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আমরা জাগন যয গবরাল সাংখ্্ ফুয়া ফুগরনডত ইগতবাচ্ জীবনযাপন 
খডর আর তারা ি্াাংহখল বা নাইফ ক্াইমর মডতা অফরাডদা জগ়িত 
নায়। তডব, ই্াডনা থুরা সাংখ্্ ফুয়াইন আছইন যারা জগ়িত অইন 
আর ইটা মা-বাফ আর যতন যনওরা হখলর লাগি গছন্ার খারণ 
অইডত ফাডর। ইটা ফগরবার, ্গমউগনটির ফারাফাগর গনজর উফডরও 
উডলেখডযাইি্ প্রবাব ফালাইডত ফাডর। আফডন আফনার বাইচ্াইনডত 
ইটার লডি জগ়িত অওয়ার লক্ষণহখল তু্াইয়া বার খগরয়া আর 
সমস্াহখল লইয়া মাতার মাইদ্দডম সহায়তা খরডত ফারইন।

এই টুলকিটটা তইথ্যর এিটা শব্দকিাষ, আফনার বাইচ্ার জক়িত থাখার লক্ষণহখলর লাকি 
ব্যবহাকরি ফরামশ্শর ফাশাফাকশ আফনার বাইচ্ার লকি কিলাখান মাততা অইবা আর 
কিলাখান আফকন আরও সহায়তা বা সহায়তা ছাইকত ফারইন ইটা সম্পকি্শ  ফরামশ্শ দেওয়ার 
লাকি বানাকন অইকছ। 

ভূগম্া
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আফনার বাইচ্ার লডি মাতার সময় আফনাডর আরও আত্মগবশ্াস বুদ খরডত 
সহায়তা খরার লাগি ই্াডনা গ্ছু তইথ্ আডছ:

ছুগরসহ ধরা অইডছ:  
আফকন যকে ছুকরসহ েরা ফরইন, 
এমনকি ইটা কনজর সুরক্ার লাকি 

অইকলও বা আফকন যকেন ইটা অইন্য 
দিউর লাকি বইয়া থাখইন, তকব 

আফনাকর েকরয়া মামলা খরা অইকবা।

থামইন আর তু্াইন:  
পুকলশ দয দিউকর তল্াকশ খরকত ফাকর 
আর খরকবা তারা কবশ্াস খকর দয 
এিটা ছুকর রাখা, অইন্য অস্ত্র বওয়া 
বা তারা কবশ্াস খকর দয মারাত্মি 

সকহংসতা িটকত ফাকর

যজল:  
ছুকরসহ েরা ফ়িার লাকি অথ্শ দজল 
িারােণ্ড অইকত ফাকর, এমনকি ছুকরতা 

ব্যবহার না খরা অইকলও।

সরুগকিত রাখা:  
কিছু ফুয়াইন কনজকর রক্া খরকত আর 

‘কনরাফে থাখকত’ ছুকর লইয়া থাকখ। তকব 
আফকণ যকেণ ছুকর রাখইন তকব আফকন 
ইটা ব্যবহার খরার আর কনজকর ছুকর 
কেয়া মারার সইম্াবনা অকনখ দবকশ।

গমগলত উডদ্াি:  
যকেন আফনার উফকথিকতকত দিউকর ছুকর 

মাকরয়া মাকর ফালা অয়, তকব আফকন যকেন 
ইটা ব্যবহার খরইন তকব আফনার কবরুকধে 
মামলা খরা অইকত ফাকর। ‘কমকলত উকে্যাি’ 

কহসাকব ফকরকিত কহসাকব আফনাকর  
খুনর লাকি দজলও ফাটাকন যাইকত ফাকর।

অ্ালড্াহল:  
অ্যালকিাহল বাধা খমায় আর ঝঁুকি 
দনওয়ার সইম্াবনা বারাইয়া তুকল। 
অ্যালকিাহল 80% অস্ত্র সম্পকি্শ ত 

আিাতর এিতা খারণ।

য্উডর ছুগর গদয়া মারার লাগি 
‘গনরাফদ স্ান’ নাই:  

বাহুত বা এিটা ক্ষত ফাও এখনও জান 
দনওয়ার লাখান অইকত ফাকর। ক্ষত 
তাকি ফাও ফয্শন্ত ধমনী কবকছিন্ন অই 
যাওয়ার খারকণ ফুয়াইন মারা দিছইন।

ধমনীত ছুগর মারা:  
যকেন এিটা ছুকর এিটা ধমকনকর 
পাঙ্কিার খকর, আফকন এি কমকনটর 
মাকজ রক্তক্ষরণ খকরয়া মারা যাইকত 

ফারইন।

অফরাদমলূ্ যর্ে্শ :  
আফনার যকেন কুকনা দফৌজোকর দরির্শ  
থাকখ তকব আফকন কুকনা িকলজ বা 
কবশ্কবে্যালয়ও হামাইকত ফারতা নায়, 

