
অর্থ সম্পর ্্থ  অর্থ সম্পর ্্থ  
উদ্বিগ্ন?উদ্বিগ্ন?

সাহায্য পাওযার জন্য দ্ি্ল্প এিং স্ানগুদ্ি সাহায্য পাওযার জন্য দ্ি্ল্প এিং স্ানগুদ্ি 
খঁুরজ পাওযার দ্িনটি ধাপখঁুরজ পাওযার দ্িনটি ধাপ

এনদ্িরডে সহাযিা পাওযা যাযএনদ্িরডে সহাযিা পাওযা যায

হঠাৎ আমার ্ারে অর্থ ননইহঠাৎ আমার ্ারে অর্থ ননই
•  চা্দ্র হারারনা িা ্ারজর ঘন্া ্রম যাওযা
•  টা্া িন্ধ হরয নেরে
•  টা্া হারারনা
•  অপ্রি্যাদ্িি ি্যয
•  দুরয্থাে (নযমন িন্যা িা আগুন)
•  সম্পর ্্থ  ভাঙ্গন
•  দ্নরেধাজ্ার অধীন (দ্ি্ল্প: 5  নেখুন)  
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আমার অর্থ যররষ্ট নযআমার অর্থ যররষ্ট নয
•  খাে্য, জ্ািাদ্ন এিং নমািাইি নরেদ্িট এর মরধ্য 

দ্সদ্ান্ত ননওযাা
•  ্ ম আয়
•  িূন্য ঘন্ার চুদ্তি
•  দ্িদ্ধিদ্ অসুস্িা্ািীন নিিন খুি ্ম
•  োঁটাইরযর সমু্খীন হওযা়
•  সহাযিার জন্য নযাে্য দ্্না িা দ্নদ্চিি নয
•  পদ্রদ্স্দ্ির পদ্রিি্থ ন 

দ্ি্ল্প দ্ি্ল্প 21  নেখুন নেখুন

আমার ঋণ আরেআমার ঋণ আরে
•  ভাডা িা ্াউদ্সিি ট্যাক্স
•  ে্যাস এিং দ্িদু্যৎ 
•  নপ-নি নিান
•  িনু্ধ িা পদ্রিাররর ্ারে ঋণী
•  নিদ্নদ্িট পদ্ররিাধ 

দ্ি্ল্প দ্ি্ল্প 3  নেখুন নেখুন

আদ্ম এ্টি নিদ্নদ্িরটর আদ্ম এ্টি নিদ্নদ্িরটর 
অর্থপ্রোন িা অদ্রিম অর্থপ্রোরনর অর্থপ্রোন িা অদ্রিম অর্থপ্রোরনর 
জন্য অরপক্া ্রদ্েজন্য অরপক্া ্রদ্ে
•  নিদ্নদ্িরটর জন্য নিুন োদ্ি
•  অর্থপ্রোন দ্িিদ্বিি
•  দ্সদ্ারন্তর জন্য অরপক্ারি 
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ধাপ 1: ধাপ 1: 
সমস্যাটা ী্? সমস্যাটা ী্? 



ধাপ 2: দ্্েু দ্ি্ল্প ্ী?ধাপ 2: দ্্েু দ্ি্ল্প ্ী?

