অংশগ্রহণকারীর জন্য তথ্য পত্র
এভিডেন্স ফর ইকুয়াভিটি ন্যাশন্াি সাডিে (ইভিইএন্এস): সংকিকািীন্ সমডয় জাভতগত ও
ধমীয় সংখ্যািঘুডের জীবন্যাত্রার েভিি ততভর
অংশগ্রহণকারীর জন্য তথ্য পত্র
আপনাকে এভিকেন্স ফর ইেুয়াভিটি নযাশনাি সাকিে (ইভিইএনএস) তে অংশগ্রহণ েরার জনয আমন্ত্রণ
জানাকনা হকে। আপভন অংশগ্রহণ েরকেন ভেনা এই ভসদ্ধান্ত তনওয়ার পূকে, ে এই গকেষণাটি তেন েরা
হকে এেং একে েী েী সংভিষ্ট থােকে ো তোঝা আপনার জনয গুরুত্বপূণ।ে অংশগ্রহণ েরার আকগ
অনুগ্রহ েকর সময় ভনকয় ভনকে তেওয়া েথয মকনাক াগ সহোকর পড়ুন এেং আপভন োইকি অনযকের সাকথ
ভনভবধায়
ে
আকিােনা েরুন। আপভন ভে আরও েথয ো স্পষ্টো োন, তসকেকে অনুগ্রহ েকর ত াগাক াগ
েরুন। সময় ভনকয় এটি পড়ার জনয আপনাকে ধনযোে।
কক এই গডবষণাটি পভরচািন্া করডব?
েযা ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার, েযা ইউভনিাভসটি
ে অে তসন্ট অযানে্ রুজ এেং েযা ইউভনিাভসটি
ে অে
সাকসক্স -এর গকেষেকের পকে Ipsos MORI গকেষণাটি পভরোিনা েরকে।
এই গডবষণার উডেশয কী?
আমরা ো জানকে োই তোভিে-19 মহামারী এেং িেোউন ইংিযান্ড, স্কিিযান্ড এেং ওকয়িকসর
জাভেগে সংখ্যািঘু তিােজনকের ভেিাকে প্রিাভেে েরকে। আপনার জীেকনর ভেভিন্ন তেেগুকিা
ভেিাকে প্রিাভেে হকয়কে তস সম্পকেে আমরা জজজ্ঞাসা েরে ত মন ভশো, েমসংস্থান
ে
এেং
অথননভেেিাকে
ে
িাকিা থাো, আোসন, সামাজজে, রাজননভেে অংশগ্রহণ, স্বাস্থয এেং েণোে
ে
এেং
বেষকমযর অভিজ্ঞো।
ককন্ আভম অংশগ্রহণ করার জন্য ভন্বাভচত
ে
হডয়ভি?
আমরা আপনার তোভিে-19 মহামারী সম্পভেেে অভিজ্ঞো সম্পকেে জানকে আগ্রহী। আমরা ভেকশষ
েকর জাভেগে ও ধমীয় সংখ্যািঘুকের অভিজ্ঞোর েভিি বেভর েরকে আগ্রহী। এই জভরপটি আরও
েযাপে পভরসকরর জনসাধারকণর মকধয েরা হকে াকে আমরা ভেভিন্ন গ্রুকপর তিােজকনর েৃটষ্টিভি
েুঝকে পাভর।
গডবষণার ফিাফি ভক প্রকাভশত হডব?
অধযয়কনর ফিাফি অধযয়কনর ওকয়েসাইি www.ethnicity.ac.uk/evensurvey এেং আমাকের তসাশযাি
ভমভেয়া েযাকনি @EVENSurvey (িুইিার) এেং @evensurvey (ইনস্টাগ্রাম) এ প্রোভশে হকে। জভরকপর
ফিাফি প্রোভশে হকে এেং অযাোকেভমে েযেহারোরীকের সাকথ অনিাইন ওয়াভেেং তপপারস, ভপয়ারভরভিউে জানাি-এর
ে
ভনেন্ধ, সম্পাভেে িভিউম, মকনাগ্রাফ, তসভমনার এেং েনফাকরন্স
তপ্রকজকন্টশনসমূকহর মাধযকম তশয়ার েরা হকে। আমরা জভরকপর ফিাফকির উপর ভিভি েকর নীভেমািা
সংক্রান্ত ভিভফং, ভমভেয়া ভনেন্ধ এেং ব্লগ তপাস্টগুকিা প্রোশ েরে। আমরা েমশািা,
ে
পেোস্ট এেং
ভিভেওগুকিার মাধযকম জনগকণর সাকথ ফিাফিগুকিা তশয়ার েরে।

