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আমাদের কিশুদের সুরকষিে রাখদে 
আমাদেরদি ো জানদে হদে
য�ৌন ননপীড়ননর নিকার হওয়া অনিকাংি নিশুই এই ব্াপানর কথা বনে না এবং তারা সাহা�্ 
চাইনত পানর না। তাই পূর ্ণবয়স্কনের তা করনত হনব। আমরা ঝঁুনকগুনে সম্পনক্ণ অবগত হনয়, 
পানরবানরক সুরক্া পনরকল্পনাগুনে অনুসরর কনর এবং �নে যকাননা উনবেগ থানক তাহনে নক 
করনত হনব তা জানার মাি্নম শুরুনতই নিশুর য�ৌন ননপীড়ন হওয়া যথনক আটকানত পানর। 

এই পুস্তিকার উনদেি্ হে নিশুর য�ৌন ননপীড়ন প্রনতনরাি করা, সতক্ণকারী নচহ্নগুনেনক 
নচননত পারা এবং এই ব্াপানর নকছু করার আত্মনবশ্াস ততনর করার জন্ আমানের য� 
তথ্গুনে জানা প্রনয়াজন তা প্রোন করা।

যকাননা উনবেগ বা মননর েৃঢ় িাররানক উনপ ক্া করা এবং সবনকছু ঠিক হনয় �ানব এই আিা 
করার বেনে সবসময় তা নননয় কথা বোই ভানো। 

আপনন �নে যকাননা উনবেগ নননয় কথা বেনত চান বা আনরা তথ্ যপনত চান, আপনন আমানের 
যগাপনীয় স্টপ ইট নাও! যহল্পোইনন অনভজ্ঞ পরামি ্ণোতানের সানথ কথা বেনত পানরন। 

�ারা কে করনবন তানের নননজনের পনরচয় প্রোন না করনেও চেনব, তাই আপনন নননজর 
পনরনচনত অপ্রকানিত রাখনত পানরন। আমরা প্রনত বছর হাজার হাজার মানুনের সানথ কথা 
বনে এবং নিশু ও কমবয়সী ব্স্তিনেরনক য�ৌন ননপীড়ন ও যিাের যথনক সুরনক্ত রাখার 
পেনক্প নননত সহায়তা কনর থানক।
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কিশু যেৌন কনপীড়ন কি? 
মানুষজন সেসময় উপিকধি িদরন না যে, কেকিন্ন ধরদের কিশু যেৌন কনপীড়ন 
হদয় থাদি।

এটা শুিু একজন পূর ্ণবয়নস্কর একঠট নিশুর সানথ য�ৌনসঙ্গম করা বা একঠট নিশুনক 
য�ৌনভানব স্পি ্ণ করা নয়, তাছাড়া একঠট নিশুর যগাপনাঙ্গ স্পি ্ণ করা বা তানক নেনয় কানরা 
যগাপনাঙ্গ স্পি ্ণ করাননাও য�ৌন ননপীড়ননর মনি্ পনড়।

এনত অন্ান্ আচররও অন্তভু্ণতি থাকনত পানর, য�মন একঠট নিশুনক পনন ্ণাগ্ানি 
যেখাননা বা একঠট নিশুনক একঠট য�ৌন কা� ্ণ যেখনত বাি্ করা।

অনোইননও নিশু য�ৌন ননপীড়ন ঘনট থানক, উোহররস্বরূপ 18-এর কমবয়সীনের নেনয় 
য�ৌন ছনব যতাো ও যিয়ার করা (য�গুনেনক চাইল্ড পনন ্ণাগ্ানিও বো হয়) এবং 16 বছনরর 
কমবয়সীনের নেনয় য�ৌন আনোচনা করাননা, �ানক সািাররভানব গ্রুনমং বো হয়।

অনিকাংি ননপীড়ন পূর ্ণবয়স্কনের বোরা করা হনেও, প্রায় এক ত্ৃতীয়াংি যক্নরে 18 বছনরর 
কমবয়সীরা এই ননপীড়ন কনর থানক।

