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ওদ়েল্াম ব্া্ ফান্ড 
এই প্্ল্পটি ইউদরাপী়ে লরলজওনাল ডেদেলপদমনট ফাদন্ডর অংশ ওদ়েল্াম ব্া্ ফান্ড ডেদ্ £15,000 পর্ণন্ত অে্ণা়েন গ্রহণ 
্রদে। ইউদরাপী়ে ইউলন়েন দ্ারা প্লিলঠিি, ইউদরাপী়ে লরলজওনাল ডেদেলপদমনট ফান্ডল স্ানী়ে এলা্াগুললদ্ উদ্াবন, ব্বসা, 
নিুন ্ম্ণসংস্াদনর সুদরাগ তিলর এবং স্ানী়ে সম্প্রোদ়ের পুনগ্ণঠনদ্ সমে্ণন ্রদব এমন প্্ল্পগুললদি লবলনদ়োদগর মাধ্দম 
িাদের অে্ণননলি্ উন্ন়েনদ্ উদ্ীলপি ্রদি সহা়েিা ্দর।
লবশে িদে্র জন্, gov.uk/european-growth-funding লেলজট ্রুন।

আমরা এই মুলরিি গাইদে  
ডরাগাদরাদগর লববরদণর রোে্ণিা  
লনলচিি ্রার জন্ রা রা ্রা সম্ভব ্দরলে। 
ডরদ্াদনা ব্বসার সংদশাধন বা সংদরাজন 
এবং িাদের ডরাগাদরাদগর লববরণ 
আমাদের ওদ়েবসাইট lutontowncentre.org -এ পাও়ো রাদব
আমরা সুপালরশ ্লর ডর পলরেশ্ণন ্রার আদগ আপলন ব্বসার উপলব্ধিা 
ডেদে লনন। 

লেশন হ'ল
টাউন ডসন্াদর ব্বসা বৃলধি 
এবং লবলনদ়োগদ্ সমে্ণন ্রা 
এবং সামলগ্র্ োদব গব্ণ, আনুগি্ এবং 
লুটন সম্পদ ্্ণ  ইলিবাচ্ ধারণা 
গদে ডিালা। 
লুটন লবআইলে লুটন ্াউলসিল ্িৃ্ণ ্ ওদ়েল্াম ব্া্ 
ফাদন্ডর জন্ ডেললোলর পাট্ণ নার লহদসদব লনরুক্ত হদ়েদে।
লুটন লবআইলে এ্টি লবজদনস 
ইম্প্রুেদমনট লেল্রিক্ট রা লুটন টাউন ডসন্ার 
্োর ্দর। লবআইলে ব্বসাল়ে্ পলর্ল্পনার ডেললোলর 
লবআইলে লেল্রিক্ট-এ ব্বসার দ্ারা 
অে্ণা়েন ্রা হ়ে। 
আমাদের ব্বসাল়ে্ পলর্ল্পনা সম্পদ ্্ণ  আরও পেদি- 
অনুগ্রহ ্দর লুটন লবআইলে ওদ়েবসাইট লেলজট ্রুন 
lutontowncentre.org 
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লুটন 



ইউদরাপী়ে লরলজওনাল ডেদেলপদমনট ফান্ড-এর ডেও়ো হাই ল্রিটস পুনরুজ্ীলবি ্রদি বৃহতের সর্াদরর 'ওদ়েল্াম 
ব্া্ ফান্ড' উদে্াদগর অংশ লহসাদব, লুটন লবজদনস ইমপ্রুেদমন্ লেল্রিক্ট (লবআইলে) ে্  লুটন গাইে প্স্তুি 
্দরদে। লুটন লবআইলে স্দলর জন্ এ্টি আদরা সুন্দর লুটন তিলর ্রদি লুটন ব্বসার দ্ারা অে্ণা়েন ্রা হদ়েদে। 

লুটন চলরত্র এবং অ্ালনদমশন সহ এ্টি জা়েগা। ডরোদন, আপলন রলে 

প্লিলেদনর ্াদজর জন্ রািা়োি ডেদ্ বা আপনার রুটিন ্াজ্ম্ণ 

ডেদ্ ল্েুক্ষদণর অবসর ডনন, আপলন রাস্ার পারফম্ণার, এ্টি পুরাদনা 

টুলপর ্ারোনার ডে়োদল এ্টি আ্র্্ণ  লশল্প্ম্ণ, নিুন এবং 

আ্র্ণণী়ে োও়োর জা়েগাগুলল এবং রঙ, গন্ধ এবং 

সংসৃ্লির এ্টি োরুণ লমশ্রণ সহ এ্টি সামলগ্র্ 

প্াণবন্ত অনুেূলির বলহঃপ্্াশ ডেেদি 

পাদবন।.   

ইউলনোলস্ণটি অফ 

ডবেদফাে্ণ শা়োর টাউন 

ডসন্াদর অবলস্ি ডরোদন প্লি 

বের হাজার হাজার লশক্ষােথী আসা 

রাও়ো ্দর, রা এই এলা্া়ে এ্টি গলিশীল, উে্মী 

এবং প্াণবন্ত অনুেূলি লনদ়ে আদস। 

ইউদ্ ডসন্ার ফর ্ালন্ণোল আট্ণ স লুটদনর ড্ন্দ্রস্দল 

অবলস্ি এবং আমাদের লনজস্ব লুটন ্ালন্ণোদলর এ্টি িাজা 

এবং ডরামাঞ্চ্র আদবেন রদ়েদে। এটি আমাদের উজ্জ্বল, তবলচত্র্ম়ে 

সম্প্রোদ়ের ডসরা প্েশ্ণন। বালর্্ণ  ইদেদন্র সম়ে রাস্া়ে িীব্র আও়োজ 

ডশানা রা়ে রা শহদর রদঙর রংধনু লনদ়ে আদস।  

লুটদন রাদির ডবলা়ে ক্রমবধ্ণমান লাইে লমউলজদ্র পলরদবশ এবং 

ক্ালন্তমুক্ত হও়োর নিুন নিুন জা়েগা সহ আদরা অদন্ ল্েু অফার ্রার 

আদে, ডরমন সারা রাি ডোলা ডেজাট্ণ  পাল্ণার 

বা লশশা বার।  

এই গাইেটির উদদ্শ্ হল আপনাদ্ লুটদনর সবদচদ়ে ডবলশ সুলবধাগুলল 

উপদোগ ্রদি সাহার্ ্রা। ড্না্াটা, োবার এবং পানী়ে, অবসর এবং 

ঐলিহ্ এবং সৃজনশীলিার সাদে অদবেরণ এবং উপদোগ ্রার জন্ এ্টি 

শহর।

আপনাদ্শহরটিদ্ সবদচদ়ে ডবলশ উপদোগ ্রা়ে সাহার্ ্রদি 

লুটনদ্ আদরা ডবলশ উপদোগ ্রদি আমাদের  লুটন 

সামার ড্র ডি অংশ লনন রার সাদে আদে শি শি পাউন্ড 

মূদল্র োউচার ডজিার সুদরাগ! পৃঠিা 19-এর ফদম্ণ ড্বল 

আপনার নাম, ঠি্ানা এবং ডরাগাদরাদগর লবশে ডরাগ ্রুন 

এবং জদ়ের সুদরাগ ডপদি টাউন ডসন্াদরর চারপাদশ েলেদ়ে 

ো্া আমাদের ডপাস্ট বক্সগুললর এ্টিদি ডপাস্ট ্রুন।  

এোোও আপলন lutontowncentre.org/enjoy-luton-এ লগদ়ে 

ড্রদি অংশ লনদি পাদরন ডরোদন আপলন টিল্ট োউনদলাে ্রদি পাদরন এবং 

লুটন লবআইলে, ওদ়েস্ট উইং সু্টলেওস ইউলনট 166,  

ে্ মল, লুটন, LU1 2TL -এ র়ে্াল ডমইদলর মাধ্দম 

ডপাস্ট ্রদি পাদরন।

আমাদেরদসাশ্াল লমলে়ো এবং আমাদের 

হ্াশট্াদগর #thereismoretoluton-এর লেদ্ 

আসন্ন সংবাে আইদটম, ব্লগ এবং আরও পুরস্ার 

ডজিার সুদরাদগর জন্ নজর রােুন! উপদোগ ্রুন 

– শহরটিদ্ নিুন োদব ডেেুন এবং  লুটন।

লুটন হল এমন এ্টি শহর ডরোদন ডেোর এবং ্রার জন্ অদন্ ল্েু আদে, সৃজনশীল প্লিো এবং তবলচদত্র্ পূণ্ণ, 
ইলিহাদস সমৃধি, রার েলবর্দির জন্ লবপুল সম্ভাবনা রদ়েদে।
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লুটদনর ল্রিট-ফুে স্টাইল ইনদোর মাদ ্্ণ ট ডেদ্ 
্্াদফ, ্লফ শপ, ডরদস্ারাঁ, ফাস্ট-ফুে ডচইন, 

পাব, বার এবং লমউলজ্ ডেনু্, সহ লুটন টাউন ডসন্াদর োবাদরর ডো্াদনর এ্টি সমাহার রদ়েদে রা 
সমস্ স্বাদের উপরুক্ত। ডবদে ডনও়োর মদিা এি ল্েু আদে – িা আপলন এ্টি ্াদজর সমদ়ের লাঞ্চ, 

চট ্দর ল্েু োও়োর, বনু্ধদের সাদে এ্টি ব্রাঞ্চ, এ্টি স্মরণী়ে রাি বা ডরামালন্্ োবাদরর ডোঁদজ 
োকুন না ড্ন? 

এলা্া়ে সারগ্রাহী পলরসর এবং ডেনু্ ডবদে ডনও়োর প্চুর লব্ল্পউপদোগ
্রুন।

আমাদের োরুণ লুটন টাউন ডসন্াদরর এ্টি ্্াদফদি 
আপনার লপ়্ে বালরস্ার পলরদবলশি ্লফ এবং এ্টি ড্্ 

লেদ়ে লেন শুরু ্রার ডচদ়ে োল আর ্ী হদি পাদর?

