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ডেট্রয়েট সিটির গ্ীষ্মকালীন যুব কর্মিংস্ান কর্মিূসি, ডগ্া ডেট্রয়েটি ই়েং 
ট্াযলন্ট-এর জন্ সনবন্ধন এখন শুরু হয়েযে। 
• 8,০০০-এরও অসিক পযের ডয ডকানটিযত েরখাস্ত করার জন্ 

অনুগ্হ কযর www.gdyt.org ডেখুন বা 313-664-5575 
নম্বযর ড�ান করুন।  

• েরখাস্তকারীযক অবশ্ই ডেট্রয়েযটর 14-24 বের ব়েিী বাসিন্া 
হযত হযব।  

• রাি্ম  15 তাসরখ পয্মন্ত েরখাস্ত গ্হণ করা হযব।
• ডেট্রয়েযটর ডয-িকল ব্বিা রাসলক ডেট্রয়েযটর ডকান তরুণ/

তরুণীযক জলুাই এবং আগযটে ে়ে িপ্াযহর জন্ সনয়োগ বা স্পন্সর 
করযত িান, তারা এখাযন ডেযখ ডজযন সনন তা সকভাযব করযত হ়ে।  
www.gdyt.org.

ডগ্া ডেট্রয়েট’ি ই়েং ট্াযলন্ট যুব িরাযজর জন্ িাকুসরর িুযযাগ কযর সেযছে

দষৃ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে! ডেট্রয়চ্ের যুবসমাজ: 
8,০০০ গ্রীষ্মকালরীন কাজ পাওয়া যাচ্ছে

টাইর�ান বিন, 20, GDYT-
এ� মাধ্যরম কারে� সবিক 
ননবিকিা এিং আব্থিক 
দাব়িত্বরিাধ গর়ে তিালা 
বিরেরে। তস এেন তেনব� 
ত�ারথি কম্্যবনবট করলরে 

প়েরে।

ডেট্রয়েট প্রসরজ-এর রাি্যর, ডয-িকল সশক্ারীথী  ডেট্রয়েযট বিবাি কযর এবং ডয-ডকান ডেট্রয়েট 
হাই সু্ল ডরযক উত্ীণ্ম হ়ে, তারা ে়েটি করু্সনটি কযলযজ এবং 17টি িার-বেযরর ইউসনভারিসিটিযত 
সবনা-টিউশন স�-ডত উচ্চ সশক্া গ্হণ করযত পারযব। এই বের 652 জন ডেট্রয়েট গ্্াজযু়েট 
তাসলকাভুক্ত হয়েযে। এখুসন প্রস্তুসত সনন। 

ডেট্রয়েট প্রসরজ যা যা সেযছে:
• ডেট্রয়েট হাই সু্যলর ডয-ডকান গ্্াজযু়েযটর জন্ সবনা খরযি করু্সনটি কযলজ, তা পাবসলক, 

প্রাইযভট বা িাট্ম ার সু্ল যাই ডহাক না ডকন।
• ডয িকল গ্্াজযু়েট 3.0 গড় ডগ্ে পয়েন্ট এবং নু্নতর ACT ডস্ার 31 বা SAT ডস্ার 

1060 ডপয়েযে, তাযের জন্ িার-বেযরর ইউসনভারিসিটির জন্ টিউশন এবং স�ি। 
• সশক্ারীথী যের প্রসশক্ণ ও িহা়েতা এবং ি�লতা়ে িাহায্ প্রোযনর জন্ ডরন্টযরর ব্বস্া।
আপনার সশক্ারীথী  সক েরখাস্ত কযরযে? আযরা তযর্র জন্ ডেখুন   
www.detroitpromise.com বা ই-ডরইল করুন info@detroitpromise.com.

োলাি র্াক-সি-ডহনসর, 20 ওকল্ান্ড 
করু্সনটি কযলযজ অি়্েনরত ডেট্রয়েট 

ডরঁযনিা হাই সু্যলর গ্্াজযু়েট।

প্ররি্যক োই স্্ল গ্্যাে্র়িটরদ� েন্য বিনা বটউিন ব� করলে
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তে-সংিাদ আপবন ি্যিো� ক�রি পার�ন

