
নির্বাহী সারসংক্ষেপ  

গত এক দশক ধরে NY শহরে সাশ্রয়ী আবাসন বাজাে বযপক ভারব অস্থিস্থতশীল হরয়রে । ২০০৮ সারল আস্থথিক সংকরেে পে শহে 
জরুে ভবন গুস্থল বন্ধরকে শরতি  বাস্থে মাস্থলরকো স্থবস্থি করেস্থেরলন । একই সারথ,অনযানয আবাসন সঙ্গঠন গুরলা লক্ষ্য করে যে, 
একটি মহল সস্তায় স্থিস্থতশীল ভবন গুরলা স্থকরন স্থনরয়রে । প্রায়ই নতুন মাস্থলরকো এই চুস্থি গুরলাে জনয স্থবোে অংরকে বযাংক যলান 
গ্রহণ কেরতন ।  

 লাভজনক এই সুরজাগ বযবহারেে আশায় বাস্থে মাস্থলক পক্ষ্ ভাো বাোরনাে লরক্ষ্ ভাোরেরদে প্রস্থত হয়োনী মূলক যকৌশল 

অবলম্বন করে । আবাসন সংগঠন গুস্থল এরূপ আচেণরক “Predatory equity” বা “লুেপারেে অংস্থশদাস্থেত্ব” স্থহরসরব আখ্যায়ীত 
করেরে । ো স্থহরসরব বােস্থত ভাো যোগ কো , স্থবস্থডং –এ শতি াবলীে খ্েচ, দ্রুত অস্থতস্থেি লাভ প্রতযাসাে সারথ সারথ ঝুস্থকপূণি 
আস্থথিক স্থবস্থনরয়ারগে মাধযরম বণিনা কো োরত পারে । 

 ২০১৪ সারল এই স্থিস্থতশীল NYC যজােরক “PREDATORY EQUITY” এে হতাশাজনক এই হুমস্থকে  স্থবরুরে সংগঠিত কো হয়। 
যখন জোটগুলো একত্রে কাজ শুরু করে তখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম , বাড়িমালিকেরা দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল ভাড়াটিয়াদের 

উচ্ছেদের জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করতে থাকে ।  

 “PREDATORY EQUITY ” যদে এসব কাজ নস্থথভুি ও সঙ্গায়ীত কোে লরক্ষ্য ভাোরেরদে অস্থভজ্ঞতাে স্থভস্থিরত SNTC এে 
অংশীদােী Community Development Project at the Urban Justice Center (CDP) এর  সসসস সসসসসসসস সসসসস ।   আমো 
Manhattan, Queens, the Bronx and Brooklyn এর   ১৬২  সস সসসস সসসসসসসসস সসসসসসসসস সসসসসসসসস 

সসসসসসসসস সসসসসসসস SNYC দ্বাো সসসস সসসসসস সসসসস ।(মরনানীত স্থবস্থডং গুরলাে জনয মানদরেে স্থহরসব পূবি 
স্থববেণীরত যদখ্ুন) ১০ টি য াকাস গ্রুপ , ৮৭৭ টি জস্থেপ, স্থবস্থডং ও হাউস্থজং যকােি  যেো স্থেপােি রমরটেে স্থবরেষরণে উপে স্থভস্থি 
করে স্থনম্নস্থলস্থখ্ত  লা ল গুরলা প্রকাশ কো হল  । 

 

ভাড়াটেদের স্থায়ী বাসস্থান থেকে উচ্ছেদের জন্য ভূমি মালিকেরা প্রকাশ্যে অনেক কৌশল অবলম্বন করেছে । এর প্রতিবাদ করে 

আমরা বলতে চাই, সিটি কাউন্সিলের উচিৎ  ভাড়াটিয়াদের এই হয়রানী থেকে রক্ষা করা এবং বাড়ি মালিকদের ভাড়াটিয়াকে 

অগ্রাধীকার দিতে বাধ্য করে আইন প্রনয়ন করা ।  

*স্থনবিাচকরদে অনুসন্ধারনে  লা লঃ ( লা রলে আরো স্থবস্তাস্থেত তাস্থলকাে জনয সম্পূণি স্থেরপােি টি যদখ্ুন) 

“PREDATORY EQUITY’’ বাস্থে মাস্থলরকো ভাোরেরদে উরেে জনয হয়োনীমূলক যকৌশল বযবহাে করে। 

