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Living in the UK

যুkরােজয্ বসবাস করা
eক-নজের
আপনার েpkাপেটর uপর িভিt কের যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'র জীবনযাtার সেঙ্গ মািনেy িনেত আপনার িকছু সমy লাগেত
পাের। িনেচর aংশgিলেত iu.েক'র জীবনযাtা সmেকর্ আপনােক pাথিমক তথয্ েদoyা হেyেছ।
েটিলেফান কল করা
যিদ আপনার বাসsােন েটিলেফােনর পেyN থােক, তাহেল হyত আপিন বয্িkগত বয্বহােরর জn eকিট েটিলেফান সংেযাগ
িনেত চাiেবন। েটিলেফান েপেত হেল আপনােক েটিলেফান েকাmািনেত নাম তািলকাভুk করেত হেব।
iu.েক'েত েটিলেফান কেলর মাশুেলর তারতময্ হy। সবেচেy কম খরেচ েয সমy েটিলেফান করা যাy তা হল সnয্ার সমy
(সnয্া 6:00টা েথেক সকাল 8:00টা) eবং সpােহর েশেষ ছুিটর িদনgিলেত, িকnt আnজর্ািতক কল eর খরচ রাত 8:00টা
েথেক সকাল 8:00টার মেধয্ সবেচেy কম। আপিন আপনার েটিলেফান েকাmািনর সেঙ্গ কল pয্ান সmেকর্ আেলাচনা করেত
চাiেত পােরন কারণ eেদর মেধয্ েকu েকu আnজর্ািতক কল eর জn আপনােক িবেশষ sিবধা িদেত পাের।
iu.েক'র সবর্t জনসাধারেণর বয্বহাযর্ aেনক পাবিলক েপ-েফান আেছ eবং aিধকাংশ েপ-েফান e েসgিলেক কীভােব বয্বহার
করেত হy েস সmেকর্ ss , দৃশয্মান িনেদর্শ েদoyা আেছ। iu.েক'র িভতের কল করার জn নূয্নতম 40 েপn eবং
আnজর্ািতক কল eর জn 1 পাuN খরচ হেব। েপ-েফান e সাধারণত 10 েপn, 20 েপn, 50 েপn eবং 1 পাuেNর মুdা
gহণ করা হেব। eকিট ‘েফান কাডর্’ বয্বহার কের েকােনা েকােনা েপ-েফান বয্বহার করা যাy। আপিন ei েফান কাডর্ েসi সব
সংবাদপt িবেkতা eবং ডাকঘের িকনেত পােবন েযখােন সবুজ রেঙর ‘েফান কাডর্’ eর pতীকিট pদশর্ন করা হy। েকােনা
েকােনা েপ-েফান e কল eর খরচ েমটােনার জn েkিডট কাডর্ aথবা েডিবট কােডর্র বয্বহারo gহণেযাগয্।
েমাবাiল েফান
iu.েক'েত েমাবাiল েফান খুবi জনিpy eবং egিল সsাy েকনা যাy, িকnt ei েফান বয্বহােরর খরচ েবিশ হেত পাের।
eকিট েমাবাiল েফান েকনার সমy dিট িবকেlর মেধয্ েথেক েবেছ েনoyা যাy:
- েপ-aয্াj-iu-েগা: eকবার েফােনর জn aথর্ েদoyা হেy েগেল আপনার েকােনা চুিk anসরেণর দাyবdতা থাকেব না
eবং আপিন টক্-টাiম িকনেত পারেবন aথবা 'টপ-আপ' করেত পারেবন eবং যখন pেyাজন তখন বয্বহার করেত
পারেবন। eর ফেল আপনার পেk বােজট েমেন চলা সহজতর হেব eবং মােস েশেষ আপনার িবল eর আিথর্ক পিরমাণ েবিশ
হেব না।
- চুিk: 12 মাস aথবা তেতািধক সমেyর জn চুিk হেত পাের। যিদ আপিন চুিk পছn কেরন, তাহেল িনি তভােব sাkর
করার আেগ মািসক িবলgিল eবং কল চাজর্ পরীkা কের েদখেবন। ei বাধয্তামূলক মািসক চাজর্ eর সেঙ্গ আপনােক
িবনামূেলয্ িকছু িমিনট eবং েটকs েমেসজ পাঠােত েদoyা হেব। মািসক ei খরেচর সীমা aিতkম করেবন না কারণ তাহেল
আপনােক aিতিরk aথর্ িদেত হেব।
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যিদ আপিন েমাবাiল েফান েথেক িবেদেশ েটিলেফান কল করেত চান, তাহেল আেগ আপনার পিরেষবা pদানকারীর কােছ েখাঁজ
িনন েয আপনার েসi anমিত আেছ িক না।
মেন রাখেবন গািD চালােনার সমy আপনার েমাবাiল েফােন কথা বলা েবআiিন।
দািম েমাবাiল েফান েচারেক pেলািভত কের। যntিটেক িনরাপেদ রাখার জn বয্িkগত িনরাপtা িবষyক aংশিট েদখুন।
েখালা থাকার সমy
iu.েক'েত বয্াঙ্ক, বয্বসা pিত ান, ডাকঘর eবং েদাকান সাধারণত িনmিলিখত সমেy েখালা থােক:
- েসামবার-শুkবার: সকাল 9:00টা েথেক িবকাল 5:30টা
- শিনবার: aিধকাংশ খুচরা িবেkতার েদাকান সকাল 9:00টা েথেক িবকাল 5:30টা পযর্n েখালা থােক। তেব slসংখয্ক বয্াঙ্ক
eবং ডাকঘর েখালা থাকেব। egিল সাধারণত শহেরর েকndsেল aবিsত হy eবং dপুর েবলাy বn হy।
- রিববার: বয্াঙ্ক eবং ডাকঘর রিববার েখালা থােক না। িকnt শহেরর েকndsেল eবং শিপং েসNারgিলেত িকছু িকছু খুচরা
িবkেyর েদাকান রিববার সাধারণত সকাল 10:00টা েথেক িবকাল 4:00টা পযর্n েখালা থােক।
যিদ আপিন gামীণ eলাকাy বসবাস কেরন, তাহেল হyত েদখেবন েয েদাকানপাট iতয্ািদ েখালা থাকার সমy িভn।
বয্াঙ্ক/সরকাির ছুিটর িদন
iংলয্াN eবং oেyলs e 8িট সরকাির ছুিটর িদন (sটলয্াN e 9িট eবং utর আyারলয্াN e 10িট) যা 'বয্াঙ্ক হিলেড' নােম
পিরিচত eবং েয িদনgিলেত aিধকাংশ বয্বসা pিত ান, বয্াঙ্ক eবং েদাকান বn থােক। বয্ােঙ্কর ছুিটর িদনgিলেত সরকাির
পিরবহণ বয্বsা pাyশi কম থােক। যিদo ei বয্ােঙ্কর ছুিটর কতgিল িদন pিত বছর িভn িভn হy, িচরাচিরত pথা anসাের
েসgিল বছেরর িনmিলিখত সমেy হy:
নববষর্
2রা জাnyাির
েসN পয্ািTকs িদবস
gড াiেড
isার মানেড
আিলর্ েম বয্াঙ্ক হিলেড
বসnকালীন বয্ােঙ্কর ছুিটর িদন
বয্াটল aব দয্ বেyn
gী কালীন বয্ােঙ্কর ছুিটর িদন
েসN aয্ানDুj েড
িkসমাস িদবস
বিkং েড

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1লা জাnyাির
2রা জাnyাির (শুধু sটলযাN e)
17i মাচর্ (শুধু uতt আyারলয্াN e)

মাচর্/eিpল
মাচর্/eিpল (sটলয্ােN বয্ােঙ্কর ছুিট থােক না)
েম মােসর pথম েসামবার
েম মােসর েশষ েসামবার
12i জুলাi (শুধু utর আyারলয্াN e)
aগs মােসর েশষ েসামবার (sটলয্াN: aগs মােসর pথম েসামবার)
30েশ নেভmর (শুধু sটলয্াN e)
25েশ িডেসmর
26েশ িডেসmর

আপনার sানীy ডাকঘর েথেক আপিন বয্াঙ্ক ছুিটর িনিদর্ তািরখgিল েজেন িনেত পারেবন।
মরশুম/আবহাoyা
যুkরােজয্র আবহাoyা pাyi aিনি ত থােক; ei কারেণ eিট কেথাপকথেনর eকিট দাrণ িবষy! সাধারণত, যুkরােজয্র
আবহাoyা চারিট ss মরশুিম পিরবতর্ন anসরণ কের। সারা বছের েয মরশুিম ৈবিশ য্ পিরলিkত হy, তার iিঙ্গত িনেচ
েদoyা হল।
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মরশুম

বছেরর সমy

ৈবিশ য্

বসn

মাচর্, eিpল, েম

তাপমাtা kমশ বােD, সূেযর্র আেলার িচh েদখা যাy eবং িদনgিল
আরo মেনারম হেy uঠেত থােক।

gী

জুন, জুলাi, aগs

eিট বছেরর সবেচেy u সমy eবং ei সমেy যুkরােজয্ িদেনর
আেলা েবিশkণ sাyী হy।*

েহমn

েসেpmর, aেkাবর, নেভmর

kািnকালীন সমy যখন তাপমাtা kমশ কমেত থােক eবং pাyi
বৃি হy।

শীত

িডেসmর, জাnyাির, েফbryাির

তাপমাtা েবশ কেম যাy, তুষারপাত হy aথবা বরফ পেD eবং
িদন েছাট হেy আসেত থােক।*

*যুkরােজয্ 'েড-লাiট েসিভং টাiম' anসরণ করা হy। মাচর্ মােসর েশষ রিববার আমরা আমােদর ঘিD eক ঘNা eিগেy
িনi। aেkাবেরর েশষ রিববার আবার আমরা ঘিDর কাঁটা eক ঘNা িপিছেy িদi।
েকাথাy ডাকঘর পাoyা যােব
যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'েত 10,000 eরo েবিশ শাখা ডাকঘর আেছ। আপনার িনকটতম েদাকানপােটর eলাকাy eকিট ডাকঘর
পাoyার সmাবনা েবিশ। ডাকঘরgিল িবিভn ধরেনর পিরেষবা েদy:
- িচিঠপt eবং পােসর্ল েপৗঁেছ েদoyা
- ডাকিটিকট eবং anাn ডাক-সামgী িবিk
- মুdা িবিনমy
- মণ িবমা
- িবেলর aথর্pদান বয্বsা
- িবেদেশ সরাসির বnুবাnব/আtীysজেনর কােছ aথর্ েpরণ
ডাকঘর সাধারণত েসামবার েথেক শুkবার, সকাল 9:00টা েথেক িবকাল 5:30টা পযর্n েখালা থােক।
aথর্/বয্াঙ্ক পিরেষবা

মুdা
যুkরােজয্র মুdা হল পাuN sািলর্ং (£)। 100 েপn (p) e eক পাuN হy।

বয্াঙ্ক/িবিlং েসাসাiিট
আপিন যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'েত কাজ করেত eেল pথেমi েয কাজgিল করেবন তার মেধয্ eকিট হল েকােনা বয্াঙ্ক aথবা
িবিlং েসাসাiিট'েত aয্াকাuN েখালা। aিধক জনবhল eলাকা, েযমন েছাট aথবা বD শহের আপিন aেনক বয্াঙ্ক eবং িবিlং
েসাসাiিট পােবন। সিঠক বয্াঙ্ক aথবা িবিlং েসাসাiিট'েক িনবর্াচন করা কিঠন। েকাথাy কী ধরেনর aয্াকাuN eর বয্বsা আেছ
তা জানার জn কেyকিটেত বয্িkগতভােব যাoyা grtপূণর্ যােত আপনার িনজs িনিদর্ pেyাজেনর uপযুk eকিট সংsা
আপিন িনবর্াচন করেত পােরন। তারা কী ধরেনর পিরেষবা েদy eবং কী পিরমােণ sদ েদy aথবা েকেট েনy তা িবেবচনা
কrন।

বয্াঙ্ক aয্াকাuN
বয্াঙ্ক aথবা িবিlং েসাসাiিট'েত aয্াকাuN েখালার জn যুkরােজয্ আপনার িঠকানার pমাণsrপ গয্াস aথবা iেলকিTিসিট
িবল eর ফমর্ eবং পিরচyপt েযমন পাসেপাটর্, গািD চালেকর লাiেসn aথবা িনজs পিরচyপt pেyাজন। েকােনা েকােনা
sােন কমর্িনযুিkর pমাণ েদখােনার জno anেরাধ করা হেত পাের।

যুkরােজয্ বসবাস করা
বয্াঙ্ক aয্াকাuN েখালা eকিট দীঘর্ pিkyা হেত পাের তেব aিধকাংশ sােন eকিট সাধারণ বয্াঙ্ক aয্াকাuN eর বয্বsা থােক
যােত আপনার েবতন eবং anাn aথর্ oi aয্াকাuN eর মাধয্েম pদান করা যাy।
আপিন বয্াঙ্ক aথবা িবিlং েসাসাiিটর aয্াকাuN েখালার আেগ eকজন পরামশর্দাতার সেঙ্গ সাkাৎকােরর বয্বsা করেত হেত
পাের। তাঁরা আপনােক বলেত পারেবন আপনার anেরাধিটর pিkyাকরেণর জn েকাn তথয্ eবং নিথপt pেyাজন হেব।

