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আভথি  সহোয়তোর এটি এ টি ক োট পথ ভননদি শ  

 ো হয়নতো আপভন এখন প্রোপয।  

  
আমরো বুভি ক   নরোনো িোইরোস মহোমোভর ভবনশষত 

ভচন্তোর এ টি ভবষয়  ভদ আপনোর ভবল্ পভরনশোধ 

এবং/বো ঘর িোড়ো ভদনত  ষ্ট হয়, ভ ন্তু আপনোর জনয 

সোহো য এবং সহোয়তোর উপনদশ রনয়ন ।  
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সুচনো 



  
 

ওনয়ল্স সর োনরর পক্ষ কথন  সহোয়তো  
 
ভননজন  আল্োদো রোখনত সোহো য প্র ল্প (Self-isolate 
support scheme)  
আপক্তন্ এককালীন্ £500 পপদত পাদরন্ আপন্ার পরাজগার ব্ন্ধ  

হওয়ার জন্য যক্তে আপন্াদক ব্লা হয় ক্তন্দজদক আলাো কদর রাখদত 

এব্ং আপক্তন্ ব্াড়ী পথদক কাজ করদত ন্া পাদরন্। যক্তে আপন্ার 

পকাক্তিড-১৯ এর পরীক্ষা ক্তন্ক্তিত আক্রান্ত পেখা যায় ব্া 

আনু্ষ্ঠাক্তন্কিাদব্ আপন্াদক ক্তন্জ পথদক আলাো কদর রাখার জন্য ব্লা 

হয় NHS Wales Test, Trace, Protect পসব্া দ্বারা 
২৩ পে অদটাব্দর ব্া এর পদর, তাহদল আপক্তন্ এই অদথির জন্য 

আদব্েন্ করদত পারদব্ন্। 

 

ক্তন্দজদক আলাো রাখদত সাহাযয প্রকল্পটি তাদের জন্য যাদের পরাজগার 

কম, ব্াসা পথদক কাজ করদত পাদরন্ ন্া এব্ং অব্েযই ক্তন্দজদক আলাো 

হদব্।  

 

প্রেত্ত অদথির উপদর আয়কর প্রদযাজয, ক্তকন্তু ন্যােন্াল ইন্সুযদরন্স প্রোন্ 

পথদক অব্যাহক্তত পেয়া হদব্। অন্য পকান্ পব্ক্তন্ক্তিদের উপদর এর পকান্ 

প্রিাব্ পড়দব্ ন্া।  

 

আপক্তন্ পযাগয ক্তকন্া  তা পেখদত এব্ং ক্তকিাদব্ আদব্েন্ করদব্ন্ তার 

জন্য, আপন্ার স্থান্ীয় সংস্থার সাদথ পযাগাদযাগ করুন্।   

 
পযাগযতা প্রমাণ সাদপদক্ষ এই প্রকল্পটি ৮ ব্ছর ব্য়সী (ব্া ২৫ ব্ছর ব্য়স 

পযিন্ত যক্তে ক্তেক্ষাথীর একাক্তিক এব্ং জটিল সাহাদযযর েরকার হয়) 

ব্াচ্চাদের ক্তপতা মাতা ও যত্ন োন্কারীর জদন্যও প্রদযাজয হদব্ 

যাদেরদক ব্লা হদয়দছ ক্তন্দজদক আলাো কদর রাখদত হদব্।   

ভবনবচনোমুল্  অথি (Discretionary payments)  
যক্তে আপন্ার পযাগযতা থাদক ক্তকন্তু পকান্ পব্ক্তন্ক্তিে পপদয় ন্া 

থাদকন্, আপক্তন্ একটি ক্তব্দব্চন্ামুলক অদথির জন্য স্থান্ীয় সংস্থার 

কাদছ আদব্েন্ করদত পারদব্ন্।  

ক্তব্দব্চন্ামুলক অথি শুিুমাত্র ব্যক্ততক্রমী অব্স্থার জন্য পেয়া হদব্।  
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ইউন  সর োর কথন  সোহো য   
ইউভনিোনসিল্ কেভডট (Universal Credit)  
যক্তে আপক্তন্ স্বক্তন্িি র পহান্ ব্া, ক্তকছুক্তেন্ যাব্ত চাকুরী হাক্তরদয়দছন্, কম 

সমদয়র জন্য কাজ করদছন্ ব্া ক্তজদরা আওয়াদরর চাকুরীদত আদছন্, ব্া 

পব্তন্ ছাড়া ছুটি ক্তন্দয়দছন্ আপন্ার ব্াচ্চা যত্ন পন্য়ার জন্য/ক্তেশুদের 

ক্তব্েযালয় ব্ন্ধ হদয় ক্তগদয়দছ যাই পহাক ন্া পকন্, আপক্তন্ হয়দতা DWP 
এর  ইউক্তন্িাদসিল পক্রক্তডে পাওয়ার পযাগযতা রাদখন্, এমন্ক্তক ঘর িাড়া 

ক্তেদত সাহাযয পপদত পাদরন্।  

www.gov.uk/apply-universal-credit ক্তলঙ্কটি 

আপক্তন্ ক্তিক্তজে কদর আদব্েন্ করদত পারদব্ন্।  

যারা ক্তডক্তজোল পসব্া ব্যব্হার করদত পাদরন্ ন্া, তারা পিান্ কদর 

আদব্েন্ করদত পারদব্ন্ঃ  
ইউক্তন্িাদসিল পক্রক্তডে  সাহাযয ন্াম্বার ০৮০০ ৩২৮ ৫৬৪৪ 
ওদয়লস িাষা ০৮০০ ৩২৮ ১৭৪৪ 
 