1   ্ াউদ্সিি সারপাট্থ  দ্কিম্াউদ্সিি সারপাট্থ  দ্কিম 
্ম্থক্ম িযরসর এিং স্বল্প আরযর নয ন্উ ইউদ্নভাস্থাি নরেদ্িট পাওযার জন্য নযাে্য হরি পাররন। আপনার পদ্রদ্স্দ্ির উপর দ্নভ্থ র ্রর আপদ্ন 
হাউদ্সং নিদ্নদ্িটহাউদ্সং নিদ্নদ্িট োদ্ি ্রার অদ্ধ্ারী হরি পাররন। আপনার আয যদ্ে ্ম হয এিং আপনার ্াউদ্সিি ট্যাক্স দ্েরি সমস্যায পরডন, িাহরি 
্াউদ্সিি ট্যাক্স্াউদ্সিি ট্যাক্স সহাযিার জন্য আরিেন ্রার জন্য, অনুরিহ ্রর আপদ্ন নয িররারি রার্ন িার সারর নযাোরযাে ্রুন। আপদ্ন যদ্ে উপদ্রউতি 
পান এিং িিুও সমস্যায পরডন, িাহরি আপদ্ন এ্টি দ্িরিচনামূি্ অর্থপ্রোরনর দ্িরিচনামূি্ অর্থপ্রোরনর জন্য নযাে্য হরি পাররন।জন্য নযাে্য হরি পাররন।. 

আরও জানুন এখারন: www.enfield.gov.uk/financialhardshipwww.enfield.gov.uk/financialhardship

2 আপনার আয সি্থাদ্ধ্ ্রুনআপনার আয সি্থাদ্ধ্ ্রুন
আদ্র্্থ ভারি সংরিাম ্ররেন এমন নয ন্উ নিদ্নদ্িট যাচাই ্রারি পাররন এিং দ্িনামূরি্য ও নোপনীয পরামরি্থর জন্য এ্জন উপরেষ্টার সারর ্রা 
িিরি পাররন। এ্টি নিদ্নদ্িট যাচাই দ্নদ্চিি ্ররি পারর নয আপদ্ন নয সমস্ত অর্থ পাওযার অদ্ধ্ারী িা আপদ্ন পারছেন, দ্িরিে ্রর যদ্ে আপনার 
পদ্রদ্স্দ্ি সম্প্রদ্ি পদ্রিদ্ি্থ ি হরয রার্। এ্জন উপরেষ্টার সারর ্রা িিরি, আপনার ে্যাস এিং দ্িদু্যরির মরিা দ্জদ্নসগুদ্িরি সস্তা দ্িি খঁুরজ নপরি 
সাহায্য হরি পারর এিং িা দ্নদ্চিি ্ররি সহাযিা ্ররি পারর নয আপদ্ন দ্িনামূরি্য কুিরির খািাররর মরিা দ্জদ্নসগুদ্ির সুরযাে হারারছেন না।. 

3 ঋণ দ্িেয্ পরামি্থঋণ দ্িেয্ পরামি্থ
নয ন্উ ঋণরিস্ত হরয পডরি পাররন। দ্িনামূরি্য পরামি্থ ও সহাযিা আপনার্ আপনার ঋণ সামিারনার উপাযগুদ্ি খঁুরজ নপরি এিং প্রদ্ি মারস 
আপদ্ন নয পদ্রমাণ পদ্ররিাধ ্ররন িা ্মারি সাহায্য ্ররি পারর।. 

ধাপ 3: আদ্ম ন্ারায সাহায্য নপরি পাদ্র?ধাপ 3: আদ্ম ন্ারায সাহায্য নপরি পাদ্র? দ্িনামূরি্য এিং নোপনীয সহাযিার জন্য

ঋণ সংরোন্ত অন্যান্য সহাযিা ঋণ সংরোন্ত অন্যান্য সহাযিা 

সামািািসামািাি
দ্িনামূরি্য ্ম্থসংস্ান পদ্ররেিা, অর্থ ি্যিস্াপনা ন্াস্থ এিং দ্বিভাদ্ে্ ঋণ দ্িনামূরি্য ্ম্থসংস্ান পদ্ররেিা, অর্থ ি্যিস্াপনা ন্াস্থ এিং দ্বিভাদ্ে্ ঋণ 
সহাযিা - ইংররদ্জ, আরদ্ি, নসামাদ্ি এিং িুদ্ ্্থসহাযিা - ইংররদ্জ, আরদ্ি, নসামাদ্ি এিং িুদ্ ্্থ
info@samafal.org.uk | www.samafal.org.uk

