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ইউনাইটেড কিংডম (UK)-এ আধুকনি 
ক্রীতদাসত্বটি এিো ফ�ৌজদাররী অপরাধ 
কিসাটে কেটেচনা িরা িয়। এটে কেকিন্ন 
ধরটের িটত পাটর, তটে তার মটধযে 
থািটত পাটর ফ�ৌন ফ�াষে, ফজার িটর 
িাজ িরাটনা, অপরাধমূলি ফ�াষে, 
ঘটরর িাটজ দাসত্ব িরা, �ররীটরর 
অঙ্গপ্রতযেঙ্গ ও মানে পাচার িরা।

মানেপাচার িরা িটছে প্রতারো অথো 
ফজার িটর এিো ফ�াষটের পকরকথিকত 
সুট�াগ কনটয় ফিান ফলািটি কনটয়াগ 
িরা, তাটি ফিাথাও কনটয় �াওয়া অথো 
তাটি গ্রিে িরা। আপনাটি িয়ত েলা 
িটয়টে ফ� আপকন আইনসম্মতিাটে 
িাজ িরার জনযে ইউনাইটেড কিংডম 
(UK)-এ আসটেন। কিন্তু এখাটন আসার 
পটর আপনাটি িাজ িরটত োধযে িরা 
িয় এেং আপকন তা না িরটত চাইটল 
আপনাটি িুমকি ফদওয়া িয়।

ি্ািিাল স্রফারাল স্েকানিজে (NRM)
নযো�নাল ফর�ারাল ফমিাকনজম (NRM) িটছে এিটে েযেেথিা �া আধুকনি ক্রীতদাসত্ব 
িাটেটয় ওঠা েযেক্তিটদর �নাতি িটর ও ফর�ার িটর এেং আপনার উপ�ুতি সিায়তা 
পাওয়া সুকনক্চিত িটর। 

আপকন �কদ চান ফ�, ইউনাইটেড কিংডম (UK)-এর সরিার আপনাটি আধুকনি 
ক্রীতদাসটত্বর ক�িার েটল স্রীিৃকত কদি, ফসটষেটরে আপকন এর জনযে অনুটরাধ িরটত 
পাটরন ফ�, এিটে এনআরএম (NRM) ফর�ারাল জমা ফদওয়ার জনযে তারা �াটত 
এিজন প্রথম উত্তরদাতাটি ক্জজ্াসা িরার মাধযেটম আপনার দাকেটেটি কেটেচনা 
িটর। ফিাম অক�টসর প্রক�ষেেপ্রাপ্ত কসদ্ান্ত গ্রিেিাররীরা আপনার দাকে কেটেচনা িটর 
ফদখটে, �াটত তারা কথির িরটত পাটরন ফ� তারা আপনাটি আধুকনি ক্রীতদাসটত্বর 
ক�িার েটল কেশ্াস িরটত পারটেন কি না। কসদ্ান্ত গ্রিেিাররীরা প্রথটম কথির 
িরটেন ফ�, আপনাটি আধুকনি ক্রীতদাসটত্বর এিজন ক�িার েটল সটদেি িরার 
মত 'সঙ্গত কারণগুনল' আটে কিনা তাটদর লষেযে িটছে এই প্থে নসদ্ান্তটা ৫ 
নদত্ির েত্ধ্ টনওয়া, এেং আপকন �কদ কনঃস্ িন তািটল এই সমটয়র জনযে জরুররী 
োসথিান পাওয়ার অকধিার আপনার রটয়টে। আপকন �কদ এিো ইকতোচি 'সঙ্গত 
িারটের' কসদ্ান্ত পান, তািটল ইউনাইটেড কিংডম-এর সরিাটরর িাে ফথটি 
আপনার এিো কেট�ষ প� ্াটয়র সিায়তা পাওয়ার অকধিার আটে।    আপিার দানে 
নেত্েচিাকাত্ল, আপিাত্ক ইউিাইত্টড নকংডে (UK) স্থত্ক স্ের কত্র স্দওয়া 
যাত্ে িা। আপনার  সে ্কনিম্ন 45 নদত্ির নেশ্াে ও গভরীর ভাত্ে নচন্তা কত্র স্দখার 
সেয়  - পাওয়ার অকধিার আটে, কিেু ফলাটির জনযে তা আরও ফেক� কদন িটত পাটর। 
এই সমটয় ইউনাইটেড কিংডম (UK) সরিার আপনার সম্বটধে আরও তথযে সংগ্রি 
িরটে এেং আপনি স্য আধুনিক দাসত্বের নিকার 

