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১. �কন সংগ�ত হেত হেব? 
আপিন  এক  দশেকর  �বিশ  সময়  যাবত  আপনার  �নইবার�েড  বাস  করেছন , িক�  এখন  �নইবার�েড  পিরবত� ন  ঘটেত  �� 

কেরেছ।  আপনার  চারপােশ  নতুন  উ�য়ন  কাজ  চলেছ  : �দাকানপাট , িবলাসব�ল  অ�াপাট� েম� , নতুন  �র�ুের� , এবং  বার 

গেড়  উঠেছ।  �য  �দাকান�েলােত  আপিন  �যেতন , �যখােন  �কউ  আপনার  ভাষায়  কথা  বলেত  পারেতা , আপনার  �য়�মতার 

মেধ�  িজিসসপ�  িকনেত  পারেতন , �সই  �দাকান�েলা  ব�  হেয়  যাে�।  নতুন  বািস�ারা , যারা  আপনার  �চেয়  �বিশ  আয়  কের 

তােদর  �সবা  �দয়ার  জন�  পুরেনা  �দাকান�েলার  �েল  গেড়  উঠেছ  নতুন  �দাকানপাট।  কিমউিন�র  জন�  অিনবায�ভােব 

�েয়াজন  হেয়  উেঠেছ  সােধ�র  মেধ�  আবাসন।  আপনার  ভাড়া  �বেড়  যাে�  এবংআপিন ও   আপনার  �িতেবশীরা  এই 

�নইবার�েডই  থাকেত  চান।  িক�  সােধ�র  মেধ�  অিধক  সংখ�ক  আবাসেনর  পিরবেত�   �ডেভলপাররা  নতুন  কে�া  অথবা 
িবলাসব�ল  অ�াপাট� েম�  িনম�াণ  করেছ  --- �স�েলার  ভাড়ার  পিরমাণ  এেতা  �বিশ , যা  আপনার  সােধ�র  বাইের।  আপিন  �য 

�নইবার�েড  বসবাস  কের  আসেছন , �সখােনই  আপিন  আপনার  মেতা  �লাকেদর  সােধ�র  মেধ�  ভাড়ায়  থাকেত  চান।  িক� 

আপনার  িক  করণীয়  আেছ।  

আপিন সংগ�ত হেত পােরন! 
ক�না  ক�ন  �য  আপনার  �নইবার�েডর অব�ার  পিরবত� ন হেয়েছ।  আপনার  ব�াকইয়ােড�   িক  ঘেট  �স  স�েক�   আপিন  এবং 
অন�ান�  বািস�ারা  িস�া�  িনেত  স�ম  হে�ন।  স�দ  ও  �মতাবেল  যারা  উ�য়ন  কাজ  পিরচালনা  করেছ , তার  পিরবেত�  
কিমউিন�র  বািস�ারা  িস�া�  িনেত  পারেছন  �য , আপনার  �নইবার�েড  িক  িনিম�ত  হওয়া  উিচত।  আপনারা  ঐক�ব�ভােব 

সােধ�র  মেধ�  আবাসন , �ু�  ব�বসা  এবং  কিমউিন�র  ব�বহােরর  জন�  জায়গা  সংর�েণর  জন�  আে�ালন  করেছন। 

িনব�ািচত জন�িতিনিধরা  আপনােদর  �ভােটর  জন�  িনয়িমত  পিরদশ�ন  কেরন।  আপনার  কিমউিন�েত  যখন  নতুন  �কান 

উ�য়ন  ঘেট  আপনার  �নইবার�েড  িক  ধরেনর  উ�য়ন  ঘটেব  �স  ব�াপাের  আপনার  িস�া� 

�নয়ার  �মতা  রেয়েছ।  আমরা  যখন  �িতেবশী  িহেসেব  একে�  আিস  তখন  আমােদর 

কিমউিন�েত  িক  হেব  তা  িনধ�ারেণর  �মতা  আমােদর  রেয়েছ।  

 
আপনার  কিমউিন�েত  িক  ঘটেব  �স  স�েক�   �সা�ার  হেত  আপিন  িক ��ত ?  
 
যিদ  তাই  হয় , তাহেল  পড়ুন ! উ�য়ন  �ি�য়ার  উপর  কিমউিন�র  িনয়�ণ  �িত�ার  জন� 
�যৗথভােব  লড়াই  করেত  #আমােদর  �নইবার�েড  িকভােব  আমরা  ঐক�ব�  শি�  গেড়  তুলেত 

পাির  তা  �জেন  িনন।   
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২. �নইবার�ড সংগ�ত করার পিরক�না 

�চারািভযান িক? 
�য িবষয়� আপনার জন� জ�রী কিমউিন�র �ােথ� তার উপর দীঘ�েময়াদী পিরবত� ন আনার উে�েশ� 
�চারািভযান  আপনার পিরক�না।  আমােদর কিমউিন��েলার শি� গেড় �তালার দীঘ�েময়াদী �কৗশেলর অংশ 
হে� �চারিভযান। আমরা িনেজেদর ও আমােদর �িতেবশীেদর অব�ার উ�িতর িনি�ত করার উে�েশ� 
সংগ�ত হেয় থািক। আমরা আমােদর সংগঠেনর িভত গেড় �তালা, এ�েক দশৃ�মান কের �তালা এবং গিত 
স�ােরর জন�ও সংগ�ত হওয়ার �চ�া অব�াহত রািখ যােত আমােদর কিমউিন� দীঘ� �ময়ােদ সংগ�ত থাকার 
�চ�া চািলেয় যায়। 
 
 
আপনার কিমউিন�েত �চারািভযান �� করার িকছু দ�ৃা� উে�খ করা হেলা: 

১.  কিমউিন�র  �যসব  বািস�া  উ�য়ন  �ি�য়ায়  �িত��  হেয়েছ  তােদর  সােথ  সা�াত  ক�ন  
উপযু� �লাকজনেক সােথ িনেয় �চারািভযান �� করার উিচত। �কান সমস�া �ারা কিমউিন�র সবেচেয় 
�িতগ� �লাকজনেক �চারািভযােনর  জন� সংগ�ত ক�ন। �যমন, আপনার অিভযান যিদ বড় এক� �দাকান 
�াপন িনেয় সমস�া উ�ুত হয়, ভাড়া বিৃ�র কারেণ �িত�� কিমউিন�েত যিদ �মজীবী বািস�ারা উে�েদর 
ঝঁুিকর মেুখ পেড়, বড় �দাকান চাল ুহেল যিদ �ু� ব�বসা উে�েদর কবেল পেড়, অথবা �যসব �মজীবী মানষু 
ওইসব ব�বসােয় িবিভ� কােজ িনেয়ািজত, �দাকান ব� হেল তারা যিদ কম�চু�ত হেত পাের, �সসব ��ে� আপিন 
তােদরেক আপনার অিভযােন স�ৃ� করেত পােরন। 
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২.   �য  সমস�া�েলা  আপনার  কিমউিন�েত  িব�প  �িতি�য়া  �ফেলেছ  �সসব  সমস�া  িচি�ত 

ক�ন 
কিমউিন�র  �িত��  সদস�েদর  সে�  িকছু  িকছু  সমস�া  িনেয়  আলাপ  আেলাচনা  ক�ন  এবং  �য  সামি�ক  সমস�া�েলার 

সমাধান  চান  তার  উপর  িস�া�  �হণ  ক�ন 
 
আপনার কিমউিন�েত �য সমস�া�েলা আপিন �দেখ থাকেত পােরন, এখােন তার িকছু দ�ৃা� �দয়া হেলা:  

● আপিন উি�� �য, এক� বড় �দাকান �ািপত হেল আপনার এলাকার �ু� ব�বসা�েলার জন� �মিক সৃি� 
হেব। 

● আপনার �নইবার�েড নতুন িবলাসব�ল আবািসক কমে�� িনিম�ত হে� এবং আপিন উি�� �য, এই 
কমে�� এই �নইবার�ডেক �পা�িরত হওয়ার িদেক িনেয় যাে�। 

