
  

েসফগাডর্  ি◌◌ং এর েইযুগির  উপিরির - �িতিতন আপনার স�াননর উপিতিত পযর্েন�ণ 

করা হয় েএং ল�তনয় অনুপিতিত েসিযাই অযােনেন� অিতসার �ারা  ি◌নলা আপ করা হয়। �ুনলর 

একিট উপিতিত নীিত রনয়েন র্◌া আপনার পডা েএং েজনন রাখা উিতৎ। আচরণ/ব্◌ুব্হার - 

িআার-িআরণ: সারা �ুল সি�ানয়র ে◌ননয �ুনলর একিট �� িআারণ নীিত আেন র্◌া েসাইনক 

েঅশয্ই অনুসরণ করিন হয়, র্◌ািন �িনযকনক তনরািপ েএং খুতশ্ থাকিন পানর। আমরা ে◌◌াতন 

জর্, তশ্শরা মােন মনযয ভুল কনর েএং এিট এেকন �াে�য়� ে◌যিত �ারা পতিরালনা করা উিতি◌ 

ততর্ ন এই যরননর ে◌◌া�ািনর কথা শনেনন েএং পতরিতিতর সমাযান করিজ সাহাযর্ করেনন। 

উত্পীড়ন/ গ�াির - �ুল েস যরননর উত্পীডন ে◌তিন সমসযা গরু� সহকানর �হণ কনর থানক 

েএং ে◌◌া�া ও ি◌◌ার পতেরানরর সানথ ঐ সমসযা সমাযাননর িজ�া করেন। �ুনলর একিট অযািত-

ে◌◌ুতলইং নীিত আেন র্◌া আপনানক পডিন ও ে◌◌ানিন হেন।  

�াি◌◌ু এব্ি◌◌ং রনরাপৎতা - �ুনল �িনযনকরই েএা তনিতি◌ করা ি◌◌াতয়� জর্ �াে�য়� ও 
ে◌◌া�ারা জনর্ তনরািপ পতরেননশ্ কাে◌ কনর। �ুনলর একিট �� তনরাপৎতা নীিত আেন র্◌া 
�িনযনকরই অনুসরণ করা অপতরহাযর্। �ুনলিন পুনযরুনপ �ত�ি� ি◌◌াসর্য্ এডার রয়নয়েন র্◌ারা 

�ুনল হওয়া জর্ জকান ি◌◌ুর্ে◌য নার সামাল িজেন। ই-রনরাপৎতা/অিনাইন-েসির: �ুল এই 
েতষয়িট িতকার করনর জর্  
ে◌◌া�ািনর তশ্�ান�েন �র্◌ুিত গরু�পূণয ভুতমকা রানখ েএং ভযাি◌◌ুয়াল ে◌গিন ে◌◌া�ািনর 

সুরতি� রাখিন �িত�িতে◌�। তিপা- মাি◌◌ার সাহানযর্র উনযযনশ্, �ুনলর অনলাইন-জসিত 

ি◌থযাে◌লী রনয়েন র্◌া আপনার স�াননক �ুনল েএং ে◌◌াতডিন তনরািপ রাখিন সাহাযর্ কনর।  

  
অিরয ◌াগ িতর্  আপনার এই তননয় জকান অতভনর্◌াগ থানক জর্ �ুল আপনার তকংে◌◌া আপনার 
ে◌◌া�ার সানথ থর্াথর্ভােন কাে◌ করেননা ি◌◌াহনল অনু�হ কনর আমািনর সানথ কথা ে◌লার ে◌নয 
আৎমেত�াসী েজায করেনন। �যান তশ্�ক েস সময় আপনার জনর্কান সমসযার েতষনয় ে◌◌ানিন 
েএং ি◌◌ার সমাযান তননয় কথা ে◌লিন খুশ্◌ী হেনন। আপনার উন�গ উৎপ� হওয়ার সানথ সানথই 

