গৃ ননমাতন
য
নভবােফ াততা েেত ােযন
ৃ দিযাতনির
যদি আপদি বা আপিার ক ানিা পদরদচত বযক্তি গ
য
দল ার ি তান আপদি
দ ভানব ায়তা কপনত পানরি
।

ৃ দিযাতি
নরািাভাইরা (ন াদভড-১৯) এবং গ
য
নরািাভাইরা (ন াদভড-১৯) মামাদরর মনয় গৃ দিযাতনির
য
দবনয় উদিগ্ন রনয়নছি দ ?
গৃ দিযাতি
য
কেন মুক্তি পাওয়ার জিয যদি আপিান আপিার বাা কছনশ বাইনর কযনত য় তান
নরািাভাইরানর ারনে পদরবারনিরন দবক্তিন্ন অবস্থায় ো ার জিয কিওয়া দিনিযলিা প্রনযাজয নব
িা।
য ক উ মনি নরি কয দতদি দিযাত
য
র ঝুুঁদ নত রনয়নছি তার জিয বিা
য এই ো মনি রাখা
গুরুত্বপূে য কয আপিার জিয ায়তা ও াাযয উপব্ধ রনয়নছ এবং এর ম
পুদনলর ায়তা
কিওয়া বা অিাইি ায়তা গ্রে রা দ ংবা কল্পাইিন

রা বা দিরাপি আশ্রয়স্থল এবং
অিযািয পদরনবা অন্তভভি
য রনয়নছ। আপদি এ া িি।

গৃ দিযাতি
য

ী

দঙ্গ, বয়, জাদত, আে-ামাক্ত
য
জ অবস্থাি, কযনিতা বা বযক্তিগত অতীত ইদতা দিদবনলন
য
কযন ানিা
বযক্তি গৃ দিযাতনির
য
দল ার নত পানর ।

গৃ দিযাতি
য
বনত বময় লারীদর দিযাতি
য
কবাঝায় িা। দিম্নবদেতয দবয়াবীও এর অন্তভযূ ি
নত পানর , যদিও ম
এগুদর ম
এটি ীমাবদ্ধ িয়:







বপূব য দিয়ন্ত্রে
আদে য দিযাতি
য
অিাইি দিযাতি
য
ভয় কিখানিা বা ভমদ
আনবগী দিযাতি
য
কযনি দিযাতি
য

কিওয়া

ক াি ক াি ক্ষনের কখাজ
ুঁ

রনত নব

যদি আপদি মনি নরি কয আপদি বা অিয ক উ গৃ দিযাতনির
য
দল ার নিি তান এমি দ ছভ
ুঁ
রনত পানরিএবং এনত দিম্নবদেতয
ল অন্তভভি
য রনয়নছ:
ক্ষে রনয়নছ কযগুদর কখাজ
 উিাীি ো া, অেবা পদরবার এবং বুু নির কেন িনর
ূ ো া
 লরীনরর উপর াদলনি বা কপাশা িাগ বা ামশানিার িাগ ো া
 আদে য দবয়াবী
র
র দিয়দন্ত্রত ো া অেবা খাবার ক িা বা দব পদরনলাধ







রার মত যনেষ্ঠ িা া িা কিয়া
বাদশ কেন কবনরানত িা কিয়া অেবা

নজ বা

মনক্ষনে
য
যাওয়া বু

নর কিয়া

বযবৃতত কি নিাক্তজর উপর িজর রাখা কযমি ামাক্তজ মাধযমগুদ
অেবা অিয
র র আপিার কিক্সি বা ইনমই বা দচটিপে প
বারবার তভ ি-তাক্তিয বা অপমাদিত রা বা আপিান বা কয আপদি অপিাে য
কজারপূব য কযনি বা রা
আপিান এটি বা কয দিযাতিটি
য
আপিার কিান নি বা আপদি অদতদরি প্রদতক্তিয়া
প্র াল রনছি ।

আপদি দ
খিও আপিার ঙ্গী বা প্রািি ঙ্গীন ভয় কপনয়নছি?
আপিার ঙ্গী বা প্রািি ঙ্গী ী রনত পানর কই ভনয় দ আপদি
পদরবতি
য
নরনছি?