● আপনার �নইবার�েড নতুন �ানিজট লাইন �ািপত হে�, যার ফেল এলাকায় উ�য়েনর চাপ আেরা �বিশ 
বিৃ� পােব এবং এেত ভাড়ােটরা উে�েদর কবেল পড়েত পাের বেল আপিন উি��। 

● আপনার �নইবার�েডর বািড়�েলা পুরেনা, জরাজীণ� হেয় পেড়েছ এবং আপিন িস� কতৃ� ক �কাড 
এনেফাস�েম� কায�কর করার জন� লড়াই করেত চান। 
 

৩.  দীঘ�  ও  ��  �ময়ােদ  সমাধােনর  উপর  িস�া�  িনন 
সমস�ার ব�াপাের আপনারা যিদ মৈতেক� �পৗছেত পােরন, তাহেল আপনারা সমস�া সমাধােনর িদেক এ�েত চান। 
�লাকজনেক ক�না করার সুেযাগ িদন �য িকভােব িবিভ� িবষয় কিমউিন�র জন� িভ�তর হেত পাের। 
  

● আপনার কিমউিন�েত আপিন আসেল িক �দখেত চান? এখন �থেক ৫, ১০, এমনিক ২০ বছর পর 
আপিন আপনার কিমউিন�েক �কমন �দখেত চান। 
 

আপিন যখন আপনার কিমউিন�র অিভ� সমস�ার দীঘ�েময়াদী সমস�ার কথা ভােবন, তখন �� �ময়ােদর িকছু 
অজ� েনর জন� কাজ ক�ন, যা আপনার দীঘ�েময়াদী �পক� বা�বায়েনর পেথ কাছাকািছ �পৗছেত পাের। 
 
দীঘ�েময়াদী ল�� অজ� েনর জন� দ�ৃা� হেত পাের; “আমরা আমােদর িস�েক �পা�িরত করার অবসান ঘটােত 
চাই।” ��েময়াদী ল�� অজ� েনর জন� দ�ৃা� হেত পাের; “ভাড়ােটেদর উে�েদর ঝঁুিক দরূ করেত ভাড়ােটেদর 
অিধকােরর অন�ুেল আইন পাস ক�ন।” 
 
আমােদর  সমস�া  একািধক  হেল  আমােদর  করণীয়  িক ? 
�কান  সংগ�ত  �চারািভযােনর  জন�  উে�খেযাগ�  সময়  ও  তথ�  �েয়াজন।  িবিভ�  সমস�া  স�েক�   িস�া�  �নয়ার ��ে� 
আপনারা  �য  িদক�েলা  িবেবচনা  করেত  পােরন  �স  স�িক� ত  িকছু  �পস  �দয়া  হেলা ; 
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● এ�  িক  �কৗশলগত  ? 

● এ�  িক  আমােদর  ঘা�েক  ব�াপকভােব  �ভািবত  কের  ? 

● এ�  িক  আমােদর  ঘা�েক  গভীরভােব  �ভািবত  কের  ? 

● এ�  িক  আপনার  সংগঠনেক  দশৃ�মান  কের  তুলেব  ? 

● এ�  িক  অজ� নেযাগ�  ? 

● এর  সময়সীমা  �কমন  ? 

● এই  অিভযান  পিরচালনার  জন�  িক  আমােদর  �েয়াজনীয়  �াফ /অন�ান�  উপকরণগত  সামথ�  রেয়েছ ? 

● এর  �ারা  িক  আমােদর  ঐক�  শি�শালী  হেব  ? (এ�  িক  �লাকজনেক  একি�ত  করেব  অথবা  িবভি�র  সৃি�  করেব )?  

 

৪.  আপনার  �চারািভযােনর  জন�  দাবীনামা  �তির  ক�ন 
আপনারা  যিদ  আপনােদর  সমস�া  িচি�ত  করেত  স�ম  হন , �য�েলা  িনেয়  আপনারা  আপনােদর  অিভযান  পিরচালনা 
করেবন , তাহেল  সুিনিদ��  দাবীর  এক�  তািলকা  �তির  ক�ন।  সু��  ও  সুিনিদ��  দাবীর  শত�   হে�  �য , আপনারা  একজন 
িস�া�  �হণকারী  �পেত  চান।  �যমন , আপনারা  যিদ  আপনােদর  �নইবার�েড  চলমান  উ�য়ন  কােজ  �ভাব  িব�ার  করেত 
চান , তাহেল ; 

● আপনােদর  ল��  িক  সকল  উ�য়ন  একেযােগ  ব�  করা  ? 

● আপনােদর  ল��  িক  উ�য়ন  কাজেক  �ভািবত  করা , যােত  �স  উ�য়ন  আপনার  �ানীয়  কিমউিন�র  জন�  আেরা 
কল�াণকর  হয়  ? 

● কিমউিন�  িক  �সখােন  অন�  �কান  িকছু  িনম�াণ  করেত  চায়  ? 

 
আপনােদর  দাবী�েলা  সুদরূ�সারী  হেত  পাের  
আপনার  কিমউিন�  িক  চায়  আপনােদর  দাবী�েলা  হেব  তার  িভি�েত  --- �ধুমা�  এমন  দাবী  নয় , যা  আপিন 

সহেজ  অজ� ন  করেত  পােরন।  এমন  অেনক  দ�ৃা�  রেয়েছ , �যখােন  নীিত  িনধ�ারক  অথবা  অন�ান�  ‘িবেশষ�রা ’ 
িবজয়  অজ� ন  অস�ব  বেল  মেন  করেতন , কিমউিন��েলা  িনেজেদরেক  সংগ�ত  করার  মাধ�েম  িবজয়  অজ� ন  স�ব 

কের  তুেলেছন।  এমন অজ� ন  আেগ  করা  স�ব  হয়িন  বেল  এমন  মেন  করার  কারণ  �নই  �য , আপনার  কিমউিন� 

�থেম  তা  করেত  পারেব  না! 

 
�কা�  ইসু�েত  আপনার  কিমউিন�  ঐক�ব�  এবং  িকভােব  আপনারা  একে�  কাজ  করেত  চান  �স  স�েক�   িনি�ত 

�হান  
মেন  রাখেবন , �কান  �ডেভলপার  যখন  অনভুব  কের  �য  কিমউিন�র  �লাকজেনর  মেধ�  মতাৈনক�  রেয়েছ , এ�েক 

এক�  দবু�লতা  িহেসেব  িনেয়  তারা  ‘িবেভদ  সৃি�  কের  িবজয়  অজ� েনর ’ �তারণামলূক  উপােয়র  আ�য়  িনেত  পাের। 
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৩. �চারািভযােনর �কৗশল িনধ�ারণ 

�কৗশল িক? 
�কৗশল  হে�  সুপিচি�ত  কম�পিরক�না , যা  আপনােক  িবজয়  অজ� েন  সহায়তা  কের।  সমস�া  যাই  �হাক  না  �কন , 
�িত�  �চারািভযােনর  এক�  �কৗশল  থােক।  
 
আপনার  �চারািভযােনর  জন�  আপিন  �য  �কৗশল  িনধ�ারণ  করেত  পােরন , এখােন  তার  িকছু  পদে�প  উে�খ  করা 
হেলা : 

১.  আপনার  ল��  সনা�  ক�ন  
সাধারণত  এক�  ল��  ি�র  কের  �চারািভযান  সংগ�ত  করেত  হয় । 

�য  ব�ি�  দািয়ে�  থােকন , আপিন  যা  চান  িতিন  তা  িদেত  পােরন। 

সাধারণত  এসব ��ে�  িস�  কতৃ� পে�র  একজন  ব�ি�  দািয়ে�  থােকন , 
যার  �মতা  রেয়েছ  উ�য়ন  কাজ  অনেুমাদন  করা , অথবা  �ানীয়  ভূিম 

ব�বহার  নীিতর  উপর  অন�  �য  কতৃ� পে�র  কতৃ� �  রেয়েছ।  িতিন 

িনেয়াগ�া�  �কান  কম�কত� া  হেত  পােরন , �যমন , িস�  ��ািনং 
িডপাট� েমে�র  �ধান।  িতিন  �ময়েরর  মেতা  িনব�ািচত  �কান 

