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আপনার চার্্চ স্ট্রিট
আপনার ভবিষ্্যৎ

churchstreet.org

এই বুকলেট
সম্পর্্ককে

এটি ওয়়েস্টমিনস্টার সিটি
কাউন্সিলের পক্ষ

থেকে আপনার জন্্য
ল্্যযান্ডলর্্ডডের অফার

চার্্চ স্ট্রিটের বাসিন্দাদের ব্্যযালটে আপনার ভো�োট থাকায় আমরা
আপনাকে এই বুকলেটটি পাঠিয়়েছি। সাইট A, B ও C-এর
পুনর্্গ ঠনের প্রস্তাবগুলো�োতে আমরা কিভাবে এগো�োবো�ো, সেটি
আপনার ভো�োটের উপরই নির্্ভ র করবে।

ওয়়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিল চার্্চ স্ট্রিট এলাকার

এবং আরো�ো পথচারীবান্ধব স্থান তৈরি করা হবে এবং

বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্্তন করতে

কমিউনিটিতে নতু ন সব পরিষেবা চালু করা হবে।

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পুনর্্গঠনে স্থানীয় কমিউনিটির স্বাস্থথ্য ও
কল্্যযাণের জন্্য উচ্চমানের নতু ন বাড়়ি, আরো�ো সজীব

বর্্তমান এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্্য আধুনিক, উচ্চমানের সাশ্রয়়ী বাড়়ি নির্্মমাণ, চার্্চ স্ট্রিট
মার্্ককেটের উন্নয়ন, এবং কমিউনিটিতে বাড়তি সুযো�োগ-সুবিধার ব্্যবস্থা করার মাধ্্যমে চার্্চ
স্ট্রিটকে আরো�ো উন্নত করে গড়ে তো�োলার সুযো�োগ আমাদের হাতে রয়েছে।

আপনার কাছে এখন চার্্চ স্ট্রিট

সাইট A, B ও C-এর ভবিষ্্যতের
জন্্য ভো�োট দেওয়়ার সুযো�োগ
আছে

এই নথিতে থাকা নির্্ধধারিত পরিকল্পনাগুলো�োর সমর্্থনে “হ্্য যাাঁ” ভো�োট দিলে আমরা আপনার ও
চার্্চ স্ট্রিটের কমিউনিটির জন্্য পরিবর্্ত ন আনতে পারবো�ো।
ব্্যযালটটি শুধুমাত্র চার্্চ স্ট্রিটের সাইট A, B ও C-এর পুনর্্গ ঠনের জন্্য প্রযো�োজ্্য হবে। নতু ন
বাড়়িগুলো�োর বিষয়ে ল্্যযান্ডলর্্ডডের অফারে থাকা প্রস্তাবগুলো�ো কেনেট হাউজের ক্ষেত্রে প্রযো�োজ্্য
হবে না এবং এটি পৃষ্ঠা 20-এ ব্্যযাখ্্যযা করা হয়়েছে।
এই ব্্যযালটের ফলাফল চার্্চ স্ট্রিট এলাকার অন্্যযান্্য পুনর্্গ ঠনমূলক প্রকল্পগুলো�োকে প্রভাবিত
করবে না।

পরের পৃষ্ঠাগুলো�োতে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্্য

প্রক্রিয়া, কারা উপযুক্ত হবেন এবং আপনি কিভাবে

করবে এমন প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্্য পাবেন। আমরা

ভো�োট দেবেন সে সম্পর্্ককে বিস্তারিত বলা আছে

চার্্চ স্ট্রিট কমিউনিটির সাথে কথা বলেছি যাতে
আমরা বুঝতে পারি যে, আপনাদের কাছে কী কী
গুরুত্বপূর্্ণ । প্রস্তাবের এই ডকুমেন্টটিতে আপনাদের
সুপরিকল্পিত, শক্তি-সাশ্রয়়ী এবং উচ্চমানের এলাকার
আকাঙ্ক্ষা এবং অগ্রাধিকারগুলো�ো পূরণের জন্্য
আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলো�ো বিস্তারিতভাবে বলা
আছে। এতে সম্পূর্্ণ নতু ন বাড়ির ক্ষেত্রে আপনাদের
অধিকারগুলো�ো এবং একজন নিরাপদ বাসিন্দা
হিসেবে প্রাপ্্য অন্্যযান্্য অধিকারগুলো�োর পাশাপাশি
লিজগ্রহণকারী এবং অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী
বাসিন্দাদের জন্্য ন্্যযায্্য চু ক্তির কথা বলা আছে।
আপনি ব্্যযালটে ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট দিলে উন্মুক্ত এবং
স্বচ্ছ পরামর্্শ এবং অংশগ্রহণ অব্্যযাহত রাখার
জন্্য কাউন্সিলের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেটিও
সুনির্্দদি ষ্টভাবে বলা আছে। পরিশেষে এতে ভো�োট দানের

আমরা বুঝতে পারছি যে, এটি আপনার এবং
আপনার পরিবারের জন্্য একটি গুরুত্বপূর্্ণ সিদ্ধান্ত।
আপনি অফারটি সম্পূর্্ণরূপে এবং স্পষ্টভাবে
বুঝতে পেরেছেন কিনা, আমরা তা নিশ্চিত করতে
চাই। আপনার কো�োনো�ো প্রশ্ন থাকলে আমাদের
সঙ্গে রিজেনারেশন বেজ-এ এসে দেখা করুন;
অথবা আপনি চাইলে আমাদের সঙ্গে ফো�োনে
বা ইমেইলেও যো�োগাযো�োগ করতে পারবেন।
আপনারা রিজেনারেশন অব্্যযাহত রাখতে
চাইলে ব্্যযালটে ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট দিন। আপনি আপনার
ব্্যযালট পেপারগুলো�ো আলাদাভাবে পেয়ে যাবেন।
এগুলি শুক্রবার 25শে নভেম্বর 2022 তারিখে
প্রথম শ্রেণীর পো�োস্টের মাধ্্যমে পাঠানো�ো হবে
এবং আপনি 19শে ডিসেম্বর 2022 সো�োমবার
বিকেল 5টা পর্্যন্ত ভো�োট দিতে পারবেন।

সাহায্্যযার্্থথে এখানে রয়েছি
আমরা বুঝতে পারছি যে, এটি একটি বড় সিদ্ধান্ত। আপনার কো�োনো�ো প্রশ্ন থাকলে
সে বিষয়ে আপনাকে সহায়তা করতে আমাদের টিম এখানে রয়েছে।
আপনি আমাদের সাথে যো�োগাযো�োগ করতে পারেন এই ঠিকানায়
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020 7641 2968

99 চার্্চ স্ট্রিটে আমাদের রিজেনারেশন বেজ-এ চলে আসুন

2

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব 

3

সূচিপত্র
পৃষ্ঠা 6

পৃষ্ঠা 38

আবাসিক লিজগ্রহণকারীদের
জন্্য বাড়ি বদলানো�োর বিকল্প

পৃষ্ঠা 16
চার্্চ স্ট্রিট লাইব্রেরি

পৃষ্ঠা 20

কেনেট হাউস
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ন্্যযায্্যতর ওয়েস্টমিনস্টারের
জন্্য কৌ�ৌশলগুলো�ো
westminster.gov.uk/fairer-westminster
ঠিকানায় উপলভ্্য থাকা ন্্যযায্্যতর ওয়েস্টমিনস্টারের
জন্্য আমাদের কৌ�ৌশলগুলো�ো দেখতে ভু লবেন না

আপনার ভো�োট কেন মূল্্যবান
তা জানতে আমাদের
ভিডিওটি দেখুন

স্বাগতম

আমরা আমাদের বাসিন্দাদের জন্্য প্রকৃতই সাশ্রয়ী
আবাসন নির্্মমাণ এবং কমিউনিটির প্রয়ো�োজনে আরো�ো
ভালো�ো বাড়ি আর জনসুবিধা সৃজনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রিয় বাসিন্দাগণ

Cllr Matt Noble,
(ম্্যযাট নো�োবেল), চার্্চ
স্ট্রিট ওয়়ার্্ড এবং
কেবিনেট মেম্বার,
Climate Action,
Regeneration and
Renters

আমি গর্্ববের সঙ্গে ল্্যযান্ডলর্্ডডের এই অফারটি সম্পর্্ককে
জানাতে চাই।আপনি বাসিন্দাদের আসন্ন নির্্ববাচনে
‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট দিলে ওয়েস্টমিনিস্টার সিটি কাউন্সিল

করতে চাই। আমাদের আবাসন অগ্রাধিকারগুলো�োর

ভালো�ো মার্্ককে ট, আরো�ো পরিচ্ছন্ন আর নিরাপদ

করেছে। আপনাদের পরামর্্শ মতে আমরা আরো�ো বড়

অব্্যযাহত রাখতে পারবো�ো। প্রত্্যযেকটি বাড়িই নির্্মমাণ

মূল লক্ষষ্য হলো�ো অতিরিক্ত মানুষের চাপ সামলাতে

সড়ক এবং কমিউনিটির মেলামেশার জন্্য সবুজ

পরিসরের পাবলিক লাইব্রেরির পরিকল্পনা নিয়ে

করা হবে উন্নত স্পেস স্ট্যান্ডার্্ড অনুযায়ী যেখানে

তা প্রদানে আপনার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

পারে এবং পরিবেশ ও আমাদের আবাসন

প্রাঙ্গণও নিশ্চিত করবে। উচ্চমানের পরিষেবাগুলো�ো

কাজ করছি, যা কিনা চার্্চ স্ট্রিটের লো�োকজনের

স্্টটোরেজ ও আঙ্গিনার জন্্য পর্্যযাপ্ত স্থান থাকবে।

স্টকের শক্তিদক্ষতা উন্নয়ন করে, এমন আধুনিক,

আপনাদের দো�োরগো�োড়াতেই পাওয়া উচিত।

মধ্্যযে মেলবন্ধন তৈরি করার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি

নতু ন লেবার প্রশাসন স্থানীয় কমিউনিটিকে তাদের
এলাকার ভবিষ্্যত সম্পর্্ককে সিদ্ধান্তগ্রহণে আরো�ো
সুযো�োগ করে দিতে এবং আমাদের শহরে থাকা
আপনার এবং আরো�ো অনেকের পরিবারের জন্্য

বিনিয়ো�োগ করার মাধ্্যমেই আমরা সেই ধরনের
রূপান্তরকারী পরিবর্্তন দেখতে পারবো�ো যা কি না
পরিবারগুলো�োর উপকারে আসবে এবং চার্্চ স্ট্রিটকে

একান্ত প্রয়ো�োজনে আরো�ো বেশি করে গৃহ নির্্মমাণে

বসবাসের জন্্য আরো�ো উপযো�োগী করে তু লবে।

আপনার সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাইট A, B ও C-এর জন্্য আমাদের রিজেনারেশনের

‘আরো�ো ন্্যযায্্য ওয়়েস্টমিনস্টার’ গড়ে তো�োলার

প্রস্তাবগুলো�ো শুধুই যে নতু ন বাড়ির নির্্মমাণ নিশ্চিত

কাজে প্রকৃতভাবেই সাশ্রয়ী এমন আরো�ো আবাসন
নির্্মমাণের মধ্্য দিয়ে আমরা সবকিছু ভিন্নভাবে
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উদ্দেশ্্যযের সঙ্গে মানানসই গৃহ নির্্মমাণ। শুধুমাত্র এই

করবে তাই নয়, পাশাপাশি তা নতু ন নতু ন
জনকল্্যযাণে বিনিয়ো�োগ, চার্্চ স্ট্রিটের জন্্য আরো�ো

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব

আমরা জানি যে, অনেক কাজ করতে হবে তবে
আমরা আমাদের সিদ্ধান্তগুলো�ো স্বচ্ছভাবে গ্রহণ করা
ও সব কিছু র উপর বাসিন্দাদের অধিকার নিশ্চিত
করার জন্্য আপনাদের কথা শুনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাকে জানাতে চাই যে,
আমাদের প্রশাসন ইতো�োমধ্্যযেই বাসিন্দাদেরকে
প্রদান করা আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলো�ো এবং
আমাদের অভিলাষী আবাসন নীতিমালার মধ্্য দিয়ে
ইতো�োমধ্্যযেই বাস্তব অর্্থথেই পরিবর্্তন আনতে শুরু

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব 

রেখে গড়ে তো�োলা একটি গুরুত্বপূর্্ণ গণসুবিধার
স্থান। স্থানীয় পরিসরে আমরা একইসঙ্গে এই
বছরের মে থেকে অন্্যযান্্য আবাসন নির্্মমাণকাজেও
মানসম্মত ও সাশ্রয়ী আবাসনের সংখ্্যযা বৃদ্ধি করার

এটিই আপনার জন্্য নিজের কথাগুলো�ো বলার
সুযো�োগ আর আপনি আমাদের প্রস্তাবে রাজি হলে
ন্্যযায্্যতর ওয়েস্টমিনস্টার আর আরো�ো ভালো�ো চার্্চ
স্ট্রিটের দিকে তা হবে আরেক ধাপ অগ্রগতি।

মাধ্্যমে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছি।
বাসিন্দাদের আসন্ন ব্্যযালটে আপনি ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট দিলে
আমরা আপনাকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখে এমন
অধিকতর ভালো�ো আবাসনের সুযো�োগ নিশ্চিত করার
পাশাপাশি আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলো�ো পূরণ করা
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আপনার

অগ্রাধিকারগুলো�ো
কমিউনিটির ভেতরে এবং প্রকল্পের পূর্্ববের পর্্যযায়গুলো�োতে সংগ্রহ
করা মতামতের উপর ভিত্তি করে নির্্ধধারণ করা অগ্রাধিকারগুলো�োর
প্রস্তাবনাগুলো�ো নির্্ধধারণ করায় আমাদের কাজে লাগছে। আমরা
প্রকল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে এই অগ্রাধিকারগুলো�ো
অর্্জন ও সেগুলো�োর উন্নতি সাধন করতে পারি সে বিষয়ে
আমরা আপনাদের মতামত গ্রহণ অব্্যযাহত রাখবো�ো।

বাড়ি
✓ আরো�ো ভালো�ো মানের, বেশি জায়গাসহ আধুনিক বাড়ি।
✓ ব্্যযালকনি সহ আরো�ো ব্্যক্তিগত স্থান ও জনপরিসর।
✓ ডিজেবল লো�োকদের জন্্য লিফট এবং অভিগমনযো�োগ্্য
গৃহ।
✓ বিভিন্ন ধরনের চাহিদার সঙ্গে মানানসই গৃহ।
✓ বাসিন্দা ও লিজধারী উভয়ের জন্্যই স্থানের আরো�ো
উন্নত আদর্্শমান।

চলাচল
✓ পথচারী ও সাইকেল আরো�োহীদের জন্্য অগ্রাধিকার
ভিত্তিক রাস্তা।
✓ হাঁটাচলা করতে সমস্্যযা হয়, এমন মানুষদের জন্্য
অভিগম্্যতাসহ পার্্ককিিং-এর স্থান।
✓ টেকসই পরিবহন ব্্যবহারে আরো�ো বেশি উৎসাহ
প্রদানের উদ্দেশ্্যযে ইলেকট্রনিক গাড়ির জন্্য চার্্জজিিং
পয়েন্টের ব্্যবস্থা।
✓ চার্্চ স্ট্রিট জুড়ে আরো�ো বেশি নিরাপত্তা।

✓ তাপনিরো�োধক ও সহজে বায়ুচলাচলের উপযো�োগী গৃহ।

✓ অসামাজিক আচরণ প্রতিরো�োধী নকশার ব্্যবহার।

✓ বর্্তমান ভবন ও রাস্তাগুলো�োতে যথেষ্ট পরিমাণে দিনের

✓ পথচারীদের জন্্য আরো�ো বেশি সুযো�োগ-সুবিধা।

আলো�ো প্রাপ্তি।
✓ নিজের হিটিিং নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারার সুযো�োগ।

রিজেনারেশন প্রক্রিয়া

ভো�োট প্রদানের পর্্যযায়গুলো�ো

✓ স্্টটোরেজ গুরুত্বপূর্্ণ একটি বিষয়।.

