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ব্রিস্টল এলাকায় আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য সাহায্য 
আপদেট করা হদয়দে: ন্দেম্বর 2021 

এই তথ্যটি আরবি, স োমোবি, কুবদি স োরোবি, পশতু, ফোব ি, উদুি , আিবিবিযোি, িোাংিো, ফরোব , মযোন্ডোবরি এিাং 
বিবযতিোবম িোষোয পোওযো যোয। অিিুোদ এখোবি আবে  
https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/ 
 

ব্রিস্টল ব্রিব্রিউজী িাইটস  www.bristolrefugeerights.org 
হেল্পলাইন ঙ্কল/ হেক্সে/ হোয়ােসআপ: 07526 352353. 
হ ালা মঙ্গলবার ও বুধবার সকাল 10.00ো – ববকাল 13.00ো  

আপিোর িোম এিাং সফোি িম্বর আমোবদর িিুি. আমরো যখি পোবর আপিোবে েি েরি। আপিোর যবদ এেজি 
সদোিোষীর প্রবযোজি হয, আপবি সেোি িোষোয েথ্ো িবিি তো আমোবদর িিিু। 
 
ন্তুন্ পরামর্শ এবং তর্থয অব্রিদবর্ন্ বুিবার সকাল 10.00টা – ব্রিকাল 12.00টা  

স্থানঃ ওবযিবরাং স বেিবমন্ট সমইি হি, 43 Ducie Road, Bristol, BS5 0AX 

আপিোর বরবিউজী আশ্রবযর িো স্থোি, আশ্রয  হোযতো িো আশ্রয দোবিবত  হোযতো · স্বোস্থযব িো অযোবে  · ফমি 
পূরণ এিাং বিক বনর্িেশনা র বযাপার্র সাোয্য। সেোবিো অযোপবযন্টবমবন্টর প্রবযোজি সিই। আমরো হলাকজনর্ক 
তার্ির আসার ক্রমোিু োবর হি র্বা এিাং আপিোবে অিয বদবি দীর্ি অযোপবযন্টবমবন্টর জিয বফবর আ বত িিো 
হবত পোবর। 
 
সামাব্রজক স্থান্ বৃহস্পব্রতবার 10.00-13.00 

স্থানঃ ওবযিবরাং স বেিবমন্ট সমইি হি, 43 Ducie Road, Bristol, BS5 0AX 

চো, েবফ এিাং স্ন্যোে  · সেম  · িতুি সিোবেবদর  োবথ্ সদখো েরোর এিাং িনু্ধত্ব েরোর  ুবযোে। সেোবিো 
অযোপবযন্টবমবন্টর প্রবযোজি সিই।  
 
এেোডোও আমরো ইাংবিশ ক্লো , সক্রশ, ফযোবমবি  োবপোেি , প্রোইড উইদোউে িডি োর  গ্রুপ, ইযোাং বপপি  ইবমবেশি 
প্রবজক্ট হিই। আপিোর সফোি সক্রবডে িো ভ্রমণ টিবেবের জিয  োহোবযযর প্রবযোজি হবি অিুেহ েবর আমার্ির 
বজজ্ঞো ো েরুি। 
 
 
ররে ক্রস ব্ররব্রিউব্রজ সাদপাটশ  এবং ইন্টারন্যার্ন্াল িযাব্রমব্রল রেব্রসং 
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee  
রিান্ 0117 941 5040, রটক্সট বা রহায়াটসঅযাপ 07739 863 036 / ইদমল 
refugeeservicebristol@redcross.org.uk  

আমরো এমি সিোবেবদর জিয ওেোিবত এিাং পরোমশি প্রদোি েবর যোবদর এ হির্শ থ্োেোর জিয অনমুবত সদওযো 
হবযবে যোবদর আিো বির জিয  ুবিধো এিাং েৃহহীিতোর আবিদি, পোবরিোবরে পুিবমিিি পরোমশি, ট্র্যার্েল 
ডকুর্মন্ট (ভ্রমণ িবথ্) এর আবিদি, বিিঃস্ব  হোযতো এিাং পবরিোবরর  দ যবদর সখোোঁজোর জিয  োহোবযযর 
প্রবযোজি। আমরো রসাম, বুি এবং শুক্র সকাল ১১টা রর্থদক ব্রবদকল ৩টা পযিন্ত উপিব্ধ থ্োেোর সচষ্টো েরি। যবদ 
সেোি উত্তর িো পান, এেটি িোতি ো রা ুন িো আমোবদর বিখুি, এিাং এেজি সে ওযোেি োর আপিোর  োবথ্ আিোর 
সযোেোবযোে েরবিন। 

https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/
http://www.bristolrefugeerights.org/
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
mailto:refugeeservicebristol@redcross.org.uk
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অিুেহ েবর আমোবদর আপিোর িোম িো আপবি যোর হবয েি েরবেি, সেবিবফোি িম্বর এিাং েবির েোরণ 
িিুি৷ 

