
ক োভিড -১৯ ব্যব্সো সহোয়তো অনুদোননর জনয  
 ীিোনব্ আনব্দন  রনব্ন 
 

ভব্ষয়ব্স্তু 
 
• সারমমম  
• স্থানীয় বিবিবনষেধগুলিতে সহায়তা অনদুান (িন্ধ) 
• স্থানীয় বিবিবনষেধগুলিতে সহায়তা অনদুান (ষসক্টর) 
• অবতবরক্ত বিবিবনষেধ মঞ্জবুর 
• আপনার অযাবিষেশন শুরু েরার আষে আপনার েী তথ্য দরোর 
• ফমমটি পূরষের জনয োইষেন্স এিং তথ্য 
• বেভাষি আষিদন েরষত হষি 
 

অনুদান তহবিষের জনয আপনার আষিদন শুরু েরার আষে আপনাষে অিশযই সমস্ত তথ্য পড়ষত 
হষি। 

 
এটা আপনাতে সাহায্য েরষি: 

 
• আপবন সমথ্মন পাওয়ার যয্ােয বেনা তা পরীক্ষা েরুন 
• আপনার আষিদন সঠিেভাষি সম্পূেম েরুন 

 
বনম্নবেবিত অনুদান পাওয়া য্ায়: 
 

• স্থানীয় বিবিবনষেিগুবেতে সহায়তা অনদুান (িন্ধ) 
• স্থানীয় বিবিবনষেিগুবেতে সহায়তা অনদুান (ষসক্টর) 
• অবতবরক্ত বিবিবনষেধ মঞ্জবুর 

 
উপষরর অনুদাষনর জনয এেটি আষিদন ফমম রষয়ষে।  
 
আপবন এই অনুদান সম্পষেম  আরও তথ্য GOV.UK ওষয়িসাইষট পাষিন। 
 
ফমমটিষত আপনাষে প্রশ্ন বজজ্ঞাসা েষর আমরা আপনার যয্ােযতার মূেযায়ন েরি। 
 
  

https://www.gov.uk/government/publications/local-restrictions-support-grants-lrsg-and-additional-restrictions-grant-arg-guidance-for-local-authorities


স্থোনীয় সীমোব্দ্ধতো সহোয়তো অনুদোন (ব্ন্ধ) ক   
কেনত েোনরন 
 
এই অনুদানটি যেিেমাত্র ব্রাইটন এিং ত াভ এর িযিসায়ীযদর জনয পাওয়া যাতে য্ারা তাষদর িযিসাষয়র 
এিাোর লেজতনস তরইটস এর জনয োউবন্সষের োষে সরাসবর দায়িদ্ধ।  
 
ইংেযাষের স্থানীয় েততম পক্ষষে সরোর তহবিে বদষয়ষে। এটি তয সে িযিসা লেলধলনতেধ আতরাপ েরার 
মাতস েন্ধ েরতে োধয  তয়তে োতেরতে এই সমতয় েন্ধ থাো প্রলে ২৮ বদষনর জনয £3,000 পযমন্ত 
অনুদান বিতরে েরার জনয। বিবিবনষেষির োরষে ইংেযাষে িন্ধ হওয়া িযিসাগুবে বনম্নবেবিতগুবের জনয 
উপয্ুক্ত হষি: 
 

• তযসে েযেসার তরইতটর পলরমাণ £15,000 পাউন্ড িা এর বনষে, োতের অনুদাষনর পলরমাণ  তে 
প্রবত 4 সপ্তায় £1,334 পাউন্ড।  

• তযসে েযেসার তরইতটর পলরমাণ £15,000 যথ্ষে £51,000 পাউন্ড োতের অনুদাষনর পলরমাণ 
 তে প্রবত 4 সপ্তায় £2,000 পাউন্ড।  

• তযসে েযেসার তরইতটর পলরমাণ £51,000 যথ্ষে £51,000 পাউন্ড োতের অনুদাষনর পলরমাণ 
 তে প্রবত 4 সপ্তায় £3,000 পাউন্ড।  

