
 

এপ্রিল 2020 

ক োভিড 19/  ররোনোিোইরোস – পোভরবোভর  ভনর্ যোতন, 

কর্ৌন সভ িংসতো এবিং ভিঙ্গ-ভিভি  অনযোনয সভ িংসতো  

আপভন ভ িোরব সো োর্য  ররত পোররন?  

বনু্ধ-বোন্ধব, পভরবোর, প্রভতরবশী এবিং সমোরের অনযোনয 

সদরসযর েনয পরোমশ য।  

 

 

 



 

ক োপ্রিড 19 সঙ্কট োলল পোপ্রিবোপ্রি  প্রির্ যোতি, কর্ৌি সপ্র িংসতো এবিং 

প্রলঙ্গ-প্রিপ্রি  অিযোিয সপ্র িংসতো বদৃ্ধি পোলব।  ঘি সবোি জিযই প্রিিোপদ 

আশ্রয়স্থল িয় এবিং আমোলদি জরুিী পপ্রিলেবোসমূ ও চোলপি মলযয 

িলয়ছে।  বনু্ধ-বোন্ধব, পপ্রিবোি, িপ্রতলবশী এবিং সমোলজি এ জি সদসয 

প্র লসলব আপপ্রিও  লয় উঠলত পোলিি আ ঁলে যলি বোচঁোি মলতো 

গুরুত্বপূর্ য এ  অিংশ।  প্রির্ যোপ্রতত মোিেুটটল  আমোলদিই জোিোলত  লব 

কর্লস এ ো িয় ।   প্রির্ যোতি ক োলিোিোলবই গ্র র্লর্োগ্য িয় স ললি 

উলেলশয অবশযই এি ম এ টট স্পষ্ট বোতযো আমোলদি কিির্  িো 

জরুিী।     

আমিো ইলতোমলযয এই সঙ্কলটি প্রবরুলি  প্রমউপ্রিটটি শদ্ধিি িমোর্ 

কদলেপ্রছ। আমিো জোপ্রি প্রির্ যোপ্রততলদি পোলশ দোেোলত, তোলদি িপ্রত 

সো োলর্যি  োত বোেোলত আপিোিো অলি  প্র ছু  িলত চোি।  তোই 

প্র িোলব সবলচলয় িোলিোলব কসটট  িো সম্ভব কস প্রবেলয় আমিো প্র ছু 

িোথপ্রম  প্রিলদযপ্রশ ো দোেঁ  প্রিলয়প্রছ।   

এটট সবসময় মলি িোেো জরুপ্রি কর্ প্রির্ যোপ্রতত বযদ্ধি তোি জীবি সম্পল য 

সবলচলয় িোল জোলিি।   

 

ভিঙ্গ-ভিভি  সভ িংসতো এবিং ভনর্ যোতরনর ভবভিন্ন ধরণ  ী  ী? 

  কর্ৌি সপ্র িংসতো, প্রির্ যোতি এবিং কশোের্।;  

 জবিদদ্ধি অপ্রয োি আদোয় এবিং পোপ্রিবোপ্রি  প্রির্ যোতি;  

 মপ্র লো কর্ৌিোলঙ্গি ক্ষপ্রতসোযি;  

 কজোিপূব য  প্রববো ;  

 তথো প্রথত ‘সম্মোি’ বজোয় িোেোি জিয সপ্র িংসতো বো প্রির্ যোতি;  

 কটোপ্র িং (কগ্োপলি  োলিো প্রপছু কিওয়ো);  

 পোচোি ।  
 

ভবভিন্ন ধররণর ভনর্ যোতন-ভনপীড়ন ভনরে আরিোচনো  

এই যিলর্ি প্রির্ যোতলিি প্রশ োি বযদ্ধিি এ োপ্রয  প্রিপীেলিি অপ্রিজ্ঞতো 

থো লত পোলি।  এ জি বযদ্ধিি প্রির্ যোতলিি অপ্রিজ্ঞতো এবিং তোি 

কিপ্রক্ষলত িোপ্ত স োয়তো এ োপ্রয  প্রিপীেি দ্বোিো িিোপ্রবত  লত পোলি।  

কর্ৌনতো, বণ য-বোদ, ক োরমোর োভবেো, ট্রোন্সর োভবেো, প্রভতবন্ধীরদর 

প্রভত ববষময এ ই ি ৃপ্রতি মলযয পলে।   

https://twitter.com/ukhomeoffice/status/1249005823763808258
https://twitter.com/RespectUK/status/1244897405046329346
https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-information/what-is-sexual-violence/
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/coercive-control/
https://www.forwarduk.org.uk/violence-against-women-and-girls/female-genital-mutilation/
https://southallblacksisters.org.uk/campaigns/forced-marriage-and-honour-based-violence/
https://southallblacksisters.org.uk/campaigns/forced-marriage-and-honour-based-violence/
https://www.suzylamplugh.org/Pages/Category/about-stalking
https://www.refuge.org.uk/our-work/forms-of-violence-and-abuse/modern-slavery/