জন�িতিনিধ হেত  পােরন।  অথবা  ��ািনং  িরিভউ  �বােড� র  মেতা 
িনেয়াগ�া�  কম�কত� ােদর  এক�  �বাড�   হেত  পাের।  

● অেনক  ��ে�  এই  িতন�  পয�ােয়র  দািয়�শীেলরা  িমিলতভােব  কাজ  কের  এবং  আপনার  িস�র  কায� 
�ি�য়ার  উপর  িনভ� র  কের  তারা  িবিভ�  পয�ােয়  জিড়ত  হেত  পাের। 

● একজন  ব�ি�েক  িচি�ত  ক�ন , যার  উপর  আপিন  �ভাব  সৃি�  করার  �চ�া  করেছন , িযিন  আপনােদর 

সুিনিদ��  দাবী  পূরণ  করেত  পােরন। 

�যসব  �লােকর  উপর আপিন  �ভাব  সৃি�র  �চ�া  করেছন  তােদর  স�েক�   যেতা  �বিশ  জানেত  পারেবন , তােদর 

উপর  িকভােব  �ভাব  খাটােবন  �সই  �কৗশল  িনধ�ারণ  তেতা  সহজ  হেব। 

২.  আপনার  টােগ�ট  িনেয়  গেবষণা  ক�ন 
আপিন  একবার  আপনার  টােগ�ট  িনধ�ারণ  করেত  পারেল  আপনার টােগ�ট ব�ি�েদর �কাথায় �াথ� িনিহত আেছ  তা 
�বাঝার  �চ�া  ক�ন  

● তারা  �ক  ? 

● তােদর  উে�শ��েলা  িক ? 
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● তারা  িক  �কান  অন ুদান  �হণ  কেরন  ? (িবেশষ  কের  �ডেভলপার  অথবা  অন�  �কান  কেপ�ােরট /উ�য়ন 

�িত�ােনর  িনকট  �থেক )। 

● উ�য়ন  িবষেয়  তােদর  অব�ান  িক  ? সােধ�র  মেধ�  আবাসন  ? �পা�িরতকরণ  ? 

● তােদর  িক  �কান  অ�ািধকার  �ক�  আেছ  ? তারা  িক  �কান  িবেশষ  আইন  পাস  করােনার  �চ�ায়  িল� 

অথবা  �ানীয়ভােব  �কান  িবষেয়  জিড়ত  ? 

● �ানীয়  কিমউিন�র  সে�  তােদর  কী  �যাগসূ�  আেছ  ? তারা  িক  �ানীয়  মসিজদ  বা  িগজ� ায়  যান  ? তােদর 

স�ানরা  িক  �নইবার�েডর  �ুেল  যায়  ? তারা  িক  �নইবার�েড  বাস  কেরন  ? 

৩.  আপনার  �িতপ�েক  বঝুার  �চ�া  ক�ন 
আপনার  �িতপ�  স�েক�   গেবষণা  করা  এক�  �মৗিলক  িবষয়।  �িতপ�  সাধারণত  যখন  একজন  �ডেভলপার , 
তখন  এ�  এক�  িরেয়ল  এে�ট  লিবও  হেত  পাের , এমনিক  �নইবার�েডর  বািস�ারাও  হেত  পােরন , যারা  আপনার 

িবপরীত  দিৃ�ভি�  �পাষণ  করেত  পােরন। 

 
�ডেভলপারেদর  ব�াপাের �য  িবষয়�েলা  গেবষণা  করা  �েয়াজন 

● �ডেভলপার  �ক  ? 

● িস�  অথবা  �নইবার�েড  িক  তােদর  অন�  �কান  পিরকি�ত  উ�য়ন  �ক�  রেয়েছ  ? (যিদ  তােদর  ব� 

সংখ�ক  উ�য়ন  �ক�  থােক , তাহেল  আপিন  �নইবার�েডর  বািস�ােদর  সােথ  িনেয়  আপনার  উে�শ� 
সাধেনর  পেথ  অিধক  সুিবধা  �পেত  পােরন , যারা  তােদর  অন�  উ�য়ন  �ক�  িঘের  সংগ�ত  হে� )। 

● তােদর  �াথ�  িক  ? তারা  িক  �ানীয়  ��ািনং  কাউি�েল  রেয়েছ  ?  

● তারা  িক  �কান  রাজৈনিতক  দেলর  �াথ�েদর  অথবা  আপনার  �নইবার�েডর  কম�কত� ােদর  চাঁদা  �দয়  ? 

● তােদর  িভি�  িক  �ানীয়  অথবা  অন�  �কান  িস� , ��ট  অথবা  �দেশর  ? 

● কেপ�ােরট  এবং  �িতপে�র  উপর  গেবষণার  জন�  অিধক  তথ�  �পেত  হেল  ‘ডাটা  �স�ার  ক�াে�ইন ’ শীষ�ক 

িনেদ�শনা  িভিজট  ক�ন।  

৪.   আপনার  িস�র  উ�য়ন  ও  পিরক�না  �ি�য়া  স�েক�   জানা 
 
নতুন  উ�য়ন  �কে�র  জন�  অিধকাংশ  িস�র  �কান  ধরেনর  অনেুমাদন  �ি�য়া  রেয়েছ।  আপনার  সুিবধার  জন� 
�কান  উ�য়ন  ��াব  ব�  করা  বা  �ভািবত  করার  জন�  ���পূণ�  হে�  উ�য়ন  অনেুমাদন  �ি�য়া  বঝুা  ও  ব�বহার 

করা।  কখন  আপনার  পদে�প  �হণ 

সবেচেয়  সুিবধাজনক  এবং  কখন  আপিন 
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টােগ�ট  উপযু�ভােব  �ভািবত  করেবন  তা  �জেন  িনন।  

আপনার  �ানীয়  উ�য়ন  �ক�  অনেুমাদন  �ি�য়া  বঝুার  সুিবধার  জন�  িনে�র  ড�েম��েলা  যাচাই  কের  িনন : 

● �জািনং  িক  ? 

● “উ�য়ন  �ি�য়া  উপলি�  করা। ” 

 
এক  �ান  �থেক  আেরক  �ােন  �জািনং  এবং  ভূিম  ব�বহার  �ি�য়ার  মেধ�  িবরাট  পাথ�ক�  িবদ�মান।  অেনক  ধরেনর 

ধারনা  রেয়েছ  �য�েলা  এক�র  সে�  আেরক�র  পাথ�ক�  রেয়েছ।  িক�  সুিনিদ��ভােব  এটা  বঝুার  �চ�া  করা 
���পূণ�  �য , আপনার  িস�েত  িবিধ�েলােক  িকভােব  �েয়াগ  করা  হয়! 

 

 
 
 
 
আপিন  �য  উ�য়নেক  �ভািবত  করার  �চ�া  করেছন  তার  উপর  গেবষণা  করা: 

�কান  ��ািবত  উ�য়ন  স�েক�   আিম  �কাথায়  আেরা  �বিশ  তথ�  �পেত  পাির ? 
িহউ�ন  িস�  ছাড়া  অিধকাংশ  িস�র  �ানীয়  ��ািনং  কিমশন  রেয়েছ , �য  কিমশন  আপনার  কিমউিন�েত  �য  �কান 

নতুন  উ�য়ন  কােজর  উপর  নজরদাির  কের।  ��ািনং  কিমশনার  সাধারণত  িনেয়াগ�া�  একজন  কম�কত� া , িযিন 

�ময়র  অথবা  িস�  কাউি�ল  কতৃ� ক  িনব�ািচত।  �কান  ��ািবত  উ�য়ন  �ক�  স�েক�   অিধক  তথ�  লােভর  জন� 
এবং  �কে�র  সময়সীমা  এবং  এই  �ি�য়ার  অংশ  িহেসেব  �জািনং  এ  �কান  পিরবত� ন  করা  হে�  িকনা  তা  জানেত 

