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ইস্টারেে ছুটি উপলরষে এই অফিস 
29 মটার্চ  2018, বৃহষ্পফিবটাে, 
ফবকটাল 5.30 টটা থেরক 3 এপ্রিল 
2018, মঙ্গলবটাে, 9:30 টটা পর্চন্ত 
বন্ধ থটাকরব।

ইস্টারেে ছুটিে সময় আপনটাে 
ককটারনটা ইমটার ্্চ ফসি (্রুেী অবস্টা) 
কেখটা ফেরল েয়টা করে আমটারেে 
আউট অব অফিস সটার্ভিসগুরলটাে 
(অফিস বন্ধ থটাকটাকটালীন কসবটা 
ব্যবস্টাগুরলটাে) সটাথথ করটাগটাররটাগ 
কেরবন। 

ইস্টারেে বরন্ধে সময় ইমটার ্্চ ফসিে 
ব্যটাপটারে গৃহীি ব্যবস্টা:

ইমটার ্্চ ফসিরি (্রুেী অবস্টায়) 
করটাগটাররটাথগে কটফলরিটান নম্বে

গ্যটাস কসর্রেল ফহটিিং এবিং হট 
ওয়টাটটারে সমস্টা হরল কিটান 
কেরবন: েবটাট্চ  ফহথ ফহটিিং-কক, 
কিটান - 0208 336 6767

অন্যটান্য ইমটার ্্চ ফসিরি কিটান 
কেরবন:

0207 392 5400 (ওপশন 1 
কমেটামি বটা ফেথপয়টাে), আপনটারক 

িখন সেটাসফে প্পনটারকটাল 
কটারনরটেে সিংথগ কটফলরিটান 
সিংররটাগ কেওয়টা হরব। পটাফন, 
ইরলকট্রিফসটি বটা গ্যটাস সমস্টা  
হরল েয়টা করে কিটান কেরবন: 

থেইম্ স ওয়টাটটােরক
পটাফন সটাপ্টাই নটা থটাকরল কিটান 
কেরবন: 0800 316 9800

পরয়টাফনষ্টাশন রিণটালী (সুয়টাে) 
প্টাফবি/বন্ধ হরয় গেরল কিটান 
কেরবন: 0800 316 9800

ইউ.কক পটাওয়টাে কনটওয়টাক্চ
ইরলকট্রিফসটি ররল গেরল
0800 316 3105

ন্যটাশন্যটাল গ্যটাস 
ইমটার ্্চ ফসি সটার্ভিস
কমইন গ্যটাস পটাইপ লটাইন ফলক 
কেরল: 0800 111 999

অন্যটান্য ইমটার ্্চ ফসি ফেথপয়টাে বটা 
্রুেী কমেটামি ফক কবটাঝটারনটা হয়?

• পটাফনে সটাপ্টাই সম্পূণ্ণরূথপ বন্ধ 
হরয় রটাওয়টা (রিফিরবশীে সটাথথ 
আথগ কথটা বরল সি্যিটা রটারটাই 
করে ফনন)

• আগুরন ষেয়ষেফি (িটায়টাে 
কেরমই্)

• ইরলকট্রিফসটি সম্পূণ্ণরূথপ বন্ধ 
হরয় রটাওয়টা (রিফিরবশীে সটাথথ 
আথগ কথটা বরল সি্যিটা রটারটাই 
করে ফনন)

• বটাইরেে েে্টা ও ্টানটালটাে 
ফনেটাপত্টা ব্যবস্টা ফবফনিি হওয়টা

• ইরলকট্রিফসটি বটা লটাইট সরকট বটা 
ইরলকট্রিক্যটাল সেঞ্টাম 
অফনেটাপে হরয় পডটা

• ময়লটাে করেইন ফকিংবটা সরয়ল 
স্টাক বন্ধ হরয় রটাওয়টা বটা িটা ফলক 
হওয়টা অথবটা (বটাসস্টারন আে 
ককটারনটা টয়রলট নটা থটাকরল) 
টয়রলট প্যটান (কমইন ম্যটানরহটাল/
শেয়টাে্চ  গটাফল থেরক হরল েয়টা 
করে থেইমস ওয়টাটটােরক কিটান 
কেরবন)

