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ব্রিস্টল এলাকায় আশ্রয়প্রার্থী এবং উদ্বাস্তুদের জন্য পব্ররদেবা  

 জলুাই 2022 

এই তথ্য বিবিন্ন িাষায় পেতে দেখুন  https://bristol.cityofsanctuary.org/what-we-do/bristol-

organisations 

অব্রিবাসী সাহাদযয (মাইগ্র্যান্ট হেল্প) কল করুন্ 0808 8010 503 সপ্তাদহর 7 ব্রেন্ 24 ঘন্টা  

ব্রিস্টল হেব্রিউজী োইটস  www.bristolrefugeerights.org 

info@bristolrefugeerights.org 

Wellspring Settlement, 43 Ducie Road, Bristol BS5 0AX 

সসামবার এবং মঙ্গলবার সকাল 10 টা-ব্রিকাল 1 টা সর্থদক স ান্ / হোয়াটস আপ 07526 352353. সহায়তা 
দেতত বা ক্লাস, প্রাইড উইোউট বডড ার, ইয়়ং পেেলস ইপিতেশন প্রতেক্ট সহ আিাতের েপরতেবাগুপল (সাবিি স) 
অ্যাতেস করতত (সুবিধা বিতে) 

বুধবার 10-12 টা সর্থদক অযাডিাইস ড্রপ-ইন্ - তাডাতাপড আগিতনর েরািশড দেওয়া হতয়তে। স্বাস্থ্যতসবা 
অ্যাতেস করতত সাহায্য করুন। েটিল পবেতয় দকসওয়াকড । দ ান সহ অ্নযানয বযবহাপরক সহায়তার েনয 
সুোবরশ।  

বৃহস্পব্রিবার সকাল 10টা- ব্রিকাল 1 টা পর্যন্ত স্বাগিম সকন্দ্র সামাব্রজক স্থান্, গরি খাবার, পশল্পকলা, দগিস, চুল 
কাটা, আইটি কযাত , দর াতরল এব়ং সাইনতোপট়ং।  

হেড ক্রস হেব্রিউজী সাপপাটয   https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee 

হিান, 0117 941 5040; হটক্সট িা হোয়াটস আপ 07739 863 036 

refugeeservicebristol@redcross.org.uk  

আিরা সসাম, বুধ এবং শুক্র সকাল 11টা – ব্রিকাল 3 টা ের্িন্ত থ্াকার দচষ্টা করব। য্পে দকান উত্তর না োি, 
একটি বাতড া রাখুি বা আিাতের পলখুন, এব়ং একেন দকসওয়াকড ার আেনার সাতথ্ আবার দয্াগাতয্াগ করতব। 

সেয মঞ্জরু করা শরণার্থী অবস্থান: আিরা আেনাতক সুপবধা, আবাসন, বযাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ইপন্টতেশন দলান এব়ং 
োপরবাপরক েনুপিডলন প্রপিয়ায় সাহাতয্যর েনয আতবেন করতত সাহায্য করতত োপর। 

 যাব্রমব্রল সেব্রসং: আিরা আেনাতক আেনার দেতশ বা ইউতক বা ইউতরাে সহ অ্নয দকাথ্াও আেনার েপরবার 
খুুঁেতত সাহায্য করতত োপর। 

ব্রন্িঃস্ব: আেনার য্পে দকাতনা আয় না থ্াতক এব়ং োওয়ার দকাতনা উোয় না থ্াতক, তাহতল পিটতলর অ্নযানয 
অ়্ংশীোরতের সাতথ্ আিরা আেনাতক অ্ল্প সিতয়র েনয সহায়তা প্রোন করতত সক্ষি হতত োপর। 

রেফিউজী ওমেন অি ফিস্টল https://www.refugeewomenofbristol.org.uk/  

হিান: 0117 9415867  info@refugeewomenofbristol.org.uk  

 

