দয্ উই�রাশ েহ� �ম
আপনােক এবং আপনার পিরবােরর
সাহাযয্ করার জনয্ উপি�ত

যিদ আপিন বা আপনার বাবা-মা ১৯৭৩
সােলর আেগ েকানও কমনওেয়লথ
েদশ েথেক ইউেক-েত এেসেছন অথবা
আপিন যিদ ১৯৮৮ সাল েশষ হওয়ার
আেগ েকানও েদশ েথেক ইউেক-েত
এেসেছন তাহেল আপনার আইিন
অব�া �মািণত করার দিললপ� েপেত
আমরা হয়েতা আপনার সাহাযয্ করেত
পারব। আপনার যা ক্ষিতপূরণ �হণ
করার অিধকার আেছ তা ে�ম করেতও
আমরা হয়েতা আপনার সাহাযয্ করেত
পারব।

েক সহায়তা েপেত পােরন
যিদ আপিন ইউেক-েত আপনার আইিন অব�া স�েকর্ িব�া� বা অিনি�ত হন তাহেল আপিন
হয়েতা সাহাযয্ েপেত পােরন। যিদ আপনার আইিন অব�া �মািণত না করেত পারার কারেণ
আপনার েলাকসান হেয়েছ তাহেলও আপিন হয়েতা সাহাযয্ েপেত পােরন। এটা �েযাজয্ হয়
যিদ:
• আপিন বা আপনার বাবা-মা ১৯৭৩ সােলর আেগ েকানও কমনওেয়লথ েদশ েথেক
ইউেক-েত এেসিছেলন
• ১৯৮৮ সাল েশষ হওয়ার আেগ আপিন েকানও েদশ েথেক ইউেক-েত এেসিছেলন
• িকছ� নািত-নাতিন এবং কােছর আত্মীয়-�জনও হয়েতা ক্ষিতপূরণ ে�ম করেত পােরন।

ইউেক-েত থাকার আপনার অিধকার �মািণত করার জনয্ আপিন
িকভােব দিললপ� েপেত পােরন?
অেনক বছর আেগ আইনত ইউেক েত েসেটল কেরেছন এমন িকছ� েলাকেদর কােছ তােদর
এখােন থাকার এবং কাজ করার আইিন অিধকার �মািণত করার জনয্ েকানও দিললপ� েনই।
সরকােরর উই�রাশ েহ� �ম েলাকেদরেক িবনামূলয্ এই দিললপ� েপেত সাহাযয্ কের।

আপিন েকান িজিনেসর জনয্ ক্ষিতপূরণ ে�ম করেত পােরন?
ক্ষিতপূরণ ে�ম করার জনয্ ও উই�রাশ েহ� �ম েলাকেদর সাহাযয্ কের। আপনার ইউেক-েত
থাকার অিধকার �মািণত না করেত পারার কারেণ যিদ আপিন চাকির এবং �া�য্ পিরেষবার
মতন িজিনস হািরেয়েছন তাহেল আপনার কােছ হয়েতা ক্ষিতপূরণ ে�ম করার অিধকার
থাকেত পাের।
আপিন হয়েতা ক্ষিতপূরণ ে�ম করেত পােরন যিদ আপিন:
• চাকির বা আবাসন বা �া�য্ পিরেষবা িকংবা িশক্ষা বা বয্াংিকং বা েবিনিফট িকংবা
�াইিভংেয়র অয্াে�স হািরেয়েছন
• বয্থর্ অিভবাসন আেবদেনর কারেণ আপনােক খরচ পিরেশাধ করেত হেয়েছ
• আপনােক েহফাজেত রাখা হেয়িছল বা িবতািড়ত িকংবা অপসািরত করা হেয়িছল অথবা
আপনার ৈদিনক জীবন �ভািবত হেয়িছল

এমন সকল েলাকেদর উদাহরণ যােদরেক উই�রাশ
ি�েমর মাধয্েম সাহাযয্ করা হেয়েছ
ি�ে�াফার
ি�ে�াফােরর বাবা ১৯৭০ সােল ে�নাডা েথেক ইউেক-েত এেসিছেলন। ি�ে�াফার আট বছর
বয়েস তার মােয়র সে� ইউেক-েত এেসিছেলন। েসই েথেক িতিন ইউেক-েত বসবাস করেছন।
ি�ে�াফােরর বাবা-মা অেনক বছর আেগ মারা েগেছন। ি�ে�াফার এনএইচএস-এর জনয্
কাজ কেরন। ি��শ নাগিরকতা পাওয়ার জনয্ ি�ে�াফার উই�রাশ ি�ম েথেক সাহাযয্
েচেয়িছেলন।
তার বাবা-মােয়র িবষেয় িকছ� িনিদর্ � িববরণ তার মেন িছল না েযমন তারা কেব ইউেক-েত
এেসিছেলন এবং তােদর অব�া কী িছল। উই�রাশ ি�ম ি�ে�াফার এবং তার বাবা-মােয়র
িবষেয় তথয্ স�ান কেরিছল যােত িতিন �মািণত করেত পােরন েয তার কােছ ইউেক-েত
থাকার অনুমিত আেছ। তারা সরকাির েরকডর্ খুঁেজ েপেয়িছেলন যার িভিত্তেত েদখা যায় েয
ইউেক-েত আসার পর ি�ে�াফােরর বাবা-মা এখােনই েথেকেছন এবং তার বাবা ১৯৭৩ সােলর
আেগ েথেক এখােন কাজ করিছেলন। এর িভিত্তেত েদখা েগেছ েয তার বাবা ১ জানুয়াির
১৯৭৩-এর আেগ েথেক েসেটলড িছেলন।
ি�ে�াফারেক ি�িটশ নাগিরকতা েদওয়া হেয়েছ।

