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স�িক� ত
িমডলেস� িব�িবদ�ালেয় কৃত গেবষণার
ওপর িভি� কের রিচত এই সহািয়কা� এমন
�েত�েকর কথা �ভেব �লখা িযিন মানিসক
পীড়া বা মানিসক অসু�তা িনিণ�ত হবার
কারেণ িনয�াতন, �বষম� অথবা িবে�ষমলূক
িহংসার মুেখামিুখ হেয়েছন।  এই
সহািয়কা�র মলূ উে�শ� �হােলা আমােদর
গেবষণা �থেক উেঠ আসা িকছ�  �িতপাদ�
আপনােদর �গাচের আনা এবং এই ধরেণর
�বষম� অথবা িনয�াতেনর মুেখামিুখ হেল
আপনােদর িক করণীয় তা িনেয় িকছ�  ধারণা
এবং পরামশ� �দওয়া। এই সহািয়কা�
িন�িলিখত চার� ভােগ িবভ�ঃ 

১. মানুষ আমােদর যা বেলেছন।
২. মানুেষর কােছ যা কায�করী মেন হেয়েছ।
৩.  িনয�াতন, �বষম�, বা িবে�ষমুলক
অপরােধর িশকার হেল আপনার িক
করনীয়। 
৪. তথ�ভা�ার এবং সহায়তার স�ুপ�ী। 

�েকা� ক: িনয�াতন িক?
িবে�ষমুলক অপরাধ
কােক বেল?

িনয�াতন নানািবধ রকেমর হেত পাের �যমন ধ�ন,
শারীিরক আ�মণ, �যৗন িন�হ, মানিসক বা
মন�াি�ক পীড়ন অথবা �বষম�মূলক আচরণ,
সাংগঠিনক বা �ািত�ািনক িন�হ, অবেহলা, এবং
অথ�ৈনিতক �শাষণ।  

িবে�ষমুলক অপরাধ  হে� যখন �কউ আপনার
িব�ে� �বষম�মূলক ব�বহার কেরন �কবলমা�
আপনার অসমথ�তা, িল�িভি�ক পিরচয়,
জািতপিরচয়, বয়স, �যৗনতা, ধম�পিরচয়, বা অন�
�কানও ধারণািভি�ক পাথ�েক�র কারেণ। িনিণ�ত
মানিসক অসু�তা এবং অনুভ�ত মানিসক
পীড়ােকও অসমথ�তা িহসােব ধরা হয়। 
িবে�ষমূলক অপরােধর উদাহরণসমূহ আপিন
অ�ামেনি� ই�ারন�াশনােলর ওেয়বসাইেটর এই
িলে� পেড় িনেত পােরনঃ
www.amnesty.org.uk/blogs/ether/hate-
crimes-uk-victims-stories 
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জাতীয় �া�� গেবষণা �িত�ােনর  সামািজক ত�াবধান গেবষণা �� ল (NIHR
SSCR) �দ� অনদুােন করা �াধীন গেবষণাল� �িতপােদ�র িভি�েত এই

সহািয়কা রচনা করা হেয়েছ।  এই সহািয়কায় �দ� মতামত স�ণু�ভােব �লখক বা
�লখকবৃে�র। �কািশত মতামেতর দািয়� জাতীয় �া�� গেবষণা �িত�ােনর 

 সামািজক ত�াবধান গেবষণা �� ল (NIHR SSCR), জাতীয় �া�� পিরেষবা (NHS),
জাতীয় �া�� গেবষণা �িত�ান  বা  �া�� এবং সামািজক ত�াবধান িবভােগর নয়।  

 িমডলেস� িব�িবদ�ালেয় ড. সারা কার, ড. �শ হ�ােফাড� -�লচিফ�, ড. অ�ািলসন ফকনার, ডেরািথ �গা�,
ি�ি�ন িখসা, �িডয়া �মেগেল এবং �রেচল �কােহেনর এই গেবষণা �ক�� স�� কেরন। নীেচর িল��িলেত
এই �ক�� �থেক �কািশত গেবষণা প� পড়া যােব - 
 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hex.12963 and
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/hsc.12806 



আপিন একা নন এই কথাটা মেন রাখা খবু জ�ির। গেবষণার সেু� আমরা যঁােদর সােথ কথা
বেলিছ তঁােদর অেনেকই আমােদর তঁােদর খবু ক�কর এবং য�ণাদায়ক অিভ�তার কথা
বেলেছন। ক� বা মন খারাপ হেত পাের �ভেব এই অিভ�তা�িল যিদ আপিন পড়েত না চান তাহেল
অনু�হ কের ি�তীয় ভােগ চেল যান (ভাগ ২)।  

'মানিসক �া�� স�িক� ত িবষয়সমুেহর সােথ
িবে�ষমুলক অপরাধ এবং সমকামীতার িবষয়�েলা
অ�া�ীভােব জিড়েয় আেছ কারণ মানিসক �া��
এবং সমকামীতা এই দইু িবষয়েকই সামািজকভােব
�ািনকর, কল�জনক বা িন�াহ�  বেল মেন করা হয়।
আমার মেন হয় এই িতন� �করণেক সািব�কভােব
িভ� িবষয় িহসােব �দখা হেলও, আসেল তারা

একটাই িবরাট সি�িলত সমস�া।'  
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মানষু আমােদর যা বেলেছন।

'আিম ক�নাও করেত পাির িন �য কৃ�বেণ�র
সােথ মানুেষর ঘৃণার মেনাভাব এইভােব

জিড়েয় আেছ আর এটা �কউ আমার মুেখর
ওপর এভােব বলেতও পাের।' 

'১৯৯৭/৯৮ সাল �থেক আিম লা�
ব�বহার করা �� কির আর �স �য
িক িবশাল �ািনর কারণ হেয় ওেঠ
আমার জেন�! �পাড়া কপাল আমার,
�ধুমা� একটা লা� ব�বহার করার
জেন� আমােক এত �হন�া হেত হেব
আিম তা কখনও ভাবেতও পািরিন।' 

