
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাউথ ইয়র্ক শায়ার পুলিশ 

জীবন সংর্টাপন্ন হলি অথবা অপরাধ সংঘটিত হলত থার্লি, কল করুন 

৯৯৯ নম্বরে 

সাধারণ অনুসন্ধাননর জনয অথবা ইতিমনধয সংঘটিি ক াননা অপরাধ তবষনে 

জানানি কল করুন ১০১ নম্বরে 

শশলিল্ড 

নযাশনাি ডলেলির্ ভালয়ালিন্স শহল্পিাইন ০৮০৮ ২০০০২৪৭ 

ইলিলপলিন্ট ডলেলির্ ভালয়ালিন্স অযাডলভালর্লস সালভক স ০১১৪২ 

৪৯৩৯২০ 

শশলিল্ড ডলেলির্ অযালভউজ শহল্পিাইন (পুরুলের জনয সহায়তাও 

অন্তভভক ক্ত)  

sheffielddact.org.uk ০৮০৮ ৮০৮২২৪১ 

র্লেউলনটি-লভলির্ সহায়তা প্রর্ল্পসেভহ 

শশলিল্ড ডলেলির্ অযালভউজ আউটলরচ সালভক স (পুরুলের জনয 

সহায়তাও অন্তুভভক ক্ত) ০১১৪ ২৪১২৭৪৯ 

অনযানয সহায়তা পলরলেবা 

লভলিে সালপাটক  (পুরুলের জনয পালরবালরর্ লনর্ক াতন পলরলেবাও অন্তভভক ক্ত) 

০১১৪ ২৭৫৮৪১১ 

শরইপ এি শসকু্সয়াি অযালভউজ র্াউলন্সলিং শসন্টার ০১১৪ ২৬১৮৯৯০ 

শশলিল্ড উইলেন্স র্াউলন্সলিং এি শথরালপ সালভক স ০১১৪ ২৭৫২১৫৭ 

শরালর্ন শরইনলবা শিসলবয়ান, শে, বাইলসকু্সয়াি এি ট্রান্সলজিার 

(এিলজলবটি)  

ডলেলির্ ভালয়ালিন্স শহল্পিাইন ০৩০০ ৯৯৯৫৪২৮ 

এনএসলপলসলস ইয়ং লপপিস শসন্টার ০১১৪ ২২৮৯২০০ 

শসাশযাি শর্য়ার সালভক স (২৪ ঘন্টাই শ ািা) ০১১৪ ২৭৩৪৮৫৫ 

 

ডনর্ািার 
ডনর্ািার উইলেন্স এইড ০১৩০২ ৩২৬৪১১ 

ডনর্ািার র্াউলন্সি অযাডভাইস এি শহােলিসলনস ০১৩০২ ৮৬২০৪৩ 

শরইপ এি শসকু্সয়াি এলভউজ র্াউলন্সলিং ০১৩০২ ৩৬০৪২১ 

ডনর্ািার লভলিে সালপাটক  ০১৩০২ ৩৬৫৫৩১ 

ডনর্ািার ইলিলপনলডন্ট ডলেলির্ ভালয়ালিন্স এডলভালর্টস ০১৩০২ 

৭৩৭০৮০ 

বানকসলি 

বানকসলি ডলেলির্ ভালয়ালিন্স গ্রুপ (পাথওলয়জ) ০১২২৬ ২৪৯৮০০ 

লভর্টিে সালপাটক  ০১২২৬ ২৪৩৭৬১ 

বানকসলি শসকু্সয়াি এলভউজ এি শরইপ ক্রাইলসস শহিপিাইন 

লবএসএআরলসএইচ ০১২২৬ ২৯৮৫৬০ 

বানকসলি এেলবলস ডলেলির্ এলভউজ শর্া-অলডক লনটর ০১২২৬ ৭৭৪৯৬৬ 

শরাথারহাে 

চলয়লসজ এি অপশনস ০১৭০৯ ৮৩৮৪০০ 

লভর্টিে সালপাটক  ০১৭০৯ ৩৬১০৭৬ 

ইন্ডিরেনরেন্ট েরেন্ডিক ভার ারলন্স এেরভারকন্ডস সান্ডভি স ০১৭০৯ ৮২৩১৯৬ 

শরাথারহাে উইলেন্স র্াউলন্সলিং সালভক স ০১৭০৯ ৮৩৫৪৮২ 

ইয়ুথ িাটক  (১৩-১৯ বছর বয়সী) ০১৭০৯ ২৫৫২৬৬ 

 