DWSD ও়িাটা� বিল পব�রিারধ� স্বিধােনক পন্া �র়িরে
ডেট্রয়েট ও়োটার অ্ান্ড িু়োযরজ সেপাট্ম যরযন্ট আপনার ও়োটার 
সবল পসরযশাযির জন্ দ্রুত এবং িুসবিাজনক পন্া আযে। আপনার 
একাউন্ট অনলাইযন সনবন্ধন করার ির়ে আপসন www.
detroitmi.gov/paymywaterbill-এ আপনার সবল 
পসরযশাি, পাসনর খরযির পসররাণ এবং অযটাযরটিক পসরযশাযির 
ব্বস্া করযত পারযবন, এরনসক পসরযশাযির পন্াও ঠিক সনযত 
পারযবন। আপনার িুসবিাযর্ম, 35টির অসিক DivDat সক়েস্  
আযে ডযগুযলা নগে অর্ম, ব্সক্তগত ডিক বা ডরেসেট কাে্ম  গ্হণ  
কযর। আপসন আপনার কাোকাসে সক়েস্ খুঁযজ ডপযত ডেখুন। 
www.detroitmi.gov/DWSDKiosk. 

ননম্ন-আচ্য়র পনরবারগুচ্লার জন্য ওয়াোর নবল সহায়তা
ও়োটার ডরসিযেনসশ়োল অ্াসিটে্ান্স ডপ্রাগ্ার বা WRAP, হযছে 
ডেট্র়েযটর সনম্ন আয়ের বাসিন্াযের ও়োটার সবযল িাহায্ সহিাযব 
অর্ম পসরযশাযির একটি িহা়েতা পসরকল্পনা। বত্ম রাযন WRAP 
ডেট্র়েযটর 4,490 টি ডযাগ্তািম্পন্ন পসরবারযক তাযের  
বত্ম রান এবং অতীযতর ও়োটার সবল পসরযশাযি িাহায্ করযে।  
আচ্রা তচ্্্যর জন্য 313-386-WRAP-এ ড�ান করুন বা 
www.waynemetro.org/wrap ডদখুন।

এই ট্াক্স রওিুযর নগে অর্ম প্রয়োজন? কর্মরত পসরবার এবং ব্সক্তযের জন্ অরজসিত 
ইনকার ট্াক্স ডরেসেট োবী কযর সনন। আপনার আ়ে, সনভ্ম রশীল িন্তান িংখ্া এবং 
�াইসলং টে্াটাযির উপর সভসত্ কযর আপসন আইআরএি ডরযক বাড়সত $500 ডরযক 
$6,400 পয্মন্ত ড�রত ডপযত পাযরন। তযব এই ডরেসেট লাযভর জন্ আপনাযক ট্াক্স 
সরটাণ্ম জরা সেযত হযব। 
সিটিযত ৩০টি জা়েগাযত সবনারূযল্ ট্াক্স িংরোন্ত িাহায্ পাও়ো যা়ে। বিস্তাবিত জতানতাি 
জন্য দেখুন www.claimyourrefund.com িতা দ�তান কিুন 211.
আপসন সক জাযনন? EITC –এর ডিৌজযন্ 85,000-এর অসিক ডেট্রয়েটবািী 
2018িযন প্রা়ে $300 সরসল়েন পসররাণ ট্াক্স ড�রত োবী কযরযে।

আপনার অরজজিত ইনকাম ে্যাক্স 
ডরেনেে দাবরী কচ্র ননন 

তক তক তোগ্যিা সম্পন্ন?