এর মেধ� িকছ�  মানষু যিদও তঁােদর পিরবাের এবং বাড়ীেতই িন�েহর িশকার হেয়েছন বা হন।
অ��ল আবাসনও �কানও মানেুষর জেন� আেরক� অিতির� অসুর�ার পিরি�িত স�ৃ কের
কারণ িবে�ষমূলক অপরাধ এবং িন�েহর ��ে� আবািসক সিমিত�েলার �িতি�য়া �ায়শই হয়
অনুপয�ু অথবা স�ুণ�ভােব অনপুি�ত। 

মানষুেক সারা জীবন ধের �য িনয�াতন বা িন�হ �ভাগ করেত হয় তার সদুীঘ� তািলকা আমরা
�পেয়িছ। �ধমুা� মানিসক �া��জিনত কারেণই কাউেক এই িনয�াতন বা িন�হ �ভাগ করেত
হেয়েছ তা নয়, ব�ি�র জািতপিরচয়, িল�পিরচয়, �যৗনপছ� ও সমকামীতা, শারীিরক
অসামথ�� এবং অ�মতাও তঁােদর িনগহৃীত হওয়ার একটা িবরাট কারণ। 

�া��, সামািজক ত�াবধান এবং �ফৗজদাির িবচারব�ব�ার ফঁাকেফঁাকের �ফঁেস মানুেষর �য
নািভ�াস ওঠার পিরি�িত �তরী হয় তার �ধান কারণ ঝঁুিক তদারিক, িনরাপ�া, �া�বয়�েদর
সুর�া, এবং অসমথ�তার িব�ে� িবে�ষমুলক অপরাধ �রােধ উপিরউ� এই িতন� িবষেয়রই িকছ�
���পূণ� ভ� িমকা এবং দািয়� আেছ।    



(�েকা� খ): �া�বয়� িনরাপ�ার
িবষয়টা িক?

মানিসক �া�� এবং ত�াবধান পিরেসবার
অধীেনও িকছ�  মানষু ��তর িনয�াতন এবং
লা�নার িশকার হেয়েছন; শারীিরক এবং �যৗন
আ�মণ ছাড়াও, �ত�� িন�হ এবং উেপ�াপূণ�
আচরেণর কথাও তঁারা আমােদর বেলেছন। সােথ
সােথ এও বেলেছন �য িবেশষ কের  হাসপাতােলর
িচিকৎসাব�ব�া এবং পিরেষবা পিরচালন �ণালীর
মেধ�ই িন�েহর স�াবনার অবকাশ িনিব� ভােব
আেছ।  

‘পিুলস অিফসার আমােক বলেলন, “দ�ােখা অন�
�য �কানও একজন সাধারণ  সেতেরা বছর বয়সী
ব�ি� তার িশ�েকর স�েক�  এই কথা�েলা

বলেল, আমরা তৎ�ণাৎ িনি��ধায় একটা ব�ব�া
�হন করার কথা ভাবতাম। িক� এই ��ে�
আমােদর মাথায় রাখেত হেব �য ত� িম একজন
মানিসক �া�� পিরেষবার �াহক” … ওনার এই
কথাটা �েনই আমার মেন �হােলা আমার কথা

�তা �কউ িব�াসই করেব না।” 
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‘...ব� দরজার িপছেন জায়গাটা খুব ভয়�র, খবুই
আত�জনক। িক� আপিন যিদ এ িনেয় কথা

বলার �চ�া কেরন, তাহেল �সখােন যা িকছ�  ঘেটেছ
তার জেন� হয় আপনােকই দায়ী করা হেব অথবা
বলা হেব এমন �কানও িকছ�ই বা�েব ঘেট িন। এবং
তার সােথ সােথ এটাও বলা হেব �য সবিকছ�র

জেন� আপিন িনেজই দায়ী।’

যঁােদর সােথ আমােদর কথা হেয়েছ তার মেধ�
�বশীর ভাগই এটা মেন কেরন �য তঁােদর িনগহৃীত
হবার অিভেযাগেক �কউ িব�াসই কের না। এই
অিব�ােসর মেূল তঁােদর অনভু�ত অথবা িনণ�ত
মানিসক �া��গত অব�ান আেছ বেলই তঁারা মেন
কেরন।  

অেনেকই �া�বয়� িনরাপ�ার (খ নং �েকাে�
�দখনু) কথা হয় কখনও �শােননই িন অথবা
�নেলও ভােবনই িন �য িবষয়� তঁােদর ��ে�ও
�েযাজ� হেত পাের। তঁারা �য সব অিভ�তার
স�ুখীন হেয়েছন তা �া�বয়� িনরাপ�া না
িবে�ষমুলক অপরােধর  আওতায় পের িকংবা এর
মেধ� �কােনাটারই আওতায় পের না, তা সবসময়
পির�ার না।  

অেনেকর এমনও মেন হেয়েছ �য তঁােদর সােথ ঘেট
যাওয়া ঘটনা�েলােত তঁােদর না িছল �কানও
িনয়�ণ, আর না িছল হােতর কােছ যেথাপযু�
সাহায�। 

‘আমার মেন হয় আমার সােথ �মা�েয় ঘেট
যাওয়া ঘটনা�েলা বারবার আমােক এটাই
ভাবেত বাধ� কেরেছ �য হয়েতা এক িহসােব
আিম এই সমােজর বাইেরর �কউ।’  

�া�বয়� িনরাপ�া হে� �সই প�িত যার �ারা অবেহলা বা িনয�াতন ঘ�ত অব�ার কারেণ তদারিক
বা সহায়তার �েয়াজন আেছ এমন �া�বয়� ব�ি�েদর সুর�া �দান করা হয় ।  
�সই সম� মানুষেক িনরাপ�া �দান করা হয় যঁােদর মানিসক �া��জিনত বা  িশ�া�হেন 
 অপারগতাজিনত সমস�া্র কারেণ অবেহিলত বা িনয�ািতত হবার ঝঁুিক আেছ। 
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�া�বয়� িনরাপ�ার �ধান দািয়� �ানীয় কতৃ� পে�র, যা তঁারা পুিলশ এবং জাতীয় �া�� পিরেষবা
সং�ার সােথ অংশীদািরে�র িভি�েত পালন কের থােকন। 
�ানীয় কতৃ� পে�র যিদ মেন হয় �য �কানও ব�ি� িনয�ািতত বা অবেহিলত হবার স�াব� অব�ায়
আেছন, তাহেল এই িবষেয় িবশেদ তদ� করা তঁােদর দািয়ে�র মেধ� পেড়। 

