
 

 
ময্ান্ েসল �ীট (Mansell Street) িরেডেভলপ্ েম� (আবার নতুন কের ৈতরী করা): �ায়ই েয ��গিল 
িজ�াসা করা হয়  
অে�াবর ২০১৬  

ময্ান্ েসল �ীট এে�েটর জনয্ িক ��ার করা হেয়েছ?  

এই এে�টেক স�ীিবত করার জনয্ এবং বতর্ মােনর ১৯৪টা বািড়র বদেল নতুন, আধুিনক বািড় ৈতরী করা ও তার সােথ 
অিতির� বাস�ান ৈতরী করার জনয্ িক িক পছ� কের েবেছ েনওয়া যায় তা আমরা অনসু�ান কের েদখিছ। 

একটা স�ূণর্ পরামেশর্র মাধয্েম আমােদর অিধবাসীেদর আমরা আমােদর পিরক�নাগিলর স�ে� জািনেয়িছ। তারা আমােদর 
��াবগিলর একটা িনিদর্� রপ িদেত সাহাযয্ কেরেছন এবং এই ��াবগিল �য্ািনং এয্াি�েকশন িহসােব জমা েদওয়া হেয়েছ।  

আমরা ৫০৬টা নতুন বািড় ৈতরী করার ��াব করিছ, যার ফেল ১৯৭০ দশেকর মাঝামািঝ ৈতরী করা বার্ িবকান-এর পের 
ময্ান্ েসল �ীট হেব িসিট অভ্  ল�ন-এ দািখল করা সবেচেয় বড় �য্ািনংেয়র এয্াি�েকশন। 

সব বতর্ মান িগিনস (Guinness) অিধবাসীেদর এই উ�িত করা জায়গায় একটা বাস�ান িদেত চাওয়া হেব। এর মােন হে� েয 
ময্ান্ েসল �ীেটর স�দায়িট একই জায়গায় বাস করেব।  

বতর্ মান অিধবাসীেদর এই িরেডেভলপ্ েমে�র ফেল িক উপকার হেব? 

বতর্ মান অিধবাসীরা েবশ কেয়কটা উপকার েদখেত পােবন, যার মেধয্ থাকেব: 

• নতুন, আরও বড় এবং আধুিনক বািড়  
• দ� ভােব �ালািন বয্বহার করার মত নক্ শার কারেণ অেপ�াকৃত কম পিরচালনা করার খরচ  
• বয্ি�গত বারা�া 
• একটা নতুন কিমউিনিট েস�ার 
• আরও েবশী েখালা জায়গা: বাগান, সবজু ছাদ, েখলার জায়গা এবং একটা বল েখলার েকাটর্  
• নক্ শার মাধয্েম এই নতুন বািড়গিলেত আরও েবশী সুর�া 
• যখন তােদর নতুন বািড়গিল ৈতরী হে�, তখন বতর্ মান অিধবাসীেদর এই এে�েটর বাইের অনয্ েকান 

জায়গায় েযেত না হওয়া 
• আরও েবশী সংখয্ক িসিসিটিভর বয্ব�া 
• নতুন ৭১৭টা নতুন সাইেকল �য্া�  
• িসিট অভ্  ল�ন-এ যােদর বাস�ােনর �েয়াজন আেছ, তােদর জনয্ সামেথর্য্র মেধয্ নতুন বাস�ান।   

এই নতুন এে�টটা ৈতরী করেত কত িদন সময় লাগেব?  

আমােদর দরখাে� েযরকম পিরক�না করা হেয়েছ েসই ভােবই যিদ এই েডেভলপ্ েম�টা এিগেয় যায়, তাহেল স�বতঃ ২০১৭ 
েথেক ২০২৪ সাল পযর্� এটা চলেত থাকেব। েযসব িগিনস ভাড়ােট বতর্ মােন এই এে�েট বাস কেরন, তােদর নতুন বাস�ান 
�থম চার বছেরর মেধয্ ৈতরী করা হেব।  

এই পিরক�নায় আপনারা িক ভােব অিধবাসীেদর জিড়ত কেরিছেলন? 

েকায়ার্ েটা (Quarto) হে� একিট ক�ানী যারা �াহকেদর জিড়ত করার বয্াপাের িবেশষ� এবং আমরা তােদর সােথ ও  
আমােদর অিধবাসীেদর সােথ একটা পুেরা পরামেশর্র প�িতেত কাজ কেরিছ। এর মেধয্ িছল:  

• এক গ� েখালা ওয়াকর্ শপ এবং তেথয্র েসশন  
• েরিসেড�স এয্ােসািসেয়শেনর কােছ উপ�াপন করা 
• তেথয্র িচিঠ (িনউজ্ েলটার) 
• অিধবাসীেদর সমী�া এবং ‘দরজার কড়া নাড়ার’ পিরেষবা। অিধবাসীেদর মেধয্ ৯২% ে��ায় বাস�ান 

সং�া� �েয়াজেনর সমী�ায় অংশ�হণ কেরেছন (স�াবয্ ১৯৪ জেনর মেধয্ ১৭৯)  



 
 
আমার বতর্ মান েটনয্া�ী িক সরুি�ত থাকেব?  