েচকবi
আপনার aয্াকাuN েখালা হেy েগেল আপনােক eকিট েচকবi eবং েচক গয্ারািN কাডর্ েদoyা হেত পাের। আপিন egিল
আপনার িবল েমটােত বয্বহার করেত পােরন। আপিন েয বয্িkর নােম েচক িলখেবন িতিন েচকিট তাঁর aয্াকাuN e জমা
েদেবন eবং কেyক িদন পের আপনার aয্াকাuN েথেক aথর্ সিরেy িনেy তাঁেদর aয্াকাuN e sানাnর করা হেব। যিদ েচক
েলখার সিঠক পdিত সmেকর্ িনি ত না হন, তাহেল আপনার বয্াঙ্ক aথবা িবিlং েসাসাiিট'েক িজjাসা কrন, তাঁরা আপনােক
সাহাযয্ করেত পারেল খুিশ হেবন।
েদাকানপােট েচকবi বয্বহার করেত হেল আপনােক েচক গয্ারািN কাডর্ েদখােত হেব। eিট aিভpাyপt aথর্াৎ েsটেমN aব
iনেটN িহেসেব কাজ কের যার ফেল বয্াঙ্ক কােডর্ েয পিরমাণ aথর্ uেlখ করা আেছ েসi আিথর্ক পিরমাণ পযর্n েলনেদন
anেমাদন করেব।

pািsক কাডর্
যখন আপিন বয্ােঙ্কর সেঙ্গ িবশব্াসেযাগয্ সmকর্ sাপেন সমথর্ হেবন, তখন আপনার বয্াঙ্ক aথবা িবিlং েসাসাiিট আপনােক an
ধরেনর pািsক কাডর্ eর sিবধা িদেত পাের:
- কয্াশ কাডর্: eকিট বয্িkগত পিরচy নmর (PIN নmর) বয্বহার কের আপনােক কয্াশ েমিশন েথেক নগদ aথর্ তুলেত েদy।
- েডিবট কাডর্: আপিন েচক না িলেখ aথবা সেঙ্গ নগদ aথর্ না েরেখi িজিনসপt েকনাকাটা করেত পােরন। ei কােডর্
আপিন েয aথর্ খরচ করেবন, তা সাধারণত সরাসির আপনার aয্াকাuN েথেক তুেল েনoyা হy। আপনােক ei কােডর্র িপন
নmরিট মেন রাখেত হেব কারণ েচক-আuট eর সমy আপনােক ei নmরিট িলখেত হেব।
- েkিডট কাডর্: আপিন েদাকান eবং anাn সরবরাহকারীেদর কাছ েথেক িজিনসপt eবং পিরেষবা ky করেত পােরন যার
মেধয্ আেছ েটিলেফান eবং iNারেনট eর মাধয্েম েকনা। েয aথর্ আপিন বয্y কেরন তা সরাসির আপনার aয্াকাuN েথেক
আেস না। আপনােক পের eকিট িবল পাঠােনা হy। আপনােক ei কােডর্র িপন নmরিট মেন রাখেত হেব কারণ েচক-আuট
eর সমy আপনােক aথর্ রাখার েদরােজ ei নmরিট িলখেত হেব।
আপনার বয্াঙ্ক aথবা িবিlং েসাসাiিট'র কাছ েথেক েkিডট aথবা েডিবট কাডর্ gহণ করার আেগ আপিন েসgিলর
aপবয্বহােরর কথা grt িদেy িবেবচনা করেবন। আপনার কাডর্gিল িনরাপেদ রাখার িবষেy বয্িkগত িনরাপtার aংশিটেত
পরামশর্ েদoyা হেyেছ।

ডাiেরk েডিবট
ডাiেরk েডিবট eমন েকােনা েকাmািনেক িনyিমত aথর্pদােনর eকিট পdিত যারা আপনােক ধারাবািহক পিরেষবা েদy, েযমন
েটিলেফান, গয্াস eবং িবdয্ৎ। ডাiেরk েডিবট ফমর্ ভিতর্ কের েসিট আপনার বয্ােঙ্ক জমা েদoyার মাধয্েম আপিন an কাuেক
আপনার বয্াঙ্ক aয্াকাuN েথেক aথর্ দািব করার anমিত িদেচ্ছন।
িটিভ'র লাiেসn
যিদ আপিন eকিট েটিলিভশন েসট eর মািলক হন, েসিট েকেনন aথবা ভাDা েনন, তাহেল আiনাnসাের আপনােক িটিভ'র
লাiেসn িনেত হেব। আপিন www.tvlicensing.co.uk oেyবসাiট e aনলাiন e aথবা যুkরােজয্র িবিভn sােন 16,000িট
েপ-পেyN িবপিণর েকােনািট েথেক িটিভ'র লাiেসn িকনেত পােরন aথবা তার পুননর্বীকরণ করেত পােরন। আপিন সংবাদপt
িবেkতা, কনিভিনেyn েsার, sপারমােকর্ট aথবা েপেTাল পাm e েপ-পেyN িবপিণ পােবন।
যিদ েটিলিভশন েসট বয্বহার কেরন, তাহেল িটিভ'র লাiেসn না থাকা েবআiিন। যিদ আপনার িটিভ'র লাiেসn না থােক,
তাহেল আপনার িবrেd মামলা করা হেত পাের eবং 1000 পাuN পযর্n জিরমানা হেত পাের।

যুkরােজয্ বসবাস করা – িbিটশ সংsৃিত
জনসাধারেণর বয্বহাযর্ gnাগার
যুkরােজয্র aিধকাংশ েছাট eবং বD শহের আপিন জনসাধারেণর বয্বহাযর্ gnাগার পােবন। egিলেত িবিভn ধরেনর পিরেষবা
পাoyা যাy যা আপিন কাযর্করী বেল মেন করেত পােরন। eকিট gnাগাের আপিন:
- বi, িফl, সঙ্গীেতর িস.িড. eবং aিডo িস.িড ধার িনেত পােরন
- বৃিt সmিকর্ত পরামশর্ েপেত পােরন
- আপনার sানীy eলাকা সmেকর্ তথয্ েপেত পােরন
- aতীেতর eবং বতর্মােনর সংবাদপt পDেত পােরন
- িবনামূেলয্ iNারেনট বয্বহার করেত পােরন
- আপনার আgহ আেছ eমন সাpািহক সামািজক grপ e uপিsত থাকেত পােরন
eকিট লাiেbির কাডর্ েপেত হেল আপনােক sানীy gnাগাের িগেy নাম তািলকাভুk করেত হেব যােত আপিন তােদর পিরেষবা
বয্বহার করেত পােরন।
Tips on British Culture

যুkরােজয্ বসবাস করা – িbিটশ সংsৃিত সmিকর্ত সহাyক সূt
িবশব্াস / ধমর্ - যুkরােজয্ iuেরােপর মেধয্ িবিভn ধমর্াবলmীেদর uপিsিত সবেচেy েবিশ eবং ধমর্ীy িবশব্ােসর aিধকার আেছ।
িবিভn েগা ী eবং বয্িkর েকােনারকম বাধা ছাDাi তাঁেদর ধমর্িবশব্াস েমেন চলার sাধীনতা আেছ eবং unুkভােব ধমর্িবশব্াস
পালেনর aিধকার আেছ।
যুkরােজয্ আপনার িবশব্াস aথবা ধেমর্র কারেণ আপনার সেঙ্গ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েবআiিন। যিদ েকu eমন আচরণ
কেরন, তাহেল আপিন aবশয্i েসi ঘটনা সmেকর্ জানােবন।
ৈবষময্ - বণর্, জািত, জািতেগা ী aথবা রাTীy uৎপিt, বyস, িলঙ্গ, েযৗনতা aথবা েযৗন aিভমুখীনতা iতয্ািদ কারেণ েকােনা
বয্িkর সেঙ্গ ৈবষময্মূলক আচরণ করা েবআiিন। যিদ ei ধরেনর েকােনা কারেণ আপনার সেঙ্গ ৈবষময্মূলক আচরণ করা হy,
তাহেল আপিন aবশয্i েস িবষেy জানােবন।
যিদ আপিন কােরা সেঙ্গ ৈবষময্মূলক আচরণ কেরন, তাহেল আপনার িবrেd মামলা দােyর করা হেত পাের।
ধূমপান - যুkরােজয্ সব চারিদক-েঘরা সরকাির sােন ধূমপান িনিষd েযমন, পাব, েরsুেরN, নাiটkাব, েদাকান, aিফস,
সরকাির ভবন, কারখানা, িনজs সদs আেছ eমন kাব, িসেনমা হল eবং সরকাির পিরবহণ।
বিহরঙ্গেন, গৃেহ aথবা েজলখানা, েসবাসদন eবং েহােটল e ধূমপাyীেদর জn িনিদর্ ঘের আপিন ধূমপান করেত পােরন।
িনিদর্ িকছু বিহরঙ্গন aবsােন েযমন kীDাpাঙ্গণ eবং েরেলর pয্াটফমর্ e ধূমপান িনিষd করা হেত পাের।
আপিন েকােনা eকিট sােন ধূমপান করেত পােরন িক না যিদ েস িবষেy aিনি ত হন, তাহেল িসগােরট jালােনার আেগ
pতীক িচhgিলর েখাঁজ কrন aথবা কাuেক িজjাসা কrন।
যিদ ধূমপান িনিষd eমন েকােনা sােন ধূমপান করেত িগেy আপিন ধরা পেDন, তাহেল আপনার 50 পাuN জিরমানা হেত
পাের।
মদ - যুkরােজয্ সবর্সাধারেণর বয্বহাযর্ েকােনা েকােনা eলাকাy মদয্পান করা েবআiিন। যিদ মদয্পােনর anমিত েনi eমন
েকােনা সরকাির sােন মদয্পান করেত িগেy আপিন ধরা পেDন, তাহেল আপনার পানীy বােজyাp করা হেব। aিতিরk মদয্পান
সরকাির িবিধ লঙ্ঘন িহেসেব গণয্ হেত পাের eবং eর ফেল আপনােক েgpার করা হেত পাের eবং আপনার িবrেd মামলা
করা হেত পাের।
মেন রাখেবন েয মদ aথবা মাদকdেবয্র েনশাy আচ্ছn েথেক গািD চালােনা েবআiিন।

যুkরােজয্ বসবাস করা – িbিটশ সংsৃিত
সরকাির sােন থুথু েফলা - যিদo সবর্সাধারেণর বয্বহাযর্ eলাকাy থুথু iতয্ািদ েফলা েবআiিন নy, aেনেকi ei aভয্াসিটেক
aেশাভন মেন করেবন। যিদ আপনার হাঁিচ পাy aথবা নাক ঝাDার pেyাজন হy, তাহেল িটsয্ aথবা rমাল বয্বহার কrন
যােত আপিন aপরাধী না হন।
সাkাৎকার - সভা eবং সাkাৎকােরর জn সিঠক সমেy uপিsত হoyা grtপূণর্। হাসপাতাল eবং ডাkােরর সাজর্াির'র মত
sােন 10 িমিনট আেগ েপৗঁেছােনার পরামশর্ েদoyা হy। eর ফেল কম সমy aেপkা করেত হy। যিদ আপনার মেন হy েয সভা
aথবা সাkাৎকােরর জn েপৗঁেছােত আপনার েদির হেত পাের aথবা আপিন uপিsত হেত সমথর্ হেবন না, তাহেল আপিন
aবশয্i পূেবর্ জানােবন।
আগntক বnুবাnব - যিদ কােরা গৃেহ আপনার েভাজেনর িনমntণ থােক, তাহেল আপিন eকিট সামাn uপহার িনেy েযেত
চাiেত পােরন (েযমন ফুল, চেকােলট aথবা eক েবাতল মদ) aথবা আপিন পুনরাy েসi পিরবারেক আপনার গৃেহ িনমntণ
করেত পােরন। যুkরােজয্র বnুরা আপনার িনেজর েদশ সmেকর্ শুনেত আgহী হেবন, তাi আপিন বnুবাnব aথবা aিতিথেদর
েদখােনার জn িকছু ছিব aথবা েছাটখাট সামgী আনেত পােরন।
সmাষণ জানােনা - যুkরােজয্ েকােনা িকছু চাoyার সমy 'angহ কের' (‘please’) eবং েকােনা িকছু পাoyার পের aথবা যিদ
েকu আপনােক দyা pদশর্ন কেরন তাহেল তাঁেক 'ধnবাদ' (‘thank you’) বলা ভdতা। যিদ আপিন েচেনন eমন কােরা সেঙ্গ
েদখা হy তাহেল 'hােলা' (‘hello’) বলুন aথবা যিদ আরo আn ািনকভােব সmাষণ জানােত চান, তাহেল হাত ধের ঝাঁকােত
পােরন। যুkরােজয্ eটা করেত আপিন িনেজর ডান হাত বয্বহার করেবন।
pতীkারতেদর সাির - বােস oঠার সমy, sপারমােকর্ট েথেক দাম িমিটেy েবেরােনার সমy eবং anাn জনসাধারেণর বয্বহাযর্
eলাকাy pতীkারত বয্িkেদর সাির (aথবা লাiন) e দাঁDান। যিদ eটা না কেরন তাহেল aেnরা আপনার uপর িবরk হেত
পােরন eবং আপনােক aসভয্ বেল মেন করেত পােরন।
সামািজক িkyাকলাপ - যিদ আপিন সামািজক িkyাকলােপ aংশ েনন, তাহেল বnু পাoyা সহজতর হেত পাের। কী ধরেনর
সামািজক িkyাকলােপর বয্বsা করা হy তা জানেত আপিন sানীy কিমuিনিট েসNার e েযেত পােরন। পাবিলক হাuস (পাব)
e যাoyা যুkরােজয্র aিধবাসীেদর কােছ eকিট সাধারণ সামািজক িkyাকলাপ। পাব e মদ ছাDাo anাn পানীy পাoyা যাy
eবং েসখােন pাyi িবেশষ an ােনর আেyাজন করা হy যােত আপিন যুk হেত পােরন।
মেন রাখেবন, যিদ আপনােক আমntণ জানােনা হেyেছ eমন েকােনা িকছুেত aংশgহণ করেত আপিন asিs েবাধ কেরন,
তাহেল না বেল িদন, eর জn আপনার েকােনা aপরাধ হেব না।

বাসsান
Accommodation

বাসsান
eক-নজের
যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'েত বসবাস করেত আসার পের আপনার eকিট pাথিমক uেdেগর িবষy হেব েকাথাy বসবাস করেবন।
যিদ আপনার িনেyাগকতর্া বাসsােনর বয্বsা না কেরন, তাহেল eখােন েয তথয্ েদoyা হল তা সিঠক িদকিনেদর্শ করেত পাের।
আপিন িক যুkরােজয্ বসবাস করেত পারেবন?
যুkরােজয্ বসবাস করার anেমাদন আপনার নাo থাকেত পাের, তাi আপনার uিচত িনেজর aিভবাসন aথর্াৎ iিমেgশন
সংkাn aবsান যাচাi কের েদখা। যিদ আপিন বতর্মােন যুkরােজয্ না থােকন, তাহেল আপিন িনকটতম িbিটশ kটৈনিতক
পদািধকারীর সেঙ্গ েযাগােযাগ করেবন। যুkরােজয্ বসবাস eবং আবাসন সmিকর্ত িবষেy আপনােক িবsািরত পরামশর্ েদoyা
হেব।
বাসsােনর ধরন
যুkরােজয্ আবাসেনর েখাঁজ করার সমy আপনার সামেন aেনকgিল িবকl থাকেব, তেব eর কতgিল খরচসােপk হেত পাের।
বাsেব কতটা খরচ করা আপনার সােধয্র মেধয্ তা যtসহকাের িবেবচনা করার কথা মেন রাখেবন।
aিতিথশালা aথর্াৎ েগsহাuস / েবড eN েbকফাs
egিল pাyশi খরচসােপk হy eবং sl সমy থাকার জn আদশর্ বয্বsা হেত পাের।
েবসরকাির বািDর মািলক
কী ধরেনর সmিt পাoyা েযেত পাের তার তািলকার জn িনmিলিখত সূtgিল েদখুন:
- sানীy সংবাদপt
- কিমuিনিট েসNার eর েনািটশ েবাডর্
- sানীy েদাকানপাট
- ডাকঘর
- বািD ভাDা েদy eমন eেজN
েবসরকাির বািDর মািলেকরা আপনার পিরচy iতয্ািদ সmেকর্ মnবয্ করেত iচ্ছুক বয্িkর েযাগােযােগর তথয্, aথর্ জমা eবং
eক মােসর aিgম ভাDা চাiেত পােরন।
আপনার িনেyাগকতর্ার সেঙ্গ বসবাস করা
েকােনা েকােনা িনেyাগকতর্া আপনােক বাসsান িদেy সাহাযয্ করেত পােরন, িকnt ভিবষয্েত বািDভাDা সংkাn চুিkর শতর্gিল
েজেন েনoyা grtপূণর্। যিদ আপিন চুিkর শতর্ েমেন না চেলন, তাহেল আপনােক গৃহ হারােত হেত পাের।