মানেুষর কােছ যা কায�করী মেন হেয়েছ। 
আমােদর সােথ কথা হেয়েছ এমন অেনক মানষুই এমন িকছ�  সহায়তাসেূ�র
কথা বেলেছন যা তঁােদর িনজ িনজ অিভ�তার সােথ �মাকািবলা করার
�কৗশল �ক করেত গভীরভােব সাহায� কেরেছ।  সহায়তাস�ূ�িল �হােলা:

িনেজর অিভ�তােক কােজ লাগােনার
িস�া� …আমার কােছ একটা সিত�কােরর
অি��র�ার িবষয় কারণ যখন আিম

�দখেত পাই �য এই ব�ব�াটােত বা এখােন
যঁারা কাজ কেরন তঁােদর কােছ আমার
অিভ�তার একটা মূল� আেছ, তখন
আিম �য কাজ কির তা আমার কােছ

অথ�বহ হেয় ওেঠ।  

এঁেদর (�ানীয় সামািজক সং�া) কােজর
সবেথেক ���পণূ� িদক �হােলা এঁরা খুঁেজ �বর
করার �চ�া কেরন �য আপিন �কান কাজ�

সবেচেয় ভােলাভােব করেত পােরন। আপনার িক
সমস�া তা কখেনাই িজে�স না কের  আপিন

�কান িবষেয় দ� তা এঁরা  অনসু�ান করার �চ�া
কেরন। এবং আিম এখােন অেনক নত�ন কাজ

করেত �পেরিছ।

কা�র সােথ কথা বলা: আপনার কথা িব�াস
করেছন এমন মানষু খুঁেজ তঁার সােথ কথা বলা, বা
এমন কাউেক খুঁেজ �বর করা িযিন আপনার �িত
আ�াবান এবং িযিন আ�িরকভােব আপনার �িত
তঁার সাহােয�র হাত বািড়েয় �দেবন। যিদও এমন
�কউ আপনার পিরবােরর সদস� বা ব�ুও হেত
পােরন, িক� �দখা �গেছ �য �ানীয় পিরেষবা
ব�বহারকারী �গা��, সমক� ব�ি� সহায়তা বা
সামািজক �গা���িল �থেকই কায�করী সহায়তা
সচরাচর পাওয়া যায়।  

ঘটনার অিভেযাগ দােয়র করার আেগ স�াব�
সহায়তা স�ু স�ান: �কানও ঘটনার িবষেয়
অিভেযাগ দািখল করার িস�া� �নবার আেগ
সহায়তা পাওয়া িনি�ত করা িবেশষভােব
���পূণ�। এই সহায়তা আপিন �পেত পােরন
ব�ুবা�ব বা পিরবার �থেক, অথবা পিরেষবা
দােনর পে� কথা বেলন এমন �ানীয় �সবামূলক
সং�া যঁারা মানিসক �া�� বা শারীিরক অসমথ�তা
িনেয় কাজ কেরন অথবা যঁারা িবে�ষমুলক
অপরাধ �রাধ করার লে�� কাজ কেরন তঁােদর
�থেক । একজন আমােদর বেলেছন, “�সবামূলক
�িত�ান�েলা আমার জীবন র�া কেরেছ”।  

কম�কাে� যু� হওয়া: অেনেকই মেন কেরন �য পিরেষবা ব�ব�ার উ�িতকে� �চার এবং বিৃ�মলূক
�িশ�ণ িনেয় �চারািভযােন সি�য়ভােব য�ু থাকা অথবা গেবষণা ও অন�েদর সহায়তাদােন
জিড়ত থাকা তঁােদর িনেজেদর খবু কােজ �লেগেছ। সি�য় থাকা এবং অেন�র জীবেন ইিতবাচক
পিরবত� ন আনায় একটা ভ� িমকা পালন করা মানষুেক তঁার িনেজর জীবেন �িনয়�ণ এবং
�েয়াজনীয় িকছ�  করার অনভু� িত লােভ সাহায� কের। 
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আিম উে�খ কির সুর�া, আিম উে�খ
কির িবে�ষমূলক অপরাধ, আিম এইজেন�
এই পিরভাষা�েলা ব�বহার কির কারণ
আিম জািন এেত তারা একটা পদে�প
িনেত বাধ� হেব। আিম ঝঁুিকর কথাটাও
উে�খ কির। জােনন, আসেল আমােক
িশখেত হেয়েছ এই ব�ব�ার মেধ� িকভােব
কাজ করেত হয় এবং একটা ভাষা খুঁেজ
�বর করেত হেয়েছ যা তারা বুঝেব। 

আপনার অিধকারেক জাননু: অেনেকই এমন িকছ�  ���ােসবী সংগঠন এবং ব�বহারকারী �গা��র
স�ান �পেয়েছন – সামনাসামিন বা অনলাইেন �যাগােযাগ মারফৎ – যঁারা ব�ি�সমহুেক তঁােদর
িনেজেদর অিধকার স�েক�  ওয়ািকবহাল হেত সহায়তা কের থােকন। ি��শ মানবািধকার �িত�ান
(The British Institute of Human Rights) িকছ�  সুগম এবং সহজলভ� িনেদ�শাবলী স�িলত একটা
তথ�প�ী রচনা কেরেছ যা আপনােক আপনার মানবািধকার স�েক�  একটা সম�ক ধারণা �দেব। এই
িলে� তথ�প�ী� পােবন: আমার িক িক অিধকার আেছ? 