দো�োকান ও মার্্ককে ট
✓ অনেক রকমের পণ্্য নিয়ে আরো�ো উন্নত ও আরো�ো
পরিচ্ছন্ন মার্্ককে ট।
✓ ব্্যবসায়ীদের জন্্য মার্্ককেটে আরো�ো বেশি সুযো�োগ-সুবিধা।

✓ বাসিন্দা ও লিজধারীদের জন্্য ন্্যযায্্য হয়, এমন
রিজেনারেশন অফার।

বিগত বছরগুলো�োতে একাধিক পরামর্্শ পর্্যযায় সম্পন্ন হয়েছে যেখানে প্রস্তাবনাগুলো�ো এখন পর্্যন্ত:

✓ বাসিন্দাদের জন্্য সম্ভব হলে শুধুমাত্র একবারই
স্থানান্তর করা।
✓ বর্্তমান কমিউনিটির অক্ষু ণ্ণতা বজায় রাখা।
✓ আপনাদের প্রত্্যযাশিত পরিবর্্তনগুলো�ো আনার বিষয়ে
সম্মতি প্রদান।

আপনার অগ্রাধিকারগুলো�ো

সম্পন্নকরণের বিকল্পগুলো�ো/
সর্বোচ্চ মান
2020

স্বাস্থথ্য এবং কল্্যযাণ

সাইট A, B ও C-এর জন্্য বিকল্পগুলো�ো
2019

✓ লাইব্রেরি চার্্চ স্ট্রিটেই রাখা উচিত।

চার্্চ স্ট্রিটের সাইট A-এর নকশার
হালনাগাদ

✓ আরো�ো বেশি ও ভালো�ো মানের সবুজ প্রাঙ্গণ।
✓ খেলাধুলা ও বিশ্রাম গ্রহণের সুযো�োগ।

2020

দুই-পর্্যযায়়ের প্রাক-পরিকল্পনা
প্রক্রিয়়া
2021

ল্্যযান্ডলর্্ডডের অফার এবং
বাসিন্দাদের ভো�োট প্রদান
2022
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চার্্চ স্ট্রিট ল্ ্যযা ন্ড ল র্ ্ডডের প্র স্ তাব

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব 
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এখন পর্্যন্ত ব্্যবহৃত সম্পৃক্তকরণ পদ্ধতিসমূহ
খবরপত্র ও
লিফলেট

www.

প্রকল্পের জন্্য
পৃথক দল এবং
রিজেনারেশন অফিস

মিটিিং ও প্রদর্্শনী

ওয়েবসাইট
(churchstreet.org)

ভিডিও ও
ওয়েবিনার

35-37 চার্্চ স্ট্রিটে ‘কফি
ও কেক’ বিতরণ

চলাচল

কিশো�োরদের জন্্য
বিভিন্ন কার্্যক্রম

আমরা যে কারণে ভো�োট

প্রদানের ব্্যবস্থা করেছি
‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োটের মানে কী:
যদি বাসিন্দাদের সিংহভাগই ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট প্রদান করেন তাহলে আমরা
চার্্চ স্ট্রিটের A, B ও C সাইটের পুনর্্ননির্্মমাণের কাজ অব্্যযাহত রাখতে
পারবো�ো।

বাসিন্দা ও লিজধারীদের
জন্্য স্বাধীন পরামর্্শক, গণ
অংশগ্রহণ বিষয়ক পরামর্্শ
ও গবেষণা (PPCR)

কেন আমি ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট দিতে
যাবো�ো?
এটা আপনার জন্্য নিজের মতামত জানানো�োর সুযো�োগ আপনার
ভো�োটই আপনার সিদ্ধান্ত - ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট প্রদান করার মানে হচ্ছে:
• আপনাদের মধ্্যযে উপযুক্ত বাসিন্দা আর লিজধারীদের জন্্য
যথাযথ আকারের নতু ন নিরাপদ, শক্তিসাশ্রয়ী বাড়ি।

আমাদের ওয়েবসাইটে উপলভ্্য এবং স্থানীয়ভাবে

• আধুনিক রান্নাঘর ও বাথরুম।

বিতরণকৃত আমাদের মাসিক খবরপত্রটির মাধ্্যমে

• বসবাসের জন্্য আরো�ো নিরাপদ, আরো�ো আকর্্ষণীয় স্থান।

রিজেনারেশন এবং কমিউনিটির সাম্প্রতিক সংবাদগুলো�ো
জেনে নিন।

• সকলের জন্্য উপভো�োগ্্য জনসমাগমস্থল আর খেলাধুলার
জায়গা।
• উন্নত চার্্চ স্ট্রিট মার্্ককে ট।
• কমিউনিটির মূল কেন্দ্রে নতু ন লাইব্রেরি।

ব্্যযালট আর চার্্চ স্ট্রিট রিজেনারেশনের অন্্যযান্্য
প্রকল্পগুলো�ো সম্পর্্ককে আরো�ো জানতে প্রতি
বৃহস্পতিবার দুপর
ু 12টা থেকে বিকেল 3টার মধ্্যযে
আমাদের ড্রপ-ইনে এসে দেখা করতে পারেন।

চলমান পরামর্্শশের প্রতি অঙ্গীকার
এটি স্বীকৃত যে, বাসিন্দা আর অংশীজনদের দলটি চার্্চ স্ট্রিট রিজেনারেশন এলাকাটির অনেকের
পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।
আমাদের প্রস্তাবনাগুলো�ো নিয়ে এখনো�ো কাজ চলছে এবং আমরা সাইট A, B ও C-এর অবিরাম
উন্নয়নের জন্্য সকল অংশীজনের সাথে কাজ করতে চাই। প্রকল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা
সামনের দিনে নকশার পর্্যযায়গুলো�োতে বাসিন্দাদের নেতৃ ত্বাধীন রিজেনারেশনকেই অগ্রাধিকার প্রদান
করবো�ো। যেখানে নতু ন আবাসন, জনসমাগমস্থল আর সুযো�োগ-সুবিধার ব্্যবহার আর চার্্চ স্ট্রিট-এর
মার্্ককে টটির উন্নয়নও অন্তর্্ভভুক্ত থাকবে। যদি বাসিন্দাদের সিংহভাগ ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট প্রদান করেন, তাহলে
আমরা ভবিষ্্যতে সাইট B ও C-এর নকশার ক্ষেত্রে যৌ�ৌথ ও স্বচ্ছ কর্্মকাণ্ড আর পরামর্্শমূলক
কার্্যক্রমের ব্্যবস্থা করবো�ো।

রিজেনারেশনের প্রশ্নে ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট
দিলে যা হবে:
‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট পড়লে গ্রেটার লন্ডন অথো�োরিটির কাছে আমরা উন্নয়ন
কাজে সাশ্রয়ী বাড়ির সংখ্্যযা আরো�ো বাড়ানো�োর জন্্য অর্্থ প্রদানের
উদ্দেশ্্যযে আবেদন করতে সক্ষম হবো�ো। পাশাপাশি এটি আমাদের
পক্ষ হতে আধুনিক, উদ্দেশ্্য সম্পন্ন বাড়ির ব্্যযাপক চাহিদা পূরণও
নিশ্চিত করবে, যা কিনা অতিরিক্ত মানুষের চাপ, শক্তির ক্ষেত্রে
কম কর্্মদক্ষতার মত অনেক দিনের পুরনো�ো সমস্্যযাগুলো�োর সমাধান
করবে এবং বর্্তমান ও নতু ন বাসিন্দাদের জন্্য সুযো�োগ-সুবিধার
পরিসর বৃদ্ধি করবে।
এই তহবিলগুলো�ো পুনরায় আবার না-ও পাওয়া যেতে পারে বলেই
‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট প্রদান করাটা এতো�োটা বেশি গুরুত্বপূর্্ণ হয়ে উঠেছে।

রিজেনারেশনের প্রশ্নে ‘না’ ভো�োট
দিলে যা হবে:
‘না’ ভো�োটের ক্ষেত্রে সাইট A, B ও C-তে কীভাবে রিজেনারেশন
সম্পন্ন করা যাবে কাউন্সিলকে সেটি নিয়ে নতু ন করে ভাবতে হবে।
বৃহত্তর চার্্চ স্ট্রিট এলাকায় চালু থাকা অন্্যযান্্য প্রকল্পের উপর এটি
প্রভাব ফেলবে না।

• বর্্তমানে যাদের পক্ষে চলাফেরা করা কঠিন, তাদের সহায়তার
জন্্য নতু ন নির্্ভ রযো�োগ্্য, অভিগমন উপযো�োগী লিফট।
• আরো�ো বেশি বেশি সাশ্রয়ী বাড়ি নির্্মমাণের আরো�ো বেশি সুযো�োগ।

আপনার ভো�োট
গুরুত্বপূর্্ণ
বাসিন্দারা 28শে নভেম্বর
সো�োমবার হতে 19শে
ডিসেম্বর সো�োমবার বিকাল
5টা পর্্যন্ত ভো�োট দিতে
পারবেন। আমরা চাই যেন
যো�োগ্্য বাসিন্দাদের সকলেই
ভো�োট প্রদান করেন। আপনি
কীসে ভো�োট দিয়েছেন
তা গো�োপন রাখা হবে।

আমরা একইসঙ্গে আমাদের খবরপত্র ও ওয়েবসাইটের হালনাগাদের মাধ্্যমে যা যা ঘটছে সে সম্পর্্ককে
সাম্প্রতিক তথ্্য প্রদানও অব্্যযাহত রাখবো�ো।
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11

আপনার

এই এলাকার

নতু ন মহল্লা

জন্্য রূপকল্প

2010 সালে প্রথম বারের মত আবাসন পুনর্্ননির্্মমাণের জন্্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত
পাঁচটি এস্টেট এলাকার একটি হিসাবে বেছে নেওয়া হয়।

A,

B ও C সাইটের রিজেনারেশনে প্রায় 1,100-এর মত নতু ন উচ্চ মানসম্পন্ন আবাসন নির্্মমাণের জন্্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
রিজেনারেশনের এলাকার সীমানার ভেতরে থাকা কেনেট হাউজ এভাবেই রেখে দেওয়া হবে এবং সেটি পু ন র্্ননির্্মমাণ করা হবে না।
এই উন্নয়ন কাজটি একই সঙ্গে বর্্তমান ও নতু ন বাসিন্দাদের জন্্য মিশ্র মেয়াদ ভিত্তিক স্কিমে (যার মানে হচ্ছে এতে সিকিউর টেন্্যযান্ট,
লিজধারী ও অন্তর্্বর্তীকালীন ভাড়াটেদের সংমিশ্রণ থাকবে) চলবে, যা ওয়েস্টমিনস্টারে আবাসনের চাহিদা পূ র ণ করবে।

কমিউনিটিগুলো�োর বৈচিত্রর্যময়তা উদযাপন।
আরো�ো সবুজ এক শহর, যেখানে রাস্তা আরো�ো

প্রকল্পের দ্বিতীয় এবং তৃ তীয় পর্্যযায়কে যথাক্রমে সাইট B
এবং C বলা হয়। এই নকশাগুলো�ো অনেকটাই প্রাথমিক
পর্্যযায়ে রয়েছে এবং এখনো�ো এই সাইটগুলো�ো কেমন দেখাবে
সে বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে নকশা নিয়ে আরো�ো পরামর্্শ ও
আলো�োচনা বাকি রয়েছে। এই দু’টি সাইটে যে শুধু নতু ন গৃহ
নির্্মমাণের সুযো�োগ আসবে তা-ই নয়; বরং এগুলো�োতে প্রাঙ্গণ,
কমিউনিটি এবং এন্টারপ্রাইজের জন্্যও জায়গা থাকবে।

ST
RE
E

T

রিজেনারেশনের ক্ষেত্রে আপনাদের যে
অগ্রাধিকারগুলো�ো দেখা হবে:
BE

L

মানুষের ভিড় কমিয়ে আনা

O

নির্্মমাণ করা আর চার্্চ স্ট্রিটের মহল্লা ও

প্রকল্পটির প্রথম পর্্যযায়, যেটিতে থাকছে নতু ন
আবাসন, বাসিন্দাদের জন্্য উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ,
জন-সাধারণের জন্্য উন্মুক্ত রাস্তাসহ বাগান,
নতু ন একটি লাইব্রেরি আর খুচরা কেনাকাটার স্থান।
আমরা সাইট A-এর জন্্য বিশদ প্ল্যানটি এখন পর্্যন্ত
করা আলো�োচনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছি এবং
এই প্ল্যানগুলো�োই আমাদের প্রস্তাবনাগুলো�োর মূল ভিত্তি।

SC

বাসিন্দাদের জন্্য তাদের প্রয়ো�োজনীয় গৃহগুলো�ো

সাইট B আর C

BO

রিজেনারেশনের মুখ্্য
উদ্দেশ্্যগুলো�ো হচ্ছে:

সাইট A

B

C

নতু ন গৃহগুলো�োতে টেবিল ও চেয়ারের জন্্য পর্্যযাপ্ত
স্থান সহ ব্্যক্তিগত ব্্যযালকনি।

T

EE

পরিচ্ছন্ন আর আরো�ো নিরাপদ থাকবে এবং আমাদের
পরিষেবাগুলো�োতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্্যবহার
করা হবে।

CH

প্রতিটি ব্লকে লিফটের ব্্যবস্থা।

AR
GW

উচ্চমানের সবুজ প্রাঙ্গণ, দো�োকান, স্বেচ্ছাসেবা,

দো�োকান ও এন্টারপ্রাইজের পরিবর্্ধনের মাধ্্যমে এমন
এক অর্্থনীতি তৈরি করা যা টেকসই, সহনশীল এবং
আজকের দিনে ও আগামীতে বাসিন্দাদের জন্্য

AD
RO

পারবে।

E

কমিউনিটি, স্বাস্থথ্য আর অবসর পরিষেবাগুলো�ো নিতে

উচ্চমানের আধুনিক মানদণ্ড পূরণকারী গৃহের
ব্্যবস্থা।

কার্্যদক্ষ ও আরো�ো টেকসই গৃহ।

দারুণ স্থানে পরিণত হওয়া নিশ্চিত করবে এবং
আরো�ো সক্রিয় ও টেকসই উপায়ে ভ্রমণে উৎসাহিত
করবে।
ই নতু ন গৃহগুলো�ো আর মহল্লা আপনাদের চাহিদা, অগ্রাধিকার
আর প্রত্্যযাশা পূরণের মত করে নকশা করা হবে। সেগুলো�ো
সর্বোচ্চ মানদণ্ড অনুসারে নির্্মমাণ করা হবে এবং সেগুলো�োতে জলবায়ু
পরিবর্্তনের চ্্যযালেঞ্জগুলো�ো মো�োকাবেলা করার চেষ্টা থাকবে।