কক গডবষণা প্রকল্পটির পযাডিাচন্া
ে
কডরডিন্?
এই প্রেল্পটি ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার'স ভরসােে এভথেস েভমটি [2021-10455-17768] েেৃে
ে
অনুকমাভেে হকয়কে।
কক গডবষণা প্রকল্পটিডত অথ্ায়ন্
ে
করডিন্?
এই জভরপটিকে ইকোনভমে অযান্ড তসাশযাি ভরসােে োউজন্সি (ইএসআরভস) েেৃে
ে অথায়ন
ে েরা হকয়কে।
আভম অংশগ্রহণ করডি আমাডক কী করডত বিা হডব?
প্রথকম আপভন মূি জভরকপ অংশ ভনকে পারকেন ভেনা ো াোই েরকে আপনাকে সংভেপ্ত ভনেন্ধন
জভরকপ েকয়েটি প্রশ্ন জজকজ্ঞস েরা হকে। আপভন ভে ত াগয হন, োহকি আপনাকে 30 ভমভনকির
অনিাইন জভরকপ অংশ ভনকে েিা হকে, ো আপভন ভে পেন্দ েকরন, েকে তোভিে-19 মহামারীকে
আপনার অভিজ্ঞো সম্পকেে 40 ভমভনকির তিভিকফান জভরপ সাোৎোকর অংশ ভনকে েিা হকে।
অংশগ্রহণ করার জন্য আমাডক ভক ক্ষভতপূরণ কেওয়া হডব?
আপভন ভে মূি জভরকপ অংশগ্রহণ েরার ত াগয হন এেং এটি পুকরাপুভর সম্পন্ন েকরন, তসকেকে
আপভন জভরপটি সমাপ্ত েরার জনয এেটি ভগফি িাউোর পাকেন।
আভম যভে অংশ ভন্ডত ন্া চাই বা আমার মডতর পভরবতেন্ কভর তডব কী হডব?
আপভন অংশগ্রহণ েরকেন ভে না তস ভসদ্ধান্ত আপনার উপর ভনিের েকর। আপভন ভে অংশগ্রহণ েরার
ভসদ্ধান্ত তনন, তসকেকে আপভন Ipsos MORI-এর েথয পৃষ্ঠা (evenssurveyinfo.ipsos-mori.com) এর
মাধযকম এটি অযাকক্সস েকর এই েথযপেটি অনিাইকন তেখ্কে সেম হকেন। আপনাকে অনিাইন ো
তিভিকফাকন অংশ ভনকে আপনার সম্মভে জানাকনার জনয েিা হকে ( ভে আপভন তিভিকফাকন অংশ তনন,
তসকেকে আপনার প্রকয়াজন হকি Ipsos MORI এই েথযপেটি সম্পূণটি
ে আপনাকে পকড় তশানাকে পাকর)।
আপভন অংশগ্রহণ েরার ভসদ্ধান্ত তনওয়ার পকরও, ত তোকনা মুহকূ েে তোনও োরণ তেখ্াকনা োড়াই এেং
ভনকজর েভে না েকরই এটি তথকে সকর আসকে পারকেন। এটি আপনার তেিা সুরো অভধোরগুকিাকে
প্রিাভেে েকর না। আপভন ভে অংশগ্রহণ না েরার ভসদ্ধান্ত তনন, তসকেকে আপনার আর ভেেু েরার
েরোর তনই।
আপভন্ আমার সম্পডকে ককান্ তথ্য সংগ্রহ করডবন্?
এই গকেষণা প্রেকল্প অংশ ভনকে, Ipsos MORI এমন েথয োইকে া আপনাকে সনাক্ত েরকে পাকর,
াকে "েযজক্তগে সনাক্তক াগয েথয" েিা হয়। ভেকশষ েকর, আপনাকে আপনার ভিি, েয়স, জাভে, ধম, ে
বেোভহে অেস্থা, ত ৌন প্রেণো, জন্মিূ ভম এেং তপাস্টাি তোে জজকজ্ঞস েরা হকে।