ফসো তারা কেশ্াস িটর কিনা ফস 
কেষটয় তারা তাটদর চূড়ান্ত কসদ্ান্ত 
(এিো 'িনি্লুকসি গ্রাউন্ডস' 
কসদ্ান্ত) ফনটে।
আপকন �কদ এিো ইনতোচক 
কিক্লুনসভ গ্াউন্ডস কসদ্ান্ত 
পান ্তািটল তা কনক্চিত িরটে ফ�, 
ইউনাইটেড কিংডম (UK)-এর সরিার 
কেশ্াস িটর ফ�, আপকন আধুকনি 
ক্রীতদাসটত্বর ক�িার এেং আপকন তা 
িাটেটয় ওঠার জনযে অকতকরতি সিায়তা 
পাওয়ার অকধিাররী িটত পাটরন।

5 নদি 45 নদি (সে ্কনিম্ন)

এিআরএে (NRM)-
এর কাত্ে স্রফারাল 

জো স্দওয়া

প্থে নসদ্ান্ত  
 'সঙ্গত কারণগুনল'

চূড়ান্ত নসদ্ান্ত 
'কিক্লুনসভ গ্াউন্ডস’

আপকন �কদ এখনই এই কসদ্ান্ত ফনওয়ার জনযে ততররী না থাটিন, তািটল আপকন িকেষযেটত এিো ফর�ারাল পাঠাটনার জনযে অনুটরাধ িরটত পাটরন। আপনার �কদ কন� ্াকতত িওয়ার ঝঁুকি থাটি অথো আপনার ফসো ও সিায়তা পাওয়ার দরিার থাটি, তািটল ফিয়ার অযোক্ট (2014) অনু�ায়রী আপনার ফলািাল অথকরটের িাে ফথটি সিায়তা পাওয়ার অকধিার থািটত পাটর।



 

আপনি যনদ চাি স্য এিআরএে 
(NRM)-এর কাত্ে আপিাত্ক স্রফার 

করা স্িাক...
তািটল আপনার প্রথম উত্তরদাতা আপনার সাটথ এিো এনআরএম (NRM)-এর 
ফর�ারাল সম্ূে ্ িরটেন। প্রথম উত্তরদাতা িটছেন কিেু কেট�ষ প্রকতষ্াটনর মটধযেিার 
এিজন ফপ�াদার েযেক্তি, ক�কন  এনআরএম (NRM)-এর িাটে ফর�ারাল িরার জনযে 
প্রক�ষেেপ্রাপ্ত রটয়টেন, ফ�মন:

 আপকন �কদ এিজন প্রাপ্তেয়স্ক েযেক্তি (18 েেটরর ফে�রী েয়টসর) িন, তািটল 
এনআরএম (NRM)-এর িাটে ফর�ার িরার জনযে আপনাটি অনুমকত কদটত িটে। 
এনআরএম (NRM)-এর িাটে এিটে ফর�ার িরার অনুমকত কদটয়, আপকন ফিাম 
অক�স কডপাে্টমন্ট ও পুকলট�র মত প্রাসকঙ্গি িতৃপ্ষেটি আপনার তথযে জানাটনার 
অনুমকত কদটছেন। আপনাটি পুকলট�র িাটে করটপাে্ িরটত িটে না, কিন্তু তারা িয়ত 
আপনার সাটথ ফ�াগাট�াগ িটর ক্জজ্াসা িরটে ফ�, তা িরার জনযে আপনার সিায়তা 
পাওয়ার দরিার িটে কিনা। আপনার েযেক্তিগত তথযে, আপনার সাটথ কি ঘটেটে তার 
কেেরে এেং ইউনাইটেড কিংডম (UK)-এ আপনার আসা এেং/অথো ইউনাইটেড 
কিংডম (UK)-এর মটধযে আপনার চলাট�রা সম্বটধে আপনাটি প্রশ্ন িরা িটে।

