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প্রিয় স্টেকহো�োল্ডার,
চার্্চ স্ট্রিটের সাইট A, B ও C এর জন্্য ইনডিপেনডেন্ট রেসিডেন্ট ব্্যযালট
চার্্চ স্ট্রিটের সাইট A, B ও C এর রিডেভলাপমেন্টের পরবর্্ত তী ধাপের ব্্যযাপারে আমরা আপনাদের আপডেট করতে
চাই। যদিও আপনারা জানেন যে তিনটি সাইটের জন্্যই একটি প্ল্যানিং অ্্যযাপ্লিকেশন জমা দেওয়া হয়েছে, কাউন্সিলটি
ফেয়ারার হাউজেস প্লেজ-এ অঙ্গিকার করেছে যে, সকল রিজেনারেশন যেসকল স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্্য করার
জন্্য করা হচ্ছে সেগুলো�োকে তারা সমর্্থন করতে হবে।
সাইট A, B ও C এর যো�োগ্্য বাসিন্দাদের জন্্য একটি স্বাধীন ব্্যযালটের আয়ো�োজন করা হবে, যেটি পরবর্্ত তীতে এই বছর অনুষ্ঠিত হবে। ব্্যযালটটি বাসিন্দাদের
তাদের ঘর রিডেভলাপমেন্টের ব্্যযাপারে এবং তিনটি সাইটের ব্্যযাপারে প্রস্তাবনার ব্্যযাপারে ভো�োট দেওয়ার সুযো�োগ প্রদান করবে। সংযুক্ত লিফলেটটিতে
ব্্যযালটটির ব্্যযাপারে আপনি আরো�ো তথ্্য পাবেন।
কাউন্সিলের নিজস্ব ফান্্ডিিং রিসো�োর্্সসেস এর পাশাপাশি আমরা আরো�ো ফান্্ডিিং পাওয়ার ব্্যযাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ।
একটি ‘হ্্যাাঁ’ ভো�োট কাউন্সিলটিকে নতু ন সো�োশাল রেন্টেড হো�োমস বৃদ্ধি করতে সক্ষম করবে গ্রেটার লন্ডন অথরিটি (জিএলএ) থেকে অতিরিক্ত ফান্্ডিিং পাওয়ার
মাধ্্যমে।
এটি স্বীকার করা হচ্ছে যে চার্্চ স্ট্রিট রিজেনারেশন এলাকাজুড়ে বিভিন্ন স্বার্্থথের প্রতিনিধিত্ব করে এমন বিভিন্ন স্টেকহো�োল্ডার গ্রুপ রয়েছে। আমরা সাইট A,B
ও C এর চলমান ডেভলাপমেন্টের জন্্য সকল স্টেকহো�োল্ডারদের সাথে কাজ করতে চাই। আমরা আরো�ো নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা ভবিষ্্যত এংগেজমেন্ট
প্্ররোগ্রামগুলো�োতে যেন সর্বোচ্চ সংখ্্যক মানুষের মতামত ‘শুনতে‘ পাই।
আমরা বিভিন্ন ইভেন্ট এবং অ্্যযাক্টিভিটির আয়ো�োজন করব সামনের মাসগুলো�োতে, যেগুলো�োর ব্্যযাপারে আমরা আপনাকে আরো�ো তথ্্য পাঠাব। নতু ন লাইব্রেরির
ব্্যযাপারে প্রস্তাবিত রিভিশসগুলো�ো দেখারও একটি সুযো�োগ থাকবে, যেটি ডেভলাপমেন্ট প্রস্তাবের চলমান ফিডব্্যযাক হতে প্রস্তুত করা হয়েছে।
আপনার কো�োনো�ো প্রশ্ন থাকলে, আপনি আমাদের সাথে 020 7641 2968 নম্বরে অথাব ইমেইলে churchstreet@westminster.gov.uk
যো�োগাযো�োগ করতে পারেন যদি আপনি কো�োনো�ো টিম মেম্বারের সাথে ব্্যযালট অথবা চার্্চ স্ট্রিট ডেভলাপমেন্টের ব্্যযাপারে কথা বলতে চান।
আমরা আমাদের নিউজলেটার এবং ওয়েবসাইট www.churchstreet.org-এ ব্্যযালট এবং রিডেভলাপমেন্টের ব্্যযাপারে আপডেট প্রদান করে যাব। এই
চিঠিটি আরবি ও বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে, এবং আপনার যদি তথ্্যগুলো�ো অন্্য কো�োনো�ো ভাষা বা ফরম্্যযাটে প্রয়ো�োজন হয় তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের
সাথে যো�োগাযো�োগ করুন।
আপনার বিশ্বস্ত
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