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হ�াঁ

 আেরা উ�ত চাচ�

ি�েটর জন�

েভাট িদন



ওয়়েস্টমিনস্টটার মিটি কটাউমসিল চটাচ্চ  ম্রিট এলটাকটার 

বটামিন্টায়ের জীবনযটাত্টার িটান পমরবর্্চ ন করয়র্ 

প্রমর্শ্রুমর্বদ্ধ। পনুর্্চঠয়ন স্টানী়ে কমিউমনটির স্টাস্থ্য ও 

কলথ্যটায়ের জনথ্য উচ্চিটায়নর নরু্ন বটাম়ি, আয়রটা িজীব 

এবং আয়রটা পথচটারীবটান্ধব স্টান তর্মর করটা হয়ব এবং 

কমিউমনটিয়র্ নরু্ন িব পমরয়েবটা চটাল ুকরটা হয়ব।

এই িুকর্ল্ট 
সম্পর্ক্চ
চটাচ্চ  ম্রিয়টর বটামিন্টায়ের বথ্যটালয়ট আপনটার ভো�টাট থটাকটা়ে আিরটা 
আপনটায়ক এই বুকয়লটটি পটাঠিয়়েমি। িটাইট A, B ও C-এর 
পুনর্্চঠয়নর প্রস্টাবগুয়লটায়র্ আিরটা মক�টায়ব এয়র্টায়বটা, ভোিটি 
আপনটার ভো�টায়টর উপরই মন�্চ র করয়ব।

বর্্চ িটান এবং স্টানী়ে বটামিন্টায়ের জনথ্য আধমুনক, উচ্চিটায়নর িটাশ্র়েী বটাম়ি মনি্চটাে, চটাচ্চ  ম্রিট 
িটায়ক্চ য়টর উন্ন়েন, এবং কমিউমনটিয়র্ বটা়িমর্ িযু়যটার্-িমুবধটার বথ্যবস্টা করটার িটাধথ্যয়ি চটাচ্চ  
ম্রিটয়ক আয়রটা উন্নর্ কয়র র্য়়ি ভোর্টালটার িযু়যটার্ আিটায়ের হটায়র্ রয়়েয়ি।

এই নমথয়র্ থটাকটা মনধ্চটামরর্ পমরকল্পনটাগুয়লটার িিথ্চয়ন “হ্য থ্যটা” ভো�টাট মেয়ল আিরটা আপনটার ও 
চটাচ্চ  ম্রিয়টর কমিউমনটির জনথ্য পমরবর্্চ ন আনয়র্ পটারয়বটা।

বথ্যটালটটি শুধিুটাত্ চটাচ্চ  ম্রিয়টর িটাইট A, B ও C-এর পনুর্্চঠয়নর জনথ্য প্রয়যটাজথ্য হয়ব। নরু্ন 
বটাম়িগুয়লটার মবেয়়ে লথ্যটান্ডলয়্ড্চ র অফটায়র থটাকটা প্রস্টাবগুয়লটা ভোকয়নট হটাউয়জর ভোষেয়ত্ প্রয়যটাজথ্য 
হয়ব নটা এবং এটি পষৃ্টা 20-এ বথ্যটাখ্থ্যটা করটা হয়়েয়ি।

এই বথ্যটালয়টর ফলটাফল চটাচ্চ  ম্রিট এলটাকটার অনথ্যটানথ্য পনুর্্চঠনিলূক প্রকল্পগুয়লটায়ক প্র�টামবর্ 
করয়ব নটা।

থের্ক আপনার জন্য 
ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র অফার

এটি ওর়্েস্টস্টিনস্টার স্টসটি 
কাউস্টসির্ল্র পক্ষ 

পয়রর পষৃ্টাগুয়লটায়র্ আপনটায়ক মিদ্ধটান্ত মনয়র্ িটাহটাযথ্য 
করয়ব এিন প্রয়়েটাজনী়ে িিস্ র্থথ্য পটায়বন। আিরটা 
চটাচ্চ  ম্রিট কমিউমনটির িটায়থ কথটা বয়লমি যটায়র্ 
আিরটা বঝুয়র্ পটামর ভোয, আপনটায়ের কটায়ি কী কী 
গুরুত্বপেূ্চ। প্রস্টায়বর এই ্ডকুয়িন্টটিয়র্ আপনটায়ের 
িপুমরকমল্পর্, শমতি-িটাশ্র়েী এবং উচ্চিটায়নর এলটাকটার 
আকটাঙ্কটা এবং অগ্টামধকটারগুয়লটা পরূয়ের জনথ্য 
আিটায়ের প্রমর্শ্রুমর্গুয়লটা মবস্টামরর্�টায়ব বলটা 
আয়ি। এয়র্ িমূ্ে্চ নরু্ন বটাম়ির ভোষেয়ত্ আপনটায়ের 
অমধকটারগুয়লটা এবং একজন মনরটাপে বটামিন্টা 
মহয়িয়ব প্রটাপথ্য অনথ্যটানথ্য অমধকটারগুয়লটার পটাশটাপটামশ 
মলজগ্হেকটারী এবং অস্টা়েী�টায়ব বিবটািকটারী 
বটামিন্টায়ের জনথ্য নথ্যটাযথ্য চুমতির কথটা বলটা আয়ি। 
আপমন বথ্যটালয়ট ‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট মেয়ল উন্মুতি এবং 
স্চ্ছ পরটািশ্চ এবং অংশগ্হে অবথ্যটাহর্ রটাখ্টার 
জনথ্য কটাউমসিয়লর ভোয প্রমর্শ্রুমর্ রয়়েয়ি, ভোিটিও 
িমুনমে্চষ্ট�টায়ব বলটা আয়ি। পমরয়শয়ে এয়র্ ভো�টাট েটায়নর 

প্রমরি়েটা, কটারটা উপযুতি হয়বন এবং আপমন মক�টায়ব 
ভো�টাট ভোেয়বন ভোি িম্য়ক্চ  মবস্টামরর্ বলটা আয়ি

আিরটা বঝুয়র্ পটারমি ভোয, এটি আপনটার এবং 
আপনটার পমরবটায়রর জনথ্য একটি গুরুত্বপূে্চ মিদ্ধটান্ত। 
আপমন অফটারটি িম্েূ্চরূয়প এবং স্পষ্ট�টায়ব 
বঝুয়র্ ভোপয়রয়িন মকনটা, আিরটা র্টা মনমচির্ করয়র্ 
চটাই। আপনটার ভোকটায়নটা প্রশ্ন থটাকয়ল আিটায়ের 
িয়গে মরয়জনটায়রশন ভোবজ-এ এয়ি ভোেখ্টা করুন; 
অথবটা আপমন চটাইয়ল আিটায়ের িয়গে ভোফটায়ন 
বটা ইয়িইয়লও ভোযটার্টায়যটার্ করয়র্ পটারয়বন।

আপনটারটা মরয়জনটায়রশন অবথ্যটাহর্ রটাখ্য়র্ 
চটাইয়ল বথ্যটালয়ট ‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট মেন। আপমন আপনটার 
বথ্যটালট ভোপপটারগুয়লটা আলটােটা�টায়ব ভোপয়়ে যটায়বন। 
এগুমল শুরিবটার 25ভোশ নয়�ম্বর 2022 র্টামরয়খ্ 
প্রথি ভোশ্রেীর ভোপটায়স্টর িটাধথ্যয়ি পটাঠটায়নটা হয়ব 
এবং আপমন 19থে স্ট্ডর্সম্বর 2022 ভোিটািবটার 
মবয়কল 5টটা পয্চন্ত ভো�টাট মেয়র্ পটারয়বন।

সাইট A, B ও C-এর ভস্টিষ্্যর্ের 
জন্য থভাট থেও়োর সুর্�াগ 
আর্ে

আপনার কার্ে এখন চাচ্চ  স্ট্রিট 

সাহা�্যার্ে্চ এখার্ন রর়্েস্টে
আিরটা বঝুয়র্ পটারমি ভোয, এটি একটি ব়ি মিদ্ধটান্ত। আপনটার ভোকটায়নটা প্রশ্ন থটাকয়ল 
ভোি মবেয়়ে আপনটায়ক িহটা়ের্টা করয়র্ আিটায়ের টিি এখ্টায়ন রয়়েয়ি।

আপমন আিটায়ের িটায়থ ভোযটার্টায়যটার্ করয়র্ পটায়রন এই ঠিকটানটা়ে

             churchstreet@westminster.gov.uk          020 7641 2968

99 চাচ্চ  স্ট্রির্ট আিার্ের স্টরর্জনার্রেন থিজ-এ চয়ল আিনু

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  32 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



পৃষ্া 40
থভাটগ্রহণ

সূস্টচপত্র
পৃষ্া 6

জল্িা়ে ুসম্পস্টক্চ ে পের্ক্ষপ, 
পনুগ্চঠন আর ভাড়ার্ট স্টিষ়্েক 
ক্যাস্টির্নট সেস্য Clir Matt  
Noble-এর পক্ষ হর্ে স্াগে িক্তি্য

পৃষ্া 8
আপনার অগ্রাস্টিকারগুর্ল্া

পৃষ্া 9
থভাট প্রোর্নর প�্চা়েগুর্ল্া

পৃষ্া 12
নেুন িহল্া

পৃষ্া 16
চাচ্চ  স্ট্রিট ল্াইর্রেস্টর

পৃষ্া 36
আিাস্টসক স্টল্জগ্রহণকারীর্ের 
জন্য প্রস্াি

পৃষ্া 34
আিরা থ�ভার্ি আপনার 
িাস্টড় িেল্ার্ে সহা়েো থেি

পৃষ্া 44
থ�াগার্�ার্গর ঠিকানা

পৃষ্া 42
টাইিল্াইন

পৃষ্া 21
আপনার নেুন িাস্টড়

পৃষ্া 32
ভাড়ার্টর্ের জন্য 
অফার স্টনরাপে করুন

পৃষ্া 20
থকর্নট হাউস

পৃষ্া 22
আপনার নেুন িাস্টড়: আিুস্টনক 
িানেণ্ড �া সিার জন্য উপ�ুক্ত

পৃষ্া 11
আিরা থ� কারর্ণ থভাট 
প্রোর্নর ি্যিস্া কর্রস্টে

পৃষ্া 35
অস্া়েী িাসস্ান 
ভাড়ার্টর্ের জন্য প্রস্াি

পৃষ্া 38
আিাস্টসক স্টল্জগ্রহণকারীর্ের 
জন্য িাস্টড় িেল্ার্নার স্টিকল্প

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  54 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



মপ্র়ে বটামিন্টার্ে
আমি র্য়ব্চর িয়গে লথ্যটান্ডলয়্ড্চ র এই অফটারটি িম্য়ক্চ  
জটানটায়র্ চটাই।আপমন বটামিন্টায়ের আিন্ন মনব্চটাচয়ন 
‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট মেয়ল ওয়়েস্টমিমনস্টটার মিটি কটাউমসিল 
র্টা প্রেটায়ন আপনটার কটায়ি প্রমর্শ্রুমর্বদ্ধ থটাকয়ব।

নরু্ন ভোলবটার প্রশটািন স্টানী়ে কমিউমনটিয়ক র্টায়ের 
এলটাকটার �মবেথ্যর্ িম্য়ক্চ  মিদ্ধটান্তগ্হয়ে আয়রটা 
িযু়যটার্ কয়র মেয়র্ এবং আিটায়ের শহয়র থটাকটা 
আপনটার এবং আয়রটা অয়নয়কর পমরবটায়রর জনথ্য 
একটান্ত প্রয়়েটাজয়ন আয়রটা ভোবমশ কয়র র্হৃ মনি্চটায়ে 
আপনটার িয়গে কটাজ করয়র্ প্রমর্শ্রুমর্বদ্ধ। 

‘আয়রটা নথ্যটাযথ্য ওয়়েস্টমিনস্টটার’ র্য়়ি ভোর্টালটার 
কটায়জ প্রকৃর্�টায়বই িটাশ্র়েী এিন আয়রটা আবটািন 
মনি্চটায়ের িধথ্য মেয়়ে আিরটা িবমকিু ম�ন্ন�টায়ব 

করয়র্ চটাই। আিটায়ের আবটািন অগ্টামধকটারগুয়লটার 
িলূ লষেথ্য হয়লটা অমর্মরতি িটানযু়ের চটাপ িটািলটায়র্ 
পটায়র এবং পমরয়বশ ও আিটায়ের আবটািন 
স্টয়কর শমতিেষের্টা উন্ন়েন কয়র, এিন আধমুনক, 
উয়দেয়শথ্যর িয়গে িটানটানিই র্হৃ মনি্চটাে। শুধিুটাত্ এই 
মবমনয়়েটার্ করটার িটাধথ্যয়িই আিরটা ভোিই ধরয়নর 
রূপটান্তরকটারী পমরবর্্চ ন ভোেখ্য়র্ পটারয়বটা যটা মক নটা 
পমরবটারগুয়লটার উপকটায়র আিয়ব এবং চটাচ্চ  ম্রিটয়ক 
বিবটায়ির জনথ্য আয়রটা উপয়যটার্ী কয়র রু্লয়ব।

িটাইট A, B ও C-এর জনথ্য আিটায়ের মরয়জনটায়রশয়নর 
প্রস্টাবগুয়লটা শুধইু ভোয নরু্ন বটাম়ির মনি্চটাে মনমচির্ 
করয়ব র্টাই ন়ে, পটাশটাপটামশ র্টা নরু্ন নরু্ন 
জনকলথ্যটায়ে মবমনয়়েটার্, চটাচ্চ  ম্রিয়টর জনথ্য আয়রটা 

ন্যা�্যের ওর়্েস্টস্টিনস্টার্রর 
জন্য থকৌেল্গুর্ল্া
westminster.gov.uk/fairer-westminster 
ঠিকটানটা়ে উপল�থ্য থটাকটা নথ্যটাযথ্যর্র ওয়়েস্টমিনস্টটায়রর 
জনথ্য আিটায়ের ভোকৌশলগুয়লটা ভোেখ্য়র্ �ুলয়বন নটা

স্াগেি
আিরটা আিটায়ের বটামিন্টায়ের জনথ্য প্রকৃর্ই িটাশ্র়েী 
আবটািন মনি্চটাে এবং কমিউমনটির প্রয়়েটাজয়ন আয়রটা 
�টায়লটা বটাম়ি আর জনিুমবধটা িৃজয়ন প্রমর্শ্রুমর্বদ্ধ।

Cllr Matt Noble,  
(ি্যাট থনার্িল্), চটাচ্চ  
ম্রিট ও়েটা্ড্চ  এবং 
ভোকমবয়নট ভোিম্বটার, 
Climate Action, 
Regeneration and 
Renters

�টায়লটা িটায়ক্চ ট, আয়রটা পমরচ্ছন্ন আর মনরটাপে 
ি়িক এবং কমিউমনটির ভোিলটায়িশটার জনথ্য িবজু 
প্রটাগেেও মনমচির্ করয়ব। উচ্চিটায়নর পমরয়েবটাগুয়লটা 
আপনটায়ের ভোেটারয়র্টা়িটায়র্ই পটাও়েটা উমচর্।

আিরটা জটামন ভোয, অয়নক কটাজ করয়র্ হয়ব র্য়ব 
আিরটা আিটায়ের মিদ্ধটান্তগুয়লটা স্চ্ছ�টায়ব গ্হে করটা 
ও িব মকিুর উপর বটামিন্টায়ের অমধকটার মনমচির্ 
করটার জনথ্য আপনটায়ের কথটা শুনয়র্ প্রমর্শ্রুমর্বদ্ধ।

আমি আনয়ন্র িয়গে আপনটায়ক জটানটায়র্ চটাই ভোয, 
আিটায়ের প্রশটািন ইয়র্টািয়ধথ্যই বটামিন্টায়েরয়ক 
প্রেটান করটা আিটায়ের প্রমর্শ্রুমর্গুয়লটা এবং 
আিটায়ের অম�লটােী আবটািন নীমর্িটালটার িধথ্য মেয়়ে 
ইয়র্টািয়ধথ্যই বটাস্ব অয়থ্চই পমরবর্্চ ন আনয়র্ শুরু 

কয়রয়ি। আপনটায়ের পরটািশ্চ িয়র্ আিরটা আয়রটা ব়ি 
পমরিয়রর পটাবমলক লটাইয়রেমরর পমরকল্পনটা মনয়়ে 
কটাজ করমি, যটা মকনটা চটাচ্চ  ম্রিয়টর ভোলটাকজয়নর 
িয়ধথ্য ভোিলবন্ধন তর্মর করটার তবমশয়ষ্টথ্যর িয়গে িগেমর্ 
ভোরয়খ্ র্য়়ি ভোর্টালটা একটি গুরুত্বপেূ্চ র্েিমুবধটার 
স্টান। স্টানী়ে পমরিয়র আিরটা একইিয়গে এই 
বিয়রর ভোি ভোথয়ক অনথ্যটানথ্য আবটািন মনি্চটােকটায়জও 
িটানিম্মর্ ও িটাশ্র়েী আবটািয়নর িংখ্থ্যটা বমৃদ্ধ করটার 
িটাধথ্যয়ি দ্রুর্ পেয়ষেপ গ্হে কয়র চয়লমি।

বটামিন্টায়ের আিন্ন বথ্যটালয়ট আপমন ‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট মেয়ল 
আিরটা আপনটায়ক অগ্টামধকটার র্টামলকটা়ে রটায়খ্ এিন 
অমধকর্র �টায়লটা আবটািয়নর িযু়যটার্ মনমচির্ করটার 
পটাশটাপটামশ আিটায়ের প্রমর্শ্রুমর্গুয়লটা পরূে করটা 

অবথ্যটাহর্ রটাখ্য়র্ পটারয়বটা। প্রয়র্থ্যকটি বটাম়িই মনি্চটাে 
করটা হয়ব উন্নর্ ভোস্পি স্টথ্যটান্ডটা্ড্চ  অনযুটা়েী ভোযখ্টায়ন 
ভোস্টটায়রজ ও আমগেনটার জনথ্য পয্চটাপ্ত স্টান থটাকয়ব।

এটিই আপনটার জনথ্য মনয়জর কথটাগুয়লটা বলটার 
িযু়যটার্ আর আপমন আিটায়ের প্রস্টায়ব রটামজ হয়ল 
নথ্যটাযথ্যর্র ওয়়েস্টমিনস্টটার আর আয়রটা �টায়লটা চটাচ্চ  
ম্রিয়টর মেয়ক র্টা হয়ব আয়রক ধটাপ অগ্র্মর্।

আপনার থভাট থকন িূল্্যিান 
ো জানর্ে আিার্ের 
স্টভস্ট্ডওটি থেখুন

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  76 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



িাস্টড়

 ✓ আয়রটা �টায়লটা িটায়নর, ভোবমশ জটা়ের্টািহ আধমুনক বটাম়ি।

 ✓ বথ্যটালকমন িহ আয়রটা বথ্যমতির্র্ স্টান ও জনপমরির।

 ✓ ম্ডয়জবল ভোলটাকয়ের জনথ্য মলফট এবং অম�র্িনয়যটার্থ্য 
র্হৃ।

 ✓ মবম�ন্ন ধরয়নর চটামহেটার িয়গে িটানটানিই র্হৃ।

 ✓ বটামিন্টা ও মলজধটারী উ�য়়ের জনথ্যই স্টায়নর আয়রটা 
উন্নর্ আেশ্চিটান।

 ✓ র্টাপমনয়রটাধক ও িহয়জ বটা়ুেচলটাচয়লর উপয়যটার্ী র্হৃ।

 ✓ বর্্চ িটান �বন ও রটাস্টাগুয়লটায়র্ যয়থষ্ট পমরিটায়ে মেয়নর 
আয়লটা প্রটামপ্ত।

 ✓ মনয়জর মহটিং মনয়জই মন়েন্ত্রে করয়র্ পটারটার িযু়যটার্।

 ✓ ভোস্টটায়রজ গুরুত্বপেূ্চ একটি মবে়ে।.