জভরপ সম্পন্ন হওয়ার পকর Ipsos MORI, আপনার অনুমভে সাকপকে, ভগফি িাউোর পাঠাকনার জনয
আপনার সাকথ ত াগাক াগ েরার ভেস্তাভরে ভেেরণ জানাকনার জকনযও েিকে এেং আোরও আপনার
অনুমভে সাকপকে, আমাকের (ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার) সাকথ ত াগাক াগ েরার ভেস্তাভরে ভেেরণ
তশয়ার েরার জনয েিকে ত ন আমরা আপনাকে ইকমইি, োে ো তিক্সি তমকসকজর মাধযকম িভেষযে
স্টাভেগুকিাকে অংশগ্রহণ েরার জনয আমন্ত্রণ জানাকে পাভর।

আপভন্ ককান্ আইভন্ ভিভিডত এই তথ্য সংগ্রহ করডিন্?
ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার এেং Ipsos MORI আপনার অভধোরগুকিাকে সুরোর জনয েথয সুরো
আইন অনুসাকর এই েযজক্তগে সনাক্তক াগয েথয সংগ্রহ এেং সংরেণ েরকে। এগুকিা ভেেৃে েকর ত
আপনার তেিা সংগ্রকহর জনয আমাকের অেশযই আইভন ভিভি (সুভনভেেষ্ট োরণ) থােকে হকে। এই স্টাভের
জনয, সুভনভেে ষ্ট ত োরকণ Ipsos MORI তেিা সংগ্রহ েরকে ো হি "গকেষণায় অংশ তনওয়ার সম্মভে" এেং
"আপনার তেিা ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার-তে ভেকয় তেওয়ার সম্মভে"। ইউভনিাভসটি
ে অে
মযানকেস্টার খ্ন তেিা ভেকিষণ েরকে েখ্ন এর সুভনভেে ষ্ট োরণ হি এটি "জনস্বাকথরে োজ" এেং
"গকেষণার উকেকশয প্রকয়াজনীয় প্রজক্রয়ার" জনয।

আপভন্ আমার সম্পডকে কয তথ্য সংগ্রহ করডবন্ তার উপর আমার কী কী অভধকার রডয়ডি?

তেিা সুরো আইকনর অধীকন আপনার েযজক্তগে েথয সম্পভেেে তেশ েকয়েটি অভধোর
আপনার রকয়কে। আপনার ত তোনও েযজক্তগে েথয অযাকক্সস েরার জনয অনুকরাধ েরার, 31 জুিাই
2021 এর আকগ Ipsos MORI-এর োকে তরকখ্ তেওয়া আপনার েযজক্তগে তেিা প্রজক্রয়ােরকণ আপনার
তেওয়া সম্মভে ো আপভি প্রেযাহার েরার অভধোর আকে (োরা আপনার তেিা শুধুমাে এই গকেষণায়
োকের িূ ভমো পািন েরকে - আপনাকে জভরকপর ভিংে, ভগফি িাউোর এেং ইউভনিাভসটি
ে অে
মযানকেস্টার-এ তেিা স্থানান্তর েরকে েভেন প্রকয়াজন হকে েেভেকনর জনয তরকখ্ তেকে)। Ipsos MORI
েেৃে
ে 17 তম 2021 োভরকখ্ ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার-তে প্রোকনর জনয তেিা প্রজক্রয়াগে েরার
আকগ ত তোনও সমকয় আপনার জভরকপ তেওয়া উিরগুকিা প্রজক্রয়াগে েরায় আপভন আপভি জানাকে
পাকরন। ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার েেৃে
ে তরকখ্ তেওয়া ত াগাক াকগর ভেস্তাভরে ভেেরকণর জনয
তেওয়া আপনার সম্মভে আপভন 31 জুিাই 2026 এর আকগ, খ্ন এগুকিা ধ্বংস েরা হকে, প্রেযাহার
েরকে পাকরন, ভে না তসগুকিা োর আকগ ধ্বংস েরা হয়, ভে ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার ভসদ্ধান্ত
তনয় ত োকের এটি পুকরা সময়োকির জনয রাখ্ার প্রকয়াজন তনই ত মন, িভেষযে গকেষণাটি প্রেযাশার
তেকয় আকগ তশষ ায় এমন পভরভস্থভেকে।
আপভন ভে আপনার ভেভিন্ন অভধোর সম্পকেে আরও জানকে ো আপনার েযজক্তগে েথয ত িাকে
েযেহার েরা হকে ো আমরা আইন তমকন ভনকয় েরভে ভেনা ো ভনজিে েরকে োন, তস তেকে অনুগ্রহ
েকর ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার প্রাইকিভস তনাটিশ ফর ভরসােে এেং Ipsos MORI-এর তগাপনীয়োর
তনাটিশটি তেখ্ুন া জভরকপর েথয পৃষ্ঠা: evenssurveyinfo.ipsos-mori.com-তে পাওয়া াকে
গডবষণায় কী আমার অংশগ্রহণ কগাপন্ীয় এবং আমার বযক্তিগত সন্ািডযাগয তথ্য সুরভক্ষত
থ্াকডব?
হযাাঁ৷ এর এেমাে েযভেক্রম হি ভে আপভন এমন তোন েথয প্রোশ েকরন া তোঝায় ত আপভন
ভনকজর ো অকনযর েভে েরকে োন; েখ্ন এটি ভনকয় আপনার সাকথ আকিােনা েরা হকে এেং পরেেী
পেকেপ - পুভিশ, অযাম্বুকিন্স ো তসাশযাি সাভিেসগুকিার সাকথ ত াগাক াগ েরা - তনওয়ার েরোর হকে
পাকর।
তেিা সুরো আইন অনুসাকর, ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার এেং Ipsos MORI এই প্রেকল্পর তেিা
েকরািার। এর অথ হি
ে
ত আপনার েযজক্তগে েথয সুরভেে, তগাপনীয় রাখ্া এেং আপনাকে ত িাকে
েিা হকয়কে তেেি তসিাকেই েযেহৃে হকে ো ভনজিে েরার জনয আমরা োয়েদ্ধ। সেি গকেষে
এটিকে মকন রাখ্ার জনয প্রভশভেে, এেং আপনার তেিা ভনম্নভিভখ্ে উপাকয় তেখ্াকশানা েরা হকে।

