অতিতিক্ত সহায়িা
এই পৃষ্ঠায় জরিপ সম্পন্ন করিরেন এমন ব্যক্তিরেি জনয আিও তথ্য িরয়রে।
জরিরপ অংশ ননওয়াি জনয আপনারক ধনযব্াে। আমিা আশা করি নে আপনাি কারে
এগুর া আকর্ণীয়
ষ মরন হরয়রে এব্ং আর ারিত রব্র্য়গুর াি নকানটিি কািরণ মন খািাপ
হয়রন। তরব্, েরে আপনাি কারে এই অরিজ্ঞতাি নকানও অংশও পীড়াোয়ক ব্র মরন হয়,
নসরেরে আপরন ইপরসাস নমারিি সারথ্ evenssurvey@ipsos-mori.com টিকানা ব্া এই পৃষ্ঠাি
রনরিি তার কািুি ন ান নম্বিগুর াি একটি ব্যব্হাি করি নোগারোগ কিরত পারিন। এখারন
তার কািুি নব্শ করয়কটি সংস্থা িরয়রে োরেি সারথ্ আপরন সহায়তাি জনয নোগারোগ
কিরত পারিন।
এজিই ইউকে (AGE UK)
এক্তজই ইউরক-এি পিামশ ষ াইনটি ব্য়স্ক ব্যক্তি, তারেি পরিব্াি, ব্ন্ধু, নকয়ািাি এব্ং নপশাোিরেি জনয
একটি রব্নামূর যি, নগাপনীয় জাতীয় ন ান পরিরর্ব্া। ে টি আপনারক রনিষিরোগয এব্ং
হা নাগােকৃত তথ্য নেরব্ এব্ং আপনারক প্ররয়াজনীয় পিামশ অযারেস
ষ
কিরত সহায়তা কিরব্।
অথ্, ষ পরিিো,ষ স্বাস্থয, আব্াসন ব্া অনযানয পিামরশিষ রব্র্য় সম্পরকষত ব্যাপারি পিামশ পরিরর্ব্াটিি
ষ
সারথ্ ব্েরিি নে নকানও রেন সকা 8 িা নথ্রক সন্ধযা 7 িাি মরধয নোগারোগ কিা নেরত পারি।
নির : 0800 055 6112
ওরয়ব্সাইি: https://www.ageuk.org.uk/

তসটিকিন অযাডভাইস (Citizens Advice)
অন াইরন, ন ারন এব্ং ব্যক্তিগতিারব্ রব্নামূর য নগাপনীয় পিামশ নেওয়াি
ষ
জনয স্বাধীন োতব্য
সংস্থাগুর াি একটি ননিওয়াকষ। তািা নব্রনর ি, কাজ, ঋণ, আব্াসন, পরিব্াি, অরিব্াসন এব্ং স্বাস্থয
সম্পরকষত পিামশ রেরত
ষ
পারি।
অযাডিাইস াইন (ইং যান্ড): 03444 111 444
অযাডিাইস াইন (ওরয় স): 03444 77 20 20
অযাডিাইস াইন (স্কি যান্ড): 0800 028 1456
সব্ াইন নসাম নথ্রক শুক্রব্াি সকা 9 িা নথ্রক রব্কা 5 িা পেন্ত
ষ পাওয়া োয়।
ওরয়ব্সাইি: https://www.citizensadvice.org.uk/ (ইং যান্ড ও ওরয় স)
ওরয়ব্সাইি: https://www.cas.org.uk/ (স্কি যান্ড)

িযাি আপনারক অন াইরন প্ররশরেত পিামশোতারেি
ষ
সারথ্ কথ্া ব্ রত নেয়। আপরন ো কিরত
পারিন:

•

ঋণ সমসযা সম্পরকষ তারেি সারথ্ কথ্া ব্ ুন https://www.citizensadvice.org.uk/aboutus/contact-us/contact-us/chat-service-money-and-debt/ সহায়তা সাধািণত সকা 8 িা
নথ্রক সন্ধযা 7 িাি মরধয নসাম নথ্রক শুক্রব্াি পেন্ত
ষ পাওয়া োয়।

