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এ�মি ন্যায্তর 
ওদেস্টমমনস্টযার এর জন্

আমরা এই ডকুমমন্টমক নিম্ননিনিত 
ভাষাগুমিামত অিুবাদ করমত পানর:

আরনব 
বাংিা
পত্তু নিজ (Português) 
কুনদতু
স্প্ানিশ (Español)

যনদ আপিার অিপ্ ককামিা প্রশ্ন থামক, তাহমি 
অিুগ্রহ কমর আমামদরমক এই নিকািায় 
ইমমইি করুি:
communications@westminster.gov.uk

একনি িপ্াযপ্তর ওময়স্টনমিস্টার হমছে কযিামি আমামদর 
অনিবাসীরা আমামদর নসদ্ান্ত গ্রহমের ককন্দ্রনবন্মুত 
কথমক এই শহমরর ভনবষপ্ত নিিতুারমের জিপ্ সাহাযপ্ 
কমরি কারে তামদর মতামত গুরুত্ব নদময় কশািা হয়। 
আপিার সামথ সরাসনর কাজ করার মািপ্মম, আমরা 
আমরা অন্তভ্তু নতিমূিক একনি শহর িম়ে ত্িমত পানর 
কযনি এর ববনিত্প্পূেতু কনমউনিনিগুমিামক স্ািত জািামব 
এবং কযিামি সব িরমির পিভূনম কথমক আসা অনিবাসী, 
শ্রনমক এবং পযতুিকরা স্ািত ও নিরাপদ কবাি করমবি।
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এনির সাংস্কৃ নতক কমতুকান্ড, কশিার 
সুমযাি, উচ্চ মািসম্মত পাবনিক কস্স 
এবং অনিবাসীমদর কথা আমি নবমবিিা কমর 
এমি একনি আবাসমির অফার ইতপ্ানদ ববনশষ্প্ 
নিময় ওময়স্টনমিস্টার কবম়ে ওিা ও বসবামসর জিপ্ কসরা 
জায়িাগুমিার মমিপ্ একনি নহমসমব স্ীকৃত হমব।

আমামদর কাউনসিমির পনরমষবাগুমিা আমরা স্ছে, সহমজ 
অপ্ামসেসমযািপ্ এবং কাযতুকর হমব, যামত কিাকজমির নিরাপমদ থাকা 
এবং তামদর প্রময়াজিীয় সহায়তা পাওয়া নিনচিত করা যায়। আমামদর 
সামানজক কসবা, অবকাশ এবং জিস্াস্প্ পনরমষবা কস্ছোমসবা িামতর 
সমগে অংশীদার হময় অনিবাসীমদরমক নিমজমদর কনমউনিনিমত আমরা 
দীরতু সমময়র জিপ্ ভামিাভামব বসবাস করমত সাহাযপ্ করমব।

2030 সামির মমিপ্ কিি নজমরা কাউনসিি অজতুমির িক্প্ সামমি 
করমি এবং 2040 সামির মমিপ্ কিি নজমরা শহমর হময় উিার জিপ্ 
অংশীদারমদর সামথ কাজ করার মািপ্মম আমরা উচ্চাকাঙ্কী মমিাভাব 
নিময় আমরা জিবায়ুজনিত জরুনর পনরনস্নত কমাকামবিা করমবা। 
সাশ্রয়ী ভবিগুমিা আমামদর জিবায়ু সংক্ান্ত কাযতুক্মমর সম্মুিভামি 
থাকমব, কযিামি আমামদর বান়ে, কদাকাি এবং অনফসগুমিা কম 
শনতি বপ্বহার করা এবং নিমতুি উৎমসর উপর নিভতু র করা নিনচিত 
করমত অনিবাসী ও বপ্বসায়ীমদর সমগে কাজ করমব। এসব 
প্রমিষ্ায় সহায়তা করমত এবং সবুজতর এিাকা, অনিকতর 
নিমতুি বায়ু এবং আমরা কবনশ স্াস্প্কর জীবি প্রদামির জিপ্ 
আমরা সনক্য় ভ্রমে এবং কিকসই পনরবহমির প্রসার রিামবা।

আমরা একনি কিকসই এবং শনতিশািী অথতুিীনত িম়ে 
ত্িমবা যা অন্তভ্তু নতিমূিক প্রবৃনদ্ নিময় আসমব এবং শহমরর 
অথতুনিনতক সাফমিপ্র মমিপ্ অনিবাসীমদর অংশীদানরত্ব 
বৃনদ্ করমব এবং একইসামথ িন্ডমির এবং জাতীয় অথতুিীনতমত 
ওময়স্টনমিস্টামরর অিিপ্ ভূনমকা রািার বপ্াপামর সহায়তা করমব। 
স্ািীয় বপ্বসা প্রনতষ্াি এবং হাই ন্রিিগুমিামক িপ্ামিন্জং সমময় সহায়তা 
করা হমব, যা স্ািীয় কনমউনিনিগুমিামক উপকৃত করমব এবং আমরা 
ববষমপ্ কমামত এবং জীবিযাত্ার ক্মবিতুমাি বপ্য় সামাি নদমত আমামদর 
অনিবাসীমদর এবং বপ্বসা প্রনতষ্ািগুমিামক সহায়তা করমবা।