 মানেপাচার ও আধুকনি ক্রীতদাসটত্বর কনটদ্�িগুকল ফোঝার জনযে প্রথম উত্তরদাতারা 
প্রক�ষেেপ্রাপ্ত রটয়টেন এেং আপনার দাকের সমথট্ন তারা তথযে কলখটত পারটেন। 
প্রথম উত্তরদাতার উকচত সে কিেু আপনাটি পটড় ফ�ানাটনা, �াটত কনক্চিত িরা 
�ায় ফ� তা কনিুল্ রটয়টে এেং কনটজর িাটে রাখার জনযে আপনার এই �টমর্ এিো 
িকপর জনযে অনুটরাধ িরা উকচত। এই প্রক্ক্য়াটে �তকদন চলটে, ততকদন আপনাটি 
এিো  অথিায়রী োসথিাটন োস িরার জনযে সকরটয় কনটয় �াওয়া িটত পাটর, এেং আপকন 
�খন আপনার সঙ্গত িারেগত কসদ্ান্ত পাটেন, তখন আপনাটি জানাটনা িটে ফ� 
আপনাটি এই োসথিান ফেটড় চটল ফ�টত িটে কি না।  

এই প� ্াটয় আপকন �কদ এিো ফনকতোচি সঙ্গত িারে পান - 
স্সত্ষেত্রে অ-এিআরএে (Non-NRM) নেভাগটট স্দখুি , তাোড়াও আপনার দাকের 
সমথট্ন আপনার িাটে �কদ আটরা প্রমাে থাটি, তািটল এই কসদ্াটন্তর কেরুটদ্ আপকন 
আপনার প্রথম উত্তরদাতাটি আপরীল িরার জনযে অনুটরাধ িরটত পাটরন।

পুনলি স্াল্ স্ভিি 
আনে ্ক

নেত্িষজ্ঞ দাতে্ 
প্নতষ্াি

স্লাকাল 
অথনরটট



 

 

এিআরএে (NRM)-এ স্সো ও 
সিায়তার জি্ যা স্েত্ে স্িওয়া যায়: 
োইত্র স্পৌঁত্ে নগত্য় সিায়তা  
অথো োসস্াি ও সিায়তা

আপকন �কদ কনঃস্ িন এেং আপনার োসথিান পাওয়ার অকধিার না 
থাটি, অথো েতম্াটন আপকন ফ�খাটন োস িটরন ফসই জায়গাো 
�কদ আপনার জনযে কনরাপদ না িয়, তািটল আপকন অথিায়রী কনরাপদ 
োসথিান ফপটত পাটরন।

আপনার �কদ োস িরার জনযে ইকতমটধযেই এিো কনরাপদ োসথিান 
থাটি, োসথিান পাওয়ার অকধিার থাটি, অথো ফিান কনরাপদ 
োসথিাটন আপনাটি গ্রিে িরা না িয়, তািটল কেট�ষজ্ সিায়তা 
প্রকতষ্ানগুকল আপনাটি োইটর ফপৌঁটে কগটয় সিায়তা কদটত পারটে। 
থিানরীয় কেট�ষজ্ প্রকতষ্ান ফথটি আপনার জনযে এিজন ফিসওয়ািা্র 
কনকদ্ষ্ট িটর ফদওয়া িটে এেং আপনাটি উপটর উকলিকখত সিায়তাগুকল 
অ�ার িরা িটে।

আপনাটি �কদ  এনআরএম 
(NRM)-এ এিো ইনতোচক সঙ্গত কারত্ণর   
কসদ্ান্ত ফদওয়া িয়, ফসটষেটরে কেট�ষজ্ 
প্রকতষ্ানগুকল আপনাটি সিায়তা কদটত পারটে। 
কিিটেম ফিয়ার িন্যোক্টর (VCC) আপনাটি 
সিায়তািাররী প্রকতষ্াটনর িাটে ফর�ার িরটত 
পাটর, �ারা আপনাটি কনটচর ক্জকনসগুকল 
ফপটত সািা�যে িরটে:

োসস্ািএেং জরুকর োসথিান 

আনথ ্কক 

এেং ক্জকনসপটরের সািা�যে

ষেনতপূরণ
পাওয়ার অকধিার সংক্ান্ত তথযে

অ্াপত্য়টিত্েত্টি �াতায়াত িরা

প্নিষেণ ও নিষো 
এেং শ্রম োজাটর অং�গ্রিে িরটত পারা

নিত্জর স্দত্ি 

ক�টর ফ�টত সািা�যে এেং  

কেটেচনামূলি অনুমকত

ডাক্াররী নচনকৎসা 

এেং িাউটসেকলং পাওয়া

োিনসক ও ে্েিানরক পরাম� ্ ও সিায়তা

আইি সংক্ান্ত প্নতনিনধবে
 এেং আইকন সিায়তা পাওয়া

স্ফৌজদাররী অপরাত্ধর নেরুত্দ্ 
আইনি কায ্কধারার সেয়সািা�যে

স্দাভাষরী 
ও অনুোদ পাওয়া

নেকল্প সিায়তায় স্ািান্তনরত িওয়ার সেয় পকরেকতত্ অেথিার জনযে সিায়তা

5 নদি 45 নদি (সে ্কনিম্ন)

এিআরএে (NRM)-
এর কাত্ে স্রফারাল 

জো স্দওয়া

প্থে নসদ্ান্ত  
 'সঙ্গত কারণগুনল'

চূড়ান্ত নসদ্ান্ত 
'কিক্লুনসভ গ্াউন্ডস’



আইি সংক্ান্ত পরােি ্ক 
এিোইনতোচক সঙ্গত কারণ অথো কি্ ক্লুনসভ 
গ্াউন্ডস-এর নসদ্ান্ত স্পত্ল, কেনা খরটচ কিেু ধরটনর 
আইন সংক্ান্ত পরাম� ্ পাওয়ার জনযে আপনার আইকন 
সিায়তা পাওয়ার অকধিার আটে। 

দরিার িটল, ইকমটগ্র�টনর েযোপাটর আপকন িরী িরী ফেটে  
কনটত পাটরন ফসই কেষটয় এেং আইন সংক্ান্ত পরামট�র্ 
অনযোনযে কদি সম্বটধে আপকন আটলাচনা িরটত পারটেন। 
ইউনাইটেড কিংডম (UK)-এ আপনার অেথিা �কদ কনকদ্ষ্ট না 
থাটি, তািটল ইকমটগ্র�টনর অপ�নগুকল সম্টি ্আপনার 
কচন্তািােনা িরটত শুরু িরা উকচত। 

এিো আটেদন সম্ূে ্ িরটত সিায়তার জনযে আপনার তথযে 
সংগ্রি িরা উকচত এেং ফিান অপ�নটে আপনার পটষে 
সেটচটয় উপ�ুতি িটে ফসই কেষটয় আপনার আইকন পরাম� ্ 
ফনওয়া উকচত।

আপনি যনদ একটা ইনতোচক 
‘কিক্লুনসভ গ্াউন্ডস’ (CG) নসদ্ান্ত পাি

5 নদি 45 নদি (সে ্কনিম্ন)

এিআরএে (NRM)-
এর কাত্ে স্রফারাল 

জো স্দওয়া

প্থে নসদ্ান্ত  
 'সঙ্গত কারণগুনল'

চূড়ান্ত নসদ্ান্ত 
'কিক্লুনসভ গ্াউন্ডস’

আপকন �কদ এিোইনতোচক কি্ ক্লুনসভ গ্াউন্ডস (CG) নসদ্ান্ত পািতািটল 
ফসো কনক্চিত িাটে জানায় ফ�  এই সরকার নেশ্াস কত্র স্য, আপনি আধুনিক 
ক্রীতদাসত্বের একজি নিকার।  
আপনার সিায়তা প্রদানিাররী আপনার সাটথ এর প্রিাে িাটেটয় ওঠার প্রটয়াজটনর 
এিটে মূলযোয়ন সম্ূে ্ িরটেন। আপকন টঠি িটয় �াওয়ার এিো �ুক্তি�ুতি প� ্াটয় 
না ফপৌঁোটনা প�ন্্ত এেং কনরাপটদ অনযে ফিান প্রকতষ্াটনর সিায়তার মটধযে থিানান্তকরত 
িটত না পারা প�ন্্ত, আপকন �াটত সিায়তার োইটর চটল না �ান তা কনক্চিত িরটত এই 
মূলযোয়ন িরা িয়।

