
1

ফল ২০১৮

আপনার ডিস্ট্রিক্ট ডরি’র ডনউজ লেটার
আপনার লনবারহুডির ডনউজ লেটার
এটি আপনার ননবারহুড ননউজ নলটাররর প্রথম প্রকাশ, নেখারন প্রনিটি নিটি কাউনসিরলর 
জন্য একটি করর িংস্করণ থাকরব। এটি নডট্ররেরটর প্রনিটি পনরবাররক বছরর চার বার 
ডারক পাঠারনা হরব। এরি নিটির পনররেবার হালনাগাদ িথ্য থাকরব, নেমন পারককে র উন্নেন 
নথরক ননবারহুরডর িংস্কার, নি িারথ থাকরব নবনিন্ন কমকেিূনচর মাধ্যরম িুরোগ িুনবধার 
িথ্য, নেমন নডট্ররেট অ্যাট ওোককে , নেটি নিটির ওোন-স্টপ ক্যানরোর নিন্ার, এবং 
নডট্ররেট প্রনমজ, নেটি নডট্ররেট হাইসু্করলর গ্্যাজরুেটরদর জন্য নবনা-টিউশরন করলজ 
নোগাড় করর নদে। এটিরি িহরজই ব্যবহাররোগ্য নোগারোরগর িথ্য থাকরছ, নেমন 
আপনার ননবারহুরডর পুনলশ কমকেকিকে া এবং নিটি কমকেকিকে ারদর িথ্য। আমরা আশা কনর 
আপনারা এটি উপরিাগ কররবন। ডনউজ লেটার সম্পড ক্ে  আপনার লে ল্ান আইডিয়া 
newsletter@detroitmi.gov এ ইডেইে ্রডবন।

লিট্রডয়ট ডপস্টন্স ডসটিব্াপী ৬০টির অডি্ 
বাডকেটবে ল্াডটকে র সংকোর ্রডে 

২০১৮-লে সংকোর ্রা ল্াটকে

নিটি অব নডট্ররেট এবং নডট্ররেট নপস্টসি পথম ৬০টি 
বারস্কট বল নকাটকে  প্রদশকেন করররছ, নেগুরলা এননবএ টিম 
নিটি ব্যাপী িংস্কার কররছ, ফরল বানিন্ারা নকারটকে র 
মারঠর এবং িুরোগ িুনবধার উন্ননি নদখরি পারছে, নি 
িারথ নকারটকে র দাগ গুরলাও পুনরাে রং করা হরছে।

এই আটটি িংস্কার করা নকাটকে  হরছে প্রনিটি নিটি 
কাউনসিল নডস্ট্রিক্টর পারককে  ছে বছরর বারস্কট বল নকারটকে র 
উন্নেরনর জন্য নমাট ২.৫ নমনলেন ডলাররর প্রথম অংশ।

২০১৯-এর প্রথমিারগ, ১০টি পারককে  আররা ১৮টি নকাটকে  
িংস্কার করা হরব, োর মরধ্য থাকরছ লানস্ক, পালমার, 
নকরল এবং ও’নহোর। বানক ৩৪টি পাককে  নশে চার বছররর 
মরধ্য িংস্কার করা হরব।

অপটিনমস্ট-স্টাউট পাককে , 13630 স্টাউট 
নডকুইর্রে-নগ্ক্সরডল পাককে , 18551 নডকুইর্রে 
আলগনকুইন-নগরট পাককে , 3030 আলগনকুইন 
নবরনট পাককে , 444
নমিথ নলটলনফল্ড, পাককে , 12416 ইনডিোনা 
নরাগ পাককে , 1800 জে
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লে-সংবাদ আপডন সদ্্বহার ্রডে পারডবন

এখন আপনন আপনার পরবরত্ী  আবর্জ না, বাল্ক বা 
ইয়ার ্্জ র আবর্জ না নপক আরপর রানররখর রন্য টেক্সটিং 
বার্জ া টপরর পাররন। আপনার ঠিকানা 313-800-7905 
নম্বরর শুধু টেক্সে করর নিন।