যদি ইউদিভার্সেল ক্রেদিট (Universal Credit) আর্েিি করর্ে 
সাহাযয লার্ে োহর্ল Citizen’s Advice আপিার্ক সহায়ো করর্ে। 
ক্তব্ন্ামূদলয কল করর্ে পার্রি ০৮০০০ ২৪১ ২২০ এই িাম্বার্র ো দভদিট 
করুি 
www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim 

 
নতুন ধরনণর চোকুরী ও সোহো য িোতো  

যক্তে আপক্তন্ অসুস্থ ব্া ক্তন্দজদক আলাো কদর পরদখদছন্ আপক্তন্ 

হয়দতা ন্তুন্ িরদণর চাকুরী ও সাহাযয িাতা পাওয়ার উপযুি 

হদত পাদরন্, এটি আলাো িাদব্ ব্া ইউক্তন্িাদসিল পক্রক্তডদের 

সাদথ। New Style ESA এর ব্যাপাদর আদরা তথয 

পাদব্ন্ এখাদন্ ক্তিক্তজে করদল  

www.gov.uk/guidance/new-style-
employment-and-support-allowance 
 
পেক্তলদিান্ঃ ০৮০০ ৩২৮ ৫৬৪৪ (অপেন্ ৩)  
ওদয়লস িাষার পেক্তলদিান্ঃ ০৮০০ ৩২৮ ১৭৪৪  
 
নতুন ধরনণর চোকুরী কখোোঁ জোর সোহো য িোতো 

আপক্তন্ হয়দতা  ন্তুন্ িরদণর চাকুরী পখাোঁ জার সাহাযয িাতার 

উপযুি যখন্ আপক্তন্ চাকুরী পখাোঁ দজন্ তখন্ আপন্াদক চাকুরী 

খুোঁজদত সাহাযয করার জন্য, এটি আলাো িাদব্ ব্া 

ইউক্তন্িাদসিল পক্রক্তডদের সাদথ পপদত পাদরন্। আপন্ার যক্তে 

চাকুরী ন্া থাদক ব্া সপ্তাদহ ১৬ ঘণ্টার কম কাজ কদরন্ তাহদল 

আপক্তন্ হয়দতা New Style JSA পপদত পাদরন্।  
 
পেক্তলদিান্ঃ ০৮০০ ০৫৫ ৬৬৮৮  
পেক্সেদিান্ঃ ০৮০০ ০২৩ ৪৮৮৮  
ওদয়লস িাষাঃ ০৮০০ ০১২ ১৮৮৮ 
 
বযভিগত স্বোধীনতো অথি (Personal Independence 
Payment)  
ব্যক্তিগত স্বািীন্তা অথি আপন্ার অক্ততক্তরি খরদচ সাহাযয করদত পাদর 

যক্তে আপন্ার লম্বা সমদয়র জন্য অসুস্থতা ব্া অক্ষমতা থাদক।  

 
েয়াকদর www.gov.uk/pip ওদয়ব্সাইদে ক্তিক্তজে করুন্ ব্যক্তিগত 

স্বািীন্তা অদথির জন্য আদরা জান্দত ব্া আপক্তন্ ০৮০০ ৯১৭ ২২২২ ক্তি ন্াম্বাদর 

পিান্ কদর আদব্েন্ করদত পারদব্ন্। সব্ িরদণর স্বাস্থয ও অক্ষমতা সম্পক্তকি ত 

পমৌক্তখক পযিাদলাচন্া সামক্তয়কিাদব্ ব্ন্ধ রদয়দছ ক্তকন্তু আপক্তন্ ব্যক্তিগত স্বািীন্তা 

অদথির জন্য আদব্েন্ করদত পারদব্ন্।  
 

ন্দিন্দিিদ্ধ অসুস্থতার অর্থ (Statutory Sick Pay) 

যদি আপদি চাকুরী কর্রি এেং অসুস্থ ো দির্ির্ক আলািা কর্র রার্েি আপদি 

হয়র্ো দেদিেদ্ধ অসুস্থোর অর্থের িিয উপযুক্ত Statutory Sick Pay (SSP), 

যা আপিার দিিদিি েরর্চ সাহাযয করর্ে, ো হয়র্ো আপিার ঘর ভাড়া এেং দেল 

পদরর্ াি করর্ে সাহাযয হর্ে। যদি আপদি চাকুরী কর্রি দকন্তু দেদিেদ্ধ অসুস্থোর 

অর্থের িিয ক্ররািোর কম, োহর্ল আপদি হয়র্ো ইউদিভার্সেল ক্রেদির্টর িিয 

আর্েিি করর্ে পারর্েি আপিার দিিদিি েরচ চালার্িার িিয এেং ঘর ভাড়া ও 

দেল পদরর্ ার্ি সাহাযয হর্ে। আপদি হয়র্ো দেদিেদ্ধ অসুস্থোর অর্থের (SSP) 

িিয উপযুক্ত হর্ে পার্রি যদি আপিার্ক েলা হর্য়র্ে ক্রয আপদি কর্রািা ভাইরাস 

আোন্ত েযদক্তর সার্থ সাক্ষাৎ কর্রর্েি এেং দির্ির্ক আলািা (self-isolate) 