খিও আপিার আচরে

যদি আপিার জবাব যাুঁ য় তান আপদি য়নতা এ টি অবমািিা র ম্পন য রনয়নছি।

ক াোয় কেন
999



ায়তা কপনত পানরি

রুি

যদি আপদি তাৎক্ষদে দবপনি োন ি তান 999  রুি এবং পুদনলর নঙ্গ
অিুনরাধ রুি - পুদল জরুদর মূনর প্রদত াশা দিনত ো নবি।

ো বার

যদি আপদি দবপনি োন ি এবং ক ানি ো বা যদি আপিার জিয ম্ভব িা য় তান 999 ডায়া
রুি এবং অপানরিনরর প্রশ্নগুনা শুিুি এবং যদি পানরি তান ক ানির যান্ডননির মনধয ক নল
বা কিা া দিনয় জবাব দিি। আপদি কমাবাই কেন
 রনছি বা যান্ডাইি কেন ক অিুযায়ী
দিনিযলিাগুনার অিুরে রুি।

যদি আপদি কমাবাই কেন



নরি

অপানরির িারা বা ন 55 চাপ দিি যানত তারা আপিান শুিনত পাি - এনত আপিার 
পুদনলর ানছ স্তান্তর রা নব।
শুধুমাে কমাবাইনর কক্ষনেই 55 চাপ কিওয়া াজ নর এবং এনত পুদল জািনত পারনব িা কয
আপদি ক াোয় কেন 
রনছি।

যদি আপদি যান্ডাইি কেন

999



নরি

যদি শুধুমাে আপিার দপছনি আওয়াজ কলািা যায় এবং দবটি অপানরিররা দদ্ধান্ত গ্রে িা রনত
পানরি কয আপিার নর জিয জরুদর পদরনবার প্রনয়াজি রনয়নছ দ িা তান আপিান এ জি
পুদনলর  যান্ডানরর নঙ্গ ংযুি রা নব।
যদি আপদি যান্ডনি করনখ কিি তান যান্ডাইি য়নতা আরও ৪৫ কন নন্ডর জিয ংযুি
ো নত পানর ধরুি যদি ইদতমনধয আপদি কিান আবার কতানি।
যখি যান্ডাইি কেন 999  রা য় তখি স্বয়ংক্তিয়ভানব আপিার অবস্থাি ম্পদ ত
য তেয 
যান্ডারনির ানছ উপব্ধ
যানত তারা আপিার পদরদস্থদত অিুযায়ী পিনক্ষপ গ্রে রনত
পানরি।

যদি আপদি বদধর বা কমনদখ ভানব কযাগানযাগ িা

রনত পানরি

আপদি জরুদর এএমএ পদরনবার দিবুি রনত পানরি। 999 িম্বনর REGISTER কিক্সি রুি।
আপদি এ টি কিক্সি পানবি কযিা আপিান আপিার পরবতী পিনক্ষনপর দবনয় অবদত রনব।
পদরদস্থদত দিরাপি ো ন এই পিনক্ষপ গ্রে রনবি যানত দবপনি ো া াীি আপদি কিক্সি রনত
পানরি।
নযানার ে ােভনিভ অ্যানফউজ েল্পরাইন
করদ উজ, িযালিা কডানমদি অযাদবউজ কল্পাইি-টি পদরচািা নর োন কযখানি 0808 2000
247 িম্বনর আপদি এনির দিনি ২৪ ঘণ্টা দবিামূনয এবং কগাপনি  রনত পানরি। ইংনরক্তজ ভাায়
ো বনত পানরি িা এমি   কান রা এ জি অিুবািন র ায়তা চাইনত পানরি বা তানির
তর কেন অিয াউন
 রনত বনত পানরি।
ওেতর নরব নপতায নি েল্পরাইন
ৃ দিযাতি
মদানির দবরুনদ্ধ দিযাতি
য
বা গ
য
এবং কযনি দিযাতনির
য
বযাপানর ওনয় দভ দ য়ার দি
কল্পাইি তযৃ ায়তা ও পরামল প্রিাি
য
রা য়। ওনয়ল িি / ইংনরক্তজ ভাায় ো বনত পানরি
িা এমি   কান রা এ জি অিুবাি চাইনত পানরি বা তানির তর কেন অিয াউন