এনপ্রল নথরক নডরিম্বররর নবিিীে িপ্াহ পেকেন্ত বািা বানড়র 
বাল্ক আবজকে না িারা বছর এক িপ্াহ বাদ নদরে অপর 
িপ্ারহ িংগ্হ করা হে। ইোরডকে র আবজকে না এক িপ্াহ বারদ 
অপর িপ্ারহ িংগ্হ করা হে।

টকান প্রশ্ন?
• নজএফএল এনিারনরমন্, 844-464-3587
• নডনপডাব্লউ’ি িনলড ওরেস্ট নডনিশন: 313-876-

0049

বাল্ক নপক-আপ
• নছাট্ট নছাট্ট নজননি নেমন কাপড়রচাপড়, নখলনা, এবং 

ল্যাম্প প্্যাস্টিক ব্যাগ বা বারক্স িরর রাখরি হরব।
• কারপকেট ব্যারডিল নহিারব নরাল করর, িরব চার ফুরটর 

অনধক নে, নবঁরধ রাখরি হরব।
• প্রনিটি পনরবাররর জন্য এক নকউনবক ইোডকে  (এক ঘন 

গজ) বরাদ্দ থাকরব, ো হরছে একটি নকাচ, নস্টাি বা 
নরনফজাররটররর িমান

• ননমকোরণর আবজকে না অবশ্যই আলাদািারব নফরির 
নবননমরে িুরল ননওো হরব। েুডে লনওয়ার ব্বস্ার 
জন্ 313-876-0049 নম্বডর ল�ান ্রুন।

ইয়ার ্্জ র আবর্জ না
• কাটা ঘাি, পািা, গুল্ম এবং পল্লব কাগরজর মরধ্য, 

বারোনডরগ্রডবল ইোডকে  ব্যাগ বা প্াস্টিক বা ধািব পাররে িরর 
“শুধুমারে ইোডকে  ওরেস্ট” নলরখ প্রস্তুি রাখরি হরব। ওজনিীমা  
৬০ পাউডি

• ২ ইনচির অনধক ব্যারির ব্াশ কারবকে রাখরি হরব। বারডিলগুরলা 
চার ফুরটর অনধক লম্বা বা ৬০ পাউরডির অনধক হরি পারব না।

আবজকে না এবং বাল্ক ডপ্ আডপর ডদডন লটক্সট বােকে া লপডে সাইন আপ ্রুন

নিামবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পনিবার শুক্রবার

আপনার লনবারহুডির বাল্ক ডপ্-আপ ডদবসগুডো

ইমপ্ররুি নডট্ররেট অ্যাপ নদরে আপনার ননবারহুরডর নে নকান িমি্যা জানারনা নে নকান িমরের নচরে িহজ হরেছ। 
রাস্ার নষ্ট বানি, িড়রক গিকে , িবনকছুই জাননরে নদন। এই অ্যাপ ব্যবহারকারীরক িমি্যার ছনব আপরলাড কররি 
নদে, ঠিকানা নদখাে এবং িমি্যা িমাধারনর পরথ িবকেরশে িথ্য জাননরে নদে। অ্যাপ নস্টার বা গুগল নপ্ নথরক  
ইমপ্ররুি নডট্ররেট অ্যাপ ডাউনরলাড করর ননন। এছাড়ও টে টকান সমস্যা অনলাইরন www.detroitmi.gov/
How-Do-I/Mobile-Apps/ImproveDetroi এ রানারনা োরব।

ইেপ্ুভ লিট্রডয়ট অ্াপ
ডসটি হডের সাডে সংডোগ
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ডিস্ট্রিক্ট ডরি’র পা ক্ে গুডোড্  
এই বের শক্ত নুডির সীোনা  
প্াচীর লদওয়া হডব

এই বছর নসট ৯৯ট পারক্জ র ভাঙ্া টিওয়ারলর পনরবরর্জ  
শক্ত নুনড়র টবষ্টন্ নিরয় নিরর নিরছে। ন্স্ট্রিক্ট নরি’র এই 
পাক্জ গুরলা হরছে:

বাটলার • নকানান্-নমরনরিাটা • নডকুইনররে-এমনর 
• নডকুইনররে-নগ্কিরডন • নডারাইি • হ্যারি-এমনর 
•নহইলম্যান • হাওোথকে • নজইন • কারারনইউনস্ক • নকনকে 
• নকইঞ্জ • লানস্ক • মাককে ি - নরনমংইন • অপটিনমস্ট 
পাককে রগ্াি • িাইরানকউজ-নহলরডল • ট্রািািকে-
ম্যাকনলিলান • নটাককে

নডস্ট্রিক্ট নরির আটটি পারককে র িংস্কাররর অন্তিুকেক্ত থাকরছ:
• নডস্ট্রিক্ট নরির আটটি পারককে র িংস্কাররর অন্তিুকেক্ত থাকরছ: 

কনলসি পাককে , 11618 আলরপনা: নিুন ওোকওরে, 
িাইডওোরকর নমরামি, নখলার জােগা, বারস্কটবল 
নকাটকে , হাফ-নফল্ড িকার, নফটরনি েন্ত্রপানি।

• িাইরানকউজ পাককে , 19192 িাইরানকউজ: নিুন 
ওোকওরে, িাইডওোরকর নমরামি, নখলার মাঠ, 
নপকননরকর জােগা, জনুনের বারস্কটবল নকাটকে ,  
হিকে িু নকাটকে ।

• লুি-নিন্ লুইি, 13490 নিন্ লুইি: নিুন ওোকওরে, 
িাইডওোরকর নমরামি জনুনের বারস্কটবল নকাটকে ,  
িকার মাঠ।

চোর পে: ল্ দায়ী?
বানড়র িামরনর চলার পথ নমরামরির দানেত্ব িম্পনতির মানলরকর। নিটি নবনামরূল চলার পথ 
নমরামি করর নদরি পারর, েনদ চলার পরথর নিটির নদরকর গারছর নশকরড়র কাররণ চলার পথ 
ক্ষনিগ্স্থ হরে থারক। ক্ষনরগ্রস্থ চলার পরের নবষরয় আররা ররে্যর রন্য ন্পাে্জ রমন্ট অব পাবনলক 
ওয়াক্জ স-টক 313-224-3949 নম্বরর অেবা sidewalkcomplaints@detroitmi.gov 
ইরমইরল টোগারোগ করুন।

সংকোর্ৃে পা ক্ে গুডো লনবারহুডির জীবন োডনর 
উন্নডে ঘটায়

আডে ল্াোয় অেকে জো লদব?

সম্পডতির জন্ এ্বাডর  
অডন্ টা্ার চাপ লেড্  
েুডক্ত ডনন!
২০১৯ টেব্ুোনর টেরক আবানসক 
সম্পনতির মানলরকরা রারির সম্পনতির 
বারষষিক ে্যাক্স নকনতিরর রমা করর 
পনররশাধ কররর পাররব।
িম্পনতির ট্যাক্স িচিরের কমকেিূনচ 
মানলকরদররক িারদর িুনবধা 
অনুোেী ২০১৯ িরনর ট্যারক্সর টাকা 
আলাদা করর িনররে রাখরি িাহাে্য 
কররব। DivDat নকেস্ক বা DivDat 
মিাটকে  নফান ব্যবহার করর মানিক, 
পানক্ষক, িাপ্ানহক বা দদননক 
টাকা জমা করা োরব। DivDat 
নকেস্ক বিকে মারন নডটিই, জল এবং 
পেননষ্াশন, িম্মনতির ট্যাক্স গ্হণ করর, 
এবং নমরট্রা নডট্ররেট ব্যাপী ননবারহুরড অবনস্থি।  
আপনার িবকেননকটস্থ নকেস্ক খুঁরজ ননওোর জন্য  
নদখুন www.codkiosk.com আপনার নডরিম্বরর  
ট্যাক্স নবরল আররা নবস্ানরি নদখরি পারবন।

পরবিীতী  ঠিকানাে DivDat নকেস্ক পাওো োরব:

• নকালম্যান এ. ইেং নমউনননিপ্যাল নিন্ার
• নডট্ররেট ওোটার অ্যাডি িুোররজ নডপাটকে রমন্ কাস্টমার 

িারিভিি নিন্ার
• নথকেওরেস্ট অ্যাক্টিনিটিজ নিন্ার
• নিটিব্যাপী ফারমকেিী এবং মুনদ নদাকান ও কনরিননরেসি 

নস্টার
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নসট ক্যাচ টবনসনগুরলার পর্ক্ষা এবিং টমরামর সামলারছে

ক্যাচ টবনসন ২০১৭ এনপ্রল টেরক  
এ পে্জন্ত টমরামর করা হরব

ক্যাচ টবনসন পরবরত্ী  নরন 
বছরর টমরামর করা হরব

নডট্ররেট ওোটার অ্যান িেুাররজ অথনরটি ক্যাচ নবনিন আটরক োওোর ফরল বন্যাে রাস্া 
ডুরব োওোর িম্াবনা এবং অন্যান্য িমি্যা হ্াি করার নক্ষররে গুররুত্বপণূকে অগ্গনি করররছ। 
নডডানব্লউএিনড কাজটি করার জন্য নিুন আটটি িেুার নলিননং ট্রাক এবং কমকেচারী ননরোগ 
এবং প্রনশক্ষরণ চার নমনলেন ডলাররর অনধক নবননরোগ করররছ। ইমপ্রুভ ট্ট্ররয়ে স্াে্জ  
টোন অ্যাপ ব্যবহার বা 313-267-8000 নম্বরর টোন করর ররম োকা ররলর নবষরয় 
রানান।

১২,০০০ ৩০,০০০

গানড় িরবরাহকারী নলেক্স-এন-নগট’ি-এর ১৬০ নমনলেন ডলাররর উৎপাদনকারী কারখানা— 
গি ২০ বছরর নডট্ররেরটর প্রথম নিুন উৎপাদনকারী প্্যান্—অরক্টাবরর নফাডকে  গানড়র ফ্রন্ 
এরডির উৎপাদন শুররু করররছ। নিটির পূবকেনদরক I-94 ইডিাস্ট্রিোল পারককে  অবনস্থি প্্যান্টি 
ইরিামরধ্য ২৩০ জন কমকেচারী ননরোগ নদরেরছ, এবং এরদর ৫০% এর অনধকই নরেটরেরটর 
বানিন্া, অরনরকই আরশ পারশর ননবারহুরড বিবাি করর।

চাকুনরর রন্য িরখাতি
নশে পেকেন্ত, নলেক্স-এন-নগট ছে শিানধক কমকেচারী ননরোরগর আশা রারখ। ক্ ক্ চাকুনর 
আরছ এবিং িরখাতি করার নববরণ রানার রন্য www.detroitatwork.com টিখুন 
বা 313-962-WORK টোন করুন।

ক্যাম্পাউ-বািংলাোউন এলাকায় টনবারহু্ প্াননিং সম্পরক্জ  আররা রানার রন্য  
www.detroitmi.gov /CampauBanglatown টিখুন। নসটব্যাপ্ পনরকল্পনাধ্ন  
প্রকল্প সম্পরক্জ  রানার রন্য www.detroitmi.gov/NeighborhoodPlans টিখুন।