কর্র রাের্ে হর্ে, এেং এই কারর্ে আপদি কাি করর্ে পারর্েি িা। আর্রা 

িাির্ে পারর্েি এোর্ি www.gov.uk/statutory-sick-
pay/eligibility 
 

চাকুরীদত থাকার প্রকল্প Job Retention Scheme 
(Furloughed Employees)  
আদরা তথয পাওয়া যাদব্ এই অদয়ব্সাইদে 

www.gov.uk/guidance/check-if-you-
could-be-covered-by-the-coronavirus-
job-retention-scheme 
 
যক্তে আপন্ার পব্তন্ এই সব্ পক্তরব্তি দন্র কারদন্ কদম যায়, এব্ং 

আপন্ার দেন্ক্তিন্ খরচ চালাদত এব্ং আপন্ার ঘর িাড়া এব্ং/ব্া ক্তব্ল 

পক্তরদোি করদত কষ্ট হয়, তাহদল আপক্তন্ হয়দতা ইউক্তন্িাদসিল 

পক্রক্তডদের মািযদম সহায়তা পপদত পাদরন্।  
 
স্বভনিি র প্রভেয়ো (Self-employed scheme)  
স্বক্তন্িি র প্রক্তক্রয়াটি ব্াড়াদন্া হদয়দছ। যক্তে আপক্তন্ প্রথম ও ক্তদ্বতীয় তহক্তব্ল 

পথদক আক্তথিক সহায়তা ন্া পপদয় থাদকন্ স্বক্তন্িি র পযিাদলাচন্ার েযাক্স 

ক্তহসাদব্র জন্য  (Self Assessment tax returns), তাহদল 

তৃতীয় তহক্তব্ল পথদক সাহাযয পাদব্ন্ ন্া।  
 
আদরা তথয পাওয়া যাদব্ এই অদয়ব্সাইদে 
www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-
through-the-coronavirus-covid-19-self-
employment-income-support-scheme 
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http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
http://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ৩ 
বোসস্থোন 

 
আপক্তন্ সামাক্তজক ক্তব্িাদগর িাড়াদে হন্ ব্া ব্যক্তিগত ক্তব্িাদগ, এটি গুরুত্ব 

পূণি পয আপক্তন্ আপন্ার ব্াড়ীওয়ালার সাদথ যত তাড়াতাক্তড় পাদরন্ 

পযাগাদযাগ করুন্ যক্তে আপক্তন্ মদন্ কদরন্ পয আপন্ার ব্াড়ী িাড়া ও ক্তব্ল 

পক্তরদোি করদত কষ্ট হদব্, কারণ তারা হয়দতা আপন্াদক সাহাযয করদত 

পাদর।  
 
আসন্ন প্রভেয়োর হোঁভশয়োভর (এটি বযভিগত ভবিোনগর িোড়োনটর জনয 

প্রন োজয) Early Alert Scheme 
 
এটি একটি স্বািীন্ পসব্া যা ক্তসটিদজন্ উপদেে কামক্তর Citizens 
Advice Cymru দ্বারা পেয়া হয়, ব্যক্তি ক্তব্িাদগর িাড়াদেদের িাড়া, 

আয়, িাতা এব্ং খরচপদত্রর ব্যাপাদর উপদেে পেয়া হয়। আপক্তন্ এই 

সহায়তাটি পয পকান্ সময় গ্রহণ করদত পাদরন্ যখন্ আপক্তন্ প্রথদম পযাগ 

ক্তেদব্ন্ পয আপন্ার িাড়া ও ক্তব্ল পক্তরদোি করদত কষ্ট হদব্।  এই পসব্াটির 

মদিয আপন্ার পরাজগার ও খরদচর উপদর একটি পযিাদলাচন্া করদব্ আর 

আপন্াদক ব্াদজে করদত সাহাযয করদব্। পসব্াটি আপন্ার ব্াড়ীওয়ালা ব্া 

িাড়া প্রোন্ কারী সংস্থার সাদথ একটি পক্তরদোিকৃত পক্তরকল্পন্ার জন্যও 

সাহাযয করদত পারদব্। এটি আপন্ার ব্দকয়া িাড়ার প্রক্তত পজার ক্তেদব্ এব্ং 

তা কমাদন্ার পচষ্টা করদব্ পযন্ আপক্তন্ আপন্ার ব্াড়ী পছদড় ক্তেদত ন্া হয়।  

যক্তে আপক্তন্ আপন্ার িাড়া ব্া ব্াসার ক্তব্ল পক্তরদোদির জন্য ক্তচক্তন্তত থাদকন্ 

তাহদল ব্যক্তি ক্তব্িাদগর িাড়াদে পেন্ার সাহাযয ক্তি ন্াম্বাদর (Private 
Rented Sector Debt Helpline) কল করদত পারদব্ন্ 

০৮০৮ ২৭৮ ৭৯২০।  

 

িোড়োনট সহোয়তো কল্োন (এটি বযভিগত ভবিোনগর িোড়োনটর জনয 

প্রন োজয) Tenancy Saver Loans 
পক্রক্তডে ইউক্তন্য়ন্ দ্বারা পেয়া হয়, এই প্রক্তক্রয়াটি ব্যক্তিগত ক্তব্িাদগর 

