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ররউলস্র, আমি়া রবশ়্াস করি ফে ব়ার্নসব়ারি এস্টেস্েি জরুিী ফমি়ামি এবং রবররস্য়াস্েি প্রস্য়াজর িস্যস্ে এবং আপর়াস্েি, আম়াস্েি ব়াসসন়্াস্েি রিুর অথব়া 
রিে়ারব্নশড ঘস্িি অরধক়াি িস্যস্ে ফেগুস্ল়া আপর়াি চ়াহহে়া ও প্রস্য়াজর ফমে়াস্ব।  
8০ বেি আস্ে েখর প্রথম ে়াল়ারসে তিিী কি়া হয, ফস সময হস্ি এস্টেেসে বহু ম়ারুষস্ক ঘি রেস্যস্ে। ররউলস্র, আমি়া এস্টেস্েি রবরল্ডংগুস্ল়াস্ক প্রভ়ারবি কস্ি এমর ফে 
সকল েীঘ্নস্ময়ারে সমস়্া িস্যস্ে ফসগুস্ল়াি সম়াধ়ার কিস্ি চ়াই এবং ররসচিি কিস্ি চ়াই ফে এস্টেেসে ররি়াপে ও আি়ামে়াযক ঘি প্রে়ার কস্ি ে়া এি ব়াসসন়্াস্েি চ়াহহে়া 
সুেূি ভরবষ্স্িও পূিণ কস্ি। 
আমি়া চ়াই আপর়াি এবং এস্টেস্েি রবস্তৃ ি করমউররসেি জর্ এস্টেস্েি রূপ়ান্তিসে ফের একসে ইরিব়াচক পরিবি্ন র ররস্য আস্স। আমি়া আশ়া করি আপরর হ়ঁা ফভ়াে প্রে়ার 
কি়াি ম়াধ্স্ম আম়াস্েি এই পরিবি্ন র ররস্য আস়াি সুস্ে়াে ফেস্বর। 
ধর্ব়াে

মাইক হিন্চ

হচে এক্সিরকউসেভ 
ররউলর হ়াউরজং ট়্াটে

পবরচিচত
আস্রযা উন্নত একটে িযার্ডসিযাবর এস্টেস্ের জর্য হযাাঁ ভভযাে বদর

যদি ককাননা হিসএ্াদিলিটির জন্ িা ইংনরদজ আপনার প্রথম ভাষা নয় িনি যদি এই িকুনমন্টটি পড়নে আপনার অসদুিধা িয় েনি আমরা 
সািায্ করনে পাদর।  িয়া কনর কিস্ট িীমনক ০২০ ৭৬১৩ ৭৫৯৬ িা ০২০ ৮৭০৯ ৯১৭২ নম্বনর কি করুন। 
িা ইনমি করুন এই দিকানায় BEST@Newlon.org.uk। 

েি ১২ ম়াস ে়াবৎ আরম আপর়াস্েি অস্রস্কি স়াস্থ আম়াস্েি ওয়াক্ন শস্প ফেখ়া কস্িহে, হয স়ামর়া-স়ামরর অথব়া অরল়াইস্র, এবং আম়াস্েি রূপ়ান্তি পরিকল্পর়াগুস্ল়া 
সম্পস্ক্ন  আপর়াস্েি মি়ামি শুস্রহে। আপর়াি ঘি এবং এস্টেস্েি ফক়ার রবষযগুস্ল়া আপরর পেন্ কস্ির এবং ফক়ার রজররসগুস্ল়াি উন্নযর আপরর চ়াস্ছের ি়া বুঝস্ি এসে 
আম়াস্েি জর্ খুবই গুরুত্বপূণ্ন ভূরমক়া ফিস্খস্ে। ব়াসসন়্া হহস্সস্ব আপর়াি মি়ামি এবং চ়াহহে়াগুস্ল়াি উপি রভরতি কস্ি প্রস়্ারবি এস্টেে রূপ়ান্তিসে প্রস্তুি কি়া হস্যস্ে।
সুিি়াং, এই অে়াি ডকুস্মন্সে আপর়াি স়ামস্র ররস্য আসস্ি ফপস্ি আরম অি্ন্ত আরহন্ি, ফেসেস্ি আপর়াি ল়্ান্ডলড্ন  হহস্সস্ব আম়াস্েি প্রস়্াবসেি রূপস্িখ়া িস্যস্ে। 
ব়াসসন়্াস্েি ব়্ালস্েি ব়্াপ়াস্ি সসদ়্ান্ত গ্রহণ কিস্ি প্রস়্াবগুস্ল়াি অথ্ন আপর়াস্েি জর্ কী ফস ব়্াপ়াস্ি রবস়্ারিি িথ্ আপরর পিবি্ন ী পতৃষ়্াগুস্ল়াস্ি প়াস্বর। 
ওল্ড ব়ার্নসব়ারিি রিে়ারব্নশস্মন্ পপ্র়াগ্র়ামসে অস্রক গুরুত্বপূণ্ন উন্নযর কিস্ব ে়াি ম়াস্ঝ িস্যস্ে রিুর রকস্চর এবং ব়াথরুম, ফ়্ারিং এবং ফডস্ক়াস্িশর, হীসেং সসস্টেম, 
জ়ার়াল়া এবং স়ামস্রি েিজ়া, এবং ফেখ়াস্র সম্ভব আস্ি়া উন্নি ফলআউে। এি প়াশ়াপ়াশশ আমি়া ব্লকগুস্ল়া এবং আউেস়াইড এরিয়াগুস্ল়া আস্ি়া ররি়াপে কিব। 
ররউ ব়ার্নসব়ারিি রিস্ডভল়াপস্মন্ জ়াযে়াি ব়্াপ়াস্ি আধুররক ম়ার বজ়ায ফিস্খ তিিী রিুর ও  আি়ামে়াযক ঘি প্রে়ার কিস্ব। উচ্চ ম়ারসম্পন্ন ে়াল়ার ফেওয়াি ব়্াপ়াস্ি 
আমি়া বদ্পরিকি ফেগুস্ল়া হস্ব আস্ি়া ক়াে্নকি, এবং ফেগুস্ল়া ররসচিি কিস্ব ফে ব়াসসন়্াি়া ফের আস্ি়া উষ্ণ ও রীিব ঘস্িি উপক়ারিি়া ল়াভ কস্ির।
এস্টেস্েি এই রূপ়ান্তস্িি  ম়াধ্স্ম আমি়া রিুর এবং উন্নি প়াক্ন , প্র়াইস্ভে ফক়াে্ন ইয়াড্ন , এ়্াস্সিসসবল হ়ঁাে়াি পথ, ফে়ােস্েি জর্ ফখল়াি জ়াযে়া এবং একসে রিুর করমউররসে 
ফসন়্াি।  সমগ্র করমউররসে একররিি হস্য উপস্ভ়াে কি়াি মস্ি়া জ়াযে়া। 
আমি়া মস্র করি একসে উন্নি ব়ার্নসব়ারি এস্টেে তিিী কিস্ি এসে একসে অস়াধ়ািণ সুস্ে়াে, রকন্তু এস্টেেসেি রূপ়ান্তি ঘেস্ব রক র়া ফস সসদ়্ান্ত আপর়াস্েি হ়াস্ি। 
আপর়াি়া েরে চ়ার ফে ররউ ব়ার্নসব়ারিি রিস্ডভল়াপস্মন্ এবং ওল্ড ব়ার্নসব়ারিি রিে়ারব্নশস্মন্ ফহ়াক, িস্ব ফিসসস্ডন্স ব়্ালস্ে েয়া কস্ি ‘হ়ঁা’ ফভ়াে রের। 
ধর্ব়াে 

সায়মন কসনিাইন

এ়্াসসস্েন্ হডস্িক্টি প্রপ়াসে্ন  স়ারভ্ন স্সস
ররউলর হ়াউরজং ট়্াটে
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ভসকশর ১: সংক্ষিপ্ত িণ্ডরযা
িযার্ডসিযাবর এস্টেস্ের জর্য পবরকল্পরযা
িযাটসন্যাস্দর জর্য আরও ভযাস্লযা ঘর ও আউেসযাইর ভপেস বদস্ত সম্ণূ্ড িযার্ডসিযাবর এস্টেস্ের জর্য আিরযা একটে বিস্তৃ ত রূপযান্তর 
প্রস্যাি করচি।

দনউ িান্নসিাদরর িাটসন্ানির জন্ নেুন ঘর

 h জ়াযে়াি ব়্াপ়াস্ি আধুররক ম়ার অরুে়াযী, সস্ব্ন়াচ্চ ম়ার বজ়ায 
ফিস্খ রররম্নি রিুর ও আি়ামে়াযক ঘি তিিী কি়া হস্ব। 

 h ঘিগুস্ল়াি ররজস্ব ব্সতিেি জ়াযে়া থ়াকস্ব, ফেমর ব়াি়ান়্া, 
ে়্াস্িস ব়া প়াসেও, এবং ফসরম-প্র়াইস্ভে করমউর়াল 
ফক়াে্ন ইয়াস্ড্ন  ে়াি়াযস্িি ব্বস়্া। 

 h রবরল্ডংগুস্ল়াি খুব উচ্চ ইরসুস্লে কি়া ফেয়াল থ়াকস্ব, ে়াি 
অথ্ন হস্ছে ঘিগুস্ল়া শীস্িি সময েিম থ়াকস্ব এবং েিস্মি 
সময ঠ়ান্ড়া থ়াকস্ব। 

 h উচ্চ-ম়াস্রি উপ়াে়ার আওয়াজ কম়াস্ি স়াহ়াে্ কিস্ব ে়া 
ঘিগুস্ল়া বসব়াস কি়াি জর্ আস্ি়া শ়াসন্তপূণ্ন জ়াযে়া কস্ি 
িুলস্ব। 

 h রবে্ম়ার 3৫১ সে ঘি পুরঃররম্ন়াণ কিব এবং ৫৫০ হস্ি 
6০০সে রিুর ঘি ররম্ন়াণ কিব। রিুর ঘিগুস্ল়া রবসরিি অথ্ন 
এস্টেস্েি রূপ়ান্তস্িি অথ্ন়াযর কিস্ি স়াহ়াে্ কিস্ব।

 h আম়াস্েি উস্দেশ্ এস্টেে জসু়্ে হস্ছে ৫০% এ়্াস্ে়াস্ড্ন বল 
হ়াউরজং প্রে়ার কি়া ে়াি ম়াস্ঝ থ়াকস্ব ফস়াশ়াল ফিন্ এবং 
ইন়্ািরমহডস্যে    হ়াউসসং। রবরভন্ন ধিস্ণি ঘি প্রে়ার কি়া 
হস্ব ে়াি ম়াস্ঝ িস্যস্ে এক ব়া েুই ফবড, ে়্ারমলল ঘি, এবং 
হুইলস্চয়াস্িি উপস্ে়াশে ঘি। 

ওল্ড িান্নসিাদরর দরফারি্নশনমন্ট

 h ওল্ড ব়ার্নসব়ারিি রিে়ারব্নশস্মন্ েীঘ্ন রের ধস্ি চস্ল আস়া 
সমস়্াগুস্ল়াি সম়াধ়ার কিস্ি স়াহ়াে্ কিস্ব, ফেমর ড়্াম্প,  
লীক, খ়াি়াপ ফলআউে এবং ফটে়াস্িস্জি অভ়াব।  

 h রূপ়ান্তিসে উন্নিম়াস্রি রিুর রকস্চর এবং ব়াথরুমসহ 
ব়াসসন্স্েি ঘস্িি রবস্শষ উন্নরি কিস্ব। 

 h ফক়াে্ন ইয়াস্ড্ন ি ল়্ান্ডস্কেস্পি উন্নরিি ম়াধ্স্ম রিুর প়্ারভং, 
স়াইস্কস্লি জর্ ররি়াপে ফশল়্াি এবং উন্নি রবর ফটে়াি 
প্রে়ার কি়া হস্ব। ওল্ড ব়ার্নসব়ারি জসু়্ে আস্ল়া ও ররি়াপতি়াি 
উন্নরি কি়া হস্ব। 

 h রবে্ম়ার সবুজ স়্ারগুস্ল়া ে়াে ল়াশেস্য, রিুর পথ এবং 
বস়াি জ়াযে়া কস্ি রূপ়ান্তি কি়া হস্ব। ফখল়াি রিুর 
েন্ত্রপ়ারি সহ রবে্ম়ার ফখল়াি জ়াযে়াি রিুর কস্ি হডজ়াইর 
কি়া হস্ব এবং আউেস্ড়াি রেেস্রস উপকিণও ফেওয়া হস্ব। 

 h পরিকশল্পি ক়াজগুস্ল়াস্ি ফিসসস্ডন্ লীজস্হ়াল্ড়ািস্েি ব়াই-
ইর কি়াি সুস্ে়ােও থ়াকস্ব। 

আউিসাইি কপেনসর রূপান্তর

 h এস্টেস্েি সকস্লি জর্ রিরসে রিুর সবুজ এবং মস্র়ামুগ্ধকি 
প়াবললক ফপেস তিিী কি়া হস্ব – প়াল্রর প়াে্ন , ে্ করমউররসে হ়াে্ন  
এবং ফরচ়াি পট্ইল। 

 h রিুর আস্ল়া এবং সসসসসেরভ ররসচিি কিস্ব ফে এস্টেস্ে হ়ঁাে়াচল়া 
কিস্ি আপরর ররি়াপে ফব়াধ কস্ির।  

 h সকল বযস্সি ম়ারুস্ষি জর্ রকেু র়া রকেু থ়াকস্ব ফেমর ফখল়াধুল়া 
এবং রবস্র়ােস্রি জর্ আরুষ়্াররক এবং অর়ারুষ়্াররক স়্ার, 
আউেস্ড়াি জীম ইকুইপস্মন্, পগ্র়ারযং ে়াস্ড্ন র এবং বস়াি জ়াযে়া । 

 h ল়্ান্ডস্কেপ এবং প়্্ানন্ং বেি জসু়্ে শ়্ামললম়া প্রে়ার কিস্ব এবং 
এগুস্ল়া খুব সিক্ন ি়াি স়াস্থ ব়াে়াই কি়া হস্ব ফের এগুস্ল়াি ফবশশ 
িক্ষণ়াস্বক্ষণ কিস্ি র়া হয, ে়া স়ারভ্ন স চ়াজ্ন  কম ি়াখস্ি স়াহ়াে্ কিস্ব। 

মাস্টারপ্্াননর ককন্রে কদমউদনটিনক রাখা 

 h এস্টেস্েি ফকস্্রে থ়াকস্ব রিুর রকশ়াি এবং আস্ি়া বস়্ে়া করমউররসে 
ফসন়্ািসে, ফেসে হস্ব সকল ব়াসসন়্াস্েি ব্বহ়াি এবং উপস্ভ়াস্েি 
জর্ একসে রিুর মস্র়ামুগ্ধকি ে়াল়ার। 

 h করমউররসে ফসন়্ািসে একসে রিুর করমউররসে প়াস্ক্ন  স়্াপর কি়া 
হস্ব, ফেখ়াস্র একসে ররমজ্জিি বহুরবধ ব্বহ়াস্িি ফেইম এল়াক়া, 
রিুর পথ এবং বস়াি জ়াযে়া, এবং রবরভন্ন ধিস্ণি ফখল়াি এবং 
আউেস্ড়াি জীম ইকুইপস্মন্ থ়াকস্ব। 

 h ফসন়্ািসে সকল ব়াসসন়্াস্েি ব্বহ়াস্িি সুস্ে়াে থ়াকস্ব এবং এস্ি 
র়ার়ার ধিস্রি ক়াে্নরিস্মি জর্ স়্ার ও রুম থ়াকস্ব। 

চূড়ান্ত রায় আপনার

 h আমি়া মস্র কস্ি এই রূপ়ান্তস্িি এমর সুস্ে়াে ব়াি ব়াি আস্স র়া 
ফেসে সমূ্পণ্ন এস্টেে এবং ব়াসসন্স্েি জীবর উন্নযর কিস্ব। 

 h আপর়াি ব়াস়া এবং এস্টেস্েি এই উন্নযর কি়া সম্ভব হস্ব ফকবল 
িখরই েরে আপরর হ়ঁা ফভ়াে ফের। 