আপিন  ��ািনং  িডপাট� েমে�  �যেত  পােরন।  

আপনার  �ানীয়  ��ািনং  পয�ােলাচনা  িকভােব  কাজ  কের  তা  বঝুার  জন�  ��ািনং  িডপাট� েমে�র  �াফরা  সহায়ক  সূ� 

হেত  পােরন।  আেরা  ���পূণ�  ব�াপার  হে� , এই  �ক��েলার  িব�ািরত  িববরণ  আসেল  �কাশ�  সাধারণ  তথ�। 

আপনার  �ানীয়  ��ািনং  িডপাট� েমে�র  �াফেদর  উিচত  আপনােক  �ক�  স�েক�  , এর  সময়সীমা  স�েক�   এবং 
জনসাধারেণর  ম�ব�  করার  �কান  সুেযাগ  আেছ  িকনা  এবং  �ক  উ�য়ন  �ক�  অনেুমাদন  কেরন  এসব  স�েক�  
আেরা  �বিশ  তথ�  �দান  করা।    

জিমর মািলক �ক?   
● সরকার  যিদ  জিমর  মািলক  হেয়  থােক , তাহেল  �সখােন  িক  িনিম�ত  হেত  পাের  �স  স�েক�   আপনার  বলার 

সুেযাগ  থােক  আেরা  �বিশ।  
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● আপিন  যিদ  �বসরকাির  �ডেভলপােরর  মািলকানাধীন  �ানেক  িঘের  সংগ�ত  হেয়  থােকন , তাহেল 

আপনার  বলার  সুেযাগ  থােক  কম ; িক�  তা  সে�ও  আপিন  তােদরেক  �ভািবত  করেত  পােরন ; িবেশষ  কের 

যিদ  এই  �ি�য়ায়  �জািনং  এর  �কান  পিরবত� ন  আনার  জন�  ��াব  করা  হেয়  থােক। 

উ�য়েনর সময়সীমা িক? 
● সময়সীমা  স�েক�   এবং  পিরকি�ত  উ�য়ন  �যভােব  বা�বািয়ত  হেব  �স  স�েক�   ভােলা  ধারণা  থাকেল  তা 

আপনােক  এক�  সাধারণ  জায়গা  খুেঁজ  �পেত  সহায়তা  করেব   �য  �ি�য়ার  উপর  আপিন  �ক  �কাথায় 

�ভাব  �েয়াগ  করেবন।  অিধকাংশ  ��ািবত  উ�য়েন  পয�ােলাচনা  ও  জনগেণর  ম�ব�  করার  সুেযাগ  থােক।  

● �ায়শ : �দখা  যায়  �য , িনম�াণ  কাজ  ��  হওয়ার  পূব�  পয�� , অথবা  �কান  নতুন  উ�য়ন  কােজর  �কাশ� 
�ঘাষণা  না  �দয়া  পয��  (িস�  কতৃ� ক  অনেুমািদত  হওয়ার  পর ) কিমউিন�র  সদস�রা  উ�য়ন  �ক�  স�েক�  
িকছু  জানেত  পােরন  না।  �সজন�  সংগ�ত  হওয়ার  জন�  সি�য়  হওয়া  অত��  ���পূণ�।  আপিন  যখন 

এক�  “�ানিভি�ক  লড়াই ” ��  কেরন  তখন  আপনােক  আপনার  �নইবার�েডর  অন�ান�  উ�য়ন  কােজর 

�ান�েলার  িদেকও  ল��  িদেত  হেব  �য , এই  �ি�য়ায়  আেগ  �থেকই  অন� �কান �ক� আেছ  িকনা। 

আইনগতভােব  �সখােন  িক  িনিম�ত  হেত  পাের  ? উ�য়ন  কােজর  জন�  িক  �জািনং  এ  পিরবত� ন  আনা  �েয়াজন  ?  
● আপিন  যখন  ��ািবত  উ�য়ন  কােজর  �ােনর  িদেক  �দেখন , তখন  আপিন  জানেত  চাইেবন  �য , ইেতামেধ� 

পিরকি�ত  উ�য়েনর  অনেুমাদন  �দয়া  হেয়েছ  তা  িবদ�মান  �জািনং  এর  �েয়াজেনর  মেধ�  আেছ  িকনা। 

এ�েক  “অিধকার  �ারা ”  উ�য়ন  বলা  হয়। 

● িবক�ভােব , এ�  �ানীয়  �জািনং  এর  ��ে�  ব�িত�ম  আনার  �েয়াজন  হেত  পাের , যােক  বলা  হয় 

�ভিরয়�া� ” বা  ব�িত�ম।  তারা  যিদ  ব�িত�ম  ঘটােনার  জন�  বা  �জািনং  পিরবত� ন  করার  জন�  বেল , 
তাহেল  আপনারা  জনগেণর  ম�ব�  বা  কিমউিন�র  প�  �থেক  ��াবনার  মেতা  �কােনা  উপােয়র  মাধ�েম 

তােদর  উ�য়েন  �ভাব  িব�ােরর  সুেযাগ  পােবন।  

● উ�য়ন  কাজেক  যিদ  অিধকার  �ারা  অনেুমাদন  �দয়া  হেয়  থােক , তাহেল  �সে�ে�  �চিলত  এডেভােকিস 

প�িতেত  চাপ  �েয়ােগর  সুেযাগ  কম  থােক  এবং  আপনার  প�  �থেক  সরাসির  পদে�প  �হণ , আইন  অমান� 
অথবা  িমিডয়ার  মাধ�েম  জনগেণর  চাপ  সৃি�সহ  িবিভ�  ধরেনর  সাংগঠিনক  �কৗশেলর  আ�য়  �হেণর 

�েয়াজন  হেত  পাের  

িস�  অথবা  �ানীয়  ��ািনং  িডপাট� েমে�র  িক  ভূিম  ব�বহার  পয�ােলাচনা  �ি�য়ার  �েয়াজন  আেছ  ?   
● যিদ  �সখােন  ভূিম  ব�বহার  �ি�য়া  থােক  তাহেল  আপিন  �দখেত  চাইেবন  �য , িকভােব  এই  �ি�য়া  কাজ 

কের , আস�  �কান  সময়সীমা  আেছ  িকনা  তা  আপিন  আেরা  ভােলাভােব  জানেত  পারেবন , অথবা  �কান 

�নািনর  ব�ব�া  আেছ  িকনা , �যখােন  আপিন  �ক�  স�েক�   আপনার  ব�ব�  িদেত  পারেবন। 
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�কান  �ােন  িক  িনিম�ত  হেব  �ক  �সই  িস�া�  �হণ  কেরন  ? 
● এ�  িনভ� র  কের  আপনার  িস�র  উপর।  এমন  স�াবনাও  থাকেত  পাের  �য , �সখােন  এক�  ��ািনং  �বাড�  

রেয়েছ , যারা  নতুন  উ�য়ন  �কে�র  জন�  �জািনং  ব�ব�ায়  পিরবত� েনর  উপর  নজরদাির  কের।  এই 

পয�ােলাচনা  �বাড� �েলা  �ায়ই  এমন  �লাকজন  সম�েয়  গ�ত , যারা  উ�য়ন  �ােথ�র  সে�  জিড়ত ; �যমন 

িরেয়ল  এে�ট  �কা�ািন  অথবা  যারা  �চারািভযােনর  জন�  অথ�ায়ন  কের।  আপনার  কিমউিন�  যিদ 

উ�য়ন  �কে�  অিধকতর  জিড়ত  হেত  চায় , তাহেল  দীঘ�েময়াদী  রাজৈনিতক  �কৗশেলর  মাধ�েম  যারা 
�ানীয়  ��ািনং  পয�ােলাচনা  �বােড�   িনেয়াগ  লাভ  কেরন  বা  িনব�ািচত  হন , তােদর  উপর  �ভাব  িব�ােরর 

�চ�া  চালােনা  �যেত  পাের।  

● সংগ�ত  হওয়ার  আেগ  খুব  সামান�  হেলও  আপনার  িস�র  �ানীয়  �জািনং  আইন  স�েক�   জানা  �েয়াজন। 

