লয্া�ুেয়জ অয্াকেসস
িনউ ইয়কর্ িসিটেত ইংেরিজ দ�তার সীিমত জনসংখয্া
200িট িভ� িভ� েদেশর 3 িমিলয়ন িবেদেশ জ�ােনা আবািসকেদর িনেয় িনউ ইয়কর্ িবে�র সবেচেয়
ৈবিচ�য্পূণর্ জনগেণর অনয্তম বাস�ান। িনউ ইয়কর্ বাসীরা িবে�র �িতিট েকাণ েথেক আেসন এবং 200'রও
েবিশ িভ� িভ� ভাষায় কথা বেলন।
সকল িনউ ইয়কর্ বাসীর �ায় অেধর্েকই বািড়েত ইংেরিজ ছাড়া অনয্ েকানও ভাষায় কথা বেলন এবং �ায়
25% বা 1.8 িমিলয়ন মানুষ ইংেরিজেত দ� নন।
এইসব িনউ ইয়কর্ বাসীেদর জনয্ িসিট সরকােরর সে� আদান�দান করা �ায়শই এক সমসয্া হেয় দাঁড়ােত
পাের। এর জনয্ েফ�য়াির 2017'য় িসিট কাউি�ল �ানীয় আইন নং 30 পাস কেরন, যােত যাবতীয় িসিট
সং�ার ইংেরিজ সীিমত বলেত পােরন এমন মানুষেদর আদান�দান করার ও পিরেষবা পাওয়ার সুেযাগ
পাওয়ার �েয়াজন হয়। �ানীয় আইন নং 30 এর আেদশানুসাের, িসিট পিরক�না িবভাগ (Department of
City Planning) একিট লয্া�ুেয়জ অয্াকেসস �য্ান ৈতির কেরেছ যা আমােদর সবেচেয় অতয্াবশয্ক
পিরেষবাগিলেত অথর্বহ
(NYC Department of City Planning Language Access Plan ) NYC িসিট পিরক�না িবভাগ লয্া�ুেয়জ
অয্াকেসস �য্ান েদখুন।
সীিমত ইংেরিজ দ�তার িনউ ইয়কর্ বাসীেদর তথয্ (American Community Survey Data) আেমিরকান
কিমউিনিট জিরপ তথয্ এর মাধয্েম পাওয়া যােব।
সীিমত ইংেরিজ দ�তার িনউ ইয়কর্বাসীেদর জনয্ িসিট পিরক�না িবভােগর উপল� পিরেষবাগিল
িনউ ইয়েকর্ জিমর বয্বহােরর একিট গর�পূণর্ িদক হল মানুেষর অংশ�হণ এবং িসিট পিরক�না িবভাগ
িনি�ত করেত চায় েয ভাষা েযন েসই অংশ�হেণ বাধা হেয় না দাঁড়ায়। নীেচ িসিট পিরক�না িবভাগ এর
�ণালী ও পিরেষবাসমূহ স�েকর্ তথয্ এবং সীিমত ইংেরিজ বলেত পােরন এমন মানুষেদর জনয্ সুিনিদর্ �ভােব
উপল� পিরেষবাগিল খুঁেজ িনন। অনু�হ কের মেন রাখেবন েয িসিট পিরক�না িবভাগ এর ওেয়বসাইেটর
�িতিট অংশ িবভােগর ওেয়বসাইেটর এেকবাের উপের েলখা “Translate(অনুবাদ করন)” িনবর্াচন কের
উপল� হয়।
িসিট পিরক�না কিমশেন সা�য্দান
বলার জনয্ নাম নিথভু � করা: িসিট পিরক�না কিমশন ইংেরিজ, �য্ািনশ, চীনা (মা�ািরন, কয্া�িনজ ও
তাইওয়ািনজ সহ), রশ, বাংলা, হাইিতয়ান ে�ওল, েকারীয়, আরিব, উদুর্ , ফরািস ও েপািলশ (“িসিটবয্াপী
মেনানীত ভাষাগিল”) ভাষায় সা�য্�হণ কের। এই কয্ােল�াের “জন শনািন (Public Hearings)” এর
অধীেন তািলকাভু � িবষয়গিলর উপর বলেত চাওয়া েয েকানও কাউেক শনািনর িদেন শনািন কে�র
বাইেরর কম� েডে� উপল� ব�ার ি�প পূরণ করার অনুেরাধ করা হয়। সরকাির আিধকািরকেদর বলার