সবুজতর এবং আমরা সনতপ্কামরর সাশ্রয়ী মূমিপ্র আবাসি প্রদাি করার মািপ্মম 
অনিবাসী, পনরবার এবং সামানজক কসবা গ্রহেকারীমদর আবাসমির িানহদাগুমিা 
পূরে করা হয়, যার কবনশরভািই কাউনসিমি ভা়োর জিপ্ রময়মে, িক্প্ হমিা 
কাউনসিমির মানিকািািীি কডমভিপমমন্টগুমিার 70% যামত ভা়োর জিপ্ 
থামক।

সহায়তা বৃনদ্র কারমে িৃহহীিতা কমমমে। কবসরকানর িামতর ভা়ো কদওয়া 

সম্পত্তিগুল�ো ভামিাভামব পনরিানিত হয়।

আমামদর ভা়োনিয়া এবং ইজারাদামররা আমামদর আবাসি পনরমষবা এবং 
আমামদর হাউনজং স্টমকর উন্নত অবস্া এবং নবদপু্ত বপ্বহামরর দক্তার 
বপ্াপামর িারাবানহকভামব সন্তুষ্।

দানরদ্প্ ও অসমতা কনমময় আিার মািপ্মম ওময়স্টনমিস্টার একনি অনিকতর 
স্াস্প্কর এবং আমরা কবনশ সমতাপূেতু স্ামি পনরেত হমব।

শহরনি একনি নিরাপদ স্াি হমব কযিামি সকি ববষমপ্ কমাকামবিা করা হয় 
এবং সবাই স্ািত কবাি কমর।

ওময়স্টনমিস্টার িমৎকার জিস্াস্প্ এবং সামানজক কসবা পনরমষবাসমূহ এবং 
শারীনরক নক্য়াকিামপ অংশ কিওয়ার সুমযাি প্রদাি কমর যা প্রাপ্তবয়স্মদর 
সবার জিপ্ কবম়ে উিার সমময় সুস্ থাকা এবং উন্ননত করমত পারা নিনচিত কমর।

সংস্কৃ নত ও কশিার সুমযাি, সনক্য় কনমউনিনি ও িমৎকার স্কু ি নিময় 
ওময়স্টনমিস্টার নশশুমদর কবম়ে ওিার জিপ্ একনি িমৎকার স্াি।

ওময়স্টনমিস্টামর কনমউনিনি এবং কস্ছোমসবা িামতর সংস্াগুমিামক সমৃনদ্ 
অজতুমির জিপ্ ক্মতায়ি করা হয়৷

ওদেস্টমমনস্টযাদরর জন্
আমরযা কয ফলযাফল চযাই
আমরা িাই কয সবাই আমামদর মূি উমদেশপ্ বুঝমত পারুক, যা কাউনসিমি অবনহত নসদ্ান্ত 
গ্রহমের কক্মত্ বপ্বহার করা হমব।
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একনি ববনিত্প্ময়, কিকসই, শনতিশািী অথতুিীনত নিময় ওময়স্টনমিস্টার 
অথতুনিনতকভামব সফি অবস্ায় আমে, যা বততু মামি এবং ভনবষপ্মত সকি 
অনিবাসীমদর জিপ্ প্রবৃনদ্ ও সুফি বময় আিমে।
অসেমফাডতু  ন্রিি এবং ওময়স্ট এন্ড নিময় পুিরায় ভাবা হময়মে এবং কসগুমিা 
পুিরুজ্ীনবত করা হময়মে, যা জাতীয় অথতুিীনতমত কসগুমিার অবস্াি সুরনক্ত 
কমরমে, এবং অনিবাসী, বপ্বসা প্রনতষ্াি, কমমী ও পযতুিকমদর জিপ্ কসগুমিা যামত 
নবশ্বমামির অফার ও অনভজ্ঞতা প্রদাি কমর তা নিনচিত করমে।
কোি বপ্বসাগুমিামক কবম়ে ওিমত এবং নিমক থাকমত সহায়তা করা হয়, কযিামি 
আমামদর স্ািীয় হাই ন্রিিগুমিা কনমউনিনিগুমিার ককন্দ্রস্মি কথমক আমরা 
প্রােবন্ত এবং অপ্ামসেসমযািপ্ হময় উিার মািপ্মম ভনবষপ্মতর মুমিামুনি হওয়ার 
জিপ্ প্রস্তুত রময়মে।
শহমরর কমতুসংস্ামির সুমযামির সদ্প্বহার করা এবং পনরপূেতু কপ্ানরয়ার িম়ে 
কতািার জিপ্ অনিবাসীমদর সনিক দক্তা রময়মে।

জিসািারে আমরা সহমজ নিমজমদর জীবি উন্নত করার জিপ্ প্রময়াজিীয় তথপ্ ও 
পনরমষবাগুমিা িুঁমজ নিমত পারমে৷
আমরা নসদ্ান্তগুমিামক এমিভামব আমরা স্ছে কমর ত্িনে যা অনিবাসীমদর মমিপ্ 
তামদর মতামত কশািা হমছে এমি অিুভূনত জািায়।
আমরা আনথতুকভামব কিকসই অবস্ামি রময়নে যামত আমরা অনিবাসীমদর এবং 
বপ্বসা প্রনতষ্ািগুমিামক সহায়তা করা অবপ্াহত রািমত পানর।
আমামদর কপ্রানকউরমমন্ট দানয়ত্বপূেতু এবং মািুমষর সামথ বিনতক আিরে নিনচিত 
কমর, এবং আমামদর নবনিময়াি সংক্ান্ত কাযতুকিাপ পনরমবশিত প্রভাবগুমিা 
নবমবিিা কমর থামক।

