লুটনে (Luton)
চিল্ড্রেন্স ড্রেন্টারগুচলর পুেঃচিজাইে েংক্রান্ত আনলািো েচি
ভূচিকা
লুটনে আমরা এটি নেনিত করনত নেনেনের েেয উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য ঠিক কনরনি যে, 2040 সানলর মনযয এখানে
বসবাসকারী যকউ আর েনরদ্র থাকনবে ো। আমরা ো নকিু ই কনর ো তার যকন্দ্রস্থনল থানক এই লক্ষ্যটি, কারণ এই
শহর এখে যে বড় চ্যানলঞ্জগুনলর সম্মুখীে হনে তার কনেকটির মূল হল োনরদ্রয। আমরা টাউে যসন্টারটিনক রূপান্তনরত
কনর, চ্াকরী ততরীনত সহােতা কনর এবং কনমউনেটির উচ্চাকাঙ্খানক বানড়নে এই লনক্ষ্যর উনেনশয পেনক্ষ্প গ্রহণ করনি।
লুটনের নচ্ল্যেে ফ্যানমনলে অ্যান্ড এডু নকশে নডপাটটনমন্ট লুটে 2040-এর লনক্ষ্য কাে করনত োেবদ্ধ রনেনি। আমরা
নবশ্বাস কনর যে, সমস্ত নশশুরই অ্নযকার রনেনি তানের পূণট সম্ভাবোনক কানে লাগানোর সুনোগ পাওো এবং একটি ভাল
মানের েীবে পাওো।
একটি কাউনিল নহনসনব আমরা আমানের এই মূলযনবাযগুনলনক আত্মীকৃ ত কনর:
সহনোনগতামূলক, উচ্চাকাঙ্খী, সম্মােমূলক, ক্ষ্মতা প্রোেকারী ও সহােক।
আমরা যেভানব লুটনে নশশু, কমবেসী বযনি ও পনরবারগুনলনক সহােতা কনর থানক, তার যকনন্দ্র থানক আমানের
মূলযনবাযগুনল। আমরা নবশ্বাস কনর যে, শুনে, বুনে, একসানথ পনরনেবাগুনলর নডোইে কনর এবং যকাে সমানলাচ্োমূলক
মনোভাব িাড়া কাে করার মাযযনম, আমরা তানের েেয সম্ভাবয যসরা ফ্লগুনল নেনিত করনত পারব, োনের আমানের
সহােতার প্রনোেে।
লুটে কাউনিলনক 2020-2021-এর েেয একটি ভারসামযেুি বানেট নেনিত করার েেয কাউনিল েুনড় £22 নমনলেে
পাউন্ড মূনলযর সাশ্রে করনত হনব। নচ্ল্যেি সানভট নসসনক েরুরী বানেনটর সহােতার েেয £3.2 নমনলেে পাউন্ড মূনলযর
সাশ্রে করনত হনব। আমরা নবনযবদ্ধ পনরনেবাগুনলর উপর প্রভাব সবটনেম্ন করার েেয, চ্ারটি অ্-নবনযবদ্ধ নচ্ল্যেি
সানভট নসসনক একনিত করার প্রস্তাব কনরনি, ো হল ফ্লাইং স্টাটট নচ্ল্যেি যসন্টারগুনল, আনলট যহল্প,যেশ স্টাটট ও মযাের
কন্টযাক্ট যসন্টারনক একটি একনিত ফ্যানমনল নরনসাসট সানভট নস একীভূ ত করা। আমরা এই পনরনেবাগুনল যে কাে কনর
থানক, যসই কােগুনলর যক্ষ্নি যসই পনরবারগুনলর উপর পুেঃমনোনেনবশ করব, োনের আমানের সহােতার সবনচ্নে
যবশী প্রনোেে রনেনি।
আমানের এই ওনেবসাইনট েরুরী বানেনটর বযাপানর আনরা তথযাবলী উপলব্ধ রনেনি:
https://democracy.luton.gov.uk/cmis5public/Meetings/tabid/70/ctl/ViewMeetingPublic/mid/397/Meeting
/5727/Committee/1114/Default.aspx