আপনার সাকথ ত াগাক াগ েরার ভেস্তাভরে ভেেরণ এেং সম্মভের তরেেে আপনার েযজক্তগে উিরগুভি
তথকে আিাোিাকে সংরেণ েরা হকে এেং তেেি Ipsos MORI-এর স্টাভে টিম এেং েযা ইউভনিাভসটি
ে
অে মযানকেস্টার-এর ভনভেে ষ্ট গকেষেকের জনয অযাকক্সসক াগয হকে। এেই ভেষকয় িভেষযৎ গকেষণার
েযাপাকর আপভন ভে ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার েেৃে
ে আোরও ত াগাক াগ েরায় সম্মে হন,
তসকেকে ইউভনিাভসটি
ে গকেষেরা আপনাকে অংশগ্রহণ েরকে আমন্ত্রণ জানাকনার জনয ফাইিগুকিা
ভিংে েরকে পারকেন। আপভন ত তোনও সমকয়, িভেষযকে ত াগাক াকগর জনয োিাকেস তথকে
আপনাকে অপসারকণর জনয, অনুকরাধ েরকে পারকেন।
আপনার সাকথ ত াগাক াগ েরার ভেস্তাভরে ভেেরণ এেং েযজক্তগে উিরগুভি আিাোিাকে সংরেণ েরা
হকে, প্রথকম Ipsos MORI-এর োকের সুরভেে এনজক্রকেে তেিা সািোর েযেহার েকর (তেেি Ipsos
MORI-এর নাম উকেভখ্ে গকেষেকের আপনার তেিায় অযাকক্সস থােকে খ্ন এটি োকের োকে মজুে
থাকে)। প্রেল্পটি তশষ হওয়ার ভেন মাকসর মকধয, এেোর ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার-এর
গকেষেকের োকে তেিা স্থানান্তভরে হকয় তগকি Ipsos MORI আপনার সাকথ ত াগাক াগ েরার ভেস্তাভরে
ভেেরণগুকিার তরেেেটি সুরভেেিাকে ধ্বংস েকর তেকে।
এেোর ত াগাক াগ েরার ভেস্তাভরে ভেেরণ এেং েযজক্তগে উিরগুভি ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টারএর গকেষেকের োকে স্থানান্তভরে হকয় তগকি, এগুকিা ইউভনিাভসটির
ে অেযন্ত সুরভেে গকেষণার
সািোরগুকিাকে আিাোিাকে সংরেণ েরা হকে এেং পাাঁে েেকরর জনয তরকখ্ তেওয়া হকে। এই সমকয়র
পকর, আপনার সাকথ ত াগাক াগ েরার ভেস্তাভরে ভেেরণ ধ্বংস েকর তফিা হকে এেং জভরকপর েথয
সম্পূণ তেনাকম
ে
থােকে।