সাদভ্ন স চাজ্ন  এিং দিি 

 h ব়াস়াগুস্ল়াি রিস্ডভল়াপস্মন্ এবং রিে়ারব্নশস্মন্ ফের এস্টেস্েি 
েীঘ্ন-ফময়ারে সমস়্াগুস্ল়াি সম়াধ়ার কস্ি ফস ব়্াপ়াস্ি ররউলর 
প্ররিজ়্াবদ্। 

 h উচ্চ-ম়ার এবং েীঘ্নস়্াযী উপ়াে়ার এবং ল়্ান্ডস্কেলপং ররযরমি 
পরিচে্ন়া কি়াি প্রস্য়াজরীযি়া কম়াস্ব এবং স়ারভ্ন স চ়াজ্ন  কম ি়াখস্ি 
স়াহ়াে্ কিস্ব। স়ারভ্ন স চ়াজ্ন স্ক প্রভ়ারবি কিস্ি প়াস্ি এমর ফে 
ফক়াস্র়া সসদ়্াস্ন্তি ব়্াপ়াস্ি ব়াসসন়্াস্েি স়াস্থ আস্ল়াচর়া কি়া হস্ব 
এবং ি়াস্েি অন্তভু্ন তি কি়া হস্ব। 

 h এস্টেস্েি রিুর এবং রিে়ারব্নশড ঘিগুস্ল়া আস্ি়া ফবশী জ়্াল়ারী 
স়াশ্রযী হস্ব ে়া রবল কম়াস্ি স়াহ়াে্ কিস্ব। 

ররউ ব়ার্নসব়ারিি ফলইরগুস্ল়াি েতৃশ্

ব়ার্নসব়ারি ফি়াস্ডি প়াস্শ উন্নি সবুজ স়্াস্রি পরিকল্পর়া

প়াল্রর র্রিে প়াস্ক্ন ি েতৃশ্

প্রস়্ারবি করমউররসে প়াক্ন  এবং প্র়াইস্ভে এ়্ামররসে ফপেইস্সি েতৃশ্

হযাাঁ ভভযাে বদর
িযার্ডসিযাবর এস্টেস্ের রূপযান্তস্রর জর্য

প্রস়্ারবি করমউররসে প়াস্ক্ন ি েতৃশ্
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আপরযাস্দর কযাস্ি আিযাস্দর প্রচতজ্যা
ওল্ড িযার্ডসিযাবরর ভেস্রন্টস্দর কযাস্ি আিযাস্দর প্রচতজ্যা

 h আপর়াি ঘস্িি রিে়ারব্নশ কি়াি উপ়াযগুস্ল়া ররস্য আস্ল়াচর়া 
কিস্ি আমি়া আপর়াি স়াস্থ ফেখ়া কিব। 

 h আপর়াি রিুর ব়াস়াি জর্ আপর়াি রকস্চস্রি এবং ব়াথরুস্মি 
রকশ়া এবং রেসিচ়ািস, রেসেংস, ফপইন্ রেররশ এবং ফ়্ারিং 
ইি়্ারে সহ অর়্ার্ রবষস্য আপর়াি পেন্মস্ি়া ব়াে়াই কস্ি 
ফরওয়াি সুস্ে়াে ফেওয়া হস্ব। 

 h ররউ ব়ার্নসব়ারিস্ি ফে সময ররম্ন়াণক়াজ শুরু হস্ব রঠক ফসই 
সমস্যই ওল্ড ব়ার্নসব়ারিস্ি রিে়ারব্নশস্মস্ন্ি ক়াজ শুরু হস্ব এবং 
এগুস্ল়া ধ়াস্প ধ়াস্প কি়া হস্ব ফের আপর়াি কম অসুরবধ়া হয। 

 h রিে়ারব্নশস্মন্ কি়াি ধ়াপগুস্ল়াস্ি ফবশশিভ়াে ব়াসসন়্াি়া ররস্জি 
ঘস্িই থ়াকস্ি প়ািস্বর। ে়াইস্হ়াক, েরে ফমহডস্কল ব়া ফম়ারবললসে  
ক়ািস্ণ আপর়াস্ক অর্ ফক়াথ়াও ফেস্ি হয, আমি়া অস়্াযী 
ব়াসস়্াস্রি ব্বস়্া কস্ি রেস্ি আপর়াস্ক সসরিযভ়াস্ব সহস্ে়াশেি়া 
কিব। 

 h ফেসকল ঘস্ি ফবশশ ফল়াক থ়াস্কর, আমি়া রিস্ডভল়াপ কি়া 
ররউ ব়ার্নসব়ারিস্ি, ব়া ওল্ড ব়ার্নসব়ারিস্ি একসে বস়্ে়া ব়াস়ায, ব়া 
আপর়াি়া চ়াইস্ল অর্ ফক়াথ়াও আপর়াস্েি ররস্য ে়াওয়াি সুস্ে়াে 
খঁুস্জ ফেখব। 

 h রিে়ারব্নশস্মস্ন্ি ে়াম ফেওয়াি জর্ ফিন্ ব়া়েস্ব র়া। 

বরউ িযার্ডসিযাবরর ভেস্রন্টস্দর কযাস্ি আিযাস্দর প্রচতজ্যা
 h আপর়াস্েি পরিব়াস্িি ব়াসস়্াস্রি চ়াহহে়া পূিণ কস্ি এমর 

একসে রিুর ঘি আমি়া প্রে়ার কিব। 

 h আপর়াি ভ়া়ে়া বতৃহদ্ প়াস্ব র়া - েরে আপরর বি্ন ম়াস্র েিগুস্ল়া 
ফবডরুম আস্ে িিগুস্ল়া ফবডরুস্মি ঘস্ি ে়ার, আপর়াি ভ়া়ে়া 
একই থ়াকস্ব। েরে আপর়াি ব়াস়ায ফবশশ ফল়াকজর থ়াস্কর এবং 
আপরর আস্ি়া বস়্ে়া ব়াস়ায ে়ার, আপর়াি ভ়া়ে়া বি্ন ম়ার ভ়া়ে়াি 
হ়াি অরুে়াযী বতৃহদ্ প়াস্ব। 

 h ক়াউস্কই এস্টেস্েি ব়াইস্ি স়্াযী ব়াসস়্াস্র সি়াস্র়া হস্ব র়া েরে র়া 
ি়ঁাি়া ফসে়া চ়ার। 

 h আমি়া ফচষ়্া কিব ফবশশিভ়াে পরিব়ািগুস্ল়া ফের একব়ািই ঘি 
বেল কস্ির – ি়ঁাস্েি বি্ন ম়ার ঘি ফথস্ক রিুর তিিী ঘস্ি। 

 h For those tenants who do need to move into ফে সকল 
ফেস্রস্ন্ি অস়্াযী ব়াসস়্াস্র ে়াওয়াি প্রস্য়াজর হস্ব, ফেমর ে়াি়া 
প্রথম ধ়াস্প থ়াকস্বর, আমি়া ফচষ়্া কিব এসে ফের এস্টেস্েই হয। 

 h আমি়া আপর়াি রিুর ঘস্িি অবস়্ার, ফলআউে এবং অভ্ন্তিীণ 
রেসিচ়াি এবং রেসেংসহ অর়্ার্ রবষস্য আপর়াি পেস্ন্ি 
ব়্াপ়াস্ি আপর়াি স়াস্থ আস্ল়াচর়া কিব। 

 h আমি়া একসে এস্টেে ফলসেং পললসস প্রক়াশ কিব ফেসেস্ি 
রবে্ম়ার ফেস্রন্স্েি অগ্র়ারধক়াি ফেওয়া হস্ব। 

বরউ িযার্ডসিযাবরর লীজস্�যাল্ডযারস্দর কযাস্ি আিযাস্দর 
প্রচতজ্যাগুস্লযা 

 h আিআইসসএস ফিড বুক ভ়্ালুস্যশস্ি উপি রভরতি কস্ি আপর়াস্ক 
একসে মুতি ব়াজ়াি মূল়্াযর প্রস়্াব কি়া হস্ব। 

 h আমি়া আপর়াস্ক একসে স্ব়াধীর মূল়্ার কি়াি জর্ও অথ্ন 
প্রে়ার কিব। আমি়া টে়্াসেউেরি ফহ়াম লস হহস্সস্ব মূস্ল্ি ১০% 
(ফিসসস্ডন্ লীজ ফহ়াল্ড়ািস্েি জর্) এবং 7.৫% (রর-ফিসসস্ডন্ 
লীজ ফহ়াল্ড়ািস্েি জর্) এবং ি়াি স়াস্থ ঘি বেল কি়াি স়াস্থ 
সংসলিষ্ খিচও প্রে়ার কিব। 

 h ফিসসস্ডন্ লীজস্হ়াল্ড়ািস্েি সুস্ে়াে ফেওয়া হস্ব ি়াস্েি ইকুইসে 
একসে রিুর তিিী ঘস্ি স়্ার়ান্তি কিস্ি ফের ি়ঁাি়া এস্টেস্ে ফথস্ক 
ফেস্ি প়াস্ির। এসে হস্ব সমপরিম়াণ ফবডরুস্মি জর্ (ব়া কম 
সংখ্ক ফবডরুস্মি জর্ েরে আপরর ফে়াস্ে়া কিস্ি চ়ার)।

ি্যযালে
িযার্ডসিযাবর এস্টেস্ের ভবিষ্যত বরধ্ডযারণ করস্ত আপরযার সসু্যযাগ �স্ছে ি্যযালে।
ফে প্রস্নে আপর়াস্ক ফভ়াে রেস্ি বল়া হস্ব ফসসে হস্ছে: 

 আপনি নি বাি্নসবানি এস্টেস্েি িূপান্তস্িি পস্ষে?

আিরযা:
 h ওল্ড ব়ার্নসব়ারিি রবে্ম়ার ঘিগুস্ল়া রিে়ারব্নশ কিব এবং 

ে়াল়ারগুস্ল়া এবং করমউর়াল এল়াক়াগুস্ল়া উন্নি কিব।  

 h রিুর ঘি তিি ী কি়াি জর্ রিুর ব়ার্নসব়ারি রিস্ডভল়াপ 
কিব। 

 h সকস্ল উপস্ভ়াে কি়াি জর্ ফবশ কস্যকস ে রিুর স়্ার ও 
ি়াস়্া প্রে়ার কিব। 

ফে সকল সমস়্াগুস্ল়াি সমু্শখর অস্রক ব়াসসন়্াি়া হস্ছের, 
ফেগুস্ল়া আম়াস্েি বি্ন ম়ার িক্ষণ়াস্বক্ষণ পপ্র়াগ্র়াস্ম সম়াধ়ার 
কি়া সম্ভব রয, ফসস্েুস্ল়াি ে ীঘ্ন-ফময়ারে সম়াধ়ার রেস্ি এই 
সকল পরিকল্পগুস্ল়া ররউলরস্ক সমথ্ন ্ কিস্ব। 

এস ে আম়াস্েি ওল্ড ও ররউ ব়ার্নসব়ারি েুই জ়াযে়াস্িই এক ঘস্ি 
ফবশশ ম়ারুষ থ়াক়াি সমস়্া সম়াধ়ার কিস্ি সমথ্ন ্ কিস্ব। 

হযাাঁ ভভযাস্ের অর্ড �স্ছে আিরযা এ সিবকিু করস্ত পযারি। 

আপনার মে প্রিাননর এটিই সনুযাগ। কী কভাি কিনিন ো 
আপনার টসদ্ান্ত – একটি ‘হাাঁ’ কভানির অথ্ন িনছে: 

 h সকস্ল একস ে ররি়াপে ও জ়্াল়ারর স়াশ্রয ী ঘি প়াওয়াি 
সুস্ে়াে প়াস্বর।

 h এস্টেেজুস়্ে এক ঘস্ি ফবশশ ম়ারুষ সমস়্াি সম়াধ়ার হস্ব।

 h আধুররক রকস্চর ও ব়াথরুম প্রে়ার কি়া হস্ব।

 h একস ে ররি়াপে ও আস্ি়া সবুজ এস্টেে ফেওয়া হস্ব। 

 h সকস্লি উপস্ভ়াস্েি জর্ স়ামঞ্জস্ ফিস্খ প়াবললক, 
প্র়াইস্ভে এবং ফকবল ফিসসস্ডন্সস্েি জর্ স়্ার ও ফখল়াি 
জ়াযে়া প্রে়ার কি়া হস্ব। 

ভকর আবি ‘হযাাঁ’ ভভযাে ভদি?

‘হযাাঁ’ ভভযাস্ের অর্ড কী
েরে হ়ঁা ফভ়াে জযী হয িস্ব আমি়া ব়ার্নসব়ারি এস্টেস্েি রূপ়ান্তস্িি পরিকল্পর়া ররস্য অগ্রসি হস্ি প়ািব। 

 h ড়্াম্প

 h খ়াি়াপ ইরসুস্লশর

 h প্ররিস্বশীস্েি ক়াে হস্ি আওয়াজ

 h ঘস্িি খ়াি়াপ ফলআউে

 h ফটে়াস্িস্জি অভ়াব

 h এক ঘস্ি ফবশশ ফল়াস্কি বসব়াস

 h েস্থষ্ ম়ারসম্ি আউেস়াইড ফপেস র়া থ়াক়া

‘রযা’ ভভযাস্ের অর্ড কী
েরে র়া ফভ়াে জযী হয িস্ব আমি়া রূপ়ান্তস্িি ব়্াপ়াস্ি অগ্রসি হস্ি প়ািব র়া এবং এস্টেে ফেমর চলহেল ফিমরই চলস্ব, রিস্প়াে্ন  কি়া হস্ল ব়া 
েখর প্রস্য়াজর িখর ররউলর ররযরমি িক্ষণ়াস্বক্ষণ কস্ি ে়াস্ব। 
এি অথ্ন হস্ব এস্টেস্ে রবে্ম়ার বহু সমস়্া েূি হস্ব র়া। আমি়া জ়ারর ফে অস্রস্কিই ররস্চি সমস়্াগুস্ল়া িস্যস্ে: 

এই সকল েীঘ্ন-ফময়ারে সমস়্া ফেগুস্ল়াি সমু্শখর ব়াসসন়্াি়া হর 
ফসগুস্ল়া সম়াধ়াস্র আস্ি়া রবস্শষ উন্নযর ররভ্ন ি কিস্ব ররউলস্রি 
ক়াস্ে প্ররি বেি কী পরিম়াণ অথ্ন থ়াস্ক ি়াি উপি। 
র়া ফভ়াস্েি অথ্ন এসেও ফে ফেমরসে ি়ঁাস্েি লীস্জ ফলখ়া আস্ে 
ফসই অরুে়াযী লীজস্হ়াল্ড়ািি়া এস্টেস্েি প্রস্য়াজরীয আস্ি়া রবস্তৃ ি 
রিে়ারব্নশস্মস্ন্ি খিচ অবে়ার ি়াখস্ি হস্ব বস্ল প্রি়্াশ়া কি়া 
হস্ব। 

রিনসস্েন্ট লীজস্�াল্াস্িি র�াগ্যতা
 h ব়্ালস্ে ফভ়াে রেস্ি ফে়াে্ হস্ি হস্ল, এই অে়াি ডকুস্মন্ (ডকুস্মন্ প্রক়াশশি হস্যস্ে ১ ফেব্রুয়াি ী ২০২১) প্রক়াশশি হওয়াি ১২ ম়াস 