িাড়াদেদের জন্য যারা পকাক্তিড-১৯ এর জন্য অদন্ক ব্দকয়া িাড়া ব্াক্তক 

পদড় আদছ। আপন্ার পযাগযতা এব্ং সামথিয ক্তব্দব্চয, পলাদন্র অথি সরাসক্তর 

আপন্ার ব্াড়ীওয়ালার কাদছ পেয়া পযন্ আপক্তন্ ঘর ছাড়া ন্া হন্।  

 

পলান্ পক্তরদোদির োক্তয়ত্ব িাড়াদে ক্তহদসদব্ আপন্ার উপদর পড়দব্, ক্তকন্তু 

পলাদন্র ইন্টাদরস্ট পরে সক্ষমতার মদিয থাকদব্ (১% APR), এব্ং তা 
পাোঁ চ ব্ছদরর মদিয পক্তরদোি করা যাদব্। আপক্তন্ যক্তে আদরা তথয পপদত চান্, 

তাহদল https://creditunionsofwales.co.uk/tsl/ 
ওদয়ব্সাইদে ক্তগদয় অনু্সন্ধান্ী িমি পূরণ করুন্ এব্ং একজন্ পক্রক্তডে 

ইউক্তন্য়ন্ উপদেেকারী ক্তব্েেিাদব্ আপন্ার সাদথ কথা ব্লদব্ন্ প্রক্তক্রয়াটি 

এব্ং এটি আপন্ার জন্য উপযুি ক্তকন্া পসই ব্যাপাদর।  

 

ভবনবচনোমুল্  বোসস্থোননর অথি (এটি সোমোভজ  ও বযভিগত ভবিোনগর 

িোড়োনটর জনয প্রন োজয)  Discretionary Housing 
Payments 
 

এটি ক্তকছু অক্ততক্তরি অথি যখন্ আপন্ার স্থান্ীয় সংস্থা ক্তসদ্ধান্ত পন্ই পয 

আপন্ার অক্ততক্তরি সহায়তা েরকার ক্তড ডক্তিউ ক্তপ DWP দ্বারা প্রেত্ত 

িাতার পদরও।  

 

ক্তব্দব্চন্ামুলক ব্াসস্থাদন্র অথি পপদত হদল, আপন্াদক পুরাদন্া ব্াসস্থাদন্র 

িাতা পপদত হদব্ ব্া ইউক্তন্িাদসিল পক্রক্তডদের ব্াসস্থান্ উপাোন্ পপদত হদব্।  
 
ক্তব্দব্চন্ামুলক ব্াসস্থাদন্র অথি পাওয়ার জন্য আপন্ার স্থান্ীয় সংস্থার 

সাদথ পযাগাদযাগ করুন্।  

https://creditunionsofwales.co.uk/tsl/
https://creditunionsofwales.co.uk/tsl/
https://creditunionsofwales.co.uk/tsl/


ওনয়ল্স সর োনরর ভবনবচনোমুল্  সহোয়তো তহভবল্ 

(Welsh Government’s 
Discretionary Assistance Fund)  
একটি তহক্তব্ল যা সব্ি পেদষর যার উদেেয পসই সব্ মানু্ষদের জন্য 

যারা অদন্ক অথি কদষ্ট আদছ।  
 নরোনো িোইরোনসর প্রিোনব নমনীয়তো  

কদরান্া িাইরাদসর কারদণ পয সব্ পক্তরব্ার অদন্ক কদষ্ট রদয়দছ 

তাদেরদক আদরা সহায়তা পেয়ার জন্য, ওদয়লস সরকার ক্তড এ এি 

DAF পসব্া পসন্টাদরর ক্তন্কে অদন্ক ন্মন্ীয়তার জন্য আদব্েন্ 

কদরদছ এব্ং ক্তব্দব্চন্া করদত ব্দলদছ পয কতগুদলা এব্ং কখন্ ই 

এ ক্তপ এর অথি তার ক্লাদয়ন্টদের পক্তরদোি করদত হদব্ পস ব্যাপাদর।  

 

জরুরী সোহোন যর অথি Emergency Assistance 
Payment (EAP) 
ইএক্তপ’র তহক্তব্দলর অথি প্রদয়াজন্ীয় খরচ পমোদন্ার জন্য যক্তে 

আপক্তন্ একটি আক্তথিক কদষ্ট থাদকন্ এব্ং অক্তব্লদম্ব আক্তথিক 

সাহাদযযর প্রদয়াজন্ চাকুরী হারাদন্ার কারদণ ব্া িাতার অথি পপদত 

পেক্তর হয়। এই অথি প্রিাদন্র উদেেয হল খাব্াদরর খরচ, গযাস এব্ং 

ক্তব্দ্যযৎ, কাপড় পচাপড় আর জরুরী ভ্রমণ পমোদন্ার জন্য।  

 

আপক্তন্ ক্তব্দব্চন্ামুলক সহায়তা তহক্তব্দলর অদথির জন্য আদব্েন্ 

করদত পাদরন্  

gov.wales/discretionary-assistance-
fund-  
daf/how-apply  
 
ব্া এই ক্তি ন্াম্বাদর ০৮০০ ৮৫৯ ৫৯২৪। 

 োউভিল্ টযোক্স হ্রোনসর প্রভেয়ো (Council Tax Reduction 
Scheme)  
যক্তে আপন্ার পক্তরব্াদরর আয় পরাজগার কম, আপক্তন্ ক্তকছু ক্তব্ষদয়র জন্য 

