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ইবারি ব্রিজ এস্টেস্েি উস্দেশ্্য হল এস্টেে পুনর্্গঠস্নি 
[রিস্জনাস্িশ্ন] একব্ে নতুন মান সেে কিা। আমিা 
ইবারি ব্রিস্জি বাব্েন্াস্েি োস্ে অংশ্ীোরিস্বেি 
রিরতিস্ত কাজ কিছি। রিস্জনাস্িস্শ্ন 781ব্ে 
উচ্চ মাস্নি বাছ়ি ততরি কিস্ব, যাি মস্্য্য 370ব্ে 
োমারজক িা়িা বাছ়ি [সোশ্্যাল সহাম] হস্ব বস্ল 
আশ্া কিা হস্ছে। এই এলাকাি [সনইবািহুড] লক্ষ্য 
হস্লা ওস়্েটেরমনটোস্িি বাব্েন্াস্েি জন্য উচ্চ 
মাস্নি, োশ্র়ে়ী বাছ়ি ততরি কিা। আমিা স্ান়ী়ে 
বাব্েন্াস্েি জন্য েুস্যার্গুলল েস্ব্গাচ্চ কিব, 
তস্ব পরিস্বস্শ্ি উপি প্রিাব করমস়্ে আনব।

নতুন বাছ়িি পাশ্াপাশশ্, বাব্েন্া এবং স্ান়ী়ে 

করমউরনব্েি জন্য একব্ে নতুন করমউরনব্ে 
সপেে, নাে্গারি এবং রিেস্নে সেন্াি োকস্ব। 
এিা়িাও, চািব্ে উচ্চ-মাস্নি পাবললক স্ক়োি 
[জনো্যািস্েি জন্য চবেি] ততরি কিা হস্ব। 

নতুন র্াি এবং িুস্লি বাশর্চাি পাশ্াপাশশ্ পুিস্না 
পরিপক্ষ র্াি সিস্ে সেও়োি িস্ল স্ান়ী়ে করমউরনব্েি 
উপস্িাস্র্ি জন্য প্রাকৃরতক আশ্র়েস্ল ততরি হস্ব।

এই পবু্স্কা  
সম্পর্ককে
আমরা আপনাকে এই পসু্তিোটি পাঠিক়েটি োরণ 
স্বতন্ত্রভাকে েসোসোরী োসসন্াকের ে্যালকি 
আপনার এেটি ভোভাি রক়েকি। ইোঠর টরিজ একটেকির 
ঠরকজনাকরশন [পুনর্্গিন] প্রতিাে টনক়ে আমরা 
েীভাকে অগ্রসর হকো, তা আপনার ভোভাি টনর্্গারণ 
েরকে।

আমরা বিদ্্যমান এিং স্ানীয় িাসিন্াদদ্র জন্য 
আধুবনক এিং িাশ্রয়ী িাড়়িগুলি প্রদ্ান করড়ি, 
অর্্থননবিক স্াবয়ত্ব তিবর করড়ি এিং কবমউবনসির 
িুবিধাবদ্ উন্নি করড়ি। একসি ‘হ্াাঁ’ ভো�াি 
কাউন্সিিদক গ্রেিার িন্ডন অর্বরসি (বজএিএ) 
ভোর্দক অবিবরক্ত ফাড়ন্ডং পাওয়ার মাধ্যদম  নিুন 
ভোিাশ্্যাি ভোরদটেড ভো�াম িডৃ়ধি করদি িক্ষম করদি। 
বজএিএ ভোর্দক অবিবরক্ত ি�বিি আমাদদ্র 
ভোিাশ্্যাি ভো�াদমর [িামাবজক আিািন] িংখ্্যা 
239 ভোর্দক 370*-ভোি িডৃ়ধি করদি িা�ায্্য করদি 
পাদর। এসি ওদয়স্টবমনস্টাদরর িাসিন্াদদ্র 
জন্য আরও িাশ্রয়ী িাড়়ি তিবর করদি।

এব্ি আপনার 
ল্যান্ডলর্কে  অফার

ওর্য়স্টরিনস্টার ব্সব্ি কাউন্সিল থের্ক

আপরন আপনাি ব্েদ্ান্ত রনস্ত োহায্য পাও়োি 
জন্য রনস্চি পৃষ্াগুললস্ত প্রস়্োজন়ী়ে েমস্ত তে্য 
পাস্বন। আপনাি কাস্ি ক়ী গুরুবেপূে্গ, তা সবাঝাি 
জন্য আমিা আপনাি োস্ে কাজ কস্িছি। ল্যান্ডলড্গ  
অিািব্ে আপনাি েবৃ্টিিরগি, আকাঙ্কা এবং েস্ব্গাচ্চ 
মাস্ন রনরম্গত এলাকাি মস্্য্য একব্ে েু-পরিকশপিত, 
জ্ালারন োশ্র়ে়ী এবং রনিাপে বাছ়িি অগ্ার্যকাি 
রন্য্গািে কস্ি। এব্ে একজন েুিব্ক্ষত িা়িাব্ে়ো 
ছহস্েস্ব বাছ়ি এবং অন্যান্য এনোইস্েলস্মস্ন্ি 
উপি আপনাি অর্যকাি এবং আবাব্েক ললজ 
গ্হ়ীতাস্েি জন্য একব্ে ন্যায্য চুব্তি রন্য্গািে কস্ি। 

আমিা ব্যালে অনুেিস্েি মা্য্যস্ম একব্ে অব্যাহত 
উনু্তি এবং স্বছে পিামশ্্গ এবং রনযুব্তি প্রব্রি়োি প্ররত 
কাউন্সিস্লি প্ররতশ্রুরত রববৃত কস্িছি। অবস্শ্স্ে, 
এস্ত িস়্েস্ি ব্যালে প্রব্রি়োি রবস্তারিত রববিে, সক 
সযার্্য এবং আপরন ক়ীিাস্ব সিাে রেস্ত পাস্িন। 

আমিা রনব্চিত কিস্ত চাই সয, আপরন অিািব্ে 

েম্পস্ক্গ  েমূ্পে্গ এবং পেটি ্যািো সপস়্েস্িন। যরে 
আপনাি সকান প্রশ্ন োস্ক, অনুগ্হ কস্ি রিস্জনাস্িশ্ন 
সবস্ে এস্ে আমাস্েি োস্ে সেো করুন, রবকপিিাস্ব 
সিান বা ইস্মইস্লি মা্য্যস্ম আমাস্েি োস্ে 
সযার্াস্যার্ কিস্ত পাস্িন। আপরন যরে বত্গ মান 
প্রস্তাবগুললি অ্য়ীস্ন রিস্জনাস্িশ্নস্ক এশর্স়্ে 
রনস়্ে সযস্ত চান, তাহস্ল ব্যালস্ে 'হ্াাঁ' সিাে রেন। 

আপরন আলাোিাস্ব আপনাি ব্যালে সপপাি 
[সিাে সেও়োি কার্জ] পাস্বন। সেগুলল আপনাস্ক 
20সশ্ জানু়োি়ী 2023 শুরিবাি প্রেম শ্শ্রেীি 
ডাস্কি মা্য্যস্ম পাঠাস্না হস্ব এবং সিাে সেও়োি 
জন্য আপনাি কাস্ি 16ই সিব্রু়োরি 2023 
বৃহপেরতবাি রবস্কল 5ো পয্গন্ত েম়ে োকস্ব।

ইবারর ব্রিজ

ইবারর ব্রির্জর ররর্জনার্রশর্নর জন্য 
আপনার এখন থভাি থেওয়ার সরু্�াগ রর্য়র্ে 

এখার্ন সাহা�্য করর্ে
আমিা বুঝস্ত পারি এো একো ব়ি ব্েদ্ান্ত। আমাস্েি ব্েম আপনাি 
সযস্কাস্না প্রস্শ্ন আপনাস্ক েহস্যাশর্তা কিাি জন্য এোস্ন প্রস্তুত িস়্েস্ি। 
রনস্নে বব্ে্গত উপাস়্ে আপরন আমাস্েি োস্ে সযার্াস্যার্ কিস্ত পাস্িন: 

           eburybridge@westminster.gov.uk         0800 011 3467

           Regeneration Base 15 – 19 Ebury Bridge Rd, SW1W 8QX

*োমান্য েংস্শ্া্যন়ী োস্পস্ক্ষ পরিকপিনা  অনুস্মােন।
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আমার নাম আসাক়েল [Asaelle] এেং 

আঠম আমার জকমের পর ভোেকে ভো�াকনরাইল 

হাউকস েসোস েরটি। আঠম ঘটনষ্ঠ েনু্কবের 

সম্পে্গ  ততঠর েকরটি, েঠমউটনটির েটৃধি 

ভোেকেটি এেং আঠম ততঠর হও়ো প্রসতটি স্সৃত ভাকলাকেকসটি। যেন আঠম 

প্রেম শুনলাম ইোঠর একটেি টিিকে পড়কত যাকছে, তেন আমার মকন 

হক়েটিল আমার তশশকের এেটি অংশ আমার োি ভোেকে ভোেকড় ভোনও়ো 

হকছে। তকে, নতুন পঠরেল্পনা এেং উন্ন়েন ভোেকে আমাকে এর উজ্জ্বল 

ঠেেটি সম্পকে্গ  আমাকে ভাোর সকুযার্ ঠেকছে। আঠম উকতেস্জত টিলাম 

এেং অেকশকে এই প্রেল্পটি শুরু হও়ো পয্গন্ত অকপক্া েরকত পাঠরটন। 

ইোঠর ভোেকে চকল যাও়ো অনভূুসত অদু্ত টিল এেং আঠম জানতাম 

পঠরকেশ এেং পঠরঠথিসত সমূ্পণ্গ সভন্ন হকত যাকছে। আমার েোই ঠিে 

টিল। আঠম মানসসেভাকে এেটি োউন্ট�াউন [র্ণনা] ততঠর েকরটিলাম 

এেং ভোচক়েটিলাম সেঠেিু যাকত ভোচাকের পলকে হক়ে যা়ে। প্রসতঠেন 

আঠম আমার টনকজর োকি স্জজ্াসা েরতাম েেন আমরা টিরে এেং 

আঠম অধর্য্গ হক়ে পটড়, ভোযকহতু আঠম প্রসতটি টনউজকলিার পড়তাম। 

আঠম সামকন আসা প্রসতটি পঠরেল্পনা ঠেকলেেণ েকরটি এেং টনকজকে 

এই নতুন পঠরকেকশ েল্পনা েকরটি ভোয, আমরা েক়েে েিকরর মকর্্য এর 

মকর্্য প্রকেশ েরে। ভোয মহুুকত্গ  আমরা টিকর আসা োসসন্াকের সমাকেশ 

ভোেকে ভোের হক়েটিলাম, ভোসই মহূুকত্গ  আঠম আমার উকতেজনা র্কর রােকত 

পাঠরটন, োরণ নতুন টনম্গাণ পঠরেল্পনা আমার মকন আশার সঞ্ার 

েকরটিল। আঠম জাটন আঠম নতুন ইোঠর পিন্ েরে এেং এর নতুন 

োসসন্াকেরও পিন্ েরে। নতুন সচূনা নতুন আশীে্গাে টনক়ে আকস। 

ইবারিতে 
ফিতি আসা

আসাতেল, 16
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প্রঠ়ে োসঠন্ো,
আরম আপনাস্ক এই ল্যান্ডলড্গ  অিািব্ে উপস্াপন 
কিস্ত সপস্ি েুব র্ন্ব্গত। এই পুব্স্তকাব্ে আপনাি 
প্ররত কাউন্সিস্লি প্ররতশ্রুরত এবং আপরন 'হ্াাঁ' 
সিাে রেস্ল আমিা ক়ী প্রোন কিস্ত পারি, 
এস্ত সেগুস্লাি রবস্তারিত রববিে আস্ি।  

একব্ে নতুন প্রশ্ােন ছহস্েস্ব আমিা 
করমউরনব্েগুস্লাস্ক আপনাি বাছ়ি এবং এলাকাি 
িরবে্যত েম্পস্ক্গ  চূ়িান্ত ব্েদ্ান্ত রেস্ত চাই৷ আমিা 
ইবারি ব্রিস্জ রনরম্গত েরত্যকাস্িি োশ্র়ে়ী (সোশ্্যাল 
সিন্) বাছ়িি েংে্যা েস্ব্গাচ্চ কিস্ত চাই৷

যেন রিস্জনাস্িশ্স্নি রবকপিগুলল প্রেম রবস্বচনা কিা 
হস়্েছিল, তেন আপরন আমাস্েিস্ক ওিািরিাউছডং 
[র্াোর্ারে কস্ি োকা] সমাকাস্বলা কিা, বাছ়িি মান 
উন্নত কিাি কো বস্লছিস্লন এবং করমউরনব্েস্ক 

একোস্ে িাো আপনাি প্র্যান অগ্ার্যকাি ছিল। এই 
ডকুস্মস্ন্ আমিা সয প্ররতশ্রুরতগুলল উস্লেে কস্িছি, 
তাি লক্ষ্য হস্লা এই আকাঙ্াগুলল পূিে কিা।

উচ্চ মাস্নি জনেমার্স্মি স্ান [পাবললক সপেে] এবং 
সেলাি জা়ের্াগুলল কেনই আপনাি সোিস্র্া়িা 
সেস্ক েূস্ি োকা উছচত ন়ে৷ চািব্ে নতুন পাবললক 
স্ক়োি এবং ইবারিি ব্যবস্াপনাি এস্কবাস্ি নতুন 
পদ্রতি োস্ে আমিা চাই এলাকা়ে বেবােকাি়ী 
প্ররতব্ে পরিবাি বা ব্যব্তি একব্ে রনিাপে, েুিব্ক্ষত 
এবং অি্যে্গনােুলি জা়ের্া়ে উন্নরত করুক। 

আমিা রবে্যমান এবং স্ান়ী়ে বাব্েন্াস্েি জন্য 
আ্ুযরনক এবং োশ্র়ে়ী মুস্ল্য বাছ়ি প্রোন কিছি, 
অে্গননরতক স্ার়েবে ততরি কিছি এবং করমউরনব্েি 
েুরব্যারে উন্নত কিছি। আপরন যরে আেন্ন 

থফয়ারার ওর্য়স্টরিনস্টার 
স্টার্িরজ [থকৌশল]
westminster.gov.uk/fairer-westminster-এই 
ওস়্েবোইস্ে অনলাইস্ন আমাস্েি সি়োিাি ওস়্েটেরমনটোি 
স্টাস্েরজ রিরজে কিাি রবে়েব্ে রনব্চিত করুন

থকরবর্নি থিম্ার 

আমরা আমাকের োসসন্াকের জন্য প্রেৃত অকে্গ সাশ্র়েী আোসন এেং েঠমউটনটির জন্য 
প্রক়োজনী়ে আরও উতেম োটড় এেং র্ণ সকুযার্-সঠুের্া ততঠর েরকত প্রসতশ্রুসতেধি।

কাউন্সিলর ম্্যাট 
নোনাবেল, চাচ্থ  ন্ ্রিি 
ওয়াড্থ  এিং জিিাযু়, 
বরদজনাদরশ্ন এিং 
�া়িাস িয়া বিষয়ক 
ভোকবিদনদির িদ্ি্য।