 
য্বদও অনুদাষনর বশষরানামটি যিাঝায় যয্ এেটি িযিসা পুষরাপুবর িন্ধ হওয়া উবেত, এই বিমটি এমন 
বেেু িযিসাতেও সমথ্মন েষর য্া আংবশে ত ািা িা সম্পূেম ত ািা তষি সীবমত িাবেজয  য়।  
 
আপনার আষিদন পুরণ েষর আমরা আপনার যয্ােযতা প্রবতষ্ঠা েরি। 
 
তয সে েযেসা এোবিে স্থাতন রতয়তে োতের এেটি তযাগ্য  তি প্রবতটি েযেসার জনয অনুদান পাষি। 
 

তহভব্নের জনয আনব্দন  রনত েোনর এমন ব্যব্সো 
 
বনম্নবেবিত িযিসাগুবের এই তহবিষের জনয আষিদন েরা উবেত য্বদ তারা লেজতনস তরইতটর জনয 
োউবন্সষের োষে সরাসবর দায়িদ্ধ থ্াষে: 
 

• অেশ্য-প্রযয়াজনীয় িুেরা 
• আবতষথ্য়তার স্থান (তরসু্টতরন্ট)  
• আোলসে (ত াতটি) 
• অিসর এিং ক্রীড়া তেন্দ্র 
• বিষনাদষনর স্থানগুষো 
• িযবক্তেত য্ত্ন সবুিিা 
• েবমউবনটি যসন্টার এিং হে 
• নাইটক্লাি, নততয হে এিং যয্ৌন বিষনাদন স্থান 

 
তয িযিসা এিং স্থানগুবে িন্ধ েরা উবেত তস সম্পষেম  আরও তথ্য সন্ধান েরুন GOV.UK ওষয়িসাইষট   

https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november?priority-taxon=09944b84-02ba-4742-a696-9e562fc9b29d#businesses-and-venues


কে ব্যব্সোগুভে আবেদন  রনত েোরবে নো 
 
আপনার িযিসা এই তহবিষের জনয যয্ােয নয়, য্বদ এটি হয়: 
 

• সরোর দ্বারা বনিমাবরত - বিবিবনষেষির আওোর িাইষর  
o যোন িযিসাগুবে সীমািদ্ধতার সুষয্াষের িাইষর রষয়ষে তা যদিনু 

• যয্ িযিসাগুবে িন্ধ েরার েরার লনতেমশ্ লেতিানা েেুও েন্ধ েতর তেয়া  তয়তে।  
• যয্ িযিসাগুবে ইবতমষিয অনুদাষনর অথ্ম তপতয়তে যার পলরমাণ যোবভে -১৯ অস্থায়ী রাস্ট্রীয় 

সহায়তা যেমওয়াষেম র অিীষন অনুষমাবদত রাষ্ট্রীয় সহায়তার সিমাবিে পলরমাতণর সমান।    
• যয্ িযিসাগুবে এডলমনতস্ট্রশ্তনর অধীতন (েযাাংেরাপসী), অসচ্ছে িা যয্িাষন স্ট্রাইবেং অফ 

বিজ্ঞবি যদওয়া হষয়ষে।  
 
  

https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november?priority-taxon=09944b84-02ba-4742-a696-9e562fc9b29d#businesses-and-venues


স্থোনীয় সীমোব্দ্ধতো সহোয়তো অনদুোন (নসক্টর) ক  কেনত েোনরন 
 
২০২০ সাষের ২৩ যশ মােম  জাতীয় বিবিবনষেি আষরাষপর োরষে যয্ িযিসাগুবে িন্ধ েরষত হষয়বেে এিং 
জনস্বাস্থয (ষরাে বনয়ন্ত্রে) আইন ১৯৮৪ এর অিীন প্রবিিাষনর ফষে পুনরায় িুেষত পাষরবন যসগুবে 
স্থানীয় বিবিবনষেি সহায়তা অনুদান পাওয়ার যয্ােয হষি (ষসক্টর). 
 