ললেক্স-এন-লগট’স প্্ান্ট উৎপাদন শুরু ্ডরডে,  
চা্ুডর পাওয়া োডছে

লনবারহুডির উন্নয়ন

র ্োন্লে এবিং টব্ইোউপুে-এ টপশাগর,  
কানরগনর নশক্ষার সুরোগ
নব্ইথাউপটু ক্যানরোর নটকননক্যাল নিন্ার এবং র ্োনডলফ ক্যানরোর নটকননক্যাল 
নিন্ার আবার খরুলরছ; উিে সু্কল ব্যাপকিারব িংস্কার করা হরছে ফরল নডট্ররেরট  
কানরগনর নপশার নশক্ষা নিুন উদ্দ্যম খুঁরজ পারব। লক্ষ্য হরছে ননমকোণ, রন্ধন নশল্প,  
নররটইল, হিনপটানলটি, অরটারমাটিি িারিভিি, নমকাট্রননকি এবং ওরেনল্ডংিহ নবনিন্ন  
নক্ষররে হারি-নারি প্রনশক্ষণ এবং নপশাগি িরুোগ এরন নদওো। আগ্হী নশক্ষাথীতী রা  
www.detroitk12.org/CTE -নি অথবা আপানার সু্করলর কাউরসিলররর িারথ  
কথা বরল আররা িথ্য নপরি পারর। পণূকেবেস্ক নে নকউ www.detroitatwork.com  
-নি নেরে, অথবা 313-962-WORK -এ কল করর আররা িথ্য নপরি পাররন।
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লিট্রডয়ট অ্াট ওয়া ক্ে   
প্ডশক্ষণ এবং ্েকেসংস্াডনর 
সুডোগ ডদডছে
োরা চাকুনর এবং নপশাগি উন্ননির নচষ্টা কররছ িারদর জন্য 
নিটির ওোন-স্টপ নররিািকে নহিারব নডট্ররেট অ্যাট ওোককে -এ 
প্রনিনদনই ৫,০০০ এর নবনশ চাকুনর এবং ১৩০টি প্রনশক্ষরণর 
িুরোগ প্রকানশি হরছে। www.detroitatwork.com 
এ ননবন্ধন করর ননরচর নিনটি ঠিকানাে নে-নকান একটি 
পনরদশকেন কররুন:
• নথকেওরেস্ট অ্যাক্টিনিটিজ নিন্ার, 18100 নমরেরি।
• িামানরটান নিন্ার, 5555 নকানার।
• SER নমরট্রা, 9301 নমনশগান এনি.।

কনম্পউটার ননটওোরকভিং নিন্াররর মাধ্যরম 
কনম্পউটার নডস্কটপ িারপকোট প্রনশক্ষণ।

এক্সনিংনলং নারিভিং একারডনমর মাধ্যরম 
িাটিকে ফাইড নারিভিং অ্যানিস্টান্রদর প্রনশক্ষণ।

নডট্ররেট নট্রননং নিন্াররর মাধ্যরম ব্লাইট 
অপিারণ প্রনশক্ষণ।

ইমারনজং ইডিাস্ট্রিজ নট্রননং ইসিটিটিউরটর 
মাধ্যরম অ্যাডি্যাসি কল নিন্ার এরজন্ 
প্রনশক্ষণ।

প্ডশক্ষডণর সুডোগ

www.detroitatwork.com

নডট্ররেট প্রনমজ-এর অধীরন নডট্ররেরটর প্রনিটি হাই সু্কল 
গ্্যাজরুেটরদর উচ্চ নশক্ষার জন্য টিউশন-নফ্র পথ আরছ - 
নি নে নকান িরকানর, প্রাইরিট বা চাটকে ার সু্করলর গ্্যাজরুেট 
নহাক না নকন। এ শররি ৬৫২ জন নডট্ররেট গ্্যাজরুেট 
নডট্ররেট প্রনমজ-এর মাধ্যরম দইু-বছররর এবং চার-বছর 
নমোদী করলরজ পড়ারশানা কররছ। ট্ট্ররয়ে প্রনমর-এ 
টোগ্যরা লারভর শর্জ াবল্ সম্পরক্জ  নবতিানরর রানার রন্য 
www. detroitpromise.com টিখুন।

৬৫২
নবনা খররচ উচ্চ  
নশক্ষারর ট্ট্ররয়ে 
গ্র্যাররুয়রের সিংখ্যা

লিট্রডয়ট প্ডেজ হাই কুেডের  
গ্্াজুডেটডদর জন্ ডবনা েূডে্ 
পিাডশানার সুডোগ ডদডছে

উপরর: টরানােন ল্যান্ড, ট্ট্ররয়ে প্রনমর-এর একরন নশক্ষােত্ী , নেনন নবনা 
টউশন নে’টর ওকল্যান্ড কমু্যননট করলরর পড়ারশানা কররছ।