ছাখকর ফাইতা নায় বা মাকি্শ ন যুক্তরাষ্ট্র, 
িানারা বা অক্রেকলয়ার মকতা দেশও 

ভ্রমণ খরতা ফারতা নায়।

িটনাহখল
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গনডছ এ্টা ছুগর আর আক্মণাত্ম্ অস্ত্র 
বওয়ার লাগি আইন সম্পগ ্্শ ত রূপডরখা আডছ:

 y কুকনা পাবকলি থিানও (দযমন রাস্া বা সু্কলা)*এিটা 
ছুকর ছালাকন বা দলেরলািাইল বা কনখঁুতবাকব কনকে্শ কশত 
কুকনা কনবন্ধ বওয়া অফরাে।

 y পাবকলি জািাত আক্রমণাত্মি অস্ত্র বওয়া অফরাে। এর 
মাকজ কনকছ কবস্াকরত কহসাকব আিাতর লাকি বানাইল, 
অকিকযাকজত বা উকদেকশ্য খরা কুকনা কনবন্ধ আকছ:

 y বানাইল: আিাত কহসাকব আনাইল, দযমন এিটা 
দনািল রাস্ার বা দবয়কনটস

 y রূফান্গরত: কিছু কনরীহ যা আিাতর লাকি 
রুফান্তকরত অইকছল, দযমন এিটা বাঙা দবাতল বা 
নউির লকি দিয়ারর ফাও

 y উডদ্দডর্ ব্বহার: অইন্য দয কুকনা কিছু, দযমন 
এিটা ছাকতি বা খলম যা অইন্য ব্যকক্তর আিাতর লাকি 
ব্যবহার খরার উকদেকশ্য ব্যকক্ত দ্ারা ব্যবহৃত অয়

 y এিটা ছুকর বওয়া অন্তিু্শ ক্ত: আফনার হাকতা, এিটা 
পকিট, আফনার িাক়ির বকুট বা অইন্য দিউ যকেন 
আফনার লাকি ছুকর বইয়া থাকখ।

 y ব্যকতক্রমহখলর মাকজ অন্তিু্শ ক্ত আকছ যকেন আফকন 
ছাখকরর অংশ কহসাকব ছুকর বইয়া থাখইন, দযমন কুকনা 
ব্যবসার হাকতয়ার কহসাকব। তকব, বকুল যাওয়া, আইনর 
প্রকত দহলা খরা বা সাোরণ আত্মরক্ার ফকক্ যুকক্তযুক্ত 
অজহুাত নায় যকেন আফকন ছুকর বওয়ার দবলা েরা 
খাইন।

 y হুমকিফুণ্শ উফাকয় কুকনা ছুকর ব্যবহার খরা অফরাে 
(এমনকি আইনী ছুকরও)

 y 18 বছরর খম বয়সী দিউর দিকছ ছুকর কবকক্র খরাও 
অফরাে। আফকন যকেন উকদ্গ্ন অইন দয আফনার 
বাইচ্ার দিকছ এিটা ছুকর কবকক্র অইকছ, আফকন দরেকরং 
স্্যান্ার্শ হখকল ব্যবসায়ীকর করকপাট্শ  খরকত নািকরির 
ফরামশ্শ ব্ুযকরার লকি যুিাযুি খরকত ফারইন।

* যকেন না 3 ইকচি লম্া বা তার তাকি খম িাঁজ দলের থাকখ। অববে ছুকরহখলর এিটা 
তাকলিা ইিান ফাওয়া যাইব: gov.uk/buying-carrying-knives

আইন



5

ফুয়াইনরা যখডন এ্টা ি্াাংও যিু গদডবা?

ফুয়াইনরা এিটা ি্যাংও যুি কেকত ফাকর এমন অকনিগুলা খারণ আকছ, যা কপতামাতা কহসাকব আফকন হয়ত বজুকত ফারতা 
না। কিছু খারণ ইিান তাকলিািুক্ত খরা অইকছ:

 y সম্ান আর ময্শাো 

 y বনু্ধ বানাকন 

 y এিাত্মতার অনবুকুত 

 y উকতিজনা 

 y কবিল্প ফকরবার সন্ধান খরা 

 y ক্ষমতা 

 y সুরক্া 

 y অথ্শ 

 y সঙ্ীর ছাফ

 y তারা হয়ত জাকন না দয তারা কুকনা ি্যাংয়র অংশ

প্রিুর ফুয়াইনর ফকক্, এিতা ি্যাংয়র অংশ অওয়া তারাকর তারার সম্পকি্শ ত আর ফকরিয়র ধারণা দেয়।  
কিকশারও, সঙ্ীর গ্রুপহখলর লকি আফনার ফকরবার তাকি আলাো অওয়া শুরু খরা আির তাকি গুরুত্বফুণ্শ অইয়া উকে।l 
ি্যাংহখল এর সুকবো কনকত ফাকর আর তরুণরাকর এিতা আলাো ‘ফকরবারর’ অংশ খকরয়া মকন খরকত ফাকর যাকত তারা 
ছাকরয়া যাইকত ছাইন না। এমনকি যকে তারা খরইন তকব ছাকরয়া যাওয়া বা ছাকরয়া যাওয়ার দিষ্া খরা সত্যই িীকতজনি 
ধারণা অইকত ফাকর। তারা ছাকরয়া যাওয়ার ফকর তারার, তারার বনু্ধবান্ধব বা তারার ফকরবারর কিতা অইব তা লইয়া 
তারা েরাইত ফাকর। প্রায়শই তরুণরা কনজরাকর এিতা ‘ি্যাং’র অংশ কহসাকব কবকবছনা খকর না তকব দিবল তারার’ 
বনু্ধরার’ প্রকত েরৃ প্রকতজ্াবধে আকছ।