 NY এে িানীয় আইন ৭ (২০০৪) অনুোয়ী হয়োস্থনরত আবস্থশযক পস্থেরসবা গুরলাে স্থবস্থেন্নতা, স্থভস্থিহীন মামলাে পুনোবৃস্থি 
অন্তভুি ি করেরে ো ভাোটিয়ারদে স্বেরে বসবারস হস্তরক্ষ্প সহ উরেরদে কােন হরত পারে ।  

 
➢ প্রস্থত পাাঁচ জরন একজন জস্থেপকােী তারদে বাস্থে মাস্থলক বা তারদে কমিচােীরদে দ্বাো যমৌস্থখ্ক বা অনযথায় হয়োনীে 

শীকাে হবাে স্থেরপােি  করেন ।  

জস্থেরপে উিেদাতাো স্থনম্নস্থলস্থখ্ত হয়োনীে স্থেরপােি  করেন ।  

 

হয়রািীর ক ৌশল পপপপপপপপপপপপপপপপপ

র  পপপপপ পপপপ এই পপপপ 
পপপপপপপ: 



বাস্থেরত যমোমত সমসযা  ৫৮% 

আদালরত যনয়া হরয়রে               ২০% 

যমৌস্থলক পস্থেরসবা (গযাস,গেম পাস্থন, তাপ ইতযাস্থদ) োোই বসবাস কেরেন               ৫৩% 

দরুবিাধয ভাষায় যনাটিশ যপরয়রেন  ১৭% 

বাস্থে মাস্থলক বা তাে কমিচােী দ্বাো যমৌস্থখ্ক বা অনযানয ভারব হয়োনীে শীকাে 
হরয়রে  

             ১৯% 

বাস্থেে েক্ষ্ণারবক্ষ্ণ যসবা হ্রাস বা যনই               ৩৫% 

 
এ টি ক া াস গ্রুক্ষপ অংশগ্রহণ ারী জািাি,ন ভাক্ষর্ তারা তাক্ষের জনির িানল  দ্বারা হুিন  এর্ং হয়রািীর শী ার হক্ষেি ।  

● েখ্ন যথরক স্থতস্থন (নতুন জস্থমে মাস্থলক) ভবনটি স্থকরনরেন,আস্থম আপনারক বলরত পােবনা যে কতবাে তাো আমারক আদালরত 
স্থনরয়রে । এমনস্থক ভাো পস্থেরশারধে এক সপ্তারহে যদেীরতও তাো আমাে বাসায় স্থলস্থখ্ত যনাটিশ পাঠায়। যেখ্ারন ৫ স্থদরনে মরধয ভাো 
পস্থেরশাধ না কেরল আমারক বাস্থে োো কোে হুমস্থক যদয় । এেপে তাো আমারক িমাগত য ান করে এবং ভাো বা স্থবল পস্থেরশারধ 
স্থলস্থখ্ত যনাটিশ পাঠারনাে মাধযরম স্থবেি কো শুরু করে। তাো ভবনটি যকনাে পে যথরকই ভাোটিয়ারদে প্রস্থত অরনক বে বে 
পস্থেবতি ন এরসরে । এসব কােরন আস্থম শাস্থন্তরত ঘুরমারত পাস্থেনা । - Queens Focus Group এ অংশগ্রহণকােী ।  

 

 

“PREDATOR EQUITY ” তাক্ষের ভর্ি গুক্ষলাক্ষ  এ নিত  ক্ষর যার  ারক্ষি ভাড়াটিয়ারা িািা র ি েকু্ষভব াগ, 

অনিরাপত্তা এর্ং অ াযব র অর্স্থার সম্মুখীি হক্ষত পাক্ষর ।  
 

জস্থেরপ উিেদাতাো তারদে বাস্থেে স্থনরম্নাি অবিা প্রস্থতরবদরন উরেখ্ করেন ।  

 

নর্নডং এর গাঠনি  অর্স্থা পপপপপপপপপপপ পপপপপ 
পপপপ  
এই পপপপপপ পপপপপপপ: 

 ুরো/স্থেদ্র                   
৪১% 

স্থববণি েঙ / যদয়ারল  ােল                  
৪৬% 

দেজাে লরক সমসযা                   
৫৮%  

দালান স্থনমিাণ পেবতী ধ্বংসাবরশষ হল পরথ                   
৩৯% 

োাঁচ                   
২৪%  

ইাঁদেু / োেরপাকা                   
৬৮% 



অপস্থেষ্কাে স্থবস্থডং                   
৪৭% 

 