লিট্রডয়ট ডবপজ্জন্ গােপাো 
অপসারণ ্রডে
২০১৮-২০১৯ সডনর গাে অপসারডণর 
সেয়সূডচ
নডস্ট্রিক্ট ১: নরিম্বর 
নডস্ট্রিক্ট ২: নডরিম্বর 
নডস্ট্রিক্ট ৩: জানুোনর 
নডস্ট্রিক্ট ৪: নফ্ররকেরুোরী 
নডস্ট্রিক্ট ৫: মাচকে  
নডস্ট্রিক্ট ৬: এনপ্রল 
নডস্ট্রিক্ট ৭: নম



6

নডট্রেরট ব্যবিা শুররু কররি চান? মটর নিটি ম্যাচ 
নডট্ররেরট ব্যবিা কররি ইছুেক উরদ্দ্যাক্তারদর িারথ উপলি্য 
নস্টারফ্ররন্র মানলকরদর িারথ পনরচে কনররে নদে। এই 
িংস্থা ঋণ, অনুদান এবং কানরগনর িহােিার আরোজন 
করর নদে। পরবিীতী  রাউরডি এই িুনবধার জন্য জানুোনর ১, 
২০১৯ নথরক দরখাস্, গ্হণ করা হরব। নিদ্ান্ত মাচকে  ৩১, 
২০১৯-এ জানারনা হরব। আররা ররে্যর রন্য টিখুন  
www. motorcitymatch.com বা 844-338-
4626 নম্বরর টোন করুন।

আপডন ড্ ডনম্ন-আডয়র  
্ারডণ সম্পডতির ট্াক্স  
অব্াহডে পাওয়ার লোগ্?

েটর ডসটি ে্াচ লিট্রয়ডট নেুন 
ব্বসা বাডণজ্ ডনডয় এডসডে

আপনন িম্পনতির ট্রাক্স পনররশাধ নথরক পূণকে বা আংনশকিারব 
অব্যাহনি পাওোর নোগ্য হরবন েনদ:
• আপনার বানড়র কর-নোগ্য মূল্যমান ৯৫,০০০ ডলাররর 

অনধক না হে।
• নডরিম্বররর ৩১, ২০১৭ িানররখ আপনন বানড়র মানলক 

নছরলন।
• ননরচ নদখারনা আেিীমা পূরণ কররন।

ননম্ন-আরের বানিন্ারদর জন্য িম্পূণকে করা দরখাস্ দানখরলর 
নশে িীমা নডরি. ১০। নডট্ররেরটর বানড়র মানলকরদর িম্পনতির 
ট্রাক্স িহােিা কমকেিূনচ নবেরে আররা জানার জন্য, 313-
628-0723 বা 313-224-3035 নম্বরর নফান কররুন, 
অথবা নকালম্যান এ. ইেং নমউনননিপ্যাল নিন্ারর ররুম 804 
এ োন। দরখাস্ www. detroitmi.gov/How-Do-I/
Appeal/Property-Assessment-Forms-এ পাওো 
োরব।

১ 
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

পনরবাররর 
টলাকসিংখ্যা

আিংনশক 
অব্যাহনরর রন্য 
সরব্জাচ্চ আয়

পূণ্জ অব্যাহনরর 
রন্য সরব্জাচ্চ  
আয়

$১৬,৬০০
$১৯,৯৫০ 
$২২,১০০ 
$২৫,৬০০
$২৮,৭৮০ 
$৩২,৯৬০ 
$৩৭,১৪০ 
$৪১,৩২০

$১৯,১৬০ 
$২২,৪৫০ 
$২৪,৬০০
$২৮,১০০ 
$৩১,২৮০ 
$৩৯,৬৪০ 
$৩৫,৪৬০ 
$৪৩,৮২০

আপনার ডিস্ট্রিডক্টর ডেয়াাডজা ব্ডক্ত
নডস্ট্রিক্ট নরি-নি, আপনার নডস্ট্রিরক্টর জন্য নলেঁারজা ব্যনক্ত হরছেন 
নমা.আবদলু মুনহি। ব্যবিা মানলকরদর িহােিা প্রদান িঁার দানেত্ব:
• ইনিরপকশন এবং লাইরিনসিং প্রনক্রোর মধ্য নদরে নেরি িাহাে্য 