চার্্চ স্ট্রিট এলাকাটিতে বর্্তমানে সংখ্্যযার দিক দিয়ে মানসম্পন্ন
উন্মুক্ত স্থানের সংকট রয়েছে। আমরা চাই মনকাড়া সবুজ প্রাঙ্গণ
তৈরি করতে, বর্্তমানে যে সবুজ প্রাঙ্গণগুলো�ো রয়েছে সেগুলো�োর
উন্নয়ন করতে এবং রাস্তাগুলো�োতে আরো�ো সবুজায়ন করতে।
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ঘরের বাইরের জনসমাগমস্থল হাঁটা ও সাইকেল চালনার জন্্য
সহজ ও আনন্দময় করে গড়ে তো�োলার মধ্্যযে দিয়ে শারীরিক
কার্্যক্রমে উৎসাহিত করার মত করে নকশা করা হবে। মহল্লাকে
সামাজিক মেলামেশার স্থান হিসেবে গড়ে তো�োলার উপযো�োগী করে
নকশা করা হবে, যেগুলো�োতে কিনা মানুষ সময় কাটাতে চাইবে।
চার্্চ স্ট্রিটের বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে রয়েছে সামাজিক মেলামেশার
স্থানগুলো�ো এবং সেগুলো�োর উদ্দেশ্্য হচ্ছে মানুষকে একত্রিত করা।
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T

EE

Y
LE

D
OA

BR

উচ্চমানের আধুনিক মানদণ্ড পূরণকারী গৃহের
ব্্যবস্থা।

কিনা শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্্য চার্্চ স্ট্রিটকে এক

এ

প্রায় 1100টির মত নতু ন গৃহ।

A

R
ST

এজমালি স্থান বৃদ্ধি।
স্ট্রিট মার্্ককেটের উন্নয়ন।
চার্্চ স্ট্রিটের সাইট A-এর
গুরুত্বপূর্্ণ স্থানে নতু ন একটি
লাইব্রেরি।

বিকাশ ও সুবিধাগুলো�ো এনে দিবে।
আরো�ো নিরাপদ সড়ক আর উন্নততর সংযো�োগ, যা

ﻣﻛﺗﺑﺔ
ﺟدﯾدة

ED

মানুষ তাদের বাড়ি থেকে 15 মিনিটের দূরত্বে

H

RC

U

আরো�ো ধারণক্ষমতা সম্পন্ন গৃহ।

R
ST

চার্্চ স্ট্রিট মার্্ককে ট

সবুজ চত্বর ও অবসর যাপনের স্থান

এই প্রস্তাবগুলো�োর উল্লেখযো�োগ্্য অংশ হিসেবে
আমরা মার্্ককেটের পরিবর্্ধন করবো�ো এবং এখনকার
বিক্রেতাদের সঙ্গে কাজ করবো�ো। প্রকল্পের পরবর্তী
পর্্যযায়গুলো�োতে আমরা কমিউনিটিকে সঙ্গে নিয়ে
এই প্রস্তাবনাগুলো�োকে এগিয়ে নিয়ে যাবো�ো।

বসার স্থান, নতু ন বৃক্ষ রো�োপণ আর খেলার স্থান সহ সহজে
চলাচলের ব্্যবস্থা করার মাধ্্যমে স্থানগুলো�োর উন্নয়ন সাধন।
আরো�ো নিরাপদ ও আলো�োকিত পথগুলো�োতে পথচারীদের
ও সাইকেল আরো�োহীদের জন্্য অগ্রাধিকার থাকবে।

চার্্চ স্ট্রিট মহল্লায় আপনার নতু ন বাড়ি
আমরা সাইট A, B আর C-তে নতু ন প্রায় 1,100টি উচ্চমানের গৃহ
তৈরির প্রস্তাব রেখেছি, যার মধ্্যযে কমপক্ষে 50% হবে সাশ্রয়ী আবাসন।
ন্্যযায্্যতর ওয়েস্টমিনিস্টারের অংশ হিসাবে আমরা আরো�ো বেশি
প্রকৃত অর্্থথেই সাশ্রয়ী আবাসন নির্্মমাণের কথা ভাবছি এবং আমরা
সাইটগুলো�ো জুড়ে থাকা সো�োশ্্যযাল ভাড়া বাসাগুলো�োর সুবিধা দিতে সাশ্রয়ী
আবাসনের ব্্যয় 70:30% হারে ভাগ করার উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছি।
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সো�োশ্্যযাল ভাড়া প্রদানের জন্্য কমপক্ষে 130টি নতু ন কাউন্সিল গৃহ রাখা হবে
(যার মধ্্যযে বর্্তমানে বিদ্্যমান থাকা 200টি কাউন্সিল গৃহের বিধানটি অন্তর্্ভভুক্ত
হবে না), যেখানে গ্রেটার লন্ডন অথো�োরিটির অনুদান সাপেক্ষে সেগুলো�োর
সংখ্্যযা আরো�ো বৃদ্ধি করার সুযো�োগ থাকবে। এই গৃহগুলো�োতে কাউন্সিলের
অপেক্ষমাণ তালিকাতে থাকা সাইট A, B আর C-এর উপযুক্ত ভাড়াটেদের
মধ্্যযে যাদের প্রয়ো�োজন সবচেয়ে বেশি, তাদেরকে পুনর্্ববাসন করা হবে।
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জনসমাগমস্থলের

জন্্য রূপকল্প
“কমিউনিটির জন্্য মার্্ককে টটি খুবই গুরুত্বপূর্্ণ ।
আমাদের স্টলের জন্্য আরও ভালো�ো স্্টটোরেজ
স্পেস এবং সুবিধার প্রয়োজন যা আরও বেশি
গ্রাহককে আকৃষ্ট করতে সাহায্্য করবে”
চার্্চ স্ট্রিট মার্্ককেটের ব্্যবসায়়ী মি. আবির (Mr. Abair)

চার্্চ স্ট্রিট মার্্ককে ট ও দো�োকানপাট

চার্্চ স্ট্রিট লাইব্রেরি

স্বাস্থথ্য এবং কল্্যযাণ

এলাকায় বিনিয়োগ

এই মহল্লাটি এর মার্্ককে টটির জন্্য বিখ্্যযাত। কমিউনিটিতে এটির
উপকারিতা ব্্যবসায়ীদের জন্্য দো�োকান আর চাকরির ব্্যবস্থা করে
দেওয়ার চাইতেও বেশি তাৎপর্্যপূর্্ণ । ব্্যস্ত মার্্ককে ট লো�োকজনকে
আকৃষ্ট করতে পারে, স্থানীয় কমিউনিটির জন্্য সহায়ক হয়ে থাকে
আর সেটির কল্্যযাণে উল্লেখযো�োগ্্য ভূ মিকা রাখে। আমাদের প্রস্তাবে
অন্তর্্ভভুক্ত রয়েছে:

কমিউনিটির স্বাস্থথ্য ও কল্্যযাণের ক্ষেত্রে লাইব্রেরি মুখ্্য ভূ মিকা পালন
করে থাকে। আধুনিক লাইব্রেরি হচ্ছে কমিউনিটির জন্্য একটি হাব
আর এটি কমিউনিটির দলগত কর্্মকাণ্ড পুরো�োদমে চালিয়ে যাওয়ার
সুযো�োগ করে দেবে।

সাইট A-তে একটি নতুন লাইব্রেরি সহ উন্নত স্থানীয় কমিউনিটি
স্থান।

এই স্কিমটি চাকরি, উদ্যোগের সুযো�োগ এবং সুযো�োগ-সুবিধার মাধ্্যমে
এলাকাতে উল্লেখযো�োগ্্য পরিমাণে বিনিয়োগ আনবে। স্থানীয়
লো�োকেরা যেভাবে উপকৃত হবেন:

সাইট A-তে অবস্থিত বলে এটিকে তার বর্্তমান স্থান থেকে সরিয়ে
নতু ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। লাইব্রেরি জন্্য প্রস্তাব করা সুপরিচিত
স্থানটি স্থানীয় কমিউনিটির চাহিদাগুলো�ো পূরণে একটি লক্ষণীয় এবং
উপযো�োগী স্থান হতে চলেছে।

• নতু নভাবে করা সারফেসিং, বসার জায়গা, গাছ লাগানো�ো এবং
আলো�োর ব্্যবস্থা।

• সাইট A, B আর C জুড়ে কেনাকাটার সুযো�োগ বৃদ্ধি করতে খুচরা
দো�োকানের জন্্য নতু ন স্থান।
• ওয়াই-ফাই, পানি আর বিদ্্যযুৎ সুবিধাসহ মার্্ককেটের উন্নয়ন।
• শুধুমাত্র মার্্ককেটের ব্্যবসায়ীদের জন্্য কল্্যযাণ ও টয়লেটের
ব্্যবস্থা।
• প্রস্তাবনাগুলো�োর কেন্দ্রবিন্দুতে রাস্তার দিকে মুখ করে থাকা
দো�োকানের সামনের দিক আর উন্নততর মার্্ককেটের মধ্্য দিয়ে
স্থানীয় হাই স্ট্রিটের আবহকে জো�োরদার করা।
• ভ্্যযানের জন্্য নতু ন পার্্ককিিং আর বর্্ধধিত স্্টটোরেজের কারণে চার্্চ
স্ট্রিটে পার্্ক করে রাখা গাড়ির সংখ্্যযা কমে আসবে।

কমিউনিটির নতু ন এই স্থানটিতে প্রাপ্তবয়স্ক আর শিশু উভয়ের
জন্্যই লাইব্রেরি, আইটি হাব, কমিউনিটি কক্ষ, অনুষ্ঠানের স্থান আর
লাইব্রেরির বাগান থাকবে। লাইব্রেরির নির্্মমাণকাজ চালিয়ে নিতে
এবং নতু ন ও বর্্তমান উভয় ধরনের পরিষেবাগুলো�োর ব্্যবস্থা রাখতে
আমরা স্থানীয় অংশীজনদের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবো�ো।
আপনার মতামতের প্রেক্ষিতে আমরা লাইব্রেরিতে পরিবর্্তনের
বিষয়গুলো�ো তু লে ধরতে পেরে সত্্যযিই আনন্দিত। সংশো�োধিত নকশায়
মেঝের আকার বাড়ানো�ো হয়েছে, যাতে আরো�ো বেশি পরিষেবার
ব্্যবস্থা করা যায় এবং নতু ন নতু ন ব্্যবহারকে উৎসাহিত করা যায়।
এই পরিবর্্তনগুলো�ো সম্পর্্ককে আরও পড়তে পৃষ্ঠা 16 দেখুন।

• কমিউনিটির কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরাসরি পৌ�ৌঁঁছা যায়, এমন সাশ্রয়ী
এন্টারপ্রাইজ স্থানের মাধ্্যমে ক্ষু দ্র ব্্যবসাগুলো�োকে বিকশিত হতে
সহায়তা করা।

• 3,000 বর্্গমিটারের বেশি সবুজ স্থান।

• বর্্ধধিত খেলাধুলার স্থান এবং বাসিন্দাদের জন্্য কমিউনাল
এলাকা।

• চাকরি এবং প্রশিক্ষণের সুযো�োগ।
• প্রকল্পের সাথে যুক্ত ঠিকাদারদের সামাজিক মূল্্যবো�োধে
অবদানের কারণে হওয়া বিনিয়ো�োগ।
• নির্্মমাণ কাজ এবং কাজের অভিজ্ঞতা অর্্জনের উপযো�োগী
নিয়োগ।

• 300 টিরও বেশি নতু ন গাছ লাগানো�ো হবে।

• আরো�ো বেশি ধরনের দো�োকানপাট ও সুযো�োগ-সুবিধা।

• প্রকল্পের ভবিষ্্যত পর্্যযায়গুলো�োতে কমিউনিটির জন্্য
পরিবর্্ধনযো�োগ্্য স্থান।

• পরিবর্্ধধিত চার্্চ স্ট্রিটে কর্্মস্থল ও ব্্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো�োর
শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা।

আরো�ো ভাল ও দূষণমুক্ত
যো�োগাযো�োগ ব্্যবস্থা
• পথচারী ও সাইকেল আরো�োহীদের জন্্য অগ্রাধিকার-ভিত্তিক
রাস্তা।
• 1,500-টিরও বেশি নতু ন সাইকেল রাখার স্থান।
• এলাকাজুড়ে আরো�ো নিরাপদ ও আলো�োকিত সড়ক।

• উদ্দেশ্্যযের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্্ণ মার্্ককে ট স্্টটোরেজ, যা কি না মার্্ককেটের
বিকাশ ও পসার বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

• চলাফেরায় সমস্্যযা হয়, এমন মানুষদের জন্্য অভিগম্্য
পার্্ককিিংয়ের জায়গা।
• চার্্চ স্ট্রিট থেকে ব্রডলি স্ট্রিট পর্্যন্ত একটি নতু ন গার্্ডডেন স্ট্রিট।
• কম ধো�োঁঁয়াযুক্ত ভ্রমণকে আরও আকর্্ষণীয় করতে বৈদ্্যযুতিক
যানবাহনের জন্্য চার্্জজিিং পয়়েন্ট।

14

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব 

15

নতু ন
গ

লাইব্রেরির প্রস্তাব

ত বছর নকশাগুলো�ো দেখানো�োর পর থেকেই
আমরা চার্্চ স্ট্রিট লাইব্রেরির নিয়ে প্রস্তাবগুলো�ো
সম্পর্্ককে আপনাদের কথা শুনে চলেছি। সাইট
A-তে লাইব্রেরির পরিসর বেশি রাখার মাধ্্যমে
আমাদের নতু ন প্রস্তাবগুলো�ো স্থানীয় কমিউনিটির
চাহিদাগুলো�োকে আরও ভালভাবে পূ র ণ করতে
পারবে। আমরা তখন থেকেই বিদ্্যমান এবং নতু ন
পরিষেবাগুলো�ো প্রদান নিশ্চিত করে একটি আভ্্যন্তরীণ
বিন্্যযাস প্রস্তাব করার জন্্য অংশীজনদের সাথে কাজ
করছি। নতু ন লাইব্রেরিতে থাকছে প্রাপ্তবয়স্ক এবং

শিশুদের বই ধার দেওয়়ার ব্্যবস্থা, আইটি সরঞ্জামসহ
শিখন কক্ষ, কমিউনিটির ভাড়া নেওয়ার জন্্য
জায়গা, পড়ার জায়গা, বৈঠক ঘর এবং কমিউনিটির
জন্্য একটি বাগান। ব্্যযালটে “হ্্য যাাঁ” ভো�োট পড়লে
আমরা কমিউনিটির কাছে লাইব্রেরিটি যাতে একটি
প্রিয় ও মূ ল্্যবান সু বি ধা হিসেবে বিবেচিত হওয়া
নিশ্চিত হয় সেজন্্য সেটির উন্নয়নে কমিউনিটির
অংশীজনদের সাথে কাজ অব্্যযাহত রাখবো�ো।

আপনাদের বক্তব্্য
“আমি আনন্দিত যে, জায়গার আরো�ো ভালো�ো ব্্যবহারের

বেশি বয়সী শিশুদের জন্্য জায়গার সুবিধা;
বর্্তমান লাইব্রেরিটির ক্ষেত্রে ছো�োট বাচ্চাদের
দিকেই খুব বেশি মনো�োযো�োগ দেওয়া হয়েছে।

মাধ্্যমে লাইব্রেরির প্ল্যানটি আরো�ো উন্নত করা হয়েছে যাতে
কমিউনিটির সকল শ্রেণির সবাই সেটির সুবিধা নিতে
পারে। কমিউনিটি রুম থাকলে তা অনেক কাজে লাগবে
যার ফলে এটি চার্্চ স্ট্রিটের সামনের অংশে বিভিন্ন ধরনের
ইভেন্ট এবং কর্্মকাণ্ডের জন্্য ব্্যবহার করা যাবে”।
লিন্ডা হার্্ডম্্যযান (Linda Hardman)

লাইব্রেরি এবং আইটির স্থানটি ব্্যবহারে উৎসাহিত
করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের জন্্য পর্্যযাপ্ত
কম্পিউটার সরঞ্জাম নিশ্চিত করতে হবে

চার্্চ স্ট্রিট লাইব্রেরির বন্ধুসভা

“চার্্চ স্ট্রিট ধরে পেনফো�োল্ড স্ট্রিট থেকে নিউ স্ট্রিট গার্্ডডেনস
পর্্যন্ত বিস্তৃত লাইব্রেরির সম্মুখভাগটি যে সকল সুযো�োগ

