
এপ্রিল ২০১৯ ডেট্রয়েট অঞ্চল    

আমরা এত  দরূ অবধি ধি শুনেছি

কিাড সরল িরা

স্াোন্তর উন্নছত

ধবদ্যমাে ধবল্ডিং 
পেুঃব্যবহার িরা সহজ 

িরুে

প্রছতনবশ সম্পনিকে  ভুলনবে 
ো

পধরনবশ গড়ার উপর আনরা 
গুরুত্ব রাখেু

ধিক্স কিাড জাধর খালল জধমর জে্য সরঞ্াম

অন�া-সম্পধিকে ত ব্যবহার 
ম্যানেজ িরুে

পাধিকে িং সিংনশািে
জ�োনিং অধ্োদেশ �টিল এবং বুঝদে ও 

ব্বহোর করো কনিি

বোটিন�্ক কনরদ�োর, আশপোশ এবং শশল্প 
ও আবোটিক ব্বহোদরর মদধ্ আরও উপযুক্ত 

নিয়ম প্রদয়ো�ি

নবে্মোি ভবি এবং  স্োিগুললদে পুিরোয় 
বোি করো কনিি কদর জেোদল এমি বোধোগুলল 

অপিোরি করো

শুধু  এলোকোয় বৃদ্ধি িয়, িমস্ত প্রনেদবশ 
অন্তভুভু ক্ত একটি ভোল কো� করুি

িেুি ভবি বোিোদিো উপর একটি বৃহত্তর 
জ�োর প্রেোি করুি

- নকভোদব ভবি পোবললক জপেি প্রেোি কদর

পনরষ্োর, আদরো িোমঞ্জি্পূিভু নিয়ম প্রশোিক 
এবং প্রদয়োগ করো িহ� হদব

খোলল �নম ব্বহোর এবং উপলনধি উন্ননে 
করোর �ি্ আরও নবকল্ল্পর প্রদয়ো�ি

বোটিন�্ক কনরদ�োর জেদক নবরে েোকোর 
�ি্ আরও ভোল নিয়ম ব্বহোর করো 

প্রদয়ো�ি

 বোটিন�্ক এবং আবোটিক এলোকোয় পোনকভু ং 
প্রদয়ো�িীয়েো িম্পদকভু  পুিরোয় দ্িন্তো করো 

প্রদয়ো�ি

২0১৮ িোদলর আগস্ট মোদি প্রকল্পটি শুরু হওয়োর পর জেদক, নকছু 
অংশীেোরদের িোক্োে্কোর এবং �িিভো  করো হয়  টিটির জ�োনিং 

অদ্�ভু ি্োন্স এর িোদে জকোদিো নবষয় আদলোিিোর �ি্ । জিইিব 
পোরপেনরক  আদলোিিোর িময় উদলেখ করো শীষভু নবষয়গুলল িীদি 

জেওয়ো হদয়দছ:



www.ZoneDetroit.com   hello@zonedetroit.com   (313) 224-6225

আমরা িার কেনি শুনেছি এনতা দরূ অবধি. . . . . . . . . . . .

অিংশীদারনদর
 সাক্াত্িার

কিাে এ 
সাক্াৎিার

পাবললি ধমট�িং

কজাধেিং 
অ্যাডভাইসাধর গ্রুপ 
ধমট�িং

২১ ১০  

১০  
৪

অভ্যন্তরীণ গ্রুপ

বাটযিি গ্রুপ

প্রছতনবশী পধরিল্পো 
বাস্তবায়ে

কে প্রছতনবশ 
ধডসই্েনভস্টনমন্ট এর 

সম্খুীে হনছে তানদর মনি্য 
ব্যবহার প্রসাধরত িরুে

অছতধরক্ত হাউধজিং ধবিল্প 
প্রদাে িরা

ধমশ্রিত জধম ব্যবহার িরা 
সহজ িরুে

অেনুমাদে প্রটরিয়া ল্রিম 
লাইে

আনরা অেমুােনোগ্য  কিাড 
প্রদাে িরুে

িোম্প্রনেক এবং ভনবষ্দের পনরকল্পিোর 
প্রদিষ্োর বোস্তবোয়দির �ি্ িরঞ্জোমগুলল 
িেুি জ�োনিংদয়র অবশ্ই েোকদে হদব

একক পনরবোর প্রনেদবদশর অনবরোম 
কমভুক্মেো িমেভুি করোর  িুদযোদগর অিুমনে 

প্রেোি করো

একক পনরবোর এবং বড় অ্োপোিভু দমন্ট 
কমদলেদসের বোইদর, হোউন�ং প্রকোরগুললর 

অদিক নবকল্প প্রেোি করো েরকোর

জবশ কদয়কটি অঞ্চল নমশ্র ব্বহোদরর 
অিুমনে জেয় িো - আ�দক, জবশশরভোগ 

প্রকল্পই নমশ্র ব্বহোর

অিুদমোেি প্রটরিয়ো �টিল এবং িোলিো করো 
কনিি - এিো িংদশোধি করদে হদব

পনরকশল্পে উন্নয়ি অনেনরক্ত ব্বহোর হয়; 
পনরবদেভু , জবি জ�োনিং পুিরবভুি্োি করো 

প্রদয়ো�ি

টিটি লে্োনিং কনমশি (টিলপটি)
লে্োনিং এন্ড জ�দভলপদমন্ট দ্�পোিভু দমন্ট (লপ নে নে)
জবো�ভু  অফ জ�োনিং এলপল্স (নব � এ)
নবন্ডংি, জিফটি ইনঞ্জনিয়োনরং এন্ড এিভোয়রিদমন্টোল 
দ্�পোিভু দমন্ট (নব ি এ এ নে) 
আইি দ্�পোিভু দমন্ট 
জময়োিভু  অনফি                                                                               

জ�দভলপদমন্ট প্রদফশিোলি 
স্মল নবিদিি ওিোিভু 
টিটিওয়োই� এ�দভোদকটি গ্রুপি 
কনমউনিটি জবি� অগভুোনি�শন্স 
ইদকোিনমক জ�দভলপদমন্ট প্রদফশিোলি