কাউনসিিনি 2030 সামির মমিপ্ একনি কিি নজমরা কাউনসিি এবং 2040 সামির 
মমিপ্ একনি কিি নজমরা শহর হময় উিার িক্প্ নিময় জিবায়ু পনরবততু মির বপ্াপামর 
উচ্চাকাঙ্কী পদমক্প গ্রহে করমে।
শহরনি অনিবাসীমদর ও দশতুিাথমীমদর বায়ু দষূমের সংস্মশতু আসা সীনমত রািমত 
নবশ্ব স্াস্প্ সংস্ার নিমদতুশিা কমমি িিমে।
ওময়স্টনমিস্টামরর রাস্াগুমিা অনিকতর পনরষ্ার এবং আমরা কবনশ নিরাপদ 
হময়মে, আমামদর পনরমষবাগুমিা নিমতুি প্রযুনতি বপ্বহার করমে, এবং নরসাইন্লং 
বৃনদ্ কপময়মে।
জিসািারে তামদর বান়ে কথমক 15 নমনিমির দরূমত্বর মমিপ্ উচ্চ-মামির সবুজ 
স্াি, কদাকাি, কস্ছোমসবা, কনমউনিনি, স্াস্প্ ও অবকাশকািীি পনরমষবাগুমিা 
অপ্ামসেস করমত পারমে।
অনিবাসী, কমমী ও নভনজিরমদরমক অনিকতর সনক্য় ও কিকসই উপাময় 
ওময়স্টনমিস্টামর ভ্রমে করমত সক্ম ও উৎসানহত করা হময়মে।
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উন্মুক্ততযা ও স্বচ্ছতযা
আমামদর কনমউনিনিগুমিার জিপ্ এই আস্া রািা 
অতপ্ন্ত গুরুত্বপূেতু কয এই কাউনসিি সবমিময় ভামিাভামব 
কনমউনিনিগুমিার স্াথতু রক্া করমত সমিষ্। সততা অবিম্বি কমর 
এবং আমামদর সম্মুিীি হওয়া সমসপ্াগুমিার সমািাি করমত 
একসমগে কাজ করার মািপ্মম আমরা এনি অজতুি করমত পানর। 
কযসব উপাময় আমরা উম্মুতি ও স্ছে থাকমবা তার কময়কনি হমিা:

পারফমতুপ্াসি সংক্ান্ত তথপ্ সহমজ অপ্ামসেসমযািপ্ উপাময় প্রকাশ 
করা যামত আমামদর অগেীকারাবদ্তার নবপরীমত আমরা 
ককমি কাজ করনে কস বপ্াপামর আপিারা আমামদর কামে 
জবাবনদনহতা িাইমত পামরি।

নবমলেষে, অিুিাবি ও উদ্াবমির সক্মতা িম়ে কতািার জিপ্ 
আমামদর কামে থাকা উপাত্ত কশয়ার করা - এবং িন্ডি সম্পমকতু  
গুরুত্বপূেতু উপাত্ত রামিি এমি অিপ্মদরমক একই কাজ করমত 
উৎসানহত করা।
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আমরযা কযভযাদব এ�মি ন্যায্তর 
ওেস্টমমনস্টযার গদে তুলমি
একনি িপ্াযপ্তর ওময়স্টনমিস্টার িম়ে কতািািা, শুি ুআমরা যা অজতুি করমত িাই তা-ই িয়। এনি এই 
ফিাফিগুমিা ককি গুরুত্বপেূতু এবং নকভামব আমরা একসমগে আমামদর ভনবষপ্ত িম়ে ত্িমত পানর কস 
সম্পমকতু ও।
আমরা একনি িপ্াযপ্তর ওময়স্টনমিস্টার িম়ে ত্িমত িাই কারে আমরা িাই সবাই সমৃনদ্ অজতুি 
করুক এবং আমামদর শহর কথমক উপকৃত কহাক।
এনি করার জিপ্, আমরা নিম্ননিনিত মূিপ্মবািগুমিার বপ্াপামর অগেীকারাবদ্ থাকমবা এবং কসগুমিামক 
আমামদর কনমউনিনির অংশগ্রহমের দনিমি অন্তভ্তু তি করমবা৷ দনিিনি অনিবাসীমদর নসদ্ান্ত গ্রহমে 
জন়েত করার জিপ্ কাউনসিি অনফসাররা নকভামব কাজ করমব তার রূপমরিা ত্মি িরমব।

উন্তুিতা
ও

স্ছেতা

অংশীদানরত্ব
ও

সহমযানিতা

ববনিত্প্
ও

অন্তভ্তু নতি



অংশীেযামরত্ব ও সহদযযামগতযা
আমামদর কনমউনিনি, সরকানর, কস্ছোমসবী এবং কবসরকানর 
িামতর অংশীদারমদর দক্তা এবং নিমজমদর কনমউনিনি সম্পমকতু  
িভীর জ্ঞাি রময়মে যা আমামদর কাজ যথাসম্ভব ফিপ্রসূ হওয়া 
নিনচিত করমত সাহাযপ্ করমব। 
আমামদর সহমযানিতামূিকভামব কাজ করার নকেু উপায় হমিা:

একনি ্লাইমমি অপ্ামসম্বনি প্রনতষ্া করার মািপ্মম, স্ািীয় 
জিিেমক শহমর জিবায়ু পনরবততু ি নকভামব কমাকামবিা 
করা উনিত কস সম্পমকতু  মতামত জািামিার সুমযাি কমর 
কদওয়া।

িত্ি িারোমক দঢৃ়ভামব পরীক্া করার জিপ্ আমামদর 
সম্প্রনত প্রনতনষ্ত করনসমডন্ট নরসািতু  পপ্ামিি বপ্বহার ও 
সম্প্রসারে করা।

ববমচত্্ ও অন্তভু্থ মক্ত
আমরা ককবি তিিই সনতপ্কার অমথতু একনি িপ্াযপ্তর 
ওময়স্টনমিস্টার বতনর করমত পারমবা যনদ আমরা নবসৃ্ত পনরসমরর 
অনভমত কশািার নবষয়নি নিনচিত করমত পানর। আমরা ববনিত্প্ 
উদযাপি ও প্রিার করমবা এবং অনিবাসীমদর নবষময় নসদ্ান্তগুমিা 
যামত তামদরমক সমগে নিময় গ্রহে করা হয় কস নবষয়নি নিনচিত 
করমবা। আমরা কযসব উপাময় ববনিত্প্ ও অন্তভ্তু নতি িািি করমবা 
তার মমিপ্ কময়কনি হমিা:

ওময়স্টনমিস্টামরর কনমউনিনিগুমিার প্রনতনিনিত্ব কমর এবং 
ববনিত্প্ ও অন্তভ্তু নতির প্রনত অগেীকারাবদ্ এমি কমমীদমির 
সহায়ক নিময়ািকততু া নহমসমব কাজ করা।

2022-24 সামির জিপ্ সমতা সংক্ান্ত িত্ি িক্প্মাত্া 
বতনর করার মািপ্মম এবং নকভামব আমরা কসগুমিার প্রভাব 
পনরমাপ কনর কস বপ্াপামর স্ছেতার পনরিয় কদওয়ার মািপ্মম 
অসমতা কমাকামবিা করা।
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আমরযা ইদতযামদ্্ �ী �ী পমরবত্থন �দরমি?

নডনজিাি কসাশপ্াি ককয়ার 
অপ্াকাউন্ট িািু করা হময়মে 
যামত অনিবাসীরা বপ্নতিিত 
বামজি বপ্বস্াপিা করমত এবং 
কসবা সংক্ান্ত পনরমষবাগুমিা 
অিিাইমি ক্য় করমত পামরি

মািনসক স্াস্প্, িৃহহীিতা ও 
শারীনরক নিন্রিয়তা সহ মহামারী 
দ্ারা প্রকানশত স্ামস্প্র প্রভাব 
কমাকামবিায় 3 নমনিয়ি পাউন্ড 
বরাদে করা হময়মে

আমামদর িত্ি স্কু ি ইউনিফমতু 
সহায়তা নস্মমর মািপ্মম স্কু মির 
জিপ্ একনি িত্ি ইউনিফমমতুর 
িরি কদওয়ার মািপ্মম 770নি 
নশশুর পনরবারমক সহায়তা করা 
হময়মে

আমামদর িাইমরেনরগুমিামত 
নবিামূমিপ্ নপনরয়মডর সময় 
বপ্বহামরর পেপ্ সরবরাহ করা 
হময়মে যামত কসগুমিা পাওয়ার 
কক্মত্ আনথতুক বািা-ত্িপত্তি  
দরূ হয়
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কনমউনিনির বৃহস্নতবামরর 
ওয়াকঅপ্াবাউিগুমিামত সমথতুি 
কদওয়া হময়মে, কযিামি অনিবাসীরা 
কী িরমির সমসপ্ার সম্মুিীি হমছে 
তা জািমত আমরা আমামদর 
1,900নি বান়ে পনরদশতুি কমরনে

িৃহহীি পনরবারগুমিামক তামদর 
সম্মনত ো়োই কবসরকানর 
ভা়ো িামত স্ািান্তমরর িীনত 
সামনয়কভামব বন্ধ করা হময়মে

কিািা বাজামর কাউনসিমির বান়েগুমিা 
নবনক্ করার জিপ্ কাউনসিমির 
কমতুসূনি অনবিমম্ব থানমময় কদওয়া 
হময়মে এবং এই িীনতর একনি জরুনর 
পযতুামিািিার বপ্বস্া করা হময়মে

ওময়স্টনমিস্টামর িানি 
বান়েগুমিা সামাি কদওয়ার 
জিপ্ কাউনসিমি একনি 
নিমবনদত পদ বতনর করা 
হময়মে

ওময়স্টনমিস্টামর বানেনজপ্ক ও 
আবানসক সম্পত্নত নডকাবতুিাইজ 
করার বপ্াপামর কাউনসিি এবং ভবি 
মানিকমদর পরামশতু কদওয়ার জিপ্ 
একনি করম্ানফি িাস্মফাসতু িিি 
করা হময়মে