সাহাযয পপদত পাদরন্, ব্া পুদরা কাউক্তন্সল েযাক্স মওকুি করা পযদত পাদর 

কাউক্তন্সল েযাক্স হ্রাদসর প্রক্তক্রয়ার মািযদম।  

 

ক্তব্স্তাক্তরত তদথযর জন্য ক্তিক্তজে করুন্  

www.gov.wales/council-tax-discounts-
and-reductions-information-leaflet

 
  

 ৪ 
আভথি   
সহোয়তো 

http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf/how-apply
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reductions-information-leaflet


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

পোভন (Water) 
 
যক্তে আপন্ার পাক্তন্র ক্তব্ল পক্তরদোি করদত কষ্ট হয়, তাহদল আপন্ার পাক্তন্ 

সরব্রাহকারীর সাদথ জরুরী ক্তিক্তত্তদত পযাগাদযাগ করা উক্তচত। যক্তে 

আপন্ার পাক্তন্ সরব্রাহকারী ওদয়লস ওয়াোর হয়, তাহদল তারা ক্তক ক্তক 

সহায়তা ক্তেদত পাদর তার একটি ব্ণিন্া ক্তেদয়দছ, যার মদিয পক্তরদোদির 

পক্তরকল্পন্া ও পাক্তন্র োম কমাদন্ার ব্যব্স্থার উদেখ রদয়দছ। আদরা তথয 

পাওয়া যাদব্ এখাদন্ www.dwrcymru.com/en/My-
Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx 
 
গযোস ও ভবদ্যযৎ (Gas and electricity)  
কদরান্া িাইরাস মহামাক্তরদত মানু্ষদক সহায়তা ক্তেদত ইউ পক সরকার 

এন্াক্তজি  প্রক্ততষ্টাদন্র সাদথ একমত হদয়দছ। পকান্ এন্াক্তজি  কাস্টমাদরর 

আক্তথিক সহায়তার েরকার থাকদল তা তাদের সরব্রাহকারী দ্বারা সহায়তা 

পেয়া হদব্, যার মদিয পেন্ার পক্তরদোি রদয়দছ এব্ং ক্তব্ল পক্তরদোদির 

ব্যাপাদর পুন্রায় পযিাদলাচন্ার ব্যব্স্থা রদয়দছ, কক্তমদয় পেয়া ব্া ব্ন্ধ করা 

যক্তে তা েরকার হয়, পযখাদন্ সংদযাগ ক্তব্ক্তিন্ন করার ক্তব্ষয়টি এদকব্াদর 

ব্ন্ধ কদর পেয়া হদব্।  

 
 
ব্রডবযোন্ড এবং মুন োন োন (Broadband and mobile 
phones)  
যক্তে আপন্ার ব্রডব্যান্ড ও মুদ াদিাদন্র ক্তব্ল পক্তরদোি করদত কষ্ট হয়, 

তাহদল আপন্ার সরব্রাহকারীর সাদথ জরুরী ক্তিক্তত্তদত পযাগাদযাগ করা 

উক্তচত, কারণ তাদের হয়দতা পকান্ িরদণর পক্তরদোদির পক্তরকল্পন্া ব্া 

অন্যান্য িরদণর সহায়তার ব্যব্স্থা রদয়দছ পযন্ আপন্ার পযাগাদযাগ ব্যব্স্থায় 

ব্যাঘাত ন্া ঘদে। 
 
বযোং , কেভডট  োডি  এবং কল্োন (Banks, credit cards 
and loans) 
অদন্ক ব্যাংক এব্ং পক্রক্তডে কাডি  পকাম্পান্ী পপদমন্ট হক্তলদড ক্তেদি, 

ওিারড্রািে সুক্তব্িা ব্াড়াদত পাদর এব্ং ইন্টাদরস্ট পরে কমাদত পাদর 

কদরান্া িাইরাস মহামাক্তরদত সহায়তা পেয়ার জন্য। যক্তে আপন্ার ব্যাংক ব্া 

পক্রক্তডে কাদডি র ক্তব্ল পক্তরদোি করদত কষ্ট হয়, তাহদল আপন্ার 

সরব্রাহকারীর সাদথ জরুরী ক্তিক্তত্তদত পযাগাদযাগ করা উক্তচত, কারণ তাদের 

হয়দতা পকান্ িরদণর পক্তরদোদির পক্তরকল্পন্া ব্া অন্যান্য িরদণর সহায়তার 

ব্যব্স্থা রদয়দছ আপন্াদক সাহাযয পেয়ার জন্য।  
 

ভবনোমূনল্য ভবদযোল্নয় খোবোর (Free School Meals)  
যক্তে আপন্ার ব্াচ্চা ব্া ব্াচ্চারা ক্তব্ন্ামূদলয খাব্ার পাওয়ার উপদযাগী থাদক 