বাব্েন্াস্েি ব্যালস্ে 'হ্াাঁ' সিাে সেন, তস্ব আমিা 
আপনাি এবং আপনাি পরিবাস্িি জন্য একব্ে িাল 
বাছ়ি এবং এলাকা রনব্চিত কিাি জন্য আমাস্েি 
প্ররতশ্রুরতগুলল পূিে কিা চাললস়্ে সযস্ত পািস্বা।

এি অে্গ হস্লা রবে্যমান 198ব্ে কাউন্সিল হাউস্েি 
েবগুস্লা প্ররতস্াপস্নি পাশ্াপাশশ্ আমিা সোশ্্যাল 
সিস্ন্ি জন্য আনুমারনক 170ব্ে নতুন কাউন্সিল বাছ়ি 
ততরি কিস্ত পািস্বা। প্ররতব্ে বাছ়িস্ক একব্ে উচ্চ 
মান েম্পন্ন বাছ়ি ছহস্েস্ব ততরি কিা হস্ব, যাস্ত প্রচুি 
সটোস্িজ এবং বছহিাগিস্নি জা়ের্া োকস্ব। এিা়িাও 
এই প্রব্রি়ো়ে আপনাি স্ানান্তস্িি সক্ষত্রে আপনাি 
প্ররতব্ে পেস্ক্ষস্প আপনাস্ক েহা়েতা কিা হস্ব।

আরম েরত্যই আনছন্ত সয ওস়্েটেরমনটোি জসু়্ি 
আমাস্েি েরত্যকাস্িি োশ্র়ে়ী মুস্ল্যি বাছ়িি 

েংে্যা বা়িাস্নাি েুস্যার্ িস়্েস্ি। ইবারি ব্রিজ-এি 
পরিকপিনা়ে আমিা সয পরিবত্গ নগুলল ো্যন কস্িছি, 
তা রবে্যমান করমউরনব্েস্ক শ্ব্তিশ্াল়ী কিস্ব এবং 
নতুন পরিবািগুললস্ক এই চমৎকাি এলাকা়ে 
বেবাে কিাি েুস্যার্ সেস্ব৷ 'হ্াাঁ' সিাে রেস়্ে 
আপরন আপনাি িূরমকা পালন কিস্ত পাস্িন।

ভূরিকা

আপনার থভাি থকন গুরুত্বপরূ্কে  
আিার্ের ড়ভরর্ওর্ে থেখনু

কাউন্সিলি ললজা সবর্ম (আবােন 
পরিস্েবা রবে়েক সকরবস্নে সমম্াি) 
এবং কাউন্সিলি ম্যাে সনাস্বল
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েঠমউটনটির মকর্্য প্রসতটষ্ঠত অগ্রাঠর্োর এেং সংর্হৃীত প্রসতটরি়োগুস্ল আমাকের প্রতিােগুস্লকে 
রূপ ঠেকত সাহায্য েকরকি। প্রেকল্পর অগ্রর্সতর সাকে সাকে আমরা েীভাকে এই অগ্রাঠর্োরগুস্ল 
সকে্গাতেমভাকে অজ্গ ন এেং ঠেোশ েরকত পাঠর, ভোস সম্পকে্গ  আমরা আপনার েো ভোশানা চাস্লক়ে যাে।

আপনার আপনার সম্পকৃ্তোর িাধ্্যর্ি প্রস্াবগুললর্ক 
রুপায়র্ করা 

ধডজাইন পধরেত্শ ন 
• নতুন করমউরনব্ে সপেে।

• িালিাস্ব আস্লারকত 
স্ানেমূহ এবং িুেপাে।

• 90% বাছ়ি হস্লা েুই রেস্কি ললরিং রুম েহ।

• নতুন এস্টেেব্ে প্রা়ে শূ্ন্য-র্াছ়ি েম্ললত হস্ব। 

• উপকিে ে়ীর্্গস্া়ে়ী এবং 
অত্যন্ত সেকেই হস্ব।

• ইবারি ব্রিজ রিস্েইল [েুচিা] অিাি 
প্রস্তুত কিস্ত রবে্যমান ব্যবো 
প্ররতষ্াস্নি োস্ে কাজ চলস্ি।

• সবশশ্িিার্ বাছ়িই বত্গ মান 
বাছ়িি সচস়্ে ব়ি হস্ব।

কম্ সংখ্্যক ভেন 
একব্ে ব়ি পরিবত্গ ন হস্লা এস্টেস্েি েব্ক্ষে 
প্রাস্ন্তি িবনব্ে অপোিে কিা হস়্েস্ি। এব্ে: 

• রনকেবত্গ ়ী প্ররতস্বশ্ীস্েি জন্য আস্লা এবং 
সর্াপন়ী়েতাি উস্বের্ আিও করমস়্ে সেস্ব। 

• েবুজ জনেমার্স্মি জা়ের্াি 
পরিমাে বৃছদ্ কিস্ব। 

• এস্টেস্েি মস্্য্য পাস়্ে হাাঁো এবং 
োইস্কস্ল চলাচল উন্নত কিস্ব।

নোসক্টংবক সম্ান করা 
নতুন িবনব্ে স্ান়ী়ে এলাকা়ে 
মানানেই কিা হস্ব: 

• ইে প্র্যানত ঐরতহাব্েক স্াপত্য এবং 
আস্শ্পাস্শ্ি িবস্নি োস্ে রমলস্ব। 

• ইবারি ব্রিজ সিাস্ডি িবনগুললি রবে্যমান 
উচ্চতাি োস্ে এই িবনগুলল োরিবদ্ হস্ব৷ 

• হাই ন্স্টে [উচু িাস্তা] িাো হস্ব।

• আস্শ্পাস্শ্ি িবনগুললি উপি প্রিাব 
কমাস্নাি জন্য ছডজাইন কিা হস়্েস্ি।

• ইবারি ব্রিজ সিাস্ডি প্রস্ বৃছদ্ কিা হস়্েস্ি।

• বৃহতিি শ্হুস্ি েশৃ্্য িক্ষা কিা।

অগ্ারধ্কার আিরা রকভার্ব আপনার 
প্রড়েব্রিয়ায় সা়িা রের্য়ড়ে

ভধেষ্্যবতর জন্য ধনধম্্শত োত়ি এেং একক্ট কধম্উধনক্ট 
আপরন আর্াম়ী প্রজস্ন্ি মগিস্লি জন্য আিও িাল পরিস্েবা এবং সেকেই তবশশ্টি্য েহ উচ্চ মাস্নি আ্ুযরনক বাছ়ি এবং এলাকা সচস়্েছিস্লন।

 হালকা এবং আস্লা-বাতাস্ে পরিপূে্গ বাছ়ি

 নতুন র্াি এবং বৃক্ষস্িাপে।

 উচ্চ কম্গেক্ষতাি বাছ়ি।

  উষ্ণ এবং রনরিরবলল বাছ়ি।

 উন্নত সোলা জা়ের্া।

 রনিাপতিাি এবং েুিক্ষাি জন্য আিও িাস্লা আস্লাি ব্যবস্া। 

 উচ্চ মাস্নি অশনি রনিাপতিা। 

 রতন স্তি রবশশ্টি কাাঁস্চি [শরিপল শ্লেজড] বাছ়ি। 

 উন্নত বা়ুে মান।

 ব্যব্তির্ত ব্যালকরন।
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'হ্াাঁ' নোভাবটর ম্াবন কী
ব্যালস্েি সিাস্ে েংে্যার্রিষ্ বাব্েন্ািা 'হ্াাঁ' সিাে রেস্ল,  
বাব্েন্াস্েি রনস়্ে ততরি কিা বত্গ মান প্রস্তাবগুললি অ্য়ীস্ন  
উন্ন়েন অব্যাহত োকস্ব। এিা়িাও আমিা তহরবস্লি জন্য 
আস্বেন কিস্ত েক্ষম হব, যা উন্ন়েন কাস্জ সোশ্্যাল সিস্ন্ড সহাম 
[োমারজক িা়িা কিা বাছ়ি] েংে্যা বা়িাস্ত োহায্য কিস্ব। এব্ে 
ওস়্েটেরমনটোস্িি বাব্েন্াস্েি জন্য আিও োশ্র়ে়ী মুস্ল্যি বাছ়ি এবং 
ইবারি ব্রিস্জ িরবে্যস্তি রিস্জনাস্িশ্ন প্রোস্নি জন্য কাউন্সিস্লি 
সি়োিাি ওস়্েটেরমনটোস্িি প্ররতশ্রুরত পূিে কিস্ব। 

আধম্ নোকন 'হ্াাঁ' নোভাট নোেে?
এব্ে আপনাি কো বলাি েুস্যার্। আপরন রকিাস্ব সিাে সেস্বন, 
সেো আপনাি ব্েদ্ান্ত।

রবতিে কিা োমারজক বাছ়িি েংে্যা বা়িাস্নাি েুস্যার্ সেও়োি 
পাশ্াপাশশ্, 'হ্াাঁ' সিাস্েি অে্গ হস্ব ইবারিি বাব্েন্া এবং ললজ 
গ্হ়ীতাস্েি জন্য রননেরূপ:

•  একব্ে নতুন রনিাপে, জ্ালারন-োশ্র়ে়ী বাছ়ি যা 
আপনাি জন্য েরঠক আকাস্িি হস্ব।

• একব্ে আ্ুযরনক িান্নার্ি এবং বােরুম।

• বেবাস্েি জন্য একব্ে রনিাপে, আিও আকে্গেী়ে জা়ের্া।

• েকস্লি উপস্িার্ কিাি জন্য উন্নত পাবললক 
সপেে এবং সেলাি জা়ের্া।

• আপনাি নতুন বাছ়িস্ত রবশুদ্মাস্নি বাতাে। 

• প্ররতব্ে বাছ়িি জন্য ব্যব্তির্ত বািান্া বা সেস্িে।

• জ়ীব-তবছচরে বৃছদ্ কিা ।

• তাৎক্ষব্েক বাো র্িম কিা এবং র্িম পারনি ব্যবস্া।

ধরবজনাবরর্নবক 'হ্াাঁ' েলার অে্শ 
কী?
একব্ে 'হ্াাঁ' সিাস্েি মা্য্যস্ম আমিা রনব্চিত কিস্বা সয, আমিা সযন 
অরত প্রস়্োজন়ী়ে আ্ুযরনক, উস্দেশ্্য পূিস্ে উপযুতি র্ি প্রোন কিস্ত 
পারি, সযব্ে ে়ীর্্গস্ম়েরে েমে্যা - সযমন র্াোর্ারে কস্ি োকা, কম 
জ্ালারন োশ্র়ে়ী হও়োি মস্তা রবে়েগুস্লাি েমা্যান কিস্ব, এবং 
রবে্যমান ও নতুন বাব্েন্াস্েি উপকারিতাি জন্য েুস্যার্ েুরব্যা 
বৃছদ্ কিস্ব। আমিা সয োশ্র়ে়ী বাছ়িগুললি প্রস্তাব কিছি, তাি জন্য 
আমিা শ্গ্োি লন্ডন কতৃ্গ পস্ক্ষি অে্গা়েস্ন রবড কিস্ত েক্ষম হব।

'না' নোভাবটর ম্াবন কী
ব্যালস্ে 'না' সিাে সেও়োি সক্ষত্রে, বত্গ মান প্রস্তাবগুলল 
ক়ীিাস্ব েিবিাহ কিা হস্ব তা কাউন্সিলস্ক পয্গাস্লাচনা 
কিস্ত হস্ব। আমিা বত্গ মান প্রস্তাবগুলল পরিমাজ্গ ন কিাি 
জন্য বাব্েন্াস্েি কাি সেস্ক আিও প্ররতব্রি়ো চাইব এবং 
প্রস্তারবত পরিবত্গ নগুলল রনস়্ে আপনাি কাস্ি রিস্ি আেব।

একব্ে 'না' সিাস্েি অে্গ এোও হস্ব সয আমিা রজএলএ সেস্ক 
প্রকত্পিি জন্য তহরবল অ্যাস্সেে কিস্ত পািব না, যাি অে্গ 
আমাস্েি রনম্গাস্েি জন্য প্রস্তারবত োমারজক িা়িা বাছ়িি 
[সোশ্্যাল সিস্ন্ড সহাম] েংে্যা পুনমূ্গল্যা়েন কিস্ত হস্ব।

থভািাভুব্ি করড়ে
আিরা থকন 

আপনার থভাি গুরুত্বপরূ্কে
আোক্সক ে্যালট 23নোর্ জানযু়ারী 

নোসাম্োর নোেবক 16ই নোফব্রুয়ারী 
েহৃস্পততোর ধেকাল 5টা প�্শন্ত চলবে। 

আম্রা সম্স্ত নো�াগ্য োক্সন্াবের 
নোভাট ধেবত উত্সাতহত কধর। 

আপনার নোভাট নোগাপনীয় হবে।

সম্কৃ্ত োকার উপায়সম্হূ

ম্াক্সক ধনউজবলটার, আম্াবের 
ওবয়েসাইট, ধফডে্যাক 
েকুবলবটর ম্াি্যবম্ আম্রা 
আপনাবক আপবডট রাখ্ে। 
আপধন ধরবজনাবরর্ন নোেইবস 
আম্াবের সাবে নোেখ্া করবত 
পারবেন।

2000 জন 
োক্সন্া ম্াক্সক 
ধনউজবলটার পান www.

