
 
 

বসিত িব  pচারণা aিধকার বাsবায়েন 2011-েত েযাগিদন  
িব   জেুড়  বসিত  I ভূিম aিধকার  ল েনর েপছেন  নবয্ uদারীকরণবাদ  তথা নয়া 
সাmাজয্বাদী চk  I রা ীয়ভােব  েবশিকছু  রাজৈনিতক আর্থ -সামািজক   Kvib i‡q‡Q 
; গত ডাকার িব  সামািজক েফারােমর (2011) সেmলেন  েকndীয়ভােব িব  বসিত 
পিরষেদর  েনoয়া   িসধাn  বাsবায়েন আমরা  eক  িলয়ােজা কিম  গঠন কেরিছ 
eবং  eকiসােথ চলিত  2011 সােলর  15 েসেpmর হেত 31 aেkাবর  পরয্n   ভূিম o 
আবাসন aিধকার িবষেয় সকল সংগঠকেদরেক   িনেয়  eকেযােগ  পিৃথবীর সকল গহৃহীন o 
ভূিমহীন মানেুষর  জনয্ ভূিম o  আবাসন aিধকার যথাযথভােব  বাsবায়েনর  দঢ়ৃতারসােথ 
দািব জানােত আমরা সংিss  সকলেক  আহবান জানািc / েসiসােথ, েযেকােনা ধরেনর 
 বলপূরক uেcদ o ভুিমgােসর  সমািp  eবং মানবািধকার কর্মীেদরেক   ভয়ভীিত  
pদর্শন  o  সকল pকার রা ীয়  হয়রািন  বেnর  আhান জানািc / 
 
দিুনয়ার সব মহােদেশi  sানীয় পরয্ােয় িবিভn  কিমuিন র  মেধয্  বসিত o ভূিম 
aিধকােরর  েবপক o ঘন ঘন  ল েনর ঘটনা ঘটেত েদখা যায়, আর eজনয্  eসকল 
সমসসা sানীয়ভােবi সমাধােনর লে ক সংিss সকলেক িনেয় সার kিণক তদারিক করা , 
ঘন ঘন সভা o  েযাগােযাগ করা , মানষুেক সংগিঠতকরা o  সািরক psিত gহণ pেয়াজন  
/ েযেহতু িবে র pায় সকল sােনi /েদেশi   বসিত o ভূিম aিধকার pায়শi knু  হেc, তাi 
আমােদরেক eখন সবশিkেক eকসূেt  গাথেত হেব , সবার aংশীদািরt সিৃ েত  eবং 
িনেজেদর মেধয্  েজাট বাধেত  আেরা সসুংগিঠত হoয়া o েজার pেচ া  
abাহতভােব চািলেয় েযেত হেব, আর সকলেক  কথাo বলেত হেব  eকiসেুর | 
 
সমিnত   বি শক     দািব সিৃ র মাধেম  পথৃক পথৃক ভােব  জনমত গঠন  o নতুন 
েনতৃt বা  কnসর সিৃ র লে খ আমােদর psাবনা হেলা , আপনােদর সংিss সকল  
কিমuিন র মানেুষর  জনয্ সরu কৃsভােব  যথাযথ  ভূিম o আবাসন  aিধকার  
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pিত ার দািব জানােত নানামখুী কর্মসিূচ gহণকরনু তথা aবsান কর্মসিূচ , িমিছল  , 
িবে খাভ, পাবিলক েফারামসহ েবপক জনমত গেড় তুলনু /  বসিত o ভূিম aিধকার 
আদােয় আপনােদর িনজ  eলাকায় যথাযথভােব sানীয় কারয্kম gহণ o 
দািবসমহূ েবপ ভােব তুেল ধরনু, যা হেব  আমােদর সকেলর সমিnত pেচ ার ফসল; আর 
eেতকের পিৃথবী হেত পাের সকেলর জনয্ eক  বসmহীন সমতার পিৃথবী; সnুর o িনরাপদ 
বসিত eবং বাসেযাগয্  নগর গেড় েতালার তথা aিধকার আদায়i   হেলা আমােদর মলূ  
uেdসয্/  
িব  pচারণা 2011 eর সােথ  আপনার sানীয় পরয্ােয়র   কারয্াবিলর যথাযথ েযাগসূt 
 তিরর  সহজ পnা   হেc আপনােদর sানীয়পরয্ােয়র সকল pচারনায় িনয়িজত  
থাকাকােল  েকndীয়ভােব aনেুমাদনকৃত আমােদর সমিnত   েsাগান েবপ ভােব বয্বহার করা 
বা কােজ লাগােনা, আর েসi েsাগান  হেলা  
"uেcদ pিতেরাধ o বাসsােনর aিধকার আদােয় সকল িবকlপথ aবলmন" [pেয়াজেন  
আপনােদর িনজসয্ sানীয়ভােব জনিpয় েsাগান গেুলাo জেুড় িদন]"/ 
চলিত 2011 সােলর 15 েসেpmর েথেক 31 aেkাবর  পরয্n ei িব  pচারণা 2011-eর 
aংশ িহেসেব আপিনo ঘরহীন মানেুষর জনয্ ভূিম o বসিতর aিধকার আদেয়র  লে খ 
আেরা সমিnতভােব sানীয়, আ িলক o আnর্জািতকভােব সংগিঠত ei আেnালেন   aংশ  
িনেত পােরন  িনেmাk িল  গেুলােক aনসুরণ কের/   
 
1. http://worldhabitatdays.org/events/ :ei িঠকানায় আপনােদর আগামী 
কর্মসূিচসমূহ িলেখ সারা িবে র সবাiেক জানােত পােরন/ আপনােদর িব pচারণা-2011-
eর কর্মসূিচসমূহ আieআi-eর  েgাবাল েpাgাম েমপ-e sান পােব/ 
2) http://worldhabitatdays.org/cases/: আপনার কিমuিন েত সংঘ ত সকল 
pকার বসিত o ভূিম aিধকার ল েনর  তথয্ যkু করনু eবং eর মাধয্েম  সকল 
pকার েবআiিন o বলপূরক বিs uেcদ ভূিমেলাভীেদর dারা ভূিমgাস eবং e িবষেয়  
সংিssট সকল মানবািধকারকর্মী o সংগঠকেদরেক রা ীয় হয়রািন  বেnর জনয্  সিmিলত 
সংgােম  aংশ িনেত পােরন / 
 
বসিত aিধকার সmের্ক o িব  pচারণা 2011 সংkাn   আেরা তথয্  জানেত িনয়িমত      
http://worldhabitatdays.org/  ei  সাiট-e িভিজট করনু /    


