গুরুত্বপূর্ণ: রাস্তার নাম পররবর্ণন রনয়ে মর্ামর্ যাচাইমূলক আযলাচনা
জানু়োরর
ব্ল্যাক ব়ে ললইযনর (

) নাম পররবর্ণন কযর লা লরাজ ললইন করর্

আপনার রাস্তার নাম পররবর্ত ননর প্রস্তাব সম্পনকত আরম আপনানক রিঠি রিখরি। মর্ামর্ যািাইমূিক
আমানের আনের কনসািনেশন (সিা-পরামশত) – যযটির মাধ্যনম জাননর্ িাওয়া হনয়রিনিা বারসন্দারা িা
যরাজ যিইন নারক যজানসরিন বযানরা যিইন (
) নামটি পিন্দ করনিন যেখানে যয বারিন্দারা লা লরাজ ললইন নামটি পছন্দ কযরযছন।

আমরা এখন মর্ামর্ যািাইমূিক আনিািনার পরবর্ী পযতানয় যারে এই রবষনয় যয রাস্তার নাম ব্ল্যাক বয়
যিইন রহনসনব থাকনব, নারক পররবর্ত ন কনর িা যরাজ যিইন করা হনব।

হযাররনে-নর্ (

) অবরির্ স্মৃরর্স্তম্ভ ভবন িান এবং রাস্তার নামগুনিার বযাপানর আমানের

বযাপক পযতানিািনার অংশ রহনসনব এই কনসািনেশনটি হানর্ যনয়া হনয়নি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ত কাজ যার
মাধ্যনম আমানের বারার সংস্কৃ রর্ এবং ববরিত্র্য উেযাপননর রবরভন্ন সৃজনশীি উপায়গুনিা খুঁনজ যেখনবা
যযগুনিার বযাপানর আমরা ভীষর্ েরবতর্। আমরা জারন যয যবশ রকি ধ্ারর্া এবং উপায় আনি যযভানব
আমরা এো করনর্ পারর এবং জন িা যরাজ (

) – হযাররনের একজন প্রাক্তন বারসন্দা

প্রকাশক প্রবন্ধকার এবং করব – স্মরর্ করার িনযয, ব্ল্যাক বয় যিইননর নাম পররবর্ত ন কনর িা যরাজ
যিইন করার সরনরেত ষ্ট এই প্রস্তাবনার বযাপানর আপনার রিন্তা এবং মর্ামর্ যশানার একটি সনযাে হনে এই
কনসািনেশন।

এই কনসািনেশন

জানু়োরর

লেযক

আপরন

লেব্রু়োরর

পযণ ন্ত িাি থাকনব। এই সমনয়র মনধ্য
অনিাইন জররপ সম্পন্ন করনর্ পারনবন,

প্রস্তারবর্ আনেশটি সম্পনকত আপনার আপরি অথবা সমথতন উনেখ কনর কাউরিি কনসািনেশন যকাঅরডতননেনরর (সিা-পরামশত সমন্বয়কারী) কানি
ঠিকানায় রিঠি রিখনর্
পারনবন অথবা

ঠিকানায় কাউরিনির কানি ইনমইি

করনর্ পানরন।

একটি রাস্তার নাম পররবর্ত ন করা হনব রকনা যস সম্পনকত আনিািনার মাধ্যনম মর্ামর্ যািাই
(কনসািনেশন) হনে একটি আনষ্ঠারনক প্ররিয়া। আর র্াই ব্ল্যাক বয় যিইননর নাম পররবর্ত ন কনর িা
যরাজ যিইন রাখা রবষয়ক একটি আনেশ জারর করার ‘আমানের ইোর প্রজ্ঞাপন’ প্রকাশ করা এবং
পনঃনামকরনর্র রবষয়টি এরেনয় যাওয়া উরির্ রক না যস রবষনয় আপনার মর্ামনর্র উপর আপনার
সানথ আনিািনা করা এই ধ্ানপর অন্তভত ক্ত। কনসািনেশননর ফিাফিগুনিা এই পররবর্ত নটি রননয় অগ্রসর
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হওয়া উরির্ রকনা যস রবষনয় রসদ্ধান্ত গ্রহনর্র অংশ হনব। আমানের আমানের ইোর প্রজ্ঞাপননর একটি
করপ এই রিঠির সানথ সংযক্ত করা হনয়নি। এটি িন্ডন রবরডংস অযাক্ট (সংনশাধ্নী) আইন
রির্ীয় খনের

