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�গইমস্- এর সােথ অংশীদািরে�র 

িভি�েত 2021 সােল 

িনউক�াসলস্ �ব� সামার 

ইভার িফিরেয় আনার �ঘাষণা 

িদেত �পের আন�েবাধ 

করেছ। 

িনউক�াসল জেুড় ষাট�টর 

অিধক কিমউিন�ট �ক� এবং 

�ুেলর সােথ কাজ কের আমরা 

�ুল বয়সী িশ� এবং ত�ণেদর 

জন� িবিভ� ধরেণর িবনামূেল� 

মজাদার ��য়াকলাপ, পু��কর খাবার 

এবং সামার ি�ম অফার করিছ।

আমরা িন��ত করেত চাই �য িনউক�াসেল িশ� এবং ত�ন �ছেল-�মেয়রা 

এক�ট সুখী এবং আন�ময় �ী� উপেভাগ ক�ন। আপিন এই বুকেলেটর মেধ� 

�য সকল পাট�নারগণ িবনামূেল� �খলাধুলা, কলা এবং সাং�িতক ��য়াকলাপ ৃ

অফার কের তােদর এক�ট তািলকা পােবন। �কািভেডর িবিধিনেষধ �মেন চলার 

জন� িকছ�  ��য়াকলােপর ��ে� �াক-বুিকংেয়র �েয়াজন হেত পাের, সুতরাং 

আপিন �য �ক��েলােত যু� হেত আ�হী �স�েলার সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

অনু�হ কের �নাট ক�ন �য ি�ে� যাওয়ার সময় এই বুকেলেটর িবষয়ব� 

স�ঠক। �সখােন আেরা সুেযাগ উপল� থাকেত পাের এবং �কািভড িবিধমালা 

িকছ�  অফার পিরবতন�  করেত পাের, �সজন� একদম সবে�শষ তথ� �পেত 

অনু�হ কের িনউক�াসলস্ �ব� সামার ইভার �ফসবুক �পজ 

https://www.facebook.com/NewcastlesBestSummerEver �চক ক�ন। 

আমরা আশা করিছ আপনার এক�ট আন�দায়ক এবং মজার সামার হেব। 

কাউ��লর পাওলা হল�া�, িনউক�াসল িস�ট কাউ��েলর এডেকশন এ� �

ি�লস্-এর মি�সভার সদস�, বেলন:

“2019 সাল �থেক আমরা ি�ট-�গমস- এর সােথ কাজ করিছ এবং পুেরা 

িনউক�াসল জেুড় িশ�েদর ছ� �টর িদেনর কমক� া� এবং খাবার সরবরাহ করার 

জন� শহের  একসােথ সােথ কাজ করিছ।

“এই কমস� ূিচ�ট হাজার হাজার িশ�েদর কােছ �পৗ�েছেছ, িবদ�ালেয়র ছ� �টর 

্িদন�েলােত তােদরেক ব�� রাখেত, উতসািহত করেত এবং খাদ� খাওয়ােনােত 

সহায়তা করেছ এবং আমরা এই বছর িনউক�াসলস্ �ব� সামার ইভার 

�ফরােনার �ঘাষণা িদেত �পের আন��ত।

"গত বছেরর মেতা, চলমান মহামারী ফেল 2019 সােল এ�ট �থম িক��র �চেয় 

আলাদা এবং �দখেত অন�রকম হেত পাের, তেব আমরা আবােরা শহর জেুড় 

ত�ণ-ত�ণীেদর জন� ব���গত ইেভ� এবং ��য়াকলাপ সরবরাহ করেত 

থাকব।

“অফাের িক আেছ �সটা একবার �দখার জন� আিম সকল মা-বাবা এবং 

্পিরচযাক� ারীেদরেক উতসািহত করব এবং আপনােক িনউক�াসলস্ �ব� 

সামার ইভার �ফসবুক �পজ িভ�জট 

করা িন��ত করব যােত কের 

আপিন সবে�শষ তথ� 

স�েক � অবগত 

থাকেত পােরন।”



এনিবএসই 2021 
�ক� িনেদ�িশকা
এই িনউক�াসলস্ �ব� সামার ইভারেক 

উপেভাগ� িহেসেব �তির করেত িনউক�াসেল 

আমােদর অংশীদার �ক��েলা ত�ণেদরেক সামােরর 

মজাদার ��য়াকলাপ এবং পু��কর খাবােরর পুেরা �হা� সহ কেঠার পির�ম 

করেছ!

