জািতগত ন�ায়িবচার কিমশন (Racial Justice Commission, RJC) ব�ালট �� FAQ
কিমশেনর ব�ালট �� আমরা িনউ ইয়ক�বাসীেদর কাছ েথেক যা �েনিছ তার উপর িভি� কের] �িত�টর
িপছেন উে�শ� হল িস�ট গভনেমে�র
�
েকে� জািতগত সমতা �াপন করা] কিমশেনর ল�� িছল এমন
কাঠােমাগত পিরবত�ন�িলর ��াব েদওয়া যা িস�টেত জািতগত অসমতা মূেল রেয়েছ] আমরা নেভ�ের
িনউ ইয়ক� িস�টর েভাটারেদর কােছ তােদর উপ�াপন করেত েপের আন��ত হেয়িছ]
ব�ালট �ে� আরও িবশদ িববরেণর জন�, অনু�হ কের আমােদর চূ ড়া� িরেপাট� পড়ুন] আমােদর চূ ড়া�
িরেপােট� �িত�ট ব�ালট �ে� প�ােত থাকা কিমশেনর কাজ, ���য়া এবং উে�শ��িলর এক�ট সারাংশ
রেয়েছ] িরেপাট� �ট িনউ ইয়ক� িস�টেত কাঠােমাগত জািতবােদ পটভূ িম এবং িবে�ষণও �দান কের]
https://racialjustice.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2022/05/Final-Report-of-the-NYC-RacialJustice-Commission.pdf
ব�ালট �� #1: সরকারেক িনেদ�শনা েদওয়ার জন� মূল�েবাধ এক�ট িববৃিত
এ�ট কী?
এই ��াব িস�টর চাট� াের এক�ট মুখব� যু� করেব] এক�ট মুখব� হল এক�ট সূচনামূলক িববৃিত যা এক�ট
আইিন নিথর উে�শ� বা ল�� ব�াখ�া কের, েযমন এক�ট সংিবধান বা আইন] ��ািবত মুখব��ট আমােদর
স��িলত মূল�েবাধেক সং�ািয়ত কের এবং এক�ট িনেদ� শক িববৃিতর মাধ�েম আমােদর ইিতহাসেক �ীকার
কের]
��ািবত মুখবে� থাকা মূল�েবাধ�িল সরাসির জনসাধারেণর ইনপুট েথেক েনওয়া হেয়েছ] RJC অন�ান�
েদশ, রাজ� এবং শহর�িলর মুখব��িল অধ�য়ন কেরিছল এবং পাঁচ�ট বেরার সবক�টেত �ানীয় ও জাতীয়
কিমউিন�টর েনতা, িশ�ািবদ, স��য় কম�, যুবা, এবং ধম�য় েনতােদর সােথ ভাচ��য়াল উপােয় এবং ব���গত
উপি�িতেত আেলাচনার আেয়াজন কেরিছল] এই �েচ�ার মাধ�েম, RJC মূল�েবাধ�িলেক িচি�ত কেরিছল
- েযমন সমতা, ন�ায়পরায়ণতা, সহানুভূিত, জবাবিদিহতা এবং ন�ায়িবচার - যা িনউ ইয়ক�বাসীেদর কােছ
সবেচেয় ���পূণ]�
��ািবত মুখব�:
•
•
•

অতীেতর �িত �ীকার কের