আপভন ভে তিভিকফাকন জভরপটি সম্পূণ েরকে
ে
োন, তসকেকে গুণগে মান ভনয়ন্ত্রকণর উকেকশয
তিভিকফান জভরপ সাোৎোরটি তরেেে েরা হকে পাকর। তিভিকফাকনর সাোৎোকরর অভেও
তরেভেেংগুকিা া Ipsos MORI সংরেণ েকর তসগুকিা েথয সংগ্রকহর সময়সীমা তশষ হওয়ার 3 মাকসর
মকধয মুকে তফিা হকে।
এেটি সম্পূণ অজ্ঞােপভরেয়
ে
েরা তেিা তসি, ইউকে তেিা সাভিেস-এ জমা তেওয়া হকে এেং অনযানয
ৃ
গকেষে েেে
ে েযেহাকরর জনয উপিব্ধ থােকে। এই েথয ো এই জভরপ তথকে প্রোভশে তোনও
ফিাফকির মকধয তেউ আপনাকে সনাক্ত েরকে সেম হকে না।
অনুগ্রহ েকর তখ্য়াি েরুন ত ইউভনিাভসটি
ে অে মযানকেস্টার ো তরগুকিিভর অকথাভরটির েযজক্তকের এই
স্টাভের জনয সংগৃহীে তেিা তেখ্ার প্রকয়াজন হকে পাকর এটি ভনজিে েরকে ত প্রেল্পটি পভরেল্পনা
অনু ায়ী েিকে। একে সনাক্তক াগয তেিা তেখ্া সংভিষ্ট থােকে পাকর। স্টাভের অভেি এেং ভনরীেকণর
সাকথ জভড়ে সেি েযজক্তকের আপনার প্রভে, গকেষণায় অংশগ্রহণোরী ভহসাকে, তগাপনীয়ো রো
েরার েকঠার োভয়ত্ব থােকে।

আভম অভিডযাগ করডত চাইডি কী করডত হডব?
আপনার ভে এমন তোনও অভিক াগ থাকে া আপভন সরাসভর গকেষণা েকির সেসযকের োকে েরকে
োন, তসকেকে েক্টর ভনসা ভফভন (Nissa.Finney@st-andrews.ac.uk) ো প্রকফসর তজমস নাজরু
(james.nazroo@manchester.ac.uk) এর সাকথ ত াগাক াগ েরুন
আপভন ভে গকেষণা েি তথকে আিাো োরও োকে আনুষ্ঠাভনে অভিক াগ েরকে োন ো প্রথমে ভে
আপভন গকেষেকের োে তথকে প্রাপ্ত প্রভেজক্রয়া ভনকয় সন্তুষ্ট না হন তসকেকে ত াগাক াগ েরুন:

The Research Ethics Manager, Research Office, Christie Building, The University of Manchester,
Oxford Road, Manchester, M13 9PL, ইকমইি েকর: research.complaints@manchester.ac.uk অথো
0161 275 2674 নম্বকর তিভিকফান েকর।

আপভন ভে েথয সুরো অভধোর ভনকয় আমাকের সাকথ ত াগাক াগ েরকে োন, তসকেকে অনুগ্রহ েকর
dataprotection@manchester.ac.uk তে ইকমইি েরুন ো The Information Governance Office, Christie
Building, The University of Manchester, Oxford Road, M13 9PL এর োকে ভিখ্ুন এেং আমরা আপনার
অভধোর প্রকয়াগ েরার প্রজক্রয়াটি জুকড় আপনাকে গাইে েরে।

আপনার েযজক্তগে সনাক্তক াগয েথয সম্পভেেে অভিক াকগর েযাপাকর আপনার Information
Commissioner’s Office-এ অভিক াগ েরারও অভধোর রকয়কে তিভিকফান 0303 123 1113

কযাগাডযাডগর টিকান্া
আপভন ভে সমীোটিকে অংশ ভনকে োন, েকে আপভন এখ্ান তথকে ভনেন্ধকনর জভরকপ অভিগমযো
পাকেন:

https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?p=jZt9VfdUz0lpKjKSVU19dx7XQulvdp%2b
HMIFDym5IOKg3UL40L4YcPmzT3Zhgs2XRRcsH3f9aYbvF9XZJqv9RXf%2f2dlVd2Xvs
3qZdmM5qxS4%3d&id=partxtest]
স্টাভে সম্পকেে

ভে তোনও প্রশ্ন থাকে, তসকেকে আপভন Ipsos MORI-এর উৎসগীেৃে েথয পৃষ্ঠাটি

তেখ্কে পাকরন:
evenssurveyinfo.ipsos-mori.com
আপভন ভে Ipsos MORI-এর েথয পৃষ্ঠায় আপনার প্রকশ্নর উির খ্ুকাঁ জ না পান ো তিভিকফাকনর মাধযকম
অংশ ভনকে োন, তসকেকে আপভন ভনকে তেওয়া ত াগাক াগ েরার ভেস্তাভরে ভেেরণ েযেহার েকর সরাসভর
Ipsos MORI-এর সাকথ ত াগাক াগ েরকে পাকরন:
•