মাদনা ্লফ 
25 জজ্ণ  ল্রিট, LU1 2AF

ড্াস্টা 
ইউলনট 205 ডসন্ জজ্ণ  ডস্া়োর, LU1 2TL

স্টারবা্স্  
ডস্টশন, ডস্টশন ডরাে, LU1 2LT

ডগ্রগস 
51 ে্ মল, LU1 2JX

ে্ মল, U160, LU1 2TJ

লড্রম ্লফ 
25 ওদ়েললংটন ল্রিট, LU1 2QH

ডগা ্লফ
108-110 ে্ মল, LU1 2AL

ওলশ়োন ডবল্ স 
লেএফএম ডহাম লললেং, 1ম িল,

80 ে্ মল, LU1 2SZ

মালফন ডব্র্ 
184A, বুট ল্রিট, ে্ মল, LU1 2TJ 

ওদ়েনদজল্ স
ইউলনট 136 ে্ মল, LU1 2TJ

রবী'স 
ে্ গ্ালালর, ে্ মল, LU1 2TE

েন লমলাস্ণ  
164, ে্ মল, LU1 2TL

চা শা 
40 ওদ়েললংটন ল্রিট, LU1 2QH

ে্ স্ান্ডউইচ বার
66 পা ্্ণ  ল্রিট, LU1 3EU

IBG ্লফ 
9 ্ললংেন ল্রিট, লুটন LU1 1RT

্সমস
ইউলনট 5, ে্ মল, LU1 2AZ

মাদ ্্ণ ট 
মালঞ্চস

লুটদনর ইনদোর মাদ ্্ণ দট ল্েু চমৎ্ার স্বাধীন সংস্া সহ 
টাউন ডসন্াদরআচির্ণজন্ োবাদরর জা়েগা অফার ্দর ! 

সারা লবদবের রসনা উপলব্ধ, রার মদধ্ রদ়েদে:

োই, ড্ালর়োন, োরিী়ে, মালদ়েলশ়ে 
          ্্ালরলব়োন, আলরি্ান,

               লত্রলনোেী়ে, 
                     ডপাললশ এবং

                      আরও অদনদ্!

 োে্ওপানী়ে

যযযয   

ডপাললশ 
শহদরর ড্দন্দ্র ডপাললশ োবাদরর দুে্ণ ান্ত লব্ল্পগুললর 

সাদে নিুন ল্েু ডচষ্া ্রুন। ডেললদ্দটলস 

স্ম্া্দজদ্র ডব্ালর লবোগ ডেদ্ বা ডগাদ্াো-

ডি ডশফ ড্শালগুললর মদধ্ এ্টি ডেদ্ এ্টি 

স্্া্ উপদোগ ্রুন! 

ডগাদ্াো 
28 চ্াদপল ল্রিট, LU1 2SE

ডেললদ্দটলস স্মাদচ্ 

37 জজ্ণ  ল্রিট LU1 2TL

ইউ গ্রুদবদগা 
21 ল্ং ল্রিট, LU1 2DW

ডরদি ডরদি ্লফ
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আপলন লুটদন লবদবের লবলেন্ন ডেদশর োবার েঁুদজ ডপদি পাদরন। আমরা আমাদের পেদন্দর ল্েু 
ডবদে লনদ়েলে, ল্ন্তু আপলন আমাদের টাউন ডসন্াদর উপলব্ধ সমূ্পণ্ণ অফারটি ডেেদি পাদরন 

lutontowncentre.co.uk

ইিালী়ে
এ্টি ক্ালস্ ইটালল়ে লপৎজা লেদ়ে লুটন টাউন ডসন্াদরর ও়োর্্ণ  

ফুে ডরদস্ারাঁ়ে আপনার সফর শুরু ্রুন। আমাদের গ্রাম্ ইটালল়ে 

ডরদস্ারাঁ়ে লসট-োউন লমল ডেদ্ ডবদে লনন বা আমাদের চমৎ্ার 

ডট্অ্াওদ়ে ডেদ্ শুধু এ্টি স্াইস? এটা ঠি্ ডরমন মা তিলর 

্রদিন... লুটদন! 

জান্দ্রা'জ ্্াদফ অ্ান্ড ডরদস্টারান্  
35A, 35B আপার জজ্ণ  ল্রিট, LU1 2RD

লপৎজা এক্সদপ্স 
ে্ লজ, 3 চাচ্ণ  ল্রিট, LU1 3JE

লা েল্ স লেটা 
38 পা ্্ণ  ল্রিট, LU1 3ET

ডমানা ললসা
36 লগর্দফাে্ণ  ল্রিট, LU1 2NR

লপৎজা হাট 
58 পা ্্ণ  ল্রিট, LU1 3ET

লপৎজা ললঙ্ক 
116, ে্ মল, LU1 2TJ

ফা়োরঅ্াওদ়ে 
ফা়োরঅ্াওদ়ে, 5 গে্ণ ন ল্রিট, LU1 2QP

পাপা জন্ স 
26 চ্াদপল ল্রিট, চ্াদপল লেউ, LU1 2SE

লগ্রটালল়োন 
15 ম্ানদচস্টার ল্রিট, LU1 2QB

লা ট্াদটালর়ো 
66 বুট ল্রিট, LU1 2EY

ডবলসল 
5 লগর্দফাে্ণ  ল্রিট, LU1 2NQ

েলমদনাজ 
লক্রস্টাল হাউস, শপ 3 এবং 4, 

লনউ ডবেদফাে্ণ  ডরাে, LU1 1HS

ডরামানী়ে 
চমৎ্ার স্ানী়ে োবাদরর পলরসদরর সাদে ঐলিহ্বাহী 

ডরামালন়োর স্বাে লনন, রা আপনাদ্ সদগে সদগে 
স্বাচ্ছদন্দ্র অনুেূলি এদন ডেদব।
ট্ালসিলদেলন়ো ডরদস্টারান্

30 লগর্দফাে্ণ  ল্রিট, LU1 2NR
লা মামা শাওম্ণা অ্ান্ড লগ্রল 
লনউ ডবেদফাে্ণ  ডরাে, LU1 1SH

োই 
আপনার ভ্রমদণর সম়ে এ্টু ডেদম ল্েু োঁটি 

োই োবার উপদোগ ্রদি েুলদবন না, লুটদনর 
ডরদস্ারাঁ়ে োইল্াদন্ডর োবাদরর স্বাে উপদোগ 

্রুন।  

না্ন্ণ োই
45 ওদ়েললংটন ল্রিট, LU1 2QH

নামিান োই 
15 ওদ়েললংটন ল্রিট, LU1 2QH

এলশ়োন 
আমাদের োঁটি লুটন টাউন ডসন্া্দর োও়োর 

জা়েগা ডেদ্ আচির্ণজন্ এলশ়োন সুস্বাদু োবাদরর 
অলেজ্ঞিা লনন।

হং বুদফ 
40-44 জজ্ণ  ল্রিট LU1 2AZ

চপলস্টক্স নুেল বার 
ইউলনট 85, 37 ে্ মল, LU1 2LJ

মুবুজ 
38 জজ্ণ  ল্রিট LU1 2AZ

ডেদ্ োে্

পৃলেবীর 
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োরিী়ে লুটন টাউন ডসন্াদর আপনার বনু্ধদের এবং পলরবার-পলরজনদের-রাদের আপলন োলবাদসন িাদের সাদে োবার উপদোগ ্রুন।
পাপা জীজ 

41-43 ওদ়েললংটন ল্রিট, LU1 2QH
ডটলবল 21 

26b চ্াদপল ল্রিট, LU1 2SE

পিু্ণ লগজ
এই ঘদরা়ো পিু্ণ লগজ ্্াদফদি পিু্ণ গাদলর স্বাে পান...

্্ালন্নদহা ডে পিু্ণ গাল 
7 ল্ং ল্রিট, LU1 2DW

ডগ্রট লব্রটিশআমাদের অদন্ ডরদস্ারাঁ এবং ্্াদফ ডগ্রট লব্রটিশ গ্রাব অফার ্দর, িাহদল ড্ন লগ্রনলফর্স ডচষ্া ্রদবন না, রা 30 বেদররও ডবলশ সম়ে ধদর শহদর রদ়েদে?
লগ্রনলফর্স 

11G ে্ গ্ালালর, LU1 2TW

মাল ্্ণ ন 
ডগৌরবম়ে লুটন টাউন ডসন্াদরর মধ্ লেদ়ে এ্টি রুট-66 ভ্রমণ, 

অফাদর ো্া এ্টি সুস্বাদু বাগ্ণার এবং সুস্বাদু লমল্কদশ্ সহ 

আদমলর্ান-অনুপ্ালণি োবাদরর জা়েগার মধ্ লেদ়ে আপনার পে 

তিলর ্রুন।

রিাঙ্কস্টার'স্  
ে্ মল, ডসন্ জজ্ণ 'স্  ডস্া়োর, LU1 2TL

বাগ্ণার ল্ং 
196-198, ে্ মল, LU1 2TL

ম্া্দোনার্স 
10 ে্ মল, 46/48 ডসন্ জজ্ণ 'স্  ল্রিট, LU1 2AZ

সাবওদ়ে 
গ্ালালক্স ডসন্ার, লব্রজ ল্রিট, LU1 2NB

45 লনউ ডবেদফাে্ণ  ডরাে, লক্রস্টাল হাউস, LU1 1SE

37 জজ্ণ  ল্রিট, LU1 2AQ

বাগ্ণার ডবস 
72 জজ্ণ  ল্রিট, LU1 2SQ

রিাইজ ক্াব 
13 আপার জজ্ণ  ল্রিট, LU1 2RD

ে্ ইলজিন 
43 বুট ল্রিট, LU1 2EP

বাগ্ণার বক্স
21 লমল ল্রিট, LU1 2NA

ড্এফলস
ইউলনট 120-122, ে্ মল

্্ালরলব়োন  আপলন হ়েি আরাম ্দর শুদ়ে ্্ালরলব়োন সূর্ণ উপদোগ ্রদি নাও পাদরন, িদব আপলন অবশ্ই ডপট েরা োবার এবং উষ্ণ হৃে়ে লনদ়ে রাদবন।
মজা়োস 