বাসsান
সামািজক আবাসন
যিদ েখালাবাজাের বািD ভাDা েনoyা aথবা েকনা আপনার সােধয্র বাiের হy, তাহেল আপিন িনবnীকৃত সামািজক বািDর
মািলক aথর্াৎ েরিজsাডর্ েসাশয্াল লয্াNলডর্ pদt সামািজক আবাসন পাoyার েযাগয্ হেত পােরন। eর জn আেবদন করার
আেগ আপিন aবশয্i আপনার aিভবাসন সংkাn aবsান েজেন েনেবন কারণ আপিন ei sিবধা পাoyার েযাগয্ নাo হেত
পােরন।
সmিt ky
আপনার সmিt ky করার পিরকlনা সmেকর্ বয্াঙ্ক aথবা িবিlং েসাসাiিটর সেঙ্গ আেলাচনা কের িনেল ভােলা হy। তাঁরা
আপনােক জানােত পারেবন েয কী পিরমােণ aথর্ আপিন ঋণ িহেসেব েপেত পােরন (মটর্েগজ) eবং কীভােব েসi aথর্ েফরত
িদেত পারেবন।
গৃহহীনতা
যিদ আপনার আবাসন সংkাn সমsা থােক, তাহেল যত শীঘর্ সmব আপনার sানীy কাuিnলেক েস িবষেy জানােনা grtপূণর্।
তাঁরা আপনােক গৃহহীন হoyা েথেক sরিkত রাখেত aঙ্গীকারবd eবং আপনােক সাহাযয্ করার জn যথাসাধয্ েচ া করেবন।
আপিন যত শীঘর্ ei সমsািট িনেy আেলাচনা করেবন তত সহেজ eবং drত সমsার সমাধান করা যােব কারণ aিধকাংশ
েkেt গৃহহীনতা িনবারণেযাগয্।
সাহাযয্ চাoyার জn যতkণ না গৃহহীন হেচ্ছন ততkণ পযর্n aেপkা করেবন না।
আপনার sানীy কাuিnেলর আবাসন পিরেষবা iuিনট আবাসন সংkাn সমsা সmেকর্ আপনােক পরামশর্ eবং সহাyতা িদেত
পারেব।

যুkরােজয্ কাজ করা
Working in the UK

যুkরােজয্ কাজ করা
eক-নজের
িনেচর aংশgিলেত যুkরােজয্ কাজ করা সmেকর্ আপনােক pাথিমক তথয্ েদoyা হেyেছ।
nাশনাল iিnoেরn নmর
যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'েত কাজ করেত iচ্ছুক eমন সকলেকi nাশনাল iিnoেরn (NI) নmেরর জn আেবদন করেত হেব।
িবেদশী নাগিরেকরাo eর anভুর্k। আেবদন করার জn আপিন aথবা আপনার িনেyাগকতর্া আপনার eলাকার জবেসNার pাস
aিফস e েটিলেফান করেত পােরন যাঁরা আপনার সmেকর্ িবsািরত তথয্ চাiেবন eবং সাkাৎকােরর জn eকিট sিবধাজনক
সমেyর বয্বsা করেবন।
oyাকর্ার েরিজেsTশন sীম
কাজ শুr করার pথম মােসর মেধয্i আপনােক oyাকর্ার েরিজেsTশন sীম' e নাম তািলকভুk করােত হেব যিদ আপিন
িনmিলিখত েদেশর নাগিরক হন: েচক pজাতnt, eেsািনyা, হােঙ্গির, লয্াটিভyা, িলথুেyিনyা, েপালয্াN, েsাভািকyা eবং
েsােভিনyা। আপনার নাম, িঠকানা, জn তািরখ eবং কমর্িনেyাগ সংkাn িবsািরত তথয্ িদেত হেব।
যুkরােজয্ কাজ করা েবআiিন হেব যিদ আপিন pথম মাস নাম তািলকাভুk না করান।
oyাকর্ পারিমট eবং aয্াকেসশন oyাকর্ার কাডর্
যিদ আপিন বুলেগিরyা aথবা েরামািনyার নাগিরক হন eবং যুkরােজয্ কাজ করেত চান, তাহেল আপিন েয েকাmািনর হেy
কাজ করেত চান েসi েকাmািনেক oyাকর্ পারিমট eর জn আেবদন করেত হেব যিদ তাঁরা আপনােক িনেyাগ করেত চান।
যুkরােজয্র িনেyাগকতর্া anেমাদনপt পাoyার পের আপিন aবশয্i aয্াকেসশন oyাকর্ার কাডর্ eর জn eকিট আেবদন সmূণর্
করেবন। ei কাডর্ আসার সেঙ্গ সেঙ্গi আপিন যুkরােজয্ আপনার িনেyাগকতর্ার হেy কাজ শুr করেত পােরন।
যিদ কাজ aথবা চাকির পিরবতর্ন করেত চান, তাহেল আপনােক eকিট নতুন aয্াকেসশন oyাকর্ার কাডর্ eর জn আেবদন
করেত হেব কারণ ei কাডর্িট eকিট িনিদর্ কােজর জni েদoyা হy। 12 মাস ধারাবািহকভােব কােজ িনযুk থাকার পের
আপিন iuেরািপyান iuিনyেনর (EU) কমর্ীেদর েkেt pেযাজয্ সmূণর্ aিধকার লাভ করেবন।
আরo তথয্ aথবা আেবদন ফমর্ েপেত হেল ei oেyবসাiট e যান:
www.bia.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/bulgariaromania/applying/

কাজ খুেঁ জ পাoyা
আপনার eলাকাy িবিভn uপােy কােজর েখাঁজ করেত পােরন:
- কমর্pাথর্ীেদর জn জবিসকার ডাiেরk েহlলাiন হল eকিট েটিলেফান পিরেষবা।
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নmরিট হল 0845 6060234 eবং eিট সpােহর কােজর িদনgিলেত সকাল 8টা েথেক সnয্া 6টা eবং শিনবার সকাল 9টা
েথেক েবলা 1টা পযর্n েখালা থােক। সব কেলর জn sানীy হাের মাশুল দািব করা হy।
- iNারেনট oেyবসাiট যার মেধয্ আেছ জবেসNার pাস eর oেyবসাiট (www.jobcentreplus.gov.uk)
- নতুন কমর্ী সংgেহর সহাyক eেজিn
- সংবাদপেtর িবjাপন
- েদাকােনর পণয্সামgী pদশর্েনর জানলাy িবjাপন
জবেসNার pাস
জবেসNার pাস হল িডপাটর্েমN ফর oyাকর্ aয্াN েপনশনs eর aংশ eবং ei সংsািট কােজর বyস হেyেছ eমন বয্িkেদর
কমর্িনেyাগ eবং েবিনিফট িদেy সাহাযয্ কের। যুkরােজয্ কাজ করার আiনসmত বyসসীমা হল 16 - 65।
eখােন জবেসNার সািভর্েসs eর তািলকা eবং েকাথাy েসgিল পাoyা যাy তার eকিট তািলকা েদoyা হল:
- জবেসNার pাস aনলাiন: িবেশব্র বৃহtম কােজর ভাNার যার মাধয্েম 400,000 কােজ pেবেশর sেযাগ আেছ। eিট ei
oেyবসাiট e পাoyা যাy: www.jobcentreplus.gov.uk।
- জবেসNার pাস aিফস: eখােন আপিন আপনার eলাকাy পাoyা যাy eমন কাজgিলর eকিট সাmpিতকতম তািলকা েদখেত
পােবন, আপিন েকােনা িনিদর্ বৃিt aথবা েপশা সংkাn কােজর জn িবsািরত anসnান করেত পারেবন eবং সরাসির
পরামশর্দাতার সেঙ্গ কথা বলার বয্বsাo করেত পারেবন।
- জবিসকার ডাiেরk েহlলাiন: ei েহlলাiনিট বৃিt aথবা েপশা-সmিকর্ত পরামশর্ eবং আপিন েয eলাকাy বসবাস
কেরন eবং েয ধরেনর কাজ করেত চান, েসi সংkাn কমর্খািল িবষyক তথয্ পােবন। 0845 6060234 নmের েটিলেফান
কের ei তথয্ পাoyা যােব।
েযাগয্তা
আপিন যুkরােজয্র বাiের েকােনা েযাগয্তা aজর্ন কের থাকেল তা ei েদেশ sীকৃত নাo হেত পাের। ei েযাগয্তাgিলেক
িbেটেনর েযাগয্তার সেঙ্গ তুলনা করেত হেল আপিন nাশনাল aয্াকােডিমক েরকগিনশন iনফরেমশন েসNার eর সেঙ্গ
েযাগােযাগ করেত পােরন। আপনােক iংেরিজ anবাদসহ আপনার েযাগয্তার pমাণ পাঠােত হেব। যিদo সাধারণ পরামশর্
িবনামূেলয্ েদoyা হy, যিদ আপিন বয্িkগত মূলয্াyন eবং আপনার েযাগয্তার তুলনামূলক িবচার িবষেy পt চান, তাহেল aথর্
িদেত হেব।
আপনার কাজ করার aিধকার
যিদ আপিন সpােহ আট ঘNা aথবা তার েবিশ সমেyর জn কােজ িনযুk হন eবং eমন eকিট পেদ যা eক মােসর েবিশ
সমy sাyী হেব, তাহেল আiনাnসাের আপনার িনেyাগকতর্া িলিখত শতর্াবলী aথবা কমর্িনেyাগ চুিk pদান করেত বাধয্।
আপিন আিব ার করেত পােরন েয িবিভn sােন আপনার কমর্িনেyােগর শতর্াবলী েলখা আেছ, েযমন আপনার কমর্িনযুিkপেt,
আপনার কােজর বণর্নাy aথবা িমক সংগঠেনর চুিkেত। আপনার িনেyাগকতর্া pদt েযেকােনা িচিঠ aথবা নিথপt িনরাপদ
sােন সংরkণ করা grtপূণর্।
িমক সংগঠন যিদ আপনার িনেyাগকতর্ার সেঙ্গ যুkরােজয্র আiনাnসাের েকােনা চুিk কের থােক তাহেল তা sাsয্ eবং
িনরাপtা, েবতন, জািত, pিতবnকতা eবং িলঙ্গিভিtক ৈবষময্ iতয্ািদ িবষেy আপনার aথবা আপনার িনেyাগকতর্ার aিধকারেক
pভািবত করেব।
যিদ আপিন েকােনা িনেyাগকতর্ার হেy eমন কাজ করেত চান যা সpােহ আট ঘNার কম সমy sাyী হেব eবং যিদ আপনার
সেঙ্গ েকােনা চুিk করা না হy, তাহেলo যুkরােজয্র আiন anসাের আপনার aিধকার বজাy থাকেব।
মজুির
যুkরােজয্র সব কমর্ীর aিধকার* আেছ তাঁেদর কােজর জn ঘNাpিত জাতীy নূয্নতম মজুির পাoyার। িনেচর সারিণেত pিতিট
বyসিভিtক grেপর নূয্নতম মজুিরর তািলকা েদoyা হল:
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বyস

নূয্নতম মজুির

16 - 17

£3.53

18 - 21

£4.77 পাuN (unিতর হার)**

22 eর েবিশ*

£5.73

*19 eর কমবyসী িশkানিবেশরা নূয্নতম মজুির পাoyার েযাগয্ নন।
**যিদ আপনার নতুন কমর্িনযুিkর pথম ছy মােস আপিন anেমািদত pিশkণ পান, তাহেল আপনােক unিতর হাের মজুির

েদoyা হেব।
িবেyাজন
িনেyাগকতর্ারা আiনসmতভােব আপনার েবতন েথেক আyকর, েপ aয্াj iu আনর্ (PAYE) eবং nাশনাল iিnoেরn e
আপনার aবদান েকেট িনেত পােরন। an েকােনা ধরেনর িবেyাজন েযমন aবসরভাতা pকেl আপনার aবদান িবষেy পূেবর্
আপনার সmিতর pেyাজন।
যিদ মেন কেরন েয আপিন নূয্নতম মজুির পােচ্ছন না, তাহেল DTI nাশনাল িমিনমাম oেyজ েহlলাiন eর সেঙ্গ 0845
6000 678 নmের েযাগােযাগ করেত পােরন।
sাsয্ eবং িনরাপtা
আপিন যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'েত েযখােনi eবং যতিদন ধেরi কাজ কrন না েকন, আপিন eবং আপনার িনেyাগকতর্া,
uভেyরi sাsয্ eবং িনরাপtা সmিকর্ত aিধকার eবং দাyদািyt আেছ।
দয্ েহলথ aয্াN েসফ্িট eিkিকuিটভ eকিট সরকাির সংsা যারা sাsয্ eবং িনরাপtা িবষyক আiন বলবৎ কের eবং পরামশর্
o সহাyতা pদান কের কমর্ীেদর sাsয্, িনরাপtা eবং কলয্াণেক sরিkত রাখেত কাজ কের।
যিদ কাজ করেত করেত আপিন dঘর্টনার সmুখীন হন, তা েস যত েছাট dঘর্টনাi েহাক না েকন, আপিন aবশয্i আপনার
তttাবধাyক, িমক সংগঠেনর pিতিনিধ aথবা েকাmািনর িনরাপtা aিফসারেক েস িবষেy জানােবন। িনি ত করেবন যােত
আপনার আঘাত লাগার িবষyিট dঘর্টনা বiেত নিথভুk করা হy।
যিদ dঘর্টনাজিনত কারেণ আপনােক কােজর বাiের থাকেত হy, তাহেল ডাkার েদখান eবং তাঁেক জানান েয আপিন কমর্sেল
আহত হেyেছন। আপনার িনেyাগকতর্ার কােছ eকিট সািটর্িফেকট পাঠােনার জn anেরাধ কrন। আপিন েবিনিফট পাoyার
েযাগয্ হেত পােরন।
িমক সংগঠেন েযাগ েদoyা
যুkরােজয্র আiেন বলা আেছ েয 16 বছর বyস হেল আপনার সংগঠেন েযাগ েদoyার aিধকার থাকেব। যিদ আপিন েকােনা
iuিনyন e েযাগ িদেত চান, তাহেল তারা কােজর জাyগাy আপনার aিধকার সmেকর্ পরামশর্ েদেব eবং িনেyাগকতর্ার সেঙ্গ
যিদ আপনার েকােনা িবষy সমাধােনর pেyাজন হy, তাহেল আপনােক সহাyতা েদেব। আপনার সহকমর্ীেদর িজjাসা কrন েয
তাঁরা সংগঠেনর সদs িক না, েসgিল কী ধরেনর পিরেষবা েদy eবং আপনার সংগঠেনর pিতিনিধ েক।
যিদ আপিন ass হন aথবা েদিরেত েপৗঁেছান
যিদ ass থাকার কারেণ aথবা বয্িkগত সমsার কারেণ আপিন কােজ uপিsত হেত aপারগ হন, তাহেল আপিন aবশয্i
আপনার তttাবধাyক aথবা িনেyাগকতর্ােক জানােবন eবং আপনার পিরিsিতিট বয্াখয্া করেবন eবং আপিন কখন িফের eেস
কােজ েযাগ িদেত পারেবন তারo iিঙ্গত েদেবন।
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ass বয্িkর েবতন gহণ
আপনার কােজর চুিk aথবা শতর্াবলীর মেধয্ assতাজিনত কারেণ anপিsত থাকাকালীন আপনার েবতন পাoyার aিধকার
বণর্না করা আেছ। যিদ িবষyিট পির ার না হy তাহেল আপনার তttাবধাyক aথবা আপনার সংগঠেনর pিতিনিধেক েসিট বয্াখয্া
করেত বলুন।
হyরািন
জািত, বyস aথবা িলঙ্গ সংkাn কারেণ েকােনা কমর্ীর িবrেd িনেyাগকতর্া aথবা সহকমর্ী কতৃর্ক ৈবষময্মূলক আচরণ েবআiিন।
যিদ মেন কেরন েয কমর্sেল আপনার pিত ৈবষময্মূলক আচরণ করা হেyেছ, তাহেল আপনার uিচত কী ঘেটেছ, েকাথাy ঘেটেছ
eবং কখন ঘেটেছ তা নিথভুk করা eবং তারপেরi আপনার uিচত িবষyিট সmেকর্ জানােনা।
আপিন eটা িনmিলিখত বয্িkেদর সেঙ্গ কথা বলার মাধয্েম করেত পােরন:
- আপিন েয েকাmািনর হেy কাজ করেছন তার eকজন বির কমর্কতর্া
- আপনার সংগঠেনর pিতিনিধ
- িসিটেজনs aয্াডভাiস বুয্েরা (Citizens Advice Bureau)