বমরার অনিবাসী এবং বান়ের 
মানিকমদর সামমি বপ্বহানরক 
জ্ািানি সাশ্রয়ী উন্নয়ি 
প্রদশতুমির জিপ্ নবদপু্ৎ সাশ্রয়ী 
বান়ে প্রদশতুি করা হময়মে

আমামদর এয়ার ককায়ানিনি 
কসসির পাইিি এবং 
SmogMobile-এর মািপ্মম 
বায়ু দষূমের প্রভাব সম্পমকতু  
সমিতিতা বতনর করা হময়মে

TfL-এর জিপ্ আমরা কবনশ 
তহনবি কপমত সরকামরর কামে 
িনবইং করা হময়মে এবং বাস 
রুমির প্রস্ানবত পনরবততু িগুমিা 
সম্পমকতু  অনিবাসীমদর সমিতি 
করমত একনি কপ্ামম্পইি িািু 
করা হময়মে

নিরাপমদ সাইমকি িািিার িত্ি 
রুিগুমিা শিাতি করমত এবং 
কসগুমিার পনরকল্পিা করমত স্ািীয় 
সাইন্লং গ্রুপগুমিা এবং TfL-এর 
সামথ সাক্াত করা হময়মে

নরসাইন্লং-এর হার উন্নত 
করমত 6,500নি পনরবারমক 
িাদপ্ বজতুপ্ নরসাইন্লং 
পনরমষবার সমগে পনরিয় 
কনরময় কদওয়া হময়মে

জিবায়ুজনিত জরুনর অবস্া 
কমাকামবিায় তারা কযভামব 
সহায়তা করমত পামর তা প্রদশতুি 
করার জিপ্ ইবানর নরেমজ 
আমামদর জিুাই মামসর ্লাইমমি 
অপ্াকশি নদবমস প্রায় 30 জি 
অনিবাসীর সামথ কথা বিা হময়মে

নগ্রি ফাইিপ্াসি ইিনস্টনিউমির 
স্ািীয় জিবায়ু বন্ড অগেীকামর 
স্াক্র করা হময়মে যা এই 
কাউনসিিমক আমামদর কিি 
নজমরা কাবতুি প্রনতশ্রুনতগুমিা 
অজতুমির পমথ এক িাপ 
কাোকানে এনিময় নিময়মে
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ন্যায্তর �মমউমনমি

ন্যায্তর আবযাসন

ন্যায্তর পমরদবশ



8,000 এরও কবনশ নশশু ও তরুেমক সহায়তা 
করার জিপ্ 1.35 নমনিয়ি পাউমন্ডর একনি 
পপ্ামকজ িািু করা হময়মে, যার মমিপ্ েুনির নদমি 
নবিামূমিপ্ িাদপ্, নক্য়াকিাপ ও নবিামূমিপ্ স্কু ি 
নমি ভাউিার অপ্ামসেস করার জিপ্ 5,900নি 
জায়িা অন্তভ্তু তি রময়মে

বাই-বমরা স্কু ি অন্তভ্তু নতি সংক্ান্ত কমতুমকৌশি 
িািু করা হময়মে যা নশশু ও তরুেমদর সুনিনদতুষ্ 
গ্রুপগুমিার বনহভূতু ত থাকার দ্ারা অসমভামব 
প্রভানবত হওয়ার নদমক নিময় যায় এমি 
নবষয়গুমিা কমাকামবিা করমে

ইউমক্ি কথমক 140 জি িত্ি 
আিমিকারীমক স্ািত জািামিা 
হময়মে এবং তারা নকভামব শহমর 
বসনত স্াপি করমত পামর কস 
সম্পমকতু  তথপ্ সরবরাহ করা 
হময়মে
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মায়দা নহি মামকতু মি 
স্ািীয় োত্মদর 
জিপ্ বাস্ব জীবমির 
বপ্বসার অনভজ্ঞতা 
অজতুি করমত একনি 
প্রনতমযানিতার 
আময়াজি করা 
হময়মে

অসেমফাডতু  ন্রিি এবং 
অিপ্ািপ্ এিাকামক 
ক্নতগ্রস্ করা কপ্ানন্ড 
কস্টারগুমিার নবরুমদ্ 
কমিার বপ্বস্া গ্রহে 
করা হময়মে

সজৃিশীি ও সাংস্কৃ নতক 
অথতুিীনতর সরুক্া ও বনৃদ্র 
জিপ্ এবং অনিবাসীমদর জিপ্ 
আমরা কবনশ সমুযাি প্রদাি 
করমত িন্ডমির কময়মরর 
কামে হপ্ামরা করাডমক একনি 
নক্ময়নিভ এন্টারপ্রাইজ কজাি 
নহমসমব মমিািীত করার জিপ্ 
আমবদি করা হময়মে

হপ্ামরা করামডর মমতা 
গুরুত্বপেূতু স্ািীয় হাই 
ন্রিিগুমিার িিুরা 
কদাকািগুমিামক নিনবতুিামর 
আবানসক বাসস্ামি রূপান্তর 
করা কথমক রক্া করার জিপ্ 
সরকামরর কামে সফিভামব 
িনবইং করা হময়মে