ওবয়েসাইট 
(eburybridge.org)

তভধডও এেং 
ওবয়ধেনার

নোডধডবকবটড 
[ধনবেধেত] প্রকল্প ক্টম্ 
এেং ধরবজনাবরর্ন 
অধফস

40ক্ট 
নোটেকবহাল্ারবের 
[অংর্ীোর] সভা 
অনকু্ঠিত হবয়বি

হাাঁটাচলা 

প্রের্্শনী এেং ড্রপ ইন ইোধর ক্রিবজর 80% 
োক্সন্া জত়িত

স্ািীন ভা়িাক্টয়া এেং 
ললজবহাল্ার উপবেষ্া, 
সোর আবগ কধম্উধনক্ট 
[কধম্উধনক্ট ফাটে্শ ]

আপনাবক জত়িত রাখ্া
ইবারি ব্রিস্জি বাব্েন্ািা এবং সটেকস্হাল্ািিা উন্ন়েস্নি েকল পয্গাস়্ে 
জছ়িত োকাি রবে়েব্ে আমিা রনব্চিত কিব। আমিা আপনাস্ক নবা়েন 
প্রব্রি়ো বুঝস্ত, অগ্ার্যকাি শ্নাতি কিস্ত এবং িরবে্যস্তি উন্ন়েন 
প্রস্তাবগুললস্ক প্রিারবত কিস্ত োহায্য কিাি জন্য েহস্যাশর্তামূলক 
এবং স্বছে অংশ্গ্হেমূলক কায্গরিস্মি আস়্োজন কিব। 

আপরন রনস্নোতি সক্ষত্রে জছ়িত হস্ত পািস্বন: 

• প্রকত্পিি অবস্া এবং োইে প্রকপি রমব্েং। 

• করমউরনব্ে পাে্গ নািশশ্প গ্রুস্পি েেে্য হও়ো। 

• অন্যান্য নবা়েন [রিরনউ়োল] প্রকত্পি টোছড শরিপ 

• োইস্ে হাাঁোচলা  

• জনো্যািস্েি জন্য প্রেশ্্গন়ী এবং ড্রপ ইন

• অনলাইস্ন পিামস্শ্্গি প্্যােিস্ম্গ। 

• স্পরতস্েি সনতৃস্বে ছডজাইন কম্গশ্ালা

ব়েস্ক বাব্েন্া, ইংস্িরজ যাস্েি প্রেম িাো ন়ে, তাস্েি জন্য এবং 
কম ব়েে়ী বাব্েন্াস্েি জন্য ব্রি়োকলাপ েহ নার্াস্লি বাইস্ি 
োকা গ্রুস্পি চাছহো সমোস্ত উপস্যার্ী ব্রি়োকলাপ।

কধম্উধনক্ট ধফউচার গ্রুপ
2017 োল সেস্ক, সকৌশ্লর্ত 'করমউরনব্ে রিউচাি গ্রুপ' (CFG) ইবারি ব্রিজ এস্টেস্েি বাব্েন্াস্েি প্ররতরনর্যবে কস্িস্ি। ব্েএিরজ 
এস্টেস্েি িরবে্যস্তি জন্য প্রস্তাবগুলল র্ঠস্ন বাব্েন্াস্েি একব্ে েহস্যাশর্তামূলক কণ্ঠস্বি প্রোন কস্িস্ি। ব্েএিরজ একব্ে 'করমউরনব্ে 
চাে্গ াি'-এি উন্ন়েস্নি পস্ে পরিচাললত কস্ি, যা পুস্িা প্রকপি জসু়্ি কাউন্সিল ক়ীিাস্ব বাব্েন্াস্েি োস্ে কাজ কিস্ব - তা বে্গনা কস্ি। 

ব্েএিরজ েম্প্ররত স্ান়ী়ে ব্যবো প্ররতষ্ান এবং আস্শ্পাস্শ্ি এলাকা়ে বেবােকাি়ী বাব্েন্া েহ বৃহতিি করমউরনব্েস্ক 
অন্তিু্গ তি কিাি জন্য েম্প্রোরিত হস়্েস্ি। করমউরনব্ে পাে্গ নািশশ্প গ্রুপ (CPG) ছহস্েস্ব পুনিা়ে নামকিে কিা হস়্েস্ি এবং 
রস্কমব্েি অগ্র্রত এবং করমউরনব্েি প্রশ্নগুলল রনস়্ে আস্লাচনা কিস্ত ওস়্েটেরমনটোি ব্েস্মি োস্ে মাব্েক তবঠক কস্ি৷
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1The Westminster City Council Regeneration Team continues to be available 

to support and provide information about the Regeneration Project.

Feel free to contact us at eburybridge@westminster. gov.uk

In this issue Ebury Bridge Residents Information Events 

Ebury Edge upcoming activities 

Rephasing update

Construction updates  

Successful Engagement 

Events!

The team recently met with residents to provide updates 

about the new homes being built. This included updates on 

key dates, and images of the new homes. 

The events were very well attended and it was great to feel 

the excitement in the room. See page 2 for a wonderful letter 

written by Asaelle, (16), daughter of  

one of our returning residents! 

Residents completed surveys which will help the team to 

understand rehousing preferences when allocating to the  

new homes.

All information displayed at the events can be found  

on our website www.eburybridge.org

If you haven’t yet completed the survey and are an Ebury secure 

tenant or resident leaseholder please call 0800 0113467.

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 1110 িার্ি স্ি্ররি ল্�ান্র্লর্র্ অফার



লক্ষ্য ও উর্দেশ্য
ইবারর ব্রির্জর

পাররপাব্শ্কেক এলাকা 
[থনইবারহুর্]

আপনার  

ইবারি ব্রিজ এস্টেস্েি রিস্জনাস্িশ্ন 781ব্ে উচ্চ মাস্নি 
বাছ়িি ব্যবস্া কিস্ব। এলাকাব্েস্ত রবে্যমান এবং নতুন 
উি়ে বাব্েন্াস্েি জন্য সোশ্্যাল সিন্াি [িা়িাব্ে়ো] এবং 
ললজ গ্হ়ীতাস্েি একব্ে রমশ্র সম়োে হস্ব, যা ওস়্েটেরমনটোস্ি 
আবােস্নি চাছহো সমোস্ত োহায্য কিস্ব।

নতুন বাছ়িগুলল আপনাি অগ্ার্যকাি, চাছহো এবং আকাঙ্কা 
পূিস্েি জন্য ছডজাইন কিা হস্ব। সেগুস্লাস্ত ব্যব্তি রবস্শ্স্েি 
শ্ব্তিি ব্যবহাি কমাস্ত, েুস্তা উন্নত কিস্ত এবং পরিস্বস্শ্ি 
উপি প্রিাব কমাস্ত েব্গস্শ্ে সেকেই প্রযুব্তি ব্যবহাি কিা হস্ব।

ধরবজনাবরর্বনর ম্লূ উবদের্্যগুলল 
হবলা
ইবারি ব্রিজ এস্টেে-এি জন্য েস্ব্গাতিম প্রস্তাব সপশ্ 
কিাি জন্য বাব্েন্া এবং ব্যবো প্ররতষ্াস্নি 
োস্ে অংশ্ীোরি হও়ো। এি মা্য্যস্ম:

আস্িা সবশশ্ োমারজক আবােন প্রোন কিা।

একব্ে সেকেই রমশ্র করমউরনব্ে ততরি কিা।

উন্নত পাবললক সপেে এবং করমউরনব্ে েুরব্যা 
প্রোন কিা।

েমস্ত সম়োে জসু়্ি উচ্চ মাস্নি নকশ্া েহ 
এস্টেে নবা়েস্নি জন্য মান রন্য্গািে কিা।

েব্গস্শ্ে সেকেই উপকিে ব্যবহাি কস্ি 
িরবে্যস্তি জন্য রনরম্গত বাছ়িগুলল প্রোন কিা।

আস্শ্পাস্শ্ি এলাকাস্ক েম্ান কিা।

নতুন ইোঠর টরিজ একটেি হকে ঠেে্যমান েঠমউটনটি এেং নতুন োসসন্া উভক়ের জন্য এেটি প্রাণেন্ত, আর্টুনে 
ভোনইোরহু� [এলাো]। 

থসব্িংর্ক সম্ান 
করা 
নতুন সনইবািহুস্ডি জন্য আস্শ্পাস্শ্ি 
করমউরনব্েি ইরতহাে, েশৃ্্য এবং 
অনুিূরতস্ক েম্ান কিা গুরুবেপূে্গ। 

আমিা ইবারি ব্রিজ সিাস্ডি রেস্ক মুে 
কস্ি ি়ে তলা িবস্নি ছডজাইন কস্িছি 
এবং লম্া িবনগুললস্ক রিরিস়্ে রেস়্েছি। 
উপকিে এবং ইস্েি কাজ েংিক্ষে এলাকাি 
োস্ে োমঞ্জে্যপূে্গ হস্ব। এস্ত উন্ন়েন 
কাস্জি সয প্রিাব প়িস্ব তা কমাস্ব। 

রনচতলা়ে েুচিা এবং ব্যবোর়েক 
ইউরনেগুললি োস্ে হাই ন্স্টে বজা়ে 
িাো হস্ব। ইবারি ব্রিজ সিাস্ড উতিি 
রেক এবং শ্গ্ােস্িনি ও়োোিোইস্ডি 
অ্যাস্সেে েহ নতুন প্রস্বশ্পে োকস্ব।

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 1312 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার

রবস্শ্ে দ্রটিব্য - ওস়্েটেস্কা - আমিা রক ছচরে B সেস্ক সলস্বলগুললস্ক ছচরে A সত অন্তিু্গ তি 
কিস্ত পারি (ছচরে A সবশশ্ পরিষ্াি)? পিবত্গ ়ী পৃষ্া়ে বে্গনা সেও়ো আস্ি 

নে্গ ান্গ সর্েওস়্ে ইবারি ব্রিজ 
সেস্ক সলা়োি পাবললক 

এলাকা়ে ধফবর এবসবি

ধেক্ল্ংবয়র নোটবরবস  
 িবস্নি বাব্েন্াস্েি জন্য 

সশ়্োিড েুরব্যাি স্ান

পধডয়াম্ নোটবরবস 
 সশ়্োি কিা আন্ততঃিবস্নি েুরব্যাি স্ান

নম্নীয় েহুধেি ে্যেহার উপব�াগী 
নোখ্লািলুার জায়গা (MUGA) 
 হস্লা ব়েে সিস্ে বহু সেলা্ুযলা 
এবং ব্রি়োকলাস্পি জন্য একব্ে 
অনানুষ্ারনক সেলা্ুযলাি জা়ের্া

সাউোন্শ নোগটওবয় 
 শ্গ্ািেনাি ও়োোিোইস্ডি উন্ন়েন 
কাস্জি োস্ে েবুজ েংস্যার্ উনু্তি 

কিস্ব 

কধম্উধনক্টর নোকন্দীয় স্কয়ারক্ট  
 হস্লা একার্যক ব্যবহাি এবং 

েমাস্বস্শ্ি জন্য মাটোিপ্্যাস্নি নমন়ী়ে 
মূল রবে়ে

1

1
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2

2

5
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3
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4

* োশ্র়ে়ী বাছ়িি প্রস্তারবত অবস্ান।



সে েয়বসর জন্য নোখ্লা
প্রাকৃরতক এবং আনুষ্ারনক সেলাি জা়ের্া েহ েব 
ব়েস্েি জন্য আিও সেলাি জা়ের্া োকস্ব।

ে্যেসা প্রততঠিান এেং ধরবটইল
হাই ন্স্টে বজা়ে িাো হস্ব এবং এলাকা়ে নতুন ব্যবো 
আকৃটি কিাি জন্য আিও জা়ের্া োকস্ব।

নতুন কধম্উধনক্ট নোস্পস।
নতুন সেন্টাল স্ক়োস্িি সকন্দ়ী়ে অংশ্ব্ে হস্ব এস্কবাস্ি নতুন করমউরনব্ে সপেে, 
সযোস্ন েমস্ত বাব্েন্াস্েি জন্য একজন সক়োিস্েকাি/োস্িা়োন োকস্ব এবং 
পাস্ে্গল পরিস্েবা পাও়ো যাস্ব৷ এি চািপাস্শ্ পারনি স্াপনা, সেলাি জা়ের্া 
এবং ক্যাস্িগুললি মস্্য্য রবশ্রাম সনও়োি জন্য নানা িকম জা়ের্া োকস্ব। 

পােললক স্কয়ার 
পেচাি়ী এবং োইস্কল চালকস্েি অগ্ার্যকাি রেস়্ে উতিি-েব্ক্ষে 
হাাঁোি পে প্রোস্নি জন্য েমস্ত স্ক়োিগুস্লাস্ক েংযুতি কিা হস্ব। 

সেোস্ন োকস্ব: 

• পাবললক স্ক়োস্িি েশৃ্্য েহ প্রচুি েংে্যক বাছ়ি। 

• সোলা জা়ের্াগুলল রনিাপে সবা্য হস্ব, কািে সেগুলল 
িালিাস্ব এছ়িস়্ে যাও়ো হস়্েস্ি। 

• পরিষ্াি োইন [পে রনস্ে্গ শ্ক] এবং পে েুাঁস্জ পাও়ো।

সেজু স্ান এেং কধম্উধনক্ট গাবড্শ ন
আপরন আমাস্েি বস্লছিস্লন সয, বছহিাগিন এবং েবুজ স্ানগুলল উন্নত 
কিা অত্যন্ত গুরুবেপূে্গ। আমাস্েি ছডজাইস্নি সকন্দরবনু্ হল, েবুজ 
স্াস্নি পরিেি বৃছদ্ কিা এবং এি গুের্ত মান উন্নত কিা: 

• সকন্দ়ী়ে করমউরনব্ে এরি়ো।

• সশ়্োি কিা বার্াস্নি জা়ের্া।

• সশ়্োি কিা পাবললক সপেে।

• পেচাি়ী-বান্ধব িাস্তাি স্ান।

• আিও িাল আউেস্ডাি লাইব্েং-এি [বাইস্িি আস্লা] ব্যবস্া।

লক্ষ্য ও উর্দেশ্য
করিউরনব্ির

এই টকিকমর জন্য এেটি প্রর্ান অগ্রাঠর্োর হল উচ্চ মাকনর পােস্লে ভোপেস, সেুজ থিান এেং েঠমউটনটি 
সঠুের্া ততঠর েরা। যারা েসোস েরকিন, োজ েরকিন ো এলাোটি পঠরেশ্গন েরকিন, আমরা 
তাকের জন্য প্রাপ্তে্য জা়ের্া প্রোন েরার পঠরেল্পনা েকরটি। এর মকর্্য রক়েকি: 

রবসৃ্তত িুেপাে প্রোন 
কিস্ত রবরল্ং লাইন 
লপিস্ন েিাস্না হস়্েস্ি 

রিস্েইল [েুচিা সোকান] 

যানবাহস্নি 
অ্যাস্সেে 

করমউরনব্েি 
র্াস্ড্গ ন [েবাি জন্য 
উনু্তি বার্ান] 

রবে্যমান সবশ্ রকিু 
পুিাতন পরিপক্ষ 
র্াি সিস্ে সেও়ো

যানবাহস্নি 
অ্যাস্সেে 

জনেমার্স্মি জা়ের্া়ে সয উপকিে ব্যবহাি কিা হস্ব:

ল্যান্ডস্স্কপ কিা ্যাপগুলল 
উতিি রেক সেস্ক 
এস্টেস্েি একব্ে প্র্যান 
প্রস্বশ্বোি ততরি কিস্ব

পুস্িা এস্টেে জসু়্ি ব্রি়োকলাপ 
উৎোছহত কিস্ত অনাবাব্েক 
স্াস্নি আিও িাল ব্যবহাি

উন্নত েবুজ জা়ের্া এবং 
আিও সবশশ্ র্াি োকস্ব 

বাব্েন্াস্েি র্াছ়ি এবং োইস্কলগুস্লা 
রিউ সেস্ক েিাস্নাি জন্য িবনগুললি 
মাস্ঝ পছড়োম ততরি কিা

প্রাকৃরতক িূ-েশৃ্্য েম্ললত সেলাি জা়ের্া

আবাব্েক প্রস্বশ্পে 
এবং ড্রপ অি পস়্েন্

করমউরনব্ে সপেে। 

েব্ক্ষস্ে যাও়োি জন্য িাস্তা
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পাস়্ে হাাঁো উৎোছহত 
কিস্ত পেচাি়ীস্েি 
েংস্যার্