নিশুনের ও কমবয়সী ব্স্তিনের যক্নরে বেনত যগনে, স্বাভানবক য�ৌন যকৌতুহে 
ও ননপীড়নকারী আচরনরর মনি্ একঠট সনত্কানরর পা থ ্ণক্ রনয়নছ। বাবা-মা বা 
তত্তাবিানকারী নহনসনব, আমানের জাননত হনব য�, এই পা থ ্ণক্ঠট নক এবং আমানের �নে 
যকাননা উনবেগ বা প্রশ্ন থানক, তাহনে আমরা পরামনি ্ণর জন্ যকাথায় য�নত পানর।

নাম যগাপন যরদখ সহায়ো 
যপদে 0808 1000 900 নম্বদর 
য�ান িরুন ো অনিাইদন 
যোগাদোগ িরদে  
stopitnow.org.uk/helpline 
-এ োন।
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ঝঁুকিটি কি?     
কিশু যেৌন কনপীড়ন এিটি কেিাি সমস্যা, কিন্তু প্ায়িই এটিদি যগাপন 
িরা হয়। এটি সমস্ত পশ্াৎপি যথদি আসা কিশুদের উপর প্িাে য�দি। 

•  প্কে 6 জদনর মদধ্য প্ায় 1 জন কিশু যেৌন কনপীড়দনর কিিার হয়। 
অদনদিই এই সম্পদিকে িাউদি কিছু েদি না এেং যেকির িাগ ঘিনা 
সম্পদিকে পুকিি, যসাি্যাি সা কিকেদসস ো স্া স্্য িমমীরা কিছু জানদে পাদরন 
না। 

•  অকধিাংি যেৌন কনপীড়নই কিশুর পকরকিে যিাদনা ে্যক্ক্তর দ্ারা ি্ৃে হয়। 
প্ায় এি েৃেীয়াংি যেৌন কনপীড়ন অন্য কিশু ো িমেয়সী ে্যক্ক্তর দ্ারা 
হদয় থাদি। 

•  এিটি অসামথ কে্য না থািা এিটি কিশুর যিদয় ো থািা এিটি কিশুর যেৌন 
কনপীড়দনর কিিার হওয়ার সম্ােনা যেকি থাদি। 

নবনিে কনর জানতগত সংখ্ােঘু কনমউননঠটগুনেনত েজ্ার কারনর এই ননপীড়ন নননয় 
কথা বো হয় না বা তা সম্পনক্ণ নরনপাট্ণ করা হয় না।     

িারা কিশুর যেৌন কনপীড়ন িদর?     
কিশুদের যেৌন কনপীড়নিারী ে্যক্ক্তরা সমস্ত পশ্াৎপি, জাকেগে মূি, 
িকমউকনটি ও জীেদনর যষিত্র যথদি আসদে পাদর।  

তারা য� যকউ হনত পানর - পুরুে, মনহো, নববানহত, একা, �ুবা ব্স্তি, নিশু, পনরবানরর 
সেস্, বনু্বা ন্ব বা যপিাোর। 
অনিকাংি নিশু এরকম কানরা বোরা য�ৌন ননপীড়ননর নিকার হয়, �ানক তারা যচনন ও 
নবশ্াস কনর। তারা হে: 

• এরিম ে্যক্ক্ত োদের আমরা জাকন

• এরিম ে্যক্ক্ত আমরা গুরুত্ব কেই

• সমস্ত যরেেী, সংসৃ্কে ও পশ্াৎপি যথদি আসা ে্যক্ক্ত 

কনপীড়ন কিিাদে ঘদি      
এিা যোঝা সহজ নয় যে, কিিাদে সাধারে ে্যক্ক্তরা কিশুদের ষিকে িরদে 
পাদর। কিছু ে্যক্ক্ত এিা িুি যজদনও কিশুদের যেৌন কনপীড়ন িদর এেং 
োরা োদের ি্ৃেিম কে কনদয় অখুকি থাদি। অন্যরা মদন িদর যে, এই 
আিরে টিিই আদছ এেং িাদে যে, োরা এর মাধ্যদম কিশুদের প্কে 
োদের িািোসাদি প্িাি িরদছ।  