োন্ডেবান্ডেক 

ন্ডনর্িাতন একটি 

অেোধ… 

ককারনা 

অজুহাত ন  



• স্থানী  আউটন্ডেচ সংস্থাসেূহ, োন্ডেবান্ডেক ন্ডনর্িাতন সংন্ডিষ্ট েন্ডেরেবা ও 

কহলেলাইরনে কাছ কেরক কেশাদােী েোেশি ও সহা তা চান।  

• কীভারব সংস্থাগুরলা ন্ডনোেরদ কর্াগারর্াগ কেরত োরে তা ভাবুন, কর্েন: 

কেিরেরেে অেবা আেনাে বনু্ধে বাসাে ককারনা নম্বে। 

• দ্রুত ও সহরজ ককাো  আেন্ডন কটন্ডলর ান বযবহাে কেরত োেরবন এবং 

কারদে সারে কর্াগারর্াগ কো ন্ডনোেদ, তা ভাবুন—বনু্ধ, েুন্ডলশ, সহা তা 

প্রদানকােী সংস্থােসহ একগুচ্ছ কটন্ডলর ান নম্বে জরুন্ডে েন্ডেন্ডস্থন্ডতরত 

বযবহারেে জনয েুখস্থ োখুন। 

• আেনাে সন্তান, েন্ডেবাে, প্রন্ডতরবন্ডশ, বনু্ধ অেবা সহকেীে সারে একটি 

সংরকত কদও াে ন্ডবের  ভাবুন, র্া তারদেরক প্রর াজরন েুন্ডলশ োকরত 

সতকি  কেরব।  

• োলাবাে েে ন্ডনর  আরগভারগ ভাবুন। কর্ করে প্রস্থারনে দেজা কনই 

অেবা কর্খারন হান্ডত াে োরক (রর্েন কগাছলখানা অেবা োন্নাঘে), তা 

এন্ডির  চলুন। 

• ভািা ও অনযানয খেরচে জনয ন্ডকছু টাকা জন্ডের  োখুন। 

• কর্ ককারনা আঘারতে জনয ন্ডচন্ডকৎসা ন্ডনন, ন্ডনন্ডিত করুন কর্ন তা ন্ডলন্ডেবদ্ধ 

কো হ । সম্ভব হরল আঘারতে স্থারনে ছন্ডব কতালাে বযবস্থা করুন। আদালরত 

োেলা অেবা নতুন আবাসরনে বযবস্থা কোে জনয এগুরলা েেবতীরত কারজ 

আসরত োরে।    

 