হয্া,ঁ আপিন যখন আপনার নতুন বািড়েত বাস করেত যােবন, তখনও আপনার েটনয্া�ী একই থাকেব। 

আিম যখন আমার নতুন বািড়েত বাস করেত যাব তখন আমােক িক �িতপরূণ েদওয়া হেব? 

আমরা আপনােক আইনগত েহাম লস েপেম� (বাস�ান হারােনার জনয্ টাকা) েদব। বতর্ মােন এটা হে� £৫,৩০০। 

তাছাড়াও আপিন িডস্ টার্ েব� েপেম� পােবন, যার মেধয্ থাকেব: 

• বািড় বদল করার সব খরচ 
• আপনার ইউিটিলিটজ্  (গয্াস, ইেলক্ ি�ক, জল) বা য�পািতর সংেযাগ িবি�� করা ও আবার সংযু� করার সব 

খরচ।   

�য্ািনং এয্াি�েকশনটা িসিট অভ্  ল�ন-এর কােছ কেব জমা েদওয়া হেয়িছল?    

এই �য্ািনং এয্াি�েকশনটা ২০েশ েসে��র ২০১৬ তািরেখ জমা েদওয়া হেয়িছল।  

এই িস�া�টা িনেত কত িদন সময় লাগেব? 

�য্ািনং এয্াি�েকশেনর জনয্ সাধারণতঃ ১৩ স�াহ সময় লােগ, িক� অেপ�াকৃত বড় �ীেমর জনয্ আরও েবশী সময় লাগেত 
পাের। 

City of London’s website-এ আপিন এর অ�গিত পরী�া কের েদখেত পােরন। 

আমার বািড়ভাড়া িক একই থাকেব? 

আপনার নতুন বািড়েত যিদ বতর্ মান বািড়র মত একই সংখয্ক েশাওয়ার ঘর থােক, তাহেল আপনার বািড়ভাড়ার হার একই 
থাকেব। আপনার যিদ েবশী বা কম েশাওয়ার ঘর থােক, তাহেল আপিন েয বািড়ভাড়া েদেবন েসটার ওপর তার �ভাব 
পড়েব। 

১লা এি�ল ২০১৬ তািরেখর েথেক চার বছর ধের আপনার বতর্ মান বািড়ভাড়া �িত বছর ১% কের কেম যােব। এটা হে� 
Welfare Reform and Work Act 2016 (ওেয়লেফয়ার িরফমর্ এয্া� ওয়াকর্  এয্া�) অনসুাের। ২০২০ সােলর এি�ল মােস 
এটা যখন েশষ হেব, তখন েসই সমেয় েক�ীয় সরকােরর ি�র কর েদওয়ার ফরমলূা অনযুায়ী আমােদর বািড়ভাড়ার 
পুনিবর্চার করা হেব। এটা সাধারণতঃ ম�ুা�ীিতর হার ও তার সােথ ১% েযাগ করার িভিত্তেত করা হয়। 

নতুন বািড়গিল যতিদন ধের ৈতরী করা হেব ততিদন আিম েকাথায় থাকব? 

আপনার নতুন বািড় যতিদন না ��ত হে� ততিদন পযর্� আপিন আপনার বতর্ মান বািড়েত বাস করেবন। এই 
েডেভলপ্ েম�টা িবিভ� ভােগ করা হেব, এবং েকান বািড় েভে� েফলার আেগ �থম ভােগর বািড়গিল ৈতরী করা হেয় যােব। 
বতর্ মান িগিনস অিধবাসীেদর ভাগগিলেক আমরা অ�ািধকার িদি�, কােজই আপনার একবার মা� বািড় বদল করার দরকার 
হেব।  

আিম একটা �ুিডও �য্ােট বাস কির, এবং স�িত আিম একটা এক েশাওয়ার ঘের �য্ােট উেঠ যাওয়ার জনয্ 
অনুেরাধ কেরিছ। আিম িক তখনও এটা করেত পারব? 