কিশু ও পূে কেেয়দস্র সাকন্নদধ্য আসা - গ্রুকমং     
অননক ননপীড়নকারীই সহনজই তানের আনিপানির নিশু ও পূর ্ণবয়স্কনের ‘বনু্’ হনয় 
ওনি। নকছু আবার অসুনবিায় পড়া বাবা-মানয়র বনু্ হনয় ওনি, কখনও কখনও তারা 
নননজরাই এনগনয় �ায়। অন্রা নননজনেরনক ভরসান�াগ্ নহনসনব উপস্ানপত কনর 
এবং বাচ্ানক যেখার বা নিশুর তত্তাবিানন অন্ান্ সাহা�্ করার প্রতিাব যেয়। যকউ 
যকউ আবার কনমউননঠটর সম্াননত পনে থানক, �া তানেরনক নিশুনের সংস্পনি ্ণ নননয় 
আনস।

যগাপন িথা
নিশুনের য�ৌন ননপীড়নকারী ব্স্তিরা নিশুনেরনক উপহার বা খাবানরর যোভ যেখানত 
পানর এবং এই হুমনক নেনত পানর য�, নিশুঠট �নে ‘না’ বনে বা কাউনক এই সম্পনক্ণ 
জানায় তাহনে খুব খারাপ হনব। ননপীড়ন সংক্ান্ত নবেয়ঠট যগাপন রাখার জন্, 
ননপীড়নকারী প্রায়ই নিশুর ভয়, েজ্া বা �া ঘনটনছ তা সম্পক্ণ নননজনক যোেী মনন 
করার নবেয়ঠটনক হানতয়ার কনর। তারা নিশুনক যবাঝানত পানর য�, তারা �নে নকছু 
প্রকাি কনর যকউ তানেরনক নবশ্াস করনব না।  

“োদি যেখদে এিেমই সাধাকসদধ এেং োচ্াদের 
সাদথ যস খুে িািিাদে যমদি। আকম িখদনাই 
োদি এিজন কনপীড়নিারী েদি েুঝদে পাকরকন।”
এিজন প্কেদেিীর দ্ারা কনপীকড়ে 7-েছর-েয়সী যছদির মা 
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কিশুরা কিছু েদি না যিন?     
যেৌন কনপীড়দনর কিিার অদনি কিশুই ো ঘিার সময় এই কনপীড়ন 
সম্পদিকে িাউদি কিছু েদি না, িারে োরা িজ্া ো অপমাদনর িয় পায় ো 
মদন িদর যে, োদের িথা যিউ কেশ্াস িরদে না।

কখনও কখনও একঠট নিশু এতই যছাট হয় বা ভীত হয় য�, তারা তানের সানথ নক 
ঘনটনছ তা জানন না বা তা ব্াখ্া করার মত িব্দ খুঁনজ পায় না। এবং কখনও কখনও 
তারা ননপীড়নকারী ব্স্তির বোরা এতটাই নবভ্ান্ত হনয় পনড় য�, তানের সানথ �া ঘটনছ 
তা য� ভুে তা তারা নাও জাননত পানর।

নিশুনের জীবনন এরকম নবশ্াসন�াগ্ পূর ্ণবয়স্কনের থাকা খুব গুরুত্বপূর ্ণ, �ানের সানথ 
তারা য� যকাননা নচন্তা ননয়া কথা বেনত পানর। অপরািী �নে সম্াননত বা কনমউননঠটর 
নামজাো যকউ হন, যস নক্নরে নিশুনের মনন হনত পানর য�, তানের কথা নবশ্াস করা 
হনব না। নকন্তু সমতি উনবেগনকই গুরুনত্বর সানথ নবনবচনা করা এবং ন�ননই এনত সংনলিষ্ট 
হন না যকন তার সম্পনক্ণ নরনপাট্ণ করা গুরুত্বপূর ্ণ।

আপকন েকে এিটি জাকেগে 
সংখ্যািঘু মূদির হন, যস দষিদত্র 
কিশুর যেৌন কনপীড়ন সম্পদিকে 
িথা েিার কেষয়টি আদরা িটিন 
হদয় ওদি।
সামাক্জি িিঙ্ক – নিশুনের ও বাবা-
মানয়র অন্ান্ মাতৃভাো থাকনত পানর এবং 
তানের যকউ বা উভনয়ই স্বচ্ছনদে ইংনরস্জ 
বেনত সক্ম নাও হনত পানরন। তাহনেও 
যখো বা ছনবর মাি্নম ক্নত প্রনতনরাি ও যকান 
উনবেগ সম্পনক্ণ কথা বো গুরুত্বপূর ্ণ।      