2 ললোরপুল Rd, LU1 1RS
লেনদটজ ্্ালরলব়োন কুজীন 42 লনউ ডবেদফাে্ণ  ডরাে, লুটন LU1 1SQ

জ্ামাই্ান জা ্্ণ  অ্ান্ড বাগ্ণার হাট 
লমল ল্রিট, LU1 2NA 
ডজালস ডজালস'জ

55A লচপসাইে, LU1 2HN
ডসলসল'স ্ন্ণার

9 ্ললংেন ল্রিট, LU1 1ST

সমগ্র লবদবের সমস্ জা়েগার োবার

সুলশ 
এ্টি প্াদচ্র ডব্ালর রা িাজা বান রুটি এবং 
ড্্ পলরদবশন ্দর এবং ে্ মল লুটদন োঁটি 

সুলশর স্বাদের িালরফ ্রুন।

লপংস 
ইউলনট 98, ে্ মল 

LU1 2TQ
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সারালেন 
উলদ্ে লেলতে্ 

এ্টি 2022 উলদ্ে-লেলতে্ ল্্  
লুটন টাউন ডসন্াদর…

লুটন শহর ড্দন্দ্র ডেগান বা ডেলজ োদ়েটগুললর চালহো োলোদব পূরণ ্রা 
হ়ে, িা প্ািঃরাশ বা মাঝ-দুপুদরর মধ্াহ্নদোজ রাই ডহা্ না ড্ন, উপলব্ধ 
লব্ল্পগুললর লবসৃ্ি পলরসর আপনাদ্ সন্ধ্া পর্ণন্ত লনদ়ে রাদব। হ়েদিা আপলন 

লসধিান্ত লনদ়েদেন ডর আপনার জীবদন আপনার আরও ডেলজ এবং ডেগান লব্দল্পর 
প্দ়োজন, লুটদনর লবলেন্ন ধরদণর োবাদরর আউটদলটগুলল ডর ড্ানও নবাগিদের 

জন্ এ্েম উপরুক্ত রারা উলদ্ে-লেলতে্ োদ়েট ্রদি চা়ে৷ আপলন এ্টি 
সুস্বাদু লপৎজা, এ্টি লমন লগ্রন বাগ্ণার, এ্টি কু্ষধাবধ্্ণ  োবার বা ই়োলম ্াপ্ন্ণ 

ডেদ্ এ্টি ্াপ্া ্ন্ণ রাই েঁুজুন না ড্ন, শহদর প্চুর লব্ল্প রদ়েদে৷ 

আপনার সাধারণ লেন এই ধরদণর ল্েু  
হদি পাদর…

শুরু ্রুন এ্টি লব্রটিশ ক্ালস্ লেদ়ে, পুদরাপুলর ইংদরজ বা সম্ভবি এ্টি িাজা 
জুস লেদ়ে লেনটি শুরু ্রুন, ডেগান বা ডেলজ লব্দল্পর জন্ শহদরর ড্দন্দ্র লবসৃ্ি 

োবাদরর জা়েগা ডেদ্ ডবদে ডনও়ো এি সহজ। 

এ্টি সুস্বাদু ড্দ্র টু্দরা এবং এ্টি ওট ল্াদট দুপুদরর োবাদরর জন্, অেবা 
হ়েদিা এ্টি ্াপ্া ্ন্ণ আপনাদ্ সন্ধ্ার পর্ণন্ত লনদ়ে রাও়োর ড্ৌশলটি ্রদব? 

এবং অবশ্ই, লুটদনর লপৎজার জা়েগা়ে উপলব্ধ ডেগান লব্ল্পগুলল ডচষ্া না ্রা 
অেরিিা হদব, এ্টি ক্ালস্ ইটালল়োন লপৎজা লেদ়ে রািটি ডশর ্রুন! 

িারপর আদর্টি  
উলদ্ে-লেলতে্ আনদন্দর লেদনর জন্ প্স্তুি হদি এ্টি উষ্ণ  

চাদ়ের ্াদপর সাদে সন্ধ্াটি ডশর ্রুন।

লগ্রলস অ্ান্ড 
লচদ্ন

লুটন িার সমস্ মুরলগর ডো্াদনর জন্ লববে লবে্াি হদি পাদর, 

িদব ডসগুলল সব্টি পরীক্ষা ্দর ডেোর জন্ এটি এ্টি লনেঁুি 

অজুহাি বদল মদন হদচ্ছ।

ন্াদন্ডাস 
ইউলনট A, ে্ গ্ালালক্স ডসন্ার, LU1 2NB

ডটলস্ট'জ ডপলর ডপলর 
17A ম্ানদচস্টার ল্রিট, LU1 2QB

ডটাদরা'স ডস্ট্হাউস 
52-54 বুট ল্রিট, LU1 2EP

টাল ্্ণ স ডবস্ট লগ্রল 
56 ওদ়েললংটন ল্রিট, LU1 2QH

মুরগাদনাজ লগ্রল
53 বুট ল্রিট, LU1 2EP

 লুটন ড্বাব হাউস
51 লগর্দফাে্ণ  ল্রিট, LU1 2NJ

লজ'জ গুরদম বাগ্ণার 
13 ওদ়েললংটন ল্রিট, LU1 2QH

ডরালস্ট'জ আরলব্ লগ্রল
31a আপার জজ্ণ  ল্রিট, LU1 2RG

চারদ্াল হাউস 
26 চ্াদপল ল্রিট, LU1 2SE

ডপলর ডপলর অলরলজনাল 
24 চ্াদপল ল্রিট, LU1 2SE

স্াম'স লচদ্ন 
25 ম্ানদচস্টার ল্রিট, LU1 2QB

ইস্ানবুল লগ্রল 
5 লনউ ডবেদফাে্ণ  ডরাে, LU1 1SA

আল কুেস 
27 লনউ ডবেদফাে্ণ  ডরাে, LU1 1SE

শাও়োরমা জামাি 
31 ম্ানদচস্টার ল্রিট, LU1 2QG

ডপদপ'জ ডপলর ডপলর 
6 চ্াদপল ল্রিট, LU1 2SE

জাম্ণান ডোনার ড্বাব 

57 জজ্ণ  ল্রিট, LU1 2AL

লসজল 'এন' লগ্রল 
112-114 ে্ মল, LU1 2TJ

টপরা্ লগ্রল 
28A চ্াদপল ল্রিট, LU1 2SE

গুরদম স্া্ 
8 চ্াদপল ল্রিট, LU1 2SE

ডচস্টার'স্  লচদ্ন 
1 চ্াদপল ল্রিট, LU1 2SE

্্াললদফালন্ণ়ো লচদ্ন
37 জজ্ণ  ল্রিট, LU1 2TN

টাল ্্ণ স ফ্্াটদব্রে
টাল ্্ণ স ফ্্াটদব্রে, ল়্েস্, ে্ মল
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আমাদের সমূ্পণ্ণ োে্িালল্া 
এবং অনলাইদন লড্রং্ লেদরক্টলর ডেেুন:

lutontowncentre.org/
enjoy-luton/



ডবজিালমনস্ ্ ্াদফ 
30-এর েশদ্র অনুপ্ালণি গ্্ামাদর প্দবশ ্রা, 

লবলাসবহুল ডেজাট্ণ  লব্ল্পগুললর এ্টি দুে্ণ ান্ত লনব্ণাচদনর 
সাদে "্াঁপাদনা, আদলালেি ন়ে" ্্দটলগুললদ্ 

প্লিস্াপন ্রুন৷ 
7 আপার জজ্ণ  ল্রিট 

লক্রমস 
লক্রমস-এ প্দবশ ্রার সম়ে আপনার সাধারণ অনুেূলি হল 
আধুলন্িার পরশ সহ এ্টি ডরদট্া লেম এবং এটি িাদের 

দুে্ণ ান্ত ডমনুর জন্ও প্দরাজ্।
2-4 জজ্ণ  ল্রিট 

কুল্জ অ্ান্ড লক্রম 
ডবাললং-এর এ্টি ডেলা ডজিার পর, এ্টি সুস্বাদু 

লমল্কদশদ্র জন্ পাদশর বােীর 
গ্ালালক্সদি কুল্জ এবং লক্রদম োঁোন।

ে্ গ্ালালক্স ডসন্ার,  
লব্রজ ল্রিট, LU1 2NB

ট্রিটজ 
ডসরা উপাোন ব্বহার ্দর, 

লবদশরজ্ঞ ডেজাট্ণ  ডশফ দ্ারা হাদি তিলর 
রাদের লমলষ্ ল্েু প্দ়োজন 

িাদের সবার জন্ই এটা ট্রিটজ-এ রদ়েদে।
5 আপার জজ্ণ  ল্রিট 

োউনটাউন ডট্ওদ়ে
এ্টি সুস্বাদু লপৎজা এবং মুেদরাচ্ ডেজাট্ণ  দুটি লজলনস রা ড্বল 
আনন্দো়ে্ ডশানা়ে - এবং এমনল্ আপনাদ্ আপনার বসার ঘর 

ডেদে ডরদি হদব না।
12 গে্ণ ন ল্রিট 

ডোরদস্টপ েললচ 
ে্ মদলর ডোরদগাো়ে লবস্ম়ে্র ডেজাট্ণ  – লেদনর ্াদজর পদর 

ডোরদস্টপ েললসদি এ্টি সুস্বাদু ডেজাট্ণ  উপদোগ ্রুন। 
6 বুট ল্রিট, LU1 2BU

লনউলক্রমা ডক্রপস অ্ান্ড ্লফ 
অক্ান্তোদব ে্ মদলর আদশপাদশ ড্না্াটা ্রার পদর, এ্টি 
সুস্বাদু লমলষ্ বা সুস্বাদু ডক্রপ, ও়োদফল বা ড্্ উপদোগ ্রুন।

ইউলনট 10A ে্ মল, LU1 2TE

ড্্ বক্স 
আপলন জন্মলেদনর  

ড্্ েুদল ডগদেন! দুলচিন্তা ্রার ের্ার ডনই, 

ে্ মদল ড্্ বদক্স রাও়োর ডচদ়ে আর োল ল্ হদি পাদর?
ে্ মল, LU1 2TJ

লক্রল্ ডক্রম 
এ্ বাক্স আদমলর্ান ডোনাট প্া়ে ঠি্ ডশানাদচ্ছ, ক্ালস্ গ্াসে ডবদে লনন, 

