
অনুগ্রহ করে জ�োননং সম্পরককে  আপনোে অনিজ্ঞতো সম্পরককে  
�োনোন

জেট্ররেট সসসটে জ�োননং অধ্োরেশ, জেসট ২০০৫ সরন সরকেরশষ হোলনোগোে কেো হরেছিল, জেট্ররেট সসসট প্্োননং কনিশন তো আরোে হোলনোগোে কেোে একসট 
২-রিরেে প্রসরিেো হোরত ননরেরি। আরেো তর্্ে �ন্ অ্রো এই �নেরপে ইরলকট্রননক সংস্কেরেে �ন্, অনুগ্রহ করে জেখনু www.ZoneDetroit.com. এই 
�নেরপ আপনোরেে উত্তেগুরলো জ�োননং অধ্োরেশ সম্পরককে  সিস্োগুরলো ছিছনিত কেরত আিোরেে সোহোে্ কেরর।

ZONEDETROIT  

1. বর্ত মানে জ�ানেং সম্পন ্্ত  আপোর জ্ােন্ আপনে 
্ীভানব বর্তো ্রনবে?

 ɢ এ সম্পর ক্ে  আমি জামি িা
 ɢ খুব অল্প জামি
 ɢ ম্ছু ম্ছু জামি
 ɢ ববশ ভালভারব জামি

2. জ�োননং সম্পরককে  আরেো �োনোে �ন্ আপনোে আগ্ররহে 
িোত্ো জকিন?

 ɢ আমি এর্বারেই আগ্রহী িই
 ɢ ম্ছুটা আগ্রহী
 ɢ আগ্রহী
 ɢ খুবই আগ্রহী

3. আপনন নক কখনও সসসট অর জেট্রেরটে জ�োননং 
অধ্োরেশ পরেরিন/র্রহোে করেরিন?

 ɢ আমি ্খিই বজামিং অধ্ারেশ সম্পর ক্ে  পড়ি িাই/ব্বহাে 
্মে িাই 

 ɢ আমি বজামিং অধ্ারেশ পরিড়ছ/অল্প ম্ছুটা ব্বহাে 
্রেড়ছ 

 ɢ আমি প্ায়ই বজামিং অধ্ারেশ পড়ি/ব্বহাে ্মে

4. গত রিে আপনন সসসট প্োননং কনিশন জ�োননং সংরিোন্ত 
কেসট সিো রো গেশুনোননরত উপছথিত ছিরলন?

 ɢ 0
 ɢ 1-2

অনুগ্রহ করে এই জ�োননং সিস্োগুরলোে উপে আপনোে 
ছিন্তোিোরনোগুরলো রলনু

5. জেট্ররেরট জ�োনিুক্ত �নিে ৬৫% এক এরং েুই-
পনেরোরেে আরোসসক ছেস্ট্রিক্ট েরেরি। সসসটে আরোসসক 
এলোকোে ননেি-কোনুরনে উন্ননতে �ন্ পেরতকে তী কতী কতী 
নরষরে অগ্রোনধকোে পোওেো উছিত ররল আপনন িরন 
করেন?(গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী নম্বর দিন - 1 হত্ে সেত্েত্য় 
গুরুবেপূর্ণ এেং 5 হত্ে সেত্েত্য় কম গুরুবেপূর্ণ)

 _ আবাসস্ সম্পমতিে উপে আরো ব্াপ্ ধেরিে বাড়ি-
মভমতি্ ব্বসা ্েরে বেওয়া

 _ আরো ববশশ ্রে হাউমজং-এে মব্ল্প বেয় এিি ধেরেে 
ববশশ ববশশ মবম্ডং (ডুরলেক্স, শরিপরলক্স, ব�ােরলেক্স, ললভ/
ওয়া ক্ে . টাউিরহাি, এপাটকে রিন্ট মবম্ডং) উৎসাড়হে ্ো

 _ আবাসস্ লরটে বপছরি গ্ারেজ ছািা উপ্াঠারিা মিিকোে 
্েরে বেওয়া (্্ারেজ বহাি, টাইমি বহাি, বছাট বাসা)

 _ বছাট িাত্াে (িি অ্ান্ড পপ)“্িকোে ব্াে” ্েরে বেওয়া
 _ অি্াি্: ________________________________

______________________________________
_________________________________

6. জেট্ররেরটে জ�োনিুক্ত �নিে ৭.৫% এলোকো �রুেই 
রোসেন�্ক ছেস্ট্রিক্ট েরেরি। সসসটে রোসেন�্ক এলোকোে 
ননেি-কোনুরনে উন্ননতে �ন্ পেরতকে তী কতী কতী নরষে 
অগ্রোনধকোে পোওেো উছিত ররল আপনন িরন করেন? 
(গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী নম্বর দিন - 1 হত্ে সেত্েত্য় গুরুবেপূর্ণ 
এেং 4 হত্ে সেত্েত্য় কম গুরুবেপূর্ণ)

 _ মবম্ডংরয়ে এ্ামধ্ ধেরেে ব্বহাে/্ারকেক্রি ্েরে 
বেওয়া রারে বাসেমজ্্ ্মেরডাে এবং পর্টগুরলারে 
ববশশ ্রে হাউমজং, মেরটইল, এবং/অথবা বাসেমজ্্ 
্িকে্ান্ড চলরে পারে