করা
• ব্যবিার প্রিারর উরদ্যাক্তারদর িারথ মূলধন, নমধা এবং অন্যান্য 

নররিারিকের িংরোগ ঘটারনা
• নডট্ররেট ননবারহুরড ব্যবিার পনররবরশর উন্ননি িাধন
রনাব মুনহররর সারে 313-452-7704 নম্বরর বা  
mmuhit@degc.org ইরমইরল টোগারোগ কররবন।

মটর নিটি নর-নস্টার প্রনিরোনগিামূলক ম্যানচং অনুদান নদে 
োরি বানণনজ্যক িবরনর মানলরকরা িারদর নস্টারফ্ররন্র 
িংস্কার কররি পারর। এই কমকেিূনচ প্রনি নিন মারি অনুদারন 
৫০০,০০০ ডলার পেকেন্ত মঞ্জরু করর। অনুদারনর জন্য 
দরখাস্ নরি.৩০ িানররখ চালু হরব। দরখাস্ দানখরলর নশে 
িীমা জানু. চার, ২০১৯। আররা ররে্যর রন্য 844-749-
8359 অেবা www.motorcityre-store.com টিখুন

পরবেীতী  েটর ডসটি ডর-লস্টাডরর 
সেয়সীো: জানু.চার োডরখ

লিট্রডয়ডট সুডোগ সুডবিা

লিট্রডয়ট ে্ান্ড ব্াংড্র 
অড�ডসর সেয়সূডচ
ল্যাডি ব্যাংক ননলারমর ম্যাধ্যরম বানড় নকনরি চান অথবা 
আরশ পারশর শূন্য লট নকনরি চান? আপনন প্রনি-িৃিীে 
বুবধার নবকাল ৫-৭টা ফারওরেল নরনফ্ররেশ নিন্ারর 2711 
E. Outer Dr. এ ল্যাডি ব্যাংক কমকেকিকে ারদর িারথ নদখা 
কররি পাররন।

আররা ররে্যর রন্য টোন করুন 1-844-BUY-DLBA বা 
www.buildingdetroit.org টিখুন
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ট্ানভান ও ননল
ন্স্ট্রিক্ট নরি ইন্সরপক্ট
313-817-7953
OnealD@detroitmi.gov

 

স্কে টবনসন, ন্স্ট্রিক্ট নরি কাউনন্সল টমম্বার 
313-224-1198
BensonS@detroitmi.gov

টব্ন্ডা টররনস, নসট কাউনন্সল টপ্রনসর্ন্ট কাউনন্সল টমম্বার 
এে লার্জ
313-224-1245
bjones_mb@detroitmi.gov

টরন আয়ারস, কাউনন্সলরমম্বার এে লার্জ  
313-224-4248 
councilmemberayers@detroitmi.gov

ইনরন হ্যানরস, ন্স্ট্রিক্ট ম্যারনরার
313-236-3504
HarrisEr@detroitmi.gov

আরন্জস রনসন, ট্পুট ন্স্ট্রিক্ট ম্যারনরার
313-348-8464
JohnsonErn@detroitmi.gov

টমা:আব্লু মুনহর, ন্স্ট্রিক্ট নলয়াাররা
313-452-7704
mmuhit@degc.org

িকল কাউনসিল নমম্বাররদর অনফি 2 Woodward Avenue, Suite 1340. Detroit, MI 48226 ঠিকানাে অবনস্থি