 

এই সম্পপ্র যত আিও প্রবিোপ্রিত জোিলত: 

 মপ্র লো অপ্রিবোসী – এেোলি প্রি   রুি। 

 প্রির্ যোপ্রতত কলসপ্রবয়োি, কগ্, প্রদ্বপ্রলঙ্গ মোিুে এবিং প্র জেো (LGBT) 

বযদ্ধিিো – এেোলি প্রি   রুি। 

  ৃষ্ণোঙ্গ এবিং সিংেযোলঘু মপ্র লোিো – এেোলি প্রি   রুি। 

 প্রির্ যোপ্রতত িপ্রতবন্ধী মপ্র লো – এেোলি প্রি   রুি। 

 প্রির্ যোপ্রতত বপ্রযি মপ্র লো – এেোলি প্রি   রুি।  

 এ োপ্রয  সমসযোয় িুিলিোগ্ী মপ্র লোিো – এেোলি প্রি   রুি।  

 র্ুিিোলজয িোিী ও কমলয়লদি িপ্রত সপ্র িংসতোি বযোপ তো – 

এেোলি প্রি   রুি।  
 

ক োভিড-19-এর প্রিোব 

প্রির্ যোতলিি স্বী োি বযদ্ধিি ওপি ক োপ্রিড-19-এি িিোব প্রিলয় ক ি 

আমিো উপ্রদ্বগ্ন? - এেোলি প্রি   রুি।   

 

ভনর্ যোভতত পুরুষ 

পোপ্রিবোপ্রি  প্রির্ যোতি পুরুেলদিল ও িিোপ্রবত  িলত পোলি তোই তোলদি 

জলিযও উপলদশ এবিং স োয়তোি বযবস্থো িলয়লছ। এটটও মলি িোেো জরুিী 

কর্ সমপ্রললঙ্গি দম্পপ্রতি মলযয প্রবপিীত প্রললঙ্গি মলতোই সম-পপ্রিমোর্ 

প্রির্ যোতলিি িবর্তো পপ্রিলপ্রক্ষত  য়।  প্রির্ যোপ্রতত পুরুে বযদ্ধিল  

স লর্োপ্রগ্তো  ির্ীয় প্রবেলয় প্রবিোপ্রিত জোিলত -  এেোলি  প্রি   রুি। 

অথবো LGBT প্রির্ যোপ্রততল  স লর্োপ্রগ্তো  িোি প্রবেলয় জোিলত -  এেোলি  

প্রি   রুি।  

 

প্রচভিত ধোরণো  

পোপ্রিবোপ্রি  প্রির্ যোতি এবিং কর্ৌি সপ্র িংসতো প্রিলয় কবশ প্র ছু িচপ্রলত যোির্ো 

িলয়লছ।  এি মলযয িলয়লছ প্রিপীেলিি প্রশ োি বযদ্ধিল  কদোেোলিোপ  িো, 

কর্মি- 'ক ি কস চলল র্োয় িো' এবিং এলত কবোঝোয় কর্ এ জি 

িুিলিোগ্ীি আচির্ই প্রির্ যোতলিি িবর্তোল  উৎসোপ্র ত  লি।  আমোলদি 

সমোলজ এস ল িচপ্রলত যোির্োি প্রবরুলি রুলে দোেঁোলিো এেি েুবই 

গুরুত্বপূর্ য  লয় পলেলছ।  

 

পোপ্রিবোপ্রি  প্রির্ যোতি প্রিলয় আিও প্রবপ্রিন্ন  ুসিংস্কোি জোিলত এেোলি প্রি  

 রুি।  

https://stepupmigrantwomen.org/2019/05/23/research-righttobebelieved/
http://www.galop.org.uk/
https://www.imkaan.org.uk/
http://staysafe-east.org.uk/index.php/domestic-and-sexual-violence/
https://signhealth.org.uk/with-deaf-people/domestic-abuse/
https://weareagenda.org/wp-content/uploads/2019/01/Multiple-disadvantage-Jan-2019-1.pdf
https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/about/data-on-violence-against-women-and-girls/
https://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/covid-19-new-evaw-briefing-urges-government-to-act-now-to-prevent-secondary-abuse-disaster/
https://mensadviceline.org.uk/contact-us/
http://www.galop.org.uk/domesticabuse/
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/myths/


 

কর্ৌি সপ্র িংসতো প্রিলয় আিও প্রবপ্রিন্ন  ুসিংস্কোি জোিলত এেোলি প্রি  

 রুি।    

 

 

েরুরী অবস্থোে আপভন   

 

 ী  ররত পোররন?  