যুবা ফুকরনরা আর ফুয়াইকনরা প্রায়শই ি্যাং দ্ারা আলাোবাকব প্রিাকবত অয়। যুবতী ফুকরনরার দবলা তারার জক়িততা 
তুিাইয়া ফাওয়া আরও িঠিন - বা তারাকর কছনকত ফারা। তারার দিকছ অস্ত্র বা মােি লুিাকন খরকত খওয়া অইকত ফাকর, 
বা প্রকতকশাধ দনওয়ার লাকি বা ি্যাংয়র উকে্যাকি পুরুষ ি্যাং সেস্যরা তারার লক্ষ্যবস্তু অইকত ফাকর। এই সমস্ প্রবণতা ‘বন্ধ 
েরজার কপকছ’ যাইকত। দয দমকয়রা ি্যাং সেস্যর লকি (বইন, বান্ধবী, বনু্ধ, িািাত িাই, িন্যা) ফাশাফাকশ মকহলা ি্যাংয়র 
সেস্যরা তারার লকি সংযুক্ত থাকখ তারা সংকবেনশীল, শারীকরি আর দযৌন সকহংসতার ঝঁুকিত থাকখ। আবার যুবতী মকহলারা 
এই বনু্ধরাকর জক়িত বকল কবকবছনা খরকত ফাকর না, বা যকেন তারা তা খকর তকব তারা িাবকত ফাকর না দয তারা যা 
খকরর তা গুরুত্বফুণ্শ বা দশাষি। 

ফুয়াইনরা যখডন অস্ত্র বইডতা?

বাইচ্াইনতর ছুকর বা অস্ত্র বওয়ার কসধোন্ত দনওয়ার অকনখ খারণ আকছ। এই তাকলিাটা সম্পপূণ্শ নায় তকব িকয়িটা উোহরণ দেয়:

 y ছুকর অফরাের কশিার অওয়ার রর – ইটা এিটা 
কনকে্শষ্ হুমকি বা অনিুপূ ত রর অইকত ফাকর

 y সাোরণ আত্ম-প্রকতরক্া – ‘দিবলমাত্র দবলা’ খারণ

 y তারা জাকন না ইটা িুল বা অববধ

 y অইন্যকর রর দেখাইকত (সুরক্ার মাইদেকম)

 y সঙ্ীর ছাফ

 y সম্ান অজ্শ ন খরা

 y রাস্ার িণা

 y তারা বকচিত দবাে খরকত ফাকর

 y অফরােমপূলি কক্রয়ািলাকফা জক়িত

আফনার বাইচ্াডর বুজা
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গ্রুগমাং গ্তা?

কিছু দলাি মােি ব্যবসার মাইদেকম তারার আকথ্শি লাির লাকি বা দযৌন কক্রয়ািলাকফা অংশ কনকত তরুণরার লকি সম্পি্শ  
বানায়। দয দলািরা ইটা খকর তারা তরুণরা তারার বনু্ধ, বা ফুয়াইন বনু্ধ বা বান্ধবী খকরয়া মকন খকর। তারা তারার 
উকর ক্ষমতা অজ্শ ন খরকত তারার কবশ্াস অজ্শ ন িরকত ছায়। তারা তারার উফকর ক্ষমতা ফাইকত ঘুষ, হুমকি, অফমান 
আর এমনকি সকহংসতা ব্যবহার খরকত ফাকর। তারা দসই শকক্তটা দশাকষত মানুষকর মােিদ্রব্য থিানান্তর আর দবছকত, আর 
দযৌনতা খরকত, বা তারার লকি আর িখনও িখনও অন্যাইন্য ব্যকক্তর লকি দযৌন খাম খরকত বাইধ্য খরার লাকি ব্যবহার 
খকর। ইগুলা ব্যবহারর রূফ আর ইটা অফরাে। 

অনলাইকন গ্রুকমং অইল যখন দিউ কুকনা অল্প বয়স্ ব্যকক্তর লকি অনলাইকন সম্পি্শ  িকরয়া তুকল আর তারার লকি দিৌশল খকর 
বা তারাকর কুকনা দযৌন খাম খরকত ছাফ দেয়। ইটা সামাকজি দনটওয়াকি্শ ং ওকয়বসাইট, তাত্ক্ষকণি বাত্শ া, ফকটা দশয়ার খকরয়া 
দনওয়ার অ্যাপস, ি্যাট রুম, দরটং অ্যাপস আর অনলাইন দিকমং সাইটগুকলকত িটকত ফাকর।

ফুয়াইন আর ফুকরন উিয়রই ব্যবহার িকট আর ইটা তুিাইয়া ফাওয়া মশুকিল। কজকনসগুলা খারাফ অইয়া যাওয়ার ফকরও 
দলাকিরা প্রায়ই মকন খকর দয তারা এিটা বালা সম্পি্শ র মাকজ আকছ। বাইছিাইনরা অফরাকের লাহান দশাকষত ওর প্রায়শই 
তারাকর দশাষির ফকক্ খাম ছালাইয়া যাওয়া এআর ঘন ঘন োসত্বর মাকজ কনজকর আকবষ্ার খরা ছা়িা তারার আর কুকনা 
কবিল্প বাই খকরয়া মকন অয়। যখন দিউ আফনাকর ব্যবহার খকরর বা কনয়ন্ত্রণ খকরর তখন তা তুিাইয়া ফাওয়া িঠিন।

