
অবহিত করার অপশনগুল া 
যদি আপদি পুদিশের সাশে কো বিশে স্বাচ্ছন্দ্যশবাধ িা কশরি েশব 
অশিকগুশিা অপেি উপিব্ধ রশেশে, যার মশধয রশেশে: 

সািায্য এবং পরামশশ 
অযাশসক্স পুদিশের সাশে যযাগাশযাগ করুি- 
জরুদর অবস্থাে 999 অেবা 112 িম্বশর ডাোি করুি 
জরুদর িে্ এরকম প্রশ্ন করশে 101 ডাোি করুি 
এিদজটি যেক্সে দরশি: 18001 101 

অিিাইশি আশরা েশেযর জিয essex.police.uk দিদজে করুি 
(যেে ক্রাইম বা ঘৃণাজদিে অপরাধ সার্চ  করুি) 
টু্র িাসচি:report-it.org.uk 
েুইোর: @StopTheHate ঘৃণা বন্ধ করুি 

হিট ইনহসলেন্ট হরলপার্শ ং হসন্টারস্ (এইচআইআরহসএস):  
কদমউদিটি যিিুযসমূে যযখাশি যকাি বযদিশক েে একজি িুিশিাগী 
অেবা একজি স্বাক্ষী দেশসশব যেে ক্রাইম বা ঘৃণাজদিে অপরাধ  এবং 
যেে ইিদসশডন্টস্ বা ঘৃণাজদিে ঘেিাসমূে অবদেে করশে সোেো 
প্রিাি করা েশে পাশর। আপিার এিাকাে এইর্আইআরদসএস-এর 
দবস্তাদরে দববরণ essex.police.uk অেবা আপিার যিাকাি 
কাউদিি ওশেবসাইশে যপশে পাশরি।   

ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে 
ক্রাইম)দক?টু্র হিশন: ইংিযান্ড এবং ওশেিস্ পুদিে অিিাইশি অবদেে করার 

জােীে দরশপাটিচ ং সাইে- report-it.org.uk 

‘আমার ক্িাশেি্�রা দরশপাটিচ ং  করশে দগশে যয ব াধা-দবপদির 
সম্মুখীি েশেদেশিি ো আদম পর্েম পর্েযক্ষ  কদর। োরা যয 
সেশযাদগো যর্শেদেি ো আদম জািোম এবং আদম োশিরশক 
সেশযাদগো কশরদেিাম।েশব আদম জািোম যয োশিরশক সেশযাদগো 
কার সকি উপাে আমার কাশে দেি িা।ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে 
কর্াইম) েিাি করশে িয এইর্আইআরদস/িয যেে কর্াম 
অযামব্াশসডর পর্দেক্ষণ আে্মদবেব্াস যুদগশেশে।দবশেষ কশর 
কীিাশব দরশপােচ  গর্েণ করশে েে এবং আমার ক্িাশেি্�শিরশক 
সোেো করশে েে যস দবষশে জ্ ি িাি কশরশে.’ 

অযালসলে সিায়তার জনয হয্াগালয্াগ করুন:  হিক্টিম সালপাটশ - 
0808 178 1694 (যসামবার-শুক্রবার সকাি 8ো যেশক দবকাি 5 
ো পযচন্ত) 
স্টপ হিইট ইউলক- 0800 138 1625 (24/7) 
অেবা আপিার যিাকাি কাউদিি ওশেবসাইশে যিখুি 

অযাশসক্স  পুদিে 
অযালসেলক রক্�া এবং হসবা পর্দান 

করার কালজ হনলয়াহজত 

ক্রাইমস্টপারস্।:ক্রাইম স্টপারস্: িাম প্রকাে িা কশর 0800 555 111 
িম্বশর অেবা অিিাইশি crimestoppers.uk.org-যে দগশে দরশপােচ  
করুি। 24 ঘন্টা যেল্প িাইি 

স্টপ হিট ইউলক: দিক্টিম, স্বাক্ষী এবং েৃেীে পশক্ষর জিয স্বেন্ত্র, 
যগাপিীে এবং প্রশবেশযাগয দরশপাটিচ ং এবং সোেো। 0800 138 1625 
িম্বশর কি করুি অেবা www.stophateuk.org দিদজে করুি। 
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ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) হক? 

ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) একর্ হজলনহরক 
শব্দগুচ্ছ য্া আমরা ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) 
এবং ঘৃণাজহনত ঘটনাসমূি আল াচনা করলত বযবিার 
কহর। 
দবশেষ দকংবা কুসংস্কার োরা োদিে েশে  
একজি মািুষ অপর একজশির উপর যয অপরাধ কশর োই 
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম)। 
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ঘেিাসমূে কদমউদিটিশে 
অপরাধ দকংবা অসশন্তাষ বািাে। 
উিেটি বযদিগে র্াদরদিক ববদেশযযর জিয: 
* জাদে: জাদেসিা, জােীেো, জােীে পদরর্ে, বণচ,
দজপদস, যরামা এবং ভ্রমণকারী কদমউদিটি অন্তিূচি।
* ধমচদবশ্বাস: যারা যকাশিা ধশমচ দবশ্বাস কশর িা োরাও এর
অন্তিূচ ি।
* দিঙ্গ: সমকাদমরা এর অন্তিুচি।
* প্রদেবদন্ধত্ব: দেক্ষণ, মািদসক, স্বাস্থয, োরীদরক এবং
ইদিেগে প্রদেবদন্ধত্ব।
বযহি হকংবা হগাষ্ঠীগত ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম)
হনম্নহ হিত অলনক আকালর িলত পালর:
* হুমদক দকংবা োরীদরক োমিা
* গাদিগািাজ
* িে-িীদেমূিক আর্রণ এবং েেরাদি যার মশধয রশেশে
ই-যমইি, অিিাইি এবং সামাদজক যযাগাশযাগ মাধযম
* অপমািকর দিফশিে, যপাস্টার দকংবা যিোিদর্ি
* সম্পশির ক্ষদেসাধি
* সামাদজক যযাগাশযাগ মাধযশমর প্লােফমচসে ঘৃণাজদিে
অপরাধ যেে ক্রাইম) করশে অিযশিরশক প্রশরাদর্ে করা

হকন আপনালক ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) 
সম্পলকশ  হরলপাটশ  করা উহচৎ? 

যয যকাশিা ধরশণর ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ক্ষমার অশযাগয। 
* ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) সম্পশকচ  দরশপােচ  করশি সোেো পাশবি
* অযাশসক্স পুদিে ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) েিন্ত করশব এবং
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) সশন্দ্েিাজিশির বযাপাশর ইদেবার্ক বযবস্থা
গ্রেণ করশব।
* বযদি এবং যগাষ্ঠীশক রক্ষার জিয অযাশসক্স পুদিশে পােচ িার এশজিীর
সাশে কাজ কশর।
* অপরাধীশক আইশির আওোে আিা দিদিে কশর অযাশসক্স পুদিে।

অবহিতকরণ আপহন, আপনার পহরবার, বনু্ধবান্ধব এবং 
কহমউহনর্লত পার্শকয সৃষ্টি কলর।  

আপহন অযালসে পুহ শ অবহিত করলত পালরন: 
* ইমালজশ হির জনয 999 হকংবা 112 হত োয়া  করুন
* জরুরী তদলের প্রলয়াজন হনই এমন হক্ষলে 101 এ োয়া  করুন
* বহধর/কালন কম হশানার হক্ষলে: NGTTextRelay 18001 101
www.ngts.org.uk
* অন াইলন হরলপাটশ  করুন: ট্র ুহিশন-

www.report-it.org.uk 

পরবতীী লত কী ঘটলব? 

* ঘেিার দবস্তাদরে প্রদেষ্ঠার জিয অযাশসক্স পদুিে আপিার সাশে
কো বিশব
* আপিার দিশজর কাশে যয অপেিগুশিা রশেশে োর মাধযশম
অযাশসক্স পুদিে আপিার সাশে কো বিশব
* যযসব সুরক্ষার বযবস্থা করা িরকার যস বযাপাশর অযাশসক্স পুদিে
আশিার্িা করশব
*অযাশসক্স পুদিে সবসমে িূিশিাগীশির মোমে এবং ইচ্ছা োরা
র্াদিে
* সমাধাশি যপ  েশি েিন্ত সমাপ্ত েশব
আপহন ঘৃণাজহনত অপরালধর (হিট ক্রাইম) হশকার িল  হিকর্ম 
সালপালটশ র সালর্ কর্া ব ুন: 
এো যকাশিা দবষে িে কখি ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ঘশেশে 
দকংবা আপদি পুদিেশক এ বযাপাশর অবদেে কশরশেি দক িা। 
ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) হকংবা মানহসক আঘালতর হশকার 
মানুষলক বাস্তবসম্মত এবং আলবগীয় সিায়তা প্রদান কলর হিকর্ম 
সালপাটশ । 
* 08081781694 এই িাম্বাশর ডাোি করুি (যসামবার যেশক শুক্রবার
সকাি আেো যেশক দবকাি প ার্ো পরয্ন্ত অযাশসক্স অদফস যখািা
* 08081689111 এই িাম্বাশর ডাোি করুি (িযােিাি সাশপােচ  িাইি
সপ্তাশে সাে দিি 24 ঘন্টা যখািা)