বা জীবদনর বন্ লেদ্র ডর ্াউদ্, এদলাদমদলাোদব বােুন।
ে্ মল, LU1 2TL 

আলন্ অ্াদনজ 
আলন্ অ্ান ডপ্টদজদল উে়ে জগদির ডসরাটি উপদোগ ্রুন, ডোরী ডবাধ 

্রদবন না, এটিদ্ পুরষ্ার লহসাদব োবুন, ডসরা ধরদণর পুরষ্ার – 
এ্টি উষ্ণ ডটাদস্টর মি সুস্বাদু ডপ্টদজল।

ও়োলার ল্রিট, ে্ মল, LU1 2TD

হালাল সুইটস
ে্ মদল হালাল সুইটস-এ লচলনর বৃলধি পান। লমলষ্ োবাদর 

আগ্রহ আদে এমন ডরদ্ান ব্লক্তর জন্ এ্টি 
আনন্দো়ে্ পলরসর ডেদ্ আপনার লপ়্ে লমলষ্গুলল 

ডবদে লনন।
ে্ মল, LU1 2TQ

ইদ়োগু 
এ্টি লহমাল়েি আনন্দ প্দ়োজন? এ্টি লহমাল়েি েই-এর 

জন্ ইদ়োগু-ডি রান – সারা বের ধদর লনেঁুি, িা  
শীি বা গ্রীষ্ম রাই ডহা্ না ড্ন।

37 ে্ মল, LU1 2LJ

ডশ্ হাউস
এ্টি ডশ্ বাল্ আদে, ে়ো ্দর! অবশ্ই ডশ্হাউদসর ডচদ়ে সুস্বাদু 

লমল্কদশ্ ডনও়ো োো আর ড্াো়ে োল হদি পাদর!? 
29 ম্ানদচস্টার ল্রিট, LU1 2QG

পরীক্ষা ্দর ডেেদি 
েুলদবন না...

লববজ বাবল
লবলবজ বাবলস ল়্েস্, ে্ মল

বাবল লসটি়ো
বাবল লসটি়ো ল়্েস্, ে্ মল, ও়োদলস ল্রিট, চাই ললং্

োইব জুস বার
োইব জুস বার, ল়্েস্, ে্ মল

রাদের লমলষ্ োবার োও়োর আগ্রহ আদে িাদের শহদরর ড্দন্দ্র লমষ্ান্ন লব্ল্পগুললর 
লবস্ম়ে্র তবলচদত্র্ ো্া়ে আর ে়ে পাও়োর ের্ার ডনই। ফাজ, ব্রাউলন, চদ্াদলট সস এবং 

আইসলক্রম লেদ়ে টপ ্রা ও়োদফল লেদ়ে নাইট আউট ্রার আর ল্ োদলা উপা়ে হদি 
পাদর? 

লমলষ্

ট্রিটস!
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ল ললল

ে্ ডরে লা়েন ডহাদটল অ্ান্ড বার 
2 ্্াদসল ল্রিট LU1 3AA

ে্ ্্াদসল 
1 ্্াদসল ল্রিট LU1 3AA

ে্ ব্রু়োলর ট্াপ 
22 পা ্্ণ  ল্রিট, LU1 3ET

জজ্ণ  II
70 বুট ল্রিট, LU1 2EY

অফ ে্ ও়োল 
6-8 পা ্্ণ  ল্রিট, LU1 3EP

ে্ ডগ্রট নে্ণ ান্ণ 
63 বুট ল্রিট, LU1 2EY

ে্ হাইট্ স 
1 জজ্ণ  ল্রিট, LU1 2AA

ে্ হুইলরাইট আম্ণস 
34 লগর্দফাে্ণ  ল্রিট, LU1 2NR

ে্ ডহা়োইট হাউস
ডজলে ওদ়েোরস্পুন
1 লব্রজ ল্রিট, LU1 1SA

ে্ ইলজিন লশশা লাউজি
43 বুট ল্রিট, LU1 2EP

ডফ্ম নাইটক্াব
58 ওদ়েললংটন ল্রিট, LU1 2QH

ললটল ডরে
32a জজ্ণ  ল্রিট LU1 2AZ

রুলব'জ বার অ্ান্ড কুজীন 
9 চ্াদপল ল্রিট, LU1 2SE

ে্ ডব়োর ক্াব
জ্াজ ক্াব এবং লাইে লমউলজ্ ডেনু্

লমল ই়োে্ণ , 24A লগর্দফাে্ণ  ল্রিট, LU1 2NR

লাউজি 33 
4 ্াম্ারল্ান্ড ল্রিট, লুটন LU1 3BW

্্দটদলর জন্ সবসম়ে সম়ে আদে! আপনার বনু্ধদের 
সাদে ল্েু পানীদ়ের ডচদ়ে সপ্াহান্ত শুরু ্রার আর ্ী 

োল উপা়ে ো্দি পাদর?
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ডহা়োট’স অন গাইে-এ সাবস্কাইব ্রুন
সাবস্কাইব ্রুন আমাদের

প্লি বৃহ্লিবার ডেদ্ রলববার লুটন টাউন ডসন্াদর ঘটদি ো্া ইদেদন্র চূোন্ত পর্ণাদ়ের জন্ আমাদের ডহা়োটস অন গাইদে সাবস্কাইব ্রদি েুলদবন না । সাপ্ালহ্ লেলতেদি রা ঘটদে িা েঁুদজ ডবর 
্রার ডসরা জা়েগা - সরাসলর আপনার ইদমদল পাঠাদনা হ়ে! আজই সাবস্কাইব ্রুন: 

lutontowncentre.org/whats-on-guide
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গাইদেে বাসওদ়ে

মূল ডেনু্গুলল

বাস োমার স্ান
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অবসর

ডহলরদটজ

লশক্ষামূল্

িে্

ট্ালক্স র্ণাঙ্ক
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ফফ ফফ ফফ ফফফফফফ ফফফফফফ ফফফফ (ফফফফফফফফফ ফফফফফফফফ)

এবংসৃজনশীলিা
ডহলরদটজ

ললটল ডরে 
"লুটদনর সব ধরদণর লশল্পীদের জন্ ললটল 

ডরে এ্টি ডবশ ডরামাঞ্চ্র লমলনস্ল, আপলন 
ডর ড্ানও নাইট আউট ডেদ্ প্া়েই ড্রাম 

এবং ডবস ব্লালস্টং শুনদি পাদবন।"

জজ্ণ  II 

“জজ্ণ  সরাসলর হ্াট ফ্াক্টলরর লবপরীদি এবং এটি 

এ্টি সাধারণ লমল লমউলজ্ পাব ডেদ্ এ্টি 

উদতেজনাপূণ্ণ লমউলজ্ ডেনু্দি রূপান্তলরি 

হদ়েদে। আপলন সব ঘরানা শুনদি পারদবন; ডসাল, 

ডরদগ, ডমটাল, ইলন্ড এবং এমনল্ এ্টি ডরে।"

ে্ ্্াদসল দুগ্ণ 
"ে্ ্্াদসল ডমটাদল েুব োল, এবং জািী়ে এবং স্ানী়ে ্াজগুলল এ্টি সঠি্ ডেনু্দি গঠন ্রার ক্ষমিা ডে়ে। লুটন লাইেস-এর ব্বস্াপনা়ে, ে্ ্্াদসল সলি্ই ল্েু োদলা ্াজ ্রার লেদ্ এলগদ়ে ডগদে রা এলা্ার সৃজনশীল রসদ্ োদলাোদব উন্নি ্রার ্াজ ্দর।" 

ে্ হ্াট ফ্াক্টলর 
"ে্ হ্াট ফ্াক্টলরর দুে্ণ ান্ত পুনন্ণবী্রণ ডশর 
হও়োর সাদে সাদে, িারা এেন অনবে্ ল্েু 
লশল্পীসহ প্স্তুি। ডট্ন ডস্টশদনর ঠি্ পাদশ 

হও়োর ্ারদন সব জা়েগার মানুরদ্ এোদন 
এ্লত্রি হদি ডেেব আমরা।”

ে্ লব়োর ক্াব “রোরে জ্াজ ডেনু্ লহদসদব ডোলার ফদল লব়োর ক্াদব োদলা বলহরাগি লশল্পীই শুধু আদসলন, লুটদনর বালসন্দারাও এ্লত্রি হদ়েদে এমনল্ মানুর এ্ রাদির জন্ লন্ডন ডেদ্ লুটন পর্ণন্ত ভ্রমণ ্রদে এবং আমাদের শহদরর পদক্ষ এটি এ্টি ডবশ বে পলরবি্ণ ন।”

এোদন ল্েু অ্ালন্ডর লপ়্ে লুটন 

লমউলজ্ ডেনু্ রদ়েদে - ড্ান লনলে্ণ ষ্ 

ক্রদম ন়ে... 
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লচপসাইদে লেনাইল লরদেদলশনস-এর েরজার লেির লেদ়ে, পটেূলমদি ডরদগ ব্লালস্টংদ়ের সাদে প্াণবন্ত 
্দোপ্েন ডশানা রা়ে, এবং শহরটির মদিাই, সমস্ ব়েস এবং পটেূলমর ডলা্দের লুটদনর সবদচদ়ে 
পুরাদনা ডর্দে্ণ র ডো্াদন ডরদি ডেো রা়ে।

অ্ালন্ড ডচশ্াম 28 বের আদগ ে্ মদল লুটদনর ইনদোর মাদ ্্ণ দট লেনাইল লরদেদলশন শুরু 
্দরলেদলন। "আমরা প্েদম পণ্রিব্ লবলক্র শুরু ্লর রা আমরা 2010 সাল পর্ণন্ত ্দরলেলাম রেন 
ডর্ে্ণ গুলল ক্রমাগি আরও ডবলশ জনলপ়্ে হদ়ে উঠলেল," অ্ালন্ডর মদন পদে। 