অ�ািধকার েদওয়া হেব। �থেম পে�র �থম পাঁচজন ব�ােক েশানা হেব এবং িবপে�র পরবত� পাঁচজন
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ব�ােক েশানার আেগ তােদরেক িনেজেদর সা�য্ েশষ করার সুেযাগ েদওয়া হেব। উপি�ত সকল ব�ােক
েশানার সুেযাগ েদওয়া অবিধ এইভােব শনািন চলেত থাকেব। আপনার েদাভাষী পিরেষবার �েয়াজন হেল
কিমশেনর কম�রা আপনার জনয্ একজন েদাভাষী খুেঁ জ েদওয়ার েচ�া করেবন। েদাভাষী ছাড়া ব�ােদর
কিমশেনর �ধােনর িবেবচনা অনুসাের এই আেদশিট অনুসরণ না কেরই ডাকা যােব। েকানও েদাভাষী উপল�
না হেলও েয েকানও অব�ােতই আপনার সা�য্ েনওয়া যােব। আপনার সা�য্ েরকডর্ করা হেব এবং একিট
অনুবাদ ভিবষয্েতর একিট তািরেখ কিমশেনর কােছ সরবরাহ করা হেব।
সা�য্: আপনার নাম ডাকা হেল মে�র িদেক আসুন। উপল� হেল েদাভাষী আপনােক মে�র িদেক িনেয়
যােবন। েকানও েদাভাষী উপল� না হেল কিমশেনর �ধান িনেদর্ শ েদেবন েয কখন আপনােক সা�য্ েদওয়া
শর করেত হেব। অনু�হ কের মাইে�ােফােন ��ভােব কথা বলেবন। বলার সুেযাগ েদওয়ার জনয্ সকল
ব�ােক তােদর ব�বয্ িতন িমিনেটর মেধয্ সীমাব� রাখেত বলা হেব। েয সকল ব�া েদাভাষী বয্বহার
করেবন তােদর হােত পাঁচ িমিনট সময় থাকেব। েয সকল ব�া িনেজর মাতৃ ভাষায় (ইংেরিজ ছাড়া) সা�য্
েদওয়া েবেছ েনেবন তারা িতন িমিনট সময় পােবন এবং সা�য্িট CPC এর জনয্ পেড় েকানও সময়
অনুবাদ করা হেব। আপনার সময় েশষ হেল একিট ঘ�ার আওয়াজ তা ইি�ত করেব।
ৈবদুয্িতন ম�বয্সমূহ: যারা এই কয্ােল�াের থাকা েকানও িবষেয়র উপর তথয্ উপ�ািপত করেত অথবা
কিমশনেক তােদর মতামত জানােত চান, িক� জন-শনািনেত উপি�ত থাকেত পারেবন না বা থাকেত চান
না, তারা ৈবদুয্িতন উপােয় িসিট পিরক�না িবভাগ এর ওেয়বসাইেটর সরকাির ৈবঠেকর পৃ�ায় অবি�ত
CPC ম�েবয্র ফমর্ বয্বহার কের ম�বয্ জমা িদেত পােরন। ম�বয্গিল মেনানীত িসিটবয্াপী ভাষাগিলেত �হণ
করা যােব।
িলিখত ম�বয্সমূহ: যারা এই কয্ােল�াের থাকা েকানও িবষেয়র উপর িলিখত তথয্ উপ�ািপত করেত অথবা
কিমশনেক তােদর মতামত জানােত চান, িক� জন-শনািনেত উপি�ত থাকেত পারেবন না বা থাকেত চান
না, তারা নীেচর ফমর্িট পূরণ করেত ও শনািন কে�র বাইেরর েডে� েফরত পাঠােত অথবা িলিখত ম�বয্
মেনানীত িসিটবয্াপী ভাষাগিলেত ডাকেযােগ পাঠােত পােরন।
City Planning Commission
Calendar Information Office – 31st Floor
120 Broadway
New York, NY 10271
কিমশন ে��ােসবী েদাভাষী পিরেষবার উপর িনভর্ র কের এবং আমরা অনুেরাধ করিছ েয আমরা আপনার
েদাভাষীর �েয়াজেনর বয্ব�া করার িবষেয় েদখার সময় আপিন ৈধযর্ ধরন। কিমশেনর কােছ েকানও আস�
শনািনেত েদাভাষী পিরেষবার জনয্ একিট অনুেরােধর আগাম িব�ি� িদেত অনু�হ কের DCP’র লয্া�ুেয়জ
অয্াে�স েকাঅিডর্েনটর (Language Access Coordinator) ডিমিনক আনি�িন, সহকারী েকৗঁসিু ল এর সে�
(212) 720-3676 ন�ের, danswin@planning.nyc.gov-এ েযাগােযাগ করন।
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�যুি�গত সহকারী
িসিট পিরক�না িবভাগ আমােদর বেরা দ�রগিলর ও েজািনং েহ� েড� এর মাধয্েম সরাসির সহায়তা �দান
করার �ারা জনগণেক পিরক�না ও জিমর বয্বহােরর তথয্ �দান কের। অিতির� তথয্ জনগেণর কােছ
ওেয়বসাইেটর মাধয্েম �দান করা হয়।
িসিট পিরক�নার যাবতীয় সরকাির সহায়তা েড� অভয্�রীণ কম� ে��ােসবী েদাভাষী বা েটিলেফান
েদাভাষীেদর বয্বহার কের সীিমত ইংেরিজ বলেত পােরন এমন মানুষেদর সহায়তা করার জনয্ সি�ত।
এখােন িসিট পিরক�না দ�রগিলর েযাগােযােগর তেথয্র একিট তািলকা েদওয়া আেছ। আমােদর কম�রা
আপনােক সহায়তা করেত একজন উপযু� েদাভাষীেক িচি�ত করার সময় অনু�হ কের ৈধযর্ ধরন।

আেবদন �ি�য়া
New York City েবিশরভাগ উ�য়ন এখনকার মেতা িঠক আেছ, যার অথর্ হল একিট
উ�য়ন েজািনং সংক� েমেন চেল এবং ভবন িবভাগ (Department of Buildings)এর
িনয়ি�ত ভবেনর অনুমিত পাওয়ার েযাগয্। তৎসে�ও, েয �ক�গিলর িবেশষ পযর্ােলাচনা
অনুেমাদেনর অথবা িবদয্মান েজািনং �িবধােনর পিরবতর্ েনর �েয়াজন, েসগিলেক িবভাগ
�য্ািনং কিমশেনর �ারা পযর্ােলাচনা করােত হেব।

��ািবত
�ারা
বা
ও িসিট

একিট আেবদেনর অিভ� জিমর বয্বহার পযর্ােলাচনা �ণালী (Uniform Land Use Review
Procedure) বা ULURP, িনয়মমািফক সরকাির পযর্ােলাচনা শর করার আেগ িসিট �য্ািনং েথেক
আেবদনিটর স�ূণর্তার পযর্ােলাচনা করা হয়। DCP এর সে� আেবদনকারীর �থম েযাগােযােগর
েথেক ULURP শর করার এই সময়কালেক �াক-শংসায়ন �ি�য়া বলা হয়। �াক-শংসায়ন
�ি�য়ায় দুিট সমা�রাল পযর্ােলাচনা জিড়ত: আেবদনিটর স�ূণর্তা ও �যুি�গতভােব িনভুর্ ল হওয়া
িনি�ত করেত আেবদনিটর জিমর বয্বহােরর পযর্ােলাচনা এবং একিট পিরেবশগত পযর্ােলাচনা, যার
উে�শয্ হল এই উ�য়েনর ��াবিটর েথেক উ�ূ ত হেত পাের এমন স�াবয্ �ভাব �কাশ ও িবে�ষণ
করা। এই দুিট পাশাপািশ চলেত থাকা পযর্ােলাচনা স�ূণর্ হওয়ার পর আেবদনিটর সরকাির
পযর্ােলাচনা �ি�য়া শর করা যােত পাের।
এই পৃ�ািট আেবদন �ি�য়ার ধাপগিলর একিট রপেরখা �দান কের।
ধাপ 1: আপনার স�িত্তেত কী কী করার অনুমিত রেয়েছ তা েবাঝা
আপনার স�িত্তেত কী কী করার অনুমিত রেয়েছ তা বুেঝ িনেত িসিট �য্ািনংেয়র তথয্ভা�ারেক