িাষাগে োধা – নিশুনের ও বাবা-মানয়র 
অন্ান্ মাতৃভাো থাকনত পানর এবং তানের 
যকউ বা উভনয়ই স্বচ্ছনদে ইংনরস্জ বেনত 
সক্ম নাও হনত পানরন। তাহনেও যখো বা 
ছনবর মাি্নম ক্নত প্রনতনরাি ও যকান উনবেগ 
সম্পনক্ণ কথা বো গুরুত্বপূর ্ণ।    

আপনার অকধিার সম্পদিকে জানা –  নকছু বাবা-মা এখানকার নিশু 
সুরক্া আইনগুনে বুঝনত পানরন না এবং যসগুনে তারা য� যেি যথনক এনসনছন 
যসখানকার আইননর যচনয় আোো হনত পানর। যগাপনীয়তা�ুতি স্টপ ইট নাও! 
যহল্পোইন আপনানক আপনার অনিকারগুনে বুঝনত সহায়তা করনত পানর।   

িয় –আপনন ভয় যপনত পানরন য�, আপনার উনবেগ সম্পনক্ণ কাউনক বেনে 
আপনার নিশুর যক্নরে নক হনত পানর। নাম যগাপন যরনখ এবং যগাপনীয়তার সানথ 
উনবেগ সম্পনক্ণ নরনপাট্ণ করার উপায় রনয়নছ এবং আমানের যহল্পোইন আপনানক 
নিশুর সব ্ণানিক স্বা থ ্ণ রক্া নথ ্ণ কাজ করনত সহায়তা করনত পানর। আপনানক সবসময় 
সহায়তা চাইনত হনব এবং মনন রাখনবন, আপনন একা নন। 

অদনি সং স্া রদয়দছ োরা আপনাদি সহায়ো িরদে পাদর।   

যিান কেষয়গুকি এিটি কিশু ো 
পকরোদরর ঝঁুকি োকড়দয় যেয়?    
যে যিান কিশু যেৌন কনপীড়দনর কিিার হদে পাদর। কিশুদের যেৌন 
কনপীড়নিারী ে্যক্ক্তরা সমস্ত পশ্াৎপি ও জীেদনর যষিত্র যথদি আসদে 
পাদর। প্িকিে ধরেগুকি োস্তদে যমদি না।   

নবনিে কনর নিশু বা কমবয়সী ব্স্তি �নে একাকী থানক বা একাকীত্ব যবাি কনর, 
যস নক্নরে তারা যবনি ঝঁুনকপূর ্ণ হয়। তারা বনু্নের যথনক েনূর সনর আসনত পানর 
বা তানেরনক অন্ রকম যেখনত োগনত পানর। তানের আচরর সমস্াজনক হনয় 
উিনত পানর বা তারা অনতনরতি মননান�াগ চাইনত পানর। তারা স্বাভানবনকর তুেনার 
যবনি ঝঁুনক যনওয়া শুরু করনত পানর। তারা �নে এরকম আচরর কনর, তা বাবা-মা 
নহনসনব আমানের কানছ আনরা চ্ানেঞ্জপূর ্ণ হনত পানর এবং এনক্নরে যকাননা নকছু না 
কনর চুপ কনর �াওয়া খুব সহজ, কারর অন্ঠট খুব কঠিন কাজ’। বস্তুত: এই সমনয় 
তানের কানছ বাবা-মা নহনসনব আমানের সবনচনয় যবনি প্রনয়াজন হয়।   

কিছু িারে ো এিটি কিশুদি আদরা ঝঁুকিপূে কে িদর যোদি:  
• োো-মাদয়র নজরোরীর অিাে, যেকেকসিাদরর উপর অকেকরক্ত কন িকেরো 

• ে ুে কেি ো যনকেোিি িােকেকনময় 

• সটিি যেৌন কি ষিার অিাে

• োকড়দে প্িুর মানুদষর আনাদগানা

• পূে কেেয়স্ ও কিশুদের মদধ্য েথােথ সম্পদিকের অেগকের অিাে

• সকহংস, আগ্াসী সম্পিকে িা ষুিষ িরার অকিজ্ঞো 

• এিািী, এিািীদত্ব যিাগা, আদেগগেিাদে েক্চিে কিশু 

• োকড়দে মােি ো মদের যনিা িরা



কিশুদের ও েুো ে্যক্ক্তদের যে 
িষিেগুকির উপর নজর রাখদে হদে    

কিশুরা েকে যিাদনা কিছু কনদয় হোি হদয় পদড়, োরা প্ায়ই ো সম্পদিকে েিার 
েেদি ো যেকখদয় থাদি। োদের আিরদের পকরেেকেদনর অদনি িারে থািদে 
পাদর, েদে আমরা েকে কিন্াজনি িষিেগুকির এিটি সংকমরেে যেখদে পাই, 
যস দষিদত্র েখনই সহায়ো ো পরামি কে িাইদে হদে। 