আমরা আপনােক অংশীদার �ক��েলার �যাগােযােগর িব�ািরত তেথ�র 

এক�ট তািলকা �দান করিছ। তােদর অফার�েলা স�েক � আেরা জানেত 

�ক��েলার সােথ �যাগােযাগ ক�ন এবং িকছ�  ��য়াকলােপর ��ে� �াক-

বুিকং �েয়াজন হেত পাের।

িনউক�াসেলর প��ম, উ�র এবং পূেবর�  অব�ান�েলােত ��য়াকলাপ�েলা 

অনু��ত হেব এবং আেরা িকছ�  যু� করা হেব। অফাের �কান অিতির� 

��য়াকলােপর জন� আমােদর িনউক�াসলস্ �ব� সামার ইভার �ফসবুক �পজ 

ফেলা ক�ন।

�কািভড- িনরাপদ থাকা
“আমরা সকেলই ��য়াকলাপ�েলা িফের আসার �িত �াগত জানাই যা 

মহামারীর কারেণ হািরেয় িগেয়িছল, তেব আমােদর এখেনা িনরাপদ থাকার 

এবং ভাইরােসর আেরা িব�ারেক �াস করার দািয়� রেয়েছ।

আমােদর অংশীদার �ক��েলা �ডিলভািরর সময় �কািভড �েয়াজনীয়তাসমূহ 

�মেন চলেব। কেরানা িবিধ-িনেষধ�েলা িশিথল �� করার সােথ সােথ, আমরা 

সকেলই হাত, মুখ, দু�� বজায় রাখা, টাটকা বায়ু িনেদ�িশকা �মেন চলা অত�� 

জ�রী। যিদ তােদর িপিসআর �ট� প�জ�টভ পাওয়া যায় তেব আপনার স�ান 

এবং পিরবােরর সকল সদস�েদরেক অবশ�ই �সলফ আইেসােলশন করেত 

হেব। যিদ আপিন/ তােদর মেধ� ভাইরােসর মদুৃ উপসগ�� েলা িবদ�মান থােক 

কেরন তেব িনেজেদর আইেসােলশ ক�ন এবং এক�ট িপিসআর �ট� বুিকং 

িন��ত ক�ন। এছাড়াও, সকল ঘিন� সং�েশ আ� সা ব���েদরেক এক�ট 

িপিসআর পরী�া বুক করার পরামশ �� দওয়া হে�। 

যিদ আপিন িকছ� টা অসু� �বাধ কেরন তেব অনু�হ কের �কান ��য়াকলােপ 

উপি�ত হেবন না। এমনিক যােদর মেধ� �কান উপসগ �� নই তারাও িবনামূেল� 

িলটােরল ��া িডভাইস �ট� ব�বহার করা িন��ত ক�ন, �যখােন স�ব 

�সখােন স�ােহ দুবার ক�ন যােত কের অনুধাবন ব�তীত ভাইরাস ছিড়েয় পরা 

এড়ােনা যায়।  

যিদ �সলফ আইেসােলশেন আপনার সহায়তার �েয়াজন হয় তেব িনউক�াসল 

িস�ট কাউ��েলর ওেয়লেফয়ার এ� ওেয়লিবিয়ং �টম আপনােক সহায়তা 

করেত পাের। আপনার �য সহায়তা দরকার তা পাওয়ার জন� আপিন 

www.newcastle.gov.uk/welfare িলংক িভ�জট ক�ন অথবা 0800 170 7001 

(�সামবার �থেক ��বার, সকাল 8 টা �থেক রাত 8 টা, শিনবার 9 টা �থেক 3 টা 

পয�� ) ন�ের কল ক�ন।”

18 বছেরর �বিশ বয়� সকল �া�বয়�রা এখন �কািভড ভ�াকিসেনর জন� 

উপযু�, নগর জেুড় এমন িকছ�  জায়গা রেয়েছ �যখােন আপিন 

অ�াপেয়�েম� িনেয় অথবা �প-ইন পিরেষবা িভ�জট কের আপনােক �টকা 

�দওয়া �যেত পাের। আেরা তেথ�র জন� 

Https://www.newcastle.gov.uk/covidvaccine   িলংক িভ�জট ক�ন। 



িনউক�াসল ওেয়�
দ� না�েমার �স�ার

ই-�মইল: katyshipman.nct@outlook.com 

এিলট ��াট�

ই-�মইল: dadonnelly-elitepew@outlook.com  

কল ক�ন: 07557393424

�স� জ�

ই-�মইল: 