আমািনর জেসা ে◌◌ানানল ভাল হয়, র্◌ািন এিট পেরিতয সমনয় জকানও ে◌ড সমসযায় পতরিণ না 

হয়। আপতন িতর্  মনন কনরন জর্ জকান েতষনয়র জ�েন সমাযান হেন না, আপতন ি◌খন গভতনযং 
ে◌তডর কােন েতষয়িটর সমাযাননর ে◌নয আপনার উন�গ ে◌◌ানািন পানরন।�ুনলর ওনেয়সাইেন 
আপতন �ুনলর অতভনর্◌ানগর �িতয়ািটর েতষনয় িজখিন পােনন।  

  

�যিযর অব্শ্◌ুই ির ি◌রণীয় একিট ে◌◌া�া জক �ুনল জিনর্ পারা েএং তনরািপ েজায করিন স�ম হওয়া 

উিতি◌ র্◌ািন জস ি◌◌ার জসরািট েঅযন করিন পানর।  

• এই �ুনল র্◌ারাই কাে◌ কনরন ে◌◌া িজে◌◌ানেসকিনর  পরী�া কনর িজখা হেন েএা তনিতি◌ করার 
ে◌নয জর্ ি◌◌ারা ে◌◌া�ািনর সানথ কাে◌ করার ে◌নয তনরািপ েএং  
ি◌◌ারপর তশ্শ সুর�া েএং জিসগাতডযং েএং ি◌◌ারা উত�� হনল তক করেনন ি◌◌ার �তশ্�ণ  িজওয়া 

হেন।  
• জিসগাতডযং এর ে◌নয �ুনল একিট মননানীি◌ জিসগাতডযং তলড (তডএসএল) রনয়েন, র্◌ার কােন 

উন�গ ে◌◌ানানল ি◌খন ি◌◌ার তক করতনয় জসই েতষনয় ি◌◌ার অিততির �তশ্�ণ জনওয়া আেন ।  
DSL হনলন:Michele Lawson 
অযািত-ে◌◌ুতলং ি◌যািতয়ন হনলন A Simpson  ই-জসিত 

ি◌যািতয়ন হনলন: A Dolan 

পযাা্নস্র্◌ারাল জকন য়ার ওয়াকযার হনলন: Louise Pollock 
�নিভ তলড হনলন: Michele Lawson 

• আপনার িতর্  আপনার তনেনর স�াননর েতষনয় ে◌◌া অনয জকান ে◌◌া�া িসনকয উত�� হন আমরা 

েসিযাই আপনার কথা শনিন েএং আপনার সানথ তনেতডভােন কাে◌ করিন ��ি◌। কখনও কখনও, 

িতেনন’স জসাশয্াল জকয়ানরর র্◌ুি◌ না হওয়া প�র্ য আপনার সানথ উন�গগতল জশ্য়ার করা জিনর্ পানর 

না। �ুনলর জিসগাতডযং এর একিট নীিত রনয়েন র্◌া আপনানক এই িসনকয আরও ি◌থয ি�ান কনর েএং 

এিটও ে◌নল জর্ আমািনর জকান পতরিতিতিন েঅশয্ই পুতলশ্ ে◌◌া ে◌◌া�ািনর পতরনেষার/িতেনন’স 

সাতভযনসনসর সানথ কথা ে◌লিন হেন। আপতন িতর্  এই নীিতিটর অনুতলতপ িজখিন েইকু থানকন 

ি◌◌াহনল অনু�হ কনর আমািনর েঅিগ করুন।  
• আমরা আপনার ে◌◌া�ানক তনেনিনর সুরতি� রাখার েতষনয় তশ্খিন সাহাযর্ কের, জমর্ন ি◌◌াি◌যকর 

খাি◌যাভাস, অযািত-ে◌তুলইং, অনলাইন-তনরাপৎতা, রা�ায় সুর�া, ি◌◌াি◌যকর িসকয, মাি◌ক েএং 