রনত বনত পানরি।
কিদন াি: 0808 8010 800
কিক্সি: 078600 77 333
েভন’ অ্যা বাই রাইন
কমি’ অযাডভাই াইি না গৃ দিযাতনির
য
দল ার পুরুনির জিয ও তানির ায়তা রনছি
এমি   কা জিনির জিয এ টি কগাপিীয় কল্পাইি। ইংনরক্তজ ভাায় ো বনত পানরি িা

এমি   কান রা এ জি অিুবাি
রনত বনত পানরি।
কিদন াি: 0808 801 0327

চাইনত পানরি বা তানির তর

কেন

অিয

াউন



নবভটিভ াোিয াোিয রাইন

গৃ দিযাতি
য
অপরাধ মমূ
য নর দল ার এমি বযক্তিনির জিয দভ টিম ানপািয এ টি
দবিামূূ্নযর কগাপিীয় ২৪/৭ কল্প াইি পদরচািা নর োন , এবং কই নঙ্গ ইংযান্ড ও ওনয়
জুনশ দিনি ২৪ ঘণ্টা এবং প্তান ৭ দিি তানির এ টি াইভ চযাি ানপািও
য উপব্ধ রনয়নছ।
 কিদন াি: 08 08 16 89 111
 তানির ওনয়বাইনি তানির এ টি দবিামূয াইভ চযাি পদরনবা আনছ কযিা দিনি ২৪ ঘণ্টা
এবং প্তান ৭ দিি উপব্ধ োন ।
দয ভুনরভ উইেভন’ েনিওতাভয েল্পরাইন
িয মুদম উইনমি’ কিিওয়া য কল্পাইি নি ধমীয় ও াংস্কৃদত ভানব ংনবিিলী দবয়
এ টি জাতীয় দবনলজ্ঞ কল্পাইি কযটি কগাপিীয় এবং এর পদরনবা দবিামূনয পাওয়া যায়।
কিদন াি: 0800 999 5786
কিক্সি: 07415 206 936
ইনমই: info@mwnhelpline.co.uk
গযার
গযাপ এ টি জাতীয় কজদবয়াি (িারী ম ামী), কগ (পুরু ম ামী), উভ ামী, দজশা এবং

অমীমাংদত

+ (এক্তজদবটিদ উ)+ গৃদিযাতি
য
কল্পাইি পদরচািা

নর।

ইংনরক্তজ ভাায় ো বনত পানরি িা এমি   কান রা এ জি অিুবািন র ায়তা চাইনত
পানরি।
কিদন াি: 0800 999 5428
ইনমই: help@galop.org.uk
দবনলজ্ঞ ওনয়বচযাি পদরনবা: http://www.galop.org.uk
এনএননন
ক ানিা দলশুর দবনয় উনিগ রনয়নছ এমি কযন াি বযক্তিন এিএদপদদ কল্পাইি পরামল য এবং
ায়তা প্রিাি
নর। ইংনরক্তজ ভাায়
ো বনত পানরি িা এমি   কান রা এ জি
অিুবািন র ায়তা চাইনত পানরি বা তানির তর কেন অিয াউন
 রনত বনত পানরি।
কিদন াি: 0808 800 5000
ইনমই: help@nspcc.org.uk
এিএদপদদ এ টি িযালিা এ ক্তজএম কল্পাইি -ও পদরচািা নর োন কযটি দিনিযলিা এবং
ায়তা প্রিাি নর যদি এ ক্তজএম-এর ঝুুঁদ নত রনয়নছ এমি ক ানিা দলশু বা ইদতমনধয এ ক্তজএমএর দল ার নয়নছি এমি ক ানিা বযক্তি
আপদি দচদন্তত ি।
কিদন াি: 0800 028 3550
ইনমই: fgmhelp@nspcc.org.uk
ইভভান
ইম াি নি এ টি মদানির ংস্থা কযটি
দিযাতনির
য
বযাপারগুনা দিনয় াজ নর।