আস্ে হস্ি আপর়াস্ক এস্টেস্েি একজর ব়াসসন়্া হস্ি হস্ব। 

 h এস্টেস্েি রূপ়ান্তি হওয়াি সময একজর ফিসসস্ডন্ ল ীজস্হ়াল্ড়াি হহস্সস্ব রবস্বহচি হস্ি হস্ল, রূপ়ান্তস্িি জর্ প়্্াররং প়ািরমশর 
অরুস্ম়াের কি়াি ি়ারিস্খি মস্ধ্ আপর়াস্ক প্রম়াণ কিস্ি হস্ব ফে আপরর সম্পরতিস ে আপর়াি মূল ব়া প্রধ়ার ব়াস়া হহস্সস্ব ব্বহ়াি 
কিস্ের (ব়্ালস্েি আরুম়াররক ১২ ম়াস পস্ি প়্্াররং প়াওয়া ে়াস্ব বস্ল আশ়া কি়া ে়ায)। 

 h ক়াউরন্সল ে়্াসি ফপয়াি হহস্সস্ব আপর়াস্ক ররবরধিি থ়াকস্ি হস্ব এবং ফেখ়াস্ি প়ািস্ি হস্ব ফে আপর়াি র ঠক়ার়ায আপর়াি রবল 
আস্স। আপর়াস্ক আস্ি়া েুইস ে প্রম়াণ প্রে়ার কিস্ি সক্ষম হস্ি হস্ব ে়া  উতি সমযজুস়্ে আপর়াি ফিসসস্ডরন্স প্রম়াণ কিস্ব। এি ম়াস্ঝ 
একস ে হস্ি হস্ব একস ে ইউস েললস ে রবল (ফেমর: ে়্াস ব়া রবেু্ৎ), অর্স ে হস্ি প়াস্ি ব়্াংক ফটেইেস্মন্, পরিহডে রিস্প়াে্ন , ড়্াইরভং 
ল়াইস্সন্স ব়া এইরএইচএস হস্ি প্র়াওয়া হচর ঠ। 

ওল্ড িযার্ডসিযাবরর লীজস্�যাল্ডযারস্দর কযাস্ি আিযাস্দর প্রচতজ্যা
 h ব়াহহস্িি ব়া করমউর়াল এল়াক়াি প্রস়্ারবি রিে়ারব্নশস্মন্ ক়াস্জি 

জর্ ফিসসস্ডন্ লীজস্হ়াল্ড়ািস্েি পুরি়ায চ়াজ্ন  কি়া হস্ব র়া। 

 h ি়ঁাি়া চ়াইস্ল ফিসসস্ডন্ লীজস্হ়াল্ড়ািস্েি অভ্ন্তরিণ ক়াস্জ ব়াই-
ইর কি়াি সুস্ে়াে থ়াকস্ব ।

 h রর-ফিসসস্ডন্ লীজস্হ়াল্ড়ািস্েি লীস্জি শি্ন  অরুে়াযী পুরি়ায 
চ়াজ্ন  কি়া হস্ব এবং ক়াস্জি উপি ৫০,০০০ প়াউস্ন্ডি ক়্াপ 
থ়াকস্ব ।

 h ফক়াস্র়া ফক়াস্র়া ফক্ষত্রি লীজস্হ়াল্ড়ািি়া কম অথ্ন ফেওয়াি ব়া 
লম়্া সময ধস্ি অথ্ন ফেওয়াি সুস্ে়াে ফপস্ি প়াস্ির, আমি়া এসে 
আপর়াি স়াস্থ আস্ল়াচর়া কিব। 
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ওল্ড িযার্ডসিযাবরওল্ড িযার্ডসিযাবর

ভসকশর ২: ওল্ড িযার্ডসিযাবর
ওল্ড িযার্ডসিযাবর
িান্নসিাদর করাি এিং চারিি কিনরনসর মনধ্ অিহথিে ১৯৩০ িশনকর ইনির িািানগুনিানক ওল্ড িান্নসিাদর হিনসনি সংজ্াদয়ে করা 
িয়।

আপদন যদি িান্নারস িাউজ, করনিি িাউজ, ককানপনহানগন িাউজ, দফশার িাউজ, কপইন িাউজ, করাহিং িাউজ, স্ামনফাি্ন  িাউজ 
িা দভট্াদরয়া িাউনজ িাস কনরন, োর মানন আপদন ওল্ড িান্নসিাদরনে িাস কনরন। 

ওল্ড িযার্ডসিযাবর ভরটসস্রন্টস্দর জর্য অফযার
অফযার ভেস্রন্টস ভরটসস্রন্ট লীজস্�যাল্ডযারস

রর-ভরটসস্রন্ট 
লীজস্�যাল্ডযারস

উন্নে মাননর দরফারি্নশনমন্ট

আপর়াি ঘস্িি রবস্তৃ ি, উচ্চম়াস্রি রিে়ারব্নশস্মন্   
(েরে আপরর ব়াই-ইর কিস্ি চ়ার)

রিুর ব়াথরুম, রকস্চর, হীসেং, রিওয়ারিং, ফ়্ারিং এবং উন্নি ফটে়াস্িজ   
(েরে আপরর ব়াই-ইর কিস্ি চ়ার)

সকল জ়ার়াল়াি সমূ্পণ্ন পরিবি্ন র, এি স়াস্থ সমিল প্রস্বশপথ এবং ব়াি়ান়্াি েিজ়া।

ক়াজ এমর ভ়াস্ব কি়া হস্ব ফের আপর়াি অসুরবধ়া সবচ়াইস্ি কম হয এবং আপরর আপর়াি 
ঘস্ি থ়াকস্ি প়াস্ির। আপর়াস্ক অস়্াযী ব়াসস়্াস্র ফেস্ি হস্ব র়া েরে র়া আপর়াি ফমহডস্কল ব়া 
ফম়ারবললসে ক়ািস্র ফেস্ি হয। 

ব়াসসন়্াস্েি হডসএ়্ারবললসে এবং রবস্শষ চ়াহহে়াস্ক সম়্ার কি়া হস্ব এবং গুরুস্ত্বি স়াস্থ 
রবস্বচর়া কি়া হস্ব। 

  
(েরে আপরর ব়াই-ইর কিস্ি চ়ার)

আপনার পছন্

পেন্মস্ি়া ফ়্ারিং, রকস্চর এবং ব়াথরুম রেসেংস এবং ফপইন্ ক়াল়াি ফের আপর়াি ঘি 
আপর়াি মস্রি মস্ি়া হয। (েরে আপরর ব়াই-ইর কিস্ি চ়ার)

ফেখ়াস্র সম্ভব হস্ব রকশ়া পরিবি্ন স্রি কথ়া রবস্বচর়া কি়া হস্ব এবং আপর়াি সম্রি ফরওয়া 
হস্ব: ফেমর রকস্চর/েযস্লস্েি ফেয়াল ফভস্গে আস্ি়া ব্বহ়ািস্ে়াে্ জ়াযে়া ফবি কি়া। 

  
(েরে আপরর ব়াই-ইর কিস্ি চ়ার)

আপনার অদধকারসমূি

আপর়াি ফেস্ররন্স পরিবি্ন র হস্ব র়া েরে র়া আপরর ওল্ড ব়ার্নসব়ারি ফথস্ক চস্ল ফেস্ি চ়ার। 

ব়াহহস্িি রিে়ারব্নশস্মন্ ক়াস্জি জর্ আপর়াস্ক ফক়াস্র়া অথ্ন প্রে়ার কিস্ি হস্ব র়া। 

আপর়াি লীজ ব়াধ্ব়াধকি়াি স়াস্থ স়ামঞ্জস্ ফিস্খ অথ্ন প্রে়ার কিস্ি বল়া হস্ব। 

ররউলর রিে়ারব্নশস্মন্ তিিীি খিচ ভ়াে কিস্ব এবং ররসচিি কিস্ব ফে অথ্ননররিক অবে়ার 
করমউর়াল এল়াক়াসমূহ এবং ি়াস্েি ে়াল়াস্রি ব়াহহস্িি অংস্শ সীম়াবদ্ থ়াস্ক। 

এই ক়াস্জ ৫০,০০০ প়াউস্ন্ডি একসে ক়্াপ কি়া হস্ব এবং এি চ়াইস্ি কম অথ্ন প্রে়ার ব়া 
েীঘ্নিি সময অথ্ন ধস্ি প্রে়ার কি়াি জর্ ফে়াে্ি়া প্রে়ার কি়া হস্ি প়াস্ি। 

আউিসাইি কপেনসর রূপান্তর

ফখ়াল়া জ়াযে়াি উন্নযর, ে়াি ম়াস্ঝ িস্যস্ে রিুর এ়্াস্সিসসবল পথ, উন্নি সবুজ জ়াযে়া এবং 
ফখল়াি এল়াক়া। 

ত্রুসেেুতি ইস্েি ক়াজ এবং পস্যনন্স্েি ফমি়ামি ব়া প্ররিস়্াপর। 

রিুর েুেপ়াথ এবং আস্ল়া, একই স়াস্থ প্রস্বশপথ, করমউর়াল এল়াক়া এবং ররি়াপতি়াি 
উন্নযর। 

পাদক্ন ং

আমি়া প়ারক্ন ংস্যি পূণ্নরবর়্াস এবং উন্নি ফলআউে কি়াি প্রস়্াব করি। 

েরে আপর়াি একসে তবধ প়ারক্ন ং প়ািরমে থ়াস্ক ি়াহস্ল আমি়া সব্ন়াত্মক ফচষ়্া কিব ফের এসে 
আপর়াি িস্য ে়ায। 

কিগশ মানুনষর িাস এমন পদরিারগুনিা

আপর়াি ব়াসস়্াস্রি প্রস্য়াজস্রি জর্ ওল্ড ব়ার্নসব়ারিি ফবশশ ফল়াক ব়াস কস্ি এমর 
পরিব়ািগুস্ল়া সরঠক সংখ্ক ফবডরুমসহ একসে রিুর ঘস্ি ফেস্ি প়াি়া উহচি। এসে হস্ি প়াস্ি 
রিস্ডভল়াপ কি়া রিুর ব়ার্নসব়ারিস্ি, ওল্ড ব়ার্নসব়ারিস্ি একসে বস়্ে়া ঘস্ি, ব়া ি়ঁাি়া চ়াইস্ল 
অর্ ফক়াথ়াও। এসে একসে এস্টেে ফলসেংস প়্্াস্র সম্ি হওয়া স়াস্পস্ক্ষ। 

ওল্ড ব়ার্নসব়ারিি উন্নি পগ্র়ারযং ে়াস্ড্ন স্রি েতৃশ্ ওল্ড ব়ার্নসব়ািি প্রস়্ারবি গ্রীর ওয়াস্কি েতৃশ্
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ওল্ড িযার্ডসিযাবর – আপরযার বরফযারি্ডশর ঘর
কী অন্তভু্ড ক্ত?
ব়্ালে সেল হস্ল ফেস্রন্ি়া ি়ঁাস্েি রবে্ম়ার ঘস্িি ফভিস্ি রিে়ারব্নশস্মস্ন্ি সুস্ে়ােও প়াস্বর। ফিসসস্ডন্ লীজ ফহ়াল্ড়ািি়া চ়াইস্ল ফভিস্ি রিে়ারব্নশস্মস্ন্ ব়াই-ইর কি়ািও 
সুস্ে়াে প়াস্বর। 
ফক়ার ক়াজ শুরু হওয়াি পূস্ব্ন রিে়াস্ব্নস্শস্মস্ন্ি ব়্াপ়াস্ি আপর়াি স়াস্থ আস্ল়াচর়া কি়া হস্ব এবং আপর়াি ঘস্িি রিে়ারব্নশস্মস্ন্ি সকল রবষস্য আপর়াি ব়াে়াই কি়াি 
সুস্ে়াে থ়াকস্ব। এি ম়াস্ঝ থ়াকস্ি প়াস্ি:

আপরযার পিন্
এসে আপর়াি ঘি এবং সুিি়াং সকল ফেস্রন্স্ক সুস্ে়াে ফেওয়া হস্ব ি়াস্েি ফভিস্িি রিে়ারব্নশস্মস্ন্ি অংশ হহস্সস্ব অস্রকগুস্ল়া পেন্ হস্ি ব়াে়াই কস্ি ফরওয়াি। 
েরেও আমি়া হযস্ি়া আপর়াি়া ে়া চ়াইস্বর ি়াি সবরকেু কিস্ি প়ািব র়া, আমি়া আম়াস্েি সস্ব্ন়াচ্চ ফচষ়্া কিব আপর়াি চ়াহহে়াি েিেুকু সম্ভব পূিণ কিস্ি প়ারি। 
আমি়া ওল্ড ব়ার্নসব়ারি ফিসসস্ডন্ ে়াস্েি হডসএ়্ারবললসে এবং ফপেশ়াল রীডস িস্যস্ে ি়াস্েি চ়াহহে়াি উপি রবস্শষ রজি ফেব এসে ররসচিি কি়াি জর্ ফে সকল সহ়াযক 
েন্ত্রপ়ারি এবং পরিবি্ন স্রি ব়্াপ়াস্ি আস্ল়াচর়া কস্ি, ভ়াস্ল়ামস্ি়া হচন্ত়া-ভ়াবর়া কস্ি, রকশ়া কস্ি, স়্াপর কি়া হয। এসে আম়াস্েি ক়াস্ে খুবই গুরুত্বপূণ্ন। 

রতুর বকস্ির: 

 h ফেখ়াস্র সম্ভব হস্ব ফলআউে পরিবি্ন র 
কস্ি জ়াযে়া ব়া়ে়াস্র়া। 

 h রিুর ইউররে ে়াি ম়াস্ঝ থ়াকস্ব আপর়াি 
এ়্াপ়্াস্যন্সগুস্ল়াস্ক ররি়াপস্ে ফবি কস্ি 
ফরওয়া পুরি়ায স়্াপর কি়া। 

 h রিুর রেক্সিং এবং রেস েংস। 

 h রিুর ফ়্ারিং। 

 h ফেয়াল ফপইন্ কি়া এবং স়াজ়াস্র়া। 

রতুর িযাররুি: 

 h ফেখ়াস্র সম্ভর েযস্লে ফে়াে কি়াি জর্ 
ব়াথরুস্মি রিুর রকশ়া। 

 h রিুর ব়াথ/শ়াওয়াি, সসঙ্ক এবং েযস্লে। 

 h রিুর রেসিচ়াি এবং রেস েংস। 

 h রিুর ফ়্ারিং। 

 h ফেয়াল ফপইন্ কি়া এবং স়াজ়াস্র়া। 

অর্যযার্য বরফযারি্ডশস্িন্টসি�ূ: 

 h প্রস্য়াজর হস্ল রিুর হ ীস েং এবং 
ফভন ন্স্লশর ব্বস়্া।

 h উন্নি এবং/অথব়া বরধ্নি ফটে়াস্িজ

 h উন্নি ফ়্াক এবং ে়ায়াি হডস্েকশর

 h প্রস্য়াজর হস্ল রিওয়্ারিং

একসে রিে়ারব্নশড রকস্চর এবং ব়াথরুস্মি রমুর়া রকশ়া

ভলআউে:
 h অপশর ১: ফেখ়াস্র সম্ভব হস্ব আল়াে়া েযস্লেস ে ব়াে রেস্য 

রকস্চর বস়্ে়া কি়া। েযস্লেস ে রিুরভ়াস্ব কি়া ব়াথরুস্ম ফে়াে কি়া 
হস্ব।

 h অপশর ২:  আল়াে়া েযস্লেস ে ফিস্খ রেস্য রকস্চস্রি ফেখ়াস্র 
সম্ভব আস্ি়া ভ়াস্ল়া ফটে়াস্িস্জি ব্বস়্া কি়া।

বফবরস্শস: 
 h রকস্চরস: ওয়াক্ন েপ এবং রকস্চর ইউররস্েি েিজ়াগুস্ল়া।

 h ব়াথরুমস: ব়াথ ব়া শ়াওয়াি, স়াস্থ ে়াইললং।

 h ফপইন্ রেররশ: রিুর স়াজ়াস্র়া ফেয়াস্ল িং কি়া।

 h ফ়্ারিং: রকস্চর এবং ব়াথরুস্ম ফ়্ারিং।

ফিসসস্ডন্ ব়্ালস্ে হ়ঁা েল হস্ল আমি়া আপর়াি স়াস্থ ফেখ়া কস্ি আপর়াি পেস্ন্ি ব়্াপ়াস্ি আস্ল়াচর়া কিব।

