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ডেট্রয়েট ডেযট্ররো 
এরি়েরো করেউরিটিজ 
স্রোরে-ডে স্রোগেে
সিটির ভসিষ্যৎ রূপায়নে 
িহায়তা করুে
সরকবার, অলবাভজনক সংস্বা এবং ব্যবসবা প্রততষ্বানগুললবা 
মহল্বায় অর্থ তবতনলয়বাগ কলর, কতমউতনটির কম্থসূতির অর্থবায়ন 
কলর এবং নতুন নতুন আইন ববাস্তববায়ন কলর। তসটির ভতবষ্যৎ 
তনলয় জনগণ যখন তসদ্বান্ত গ্রহণ কলর তখন জনগণ ককমন 
কববাধ করলে তবা কববাঝবা গুরুত্বপূণ্থ। কেট্রলয়লের সবামলন মূল 
সমস্যবাগুললবার উপর মতবামত প্রদবালনর জন্য তবজ্বানসম্মতভবালব 
তনব্থবাতিত কলবাকজলনর অংশ হওয়বার জন্য আপনবালক আমন্ত্রণ 
জবানবান হলছে, যবালত এই তসদ্বান্তগুললবার পরতনলদ্থ শনবায় আপনবার 
সহবায়তবা পবাওয়বা যবায়।



আপিরোি েেরোেেযক আেিরো গুিুত্ব ডেই
আমরবা এই জতরলপর ফলবাফল কস সকল কলবাকজন এবং সংস্বার সলগে তবতনময় কতর যবারবা তসটির কবায্থক্রমলক 
প্রভবাতবতকবারী তসদ্বান্ত গ্রহণ কলরন। তনব্থবাতিত কম্থকত্থ বা এবং তসটির তেপবাে্থ লমলটের প্রধবানগণ এর অন্তভু্থক্ত। 
আমরবা অলবাভজনক সংস্বার কনতবা এবং দবানশীল কলবাকজলনর সলগে করববাত্থ বা বতল। এেবাডবা, আমরবা ব্লক-ক্বাব 
এবং মহল্বার সংগঠনগুললবালক সবাহবায্য কতর। আপতন ককমন কববাধ কলরন তবা জবানবা রবাকলল এলদর সকললই আলরবা 
ভবালভবালব কবাজ করলত পবালর।

আেিরো আপিরোি সেয়েি েূল্য ডেই
প্রবায় সকল কষেলরেই ককবান জতরপ সম্ূণ্থ করবার জন্য আমরবা অর্থ প্রদবান কতর। প্রততটি জতরপ সম্ূণ্থ করলত আনুমবাতনক 15 
তমতনে লবালগ। কবতশর ভবাগ জতরলপর জন্য $20 নগদ পতরলশবালধর ব্যবস্বা রবালক। মবালঝ মলধ্য, একবাতধক জতরপ সম্ূণ্থ 
করবার জন্য আমরবা তবলশষ পুরস্বালরর ব্যবস্বা রবাখলত পবাতর (কযমন তকেু তমতশগবান ‘কসবায়বাগ’)।

আপিরোযেি ছরোডরো সম্ভব ি়ে
সরকবাতর তসদ্বান্ত গ্রহলণ তকেু তকেু সময় শুধুমবারে উচ্চস্লরর মতবামত তবলবিনবায় কনওয়বা হয়। তেএমএতসএস 
কনতৃবৃন্দলদরলক কেট্রলয়েববাসীলদর সব্থবাতধক প্রতততনতধত্বমূলক মতবামলতর প্রততশ্রতত কদয়। তকন্তু প্রততটি মহল্বা এবং 
সকল ধরলণর অতভজ্তবার অন্তভু্থতক্ত তনতচিত করবার জন্য, আপনবালক প্রলয়বাজন!