নিট দ্রি িন্ডননিট দ্রি িন্ডন
ঋরণর সমস্যা রা্া িন্ডনিাসীরের জন্য দ্িরিেজ্ পরামি্থ। পরামি্থ ঋরণর সমস্যা রা্া িন্ডনিাসীরের জন্য দ্িরিেজ্ পরামি্থ। পরামি্থ 
পৃষ্াগুদ্ি নপাদ্িি, িাংিা, গুজরাটি, উদু্থ এিং স্্যাদ্নি ভাোয অনুিাে পৃষ্াগুদ্ি নপাদ্িি, িাংিা, গুজরাটি, উদু্থ এিং স্্যাদ্নি ভাোয অনুিাে 
্রা নযরি পারর্রা নযরি পারর
0800 808 5700 | www.debtfree.london

ন্যািনাি নিট িাইনন্যািনাি নিট িাইন
নিারন এিং অনিাইরন দ্িনামূরি্য এিং স্বাধীন ঋণ সংরোন্ত পরামি্থনিারন এিং অনিাইরন দ্িনামূরি্য এিং স্বাধীন ঋণ সংরোন্ত পরামি্থ
0808 808 4000 | www.nationaldebtline.org

নটেপ নচঞ্জনটেপ নচঞ্জ
দ্িরিেজ্ ঋণ পরামি্থ এিং অর্থ দ্নরে্থ িনাদ্িরিেজ্ ঋণ পরামি্থ এিং অর্থ দ্নরে্থ িনা
0800 138 1111 | www.stepchange.org

টেপ নিান িা ্্থ স টিমটেপ নিান িা ্্থ স টিম
নিান িার ্্থ র নক্ররে সাহায্য প্ররযাজন?নিান িার ্্থ র নক্ররে সাহায্য প্ররযাজন?
টেপ নিান িা ্্থ স টিরমর সারর নযাোরযাে ্রুন - ্রঠারিম টেপ নিান িা ্্থ স টিরমর সারর নযাোরযাে ্রুন - ্রঠারিম 
নোপনীযিার সাররনোপনীযিার সারর
0300 555 2222 | 07860 022 116 (নটক্সট) 
reportaloanshark@stoploansharks.gov.uk  
www.stoploansharks.co.uk

 

িাসস্ান, ্ম্থসংস্ান, নিদ্নদ্িট, ঋণ িা অদ্ভিাসন সংরোন্ত সমস্যাগুদ্ির 
মরিা সমস্যাগুদ্ির জন্য দ্িনামূরি্য, অ্যারক্সসরযাে্য, উচ্চ মারনর পরামি্থ
0808 278 7837 (দ্রিরিান) 
www.citizensadviceenfield.org.uk/contact-us

এই দ্ি্ল্পগুদ্ির নক্ররে সাহায্য ্রর: এই দ্ি্ল্পগুদ্ির নক্ররে সাহায্য ্রর: 1 2 3 5 6
 

্ি্যাণ সংরোন্ত পরামি্থ এিং ঋণ সহাযিা্ি্যাণ সংরোন্ত পরামি্থ এিং ঋণ সহাযিা
আয এিং ্াউদ্সিরির ঋণ সংরোন্ত সমস্যাগুদ্ির জন্য এ্্ 
নযাোরযারের দ্িনু্, যা িাদ্সন্ারের আয সি্থাদ্ধ্ ্ররি, ্াউদ্সিরির ঋণ 
পদ্ররিাধ ্ররি এিং ্াজ ্রার িাধাগুদ্ি দূর ্ররি সহাযিা ্রর 
www.enfield.gov.uk/financialhardship

