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নবারড
এডভাইজ এ ইনফরেমশন সািভস
Neighbourhood Advice And Information Service

আমর আপনােদরেক সাহায করেত পাির িক?
আপনােদর চািহদ রণ করা

নবারড অিফসেল হেল ‘লাকাল সািভেসস ডাইেরেরট’ এর ১০িট কনসিটিটউির মাধেম দয়
একিট নটওয়াক সািভেসর অংশ  কাউিেলর সবেল সািভস (পিরেষব) সেক কমীেদর নান-মখী
ান রেয়েছ, এবং আপনােদর েয়াজনীয় সািভস পেত আপনােদরেক সাহায করেত পারেব 
কােজই, সমস যাই হাক ন কন, তার সমাধােন সাহায কে আমােদর কমীগণ উ মােনর পরামশ ও
তথ িদেত পারেবন  আমর বিনিফটসংি িবষয়ািদ, আিথক উেগ, ঋণ সমস ও সাশল িসিকউিরিট
বিনিফট ইম সেক পরামশ িদেত পারেব  আপনার সাাতকার নয়ার জন আমর কিমউিনিটর
ভাষায় দ কমীরও বব করেত পারেবা 

কিমউিনিটেত অবান

আপনার যখােন বসবাস, কাজ ব কনাকাট কেরন সখােনই আমােদর ‘ওয়ান প’ নবারড অিফস ও
এডভাইজ সাজারীেল অবিত  অিফসেলােত রেয়েছ র, উ পিরেবশ এবং িশেদর জন বশ
কেয়কিট তাবধানহীন খলার ান  অিফসেলার অিধকাংশেলােত শারীিরক িতবী লাকজনেদর
জন েবেশর িবধািদ রেয়েছ, তেব দয় কের আপনার মণ র আেগ যাচাই কের িনেবন 
একিট মবধমান চািহদার িত সাড় দয়া
বািমংহাম হেল ায় দশ ল মােষর একিট ব-সাংিতক নগরী  আমােদর অিফস এপেয়েম
(সাাতকার) এর পিত আমােদরেক আপনােদর সােথ খব ত সাাত করেত সম কের  আমর িত
বছর ায় দশ লের বশী অসােনর িত সাড় দই এবং ৪,৫০০ এর বশী হাম িভিজট কের থািক 
আমর বািমংহাম এ বসবাস কর সকল লােকর কােছ আমােদর সািভসেল পছােত, যার আমােদর কান
একিট নবারড অিফস িভিজট করেত পারেবন ন তােদর কােছও সব দয়ার ল রািখ 

Bengali

মােনর িত িতিত

নবারড অিফসেল সাব সবেচেয় ভােল সািভস িদেত িতিতব, য আমােদর ‘চাটার মাক’
‘কিমউিনিট িলগল সািভেসস কায়ািলিট মাক’ ও ‘ইনেভরস ইন িপপল’ রার ািেত মািণত হয় 
পিরেষব ববহারকারীগণ আমােদরেক সচরাচর মতামত ভােট উ হার (রিটং) ও দান কের থােকন 
আমােদর সবােলার িবকাশ ও উয়েনর বপাের আমর সব ববহারকারী, কাউিলর, কমী, কাউিেলর
িবিভ িডপাটেম ও অনন সংগঠেনর সােথ কথ বিল, ও ঘিনভােব কাজ কের থািক 

আপনােদরেক জিড়ত করা

য িসােলা ানীয় লাকেদর জীবনযাােক ভািবত কের সেল নয়ার সময় নবারড অিফসেল
তােদর সােথ কাজ কের এবং তােদরেক জিড়ত কের থােক 
আমর িবিভ উেদাগেক সমথন কির, কাউিেলর িবিভ সব, ও কনসিটিটউি-িভিক িয়াকমেল
সেক আপনােদরেক আের বশী মতামত কােশর েযাগ িদেয় থািক 

মানস সবার িবষেয় আপনােদর িনয়তা

যার আমােদর সবােল ববহার কেরন তােদর সকেলর সােথ নায ও সমান আচরণ করেত চাই 
আপনােদর অসান সেক আমােদর কমীগণ ভ ও দ সাড় িদেবন  আমােদর ‘কার ভল’েল
বখ কের য আমর হেব:

যশীল

খালােমলা

সাড় দানকারী

কাযকরী

(Caring)

(Open)

(Responsive)

(Effective)

আমােদর সােথ যাগােযাগ কর যােব িকভােব?

আপনার যিদ কাউিলেক ফান করেত চান, ফান করেবন
cont@ct birmingham: 0121 303 1111

অথব ইারেনট এ কাউিল এর সােথ যাগােযাগ করেবন:
adviceline@birmingham.gov.uk
অথব কাউিেলর িবিভ সািভস ও খালার সময়চী জানার জন ওেয়বসাইট ববহার করেবন:
www.birmingham.gov.uk/neighbourhoodoffices