•

অনয নে নকানও সমসযা রনরয় এরেি সারথ্ কথ্া ব্ ুন
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/web-chat-service/
সহায়তা সাধািণত সকা 10 িা নথ্রক রব্কা 4 িাি মরধয নসাম নথ্রক শুক্রব্াি পেন্ত
ষ পাওয়া
োয়।

কোতভড-19 তিউচু য়াল অযাইড
নকারিড-19 এি কািরণ নে করমউরনটিগুর া অসুরব্ধাি সম্মুখীন হরে তারেি সহায়তা কিাি জনয
আপনাি এ াকায় ন াকা গ্রুপ িরয়রে।
https://covidmutualaid.org/ রিক্তজি করুন এব্ং আপনাি রনকিতম সারপািষ গ্রুপটিরক সনাি কিরত
আপনাি এরিয়া ব্া নপাস্ট নকাড র খুন।

ে্িুি কেতিভকিন্ট (Cruse Bereavement)
ক্িুজ নব্রিিরমন্ট নকয়াি রির ান নযাশনা নহল্প াইন-এি কমীিা হরেন প্ররশেণপ্রাপ্ত নব্রিিরমন্ট
নস্বোরসব্ক, োিা মৃতুযরশাকগ্রস্ত নে কাউরক আরব্গগত সহায়তা নেয়
ন ান: 0844 477 9400 (নসামব্াি নথ্রক শুক্রব্াি সকা 9.00 িা নথ্রক রব্কা 5.00 িা পেন্ত)
ষ
ওরয়ব্সাইি: https://www.cruse.org.uk

ইেুযয়াতলটি অযাডভাইিতি সাক ািট সাতভটকসস (Equality Advisory Support Service - EASS)
ইএএসএস-এি বব্র্ময এব্ং মানব্ারধকাি সম্পরকষত রব্র্রয় তথ্য ও রনরেষ শনা নেওয়াি জনয একটি
নহল্প াইন িরয়রে। োিা রব্এসএ ব্যব্হাি কিরত িান তারেি জনয পরিরর্ব্াটি রব্নামূর য এব্ং ন ান,
ইরমই , যাে, নপাস্ট, রিরডও র ংরকি মাধযরম সম্পূণ অযারেসরোগয
ষ
এব্ং মানরসক অসুস্থতা এব্ং
ারনংষ রডরজরব্র টি িরয়রে এমন ব্যক্তিরেি অযাডরিারকরস পরিরর্ব্ারেরত অযারেস িরয়রে। িযাি
কিাি সুরব্ধাও শীঘ্র িা ু কিা হরব্।
নখা াি সময়: নসামব্াি নথ্রক শুক্রব্াি সকা 9 িা-সন্ধযা 7 িা এব্ং শরনব্াি 10 িা-2 িা।
অযাডিাইস াইন: 0808 800 0082
নিেির ান: 0808 800 0084
ওরয়ব্সাইি: http://www.equalityadvisoryservice.com/

এিআইএনতড (MIND)
এমআইএনরড প্রিািণা মানরসক স্বাস্থয সমসযায় িুগরেন এমন নে নকানও কাউরক েমতায়রনি জনয
পিামশ এব্ং
ষ
সহায়তা প্রোরনি জনয। তািা পরিরর্ব্াগুর ারক উন্নত কিরত, সরিতনতা ব্াড়ারত এব্ং
ব্ুঝরত পািাি জনয প্রিািণা িা ায়।

আপরন এমআইএনরড-নক তারেি ইনর া াইন-এ, সকা 9 িা নথ্রক রব্কা 6 িা পেন্ত,
ষ নসামব্াি
নথ্রক শুক্রব্ারি (ব্যাংক হর রড ব্যতীত) নোগারোগ কিরত পারিন: 0300 123 3393 নম্বরি
ইরমই : info@mind.org.uk
ওরয়ব্সাইি: https://www.mind.org.uk/
নিেি: 86463