 েরুরী অবস্থোে প্রির্ যোপ্রততলদি 999 নম্বরর ক োন  িোি জিয 

উৎসোপ্র ত  রুি। 

o 999 িম্বলি ক োি  িোি পি ক উ  থো বললত িো পোিোি 

মলতো পপ্রিপ্রস্থপ্রতলত থো লল তোলদিল  নীররব সমসযো 

সমোধোরনর পদ্ধভত (সোইরিন্ট সভিউশন ভসরেম) সম্বলন্ধ 

অবগ্ত  রুি।   আিও তথয জোিলত  এেোলি প্রি   রুি।  

o বপ্রযি বো  থো বললত অক্ষম এি ম জীপ্রবত ক োলিো বযদ্ধি 

র্প্রদ ক োি  িলত িো পোলি, তলব তোলদিল  েরুরী বোতযো 

পভররষবো (কেক্সে সোভিযস) সম্পল য অবগ্ত  রুি। তথয 

জোিলত  এেোলি প্রি   রুি।  
 

 ক উ ভবপরদ আরে এটে ভনরে র্ভদ আপভন উভিগ্ন থোর ন 

তো রি কসরেরে আপনোর 999 নম্বরর ক োন  রো উভচৎ।   

o এটট মলি িোেো জরুিী কর্, ক উ এ জি তোি সঙ্গী, 

িোিি সঙ্গী, পপ্রিবোলিি সদসয বো ক য়োিোি দ্বোিো প্রির্ যোতলিি 

প্রশ োি  লত পোলি।  

o আমিো জোপ্রি কর্ িপ্রতলবশীিো পুপ্রলশল  ক োি  িোি প্রবেলয় 

অপ্রিচ্ছো ি োশ  িলত পোলি।  এটট মলি িোেো জরুিী কর্ 

আপিোি পদলক্ষপ কিওয়োি  োিলর্ই এ জি প্রির্ যোপ্রতত বযদ্ধি 

কবলঁচ থো োি অথ য েুলঁজ কপলত পোলি।  

o আপপ্রি প্রির্ যোতলিি ঘটিোটট পুপ্রলশল  জোপ্রিলয়লছি এটট র্প্রদ 

অপিোযী সলে   লি তো লল  ী  লত পোলি কসটট প্রিলয়ও 

আপপ্রি উপ্রদ্বগ্ন থো লত পোলিি।  েলিো কর্ি অপিোযীি 

সম্মুেীি িো  লত  য় এবিং প্রিলজি সুিক্ষোি জিয িলয়োজিীয় 

পদলক্ষপ গ্র র্ প্রিদ্ধিত  রুি। 

o এছোেোও আপপ্রি 101 িম্বলি ক োি  লি পুপ্রললশি  োলছ 

কর্ল োলিো অপিোলযি জিয প্রিলপোটয  িলত পোলিি; অথবো 

https://rapecrisis.org.uk/get-informed/about-sexual-violence/myths-vs-realities/
https://www.policeconduct.gov.uk/sites/default/files/Documents/research-learning/Silent_solution_guide.pdf
https://www.emergencysms.net/


 

ক্রোইম টপোলস য 0800 555 111 িম্বলি ক োি  লি বো  

অিলোইলি  প্রিলচি পপ্রিচয় িদোি  িো ছোেোই প্রিলপোটয  িলত 

পোলিি। 
 

পুভিরশর দোভেত্ব প্ররতযর র ভনরোপিো ভনশ্চিত  রো। ইভমরেশন 

অবস্থোন বো অনয কর্র োরনো  োররণ  োররো প্রভত ববষমযমূি  

আচরণ  রো উভচত নে।  

 