উতিি সেস্ক েব্ক্ষস্ে চস্ল 
যাও়ো পাে্গক্যকাি়ী 
কংব্রিস্ে ঢাকা পৃষ্তল 

করমউরনব্ে স্ক়োস্ি েম্াব্য 
উচ্চ-মাস্নি প্রাকৃরতক পােি 

উচ্চ-মাস্নি, মজবুত িাস্তাি 
েিঞ্জাম যা ম্যাস্েরি়োল 
প্যাস্লস্েি পরিপূিক

"পাক্গ ল্যান্ড"-এি 
অনুিূরত সেও়োি জন্য 
েবুজ জা়ের্াগুস্লাি 
ম্য্য রেস়্ে সিরজন রেস়্ে 
আেকাস্না নুছ়ি

সযোস্ন েম্ব সেোস্ন 
প্রাকৃরতক অব়েব ্যস্ি 
িােস্ত সেলাি েিঞ্জাস্মি 
রনস্চ র্াস্িি বাকল সেও়ো

নতুন করমউরনব্ে সপেে।

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 1514 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার



নেুন বাড়়ি
আপনার  

েহৃতের লন্ডকনর েতৃ্গপক্ [ভোগ্রিার লন্ডন অেঠরটি] দ্ারা টনর্্গাঠরত েত্গমান লন্ডন হাউস্জং ট�জাইন র্াইক�র মান 
অনসুাকর সমতি োটড়, পেৃে েক্, ভোটোকরজ এেং ে্যসতির্ত েঠহরাঙ্গকনর জা়ের্ার আোর রাো হকে। 

ভধেষ্্যবতর জন্য উন্নত 
সবু�াগ সধুেিার োত়ি
নতুন বাছ়িগুললস্ক েস্ব্গাচ্চ আ্ুযরনক মাস্নি, িালিাস্ব 
ইসুিস্লস্েড এবং আিও এনারজ্গ  োশ্র়ে়ী কস্ি ততরি 
কিা হস্ছে। েুরব্যাগুস্লাি মস্্য্য িস়্েস্ি:

• ব়ি জানালা ও  আিওস্বশশ্ উচ্চতাি িােেহ উজ্জ্বল বাছ়ি।

• প্রা়ে 90% বাছ়িস্ত েুই  
রেস্কি ললরিং রুম োকস্ব, সযোস্ন েংযুতি সেও়োস্ল 
জানালা রেস়্ে এস্কি সবশশ্ রেস্ক রিউ সেো যাস্ব।

• রতন স্তি রবশশ্টি কাাঁস্চি অে্গ হস্ব আিও উষ্ণ এবং রনরিরবলল বাছ়ি।

• বা়ুেি গুেমান উন্নত কিা হস্ব এবং প্রাকৃরতক 
বা়ুেচলাচস্লি ব্যবস্া োকস্ব।

• িাস্লািাস্ব ইসুিস্লে [তাপ, ও শ্ব্দ প্রস্বশ্ 
ও সবি হও়ো সিা্য] কিা বাছ়ি।

• প্ররত সম়োস্ে োকাি েম়ে জা়ের্াি মান একই োকস্ব।

• অশনি রনিাপতিাি উচ্চ মান এবং পৃেক স্পপ্রংকলাি 
ব্েস্টেম [পারন ছিোস্নাি ব্যবস্া]।

• ব্যব্তির্ত ব্যালকরন [বািান্া]।

• প্ররতব্ে বাছ়িি মস্্য্য A+ মাস্নি যন্ত্রপারত।

• কম শ্ব্তিি তাপ প্রব্রি়োি োস্ে তাৎক্ষব্েক র্িম পারনি ব্যবস্া।

আপরন আমাস্েি বস্লস্িন সয, আপরন বেবাস্েি জন্য আিও িাস্লা মাস্নি বাছ়ি চান। আপনাি নতুন বাছ়িব্ে আপনাি চাছহো 
োস্ে মানানেই ছহস্েস্ব প্রোন কিা হস্ব, প্রশ্স্ত, রনিাপে এবং আর্াম়ী বিিগুস্লাি জন্য েিুব্ক্ষত। উচ্চ মাস্নি অি্যন্তি়ীে 
েজ্া, এবং আ্ুযরনক বােরুম ও িান্নার্ি েহ আপরন আপনাি বাছ়িস্ক রনস্জি মত কস্ি গুছিস়্ে রনস্ত েক্ষম হস্বন।

আপরন আিার্ের 
বর্লর্েন

নতুন বাড়িগুলো�া প্রসস্থ, 
উষ্ণ, এবং নননিনবল� 
হওয়া উড়িত।

কম জ্া�ানন শক্তি 
খিলোিি ঘি, যা 
ভনবষ্্যলোতি জন্য 
প্রমাক্িত হয়।

প্রনতক্ি বাড়িি জন্য 
একক্ি গো�াপনীয় 
স্থালোনি প্রলোয়াজন।

নকছু বাড়িলোত �াদা�ানদ 
কলোি বাস কিা হয়। 

এবং বাব্সন্ার্ের কল্যার্িলূক 
ব্যবস্া োকর্ব 

র্ক্ক্ত [এনাধজ্শ ] সাশ্রয়ী োত়ি
উষ্ণ এেং ধনধরধেলল ঘরগুবলা একব্ে ইসুিস্লস্েড 
পে্গ া সেস্ক ততরি কিা হস্ব, যা বাছ়িগুস্লাস্ক উষ্ণ 
িােস্ত োহায্য কিস্ব। এব্ে ছহব্েং চালু কিাি 
প্রস়্োজন়ী়েতা কমাস্ব, শ্ব্তিি ব্যবহাি হ্াে কিস্ব।

েুই রেস্কি জানালা েহউজ্জ্বল োত়ি, রেস্নি 
সবলা বারত জ্ালাস্নাি প্রস়্োজন কমাস্ব। কম 
শ্ব্তিি এলইছড আস্লা এবং মানানেই  এনারজ্গ  
রমোি, এগুস্লা পৃব্েব়ীি জন্যও িাল হস্ব৷

পধরবের্-োন্ধে 
[নোনইোরহুড] এলাকা
কম্ পাধন ে্যেহাবরর ধজধনসপত্র এেং 
গ্গ্ওয়াটার ধরসাইক্্লিং প্ররতব্ে বাছ়িস্ত 
ব্যবহৃত পারনি পরিমাে করমস়্ে সেস্ব, যা িবন 
প্ররত 30% পয্গন্ত পারনি ব্যবহাি কমাস্ব।

নোটকসই পাধন ধনষ্ার্ন ে্যেস্ার জন্য িাস্েি 
জা়ের্া ব্যবহাি কিা হস্ব, যা লন্ডস্নি রনষ্াশ্ন 
সনেও়োস্ক্গ ি উপি চাপ করমস়্ে সেস্ব। নীল 
িাে এবং নোসৌর প্যাবনলগুবলা এই িূরমি 
কাব্গন রনতঃেিস্েি 7.5% েমতা রব্যান কিস্ব।

জীোশ্ম জ্ালানী ম্কু্ত উন্ন়েন ছহস্েস্ব, একব্ে 
েমূ্পে্গ তবেু্যরতক শ্ব্তি সকন্দ ব্যবহাি কস্ি, র্িম কিা, 
ঠান্ডা কিা এবং র্িম পারনি জন্য কাব্গন রনতঃেিে 
বত্গ মান রবর্যরব্যাস্নি তুলনা়ে 70% কম হস্ব।

সিস্গি সিলাি পস্ি উপাোনব্েস্ক পুনিা়ে ব্যবহাি 
কিা ল্যান্ডরিস্লি [িার্া়ি] উপি প্রিাব কমাস্ব। 
প্রেম ্যাস্প পরিস্বশ্ বান্ধব রবরল্ং উপাোন 120 
েন বাস্তব কাব্গন েূি কিস্ত োহায্য কিস্ি।

স্াস্্য এেং কল্যাণ
আমিা প্রা়ে প্ররতব্ে বাছ়িি জন্য ব্যব্তির্ত 
বািান্া েিবিাহ কিব, এবং বাব্েন্াস্েি 
বাইস্ি আিও েম়ে কাোস্ত উৎোহ সেও়োি 
জন্য েুন্িিাস্ব নকশ্া কিা পাবললক সপেে 
[জনেমার্স্মি জা়ের্া] েিবিাহ কিব।

বৃক্ষস্িাপে এলাকাব্েি জ়ীবনবছচরে্য বা়িাস্ত 
োহায্য কিস্ব। পিার্ উৎপােনকাি়ী র্ািপালা, 
সেইোস্ে সঝাপঝা়ি, যা পাশেস্েি জন্য বাো 
বাাঁ্যাি এবং যাতা়োস্তি জা়ের্া সে়ে।

প্ররতব্ে বাছ়িস্ত একব্ে চলমান তাপ পনুরুদ্াবরর 
�াধ্রিক োয়চুলাচল স্াপন কিা োকস্ব, 
এবং বাব্েন্ািা রবশুদ্ বাতাস্ে শ্াে সনস্ব, 
যাস্ত যস্েটি স্বাস্্য েুরব্যা োকস্ত পাস্ি।

নোলা কার [কম্ গাত়ির] ধস্কম্ বাব্েন্াস্েি 
পরিবহস্নি আস্িা সেকেই পদ্রত - 
সযমন, সেৌ়িাস্না, হাাঁো এবং োইস্কল 
চালাস্নাি রেস্ক উৎোছহত কিস্ব।

অসািারণ উন্নয়ন
োম্প্ররতক 'সেকেই' মূল্যা়েস্ন এবারি সেতু 
'শ্শ্রষ্বে'  কস্িস্ি, োমারজক ও অে্গননরতক 
কল্যাে, স্ান়ী়ে অে্গন়ীরত, েম্পে শ্ব্তি এবং 
বাস্তুেংস্ান এবং পরিবহস্ন এব্েি অবোস্নি 
জন্য 90% োিল্য অজ্গ ন কস্িস্ি।

নতুন োটড় এেং এলাো়ে শসতির ে্যেহার েমাকত, সথুিতা উন্নত েরকত এেং পঠরকেকশর উপর 
প্রভাে েমাকত সে্গকশে ভোিেসই প্রযুসতি ে্যেহার েরা হকে।

পররর্বশ বান্ধব বাড়়ি  

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 1716 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার



1থবর্রুি

এবরয়া [আয়িন] 53 sqm

তবৈি আকৃবি হ্াাঁ

ি্যািকবন 
[িারান্া]

5 sqm

ভোস্টাদরজ 1.9 sqm

িার্রুম 1

2 থবর্রুি

এবরয়া [আয়িন] 76sqm

তবৈি আকৃবির হ্াাঁ

ি্যািকবন 
[িারান্া]

7 sqm

ভোস্টাদরজ 5.7 sqm

িার্রুম 1

থল-আউি [রবন্যাস]
নেুন বাড়়ির  

পরেত্গ ী পষৃ্ঠাগুকলাকত টনস্ম্গতে্য োটড়গুকলার োটড়র আোকরর পঠরসকরর জন্য 
প্রতিাঠেত পঠরেল্পনার উোহরণ রক়েকি।  এই পঠরেল্পনাগুকলা টনকে্গ শে এেং 
প্রেকল্পর উন্ন়েন এেং পরেত্গ ী আকলাচনার সম়ে  পঠরের্ত্গ ত হকত পাকর। 

2 জকনর ফ্্যাি

4 জকনর ফ্্যাি

ওবয়টেধম্নটোর ক্সক্ট কাউন্সিবলর দ্ারা ইততম্বি্য 
ততধর করা নতুন োত়িগুলল নোকম্ন?

ললসন আবচ্শ স

এই বিস্িি সশ্স্েি রেস্ক েম্পন্ন হও়োি কািস্ে, রবস্শ্ে কস্ি 
চলাস্িিাি প্রস়্োজস্ন যাস্েি োহায্য প্রস়্োজন, তাস্েি জন্য 60ব্ে 
নতুন করমউরনব্ে েহা়েক বাছ়ি ততরি কিা হস্ব। বাব্েন্ািা যেন 
সর্ােলোনা এবং িান্নার্িেহ তাস্েি বাছ়িস্ত স্ানান্তরিত হ়ে, তেন 
তাস্েি প্রস়্োজন মারনস়্ে সনও়ো রনব্চিত কিস্ত আমিা তাস্েি োস্ে কাজ 
কস্িছি।  বাছ়িগুস্লাস্ত ব্যব্তির্ত বািান্াি জা়ের্া,   িান্নার্স্ি লার্াস্না 
আলমারি, প্রাকৃরতক আস্লা আোি জন্য ব়ি জানালা, ব্রিজ-ব্রিজাস্িি 
মস্তা োো রজরনেপরে এবং প্রচুি মজেু কিাি জা়ের্া োকস্ব।

লটুন ল্রিট

2022 োস্ল েমাপ্ত হস়্েস্ি, সয পরিবািগুস্লাস্ত অরতরিতি মানুে ছিল, তািা েম্প্ররত 
আস্িা ব়িে়ি এবং আ্ুযরনক একব্ে বাছ়ি সেস্ক উপকাি সপস়্েস্ি৷ জনাব বশশ্ি এবং 
তাি পরিবাি একব্ে নতুন চাি শ্য্যাি বাছ়িস্ত চস্ল সর্স্িন। রতরন বস্লন, “প্র্যানত, 
আমাি েন্তানস্েি এেন প়িাস্শ্ানা কিাি এবং তাস্েি িরবে্যস্তি জন্য প্রস্তুত 
কিাি জা়ের্া হস়্েস্ি।  আমাস্েি বাছ়ি অস্নক সবশশ্ উষ্ণও, আস্িা ব়ি েংিক্ষোর্াি, 
আস্িা প্রশ্স্ত িান্নার্ি এবং আমাস্েি রনজস্ব র্স্িি বাইস্ি ব্যব্তির্ত জা়ের্া।

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 1918 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার

ে্যালকধন 

[োরান্া]

ে্যালকধন 

[োরান্া]

নোেডরুম্

োেরুম্

োেরুম্

নোেডরুম্ নোেডরুম্

রান্নাঘর

ললতভং/ডাইধনং

ললতভং/ডাইধনং

নোটোর নোটোর

নোটোর
নোটোর নোটোর

নোটোর



3 থবর্রুি

এবরয়া [আয়িন] 90sqm

দু্ই বদ্দকর হ্াাঁ

ি্যািকবন 
[িারান্া]

8sqm

ভোস্টাদরজ 4.6sqm

িার্রুম 2

2 থবর্রুি

এবরয়া [আয়িন] 76 sqm

দু্ই বদ্দকর হ্াাঁ

ি্যািকবন 
[িারান্া]

7sqm

ভোস্টাদরজ 4.2sqm

িার্রুম 1

3 জকনর ফ্্যাি (হুইলকচ়োকরর উপকযার্ী) 5 জকনর ফ্্যাি

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 2120 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার

ে্যালকধন 

[োরান্া]

ে্যালকধন 

[োরান্া] নোেডরুম্

নোেডরুম্

নোেডরুম্ নোেডরুম্

নোেডরুম্ রান্নাঘররান্নাঘর ললতভং/ডাইধনং

ললতভং/ডাইধনং

োেরুম্

োেরুম্

নোটোর

নোটোর নোটোর

নোটোর ডক্লিউক্স 

[নোর্ৌচাগার]

