
6ই মে গ্রীনকে ম�োট দিন
লন্ডকনর মেয়র দিকেকে েোয়োন মেদর (Sian Berry)

লন্ডন অ্োকেম্বদলকে আপনোর প্রদেদনদিত্ব েরকে গ্রীন

লন্ডকনর এেটো নেুন েূচনোর প্রকয়োজন
"লন্ডন দেকবের েেুজেে শির িকে পোকর, এেন শির 

যো মেরো �দেষ্কের জন্ প্রস্তুে। আর আেরো মেখোকন 
এেজন নেুন গ্রীন মেয়র মপকে পোদর।”

এই মুহূর ত্ে  লন্ডনবাসীরা একটা ন্ুন সূচনার জন্য বলরে। এমন 
এক পুনরুদ্ার যা সকলরক জাগিরে ত্ারল ও এক গনরাপদ 
ভগবষ্যৎ সৃষ্টি করর। এমন গকেু যা আমরা িরবতের সরগে ভগবষ্যৎ 
প্রজরমের হার্ গদরে তযর্ পাগর।

সাোন তবগর ও ক্যাররাগলন রারসল (Caroline Russell) গ্ীন 
লন্ডন অ্যারসম্বগল সদস্য গহরসরব আপনার প্রগ্গনগিত্ব করর্ ি্ 
পাাচ বেরর প্রর্্যকটা গদন কাজ করররেন।

এমনগক সংকটকারলর আরিও নািগরক ও প্রচারকরদর সরগে গনরে 
গবশাল সমস্যা উরমোগচ্ করররে।

আমারদর ভাড়াটিোরা হ্াশাগ্স্ত, িৃহহীন্া বাড়রে, ট্াগিরকর 
পগরমাণ বাড়রে এবং নারীরা ও সংখ্যালঘুরা প্রগ্গদন পূবতেিারণা 
ও তিৌজদাগর ন্যােগবচার ব্যবস্ার দ্ারা ক্ষগ্গ্স্ত হরছেন। 

সবরচরে কম আরের মানুষজন প্রগ্কূল্ার মরি্য ররেরেন এবং 
আমারদর যুব পগররষবাগুগলরক ো াটাইরের দ্ারা ধ্ংস করা হরছে। 

কররানাভাইরাস আমারদর ব্যবস্ার িা াকগুগলর করেকটিরক 
উরমোগচ্ করররে। গকন্তু এই ব্যবস্াগুগলর্ বদলা আনা যাে।

পগরগস্গ্ অন্যরকম হর্ পারর এবং তমের পরদর ও অ্যারসম্বগলর 
জন্য আপনার গ্ীন প্রারীথী রদর কারে লন্ডরনর রূপান্তররর 
পগরকল্পনা ররেরে। 



েেকলর অদিেোকরর প্রদে েম্োন 
মিওয়োর েে্ত ে্
গ্রীন পোর্্ত  প্রকে্েকে ো োকির জরীেন বেষে্িরীন�োকে েোটোকে েোিোয্ েরকে। 
আেরো যো যো েরকেো:

 � চলারিরার স্ািীন্া, EU নািগরকরদর অগিকাররক এবং অগভবাসী ও 
শরণারীথী রদর গনশানা করা যাব্ীে প্রগ্কূল পগররবশ নীগ্র অবসান 
ঘটারনার লড়াইরক সমরতেন করা।

 � জাগ্গবরদ্ষ ও গলগেববষরম্যর অবসান ঘটার্ একটি শহর-ব্যাপী ব্র্ সৃষ্টি 
করা, LGBTIQA+ নািগরকরদর, যুব ও বেস্ক লন্ডনবাসীরদর অগিকাররক 
সমরতেন করা এবং প্রগ্বন্ী লন্ডনবাসীরদর সম্ুখীন হওো বািাগুগল তভরে 
তিলা। 

 � পুগলরশর ক্ষম্া কমারনা, া্ ারদররক দােবদ্ করার, মুখ তচনার ব্যবহার বন্ 
করার এবং রাগমরে ্ল্াগশ চালারনা গিগররে তনওোর দ্ারা নািগরক স্ািীন্া 
রক্ষা করা।

আেোকির অর্তনরীদে 
রূপোন্তকরর ব্রে
প্রেৃে েেুজ পুনরুদ্োকরর এেেোত্র উপোয় িল এেজন গ্রীন মেয়র। আেরো যো যো 
েরকেো:

 � আমারদর রাজপর ও তোরটা ব্যবসাগুগলর রক্ষক হরে ওঠা, সাশ্রেী ভাড়া সহ 
সহনশীল্া িরড় ত্ালা। 

 � আমারদর স্ানীে প্ররোজনীে পণ্য ও পগররষবা আরও তবগশ করর ত্গর, 
পুনবতে্যবহার ও তমরাম্ করর্ সবুজ চাকগর সৃষ্টি করা।

 � সহাে্া কমীথী রদর জন্য লন্ডরনর জীবনিাররণর মজগুর ঘণ্াে £14 করা এবং 
গনরোিক ত্ে ারদর পূরণ করার জন্য নমনীে, পগরবার-বান্ব মান ত্গর করা।

 � একটি সৃজনশীল স্ােত্তশাসন ভা্ার একটি ট্াোল সহ ্রুণরদর জন্য 
সুরযাি খুরল তদওো - ব্যবসা ও গশল্পকলার তক্ষররে ্ৎক্ষণাৎ তপশা শুরু 
করর্ সাহায্য করার একটি গনেগম্ উপাজতে ন।

গ্রীন পোর্্ত র েূল নরীদেেেূি
লন্ডকনর জন্ আেোকির নরীদেগুদল শির জুকে েেকলর 
েের্তন লো� েরকে।



এে দনরোপি ও েুস্থ শিকরর জন্ 
পিকষেপ
আেোকির লষে্ িল আেোকির শিকরর েেলকে ষেদের মরকে দনরোপি রোখো। 
আেরো যো যো েরকেো:

 � গহংসা প্রগ্ররাি করর্ ও হ্্যার সংখ্যা শূরন্য নাগমরে আনর্ সুস্পষ্ট লক্ষ্য 
গস্র করা, মগহলারদর গবরুরদ্ গহংসা বন্ করর্ প্রকৃ্ প্রগ্ররারি গবগনরোি 
করা এবং ্রুণরদর সমৃগদ্র্ সাহায্য করার পগররষবা তদওো।

 � উত্তম মানগসক স্াস্্যরক সাহায্য করর্ আরও তবগশ গকেু করা, এর গুরুত্ব 
শারীগরক স্ারস্্যর সমান করর ত্ালা। আমরা আরও তবগশ সবুজ এলাকা 
খুরল তদরবা এবং লন্ডনবাসীরদর গনরজরদর কগমউগনটির মরি্য পরস্পররর সরগে 
সংযুক্ত হর্ সাহায্য করা।

 � িগ্র সীমা কগমরে এবং সড়রকর পুগলগশ ব্যবস্াে গবগনরোি করর 
সড়কগুগলরক সগ্্যকাররর গনরাপদ করর ত্ালা।

 � লন্ডরনর সমস্ত অঞ্চল জরুড় অগ্ অল্প গনঃসরণ অঞ্চল সহ গনমতেল বা্াস 
অজতে ন করা এবং ট্াগিক কমার্ ও সবুজ বারস গবগনরোি করার উরদেরশ্য 
কাজ করা। 

আেোর ষেেেো �োগ েকর 
মনওয়োর এে প্রদেশ্ুদে
গ্রীন পোর্্ত  েোনুকষর িোকে ষেেেো মিওয়োয় দেবেোে েকর। আেরো যো যো েরকেো:

 � গসদ্ান্ত তনওোে আরও তবগচরে্যপূণতে বক্তব্য গনরে আসা, যার্ আরও 
তবগশসংখ্যক লন্ডনবাসীর হার্ এমন নীগ্ সংক্ান্ত প্রকৃ্ ক্ষম্া রারক যা 
্ারদর প্রভাগব্ করর, যার মরি্য তমেররর বারজটও ররেরে।

 � কর, NHS, গশক্ষা, তিৌজদাগর ন্যােগবচার, আবাসন ও পগররবশ নীগ্মালা 
সম্পরকতে  সরাসগর বক্তব্য রাকার জন্য সরকাররর তররক ক্ষম্া তকরড় গনর্ 
আরও তবগশ গকেু করা - ঠিক তযমনটা স্কটল্যান্ড ও ওরেলস-এ ররেরে।