কর্োগোরর্োরগ থো ুন।  

 এই সিং টোপন্ন সমলয় সবোি সোলথ সবোি কর্োগ্োলর্োলগ্ থো োি 

উপোয়সমূ  প্রচপ্রিত  িো েুবই গুরুত্বপরূ্ য এ টট প্রবেয়।  র্প্রদ সম্ভব 

 য় তো লল আপিোি বনু্ধ-বোন্ধব, পপ্রিবোি এবিং িপ্রতলবশীলদি সোলথ 

প্রিয়প্রমত কর্োগ্োলর্োগ্ িোেুি এবিং তোিো ক মি আলছ তো দ্ধজজ্ঞোসো 

 রুি।  মোিুে কর্ি সো োর্য চোইলত পোলি আমোলদি কসি ম 

পপ্রিলবশ এবিং সুলর্োগ্ ততপ্রি  লি কদওয়ো েুবই জরুিী।    
 

 এছোেোও এটটও কবোঝো জরুিী কর্ ল ডোউি থো ো সলেও অলিল ই 

পোবপ্রল  কস্পলস কঘোিোঘুপ্রি  িলছ, ক িিো তোলদি বোসস্থোিই এেি 

প্রিিোপদ িয় - এলদি মলযয িলয়লছ কছোট প্রশশু-প্র লশোি এবিং  ম 

বয়সী কছলললমলয়।  সি োি প্রিদ্ধিত  লিলছ  কর্ ক উ র্ভদ 

ভনর্ যোতরনর ভশ োর  ে তরব তোরো সো োরর্যর েনয তোরদর ঘর 

কথর  কবর  রত পোররব।  
 

 এেি পর্ যন্ত অিুলমোপ্রদত প্র ছু  োর্ য লোপ, কর্মি- েোবোি 

ক িো োটো, প্রচপ্র ৎসল ি  োলছ র্োওয়ো, জরুিী  োজ, এবিং বযোয়োম 

চচযো  িো, এস ল  োজ  িোি সময় প্রির্ যোপ্রততলদি অলিল ই 

 য়লতো সো োলর্যি সন্ধোি  িলব।   
 

ভ িোরব সোড়ো ভদরত  রব  

আপিোল  র্প্রদ ক উ বলল কর্ তোিো প্রির্ যোতলিি প্রশ োি  লচ্ছ তো লল 

েুবই গুরুত্বপূর্ য কর্ আপপ্রি:  

 ক োলিো িোয় কদওয়ো ছোেোই তোলদি  থো কশোলিি।  

o র্োিো প্রির্ যোতলিি প্রশ োি তোলদিল   েলিো কদোেোলিোপ  িলবি 

িো, অপিোযীি কদোে ক্ষমো  িলবি িো, এবিং তোলদি 

https://crimestoppers-uk.org/give-information/forms/give-information-anonymously
https://crimestoppers-uk.org/give-information/forms/give-information-anonymously
https://www.bbc.co.uk/news/uk-52081280


 