থোকান ও িার্ক্চ ট

 ✓ অয়নক রকয়ির পেথ্য মনয়়ে আয়রটা উন্নর্ ও আয়রটা 

পমরচ্ছন্ন িটায়ক্চ ট।

 ✓ বথ্যবিটা়েীয়ের জনথ্য িটায়ক্চ য়ট আয়রটা ভোবমশ িযু়যটার্-িমুবধটা।

স্াস্্য এিং কল্্যাণ

 ✓ লটাইয়রেমর চটাচ্চ  ম্রিয়টই রটাখ্টা উমচর্। 

 ✓ আয়রটা ভোবমশ ও �টায়লটা িটায়নর িবজু প্রটাগেে। 

 ✓ ভোখ্লটাধুলটা ও মবশ্রটাি গ্হয়ের িযু়যটার্।

চল্াচল্

 ✓ পথচটারী ও িটাইয়কল আয়রটাহীয়ের জনথ্য অগ্টামধকটার 
ভিভতিক রটাস্টা।

 ✓ হ্য টাটটাচলটা করয়র্ িিিথ্যটা হ়ে, এিন িটানেুয়ের জনথ্য 
অম�র্িথ্যর্টািহ পটামক্চ ং-এর স্টান।

 ✓ ভোটকিই পমরবহন বথ্যবহটায়র আয়রটা ভোবমশ উৎিটাহ 
প্রেটায়নর উয়দেয়শথ্য ইয়লকট্রমনক র্টাম়ির জনথ্য চটামজ্চং 
পয়়েয়ন্টর বথ্যবস্টা।

 ✓ চটাচ্চ  ম্রিট জযু়়ি আয়রটা ভোবমশ মনরটাপত্টা।

 ✓ অিটািটামজক আচরে প্রমর্য়রটাধী নকশটার বথ্যবহটার।

 ✓ পথচটারীয়ের জনথ্য আয়রটা ভোবমশ িযু়যটার্-িুমবধটা।

স্টরর্জনার্রেন প্রস্টরি়ো

 ✓ বটামিন্টা ও মলজধটারীয়ের জনথ্য নথ্যটাযথ্য হ়ে, এিন 
মরয়জনটায়রশন অফটার।

 ✓ বটামিন্টায়ের জনথ্য িম্ভব হয়ল শুধিুটাত্ একবটারই 
স্টানটান্তর করটা।

 ✓ বর্্চ িটান কমিউমনটির অষুেণ্ণর্টা বজটা়ে রটাখ্টা।

 ✓ আপনটায়ের প্রর্থ্যটামশর্ পমরবর্্চ নগুয়লটা আনটার মবেয়়ে 
িম্মমর্ প্রেটান।

কমিউমনটির ভো�র্য়র এবং প্রকয়ল্পর পূয়ব্চর পয্চটা়েগুয়লটায়র্ িংগ্হ  
করটা ির্টািয়র্র উপর ভিভতি কয়র মনধ্চটারে করটা অগ্টামধকটারগুয়লটার 
প্রস্টাবনটাগুয়লটা মনধ্চটারে করটা়ে আিটায়ের কটায়জ লটার্য়ি। আিরটা 
প্রকয়ল্পর অগ্র্মর্র িয়গে িয়গে মক�টায়ব এই অগ্টামধকটারগুয়লটা 
অজ্চন ও ভোিগুয়লটার উন্নমর্ িটাধন করয়র্ পটামর ভোি মবেয়়ে 
আিরটা আপনটায়ের ির্টাির্ গ্হে অবথ্যটাহর্ রটাখ্য়বটা।

আপনার অগ্রাস্টিকারগুর্ল্া

সাইট A, B ও C-এর জন্য স্টিকল্পগুর্ল্া
2019

চাচ্চ  স্ট্রির্টর সাইট A-এর নকোর 
হাল্নাগাে

2020

সম্পন্নকরর্ণর স্টিকল্পগুর্ল্া/
সর্ি্চাচ্চ িান

2020

েইু-প�্চার়্ের প্রাক-পস্টরকল্পনা 
প্রস্টরি়ো
2021

ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র অফার এিং 
িাস্টসন্ার্ের থভাট প্রোন

2022

স্টিগে িেরগুর্ল্ার্ে একাস্টিক পরািে্চ প�্চা়ে সম্পন্ন হর়্ের্ে থ�খার্ন প্রস্ািনাগুর্ল্া এখন প�্চন্ত:

অগ্রাস্টিকারগুর্ল্া
আপনার 

থভাট প্রোর্নর প�্চা়েগুর্ল্া

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  98 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



এখন প�্চন্ত ি্যিহৃে সম্পকৃ্তকরণ পদ্ধস্টেসিহূ

আিার্ের ওর়্েিসাইর্ট উপল্ভ্য এিং স্ানী়েভার্ি 

স্টিেরণকৃে আিার্ের িাস্টসক খিরপত্রটির িাি্যর্ি 

স্টরর্জনার্রেন এিং কস্টিউস্টনটির সাম্প্রস্টেক সংিােগুর্ল্া 

থজর্ন স্টনন।

প্রোর্নর ি্যিস্া কর্রস্টে
আিরা থ� কারর্ণ থভাট

‘হ্য ্যা’ থভার্টর িার্ন কী:
যমে বটামিন্টায়ের মিংহ�টার্ই ‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট প্রেটান কয়রন র্টাহয়ল আিরটা 
চটাচ্চ  ম্রিয়টর A, B ও C িটাইয়টর পুনমন্চি্চটায়ের কটাজ অবথ্যটাহর্ রটাখ্য়র্ 
পটারয়বটা।

থকন আস্টি ‘হ্য ্যা’ থভাট স্টের্ে 
�ার্িা?
এটটা আপনটার জনথ্য মনয়জর ির্টাির্ জটানটায়নটার িযু়যটার্ আপনটার 
ভো�টাটই আপনটার মিদ্ধটান্ত - ‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট প্রেটান করটার িটায়ন হয়চ্ছ:

• আপনটায়ের িয়ধথ্য উপযতুি বটামিন্টা আর মলজধটারীয়ের জনথ্য 
যথটাযথ আকটায়রর নরু্ন মনরটাপে, শমতিিটাশ্র়েী বটাম়ি।

• আধমুনক রটান্নটাঘর ও বটাথরুি।

• বিবটায়ির জনথ্য আয়রটা মনরটাপে, আয়রটা আকে্চেী়ে স্টান।

• িকয়লর জনথ্য উপয়�টার্থ্য জনিিটার্িস্ল আর ভোখ্লটাধলুটার 
জটা়ের্টা।

• উন্নর্ চটাচ্চ  ম্রিট িটায়ক্চ ট।

• কমিউমনটির িলূ ভোকয়্রে নরু্ন লটাইয়রেমর।

• বর্্চ িটায়ন যটায়ের পয়ষে চলটায়ফরটা করটা কঠিন, র্টায়ের িহটা়ের্টার 
জনথ্য নরু্ন মন�্চ রয়যটার্থ্য, অম�র্িন উপয়যটার্ী মলফট।

• আয়রটা ভোবমশ ভোবমশ িটাশ্র়েী বটাম়ি মনি্চটায়ের আয়রটা ভোবমশ িযু়যটার্।

স্টরর্জনার্রের্নর প্রর্নে ‘হ্য ্যা’ থভাট 
স্টের্ল্ �া হর্ি:
‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট প়িয়ল ভোগ্টটার লন্ডন অয়থটামরটির কটায়ি আিরটা উন্ন়েন 
কটায়জ িটাশ্র়েী বটাম়ির িংখ্থ্যটা আয়রটা বটা়িটায়নটার জনথ্য অথ্চ প্রেটায়নর 
উয়দেয়শথ্য আয়বেন করয়র্ িষেি হয়বটা। পটাশটাপটামশ এটি আিটায়ের 
পষে হয়র্ আধমুনক, উয়দেশথ্য িম্ন্ন বটাম়ির বথ্যটাপক চটামহেটা পূরেও 
মনমচির্ করয়ব, যটা মকনটা অমর্মরতি িটানযু়ের চটাপ, শমতির ভোষেয়ত্ 
কি কি্চেষের্টার ির্ অয়নক মেয়নর পুরয়নটা িিিথ্যটাগুয়লটার িিটাধটান 
করয়ব এবং বর্্চ িটান ও নরু্ন বটামিন্টায়ের জনথ্য িযু়যটার্-িমুবধটার 
পমরির বমৃদ্ধ করয়ব।

এই র্হমবলগুয়লটা পনুরটা়ে আবটার নটা-ও পটাও়েটা ভোযয়র্ পটায়র বয়লই 
‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট প্রেটান করটাটটা এয়র্টাটটা ভোবমশ গুরুত্বপূে্চ হয়়ে উয়ঠয়ি।

স্টরর্জনার্রের্নর প্রর্নে ‘না’ থভাট 
স্টের্ল্ �া হর্ি:
‘নটা’ ভো�টায়টর ভোষেয়ত্ িটাইট A, B ও C-ভোর্ কী�টায়ব মরয়জনটায়রশন 
িম্ন্ন করটা যটায়ব কটাউমসিলয়ক ভোিটি মনয়়ে নরু্ন কয়র �টাবয়র্ হয়ব। 
বহৃত্র চটাচ্চ  ম্রিট এলটাকটা়ে চটাল ুথটাকটা অনথ্যটানথ্য প্রকয়ল্পর উপর এটি 
প্র�টাব ভোফলয়ব নটা।

খিরপত্র ও 
স্টল্ফর্ল্ট

www.

ওর়্েিসাইট 
(churchstreet.org)

স্টভস্ট্ডও ও 
ওর়্েস্টিনার

প্রকর্ল্পর জন্য 
পেৃক েল্ এিং 
স্টরর্জনার্রেন অস্টফস

35-37 চাচ্চ  স্ট্রির্ট ‘কস্টফ 
ও থকক’ স্টিেরণ

চল্াচল্

স্টিটিং ও প্রেে্চনী স্টকর্োরর্ের জন্য 
স্টিস্টভন্ন কা�্চরিি

িাস্টসন্া ও স্টল্জিারীর্ের 
জন্য স্ািীন পরািে্চক, গণ 
অংেগ্রহণ স্টিষ়্েক পরািে্চ 
ও গর্িষ্ণা (PPCR)

চল্িান পরাির্ে্চর প্রস্টে অঙ্ীকার
এটি স্ীকৃর্ ভোয, বটামিন্টা আর অংশীজনয়ের েলটি চটাচ্চ  ম্রিট মরয়জনটায়রশন এলটাকটাটির অয়নয়কর 
পয়ষে প্রমর্মনমধত্ব কয়র থটায়কন।

আিটায়ের প্রস্টাবনটাগুয়লটা মনয়়ে এখ্য়নটা কটাজ চলয়ি এবং আিরটা িটাইট A, B ও C-এর অমবরটাি 
উন্ন়েয়নর জনথ্য িকল অংশীজয়নর িটায়থ কটাজ করয়র্ চটাই। প্রকয়ল্পর অগ্র্মর্র িয়গে িয়গে আিরটা 
িটািয়নর মেয়ন নকশটার পয্চটা়েগুয়লটায়র্ বটামিন্টায়ের ভোনরৃ্ত্বটাধীন মরয়জনটায়রশনয়কই অগ্টামধকটার প্রেটান 
করয়বটা। ভোযখ্টায়ন নরু্ন আবটািন, জনিিটার্িস্ল আর িযু়যটার্-িমুবধটার বথ্যবহটার আর চটাচ্চ  ম্রিট-এর 
িটায়ক্চ টটির উন্ন়েনও অন্ত�ু্চ তি থটাকয়ব। যমে বটামিন্টায়ের মিংহ�টার্ ‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট প্রেটান কয়রন, র্টাহয়ল 
আিরটা �মবেথ্যয়র্ িটাইট B ও C-এর নকশটার ভোষেয়ত্ ভোযৌথ ও স্চ্ছ কি্চকটাণ্ড আর পরটািশ্চিলূক 
কটায্চরিয়ির বথ্যবস্টা করয়বটা।

আিরটা একইিয়গে আিটায়ের খ্বরপত্ ও ওয়়েবিটাইয়টর হটালনটার্টায়ের িটাধথ্যয়ি যটা যটা ঘটয়ি ভোি িম্য়ক্চ  
িটাম্প্রমর্ক র্থথ্য প্রেটানও অবথ্যটাহর্ রটাখ্য়বটা।

ি্যাল্ট আর চাচ্চ  স্ট্রিট স্টরর্জনার্রের্নর অন্যান্য 
প্রকল্পগুর্ল্া সম্পর্ক্চ  আর্রা জানর্ে প্রস্টে 
িহৃস্পস্টেিার েপুরু 12টা থের্ক স্টির্কল্ 3টার ির্ি্য 
আিার্ের ড্রপ-ইর্ন এর্স থেখা করর্ে পার্রন।

আপনার থভাট 
গুরুত্বপণূ্চ

িাস্টসন্ারা 28থে নর্ভম্বর 
থসািিার হর্ে 19থে 

স্ট্ডর্সম্বর থসািিার স্টিকাল্ 
5টা প�্চন্ত থভাট স্টের্ে 

পারর্িন। আিরা চাই থ�ন 
থ�াগ্য িাস্টসন্ার্ের সকর্ল্ই 
থভাট প্রোন কর্রন। আপস্টন 

কীর্স থভাট স্টের়্ের্েন 
ো থগাপন রাখা হর্ি।

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  1110 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি



নেুন িহল্া জন্য রূপকল্প
আপনার এই এল্াকার 

2010 িটায়ল প্রথি বটায়রর ির্ আবটািন পুনমন্চি্চটায়ের জনথ্য অগ্টামধকটারপ্রটাপ্ত 
প্যটাচটি এয়স্টট এলটাকটার একটি মহিটায়ব ভোবয়ি ভোনও়েটা হ়ে।

A, B ও C িটাইয়টর মরয়জনটায়রশয়ন প্রটা়ে 1,100-এর ির্ নরু্ন উচ্চ িটানিম্ন্ন আবটািন মনি্চটায়ের জনথ্য প্রস্তুর্ করটা হয়়েয়ি। 
মরয়জনটায়রশয়নর এলটাকটার িীিটানটার ভো�র্য়র থটাকটা ভোকয়নট হটাউজ এ�টায়বই ভোরয়খ্ ভোেও়েটা হয়ব এবং ভোিটি পুনমন্চি্চটাে করটা হয়ব নটা। 

এই উন্ন়েন কটাজটি একই িয়গে বর্্চ িটান ও নরু্ন বটামিন্টায়ের জনথ্য মিশ্র ভোি়েটাে ভিভতিক মকিয়ি (যটার িটায়ন হয়চ্ছ এয়র্ মিমকউর ভোটনথ্যটান্ট, 
মলজধটারী ও অন্তব্চর্তীকটালীন �টা়িটায়টয়ের িংমিশ্রে থটাকয়ব) চলয়ব, যটা ওয়়েস্টমিনস্টটায়র আবটািয়নর চটামহেটা পূরে করয়ব।

স্টরর্জনার্রের্নর িখু্য  
উর্দেে্যগুর্ল্া হর্ছে:

বটামিন্টায়ের জনথ্য র্টায়ের প্রয়়েটাজনী়ে র্হৃগুয়লটা 
মনি্চটাে করটা আর চটাচ্চ  ম্রিয়টর িহল্টা ও 
কমিউমনটিগুয়লটার তবমচত্থ্যি়ের্টা উেযটাপন।

আয়রটা িবজু এক শহর, ভোযখ্টায়ন রটাস্টা আয়রটা 
পমরচ্ছন্ন আর আয়রটা মনরটাপে থটাকয়ব এবং আিটায়ের 
পমরয়েবটাগুয়লটায়র্ পমরয়বশবটান্ধব প্রযমুতি বথ্যবহটার 
করটা হয়ব।

িটানেু র্টায়ের বটাম়ি ভোথয়ক 15 মিমনয়টর েরূয়ত্ব 
উচ্চিটায়নর িবজু প্রটাগেে, ভোেটাকটান, ভোস্চ্ছটায়িবটা, 
কমিউমনটি, স্টাস্থ্য আর অবির পমরয়েবটাগুয়লটা মনয়র্ 
পটারয়ব।

ভোেটাকটান ও এন্টটারপ্রটাইয়জর পমরবধ্চয়নর িটাধথ্যয়ি এিন 
এক অথ্চনীমর্ তর্মর করটা যটা ভোটকিই, িহনশীল এবং 
আজয়কর মেয়ন ও আর্টািীয়র্ বটামিন্টায়ের জনথ্য 
মবকটাশ ও িমুবধটাগুয়লটা এয়ন মেয়ব।

আয়রটা মনরটাপে ি়িক আর উন্নর্র্র িংয়যটার্, যটা 

মকনটা মশশুয়ের ভোবয়়ি ওঠটার জনথ্য চটাচ্চ  ম্রিটয়ক এক 

েটারুে স্টায়ন পমরের্ হও়েটা মনমচির্ করয়ব এবং 

আয়রটা িমরি়ে ও ভোটকিই উপটায়়ে ভ্রিয়ে উৎিটামহর্ 

করয়ব।

স্টরর্জনার্রের্নর থক্ষর্ত্র আপনার্ের থ� 
অগ্রাস্টিকারগুর্ল্া থেখা হর্ি:

িটানযু়ের ম�়ি কমিয়়ে আনটা

নরু্ন র্হৃগুয়লটায়র্ ভোটমবল ও ভোচ়েটায়রর জনথ্য পয্চটাপ্ত 
স্টান িহ বথ্যমতির্র্ বথ্যটালকমন।

আয়রটা ধটারেষেির্টা িম্ন্ন র্হৃ।

প্রমর্টি ব্লয়ক মলফয়টর বথ্যবস্টা।

উচ্চিটায়নর আধমুনক িটানেণ্ড পরূেকটারী র্যৃ়হর 
বথ্যবস্টা।

উচ্চিটায়নর আধমুনক িটানেণ্ড পরূেকটারী র্যৃ়হর 
বথ্যবস্টা।

কটায্চেষে ও আয়রটা ভোটকিই র্হৃ।

এ ই নরু্ন র্হৃগুয়লটা আর িহল্টা আপনটায়ের চটামহেটা, অগ্টামধকটার 
আর প্রর্থ্যটাশটা পরূয়ের ির্ কয়র নকশটা করটা হয়ব। ভোিগুয়লটা 

িয়ব্চটাচ্চ িটানেণ্ড অনুিটায়র মনি্চটাে করটা হয়ব এবং ভোিগুয়লটায়র্ জলবটা়ুে 
পমরবর্্চ য়নর চথ্যটায়লঞ্জগুয়লটা ভোিটাকটায়বলটা করটার ভোচষ্টটা থটাকয়ব।

চটাচ্চ  ম্রিট এলটাকটাটিয়র্ বর্্চ িটায়ন িংখ্থ্যটার মেক মেয়়ে িটানিম্ন্ন 
উন্মুতি স্টায়নর িংকট রয়়েয়ি। আিরটা চটাই িনকটা়িটা িবজু প্রটাগেে 
তর্মর করয়র্, বর্্চ িটায়ন ভোয িবজু প্রটাগেেগুয়লটা রয়়েয়ি ভোিগুয়লটার 
উন্ন়েন করয়র্ এবং রটাস্টাগুয়লটায়র্ আয়রটা িবজুটা়েন করয়র্।

