
আ�হী কিমউিন�র বা স�দােয়র  িববিৃত
কিমউিন� সদস�েদর জন� এক� কায�তািলকা

The Basics:

1

ক�না ক�ন আপনার �কান এক ব�ুর কােছ আপনার
কিমউিন�র বণ�না িদে�ন িযিন �সখােন �ানা�িরত হেত চান। 

পুনঃ �জলাকরণ�নািনেত “�াথ�য�ু কিমউিন�” বা আ�হী স�দায়  িবষেয় অন�েদর
সামেন ব�ব� ত� েল ধরা হেলা আস� পরবত� দশেকর জন� আপনার কিমউিন�র িডি��
মানিচে�র আকার িনধ�ারেণর এক� শি�শালী উপায়। সামান� িকছ�  ��িতর মাধ�েম এ�
অজ�ন করা �যেত পাের। 

আপনার কিমউিন� হেত পাের আপনার �ক, আপনার �িতেবিশ সিমিত, িকংবা �সসব অিভভাবকেদর �নটওয়াক�  যারা
তােদর স�ানেদর একই �� েল পাঠান িকংবা �ু� �কান এক� লীগ-এ অংশ�হণ করেছন । । অথবা, এ� খবুই িব��ত  
 হেত পাের। �যমন, আপনার শহের বা কাউি�েত সবাই আপনার মতই একই ভাষায় কথা বেল, �েত�েক যারা ভাড়া বািড়েত
থােকন এবং িবল �শাধ করার জন� �াণা� কেরন, অথবা �েত�েক শহেরর �কান এক অংেশ যারা অ�-িবিনেয়াগ এবং
অপয�া� �সবার য�ণায় �ভােগন।  

�াথ�য�ু কিমউিন� বলেত আপনার কিমউিন�েকই বঝুায়। এ� হেত পাের �কান পাড়া, �নটওয়াক�  িকংবা �কান জনসম�,
কিমউিন�েত যােদর একই উে�শ� রেয়েছ এবং এক� �েপ একই িডি�ে� একসােথ থাকেল তারা উপকৃত হেব। এক�
সহজ ব�াখ�া খুঁেজ �নয়ার িচ�া ক�ন, আপিন এবং আপনার �িতেবিশ �কান িজিনস� একইভােব কের থােকন, �কান
িজিনস আপনার কিমউিন�েক একক �বিশ��পূণ� কের �তােল আেশপােশর অন�ান� কিমউিন�র ত�লনায়। মেন রাখেবন –
আপিনই হে�ন আপনার কিমউিন�র একজন িবেশষ�!

�াথ�য�ু কিমউিন� বা আ�হী স�দায় বলেত কী বঝুায়?  

�াথ�য�ু কিমউিন� �কন ���পণূ�?  

�াথ�য�ু কিমউিন�েক বা স�দায়েক  একসােথ রাখা িডি�� পনুিব�ন�ােসর বা পনুঃ
�জলাকরণ এর  এক� ���পূণ� নীিত। এ� িবেশষভােব উপেযাগী হেত পাের �সসব
কিমউিন�র জন� যােদরেক �থাগতভােব রাজৈনিতক �ি�য়া �থেক দেূর রাখা হেয়েছ।
কিমউিন�  বা স�দােয়র সদস�গণ তােদর কিমউিন� বা স�দায় সং�ািয়ত করেত
পােরন িডি�� পনুিব�ন�াস বা পনুঃ �জলাকরণ �ি�য়ােক �নতৃ�দানকারী সীমানােরখা
অংকনকারীেদর কােছ। 

িডি�� পুনিব�ন�াস বা পনুঃ �জলাকরণ �ি�য়ার �াথ�য�ু কিমউিন��েলােক অখি�ত
রাখা আপনার - রােজ� িডি�� পুনিব�ন�ােসর িনণ�ায়ক নীিত অথবা আদালতসমেূহ
এক� �াসি�ক িবেবচনার িবষয় হেত পাের। এই কায�তািলকা আপনােক িডি��
পুনিব�ন�াস বা পনুঃ �জলাকরণ কিম�র কােছ �মৗিলক উপাদান�েলার মাধ�েম আপনার
কিমউিন�েক বণ�না করার উপায় �দখােত পাের, �য� হেত পাের আপনার িস�
কাউি�ল, �বাড�  অব সুপারভাইজারস, িকংবা �� ল িডি��, ��ট �লিজসেলচার, অথবা
িডি�� পুনিব�ন�াস কিমশন এর সামেন। 