কক্ষগুলো�োকে ভাগ করার ব্্যবস্থা থাকা উচিত
এবং সেগুলো�োর লেআউট পরিবর্্ধনযো�োগ্্য
উন্ক্ত
মু প্ল্যান মাফিক হতে হবে

এনে দিবে, সেগুলো�োর কথা ভেবে আমি রো�োমাঞ্চিত। এটি
কেবল লাইব্রেরিই নয়, সেই সঙ্গে স্থানীয় কমিউনিটির টিম
এবং ককপিট থিয়়েটার বা শো�োরুম গ্্যযালারির
মতো�ো প্রতিষ্ঠানগুলো�োকে তাদের চলমান
ইভেন্টের বিজ্ঞাপন দেওয়়ার সুযো�োগ

ইভেন্ট এবং গো�োপনীয় পরিষেবাগুলো�োর সুযো�োগ রাখতে হবে
যা লাইব্রেরির মূল জায়গা থেকে দূরে সম্পন্ন করা যাবে

করে দেবে। অবশেষে চার্্চ স্ট্রিটে
পাবে একটি উপযুক্ত কমিউনিটি
শো�োকেস, যা সকলেই লাইব্রেরির
উইন্্ডডোতে দেখতে পারবে!”
চার্্চ স্ট্রিট কমিউনিটির বাসিন্দা

স্কু লের এবং বড় দলের পরিদর্্শনের
জন্্য যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে
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আছিম ভন মালো�োটকি
(Achim Von Malotki)

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব 
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Library - Current Internal Layout

প্রস্তাবিত লেআউট
বাগােনর
িদেক মুখ

পড়ার জন্্য শিখন কক্ষ

এবংSTREET
জনসাধারণের
CHURCH
ব্্যবহারের জন্্য
কম্পিউটার

লাইব্রেরি গার্্ডডেনের
দিকে মুখ করে
কেন্দ্রীয় অঞ্চলে
প্রাপ্তবয়স্কদের লাইব্রেরি

শুধুমাত্র লাইব্রেরিতে
আগতদের ব্্যবহারের
জন্্য বাগান

অনুষ্ঠান আর বৈঠকের
জন্্য কমিউনিটির স্থান

605sqm

Garden

192sqm

চার্্চ স্ট্রিটের দিকে
মুখ করে থাকা
সামনের প্রবেশদ্বার

অভ�থনা
�

িশখন ক�

িশ�েদর
লাইে�ির

PENFOLD STREET

কিমউিন�টর
�ান

�া�বয়�েদর লাইে�ির

NEW STREETGARDENS
GARDENS
NEW STREET

এক তলাতেই সম্পূর্্ণ
অভিগম্্যতা প্রাপ্তি

বাগােনর
িদেক মুখ

বাগােনর
িদেক মুখ

বাগান

প্রত্্যযেকটা স্থান কিভাবে ব্্যবহার করা হবে তার প্রস্তাবিত আভ্্যন্তরীণ লেআউট প্রণয়নের কাজ এখনো�ো চলছে।
উপরের প্ল্যানটিতে এখন পর্্যন্ত পাওয়া মতামতের উপর ভিত্তি করে লাইব্রেরিটি প্রধানত কিভাবে ব্্যবহার করা
হবে তা দেখানো�ো হয়েছে।
18

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব 

পুরা অভ্্যন্তরীণ এলাকা

605 বর্্গমিটার

বাগান

192 বর্্গমিটার
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PENFOLD STREET

লাইব্রেরির

GIA

কেনেট

আপনার

নতু ন বাড়়ি

হাউস

সবগুলো�ো বাড়ি, প্রত্্যযেকটি কক্ষ, স্্টটোরেজ আর ঘরের বাইরের ব্্যক্তিগত স্থানের
আকার গ্রেটার লন্ডন অথো�োরিটির নির্্ধধারণ করে দেওয়া লন্ডন আবাসনের
বর্্তমান নকশার নির্্দদেশিকাতে থাকা মানদণ্ডগুলো�ো অনুসারে হবে।

কেনেট হাউসের
বসবাসকারী বাসিন্দাগণ
কেনেট হাউসের বাড়়িগুলো�ো রিজেনারেশন কাজের আওতায়

আ

থাকলেও 2019 সালে বিকল্পগুলো�োর বিষয়ে করা পরামর্্শশে
বাসিন্দাদের প্রতিক্রিয়়ার কারণে তা ভাঙ্গা হবে না। সেকারণে এই

পনার নতু ন বাড়়িটি হবে আপনার চাহিদা পূরণের উপযো�োগী, প্রশস্ত এবং বছরের পর বছরের জন্্য তা নিরাপদ থাকবে। আপনি উচ্চমানের
আভ্্যন্তরীণ ফিনিশ আর আধুনিক বাথরুম ও কিচেন সহ আপনার বাড়়িটিকে নিজের করে নিতে পারবেন।

ব্লকটি পুনর্্ননির্্মমাণ করা হবে না বলে কেনেট হাউসের বাসিন্দাদের
বাড়়ি সরাতে হবে না। কেনেট হাউসের বাসিন্দারা রিজেনারেশন

আপনাদের নতু ন বাড়়ির
বৈশিষ্টট্যগুলো�ো

প্রস্তাবের সমর্্থনে ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট দিলে ব্লকটি সম্পূর্্ণভাবে পুনঃউন্নয়ন
বা ভেঙ্গে ফেলার বিকল্প থেকে বাদ থেকে যাবে। কেনেট হাউজে
এখনো�ো কাউন্সিলের প্রধান প্রধান কাজগুলো�োর কর্্মসূচি অনুসারে

• সব বাড়়িতে বারান্দা বা টেরেস সহ যথেষ্ট পরিসরযুক্ত ব্্যক্তিগত
বহিরাঙ্গণ থাকবে।

চক্রাকারে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ হবে তবে প্রস্তাবের নথিতে উল্লেখ করা
প্রস্তাবনাগুলো�োর অংশ হিসেবে এই ব্লকটিকে ভেঙ্গে ফেলে হবে না।

• সবগুলো�ো বাড়িতে বসানো�ো থাকবে স্প্রিঙ্কলার সহ সমস্ত ব্লক জুড়়ে
বাড়তি অগ্নি নিরাপত্তা ব্্যবস্থা।

কেনেট হাউসের সংস্কার

• উচ্চমানের নিরো�োধক যা তাপক্ষয় কমাবে এবং ঘর গরম করার
বিল কমিয়ে আনবে।

কাউন্সিলের পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্্মসূচির পাশাপাশি ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট

দীর্্ঘস্থায়ীত্বের মানদণ্ড
• বাড়়িগুলো�ো উচ্চ স্তরের নিরো�োধক এবং বায়়ু নিরো�োধকতার সাথে
অতি উচ্চমাত্রার শক্তিদক্ষ করে নকশা করা হবে৷
• জানালাগুলো�ো ট্রিপল গ্লেজ করা থাকবে।
• ছাদে সো�োলার প্্যযানেল নবায়নযো�োগ্্য শক্তি উৎপাদন করবে।
• বায়ু পরিচালিত হিট পাম্প থেকে কার্্বন উষ্ণতা কম হবে।
• আপনার নতু ন বাড়়ি আরও বেশি শক্তি-সাশ্রয়ী হবে বলে
পরিবেশের উপর কম প্রভাব ফেলবে৷

• আপনার নতু ন বাড়়িটিতে কার্্পপেট এবং বাথরুম এবং রান্নাঘরে
ফ্্ললোর বসানো�ো হবে। ফ্রিজ এবং কুকারের মত হো�োয়াইট গুডস
সরবরাহ করা হবে।

সংস্কার কাজের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার ক্ষেত্রে কেনেট
হাউসের বাসিন্দাদের সাথে আরও সম্পৃক্ততা তৈরি করবে। একটি
‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োটের অর্্থ হল আমরা কেনেট হাউসের সমস্ত বাসিন্দাদের

• সাইট A-এর সবগুলো�ো বাড়়ি দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের হবে (সংলগ্ন
দেয়়ালের জানালা যা দিয়ে একাধিক দিক দৃশ্্যমান
থাকবে)।আমরা সাইট B এবং C-এর সবগুলো�ো বাড়়িকেও দ্বৈত
বৈশিষ্ট্যের হিসেবে তৈরি করার লক্ষষ্য রাখবো�ো।

সঙ্গে সংস্কারকাজের সম্ভাব্্য এক গুচ্ছ বিকল্প নিয়়ে আলো�োচনায়
বসবো�ো। কেনেট হাউসের বাসিন্দারা সাইট C-এর অংশ হিসেবে
তৈরি হতে পারে এমন উন্নত সবুজ জনসমাগমস্থলের পাশাপাশি
চার্্চ স্ট্রিটে বিনিয়োগের বিস্তৃত সুবিধা থেকেও উপকার পাবেন।

• সবগুলো�ো বাড়়ির আকার হবে জাতীয়ভাবে নির্্ধধারিত আবাসনের
কারিগরি মানদণ্ড অনুসারে।

লিজধারীদের অবস্থান
রিজেনারেশনের অংশ হিসেবে আমরা কো�োনো�ো লিজধারীর বাড়়ি
পুনঃক্রয় করার চেষ্টা করব না।

কেনেট হাউস সীমানার মধ্্যযে অবস্থিত হওয়়ায় নিরাপদ ভাড়়াটে,

সাফি আমাদের বাসিন্দাদের মধ্্যযে একজন যিনি
রিজেনারেশনের কাজ চলার সময়টাতে সাইট

• নমনীয় লেআউট যা প্রয়োজনের পরিবর্্তনের সাথে সাথে
বদলানো�ো যাবে।

A থেকে ওয়়েস্ট এন্ড গেটের একটি নতু ন ফ্ল্যাটে

• প্রতিটি নতু ন বাড়়িতে সিঁড়ি ছাড়াই প্রবেশ করা যাবে।

এই স্থানান্তরটি বেশ ভালো�োভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং

• বাহ্্যযিক এবং অভ্্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রেই সকল উপাদানের
ফিনিশিং দীর্্ঘস্থায়ীত্বের কথা মাথায় রেখে বাছাই করা হবে যাতে
রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়ো�োজনীয়তা নূন্্যতম মাত্রায় থাকা এবং
বাড়়িগুলো�ো বহু বছর ধরে টিকে থাকাটা নিশ্চিত করা যায়।

বাসিন্দাদের ভো�োট প্রদান

সাফির (SAFI) সঙ্গে
পরিচিত হো�োন

অস্থায়়ী বাসস্থানের ভাড়়াটে এবং আবাসিক ফ্রিহো�োল্ডার সহ যারা

চলে গিয়েছিলেন।

তা তার চাহিদার সঙ্গে সম্পূর্্ণরূপে মিলে গেছে। সাফি বলেছেন:

“আমি আমার নতু ন ফ্ল্যাট নিয়়ে খুব খুশি। আমাকে হুইলচেয়ারে চলাচল
করতে হয়, যেটির জন্্য আমি আরো�ো বেশি জায়গা ও কক্ষ পেয়েছি। আমার
পুরানো�ো ফ্ল্যাটটিতে আমি খুব একটা বেশি সময় কাটাতাম না আর জায়গাটা
পরিসরে ছো�োট ছিলো�ো বলে বাইরে যেতে চাইতাম, কিন্তু আমার নতু ন ফ্ল্যাটে
এসে আমি এখানেই সময় কাটাতে পছন্দ করি এবং আমার বন্ধু বান্ধব এবং

যো�োগ্্য আছেন তারা সবাই ব্্যযালটে ভো�োট দিতে পারবেন। গ্রেটার

পরিবারকে বেড়াতে আসতে বলি।”

লন্ডন অথো�োরিটি কর্্ততৃক এই মানদণ্ড নির্্ধধারণ করে দেওয়া হয়়েছে।

সাইট A, B এবং C এর জন্্য প্রস্তাবিত বাড়়িগুলো�ো একইভাবে তার চাহিদা
পূরণ করতে পারবে এবং যাদের আরো�ো জায়গা দরকার আর চলাফেরার
জন্্য সহায়তা দরকার, তাদের উপকারে আসবে দেখে তিনি খুশি।

সাফি, সাইট A-এর বাসিন্দা
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আপনার নতু ন বাড়়ি:

সকলের উপযো�োগী
আধুনিক মানদণ্ডে

আপনারা আমাদের জানিয়েছেন যে, আপনারা থাকার জন্্য আরও ভাল মানের বাড়়ি
পেতে চান। নতু ন বাড়়িগুলো�ো সর্বোচ্চ আধুনিক মানদণ্ডে তৈরি করা হবে, ভালো�োভাবে
তাপনিরো�োধক থাকবে এবং আরও শক্তি-সঞ্চয়ী হবে।

আপনারা আমাদের
জানিয়েছেন
নতু ন আবাসন
ভালো�ো মানের,
প্রশস্ত এবং ভালো�ো
নকশার হতে হবে।

আপনার প্রয়োজনের উপযুক্ত
বাড়়ি
আপনার নতু ন বাড়়ি যেন আপনার পরিবারের চাহিদা পূরণ করতে
পারে, তা নিশ্চিত করতে আমরা আপনার সাথে কাজ করবো�ো।
আপনার পরিবার/বাড়িতে বসবাসরতদের জন্্য আমাদের সঠিক
সংখ্্যক বেডরুম আছে তা নিশ্চিত হতে আমরা আবাসন চাহিদার
মূল্্যযায়ন করি। আমাদের মূল্্যযায়নে আপনার চলাচলে সহায়তা
প্রদানে আমাদের যে বিশেষ পরিবর্্ত নগুলো�ো আনতে হবে সেগুলো�োও
থাকবে, যার ফলে আপনারা যখন সে বাড়িতে উঠবেন তখন তা
আপনাদের জন্্য প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে।

সুপরিকল্পিত স্থান
এখনকার অনেক
ব্লকেই কো�োনো�ো
লিফট নেই।

সব বাড়়িতেই ঘরের বাইরে পৃথক ব্্যক্তিগত স্থান থাকবে, সবগুলো�ো
ঘরেই বায়ু চলাচলের জন্্য বেশি পরিমাণে জায়গা থাকবে। বড়
জানালাগুলো�ো দিয়ে কক্ষের ভিতরে সর্বোচ্চ পরিমাণে দিনের আলো�ো
প্রবেশ করবে এবং সবগুলো�ো বাড়়িই প্রাকৃতিক বায়়ুচলাচল ব্্যবস্থাকে
জো�োরদার করার মত করে নকশা করা। প্রশস্ত কিচেনগুলো�োতে

কাউন্টার এবং ওয়াল ক্্যযাবিনেট উভয়়ের নিচে কাপবো�োর্্ড সহ
জিনিসপত্র রাখার জন্্য যথেষ্ট পরিমাণে জায়গা থাকবে।

বাড়িতে মানুষের

সাইট A-এর একজন বাসিন্দা হিসেবে রিজেনারেশনের
কাজ চলার সময়টিতে নতু ন একটি বাড়়িতে
স্থানান্তরিত হতে থাকা মি. হাসান (Mr
Hassan) বলেছেন, “এই পদক্ষেপটি
আমার মতো�ো সকল বিশেষভাবে
ঝু ঁকিগ্রস্ত বাসিন্দাদেরকে
কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সবচেয়়ে
বড় উপহার বলে মনে হয়়েছে।
আমি সহায়তা পেয়েছি বলে
নিজেকে ভাগ্্যবান মনে হচ্ছে এবং
ফ্ল্যাটটির সবচেয়ে ভালো�ো দিক হচ্ছে
এটির বারান্দা। ভালো�ো আবাসন নির্্মমাণ
এবং এই নতু ন আবাসনগুলো�োর মানুষের
কল্্যযাণ করার বিষয়টিতেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