অযালনকাহল েতষনয় সিনি◌িনা ও ি◌রমপ�া �িতনরায। এই পাঠগতলর অংশ্ তহসােন আপনার 

ে◌◌া�ানক ি◌◌ািনর তনরাপৎতা িসনকয িততি� ে◌◌া উত�� হনল ি◌◌ািনর তক করা উিতি◌ জসগতল 

ে◌লা হেন।  

রিপা-ি◌◌াি◌◌া / িসয়ারারেযর অব্শ্◌ুই ি◌রণীয়  
ে◌◌া�ািনর সুরতি� রাখার ে◌নয ে◌◌াে◌◌া-মা / জকয়ারাররা হনলন েসিননয় গরু�পূণয ে◌যিত। আপনািনর 

েসিযা:  
• আপনার স�াননর িসনকয উন�গ �কানশ্ আৎমেত�াসী হিন হেন।  
• আপনার সাহাযর্ ে◌◌া সমথযননর ি◌রকার হনল �ুনলর সানথ কথা ে◌লুন।  
• আপনার স�াননর তনরাপৎতার সংি◌◌া�  িআালিনর জকাননা আিনশ্ থাকনল ি◌◌া �ুলনক েঅিগ করুন।  
• আপনার পতরিতিতর জকান পতেরি◌যন হনল জমর্ন ে◌◌াতড ে◌ি◌লাননা,জর্◌াগানর্◌ানগর িনুন  

ন�র,নানমর পতেরি◌যন, অতভভাে◌কীয় ি◌◌াতয়ন� পতেরি◌যননর েতষনয় �ুলনক ে◌◌াতননয় রাখুন    
• আপনার স�ান জক/িজর �ুনল জক ে◌◌াডিন আসেনন আর �ুল জথনক  জথনক তননয়  

র্◌ােনন েএং  ে◌রুতর েঅি◌◌ায় ি◌◌ুিট অনয জর্◌াগানর্◌ানগর ন�র �ুলনক ে◌◌াতননয় রাখুন।সি�  
ে◌েযি◌◌ায়  জর্ জকানও পতেরি◌যন িসনকয আপনানক �ুলনক েঅতিহ করিন হেন।  

• িতর্  আপনার স�ান জক জকান কারনন �ুনল অনুপিতি◌ হিন হয় ি◌◌াহনল �ুলনক অনুপিতি◌র েতষনয় েএং অনুপিতি◌র 
কারণ িসনকয ে◌◌াতননয় রাখুন।  

  
রশ্�ার ি◌◌াধ্◌ুিয রশ্শিয রনরােপ রাখা  রিপাি◌◌াি◌◌া ও 

িসয়ারারেযর জনু ি◌থ্◌ু ে◌ি◌যহ   

  
েসফগাডর্  ি◌◌ং এর রব্ষযয় আরও ি◌থ্◌ু �যিযর ওযয়ব্ে◌◌াইট এব্ি◌◌ং পুান 
◌্েযডট েসফগাডর্  ি◌◌ং রিচেযন পাটড নাররশ্প  ওযয়ব্ে◌◌াইযট পাওয়া  ◌াযব্  

  
আপনার  ের আপনার ে◌�ান অ�্◌া অনু িসানও ব্◌া�ার  

েসফগাডর্  ি◌◌ং ে◌ি◌◌ং�া� িসান উেযগ থ্◌ািয ি◌◌াহিয �যিয রনধ্ডারির  
েসফগাডর্  ি◌◌ং ির্, ি◌◌ােযর �যিট ব্◌া অনু িসানও েররনয়র �াযফর  

ে◌ে◌েযুর ে◌◌াযথ্ এই রনযয় ি◌থ্◌া ব্ি◌যন। রব্ি◌ি�াযব্ 

আপরন স ◌াগায ◌াগ ি◌রিয পাযরন:  

  
  

BCPMASH  
  

01202 123334  
অ�্◌া MASH@bcpcouncil.gov.uk  

  
জরুরী অব্ি◌◌ায় 999-এ পরয ি◌শ্  

অ�্◌া অ-জরুরর অব্ি◌◌ার জনু 101  
এনেএরপেরের 0808 800 5000 চাইি�াইন 0800 

1111  
  

পুান ◌্েসডট েসফগাডর্  ি◌◌ং রিচেযন পাটড নাররশ্প   
রে�রপ েসফগাডর্  ি◌◌ং ইন এয্িয� ে◌◌াব্ �প  

(ে◌ি◌◌ংযশ্◌ারধ্ি◌ েসেয�র 2021)  
  



েসফগাডর্  ি◌◌ং ি◌◌াযন ির?  
  