ন�ায়িবচােরর জন� লড়াই করা িনউ ইয়ক�বাসীেদর অবদান এবং েনতৃ�েক �ীকৃিত েদয়
িনউ ইয়ক�বাসীর মূল�েবােধর উপর িভি� কের এক�ট ন�ায� এবং ন�ায়স�ত শহেরর এক�ট
দৃ��ভি� ত� েল ধের

এ�ট েকন ���পূণ?�
RJC িব�াস কের েয আমােদর েমৗিলক আইেনর পে� আমােদর ইিতহাসেক �ীকার করা এবং সম� িনউ
ইয়ক�বাসীর জন� �ণমানস��, ি�িত�াপক, এবং ভাল-সং�ানযু� এলাকা এবং জীবন স�েক� এক�ট
দৃ��ভি� �কাশ করা ���পূণ]� চাট� ার সংেশাধন ���য়া চলাকালীন, আমােদর কিমশনাররা জানেত

েপের অবাক হেয়িছেলন েয িনউ ইয়ক� িস�ট চাট� াের বত�মােন এক�ট মুখব� েনই] চাট� াের এমন েকােনা
ধারা েনই যা ��ভােব িনউ ইয়ক�বাসীেদর িভি�গত মূল�েবাধ�িলেক বণনা
� কের]
উপর�, কাঠােমাগত জািতবাদেক েভেঙ েফলার জন� RJC-এর কােজর এক�ট ���পূণ অংশ
�
হল সত�
কথা বলা] সত�, পুনিমলন
� এবং সংেশাধেনর �িত �থম পদে�প িহসােব, ��ািবত মুখব��ট শহেরর
সংিবধােন ঐিতহািসক ভ�েলর �ীকৃিত এবং আমােদর শহেরর জািতবাদ ও ৈবষেম�র কুৎিসত সত�েক
অ�ভ��
� করেব] উদাহরণ��প, এ�ট িনউ ইয়ক� িস�ট গঠেন এিশয়ান অিভবাসীেদর ঐিতহািসক �েচ�ােক
�ীকৃিত েদয়-যা িবেশষ কের এখন ���পূণ যখন
�
অেনক এিশয়ান মেন নাও করেত পাের েয তােদর শহর
তােদর অবদানেক স�ূণ�েপ
�
আিল�ন কের] মুখব��ট ঐিতহািসকভােব বাদ েদওয়া েগা���িলর
অবদানেক �ীকার কের যােত শহর�ট িনরাময় এবং ন�ায়িবচােরর িদেক অ�সর হেত �� করেত পাের]
RJC িব�াস কের েয িনউ ইয়ক� িস�ট সরকােরর িনউ ইয়ক� িস�টর মূল�েবাধ �ারা পিরচািলত হওয়া উিচত]
এক�ট মুখব� েযাগ করার উে�শ� হল আমােদর শহেরর জন� এক�ট দৃ��ভি� ��ভােব �কাশ করা, যা
আমােদর ইিতহাস সং�া� এক�ট েবাধ এবং িনউ ইয়ক�বাসী িহসােব আমােদর মূল�েবােধর মেধ� িনিহত
আেছ] এক�ট মুখব� েযাগ করা হেল তা িনউ ইয়ক�বাসীেদর িনউ ইয়ক� িস�টর জন� এক�ট দৃ��ভি� এবং
েমৗিলক মূল�েবাধ �হণ করার সুেযাগ েদেব যােত িস�ট সরকারেক এ�টর দািয়� পালেন িনেদ� শনা েদওয়া
যায়]
এ�ট কীভােব কাজ কের?