কিশুদের মদধ্য যিান ক্জকনসগুকির  
উপর আমাদের নজর রাখদে হদে
• আিরে ো ে্যক্ক্তদত্ব অপ্ে্যাকিে পকরেেকেন 

• আদরা যছাি েয়দসর আিরদে ক�দর োওয়া 

• যখিনা ো ক্জকনস কেদয় যেৌন িাদজর অনিুরে িরা 

• যিাদিদের ও জায়গাদি অিারদে িয় পাওয়া 

•  োদের যিদয় যেকি েয়সীদের যেৌন সদিেনো প্েি কেন 
িরা 

• ে্যাখ্যা ছাড়া িািা ো উপহার পাওয়া 

• উকদ্গ্ন ো অেসােগ্স্ত হওয়া

• কনদজর ষিকে 

• মােি ো মে গ্হে

যিাদনা উদদ্গ ো মদনর েৃঢ় ধারোদি উদপ ষিা 
িরা এেং সেকিছু টিি হদয় োদে এই আিা 
িরার েেদি সেসময় ো কনদয় িথা েিাই িাদিা। 

আপকন েকে যিাদনা উদদ্গ কনদয় িথা েিদে িান  
ো আদরা েথ্য যপদে িান, আপকন আমাদের যগাপনীয়  
স্টপ ইি নাও! যহল্পিাইদন অকিজ্ঞ পরামি কেোোদের সাদথ  
িথা েিদে পাদরন। নাম যগাপন যরদখ সহায়ো যপদে 0808 1000 900 
নম্বদর য�ান িরুন ো অনিাইদন যোগাদোগ িরদে  
stopitnow.org.uk/helpline-এ োন। 

আপকন অনিাইদন যপদরন্টস যপ্াদিক্ট সািকে িদর কিশুর যেৌন কনপীড়দনর 
িষিেগুকি সম্পদিকে আদরা জানদে পাদরন। 

পূ ে কেেয়স্দের িষিেগুকি ো কনদেকেি 
িদর যে, োরা এিটি ঝঁুকি হদে পাদরন    

অকধিাংি কিশু এরিম িাদরা দ্ারা যেৌন কনপীড়দনর কিিার হয়, োদি োরা 
যিদন ও কেশ্াস িদর। এিা কেশ্াস িরা খুে িটিন হদিও, এর মাদন হি িখনও 
িখনও পকরোদরর যিাি ও েনু্ো ন্েরাই কিশুদের ঝঁুকির িারে হদে পাদর। 
যসজন্য কিশুদের োদের আপাে কেশ্াসদোগ্য ে্যক্ক্তদের সাদথ থািািাদিও 
োদের সুরষিা কনদয় িােদে হদে, যেমন এিটি পাকরোকরি অনু ষ্াদন ো 
পাটিকেগুকিদে।  

একজন পরূ ্ণবয়স্ক য�ৌন কারনর একঠট নিশুর সানথ তার সম্পক্ণনক ব্বহার করনছন যসই 
নচহ্নগুনে স্পষ্ট নাও হনত পানর। তারা য�ভানব নিশুর সানথ যখেনছ বা সবসময় তার নপ্রয় 
হনচ্ছ এবং য�ভানব তানের একা থাকার কারর ততনর করনছ, তানত আমানের অস্বস্তিনবাি হনত 
পানর।   

এিজন পূে কেেয়স্ ো েেুা ে্যক্ক্তর আিরে এিিা 
উদদ্দগর িারে হদে পাদর েকে োরা:     
•  এিটি কিশুদি েদথষ্ট ে্যক্ক্তগে যগাপনীয়ো প্োন না িদর 