ভশযা ভ�যাি
২9 ব়ার্ন়ািস হ়াউস্জ আমি়া একসে রিুর রকস্চর এবং ব়াথরুম রেে কিহে আপর়াস্ক ফেখ়াস্র়াি জর্ ফে আপর়াি ঘস্িি রিে়ারব্নশস্মন্ ফেখস্ি ফকমর হস্ি প়াস্ি এবং 
গুণেিম়ার সম্পন্ন েক্ষ ক়াজ ে়া আপরর প্রি়্াশ়া কিস্ি প়াস্ির। এি ম়াস্ঝ থ়াকস্ব একসে রিুরভ়াস্ব কি়া রকস্চর এবং ব়াথরুম।
লকড়াউর সীম়াবদ্ি়াি ক়ািস্ণ েূভ্ন ়াে্বশি আমি়া মস্র করির়া ফে এই মুহূস্ি্ন  আপরর স্বশিীস্ি শেস্য ফশ়া ফহ়ামসে ফেস্খ আস়াি ব্বস়্া কি়া ে়াস্ব। ফে সকল পরিবি্ন র কি়া 
সম্ভব ি়া আপর়াস্ক ফেখ়াস্র়াি জর্ আমি়া একসে রবস্ে়াি এ়্ান্ড আেে়াি রভহডস্য়া প্রে়ার কিস্ি ে়ারছে । 
েখর আমি়া প়ািব িখর আমি়া আপর়াস্ক আমন্ত্রণ জ়ার়াস্ব়া ফশ়া ফহ়ামসে পরিেশ্নর কি়াি জর্।

রকস্চর এবং ব়াথরুম রেসিচ়াি এবং রেসেংস্সি রমুর়া হচরি

প্রস্বশপথ

রিুর ইউররে ে়া 
সস্ব্ন়াচ্চ ফটে়াস্িজ 

প্রে়ার কস্ি

পুরি়ায স়্াপর কি়া 
এ়্াপ়্াস্যস্ন্সস

চল়াস্েি়া কি়াি জর্ 
ফবশশ জ়াযে়া

ব়াথরুস্ম রিুর 
েযস্লে

রিুর ব়াথ এবং 
শ়াওয়াি রেসিচ়াি
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ওল্ড িযার্ডসিযাবর – সিজু জযায়গযার রূপযান্তর
কবিউবরটে উপস্ভযাগ করস্ত পযারযার জর্য জযায়গযা ততরী

 h স়্ামস্ে়াড্ন  হ়াউস্জ রিুর উচু ফবডস সহ ফকবলম়ারি ফিসসস্ডন্স্েি 
ব্বহ়াস্িি জর্ পগ্র়ারযং ে়াস্ড্ন স্রি উন্নযর কি়া, ে়াি ম়াস্ঝ থ়াকস্ব 
হুইলস্চয়াি ফেস্ি প়াস্ি এমর ফবডস। রিুর ফিললং এবং ব়াউন্ড়ারি 
প়্্ান ন্ং, একস ে রিুর ফটে়াস্িজ ফশড এবং রিুর েস্লি ে়াে, পথ 
এবং বস়াি জ়াযে়া ফে়াে কি়াি পরিকল্পর়াও আম়াস্েি িস্যস্ে।

 h ফকবল ফিসসস্ডন্ি়াই ব্বহ়াি কিস্ি প়ািস্বর এমর েব -এ়্াস্সিস 
ফেইে সসস্টেস্মি ম়াধ্স্ম পগ্র়ারযং ে়াস্ড্ন রস্ক সবসময সুিসক্ষি ি়াখ়া 
হস্ব।

 h রেশ়াি হ়াইজ এবং কিস্বে হ়াউস্জি মস্ধ্ অবহস্ি বি্ন ম়ার ফখল়াি 
জ়াযে়াস্ক এ়্াস্সিসসবল ফখল়াধুল়াি েন্ত্রপ়ারি এবং পথ, ে়াে 
ে়াে়ালল এবং রিুর বস়াি জ়ায়াে়াি ম়াধ্স্ম রিুর রূপ ফেওয়া ।

 h ব়ার্নসব়ারি ফি়াড প়াক্ন  তিি ী কি়া ে়াি ম়াস্ঝ থ়াকস্ব রিুর 
ে়ােে়াে়ালল,পথ, বস়াি জ়াযে়া এবং স়াম্ভ়াব্ ফখ়াল়া জ়াযে়ায 
ব়্ায়াস্মি স়্ার ব়া েন্ত্রপ়ারি। রেস্রি ফবল়ায প়াস্ক্ন  ে়াি়াযি কি়া 
ে়াস্ব রকন্তু ি়াস্ি ফিসসস্ডন্ ফেইে সসস্টেস্মি ম়াধ্স্ম ররি়াপে ি়াখ়া 
হস্ব।

 h ‘চল়াি পস্থ ফখল়াি’ জর্ ফব়াল্ড়াি, ব়্াস্লন্স লে এবং ফটেলপং ফটে়ার 
সহ ব়াচ্চ়াস্েি উপস্ে়াশে ফখল়াি জ়াযে়া এবং স়্ার তিি ী কি়া।

 h প্রকতৃ রিস্ক উপস্ভ়াে কিস্ি এবং ম়ারুষ রবশ্র়াম কিস্ি, আি়াম কিস্ি 
এবং ি়ঁাস্েি প্ররিস্বশ ী ও পরিব়াস্িি স়াস্থ সময ক়াে়াস্ি প়াি়াি 
জর্ রিুর জ়াযে়া তিি ী কিস্ি আস্ি়া ে়ােপ়াল়া ল়াে়াস্র়া। 

রতুর গ্রীর ওয়যাক প্রদযার করযা
ব়ার্নসব়ারি ফি়াডস্ক চ়ািলে ফেস্িস্সি স়াস্থ সংেুতি কস্ি প়াল্রর প়াক্ন  এবং 
করমউররসে হ়াব পে্নন্ত ে়াস্ব এমর একসে রিুর, রীিব গ্রীর ললংক তিিী কি়া। 
গ্রীর ললংকসে:

 h আউেস্ড়াি ফপেসগুস্ল়া সংেুতি কিস্ব এবং করমউর়াল পগ্র়ারযং 
ে়াস্ড্ন স্রি প়াশ রেস্য ে়াস্ব। 

 h সকল ফিসসস্ডন্ ব্বহ়াি কি়াি জর্ একস ে এ়্াস্সিসসবল প়াস্য 
হ়ঁাে়াি পথ হস্ব। 

 h আস্ল়ারকি হস্ব, ফেখ়া ে়াস্ব এবং ররি়াপে হস্ব। 

 h রমর ীয কি়া হস্ব এবং রিুর ে়ােপ়াল়াি ম়াধ্স্ম সবুজ়াযর কি়া 
হস্ব। 

 h অধিক়াি হওয়াি পি এই পথস্ক ররি়াপে কিস্ি েব-এ়্াস্সিস ফেইে 
থ়াকস্ব। 

উন্নি করমউররসে পগ্র়ারযং ে়াস্ড্ন স্রি েতৃশ্

ব়ার্নসব়ারি ফি়াড প়াস্ক্ন ি েতৃশ্
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ককানপনহানগন র ্রিি

প্রস়্ারবি গ্রীর ওয়াক

ররি়াপে েব ফেইেগুস্ল়া

ওল্ড িযার্ডসিযাবর – আউেসযাইর ভপেস এিং দযালযারসি�ূ
আউেসযাইর ভপেস, কবিউরযাল এলযাকযা এিং ব্লকগুস্লযা বরফযারি্ডশ করযা

ররি়াপে েব এ়্ান্রি এবং 
সসসসসেরভ ক়্াস্মি়া সহ রিুর 
প্রস্বশ েিজ়া

উন্নি এ়্াস্সিসসরবললসে

উন্নি আস্ল়া

রিুর স়ামস্রি েিজ়া

রিুর ড়াবল পলেইজড 
জ়ার়াল়া

রিুর শতি ও রিম ল়্ান্ডস্কেলপং

রিুর স়াইর

ইস্েি রি-পস্যন্ কি়া

ব়াহহস্িি ইস্েি ক়াস্জি সমূ্পণ্ন 
ফমি়ামি

ব়াি়ান়্াি রিুর েিজ়া এবং 
ব়াি়ান়্া রিুর কস্ি িং কি়া

ে়াে ফমি়ামি

উন্নি ে়ােপ়াল়া এবং 
সীম়ার়া তিিী

রিুর ড়াবল-পলেইজড জ়ার়াল়া

ল়্ান্ডস্কেইস্পি স়াস্থ একররিি 
রিুর ররি়াপে রবর ফটে়াি

রিুর ফড়াি টেপ ফপ্

রবে্ম়ার ে়ােপ়াল়াি 
িক্ষণ়াস্বক্ষণ এবং রিুর 
ে়াে ল়াে়াস্র়া

রবে্ম়ার এ়্াস্সিস ফডস্কি 
ফমি়ামি এবং রিত্রেশ 

রিুর প়্ারভং এবং 
ি়াস়্াি আস্িণ

উন্নি প়ারক্ন ং

গ্রীর রুে স়াইস্কল ফশল়্ািউন্নি প়্্ানন্ং এবং 
ব়াউন্ড়ারি শট্েস্মন্

উন্নি সসসসসেরভ

উন্নি প়্ারভং
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এই প্রটরিয়যা জসু়্ে সিবকিু যত স�জ এিং আরযািদযায়ক করযা 
সম্ভি তযা করস্ত আিরযা আপরযার সযাস্র কযাজ করি। 

এর িযাস্ে রযাকস্ি আপরযার এিং আপরযার পবরিযাস্রর সযাস্র 
প্রচতটে কযাস্জর প্যযাস্কস্জর িযাস্ে যযা বকিু িযািযাই করযা 
যযাস্ি ভস ি্যযাপযাস্র আস্লযািরযা করযা। এর িযাস্ে রযাকস্ত পযাস্র 
আপরযার বকস্ির এিং িযাররুস্ির রকশযা, ভ্যাবরং এিং 
বফটেং, িযা ভপইন্ট কযালযার িযািযাই করযা। 

যখর এই কযাজ �স্ি তখর আিযাস্ক কী ঘর িদল করস্ত �স্ি?
ফেস্রন্স্েি ঘস্িি ফভিস্িি রিে়ারব্নশস্মস্ন্ি ক়াজ (ফেমরর রকস্চর এবং 
ব়াথরুম প্ররিস়্াপর) ধ়াস্প ধ়াস্প কি়া হস্ব। ধ়াপগুস্ল়াি পরিকল্পর়া 
কি়া হস্ব এমরভ়াস্ব ফের কম অসুরবধ়া হয এবং ক়াজ চল়াি পুস্ি়া সময 
জসু়্ে আপরর আপর়াি ঘস্ি থ়াকস্ি প়াস্ির। ে়াইস্হ়াক, ররউলর প্ররিসে 
পরিব়াস্িি প্রস্য়াজরীযি়া আল়াে়াভ়াস্ব ে়াচ়াই কিস্ব এবং ক়াজ 
চল়াক়ালীর রবকল্প ব়াসস়্ার প্রে়ার কিস্ব েরে ি়া আপর়াি জর্ সবচ়াইস্ি 
ভ়াল রবকল্প বস্ল মস্র কি়া হয। 

আিযার িযাসযায় ভিরশ ভলযাক রযাস্ক, আিযার বিকল্পগুস্লযা কী?
েরে আপর়াি পরিব়াি ওল্ড ব়ার্নসব়ারিি একসে পরিব়াি ফেখ়াস্র ফবশশ 
ফল়াক থ়াস্ক ি়াহস্ল আমি়া রিস্ডভল়াপড ররউ ব়ার্নসব়ারিস্ি এমর 
একসে রিুর ঘি প়াওয়াি সম্ভ়াবর়া ে়াচ়াই কস্ি ফেখব ফেসেস্ি আপর়াি 
ব়াসস়্াস্রি চ়াহহে়াি জর্ সরঠক সংখ্ক ফবডরুম িস্যস্ে। এসে একসে 
এস্টেে ফলসেংস পললসসস্ি সম্ি হওয়া স়াস্পস্ক্ষ ফেসে রবে্ম়ার ফেস্রন্স্েি 
অগ্র়ারধক়াি ফেস্ব। 

উপি ফথস্ক চ়ািলে ফেস্িস্সি এই েতৃশ্সেস্ি ফেখ়া ে়াস্ছে রিুর ে়ােপ়াল়া, প়াক়া স়েক এবং সেে প়্্াস্ন্ড ব়াউন্ড়ারি ফকমর কস্ি ি়াস়্াি ব়্াপ়াস্ি এস্টেস্েি অরভজ়্াি়াস্ক উন্নি 
কিস্ব, এসেস্ক আস্ি়া সবুজ এবং এস্সিসসবল কিস্ব।

ওল্ড িযার্ডসিযাবর – ধযাপ

প্রস্যাবিত সিয়স ীিযা: ২0২২-২0২8

আপর়াি অসুরবধ়া কম়াস্ি রিে়ারব্নশস্মস্ন্ি ক়াজগুস্ল়া ফে়াস্ে়া ফে়াস্ে়া প়্াস্কস্জ কি়া হস্ব।

ওল্ড িযার্ডসিযাবর ধযাপ ১-6
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ওল্ড ব়ার্নসব়ারিি জর্ প্রস়্ারবি ধ়াপ পরিকল্পর়া

এসি কযাজ কখর শুরু �স্ি?
আমি়া আশ়া করি ওল্ড ব়ার্নসব়ারিস্ি ২০২২ স়াস্ল ক়াজ শুরু হস্ব – ফে সময ররউ ব়ার্নসব়ারিস্িও ক়াজ শুরু হস্ব। 

বরফযারি্ডশস্িন্ট কযাস্জ কী করযা �স্ি? 
আমি়া প্রস়্াব কিহে ফে রিে়ারব্নশস্মস্ন্ি ক়াজগুস্ল়া ফে়াে ফে়াে প়্াস্কস্জ কি়া হস্ব ফের আপর়াি অসুরবধ়া কম হয। ফেমর, আমি়া সকল জ়ার়াল়া 
প়াল়্াস্র়াি ক়াজগুস্ল়া প্রথস্ম কিব। একব়াি এই ‘প়্াস্কস্জি’ ক়াজ ফশষ হস্য ফেস্ল আমি়া পিবি্ন ী প়্াস্কস্জি ক়াজ শুরু কিব। 
এই পদ্রিসে ররসচিি কিস্ব ফের েখর আপর়াি ঘস্িি ক়াজ কি়া হস্ব িখর ফের আপর়াস্ক ঘি ফেস়্ে চস্ল ফেস্ি র়া হয েরে র়া আপর়াস্ক ফমহডস্কল ব়া 
ফম়ারবললসেি ক়ািস্র ি়া কিস্ি হয।

সম্রূ্ন এনস্টনির প্রস্াদিে ধানপর ম্াপ 
কযটিনে ওল্ড িান্নসিাদরনক কিখা যানছে 
কিগুদন রনে। কানজর প্ানকজগুনিা 
ি্ািনির ইদেিাচক ফি পাওয়ার 
পর দনটচিে করা িনি, দকন্তু এর মানে 
থাকনি:

 h জ়ার়াল়া এবং স়ামস্রি েিজ়া 
পরিবি্ন র

 h ে়াল়ারগুস্ল়াি ব়াহহস্িি 
ফেয়াল এবং ে়াে ফমি়ামি

 h হ ীস েং আপত্গ্রড

 h রকস্চর প্ররিস়্াপর কি়া

 h ব়াথরুম প্ররিস়্াপর কি়া

 h ব্লকগুস্ল়াস্ি করমউর়াল 
হ়ঁাে়াি পথ এবং করমউর়াল 
এল়াক়া।

সমূ্পণ্ন এস্টেস্েি প্রস়্ারবি ধ়াস্পি ম়্াপ ফেসেস্ি ওল্ড ব়ার্নসব়ারিস্ক ফেখ়া ে়াস্ছে ফবগুরর িস্ে।
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ভসকশর ৩: রতুর িযার্ডসিযাবর
রতুর িযার্ডসিযাবর

