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দজোরনং বলরত কী দবোঝোয়?
দজোরনং বলরত এই দবোঝোয় দে, একটি শহ� তো� জরি কীভোরব দজোন 
হহসোরব রবভক্ত ক�রব েোরত দকোন জোয়গোয় দকোন জরি কী ভোরব বযেবহো� 
ক�ো হরব তো রনয়ন্ত্রণ ক�ো েোয়। গ্যেোন্ড র�ভো� এহভরনউ এবং ওকিযেোন 
বলুভোর ড্ে � সংরেোগ স্থরল দজোরনং কী�কি দেখো েোয় তো রনরে দেখনু।

R1: আবাসিক ডিস্ট্রিক্ট - মূলত সিংগেল-ফ্ামমলল বািার অনুগমাদন দদওয়া হয়
B3: শলিং ডিস্ট্রিক্ট – একাধাগর িাশািাশশ দ্ারগুগলার জন্ জায়ো
B4: িাধারণ ব্বিার ডিস্ট্রিক্ট – চলাচগলর রাস্ার আগশ িাগশ বাসণমজ্ক কম্মকাগডের 
ব্বহাগরর জন্
M3: িাধারণ শশল্প ডিস্ট্রিক্ট – িাধারণ শশল্প কারখানার ব্বহাগরর জন্
M4: মনমবড় শশল্প ডিস্ট্রিক্ট – ব্ািক ধরগণর শশল্প কারখানার ব্বহাগরর জন্
P1: উনু্ক্ত িামক্ম ং ডিস্ট্রিক্ট – শুধুমাত্র িামক্ম ং-এর জন্
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রিফ্রেশ রিরিংক ডেট্রফ্েট
 সিটির পনুর্গঠননর জন্য জজোটনং িংক্োন্ত ির্গনেষ তথ্য

দজানগিট্রগয়ট



  

উরদেশযে সংশ্লিষ্ট দহোনপ্রকল্প

টসটি� দজোরনং অধযেোরেশ দবশ 
রকছু সিয় আরগ সোরবডেকভোরব 
হোলনোগোে ক�ো হরয়রছ, এবং 
এ� বোস্তবোয়রন� জনযে টসটি 
আপনো� সোহোেযে েোয়!
সিসট একসট নতুন যুগে প্রগবশ করগে 
এবং একসট আধুমনক আগমমরকান সিসট 
হওয়ার চ্াগলঞ্জ দমাকামবলার জন্ সিসট 
যাগত আগরা কায্মকর ভাগব এবং দক্ষতার 
িাগে কাজ করগত িাগর দি-জন্ একসট 
দজামনং অধ্াগদশ প্রগয়াজন।

নতুন দজামনং অডি্ম ন্ান্স:

 + বাসণমজ্ক কমরগিার এবং আবাসিক 
দনবারহুগির মগধ্ িমরবত্ম ন কাল 
আর�ো েক্ষতো� সোর্ দিোবোরবলো 
ক�রব।

 + উভয় বাসণমজ্ক এবং আবাসিক 
এলাকায় পোরকডে ং সিসযেো� সিোধোরন 
সোহোেযে ক�রব

 + সিসটর বাসণমজ্ক কমরগিাগরর 
ব্বহাগরর দক্ষত্ত্র িামঞ্জি্হীনতার 
বযেবস্থোপনো� আর�ো কোেডেক� পন্ো 
অন্তভুডে ক্ত ক�রব

 + আগশ িাগশর দনবারহুিগক িহায়তা 
কগর এিন স্থোনীয় বযেবসো� জনযে 
সরুেোগ বহৃধি ক�রব।

 + সিসটব্ািী িমরত্ক্ত ভবন এবং শনূযে 
জরি� বযেবস্থোপনো� আর�ো ভোল 
পন্ো েোল ুক�রব।

 + বেগরর ির বের ধগর টসরগেল-
ফযেোরিলল� দনবো�হু্গুরলো� 
অব্াহত বিবািগক িুেম কগর এমন 
উন্নত সরুেোরগ� বযেবস্থো ক�রব 

 + রবেযেিোন ভবনগুরলো� প্রতযেোবোসন 
এবং পনুবডেযেবহো� সহজত� ক�রব।

ZoneDetroit.com- এ আমাগদর 
প্রকত্ল্পর ওগয়বিাইট দদখুন

একসট নতুন দজামনং অধ্াগদশ প্রস্তুত করার 
জন্ আমরা আিনাগদর িসরিয় িংসলিষ্টতা 
ও অংশগ্রহণ কামনা কমর। মকভাগব আগরা 
ভাল দিট্রগয়ট েগড় দতালা যায় দি-মবষগয় 
আমরা আিনাগদর ভাবনাগক গুরুত্ব দদই 
এবং মতামত চাই। এই প্রকত্ল্পর িুগরা 
িময়কাগল আমরা অিংখ্ মমসটং, কম্মশালা 
ও শুনামনর আগয়াজন করব। আমরা 
আিনাগদর িংসলিষ্টতা এবং মতামত চাই।

িংসলিষ্ট োকার জন্, আমাগদর ওগয়বিাইট 
দদখুন বা আিমন আমাগদরগক অনুিরণ 
করগত িাগরন এখাগন :

facebook.com/ZoneDetroit

বত্ম মান দজামনং অধ্াগদশ িুরাতন হগয় 
দেগে, এবং মকেু মকেু দক্ষত্ত্র, সিসটর 
বত্ম মান বাস্বতার িাগে মমল দনই।

নতুন দজামনং অধ্াগদশ আমাগদর 
দিট্রগয়গটর িকল মূল্বান বস্তুগক 
িুরক্ষা মদগব এবং একই িাগে ভমবষ্গত 
দিট্রগয়গটর মঙ্গল করগব এমন িকল 
উন্নয়ন িম্ভব কগর তুলগব।

কী ক�ো ে�কো� এবং দকিন 
কর� তো ক�রত হরব দস রবষরয় 
আি�ো আপনোরে� িতোিত 
েোই।

দ্ট্ররয়ি দজোরনং িযেোপ

দিিগটম্বর ২০১৮-দত একসট 
কমু্মনসট িভায় একজন বাসিন্া

আমি শেইফার/প্াইিাউথ 
শেবারহুডে বসবাস কমর। 

বন্ধ হড়ে যাও়ো একমি 
ক্াইসলার ফ্াক্টমরর মিক 

পিছডে। আিরা মেশ্চিত 
করডত চাই শয কি্্মেমির 
িতািত শযে শেও়ো হ়ে, 
কারণ শযখাডে যা করা 

হডব তা-ই কি্্মেমির উির 
প্রভাব শফলডব।.