•  কিশুটি না িাইদিও োদি িুমু খায়, জকড়দয় ধদর, িুক্স্ত িদর ো 
িােুিুেু যেয়

•  এিটি কিশু ো কিদিার-কিদিারীর যেৌন কেিাি কনদয় আগ্হী হয়

•  এিটি কিশু ো িমেয়সী ে্যক্ক্তর সাদথ অনিাইদন ো অ�িাইদন যেৌন 
িুিকি ো যেৌন উপিরে কনদয় আদিািনা িদর ো ো যিয়ার িদর

•  এিটি কিশুর সাদথ োধা ছাড়া এিা সময় িািাদে যজার যেয়

•  অেসর সমদয়র যেকির িাগ কিশুদের সাদথ িািায় এেং োর কনদজর 
েয়দসর যিাদিদের সাদথ সময় িািাদনার িম আগ্হ থাদি

•  কনয়কমে কেনামূদি্য কিশুদি যেখাদিানা িরা ো কিশুদি এিা রাদে 
থািদে হয় এরিম জায়গায় ঘুরদে কনদয় োওয়ার প্স্তাে যেয়

•  অিারদে কিশুদেরদি োমী উপহার কিদন যেয় ো োদেরদি িািা যেয়

•  এিটি কেদিষ কিশুদি কপ্য় কহদসদে কেদেিনা িদর, োদি পকরোদরর 
অন্যদের েুিনায় ‘যপেি্যাি’ কহদসদে অনুিে িরায়

•  কেদিষ এিটি কিশুদি যেদছ যনয়

!!
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অনিাইন সুরষিা
কিশুরা কনয়কমে োদের োো-মাদয়দের যথদি কেকিন্ন ওদয়েসাইি ও অ্যাপ 
ে্যেহার িদর থাদি এেং এই সোপকরেেকেনিীি কিক্জিাি পৃকথেীদে এর 
উপর নজর রাখা খুে মুিকিি।

তনব য� স্জননসগুনে নিশুনেরনক অিোইনন সুরনক্ত রানখ, যসগুনেই তানেরনক 
অনোইনন সুর্নক্ত রাখনতও সহায়তা কনর।

তানেরনক যেখান য�, তারা অনোইনন যকাননা উনবেগজনক আচরর যেখনে তা সম্পনক্ণ 
নকভানব নরনপাট্ণ করনত হনব - য�মন চাইল্ড এক্সপ্লয়নটিন ও অনোইন যপ্রানটকিন 
কম্ান্ড বা ইন্ারননট ওয়াচ িাউনন্ডিননর মাি্নম। ceop.police.uk/ceop-
reporting-এ কগদয়। 

আমরা �নে আমানের নিশুনেরনক অনোইনন ননরাপনে ও োনয়নত্বর সানথ থাকনত 
সহায়তা কনর, তাহনে আমরা তানেরনক ভনবে্নতর জন্ প্রস্তুত থাকনত সহায়তা 
করব। অননক ব্স্তি নিশুরা য� পনরমার সময় স্কীননর সামনন কাটায় তা নননয় নচনন্তত 
থানকন, তনব আপনার নিশু অনোইনন �া করনছ তার অননক ইনতবাচক নেকও রনয়নছ 
- নবননােন, বনু্নের সানথ য�াগান�াগ রাখা এবং যহামওয়ানক্ণর জন্ গনবেরা করা - 
তাই গুরুত্বপূর ্ণ হে স্কীননর সামনন থাকা মানসম্পন্ন সমনয়র নবেয়ঠট।

িমেয়সী ে্যক্ক্তদের অনিাইদন কনরাপে রাখার জন্য এখাদন 
কিছু সহায়ি েথ্য যেওয়া হি:
•  এিটি যসাি্যাি যনিওয়াকিকেং সাইদি যোগ যেওয়ার আদগ প্ে্যািাগুকি কনদয় 

আদিািনা িরুন
•  এই ে্যাপাদর োদের সম্মে িরান যে, এিজন কেশ্াসদোগ্য পূে কেেয়স্দি এিজন 

‘যরেন্ড’ কহদসদে যোগ িরা হদে এেং কনক্শ্ে িরুন যে, োদের োদে এিটি প্াইদিি 
যপ্া�াইি থাদি।