বরউ িযার্ডসিযাবর
বরউ িযার্ডসিযাবর

ক
্যযাস্ল

স্রযাবরয়যার ভরযার

ক
্যযাস্ল

স্রযাবরয়যার ভরযার

িযাবরল্ড
যা স্ট্রিে

িযাবরল্ড
যা স্ট্রিে

িযার্ডসিযাবর ভরযার

িযার্ডসিযাবর ভরযার

িবুরস্য়ল
 স্ট্রিে

িবুরস্য়ল
 স্ট্রিে

বরস্জন্ট‘স ক্যযারযাল
বরস্জন্ট‘স ক্যযারযাল

ি্যযাগুর স্ট্রিে
ি্যযাগুর স্ট্রিে

ন

কযাস্র্ডক্গ স্ট্রিে
কযাস্র্ডক্গ স্ট্রিে

িযা
রল

ে 
ভে

স্র
স

িযা
রল

ে 
ভে

স্র
স

হবিেীয় দিশ্বযনুদ্র পর কয সকি আনরা আধদুনক িািান গুনিা গনড় কোিা িনয়নছ কসগুনিানক দনউ িান্নসিাদর হিনসনি সংজ্াদয়ে 
করা িনয়নছ, কযগুনিার অিথিান চারিি কিনরস এিং ক্ানিনিাদনয়ান করাি এর মনধ্ , যার মানে অন্তভু্ন ক্ত কানন্নগগ র্রিনির 
ক্ানননির পানশ িুটি ব্লক।

আপদন যদি এ্াহরিয়ান িাউজ, এ্ািহরিক িাউজ, এ্ানমাদর িাউজ, ব্ল্াকনমার িাউজ, চারিি কিনরস, টরিপে িাউজ, ইওনয়ন িাউজ, 
ককনদরক িাউজ, জনসলিন িাউজ, ম্াভর িাউজ, কমটসিার িাউজ, মল্টন িাউজ, করিমন্ড িাউজ, দরিসন িাউজ, থপ্ন িাউজ, থারস্টন 
িাউজ িা কভন িাউনজ থানকন েনি আপদন দনউ িান্নসিাদরনে থানকন।

রিুর ঘস্ি স়াধ়ািণি ফে ধিস্ণি প্রস্বশপথ থ়াকস্ব ি়াি েতৃশ্ প্রস়্ারবি ফশয়ািড ফিসসস্ডরশশয়াল ফক়াে্ন ইয়াস্ড্ন ি েতৃশ্ ফকবলম়ারি পথচ়ািীস্েি জর্ রমউসসে পূব্ন হস্ি পসচিস্ম রীিব সংস্ে়াে প্রে়ার কিস্ব।

 এস্টেস্ে ররি়াপে হ়ঁাে়াি পথ সহ ক়্াস্লস্ড়াররয়ার ফি়াড জসু়্ে ফে়াক়ারপ়াে এবং ক়্াস্েি েতৃশ্

ভকযাস্পরহযাস্গর স্ট্রিে

ভকযাস্পরহযাস্গর স্ট্রিে
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ভরটসস্রন্ট লীজস্�যাল্ডযারস্দর জর্য তর্য:
 h আপরর চ়াইস্ল সকল ফিসসস্ডন্ ল ীজস্হ়াল্ড়ািস্েি ব়ার্নসব়ারি 
এস্টেস্ে একস ে রিুর ঘি প্রে়ার কি়া হস্ব।

 h েরে আপরর এস্টেস্ে একস ে রিুর ব়াহ়েস্ি থ়াকস্ি চ়ার িস্ব 
আপর়াস্ক ফশয়ািড ইকুইস ে ড ীল প্রস়্াব কি়া হস্ব ব়া আপরর 
রিুর ঘি সমূ্পণ্ন রকস্র ররস্ি প়াস্ির।

 h এই রিুর ইকুইস ে আপর়াি রবে্ম়ার ব়াহ়েি একমি হওয়া 
ব়াজ়াি েস্িি উপি ররভ্ন ি কিস্ব। আপর়াি বি্ন ম়ার ব়াহ়েি 
মূস্ল্ি উপি আস্ি়া অরিরিতি ১০% সস্ব্ন়াচ্চ 6৫,০০০ প়াউন্ড 
প়াস্বর সংরবরধবদ্ ফপস্মন্  হহস্সস্ব (ল়্ান্ড কস্ম্পরস্সশর 
এ়্াক্ট, ১973 অরুে়ায ী আপরর এস ে প়াওয়াি অরধক়াি 
ি়াস্খর) এস ে ফহ়াম লস ফপস্মন্ র়াস্ম পরিহচি। 

 h আপরর েরে ফশয়ািড ইকুইস ে অে়াস্িি অধ ীস্র একস ে 
়্্াে রিয কস্ির, ি়াহস্ল আপর়াি পুিস্র়া ়্্াস্েি ইকুইস ে 
মূল্, স়াস্থ আস্ি়া ১০% ফহ়াম লস অথ্ন, আপর়াি রিুর ব়াস়াি 
মূস্ল্ি স়াস্থ ফমল়াস্র়া হস্ব। রবরিয র়া হওয়া ফে ফক়াস্র়া 
ইকুইস ে মূল্ ‘র ীিব অংশশে়াি’ হহস্সস্ব ররউলর ধস্ি ি়াখস্ব 
েিরের র়া আপরর রবসরি কি়াি সসদ়্ান্ত ররস্ছের। রবসরি র়া 
কি়া ইকুইস েস্ি ফক়াস্র়া ভ়া়ে়া চ়াজ্ন  কি়া হস্ব র়া।

 h েরে আপরর ফশয়ািড ইকুইস ে ব্বহ়াি কস্ি ফক়াস্র়া ব়াহ়ে 
রিয কস্ির ি়াহস্ল আমি়া আপর়াি বি্ন ম়ার ব়াহ়েি মূল়্াযর 
কিব এবং একই সমস্য রিুর ব়াহ়েি প্রি়্াশশি মূস্ল্ি 
ব়্াপ়াস্ি একমি হব। আমি়া মূল়্াযরস ে ররযরমি রবিরিস্ি 
হ়ালর়াে়াে কিব।

 h ফিসসস্ডন্ ব়্ালস্েি েল ইরিব়াচক হস্ল ফেসকল ফিসসস্ডন্ 
ল ীজস্হ়াল্ড়াি ি়ঁাস্েি ঘি রবসরি কিস্ি চ়াইস্বর ররউলর 
ি়ঁাস্েি স়াস্থ ব়াইব়্াক ররস্য আস্ল়াচর়া কিস্ব। ব়াইব়্াক 
প্রস়্াবস ে একমি হওয়া মূল়্াযস্রি উপি ররভ্ন ি কিস্ব। 
ররউলর প্রস্ি্ক ফিসসস্ডন্ ল ীজস্হ়াল্ড়াস্িি জর্ স্ব়াধ ীর 
স়াস্ভ্ন  কি়াি জর্ অথ্ন প্রে়ার কিস্ব।

 h ফিসসস্ডন্ ল ীজস্হ়াল্ড়াি, ে়াি়া এস্টেস্ে একস ে রিুর ঘি 
রকরস্ি চ়াইস্বর, ি়ঁাস্েিস্ক একস ে অস়্ায ী ব়াসস়্ার ফেওয়া 
হস্ব েরে েখর আপর়াস্ক ব়াস়া বেল়াস্ি হস্ব িখর আপর়াি 
ঘি প্রস্তুি র়া হয । আপরর েরে এস্টেস্ে আপর়াি রিুর ঘি রিয 
কি়া সম্পন্ন কস্ি থ়াস্কর, আপরর েখর অস়্ায ী ঘস্ি থ়াকস্বর 
িখর আপর়াস্ক ভ়া়ে়া চ়াজ্ন  কি়া হস্ব র়া।

রর-ভরটসস্রন্ট লীজস্�যাল্ডযারস্দর জর্য তর্য:
 h ররউ ব়ার্নসব়ারিি রর-ফিসসস্ডন্ ল ীজস্হ়াল্ড়ািি়া এস্টেস্ে 
থ়াক়াি জর্ ফে়াে্ হস্বর র়া এবং ি়ঁাস্েি সম্পরতিি ব়াজ়ািমূল্ 
এবং স়াস্থ সস্ব্ন়াচ্চ 7৫,০০০ প়াউন্ড পে্নন্ত 7.৫% ফহ়াম লস 
ফপস্মন্ অে়াি কি়া হস্ব।

 h আপরর ফের আপর়াি সম্পরতিি ব়াজ়াি মূল্ প়ার ি়া ররসচিি 
কিস্ি ররউললর ি়াস্েি ররজস্ব মূল়্াযর কিস্ব এবং আপর়াস্ক 
একজর আিআইসসএস চ়াে্ন ়াড্ন  ভ়্ালুয়াি কিতৃ্ন ক স্ব়াধ ীর 
মূল়্াযস্রি জর্ অথ্ন প্রে়ার কিস্ব।

 h ধ়াপ পরিকল্পর়া অরুে়ায ী ধ়াস্প ধ়াস্প ররউলর রর-ফিসসস্ডন্ 
ল ীজস্হ়াল্ড়ািস্েি ক়াে হস্ি ল ীজস্হ়াল্ড রিয কিস্ব।

 h আল়াে়াভ়াস্ব রবস্বচর়া কস্ি আস্ি়া আস্ে ল ীজস্হ়াল্ড রিয কি়া 
ফেস্ি প়াস্ি রকন্তু এি ফক়াস্র়া ররচিযি়া ফেওয়া ে়াস্ব র়া।

বরউ িযার্ডসিযাবর ভরটসস্রন্টস্দর জর্য অফযার
অফযার ভেস্রন্টস ভরটসস্রন্ট লীজস্�যাল্ডযারস

রর-ভরটসস্রন্ট 
লীজস্�যাল্ডযারস

উচ্চ মাননর দরনিভিাপনমন্ট

ব়ার্নসব়ারি এস্টেস্ে আপর়াস্ক একসে রিুর ঘি প্রে়ার কি়া হস্ব।   

আপর়াি রিুর ঘিসে উচ্চ ম়ার বজ়ায ফিস্খ ররম্ন়াণ কি়া হস্ব, ে়াস্ি হ়াই প়ািেিস্মন্স জ়ার়াল়া, ফেয়াল 
এবং ইরসুস্লশর থ়াকস্ব ঘিস্ক েিম ও রীিব ি়াখস্ি।  

সকল ঘি জ়াযে়াি ব়্াপ়াস্ি আধুররক ম়ার অরুে়াযী ররম্ন়াণ কি়া হস্ব এবং ব্বহ়ািস্ে়াে্ ফখ়াল়া 
জ়াযে়া থ়াকস্ব।

আপনার অদধকারগুনিা

একই সংখ্ক ফবডরুস্মি ঘস্িি জর্ আপরর ফবশশ ফিন্ ফেস্বর র়া এবং আপর়াি ফেস্ররন্স ি়াইে 
সংিসক্ষি থ়াকস্ব।

েরে আপর়াি ঘস্ি ফবশশ ফল়াক থ়াস্ক এবং আপরর একসে বস়্ে়া ব়াস়ায ে়ার, বি্ন ম়ার ভ়া়ে়াি হ়াি 
অরুে়াযী আপর়াি ভ়া়ে়া ব়া়েস্ব।

প্রস়্ারবি রূপ়ান্তি ক়াস্জি ফক়াস্র়াসেি জর্ই আপর়াস্ক অথ্ন প্রে়ার কিস্ি হস্ব র়া।

েরে আপরর এস্টেস্ে থ়াকস্ি র়া চ়ার, ব়া আপরর েরে একজর রর ফিসসস্ডরশশয়াল লীজস্হ়াল্ড়াি হস্য 
থ়াস্কর, িস্ব ররউলর আপর়াি সম্পরতি রকস্র ফরওয়াি প্রস়্াব কিস্ব।

ব়াস়া বেল়াস্র়াি েুসতিসম্ি খিস্চি ব়্াপ়াস্ি স়াহ়াে্ কি়াি জর্ আপরর একসে ব়াস়া বেস্লি ফপস্মন্ 
(ফেসে হডসে়াস্ব্নন্স ফপস্মন্ র়াস্ম পরিহচরি) প়াওয়াি ফে়াে্ হস্ি প়াস্ির, ফেমর: েরে আপর়াস্ক অস়্াযী 
ব়াসস়্াস্র ফেস্ি হয।

আপনার পছন্

আপরর িং, রেররশ, রকস্চর এবং ব়াথরুম ব়াে়াই কিস্ি প়ািস্বর।

আপরর হযস্ি়া ফভিস্িি রবরভন্ন রকশ়া ব়াে়াই কিস্ি প়ািস্বর, ফেমর ওস্পর ফপেস ব়া আল়াে়া রকস্চর/
ড়াইররং এবং ললরভং এল়াক়া।

অিথিান

আপরর আপর়াি রিুর ব়াস়াি অবস়্ার সম্পস্ক্ন  আস্ল়াচর়া কিস্ি প়ািস্বর এবং একসেি ফবশশ প্রপ়াসে্ন  
হস্ি ব়াে়াই কি়াি সুস্ে়াে প়াস্বর।

রূপান্তদরে কখািা জায়গা

আপর়াি ব্সতিেি স়্ার ফেমর ব়াি়ান়্া, ফেস্িস ব়া প়াসেও এবং ফসরম-প্র়াইস্ভে করমউর়াল ফক়াে্ন ইয়াস্ড্ন  
প্রস্বশ।

রূপ়ান্তরিি ল়্ান্ডস্কেপ এবং ে়ােপ়াল়া, ফেগুস্ল়া সিক্ন ি়াি স়াস্থ ব়াে়াই কি়া হস্যস্ে ফের িক্ষণ়াস্বক্ষণ 
কম কিস্ি হয ে়া স়ারভ্ন স চ়াজ্ন স্ক কম ি়াখস্ব।

পাদক্ন ং

রিুর অর এবং অে-র্রিে প়ারক্ন ং। আমি়া রবে্ম়ার ফিসসস্ডন্সস্েি জর্ েিে়া সম্ভব প্রস্য়াজরীয 
সংখ্ক স়্ার ফিস্খ রেস্ি ফচষ়্া কিহে, েরেও এসে পরিকল্পর়াি উপি ররভ্ন ি কিস্ব।

কিগশ কিাক িাস কনর এমন পদরিারগুনিা

আপর়াি ব়াসস়্াস্রি চ়াহহে়াি এ়্াস্সসস্মস্ন্ি ম়াধ্স্ম ররধ্ন়ারিি সংখ্ক ফবডরুম আস্ে এমর রিুর 
ব়াস়ায ে়াওয়াি জর্ আপরর ফে়াে্ হস্বর।

ফিসসস্ডন্ লীজস্হ়াল্ড়ািস্েি ি়াস্েি রবে্ম়ার ব়াস়াি সমসংখ্ক ফবডরুস্মি একসে রিুর ঘি প্রস়্াব 
কি়া হস্ব।

