
হঠাৎ আমার কাছে অর্থ নেই
•	 চাকরি	হারিয়েরি/কাযেি	ঘন্া	কযে	গেযি
•	 অর্থ	হারিয়েরি/অপ্রত্ারিত	খিচ
•	 দযু ্্থাে	(গ্েন	বন্া	বা	আগুন)
•	 সম্পযক্থ ি	ভাঙ্গন
•	 অর্থ	বন্ধ	হয়ে	গেযি	(গ্েন	গেরিকাযে	ব্র্থ	হয়েরি)
•	 অনযুোরদত	-	রবকল্প	5	গদখুন

বিকল্পগুবি নেখুে

আবম নিবেবিছের অর্থপ্রোে/বিদ্াছতের জে্য 
অছেক্া করবে

• গবরনরিযেি	েন্	একটি	নতুন	দারব	কযিরি
•	 গবরনরিযেি	অর্থপ্রদান	রবেরবিত	হয়েযি
•	 গবরনরিযেি	রসদ্াযতেি	েন্	অযেক্া	কিরি

বিকল্পগুবি নেখুে

আমার অর্থ যছরষ্ট েয়
• খাদ্/জ্াোরন/গোবাইে	গরেরিে	এি	েয্্	রসদ্াতে	

রনরছি
•	 কে	আ়ে	বা	িনূ্	ঘন্াি	চুরতি
•	 রবর্বদ্	অসুস্থতাকােীন	গবতন	খিচ	বহন	কিাি	

েযক্	খুবই	কে
•	 িাঁোইয়েি	সমু্খীন	হয়েরি
•	 সহা়েতাি	েন্	গ্াে্	রকনা	গস	সম্পযক্থ 	রনরচিত	নই
•	 েরিরস্থরতি	েরিবত্থ ন	(গ্েন	সযদ্াোত	রিশু/

েতুৃ্যিাক/অসুখ/সঙ্গী	গিযে	চযে	গেযিন)

বিকল্প নেখুে

আমার ঋণ আছে
•	 ভাো	বা	কাউরসিে	ে্াক্স	বযক়ো
•	 ে্াস	বা	রবদু্ ৎ
•	 গরেরিে	বা	গ্াি	কাি্থ
•	 ব্রতিেত	ঋণ	এবং	ওভািড্াফ্ট
•	 বনু্ধ	এবং	েরিবাযিি	কাযি	গদনা	আযি
•	 গবরনরিে	েুনঃেরিযিা্

বিকল্প নেখুে 3

2
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       কাউবসিি িাছোে্থ  বকিম
স্বল্প	আয়েি	গোযকিা	কাউরসিযেি	কাি	গরযক	হাউবজং 
নিবেবিে, কাউবসিি ে্যাক্স িাছোে্থ 	ও	বিিবরিশোবর 
হাউবজং নেছমন্ট	গেযত	সক্ে	হযত	োযিন।	এখাযন	
আিও	োননু:

www.wes tmins ter.gov.uk/benefits

আেরন	একটি	নিাকাি িাছোে্থ  নেছমছন্টর	েন্ও	
গ্াে্তা	অে্থ ন	কিযত	োযিন	্া	সংকযে	রাকা	োনষুযদি	
সহা়েতা	কযি। এখাযন	আিও	োননু:

www.wes tmins ter.gov.uk/benefits/apply-
local-support-payment

সেস্ত	রকিে	আেনাি	বত্থ োন	েরিরস্থরতি	উেি	রনভ্থ ি	
কিযব।

       আেোর আয় িি্থাবধক করুে
আরর্থকভাযব	সংগ্াে	কিযিন	এেন	গ্	গকউ	গবরনরিে	
্াচাই	কিাযত	োযিন	এবং	রবনােযূে্	ও	গোেনী়ে	
েিােযি্থি	েন্	একেন	উেযদষ্াি	সাযর	করা	বেযত	
োযিন। 

একটি	নিবেবিে যাচাই	রনরচিত	কিযত	োযি	গ্	আেরন	
গ্	সেস্ত	অর্থ	োও়োি	অর্কািী	তা	আেরন	োযছিন,	
রবযিষ	কযি	্রদ	আেনাি	েরিরস্থরত	সম্প্ররত	েরিবরত্থ ত	
হয়ে	রাযক।	একেন	উেযদষ্াি	সাযর	করা	বেযে,	তা	
আেনাযক	ে্াস	ও	রবদু্ যতি	েযতা	রেরনসগুরেযত	িস্া 
বিি খঁুছজ নেছে	এবং	আেরন	কুিযেি	গোিাক	সংরোতে	
অনদুান	বা	রবনােযূে্	কুিযেি	খাবাযিি	েযতা	রেরনসগুরেি	
িছুযাগ হারাছছেে ো	তা	রনরচিত	কিযত	সাহা্্	কিযত	
োযি।

