
বামর্মংহায়র োহা্্ম খুঁয়জ পািবামর্মংহায়র োহা্্ম খুঁয়জ পাি
আপমি মক জীবি্াি্মা্ ব্ময় ব্মেমি পাওয়া্ আপমি মক জীবি্াি্মা্ ব্ময় ব্মেমি পাওয়া্ 
ব্মাপায়্ উমেবমগমিব্মাপায়্ উমেবমগমি?
প্ারি ম্ ও েহয়্ামগিা্ জি্ম মকিু েহায়ক কিমিায়কমি্ মবব্ণ এখায়ি উয়লমলখ আয়ি।

বামর্মংহার মেমি কাউমিমেল ও এ্ পাি্মিা্্া ইউয়কয়ি কেমি অব মলমভং ক ম্াইমেয়ে্ 
[জীবি্াি ম্া্ ব্ময় ব্মেমি পাওয়া জমিি েুয়্্মাগ] েরয় আরায়ে্ বামেিমোয়ে্ 
েহয়্ামগিা ক্া্ এবং মিয়ে্মিিা প্মোয়ি্ ব্মাপায়্ কাজ ক্য়ি।

আর্া এই মলিয়লয়ি বমণ্মি গু্ুিবমপূণ্ম মবষয়গুয়লায়ি আরায়ে্ ্ি য়বমি েরমভব 
বামেিমোয়ে্ েহয়্ামগিা ক্য়ি চাই।

ওয়ার্ম ওয়য়লকারওয়ার্ম ওয়য়লকার
আর্া য়লাকাল কমরউমিমি এবং ভলািমিাম্ ও কমরউমিমি য়েকমি্ প্মমিষমঠািগুয়লা্ একমি 
পাি্মিা্মিয়প্ োয়ে কাজ ক্মি। এই েমোিগুয়লা রািুষয়ে্ ব্মবহা্ ও পম্েি্ময়ি্ জি্ম 
িীিকাল ও িা্ পয়্্ েরয়য়্ জি্মও উিমরুকমি োকয়ব। িহয়্্ য়লাকাল কমরউমিমিয়ি 
একামিক মবে ম্রাি ওয়ার্ম ওয়য়লকার য়েমপে ্য়য়য়ি।

ওয়ার্ম ওয়য়লকার য়েমপেগুয়লা:
• ইিকমলুমেভ ও িি-জাজয়রিমিাল
• গ্র এবং মবিারূয়ল্ম প্ময়বি ক্া ্ায়
প্মমিমি য়েমপয়ে োমভ্মে মভিমি মভিমি হয় মকিমিু এ্ রায়ে োকয়ি পায়্:
• আয়্া েহয়্ামগিা এবং য়্েব মিয়ে্মিিা পাওয়া ্ায় য়ে ব্মাপায়্ িে্ম
• অ্মামকমিমভমিয়ি অংিগ্মহণ ক্া্ এবং িিুি মকিু য়িখা্ েুয়্াগ
• মবিারূয়ল্ম ইিমিা্য়িি অ্মায়কমেে, কমরমপউিা্ ও চামজ্মং পয়য়িমি
• কমরউমিমি্ অি ম্য়ে্ োয়ে েং্ুকমি হওয়া্ জি্ম একমি বিমিুিবমেূলভ পম্য়বি
এখায়ি আরায়ে্ বি্মরাি বামর্মংহার ওয়ার্ম ওয়য়লকার য়েমপয়ে্ মবব্ণ আপমি খুঁয়জ 
পায়বি: www.birmingham.gov.uk/warmwelcome

অিলাইয়ি মিয়মরি য়চক ক্ুি য়্য়হিু োপমিামহকভায়ব িিুি েমোি য়্াগ ক্া হয়ব।

য়বমিমিি ও িাকাপয়ো মবষয়ক প্ারি্ময়বমিমিি ও িাকাপয়ো মবষয়ক প্ারি্ম
কেমি অব মলমভং ক ম্াইমেয়ে্ েরয়, এমি মিমিমচি ক্াও গু্ িুবমপণূ ম্ য়্ি আপমি েমঠক য়বমিমিি 
ও িাকাপয়ো মবষয়ক প্ারি ম্ পাি। মিয়চ অয়িকগয়ুলা ইিি্য়রিি য়পাি ম্াল ্য়য়য়ি য়্গয়ুলা হয়য়িা 
োহা্্ম ক্য়ি পায়্।
আপমি য়কাি য়বমিমিি পাওয়া্ অমিকা্ ্ায়খি িা খঁুয়জ য়পয়ি, ে্কা্ কি্্মক প ম্েিমি য়বমিমিি 
ক্মালকুয়লি্ ব ম্বহা্ ক্াই েবচাইয়ি উিমির। এই মলঙমক ব ম্বহা্ কয়্ আয়্া িে্ম পায়বি  
Benefits calculators - GOV.UK 

