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প্রিয় বাপ্রিন্দা,

আপনার কি সাহায্য এবং সহায়তা পপতত সমসযা হতে?

এই পিাতরানাভাইরাস কবশ্ব মহামারীতত সবাই য্াতত তাতের পয্সব সাহায্য প্রতয়াজন তা পপতত পাতরন 
তা কনকিতিতে ভলান্টারী এযািশন লীডস এবং স্থানীয় সংগঠনগুকলর সাতে লীডস কসটি িাউকিল 
বাড়কত সহায়তা পেওয়ার জনয এিতে িাজ িরতে। 

আকম কি সাহায্য পাবার উপয্ুক্ত? 

আপপ্রি আমাদের কাছ থেদক িাহায্য এবং িহায়তা 
থপদত পাদরি য্প্রে িাহায্য করার জিয আপিার বনু্ধ বা 
পপ্ররবাদরর থকউ িা োদক এবং – 

• পপ্ররবাদরর থকউ অিুস্থ থবাধ করার জিয (দেদহর
উচ্চ তাপমাত্রা এবং/অেবা িতুি অপ্রবরত কাপ্রি)
য্প্রে আপপ্রি বা আপিার পপ্ররবার অিযদের িংস্পিশ
হদত প্রিদজদের প্রবপ্রিন্ন কদর রাদেি।

• আপিার স্বাস্থযগত থকাি িমিযা োকার েরুি NHS
আপিাদক প্রবপ্রিন্ন োকার উপদেি প্রেদয় োদক।

• জাতীয় প্রিদেশিিাবলী অিুয্ায়ী আপিাদক ঘদর
োকার উপদেি থেওয়া হদয় োদক।

• োবার িামগ্রী, ওষুধ অেবা অিযািয িদয়াজিীয়
প্রজপ্রিিপত্র প্রকিার জদিয বাপ্রির বাইদর য্াওয়া
আপিার জদিয কঠিি হয়।

য্প্রে িদয়াজিীয় প্রজপ্রিিপথত্রর মূলয পপ্ররদিাধ করার 
িামেশয আপিার োদক তাহদল আপিার উপ্রিত 
পপ্ররদিাধ করা। প্রকন্তু, মূলয পপ্ররদিাধ করার িামেশয 
য্াদের থিই তাদেরদক িাহায্য করার বদন্দাবস্ত 
আমাদের রদয়দছ।

   অপর পৃষ্ঠায় থেেুি... 

www.leeds.gov.uk/coronavirus



কি কি সাহায্য পাওয়া য্ায়?

আপপ্রি হয়ত আপিার পপ্ররপ্রিত এবং প্রবশ্বািী 
িপ্রতদবিীদের বা আপিার িদয়াজি প্রমটায় আপিার 
এরূপ স্থািীয় িংগঠিগুপ্রলর কাছ থেদক ইদতামদধয 
িদয়াজিীয় িাহায্য পাদিি।

য্প্রে িা পাি, তাহদল আপিাদক িাহায্য করার জিয 
লীডি প্রিটি কাউপ্রিল তাদের কাদজর অংিীোর 
ভলান্টারী এযাকিি লীডদির িাদে প্রমদল একটি 
থস্বিাদিবী থিবার বযবস্থা কদরদছ থয্টি আপিাদক 
িাহায্য করদত পারদব। 

িাহায্যটি আিদব লীডি প্রিটি কাউপ্রিল এবং  
কপ্রমউপ্রিটি থকয়ার ভলাপ্রন্টয়ারদের কাছ থেদক য্ারা 
লীডি প্রিটি কাউপ্রিল অিুদমাপ্রেত ভলাপ্রন্টয়ার 
হাব িমূদহর (দকন্দ্র), থয্গুদলা আপিার এলাকার 
কপ্রমউপ্রিটি িংগঠিগুপ্রলর িমন্বদয় গঠিত, পািাপাপ্রি 
কাজ করদছি।

