
হেলােয় &জলখানায় যা ঘটেছ &স স/েক1  আপনার ব6ব7 রাখ8ন 
  
হেলােয় &জলখানার িনম-াণ /িত1ান, িপবিড, তােদর খসড়া পিরক9নার িবষেয় সাধারণ 
মানুেষর  িচ>াভাবনা ও মতামত জানার ইBা /কাশ কেরেছ। এF &কবল একF খসড়া এবং আমরা 
এইখােন আমােদর বIবJ রাখেত পাির। 
  
এF একF িবশাল িনম-াণ /ক9, &যখােন এই এলাকার সাধারণ মানুেষর /েয়াজনLেলা &মটােনার একF 
চমৎকার সুেযাগ রেয়েছ। এটা এমন একটা সুেযাগ, যা হয়েতা সারা জীবেন একবারই পাওয়া যায়। এই 
িনম-াণ /িতQানF যা যা Rতরী করেত পারেব তার মেধJ রেয়েছ - সামািজক আবাসন, এই জায়গার 
ইিতহাসেক সSান জািনেয় &মেয়েদর জনJ একF আদশ- Tাপনা, সাধারণ মানুেষর সুিবধােথ- িবিভV সুেযাগ 
সুিবধা এবং নতW ন একF সবWজ মাঠ। 
  
িকY আমরা িক চাই বা আমােদর িক /েয়াজন তা যিদ এই /িত1ান িপবিড &ক নাই জানাই তাহেল তারা 
&কােনা িদন ই জানেত পারেবনা। 
  
তাই এই পরামশ- অিধেবশন আেয়াজন করা হেয়েছ। এটা িতন স[ােহর জনJ চলেব।এই অিধেবশন কতটা 
জর\ির তা /কাশ পােব আমরা কত জন মানুেষর মেধJ সারা &ফেল িদেত পাির তার মাধJেম।  
  
আমার হেলােয়এর Tানীয় সংTা, িনি^ত করেত চাই &যন ইসিলংটেনর মানুেষর কথা /িতফিলত হয় 
হেলােয়এর &জলখানার উVয়েনর &`েa। 
  
আমরা plan4holloway.org/views এ একটা িনেদ- িশকা Rতরী কেরিছ যােত কের আপনারা bত 
িপবিডর পিরক9না বWঝেত পােরন, আপনার িচ>া ভাবনা অিধেবশন চলাকালীন সময় জমা িদেত পােরন, 
এবং যিদ ইেB হয়, তাহেল আেরা জিড়ত হেত পারেবন। 
  
এF একF চলমান /িdয়া - আপনােদর এলাকায় &য পিরবত-ন হেত চলেছ তােত আপনার Lর\তe পূণ- 
মতামত িদেয় অংশgহণ করেত পােরন িপবিডর সােথ আেয়ািজত অিধেবশেন। 
  
সংয86 হওয়ার জন7: 
  
উপেরর িলংকFেত আপনার মতামত ও িচ>া ভাবনা জমা িদন।  
  
আপিন &য জমা িদেয়েছন তা আমােদর &ক জানান engage.plan4holloway@gmail.com,  যােত 
আমার আপনার ধারণা সhক ভােব িচিaত করেত পাির। 
  
Tানীয় ভােব খবরF জািনেয় িদন যােত সবাই তােদর মতামত /কাশ করেত পাের - মেন রাখেবন &য 
আপিন িপবিড কােছ একF কাগজ অনুেরাধ করেত পােরন যিদ /েয়াজন পের। 
  
আপনার যিদ অনJেকােনা ভােব মতামত /কােশর অিভ/ায় থােক তা আমােদরেক জানান, আমােদর 
&ক &টিলেফান-&যােগ জানােত পােরন 0207 971 1448 



  
িনবiন কর\ন ডাকে/রণ-তািলকা &ত https://plan4holloway.org/contact/   
  
িক িক ঘেটেছ এই পয1>? 
  
>2016 &ত, &জল খানা বi িছল।  
  
> 2017 &ত , হেলােয়র জনসাধারেণর পিরক9না কম- দল একF জিরপ চালায়, যােত 1000 মানুষ 
মতামত /কাশ কের। 
  
> মাচ-  2019 এ, বj হkর লlন কতj -প`-এর আmথnক সহেযািগতায়, িপবিড িনবসন &জাট জায়গাF িকেন 
&নয়।  
  
> এি/ল 2019 &থেক, আমরা হেলােয়র জনসাধারেণর পিরক9না কম- দল কী ভােব জায়গাF িবকাশ 
করা উিচত &স সoেক-  মানুেষর মতামত জানােত িপবিডর সােথ মািসক Rবঠক কেরিছ। 
  
> এখন পয-> মূল জনেগাpর অgািধকারLিল হ'ল: সামািজক আবাসন,মিহলােদর জনJ একF Tাপনা, 
সPদায় সুিবধািদ এবং পিরেবশগত িদক &থেক উVিত িবকাশ। 
  
> এখন, িপবিড তােদর ‘খসড়া /ধান পিরক9না’ অনলাইেন /কাশ কেরেছ। অনুিলিপ সাইেটর 
িনকটবতীr  Tােন থাকা 10,000 বািসsােক পাঠােনা হেব। 
  
  
খসড়া @ধান পিরকBনা কী হেব? 
  
আপিন বািড়র আকার এবং Tাপন সহ কীভােব উVয়ন &দখেত পােবন তার রtপেরখাF আপিন &দখেত 
পােবন 
  
িপবিড তােদর খসড়া পিরক9না সমেi আপনার িচ>াভাবনা সoেক-  একািধক /u িজvাসা করেব। 
  
আপিন সাধারণভােব &যেকান সংিwQ ম>বJ করেত স`ম - &কবল িপবিড xারা /দk /েuর উkর নয়। 
  
এই পরামশ- /িdয়ায় পরবতীr  পদে`প সoেক-  তথJ থাকেব, gীেyর সমেয় যােত আপিন &দখেত পােরন 
কীভােব িপবিড আপনার মতামত িবেবচনা করেছ। 
  
আপিন কীভােব িনিEত হেবন &য আপনার মতামত &শানা  বা &দখা হেয়েছ? 
  
িচ>াভাবনা কীভােব জমা িদেত হয় &স সoেক-  বJবহািরক পরামশ- সহ আমােদর অনলাইন িনেদ- িশকা 
plan4holloway.org/views &ত যান। 
  



&হালওেয়র সPদায় পিরক9নার অংশ: পিরেবশ, সহ-আবাসন, সামািজক আবািসক ভাড়াFয়া, TাপতJ-
িশ9 এবং পিরক9না এবং &মেয়েদর Tাপনা বা িবদJমান কায- মzলীর সােথ জিড়ত থাকার জনJ আমােদর 
কল কর\ন বা ইেমল কর\ন, বা আপনার মেন হয় এমন Lর\{ পূণ- অনJানJ পরামশ- িদন কায- মzলীর 
কােছ। 
  
আপনার বiW , /িতেবশী এবং সমােজর অনJেদর সােথ আেলাচনা কর\ন &য তারা কী &দখেত চায় এই 
/কে9 - আপিন সব-দা আপনার মতামত আমােদর engage.plan4holloway@gmail.com এ 
জানােত পােরন। 
 
 