আপিন যিদ এই পিরবতর্ েনর জনয্ অনেুরাধ কের আপনার সমী�াটা স�ূণর্ কের থােকন, তাহেল বািড় বদল করার সময় 
আপনােক একটা এক েশাওয়ার ঘের �য্াট েদওয়া হেব। এর মােন হে� েয অিতির� েশাওয়ার ঘর থাকার কারেণ আপনার 
বািড়ভাড়া েবেড় যােব। আপিন যিদ েকান �ুিডও �য্ােট বাস করেত চান, তাহেল আপিন তা করেত পােরন এবং আপনার 
বািড়ভাড়ার েকান পিরবতর্ ন হেব না। 

গািড় পাকর্  করার জনয্ িক �য্া�েপাটর্  ফর ল�ন-এর (TfL-এর) কন্ েজস্ শন চাজর্  �েযাজয্ হেব? 
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http://www.planning2.cityoflondon.gov.uk/online-applications/applicationDetails.do?activeTab=summary&keyVal=ODUCRBFHMQY00
https://www.gov.uk/guidance/welfare-reform-and-work-act-2016-social-rent-reduction


 
 
হয্া,ঁ সব পািকর্ ংেয়র জনয্ কন্ েজস্ শন চাজর্  �েযাজয্ হেব। ময্ান্ েসল �ীেটর পি�ম িদেকর সব রা�ার েথেক কন্ েজস্ শন চােজর্ র 
এলাকা শর হয়। িগিনস অিধবাসীেদর ও েবসরকারী হাউিজংেয়র অিধবাসীেদর গািড় পাকর্  করার দ’ুিট এলাকাই এর মেধয্ 
পেড়। 

িসিট অভ্  ল�ন এবং �য্া�েপাটর্  ফর ল�ন-এর সােথ আেলাচনা করার সময় আমােদর বলা হেয়িছল েয গািড়েত কের 
ময্ান্ েসল �ীট-এ যাতায়াত করার এলাকাগিলেক সাহাযয্ েদওয়া হেব না। 

আপনারা িক ভােব ধূলা ও আওয়াজ কমােবন? 

বািড় ৈতরী করা সং�া� িনয়মকাননু ও ল�ন বারা অভ্  টাওয়ার হয্াম্ েলট্ স-এর িনেদর্শ অনযুায়ী িব� ঘটা কেঠার ভােব 
িনয়�ণ করা হেব। ৈতরী করার সময়, নতুন বািড়গিলর মাঝখােন শ� িনয়�ণ করার একটা েদওয়াল থাকেব। এই বয্াপাের 
আরও তথয্ আপিন �য্ািনং এয্াি�েকশেন েদখেত পােবন।  

হাওয়ার দষূেণর বয্াপাের আপনারা িক ভােব কাজ করেবন? 

সব বািড়গিলর েভতরটা জেুড় আমরা িফ�ার লাগােনার ��াব করিছ। 

আমরা িক আমােদর েখালা জায়গাগিল ও েখলাধূলা করার এলাকাগিল হারাব? 

না, বতর্ মােন আমরা নতুন েখালা জায়গার সৃি� করিছ, যার মেধয্ মেনার�েনর এলাকা ও বা�ােদর জনয্ েখলার জায়গা 
থাকেব। বতর্ মােন এই এে�েট ৬৮৬ m²  েখালা ও েখলাধূলা করার জায়গা আেছ। এটার বদেল ২৪৭৫ m²  জায়গা থাকেব, 
কারণ অিধবাসীরা দা িমেনািরজ্  গােডর্ ন (The Minories Garden), ে�য়ার গােডর্ ন (Clare Garden) এবং েহডন ে�ায়ার 
(Haydon Square) বয্বহার করেত পারেবন। এই এলাকাগিলেত গািড় ও অনয্ েকান যানবাহন ঢুকেত েদওয়া হেব না। 

শধুমা� অিধবাসীেদর জনয্ আমরা ছােদ বাগান করার পিরক�না করিছ। তাছাড়াও, অিধবাসীেদর কিমউিনিট েস�ার, 
কমর্�ম থাকার সর�াম, বসার জায়গা ও গাছগাছািল লাগােনার জায়গা থাকার পিরক�না করা হেয়েছ। 

এই িনমর্াণ করার পুেরা সময়টা জেুড় গািড় পাকর্  করার জায়গা ও েখলাধূলা করার এলাকাগিল বয্বহার করা যােব।  

আিম িক এই �য্ানগিল আবার েদখেত পাির? 

হয্া,ঁ আমরা এই পিরক�নাগিলর একটা সংি��সার �ীন বে� এবং আমােদর ওেয়বসাইেট (on our website) েদব। 

অ�গিতর স�ে� আপনারা িক ভােব অিধবাসীেদর অবগত রাখেবন? 

আমরা তেথয্র িচিঠ, িচিঠ এবং �ানীয় অন�ুােনর মাধয্েম েযাগােযাগ বজায় রাখব। আমরা এখনও আপনার মতামত শনেত 
এবং আপনার সব �ে�র উত্তর িদেত খুব আ�হী।  

নতুন তথয্ পাওয়ার সােথ সােথ এই কাগজিটেক সা�িতক করা হেব।    
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