এর

নং অননেনের অধ্ীনন একটি সংরবরধ্বদ্ধ আবশযকীয়র্া।

আজ পযতন্ত কনসািনেশন প্ররিয়া জন়ে আমরা আপনার মর্ামর্গুনিা রবনবিনা কনররি এবং িযয কনররি
যয আপনানের মনধ্য কানরা কানরা হয়নর্া এখননা উনিে থাকনর্ পানর। আমরা এই গুরুত্বপূর্ত রবষনয়
আমানের সকি বারসন্দানের মর্ামর্ শুননর্ প্ররর্শ্রুরর্বদ্ধ এবং এই মর্ামর্ যািাইমূিক এই
কনসািনেশননর সা়ো রেনর্ আমরা আপনানক উৎসারহর্ করব।

কাউরিল লেযক আপনার জনয িমেণ ন

আমরা আপনানক আশ্বস্ত করনর্ িাই যয যরে নাম পররবর্ত ন এরেনয় যায়:
হযাররনে কাউরিি আপনার পয যথনক যর্নবরশ সম্ভব সংিানক অবরহর্ করনব
আপনার যপাস্টনকাড এবং ঘনরর নাম্বার পররবরর্ত র্ হনব না
স়েনকর নামকরর্ এবং নম্বর প্রোনকরননর একটি আনষ্ঠারনক েরিি প্রোন করা হনব
নাম পররবর্ত ন প্ররিয়ার সময় কাউরিি বযবহাররক সহায়র্া এবং সহায়র্া প্রোন করনব
রাস্তার নাম পররবর্ত ন যকান বারসন্দার ইরমনগ্রশন (অরভবাসন) মযতাোনক প্রভারবর্ করনব না
পররবার/সংিার্ানেরনক অসরবধ্ার জনয একটি যেোমূিক পয়সা প্রোন করা হনব
নাম পররবর্ত ননর কারর্জরনর্ যকান অসরবধ্ার জনয আমরা প্ররর্ পররবার/সংিানক প্রায়
যেোমূিক পয়সা পররনশাধ্ করার কথা রবনবিনা কররি। আমরা আশা করর যয সংখযােররনষ্ঠর জনয
সমর্িয সময় এবং বযয় অবোন যরে সবগুনিার যযনত্র্ নয় পররবার/সংিা উনেখনযােযভানব এর যিনয়
কম হনব। যরে এই অথত প্রোননর রবষনয় আপনার যকান মর্ামর্ থানক অথবা অনযানয সহায়র্া প্রনয়াজন
হয়, র্াহনি অনগ্রহ কনর আপনার কনসািনেশন সা়োনর্ যসই মন্তবযগুরি অন্তভত ক্ত করুন।

ব্ল্যাক ব়ে ললইযনর নাম পররবর্ণন লকন

হযাররনে কাউরিি রবশ্বাস কনর যয আমানের স্মৃরর্স্তম্ভ ভবন িান এবং রাস্তার নামগুনিা অবশযই যসসব
মূিযনবাধ্ এবং ববরিনত্র্যর প্ররর্ফিন ঘোনর্ হনব যযগুনিার বযাপানর আমানের বারানর্ খবই েরবতর্। সমনয়র
সানথ সানথ অথত পররবরর্ত র্ হয় এবং আজকাি "ব্ল্যাক বয়" (কানিা বািক) শব্দটি আরিকীয় উৎনসর
পরুষনের একটি অবমাননাকর নাম রহনসনব খব যবরশ বযবহৃর্ হয়। সর্য হনে যরে আমরা এখন রাস্তার
নামকরর্ করর্াম র্াহনি আমরা এোনক "ব্ল্যাক বয়" যিইন নাম রের্াম না এবং এক শর্াব্দীরও যবরশ
সময় আনে এটির নামকরনর্র রপিননর ঐরর্হারসক যযসব কারর্ই থাকুক না যকননা একটি সম্প্রোয়
রহনসনব একটি সমাজ রহনসনব আমানের রজনজ্ঞস করনর্ হনব যয এটি এখনও একটি যথাযথ রাস্তার নাম
রকনা।
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ববষময যমাকানবিা এবং আমানের বনরার সমৃদ্ধ ববরিত্র্য উেযাপন উভয় যযনত্র্ পেনযপ রননর্ কাউরিি
প্ররর্শ্রুরর্বদ্ধ। যরেও আমরা েীকার কররি যয, যরে রাস্তার নাম পররবর্ত ন করা হয় র্াহনি রকি
অসরবধ্া হনব এো অবশযই আমানের সম্প্রোনয়র মনধ্য যারা কাউরিিনক নাম পযতানিািনা করার আহ্বান
জারননয়নিন র্ানের উপর প্রভানবর রবপরীনর্ এই অসরবধ্ার একো ভারসাময বজায় রাখনর্ হনব।