�কান  িস�েত  িক  িনিম�ত  হেব  এবং  �সখােন  �কা�  ধরেনর  ভবন  িনিম�ত  হেব   (যােক  ‘ভূিম  ব�বহার ’ বলা 
হয় ), ভবেনর  আকার , সাইডওয়াক  �থেক  এক�  ইউিনট  কত  দেূর  অবি�ত , পািক� ং  এর  �ান , িনেদ�শনা 
�বাড�   �াপেনর  �েয়াজন  অথবা  ঐিতহািসক  �ান  সংর�ণ  ইত�ািদ  পিরচািলত  ও  িনয়ি�ত  হয়  �জািনং 
আইন  �ারা। 

৫.  আপনার  উেদ�ােগ  িবজয়ী 
হওয়ার  পদে�প  �হ ণ 
 
ইেতামেধ�  আপনারা  �ি�য়া  এবং  িক  িনেয় 

�েখ  দাঁড়ােবন  �স  স�েক�   ভােলা  ধারণা  লাভ 

কেরেছন ; এখন  আপনারা  পদে�প  �হণ  �� 

করেত  পােরন।  আপনােদর  মলূ  ল��  হেব 

উ�য়ন  �ি�য়ােক  ম�র করা, �সটা 
পিরকি�ত  উ�য়ন  ব�  করেত , অথবা 
পিরকি�ত  উ�য়েন  �ভাব  িব�ার �যভােবই 
�হাক না �কন।  এর  ফেল  �ডেভলপারেদর  সে� 

আপনােদর  আেলাচনা  করার  সুেযাগ  সৃি� 

হেব।   

আপনার  অিভযােনর  অংশ  িহেসেব  ভূিম  ব�বহার  পয�ােলাচনা  �ি�য়ার  �েয়াগ 
আপনার  সুিবধার  জন�  ভূিম  ব�বহার  পয�ােলাচনা  �ি�য়া  �েয়াগ  ক�ন।  এ�  হে�  �ধান  ‘আইনগত ’ �কৗশল  যা 
আপিন  আপনার  ক�  �সা�ার  করার  জন�  ব�বহার  করেত  পােরন।  �কান  উ�য়ন  িকভােব  মানেুষর  উপর  িব�প 

�ভাব  �ফলেত  পাের  �স  ব�াপাের  স�িতপূণ�  সংগ�ত  িবেরািধতার  ব�াপকতা  অত��  ���পূণ�।  অিধকাংশ  সমেয় 

�নািন  এমন  এক  সমেয়  অনিু�ত  হয়  �যখােন  কিমউিন�র  সদস�রা  উপি�ত  থাকেত  স�ম  হয়  না।  এমনও  হেত 

পাের  �য , �নািন  অনিু�ত  হেব  �নইবার�ড  বা  কিমউিন�র  বাইের।  যিদ  তা  হেয়  থােক , তাহেল  �যভােব  �িতেরাধ 
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করা  স�ব  তা  ক�ন।  �সখােন  যিদ  �কান  কায�কর  কিমউিন�  তৎপরতা  না  থােক , তাহেলও  আপিন  উ�য়ন 

স�েক�   আপনার  িববরণী  ব�বহার  করেত  পােরন।  এমনিক  �যসব  �লাক  উ�য়েনর  িবেরািধতা  কেরিন , তাহেলও 

তােদর  মেধ�  ��াভ  থাকেত  পাের  �য  তারা  সভায়  উপি�ত  হেত  স�ম  হয়িন  অথবা  এই  �ি�য়ায়  তােদর  ব�ব� 
�শানা  হয়িন। 

উ�য়ন �ি�য়ােক ম�র করা 
উ�য়েন  �ছাটখাট  পিরবত� ন  অথবা  উ�য়েনর  সময়সীমা  �ডেভলপারেদর  অথ�  কামাইেয়র  সামেথ�র  উপর  িবরাট 

�ভাব  �ফেল।  উ�য়ন  �ি�য়া  ম�র  করেত  কিমউিন�  তৎপরতার  িববরণী  ব�বহার  ক�ন।   

 
উ�য়ন  �ি�য়ায়  �ভাব  িব�ার  অথবা  ম�র  করার  িকছু  �কৗশল  এখােন  �দয়া  হেলা : 

● উ�য়ন  িক  �কান  পিরেবশগত  পয�ােলাচনা  �ি�য়ার  অংশ ? অথবা  �সখােন  িক  এমন  �কান  পিরেবশগত 

িদক  রেয়েছ , যা  ��ািবত  উ�য়ন  �ণয়েনর  সময়  িবেবচনায়  রাখা  হয়িন  ?  

○ �ায়  �িত�  িস�েতই  �কান  না  �কান  ধরেনর  পিরেবশগত  পয�ােলাচনা  �ি�য়া  রেয়েছ।  উ�য়ন 

�ি�য়ােক  ম�র  করার  জন�  আপিনার  পিরেবশগত  ইসু�েক  কােজ  লাগােত  পােরন।  আপনারা 
�কান  পিরেবশগত  �ভােবর  উপর  িবে�ষণ  পরখ  কের  �দখেত  পােরন  �য , আপনােদর  যুি�েক 

�জারদার  করার  �কানিকছু  বাদ  পেড়েছ  িকনা।  

○ এছাড়া  িস�র  ��ািনং  কিমশেনর  িবষয়  �দখা  ছাড়াও  আপনারা  �কে�  ন�াশনাল 

এনভায়রনেম�াল  িরিভউ  �বাড�   অথবা  ��ট  এনভায়রনেম�াল  িরিভউ  এেজি�েক  যু�  করার 

�চ�া  করেত  পােরন। 

 
12 



 
�নইবার�েডর �মতায়ন:   
আপনার কিমউিন�েত উ�য়ন কায��ম িনয়�েণর িনেদ� িশকা 

 

● উ�য়ন  িক  �কান  ইিতহাসখ�াত  �ােন  হে�  ? 
○ যিদ  �কান  ইিতহাস  খ�াত  িডি��  বা  �ােন  উ�য়ন  �ক�  �নয়া  হয় , তাহেল  আপনােদরেক  ল�� 

রাখেত  হেব  �য , উ�য়েনর  কারেণ  লংিঘত  হে� , �সখােন  এমন  �কান  �েয়াজন  আেছ  িকনা। 

● উ�য়ন  �ক��  িক  ট�া�  সুিবধার  মেতা  �কান  সরকাির  সহায়তা  লাভ  করেছ ? 
○ �ডেভলপাররা  যিদ  তােদর  �কে�র  অথ�ায়েনর  জন�  �কান  সরকাির  উৎেসর  উপর  িনভ� র  কের 

�স�  আপনােদর  উে�শ�  সাধেনর  ��ে�  অিতির�  সুিবধার  কারণ  হেত  পাের।  তাহেল  তােদর 

িনম�াণ  �ক�েক  �কান  না  �কানভােব  জনগেণর  জন�  কল�াণকর  কের  তুলেত  হেব।  যিদ 

আপনােদর  মেন  হয়  �য  �ানীয়  কিমউিন�  �ক��  �থেক  সুিবধা  পােব  না , তাহেল  এই  যুি� 

আপনারা  তুেল  ধরেত  পােরন  িস�েত।  

 
এখােন  িকছু  দ�ৃা�  �দয়া  হেলা , �য  পদে�প�েলা  কিমউিন�েক  সােথ  িনেয়  আপনারা  �হণ  করেত  পােরন : 

দরখা�  সং�হ  ক�ন  (অনলাইেন  বা  ব�ি�গতভােব ) 

● এই  ইসু�র  উপর  কিমউিন�  টাউন  হেলর  আেয়াজন  ক�ন 

● গণ�নািনেত  �িত��  বািস�ােদর  সমেবত  ক�ন  তােদর  কািহনী  বলার  জন� 

● আপনার  অিভযােনর  পে�  সমথ�ন  গেড়  �তালার  জন�  ি�� , অনলাইন  বা  এথিনক  িমিডয়ার  �ভাবেক 