এ টি ক া াস গ্রুক্ষপ অংশগ্রহণ ারী তার নর্নডং এ অনিরাপে র্াসর্াক্ষসর  রুি র্ণবিা নেক্ষয়ক্ষেি –  

● সেই রাত গুলোতে ঘুমিয়ে পরা কতখানি ভয়ের হয়  যখন আপনি জানেন যে, আপনার বাড়ির গ্যাসের লাইনটিতে দীর্ঘস্থায়ী ছিদ্র ছিল । যা 

ভবনটিতে বিস্ফোরনের মত ঘটনাও ঘটাতে পারত।আমি সবসময় অগ্নিকান্ডের আশংকায় রয়েছি কারন ২০০৩ সালে আমাদের পাশের 

বিল্ডিং এ একটি ভয়ংকর অগ্নিকান্ডের ঘটনা দেখেছি । যখন সদ্য সংস্কারকৃত অ্যাপার্টমেন্টে কিছু বাজে শ্রমিক এনে, ত্রুটিপূর্ণ কাজ 

করায় ।যার ফলে একজন তরুণীর শরীরের ৮০% পুড়ে যায় । তখন এটা সত্যিই ভীতিকর হয়ে দাাঁড়ায় । -  Manhattan Focus Group এ 
অংশগ্রহণকােী ।  

 

েিুীনতর্াজ ও “PREDATORY EQUITY” জনির িানলক্ষ রা ভর্িগুনলর কিরািত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সিসযাগুনল 
উক্ষপো  ক্ষর এর্ং যতটুকুও র্া  ক্ষর তাও প্রায়ই নি ৃষ্ট িাক্ষির হয় । 
 

➢ ৫৮% উিেদাতারদে বাস্থে যমোমরত সমসযা হরয়রে ।  

➢ *যেসব জস্থমে মাস্থলরকো যমোমরতে জনয যলাক পাঠিরয়রেন তারদে মরধয ৬০% এে 

যমোমরতে মারন সন্তুষ্ট স্থেরলন না । 

 

*র্ানড়র িানল  র্া র্যর্স্থাপিার প্রনতষ্ঠাি গুক্ষলার কজাড়পরূ্ব  ভাড়া র্ৃনি র্া অিযািয আনথব  খাক্ষত নর্ল কযাগ 
 রক্ষত র্াধ্য  ক্ষর ।  

 

 “PREDATORY EQUITY ” িানলক্ষ রা ভাড়া র্ানড়ক্ষয় েীর্বক্ষিয়ােী ভাড়াক্ষটক্ষের উক্ষেক্ষের কেষ্টা োলাক্ষেেঃ 

➢ উিেদাতারদে  অরধিরকেও যবশীে (৫৭%) গত দইু বেরে ভাো বৃস্থে যপরয়রে । (যসই সমরয় ভাো স্থনেরদস্থশকা যবােি  
কতৃি ক স্থিে ভাো স্থনধিােরণে পরেও)  

➢ ২৭% উিেদাতা স্থেরপােি  করেন যে , তাো কতো অথি প্রদান কেরত হরব তা স্থনরয় স্থবভ্রাস্থন্তরত েরয়রেন ।  

িানস  ভাড়া োড়াও অনতনরক্ত ন  কযাগ  রােঃ 

 

                                       ন  এর ধ্রি     যাক্ষের োজব   রা হক্ষয়ক্ষে (%) 

এয়াে কস্থিশনাে                          
১৭% 

প্রধান োজস্ব উন্নস্থত *(যদখ্ুন)                         
২৩%  

স্থবলম্ব স্থ   
 

                      
৩৮% 

 

“অগ্রাধ্ী ার িূল  ভাড়া” প্রোি  রা  এর্ং হঠাত  ক্ষরই তা প্রতযাহার  রা, ভাড়াটিয়াক্ষের  ারি োরাই ভাড়া 
র্াড়াক্ষিার তথয তুক্ষল ধ্রা হল –  



➢ জস্থেরপ উিেদাতারদে প্রায় এক পঞ্চমাংশ (২১%) একটি অগ্রাধীকাে মূলক ভাো প্রদান করেন এবং আরো ১৪% এটি 
স্বাথিগত ভাো স্থকনা তা স্থনরয় অস্থনস্থিত ।  

 