তাহদল, আপক্তন্ এই সহায়তা পপদত থাকদব্ন্, যক্তেও ক্তব্েযালয় ব্ন্ধ থাদক ব্া 

আপন্ার ব্াচ্চা ব্া ব্াচ্চাদেরদক আলাো রাখদত ব্লা হয় ব্া পকাক্তিড-১৯ এর 

কারদণ ঢাদল রাখা হয় তারপদরও এটি চলদব্।  
 
ওদয়লদসর স্থান্ীয় সংস্থা সব্ িরদণর আদয়াজন্ কদরদছ পযন্ পয সব্ 

ছাত্র-ছাত্রীরা ক্তব্ন্ামূদলয সু্কদলর খাব্ার পাওয়ার উপযুি তা তারা পপদত 

থাকদব্।  

এসব্ আদয়াজন্ পযসব্ স্থান্ীয় সংস্থার মদিয আপক্তন্ ব্সব্াস কদরন্ পসই 

অনু্যায়ী পক্তরব্ক্ততি ত হদত পাদর। স্থান্ীয় সংস্থার সাদথ আপন্ার 

পযাগাদযাগ করা উক্তচত জান্ার জন্য পয তারা এই প্রক্তক্রয়া ক্তকিাদব্ 

পালন্ করা হদি। আপন্ার স্থান্ীয় সংস্থার পযাগাদযাদগর ক্তব্ব্রণ জান্দত 

ক্তিক্তজে করুন্ www.gov.uk/find-local-council. 
 
 োত্র- োত্রীর উন্নয়ননর তহভবনল্র দ্বোর (Pupil 
Development Grant Access - PDG 
Access)  
ক্তপ ক্তড ক্তজ তহক্তব্ল পক্তরব্াদরর জন্য তাদের ক্তব্েযালদয়র ক্তকছু খরচ 

পমোদন্ার জন্য, ক্তব্দেষ কদর সু্কদলর কাপড় পচাপড় এব্ং অন্যান্য 

ক্তজক্তন্সপত্র পকন্ার জন্য। পয সব্ পক্তরব্াদরর ব্াচ্চারা ক্তব্ন্ামূদলয সু্কদলর 

খাব্াদরর উপযুি তারা এই তহক্তব্দলর অদথির জন্য আদব্েন্ করদত 

পারদব্ যক্তে তারাঃ 
 
• ক্তরদসপেন্ ক্লাদস ব্া প্রাথক্তমক ক্তব্েযালদয়র তৃতীয় পেণীদত 

পদড় 
• মািযক্তমক ক্তব্েযালদয়র ৭ম ও েেম পেণীদত পদড়।  
• ব্য়স ৪, ৭, ১১ ব্া ১৪ ব্ছর ক্তব্দেষ সু্কদল পড়দছ, ক্তব্দেষ 

সহদযাক্তগতার প্রদয়াজন্ ব্া ছাত্র-ছাত্রী সুপাক্তরে ক্তব্িাদগ 

রদয়দছ।    
 
ক্তব্েযালদয়র প্রদতযক ব্ছদর যত্ন পযাগয ব্াচ্চাদের জদন্যও এই তহক্তব্দলর 

অথি ব্রাে রদয়দছ।   

www.gov.wales/pupil-development-grant-
access

 ৫ 
দদনভিন 

খরচ 
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http://www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx
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http://www.gov.wales/pupil-development-grant-access
http://www.gov.wales/pupil-development-grant-access


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
এই কঠিন্ সমদয়, এটি আসদলই গুরুত্বপূণি ক্তব্ষয় পয আমরা সব্াই 

ক্তন্দজদের এব্ং অন্যান্যদের পেখাশুন্া কক্তর।  

ওদয়লস সরকার একটি ওদয়ব্সাইে দতক্তর কদরদছ যা ব্াস্তব্ উপদেে প্রোন্ 

কদর ক্তকিাদব্ ক্তন্রাপদে থাকদত পারদব্ন্, আপন্ার মান্ক্তসক স্বাস্থয এব্ং িাল 

থাকার জন্য সহায়তা করা এব্ং আপন্ার সমাদজর অন্যান্যদেরদক ক্তকিাদব্ 

রক্ষা করা যায়। আদরা জান্ার জন্য, ক্তিক্তজে করুন্  
gov.wales/safe-help. 
 
ভনিি নয় বোোঁ চুন (Live Fear Free)  
ক্তন্িি দয় ব্াোঁ চুন্ আপন্াদক সহজ পথ পেখা পেয়, সাহাযয উপদযাগী 

পগাপন্ীয় উপদেে পেয় অদন্ক ক্তব্ষদয়র ব্যাপাদর যা হয়দতা আপন্ার 

জন্য উপকাদর আসদত পাদর। এটি ২৪/৭ পখালা থাকদব্, ক্তি এব্ং 

আপন্ার পিান্ ক্তব্দল উ দব্ ন্া।   
 
সাহাযয লাইন্ সাহাযয ও সহায়তা প্রোন্ কদর যারা সমসযায় রদয়দছ ব্া 

তারা হয়দতা জাদন্ অন্য কাউদক যাদের ঘদরায়া ক্তন্যিাতন্ ও পযৌন্ 

ক্তন্পীড়দন্র জন্য সাহাযয েরকার।  
 
চারটি উপাদয় আপক্তন্ পযাগাদযাগ করদত পাদরন্ঃ  
 
ক োননেঃ ০৮০৮ ৮০ ১০ ৮০০   
কটক্সট  নরেঃ ০৭৮৬০ ০৭৭৩৩৩  
ইনমইল্েঃ info@livefearfreehelpline.wales  
ল্োইি চযোটেঃ www.gov.wales/live-fear-free 

ভস.এ.এল্.এল্. সোহো য ল্োইন C.A.L.L. Helpline  
ক্তচন্তা ও সমসযা ক্তন্দয় কথা ব্লদল সমসযার ক্তব্ষয় গুদলা সহজ হদয় যায় 

এব্ং আপন্াদক সহায়তা করার জন্য পসব্া সংস্থা রদয়দছ। ক্তস.এ.এল.এল. 

