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ভূহম্া 

ফ্র্াশ্য সহিংসতা, হবগ�াোন্ত্ েটনা আর অন্যান্য আঘাত ফাও�া েটনাত এখজন মানুষ, 
ফহরবার আর সমাজ উগবেেও বা ডরও আর ঝুহ্ত থাখতও ফাগর। ইলান েটনাঅখল নানান 
ভাগব ব্যাখ্যা অইতও ফাগর আর অখল তথ্য হবশ্াস খরন যা� না। 

বিশেষ খবিয়া িাইচ্াতািাি লশে সবিংসতা সম্ফশ ক্ে  ফ্র্াে্য মাতশল, আি তািাি ফ্রবতবরিয়া যে স্াভাবি্ এগু 
িুজাইশল,ি্যবতিেত বিিাফত্া বিয়া তািাি দবুচিন্া খবম োয়, আি যে যখািও দবুচিন্াত তািা ি্যবতিেত বিয়ন্ত্রণ ধবি 
িাখশত ফাশি। 

ইলাি আশলাচিা চালািওি লাবে ওখািও বখছু সাইে্যখাবি ফিামেকে আশছ, আি সময়মতও সাইে্য আি সিায়তা গ্রিণ খিা েবদ 
দিখাি অয়। 

আগলাচনা শুরু খরা 1

এখটা বিশেষ সবিংস েটিা বিয়া আফিািাি িাইচ্াইন্দি বখতা জাশি, বখতা িুশজি িা তািাি ব্লাি মশি অি এগুবল বিয়া 
তািাি লশে মাত শুরু খিইি। 

"ওই সফতাত যা েটগে, ততামাগর হন�া আহম িহুচিন্তাত আহেলাম। তুহম হ্ মাততও চাও?" 
"এগু তখগন েটগে বহল ততামার মনও অ�?" 

ব্যহতিেত িহুচিন্তািখল জানাইবা 2

সবিংসতা িা আশলাচ্য েটিা বিয়া আফিাি িাছািওি অিভূুবত বিয়া মাতিা। তািাি লশে মাতিা তািাি িয়স উফশোবেভাশি 
আি োন্ আি আত্মবিশ্াসী আচিণ বদয়া। আফিাি দবুচিন্া বিয়া িাড়ািাবড় িা খিাি যচষ্া খিিা আি িাইচ্াি ফ্রশ্ন িা 
ফ্রবতবরিয়া, আি চুপ অই িইশছ িাব্ এগু িজি বদিা। 

"এগু আমাগর িহুচিন্তা আর ডরও তফলগে, ততামার হ্লান মগন অর?" 

উৎসাি হিবা আর হুনবা 3

িাইচ্াতািাশি ডি, দবুচিন্া আি উশবেে বিয়া মাতিাি লাবে উৎসাি বদিা আি তািাি আশিে অিুভূবতি দাম বদিা। তািা 
োই অিভুি খশিি এগু স্াভাবি্ খিিা। তািাশি ধধেকে বিয়া হুিিা। তাৎক্ষবণ্ ফ্রবতবরিয়া িা যদখািওি যচষ্া খিিা আি 
উফশদে যদওয়াি লাবে তাড়াহুড়া খিিা িা। 

"আহম ততামাগর ভালা ফাই আর ততামাগর হুনত চাই�ার।"
"তোস্া খরা বা ডরাই যাও�া বা হমশাইল অনুভূহত যাই অউ্ ঠি্ই আগে।" 

আশ্স্ত খর  4

আফিাি উফবথিবত আি সমরকেি বদয়া তািাশি সান্ত্বিা বদতও রা্িা। সুবিবদকেষ্ভাশি সাইে্য খিাি ফ্রস্াি বদিা।এগু যদখাও যে 
তািাি বিিাফত্া আি ভালামন্দ আফিাি খাশছ অখলতাি আেও। 

"তুহম তখানও ঝাগমলাত ফরতা না; আহম তোস্া খরতাম না�।"
"মগন অর তুহম খটিন সম�ওর মাগজ হি যাইরা�। আহম হ্তা তখানওভাগব সাইয্য খরগত ফাহর?" 