None
1
2
3 or more

ডযাগ্যতা সম্পন্ন 
সন্াচ্নর সংখ্যা

আংনিক 
অব্যাহনতর জন্য 
সচ্ব্ষাচ্চ আয়

আংনিক 
ডরেনেচ্ের 
সচ্ব্ষাচ্চ পনরমাণ

পূণ্ষ অব্যাহনতর 
জন্য সচ্ব্ষাচ্চ  
আয়

$15,270
$40,320
$45,802
$49,194

$20,950
$46,010
$51,492
$54,884

$519
$3,461
$5,716
$6,431

মট�বসবট ম্যাচ নি্ন 
নি্ন ি্যিসা চাল্ 
ক�রে 
যারা ডেট্রয়ে্যট নতুন ব্বিা শুরু বা 
ব্বিার সবকাযশর সিন্তা ভাবনা করযে, 
তারা রটর সিটি র্াযির রাি্যর 
িাহায্ ডপযত পাযর। ডয িকল উযে্াক্তা 
ডেট্রয়েযট ব্বিা গযড় তুলযত িাযছে এই 
কর্মিূসি তাযেরযক সবে্রান ডটোরফ্রযন্টর 
রাসলকযের িাযর ডজাড় ডবঁযি ডে়ে: ঋণ, 
রঞ্সুর এবং কাসরগসর িহা়েতার ব্বস্া 
কযর ডে়ে। মতার চ্ে ি 1 ততাবিখ দেরক  
পিিতত্ী  িতাউরডেি মঞ্বুিি জন্য েিখতাস্ 
গ্রহণ কিতা শুিু হরি এিং এবরিরেি 1 
ততাবিরখ জমতা বেরত হরি। মঞ্বুিি বিদ্তান্ত 
জরুনি 30 ততাবিরখি মর্্য জতানতান  
হরি। আরিতা তরে্যি জন্য 844-338-
4626 নম্বরি দ�তান কিুন অেিতা  
www.motorcitymatch.com 
দেখুন।
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দে দকতান িময় DIVDAT বকয়স্ক িতা অ্যতাপ 
ি্যিহতাি করি অগ্র্ম অেচে পবির�তা্ কিুন। 
আপসন কতটুকু জরা ডরযখযেন এবং কত 
বযক়ো আযে, ডেযখ সনন। আপসন যতটুকু 

জরা কযরযেন তা আপনার ব্াযলযন্সর িাযর 
িরন্ব়ে করা হযব এবং ডিযক্যরে আপনাযক 
তা জানান হযব। তারপরও আপসন ট্াক্স 

সবল ডপযত রাকযবন। বাড়তি ক�ান কেমেমটের প্রম়াজন 
হমে আেনাম� সি�্ক  �রা হমব।

ইরপ্রুভ ডেট্রয়েট অ্াযপর কারযণ এখন 
এলাকার রাস্তার ভাঙা বাসত ডরযক শুরু কযর 
িড়যক গযত্ম র রত িরি্া জানান খুবই িহজ 
হয়ে ডগযে। এই অ্াযপর রাি্যর িরি্ার সিরে 
আপযলাে করা যা়ে, ঠিকানা জানান যা়্ে  
এবং িরি্ার িরািান করার িব্মযশষ তর্ 
জানা যা়ে। অ্াপ ডটোর বা গুগল ডলে ডরযক 
ইরপ্রুভ ডেট্রয়েট অ্াপ োউনযলাে কযর  
সনন। িরি্াগুযলা অনলাইযনও  
www.detroitmi.gov/How-Do-I/Mobile-
Apps/ImproveDetroit -এ জতানতান দেরত পতারি।

এখাযন শীযতর ির়ে ডেট্রয়েযটর সকেু সকেু বাসিন্াযের 
সহটিং সবযলর জন্ িাহায্ প্রয়োজন হযত পাযর। সহট অ্ান্ড 
ও়োর্মর �ান্ড, ডযটি THAW সহিাযব পসরসিসত, সহযটর 
সবল পসরযশাযি অিুসবিাগ্স্ত ডযাগ্তািম্পন্ন সনম্ন আয়ের 
পসরবাযরর জন্ িাহায্ সেয়ে রাযক। আরিতা তরে্যি জন্য 
দেখুন www.thawfund.org অেিতা 1-800-866-
8429 নম্বরি দ�তান কিুন।

ইমপ্ুভ ডেট্রচ্য়ে অ্যাপ
বসবট েরল� সার্ সংরোগ

বেবটং বিরল� 
েন্য সাোে্য

*তরেবরট কাররথি� স্্যান্ারথি ব� প্ররোে্য েরি পার�।

আপনতাি 2020 িরনি দরিতাপতার্চে  ট্যতাক্স পুরিতাটতা একিতারি জমতা নতা বেরয় আরে ভতারেই রিবতমতারি একটু একটু করি পবির�তা্ কিুন।
• ডয-িকল বাসড় রাসলযকর ট্াক্স তাযের রট্ম যগযজর রাি্যর পসরযশাি করা হ়ে না, তারাই অংশগ্হণ করযত পারযব।
• নার ডলখাযনার জন্ ডকান স� ডনই।
• প্রসতবার কতটুকু এবং কখন পসরযশাি করযবন ডি সিদ্ান্ত আপসনই গ্হণ করযবন।