আমাদের িব ভলাপ্রন্টয়াররা আমাদের িাদে প্রিবপ্রন্ধত 
এবং তাদেরদক লীডি প্রিটি কাউপ্রিদলর থেওয়া বযাজ 
থেদে িহদজই প্রিপ্রিত করা য্ায় এবং তাদের কাদছ 
লীডি প্রিটি কাউপ্রিদলর একটি থ াি িম্বর থেওয়া 
প্রিঠি োকদব থয্োদি থ াি কদর আপপ্রি তাদের 
পপ্ররপ্রিপ্রত থজদি প্রিদত পারদবি। আপিার এবং তাদের 
প্রিরাপত্তার োপ্রতদর েয়া কদর এই আশ্বস্ত থবাধ করুি 
থয্,  ভলাপ্রিয়ার এবং লীডি প্রিটি কাউপ্রিদলর 
কমশিারীরা জাতীয় প্রিদেশিিা অিুয্ায়ী িামাপ্রজক েরূত্ব 
ও উত্তম স্বাস্থযপ্রবপ্রধ থমদি িলদবি। 

আমাদের ভলাপ্রন্টয়াররা থয্ ধরদির প্রজপ্রিদির বযাপাদর 
আপিাদের িাহায্য করদত পাদরি থিগুদলা হদি – 

• কপ্রমউপ্রিটির থলাকজিদের কাদছ োবার,  িদয়াজিীয়

প্রজপ্রিি এবং ওষুধ থপ ৌঁদছ থেওয়া

• আপপ্রি থকমি আদছি থোৌঁজ থিওয়া এবং থ াদি

আপিার িংদগ কো বলা

• িংগহৃীত হবার জিয প্রবিগুদলা বাইদর প্রিদয় রাো

• কুকুরগুদলাদক হাৌঁটাদিার জদিয বাইদর প্রিদয় য্াওয়া

• প্রিঠি থপাস্ট করা

এরপর কি হতব? 

আপপ্রি আমাদের িাদে থয্াগাদয্াগ করার পর লীডি 
প্রিটি কাউপ্রিল আপিার িম্পপ্রকশ ত তেযাবলী আপিার 
স্থািীয় ভলাপ্রন্টয়ার থকদন্দ্রর (হাব ) কাদছ িোি 
করদব। তারা আপিার িাদে থয্াগাদয্াগ করদব এবং 
আপিাদক িাহায্য করার জিয একজি কপ্রমউপ্রিটি 
থকয়ার ভলাপ্রন্টয়াদরর বযবস্থা করদব।  

আকম য্কে িকমউকনটি পিয়ার ভলাকন্টয়ার হতত 
চাই তাহতল কিভাতব পরকজস্টার িরব?   

ভলান্টারী এযাকিি লীডি ওদয়বিাইদট প্রগদয় থরপ্রজস্টার 
করুিঃ www.doinggoodleeds.org.uk 
থ ািঃ 0113 2977920 
ইদমইলঃ Info@val.org.uk 

আকম কিভাতব সাহায্য পপতত পাকর?

আপিার িদয়াজিগুপ্রল জরুরী হবার জিয অদপক্ষা 
করদবি িা, কারণ আমাদের কপ্রমউপ্রিটি থকয়ার 
ভলাপ্রন্টয়ারদের প্রভপ্রজট প্ল্যাি করার বযাপাদর এটি 
আমাদেরদক িাহায্য করদব।  

য্প্রে আপপ্রি আমাদের ভলাপ্রন্টয়ারদের কাছ 
িাহায্য ও িহায়তা থপদত িাি তাহদল েয়া কদর 
আমাদের িাদে প্রিদির িম্বদর থয্াগাদয্াগ করুি

0113 378 1877 

য্প্রে আপিার জিয িহজ হয় তাহদল আপিার 
হদয় অিয কাউদক থ াি করদত বলদত পাদরি। 
য্কে আপকন ইততামতযয এই নম্বতর প ান িতর 
সাহাতয্যর বযবস্থা িতর োতিন তাহতল আবার 
প ান িরতত হতব না। 
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