ডো্ানটি এেন শুধুমাত্র লেনাইল লবলক্র ্দর, এবং অ্ালন্ড লুটদনর প্াণবন্ত সগেীদির পলরদবশ লনদ়ে 
আদলাচনা ্রা োো আর ল্েুই োলবাদসন না। "আমাদের ্াদে এ্ালধ্ ঘরানার ব্ান্ডদ্ সব্ণালধ্ 
্দর ডিাদল এমন এ্টি চমৎ্ার পাত্র রদ়েদে, এবং বি্ণ মাদন লুটদন ে্ লবট জাগলাস্ণ, লস্লপ লস্লজ, 
এদন, লােজ এবং ডজেলব্লউ প্ালরদসর মদিা প্চুর লবলেন্ন গ্রুপ আসদে ডেদে েুবই োদলা লাগদে।"

লুটদনর সগেীিলশল্পীদের এ্টি সারগ্রাহী পলরসর রদ়েদে রা সমস্ লেদ্ সৃলষ্ হদ়েদে এবং এর প্াণবন্তিা  
শহদর চারলেদ্ এ্ রালত্র ্াটাদল উপললব্ধ ্রা রা়ে। আপলন রলে রাদি লুটদনর ডসরা লেদজ, প্গলিশীল 
ডমটাল ব্ান্ড বা আপনার লপ়্ে  
জ্াজ লশল্পী ডেেদি চান- অদন্ লব্ল্প আদে। ডরমন অ্ালন্ড বদলন: 

"জািী়ে স্দর 
লুটন লমউলজ্ 

লসন ডবশ 

অ্ালন্ড ডচশাম
লেনাইল লরদেদলশনস 59 লচপসাইে, LU1 2HN

অ্ালন্ড ডচশ্াম এবং লেনাইল লরলেদলশন সম্পদ ্্ণ  এেন অনলাইদন 
আরও পেুন lutontowncentre.org/enjoy-luton
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লললজ ডরিটওদ়েল
ডলে্.পলরচাল্.প্দরাজ্ 

"স্ানী়ে লশ্ে ো্া স্বদবেও 

চার বের আদগ লুটদন লফদর আসার পর, স্ানী়ে ডলে্, পলরচাল্ এবং প্দরাজ্ 

লললজ ডরিটওদ়েল লশল্প-লেলতে্ ্ম্্ণ াদডের মাধ্দম জনসংদরাগ ্রার জন্ স্ানী়ে 

সম্প্রো়ে এবং ঐলিদহ্র ওপর ্াজ ্রদি শুরু ্দরদেন। লললজ িার প্দজক্টউই'ে 

ডচাদজন লহ়োর’ এর মাধ্দম লুটদনর সৃজনশীল দৃদশ্ লফদর এদসদেন।' 

লিলন ব্াে্া ্দরন: "লুটদনর ডর জা়েগাগুলল আমাদের হালরদ়ে রাও়ো লপ়্েজদনর ্ো 

মদন ্লরদ়ে ডে়ে এটি ডসই সম্পদ ্্ণ , লুটন লাইদব্রলরদি এগাদরাটি লললেি ও়ো ্্ণ শপ 

আদে রা ডেদ্ এ্টি পে্াস্ট লসলরজ তিলর ্রা হদ়েদে। গল্পগুদলা অনলাইদনও 

পাও়ো ডরি।”

এ্টি আদলােন সৃলষ্্ারী লেদ়েটার দৃশ্, শহদরর ড্দন্দ্র স্ানী়ে ব্লক্তদের সাদে লললজ 

লাগািার নানা প্্দল্প ব্স্ োদ্ন।

“টাউন ডসন্ার উদতেজনা়ে েরপুর 

স্বিন্ত্র এ্টি জা়েগা ডরোদন সব সম়ে ল্েু ঘদট চদলদে। 

ড্াোও লগদ়ে লনদজর পলরলচি ড্ানও সৃজনশীল ব্লক্তদ্ ডেেদি েুব োদলা 

লাদগ।” 

স্ানী়ে সৃজনশীল ব্লক্তদের সাদে সহদরালগিা ্রার ব্াপাদর উৎসাহী, 
লললজ বি্ণ মাদন িাদের নিুন ড্াম্পালনর অধীদন চললচিত্র লনম্ণািা টমাস 

ই়েংদ়ের সাদে এ্টি নিুন প্্ল্প 'ডহালর্ং ড্স ্াদল্টিে'।  এ ্াজ 
্রদেন।

'হু আর ই়েু… লরদ়েলল?' প্্ল্পটি 2020 সাদলর গ্রীদষ্ম দুজদন পলর্ল্পনা 
্দরন এবং এই বের ে্ হ্াট ফ্াক্টলরদি প্েলশ্ণি হ়ে। অনুসরণ ্রুন  

@holdingspacecollectiveltd  
প্্ল্পটি পরবিথী্াদল ল্ হ়ে ডেোর জন্। 

“প্েশ্ণনীদি 25 বেদরর ্ম ব়েসী এবং 60 বেদরর ডবলশ ব়েসী লুটদনর 
বালসন্দাদের লেলেও ডেোদনা হদব, রাদি িাদের পলরচ়ে, িারা ্ারা, 

িাদের জন্মবৃতোন্ত, ডসোন্ার মানুর এবং স্ানী়ে ঘটনা ইি্ালে 
ডসোন্ার সবল্েু ধদর রাো হদ়েদে। এোদব সলি্ই লনদজদ্ িৃণমূল 

স্দর লফলরদ়ে লনদ়ে রাও়োর এ্টা আসল অলেজ্ঞিা হদব।”

লললজ এবং িার আসন্ন প্্ল্পগুলল সম্পদ ্্ণ  আরও জানার জন্, এেনই 
অনলাইদন সমূ্পণ্ণ লনবন্ধটি পেুন lutontowncentre.org/enjoy-luton
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হাললমা আলল, লুটদনর স্ানী়ে এ্জন লশল্পী, ্মথী এবং লশক্ষালবে লনদজর সম্প্রোদ়ে 
ইলিবাচ্ পলরবি্ণ ন আনার জন্ লশল্পমাধ্মদ্ সরাসলর পেদক্ষপ লহসাদব ব্বহার ্রদেন। 

সামালজ্ পলরবি্ণ নদ্ অনুপ্ালণি ্রার লদক্ষ্, হাললমা দুটি লশল্প প্েশ্ণনী ্দরদেন; 
এ্টি মানবালধ্ার এবং এ্টি েুলরঘটিি অপরাদধর লবরদ়ে। হাললমার লক্ষ্ িার শলক্তশালী 

সৃজনশীলিা এবং লশক্ষাগি পটেূলমর মাধ্দম পরবিথী প্জদন্মর িরুণ ডনিাদের 
অনুপ্ালণি ্রা। 

বনু্ধদের সাদে পানাহার ্রুন এবং লশল্প সৃলষ্র লচন্তা োবনা োগ 
্দর ডনও়োর এ্টি রাি উপদোগ ্রুন।

ে্ হ্াট ফ্াক্টলরদি লড্রঙ্ক অ্ান্ড ড্র ডহাস্ট ্দরদেন স্ানী়ে লচত্র্র এবং ্লম্ বই লশল্পী ্াল্ণ 
ব্রাউন, এই সন্ধ্াদ্ লিলন বণ্ণনা ্দর বদলদেন "সৃজনশীল শলক্তর লবদ্ারণ" – এবং িা ্াদল্ণর 

প্চুর পলরমাদণই আদে। 

্াল্ণ এ্টি গ্রালফ্ উপন্াস 'অ্ান অ্ান্ড্রদ়েে অ্াওদ়ে্স' প্্াশ ্দরদেন এবং এ্টি স্বিন্ত্র 
্লম্ বই 'ে্ ্মললিট ো ্্ণ দনস' (বি্ণ মাদন লিলন 2়ে েদডের লচত্রন ্দরদেন) লচলত্রি ্দরদেন। 

লুটদনর স্ানী়ে ট্াস্ট এবং ড্াম্পালনগুললর স্বিন্ত্র সৃজনশীল প্্ল্পগুললর সাদে ্াল্ণ লবসৃ্ি 
পলরসদর ্াজ ্দরদেন এবং স্ানী়েোদব"ডর ডলা্টি ক্াদব োলু্ এঁদ্লেল" – লহদসদব 

পলরলচি, লবর়েটি লুটনবাসীর ্াদে আসদলই লপ়্ে। 

লড্রং্ অ্ান্ড ড্র অনুলঠিি হ়ে লদ্িী়ে  
বৃহ্লিবার, প্লি মাদসর।

লড্রং্অ্ান্ডড্র
্াল্ণ ব্রাউদনর সাদে 

হাললমা আলী
লশল্পী.অ্ালক্টলেস্ট.লশক্ষালবে

ফফফফফ ফফফফফফ ছছছ ছছছছ II ছ

হাললমা আলী

হাললমা এর আদগ সুলবধাবলঞ্চি সম্প্রোদ়ের িরুণদের এবং মূলধারার সু্ল ডেদ্ বলহষৃ্ি ব্লক্তদের লশক্ষা লেদ়েদেন এবং ডমন্লরং ডপ্াগ্রামও পলরচালনা ্দরদেন। শুধু লনদজর স্ানী়ে সম্প্রো়ে ন়ে, হাললমার লক্ষ্ লশল্প এবং 
সৃজনশীলিার মাধ্দম, সমগ্র লবদবে প্্ৃি ইলিবাচ্ পলরবি্ণ ন আনা। 
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অ্ালম ডগাদমজ লুটদন জন্মগ্রহণ্ারী এবং জন্ম ডেদ্ই সৃজনশীল 

প্দরাজ্ লিলন লুটদনর বালসন্দাদের প্চার ও লব্াদশর জন্ স্ানী়ে এবং 

জািী়ে ড্াম্পালনগুললর সাদে ্াজ ্দরন।

2022 সাদল অ্ালম এ্জন সম্প্রো়ে প্দরাজ্ লহসাদব ডরদোলু্শন 

আট্ণ দসর সাদে এ্টি লবশালা্ার আউটদোর ইদেন্, 'অ্াবাউট আস' এ 

্াজ ্রদেন। আনবক্সে ডফলস্টে্াদলর অংশ লহদসদব এবং প্েমবাদরর 

মদিা ইংল্াদন্ড এটি লুটদন চালু ্রা হদ়েদে, এটি লুটদনর বালসন্দাদের 

এবং বৃহতের সম্প্রোদ়ের ্াদে এমন এ্টি ইদেন্ ডরোদন মহালবদবের 

ইলিহাস এবং আমরা ্ীোদব িার সাদে সংরুক্ত িা বণ্ণনা ্দর আদলা 

এবং সগেীদির মাধ্দম এ্টি েশ্ণনী়ে লসলরজ প্েশ্ণন ্দর। 

"লুটদনর বালসন্দাদের জন্ এটি এ্টি চমৎ্ার এবং দুে্ণ ান্ত েশ্ণনী়ে আদলা 

আর বাজনা়ে, শহদরর গল্প বলার জন্ সমূ্পণ্ণরূদপ িাদের ্াদে ডপৌঁোদনার 

সুদরাগ," অ্ালম বদলন.