• পটাইপ কিরট রটাওয়টা, পটাফন উপরছ 
পডটা (পটাফনে মটােটাত্মক ফলক রটা 
আটকটারনটা বটা বন্ধ কেটা রটায় নটা)

• বৃষ্টিে পটাফন ফ্িরে রিরবশ কেটা

• পটাফনরি ক্রস রটাওয়টা বটা বন্যটা 

• অশটালীন বটা বণ্ণবটােী কেয়টাল 
ফলখন

• কটাে পটারক্চ ে গেইট খুরল নটা

• ফলফ্ ট নষ্ট হরয় রটাওয়টা

• ইরলকট্রিক ফহটিিং ও হট ওয়টাটটাে

• িুিটারন ষেয়ষেফি

• সব্চসটাধটােথণে রিরবরশে েে্টা বটা 
মপূল রিরবশ েে্টা খুলরি পটােটা 
রটায় নটা। 

অন্যটান্য কর ককটারনটা কটা্ ইস্টারেে 
পে অফিস খটালটাে পে সম্ন্ন 
কেটাে ব্যবস্টা কেটা হরব। শুধুমটাত্র 
অি্যটাবশ্যক কটা্গুরলটা কেটা হরব 
কর ককটারনটা ফবপরেে ঝঁুফক েপূে কেটাে 
্ন্য। িৎপেবিতী (িরলটা আপ) 
কটা্গুরলটা ইস্টাে শেরে অফিস 
খটালটাে পে সম্ন্ন কেটাে ্ন্য 
কেথখ কেওয়টা হরব।  

ক্রন েটাখুন কর, ইমটার ্্চ ফসি বটা 
্রুেী নয় এমন কটা্গুরলটা 
এরসটাফসরয়শরনে ওরয়বসটাইরটে 
মটাধ্যরম ্টানটারনটা রটারব।
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ইস্টারেে ছুটি
আমটারেে বয়স্করেে ও ফের্ রবটাল্ড কলটাকরেে 
(60+ বয়রসে)  ক্টারব করটাগ ফেন

আবটাসন 
(হটাউফ্িং)খবে

কফমউফনটি 
ফ্ফত্ক কটার্চক্রম

এটি একটি পেীষেটামপূলক 
পরিটার্টে। এ.পই.ফে.এ (এফশয়টান 
প্পথপটাল ফের্ফবফলটি এলটারয়সি) 
এস.এইর.এ এে সিংথগ পটাট্চ নটাে 
হরয় এই পরিটার্টে শুরু করেরছ। 
বি্চমটারন গরড 8-10 মফহলটা ও 
পপূরুে বটাফসন্টা করটাগ ফেরয় 
থটারকন।

সময়: শুরু ফবকটাল 12:30 -  
শেে ফবকটাল 3:30
কখন: রিরি্যক বুধবটাে
ককটাথটায়: (ফপিটটালফিল্ডস 
কফমউফনটি কসন্টাে)  
Spitalfields Community 
Centre, 117 Vallance Road, 
London E1 6BW
করটাগটাররটাগ: ব্টায়টান আফকনরটটাকুন, 
কিটান:  
0207 3771306 বটা ইরমইল: 
brian@spitalfieldsha.co.uk

ফক্রয়টাকম্চ:

• মরন রিশটাফন্ত আরন এবিং শেীে 
শফতিশটালী করে কিটালটা। কছটাট 
কছটাট বনু্ধত্বপপূণ্ণ গ্রুপ, রটারি 
রিরি্যরক অিংশ ফনরি পটারেন। 

• ফন্ ফন্ েষেিটা ও আগ্রহ 
এরক অপরেে সিংথগ ফবফনময় 
কেটা হয়

• পেশটােটাে ফশল্ী এবিং সৃ্নশীল 
ব্যফতিরেে পফেরয় কফেরয় 
কেওয়টা হয় স্বফন ্্চ ে ্টারব 
ফক্রয়টাকম্চ সম্রন্ন উৎসটাহ 
করটাগটারনটাে ্ন্য