িশkা
Education

িশkা
eক-নজের
যুkরােজয্ বসবাসকারী সব 5-16 বছর বyসী িশশু aবশয্i সmূণর্ সমেyর িশkা লাভ করেব। sানীy কাuিnেলর (সাধারণত
sানীy কতৃর্পk নােম পিরিচত) দািyt হল eর বয্বsা করা। েযসব িশশু শরণাথর্ী aথবা আ ypাথর্ী তােদর, যুkরােজয্র an
সব িশশুর মতi, সmূণর্ সমেyর িশkা পাoyার aিধকার আেছ।
যুkরােজয্র aিধকাংশ িশশু সরকাির sুেল যাy। েকu েকu েবসরকাির sুেল যাy েযখােন তােদর িপতা-মাতা েবতন েদন।
slসংখয্ক িশশুেক sানীy কতৃপ
র্ k গৃেহ িশkাgহেণর anমিত েদy।
sুলবষর্
যুkরােজয্র sুলবষর্িট aগs aথবা েসেpmের শুr হy eবং েসিট িতন েথেক ছ'িট টামর্ e িবভk থােক। pিতিট টামর্ সাত
েথেক েতেরা সpাহ দীঘর্ হy। িkসমােসর সমy কমপেk d'সpাহ sুল বn থােক eবং isার e মাচর্ aথবা eিpল মােস
d'সpাহ sুল বn থােক। pিতিট টামর্ eর মাঝখােন di েথেক পাঁচ িদেনর slৈদেঘর্য্র ছুিট থােক।
sুলবষর্ েশষ হy জুন aথবা জুলাi মােস যখন sুল ছy সpােহর জn বn হেy যাy।
sুল eবং কেলজ
সাধারণত যুkরােজয্ িশkােক চারিট পৃথক পযর্ােy ভাগ করা যাy:
বyস

sুল eর ধরন

sুলবষর্

5 - 11

pাথিমক sুল

1-6

11 - 16

েসেকNাির sুল

7 - 11

16 - 18 / 19

েসেকNাির sুল, িসkথ্ ফমর্ কেলজ
aথবা কেলজ aব ফাদর্ার eডুেকশন

12 - 13

18 / 19 eর েবিশ

কেলজ aব ফাদর্ার eডুেকশন
aথবা িবশব্িবদয্ালy

যিদ 16 বছর বyস হoyার পেরo আপনার িশশু আরo িশkা gহণ করেত চাy, তাহেল তােদর িসdাn িনেত হেব েয sুল e
থাকেব না কেলেজ যােব।

িশkা
খরচ
যিদo যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'েত সরকাির িশkা িবনামূেলয্ পাoyা যাy, কতgিল পিরেষবার জn ছাtছাtী eবং িপতা-মাতা
খরচ িদেত পারেবন বেল pতয্াশা করা হy।

িশkা-সরঞ্জাম eবং বiপt
sুেল pিতিট িশশুর িনেজর কলম, েপিnল eবং rলার থাকা pেyাজন। পাঠgহেণর জn pেyাজনীy বiপt, কাগজ eবং
anাn িশkা-সরঞ্জাম sুল সরবরাহ করেব।

sুেলর েপাশাক
যিদ আপিন sl আy কেরন, তাহেল আপনার িশশুর sুেলর েপাশােকর খরচ েমটােত িকছু আিথর্ক সহাyতা েপেত পােরন।

sুেলর খাবার
যুkরােজয্র সব sুেল ছাতছাtীেদর জn মধয্ােhর আহােরর বয্বsা আেছ যিদo aেনক ছাtছাtী dপুেরর খাবার সেঙ্গ কের
িনেy আেস। sl আেyর পিরবােরর িশশুরা িবনামূেলয্ sুেলর খাবার পাy।
যিদ েকােনা ছাtছাtী েসাশয্াল সািভর্েসs িবভােগর pযেt থােক, তাহেল িনধর্ািরত েসবাদানকারীরা েস সেঙ্গ িনেy আসেত পাের
eমন খােদয্র বয্বsা করেবন aথবা িশশুেক sুেল খাবার িকেন েনoyার জn aথর্ েদoyা হেব।

মণ
যিদ আপিন েযখােন বসবাস কেরন তার িনকটতম sুেল িশশু আসন পাy eবং েসi sুলিট 'েহঁেট যাoyা যাy eমন দূরেt'
(aিধকাংশ েkেt িতন মাiল বেল ধরা হy) না হy, তাহেল আপিন বাস aথবা েTেনর ভাDা েদoyার জn সাহাযয্ েপেত
পােরন।

anাn খরচ
sুেল তােদর কােজর জn দরকার eমন েকােনা িকছু জn sুল আপনার িশশুর কােছ aথর্ দািব করেব না। তেব আপনােক
aিতিরk িkyাকলােপর খরচ েযাগােত হেত পাের, েযমন েকােনা বাদয্যnt িশkার খরচ।

sুল মণ
কখনo কখনo েকােনা িশkক-িশিkকা sুেলর বাiের মেণর বয্বsা করেত পােরন েযমন েকােনা pাচীন pাসাদ aথবা
জাdঘর। যিদ eিট sুেল পাঠয্ েকােনা eকিট pধান িবষেyর aঙ্গ হেy তাহেল আপনােক ei মেণর খরচ িদেত হেব না eবং
ei ধরেনর মণ sুল চলাকালীন সmn করা হেব। যিদ মেণর জn রােত বাiের থাকার pেyাজন হy তাহেল sl আেyর
পিরবারেক বাসsান eবং খােদয্র খরচ িদেত হেব না।
sুেল িশkাgহণ
aতীেত আপনার িশশু েয ধরেনর পাঠgহেণ aভয্s িছল তার তুলনাy যুkরােজয্ তার sুেল েয পাঠ েদoyা হেব তা সmবত িভn
pকৃিতর হেত পাের eবং তােদর eমন িবষy পDেত হেত পাের যা তারা eর আেগ aধয্yন কেরিন।
িশkার ধরনo িভn হেত পাের। আপনার িশশু পাঠgিলেত আরo েবিশ পিরমােণ aংশgহণ করেব eমন pতয্াশা করা হেত পাের
eবং শুধু চুপ কের েশানাi যেথ নাo হেত পাের। িশkক-িশিkকা p িজjাসা করা eবং আেলাচনােক uৎসািহত করেত
পােরন eবং কখনo কখনo িতিন kাসেক েছাট েছাট grেপ ভাগ কের eকসেঙ্গ কাজ করােত পােরন।

pধান িবষyসমূহ
sুেল ছাtছাtীেদর িবিভn িবষেy পাঠদান করা হy। আiন anযাyী iংলয্াN eবং sটলয্ােNর sুেল iংেরিজ, গিণত, িবjান,
নকশা eবং pযুিk, তথয্ eবং েযাগােযাগ pযুিk aথর্াৎ iনফরেমশন aয্াN কিমuিনেকশন েটকেনালিজ (ICT), iিতহাস,
ভূেগাল, iংেরিজ বয্তীত eকিট িdতীy ভাষা, িশl eবং aঙ্কনিবদয্া, সঙ্গীত, শারীর-িশkা aথর্াৎ িফিজকয্াল eডুেকশন (PE)
eবং নাগিরকt যা oেyলs e PSE নােম পিরিচত iতয্ািদ িবষygিল aবশয্পাঠয্।

িশkা
sটলয্াN eবং utর আyারলয্াN e sুেল eকi ধরেনর িবষy পDােনা হy eবং oেyলs e সব sুেল oেyলশ ভাষা পDােনা
হy।
14 বছর aথবা তার েবিশ বyসী ছাtছাtীেদর বৃিt aথবা েপশা িবষyক পাঠ েদoyা হy যােত তারা 16 বছর বyস হেল

pাpবysেদর িশkা gহেণর জn িনেজেদর pstত কের তুলেত পাের।

ধমর্ীy িশkা
আiেন বলা হেyেছ েয যুkরােজয্র sুলgিলেত ধমর্ীy িশkা aবশয্i িদেত হেব যিদo সব sুল কেঠারভােব ei আiনিট
anসরণ কের না। পাঠgিল pাyশi ধমর্ীy িবষেyর পিরবেতর্ ৈনিতক িবষেy েদoyা হy। িপতা-মাতা aথবা েকyারার িশশুেক ei
kােস uপিsত না থাকার জno anেরাধ করেত পােরন।

iংেরিজ ভাষািশkাy সাহাযয্
যিদ pেyাজন হy, তাহেল sুল িশশুেক iংেরিজ ভাষািশkার জn আরo সহাyতা িদেত পাের। েকােনা েকােনা পাঠবয্বsাy তারা
ে ণীকেkর সহাyক িহেসেব an েকােনা pাpবys বয্িkর কােছ পাঠ িনেত পাের। কখনo কখনo িশkক-িশিkকারা dপুেরর
খাবােরর সমy kাস িনেy িশখেত সাহাযয্ কেরন।
যিদ আপনার িশশুর iংেরিজ িশkার মান সেnাষজনক না হy, তাহেল িশkক-িশিkকা িসdাn িনেত পােরন েয আপনার িশশুর
পেk তার েথেক বyেস েছাট িশশুেদর সেঙ্গ কাজ করা সহজতর হেব।

aিতিরk িkyাকলাপ
sুেলর আরo an িkyাকলােপর বয্বsা থাকেত পাের েযমন সাধারণ পােঠর সমেyর বাiের kীDা aথবা সঙ্গীেতর kাব।
eiসব িkyাকলােপ aংশgহণ করেল আপনার িশশু বnুবাnেবর সাহচযর্ পােব eবং ei aিভjতা কমর্pাথর্ী িহেসেব আেবদন
করার সমy aথবা কেলজ o িবশব্িবদয্ালেy আসন পাoyার জn আেবদন করার সমy সহাyক হেব।
সমান sেযাগ
যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'েত pিতিট িশশুেক sুেল সমান sেযাগ িদেত হেব। িলঙ্গ, জািত, ধমর্, েযৗনতা aথবা pিতবnকতার
কারেণ েকােনা িশশুেক েকােনা িkyাকলাপ েথেক িবরত রাখা sুল aথবা কেলজ eর েkেt আiনিবrd। েছেল eবং েমেyেদর
eকi পাঠgহেণর aিধকার আেছ eবং তােদর সেঙ্গ সমান আচরণ করা হেব।
sুেলর িবিধ
pথম sুেল আসার পের আপনার িশশুেক সmবত sুেলর িবিধgিলর eকিট কিপ েদoyা হেব। eর মেধয্ থাকেব sুেলর েপাশাক,
গyনা iতয্ািদ পরা, েমাবাiল েফান eর বয্বহার eবং sুেল সাধারণ আচরণ সংkাn িবিধসমূহ।
sুেল সমsা
যিদ sুেল আপনার িশশুর েকােনা সমsা হy, তাহেল তােদর সেঙ্গ সেঙ্গ েস িবষেy জানােনা uিচত। িশkক-িশিkকার সেঙ্গ কথা
বলার জn িপতা-মাতা aথবা েকyারার সবসমy পূবর্িনধর্ািরত সাkাৎকার চাiেত পােরন।
uপিsিত
আপনার িশশুর পেk িনyিমত sুেল uপিsিত eবং সিঠক সমেy uপিsিত grtপূণর্। যিদ মেন কেরন েয আপনার িশশু an
েকাথাo থাকেব, তাহেল আপিন aবশয্i আেগi িশkক-িশিkকােক aবিহত করেবন। যিদ ass থাকার কারেণ আপনার িশশু
sুেল না েযেত পাের, তাহেল আপিন যত শীঘর্ সmব sুলেক িবষyিট জানােবন। যখন আপনার িশশু আবার sুেল িফের যােব,
তখন তারা েকন anপিsত িছল তা বয্াখয্া কের আপিন sুলেক eকিট েনাট পাঠােবন।
যিদ আপনার িশশু pাyi sুেল anপিsত থােক, তাহেল eকজন eডুেকশনাল oেyলেফyার aিফসার আপনার সেঙ্গ সাkাৎ
করেবন eবং আপনার িশশুর uপিsিত বাDােনার জn আপনােক eবং আপনার পিরবারেক সাহাযয্ করেবন।