্ালচার ট্াদস্টর এ্জন সৃজনশীল অগ্রগামী অ্ালম সৃজনশীল 

লবোদগর ড্ন্দ্রলবনু্দদি ্াজ ্রা্ালীন লুটন শহদরর চারপাদশ 

ও়ো ্্ণ শদপর মাধ্দম শহরটির সৃজনশীল রূপদরো তিলর ্রদি 

সাহার্ ্দরন। 

লুটন লাইদব্রলর

লুটন ডসন্টাল লাইদব্রলর শহদরর এ্টি 

সলি্ই অবমূল্াল়েি অংশ - ্মথীরা 

সলি্ই বুলধিমান এবং লশশুদের জন্ 

ড্ালেং োোও - অদন্গুলল দুে্ণ ান্ত 

ও়ো ্্ণ শপ এবং আউটলরচ ডপ্াগ্রাম 

পলরচালনা ্দরন।

লুটন টাউন ডসন্াদর অ্ালমর 
ে্ হ্াট ও়ো ্্ণ স

লুটদনর মদধ্ সবদচদ়ে পুরাদনা 
টুলপ ্ারোনার লবলর্ং-এ অবলস্ি 

এ্টি এদ্বাদর নিুন ড্াও়োল ্্ণ ং 
এলা্া ডরোদন িারা ঐলিহ্দ্ 

আধুলন্িার সাদে লমদশল লেদ়েদে। 

ডগা ্লফ
ে্ মদলর ড্দন্দ্র এ্টি ্লফ শপ 

, স্ালদেশন আলম্ণর উদ্া লেদ্, ্মথীরা েুবই োদলা 
এবং এোদন আপনাদ্ বারবার লফদর আসদি হদব! 

অ্ালম ডগাদমজ
লুটদনর সৃজনশীল প্দরাজ্, অ্ালম ডগাদমজ, েলবর্ৎ লুদটালন়োন প্জদন্মর ঐলিহ্বাহী 

ডসইসাদে িার ্াদজর অগ্রণী েূলম্ার পাশাপালশ, অ্ালম িার লনদজর 
ড্াম্পালন তিলর ্দরদেন ফ্াশন ডব্র্োউন, ফ্াশন লশদল্প প্দবশ 
্রদি ইচু্ছ্ িরুণদের জন্ এ্টি ্্ালর়োর উপদেষ্া পলরদরবা। 

লুটদনর হ্াট ডহলরদটজ সংরক্ষদণর লবরদ়ে উৎসাহী, অ্ালম 
ডবেদফাে্ণ শা়োর লববেলবে্ালদ়ের ডহলরদটজ অ্ালক্সলাদরটর ইমপ্াক্ট 
ডপ্াগ্রাদম অংশ লনদ়েদেন। শহরদ্ লঘদর ঐলিহ্বাহী ধারণা বাইদর 

অে্ণা়েদনর জন্ এ্টি আদবেদনর মাধ্দম আপনাদ্ লনদ়ে রাও়ো হদব। 

লিলন ব্াে্া ্দরন: "লশক্ষাদক্ষদত্র আমার ্াদজর পাশাপালশ আলম এ্টি 
লশক্ষামূল্ সংস্ান তিলর ্রার ্ো ডেদবলেলাম ডরোদন টুলপ এবং 
ডটক্সটাইল লশদল্পর ঐলিহ্দ্ িুদল ধরদি ডচদ়েলেলাম রার লেলতেদি 

শহরটি তিলর হদ়েলেল।"

এেন অনলাইদন সমূ্পণ্ণ সাক্ষাৎ্ার পেুন lutontowncentre.org/
enjoy-luton

"লনম্নমাদনর মদন ্দর অবমূল্া়েন ্রা 

হদ়েদে, এমন লুটলন়োদনর সব-্রদি-
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এবং আপলন ল্ জাদনন!?
সম্ভবি আপলন প্লিলেন ডরোন লেদ়ে ডেঁদট রাদচ্ছন ডসই টাউন ডসন্াদরর মদধ্ দুটি জািী়ে স্দর স্বী্ৃি মদনানীি সংরক্ষণ এলা্া আদে! এ্টি ডসন্ জজ্ণ  সংরলক্ষি এলা্া, রার লবন্াস এবং স্াপি্ মধ্রুগী়ে বাজার শহর লহদসদব লুটদনর গদে ওঠার ইলিহাস বণ্ণনা ্দর; এবং আদর্টি ডলিইটার’স লল-হ্াট লেল্রিক্ট, হাই টাউদনর সাদে আমাদের টুলপর ইলিহাস সংরুক্ত ্দর – প্দ্ৌশল এবং সৃজনশীলিার গল্প বদল। 

শহদরর ্দ়ে্টি আই্লন্ তবলশদষ্্র লেদ্ লফদর 
িাল্দ়ে লুটদনর আধুলন্ লশ্েগুলল েঁুদজ ডেেুন।

আন্ণদেল ফ্্ালমদগোস 
লুটদন আদগ্ার ড্না্াটার লেনগুদলাদি 

ড্ন্দ্রটির নাম লেল 'ে্ মল', বলা হি

'ে্ লুটন আন্ণদেল ডসন্ার', এবং অদনদ্ এেনও এটিদ্ 'ে্ আন্ণদেল' বদল উদলেে ্দর। 

এবং অবশ্ই, আই্লন্ ডগালাপী ফ্্ালমদগো োো আপলন আন্ণদেল োবদিই পাদরন 

না । 1972 সাদল ে্ আন্ণদেল ডোলার সম়ে ফ্্ালমদগোরা প্েম শলপং ডসন্াদর প্দবশ 

্দরলেল, িাই 00 েশদ্র ডগাোর লেদ্ নামাদনা পর্ণন্ত িারা প্েশ্ণদনর সম়ে জুদে এ্টি 

আই্লন্ তবলশষ্্ লেল। 

লুটদনর আন্ডারপাদসর মু্রাল 
1998 সাদল তিলর, এই আই্লন্ লুটন মু্রাল লুটদনর অিীি, বি্ণ মান এবং েলবর্ি ডেদেদে। 

স্ানী়ে লশল্পী লননা ্্াম্পললন দ্ারা লেজাইন এবং তিলর ্রা – টাউন ডসন্ার এবং পা ্্ণ  টাউনদ্ 

সংরুক্ত্ারী পা ্্ণ  ো়োোদক্টর আন্ডারপাদস মু্রালটি লস্ি। আন্ণদেদলর দৃশ্, ফ্্ালমদগো, েক্সহল, 

এ্টি েলবর্ি লুটন লবমানবন্দদরর েলব সবই ডে়োদল আদে। আপনার বালের ্াদেই অবলস্ি এই 

োরুন লশল্প্ম্ণটি আপলন ডেদেদেন? 

লুটদনর হ্াটারস 
18 শিদ্, টুলপ 

লশল্প প্ধানি লুটন, লন্ডন, ডেন্ন এবং স্ট্দপাট্ণ  ড্লন্দ্র্ লেল। 
1800-এর েশদ্ ডনদপালল়েলন্ রুদধির শুরুদি, মহাদেশ ডেদ্ 
েদের েলে এবং টুলপ আমোলন বন্ধ ্রা হদ়েলেল, িাই লুটদনর 

ব্বসা়েী এবং মলহলারা বে এবং ডোট ্ারোনা স্াপন ্দর, স্ানী়ে 
এবং জািী়ে বাজাদর েদের টুলপ সরবরাহ শুরু ্দর। িেন ডেদ্ই 
শহরটি আ্াদর উদলেেদরাগ্োদব প্সালরি হদ়েদে। 19 িম এবং 
20 শিদ্র মাঝামালঝ সমদ়ে, টুলপ তিলরর লশদল্প শহরটি আলধপি্ 
লবস্ার ্দর এবং এেদনা পর্ণন্ত এই ইলিহাস লুদটালন়োনদের গব্ণ 

অব্াহি ডরদেদে। 

ে্ লফউচার ডহলরদটজ 
2040 সাদল লুটন ডেেদি ড্মন হদব? শহদরর ড্দন্দ্র 

প্াণবন্ত পলরবি্ণ দনর পলর্ল্পনা উদন্মালচি হও়ো়ে এটাই 

এেন বে প্শ্ন। লবে্াি লুটন ফুটবল ডস্টলে়োমটিদি পাও়োর 

ড্াট্ণ  লনলম্ণি হদি চদলদে, রার ফদল এলা্া়ে ইলিবাচ্ 

জনদজা়োর ডেেদি পাও়ো রাদব। টুলপর জন্ লবে্াি ডজলা 

এেন সব ব়েদসর সৃজনশীলদের সাদে লনদ়ে ফুদলদফঁদপ 

উঠদে, এবং লুটন এলগদ়ে রাদচ্ছ  

গব্ণ ্রার মদিা শহর লহদসদব।

লুটদনর সৃ্মলি

আআআআআআআ আআ আআআআআআ আআআআআআআ আআআআ/আআআআ আআআআ

আআআআআ আআআআআআআআআআ আআআআআআআআআ আআআ (আআআআ আআআআআআআআআআ)

লুটন16. #thereismoretoLuton@লুটনলবআইলেlutontowncentre.org



আআআআআআআ আআআআআআআআআআআ (© আআআ আআ আআআআ)