শারীনরক ও সম্পেূতু 
নবিামূমিপ্র প্রথম 
বপ্বসানয়ক স্কু ি নহমসমব 
বপ্বহামরর উমদেমশপ্ 
কসাশপ্াি এন্টারপ্রাইজ 
করমবি নবজমিস স্কু মির 
জিপ্ 470 হপ্ামরা করামডর 
নিমতুােকাজ সম্পন্ন করা 
হময়মে

জীবিযাত্ার ক্মবিতুমাি 
বপ্ময়র সামথ সংগ্রামম নিপ্ত 
ওময়স্টনমিস্টামরর পনরবারগুমিামক 
সাহাযপ্ করার জিপ্ প্রাথনমকভামব 
5.6 নমনিয়ি পাউমন্ডর একনি 
সহায়তা পপ্ামকজ প্রদাি করার 
িক্প্ নিিতুারে করা হময়মে

এিি পযতুন্ত, 50,213নি 
পনরবামরর জিপ্ 150 পাউন্ড 
কাউনসিি িপ্াসে কমামিা 
হময়মে

আমামদর শহমরর তহনবি রক্ার 
জিপ্ িন্ডি-বপ্াপী প্রিারানভযামির 
কিতৃত্ব কদওয়া হময়মে যা সবতুমশষ 
আদমশুমানরর ফিাফি দ্ারা 
প্রভানবত হমত পামর

অনিবাসী এবং বপ্বসা 
প্রনতষ্ািগুমিার জিপ্ একনি 
িপ্াযপ্তর ওময়স্টনমিস্টার প্রদাি 
করমত, উদ্াবিমূিক নফউিার অব 
ওময়স্টনমিস্টার কনমশি িািু করা 
হময়মে যা িত্ি িারো ও দনৃষ্ভনগে 
নিময় আসার প্রনত মমিামযািী হমব

জীবিযাত্ার বপ্য় ক্মশ বৃনদ্ 
পাওয়ার সংকি অবপ্াহত থাকার 
এই সমময় এই পনরমষবার বনিতুত 
িানহদা পূরে করমত নসনিমজসি 
অপ্াডভাইস ওময়স্টনমিস্টার এর 
বা়েনত িারজি কমমী নিময়ামির 
জিপ্ অথতুায়ি করা হময়মে

কাউনসিমির নমনিংময় জিসািারমের অংশগ্রহে 
করার বপ্াপামর আমামদর প্রনতশ্রুনত বাস্বায়ি 
শুরু করা হময়মে, যার প্রথমনি রমিমে উইন্ডরাশ 
নদবমস নপিার ্রিপ্াকামরর সম্পেূতু কাউনসিিমক 
সমম্বািি কমর বতিবপ্ রািার মিপ্ নদময়

স্ািীয় পদমক্প 
গ্রহমের িামিতুি সামমি 
করমি 100নিরও কবনশ 
অনবি আবজতুিা জমা 
করার ‘হি স্ি’ 
নিননিত করা হময়মে

ন্যায্তর অর্থনীমত
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ন্যায্তর ওদেস্টমমনস্টযারদ� বযাস্তদব 
পমরণত �রযা
একনি িপ্াযপ্তর ওময়স্টনমিস্টামরর জিপ্ প্রি্র কাজ করমত হমব, এবং এনি রাতারানত রিমব িা। 
তমব একসমগে নমমি আমরা এনিমক বাস্মব পনরেত করমবা। পরবতমী েয় মামস আমরা কযসব প্রকল্প 
নিময় কাজ করমবা তার মমিপ্ কময়কনি হমিা:

সাশ্রয়ী আবাসমির িভপ্তা বৃনদ্ করা এবং 
আবাসমির জিপ্ অমপক্মাে তানিকায় 
থাকার সময় কনমময় আিার জিপ্ 
আমামদর প্রমিষ্াসমূমহর অংশ নহমসমব 
আমামদর িিমাি উন্নয়ি প্রকল্পগুমিামত 
সাশ্রয়ী আবাসমির আিুপানতক পনরমাে 
পযতুামিািিা করা।

আমামদর সামভতু য়ররা যামত কযমকামিা সমসপ্া 
শিাতি করমত এবং সমািাি করমত পামরি 
তা নিনচিত করমত আমামদর সম্পত্তিগুল�োলে 
MOT পরীক্া সম্পন্ন করা।

360নি কাউনসিি কহামমক আমরা কবনশ জ্ািানি 
সাশ্রপ্য়ী কমর কতািার জিপ্ সংস্ার করা।

একানিক পমক্র দিমি থাকা বান়ে 
(HMO) িাইমসসি করা হয়নি এমি কক্মত্ 
ভা়োনিয়ামদর ভা়োর অথতু কফরত কিওয়ার 
জিপ্, ভা়োর অথতু কফরত সংক্ান্ত আমদশ 
প্রদামির মামিা গ্রহমের জিপ্ জানস্টস ফর 
কিমিন্টস-এর সমগে একনি ি্নতি সম্পন্ন 
করমত কাজ করা।