দ্ধজজ্ঞোসে  রুি কর্ তোিো ক ি বোসো কথল  কবি  লয় র্োয়প্রি 

অথবো তোলদিল  তেি কবি  লয় কর্লত বলুি।  

 তোলদি  থোয় প্রবশ্বোস  রুি।  

 তোিো র্ো বললছ কসগুললোি সতযতো সমথ যি  রুি।   

o উদো ির্স্বরূপ ‘আমোল   থোগুললো বলোয় আপ্রম সপ্রতযই 

আিদ্ধেত,’ ’এটট আপিোি কদোে িয়,’ ‘আপপ্রি এ ো 

িি’।  

 তোলদি িলয়োজি সম্বলন্ধ জোিিু এবিং কস অিুর্োয়ী  োজ  রুি।   

o প্রির্ যোপ্রতত মোিুেগুললো সবসময়ই তোলদি প্রিজ জীবি প্রিলয় 

অপ্রিজ্ঞ  লয় থোল । তযর্ য যোির্  িো েবুই জরুিী এবিং 

তোলদিল  শুরু  িোি জিয প্র ছু সময় প্রদি। 

 র্প্রদ সম্ভব  য়, প্র িোলব প্রবলশেলজ্ঞি স োয়তো গ্র র্  িলত পোিলব 

কস প্রবেলয় তথয প্রদি।  

 র্প্রদ সম্ভব  য়, ক োি বো অিলোইলি তোলদি কর্োগ্োলর্োলগ্ থো লত 

বলুি, এবিং তোলদি দ্ধজজ্ঞোসো  রুি কর্ এটট  িোি সবলথল  

প্রিিোপদ উপোয় ক োিটট।  

 প্রির্ যোপ্রতত বযদ্ধিি সোলথ র্প্রদ আপিোি এ টট িপ্রতটিত এবিং 

প্রবশ্বোসলর্োগ্য সম্প য থোল  - কসলক্ষলে আপপ্রি তোলদি সোলথ এ টট 

ক োড শব্দ প্রিলয় আললোচিো  িলত পোলিি।  তোিো র্প্রদ আপিোল  

তোলদি পক্ষ  লয় পুপ্রললশি সোলথ কর্োগ্োলর্োগ্  িলত বলল কসলক্ষলে 

এই ক োড শব্দটট বযব োি  িো র্োলব।   
 

ভনরের কেেোি রোেুন  

এলত আপিোি উপি  ী িিোব পেলত পোলি কস বযোপোলি অবগ্ত 

 ওয়োও জরুিী।  অিযল  স োয়তো িদোলিি সময় প্রিলজি কেয়োল িোেোটে 

মূল প্রবেয়। প্রিলজি উপি েুব কবপ্রশ চোপ কিওয়োি বো প্রিলজল  প্রবপলদ 

ক ললবি িো - স োয়তোি জিয প্রবলশেজ্ঞিো আলছি।  

 

নযোশনোি ক ল্পিোইন 

বনু্ধ-বোন্ধব, পপ্রিবোি, িপ্রতলবশী এবিং সমোলজি অিযোিয সদসযও র্প্রদ 

 োলিো বযোপোলি উপ্রদ্বগ্ন থোল ি তলব তোিো িযোশিোল ক ল্পলোইলি কর্োগ্োলর্োগ্ 

 িলত পোলি।  স ল িযোশিোল ক ল্পলোইলি আপপ্রি প্রবিোমলূলয ক োি 

 িলত পোিলবি এবিং ইিংলিদ্ধজ র্প্রদ আপিোি মোতৃিোেো িো  লয় থোল  

তলব তোিো আপিোি জিয কদোিোেী পপ্রিলেবোি বযবস্থোও  িলত পোিলব।  



 

র্ুক্তরোেয:  

24 ঘণ্টো বযোভপ েোতীে পোভরবোভর  ভনর্ যোতন ক ল্পিোইন 
0808 2000 247  

বপ্রযি বো  োলি  ম কশোলি এি ম মোিুে প্রবটট টোইপ ট  

সোপ্রিযলসি মোযযলম এই ক ল্পলোইি বযব োি  িলত পোিলবি। 

এছোেোও আপপ্রি  অিলোইলিি  মোযযলম ক ল্পলোইলি কর্োগ্োলর্োগ্ 

 িলত পোলিি।  
 

করপ ক্রোইভসস নযোশনোি ক ল্পিোইন - কর্ৌন সভ িংসতো  
08088 029 999  

তদপ্রি  দুপুি 12টো কথল  দুপুি 2.30টো পর্ যন্ত এবিং সন্ধযো 7টো 

কথল  িোত 9.30টো পর্ যন্ত কেোলো আলছ। 

0208 239 1124 িম্বলি প্রমপ্রি লম কর্োগ্োলর্োগ্  িো র্োলব। 
 

 োম যো ভনরিোনো - ‘সম্মোন’ বেোে রোেোর উরেরশয ভনর্ যোতন 

এবিং কেোরপূব য  ভববো -এর সো োরর্যর েনয ক ল্পিোইন 
0800 5999 247 

এছোেোও আপপ্রি অিলোইলি  এেোলি  তোলদি সোলথ কর্োগ্োলর্োগ্ 

 িলত পোলিি। 
 

নযোশনোি কিসভবেোন, কগ, বোই-কস ্সুেোি অযোন্ড 

ট্রোন্সরেন্ডোর + কডোরমভে  অযোভবউে ক ল্পিোইন:  
0800 999 5428  

help@galop.org.uk 

 

ভনর্ যোভতত পুরুষ  

পুরুেলদি পিোমশ য লোইি 
0808 801 0327  

info@mensadviceline.org.uk   

 

ওরেিস: 

মভ িোরদর উপর ভনর্ যোতন, পোভরবোভর  সভ িংসতো এবিং কর্ৌন 

সভ িংসতোর  ক ন্দ্র  রর 24 ঘণ্টো বযোভপ িোইি ভ েোর ফ্রী 

ক ল্পিোইন:  
0808 80 10 800 

কটক্সট: 07800 77333 
info@livefearfreehelpline.wale  

 

স্কেিযোন্ড:  

https://www.nationaldahelpline.org.uk/Contact-us
https://karmanirvana.org.uk/contact/
mailto:help@galop.org.uk
mailto:info@mensadviceline.org.uk
mailto:info@livefearfreehelpline.wales


 