এবংআলিদে়েিা
অবসর

#thereismoreto- @
আমাদের  লুটন গাইেটি অন্ লিনটি োরা়ে (উদু্ণ, 

ডপাললশ এবং বাংলা) অফার ্রা হ়ে এবং আমাদের ওদ়েবসাইট 

lutontowncentre.org/enjoy-luton এ লবনামূদল্ োউনদলাে 

্রার জন্ উপলব্ধ

আমাদের ট্াগ ্রুন বা আমাদের পাঠান আপনার 
লুটদন ডিালা েলব এবং আমাদের ডসাশ্াল লমলে়ো চ্াদনল @

LutonBID-ডি আমাদের হ্াশট্াগ #thereismoretoLuton ব্বহার 
্দর লুটন সম্পদ ্্ণ  আপলন সবদচদ়ে ডবলশ ্ী পেন্দ ্দরন আমাদের 

জানান

লুটন 17.#thereismoretoLuton

সাবস্কাইব ্রুন আমাদের

টাউন ডসন্াদর ল্ ঘটদে িার লবস্ালরি জানার জন্ 
lutontowncentre.org/ 

whats-on-guide -এ লেলজট ্রুন  
 - আপলন  

ে্ গ্ালালক্স ডসন্ার
লব্রজ ল্রিট, LU1 2NB

গ্র্ালেটি ট্ামদপাললন ডসন্ার | লসদনও়োর্্ণ  মাল্দলিক্স
ডটনলপন ডবাললং অ্ান্ড আদ ্্ণ ে

ে্ মল শলপং ডসন্ার
লুটন টাউন ডসন্ার

ডটাদ্া ই়েুে ক্াব 
7 গে্ণ ন ল্রিট, LU1 2QP

ই়েুেদস্প 
74 বুট ল্রিট, LU1 2EY

হ্াট লেল্রিক্ট 
লগর্দফাে্ণ  ল্রিট, LU1 2NR

ফানু্রা ফ্ালমলল এন্ারদটইনদমন্ ডসন্ার 
40-44 জজ্ণ  ল্রিট LU1 2AZ

লেপারচার লাউজি  
64 বুট ল্রিট, LU1 2EY

লক্ ে এদস্প রুম
1 আপার জজ্ণ  ল্রিট, LU1 2QX

লুটন ডসন্টাল লাইদব্রলর 
ডসন্ জজ্ণ  ডস্া়োর, LU1 2NG 

ডগ্রাসদেনর ্্ালসদনা 
35 পা ্্ণ  ল্রিট ওদ়েস্ট, LU1 3BE

ইউদ্ ডসন্ার ফর ্ালন্ণোল আট্ণ স 
3 ডসন্ ডমলর'স ডরাে, LU1 3JA

ডবেদফাে্ণ শা়োর লববেলবে্াল়ে 
লে্াদরজ ল্রিট, LU1 3JU

লুটন ফুটবল ক্াব 
1 ডমদপল ডরাে, LU4 8AW

এলনটাইম লফটদনস 
19G, ে্ গ্ালালর, মল LU1 2TW

24 ঘন্া অ্াদক্সস | ব্ালক্তগি প্লশক্ষণ 

ক্াস | প্লশক্ষণ পলরদরবা 
্ার্ণ্রী প্লশক্ষণ 

ে্ লজম গ্রুপ 
গ্ালালক্স ডসন্ার, 

1 লব্রজ ল্রিট C1 - C2 LU1 2NB

24 ঘন্া অ্াদক্সস | ওজনমাপ্ ডমলশন 

্ার্ণ্রী প্লশক্ষণ এলা্া | শাও়োর | ক্াস

টু্লজম লুটন 
6-8 পা ্্ণ  ল্রিট LU1 3EP

শুধুমাত্র মলহলাদের লজম | প্লি সপ্াদহ 40টি লরি ক্াস 

ডেলরদি লজম ডোলার সম়ে | সেস্দের লাউজি 

আরামো়ে্ সনাসু্ট

আ়েরন প্ারাোইস 
24B লগর্দফাে্ণ  ল্রিট, LU1 2NR

পাও়োরললফটিং প্লশক্ষণ | বলে লবলর্ং প্লশক্ষণ 

্রিংম্ান প্লশক্ষণ

লবদনােদনর স্ান
আপলন ল্ এ্টি রাি ্াটাদি চাইদেন

শহদরর আশপাদশ, এ্টি ডরামাঞ্চ্র লবদ্ল 
ডবাললং ডেলার জন্ বা সম্ভবি আপলন চান 

লশল্প ও সংসৃ্লির মদধ্ সম়ে ্াটাদি - রাই ডহা্ না ড্ন, আপলন লুটদন 
সবই েঁুদজ ডপদি পাদরন। 

স্বাস্্এবংলফটদনস 

লজদমর লবসৃ্ি পলরসর
এবং লুটদন অবসর ড্ন্দ্র 
টাউন ডসন্ার মাদন প্চুর 

পেদন্দর সুদরাগ, োরুন সব সুলবধা এবং 

লবলেন্ন ডরামাঞ্চ্র ক্াস। চাললদ়ে রান 

আপনার লফটদনস সফর, েঁুদজ পান 

নিুন মানুর, এবং আনন্দ ্রুন।  



ডেরালপ

লুটন18. #thereismoretoLuton@লুটনলবআইলেlutontowncentre.org

গৃহ লবদনােন 
োব্লুএইচলস্মে 

61–63 ে্ মল LU1 2TF

ে্ ও়ো ্্ণ স 
131 ে্ মল LU1 2TN

ে্ এন্ারদটইনার 
ইউলনট 100, 102 ে্ মল LU1 2TH

লসইএক্স 
ইউলনট 162, ে্ মল LU1 2TD

গ্াদজট অলেজ্ঞিা 
ইউলনট 14, ে্ মল 

লেএফএম ডহাম লললেং
ইউলনট 56-80, ে্ মল

উইলদ্া 
 141/147, ে্ মল

অ্াটি্ ডবড্ স অ্ান্ড  
ডহাম ফার্ লনলশং 

24-26 ে্ মল

জুদ়েলালর 
এইচ স্ামুদ়েল 

53 ে্ মল LU1 2TD

এফ লহন্ডস 
ইউলনট 126a ে্ মল, LU1 2TJ

প্াদন্ডারা 
ইউলনট 86, ে্ মল LU1 2TQ

ডক়্োর’স
ইউলনট 92, ে্ মল LU1 2LJ

ও়োদরন ডজমস 
ইউলনট 12, ে্ মল 

রদ়েস লপ্লম়োর জুদ়েলাস্ণ 
ে্ মল, লুটন

ডেরা জুদ়েলাস্ণ  
ে্ মল, লুটন

ে্ ও়োচ হসলপটাল 
184, ে্ মল, 

উপদোগ ্রার জন্ লুটন টাউন ডসন্াদর চমৎ্ার ডো্ান আদে 
ে্ মল লুটন, এই বের িার 50 িম বালর্্ণ ী উেরাপন ্রদে, ডসোদন পাও়ো রা়ে প্লিটি 

প্দ়োজন, পেন্দ এবং বাদজদটর সাদে মানানসই ডপাশা্, গৃহস্ালী, লবদনােন, োে্ এবং গহনার 
আউটদলটগুললর এ্ লবশাল ডরজি৷ ডহ়োরদড্রসার, চুল ্াটা এবং নদের সজ্ার জন্ সাদলাঁগুললরও 

লবসৃ্ি পলরসর আদে, িাই আপলন রলে ড্ানও ডপাশা্ েঁুজদেন, আপনার পেদন্দর ্ারও জন্ 
লবদশর ড্ানও উপহার, বা আপলন আপনার বালেদ্ আরও সুন্দর ্দর ডিালার জন্ ল্েু চাইদেন 
- লনঃসদন্দদহ আপলন ল্ুটদনর টাউন ডসন্াদর িা পাদবন। এগুলল শুধুমাত্র ল্েু েুচরা লবদক্রিার এ্টি 
নমুনা রা আপলন টাউন ডসন্াদর পাদবন, আরও অদন্ ল্েু আদে, সবগুদলাই অনন্ এবং লবদশর 