বামর ম্ংহার মেমি কাউমিমেল একামিক োয়পাি ম্ ি্মাকমিমিিও প ম্েমিুি কয়্য়ি য়্গয়ুলা মবমভিমি  
ি্য়ণ্ ঋণ মবষয়ক ইেু্ময়ি েহায়ক িে্ম প ম্োি কয়্। আপমি আপিা্  
managing your debt | Birmingham City Council

আপমি ্মে ঋণ মিয়য় েরে ম্ায় োয়কি এবং আপিা্ প্ারি ম্ ও েহয়্ামগিা্ প ম্য়য়াজি হয়, 
িাহয়ল আপমি www.birmingham.gov.uk/livingsupport মভমজি ক্য়ি পায়্ি য়্মি আপিায়ক 
েমঠক িয়ে্ম্  মেয়ক মিয়ে ম্মিি ক্য়ি পায়্।
There are also other services who offer free and confidential advice:
•  ে ম্ প ম্য়জকমি – য়বমিমিি, ঋণ ও হাউমজং প্ারি ম্   

0121 453 0606 | www.theprojectbirmingham.org
•  মেমিয়জিে অ ম্াডভাইে বামর্মংহার – য়বমিমিি, ঋণ, হাউমজং এবং আয়্া মবষয়য় প্ারি ম্  

0344 477 1010 | www.bcabs.org.uk
•  মডজঅ্মামবমলমি ম্য়োে ম্ য়েিমিা্ – মডজঅ ম্াবলড রািষুয়ে্ জি ম্ প্ারি ম্ ও অ ম্াডয়ভায়কমে 

োমভ ম্য়েে 03030 402 040 | www.disability.co.uk

এিামজ্ম ইমিমেয়য়মিমেএিামজ্ম ইমিমেয়য়মিমে
এিামজ ম্ খ্চ ব্মেমি পাওয়া্ োয়ে োয়ে আর্া এিামজ্ম মবল হ ম্াে ক্য়ি এবং িীিকাল আো্ 
োয়ে োয়ে েকলয়ক উষমণ ্াখয়ি বেমি পম্ক্।
বামেিমোয়ে্ জি ম্ ইয়িারয়ি ম্ একামিক মেমকর ্য়য়য়ি, পণূ ম্ িে ম্ এবং মিয়ে্মিিা পাওয়া ্ায়ব 
এখায়ি: Getting help with your energy bills 

কেমি অব মলমভং ক ম্াইমেয়ে্ োয়ে জমিি েমক ম্ায়র্ পম্রাণ গু্ িু্ভায়ব ব্মেমি য়পয়য়য়ি।
এই েমক ম্ারগয়ুলা এমিয়য় চলা্ ব ম্াপায়্ মকিু উপকা্ী েহয়্ামগিা পাওয়া ্ায়ব বামর্মংহার মেমি 
কাউমিমেল ওয়য়বোইয়ি। 
Energy scams | Scams and hoaxes 

http://www.birmingham.gov.uk/warmwelcome
https://www.gov.uk/check-benefits-financial-support
https://www.birmingham.gov.uk/debtadviceteam
https://www.birmingham.gov.uk/livingsupport
http://www.theprojectbirmingham.org 
https://www.bcabs.org.uk
https://www.disability.co.uk
https://www.birmingham.gov.uk/info/20006/housing/2272/getting_help_with_your_energy_bills
https://www.birmingham.gov.uk/info/20108/trading_standards/343/scams_and_hoaxes/7