সকল ে◌◌া�া েএং র্◌ুে◌ক-র্◌ুে◌ি◌◌ীিনর পানশ্ েত�� �াে�য়�িনর থাকা �নয়াে◌ন র্◌ািন েএা 

তনিতি◌ করা র্◌ায় জর্ ি◌◌ারা অনয মানুেষননর �ারা �িত  ে◌◌া তনেনর �িত করা জথনক 

তনরািপ থানক।  
েএাডা েএা েস ে◌◌া�ািনরই ি◌◌ািনর সেনযাৎতম স�াে◌য ি◌লাি◌লগতল েঅযন করিন স�ম করার 

ে◌নয ে◌েযি◌◌া �হনণর েতষনয়ও।  

  

এিট িরি◌◌াযব্ ি◌রা স িয পাযর?  

আমািনর তনিতি◌ করা উিতি◌ জর্ সকল ে◌◌া�া েএং র্◌ুে◌করা:  

o ভাল ৎনর্  করা হয়  
o ি◌◌াি◌যকর o তনরািপ  

o ে◌◌ীে◌ননর জসরা স�াে◌না পায়    েএং এই জর্:  
o ে◌◌া�া েএং ি◌রুণিনর সানথ কাে◌ করেন জর্ ে◌যিতরা ি◌◌ারা তনরািপ েএং এিট 

করার ে◌নয উপর্ি◌◌ু  
o ে◌◌া�ারা েএং র্◌ুে◌করা জর্ ে◌◌ায়গাগতলিন র্◌াওয়া আসা কনর জসগতল 

তনরািপ  

   এছাড়াও েসফগাডর্  ি◌◌ং িহ …  

o ে◌◌া�া, র্◌ুে◌ক েএং ি◌◌ািনর পতেরারনক সহািয়া ি�ান o �নয়াে◌নন অনযানয 

জলাকনক সহািয়া করা  
o �াথতমক সহািয়া - জকানও ে◌◌া�া ে◌◌া ি◌রুণ ে◌যিতর িতর্  সহািয়ার �নয়াে◌ন হয় 

ি◌েন �াথতমক সিনি◌িনা েএং হ�ন�প  
o আপতন িতর্  জকানও ে◌◌া�া ে◌◌া র্◌ুে◌ক িসনকয উত�� থানকন ি◌েন তক 

করেনন ি◌◌া ে◌◌ানা  
o জকানও ে◌◌া�া ে◌◌া ি◌রুণ ে◌যিতর �িত ে◌◌া অেপেযহানরর ে◌◌ু◌ু◌ঁতক 

থাকনল ি◌◌া সনাি◌ করা  

o ে◌◌া�া ে◌◌া র্◌ুে◌কনক র�া করিন িপন�প জনওয়া।  

জিসগাতডযং এর আসল কাে◌ হল একেতি◌ভােন কােন করার মাযযনম  

�িত ে◌◌া অেপেযহার র্◌ািন না হয় ি◌◌া �থনম জরায করা। ে◌◌া�া ে◌◌া র্◌ুে◌কর্◌ুে◌ি◌◌ীিনর 

জখর্ানন �িত ে◌◌া আিহ হওয়ার ে◌◌ু◌ু◌ঁতক েসিননয় েজতশ্, জেকল জসই পতেরারগতলনক 

েসফগাডর্  ি◌◌ং িএারধ্ি◌ রব্�ৃি◌ ে◌ি◌ে◌◌ু◌ার পরেরর অি�ডয� ি◌যর স ি◌ন  
...  
o তশ্শ তনযর্াি◌ন  o গযাং, র্◌ুে◌ সতহংিসা o গে◌◌াতম  o 
মতহলা জর্ে◌ৗনােনর েঅহাতন o কুসং�ার  o গাহিযয  তনযর্াি◌ন o অত� 