নোটোর



4 থবর্রুি

এবরয়া [আয়িন] 136sqm

দু্ই বদ্দকর হ্াাঁ

ি্যািকবন 
[িারান্া]

13sqm

ভোস্টাদরজ 12.5sqm

িার্রুম 2

�ুকলেক্স

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 2322 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার

ডক্লিউক্স 
[নোর্ৌচাগার]

রান্নাঘর

ললতভং/ডাইধনং

PATIO

নোটোর

নোটোর

প্রথমঅঙ্গন [মাঠ]

নোটোর
নোটোর োেরুম্

ে্যালকধন [োরান্া]

নোেডরুম্ নোেডরুম্ নোেডরুম্

নোেডরুম্



ভা়িাব্িয়ার্ের অফার
সরুক্ক্ষে

প্রিান অংগীকারসম্হূ
যরে আপনাি েিকাি হ়ে বা ইরতমস্্য্য আপরন ইবারি ব্রিজ 
এস্টেস্েি অংশ্ ছহস্েস্ব বাছ়িস্ত স্ানন্তরিত হস়্ে োস্কন, তাহস্ল 
ওস়্েটেরমরনটোি ব্েব্ে কাউন্সিল আপনাস্ক রনস্নোতি রনচি়েতা রেস্ছে: 

•  ইবারি ব্রিজ এস্টেস্ে আপনাি রিস্ি যাও়োি পূে্গ অর্যকাি আস্ি।

•  ইবারি ব্রিজ এস্টেস্ে নতুন বাছ়ি পাও়োি অর্যকাি আস্ি আপনাি।

•  এেনকাি একই িা়িাব্ে়োি শ্স্ত্গ ি অ্য়ীস্ন আপনাস্ক 
একব্ে এস্কবাস্ি নতুন বাছ়ি প্রস্তাব কিা হস্ব, এবং আপনাি 
কাউন্সিস্লি িা়িা োমারজক িা়িাি স্তস্িই োকস্ব।

•   আপনাি প্রস়্োজস্নি রিরতিস্ত আমিা আপনাস্ক 
একব্ে নতুন বাছ়ি প্রোন কিব। 

•  আপনাস্ক োহায্য কিাি জন্য একজন পিামশ্্গোতা পাস্বন।  

•  আপনাি স্ানান্তস্িি োস্ে যুতি যুব্তিেগিত েিচ 
কাউন্সিল পরিস্শ্া্য কিস্ব, সযমন স্ানান্তি েিচ, 
েংস্যার্ রবরছেন্ন কিাি েিচ এবং আপনাি নুতন 
রঠকানা়ে ছচরঠ পাঠাস্ত রনস্ে্গ শ্ োস্নি েিচ। 

•  আপরন রবর্যবদ্ বাছ়িি ক্ষরতপূিে ছহস্েস্ব £7,800 পাস্বন। 

•  আপরন চাইস্ল আপনাি কাস্ি ইবারি ব্রিজ এস্টেে 
সেস্ক রবকপি স্াস্ন চস্ল যাও়োি ব্যবস্া োকস্ব। 

•  কাউন্সিল েুব্গল বাব্েন্াস্েি জন্য অরতরিতি োহাস্য্যি 
ব্যবস্া কিস্ব, সযমন রজরনেপরে সর্াির্াি কস্ি প্রস্তুত কিস্ত 
এবং এগুস্লা নতুন প্রপাব্ে্গ স্ত পরিবহস্ন োহায্য কিস্ব। 

•  কাউন্সিস্লি েকল রবে্যমান িা়িাব্ে়োি জন্য 
নতুন কাউন্সিস্লি বাছ়ি োকস্ব।

ইোধর ক্রিজ এবটেবট নতুন োত়ি 
পাওয়ার অধিকার আবি আপনার।
েকল রবে্যমান িা়িাব্ে়োি জন্য নতুন কাউন্সিস্লি বাছ়ি োকস্ব। 
আপরন অস্া়ে়ীিাস্ব ওস়্েটেরমরনটোস্িি অন্য বাো়ে স্ানান্তরিত 
হও়োি প্রস়্োজন হস্ত পাস্ি এবং নতুন োমারজক বাছ়ি প্রস্তুত 
হস্ল আপনাি সেোস্ন রিস্ি যাবাি অর্যকাি োকস্ব। 

যরে আপরন নতুন বাছ়িি একব্েস্ত স্ানান্তরিত না 
হস্ত চান, তাহস্ল আপরন ওস়্েটেরমরনটোস্িি আস্িকব্ে 
োমারজক বাছ়িস্ত স্ানান্তরিত হস্ত পাস্িন। 

�ধে আপনার সাম্ধয়কভাবে 
স্ানান্তধরত হওয়ার প্রবয়াজন পব়ি
আপনাি যরে োমর়েকিাস্ব স্ানান্তরিত হও়োি প্রস়্োজন পস়্ি, 
কািে আপনাি নতুন বাছ়িব্ে আপনাি জন্য প্রস্তুত কিা হ়েরন, 
তাহস্ল আমিা রনব্চিত কিব, যাস্ত প্রস়্োজন হস্ল আপনাি 
একব্ে উপযুতি অস্া়ে়ী বাছ়ি োস্ক। আপনাি কাজ, রবে্যাল়ে, 
এবং পরিবাি ও বনু্ধস্েি যস্তা কািাকাছি েম্ব োকাি মত একব্ে 
অস্া়ে়ী বাছ়ি েুাঁজস্ত আমিা োহায্য কিব, যাস্ত অস্া়ে়ী বাছ়িস্ত 
বেবাস্েি েম়ে আপনাি জ়ীবন পরিবত্গ ন কিস্ত না হ়ে। 

কাউন্সিল আপনার 
 োত়ির ম্াললক হবয় োকবে
িা়িাব্ে়ো ছহস্েস্ব আপনাি অর্যকাস্িি পরিবত্গ ন হস্ব না, 
বত্গ মাস্ন িা়িাব্ে়ো ছহস্েস্ব আপনাি সয রনিাপতিা আস্ি, িরবে্যস্ত 
তা একই োকস্ব। উোহিে স্বরূপ, েুিব্ক্ষত িা়িাব্ে়োস্েি 
আস্িকব্ে েুিব্ক্ষত িা়িাব্ে়ো স্বত্ত্ব সেও়ো হস্ব এবং নমন়ী়ে 
িা়িাব্ে়োস্েি আস্িকব্ে নমন়ী়ে িা়িাব্ে়ো স্ববে হস্ব। আপনাি 
অর্যকািগুস্লা এবং কাউন্সিস্লি োর়েবেগুস্লা একই োকস্ব। 

আপধন স্ানান্তবরর জন্য £7,800 
োত়ি ধেষ্য়ক ক্ষততপরূবণর 
পাওয়ার নো�াগ্য হবেন 
যরে আপরন স্ানান্তরিত হও়োি আস্র্ 12 মাে ্যস্ি আপনাি 
বাছ়িস্ত োস্কন, তস্ব আপরন একব্ে রবর্যবদ্ বাছ়ি রবে়েক 
ক্ষরতপূিে পাও়োি সযার্্য - সযব্ে বত্গ মাস্ন £7,800। এই অস্ে্গি 
পরিমাে েিকাি বোিা বাৎেরিকিাস্ব রন্য্গারিত হ়ে এবং আপরন 
স্ানান্তরিত হও়োি েম়ে তা সবশশ্ হস্ত পাস্ি। সযৌে িা়িাব্ে়োিা 
একব্ে মাশুল পাস্বন। আপরন আপনাি ইছোমত আপনাি বাছ়ি 
রবে়েক ক্ষরতি অে্গ ব্য়ে কিস্ত পািস্বন। আপরন যরে িা়িা 
বা অন্যান্য েিস্চি জন্য কাউন্সিস্লি কাস্ি োকা ঋেী োস্কন, 
তাহস্ল আমিা এই পরিমাে োকা পাও়োি ব্যাপাস্ি  আপনাি 
োস্ে একমত হব, এবং আপরন এব্ে পাও়োি আস্র্ এব্ে আপনাি 
বাছ়ি রবে়েক ক্ষরতি মাশুল সেস্ক সকস্ে সনও়ো হস্ব। 

আপনার অঠর্োর, োঠে, েসোকসর জন্য নতুন ও ভাকলা জা়ের্া ভোেও়োর  ঠেেল্পগুকলা এেং 
ঠরকজনাকরশকনর পুকরা প্রটরি়ো জকুড় োউস্সিল আপনাকে ঠেভাকে সাহায্য েরকে, ভোসগুকলা সহ 
ভাড়াকিকের সরুস্ক্ত েরার জন্য পঠরেকের প্রতিাে পরেত্গ ী পষৃ্ঠাগুকলা ঠেেৃত েরা হক়েকি।

কাউন্সিল �কু্ক্তসংগত স্ানান্তবরর 
খ্রচ পধরবর্াি করবে 
এি মস্্য্য অপোিস্েি েিচ, ছচরঠ পুনিা়ে েরঠক রঠকানা়ে পাঠাস্নাি 
েিচ, েংস্যার্ রবরছেন্ন কিা এবং যন্ত্রগুস্লাি পুনতঃেংস্যার্ এবং পে্গ া 
এবং কাস্প্গেগুস্লা পুনিা়ে লার্াস্নাি েিচ িস়্েস্ি। অস্নক সক্ষত্রে 
কাউন্সিল িা়িাব্ে়োস্েি জন্য এই পরিস্েবাগুলল েংর্রঠত কিস্ব, 
তাই তাস্েি রনস্জস্েি আস্র্ সেস্ক অে্গপ্রোন কিস্ত হস্ব না। 

নতুন োত়ি সম্বক্শ
নতুন বাছ়িব্েি আকাি আপনাি প্রস়্োজন অনুোস্ি হস্ব, যাি মাস্ন 
বত্গ মান বাছ়িি সচস়্ে এব্ে সবশশ্ ব়ি বা সিাে হস্ত পাস্ি। আপরন 
স্ানান্তরিত হও়োি আস্র্, আমিা একব্ে হাউরজং রনডে োস্ি্গ  [আবােস্নি 
প্রস়্োজন়ী়েতাি জরিপ] কিব, এবং আপরন আপনাি রবকপিগুস্লা 
রবস্বচনা কিস্ত এবং একজন স্বা্য়ীন উপস্েটিাি োস্ে কো বলস্ত 
েক্ষম হস্বন। কাউন্সিল আপনাি বাছ়িস্ত সক সক োস্ক, নতুন বাছ়িি 
প্রস়্োজন এবং আপনাি সয সকাস্না রনরে্গ টি প্রস়্োজস্নি মুল্যা়েন কিস্ব। 

আপনার �ধে আরও নোেন্র্ নোর্াোর 
ঘবরর প্রবয়াজন হয় (কারণ আপনার 
োত়িবত নোলাকজন নোেন্র্), তবে আপধন 
আপনার জন্য সধিক আকাবরর 
একক্ট োত়িবত নো�বত পাবরন।
আপনাি যরে এেনকাি সচস়্ে সবশশ্ সশ্াবাি র্স্িি প্রস়্োজন হ়ে এবং 
আপনাি বাছ়িস্ক সবশশ্ মানুস্েি বাছ়ি বস্ল মুল্যা়েন কিা হ়ে, তাহস্ল 
আপনাি এবং আপনাি পরিবাস্িি জন্য েরঠক মাস্পি একব্ে নতুন বাছ়িস্ত 
আপরন সযস্ত পািস্বন। আপনাি যরে একব্ে ব়ি বাছ়িস্ত যাও়োি প্রস়্োজন 
হ়ে, তস্ব আপনাি সেই বাছ়িি জন্য কাউন্সিল িা়িা প্রোন কিস্বন। 

আপনার নতুন োত়ি আপনার 
চলাবফরার প্রততেন্ধকতা ো 
চলাবফরার চাতহো পরূণ করবে। 
আমিা রনব্চিত কিব সয, যরে আপনাি নতুন বাছ়িস্ত অরিস্যাজস্নি 
প্রস়্োজন হ়ে, তস্ব তা মুল্যা়েন কিা হস্ব এবং আপরন যেন প্রস্বশ্ 
কিস্বন, তেন তা যোযেিাস্ব কিা হস্ব। েব নতুন বাছ়িি োমস্নি 
েিজা এবং িবস্নি প্রস্বশ্পস্ে ব্োঁছ়িমুতি প্রস্বস্শ্ি ব্যবস্া োকস্ব।

�া়িাসিয়ার জন্য আদরা ির্্য পাওয়া �াবে: 
আপনার ধেকল্পসম্বুহ িারিংদক্ষপ লিফদিদি।  

ইিাবর সরিজ বরদজনাদরশ্ন 
ভোিইি ভোর্দক একসি কলপ িুদি 
বনদি িা ভোদ্খ্দি বকউআর 
ভোকাডসি স্্যান করুন।

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

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 2524 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার



থসবার িলু্য [সাড়ভকে স িাজকে ]
িা়িাব্ে়ো ছহস্েস্ব আপরন বত্গ মাস্ন আপনাি 
িা়িাি োস্ে একব্ে সেবাি মুল্য প্রোন কস্িন। ললজ 
গ্হ়ীতািাও একব্ে সেবাি মুল্য প্রোন কস্ি।

েমস্ত িরবে্যত উন্ন়েন পরিস্েবা েিচ রমোস্ব, সযমন:

• েব্গো্যািস্েি ব্যবহৃত এলাকাি িক্ষোস্বক্ষে 
সযমন পরিছেন্নতা এবং বারত জ্ালাস্না

• িবস্নি চািরেস্কি জরম ও বার্ান িক্ষোস্বক্ষে কিা। 

• ললিে িক্ষোস্বক্ষে

• সক়োিস্েকাি [তত্ত্বাব্যা়েক] পরিস্েবাি মুল্য

প্রকপিব্েি উন্নরতি োস্ে োস্ে, আমিা আপনাি োস্ে 
আপনাি চাও়ো এবং প্রস়্োজন়ী়ে পরিস্েবাগুস্লা েম্পস্ক্গ  
কো বলব, যা এস্টেস্েি কায্গকি ব্যবস্াপনা েুিব্ক্ষত 
কিাি জন্য আমাস্েি আস্িাপ কিস্ত হস্ব, যা আপনাি 
জন্য প্রস্যাজ্য হস্ব এবং আপরন সয পরিস্েবাগুস্লা 
পাস্বন, তা যাস্ত আপনাি সেও়ো োকাি মূল্যমাস্নি 
এবং োশ্র়ে়ী মূস্ল্যি হ়ে, তা রনব্চিত কিা হস্ব।  

যািা স্বপি আস়্েি বা সবরনরিে পাস্ছেন, তািা 
হাউরজং সবরনরিে/ ইউরনিাে্গাল শ্রিছডস্েি 
মা্য্যস্ম িা়িা এবং পরিস্েবাি মুল্য পরিস্শ্াস্্য 
েহা়েতাি জন্য সযার্্য হস্ত পাস্িন।