কেট্রলয়ে কমলট্রবা এতরয়বা কতমউতনটিজ স্বাতেস (তেএমএতসএস) হলছে তমতশগবান ইউতনভবারসসিটির একটি জতরপ 
প্রকল্প। কতমউতনটির কনতৃবৃন্দলক সবালর তনলয়, আমরবা ববাতসন্দবালদর প্রশ্ন কলর কজলন কনই কয তসটির তবদ্যমবান 
সমস্যবা সম্লক্থ  তবারবা ককমন কববাধ কলর। গণপতরবহন ব্যবস্বা ককমন কবাজ করলে? অপরবালধর তবষলয় 
আপতন তক উতবিগ্ন? আপতন তক আপনবার মহল্বার তবষলয় উৎসবাহী?

আেিরো আপিরোি েেরোেে চরোই। ডকরোি উত্তিই ভুল ি়ে!

তসটিব্যবাপী অন্যবান্য 2,000 জলনর উত্তলরর সবালর আমরবা আপনবার উত্তলরর সংতমশ্রণ 
ঘেবাই। এর পর আমরবা তসটি সম্লক্থ  তসদ্বান্ত গ্রহলণ ব্যবহবালরর জন্য সরকবাতর কম্থকত্থ বা, 
অলবাভজনক সংস্বাগুললবার কনতৃবৃন্দ এবং অন্যবান্যলদর কবাে করলক পবাওয়বা তর্য তনলয় 
প্রততলবদন প্রস্তুত কতর। আপনবার ব্যতক্তগত উত্তর সম্ূণ্থভবালব কগবাপন রবাখবা হয়, তলব কদখলত 
ইছুেক কয-কবালরবা কবালে আমরবা জতরলপর ফলবাফল প্রকবাশ কতর – আপতনও এর অন্তভু্থক্ত!
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ডেট্রনয়নটর িমৃসধির জে্য এর 
জেগনের মতামত শুেনত হনি



এটি সকভানি কাজ কনর

আেরোি জি্য রক এই জরিপ পূিণ কিরো আবশ্যক?
আমবালদর কয-ককবান জতরলপ অংশগ্রহণ সম্ূণ্থ ঐতছেক। আপতন একটিলত অংশগ্রহণ করলত পবালরন আববার পরবতীতী টি ববাদ 
তদলত পবালরন। আপতন ইছেবা করলল আমবালদরলক কেবাট্ট তিঠি পবাঠিলয় সবগুললবাই একসলগে বজ্থ ন করলত পবালরন। 

ডকরোি্  প্রশ্নগুযলরো রজযঞেস কিরো হযব ডস-রসদ্রোন্ত ডক গ্রহণ কযি থরোযক?
আমবালদর তপএইিতে গলবষকগণ এ তবষলয় িূডবান্ত তসদ্বান্ত গ্রহণ কলরন। তলব, আমরবা আমবালদর স্পন্সর এবং কতমউতনটি 
সহলযবাগীলদর সলগে খুব ঘতনষ্ভবালব কবাজ কলর তনতচিত কতর কয, আমরবা কসই প্রশ্নগুতলই তজলজ্স করতে কযগুললবা 
নীততমবালবা, কম্থসূতি এবং তবতনলয়বালগর তসদ্বালন্ত প্রভবাব রবালখ। আমবালদর কতমউতনটি অ্যবােভবাইজতর কতমটি আলে যবারবা 
মূল তবষয়গুললবা কবলে তনলত সবাহবায্য কলর, এবং আমরবা সকল সময় সবামবাতজক কনতৃবৃলন্দর সবাহবালয্য প্রশ্নগুললবালক গুরুত্ব 
অনুযবায়ী তনধ্থবারণ কলর তনই। ককবান তবষয় সম্লক্থ  আপনবার ককবান আইতেয়বা ববা প্রশ্ন আলে? আমবালদরলক এক লবাইন তললখ 
জবানবান!