শে�র বাইের, মুখব��টর উে�শ� হল িস�ট সরকােরর কাজ করার প�িতেত এক�ট বা�ব �ভাব েফলা]
��ািবত মুখব� িস�ট এেজ�� এবং কমকত�
� ােদর িনেদ� শ েদয় েয তারা েযন তােদর দািয়� পালন করার
সময় এ�টেক িনেদ� শনা িহসােব ব�বহার কেরন] মুখব��টর উে�শ� হল কীভােব িস�ট সরকার মুখব��টেত
িনধারণ
� করা দৃ��ভি�র িদেক এিগেয় যাওয়ার জন� এ�টর পিরক�না, পযােলাচনা
�
এবং িনরী�া
কায�িলেক
�
পিরপূণ করেব
�
েসই িনেদ� শনা েদওয়া]
��ািবত মুখব��টর উে�শ� হল সকল িনউ ইয়ক�বাসীর জন� সমতা এবং ন�ায়িবচােরর এই নত� ন
দৃ��ভি�র �িত িস�ট সরকার এবং িস�ট কমকত�
� ােদর পুন:�াপন করা] সকেলর জন� ন�ায়িবচার ও সমতা
�চার করার জন� আমােদর িভি�, কাঠােমা, �িত�ান এবং আইন পুনগঠন,
�
সংেশাধন এবং পুনধারণা
�
করার জন� এ�ট িনউ ইয়ক�বাসী িহসােব আমােদর আ�ান জানায়] এ�ট বেল েয িস�টেক অবশ�ই অতীত
এবং চলেত থাকা �িতর �িতকােরর জন� �েচ�া করেত হেব] িস�ট সরকােরর এই "পুন:�াপন"
সরকারেক এ�টর কায স�াদেন
�
িনেদ� শনা েদেব, যার মেধ� রেয়েছ িনউ ইয়ক�বাসীেদর উ�িতর জন� কী
�েয়াজন তা িনধারণ
� করা, েযমন তােদর এলাকায় নত� ন িবিনেয়াগ, তারা েয ভাষায় কথা বেল েসই সহেজেবাধগম� ভাষায় �দান করা পিরেষবা, বা েযখােন তারা বাস কের েসখােন �ণমানস�� হাসপাতাল এবং
�ুল]
মুখব��ট কেমর� এক�ট ব���গত অিধকার ৈতির না করেলও, এ�ট এমন এক�ট দৃ��ভি� �াপন করার
উে�েশ� ৈতির করা হেয়েছ যা িস�টর িনেজ্র ধারণ করা উিচত এবং যা িনউ ইয়ক�বাসীরা সরকারেক
দায়ব� করেত চাওয়ার সময় িনেদ� শ করেত পাের] িস�ট এেজ���িলেক িনেদ� শ েদওয়া হেব েয তারা েযন

তােদর কমসূ� িচ�িল ৈতির করেত এবং তােদর কম�মতা
�
পযােলাচনা
�
করার জন� এক�ট িনেদ� িশকা িহসােব
মুখব��ট ব�বহার কের] সমােজ িস�ট সরকােরর েয ভূ িমকা পালন করা উিচত েস স�েক� কেথাপকথেনর
সময় আইনজীবীরা মুখব��ট িনেদ� শ করেত পােরন]
ব�ালট �� #2: এক�ট জািতগত সমতা অিফস, পিরক�না এবং, কিমশন ৈতির করা
এ�ট কী?
এই ��াব�ট জািতগত সমতার এক�ট অিফস, এক�ট শহরব�াপী জািতগত সমতা পিরক�না এবং
জািতগত সমতা সং�া� এক�ট কিমশন ৈতির করেব]
জািতগত সমতার অিফসেক �িত�ট িস�ট এেজ��র সােথ কাজ করেত হেব যােত েডটা পিরমােপর ৈবষম�
থাকা জািতগত সমতা পিরক�না ৈতির করা যায়] এই সম� পিরক�না�িল এক�ট শহরব�াপী জািতগত
সমতা পিরক�নায় পিরণত হেব যার জন� েময়র দািয়�শীল থােকন] এেজ���িল বােজট ���য়ায়
িনেয়া�জত থাকার সমেয়ই এই পিরক�না�িল ৈতির করা আবশ�ক৷
িস�টর পিরেষবা এবং কমসূ� িচ�িলেক িনউ ইয়ক�বাসীেদর জন� আরও ন�ায়স�ত এবং �াি�সাধ� করার
জন� েসরা কাযাভ�াস
�
ৈতির করার জন�ও জািতগত সমতার অিফস দািয়�শীল থাকেব, েযমন ভাষার
অ�াে�েসর উ�িত করা, সং�ান�িলর অনু�ত এলাকা�িলেত েপৗ�ছােনা িন��ত করা এবং েয উপােয়
িনিদ� � িকছ� েগা�� �াি�ক হেয় উঠেত পাের বা বাদ পড়েত পাের তা উে�শ করা]