বয্বহার করন।
ধাপ 2: �াক-শংসায়ন �ি�য়া শর করা
আপিন একবার িবদয্মান েজািনং আপনার উ�য়ন ��াবিটর অনুমিত েদেব না বেল িনধর্ারণ কের
েফলেল আপিন �াক-শংসায়ন �ি�য়াশর করার জনয্ ৈতির।
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ধাপ 3: জিমর বয্বহার ও পিরেবশগত আেবদেনর ��িত
জিমর বয্বহােরর পদে�পগিল ও পিরেবশগত পযর্ােলাচনার মা�া একবার িনধর্ািরত হেয় েগেল পর
আপিন জিমর বয্বহার ও পিরেবশগত আেবদনগিলর ��িত শর করেত পারেবন। এগিল দােয়র
করার আেগ িসিট �য্ািনং আেবদনগিলর খসড়ার পযর্ােলাচনা করেব ও েসগিলর উপর ম�বয্ করেব।
ধাপ 4: আেবদন দােয়র করা ও িফ �দান করা
আেবদেনর পযর্ােলাচনা ও তার সে� জিড়তিফ(fees) �দান করা হেয় েগেল েসিটেক িসিট
�য্ািনংেয়র কােছ আনু�ািনকভােব দােয়র(filed) করা যােব।
ধাপ 5: ULURP �ি�য়া
অনুেমািদত হেত বহসংখয্ক আেবদনেক New York City’s অিভ� জিমর বয্বহােরর পযর্ােলাচনা
�ণালীর মেধয্ িদেয় েযেত হেব, েযিট সরকাির পযর্ােলাচনার �ি�য়ােক িবিধব� কের। আেবদনিটেক
ULURP �ি�য়ায় �েবশ করেত িসিট �য্ািনং-েক এটা শংিসত করেত হেব েয েসিট স�ূণর্।
ULURP-বিহভূর্ ত আেবদনগিলর জনয্, িসিট �য্ািনং িবভাগ বা তার সভাপিতর �ারা পযর্ােলাচনা ও
অনুেমাদেনর �েয়াজন।
েজািনং এর পটভূিম
কখন ও েকন েজািনং ৈতির করা হেয়িছল?
পিরক�নার একিট �ধান সাধনী িহেসেব েজািনং
দুই আেমিরকা ও ইউেরাপ জুেড় হওয়া িশ�ায়ন আবাসন িনমর্াণ, �া�য্িবিধর উ�িত ও - সবেচেয়
উে�খেযাগয্ভােব - িবেনাদেন �েবশসাধয্তা এবং িমতবয্িয়তা ও কাযর্কািরতা অজর্ন করেত শহরগিলেক
েজািনং এর মাধয্েম ভাগ করার একিট উপযু� উপােয়র মাধয্েম জন�াে�য্র পিরক�নার �িত মেনািনেবেশ
অনু�ািণত কেরিছল। এই যুগিট নগর পিরক�নােক একিট েপশাদারী ে�� িহেসেব েদখার শরটা �তয্�
কেরেছ।
িসিটর বােজট ৈতির, কর বসােনা ও স�িত্ত অিধ�হেণর �মতার সে� েজািনং হল পিরকি�ত নীিত
রপায়েনর �ধান সাধনী। িনউ ইয়কর্ িসিটর েজািনং এর মাধয্েম ইমারতগিলর বয্বহার, আয়তন, ঘন�
িনয়ি�ত করার, সা�য়ী আবাসন উ�ত করার এবং ঐিতহািসক গরে�র �ানগিলেক র�া করার �মতা
ে�েটর েথেক �া�ও, যা েপৗরসভাগিলেক এমনভােব জিম বয্বহােরর �মতা েদয় যার নকশা জন�া�য্ ও
জনকলয্াণ উ�ীত করার জনয্ করা হেয়েছ।
1916 সােলর েজািনং সংক�
িনউ ইয়কর্ িসিট আমােদর েদেশ �থম শহরবয্াপী েজািনং েকাড এর পিথকৃ ৎ, 1916 সােলর েজািনং সংক�
(1916 ZR), যা বেরার ও �ানীয় �াথর্েক �িতফিলত কের।
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1916 সােলর ZR সারা েদশবয্াপী ও িব�বয্াপী নগেরা�য়েনর উপর গভীর �ভাব সৃি� কের। মািকর্ ন সুি�ম
