SIAN BERRY
FOR LONDON MAYOR 2016
সিয়ান বেরি হলেন গ্রীন দলের পক্ষে লন্ডনের মেয়র পদপ্রার্ থী, যে নির্বাচন আগামি ৫ই মে,
২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।.
সিয়ান একজন ক্যামডেন পারিষদ এবং তিনি ২০০৮ সালে লন্ডনের মেয়ন পদপ্রার্ থী
হয়েছিলেন। গতবারের লন্ডন নির্বাচনে গ্রীন দল লিব ডেমস ও ইউকেআইপি-কে পরাস্ত
করে তৃতীয় স্থানে আসে।.
একজন পরিবহন প্রচারক হিসেবে সিয়ান গ�োটা দেশ জুড়ে সবুজ পরিবহন প্রকল্পের
জন্য সরকারের থেকে শত-ক�োটি অর্জ ন করেন। ক্যাডমেনে তিনি কিংস ক্রসে সামাজিক
আবাসনে কাট-ছাঁটকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং সেখানকার সমাজভবন ও গ্রন্থাগার
বন্ধ হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে সমস্ত দলগুলিকে ১০ লক্ষ পাউন্ডের তহবিল তৈরিতে
উত্সাহিত করেছিলেন।
সিয়ান যা যা করবেন তা হলঃ
সত্যিকারের সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি তৈর করবেন, পরিষদের ভূ সম্পত্তি রক্ষা করবেন এবং
শ�োষিত ব্যক্তিগত ভাড়াটিয়াদের সাহায্যের জন্য একজন লন্ডন ভাড়াটিয়া সংগঠন গড়ে
তু লবেন।
l সকলের জন্য ন্যায্য পরিবহনব্যবস্থা গড়ে তু লবেন যেখানে ২০২৫ সালের মধ্যে লন্ডনের
বাইরে ভ্রমণকারীদের জন্য, কিছু সংখ্যক মণ্ডলের জন্য সস্তায় পাতাল রেল ও ট্রেনের টিকিট
দেওয়া হবে এবং সমহারে ভাড়া চালু করা হবে।
l লন্ডনে একটি অলাভজনক পুনঃনবীকরণয�োগ্য শক্তি কারখানা নির্মাণ করবেন
l ২০২০-র মধ্যে সমস্ত বেআইনি বায়ু দূষণ হটস্পটগুলি পরিষ্কার করে ফেলার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন
সমগ্র ইউর�োপীয় ইউনিয়ন ও কমনওয়েল্থ নাগরিকগণ এই নির্বাচনে ভ�োট দিতে পারবেন। ভ�োট দেবার জন্য ১৮ই এপ্রিল, স�োমবারের আগে নিম্নোক্ত
ঠিকানায় নিবন্ধীভু ক্ত হ�োন https://www.gov.uk/register-to-vote .

কমলা রংয়ের কাগজে গ্রীন দলকে ভ�োট দিন

5ই মে, ২০১৬ তারিখে দুটি নির্বাচন হতে চলেছে – লন্ডনের মেয়ন পদে এবং লন্ডনের বিধানসভার জন্য।
লন্ডন বিধানসভা লন্ডনের মেয়রকে দায়বদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের বাজেট নির্ধারণ করে।
মেয়র পদে নির্বাচনের জন্য আপনি যাকেই ভ�োট দিন না কেন, মেয়র কাদের সঙ্গে কাজ করবেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
আবাসন, পরিবহন, বায়ু দূষণ ও পুলিশিব্যবস্থার ব্যাপারে মেয়র কাকে দায়ী করবেন তার জন্য বেশি বেশি করে গ্রীন বিধায়কদের
নির্বাচন করতে কমলা রংয়ের ব্যালট পেপারে গ্রীন দলকে ভ�োট দিন ।
একটি নিরপেক্ষ ভ�োট দানের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এই নির্বাচন হতে চলেছে তাই, প্রতিটি ভ�োটই বিবেচ্য।. একটি ভ�োটও নষ্ট করার
নয়।.
আপনার ভ�োট ক্ষমতাশালী।. আগের নির্বাচনে তৃতীয় একজন বিধায়ক নির্বাচিত হওয়া থেকে গ্রীন দল মাত্র ১% ভ�োট দূরে
ছিল। কমলা রংয়ের ব্যালট পেপারে গ্রীন দলকে ভ�োট দিন এবং তাহলেই আপনি আরও বেশি সংখ্যক গ্রীন বিধায়ক নির্বাচিত
করতে পারবেন।

সমগ্র ইউর�োপীয় ইউনিয়ন ও কমনওয়েল্থ নাগরিকগণ এই নির্বাচনে ভ�োট দিতে পারবেন অনলাইনে ভ�োট দিতে নিবনধীভু ক্ত
হ�োন GOV.UK/register-to-vote -এ অথবা আপনার স্থানীয় পরিষদের সঙ্গে য�োগায�োগ করুন
সিয়ান বেরি ও লন্ডন গ্রীন দলের প্রার্ থীদের পক্ষে জন স্ট্রীট দ্বারা, সমস্তগুলিই ডেভেলপমেন্ট হাউজ, ৫৬-৬৪ লিওনার্ড স্ট্রীট, লন্ডন ইসি২এ ৪এলটি থেকে প্রচারিত।