ৃ ষ্ডাঙ্গ এবং িাবাদ া িারী ও কমনয়নির প্রদত

আনন ভাউেভ আঘাত ভযায নফলেত নিনিত ের েই ম্পনভযত েমাগীতা
যদি বাদশনত ো া াীি মনয় আপদি আপিার দপ্রয়জিনিরন আঘাত রার দবনয় উদিগ্ন োন ি
তান আপিার আচরে ংযত রায় আপিান াাযয ও ায়তা রনত করনপক্ট ক ািাইি-ক

রুি। এটি এমি   পুরু এবং মদানির জিয এ টি কবিামী এবং কগাপিীয় কল্পাইি
যারা তানির ঙ্গীনিরন এবং পদরবারনিরন আঘাত রনছি। এরা কই   ঙ্গীনির বা প্রািি
ঙ্গীনির অেবা বুুনির বা আত্মীয়নির নঙ্গ ো বনি যারা ু ম য ারীনির দবনয় উদিগ্ন রনয়নছি।

ইংনরক্তজ ভাায় ো বনত পানরি িা এমি   কান রা এ জি অিুবািন র ায়তা চাইনত
পানরি বা তানির তর কেন অিয াউন
 রনত বনত পানরি।
কিদন াি: 0808 802 4040
মনদ আনায ভােে মুক্তযােজয স্থাতী আফান অ্নধভায না থােভ

স্থায়ী আবানির জিয আনবিি

রুি

যদি গৃ দিযাতনির
য
ারনে ক ানিা দিটিল িাগদর বা যুিরানজয স্থাদয়ভানব ববা রনছি এমি
ক ানিা বযক্তির নঙ্গ আপিার ম্প য কভনঙ দগনয় োন তান আপদি গৃ দিযাতনির
য
দল ার বযক্তি
দননব স্থায়ী আবাি ংিান্ত আনবিি রনত পানরি।
এই পদরদস্থদতনত র ার কডদিটিউি কডানমদি ভানয়ানন্স অিুনমািি প্রিাি নর কযিা এমি  
গৃ দিযাতনির
য
দল ার কা নিরন ায়তা প্রিাি নর যারা এ টি এমি ম্পন য রনয়নছি কযখানি
তারা এ জি দিযাতি
য
ারী ঙ্গীর উপর আদে য ভানব দিভরলী
য
এবং যানিরন এ জি দিটিল
িাগদরন র বা যুিরানজয স্থা ভানব ববা
রনছি এমি ক ানিা বযক্তির স্বামী বা স্ত্রী অেবা
অদববাদত ঙ্গী বা ম ামী ঙ্গী অেবা দদভ ঙ্গী দননব যুিরানজয প্রনবল রার অদধ ার কিওয়া
নয়নছ।

কবদিদ ি গ্রে

রার আনবিি রুি

পাবদ
ানন্ডর িাগা পাওয়ার আনবিি রার ক্ষমতা অদভবাি দিয়ম বদভূ ত
য ৩মানর অবযাদত
য
ারী কেন
এ টি ামদয় অদভবাি দস্থদত অজনির
য
দিনয় োন । এিা তানিরন কই দিযাতি
ৃ দিযাতনির
এবং দিরাপি বাস্থানির জিয অোয়নির
য
য
ুনযাগ দিনয় োন এবং এই কময়ানি গ
কডদিটিউলি কডানমদি

ভানয়ানন্স অিুনমািি গৃদিযাতনির
য
দল ার বযক্তিনিরন

দল ার বযক্তি য়নতা যুিরানজয অদিদিযষ্ট ানর জিয ো ার আনবিি রার দবনয় দবনবচিা
পানরি অেবা তানির দিনজর কিনল দ নর যাওয়ার দদ্ধান্ত গ্রে রনত পানরি।

রনত

উপনরাি রমগুনান অবলযই ইংনরক্তজনত পূরে রনত নব। যদি এই রমগুনান পূরে রনত
ৃ
আপিার ায়তার প্রনয়াজি য় তান আপদি করদ উজ -এর মত গদিযাতি
য
িাতবয ংস্থাগুদর

ানছ ায়তার অিুুাি

রনত পানরি।