েকােটর্র একিট গর�পূণর্ রােয় (িভেলজ অব ইউি�ড, ওহাইেয়া বনাম অয্া�লার িরেয়লিট েকাং, 1926)
েজািনং এর ৈবধতােক �ীকৃ িত েদওয়ার পর অেনক মািকর্ ন শহর, �াম ও নগর েজািনং এর অধয্ােদশ ও
িনয়�ণ ৈতির কের। িবশাল ম�ার পর েথেক নগর পিরক�না �ানীয় সরকারগিলর �াথিমক কাজ হেয়
দাঁড়ায় এবং আদশর্ পিরক�নার িবিভ� ত� ও মেডল এর িবকাশ ঘেট।
1961 সােলর েজািনং সংক�
1916 সােলর ZR এর �থম উে�খেযাগয্ আপেডট করা হয় 1961 সােল। 1961 সােলর েজািনং সংক� পাস
হওয়ার পর েথেক িনউ ইয়কর্ িসিটর বৃি� ও বদেলর সে� উ�ূ ত সমসয্া ও সুেযােগর সমাধােন �মাগত
নতু ন নতু ন প�ার িবকাশ ঘটােনা হেয়েছ।
িসিট পিরক�না িবভাগ এেক আরও ৈবিচ�য্পূণর্ ও সংেবদনশীল করেত, পাড়াগিলর চির� ও সামািজক নয্ােয়র
সমসয্াগিলর আরও ভােলাভােব সমাধান করেত ও েসইসে� িসিটর ভিবষয্েত েকৗশলগত িবিনেয়াগ উ�ীত
করেত সাহাযয্ করেত েজািনং সংকে� েছাটখােটা সম�য় করেত েথেকেছ। সমসামিয়ক পিরক�নায় আেগকার
সমেয় যা �তীয়মান হেতা, তার েথেক উে�খেযাগয্ভােব আরও েবিশ সহেযািগতামূলক ও অংশ�হণমূলক
অিভমুখ �েয়াগ কের থােক।
েজািনং �ি�য়া
কীভােব েজািনং বলবৎ করা হয়?
িসিটবয্াপী ইমারিত ও িনমর্াণ�েলর িনরাপদ ও আইনস�ত বয্বহার সুিনি�ত করেত িসিটর েজািনং স��িট
বয্াখয্া ও বলবৎ করার �াথিমক দািয়� NYC ইমারিত িবভাগ (DOB) এর উপর রেয়েছ। অনয্ানয্ দািয়ে�র
মেধয্ DOB:
•
েজািনং সংক� ও ইমারিত আইন এর �িতপালন িনধর্ারেণর পর ইমারেতর অনুমিত জাির কের।
•
আেবদনগিলর পযর্ােলাচনা কের ও দখলী�ে�র শংসাপ� ম�ুর কের, যা আইনস�ত দখলী�ে�র
কাঠােমার সুেযাগ কের েদয়
•
মানক ও আিপল েবাডর্ (BSA) এর কােছ করা আিপেলর সােপে� েজািনং সংকে�র িবধােনর বয্াখয্া
কের এবং তা �িতপালেনর �ণালীগত িনেদর্ িশকা জাির কের
•
েজািনং এর েকানও ল�েনর সংেশাধেনর আেদশ েদয় এবং উপযু� হেল, ল�েনর িবরে� আদালেত
অিভেযাগ কের
•
যাবতীয় ইমারেতর অনুমিতর, দখলী�ে�র শংসাপে�র, পিরদশর্েনর, ল�েনর ও অনয্ানয্ স�িত্তর
েরখািচে�র তেথয্র সরকাির েরকডর্ বজায় রােখ
িনউ ইয়কর্ িসিটর উ�য়েনর অেনকটাই এখনকার মেতা সিঠক িহেসেব হেয় থােক। ��ািবত কাঠােমািট
েজািনং সংকে�র ও ইমারিত আইেনর যাবতীয় �াসি�ক িবধান �িতপালন কেরেছ বেল স�� হেল DOB
একিট ইমারিত অনুমিত জাির কের এবং িনমর্াণ শর করা যায়। আর েকানও বয্ব�া েনওয়ার �েয়াজন
পেড় না।
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কীভােব েজািনং সংেশাধন করা হয়?