ঘয়রর বটাইয়রর জনিিটার্িস্ল হ্য টাটটা ও িটাইয়কল চটালনটার জনথ্য 
িহজ ও আনন্ি়ে কয়র র্য়়ি ভোর্টালটার িয়ধথ্য মেয়়ে শটারীমরক 
কটায্চরিয়ি উৎিটামহর্ করটার ির্ কয়র নকশটা করটা হয়ব। িহল্টায়ক 
িটািটামজক ভোিলটায়িশটার স্টান মহয়িয়ব র্য়়ি ভোর্টালটার উপয়যটার্ী কয়র 
নকশটা করটা হয়ব, ভোযগুয়লটায়র্ মকনটা িটানেু িি়ে কটাটটায়র্ চটাইয়ব। 
চটাচ্চ  ম্রিয়টর তবমশয়ষ্টথ্যর ভোকয়্রে রয়়েয়ি িটািটামজক ভোিলটায়িশটার 
স্টানগুয়লটা এবং ভোিগুয়লটার উয়দেশথ্য হয়চ্ছ িটানেুয়ক একমত্র্ করটা।

চাচ্চ  স্ট্রিট িহল্া়ে আপনার নেুন িাস্টড়
আিরটা িটাইট A, B আর C-ভোর্ নরু্ন প্রটা়ে 1,100টি উচ্চিটায়নর র্হৃ 
তর্মরর প্রস্টাব ভোরয়খ্মি, যটার িয়ধথ্য কিপয়ষে 50% হয়ব িটাশ্র়েী আবটািন। 
নথ্যটাযথ্যর্র ওয়়েস্টমিমনস্টটায়রর অংশ মহিটায়ব আিরটা আয়রটা ভোবমশ 
প্রকৃর্ অয়থ্চই িটাশ্র়েী আবটািন মনি্চটায়ের কথটা �টাবমি এবং আিরটা 
িটাইটগুয়লটা জযু়়ি থটাকটা ভোিটাশথ্যটাল �টা়িটা বটািটাগুয়লটার িমুবধটা মেয়র্ িটাশ্র়েী 
আবটািয়নর বথ্য়ে 70:30% হটায়র �টার্ করটার উপর অগ্টামধকটার মেমচ্ছ।

ভোিটাশথ্যটাল �টা়িটা প্রেটায়নর জনথ্য কিপয়ষে 130টি নরু্ন কটাউমসিল র্হৃ রটাখ্টা হয়ব 
(যটার িয়ধথ্য বর্্চ িটায়ন মবেথ্যিটান থটাকটা 200টি কটাউমসিল র্যৃ়হর মবধটানটি অন্ত�ু্চ তি 
হয়ব নটা), ভোযখ্টায়ন ভোগ্টটার লন্ডন অয়থটামরটির অনেুটান িটায়পয়ষে ভোিগুয়লটার 
িংখ্থ্যটা আয়রটা বমৃদ্ধ করটার িযু়যটার্ থটাকয়ব। এই র্হৃগুয়লটায়র্ কটাউমসিয়লর 
অয়পষেিটাে র্টামলকটায়র্ থটাকটা িটাইট A, B আর C-এর উপযুতি �টা়িটায়টয়ের 
িয়ধথ্য যটায়ের প্রয়়েটাজন িবয়চয়়ে ভোবমশ, র্টায়েরয়ক পুনব্চটািন করটা হয়ব।

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  1312 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 
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িটাইট A 
প্রকল্পটির প্রথি পয্চটা়ে, ভোযটিয়র্ থটাকয়ি নরু্ন  
আবটািন, বটামিন্টায়ের জনথ্য উন্মুতি প্রটাগেে,  
জন-িটাধটারয়ের জনথ্য উন্মুতি রটাস্টািহ বটার্টান,  
নরু্ন একটি লটাইয়রেমর আর খ্চুরটা ভোকনটাকটাটটার স্টান। 
আিরটা িটাইট A-এর জনথ্য মবশে প্থ্যটানটি এখ্ন পয্চন্ত 
করটা আয়লটাচনটার উপর ভিভতি কয়র তর্মর কয়রমি এবং 
এই প্থ্যটানগুয়লটাই আিটায়ের প্রস্টাবনটাগুয়লটার িলূ ভিভতি।

িটাইট B আর C
প্রকয়ল্পর মবির্ী়ে এবং রৃ্র্ী়ে পয্চটা়েয়ক যথটারিয়ি িটাইট B 
এবং C বলটা হ়ে। এই নকশটাগুয়লটা অয়নকটটাই প্রটাথমিক 
পয্চটায়়ে রয়়েয়ি এবং এখ্য়নটা এই িটাইটগুয়লটা ভোকিন ভোেখ্টায়ব 
ভোি মবেয়়ে আপনটায়ের িয়গে নকশটা মনয়়ে আয়রটা পরটািশ্চ ও 
আয়লটাচনটা বটামক রয়়েয়ি। এই ে’ুটি িটাইয়ট ভোয শুধু নরু্ন র্হৃ 
মনি্চটায়ের িযু়যটার্ আিয়ব র্টা-ই ন়ে; বরং এগুয়লটায়র্ প্রটাগেে, 
কমিউমনটি এবং এন্টটারপ্রটাইয়জর জনথ্যও জটা়ের্টা থটাকয়ব।

চটাচ্চ  ম্রিট িটায়ক্চ ট
এই প্রস্টাবগুয়লটার উয়ল্খ্য়যটার্থ্য অংশ মহয়িয়ব 
আিরটা িটায়ক্চ য়টর পমরবধ্চন করয়বটা এবং এখ্নকটার 
মবয়রির্টায়ের িয়গে কটাজ করয়বটা। প্রকয়ল্পর পরবর্তী 
পয্চটা়েগুয়লটায়র্ আিরটা কমিউমনটিয়ক িয়গে মনয়়ে 
এই প্রস্টাবনটাগুয়লটায়ক এমর্য়়ে মনয়়ে যটায়বটা।

িবজু চত্বর ও অবির যটাপয়নর স্টান
বিটার স্টান, নরু্ন বষৃে ভোরটাপে আর ভোখ্লটার স্টান িহ িহয়জ 
চলটাচয়লর বথ্যবস্টা করটার িটাধথ্যয়ি স্টানগুয়লটার উন্ন়েন িটাধন। 
আয়রটা মনরটাপে ও আয়লটামকর্ পথগুয়লটায়র্ পথচটারীয়ের 
ও িটাইয়কল আয়রটাহীয়ের জনথ্য অগ্টামধকটার থটাকয়ব।

প্রটা়ে 1100টির ির্ নরু্ন র্হৃ। 

এজিটামল স্টান বৃমদ্ধ। 

ম্রিট িটায়ক্চ য়টর উন্ন়েন। 

চটাচ্চ  ম্রিয়টর িটাইট A-এর 
গুরুত্বপূে্চ স্টায়ন নরু্ন একটি 
লটাইয়রেমর।



জন্য রূপকল্প
জনসিাগিস্র্ল্র 

চাচ্চ  স্ট্রিট িার্ক্চ ট ও থোকানপাট
এই িহল্টাটি এর িটায়ক্চ টটির জনথ্য মবখ্থ্যটার্। কমিউমনটিয়র্ এটির 
উপকটামরর্টা বথ্যবিটা়েীয়ের জনথ্য ভোেটাকটান আর চটাকমরর বথ্যবস্টা কয়র 
ভোেও়েটার চটাইয়র্ও ভোবমশ র্টাৎপয্চপেূ্চ। বথ্যস্ িটায়ক্চ ট ভোলটাকজনয়ক 
আকৃষ্ট করয়র্ পটায়র, স্টানী়ে কমিউমনটির জনথ্য িহটা়েক হয়়ে থটায়ক 
আর ভোিটির কলথ্যটায়ে উয়ল্খ্য়যটার্থ্য �ূমিকটা রটায়খ্। আিটায়ের প্রস্টায়ব 
অন্ত�ু্চ তি রয়়েয়ি:

• িটাইট A, B আর C জযু়়ি ভোকনটাকটাটটার িযু়যটার্ বমৃদ্ধ করয়র্ খ্চুরটা 
ভোেটাকটায়নর জনথ্য নরু্ন স্টান।

• ও়েটাই-ফটাই, পটামন আর মবেথু্যৎ িমুবধটািহ িটায়ক্চ য়টর উন্ন়েন।

• শুধুিটাত্ িটায়ক্চ য়টর বথ্যবিটা়েীয়ের জনথ্য কলথ্যটাে ও ট়েয়লয়টর 
বথ্যবস্টা।

• প্রস্টাবনটাগুয়লটার ভোক্রেমবন্যু়র্ রটাস্টার মেয়ক িখু্ কয়র থটাকটা 
ভোেটাকটায়নর িটািয়নর মেক আর উন্নর্র্র িটায়ক্চ য়টর িধথ্য মেয়়ে 
স্টানী়ে হটাই ম্রিয়টর আবহয়ক ভোজটারেটার করটা।

• �থ্যটায়নর জনথ্য নরু্ন পটামক্চ ং আর বমধ্চর্ ভোস্টটায়রয়জর কটারয়ে চটাচ্চ  
ম্রিয়ট পটাক্চ  কয়র রটাখ্টা র্টাম়ির িংখ্থ্যটা কয়ি আিয়ব।

• কমিউমনটির ভোক্রেমবন্ ুভোথয়ক িরটািমর ভোপৌিঁটা যটা়ে, এিন িটাশ্র়েী 
এন্টটারপ্রটাইজ স্টায়নর িটাধথ্যয়ি ষুেদ্র বথ্যবিটাগুয়লটায়ক মবকমশর্ হয়র্ 
িহটা়ের্টা করটা।

• উয়দেয়শথ্যর িয়গে িগেমর্পেূ্চ িটায়ক্চ ট ভোস্টটায়রজ, যটা মক নটা িটায়ক্চ য়টর 
মবকটাশ ও পিটার বমৃদ্ধয়র্ িহটা়েক হয়ব।

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্াইর্রেস্টর
কমিউমনটির স্টাস্থ্য ও কলথ্যটায়ের ভোষেয়ত্ লটাইয়রেমর িখু্থ্য �ূমিকটা পটালন 
কয়র থটায়ক। আধমুনক লটাইয়রেমর হয়চ্ছ কমিউমনটির জনথ্য একটি হটাব 
আর এটি কমিউমনটির েলর্র্ কি্চকটাণ্ড পযু়রটােয়ি চটামলয়়ে যটাও়েটার 
িযু়যটার্ কয়র ভোেয়ব।

িটাইট A-ভোর্ অবমস্র্ বয়ল এটিয়ক র্টার বর্্চ িটান স্টান ভোথয়ক িমরয়়ে 
নরু্ন স্টায়ন মনয়়ে যটাও়েটা হয়ব। লটাইয়রেমর জনথ্য প্রস্টাব করটা িপুমরমচর্ 
স্টানটি স্টানী়ে কমিউমনটির চটামহেটাগুয়লটা পরূয়ে একটি লষেেী়ে এবং 
উপয়যটার্ী স্টান হয়র্ চয়লয়ি।

কমিউমনটির নরু্ন এই স্টানটিয়র্ প্রটাপ্তব়েকি আর মশশু উ�য়়ের 
জনথ্যই লটাইয়রেমর, আইটি হটাব, কমিউমনটি কষে, অনষু্টায়নর স্টান আর 
লটাইয়রেমরর বটার্টান থটাকয়ব। লটাইয়রেমরর মনি্চটােকটাজ চটামলয়়ে মনয়র্ 
এবং নরু্ন ও বর্্চ িটান উ�়ে ধরয়নর পমরয়েবটাগুয়লটার বথ্যবস্টা রটাখ্য়র্ 
আিরটা স্টানী়ে অংশীজনয়ের িয়গে কটাজ চটামলয়়ে যটায়বটা।

আপনটার ির্টািয়র্র ভোপ্রমষেয়র্ আিরটা লটাইয়রেমরয়র্ পমরবর্্চ য়নর 
মবে়েগুয়লটা রু্য়ল ধরয়র্ ভোপয়র িমর্থ্যই আনমন্র্। িংয়শটামধর্ নকশটা়ে 
ভোিয়ঝর আকটার বটা়িটায়নটা হয়়েয়ি, যটায়র্ আয়রটা ভোবমশ পমরয়েবটার 
বথ্যবস্টা করটা যটা়ে এবং নরু্ন নরু্ন বথ্যবহটারয়ক উৎিটামহর্ করটা যটা়ে। 
এই পমরবর্্চ নগুয়লটা িম্য়ক্চ  আরও প়িয়র্ পষৃ্টা 16 ভোেখ্নু।

স্াস্্য এিং কল্্যাণ
িটাইট A-র্য় একটম নরু্ন লটাইব্রয়রম িহ উন্নর্ ি্থটানী়ে কিমউনমটম 
ি্থটান।

• 3,000 বর্্চমিটটায়রর ভোবমশ িবজু স্টান।

• নরু্ন�টায়ব করটা িটারয়ফমিং, বিটার জটা়ের্টা, র্টাি লটার্টায়নটা এবং 
আয়লটার বথ্যবস্টা।

• বমধ্চর্ ভোখ্লটাধলুটার স্টান এবং বটামিন্টায়ের জনথ্য কমিউনটাল 
এলটাকটা।

• 300 টিরও ভোবমশ নরু্ন র্টাি লটার্টায়নটা হয়ব।

• প্রকয়ল্পর �মবেথ্যর্ পয্চটা়েগুয়লটায়র্ কমিউমনটির জনথ্য 
পমরবধ্চনয়যটার্থ্য স্টান।

আর্রা ভাল্ ও েষূ্ণিুক্ত 
থ�াগার্�াগ ি্যিস্া
• পথচটারী ও িটাইয়কল আয়রটাহীয়ের জনথ্য অগ্টামধকটার-ভিভতিক 

রটাস্টা।

• 1,500-টিরও ভোবমশ নরু্ন িটাইয়কল রটাখ্টার স্টান।

• এলটাকটাজযু়়ি আয়রটা মনরটাপে ও আয়লটামকর্ ি়িক।

• চলটায়ফরটা়ে িিিথ্যটা হ়ে, এিন িটানেুয়ের জনথ্য অম�র্িথ্য 
পটামক্চ ংয়়ের জটা়ের্টা।

• চটাচ্চ  ম্রিট ভোথয়ক রে্ডমল ম্রিট পয্চন্ত একটি নরু্ন র্টায়্ড্চ ন ম্রিট।

• কি ভোধ্যটা়েটাযতুি ভ্রিেয়ক আরও আকে্চেী়ে করয়র্ তবেথু্যমর্ক 
যটানবটাহয়নর জনথ্য চটামজ্চং পয়়েন্ট।

এল্াকা়ে স্টিস্টনর়্োগ
এই মকিিটি চটাকমর, উয়েথ্যটায়র্র িযু়যটার্ এবং িযু়যটার্-িমুবধটার িটাধথ্যয়ি 
এলটাকটায়র্ উয়ল্খ্য়যটার্থ্য পমরিটায়ে মবমনয়়েটার্ আনয়ব। স্টানী়ে 
ভোলটায়করটা ভোয�টায়ব উপকৃর্ হয়বন:

• চটাকমর এবং প্রমশষেয়ের িযু়যটার্।

• প্রকয়ল্পর িটায়থ যতুি ঠিকটােটারয়ের িটািটামজক িলূথ্যয়বটায়ধ 
অবেটায়নর কটারয়ে হও়েটা মবমনয়়েটার্।

• মনি্চটাে কটাজ এবং কটায়জর অম�জ্ঞর্টা অজ্চয়নর উপয়যটার্ী 
মনয়়েটার্।

• আয়রটা ভোবমশ ধরয়নর ভোেটাকটানপটাট ও িযু়যটার্-িমুবধটা।

• পমরবমধ্চর্ চটাচ্চ  ম্রিয়ট কি্চস্ল ও বথ্যবিটা প্রমর্ষ্টানগুয়লটার 
শ্রীবমৃদ্ধয়র্ িহটা়ের্টা।

“কমিউমনটির জনথ্য িটায়ক্চ টটি খ্বুই গুরুত্বপেূ্চ। 
আিটায়ের স্টয়লর জনথ্য আরও �টায়লটা ভোস্টটায়রজ 
ভোস্পি এবং িমুবধটার প্রয়়েটাজন যটা আরও ভোবমশ 
গ্টাহকয়ক আকৃষ্ট করয়র্ িটাহটাযথ্য করয়ব”

চাচ্চ  স্ট্রিট িার্ক্চ র্টর ি্যিসা়েী স্টি. আস্টির (Mr. Abair)

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  1514 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



থিস্টে ি়েসী স্টেশুর্ের জন্য জা়েগার সসু্টিিা; 
িে্চিান ল্াইর্রেস্টরটির থক্ষর্ত্র থোট িাচ্চার্ের 
স্টের্কই খুি থিস্টে ির্নার্�াগ থেও়ো হর়্ের্ে।

স্কু র্ল্র এিং িড় ের্ল্র পস্টরেে্চর্নর 
জন্য �র্েষ্ট জা়েগা োকর্ে হর্ি

কক্ষগুর্ল্ার্ক ভাগ করার ি্যিস্া োকা উস্টচে 
এিং থসগুর্ল্ার থল্আউট পস্টরিি্চনর্�াগ্য 
উন্কুক্ত প্্যান িাস্টফক হর্ে হর্ি

ইর্ভন্ট এিং থগাপনী়ে পস্টরর্ষ্িাগুর্ল্ার সরু্�াগ রাখর্ে হর্ি 
�া ল্াইর্রেস্টরর িলূ্ জা়েগা থের্ক েরূ্র সম্পন্ন করা �ার্ি

ল্াইর্রেস্টর এিং আইটির স্ানটি ি্যিহার্র উৎসাস্টহে 
করর্ে হর্ি এিং স্টেক্ষােথীর্ের জন্য প�্চাপ্ত 
কস্টম্পউটার সরঞ্াি স্টনস্টচিে করর্ে হর্ি

ল্াইর্রেস্টরর প্রস্াি
নেুন 

র্ র্ বির নকশটাগুয়লটা ভোেখ্টায়নটার পর ভোথয়কই 
আিরটা চটাচ্চ  ম্রিট লটাইয়রেমরর মনয়়ে প্রস্টাবগুয়লটা 

িম্য়ক্চ  আপনটায়ের কথটা শুয়ন চয়লমি। িটাইট 
A-ভোর্ লটাইয়রেমরর পমরির ভোবমশ রটাখ্টার িটাধথ্যয়ি 
আিটায়ের নরু্ন প্রস্টাবগুয়লটা স্টানী়ে কমিউমনটির 
চটামহেটাগুয়লটায়ক আরও �টাল�টায়ব পূরে করয়র্ 
পটারয়ব। আিরটা র্খ্ন ভোথয়কই মবেথ্যিটান এবং নরু্ন 
পমরয়েবটাগুয়লটা প্রেটান মনমচির্ কয়র একটি আ�থ্যন্তরীে 
মবনথ্যটাি প্রস্টাব করটার জনথ্য অংশীজনয়ের িটায়থ কটাজ 
করমি। নরু্ন লটাইয়রেমরয়র্ থটাকয়ি প্রটাপ্তব়েকি এবং 

মশশুয়ের বই ধটার ভোেও়েটার বথ্যবস্টা, আইটি িরঞ্জটািিহ 
মশখ্ন কষে, কমিউমনটির �টা়িটা ভোনও়েটার জনথ্য 
জটা়ের্টা, প়িটার জটা়ের্টা, তবঠক ঘর এবং কমিউমনটির 
জনথ্য একটি বটার্টান। বথ্যটালয়ট “হ্য থ্যটা” ভো�টাট প়িয়ল 
আিরটা কমিউমনটির কটায়ি লটাইয়রেমরটি যটায়র্ একটি 
মপ্র়ে ও িূলথ্যবটান িুমবধটা মহয়িয়ব মবয়বমচর্ হও়েটা 
মনমচির্ হ়ে ভোিজনথ্য ভোিটির উন্ন়েয়ন কমিউমনটির 
অংশীজনয়ের িটায়থ কটাজ অবথ্যটাহর্ রটাখ্য়বটা।

আপনার্ের িক্তি্য

“চটাচ্চ  ম্রিট ধয়র ভোপনয়ফটাল্ড ম্রিট ভোথয়ক মনউ ম্রিট র্টায়্ড্চ নি 

পয্চন্ত মবস্তৃর্ লটাইয়রেমরর িম্মখু্�টার্টি ভোয িকল িযু়যটার্ 

এয়ন মেয়ব, ভোিগুয়লটার কথটা ভো�য়ব আমি ভোরটািটামচির্। এটি 

ভোকবল লটাইয়রেমরই ন়ে, ভোিই িয়গে স্টানী়ে কমিউমনটির টিি 

এবং ককমপট মথয়়েটটার বটা ভোশটারুি র্থ্যটালটামরর 

িয়র্টা প্রমর্ষ্টানগুয়লটায়ক র্টায়ের চলিটান 

ইয়�য়ন্টর মবজ্ঞটাপন ভোেও়েটার িযু়যটার্ 

কয়র ভোেয়ব। অবয়শয়ে চটাচ্চ  ম্রিয়ট 

পটায়ব একটি উপযতুি কমিউমনটি 

ভোশটায়কি, যটা িকয়লই লটাইয়রেমরর 

উইয়ন্ডটায়র্ ভোেখ্য়র্ পটারয়ব!”