DivDat বকয়রস্ক পতাওয়তা েতায়, অেিতা 
অ্যতাপ ডতাউনরেতাড করি বনন।

আপনার 2019 িযনর ডপ্রাপাটি্ম  ট্াক্স সবল 
ডেখুন এবং 12 রাি িযর কত কযর অগ্ীর 

পসরযশাি করযবন ডেযখ সনন।

আপনতাি রিেম টতাকতা জমতা বেন। 
িুপাসরশকৃত রাসিক অর্ম জরা সেন, অরবা 
আপনার পেযন্র ডয ডকান পসররাণ নগে, 
ডিক বা ডরেসেট কাযে্ম * জরা সেন। আপসন 

রসশে পাযবন এবং আপনার ডপযরযন্ট সনসচিত 
কযর ইযলকট্রসনক বাত্ম া পাযবন।
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তনিা�হুরর� উন্ন়িন

এই বিযন্ত Gratiot-7 রাইল পসরকল্পনািীন এলাকার উন্ন়েযনর 
পসরকল্পনা শুরু হযব। 8 রাইল, Kelly, Houston-Whittier এবং 
Schoenherr দ্ারা পসরযবষ্টিত িসন্নসহত অঞ্চলগুযলা এই পসরকল্পনার 
অন্তভু্মক্ত। এই পসরকল্পনার রূল েষৃ্টি হযব একক-পাসরবাসরক এলাকা, 
বহু-পসরবার আবািন ব্বস্া, এবং সরযটইল িুযযাগ-িুসবিা, ডিইিাযর 
পাক্ম , গ্ীণওয়ে এবং রাস্তার উন্নসতও এর অন্তভু্মক্ত রাকযব।
আপনতারেি মততামত আমতারেি রিরয়তাজন
বাসিন্ারা সকভাযব জসড়ত হযত পাযরন ডি-সবষয়ে প্রযনের উত্র ডেও়োর 
জন্ শহযরর লে্াসনং অ্ান্ড ডেভলপযরন্ট সেপাট্ম যরন্ট অস�ি একটি 
িরিূসির ব্বস্া করযব। ড�ব্র়োসর এবং রাযি্ম  প্রসত বুিবার এই ির়ে  
িূসি হযব:
• িকাল 10টা-11:30সরসনট, স্ান ডেট্রয়েট পাবসলক লাইযব্রসরর 

ফ্রাংকসলন ব্র্াঞ্চ, 13651 E. McNichols
• িন্ধ্া 5:30সরসনট-7টা, স্ান-ডহইলরান সরযরেয়েশন 

ডিন্টার,19601 Crusade
আিও তরে্যি জন্য রিরজক্ট-ম্যতারনজতাি খবেে বেেন-দক  
313-628-0108 নম্বরি দেতােতারেতাে কিরিন িতা ই-দমইে 
 কিুন ligonk@detroitmi.gov.

আপনন GRATIOT-7 মাইল এলাকার উন্নয়চ্নর সাচ্্ 
জন়িত হচ্ত পাচ্রন

ডেট্র়েযটর অপরাি েরনরূলক প্রযজক্ট গ্ীণলাইট, ডযটিযত পুসলশ ব্বিা প্রসতষ্াযনর কায্মকলাপ পয্মযবক্যণর জন্ হাইযেস�যনশন ক্াযররা 
ব্বহার কযর, প্রা়ে 5০০ অংশগ্হণকারী ব্বিাপ্রসতষ্ান তাসলকাভুক্ত কযর ড�যলযে, এখন সিটিব্াপী ডোকান এবং ডটোর অংশগ্হণ করযে, 
এবং সিটির অন্ান্ বাসণসজ্ক সেস্ট্রিক্টগুযলা এযত ডযাগোযনর সবষয়ে আলাপ-আযলািনা িলযে।
ননচ্ে নেস্ট্রিক্ট নরি’র নতনটি নতুন গ্রীণলাইে পাে্ষ নাচ্রর নববরণ ডদওয়া হল
• সনউ ডব্রকথ্ু িাি্ম  ইন্টারন্াশনাল, 5181 ই. আউটার ড্াইভ
• ফ্র্াংকি অযটা রা�লার, 14010 ই. 8 রাইল
• শট্ম ি সলকার ডটোর, 12840 ই. 7 রাইল

