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সেলফ-আইসেোসলশন 
আর্থিক সহায়তা 

সেলফ-আইসেোসলশসন েহোয়তোয় অর্থ প্রদোন 

আপনার আয় যর্ি স্বল্প হযয় থাযক এবং কাজ করযত না পাযরন কারণ আপনাযক এনএইচএস টেস্ট অ্যান্ড টেস টথযক বলা 
হযয়যে টয আপনাযক টসলফ-আইযসাযলশযন থাকযত হযব, তাহযল আপর্ন গভনিযেন্ট’স টেস্ট অ্যান্ড টেস সাযপােি  টপযেন্ট র্িে 

এর অ্ংশ র্হযসযব এক কোলীন £500 পাওয়ার টযাগয হযত পাযরন। 
 

প্রদত্ত অর্থ পোওয়োর স োগ্য হসত আপনোসক অবশযই: 

1. টেস্ট অ্যান্ড টেস টথযক টসলফ-আইযসাযলশযন থাকযত বলযত হযব এবং একটি ববধ টরফাযরন্স নম্বর র্িযত হযব এই কারযণ টয আপনার টকার্ভড-19 

সনাক্ত হযয়যে অ্থবা টকার্ভড-19 আক্রান্ত কাযরা ঘর্নষ্ঠ টযাগাযযাযগ র্েযলন; এবং 
2. কেিরত বা স্ব-র্নযয়ার্জত আযেন; এবং 
3. বার়্ি টথযক কাজ করযত সক্ষে নন এবং ফলশ্রুর্তযত আয় হারাযবন; এবং 
4. আপর্ন বা আপনার পােি নার একটি উপযুক্ত টবর্নর্ফে পাযেন, টযেন: ইউর্নভাসিাল টক্রর্ডে, হাউর্জং টবর্নর্ফে 

এর পররবসতথ  আপরন একটি রবসবচনোমূলক ফোন্ড পোওয়োর স োগ্য হসত পোসরন,  রদ: 

1. আপর্ন উপযরর 1 টথযক 3 এর োনিণ্ডগুযলা পূরণ কযরন; এবং  
2. বতি োযন টকাযনা উপযকু্ত টবর্নর্ফে পাযেন না; এবং  
3. একক বযর্ক্ত র্হযসযব বার্ষিক সবিযোে £19,200 এর কে অ্থবা িম্পর্ত বা একক র্পতা/োতার পর্রবার র্হযসযব বার্ষিক সবিযোে £37,400 এর কে 

আয় করযেন; এবং  
4. পার্রবার্রক সঞ্চযয় £3000 এরও কে আযে 

 

রকভোসব আসবদন করসবন 

টসলফ-আইযসাযলশযন সহায়তায় প্রিত্ত অ্যথির জনয আযবিন করযত, আপনার স্থানীয় কাউর্ন্সল (যাযিরযক আপর্ন কাউর্ন্সল েযাক্স প্রিান 

কযরন) টথযক অ্নলাইন আযবিন ফেি পূরণ করুন। 

আপনার টসলফ-আইযসাযলশযনর প্রথে র্িযনর পর 28 র্িযনর েযধয অ্বশযই আযবিনগুযলা করযত হযব। 

এই র্িেটি বতি োযন 31 োচি  2021 পযিন্ত উন্মুক্ত আযে। 

আসবদন করোর েময় আমোর কী প্রমোণ েরবরোহ করসত হসব? 

টেস্ট অ্যান্ড টেস টথযক আপনাযক টসলফ-আইযসাযলশযন থাকযত বলার র্বজ্ঞর্ি (এযত একটি ইউর্নক আইর্ড নম্বর অ্ন্তভুি ক্ত থাকযব); এবং 
আপনার নাে এবং ঠিকানা র্নর্িত কযর এেন একটি বযাংক টস্টেযেন্ট; এবং 
কেিসংস্থান/উপাজি যনর প্রোণ, অর্বো আপর্ন যর্ি স্ব-র্নযয়ার্জত থাযকন, তাহযল টসলফ-অ্যাযসসযেন্ট র্রোযনির প্রোণ, বযবসাযয়র আয় এবং 
এই প্রোণ টয আপনার বযবসায় এেন পর্রযষবা প্রিান করা হয় যা সাোর্জক টযাগাযযাগ বযতীত চালাযনা যায় না 

কীভোসব অর্থ প্রদোন করো হসব? 

আপনার টযাগযতার প্রোযণর অ্ংশ র্হযসযব সরবরাহকৃত বযাংক টস্টেযেযন্টর সাযথ র্ের্লযয় বযাংক অ্যাকাউযন্ট বযাংযক স্থানান্তযরর োধযযে অ্থি প্রিান করা হযব। 

আসরো েোহো য পোওয়ো  োসব 

আপর্ন যর্ি আপনার র্বল, আপনার চাকর্র বা আপনার বার়্ি সম্পযকি  উর্িগ্ন থাযকন, তাহযল টসােবার টথযক শুক্রবার সকাল 9 ো টথযক সন্ধ্যা 5 ো পযিন্ত 

0800 068 3131  নম্বযর সাযফাক অ্যাডভাইস অ্যান্ড সাযপােি  সার্ভি স -এ রবনোমূসলয কল করুন  

Bengali (Sylheti) 