কােজ  লাগান 

● আপনার  কিমউিন�েত  িমিছল  বা  সমােবশ  আেয়াজেনর  পিরক�না  িনন 

● সাংবািদক  সে�লন  আেয়াজন , সংবাদ  িব�ি�  ইসু�  অথবা  স�াদক  বরাবর  মতামত  িলখা  বা  িচ� 

পাঠােনার  মাধ�েম  �ানীয়  িমিডয়ােক  জিড়ত  ক�ন 

● �ত��  পদে�প  �হেণর  ব�ব�া  ক�ন , �যমন , পিরকি�ত  উ�য়েনর  �িতবােদ  �ট�  িস�  �তির , অব�ান 

�হণ , বা  অন�ান�  ধরেনর  আইন  অমান�  আে�ালন। 

সমেয়র  সােথ  অিভযান  তী�তর  ক�ন 

সমেয়র  সােথ  আপনােদর  অিভযান  তী�তর  কের  �তালা  আে�ালেনর  এক�  ভােলা  িদক।  এর  অথ�  হেলা , 
আপনােদর  টােগ�টেক  �ভািবত  করার  জন�  �য  �কৗশল  ব�বহার  করেছন  সমেয়র  সে�  তা  �জারদার  হেত  পাের। 

আপনারা  অিধকতর  �চিলত  এডেভােকিসর  �কৗশল  িনেয়  অিভযান  নতুন  কের  ��  করেত  পােরন ; �যমন  িস�া� 

�হণকারীেদর  সে�  �বঠেকর  ব�ব�া  অথবা  গণ�াে��র  ব�ব�া  করা।  সময়  অিত�া�  হওয়ার  সােথ  তারা  যিদ 

আপনােদর  দাবী  পূরণ  করেত  অিন�া  ব��  কের , তাহেল  আপনারা  িবে�াভ , িমিছল , সমােবশ  অথবা  আইন 

অমান�  করার  মেতা  কেঠার  পদে�প  �হেণর  মেতা  �বল  �িতেরাধমলূক  ব�ব�া  িনেত  পােরন।  এসম�  পদে�েপর 

আকার  ও  মা�া  িনভ� র  কের  আপনােদর  সাংগঠিনক  সামথ�  এবং  সাংগঠিনক  �ি�য়ায়  আপনারা  কেতাটা  কাজ 

করেত  আ�হী  তার  উপর। 
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দীঘ�েময়াদী  সাংগঠিনক  তৎপরতায়  �েক  থাকা  
এ�  �ধু  এক�  ‘জায়গায়  লড়াই ’ এ  সীমাব�  থাকা  নয়।  ভিবষ�েত  আেরা  �ান  িভি�ক  লড়াই  করার  �েয়াজন 

পড়েত  পাের।  �সজন�  আপনােদর  দীঘ�েময়াদী  উেদ�ােগর  পিরক�না  থাকা  উিচত  এবং  আপনােদর  সমথ�ক  ও 

িম�েদর  সে�  দীঘ�েময়াদী  কােজ  যু�  থাকা  উিচত।  

ভিবষ�ত  পিরক�না 
�ভাব  সৃি�র  �ি�য়ায়  কিমউিন�েক  জিড়ত  রাখায়  িবল�  এড়ােত  উেদ�ােগর  ��ে�  এিগেয়  থাকেত  হেব।  আপনার 

কিমউিন�েত  পিরকি�ত  উ�য়েনর  ব�াপাের  যেতা  �ত  স�ব  গেবষণা  ক�ন।  আপনারা  যিদ  ল��  কেরন  �য , 
একজন  িনিদ��  �ডেভলপার  আপনার  �নইবার�েডর  �বশ  ক�  �ােন  িনম�াণ  কাজ  চালাে� , তাহেল  আপনারা  �সই 

�ডেপলপােরর  উপর  দিৃ�  িনিদ��  কের  তােদর  একািধক  িনম�াণ  �লেক  �ক�  কের  সংগ�ত  হেত  পােরন।   
  
আপনার  অিভযান  স�েক�   স�িতপূণ�  িববরণী  �তির  ক�ন 

● �ানীয়  িমিডয়ার  সে�  িনয়িমত  �যাগােযাগ  র�া  ক�ন  এবং  কিমউিন�র  অন�ুানািদেত  তােদরেক 

আম�ণ  জানান। 

● তােদরেক  অনভুব  করেত  সহায়তা 
ক�ন  �য  চলমান  উ�য়ন  স�েক�  
স�ক  তথ�  �পেত  তারা  আপনােদর 

সংগঠেনর  উপর  িনভ� র  কেরন। 

● ব�ি�গত  কািহনী  এবং  িববরণী 
আপনার  সমস�ার  ��ে�  নীিত  ও 

উপা�  এক�  বড়  ঘটনা  হেয়  দাঁড়ােত 

পাের।  আপনার  কিমউিন�  �থেক 

যারা  কথা  বলেবন , তারা  অিভযােনর 

ক�  হেয়  উঠুক।  অিভযান  স�েক�  
আপিন  যেতা  �দয়�শ�  কািহনী 
বলেবন , আপনার  িবজয়  তেতাটাই 

স�াব�  হেয়  উঠেব।  

 

কিমউিন�েক  িশি�ত  ক�ন 

উ�য়ন  �ি�য়ােক  সু��  কের  তুলনু।  িক  িনিম�ত  হেত  যাে�  অথবা  �ি�য়া�  �কমন  �দখােব  �স  স�েক�   অেনক 

সময়  কিমউিন�েত  িব�াি�কর  তথ�  ছিড়েয়  পেড়।  একজন  সংগঠক  িহেসেব  আপনার  কাজ  হে�  এটা  িনি�ত  করা 
�য , কিমউিন�  উ�য়ন  �ি�য়ার  উপর  সমেয়  সমেয়  স�িতপূণ�  ও  স�ক  তথ�  পাে�।  আপনার  অিভযােনর  পে� 
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জনসমথ�ন  গেড়  �তালার  আেরক�  উপায়  হে�  ��তার  ���  স�েক�   আেবদন  করা  (এবং  �িতপ�  �য  তােদর 

কােজর  ব�াপাের  কিমউিন�র  সে�  সদাচরণ  করেছ  না  বা  তােদর  ব�ব�  �ায়শ  ��  নয়  তা  তুেল  ধরা )। 
 
িনব�ািচত  জন�িতিনিধেদর  জিড়ত  করা 

● িস�া�  �হণকারীেদর  ভূিমকা  অত��  ���পূণ�।  এমনও  হেত  পাের  �য , যখন  একজন  কাউি�ল  �ম�ার , 
কিমউিন�  �বাড�   অথবা  ��ািনং  কিমশন ‘ব�ুসুলভ ’ নয়।  িক�  সমেয়র  সােথ  আপনার  সংগঠন  সংগ�ত 

সমথ�কেদর  িনেয়  তার  িভি�  �িত�া  কের , তখন  আপনার  িস�া�  �হণকারীরা  উ�য়েনর  উপর  তােদর 

িস�া�  পিরবত� ন  করেত  বাধ�  হন।  

● িনি�ত  ক�ন  �য , আপনার  িনব�ািচত  কম�কত� ােদর  জবাবিদিহতার  মেধ�  আনার  রাজৈনিতক  �মতা  গেড় 

�তালার  জন�  আপনার  দীঘ�েময়াদী  �কৗশেলর  অংশ  িহেসেব  �ভাটারেদর  সে�  আপনােদর  সমি�ত 

�যাগােযাগ  রেয়েছ।  

৬.  কখন  সমেঝাতা  করেত  হেব : কিমউিন�র  কল�াণ  চুি� 
িকছু  িকছু  ��ে�  �কান  উ�য়ন  কাজ  এিগেয়  যাওয়া  আপিন  ব�  করেত  স�ম  হন  না , িক�  আপনার  কিমউিন�র 

জন�  িকছু  ছাড়  আদায়  করেত  আপিন  স�ম।  অেনক  �প  এ  কাজ�  কের  “কিমউিন�  �বিনিফট  এি�েম� ” 