 
 

 
Refugee Women of Bristol Phone রিব্রিউব্রজ ওমেন অি ব্রিস্টল: 0117 9415867  
/info@refugeewomenofbristol.org.uk 
 

ব্রিস্টল ড্রপ-ইন্ রসন্টাদরর উদ্বাস্তু মব্রহলারা প্রব্রত মঙ্গলবার ইস্টন্ িযাব্রমব্রল রসন্টাদর (ব্রিস্টল BS5 0SQ) সকাল 
10টা-2.30টা পয্শন্ত র ালা র্থাদক। 
 
আমরো যোরো েোহি স্থয  বহাং তোর  ম্মুখীি িোরী  হ তোবদর জিয মোিব ে এিাং িযিহোবরে  হোযতো প্রদোি েরবে; 
 রেোর এিাং NHS সথ্বে আপ-েু-বডে (োলনাগাি) তবথ্যর িযোখযো েরো; বচবেৎ ো  হোযতো হপর্ত আমোবদর 
 দ যবদর  মথ্িি হিই।  োপ্তোবহে ESOL ক্লো , আেি  অযোন্ড ক্রোফে, অিিোইি/মুবখোমুখী জমু্বো স শি, েবফ মবিিাং 
এিাং েবমউবিটি বিবেন্ড অযোন্ড  োবপোেি  সপ্রোেোম চোিোবিো। যোরো আরও বিবিন্ন তোবদর  মথ্িি েরোর জিয 
আমরো আরও স বেিড (স্থায়ী) মবহিোবদর বনর্য় আমোবদর সিেওযোবেি র  োবথ্ েোজ েরবে। আমরো  প্তোবহর 
প্রবতটি বদি উপিব্ধ থ্োেোর সচষ্টো েরি। যবদ সেোি উত্তর িো পান, অিুেহ েবর এেটি িোতি ো রা নু িো 
আমোবদর বিখুি এিাং এেজি েবমউবিটি েমী আপিোবে আিোর েি েরবিন।    
 

 
ির্ড ািলযান্ডস   https://borderlands.uk.com  
রিান: 01179040479  
hello@borderlands.org.uk 

 
মঙ্গিিোর িপুুর 12:30ো – ববকাল 1:30-এর মবধয দয অযোব ব  স ন্টোর, Lawfords Gate, BS5 0RE সথ্বে 
 াবাদরর বযাগ এবং রটক-অওদয়  াবার (হালাল  াবার)  াংেহ েরো সযবত পোবর। 

ইাংবরবজ িোষো এিাং  োক্ষরতোয িতুিবদর জিয ইাংবরবজ ক্লো  ও অক্ষরজ্ঞান(বপ্র-এবি এিাং এবি 1)। আরও 
তবথ্যর জিয িো েোউবে ইংদরব্রজ ক্লাদস সুপাবরশ েরোর জিয, অিুেহ েবর  োরোর  োবথ্ সযোেোবযোে েরুি, 
sara@borderlands.org.uk 07563 029 027। 

রমন্টব্ররং প্রকল্প 6-9 মোব র জিয আশ্রযপ্রোথ্ী এিাং উদ্বোস্তুবদর জিয 1:1 (একান্ত) মোিব ে এিাং িযিহোবরে 
 হোযতো প্রদোি েবর। আরও তবথ্যর জিয িো েোউবে সুপাবরশ েরোর জিয, অিুেহ েবর সজ বে 
jess@borderlands.org.uk 07732 901175 এিাং/অথ্িো অলবেয়ার্ক olivia@borderlands.org.uk 07732 
901174-এ ইবমি েরুি। 

ঘুম এবং ব্রবশ্রাদমর অব্রিদবর্ন্: এই স্থোিটি হোপ টিবমর বরেিোবর সিবিবেেরবদর দ্বোরো  হজতর েরো হবযবে, 
এিাং এর িক্ষয হি আশ্রযপ্রোথ্ী এিাং উদ্বোস্তুবদর বশবথ্ি েরবত এিাং েীিোবি তোবদর র্ুবমর উন্নবত েরো যোয তো 
বশখবত  হোযতো েরো। আমরো িডি োরিযোবন্ডর প্রধোি হবি প্রবত  প্তোবহ পুরুষ ও মবহিোবদর জিয আিোদো স শি 
পবরচোিিো েবর। আরও তবথ্যর জিয িো এেটি স্থোি িুে করর্ত, ইবমি েরুি: marta@borderlands.org.uk 
07925 133225. 
 