আছরণ গনয়ন্ত্রণ খরা গ্তা?

 y দিউ তারার দফানতা যািাই খররা আর িারার লকি 
মাতরা তা কনয়ন্ত্রণ খররা

 y দিউ তারাকর িইরা িীতা িীতা কফকদিতা আর 
িীলাখান িাফর কফকদিতা 

 y তারাকর িওয়া ওর তারা িই যাইকত ফাকর আর যাইকর 
ফাকর না 

 y তারাকর দিউকর দলমটা দসলকফ ফাটাকনর লাকি িওয়া 
ওর

 y তারাকর অফরাে খরার লাকি ছাফ দেওয়া ওর

 y তারাকর দযৌনকমলনর লাকি ছাফ দেওয়া ওর

 y তারার উফকর শারীকরিবাকব আক্রমণ খরা ওর

গ্রুগমাং
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ব্বহাগর্ টিপস

আফনার বাইচ্ার সহায়তা বা সহায়তা প্রডয়াজন গ্না তা বুজাইডত আফনাডর গনডছ 
্ডয়্টা ব্বহাগর্ ফরামর্শ যদওয়া অইডছ।

দবকশরিাি ফুয়াইন ইকতবািি জীবনযাপন খরইন আর কিছু আছরণ দিবল সাোরণত কিকশার আছরণ অইকত ফাকর।  
তকব কনছর টপসহখল আফনার বাইচ্া ঝঁুকিত আকছ কিনা তা বার খরকত আফনাকর সহায়তা খরকত ফাকর।

 y আফনার বাইচ্ার জীবন আর সামাকজি কমকরয়াত 
জক়িত থাখইন

 y তারা িই আর িারা তারার লকি আকছ তা জাকনয়া 
রাখইন – তারার কিটা বনু্ধর এিটা নতুন সাি্শ ল আকছ?

 y তারা কিতা বয়স্ আর কনয়ন্ত্রণখারী কুকনা ব্যকক্তর লকি 
সম্পি্শ যুক্ত বা তারার লকি আড্া মাকরর? 

 y তারা কিতা আফনার লকি িম যুিাযুি খকরর?

 y তারা কিতা স্াবাকবির তাকি দবকশ িল বা ট্যাক্সট ফার?

 y তারার দিকছ হোৎ প্রিুর অথ্শ/প্রিুর নতুন িাফর/নতুন 
দমাবাইল দফান আকছ?

 y তারার কিতা না িওয়া আিাত আকছ? 

 y তারা কিতা খুব সংরকক্ষত মকন অয় বা মকন অয়  
তারার কুন্তা লিুাকনর আকছ?

 y তারা ররার এমন লাকির কন?

 y তারা কিতা কনজকর ক্ষকত খকরর?

 y তারা কিতা সু্ল বাকিয়া ছকলর?

 y ফািিকরা আর টুলকিটহখল আফনার িীতা আকছ তা 
জানইন

 y কুকনা অনলাইনও কিনা বা আফনার বাক়িত কিতা 
দরকলিাকর খরা অয় ইতা সম্পকি্শ  নজর রাখইন

 y অষুের ব্যবহার বারাকন বা তারার উফকর প্রিুর 
ফকরমাকণ অষুে আকছ খকরয়া মকন খরা অর

 y তারা সবসময় সু্ল বা তারার বাক়িত তাকি আরাই 
যায়কন?

 y তারা কিতা বাক়ি তাকি অকনখ েপূরইর জািাত এিলা 
যারকন?

অবশ্যই, বাইচ্াইন আর ফুয়াইনরার উফকর দয কুকনা আছরণকর প্রেশ্শন খকর আর ‘ি্যাং’ ছা়িা অন্যাইন্য কবকিন্ন খারণ 
থাখকত ফাকর আর উফরর দিিকলস্টা দসই েরণর কজকনস যা দবকশরিাি কপতামাতাই সকিতন আর যািাই খরবা। আফকন 
আফনার বাইচ্াকর আর তারার লাকি গুরুত্বফুণ্শ ফকরবত্শ নহখল িীতা তা জানইন। আফনার বাইচ্ারার লাকি সব্শাকধি 
সুরক্ামলুি খারণহখল অইল তারার ফকরবার/ফকরিয্শা সম্পি্শ । আফকন যকেন কছন্তাত থাখইন তকব আফকন এই িাইরর দশকষ 
‘সহায়তা কুনাকনা ফাইবা’ পৃষ্াত নম্রগুলাত যুিাযুি খরকত ফারইন।
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আরম্ভ অইডত যার:
আফনার সন্তানর লাকি উফযুক্ত সময়টা বার 
খরইন, যখন ইটা শান্ত থাকখ আর আফকন কিছুটা 
দিাফনীয়তা রাখকত ফারইন। মাত খতাটা দযখাকনা 
তারা কনরাফে বুকজ হখানই অওয়া েরখার। বাক়িত 
কি়ি থাখকল আফকন িাক়িত, কুকুরটাকর আটাকনত বা েিুান 
যাওয়ার ফকথ মাতকত ফারইন। উফলব্ধ আর হুনার লাকি 
প্রস্তুত অইন। তারাকর আশ্স্ খরইন দয তারা আফনার লকি 
সৎ অইকত ফাকর আর তারাকর জানাইন দয আফকন তারাকর 
কবছার খরার লাকি নায়।