(িসিবএ ) এর  মাধ�েম।  এ�  আইনানগুভােব  বাধ�তামলূক  এক�  চুি� , যা  �কান  উ�য়েনর  সময়  একজন 

�ডেভলপার  বা  কেপ�ােরশনেক  কিমউিন�র  �িত  ইিতবাচক  অবদান  রাখেত  বাধ�  কের।    
 
�কান  ধরেনর  আইনানগু  চুি�  ছাড়া  কখেনা  �কান  �ডেভলপােরর  সে�  সমেঝাতা  করেবন  না , যার  মাধ�েম  িনি�ত 

করা  হয়  �য  �ডেভলপার  স�ত  সুিবধা�েলা  �দান  করেব। 

�কা�  ধরেনর  সুিবধা  িসিবএ ’র  অংশ  ? 
আপনারা  �য  দ�ৃা��েলা  �হণ  করেত  পােরন : 

●  িনম�াণ�েল  অিতির�  সংখ�ক  সােধ�র  আবাসন  ইউিনট  িনিম�ত  হওয়া  �েয়াজন 

● িনম�াণ�েল  সােধ�র  মেধ�  আবাসন  আেরা  �বিশ  সংখ�ক  িনিম�ত  হওয়ার  �েয়াজেনর  উপর  ���  আেরাপ 

● �ানীয়  �িমকেদর  কােজ  িনেয়াগ  করা  �েয়াজন 

● কম�চািরেদর  জীবন  ধারেণর  উপেযাগী  মজিুর  �দােনর  �েয়াজন 

● পিরেবশগত  সুিবধা 

● পাক�   অথবা  উ��ু  �ান 
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আপনার  িসিবএ ’র  উিচত  সুিনিদ�� , পিরমাপেযাগ�  �দানেযাগ�  (অথ��াৎ  সােধ�র  মেধ�  আবাসন  ইউিনট  �কান 

পয�ােয়  সােধ�র  মেধ� , �ানীয়  বািস�ােদর  সুিনিদ�  চা�ির  �কা�  পয�ােয়র  মজিুরেত  �দয়া  হেব  ইত�ািদ ), যার  শত� ািদ 

সু��ভােব  উে�খ  থাকেত  হেব , সুিনিদ��  সময়সীমাসহ  এবং  ল��  যিদ  অিজ� ত  না  হয় , তাহেল  �িতকার  িক  হেব।  

কিমউিন�  �বিনিফক  চুি�েত  উপনীত  হেত  হেব , তার  উপর  িব�ািরত  তেথ�র  জন�  “পাট� নারিশপ  ফর  ওয়ািক� ং 
ফ�ািমিলজ  কিমউিন�  �বিন�ট  টুলিকট ” �দখুন। 

৭.  �পা�িরতকরণ কােজর আেগ �থেক:  �নইবার�ড  পিরক�না 
এক এক� ভবন  িনেয়  আে�ালন  কের  িকছু  সময়  কাটােনার  পর  আমরা  �নইবার�ড  সংর�েণর  দীঘ�ময়াদী 
�কৗশেলর  িদেক  অ�সর  হেত  পাির।  উ�য়েন  যু�  ভবন�েলা  িনিম�ত  হওয়ার  জন�  অেপ�া  করার  �চেয়  আমরা 
বরং  উ�য়ন  �ি�য়ায়  সুিবধাজনকভােব  আমােদর  ব�ব�  রাখার  জন�  কাজ  করার  িদেক  অ�সর  হেত  পাির। 

এটােক  বলা  হয়  “�নইবার�ড  ��ািনং ”। 

�নইবার�ড  পিরক�নায়  �কন  কাজ  করেত  হেব  ? 
● পিরক�না  আপনার  কিমউিন�র  �লাকজনেক  ব�ব�  রাখার  সুেযাগ  �দয়  �য  �কান�  উ�ত  হেয়েছ। 

জনগণ  তােদর  কিমউিন�  �দখেত  �কমন  এবং  ভিবষ�েত  িক  িনিম�ত  হেব  তার  উপর  সি�য়  ভূিমকা 
রাখেত  স�ম হয়। 

● এক�  পিরক�না  �ি�য়ার  মাধ�েম  কিমউিন�র  সদস�রা  তােদর  �নইবার�ডেক  �কমন  �দখেত  চায়  �সই 

িস�া�  িনেত  একেযােগ  আসেত  পাের।  

● উ�য়ন  �কে�র  এক  এক�র  িব�ে�  অিভযােনর  পিরবেত�   আপনারা  এক�  �পক�  �হণ  করেত  স�ম 

হন  যােত কের বঝুেত পােরন  আপনার  কিমউিন�েক  এখন  �থেক  আগামী  ৫ , ১০ , ২০  অথবা  এমনিক  ৫০ 

বছর  পর  আপিন  �কমন  �দখেত  চান। 

● �চিলতভােব  �ানীয়  পিরক�না  মনুাফা  আহরণকারী  �ডেভলপার , অথবা  রাজৈনিতক  �মতাস�� 

রাজনীিতিবদেদর  জন�  �পশাগত  িডি�ধারী  িশ�ািবদেদর  �ারা  �ভািবত।  এই  শি��েলা  �ায়শ  মনুাফা 
�ারা  পিরচািলত  এবং  �কানভােবই  জনগেণর  �েয়াজন  তােদর  পিরক�নায়  �িতফিলত  হয়  না।  অথচ  �য 

জনগণ  নতুন  উ�য়ন  �থেক  সবেচেয়  �বিশ  �িত��  হয়  তারা  কিমউিন�র  বািস�া। 
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আিম  যিদ  �নইবার�ড  পিরক�নায়  কাজ  করেত  চাই  তাহেল  আমােক  িক  পদে�প  িনেত  হেব  ? 

১. আপনার  �নইবার�ড  স�েক�   অংশীদারী�মলূক  অিভ�  দিৃ�ভি�  �হণ  ক�ন 
● আপনার  �নইবার�েড  উ�ুত সমস�া�েলা  িক  ? 

● ভিবষ�েত  �নইবার�েড  িক  িনিম�ত  �হাক  বেল  �দখেত  চান  ? 

● আপনার  কিমউিন�েত  বসবাস  করেছ  এমন  িভ�  জনেগা�ী  কারা  ? 

● বত� মােন  যা  িনিম�ত  হে�  তা  িক  আপনার  কিমউিন�র  �েয়াজন  পূরণ  হে�  ? �েয়াজনীয় �কান 
িজিনস� �নই  ?  
 

২.  আপনার  কিমউিন�র  �েয়াজন�েলার  উপা�  সং�হ  ক�ন 

● আপনার  কিমউিন�েত  �কা�  ধরেনর  জনেগা�ী  বাস  কের  ? 

● তােদর  �েয়াজন  িক  পূরণ  করা  হে�  ? 

● আপনার  কিমউিন�র  জন�  চািহদা�েলা  িক  যা  পিরক�না  �ারা  পূরণ  হওয়া  উিচত ? 
 

৩. এক� পিরক�না �তির ক�ন 
আপনার  কিমউিন�েত  আপিন  িক  �দখেত  চান  তার  উপর  যিদ  আপনার  এক�  �পক�  থােক , তাহেল 

আপিন  আপনার  �কৃত  পিরক�না  �তির  করেত  পােরন।  এ  ব�াপাের  আপিন  একজন  ভূিম  ব�বহার  সং�া� 

এ�াটিন�  অথবা  নগর  পিরক�নাকারীর  সে�  পরামশ�  করেত  পােরন , িযিন  আপনােক  কািরগির  সহায়তা 
িদেত  পারেবন , যােত  আপিন  আপনার  �নইবার�ড  পিরক�না  �তির  করেত  পােরন।  �নইবার�েডর 
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বািস�া  অথবা  �ব�া  িহেসেব  আপিনও  জানেত  চাইেবন  �য , �ানীয়ভােব  �জািনং  আইন  িকভােব  কাজ 

কের।  
 

এক� �নইবার�ড পিরক�না �তির 
আপনার কিমউিন�েত �জািনং �দখেত �কমন? 