Ipsos MORI-এর েথয পৃষ্ঠায় উির না তেওয়া এমন তোনও অভেভরক্ত প্রকশ্নর জনয অনুগ্রহ েকর
ইকমইি েরুন: evenssurvey@ipsos-mori.com

•

তিভিকফাকনর মাধযকম ইংডরক্তজডত অংশ ভনকে ো আরও েথয োইকে ভনকের ভেনামূকিযর তফান
নম্বকর েি েরুন:0808 1296800 (এটি এেটি িকয়সকমইি পভরকষো, আপনার সাকথ ত াগাক াগ
েরার ভেস্তাভরে ভেেরণ অনুগ্রহ েকর ভেকয় রাখ্ুন এেং তেউ আপনাকে ভফরভে তফান েরকেন
হয় আপনার প্রকশ্নর উির ভেকয় সহায়ো েরকে অথো ভনেন্ধন জভরপটি পভরোিনা েরকে,
আপভন মূি সমীোর জনয ত াগয ভেনা ো তেখ্ার জনয)।

•

তিভিকফাকনর মাধযকম ভনকে উকেভখ্ে ককান্ও একটি িাষায় অংশ ভন্ডত বা আরও তথ্য
চাইডত, অন্ুগ্রহ কডর ভন্ডচর , এেটি ভেনামূকিযর তফান নম্বকর েি েরুন (এটি এেটি
িকয়সকমইি ভরটিিাি পভরকষো, আপনার সাকথ ত াগাক াগ েরার ভেস্তাভরে ভেেরণ অনুগ্রহ েকর

ভেকয় রাখ্ুন এেং তেউ আপনাকে ভফরভে তফান েরকেন হয় আপনার প্রকশ্নর উির ভেকয় সহায়ো
েরকে অথো ভনেন্ধন জভরপটি পভরোিনা েরকে আপভন মূি সমীোর জনয ত াগয ভেনা ো
তেখ্ার জনয)।
িাষা
আরেী
োংিা

ভিডফান্ ন্ম্বর
0800 470 2983
0800 470 2965

েীনা

0800 470 2986

গুজরাটি

0800 470 2989

তপাভিশ

0800 470 2987

পেু গ
ে ীজ

0800 470 2977

পাঞ্জাভে: গুরুমুভখ্

0800 470 2978

পাঞ্জাভে: শাহমুখ্ী

0800 470 2979

তরামানীয়

0800 470 2980

তসামাভি

0800 470 2981

েু েী

0800 470 2982

উেুে

0800 470 2984

ওকয়িশ

0800 470 2985

এখ্াডন্ তাভিকািুি কবশ কডয়কটি সংস্থা রডয়ডি যাডের সাডথ্ আপভন্ সহায়তার জন্য
কযাগাডযাগ করডত পাডরন্:

এক্তজই ইউডক (AGE UK)
এজজই ইউকে-এর পরামশ িাইনটি
ে
েয়স্ক েযজক্ত, োকের পভরোর, েন্ধু, তেয়ারার এেং তপশাোরকের জনয
এেটি ভেনামূকিযর, তগাপনীয় জােীয় তফান পভরকষো। েিটি আপনাকে ভনিেরক াগয এেং
হািনাগােেৃে েথয তেকে এেং আপনাকে প্রকয়াজনীয় পরামশ অযাকক্সস
ে
েরকে সহায়ো েরকে।

অথ, ে পভরে া,ে স্বাস্থয, আোসন ো অনযানয পরামকশরে ভেষয় সম্পভেেে েযাপাকর পরামশ পভরকষোটির
ে
সাকথ েেকরর ত তোনও ভেন সোি 8 িা তথকে সন্ধযা 7 িার মকধয ত াগাক াগ েরা ত কে পাকর।
তিভি: 0800 055 6112
ওকয়েসাইি: https://www.ageuk.org.uk/

ভসটিডজন্ অযােিাইস (Citizens Advice)
অনিাইকন, তফাকন এেং েযজক্তগেিাকে ভেনামূকিয তগাপনীয় পরামশ তেওয়ার
ে
জনয স্বাধীন োেেয
সংস্থাগুকিার এেটি তনিওয়ােে। োরা তেভনভফি, োজ, ঋণ, আোসন, পভরোর, অভিোসন এেং স্বাস্থয
সম্পভেেে পরামশ ভেকে
ে
পাকর।
অযােিাইসিাইন (ইংিযান্ড): 03444 111 444
অযােিাইসিাইন (ওকয়িস): 03444 77 20 20