তখালাগমলা আর সৎ অইবা 5

আশলাচিা যখালাশমলা িাখিা। িখলপ্রশশ্নি উত্ি িা জািাটা স্াভাবি্। আফিাি িাইচ্াশি মশি খিাইিা যে সবিংসতা ্খিওই 
ঠি্ িা, আি সবিংস আচিণ এমি অিভূুবত ধতবি খশি যে িয়স্কিাও সমস্যাত ফবি োয়। োই অউ্, আফশি বিবচিত 
খিিা যে ফবিিাি যেি বিিাফশদ রাশ্। তািাি দিখাি মতও আশলাচিা ঠি্ খবি লইিা। 

"এগু তখগন েটগে আহম জাহন না, হ্ন্তু এগু েটা উহচত আহেল না। ইলান েটনা িখল সম� ব্যাখ্যা খরা যা� না হ্ন্তু 
আটখাহন যা�। এগু গুরুত্বফুনকে তয আমরা খাহল িাো েটনার উফগর নজর হিমু আর আমরারহচন্তাভাবনা আর উগবেে 
হবহনম� খরম।ু এগু আমরাগর হনরাফি রাখগত সাইয্য খরব।" 
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এখটা হনরাফত্া ফহর্ল্পনা বানাইবা  6

বিশ্স্ িয়স্ক ্াউশি যেমি িাফ মা, বেক্ষ্, তরুণ ্মমী িা এখজি আত্মীয় বচবনিত খিাি লাবে আফিািাি িাইচ্াতািাশি 
সাইে্য খিিা, েবদ তািা ডিায় িাইলাি ডিি েটিা তািাি ব্লাি ক্ষবত খশিি এগু বিয়া োইি লাবে তািা মাততও 
ফাশি। তািাশি বিিাফদ িাখাি মতামতিখল আশলাচিা খবি এখটা ফবি্ল্পিা িািাইিা। 

পাড়াত, সু্কল িা অি্যাি্য জায়োত বিিাফত্া ি্যিথিা যজািদাি খিিা, যেমি, ফুবলে িাড়াইিা, পাড়াত পািািাি ি্যিথিা 
িাড়াইিা ইত্যাবদ। এি সাশর তািাশি বিবভন্ন যিল্পলাইি িা যসিা সংথিািখলি লশে ফবিচয় খিাই বদিা যেখািও তািা গুফশি 
যে যখাি খিি বদত ফাশি। 

"আমরা হ্লান খহর হনহচিত খরগত ফাহর তয ফহরবারওর িখলতা হনরাফিও থা্ব আর হ্লান খহর িরখাহর সাবধানতার 
চচকে া খরগত ফাহর?" "তুহম হ্ জান তয েটনার বািও অহতহরতি ফুহলশ রাস্তাত টিল তির, এগু ততামার হ্লান মগন অর?” 
"তখউ আগে হন যার লগে তুহম ইতা লই সিজ ভাগব মাততও ফারবা�?" 

মাতবা 7

খতািাতকে া চালাই োও আি ফাবিিাবি্ আশলাচিাত বিিাফত্াশি য্িল প্রত্যক্ষ যখািও েটিাি প্রবতবরিয়াি মত িা িাবখ এখটা 
সাধািণ আশলাচিাি বিষয় বিসাশি িাখিা। আি, আফিািাি িাইচ্াতািাি দিখাি অিুোয়ী আশলাচিা ঠি্ খিিা। তািাি 
প্রবতবরিয়াি বদশ্ িজি িাখিা আি েখিই তািা বিিাফদ আি স্াচ্ছন্দ রাশ্ তখি এগু বিয়া মাতিা। অবতবিতি ব্ছু িা 
জািািওি যচষ্া খিিা আি সময়মত আশলাচিা যেষ খিাি লাবে সত ক্ে  রা্িা।

"অ�গতা আমরা অন্য তখানও সম� মাততও ফাহর। অহতহরতি তখানও খবরওর লাহে আহম তচষ্া খরমু আর অ�গতা 
আমরা এখলগে আগলাচনা খরতও ফাহর। ততামার খাগে যা তথ্য আগে তা হবহনম� খরতও ফারবা�?" 