গবশ্াস খরইন আফডন এ্টা পাথ্শই্্ 
খরডত ফারইন
 y আফনার কশশু হয়ত আফনাকর দবকশ কিছু না িয় তকব 
আফকন যা িইরা, িাবরা আর দবাধ খররা তারার 
লাকি গুরুত্বফুণ্শ।

হুনা
 y যকেও আমরা প্রায়শই আমরার বাইচ্ারার সমস্যাহখল 
সমাোন খরকত ছাই, ইটা জটল আর সময় দনয়। হুনা 
সবতাকি গুরুত্বফুণ্শ ফেকক্ফ – আফনার েইুওজনর লাকি। 
এমনকি তারা দবকশ কুন্তা না িইকলও কনকচিত অই যাইন 
দয আফকন ইগুন দসগুকল ‘হুনছইন’।

 y ফরামশ্শ দেওয়ার জন্য তা়িাহু়িা িরকবন না যাকত তারা 
শুনকত প্রস্তুত না হয়।

 y আফনার বাইচ্া ফয়লা মাতকত অকনছিিু বা ররাইল 
অইকত ফাকর – ইটা এিটা িঠিন কবষয়।

 y কধয্শ েরইন আর তারা আফনাকর যা িয় তার লকি 
সরাসকর করএক্ত না দেখাকনর দিষ্া খরইন। তারাকর 
ফয়লা যতটুকু মাতকত ছাইন দতমন মাতকত দেইন।

 y তারার রর আর কছন্তাহখল িাি খরকত উত্সাকহত খরইন।

 y আফনার কনজর রর িাি খকরয়া সহায়তা খরকত ফারইন 
– তারার কনরাফতিা আর তারার িকবষ্যতর কবষকয় 
আফকন িতটা কছন্তা খরইন তা খইন।

ইগতবাচ্ অও
 y তারাকর দেখাইন দয তারাকর হুনা অর। তারাকর আশ্স্ 
খরইন দয কবশাল সংখ্যি ফুয়াইন ছুকর বয় না আর 
তারা কুকনা ি্যাংয়র অংশ নায়।

 y যকেন তারা দিউকর বা কনকে্শষ্ কুন্তা সম্পকি্শ  ররাইন 
তকব তারাকর খইন দয তারার লাকি ছুকর বওয়া ছা়িাঅ 
ইটা মিুাকবলা খরা যাইকত ফাকর।

িটনার লডি থাখইন

 y তারা িাবকত ফাকর না আফকন িীতা জানইন আফকন 
িীতা মাতরা অতার লাকি কিছুটা প্রস্তুকত অকনখ সহায়তা 
খরকত ফাকর।

 y আফনাকর সহায়তা খরকত এই টুলকিটও তইথ্য আর 
আইন সম্পকি্শ ত তইথ্য ব্যবহার খরইন।

গমছা ‘সাহসী’ সম্পড ্্শ  ফগরষ্ার থাখইন

 y এই কবষয়টা তুলইন দয সংঘাত বা ল়িাই তাকি েপূরই 
হকরয়া যাওয়া িরণীয় সাহসী খাম।

 y যকেন দিউ তারার উফকর এিটা ছুকর টান দেয় তকব 
সবতাকি কনরাফে, বকুধেমানর খামটা অইল েপূরই হকরয়া 
যাওয়া।

 y েশ বছরর মাকজ, দিউ তারার মকনা রাখকতা ফারকতা 
নায়, তকব তারা যকেন ‘তারার কবকতিকত উবায়’ তকব 
ফকরণকত আজীবন থিায়ী অইকত ফাকর বা দিউর জীবন 
দশষ অইকত ফাকর।

প্রবাব

 y তারার কক্রয়ািলাপহখল িীলাখান তারার ফকক্ সবতাকি 
দবকশ যত্ন দনয় দসই কবষকয় তারার প্রকতফলন খরকত 
সহায়তা খরইন।

 y ছুকর ব্যবহার খরা বা কুকনা ি্যাংয়র লকি জক়িত থাখা 
অইন্যরাকর ঝঁুকিত ফালাইকত ফাকর।

 y তারা যকেন আহত অয় তকব দখ আক্রান্ত অইকবা?

বাস্তববাদী অও

 y আফনার বাইচ্ায় অনিুব খরকত ফাকর দয আফনার 
দিকছ ছুকর অফরে, ি্যাং বা ি্যাকলঞ্জহখলর সমু্খীন 
অওয়ার কুকনা অকবজ্তা নাই। 

 y আফনার কনজর বাইচ্াখাল তাকি এমন কুকনা উোহরণ 
আকছ যা আফকন টানতা ফারইন?