* অিিাইশি সোেোর অিুশরাধ করুি:

www.victimsupport.org.uk/help-and-
support/get-help/support-near-you/east- 
england/essex

ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) হক? 

ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) একর্ হজলনহরক 
শব্দগুচ্ছ য্া আমরা ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) 
এবং ঘৃণাজহনত ঘটনাসমূি আল াচনা করলত বযবিার 
কহর। 
দবশেষ দকংবা কুসংস্কার োরা োদিে েশে  
একজি মািুষ অপর একজশির উপর যয অপরাধ কশর োই 
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম)। 
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ঘেিাসমূে কদমউদিটিশে 
অপরাধ দকংবা অসশন্তাষ বািাে। 
উিেটি বযদিগে র্াদরদিক ববদেশযযর জিয: 
* জাদে: জাদেসিা, জােীেো, জােীে পদরর্ে, বণচ,
দজপদস, যরামা এবং ভ্রমণকারী কদমউদিটি অন্তিূচি।
* ধমচদবশ্বাস: যারা যকাশিা ধশমচ দবশ্বাস কশর িা োরাও এর
অন্তিূচ ি।
* দিঙ্গ: সমকাদমরা এর অন্তিুচি।
* প্রদেবদন্ধত্ব: দেক্ষণ, মািদসক, স্বাস্থয, োরীদরক এবং
ইদিেগে প্রদেবদন্ধত্ব।
বযহি হকংবা হগাষ্ঠীগত ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম)
হনম্নহ হিত অলনক আকালর িলত পালর:
* হুমদক দকংবা োরীদরক োমিা
* গাদিগািাজ
* িে-িীদেমূিক আর্রণ এবং েেরাদি যার মশধয রশেশে
ই-যমইি, অিিাইি এবং সামাদজক যযাগাশযাগ মাধযম
* অপমািকর দিফশিে, যপাস্টার দকংবা যিোিদর্ি
* সম্পশির ক্ষদেসাধি
* সামাদজক যযাগাশযাগ মাধযশমর প্লােফমচসে ঘৃণাজদিে
অপরাধ যেে ক্রাইম) করশে অিযশিরশক প্রশরাদর্ে করা

হকন আপনালক ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) 
সম্পলকশ  হরলপাটশ  করা উহচৎ? 

যয যকাশিা ধরশণর ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ক্ষমার অশযাগয। 
* ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) সম্পশকচ  দরশপােচ  করশি সোেো পাশবি
* অযাশসক্স পুদিে ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) েিন্ত করশব এবং
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) সশন্দ্েিাজিশির বযাপাশর ইদেবার্ক বযবস্থা
গ্রেণ করশব।
* বযদি এবং যগাষ্ঠীশক রক্ষার জিয অযাশসক্স পুদিশে পােচ িার এশজিীর
সাশে কাজ কশর।
* অপরাধীশক আইশির আওোে আিা দিদিে কশর অযাশসক্স পুদিে।

অবহিতকরণ আপহন, আপনার পহরবার, বনু্ধবান্ধব এবং 
কহমউহনর্লত পার্শকয সৃষ্টি কলর।  

আপহন অযালসে পুহ শ অবহিত করলত পালরন: 
* ইমালজশ হির জনয 999 হকংবা 112 হত োয়া  করুন
* জরুরী তদলের প্রলয়াজন হনই এমন হক্ষলে 101 এ োয়া  করুন
* বহধর/কালন কম হশানার হক্ষলে: NGTTextRelay 18001 101
www.ngts.org.uk
* অন াইলন হরলপাটশ  করুন: ট্র ুহিশন-

www.report-it.org.uk 

পরবতীী লত কী ঘটলব? 