অখলতা স্াভাহব্ রাখবা 8

এখটা ডিওি েটিা িাইচ্াতািাশি বচন্াত যফবল বদতও ফাশি যে িতুি ব্তা অইত ফাশি। তািাতখিই বিিাফদ অিভুি 
খিি েখি তািা জািি যেব্তা অইত ফাশি। েতদিু সম্ভি ফবিিািওি স্াভাবি্ রুটিিও লাবে রাব্য়া আফশি এগু খিশত 
ফািিা। বিজি লশে শুরু খি। 

"সাফতাহি্ সিাইর লাহে আহম বাজার যাই�ার। আহম জাহন ভ�ান্ েটনাঅখল েটগে, হ্ন্তু তারা প্া�ই েগটনা তয 
আমরার অখল সম� ডরানওর িরখার আগে। তুহম হ্তা আমার লগে আইবা?" 

হনজওর তিখাগশানা খরবা 10

বিজি ভাশলামন্দ যদখাশোিা খিিা। তুবম এগু বিয়া আশিখজি িয়স্ক খািও লশে মাতত ফাি িা আিও সাইে্য চাইত ফাি। 
োিা ইলাি এ্ লািাি অবভজ্ঞতাি মাজ বদয়া োি তািাি লশে মাতাি লাবে সমি্যরী সমরকে্ গ্রুপঅখল সাইে্য খিশত 
ফাশি। যফইর এন্ড ্বমউবিটি গ্রুপঅখল সান্ত্বিা িা পর বিশদকেেিা বদত ফাশি িা আশ্স্ খিশত ফাশি। যরিাবপ িা ফিামেকে 
বিয়াও যতামাি ভািিা, অিভূুবত আি আচিণ আিও ভাশলাভাশি পবিচালিা খিশত ফাি। 

অহতহরতি সাইয্য 9

যে আচিণি মাধ্যশম জািা োি যে আফিাি িাইচ্া ডিওি মাশজ আশছ যেমি িাইিও োইতও চািিা, যোস্া খশিি িা 
দিিাি খশিি, বিজশি বিয়ন্ত্রণ খিতও ফাশিি িা িা মি খািাফ িা অস্ী্াি খশিি তা যখয়াল খিিা। েবদ আফিাি 
িাইচ্াি প্রবতবরিয়া িা আচিণ বিয়া আফশি দবুচিন্াত রাখইি, োিা তািাশি সাইে্য খিশত ফাশি তািাি খাশছ সাইে্য চাইি। 
আফশি িাইচ্াি সু্কলও িা বজবপি লশেও মাতত ফািিা। অিলাইিও িািা িখম সাইে্য ফাওয়া োয় ো আফশি বিশজ োচাই 
খিতও ফািিা। 

"“আমার মগন অর তুহম অগন্ সমস্যার মাগজ হি যাইরা�। আহম সঠি্ ভাগব ততামাগর সাইয্য খরতও ফারহেনা যা 
ততামার লাহে খামও আইব। আহম হ্তা ঠি্ঠা্ সাইয্য খঁুহজ ফাইগত ততামাগর সিা�তা খরগত ফাহর?" 
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সাইয্য বা তথ্যর লাহে কুন জা�োত যাইগত অইব 