এই দ্ি্ল্পগুদ্ির নক্ররে সাহায্য ্রর: এই দ্ি্ল্পগুদ্ির নক্ররে সাহায্য ্রর: 1 2 3

4 নিদ্নদ্িরটর অদ্রিম অর্থপ্রোননিদ্নদ্িরটর অদ্রিম অর্থপ্রোন
আপদ্ন যদ্ে নিদ্নদ্িরটর জন্য এ্টি নিুন োদ্ি ্রর রার্ন এিং আপনার প্ররম অর্থপ্রোরনর জন্য অরপক্া ্রার সময আদ্র্থ্ অসছেিিার 
মরধ্য রার্ন, িাহরি আপদ্ন ভাডা িা খািাররর মরিা দ্জদ্নসগুদ্ির খরচ িহন ্রার জন্য এ্টি অদ্রিম অর্থ নপরি সক্ম হরি পাররন। অদ্রিম 
অর্থ ননওযার আরে পরামি্থ ননওযা গুরুত্বপূণ্থ। নিদ্নদ্িরটর অদ্রিম অর্থপ্রোন অিি্যই নিরি দ্েরি হরি, এিং আপনার ভদ্িে্যৎ নিদ্নদ্িরটর 
অর্থপ্রোন নরর্ অর্থটি ননওযা হরি (এ্টি ঋণ)। 

5 হাি্থ দ্িপ নপরমন্হাি্থ দ্িপ নপরমন্
যদ্ে আপনার্ মঞু্জর ্রা হরয রার্, িাহরি আপদ্ন জিরসন্াররর ্াে নরর্ হাি্থ দ্িপ নপরমন্ এর জন্য অনুররাধ ্ররি পাররন। হাি্থ দ্িপ নপরমন্ 
সিসময অদ্িিরবি নেওযা হয না, এিং নসগুদ্ি সিার জন্য উপিব্ধ নয। ইউদ্নভাস্থাি নরেদ্িট এর হাি্থ দ্িপ নপরমন্ নিরি দ্েরি হরি (এ্টি ঋণ), দ্্ন্তু 
জি সী্াস্থ অ্যািাউসি িা এমপ্লযরমন্ সারপাট্থ  অ্যািাউরসির হাি্থ দ্িপ নপরমন্ নিরি দ্েরি হরি না (ঋণ নয)। 

6 এ্টি দ্সদ্ান্তর্ চ্যারিঞ্জ ্রুনএ্টি দ্সদ্ান্তর্ চ্যারিঞ্জ ্রুন
যদ্ে আপনার নিদ্নদ্িট িন্ধ ্রা হয/মঞু্জর ্রা হয/্মারনা হয/প্রি্যাখ্যান ্রা হয িা আপনার্ অদ্িদ্রতি অর্থ প্রোন ্রা হয, নসই নক্ররে আপদ্ন এ্টি 
নিদ্নদ্িরটর দ্সদ্ান্তর্ চ্যারিঞ্জ ্ররি পাররন। নিদ্িরভাে নিদ্নদ্িরটর দ্সদ্ান্ত এ্ মারসর মরধ্য চ্যারিঞ্জ ্রা প্ররযাজন।.

িাসস্ান সংরোন্ত উপরেষ্টা পদ্ররেিািাসস্ান সংরোন্ত উপরেষ্টা পদ্ররেিা
যারা েৃহহীন অরিা েৃহহীন হওযার ঝঁুদ্্রি আরেন িারের জন্য িাসস্ান যারা েৃহহীন অরিা েৃহহীন হওযার ঝঁুদ্্রি আরেন িারের জন্য িাসস্ান 
সংরোন্ত পরামি্থ ও সহাযিাসংরোন্ত পরামি্থ ও সহাযিা
housingadviceservice@enfield.gov.uk 
new.enfield.gov.uk/services/housing

এই দ্ি্রল্পর নক্ররে সাহায্য ্রর: এই দ্ি্রল্পর নক্ররে সাহায্য ্রর: 1

www.citizensadvice.org.uk

ইউদ্নভাস্থাি নরেদ্িট োদ্ি ্ররি সাহায্য  ইউদ্নভাস্থাি নরেদ্িট োদ্ি ্ররি সাহায্য  
0800 144 8444 (দ্রিরিান) 