Marie.Bartley@stjohns.newcastle.sch.uk       

কল ক�ন: 01912735293

নথ ই� � ওয়াই�স্

ই-�মইল: hello@northeastwilds.org 

কল ক�ন: 07713642169

হ�াট��ক

ই-�মইল: Lewis.Ritchie@hattrickproject.org 

Annemarie.Roberts@hattrickproject.org 

কল ক�ন: 07984409583 / 07800714333

সাকা� স �স�াল 

ই-�মইল: sarah@circuscentral.co.uk   

কল ক�ন: 07738089921

ওেয়� ই� উইেমন এ� গালস� ্ �স�ার

ই-�মইল: info@westendwomenandgirls.co.uk    

কল ক�ন: 01912734942

নথ ই� � ইউথ ফর �াই�

ই-�মইল: james@balletlorent.com 

কল ক�ন: 0191 2709707

�স�ার ওেয়�

ই-�মইল: kate.codling@hattrickproject.org    

কল ক�ন: 07966063768

ই�পায়ার ইউথ টাইন এ� ওয়�ার

ই-�মইল: 

michelle.mitchell@inspireyouthtw.org 

কল ক�ন: 07886327369

ড�া� িস�ট ভাইয়া ই�পায়ার ইউথ

ই-�মইল: rachel.martin@northbourneyi.org  

কল ক�ন: 07886327369

নথে� বােন �ইউথ ইিনিশেয়�টভ

ই-�মইল: pam.gill@inspireyouthtw.org 

কল ক�ন: 07886327369

�জেজ ��াট�স্ �কািচং

ই-�মইল: jjsportscoaching1@gmail.com   

কল ক�ন: 07740339215

এনই ইউথ

ই-�মইল: gemma@neyouth.org.uk

দ� মািস ��েজ�

ই-�মইল: Jeremy.cain@themercyhub.org.uk 

কল ক�ন: 07904881430

িনউক�াসল ওেয়� 
               �হলথওয়াকস� ্
                                        িনউক�াসেলর সম�হ প��ম জেুড় ��য়াকলাপ 

                                          সরবরাহ করার জন� �হলথওয়াকস� ্ না�েমার, 
�                                            ি�জওয়াটার এবং �পে�ােয়র �ড �নবারহড 

                                             �েজে�র সােথ এক হেয় কাজ কেরেছ।

                                             �ডিলভাির ওয়াকে� �শন�েলা বািড়র বাইের 

                                            �াপন করা হেয়িছল - খাবােরর জন� সামা�জক 

                                           দরূ� এবং �ুল খাবােরর মান স�েক � বতম� ান 

                                          সরকােরর িনেদ�িশকা অনুসরণ কের �িত�ট 

                                       ওয়াকে� �শেনর জন� সকল সর�াম সহ ছয়�ট পপ-

                                    আপ রা�াঘর �েয়াজন। 

�িত�ট �সশেন, িশ�রা ি�টার বাগ ব�বহার কের হাত 

�ধায়ার ��� স�েক � িশেখেছ - এক�ট হাত �ধায়ার 

�মিশন যা িশ�েদর �দখায় �য স�ঠকভােব হাত না 

�ধৗথ করেল জীবাণু কীভােব ছিড়েয় �যেত পাের। 

ইট ওেয়ল গাইড স�েক � মূল তথ�, ব�বহািরক 

রা�ার �সশন�েলা �শয়ার করা হেয়িছল 

ৃ– ন�াশনাল িলটােরিস �া� কতক�  দান করা 

ই�ার অ�াি�িভ�ট বুক এবং িরিডং বুক সহ 

বািড়েত িনেয় যাওয়ার জন� িশ�রা তথ� �হণ 

কেরিছল যােত কের তারা তােদর পিরবােরর সােথ 

�শয়ার করেত পাের।   

�সশন�েলা পূবব� ত� লািনং এবং ব�বহািরক �সশন�েলার উপর 

িভি� কের ��ত করা হেয়িছল যা তােদর ওেয়� কিমউিন�ট ফ�ািমিল হাব 

ওয়াক-� এর অংশ িহেসেব �দান করা হেয়িছল।

"আমরা এনিবএসই 2021 �দান করার জন� 

অংশীদারেদর সােথ সামার হিলেডর পিরক�না 

করিছ”