● আপনার  �নইবার�েড  বত� মান  “ভূিম  ব�বহার ” মানিচ�  �দখেত  �কমন  তা  �দেখ  আপিন 

িবদ�মান  �জািনং  স�েক�   ধারণা  �পেত  পােরন।  এক�  ভূিম  ব�বহার  মানিচ� �দেখ  উপলি� 

করেত  স�ম  হেবন  �য , বত� মােন  িক  কারেণ  ভূিম  �জািনং  এ  অ�ভূ� �  করা  হেয়েছ। 

● ভূিম  িবিভ�ভােব  িবভ�  করা  হেয়েছ , �য  ভূিম  খ��েলােক  উ�য়ন  করা  হেব। 

● বত� মােন  �য  ভবন�েলা  িনিম�ত  হে�  তা  িক  স�িতপূণ�  অথবা  িভ�  ধরেনর  ? 

 
আপনার  কিমউিন�  িক  আেরা  উ�য়ন  চায় ? 

● আপনার  কিমউিন�েত  ��ার  এিরয়া  অনপুাত   (��ার  এিরয়া  র �ািশও -এফএআর ) অথবা 
উ�য়েনর  উ�তার  সীমা  বিৃ�র  মাধ�েম  �যখােন  আপনার  কিমউিন�র  উ�য়ন  ঘেটিন  �সখােন 

ভবন  িনম�ােণ  উৎসাহ  িদেত  পােরন।  আপিন  যিদ  মেন  কেরন  �য , আপনার  �নইবার�েড 

উ�য়েনর  ঘাটিত  রেয়েছ  এবং  আপনার  কিমউিন�েত  �য  উ�য়ন  হেব  তা  এিগেয়  িনেত  চান , 
তাহেল  �সে�ে�  এ�  এক�  ভােলা  �কৗশল  হেত  পাের। 

 
 

নািক  আপনার  কিমউিন�  িনয়ি�ত  উ�য়ন  চায়  ? 

● আপিন  যিদ  আপনার  �নইবার�েডর  �পা�িরতকরেণ  উি��  �বাধ  কেরন , তাহেল  আপিন 

ডাউনেজািনং  অথবা  ��ার  এিরয়া  অনপুাত  সীিমত  কের  অথবা  িবদ�মান  উ�য়েনর  উ�তা 
সীিমত  করার  �চ�ার  মধ�  িদেয়  �য  উ�য়ন  কাজ  চলেছ  তা  িনয়ি�ত  করেত  চাইেত  পােরন। 

 
আপনার  কিমউিন�েত  আপিন  িকভােব  ভূিম  ব�বহার  �দখেত  চান  ? 

● আপনার  কিমউিন�েত  আপিন  �য  ধরেনর  উ�য়ন  �দখেত  চান  এবং  অন�ান�  ধরেনর  উ�য়ন 

িনয়�ণ  করেত  চান , তাহেল  �সে�ে�  ভূিম  ব�বহার  িনয়�ণ  এক�  উপায়।  

● আপনার  �নইবার�েড  যিদ  িনম�াণ  ও  িশ�  �জান  অ�ভূ� �  থােক , তাহেল  িস�  হয়েতা  িরেজািনং 
এর  পিরক�না  করেছ  নতুন  আবাসেনর  সং�ান  অথবা  বািণিজ�ক  উ�য়েনর  জন�।  আপনার 

কিমউিন�র  �েয়াজেনর  উপর  িনভ� র  কের  এ�  ভােলা  বা  ম�  �কানিকছু  হেত  পাের। 

● �যমন , আপনার  কিমউিন�  িনম�াণ  সং�া�  চা�িরর  উপর  িনভ� রশীল  এবং  �সখােন  �সই  সুেযাগ 

রেয়েছ , কারণ  এলাকা�  বত� মােন  িনম�াণ  কােজর  জন�  �জানভূ�  করা  হেয়েছ ; আপিন  হয়েতা 
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�সই  চা�িরর  সুেযাগ  সংর�ণ  করেত  চান।  অপরিদেক , ভূিম  যিদ  যথাযথভােব  ব�বহার  করা  না 
হয় , তাহেল  আপিন  �সখােন  আেরা  আবাসন  উৎসািহত  করেত  পােরন। 

 
��শাল  �জািনং  িডি�� 

● ��শাল  �জািনং  িডি��  এক�  প�িত  যার  �ারা  আপিন  িবদ�মান  �জািনং  আইেন  ব�িত�ম 

ঘটােত  পােরন  অথবা  কিমউিন�েত  এক�  সু�র  এলাকা  সংর�েণর  জন�  নতুন  সংর�ণ  ব�ব�া 
�হণ  করেত  পােরন। 

● ��শাল  �জািনং  িডি��  �বশ  কল�াণকর , কারণ  এ  এলাকার  জন�  নতুন  ভূিম  ব�বহার  সৃি�র 

সুেযাগ  �পেত  পােরন  অথবা  আপনার  কিমউিন�র  জন�  অন�  �জািনং  সংর�ণ  করেত  পােরন , যা 
অন�  �কানভােব  হয়েতা  স�ব  নয়। 

● যু�রাে�  এমন  অেনক  দ�ৃা�  রেয়েছ , �যখােন  এিশয়ান  এবং  অন�ান�  জািতেগা�ীর  �লাকজন 

�কান  কিমউিন�র  সাং�ৃিতক  ঐিতহ�  সংর�েণর  জন�  ��শাল  �জািনং  িডি��  অজ� েন  সফল 

হেয়েছ।  উে�দ  �ঠকােনার  ��ে�  এই  িডি���েলা  কেতাটা  সফল  তা  এক  �ান  �থেক  আেরক  �ােন 

িবরাট  তারতেম�র   এবং  �কৃতপে�  তা  িনভ� র  কের  এক�  পিরক�নায়  সুিনিদ��  িবধােনর  উপর। 

 
 

১. পিরক�না  �হেণর  ব�াপাের  িস�র জন� কাজ ক�ন 

িকভােব  কিমউিন�র  সুিনিদ��  পিরক�নার  ��াব  করা  �যেত  পাের  বা  �হণ  করা  �যেত  পাের  �সই  �ি�য়া  িবিভ� 

িস�েত  িভ�  িভ�  রকেমর।  আপনার  িস�েত  �কান  �ি�য়া  �হণ  করা  হয়  তা  ভােলাভােব  �জেন  িনন।  এ�  িক 

��ািনং  কিমশেনর  মাধ�েম  যােব ? আপনার  িস�  কাউি�ল  �ম�ারেক  িক  এ  পিরক�নায়  �া�র  করেত  হেব ? এই 

�ি�য়ায়  আপনার  িম�  কারা ? আপনার  সুিবধার  িদক�েলা  িক ? 

২. পিরক�না  বা�বায়ন  ক�ন 
সাধারণভােব  পিরক�না  বা�বায়েনর  দায়দািয়�  িস�র।  িক�  নতুন  �য  পিরক�না  �হেণ  আপনার  ভূিমকা 
রেয়েছ , আপিন  �াভািবকভােব  এর  �চারণা  এবং  কিমউিন�র  যারা  এর  ফল  �ভাগ  করেব  তােদরেক  জানােনার 

জন�  সহায়তা  করেত  চাইেত  পােরন।  

 

৩. পিরক�না  মিনটর  এবং  �েয়াগ  করা 

উ�ম  পিরক�না  িকছুেতই  অথ�বহ  হেব  না , যিদ  না  এর  মােঝ  �বিশ�পূণ�  িকছু  থােক  অথবা  পিরক�না  অনসুরণ 

করা  হে�  িকনা  �স  স�েক�   িনি�ত  করার  �কউ  না  থােক।  �সজন�  আপনােক  �লেগ  থাকেত  হেব  �য  আপনার 

�নইবার�েড  িক  উ�য়ন  ঘটেছ।  �ি�য়া  এবং  �েয়াগ  প�িতর  উপর  িনভ� র  কের  �কান  িবষয়  স�েক�   তখন 

আপনার  �ানীয়  সরকার  কতৃ� পে�র  দিৃ�  আকষ�ণ  করেত  পােরন।  
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