•  ে্যক্ক্তগে েথ্য যিয়ার িরার কেপে সম্পদিকে োদের সাদথ িথা েিুন
•  োদের মদন িকরদয় কেন যে, োকড়দে ও সু্দি অনিাইন সংক্ান্ এিই কনয়ম প্দোজ্য 

হয়
•  কনপীড়ন সম্পদিকে কিিাদে করদপািকে িরদে হদে ো কিিাদে িন্ট্যাক্ট ব্লি িরদে হয় 

ো আপনার কিশু জাদন কি না োিাই িরুন
•  অনিাইন পদন কোগ্াক� এেং এর কেপে সম্পদিকে এিটি িদথাপিথন শুরু িরুন
•  যগমস, অনিাইন ক�ল্ম ও যপ্াগ্ামগুকির েয়দসর যরটিং খকেদয় যেখনু
•  োদের মদন িকরদয় কেন যে, োরা েকে এরিম কিছু যেদখ ো এরিম কিছু হয় ো 

োদেরদি হোি ো উকদ্গ্ন িদর েুিদছ োরা আপনার সাদথ িথা েিদে পাদর।

•  োরা অনিাইদন যিান ক্জকনসগুকিদি স্ািাকেি মদন িরদছ এেং অন্যদের ও 
কনদজদের িাছ যথদি কি আিরে প্ে্যািা িরদছ ো কনদয় িথা েিুন

•  োরা ইন্টারদনদি ো যেখদছ ো কনদয় খুটঁিদয় কিন্ািােনা িরদে ো প্শ্ন িরদে 
উৎসাকহে িরুন

•  োদের এই অেগকে থািা কনক্শ্ে িরুন যে, অনিাইদন োদের সাদথ োদের সা ষিাৎ 
হদছে, োদের প্দে্যদি ো েিদছ োরা ো নাও হদে পাদর।

•  োদেরদি যেখান যে, োদের অনিাইদন যেখা ো সম্মখুীন হওয়া যিাদনা উদদ্গজনি 
আিরে সম্পদিকে কিিাদে করদপািকে িরদে হদে

আপকন িদথাপিথন শুরু িরার জন্য কিছু  
েয়দসাপদোগী প্শ্ন যেদছ কনদে পাদরন: 
•  েুকম যিান অ্যাপ ে্যেহার 
িরদছা/যিান যগম যখিদছা?

•  েুকম যিান ওদয়েসাইি ে্যেহার 
িদর আনন্দ পাও এেং যিন?

•  এই যগম/অ্যাপটি কিিাদে িাজ 
িদর? আকম কি যখিদে পাকর?

•  যোমার কি অনিাইন েনু্ 
আদছ? োরা িারা?

•  েুকম সাহাদে্যর জন্য যিাথায় 
োদে?

•  েুকম কি জাদনা কিিাদে ব্লি ও 
করদপািকে িরদে হয়?

•  েুকম কি জাদনা যে যোমার 
ে্যক্ক্তগে েথ্যগুকি কি?

•  েুকম কি যোমার সীমা সম্পদিকে জাদনা?
•  েুকম কি সু্দি ‘ন্ুযিস’ ো নগ্ন ছকে পাটিদয়  

ছড়াদনার কেষদয় শুদনদছা?
• েকে যোমাদি যিউ ো িরদে েদি েুকম কি িরদে?
• েুকম কি অনিাইদন িখনও যিাদনা অদিনা ে্যক্ক্তর সাদথ িথা েদিদছা?
•  যিান ধরদের ক্জকনসগুকি অনিাইদন যোমার অস্ক্স্ত তেকর িরদছ - অদিনা ে্যক্ক্ত, 

ছকের অনদুরাধ, পকরোদরর সেস্যদের যোগাদোগ, ছকেদে ি্যাগ হওয়া, যরেন্ড/�দিা 
করদিাদয়স্ট?