অযােিাইসিাইন (স্কিিযান্ড): 0800 028 1456
সে িাইন তসাম তথকে শুক্রোর সোি 9 িা তথকে ভেোি 5 িা প ন্ত
ে পাওয়া ায়।
ওকয়েসাইি: https://www.citizensadvice.org.uk/ (ইংিযান্ড ও ওকয়িস)
ওকয়েসাইি: https://www.cas.org.uk/ (স্কিিযান্ড)
েযাি আপনাকে অনিাইকন প্রভশভেে পরামশোোকের
ে
সাকথ েথা েিকে তেয়। আপভন া েরকে
পাকরন:
•

ঋণ সমসযা সম্পকেে োকের সাকথ েথা েিুন https://www.citizensadvice.org.uk/aboutus/contact-us/contact-us/chat-service-money-and-debt/ সহায়ো সাধারণে সোি 8 িা
তথকে সন্ধযা 7 িার মকধয তসাম তথকে শুক্রোর প ন্ত
ে পাওয়া ায়।

•

অনয ত তোনও সমসযা ভনকয় একের সাকথ েথা েিুন
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/web-chat-service/
সহায়ো সাধারণে সোি 10 িা তথকে ভেোি 4 িার মকধয তসাম তথকে শুক্রোর প ন্ত
ে পাওয়া
ায়।

ককাভিে-19 ভমউচু য়াি অযাইে
তোভিে-19 এর োরকণ ত েভমউভনটিগুকিা অসুভেধার সম্মুখ্ীন হকে োকের সহায়ো েরার জনয
আপনার এিাোয় তিাোি গ্রুপ রকয়কে।
https://covidmutualaid.org/ ভিজজি েরুন এেং আপনার ভনেিেম সাকপািে গ্রুপটিকে সনাক্ত েরকে
আপনার এভরয়া ো তপাস্ট তোে ভিখ্ুন।

ক্রুজ কবভরিডমন্ট (Cruse Bereavement)
ে্রুজ তেভরিকমন্ট তেয়ার ভিকফান নযাশনাি তহল্পিাইন-এর েমীরা হকেন প্রভশেণপ্রাপ্ত তেভরিকমন্ট
তস্বোকসেে, ারা মৃেুযকশােগ্রস্ত ত োউকে আকেগগে সহায়ো তেয়
তফান: 0844 477 9400 (তসামোর তথকে শুক্রোর সোি 9.00 িা তথকে ভেোি 5.00 িা প ন্ত)
ে
ওকয়েসাইি: https://www.cruse.org.uk

ইকুযয়াভিটি অযােিাইজভর সাডপািে সাভিেডসস (Equality Advisory Support Service - EASS)
ইএএসএস-এর বেষময এেং মানোভধোর সম্পভেেে ভেষকয় েথয ও ভনকেে শনা তেওয়ার জনয এেটি
তহল্পিাইন রকয়কে। ারা ভেএসএি েযেহার েরকে োন োকের জনয পভরকষোটি ভেনামূকিয এেং তফান,
ইকমইি, ফযাক্স, তপাস্ট, ভিভেও ভিংকের মাধযকম সম্পূণ অযাকক্সসক
ে
াগয এেং মানভসে অসুস্থো এেং
িাভনংে ভেকজভেভিটি রকয়কে এমন েযজক্তকের অযােকিাকেভস পভরকষোভেকে অযাকক্সস রকয়কে। েযাি
েরার সুভেধাও শীঘ্র োিু েরা হকে।
তখ্ািার সময়: তসামোর তথকে শুক্রোর সোি 9 িা-সন্ধযা 7 িা এেং শভনোর 10 িা-2 িা।
অযােিাইস িাইন: 0808 800 0082