িশkা
েয িশশু sুেল anপিsত থােক তার িপতা-মাতােক জিরমানা িদেত হেত পাের - aথবা, েকােনা েকােনা চরম েkেt, েজেল
পাঠােনা হেত পাের।
পরীkা
iংলয্ােNর eগার eবং েচাd বছেরর ছাtছাtীেদর iংেরিজ, গিণত eবং িবjান পরীkা েনoyা হy।
16 বছর বyেস iংলয্াN, oেyলs eবং utর আyারলয্ােNর aিধকাংশ িকেশার-িকেশারী তােদর পঠনপাঠেনর সব pধান
িবষygিলেত পরীkা েদy। ei পরীkােক িজ.িস.eস.i. (GCSE) বলা হy eবং কমর্িনযুিk o uচ্চতর িশkার জn eিট eকিট

grtপূণর্ েযাগয্তা।
eর পের aেপkাকৃত বys ছাtছাtীরা an aেনক িশkাগত েযাগয্তা aজর্ন করেত পাের যা sুেল পিঠত িবষygিলর (AS
eবং A2 পযর্ােyর) সেঙ্গ aথবা anাn দkতা aথবা েপশার সেঙ্গ সmকর্যk
ু ।
sটলয্ােNর পরীkা বয্বsা িভn। 16 বছর বyসী aিধকাংশ ছাtছাtী পাঁচিট aথবা তেতািধক িবষেy sয্াNাডর্ েgড পরীkা েদy
যার মেধয্ থােক iংেরিজ, গিণত, eকিট িবেদশী ভাষা, িবjান eবং eকিট সামািজক িবষেyর বাধয্তামূলক পরীkা। eরপের
ছাtছাtীরা eক aথবা d'বছেরর জn nাশনাল েকাyািলিফেকশন aজর্ন করেত পাের sুেল aথবা কেলেজ। িবিভn পযর্ােy eর
পরীkা েনoyা হy েযgিল aয্াকেসs, iNারিমিডেyট eবং হাyার নােম পিরিচত।
16 বছেরর পের
iংলয্াN eবং oেyলs eর alবyসী িকেশার-িকেশারীরা েয বছর তােদর 16 বছর বyস হেব েসi sুলবেষর্র জুন মােসর েশষ
শুkবার পযর্n sুেল থাকেব। sটলয্ােN েকােনা েকােনা ছাtছাtী eর আেগi sুল েছেD েযেত পাের তেব তা িনভর্র কের তােদর
জnতািরেখর uপর।

যিদ 16 বছর বyস হoyার পেরo আপনার িশশু আরo িশkা gহণ করেত চাy, তাহেল তােদর িসdাn িনেত হেব েয sুল e
থাকেব না কেলেজ যােব।
sুেল েথেক যাoyা
aেনক sুেল 16-19 eর ছাtছাtীেদর eক aথবা d'বছেরর পাঠkেমর sিবধা েদoyা হy। eiসব ছাtছাtীরা হy:
- তােদর পরীkাy pাp েgড eর unিতসাধন করেত চাy
- কমর্িনযুিkর pিশkণ শুr করেত চাy aথবা
- িবশব্িবদয্ালেy যাoyার আশা কের
sুেলর ei সমyিটেক িসkথ ফমর্ বলা হy।
sুল েছেD যাoyা
েযসব ছাtছাtী 16 বছর বyেস sুল েছেD েযেত চাy, তারা কাজ aথবা pিশkেণর মেধয্ েথেক েবেছ িনেত পাের aথবা কেলজ
e পDেত েযেত পাের। তেব আপনার িশশুর eiসব sিবধা পাoyার aিধকার িনভর্র করেব তােদর aিভবাসন aথর্াৎ iিমেgশন
সংkাn aবsােনর uপর।
কী করেল সবেচেy ভােলা হেব েসi িসdাn েনoyার েkেt sুল eবং কােনকশনs সািভর্s eর মাধয্েম সাহাযয্ পাoyা যােব।

কােনকশনs সািভর্s
eিট েসi পিরেষবার নাম যা alবyসী িকেশার-িকেশারীেদর িবিভn িবষেy পরামশর্ েদy। eর মেধয্ আেছ িশkা, কাজ eবং
pিশkণ - িকnt anাn িবষyo eর anভুর্k েযমন আবাসন, sাsয্ o aথর্।
sুল eবং কেলেজ, sানীy aিফেস eবং iNারেনট e www.connexions.gov.uk oেyবসাiট e কােনকশনs সািভর্s eর
পরামশর্ পাoyা যােব।

িশkা
uচ্চতর িশkা
uচ্চতর িশkার aথর্ হল sুেল aথবা কেলেজ 16 বছর aথবা তার েবিশ বyসী িকেশার-িকেশারীেদর জn িশkা।

কেলেজ যাoyা
আপনার sানীy uচ্চতর িশkা pদানকারী কেলজ 16-19 বছর বyসী ছাtছাtীেদর জn িবিভn ধরেনর পাঠkেমর sিবধা েদেব।
কতgিল েসi সব ছাtছাtীেদর সাহাযয্ করেব যারা তােদর পরীkার েgড eর আরo unিত ঘটােত চাy aথবা যারা
িবশব্িবদয্ালেy েযেত চাy। angিল তােদর জn যারা বৃিt aথবা েপশার জn pিশkণ িনেত চাy। কখনo কখনo ei
পাঠkমgিল পূণর্ সমেyর হেy থােক। কতgিল আংিশক সমেyর হy eবং eেkেt ছাtছাtীেদর পDােশানার সেঙ্গ সেঙ্গ কাজ
করারo anমিত েদoyা হy।

pেবেশর শতর্সমূহ
যিদ আপনার িশশু পছnসi েকােনা পাঠkম খুঁেজ পাy তাহেলo শুr করার আেগ পাঠkেম pেবেশর জn তােদর কতgিল শতর্
পূরণ করেত হেব। আপনার িশশুেক েদখােত হেব েয েস:
- ভাষাগত দkতার aিধকারী
- তার সিঠক েযাগয্তা আেছ, েযমন, েস পরীkােত যেথ ভােলা ফল কেরেছ।
- পDােশানা চলাকালীন েস িফ িদেত পারেব eবং িনেজেদর ভরণেপাষেণর দািyt িনেত পারেব

iংেরিজ েশখা
যাঁরা iংেরিজ ভাষার দkতার unিত ঘটােত চান, তােদর জn aেনক কেলেজ পাঠkেমর বয্বsা আেছ। কতgিল pাথিমক
iংেরিজর জn, আবার angিল ভাষার uচ্চতর দkতা aথবা িবেশষ ধরেনর কােজর সেঙ্গ সmকর্যk
ু ।
আপিন হyত েদখেবন েয sানীy aয্াডাl eডুেকশন েসNার e iংেরিজ kােসর বয্বsা আেছ। egিল সাধারণত সnয্াy হy,
sতরাং আপিন aথবা আপনার পিরবার পূণর্ সমেyর কাজ কেরo ei পাঠkেম aংশgহণ করেত পােরন।
eকজন সহাyক কমর্ী aথবা পরামশর্দাতা, কােনকশনs aয্াডভাiসার aথবা sানীy gnাগার আপনার সেঙ্গ eiসব েকndgিলর
েযাগােযাগ ঘিটেy িদেত পাের। পাঠকমর্ িবনামূেলয্ aথবা slমূেলয্র িবিনমেy পাoyা েযেত পাের যিদ আপনােক েবিনিফট eর
uপর িনভর্র কের জীবনযাপন করেত হy aথবা আপনার আy কম হy।
uচ্চতর িশkা
uচ্চতর িশkা িবশব্িবদয্ালy aথবা কেলজ িশkার আেরকিট নাম যার মাধয্েম িডিg eবং িবেশষ েপশাগত েযাগয্তা aজর্ন করা
যাy।
সাধারণত েয পাঠkম েসেpmর মােস শুr হেব তার জn মাচর্ মাস েশষ হoyার আেগi িবশব্িবদয্ালেy pেবেশর জn আেবদন
করেত হy। তেব যুkরােজয্র ছাtছাtীরা সাধারণত তােদর পছেnর িবশব্িবদয্ালেy সরাসির আেবদন কের না। pাy সব
আেবদনi UCAS নােম eকিট সংsার মাধয্েম করেত হy। আপনার িশশুর sুেলর aথবা কেলেজর বয্িkগত িশkক aথর্াৎ
িটuটর ei িবষেy িবsািরত জানােত পারেবন eবং আেবদন pিkyাy সাহাযয্ করেত পারেবন।

খরচ
বতর্মােন iংলয্াN aথবা oেyলশ eর িবশব্িবদয্ালেy aধয্yনকারী aিধকাংশ ছাtছাtীেক তােদর জীবনধারেণর খরচ িদেত হy
eবং তােদর পDােশানার খরচ aথর্াৎ িটuশন িফ'o িদেত হy। sটলয্ােNর ছাtছাtীেদর শুধু জীবনধারেণর খরচ িদেত হy।
িbিটশ িবশব্িবদয্ালেy িটuশন িফ'র dিট হার আেছ - েদশী eবং িবেদশী ছাtছাtীেদর হার। িবেদশী ছাtছাtীেদর েkেt ei
হার aেনক েবিশ।

িশkা
যুkরােজয্র aিধকাংশ ছাtছাtী জীবনধারেণর খরচ চালােত সরকার সমিথর্ত sুেডN েলান sীম েথেক ধার েনy।
www.studentfinancedirect.co.uk oেyবসাiট েথেক aথবা 08456 077577 নmের েটিলেফান কের আরo তথয্ পাoyা
যােব।
ছাtছাtীরা িবশব্িবদয্ালy েছেD যাoyার পের তােদর ঋণ পিরেশাধ কের যখন তােদর আy eকিট িনিদর্ সীমাy েপৗঁেছাy। েসi
সমy তােদর েবতন েথেক syংিky পdিতেত িনিদর্ পিরমাণ aথর্ িবেyািজত হy।

sাsয্ eবং েসবা
Health and Care

sাsয্ eবং েসবা
eক-নজের
যিদ আপিন যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'র aিধবাসী হন, তাহেল আপিন nাশনাল েহলথ সািভর্স (NHS) eর িচিকৎসা েসবা
সহাyতা পাoyার েযাগয্। NHS eর aিধকাংশ পিরেষবা িবনামূেলয্ েদoyা হy, তেব েকােনা েকােনা পিরেষবার জn aথর্ িদেত
হy, েযমন েpসিkপশন* (oষুেধর জn সাধারণ হাের aথর্ েনoyা হy), েচােখর পরীkা, চশমা eবং দাঁেতর িচিকৎসা।**
যিদ আপিন েsট eর েবিনিফট পান, তাহেল আপিন eiসব খরচ েমটােত সহাyতা পাoyার েযাগয্। ei সাহােযয্র জn
আেবদন করেত আপনােক eকিট িবsািরত ফমর্ ভিতর্ করেত হেব যা আপিন ডাkার, দাঁেতর ডাkার aথবা oষুেধর েদাকােন
েপেত পােরন।
যুkরােজয্র aিধবাসীরা তােদর আy েথেক িবেyািজত nাশনাল iিnoেরn e pদt aেথর্র মাধয্েম pকlgিলেত আিথর্ক
aবদান রােখ।
যিদ আপিন 3 মােসর েবিশ সমেyর জn যুkরােজয্ বসবাস করার পিরকlনা কেরন, তাহেল আপনার িনকটবতর্ী েমিডকয্াল
pয্ািkস e sানীy ডাkার eবং দাঁেতর ডাkােরর কােছ নাম নিথভুk করা grtপূণর্। যতkণ পযর্n না আপিন aথবা আপনার
পিরবােরর েকu ass হেy পDেছন ততkণ নাম তািলকভুk করার জn aেপkা করেবন না।
*েpসিkপশেনর জn েয aথর্ েনoyা হy গভর্িনেরাধক বিD তার বিহভূর্ত।
**যিদ আপিন sটলয্ােN বসবাস কেরন তাহেল েচাখ eবং দাঁেতর পরীkা িবনামূেলয্ করােনা যােব।

ডাkােরর কােছ নাম তািলকাভুk করা
যুkরােজয্ ডাkারেদর pাyi 'েজনােরল pয্ািkশনার' aথবা ‘িজ.িপ.' বলা হy। eর মাধয্েম েসi সব ডাkারেদর েবাঝােনা হy
যাঁরা হাসপাতােলর পিরবেতর্ sানীy সাজর্ািরেত কাজ কেরন। আপনার িনকটতম ডাkােরর সাজর্াির খুঁেজ পাoyার পের আপনােক
eকিট িনবnীকরণ ফমর্ সmূণর্ করেত anেরাধ করা হেব। আপনার িঠকানা, iিতপূেবর্র aথবা বতর্মােনর িচিকৎসা সংkাn
পিরিsিত eবং েযাগােযােগর েটিলেফান নmর েদoyার জn anেরাধ করা হেব।
আপনার ডাkােরর সাজর্ািরেত পূবির্ নধর্ািরত সাkাৎকােরর জn সমy চাoyা
সাধারণত aিফেসর sাভািবক কােজর সমেy েসামবার-শুkবার ডাkােরর সাজর্াির েখালা থােক। আপিন েয সাজর্ািরেত নাম
িনবিnত করেবন েসখান েথেক েখালা থাকার সমy eবং পিরেষবার তািলকা পােবন। pেyাজেনর কেyকিদন আেগi
সাkাৎকােরর জn সমy েচেy েনoyা ভােলা। আপিন সাজর্ািরেত িগেy aথবা তােদর aয্াপেyNেমN লাiন e েফান কের eটা
করেত পােরন। সাজর্ািরেত pাyশi 'জrির সাkাৎকােরর' জn িকছু সমy সংরkণ করা হy। egিল eকi িদেনর সাkাৎকােরর
জn সমy িদেত বয্বhত হy eবং সাধারণত সাজর্াির েখালার পেরi ei সমy পাoyা যাy।
ডাkােরর সাজর্ািরেত যা িকছু আেলািচত হy তার সবিকছুi েগাপন রাখা হy।

sাsয্ eবং েসবা
যখন ডাkােরর সাজর্াির বn হy
যিদ আপিন aিফেসর কােজর সমেyর বাiের eকজন েজনােরল pয্ািkশনার eর জrির সাহাযয্ চান eবং সাজর্াির েখালা পযর্n
aেপkা করেত না পােরন, তাহেল আপিন sানীy েজনােরল pয্ািkশনার'েক 'aিফস বিহভূর্ত সমেyর' পিরেষবার জn েটিলেফান
করেত পােরন।
যিদ েটিলেফান কেলর সমy আপনার েদাভাষী পিরেষবার pেyাজন হy, তাহেল আপনার কল eর utর পাoyার পের শুধু
জানান েয আপিন েকাn ভাষাy কথা বলেত চান।
সংকটকালীন জrির েসবা
যুkরােজয্ aয্াmুেলn, পুিলশ eবং দমকেলর মত জrির পিরেষবার েটিলেফান নmর হল 999। যিদ আপিন aথবা আপনার
পিরবােরর েকােনা সদs grতর ass হেy পেDন eবং জrির িচিকৎসা েসবার pেyাজন হy, তাহেল ei নmরিট ডাyাল কrন
eবং aয্াmুেলn পিরেষবার জn anেরাধ কrন। আপনােক সমsা সmেকর্ eবং আপনার aবsান সmেকর্ িজjাসা করা হেব।
ei কলিট িবনামূেলয্ করা যােব।
NHS ডাiেরk

যিদ sাsয্ পিরেষবার জn েকাথাy েযেত হেব েস িবষেy aিনি ত হন, তত grতর নy eমন আঘাত aথবা sাsয্ পিরেষবা
সmেকর্ সাধারণ p থােক, তাহেল NHS ডাiেরkেক েটিলেফান করেত পােরন। eর নmরিট হল 0845 4647।*
যখন আপনার েটিলেফান কেলর utর েদoyা হেব তখন বলুন আপিন েকাn ভাষাy কথা বলেত চান eবং তাঁরা pেyাজেন
আপনােক eকজন েদাভাষীর সেঙ্গ েযাগােযাগ কিরেy েদেবন। ei েটিলেফান পিরেষবা সpােহ 7 িদন, 24 ঘNাi পাoyা যাy।
নাসর্ eবং েপশাদার পরামশর্দাতারা ei পিরেষবার কমর্ী যাঁরা আপনােক েগাপনীyতা রkা কের পিরেষবা িদেত পারেব।
িবকlsrপ,

assতা,

aপােরশন, পরীkা, িচিকৎসা eবং সাধারণ sাsয্িবষyক
www.nhsdirect.nhs.uk িঠকানাy NHS ডাiেরk eর oেyবসাiট e েযেত পােরন।*