আফনার সন্ানর লডি আডলাছনা খরা
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এ্টা গভন্ন ফদ্ধগতর যচষ্া খরইন

 y এমন কি অইন্য দিউ আছইন দয আফনার বাইচ্ার 
উফকর কনি্শ র খরইন যাইন আফনাকর মাতকত সহায়তা 
খরকত ফারইন?

গব্ল্প প্রস্তাব

 y আফনার থিানীয় অচিকলা কশশু আর তরুণরার লাকি 
সুরকক্ত, মজাোর কক্রয়ািলাফহখল সম্পকি্শ  সন্ধান 
খরইন।

গনজর লাগি সহায়তা আর সমথ্শন বার 
খরইন

 y ইটা অইকত ফাকর দয আফকন আফনার সন্তানর কবষকয় 
কিছু কছন্তা খরার মকতা কবষয়হখল আর ইগুলাত জক়িত 
ইগুলা সম্পকি্শ  কহিইন।

 y ওিারট্যাক্ট না খরার দিষ্া খরইন তকব মকন খরবা 
না দয আফনার কনকজই ইটা মিুাকবলা খরকত অইকবা – 
সহায়তা ফাওয়া যায় (টুলকিটর সমথ্শন আর ফরামশ্শ 
কববাি দেখইন)।
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ওকয়স্কমকনস্ার কসট িাউকসিল এনকিআর’র নীকতত 12 সপ্াহর দপ্রাগ্াম ফকরিালনা খকর। 
আরও তইথ্যর লাকি েয়া খকরয়া দেখইন: westminster.gov.uk/parenting-groups-and-courses

অ-সগহাংসতা প্রগতডরাদ (NVR)

ইটা ্ীতা?

অকহংস প্রকতকরাে এিটা এমন পন্া যা মা বাফ আর যত্নশীলরার সম্পি্শ  বা পুনকন্শম্শাণর সময় বাইচ্ারার ি্যাকলকঞ্জং, 
ধ্ংসাত্মি বা সকহংস আছরণ ফকরছালনা খরার দিৌশল কবিাকশা সহায়তা খকর। কনছর কিছু তইথ্য আফনার সন্তানর লকি 
মাতার সময় আফনাকর সহায়তা খরকত ফাকর।

মলূ এনগভআর নীগতহখল

গে-এসড্ডলরন য্ৌরল – “লুয়া ঠান্া অই যিডল স্টাই্ খরইন!”
কুন বালা মাতার উফযুক্ত সময়টা কছন িকরয়া ফকরকথিকত বা়িাকনর দিষ্া খরবা না। সইম্াব্য এসকিকলশন অওয়ার আকি 
তারাকর ফুব্শািাস দেইন। আফনার প্রকতকক্রয়া কবলম্ খরইন। আফকন কুন দবলা আর িীলাখান আফনার সন্তানর লকি 
আকলাছনা দশষ খরবা তা কসধোন্ত দনইন।

মা বাফর উফগস্গত
আফনার বাইচ্ার জীবকনা বাক়ির কবতকর আর বাইকর উিয় দক্ষত্রই শারীকরি, মানকসি, কনকতি উফকথিকত থাখইন, যাকত 
আফনার উফকথিকত না থাখকল দহ/তাই বালা কসধোন্ত কনকত ফাকর।

সমথ্শ্হখল
আফনার নীরবতা বাঙ্ইন আর আফনার বাইচ্ার ি্যাকলকঞ্জং আছরণ ফকরিালনা খরকত আফনার সংগ্াম সম্পকি্শ  বনু্ধ, 
ফকরবার, দপশাোররার লকি মাতইন।

সমড�াতার ইরারা
আফনার বাইচ্াকর এমন এিটা ইশারা কেয়া আচিয্শ খরইন যা তাকর/তাইকর জানাইকত কেকবা দয আফকন তারাকর মায়া খরইন 
আর তারার সুরকক্ত আর কনজর অকধিার দবাধ খরার প্রকয়াজনীয়তাটা স্ীিৃকত দেইন। কুকনা দনকতবািি আছরণ সক্বেও ইটা 
খরইন।

�ুগ়ি 
আফকন দয ি্যাকলকঞ্জং আছরণহখলও মকনাকনকবশ খরকত যাইরা তাকর অগ্াকধিার দেইন। ইটা অপ্রকতকরাধ্য অনিুব খরকত 
ফাকর, সুতরাং তারাকর সংিঠিত খরইন, দযমন 1-2 আফকন দয আছরণহখকলা দফািাস খরকত যাইরা, এমন আছরণহখল 
দযগুলা গুরুত্বফুণ্শ দয আফকন আকলাছনা খরকত ফারইন ফাশাফাকশ দয আছরণগুলা আফাতত উকফক্া খরবা। সবকশকষ, 
আফনার বাইচ্ার সম্পকি্শ  আফনার কবকশষ ফছদিহখলর এিটা তাকলিা বানাইন আর ইগুলা মকন রাখার লাকি যথাসাইধ্য 
দিষ্া খরইন।

গনজর যত্ন যনইন
ফছদির করেট, বাবল বাথ, পছদিসই কসকনমা দেখা, বনু্ধ/সঙ্ীর লকি িকফর লাকি বাইকর যাওয়ার মকতা মা বাবারা কনজর 
লাকি কিছু খরার লাকি সময় বা়ি খরইন।
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্াউগটি লাইন্স

্াউগটি লাইন্স ্ইডত আমরা ্ীতা বুগজ?