হনরাফি রাখা 
ইমাগরহসি: 999
েখি যখািও অফিাধ ঘশটি িা েখি যতামাি িা অি্য খািও বিিাফত্া ঝুব্ত আশছ তািাশি সংিাদ বদিা।

ফুহলশ: 101
অফিাধ িা জরুিী িা ইলাি দবুচিন্াি খিি বদিা। যতামাি থিািীয় টিম সম্ফশ ক্ে  জািশত, police.uk ত বেয়া যতামাি যপাস্টশ্াড যলখ।

হফ�ারগলস: fearless.org/en
জরুিী ফুবলবে মশিাশোেওি দিখাি িাই এমি যখািও অফিাধওি খিি যিিাশম অিলাইিও বদিা। অিিুাদ্ ফাওয়া োয়। 

অফরাধ িমনখারীঅখল: 0800 555 111
crimestoppers-uk.org  
স্াধীি দাতি্য সংথিা ো অফিাধওি সংিাদ 100% যিিামীভাশি যদওয়াি লাবে ি্যিথিা খবি যদয়। অিলাইিও খিি যদওয়াও সম্ভি। 

হনরাফি সু্ল ্মকে্তকে া:  
তরুণিখল যেি অফিাধ িা খশি িা অফিাধঅি স্ী্াি িা অয় তাি লাবে এখজি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ফুবলে অবফসাি সু্কল, িাফ 
মা আি অি্যাি্য বডপাটকে শমন্টিখলি লশে খাম খশিি। বিস্াবিত সু্কলও জািত চাও। 

ওগ�স্ট হমহনস্টার এ্যানটাই-তসাস্যাল হবগিহভ�ার টিম: 
অিলাইিও খিি দাও: westminster.gov.uk/yourhousing/self-service/report-anti-social-behaviour
যে যখািও অসামাবজ্ আচিণ যেমি উপদ্রি, ফবিশিে িা সম্পবত্ি ক্ষয়ক্ষবত, িাস্াত মদ িা মাদ্ওি ি্যিিাি, বভক্ষা িা 
পবততািবৃত্ সম্ফব ক্ে ত খাম, ক্ষবতখি োিিািিঅি ি্যিিাি, ো অফিাধ িা জিেণি বিিাফত্া বিয়া দবুচিন্াি খািি অইত 
ফাশি ইগু জািাইিা। 

প্গবশ আর মলূ্যা�ন টিম: 0207 641 4000  
westminster.gov.uk/children-and-family-support 
ুঝুব্ত আশছ এমি িাইচ্াি উশবেেওি খতা জািাবিি লাবে টিমওি লশে যোোশোে খিিা আি অবতবিতি সাইে্য গ্রিণ খিিা 
বচলশরেিস এন্ড ফ্যাবমবল সাবভকে সঅি মাধ্যশম। 

সহুনহিকে ষ্ ফরামশকে আর িস্তগষেপঅখল 
NSPCC: 0808 800 5000 
help@nspcc.org.uk 
ি্যােিাল যিল্পলাইিত প্রবেবক্ষত যফোবজবিিখল আশছ োিা িাফ মাশি আি যদখাশোিাখাবিিখলশি এখটা িাইচ্াি ি্যাফাশি 
বিশেষজ্ঞ ফিামেকে বদত ফাশি। 

হভহটিম সিা�তা: 0808 168 9111
victimsupport.org 
অফিাধ আি আঘাতজবিত েটিা রাব্ সাবিয়া উঠতও মািুষশি মােিা, গুফিও সাইে্য খশি। 

সমহবিত ে্যাংস এন্ড এক্সপ্ল�গটশন ইউহনট: 0799 7192 0552
integratedgangsunit@westminster.gov.uk 
আি যোবষত অইশছ এমি তরুণ োিাি িয়স 10-24 োিা দলেত সবিংসতাত জবড়ত িা 
ে্যাংওি লশে রাশ্, িা ছুবি অফিাধ আি মাদ্ বিতিণওি লশে জবড়ত, তািাি ফছন্দি 
জীিিধািা আি গুরুতি েুি সবিংসতাি েটিা খমাই যদয়। 