েুনির নদমির কাযতুক্ম ও িাদপ্ কমতুসূনিগুমিা সম্প্রসারে 
করার মািপ্মম নশশুমদর কু্িা নিবারমের জিপ্ ি়োই 
করা এবং আমামদর স্ািীয় করেকফাস্ট ্লামবর অফার 
কজারদার করা।

সনক্য় ও স্াস্প্কর জীবিযাপমির জিপ্ আমরা 
নকভামব কিাকজিমক সহায়তা করা অবপ্াহত 
রািমবা তার রূপমরিা নিিতুারে করমত িত্ি অপ্ানটিভ 
ওময়সনমিস্টার কমতুমকৌশি িািু করা।

শহমর মনহিা ও কমময়মদর জিপ্ নিরাপত্তা উন্নত করমত 
ওময়স্টনমিস্টামরর িাইি কসফনি কমতুসূনি উন্নয়ি করা।

আমামদর সংস্ারকৃত কনমউনিনি অবসরযাপি ককন্দ্র, 
কিিার মাি এবং আউিমডার নজমগুমিার মািপ্মম 
শারীনরক নক্য়াকিাপমক আমরা কবনশ অপ্ামসেসমযািপ্ 
কমর কতািা।

নশশুমদর সবমিময় কসরা উপাময় জীবি শুরু করার 
সুমযাি কমর নদমত কবসওয়ািার নিিমরেি’স কসন্টামর 
িভপ্ পনরমষবাগুমিা আমরা নকভামব সমৃদ্ কমর ত্িমত 
পানর তা অমবেষে করা।

আমামদর পাবনিক িয়মিিগুমিা উন্নত করা, যার 
মমিপ্ মায়দা নহি মামকতু মির িয়মিিগুমিা পুিরায় 
িািু করা, রেডউইক ন্রিমির অমিা িয়মিি 
আপমগ্রড করা এবং ওময়স্ট 
এমন্ডর অস্ায়ী িয়মিিগুমিা 
পযতুামিািিা করা 
অন্তভ্তু তি রময়মে।
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 অনিবাসীমদর জিপ্ িভপ্ 
জীবিযাপমির বপ্য় সংক্ান্ত সহায়তা 
অপ্ামসেস করমত তামদরমক সাহাযপ্ 
করা অবপ্াহত রািা।

আমামদর কন্টাটির ও সরবরাহকারীরা 
যামত আমামদর িপ্াযপ্তর 
ওময়স্টনমিস্টার কমতুমকৌশিমক 
সমথতুি কমর তা নিনচিত করমত 
আমামদর দানয়ত্বপেূতু কপ্রানকউরমমন্ট 
ও কনমশনিং সংক্ান্ত কমতুমকৌশি 
িবায়ি করা।

কযসব উপাময় আমরা আমামদর 
সাপ্াই কিইমি দাসমত্বর ঝঁুনক কনমময় 
আিমবা কসগুমিা ত্মি িরার জিপ্ 
আমামদর আিুনিক দাসত্ব নবষয়ক 
নববনৃত প্রকাশ করা।

িপ্াযপ্তর কর প্রনতশ্রুনতমত স্াক্র 
করা, কযনির মািপ্মম আমরা আমামদর 
সরবরাহকারীমদর সনিক সমময় 
সনিক স্ামি সনিক পনরমাে কর 
পনরমশাি করমত বিমবা।

আমামদর গ্রাহক কসবা উন্নত করমত, 
িরি কমামত এবং অনিবাসীমদর জিপ্ 
আিনি কমতুসংস্ামির সমুযাি বতনর 
করমত আমামদর িত্ি ইি-হাউজ 
কমপতুামরি কন্টাটি কসন্টার িাি ুকরা।

পনরকল্পিা প্রেয়ি সংক্ান্ত 
নবষয়গুমিামত কনমউনিনিগুমিা 
নকভামব সম্পতৃি থাকমব তা নিিতুারে 
কমর কদওয়া একনি িত্ি কনমউনিনির 
সম্পতৃিতা নবষয়ক নববনৃতর বপ্াপামর 
পরামশতু করা।

 আমরা কবনশ মািুষমক সাইমকি 
িািামিার জিপ্ উৎসানহত করমত 
2023 সামির মািতু  মামসর মমিপ্ 
আমরা 600নি নিরাপদ সাইমকি 
পানকতু ং-এর স্াি িািু করা।

নিম্ন নিিতুমি সম্পন্ন ভ্রমেমক আমরা 
কবনশ আকষতুেীয় কমর ত্িমত 
2024 সামির মমিপ্ আমরা 1,000নি 
ববদপু্নতক িান়ের িানজতুং পময়ন্ট 
স্াপি করা।

কিকসই নসনি িািতুার িািু করা, 
কযনি হমিা আমামদর ভবিগুমিার 
কাবতুি প্রভাব কমাকামবিা করা এবং 
কসগুমিামক কিকসই করার জিপ্ 
শহরজমু়ে পদমক্প গ্রহে করমত 
সাহাযপ্ করার জিপ্ একনি কযৌথ 
অগেীকারাবদ্তা।

সবুজ স্াি, কিকসই পনরবহি 
ও নরসাইন্লং অপ্ামসেস করার 
কক্মত্ অনিবাসীমদর সম্মুিীি 
হওয়া বাঁিাগুমিা আমরা নকভামব 
অপসারে করমত পানর তা 
কবাঝার জিপ্ একনি পনরমবশিত 
িপ্ায়নবিার সংক্ান্ত পদমক্প 
সম্পন্ন করা।