এই দ্ি্ল্পগুদ্ির নক্ররে সাহায্য ্রর: এই দ্ি্ল্পগুদ্ির নক্ররে সাহায্য ্রর: 2 4   

নিটিাইন নিটিাইন 
0800 240 4420 (দ্রিরিান) 

এই দ্ি্রল্পর নক্ররে সাহায্য ্রর: এই দ্ি্রল্পর নক্ররে সাহায্য ্রর: 3

নিদ্নদ্িট সংরোন্ত অন্যান্য সহাযিানিদ্নদ্িট সংরোন্ত অন্যান্য সহাযিা

এনদ্িডে ্ারন্িসিএনদ্িডে ্ারন্িসি
নিদ্নদ্িট সংরোন্ত দ্জজ্াসা, অনিাইন িম্থ পূরণ এিং আরও অরন্ দ্্েু নিদ্নদ্িট সংরোন্ত দ্জজ্াসা, অনিাইন িম্থ পূরণ এিং আরও অরন্ দ্্েু 
সহ, অসহায প্রাপ্তিযকিরের জন্য পরামি্থ ও সহাযিাসহ, অসহায প্রাপ্তিযকিরের জন্য পরামি্থ ও সহাযিা
0203 960 0129
info@enfieldconnections.org
স্ব-নরিারাি িম্থ: www.bit.ly/EnfieldSelf

এনদ্িডে ন্যারাস্থ নসন্ারএনদ্িডে ন্যারাস্থ নসন্ার
নিদ্নদ্িট, অর্থ ি্যিস্াপনা, এিং ্ম্থসংস্ান সংরোন্ত পরামি্থ সহ নিদ্নদ্িট, অর্থ ি্যিস্াপনা, এিং ্ম্থসংস্ান সংরোন্ত পরামি্থ সহ 
পদ্রচয্থা্ারীরের জন্য প্রদ্িক্ণ, ির্য ও সহাযিাপদ্রচয্থা্ারীরের জন্য প্রদ্িক্ণ, ির্য ও সহাযিা
www.enfieldcarers.org
0208 366 3677
info@enfieldcarers.org

Turn2usTurn2us
নিার্রের সঠি্ পরর দ্িরর নযরি সাহায্য ্রার জন্য ির্য ও নিার্রের সঠি্ পরর দ্িরর নযরি সাহায্য ্রার জন্য ির্য ও 
আদ্র্্থ  সহাযিা, যার মরধ্য নিদ্নদ্িট ্্যািকুরিটর এিং আপদ্ন নয আদ্র্্থ  সহাযিা, যার মরধ্য নিদ্নদ্িট ্্যািকুরিটর এিং আপদ্ন নয 
অনুোনগুদ্ির আরিেন ্ররি পাররন নসগুদ্ি অন্তভু্থ তিঅনুোনগুদ্ির আরিেন ্ররি পাররন নসগুদ্ি অন্তভু্থ তি
0808 802 2000
www.turn2us.org.uk

প্রদ্িিন্ধ্িা নিদ্নদ্িট সহ সমস্ত সুদ্িধার িাদ্ি্ার জন্য www.gov.uk প্রদ্িিন্ধ্িা নিদ্নদ্িট সহ সমস্ত সুদ্িধার িাদ্ি্ার জন্য www.gov.uk 
নেখুন:নেখুন:
www.gov.uk/browse/benefits

এনদ্িডে ্াউদ্সিি এনদ্িডে ্াউদ্সিি 

দ্সটিরজনস অ্যািভাইস এনদ্িডে দ্সটিরজনস অ্যািভাইস এনদ্িডে 

এনদ্িডে নিট নসন্ারএনদ্িডে নিট নসন্ার দ্রেচিাসি এরেইসিট পভাটি্থদ্রেচিাসি এরেইসিট পভাটি্থ