চাচ্চ  স্ট্রিট কস্টিউস্টনটির িাস্টসন্া

আস্টেি ভন িার্ল্াটস্টক 
(Achim Von Malotki)

“আমি আনমন্র্ ভোয, জটা়ের্টার আয়রটা �টায়লটা বথ্যবহটায়রর 

িটাধথ্যয়ি লটাইয়রেমরর প্থ্যটানটি আয়রটা উন্নর্ করটা হয়়েয়ি যটায়র্ 

কমিউমনটির িকল ভোশ্রমের িবটাই ভোিটির িমুবধটা মনয়র্ 

পটায়র। কমিউমনটি রুি থটাকয়ল র্টা অয়নক কটায়জ লটার্য়ব 

যটার ফয়ল এটি চটাচ্চ  ম্রিয়টর িটািয়নর অংয়শ মবম�ন্ন ধরয়নর 

ইয়�ন্ট এবং কি্চকটায়ণ্ডর জনথ্য বথ্যবহটার করটা যটায়ব”।

স্টল্ন্ডা হা্ড্চি্যান (Linda Hardman)

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্াইর্রেস্টরর িনু্সভা

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  1716 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 
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প্রস্াস্টিে থল্আউট
ল্াইর্রেস্টরর 

প়িটার জনথ্য মশখ্ন কষে 
এবং জনিটাধটারয়ের 

বথ্যবহটায়রর জনথ্য 
কমম্উটটার

লটাইয়রেমর র্টায়্ড্চ য়নর 
মেয়ক িখু্ কয়র 
ভোক্রেী়ে অচিয়ল 

প্রটাপ্তব়েকিয়ের লটাইয়রেমর

শুধিুটাত্ লটাইয়রেমরয়র্ 
আর্র্য়ের বথ্যবহটায়রর 

জনথ্য বটার্টান

অনষু্টান আর তবঠয়কর 
জনথ্য কমিউমনটির স্টান

চটাচ্চ  ম্রিয়টর মেয়ক 
িখু্ কয়র থটাকটা 

িটািয়নর প্রয়বশবিটার

এক র্লটায়র্ই িম্েূ্চ 
অম�র্িথ্যর্টা প্রটামপ্ত

প্রয়র্থ্যকটটা স্টান মক�টায়ব বথ্যবহটার করটা হয়ব র্টার প্রস্টামবর্ আ�থ্যন্তরীে ভোলআউট প্রে়েয়নর কটাজ এখ্য়নটা চলয়ি। 
 উপয়রর প্থ্যটানটিয়র্ এখ্ন পয্চন্ত পটাও়েটা ির্টািয়র্র উপর ভিভতি কয়র লটাইয়রেমরটি প্রধটানর্ মক�টায়ব বথ্যবহটার করটা 
হয়ব র্টা ভোেখ্টায়নটা হয়়েয়ি।
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হাউস
থকর্নট 

নেুন িাস্টড়
আপনার 

 আপনার্ের নেুন িাস্টড়র 
বিস্টেষ্ট্যগুর্ল্া
• িব বটাম়িয়র্ বটারটান্টা বটা ভোটয়রি িহ যয়থষ্ট পমরিরযতুি বথ্যমতির্র্ 

বমহরটাগেে থটাকয়ব।

• িবগুয়লটা বটাম়িয়র্ বিটায়নটা থটাকয়ব ম্রিঙ্কলটার িহ িিস্ ব্লক জযু়়ি 
বটা়িমর্ অমনি মনরটাপত্টা বথ্যবস্টা।

• উচ্চিটায়নর মনয়রটাধক যটা র্টাপষে়ে কিটায়ব এবং ঘর র্রি করটার 
মবল কমিয়়ে আনয়ব।

• আপনটার নরু্ন বটাম়িটিয়র্ কটায়প্চট এবং বটাথরুি এবং রটান্নটাঘয়র 
ভো্লটার বিটায়নটা হয়ব। মরিজ এবং কুকটায়রর ির্ ভোহটা়েটাইট গু্ডি 
িরবরটাহ করটা হয়ব।

• িটাইট A-এর িবগুয়লটা বটাম়ি তবির্ তবমশয়ষ্টথ্যর হয়ব (িংলনি 
ভোে়েটায়লর জটানটালটা যটা মেয়়ে একটামধক মেক েশৃথ্যিটান 
থটাকয়ব)।আিরটা িটাইট B এবং C-এর িবগুয়লটা বটাম়িয়কও তবির্ 
তবমশয়ষ্টথ্যর মহয়িয়ব তর্মর করটার লষেথ্য রটাখ্য়বটা।

• িবগুয়লটা বটাম়ির আকটার হয়ব জটার্ী়ে�টায়ব মনধ্চটামরর্ আবটািয়নর 
কটামরর্মর িটানেণ্ড অনুিটায়র।

• নিনী়ে ভোলআউট যটা প্রয়়েটাজয়নর পমরবর্্চ য়নর িটায়থ িটায়থ 
বেলটায়নটা যটায়ব।

• প্রমর্টি নরু্ন বটাম়িয়র্ মি্যম়ি িটা়িটাই প্রয়বশ করটা যটায়ব।

• বটামহথ্যক এবং অ�থ্যন্তরীে উ�়ে ভোষেয়ত্ই িকল উপটােটায়নর 
মফমনমশং েীঘ্চস্টা়েীয়ত্বর কথটা িটাথটা়ে ভোরয়খ্ বটািটাই করটা হয়ব যটায়র্ 
রষেেটায়বষেয়ের প্রয়়েটাজনী়ের্টা ননূথ্যর্ি িটাত্টা়ে থটাকটা এবং 
বটাম়িগুয়লটা বহু বির ধয়র টিয়ক থটাকটাটটা মনমচির্ করটা যটা়ে।

েীর্্চস্া়েীর্ত্বর িানেণ্ড
• বটাম়িগুয়লটা উচ্চ স্য়রর মনয়রটাধক এবং বটা়ুে মনয়রটাধকর্টার িটায়থ 

অমর্ উচ্চিটাত্টার শমতিেষে কয়র নকশটা করটা হয়ব৷

• জটানটালটাগুয়লটা ট্রিপল ভোলেজ করটা থটাকয়ব।

• িটায়ে ভোিটালটার পথ্যটায়নল নবটা়েনয়যটার্থ্য শমতি উৎপটােন করয়ব।

• বটা়ে ুপমরচটামলর্ মহট পটাম্ ভোথয়ক কটাব্চন উষ্ণর্টা কি হয়ব।

• আপনটার নরু্ন বটাম়ি আরও ভোবমশ শমতি-িটাশ্র়েী হয়ব বয়ল 
পমরয়বয়শর উপর কি প্র�টাব ভোফলয়ব৷

িবগুয়লটা বটাম়ি, প্রয়র্থ্যকটি কষে, ভোস্টটায়রজ আর ঘয়রর বটাইয়রর বথ্যমতির্র্ স্টায়নর 
আকটার ভোগ্টটার লন্ডন অয়থটামরটির মনধ্চটারে কয়র ভোেও়েটা লন্ডন আবটািয়নর 
বর্্চ িটান নকশটার মনয়ে্চ মশকটায়র্ থটাকটা িটানেণ্ডগুয়লটা অনুিটায়র হয়ব।

আ পনটার নরু্ন বটাম়িটি হয়ব আপনটার চটামহেটা পরূয়ের উপয়যটার্ী, প্রশস্ এবং বিয়রর পর বিয়রর জনথ্য র্টা মনরটাপে থটাকয়ব। আপমন উচ্চিটায়নর 
আ�থ্যন্তরীে মফমনশ আর আধমুনক বটাথরুি ও মকয়চন িহ আপনটার বটাম়িটিয়ক মনয়জর কয়র মনয়র্ পটারয়বন।

সাস্টফর (SAFI) সর্ঙ্ 
পস্টরস্টচে থহান
সাস্টফ আিার্ের িাস্টসন্ার্ের ির্ি্য একজন স্ট�স্টন 

স্টরর্জনার্রের্নর কাজ চল্ার সি়েটার্ে সাইট 

A থের্ক ওর়্েস্ট এন্ড থগর্টর একটি নেুন ফ্্যার্ট 

চর্ল্ স্টগর়্েস্টের্ল্ন।

এই স্টানটান্তরটি ভোবশ �টায়লটা�টায়বই গ্হে করটা হয়়েয়ি এবং 

র্টা র্টার চটামহেটার িয়গে িম্েূ্চরূয়প মিয়ল ভোর্য়ি। িটামফ বয়লয়িন:

“আমি আিটার নরু্ন ্লথ্যটাট মনয়়ে খ্বু খ্মুশ। আিটায়ক হুইলয়চ়েটায়র চলটাচল 
করয়র্ হ়ে, ভোযটির জনথ্য আমি আয়রটা ভোবমশ জটা়ের্টা ও কষে ভোপয়়েমি। আিটার 
পরুটায়নটা ্লথ্যটাটটিয়র্ আমি খ্বু একটটা ভোবমশ িি়ে কটাটটার্টাি নটা আর জটা়ের্টাটটা 
পমরিয়র ভোিটাট মিয়লটা বয়ল বটাইয়র ভোযয়র্ চটাইর্টাি, মকন্তু আিটার নরু্ন ্লথ্যটায়ট 
এয়ি আমি এখ্টায়নই িি়ে কটাটটায়র্ পিন্ কমর এবং আিটার বনু্ধবটান্ধব এবং 
পমরবটারয়ক ভোব়িটায়র্ আিয়র্ বমল।”

িটাইট A, B এবং C এর জনথ্য প্রস্টামবর্ বটাম়িগুয়লটা একই�টায়ব র্টার চটামহেটা 

পরূে করয়র্ পটারয়ব এবং যটায়ের আয়রটা জটা়ের্টা েরকটার আর চলটায়ফরটার 

জনথ্য িহটা়ের্টা েরকটার, র্টায়ের উপকটায়র আিয়ব ভোেয়খ্ মর্মন খ্মুশ।

সাস্টফ, সাইট A-এর িাস্টসন্া

থকর্নট হাউর্সর 

িসিাসকারী িাস্টসন্াগণ
ভোকয়নট হটাউয়ির বটাম়িগুয়লটা মরয়জনটায়রশন কটায়জর আওর্টা়ে 

থটাকয়লও 2019 িটায়ল মবকল্পগুয়লটার মবেয়়ে করটা পরটািয়শ্চ 

বটামিন্টায়ের প্রমর্মরি়েটার কটারয়ে র্টা �টাগেটা হয়ব নটা। ভোিকটারয়ে এই 

ব্লকটি পনুমন্চি্চটাে করটা হয়ব নটা বয়ল ভোকয়নট হটাউয়ির বটামিন্টায়ের 

বটাম়ি িরটায়র্ হয়ব নটা। ভোকয়নট হটাউয়ির বটামিন্টারটা মরয়জনটায়রশন 

প্রস্টায়বর িিথ্চয়ন ‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট মেয়ল ব্লকটি িম্েূ্চ�টায়ব পুনঃউন্ন়েন 

বটা ভো�য়গে ভোফলটার মবকল্প ভোথয়ক বটাে ভোথয়ক যটায়ব। ভোকয়নট হটাউয়জ 

এখ্য়নটা কটাউমসিয়লর প্রধটান প্রধটান কটাজগুয়লটার কি্চিমূচ অনিুটায়র 

চরিটাকটায়র রষেেটায়বষেে কটাজ হয়ব র্য়ব প্রস্টায়বর নমথয়র্ উয়ল্খ্ করটা 

প্রস্টাবনটাগুয়লটার অংশ মহয়িয়ব এই ব্লকটিয়ক ভো�য়গে ভোফয়ল হয়ব নটা। 

থকর্নট হাউর্সর সংস্ার
কটাউমসিয়লর পমরকমল্পর্ উন্ন়েন কি্চিমূচর পটাশটাপটামশ ‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট 

িংকিটার কটায়জর প্রমর্ আিটায়ের প্রমর্শ্রুমর্বদ্ধর্টার ভোষেয়ত্ ভোকয়নট 

হটাউয়ির বটামিন্টায়ের িটায়থ আরও িম্তৃির্টা তর্মর করয়ব। একটি 

‘হ্য থ্যটা’ ভো�টায়টর অথ্চ হল আিরটা ভোকয়নট হটাউয়ির িিস্ বটামিন্টায়ের 

িয়গে িংকিটারকটায়জর িম্ভটাবথ্য এক গুচ্ছ মবকল্প মনয়়ে আয়লটাচনটা়ে 

বিয়বটা। ভোকয়নট হটাউয়ির বটামিন্টারটা িটাইট C-এর অংশ মহয়িয়ব 

তর্মর হয়র্ পটায়র এিন উন্নর্ িবজু জনিিটার্িস্য়লর পটাশটাপটামশ 

চটাচ্চ  ম্রিয়ট মবমনয়়েটায়র্র মবস্তৃর্ িমুবধটা ভোথয়কও উপকটার পটায়বন।

স্টল্জিারীর্ের অিস্ান
মরয়জনটায়রশয়নর অংশ মহয়িয়ব আিরটা ভোকটায়নটা মলজধটারীর বটাম়ি 

পনুঃরি়ে করটার ভোচষ্টটা করব নটা।

িাস্টসন্ার্ের থভাট প্রোন
ভোকয়নট হটাউি িীিটানটার িয়ধথ্য অবমস্র্ হও়েটা়ে মনরটাপে �টা়িটায়ট, 

অস্টা়েী বটািস্টায়নর �টা়িটায়ট এবং আবটামিক মরিয়হটাল্ডটার িহ যটারটা 

ভোযটার্থ্য আয়িন র্টারটা িবটাই বথ্যটালয়ট ভো�টাট মেয়র্ পটারয়বন। ভোগ্টটার 

লন্ডন অয়থটামরটি করৃ্্চ ক এই িটানেণ্ড মনধ্চটারে কয়র ভোেও়েটা হয়়েয়ি।

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  2120 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি



সকর্ল্র উপর্�াগী 
আিুস্টনক িানের্ণ্ড

আপনার নেুন িাস্টড়:

আপনটারটা আিটায়ের জটামনয়়েয়িন ভোয, আপনটারটা থটাকটার জনথ্য আরও �টাল িটায়নর বটাম়ি 
ভোপয়র্ চটান। নরু্ন বটাম়িগুয়লটা িয়ব্চটাচ্চ আধুমনক িটানেয়ণ্ড তর্মর করটা হয়ব, �টায়লটা�টায়ব 
র্টাপমনয়রটাধক থটাকয়ব এবং আরও শমতি-িচি়েী হয়ব।

আপনার প্রর়্োজর্নর উপ�কু্ত 
িাস্টড়
আপনটার নরু্ন বটাম়ি ভোযন আপনটার পমরবটায়রর চটামহেটা পরূে করয়র্ 
পটায়র, র্টা মনমচির্ করয়র্ আিরটা আপনটার িটায়থ কটাজ করয়বটা। 
আপনটার পমরবটার/বটাম়িয়র্ বিবটািরর্য়ের জনথ্য আিটায়ের িঠিক 
িংখ্থ্যক ভোব্ডরুি আয়ি র্টা মনমচির্ হয়র্ আিরটা আবটািন চটামহেটার 
িলূথ্যটা়েন কমর। আিটায়ের িলূথ্যটা়েয়ন আপনটার চলটাচয়ল িহটা়ের্টা 
প্রেটায়ন আিটায়ের ভোয মবয়শে পমরবর্্চ নগুয়লটা আনয়র্ হয়ব ভোিগুয়লটাও 
থটাকয়ব, যটার ফয়ল আপনটারটা যখ্ন ভোি বটাম়িয়র্ উঠয়বন র্খ্ন র্টা 
আপনটায়ের জনথ্য প্রস্তুর্ অবস্টা়ে থটাকয়ব।

সপুস্টরকস্টল্পে স্ান
িব বটাম়িয়র্ই ঘয়রর বটাইয়র পথৃক বথ্যমতির্র্ স্টান থটাকয়ব, িবগুয়লটা 
ঘয়রই বটা়ে ুচলটাচয়লর জনথ্য ভোবমশ পমরিটায়ে জটা়ের্টা থটাকয়ব। ব়ি 
জটানটালটাগুয়লটা মেয়়ে কয়ষের ম�র্য়র িয়ব্চটাচ্চ পমরিটায়ে মেয়নর আয়লটা 
প্রয়বশ করয়ব এবং িবগুয়লটা বটাম়িই প্রটাকৃমর্ক বটা়ুেচলটাচল বথ্যবস্টায়ক 
ভোজটারেটার করটার ির্ কয়র নকশটা করটা। প্রশস্ মকয়চনগুয়লটায়র্ 
কটাউন্টটার এবং ও়েটাল কথ্যটামবয়নট উ�য়়ের মনয়চ কটাপয়বটা্ড্চ  িহ 
মজমনিপত্ রটাখ্টার জনথ্য যয়থষ্ট পমরিটায়ে জটা়ের্টা থটাকয়ব।

আপনারা আিার্ের 
জাস্টনর়্ের্েন

নরু্ন মকয়চন এবং বিটার ঘরগুয়লটা ভোেখ্য়র্ ভোকিন হয়র্ পটায়র এবং ভোিগুয়লটায়র্ ভোর্য়ল ভোকিন ভোবটাধ হয়র্ পটায়র র্টার মকিু উেটাহরে

িটাইট A-এর একজন বটামিন্টা মহয়িয়ব মরয়জনটায়রশয়নর 
কটাজ চলটার িি়েটিয়র্ নরু্ন একটি বটাম়িয়র্ 
স্টানটান্তমরর্ হয়র্ থটাকটা মি. হটািটান (Mr 
Hassan) বয়লয়িন, “এই পেয়ষেপটি 
আিটার িয়র্টা িকল মবয়শে�টায়ব 
ঝু্যমকগ্স্ বটামিন্টায়েরয়ক 
কটাউমসিয়লর পষে ভোথয়ক িবয়চয়়ে 
ব়ি উপহটার বয়ল িয়ন হয়়েয়ি। 
আমি িহটা়ের্টা ভোপয়়েমি বয়ল 
মনয়জয়ক �টার্থ্যবটান িয়ন হয়চ্ছ এবং 
্লথ্যটাটটির িবয়চয়়ে �টায়লটা মেক হয়চ্ছ 
এটির বটারটান্টা। �টায়লটা আবটািন মনি্চটাে 
এবং এই নরু্ন আবটািনগুয়লটার িটানযু়ের 
কলথ্যটাে করটার মবে়েটিয়র্ই অগ্টামধকটার ভোেও়েটা উমচর্।