আধিক্্য আছে।

মি. হাসান, সাইট A-এর বাসিন্দা

পুশচেয়়ার
এবং অন্্যযান্্য
বড় আকারের
জিনিসগুলো�ো রাখার
মত স্্টটোরেজের
অভাব।
কিছু কিছু

নতু ন কিচেন এবং বসার ঘরগুলো�ো দেখতে কেমন হতে পারে এবং সেগুলো�োতে গেলে কেমন বো�োধ হতে পারে তার কিছু উদাহরণ
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আরাম এবং কল্্যযাণ
আপনার নতু ন বাড়়িটি আরও বেশি তাপরো�োধী হবে যা
আরও বেশি তাপ ধরে রাখবে। আপনার বাড়়িটিকে
বসবাসের উপযো�োগী বানানো�োর জন্্য জানালা এবং
শব্দনিরো�োধক ব্্যবস্থারও উন্নয়ন করা হবে।

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা
বাসিন্দাদের জন্্য কমিউনাল বাগানগুলো�ো নিরাপদ
ও সুরক্ষিত করে তৈরি করা হবে। উন্নত এস্টেট
লেআউটগুলো�োর কারণে স্থানগুলো�ো আরো�ো ভালো�োভাবে
আলো�োকিত হবে বলে নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, যা
জনসমাগমস্থলের ব্্যবহার না হওয়া এড়ানো�ো বা
সেখানে আলো�োহীন স্থান না থাকা নিশ্চিত করবে।

ব্্যযালকনি দেখতে কেমন হবে এবং কেমন লাগবে তার উদাহরণ

“আমি হ্্য যাাঁ ভো�োট দেবো�ো কারণ আমার আরও ভাল
আবাসন এবং পার্্ক ও সবুজ চত্বর, ব্্যযায়়াম করার স্থান
এবং আরও বেশি মানুষ বসার স্থানসহ কমিউনিটির
জন্্য আরো�ো বেশি পরিমাণে স্থান দরকার। আমি
এখানে 30 বছর ধরে বসবাস করছি এবং আমার
প্রতিবেশীরা ও পরিবার আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ।
আমরা বহু বছর ধরে একসাথে আছি এবং আমি
বাজার এবং দো�োকানগুলো�ো সহ চার্্চ স্ট্রিটের যে
দিকগুলো�ো এখনই দারুণ, ভবিষ্্যত রিজেনারেশন হলে
সেগুলো�ো আরো�ো ভালো�ো হবে বলে আশা রাখছি”

মি. নিসার (Mr.Nisar), সাইট C-এর বাসিন্দা

হলওয়়ের স্থানটি দেখতে কেমন হবে এবং কেমন লাগবে তার উদাহরণ
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2

নতু ন

বাড়়ির লেআউট

পরের পৃষ্ঠাগুলো�োতে যে বাড়িগুলো�ো নির্্মমাণ করা হবে, সেগুলো�োর আকার অনুযায়ী
প্রস্তাবিত লেআউটের উদাহরণ দেওয়া হলো�ো। এই প্ল্যানগুলো�ো নির্্দদে শক মাত্র এবং
প্রকল্পের উন্নয়ন এবং পরবর্তীতে পরামর্্শশের সময়টাতে সেগুলো�ো পরিবর্্ততিত হতে পারে।

2B3P Wheelchair Accessible Flat

টি বেডরুম হুইলচেয়়ারে প্রবেশ উপযো�োগী

আয়তন

75 বর্্গমিটার

দ্বৈত বৈশিষ্টট্য সম্পন্ন

1

Area

75sqm

ব্্যযালকনি

6 বর্্গমিটার

Yes

স্্টটোরেজ

2 বর্্গমিটার

Balcony

6sqm

বাথরুম

1

Storage

2sqm

Dual Aspect

টি বেডরুম

আয়তন
দ্বৈত বৈশিষ্টট্য সম্পন্ন

হ্্য যাাঁ

Bathrooms

1

43 বর্্গমিটার
হ্্য যাাঁ

ব্্যযালকনি

5 বর্্গমিটার

স্্টটোরেজ

1.5 বর্্গমিটার

বাথরুম

1

ব�ালকিন

েবড�ম

েবড�ম

িলিভং/ডাইিনং

িকেচন

বাথ�ম

িকেচন
িলিভং/ডাইিনং

ে�ােরজ

ে�ােরজ

ে�ােরজ
ব�ালকিন
Typical 2-Bed / 3-Person wheelchair-accessible flat

েবড�ম

বাথ�ম

N
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3

টি বেডরুম

আয়তন
দ্বৈত বৈশিষ্টট্য সম্পন্ন

70 বর্্গমিটার

টি বেডরুম

আয়তন

108 বর্্গমিটার

3B6P Duplex

হ্্য যাাঁ

দ্বৈত বৈশিষ্টট্য সম্পন্ন

ব্্যযালকনি

7 বর্্গমিটার

স্্টটোরেজ
বাথরুম

হ্্য যাাঁ

ব্্যযালকনি

21 বর্্গমিটার

2 বর্্গমিটার

স্্টটোরেজ

3 বর্্গমিটার

2

বাথরুম

2

নিচের তলা

বাথ�ম

িকেচন

ে�ােরজ

ে�ােরজ

ে�ােরজ

িকেচন

বাগান

বাগান

িলিভং/ডাইিনং

ে�ােরজ

েবড�ম

েবড�ম

3B6P Duplex

WC

ে�ােরজ

িলিভং/ডাইিনং
Typical 3-bed / 6-person duplex - lower fl oor

Typical 3-bed / 6-person duplex - upper fl oor

উপরের তলা

েবড�ম

বাথ�ম

ব�ালকিন

এন-সুইট
বাথ�ম

েবড�ম

বাথ�ম

িকেচন

ে�ােরজ

ে�ােরজ

ে�ােরজ

বাগান

বাগান

িলিভং/ডাইিনং

ে�ােরজ
N

al 2 Bed / 428
Person fl at

2

েবড�ম

েবড�ম

WC

Typical 3-bed / 6-person duplex - lower fl oor

Typical 3-bed / 6-person duplex - upper fl oor
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5

5B7P Duplex
আয়তন

101 বর্্গমিটার

দ্বৈত বৈশিষ্টট্য সম্পন্ন

m

Area
Dual Aspect

হ্্য যাাঁ
9 বর্্গমিটার

স্্টটোরেজ

3 বর্্গমিটার

বাথরুম

2

Garden / Balcony

20sqm

Storage

3.5sqm

Bathrooms

ে�ােরজ

ে�ােরজ

Yes

2

5B7P Duplex
আয়তন

146 বর্্গমিটার

Area

বাগান

হ্্য যাাঁ

Dual Aspect

Yes

ব্্যযালকনি
Garden / Balcony

2020sqm
বর্্গমিটার

Storage
স্্টটোরেজ

3.53.5sqm
বর্্গমিটার

Bathrooms

েবড�ম

বাথরুম

েবড�ম

বাথ�ম

নিচের তলা

146sqm

দ্বৈত বৈশিষ্টট্য সম্পন্ন

বাগান

স্টোরেজ

2

5-bed / 7-person duplex - lower floor

2

স্টোরেজ

N

ব্্যযালকনি

146sqm

টি বেডরুম

স্ ট োরেজ

টি বেডরুম

স্ ট োরেজ

4

5-bed / 7-person duplex - lower floor

ST

ে�ােরজ

স্টোরেজ

স্টোরেজ

উপরের তলা
বেডরু ম

বেডরু ম

েবড�ম

বেডরু ম
বেডরু ম

ে�ােরজ

বাথরু ম
বেডরু ম

এন-সুইট
বাথ�ম

স্টোরেজ

স্ ট োরেজ

বাথরু ম

স্ ট োরেজ

ব�ালকিন

স্টোরেজ

িলিভং/ডাইিনং

বেডরু ম

লিভিং/ডাইনিং
স্ ট োরেজ

বেডরু ম

ব্ য ালকনি

স্ ট োরেজ

েবড�ম

িকেচন

বেডরু ম

ে�ােরজ
ব্ য ালকনি

বেডরু ম

বাথরু ম

ব্ য ালকনি

কিচেন
DINING
বেডরু ম

বাথরু ম

কিচেন

5 bed / 7-person duplex - upper floor

Typical 4 Bed / 6 Person fl at

চার্্চ স্ট্রিটে ইতিমধ্্যযেই তৈরি হয়ে যাওয়া নতু ন বাড়়িগুলো�ো কেমন?

5 bed / 7-person duplex - upper floor

লুটন স্ট্রিট

লিসন আর্্চচে স

2022 সালে সমাপ্ত হওয়ার পর যেসব পরিবারে সদস্্য সংখ্্যযা খুব বেশি
ছিলো�ো, তারা সম্প্রতি আরো�ো বড় ও আধুনিক বাড়ির উপকার পেতে শুরু
করেছেন। মি. বশির (Mr Bashir) এবং তার পরিবার চারটি শো�োবার ঘরের
একটি নতু ন বাড়়িতে চলে এসেছেন, যা থেকে চার্্চ স্ট্রিটের অন্্যযান্্য পরিবারও
একইভাবে উপকৃত হতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,
“বড় কথা হচ্ছে, আমার সন্তানদের এখন পড়়াশো�োনা করার এবং নিজেদের
ভবিষ্্যতের জন্্য প্রস্তুতি নেওয়ার মত জায়গা আছে। আমাদের বাড়়িটিও
আগেরটির তু লনায় অনেক বেশি উষ্ণ, এটিতে স্্টটোরেজও আরো�ো বেশি,
কিচেনটিও বেশি প্রশস্ত এবং ঘরের বাইরে আমাদের নিজস্ব প্রাঙ্গণ আছে”।

এটি এই বছরের শেষের দিকে সম্পন্ন হওয়়ার কথা রয়েছে, যেখানে
যাদের চলাফেরার জন্্য বিশেষ সহায়তা লাগে, তাদের জন্্য 60টি নতু ন
কমিউনিটির সহায়তা প্রদানমূলক বাড়়ি তৈরি করা হবে। বাসিন্দারা যেন
তাদের বাড়িতে উঠার পর বাথরুম আর রান্নাঘরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে
নিতে পারেন সে লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে কাজ করছি। বাড়়িগুলো�োতে থাকছে
ব্্যক্তিগত ব্্যযালকনির স্থান, রান্নাঘরে আগে থেকে বসানো�ো আলমারি,
প্রাকৃতিক আলো�ো আসার মত বড় জানালা, ফ্রিজ-ফ্রিজারের মতো�ো ভারী
গৃহস্থালি জিনিসপত্র এবং স্্টটোরেজের জন্্য যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা।

N
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সিকিউর

টেন্্যযান্টদের জন্্য প্রস্তাব

পরের পৃষ্ঠাগুলো�ো আপনার অধিকার, পাওয়ার অধিকার, পুনর্্ববাসনের বিকল্পগুলো�ো
এবং রিজেনারেশনের প্রক্রিয়ার পুরো�ো সময়টাতে কাউন্সিল আপনাকে কিভাবে
সহায়তা করবে তা সহ সিকিউর টেন্্যযান্টদের জন্্য
প্রস্তাবটি রয়েছে।

প্রধান অঙ্গীকারগুলো�ো
সাইট A, B এবং C-এর রিজেনারেশনের অংশ হিসাবে যদি
আপনাকে নিজের বাড়ি থেকে সরতে হয়, তাহলে ওয়়েস্টমিনস্টার
সিটি কাউন্সিল সমস্ত সিকিউর টেন্্যযান্টদের এই মর্্মমে নিশ্চয়তা প্রদান
করছে যে:
• আপনার চার্্চ স্ট্রিট এলাকায় ফিরে আসার সম্পূর্্ণ অধিকার
থাকবে
• সম্ভব হলে সাইট B এবং C-এর বাসিন্দারা চার্্চ স্ট্রিট এলাকার
মধ্্যযেই এক বার স্থান পরিবর্্তন করতে পারবেন।
• বসবাসের এখনকার শর্্ততাবলীতেই আপনাকে একদম নতু ন বাড়ি
দেওয়া হবে এবং আপনার কাউন্সিল রেন্টও একই কাউন্সিল
রেট স্তরেই থেকে যাবে।
• আমরা আপনাকে আপনার চাহিদার উপর ভিত্তি করে একটি
নতু ন বাড়়ি প্রদান করবো�ো।
• একজন স্বাধীন উপদেষ্টা আপনাকে সাহায্্য করার জন্্য উপলব্ধ
থাকবে।
• আপনার স্থানান্তরের সাথে জড়িত থাকা অপসারণ ব্্যয়, সংযো�োগ
খো�োলার ব্্যয় আর চিঠি নতু ন ঠিকানায় পুনঃপ্রেরণের মত
যুক্তিযুক্ত ব্্যয়গুলো�ো কাউন্সিল বহন করবে।
• আপনি বাড়ি বাবদ £7,800 পরিমাণের একটি সংবিধিবদ্ধ
ক্ষতিপূরণ পাবেন।
• আপনি চাইলে চার্্চ স্ট্রিট থেকে অন্্যত্র চলে যাওয়ার ও সুযো�োগ
পাবেন।
• কাউন্সিল ঝুঁকিগ্রস্ত বাসিন্দাদের জন্্য জিনিসপত্র গো�োছানো�োতে
সহায়তা আর আপনাকে আপনার নতু ন বাড়িতে দিয়ে আসার
মত অতিরিক্ত সহায়তার ব্্যবস্থা করবে।

চার্্চ স্ট্রিটে আপনার একটি নতু ন
বাড়ি পাওয়ার অধিকার আছে
তিনটি সাইটে বিদ্্যমান কাউন্সিলের বর্্তমান সব বাসিন্দাদের জন্্য
নতু ন করে কাউন্সিল হো�োম করে দেওয়া হবে।
• যদি আপনি সাইট A-তে বসবাসরত থাকেন, তাহলে আপনাকে
কিছু সময়়ের জন্্য ওয়়েস্টমিনস্টারের অন্্য একটি সো�োশ্্যযাল
হো�োমে যেতে হবে এবং সাইট A-তে নতু ন সো�োশ্্যযাল হো�োম তৈরি হয়ে
গেলে সেখানে ফিরে আসার অধিকার থাকবে।
• আপনি যদি B এবং C সাইটগুলো�োতে বসবাসরত থাকেন তবে
আপনার আবাসন চাহিদার উপর নির্্ভ র করে আপনার বিদ্্যমান
বাড়়ি থেকে একটি নতু ন বাড়়িতে গেলেই হবে।
• নতু ন বাড়িতে যেতে না চাইলে আপনি ওয়়েস্টমিনস্টারের অন্্য
একটি সো�োশ্্যযাল হো�োমেও যেতে পারবেন।

প্রয়োজনে সাময়িকভাবে সরে
যাওয়ার প্রয়ো�োজন হলে
যদি আপনার নতু ন বাড়িটি প্রস্তুত না হওয়ার কারণে আপনাকে
সাময়িকভাবে কো�োথাও গিয়ে থাকতে হয়, তাহলে প্রয়ো�োজনের
সময়টু কুতে আমরা আপনার জন্্য যথো�োপযুক্ত একটি অস্থায়ী
নিবাসের ব্্যবস্থা করে দিবো�ো। আমরা আপনার কাজ, স্কু ল এবং
পরিবার বা বন্ধুদের যতটা সম্ভব কাছাকাছি অস্থায়়ীভাবে একটা
বাড়়ি খুঁজে বের করতে সাহায্্য করব যেন আপনাকে অস্থায়়ীভাবে
দেওয়া বাড়়িটিতে বসবাস করার সময় আপনার জীবনযাত্রা আগের
থেকে ভিন্ন না হয়।