প্চ্জক্ট গ্রীণলাইে-এ নসটি ব্যাপরী প্ায় 5০০ব্যবসা-প্নতষ্ান 
ডযাগ নদচ্য়চ্ে

রটরসিটি সর-ডটোর বাসণসজ্ক ভবযনর রাসলকযের তাযের ডটোর ফ্রন্টগুসলর উন্নসতর জন্ প্রসতযযাসগতারূলক র্াসিং গ্্াযন্টর 
রাি্যর শহরব্াপী ব্বিাপ্রসতষ্ান গুযলার ডিৌন্য্ম বৃসদ্যত িাহায্ করযে। এই কর্মিূসি প্রসতযকা়োট্ম াযর $500,000 পয্মন্ত 
গ্্ান্ট সহিাযব রঞ্রু কযর। 2017 িযন কর্মিূসি িালু হও়োর পর ডরযক এপয্মন্ত 10টি ডটোর ফ্রন্ট িংস্ার করা হয়েযে, আরও 11টি 
পসরকল্পনািীন বা আংসশক িম্পূণ্ম করা হয়েযে, আরও 32টি প্রসতষ্ান িংস্াযরর জন্ অযপক্া়ে আযে। সেস্ট্রিক্ট 3-ডত 12845 
ডকানান্ট-এ অবসস্ত সনকটবতীথী  সু্ল হাউজএ গ্ীযষ্ম িংস্াযরর জন্ প্রস্তুত রাখা হয়েযে। গ্র্যতারটেি জন্য েিখতাস্ মতার চ্ে ি 1ততাবিরখ 
শুিু হরি এিং অি�্যই এবরিরেি 1ততাবিরখি মর্্য জমতা বেরত হরি। আিও তরে্যি জন্য 844-749-8359 নম্বরি দ�তান কিুন 
িতা দেখুন www.motorcityre-store.com.

মট�বসবট ব�-তস্া�: বসবট� তস্া� ফ্রন্ট বিকিাক ক�া
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ডেট্রচ্য়ে অ্যাে ওয়াক্ষ  প্নিক্ষণ 
ও কম্ষসংস্াচ্নর সুচ্যাগ নদচ্ছে 

ডেট্রয়েট অ্াট ও়োক্ম , ডযটি সিটির িাকুসর এবং ডপশাগত উন্ন়েন 
প্রত্াশীযের ও়োন-টেপ সরযিাি্ম, প্রসতসেন 5,০০০ এর অসিক িাকুসর 
এবং 13০ টির অসিক প্রসশক্যণর িুযযাগ প্রকাশ কযর রাযক।
www.detroitatwork.com -এ সনবন্ধন করুন অরবা 
313-962-WORK-এ ড�ান করুন এবং এর পর পরবতীথী  সতনটির 
একটি ও়োন-টেপ ঠিকানা়ে যান: 
• Northwest Activities Center,  

18100 Meyers
• Samaritan Center, 5555 Conner
• SER Metro, 9301 Michigan Ave.

নসনকউনরোস
সিসকউসরটি এযিাসিয়েট এবং কাটেরার িারভসিি 
সরযপ্রযজনযটটিযভর 2০০ পে পূরণ করা হযব।

নেনপএসনসনে
ডেট্রয়েট পাবসলক সু্লি করু্সনটি সেস্ট্রিযক্ট 
1০০ টি পয্মন্ত �ুে এযিাসিয়েট এবং �ুে 
অ্াসিটে্াযন্টর পে খাসল আযে।

প্নিক্ষচ্ণর সুচ্যাগ
গাসড় ডররারত, হিসপটাসলটি, ডরাযবাটিকি, 
সস্লে ডট্রে এবং বাসণসজ্ক ড্াইসভং-এর রত 
উচ্চ-িাসহোর ডক্যরে সবনারূযল্ প্রসশক্ণ 
কর্মিূসি পাও়ো যাযছে।

আদমসুমানর 2০2০
2০2০ আেরিুরাসরর রাঠ পয্মায়ের কাজ 
পসরিালনার জন্ 1,০০০-এর অসিক পে 
আযে, রজরুী িন্টা়ে $19 ডরযক শুরু। 

স্রোগ পাও়িা োরছে

www.detroitatwork.com

নতুন গান়ি এবং সালচ্ভজ 
ইয়াচ্ে্ষ র উপর নসটি অস্ায়রী 
ননচ্রধাজ্া জ্াপন কচ্রচ্ে
িসন্নসহত অঞ্চযলর েষূণ এবং অববি স্াপনা িম্পরকসিত উযদ্গ 
সনরিযনর জন্ 1 এসপ্রল ডরযক ডর়ের রাইক েুগান নতুন স্্াপ 
ই়োে্ম  এবং পুরান গাসড়র স্াপনার উপর এক বেযরর সনযষিাজ্া 
জ্াপন কযরযে। ববিভাযব পসরিাসলত স্াপনা এই সনযষিাজ্ার 
আওতা়ে আিযব না। এই অস্া়েী সনযষিাজ্া সিটিযক 
আইনকানুনগুযলা পয্মাযলািনা কযর এলাকাযক েষূণ, অপরাি 
এবং অববি কায্মকলাপ ডরযক িুরক্া সনসচিত করার জন্ 
ির়ে কযর ডে়ে। আপবন েবে িরদেহ করিন দে দকতান স্তাপনতা 
আইন দমরন ্েরে নতা, BSEED- দক 313-628-2451 
নম্বরি দ�তান কিুন এিং রিম্পট কিতা হরে 1 ্তাপুন।