* ঘেিার দবস্তাদরে প্রদেষ্ঠার জিয অযাশসক্স পদুিে আপিার সাশে
কো বিশব
* আপিার দিশজর কাশে যয অপেিগুশিা রশেশে োর মাধযশম
অযাশসক্স পুদিে আপিার সাশে কো বিশব
* যযসব সুরক্ষার বযবস্থা করা িরকার যস বযাপাশর অযাশসক্স পুদিে
আশিার্িা করশব
*অযাশসক্স পুদিে সবসমে িূিশিাগীশির মোমে এবং ইচ্ছা োরা
র্াদিে
* সমাধাশি যপ  েশি েিন্ত সমাপ্ত েশব
আপহন ঘৃণাজহনত অপরালধর (হিট ক্রাইম) হশকার িল  হিকর্ম 
সালপালটশ র সালর্ কর্া ব ুন: 
এো যকাশিা দবষে িে কখি ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ঘশেশে 
দকংবা আপদি পুদিেশক এ বযাপাশর অবদেে কশরশেি দক িা। 
ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) হকংবা মানহসক আঘালতর হশকার 
মানুষলক বাস্তবসম্মত এবং আলবগীয় সিায়তা প্রদান কলর হিকর্ম 
সালপাটশ । 
* 08081781694 এই িাম্বাশর ডাোি করুি (যসামবার যেশক শুক্রবার
সকাি আেো যেশক দবকাি প ার্ো পরয্ন্ত অযাশসক্স অদফস যখািা
* 08081689111 এই িাম্বাশর ডাোি করুি (িযােিাি সাশপােচ  িাইি
সপ্তাশে সাে দিি 24 ঘন্টা যখািা)

* অিিাইশি সোেোর অিুশরাধ করুি:

www.victimsupport.org.uk/help-and-
support/get-help/support-near-you/east- 
england/essex

ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) হক? 

ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) একর্ হজলনহরক 
শব্দগুচ্ছ য্া আমরা ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) 
এবং ঘৃণাজহনত ঘটনাসমূি আল াচনা করলত বযবিার 
কহর। 
দবশেষ দকংবা কুসংস্কার োরা োদিে েশে  
একজি মািুষ অপর একজশির উপর যয অপরাধ কশর োই 
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম)। 
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ঘেিাসমূে কদমউদিটিশে 
অপরাধ দকংবা অসশন্তাষ বািাে। 
উিেটি বযদিগে র্াদরদিক ববদেশযযর জিয: 
* জাদে: জাদেসিা, জােীেো, জােীে পদরর্ে, বণচ,
দজপদস, যরামা এবং ভ্রমণকারী কদমউদিটি অন্তিূচি।
* ধমচদবশ্বাস: যারা যকাশিা ধশমচ দবশ্বাস কশর িা োরাও এর
অন্তিূচ ি।
* দিঙ্গ: সমকাদমরা এর অন্তিুচি।
* প্রদেবদন্ধত্ব: দেক্ষণ, মািদসক, স্বাস্থয, োরীদরক এবং
ইদিেগে প্রদেবদন্ধত্ব।
বযহি হকংবা হগাষ্ঠীগত ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম)
হনম্নহ হিত অলনক আকালর িলত পালর:
* হুমদক দকংবা োরীদরক োমিা
* গাদিগািাজ
* িে-িীদেমূিক আর্রণ এবং েেরাদি যার মশধয রশেশে
ই-যমইি, অিিাইি এবং সামাদজক যযাগাশযাগ মাধযম
* অপমািকর দিফশিে, যপাস্টার দকংবা যিোিদর্ি
* সম্পশির ক্ষদেসাধি
* সামাদজক যযাগাশযাগ মাধযশমর প্লােফমচসে ঘৃণাজদিে
অপরাধ যেে ক্রাইম) করশে অিযশিরশক প্রশরাদর্ে করা

হকন আপনালক ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) 
সম্পলকশ  হরলপাটশ  করা উহচৎ? 