জািতগত সমতা কিমশন এক�ট �াধীন সং�া হেব যা কিমউিন�ট ইনপুেটর উপর িভি� কের শহরব�াপী
জািতগত সমতা পিরক�নার জন� অ�ািধকার�িলেক িচি�ত কের৷ এছাড়াও জািতগত সমতা কিমশন
শহরব�াপী জািতগত সমতা পিরক�না পযােলাচনা
�
করেব এবং িরেপাট� করেব] জািতগত সমতা কিমশেনর
েনতৃ� েদওয়ার জন� িবিভ� িস�টর কমকত�
� ারা 15 জন সদস� িনেয়াগ করেবন] কিমশনারবৃে�র উে�শ�
হল িনউইয়েক�র িবিভ� স�দায়েক �িতফিলত করা]
এ�ট েকন ���পূণ?�
RJC িব�াস কের এই ��াব�ট ���পূণ কারণ
�
এ�ট েময়র এবং �িত�ট িস�ট এেজ��েক জািতগত সমতার
জন� দািয়�শীল করেব] এই ��াব�ট িস�ট সরকােরর েক��েল জািতগত সমতা �াপেনর উে�েশ� করা
হেয়েছ] NYC-েত জািতগত ৈবষম�সমূেহর মূেল �েবশ কের এমন এক�ট কাঠােমা ৈতির করার জন�
জািতগত সমতার অবকাঠােমা পিরকি�ত হেয়েছ] এবং এই কাঠােমা�ট সমেয়র সােথ িবকিশত, মািনেয়
েনওয়া এবং বৃ��র জন� পিরকি�ত হেয়েছ]
RJC িব�াস কের েয, িনউ ইয়ক� িস�টর েভাটারেদর �ারা অনুেমািদত হেল, এই ��াব�ট হেব মািক�ন
যু�রাে� সবেচেয় সাহসী এবং উ�ািভলাষী জািতগত সমতার অবকাঠােমা]
এ�টর উে�শ� �ধুমা� আেরক�ট অিফস হেয় ওঠা নয়] RJC িব�াস কের েয িস�ট সরকােরর এক�ট েক�ীয়
সং�ার �েয়াজন যােত সম� এেজ�� জুেড় এই কাজ�টর সম�য়সাধন করা যায়] �িত�ট িস�ট এেজ�� –
অ�াডিমিনে�শন ফর িচলে�নস সািভ�েসস (Administration for Children’s Services, ACS) েথেক অিফস

অফ ম�ােনজেম� অ�া� বােজট (Office of Management and Budget, OMB) পয�
� – জািতগত সমতােক
উে�শ করার জন� এক�ট পিরক�না ৈতির করার জন� দািয়�শীল থাকেব] এেজ���িল তােদর বােজট
এক��ত করার সময় এই পিরক�না ���য়া�ট ঘটা �েয়াজন] এইভােব, এেজ���িল িন��ত করেত পাের
েয তােদর জািতগত সমতার কােজ সফল হওয়ার জন� যেথ� সং�ান এবং অথ রেয়েছ]
�
এবং েসই
���য়ার উপর এক�ট �াধীন "যাচাই" আেছ - জািতগত সমতা কিমশন]
জািতগত সমতা কিমশন আপনার সাধারণ NYC কিমশন হেব না] এ�ট অ�চিলত ক��র এবং দৃ��ভি�
অ�ভ��
� করার জন� পিরকি�ত হেয়েছ] িবিভ� িস�ট কমকত�
� ােদর কিমশনার িনেয়াগ করেত েদওয়ার অথ �
হল িনবািচত
�
কমকত�
� ােদর মেধ� যাচাই এবং ভারসাম� �দান করা] জািতগত সমতা কিমশেনর উে�শ� হল
জবাবিদিহতা এবং এই ���য়ায় কিমউিন�টর ক��র েযন েশানা হয় তা িন��ত করা]
জািতগত সমতা পিরক�না�িল ���পূণ কারণ
�
যিদও আমরা সবাই জািন েয ৈবষম�সমূহ িবদ�মান, তবুও
েস�িলেক পিরমাপ করা ���পূণ]� বত�মান বা নত� ন নীিত�িল এই ফারাক�িল আেরা কমাে� নািক
বাড়াে� তা েবাঝার জন� কমকত�
� া এবং জনসাধারেণর এই েডটা �েয়াজন] েকান এলাকা�িলেত সবেচেয়
েবিশ অসমতা রেয়েছ তা জানার জন�ও েডটা�ট �েয়াজন যােত কমকত�
� ারা এই ৈবষম�সমূহেক উে�শ
করেব এমন কমসূ� িচ এবং সং�ান�িলেক অ�ািধকার িদেত পাের] পিরক�না�িল এেজ���িলেক ব�াখ�া
করার জন� দািয়�শীল থাকেব েয তারা কীভােব ৈবষম�সমূহেক উে�শ করেব এবং সবার জন� ফলাফেলর
উ�িত করেব]
এ�ট কীভােব কাজ কের?