       ঋণ বিষয়ক েরামশ্থ
গ্	গকউ	ঋণগ্স্ত	হয়ে	েেযত	োযিন।	রবনােযূে্	েিােি্থ	
ও	সহা়েতা	আেনাযক	আেনাি	ঋণ	সােোযনাি	উো়েগুরে	
খুযঁে	গেযত	এবং	প্ররত	োযস	আেরন	গ্	েরিোণ	েরিযিা্	
কযিন	তা	কোযত	সাহা্্	কিযত	োযি।
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 নিবেবিছের অবরিম অর্থপ্রোে
আেরন	্রদ	গবরনরিযেি	েন্	একটি	নতুন	দারব	কযি	
রাযকন	এবং	আেনাি	প্ররে	অর্থপ্রদাযনি	েন্	অযেক্া	
কিাি	সে়ে	আরর্থক	অসছিেতাি	েয্্	রাযকন,	তাহযে	
আেরন	ভাো	বা	খাবাযিি	েযতা	রেরনসগুরেি	খিচ	বহন	
কিাি	েন্	একটি	অরগ্ে	অর্থ	গেযত	সক্ে	হযত	োযিন।	
অরগ্ে	অর্থ	গনও়োি	আযে	েিােি্থ	গনও়ো	গুরুত্বেূণ্থ।	
গবরনরিযেি	অরগ্ে	অর্থপ্রদান	অবি্ই	গিিত	রদযত	হযব,	
এবং	আেনাি	ভরবষ্ৎ	গবরনরিযেি	অর্থপ্রদান	গরযক	অর্থটি	
গনও়ো	হযব	(একটি	ঋণ)।

      হাি্থ বশে নেছমন্ট
্রদ	আেনাযক	েঞ্িু	কিা	হয়ে	রাযক,	তাহযে	আেরন	
েবযসন্াযিি	কাি	গরযক	হাি্থ রিে	গেযেন্	এি	েন্	
অনযুিা্	কিযত	োযিন।	হাি্থ রিে	গেযেন্	সবসে়ে	
অরবেযবি	গদও়ো	হ়ে	না,	এবং	গসগুরে	সবাি	েন্	উেেব্ধ	
ন়ে।	ইউরনভাস্থাে	গরেরিে	এি	হাি্থ রিে	গেযেন্	গিিত	
রদযত	হযব	(একটি	ঋণ),	রকন্তু	েব	সীকাস্থ	অ্াোউসি	
বা	এেপ্ল়েযেন্	সাযোে্থ 	অ্াোউযসিি	হাি্থ রিে	গেযেন্	
গিিত	রদযত	হযব	না	(ঋণ	ন়ে)।

      একটি বিদ্াতেছক চ্যাছিঞ্জ করুে
্রদ	আেনাি	গবরনরিে	বন্ধ	কিা	হ়ে/েঞ্িু	কিা	হ়ে/
কোযনা	হ়ে/প্রত্াখ্ান	কিা	হ়ে	বা	আেনাযক	অরতরিতি	
অর্থ	প্রদান	কিা	হ়ে,	গসই	গক্যরে	আেরন	একটি	
গবরনরিযেি	রসদ্াতেযক	চ্াযেঞ্	কিযত	োযিন।	গবরিিভাে	
গবরনরিযেি	রসদ্াতে	এক	োযসি	েয্্	চ্াযেঞ্	কিা	
প্রয়োেন।

ধাে 3:    আবম এই বিকল্পগুবির নক্ছরে 
নকারায় িাহায্য নেছে োবর?
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অনোইযন	www.foodaidnetwork.org.uk/cash-firs t-leaflets	এ	‘অর্থ	সম্পযক্থ 	উরবিগ্ন?’	রেিযেেগুরে	গদখুন



 
েতােত	আযি? www.bit.ly/moneyadvicefeedback	এ	রেয়ে	এই	

রনযদ্থ রিকাটি	ব্বহাি	কিাি	আেনাি	অরভজ্ঞতা	গি়োি	করুন

আেবে যবে নিঁছচ রাকার জে্য 
ে্্যেেম অর্থ আয় করছে িমি্যায় 
েছেে, নিই নক্ছরে আবর্থক েরামশ্থ 

ও িহায়ো োওয়া যায়

ওছয়স্টবমেস্টাছর নকারায় িাহায্য োওয়া 
যায় ো জােছে এই ধােগুবি অেিুরণ 

করুে

ধাে 3: আবম নকারায় িাহায্য নেছে োবর?

অর্থ িম্পছক্থ  
উববিগ্ন?