এই অস্তায়্ বনরে্তাজ্তাি আওততাগ্রস্ ি্যিিতাগুরেতা হরছে
• পুযরানা টা়োযরর ডটোযরজ এবং সবরে়ে
• ব্বহৃত গাসড় সবরে়ে
• স্্াপ আ়েরণ এবং ডরটাল প্রযিির
• জাংক সেলার
• গাসড় ডখালা ও ভাঙা
• গাসড়র বড় এবং ডোট ডররারত

তরট্রর়িট ল্যান্ ি্যাংরক� 
সম়িসূবচ
ল্ান্ড ব্াংযকর সনলাযরর রাি্যর বাসড় সকনযত িান বা 
আযশপাযশ শূন্ লট সকনযত িান? আপসন প্রসত তৃতী়ে 
বুিবার সবকাল 4ডট-িন্ধ্া 6টা পয্মন্ত ল্ান্ড ব্াংক 
কর্মকত্ম াযের িাযর ডেখা করযত পাযরন, ঠিকানা Farwell 
Recreation Center, 2711 E. Outer Dr. আযরা 
তযর্র জন্, 1-844-BUY-DLBA –ডত ড�ান করুন বা 
ডেখুন www.buildingdetroit.org
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সংবষিপ্ত সংিাদ 

এখন এই শীযত, পাড়ার রাস্তা়ে সিটির িড়যকর করীথী রা আযরা িওড়া পর পসরষ্ার করযব — 16 �ুট িওড়া, 
যা গত বের 10 �ুট সেল।
• ে়ে ইসঞ্চ বা তার অসিক তুষার হযলই তযব করীথী রা আবাসিক িড়কগুযলা পসরষ্ার করযব।
• িম্ভব হযল, অনুগ্হ কযর পসরষ্ার করার আযগ গাসড় িসরয়ে ড�লুন যাযত করীথী রা রাস্তা পসরষ্ার করযত 

পাযর এবং পসরষ্ার করার ির়ে যাযত গাসড়গুযলা বরয� ডেযক না যা়ে।

আপনার ডবলিা হাযত সনন। আপনার রই হাযত সনন। আপনার গ্াভি পযর সনন। রটর সিটি ডরকওভাযরর 
জন্ সিটি তাযের বাসিন্াযের পাড়া পসরছেন্ন এবং ডিৌন্য্মরসন্ডত করার জন্ িাহায্ িাযছে। সেস্ট্রিক্ট 1 এবং 
2 ডর’র িার তাসরযখ হযত যাযছে। সেস্ট্রিক্ট 3, 4 এবং 5 ডর’র 11 তাসরখ, এবং সেস্ট্রিক্ট 6 এবং 7 ডর’র 18 
তাসরযখ সনি্মাসরত হয়েযে। ব্সক্ত এবং করু্সনটি গ্ুপযক অবশ্ই সেপাট্ম যরন্ট অব ডনবারহুেি-এ সনবন্ধন 
কযর সনযত হযব যাযত ব্াগ এবং গ্াভি-এর িীসরত িরবরাহ পাও়ো যা়ে, এবং একই িাযর ব্াযগ-ভরা 
আবজ্ম না এবং ডরাল-অ� কনযটইনার-এর সবযশষ সপক আপ িম্পযক্ম  তর্ পাও়ো যা়ে। এই রির্ষ্তায় 
দেতােেতারনি জন্য www.motorcitymakeover.org –এ বেরয় অনেতাইরন বনিন্ধন কিুন অেিতা 
(313) 224-4415 নম্বরি দ�তান কিুন।

