
                                                    গভনর্েমn aফ দয্ িডিsk aফ কলিmয়া 
D.C.িডপাটর্ েমn aফ হাuিসং aয্াn কমুয্িনিট 

েডেভলপেমn 

পাড়া-িনভর্ র কাযর্কলাপ 

 

ফয্াk শীট 

পাড়া-িনভর্ র কাযর্কলাপ েpাgাম, আবাসন eবং পাড়া পুন jীবন কাযর্কলােপর জনয্ সmpদায় িভিtক aলাভজনক 
সংsা িলেক sানীয় o েফেডরাল aনুদােনর বয্বsা কের িতনিট কমর্সূচীর মাধয্েম : 1) আবাসন পিরেষবা 2) kুd িশl 
সহায়তা, eবং 3)  েsার েnর বিহভর্ ােগর unিত।  িতনিট কমর্সূচীর পেরখা িনm প:  

আবাসন পিরেষবা: aনুদান-pাপক সংsা িল, িনm o মধয্ম-আয়যুk gাহকবগর্ o eলাকার কথা মাথায় েরেখ সmাবয্ 
গৃহমািলক,  বতর্ মান গৃহমািলক, eবং ভাড়ািটয়ােদর জনয্ কাuেnিলং পিরেষবা eবং pিশkেণর বয্বsা করেব। eেদর 
কাuেnিলং pেচ া  DHCD েpাgাম িলেক  েযমন HPAP, EAHP, NEAHP, NSP, 203K, িস ল ফয্ািমিল 
েরিসেডিnয়াল িরহয্ািবিলেটশন েpাgাম, লীড েসফ oয়ািশংটন, PADD, সুলভ বাসsান iuিনট, iনkুশনারী েজািনং, ফাsর্  
রাiট পারেচজ েpাgাম, eবং HRA ।  aনয্ানয্ িনিদর্  কাuেnিলং পিরেষবার মেধয্ আেছ েফারেkাজার িনবারণ বা 
িমিটেগশন,েkিডট কাuেnিলং, েহাম/বােজট ময্ােনজেমn, গৃহেkতােদর kাব, eবং িরেলােকশন কাuেnিলং।  ভাড়ােটেদর 
তােদর aিধকার o দািয়t সmেn সেচতন করেত পিরেষবার বয্বsা আেছ েযমন সmাবয্ sানচুয্িত, ভাড়া/uেcদ 
কাuেnিলং, aয্াপাটর্ েমn েলােকিটং eবং pচিলত aয্াপাটর্ েমn ময্ােনজেমn।  

আবাসন পিরেষবা pাপকেদর কােছ েথেক eটাo আশা করা হয় েয তাঁরা তাঁেদর িনজ িনজ সmpদােয় খুব ভাল মােকর্ িটং-eর 
বয্বsা করেবন।  eর মেধয্ আেছ DHCD েpাgাম o পিরেষবা  আর েবসরকারী আবাসন pকl o সুিবধাসমূেহর িবষেয় 
তথয্াবলী।  ei pেচ াের aংশ িহসােব সmpদােয়র আবািসক, বয্বসা, sুল, লাiেbরী, চাচর্  eবং eলাকািsত aনয্ সংগঠন o 
pিত ােনর সােথ সাহাযয্pাপক কােজর সmকর্  বজায় রাখেবন। 

kুd িশl সহায়তা: সাহাযয্pাপক সংsা, কলিmয়া িডিsেkর িনm o মধয্িবt eলাকায় aবেহিলত বািণিজয্ক কিরডেরর 
িদেক লkয্ েরেখ kুd o খুচরা বয্বসায়েক কািরগরী সহায়তা, সমথর্ন o pিশkেণর বয্বsা করেব।   ei েpাgাম বয্বসােয় 
েকানরকম aনুদান, েলান বা pতয্k সাবিসিডর বয্বsা কেরনা। সাহাযয্pাপক সংsা বতর্ মােন েয সিnিহত eলাকা িলেত 
কাজ করেছ েস িল হল: aয্ানেকািsয়া, কংেgস হাiটস, কলিmয়া হাiটস, aয্াডামস মগর্য্ান, মাun েpজাn, জিজর্ য়া 
aয্ােভনযু্, েপটoয়াথর্, েরাড আiলয্াn aয্ােভনযু্, NE, eবং ডীনuড/মাশর্াল হাiটস। সাহাযয্pাপক সংsা বয্বসায় আকষর্ণ 
o aবsােনo যুk থাকেব। সহায়তার মেধয্ থাকb মাiেkা েলান পয্ােকিজং, িবজেনস pয্ািনং, uেদয্াগকারীেদর pিশkণ, 
eক-eক িভিtক বয্বসািয়ক pিশkণ সহায়তা, টয্াk িpপােরশেন সহায়তা, aয্াকাuিnং সহায়তা বা আiিন সহায়তা।  
সাহাযয্pাপক সংsা সমি বd বয্বসায় সহায়তা কযর্কলােপরo বয্বsয্া করেব, েযমন বয্বসািয়ক সহেযািগতার গঠন, 
িবজেনস কিরডর েpােমাশন, গণ মােকর্ িটং, ভলযু্ম িডসকাun eেফাটর্ , eবং কােলিkভ েsস  

ময্ােনজেমn। eiসব সংsা িলর মাধয্েম  DHCD-o eiসব eলাকায় সিnিহত েkt পুন jীবন pেচ ার সােথ ঘিন ভােব 
যুk, যার মেধয্ আেছ pধান বািণিজয্ক pকেlর পিরকlনা eবং আnঃeেজnী বয্বসায় unয়ন সমnয়। 