সহায়তা লাইন্ মুলত ওদয়লদসর জন্য মান্ক্তসক সহায়তার জন্য ক্তন্দব্ক্তেত 

পসব্া সংস্থা, যা পগাপন্ীয় কথা পোন্া এব্ং মান্ক্তসক সহায়তা প্রোন্ কদর 

আর আপন্ার স্থান্ীয় এলাকায় উপক্তস্থত পসব্ার সাদথ পযাগাদযাদগর 

ব্যাপাদর সাহাযয কদর থাদক, পসিাদসব্ক ও োতব্য পসব্াও এর অন্তিুি ি।  

 
০৮০০ ১৩২ ৭৩৭ ন্াম্বাদর পিান্ কদর পযাগাদযাগ করা যাদব্ ব্া পেক্সে 

‘help’ ক্তলদখ ৮১০৬৬ এই ন্াম্বাদর পা াদত পারদব্ন্।  ক্তস.এ.এল.এল. 

এর ওদয়ব্সাইে হলঃ  www.callhelpline.org.uk 
 
জোতীয় মোদ  কসবন সহোয়তো ল্োইননর জনয ভিভজট 

 রুনেঃ www.dan247.org.uk  
ক্তি পিান্ঃ ০৮০৮ ৮০৮ ২২৩৪ 

 
অথব্া পেক্সে করুন্ DAN ৮১০৬৬ এই ন্াম্বাদর 
 
ঘনরোয়ো ভন ি োতন   
আপক্তন্ আপন্ার ঘদর অতযাচাদরর স্বীকার হদল সাহাদযযর জন্য ক্তিক্তজে 

করুন্ঃ 

www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/  
gender-violence/domestic-violence-and-  
abuse-getting-help 
 
Dewis Cymru  
অন্লাইন্ ডাোদব্জ কলযাদণর সংস্থান্ সহ।   
আদরা জান্ার জন্য ক্তিক্তজে করুন্ঃ www.dewis.wales. 

 ৬ 
স্বাস্থয ও 

কল্যাণ 

http://gov.wales/safe-help
mailto:info%40livefearfreehelpline.wales?subject=
http://www.gov.wales/live-fear-free
http://www.callhelpline.org.uk/
http://www.dan247.org.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Teulu/gender-violence/domestic-violence-and-abuse-getting-help
http://www.dewis.wales/


পোভরবোভর  তথয কসবো (Family Information 
Service)  
ক্তেশু, ক্তকদোর এব্ং পক্তরব্ার কাযিক্রদমর ক্তব্ন্ামূদলয তথয। আদরা পব্ক্তে 

জান্দত ক্তিক্তজে করুন্ঃ gov.wales/find-your-local-
family-information-service 

 
অভতভরি ভশক্ষো চোভহদো (Additional Learning 
Needs)  
এস এন্ এ ক্তপ SNAP কাইমরু Cymru ক্তপতা মাতা, ক্তেশু, 

ক্তকদোরদের জন্য তথয, উপদেে এব্ং সহায়তা প্রোন্ কদর থাদক যাদের 

অক্ততক্তরি ক্তেক্ষার চাক্তহো আদছ, ব্া হয়দতা থাকদত পাদর তাদের জন্য।  
আদরা জান্ার জন্য ক্তিক্তজে করুন্ঃ www.snapcymru.org. 

 
ভপতো মোতো (Parents)  
ক্তব্ন্ামূদলয ব্াস্তব্ পরামেি ও উপদেে সব্ িরদন্র ব্াচ্চাদের লালন্ পালদন্র 

জন্য ব্াব্া মা পয সমসযায় পিাদগন্ তার জন্য। আদরা জান্ার জন্য ক্তিক্তজে 

করুন্ঃ gov.wales/parenting-give-it-time. 

সংখযোল্ঘু ভ নশোরনদর জনয সহোয়তো দল্ (Ethnic 
minorities Youth Support Team) 
ই ওয়াই এস টি EYST ক্তব্ এম ই BME ক্তকদোর যুব্ক, পক্তরব্ার এব্ং 

একক ব্যক্তি যারা েরণাথী এব্ং আেয়-প্রাপ্ত যারা ওদয়লদস ব্সব্াস 

কদরন্ তাদের জন্য পসব্া প্রোন্ কদর থাদক। আদরা জান্দত ক্তিক্তজে 

করুন্ঃ www.eyst.org.uk. 
 