ডক ডক েথ্য পরো়ে?
প্ররম করবা হল, আলবাদবাভবালব আপনবার কয-ককবান উত্তর কলঠবার ভবালব কগবাপনীয় রবাখবা হয়। আপতন তনরদসিষ্ট ককবান প্রলশ্নর 
উত্তলর কী বলললেন তমতশগবান ইউতনভবারসসিটির শুধুমবারে গলবষকলদর কেবাে একটি দল তবা কদখলত পবারলব। আমরবা তর্যগুললবা 
তব্ললেষণ কলর উত্তলরর সবারবাংশ কদই। কসই তর্য আমবালদর ওলয়বসবাইলে পবাওয়বা যবায় এবং তবা আমরবা আমবালদর তমটিং এবং 
সবামবাতজক মবাধ্যলম কশয়বার কতর। গলবষকগণ আমবালদর কবালে “পতরতিতততবহীন” তর্য িবাইলত পবালর (এর অর্থ হলছে তবারবা 
সকল উত্তর পবালব তলব কসগুললবার সলগে ককবান নবাম ববা ঠিকবানবা রবাকলব নবা ববা এরকম তকেু রবাকলব নবা যবা তদলয় আপনবালক 
তি্তনিত করবা যবায়)।

আপিরোিরো কেবরোি আেরোি সযগে ড�রোগরোয�রোগ কিযবি?
 আমরবা বেলর কমপলষে ২টি কলর জতরপ পতরিবালনবার আশবা রবাতখ। কখন নতুন জতরপ আসলে তবা জবানবালনবার জন্য 
আমরবা আপনবালদর সলগে ইলমইল, ববাত্থ বা, েবাক এবং কফবালন কযবাগবালযবাগ করব। আমরবা ববাতড ববাতড তগলয় প্রিবারণবাও কলর 
রবাতক, অতএব আপতন আপনবার মহল্বায় আমবালদর দললর কস্ছেবালসবকলদর কদখবা কপলত পবালরন!

আরে রকভরোযব ডকরোি একটি জরিযপ অংশগ্রহণ কিযে পরোরি?
আমবালদর সকল জতরপ অনলবাইলন করবা হয়। মবারে কলয়কটি তক্ক কলর এগুললই জতরপ শুরু হলয় যবালব এবং িললত 
রবাকলব। আপতন কয ককবান কতম্উেবার, ে্যবাবললে ববা কফবান ব্যবহবার কলর জতরলপ অংশগ্রহণ করলত পবারলবন। আপনবার 
এগুললবার ককবানটিই নবা রবাকলল, আমরবা আপনবার সলগে কফবালন ইটেবারতভউ-এর ব্যবস্বা কলর তনলত পবাতর।  

ডেট্রয়েট ডেযট্ররো এরি়েরো করেউরিটিজ স্রোরে



চুসতির ছাপানো 
অংশ
গযবষণরোেূলক সেীক্রো়ে অংশগ্রহযণি সম্মরে

প্রকযপেি িরোে: 
কেট্রলয়ে কমলট্রবা এতরয়বা কতমউতনটি স্বাতে 

প্রধরোি অিুসন্রোিকরোিীবৃন্দ: 
এতলজবালবর গবারববার এবং কজফতর কমবারনফ, ইউতনভবারসসিটি অব তমতশগবালনর প্রলফসর।

গযবষণরোেূলক সেীক্রো়ে অংশগ্রহযণি আেন্ত্রণ
আপনবালক ‘কেট্রলয়ে কমলট্রবাপতলেবান এতরয়বা কতমউতনটি স্বাতে’ নবামক গলবষণবামূলক প্রকলল্প 
অংশগ্রহলণর জন্য আমন্ত্রণ জবানবালনবা হলছে। এই প্রকলল্পর উলদেশ্য হলছে এই এলবাকবার 
পূণ্থবয়স্ ববাতসন্দবালদর মবালঝ তবতভন্ন সমলয় জতরপ পতরিবালনবা কলর কতমউতনটির তবতনলয়বাগ 
এবং সরকবাতর নীততমবালবার তবষলয় গুরুত্বপূণ্থ তসদ্বান্ত গ্রহলণ এলবাকবালক সবাহবায্য করবা। 
অংশগ্রহণকবারীলদর জনতমততমূলক প্রতততনতধত্বশীল প্যবালনল তততর করবার জন্য, এলবাকবার 
প্রতততনতধ তহসবালব তবজ্বাতনক পন্বায় আপনবার পতরববারলক তনব্থবাতিত করবা হলয়লে।