সমsার

জn

আপিন

*sটলয্ােN 24 ঘNার sাsয্ পরামশর্ eবং তথয্ পিরেষবােক NHS 24 বলা হy। আপিন 08454 242424 নmের েটিলেফান
করেত পােরন aথবা www.nhs24.com oেyবসাiট e আসেত পােরন।

ঔষধালy aথর্াৎ ফােমর্সী
যুkরােজয্ oষুধ pstকারেকর েদাকানেক 'ফােমর্সী' বলা হy। eখােন আপিন ডাkােরর sপািরশকৃত oষুধ সংgহ করেত পােরন।
eছাDাo ফােমর্সীেত েছাটখাট asেখর নানারকম oষুধপt িবিk করা হy যা আপিন েpসিkপশন ছাDাi িকনেত পােরন।
আপিন গৃেহ লাল aথবা সবুজ kশিচেhর সেঙ্গ পিরিচত হেত পােরন। যুkরােজয্র ফােমর্সীেতo eকi ধরেনর পিরেষবা পাoyা
যাy। যাঁরা ফােমর্সীেত কাজ কেরন তাঁরা আপনােক sাsয্েসবা সmিকর্ত পরামশর্ িদেত পারেবন eবং aেনক িচিকৎসা পিরেষবা
সmেকর্ তথয্ িদেy সাহাযয্ করেত পারেব।
িশশু আেছ eমন পিরবােরর জn পিরেষবা
যিদ আপনার 5 বছেরর কমবyসী িশশু থােক, তাহেল আপিন িবনামূেলয্ sাsয্ পিরদশর্ন পিরেষবা পাoyার েযাগয্ হেত পােরন।
sাsয্ পিরদশর্ক aথর্াৎ েহলথ িভিজটেররা েযাগয্তাসmn নাসর্ হন যাঁরা আরo pিশkণ েনoyা সmূণর্ কেরেছন। তাঁরা আপনােক
িবিভn ধরেনর তথয্ িদেy সাহাযয্ করেত পারেবন:
- িশশুেদর িটকাকরণ
- sাsয্সmত খাদয্াভয্াস
- িশশুেদর বাDবৃিd eবং unিত
- নাসর্াির

sাsয্ eবং েসবা
- েpgrপ
- িশkা
- আবাসন
দাঁেতর ডাkার
যুkরােজয্ দাঁেতর ডাkাররা NHS eর েযসব েরাগী িবনামূেলয্ িচিকৎসা েসবা পান* eবং বয্িkগত েরাগী যাঁরা িচিকৎসার জn
aথর্ খরচ কেরন, ei uভy ধরেনর েরাগীরi িচিকৎসা কেরন। আপিন হyত েদখেবন েয sানীy দাঁেতর ডাkােরর কােছ নাম
তািলকাভুk করার জn aেপkারতেদর তািলকা আেছ। ei মুহূেতর্ যুkরােজয্ eিট eকিট বD সমsা। আপনােক পরামশর্
েদoyা হেচ্ছ pিত ছy মাস anর দাঁেতর ডাkােরর কােছ যাoyার।
*যিদ আপিন eর েরাগী হন, তাহেলo আপনােক পরীkা করােনার জn সামাn িফ িদেত হেব। তেব যিদ আপিন sটলয্ােN বাস

কেরন তাহেল দাঁেতর পরীkা িবনামূেলয্ করােনা যােব।
েচােখর ডাkার
েচােখর ডাkােরর কােছ আপিন েচাখ পরীkা* করােত পােরন eবং তাঁরা sপািরশ করা চশমা eবং কনটয্াk েলn সরবরাহ
করেত পােরন। আপনার েচােখর ডাkােরর খরচ েমটােত আপিন সাহাযয্o েপেত পােরন। আরo িবsািরত তেথয্র জn েচােখর
ডাkােরর সেঙ্গ কথা বলুন।
*যিদ আপিন sটলয্ােN বসবাস কেরন তাহেল দাঁেতর পরীkা িবনামূেলয্ করােনা যােব।

িটকাকরণ
যুkরােজয্ হাম, মাms eবং যkার মত িবপjনক েরাগ pিতেষধক িটকা বাচ্চা eবং িশশুেদর িবনামূেলয্ েদoyা হy। ei
pিতেষধক িটকা iেঞ্জকশেনর মাধয্েম েদoyা হy যােক ভয্াকিসn বেল eবং যা শরীরেক সংkামক েরােগর িবrেd লDাi
করেত সাহাযয্ কের। আরo তেথয্র জn আপনার েহলথ িভিজটর aথবা ডাkােরর সাজর্াির'েক anেরাধ কrন।
েযৗন sাsয্
েযৗন সংগেমর সমy গভর্িনেরাধক বয্বsা বয্বহার করা grtপূণর্। কেNাম বয্বহােরর ফেল েযৗন সংগেমর মাধয্েম পিরবািহত
েরাগ eবং সংkমণ pিতেরাধ করা যাy eবং eর ফেল aবািঞ্ছত গভর্ধারণ eিDেy চলা যাy। aিধকাংশ িজ.িপ. পিরবার
পিরকlনা িkিনক্ eবং েহলথ িভিজটেরর কােছ কেNাম িবনামূেলয্ পাoyা যাy। আপিন aেনক sপারমােকর্ট eবং ফােমর্সীেতo
egিল িকনেত পােবন।
যিদ আপিন েগাপেন িবকl বয্বsা সmেকর্ জানেত চান, তাহেল আপনার ডাkােরর িkিনক e aথবা েযৗন sাsয্ িবষyক
িkিনক্ e aথবা NHS ডাiেরk'েক 0845 4647 নmের েটিলেফান কের সাkাৎকােরর বয্বsা করেত পােরন*।
eছাDাo আপিন আপনার িজ.িপ. aথবা েযৗন sােsয্র িkিনক্ েথেক জrির িভিtেত গভর্িনেরাধক পােবন। eেক কখনo কখনo
পরিদন সকােলর বিD' বেল uেlখ করা হy। eিট শুধু গভর্ধারণ pিতেরাধ করেত বয্বhত হy। eিট আপনােক েযৗন সংগেমর
মাধয্েম পিরবািহত েরাগ aথবা সংkমণ েথেক রkা কের না। যিদ আপিন মেন কেরন েয েযৗন সংগেমর মাধয্েম পিরবািহত
েরাগ aথবা সংkমেণর dারা আkাn হেyেছন, তাহেল aবশয্i aিবলেm পরীkা করােবন। আপিন েযৗন sাsয্ িkিনক্ e, যা
কখনo কখনo েজিনটর-iuিরনাির িkিনক্ নােমo পিরিচত, সাkাৎকােরর জn anেরাধ করেত পােরন। ei েসবািট িবনামূেলয্
eবং তথয্ েগাপন েরেখ েদoyা হy eবং কাযর্করী পরামশর্ পাoyা েযেত পাের।
*যিদ আপিন sটলয্ােN বসবাস কেরন, তাহেল NHS 24-েক 08454 242424 নmের েটিলেফান করেত পােরন।

sাsয্ eবং েসবা
ধূমপান
ধূমপােনর সেঙ্গ সmকর্যk
ু aেনক িচিকৎসা সংkাn সমsা আেছ। ei aভয্াসিট কতটা kিত করেত পাের aেনেকi েস িবষেy
জােনন না। যখন আপিন ধূমপান শুr কেরন তখন েছাটখাট asেখ েভাগার সmাবনা eবং grতর assতার সmাবনা েবেD
যাy।
NHS ধূমপান পিরতয্ােগর জn সাহাযয্ o পরামশর্ েদy। আরo তেথয্র জn আপনার িজ.িপ'েক anেরাধ কrন।

পিরবহণ
Transport

পিরবহণ
eক-নজের
িনmিলিখত তেথয্র সাহােযয্ আপিন যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'েত পিরবহণ বয্বsার সামিgক pিতচ্ছিব eবং পাবিলক হাioেy'েত
গািD চালােনা িবষেy কতgিল সাধারণ িনেদর্শ পােবন।
সিঠক নিথপt সেঙ্গ না িনেy যুkরােজয্ েমাটর গািD রাsাy বার করা েবআiিন। ei নিথপেtর anভুর্k হল বতর্মােন ৈবধ গািD
চালােনার লাiেসn, eকিট ৈবধ MOT সািটর্িফেকট, eকিট িভিহকল টয্াk িডs eবং গািDর িবমা যার িবsািরত িনেচ েদoyা
হেyেছ।
যুkরােজয্ েমাটর গািD চালােত হেল আপনােক নূয্নতম বyসসীমার শতর্gিল েমেন চলেত হেব।
গািDর ধরন

নূয্নতম বyস

গািD eবং েমাটর সাiেকল

17 বছর

মাঝাির আকৃিতর গািD

18 বছর

বD লির eবং বাস

21 বছর

গািD চালােনার লাiেসn / আnজর্ািতক লাiেসn
যিদ আপিন iuেরািপyান iকনিমক eিরyা'র anভুর্k েকােনা েদশ েথেক আেসন, তাহেল আপনােক িনmিলিখত লাiেসn
বয্বহার করেত েদoyা হেব:
- সাধারণ nাশনাল Dাiিভং লাiেসn / কিমuিনিট লাiেসn: aিধবাসী হoyার পের যুkরােজয্ 3 বছর পযর্n গািD চালােত
পারেবন।
- েভােকশনাল লাiেসn*: aিধবাসী হoyার পের যুkরােজয্ 5 বছর পযর্n গািD চালােত পারেবন।
যখন ei েমyাদকাল েশষ হেব তখন আপনােক েgট িbেটন eর গািD চালােনার লাiেসn েপেত হেব।
*যিদ আপনার েভােকশনাল লাiেসn থােক eবং যুkরােজয্ গািD চালােনা েশেখন, তাহেল আপিন aবশয্i:
- eমন বয্িkর তttাবধােন থাকেবন যাঁর বyস 21 বছেরর েবিশ eবং যাঁর কমপেk 3 বছর েgট িbেটেন গািD চালেকর ৈবধ

লাiেসn আেছ।
- আপিন েয গািD চালােচ্ছন তার সামেন eবং িপছেন লাল রেঙর ‘L’ েলখা েpট pদশর্ন করেবন।
eর ফেল anাn গািD চালেকরা সেচতন হেবন েয আপিন গািD চালােনা িশখেছন।

পিরবহণ
- েমাটরoেy'েত গািD চালােবন না।
- আপনার গািDর িপছেন েকােনা ধরেনর েTলার েটেন িনেy আসেবন না।
যিদ আপনােক anেরাধ করা হy তাহেল আপিন aবশয্i পুিলশ aিফসারেক আপনার Dাiিভং লাiেসn eবং গািDর নিথপt
েদখােবন। যিদ সেঙ্গ সেঙ্গ eটা করা সmব না হy, তাহেল আপিন 7 িদেনর মেধয্ aবশয্i থানাy eiসব নিথপt িনেy
আসেবন। eটা করেত বয্থর্ হেল তা aপরাধ িহেসেব গণয্ হেব।
MOT

যিদ আপনার গািDর বyস 3 বছর aথবা তার েবিশ হy, তাহেল েসিট MOT সািটর্িফেকট eর জn পরীkা করােত হেব। যিদ
গািDর ei সািটর্িফেকট না থােক, তাহেল েসi গািD রাsাy চালােনা েবআiিন। angহ কের গািD েকনার সমy ei সািটর্িফেকট
আেছ িক না েস সmেকর্ িনি ত েহান। আপিন aবশয্i pিত 12 মাস anর MOT সািটর্িফেকট পুননর্বীকরণ করেবন।

কীভােব

MOT

সািটর্িফেকট পাoyা যােব

আপনার গািDিটেক eকিট sানীy গয্ারােজ িনেy যান েযখােন MOT পরীkা করা হy। তাঁরা পরীkা কের েদেখ জানােবন েয
গািDিট রাsাy বার করার uপযুk িক না।
িবমা
যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'েত িবমা ছাDা গািD চালােনা, গািDেত মণ করা, eমনকী রাsাy গািD রাখাo েবআiিন।
গািDর িবমার জn আেবদন করার সমy িনি ত েহান েয আপিন েয তথয্gিল িদেচ্ছন তা সিঠক। যিদ তা না হy তাহেল িবমািট
aৈবধ হেব। িবমার জn আেবদন করার সমy eবং িবমা দািব করার সমy েজেনশুেন িমথয্া তথয্ েদoyা aপরাধ।
যিদ েবশ কেyকবার েকােনা dঘর্টনা না ঘিটেyi গািD চািলেy থােকন, তাহেল েকােনা েকােনা িবমা েকাmািন আপনােক ছাD
েদেব। তাঁরা an েদেশর ei ঘটনার pমাণপto gহণ করেব যিদ েসi pমাণ iংেরিজেত aনূিদত হy।
েরাড টয্াk
বয্বhত েযেকােনা গািD aথবা েয গািDেক জনসাধারেণর বয্বহাযর্ রাsাy রাখার anমিত েদoyা হেyেছ েসi গািDর সামেনর
uiNিskন e বতর্মােন ৈবধ টয্াk িডs (গািDর লাiেসn) pদশর্ন করেত হেব।

কীভােব টয্াk িডs পােবন
টয্াk িডs eর জn আেবদন করেত হেল আপনােক sানীy ডাকঘের পাoyা যাy eমন eকিট ফমর্ ভিতর্ করেত হেব। আপনােক
িনmিলিখত নিথ েদখােত হেত পাের:
- গািDর িবমা সািটর্িফেকট
- গািDর MOT সািটর্িফেকট
an eকিট গািDর জn িনবnীকৃত টয্াk িডs বয্বহার করা েবআiিন।
রাsার আiন
গািD চালােনার সমy আপিন েয কেyকিট pাথিমক িবিধর কথা মেন রাখেবন েসgিল হল:
- আপনার গািDিট রাsাy েবেরােনার uপযুk eবং েসিট চালােনা/চDা িনরাপদ eবং েসিট MOT পরীkাy utীণর্ হেyেছ।
- রাsার বাঁিদক ধের গািD চালােবন।
- আপনার গািDর ৈবধ টয্াk িডs থাকেত হেব।
- িসটেবl না পDা েবআiিন।
- িনি ত কrন যােত আপনার গািDর সব যাtী িসটেবl বাঁেধন।
- 135 েস.িম. uচ্চতা aথবা 12 বছর বyস পযর্n িশশুেদর (েযটাi pথেম ঘটেব) uপযুk িশশু িনরাপtা আসেন বসােত হেব।
- িনি ত েহান েয গািD চালােনার uপযুk শারীিরক পটুতা আপনার আেছ। মদ aথবা মাদকdেবয্র েনশাy আচ্ছn েথেক গািD
চালােনা েবআiিন।