তহভব্নের জনয আনব্দন  রনত েোনর এমন ব্যব্সো 
 
এর জনয যয্ােয এেমাত্র িযিসা হ'ে: 
 

• নাইট ক্লাি 
• ডযান্স হে 
• বেসষোষথ্েস 
• যয্ৌন বিষনাদন স্থান এিং যহাষেস িার 

 
তযগুলি অিশযই মােম  মাস যথ্ষে িন্ধ বেে এিং লেেল্প িযিহাষরর জনয এই সমষয়র মষিয পুনরায় যিাো 
হয়বন; উদাহরেস্বরূপ, এমন এেটি নাইটক্লাি য্া িযিসা োবেষয় য্াওয়ার জনয িার বহসাষি পনুরায় ত ািা 
 য়লন। 
 
এই অনুদানটি ২০২০ সাষের ১ নষভম্বর যথ্ষে োয্মের হয় এিং িযিসাষয়র মানদণ্ডগুবে পূরে েষর এমন 
স্থানীয় সীমািদ্ধতা সহায়তা অনুদান (িন্ধ) োড়াও প্রদান েরা যয্ষত পাষর। 
 
এর অথ্ম যয্ােযতা অজম নোরী তযতোতনা েযেসা নতুন জাতীয় বনষেিাজ্ঞাগুবে োয্মের হওয়ার আষে 2020 
সাষের 4 নষভম্বর যথ্ষে 20 নষভম্বর 2020 পযমন্ত তময়াতের জনয অবতবরক্ত পবরমাে অনুোন পাতে।   
 

কে ব্যব্সোগুভে আবেদন  রনত েোরবেনা নো 
 

• যয্ িযিসাগুবে ইবতমষিয অনুদাষনর অথ্ম তপতয়তে যার পলরমাণ যোবভে -১৯ অস্থায়ী রাস্ট্রীয় 
সহায়তা যেমওয়াষেম র অিীষন অনুষমাবদত রাষ্ট্রীয় সহায়তার সিমাবিে পলরমাতণর সমান।    

• যয্ িযিসাগুবে এডলমনতস্ট্রশ্তনর অধীতন (েযাাংেরাপসী), অসচ্ছে িা যয্িাষন স্ট্রাইবেং অফ 
বিজ্ঞবি যদওয়া হষয়ষে।  

 
  



অভতভরক্ত সীমোব্দ্ধতো অনদুোন (বেক্টর) ক  কেনত েোনর 
 
আমাষদর সরোষরর পক্ষ যথ্ষে £5.8 বমবেয়ন পাউতন্ডর এেোিীন ে লেি যদওয়া হষয়ষে। এটি আগ্ামী 
মাসগুবেষত িযিসাগুতিাতে সহায়তা েরা য্ারা স্থানীয় অথ্মনীবতর মূে অংশ এিং আষরাবপত অবতবরক্ত 
বনষেিাজ্ঞাগুবের দ্বারা উষেিষয্ােযভাষি ক্ষবতগ্রস্থ। এর মষিয এমন িযিসা অন্তভুম ক্ত রষয়ষে য্ারা উষেিষয্ােয 
আবথ্মে ক্ষবতর সমু্মিীন - তষি স্থানীয় সীমািদ্ধতা সহায়তা অনুদাষনর জনয যয্ােয নয়। 
 

কে ব্যব্সোগুভে এই অনুদোননর জনয আনব্দন  রনত েোনর 
 
আমরা এই সীবমত তহবিে িযিহার েরি, আতগ্ আসতি আতগ্ পাতেন বভবিষত। আমরা এেটি নমনীয় 
অনুদান প্রেল্প োেু েরি য্া ব্রাইটন ও যহাভ বভবিে িযিসাষয়র জনয পাওয়া যাতে। আমরা এমন 
িযিসাগুবেষত অনুোন তেয়াতে প্রািানয যদি য্া নীতের এই এে িা এোবিে বিভাষে পষড়: 
 