যবু সহিংসতা, েুহর অফরাধ আর ে্যাংঅখল সম্ফগ ক্ে  বাফ মা আর তিখাগশানাখাহর অখলর 
লাহে ফরামশকে আর হি্ হনগিকে শনার বই: 
westminster.gov.uk/sites/default/files/advice_for_parents_and_guardians_
about_gangs.pdf

http://fearless.org/en
http://crimestoppers-uk.org
http://westminster.gov.uk/yourhousing/self-service/report-anti-social-behaviour
http://westminster.gov.uk/children-and-family-support
http://victimsupport.org
http://westminster.gov.uk/sites/default/files/advice_for_parents_and_guardians_about_gangs.pdf
http://westminster.gov.uk/sites/default/files/advice_for_parents_and_guardians_about_gangs.pdf
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আগবেজহনত ্ল্যান আর মানহস্ স্াস্্য  
সাইয্য বাইচ্াইন্দর আর যবু্িখলর লাহে 
চাইল্ডলাইন: 0800 1111  
childline.org.uk 
19 িছিওি বিচি িাইচ্াইন্দি িড় িা ছুট যে যখািও উশবেে িা সমস্যাি ্রা হুিাি লাবে মােিা আি গুফি যিল্পলাইি। 

কুথ: kooth.com
11-25 িছি িয়সী তরুণিখলি অিলাইি প্্যাটফমকে যেখািও প্রবেবক্ষত ফিামেকে্ািী আি বপয়াি ্বমউবিটি রাব্ মােিা, 
যিিাশম সিায়তা ফাইতও ফাশি।  

শাউট: 85258 িম্বিত যটক্সট SHOUT  
giveusashout.org 
ি্যবতিেত সমস্যাি বভতি বদয়া োি এমি তরুণিখলি লাবে মােিা আি যিিামী যটক্সটিং সাবভকে স। 

ওখািও অবতবিতি সাবভকে সিখল ফাওয়া োয়- search3.openobjects.com/mediamanager/biborough/directory/files/
knowing_your_mental_health.pdf 

ওগ�স্টহমহনস্টার মানহস্ স্াস্্য সিা�তা টিম: 020 7259 8116
mhsteam@bwwmind.org.uk 
দবুচিন্া, মি খািাফ, িনু্ত্ব িা আচিণেত সমস্যাি লাবে সিায়তা। 

ওগ�স্টহমহনস্টার হশশু আর হ্গশার মানহস্ স্াস্্য সংস্া (CAMHS): 020 3317 5999
westminstercamhs.cnwl@nhs.net 
জটিল মািবস্ স্াথি্য সমস্যাত সিায়তা আি ্বমউবিটি মািবস্ স্াথি্য সংথিাত প্রশিেও সিায়তা। 

ব�স্ আর ফহরবারিখলর লাহে সিা�তা 
ওগ�স্টহমহনস্টার ফাহরবাহর্ তথ্য সাহভকে স: 
fisd.westminster.gov.uk/kb5/westminster/fis/home.page 
এগু 19 িছি (িা সশিকোচ্ 25 িছি পেকেন্ োিাি অবতবিতি সাইে্য দিখাি)পেকেন্ িাইচ্া আি তরুণিখলি যদখাশোিাখাবি আি 
িাফ মাি লাবে এখটা মােিা আি বিিশফক্ষ তর্য সাবভকে স। এি মাশজ আশছ অবভভাি্ত্ব, সু্কল িা বেক্ষা, টা্া, স্াথি্য িা যসিা 
সংথিািখল সম্পশ ক্ে  তর্য, ফিামেকে িা উফশদেো ফবিিািওি লাবে আফিাি দিখাি অইত ফাশি।   