স্টি. হাসান, সাইট A-এর িাস্টসন্া

নেুন আিাসন 
ভার্ল্া িার্নর, 
প্রেস্ এিং ভার্ল্া 
নকোর হর্ে হর্ি।

এখনকার অর্নক 
ব্লর্কই থকার্না 
স্টল্ফট থনই।

পেুর্চ়োর 
এিং অন্যান্য 
িড় আকার্রর 
স্টজস্টনসগুর্ল্া রাখার 
িে থস্টার্রর্জর 
অভাি।

স্টকেু স্টকেু 

িাস্টড়র্ে িানুর্ষ্র 

আস্টিক্য আর্ে।

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  2322 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



হলওয়়ের স্টানটি ভোেখ্য়র্ ভোকিন হয়ব এবং ভোকিন লটার্য়ব র্টার উেটাহরে

বথ্যটালকমন ভোেখ্য়র্ ভোকিন হয়ব এবং ভোকিন লটার্য়ব র্টার উেটাহরে

আরাি এিং কল্্যাণ
আপনটার নরু্ন বটাম়িটি আরও ভোবমশ র্টাপয়রটাধী হয়ব যটা 
আরও ভোবমশ র্টাপ ধয়র রটাখ্য়ব। আপনটার বটাম়িটিয়ক 
বিবটায়ির উপয়যটার্ী বটানটায়নটার জনথ্য জটানটালটা এবং 
শব্দমনয়রটাধক বথ্যবস্টারও উন্ন়েন করটা হয়ব।

সরুক্ষা ও স্টনরাপত্া
বটামিন্টায়ের জনথ্য কমিউনটাল বটার্টানগুয়লটা মনরটাপে 
ও িরুমষের্ কয়র তর্মর করটা হয়ব। উন্নর্ এয়স্টট 
ভোলআউটগুয়লটার কটারয়ে স্টানগুয়লটা আয়রটা �টায়লটা�টায়ব 
আয়লটামকর্ হয়ব বয়ল মনরটাপত্টা বমৃদ্ধ পটায়ব, যটা 
জনিিটার্িস্য়লর বথ্যবহটার নটা হও়েটা এ়িটায়নটা বটা 
ভোিখ্টায়ন আয়লটাহীন স্টান নটা থটাকটা মনমচির্ করয়ব।

“আমি হ্য থ্যটা ভো�টাট ভোেয়বটা কটারে আিটার আরও �টাল 

আবটািন এবং পটাক্চ  ও িবজু চত্বর, বথ্যটা়েটাি করটার স্টান 

এবং আরও ভোবমশ িটানেু বিটার স্টানিহ কমিউমনটির 

জনথ্য আয়রটা ভোবমশ পমরিটায়ে স্টান েরকটার। আমি 

এখ্টায়ন 30 বির ধয়র বিবটাি করমি এবং আিটার 

প্রমর্য়বশীরটা ও পমরবটার আিটায়ের খ্বু ঘমনষ্। 

আিরটা বহু বির ধয়র একিটায়থ আমি এবং আমি 

বটাজটার এবং ভোেটাকটানগুয়লটা িহ চটাচ্চ  ম্রিয়টর ভোয 

মেকগুয়লটা এখ্নই েটারুে, �মবেথ্যর্ মরয়জনটায়রশন হয়ল 

ভোিগুয়লটা আয়রটা �টায়লটা হয়ব বয়ল আশটা রটাখ্মি”

স্টি. স্টনসার (Mr.Nisar), সাইট C-এর িাস্টসন্া

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  2524 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



1টি থি্ডরুি1B1P Flat

Area 43sqm

Dual Aspect Yes

Balcony 5sqm

Storage 1.5sqm

Bathrooms 1

Typical 1-Bed / 1-Person � at

িকেচন

বাথ�ম

েবড�ম

ব�ালকিন

িলিভং/ডাইিনং

ে�ােরজ

N

আ়েেন 43 িগ্চস্টিটার

ববৈে বিস্টেষ্ট্য সম্পন্ন হ্য ্যা

ি্যাল্কস্টন 5 িগ্চস্টিটার

থস্টার্রজ 1.5 িগ্চস্টিটার

িােরুি 1

2 টি থি্ডরুি হুইলয়চ়েটায়র প্রয়বশ উপয়যটার্ী

Typical 2-Bed / 3-Person wheelchair-accessible � at

িকেচন

বাথ�ম

েবড�ম

ব�ালকিন

িলিভং/ডাইিনং

ে�ােরজ

েবড�ম

ে�ােরজ     

2B3P Wheelchair Accessible Flat

N

Area 75sqm

Dual Aspect Yes

Balcony 6sqm

Storage 2sqm

Bathrooms 1

আ়েেন 75 িগ্চস্টিটার

ববৈে বিস্টেষ্ট্য সম্পন্ন হ্য ্যা

ি্যাল্কস্টন 6 িগ্চস্টিটার

থস্টার্রজ 2 িগ্চস্টিটার

িােরুি 1

িাস্টড়র থল্আউট
নেুন 

পয়রর পৃষ্টাগুয়লটায়র্ ভোয বটাম়িগুয়লটা মনি্চটাে করটা হয়ব, ভোিগুয়লটার আকটার অনুযটা়েী 
প্রস্টামবর্ ভোলআউয়টর উেটাহরে ভোেও়েটা হয়লটা। এই প্থ্যটানগুয়লটা মনয়ে্চশক িটাত্ এবং 
প্রকয়ল্পর উন্ন়েন এবং পরবর্তীয়র্ পরটািয়শ্চর িি়েটটায়র্ ভোিগুয়লটা পমরবমর্্চ র্ হয়র্ পটায়র।

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  2726 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



3 টি থি্ডরুি2 টি থি্ডরুি

Typical 2 Bed / 4 Person � at

িকেচন

বাথ�ম

েবড�ম

ব�ালকিন

িলিভং/ডাইিনং

েবড�ম

ে�ােরজ

এন-সুইট 
বাথ�ম 

2B4P Flat

N

Area 70sqm

Dual Aspect Yes

Balcony 7sqm

Storage 2sqm

Bathrooms 2

Typical 3-bed / 6-person duplex - lower � oor Typical 3-bed / 6-person duplex - upper � oor

িকেচন
বাথ�ম

েবড�ম

িলিভং/ডাইিনং

েবড�ম

ে�ােরজ

ে�
াে
রজ

ে�
াে
রজ

 ে�ােরজ

WC

েবড�ম

বাগানবাগান

3B6P Duplex

N

Area 108sqm

Dual Aspect Yes

Garden 21sqm

Storage 3sqm

Bathrooms 2

Typical 3-bed / 6-person duplex - lower � oor Typical 3-bed / 6-person duplex - upper � oor

িকেচন
বাথ�ম

েবড�ম

িলিভং/ডাইিনং

েবড�ম

ে�ােরজ

ে�
াে
রজ

ে�
াে
রজ

 ে�ােরজ

WC

েবড�ম

বাগানবাগান

3B6P Duplex

N

Area 108sqm

Dual Aspect Yes

Garden 21sqm

Storage 3sqm

Bathrooms 2

উপয়রর র্লটা

মনয়চর র্লটা

আ়েেন 70 িগ্চস্টিটার

ববৈে বিস্টেষ্ট্য সম্পন্ন হ্য ্যা

ি্যাল্কস্টন 7 িগ্চস্টিটার

থস্টার্রজ 2 িগ্চস্টিটার

িােরুি 2

আ়েেন 108 িগ্চস্টিটার

ববৈে বিস্টেষ্ট্য সম্পন্ন হ্য ্যা

ি্যাল্কস্টন 21 িগ্চস্টিটার

থস্টার্রজ 3 িগ্চস্টিটার

িােরুি 2

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  2928 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



4B6P Flat

N

Typical 4 Bed / 6 Person � at

েবড�ম েবড�ম

েবড�ম

েবড�ম

ব�ালকিন িলিভং/ডাইিনং

িকেচন

ে�ােরজ

 ে�ােরজ ে�ােরজ

 ে�ােরজ

ST

 ে�ােরজ

এন-সুইট 
বাথ�ম 

বাথ�ম

Area 101sqm

Dual Aspect Yes

Balcony 9sqm

Storage 3sqm

Bathrooms 2

5 টি থি্ডরুি4 টি থি্ডরুি

5B7P Duplex

5-bed / 7-person duplex - lower � oor

5 bed / 7-person duplex - upper � oor

N

Area 146sqm

Dual Aspect Yes

Garden / Balcony 20sqm

Storage 3.5sqm

Bathrooms 2

ব্যালকনি

ব্যালকনি

স্টোরেজ 

স্
টো

রে
জ

স্টোরেজ স
্ট
ো
র
েজ

বাগান

স্টোরেজ

স্টোরেজ

বেডরুম

বেডরুম

বেডরুম

বেডরুম

বেডরুম

বাথরুম

বাথরুম

কিচেন
DINING

লিভিং/ডাইনিং

5B7P Duplex

5-bed / 7-person duplex - lower � oor

5 bed / 7-person duplex - upper � oor

N

Area 146sqm

Dual Aspect Yes

Garden / Balcony 20sqm

Storage 3.5sqm

Bathrooms 2

ব্যালকনি

ব্যালকনি

স্টোরেজ 

স্
টো

রে
জ

স্টোরেজ স
্ট
ো
র
েজ

বাগান

স্টোরেজ

স্টোরেজ

বেডরুম

বেডরুম

বেডরুম

বেডরুম

বেডরুম

বাথরুম

বাথরুম

কিচেন
DINING

লিভিং/ডাইনিং

উপয়রর র্লটা

মনয়চর র্লটা

চাচ্চ  স্ট্রির্ট ইস্টেির্ি্যই বেস্টর হর়্ে �াও়ো নেুন িাস্টড়গুর্ল্া থকিন?

স্টল্সন আর্চ্চস

এটি এই বিয়রর ভোশয়ের মেয়ক িম্ন্ন হও়েটার কথটা রয়়েয়ি, ভোযখ্টায়ন 
যটায়ের চলটায়ফরটার জনথ্য মবয়শে িহটা়ের্টা লটায়র্, র্টায়ের জনথ্য 60টি নরু্ন 
কমিউমনটির িহটা়ের্টা প্রেটানিূলক বটাম়ি তর্মর করটা হয়ব। বটামিন্টারটা ভোযন 
র্টায়ের বটাম়িয়র্ উঠটার পর বটাথরুি আর রটান্নটাঘয়রর িয়গে খ্টাপ খ্টাইয়়ে 
মনয়র্ পটায়রন ভোি লয়ষেথ্য র্টায়ের িয়গে কটাজ করমি। বটাম়িগুয়লটায়র্ থটাকয়ি 
বথ্যমতির্র্ বথ্যটালকমনর স্টান, রটান্নটাঘয়র আয়র্ ভোথয়ক বিটায়নটা আলিটামর, 
প্রটাকৃমর্ক আয়লটা আিটার ির্ ব়ি জটানটালটা, মরিজ-মরিজটায়রর িয়র্টা �টারী 
র্হৃস্টামল মজমনিপত্ এবং ভোস্টটায়রয়জর জনথ্য যয়থষ্ট পমরিটাে জটা়ের্টা।

ল্টুন স্ট্রিট

2022 িটায়ল িিটাপ্ত হও়েটার পর ভোযিব পমরবটায়র িেিথ্য িংখ্থ্যটা খ্বু ভোবমশ 
মিয়লটা, র্টারটা িম্প্রমর্ আয়রটা ব়ি ও আধমুনক বটাম়ির উপকটার ভোপয়র্ শুরু 
কয়রয়িন। মি. বমশর (Mr Bashir) এবং র্টার পমরবটার চটারটি ভোশটাবটার ঘয়রর 
একটি নরু্ন বটাম়িয়র্ চয়ল এয়িয়িন, যটা ভোথয়ক চটাচ্চ  ম্রিয়টর অনথ্যটানথ্য পমরবটারও 
একই�টায়ব উপকৃর্ হয়র্ পটারয়ব বয়ল মর্মন আশটা প্রকটাশ কয়রন। মর্মন বয়লন, 
“ব়ি কথটা হয়চ্ছ, আিটার িন্তটানয়ের এখ্ন প়িটায়শটানটা করটার এবং মনয়জয়ের 
�মবেথ্যয়র্র জনথ্য প্রস্তুমর্ ভোনও়েটার ির্ জটা়ের্টা আয়ি। আিটায়ের বটাম়িটিও 
আয়র্রটির রু্লনটা়ে অয়নক ভোবমশ উষ্ণ, এটিয়র্ ভোস্টটায়রজও আয়রটা ভোবমশ, 
মকয়চনটিও ভোবমশ প্রশস্ এবং ঘয়রর বটাইয়র আিটায়ের মনজস্ প্রটাগেে আয়ি”।

আ়েেন 101 িগ্চস্টিটার

ববৈে বিস্টেষ্ট্য সম্পন্ন হ্য ্যা

ি্যাল্কস্টন 9 িগ্চস্টিটার

থস্টার্রজ 3 িগ্চস্টিটার

িােরুি 2

আ়েেন 146 িগ্চস্টিটার

ববৈে বিস্টেষ্ট্য সম্পন্ন হ্য ্যা

ি্যাল্কস্টন 20 িগ্চস্টিটার

থস্টার্রজ 3.5 িগ্চস্টিটার

িােরুি 2

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  3130 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



স্ানান্তর্রর জন্য আপনার িাস্টড় িািে 
£7,800 পস্টরিাণ অে্চ ক্ষস্টেপরূণ স্টহর্সর্ি 
পাও়োর অস্টিকার আর্ে
যমে আপমন স্টানটান্তমরর্ হও়েটার আয়র্র 12 িটাি আপনটার বটাম়িয়র্ ভোথয়ক 
থটায়কন র্য়ব আপনটার িংমবমধবদ্ধ�টায়ব বটাম়ির ষেমর্পরূে বটাবে অথ্চপ্রটামপ্তর 
অমধকটার আয়ি, যটার পমরিটাে বর্্চ িটায়ন £7,800 প্রমর্বির এই অয়থ্চর 
পমরিটাে িরকটায়রর পষে হয়র্ ঠিক কয়র ভোেও়েটা হ়ে এবং আপমন যখ্ন 
স্টানবেল করয়বন র্খ্ন র্টা আয়রটা ভোবমশ হয়র্ পটায়র। ভোযৌথ বটামিন্টারটা একটি 
ভোপয়িন্ট পটায়বন। আপমন আপনটায়ক ষেমর্পরূে বটাবে ভোেও়েটা অথ্চ মনয়জর 
ইয়চ্ছ ির্ বথ্য়ে করয়র্ পটায়রন। কটাউমসিল যমে আপনটার কটায়ি �টা়িটা বটা 
অনথ্যটানথ্য বথ্য়ে বটাবে অথ্চ পটা়ে, র্টাহয়ল আিরটা ভোিটির পমরিটাে আপনটার িয়গে 
মিয়ল ঠিক করয়বটা আর আপনটায়ক বটাম়ি বটাবে ষেমর্পরূয়ের অথ্চ ভোেও়েটার 
আয়র্ র্টা ভোথয়ক ভোিটি ভোকয়ট ভোনও়েটা হয়ব।

কাউস্টসিল্ �সু্টক্তসঙ্ে পস্টরিার্ণ স্ানান্তর 
িািে খরচ প্রোন করর্ি
এর িয়ধথ্য রয়়েয়ি অপিটারয়ের খ্রচ, ভোিইয়লর পুনঃয়প্ররে, িরঞ্জটািটামে ভোখ্টালটা 
ও পনুঃস্টাপন এবং পে্চ টা ও কটায়প্চটগুয়লটা আবটার বিটায়নটা বটাবে বথ্য়ে। অয়নক 
ভোষেয়ত্ কটাউমসিল �টা়িটায়টয়ের জনথ্য এই পমরয়েবটাগুয়লটার বথ্যবস্টা কয়র মেয়ব 
বয়ল র্টায়ের আর ভোিই অথ্চ মনয়জয়েরই আর্টাি পমরয়শটাধ করয়র্ হয়ব নটা।

নেুন িাস্টড় সম্পর্ক্চ
নরু্ন বটাম়িটি আপনটার প্রয়়েটাজন িয়র্টা আকটায়রর হয়ব, যটার িটায়ন বর্্চ িটান 
বটাম়ি ভোথয়ক এটি ব়ি বটা ভোিটাট হয়র্ পটায়র। আপমন স্টানবেল করটার আয়র্ 
আিরটা আবটািন চটামহেটা মবে়েক একটটা জমরপ করয়বটা এবং আপমন মনয়জর 
মবকল্পগুয়লটা মবয়বচনটা করয়র্ পটারয়বন ও একজন স্টাধীন পরটািশ্চয়কর িয়গে 
আলটাপ করয়র্ পটারয়বন। কটাউমসিল আপনটার বটাম়িয়র্ ভোক ভোক বটাি করয়ি, 
নরু্ন বটাম়ির প্রয়়েটাজনী়ের্টা এবং আপনটার ভোকটান মনমে্চষ্ট চটামহেটা আয়ি আয়ি 
মকনটা, র্টা জটানয়র্ একটি িলূথ্যটা়েন িম্ন্ন করয়ব।

আপনার আরও থিস্টে থোিার র্র্রর 
প্রর়্োজন হর্ল্ (িানষু্ থিস্টে হও়োর 
কারর্ণ) আপস্টন এিন একটি িাস্টড়র্ে 
থ�র্ে পার্রন �া আপনার জন্য সঠিক 
আকার্রর হর্ি
আপনটার যমে এখ্নকটার ভোচয়়ে ভোবমশ িংখ্থ্যক ভোশটাবটার ঘয়রর প্রয়়েটাজন হ়ে এবং 
িলূথ্যটা়েয়ন আপনটার বটাম়িয়র্ িটানযু়ের িংখ্থ্যটা ভোবমশ রয়়েয়ি বয়ল মনধ্চটারে করটা 
হ়ে, র্টাহয়ল আপমন এিন ভোকটান নরু্ন বটাম়িয়র্ ভোযয়র্ পটারয়বন যটা আপনটার 
এবং আপনটার পমরবটায়রর জনথ্য িঠিক আকটায়রর হয়ব। ব়ি বটাম়িয়র্ ভোযয়র্ হয়ল 
আপনটার ভোিই বটাম়ির জনথ্য কটাউমসিলয়ক �টা়িটা মেয়র্ হয়ব।

আপনার নেুন িাস্টড় আপনার 
স্ট্ডর্জস্টিস্টল্টি িা চল্ার্ফরা সম্পস্টক্চ ে 
চাস্টহোগুর্ল্া পরূণ করর্ি
আিরটা ভোেখ্য়বটা ভোযন আপনটার িটামনয়়ে ভোনও়েটার জনথ্য নরু্ন বটাম়িয়র্ ভোকটান 
পমরবর্্চ ন আনয়র্ হয়ব মক নটা, এিব মকিুই িলূথ্যটা়েন করটা হয়ব এবং আপমন 
বটাম়িয়র্ উঠটার আয়র্ই র্টা কয়র ভোেও়েটা হয়ব। নরু্ন িব বটাম়িয়র্ই িটািয়নর 
েরজটা আর �বয়নর প্রয়বশপথ মেয়়ে মি্যম়ি িটা়িটাই প্রয়বশ করটা যটায়ব