তিক্সিকফান: 0808 800 0084
ওকয়েসাইি: http://www.equalityadvisoryservice.com/

এমআইএন্ভে (MIND)
এমআইএনভে প্রোরণা মানভসে স্বাস্থয সমসযায় িুগকেন এমন ত তোনও োউকে েমোয়কনর জনয
পরামশ এেং
ে
সহায়ো প্রোকনর জনয। োরা পভরকষোগুকিাকে উন্নে েরকে, সকেেনো োড়াকে এেং
েুঝকে পারার জনয প্রোরণা োিায়।
আপভন এমআইএনভে-তে োকের ইনকফা িাইন-এ, সোি 9 িা তথকে ভেোি 6 িা প ন্ত,
ে তসামোর
তথকে শুক্রোকর (েযাংে হভিকে েযেীে) ত াগাক াগ েরকে পাকরন: 0300 123 3393 নম্বকর
ইকমইি: info@mind.org.uk
ওকয়েসাইি: https://www.mind.org.uk/
তিক্সি: 86463

ন্যাশন্াি কেিিাইন্
োকের 25 েেকররও তেভশ সময় ধকর অভিজ্ঞ ঋণ পরামশ তেওয়ার
ে
প্রমাভণে িযাে তরেেে রকয়কে। োরা
ভেকশষজ্ঞ ঋণ উপকেষ্টা প্রোন েরার প্রভেশ্রুভে তেন ারা সহায়ো প্রোনোরী এেং উচ্চমাকনর
প্রভশভেে।
0808 808 4000 নম্বকর তসামোর তথকে শুক্রোর, সোি 9 িা - রাে 8 িা এেং শভনোর সোি 9.30 িা - 1
িা প ন্ত
ে ভেনামূকিয ঋণ পরামকশরে জনয েি েরুন
ওকয়েসাইি: https://www.nationaldebtline.org/

ভরভফউজ
গাহেস্থয সভহংসোর মুকখ্ামুভখ্ হকেন এমন ত োরও জনয 24 ঘণ্টার এেটি তহল্পিাইন:
তফান: 0808 2000 247
ওকয়েসাইি: https://www.refuge.org.uk/
এখ্াকন পাওয়া ায় এমন তেশ েকয়েটি ভেজজিাি সংস্থান োকের োকে রকয়কে www.refuge.org.uk
এেং www.nationaldahelpine.org.uk

সযামাভরিান্স
ন্ত্রণা ো ভনরাশার অনুিূভে অনুিে েরা েযজক্তকের জনয তগাপনীয় সহায়ো।
তফান: 116 123 (24 ঘণ্টার ভেনামূকিযর তহল্পিাইন)
ইকমইি: jo@samaritans.org
ওকয়েসাইি: www.samaritans.org.uk

স্টপ কহি ইউডক
স্টপ তহি ইউকে এেটি োেেয সংস্থা া তহি ক্রাইকম েভেগ্রস্ত েযজক্তকের জনয স্বাধীন এেং তগাপন
সহায়ো প্রোন েকর। োরা 24 ঘণ্টা তহল্পিাইন সহ ইউকে-এর ভেভিন্ন এিাোয় তগাপনীয় তহি ক্রাইম
ভরকপাটিে ং পভরকষো প্রোন েকর। েি েরার আকগ অনুগ্রহ েকর োকের এিাোগুকিার
োভিোটি সেেেোর সাকথ পরীো েকর তেখ্ুন।

ওকয়েসাইি: www.stophateuk.org
24 ঘণ্টা তহল্পিাইন: 0800 138 1625
ফযাক্স: 0113 341 0396
তিক্সি: 07717 989 025
ইকমইি: talk@stophateuk.org

ভিকটিম সাডপািে
আপভন ভে অপরাকধর োরকণ েভেগ্রস্ত হকয় থাকেন, েকে োরা আপনাকে এভগকয় াওয়ার জনয
সহায়ো ভেকে পাকরন। অপরাকধর ভরকপািে েরা হকয়কে ভেনা ো েে ভেন আকগ এটি ঘকিভেি ো
ভনভেকশকষ
ে
পভরকষোগুকিা ভেনামূকিয, তগাপনীয় এেং ইংিযান্ড, ওকয়িস ো স্কিিযাকন্ডর ত তোনও
েযজক্তর জনয উপিব্ধ রকয়কে।
সাকপািে িাইকন ভেনামূকিয েি েরুন
08 08 16 89 111 (ইংিযান্ড এেং ওকয়িস, ভেকন 24 ঘণ্টা)
0800 160 1985 (স্কিিযান্ড, সোি 8 িা তথকে রাে 8 িা প ন্ত)
ে
ওকয়েসাইকি অনিাইকন ফম েযেহার
ে
েকর পভরকষোটিকে ইকমইি েরুন
https://www.victimsupport.org.uk/ (ইংিযান্ড ও ওকয়িস )
https://victimsupport.scot/ (স্কিিযান্ড)
সময় তেওয়ার জনয আপনাকে ধনযোে।