বাফ মার লাহে গ্রুপ আর তপ্াগ্ামিখল:  
ওশয়স্টবমবিস্টাি বসটি ্াউবসিল আি তাি পাটকে িািিখল অশিখগুলা মােিা গ্রুপ চালায় আি ফাবিিাবি্ সম্ফ ক্ে  উন্নত খিাি 
লাবে িাফ মাশি 1:1 সিায়তা যদি। ইলাি গ্রুপিখলি বিস্াবিত বিিিণ উখািও ফাওয়া োইতও ফাশি fisd.westminster.
gov.uk/kb5/westminster/fis/family.page?familychannel=7 

ফ্যাহমহল লাইভস ওগ�স্টহমহনস্টার: 0207 641 5409
Fatimaa@familylives.org.uk 
ফবিিািিখলি ফ্রবত লক্ষ্যেুতি ফ্রাতবম্ িস্শক্ষপ আি সং্ট সিায়তা োিা, ফবিিাি ভাঙ্গি, আচিণ িা সম্ফ ক্ে ওি সমস্যা, ঋণ 
আি আশিেজবিত িা মািবস্ ভালমন্দ বিয়া সমস্যাত আশছ। 

সামাহরটানস: 116 123  
samaritans.org 
মােিা, যোপি যিল্পলাইি ো যে যখািও বিষশয় মাতাি লাবে এখটা বিিাফদ জায়ো। তুবম বখতা খিিা, তািা বিচাি খিতা 
িায় িা খইতা িায়, তািা খাবল হুিিা। 

তসইন লাইন: 0300 304 7000
sane.org.uk 
োিাি িয়স 16 উফশি, েখি যতামাি বিজি মািবস্ স্াথি্য, অরিা আশি্জশিি োশি তুবম বচি, ো যতামাি ক্ষবত খশিি 
তািাি লাবে যোপি ওয়াি টু ওয়াি সিায়তা অি।  

তথরাহপ হন�া মাতা/ IAPT সাহভকে সিখল: 
18 িছিওি উফি যে খাশিা লাবে মািবস্ মলূ্যায়ি আি বচব্ৎসা োিা ওশয়স্টবমবিস্টািও রাশখ িা বিিবন্ত অইশছ 
ওশয়স্টবমবিস্টািঅি বজবপি খাশছ। অিিুাদ্িখল আশছ। 

েবদ আফশি ওশয়স্টবমবিস্টািও যখাি বজবপি খাশছ বিিবন্ত আছইি, (কুইসি পা ক্ে  আি প্যাবডংটি িাশদ), যোোশোে:  
030 3333 0000; westminster.iapt@nhs.net িা অিলাইি ফমকে পূিণ খি ওখািও: talkingtherapies.cnwl.nhs.uk

েবদ আফশি কুইিস পা ক্ে  িা প্যাবডংটিও যখাি বজবপি লশে বিিবন্ত অই আছইি (এি মাশজ আশছ ্্যািবসংটি আি চ্যালবস), 
যোোশোে: 020 3317 4200, cnw-tr.clw@nhs.net িা অিলাইি ফমকে পূিণ খি ওখািও: communitylivingwell.co.uk

http://childline.org.uk
http://kooth.com
http://giveusashout.org
http://search3.openobjects.com/mediamanager/biborough/directory/files/knowing_your_mental_health.pdf
http://search3.openobjects.com/mediamanager/biborough/directory/files/knowing_your_mental_health.pdf
http://fisd.westminster.gov.uk/kb5/westminster/fis/home.page
http://fisd.westminster.gov.uk/kb5/westminster/fis/family.page?familychannel=7 
http://fisd.westminster.gov.uk/kb5/westminster/fis/family.page?familychannel=7 
http://samaritans.org
http://sane.org.uk
http://talkingtherapies.cnwl.nhs.uk
http://communitylivingwell.co.uk
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