এ টি ক া াস গ্রুক্ষপ অংশগ্রহণ ারী তাক্ষের অগ্রানধ্ ার িূল  ভাড়া গ্রহক্ষণর অনভজ্ঞতা র্ণবিা  ক্ষরি – 

● আমার বিল্ডিং এ অর্থনৈতিক ছাড়া আর কোন পরিবর্তন ঘটেনি । তারা এপার্টমেন্ট মেরামত ও ভাড়া বাড়ানোর ব্যপারে শুধ ুপুরনো 

ভাড়াটিয়াদের খোাঁজ করেন । আগে আমি অগ্রাধিকার মূলক ভাড়া প্রদান করতাম । হঠাত একদিন তিনি আমাকে “আপনি হেরে গেছেন , 

আপনার কোন অগ্রাধিকার নেই” লিখে একটি চিঠি পাঠালেন এবং তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী ভাড়া বাড়াতে চান। - Brooklyn Focus Group এ 
অংশগ্রহণকােী ।  

 
 

বাড়ি মালিক বা ব্যবস্থাপনা পর্তিষঠ্ান ভাড়াটেদের দব্ারা সংগঠিত পর্চেষট্াকে ব্যহত করার জন্য ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করেন 

। 

➢ ৪১% উত্তরদাতা রিপোর্ট করেন যে , তাদের ভবনের ভাড়াটে সংস্থাটি থেকে জমির মালিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা 

গ্রহনে অংশগ্রহণ করায় তারা অনিরাপত্তা অনুভব করেছিলেন । 

 
 

একটি ফোকাস গর্পুে অংশগর্হণকারী বরণ্না করেন কিভাবে সপুার, জমির মালিকের করম্চারী হিসেবে কাজ করে তাদের 

বিলড্িং এর ভাড়াটে এয্াসোসিয়েশনের মিটিং বয্হত করার চেষট্া করেছেন ।  

● আমাদের সভায় একটা সময় মনে হয়েছিল আমাদের কেউ দেখছে না । কিন্তু দৃশ্যত তারা আমাদের সভাস্থলে একটি ভিডিও ক্যামেরা 

রেখেছিল । আমাদের বৈঠকের মাঝখানে, আমাদের সুপার একজন উন্মাদ ব্যক্তির মত বেড়িয়ে এসে চিৎকার করে বললেন , “আপনারা কি 

করছেন ?” 

আমরা প্রতিক্রিয়া জানালাম, “সেটা আপনার কাজ না” । তারপর তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি মিটিং ডেকে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন 

।ফলে সবাইকে শেষ পর্যন্ত সেই মিটিং বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । Queens Focus Group এ অংশগ্রহণকােী ।  

 

“PREDATORY EQUITY” ভাড়াটিয়াক্ষের উপর এ টি িািনস  োপ সনৃষ্ট  ক্ষর আসক্ষে ।  
 

এ টি ক া াস গ্রুক্ষপ অংশগ্রহণ ারী তার অিভুুনতর র্ণবিা  ক্ষরি –  
● তারা যেটা করেছেন সেটা অনেকটা আগ্রাসনের মত । এটা যেন ছোট ব্যপার – একটুকরো কাগজের মত । এটা কাটা সাজানো মৃত্যুর মত । 

সেখানে আপনার নিজেকে আমন্ত্রিত মনে হবেনা । আপনার মনেই হবেনা যে,তারা ভাড়াটিয়া হিসেবে আপনাকে মুল্য দিচ্ছে । এমনকি আপনি 

কোন ভুলও করছেন না ।  Brooklyn Focus Group এ অংশগ্রহণকােী । 

 
 

যাইহোক, অনয্ের সাথে সংগঠিত ভাড়াটিয়াদের তাদের বিলড্িং এবং জীবন মানের পরিবর্তন ঘটে।  

➢ ৬০% উত্তরদাতা রিপোর্ট করেন যে , তারা তাদের বিল্ডিং এর টেন্যান্ট এসোসিয়েসনের সদস্য । 



 
 
এ টি ক া াস গ্রুক্ষপর অংশগ্রহণ ারী সংগঠক্ষির ইনতর্াে  প্রভার্ র্ণবিা  ক্ষরি – 

●  সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগঠক] আমাদের বিল্ডিং এ আসুন এবং জিজ্ঞেস করুন “এখানে কোন কাজ শুরু করা উচিৎ  বা ঠিক ভাবে 