যরেও আমরা বরি যয এটি সবার জনয একটি কঠিন সময় এবং এই ধ্রননর একটি কনসািনেশননর
সা়ো যেওয়া আনরা িযানিরজং হনর্ পানর আমরা রবশ্বাস করর যয আনের যযনকান সমনয়র রবিানর, এখন
আমানের বারার ববরিনত্র্যর সমথতনন একটি পররষ্কার বার্ত া পাঠাননার যিষ্টা আমানের করা উরির্।

আন্তররক শুনভিা

রব যিরজনজারস্ক
অন্তবতর্ীকািীন সহকারী পররিািক প্লারনং রবরডং স্টযান্ডাডতস এবং সাসনেইরনরবরিটি
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কনিালযেশযন িাডা রিন অেবা আমাযির িাযে লযাগাযযাগ করুন

ওয়েবিাইে
ইযমইল
লেরলযোন
লপাস্ট

কনসািনেশন যকা-অরডতননের (সিা-পরামশত সমন্বয়কারী)

আপনার যরে প্রনয়াজন হয় র্াহনি এী বযাপানর সহায়র্া করার জনয একটি
রিনপাস্ট খাম সংযক্ত করা হনয়নি।
ভাচুণ ়োল রমটিিং

সামারজক রবরেন্নর্ার আবশযকীয়র্াগুনিার কারনর্,
শরনবার, সকাি সান়ে

জানয়ারর

র্াররখ,

মাইনিাসফে টিনমর মাধ্যনম একটি ভািত য়াি

অনিাইন এননেজনমন্ট রমটিং অনরষ্ঠর্ হনব। এর ফনি বারসন্দা/সংিাগুরি
কাউরিি অরফসারনেরনক যযনকান প্রশ্ন করনর্ পারনবন। যারা এই সভায় যযাে
রেনর্ িান, অংশগ্রহনর্র জননয নাম র্ারিকাভক্ত করার জননয র্ানের উরির্
ঠিকানায় ইনমইি করা।
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প্রা়েশঃই রজজ্ঞারির্ প্রশ্নাবলী (এেএরকউ)
প্রশ্ন: জন লা লরাজ (

) লক

উ: জন িা যরানজর নানম ব্ল্যাক বয় যিননর নাম পররবর্ত ন কনর িা যরাজ যিন রাখার প্রস্তাব করা
হনয়নি।
জন িা যরাজ রিনিন একজন প্রকাশক করব এবং প্রবন্ধকার। রর্রন কযারররবয়ান রশল্পী আনন্দািন এবং
প্রকাশনা যকাম্পারন রনউ রবকন বকস প্ররর্ষ্ঠা কনরন যা স্ট্রাউড গ্রীনন একটি বইনয়র যোকান
আনি।

সানি রর্রন জজত পযাডনমার সারপ্লনমন্টারর স্কনির ঘেনায় জর়ের্ অরভভাবকনের মূি যথনক

ব্ল্যাক যপনরন্টস মভনমন্ট প্ররর্ষ্ঠা কনরন যযখানন হযারররেনর্ র্ার স্কনির বাইনর এক কৃ ষ্ণাঙ্গ স্কি িাত্র্নক
পরিশ মারধ্র কনর।