• এক সটাথথ আেটাম ও আনন্ 
কেরি সটাহটার্য করে। 

একটি বটাডফি ব্যবস্টা ফহসটারব এ.
প্প.ফে. এ (APDA) ফনম্নফলপ্খি 
সটাহটার্য কেরব:

• এক্ন কসটাস্টাল ওয়টাক্চ টারেে 
ফনণ্ণয় সটাথপরষে ককয়টারেে কে 
ককয়টাে সটার্ভিস

• কসটাস্টাল ওয়টাক্চ টাে সিংফলিষ্ট 
ব্যফতিে বটাসস্টারন রটারবন এবিং 
কসবটাররনেে ্ন্য ফক ফক েেকটাে 
িটা ফনরয় আরলটারনটা কেরবন। 
উ্য় পষে আরলটারনটা করে 
ঠিক করে কনরবন ফক্টারব 
কসবটারনে কেটা হরব রটাে মথধ্য 
থটাকরি পটারে একটি কে 
কসন্টারে রটাওয়টা।

ইস্টারেে শুর্চ্টা সবটাইরক

 
 

আমেটা একটি কটাস্মটাে পেটাট্চ টাল 
(অনলটাইন লপ্গিং ফসরস্ম) শুরু 
কেরি রটাফচ্। এই পেটাট্চ টাল ব্যবহটাে 
করে আমটারেে কটন্যটান্ এবিং 
ফল্রহটাল্ডটােেটা িটারেে ব্যফতিগি 
িথ্য নবটায়ন কেরি পটােরবন, 
কেন্ ও সটার্ভিস রটা ্্চ  একটাউন্ 
কেখরি পটােরবন, অনলটাইরন 
পেরমন্ বটা পয়সটা পফেরশটাধ 
কেরি পটােরবন, কমেটামরিে 
েেকটারেে কথটা ্টানটারি পটােরবন 
এবিং এে আথগ ফক ফক কমেটামি 
কটা্ কেটা হরয়রছ িটা কেথখ  
ফনরি পটােরবন। 

বটাফসন্টােটা িটারেে ফন্ ফন্ 
একটাউন্ থেরক সেটাসফে 
অফ্ররটাগ বটা রিশিংসটা কেরি 
পটারেবন। ফপিটটালফিল্ডড্ স এইর.এ 
কটন্যটান্/কেে এবিং ফল্রহটাল্ডটাে/
কেে ফরঠি ফলথখ িটারেে ফন্ ফন্ 
লপ্গন ফববেণ সহ বটাডফি 
ফনরে্চ শনটা রিেটান কেরব, রটাে 
মটাধ্যরম িটােটা ফনর্ রেে একটাউরন্ 
কররি পটােরবন।

মটাই কটন্যটাফসি / একটাউন্  
(অনলটাইন সিংররটাগ)

পৃষ্টা 3

Spitalfields Housing Association Ltd  |  78 Quaker Street London E1 6SW  |  0207 392 5400 Spitalfields Housing Association Ltd  |  78 Quaker Street London E1 6SW  |  0207 392 5400 



্টাবরছন অন্য বটাসস্টারন রটারবন?  
‘ফমউরুয়্যটাল এরসেররইঞ্’ পদ্ধফি ব্যবহটাে করে কেখুন

অনলটাইরন কমেটামরিে েেকটারেে কথটা ্টানটান,  
£15 শপ্পিং ্টাউরটাে ফ্রি ফনন

ফমউরুয়্যটাল এসেররইঞ্ বটাসস্টান 
পফেবি্চরনে দ্রুিিম একটি পদ্ধফি। 
এই পদ্ধফিরি আপফন 
ফপিটটালফিল্ডস এে অন্য ককটারনটা 
কটন্যটান্ বটা অন্য ককটারনটা হটাউফ্িং 
এরসটাফসরয়শরনে বটা কটাউফসিরলে 
কটন্যটারন্ে সটাথথ আপনটাে বটাসস্টান 
বেলটারি পটােরবন। আপফন হয়রিটা 
অন্য ককটারনটা এলটাকটায় কররি রটান, 
বটা আপনটাে হয়রিটা আরেটা কছটাট 
বটাসস্টারনে েেকটাে বটা কবফশ 
কবেরুরমে বটাসস্টান েেকটাে। িটাই 

