আপনার যা জানা প্রয়ো�োজন

দ্্য রেসিডেন্ট ব্্যযালট
স্টেকহো�োল্ডারদের জন্্য

সেপ্টেম্বর 2022

কাউন্সিলটি কেন একটি ব্্যযালটের আয়ো�োজন করছে?
কাউন্সিল একটি অঙ্গীকার করেছে যে সকল রিজেনারেশনে যে সকল বাসিন্দাদের সাহায্্যযের উদ্দেশ্্যযে করা হচ্ছে তাদের সমর্্থন থাকতে হবে। একটি রেসিডেন্ট
ব্্যযালট আয়ো�োজন করা নিশ্চিত করবে যে সাইট A, B ও C তে যে বাসিন্দারা বসবাস করেন তারা তাদের ভবিষ্্যত ঘরের ব্্যযাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে
পারবেন।
কাউন্সিলের নিজস্ব ফান্্ডিিং রিসো�োর্্সসেস এর পাশাপাশি আমরা আরো�ো ফান্্ডিিং পাওয়ার ব্্যযাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। একটি ‘হ্্যাাঁ’ ভো�োট কাউন্সিলটিকে নতু ন
অ্্যযাফো�োর্্ডডে বল হো�োমস বৃদ্ধি করতে সক্ষম করবে গ্রেটার লন্ডন অথরিটি (জিএলএ) থেকে অতিরিক্ত ফান্্ডিিং পাওয়ার মাধ্্যমে।

ব্্যযালটটি কখন হবে?
ডিসেম্বর 2022 এর শুরুর দিকে তিন সপ্তাহ ব্্যযাপী ব্্যযালটটি অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রত্্যযাশা করা হচ্ছে। যো�োগ্্য বাসিন্দারা সরাসরি, টেলিফো�োন, টেক্সট বা অনলাইনে
ভো�োট প্রদান করতে পারবেন। যো�োগ্্য ভো�োটাররা সাইট A, B ও C এর ভবিষ্্যত রিজেনারেশনের প্রশ্নে সহজ “হ্্যাাঁ‘ অথবা “না“ ভো�োট প্রদান করবেন।

ল্্যযান্ডলর্্ড স অফারটি কী?
দ্্য ল্্যযান্ডলর্্ড স অফার হচ্ছে বাসিন্দাদের প্রতি কাউন্সিলের অঙ্গীকারগুলো�ো। এই অঙ্গীকারের উপরেই বাসিন্দারা ভো�োট প্রদান করবেন। দ্্য ল্্যযান্ডলর্্ড অফারে
নতু ন ঘর ও নেইবারহুডের নকশা, রিহাউজিঙের অপশন এবং কম্পেনসেশন [ক্ষতিপূরণ] এবং বাসিন্দারা যে সহযো�োগিতা পাবেন তার বর্্ণনা থাকবে।
প্রস্তাবনাটি এরপর দ্্য ল্্যযান্ডলর্্ড অফারে প্রকাশিত হবে, যেটির একটি কপি প্রতিটি যো�োগ্্য ভো�োটার পাবেন ব্্যযালটটি শুরু হওয়ার কমপক্ষে দুই সপ্তাহ আগে।

সিইএস কে?
সিভিকা ইলেকশন সার্্ভভিসেস (সিইএস) হচ্ছে একটি কো�োম্পানি যেটি কাউন্সিল থেকে স্বাধীন। সিইএস এর 100 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে পাবলিক
এবং প্রাইভেট সেক্টরে ব্্যযালট পরিচালনা করার।

কে ভো�োট দিতে পারবেন?
জিএলএ নির্্দদে শনায় উল্লেখ করা আছে কে ভো�োট দিতে পারবেন এবং কে পারবেন না। সাইট A, B ও C তে ল্্যযান্ডলর্্ড অফার প্রকাশিত হওয়ার 12 মাস পূর্্ব
থেকে যারা বসবাস করছেন তারা হচ্ছেন যো�োগ্্য ভো�োটার। এর মাঝে রয়েছেন:
• কাউন্সিল এবং অ্্যযাসিউরড টেনেন্টস যাদের নাম টিনেন্সি অ্্যযাগ্রিমেন্টে রয়েছে
• লিজে নাম উল্লেখ করা রেসিডেন্ট লিজহো�োল্ডার
• হাউজিং রেজিস্টারে অন্তর্্ভভু ক্ত যে কো�োনো�ো ব্্যক্তি যার মাঝে রয়েছে টেম্্পপোরারি অ্্যযাকো�োমো�োডেশন রেসিডেন্ট।
জিএলএ নির্্দদে শনায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে যে নন-রেসিডেন্ট টেনেন্টস, লিজহো�োল্ডার এবং ব্্যবসায়ী সহ ফ্রিহো�োল্ডারস যারা আছেন তারা ভো�োট প্রদান
করতে পারবেন না।

