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2020 আমাদের সবার জন্য একটি কঠিন বছর ছছল। 

ব্রাইটন্ অ্যান্ড হ োভ একটি যত্নবোন কমিউমনটি এবং আমাদের শহর 
হেভাদব ললাকজনলের সুরছিত রাখদত সমিমিত হদ়েদছ এ ছন্দ়ে আমরা 
গছবিত। 

সকদলই লকাছভডদক থামাদত সাহাযয করার লিদে ভূছমকা পালন্ 
কদরদছ। আপছন্ লয সমস্ত তযাগ স্বীকার কদরদছন্ তার জন্য আপন্াদক 
ধন্যবাে। এদক অ্পদরর েত্ন হনবোর জন্য আপন্াদক ধন্যবাে। এই 
মহামারী চলাকালীন্ কাজ, পডাদশান্া এবং বযবসা করার ন্তুন্ উপা়ে 
সন্ধাদন্র জন্য আপন্াদক ধন্যবাে। 

আমরা বছদরর এই সমদ়ে আপন্ার সুস্বাস্থ্য এবং সুখ কামন্া কছর। 
 
 
 
 

ব্রাইটন ও হ াকভ সির্থন পাওয়া  
আমরা জাছন্ এটি অ্দন্হকর জনয বছদরর কঠিন্ 
সম়ে হদত পাদর। স োয়তো পোওয়ো েোবব। আপন্ার 
প্রদ়োজন্ হদল ে়ো কদর সহা়েতা চান। আমরা 
ছভতদর ছকছু েরকারী সোমভি বসর তাছলকা মিবয়মি। 



খাদয, জ্বালানী মবল এবং অনযানয প্রকয়াজনীয় 
সািগ্রীকে জরুমর স ায়ো 
ব্রাইটন্ অ্যান্ড লহাভ ছসটি কাউছিল www.brighton-

hove.gov.uk/emergency- help-with-bills 01273 293117 

(ছবকল্প 1)। 
অর্থ এবং দেোর পরাির্থ  
আপন্ার যছে মনবজবক স্ব-ছবছিন্ন করার প্রদ়োজন্ হ়ে 
এবং আপছন্ ছকছু হবমনমিট গ্র ণ কবর থোকবি বা 
আছথিক অ্সুছবধা়ে পডদল আপছন্ £500 পযিন্ত স্ব-
ছবছিন্ন অনুিোন পোওয়োর অ্ছধকারী হদত পাদরন্। 
www.brighton-hove.gov.uk/debt-advice  
মসটিবজনস এডভোইস ছিদ ান্ 0800 060 7567 
মাছন্ অ্যাডভাইস প্লাস 0800 988 7037.  

আপনার বাম়িকক গরম রাখকে সহায়তার জেয 
LEAP www.applyforleap.org.uk 
ছিদ ান্ 0800 060 7567 

খাদয, র্মপং, খাবার মবেরণ এবং প্রকয়াজনীয় 
সরবরা  
ব্রাইটন্ এবং হ োভ  ুড পাটি ন্ারছশপ 
www.bhfood.org.uk 
খাদয বা ওষুধ সংগ্রক র ব্যাপানর স ায়ো এইমজং 
ওদ়েল www.ageingwellbh.org 07770 061072 
(লসাম লথদক শুক্র, সকাল 9 টা লথদক ছবকাল 5 
টা পযিন্ত)। 
টুবেিোর লকা www.togetherco.org.uk 01273 
775888 

মবনািূকলয সু্কনলর খাবার www.brighton-hove. 

gov.uk/free-school-meals 01273 293497 বয়ে করার 
জন্য  

দহলেী স্টার্ট  ভাউচার, েধু, তাজা  ল এবং 
শাকসবছজর উপর খরচ করোর জনয। 
www.healthystart.nhs.uk 
িানমসক স্বাস্থ্য এবং সুস্থ্ো 
এভরী িোইন্ড িযোটোসি  Every Mind Matters 

www.nhs.uk/oneyou/ every-mind-matters 

কমিউমনটি রুটস www.communityroots. org.uk 0808 

196 1768 (লসামবার লথদক শুক্রবার, সকাল ৯ টা 
লথদক ছবদকল ৫ টা পযিন্ত)। সীমিত সিয় হখোিো 24 
ছডদসম্বর এবং বযাংক  মিবডর ছেন্। 
সাদসক্স লমন্টাল লহলথলাইন্ 0300 5000 101 
(ছিদ ান্ 24/7)। 
সািোছরটান্ 116 123 
আপনার সুস্থ্ো বব্ধাে  

একাকীত্ব অেুভব্ করনল টুবেিোর হকো 
www.togetherco.org.uk 01273 775888 
হর্াকােথ  হনল কু্রজ মবমরভবিন্ট হকয়োর 
www.cruse.org.uk 0808 808 1677 

জীবনধারা এবং সুস্বাকস্থ্যর পরাির্থ স্বাস্থ্যকর 
লাই স্টাইল টিম www.brighton-hove.gov.uk/ 

healthylifestyles 01273 294589. 