একটি চিল্ড্রেন্স ড্রেন্টার চক?
ফ্লাইং স্টাটট নচ্ল্যেি যসন্টারগুনল বতট মানে পনরবারগুনলনক গভট াবস্থা যথনক নশশুর বেস পাাঁচ্ বির হওো পেটন্ত
সহােতা প্রোে করনি। তারা স্থােীে নমডওোইফ্, নেনপ (GP), যহল্থ নভনেটর, োসটারী ও কনমউনেটি গ্রুপগুনলর
সানথ কাে কনর, োনত নেনিত করা োে যে, পনরবারগুনল তানের প্রনোেেীে সহােতা পানব।
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লুটনের ফ্লাইং স্টাটট োচভটে
ফ্লাইং স্টানটটর েশটে হল লুটনে ভনবেযনতর প্রেন্মগুনলর েেয েীবেগুনলর যক্ষ্নি ইনতবাচ্ক পনরবতট েগুনল নেনে আসা
এবং গভট াবস্থা যথনক পাাঁচ্ বির পেটন্ত আমানের সবনচ্নে যিাট নশশুনের েীবনের সম্ভাবোনক আনরা যোরোর করা।
সমস্ত পনরনেবাগুনলর সানথ একসানথ কাে করার মাযযনম নশশুনের ও পনরবারগুনলর েেয ফ্লাফ্ল প্রোে কনর এটি করা
হনব, যেখানে বাবা-মা ও কনমউনেটি-চ্ানলত নসদ্ধান্ত গ্রহনণর নবেেটি প্রনিোগুনলর যকন্দ্রস্থনল থাকনব। আমানের মূখয
অ্ংশীোরনের সানথ এবং আমানের ফ্লাইং স্টাটট নচ্লনেি যসন্টারগুনলর সানথ নেনবড়ভানব কাে করার মাযযনম, আমরা
গনবেণার উপর নভনি কনর, এক গুে পনরনেবা ও কােটযারা প্রোে কনর থানক। যপশাোরনের সানথ কমটরত উচ্চ
প্রনশনক্ষ্ত ফ্লাইং স্টাটট নচ্ল্যেি যসন্টার ফ্যানমনল ওোকট াররা যেখানে সম্ভব হে, প্রনোেেগুনল নেরসে করার েেয
বনযটতভানব মনোনেনবশ কনরে এবং েখে তা সম্ভব হে ো, যসই প্রনোেেগুনল োনত যবনড় ো োে তা কমানোর েেয
প্রারনম্ভক হস্তনক্ষ্পগুনল কনরে।
আচলট ড্রেল্প
নশশুনের ও পনরবারগুনলর েেয আনলট যহল্প শুরুনতই, একটি সমসযা হওোর আনগ বা তা হওোর সানথ সানথ সহােতা
প্রোে কনর থানক, এবং গভট াবস্থাে থাকা যথনক শুরু কনর বেঃসনির বিরগুনল পেটন্ত নশশুর েীবনের যে যকাে সমে
এই সহােতা প্রোে করা হনে থানক। আনলট যহনল্পর কােটযারা হল এনেিীগুনলর সানথ একসানথ কাে কনর সঠিক সমনে
হস্তনক্ষ্প করা এবং সঠিক স্তনরর পনরনেবা প্রোে কনর প্রনোেেগুনল আনরা প্রকট হওোনক নেরসে করা। এর লক্ষ্য হল
নশশু সুরক্ষ্া এবং বযাপক শারীনরক ও মােনসক স্বাস্থয পনরনেবাগুনলর মত নবনশেজ্ঞ হস্তনক্ষ্পগুনলর প্রনোেে নেরসে বা
হ্রাস করা।
ড্রেশ স্টাটট
যেশ স্টাটট যসসব মনহলানের সানথ কাে কনর, োনের তত্ত্বাবযাে যথনক নশশুনের অ্পসারণ করার েুাঁ নক রনেনি বা তা
পুেরাবৃি হনে। এর লক্ষ্য হল এই চ্িটিনক ভাঙ্গা এবং মনহলাটিনক েতু ে েক্ষ্তাগুনল ও প্রনতনিোগুনল ততরীর সুনোগ
কনর যেওো, ো তানক একটি আনরা ইনতবাচ্ক ভনবেযত ততরীনত সহােতা করনব।
িযাের কন্টযাক্ট ড্রেন্টার
মযাের কন্টযাক্ট যসন্টানরর প্রনশনক্ষ্ত কমীরা যসসব বাবা-মানেনেরনক সহােতা, পরামশট ও নেনেট শো প্রোে কনর থানকে,
োরা একটি পেটনবনক্ষ্ত পনরনবনশ তানের নশশুপালনের েক্ষ্তা ততরীনত সহােতা পাওোর েেয যখালা মনে যসাশযাল
যকোনরর সহােতা নেনত সম্মত থানকে।
আিরা ড্রকে আনলািো করচি?
আনথটক নস্থনতশীলতা নেনিত করার েেয, আমরা গত চ্ার বির যনর উনেখনোগয সাশ্রেগুনল কনরনি। যকানভড-19
(COVID-19) সংকনটর েেয ইনতামনযয চ্যানলঞ্জপূণট থাকা পনরনস্থনতটির আনরা অ্বেনত হনেনি, ো কাউনিল েুনড়