নযাশনাল কডিলাইন
তারেি 25 ব্েরিিও নব্রশ সময় ধরি অরিজ্ঞ ঋণ পিামশ নেওয়াি
ষ
প্রমারণত ট্র্যাক নিকডষ িরয়রে। তািা
রব্রশর্জ্ঞ ঋণ উপরেষ্টা প্রোন কিাি প্ররতশ্রুরত নেন োিা সহায়তা প্রোনকািী এব্ং উচ্চমারনি
প্ররশরেত।
0808 808 4000 নম্বরি নসামব্াি নথ্রক শুক্রব্াি, সকা 9 িা - িাত 8 িা এব্ং শরনব্াি সকা 9.30 িা - 1
িা পেন্ত
ষ রব্নামূর য ঋণ পিামরশিষ জনয ক করুন
ওরয়ব্সাইি: https://www.nationaldebtline.org/

তিতিউি
গাহষস্থয সরহংসতাি মুরখামুরখ হরেন এমন নে কািও জনয 24 ঘণ্টাি একটি নহল্প াইন:
ন ান: 0808 2000 247
ওরয়ব্সাইি: https://www.refuge.org.uk/
এখারন পাওয়া োয় এমন নব্শ করয়কটি রডক্তজিা সংস্থান তারেি কারে িরয়রে www.refuge.org.uk
এব্ং www.nationaldahelpine.org.uk

সযািাতিিান্স
েন্ত্রণা ব্া রনিাশাি অনুিূরত অনুিব্ কিা ব্যক্তিরেি জনয নগাপনীয় সহায়তা।
ন ান: 116 123 (24 ঘণ্টাি রব্নামূর যি নহল্প াইন)
ইরমই : jo@samaritans.org
ওরয়ব্সাইি: www.samaritans.org.uk

স্ট

কহি ইউকে

স্টপ নহি ইউরক একটি োতব্য সংস্থা ো নহি ক্রাইরম েরতগ্রস্ত ব্যক্তিরেি জনয স্বাধীন এব্ং নগাপন
সহায়তা প্রোন করি। তািা 24 ঘণ্টা নহল্প াইন সহ ইউরক-এি রব্রিন্ন এ াকায় নগাপনীয় নহি ক্রাইম
রিরপাটিষ ং পরিরর্ব্া প্রোন করি। ক কিাি আরগ অনুগ্রহ করি তারেি এ াকাগুর াি
তার কাটি সতকষতাি সারথ্ পিীো করি নেখুন।

ওরয়ব্সাইি: www.stophateuk.org
24 ঘণ্টা নহল্প াইন: 0800 138 1625
যাে: 0113 341 0396
নিেি: 07717 989 025
ইরমই : talk@stophateuk.org

তভেটিি সাক ািট
আপরন েরে অপিারধি কািরণ েরতগ্রস্ত হরয় থ্ারকন, তরব্ তািা আপনারক এরগরয় োওয়াি জনয
সহায়তা রেরত পারিন। অপিারধি রিরপািষ কিা হরয়রে রকনা ব্া কত রেন আরগ এটি ঘরিরে তা
রনরব্রশরর্
ষ
পরিরর্ব্াগুর া রব্নামূর য, নগাপনীয় এব্ং ইং যান্ড, ওরয় স ব্া স্কি যারন্ডি নে নকানও
ব্যক্তিি জনয উপ ব্ধ িরয়রে।
সারপািষ াইরন রব্নামূর য ক করুন
08 08 16 89 111 (ইং যান্ড এব্ং ওরয় স, রেরন 24 ঘণ্টা)
0800 160 1985 (স্কি যান্ড, সকা 8 িা নথ্রক িাত 8 িা পেন্ত)
ষ
ওরয়ব্সাইরি অন াইরন

ম ব্যব্হাি
ষ
করি পরিরর্ব্াটিরত ইরমই করুন

https://www.victimsupport.org.uk/ (ইং যান্ড ও ওরয় স )
https://victimsupport.scot/ (স্কি যান্ড)