কাউন্সিলই আপনার ল্্যযান্ডলর্্ড
থেকে যাবে
আপনার টেন্্যযান্সির ধরন পরিবর্্ততিত হবে না এবং আপনি আগের
মতই একই সময়কালের জন্্য বসবাসের নিশ্চয়তা পাবেন।
উদাহরণস্বরূপ, সিকিউর টেন্্যযান্টদের আরেকবার সিকিউর টেন্্যযান্সি
দেওয়়া হবে এবং ফ্লেক্সিবল টেন্্যযান্টদেরকে আরেকবার অনির্্ধধারিত
সময়ের জন্্য ভাড়া দেওয়়া হবে। আপনার অধিকারগুলো�ো এবং
কাউন্সিলের দায়়িত্বগুলো�ো আগের মতই থাকবে।
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স্থানান্তরের জন্্য আপনার বাড়ি বাবদ
£7,800 পরিমাণ অর্্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে
পাওয়ার অধিকার আছে
যদি আপনি স্থানান্তরিত হওয়়ার আগের 12 মাস আপনার বাড়়িতে থেকে
থাকেন তবে আপনার সংবিধিবদ্ধভাবে বাড়়ির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্্থপ্রাপ্তির
অধিকার আছে, যার পরিমাণ বর্্তমানে £7,800 প্রতিবছর এই অর্্থথের
পরিমাণ সরকারের পক্ষ হতে ঠিক করে দেওয়া হয় এবং আপনি যখন
স্থানবদল করবেন তখন তা আরো�ো বেশি হতে পারে। যৌ�ৌথ বাসিন্দারা একটি
পেমেন্ট পাবেন। আপনি আপনাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া অর্্থ নিজের
ইচ্ছে মত ব্্যয় করতে পারেন। কাউন্সিল যদি আপনার কাছে ভাড়া বা
অন্্যযান্্য ব্্যয় বাবদ অর্্থ পায়, তাহলে আমরা সেটির পরিমাণ আপনার সঙ্গে
মিলে ঠিক করবো�ো আর আপনাকে বাড়ি বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্্থ দেওয়ার
আগে তা থেকে সেটি কেটে নেওয়া হবে।

টেন্্যযান্টে আরও তথ্্য পাবেন: আপনার বেছে নেওয়ার বিকল্প
বিষয়ক সারাংশ লিফলেট।
দেখার জন্্য কিউআর কো�োডটি স্ক্যান
করুন বা চার্্চ স্ট্রিট রিজেনারেশন
বেজ থেকে একটি কপি নিয়ে নিন।

কাউন্সিল যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে স্থানান্তর
বাবদ খরচ প্রদান করবে
এর মধ্্যযে রয়়েছে অপসারণের খরচ, মেইলের পুনঃপ্রেরণ, সরঞ্জামাদি খো�োলা
ও পুনঃস্থাপন এবং পর্্দদা ও কার্্পপেটগুলো�ো আবার বসানো�ো বাবদ ব্্যয়। অনেক
ক্ষেত্রে কাউন্সিল ভাড়়াটেদের জন্্য এই পরিষেবাগুলো�োর ব্্যবস্থা করে দিবে
বলে তাদের আর সেই অর্্থ নিজেদেরই আগাম পরিশো�োধ করতে হবে না।

নতু ন বাড়়ি সম্পর্্ককে
নতু ন বাড়়িটি আপনার প্রয়োজন মতো�ো আকারের হবে, যার মানে বর্্তমান
বাড়়ি থেকে এটি বড় বা ছো�োট হতে পারে। আপনি স্থানবদল করার আগে
আমরা আবাসন চাহিদা বিষয়ক একটা জরিপ করবো�ো এবং আপনি নিজের
বিকল্পগুলো�ো বিবেচনা করতে পারবেন ও একজন স্বাধীন পরামর্্শকের সঙ্গে
আলাপ করতে পারবেন। কাউন্সিল আপনার বাড়়িতে কে কে বাস করছে,
নতু ন বাড়়ির প্রয়োজনীয়তা এবং আপনার কো�োন নির্্দদি ষ্ট চাহিদা আছে আছে
কিনা, তা জানতে একটি মূল্্যযায়ন সম্পন্ন করবে।

আপনার আরও বেশি শো�োবার ঘরের
প্রয়োজন হলে (মানুষ বেশি হওয়ার
কারণে) আপনি এমন একটি বাড়়িতে
যেতে পারেন যা আপনার জন্্য সঠিক
আকারের হবে
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আপনার যদি এখনকার চেয়়ে বেশি সংখ্্যক শো�োবার ঘরের প্রয়োজন হয় এবং
মূল্্যযায়নে আপনার বাড়িতে মানুষের সংখ্্যযা বেশি রয়েছে বলে নির্্ধধারণ করা
হয়, তাহলে আপনি এমন কো�োন নতু ন বাড়়িতে যেতে পারবেন যা আপনার
এবং আপনার পরিবারের জন্্য সঠিক আকারের হবে। বড় বাড়়িতে যেতে হলে
আপনার সেই বাড়়ির জন্্য কাউন্সিলকে ভাড়়া দিতে হবে।

আপনার নতু ন বাড়়ি আপনার
ডিজেবিলিটি বা চলাফেরা সম্পর্্ককিত
চাহিদাগুলো�ো পূরণ করবে
আমরা দেখবো�ো যেন আপনার মানিয়ে নেওয়ার জন্্য নতু ন বাড়িতে কো�োন
পরিবর্্তন আনতে হবে কি না, এসব কিছু ই মূল্্যযায়ন করা হবে এবং আপনি
বাড়িতে উঠার আগেই তা করে দেওয়া হবে। নতু ন সব বাড়িতেই সামনের
দরজা আর ভবনের প্রবেশপথ দিয়ে সিঁড়ি ছাড়াই প্রবেশ করা যাবে

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব 
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আমরা যেভাবে

আপনার বাড়ি বদলাতে
সহায়তা দেব
কাউন্সিল অফিসাররা আপনাদের বাড়ি বদলানো�োর পুরো�ো
সময় জুড়়েই আপনাকে সহায়তা করে যাবে।

যে

12 মাস বা তার বেশি সময় ধরে যদি হাইজিং রেজিস্টারে আপনার নাম
থেকে যায় এবং ল্্যযান্ডলর্্ড প্রস্তাব দেওয়ার সময় আপনি A, B বা C সাইটের
একটি বাড়়িতে থাকেন, তাহলে আপনি ভো�োট দেওয়়ার জন্্য যো�োগ্্য হবেন।

সহায়তা প্রদান করা হবে বিশেষ করে যারা বয়স্ক, ঝুঁকিগ্রস্ত এবং যাদের ডিজেবিলিটি রয়েছে।

চিঠি পুনঃপ্রেরণ

জিনিসপত্র প্্যযাক
করা ও সেটি থেকে
বের করার খরচ
সরঞ্জামাদি খো�োলা
এবং পুনরায়
স্থাপন করা
টেলিফো�োন, টিভি এবং
ব্রডব্্যযান্ড সংযো�োগ
পুনরায় লাগানো�ো
আপনি স্থানান্তরিত হওয়ার
সময় বাড়ির ক্ষতিপূরণ
বাবদ টাকা- যা বর্্তমানে
সিকিউর টেন্্যযান্টদের জন্্য
£7,800 ধার্্য করা আছে
34

পরের পৃষ্ঠাগুলো�োতে অস্থায়়ী টেন্্যযান্টদের জন্্য কাউন্সিলের
প্রস্তাব বর্্ণনা করা আছে।
ই বিভাগটি ব্্যযালট এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন পরিবারের জন্্য
প্রযো�োজ্্য, যেগুলির জন্্য কাউন্সিল হাউজিং অ্্যযাক্ট 1996 পার্্ট 7
(সংশো�োধিত হিসাবে) এর অধীনে সম্পূর্্ণ হাউজিং ডিউটি গ্রহণ করেছে।

ব্্যবস্থা করে দিতে পারি। আলাদা আলাদাভাবে ভাড়়াটেদের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত

সরিয়ে নেওয়া

টেন্্যযান্টদের জন্্য প্রস্তাব
এ

মন, আমরা ওয়়াশিং মেশিন এবং অন্্যযান্্য যন্ত্রপাতিগুলো�ো সরিয়ে নেওয়ার, খো�োলার এবং আবার লাগানো�োর

আমরা আপনাকে যে যে
বিষয়ে সাহায্্য করবো�ো:

অস্থায়ী বাসস্থান

সহজ স্থানান্তর
পুরো�ো সময়টা জুড়ে স্থানান্তরের বিষয়টাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুনর্্ববাসন
অফিসাররা আপনাকে সহায়তা করবে। তারা আপনার সাথে সরাসরি
পরিচিত হবেন এবং আপনাকে প্রক্রিয়়া ও পরবর্তী পদক্ষেপগুলো�ো
সম্পর্্ককে অবহিত করবেন। আপনি স্থানান্তরিত হওয়ার আগে তারা
আপনাকে আপনার নতু ন বাড়়িতে পরিদর্্শন করতে সাহায্্য করবে,
যে দিন স্থানান্তরিত হবেন সেদিন আপনাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা
প্রদান করবে এবং সেখানে আপনি থিতু হতে পারলেন কি না, তা
দেখতে স্থানান্তরিত হওয়়ার পরও আপনাকে সহায়তা দিতে থাকবে।

যখন স্থানান্তরিত হতে হবে, তার আগ পর্্যন্ত আপনি নতু ন স্থায়়ী
বাড়়ির ব্্যবস্থা না করতে পারলে একজন কাউন্সিল অফিসার
আপনার সঙ্গে দেখা করবেন এবং আপনাকে কখন সরতে হবে
তা জানানো�ো হবে এবং প্রক্রিয়়া সম্পর্্ককে তথ্্য দেওয়়া হবে।
আপনাকে স্থায়়ী সো�োশ্্যযাল হাউজিং প্রদান করার পর হতে বারো�ো মাস
পূর্্ণ না হয়ে থাকলে আপনাকে স্বল্প সময়ের মধ্্যযে দুইবার স্থান
বদলানো�ো এড়াতে সহায়তা করতে স্থানান্তরের সময় এগিয়ে আনতে
চেষ্টা করতে দিতে অতিরিক্ত অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
এটি প্রযো�োজ্্য না হলে আপনাকে বিকল্প অস্থায়়ী বাসস্থানের জন্্য
অগ্রাধিকার দেওয়়া হবে, যা আপনি শর্্তগুলো�ো পূরণ করতে পারলে
ওয়়েস্টমিনস্টারে হতে পারে নতু বা লন্ডনের অন্্য কো�োথাও।

মালিকানা ভিত্তিক
ল্্যযান্ডলর্্ডডের কাছ থেকে ভাড়া
নেওয়া টেন্্যযান্ট

সার্্ভভি স চার্্জ
ভাড়াটে হিসাবে আপনি বর্্তমানে আপনার ভাড়়ার সাথে
সার্্ভভিস চার্্জ প্রদান করে থাকেন। লিজধারীরাও সার্্ভভিস চার্্জ
প্রদান করে থাকেন।
ভবিষ্্যতে উন্নয়ন সার্্ভভিস চার্্জজের মধ্্যযে নিচের জিনিসগুলো�োও
অন্তর্্ভভুক্ত করা হবে:

12 মাস বা তার বেশি সময় ধরে আবাসন রেজিস্টারে আপনার নাম
থেকে থাকলে এবং ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়়ার সময় আপনি
সাইট A, B বা C-তে বসবাসরত থাকলে আপনি ভো�োট দেওয়়ার জন্্য
যো�োগ্্য হবেন। ভো�োট প্রদান শুরু হওয়়ার আগে ভো�োট দেওয়়ার জন্্য
নিবন্ধন করতে অনুগ্রহ করে সিভিকা ইলেকশন সার্্ভভিসেস (Civica
Election Services)-এর (পৃষ্ঠা 40 দ্রষ্টব্্য) সাথে যো�োগাযো�োগ করুন।

• এজমালি স্থান পরিষ্কারকরণ এবং আলো�োকায়নের মতো�ো
রক্ষণাবেক্ষণ
• ভূ মি রক্ষণাবেক্ষণ
• লিফট রক্ষণাবেক্ষণ

টেন্্যযান্টে আরও তথ্্য পাবেন: আপনার বেছে
নেওয়ার বিকল্প বিষয়ক সারাংশ লিফলেট।

• কেয়়ারটেকিং পরিষেবা
প্রকল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা কো�োন কো�োন
পরিষেবাগুলো�ো আপনি চান আর আপনার প্রয়ো�োজন,
কো�োনগুলো�ো আপনার ক্ষেত্রে প্রযো�োজ্্য হবে তা নিয়ে এবং
আপনি যে পরিষেবাগুলো�ো পান সেগুলো�ো যেন টাকার পরিমাণ
অনুযায়ী যথাযথ ও সাশ্রয়ী হয়, তা নিশ্চিত করতে আপনার
সঙ্গে কথা বলবো�ো।

দেখার জন্্য কিউআর কো�োডটি স্ক্যান করুন বা চার্্চ স্ট্রিট
রিজেনারেশন বেজ থেকে একটি কপি নিয়ে নিন।
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স্বল্প আয়ের লো�োকজন বা যারা হাউজিং বেনিফিট/
ইউনিভার্্সসাল ক্রেডিট-এর মাধ্্যমে তাদের ভাড়়া এবং
পরিষেবার ব্্যয় পরিশো�োধের জন্্য সহায়তা পাওয়ার জন্্য
যো�োগ্্য হতে পারেন।

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব 
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আবাসিক লিজগ্রহণকারীদের

পুনরায় কেনার সময় শিথিলতা

জন্্য প্রস্তাব

পরের পৃষ্ঠাগুলো�োতে আপনার অধিকার, প্রাপ্্যতার অধিকার এবং ক্ষতিপূরণের
অর্্থ প্রদান সহ লিজধারীদের জন্্য কাউন্সিলের প্রস্তাব নির্্ধধারণ করে দেওয়া
আছে। আপনি যদি একজন আবাসিক লিজহো�োল্ডার হন, আমরা আপনার
বর্্তমান বাড়়ির বিক্রয় এবং একটি নতু ন বাড়়ি কেনার জন্্য আপনার বিকল্পগুলি,
সেইসাথে আপনার জন্্য উপলব্ধ কাউন্সিলের সহায়তাও কভার করি।

প্রধান অঙ্গীকারগুলো�ো
সাইট A, B এবং C এর রিজেনারেশনের অংশ হিসাবে আপনাকে যদি বাড়়ি
বদলানো�োর প্রয়োজন হয়, ওয়়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিল সমস্ত আবাসিক
লিজহো�োল্ডারদের (বাড়়ির মালিকরা 11 নভেম্বর 2022 এর আগে তাদের
সম্পত্ তিতে বারো�ো মাস বা তার বেশি বাস করে) গ্্যযারান্টি দিতে পারে যে:
• আপনার চার্্চ স্ট্রিট এলাকায় ফিরে আসার সম্পূর্্ণ অধিকার থাকবে
• আপনি ইকুইটি লো�োন বা শেয়়ার্্ড ইকুইটি ভিত্তিতে নতু ন
বাড়়িগুলো�োর একটি কেনার সুযো�োগ পাবেন
• আপনার নতু ন বাড়িতে আবাসন ব্্যয় একই থাকবে

বাড়়ির ক্ষতিপূরণের অর্্থ সর্বোচ্চ £78,000 পর্্যন্ত হতে পারবে। অর্্থথের এই
পরিমাণটি বাৎসরিকভাবে সরকারের পক্ষ থেকে নির্্ধধারণ করে দেওয়া হয়
এবং তা আরও বেশি হতে পারে। যৌ�ৌথ মালিকরা একটি পেমেন্ট পাবেন।