পনরনেবাগুনলর েেয উপলব্ধ অ্থটােনের উপর একটি প্রভাব যফ্নলনি। সমস্ত স্থােীে কতৃট পক্ষ্গুনলর মত আমানেরও
একটি ভারসামযপূণট বানেট চ্ালানোর েেয একটি আইেী বাযযবাযকতা রনেনি। আমানেরনক নকিু খুব কঠিন্ নসদ্ধান্ত
গ্রহণ করনত হনব। আমানেরনক নেনিত করনত হনব যে, আমানের বযেকৃ ত অ্থট ও উপলব্ধ সংস্থােগুনলনক োনত সবনচ্নে
কােটকরীভানব আমানের কনমউনেটিগুনলর সবনচ্নে েুাঁ নকপূণটনের প্রনোেেগুনল পূরনণ বযবহার করা হে।
আমানের নচ্ল্যেি যসন্টার যেভানব কাে কনর তা আমানের প্রস্তাবগুনলর দ্বারা পনরবনতট ত হনব এবং পনরনেবাগুনল
যেভানব প্রোে করা হনব এবং যেখাে যথনক প্রোে করা হনব যসনক্ষ্নি একটি পনরবতট ে যেখনত পানবে। েীনচ্র “আমানের
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প্রস্তাবো” ও “নক প্রভাব পড়নব?” নবভানগ এই পনরবতট েগুনল নেযটারণ করা হনেনি। আমরা নবনশে কনর আমানের ফ্লাইং
স্টাটট নচ্ল্যেি যসন্টারগুনল বযবহারকারীনের কাি যথনক মতামত শুেনত আগ্রহী এবং আমরা প্রস্তানবত পনরবতট েগুনলর
সম্ভাবয প্রভাবটি বুেনত চ্াইনি।
আমানের লক্ষ্য হল এটিনক একটি সুনোগ নহনসনব বযবহার করা োনত আমানের কনমউনেটিগুনলর প্রনোেেগুনলনক আবার
খনতনে যেখা োে এবং এমে একটি পনরনেবা ততরী করা, ো যসই প্রনোেেগুনল পূরণ করনব এবং এটি নেনিত করা যে,
আমানের কানি একটি অ্সাযারণ পনরনেবা প্রোনের েেয প্রনোেেীে নবনশেজ্ঞ জ্ঞাে ও েক্ষ্তাগুনল রনেনি।
আিানের প্রস্তাবো
প্রস্তাবোটি হল সহােতার একটি মনডল ততরী করা ো পনরবারগুনলনক বতট মাে পনরবার, বিু বািব ও কনমউনেটির
যেটওোকট গুনলর সহােতা গ্রহণ করা ও তার উপর ততরী করনত উৎসানহত করা হনে। তার লক্ষ্য হল যলানকনেরনক
ক্ষ্মতা প্রোে করা, োনত যেখানে সম্ভব হনব তারা নেনেরা নেনেনের সমাযাে ও লক্ষ্য ততরী করনত পানরে। প্রস্তানবত
পনরনেবাটি যসই পনরবারগুনলর েেয প্রোেকৃ ত হনব, োনের 0-19 বির বেসী নশশু রনেনিয বা নবনশে নশক্ষ্াগত প্রনোেে
বা অ্সামথটয থাকা 0-25 বির বেসী নশশু রনেনি এবং োরা সবনচ্নে যবশী েটিল ও উনেখনোগয চ্যানলঞ্জগুনলর সম্মুখীে
হনেে এবং তারা এই সহােতা যথনক সবটানযক লাভবাে হনবে।
এটি নেযটারনণর েেয একটি যরফ্ারাল ও মূলযােে প্রনিো বযবহার করা হনব যে, কারা পনরনেবাটি গ্রহণ করনত পারনবে
এবং োনত তানের সহােতার েেয একটি উপনোগীকৃ ত পযানকে যেওো োে – বা তানেরনক কনমউনেটি বা যস্বোনসবী
যক্ষ্ি নভনিক পনরনেবাগুনলনত োম েনথভু ি করা োে।
আমরা এটি থাকা পনরবারগুনলর েেয একটি একনিত সহােতা পনরনেবা প্রোে করব:
 প্রারনম্ভক বিনরর নশশুরা
 নবনশে নশক্ষ্াগত প্রনোেেগুনল ও অ্সামথটয থাকা নশশুরা
 যেসব নশশুনের পেটনবনক্ষ্ত যোগানোগ প্রনোেে
 স্কু ল-বেসী নশশুরা
 বেঃসনির নশশুরা
এটি অ্েটনের েেয, আমানের লক্ষ্য হল একটি পাড়া নভনিক বহু-শাখােুি পানরবানরক সংস্থাে পনরনেবা ততরী করা,
োনত প্রনোেনের নভনিনত নবনভন্ন যরনণর এক গুে সহােতা প্রোে করা োে। আমানের যপশাোরনের েেয প্রস্তাবো
হল োসটারী, স্কু ল ও মূখয পনরনেবাগুনলর সানথ নেনবড় কানের সম্পকট ততরী করা, োনত 5টি পাড়ার এলাকানত সবনচ্নে
েুাঁ নকপূণট নশশু ও পনরবারগুনলর েেয লক্ষ্যকৃ ত ও কাঠানমাকৃ ত হস্তনক্ষ্পগুনল করা োে। েুই রকম ভানব সহােতা প্রোে
করা হনব, প্রথমটি হল একটি হানব বা পানরবানরক বাসানত একেনের-সানথ-একেে নভনিনত একটি পনরবার বা
পনরবানরর একেে সেনসযর সানথ সরাসনর কাে করা এবং নদ্বতীেটি হল েলগত যসশেগুনলর মাযযনম, ো আমানের
হাবগুনলর একটিনত অ্েুনিত হনব।
আমরা নেম্ননলনখত প্রনোেেগুনলর যক্ষ্নি সহােতা প্রোে করব:
 প্রমাণ নভনিক নশশুপালে সংিান্ত কমটসূচ্ীগুনল (যেমে যরংনেনেং ফ্যানমনলে, যরংনেনেং কনমউনেটিে এবং
ইেনিনডব্ল ইোসট) এবং নশশুপালে মূলযােেগুনল (বেঃসনির নশশুনের নশশুপালে, অ্সামথটযেুি নশশুনের
নশশুপালে, বাবা-মানের নববাে হ্রাস করা)
 ঘনরাো নহংসা সংিান্ত হস্তনক্ষ্পগুনল এবং পুনরা পনরবানরর েেয সহােতা
 স্কু নলর প্রস্তুনতর সহােতা
 একেনের-সানথ-একেে বা েলগত যসশেগুনলনত, পনরবানরর যেসব সেনসযর েেয প্রনোেে তানের েেয মােনকর
যেশা সংিান্ত নেনেট শো, পরামশট ও সহােতা
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পালেকৃ ত বা েিককৃ ত হনত চ্লা নশশু ও কমবেসী বযনিনের সহােতার েেয লাইফ্ যস্টানর ওোকট , োনত তারা
তানের বযনিগত োিা সম্পনকট একটি অ্বগনত অ্েটে কনর, তানের অ্তীতনক সংনোনেত করনত সহােতা করা োে,
তানেরনক তানের বতট মানে অ্েুভূনত যপনত সক্ষ্ম করা োে এবং তানের ভনবেযনতর নেনের পনরনচ্নত সম্পনকট একটি
স্পষ্ট অ্েুভূনত ততরী করা োে।