আমানের ওনয়বপৃষ্ঠায় আনরা রবস্তাররর্ জীবনী
পাওয়া যানব।

প্রশ্ন: এরপর রক হযব
উত্তর: কনসািনেশন যশষ হবার পর আমরা সাবধ্ানন সমস্ত প্ররর্রিয়া/সা়োগুনিা রবনেষর্ করব এবং
কাউরিনির কনপতানরে করমটির কানি একটি প্ররর্নবেন প্রোন করা হনব যারা এই পররবর্ত ননর বযাপানর
এরেনয় যাওয়া হনব রক না যস রবষনয় রসদ্ধান্ত যননব। যরে নাম পররবর্ত ননর বযাপানর সম্মরর্ হয় র্াহনি
আমরা বারসন্দা এবং সংিাগুরিনক অবরহর্ করব এবং

সনন পরবর্ীনর্ উক্ত পররবর্ত নটি কাযতকর

হওয়ার যবশ আনেই এর প্রভাবগুনিা সম্পনকত র্ানেরনক আমরা আনরা র্থয এবং সমথতন প্রোন করব। যরে
নাম পররবর্ত ননর বযাপানর সম্মরর্ হয় র্াহনি এই প্ররিয়াবযাপী বারসন্দা এবং সংেঠনগুনিানক সমথতন করনর্
কাউরিি প্ররর্শ্রুরর্বদ্ধ।

প্রশ্ন: আমার লপাস্টযকাড এবিং ঘযরর নাম্বার রক পররবরর্ণর্ হযব
উত্তর: না। রাস্তার জনয ইউরনক রস্ট্রে যরফানরি নম্বর (ইউএসআরএন) একই থাকনব যা অননক সংিা
বযবহার কনর থানক।

প্রশ্ন: আমাযক রক রাস্তার নাম পররবর্ণযনর কো র়োল লমইলযক জানাযর্ হযব
উত্তর: না। কাউরিি ঠিকানা পররবর্ত ননর কথা রয়াি যমইিনক জানানব। যযনহর্ আপনার যপাস্টনকাড
পররবরর্ত র্ হনব না র্াই রাস্তার নাম পররবর্ত ন হনি র্া রয়াি যমইনির মাধ্যনম পাঠাননা যকান অযর বা
পানসতিনক প্রভারবর্ করা উরির্ নয়। ইউটিরিটি যকাম্পারনগুনিা এবং অনযানযরা রয়াি যমইি যথনক
ঠিকানার র্ারিকাসমূহ িয় কনর থানক।
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প্রশ্ন: আমার ঠিকানা পররবর্ণন িম্পযকণ আমাযক লকান িিংস্থাযক জানাযর্ হযব কাউরিল আমাযক
রকভাযব িাহাযয করযব
উত্তর: কাউরিি বারসন্দানের পয যথনক যর্নবরশ সম্ভব সংিানক অবরহর্ করনব এবং বযবহাররক সাহাযয
এবং সমথতন প্রোন করনব যরে এই পররবর্ত ননর বযাপানর সম্মরর্ হয় সংরেষ্ট সংিার কানি পাঠাননার জননয
যপ্রা-ফমতা কােজপত্র্ সহ।

বারসন্দানের মধ্য যথনকও একজন বযরক্ত রনধ্তাররর্ থাকনবন যার সানথ আপরন কথা বিনর্ পানরন যরে
আপরন যকান অসরবধ্ার সম্মখীন হন অথবা যকান রবনশষ সমথতননর প্রনয়াজন হয়।

অননক সংিা জার্ীয় ঠিকানা ডাোনবস বযবহার কনর এবং র্াই আপনার রববরর্ েয়ংরিয়ভানব
হািনাোেকৃ র্ হনব যরে র্ারা সাম্প্ররর্ক র্থয বযবহার কনর থানক। সকি সরকারী সংিানক এখন
ঠিকানানবস (রজওনেশাি করমশন - কযারবননে অরফনসর অংশ) বযবহার করনর্ হনব, কাউরিি রনরির্
করনব যযননা এটি েয়ংরিয়ভানব হািনাোেকৃ র্ হনয়নি।