ড্রপ-ইন হসন্টাে মঙ্গলিাে সকাল 10:00 টা – ব্রিকাল 2:30 টা, শুধু টাময টাইপম, স্থািঃ Easton Family 

Centre Bristol BS5 0SQ. আিরা ESOL ক্লাস, সুস্থ্তা কায্ডিি এব়ং কিডশালা প্রোন করপে। আিাতের 
সম্প্রোতয়র কিীরা সম্প্রোতয়র ভাোয় বযবহাপরক সহায়তা এব়ং অ্যাডতভাতকপস েপরতেবা প্রোন কতর। আিাতের 
বনু্ধ দস্বচ্ছাতসবকরা আিাতের কলযাণ কতলর িাধযতি আিাতের সেসয এব়ং সম্প্রোতয়র েনয সহায়তা প্রোন 
করতে। 
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হমন্ড ব্রি গ্যাপ টীম গাহড স্থ্য সপহ়ংসতার সম্মুখীন িপহলাতের 1-1 সহায়তা প্রোন কতর। 07735387820 নম্বতর 
দর াতরতলর েনয স্বাস্থ্য ও ওতয়লপবইং দকাঅ্পডড তনটরতক কল করুন। আেপন য্পে দয্াগাতয্াগ করতত চান তাহতল 
অ্নুেহ কতর কল করুন বা ইতিল করুন। 
______________________________________________________________________________ 

িডয ােলযান্ডস The Assisi Centre, Lawfords Gate, BS5 0RE    

www.borderlands.uk.com  হিান: 0117 904 0479 hello@borderlands.org.uk  

ড্রপ-ইন হসাশ্যাল হেস প্রপত িঙ্গলবার সকাল 11:00 টা এব়ং বিকাল 2:00 টার িতধয; চা, 
কপ , দগিস, পশল্পকলা, চুল কাটা এব়ং অ্নযানয েপরতেবা এব়ং সহায়তার েনয সুোবরশ কতর। 

প্রপত িঙ্গলবার সকাল 11:00টা – বিকাল 1:00 টা এর িতধয িাজা খাবার এবং গরম খাবার (হালাল) দেুুর 
1:00 - 2:00 টার িতধয 

ই়ংতরপে ভাো এব়ং সাক্ষরতায় নতুনতের েনয ইংদরব্রজ ক্লাস (পপ্র-এপি এব়ং এপি 1)। 

সমন্টব্ররং প্রকল্প 6-9 িাতসর েনয আশ্রয়প্রাথ্ী এব়ং উদ্বাস্তুতের েনয 1:1 িানপসক এব়ং বযবহাপরক সহায়তা 
প্রোন কতর। 

ঘুম এবং ব্রবশ্রাদমর অব্রধদবশন্: আেনাতক আরাম করতত এব়ং কীভাতব আেনার ঘুতির উন্নপত করতত হয় তা 
পশখতত সাহায্য করতত আিরা প্রপত সপ্তাতহ েুরুে ও িপহলাতের েনয আলাো দসশন চালাই।  

ফিস্টল হসফিটাফলটি রনটওয়ার্ক      www.bhn.org.uk 

বাসস্থান্: আিরা পনিঃস্ব আশ্রয়প্রাথ্ীতের েনয দহাপট়ং এব়ং আবাসন েরািশড এব়ং স়ংহপত তহপবল 
প্রোন কপর। আিরা শুধুিাত্র পিটল পরপ উপে রাইটস অ্যাডভান্স টিতির দর াতরল েহণ কপর।  

ওপয়লকাম হসন্টাে:  হসামিাে সকাল 11 টা – ব্রিকাল 2 টা স্থািঃ Easton Christian Family Centre, BS5 

0SQ for asylum seekers (গরম খািার, ESOL, িলাবিয়াবরং, পখলাধুলা ইেযাবদ). 