িনউক�াসল নথ �
ফার

ই-�মইল: farcentre@btconnect.com  

কল ক�ন: 07392755866/01912749264

নথ ই� � ড�া�

ই-�মইল: dolly@northeastdance.com  

chris@northeastdance.com  

কল ক�ন: 07967002039

নথ ই� � ওয়াই�স্

ই-�মইল: hello@northeastwilds.org 

কল ক�ন: 07713642169

হ�াট��ক

ই-�মইল: michelle.monk@hattrickproject.org 

কল ক�ন: 07986980930

িচলে�ন ফাউে�শন

ই-�মইল: sean.soulsby@nhs.net 

কল ক�ন: 01912820897

�ক�ন পাক � কিমউিন�ট এেসািসেয়শন

ই-�মইল: bobbyrichardson800@hotmail.com

িনউক�াসল কিমউিন�ট এেসট �া� এ� 

�েজ�স্ ফর �চই�

ই-�মইল: Kelly@projects4change.org   

কল ক�ন: 07946314037

�স�ার ওেয়�

ই-�মইল: kate.codling@hattrickproject.org    

কল ক�ন: 07966063768

ই�পায়ার ইউথ টাইন এ� ওয়�ার

ই-�মইল: 

michelle.mitchell@inspireyouthtw.org 

কল ক�ন: 07886327369

ড�া� িস�ট ভাইয়া ই�পায়ার ইউথ

ই-�মইল: pam.gill@inspireyouthtw.org   

কল ক�ন: 07886327369

�ড�ন ইউথ এ� কিমউিন�ট �েজ� 

িলিমেটড

ই-�মইল: sara.hardeland@hotmail.co.uk    

কল ক�ন: 01912647566

এনই ইউথ

ই-�মইল: gemma@neyouth.org.uk

কে�াল �মাভ এ� িফটেনস

ই-�মইল: Info.controlandmove@gmail.com  

কল ক�ন: 07740170132

িনউক�াসল নথ �
িবিভ� বয়েসর িশ� এবং ত�ণেদর জন� সম� িনউক�াসল জেুড় ই�পায়ার 

ইউথ-এর অফাের অেনক পিরমাণ ��য়াকলাপ িছল। তােদর অিভ� �াফ 

�বস এবং �ানীয় �ান ব�বহার কের তারা িশ�েদর রা�-িভি�ক �খলার কাজ 

এবং পিরবার�েলােক �হাম �ডিলভাির করার জন� পুেরা িদেনর ��য়াকলাপ 

�সশনসমূহ �দান করেত স�ম হেয়িছল।

িনউক�াসেলর উ�ের, তারা িনউিবিগন হল এলাকায় এক�ট ল�� িবচ�ত �

কমস� ূিচ সরবরাহ কেরেছ। সাত স�াহ ধের পাচঁ�ট সাইট জেুড়, তারা �িত�ট 

সাইেট িশ� এবং ত�ণেদর জন� ��য়াকলাপ এবং খাবার সরবরাহ করেত 

স�ম হেয়িছল। এই সাইট�েলার মাধ�েম, তারা অংশ �নওয়া িশ� এবং 

ত�ণেদর জন� িবিভ� শারীিরক ��য়াকলাপ সরবরােহর জন� ি��টশ সাইি�ং 

এবং ড�া� িস�টর মেতা অংশীদারেদর সােথ জিড়ত হেয়িছল। 

সাইেট �ডিলভাির এবং যুবকেদর িব��� কাজকেমর�  মেধ�, �সখােন িশ�, যুবক 

এবং তােদর পিরবার যারা সাইেটর ��য়াকলােপ জিড়ত থাকেত 

ৃিনরাপদ �বাধ কেরন না তােদর জন� এক�ট িবস্তত 

সহায়তা ��া�াম িছল। সুতরাং যােত �কান পিরবার 

ব��ত না হয় তা িন��ত করেত ই�পায়ার ইউথ 

�াফরা পিরবািরক সহায়তা ও �ম�িরং 

পিরেষবার পাশাপািশ িনয়িমত খাবােরর 

পােসল� �েলা এবং ��য়াকলােপর প�াক�েলা 

সরবরাহ কেরিছল। 

ই�পায়ার ইয়ুেথর অন�তম �ধান িবষয় হল 

ড�া� িস�টর সােথ তােদর অংশীদাির�। এটা 

ল�ণীয় িছল �য ড�া� িস�টর সােথ 

অংশীদািরেত কাজ করা �ীে�র ��য়াকলােপর 

�াভািবক িবধােনর উপর উে�খেযাগ� �ভাব 

�ফেল। ইহা এক�ট নত� ন দ�তা এবং ��য়াকলােপর 

��াব িদেয়িছল এবং ত�নেদর মা-বাবা যারা তােদর 

িশ�েদর ��য়াকলাপ অজে� ন লড়াই কেরিছল তারা তা 

স�ােনর সােথ �দেখিছল। 



িনউক�াসল ই�- 
এজ নথ ই� �
এজ নথ ই� � এক�ট িনউক�াসল িভি�ক যুব সংগঠন যা যুবা যুবকেদর অপরাধ 