• আেন্ডন চরল র্াও াে ককারনা েন্ডেকল্পনা কেরত োকরল কস বযাোরে কারক 

ন্ডবশ্বাস কেরবন তা ন্ডনর  র্ত্নবান কহান। 

• ন্ডনরেধাজ্ঞা আরোে ককারনা রু্ৎসই েে কীনা তা কভরব কদখুন—আইন্ডন 

উেরদশ োও াে কচষ্টা করুন। 

• বাসা এবং/অেবা গান্ডিে আরো এক কগাছা চান্ডব বান্ডনর  ন্ডনোেরদ ককাোও 

কেরখ ন্ডদন। 

• অন্ডতন্ডেক্ত কােিরচােি, ক ান নম্বে, চান্ডব, টাকাে সা একটি বযারগ ভরে 

ন্ডনোেরদ কেরখ ন্ডদন র্ারত দ্রুত এটি ন্ডনরত োরেন অেবা ন্ডবশ্বস্ত ককারনা বনু্ধে 

কারছ কেরখ ন্ডদন। 

• র্ন্ডদ আেনারক োলারত হ , কসরেরে ন্ডনরচে ন্ডজন্ডনসগুরলা সহজলভয 

োখুনঃ  

- দেকান্ডে দন্ডললেে, কর্েনঃ জন্মসনদ, সাোন্ডজক ন্ডনোেত্তা কােি , ড্রাইন্ডভং 

লাইরসন্স, ন্ডববাহন্ডবরচ্ছরদে দন্ডলল, ইজাো অেবা বন্ধরকে দন্ডলল, ন্ডবোসংক্রান্ত 

তেয, সু্কল ও ন্ডচন্ডকৎসা-সংক্রান্ত তেয, কলযাণ ও অন্ডভবাসন সংকান্ত দন্ডলল, 

আদালরতে দন্ডলল। 

- কক্রন্ডেট কােি , বযাংক অযাকাউন্ট নম্বে। 

- ন্ডকছু টাকাে সা। 

- গান্ডি, বান্ডি ও কেিরেরেে বািন্ডত একরগাছা চান্ডব। 

- ঔেধেে ও ন্ডচন্ডকৎসা বযবস্থােে, সন্তারনেটা সহ। 

- েন্ডেবাে, বনু্ধ, ন্ডচন্ডকৎসক, আইনজীবী ও সাোন্ডজক সংস্থাে ক ান নম্বে ও 

ঠিকানা। 

- আেনাে ও সন্তারনে জনয কােিরচােি ও স্বন্ডস্তদা ক ন্ডজন্ডনসেে। 

- ন্ডস্থেন্ডচে এবং অনযানয দ্রবয, র্াে আরবগজন্ডনত েূলয আরছ (রর্েনঃ অলঙ্কাে)। 

• ন্ডনর্িাতনকােীে েন্ডেচ জ্ঞােক ন্ডকছু (রর্েনঃ ন্ডনর্িাতনকােীে সাম্প্রন্ডতক ছন্ডব 

এবং তারদে গান্ডিে নম্বে) সরে ন্ডনন, র্ারত ন্ডনর্িাতনকােীে হাত কেরক 

আেনারক েো কো অনযরদে জনয সহজ হ ।  

• আেনাে চরল র্াও াে সম্ভাবনা ন্ডবের  সন্তানরদে সারে কো বলুন এবং সব 

সন্তানরক ন্ডনরজে সারে ন্ডনর  কর্রত কচষ্টা করুন, র্ন্ডদওবা দীঘিরে াদী বরদাবস্থ 

বদলারত োরে। 

অেিযাৎ, েৃেকবাস শুরুে েে (আেনাে ন্ডনরজে বান্ডিরত অেবা বান্ডি কছরি 

র্াও াে েে) 

• ন্ডশশু-সন্তারনে সারে কর্াগারর্াগ, আবাসরনে আরবদন এবং ন্ডনরেধাজ্ঞাে 

সুরর্াগ প্রসরে ন্ডবরশেজ্ঞ আইন্ডন েোেশি কনও াে কচষ্টা করুন। 

• এক্স-ন্ডেরেকটন্ডে ও ন্ডিন করল ক ান নম্বে েন্ডেবতি ন করুন। ক ারন জরুন্ডে 

নম্বেসেূহ সন্ডিত করুন।  

• বাসাে তালা োল্টান এবং একটি ন্ডনোেত্তা বযবস্থা লাগান, কমাক এলােি ও 

বাইরে আরলাে বযবস্থা রু্ক্ত করুন।  

• ককারনা ন্ডনরেধাজ্ঞাে বযাোরে আেনাে প্রন্ডতরবন্ডশ, ন্ডনর াগদাতা ও সু্কলরক 

অবন্ডহত করুন এবং ন্ডনর্িাতনকােীরক আরশোরশ কদখা কগরল সারে সারে তা 

েুন্ডলশরক জানারনাে জনয তারদেরক অনুরোধ করুন। 

• সু্কল এবং র্াো ন্ডশশু-সন্তারনে কদখারশানা করে তাো কর্ন ন্ডশশুরদে ন্ডনর  

র্াও াে অনুেন্ডত কাে ের রছ তা অবগত োরক—এেনটি ন্ডনন্ডিত করুন। 

• উেরু্ক্ত কেরে, কদখাসােরতে সে  এবং আরগ-েরে ন্ডনোেত্তােূলক 

বযবস্থা ন্ডনন। 

• ন্ডশশুসন্তানরদে সু্কল, কেিকারেে ধেণ—কর্েন, সে সূচী এবং র্ানবাহরনে 

ধেণ ও আসা-র্াও াে েে—েন্ডেবতি রনে কো ভাবুন।  

• ন্ডনর্িাতনকােীে সারে বসবারসে সে  কর্সব বযাংক, কদাকানোট ও জা গা  

ন্ডন ন্ডেত কর্রতন, কসগুরলা েন্ডেহাে করুন। 

• েন্ডেবাে, সহকেী, ন্ডশেক অেবা বনু্ধরদে জনয একটা ককাে ততন্ডে করুন, 

র্ারত তাো বুঝরত োরে কখন সাহার্য কচর  েুন্ডলশ োকরত হরব।  

• প্রাসন্ডেক সব দান্ডলন্ডলক কারজে (রদও ান্ডন ন্ডনরেধাজ্ঞাসহ) অনুন্ডলন্ডে কেরখ 

ন্ডদন এবং আরো ককারনা ঘটনা ঘটরল তা ন্ডলন্ডেবদ্ধ করে োখুন। 

ন্যাশন্াল ডমেস্টিক ভাম ামলন্স হেলপলাইন্ 

০৮০৮ ২০০০ ২৪৭ 

 

জরুস্টি পস্টিস্টিস্টিমি ডা াল করুন্ ৯৯৯ 
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