করা হবে সেই চিন্তা করার লিডার কে ?” “সেটা আমি , আমি লিডার” আমি বললাম। যখন ঐ লোকটি ওখানে পৌছালেন , আমি ভেবেছিলাম 

এখানে আমার অভিভাবক দেবদূত। আসুন কাজ শুরু করি। এবং আমরা কাজ শুরু করলাম । এবার আপনি বুঝতে পারবেন সবকিছু কত তারাতারি 

ঠিক হয়ে যায় ।- Queens Focus Group অংশগ্রহণকােী  

 

 সিাধ্ািেঃ NYC ক  নিধ্বারণ এর্ং আইক্ষির প্রিয়ি 
আমারদে গরবষণায় যদখ্ারনা হরয়রে যে শহে জরুে “Predator equity ” স্থবস্থভন্ন ধেরনে হয়োস্থন যকৌশল প্ররয়াগ করে, ভাো বাোরনা, 

িয়-স্থবিয়, এবং সংগঠন দমরনে মাধযরম ভাো-স্থিস্থতশীল ভাোরেরদে উরেদ করেরে । এটিরক যমাকারবলাে জনয, যেস্থবলাইস্থজং 
NYC হ্রাসকােী ইক্যযইটি জস্থমে মাস্থলকরদে উপে নজেদাস্থেে পাশাপাস্থশ স্থবপজ্জনক ইক্যইটি িরয়ে অথিায়নকােী ঋণদাতা আইনগুস্থল 
খ্সোে জনয স্থনবিাস্থচত কমিকতি ারদে একটি দল, কযাস্থপরেস্থে ইক্যইটি (PREDATORY EQUITY ) -এে সারথ যকায়াস্থলশন অব স্থেস্থগ্র 

ইক্যইটি (PREDATORY EQUITY ) এর সাথে কাজ করছে। সিটি কাউন্সিলকে নিম্নোক্ত বিলগুলি সমর্থন এবং পাস করতে হবে, 

এবং “PREDATORY EQUITY ” যশষ কোে এবং ভাোরেরদে েক্ষ্া কোে জনয NYC এর কাজকে স্থিতিশীল করার জন্য তহবিল 

অব্যাহত রাখতে হবে।  

 

1.  স্থসটি কাউস্থিলরক সমথিন কো এবং ইররা ১২১০ পাস কেরত হরব - মাস্থলক ওয়াচ তাস্থলকা । এই স্থবল একাস্থধক কায় 
ভবন (6 বা তাে যবস্থশ একক) োরদে  “PREDATORY EQUITY ”  অনুশীলরন স্থনেুি কো হয় মাস্থলকরদে জনয। 
তারদে ওরয়বসাইরে একটি খ্সো তাস্থলকা ততস্থে কেরত হাউস্থজং সংেক্ষ্ণ ও উন্নয়ন (HPD) বিভাগের প্রয োজন। 

মালিকদের "মডারেট ঝুাঁকি" বা "উচ্চ ঝুাঁকি" তালিকাতে বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা হবে।  

 

2.  স্থসটি কাউস্থিলরক সহায়তায় পাস কেরত হরব Intro 1212 - ঋণকােী ওয়াচ তাস্থলকা । এই স্থবল ততস্থে এবং ঋণদাতা 
োো “PREDATORY EQUITY ” অনুশীলরন েত মাস্থলকরদে আস্থথিক সহায়তা প্রদান করে তারদে ওরয়বসাইরে একটি 

খ্সো তাস্থলকা বজায় োখ্াে জনয হাউস্থজং সংেক্ষ্ণ ও উন্নয়ন (HPD) বিভাগের প্রয োজন। ঋণদাতা দেখার তালিকা তথ্য 

যা বাড িওয ালা ও ভবন সম্পর্কে ঋণদাতা অর্থায ন ধারণ করবে এবং এই তথ্য ব্যাংকিং নিয ম এবং প্রবিধান অধীক্ষা 

ফেডারেল ও রাজ্য সংস্থার সাথে ভাগ করা হবে।  

 

3.  স্থসটি কাউস্থিল প্রমাণ এবং সমথিন পাস 1211- এই স্থবল একটি অনুমান ততস্থে কেরব (সতয স্থবশ্বাস কো পেিন্ত অনযথায় 

প্রমাস্থণত) স্থনস্থদিষ্ট ভবন ইররা 1210 ভাোটিয়া হয়োনী সংজ্ঞাস্থয়ত মানদে পূেণ কোে জনয ।  