কমবেসী তত্ত্বাবযােকারী ও তানের পনরবারগুনলর েেয বযনিগতকৃ ত সহােতা।




একেনের-সানথ-একেে বা েলগত যসশেগুনলনত, পনরবানরর যেসব সেনসযর েেয প্রনোেে তানের েেয মােনসক
স্বাস্থয ও আত্ম-মেটাো সংিান্ত সহােতা
নকনশার-নকনশারীনের গৃহহীেতা প্রনতনরানয বযনিগতকৃ ত সহােতা



যসসব পনরবারগুনলর েেয সহােতা োনের সরকারী ফ্ানন্ডর সহােতা যেওোর যকাে উপাে যেই। নবনেশ যথনক



আসা যেসব যলানকরা যবনেনফ্ট বা আনথটক সুনবযা পাওোর যোগয েে এবং নেঃস্ব অ্বস্থাে আনিে, নকন্তু লুটনের
‘একেে সাযারণ অ্নযবাসী’, তানের েেয পরামশট, নেনেট শো ও সীনমত সহােতা
বাবা-মানেনেরনক পেটনবনক্ষ্ত কন্টযাক্ট বা সাক্ষ্ানতর মাযযনম পরামশট ও নেনেট শো প্রোে করা, োনত তানেরনক একটি
নেরাপে পনরনবনশ নশশুপালনের েক্ষ্তা ততরীনত সহােতা করা োে।





পনরবানরর যে সব সেসযনের েেয মােনসক আঘাত েনেত অ্বগনত কােটযারা ও উেীপোগত সাক্ষ্াৎকানরর
প্রনোেে রনেনি, তানের েেয আমানের কােটযারা হল একেনের-সানথ-একেে ও েলগত যসশেগুনলর মাযযনম
সহােতা প্রোে করা
পনরবানরর বাইনর কমবেসী বযনিনের সম্মুখীে হওো উনেখনোগয ক্ষ্নতর নবেেটি যবাো ও তানত সাড়া যেওোর
যক্ষ্নি আমানের কােটযারা হল পনরনপ্রনক্ষ্তগত সুরক্ষ্াকরণ



লন্ডে যরাড েটিল স্বাস্থযগত প্রনোেেগুনল থাকা কমবেসী বযনিনের েেয স্বল্প অ্বকাশ প্রোে করা চ্ানলনে োনব



একেনের-সানথ-একেে নহনসনব ও েলগত যসশেগুনলর মাযযনম যেশ স্টাটট সহােতা প্রোে করা হনব।



নশশু ও কমবেসী বযনি এবং তানের পনরবানরর েেয যসন্ড (SEND) সহােতা

আমরা েুটি প্রযাে পানরবানরক সংস্থাে হাব বা যকন্দ্র করার প্রস্তাবো করনি, প্রনোেেগুনল, নেমটানণর উপেুিতা ও
গ্রহণনোগয অ্বস্থানের নভনিনত এগুনলনক যবনি যেওো হনেনি:
1. মযাের কন্টযাক্ট যসন্টার (Manor Contact Centre), Chase Street, Luton LU1 3QZ
2. লীনগ্রভ এনরোনত, যেখানে সাইট নেনে সম্মত হনত হনব
েুটি আউটরীচ্ যবস হনব:
1. লন্ডে যরাড নরনসাসট যসন্টার (London Road Resource Centre), 111 London Road, Luton, LU1 3RH
2. বীচ্ নহল নচ্ল্যেি যসন্টার (Beech Hill Children’s Centre), Dunstable Road, Luton LU4 8BW
প্রনতটি হাব েুটি পনরসর েুনড় পনরনেবাগুনল প্রোে করনব।
এর চক প্রভাব পড়নব?
আমানের প্রস্তাবোনত এটি নেনিত করা উনচ্ত যে, সহােতা গ্রহণকারী যলানকরা এমে একটি পনরনেবা পানবে, ো তার
প্রনোেেগুনল অ্েুোেী যবশী উপেুি হনব। আমরা যস্ট অ্যান্ড যে ও অ্েযােয পনরনেবাগুনলর মত সমস্ত সানবটক
কােটযারাগুনল যীনর যীনর হ্রাস করব – েীনচ্ যেখুে* যফ্ব্রুোরী 2021 যথনক উপলব্ধ হওো শুরু হনব এবং 30 এনপ্রল
2021 যথনক সমস্ত প্রোে বি হনব। আমানের অ্ংশীোররা যেমে এেএইচ্এস (NHS), কনমউনেটি যহল্থ সানভট নসস,