তনরাপৎতা  o অপরাযমূলক জশ্◌াষণ o পাতলনয় র্◌াওয়া  o জর্ে◌ৗন জশ্◌াষণ  
o খাে◌◌ার ে◌তিন সমসযা o তশ্শ পাি◌◌ার / আযুতনক ি◌◌াস� o তশ্শ সুর�া 

o �াগ েএং অযালনকাহল  
o িহাশ্◌া  o ি◌ �িত  
o মানতসক ি◌◌াি◌য সমসযা o অনলাইন-তনরাপৎতা o তশ্শ হারাননার তশ্�া o 
ি◌◌াি◌য ও সুর�া িসতকিয সমসযা  

o রা�া, জরল, ে◌নলর সুর�া       জেমৗেলািনর �িতনরায     
    o 

    

অপব্◌ুব্হাযরর পরররচির  
  

েসিননয় ি◌◌ূডান�, জিসগাতডযং হল ে◌◌া�া েএং ি◌রুণিনর অেপেযহার ে◌◌া  

তনযর্াি◌ননর হাি◌ জথনক র�া করা।  
  
তশ্শ তনযর্াি◌ন ে◌◌া েঅনহলা ি◌খন হয়  খর্ন ১৮ ে◌ে◌নরর কম ে◌য়সী কারুর  

�িত করা অেথা থর্াথর্ভােন ি◌◌ার ি◌◌ার িজখানশ্◌ানা না করা হয়।  
  
কখনও কখনও জকানও ে◌◌া�া ে◌◌া অ� ে◌য়� ে◌যিত জকান অপতরিতি◌ মানুষ   
ে◌◌া অনয ে◌◌া�া ে◌◌া র্◌ুে◌ক �ারা তনযর্ািতি◌ হিজ পানর, ি◌েন সাযারিণ ি◌◌ারা জসই  
ে◌যিতনক িজনন জর্ ি◌◌ািনর �িত করেন - িউাহরিনরুপ পতেরানরর িসসয ে◌◌া  

ি◌◌ািনর জসাশয্াল ে◌◌া সামােতক জেনওয়ানকযর মনযয জকান ে◌যািত।  
  

ে◌◌া�া েএং র্◌ুে◌ক-র্◌ুে◌ি◌◌ীরা জর্ জকানও ে◌◌ায়গায় তনযর্ািতি◌ হিজ পানর, িউাহরিণরপ 

ে◌◌াতডিন, �ুনল, একিট ি◌◌ানীয় জ�াে◌যস জিসানর ে◌◌া �ুনলর পনর,  
�ােন, অনলাইনন িইযািত। কখনও কখনও অনয জকউ এই র্ে◌না র্ে◌◌ার  

েতষয়িট ে◌◌াননন, তক� ি◌◌ারা এিটনক থামাননার িজ�া কনরন না। এিটও ভুল।  
  
রন ডাি◌যনর  ি�াব্  
জেসর্ ে◌◌া�ারা তনযর্াি◌ন ে◌◌া েঅনহলার িতকার হনয়েন ি◌◌ারা ি◌� সমনয়র ে◌নয �িতি� 
হজলও তেকু ি◌◌ীযর্নময়াি◌◌ী �ভাে◌ সারাে◌◌ীে◌ন যনর ি◌◌াতয় হিন পানর জমর্ন, িসকেযতিন 
সমসয, মানতসক ি◌◌াি◌য িসতকিয সমসযা ে◌◌া মাি◌ক েএং অযালনকাহনলর অেপেযহার।  

অব্ি◌◌াননা ব্◌া অপব্◌ুব্হাযরর ি�ার:  

েঅমাননার �যান ি◌◌ারিট �কার রনয়েন র্◌া হল: আেনগীয়, শ্◌াতররীক, জর্ে◌ৗন ও েঅনহলা 
ে◌তিন।  