পিরবহণ
- যুkরােজয্ গািDর গিতর সীমান ঘNাpিত মাiল (MPH) eর িভিtেত িহসাব করা হy। আপিন িsেডািমটার e সিঠক গিত
পেD েদখেছন িক না েস িবষেy িনি ত েহান।
- যুkরােজয্ জাতীy sের গািDর গিতর সীমা হল eকিট গািD েযেত পাের eমন রাsাy 60 মাiল pিত ঘNা eবং dিট গািD
েযেত পাের eমন রাsাy 70 মাiল pিত ঘNা।
- anাn নানা ধরেনর গিতর সীমা চালু আেছ। angহ কের িনি ত কrন েয গািD চালােনার সমy আপিন oi িবষygিল
সmেকর্ সেচতন আেছন।
- গািD চালােনার সমy েমাবাiল েফান বয্বহার করা েবআiিন।
- েমাটর সাiেকল চালক eবং যাtীেদর sরkাদানকারী িশরstাণ aথর্াৎ েহলেমট পরা আiনত বাধয্তামূলক।
- যিদ আপিন েকােনা dঘর্টনাy পেDন, তাহেল aবশয্i থামেবন eবং যিদ েকu আহত হy aথবা েকােনা kিত হy তাহেল
আপিন aবশয্i পুিলশেক েস িবষেy জানােবন।
বাস পিরেষবা
যুkরােজয্ িবিভn বাস েকাmািন আেছ eবং তারা সকেল িনেজেদর ভাDা িsর কের। মেণর সমy সবর্দা বাস চালকেক আপনার
ভাDা িদেত পারেবন। কখনo কখনo বাস েকাmািন িবেশষ িটিকট িবিk কের যা eকািধক মেণর জn ৈবধ থােক। যিদ
আপিন িনyিমত বােস মণ করার পিরকlনা কেরন, তাহেল eকিট Tয্ােভল কাডর্ িকনেল সা y হেত পাের। eকিট বাস
েকাmািন েথেক েকনা িটিকট anাn বাস েকাmািনর েkেt ৈবধ হেব না যিদ না েকােনা িবেশষ বয্বsা থােক। আপনার sানীy
বাস aপােরটর কতৃক
র্ pকািশত সমyসূিচেত eিট েদখােনা থাকেব।
বােস oঠার সমy আপনার ভাDা েমটােনার জn pেyাজনীy সিঠক পিরমাণ aথর্ সেঙ্গ থাকেল ভােলা হy কারণ কখনo কখনo
গািD চালেকর কােছ pেyাজনীy খুচরা aথর্ থােক না eবং eর ফেল পিরেষবাy েদির হেত পাের।
েTন
aেনক েবসরকাির েকাmািন যুkরােজয্র েরল েনটoyাকর্ চালাy। আপিন েsশেন, েটিলেফান কের aথবা aনলাiন e েরেলর
িটিকট িকনেত পােরন। সব েকাmািনর েTেন ei িটিকট চলেব (শুধু িবেশষ পিরেষবার িটিকট ছাDা), আপিন েয পেথi মণ
কrন না েকন।
যিদ আপিন লNেন যাoyার পিরকlনা কেরন তাহেল aিফেসর িভেDর সমy বাদ িদেy an সমেy যাoyাi ভােলা। বয্s সমেy
(সকাল 10টার আেগ eবং িবকাল 5টা - সnয্া 9টা পযর্n) িটিকেটর দাম েবিশ হেত পাের। আপনার িটিকট aিgম সংরkণ
কের িনেল ভােলা হy।
েTেনর সমyসূিচ জানেত, িটিকট সংরkণ করেত aথবা an েকােনা িজjাs থাকেল আপিন iNারেনট e
www.nationalrail.com oেyবসাiট e আসেত পােরন aথবা nাশনাল েরল eনkয্yািরj e 08457 484950 নmের
েটিলেফান করেত পােরন।
টয্ািk
বD শহের aেনক টয্ািk sয্াN পাoyা যােব। িবকlsrপ, আপিন eকিট sানীy েবসরকাির টয্ািk'েক েটিলেফান কের
পূবর্িনধর্ািরত েকােনা sান েথেক আপনােক তুেল েনoyার জn anেরাধ করেত পােরন aথবা মেণর জn টয্ািkিট সংরkণ
করেত পােরন। েযেকােনা মেণর েkেti টয্ািk'র িমটাের pিমত ভাDা oেঠ। যিদ টয্ািk সংরkণ কের থােকন, তাহেল
িমটােরর ভাDা পিরবেতর্ িনিদর্ ভাDার বয্বsা করেত পােরন।
সবসমy িনি ত হেy েনেবন েয আপিন eকিট লাiেসnpাp টয্ািk বয্বহার করেছন। আiনাnসাের, লাiেসn আেছ eমন
টয্ািkচালকেদর তাঁেদর গািDেত পিরচyপt (সাmpিতক ছিবসহ) pদশর্ন করেত হy।

যুkরােজয্র আiন
Law in the UK

যুkরােজয্র আiন
ছুির
ছুির eমন eকিট ast যার aপবয্বহাের grতর আঘাতpাp হoyার সmাবনা আেছ। sতরাং ধারােলা িদকিট 7.62 েস.িম'র েবিশ
eমন eকিট ছুির বয্িkগতভােব সেঙ্গ রাখা েবআiিন। যিদ েকােনা সবর্সাধারেণর বয্বহাযর্ eলাকাy আপনার সেঙ্গ ছুির থােক,
তাহেল আপনােক েgpার করা হেত পাের।
aেনক কােজi কমর্sেল ছুিরর pেyাজন হy। eটা aবশয্i আপনার কমর্িনযুিkর aঙ্গ িহেসেব gহণেযাগয্ হেব।
ধারােলা েbড আেছ eমন সরঞ্জাম, েযমন kুর eবং ছুির েকনার সমy আপনার বyস aবশয্i 18 বছেরর েবিশ হেত হেব।
মাদকdবয্
যুkরাজয্ aথর্াৎ iu.েক'েত eকিট আiন আেছ যার সাহােযয্ মাদকdেবয্র বয্বহােরর uপর িনyntণ রাখা হy।
সাধারণত, আপনার সেঙ্গ েয oষুধ রাখেত েদoyা হy েসgিল হল শুধু ডাkােরর sপািরশকৃত oষুধ aথবা যা ফােমর্সীেত িকনেত
পাoyা যাy।
তেব যুkরােজয্ তামাক, মদ eবং dব বstেকo (গয্াস, আঠা eবং eyােরাসল) মাদক ে ণীভুk করা হy। eiসব সামgীর
িবিkেক িনyntণ করার জn পৃথক আiন আেছ। ei সব সামgী িকনেত হেল আপনােক pমাণ করেত হেব েয আপনার বyস
িনধর্ািরত বyেসর* েথেক েবিশ। িনেচ বyস সংkাn িবিধিনেষধ েদখােনা হল:
মাদকdেবয্র ধরন

নূয্নতম বyস

তামাক

18 বছর
(utর আyারলয্াN: 16 বছর)

মদ

18 বছর

dব সামgী

18 বছর
(sটলয্াN: 16 বছর)

যুkরােজয্ কয্ানািবs সেঙ্গ রাখা েবআiিন।
*বyেসর pমাণ িহেসেব গািD চালেকর লাiেসn aথবা পাসেপাটর্ েদখান।

যুkরােজয্র আiন
মদ
যুkরােজয্ মদ েকনার আiনসmত বyস হল 18। মদ েকনার সমy aথবা পাব aথবা kাব e pেবেশর সমy যিদ আপনােক
বyেসর pমাণ েদখােত বলা হy, তাহেল aসnt হেবন না। আপনার পাসেপাটর্ aথবা গািD চালেকর লাiেসn পিরচyপt
িহেসেব gহণেযাগয্ হেব।
মদয্পােনর সমy angহ কের কাNjান বজাy রাখুন eবং uপেভাগ কrন!
মেন রাখেবন:
- জনসাধারেণর বয্বহাযর্ sােন মদয্পান eবং uচ্ছৃঙ্খল আচরণ করা aপরাধ। আপনােক েgpার করা হেত পাের eবং জিরমানা
হেত পাের।
- যিদ মদয্পােনর সেঙ্গ সmকর্যk
ু aপরাধমূলক আচরেণর জn আপিন বছের িতনবার েদাষী সাবয্s হন, তাহেল িতন বছেরর
জn আপনার মদ েকনা িনিষd করা হেত পাের।
যিদ আপিন মদয্াপানজিনত সমsাy েভােগন, তাহেল আপিন সাহােযয্র জn েযেত পােরন eমন sান আেছ। যিদ আপিন
ডাkােরর সেঙ্গ কথা বেলন, তাহেল আপিন সিঠক পথিনেদর্শ পােবন। nাশনাল aয্ালেকাহিলকs aয্ােনািনমাs েহlলাiন eর
সাহাযয্ পাoyা যাy 0845 769 7555 নmের েটিলেফান কের। আপিন aিতিরk মদয্াপানজিনত সমsা সামলােনার জn েগাপন
সাহাযয্ eবং পরামশর্ েপেত পােরন।
সাধারণ আচরণ িবিধ
যুkরােজয্র পুিলেশর kমতা আেছ ভy েদখােনা, uচ্ছৃঙ্খল aথবা aপমানজনক আচরেণর জn েকােনা বয্িkেক েgpার করার।
যিদ েদখা যাy েয আপিন an েকােনা বয্িkর িবrেd িহংসাtক aথবা ভীিত pদশর্নকারী আচরণ করেছন, তা আপিন িনেজ
aথবা দলবdভােব েযমনi থাkন না েকন, আপনােক শািs েদoyা হেব।
সাধারণ আচরণ িবিধ সmিকর্ত aপরাধgিলর মেধয্ আেছ:
- দাঙ্গা করা
- িহংসাtক uচ্ছৃঙ্খল আচরণ করা
- েনশাgs eবং uচ্ছৃঙ্খল হেy পDা
- aপরাধমূলক kিত ঘটােনা
- পুিলেশর কােজ বাধা েদoyা
- সেঙ্গ eমন ast রাখা যা aপরাধ বেল গণয্ হy
aসামািজক আচরণ িবিধ
যিদ েদখা যাy েয আপিন aসামািজক আচরণ করেছন, তাহেল আপনার িবrেd aসামািজক আচরণ সmিকর্ত আেদশ জাির করা
হেত পাের। 10 বছর বyস হেলi কােরা িবrেd aসামািজক আচরেণর আেদশ জাির করা হেত পাের। েয আচরণ সmpদােyর
anেদর পেk হyরািন, ভীিত aথবা যntণার কারণ হy, তাi aসামািজক বেল ধরা হy eবং eর মেধয্ আেছ:
- গািলগালাজ eবং ভীিত pদশর্নকারী ভাষা বয্বহার
- আoyাজ কের aপরেক িবরk করা
- েযখােন েসখােন আবজর্না েফলা
- জনসমেk েনশাgেsর মত আচরণ
- মাদকdবয্ আদানpদান
- আiনসmত বyস হoyার আেগi ধূমপান / মদয্পান
- গািDর মািলেকর aমেত েমাটর গািDেত চেD pেমাদ মণ
- গিণকাবৃিt
- গিণকাপlীেত গািD িনেy থগিতেত মণ
- েদoyালিচt আঁকা eবং anাn ধব্ংসাtক িkyাকলাপ

যুkরােজয্র আiন
- িভখািরবৃিt
- শারীিরক আkমণ
- গািDর সেঙ্গ সmকর্যk
ু aপরাধ
- জািতিবেdষমূলক গািলগালাজ
ঘৃণা udূত aপরাধ
ঘৃণা udূত aপরাধ eকিট grতর aপরাধ যা েকােনা বয্িkর িলঙ্গ, জািত, ধমর্, বণর্, জািতেগা ী, pিতবnকতা aথবা েযৗন
aিভমুখীনতার pিত ঘৃণাবশত েকােনা বয্িk aথবা সmিtর িবrেd ঘেট।
যারা ঘৃণা udূত aপরােধ aংশ েনy, তােদর িবrেd আদালেত মামলা দােyর করা যাy যার ফল িনmিলিখতgিল হেত পাের:
- েজেল যাoyার আেদশ
- uেচ্ছদ
- জিরমানা
- aসামািজক আচরণ সmিকর্ত আেদশ জাির
যিদ আপিন ঘৃণা udূত aপরােধর িশকার হন – তাহেল েস সmেকর্ জানান। পুিলশ, sুল eবং sানীy কতৃর্পেkর কতর্বয্ হল
আপনােক sরিkত রাখা eবং সমথর্ন করা।
পািরবািরক িনপীDন
পিরবাের aথবা আtীyেদর মেধয্ িহংসাtক আচরেণর েকােনা ঘটনা ঘটেল তা পািরবািরক িনপীDন িহেসেব পিরিচত হy। যিদ
আপনার িনকটাtীy েকu মানিসক aথবা শারীিরকভােব আপনার kিত করার েচ া কের, তাহেল aিবলেm েস িবষেy জানান।
আপিন ডাkার, পুিলশ aথবা েহলথ িভিজটর eর সেঙ্গ েগাপেন িবষyিট িনেy আেলাচনা করেত পারেবন। eঁরা সবাi আপনােক
সাহাযয্ করেত পারেবন eবং sরিkত রাখেত পারেবন।
জrির aবsাy আপনার uিচত 999 নmের েটিলেফান কের পুিলশেক জানােনা। পুিলশ eবং আদালত পািরবািরক িনপীDনেক
grt িদেy িবচার কের।
nাশনাল েডােমিsক ভােyােলn েহlলাiন 0808 2000 247 নmের পািরবািরক িনপীDন সmেকর্ 24 ঘNাবয্াপী েগাপনীy
সাহাযয্ eবং পরামশর্ েদy।
যিদ আপনার িবrেd aপরােধর মামলা দােyর করা হy
যিদ আপিন েকােনা শািsেযাগয্ aপরাধ কের থােকন তাহেল aবশয্i পুিলেশর সেঙ্গ েযাগােযাগ করেবন। যিদ চান, তাহেল
আপিন eকজন আiনজীিবর সেঙ্গ েযাগােযাগ করেত পােরন িযিন আপনার সেঙ্গ থানাy যােবন।
যিদ আপনােক েকােনা aপরাধমূলক ঘটনা ঘটােনার সেnেহ েgpার করা হy, তাহেল মেন রাখেবন:
- শাn থাকেবন।
- যিদ িজjাসা করা হy তাহেল আপনার সিঠক নাম o িঠকানা জানােবন।
- আkমণাtক হেবন না।
- েgpারকারী পুিলশ aিফসারেদর ঘুষ েদoyার েচ া করেবন না।
- আপনার সিলিসটর aথবা uিকেলর পরামশর্ না িনেy েকােনা িববৃিতেত sাkর করেবন না।
থানাy সব সমy pেyাজেন eকজন সিলিসটেরর সাহাযয্ পাoyা যােব।
যিদ আপনােক েgpার করা হy aথবা p িজjাসা করার জn আটেক রাখা হy, তাহেল আপিন িবনামূেলয্ eকিট েটিলেফান
কল করেত পারেবন। আপনােক িনরেপk eবং sাধীন আiিন পরামশর্ েদoyা হেব eবং আপনার aিধকারgিল বয্াখয্া করা হেব।