যাইনহাক এরপরও আপনানক রকি সংিানক রননজ জানানর্ হনব।

আমরা নাম পররবর্ত ননর আনষ্ঠারনক আনেনশর অনরিরপ প্রোন করব যা নাম পররবর্ত ননর প্রমার্
হনব। আমরা সংিাগুরির একটি রবস্তাররর্ যিকরিস্ট সংকিন অবযাহর্ করব রকন্তু যযসব গুরুত্বপূর্ত
সংিাগুনিার কথা রিন্তা করনর্ হনব, আপনার পয যথনক কাউরিি যযগুনিার সানথ যযাোনযাে করনব
যসগুনিা সহ র্ানের মনধ্য রনয়নি:

অনিাইন শরপং ইর্যারের জনয অযাকাউনন্টর সানথ সংযক্ত ঠিকানা
ইউটিরিটি যকাম্পারন যযমন ইন্টারননে যেরিনফান রবেযৎ েযাস পারন
কাউরিি েযাক্স
রবেযািয়/রশযা
রনবতািনী যসবা
িাকরর এবং কমতসংিান/নবরনরফে
বযাংক একাউন্ট
মনেতজ (বন্ধক)
বীমা: বার়ে ঘনরর রজরনসপারর্ োর়ে ইর্যারে
এনএইিএস/রজরপ/হাসপার্াি/ফানমতরস র্থয
হার মযারজরস্টজ িযান্ড যররজস্ট্রী (এইিএমএিআর)
হার মযারজরস্টজ যরনভনূয এবং কাস্টমস (রাজে ও কাস্টমস) (এইিএমআররস)
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ড্রাইভার ও যভরহকি িাইনসরিং এনজরি (রডরভএিএ)
যেননরি িরক্ত আমানর্ িরক্ত ইর্যারে
উইি যররজস্ট্রার এবং অনযানয আইরন ডকুনমনন্টশন
যহাম অরফস/এইিএম পাসনপােত অরফস/ইরমনগ্রশন/রভসা ডকুনমনন্টশন
রনকে আত্মীয়সংিান্ত র্থয
সংিা/বযবসা/ে-রনযক্ত - যকাম্পারন হাউস ওনয়বসাইে যস্টশনারর বযবসারয়ক অযাকাউন্ট ইনভনয়স
িরক্ত
প্রশ্ন: রবরভন্ন িিংস্থার িাযে আমার র্েয হালনাগাি র্ো আপযডে করা বাবি খরযচর জনয কাউরিল
রক আমাযক ক্ষরর্পূরর্ লিযব
উত্তর: নাম পররবর্ত ননর কারর্জরনর্ যকান অসরবধ্ার জনয আমরা প্ররর্ পররবার/সংিানক প্রায়
যেোমূিক পয়সা পররনশাধ্ করার কথা রবনবিনা কররি। আমরা আশা করর যয সংখযােররনষ্ঠর জনয
সমর্িয সময় এবং বযয় অবোন যরে সবগুনিার যযনত্র্ নয় পররবার/সংিা উনেখনযােযভানব এর যিনয়
কম হনব।
এই পয়সার পররমার্টি এখননা িূ ়োন্ত হয়রন, র্াই অথত প্রোননর রবষনয় যরে আপনার যকান মর্ামর্ থানক
অথবা অনযানয সহায়র্া প্রনয়াজন হয়, র্াহনি অনগ্রহ কনর আপনার কনসািনেশন সা়োনর্ যসই মন্তবযগুরি
অন্তভত ক্ত করুন।

প্র: নর্ু ন রাস্তার নাযমর লেইে (েলক) োকযব কী
উত্তর: হযাুঁ কাউরিি রাস্তার নানমর যপ্লইে সরবরাহ করনব যরে এই পররবর্ত ন অননমােন করা হয়
র্াহনি নর্ন নাম যেখানব। কাউরিি এই পররবর্ত ন সম্পনকত ট্রািনপােত ফর িন্ডননক জানানব এবং টিএফএি
রনকেবর্ী বাস স্টপ সহ র্ানের সমস্ত প্রাসরঙ্গক র্থয আপনডে করার জনয োয়ী থাকনব।