এনদ্িরডে দ্িনামূরি্য ঋণ সহাযিা এিং িারজটিং ন্াস্থ এনদ্িরডে দ্িনামূরি্য ঋণ সহাযিা এিং িারজটিং ন্াস্থ 
0800 328 0006 (দ্রিরিান) 
www.capuk.org

এই দ্ি্রল্পর নক্ররে সাহায্য ্রর: এই দ্ি্রল্পর নক্ররে সাহায্য ্রর: 3

দ্বিভাদ্ে্ ঋণ সহাযিা- ইংররদ্জ ও নরামাদ্নযানদ্বিভাদ্ে্ ঋণ সহাযিা- ইংররদ্জ ও নরামাদ্নযান
07596 735 789
info@enfielddebt.org
www.sentlondon.co.uk/enfield-debt-centre

দ্ি্ল্পগুদ্ির নক্ররে সহাযিা: দ্ি্ল্পগুদ্ির নক্ররে সহাযিা: 2 3 6

      ঋণ এিং নিদ্নদ্িট সংরোন্ত অন্যান্য সহাযিাঋণ এিং নিদ্নদ্িট সংরোন্ত অন্যান্য সহাযিা

দ্সটিরজনস অ্যািভাইস ন্যািনাি দ্সটিরজনস অ্যািভাইস ন্যািনাি 

http://new.enfield.gov.uk/services/housing


আররা পরামি্থ ও সহাযিা আররা পরামি্থ ও সহাযিা 

সর্াদ্র িহদ্িরির (NRPF) ন্ারনা অিিবিন ননই এমন অদ্ভিাসীরের জন্য সর্াদ্র িহদ্িরির (NRPF) ন্ারনা অিিবিন ননই এমন অদ্ভিাসীরের জন্য 

এই দ্িিরিটটি কিটি্যারন্ডর ‘এ নমনু ির নচঞ্জ’ নপ্রারজক্ট নরর্ নিখার উপর দ্ভদ্তি ্’নর এিং দ্নরচর সংস্াগুদ্ির সহাযিায তিদ্র ্রা 
হরযরে। আপদ্ন অনিাইরন www.foodaidnetwork.org.uk/cash-first-leaflets এ ‘অর্থ সম্পর ্্থ  উদ্বিগ্ন?’ দ্িিরিটগুদ্ি নেখরি পাররন। 
এই দ্িিরিরটর ির্য সি্থরিে আপরিট ্রা হরযরে 11/03/22 এ।.

মিামি আরে?মিামি আরে? আপদ্ন এই দ্নরে্থ দ্ি্ার ন্ান দ্িেযগুদ্ির্ উপরযােী মরন ্রররেন? www.bit.ly/moneyadvicefeedback

এই দ্িিরিট সম্পর ্্থএই দ্িিরিট সম্পর ্্থ

এজ ইউর্ এনদ্িডেএজ ইউর্ এনদ্িডে
50 িেররর নিদ্ি িযসীরের জন্য ির্য, পরামি্থ, অ্যািরভার্দ্স 50 িেররর নিদ্ি িযসীরের জন্য ির্য, পরামি্থ, অ্যািরভার্দ্স 
এিং দ্িদ্ভন্ন ধররনর সুস্িা পদ্ররেিাএিং দ্িদ্ভন্ন ধররনর সুস্িা পদ্ররেিা
0208 375 4120 
admin@ageukenfield.org.uk
www.ageuk.org.uk/enfield

মাইন্ড ইন এনদ্িডেমাইন্ড ইন এনদ্িডে
আপদ্ন যদ্ে মানদ্স্ যন্ত্রণার মধ্য দ্েরয যান এিং মাদ্নরয দ্নরি আপদ্ন যদ্ে মানদ্স্ যন্ত্রণার মধ্য দ্েরয যান এিং মাদ্নরয দ্নরি 
অসুদ্িধা হয, িাহরি স্যাংচুযাদ্র পদ্ররেিার সারর নযাোরযাে ্রুনঅসুদ্িধা হয, িাহরি স্যাংচুযাদ্র পদ্ররেিার সারর নযাোরযাে ্রুন
0208 906 7509 (স্যাংচুযাদ্র)
0208 906 7506 (সাধারণ)
www.mindeb.org.uk