আপফন বটাসস্টান পফেবি্চন কেরি 
রটান। রটারেে ফসফকউে বটা এসুড্ে্চ  
কটন্যটাফসি েরয়রছ এবিং কেন্ পটাওনটা 
কনই িটােটা ফমউরুয়্যটাল এসেররইঞ্ এে 
মটাধ্যরম বটাসস্টান বেলটারি পটােরবন। 
আমেটা কহটামরসটায়টাপটাস্চ (Home 
Swappers) এে সিংথগ 
পটাট্চ নটােফশপ করেফছ রটারি 
ফপিটটালফিল্ডস্  এে বটাফসন্টােটা 
ফবনটামপূরল্য এই সটার্ভিসটি ব্যবহটাে 
কেরি পটারেন। 2017 সটারলে 
ফেরসম্বে থেরক 5 ্ন বটাফসন্টা 

সটািরল্যে সটাথথ বটাসস্টান পফেবি্চন 
করেরছন। কহটামরসটায়টাপটাস্চ (Home 
Swappers) ব্যবহটাে করে আপফন 
্টানরি পটােরবন অন্য কটন্যন্(কেে) 
সম্রক্চ  রটােটা বটাসস্টান অেলবেল 
কেরি রটান। িটাছটাডটা, কমটা্রমইকটাে 
(MoveMaker) হটাউফ্িংরমটাভ্ স 
(HousingMoves) এবিং ফসসটাইে 
এন্ড কটান্ট্রি কহটাম্ স (Seaside & 
Country Homes) ব্যবহটাে করেও 
কেখরি পটারেন।  শুরু কেটাে আথগ 
আমটারেে সিংথগ করটাগটাররটাগ করে 

ক্ রন কনরবন আপফন করটাগ্য ফক নটা। 
িটাছটাডটা আপনটাে কটারছ রটারি ককটারনটা 
কেন্ পটাওনটা নটা থটারক িটা ফনফচিি 
করে কনরবন। রখন কটাউরক পটারবন,  
ফরফন আপনটাে সটাথথ বটাসস্টান 
বেলটারি রটান, িখন আমটারেে 
সিংথগ 020 7392 5400 নটাম্বটারে 
কিটান করে বটা housing@
spitalfieldsha.co.uk ঠিকটানটায় 
ইরমইল করে বটাসস্টান বেল কেটাে 
অনুমফি কনরবন।

অনলটাইরন রটােটা কমেটামি 
েেকটারেে খবে ্টানটান, িটারেে 
মটাঝ থেরক এক্নরক আমেটা 
রিফিমটারস £15 এে শপ্পিং ্টাউরটাে 
ফেরয় থটাফক। কমেটামরিে েেকটারেে 
কথটা রটােটা অনলটাইরন ্টানটারবন 
িটারেে নটাম কটাগর্ ফলথখ আমেটা 
একটি টুপ্পে ফ্িে েটাপ্খ। িটােপে 
রিরি্যক মটারস লটটাফেে মরিটা 
আমেটা এক্রনে নটাম িুফল। কসই 
কসৌ্টাগ্যবটানই পটান আমটারেে শপ্পিং 
্টাউরটাে। সুিেটািং আমটারেে 
ওরয়বসটাইরট ফক্ক কমেটামরিে খবে 
্টানটান এবিং শপ্পিং ্টাউরটাে ফ্রি 
কনওয়টাে সুররটাগ ফনন। আমেটা 

আনরন্ে সিংথগ ্টানটাফচ্ কর, 
2017 এে  ফেরসম্বে এবিং 2018 
এে ্টানুয়টােী মটারস ফব্য়ী 
হরয়ফছরলন ফমস্টাে মটাফলক এবিং 
ফম্ খটািুন। িটারেেরক অফ্নন্ন।
সব বটাফসন্টারেেরক অনলটাইরন 
কমেটামরিে রিরয়টা্রনে কথটা 
্টানটারনটাে ব্যবস্টা সম্রক্চ  আবটারেটা 
স্মেণ কফেরয় ফেফচ্। এখন থেরক 
রখন আপনটাে বটাসস্টারনে ককটারনটা 
ফকছু নষ্ট হরব বটা অরকর্টা হরব 
িখন আমটারেে ওরয়বসটাইরট প্গরয় 
কমেটামি করে কেওয়টাে অনুরেটাধ 
কেরবন। এটি খুব সহ্ এবিং 
পেষ্পে-সফক্রয়। আপফন খুব 