আপনার স্ানান্তর্র 
সহর্�াক্গো করর্ে পারর

রকভার্ব আিরা

োউস্সিল েম্গেত্গ ারা আপনার পুকরা থিানান্তকর  আপনাকে সাহায্য েরকে।

স্ানান্তর সহজ করবত
রনস্বরেত নতুন আবােন সেও়োি কম্গকত্গ ািা আপনাি স্ানান্তস্িি 
পুস্িাোস্ত আপনাস্ক োহায্য কিস্ব। তািা আপনাি োস্ে এক 
জস্নি োস্ে একজন [ও়োন েু ও়োন] রিরতিস্ত পরিছচত হস্ব এবং 
পিবত্গ ়ী পেস্ক্ষপগুস্লা েম্পস্ক্গ  আপনাস্ক অবছহত কিস্ব। আপরন 
স্ানান্তরিত হও়োি আস্র্ তািা আপনাস্ক আপনাি নতুন বাছ়ি 
পরিেশ্্গন কিস্ত োহায্য কিস্ব, আপনাি স্ানান্তস্িি জন্য প্রস়্োজন়ী়ে 
েহা়েতা প্রোন কিস্ব এবং আপরন সেোস্ন বেরত স্াপন কিাি 
জন্য স্ানান্তরিত হও়োি পস্ি আপনাস্ক েহা়েতা কিস্ত োকস্ব।

আিরা আপনার্ক 
সাহা�্য করব:

উোহিেস্বরূপ, আমিা ও়োশশ্ং সমশশ্ন এবং অন্যান্য যন্ত্রপারত অপোিে, েংস্যার্ রবরছেন্ন এবং পুনিা়ে েংস্যার্ কিস্ত পারি। িা়িাব্ে়োস্েি 
ব্যব্তির্ত পরিছস্রতি উপি রিরতি কস্ি তাস্েিস্ক অরতরিতি োহায্য প্রোন কিা হস্ব, রবস্শ্ে কস্ি ব়েস্ক, েবু্গল এবং প্ররতবন্ধ়ীস্েি।

অপসািি

ড়িনঠপত্র পনুিায় নতুন 
নঠকানায় পাঠালোনা 

নজননসপত্র প্যাক 
কিা এবং প্যাক 
গোখা�াি খিি

যন্ত্রপানতি সংলোযা� 
নবনছিন্ন কিা 
আবাি গোসগুলো�ালোক 
সংযতুি কিা 

গোিল�লো�ান, গোিল�নভশন 
এবং ব্রডব্যান্ড পনুিায় 
সংযতুি কিা 

আপনন যখন স্থানান্তনিত 
হলোবন তখন একক্ি বাড়ি 
নবষ্য়ক ক্ষনতি অথ্থ 
পনিলোশাধ - বত্থ মালোন এক্ি 
সিুক্ক্ষত ভািাক্িয়ালোদি জন্য 
£7,800 নঠক কিা আলোছ
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ভা়িাব্িয়ার্ের অফার
অস্ায়়ী আবাসর্নর অফার

 অথিা়েী োসথিাকন ভাড়াকিকের জন্য োউস্সিকলর প্রতিাে 
পরেত্গ ী পষৃ্ঠাগুকলাকত ঠেেৃত েরা হক়েকি। 

এই রবিার্ব্ে সহামস্লে পরিবাস্িি জন্য প্রস্যাজ্য, এস্ক্ষত্রে 
কাউন্সিল রৃ্হা়েে আইন 1996, অ্য্যা়ে 7 (েংস্শ্ার্যত)-এি 
অ্য়ীস্ন একব্ে পূে্গ রৃ্হা়েস্েি োর়েবে গ্হে কস্িস্ি। 

আপরন যরে বাস্িা মাে বা তাি সবশশ্ েম়ে ্যস্ি হাউরজং সিরজটোস্ি 
োস্কন এবং ল্যান্ডলড্গ  অিাস্িি েম়ে ইবারি ব্রিজ এস্টেস্ে একব্ে 
বাছ়িস্ত োস্কন, তাহস্ল আপরন সিাে সেও়োি সযার্্য। 

আপনাি স্ানান্তরিত হও়োি প্রস়্োজন হস্ব, যেন সেই েমস়্েি মস্্য্য যরে 
আপরন একব্ে নতুন স্া়ে়ী বাছ়ি েুিব্ক্ষত না কস্ি োস্কন, তাহস্ল একজন 
কাউন্সিল অরিোি আপনাি বাছ়ি পরিেশ্্গন কিস্বন এবং আপনাস্ক 
কেন স্ানান্তি কিস্ত হস্ব এবং এই প্রব্রি়ো েম্পস্ক্গ  তে্য রেস্বন।  

আপরন যরে স্া়ে়ী োমারজক আবােন প্রস্তাব কিাি বাস্িা মাস্েি 
মস্্য্য োস্কন, তাহস্ল আপনাস্ক অপি েমস়্েি মস্্য্য েুইবাি স্ানান্তরিত 
হও়ো এ়িাস্নাি ব্যাপাস্ি োহায্য কিস্ত আপনাস্ক অগ্েি হস্ত 
সচটিা কিা়ে, আপনাস্ক অরতরিতি অগ্ার্যকাি সেও়ো হস্ব। 

সযোস্ন এব্ে প্রস্যাজ্য ন়ে, আপনাস্ক রবকপি অস্া়ে়ী 
বােস্াস্নি জন্য অগ্ার্যকাি সেও়ো হস্ব, যা মানেণ্ড 
পূিে কিস্ল ওস়্েটেরমনটোস্ি বা লন্ডস্ন হস্ত পাস্ি। 

প্রাইবভট ল্যান্ডলড্শ  [ে্যক্ক্তগত 
োত়িওয়ালা] নোেবক আসা ভা়িাক্টয়ারা
আপরন যরে বাস্িা মাে বা তাি সবশশ্ েম়ে ্যস্ি হাউরজং সিরজটোস্ি 
োস্কন এবং ল্যান্ডলড্গ  অিাি প্রকাস্শ্ি েম়ে ইবারি ব্রিজ এস্টেস্েি একব্ে 
বাছ়িস্ত োস্কন, তাহস্ল আপরন সিাে সেও়োি সযার্্য। সিাে গ্হে শুরু 
হও়োি আস্র্ সিাে সেও়োি জন্য রনবন্ধন কিস্ত, অনুগ্হ কস্ি ব্েরিকা 
ইস্লকশ্ন োরি্গ স্েস্েি োস্ে সযার্াস্যার্ করুন (পৃষ্া সেেুন34)।

আদরা ির্্য ভা়িাক্টয়া: আপনার ধেকল্পসম্হু 
িারিংদক্ষপ লিফদিদি পাওয়া য্াদি। 

ইিাবর সরিজ বরদজনাদরশ্ন 
ভোিইজ ভোর্দক একসি কলপ িুদি 
বনদি িা ভোদ্খ্দি বকউআর 
ভোকাডসি স্্যান করুন।

Tenants: Your options
Summary of the Policy for Tenants in Housing Renewal Areas 2019 
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অফার
আবাব্সক ললজ গ্হ়ীোর্ের জন্য

আপনার অঠর্োর, ভোযার্্যতা, ক্সতপূরণ প্রোন সহ স্লজ গ্রহীতাকের জন্য োউস্সিকলর অিার পরেত্গ ী 
পষৃ্ঠাগুকলাকত েণ্গনা েরা হক়েকি। আপটন যঠে এেজন আোসসে স্লজ গ্রহীতা হন, আমরা আপনার 
েত্গমান োটড় ঠেটরি এেং এেটি নতুন োটড় ভোেনার জন্য আপনার ঠেেল্পগুকলা, ভোসই সাকে আপনার জন্য 
উপলব্ধ োউস্সিকলর সাহায্য ঠেক়ে োঠে।

প্রিান অংগীকারসম্হূ
ইবারি ব্রিস্জ নতুন কস্ি বেরত স্াপস্নি অংশ্ ছহস্েস্ব আপনাি যরে 
প্রস়্োজন হ়ে বা ইরতমস্্য্যই বাছ়িস্ত স্ানান্তরিত হস়্ে োস্কন, ওস়্েটেরমনটোি 
ব্েব্ে কাউন্সিল েমস্ত আবাব্েক ললজ গ্হ়ীতাস্েি রনচি়েতা সে়ে সয:

• আপনাি পাশ্্গ চুব্তি অনুোস্ি, ইবারি ব্রিজ এস্টেস্ে 
আপনাি রিস্ি যাও়োি পূে্গ অর্যকাি আস্ি। 

• আপরন ইকুইব্ে সলান বা সশ়্োি কিা ইকুইব্ে'ি রিরতিস্ত নতুন 
বাছ়িগুস্লাি মস্্য্য সেস্ক একব্ে সকনাি েুস্যার্ পাস্বন। 

• যািা ইবারি ব্রিজ এস্টেে সিস়্ি চস্ল সযস্ত চান, 
তাস্েি জন্য কাউন্সিল োহায্য কিস্ব।

• চুব্তিি মা্য্যস্ম আপনাি বাছ়ি রবব্রি কিাি জন্য 
আমিা আপনাি োস্ে কাজ কিব।

• আপরন েম্পরতিি বাজাি মূস্ল্যি 10% মূস্ল্যি একব্ে 
রবর্যবদ্ বাছ়ি রবে়েক ক্ষরতি অে্গ পাস্বন (অস্্টাবি 
2022 অনুযা়ে়ী েস্ব্গাচ্চ £78,000)।

• েমতুল্য টে্যাম্প ছডউব্ে এবং আইরন রি েহ েমস্ত 
যুব্তিেগিত েিচ সমোস্নাি জন্য কাউন্সিল একব্ে 
ছডটোিস্বসি সপস্মন্ [ঝাস্মলাি অে্গ] প্রোন কিস্ব।

একজন আোক্সক ললজ গ্হীতা তহবসবে,  
আপধন আপনার োত়ির সম্ণূ্শ োজার 
ম্লূ্য এেং 10% োত়ি ধেষ্য়ক ক্ষততর 
অে্শ পাবেন।
আপনাি বাছ়িব্ে কাউন্সিস্লি কাস্ি রবব্রি কিাি েম়ে আপরন 
তাি েমূ্পে্গ বাজাি মূল্য পাস্বন এবং 10% বাছ়ি রবে়েক ক্ষরতি 
অে্গ পাস্বন, যরে সয েম়ে আপনাস্ক চস্ল সযস্ত হস্ব, সে েমস়্েি 
মস্্য্য আপরন আপনাি বাছ়িস্ত 12 মাে সেস্ক োস্কন। 

বাছ়ি রবে়েক ক্ষরতি পরিস্শ্াস্্যি েস্ব্গাচ্চ ে়ীমা £78,000 কিা হস্ব। 
প্ররত বিি এই অস্ে্গি পরিমাে েিকাি বোিা রন্য্গারিত হ়েএবং আস্িা 
সবশশ্ হস্ত পাস্ি। সযৌে মাললকিা একব্ে মােুল [সপস্মন্] পাস্বন।

চুক্ক্তর ম্াি্যবম্ নোকনা
আপনাি বাছ়িি মূল্য রন্য্গািে কিস্ত কাউন্সিল একজন রনস্িস্পক্ষ 
সযার্্য োস্ি্গ ়োিস্ক রনস্ে্গ শ্ সেস্ব, রযরন ি়ে্যাল ইনশটেব্েউশ্ন অি চাে্গ াড্গ  
োস্ি্গ ়োে্গ (রিকে [RICS])-এি একজন েেে্য । ো্যািেত, কাউন্সিল 
আপনাি ব্লস্কি পুনতঃউন্ন়েন শুরু হও়োি প্রা়ে 18 মাে আস্র্ বা রকিু 
রনরে্গ টি পরিছস্রতি কািস্ে আস্িা আস্র্ আপনাি েম্পরতি আবাি সকনাি 
প্রব্রি়ো শুরু কিস্ব ('রিস়্েি েমস়্েি নমন়ী়েতা' রবিার্ব্ে সেেুন)।

োই ে্যাক [পনুরায় খ্ধরে] করার 
সম্বয়র নম্নীয়তা
কাউন্সিস্লি ি্যালু়োি [মুল্য-রনে্গ়েকাি়ী] আপনাি উপস্যার্ী 
একব্ে েমস়্ে েম্পরতি পরিেশ্্গন কিস্ত যাস্বন এবং আপনাি োস্ে 
আর্াম সযার্াস্যার্ কিা হস্ব। ি্যালু়োি েম্পরতিি অি্যন্তি়ীে 
অবস্া এবং নতুন বােরুম এবং িান্নার্স্িি মস্তা অি্যন্তি়ীে 
উন্নরতি রবে়ে রবস্বচনা কিস্ব। তািপি আপরন কাউন্সিল সেস্ক 
একব্ে ললশেত অিাি পাস্বন। আপরন যরে এব্েি মুল্যা়েস্নি 
োস্ে একমত না হন, তস্ব ছবেত়ী়ে মতামত পাও়োি জন্য আপনাি 
রনজস্ব রিকে [RICS] ি্যালু়োি রনস়্োস্র্ি যুব্তিেগিত েিস্চি 
জন্য কাউন্সিল আপনাি েিচ পুরেস়্ে সেস্ব। কাউন্সিস্লি উস্দেশ্্য 
হল সযোস্ন েম্ব চুব্তিি মা্য্যস্ম আপনাি ইজািা পাও়ো েম্পরতি রি়ে 
কিা এবং পািপেরিকিাস্ব গ্হেস্যার্্য েমা্যান েুাঁস্জ সপস্ত ললজ 
গ্হ়ীতাস্েি োস্ে কাজ কিা। যাস্ত প্রস্তাব সে়ো সযস্ত পাস্ি, তা রনব্চিত 
কিাি জন্য কাউন্সিল বা্য্যতামূলক রি়ে ক্ষমতা ব্যবহাি কিস্ত পাস্ি। 

একজন আোক্সক ললজ গ্হীতা 
তহবসবে, আপধন আপনার োত়ির সম্ণূ্শ 
োজার ম্লূ্য এেং 7.5% োত়ি ধেষ্য়ক 
ক্ষততর অে্শ পাবেন।
আপরন যরে েম্পরতিস্ত বেবাে না কস্িন বা স্ানান্তরিত হও়োি 
েম়ে 12 মাস্েিও কম েম়ে ্যস্ি আপনাি বাছ়িস্ত োস্কন, তাহস্ল 
আপনাস্ক একজন অনাবাব্েক ললজ গ্হ়ীতা ছহস্েস্ব রবস্বচনা 
কিা হস্ব। আপরন যরে আপনাি েম্পরতি কাউন্সিস্লি কাস্ি 
রবব্রি কিস্ত েম্ত হন, তাহস্ল কাউন্সিস্লি কাস্ি রবব্রি কিাি 
েম়ে আপরন আপনাি বাছ়িি পুস্িা বাজাি মূল্য পাস্বন। 

