েখ দাড়াও হাউ জং িবল এর
িব ে

ভাড়া িনয় ণ
সবার জন িনরাপদ হাম

• আমােদর সবার ঘরবািড় েয়াজন। ি◌
করেত কেঠার নীিত আেরাপ করেছ ৷

সরকার হাউ জং স ট আেরা খারাপ

• হাউ জং িবল- ানীয় কাউ ল হাউ জং ধবংেসর এবং সাধারণ আেয়র
লাকেদরেক বশী িত
করেব এই লে
কাজ কের. এটা উ তর ভাড়া, কম
িনরাপ া, এবং এক ট বািড়েত আপনার সামথ অনুযায়ী সুেযাগ-সুিবধার মান কম
পােবন।
• এটা অিনরাপদ, ব য়বহল বসরকাির ভাড়া্র জীবন-মান ও সমেয়র অপচয়- যা
লােখা কে িন া াপন কির.
• সবাই এক ট সু র-শালীন বািড় আশা কেরন, যা মূলত অিধকার: এই আইন
ধুমা
ভ ামী, ডেভলপার, ঋণদাতা আর ধনীেদর উপকৃত করেব.

"স িত জজ ওসবন ঘাষণা কেরেছন, এক ট িমিন ইউ-টান- যা আয় সীমার মেধ থাকার
জেন , উ ি েশা :£ 50k, সটা টািরেদর উপর য চ চাপ আসেছ, সটা শমেনর
জেন তারা ু এক ইউ টাণ কেরেছ মা , - এমন কের করেছ, িক আমরা প এনশ
এর মেধ আবােরা কান িচ া ভাবনা করেত চাইনা, আমরা এই অব া থেক বিরেয় আসার
পথ চাই---" জম, ভাড়া টয়া ।

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

টািররা কাউ ল হাউ জং ংস করার চ া করেছন, যিদও ল ল এখেনা
অেপ মান তািলকায় আেছন. তারা আমােদরেক এমন এক িবপেদর মেধ বেধ
ফলেবন, যােত উ তর ভাড়া পিরেশাধ ঘর টেপ আমরা আটেক থাকেবা- বর
হয়ার কান পথ পােবানা।

আপিন কাউ ল বা সাশ াল
হাউ জং বাস কেরন?

হাউ জং িবল সামা জক হাউ জং ক আ মণ
কের এবং সামা জক পির
তার জন আইিন
িতব কতার সৃ কের
• ব াপক আকাের িব েযাগ কাউ ল ও
সামা জক হাউ জং
• উ মূেল র কাউ ল হাউস জবর
ধব মূলকভােব িব
করেত বাধ কের িবেশষ
কের ল েনর িভতের অিধক উ মূেল র
কাউ ল বাসা বািড়
• কাউ ল টন া দুই থেক পাঁচ বছর সমেয়র
জন যা ছেল মেয়েদর কােছ বা নােম দয়া
িকংবা ানা র করা যায়না
• ৩০ হাজার পাউ পয কাউ ল টন া েদর
র ৪০০ পােস পয হয় (ইনার ল েন £
40k ল ন)

আপিন এক ট ব
গত ভাড়ােট
অথবা আপিন এক ট বািড় িকনেত
চান?

◌াউ জং িবল সেবা খরচ সমাধান হেব না এবং
এটা উ তর ভাড়া ও বাস গৃেহর হেব

• য িনয়ম িছেলা বািড়ওয়ালা অবশ ই এমন বাসা
বািড় দান করেব যা 'মানব বসিত যাগ ' হাম
দােন বাধ হেব – এই িনয়ম টািরেদর ারা
ত াখ াত হয়
• এর ফেল বািণ জ ক বািড়ওয়ালা ও
ফাটকাবােজরা হাউ জং বাজার িনয় ণ করেব

•' াটার হাম' অেনেকর নাগােলর
বাইেরই রেয় যােব আপিন ল েন
এক ট বাসা বািড় পেত £ 70,000
আয় করা েয়াজন পরেব
• সামা জক হাউ জং পাবার কান
আশা নাই

হাউ জং িবেলর িব ে
িতবাদ বৃ পাে , আমােদর বাসা বািড়, আমােদর
টন া এর অিধকার বা রাইটস এ আঘাত এর িবপরীেত এবং যারা ঘর থেক
ব ত হে ন, সকলেক ঐক ব
িতেরােধর মাধ েম সা ার হেত হেব- এই
হাউ জং িবলেক েখ িদেত হেব রা ায়, এে টেস ও সকল
ে । লিবং করেত
হেব এমিপ, লডসেদরেক এবং কাউ লেক পুশ করেত হেব এই িবল িবেরাধী
ক াে ইেন শরীক হেত এবং এর িব ে
সা ার হেত।