ভেস্রন্টস্দর জর্য তর্য:
 h সকল ফেস্রন্স্েি একস ে রিুর ঘি প্রস়্াব কি়া হস্ব ে়া 
আপর়াি এবং আপর়াি পরিব়াস্িি ব়াসস়্াস্রি চ়াহহে়াস্ক 
পূিণ কিস্ব।

 h ক়াউস্কই এস্টেে হস্ি স়্ায ীভ়াস্ব চস্ল ফেস্ি হস্ব র়া েরে ি়ঁাি়া 
র়া চ়ার। 

 h ফেস্রন্স্েি প্রস়্ারবি রূপ়ান্তি ক়াস্জি জর্ ফক়াস্র়া অথ্ন প্রে়ার 
কিস্ি হস্ব র়া।

 h আপর়াি ফিন্ ব়া়েস্ব র়া েরে - আপরর বি্ন ম়াস্র েিগুস্ল়া 
আস্ে ি়াি সম়ার সংখ্ক ফবডরুস্মি ব়াস়ায উস্ঠর, আপর়াি 
ফিন্ একই থ়াকস্ব। েরে আপর়াি ব়াস়ায ফবশশ ম়ারুষ থ়াস্ক 
এবং একস ে বস়্ে়া ব়াস়ায ে়ার, আপর়াি ভ়া়ে়া রবে্ম়ার ভ়া়ে়াি 
হ়াি অরুে়ায ী বতৃহদ্ প়াস্ব।

 h েরে বি্ন ম়াস্র আপর়াি েিগুস্ল়া প্রস্য়াজর ি়ািস্চস্য ফবশশ 
ফবডরুম থ়াস্ক (ফেমর আপর়াি সন্ত়াস্রি়া বস়্ে়া হস্য শেস্যস্ে 
এবং অর্ ফক়াথ়াও চস্ল ফেস্ে) ি়াহস্ল রিুর ব়াস়া আপর়াি 
ব়াসস়্াস্রি প্রস্য়াজর ীযি়া ফে়াে এক রভরতিস্ি প্রস়্াব কি়া হস্ব। 
এি অথ্ন হস্ছে আপর়াি প্রস্য়াজস্রি চ়াইস্ি একস ে অরিরিতি 
ফবডরুমসহ একস ে ঘি আপর়াস্ক অে়াি কি়া হস্ব।

 h আপর়াি রিুর ঘস্িি ব়্াপ়াস্ি আপর়াি পেন্ ে়াি ম়াস্ঝ 
িস্যস্ে অবস়্ার, ফলআউে এবং অভ্ন্তি ীণ রেসিচ়ািস 
এবং রেস েংস ইি়্ারেি ব়্াপ়াস্ি আপর়াি স়াস্থ আস্ল়াচর়া 
কি়াি জর্ ফিসসস্ডন্ ব়্ালস্েি পিও আমি়া আপর়াি স়াস্থ 
ফে়াে়াস্ে়াে ফিস্খ ে়াব। আমি়া ফচষ়্া কিব আপর়াি েিগুস্ল়া 
পেন্ পূিণ কি়া সম্ভব ি়া কিস্ি।
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বরউ িযার্ডসিযাবরস্ত প্রস্যাবিত রতুর ঘর

একদরিে লিদভং, দকনচন এিং িাইদনং সি নমুনা ওনপন প্্ান কিআউি।

একজর িযা দইুজর িযারসু্ষর জর্য এক ভিররুস্ির ্্যযাে সযাধযারণত ভযির �স্ি

পিবি্ন ী পতৃষ়্াগুস্ল়াস্ি ররউ ব়ার্নসব়ারিস্ি প্রস়্ারবি রিুর ব়াহ়েগুস্ল়াি ফ়্াস্িি ফলআউে । এসে আপর়াস্ক স়াম্ভ়াব্ রিুর ব়াহ়ে সম্পস্ক্ন  একেু ধ়ািণ়া ফেস্ব 
ফেগুস্ল়া আমি়া ব়ার়াব বস্ল প্রস়্াব কিহে। ে়াইস্হ়াক, েখর প্ররিসে ব্লস্কি জর্ পরিকল্পর়া চূ়ে়ান্ত কি়া হস্ব িখর রবরভন্ন ধিস্ণি ়্্াে এবং ফ়্াস্িি 
ফলআউে থ়াক়াি সম্ভ়াবর়াই ফবশশ। আমি়া ব়্ালস্েি পিও আপর়াি প্রস্য়াজরীযি়া এবং অগ্র়ারধক়ািগুস্ল়া বুঝস্ি আপর়াি স়াস্থ আস্ল়াচর়া চ়াললস্য ে়াব। 

৫০মি২

রূ্রিম 
স়্ার

িযারজর িযারসু্ষর জর্য সযাধযারণত ভযির �স্ি ভতির দইু ভিররুি ্্যযাে

৭০মি২

রূ্রিম  
স়্ার

২বি২

দিল্ট ইন 
কস্টানরজ

৭বি২
আউিসাইি 
কপেস
িারান্া, িাগান 
িা কিনরস

ল়াউঞ্জ, রকস্চর, ফবডরুম এবং ব়াথরুম স়াধ়ািণি ফেমর হস্ব ি়াি রমুর়া হচরি।

ব়াি়ান়্া

ড়াবল ফবডরুম

ব়াথরুম

রকস্চর, ললরভং 
এবং ড়াইররং 

রুম

ফটে়াস্িজ এবং ইউসেললসে 
ক়াপস্ব়াড্ন স

স়ামস্রি েিজ়া

ব়াি়ান়্া

ড়াবল ফবডরুমব়াথরুম

রকস্চর, ললরভং এবং 
ড়াইররং রুম

ফটে়াস্িজ এবং ইউসেললসে 
ক়াপস্ব়াড্ন স

ে়্াল়ারি হস্ি স়ামস্রি 
েিজ়া

েুইর ফবডরুম

একজর িযা দইুজর িযারসু্ষর জর্য হুইলস্িয়যার এস্সেটসিল এক-ভিররুস্ির ্্যযাে সযাধযারণত ভযির �স্ি।

একদরিে লিদভং দকনচন  এিং  
িাইদননের সম্রূ্ন থিান

একদরিে লিদভং দকনচন এিং  
িাইদননের কমাি এিাকা

২৫বি২
প্রস়্ারবি রূ্রিম স়্ার

প্রস়্ারবি রূ্রিম স়্ার

১.৫বি  ২
দিল্ট ইন 
কস্টানরজ

৫ি২
িাইনরর 
জায়গা
িারান্া, িাগান িা 
কিনরস

৫৫মি২

রূ্রিম 
স়্ার

ব়াি়ান়্া

হুইলস্চয়াি চল়াস্েি়া 
কি়াি মস্ি়া জ়াযে়া সহ 

হুইলস্চয়াি এ়্াস্সিসসবল 
ড়াবল ফবডরুম

ফম়ারবললসে চ়াহহে়াি 
পূিণ কিস্ি হুইলস্চয়াি 

এ়্াস্সিসসবল ব়াথরুম

এ়্াডজ়াস্টেবল 
ক়াউন়্ািেপসহ 

হুইলস্চয়াি এ়্াস্সিসসবল 
রকস্চর

হুইলস্চয়াি চল়াস্েি়া কি়াি 
মস্ি়া জ়াযে়া সহ বস়্ে়া ললরভং/

ড়াইররং জ়াযে়া

ফটে়াস্িজ ক়াপস্ব়াড্ন স

হুইলস্চয়াি/ফম়ারবললসে 
কুেে়াি চ়াজ্ন  ফেওয়াি স়্ার

হুইলস্চয়ািস্ক জ়াযে়া 
রেস্ি প্রশস্ করিস্ড়াি

রভহডস্য়া কল এ়্ান্রি সসস্টেমসহ ররচ িল়ায 
করমউর়াল প্রস্বশপস্থ প্রস্বশ কি়াি প্রশস্ 

প্রস্বশপথ

একদরিে লিদভং, িাইদনং, এিং একটি আিািা দকনচনসি হুইিনচয়ার 
এনসেটসিি ফ্্ানির একটি নমুনা কিআউি

একদরিে লিদভং, দকনচন এিং িাইদনং সি ওনপন প্্ান কিআউনির নমুনা  
(আিািা দকনচন করার সনুযাগ সি)

ররউ ব়ার্নসব়ারি জসু়্ে অস্রকগুস্ল়া এক, েুই ও রির ফবডরুস্মি হুইলস্চয়াি 
ঘি প়াওয়া ে়াস্ব। 

আইর ম়ার়াি জর্ হুইলস্চয়াি ়্্ােগুস্ল়া স়াধ়ািণি েস়্ে ৫ হস্ি ১০% 
বস়্ে়া হয।

১.৫বি২
দিল্ট ইন 
কস্টানরজ

৫বি২

আউিসাইি 
কপেস
িারান্া, িাগান 
িা কিনরস

একদরিে লিদভং দকনচন এিং  
িাইদননের কমাি এিাকা

প্রস়্ারবি রূ্রিম স়্ার

২৩বি২

২৭বি২
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86বি২

রূ্রিম 
স়্ার

পযাাঁি জর িযারসু্ষর জর্য সযাধযারণ ভযির �স্ি ভতির চতর ভিররুস্ির ্্যযাে

পযাাঁি জর িযারসু্ষর জর্য সযাধযারণত ভযির �স্ি ভতির চতর ভিররুস্ির ভিইস্সযাস্রে

আিািা দকনচনসি একদরিে লিদভং এিং িাইদননের কিআউনির নমুনা।

৯৩বি২

রূ্রিম 
স়্ার

সযাত জর িযারসু্ষর জর্য সযাধযারণত ভযির �য় ভতির িযার ভিররুস্ির ভিইস্সযাস্রে

৩বি২
দিল্ট ইন 
কস্টানরজ

১0বি২

আউিসাইি 
কপেস
িারান্া, িাগান 
িা কিনরস

ল়াউঞ্জ, রকস্চর এবং ফবডরুম স়াধ়ািণি ফেমর হস্ব ি়াি রমুর়া হচরি

১১৫বি২

রূ্রিম 
স়্ার

২.৫বি২
দিল্ট ইন 
কস্টানরজ

8বি২

আউিসাইি 
কপেস
িারান্া, িাগান 
িা কিনরস

ড়াবল ফবডরুম

ব়াথরুম এবং 
ডসব্লউসসডসব্লউসস

Storage and utility 
cupboard স়ামস্রি েিজ়া

রকস্চর এবং 
ড়াইররং রুম

ললরভং রুম

ব়াি়ান়্া

েুই ফবডরুমএক ফবডরুম

২.৫বি২
দিল্ট ইন  
কস্টানরজ

8বি২

আউিসাইি 
কপেস
িারান্া, িাগান  
িা কিনরস

দনচ েিা

উপর েিা

ি়াস়্া হস্ি 
স়ামস্রি 
েিজ়া

রকস্চর

সসস্গেল 
ফবডরুম

আউেস্ড়াি 
ফপেস

ব়াথরুমেুইর ফবডরুম

ললরভং এবং 
ড়াইররং রুম

ড়াবল ফবডরুম

ফটে়াস্িজ এবং 
ইউসেললসে 
ক়াপস্ব়াড্ন স

হ়াউরজং রীড স়াস্ভ্ন  ররস্ে্ন শ কস্িস্ে ফে অল্প রকেু ফবশ 
বস়্ে়া ে়্ারমলল ফহ়াস্মি প্রস্য়াজর িস্যস্ে সুিি়াং আমি়া 
কস্যকসে প়ঁাচ ফবডরুস্মি ঘি প্রে়ার কিব।

আেজর িযারসু্ষর জর্য সযাধযারণত ভযির 
�য় ভতির পযাাঁি ভিররুস্ির ঘর

৩.৫বি২

দিল্ট ইন কস্টানরজ
১১বি২

আউিসাইি কপেস
িারান্া, িাগান িা কিনরস

১২১বি২

রূর্িম 
জ়াযে়া

একদরিে লিদভং, দকনচন এিং  
িাইদননের কমাি জায়গা

প্রস়্ারবি রূ্রিম স়্ার

২৯বি২

একদরিে লিদভং, দকনচন এিং  
িাইদননের কমাি জায়গা

প্রস়্ারবি রূ্রিম স়্ার

৩৩বি২

একদরিে লিদভং, দকনচন এিং  
িাইদননের কমাি জায়গা

প্রস়্ারবি রূ্রিম স়্ার 

২৯বি2

দনচ েিা

উপর েিা

ি়াস়্া হস্ি 
স়ামস্রি 
েিজ়া

রকস্চর

সসস্গেল 
ফবডরুম

আউেস্ড়াি 
জ়াযে়া

ব়াথরুম
েুইর ফবডরুম

ললরভং এবং 
ড়াইররং রুম

ড়াবল ফবডরুম

ফটে়াস্িজ 
ক়াপস্ব়াড্ন

সসস্গেল 
ফবডরুম

ফটে়াস্িজ এবং 
ইউসেললসে 
ক়াপস্ব়াড্ন স

ডসব্লউসস

একদরিে লিদভং দকনচন এিং  
িাইদননের কমাি এিাকা

প্রস়্ারবি রূ্রিম স়্ার

৩১বি২

আিািা দকনচনসি একদরিে লিদভং এিং িাইদননের নমুনা কিআউি

আিািা দকনচনসি একদরিে লিদভং এিং িাইদননের নমুনা কিআউি
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রতুর রযাস্যা এিং সিজু স্যারগুস্লযা
ররউ ব়ার্নসব়ারিস্ি র়ার়ার ধিস্ণি ি়াস়্া এবং সবুজ স়্ার থ়াকস্ব ফেগুস্ল়া অরধকিি ররি়াপে, পরিষ়্াি ও সহস্জ ে়াি়াযি কি়া ে়ায এমর হস্ব। ে়াি়া 
হুইলস্চয়াি ব্বহ়াি কস্ির এবং ে়াস্েি হডসএ়্ারবললসে ব়া আস্ি়া রীডস িস্যস্ে ি়ঁাি়া সহ সকল ফিসসস্ডস্ন্ি ব্বহ়াি ও উপস্ভ়াস্েি জর্ এগুস্ল়া 
এ়্াস্সিসসবল এবং ইরকু্সসভ কস্ি রকশ়া কি়া হস্ব।
ররি়াপতি়া ব়া়ে়াস্র়াি জর্ সকল ি়াস়্াগুস্ল়া এবং ফখ়াল়া জ়াযে়াগুস্ল়া স়ামস্রি েিজ়া এবং জ়ার়াল়াগুস্ল়াি মুস্খ়ামুশখ থ়াকস্ব।  র়ার়ার ধিস্রি আউেস্ড়াি 
এবং ফপে়াে্ন স্সি সুস্ে়াে সুরবধ়া থ়াকস্ব ে়া ররসচিি কিস্ব এস্টেেসে সসরিয এবং হডজ়াইরসে অধিক়াি কর্ন়াি এবং ফডড এ়্ান্ড েূি কিস্ব। ফবশশিভ়াে 
রিুর ব়াহ়ে হস্ব ডুয়াল-আসস্পক্ট ে়াি অথ্ন হস্ছে ফবশশিভ়াে ব়াসসন়্াি়াই েুসে েতৃশ্ ফেখস্ি প়ািস্বর। রকেু জ়ার়াল়া হযস্ি়া ি়াস়্া ব়া করমউর়াল ে়াস্ড্ন স্রি 
মুস্খ়ামুশখ হস্ব এবং রকেু জ়ার়াল়া রেস্য সবুজ স়্ার এবং ে়াে ফেখ়া ে়াস্ব।
ি়াস়্াি প্রশস্ি়া এবং জ়াযে়াগুস্ল়াি স়াস্থ প্রস়্ারবি ে়াল়ারগুস্ল়াি উচ্চি়া ফমল়াস্র়া হস্ব। সরু ি়াস়্াগুস্ল়াস্ি ফে়াস্ে়া ব়াহ়েগুস্ল়া থ়াকস্ব, আি বস়্ে়া 
ব়াহ়েগুস্ল়া প্রশস্ ি়াস়্ায এবং ফখ়াল়া জ়াযে়াগুস্ল়াি  প়াস্শ থ়াকস্ব।

পযাল্টবর স্ট্রিে পযাক্ড
রিুর প্রস়্ারবি রিরসে প়াবললক ফপেস্সি 
একসে হহস্সস্ব, প়াল্রর প়াক্ন  সকস্লি জর্ 
উনু্তি থ়াকস্ব ফেখ়াস্র প্রচুস বস়াি জ়াযে়া 
এবং ম়ারুষ ফের ি়াস্েি বধুি ব়াধিব এবং 
পরিব়াস্িি স়াস্থ সময ক়াে়াস্ি প়াস্ি ব়া 
শ়াসন্তপূণ্নভ়াস্ব রবশ্র়াম ররস্ি প়াস্ি এমর 
জ়াযে়া থ়াকস্ব।
ব়াচ্চ়াস্েি জর্ রবে্ম়ার এবং রিুর 
ে়ােপ়াল়া রেস্য ফঘি়া ফখল়াধূল়াি সিঞ্জ়াম 
প্রে়ার কি়া হস্ব। 