আপিরোি সংরলিষ্টেরোি রববিণ
আপনবার অংশগহণ ঐরছিক। অংশগ্রহণ করলবন তক করলবন নবা কসই তসদ্বান্ত গ্রহণ করবার 
আলগ আপতন অবশ্যই এই ফলম্থর তর্যগুললবা পলড কনলবন এবং ককবান তকেু নবা বুলঝ রবাকলল 
প্রশ্ন করলবন। আপতন আপনবার পতরববার এবং বনু্লদর সলগে এই সমীষেবা সম্লক্থ  আললবািনবা 
কলর তনলত পবালরন। 

আপতন এই সমীষেবায় অংশগ্রহলণ সম্মত হলল, আমরবা আপনবালক অনুলরবাধ করব:

1. জতরলপর উত্তরদবাতবালদর একটি প্যবালনলল কযবাগদবান করুন এবং আপনবালক তবতভন্ন 
সমলয় অিলরোইি জরিপ-এ অংশগ্রহণ করবার আমন্ত্রণ জবানবান হলব। প্রততটি 
অনলবাইন জতরলপ অংশগ্রহণ আপনবার অংশগ্রহলণর সম্মতত তহসবালব তবলবিনবা 
করবা হলব। আমরবা অনুমবান কতর কয প্রততটি জতরপ সম্ূণ্থ করলত পযিযিরো ডথযক 
রবশ রেরিট সময় লবাগলত পবালর।

2. আপনবার যতদ ইটেবারলনলের সুতবধবা নবা রবালক ববা জতরলপর অনলবাইন সংস্রণ 
গ্রহণ করলত অসমর্থ হন, তবাহলল আপতন অনুলরবাধ করলল কেতললফবান 
ইটেবারতভউয়বালরর মবাধ্যলম জতরলপ অংশগ্রণ করলত পবালরন। এলষেলরেও আমরবা 
অনুমবান কতর কয এই জতরপ পূরণ করলত পলনলরবা করলক তবশ তমতনে সময় 
লবাগলব, এই জতরপ সম্ূণ্থ করবা হলল ধলর কনওয়বা হলব কয আপতন এই জতরলপ 
অংশগ্রহলণ সম্মত।

3. আমরবা আপনবার নবাম জবানলত িবাইব এবং কযবাগবালযবালগর তর্য যবািবাই কলর কনব 
যবালত এই সমীষেবার ধবারবায় অংশগ্রহলণর জন্য আপনবার কবালে কিক পবাঠবালত পবাতর 
এবং ভতবষ্যলতর তবতভন্ন সমীষেবায় অংশগ্রহলণর জন্য যবালত আমরবা আপনবালক 
আমন্ত্রণ জবানবালত পবাতর।

অংশগ্রহযণি উপকরোরিেরো
যতদও আপতন অংশগ্রহলণর মবাধ্যলম সরবাসতর ককবান উপকবাতরতবা লবাভ নবাও করলত পবালরন, 
তবু আপতন এবং অন্যরবা এই সমীষেবা করলক প্রবাপ্ত জ্বান বিবারবা পতরলশলষ লবাভববান হলত পবালরন, 
কবারণ এই সমীষেবার ফলবাফল আপনবালক কতমউতনটির িবাতহদবার অগ্রবাতধকবার তনধ্থবারলণ 
সবাহবায্য করলত পবালর, এবং ববাতসন্দবারবা কয-সকল পতরবত্থ ন কবতশ কলর কদখলত ইছুেক তবার 
একটি সুস্পষ্ট তিরে তুলল ধলর। এর ফলল আপনবার উপর প্রভবাব কফললত পবালর এমন সরকবাতর 
তসদ্বান্ত কজলন তনলত সবাহবায্য পবালবন।

অংশগ্রহযণি ঝঁুরক এবং অস্রতি
এই গলবষণবায় অংশগ্রহলণর কবারলণ আপনবার ঝঁুতক ববা অস্তস্ত হলব নূ্যনতম ববা এলকববালরই 
তকেু নয়।