যয যকাশিা ধরশণর ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ক্ষমার অশযাগয। 
* ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) সম্পশকচ  দরশপােচ  করশি সোেো পাশবি
* অযাশসক্স পুদিে ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) েিন্ত করশব এবং
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) সশন্দ্েিাজিশির বযাপাশর ইদেবার্ক বযবস্থা
গ্রেণ করশব।
* বযদি এবং যগাষ্ঠীশক রক্ষার জিয অযাশসক্স পুদিশে পােচ িার এশজিীর
সাশে কাজ কশর।
* অপরাধীশক আইশির আওোে আিা দিদিে কশর অযাশসক্স পুদিে।

অবহিতকরণ আপহন, আপনার পহরবার, বনু্ধবান্ধব এবং 
কহমউহনর্লত পার্শকয সৃষ্টি কলর।  

আপহন অযালসে পুহ শ অবহিত করলত পালরন: 
* ইমালজশ হির জনয 999 হকংবা 112 হত োয়া  করুন
* জরুরী তদলের প্রলয়াজন হনই এমন হক্ষলে 101 এ োয়া  করুন
* বহধর/কালন কম হশানার হক্ষলে: NGTTextRelay 18001 101
www.ngts.org.uk
* অন াইলন হরলপাটশ  করুন: ট্র ুহিশন-

www.report-it.org.uk 

পরবতীী লত কী ঘটলব? 

* ঘেিার দবস্তাদরে প্রদেষ্ঠার জিয অযাশসক্স পদুিে আপিার সাশে
কো বিশব
* আপিার দিশজর কাশে যয অপেিগুশিা রশেশে োর মাধযশম
অযাশসক্স পুদিে আপিার সাশে কো বিশব
* যযসব সুরক্ষার বযবস্থা করা িরকার যস বযাপাশর অযাশসক্স পুদিে
আশিার্িা করশব
*অযাশসক্স পুদিে সবসমে িূিশিাগীশির মোমে এবং ইচ্ছা োরা
র্াদিে
* সমাধাশি যপ  েশি েিন্ত সমাপ্ত েশব
আপহন ঘৃণাজহনত অপরালধর (হিট ক্রাইম) হশকার িল  হিকর্ম 
সালপালটশ র সালর্ কর্া ব ুন: 
এো যকাশিা দবষে িে কখি ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ঘশেশে 
দকংবা আপদি পুদিেশক এ বযাপাশর অবদেে কশরশেি দক িা। 
ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) হকংবা মানহসক আঘালতর হশকার 
মানুষলক বাস্তবসম্মত এবং আলবগীয় সিায়তা প্রদান কলর হিকর্ম 
সালপাটশ । 
* 08081781694 এই িাম্বাশর ডাোি করুি (যসামবার যেশক শুক্রবার
সকাি আেো যেশক দবকাি প ার্ো পরয্ন্ত অযাশসক্স অদফস যখািা
* 08081689111 এই িাম্বাশর ডাোি করুি (িযােিাি সাশপােচ  িাইি
সপ্তাশে সাে দিি 24 ঘন্টা যখািা)

* অিিাইশি সোেোর অিুশরাধ করুি:

www.victimsupport.org.uk/help-and-
support/get-help/support-near-you/east- 
england/essex

ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) হক? 

ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) একর্ হজলনহরক 
শব্দগুচ্ছ য্া আমরা ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) 
এবং ঘৃণাজহনত ঘটনাসমূি আল াচনা করলত বযবিার 
কহর। 
দবশেষ দকংবা কুসংস্কার োরা োদিে েশে  
একজি মািুষ অপর একজশির উপর যয অপরাধ কশর োই 
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম)। 
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ঘেিাসমূে কদমউদিটিশে 
অপরাধ দকংবা অসশন্তাষ বািাে। 
উিেটি বযদিগে র্াদরদিক ববদেশযযর জিয: 
* জাদে: জাদেসিা, জােীেো, জােীে পদরর্ে, বণচ,
দজপদস, যরামা এবং ভ্রমণকারী কদমউদিটি অন্তিূচি।
* ধমচদবশ্বাস: যারা যকাশিা ধশমচ দবশ্বাস কশর িা োরাও এর
অন্তিূচ ি।
* দিঙ্গ: সমকাদমরা এর অন্তিুচি।
* প্রদেবদন্ধত্ব: দেক্ষণ, মািদসক, স্বাস্থয, োরীদরক এবং
ইদিেগে প্রদেবদন্ধত্ব।
বযহি হকংবা হগাষ্ঠীগত ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম)
হনম্নহ হিত অলনক আকালর িলত পালর:
* হুমদক দকংবা োরীদরক োমিা
* গাদিগািাজ
* িে-িীদেমূিক আর্রণ এবং েেরাদি যার মশধয রশেশে
ই-যমইি, অিিাইি এবং সামাদজক যযাগাশযাগ মাধযম
* অপমািকর দিফশিে, যপাস্টার দকংবা যিোিদর্ি
* সম্পশির ক্ষদেসাধি
* সামাদজক যযাগাশযাগ মাধযশমর প্লােফমচসে ঘৃণাজদিে
অপরাধ যেে ক্রাইম) করশে অিযশিরশক প্রশরাদর্ে করা