এবং ��তর যুব সিহংসতার �দাষী হওয়ার �থেক দেূর রাখেত ি�য়ািরংেয়র 

িদেক মেনািনেবশ কের। 70 �ট �ানীয় সং�ার মেধ� এক�ট সং�া যারা 

িনউক�াসলস্ �ব� সামার ইভার-এ অংশ�হণ কেরিছল, তারা ত�ণেদরেক 

তােদর �মাবাইল িমউ�জক স্টিডওেত যু� করা, সম� িনউক�াসেলর পূব জ� েুড় �

��য়াকলাপ সরবরাহ করার ��ে� িবশাল সফলতা অজন�  কেরিছল। স্টিডও�ট �

এক�ট দানকৃত �মাবাইল ইউথ লির িহেসেব যা�া �� কেরিছল তেব লকডাউন 

চলাকালীন যুবকেদর সােথ কেথাপকথেনর মাধ�েম, এজ �টম জানেত 

�পেরিছল �য তােদর মেধ� �বিশরভাগই স�ীত স�েক � আ�হী িছল এবং 

�রকিডং�  স্টিডও�েলা এবং �াব�েলা তােদর সাধারণ আউটেলট�েলা ব� �

রাখার জন� এ�ট উপলভ� িছল না। ভােয়ােল� িরডাকশন ইউিনট �থেক 

সুরি�ত অথ ব� �বহার কের তারা লিরেক য� এবং �রকিডং�  সর�াম িদেয় এক�ট 

�মাবাইল স্টিডওেত �পা�িরত কেরিছল এবং ত�ণেদরেক িশখেত, �তির �

করেত এবং তােদর �িতভা 

িবকােশ সহায়তা করার জন� দুজন সংগীত �েযাজকেক 

(এক বয়�, এক কম বয়সী) সং�ান কেরিছল। লিরর 

বাইেরর অংশ�ট সাজােনার জন� ত�ণেদরেক আম�ণ 

জানােনা হেয়িছল।

উ��: কেলে�, এজ দেলর একজন সদস�, বেলন:

“িমউ�জক স্টিডও সেবমা� তার �থম মাস স�� �

কেরেছ এবং ত�ণেদর সােথ ইেতামেধ� আমােদর সত�ই 

দঢ় সংযু�� রেয়েছ। তারা সংগীত �তির এবং �নেত পছ� ৃ

কের এবং এমন �কান �ান �যখােন যাওয়া িনরাপদ মেন হয় 

তেব তা সিত�ই সহায়তা কের। �া� �য �েজ� িনমাণ�  কেরেছ তা আমােদরেক 

�য সকল ত�ণ অন� �কাথাও যাওয়ার সুেযাগ থােক না তােদরেক সিত�কােরর 

সহায়তা �দওয়ার ��ে� আমােদরেক সুেযাগ �দান কেরেছ।  চারজন 

কেলেজর জন� আেবদন কেরিছেলন, একজন সিলিসটােরর মাধ�েম কােছ 

সহায়তা �চেয়িছেলন, এক দ�িত তােদরেক কাউে�িলং �খাজঁার ��ে� 

সহায়তা করেত বেলিছেলন। ত�ণরা �যভােব িনেজেদর উপেভাগ করেছ তােত 

আমরা আন��ত এবং তােদর �িতভা আিব�ার করা �দেখ খুব ভাল লাগেছ। 

িনউক�াসল নথ �
িহটন কিমউিন�ট �স�ার

ই-�মইল: heatoncc@hotmail.co.uk   

কল ক�ন: 01912766712 

ওয়াড � অব �ফইথ চাচ� ই� িনউক�াসল 

�বা�ার �াব

ই-�মইল: newcastleboosterclub@yahoo.com 

কল ক�ন: 07401000323

��পিন ব�াংকস্ ই-�মইল: 