পোভরবোভর  ভনর্ যোতন এবিং কেোরপূব য  ভববো র  ক ন্দ্র  রর 

24 ঘণ্টোর ক ল্পিোইন 
0800 027 1234 

আপপ্রি কটক্সট প্রিলল সোপ্রিযস বযব োি  িোি মোযযলম ক ল্পলোইলি 

কর্োগ্োলর্োগ্  িলত পোলিি। helpline@sdafmh.org.uk 
 

করপ ক্রোইভসস স্কেিযোন্ড ক ল্পিোইন 
08088 01 03 02 

কটক্সট: 077537 410 027 
support@rapecrisisscotland.org.uk  

 

নদযোন য আেোরিযোন্ড:  

পোভরবোভর  এবিং কর্ৌন সভ িংসতোর  ক ন্দ্র  রর 24 ঘণ্টোর 

ক ল্পিোইন:  
0808 802 1414 

help@dsahelpline.org 

 

বনু্ধবোন্ধব, পভরবোর এবিং প্রভতরবশীরদর েনয দর োভর উপ রণসম ূ 

প্রির্ যোতলিি প্রশ োি এি ম  োউল  স োয়তোি জিয আিও তথয জোিলত: 

 কিপ ক্রোইপ্রসস -  কর্ৌি সপ্র িংসতো কথল  কবলঁচ ক িো ক োলিো 

এ জিল  স োয়তো  িো  

 কস  লোইিস ব্লগ্ -  বনু্ধবোন্ধব এবিং পপ্রিবোলিি জিয পিোমশ য  

[পোপ্রিবোপ্রি  প্রির্ যোতি] 

 কস  লোইিস পড োট - বনু্ধবোন্ধব এবিং পপ্রিবোি  ীিোলব সো োর্য 

 িলত পোলি  [পোপ্রিবোপ্রি  প্রির্ যোতি] 

 িোিীলদি স োয়তো -  ীিোলব পোপ্রিবোপ্রি  প্রির্ যোতলিি  এবিং  

কজোিপূব য  অপ্রয োি আদোলয়ি  ঘটিো প্রচপ্রিত  িো র্োলব  

 িোিীলদি স োয়তোয় সোিিোইিোি  যোন্ডবু  -  অিয  োলিো বযোপোলি 

উপ্রদ্বগ্ন  [পোপ্রিবোপ্রি  প্রির্ যোতি] 

  কজোিপূব য  প্রববো  এবিং তথো প্রথত "সম্মোি" িক্ষোলথ য প্রির্ যোতি  িো   

প্রিলয়  োম যো প্রিিিোিোি িোয়শই দ্ধজজ্ঞোপ্রসত িশ্নোবলী  

  পোচোি এবিং আযুপ্রি  সমলয়ি দোসত্ব িথোি  ঘটিোগুললো প্রচপ্রিত 

 িো  

 অথ যনিপ্রত  অপবযব োি কথল  কবলঁচ থো ো -   লিোিোিোইিোস 

িল োলপ সময় প্রবপ্রিন্ন অথ যনিপ্রত  অপবযব োি প্রচপ্রিত  িো - 

পপ্রিবোি , বনু্ধবোন্ধব, িপ্রতলবশী এবিং স  মীলদি জিয।  

mailto:helpline@sdafmh.org.uk
mailto:support@rapecrisisscotland.org.uk
mailto:help@dsahelpline.org
https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-information/supporting-a-survivor/
https://rapecrisis.org.uk/get-help/looking-for-information/supporting-a-survivor/
https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/Friends%20and%20family%20blog%20covid-19.pdf
https://soundcloud.com/domestic-abuse-podcast/how-can-family-and-friends-help-someone-experiencing-domestic-abuse
https://soundcloud.com/domestic-abuse-podcast/how-can-family-and-friends-help-someone-experiencing-domestic-abuse
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/recognising-domestic-abuse/
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/coercive-control/
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/coercive-control/
https://www.womensaid.org.uk/the-survivors-handbook/im-worried-about-someone-else/
https://www.womensaid.org.uk/the-survivors-handbook/im-worried-about-someone-else/
https://karmanirvana.org.uk/about/faq/
https://karmanirvana.org.uk/about/faq/
https://www.antislavery.org/slavery-today/spot-the-signs-of-slavery/
https://survivingeconomicabuse.org/resources/
https://survivingeconomicabuse.org/resources/
https://survivingeconomicabuse.org/resources/


 

 LGB এবিং/অথবো T+ র্োরো সভ িংসতোপূণ য সম্পর য েভড়ত 

আরেন তোরদর বনু্ধ-বোন্ধব/পভরবোররর েনয পরোমশ য 

 LGB এবিং/অথবো T+ র্োরো  েরতো ভনর্ যোতন োরী ভ রসরব 

ভবরবভচত  রব তোরদর বনু্ধ-বোন্ধব/পভরবোররর েনয পরোমশ য  
 

 