• এমন এেটি িযিসাতে িন্ধ েরষত িািয েরা হষয়ষে য্া লেজতনস তরইট প্রদাষনর জনয দায়িদ্ধ 
নয়। 

• এমন এেটি িযিসা য্া িুেরা, অিসর, ইষভন্ট, িযবক্তেত য্ত্ন, িা বিষনাদন সরিরাহ েষর, য্ারা 
বিবিবনষেষির োরতণ েযেসা োিু রা তে পাষর না িা বিবিবনষেষির সময়োষে োতের েযেসা 
পবরোেনা েরার ক্ষমতাষত মারাত্মেভাষি সীমািদ্ধ েতর: 

o যদাোন িা যরষস্তাোঁরায় সরিরাহোরী লেতেন 
o িুেরা যদাোষন সরিরাহোরী গুদাম, 
o যোট প্রস্তুতোরে য্ারা তাতের অেম ারগুবে হাবরষয়ষে 

• এিাো োড়াই এেটি িযিসা, তষি োর সম্পষদর সাষথ্ এোং িা োবফংষয়র িযষয়র সাষথ্ য্ুক্ত 
উচ্চ পলরমাণ লনলেমষ্ট  রে আতে।  

• এেটি েযেসা যারা তোন অনষু্ঠান ো উৎসে সমথমন েতর যাতের সম্পষদর সাষথ্ এোং িা 
োবফংষয়র িযষয়র সাষথ্ য্ুক্ত উচ্চ পলরমাণ লনলেমষ্ট  রে আতে। 

• ভাোর সু্কি যাতের সম্পষদর সাষথ্ এোং িা োবফংষয়র িযষয়র সাষথ্ য্ুক্ত উচ্চ পলরমাণ লনলেমষ্ট 
 রে আতে। 

• এমন েযেসা যারা েমমষক্ষত্র তশ্য়ার েতর পবরোেনা েষরন 
 
নষভম্বর যথ্ষে বেষসম্বর পয্মন্ত সরোষরর োে যথ্ষে প্রাি £5.8 বমবেয়ন অনুদান তহবিতির 50% এর 
জনয েরাদ্ধ। োেী 50% ভবিেযষতর েেোউন বপবরয়ষের জনয িরাদ্দ েরা হষি। 
 
োউবন্সে এই সীমানার িাইষর যয্িাষন উপয্ুক্ত িষে মষন েরা  তে যসিাষন অনুোন তেোর েথা 
বিষিেনা েরতে।  
 
 
  



কে ব্যব্সোগুভে আবেদন  রনত েোনর নো 
 
বনম্নবেবিত িযিসাগুবে এই তহবিষের জনয যয্ােয নয়: 
 

• যয্ িযিসাগুবে িাবেজয অিযাহত রািষত পাষর এিং িযিসাষয়র জায়ো যথ্ষে যোনও িযবক্তেত 
পবরষেিা (সালভম স) সরিরাহ েরার প্রষয়াজন হয় না - উদাহরেস্বরূপ যোনও অযাোউষন্টন্ট িা 
সবেবসটার 

• যয্ িযিসাগুবে ইবতমষিয অনুদাষনর অথ্ম তপতয়তে যার পলরমাণ যোবভে -১৯ অস্থায়ী রাস্ট্রীয় 
সহায়তা যেমওয়াষেম র অিীষন অনুষমাবদত রাষ্ট্রীয় সহায়তার সিমাবিে পলরমাতণর সমান।    

• যয্ িযিসাগুবে এডলমনতস্ট্রশ্তনর অধীতন (েযাাংেরাপসী), অসচ্ছে িা যয্িাষন স্ট্রাইবেং অফ 
বিজ্ঞবি যদওয়া হষয়ষে।  