থটন্যান্টর্ের জন্য প্রস্াি
স্টসস্টকউর 

প্রিান অঙ্ীকারগুর্ল্া
িটাইট A, B এবং C-এর মরয়জনটায়রশয়নর অংশ মহিটায়ব যমে 
আপনটায়ক মনয়জর বটাম়ি ভোথয়ক িরয়র্ হ়ে, র্টাহয়ল ওয়়েস্টমিনস্টটার 
মিটি কটাউমসিল িিস্ মিমকউর ভোটনথ্যটান্টয়ের এই িয়ি্চ মনচি়ের্টা প্রেটান 
করয়ি ভোয:

• আপনটার চটাচ্চ  ম্রিট এলটাকটা়ে মফয়র আিটার িম্েূ্চ অমধকটার 
থটাকয়ব

• িম্ভব হয়ল িটাইট B এবং C-এর বটামিন্টারটা চটাচ্চ  ম্রিট এলটাকটার 
িয়ধথ্যই এক বটার স্টান পমরবর্্চ ন করয়র্ পটারয়বন।

• বিবটায়ির এখ্নকটার শর্্চ টাবলীয়র্ই আপনটায়ক একেি নরু্ন বটাম়ি 
ভোেও়েটা হয়ব এবং আপনটার কটাউমসিল ভোরন্টও একই কটাউমসিল 
ভোরট স্য়রই ভোথয়ক যটায়ব।

• আিরটা আপনটায়ক আপনটার চটামহেটার উপর ভিভতি কয়র একটি 
নরু্ন বটাম়ি প্রেটান করয়বটা।

• একজন স্টাধীন উপয়েষ্টটা আপনটায়ক িটাহটাযথ্য করটার জনথ্য উপলব্ধ 
থটাকয়ব। 

• আপনটার স্টানটান্তয়রর িটায়থ জম়ির্ থটাকটা অপিটারে বথ্য়ে, িংয়যটার্ 
ভোখ্টালটার বথ্য়ে আর মচঠি নরু্ন ঠিকটানটা়ে পনুঃয়প্ররয়ের ির্ 
যমুতিযতুি বথ্য়েগুয়লটা কটাউমসিল বহন করয়ব।

• আপমন বটাম়ি বটাবে £7,800 পমরিটায়ের একটি িংমবমধবদ্ধ 
ষেমর্পরূে পটায়বন।

• আপমন চটাইয়ল চটাচ্চ  ম্রিট ভোথয়ক অনথ্যত্ চয়ল যটাও়েটার ও িযু়যটার্ 
পটায়বন।

• কটাউমসিল ঝু্যমকগ্স্ বটামিন্টায়ের জনথ্য মজমনিপত্ ভোর্টািটায়নটায়র্ 
িহটা়ের্টা আর আপনটায়ক আপনটার নরু্ন বটাম়িয়র্ মেয়়ে আিটার 
ির্ অমর্মরতি িহটা়ের্টার বথ্যবস্টা করয়ব।

চাচ্চ  স্ট্রির্ট আপনার একটি নেুন 
িাস্টড় পাও়োর অস্টিকার আর্ে
মর্নটি িটাইয়ট মবেথ্যিটান কটাউমসিয়লর বর্্চ িটান িব বটামিন্টায়ের জনথ্য 
নরু্ন কয়র কটাউমসিল ভোহটাি কয়র ভোেও়েটা হয়ব।

• যমে আপমন িটাইট A-ভোর্ বিবটািরর্ থটায়কন, র্টাহয়ল আপনটায়ক 
মকিু িিয়়ের জনথ্য ওয়়েস্টমিনস্টটায়রর অনথ্য একটি ভোিটাশথ্যটাল 
ভোহটায়ি ভোযয়র্ হয়ব এবং িটাইট A-ভোর্ নরু্ন ভোিটাশথ্যটাল ভোহটাি তর্মর হয়়ে 
ভোর্য়ল ভোিখ্টায়ন মফয়র আিটার অমধকটার থটাকয়ব।

• আপমন যমে B এবং C িটাইটগুয়লটায়র্ বিবটািরর্ থটায়কন র্য়ব 
আপনটার আবটািন চটামহেটার উপর মন�্চ র কয়র আপনটার মবেথ্যিটান 
বটাম়ি ভোথয়ক একটি নরু্ন বটাম়িয়র্ ভোর্য়লই হয়ব।

• নরু্ন বটাম়িয়র্ ভোযয়র্ নটা চটাইয়ল আপমন ওয়়েস্টমিনস্টটায়রর অনথ্য 
একটি ভোিটাশথ্যটাল ভোহটায়িও ভোযয়র্ পটারয়বন।

প্রর়্োজর্ন সািস্ট়েকভার্ি সর্র 
�াও়োর প্রর়্োজন হর্ল্
যমে আপনটার নরু্ন বটাম়িটি প্রস্তুর্ নটা হও়েটার কটারয়ে আপনটায়ক 
িটািম়েক�টায়ব ভোকটাথটাও মর্য়়ে থটাকয়র্ হ়ে, র্টাহয়ল প্রয়়েটাজয়নর 
িি়েটুকুয়র্ আিরটা আপনটার জনথ্য যয়থটাপযতুি একটি অস্টা়েী 
মনবটায়ির বথ্যবস্টা কয়র মেয়বটা। আিরটা আপনটার কটাজ, কিমু ল এবং 
পমরবটার বটা বনু্ধয়ের যর্টটা িম্ভব কটািটাকটামি অস্টা়েী�টায়ব একটটা 
বটাম়ি খ্ু্যয়জ ভোবর করয়র্ িটাহটাযথ্য করব ভোযন আপনটায়ক অস্টা়েী�টায়ব 
ভোেও়েটা বটাম়িটিয়র্ বিবটাি করটার িি়ে আপনটার জীবনযটাত্টা আয়র্র 
ভোথয়ক ম�ন্ন নটা হ়ে।

কাউস্টসিল্ই আপনার ল্্যান্ডল্্ড্চ  
থের্ক �ার্ি
আপনটার ভোটনথ্যটামসির ধরন পমরবমর্্চ র্ হয়ব নটা এবং আপমন আয়র্র 
ির্ই একই িি়েকটায়লর জনথ্য বিবটায়ির মনচি়ের্টা পটায়বন। 
উেটাহরেস্রূপ, মিমকউর ভোটনথ্যটান্টয়ের আয়রকবটার মিমকউর ভোটনথ্যটামসি 
ভোেও়েটা হয়ব এবং ভো্লমসিবল ভোটনথ্যটান্টয়েরয়ক আয়রকবটার অমনধ্চটামরর্ 
িিয়়ের জনথ্য �টা়িটা ভোেও়েটা হয়ব। আপনটার অমধকটারগুয়লটা এবং 
কটাউমসিয়লর েটাম়েত্বগুয়লটা আয়র্র ির্ই থটাকয়ব।

পয়রর পৃষ্টাগুয়লটা আপনটার অমধকটার, পটাও়েটার অমধকটার, পুনব্চটািয়নর মবকল্পগুয়লটা 
এবং মরয়জনটায়রশয়নর প্রমরি়েটার পুয়রটা িি়েটটায়র্ কটাউমসিল আপনটায়ক মক�টায়ব 
িহটা়ের্টা করয়ব র্টা িহ মিমকউর ভোটনথ্যটান্টয়ের জনথ্য  
প্রস্টাবটি রয়়েয়ি।

ভোটনথ্যটায়ন্ট আরও র্থথ্য পার্িন: আপনার ভোবয়ি ভোনও়েটার মবকল্প 
মবে়েক িটারটাংশ মলফয়লট।

ভোেখ্টার জনথ্য মকউআর ভোকটা্ডটি কিথ্যটান 
করুন বটা চটাচ্চ  ম্রিট মরয়জনটায়রশন 
ভোবজ ভোথয়ক একটি কমপ মনয়়ে মনন।

Tenants: Your options
Summary of the Policy for Tenants in Housing Renewal Areas 2019 

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  3332 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



সাস্টভ্চ স চাজ্চ
�টা়িটায়ট মহিটায়ব আপমন বর্্চ িটায়ন আপনটার �টা়িটার িটায়থ 
িটাম�্চ ি চটাজ্চ প্রেটান কয়র থটায়কন। মলজধটারীরটাও িটাম�্চ ি চটাজ্চ 
প্রেটান কয়র থটায়কন।

�মবেথ্যয়র্ উন্ন়েন িটাম�্চ ি চটায়জ্চর িয়ধথ্য মনয়চর মজমনিগুয়লটাও 
অন্ত�ু্চ তি করটা হয়ব:

• এজিটামল স্টান পমরষ্টারকরে এবং আয়লটাকটা়েয়নর িয়র্টা 
রষেেটায়বষেে

• �ূমি রষেেটায়বষেে 

• মলফট রষেেটায়বষেে

• ভোক়েটারয়টমকং পমরয়েবটা

প্রকয়ল্পর অগ্র্মর্র িয়গে িয়গে আিরটা ভোকটান ভোকটান 
পমরয়েবটাগুয়লটা আপমন চটান আর আপনটার প্রয়়েটাজন, 
ভোকটানগুয়লটা আপনটার ভোষেয়ত্ প্রয়যটাজথ্য হয়ব র্টা মনয়়ে এবং 
আপমন ভোয পমরয়েবটাগুয়লটা পটান ভোিগুয়লটা ভোযন টটাকটার পমরিটাে 
অনযুটা়েী যথটাযথ ও িটাশ্র়েী হ়ে, র্টা মনমচির্ করয়র্ আপনটার 
িয়গে কথটা বলয়বটা।

স্ল্প আয়়ের ভোলটাকজন বটা যটারটা হটাউমজং ভোবমনমফট/
ইউমন�টাি্চটাল ভোরিম্ডট-এর িটাধথ্যয়ি র্টায়ের �টা়িটা এবং 
পমরয়েবটার বথ্য়ে পমরয়শটায়ধর জনথ্য িহটা়ের্টা পটাও়েটার জনথ্য 
ভোযটার্থ্য হয়র্ পটায়রন।

আপনার িাস্টড় িেল্ার্ে 
সহা়েো থেি

আিরা থ�ভার্ি 

কটাউমসিল অমফিটাররটা আপনটায়ের বটাম়ি বেলটায়নটার পুয়রটা 
িি়ে জযু়়িই আপনটায়ক িহটা়ের্টা কয়র যটায়ব।

ভোয িন, আিরটা ও়েটামশং ভোিমশন এবং অনথ্যটানথ্য যন্ত্রপটামর্গুয়লটা িমরয়়ে ভোনও়েটার, ভোখ্টালটার এবং আবটার লটার্টায়নটার 
বথ্যবস্টা কয়র মেয়র্ পটামর। আলটােটা আলটােটা�টায়ব �টা়িটায়টয়ের পমরমস্মর্র উপর ভিভতি কয়র অমর্মরতি 

িহটা়ের্টা প্রেটান করটা হয়ব মবয়শে কয়র যটারটা ব়েকি, ঝু্যমকগ্স্ এবং যটায়ের ম্ডয়জমবমলটি রয়়েয়ি।

সহজ স্ানান্তর
পযু়রটা িি়েটটা জযু়়ি স্টানটান্তয়রর মবে়েটটায়র্ েটাম়েত্বপ্রটাপ্ত পনুব্চটািন 
অমফিটাররটা আপনটায়ক িহটা়ের্টা করয়ব। র্টারটা আপনটার িটায়থ িরটািমর 
পমরমচর্ হয়বন এবং আপনটায়ক প্রমরি়েটা ও পরবর্তী পেয়ষেপগুয়লটা 
িম্য়ক্চ  অবমহর্ করয়বন। আপমন স্টানটান্তমরর্ হও়েটার আয়র্ র্টারটা 
আপনটায়ক আপনটার নরু্ন বটাম়িয়র্ পমরেশ্চন করয়র্ িটাহটাযথ্য করয়ব, 
ভোয মেন স্টানটান্তমরর্ হয়বন ভোিমেন আপনটায়ক প্রয়়েটাজনী়ে িহটা়ের্টা 
প্রেটান করয়ব এবং ভোিখ্টায়ন আপমন মথরু্ হয়র্ পটারয়লন মক নটা, র্টা 
ভোেখ্য়র্ স্টানটান্তমরর্ হও়েটার পরও আপনটায়ক িহটা়ের্টা মেয়র্ থটাকয়ব।

থটন্যান্টর্ের জন্য প্রস্াি
অস্া়েী িাসস্ান

পয়রর পৃষ্টাগুয়লটায়র্ অস্টা়েী ভোটনথ্যটান্টয়ের জনথ্য কটাউমসিয়লর 
প্রস্টাব বে্চনটা করটা আয়ি।

এ ই মব�টার্টি বথ্যটালট এলটাকটা়ে বিবটািকটারী র্হৃহীন পমরবটায়রর জনথ্য 
প্রয়যটাজথ্য, ভোযগুমলর জনথ্য কটাউমসিল হটাউমজং অথ্যটাক্ট 1996 পটাট্চ 7 

(িংয়শটামধর্ মহিটায়ব) এর অধীয়ন িমূ্ে্চ হটাউমজং ম্ডউটি গ্হে কয়রয়ি।

12 িটাি বটা র্টার ভোবমশ িি়ে ধয়র যমে হটাইমজং ভোরমজস্টটায়র আপনটার নটাি 
ভোথয়ক যটা়ে এবং লথ্যটান্ডল্ড্চ  প্রস্টাব ভোেও়েটার িি়ে আপমন A, B বটা C িটাইয়টর 
একটি বটাম়িয়র্ থটায়কন, র্টাহয়ল আপমন ভো�টাট ভোেও়েটার জনথ্য ভোযটার্থ্য হয়বন।

যখ্ন স্টানটান্তমরর্ হয়র্ হয়ব, র্টার আর্ পয্চন্ত আপমন নরু্ন স্টা়েী 
বটাম়ির বথ্যবস্টা নটা করয়র্ পটারয়ল একজন কটাউমসিল অমফিটার 
আপনটার িয়গে ভোেখ্টা করয়বন এবং আপনটায়ক কখ্ন িরয়র্ হয়ব 
র্টা জটানটায়নটা হয়ব এবং প্রমরি়েটা িম্য়ক্চ  র্থথ্য ভোেও়েটা হয়ব।

আপনটায়ক স্টা়েী ভোিটাশথ্যটাল হটাউমজং প্রেটান করটার পর হয়র্ বটায়রটা িটাি 
পেূ্চ নটা হয়়ে থটাকয়ল আপনটায়ক স্ল্প িিয়়ের িয়ধথ্য েইুবটার স্টান 
বেলটায়নটা এ়িটায়র্ িহটা়ের্টা করয়র্ স্টানটান্তয়রর িি়ে এমর্য়়ে আনয়র্ 
ভোচষ্টটা করয়র্ মেয়র্ অমর্মরতি অগ্টামধকটার প্রেটান করটা হয়ব।

এটি প্রয়যটাজথ্য নটা হয়ল আপনটায়ক মবকল্প অস্টা়েী বটািস্টায়নর জনথ্য 
অগ্টামধকটার ভোেও়েটা হয়ব, যটা আপমন শর্্চ গুয়লটা পরূে করয়র্ পটারয়ল 
ওয়়েস্টমিনস্টটায়র হয়র্ পটায়র নরু্বটা লন্ডয়নর অনথ্য ভোকটাথটাও।

মালিকানা লিলতিক 
ি্যান্ডির্্ডডে র কাছ থের্ক িাড়া  
থনওয়া থেন্যান্ট
12 িটাি বটা র্টার ভোবমশ িি়ে ধয়র আবটািন ভোরমজস্টটায়র আপনটার নটাি 
ভোথয়ক থটাকয়ল এবং লথ্যটান্ডলয়্ড্চ র প্রস্টাব প্রকটামশর্ হও়েটার িি়ে আপমন 
িটাইট A, B বটা C-ভোর্ বিবটািরর্ থটাকয়ল আপমন ভো�টাট ভোেও়েটার জনথ্য 
ভোযটার্থ্য হয়বন। ভো�টাট প্রেটান শুরু হও়েটার আয়র্ ভো�টাট ভোেও়েটার জনথ্য 
মনবন্ধন করয়র্ অনগু্হ কয়র মিম�কটা ইয়লকশন িটাম�্চ য়িি (Civica 
Election Services)-এর (পষৃ্টা 40 দ্রষ্টবথ্য) িটায়থ ভোযটার্টায়যটার্ করুন।

আিরা আপনার্ক থ� থ� 
স্টিষ্র়্ে সাহা�্য করর্িা:

সস্টরর়্ে থনও়ো

সরঞ্ািাস্টে থখাল্া 
এিং পনুরা়ে 
স্াপন করা

স্টচঠি পুনঃর্প্ররণ

থটস্টল্র্ফান, টিস্টভ এিং 
রে্ডি্যান্ড সংর্�াগ 
পনুরা়ে ল্াগার্না

স্টজস্টনসপত্র প্যাক 
করা ও থসটি থের্ক 
থির করার খরচ

আপস্টন স্ানান্তস্টরে হও়োর 
সি়ে িাস্টড়র ক্ষস্টেপরূণ 
িািে টাকা- �া িে্চিার্ন 
স্টসস্টকউর থটন্যান্টর্ের জন্য 
£7,800 িা�্চ করা আর্ে

ভোটনথ্যটায়ন্ট আরও র্থথ্য পার্িন: আপনার থির্ে 
থনও়োর মবকল্প মবে়েক িটারটাংশ মলফয়লট।

ভোেখ্টার জনথ্য মকউআর ভোকটা্ডটি কিথ্যটান করুন বটা চটাচ্চ  ম্রিট 
মরয়জনটায়রশন ভোবজ ভোথয়ক একটি কমপ মনয়়ে মনন।

Tenants: Your optionsSummary of the Policy for Tenants 
in Housing Renewal Areas 2019 

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  3534 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



জন্য প্রস্াি
আিাস্টসক স্টল্জগ্রহণকারীর্ের 

পয়রর পৃষ্টাগুয়লটায়র্ আপনটার অমধকটার, প্রটাপথ্যর্টার অমধকটার এবং ষেমর্পূরয়ের 
অথ্চ প্রেটান িহ মলজধটারীয়ের জনথ্য কটাউমসিয়লর প্রস্টাব মনধ্চটারে কয়র ভোেও়েটা 
আয়ি। আপমন যমে একজন আবটামিক মলজয়হটাল্ডটার হন, আিরটা আপনটার 
বর্্চ িটান বটাম়ির মবরি়ে এবং একটি নরু্ন বটাম়ি ভোকনটার জনথ্য আপনটার মবকল্পগুমল, 
ভোিইিটায়থ আপনটার জনথ্য উপলব্ধ কটাউমসিয়লর িহটা়ের্টাও ক�টার কমর।

প্রিান অঙ্ীকারগুর্ল্া
িটাইট A, B এবং C এর মরয়জনটায়রশয়নর অংশ মহিটায়ব আপনটায়ক যমে বটাম়ি 
বেলটায়নটার প্রয়়েটাজন হ়ে, ওয়়েস্টমিনস্টটার মিটি কটাউমসিল িিস্ আবটামিক 
মলজয়হটাল্ডটারয়ের (বটাম়ির িটামলকরটা 11 নয়�ম্বর 2022 এর আয়র্ র্টায়ের 
িম্র্্মর্য়র্ বটায়রটা িটাি বটা র্টার ভোবমশ বটাি কয়র) র্থ্যটারটামন্ট মেয়র্ পটায়র ভোয:

• আপনটার চটাচ্চ  ম্রিট এলটাকটা়ে মফয়র আিটার িম্েূ্চ অমধকটার থটাকয়ব

• আপমন ইকুইটি ভোলটান বটা ভোশ়েটা্ড্চ  ইকুইটি ভিভতিতে নরু্ন 
বটাম়িগুয়লটার একটি ভোকনটার িযু়যটার্ পটায়বন