একিট �ত পিরবতর্ নশীল শহের েজািনংেক হালনাগাদ রাখেত এবং িসিট পিরক�না কিমশেন’র (CPC)
চাটর্ােরর আেদশ অনুসারী দািয়� "সুশ�
ৃ ল বৃি�, উ�িত ও িসিটর ভিবষয্ৎ উ�য়ন স�িকর্ ত পিরক�না
পিরচালনা করা" পূরণ করেত �েয়াজন অনুসাের েজািনং সংকে�র সংেশাধন করা হয়।

েজািনং এর েট�ট ও েজািনং এর মানিচে�র সংেশাধনীসমূহ
েজািনং এর েট�ট বা েজািনং এর মানিচে�র একিট সংেশাধনী হল হয় িসিটবয্াপী অথবা একিট এলাকার বা
েজািনং িডসি�ে�র জনয্ িনিদর্ � আইন �ণয়ন সং�া� বয্ব�া েনওয়া। েকানও �ােনর বা বতর্ মােন অনুমিত
েনই, িক� গভীর নীিতগত িবেবচনার অ�সর ঘটায় এমন আকৃ িতর উ�য়েনর অনুমিত িদেত এর �েয়াজন
হেত পাের অথবা সরকাির জিমর বয্বহার নীিতর বদল রপায়েন িসিটবয্াপী উেদয্াগ জিড়ত থাকেত পাের।
েজািনং েট�েটর সংেশাধনীেত নতু ন েট�ট �েবশ করােনা অথবা েজািনং সংকে� িবদয্মান েট�েটর সংেশাধন
করা জিড়ত থাকেত পাের। েজািনং মানিচে�র একিট সংেশাধনী েজািনং মানিচে�র(মানিচ�গিলর) উপর
েজািনং এর আখয্ায় বদেলর ফল�রপ ঘেট থােক।
েকানও বয্ি� বা িসিট সহ েয েকানও েকউ একিট েজািনং সংেশাধনীর ��াব করেত পাের। েজািনং
মানিচে�র সংেশাধনীগিল েকবল িবিধবৎ সরকাির পযর্ােলাচনা �ি�য়ার পেরই গৃহীত হেত পাের, েযখােন
েশষেমশ েসগিল CPC �ারা অনুেমািদত ও িসিট কাউি�ল �ারা গৃহীত হওয়া আবশয্ক, েযমনটা িসিট
চাটর্ার-এ েঘািষত রেয়েছ। এই সরকাির পযর্ােলাচনা �ি�য়ািটেক অিভ� জিমর বয্বহার পযর্ােলাচনা
�ণালী(Uniform Land Use Review Procedure - ULURP) বলা হয়, যা জিমর বয্বহার িনেয় েনওয়া
বয্ব�াগিলর �ানীয় ও িসিটবয্াপী পযর্ােলাচনায় জনগেণর অংশ�হেণর সময়সীমা েবঁেধ েদয়। েজািনং েট�েটর
সংেশাধনীগিল অনুরপ একিট �ি�য়া অনুসরণ কের, েযখােন েসগিল CPC এর �ারা অনুেমািদত ও িসিট
কাউি�েলর �ারা গৃহীত হওয়া আবশয্ক, েযমনটা িসিট চাটর্াের েঘািষত রেয়েছ, িক� েসখােন CPC
পযর্ােলাচনার েকানও সময়সীমা েনই। উভেয়রই পিরেবশগত �ভােবর মূলয্ায়ন হওয়া আবশয্ক।
িসিট পিরক�না কিমশন (CPC)
CPC এর িবেশষ অনুমিতগিল: েজািনং সংক� েসই পিরি�িতগিলর সং�া েদয় যােত একজন উ�য়নকারী
একিট �কে�র বয্বহার, অব�ান, মাপ বা নকশার িভিত্তেত একিট িবেশষ অনুমিতর জনয্ আেবদন করেত
পােরন। CPC, �কে�র স�াবয্ �ভাব স�েকর্ �ক�িটর অভী� অব�া ও অনয্ানয্ তথয্ পূরণ করা িনি�ত
করেত একিট সবর্া�ীণ পযর্ােলাচনা �ি�য়ার পর, েকানও িনিদর্ � �কে�র বয্বহার, আয়তন বা পািকর্ ং িনয়�ণ
পিরবতর্ েনর িবেশষ অনুমিত ম�ুর করেত পাের। CPC িবেশষ অনুমিতেত সাধারণতঃ উে�খেযাগয্