বয্িkগত িনরাপtা
Personal Safety

বয্িkগত িনরাপtা
eক-নজের
যুkরাজয্ eকিট aেপkাকৃত িনরাপদ sান। তেব আপনার বয্িkগত িনরাপtা eবং আপনার সmিtর sরkা িনি ত করার জn
সতকর্তা aবলmন করার পরামশর্ েদoyা হy।
aিg িনরাপtা
আপনার গৃেহ েবশ কতgিল সতকর্তামূলক বয্বsা েনoyা uিচত যােত aিgকাN pিতেরাধ করা যাy eবং যিদ eমন েকােনা
ঘটনা ঘেট তাহেল যােত তার pভাব কম হy। েযমন:
- ধূm সতকর্ীকরণ বয্বsা বসান: aবশয্i িনyিমত বয্াটািরgিল পরীkা কের েদখেবন।
- আgন লাগেল েকাn পেথ বাiের আসেবন তার পিরকlনা কের রাখুন eবং েজেন রাখুন েয জrির পিরিsিতেত কী করেত
হেব। যিদ আgল লােগ তাহেল েযন আপনার পিরবােরর সকেল তাঁেদর করণীy সmেকর্ সেচতন থােকন।
- িহটার, েমামবািত eবং িসগােরট সmেকর্ সতকর্ থাkন।
- ৈবdয্িতক কারেণ aিgকােNর ঝুঁিক কমান: aয্াডাpাের aেনকgিল pাগ gঁেজ িদেy চােপর সৃি করেবন না, ৈবdয্িতক
সরঞ্জামgিলেক eকজন েযাগয্ iেলকিTিশyানেক িদেy পরীkা করান eবং েসgিল বয্বহার না হেল pাগ খুেল রাখুন।
- বািDর িবমা করান: aেনক িবমার বয্বsা আেছ। আপনার pেyাজেনর পেk েযিট uপযুk েসিট েবেছ িনন।
যিদ আপিন ভাDা বািDেত থােকন, তাহেল িনি ত কrন যােত sাsয্ eবং িনরাপtা সmিকর্ত আiিন শতর্gিল েমেন চলা হy।
আপনার sানীy কাuিnেলর কােছ ei সmিকর্ত িনেদর্িশকা পাoyা যােব।
েkিডট কাডর্
েkিডট কাডর্ বয্বহােরর সমy সতকর্ থাকেবন। আপনার েkিডট কাডর্ বয্বহােরর সমy েযসব িবষy িবেবচনা করেবন তার
কতgিল eখােন বলা হল:
- েযসব মাশুল pেযাজয্ হেব আপিন েসgিল সmেকর্ িনি তভােব েজেন েনেবন।
- যিদ েkিডট কােডর্র িবল েমটােত না পােরন, তাহেল সহেজi ঋেণর ফাঁেদ পDার সmাবনা আেছ।
- েkিডট কাডর্ বয্বহার কের নগদ aথর্ তুলেবন না কারণ যতিদন পযর্n না েসi aথর্ েফরত েদেবন, ততিদন আপনার
কােছ aিতিরk মাশুল আদাy করা হেব।
- eকিট ডাiেরk েডিবট বয্বsা চালু কrন যােত সবর্দা pিত মােস নূয্নতম েদy aথর্ পিরেশাধ কের েদoyা যাy, তেব পারেল
আরo েবিশ েশাধ কের েদoyার েচ া কrন।
- েদাকােন 'েsার েkিডট কাডর্' িনেy েগেল সতকর্ থাকেবন। আপিন তার APR* িনি তভােব পরীkা কের েদখেবন।
েদাকােন aেনক সমেyi আপনােক িবেশষ sেযাগ িদেy eকিট কাডর্ gহণ করার pেলাভন েদখােনা হেব।
*APR = Annual Percentage Rate of charge (বািষর্ক মাশুেলর শতকরা হার aথর্াৎ aয্াnyাল পােসর্েNজ েরট aব

েgাথ)

বয্িkগত িনরাপtা
পিরচy চুির
যুkরােজয্ পিরচy চুিরর ঘটনা kমশi েবেD চেলেছ। আপনার বয্িkগত তথয্ eবং আপনার বয্ােঙ্কর তথয্ চুির কের েকােনা
বয্িk আপনার aথর্ বয্বহার কের েবআiিনভােব েkিডট কােডর্র জn আেবদন করেত পাের aথবা েকনাকাটা করেত পাের।
ATM বয্বহার করার সমy eবং iNারেনট e ফমর্ ভরার সমy সতকর্ থাকা grtপূণর্।
ATM
ATM e েkিডট aথবা েডিবট কাডর্ বয্বহার করার সমy কেyকিট িবষy মেন রাখা grtপূণর্ যােত an েকu আপনার

সmিকর্ত তথয্ নকল কের িনেত না পাের eবং আপনার কাডর্িট চুির করেত aথবা েসিট বয্বহার করেত না পাের:
- যিদ েkিডট কাডর্ হারান aথবা হািরেyেছন বেল মেন কেরন, তাহেল সেঙ্গ সেঙ্গ বয্াঙ্কেক জানান। তাঁরা an কােরা dারা oi
কাডর্িটর বয্বহার বn করেত পারেবন। যিদ সেঙ্গ সেঙ্গ না জানান তাহেল েকােনা েকােনা বয্াঙ্ক মাশুল দািব করেত পাের।
- আপনার িপন (PIN) নmরিট লুিকেy রাখুন। যখন েকােনা যেnt আপনার PIN নmরিট টাiপ করার pেyাজন হেব, তখন কাজিট
আDােল করেবন।
- ATM বয্বহার করার সমy আপনার চারপােশর পিরিsত সmেকর্ সেচতন থাkন।

iNারেনট e িনরাপtা
iNারেনট eর মাধয্েম আপনার বয্িkগত তথয্ েদoyার সমy সতকর্ থাkন। eটা grtপূণর্ যােত আপিন:
- িনি ত হন েয oেyবসাiট'িট আপিন বয্বহার করেছন েসিট িবশব্াসেযাগয্ eবং তােদর শতর্াবলী পেD েজেন িনন েয তারা
কীভােব আপনার সmিকর্ত িবsািরত তথয্ বয্বহার করেবন।
- আপনার bাuজার uiেNার িনেচ eকিট তালার pতীক িচh আেছ িক না েদখুন। eিট pমাণ কের েয সাiট'িট sরিkত। oেyব
িঠকানাo 'https:' িদেy শুr হoyা uিচত।
- কখনo i-েমল eর মাধয্েম আপনার বয্ােঙ্কর তথয্ পাঠােবন না।
মেন রাখেবন:
সবসমy রিসদ eবং বয্ােঙ্কর িবsািরত তথয্ sরিkত রাখেবন eবং যখন েসi তেথয্র pেyাজন ফুিরেy যােব, তখন তা িছঁেD
েফলুন, kিচkিচ কrন aথবা িনরাপেদ পুিDেy েফলুন। eর ফেল আপনার আবজর্নার মেধয্ anসnান করেলo েকu ei তথয্
েপেত পারেব না।
েমাবাiল েফান
দািম েমাবাiল েফান েচারেক pেলািভত কের। েমাবাiল েফান েচারেদর লk হoyার েথেক দূের থাকার জn আপিন aেনকgিল
সতকর্তা aবলmন করেত পােরন:
- আপনার েফানিট লুিকেy রাখুন। শুধু বাধয্ হেলi েসিট বয্বহার কrন।
- রােত জনসাধারেণর মেধয্ েসিট বয্বহার করা েথেক িবরত থাkন কারণ eর ফেল সহেজi আপিন েচােরেদর দৃি আকষর্ণ
করেবন।
- আপনার গলার সেঙ্গ aথবা েবl eর সেঙ্গ েসিটেক আটেক রাখেবন না।
- যিদ জনসাধারেণর মেধয্ েফানিট বয্বহার কেরন, তাহেল আপনার চারপােশ কী ঘটেছ েস িবষেy সতকর্ থাkন।
- েসিট eমন েকােনা sােন রাখেবন না েযখােন েকu খুব সহেজ েসিট চুির করেত পাের।
- আপনার েফান eর িনমর্াতা o মেডল eবং hাNেসট eর aনn শনাkকরণ নmরিট (IMEI নmর) িলেখ রাখুন। ei নmরিট
বয্াটািরর িপছেন aথবা আপনার েফােন *#06# ডাyাল কের পাoyা েযেত পাের। যিদ আপনার েফানিট চুির হy, তাহেল
আপিন পিরেষবা pদানকারীেক ei তথয্gিল িদেত পােরন eবং an েকu যােত েফানিট বয্বহার করেত না পাের, তাঁরা েসi
বয্বsা করেত পারেবন।
- যিদ আপনার েমাবাiল েফানিটর kিত হy, েসিট হািরেy যাy aথবা চুির যাy, তাহেল আপিন েফােনর িবমা কিরেy রাখেত
পােরন। সব শতর্gিল পেD েদখুন।
মেন রাখেবন:
যিদ আপনার েফান চুির হy, তাহেল আপিন aবশয্i পুিলশেক জানােবন।

বয্িkগত িনরাপtা
গািDর িনরাপtা
যখন গািD বয্বহার করেছন না তখন আপনার গািDিট িনরাপেদ রাখেত আপিন aেনকgিল সতকর্তা aবলmন করেত পােরন।

গািDর িনরাপtা
- সবসমy গািDর দরজা তালাবn কrন eবং জানলাgিল বn কের িদন।
- eমন িকছু pদশর্ন করেবন না যা েচারেদর আকষর্ণ করেত পাের েযমন িসিড েpyার, বয্াগ aথবা জয্ােকট।
- আপনার গািD সংkাn নিথপt গািDেত রাখেবন না; েসgিল গৃেহ eকিট িনরাপদ sােন রাখুন।

বাiসাiেকল eর িনরাপtা
- সবসমy েচন eবং তালা aথবা সাiেকেলর জn ৈতির eকিট িবেশষ তালা বয্বহার কের সাiেকলিটেক sরিkত কrন।
- সব aপসারণেযাগয্ সামgী আপনার সেঙ্গ রাখুন েযমন আপনার েহলেমট।
- সাiেকেলর মেডল eবং িনমর্াণকারক সংsার নাম িলেখ রাখুন। আপনার বাiসাiেকল e আপনার েপাsেকাড িলখেত
আলTাভােyােলট মাকর্ার বয্বহার কrন। ei কলমgিল দামী নy eবং egিল aিধকাংশ হাডর্oyয্ার eর েদাকােন পাoyা যাy।
- পুিলেশর কাছ েথেক 'েরকেডর্ড সাiেকল ফমর্' েচেy িনন। েসটা ভিতর্ করার পের আপনার নাম eবং আপনার সাiেকল
eকিট জাতীy তথয্ভাNােরর anরভুk হেব eবং যিদ আপনার সাiেকলিট পাoyা যাy, তাহেল তাDাতািD তার সেঙ্গ আপনার
েযাগসূt পাoyা যােব।
গৃেহর িনরাপtা
আপনার গৃেহর িনরাপtা িনি ত করেত হেল pধান েয কাজিট করেত হেব তাহল বািDিট সিঠকভােব তালাবn কের রাখা।
পরীkা কের েদখুন আপনার সব জানলা eবং দরজাgিল sরিkতভােব বn করা যাy িক না। যিদ আপিন ভাDা বািDেত বাস
কেরন, তাহেল আপনার বািDিট িনরাপদ eবং sরিkত রাখার আiিন দািyt আপনার বািDর মািলেকর। আপিন িনেত পােরন
eমন আরo কতgিল সতকর্ীকরণ বয্বsার কথা eখােন বলা হল:
- চুিরর িবrেd িবমা করান। আপনার গৃহ sরিkত করার িবষেy িবমা েকাmািনর সেঙ্গ কথা বলুন। eেত aথর্বয্y হেব িকnt
আপনার গৃেহ েকােনা ঘটনা ঘটেল eিট খুব কাযর্করী হেব। আপিন pেযাজয্ শতর্াবলী aবশয্i মন িদেy পDেবন।
- যিদ কেyক িদেনর জn বািD েছেD যান, তাহেল আপনার pিতেবশী aথবা েকােনা বnুেক বািDর oপর নজর রাখেত বলুন।
- আপনার বািDর িভতের eকিট সতকর্ীকরণ বয্বsা বসান।
- যিদ আপিন আপনার িনজs সামgীgিলেত আলTাভােyােলট কলেমর সাহােযয্ আপনার েপাsেকাড িলেখ রােখন, তাহেল
পুিলেশর পেk েসi সব িজিনস িফের পাoyার sিবধা হেব।
- যিদ মাt কেyক মুহূেতর্র জno বািD েছেD যান, তাহেল তালাবn কের েযেত ভুলেবন না।
জrির নmর
জrির পিরিsিতেত েযেকােনা লয্াNলাiন aথবা েমাবাiল েফান েথেক আপন িবনামূেলয্ dিট নmের েটিলেফান করেত পােরন।
ei নmরgিল আপনার sানীy জrির পিরেষবার সেঙ্গ আপনার েযাগােযাগ কিরেy েদেব েযমন, পুিলশ, aয্াmুেলn eবং দমকল
পিরেষবা। যখন আপিন েটিলেফান করেবন তখন আপনােক িজjাসা করা হেব েয আপনার েকাn পিরেষবার pেyাজন, আপনার
নাম কী, কী ঘেটেছ eবং আপিন েয েটিলেফানিট বয্বহার করেছন তার নmর কত। আপিন ei কল eর সমy eকজন
anবাদেকর সহাyতা চাiেত পােরন।
999

ডাyাল করা

eিট যুkরােজয্র জাতীy জrির নmর। খুব grতর জrির পিরিsিতেতi েকবল ei নmরিট বয্বহার করেবন। uদাহরণsrপ যিদ:
- কােরা জীবনহািনর আশঙ্কা থােক।
- েকu খুব grতরrেপ আহত হন।
- আপনার সেnহ হy েয েকােনা grতর aপরাধমূলক ঘটনা ঘেটেছ।

বয্িkগত িনরাপtা
112 ডাyাল

করা

ei নmরিট iuেরািপyান iuিনyেনর জn eকিট জrির েটিলেফান নmর। eেkেto খুব grতর জrির পিরিsিতেতi আপিন
ei নmরিট বয্বহার করেবন।
আপিন iuেরািপyান iuিনyেনর েযখােনi থাkন না েকন 112 ডাyাল করেত পােরন eবং আপনােক েসi েদেশর জrির
পিরেষবার সেঙ্গ েযাগােযাগ কিরেy েদoyা হেব।
মেন রাখেবন:
সব 999 eবং 112 কল েরকডর্ করা হy eবং যিদ আপিন েধাঁকা েদoyার uেdেশয্ জrির কল কের থােকন, তাহেল আপিন
আiন ভঙ্গ করেছন।