ভাড়াযট ডরযক বাসড়র রাসলক হও়োর সবষয়ে আযরা ডবসশ কযর জানযত িান? বা ভাড়াযট সহিাযব 
আপনার অসিকার ও োস়েত্ব িম্পযক্ম  জানযত িান? সেপাট্ম যরন্ট অব ডনবারহুেি বাসিন্াযের প্রয়োজনী়ে 
সেকসনযে্ম শনা, িহা়েতা এবং সরযিাি্ম িম্পযক্ম  অনুষ্াযনর আয়োজন কযর। তারা বাসড় সকনযত আগ্হী 
ডলাকজযনর জন্ ডেট্রয়েট ডহার রট্ম যগজ এবং ডেট্রয়েট ল্ান্ড ব্াংক অরসরটির বাসড় সনলার কর্মিূসিিহ 
সবসভন্ন তর্ সেয়ে রাযক।
বতনর্ অনুষ্তান িতামরন আরিরে:
• রাি্ম  2, িকাল 11-েপুরু 2টা, Bethany Lutheran Church, 11473 E. Outer Drive
• রাি্ম  14, িন্ধ্া 6-8টা, Patton Recreation Center, 2301 Woodmere
• রাি্ম  27, িন্ধ্া 5:30-7:30টা, St. Suzanne Community Resource Center, 

 19321 W. Chicago

iDecide Detroit হযছে ‘টিন’-বান্ধব স্াস্্ ডিবা প্রোনকারীযের একটি ডনটও়োক্ম  যারা গভ্ম িারণ 
এবং ডযৌনবাসহত ডরাগ প্রসতযরািিহ সবসভন্ন সবষয়ে পসরযষবা ডে়ে। আপনার স্াস্্ সবরা না রাকযলও এই 
পসরযষবাগুযলা পাও়ো যাযব।

iDecide Detroit দকতােতায় দকতােতায় পতারিন
iDecide Detroit Teen Health Center-এর ঠিকানা হযছে Butzel Family Center  
at 7737 Kercheval, অরবা আররা 833-9-DECIDE নম্বযর ড�ান কযর আপনাযক  
আরাযের পসরযষবা প্রোনকারীযের ডনটও়োযক্ম র 23টির একটির িাযর িংযুক্ত কযর সেযত পাসর,  
অরবা www.idecidedetroit.com ডেখুন।

নসটি তুরার সরাচ্নার ব্যবস্ায় উন্ননত কচ্রচ্ে

ডম মাচ্স মেরনসটি ডমকওভার হচ্ত যাচ্ছে

বান়ির মানলক হচ্ত োয় এমন ভা়িাচ্ের জন্য সহায়তা

‘টিন’-ডদর জন্য নতুন প্জনন স্াস্্য নরচ্সাস্ষ
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ডেন�োভো�ও’ন�ল
নেস্ট্রিক্ট3 BSEEDইন্সনেক্টর
313-817-7953
OnealD@detroitmi.gov

 

স্কটনে�স�, নেস্ট্রিক্ট3কোউনন্সল ডেন্োর
313-224-1198
BensonS@detroitmi.gov

ডরেন্োন�ো�স, নসটি কোউনন্সল ডরেনসনেন্ট
কোউনন্সলনেম্োর এট লো�্জ
313-224-1245
bjones_mb@detroitmi.gov

ড��আযোরস, কোউনন্সলনেম্োর এট লো�্জ
313-224-4248 
councilmemberayers@detroitmi.gov

শোরললিএেোর্জ , েুনলশকনেশ�োর
313-350-9622
Shirleyburch23@gmail.com

আন�স্ট��স�, নেস্ট্রিক্টে্োন��োর
313-236-3504
JohnsonErn@detroitmi.gov

কোযো�োনসসেস, ডেেুটিনেস্ট্রিক্টে্োন��োর
313-348-8464
sessomsk@detroitmi.gov

ডেো: আেদলুেুনিত, নেস্ট্রিক্টনে�ন�সনলযোন�ো
313-452-7704
mmuhit@degc.org

All council member offices located at 2 Woodward Avenue, Suite 1340. Detroit, MI 48226

নেস্ট্রিক্ট 3: সংখ্যাচ্জচ্নরাখুন

তনিা�হুরর� প্বলিঅব�সা�

তনিা�হুর বপ্রবসংক্ট

5th নরেনসংক্ট, 3500 Conner Avenue
313-596-5500

7th নরেনসংক্ট, 3501 Chene Street 
313-596-5700

9th নরেনসংক্ট, 11187 Gratiot Avenue
313-596-5900

11th নরেনসংক্ট, 5100 E. Nevada Avenue
313-596-1100

12th নরেনসংক্ট, 1441 W. Seven Mile Rd.
313-596-1200

11

প্রসতটি রঙ এবং নম্বর এযককটি এনসপও’র এলাকা 
ডবাঝা়ে। রানসিযরের ডয নম্বর িাযট্ম র নম্বর এবং 
রঙ-এর িাযর সরলখা়ে ডিটিই আপনার এনসপও। 
লালযরখাগুযলা ডিৌহসদির িীরানা ডবাঝা়ে।