লন্ডনকে চোলু রোখোর এের্   
েুস্পষ্ট পদরেল্পনো
গ্রীন পোর্্ত  েেকলর জন্ চলোকেরো েরো েিজের েরকে চোয়। আেরো যো যো 
েরকেো:

 � ট্াগিক কমারনা ও গসলভারটাউন তরাড টারনল বাগ্ল করা, ্ার বদরল 
সুস্ সড়ক, হা াটা, সাইরকল চালারনা, আরও উন্ন্ বাস ও ন্ুন িণপগরবহণ 
সংরযারি গবগনরোি করা।

 � লন্ডরনর বগহভতে ারির সকলরক সিররর জন্য আরও কম অরতে খররচ সাহায্য 
করর্ আমারদর বারস তযমনটা ররেরে টিউব ও তররলর জন্য ঠিক ত্মগন 
সমরূপ ভাড়া গস্র করা ও একক অঞ্চল ত্গর করা।

 � পাড়াগুগলরক আরও শান্ত, আরও গনরাপদ ও আরও তবগশ সংযুক্ত করার জন্য 
স্াস্্যকর, ট্াগিক মুক্ত সড়রক গবগনরোি বাড়ারনা।

আেরো দেকবের েেকচকয় েেুজ শির 
বেদর েরকেো
আেোকির �দেষ্কের জন্ এেেোত্র এেজন গ্রীন মেয়করর উপকরই আস্থো রোখো 
মযকে পোকর। আেরো যো যো েরকেো:

 � 2030 সারলর মরি্য জলবােুর ও বাস্তু্র্রের আপৎকারলর সমািান করর্ 
সঠিক লক্ষ্য গস্র করা এবং তসগুগল অজতে ন করর্ আমারদর সকল 
নািগররকর সরগে কাজ করা।

 � সবুজ স্ান রক্ষা করা, কীটনাশরকর ব্যবহার বন্ করা, শহরব্যাপী িােপালার 
ও জলাভূগমর উন্নগ্ ঘটারনা এবং ন্ুন পাকতে  ও আরও সবুজ সড়ক ত্গর 
করা। 

 � উষ্ণ্র িৃহ এবং জ্ালাগন দাগরদ্্য কমারনার ন্ুন অরতোেন গদরে সবুজ শগক্ত ও 
ন্ুন চাকগরর্ আরও তবগশ গবগনরোি করা।



আেোেকনর জন্ নেুন দচন্তো�োেনো
আেোকির িোরনোগুদল েেলকে এের্ �দ্র, দনরোপি েোদেঘর খুাকজ দনকে 
েোিোয্ েরকে। আেরো যো যো েরকেো:

 � মূল কমীথী রদর জন্য ভাড়া করা বাসা তজাটার্ ন্ুন গবগনরোি সহ আরও তবগশ 
বাগড়ঘর লন্ডনবাসীরদর গনে্রেরণ আনা এবং সমবাে ও কগমউগনটি-গনেগ্রে্ 
আবাসরন আরও তবগশ সাহায্য তদওো। 

 � তভরে তিলার গবরুরদ্ তভাট গদরে আবাগসকরদর আরও ক্ষম্া গদরে পগরষদ 
আবাসন হারারনা প্রগ্ররাি করা এবং একটি জনিরণর জগম কগমশন 
(People’s Land Commission) ত্গর করা যার্ স্ানীে এলাকার মানুষ 

া্ ারদর ন্ুন বাগড়ঘররর পগরকল্পনা গনরজরাই করর্ পাররন।

 � অগিকাররর উন্নগ্ ঘটার্ এবং অগ্মারীর সমে জরম ওঠা ভাড়ার ঋণ 
বাগ্ল করর্ ভাড়াটিোরদর সরগে কাজ করর িৃহহীন্া প্রগ্ররাি করা। 

 � ভাড়া বড্ড তবগশ এবং ্া তবষম্যরক আরও বাগড়রে ত্ারল। একজন গ্ীন 
তমের আমরা লন্ডরনর ভাড়া গনে্রেণ গস্র করার ক্ষম্া না পাওো পযতেন্ত 
সরকাররর উপর চাপ কমারবন না।



সাোন লন্ডন অ্যারসম্বগলর একজন সদস্য এবং গ্গন 2016 
সারলর তশষ গনবতোচরন ্ৃ্ীে স্ারন গেরলন, তযখারন গ্গন 
অন্য সব প্রারীথী র তচরে তবগশসংখ্যক গদ্্ীে পেরদের তভাট 
তপরেগেরলন।