এিা়িাও আপরন েমূ্পে্গ বাজাি মূস্ল্যি 7.5% সমৌললক ক্ষরতি অে্গ পাস্বন। 
সযৌে মাললকিা একব্ে মােুল পাস্বন।  আপনাি েম্পরতিস্ত আপনাি 
সকাস্না িা়িাব্ে়ো োকস্ত পাস্ি, তাস্েি ব্যাপাস্ি প্রস়্োজন়ী়ে ব্যবস্া 
গ্হস্েি োর়েবে আপনাি। তস্ব কাউন্সিস্লি কাস্ি আপনাি বাছ়ি রবব্রি 
কিাি েম়ে আপনাস্ক আপনাি েম্পরতি োলল োকা রনব্চিত কিস্ত হস্ব। 

সমৌললক ক্ষরতি অে্গপ্রোস্নি েস্ব্গাচ্চ ে়ীমা হস্ব, বত্গ মাস্ন এব্ে £75,000। 
প্ররত বিি এই অস্ে্গি পরিমাে েিকাি বোিা রন্য্গারিত হ়ে।

একজন নো�াগ্য ধনরবপক্ষ সাবভ্শ য়ার 
[ভূধম্ সম্ীক্ষক] দ্ারা আপনার 
োত়ির ম্লূ্যায়ন করা হবে
আপনাি বাছ়িি মূল্যা়েন এমন একজন রনিস্পক্ষ সযার্্য োস্ি্গ ়োি বোিা 
কিা হস্ব, রযরন স্ান়ী়ে প্রপাব্ে্গ  মাস্ক্গ ে, আপনাি বাছ়িি অি্যন্তি়ীে অবস্া 
এবং সয সকাস্না উন্নরতি রবে়ে রবস্বচনা কিস্বন। সকাস্না েংস্কািমূলক 
পুনরন্গম্গাে কাস্জি প্রিাব প়িাি আস্র্ এই মুল্যা়েস্ন েম্পরতিি মুল্য 
প্ররতিললত কিস্ব। 

কাউন্সিল আপনাবক �কু্ক্তসঙ্গত আইধন 
খ্রচ প্রোন করবে
কাউন্সিল আপনাি েম্পরতি রবরিস়্েি জন্য আইরন েিচ প্রোন 
কিস্ব, সেই োস্ে একব্ে বেলল বাছ়ি সকনাি জন্য েিচ সেস্ব - 
সেো নতুন েম্পরতিস্ত সহাক বা অন্য সকাোও। এি মস্্য্য টে্যাম্প 
ছডউব্ে িূরম কি অন্তিু্গ তি োকস্ব, যা কাউন্সিস্লি কাস্ি রবব্রি কিা 
েম্পরতিি েম্ত রি়ে মূস্ল্যি েমতুল্য েস্ব্গাচ্চ টে্যাম্প শুল্ক মুল্য।  

কাউন্সিল �কু্ক্তসংগত স্ানান্তবরর খ্রচ 
পধরবর্াি করবে
স্ানান্তস্িি িস্ল সয যুব্তিেগিত েিচ হস্ব, তা 
কাউন্সিল আপনাস্ক পরিস্শ্া্য কিস্ব।

এই রৃ্হ স্ানান্তস্িি সপস্মন্, এই ্যিস্নি রজরনেগুস্লাি েিচ সমো়ে: 

• যন্ত্রপারতি েংস্যার্ রবরছেন্ন কিা, আবাি সেগুস্লাস্ক েংযুতি কিা  

• ছচরঠপরে পুনিা়ে নতুন রঠকানা়ে পাঠাস্না 

• সেললস্িান, সেললরিশ্ন এবং রিডব্যান্ড পুনিা়ে েংযুতি কিা  

• অপোিস্েি েিচ

• প্যাক কিা/প্যাক সোলাি েিচ

আপধন আপনার নতুন আোসবনর 
ধেকল্পগুবলার ধেষ্বয় ধনরবপক্ষ পরাম্র্্শ 
পাবেন
আপনাি েস্ব্গাতিম রবকত্পিি রবেস়্ে ব্েদ্ান্ত রনস্ত আপনাস্ক োহায্য 
কিাি জন্য রবনামুস্ল্য রনিস্পক্ষ পিামশ্্গ এবং োহায্য পাও়ো যাস্ব। 
কাউন্সিল রকিু পরিছস্রতস্ত ললজ গ্হ়ীতাস্েি জন্য আব্ে্গক ব্যাপাস্ি 
রনিস্পক্ষ পিামশ্্গ গ্হস্েি জন্যও অে্গ প্রোন কিস্ত পাস্ি, সযমন 
একব্ে নতুন মে্গ স্র্জ [বন্ধক] পাও়োি রবেস়্ে পিামশ্্গ রেস্ত পাস্ি।

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 3130 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার



পনুরায় আবাসর্নর 
রবকল্পসিহূ

আবাব্সক ললজ গ্হ়ীোর্ের জন্য

এেজন আোসসে স্লজ গ্রহীতা ঠহকসকে ঠেসভন্ন প্রক়োজন অনসুাকর 
পুনে্গাসকনর ঠেেল্পগুকলার এেটি পঠরসীমা রক়েকি।

রবকল্প 1
নোর্য়ারড ইকুইক্টর তভধতিবত নতুন 
োত়িগুবলার ম্বি্য নোেবক একক্ট ধকননু
আবাব্েক ললজ গ্হ়ীতাস্েি বত্গ মান বাছ়িি তুলনা়ে নতুন 
েম্পরতিগুস্লা উচ্চমুস্ল্যি হস্ব। একজন আবাব্েক ললজ গ্হ়ীতা 
ছহোস্ব আপনাি কাস্ি সশ়্োিড ইকু্যইব্েি মা্য্যস্ম একই েংে্যক 
সবডরুস্মি একব্ে নতুন রনরম্গত বাছ়ি সকনাি রবকপি োকস্ব। 

এব্ে এেন ললজ গ্হ়ীতাস্েি একই ্যিস্নি 
আবােন েিচ কিস্ত েক্ষম কিস্ব:

• কাউন্সিল সেস্ক েিােরি নতুন বাছ়িগুস্লাি একব্ে 
সকনাি েম়ে সশ়্োিড ইকু্যইব্ে অিাি কিা হস্ব। 

আপরন আপনাি নতুন বাছ়িি জন্য সয অে্গ িাস্েন, তা হস্লা 
আপনাি বত্গ মান বাছ়ি রবরিস়্েি তহরবল এবং বাছ়ি রবে়েক 
ক্ষরতপূিস্েি েমূ্পে্গ অে্গ। এি অে্গ হল, যরে আপনাি বত্গ মাস্ন 
একব্ে মে্গ স্র্জ োস্ক, তস্ব নতুন েম্পরতিস্ত একই মুস্ল্যি 
আস্িকব্ে উস্তিালন কিা বা পরিবহন কিাি প্রস়্োজন হস্ব। 

কাউন্সিল ললজ গ্হ়ীতাি অবোন এবং নতুন েম্পরতিি বাজাি মূস্ল্যি 
মস্্য্য পাে্গক্য পূিে কস্ি সেস্ব। আপরন েম্পরতিি েমূ্পে্গ আইরন 
মাললক হস্বন, এবং আপনাস্ক েমূ্পে্গ পরিস্েবাি মুল্য রেস্ত হস্ব।

কাউন্সিল পরিস্শ্ার্যত অে্গ পুনতঃপরিস্শ্াস্্যি প্রস়্োজন সনই, শু্ুযমারে েম্পরতি 
রবব্রি বা হস্তান্তি হস়্ে সর্স্লই এব্ে পুনিা়ে পরিস্শ্া্য কিা হস্ব। আপরন 
যরে রবব্রি কস্িন অেবা েম্পরতিব্ে হস্তান্তরিত হ়ে এবং যরে েম্পরতিব্েি 
মুস্ল্যি সকান বৃছদ্ বা হ্াে হ়ে, তাহস্ল আপনাি সকনাি েম়েকাি 
শ্তাংস্শ্ি উপি রিরতি কস্ি, তা আপনাি ও কাউন্সিস্লি মস্্য্য িার্ািাশর্ 
কিা হস্ব। কাউন্সিল পরিস্শ্ার্যত অস্ে্গি েুিক্ষাি জন্য আপনাস্ক েম্পরতিি 
মূস্ল্যি উপি আইরন মুল্য পরিস্শ্াস্্যি জন্য েম্রত রেস্ত বলা হস্ব। 
শু্ুযমারে রবব্রি বা স্ানান্তস্িি প্রস়্োজস্ন পুনিা়ে পরিস্শ্া্য কিা হস্ব। 

রবকল্প 2
নতুন োত়িগুবলার ম্বি্য নোেবক র্রীকী 
ম্াললকানায় একক্ট ধকননু
শ্ি়ীক়ী মাললকানাি ইকু্যইব্ে সলান বা সশ়্োিড ইকুইব্েি রিরতিস্ত রি়ে কিা 
সেস্ক আলাো, কািে আপরন েমূ্পে্গ আইরন মাললক হও়োি পরিবস্ত্গ  
শু্ুযমারে েম্পরতিি মাললক হস্বন এবং মাললকানা ন়ে - এমন অনুপাস্ত িা়িা 
সেও়ো হ়ে। 

মে্গ স্র্জ েহ বা িা়িাই আপনাস্ক নতুন বাছ়িি কমপস্ক্ষ 25%  
সশ়্োি রকনস্ত েক্ষম হস্ত হস্ব এবং িা়িা বহন কিস্ত 
 েক্ষম হস্ত হস্ব, সযব্ে মাললকানা্য়ীন ন়ে  
এমন অনুপাস্তি উপি এবং িা়িকৃত হাস্ি ্যায্গ কিা হ়ে। আপরন 
েম্পরতিি জন্য েমূ্পে্গ পরিস্েবাি মুল্য প্রোস্নি জন্যও ো়ে়ী োকস্বন।

যািা নতুন আবােন এলাকা়ে বেবাে কিস্ত চান, সেই েব আবাব্ েক ল লজ গ্হ ়ীতাস্েি জন্য পাাঁচব্ ে 
র বকপি িস়্েস্ি এবং যািা স্ানান্তি কিস্ত চান, তাস্েি জন্য একব্ ে র বকপি িস়্েস্ি।

রবকল্প 3
সরাসধর নতুন োত়িগুবলার ম্বি্য নোেবক 
একক্ট ধকননু
আপরন চাইস্ল এবং োমে্গ্য োকস্ল নতুন একব্ে বাছ়ি েিােরি 
রকনস্ত পাস্িন। আপনাি োমে্গ্য োকস্লও এইিাস্ব সকনাি 
সকাস্না বা্য্যবা্যকতা সনই। আপরন যরে এব্ে পিন্ কস্িন, তস্ব 
আপরন সয সকান আকাস্িি েম্পরতি রকনস্ত পািস্বন। 

ধেকল্প 1, 2 এেং 3 ধেবয় নোকনার সম্য় 
অস্ায়ী আোসবনর ে্যেস্া
এমন হস্ত পাস্ি, যেন নতুন বাছ়িগুস্লা েিােরি স্ানান্তস্িি জন্য 
প্রস্তুত োস্ক না এবং আপনাস্ক রকিু েমস়্েি জন্য অস্া়ে়ী আবােস্ন 
সযস্ত হস্ত পাস্ি। এই সক্ষত্রে, কাউন্সিল আপনাস্ক একব্ে রনব্চিত 
রনরে্গ টি েমস়্ে িা়িাব্ে়ো স্বস্বেি একব্ে যুব্তিেগিত অিাি সেস্ব, 
যা ব্যব্তির্ত িা়িা রবিাস্র্ প্রেতি িা়িাব্ে়ো স্ববে ্যিস্েি। 

মে্গ স্র্স্জি অে্গ পরিস্শ্া্য এবং পরিস্েবারেি মুল্যেহ অস্া়ে়ী 
আবােস্নি িা়িা আপনাি বত্গ মান আবােন েিস্চি উপি রনি্গ ি 
কিস্ব, যাি অে্গ আবােন েিচ বৃছদ্ পাস্ব না। তস্ব আপরন কাউন্সিল 
কি এবং ইউব্েললব্ে রবল পরিস্শ্াস্্যি জন্য ো়ে়ী োকস্বন, যা 
আপরন এেন যা প্রোন কিস্ি্ তাি সেস্ক রিন্ন হস্ত পাস্ি। অস্া়ে়ী 
আবােনব্ে আপনাি বত্গ মান বাছ়িি েমান আকাস্িি হস্ব।

রবকল্প 4
স্ানীয় এলাকায় আবরকক্ট ললজ গ্হীতা 
সম্ধতি ধকননু
আপরন স্ান়ী়ে এলাকা়ে আপনাি বত্গ মান বাছ়িি মস্তা একই মূস্ল্যি 
অন্য একব্ে েম্পরতি রকনস্ত পিন্ কিস্ত পাস্িন, উোহিেস্বরূপ 
সেব্ে যরে পাও়ো যা়ে, রকন্তু তা পুনতঃউন্ন়েন কম্গেূছচি অংশ্ ন়ে। 

সযোস্ন েম্ব, আপনাস্ক একব্ে বাছ়ি  েুাঁস্জ রেস্ত কাউন্সিল সেস্ক েহা়েতা 
কিা হস্ব।  রকিু পরিছস্রতস্ত, কাউন্সিল তাি রনজস্ব োলল বাছ়িি মজতু 
সেস্ক আপনাি কাস্ি একব্ে বাছ়ি রবব্রি কিস্ত েক্ষম হস্ত পাস্ি। 

ব্যরতরিম়ী পরিছস্রতস্ত আমিা এই েম্পরতিি বাইস্িি েম্পরতিস্ত 
ইকু্যইব্ে ঋস্েি রবকপিগুস্লা রনস়্ে আস্লাচনা কিস্ত পারি।

রবকল্প 5
নোয়ন করা আোসন এলাকায় একজন 
নোসার্্যাল নোটন্যান্ট [সাম্াধজক ভা়িাক্টয়া] 
হবয় �ান
রকিু সক্ষত্রে, আপরন একজন োমারজক িা়িাব্ে়ো হস়্ে স্ান়ী়ে এলাকা়ে 
োকস্ত েক্ষম হস্ত পাস্িন। 
 এই রবকপিব্ে শু্ুযমারে রবস্শ্ে পরিছস্রতস্ত সেও়ো হস্ব, সযমন সযোস্ন 
বাছ়িি মাললকানাি অন্য সকাস্না রবকপি উপযুতি ন়ে বা উোহিন 
স্বরূপ, সযোস্ন আপরন স্বাস্্য েমে্যাি কািস্ে িা়িাব্ে়ো হস্ত চান। 
অনুস্মারেত হস্ল, আপরন তাস্েি েম্পরতিি বাজাি মূস্ল্যি 100% 
এি পরিবস্ত্গ  75% পাস্বন। আপনাি আস়্েি উপি রনি্গ ি কস্ি 
একব্ে োমারজক িা়িাব্ে়ো হও়োি অিাি সে়ো হস্ব।