ইি�ত: �জেন িনন  �ক আপনার িডি�� পুনিব�ন�ােসর দািয়ে� রেয়েছ। �খঁাজ িনেয় �দখুন কথা বলার
�কান সময়সীমা আেছ কী না। �স অনুযায়ী  পিরক�না ক�ন।



আপনার কিমউিন�েত কারা বাস কেরন? 
জীবন-জীিবকার জন� তঁারা কী ধরেনর কাজ কেরন? 
�কান ধরেনর বাস�ান �সখােন কমন? 
কী ধরেনর  সরকাির �সবা মানুেষর �েয়াজন? 
মানুষ অংশ�হন করেছ এমন সামািজক বা নাগিরক �প কী রেয়েছ?
�সখােন িক িক ���পূণ� �ান রেয়েছ �যখােন মানুষ একি�ত হয়, �যমন কিমউিন� �স�ার, �� ল, িগজ�া,
উপাসনালয়, পাড়ার সিমিত, অথবা পাক� ? 
�ানীয় রাজৈনিতক ইসু�েত আপনােদর কী �কান সাধারণ �াথ� রেয়েছ, �যমন �� ল ফাি�ং, হাসপাতােল ভিত� র
অিধকার, �া�� বা পিরেবশগত সমস�ািদ, িকংবা অন�ান� ইসু�। 
আপনােদর িক  একই বণ� বা জািত��া রেয়েছ? ইিমে�শন বা অিভবাসী সং�া� সমস�া? �যাগােযােগর
ভাষা?
আপনার কিমউিন�র কী �কান আথ�-সামািজক �বিশ�� রেয়েছ, �যমন আয় বা িশ�ার �র?
আপনার পাড়ায় কী �কান উৎসব অথবা ঐিতহ� রেয়েছ, �যমন, ি�ট ফ�াি�ভ�াল অথবা প�ােরড, ইত�ািদ?
কী ধরেনর অলাভজনক অথবা �সবাদানকারী সং�া আপনােদর কিমউিন�েক �সবা দান কের? �সখােন কী
বৃহৎ িনেয়াগদাতা রেয়েছ? �সখােন কী ব� �ু� ব�বসা রেয়েছ?
আপনােদর কিমউিন� একীভ�ত হবার ��ে� �কান ইিতহাস রেয়েছ িক? কীভােব আপনােদর কিমউিন�
সমেয়র সােথ সােথ িববিত� ত হেয়েছ?
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SCRIPT
হ�ােলা, আমার নাম                                . আিম                                    র [কিমউিন�/িস�] �ত িবগত  

                                বৎসর যাবৎ  [বাস/কাজ কেরিছ] । আিম আমার কিমউিন� [কিমউিন�র নাম]�ক

একীভ�ত রাখেত চাই। 

 [আপনার কিমউিন�র বণ�না িদন…]

আপনার কিমউিন�র নাম বলুন। বলুন। আপনােদর সাধারণ �াথ� ও সাধারণ
�বিশ�� উে�খ কের আপনার কিমউিন�র বণ�না িদন। এেত থাকেত পাের
আপনার কিমউিন�েত বাসরত  মানুেষর বণ�না, আপনার কিমউিন�র ইিতহাস
ও সং�� িত িবষয়ক ঘটনা, অথবা আপনার কিমউিন�র িবেশষ �েয়াজন।
আপনার কিমউিন�র বণ�না �দয়ার �কান স�ক বা ভ�ল প�িত �নই। �ধু
িনি�ত ক�ন বলার জন� �য আপনার কিমউিন�র  মানুেষর মেধ� ব�ন
সৃ� কেরেছ �কান ব�াপার�। এই ���েলা িনেয় িচ�া ক�ন যখন আপিন
আপনার �াথ�যু� কিমউিন�েক বণ�না করার �চ�ায় করেছনঃ