সরচতনতো বৃশ্চদ্ধ  

এ ই সমোলজি সদসয প্র লসলব এ তোবি  লয় আমিো প্রির্ যোপ্রততলদি 

স ল িীিবতো িঙ্গ  িলত পোপ্রি।   প্রির্ যোতি ক োলিোিোলবই গ্র র্লর্োগ্য 

িয়,  এবিং  প্রির্ যোপ্রততিো এ ো িয়,  স ললি উলেলশয আমোলদিল  

অবশযই এি ম এ টট স্পষ্ট বোতযো পোঠোলত  লব।   

কর্স ল স োয়তো িদোি  িো সম্ভব কসসলবি তথয প্রদি: 

জোতীয় ক ল্পলোইি, কিপ্র উলজস, অিলোইি পপ্রিলেবো এবিং স্থোিীয় 

স োয়তো পপ্রিলেবো তোলদি  ম য োণ্ড এেলিো চোপ্রললয় র্োলচ্ছ, এই প্রবেয়টট 

সম্বলন্ধ প্রির্ যোপ্রতত মোিুলেিো অবগ্ত আলছ প্র িো কসটট প্রিদ্ধিত  রুি।   

আপপ্রি সোমোদ্ধজ  মোযযম, আপিোি উইলন্ডো, পোবপ্রল  কস্পস প্র িংবো 

অিযোিয দৃশযমোি স্থোলি পপ্রিলেবোপ্রদ সম্পপ্র যত তথয কপোট  িোি মোযযলম 

সলচতিতো গ্লে তুললত পোলিি।   আপপ্রি র্প্রদ প্রবপ্রিন্ন িোেোয়  থো 

বলোয় পোিদশী  লয় থোল ি তলব তথযগুললো কসস ল িোেোয়ও সিবিো  

 িলত পোলিি। এবিং প্রির্ যোপ্রতত বযদ্ধিলদি অবপ্র ত  রুি কর্ িযোশিোল 

ক ল্পলোইি তোলদি জিয কদোিোেী পপ্রিলেবোি বযবস্থো  িলত পোিলব।  ী  ী 

স োয়তো িদোি  িো  লব কস বযোপোলি আিও তথয জোিলত - 

অিুগ্র পূব য   এেোলি  প্রি   রুি, এবিং সি োলিি প্রিলদযপ্রশ োি জিয  

এেোলি প্রি   রুি।  

নীরবতোর অবসোন  রুন  

আপপ্রি আপিোি বনু্ধবোন্ধব, পপ্রিবোি, স  মী এবিং সমোলজি অিযোিয 

সদসযলদি সোলথ তথয এবিং প্রবপ্রিন্ন উপ ির্ কশয়োি  িলত পোলিি।  

আপিোি সোমোদ্ধজ  কর্োগ্োলর্োগ্ মোযযলম প্রবপ্রিন্ন িচোির্ো কশয়োি  িোি 

মোযযলম জিসলচতিতো বদৃ্ধি  িলত পোলিি।  

ভনর্ যোতন - অপরোধী ক োরনোিোরবই ে ণরর্োগয নে  

http://www.galop.org.uk/wp-content/uploads/National-Guidance-for-Friends-Family-of-LGBT-victims-final.pdf
http://www.galop.org.uk/wp-content/uploads/National-Guidance-for-Friends-Family-of-LGBT-victims-final.pdf
http://www.galop.org.uk/wp-content/uploads/National-Guidance-for-Friends-Family-of-LGBT-Users-of-Violence-Abuse-final.pdf
http://www.galop.org.uk/wp-content/uploads/National-Guidance-for-Friends-Family-of-LGBT-Users-of-Violence-Abuse-final.pdf
https://twitter.com/RespectUK/status/1244897405046329346
https://twitter.com/RespectUK/status/1244897405046329346
https://twitter.com/ukhomeoffice/status/1249005823763808258
https://www.womensaid.org.uk/covid-19-coronavirus-safety-and-support-resources/
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-and-domestic-abuse/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-domestic-abuse
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-and-domestic-abuse/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-domestic-abuse


 