• আপনটার নরু্ন বটাম়িয়র্ আবটািন বথ্য়ে একই থটাকয়ব

• যটারটা অনথ্যত্ ভোযয়র্ চটান র্টায়েরয়ক কটাউমসিল িহটা়ের্টা করয়ব

• চুমতির িটাধথ্যয়ি আপনটার বটাম়ি মবরিয়়ের কটায়জ 
আিরটা আপনটার িটায়থ কটাজ করয়বটা

• আপমন বটাম়ির বটাজটার িযূ়লথ্যর 10% অথ্চ বটাম়ি বটাবে িংমবমধবদ্ধ 
ষেমর্পরূে পটায়বন (অয়ক্টটাবর 2022 অনযুটা়েী £78,000 পয্চন্ত)

• স্টানটান্তর, স্টথ্যটাম্ ম্ডউটি এবং আইমন মফ িহ িিস্ যমুতিিগের্ বথ্য়েগুয়লটা 
বহন করটার জনথ্য কটাউমসিল মবপর্্মর্ বটাবে অথ্চ প্রেটান করয়ব

একজন আিাস্টসক স্টল্জিারী স্টহর্সর্ি 
আপস্টন আপনার িাস্টড়র সমূ্পণ্চ 
িাজার িলূ্্য এিং থসটির 10% অে্চ 
িাস্টড়র ক্ষস্টেপূরণ িািে পার্িন
আপনটার বটাম়িটি কটাউমসিয়লর কটায়ি মবমরি করটার িি়ে আপমন ভোি 
িি়েকটার িম্েূ্চ বটাজটার িলূথ্য এবং 10% অথ্চ বটাম়ির ষেমর্পরূে 
বটাবে পটায়বন যমে আপমন স্টানটান্তমরর্ হও়েটার িি়েকটায়লর 
আয়র্ আপনটার বটাম়িয়র্ 12 িটাি বিবটাি কয়র থটায়কন।

বটাম়ির ষেমর্পরূয়ের অথ্চ িয়ব্চটাচ্চ £78,000 পয্চন্ত হয়র্ পটারয়ব। অয়থ্চর এই 
পমরিটােটি বটাৎিমরক�টায়ব িরকটায়রর পষে ভোথয়ক মনধ্চটারে কয়র ভোেও়েটা হ়ে 
এবং র্টা আরও ভোবমশ হয়র্ পটায়র। ভোযৌথ িটামলকরটা একটি ভোপয়িন্ট পটায়বন।

চুস্টক্তির্ল্ রি়ে
কটাউমসিল র়েথ্যটাল ইসিটিটিউশন অফ চটাট্চটা্ড্চ  িটায়�্চ ়েটাি্চ (RICS)-এর িেিথ্য, 
এিন একজন ভোযটার্থ্যর্টািম্ন্ন স্টাধীন িটায়�্চ ়েটারয়ক আপনটার বটাম়ির িলূথ্য 
মনধ্চটারে করয়র্ বলয়ব। িটাধটারের্, কটাউমসিল আপনটার ব্লয়কর পনুঃউন্ন়েন 
শুরু হও়েটার আনিুটামনক 18 িটাি আয়র্ বটা মকিু মনমে্চষ্ট পমরমস্মর্য়র্ র্টার 
আয়র্ই আপনটার বটাম়ি পনুরটা়ে মকয়ন ভোনও়েটার প্রমরি়েটাটি শুরু করয়ব 
(পরবর্তী পষৃ্টাগুয়লটায়র্ ‘পনুরটা়ে ভোকনটার িি়ে মশমথলর্টা’ মব�টার্টি ভোেখু্ন)।

পনুরা়ে থকনার সি়ে স্টেস্টেল্ো
কটাউমসিয়লর িলূথ্যমনধ্চটারেকটারী আপনটার জনথ্য উপযতুি 
হয়ব, এিন ভোকটায়নটা এক িিয়়ে বটাম়িটি পমরেশ্চন করয়র্ 
যটায়বন এবং আপনটায়ক আয়র্ ভোথয়ক জটামনয়়ে রটাখ্টা হয়ব। 
িলূথ্যমনধ্চটারেকটারী অ�থ্যন্তরীে অবস্টা এবং নরু্ন বটাথরুি 
ও রটান্নটাঘয়রর ির্ বটাম়ির অন্ত�্চ টায়র্র ভোযয়কটায়নটা ধরয়নর 
উন্ন়েন মবয়বচনটা়ে ভোনয়বন। র্টারপর আপমন কটাউমসিয়লর পষে 
ভোথয়ক একটি মলমখ্র্ প্রস্টাব পটায়বন। যমে মনধ্চটারেকৃর্ িযূ়লথ্যর 
মবেয়়ে আপমন একির্ নটা হয়র্ পটায়রন র্য়ব আয়রটা ির্টািয়র্র 
জনথ্য আপনটার মনয়়েটার্ ভোেও়েটা স্টাধীন RICS িলূথ্যমনধ্চটারেকটারীর 
জনথ্য কটাউমসিল আপনটায়ক যমুতিযতুি বথ্য়ে বটাবে অথ্চ প্রেটান 
করয়ব। কটাউমসিয়লর উয়দেশথ্য হয়লটা িম্ভব হয়ল চুমতির িটাধথ্যয়ি 
মলজয়হটাল্ডটারয়ের বটাম়ি রি়ে করটা এবং ভোিজনথ্য র্টা উ�়েপয়ষের 
জনথ্য গ্হেয়যটার্থ্য িিটাধটান খ্ু্যয়জ ভোপয়র্ মলজয়হটাল্ডটারয়ের 
িটায়থ কটাজ করয়ব। র্য়ব, যমে বটামিন্টারটা প্রস্টায়বর পয়ষে ভো�টাট 
ভোে়ে, র্টাহয়ল চটাচ্চ  ম্রিয়টর মরয়জনটায়রশন মনমচির্ করটার জনথ্য 
কটাউমসিল বটাধথ্যর্টািূলক রি়ে ষেির্টা বথ্যবহটার করয়র্ পটায়র।

আপস্টন অনািাস্টসক স্টল্জর্হাল্ার 
হর়্ে োকর্ল্ আপস্টন আপনার 
িাস্টড়র সমূ্পণ্চ িাজার িলূ্্য এিং  
োর 7.5% অে্চ থিৌস্টল্ক ক্ষস্টেপরূণ 
িািে পার্িন
আপমন বটাম়িয়র্ বিবটািরর্ নটা থটাকয়ল বটা আপমন স্টানটান্তমরর্ হও়েটার 
িি়েকটায়লর পযূ়ব্চ আপনটার বটাম়িয়র্ 12 িটায়ির কি িি়ে ধয়র 
ভোথয়ক থটাকয়ল আপনটায়ক একজন অনটাবটামিক মলজধটারী মহয়িয়ব 
মবয়বচনটা করটা হয়ব। আপমন কটাউমসিয়লর কটায়ি আপনটার বটাম়ি 
মবমরি করয়র্ িম্মর্ হয়়ে থটাকয়ল কটাউমসিয়লর কটায়ি মবমরি করটার 
িি়ে আপমন আপনটার বটাম়ির িমূ্ে্চ বটাজটার িলূথ্য পটায়বন।. 

এিটা়িটাও আপমন িমূ্ে্চ বটাজটার িযূ়লথ্যর 7.5% অথ্চ ভোিৌমলক 
ষেমর্পরূে বটাবে পটায়বন। ভোযৌথ িটামলকরটা একটি ভোপয়িন্ট পটায়বন। 
আপনটার বটাম়িয়র্ থটাকটা িব বটামিন্টায়ের জনথ্য বয়ন্টাবস্ করটার 
েটাম়েত্ব এবং কটাউমসিলয়ক আপনটার বটাম়ি মবরি়ে করটার পযূ়ব্চ 
র্টা খ্টামল মকনটা, র্টা মনমচির্ করটার েটাম়েত্ব আপনটারই।

ভোিৌমলক ষেমর্পরূয়ের অথ্চ িয়ব্চটাচ্চ স্য়র িীিটাবদ্ধ ভোথয়ক যটায়ব, বর্্চ িটায়ন 
যটার পমরিটাে £75,000 অয়থ্চর এই পমরিটােটি বটাৎিমরক�টায়ব িরকটার 
করৃ্্চ ক মনধ্চটারে কয়র ভোেও়েটা হ়ে। ভোযৌথ িটামলকরটা একটি ভোপয়িন্ট পটায়বন।

একজন থ�াগ্য স্ািীন 
জস্টরপকারীর িাি্যর্ি আপনার 
িাস্টড়র িলূ্্য স্টনি্চারণ করা হর্ি
আপনটার বটাম়ির িলূথ্য একজন ভোযটার্থ্য স্টাধীন জমরপকটারীর িটাধথ্যয়ি 
মনধ্চটারে করটা হয়ব, মযমন বটাম়ির স্টানী়ে বটাজটার, আপনটার বটাম়ির 
অ�থ্যন্তরীে অবস্টা এবং িম্ন্ন করটা িব ধরয়নর উন্ন়েন কটাজ মবয়বচনটা়ে 
ভোনয়বন। মনধ্চটামরর্ িযূ়লথ্য মরয়জনটায়রশয়নর কি্চকটায়ণ্ডর ফয়ল প়িটা ভোয 
ভোকটায়নটা প্র�টায়বর পযূ়ব্চ বটাম়ির িলূথ্য যটা মিয়লটা র্টা ভোেখ্টায়নটা হয়ব।

কাউস্টসিল্ আপনার �সু্টক্তসঙ্ে 
পস্টরিার্ণ আইস্টন স্টফ প্রোন করর্ি
কটাউমসিল আপনটায়ক আপনটার বটাম়ির মবরি়ে বটাবে আইমন মফ 
িহ ভোিটির পমরবয়র্্চ  ভোকনটা অনথ্য আয়রকটি বটাম়ি বটাবে মফ ও 
বথ্যয়়ের জনথ্য অথ্চ প্রেটান করয়ব, র্টা নরু্ন এয়স্টয়টই ভোহটাক বটা অনথ্য 
ভোকটাথটাও। এর িয়ধথ্য থটাকয়ব স্টথ্যটাম্ ম্ডউটি, লথ্যটান্ড টথ্যটাসি।

কাউস্টসিল্ �সু্টক্তসঙ্ে পস্টরিার্ণ 
স্ানান্তর িািে খরচ প্রোন করর্ি
স্টানটান্তয়রর যমুতিিগের্ বথ্যয়়ের জনথ্য িহটা়ের্টা মহয়িয়ব আপমন 
বটাম়ি স্টানটান্তর বটাবে অথ্চ পটায়বন। বটাম়ি স্টানটান্তর বটাবে প্রেটান 
করটা অয়থ্চ মনয়চর মবে়েগুয়লটা অন্ত�ু্চ তি থটাকয়ব:

• িরঞ্জটািটামে ভোখ্টালটা এবং পনুরটা়ে স্টাপন করটা

• মচঠি পনুঃয়প্ররে

• ভোটমলয়ফটান, টিম� এবং রে্ডবথ্যটান্ড িংয়যটার্ পুনরটা়ে লটার্টায়নটা

• অপিটারে বথ্য়ে

• মজমনিপত্ ভোর্টািটায়নটা / ভোিটি ভোথয়ক ভোবর করটার খ্রচ

আপস্টন আপনার পনুি্চাসর্নর 
স্টিকল্পগুর্ল্ার স্টিষ্র়্ে স্ািীন পরািে্চ 
পার্িন
আপনটার জনথ্য িবয়চয়়ে �টায়লটা মবকয়ল্পর মবেয়়ে মিদ্ধটান্ত মনয়র্ 
আপনটায়ক িটাহটাযথ্য করটার জনথ্য মবনটািযূ়লথ্য স্টাধীন পরটািশ্চ এবং 
িহটা়ের্টার বথ্যবস্টা থটাকয়ব। কটাউমসিল মকিু পমরমস্মর্য়র্ মলজধটারীয়ের 
জনথ্য স্টাধীন আমথ্চক পরটািয়শ্চর অথ্চও পমরয়শটাধ করয়র্ করয়র্ 
পটায়র, ভোযিন নরু্ন কয়র িয়র্্চজ ভোনও়েটার মবেয়়ে পরটািশ্চ।

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  3736 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



পুনি্চাসর্নর স্টিকল্পগুর্ল্া
আিাস্টসক স্টল্জিারীর্ের জন্য 

একজন আবটামিক মলজধটারীর জনথ্য মবম�ন্ন প্রয়়েটাজন অনুিটায়র পুনব্চটািয়নর এক গুচ্ছ 
মবকল্প রয়়েয়ি।

স্টিকল্প 1
থ�ৌে ইক্্যইটির লিলতির্ে নেুন 
বালড়গুর্িার একটি লকননু
নরু্ন এই বটাম়িগুয়লটার িলূথ্য বটামিন্টা মলজধটারীয়ের বর্্চ িটান বটাম়ির ভোচয়়ে 
ভোবমশ হয়ব। একজন আবটামিক মলজধটারী মহিটায়ব ভোশ়েটা্ড্চ  ইকুইটির িটাধথ্যয়ি 
একই িংখ্থ্যক ভোব্ডরুি িহ একটি নবমনমি্চর্ বটাম়ি ভোকনটার িযু়যটার্ থটাকয়ব। 
এটি মলজধটারীর আবটািন খ্রচ আয়র্র ির্ রটাখ্টার িযু়যটার্ কয়র মেয়ব:

• কটাউমসিল ভোথয়ক িরটািমর নরু্ন বটাম়িগুয়লটার একটি ভোকনটার 
িি়ে ভোশ়েটা্ড্চ  ইকুথ্যইটি প্রেটায়নর প্রস্টাব করটা হয়ব।

আপমন আপনটার নরু্ন বটাম়িটিয়র্ আপনটার এখ্নকটার বটাম়িটি 
মবরি়ে কয়র ভোিই অথ্চ িহ বটাম়ির মবপরীয়র্ ভোেও়েটা ষেমর্পূরয়ের 
অথ্চ বথ্য়ে করয়র্ পটারয়বন। অথ্চটাৎ আপনটার যমে এখ্ন ভোকটায়নটা 
িয়র্্চজ থটায়ক র্য়ব একই িযূ়লথ্যর আয়রকটি নরু্ন বটাম়ির জনথ্য 
করয়র্ হয়ব অথবটা র্টা নরু্ন বটাম়িয়র্ মনয়়ে ভোযয়র্ হয়ব। 

কটাউমসিল মলজধটারীর অংশ নরু্ন বটাম়ির বটাজটার িলূথ্য ভোথয়ক যর্টটা কি-
ভোবমশ হয়ব র্টা পরূে কয়র ভোেয়ব। কটাউমসিয়লর অংশ পনুরটা়ে পমরয়শটাধ করয়র্ 
হয়ব নটা, শুধুিটাত্ বটাম়ি মবরি়ে হয়়ে ভোর্য়লই এটি পমরয়শটাধ করয়র্ হয়ব।

আপমন বটাম়ি মবরি়ে করয়ল বটাম়ি রি়ে করটার িিয়়ের শর্টাংশ 
হটার অনুিটায়র বটাম়ির েটায়ির িব ধরয়নর উঠটা-নটািটা আপনটার 
এবং কটাউমসিয়লর অংশ মিয়ল বহন করটা হয়ব।

স্টিকল্প 2
থ�ৌে মালিকানার লিলতির্ে নেুন 
বালড়গুর্িার একটি লকননু
ইকুইটি ঋে বটা ভোযৌথ ইকুইটির ভিভতিতে রি়ে করটাটটা ভোযৌথ িটামলকটানটা হয়র্ ম�ন্ন, 
ভোকননটা র্টায়র্ আপমন আইনর্র্�টায়ব তবধ পেূ্চটাগে িটামলক হও়েটার বেয়ল 
বটাম়ির শুধিুটাত্ একটি অংয়শর িটামলক হয়বন এবং ভোয অংশটুকুর িটামলকটানটা 
ভোনই ভোিটির পমরিটায়ের আনপুটামর্ক ভিভতিতে �টা়িটা পমরয়শটাধ করয়র্ হয়ব।

আপনটায়ক িয়র্্চজ িহ বটা িটা়িটাই নরু্ন বটাম়ির কিপয়ষে 25% ভোশ়েটার 
মকনয়র্ এবং �টা়িটা বহন করয়র্ িষেি হয়র্ হয়ব, যটা িটামলকটানটাধীন 
ন়ে এবং িটায়়ির হটায়র ভোিই অনপুটায়র্ চটাজ্চ করটা হ়ে। বটাম়ির িমূ্ে্চ 
িটাম�্চ ি চটাজ্চ প্রেটায়নর জনথ্যও েটাম়েত্বও আপনটারই থটাকয়ব।

মর ভোজনটায়রশয়নর অচিয়ল বিবটাি করয়র্ চটান, এিন মলজধটারীয়ের জনথ্য প্যটাচটি মবকল্প এবং যটারটা িয়র ভোযয়র্ চটান র্টায়ের জনথ্য  
একটি মবকল্প আয়ি।

স্টিকল্প 3
সরাসস্টর নেুন িাস্টড়গুর্ল্ার ির্ি্য 
একটি রি়ে করুন
আপমন চটাইয়ল এবং িটািথ্চথ্য থটাকয়ল িরটািমর নরু্ন বটাম়িগুয়লটার 
একটি মকনয়র্ পটায়রন। আপনটার িটািথ্চথ্য থটাকয়লও এ�টায়ব 
ভোকনটার ভোকটায়নটা বটাধথ্যবটাধকর্টা ভোনই। আপমন যমে র্টা করয়র্ চটান 
র্য়ব আপমন ভোযয়কটায়নটা আকটায়রর বটাম়ি মকনয়র্ পটায়রন।

স্টিকল্প 1, 2 এিং 3-এ রির়্ের সি়ে 
অস্া়েী আিাসন
ভোকটায়নটা ভোকটায়নটা িি়ে নরু্ন বটাম়িগুয়লটা িরটািমর স্টানটান্তয়রর জনথ্য প্রস্তুর্ নটাও 
থটাকয়র্ পটায়র এবং আপনটায়ক মকিু িিয়়ের জনথ্য অস্টা়েী আবটািয়ন উঠয়র্ 
হয়র্ পটায়র। এয়ষেয়ত্ কটাউমসিল আপনটায়ক মনমচির্ শট্চয়হটাল্ড ভোটনথ্যটামসির 
যমুতিিগের্ প্রস্টাব ভোেয়ব, যটা প্রটাইয়�ট ভোরন্ট খ্টায়র্ প্রেটান করটা ভোটনথ্যটামসির ির্ই।

অস্টা়েী আবটািয়নর �টা়িটা িয়র্্চয়জর অথ্চ পমরয়শটাধ এবং িটাম�্চ ি বটাবে 
বথ্য়ে িহ আপনটার বর্্চ িটান আবটািন খ্রয়চর উপর মন�্চ র করয়ব, 
অথ্চটাৎ আবটািন খ্রচ বমৃদ্ধ পটায়ব নটা (যমেও কটাউমসিল টথ্যটাসি
এবং ইউটিমলটি বথ্য়ে ম�ন্ন হয়র্ পটায়র)। অস্টা়েী আবটািন 
আকটায়র আপনটার বর্্চ িটান বটাম়ির িিটান হয়ব।

স্টিকল্প 4
স্ানী়ে এল্াকা়ে অন্য থকার্না 
স্টল্জর্হাল্ িাস্টড় স্টকননু
উপল�থ্য থটাকয়ল আপমন স্টানী়ে এলটাকটা়ে অথ্চটাৎ যটা মকনটা 
মরয়জনটায়রশন কি্চিূচীর আওর্টা়ে ভোনই, ভোিখ্টায়ন আপনটার বর্্চ িটান 
বটাম়ির িিটান িযূ়লথ্যর অনথ্য একটি বটাম়ি মকনয়র্ চটাইয়র্ পটায়রন।