হকন আপনালক ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) 
সম্পলকশ  হরলপাটশ  করা উহচৎ? 

যয যকাশিা ধরশণর ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ক্ষমার অশযাগয। 
* ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) সম্পশকচ  দরশপােচ  করশি সোেো পাশবি
* অযাশসক্স পুদিে ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) েিন্ত করশব এবং
ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) সশন্দ্েিাজিশির বযাপাশর ইদেবার্ক বযবস্থা
গ্রেণ করশব।
* বযদি এবং যগাষ্ঠীশক রক্ষার জিয অযাশসক্স পুদিশে পােচ িার এশজিীর
সাশে কাজ কশর।
* অপরাধীশক আইশির আওোে আিা দিদিে কশর অযাশসক্স পুদিে।

অবহিতকরণ আপহন, আপনার পহরবার, বনু্ধবান্ধব এবং 
কহমউহনর্লত পার্শকয সৃষ্টি কলর।  

আপহন অযালসে পুহ শ অবহিত করলত পালরন: 
* ইমালজশ হির জনয 999 হকংবা 112 হত োয়া  করুন
* জরুরী তদলের প্রলয়াজন হনই এমন হক্ষলে 101 এ োয়া  করুন
* বহধর/কালন কম হশানার হক্ষলে: NGTTextRelay 18001 101
www.ngts.org.uk
* অন াইলন হরলপাটশ  করুন: ট্র ুহিশন-

www.report-it.org.uk 

পরবতীী লত কী ঘটলব? 

* ঘেিার দবস্তাদরে প্রদেষ্ঠার জিয অযাশসক্স পদুিে আপিার সাশে
কো বিশব
* আপিার দিশজর কাশে যয অপেিগুশিা রশেশে োর মাধযশম
অযাশসক্স পুদিে আপিার সাশে কো বিশব
* যযসব সুরক্ষার বযবস্থা করা িরকার যস বযাপাশর অযাশসক্স পুদিে
আশিার্িা করশব
*অযাশসক্স পুদিে সবসমে িূিশিাগীশির মোমে এবং ইচ্ছা োরা
র্াদিে
* সমাধাশি যপ  েশি েিন্ত সমাপ্ত েশব
আপহন ঘৃণাজহনত অপরালধর (হিট ক্রাইম) হশকার িল  হিকর্ম 
সালপালটশ র সালর্ কর্া ব ুন: 
এো যকাশিা দবষে িে কখি ঘৃণাজদিে অপরাধ (যেে ক্রাইম) ঘশেশে 
দকংবা আপদি পুদিেশক এ বযাপাশর অবদেে কশরশেি দক িা। 
ঘৃণাজহনত অপরাধ (হিট ক্রাইম) হকংবা মানহসক আঘালতর হশকার 
মানুষলক বাস্তবসম্মত এবং আলবগীয় সিায়তা প্রদান কলর হিকর্ম 
সালপাটশ । 
* 08081781694 এই িাম্বাশর ডাোি করুি (যসামবার যেশক শুক্রবার
সকাি আেো যেশক দবকাি প ার্ো পরয্ন্ত অযাশসক্স অদফস যখািা
* 08081689111 এই িাম্বাশর ডাোি করুি (িযােিাি সাশপােচ  িাইি
সপ্তাশে সাে দিি 24 ঘন্টা যখািা)

* অিিাইশি সোেোর অিুশরাধ করুি:

www.victimsupport.org.uk/help-and-
support/get-help/support-near-you/east- 
england/essex