ডিস্ট্রিক্ট ডরি: ্াউডন্সে লেম্বার

লনবারহুডির পুডেশ ্েকে্েকে া

লনবারহুডির ডপ্ডসংক্ট
5th নপ্রনসিংক্ট, 3500 Conner Avenue 
313-596-5500

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

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

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

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

11

প্রনিটি রঙ এবং িংখ্যা একটি এননপও’র 
এলাকারক নবাঝাে।মাননচররে নে-নম্বরটি  
চারটকে র নম্বর এবং ররঙর িারথ নমল খাে  
নিটিই আপনার এননপও। লাল নরখা নপ্রনিংরক্টর 
িীমানা নচননিি করর।
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121. অনফিার নরারমল রকোনডলফ
313-720-9991

2. অনফিার নমলানন নমলন
313-720-9318

3. অনফিার ড্যাননরেল রনবনিন
313-600-3354

4. অনফিার মারিভিো উইনলোমি
313-720-9076

5. অনফিারএনরখনহল 
313-618-0888

6. অনফিার অনরে ওরেড
313-618-0785

7. অনফিার নডননি ওোরলট
313-590-0484

2 3 4 5
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8. অনফিার ব্্যাড হনকসি  
313-643-0590

9. অনফিার ডগলাি ননরকালি  
313-618-0898

10. অনফিার নরানাল্ডা টানকোর  
313-590-0484

11. অনফিার িাননো-এনডিংস্ট্রিনবনলং
313-618-0767 

12. অনফিার অনরে কাটিকে ি  
313-600-5595



2 Woodward Avenue
 Detroit, MI 48226

লিডোডেশন ট্র্া্ার
আপনার আরি পারশ কখন িাতিা নচাড়া কাঠারমা নিরঙ নফলা হরব জানরি চান? 
313-254-3366 নম্বরর আপনার আগ্রহর ঠিকানা নটক্সট কররুন, এবং আপনন 
আপনার এলাকার ৫০০ ফুটির মরধ্য নকান কাঠারমা নকান ঠিকানাে করব িাড়া হরব িার 
আনুমাননক িানরখিহ আপনন নডরমানলশন ট্র্যাকার ম্যাপও নদখরি পারবন। এই ম্যাপট 
www.detroitmi.gov/demolition-টর টিখা োরব।

ডরব্ান্ড ্রা ডিডিওটি সহজের ভািার পদ্ধডে এবং আডরা 
পডরডেবা ডনডয় আসডে
ব্যবহারকারীরদর জন্য ২৪/৭ পনররেবা, 
১০টি ব্যস্িম ররুরট, িহজির িাড়ার 
ব্যবস্থািহ নডনডওটি বারি চলারফরা  
আররা িহজ হরব। িপ্ারহর 
কােকেনদবিগুরলারি িকাল ৬-৯টা,  
প্রনি ১৫ নমননট পর পর কারনক্ট নটন  
ররুট বাি পনরচালনা কররব। 

theneighborhoods.org-এ  
অনলাইরন এবং Comcast 

িদি্যরা নকবল টিনি’র চ্যারনল 
21–এ নেরে নডট্ররেট নিটির 

িকল ঘটনা জানরি পাররবন।

্াডনক্ট লটন রুট
নরুন রুে নম্বর পুরারন রুে নম্বর

1 নিরনর
2 নমনশগান
3 গ্্যাডি নরিার
4 উডওোডকে
5 ি্যানডাইক/লাফারেি
6 গ্্যাটিেট
7 নিরিন মাইল
8 ওোররন (নিুন নাম টুল)

9 নজফারিন
10 গ্ীননফল্ড

49 নিরনর
37 নমনশগান
21 গ্্যাডি নরিার
53 উডওোডকে
48 ি্যাডাইক/লাফারেি
34 গ্্যাটিেট 
45 নিরিন মাইল
14 ক্রিটাউন
25 নজফারিন
22 গ্ীননফল্ড

আপনার  
লনবারহুডির ডনউজ 

লেটার
আপনার ননবারহুরডর  

নিটি পনররেবা এবং িরোগ 
িম্পরককে  িবকেরশে িথ্য

ন্স্ট্রক্ট নরি

অনুবাদ পাওয়া 
োডছে

এই ননউজ নলটাররর অনবুারদর 
জন্য www.detroitmi.gov/
neighborhoodnewsletter 

নদখনু