খাে্ম েহয়্ামগিাখাে ম্ েহয়্ামগিা
কেমি অব মলমভং ক ম্াইমেয়ে্ কা্য়ণ বহু রািুয়ষ্ জি ম্ খাে্ম ক ম্য় ক্া আয়্া অয়িক 
কমঠি হয়য় য়গয়ি। আপমি ্মে এমি অিুভব কয়্ োয়কি, মিয়চ অয়িকগয়ুলা ইিি্য়রিি 
পয়য়িমি ্য়য়য়ি য়্গুয়লা োহা্ ম্ ক্য়ি পায়্। 
িডুব্মাংক:িুডব্মাংক:
আর্া জামি িডুব্মাংক বা অি ম্ য়কায়িা প ম্য়জকমি প ম্েরবা্ ব্মবহা্ ক্া য়বি 
ভীমিক্। মকিমিু, ভয়লমিমিয়া্্া িায়ে্ েয়ব্মাচমচ য়চষমিা কয়্ মভমজি্য়ে্ েবমাগি য়বাি 
ক্ায়ি।
একজি মভমজি্ বয়লয়িি “োরাি্ম একিু আিমিম্ক ব ম্বহা্ আরায়ক েবমাগি য়বাি 
কম্য়য়য়ি এবং য়েবা্ আরা্ বায়জি খুব অলমপ মিল, রয়ি হয়য়য়ি য়্ েরয়মি য়্ কিিা 
কমঠি য়ে ব ম্াপায়্ য়কউ য়কয়া্ কয়্মিল।”
িুডব্মাংক বা অি ম্ খাে্ম েহয়্ামগিা্ জি ম্ মভমজি ক্ুি Birmingham Food Justice 
Network Map

য়হলমে েমিাি ম্ কাড ম্য়হলমে েমিাি ম্ কাড ম্
আপমি ম্ে 10 েপমিাহ বা িা্  য়বমি েরয় গভ ম্বিী হয়য় োয়কি, আপিা্  চা্  বিয়্্ কর 
বয়েী েিমিাি োয়ক, অেবা আপমি বা আপিা্  পম্ বায়্্ য়কউ মিমে্মষমি য়বমিমিি পাি, 
িাহয়ল আপমি হয়য়িা য়হলমে েমিাি ম্ কায়ড্ম্  জি ম্ য়কায়ামলিাই ক্য়ি পায়্ি।
কাড ম্মিয়ি য়োকায়ি ব ম্বহায়্্ জি ম্ পয়ো োয়ক া্্  রাি্ময়র মিরমিমলমখি মজমিেগয়ুলা 
য়কিা া্য়: োিা্ ণ ি্ল গ্ু্ েুি; িাজা, য়ি্মায়জি, এবং মিিজাি িল ও িাকেবমজ; 
িাজা, িুকয়িা, এবং মিিজাি ডালজািীয় িে ম্; এবং গু্ু্ েুি য়েয়ক বিম্  ইিি ম্ািমি 
িরু ম্লা েিু। আপমি মবিারয়ূল্ম মভিামরিও য়পয়ি পায়্ি।
আয়্া িে্ম য়পয়ি এবং আয়বেি ক্া্ উপায় জািয়ি আয়বেি ক্ুি 
www.birmingham.gov.uk/healthystart

মি ম্ েমকুল মরলেমি ম্ েমকুল মরলে
আপিা্ েিমিাি মি ম্ েমকুল মরল পায়ব মক িা আপমি য়েমিও য়েখয়ি পা্য়বি, মভমজি ক্ুি 
free school meals eligibility। (এমি আপিায়ক েয়ংমক ম্য়ভায়ব হমলয়ড, অ ম্ামকমিমভমি 
এবং িুড য়প ম্াগ ম্ায়র মিবমিমিি ক্য়ব।)

আয়্া িে্ম পাওয়া ্ায়বআয়্া িে্ম পাওয়া ্ায়ব
বামর ম্ংহার মেমি কাউমিমেয়ল্ ওয়য়বোইয়ি আয়্া য়বমি িে ম্ পাওয়া ্ায়ব 
www.birmingham.gov.uk/livingsupport য়্মি আপিা্ য়্ োহা্ ম্ প ম্য়য়াজি িা্ 
উপ্ মভিমমি কয়্ আপিায়ক মবমভিমি প ম্মিষমঠায়ি্ মেয়ক মিয়ে্মিিা প ম্োি ক্য়ি পায়্। 
অি ম্োয়, 0121 303 9944 িরবময়্ য়িাি ক্ুি এবং আরায়ে্ কােমিরা্ োমভ্মে মিয়র্ 
একজি আপিায়ক োহা্ ম্ ক্য়ি পা্য়বি।

অি্ম য়্ েহয়্ামগিাগয়ুলা পাওয়া ্ায়
েমোিীয় ও জািীয় প্ ম্ায়য়ও প ম্চু্  েহয়্ামগিা পাওয়া ্ায়। আপিা্ ্মে িে্ম ও 
মিয়ে ম্িিা্ প ম্য়য়াজি হয় িাহয়ল এখায়ি মকিু গু্ িুবমপণূ্ম কিমিাকমি উয়লমলখ ক্া হয়লা:
এইজ ইউয়ক বামর ম্ংহারএইজ ইউয়ক বামর ম্ংহার  [Age UK Birmingham]
ব্েমি রািুষ (50+), িায়ে্ পম্বা্ ও য়কয়া্া্য়ে্ জি ম্ িে ম্, প্ারি ম্ ও য়হলমপলাইি োমভ্মে   
0121 437 0479 | www.ageuk.org.uk/birmingham