  



ভননজর আবেদন শুরু  রোর আনে আেনোর  ী তথ্য দর োর 
 
আপনার আতেেন শুরু েরার আষে দয়া েষর বনবিত েরুন যয্ আপনার বনম্নবেবিত তথ্যগুবে জানা 
রষয়ষে: 
 

• িযিসা িা সংস্থার বিিরে: 
o বনিবন্ধত সংস্থার নম্বর - প্রষয্াজয হষে 
o ভযাট নম্বর - প্রষয্াজয হষে 

• মাবসে  রে: 
o ভাড়া িা মটম তগ্জ  
o ইজারা ভাড়ার িযয় 
o আপনার েযেসা সম্পবেম ত অনয যোনও উষেিষয্ােয বনবদমষ্ট িযয় 

• আপবন য্বদ সরাসবর োউবন্সেষে লেজতনস তরইট প্রদান েষরন: 
o প্রলেটি সম্পবির জনয বিজষনস যরইট অযাোউন্ট নম্বর 
o প্রবতটি সম্পবির লেক্রয় মুিয 
o আপনার বিষে যয্ৌথ্ভাষি নামেরে েরা অনয যোনও পতের বিিরে 

• আপবন য্বদ োউবন্সেষে বিজষনস যরইটগুবে সরাসবর প্রদান না েষরন: 
o আপবন যয্ িযবক্ত িা িযিসাষে ভাড়া যদন তার নাম, ঠিোনা এিং যয্াোষয্াষের বিশদ 
o মাতেম ট োইষসন্স নম্বর - প্রষয্াজয হষে 

• িযাংে বিিরে 
o অযাোউন্ট নম্বর এিং সটম  যোে 

• সহায়ে েকুষমষন্টশন আপষোে েরা প্রষয়াজন। এটা অন্তভুম ক্ত: 
o আপবন যয্ িযিসাষয়র জনয দািী েরষেন তার নাষম আপনার িযিসাবয়ে িযাংে 

অযাোউষন্টর েত 3 মাষসর িযাংে তস্টটতমন্ট 
o য্বদ আপবন তসাি তেডার হন এিং আপনার যোনও িযিসাবয়ে অযাোউন্ট না থ্াষে, 

আপনার িযিসাষয়র উষদ্দষশয িযবক্তেত িযাঙ্ক অযাোউন্টটি িযিহার েরার েত 3 মাষসর 
িযাংে তস্টটতমন্ট। 

 
  



ফমমটি েরূনের জনয েোইনডন্স এব্ং তথ্য 
 
আপনাষে এই ফমমটি পূরে েরষত সহায়তা েরষত এই বনষদম বশোটি িযিহার েরুন। 
 
জায়ো 
 
ব্রাইটন ও যহাষভ আপনার য্বদ এোবিে েযেসার জায়গ্া থ্াষে তষি আপনাষে প্রষতযষের জনয পতথ্ে 
আষিদন েরষত হষি। আপবন য্বদ আমন্ত্রে যরফাষরন্স নম্বর সহ যোনও বেঠি িা ইষমে যপষয় থ্াষেন 
তষি দয়া েষর ো োতে রা ুন।  
 
িযবক্তেত বিিরে 
 
আমরা আপনার িযবক্তেত বিিরতণর পাশাপাবশ িযিসাষয়র বিশদ জানষত োইি। এগুবে আমাষদর 
য্াোইেরে এিং জাবেয়াবত বিষরািী যেেগুবের অংশ। 
 
বিজষনস যরইট 
 
আপবন য্বদ োউবন্সেষে বিজষনস যরইটগুবে সরাসবর প্রদান েষরন, আমরা আপনার বিে যথ্ষে বিশদ 
জানষত োইি য্াষত আমরা বিজষনস যরইট বসষেষমর বিপরীষত প্রদি তথ্যগুবে ক্রস-ষেে েরষত পাবর। 
 