কারও হদখাকর্ানা করনল মি লক়োসি হাব 
www.carershub.co.uk 01273 977000 (লসামবার 
লথদক শুক্রবার, সকাল 9 টা লথদক ছবকাল 5 টা 
পযিন্ত)। 25 ছডদসম্বর 4 জান্ু়োরী অ্বছধ বন্ধ।  

এলমজমবটিমকউ+ সুইচদবাডি  www.switchboard.org.uk 

01273 359042. 

মবএএিই মবএিইছসছপ লসন্টার www.bmecp.org. uk  

0300 303 1171  ভবয়বসস ইন এক্সোইি  www. 

voicesinexile.org 

প্রমেবন্ধী বযমি বা দবুথলো বা দীর্থকিয়াদী স্বাকস্থ্যর 
অবস্থ্ার পসোমবমিটি মপপি  
www.possabilitypeople.org.uk 01273 89 40 40 

(লসামবার লথদক শুক্রবার, সকাল 10 টা লথদক 
মবকোি 4 টা অ্বছধ) ছকছু পছরদেবা সীছমত 
প্রাপযতার সাদথ উনু্মক্ত থাকদব। 

মি/দেফ হডিমসওমজ  www.deafcog.co.uk/covid19-

support হটক্সট 07703 378 098 

বয়স্ক বযমিরা এইমজং ওদ়েল সোমভি স 
www.ageingwellbh.org 07770 061072 
25 ছডদসম্বর হথবক 4 জান্ু়োরী অ্বছধ বন্ধ।ছসলভার 
লাইন্ 0800 470 8090. মিমজটাল সহায়তা এবং 
সংস্থ্ানগুমল ছডছজটাল ব্রাইটন্ ও লহাভ 
www.digitalbrightonandhove.org.uk 
07475 946084. 25 ছডদসম্বর হথবক 4 জান্ু়োরী 
পেিন্ত হকউ উপমিত থোকববন নো। 
এমবমিটি লন্ট www.abilitynet.org.uk 0800 048 
7642 (সীছমত সিয় হখোিো)। 

মি ইবুকস, অমিওবুকস এবং ইবেউজনপপাসট 
ব্রাইটন্ অ্যান্ড লহাভ ছসটি লাইদব্রছর www.brighton-
hove.gov.uk/ লাইদব্রছর (লাইদব্রছরগুছল 25 ছডদসম্বর 
হথবক 2 জান্ু়োরী বন্ধ থোকবব)। 
 
আপনার সুরক্ষা 
দকাে দবুথল প্রাপ্তবয়দস্কর জেয বিবিত হনল অ্যাদক্সস 
পদ়েন্ট www.brighton-hove.gov.uk/ অ্যাডাল্ট-

হসোশ্যোি-হকয়োর 01273 295555 

হকানও মর্শু বা যুবক মনকয় বিবিত হনল  িন্ট 
লডার ির িযোমিমিজ  www. brighton-

hove.gov.uk/front-door-families 01273 290400 
(লসামবার লথদক বৃহস্পছতবার, সকাল 9 টা লথদক 
মবকোি 5 টা, শুক্রবার ছবকাল সাদড 4.30 টা 
পযিন্ত) 

র্করায়া মনযথােকনর অমভজ্ঞো হনল 
মি লপাটি াল www.theportal.org.uk 0300 323 
9985 
24 ঘন্টা জাতী়ে ঘদরা়ো মনেিোতন লহল্পলাইন্ 0808 
2000 247 

আপমন যমদ একাকী হবাধ ককরন, আেমিে  ন বা 
একা থানকে লক়োরছলংক প্লাসদটছলহকয়োর অ্যালামি 
সোমভি স 24 ঘন্টা, 365 ছেদন্র মছন্টছরং সরবরাহ 
করদত পাদরন্ তাই আপন্ার যছে প্রদ়োজন্ হ়ে তদব 
সাহাদযযর জন্য কল করদত পাদরন্ www.brighton-
hove.gov.uk/ লক়োরছলংক প্লাস 0300 123 3301 

ব্াড়ীনত অমি মনরাপত্তা পরাির্থ এবং হধাোঁয়ার 
এলািথ ইষ্ট সাদসক্স  া়োর অ্যান্ড লরসছকউ সোমভি স 
www.esfrs.org 0800 177 7069 

অনযানয স্থ্ানীয় সংস্থ্ার জনয অনুসন্ধান করুন 
www.covidbrightonhove.org.uk 
এনএইচএকসর স্বাস্থ্যকসবা এবং ফািথামসগুমল যমদ 
আপনার প্রকয়াজন  য় www.keepsussexsafe.uk 

সা াকযযর জনয হকার্ায় যাকবন ো বেনয় এখনও 
মনমিে নন? আপমন যমদ মনকজর প্রকয়াজনীয় 
স ায়ো খুোঁকজ না পান এবং আপনাকক স ায়ো 
করার িকো কাউকক না হপকয় র্াককে েকব দয়া 
ককর আিাকদর সম্প্রদাকয়র পরাির্থ এবং সির্থন 
 াব www. brighton-hove.gov.uk/coronavirus-help 
হিখুন।  