িটাডটািটাফড উত্ে পটারবন (অন্য 
পদ্ধফিে কররয় কবফশ িটাডটািটাফড)। 
িটাছটাডটা £15 এে শপ্পিং ্টাউরটাে 
ফ্রি কনওয়টাে সুররটাগ পটারবন, রটা 
হয়রিটা করয়কটি ফক্রকে ব্যটাপটাে 
মটাত্র। আমটারেে ওরয়বসটাইরট প্গরয় 
আমটারেে কহটাম কসকশন (home 
section) -এ রটান এবিং ফেথপটাট্চ  এ 
ফেথপয়টাে (report a repair) 
ফসরলটে করুন। ফপিটটালফিল্ডস  
হটাউফ্িং এরসটাফসরয়শরনে 
ওরয়বসটাইট এররেস হরলটা: http://
www.spitalfields.co.uk/
yourhome/report-a-repair

আেশ্ণ সটামগ্রী
আমটারেে গি সিংবটােপত্রে 
(ফনউ্রলটটারে) আমেটা 
বটাফসন্টারেে ্টাফনরয়ফছলটাম কর, 
কমেটামি কটার্ ে ব্যটাপটারে আমেটা 
একটি নিুন ঠিকটােটাফে ককটাম্টানীে 
সিংথগ রুফতি কেরি রটাফচ্। রুফতি 
সম্রন্নে কটা্টি ফেরন ফেরন এপ্গরয় 
রলরছ।  আমেটা আশটা কেফছ 
সটামটারেে শেরে একটি নিুন ব্যবস্টা 
রটালু হরব। নিুন রুফতিে একটি 
গুরুত্বপপূণ্ণ ফবেয় সম্রক্চ  
বটাফসন্টারেে ্টানটা েেকটাে বরল 

আমেটা কফে। ফবেয়টি হরলটা, 
কমেটামরিে ্ন্য ব্যবহৃি সটামগ্রী 
সম্রক্চ । আমেটা করসব সটামগ্রী 
ব্যবহটাে কফে কসগুরলটা আমেটা 
আেশ্ণটাফয়ি কেরি রটাফচ্। এটি হরব 
কটকসই একটি ব্যবস্টা। এে মটাধ্যরম 
অথথ্ণে উপরুতি ফবফনময় মপূল্য 
পটাওয়টা রটারব। একটি অনলটাইন 
রির্টাত্রেে ও এরসটাফসয়রশনে 
অফিরস ফমটিিং এে মটাধ্যরম আমেটা 
এই ব্যটাপটারে বটাফসন্টারেে মিটামি 
ফনরয়ফছলটাম। অরনক সটামগ্রী রিেশ্ণন 

কেটা হরয়ফছল। বটাফসন্টােটা িটারেে 
পছরন্ে সটামগ্রী পছন্ কেটাে 
সরুরটাগ পেরয়ফছরলন। িটারেে 
পছন্কৃি সটামগ্রী এখন আমটারেে 
কমেটামি রুফতিে অন্ত্ু্চ তি হরব। 

বটাফসন্টারেে ্ন্য গুরুত্বপপূণ্ণ িথ্য:
নিুন রুফতি স্বটাষেফেি হওয়টাে পে 
রিফিটি কমেটামি সম্ন্ন কেটা হরব 
আেশ্ণ (স্্যটান্ডটাে্চ ) সটামগ্রী ব্যবহটাে 
করে। বটাফসন্টারেে ্টানটা েেকটাে 
কর, ককটারনটা সটামগ্রী বেলটারি হরল  