আপবন এই েথযগুলি আপনার বিষে পাষিন, িা আপবন তোন বেঠি িা ইষমষের মািযষম আষিদন েরার 
জনয এেটি আমন্ত্রে যপতি োতে এই বিিরে থ্ােষি।  
 
তেোতেনা 
 
আপনার িযিসা েীভাষি প্রভাবিত হষয়ষে তার উপর আপবন যয্ পবরসংিযান সরিরাহ েষরষেন তা 
যেিেমাত্র 2020 সাষের 5 নষভম্বর যথ্ষে 1 বেষসম্বর 2020 সাষের িতম মান 28 বদষনর বনষেিাজ্ঞার 
সমতয়র প্রভাি/আনমুালনে প্রভাষির সাষথ্ সম্পবেম ত হষত  তে।  
 
েমমোরী 
 
আপবন দ'ুিার বনয্ুক্ত েমীষদর সংিযাটি যাতে না লিত ন তা বনবিত েরুন। প্রবতটি বিভাষে স্বতন্ত্র 
েমীষদর সংিযা বেিনু। 
 
উদাহরেস্বরূপ, েমীষদর তেউ য্বদ বশক্ষানবিশ্ হয় তষি যেিে যসগুবে বশক্ষানবিশ বিভাষে য্ুক্ত েরুন। 
অথ্িা আপনার য্বদ যমৌসুমী দইু িণ্ডোেীন েমী সদসয থ্াষে তষি যেিে যসগুবে যমৌসুমী বিভাষে য্ুক্ত 
েরুন। 
 
িযাংে বিিরে 
 
অবতবরক্ত যেেগুবের প্রষয়াজনীয়তা এবড়ষয় েেুন য্া অনুোন তপতে বিেম্ব েরষত পাষর। আপবন য্বদ 
সরাসবর যেবিট দ্বারা বিজষনস যরইটগুবে প্রদান েষরন িা পূিমিতী বিষমর আওতায় িযিসা অনুদাষনর 
দাবি েষর থাতেন, আপলন যয্ িযাষঙ্কর েথয সরিরাহ েরতেন যসগুবে অিশযই: 
 

• আমাষদর োতে ইবতমষিয তয ফাইে আষে তাষদর সাষথ্ যমষে 



• আপনার িযিসাষয়র নাষম - যয্িাষন সম্ভি যসিাষন এেটি িযিসাবয়ে িযাংে অযাোউষন্টর সাষথ্ 
সম্পবেম ত 

 
সমথ্মনোরী োেজপত্র 
 
আপনার প্রদি িযাঙ্ক যেটষমন্টটি আপনাষে অথ্ম প্রদাষনর জনয সরিরাহ েরা িযাষঙ্কর বিশদটির সাতথ 
লমিতে  তে এিং োলর  েত 3 মাষসর মষিয  ওয়া উবেত। 
 
যয্িাষন সম্ভি, এটি এেটি িযিসাষয়র িযাংে অযাোউন্ট হওয়া উবেত। 
 
রাষ্ট্রীয় সহায়তা 
 
য্বদও য্ুক্তরাজয ইউষরাপীয় ইউবনয়ন যেষড় েষে এতসতে, তিুও রাষ্ট্রীয় সহায়তা সম্পবেম ত ইইউ বিবিগুবে 
রূপান্তর পয্মাষয় এিনও প্রষয্াজয। এই অনুদানগুবের ইইউ আইন যমষন েোর প্রষয়াজন। ইইউ আইষনর 
অিীষন বে বমবনবমস যরগুষেশন 3 টি অনুক্রলমে েেতর €200,000 ইউতরার েম পবরমাষে - স্বল্প 
পবরমাষে সহায়তা যদওয়ার অনুমবত যদয়। 
 