steven.irvineduffy@stepneybank.co.uk     

কল ক�ন: 01912615544

হ�াট��ক

ই-�মইল: jordon.candlish@hattrickproject.org  

কল ক�ন: 07581190233

িচলে�ন ফাউে�শন

ই-�মইল: sean.soulsby@nhs.net 

কল ক�ন: 01912820897

�স� অ�া�িনস ইউথ এডেকশন এ� �
সােপাট�

ই-�মইল: j.grieveson@bostey.org.uk 

কল ক�ন: 01912347844

ওয়াইএমিসএ

ই-�মইল: Kelly@projects4change.org   

কল ক�ন: 07946314037

��াইন' এ �হােল িথেয়টার

ই-�মইল: hooleytheatre@gmail.com     

কল ক�ন: 07584109723

িচলে�ন ফাউে�শন

ই-�মইল: sean.soulsby@nhs.net 

কল ক�ন: 01912820897

নথ ই� � ড�া�

ই-�মইল: dolly@northeastdance.com  

chris@northeastdance.com  

কল ক�ন: 07967002039

নথ ই� � ওয়াই�স্

ই-�মইল: hello@northeastwilds.org 

কল ক�ন: 07713642169

এমআইএনই ইউথ

ই-�মইল: thisisachoicebyker@gmail.com

এিসএএনই

ই-�মইল: acane2003@hotmail.com   

কল ক�ন: 01912658110



িনউক�াসল লাইে�িরজ অফার 
করেছ- ওয়া� � ওয়াই� িহেরাজ
এই সামাের বন� হেয় যান। আপনার ব�াগ�েলা 

প�াক ক�ন, আমরা ওয়াই�ারিভেলর িদেক 

যা��!

এটা �বশ সু�র জায়গা, তেব �সখােন অেনক 

িকছ� ই রেয়েছ যা ওয়াই� ওয়া� � িহেরাজ 

বসবাসকারী মানুষ এবং প�পািখর জন� তােদর 

শহরেক আেরা উ�ত করার জন� করেত পােরন।

2021 সােলর ডি�উডি�উএফ দেলর সােথ যু� 

হেয় এই বছেরর িথম�ট িশ�েদরেক �হ�ট বাচঁােত সহায়তা করার উপায়�েলা 

আিব�ার করেত অনু�ািণত করেব। সামার িরিডং চ�ােলে�র জন� ওয়াই� 

ওয়া� � িহেরােজ �যাগ িদন এবং কীভােব আপিন পিরেবেশর িভ�তা আনেত 

পােরন তা আিব�ার ক�ন।

Http://bit.ly/wild-world-heroes-youtube িলংেক এক�ট িভিডও ��লার �দখুন

এে�ে� �বশ কেয়ক�ট অংশীদারগণও এই চ�ােল�েক সহায়তা করেছ। �াই 

িভআইিপ হাজার হাজার িভআইিপ �াহকেক �াই ��েজ�ার এবং সামার 

ৃচ�ােল� অ�া�ােসডর ি�ভ ব�াকশাল কতক�  শাক � সীজ-এর এক�ট অনুিলিপ 

জেয়র সুেযাগ �দওয়ার জন� দ� িরিডং এেজ��র সােথ িমিলত হে�।

িনউক�াসল লাইে�িরজ-এ আমরা আকষণ� ীয় নত� ন বই এবং দু:সাহিসক 

অনু�ান সহ সকল ওয়াই� সামার �পেত ��ত রেয়িছ এবং আপনােদর সােথ 

যু� হেত আমােদর আর অেপ�া করেত পারিছ না। আপনার সামার িরিডং 

চ�ােল� প�াক �পেত সাইন আপ ক�ন এবং পেথর পাশাপািশ ইনেসন�টভ 

সং�হ ক�ন। 

�সখােন মজা করার �জিনস থাকেব! ওয়াই� অেনসেড অনলাইন ইেভ� সহ, 

ফান ফ�া� �াইেডজ, কাট�নস্ এবং আেরা অেনক িকছ�  রেয়েছ।  �

www.newcastle.gov.uk/libraries িলংক�ট িভ�জট কের িকভােব অংশ�হণ 

করেবন তা স�ান ক�ন

অথবা চ�ােলে� �যাগ িদেত িনউক�াসলস্ লাইে�িরজ-এর �য �কান 

এক�টেত পিরদশন�  ক�ন!