1 8
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121. অস�িার ডরাযরল রানেল্ফ
313-720-9991

2. অস�িার ডরলাসন র্াযলান
313-720-9318

3. অস�িার ে্াসনয়েল রসবনিন
313-600-3354

4. অস�িার রারসি়ো উইসল়োরি
313-720-9076

5. অস�িার এসরক সহল
313-618-0888

6. অস�িার অউসব্র ওয়েে
313-618-0785

7. অস�িার অ্ারন রোযজওয়েসস্
313-618-3386

2 3 4 5
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8. অস�িার অ্ারর রোযজওয়েসস্
313-618-3386

9. অস�িার েগলাি সনযকালি  
313-618-0898

10. অস�িার ডরানায্া টান্মার  
313-590-0484

11. অস�িার তাসন়ো এনসেং স্ট্রিসবসলং
313-618-0767 

12. অস�িার ক্াযরন র্াযক্স  
313-319-2990



2 Woodward Avenue
Detroit, MI 48226

District 3

আপনার ডনবারহুচ্ের 
ননউজচ্লোর

আপনার অঞ্চযলর সিটি িারভসিি 
ও িুযযাগ িুসবিার িব্মযশষ তর্

ডেচ্মানলিন ট্র্যাকার অন্িাদ  
পাও়িা ো়িআপনার কাোকাসে জরাজীণ্ম কাঠাযরা কযব ডভযঙ ড�লা হযব জানযত 

িান? আপনতাি বনিচেতাব্ত ঠিকতানতা 313-254-3366 নম্বরি দটক্সট করি 
বেন, এবং ঐ এলাকার 5০০ �ুযটর রযি্ অবসস্ত ভাঙ্ার জন্ সনি্মাসরত 
ঠিকানার তাসলকা এবং ভাঙ্ার আনুরাসনক তাসরখিহ সববরণ আপসন স�রসত 
বাত্ম া়ে ডপয়ে যাযবন। আপসন অনলাইযনও www.detroitmi.gov/
demolition -এ সগয়ে ডেযরাসলশন ট্র্াকার র্াপ ডেখযত পারযবন।

এই সনউজযলটাযরর অনবুাযের 
 জন্, ডেখনু

www.detroitmi.gov/
neighborhoodnewsletter

ডর রাযির 1 তাসরখ ডরযক, বাযির যারেীযের জন্ নতুন ে়ে িরযণর ভাড়ার িুসবিা রাকযব,  
ডযখাযন সশক্ারীথী , প্রবীণ এবং প্রসতবন্ধীযের জন্ সবযশষ ভাড়া রাখা হযব। DDOT-দত ভ্রমণ  
কিতাি উপি আরিতা তরে্যি জন্য 313-933-1300 নম্বরি দ�তান কিুন অেিতা দেখুন  
www.detroitmi.gov/ddot.
• 4-িন্টার ভ্ররণ টিযকট: $2(সবযশষ রূল্: 50 ডিন্ট)
• 24-িন্টার পাি: $5(সবযশষ রূল্: $2)
• 7-সেযনর শুিুরারে DDOT পাি: $17(সবযশষ রূল্: $8) ) 
• 7-সেযনর আঞ্চসলক পাি, DDOT এবং SMART: $22(সবযশষ রূল্: $10)  
• 31-সেযনর শুিুরারে DDOT পাি: $50(সবযশষ রূল্: $17)
• 31-সেযনর আঞ্চসলক পাি, DDOT এবং SMART: $70(সবযশষ রূল্: $29)

ডম’র 1 তানরখ ড্চ্ক বাচ্সর নতুন সহজতর ভা়িা
বির্ অি দডট্ররয়রটি  

িিচের�ে তে্য এিং  
কতাবহন্ দজরন িতাখুন! 

www.
theneighborhoods.org

Comcast-এ ডকবল্ টিসভ 
ি্াযনল 10, 21, 22 এবং 68  

AT&T – ডত ি্াযনল 99,  
সিটি ি্াযনযলর জন্  
ডেট্র়েযট স্ল করুন।