েোয়োন েকলকেন: “আদে আেোর েে্তজরীেকনর েেটো লন্ডকন 
েোর্কয়দে এেং এই েেস্ত েেয়টোকেই আদে এেজন 
�োেোর্য়ো িকয় মরকেদে। আেোর খোরোপ েোদের েোদলে, �োঙো 
পোইপ ও মেদশ �োেোর বনরোকশ্র েরোেদর অদ�জ্ঞেো িকয়কে।“

“অ্োকেম্বদলকে দনে্তোদচে িওয়োর আকগ আদে পদরকেশ রষেো 
েরকে এেং উত্তে পদরেিণ পদরকষেোর জন্ েেেে নেুন 
অর্তোয়ন মজোগোে েরকে েোরো মিশে্োপরী েদেউদনর্গুদলর 
েকগে েোজ েকরদে।“

“আদে এেটো েোজ েকর মেকলদে এেং আদে আপনোকির 
ও আেোকির শিরকে আপনোর গ্রীন মেয়র দিকেকে পদরকষেো 
মিওয়োর জন্ প্রস্তুে।”

“গ্রীন পোর্্ত কে আপদন এেন েোিোরণ েোনুষকির মপকয় 
যোকেন যোকির রোজনরীদেদেি িকয় ওঠোর েোরণ িল এই ময 
আেরো দনকজকির েোেস্থোন, আেোকির �দেষ্ৎ ও আেোকির 
প্রদেকেশরীকির দনকয় গ�রীর�োকে দচদন্তে।“ 

“আেোকির নোগদরেগণ এেন েোনুষকির পকষে দচৎেোর 
েরকেন যাোকির উপর ো োরো আস্থো রোকখন, যাোরো েঠিে দেষকয়র 
পকষে িা োেোন।“ 

“আেোকে মেয়র পকির জন্ আপনোর প্ররে পেন্দ েরোর 
েকগেই এই দনে্তোচকন আপনোর যোেেরীয় ে্োলট মপপোকর 
আেোকির পদরশ্েরী অ্োকেম্বদল প্রোররীথী কিরও ম�োট দিকে পোকরন।“

েোয়োন মেদর - লন্ডকনর মেয়র দিকেকে আপনোর প্রোররীথী
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“London’s 
buses work on a one 
zone system – time  
for the tube too.”

Printed by Solopress, SS2 
5QF. Promoted by Nick 
Barnett on behalf of Sian 
Berry & London Green Party, 
all at The Biscuit Factory, 
J215, 100 Clements Rd, 
London SE16 4DG. 

A CLEAR PLAN TO

KEEP LONDON MOVING

JOIN
The Team

Like most Londoners, I depend  
on our buses, trains, trams  
and tube to get around, but  
fares are not fair for everyone.

Right now travelling is 
cheapest for people who  
live in Zone 1 or 2. But those 
who can only afford rent in 
Zones 3 and beyond face 
steeper charges.

This isn’t fair. 

As Green Mayor, I will flatten 
fares and work towards 
a single travel zone for all 
Londoners. 

So that travelling to and 
from outer London isn’t so 
expensive, similar to tickets  
in Paris, New York and Rome.

To get involved in our campaign  
to transform London, contact
team@london.greenparty.org.uk or 
visit www.sianberry.london

 @SianBerry         sian_berry

 facebook.com/sianberrygreen

“ Londoners are crying out for 
a new start. To bring fresh 
thinking to the housing crisis. 
To keep London moving.  
To help create the greenest 
city in the world.”

    SIAN BERRY, GREEN CANDIDATE 
FOR MAYOR OF LONDON

USE THREE VOTES FOR SIAN BERRY 
& THE GREEN PARTY ON THURSDAY 6 MAY

London Assembly – Local

Assembly – London-wide

LGP21006 London Green News letter 2021 issue 10_6.indd   1LGP21006 London Green News letter 2021 issue 10_6.indd   1 08/03/2021   16:2208/03/2021   16:22

6ই মে, েৃিস্পদেেোর দেয়োন মেদর ও গ্রীন িকলর 
জন্ দেনর্ ম�োট ে্েিোর েরুন