ঘটনার িববরণ নিথভ�� কের রাখা: যিদ
আপিন ভিবষ�েত আপনার িনয�ািতত বা িনগহৃীত
হবার ঘটনার অিভেযাগ জানােত চান তাহেল তার
জেন� কখন এবং িক িক ঘটেছ তার িব��ত
িববরণ স�িলত একটা িদনিলিপ বা তথ�প�ী
রাখা খবু ���পণু�। এসব ��ে� মানষুেক
�দখােনার জেন� হােতর কােছ িকছ�  �মাণ ��ত
করা থাকেল খবুই সুিবধা হয়; ছিব বা সা���মাণ
যিদ রাখা স�ব হয়, তেব �সসবও খবু কােজ
আেস।    

িনয�াতন, �বষম�, বা িবে�ষমলুক
অপরােধর িশকার হেল আপনার িক
করনীয়।
কা�র সােথ কথা বলুন: �থমতঃ যিদ আপনার পে� স�ব হয় তাহেল আপনার আ�াভাজন কা�র
সােথ যা যা ঘেট �গেছ বা ঘেট চেলেছ �স িবষেয় কথা বলুন। আংিশকভােব এই কাজ� আপনার িনেজর
অবল�েনর জেন� হেলও, যা যা ঘটেছ �স িবষেয় অন� একজনেক ওয়ািকবহাল রাখাটাও একই
রকমভােব ���পূণ�। হয়ত তঁারা আপনােক সাহায� করেত পারেবন অথবা তারঁা আপনার �িত ঘেট
যাওয়া িনয�াতন বা �বষম�মূলক আচরেণর সা�ী হেত পারেবন। 
আপনার যা অিধকার আেছ তা �জেন িনন: �ানীয় মানুষজেনর সােথ কাজ কেরন এমন
জনসামািজক সংগঠন�েলার সাহায� িনেয় আপনার অিধকারসমূহ সম�ক�েপ  �জেন িনন। এই ব�াপাের
আপিন অনলাইেনও সহায়তা �পেয় যােবন এই িলে�: আপনার মানবািধকার  

স�ক ভাষা ব�বহার করা: অেনেকই ল�� কেরেছন �য স�ক পিরভাষার ব�বহার কতৃ� পে�র কােছ
একটা �িতি�য়ার সৃ� করেত স�ম হয়। উদাহরণ িহসােব বলা যায়, “িবে�ষমলুক অপরাধ,”
“িনয�াতন বা অবেহলাজিনত ঝঁুিক বা িবপেদর স�াবনা,” এবং “সুর�া” ইত�ািদ শ�ব��িল
ব�বহািরকভােব খবুই কায�করী পিরভাষা। 

https://knowyourhumanrights.co.uk/human-rights/what-rights-do-i-have/
https://knowyourhumanrights.co.uk/human-rights/what-rights-do-i-have/
https://knowyourhumanrights.co.uk/human-rights/what-rights-do-i-have/


সাহায� করেত পােরন এমন কা�র সােথ �যাগােযাগ কের �থেম �জেন িনন আপনােক �িতিনয়ত যা সহ�
করেত হে� �সই স�েক�  অিভেযাগ দােয়র করার জেন� আপনার পে� �কান রা�াটা সবেচেয় �বশী
কায�করী। এই িবষেয় আপিন সাহায� �পেত পােরন এই সংগঠন�েলার �থেক: এসিসআইই/SCIE
(অনলাইন - দ� �সাশ�াল �কয়ার ইনি��উট ফর এে�েল�  অথবা �ফান ক�ন এই ন�ের ০২০
৭৭৬৬৭৪০০), �প �হইট ইউেক, অথবা অন�ান� �যসব �িত�ােনর নাম এই সহািয়কার চত�থ� ভােগ আেছ
তােদর সকেলর কাছ �থেকই আপিন স�াব� সাহায� �পেত পােরন। আপিন �যসব ঘটনাবলীর মেুখামখুী
হে�ন তা যিদ �া�বয়� িনরাপ�ার আওতায় পের অথবা িবে�ষমলূক অপরাধ বেল পিরগিণত হয়
তাহেল �য �কানও �ানীয় জনেসবামলূক �িত�ানসমহূ বা শারীিরক অসমথ�তা িনেয় কাজ কেরন এমন
সং�া অথবা নাগিরক পরামশ�দান দ�র �থেক আপিন সাহায� �পেত পােরন । এ �সে� আপনার িক
করনীয় �স িবষেয় িস�া� িনেত এঁরা আপনােক সহায়তা করেত পারেবন। সহানুভ� িতশীল �ানীয়
জন�িতিনিধর বা সাংসেদর সােথও আপিন স�ব হেল এ িবষেয় �যাগােযাগ করেত পােরন। 

পিরেষবার পিরসের িনয�াতন বা িন�হ স�েক�  অিভেযাগ দােয়র করার প�িত

িবে�ষমলূক অপরাধ স�েক�  অিভেযাগ দািখল করার নানান উপায় আেছ: পিুলেশর কােছ সরাসির িগেয় বা ১০১ ন�ের
�ফান কের অথবা অনলাইেন অিভেযাগ জানােনা স�ব (সাধারণতঃ িবে�ষমলূক অপরােধর ঘটনা�িলর তদে�র জেন�
�ানীয় থানা�েলােত একজন ভার�া� পিুলস অিফসার থােকন); অথবা আপিন “তৃতীয়প� িবে�ষমলূক অপরাধ
অিভেযাগ নিথভ� ি� �ক�” �েলােতও অিভেযাগ জানােত পােরন। 