চু ক্তিবলে ক্রয়
কাউন্সিল রয়়্যযাল ইন্সটিটিউশন অফ চার্্টটার্্ড সার্্ভভেয়়ার্্স (RICS)-এর সদস্্য,
এমন একজন যো�োগ্্যতাসম্পন্ন স্বাধীন সার্্ভভেয়়ারকে আপনার বাড়়ির মূল্্য
নির্্ধধারণ করতে বলবে। সাধারণত, কাউন্সিল আপনার ব্লকের পুনঃউন্নয়ন
শুরু হওয়়ার আনুমানিক 18 মাস আগে বা কিছু নির্্দদি ষ্ট পরিস্থিতিতে তার
আগেই আপনার বাড়ি পুনরায় কিনে নেওয়ার প্রক্রিয়়াটি শুরু করবে
(পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো�োতে ‘পুনরায় কেনার সময় শিথিলতা’ বিভাগটি দেখুন)।

• যারা অন্্যত্র যেতে চান তাদেরকে কাউন্সিল সহায়তা করবে
• চু ক্তির মাধ্্যমে আপনার বাড়়ি বিক্রয়ের কাজে
আমরা আপনার সাথে কাজ করবো�ো

আপনি অনাবাসিক লিজহো�োল্ডার
হয়ে থাকলে আপনি আপনার
বাড়়ির সম্পূর্্ণ বাজার মূল্্য এবং
তার 7.5% অর্্থ মৌ�ৌলিক ক্ষতিপূরণ
বাবদ পাবেন
আপনি বাড়িতে বসবাসরত না থাকলে বা আপনি স্থানান্তরিত হওয়ার
সময়কালের পূর্্ববে আপনার বাড়়িতে 12 মাসের কম সময় ধরে
থেকে থাকলে আপনাকে একজন অনাবাসিক লিজধারী হিসেবে
বিবেচনা করা হবে। আপনি কাউন্সিলের কাছে আপনার বাড়ি
বিক্রি করতে সম্মত হয়ে থাকলে কাউন্সিলের কাছে বিক্রি করার
সময় আপনি আপনার বাড়়ির সম্পূর্্ণ বাজার মূল্্য পাবেন।.
এছাড়াও আপনি সম্পূর্্ণ বাজার মূল্্যযের 7.5% অর্্থ মৌ�ৌলিক
ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন। যৌ�ৌথ মালিকরা একটি পেমেন্ট পাবেন।
আপনার বাড়িতে থাকা সব বাসিন্দাদের জন্্য বন্্দদোবস্ত করার
দায়িত্ব এবং কাউন্সিলকে আপনার বাড়ি বিক্রয় করার পূর্্ববে
তা খালি কিনা, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনারই।

• আপনি বাড়ির বাজার মূল্্যযের 10% অর্্থ বাড়ি বাবদ সংবিধিবদ্ধ
ক্ষতিপূরণ পাবেন (অক্্টটোবর 2022 অনুযায়ী £78,000 পর্্যন্ত)
• স্থানান্তর, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং আইনি ফি সহ সমস্ত যুক্তিসঙ্গত ব্্যয়গুলো�ো
বহন করার জন্্য কাউন্সিল বিপত্ তি বাবদ অর্্থ প্রদান করবে

মৌ�ৌলিক ক্ষতিপূরণের অর্্থ সর্বোচ্চ স্তরে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে, বর্্তমানে
যার পরিমাণ £75,000 অর্্থথের এই পরিমাণটি বাৎসরিকভাবে সরকার
কর্্ততৃক নির্্ধধারণ করে দেওয়া হয়। যৌ�ৌথ মালিকরা একটি পেমেন্ট পাবেন।

একজন আবাসিক লিজধারী হিসেবে
আপনি আপনার বাড়়ির সম্পূর্্ণ
বাজার মূল্্য এবং সেটির 10% অর্্থ
বাড়়ির ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন

একজন যো�োগ্্য স্বাধীন
জরিপকারীর মাধ্্যমে আপনার
বাড়ির মূল্্য নির্্ধধারণ করা হবে

আপনার বাড়়িটি কাউন্সিলের কাছে বিক্রি করার সময় আপনি সে
সময়কার সম্পূর্্ণ বাজার মূল্্য এবং 10% অর্্থ বাড়়ির ক্ষতিপূরণ
বাবদ পাবেন যদি আপনি স্থানান্তরিত হওয়ার সময়কালের
আগে আপনার বাড়়িতে 12 মাস বসবাস করে থাকেন।
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কাউন্সিলের মূল্্যনির্্ধধারণকারী আপনার জন্্য উপযুক্ত
হবে, এমন কো�োনো�ো এক সময়়ে বাড়িটি পরিদর্্শন করতে
যাবেন এবং আপনাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখা হবে।
মূল্্যনির্্ধধারণকারী অভ্্যন্তরীণ অবস্থা এবং নতু ন বাথরুম
ও রান্নাঘরের মত বাড়ির অন্তর্্ভভাগের যেকো�োনো�ো ধরনের
উন্নয়ন বিবেচনায় নেবেন। তারপর আপনি কাউন্সিলের পক্ষ
থেকে একটি লিখিত প্রস্তাব পাবেন। যদি নির্্ধধারণকৃত মূল্্যযের
বিষয়ে আপনি একমত না হতে পারেন তবে আরো�ো মতামতের
জন্্য আপনার নিয়ো�োগ দেওয়া স্বাধীন RICS মূল্্যনির্্ধধারণকারীর
জন্্য কাউন্সিল আপনাকে যুক্তিযুক্ত ব্্যয় বাবদ অর্্থ প্রদান
করবে। কাউন্সিলের উদ্দেশ্্য হলো�ো সম্ভব হলে চু ক্তির মাধ্্যমে
লিজহো�োল্ডারদের বাড়ি ক্রয় করা এবং সেজন্্য তা উভয়পক্ষের
জন্্য গ্রহণযো�োগ্্য সমাধান খুঁজে পেতে লিজহো�োল্ডারদের
সাথে কাজ করবে। তবে, যদি বাসিন্দারা প্রস্তাবের পক্ষে ভো�োট
দেয়, তাহলে চার্্চ স্ট্রিটের রিজেনারেশন নিশ্চিত করার জন্্য
কাউন্সিল বাধ্্যতামূলক ক্রয় ক্ষমতা ব্্যবহার করতে পারে।

আপনার বাড়়ির মূল্্য একজন যো�োগ্্য স্বাধীন জরিপকারীর মাধ্্যমে
নির্্ধধারণ করা হবে, যিনি বাড়ির স্থানীয় বাজার, আপনার বাড়়ির
অভ্্যন্তরীণ অবস্থা এবং সম্পন্ন করা সব ধরনের উন্নয়ন কাজ বিবেচনায়
নেবেন। নির্্ধধারিত মূল্্যযে রিজেনারেশনের কর্্মকাণ্ডের ফলে পড়া যে
কো�োনো�ো প্রভাবের পূর্্ববে বাড়ির মূল্্য যা ছিলো�ো তা দেখানো�ো হবে।

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব 

কাউন্সিল আপনার যুক্তিসঙ্গত
পরিমাণে আইনি ফি প্রদান করবে
কাউন্সিল আপনাকে আপনার বাড়ির বিক্রয় বাবদ আইনি ফি
সহ সেটির পরিবর্্ততে কেনা অন্্য আরেকটি বাড়ি বাবদ ফি ও
ব্্যয়ের জন্্য অর্্থ প্রদান করবে, তা নতু ন এস্টেটেই হো�োক বা অন্্য
কো�োথাও। এর মধ্্যযে থাকবে স্ট্যাম্প ডিউটি, ল্্যযান্ড ট্্যযাক্স।

কাউন্সিল যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে
স্থানান্তর বাবদ খরচ প্রদান করবে
স্থানান্তরের যুক্তিসঙ্গত ব্্যয়ের জন্্য সহায়তা হিসেবে আপনি
বাড়ি স্থানান্তর বাবদ অর্্থ পাবেন। বাড়ি স্থানান্তর বাবদ প্রদান
করা অর্্থথে নিচের বিষয়গুলো�ো অন্তর্্ভভুক্ত থাকবে:
• সরঞ্জামাদি খো�োলা এবং পুনরায় স্থাপন করা
• চিঠি পুনঃপ্রেরণ
• টেলিফো�োন, টিভি এবং ব্রডব্্যযান্ড সংযো�োগ পুনরায় লাগানো�ো
• অপসারণ ব্্যয়
• জিনিসপত্র গো�োছানো�ো / সেটি থেকে বের করার খরচ

আপনি আপনার পুনর্্ববাসনের
বিকল্পগুলো�োর বিষয়়ে স্বাধীন পরামর্্শ
পাবেন
আপনার জন্্য সবচেয়ে ভালো�ো বিকল্পের বিষয়়ে সিদ্ধান্ত নিতে
আপনাকে সাহায্্য করার জন্্য বিনামূল্্যযে স্বাধীন পরামর্্শ এবং
সহায়তার ব্্যবস্থা থাকবে। কাউন্সিল কিছু পরিস্থিতিতে লিজধারীদের
জন্্য স্বাধীন আর্্থথিক পরামর্্শশের অর্্থও পরিশো�োধ করতে করতে
পারে, যেমন নতু ন করে মর্্গগেজ নেওয়ার বিষয়়ে পরামর্্শ।

37

আবাসিক লিজধারীদের জন্্য

পুনর্্ববাসনের বিকল্পগুলো�ো
একজন আবাসিক লিজধারীর জন্্য বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে পুনর্্ববাসনের এক গুচ্ছ
বিকল্প রয়়েছে।

রি

জেনারেশনের অঞ্চলে বসবাস করতে চান, এমন লিজধারীদের জন্্য পাঁচটি বিকল্প এবং যারা সরে যেতে চান তাদের জন্্য
একটি বিকল্প আছে।

বিকল্প 3

বিকল্প 5

সরাসরি নতু ন বাড়়িগুলো�োর মধ্্যযে
একটি ক্রয় করুন

আবাসন নবায়ন এলাকায় সো�োশ্্যযাল
বা অন্তর্্বর্তীকালীন ভাড়়াটে হো�োন

আপনি চাইলে এবং সামর্্থ্্য থাকলে সরাসরি নতু ন বাড়়িগুলো�োর
একটি কিনতে পারেন। আপনার সামর্্থ্্য থাকলেও এভাবে
কেনার কো�োনো�ো বাধ্্যবাধকতা নেই। আপনি যদি তা করতে চান
তবে আপনি যেকো�োনো�ো আকারের বাড়ি কিনতে পারেন।

কিছু ক্ষেত্রে আপনি একজন সো�োশ্্যযাল বা অন্তর্্বর্তীকালীন ভাড়়াটে
হয়়ে স্থানীয় এলাকায় থেকে যেতে পারেন। এই বিকল্পটি বাড়়ির
মালিকানার বিকল্পগুলো�োর মধ্্যযে কো�োনটিই উপযুক্ত নয় বা আপনি
স্বাস্থথ্য সমস্্যযা থাকার কারণে ভাড়়াটে হয়ে থাকতে চান, শুধুমাত্র
এমন ধরনের বিশেষ পরিস্থিতিতেই পাওয়া যাবে। যদি তাতে সম্মতি
প্রদান করা হয়, আপনি সেগুলো�োর বাড়ির বাজার মূল্্যযের 100% এর
পরিবর্্ততে 75% পাবেন। সো�োশ্্যযাল বা অন্তর্্বর্তীকালীন ভাড়া নেওয়ার
সুযো�োগ দেওয়া হবে, উভয় ধরনের ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রেই ছাড়
দেওয়়া হবে, যদিও অন্তর্্বর্তীকালীন ধরনের ভাড়়া সো�োশ্্যযাল ধরনের
ভাড়়ার চেয়়ে বেশি এবং অন্তর্্বর্তীকালীন ভাড়়া নেওয়ার সুযো�োগ
শুধুমাত্র তারাই পাবেন যারা সেটা নেওয়ার সামর্্থ্্য রাখেন।

বিকল্প 1, 2 এবং 3-এ ক্রয়ের সময়
অস্থায়়ী আবাসন
কো�োনো�ো কো�োনো�ো সময় নতু ন বাড়়িগুলো�ো সরাসরি স্থানান্তরের জন্্য প্রস্তুত নাও
থাকতে পারে এবং আপনাকে কিছু সময়়ের জন্্য অস্থায়়ী আবাসনে উঠতে
হতে পারে। এক্ষেত্রে কাউন্সিল আপনাকে নিশ্চিত শর্্টহো�োল্ড টেন্্যযান্সির
যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব দেবে, যা প্রাইভেট রেন্ট খাতে প্রদান করা টেন্্যযান্সির মতই।

বিকল্প 1

বিকল্প 2

যৌ�ৌথ ইক্যুইটির ভিত্তিতে নতু ন
বাড়়িগুলো�োর একটি কিনুন

যৌ�ৌথ মালিকানার ভিত্তিতে নতু ন
বাড়়িগুলো�োর একটি কিনুন

নতু ন এই বাড়িগুলো�োর মূল্্য বাসিন্দা লিজধারীদের বর্্তমান বাড়়ির চেয়়ে
বেশি হবে। একজন আবাসিক লিজধারী হিসাবে শেয়়ার্্ড ইকুইটির মাধ্্যমে
একই সংখ্্যক বেডরুম সহ একটি নবনির্্মমিত বাড়়ি কেনার সুযো�োগ থাকবে।
এটি লিজধারীর আবাসন খরচ আগের মত রাখার সুযো�োগ করে দিবে:

ইকুইটি ঋণ বা যৌ�ৌথ ইকুইটির ভিত্তিতে ক্রয় করাটা যৌ�ৌথ মালিকানা হতে ভিন্ন,
কেননা তাতে আপনি আইনগতভাবে বৈধ পূর্্ণণাঙ্গ মালিক হওয়ার বদলে
বাড়ির শুধুমাত্র একটি অংশের মালিক হবেন এবং যে অংশটু কুর মালিকানা
নেই সেটির পরিমাণের আনুপাতিক ভিত্তিতে ভাড়া পরিশো�োধ করতে হবে।

বিকল্প 4

• কাউন্সিল থেকে সরাসরি নতু ন বাড়়িগুলো�োর একটি কেনার
সময় শেয়়ার্্ড ইক্্যযুইটি প্রদানের প্রস্তাব করা হবে।

আপনাকে মর্্গগেজ সহ বা ছাড়়াই নতু ন বাড়়ির কমপক্ষে 25% শেয়়ার
কিনতে এবং ভাড়়া বহন করতে সক্ষম হতে হবে, যা মালিকানাধীন
নয় এবং ছাড়়ের হারে সেই অনুপাতে চার্্জ করা হয়। বাড়ির সম্পূর্্ণ
সার্্ভভিস চার্্জ প্রদানের জন্্যও দায়িত্বও আপনারই থাকবে।

স্থানীয় এলাকায় অন্্য কো�োনো�ো
লিজহো�োল্ড বাড়ি কিনুন

আপনি আপনার নতু ন বাড়়িটিতে আপনার এখনকার বাড়িটি
বিক্রয় করে সেই অর্্থ সহ বাড়ির বিপরীতে দেওয়া ক্ষতিপূরণের
অর্্থ ব্্যয় করতে পারবেন। অর্্থথাৎ আপনার যদি এখন কো�োনো�ো
মর্্গগেজ থাকে তবে একই মূল্্যযের আরেকটি নতু ন বাড়ির জন্্য
করতে হবে অথবা তা নতু ন বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।

অস্থায়়ী আবাসনের ভাড়়া মর্্গগেজের অর্্থ পরিশো�োধ এবং সার্্ভভিস বাবদ
ব্্যয় সহ আপনার বর্্তমান আবাসন খরচের উপর নির্্ভ র করবে,
অর্্থথাৎ আবাসন খরচ বৃদ্ধি পাবে না (যদিও কাউন্সিল ট্্যযাক্স
এবং ইউটিলিটি ব্্যয় ভিন্ন হতে পারে)। অস্থায়়ী আবাসন
আকারে আপনার বর্্তমান বাড়়ির সমান হবে।