আপছন্ যছে অ্ন্লাইদন্ হেবত নো পোবরন তদব 
01273 293117 (ছবকল্প 2) এ কল করুন্। এই 
নম্ববরর ল াহন লোভােী পাও়ো যা়ে। 
মিসিাকসর িকধয এই সাবভট সগুমলর অকনকগুমল কম 
র্ন্টা চলিান র্াককব। দ ালার সময় জাোর জেয 
দয়া ককর অনলাইকন হচক করুন বা সাবভট নস 
সরাসমর কল করুন। 

উৎসনব্র সিয়কাকল আপনার যমদ সা াকযযর 
প্রকয়াজন  কব বকল িকন ককরন েকব আকেই 
পমরকল্পনা করুন এবং ো়িাোম়ি বযবস্থ্া বেে। 

যমদ আপমন ইমেিকধয স্বাস্থ্য, সািামজক যত্ন বা 
িানমসক স্বাস্থ্য সাবভট স দপনয় থানকে তনব্ তারা 
সীিাবদ্ধ দসব্া স  এখনও িালু আনেে। 

দ ালার সমনয়র ব্াইনর ব্া বা বযাি হবলনেনত 
আপনার যমদ জরুরী স ায়ো প্রকয়াজন হয়।  

জরুছর ছচছকৎসা সহা়েতার জন্য, এন্এইচএস 111 কল 
করুন্ বা 111.nhs.uk হিখুন।   

ঝুুঁ ছকদত থোকো প্রাপ্ত ব়েস্কদের জন্য সহা়েতা, অ্যাদক্সস 
পদ়েন্ট 01273 295 555 কল করুন্। 

ছশশুদের সুরিার উদেগগুছলর জন্য জরুছর সহা়েতার 
জনয, 01273 335905 বা 01273 335906 
কল করুন্।  

আপছন্ বা অ্ন্য লকউ তাৎক্ষছিকভাদব ছবপদে 
পডদল 999 ন্ম্বদর কল করুন্। 

http://www.brighton-hove.gov.uk/emergency-
http://www.brighton-hove.gov.uk/emergency-
http://www.nhs.uk/oneyou/
http://www.brighton-hove.gov.uk/
http://www.bmecp.org/
http://www/
http://www.deafcog.co.uk/
http://www/
http://www.esfrs.org/
http://www.covidbrightonhove.org.uk/
http://www/


হকামভিকক র্ািাকে এই কাজটি চামলকয় যান 
 

আপছন্ যছে সিম 
হন্ তদব 

পাবছলক ট্রািদপাটি , 
লোকান্ এবং বযস্ত 
জা়েগা়ে মখু হেবক 

রাখুন্,  
হযখাকন তা পারনব্ে ো 
দস ানে আপনার দরূত্ব 

ব্জায় রা ুে। 

আপন্ার েরূত্ব বজোয় 
রাখুন্ 

আপমন যাকদর সাকর্ 
র্াককন না োকদর হর্কক 
দইু মিটার দকূর থাকার 

হচষ্টা করুন 

ছন়্েছমত হাত ধুদ়ে 
ল লুন্ 

আপমন বাইকর র্াককল  াদতর 
সযামনটাইজার বযব ার করুন 
এবং আপনার িুখ স্পর্থ না 

করার হচষ্টা করুন 

 
 
 
 
 

সবিদশে স্থ্ান্ী়ে তদথযর জন্য 
www.brighton-
hove.gov.uk/ 

coronavirus হিখুন 

 
ছক্রসমাস সপ্তাদহর মদধয সরকার 
ছকছু সীমাবদ্ধতা পছরবতি ন্ 
করদছ, 23 - 27 ছডদসম্বর। 

লকাছভড স্তর এবং ছক্রসমাস 
বোবি সম্পদকি  সবিদশে ছন্দেি ছশকা 
লেখুন্ www.gov.uk/coronavirus 

 

 
 

তাৎক্ষবেকভানব্ মনকজকক 
মবমিন্ন করুন এবং একটি 
পরীক্ষা বুক করুন 

উচ্চ োপিাত্রার প্রর্ি লক্ষকণ, 
বেরমবমিন্ন কামর্ বা েন্ধ বা স্বাদ 
অনুভূমেকে পমরবেথ ন - এিনমক যমদ 
লক্ষণগুমল খুব  ালকাও হয়। 
আরও েকর্যর জনয বা একটি পরীক্ষা 
বুক করার জনয, 
www.nhs.uk/coronavirus এ যান বা 
119 এ কল করুন। 
 
এনএইচএস দর্স্ট এবং হেকসর 
পরাির্থ অনুসরণ করুন 
যমদ োরা আপনাকক মবমিন্ন থাকনত 
বা পরীক্ষা করানত বকল 

 

http://www.brighton-hove.gov.uk/
http://www.brighton-hove.gov.uk/
http://www.gov.uk/coronavirus