বামর ম্ংহার রাইিমড বামর ম্ংহার রাইিমড [Birmingham Mind]
রািমেক েবমােমে ম্ েরে ম্া েবমা্া প ম্ভামবি রািুষয়ে্ জি ম্ প্ারি ম্, িে্ম ও োইিয়পামেমিং    
0121 262 3555 | www.birminghammind.org

রামিয়হলমপা্রামিয়হলমপা্ [Moneyhelper]
আপিা্ আমে ম্ক অবেমো উিমিি ক্া্ জি ম্ প্ারি ম্ 
0800 138 7777 | www.moneyhelper.org.uk

েমিপ য়লাি িাক ম্েেমিপ য়লাি িাক ম্ে [Stop Loan Sharks]
অববি রামি য়লিমডা্য়ে্ [ঋণ প ম্োিকা্ীয়ে্] িেিমি ও প ম্মেমকউি কয়্ এবং ঋণ গ ম্হীিায়ে্ 
েহয়্ামগিা প ম্োি কয়্ 0300 555 2222 | www.stoploansharks.co.uk

িাি্ম ি ুআেিাি ম্ ি ুআে [Turn2Us] 
িে্ম ও আমে ম্ক েহয়্ামগিা   
0808 802 2000 | www.turn2us.org.uk | benefits-calculator-2.turn2us.org.uk

বামর ম্ংহার অ ম্ািমড েমলহল ওয়রি’ে অ ম্াইডবামর ম্ংহার অ ম্ািমড েমলহল ওয়রি’ে অ ম্াইড [Birmingham and Solihull Women’s Aid]
পাম্বাম্ক েমহংেিা ও মি্ ম্ািয়ি্ মিকা্ িা্ী ও মিিুয়ে্ জি ম্ েহয়্ামগিা  
0800 800 0028 | www.bswaid.org

য়িলমিা্য়িলমিা্ [Shelter]
হাউমজং প্ারি ম্ 0808 800 4444 | england.shelter.org.uk

ে্ম অ্মামকমিভ ওয়য়লমবময়ং য়োোইমিে্ম অ্মামকমিভ ওয়য়লমবময়ং য়োোইমি [The Active Wellbeing Society]
মলয়েি অ ম্ািমড কায়িকমি, কো য়িািা হয়য়য়ি িা রািুষয়ে্ অিুভব ক্ায়িা, অি ম্য়ে্ োয়ে েং্ুকমি 
ক্া, েমক ম্য় হওয়া, ভায়লাভায়ব বাচঁা ও িে ম্ পাওয়া
0121 728 7030 |  www.theaws.co.uk/listen-connect

ে্ম ম্মিউমজ অ্মািমড রাইগ্ম ম্ািমি য়েিমিা্ে্ম ম্মিউমজ অ্মািমড রাইগ ম্ ম্ািমি য়েিমিা্ [The Refugee and Migrant Centre]
ইমরয়গ ম্িি, হাউমজং ও য়ডমেমিমিউিি [চ্র োম্ে ম্্  ম্], ওয়য়লয়িয়া্ ও েবমােমে ম্, চাকম্ ও 
মিকমষা, ম্য়েয়িলয়রিমি ও মেমিয়জিমিপ
0121 374 0140 | www.rmcentre.org.uk

মেমপিিায়া্ োমভ ম্য়েেমেমপিিায়া্ োমভ ম্য়েে [Spitfire Services]
অে্ম, য়বমিমিি, হাউমজং ও চাকম্্ েরে ম্া্ ব্মাপায়্ প্ারি ম্
0121 747 5932 | www.spitfireservices.org.uk

http://www.ageuk.org.uk/birmingham
http://www.birminghammind.org 
http://www.moneyhelper.org.uk
http://www.turn2us.org.uk 
http://england.shelter.org.uk 
https://www.birmingham.gov.uk/livingsupport
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VmIZ7IW0-jFLkDUkLoChMfKdjpwS3I3w&ll=52.50593114939773%2C-1.874169176468341&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VmIZ7IW0-jFLkDUkLoChMfKdjpwS3I3w&ll=52.50593114939773%2C-1.874169176468341&z=11
http://www.birmingham.gov.uk/healthystart
https://www.birmingham.gov.uk/info/20014/schools_and_learning/687/free_school_meals