চার্্চ স্ট্রিট এলাকা থেকে অন্্যত্র
স্থানান্তরে সাহায্্য এবং সহায়তা নিন
আবাসিক লিজহো�োল্ডারদের মধ্্যযে যারা ওয়েস্টমিনস্টারের অন্্য কো�োনো�ো
অংশে বা অন্্য কো�োথাও চলে যেতে চান, তাদের জন্্য প্রয়ো�োজন অনুসারে
বাস্তবসম্মত সাহায্্য ও সহায়তার ব্্যবস্থা থাকবে। এটি একটি বাড়ি
খুঁজে পাওয়া বা কেনার সম্পূর্্ণ প্রক্রিয়়া সহ সাহায্্য অন্তর্্ভভুক্ত থাকতে
পারে। কাউন্সিল আপনাকে তাদের নিজস্ব খালি হাউজিং স্টক থেকে
ওয়়েস্টমিনস্টারে একটি বাড়ি বিক্রি করতে সক্ষম হতে পারে।

উপলভ্্য থাকলে আপনি স্থানীয় এলাকায় অর্্থথাৎ যা কিনা
রিজেনারেশন কর্্মসূচীর আওতায় নেই, সেখানে আপনার বর্্তমান
বাড়়ির সমান মূল্্যযের অন্্য একটি বাড়ি কিনতে চাইতে পারেন।
সম্ভব হলে আপনাকে তা খুঁজে পেতে সাহায্্য করতে কাউন্সিলের পক্ষ
থেকে সহায়তা করা হবে। যথো�োপযুক্ত ক্ষেত্রে কাউন্সিল তার নিজের খালি
হাউজিং স্টক থেকে আপনার কাছে কো�োনো�ো বাড়ি বিক্রি করতে পারে।
ব্্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে আমরা রিজেনারেশনের এলাকার বাইরের বাড়ির
ক্ষেত্রে ইক্্যযুইটি ঋণের বিকল্পগুলো�ো নিয়়ে আলো�োচনা করতে পারি।

কাউন্সিল লিজধারীর অংশ নতু ন বাড়ির বাজার মূল্্য থেকে যতটা কমবেশি হবে তা পূরণ করে দেবে। কাউন্সিলের অংশ পুনরায় পরিশো�োধ করতে
হবে না, শুধুমাত্র বাড়ি বিক্রয় হয়়ে গেলেই এটি পরিশো�োধ করতে হবে।
আপনি বাড়ি বিক্রয় করলে বাড়ি ক্রয় করার সময়ের শতাংশ
হার অনুসারে বাড়ির দামের সব ধরনের উঠা-নামা আপনার
এবং কাউন্সিলের অংশ মিলে বহন করা হবে।

লিজহো�োল্ডারদের জন্্য সহায়তা
উপলব্ধ বিকল্পগুলো�ো সম্পর্্ককে আমাদের সাথে আরো�ো কথা
বলতে চাইলে আপনি আমাদের লিজহো�োল্ড সহায়তা দলের
সাথে 1-1 অ্্যযাপয়়েন্টমেন্ট নিতে পারেন। অনুগ্রহ করে
churchstreet@ westminster.gov.uk এ আমাদের সাথে
যো�োগাযো�োগ করুন বা 020 7641 2968 নম্বরে কল করুন
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বিকল্প 6

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব

চার্্চ স্ট্রিট ল্্যযান্ডলর্্ডডের প্রস্তাব 

আরও তথ্্য পাবেন লিজহো�োল্ডার: আপনার বেছে
নেওয়ার বিকল্প বিষয়ক সারাংশ লিফলেট।

দেখার জন্্য কিউআর কো�োডটি
স্ক্যান করুন বা চার্্চ স্ট্রিট
রিজেনারেশন বেজ থেকে
একটি কপি নিয়ে নিন।
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28শে নভেম্বর সো�োমবার থেকে 19শে
ডিসেম্বর 2022 সো�োমবার বিকেল 5টা
পর্্যন্ত বাসিন্দাদের ভো�োট গ্রহণ চলবে

ভো�োটগ্রহণ

ভো�োট দেওয়়ার বিভিন্ন উপায়

ওয়়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিল ব্্যতীত
স্বাধীনভাবে সিভিকা ইলেকশন সার্্ভভিসেস
ভো�োট গ্রহণ পরিচালনা করবে।

স্বা

ধীন সংস্থা হিসেবে সিভিকা ইলেকশন সার্্ভভিসেসকে নিযুক্ত
করা হয়়েছে যাতে নিরাপদে, স্বাধীনভাবে এবং গ্রেটার লন্ডন

অথো�োরিটির নির্্দদে শনা অনুসারে ভো�োট গ্রহণ পরিচালিত হয়।
সিভিকা ইলেকশন সার্্ভভিসেস বাসিন্দাদেরকে ব্্যযালট পেপারগুলো�ো ডাক
যো�োগে পাঠাবে, ভো�োট গ্রহণ করবে এবং গণনা করবে, সেগুলো�ো বৈধভাবে
প্রদান করা হয়েছে কি না তা যাচাই করবে আর ফলাফল প্রদান করবে।
আপনার ব্্যযালট পেপারটি 25শে নভেম্বর 2022-এ প্রথম শ্রেণির ডাকে

ডাকযো�োগে

অনলাইন

একটি প্রি-পেইড খামে করে আপনার ব্্যযালট পেপার ফেরত দিন।

আপনার ব্্যযালট পেপারটি দিয়ে একটি অনন্্য কো�োড ব্্যবহার করে
www.cesvotes.com/churchstreet -এ গিয়ে অনলাইনে ভো�োট দিন

টেলিফো�োন

ব্্যযালট বাক্স

ব্্যযালট পেপারে থাকা ফ্রি ফো�োন নম্বরে ফো�োন দিয়ে একটি
অনন্্য কো�োড ব্্যবহার করে টেলিফো�োনে ভো�োট দিন।

চার্্চ স্ট্রিট লাইব্রেরিতে রাখা ব্্যযালট বাক্সে আপনার ব্্যযালট পেপারটি ফেলুন।

পাঠানো�ো হবে এবং 19শে ডিসেম্বর 2022 সো�োমবার বিকেল 5 টা পর্্যন্ত
ভো�োট দেওয়়ার জন্্য আপনার কাছে তিন সপ্তাহ সময় থাকবে।

ব্্যযালট পেপারে আপনাকে নিচের
প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হবে যেখানে
আপনি হ্্য যাাঁ বা না ভো�োট দিতে পারেন:
আপনি কি A, B এবং C চার্্চ
স্ট্রিট সাইটের রিজেনারেশনের
প্রস্তাব সমর্্থন করেন?

কারা কারা ভো�োট দিতে পারবেন?
ব্্যযালটটি অবশ্্যই চার্্চ স্ট্রিটের A, B এবং C সাইটে বসবাস করছেন, এমন
বাসিন্দাদের মধ্্যযে 16+ বয়সী সমস্ত বাসিন্দাদের জন্্য উন্মুক্ত রাখতে হবে
যারা কিনা নিম্নলিখিত এক বা একাধিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারবেন:

ব্্যযালট সংক্রান্ত যেকো�োনো�ো বিষয়়ে আরো�ো পরামর্্শ এবং নির্্দদে শনার
জন্্য যো�োগাযো�োগের বিশদ বিবরণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়়া হয়়েছে।
আপনি যদি আপনার ব্্যযালট পেপার হারিয়়ে ফেলেন/নষ্ট করে
ফেলেন এবং নতু ন আরেকটির প্রয়োজন হয় অথবা আপনি যদি
ভো�োট দেওয়়ার বিষয়়ে আরও তথ্্য চান, তাহলে আপনি সিভিকা
ইলেকশন সার্্ভভিসেসকে 020 8889 9203 নম্বরে কল করতে পারেন
অথবা support© cesvotes.com এ ইমেইল করতে
পারেন। কল করার সময় অনুগ্রহ করে অবশ্্যই আপনার
একজন চার্্চ স্ট্রিটের বাসিন্দা হওয়ার কথা বলবেন।

• পৃথক এবং যৌ�ৌথ উভয় ধরনের বাসিন্দাদের মধ্্যযে কাউন্সিলের
ভাড়়াটে হিসাবে যাদের নাম 11ই নভেম্বর 2022 তারিখে
বা তার আগে থেকে ভাড়়া প্রদানের চু ক্তিতে রয়়েছে।
• আবাসিক লিজধারীদের মধ্্যযে যারা 11ই নভেম্বর 2022-এর আগে 12
মাস বা তার বেশি সময় ধরে সাইট A, B এবং C-তে মূল বাড়ি হিসাবে
তাদের বাড়িতে বসবাস করছেন এবং লিজে তাদের নাম দেওয়়া রয়়েছে।
• সাইট A, B এবং C-এর স্থায়়ী বাসিন্দা এবং যিনি 11ই নভেম্বর
2022 এর আগে 12 মাস বা তারচেয়ে বেশি সময় ধরে কাউন্সিলের
আবাসন রেজিস্টারে নাম রয়েছে, এমন যেকো�োনো�ো বাসিন্দা।
গ্রেটার লন্ডন অথো�োরিটি এবং লন্ডনের মেয়র কারা ভো�োট দেওয়়ার
জন্্য যো�োগ্্য সে বিষয়ে নির্্দদে শনা নির্্ধধারণ করে দিয়েছেন। এই
ল্্যযান্ডলর্্ডডের অফারটি 11ই নভেম্বর 2022-তে প্রকাশিত হয়়েছিল।

ফলাফল
ন্্যযূনতম ভো�োটের কো�োনো�ো শর্্ত নেই, শুধু সংখ্্যযাগরিষ্ঠ ভো�োট দিয়ে
সো�োজাভাবে ব্্যযালটের ফলাফল নির্্ধধারিত হয়ে যাবে।
ভো�োট প্রদানের এক সপ্তাহ পরে সিভিকা ইলেকশন সার্্ভভিসেস-এর পক্ষ
থেকে চিঠির মাধ্্যমে আপনাকে ফলাফল জানানো�ো হবে। এছাড়়াও
ফলাফল পাওয়়া যাবে এই ঠিকানায়: churchstreet.org.

বিষয়ে একটি ভিডিও দেখুন।

ভো�োটগ্রহণের পরে কী হবে
যদি অধিকাংশ বাসিন্দাই ভো�োটে ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট দেয় তাহলে
শুধু রিজেনারেশন পরবর্তী পর্্যযায়ে অগ্রসর হবে। অতএব,
আপনার ভো�োট দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্্ণ ।
যদি ‘হ্্য যাাঁ’ ভো�োট জিতে যায় তাহলে আমরা তিনটি সাইটের
রিজেনারেশন অব্্যযাহত রাখবো�ো। সাইট A থেকে বাসিন্দাদের
অস্থায়়ী বাসস্থানে স্থানান্তর করা অব্্যযাহত থাকবে।
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কিভাবে নিজের ভো�োটটি দিতে হবে সে
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চার্্চ স্ট্রিট রিজেনারেশন প্্ররোগ্রামের সাথে সম্পর্্ককিত যে
কো�োনো�ো বিষয়়ে আরও পরামর্্শ এবং নির্্দদে শনার জন্্য
আমাদের সাথে যো�োগাযো�োগ করুন 020 7641 2968 নম্বরে
বা churchstreet@westminster.gov.uk ঠিকানায়।
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বর্্তমান সাইট

টাইমলাইন

টাইমলাইনে বাসিন্দাদের ভো�োটের ফলাফলের পর চার্্চ স্ট্রিট সাইট A,
B এবং C-তে কাজের নির্্দদে শক তারিখগুলো�ো দেখানো�ো হয়েছে।

নিচের মানচিত্রটিতে চার্্চ স্ট্রিটের A, B ও C সাইটের মধ্্যযে থাকা আবাসিক ব্লকগুলো�ো
প্রদর্্শশিত হয়েছে। কেনেট হাউস প্রস্তাবের অংশ হিসাবে ভেঙে ফেলা বাদ রাখা হবে
SA
LI

2021

A, B এবং C সাইটগুলো�োর জন্্য
হাইব্রিড পরিকল্পনার আবেদন
জমা দেওয়়া হয়়েছিল

ET

10

16

উইন্টার
2022

4

লাইে�ির

14

8

17

সাইট C
6

বাসিন্দাদের ভো�োটগ্রহণ

9

18

সামার
2024

H
RC
U
CH

2026

ET
RE
T
S

সাইট B

12

ET
RE
ST

3

সাইট A-এর কাজ শুরু হবে

13

LD

পরিকল্পনার জন্্য
আবেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ST
RE

15

O
NF
PE

স্পপ্ররিং
2023

SB
UR
Y

1
11
2

সাইট A

সাইট B এবং C নিয়ে বিশদ পরামর্্শ

2027

5

ED

সাইট A-এর কাজ সম্পন্ন হবে
সাইট B-এর কাজ শুরু হবে

7

E
AR
GW
AD
RO

2031
2035

সাইট B-এর কাজ সম্পন্ন হবে এবং
সাইট C-এর কাজ শুরু করা হবে

সাইট C-এর কাজ সম্পন্ন হবে
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1  ব্ল্যাকওয়়াটার হাউস

6  কেনেট হাউস

11 পুল হাউস

16 আইসিস হাউস

2  ক্রে হাউস

7  ল্্যযাম্্ববোর্্ন হাউস

12  রেভেনসবৌ�ৌর্্ন হাউস

17  মো�োল হাউস

3  ড্্যযারেন্ট হাউস

8  লি হাউস

13 ওয়়ান্ডল হাউস

18 উইন্ডরাশ হাউস

4

ইডেন হাউস

9  মেডওয়়ে হাউস

14  কো�োলন হাউস

5

ইংগ্রেবো�োর্্ন হাউস

10 রডিং হাউস

15  ডেরি হাউস
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যো�োগাযো�োগের

ঠিকানা

Regeneration Base, 99 Church Street, London, NW8 8EY
সময়সূচী: সো�োমবার থেকে শুক্রবার, সকাল 9টা - বিকাল 5টা
ফো�োন: 020 7641 2968
ইমেইল: churchstreet@westminster.gov.uk
এছাড়়াও আপনি চার্্চ স্ট্রিট ওয়়েবসাইট থেকে সাম্প্রতিক খবরগুলো�োর খো�োঁঁজ রাখতে পারেন: churchstreet.org
ফেসবুকে আমাদের অনুসরণ করুন: facebook.com/mychurchstreet
আপনার প্রয়ো�োজন রয়েছে কী...
?অনুবাদ? tradução? traduction? ¿ ؟ةمجرتالtraducción? tłumaczenie? itumọ?
turjumaad? asekyerε? 翻译？ বড় অক্ষরে ছাপানো�ো?
কো�োনো�ো ধরনের ডিজেবিলিটির কারণে অথবা ইংরেজি আপনার প্রথম ভাষা না হওয়়ার কারণে যদি আপনার এই ডকুমেন্টটি
পড়তে অসুবিধা হয়, আমরা আপনাকে সাহায্্য করতে পারি। অনুগ্রহ করে আমাদেরকে 020 7641 2968 নম্বরে কল করুন।
আপনার জন্্য রিজেনারেশনের তাৎপর্্য কী, সে সম্পর্্ককে স্বাধীন পরামর্্শশের জন্্য আপনি ফ্রি ফো�োনে 0800 137 066 নম্বরে বা
info@ppcr.org.uk-এ ইমেইল করে আপনার ইন্ডেপেন্ডেন্ট রেসিডেন্ট অ্্যযাডভাইজার PPCR-এর সাথে কথা বলতে পারেন