�ানীয় জনেসবামলূক �িত�ান, িবদ�ালয়, আ�মণ বা িহংসার িশকার এমন ব�ি�েদর সহায়তাদানকারী সংগঠন�িল,
নাগিরক পরামশ�দান দ�র অথবা শারীিরক অসমথ�তা িনেয় কাজ কেরন এমন সম� �িত�ান�েলাই তৃতীয়প�
িবে�ষমলূক অপরাধ অিভেযাগ নিথভ� ি� �ক� িহসােব কাজ কের। এই সংগঠন�েলার একটা তািলকা �ানীয় থানায়
থােক যা তােদর ওেয়বসাইেটও আপিন �পেয় যােবন। যিদ আপনার মেন হয় �য আপনার িনেজর পে� পিুলেশর কােছ
িগেয় অিভেযাগ জানােনা স�ব হে� না তাহেল তৃতীয়প� অিভেযাগ নিথভ� ি� �ক��েলা আপনােক সাহায� করেব। এঁরা
আপনার িবশদ িববরণ ও পিরচয় �গাপন রাখেবন এবং যিদ আপিন অিভেযাগ নিথভ�� করার িস�া� িনেয় থােকন তা
করেতও আপনােক সাহায� করেবন।  
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িনয�াতন বা িবে�ষমলূক অপরাধ স�েক�  অিভেযাগ দােয়র করা

  পিরেষবা �দয় এমন �েত�ক� সং�ার অিভেযাগ জানােনার এক� নীিত এবং প�িত থাকার কথা; তােদর কাছ এই সং�া� তেথ�র
একটা অনিুলিপ �চেয় আপিন �দেখ িনেত পােরন �য তােত িক িক আেছ? 
  অিভেযাগ দােয়র করার িনয়মানগু প�িত �মেন অিভেযাগ নিথভ�� করার স�ণু�  অিধকার আপনার আেছ। এই ব�ব�া  িনেল
অিভযু� �িত�ান�েলা �ািত�ািনক কুি�য়া, কুঅভ�াস এবং হ�ান�ার স�েক�  একটা তদ� �� করেত স�ম হেব। 
  অিভেযােগর চির� িবচার কের আপিন আপনার অিভেযাগ দািখল করেত পােরন পিরেষবা �দানকারী সংগঠন, ভার�া� ব�ি�,
�ানীয় কতৃ� প�, িসিকউিস/CQC (ইংল�া�), �া�� পিরেষবা পরী�ক দফতর ওেয়লস, অথবা পিুলেসর কােছ।
*িবেশষ ��ব�: একজন ব�ি� িহসােব িসিক�উিসেত আপিন �কবলমা� তখনই অিভেযাগ জানােত পারেবন যখন মানিসক �া��
আইন �মাতােবক আপনােক  আটক কের রাখা হেব।   
  যিদ �কানও অপরাধ সংঘ�ত হেয়েছ বেল আপনার মেন হয় তাহেল পিুলেসর কােছ িনয�াতন বা �হন�ার অিভেযাগ করা যথাযথ। 
  সা�াৎকােরর জেন� ��িত িনন এবং যিদ স�ব হয় �সই সমেয় সে� কের কাউেক িনেয় যান; এই সা�াৎকার�েলা মানিসক
চােপর পিরি�িত স�ৃ করেত পাের এবং চােপর পিরি�িতেত িক িক বলা হে� তা আপনার পে� মেন রাখা ক�ন হেত পাের ।  

পিরেষবা স�েক�  অিভেযাগ জানােনা খুব সহজ নয়। কােজই �কানও িদক �থেক যিদ সহায়তা িনি�ত করা স�ব
হয় তাহেল তা খুবই উপকাের লােগ। আপনার �ানীয় এলাকায় এই িবষয়�িল িনেয় �চােরর কাজ কের এমন
সংগঠন �থেক থাকেল তা খুবই মুল�বান একটা সহায়তার সু� হেত পাের।
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যিদ আপিন অিভেযাগ দােয়র না করেত চান: অিভেযাগ জানােত না চাইেল আপনার জেন� অন�ান�
পিরবত�  ব�ব�া আেছ। �স ��ে�ও �ানীয় সহায়তা �কাথায় পাওয়া �যেত পাের �সই খবর আপনার
জেন� খবু দরকারী। এই �সে� িবশেদ জানেত এই সহািয়কার চত�থ� ভােগ �কান ধরেণর সহায়তা
�কাথায় পাওয়া যােব তার তািলকা �দেখ িনন। 
স�ক পিরভাষা ব�বহার ক�ন: যিদ বেলন �য আপিন আপনার “িনরাপ�া” সং�া� িচ�ায় আেছন,
বা আপিন “িবে�ষমুলক অপরােধর” িশকার হেয়েছন অথবা “ঝঁুিকর” মেধ� আেছন তাহেল আপিন যা
বলেছন �সই িদেক �পশাদার িবেশষ�েদর মেনােযাগ আকষ�ণ করার স�াবনা অেনক �বশী। �কউ
এই ধরেণর িনয�াতন বা িন�েহর মুেখামিুখ হে�ন জানেত পারেল �পশাগত িদক �থেক তঁারা
যেথাপয�ু পদে�প িনেত বাধ� থােকন। 
�া�বয়� িনরাপ�া স�িক� ত তদ� �� করার জেন� �ানীয় কতৃ�পে�র সােথ �যাগােযাগ
ক�ন: যিদ িনয�াতন বা অবেহলার িশকার হেয় থােকন তাহেল হয়ত আপনােক এই পথটাই িনেত হেব।
সম� �ানীয় কতৃ� পে�র কায�ালেয়ই �া�বয়� িনরাপ�ার িবষয়�িল �দখভাল করার জেন� একজন
িনিদ� � কম� আেছন (খ ন�র �েকাে� �া�বয়� িনরাপ�ার িবষয়� িক এবং গ ন�র �েকাে�
আপনার সুর�ার িনি�ত করার জেন� �ানীয় কতৃ� প� িক িক ব�ব�া িনেত দায়ব� তা �দেখ িনন)। 

�েকা� গ: আপনার সরু�ার িনি�ত
করার জেন� �ানীয় কতৃ�পে�র িক
করণীয়? 