এটট অন্ততঃ ৪৫ নদত্ির অনতনরক্ সিায়তা িত্ে।

আপকন �কদ এিটেস্িনতোচক কি্ ক্লুনসভ গ্াউন্ডস (CG) নসদ্ান্ত পাি, তািটল 
তার মাটন িটছে ফ� এই সরিার �টথষ্ট প্রমাে পায়কন �া ইকঙ্গত িটর ফ� আপকন 
আধুকনি ক্রীতদাসটত্বর এিজন ক�িার।  এিো সিায়তা প্রকতষ্াটনর োইটর 
�াওয়াএেং আপিার দরকার িত্ল অি্াি্ সিায়তা পাওয়ার জি্ আপনাটি  9 
কদটনর জনযে সিায়তা ফদওয়া িটে। আপকন ফপটত পাটরন এরিম সিায়তা সম্বটধে আটরা 
তটথযের জনযে উট্া পষৃ্ায় ফদখুন।

আপনি যনদ আপিার কিক্লুনসভ গ্াউন্ডস-এর নসদ্াত্ন্তর 
সাত্থ একেত িা িি এেং কেশ্াস িটরন ফ� আপকন �া ফিাগ 
িটরটেন তা আধুকনি ক্রীতদাসটত্বর সংজ্ার মাপিাটঠ পূরে 
িটর, ফসটষেটরে এিটে পুনকেট্েচনা িটর ফদখার অনুটরাধ জমা 
কদটত আপনাটি সািা�যে িরার জনযে, আপকন আপনার সিায়তা 
প্রদানিাররী, আইন সংক্ান্ত প্রকতকনকধ অথো প্রথম উত্তরদাতাটি 
অনুটরাধ িরটত পাটরন। আপনার দাকে কেটেচনা িটর ফদখার সময় 
ফ�সে তথযে োদ পটড়টে েটল আপকন মটন িটরন, ফসগুকল আপকন 
এর অন্তিুত্ি িরটত পাটরন। �তকদন না আোর কেটেচনা িটর ফদখা 
িটছে, ততকদন আপকন আপনার সিায়তা ফপটত থািটেন।



 

আপনি যনদ এিআরএে (NRM)-এ 
প্ত্েি িা কত্রি অথো আপনি যনদ 
একটা স্িনতোচক সঙ্গত কারণ (RG) ো 
কিক্লুনসভ গ্াউন্ডস(CG) নসদ্ান্ত পাি।
আধুকনি তিররীদাসত্ব িটছে এিো কনকদ্ষ্ট ধরটনর অপরাধ।  এিো ফনকতোচি কসদ্ান্ত 
পাওয়ার মাটন িয়ত এই নয় ফ� আপনার সাটথ �া ঘটেটে তা কেশ্াস িরা িটছে না, 
কিন্তু আপনার সাটথ �া ঘটেটে  তা িয়ত আধুনিক ক্রীতদাসত্বের োপকাটিগুনল 
পূরণ করত্ে িা এেং আপিার নেকল্প সিায়তা পাওয়ার অনধকার থাকত্ত পাত্র।

আপনার �কদ কন� ্াকতত িওয়ার ঝঁুকি থাটি অথো আপনার �কদ ফসো  ও সিায়তা 
পাওয়ার প্রটয়াজন থাটি, তািটল ফিয়ার অযোক্ট (2014) অনুসাটর আপিার িয়ত 
স্লাকাল অথনরটটর কাে স্থত্ক সিায়তা পাওয়ার অনধকার থাকত্ে।

ইনেত্গ্িত্ির অপিিগুনল এেং আইনি পরােি ্ক
আপনার �কদ ইউনাইটেড কিংডম-এ োস িরার আইনগত অকধিার না থাটি, 
তািটল ইকমটগ্র�টনর অপ�নগুকল সম্টি ্আপনার িােটত শুরু িরা উকচত। �কদ 
আপকন তা িরটত চান, তািটল ইউনাইটেড কিংডম (UK)-এ ফথটি �াওয়ার abedon 
সম্ূণ ্ক করত্ত আপিাত্ক সিায়তা করত্ত পাত্র এরকে তথ্গুনল আপিার 
সংগ্ি করা উনচত এেং আপনার ফিান অপ�নটে সেটচটয় উপ�ুতি িটে ফস কেষটয় 
আইকন পরাম� ্ কনন। 