কেনেট হাউজের বাসিন্দারা কেন ভো�োট প্রদান করবেন?
সাইট A, B ও C এর বাউন্ডারির অন্তর্্ভভু ক্ত ঘরগুলো�ো ব্্যযালটের আওতায় রয়েছে। জিএলএ গাইডেন্সে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্্যযালটে সে সকল ঘর অন্তর্্ভভু ক্ত
থাকবে যেগুলো�ো ভেঙে ফেলা হচ্ছে না, যেগুলো�ো ‘দ্্য রেডলাইন [লাল দাগ]‘ এর মাঝে অবস্থিত। কেনেট হাউজ রেডলাইনে অবস্থিত এবং সে কারণে ব্্যযালটে
অন্তর্্ভভু ক্ত করা হবে।

কত মানুষের ভো�োট দেওয়ার প্রয়ো�োজন?
সর্্বনিম্ন সংখ্্যক ভো�োটের কো�োনো�ো বাধ্্যবাধকতা নেই। ব্্যলটের ফলাফল হবে সংখ্্যযাগরিষ্ঠ বাসিন্দারা যে মতে ভো�োট প্রদান করবেন সেই মতে।

বাসিন্দারা যদি হ্্যাাঁ ভো�োট দেন তাহলে কী হবে?
সাইট A তে রিজেনারেশন চালু থাকবে এবং আরো�ো কনসালটেশন এবং অংশগ্রহণ চালু থাকবে সাইট B ও C ও চার্্চ স্ট্রিট মার্্ককেটে।
একটি ‘হ্্যাাঁ’ ভো�োট কাউন্সিলটিকে নতু ন অ্্যযাফো�োর্্ডডে বল হো�োমস বৃদ্ধি করতে সক্ষম করবে গ্রেটার লন্ডন অথরিটি (জিএলএ) থেকে অতিরিক্ত ফান্্ডিিং পাওয়ার
মাধ্্যমে। সকল নতু ন ঘর আধুনিক স্ট্যান্ডার্্ডডে তৈরি করা হবে এবং পাবলিক স্থান ও চার্্চ স্ট্রিট মার্্ককেটে বিস্তৃ ত উন্নয়ন করা হবে।

বাসিন্দারা যদি না ভো�োট দেন তাহলে কী হবে?
নেতিবাচক ব্্যযালট হলে, কাউন্সিল সাইট A,B ও C এর জন্্য প্রস্তাবনাটি পর্্যযালো�োচনা করবে। এটি বিস্তৃ ত চার্্চ স্ট্রিট এলাকায় চলমান অন্্যযান্্য প্রজেক্টকে প্রভাবিত
করবে না।

অনুবাদ কি পাওয়া যাবে?
দ্্য ল্্যযান্ডলর্্ড অফারটি পাওয়া যাবে আরবি ও বাংলায়। যে বাসিন্দারা অনুবাদের অনুরো�োধ জানাবেন তাদের কাছে সিইএস রেজিস্ট্রেশন লেটারের ও ব্্যযালট
পেপারের অনুবাদকৃ ত কপি পাঠাবে একটি ইংরেজি সংস্করণ সহ।
অন্্যযান্্য কাগজপত্র অনুরো�োধ করা হলে অনুবাদ করা হবে এবং আমরা অনুবাদ প্রদান করব যদি প্রয়ো�োজন হয়। আমরা বাসিন্দাদের আমাদের সাথে
যো�োগাযো�োগ করার অনুরো�োদ জানাই যদি তারা জানেন যে এমন কো�োনো�ো প্রতিবেশী রয়েছেন যারা ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার কারণে জড়িত হতে পারছেন না।

কাগজপত্রগুলো�ো অন্্য ফরম্্যযাটে পাওয়া যাবে কি না?
সকল কাগজপত্র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। পৃষ্ঠাগুলো�ো 400% পর্্যন্ত জুম করা যাবে লেখাগুলো�ো স্ক্রিনের বাইরে না গিয়ে, বা স্ক্রিন রিডার ব্্যবহার করে শো�োনা
যাবে। লার্্জ প্রিন্টেড হার্্ড কপিও পাওয়া যাবে অনুরো�োধ জানালে।

টিমের সাথে যো�োগাযো�োগ করুন
বিনামূল্্যযে আমাদের কল করুন এই নম্বরে: 020 7641 2968
ইমেইল churchstreet@westminster.gov.uk
আমাদের সাথে দেখা করুন এই ঠিকানায়: Church Street

Regeneration Base,
99 Church Street NW8 8EP
সো�োমবার থেকে শুক্রবার সকাল 9টা - বিকাল 4:30