ব�-সং�া সম�েয় এক� �ানীয় িনরাপ�া প�িত পিরচালনা করা যার কাজ হে� িনয�াতন এবং
অবেহলার ঘটনা�েলা �িতেরাধ করা এবং �যই �যই ��ে� এমন ঘটনা ইিতমেধ� ঘেট �গেছ তা �ততার
সােথ থামােনা। 
যিদ মেন হয় �য তদারিক এবং সহায়তার ওপর িনভ� রশীল �কানও ব�ি� িনয�াতন বা অবেহলার ঝঁুিকর
মেধ� আেছন এবং এই ঘটনা�েলা �িতহত করার জেন� তঁােদর িক পদে�প �নওয়া �েয়াজন তা তঁােদর
জানা দরকার তাহেল তঁারা িনেজরা অনুস�ান চালােবন অথবা অন�েদর অনুস�ান চালােত অনুেরাধ
করেবন।  
�ানীয় কতৃ� প�, জাতীয় �া�� পিরেষবা (NHS), এবং পুিলশ �ক সােথ িনেয় �া�বয়� িনরাপ�া সিমিত
গঠন করা �যই সিমিত একটা �যৗথ িনরাপ�া �কৗশল ��ত, �সার, এবং বলবৎ করেব। 
যিদ তদারিক এবং সহায়তার ওপর িনভ� রশীল �কানও ব�ি�র অবেহলা বা িন�েহর ফল��প মৃত� � ঘেট
এবং এই ঘটনার �িতেরােধ �ানীয় কতৃ� প� ও তােদর সহেযাগী সং�া�িলর কত� ব�চ� �িত িনেয় �� ওেঠ
তেব �া�বয়� িনরাপ�া ব�ব�ার পয�ােলাচনা এবং পুনঃসমী�া স�� করা।
িনরাপ�া িবষয়ক তদ�, পুনঃসমী�া বা পয�ােলাচনা হে� এমন �কানও ব�ি�র �িতিনিধ� করার জেন�
এবং আ�প� সমথ�েনর জেন� একজন �াধীন আইনজীিব িনেয়াগ করা 
এই িবষেয় িব�ািরত তথ� এই িলে� আেছ: www.scie.org.uk/care-act-2014/safeguarding-adults/

২০১৪ সােল �ণীত তদারিক আইন িনয�াতন বা অবেহলার ঝঁুিকর মেধ� আেছন এমন �া�বয়� মানুষেদর
সুরি�ত রাখার জেন� �ানীয় কতৃ� প� এবং �শাসিনক ব�ব�ার অন�ান� শাখার িক কত� ব� �স িবষেয় এক�
�� আইিন কাঠােমা িনধ�ারণ করেত িদেয়েছ। িন�িলিখত কত� ব��িল স�াদন করেত �ানীয় কতৃ� প�
দায়ব�:



তথ�ভা�ার এবং সহায়তার স�ুপ�ী 
এই তথ�প�ী� �কাশ হে� ২০২০ সােলর শরৎকােল; এে�ে� একটা কথা মেন রাখা খুব দরকার �য
�কািভড-১৯ জিনত অিতমারীর �ভােব সব রকেমর মুখ� পিরেষবা ����িল গভীর সংকেটরর
মুেখামুিখ হবার ফেল এই সমেয় অিভেযাগ দােয়র করা অন�ান� সমেয়র ত�লনায় ক�ন হেত পাের। �য
কারেণই এই �ি�য়াটােত সু�ুভােব স�ুণ� করার জেন� অিতির� সহায়তার �েয়াজন আপনার আরও
�বশী কের হেব।    

09

সাধারণ সহায়তা এবং পরামশ� 
পরামশ�: িকছ�  িকছ�  এলাকায় �ানীয় পরামশ�দােনর পিরেষবার ব�ব�া আেছ; আপনার অিধকারেক বুঝেত এবং
�েয়াগ করেত একজন উিকল আপনােক সহায়তা করেত পারেবন। ই�ারেনট ব�বহার কের আপনার এলাকায়
�কাথায় পরামশ�দােনর ব�ব�া আেছ তা আপিন িনেজই খুঁেজ �বর করেত পােরন অথবা �ানীয় কতৃ� পে�র সােথ
�যাগােযাগ কের আপনার এলাকায় পরামেশ�র জেন� �কাথায় �যেত হেব তা �জেন িনেত পােরন। অন�ান� িকছ�
জায়গা, �যমন লাইে�রী, িজিপ সাজ�াির বা ডা�ারখানা এবং জনসাধারেণর জেন� �না�শেবােড� ও এই স�েক�
তথ� পাওয়া যায়।     

িনয�ািতত ব�ি�েদর সহায়তা: অপরােধর িশকার হেয়েছন এমন ব�ি�েদর এই সং�া�িল সহায়তা দান কের। 
 স�ুণ� িবনামুেল� এবং যথাযথ �গাপনীয়তা র�া কের �দওয়া এই পিরেষবা ইংল�া� এবং ওেয়লেস
বসবাসকারী  �য �কান ব�ি�ই �পেত পােরন; ঘেট যাওয়া অপরাধ স�েক�  অিভেযাগ দােয়র করা বা না করা
অথবা কতিদন আেগ অপরাধ� সংঘ�ত হেয়েছ তার ওপর এই পিরেষবা িনভ� রশীল না। িবনামুেল� সহায়তার
জেন� এই ন�ের �ফান ক�নঃ ০৮ ০৮ ১৬ ৮৯ ১১১।  িনয�ািতত ব�ি�েদর �ানীয় সহায়তা পিরেষবার িবশদ খবর
এবং অনলাইন সহায়তার জেন� আেবদনপ� এই ওেয়বসাইেট পােবন: www.victimsupport.org.uk/    

�ানীয় পিরেষবা ব�বহারকারী �গা���িলর সােথ �যাগােযাগ করেত পােরন: এনএসইউএেনর/NSUN (দ�
ন�াশনাল সারভাইভার ইউজার �নটওয়াক�  -info@nsun.org.uk/ ০২০৭৮২০৮৯৮২) কােছ তােদর �ানীয় সদস�
�গা��র তথ�স�িলত একটা প�ী রাখা আেছ: �গা�� তথ�স�িলত প�ী। একইভােব �শিপং আওয়ার লাইভেসর
(পিরেষবা ব�বহারকারী �গা��, পিরেষবা ব�বহারকারীগণ, এবং শারীিরকভােব অসমথ� ব�ি�গণ পিরচািলত
এক� জাতীয় সংগঠন এবং �নটওয়াক� , ০৮৪৫২৪১০৩৮৩) কােছও এই সংগঠন�র সদস�েদর তথ� স�িলত
একটা প�ী আেছ যা এই িলে� পাওয়া যােব: www.shapingourlives.org.uk/list-of-members.

