাহােয িিস্ব।  

● কডস্েলাপাি স্থািীয বযবিাস্ি আসে েি িহাযতা প্রোি িিস্ব। 

 

কডস্েলাপাি িতুি কডস্েলপস্মস্ন্টি (development) কিসতবাচি প্রোব িম্পস্িে 

অবসহত িিস্ব। 

 এবং স্থািীয বাসিন্দাস্েি ও স্থািীয বযবিাযীস্েি, কডস্েলাপাি িমযমত 

িিট্রািিস্িি খবি সেস্ব ।  



 

 

 

 4 

ক্রযক্ষমতা (Affordability)  
িব প্রস্তাব িাটিেস স্িিস্িি আস্গ MIH Option-1 োডাও আস্িা িাশ্রযী (affordable) 

এপািেস্মস্ন্টি বযবস্থা োিস্ত হস্ব  

● িতুি উন্নযিগুসল MIH Option-1 োিা প্রস্যাজিীযতাি কচস্য গেীি িাস্ধযি মস্ধয 

আিও কবসি আয-িীমাবদ্ধ ইউসিি িিবিাহ িিস্ব। 

● সিউ ইযিে সিটিি জিয এসিযা সমসডযাি ইিিাম (AMI) সডসিক্ট-২৬ এি 

বাসিন্দাস্েি প্রিৃত আয প্রসত সলত িস্ি িা। তোিসেত "িাশ্রযী মূস্লযি" 

ইউসিিগুসল সডসিক্ট-২৬ এি এলািা বািীস্েি  কবসিিোগ প্রসতস্বিীস্েি জিয 

খুব বযযবহুল 2 । 

● িসমউসিটি কবাডে-১ এবং ২ এি ৫৩ % বাসিন্দা োিা $75,000 এি িম আয িস্ি 

তাস্েি জিয োডা িাশ্রযী হওযা উসচত । এবং সডসিক্ট-২৬এি ২৫ % পসিবাি 

$35,000 এি িম আয িস্ি 3।  

 

কডস্েস্লাপস্মন্টি (Developments) োডাস্িস্েি স্থািচুযত িিস্ব িা  

● সিম্ন আস্যি এলািা বািীস্েি িাশ্রযী মূস্লযি হাউজজং ইউসিিগুসল োডা/সিিাি 

অগ্র্াসধিাি কেওযা উসচত। 

● িম আস্যি োডাস্িস্েি জিয এিটি সস্থসতিীল আবািি বযবস্থা ততসি িিস্ত 

কডস্েস্লাপাি HPD-এি িাস্ে িাজ িিস্ব । 

● কডস্েস্লাপাি বযস্কস্েি জিয আবািস্িি িুস্োগ ততসি িিস্ব।   

● সডসিক্ট-২৬এি স্থািীয পসিবািস্ি ২ বা ৩ কবডরুস্মি অযাপািেস্মস্ন্টি 

অগ্র্াসধিাি কেওযা উসচত।  

 

বাসণজজযি োডা (commercial rent) িাশ্রযী হওযা উসচত এবং বাসণজজযি স্থািগুসলস্ত 

কোি স্থািীয বযবিা োিা উসচত । 

● িতুি কডস্েস্লাপস্মন্ট কোি, স্থািীয বযবিাি জিয আিও িুস্োগ এবং এলািা 

বািীস্েি সিজস্ব বযবিা গস্ড কতালাি িুস্োগ প্রোি িিস্ব।  

● কোি বযবিাি জিয অিুোি প্রোি িিা উসচত েসে তাস্েি স্থািান্তি িিা হয। 

                                                 
2 American Community Survey 2014-2019, QN01 Astoria-Queensbridge (CD1 Equivalent) + QN02 

Long Island City-Sunnyside-Woodside (CD2 Approximation). Population FactFinder from NYC 

Planning. Accessed 7 Jul 2022. 
3 American Community Survey 2014-2019, QN01 Astoria-Queensbridge (CD1 Equivalent) + QN02 

Long Island City-Sunnyside-Woodside (CD2 Approximation). Population FactFinder from NYC 

Planning. Accessed 7 Jul 2022. 
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িমুযসিটি ইিস্েটস্মন্ট  
সবসিস্যাগিািী িমাস্জ িমািোস্ব সবসিস্যাগ িিস্ব।   

● িতুি কডস্েস্লাপস্মন্টস্ি অবিযই জিিাধািস্ণি অবিাঠাস্মা উন্নত িিস্ত হস্ব; 

কেমি উন্নত ADA অযাস্ক্সিস্োগযতা, সু্কল, পািে, িাস্তা, পসিবহি, পয়ঃসিষ্কািি 

এবং িেীি গেীিতাসিণ েয ইতযাসে। 

● িতুি উন্নযস্িি জিয অবিযই আমাস্েি সিটি িাউজিল অস স্িি িাস্ে িাজ 

িিস্ত হস্ব োস্ত িসমউসিটি কেি বা পসিস্ষবাি কক্ষস্ে স্থািীয চাসহো পূিণ হয। 

িতুি প্রিল্প পসিস্বিবান্ধব হস্ত হস্ব । 

● িতুি উন্নযি িাব েি সিিস্পক্ষ হওযা উসচত, সিগ েমি (emission) িমাস্ত হস্ব 

এবং কিস্িওযাবল এিাজজে (solar/wind energy)  বযবহাি িিস্ত হস্ব - জীবাশ্ম 

জ্বালাসি (petrol) িয। 

● ঝস্ডি িময বিযা বযবস্থাপিাি জিয এিটি পসিিল্পিা োিা েিিাি । 

● সিেু এলািায, কজাসিং কিাস্ডি জিয কডস্েলাপািস্েি পাসিেং ততসি িিস্ত হস্ব।  

 

সিস্জাসিং এবং M Zoning প্রজক্রযা মযািু যািচাসিং স্কযাি  ুস্িজ িাশ্রযী হস্ব।   

● স্থািীযস্েি অবিযই উপিৃত হস্ত হস্ব এবং সিস্জাস্িে উৎপােি িাইি কেস্ি 

লােবাি হস্ত হস্ব । 

 

িতুি বড মাস্পি উন্নযস্ি ইউসিযি শ্রসমি বযবহাি িিস্ব - ো মািিম্পন্ন সিম োণ, 

পসিবাি টিসিস্য িাখাি স্থািীয চািসি এবং স্থািীয বাসিন্দাস্েি জিয সিক্ষািসবি ও 

প্রসিক্ষস্ণি িুস্োগ সিজিত িিস্ব। 

● সডসিক্ট-২৬এ অস্িি ইউসিযি িেিয, সিক্ষািসবি এবং প্রসিক্ষণ কিন্দ্র িস্যস্ে। 

িতুি উন্নযি স্থািীয অে েিীসতস্ত িম েিংস্থাি প্রোি িিস্ব। 

● িতুি কডস্েস্লাপস্মন্ট ইউসিযি শ্রসমি বযবহাি িিস্ব এবং Project Labor 

Agreement (PLA) স্বাক্ষি িিস্ব। 

● িতুি কডস্েস্লাপস্মন্ট ৩০% MWBE (minority and women owned 

businesses) টঠিাোি (contractor) এবং ৩০% স্থািীয শ্রম বযবহাি িিস্ব। 

 

 


