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ব্রিস্টল এবং সাউথ গ্লোস্টারশাযার এর আশ্রয প্রাথীদের (এসোইলোম সীকোরদের) জন্য সহাযতা 
এই তথ্য আরবী, স োমোলি, কুলদি-স োরোলি, পশতু, ফোরল , উদুি , আিববিীয়, বোাংিো, ফরো ী, মযোন্ডোলরি এবাং লিবয়তিোমীবত অিুবোদ 
করো হবব। অিুবোদ এখোবি পাবেন: 
https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/ 
বো িীবে তোলিকোিুক্ত লিস্টি এর  াংস্থোগুলি সথ্বক পাওয়া যাবে।  
 
লিস্টলের পলরবেবোগুলি (সার্ভি সগুর্ে) পলরবতি ি হবয়বে কবরোিোিোইরোব র কোরবে, যো সকোলিড-১৯ িোমক সরোবের কোরে। 
 
যলদ আপলি অ ুস্থ সবোধ কবরন বো সকোলিড-১৯ এর িক্ষে রবয়বে ববি মবি কবরি তবব আপিোর লিলপ বো ফোমিোল বত যোববি িো, 
কোরে এবে িোইরো  েল়িবয় যোওয়োর  ম্ভোবিো সবলশ। 
 
পলরববতি , ১১১ িম্ববর কি করুি। আপলি অিুবোদবকর িিয অনুবরাধ করবে পোবরি। অথ্বো এখোবি যোি:  https://111.nhs.uk/ 
কবরোিোিোইরো   ম্পবকি  অিুবোলদত তথ্য এখোবি পাবেনঃ 
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/# 
 
এই সমসযার  ময় আমোবদর কী করো উলেত স   ম্পবকি   রকোরী লিয়ম এবাং এিএইেএব র পরোমশি এখোবি রবয়বে: 
 
https://www.gov.uk/coronavirus 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 
 
ব্রিস্টল আশ্রয সহাযতা পব্ররদেবা (এসোইলোম সোদ োর্ট  সোর্ভট দসস) 
এব্রবব্রস, বর্ড ারলযান্ডস, ব্রিস্টল হসব্রপটাব্রলটি নন্টওযার্ড , ব্রিস্টল গ্রফুজী রোইর্স, নরর্ ক্রস, এবং গ্রফুজী ওদমন অফ ব্রিস্টল, এ সমস্ত 
ড্রপ-ইন্ এবং মুদিামুব্রি পব্ররদেবাগুব্রল আবোর নিালা ব্রন্রাপে ন্া হওযা পর্ডন্ত বন্ধ রদযদে। 
 
পলরবেবোগুলি সফোি, লমবসজ এবাং ইবমবির মোধযবম আপিোবক  হোয়তো করোর সেষ্টো করবব। পলরলস্থলত খুব দ্রুত পলরবলতি ত হওয়োয় 
আমরো আমোবদর ওবয়ব োইট বো সফ বুক পৃষ্ঠোগুলিবত আপবডট (হােনাগাদ) করব। 
 
সর্েডার্রটি / লডর্িটিউশন  হোয়তো এখনকার মবো েিবব: আমরো সামনাসামর্ন না েবস লসো  রবরোহ করোর উপোয়গুলি খুুঁিবত 
এক োবথ্ কোি করলে. 
 

বর্ট োরলযোন্ডস https://www.borderlands.uk.com/ 
গ্র্ক্সর্ বো গ্ফোন 07713 695 845 আপনার নাম ও ল ান নাম্বার র্দন।  
 
আমোবদর লমন্টর্রিং সাবপার্ি  (পরোমশিদোতো  মথ্িি) সফোি এবাং লসাশযাে লমলডয়ো দ্বোরো লদওয়া হবব।  

 
এইর্ বক্স কর্মউর্নটি https://www.aidboxcommunity.co.uk/ 
গ্ফোন 0117 336 8441 
 
এইড বক্স  াংবযোেগুলি আপিোবক একজন এলবল  দবির  দব যর  োবথ্ লযাগাবযাগ কর্রবয় র্দবে পোবর, লযলি লিয়লমত 

সযোেোবযোে রোখববি। 
 
িরুরী পলরলস্থলতবত আমরো োস্তে  হোয়তোয় আপিোবক  োহোযয করোর সেষ্টো করব। এটি হবে পাবর খাোবরর পযোবকি, টয়বিট সামগ্রী 
বো সে লিপশি  াংগ্রহ। 
 
আপিোর পবক্ষ সকোিও সরফোবরি ফমি পূরে কবর লয সকোিও  াংস্থো আপিোবক এই পলরবেবোলদবত পাঠাবে পোবর। ফমিটি এখোবি রবয়বে 
https://www.aidboxcommunity.co.uk/covid-19response 
 