কবিউবরটে  
�যাি পযাক্ড
সকল বযস্সি ব়াসসন়্াস্েি উপস্ে়াশে 
শ়ািীরিক কসিি কি়াি সুস্ে়াে প্রে়ার 
কিস্ি ক়াস্র্নশে র্রিস্েি প়াশজসু়্ে রবে্ম়ার 
সবুজ জ়াযে়া রিুর কস্ি স়াজ়াস্র়া হস্ব।
এই রিুর প়াবললক এল়াক়াসেস্ি ফসরম-
স়াস্ঙ্কর ম়াল্ল্ ইউজ ফেমস এল়াক়া সহ 
রিুর এবং আকষ্নণীয ে়ােে়াে়ালল, পথ, 
বস়াি জ়াযে়া এবং এ়্াডস্ভঞ়্াি ফপ্, 
ফপে়াে্ন স এবং রেেস্রস্সি সুস্ে়াে থ়াকস্ব।

রতুর ভশয়যারর এিং প্রযাইস্ভে আউেসযাইর ভপেস
ররউ ব়ার্নসব়ারিি সকল রিুর ব়াহ়েি ররজস্ব ব্সতিেি আউেস়াইড ফপেস ফেমর ব়াি়ান়্া, ফেস্িস ব়া প়াসেওস্ি সি়াসরি ে়াি়াযস্িি সুরবধ়া থ়াকস্ব । 
সব্ন়ারধক রেস্রি আস্ল়া এবং  সূস্ে্নি আস্ল়া ফের প়াওয়া ে়ায ফিমর কস্ি হডজ়াইর কি়া ফসরম -প্র়াইস্ভে ফক়াে্ন ইয়াড্ন গুস্ল়া আস্শপ়াস্শি ব্লকগুস্ল়াস্ি ফে 
সকল ব়াসসন়্াি়া বসব়াস কস্ির ি়াি়া ফশয়াি কিস্বর।  সূস্ে্ন ব়া ে়ায়ায রবশ্র়াম ফরওয়া ও আি়াম কি়াি জর্ প্রচুি বস়াি জ়াযে়াসহ ফক়াে্ন ইয়াড্ন গুস্ল়াস্ক 
রীিব কস্ি হডজ়াইর কি়া হস্ব। এই স়্ারসেি ভ়াস্ল়া িক্ষণ়াস্বক্ষর কি়া হস্ব, এসে হস্ব ফবশ বস়্ে়া একসে জ়াযে়া ে়া একই স়াস্থ ব়াে়াস্র এক়ান্ত স়্ার প্রে়ার 
কিস্ব। এি ম়াস্ঝ থ়াকস্ব ফখল়াধূল়া কি়াি রজররস, রবস্শষ কস্ি ফে়াস্ে়া ব়াচ্চ়াস্েি জর্, ফের পরিব়ািগুস্ল়া ব়াস়াি প়াস্শই প্রকতৃ রিি ক়াস্ে ে়াওয়াি এবং 
ফখল়াধূল়া কি়াি সুস্ে়াে প়ায।

রূপ়ান্তরিি প়াল্রর প়াস্ক্ন ি েতৃশ্

একসে ফশয়ািড ফিসসস্ডরশশয়াল ফক়াে্ন ইয়াড্ন  হস্ি েতৃশ্করমউররসে হ়াব প়াস্ক্ন ি মুস্খ়ামুশখ প্র়াইস্ভে এ়্ারমররসে ফপেস্সি েতৃশ্
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বরউিযার্ডসিযাবর – ধযাপ
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প্রস্াদিে সময়সীমা: 
২০২২-২০২৪
রিুর ব়াহ়েগুস্ি়া ররম্ন়াণ কি়াি 
জর্ এ়্াহড্য়ার এবং থ়াস্নের 
হ়াউস্জি ব়াসসন়্াস্েি অস়্াযীভ়াস্ব 
রিুর ঘস্ি থ়াকস্ি ফেওয়া হস্ব।

বরউ িযার্ডসিযাবর ধযাপ ১

প্রস্াদিে সময়সীমা: 
২০২৪-২০২৫
ব়াসসন়্াি়া ধ়াপ ১-এ সি়াসরি 
রিুর ঘস্ি উঠস্ি প়ািস্বর

বরউ িযার্ডসিযাবর ধযাপ ২

প্রস্াদিে সময়সীমা: 
২০২৫-২০২৭
ব়াসসন়্াি়া ধ়াপ ২-এ সি়াসরি 
রিুর ঘস্ি উঠস্ি প়ািস্বর

বরউ িযার্ডসিযাবর ধযাপ ৩

প্রস্াদিে সময়সীমা: 
২০২৭-২০২৮
ব়াসসন়্াি়া ধ়াপ 3-এ সি়াসরি 
রিুর ঘস্ি উঠস্ি প়ািস্বর

বরউ িযার্ডসিযাবর ধযাপ 4

প্রস্াদিে সময়সীমা:  
২০২৮-২০৩০
ব়াসসন়্াি়া ধ়াপ 4-এ সি়াসরি 
রিুর ব়াহ়েস্ি উঠস্ি প়ািস্বর

বরউ িযার্ডসিযাবর ধযাপ ৫

প্রস্াদিে সময়সীমা:  
২০৩০-২০৩১
ব়াসসন়্াি়া ধ়াপ ৫-এ সি়াসরি 
রিুর ব়াহ়েস্ি উঠস্ি প়ািস্বর

বরউ িযার্ডসিযাবর ধযাপ 6

প্রস্াদিে সময়সীমা:  
২০৩১-২০৩২
ব়াসসন়্াি়া ধ়াপ 4 ও ৫-এ সি়াসরি 
রিুর ব়াহ়েস্ি উঠস্ি প়ািস্বর

বরউ িযার্ডসিযাবর ধযাপ ৭

ররউ ব়ার্নসব়ারিি জর্ স়াম্ভ়াব্ ধ়াস্পি পরিকল্পর়া

এই সকল কযাজ কস্ি শুরু �স্ি?
আমি়া আশ়া করি ফে ধ়াপ ১ এি রিস্ডভল়াপস্মন্ ২০২২ স়াস্ল শুরু 
কিস্ি প়ািব, এবং প্রস়্ারবি ধ়াপ পরিকল্পর়া অরুে়াযী এ়্াহড্য়ার 
হ়াউজ এবং থ়াস্নের হ়াউজ ধ়াপ ১-এ হস্ব বস্ল আমি়া আশ়া করি। এি 
অথ্ন হস্ছে এি ব়াসসন়্াি়া অস়্াযী ব়াসস়্াস্র উঠস্বর েখর এই ব্লকগুস্ি়া 
ফভস্গে ফেস্ল রিুর ব্লক ররম্ন়াণ কি়া হস্ব। আমি়া ফচষ়্া কিব এসে ফের 
এস্টেস্েই হয এবং আম়াস্েি অগ্র়ারধক়াি হস্ছে রবে্ম়ার ব়াসসন়্াস্েি 
েি দ্রুি সম্ভব এমর একসে ঘস্ি স়্ার়ান্তি কি়া ফেসে ি়ঁাস্েি ব়াসস়্াস্রি 
প্রস্য়াজরীযি়া ফমে়ায।
ে়াইস্হ়াক, এসেও ফর়াে কি়া গুরুত্বপূণ্ন ফে এসে এখস্র়া একসে প্র়াথরমক 
ধ়াপ পরিকল্পর়া এবং এসে এখস্র়া ররসচিি কি়া হযরর এবং এসে পরিবি্ন র 
হস্ি প়াস্ি। ব়্ালস্েি পি আমি়া আপর়াস্েি স়াস্থ ধ়াস্পি ব়্াপ়াস্ি 
অংশগ্রহণ কি়া বজ়ায ি়াখব।

আিযার কী িযািযাই করযার সসু্যযাগ রযাকস্ি?
আমি়া আপর়াস্ক ব়াে়াই কি়াি সুস্ে়াে রেস্ি চ়াই এসে ররসচিি কি়াি 
জর্ ফের আপর়াি রিুর ঘি আপর়াি জর্ সরঠক হয। এসে হস্ি প়াস্ি 
অবস়্ার, ফক়ার িল়া, ব়া ফক আপর়াি প্ররিস্বশশ ি়া ফবস্ে ফরওয়াি 
সুস্ে়াে। আপর়াি স়াস্থ ক়াজ কি়াি ম়াধ্স্ম আমি়া ররসচিি কি়াি ফচষ়্া 
কিব ফের েিে়া সম্ভব আপর়াি পেন্ অরুে়াযী সবরকেু কি়া ে়ায।
একসে অগ্ররধক়ািমূলক ব্বস়্া চ়ালু কি়া ে়ায রকর়া আমি়া ফসই ফচষ়্াও 
কিহে, ফেমর ে়াি়া এস্টেস্ে েীঘ্নরের ে়ািৎ ব়াস কিস্ের ি়ঁাস্েি প্রথস্ম 
ব়াে়াই কি়াি সুস্ে়াে ফেওয়া।

সিবকিু যত স�জ ও আরযাস্ি করযা যযায় তযা বরক্চিত করস্ত 
আিরযা এই প্রটরিয়যাজসু়্ে আিরযা আপরযার সযাস্র কযাজ 
করি। 

এর িযাস্ে রযাকস্ি কযাস্জর প্রচতটে প্যযাস্কস্জ আপরযার 
পিন্ সম্স্ক্ড  আপরযার এিং আপরযার পবরিযাস্রর 
সযাস্র আস্লযািরযা ভযির আপবর ভকযার ধরস্ণর জযারযালযা 
ভপস্ত পযাস্রর িযা আপরযার ্্যযাস্ে ভকযার ধরস্ণর ভলআউে 
পবরিত্ড র করযা সম্ভি �স্ি।

আিযাস্ক বক একটে অস্যায়ী িযাসস্যাস্র স্যারযান্তবরত �স্ত 
�স্ি?
আম়াস্েি অগ্র়ারধক়াি হস্ছে রবে্ম়ার ব়াসসন়্াস্েি েি দ্রুি সম্ভব ি়ঁাস্েি 
ব়াসস়্াস্রি প্রস্য়াজর ফমে়ায এমর ঘস্ি ি়াস্েি স়্ার়ান্তরিি কি়া। আমি়া 
জ়ারর ফে প্রথম ধ়াস্পি ব়াসসন়্াস্েি অস়্াযী ব়াসস়্াস্র স়্ার়ান্তরিি হওয়াি 
প্রস্য়াজর হস্ব েখর ি়ঁাস্েি ঘি ররম্ন়াণ কি়া হস্ব। আমি়া ফচষ়্া কিব এসে 
ফের এস্টেস্েই হয।
অর্ সকল ব়াসসন়্া, ে়াি়া প্রথম ধ়াস্পি রর, ি়ঁাি়া ফের অস়্াযী ব়াসস়্াস্রি 
প্রস্য়াজর ে়া়ে়া ি়াস্েি রবে্ম়ার ঘি হস্ি সি়াসরি রিুর ঘস্ি শেস্য উঠস্ি 
প়াস্ির ি়া ররসচিি কিস্ি আমি়া েতৃঢ়প্ররিজ্।

ঘর িদস্লর খরি:
 h ঘি বেস্লি েুসতিসগেি খস্িস্চ স়াহ়াে্ কি়াি জর্ ফেস্রন্ 
এবং ফিসসস্ডন্ ল ীজস্হ়াল্ড়ািি়া একস ে ঘি বেস্লি ফপস্মন্ 
প়াস্বর (ফেস ে হডসে়ািস্বন্স ফপস্মন্ র়াস্ম পরিহচি)।

 h েরে আপর়াস্ক একস ে অস়্ায ী ব়াস়ায ফেস্ি হয এবং ি়ািপি 
আপর়াি স়্ায ী ব়াস়ায ফেস্ি হয িস্ব েুস্ে়াি জর্ আপরর 
ফপস্মন্ প়াস্বর।

 h রিমুভ়াস্লি খিচ, েন্ত্রপ়ারি ফখ়াল়া এবং ল়াে়াস্র়া, হচর ঠ 
রিহডস্িক্ট কি়া, এবং ফেললস্ে়ার, স েরভ এবং ব্রডব়্ান্ড পুরি়ায 
সংস্ে়াে ফেওয়া ইি়্ারে খিচ এই ফপস্মন্ বহর কিস্ব।
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ভসকশর 4: কবিউবরটেস্ক 
সংযকু্ত করযা
রতুর 
কবিউবরটে 
ভসন্টযার
ক়্াস, রমসেং এবং ব়াচ্চ়াস্েি 
এ়্ারক্টরভসেি জর্ উপস্ে়াশে স়্ার 
এবং রুমসহ এই করমউররসে 
ফসন়্ািসে সকল ব়াসসন়্াস্েি জর্ 
উনু্তি থ়াকস্ব।
ক়াস্র্নশে র্রিস্েি প়াশস্ঘি়া রিুর 
করমউররসে প়াস্ক্ন ি রেস্ক ফসন়্ািসে 
মুখ কি়া থ়াকস্ব ফেসেস্ি সব 
বযসসস্েি জর্ শ়ািীরিক কিসি 
কি়াি সুরবধ়া থ়াকস্ব ে়াি ম়াস্ঝ 
িস্যস্ে ফখল়া এবং ফপে়াে্ন স।

�যাাঁেযার পরগুস্লযা
আমি়া চ়াই ফে একসে ভ়াস্ল়া সংস্ে়াে এবং প্রস্বশস্ে়াে্ এস্টেে তিিী কিস্ি ফেসেস্ি সহস্জই প়াস্য ফহঁস্ে চল়াস্েি়া কি়া ে়াস্ব এবং রিুর স়াইস্রজ 
থ়াকস্ব।
রিুর এবং উন্নি হ়ঁাে়াি এবং স়াইস্কল চ়াল়াস্র়াি পথগুস্ল়া স়াইেসেস্ক পূব্ন হস্ি পসচিস্ম এবং উতিি হস্ি েসক্ষস্ণ সংেুতি কিস্ব ফের এস্টেস্েি ফভিস্ি 
এবং ফভিি রেস্য চল়াস্েি়া কি়াি অরভজ্ি়াসে উন্নি হয। ব়া়েরি ররিপতি়াি জর্ এস্টেেজসু়্ে অরিরিতি সসসসসেরভ সংেুতি কি়া হস্ব। 

ক
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ি
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ন 
কর

াি

কানন্নগগ র্রিি

চা
রি

ি ক
িন

রস

ককানপনহানগন র্রিি

ে়াস্ড্ন র ওয়াস্কি েতৃশ্ ফেসে একসে ফশয়ািড ফক়াড্ন ইয়াস্ড্ন ি ম়াঝ রেস্য ফেস্ি প়াস্ি এবং প়াবললস্কি জর্ ি়াস্ি বধি থ়াকস্ি প়াস্ি।

রিুর করমউররসে হ়াস্বি ফভিি হস্ি প্রস়্ারবি েতৃশ্

ড়ায়াগ্র়াস্ম ফেখ়াস্ছে স়াম্ভ়াব্ রিুর হ়ঁাে়াি পথ

ফসরম স়াস্ঙ্কর ম়াল্ল্-ইউজ ফেমর এরিয়া সহ করমউররসে প়াক্ন  এবং রিুর করমউররসে ফসন়্াস্িি েতৃশ্