জািতগত সমতা পিরক�না
�িত দুই বছের, িস�টর বােজট ���য়া চলাকালীন, সম� িস�ট এেজ��েক জািতগত সমতা পিরক�না
ৈতির করেত হেব] এই সম� পিরক�না�িল এক�ট শহরব�াপী জািতগত সমতা পিরক�নায় পিরণত হেব
যার দািয়� েময়েরর]
জািতগত সমতা পিরক�নায় এেজ�� তােদর কােজর ে�ে� জািতগত সমতার উ�িত করেছ িকনা তা
পিরমাপ করার জন� েডটা অ�ভ��
� থাকেব] এেজ���িলেক তােদর পিরক�না�িলর কাযকািরতা
�
�মাণ
করার জন� অবশ�ই েডটা সং�হ করেত এবং জমা িদেত হেব] পিরক�নায�িলেত তাৎ�িণক �ােণর
জন� ��েময়াদী েকৗশল এবং অসমতার মূল কারণ�িলেক উে�শ করার জন� দীঘেময়াদী
�
েকৗশল উভয়ই
অ�ভ��
� থাকেত হেব]

জািতগত সমতা অিফস
জািতগত সমতা অিফেসর েনতৃ� েদওয়ার জন� একজন িচফ সমতা অিফসার িনেয়ােগর জন� েময়র
দািয়�শীল থাকেবন] জািতগত সমতা অিফস জািতগত সমতা পিরক�না�িলর উ�য়েনর জন�
সম�য়কারী সং�া িহসােব কাজ করেব]

জািতগত সমতা অিফস িবিভ� বণ বা
� জািতর িনউ ইয়ক�বাসীেদর মেধ� এবং িবিভ� এলাকার মেধ� সু�তার
পাথক�
� েদখােনার উে�েশ� েডটা আলাদা করার জন� মানদ� িনধারণ
� করার জন� দািয়�শীল থাকেব]
এ�ট সরকারেক আরও সুিনিদ� �ভােব িনিদ� � স�দায় এবং এলাকা�িলর চািহদার �িত ল�� েনওয়ার
সুেযাগ েদেব৷
এছাড়াও, জািতগত সমতা অিফস এলাকা�িলর মানিচ� ৈতির করার জন� দািয়�শীল থাকেব যােত েবাঝা
যায় েকান এলাকা�িল অনু�ত] এছাড়াও, জািতগত সমতা অিফসেক অবশ�ই িস�ট এেজ���িলর জন�
েসরা কাযাভ�াস
�
ৈতির করেত হেব যােত েয বাধা�িল সরকােরর কােছ েপৗ�ছােনা ইয়ক�বাসীেদর পে�
সময়সােপ� এবং ক�ঠন কের েতােল েস�িলেক দূর করার জন� বা�ব �াি�সাধ�তা সহ ব�বহােরর
সহজতা, ভাষার ন�ায়িবচার এবং অ�াে�সেক �াধান� েদওয়া যায়] অবেশেষ, কীভােব মানুষ এবং
স�দায়�িলেক �াি�ক করা হেয়েছ তা উে�শ কের এমন নীিত এবং েসরা কাযাভ�াস�িলেক
�
অ�সর
করার জন� জািতগত সমতা অিফস দািয়�শীল থাকেব]

জািতগত সমতা কিমশন
জািতগত সমতা কিমশন জািতগত সমতা পিরক�নায় অ�ভ��
� করার জন� অ�ািধকার িচি�ত করেত
কিমউিন�ট ইনপুট সং�হ করেব] জািতগত সমতা কিমশেনর কােছ িস�টর জািতগত সমতা পিরক�নায়
�িত��য়া জানােনার, েডটা পযােলাচনা
�
করার এবং িস�টর অ�গিতর িবষেয় িনজ� িরেপাট� জাির করার
সুেযাগ থাকেব]
জািতগত সমতা কিমশন েময়েরর অিফস েথেক �াধীন হেব এবং েময়েরর জািতগত সমতা পিরক�নার
এক�ট "যাচাই" িহসােব কাজ করেব] েময়র, িস�ট কাউ��ল, িনয়�ক এবং সরকারী আইনজীবী �ারা িনযু�
�িত�ট বেরা েথেক 15 জন কিমশনােরর সম�েয় জািতগত সমতা কিমশন গ�ঠত হেব] িস�টর কমকত�
� ােদর
এমন কিমশনারেদর িনেয়াগ করেত হেব যারা কাঠােমাগত জািতবােদর �ারা �িতিদন �ভািবত হওয়া িনউ
ইয়ক�বাসীেদর �িতিনিধ� কেরন বা যােদর তােদর পে� ওকালিত করার অিভ�তা রেয়েছ, যার মেধ�
এমন ব���রা অ�ভ��
� যারা আেগ কখনও কিমশন বা েবােড� কাজ কেরন িন, যারা সরকারী আবাসেন
বসবাস কেরেছন, যারা আেগ কারাগাের িছেলন, এবং যারা যুবােদর ক��র ত� েল ধেরন]
ব�ালট �� #3: জীবনযা�ার �কৃত খরচ পিরমাপ করা
এ�ট কী?
এই ��ােবর জন� িস�টেক জীবেনর �কৃত খরচ পিরমাপ করেত হেব] িস�টেক িনউ ইয়ক� িস�টেত
অপিরহায �েয়াজেনর
�
খরচ েমটােনার জন� �েয়াজনীয় গড় অথরািশ
�
গণনা করেত হেব এবং �িত বছর
িরেপাট� করেত হেব]
এ�ট েকন ���পূণ?�
RJC িব�াস কের েয জীবেনর �কৃত খরচ হেব দাির�� বা সবেচেয় দির� অব�ার ঊে� থাকার
�
উপর েজার
েদওয়ার পিরবেত� মযাদার
�
এক�ট মানদে�র উপের েজার িদেয় অথৈনিতক
�
ন�ায়িবচােরর �িত এক�ট
�েয়াজনীয় �থম পদে�প] জীবেনর �কৃত খরেচর উে�শ� হল এক�ট অত�� কম, দাির�-িভি�ক

সংখ�ার পিরবেত�, িনউ ইয়ক� িস�টেত বসবােসর �কৃত খরেচর উপর আমােদর দৃ��িনব� েরেখ
কেথাপকথন পিরবত�ন করা]
আপিন িক জােনন েয েফডােরল দাির�� িনেদ� িশকা বেল েয NYC-েত চারজেনর এক�ট পিরবার দািরে��র
মেধ� থােক না যিদ তােদর আয় $26,501 হয়? �িত�ট িনউইয়ক�বাসী জােন েয সংখ�া�ট অবা�বভােব কম]
এর কারণ হল েফডােরল দাির�� িনেদ� িশকা মানদ�, যা 1960 সাল েথেক আপেডট করা হয় িন, আ�িলক
খরেচর পাথক��িলেক
�
�িতফিলত কের না]
RJC িব�াস কের েয িনউ ইয়ক�বাসীেদর দািরে��র কখনও েশষ না হওয়া চে�র আবত� েথেক েবিরেয় আরও
েবিশ িকছ� করেত স�ম হওয়া উিচত] িনবােহর
�
�েরর উপের বসবাস করেত কী লাগেব তা সনা� করেত
জীবেনর �কৃত খরেচর পিরমাপ সাহায� করেত পাের]