পণ্ সরবরাহ ্দর।

 স্বাস্্ এবং ডসৌন্দর্ণ 
সুপারড্রাগ 

69-73 ে্ মল LU1 2TJ

ে্ বলে শপ 
ইউলনট 39, ে্ মল LU1 2TD

বুটস্  
82-86 ে্ মল LU1 2BG

লাস
47 ে্ মল LU1 2TD

বলেদ়্োর 
18-20 ে্ মল LU1 2LJ

হল্ান্ড এবং ব্াদরট 
ইউলনট 142, 144 ে্ মল, LU1 2LJ

ে্ পারলফউম শপ 
ে্ মল, লচপসাইে LU1 2LJ

ডলজার লক্লন্ 
ইউলনট 103, ে্ মল, লুটন 
ে্ ডরিদগ্রসি শপ

ইউলনট 87, ে্ মল, লুটন 
পারলফউম শপ

ে্ মল, লুটন 

এক্সদপ্শন অ্াদস্টিক্স  
& ডলজার লক্লন্

8-10 বুট ল্রিট, লুটন 

জুিা
Schuh 

ইউলনট 90, ে্ মল LU1 2LJ
টিপটপ আউটদলট 

ইউলনট 188, ে্ মল LU1 2TL

োই্মান 
107 লসলোর ল্রিট LU1 2TH

ফুটল্ার 
ে্ মল LU1 2TH

শু্ ডজান 
46 ে্ মল LU1 2TE

ডপাশা্ 
টিদ্ ডমদক্সক্স

204, ে্ মল, LU1 2TL

লনউ লু্ 

ে্ মল, 2/4 চাচ্ণ  ল্রিট LU1 2TE

H&M 

133-135, ে্ মল LU1 2TN

প্াইমা ্্ণ  
48 - 52 জজ্ণ  ল্রিট LU1 2BD

লরোর আইল্ান্ড
95-97 ে্ মল LU1 2TD

ে্ ডবলব শপ 
37 ে্ মল LU1 2LJ

স্টস 
190 - 192, ে্ মল LU1 2TL

ব্লু ইন্ 
65-67 ে্ মল LU1 2TF

সুপারড্রাই 
82-83 ে্ মল LU1 2LJ

লজন লসটি 
ইউলনট 7, 9 ে্ মল, LU1 2TD

ড্াট্ণ স োইদরক্ট
57/59, ে্ মল LU1 2TG

ডজলে ড্াট্ণ স
ইউলনট 104-106, ে্ মল LU1 2LJ

পপ ে্ লু্ 

99-101, ে্ মল

স্ালদেশন আলম্ণ 
ে্ মল, LU1 3HZ

ডড্রস হাউস 

41-43 লগর্দফাে্ণ  ল্রিট, LU1 2NQ

ে্ ডবলব শপ 
ইউলনট 1, ে্ মল, লুটন

োল্াফ ইটালল়োন ফ্াশন
ইউলনট 17, ে্ মল, লুটন 

ওদ়েও়ো 
ইউলনট 21, ে্ মল, লুটন

েুচরা



1. প্াইজ ড্র-এ এলন্ট জনপ্লি এ্টিদি সীমাবধি।

2. এ্ালধ্ এলন্ট অগ্রাহ্ ্রা হদব।

3. প্দবশ্ারী ডরদ্ান ব়েদসর হদি পাদর িদব 16 বেদরর ্ম ব়েসী হদল 
সমস্ লচঠিপত্র অবশ্ই লপিামািা বা আইনী অলেোবদ্র মাধ্দম হদি হদব। 
প্দবশ্ারীরা অবশ্ই লুটন লবআইলে-ডি ্ম্ণরি বা পলরচালনার সাদে রুক্ত হদি 
পারদবন না।

4. শুধুমাত্র ডর স্ল এলন্ট ফদম্ণর সমস্ লফর্ পূরণ ্রা আদে ডসগুলল ড্র এ প্দবশ 
্রদি পারদব।

5. দুটি পধিলির মদধ্ এ্টির মাধ্দম এলন্ট ্রা ডরদি পাদর, হ়ে গাইদের লপেদন 
োউচারটি সমূ্পণ্ণ ্রুন এবং ে্ মল, গ্ালালক্স, ে্ হ্াট ফ্াক্টলর, লুটন লাইদব্রলর, 
ডটাদ্াদি অবলস্ি পাঁচটি ডেলেদ্দটে এনজ়ে লুটন ডপাস্ট বদক্সর এ্টিদি 
ডপাস্ট ্রুন। অেবা আপলন আমাদের ওদ়েবসাইট ডেদ্ এ্টি োউচার 
োউনদলাে ্রদি পাদরন: lutontowncentre.org/enjoy-luton/summer-
draw/ এবং এটি লুটন লবআইে, ওদ়েস্ট উইং সু্টলেওস ইউলনট 166 ে্ মল, 
লুটন, LU1 2TL-এ ডপাস্ট ্রুন

6. প্াইজ ড্র-এ প্দবশ ্রার জন্ 30ডশ জুন 2022 বৃহ্লিবার মধ্াদহ্নর মদধ্ 
এলন্টগুলল গৃহীি হদি হদব। 

7. 1লা জুলাই 2022-এ সমস্ তবধ এলন্ট ডেদ্ রদেচ্ছোদব লবজ়েীদের ডবদে ডনও়ো 
হদব।

8. লুটন টাউন ডসন্াদর েরচ ্রার জন্ £100 মূদল্র োউচাদরর েশটি পুরস্ার 
আদে। প্লিটি োউচার সব্ণালধ্ 2টি ড্নাদবচার লেলতেদি £50 মূদল্ লবেক্ত ্রা 
ডরদি পাদর (প্লি পুরস্ার জ়ে ডমাট £100)। এোোও ে্ মল ডেদ্ £300 পর্ণন্ত 
মূদল্র োউচার রদ়েদে – প্লি পুরস্ার জদ়ের জন্ ডমাট £50 – এ্টি ডো্াদন 
ব়্ে ্রদি হদব। ড্নাদবচা অবশ্ই লুটন লবআইলে এলা্া়ে অবলস্ি ড্ানও 
ব্বসাল়ে্ ড্দন্দ্র হদি হদব (lutontowncentre.org/map-এ এই এলা্ার 

সীমানার মানলচত্র ডেেুন)।

9. লবজ়েীদের সাদে ডটললদফাদনর মাধ্দম ডরাগাদরাগ ্রা হদব - লবজ়েীর সাদে 
ডরাগাদরাগ ্রার জন্ এ্ সপ্াদহর মদধ্ লিনটি প্দচষ্া ্রা হদব - এই 
প্দচষ্াগুলল ব্ে্ণ হদল এলন্টটি বালিল হদ়ে রাদব এবং এ্জন নিুন লবজ়েী ডবদে 
ডনও়ো হদব।

10. লবজ়েীদের োউচার পাও়োর জন্ িাদের পেদন্দর লুটন টাউন ডসন্ার ব্বসাদ্ন্দ্র 
লনব্ণাচন ্রদি বলা হদব। 

11. িারপর োউচারগুলল দ্ারা লবজ়েীদের পুরসৃ্ি ্রা হদব, রা পরবিথী্াদল োঙাদনা 
এবং ব়্ে ্রা ডরদি পাদর (আপনার োউচাদরর ডম়োে ডশর হও়োর িালরে 
ব্বসার শি্ণ াবলী অনুসাদর হদব)।

12. োউচার অন্ ড্ান মুরিা়ে ইসু্ ্রা রাদব না এবং টা্ার সাদে লবলনম়ে ্রা রাদব 
না। োউচাদরর পুদরা মূল্ রলে মদনানীি ডো্ান (গুলল) এ্ পলরেশ্ণদন ব়্ে না ্রা 
হদল ড্ান লবলনম়েমূল্ ডেও়ো হদব না।

13. লবজ়েীরা িাদের ব্বসা লনব্ণাচন ্রার 2 সপ্াদহর মদধ্ োউচার ইসু্ ্রা হদব।

14. পুরষ্ার গ্রহণ ্রার মাধ্দম, লবজ়েী বা িাদের প্লিলনলধদ্ স্ানী়ে ডপ্স এবং 
জনসংদরাদগর উদদ্দশ্ িাদের েলব ডিালার জন্ প্দ়োজন হদব। ফদটাশুটটি 
লুটন টাউন ডসন্াদর হদব।

15. লুটন লবআইলে ডেটা সুরক্ষা আইন মানদি বাধ্। আমাদের নীলি অনুরা়েী আমরা 
আপনার পূব্ণানুমলি ব্িীি ড্াদনা িৃিী়ে পদক্ষর ্াদে আপনার লবশে লববরণ 
ডেব না।

16. লবচারদ্র লসধিান্ত চূোন্ত এবং ড্ান লচঠিপত্র গ্রহণ ্রা হদব না।

 লুটন  সামার ড্রদ়ের লবলধ ও শি্ণ াবলী

ডপাস্ট বক্স অবস্ান
হ্াট ফ্াক্টলর | লুটন লাইদব্রলর | ে্ মল ইনফরদমশন পদ়েন্
গ্ালালক্স | ডটাদ্া ই়েুে ক্াব 

আপনার লবশে লববরণ সমূ্পণ্ণ ্রুন এবং প্দবশ ্রার জন্ লুটন লবআইলে-এর পাঁচটি ডপাস্ট বদক্সর এ্টিদি ডপাস্ট ্রুন
        
          নাম 

       ঠি্ানা 
      
      
      
      ডপাস্টদ্াে

ইদমল: 

        ডটললদফান     জন্ম িালরে

সামার ড্রদ়ে £1,000ওপদর 

এোোও আপলন এোদন আপনার টিল্ট োউনদলাে ্রদি পাদরন: lutontowncentre.org/enjoy-luton/summer-draw/ 
ডেদ্ এবং র়ে্াল ডমদলর মাধ্দম ডপাস্ট ্রুন: লুটন লবআইলে লললমদটে, সু্টলেও 3,  
ওদ়েস্ট উইং সু্টলেওস, ইউলনট 166, ে্ মল, লুটন ডবেদফাে্ণ শা়োর, LU1 2TL
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আমাদের সৃলষ্র সাদে জলেি সবাইদ্ অদন্ ধন্বাে   লুটন  পলত্র্া গাইদের মদধ্ ডরদ্াদনা তবলশষ্্ সম্পদ ্্ণ  
আরও িদে্র জন্, অনুগ্রহ ্দর আমাদের ওদ়েবসাইট ডেেুন lutontowncentre.org/enjoy-luton 
ফদটাগ্রালফ: টমাস ই়েং | ফুটবল ফদটাগ্রালফ: গ্াদরে ওদ়েন/এলটিএফলস 

আপনাদ্ 
 ধন্বাে

সামার ড্র
সামার ড্রদ়ে £1,000ওপদর 

লমস আউট ্রদবন না আপনার 
এই গ্রীদষ্ম জদ়ের সুদরাগ!

প্দবশ ্রার জন্ ওোরললফ ফম্ণ সমূ্পণ্ণ পূরণ ্রুন এবং পাঁচটি লুটন লবআইলে ডপাস্ট বদক্সর মদধ্ এ্টিদি ডপাস্ট ্রুন

লুটন

 লুটন

@লুটনলবআইলেlutontowncentre.org/enjoy-lu-

ডসৌজদন্

লুটন টাউন ডসন্াদর েরচ ্রার জন্ েশজন লবজ়েী প্দি্দ্ পাদবন £100 (2 x £50 োউচাদর লবেক্ত) এবং ে্ মল ডেদ্ £300 মূদল্র োউচার 
(6 x £50 োউচার)*
 *লবলধ এবং শি্ণ াবলী প্দরাজ্

QR ড্াে স্্ান ্রুন 
আপনার ডমাবাইদলর সাহাদর্ 

আদরা জন্ লেোইস

 লুটন দ্ারা লললেি, উৎপালেি এবং লবিরণ ্রা হ়ে:
লুটন লবআইলে লললমদটে, সু্টলেও 3, ওদ়েস্ট উইং সু্টলেওস,  
ইউলনট 166, ে্ মল, লুটন ডবেদফাে্ণ শা়োর, LU1 2TL