স্কু লগুনল, োসটারীগুনলর সানথ কাে কনর এবং কনমউনেটির ও যস্বোনসবী যক্ষ্নির মনযয, আমরা খনতনে যেখব যে, আমরা
নকভানব তানের প্রোেকৃ ত পনরনেবার সানথ প্রস্তানবত েতু ে পনরনেবাটির সংনোেে করনত পানর।
আমরা নেম্ননলনখত স্থােগুনলর নচ্লনেি যসন্টার পনরসরগুনল যথনক আর যকাে নচ্ল্যেি যসন্টার পনরনেবা প্রোে করব
ো:
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ফ্লাইং স্টাটট যসন্ট্রাল নচ্ল্যেি যসন্টার: (যডেনবগ (Denbigh), স্টপনি বযানিস্ট চ্াচ্ট (Stopsley Baptist
Church))






একটি

ফ্লানেং স্টাটট েথট নচ্ল্যেি যসন্টার: (নলমবানর (Limbury), যরডনগ্রভ নসওোইনপ (CYP) (Redgrave CYP),
নগল যলাোসট োসটারী লীবযাঙ্ক (Gill Blowers Nursery Leabank))
ফ্লাইং স্টাটট সাউথ নচ্ল্যেি যসন্টার: পাকট টাউে (Park Town), হুইপারনল (Whipperley), নে মল (The Mall))
ফ্লানেং স্টাটট ওনেস্ট নচ্ল্যেি যসন্টার: (ডযানলা (Dallow), পযাস্টু র্স ওনে োসটারী (Pastures Way Nursery),
ফ্ক্সনডল (Foxdell), বীচ্উড (Beechwood), মসনডল যকাটট (Mossdale Court), লীনগ্রভ (Leagrave),
চ্াউল এন্ড কনমউনেটি যসন্টার (Chaul End Community Centre))
মােনচ্ি

রনেনি,

যেখানে

বতট মাে

ফ্লানেং

স্টাটট

যডনলভারী

সাইটগুনল

যেখানো

হনেনি

-

https://www.flyingstartluton.com/wp-content/uploads/2018/08/Flying-Start-May-2018-Revision.pdf

অ্বশয আমরা এটি নেনিত করার েেয এই সুনোগগুনল খনতনে যেখব যে, ভবেগুনলনক োনত নশশুনের, কমবেসী বযনি
ও পনরবারগুনলর সহােতার েেয বযবহার করা চ্ানলনে োওো োে।
আপোর প্রনোেেীে সহােতা গ্রহণ করার যক্ষ্নি আমানের প্রস্তাবগুনল নকভানব আপোর উপর প্রভাব যফ্লনত পানর
আমরা যসই বযাপানর আপোর মতামতগুনল োেনত চ্াই। আমরা এরপর েতু ে মনডল ততরীনত আমানের সহােতার
েেয আপোনের মতামতগুনলনক বযবহার করব।
*প্রস্তানবত সানবটক পনরনেবাগুনল ো 30যশ এনপ্রল 2021 তানরনখ যশে হনব
যপ্রগনেনি ক্লাব, বাম্প টু যবব অ্যানন্টোটাল এডু নকশে, নফ্নডং ইনোর নেউ বেট, যেস্ট নফ্নডং কযানফ্, যটক 5 কযানফ্,
যবনব মযানসে, যবনব টক, যস্ট অ্যান্ড যে, যমনস যে, নসং অ্যান্ড সাইে, যপনরনন্টং পাজ্ল যকাসটগুনল, োরচ্ানরং যপ্রাগ্রাম
যকাসটগুনল, যহেনর যকাসটগুনল (স্বাস্থযসম্মত েীবেযারা, খাওোোওো, পুনষ্ট) এবং ফ্লাইং স্টাটট নচ্ল্যেে যসন্টার
সাইটগুনলনত বতট মানে পনরচ্ানলত অ্েযােয স্বাস্থয সংিান্ত পনরনেবাগুনল।

5

লুটনে (Luton)
চিলনেন্স ড্রেন্টারগুচলর পুেঃচিজাইে েংক্রান্ত আনলািো েিীক্ষা
সবটাঙ্গীে পনরচ্ে
আমানেরনক নকিু খুব কঠিন্ নসদ্ধান্ত গ্রহণ করনত হনব।
কাউনিল েুনড় পনরনেবাগুনলর েেয উপলব্ধ অ্থটােনের উপর যকানভড-19 (COVID-19) সংকনটর যে প্রভাব পনড়নি,
তার অ্থট হল নচ্লনেে সানভট নসসনক েরুরী বানেটনক সহােতা করার েেয £3.2 নমনলেে পাউন্ড মূনলযর সাশ্রে করনত
হনব।
লুটনের নচ্ল্যেে ফ্যানমনলে অ্যান্ড এডু নকশে নডপাটটনমন্ট লুটে 2040-এর লনক্ষ্য কাে করনত োেবদ্ধ রনেনি। আমরা
নবশ্বাস কনর যে, সমস্ত নশশুরই অ্নযকার রনেনি তানের পূণট সম্ভাবোনক কানে লাগানোর সুনোগ পাওো এবং একটি ভাল
মানের েীবে পাওো। তাই এটি অ্বশযপ্রনোেেীে যে, আমানের বযেকৃ ত অ্থট ও উপলব্ধ সংস্থােগুনলনক োনত সবনচ্নে
কােটকরীভানব আমানের কনমউনেটিগুনলর সবনচ্নে েুাঁ নকপূণটনের প্রনোেেগুনল পূরনণ বযবহার করা হে।