পয্া�িসয়া
পয্া�িসয়া ১৯৬৩ সােল পঁ াচ বছর বয়েস তার বাবা-মােয়র সে� জয্ামাইকা েথেক ইউেক-েত
এেসিছেলন। তখন েথেক িতিন ইউেক-েত বসবাস করেছন। তার কােছ েয ইউেক-েত থাকার
অনুমিত আেছ তা �মািণত করার জনয্ তার কােছ িকছ� ই েনই।
পয্া�িসয়া উই�রাশ ি�েমর সে� েযাগােযাগ কেরিছেলন। তারা তােক েবাঝােলন েয িতিন
িকভােব আেবদন করেত পােরন। তার সাহাযয্ করার জনয্ তারা সরকাির েরকেডর্ তার অব�ান
এবং দীঘর্ বসবােসর �মাণ স�ান কেরিছেলন।
তােক িবনামূলয্ এবং েকানও অিতির� পরীক্ষা ছাড়া ি�িটশ নাগিরকতা েদওয়া হেয়েছ।

স�ীপ
স�ীপ ১৯৭০ সােল ২০ বছর বয়েস ভারত েথেক ইউেক এেসিছেলন। িতিন ইউেক-েত এক�
বয্বসা �� কেরিছেলন। ২০০৮ সােল তার বৃ� বাবা-মােয়র েদখােশানা করার জনয্ িতিন
ভারেত িফের যান। িক� িতিন ইউেক-েত তার বয্বসােক সি�য় েরেখিছেলন। তার দুই বা�া
এবং তােদর পিরবার এখনও এখােন থােক এবং িতিন িনয়িমতভােব ইউেক িভিজট কেরন।
ভারেত স�ীেপর বাবা-মা মারা যাওয়ার পর িতিন ইউেক-েত েফরত এেস থাকেত েচেয়িছেলন।
িতিন ছয় মােসর এক� িভসা িনেলন এবং আসার পর সাহােযয্র জনয্ উই�রাশ ি�েমর সে�
েযাগােযাগ করেলন।
ইউেক-র সে� তার গভীর স�েকর্র কারেণ স�ীপেক 'ইনেডিফেনট িলভ ট� িরেমন' েদওয়া
হেয়েছ।

ইভন
ইভন ৭৫ বছর বয়সী এবং িতিন ১৯৬৬ সােল তার �ামীর সে� এেসিছেলন। তােদর দুই� স�ান
আেছ যােদর জ� ইউেক-েত হেয়িছল এবং তারা এখনও এখােনই থােকন। ইভন এবং তার
�ামী উভয় ২০০৮ সােল অবসর �হণ করার পর নাইেজিরয়া চেল িগেয়িছেলন। তারপর িতিন
�ায়ই তার পিরবােরর সে� েদখা করার জনয্ ইউেক িভিজট কেরেছন।
তার �ামীর মৃত�য্র পর ইভন ইউেক-েত েফরত এেস তার েমেয়র সে� থাকেত েচেয়িছেলন।
ইউেক-র সে� তার গভীর স�েকর্র কারেণ উই�রাশ �ম ইভন-েক এক� 'িরটািনর্ং েরিসেড�
িভসা' েপেত সাহাযয্ কেরেছ। এখন ইউেক-েত িফের আসার পর তােক আেরক� অিতির�
দিলল �দান করা হেয়েছ যা �মািণত কের েয িতিন এখন ইউেক-েত 'েসেটলড' আেছন।

আরও জানেত উই�রাশ েহ� �েমর সে� েযাগােযাগ ক�ন
আপিন আমােদরেক যা বলেবন তা সম� িকছ� সংেবদনশীলতার সােথ সামলােনা হেব
এবং ইিমে�শন এনেফাসর্েম�েক আপনার েকানও তথয্ �দান করা হেব না।
িবনামূেলয্ েহ�লাইনেক কল ক�ন: 0800 678 1925
িভিজট ক�ন: GOV.UK/WindrushHelpTeam

আরও জানেত উই�রাশ েহ� িটেমর সে� েযাগােযাগ ক�ন
িবনামূলয্ েহ�লাইনেক কল ক�ন: 0800 678 1925
িভিজট ক�ন: GOV.UK/WindrushHelpTeam
আপিন আমােদরেক যা বলেবন তা সম� িকছ� সংেবদনশীলতার সােথ সামলােনা হেব
এবং ইিমে�শন এনেফাসর্েম�েক আপনার েকানও তথয্ �দান করা হেব না।