নমনুা িলিপ



আমার কিমউিন� অবি�ত:

অিফিসয়াল িডি�� ম�াপ বা আনু�ািনক �জলা মানিচ� অংকেনর দািয়ে� িনেয়ািজত ব�ি�গণেক জানেত হেব
আপনার কিমউিন� সিত�কারভােব �কাথায় অবি�ত রেয়েছ, যােত কের তঁারা এ�েক অখ� এবং একই িডি��
বা �জলারঅ�ভ��� রাখেত পােরন। এখােন িকছ�  ��াবিল রেয়েছ যা সাহায� করেব আপনার কিমউিন�র
অব�ান বণ�না করেত। 

�কান �কান স সড়ক অথবা সীমানা আপনার কিমউিন�র সীমােরখা
অংকন কের? 
উে�খেযাগ� কী কী �বিশ�� রেয়েছঃ নদী, পাক� ,শিপং এলাকা,
ঐিতহািসক িনদশ�নসমূহ, ইত�ািদ? 
কী কী �মলােমশার �ান এবং �সবাদানকারী সং�া রেয়েছঃ �� ল,
কিমউিন� �স�ার, ধম�য় �ান, এবং সামািজক �সবা সং�া?
বত� মান রাজৈনিতক িডি�� সীমােরখা কী আপনার কিমউিন�েক
িবভ� কের �রেখেছ? অথবা এ�েলা কী আপনার কিমউিন�েক
একীভ�ত �রেখেছ?

আমার কিমউিন� এই সকল পাড়ার মত:

আমার কিমউিন� এই সকল পাড়া �থেক িভ�:
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আপনার কিমউিন� িক �কান ���পণূ� �সবার ব�াপাের কথা বলার জন� একি�ত হেয়েছ, �যমন 
 িবিভ� ভাষায়অনিূদত তথ�াবিল, িকংবা আপনার পাড়ায় �া�� �ক� িনম�াণ?
আপনারা কী একে� �কান িবজয় অজ�ন কেরেছন, িকংবা একে� �কান ঐিতহ� িনম�াণ কেরেছন?
আপনােদর কথা অবমলূ�ায়ন করার জন� কী কী �িত সািধত হেয়েছ, �যমন িনকটবত� �কান উি�দ
অথবা হাইওেয়র কারেণ �া�� অবনিত? এই সমস�া�েলা সমাধােনর কী কী অ�রায় রেয়েছ?

�কান িদক�েলা আমার কিমউিন�েক িবেশষািয়ত কের:

কিমউিন�র ইসু� এবং ঐিতহািসক ঘটনা ( স�ব হেল, ব�ি�গত গ� বলুন) যা �কন এমন িনব�ািচত অিফসার
লাগেব যারা কিমউিন�র �েয়াজন�েলা বুঝেবন এবং �স অনুযায়ী কাজ করেবন তার ��� ত� েল ধরেব।
কিমউিন�র �াথ� িবষয়ক গ� এবং তথ�-উপা� ত�েল ধ�ন এ� �দখােনার জন� �য �কন িনব�ািচত
�িতিনিধেদর আপনার কিমউিন�র কথা �শানা দরকার। 

পিরেশেষ …

নত�ন িডি�� বা �জলা মানিচে� �কন আপনার কিমউিন�েক একীভ�ত রাখা
���পূণ� তার উপর �জার িদন। িডি�� পুনিব�ন�াস বা পুনঃ �জলাকরণ 
 কিম�র (িস� কাউি�ল, �� লেবাড� , কিমশন, ইত�ািদ) সদস�গণেক ধন�বাদ
জানান, তােদর কােছ িলিখত �ামািণক সা�� ও উপা� উপ�াপন ক�ন,
উপি�ত কিমউিন� সদস�গণ ও সহকম�গণেক মূল�ায়ন ক�ন, এবং
আপনার ল�� পুনব��� ক�ন। 