র্িস্টল হসর্ র্োর্লটি গ্নর্ওয়োকট   https://www.bhn.org.uk/ 
গ্ফোন, গ্র্ক্সর্ বো গ্হোয়োর্স আ  করুন এ নোম্বোদর 07561 391 353 বো 07934 341 391 
 

সকোিও উত্তর িো লপবে আপিোর িোম এবাং সফোি িম্বর  হ একটি বোতি ো রোখুি। 

https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/
https://111.nhs.uk/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.borderlands.uk.com/
https://www.aidboxcommunity.co.uk/
https://www.aidboxcommunity.co.uk/covid-19response
https://www.bhn.org.uk/
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আমরো আপিোবক কি করব। 
 
 হোয়তো দবির ইবমি elinor@bhn.org.uk 
 
আমরো িতুি সহোলস্টাং সরফোবরি এর জনয বন্ধ। েেি মান  দ য এবাং সহোস্টবদর  মথ্িি (সাবপার্ি ) চাে ুথ্োকবব।  

 
র্িস্টল গ্রফুজী রোইর্স     
https://www.bristolrefugeerights.org/ 
 

এর্ভোইস সোর্ভট স - গ্ফোন, গ্র্ক্সর্ বো গ্হোয়োর্স আ  করুন এ নোম্বোদর 07526 352 353 
 
ইবমইেঃ advice@bristolrefugeerights.org 
 
এসাইোম সাবপার্ি  ো আশ্রয়  হোয়তো (বহোম অলফব র র্াকা এবাং আবো ি), আশ্রয় ও আশ্রয় েলিয়ো দোলব করোর বতি মোি পলরবতি ি 
এবাং েৃহহীিতো এবাং অিযোিয পলরবেবোলদর িিয আমরো পরোমশি এবাং  হোয়তো করবত পোলর। 
 
আমরো স োমবোর সথ্বক শুিবোর পযিন্ত েলতলদি লখাো থ্োকোর সেষ্টো করব। 
 
সকোিও উত্তর িো লপবে আপিোর িোম এবাং সফোি িম্বর  হ একটি বোতি ো রোখুি। আমরো আপিোবক কি করব। 
 
আমরো একিি সদোিোেী লজাগাড় করবে পোলর। আমোবদরলক আপিোর িোেো র্ক ো বিুি। 
 
সাধারণ অন্ুসন্ধান্ এবং তথয 07846 332 172 
 
গ্রর্ ক্রস গ্রফুজী সোদ োর্ট      
 
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee 
 
গ্ফোন, গ্র্ক্সর্ বো গ্হোয়োর্স আ  করুন এ নোম্বোদর 07739 863 036  / ইদমইল  refugeeservicebristol@redcross.org.uk  
 
আমরো  প্তোবহর েলতটি লদি লখাো থ্োকোর সেষ্টো করব। যলদ সকোিও উত্তর িো পান তবব একটি বোতি ো রাখুন ো আমোবদর কোবে 
লিখুি এবাং একজন সক  ওয়োকি োর আপিোর  োবথ্ সযোেোবযোে করববন। 
 
আপিোর িোম বো আপলি যোর পক্ষ সথ্বক কি করবেি, োর সটলিবফোি িম্বর এবাং কি করোর কোরে আমোবদর বিুি। 
 

গ্রফুজী ওদমন অফ র্িস্টল 
গ্ফোন 0784 578 9482  / ইদমইল info@refugeewomenofbristol.org.uk  
 

আমরো ঘবরোয়ো  লহাং তোর লশকোর মলহিোবদর িিয মানর্সক  মথ্িি র্দর্ি এবাং সিক্সট লিবের  োবথ্ সযোেোবযোে  রবরোহ করলে; 
 রকোর এবাং এিএইেএ  সথ্বক আপ টু সডট (সেিবশষ) তথ্য অনুোদ; আমোবদর  দ যবদর িিয র্চর্কৎসা সুর্েধা পাওয়ার েযেস্থা 
কর্র। আমরো যোরো আরও লবলিন্ন তোবদর  মথ্িি করোর িিয লযসে মর্হোরা লেশী প্রর্ের্িে োবদর  োবথ্ কোি করলে। 
 

প্রদজক্ট মোমো    
https://projectmama.org/ 
 

েবয়োিবি িতুি মোবয়বদর কোবে িযোলপ, যলদ পোওয়ো যোয়, ো  রবরোহ করো। আপিোর িিয একটি সরফোবরি ফমি পূরে কবর 
লযসকোিও  াংস্থো আপিোবক এখাবন পাঠাবে পোবর। ফমিটি এখোবি রবয়বে Project MAMA Covid 19 response Nappy & Essential 
Items request form  
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