িস�টর জীবেনর �কৃত খরচ পিরমাপ করার �েয়াজেনর অথ হল
�
িস�ট কমসূ� িচ এবং পিরেষবা�িল িবকাশ
ও পিরচালনা করা এবং এ�টর িনজ� কমচারী
�
ও �ঠকাদারেদর কমচারীেদর
�
জন� মজুির িনধারণ
� করার
সময় এ�টর িস�া��িলেক িনেদ� িশত করা] একইভােব, RJC উে�শ� কের েয জীবেনর �কৃত খরচ
পিরমাপেক আইনজীবী, ইউিনয়ন, কম� এবং নীিতিনধারকেদর
�
�ারা এক�ট হািতয়ার িহেসেব ব�বহার করা
হেব এমন পিরবত�ন�িলেক অ�সর করা েহাক যা িনউ ইয়ক�বাসীেদরেক দাির�� েথেক েবর কের মযাদার
�
সােথ জীবনযা�ার এক�ট মানদে� উ�ীত করেব]
িনউ ইয়ক� িস�টেত অসাম�স�পূণভােব
�
কৃ�া� িনউ ইয়ক�বাসীেদর �ভািবত কের এমন �য়�মতার
সংকেটর িবষেয় আমরা �েনিছ এমন অেনক গে�র �িত সাড়া িদেত এ�ট এক�ট েমৗিলক পিরবত�ন]
এ�ট কীভােব কাজ কের?
�িত বছর, িস�টেক জীবেনর �কৃত খরচ পিরমাপ করেত হেব] িস�টেক অপিরহায �েয়াজেনর
�
গড় খরচ
গণনা করেত হেব, যার মেধ� রেয়েছ আবাসন, িশ� পিরচযা,� িশ� এবং িনভ�রশীল ব���েদর খরচ, খাদ�,
পিরবহন, �া��েসবা, েপাশাক এবং জুেতা, রজঃ�ােবর পণ�, সাধারণ �া��িবিধ পণ�, পির�ােরর পণ�,
গৃহ�ািল সাম�ী, েটিলেফান পিরেষবা, ই�ারেনট পিরেষবা এবং অন�ান� �েয়াজনীয় খরচ, যার মেধ�
ট�াে�র বাধ�বাধকতার মেতা খরচ অ�ভ��
� থাকেত পাের, তেব তািলকা�ট এর মেধ�ই সীমাব� নয়]
সরকারী সহায়তা বা দাতব� এই খরেচর সােপে� গণনা করা হেব না] বরং, সরকারী বা েবসরকারী
সহায়তার উপর িনভ�র না কের আমােদর শহের েসই অপিরহায �েয়াজন�িল
�
েমটােত েমাট কত খরচ হয়
তা গণনা করা হেব] িস�টেক �িত বছর এই পিরমােপর িরেপাট� জনসমে� েপশ করেত হেব]
জীবেনর �কৃত খরেচর উে�শ� িনউ ইয়ক�বাসীেদর অথ েদওয়া
�
বা তােদর কাছ েথেক অথ েনওয়া
�
নয়]
পিরবেত�, RJC এক�ট মূল ধারণা িদেয় �� হেয়িছল: NYC-েত জীবনযা�ার �কৃত খরচ না জানার ফেল িনউ
ইয়ক�বাসীেদর অথৈনিতক
�
সু�তার অব�া িনেয় আেলাচনা করা অস�ব হেয় পেড়] যখন আমরা মযাদার
�
সােথ েবঁেচ থাকার জন� �েয়াজনীয় খরচেক আরও সুিনিদ� �ভােব সং�ািয়ত কির, তখন আমরা যারা
সং�াম করেছ তােদর সহায়তা করার সমাধান িনেয় কাজ করেত পাির এবং েয দািরে�র চ� ভিবষ�ত
�জ�েক �ভািবত কের তা �িতেরাধ করেত পাির]