বিস্টল েবিোবলটি হনেওয়াকে    https://www.bhn.org.uk/  
hello@bhn.org.uk  

mailto:info@refugeewomenofbristol.org.uk
https://borderlands.uk.com/
mailto:sara@borderlands.org.uk
mailto:jess@borderlands.org.uk
mailto:olivia@borderlands.org.uk
mailto:marta@borderlands.org.uk
https://www.bhn.org.uk/
mailto:hello@bhn.org.uk
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বিিঃস্ববদর জিয বাসস্থান আমোবদর সস্বিোব িে সহোস্ট পবরিোর এিাং পুরুষবদর িোবডর সিেওযোবেি  আশ্রযপ্রোথ্ীবদর 
প্রতযোখযোি েবরবে। 

সুপাবরশ শুধুমোত্র বিস্টি বরবফউবজ রোইেব র মোধযবম েৃহীত হয। 

BHN পবরবষিোগুবি শুধুমোত্র BHN সহোস্ট েরো  দ যবদর জিয। 

− আশ্রযপ্রোথ্ী এিাং শরণোথ্ীবদর সস্বিোব িবের জিয উপিব্ধ  ুবযোে  হ বব এইচ এন 
 দ যবদর জিয স োমিোর স্বোেতম সেন্দ্র, অিুেহ েবর আমোবদর  োবথ্ সযোেোবযোে 
েরুি। 

− বব এইচ এন  দ যবদর জিয  াংহবত তহবিি 
− বব এইচ এন  দ যবদর জিয ইসল, স িোই, িোবপত ইতযোবদ 
 

 
এইর্ িক্স কব্রেউব্রনটি https://www.aidboxcommunity.co.uk/ 
  
174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE রিান 017 336 8441 
 
এইে বক্স সংদয্াগগুব্রল আপিোবে এেজি এবববস সস্বিোব িবের  োবথ্ হয্াগার্য্াগ েহর 
বির্ত পোবর, বযবি বিযবমত সযোেোবযোে রোখবিি এিাং এমি এেজি িনু্ধ হবিি যোর  োবথ্ 

আপবি েথ্ো িিবত পোরবিি। 

এইে বক্স ব্রি র্প - আপবি আমোবদর বে শপ সথ্বে প্রবযোজিীয জীিিযোপবির আইবেম সযমি জোমোেোপড, 
প্র োধি  োমেী, িযোে এিাং জতুো অডি োর েরবত পোবরি, আমরো  রিরোহ েরি, অথ্িো আপবি  াংেহ েরবত 
পোবরি। https://tinyurl.com/yy3vtvh8  
অথ্িো সদোেোি সদখোর জিয এেটি অযোপবযন্টবমন্ট িেু েরবত clare@aidboxcommunity.co.uk এ ইবমি েরুি। 
 
এইে বক্স ওদমন্স গ্রুপ - আমরো স োমিোর  োহচযি, মজো, িোচ, সযোেিযোযোম এিাং খোিোবরর জিয বমবলত েই 
যখি আমরো পোবর। সযোেোবযোে heather@aidboxcommunity.co.uk  
 
এইে বক্স রমন্স গ্রুপ স োমিোর ফুেিি ক্লোি। সযোেোবযোে heather@aidboxcommunity.co.uk  
 
______________________________________________________________________________ 

 
প্রর্জক্ট MAMA (মামা)  https://projectmama.org/ 
 
 

মোদোর েম্প্যোবিযন্স প্রবজক্ট: প্রবজক্ট মোমো েিি িতী মবহিোবদর জিয েিি োিস্থো, প্রসর্েিনা, প্র ি এিাং প্রোথ্বমে 
অবিিোিেত্ব জবুড একান্ত  হোযতোর জিয সুপাবরশ েহণ েরবে। আমরো বিবশষ েবর যোবদর জন্মিাতা সঙ্গী সিই 
তোবদর জিয একান্ত বিবশষজ্ঞ  হোযতো প্রদোি েবর। সুপাবরশ েরো সযবত পোবর. আমোবদর ওবযি োইে িো অবফব  
েি কর্র 0117 941 5320 িম্ববর। 
 

https://www.aidboxcommunity.co.uk/
https://tinyurl.com/yy3vtvh8
mailto:clare@aidboxcommunity.co.uk
mailto:heather@aidboxcommunity.co.uk
mailto:heather@aidboxcommunity.co.uk
https://projectmama.org/
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মামাোব: উদ্বোস্তু, আশ্রয-প্রোথ্ী এিাং িোস্তুচুযত মোমোবদর জিয এেটি স্থোি যোরো েিি িতী এিাং 2 িেবরর েম 
িয ী বশশুবদর বিবয কাজ কর্র। এটি হি সে  বপযোর  মথ্িি এিাং  াংহবত, সযখোবি তোরো এেটি েরম, 
স্বোস্থযের খোিোর, বশশু িন্ধি, সযোেিযোযোম এিাং বশবথ্িেরণ (বরলার্ক্সশন) স শিগুবি উপবিোে েরবত পোবর। 
 
মামাোব প্রবত শুক্রিোর েোমি েোইবম সকাল 11 েো সথ্বে দপুুর 2 েো পযিন্ত Felix Road Adventure 
Playground, Felix Rd, Easton, Bristol BS5 0JW সথ্বে চবি। 
আমরো িো  িোডো হিরত পবরবশোধ কবর।   