কসবো ট্রোস্ট ওনয়ল্স (Carers Trust Wales)  
জাতীয় োতব্য সংস্থা সাহাদযযর উন্নক্তত ও ক্তব্ন্া পব্তদন্র পসব্কদের জন্য 

প্রক্ততজ্ঞাব্দ্ধ। আদরা জান্দত ক্তিক্তজে করুন্ঃ www.carers.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ৭ 
পোভরবোভর  

সহোয়তো 
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নোগভর  উপনদশ  োইমরু (Citizen’s Advice Cymru)  
ন্াগক্তরক উপদেে কাইমরু ক্তব্ন্ামূদলয, পগাপন্ীয়িাদব্ উপদেে 

প্রোন্ কদর অদন্ক ক্তব্ষদয়র উপদর পযমন্ অথিনন্ক্ততক, পেন্া এব্ং 

িাতা।  
 

একজন্ উপদেষ্টার সাদথ কথা ব্লদত, েয়াকদর কল করুন্ ০৮০০ ৭০২ 

২০২০ (সকাল ৯ো পথদক ক্তব্কাল ৫ো, পসামব্ার পথদক শুক্রব্ার) ব্া তথয 

পপদত এব্ং/ব্া একজন্ উপদেষ্টার সাদথ অন্লাইদন্ কথা ব্লদত, েয়াকদর 

ক্তিক্তজে করুন্ঃ 

www.citizensadvice.org.uk/wales/about-
us/contact-us/contact-us/contact-us 

 ত্ন ও সংস্কোর (Care and Repair)  
যত্ন ও সংস্কার তথয, উপদেে এব্ং ব্াস্তব্ পসব্া ক্তেদয় থাদক যা বৃ্দ্ধ 

মানু্ষদেরদক ওদয়লদস ক্তন্রাপদে, গরদম এব্ং ব্াসায় িাল থাকদত সাহাযয  

তারা অক্ষমতার সহায়ক ক্তজক্তন্সপত্র এব্ং সংদযাজন্ লাগাদত সাহাযয কদর, 

তারা ঘদরর যত্ন ক্তন্দত, আয় পরাজগার ব্াড়াদত এব্ং আক্তথিক তহক্তব্ল পথদক 

অথি ক্তন্দত, এব্ং ব্াসা পথদক হাসপাতাল আর হাসপাতাল পথদক ব্াসায় আন্া 

পন্য়াদত সাহাযয কদর থাদক।  
 
আদরা জান্দত, কল করুন্ ০৩০০ ১১১ ৩৩৩৩ ব্া ক্তিক্তজে করুন্ 

www.careandrepair.org.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
আপক্তন্ যক্তে পসলি-আইদসাদলদে থাদকন্ এব্ং আপন্ার পকান্ ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ 

ব্া প্রক্ততদব্েী আপন্াদক সাহাযয করার ন্া থাদক, তাহদল েয়াকদর 

আপন্ার স্থান্ীয় পস্বিাদসব্ী পসন্টাদর (কাউক্তন্ট পস্বিাদসব্ী কাউক্তন্সল) 

পযাগাদযাগ করদব্ন্ সাহাযয ও উপদেদের জন্য। আদরা জান্দত, েয়াকদর 

ক্তিক্তজে করুন্ঃ 

www.thirdsectorsupport.wales/contact 
 
এইজ  োইমরু উপনদশ (Age Cymru Advice)  
৫০ ব্ছর ব্য়দসর ওদয়লস ন্াগক্তরকদের জন্য এইজ কাইমরু ক্তব্ন্ামূদলয ক্তি, 

পগাপন্ীয়, ক্তন্রদপক্ষ এব্ং ক্তদ্বিাক্তষকতার েক্ষ উপদেে ক্তেদয় থাদক। তারা বৃ্দ্ধ 

মানু্ষ, তাদের পক্তরব্ার, পসব্াোন্ কারী এব্ং পপোোর ব্যক্তিদেরদক সাহাযয 

কদর থাদক তথয এব্ং উপদেে ক্তেদয় যা বৃ্দ্ধ মানু্দষর উপর প্রিাব্ পিদল।  

আদরা জান্দত, কল করদব্ন্ ০৮০০০ ২২৩ ৪৪৪ 

সকাল ৯:৩০ ো পথদক ক্তব্কাল ৪:৩০ ো পযিন্ত, পসামব্ার পথদক শুক্রব্ার ব্া 

ইদমইল করদব্ন্ advice@agecymru.org.uk 

 
মোনভস  স্বোস্থয ও আভথি  উপনদশ কসবো (Mental Health 
and Money Advice Service)  
হািাল, মান্ক্তসক স্বাস্থয ইউদকর একটি অংে ক্তহদসদব্ মান্ক্তসক স্বাস্থয ও 

আক্তথিক উপদেে ব্দল চালু হদয়দছ। পযসব্ পলাকজন্ মান্ক্তসক স্বাস্থয দ্বারা 

প্রিাক্তব্ত এব্ং আক্তথিক অসুক্তব্িায় রদয়দছ পসব্া, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্, পক্তরব্ার এব্ং 

পপোোর ব্যক্তিরা যা স্থান্ীয় এলাকায় রদয়দছ তাদেরদক সহায়তা পেয়।    

আদরা তথয পাওয়া যাদব্ এখাদন্ ক্তিক্তজে করদল 
www.hafal.org/recovery/finance-money 
 
আপক্তন্ যক্তেও মদন্ কদরন্ পয আপক্তন্ সািারণত পকান্ আক্তথিক সহায়তা 

পাদব্ন্ হয়দতা এখন্ আপক্তন্ ক্তকছু আক্তথিক সাহাদযযর জন্য উপযুি হদত 

পাদরন্ আপন্ার দেন্ক্তিন্ খরচ পমোদন্ার জন্য।  

  ৮ 
ক োগোন োগ  

http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/contact-us/contact-us/contact-us
http://www.careandrepair.org.uk/
http://www.thirdsectorsupport.wales/contact
mailto:advice%40agecymru.org.uk?subject=
http://www.hafal.org/recovery/finance-money


 