আমরা যকে আনলাচ্ো করনি
আমানের নচ্ল্যেি যসন্টার যেভানব কাে কনর তা আমানের প্রস্তাবগুনলর দ্বারা পনরবনতট ত হনব এবং পনরনেবাগুনল
যেভানব প্রোে করা হনব এবং যেখাে যথনক প্রোে করা হনব যসনক্ষ্নি একটি পনরবতট ে যেখনত পানবে। সংেুি আনলাচ্ো
েনথর নবভাগগুনলনত “আমানের প্রস্তাবো” ও “নক প্রভাব পড়নব?” নবভানগ এই পনরবতট েগুনল নেযটারণ করা হনেনি।
আমরা নবনশে কনর আমানের ফ্লাইং স্টাটট নচ্ল্যেি যসন্টারগুনল বযবহারকারীনের কাি যথনক মতামত শুেনত আগ্রহী
এবং আমরা প্রস্তানবত পনরবতট েগুনলর সম্ভাবয প্রভাবটি বুেনত চ্াইনি।
আমরা আমানের কনমউনেটিগুনলর প্রনোেেগুনলনক আবার খনতনে যেখব োনত, এমে একটি পনরনেবা ততরী করা োে,
ো যসই প্রনোেেগুনল পূরণ করনব এবং এটি নেনিত করা যে, আমানের কানি একটি অ্সাযারণ পনরনেবা প্রোনের েেয
প্রনোেেীে নবনশেজ্ঞ জ্ঞাে ও েক্ষ্তাগুনল রনেনি।
আমরা আমানের প্রস্তাবো সম্পনকট আপোনের মতামতগুনল োেনত চ্াই। অ্েুগ্রহ কনর, েীনচ্র প্রস্তাবোগুনল পনড় নেে
এবং 20 যসনিম্বর 2020-এর আনগ অ্েলাইে সমীক্ষ্াটি সম্পূণট করুে।
ড্রকাচভি-19 (Covid-19)-এর কারনে ড্রকােও িুনিািুচি ববঠনকর বযবস্থা উপলব্ধ ড্রেই, তনব অেলাইে
চিটিংগুচল করা েনব, যানত অংশীোররা আিানের প্রস্তাবোগুচল েম্পনকট শুেনত পানরে এবং প্রশ্ন
চজজ্ঞাো করনত পানরে।
এগুচল জুি-এর িাধ্যনি 13 আগস্ট েুপর
ু 1টা ও েন্ধ্যা 6.30টায় অেুচিত েওয়ার জেয চেধ্ট াচরত
রনয়নি। আপচে যচে এনত ড্রযাগ চেনত আগ্রেী েে, অেুগ্রে কনর, আিানের একটি ই-ড্রিইল পাঠাে।
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আমরা যলানকনেরনক অ্েলাইনে এই আনলাচ্ো প্রনিোনত প্রনতনিো োোনত উৎসানহত কনর থানক, তনব আপনে েীনচ্র
‘সংনিষ্ট েনথগুনল’ নবভাগ যথনক সমীক্ষ্াটির একটি কাগনের কনপ ডাউেনলাড করনত পানরে। নবকল্প নহনসনব, টাউে হল
যথনক বা এই পৃিানত যোগানোনগর নববরণী বযবহার কনর আমানের সানথ যোগানোগ কনর কাগনের কনপগুনল যপনত
পানরে।

ভূ নমকা
অ্েুগ্রহ কনর, আশ্বস্ত থাকুে যে, সমস্ত উিরগুনলনক যগাপে রাখা হনব।
আনলাচ্ো প্রনিোটি সম্পনকট আপোর েনে যকাে প্রশ্ন থানক, আপনে এই যমইল আইনডনত যমইল করনত পানরে
PeopleDirectorateSupportUnit@luton.gov.uk বা আপনে 01582 546939 েম্বনর আপোর যোগানোনগর
নববরণ অ্ন্তভুট ি কনর একটি ভনেসনমইল যিনড় আসনত পানরে এবং আমরা আপোর সানথ যোগানোগ কনর যেব।
আপনে েনে 13 আগস্ট তানরনখ অ্েুনিতবয েুম নমটিং-এ যোগ নেনত চ্াে, অ্েুগ্রহ কনর, আমানেরনক একটি ই-যমইল
পাঠাে।
অ্েুগ্রহ কনর, 20যশ যসনিম্বর 2020 তানরনখ আপোর সম্পূণীকৃ ত প্রশ্নমালাটিনক নেনপানস্ট (যকাে স্টযানম্পর প্রনোেে
যেই) LUTON BOROUGH COUNCIL, IFRS আনলাচ্োর কানি যফ্রত পাঠাে।

1 আপনে নক প্রযােত: একেে... নহনসনব এই আনলাচ্োনত সাড়া নেনেে?
অ্েুগ্রহ কনর, শুযুমাি একটি অ্পশে যবনি নেে