অংশগ্রহযণি জি্য সন্রোিী
জতরপ সম্ূণ্থ করবার জন্য আপতন $0-$20  পবালবন। প্রততটি তভন্ন তভন্ন জতরপ সম্ূণ্থ করবার 
জন্য প্রলণবাদনবার পতরমবাণ জতরলপর তদঘ্থ্য এবং জতরলপর স্পন্সরলদর কবাে করলক পবাওয়বা 
অলর্থর উপর তনভ্থ রশীল। ককবান জতরলপ অংশগ্রহণ করবার ববা নবা করবার তসদ্বান্ত গ্রহলণর 
আলগই জতরপটি পূরণ করবার জন্য প্রলণবাদনবার পতরমবাণ আপনবালক জবানবালনবা হলব।

ডগরোপিী়েেরো
আমরবা এই সমীষেবার ফলবাফল প্রকবাশ করবার পতরকল্পনবা তনলয়তে। আপনবার পতরতিতত 
তিতনিত করবার মত ককবান তর্য আমরবা অন্তভু্থক্ত করব নবা। আপনবার কগবাপনীয়তবা সুরতষেত 
রবাকলব এবং আপনবার গলবষণবার করকে্থ  ডগরোপিী়ে রবাখবা হলব।

আপনবার তর্য উপবাত্ত গলবষণবার পূব্থ-তনধ্থবাতরত একটি আইতে নম্বর তদলয় তিতনিত করবা হলব। 
আপনবার পতরতিতত-সংতলেষ্ট তর্য-উপবাত্ত সবালভ্থ  তরসবাি্থ  কসটেবালর পবাসওয়বাে্থ  বিবারবা সুরতষেত 
আলবাদবা ফবাইলল সংরষেণ করবা হলব, এবং তবা শুধুমবারে অনুলমবাতদত গলবষণবা কমীতী র পলষে 
অতভগম্য হলব। ব্যতক্তগতভবালব কবাউলক তিতনিত করবার তর্য ককবান কসলকন্বাতর ব্যবহবারকবারীর 
কবালে অবমুক্ত করবা হলব নবা। 

গলবষণবার ফলবাফল যখন প্রকবাশ করবা হলব ববা কনফবালরলন্স আললবাতিত হলব, তখন তবালত 
এমন ককবান তর্য রবাকলব নবা যবা আপনবার পতরিয় প্রকবাশ কলর কদয়। এই সমীষেবার জন্য 
সংগ্রহ করবা আপনবার পতরতিততর কয ককবান তর্য কগবাপনীয় করলক যবালব। এই প্রকলল্পর সকল 
তদক ইউতনভবারসসিটি অব তমতশগবান’স ইনস্টিটিউশনবাল তরতভউ কববাে্থ  কতৃ্থ ক পয্থবাললবািনবা এবং 
তনয়ন্ত্রণ করবা হলব। ইনস্টিটিউশনবাল তরতভউ কববাে্থ  গলবষণবায় অংশগ্রহণকবারীলদর অতধকবার 
এবং কল্যবালণর সুরষেবার জন্য গলবষণবা সমীষেবার পয্থবাললবািনবা এবং তনয়ন্ত্রণ কলর।

সংিক্ণ এবং েযথ্যি ভরবষ্যৎ ব্যবহরোি 
আমরবা ভতবষৎ গলবষণবায় ব্যবহবালরর জন্য আপনবার তর্য সংরষেণ করব। আপনবার নবাম 
এবং আপনবালক তিতনিত করবার অন্য কয ককবান তর্য সুরতষেত রবাখবা হলব এবং ইউতনভবারসসিটি 
অব তমতশগবালনর ইনস্টিটিউে ফর কসবাশ্যবাল তরসবালি্থ  আলবাদবাভবালব সংরষেণ করবা হলব। 
শুধুমবারে প্রধবান অনুসন্বানকবারী এবং ইনস্টিটিউে ফর কসবাশ্যবাল তরসবালি্থ র এই প্রকলল্পর 
কম্থিবারীরবা কসগুললবা কদখলত পবারলবন। গলবষণবার তর্য অন্যবান্য অনুসন্বানকবারীলদর কবালে 
প্রকবাশ করবা হলত পবালর তলব কখনই আপনবার পতরিলয়র ককবান তর্য কসখবালন রবাকলব নবা।