েsার েnর বিহভর্ ােগর unয়ন: সাহাযয্pাপক সংsা েsার েnর unয়ন pকেlর unিতসাধন করেব যার মেধয্ 
আেছ িডিsেkর CDBG-েযাগয্ কিরডের সিnবd বািণিজয্ক সmিtসমূহ।  eiসব pকl, বয্িkগত গৃেহর বিহভর্ ােগর 
দৃশয্তা o কাযর্কািরতার unিতসাধন কের eবং eকi eলাকায় o পা র্বতর্ী বািণিজয্ক িডিsk িলর বািণিজয্ক সmিtেত  
নতুন েবসরকারী িবিনেয়াগেক ujীিবত কের। সাহাযয্pাপক সংsা, িনবর্ািচত বািণিজয্ক কিরডের বয্িkগত 
বয্বসায় িলর কােছ েpােজk িল িবপণন করেব। eক eকক েজনােরল কnাkেরর মাধয্েম eরা েpােজk িডজাiেনর 
সমnয় eবং  

িনমর্াণকাযর্o করেব। বতর্ মান বিহভর্ াগ unয়ন েpােজk িল িনmিলিখত কমািশর্য়াল কিরডের aথবা সিnিহত eলাকায় 
aবিsত:  1)জিজর্ য়া aয্ােভনযু্, 2)কয্ািপটল িহল/eiচ sীট/শ eবং  3) মািটর্ ন লুথার িকং, জুিনয়র aয্ােভনযু্/ ড েহাপ 
েরাড,SE ।  বয্িkগত েsার n unয়ন aনুদান ময্ািচং-gয্াn িভিtেত বািণিজয্ক কিরডের বয্বসা বা সmিt মািলকেদর 
েদoয়া হয়। বিহভর্ াগ িডজাiেনর সহায়তার মেধয্ আেছ: সাধারণ েমরামিত o রkণােবkণ; eবং দরজা, জানালা, 
সাiনেবাডর্ , েsার n িসেsম, ছাuিন o লাiট বসােনা বা পালটােনা।  

  



 সাধারণতঃ "আেগ-eেল-আেগ-হেব" িভিtেত আেবদনপt েনoয়া হয়।  aিতিরk সহায়তার জনয্ িনmিলিখত েযেকান সmpদায়-িভিtক 

সংsার সােথ েযাগােযাগ ক ন: 

kুd িশl সহায়তা 
 

aয্ানােকািsয়া iকনিমক েডেভলপেমn কেপর্ােরশন 202-889-5100 
ARCH েডেভলপেমn কেপর্ােরশন 202-365-5586 
কংেgস হাiটস ে িনং aয্াn েডেভলপেমn েসnার 202-563-5201 
DC েচmার aফ কমাসর্ ফাuেnশন 202-638-7336 
েডেভলপেমn কেপর্ােরশন aফ কলিmয়া হাiটস 202-483-4982 
 eমির বীকন aফ লাiট iনক. 202-829-5732 
েgটার oয়ািশংটন িহsািনক েচmার aফ কমাসর্ 202-728-0352 
লয্ািটেনা iকনিমক েডেভলপেমn কেপর্ােরশন 202-540-7408 
oয়ািশংটন eিরয়া কিমuিনিট iনেভsেমn ফাn 202-529-5505 
DC ফয্াশন ফাuেnশন 202-355-3929 

 

আবাসন পিরেষবা 
েসnাল আেমিরকা িরেসাসর্ েসnার 202-328-9799 
হাuিসং কাuেnিলং সািভর্ েসস, iনক. 202-667-7006 
লয্ািটেনা iকনিমক েডেভলপেমn কেপর্ােরশন 202-540-7408 
িলিডয়া'জ হাuস iনক. 202-373-1050 
মাnা, iনক. 202-832-1495 
মাশর্াল হাiটস কিমuিনিট েডেভলপেমn aগর্ানাiেজশন 202-396-1200 
iuিনভািসর্িট িলগয্াল সািভর্ েসজ, iনক. 202-547-4747 
AARP িলগয্াল িkিনক ফর elারিল 202-434-2171 

 

বিহভর্ াগ unয়ন 
বয্ারাক েরা েমiনsীটস, iনক. 202-544-3188 
aয্ানােকািsয়া iকনিমক েডেভলপেমn কেপর্ােরশন 202-889-5100 
ARCH েডেভলপেমn কেপর্ােরশন 202-365-5586 
কংেgস হাiটস ে িনং aয্াn েডেভলপেমn েসnার 202-563-5201 
েডেভলপেমn কেপর্ােরশন aফ কলিmয়া হাiটস 202-483-4986 
 eমির বীকন aফ লাiট iনক. 202-829-5732 
ডীনuড হাiটস েমiন sীটস, iনক. 202-621-2288 

D.C. িহuময্ান রাiটস aয্াk 1977, সংেশািধত, D.C. Official Code, Section 2-1401.01 et sea.aনযুায়ী, (Act) দয্ 
িডিsk aফ কলিmয়া pতয্k বা পেরাkভােব ৈবষময্ কেরনা: জািত, বণর্, ধমর্, জাতীয়তা, িল ,বয়স, ৈববািহক িsিত, 
বয্িkগত uপsাপনা, েযৗন ৈবিচtয্, পািরবািরক িsিত,পািরবািরক দািয়t, িশkার sান, রাজৈনিতক েযাগােযাগ, 
akমতা,েরাজগােরর uৎস, aথবাবসবাস বা বয্বসােয়র sান। 

িডপাটর্ েমn aফ হাuিসং aয্াn কমুয্িনিট েডেভলপেমn 

মাiেকল েকিল,িডেরkর 

1800 Martin Luther King Jr., Ave, SE  Washington, DC 20032 
(202) 442-7200 www.dhcd.dc.gov 
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Vincent C. Gray, Mayor 