রবকল্প 6
ইোধর ক্রিজ এবটেট নোেবক চবল নো�বত 
সাহা�্য ও সহব�াক্গতা গ্হন 
আবাব্েক ললজ গ্হ়ীতাস্েি সযোস্ন প্রস়্োজন সেোস্ন বাস্তরবক 
োহায্য ও েহস্যাশর্তা পাও়ো যাস্ব, যািা ওস়্েটেরমরনটোস্িি অন্য 
পাস্শ্ বা অন্যরে সযস্ত চান। এি মস্্য্য একব্ে েম্পরতি েুাঁস্জ সপস্ত 
োহায্য কিা বা সকনা প্রব্রি়োি পুস্িাো এব্েি অন্তিু্গ তি কিস্ত 
পাস্ি। কাউন্সিল ওস়্েটেরমরনটোস্ি তাি রনজস্ব োলল বাছ়িি মজতু 
সেস্ক আপনাস্ক একব্ে বাছ়ি রবব্রি কিস্ত েক্ষম হস্ত পাস্ি।

আদরা ির্্য  
ভা়িাক্টয়া: আপনার ধেকল্পসম্হু 
িারিংদক্ষপ লিফদিদি পাওয়া য্াদি। 

ইিাবর সরিজ বরদজনাদরশ্ন 
ভোিইজ ভোর্দক একসি কলপ 
িুদি বনদি িা ভোদ্খ্দি 
বকউআর ভোকাডসি 
স্্যান করুন।

Leaseholders: Your options
Summary of the Policy for Leaseholders 

in Housing Renewal Areas 2018

ললজ গ্হীতাগণবের জন্য সহব�াক্গতা
ভোয্ বিকল্পগুদিা পাওয়া য্াদছে, ভোি বিষদয় পুনরায় 
আপবন আমাদদ্র িাদর্ কর্া িিদি চাইদি, আপবন 
আমাদদ্র লিজ রে�ীিা ি�ায়িা দ্দির িাদর্ 1-1 ব�বতিদি 
িাক্ষাৎকাদরর আদয়াজন করদি পাদরন। অনুরে� কদর 
0800 011 3467 নম্বদর ভোয্াগাদয্াগ করুন িা ইদমইি 
করুনl: eburybridge@westminster.gov.uk

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 3332 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার



[থভাি]
ব্যালি

সসসভো ইকলেশন সার্ভ্গ কসস দ্ারা ওক়েটেঠমনটোর সসটি 
োউস্সিল ভোেকে টনরকপক্ভাকে ভুিাভুটি হকে।

সিাে যাস্ত রনিাপস্ে, স্বা্য়ীনিাস্ব এবং বৃহতিি লন্ডন কতৃ্গ পস্ক্ষি রনস্ে্গ শ্না 
অনুোস্ি পরিচাললত হ়ে, সেজন্য স্বা্য়ীন েংস্া ছহস্েস্ব, ব্েরিকা ইস্লকশ্ন 
োরি্গ স্েেস্ক রনযুতি কিা হস়্েস্ি। 

ব্েরিকা ইস্লকশ্ন োরি্গ স্েr বাব্েন্াস্েি কাস্ি ব্যালে সপপাি 
 সপাটে কিস্ব, সিাে গ্হে কিস্ব এবং র্েনা কিস্ব, যাচাই কিস্ব 
সয, তািা তব্যিাস্ব সিাে রেস়্েস্ি এবং িলািল প্রকাশ্ কিস্ব৷ 

আপনাি ব্যালে সপপািব্ে 20সশ্ জানু়োি়ী 2023 তারিস্ে ১ম শ্শ্রব্েি সপাস্টে 
পাঠাস্না হস্ব এবং 16ই সিব্রু়োরি 2023 বৃহপেরতবাি রবস্কল 5 োি মস্্য্য 
আপনাি সিাে সেও়োি জন্য আপনাি কাস্ি রতন েপ্তাহ েম়ে োকস্ব। 

সিাে েংরিান্ত সযস্কাস্না রবেস়্ে আস্িা পিামশ্্গ এবং রনস্ে্গ শ্নাি  
জন্য সযার্াস্যাস্র্ি রবস্তারিত রববিে পিবত্গ ়ী পৃষ্া়ে সেও়ো হস়্েস্ি।

আপরন যরে আপনাি ব্যালে হারিস়্ে সিস্লন/নটি কস্ি োস্কন এবং একব্ে 
নতুন ব্যালে সপপাস্িি প্রস়্োজন হ়ে, অেবা আপরন যরে সিাে সেও়োি 
রবেস়্ে আস্িা তে্য চান, আপরন ব্েরিকা ইস্লকশ্ন োরি্গ স্েস্ক 020 8889 
9203 নম্স্ি কল কিস্ত পাস্িন বা support@cesvotes.com এ 
ইস্মইল কিস্ত পাস্িন। কল কিাি েম়ে অনুগ্হ কস্ি কো বস্ল রনব্চিত 
করুন সয, আপরন ইবারি ব্রিজ এস্টেস্েি বাব্েন্া। 
 

ি্যািি ভোপপার আপনাদক বনম্নলিখখ্ি প্রশ্ন 
করা �দি, য্াদি আপবন হ্াাঁ িা না ভো�াি 
বদ্দি পাদরন:
আপধন ধক ইোধর ক্রিজ এবটেবটর 
ধরবজনাবরর্ন [পনুঃধনম্্শাণ]-এর জন্য 
েত্শ ম্ান প্রস্তােগুবলা সম্ে্শন কবরন? নোক নোভাট ধেবত পারবেন?

ব্যালেব্ে অবশ্্যই 16+ ব়েে়ী েকল বাব্েন্াস্েি জন্য উনু্তি 
োকস্ত হস্ব, যািা ইবারি ব্রিজ এস্টেস্ে বেবাে কস্িন, যািা 
রননেললশেত এক বা একার্যক মানেণ্ড পূিে কস্িন: 

• কাউন্সিস্লি িা়িাব্ে়ো, পৃেক এবং সযৌে উি়ে িা়িাব্ে়ো, যািা 6 
জানু়োি়ী 2023 বা তাি আস্র্ িা়িাব্ে়ো চুব্তিস্ত নাম ললশেস়্েস্িন। 

• ললস্জ নাম োকা আবাব্েক ললজ গ্হ়ীতা, যািা 6 জানু়োি়ী 2023 
এি আস্র্ 12 মাে বা তাি সবশশ্ েম়ে ্যস্ি তাস্েি একমারে 
প্র্যান বাছ়ি ছহোস্ব ইবারি ব্রিজ এস্টেস্ে বেবাে কিস্িন। 

• সয সকাস্না বাব্েন্া রযরন ইবারি ব্রিজ এস্টেস্েি স্া়ে়ী বাব্েন্া 
এবং রযরন 6ই জানু়োি়ী 2023 এি আস্র্ 12 মাে বা তাি 
সবশশ্ েম়ে ্যস্ি কাউন্সিস্লি হাউরজং সিরজটোস্ি ছিস্লন।

সক সিাে সেও়োি সযার্্য তাি রন়েম রন্য্গািে কস্িস্িন বৃহতিি 
লন্ডন কতৃ্গপক্ষ এবং লন্ডস্নি সম়েি। এই ল্যান্ডলড্গ  অিািব্ে 
6ই জানু়োি়ী 2023 তারিস্ে প্রকাশশ্ত হস়্েছিল।

ইিাবর সরিজ এদস্টদির বরদজনাদরশ্ন গ্প্রারোম এর 
িাদর্ িম্পবক্থ ি ভোয্দকান বিষদয় আরও পরামশ্্থ 
এিং বনদদ্্থ শ্নার জন্য, 0800 011 3467  িা 
eburybridge@westminster.gov.uk-এ 
আমাদদ্র িাদর্ ভোয্াগাদয্াগ করুন।

ফলাফল
েব্গরননে েংে্যক সিাস্েি সকাস্না বা্য্যবা্যকতা সনই, একব্ে 
ো্যািে েংে্যার্রিষ্ সিাে ব্যালস্েি িলািল রন্য্গািে কিস্ব। 

সিাে হও়োি এক েপ্তাহ পি ব্েরিকা ইস্লকশ্ন োরি্গ ে 
সিাস্েি িলািল ছচরঠি মা্য্যস্ম আপনাস্ক জানাস্ব। িলািল 
eburybridge.org সেস্কও পাও়ো যাস্ব।

নোভাবটর পর কী হবে
বাব্েন্ািা যরে বাব্েন্াস্েি ব্যালস্ে 'হ্াাঁ' সিাে সে়ে তস্ব 
বত্গ মান প্রস্তাবগুললি অ্য়ীস্ন রিস্জনাস্িশ্ন এশর্স়্ে যাস্ব। 
কাউন্সিল শ্গ্োি লন্ডন অেরিব্ে (GLA) সেস্ক প্রকত্পিি 
অে্গা়েস্নি জন্য আস্বেন কিািও সযার্্য হস়্ে উঠস্ব।

একব্ে 'না' সিাস্েি সক্ষত্রে, ক়ীিাস্ব রিস্জনাস্িশ্ন কিস্ত 
হস্ব, তা কাউন্সিলস্ক আবাি সিস্ব সেেস্ত হস্ব। যরেও 
নতুন বাছ়িগুলল তেনও ততরি কিা হস্ব, ব্যালস্েি উস্দেশ্্য 
হল রনব্চিত কিা সয ইবারি ব্রিস্জি করমউরনব্ে বত্গ মান 
প্রস্তাবগুললস্ক েমে্গন কস্ি (সযিাস্ব তািা আস্ি)৷

নোভাট নোেওয়ার ধেতভন্ন উপায়

র্াকর্�ার্গ

অনলাইর্ন

একব্ে লপ্র-সপইড োস্ম আপনাি ব্যালে সপপাি সিিত পাঠান।

আপনাি ব্যালে সপপাস্ি উস্লেশেত একব্ে অনন্য সকাড ব্যবহাি কস্ি 
www.cesvotes.com/eburybridge এ অনলাইস্ন সিাে রেন।

থিললর্ফার্ন
ব্যালে সপপাস্ি উস্লেশেত ব্রিস্িান নম্স্ি কল কস্ি এবং 
একব্ে অনন্য সকাড ব্যবহাি কস্ি সেললস্িাস্ন সিাে রেন।

আোক্সক ে্যালট 23নোর্ জানযু়ারী  
নোসাম্োর নোেবক 16ই নোফব্রুয়ারী েহৃস্পততোর 
ধেকাল 5টা প�্শন্ত চলবে।

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 3534 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার



[সিয়কাল]
িাইিলাইন

িাইমলাইকন োসসন্াকের ভোভাকির িলািকলর পর ইোঠর টরিজ 
একটেকি োকজর জন্য টনকে্গ শে তাঠরেগুস্ল ভোেো়ে৷

2021
ইবারি ব্রিজ এস্টেস্েি রিস্জনাস্িশ্স্নি 
জন্য প্্যান অনুস্মােস্নি পরিকপিনা, 
যাস্ত 781ব্ে বাছ়ি ততরি কিা হস্ব। 

উইন্ার 
[শীেকাল] 
2022/23
বাব্েন্াস্েি সিাে।

2024
প্রেম ্যাস্পি কাজ সশ্স্ে বাব্েন্ািা 
তাস্েি নতুন বাছ়িস্ত স্ানান্তরিত হস্বন।

2027
ছবেত়ী়ে পয্গা়ে েম্পন্ন হও়োি 
প্রত্যাশশ্ত তারিে।

2029
তৃত়ী়ে পয্গা়ে েম্পন্ন হও়োি 
প্রত্যাশশ্ত তারিে।

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 3736 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার
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Ebury Bridgeররর্জনার্রশন
ইবারর ব্রির্জর

ইোঠর টরিজ একটেকির ঠরকজনাকরশন 781টি নতুন োটড়র ে্যেথিা েরকে। আমরা 
ওক়েটেঠমনটোকর আোসকনর চাঠহো ভোমিাকত সাহায্য েরার জন্য 370*টি সামাস্জে 
োটড় এেং 411*টি ে্যসতির্ত োটড় সরেরাহ েরার আশা েরটি। 

রনস্চি মানছচরেব্ে ইবারি ব্রিজ এস্টেস্েি মস্্য্য আবাব্েক ব্লকগুলল সেো়ে সযগুলল সিস্ে সিলা হস়্েস্ি।

1  ব্ রিজ হাউজ

2  ল পমল লস্কা হাউজ (সিস্গি সিলা হস়্েস্ি)

3  মাে্গাি হাউজ (সিস্গি সিলা হস়্েস্ি)

4  ডাল্টন হাউজ

5  ওস়্েটেস্বান্গ হাউজ

6  সি হাউজ

7  র িস্্টার ি়ো হাউজ

8  বাকর নল হাউজ

9  ওস়্েনিাইে হাউজ (সিস্গি সিলা হস়্েস্ি)

10  ওস়্েস্লেল ল হাউজ (সিস্গি সিলা হস়্েস্ি)

11  এজেন হাউজ (সিস্গি সিলা হস়্েস্ি)

 12  ছ হলািডন হাউজ (সিস্গি সিলা হস়্েস্ি)

 13  সডানাস্িল হাউজ

1

2

3

4

56

78

910

11

12

13

*োমান্য েংস্শ্া্যন়ী োস্পস্ক্ষ পরিকপিনা অনুস্মােন।

ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ডদর [িাড়বওয়্ািা] অফার 3938 ইিারব ি্রবজদর ি্য্ান্ডির্ড [িাড়বওয়্ািা] অফার



রববরর্
থ�াগার্�ার্গর 

ধরবজনাবরর্ন নোেজ, 15 - 19 ইোধর ক্রিজ নোরাড, London SW1W 8QX 

সিান: 0800 011 3467 

ইস্মইল: eburybridge@westminster.gov.uk 

এিা়িাও আপরন ইবারি ব্রিজ এস্টেস্েি ওস়্েবোইে: eburybridge.org এ সে্শবর্ষ্ খ্েরাখ্ের জানবত পাবরন।

Fসিেবুস্ক আমাস্েি িস্লা করুন: facebook.com/EburyBridgeRenewal

করমউরনব্েজ িাটে্গ  আপনাি এস্টেস্ে রিস্জনাস্িশ্ন পরিকপিনাি প্রিাব েম্পস্ক্গ  িা়িাব্ে়ো এবং ললজ গ্হ়ীতাস্েি 
রবনামূস্ল্য স্বা্য়ীন এবং সর্াপন়ী়ে পিামশ্্গ প্রোন কস্ি োস্ক। আপরন 0300 365 7150 নম্স্ি লুইস্েি োস্ে 
সযার্াস্যার্ কিস্ত পাস্িন অেবা ebury@ communitiesfirst.co.uk সত ইস্মল কিস্ত পাস্িন

আপনার ধক প্রবয়াজন...

?Traduction? Përkthimi? Tradução? ¿Traducción? Traduzione? ?অনেুাে? 翻译？翻 譯？ ে়ি লপ্রন্ট     ترجمة؟,3

সকাস্না প্ররতবন্ধকতাি [অক্ষমতা] অেবা ইংস্িরজ আপনাি প্রেম িাো না হও়োি কািস্ে যরে আপনাি এই ডকুস্মন্ব্ে প়িস্ত 
েমে্যা হ়ে, তাহস্ল আমিা আপনাস্ক োহায্য কিস্ত পারি। অনুগ্হ কস্ি আমাস্েিস্ক  0800 011 3467 এ কল করুন।