িাউকটি লাইসি এিটা গুরুতর সমইস্যা দযখাকনা অফরাধী েলহখল তারার স্াবাকবি অপাকরটং একরয়ার বাইকর কুকনা 
জািাত মােি ব্যবসার অকিযান ছালায়। আরও দবকশ অথ্শর লাকি ি্যাংহখকল তারার ড্ািগুলা ব়ি শহরহখকলা (দযমন 
লন্ন, ম্যানকিস্ার, কলিারপুল ইত্যাকে) তাকি হুরু শহরও থিানান্তকরত খকর। ‘লাইনহখল’ দসই দফানহখলকর বুজায় যার 
মাইদেকম ড্ািহখল দবছকত ব্যবহার খরা অয়।

কিছু দক্ষত্রত কনকখাঁজ কহসাকব কনবকন্ধত কশশু আর তরুণরা িাউকটি লাইনও ব্যবহৃত অর। ি্যাংরা এই হাছাটা খামও লািাইকছ 
দয তারা বাক়ি তাকি বাকিয়া আইয়া এই েবু্শল ফুয়াইনরা এিযুকি িকয়ি সপ্াহ েকরয়া অষুে দবছার লাকি তারার কনজ শহর 
তাকি েপূরইর অচিকল ভ্রমণ খরার লাকি কনকয়াি দেয়। ইটা কশশু পািারর এি রূপ অইকত ফাকর দযকহতু ফুয়াইনরা কনজকর এিা 
তুিাইয়া ফার, কবপজ্জনি অকনরাফে ফকরকবকশা খাম খরার লাকি – অষুে দবছকত দেখা যার।

তারা অষুে আর অথ্শ হরাকনর লাকি (আর সচিয়) কশশু আর েবু্শল প্রাপ্বয়স্রাকর ব্যবহার খরকত ফাকর আর তারা 
প্রায়শই জবরেকস্, রর দেখাকন, সকহংসতা (দযৌন সকহংসতা সহ) আর অস্ত্র ব্যবহার খরকবা।

যকেন আফকন কছকন্তত অইন দয আফনার কশশু িাউকটি লাইনও জক়িত আকছ তকব েয়া খকরয়া যুিাযুি খরইন  
Westminster’s Integrated Gangs and Exploitation Unit, ইকমইল integratedgangsunit@westminster.gov.uk বা িল িরুক্া 
0207 641 4051 নম্রও।
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সহায়তা আর ফরামর্শ কুনাডনা ফাওয়া যায়

নািগর্রার ফরামর্শ: যকেন আফনার বাইচ্ার দিকছ অববধবাকব 
ছুকর দবছা অইকছ তকব আফকন দরেকরং স্্যান্ার্শ হখলর 03454 
04 05 06 ও এই প্রকতকবেন খরকত ফারবা বা কিকজট িরুন: 
citizensadvice.org. uk/consumer/get-more-help/report-to-
trading-standards/

চাইল্ডলাইন: আফনার বাইচ্া িাইল্ডলাইনও িল খরকত ফাকর 
0800 1111 দয কুকনা সময় তারা যকেন তারার কনজস্ সুরক্ার 
লাকি কছন্তাত থাকখ বা তারা যকেন মকনা খকর দয তারার 
ফকরকছত দিউ বদিিু বা ছুকর ব্যবহার খকরর বা লইয়া যার

অফরাদ আট্াগনওয়ালা: আফকন যকেন এরমাকজ িটকছ 
এমন কুকনা অফরাের প্রকতকবেন খরকত ছাইন তকব আফকন 
বা আফনার কশশু আফরাে আটিাকনওয়ালার নাকম 0800 
555 111 এ িল খরকত ফাকর

ফগরবার তইথ্ ফগরডেবা: ইটা এিটা কনখরিায়, কনরকফক্ 
তইথ্য মা বাফ, আর 19 বছর বয়সী বাইচ্ারার আর অল্প 
বয়স্রার ত্বোবধায়িরার লাকি ফকরকষবা (অকতকরক্ত িাকহো 
সম্পন্নরার 25 বছর অবকধ) westminster.gov.uk/family-
information-service 

ফাগরবাগর্ জীবন: প্যাকরকটিংয়র সমস্ কেি সম্পকি্শ  ফরামশ্শ 
দেয় আর 24/7 খুলা থাকখ। িল 0808 800 2222 ও করি 
বা দেখইন familylives.org.uk 

সাহগস: আফনার বাইচ্া অজ্াতসাকর কুকনা অফরাের 
প্রকতকবেন খরকত কনিভীি.আর/অনলাইকনা কুকনা ফুয়াইনকর 
বনু্ধত্বফুণ্শ সাইটও যুিাযুি খরকত ফাকর familylives.org.uk