ইসললংেস্রি ফভিি এমর বহু পস্থি উে়াহিণ হস্ি 
অরুত্প্রিণ়া ররস্য আমি়া একসে রীিব ে়াস্ড্ন র ওয়াক 
তিিী কি়াি রবষযসেও ফেখহে,  ফেসে করমউররসে 
হ়াব প়াক্ন ল়্ান্ডস্ক প়াল্রর প়াস্ক্ন ি স়াস্থ েুতি কিস্ব। 
ফেস্হিু এই স়াম্ভ়াব্ প়াবললক পথসে একসে ফিসসস্ডন্ 
করমউর়াল ফক়াে্ন ইয়াস্ড্ন ি ফভিি রেস্য ে়াস্ব, আমি়া 
এসেস্ক ি়াস্ি েব সসস্টেস্মি ম়াধ্স্ম ররি়াপে কিব।
রূপ়ান্তরিি এস্টেে এবং রিস্জন্স ক়্ার়াস্লি 
সংস্ে়ােস্ক উন্নি কি়ািও সুস্ে়াে িস্যস্ে। ক়াস্র্নশে 
র্রিস্েি স়াস্থ ফে রবে্ম়ার সসহ়েেুতি প়াস্য চল়াি পথসে 
ক়্ার়াল ফে়াপ়াথস্ক সংেুতি কস্ি ফসসেস্ক পুরি়ায চ়ালু 
কি়া, উন্নি কি়া এবং সিক্ন ি়াি স়াস্থ ল়াইসেং কি়াি 
সম্ভ়াবর়াি ব়্াপ়ািসেও আমি়া ফেখহে। আমি়া এই 
পথসেস্ক অধিক়াি হব়াি পি ফকবলম়ারি ফিসসস্ডন্স্েি 
জর্ একসে েব ফেইে ব্বহ়াি কস্ি ররি়াপে কিস্ি 
প়ারি।
স়াম্ভ়াব্ রিুর পস্থি ধিণ এবং অবস়্ার সম্পস্ক্ন  আমি়া 
আপর়াস্েি স়াস্থ আল়াপ চ়াললস্য ে়াব ফের আপর়াস্েি 
প্রস্য়াজরীযি়া পূিণ হয।

রমউস ফেসে পূব্নস্ক পসচিস্মি স়াস্থ সংেুতি কস্ি

ক়্ার়াল ফপ্ এবং ফরচ়াি পট্ইল

উন্নি স়াইস্কল চ়াল়াস্র়াি পথ

স়াম্ভ়াব্ ে়াস্ড্ন র ওয়াক

ফে়াপ়াস্থি স়াস্থ স়াম্ভ়াব্ সংস্ে়াে

ররি়াপে েব ফেইেগুস্ল়া
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ভসকশর ৫: আপরযার ভভযাে
ভক ভভযাে বদস্ত পযারস্ির?
ব়ার্নসব়ারি এস্টেস্েি সকল ব়াসসন়্া ে়াস্েি বযস ১6 এবং ি়া ফবশশ ি়ঁাস্েি জর্ ব়্ালে ফখ়াল়া থ়াকস্ব, েরে ি়ঁাি়া ররস্চি ফক়াস্র়া একসে ব়া ি়াি ফবশশ শি্ন  
পূিণ কস্ির:

 h ররউলস্রি ফেস্রন্ ে়াি র়াম সেস্ররন্সস্ি আস্ে (ে়াি ম়াস্ঝ অন্তভু্ন তি সসরকওি, এসসউি, ়্্াক্সিবল ব়া ইরটু্ড়াক্টরি ফেস্ররন্স)

 h ফিসসস্ডন্ ফহ়ামওর়াি ে়াস্েি র়াম লীস্জ আস্ে ে়াি়া ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এি আস্ে ব়ার্নসব়ারি এস্টেস্ে কমপস্ক্ষ ১২ ম়াস ফথস্কস্ের

 h এস্টেস্ে ব়াস কিস্ের এমর ফে ফকউ ে়াি়া ক়াউরন্সল হ়াউরজং ফিরজটে়াস্ি এ়্াশপ্স্কন্ হহস্সস্ব ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ি়ারিস্খি আস্ে কমপস্ক্ষ ১২ 
ম়াস ে়ািৎ আস্ের এবং ে়াস্েি মূল ঘি হস্ছে এস্টেস্ে।

আপরর েরে ফভ়াে রেস্ি ফে়াে্ হর, আপরর সি়াসরি সসরভক়া ইস্লকশর স়ারভ্ন স্সস (সসইএস) হস্ি একসে ব়্ালে ফপপ়াি প়াস্বর।

টসচভকযা ইস্লকশর সযাচভ্ড স্সস (টসইএস) কযারযা?
সসইএস হস্ছে রিস্জর়াস্িশর ব়্ালস্েি রজএলএ অরুস্ম়ারেি স্ব়াধীর সু্কসের়াইজ়াি এবং ি়াস্েি ররস্য়াে ফেওয়া হস্যস্ে এসে ররসচিি কি়াি জর্ ফের 
ব়্ালেসে ররি়াপস্ে, স্ব়াধীরভ়াস্ব এবং রজএলএ ররস্ে্ন শর়া অরুে়াযী চস্ল। সসইএস ব়াসসন়্াস্েি ক়াস্ে ব়্ালে প়াঠ়াস্ব, গ্রহণ কিস্ব এবং ফভ়াে েণর়া কিস্ব, 
ে়াচ়াই কিস্ব ফে ফভ়ােগুস্ল়া আইরসগেিভ়াস্ব প্রে়ার কি়া হস্যস্ে এবং েল ফঘ়াষণ়া কিস্ব। 

আবি কীভযাস্ি ভভযাে বদস্ত পযারি?
পগ্রে়াি লন্ডর অথরিসে (রজএলএ) ফভ়াে প্রে়ার কি়াি ফে়াে্ি়া ররধ্ন়ািণ কস্ি। আপরর ররস্চি ফেস্ক়াস্র়া একসে উপ়াস্য ফভ়াে রেস্ি প়াস্ির:

 h একসে পপ্র-ফপইড খ়াস্ম ফপ়াস্টে ব়্ালে ফপপ়াি প়ারঠস্য

 h একসে অরর্ ফক়াড ব্বহ়াি কস্ি অরল়াইস্র ফভ়াে

 h একসে অরর্ ফক়াড ব্বহ়াি কস্ি ফেললস্ে়াস্র ফভ়াে

 h একসে অরর্ ফক়াড ব্বহ়াি কস্ি ফেললস্ে়াস্র ফভ়াে
আপর়াি ব়্ালে ফপপ়াস্িি স়াস্থ কীভ়াস্ব ফভ়াে প্রে়ার কিস্বর ি়াি রবস়্ারিি প়াঠ়াস্র়া হস্ব। ব়্ালেসে ব়্াসতিেি, এবং সসইএস কখস্র়াই বলস্ব র়া 
একজর ব্সতি কী ফভ়াে রেস্যস্ের।

আবি কখর ভভযাে বদস্ত পযারি?
২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ি়ারিস্খ আপর়াি ব়্ালে ফপপ়াি ে়াটে্ন  ক়্াস্স ফপ়াটে কি়া হস্ব এবং শুরিব়াি ১9 ম়াচ্ন  ২০২১ পে্নন্ত আপর়াি হ়াস্ি রির সপ়্াহ সময 
থ়াকস্ব আপর়াি ফভ়াে ফেওয়াি।
ব়্ালে ফপপ়াি আস়া ম়ারিই আপরর ফভ়াে রেস্ি প়ািস্বর। শুরিব়াি ১9 ম়াচ্ন  ২০২১ রবক়াল ৫ে়া পে্নন্ত আপর়াি সময থ়াকস্ব ফভ়াে প্রে়ার কি়াি। 
ফডডল়াইস্রি পি সসইএস্সি ক়াস্ে ফপৌেঁ়াস্র়া ফক়াস্র়া ফভ়াে েণর়া কি়া হস্ব র়া।
েরে আপরর ড়াকস্ে়াস্ে ফভ়াে রেস্ি সসদ়্ান্ত ফরর, েয়া কস্ি ফডডল়াইস্রি আস্ে সসইএস্সি ক়াস্ে আপর়াি ব়্ালে ফপপ়ািসে ফেিি ে়াওয়াি জর্ েস্থষ্ 
সময রের।

আবি যবদ ি্যযালে ভপপযার ভপস্য় রযা রযাবক িযা ঘস্র রযা রযাবক তস্ি কী করি?
েরে আপর়াি ব়্ালে ফপপ়াি র়া ফপৌেঁ়ায, ব়া ফভ়াসেং সম্পস্ক্ন  আপরর েরে আস্ি়া িথ্ জ়ারস্ি চ়ার, আপরর সসইএসস্ক 020 8889 9203 রম্স্ি কল 
কিস্ি প়াস্ির ব়া অরল়াইস্র support@cesvotes.com এই রঠক়ার়ায ফখ়ঁাজ কিস্ি প়াস্ির।
েখর আপরর সসইএস্সি স়াস্থ ফে়াে়াস্ে়াে কিস্বর, েয়া কস্ি ি়াস্েি জ়ার়াস্বর ফে আপরর ব়ার্নসব়ারি এস্টেস্ে থ়াস্কর।

র্ূযরতি েযার্ডআউস্ের প্রস্য়যাজর আস্ি বক রযা?
ফক়ার রূ্রিম ে়ার্নআউস্েি প্রস্য়াজর ফরই। ‘হ়ঁা’ ব়া ‘র়া’, ফেসেই ফবশশ ফভ়াে প়াস্ব, ফসসেই জযল়াভ কিস্ব। এসে এমরই সহজ।
রূপ়ান্তিসে ফকবল িখরই অগ্রসি হস্ব েরে ফবশশিভ়াে ব়াসসন়্া ে়ঁাি়া ফভ়াে ফেস্বর, ি়ঁাি়া ফিসসস্ডন্ ব়্ালস্ে হ়ঁা ফভ়াে ফের।
এ জর্ই এসে খুব গুরুত্বপূণ্ন ফে আপরর আপর়াি ফভ়ােসে ব্বহ়াি কস্ির।

আিরযা ি্যযালস্ের ফল কখর জযারস্ত পযারি?
েল ফঘ়াষণ়াি জর্ সসইএস একসে অরেসসয়াল করে়াস্ম্নশর ফলে়াি প়াঠ়াস্ব, ফেসে ফস়ামব়াি ২২ ম়াচ্ন  ি়ারিস্খ ধ়াে্ন আস্ে। েলসে অরল়াইস্রও প্রক়াশ কি়া 
হস্ব www.betterbarnsbury.org.uk রঠক়ার়ায। 

ি্যযালস্ের পর কী ঘেস্ি?
েরে ফবশশিভ়াে ব়াসসন়্াি়া ‘হ়ঁা’ ফভ়াে ফের, রূপ়ান্তি পরিকল্পর়া অগ্রসি কস্ি ে়াওয়াি জর্ এবং আপর়াস্েি সব্নস্শষ িথ্ প্রে়ার কিস্ি আমি়া 
আপর়াস্েি স়াস্থ আস্ল়াচর়া এবং অংশগ্রহণ চ়াললস্য ে়াব। এি ম়াস্ঝ িস্যস্ে অংশগ্রহণমূলক কম্নক়ান্ড চ়াল়াস্র়া ফেমর ড্প-ইর ফসশর ব়া অরল়াইর 
পপ্রস্জস্ন্শর এবং একই স়াস্থ ররযরমি ররউজস্লে়াি প়াঠ়াস্র়া এবং ওস্যবস়াইে হ়ালর়াে়াে কি়া। আপর়াি রিুর ব়া রিে়ারব্নশড ঘস্িি জর্ আপর়াি 
ব়াে়াই কি়া এবং পেস্ন্ি ব়্াপ়াস্ি ফবটে েীস্মি স়াস্থ আস্ল়াচর়া কি়াি সুস্ে়ােও থ়াকস্ব। 
েরে ফবশশিভ়াে ‘র়া’ ফভ়াে ফের িস্ব এস্টেস্েি রূপ়ান্তিসে স়ামস্র আে়াস্ব র়া।

আপরযারযা কী ভকযাস্রযা ভরভলযাপস্িন্ট পযাে্ড রযার বরস্য়যাগ বদস্ছের?
এস্টেস্ে প্রস়্ারবি রূপ়ান্তিসে কিস্ি সহস্ে়াশেি়াি জর্ ররউলর একসে ফডভল়াপস্মন্ প়াে্ন র়ািস্ক েুতি কিস্ব। ফডভল়াপস্মন্ প়াে্ন র়ািসে প্রপ়াসে্ন  এবং 
ফডভল়াপস্মন্ ইন্ড়াশটেস্ি অরভজ্ হস্ব ে়াস্েি উঁচু ম়াস্রি ফেকসই হ়াউরজং ফডললভ়াি কি়াি শসতিশ়ালী ফিকড্ন  িস্যস্ে। এই এ়্াপস্যস্ন্স্মন্ি ব়্াপ়াস্ি 
আমি়া আপর়াি স়াস্থ ফে়াে়াস্ে়াে কিব। 

যদি আপনার দননজর ভাষায় এই িকুনমন্টটির একটি কলপ আপনার প্রনয়াজন িয় িা অন্ ককাননা ফরনমি প্রনয়াজন িয় েনি িয়া কনর ০৮০০ 
৩০৭৭ ৬৫৯ নম্বনর িা BEST@Newlon.org.uk এই ইনমইনি আমানির সানথ কযাগানযাগ করনে হবিধা করনিন না

এই ডকুমেন্টটির অনুবাদ
যটদ আপনার টনমের ভাষায় এই ডকুমেন্টটির একটি কটপ আপনার প্রময়ােন হয় বা অন্য ককামনা ফরমেি প্রময়ােন হয় তমব দয়া কমর 0800 3077 
659 নম্বমর বা BEST@Newlon.org.uk এই ইমেইমে আোমদর সামে কযাগামযাগ করমত টবিধা করমবন না

Bu belgenin çevirisi
Bu belgenin, anadilinizde bir nüshasını veya farklı bir formatını isterseniz, lütfen çekinmeden 0800 3077 659 numaralı 
telefon veya  BEST@Newlon.org.uk  e-posta adresi aracılııyla bizimle iletiim kurun.

Tarjumida dukumintigan
Haddii aad u baahan tahay nuqul ka mid ah dukumintigan oo ku qoran afkaaga hooyo ama aad ugu baahan tahay qaab ka 
duwan markaa fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto 0800 3077 659 ama iimayl u dir BEST@Newlon.org.uk 

ይህንን ሰነድ በመተርጎም ላይ

የዚህን ሰነድ ቅጂ በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ ለማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ በሌላ ፎርማት/ቅርጸት ለማግኘት ከፈለጉ፣ እባክዎ በስልክ 

ቁጥር 0800 3077 659 ወይም ኢሜይል አድራሻችን BEST@Newlon.org.uk እኛን ከማነጋገር ወደኋላ አይበሉ።

翻本文件
如果您需要一份您母版本的文件或需要其他的格式，致0800 3077 659或通子件与我系

رتہمج اک  ز 
�

داتسو�ی اس 

ا �ی رک�ی  راہطب  ےس  مہ  رکم  0800 3077 659 رپ  رباہ  وت  ےہ  رضورت  می  لکش  فلتخم  یسک  ا  �ی ےہ  رضورت  می  زابن  امدری  اینپ  یک  ز 
�

داتسو�ی اس  وک  آپ  @BEST  ارگ 
Newlon.org.uk ۔ رک�ی یل  م� ای  رپ 



ইনমইি info@sourcepartnership.com 

টরিনফান 0800 616 328

হযাাঁ ভভযাে বদর
রূপযান্তর 
িযার্ডসিযাবর এস্টেেস্ক একসযাস্র
িযার্ডসিযাবর এস্টেস্ের ভবিষ্যস্তর ি্যযাপযাস্র আপরযার 
ভরটসস্রন্টস ি্যযালস্ে আপরযার ভভযাে ভদওয়যা বরক্চিত 
করুর।

স্যাধীর উপস্দষ্যা
েরে আপরর ফে়াপরীযভ়াস্ব কথ়া বলস্ি চ়ার অর্ ক়াস্ি়া 
স়াস্থ, আপরর ফস়াস্ন প়াে্ন র়ািশীস্পি স়াস্থ কথ়া বলস্ি 
প়াস্ির, ে়াি়া এস্টেস্েি ব়াসসন়্াস্েি জর্ স্ব়াধীর উপস্েষ়্া 
হহস্সস্ব কিস্ি একসে ফিসসস্ডন্’স প়্াস্রস্লি ম়াধ্স্ম 
ররস্য়ারজি হস্যস্ে। ি়াস্েি স়াস্থ ফে়াে়াস্ে়াে কি়া ে়াস্ব:

ভিটে েীস্ির সযাস্র ভযযাগযাস্যযাগক করুর
দভদজি করুন www.betterbarnsbury.org.uk

কি 020 7613 7596 or 020 8709 9172

ইনমইি BEST@Newlon.org.uk

িযারর্সিযারব এসে্স্েস্র রপূযারত্রস্র জরয্