পিরক�নার সমসয্া জিড়ত থােক, েসগিল জন-শনািন ও পযর্ােলাচনা সােপ�, ULURP অনুসারী এবং িসিট
কাউি�েলর �ারাও এর পযর্ােলাচনা করা হেত পাের।
CPC এর অনুেমাদনগিল: েজািনং সংকে�র মেধয্ েসই িবধানগিলও পেড় েযগিল CPC-েক, েকানও
আেবদনকারীর অনুেরােধ, িনিদর্ � �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ করা হেয়েছ বেল িনধর্ািরত হওয়ার পর েকানও
িনিদর্ � �কে�র জনয্ েজািনং এর িকছু িনিদর্ � �েয়াজনীয়তা পিরবতর্ ন করার সুেযাগ েদয়। সাধারণভােব,
অনুেমাদেনর অনয্ CPC এর িকছু িবেবচনার �েয়াজন হয়, িক�, েজািনং সংকে� অনুেমাদেনর
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�েয়াজনীয়তাগিল ��ভােব বলা থাকায় এই িস�াে� CPC এর িবেশষ অনুমিতর তু লনায় আরও কম
িবেবচনা জিড়ত থােক। অনুেমাদেনর জনয্ জন-শনািনর �েয়াজন হয় না এবং তা ULURP সােপ�ও নয়,
িক� ম�েবয্র জনয্ �ভািবত কিমউিনিট েবাডর্গিলর কােছ ঘেরায়াভােব পাঠােনা হয়।
CPC এর �তয্ায়নসমূহ: িকছু এখনকার মেতা সিঠক উ�য়েনর CPC বা CPC েচয়ারপাসর্েনর একথা
�তয্ায়েনর ও DOB-েক জানােনার �েয়াজন হয়, েয িনিদর্ � িকছু �যুি�গত েজািনং �িবধান পূরণ করা
হেয়েছ। �তয্ায়নগিল ব�না-িবেরাধী পদে�প, কারণ �তয্ায়েন েকবলমা� পদে�পগিলর বা�ব
�েয়াজনীয়তাগিল পূরণ হওয়ার �েয়াজন হয়।
মানক ও আিপল েবাডর্ (BSA)
BSA এর িবেশষ অনুমিতগিল: েজািনং সংক� BSA এর কােছ েসই পযর্ােলাচনা ও পিরবতর্ েনর িবেশষ
অনুমিত ম�ুর করার ভার অপর্ণ করা হয় েযগিলর সুেযাগ বা �ভাব CPC �ারা পযর্ােলািচত ে��গিলর
তু লনায় সীমাব�। পিরবতর্ নগিলর েজািনং সংকে� েঘািষত তথয্ পূরণ করা আবশয্ক। BSA �ারা ম�ুর করা
িবেশষ অনুমিতগিল ULURP বা িসিট কাউি�েলর পযর্ােলাচনা সােপ� নয়।
BSA এর অিমলগিল: িবদয্মান েজািনং �িবধানগিলর অধীেন একিট িনিদর্ � জিমর �েটর িবকাশ ঘটােনা
অকাযর্কর হেল ও মািলেকর অেযৗি�ক কে�র কারণ হেল BSA নূয্নতম �েয়াজনীয় পিরসের �েযাজয্ বয্বহার
ও আয়তেনর িবধােনর সােপে� একিট অিমল ম�ুর করেত পাের। এটা িনধর্ারণ করেত BSA একিট জনশনািনর আেয়াজন কের এবং েকবল তখনই অিমল ম�ুর কের যিদ বা�ব অসুিবধা বা অ�েয়াজনীয় কে�র
কারণ অননয্ েভৗত পিরি�িতর �ারা সৃি� হেয় থােক এবং স�িত্তর মািলক বা তার পূবর্সূিরেদর �ারা নয়,
এবং স�িত্তর েথেক যুি�স�ত লাভ েপেত অিমল �েয়াজনীয় হয়। পাড়ার অপিরহাযর্ চিরে�র বদল না হওয়া
বা হািন না হওয়া আবশয্ক এবং জনকলয্ােণর উপর �িতকর �ভাব না পড়া আবশয্ক।
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