আইকন পরাম� ্ পাওয়ার জনযেআপনি আনথ ্কক সািায্ পাওয়ার অনধকাররী িত্ত 
পাত্রি ো িাও িত্ত পাত্রি , আপনার শুধু ফ�াগযেতাসম্ন্ন আইনি পরােি ্কদাতার 
কাে স্থত্ক পরােি ্ক স্িওয়া উনচত, তারা িয়ত আপনাটি আইকন সিায়তা, 
কেনামূটলযে পরাম� ্ অথো কেনা খরটচর আইকন পরামট�র্ ফিন্দ্রগুকল অ�ার িরটত 
পাটরন। আপনার আইকন পরাম�দ্াতাটি এই পনরত্ষো স্দওয়ার জি্ অথ ্কপ্দাি 
করত্ত িত্ে নক িা তা সেসময় আটগ ফথটি ফজটন ফনওয়া উকচত।

আপকন www.gov.uk এিজন ইকমটগ্র�ন সংক্ান্ত পরাম�দ্াতাটি খুটঁজ ফপটত 
পাটরন এেং 'ইকমটগ্র�ন পরাম�দ্াতা' কদটয় সধোন িরটত পাটরন। তা নািটল , 
আপকন ফ�াগাট�াগ িরটত পাটরন:

ফেকলট�ান: 0845 000 0046 

ওটয়েসাইে: www.oisc.gov.uk

ফিাটনাস্যাগ্তানেিরীি অথো স্রজজস্টার িা করা ে্জক্র আপনাটি পরাম� ্ 
ফদওয়া ফেআইনরী এেং এটষেটরে আপনার ঝঁুকি থািটে ফ� তাটদর পরাম� ্ সটঠি ো 
সাম্প্রকতি নাও িটত পাটর।
আপকন �কদ আপনার মূল ফদট� ক�টর ফ�টত চান,তািত্ল স্িাে অনফত্সর ভলাটিাররী 
নরটাি্ ্ক স সানভ্কস আপনাটি আপনার মূল ফদট� ক�টর ফ�টত সািা�যে িরটত সষেম 
িটত পাটর। আপকন তাটদর সাটথ 0300 004 0202 িম্বত্র স্যাগাত্যাগ করত্ত 
পাত্রি. এই দলটে আপনার ক�টর �াওয়া এেং আপনার সম্ােযেিাটে প্রটয়াজনরীয় 
সিায়তা সম্টি ্আটলাচনা িরটত পাটর। আপনার পটষে তা �কদ কনরাপদ িয়, তািটল 
সিায়তার জনযে আপকন আপনার দতূাোত্সর সাত্থও ফ�াগাট�াগ িরটত পাটরন।



  

স্াস্্ত্সো 

এিএইচএস (NHS)-এর স্রাগরী নিসাত্ে স্য স্কাি ে্জক্ একজি 
জজনপ (GP)-র সাত্থ স্রজজস্টার করত্ত পাত্রি। 

ফিাটনা প্রাথকমি ফসো (ফ�মন, ক্জকপ) অথো ডাতিাররী কচকিৎসার জনযে আপনাটি ফিাটনা 
খরচ কদটত িয় না তাোড়াও, আপকন �কদ এিজন সাধারে অকধোসরী, আশ্রয়প্রাথথী অথো 
উদ্াস্তু িন অথো সরিাটরর স্রীিৃকত পাওয়া আধুকনি ক্রীতদাসটত্বর সম্ােযে ক�িার িন, 
তািটল স্াথিযেটসো খরটচর ফষেটরেও আপনাটি োড় ফদওয়া িটে। 