এনিবএসই 2021- 
গালস�  ্এিডশন
এই সামাের যু� হওয়ার জন� িনউক�াসেলর �মেয় এবং যুবতী নারীেদরেক 

অনু�ািণত করা। আমােদর পূবব� ত� কেয়কজন অংশ�হনকারী িক বেলেছ 

�নন: 

“��য়াকলাপ�েলােত অংশ�হণ করার জন� আমার �মেয়-ব�েদর সােথ ু

এক��ত হওয়া আমার �ী�েক মজাদার এবং আকষণ� ীয় কের ত� েলেছ!” - 

সারা, বয়স 16

"আিম এই বছর আবার িনউক�াসলস ্ �ব� সামার ইভাের অংশ�হণ করার 

জন� অেপ�া করেত পারিছ না!” - �মল, বয়স 11

”আিম সরবরাহকৃত সু�াদু খাবার পছ� করতাম এবং অফােরর িবিভ� ধরেণর 

��য়াকলাপ িবেশষকের নতৃ�, িশ� ও কা�িশ� এবং �নটবল পছ� করতাম।” - 

ফারাহ, বয়স 14

আপনার গাল ট� ্�প সং�হ ক�ন এবং আনে� �যাগদান ক�ন! আমােদর 

িনউক�াসলস্ �ব� সামার ইভার �ফসবুক �পজ ফেলা এবং যু� থাকুন যােত 

কের আমােদর আস� �কবল �মেয়েদর অফার�েলা স�েক � জানেত পােরন!



এনিবএসই 2021 পপ-আপ 
ফ�ািমিল �ফি�ভালস্
িনউক�াসলস্ �ব� ইভার পপ-আপ ফ�ািমিল �ফি�ভােল �যাগ িদন!

আপনার পিরবার এবং ব�েদর সােথ করেত পােরন এমন ু

মজাদার ��য়াকলাপ এবং �গম�েলা �হণ ক�ন। 

�যখােন ফ�ািমিল �ফি�ভাল�েলা অনু��ত হে�: 

ওেয়�ারেহাপ কিমউিন�ট অ�ােসািসেয়শন, িহলেহড �রাড 

িনউক�াসল আপন টাইন এনই5 1এনই। তািরখ: 04/08 

সময়: 12টা - 4টা।

�রড হাউস ফাম, � িকং�ন পাক � আরিড িনউক�াসল 

আপন টাইন এনই3 2এইচওয়াই তািরখ: 18/08 সময়: 12টা - 4টা।

মু�েণ যাওয়ার আেগ �ফি�ভাল�েলা িন��ত করা হেয়িছল তেব সংি�� 

িব�ি�েত পিরবতন�  হেত পাের। আেরা তেথ�র জন� অনু�হ কের মা�র� াইট 

িফশােরর সােথ marguerite.fisher@newcastle.gov.uk িলংেক �যাগােযাগ 

ক�ন। 

�লইজার অফার করেছ
িন�িলিখত �লইজার সাইট�েলা �ীে�র সময় �াইেড অফার �দান করেত 

থাকেব। সকাল 9 টা �থেক 3:30 টার মেধ� ��য়াকলাপ চলেত থাকেব। আেরা 

তেথ�র জন� ব���গত সাইেট �যাগােযাগ ক�ন।

িনউক�াসল �াে�ালাইন পাক � এ� �জম

কল ক�ন: 07483017593

�জসম� পুল

কল ক�ন: 01912812482

ই� ই� পুল

কল ক�ন: 07483018726

ঈগলস্ বাে�টবল

কল ক�ন: 01912453880

টাইনসাইড ব�াডিম�ন �স�ার

কল ক�ন: 01912415385

�ক�ন পাক � ��াট�স্ �স�ার

কল ক�ন: 07592363131

ওেয়� �ড�ন �জম

কল ক�ন: 07483016278

িনউবান �অ�াি�িভ�ট �স�ার

কল ক�ন: 01912640014

ওয়াকার অ�াি�িভ�ট �ডাম

কল ক�ন: 07800813584

ইলস্ওইক পুল

কল ক�ন: 01914814101

উপকরণ

�পে�া-�াইল ��িসংেয়র জন�:

বড় এক মুেঠা টাটকা ত� লসী (�ায় 15 �াম)

রসুেনর 2 �ট লব�, সূ�ভােব কাটা অথবা �ছাট �ছাট 

টকেরা করা�

30 �াম �ল কাজবুাদাম

30 �াম শ� এবং �� পিনর

1�ট �লবুর রস

4 �টিবল চামচ জলপাইেয়র �তল

পা�ার জন�:

মটর এর 1-2 �টন, হালকা হলুদ বেণর�  (অথবা 200 �াম 

িহমািয়ত মটর)

এক�ট �ছাট শসা (�ায় 150 �াম), �ছাট �ছাট টকেরা �

করা

300 �াম পা�া (েয �কান ধরেণর)

অপশনসমূহ :

Ÿ আপনার পা�া সালােদর মেধ� রা�া মাংস নাড়ন।ু
Ÿ �টেন রাখা �ছালা �ছাট �ছাট শসার টকেরার সােথ �

নাড়ন।ু
Ÿ আেরা রঙ এবং �মৗসুমী ফল এবং শাকসব�জ যু� 

ক�ন (েচির টেমেটা মেতা! )।

Ÿ এক�ট বড় ব�াচ �তির ক�ন এবং মধ� স�ােহর 

মধ�া�েভােজর জন� ি�েজ রাখুন।

ৃŸ ফুড �নশন ইউেক কতক�  �রিসিপ

�থমত, �পে�া �াইল ��িসংেয়র জন�

1. ডাটঁা �থেক ত� লসী পাতা বাছাই ক�ন, িসিল�াের �রাল 

ক�ন এবং ত� লিসর সিত�কােরর পাতলা �াইপ�েলা 

�পেত �ছাট �ছাট টকেরা ক�ন।�

2. অন�ান� বাে�র সােথ এক�ট পাে� ত� লসী িমি�ত 

ক�ন এবং পের �রেখ িদন, অথবা এক�ট বড় ব�াচ �তির 

ক�ন এবং 1 স�াহ পয��  ি�েজর এক�ট জাের 

সংর�ণ ক�ন।

পা�া জন� প�িত 1 (�হাব এ রা�া করা)

1. পািনর এক�ট সসপ�ান িস� ক�ন, পা�া �যাগ ক�ন 

    এবং 10 িমিনেটর জন� রা�া ক�ন।

2. মটর �যাগ ক�ন এবং আেরা 1 িমিনট ধের রা�া 

    ক�ন তারপর জল �ফেল িদন এবং পা�া / মটর�ট 

    খািল প�ােন �রেখ িদন।

3. �ছাট �ছাট টকেরা করা শসােত িমিশেয় �পে�া �

    ��িসং যু� ক�ন, যিদ আপিন এ�ট িকছ� টা আলগা 

    করেত চান তেব িকছ�  ��াশ জল �যাগ ক�ন।

পা�া জন� প�িত 2 (এক�ট মাইে�াওেয়ভ িদেয় 

রা�া করা)

1. আপনার পা�া�টেক এক�ট বহৃত মাইে�াওেয়েভবল 

    বা�টেত রাখুন এবং পা�া �থেক �ায় 2 �সি�িমটার 

    পযা��  পিরমােণ জল �যাগ ক�ন। 10 িমিনেটর জন� 

    উ� তাপমা�ায় রা�া ক�ন।

2. চড়া� 2 িমিনেটর জন� মটর��ট�েলােক পা�া এবং �

    মাইে�াওেয়েভর মেধ� যু� ক�ন।

3. মাইে�াওেয়ভ �থেক সাবধােন উে�ালন ক�ন এবং 

    পািন দেূর সিরেয় িদন। পা�ায় �ছাট �ছাট শসার 

     টকেরা এবং �পে�া ��িসং িমি�ত ক�ন এবং �

     আপিন ��ত।

�পে�া পা�া সালাদ
�ীে�র িপকিনক�েলা এবং �া��কর মধ�া�েভাজেনর জন� উপযু� সবুজ 

উ��ণ স�� এক�ট বা�ট।  

ৃফুড �নশন ইউেক কতক�  �রিসিপ।

আেরা চমতক্ার �রিসিপ�েলার জন�, এই ইউ�টউব চ�ােনল�েলা �দখুন

ফুড �নশন ইউেক: http://bit.ly/food-nation-uk-youtube 

�হলথওয়াকস� ্ িনউক�াসল: http://bit.ly/healthworks-ncl-youtube 

চািহবামা� শারীিরক কাযক� লাপ এবং কল�াণমূলক িভিডও�েলার জন� https://bit.ly/active-

newcastle-youtube িলংেক 

অ�াি�ভ িনউক�াসলস্ ইউ�টউব চ�ােনল িভ�জট ক�ন। 

সাহায� করার জন� িস�টেজ�  এডভাইস িনউক�াসল রেয়েছ

আমােদর সকল পরামশ ি� �, �গাপনীয় এবং �াধীন। এডভাইস লাইন: 0808 278 7823 (ি� �ফান) 

সকাল 10টা - 4টা �সামবার-�� (ব�াংক ছ� �টর িদন বােদ) ই-�মইল: 

citycab@newcastlecab.org.uk ওেয়বচ�াট: www.citizensadvice.org.uk



িনউক�াসলস্ �ব� সামার 

ইভার-এর সােথ আপনার 2021 

সামারেক সবেচেয় ভালভােব 

উপেভাগ ক�ন। 