অে্যাে্য িহায়ো

এই েবরছষিাগুবির প্রবেটি বিোম্ি্য এিং নগােেীয় 
েরামশ্থ প্রোে কছর

বিটিছজসি অ্যািভাইি ওছয়স্টবমেস্টার
ওছয়স্টবমেস্টাছরর িাবিন্াছের জে্য িািস্াে, ঋণ, নিবেবিে 
এিং অবভিািে িংরিাতে েরামশ্থ প্রোে কছর। একটি 
অেিাইে অেিুন্াে করুে:
www.wes tmins tercab.org.uk/advice 
0808 278 7834
বিকল্পগুবির নক্ছরে িহায়ো:

Z2K
িন্ডছে মােষুছের িািস্াে, ঋণ এিং নিবেবিে বিষয়ক 
েরামশ্থ প্রোে কছর
0207 259 0801 | www.z2k.org
বিকল্পগুবির নক্ছরে িহায়ো: 

বেউবলিয়াি 
ঋণ, িািস্াে, কম্থিংস্াে আইে এিং ওছয়িছিয়ার 
নিবেবিছের মছো নক্রেগুবিছে েরামশ্থ ও িহায়ো
0207 373 4005 | www.nucleus.org.uk
বিকল্পগুবির নক্ছরে িহায়ো:
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সহা়েতা	কযিযিন

04/11/21	তারিযখ	আেযিে	কিা	হয়েযি

অে্যাে্য িহায়ো

ওছয়স্টবমেস্টার এমপ্লয়ছমন্ট িাবভ্থ ি
ওছয়স্টবমেস্টাছরর কম্থহীে িাবিন্াছের  

জে্য প্রবশক্ণ ও িহায়ো
07971 026 709

employmentteam@wes tmins ter.gov.uk
www.wes tmins ter.gov.uk/wes tmins ter-employment-

service-residents

ে্য ে্যাছিজ 
বশক্া, কম্থিংস্াে, কি্যাণ িংরিাতে অবধকার এিং ি্যবতিগে 
ভাো নেওয়ায় অ্যাছক্সছির বিষছয় েরামশ্থ বেছয়, গহৃহীে 

মােষুছের রাস্া নরছক িবরছয় আেছে িহায়ো কছর 
0207 592 1850 | clients@passage.org.uk 

www.passage.org.uk

ব্রিেবিঙ্ক 
অিবুিধার মছধ্য ঘমুাছে হয় এমে মােষুছের স্ােীয় 

েবরছষিার িছগে িংযতুি কছর
0300 500 0914 | www.s treetlink.org.uk 

নশল্ার
আিািে িম্পছক্থ  বিোমি্্য েরামশ্থ

0808 800 4444 (ররিযিান) 
england.shelter.org.uk

Turn2Us
ের্য ও আবর্থক িহায়ো প্রোে কছর

0808 802 2000 | www.turn2us.org.uk 
benefits-calculator-2.turn2us.org.uk

নস্টে নচঞ্জ
ঋণ বিষয়ক েরামশ্থ এিং অর্থ ি্যিস্ােো
0800 138 1111 | www.s tepchange.org

অ্যািাইিাম এইি
শরোরথী ও উবিাস্তুছের আইবে িহায়ো েরামশ্থ এিং 

প্রবেবেবধত্ব প্রোে কছর 
advice@asylumaid.org.uk | www.asylumaid.org.uk

নহিবে স্টাে্থ  ভাউচার
িি, িিবজ ও েধু বকেছে িাহায্য করার জে্য আেবে যবে 

কম আয় কছরে, গভ্থ িেী হে িা 4 িেছরর কম িয়িী 
একটি বশশু রাছক। অেিাইছে আছিেে করুে:

www.healthys tart.nhs.uk

কাবি্থ োি বহউম নিন্টার
িতোে আছে এমে অল্পিয়িী ি্যবতি ও েবরিাছরর জে্য 

িহায়ো, যার মছধ্য রছয়ছে িািস্াে ও নিবেবিে িংরিাতে 
েরামশ্থ, কম্থিংস্াে িহায়ো, অবভিািে েরামশ্থ এিং 

িাধারণ োবরিাবরক িহায়ো
0207 227 1673 | info@cardinalhumecentre.org.uk

www.cardinalhumecentre.org.uk

এজ UK ওছয়স্টবমেস্টার
িয়কি ি্যবতি (50+), োছের েবরিার ও েবরচয্থাকারীছের 

জে্য িহায়ো ও েরামশ্থ
0203 004 5610 | enquiries@ageukwes tmins ter.org.uk 

www.ageuk.org.uk/wes tmins ter

ি্যাবমবি িাইভি
িতোে আছে এমে েবরিারগুবির জে্য িহায়ো 
0808 800 2222 | askus@familylives.org.uk 

www.familylives.org.uk
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