 

এইড বক্স র্ফেউফনটি www.aidboxcommunity.co.uk 

 174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE  Phone 0117 336 8441 

  

ফ্রী শ্প - হসামিাে – শুক্রিাে সকাল 11 টা – ব্রিকাল 4 টা 
freeshop@aidboxcommunity.co.uতা 

পবনািূতলয োিাকােড, প্রসাধন সািেী, গৃহস্থ্ালী সািেী এব়ং অ্নযানয আইতটি 
পরুুে এবং মব্রহলাদের জন্য কাযযকলাপ গ্রুপ – কতয়কটি সাপ্তাপহক সািাপেক এব়ং িীডা গ্রুে 
heather@aidboxcommunity.co.uk  
বনু্ধত্ব সংদযাগ - বনু্ধতের েনয আেনাতক একেন স্থ্ানীয় বযপির সাতথ্ েপরচয় কপরতয় দেওয়া হতব 
naomi@aidboxcommunity.co.uk 

 

  প্রপজক্ট মামা https://projectmama.org 

 িাোর কম্প্যাপনয়ন্স প্রতেক্ট: প্রতেক্ট িািা গভড বতী িপহলাতের েনয দর াতরল (সুোবরশ) 
েহণ করতে গভড াবস্থ্া, পলিার, প্রসব এব়ং প্রাথ্পিক অ্পভভাবকে েতুড একান্ত সহায়তার 
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েনয। আিরা পবতশে কতর য্াতের েন্মদাো সঙ্গী দনই তাতের েনয একান্ত পবতশেজ্ঞ সহায়তা প্রোন কপর। 
দর াতরল আিাতের ওতয়বসাইতটর িাধযতি করা দয্তত োতর 
 

মামাোি: টামি টাইতম প্রব্রি শুক্রিাে সকাল 11টা – ব্রিকাল 2টা স্থানঃ Felix Road Adventure 

Playground, Felix Rd, Easton, Bristol BS5 0JW  

উদ্বাস্তু, আশ্রয়-প্রাথ্ী এব়ং গৃহহীি িাপয়তদর েনয একটি স্থ্ান য্ারা গভড বতী এব়ং 2 বেতরর কি বয়সী পশশু 
আতে। এটি সহকিী সিথ্ডন এব়ং স়ংহপতর েনয একটি স্থ্ান, দয্খাতন তারা একটি গরি এব়ং স্বাস্থ্যকর খাবার, 
পশশুর সাতে বন্ধন, দয্াগবযায়াি এব়ং অ্নযানয পিয়াকলাে উেতভাগ করতত োতর। আিরা বাস ভাডা েপরতশাধ 
কবর।  
 

 ফি রহমেন   www.sirona-cic.org.uk/nhsservices/services/the-haven/ 

 

এটা আশ্রয়প্রাথ্ী এব়ং উদ্বাস্তুতের েনয একটি পবতশেজ্ঞ স্বাস্থ্য েপরতেবা, স্থািঃ Montpelier Health Centre, 

BS6 5PT   প াি: 0117 703887  the.haven@nhs.net  

আিরা পিটল, িেি সিারতসট এব়ং সাউে গ্লুটারশায়ার েতুড আশ্রয়প্রাথ্ী এব়ং উদ্বাস্তুতের স্বাতস্থ্যর চাপহোগুপল 
িূলযায়ন কপর এব়ং েূরণ কপর। এোডাও আিরা দলাতকতের স্বাস্থ্য েপরতেবা এব়ং তাতের প্রতয়ােনীয় অ্নযানয 
েপরতেবাগুপল অ্যাতেস করতত সহায়তা কপর। েপরতেবাটিতত অ্যাতেস দর াতরল হয় দ ান বা ইতিতলর িাধযতি 
এব়ং পক্লপনকগুপল দসািবার দথ্তক শুিবার সকাল 8:30 টা দথ্তক পবকাল 4 টা েয্ডন্ত দখালা থ্াতক।  
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