ি◌◌ানেরি◌ রন ডাি◌ন - খর্ন ে◌◌াে◌◌া-মা / জকয়ারার ে◌◌া অনযরা ি◌◌ািনর স�ানিনর পযর্া� 
ভােলাসা ে◌◌া ি◌◌ািনর িজখানশ্◌ানা করিজ ে◌যথয হয় ে◌◌া খর্ন ি◌◌ারা ি◌◌ািনর হুমতক িজয়, 
েকূিত কনর ে◌◌া ি◌◌ািনর িহাশ্ কনর, র্◌া ি◌◌ািনর িআরণনক তভিত, ি�যাহারমুলক, িআমণাৎমক 
ে◌◌া উপ�ি◌ কনর িজানল।  

শ্◌ারীরির রন ডাি◌ন - খর্ন ে◌◌াে◌◌া-মা / জকয়ারার ে◌◌া অনযরা েইাকৃি◌ভােন জকানও ে◌◌া�া 
অেথা ি◌রুননক আর্◌াি◌ কনর ে◌◌া অনয কারুর �ারা ি◌◌ািনর ে◌◌া�ার শ্◌ারীতরকভােন �িত 
হওয়ার হিন জথনক র�া কনর না।  

স ে◌ৗন রন ডাি◌ন: খর্ন জকান ে◌◌া�া ে◌◌া ি◌রুন-ি◌রুতননক ে◌লপূে◌যক ে◌◌া জলাভ 

িজতখনয় জর্ে◌ৗন কােন িতয়াকলানপ অংশ্ তনিন ে◌◌াযয করা হয়, েজতশ্ মাে◌◌ায় জখর্ানন 

সতহংিসা ে◌তিড না থাকনলও, তক র্ে◌েন জসই েতষনয় ে◌◌া�ািট সিনি◌ন থাকুক ে◌◌া না থাককু। 

অবয্িহা - খর্ন তিপা-মাি◌◌া / জকয়ারার জকানও ে◌◌া�া ে◌◌া ি◌রুণ ে◌যিতর আহার, জপাশ্◌াক, 

আ�য় ে◌◌া িততকৎসার েঅশয্করণীয় �নয়াে◌ন জেমািন ে◌যথয হন ে◌◌া খর্ন তশ্শিনর সিঠক 

িজখানশ্◌ানার অতযনন না রাখা হয় র্◌া ি◌◌ািনর অতনরািপ ে◌◌া অসুরতি� কনর রানখ। গাহড 

ি◌◌ু িঅু◌াচার - জকানও তেল ে◌◌া জর্ে◌ৗিনা তনেতযন�ষ 16 ে◌ে◌র ে◌◌া ি◌◌ার েজতশ্ 

ে◌য়নসর ে◌◌া র্◌ারা অ�ের অংশ্◌ীি◌◌ার ে◌◌া পতেরানরর িসসয রজয়েনন ি◌◌ািনর মনযয 

তনয়�ণ, ে◌ে◌িরত� ে◌◌া হুমতকমুলক িআরণ, সতহংিসা ে◌◌া তনযর্াি◌ননর জকানও র্ে◌না।  

জকানও ে◌◌া�ার পতেরানর গাহিযয িঅযাি◌◌ানরর র্ে◌না র্ে◌নল পুতলন� কাে◌ জথনক �ুনলর 
একিট িসকেযাি◌যা পায়।  

ি◌◌ারা সাহাযর্, মতেনতরং ি�ান করেন েএং অনযানয উন�গ থাকনল  জসাশয্াল জকয়ানরর সানথ 

জর্◌াগানর্◌াগ করেন। রশ্শ সশ্◌াষণ/রন ডাি◌ন - একিট তশ্শনক লাভ, �ম, জর্ে◌ৗন 
পতিরৃত� ে◌◌া অনয জকানও ে◌যিতিগ ে◌◌া আতথযক সুেতযার ে◌নয ে◌েযহার করা জক তশ্শ 

জশ্◌াষন ে◌লা হয়  

  



র�া করা েএং ি◌◌ািনর সানথ ে◌তিড থাকার েতষয় নয়। ব্◌া�ােযর এব্ি◌◌ং ি◌রুণেযর 

ে◌যর�া ি◌রার জনু িআরা �িযুিযই  

ে◌◌ায়ব্�।  



  


