
রুখে দাড়াও হাউজ িং বিল এর 

বিরুখে 

                                                                           ভাড়া বিয়ন্ত্রণ 

                                               সিার  িয বিরাপদ হহাম 

 • আমাখদর সিার ঘরিাবড় প্রখয়া ি। ব ন্তু সরকার হাউজ িং সঙ্কট আখরা োরাপ 

করখে কখ ার িীবে আখরাপ করখে ৷ 

 •  হাউজ িং বিল- স্থািীয় কাউজিল হাউজ িং ধিিংখসর এিিং সাধারণ আখয়র 

হলাকখদরখক হিশী ক্ষবেগ্রস্থ করখি এই লখক্ষয কা  কখর. এটা উচ্চের ভাড়া, কম 

বিরাপত্তা, এিিং একটট িাবড়খে আপিার সামর্ থ অিুযায়ী সুখযাগ-সুবিধার মাি কম 

পাখিি।  

•  এটা অবিরাপদ, িযয়িহুল হিসরকাবর ভাড়া়া্র  ীিি-মাি ও সমখয়র অপচয়- যা 
লাখো কখে বিন্দা জ্ঞাপি কবর. 

  

• সিাই একটট সুন্দর-শালীি িাবড় আশা কখরি, যা মূলে অবধকার: এই আইি 

শুধুমাত্র  

ভুস্বামী, হেখভলপার, ঋণদাো আর ধিীখদর উপকৃে করখি. 

  

"সম্প্রতি জজজ ওসবর্ জ ঘ োষণো করেরের্, একটি তিতর্ ইউ-িোর্ জ- যো আয় সীিোে িরযেথোকোে 

জরর্ে,   উচ্চ তির োল্ড :£ 50k, ঘসিো ঘিোতেরেে উপে ঘয প্রচন্ড চোপ আসরে, ঘসিো প্র িরর্ে 

জরর্ে িোেো কু্ষদ্র এক ইউ িোণ জ করেরে িোত্র, - এির্ করে কেরে, তকন্তু আিেো ঘপ এর্  ঘে- 

এে িরযে আবোরেো ঘকোর্ তচন্তো ভোবর্ো কেরি চোইর্ো, আিেো এই অবস্থো ঘথরক ঘবতেরয় আসোে 

পথ চোই---" জজি, ভোডোটিয়ো । 

Facebook:   Kill the Housing Bill – secure homes for all 
Phone 07432 098440 
W: killthehousingbill.wordpress.com 
Twitter: @KillHousingBillE:       killthehousingbill@gmail.com        

mailto:killthehousingbill@gmail.com


আপতর্ কোউজিল বো ঘসো েোল 

হোউজজিং বোস করের্? 

হাউজ িং বিল সামাজ ক হাউজ িং হক আক্রমণ 

কখর এিিং সামাজ ক পবরচ্ছন্নোর  িয আইবি 

প্রবেিন্ধকোর সটৃি কখর 

• িযাপক আকাখর বিজক্রখযাগয কাউজিল ও 

সামাজ ক হাউজ িং 

• উচ্চ মূখলযর কাউজিল হাউস  ির 

ধিজিমূলকভাখি বিজক্র করখে িাধয কখর বিখশষ 

কখর লন্ডখির বভেখর অবধক উচ্চ মূখলযর 

কাউজিল িাসা িাবড় 

 • কাউজিল হটিযাজি দুই হর্খক পাাঁচ িের সমখয়র 

 িয যা হেখল হমখয়খদর কাখে িা িাখম হদয়া 

বকিংিা  স্থািান্তর করা  যায়িা 

 • ৩০ হা ার পাউন্ড পয থন্ত কাউজিল হটিযান্টখদর 

হরন্ট ৪০০ পাখস থন্ট পয থন্ত হয় (ইিার লন্ডখি £ 

40k লন্ডি) 

আপতর্ একটি বেজিগি ভোডোরি 

অথবো আপতর্ একটি বোতড তকর্রি 

চোর্? 

  াউজ িং বিল  সখি থাচ্চ েরচ সমাধাি হখি িা এিিং 

এটা উচ্চের ভাড়া ও িাস গৃখহর হখি 

•  হয বিয়ম বেখলা িাবড়ওয়ালা অিশযই এমি িাসা 

িাবড় প্রদাি করখি যা 'মািি িসবে হযাগয ' হহাম 

প্রদাখি িাধয হখি – এই বিয়ম হটাবরখদর দ্বারা 

প্রেযােযাে হয় 

• এর ফখল িাবণজ যক িাবড়ওয়ালা ও 

ফাটকািাখ রা হাউজ িং িা ার বিয়ন্ত্রণ করখি 

•'স্টাটথার হহাম' অখিখকর িাগাখলর 

িাইখরই রখয় যাখি আপবি লন্ডখি 

একটট িাসা িাবড় হপখে £ 70,000 

আয় করা প্রখয়া ি পরখি 

 • সামাজ ক হাউজ িং পািার হকাি 

আশা িাই   

হাউজ িং বিখলর বিরুখে প্রবেিাদ িজৃে পাখচ্ছ, আমাখদর িাসা িাবড়, আমাখদর 

হটিযান্ট এর অবধকার িা রাইটস এ আঘাে এর বিপরীখে এিিং যারা ঘর হর্খক 

িজিে হখচ্ছি, সকলখক ঐকযিে প্রবেখরাখধর মাধযখম হসাচ্চার হখে হখি- এই 

হাউজ িং বিলখক রুখে বদখে হখি রািায়, এখস্টটখস ও সকল হক্ষখত্র। লবিিং করখে 

হখি এমবপ, লেথসখদরখক এিিং কাউজিলখক  পুশ করখে হখি এই বিল বিখরাধী 

কযাখেইখি শরীক হখে এিিং এর বিরুখে হসাচ্চার হখে।  

হটাবররা  কাউজিল হাউজ িং ধ্বিংস করার হচিা করখেি, যবদও লক্ষ লক্ষ এেখিা 

অখপক্ষমাি োবলকায় আখেি. োরা আমাখদরখক এমি এক বিপখদর মখধয হিখধ 

হফলখিি, যাখে উচ্চের ভাড়া পবরখশাধ হঘর হটখপ আমরা আটখক র্াকখিা- হির 

হুয়ার হকাি পর্ পাখিািা। 