িম্ভব হয়ল আপনটায়ক র্টা খ্ু্যয়জ ভোপয়র্ িটাহটাযথ্য করয়র্ কটাউমসিয়লর পষে 
ভোথয়ক িহটা়ের্টা করটা হয়ব। যয়থটাপযতুি ভোষেয়ত্ কটাউমসিল র্টার মনয়জর খ্টামল 
হটাউমজং স্টক ভোথয়ক আপনটার কটায়ি ভোকটায়নটা বটাম়ি মবমরি করয়র্ পটায়র। 
বথ্যমর্রিিী পমরমস্মর্য়র্ আিরটা মরয়জনটায়রশয়নর এলটাকটার বটাইয়রর বটাম়ির 
ভোষেয়ত্ ইকুথ্যইটি ঋয়ের মবকল্পগুয়লটা মনয়়ে আয়লটাচনটা করয়র্ পটামর।

স্টিকল্প 5
আিাসন নিা়েন এল্াকা়ে থসাে্যাল্ 
িা অন্তি্চেথীকাল্ীন ভাড়ার্ট থহান
মকিু ভোষেয়ত্ আপমন একজন ভোিটাশথ্যটাল বটা অন্তব্চর্তীকটালীন �টা়িটায়ট 
হয়়ে স্টানী়ে এলটাকটা়ে ভোথয়ক ভোযয়র্ পটায়রন। এই মবকল্পটি বটাম়ির 
িটামলকটানটার মবকল্পগুয়লটার িয়ধথ্য ভোকটানটিই উপযুতি ন়ে বটা আপমন 
স্টাস্থ্য িিিথ্যটা থটাকটার কটারয়ে �টা়িটায়ট হয়়ে থটাকয়র্ চটান, শুধুিটাত্ 
এিন ধরয়নর মবয়শে পমরমস্মর্য়র্ই পটাও়েটা যটায়ব। যমে র্টায়র্ িম্মমর্ 
প্রেটান করটা হ়ে, আপমন ভোিগুয়লটার বটাম়ির বটাজটার িযূ়লথ্যর 100% এর 
পমরবয়র্্চ  75% পটায়বন। ভোিটাশথ্যটাল বটা অন্তব্চর্তীকটালীন �টা়িটা ভোনও়েটার 
িযু়যটার্ ভোেও়েটা হয়ব, উ�়ে ধরয়নর �টা়িটা প্রেটায়নর ভোষেয়ত্ই িটা়ি 
ভোেও়েটা হয়ব, যমেও অন্তব্চর্তীকটালীন ধরয়নর �টা়িটা ভোিটাশথ্যটাল ধরয়নর 
�টা়িটার ভোচয়়ে ভোবমশ এবং অন্তব্চর্তীকটালীন �টা়িটা ভোনও়েটার িযু়যটার্ 
শুধিুটাত্ র্টারটাই পটায়বন যটারটা ভোিটটা ভোনও়েটার িটািথ্চথ্য রটায়খ্ন।

স্টিকল্প 6
চাচ্চ  স্ট্রিট এল্াকা থের্ক অন্যত্র 
স্ানান্তর্র সাহা�্য এিং সহা়েো স্টনন
আবটামিক মলজয়হটাল্ডটারয়ের িয়ধথ্য যটারটা ওয়়েস্টমিনস্টটায়রর অনথ্য ভোকটায়নটা 
অংয়শ বটা অনথ্য ভোকটাথটাও চয়ল ভোযয়র্ চটান, র্টায়ের জনথ্য প্রয়়েটাজন অনিুটায়র 
বটাস্বিম্মর্ িটাহটাযথ্য ও িহটা়ের্টার বথ্যবস্টা থটাকয়ব। এটি একটি বটাম়ি 
খ্ু্যয়জ পটাও়েটা বটা ভোকনটার িমূ্ে্চ প্রমরি়েটা িহ িটাহটাযথ্য অন্ত�ু্চ তি থটাকয়র্ 
পটায়র। কটাউমসিল আপনটায়ক র্টায়ের মনজস্ খ্টামল হটাউমজং স্টক ভোথয়ক 
ওয়়েস্টমিনস্টটায়র একটি বটাম়ি মবমরি করয়র্ িষেি হয়র্ পটায়র।

স্টল্জর্হাল্ারর্ের জন্য সহা়েো
উপলব্ধ মবকল্পগুয়লটা িম্য়ক্চ  আিটায়ের িটায়থ আয়রটা কথটা 
বলয়র্ চটাইয়ল আপমন আিটায়ের মলজয়হটাল্ড িহটা়ের্টা েয়লর 
িটায়থ 1-1 অথ্যটাপয়়েন্টয়িন্ট মনয়র্ পটায়রন। অনগু্হ কয়র 
churchstreet@ westminster.gov.uk এ আিটায়ের িটায়থ 
ভোযটার্টায়যটার্ করুন বটা 020 7641 2968 নম্বয়র কল করুন

আরও র্থথ্য পটায়বন স্টল্জর্হাল্ার: আপনার থির্ে 
ভোনও়েটার মবকল্প মবে়েক িটারটাংশ মলফয়লট।

ভোেখ্টার জনথ্য মকউআর ভোকটা্ডটি 
কিথ্যটান করুন বটা চটাচ্চ  ম্রিট 
মরয়জনটায়রশন ভোবজ ভোথয়ক 
একটি কমপ মনয়়ে মনন। Leaseholders: Your options

Summary of the Policy for Leaseholders 

in Housing Renewal Areas 2018

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  3938 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



থভাটগ্রহণ
 

ওয়়েস্টমিনস্টটার মিটি কটাউমসিল বথ্যর্ীর্ 
স্টাধীন�টায়ব মিম�কটা ইয়লকশন িটাম�্চ য়িি 
ভো�টাট গ্হে পমরচটালনটা করয়ব।

স্টা ধীন িংস্টা মহয়িয়ব মিম�কটা ইয়লকশন িটাম�্চ য়িিয়ক মনযতুি 
করটা হয়়েয়ি যটায়র্ মনরটাপয়ে, স্টাধীন�টায়ব এবং ভোগ্টটার লন্ডন 

অয়থটামরটির মনয়ে্চশনটা অনিুটায়র ভো�টাট গ্হে পমরচটামলর্ হ়ে।

মিম�কটা ইয়লকশন িটাম�্চ য়িি বটামিন্টায়েরয়ক বথ্যটালট ভোপপটারগুয়লটা ্ডটাক 
ভোযটায়র্ পটাঠটায়ব, ভো�টাট গ্হে করয়ব এবং র্েনটা করয়ব, ভোিগুয়লটা তবধ�টায়ব 
প্রেটান করটা হয়়েয়ি মক নটা র্টা যটাচটাই করয়ব আর ফলটাফল প্রেটান করয়ব।

আপনটার বথ্যটালট ভোপপটারটি 25ভোশ নয়�ম্বর 2022-এ প্রথি ভোশ্রমের ্ডটায়ক 
পটাঠটায়নটা হয়ব এবং 19ভোশ ম্ডয়িম্বর 2022 ভোিটািবটার মবয়কল 5 টটা পয্চন্ত 
ভো�টাট ভোেও়েটার জনথ্য আপনটার কটায়ি মর্ন িপ্তটাহ িি়ে থটাকয়ব।

বথ্যটালট িংরিটান্ত ভোযয়কটায়নটা মবেয়়ে আয়রটা পরটািশ্চ এবং মনয়ে্চশনটার 
জনথ্য ভোযটার্টায়যটায়র্র মবশে মববরে পরবর্তী পষৃ্টা়ে ভোেও়েটা হয়়েয়ি।

আপমন যমে আপনটার বথ্যটালট ভোপপটার হটামরয়়ে ভোফয়লন/নষ্ট কয়র  
ভোফয়লন এবং নরু্ন আয়রকটির প্রয়়েটাজন হ়ে অথবটা আপমন যমে  
ভো�টাট ভোেও়েটার মবেয়়ে আরও র্থথ্য চটান, র্টাহয়ল আপমন মিম�কটা  
ইয়লকশন িটাম�্চ য়িিয়ক 020 8889 9203 নম্বয়র কল করয়র্ পটায়রন  
অথবটা support© cesvotes.com এ ইয়িইল করয়র্ 
পটায়রন। কল করটার িি়ে অনগু্হ কয়র অবশথ্যই আপনটার 
একজন চটাচ্চ  ম্রিয়টর বটামিন্টা হও়েটার কথটা বলয়বন।

চটাচ্চ  ম্রিট মরয়জনটায়রশন ভোপ্রটাগ্টায়ির িটায়থ িম্মক্চ র্ ভোয 
ভোকটায়নটা মবেয়়ে আরও পরটািশ্চ এবং মনয়ে্চশনটার জনথ্য 
আিটায়ের িটায়থ ভোযটার্টায়যটার্ করুন 020 7641 2968 নম্বয়র 
বটা churchstreet@westminster.gov.uk ঠিকটানটা়ে।

থভাট থেও়োর স্টিস্টভন্ন উপা়ে

্ডাকর্�ার্গ অনল্াইন
একটি মপ্র-ভোপই্ড খ্টায়ি কয়র আপনটার বথ্যটালট ভোপপটার ভোফরর্ মেন। আপনটার বথ্যটালট ভোপপটারটি মেয়়ে একটি অননথ্য ভোকটা্ড বথ্যবহটার কয়র  

www.cesvotes.com/churchstreet -এ মর্য়়ে অনলটাইয়ন ভো�টাট মেন

থটস্টল্র্ফান ি্যাল্ট িাক্স
বথ্যটালট ভোপপটায়র থটাকটা মরি ভোফটান নম্বয়র ভোফটান মেয়়ে একটি 
অননথ্য ভোকটা্ড বথ্যবহটার কয়র ভোটমলয়ফটায়ন ভো�টাট মেন।

চটাচ্চ  ম্রিট লটাইয়রেমরয়র্ রটাখ্টা বথ্যটালট বটায়সি আপনটার বথ্যটালট ভোপপটারটি ভোফলনু।

ফল্াফল্
নথূ্যনর্ি ভো�টায়টর ভোকটায়নটা শর্্চ  ভোনই, শুধ ুিংখ্থ্যটার্মরষ্ ভো�টাট মেয়়ে 
ভোিটাজটা�টায়ব বথ্যটালয়টর ফলটাফল মনধ্চটামরর্ হয়়ে যটায়ব।

ভো�টাট প্রেটায়নর এক িপ্তটাহ পয়র মিম�কটা ইয়লকশন িটাম�্চ য়িি-এর পষে 
ভোথয়ক মচঠির িটাধথ্যয়ি আপনটায়ক ফলটাফল জটানটায়নটা হয়ব। এিটা়িটাও 
ফলটাফল পটাও়েটা যটায়ব এই ঠিকটানটা়ে: churchstreet.org.

থভাটগ্রহর্ণর পর্র কী হর্ি
যমে অমধকটাংশ বটামিন্টাই ভো�টায়ট ‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট ভোে়ে র্টাহয়ল 
শুধ ুমরয়জনটায়রশন পরবর্তী পয্চটায়়ে অগ্ির হয়ব। অর্এব, 
আপনটার ভো�টাট ভোেও়েটাটটা খ্বুই গুরুত্বপেূ্চ।

যমে ‘হ্য থ্যটা’ ভো�টাট মজয়র্ যটা়ে র্টাহয়ল আিরটা মর্নটি িটাইয়টর 
মরয়জনটায়রশন অবথ্যটাহর্ রটাখ্য়বটা। িটাইট A ভোথয়ক বটামিন্টায়ের 
অস্টা়েী বটািস্টায়ন স্টানটান্তর করটা অবথ্যটাহর্ থটাকয়ব।

স্টকভার্ি স্টনর্জর থভাটটি স্টের্ে হর্ি থস 

স্টিষ্র়্ে একটি স্টভস্ট্ডও থেখনু।

28থে নর্ভম্বর থসািিার থের্ক 19থে 
স্ট্ডর্সম্বর 2022 থসািিার স্টির্কল্ 5টা 
প�্চন্ত িাস্টসন্ার্ের থভাট গ্রহণ চল্র্ি

বথ্যটালট ভোপপটায়র আপনটায়ক মনয়চর 
প্রশ্নটি মজজ্ঞটািটা করটা হয়ব ভোযখ্টায়ন 
আপমন হ্য থ্যটা বটা নটা ভো�টাট মেয়র্ পটায়রন:

আপস্টন স্টক A, B এিং C চাচ্চ  
স্ট্রিট সাইর্টর স্টরর্জনার্রের্নর 
প্রস্াি সিে্চন কর্রন? কারা কারা থভাট স্টের্ে পারর্িন?

বথ্যটালটটি অবশথ্যই চটাচ্চ  ম্রিয়টর A, B এবং C িটাইয়ট বিবটাি করয়িন, এিন 
বটামিন্টায়ের িয়ধথ্য 16+ ব়েিী িিস্ বটামিন্টায়ের জনথ্য উন্মুতি রটাখ্য়র্ হয়ব 
যটারটা মকনটা মনম্নমলমখ্র্ এক বটা একটামধক িটানেণ্ড পরূে করয়র্ পটারয়বন:

• পথৃক এবং ভোযৌথ উ�়ে ধরয়নর বটামিন্টায়ের িয়ধথ্য কটাউমসিয়লর 
�টা়িটায়ট মহিটায়ব যটায়ের নটাি 11ই নয়�ম্বর 2022 র্টামরয়খ্ 
বটা র্টার আয়র্ ভোথয়ক �টা়িটা প্রেটায়নর চুমতিয়র্ রয়়েয়ি।

• আবটামিক মলজধটারীয়ের িয়ধথ্য যটারটা 11ই নয়�ম্বর 2022-এর আয়র্ 12 
িটাি বটা র্টার ভোবমশ িি়ে ধয়র িটাইট A, B এবং C-ভোর্ িলূ বটাম়ি মহিটায়ব 
র্টায়ের বটাম়িয়র্ বিবটাি করয়িন এবং মলয়জ র্টায়ের নটাি ভোেও়েটা রয়়েয়ি।

• িটাইট A, B এবং C-এর স্টা়েী বটামিন্টা এবং মযমন 11ই নয়�ম্বর 
2022 এর আয়র্ 12 িটাি বটা র্টারয়চয়়ে ভোবমশ িি়ে ধয়র কটাউমসিয়লর 
আবটািন ভোরমজস্টটায়র নটাি রয়়েয়ি, এিন ভোযয়কটায়নটা বটামিন্টা।

ভোগ্টটার লন্ডন অয়থটামরটি এবং লন্ডয়নর ভোি়ের কটারটা ভো�টাট ভোেও়েটার 
জনথ্য ভোযটার্থ্য ভোি মবেয়়ে মনয়ে্চশনটা মনধ্চটারে কয়র মেয়়েয়িন। এই 
লথ্যটান্ডলয়্ড্চ র অফটারটি 11ই নয়�ম্বর 2022-ভোর্ প্রকটামশর্ হয়়েমিল।

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  4140 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 

http://www.cesvotes.com/churchstreet


টাইিল্াইন
 

টটাইিলটাইয়ন বটামিন্টায়ের ভো�টায়টর ফলটাফয়লর পর চটাচ্চ  ম্রিট িটাইট A, 
B এবং C-ভোর্ কটায়জর মনয়ে্চশক র্টামরখ্গুয়লটা ভোেখ্টায়নটা হয়়েয়ি।

মনয়চর িটানমচত্টিয়র্ চটাচ্চ  ম্রিয়টর A, B ও C িটাইয়টর িয়ধথ্য থটাকটা আবটামিক ব্লকগুয়লটা 
প্রেমশ্চর্ হয়়েয়ি। ভোকয়নট হটাউি প্রস্টায়বর অংশ মহিটায়ব ভো�য়ে ভোফলটা বটাে রটাখ্টা হয়ব

2021
A, B এবং C িটাইটগুয়লটার জনথ্য 
হটাইমরে্ড পমরকল্পনটার আয়বেন 
জিটা ভোেও়েটা হয়়েমিল উইন্টার 

2022
বটামিন্টায়ের ভো�টাটগ্হেস্টপ্রং 

2023
পমরকল্পনটার জনথ্য 
আয়বেয়নর মিদ্ধটান্ত গ্হে

সািার 
2024
িটাইট A-এর কটাজ শুরু হয়ব

2026
িটাইট B এবং C মনয়়ে মবশে পরটািশ্চ

2027
িটাইট A-এর কটাজ িম্ন্ন হয়ব 
িটাইট B-এর কটাজ শুরু হয়ব

2031
িটাইট B-এর কটাজ িম্ন্ন হয়ব এবং 
িটাইট C-এর কটাজ শুরু করটা হয়ব

2035
িটাইট C-এর কটাজ িম্ন্ন হয়ব

িে্চিান সাইট
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সাইট C

সাইট B

লাইে�ির

সাইট A

 1  ব্লথ্যটাকও়েটাটটার হটাউি

2  ভোরি হটাউি

3  ্ডথ্যটায়রন্ট হটাউি

4  ইয়্ডন হটাউি

5  ইংয়গ্য়বটান্চ হটাউি

6  ভোকয়নট হটাউি

7  লথ্যটায়ম্বটান্চ হটাউি

8  মল হটাউি

9  ভোি্ডওয়়ে হটাউি

10  রম্ডং হটাউি

 11  পুল হটাউি

12  ভোরয়�নিয়বৌন্চ হটাউি

 13  ও়েটান্ডল হটাউি

14  ভোকটালন হটাউি

 15  ভো্ডমর হটাউি

 16  আইমিি হটাউি

 17  ভোিটাল হটাউি

18  উইন্ডরটাশ হটাউি

চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি  4342 চাচ্চ  স্ট্রিট ল্্যান্ডল্র্্ড্চ র প্রস্াি 



ঠিকানা
থ�াগার্�ার্গর 

Regeneration Base, 99 Church Street, London, NW8 8EY 
িি়েিচূী: ভোিটািবটার ভোথয়ক শুরিবটার, িকটাল 9টটা - মবকটাল 5টটা 

ভোফটান: 020 7641 2968 

ইয়িইল: churchstreet@westminster.gov.uk 

এিটা়িটাও আপমন চটাচ্চ  ম্রিট ওয়়েবিটাইট ভোথয়ক িটাম্প্রমর্ক খ্বরগুয়লটার ভোখ্্যটাজ রটাখ্য়র্ পটায়রন: churchstreet.org 

ভোফিবুয়ক আিটায়ের অনিুরে করুন: facebook.com/mychurchstreet

আপনার প্রর়্োজন রর়্ের্ে কী...

?অনুবটাে? tradução? traduction? ؟ةمجرتال ¿traducción? tłumaczenie? itumọ? 

turjumaad? asekyerε? 翻译？ িড় অক্ষর্র োপার্না?

ভোকটায়নটা ধরয়নর ম্ডয়জমবমলটির কটারয়ে অথবটা ইংয়রমজ আপনটার প্রথি �টােটা নটা হও়েটার কটারয়ে যমে আপনটার এই ্ডকুয়িন্টটি 
প়িয়র্ অিমুবধটা হ়ে, আিরটা আপনটায়ক িটাহটাযথ্য করয়র্ পটামর। অনগু্হ কয়র আিটায়েরয়ক 020 7641 2968 নম্বয়র কল করুন।

আপনটার জনথ্য মরয়জনটায়রশয়নর র্টাৎপয্চ কী, ভোি িম্য়ক্চ  স্টাধীন পরটািয়শ্চর জনথ্য আপমন মরি ভোফটায়ন 0800 137 066 নম্বয়র বটা 
info@ppcr.org.uk-এ ইয়িইল কয়র আপনটার ইয়ন্ডয়পয়ন্ডন্ট ভোরমিয়্ডন্ট অথ্যটা্ড�টাইজটার PPCR-এর িটায়থ কথটা বলয়র্ পটায়রন