অংশগ্রহণ এবং প্রে্যরোহরোি
এই গলবষণবায় অংশগ্রহণ সম্ূণ্থ ঐরছিক। আপতন ককবান প্রকবার জতরমবানবা, ববা অন্য ককবান 
ভবালব প্রবাপ্য সুতবধবা করলক বতচিত নবা হলয়ই, প্রকল্প িলবাকবালল কয-ককবান সময় আপনবার 
অংশগ্রহণ প্রত্যবাহবার কলর তনলত পবালরন। ককবান প্রলশ্নর উত্তর তদলত নবা িবাইলল, কসটির উত্তর 
তদলত আপতন ববাধ্য নন। আপতন যতদ এই সমীষেবা কশষ হওয়বার আলগ অংশগ্রহণ প্রত্যবাহবালরর 
তসদ্বান্ত কনন, তবাহলল আপনবার তসদ্বান্ত আমবালদরলক তনরবিসিধবায় জবাতনলয় কদলবন।

গযবষণরো়ে অংশগ্রহণকরোিীযেি অরধকরোিসেূহ
আপতন ককবান প্রকবার জতরমবানবা েবাডবা কয ককবান সময় আপনবার সম্মতত প্রত্যবাহবার কলর 
আপনবার অংশগ্রহণ ববাততল করলত পবালরন। এই গলবষণবায় অংশগ্রহলণর কবারলণ আপতন 
ককবান আইনী দবাবী, অতধকবার ববা প্রততকবার পতরত্যবাগ করলেন নবা। এই গলবষণবা সমীষেবার 
তবষলয় ককবান প্রশ্ন রবাকলল, অনুগ্রহ কলর আমবালদর DMACS-info@umich.edu–কত 
ইলমইল করলবন ববা 734-764-4145 নম্বলর কফবান করলবন। ককবান কম্থিবারী অরববা ভলয়স 
কমইল আপনবার কফবালন সবাডবা প্রদবান করলব এবং 24 ঘটেবার মলধ্য তফরতত কল পবালবন। 
সমীষেবায় অংশগ্রহণকবারী তহসবালব আপনবার অতধকবার সম্লক্থ  আপনবার ককবান প্রশ্ন 
রবাকলল, ববা তর্য কপলত িবাইলল, তজজ্বাস্য প্রশ্ন ববা এই সমীষেবার তবষলয় ককবান উলবিগ রবাকলল, 
অনুগ্রহ কলর ইউতনভবারসসিটি অব তমতশগবান কহলর সবালয়ন্স অ্যবান্ তবলহতভয়বারবাল সবালয়লন্সস 
ইনস্টিটিউশনবালল তরতভউ কববাে্থ , 2800 Plymouth Rd. Building 520, Room 1169. Ann 
Arbor, MI 48109-2800, (734) 936-0933 কত কযবাগবালযবাগ করলবন(অরববা কেবাল তরি 
নম্বর, 1-866-936-0933), irbhsbs.umich.edu.



ডকাে প্রশ্ন? 
আনরা জােনত ইচু্ক?
জরিযপি ফলরোফল অিলরোইযি ডজযি রিি

detroitsurvey.umich.edu

আেরোযেি সযগে ড�রোগরোয�রোগ
কেট্রলয়ে কমলট্রবা এতরয়বা কতমউতনটিজ স্বাতে
কজরবাল্ড আর. কফবাে্থ  সু্ল অব পবাবতলক পতলতস
ইউতনভবারসসিটি অব তমতশগবান
735 S. State Street
Ann Arbor, MI 48109

ইলমইল DMACS-info@umich.edu
কফবান 734-764-4145