আথগে মরিটা ‘করমন ফছল কিমন 
সটামগ্রী’ কেওয়টা হরব নটা। 
উেটাহেণস্বরূপ, রফে একটি ট্যটাপ 
বেলটারনটাে েেকটাে হয়, িরব পুেটাণ 
ট্যটাথপে পফেবরি্চ  একটি স্্যটান্ডটাে্চ  
ট্যটাপ কেওয়টা হরব। বি্চমটারন কর ট্যটাপ 
েরয়রছ হুবহু একই ট্যটাপ কেওয়টা হরব 
নটা, রফে নটা বি্চমটারনে ট্যটাপ আে 
স্্যটান্ডটাে্চ  ট্যটাপ একই হয়। আমেটা 
আশটা কেফছ এই পদ্ধফিটি একটি 
কটকসই ্ফবষ্যরিে ফেরক এপ্গরয় 
কররি আমটারেে সটাহটার্য কেরব।

আবটাসন (হটাউফ্িং) খবে
্নসটাধটােথণে এলটাকটা পফেষ্টাে 
েটাখুন

বটাফসেন্টারেে স্মেণ কফেরয় ফেফচ্ 
কর, আপনটােটা ্নসটাধটােথণে 
এলটাকটায় করমন হরল, সসভিফডরি বটা 
কস্য়টােওরয়রল এবিং কফেরেটারে 
ককটারনটা ফ্ফনে কিরল েটাখবরন নটা। 
এসব কিরল েটাখটা ফ্ফনে 
অপ্নিকটারন্ডে সময় ফবপরেে সৃষ্টি 
করে কটােণ এগুরলটা রলটাররলে 
পথ বন্ধ করে কেয় এবিং ইমটার ্্চ ফসি 
সটার্ভিরসে কলটাকরেে কটা্ কেরি 
সমস্টা হয়। 

এই ফনয়মগুরলটা  বটাইসটাইরকল এবিং 
রিটাম সহ, কছটাট বড কর ককটারনটা 
ব্যফতিগি ফ্ফনরেে কষেত্রে 
রিররটা্্য। 

কিরল েটাখটা কর ককটারনটা ফ্ফনে 
সফেয় ফনরয় িটা কিরল কেওয়টা হরব।

আমেটা রফে ককটারনটা ফ্ফনে 
সিংেষেণ করে েটাপ্খ িরব রথটারথ 
কষেত্রে িটা কিেি কেওয়টাে ্ন্য 
(সেটারনটাে এবিং সিংেষেণ) 
খেরআমটারেেরক কসগুরলটাে 
মটাফলরকে পফেরশটাধ কেরি হরব। 
আমটারেে এরস্ইগুরলটাে রিফিটি 
ব্লরক আমেটা িটা শুরু করেফছ।

েয়টা করে কেটাে কক্টা্টাে (েে্টা 
বন্ধ েটাখটাে ব্যবস্টা) সেটারবন নটা।

আমটারেে অরনক ব্লরক আমেটা 
অরটটারমটিক কক্টা্টাে 
(আপনটাআপফন েে্টা বন্ধ হওয়টাে 
ব্যবস্টা) সিংরুতি করেফছ, রটারি 
আগুন লটাগরল কস্য়টােওরয়ল বটা 
সসভিফড এলটাকটা পধটায়টায় অন্ধকটাে নটা 
হয়।

েয়টা করে এগুরলটা সেটারবন নটা বটা 
অরকর্টা কেরবন নটা, কটােণ িটা 
অপ্নিকটারন্ডে সময় আপনটাে ও 
অন্যরেে ্ীবন ফবপন্ন করে িুলরি 
পটারে। িটাছটাডটা িটায়টাে কেটারে কেস 
লটাপ্গরয় কখরনটা েে্টা খুরল 
েটাখরবন নটা, কটােণ িটায়টাে কেটাে 
সব সময় বন্ধ থটাকটা আবশ্যক।

অপ্নি ফনেটাপত্টা সম্রক্চ

আমেটা আপনটারেে ফনফচিি কেরি 
রটাই কর, আমেটা অপ্নি ফনেটাপত্টাে 
ফবেয়টিরক অি্যন্ত গুরুত্ব ফেরয় 
থটাফক। আমটারেে রিফিটি স্টাপনটায় 
ফনয়ফমি িটায়টাে ফেস্ক এরসসরমন্ 
(আগুন লটাগটাে সম্টাবনটা পেীষেটা) 
সম্ন্ন কেটা হয়। আমটারেে রিফিটি 
ফবফল্ডিং বি্চমটারনে অপ্নি ফনেটাপত্টা 