এনদ্িডে দ্িরসদ্িদ্িটি অ্যা্িনএনদ্িডে দ্িরসদ্িদ্িটি অ্যা্িন
প্রদ্িিন্ধীরের জন্য ওযান টেপ িপ দ্হসারি া্জ ্ররপ্রদ্িিন্ধীরের জন্য ওযান টেপ িপ দ্হসারি া্জ ্রর
0208 373 6228 | www.e-d-a.org.uk

দ্সম্পদ্ি ্ারনক্ট এনদ্িডেদ্সম্পদ্ি ্ারনক্ট এনদ্িডে
পরামি্থ, সমর্থন ও স্ব-সহাযিা, সুস্ জীিনযাপন, সামাদ্জ্ নোষ্ী পরামি্থ, সমর্থন ও স্ব-সহাযিা, সুস্ জীিনযাপন, সামাদ্জ্ নোষ্ী 
এিং ্ায্থ্িাপএিং ্ায্থ্িাপ
connectwell@enfieldva.org.uk
www.enfield.simplyconnect.uk

নিল্ার (Shelter)  নিল্ার (Shelter)  
আিাসন সম্পর ্্থ  দ্িনামূি্য পরামি্থ  আিাসন সম্পর ্্থ  দ্িনামূি্য পরামি্থ  
0808 800 4444 (দ্রিরিান)
www.england.shelter.org.uk

নহিদ্ে টোট্থ  ভাউচার (Healthy Start Vouchers)নহিদ্ে টোট্থ  ভাউচার (Healthy Start Vouchers)
আপনার যদ্ে আয ্ম হয, েভ্থ িিী হন িা 4 িেররর ্ম িযসী আপনার যদ্ে আয ্ম হয, েভ্থ িিী হন িা 4 িেররর ্ম িযসী 
সন্তান রার্, িাহরি িি, িা্সিদ্জ ও দুধ দ্্নরি সহাযিার সন্তান রার্, িাহরি িি, িা্সিদ্জ ও দুধ দ্্নরি সহাযিার 
জন্য। জন্য। 
অনিাইরন আরিেন ্রুন: www.healthystart.nhs.uk

ে্য ইউদ্নটি নপ্রারজক্টে্য ইউদ্নটি নপ্রারজক্ট
প্ররযাজ্য হরি, NRPF এর িি্থ  সরারনার জন্য সহাযিা এিং অন্যান্য প্ররযাজ্য হরি, NRPF এর িি্থ  সরারনার জন্য সহাযিা এিং অন্যান্য 
সহাযিাসহাযিা
www.unity-project.org.uk

নহিদ্ে টোট্থ  ভাউচার (Healthy Start Vouchers)নহিদ্ে টোট্থ  ভাউচার (Healthy Start Vouchers)
অনিাইরন আরিেন ্রুন: www.healthystart.nhs.uk
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দ্িশু আরে এমন নয সমস্ত পদ্রিার NRPF রা্ার ্াররণ গুরুির দ্িশু আরে এমন নয সমস্ত পদ্রিার NRPF রা্ার ্াররণ গুরুির 
োদ্রদ্্য/েৃহহীনিার সমু্খীন হরযরে িারের জন্য আিাসন এিং োদ্রদ্্য/েৃহহীনিার সমু্খীন হরযরে িারের জন্য আিাসন এিং 
আদ্র্্থ  দ্ি্ল্পগুদ্ির দ্িেরয পরামি্থআদ্র্্থ  দ্ি্ল্পগুদ্ির দ্িেরয পরামি্থ
07963 509 044 
www.project17.org.uk

Digital version

www.worryingaboutmoney.co.uk/enfield