রাষ্ট্রীয় সহায়তা হ'ে সরোর েততম ে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুবের মািযষম বনিমােষনর বভবিষত যয্ যোনও সংস্থাষে 
তেয়া স ায়ো যা সম্ভেে ইউষরাপীয় ইউবনয়ষন (ইইউ) প্রলেতযালগ্ো ও িযিসা বিেত ত েরষত পাষর।  
 
রাষ্ট্রীয় সহায়তার বিবিগুবে (অনযানয বজবনসগুবের মষিয) লনম্নলিল েগুলি প্রষয়াে েরষত পাষর: 
 

• অনুদান 
• তিান 
• টযাক্স যব্রে (শুল্ক লেরলে) 

 
যোবভে -১৯ িযিসা সহায়তা প্রেষল্পর আওতায় েতহীত অষথ্মর পবরমাে এর যমাট অাংে। আপবন য্বদ 
এর তশ্ে লসমানায় যপৌোঁষে থাতেন েেুও আপবন যোবভে-১৯ অস্থায়ী যেমওয়াষেম র অিীষন অনুোন 
পাওয়ার জনয যয্ােয হষত পাষরন। অস্থায়ী যেমওয়াষেম র অিীষন তহবিষের সীমা €800,000 ইউতরা। 
 
আপবন য্বদ আষিদন েতরন এিং রাষ্ট্রীয় সহায়তা তপতে থ্াষেন তষি আমরা আপনাষে এেটি প্রজ্ঞাপন 
সম্পূেম েরষত িেি য্াষত বনবিত  ওয়া য্ায় যয্ আপবন প্রাসবিে রাষ্ট্রীয় সহায়তার সীমা অলেক্রম 
েরতেন না। 
 
তস্টট এইড এর েযাপাতর আতরা েতথযর জনয GOV.UK ওতয়েসাইট তে ুন  
  

https://www.gov.uk/guidance/state-aid


ভ িোনব্ আনব্দন  রনত হনব্ 
 
সেি আতেেন অনোইতন েরা প্রষয়াজন। 
 
অযাবিষেশন শুরু েরষত আপনাষে মাই অযাোউষন্ট বনিবন্ধত হষত হষি। আপবন য্বদ িযিসাষয়র জনয 
যোনও মাই অযাোউন্ট আষে বনিন্ধভুক্ত না েষর থ্াষেন তষি দয়া েষর ‘বনিন্ধন’ বনিমােন েরুন এিং 
বনষদমশািেী অনুসরে েরুন। 
 
আপবন য্বদ ইবতমষিয এই পবরষেিাটিষত আপনার িযিসা বনিন্ধভুক্ত েষর থাতেন, হয় োউবন্সে টযাষক্সর 
বিিরে অযাষক্সস েরষত িা পূিমিতী বিষমর আওতায় িযিসা অনুদাষনর জনয আষিদন েরার জনয, 
আপবন 'সাইন ইন' বনিমােন েরষত পাষরন এিং আপবন ইবতমষিয যসট আপ েরা বিশদটিতে প্রষিশ েরষত 
পাষরন। 
 
আপবন য্বদ বনষজর পাসওয়ােম টি মষন েরষত না পাষরন তষি দয়া েষর 'আপনার পাসওয়ােম  ভুষে যেষেন' 
বিেল্পটি িযিহার েরুন। 
 
আপবন য্বদ বনিন্ধেরে / সাইন-ইন প্রবক্রয়া বনষয় যোনও সমসযা অনুভি েষরন তষি দয়া েষর আরও 
সহায়তা এিং পরামষশমর জনয আমাষদর সমথ্মন পতষ্ঠায় য্ান। 
 
আপবন য্িন মাই অযাোউষন্ট সাইন ইন েষর থাতেন, েতে আতেেন শুরু েরার জনয 'িযিসা সহায়তা 
অনুদান' বিেল্পটি বনিমােন েরুন। 
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/business-online-services
https://www.brighton-hove.gov.uk/contact-council/myaccount-support
https://www.brighton-hove.gov.uk/contact-council/myaccount-support