আইন ও কটার্চপদ্ধফি অনুসেণ 
করে রটাে মথধ্য েরয়রছ এরস্ইট 
পফেেশ্ণন।

্নসটাধটােথণে এলটাকটাগুরলটারি 
ব্যফতিগি ফ্ফনে নটা কেথখ 
আপনটাে ফবফল্ডিং এে অপ্নি 
ফনেটাপত্টা ব্যবস্টা ক্টােেটাে কেটাে 
কটার্ আমটারেে হটাউফ্িং 
ম্যটারন্রমন্ টিমরক সটাহটার্য 
কেরি পটারেন।

অপ্নি ফনেটাপত্টা সম্রক্চ   
আপনটাে ককটারনটা উরবেগ বটা 
অনুসন্ধটান থটাকরল েয়টা 
আমটারেেরক কিটান কেরবন:  
020 7392 5400 বটা admin@
spitalfieldsha.co.uk

হটাউফ্িং ম্যটারন্রমন্ টিরমে পষে থেরক  
বটাফসন্টারেে ধন্যবটাে
ফপিটটালফিল্ডস্  হটাউফ্িং 
এরসটাফসরয়শরনে হটাউফ্িং 
ম্যটারন্রমন্ টিম কসসব 
বটাফসন্টারেে ধন্যবটাে ্টানটারচ্ রটােটা 
কেন্ এবিং/বটা সটার্ভিস রটা ্্চ  অপ্গ্রম 
পফেরশটাধ কেটা শুরু করেরছন। 

আমেটা িটারেেরক আরেটা ধন্যবটাে 
্টানটাই এ কটােথণ কর িটােটা বুঝরি 
পেরেরছন অপ্গ্রম কেন্ পফেরশটাধ 
কেটা েেকটাে ককরনটা এবিং অপ্গ্রম 
কেন্ পফেরশটাধ িটারেে কটন্যটাফসি 
এপ্গ্ররমরন্ে/ফল্ এপ্গ্ররমরন্ে 
একটি শি্চ। রফে আপনটাে কেন্ 
এবিং/অথবটা সটার্ভিস রটা ্্চ  অপ্গ্রম 

পফেরশটাধ কেটা শুরু নটা করে থটারকন 
ফকিংবটা কেন্ এবিং/অথবটা সটার্ভিস 
রটা ্্চ  অপ্গ্রম পফেরশটাধ কেটা সম্রক্চ  
শুরন নটা থটারকন, িরব েয়টা করে 
ফপিটটালফিল্ডস্  এইর.এ এে  
ইনকটাম অফিসটাে স্টিরিন বটান্চটাে্চ  
এে সিংথগ করটাগটাররটাগ কেরবন।  
ফিফন কেন্ এবিং/অথবটা সটার্ভিস 
রটা ্্চ  অপ্গ্রম পফেরশটাধ কেটা  
সম্রক্চ  বুফঝরয় বলরবন রটা  
রিফিটি কটন্যটাফসি এপ্গ্ররমরন্/ফল্ 
এপ্গ্ররমরন্ বলটা আরছ। 

2018 এে এপ্রিরল ফকছু কেন্ এবিং/
অথবটা সটার্ভিস রটার্ ্চ  বটারেভিক 

পফেবি্চন আনটা হরব। কেন্/সটার্ভিস 
রটা ্্চ  পফেবি্চরনে ফরঠি পটাওয়টাে পে 
েয়টা করে আপনটাে স্্যটাফন্ডিং অে্চ টাে 
পেরমন্ পফেবি্চন করে কনরবন।

েটাইরেটে কেফবট আপনটাআপফন 
পফেবি্চন কেটা হরব। স্মেণ করে ঐ 
ফরঠিে একটি কপ্প েয়টা করে 
হটাউফ্িং কবফনফিট ফেপটাট্চ রমরন্ 
পটােটারবন রটারি িটােটা আপনটাে রিটাপ্য 
হটাউফ্িং কবফনফিরটে পফেমটাণ 
ফহসটাব করে ফনরি পটারেন।
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