 _ আরো সহরজ হাঁটাে বরাগ্ পথচােী-বান্ধব বাসেমজ্্ 
এলা্া উৎসাড়হে ্ো

 _ শূি্ জমিগুরলা সবুজ স্াি ড়হসারব ব্বহাে ্রে 
্মেরডারেে বসৌন্দরকেবধকেি ্োে এবং উৎপােিক্ষি 
ব্বহারেে বক্ষত্ত্ উৎসাহ এবং/বা প্রোেিা প্োি ্ো

 _ অি্াি্: ________________________________
______________________________________
_________________________________

অপর পৃষ্ঠায় চলমান

�রনপ

অেগু্রহ ্নর এই �নরপ জ্াে সসপপসস স্াফ–এর 
্ানে জফরর নিে বা এখানে জমল ্্রুে

Christopher Gulock
City Planning Commission
Coleman A. Young Municipal Center
2 Woodward Avenue, Suite 208
Detroit, MI 48226
hello@zonedetroit.com
(313) 224-6225

এই �নরনপর ইনল্ট্রনে্ সংস্করর             
ZoneDetroit.com-এ পাওয়া যায়।

 ɢ 3-6
 ɢ 7 বা বরশম



7. জেট্ররেরটে জ�োনিুক্ত �নিে ১৬% �রুে শশল্প ছেস্ট্রিক্ট 
েরেরি। সসসটে শশল্প এলোকোে ননেি-কোনুরনে উন্ননতে 
�ন্ পেরতকে তী কতী কতী নরষে অগ্রোনধকোে পোওেো উছিত ররল 
আপনন িরন করেন? (গুরুত্বের ক্রম অরুযায়ী নম্বর দিন - 1 
হত্ে সেত্েত্য় গুরুবেপূর্ণ এেং 4 হত্ে সেত্েত্য় কম গুরুবেপূর্ণ)

 _ শশল্প এবং আবাসস্ বা বাসেমজ্্ এলা্াে িারে আেও 
ববশশ বা�াে অঞ্চল আবশ্্

 _ এ্ামধ্ ভািারট ্ে্কে ্ শশল্প ভবিগুরলাে আংশশ্ 
পুিবকে্বহাে এবং প্ে্াবাসি উৎসাড়হে ্ো

 _ বাসেমজ্্ এলা্ায় আরো ববশশ ্রে কু্ষদ্র শশত্ল্পে 
্ােখািা ্েরে বেওয়া

 _ অি্াি্: ________________________________
______________________________________
_____________________________________

আপনোে সম্পরককে  অনুগ্রহ করে আরেকটু রলনু

1. আপনোে রেস কত?
 ɢ 17 বা োে ্ি
 ɢ 18-34 
 ɢ 35-50
 ɢ 51-70
 ɢ 70 এে উপরে 

2. পেরতকে তী জকোনসট আপনোে �োনত রো জগোষ্তীে সররিরে 
সনিক রেকেনো জেে?

 ɢ আসরি্্াি আরিমে্াি বা ্্ষ্াঙ্গ
 ɢ এশশয়াি বা প্াসসম�্ আইল্ান্ডাে
 ɢ ড়হসপামি্ বা ল্াসটরিা
 ɢ জন্মগে আরিমে্াি
 ɢ বশোঙ্গ বা ্র্শাি
 ɢ িাল্টি-বেসসয়াল 
 ɢ অি্ (অিুগ্রহ ্রে উরলেখ ্রুি):  _______________

______________________________________
____________________________________

3. রোছেরত আপনন িূলত জকোন িোষোে রো িোষোগুরলোরত ক্ো 
ররলন?

 ɢ ইংরেমজ
 ɢ স্্ািীশ
 ɢ আেবী
 ɢ বাংলা 
 ɢ অি্ (অিুগ্রহ ্রে উরলেখ ্রুি):  _______________

______________________________________
____________________________________

8. জ�োননং ননেিগুরলোে উন্ননতে �ন্ আপনোে ছিন্তোিোরনো 
গুরলো কতী কতী?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Please Tell Us A Little About Yourself

4. আপনন জেট্ররেরট কতনেন রসরোস করেরিন?
 ɢ 1 বছরেে ্ি
 ɢ 1-5 বছে
 ɢ 6-10 বছে
 ɢ 11-20 বছে
 ɢ 20 বছরেে ববশশ
 ɢ বাসসন্দা িই

5. আপনন জকো্োে রসরোস করেন?
মজপ ব্াড:  __________
বিবােহুরডে িাি বা ক্রস বোড:  ____________________
_________________________________________
_______________________________________

6. ননরিে জকোনসট আপনোে সররিরে সনিক রেকেনো জেে? 
(প্ররেো�্ সকল ঘরে ছিনি নেন)

 ɢ বাসসন্দা
 ɢ ব্বসাে িালল্
 ɢ শশক্ষাথকেী
 ɢ বডভলপাে/মেরয়ল এর্ট বপশাোে
 ɢ বডরিরয়রট ্াজ ্মে
 ɢ সসসট অব বডরিরয়রটে ্া�
 ɢ মিবকোড়চে/মিরয়াগপ্াপ্ত ্িকে্েকে া
 ɢ অি্াি্:  ________________________________

______________________________________
____________________________________