আপনার এলাকাবত� �হলথওয়াচ আপনােক প�িতটা বুঝেত এবং একজন উিকল খুঁেজ �পেত সাহায� করেত
পাের। তারা িনেজরাও আপনার সমস�ার সমাধান করার ব�ব�া �হন করেত পাের। এখােন আপনার �ানীয়
�হলথওয়ােচর স�ান পােবন: www.healthwatch.co.uk/your-local-healthwatch/list অথবা �ফান ক�ন
০৩০০০ ৬৮৩০০০ এই ন�ের অথবা ইেমইল ক�ন: enquiries@healthwatch.co.uk

নাগিরক পরামশ�দান �ক� (CABS): এই দ�র� আপনার অিধকার, িন�হ এবং �বষেম�র মুেখামুিখ হেল িক
করণীয়, এবং িকভােব �া�� ও সামািজক তদারিক পিরেষবােকি�ক িবষেয় অিভেযাগ দােয়র করা যােব
ইত�ািদ নানা িবষেয় তথ� এবং পরামশ� সরবরাহ কের থােক। আপনার �ানীয় নাগিরক পরামশ�দান �ক�
িবষয়ক তথ� আপিন অনলাইেন এখােন পােবন: https://www.citizensadvice.org.uk/  অথবা �ফান করেত
পােরন এই ন�ের: অ�াডভাইসলাইন (ইংল�া�): ০৩৪৪৪ ১১১ ৪৪৪; অ�াডভাইসলাইন (ওেয়লস): ০৩৪৪৪ ৭৭ ২০
২০ অথবা �ট�টেফান: ১৮০০১ ০৩৪৪৪ ১১১ ৪৪৫।

https://www.nsun.org.uk/Pages/Category/group-directory
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িবে�ষমূলক অপরাধ 

িচিকৎসাধীন ব�ি� সিমিত www.patients-association.org.uk: এই সিমিত �রাগী এবং তােদর
�েয়াজেনর নানা িদক িনেয় কাজ কের।  �িত�ান� িবদ�মান �া�� পিরেষবা ব�ব�ােক িকভােব
সব�ােপ�া কায�করভােব �রাগীেদর �েয়াজেন ব�বহার করা যায় এবং �কান স�ু �থেক আরও তথ� এবং
সহায়তা পাওয়া �যেত পাের এ িবষেয় নানান পরামশ� িদেয় থােক। িচিকৎসাধীন ব�ি� সিমিতর জাতীয়
�হ�লাইেন �যাগােযােগর ন�র: ০৮০০ ৩৪৫ ৭১১৫। 

�প �হইট ইউেক িবে�ষমূলক অপরাধ িবষয়ক অিভেযাগ দােয়র করার প�িতেত সহায়তা করার জেন� ব�
তথ�ভা�ার ��ত ও �কাশ কেরেছ।  www.stophateuk.org/resources/. চি�শ ঘ�ার �হ�লাইন
০৮০০১৩৮১৬২৫।
সরকারী িবে�ষমূলক অপরাধ সমিক� ত ওেয়বসাইট: https://hatecrime.campaign.gov.uk/ এই ওেয়বসাইট�
�কানও িবে�ষমূলক অপরােধর ঘটনার অিভেযাগ জানােনার প�িতেত সাহায� এবং পরামশ� কে� কাজ কের। 

অিধকারসমূহ
ি��শ মানবািধকার �িত�ান www.bihr.org.uk অথবা 02078825850: িবআইএইচআর/BIHR
ব�ি�র মানবািধকার িবষেয় �াত করবার জেন� সহজেবাধ� িকছ�  সহািয়কার একটা িসিরজ �কাশ
কেরেছ যা এই ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব: https://knowyourhumanrights.co.uk/human-
rights/what-rights-do-i-have/