একনি কনমউনিনি নমউনিনসপপ্াি 
ইিমভস্টমমন্ট বন্ড িািু করা, যামত 
অনিবাসীরা জিবায়ু পনরবততু ি 
কমাকামবিাকারী প্রকল্পগুমিামত 
নবনিময়াি করমত পামর।

শহরজমু়ে সবুজায়ি প্রকল্পগুমিামত 
কনমউনিনি এবং অনিবাসীমদর 
সমগে সম্পৃতি হওয়া।

তরুে বপ্নতিমদর নিমজমদর 
কমতুসংস্ামির দক্তা িম়ে কতািার 
জিপ্ সাহাযপ্ করমত এই কাউনসিমি 
একনি কমপতুামরি কামজর অনভজ্ঞতা 
সংক্ান্ত িীনতমািা িািু করা।

অরনক্ত অনিবাসী ও 
নভনজিরমদরমক জয়ুা কিিার ক্নত 
কথমক রক্া করার জিপ্ জয়ুা কিিা 
সংক্ান্ত িীনতমািা প্রেয়ি করা।

শহরজমু়ে কিাকজমির জিপ্ 
ইন্টারমিি অপ্ামসেস উন্নত করমত 
ওময়স্টনমিস্টামরর আমরা কবনশ 
সম্পত্তিলে সম্পূেতু ফাইবার রেডবপ্ামন্ডর 
সামথ সংযুতি করা।

আমরা নকভামব ওময়স্টনমিস্টামরর 
অথতুিীনতমক ভনবষপ্ত প্রজন্গুমিার 
জিপ্ িপ্াযপ্তর, আমরা কবনশ কিকসই 
ও সফি কমর ত্িমবা তা কদিামিার 
জিপ্ অথতুনিনতক উন্নয়ি নবষয়ক 
একনি িত্ি কমতুমকৌশি প্রকাশ 
করা।

কমপমক্ িন্ডমি বসবামসর উপমযািী 
কবতি প্রদাি করমত অগেীকারাবদ্ 
িয় এমি নিময়ািকততু ামদর জিপ্ 
নিময়াি সংক্ান্ত সহায়তা প্রদাি বন্ধ 
কমর কদওয়া।

ওময়স্ট এমন্ডর িানি পম়ে থাকা 
ইউনিিগুমিামক পুিরায় বপ্বহামরর 
জিপ্ নফনরময় আিমত পপ-আপ 
কমতুসূনি সম্প্রসারে করা। 

কমড ইি ওময়স্টনমিস্টার নস্ম িািু 
করা যামত 16 বেমরর কবনশ বয়সী 
অনিবাসীরা নিমজমদর বপ্বসা শুরু 
করার জিপ্ সহায়ক কযািপ্তা ও 
অনভজ্ঞতা অজতুি করমত পামর।
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সম্পৃক্ত রযা�মু ন
িপ্াযপ্তর ওময়স্টনমিস্টার বতনরমত আমামদর প্রমতপ্মকরই  
ভূনমকা রময়মে। আপিার এমত জন়েত হওয়ার এবং নিমজর 
মতামত জািামিার নকেু উপায় হমিা:

সবতুমশষ সংবাদ ও ইমভমন্টর জিপ্, আমামদর ওময়বসাইমি নভনজি করুি 
অথবা আমামদর নিউজমিিার কপমত সাইি-আপ করুি: 
www.westminster.gov.uk/news

আসন্ন নসদ্ান্ত গ্রহে কাউনসিি ও কনমনির সভা:
 www.westminster.gov.uk/committees

আপিার প্রনতমবশীমদর সামথ সংযুতি হমত এবং আপিার এিাকায় পনরকল্পিা 
সংক্ান্ত নসদ্ান্ত নিমত অবদাি রািমত আপিার স্ািীয় অপ্ামমনিনি কসাসাইনিমত 
কযাি নদি: www.westminsteramenitysocietiesforum.org

পরামশতু বা প্রস্াব যা আমামদর অনিবাসী ও বপ্বসা প্রনতষ্ািগুমিার 
উপর প্রভাব কফিমত পামর:
www.westminster.gov.uk/about-council/consultations

আপিার এমস্টমি কনমউনিনির কিতিা বতনর করুি এবং আপিার স্ািীয় 
অনিবাসীমদর সনমনতমত কযাি নদময় আপিার প্রনতমবশীমদর প্রনতনিনিত্ব করুি: 
www.westminstercommunityinfo.org/subjects/residents-
associations.html

সংযুতি হি এবং আমামদর উন্ুতি কফারামম আপিার মতামত জািাি: 
www.westminster.gov.uk/about-council/open-forum

আমামদর করনসমডন্ট নরসািতু  পপ্ামিমির একজি সদসপ্ হমত সাইি-আপ করুি, 
কযনি এমি অনিবাসীমদর একনি পিু যামদরমক কাউনসিমির িীনতমািা ও 
প্রকল্পগুমিা পযতুামিািিা করমত এবং প্রনতনক্য়া জািামত আমন্ত্রে জািামিা হময়মে: 
www.westminster.gov.uk/resident-research-panel