প্রশ্ন: এো রক আমার লররিযডরি ইরমযেশন স্টযাোি বা ইউযক রভিাযক প্রভারবর্ করযব
উত্তর: যয পযতানয় রাস্তার নানমর যকান পররবর্ত ন কাযতকর হয় আপরন যরে পূনবত আনবেন কনর থানকন
অথবা ইউনক রভসার জনয আনবেন করার প্ররিয়ায় থানকন র্াহনি আপনার আনবেননর অংশ রহনসনব
আপনার ঠিকানা আপনডে করার প্রনয়াজন হনর্ পানর। হযাররনে কাউরিি আপনার সম্পরকত র্ র্থযাবিী
আপনডে (হািনাোে) করার সময় পররবর্ত ননর আনষ্ঠারনক প্রমার্ রহনসনব একটি রাস্তার নামকরর্ এবং
সংখযা প্রোন আনেশ প্রোন করনব, এবং এটি করার বযাপানর আর যকান বযবহাররক সাহানযযর প্রনয়াজন
হনি যসগুনিা রেনব। এো অনিাইনন করা যানব এবং এনর্ যকান খরি যনই।

প্রশ্ন: আপনারা লকন আযরকটি কনিালযেশন করযছন
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উত্তর: আনের কনসািনেশনন ব্ল্যাক বয় যিইননর বারসন্দানের েটি নর্ন রাস্তার নাম - িা যরাজ যিইন
এবং যজানসরিন বযানরা যিইননর মনধ্য সামরয়কভানব যবনি রননর্ বিা হনয়রিনিা। যযনহর্ বারসন্দারা িা
যরাজ যিইননক যবনি রননয়নিন র্াই এই নামটি পরবর্ী ধ্ানপ যনওয়া হনয়নি।

এই কনসািনেশন িন্ডন রবরডং অযাক্ট (সংনশাধ্নী) আইন
এর রির্ীয় খনের
নং ধ্ারায়
সংরবরধ্বদ্ধ আবশযকীয় এবং যযখানন বারসন্দারা ব্ল্যাক বয় যিইননর নাম পররবর্ত ন কনর িা যরাজ যিইন
করার বযাপানর প্রস্তানব আপরি বা সমথতন করনর্ পানরন। রাস্তার নাম পররবর্ত ন করা হনব রকনা যস
রবষনয় িূ ়োন্ত রসদ্ধান্ত যনওয়ার আনে কাউরিিনক অবশযই প্রাপ্ত আপরি বা সমথতনগুনিা রবনবিনা করনর্
হনব।
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লন্ডন রবরডিংি অযাক্ট (িিংযশাধনী) আইন
এর খণ্ড- ধারা এর
অধীযন রাস্তার নামকরযর্র আযিশ প্রিাযনর উযেযশযর রবজ্ঞরি
লন্ডন বারা অে হযাররযে
লন্ডন রবরডিংি অযাক্ট (িিংযশাধনী) আইন
এর খণ্ড- ধারা
অধীযন রাস্তার নামকরর্

এর

এইমনমত রবজ্ঞরপ্ত (ননাটিশ) প্রোন করা হনে যয িন্ডন বারা অফ হযাররনে ("কাউরিি") িন্ডন রবরডংস
অযাক্ট (সংনশাধ্নী) আইন

এর রির্ীয় খে

ধ্ারা অনযায়ী রননির রসরডউনি (রববরর্ী) বরর্তর্

যমার্ানবক িা যরাজ যিইন নাম িারা ব্ল্যাক বয় যিইননর নাম প্ররর্িাপন করার এই আনেশ রেনর্ িায়।

যযনকান বযরক্ত, যার এই আনেনশর বযাপানর যকাননা আপরি রনয়নি, ইনে করনি

যফব্রুয়ারর

র্াররনখর মনধ্য কাউরিনির বরাবনর আনেশটির বযাপানর উনার আপরি রক র্া উনেখ কনর কনসািনেশন
যকা-অরডতননের (সিা-পরামশত সমন্বয়কারী)
ঠিকানায় অথবা
এর মাধ্যনম রিঠি রিখনর্ পারনবন অথবা
ঠিকানায় ইনমইি পাঠানর্ পারনবন।

র্াররখ:

জানয়ারর

রাস্তার বর্ণ না ও অবস্থান: ব্ল্যাক বয় যিইন ওনয়স্ট গ্রীন যরাড (
(

) এবং যসইন্ট অযান স যরানডর

) মনধ্য

মানরচযে লরোযরি এবিং রে: মানরিনত্র্ ররেন িাি
প্রস্তারবর্ নাম: িা যরাজ যিইন
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