
 

 

প্রিয় আবাপ্রিক বা বযবিাযয়র মাপ্রিক / দখিদার 

 

ক্যািি প্রিযির জন্য উন্নয়যন্র িস্তাপ্রবত পরবতী স্তযরর 

পপ্ররপ্রিপ্রত, ডুডপ্রি 

 

অপ্রন্শ্চিত এবং িযাযিশ্চজং িমযয়, আপ্রম িতযই আশা কপ্রর 

আপপ্রন্, আপন্ার পপ্ররবার এবং প্রিয়জন্রা প্রন্রাপদ এবং িুস্থ 

আযেন্। 

 

উন্নত পপ্ররপ্রস্থপ্রতযত আপ্রম আপন্াযক ডুডপ্রির কযািি প্রিি 

অঞ্চিটি উন্নত করার জন্য িব বযশষ িস্তাবগুপ্রির িাযে প্রন্যুক্ত 

িওয়ার বযশ্চক্তগত িুযযাগ দদওয়ার জন্য একটি িদশ বন্ী বা 

উপস্থাপন্ায় অংশ প্রন্যত আমন্ত্রণ জান্াযত িাই। দরু্বাগযক্রযম, 

এই মুিূযতব এটি িম্ভব ন্য়।  যাইযিাক, কাউশ্চিি তার 

িম্প্রদায়গুপ্রিযক পুন্জবযের শ্চক্রয়াকিাপ িম্পযকব অবপ্রিত 

করার জন্য কয ার দিষ্টা করযে, এই কারযণই এখন্ আপ্রম 

আপন্ার িাযে দযাগাযযাগ করপ্রে।  এই িিযে, ডুডপ্রি িাউন্ি 

তিপ্রবি দবাডব এবং ডুডপ্রি কাউশ্চিি বযরাযয়র দিাকযদর জন্য 

ন্বায়ন্ িরবরাযির জন্য একযে কাজ করযে। 

 



এটি অন্স্বীকায ব দয উদািরণস্বরূপ, ন্তুন্ ডুডপ্রি অবির 

দকযের কাজটি ডুডপ্রি িাউন্ দিন্টাযরর আযশপাযশ হচ্ছে 

এবং পুন্জবে ঘিযে।  প্রমডিযান্ড দমযরা ইউটিপ্রিটি কাজ, 

ন্যাশন্াি ইযন্াযর্শন্ দিন্টার ফর দর্প্রর িাইি দরি এবং ব্ল্যাক 

কাপ্রি এবং কযাযিি প্রিযির মািব ইন্প্রিটিউি অফ 

দিকযন্ািশ্চজও গপ্রতযত এপ্রগযয় িিযে। 

গ্রীযে কাউশ্চিি ডুডপ্রির একটি ফ্লাই-দরা িািু কযরপ্রেি, যা 

িেমবাযরর মযতা, বতবমাযন্ িিমান্ িমস্ত পুন্জবে িকযের 

একটি আকষ বণীয় অপ্রডও-প্রর্জুযয়াি উপস্থাপন্া প্রন্যয় 

এযিপ্রেি।  উডাযন্র মাধ্যযম শিরটির পুন্জবে িকযের পুযরা 

দেিটি এখাযন্ দদখা যায় 

www.regeneratingdudley.org.uk তযব আমরা এখন্ও দশষ 

কপ্ররপ্রন্। 

 

কযািি প্রিযির জন্য পুন্জবযের এই পরবতী পয বাযয় প্রপপিি 

পযাযন্যির মূি অনু্িন্ধান্গুপ্রি দ্বারা অবপ্রিত করা িযয়যে - 

কাউশ্চিি কতত বক গতিীত পূযব বর জন্িম্মত পরামশ ব। 

কযািি প্রিযির জন্য আপযডি করা দতটষ্টর্প্রেযত প্রতন্টি িধ্ান্ 

উপাদান্ রযয়যে: 

 

• ডুডপ্রি প্রিপ্রডয়াখান্া এবং কযাযিযির জন্য উন্নয়যন্র পরবতী 

ধ্াপ। 

 

• িাউন্ িাপ্রন্ বং দকায়ািবার িিাপ্ররত করযত ন্তুন্ প্রবশ্বপ্রবদযািয় 

দকে। 

• ক্যািি প্রিি দেযক িাউন্ দিন্টাযর উন্নত জন্িাধ্ারযণর দখািা 

জায়গা এবং অযাযেি। 



উন্নয়যন্র িস্তাপ্রবত পরবতী পয বাযয় আপন্ার মতামতগুপ্রি 

দপযত, একটি িশ্নাবিীর ক্পি দেওয়া িযয়যে, একিাযে 

বযাখযামূিক প্রিফযিি িি। 

আপপ্রন্ অন্িাইযন্ও িশ্নপেটি িম্পূণ ব করযত পাযরন্ 
www.regeneratingdudley.org.uk দযখাযন্ আপপ্রন্ আরও প্রিে 

এবং একটি দোি প্রর্প্রডও পাযবন্ যা কযািি প্রিযির উন্নয়যন্র 

পরবতী পয বাযয় িম্পযকব আরও বযাখযা কযর। 

 

আপন্ার িম্পন্ন িশ্নাবিী দফরৎ দেওয়ার জন্য একটি প্রিযপইড 

খাম দদওয়া িয়। উত্তরগুপ্রি দেওয়ার দশষ তাপ্ররখ বুধ্বার 16 

প্রডযিম্বর িন্ধযা 5 িায়। 

 

আপপ্রন্ যপ্রদ আপন্ার অঞ্চি বা িম্প্রদাযয়র জন্য কযাযিি 

প্রিযির জন্য আপযডি দতটষ্টর্প্রে প্রন্যয় আযিািন্া করযত 

র্ািুবয়াি ির্া স্থাপন্ করযত িান্ তযব দয়া কযর িামান্থা 

ব্রাইযির িাযে দযাগাযযাগ করযত প্রদ্বধ্া করযবন্ ন্া 01384 

816968 অথবা ই-দেইল samantha.bright@dudley.gov.uk  

 

আমরা আগামী মািগুপ্রিযত শিযর আরও পুন্রুত্পাদন্ িকে 

িম্পযকব আপন্ার িাযে কো বিব যার মযধ্য কযয়কটি 

দিপ্ররযিজ প্রবশ্চডংগুপ্রির পুন্ন্ ববীকরণ, শপ্রপং দিন্টারগুপ্রির 

আকষ বণীয় িস্তাব এবং আরও িরকারী এবং উেুক্ত স্থাযন্ 

উন্নপ্রত অন্তরু্বক্ত রযয়যে। 

 

ডুডপ্রির আরও পুন্ন্ ববীকরণ গ যন্ িিায়তা করার জন্য িময় 

দদওয়ার জন্য ধ্ন্যবাদ। 

 

 



আিনার পবশ্বস্ত 

 

 অযান্্ডরু িার্ি 

দিয়ার, ডডপ্রি িাউন্ি তিপ্রবি দবাডব 

 

আপন্ার যপ্রদ এই প্রিট পযের জন্য দকান্ও িিায়তার িযয়াজন্ 

িয় বা দকান্ও দদার্াষী, অনু্বাদ, বড মুদ্রণ বা অপ্রডও 

িংেরযণর জন্য অনু্যরাধ্ করযত িান্ তযব ডুডপ্রি কাউশ্চিযির 

িাযে দযাগাযযাগ করুন্ 01384 813400, 813401, 813470 অথবা 

ইচ্ছেইল ক্রুন L2L@dudley.gov.uk 