সোবযোিতোি সোলথ প্রির্ যোতি োিী বো অপিোযীি সোলথ  থো বললত  লব, 

ক িিো এলক্ষলে প্রির্ যোপ্রতত বযদ্ধিিো ঝঁুপ্র লত িলয়লছ, এবিং আপিোি 

প্রিলজল ও ঝঁুপ্র ি মলুে ক লো টঠ   লব িো।   

র্োিো এই প্রবেলয় উপ্রদ্বগ্ন থোল  কর্ প্রিলজি আচোি-আচিলর্ি  লল তো 

অলিযি উপি িিোব ক ললত পোলি, তোলদি স োয়তো  িোিও বযবস্থো 

আলছ।  ক উ র্প্রদ তোলদি আচোি-আচির্ প্রিয়ন্ত্রর্  িোি জিয স োয়তো 

কচলয় থোল  তোলদি জিয কিসলপক্ট ক ল্পলোইি িলয়লছ। এছোেো বনু্ধ-

বোন্ধব, পপ্রিবোি, সমোলজি অিযোিয সদসয, এবিং কপশোদোি বযদ্ধিবগ্ য, 

র্োিো অিয  োলিো আচোি-আচির্ প্রিলয় উপ্রদ্বগ্ন তোলদি জলিযও এই 

ক ল্পলোইিটট কেোলো আলছ।  
 

 করসরপক্ট ক ল্পিোইন 
0808 8024040. 

ওলয়বচযোট পপ্রিলেবোও বযব োি  িলত পোলিি। 

আিও তথয তোলদি  ওলয়বসোইলট  পোওয়ো র্োলব।  

 

স োেতো  রোর অনযোনয উপোে  

 স্থোিীয় স োয়তো পপ্রিলেবোগুললোলত অিুদোি প্রদি।  

 আপিোি স্থোিীয়   ুডবযোিংল   অিুদোি প্রদি।  

 আপিোি MP (র্ুিিোজয), AM (ওলয়লস), MSPs (স্কটলযোন্ড) 

অথবো MLA (িদযোি য আয়োিলযোন্ড)-এি সোলথ কর্োগ্োলর্োগ্  রুি এবিং 

তোলদি বলুি কর্ তোিো কর্ি সি োলিি ক োপ্রিড 19 কমো োপ্রবলোি 

অিংশ প্র লসলব প্রির্ যোপ্রততলদিল  অগ্রোপ্রয োি কদওয়োি প্রবেয়টট প্রিদ্ধিত 

 লি।   

o  আপিোি MP, AM, MSP, MLA কর্িোলব েুলঁজ পোলবি, MP 

এেোলি, AM এেোলি, MSP এেোলি,  MLA এেোলি। 

o  এেোলি  মপ্র লোলদি কসক্টি কথল  িযোিমন্ত্রীি িপ্রত এ টট 

কেোলো প্রচটঠ পেুি।   

 প্রলঙ্গ-প্রিপ্রি  সপ্র িংসতো সম্পল য আিও তথয এবিং আপিোি সমোলজ 

এটট কমো োপ্রবলোি জিয আপপ্রি আিও  ী  ী  িলত পোলিি তো 

জোিুি:  

o ই-িোভন যিং ক োস য: 

 িোিীলদি প্রবরুলি সপ্র িংসতো-প্রির্ যোতি উপলপ্রি  িো 

 যে যর্ এবিং কর্ৌি সপ্র িংসতো 

https://respectphoneline.org.uk/
https://www.trusselltrust.org/get-help/find-a-foodbank/
https://www.theyworkforyou.com/
https://www.theyworkforyou.com/
http://senedd.assembly.wales/mgFindMember.aspx
https://www.parliament.scot/msps.aspx
http://www.niassembly.gov.uk/your-mlas/
https://www.womensaid.org.uk/covid-19-an-open-letter-to-the-prime-minister/
https://www.futurelearn.com/courses/understanding-violence-against-women
https://www.idas.org.uk/rapesupport/training/


 

o কর্ৌি সপ্র িংসতো এবিং প্রির্ যোতলিি উপি প্রবলশে কিপ ক্রোইপ্রসস 

িপ্রশক্ষর্ গ্র লর্ি জিয, অিুগ্র পূব য  এেোলি কর্োগ্োলর্োগ্ 

 রুি  training@rapecrisis.org.uk  

o িোিীলদি স োয়তো  রুি এবিং ‘Ask Me’  প্রমউপ্রিটট 

এম্বোলসডি  লয় র্োি। 

 ইিংলযোন্ড  

 ওলয়লস  

o িোিীলদি স োয়তোমলূ   িচোির্োি চযোম্পম্পয়ি   লয় উঠুি।  
 

 

mailto:training@rapecrisis.org.uk
https://www.womensaid.org.uk/our-approach-change-that-lasts/askme/
https://www.welshwomensaid.org.uk/what-we-do/change-that-lasts/south-wales/ask-me-project/
https://www.womensaid.org.uk/campaign-champions/

