
 

 

আপিন িক ইউেক-েত গত 10 বছেরর আেগ েপৗেঁছেছন? 
আপিন িক কাজ খঁুজেছন? 
 

“এরকম একটা 
পিরেষবা আেছ েদেখ 
আিম সিতয্ আ�যর্ 
হেয়িছ। সহায়তার 

মা�ািট সিতয্ 
দারণ।” 

একজন অংশ�হণকারী 
 
 
 

যিদ আপিন েযাগ িদেত চান তাহেল আমােদর সে� েযাগােযাগ করন 
Connecting Opportunities 
 

অনলাইন েরফারাল ফমর্  
www.migrationyorkshire.org.uk/referral  
 
admin@migrationyorkshire.org.uk 
 
0113 378 8700 
(�েয়াজন হেল আমরা একিট েদাভাষী বুক করেত পাির) 

অংশীদার সং�াগিল: 
 
• Migration Yorkshire (�ধান সং�া) 
• Halifax Opportunities Trust 
• Horton Housing 
• Leeds Asylum Seekers’ Support Network 
• Nova / Dominion Training 
• PATH Yorkshire 
 

Language: Bengali 

• Solace Surviving Exile 
and Persecution 

• The Children’s Society 
• Touchstone 
• WomenCentre 

অংশ�হণকারীেদর তােদর উ�ৃিতগিলর জনয্ এবং Children’s Society (Laura McCluskey এর ছিব), 
Halifax Opportunities Trust, Horton Housing এবং Leeds Asylum Seekers Support Network তােদর 
ফেটাগিল বয্বহােরর অনমুিতর জনয্ �কে�র জনয্ ধনয্বাদ। 

আমরা কারা? 
 
Connecting Opportunities হল ইউেক-েত 
অিভবাসীেদর স�ুখীন হওয়া �িতব�কতাগিল উপলি� 
কের এরকম সং�াগিলর �ারা �দত্ত একিট পিরেষবা।  
 

কাজ েখাঁজার জনয্ সাহাযয্ িনন 
 

জীবন এবং কােজর জনয্ আরও    
           ইংেরিজ ভাষা িশখুন 

 
ইউেক-র সং�ৃিত স�ে� 

আরও জানুন 
 

িবনামূেলয্র পিরেষবা 
 
 

 
আমরা European Social Fund এবং National Lottery Community 
Fund �ারা অথর্ায়ন কেরিছ 

www.connectingopportunities.org.uk 

  



 

 

“এিট দারণ েয আপিন 
েগাপনীয়তার সে� 
মানিসক �াে�য্র 
সহায়তা এেতা �ত 
েপেত পােরন। আমার 
মেন হয় আিম 
েথরািপে�র ওপর 
ভরসা করেত পাির।” 
 
 

“আিম ইংেরিজ আর 
আইিট �াসগিল 
কেরিছ। আিম িনি�ত 
েয একটা কাজ 
পাওয়ার 
জনয্ আিম সমথর্ হব।” 
 

 
 

“আিম আনি�ত েয 
আমার ইংেরিজ-র 
উ�িত হে�।”  
 
 

“আপনার সম� 
�েয়াজনগিলর জনয্ এিট 
একিট 
ওয়ান-�প-শেপর 
মেতা; একিট জায়গােত 
সবিকছু পাওয়া যায়।”   
 
 

একজন উপেদ�ার কােছ সহায়তা িনন  
তাঁরা আপনােক �াগত জানােবন, আপনার সে� 
একিট পিরক�নায় স�ত হেবন এবং জীবেন 
গঠনমূলক পিরবতর্ নগিল আনার জনয্ আপনােক 
সাহাযয্ করেবন। 
 

নতুন দ�তাগিল িশখুন  
িকছু ে��ােসবী কাজ করার এবং / অথবা একিট 
�িশ�ণ েনওয়ার েচ�া করার জনয্ আমরা 
আপনােক সহায়তা েদব। আপিন নতুন েযাগয্তাগিল 
অজর্ েনর জনয্ পড়ােশানা, বা অনয্ েদশ েথেক পাওয়া 
একিট েযাগয্তার রপা�র করেত পােরন। 
 
�ানীয় িনেয়াগকতর্ ােদর সে� েদখা 
করন এবং কােজর জনয্ আেবদন করন  
কােজর অিভ�তা পাওয়ার জনয্ আমরা আপনােক 
সাহাযয্ করেত পাির, েযিট একিট েরফােরে�র সে� 
আপনােক েদওয়া হেত পাের। কাজগিল েখাঁজা এবং 
কােজর আেবদনগিল করার জনয্ আমরা আপনােক 
সহায়তা েদব। 
 
 

এছাড়া আর িক পাওয়া যায়? 

আপনার কলয্াণ সাধেনর বৃি�েত সহায়তা কের। 

আপনার �েবশগময্ �েয়াজনগিল পূরণ করার জনয্ আমরা েচ�া করব। 

কম�রা আপনার সে� আপনার �ানীয় এলাকায় েদখা করেত পাের। 

বািড়েত েদখা করা স�ব হেত পাের। 

িকছু কাজকমর্ শধুমা� মিহলােদর জনয্। 

িকছু কাজকেমর্র জনয্ ি�ভাষীরা আেছন। 
 

আমরা আপনার যাতায়ােতর খরচ িদেত পাির। 
 

আমরা িশশর পিরচযর্ার খরচ িদেত সাহাযয্ করেত পাির। 
 

আিম িক অংশ�হণ করেত পাির? 

হয্াঁ, যিদ: 

আপিন 15 বা তার েবিশ বয়েসর হন  

ইউেক-েত কাজ করার জনয্ আপনার কােছ অনুমিত আেছ িক� কাজ পাে�ন না 

আপিন গত 10 বছেরর মেধয্ ইউেক-েত েপৗঁেছেছন এবং ি�িটশ নাগিরক� েনই 

আপিন আেছন এখােন বা এর কাছাকািছ: 

 

আমােদর অংশ�হণকারীরা যা বেলন: 
 

• Bradford 
• Halifax 
• Harrogate 
• Huddersfield  
• Leeds 
 

• Selby 
• Skipton 
• Wakefield 
• York 
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