কিেু এনএইচএস (NHS) কচকিৎসাগত ফসো নেিা খরত্চ পাওয়া যাত্ে িা এেং কিেু 
কচকিৎসা িরার আটগ আপনাটি িয়ত আটগ ফথটি োিা কদটত িটে - আপকন �কদ 
কনক্চিত না িন, তািটল আপনার অকধিার সম্বটধে আপনার ফিান প্রশ্ন থািটল তা 
আপনার এিজন কচকিৎসাগত ফপ�াদারটি ক্জজ্াসা িরা উকচত। �কদ তারা আপনার 
অেথিা সম্বটধে কনক্চিত না িন, তািটল এনএইচএস (NHS) িয়ত ফিাম অক�টসর সাটথ 
আপনার ইকমটগ্র�ন সংক্ান্ত অেথিা �াচাই িটর ফদখটত পাটর, তা �কদ িরা িয়, তািটল 
তাটদর তা আপনাটি জানাটনা উকচত এেং তারা আপনাটি এই কেষটয় তথযে কদটত পারটে।

োসস্াি পাওয়া
আপকন �কদ সাধারে িাটে ইউনাইটেড কিংডম (UK)-এর অকধোসরী িন, অথো আপনার 
ফথটি �াওয়ার জনযে কেট�ষ ধরটনর অনুমকত থাটি,তািত্ল আপিার ইউিাইত্টড 
নকংডে (UK)-এ োসস্াি পাওয়ার অনধকার থাকত্ত পাত্র এেং এর মটধযে গিৃিরীনটদর 
পকরটষোও রটয়টে।

আপনার �কদ ইউনাইটেড কিংডম-এ ফিান কনকদ্ষ্ট কথিকত না থাটি,তািত্ল আপিার  
োসস্াি পাওয়ার অনধকার িাও থাকত্ত পাত্র এেং তাত্দর িয়ত োসস্াি স্পত্ত 
অসুনেধা িত্ত পাত্র।  পরামট�র্ জনযে আপনার থিানরীয় িাউক্জং েীটমর সাটথ ফ�াগাট�াগ 
িরা উকচত।

আপনার অকধিার ও প্রাপযে ক্জকনসগুকল সম্বটধে আপকননসটটত্জি্ স অ্াড্ ভাইস 
েু্ত্রা অথো আইনি প্নতনিনধর িাে ফথটি পরাম� ্ ফপটত পাটরন।



কল্াণকাররী আনথ ্কক সিায়তা পাওয়া
আপনার �কদ এিো কথিত অেথিা ফ�মন উদ্াস্তু কথিকত অথো মানেতা 
সংক্ান্ত সুরষো থাটি, অথো ইউনাইটেড কিংডম (UK)-এ োস িরার 
অনুমকত থাটি, স্সত্ষেত্রে আপনি িয়ত সরকাত্রর কল্াণকাররী 
সিায়তা, ইউনিভাস ্কাল স্ক্নডট-এর জনযে আটেদন িরার অকধিাররী 
িটত পাটরন। 

আপকন িলযোেিাররী সিায়তার জনযে আটেদন িরটত পারটেন কিনা 
ফস কেষটয় আপকন কসটেটজন্ স অযোডিাইস েুযেটরা, সরিাররী ওটয়েসাইে 
অথো আইকন সিায়তা প্রদানিাররীর িাে ফথটি পরাম� ্ ফপটত পাটরন ও 
তা কনটয় তাটদর সাটথ আটলাচনা িরটত পাটরন।

আশ্য়প্াথথীত্দর জি্ সিায়তা
আপকন �কদ এিজন আশ্রয়প্রাথথী িন অথো আশ্রয় দােরী 
িরটত চান, তািটল আপকন ি্ািিাল অ্সাইলাে 
সরীকার সাত্পাট্ক (NASS) পাওয়ার অকধিাররী িটত পাটরন, 
ফ�াগাট�াগ িরার তটথযের জনযে তটথযের পষৃ্া ফদখুন। 

এই পরাম� ্ ফদওয়া িটছে ফ�, এিটে আশ্রয় পাওয়ার দাকে 
জমা ফদওয়ার আটগ আপকন �াটত আইকন পরাম� ্ গ্রিে 
িটরন।

সিায়তা
সিায়তা পকরটষোগুকল ও অনযোনযে পকরটষোর এিো তাকলিা 
এর সাটথ ফদওয়া িল, �ারা আপনার োসথিাটনর এলািায় 
সিায়তার কদটি কনটদ্ক�ত িরটত পারটে। এর মটধযে রটয়টে 
�ুড েযোঙ্ক এেং গিৃিরীনটদর আশ্রয়।
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