িন�হ ও িবে�ষমূলক অপরােধর িশকার এমন
জনস�দােয়র জন� সহায়তা এবং পরামশ� 
গ�ালপ  www.galop.org.uk  িবে�ষমূলক অপরাধ, গাহ��� িন�হ এবং �যৗন িহংসার িশকার এমন সমকামী,
উভকামী, িল�া�িরত এবং উভিলে�র মানুষেদর �টিলেফান, ইেমইল, �ট�ট এবং �হায়াটসঅ�াপ মারফৎ
সহায়তা পিরেষবা �দয়।  অনলাইন ফম�, ইেমইল বা �ফােনর সাহােয� আপিন তােদর সােথ �যাগােযাগ করেত
পােরন। �ফান: ০৮০০ ৯৯৯ ৫৪২৮ (�সাম �থেক ��বার সকাল ১০টা – িবেকল ৫টা; বুধ �থেক বৃহ�িতবার
সকাল ১০টা �থেক রাত ৮টা); ইেমইল: advice@galop.org.uk
দ� মিনটািরং �প হে� একটা বণ�বাদিবেরাধী জনেসবামূলক �িত�ান যারা নাগিরক অিধকার র�ার উে�েশ�
কাজ কের এবং বণ�বাদী িহংসার িশকার এমন মানুষেদর সহায়তাকে� ���ােসবীেদর সাহায��েম একটা
�হ�লাইন চালায়।  আপিন এই িলে� িগেয় বণ�বােদর ঘটনার অিভেযাগ অনলাইেন নিথভ�� করেত পােরন
www.tmg-uk.org/do-you-need-help/do-you-need-help/ অথবা তােদর সােথ ইেমইেল �যাগােযাগ করেত
পােরন: office@tmg-uk.org.  �ফান: ০২০ ৭৫৮২ ৭৪৩৮; �সাম – বৃহ�িতবার সকাল ১১টা �থেক সে�� ৬টা। 
�রসপ� একটা জাতীয় জনেসবামূলক �িত�ান যা লািন�ং িডেজিবিল�, অ�জম বা দইুই আেছ এমন মানুষ
যঁারা িন�হ, িহংসা, এবং মানিসক আঘােতর মুেখামুিখ হেয়েছন তঁােদর িচিকৎসা এবং সহায়তা পিরেষবা �দয়। 
 �রসপ� িচিকৎসািবষয়ক সহায়তার সােথ সােথ কায�কর পরামশ� এবং তথ�ও িদেয় থােক। এই সং�ার
�হ�লাইন লািন�ং িডেজিবিল�সহ ব�ি� ছাড়াও, তঁােদর পিরবার, তঁােদর �দখভাল কেরন এমন �কউ, এবং যঁারা
এঁেদর সহায়তা দান কেরন এমন �পশাদার ব�ি�েদর মেধ� �য �কউই ব�বহার করেত পােরন।  �ফান: ০৮০৮ ৮০৮
০৭০০, ইেমইল: admin@respond.org.uk.  এই �সে� আরও িবশেদ জানেত এই িলে� �দখুন: 
 www.respond.org.uk.
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গাহ��� িহংসা িবষয়ক জাতীয় �ক� (ন�াশনাল �স�ার ফর �ডােমি�ক ভােয়ােল� - NCDV) আিথ�ক অব�া,
জািত, বণ�, িল�পিরচয় বা �যৗন অিভমুখ িনিব�েশেষ গাহ��� িহংসার িশকার �য �কানও ব�ি�েক িবনামূেল� �ত
িনেষধা�া জািরর পিরেষবা িদেয় থােক। �ফান: ০৮০০ ৯৭০ ২০৭০। �বনশি� দবু�ল বা অনুপি�ত এমন
ব�ি�েদর জেন�  NCDV-র িমিনকম পিরেষবার জেন� এই ন�ের �ফান ক�ন: ০৮০০ ৯৭০ ২০৭০
www.ncdv.org.uk    
অ�াকশন অন এ�ার এিবউজ এক� জনেসবামুলক �িত�ান যা �বীণ এবং বেয়াঃেজ�� ব�ি�েদর িন�েহর
��ে� সহায়তা এবং তথ� �দান কের থােক।  �ফান: ০৮০৮ ৮০৮ ৮১৪১, ওেয়বসাইট:
http://elderabuse.org.uk/    
ন�াশনাল এেসািসেয়শন ফর িপপল এিবউজড ইন চাই��ড http://napac.org.uk �শশেব শারীিরক, মানিসক,
এবং �যৗন িন�হ বা অবেহলার িশকার হেয়েছন এমন �া�বয়� সাভ� াইভারেদর সহায়তা �দান কের। সহায়তা
লাইন ০৮০৮ ৮০১ ০৩৩১ (সকাল ১০টা �থেক িবেকল ৪টা – �সাম, বুধ, ��বার এবং দপুুর ২�টা �থেক রাত
৯টা – ম�ল আর বৃিহ�িতবার)   

মানিসক �া�� এবং আইিন পরামশ�
জাতীয় মানিসক �া�� জনেসবা �িত�ান মাই�-এর একটা আইিন �হ�লাইন আেছ যা �থেক উপকাের
লােগ এমন সাধারণ আইিন পরামশ� তারা িদেয় থােক। আইিন সাহােয�র জেন� এই ন�ের �ফান ক�ন:
০৩০০ ৪৬৬ ৬৪৬৩; ইেমইল: legal@mind.org.uk। �কানা: মাই� িলগাল লাইন, �পা�ব� ৭৫২২৫,
ল�ন ই১৫ ৯এফএস (Mind Legal line, PO Box 75225, London, E15 9FS).

সুর�া 
SCIE (�সাশ�াল �কয়ার ই��ট��ট ফর এে�েল�) �া�বয়� সুর�ার িবষেয় তথ� এবং পথিনেদ�শ �দান কের 
 www.scie.org.uk/care-act-2014/safeguarding-adults/  �ফান: ০২০ ৭৭৬৬ ৭৪০০.
�ানীয় কতৃ� পে�র সামািজক পিরেষবা িবভােগ �যাগােযাগ ক�ন। �েত�ক� এলাকার �ানীয় কতৃ� পে�র কাজ
হে� সুর�ার িবষেয় সুিনিদ� � পদে�প �হন করা। �ানীয় কতৃ� পে�র দ�ের একজন কম� �া�বয়� সুর�া
িবষেয় �াথিমক �যাগােযােগর সু� িহসােব কাজ করার জেন� িবেশষভােব দািয়��া� থােকন।   
আেরক� স�াব� সহায়তা�াি�র পথ হে� আপনার �ানীয় সাংসদ অথবা কাউি�লেরর সােথ �যাগােযাগ করা।
আপনার এলাকার সাংসদ �ক তা এই ওেয়বসাইেট �দেখ িনেত পােরন: www.parliament.uk/get-
involved/contact-an-mp-or-lord/contact-your-mp/ or:
www.mysociety.org/wehelpyou/contact-your-mp/.  পিরবত�  িহসােব, আপিন হাউস অফ কমে�র
অিফেস এই ন�ের (০২০ ৭২১৯ ৩০০০) �ফান কের আপনার �ানীয় সাংসেদর নাম �জেন িনেত পােরন। আপনার
সাংসেদর িনব�াচনী এলাকা অিফেস �ফান করেত চাইেল তঁার সােথ িকভােব �যাগােযাগ করা স�ব �সই স�েক�
িবশদ িববরণ আপিন �লাক�াল টাউন হল, লাইে�রী অথবা সাংসদেদর িববরণ স�িলত এই তথ�প�ীেতও �পেয়
যােবন। আপনার এলাকার �ানীয় কাউি�লােরর �যাগােজাগ করার িব��ত িববরণ আপিন এখােন পােবন:
www.gov.uk/find-your-local-councillors