 আব্বা-আম্মা / তত্ত্বাবযােকারী
 18-এর কমবেসী বযনি  েেগনণর সেসয
 স্বাস্থয প্রনতনেনয / নেনপ (GP)
 স্কু ল প্রনতনেনয
 যেড ইউনেেে প্রনতনেনয
 নচ্ল্যেি যসন্টানরর কমী  যস্বোনসবী ও কনমউনেটি যক্ষ্নির সংস্থা
 যবসরকারী যক্ষ্নির সংস্থা  কাউনিল সেসয / সংসে সেসয  অ্েযােয
অ্েযােয, অ্েুগ্রহ কনর, উনেখ করুে
প্রনোেয হনল, অ্েুগ্রহ কনর, আপোর সংস্থার োম প্রোে করুে:

2 আপোর নক নবনশে নশক্ষ্াগত প্রনোেে এবং/বা অ্সামথটযেুি নশশু ও নশশুরা রনেনি?
অ্েুগ্রহ কনর, শুযুমাি একটি অ্পশে যবনি নেে

 হযাাঁ  ো
েনে হযাাঁ হে, তাহনল কেটি নশশু?
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নচ্লনেি যসন্টার সানভট নসস
3 আপনে নক গত েুই বিনর েীনচ্ নববৃত যকাে পনরনেবা বযবহার কনরনিে? েনে যসরকম

হে, অ্েুগ্রহ কনর, সংনিষ্ট পনরনেবাগুনলনত টিকনচ্হ্ন নেে
অ্েুগ্রহ কনর, প্রনোেয সবগুনল নেবটাচ্ে করুে

 ফ্লাইং স্টাটট নচ্ল্যেি যসন্টার

 আনলট যহল্প

 যেশ স্টাটট

 মযাের কন্টযাক্ট যসন্টার

4 আপনে স্বাভানবক পনরনস্থনতনত (যেমে, যকানভড-19 (COVID-19) সংকনটর আনগ) কত

ঘে ঘে নচ্ল্যেি যসন্টার সানভট নসনসর সুনবযা বযবহার করনতে?
অ্েুগ্রহ কনর, শুযুমাি একটি অ্পশে যবনি নেে

 সপ্তানহ 2 বা তার যবশী বার
 সপ্তানহ একবার
 এক মানস কনেক বার
 মানস একবানরর কম
 আনম যকাে নচ্ল্যেি যসন্টার বযবহার কনর ো



মানস

একবার

প্রস্তাবোগুনল সম্পনকট
5 আপনে নক মনে করনিে যে, প্রস্তানবত পনরবতট েগুনল আপোর, আপোর পনরবার এবং/বা

অ্েযনের উপর নক একটি ইনতবাচ্ক ো যেনতবাচ্ক প্রভাব যফ্লনব?
অ্েুগ্রহ কনর, শুযুমাি একটি অ্পশে যবনি নেে

 একটি ইনতবাচ্ক প্রভাব  একটি যেনতবাচ্ক প্রভাব

 যকাে প্রভাব যেই

 োনে ো / নেনিত েই

অ্েুগ্রহ কনর, বযাখযা করুে:
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সানবটক পনরনেবাগুনল
আিরা *31ড্রশ িািট 2021 ড্রিনক োচবট ক কাযট ধ্ারাগুচল প্রোে বন্ধ্ করার প্রস্তাব করচি। তা েনেও আিরা
আিানের অংশীোরনের োনি আনলািো করব ড্রয, চকভানব তানের িাধ্যনি এই পচরনেবাগুচলর কনয়কটি
প্রোে করা ড্রযনত পানর।
*যপ্রগনেনি ক্লাব, বাম্প টু যবব অ্যানন্টোটাল এডু নকশে, নফ্নডং ইনোর নেউ বেট, যেস্ট নফ্নডং কযানফ্, যটক 5 কযানফ্,
যবনব মযানসে, যবনব টক, যস্ট অ্যান্ড যে, যমনস যে, নসং অ্যান্ড সাইে, যপনরনন্টং পাজ্ল যকাসটগুনল, োরচ্ানরং যপ্রাগ্রাম
যকাসটগুনল, যহেনর যকাসটগুনল (স্বাস্থযসম্মত েীবেযারা, খাওোোওো, পুনষ্ট) এবং ফ্লাইং স্টাটট নচ্ল্যেে যসন্টার
সাইটগুনলনত বতট মানে পনরচ্ানলত অ্েযােয স্বাস্থয সংিান্ত পনরনেবাগুনল।

6 আপোর মনত যকান্ সানবটক কােটযারাগুনলনক অ্বশযপ্রনোেেীে এবং একটি অ্গ্রানযকার

নহনসনব নবনবচ্ো করা উনচ্ত?
অ্েুগ্রহ কনর, বযাখযা করুে যে যকে

7 আপনে েনে একটি অ্ংশীোর এনেিী হে, আপনে নক মনে কনরে যে, পনরবতট েগুনল

আপোর পনরনেবা এবং আপনে যে পনরবারগুনলনক সহােতা কনরে যসগুনলর উপর প্রভাব
যফ্লনব।
অ্েুগ্রহ কনর, বযাখযা করুে
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সবনচ্নে েুাঁ নকপূণট পনরবারগুনলর প্রনোেেগুনল পূরণ করা
8 আপনে নক মনে কনরে যে, একটি একনিত পনরবার সংস্থাে পনরনেবানত পনরবনতট ত হওোর