ইগটিডরেডটে ি্াাংস এক্সড্াডয়রন ইউগনট (আইগজএক্সইউ): 
ওকয়স্কমনস্ার কসট িাউকসিলর আইকজএক্সইউ গ্রুপ কহংস্রতার 
লকি জক়িত 10-24 বছর বয়সী েবু্শল আর ব্যবহার অয় 
ফুয়াইনরার লকি কছন খকর আর তারার জীবনর পছদিহখল 
উন্নত খরকত আর ি্যাংগুলার লকি কমলাকমশা খমাইকত আর 
গুরুতর যুব সকহংসতার ঘটনাহখল খমাইকত ি্যাংগুলার 
পকরকধগুলার খাম খকর। আফকন যকেন িাবইন দয আফনার 
বাইচ্া আইকজএক্সইউর সহায়তায় উফিৃত অইব তকব আফকন 
integratedgangsunit@westminster.gov.uk ও ইকমল 
খরকত ফারইন বা 0207 641 4051িল খরকত ফারইন

ছুগর গনষ্পগতি: আফকন যকেন এমন কুকনা ফুয়াইনকর কছনইন 
দযইন ওকয়স্কমনস্ারও এিটা ছুকর কনষ্পকতি খরকত ছাইন 
তকব তারা Recycling Centre (adjacent to Queen’s 
Park Library) 666 Harrow Road, London W10 4NE. 
দেখকত ফারইন।

বাইচ্ারার প্রগত গনষু্রতা প্রগতডরাদর জাতীয় সগমগত 
(এনএসগপগসগস): তারার দহল্পলাইন অকিিাবিরা আর যুবা 
ব্যকক্তরা যারা জক়িত থাখকত ফাকর বা ি্যাংয়র কক্রয়ািলাপ 
দ্ারা আক্রান্ত অইকত ফাকর দস সম্পকি্শ  কছকন্তত অইন্যরার লাকি 
তইথ্য আর ফরামশ্শ সরবরাহ খকর। তারার দহল্পলাইনটা 24 
ঘটিা, সপ্াকহ সাত কেন খুলা থাকখ। কবনা ফয়সায় দফান: 
0808 800 5000. ইকমইল: help@nspcc.org.uk Web: 
nspcc.org.uk/gangs

মা বাফর গ্রুপ আর যপ্রারোম: ওকয়স্কমকনস্ার প্রারকম্ি 
সহায়তা আর অংশীোররা ফকরবারর ফকরকথিকত অনসুাকর 
ওকয়স্কমকনস্ার জকুরয়া এিাকধি প্যাকরকটিং গ্রুপ অফার 
খকর। westminster.gov.uk/parenting-groups-and-
courses 

রারীগর্ ্ায্শ্লাফ, অবসর আর ক্ী়িা 
ওডয়স্টগমগনস্টারও: তরুণরার স্াইথি্যির আর সকক্রয় 
জীবনযাফকনা সহায়তা খরকত কজম আর সুইকমং পুল তাকি 
শুরু খকরয়া পারিার আর আরও অকনখ কিছুত োরুণ 
মানকিত্রর কক্রয়ািলাফ আর ফকরকষবা আকছ। ওকয়ব: 
westminster.gov. uk/active. িল খরইন: 020 7641 2012। 

ফুগলর: আফনার থিানীয় েলর কবশে অনসুন্ধান খরকত আর 
আফনার অচিলও তারা দয খাম খকরর তা সম্পকি্শ  জানকত 
www.police.uk এ আফনার দপাস্কিারটা টাইপ খরইন। 
অফরাে আর অন্যাইন্য কছন্তাহখলর প্রকতকবেন খরার লাকি 
আফনার 101 নম্র িল খরা উকছত যা জরুরী প্রকতকক্রয়ার 
েরখার অয় না। জরুকর অবথিাত 999 িল খরইন। 

সান্ত্বনা মগহলারার সহায়তা: ধষ্শণ, কশশু দযৌন কনপী়িন 
আর দযৌন সকহংসতার অন্যাইন্য েরণর অকবজ্তা আকছ এমন 
13+ বছর বয়সর ফুকরনরার লাকি এিটা কনখরিায় দবনাকম 
ফকরকষবা । িল খরইন: 0808 801 0305. 

আক্ান্র সহায়তা: এিটা জাতীয় োতব্য যাসহায়তা খকর 
অফরাে দ্ারা ক্ষকতগ্থি মানষু ওকয়ব: victimsupport.org

মগহলা আর বাগল্া যনটওয়া ্্শ : ফরামশ্শ আর সহায়তা 
সকহংসতা আর অপব্যবহার দ্ারা প্রিাকবত দমকয়রার ফকরকষবা 
। ওকয়ব: advance@wgn.org.uk. িল খরইন: 0808 801 
0660 

ওডয়স্টগমগনস্টার যবু ক্াবহখল: ওকয়স্কমকনস্ারও থাখা যুব 
ক্াবহখলর কবশেটা ইিান ফাওয়া যাইকবা: westminster.
gov.uk/youth-clubs 
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যলখরা: Alice Kavanagh (অ্যাকলস িািানাি) akavanagh@westminster.gov.uk

তইথ্সতূ্র: এই িাইরটাত দমকরোপকলটন পুকলশ সাকি্শ স দ্ারা ‘প্যাকরটিস িাইর অফ নাইফ ক্রাইম, হ্যাকরা, 2017’ তাকি তইথ্য 
অন্তিু্শ ক্ত আকছ; কুকনা ছুকর নায়, দবটার লাইিস ি্যাকম্পইন noknivesbetterlives.com; দহাম অকফস আর সাহকস fearless.org.uk.