যে প্রস্তাবো করা হনে, তা লুটনের সবনচ্নে েুাঁ নকপূণট পনরবারগুনলর প্রনোেেগুনল পূরণ
করনব?
অ্েুগ্রহ কনর, শুযুমাি একটি অ্পশে যবনি নেে

 হযাাঁ

 ো

 োনে ো / নেনিত েই

অ্েুগ্রহ কনর, বযাখযা করুে:

সুপানরশগুনল ও মন্তবযগুনল
9 কাউনিল নকভানব প্রনোেেীে সাশ্রে বাস্তবানেত করনত পানর, তার নবকল্প উপােগুনলর

বযাপানর নক আপোর যকাে সুপানরশ রনেনি?
অ্েুগ্রহ কনর, েীনচ্র বনক্স নলখুে
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10 আপোর নক লুটে নচ্ল্যেি যসন্টানরর প্রস্তানবত পনরবতট েগুনলর বযাপানর যকাে সুপানরশ

রনেনি, উোহরণস্বরূপ নবকল্প অ্পশেগুনল, যকে কাউনিলগুনলর একটি নবনশে নচ্ল্যেি
যসন্টার রাখা বা বি করা উনচ্ত বা আর নক যকাে নকিু রনেনি ো আপনে যোগ করনত
চ্াে?
অ্েুগ্রহ কনর, েীনচ্র বনক্স নলখুে

11 আপোর নক আর যকাে মন্তবয রনেনি, ো কাউনিনলর নবনবচ্ো করা উনচ্ত?
অ্েুগ্রহ কনর, েীনচ্র বনক্স নলখুে

আপোর সম্পনকট
‘আপোর সম্পনকট ’ নবভানগ আপনে যে তথযাবলী প্রোে কনরনিে তা কাউনিলনক এই বযাপানর অ্নতনরি তথযাবলী প্রোে
করনব যে, কারা আনলাচ্োনত প্রনতনিো নেনেে এবং তা মতামনতর নবনিেনণ সহােতা করনব। আপোর মতামত
সবস্মে যগাপেীেতার সানথ নবনবচ্ো করা হনব এবং তা যকাে তৃ তীে পনক্ষ্র সানথ ভাগ কনর যেওো হনব ো। আমরা
নেনিত করব যে, ফ্লাফ্লগুনল নরনপাটট করার সমে বযনিনের নচ্নহ্নত করা সম্ভব হনব ো।

12 আপোর বানড়র যপাস্টনকাড কত? এই প্রশ্নটি শুযুমাি নবনিেনণর উনেনশয বযবহার করা

হনব
অ্েুগ্রহ কনর, আপোর যপাস্টনকাড প্রনবশ করাে

13 আপনে যকান্ নলনঙ্গর সানথ নেনেনক নচ্নহ্নত করুে?
অ্েুগ্রহ কনর, শুযুমাি একটি অ্পশে যবনি নেে

 পুরুে

 স্ত্রী

 অ্েযােয
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14 আপনে নক বতট মানে গভট বতী বা গত িে মানস সন্তাে প্রসব কনরনিে?
অ্েুগ্রহ কনর, শুযুমাি একটি অ্পশে যবনি নেে

 হযাাঁ

 ো

 বলনত চ্াইনি ো

15 আপনে যকাে বেস যশ্রণীনত পনড়ে?
অ্েুগ্রহ কনর, শুযুমাি একটি অ্পশে যবনি নেে

 অ্েূর্ধ্ট 18
 65 - 74

 18 - 24
 75 - 84

 25 - 34
 35 - 44
 45 - 54
 85 ও তার যবশী
বলনত চ্াইনি ো

 55 - 64

16 েীনচ্র যকাে যগািীটি আপোনক সবনচ্নে ভালভানব বণটো করনি?
অ্েুগ্রহ কনর, শুযুমাি একটি অ্পশে যবনি নেে

 যশ্বতাঙ্গ - নেটিশ  যশ্বতাঙ্গ - আইনরশ
 যশ্বতাঙ্গ – ইস্ট ইউনরাপীোে
 অ্েযােয যশ্বতাঙ্গ
 নমশ্র – যশ্বতাঙ্গ ও কৃ ষ্ণাঙ্গ কযানরনবোে  নমশ্র – যশ্বতাঙ্গ ও কৃ ষ্ণাঙ্গ আনেকাে
 নমশ্র – যশ্বতাঙ্গ ও এনশোে
 অ্েযােয নমশ্র
 এনশোে/এনশোে নেটিশ - ভারতীে
 এনশোে/এনশোে নেটিশ - কাশ্মীরী
 এনশোে/এনশোে নেটিশ –পানকস্তানে
 এনশোে/এনশোে নেটিশ - বাংলানেশী  অ্েযােয এনশোে
 কৃ ষ্ণাঙ্গ/কৃ ষ্ণাঙ্গ নেটিশ - কযানরনবোে
 কৃ ষ্ণাঙ্গ/কৃ ষ্ণাঙ্গ নেটিশ - আনেকাে
 কৃ ষ্ণাঙ্গ অ্েযােয
 চ্ীো
 অ্েযােয
17 আপোনক নক একটি অ্সামথটয থাকা নহনসনব যশ্রণীভু ি করা হে / বা করা হনেনিল?
অ্েুগ্রহ কনর, শুযুমাি একটি অ্পশে যবনি নেে

 হযাাঁ ো

 বলনত চ্াইনি ো

আপোর মতামনতর েেয আপোনক যেযবাে
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