•  আপকন কি অনিাইদন আপনার অকধিার ও োকয়ত্বােিী সম্পদিকে জাদনন? 
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েেদ্নর সাদথ ও জরুরী কিেক্েদে সাড়া কেন
আপনন �নে মনন কনরন য�, একঠট নিশু �া হনয়নছ যসই ব্াপানর আপনানক বোর  
যচষ্টা করনছ, যস নক্নরে আপনার দ্রুত ও �ত্ননর সানথ সাড়া যেওয়া উনচত।  

কিশুটিদি কেশ্াস িরুন
�নে একঠট নিশু আপনানক এতটাই নবশ্াস কনর য�, যস আপনানক ননপীড়ন 
সম্পনক্ণ বনে, যস নক্নরে আপনানক অবি্ই মাথায় রাখনত হনব য�, নিশুরা খুব 
নবরেনক্নরে এই স্জননসগুনে সম্পনক্ণ নমথ্া কথা বনে থানক।

সমথ কেন িরুন
এঠট খুব গুরুত্বপূর ্ণ য�, তানেরনক �ানত সমথ ্ণন করা হয় - তারা �া োবী করনছ তা 
খানরজ কনর যেনবন না বা তানেরনক এই সম্পনক্ণ কথা বেনত বারর করনবন না।

িান্ থািুন
তারা �নে এই ব্াপানর আপনার সানথ কথা বনে, যরনগ �ানবন না বা হতাি হনয় পড়নবন 
না। িান্ত থাকুন। আপনন �নে যরনগ �ান, নিশুঠট ভাবনত পানর য�, আপনন তানক িাস্তি 
নেনত পানরন। এর জন্ নিশুঠট তার য�ৌন ননপীড়নকারী ব্স্তির হানতর পুতুে হনয় য�নত 
পানর, য� নিশুঠটনক এই সম্পনক্ণ না বোর জন্ সতক্ণ কনর থাকনত পানর।

েত্নিীি হন
ননস্চিত করুন য�, নিশুঠট �ানত জানন আপনন তানক ভােবানসন এবং তারা ভুে নকছু 
কনরনন এবং তানক এই ব্াপানর আশ্তি করনত থাকুন। 

সমস্যার মুদখামুকখ হন
ননপীড়ন সম্পনক্ণ জানা যগনে, পূর্ ্ণবয়স্কনের অবি্ই সমস্ার মুনখামুনখ হনত হনব 
এবং নিশুর ননপীড়নকারী ব্স্তির আনরা সংস্পনি ্ণ আসা আটকানত হনব।

সুরষিা পুনঃপ্কে টষ্ে িরুন
আপনার নিশুনক সুরনক্ত রাখার জন্ আপনন একঠট পানরবানরক সুরক্া পনরকল্পনা 
কা� ্ণকর করনত পানরন।

সহায়ো কনন
যপিাোরনের কাছ যথনক সহায়তা ননন, �ারা আপনানক সুরক্া ও সমস্া কাঠটনয় 
ওিার জন্ নননে্ণিনা নেনত পারনবন। যকাথা যথনক সহায়তা পানবন যসই সংক্ান্ত 
তথ্ আমানের যপনরন্স যপ্রানটক্ট ওনয়বসাইনট যপনত পানরন 

কনরাি হদয় পড়দেন না
নিশুরা য�ৌন ননপীড়ননর প্রভাব কাঠটনয় উিনত পানর এবং তা তারা কাঠটনয় ওনি। 
আপনার ভােবাসার যকউ এইভানব ননপীনড়ত হনয়নছ তা যিানা খুব কঠিন হনত পানর, 
তনব এঠট কাঠটনয় ওিার জন্ সহায়তা উপেব্ধ রনয়নছ।

নাম যগাপন যরদখ সহায়ো যপদে 0808 1000 900 নম্বদর য�ান 
িরুন ো অনিাইদন যোগাদোগ িরদে  
stopitnow.org.uk/helpline-এ োন।

এিটি কিশু েকে আপনাদি 
কনপীড়ন সম্পদিকে েদি োহদি 
কি িরদেন
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আমার েকে কিন্া ো 
উদদ্গ থাদি আকম কি 
িরে?
আপকন েকে যিাদনা সেিকেিারী কিহ্ন যেখদে পান 
এেং জাদনন না যে কি িরদে হদে, যস দষিদত্র 
পরামি কে ও সহায়ো কনন। যিাদনা উদদ্গ ো মদনর 
েৃঢ় ধারোদি উদপ ষিা িরা এেং সেকিছু টিি 
হদয় োদে এই আিা িরার েেদি সেসময় ো 
কনদয় িথা েিাই িাদিা।  

আপনন আমানের যগাপনীয়তা�তুি স্টপ ইট নাও! 
যহল্পোইনন অনভজ্ঞ পরামি ্ণোতানের সানথ কথা বেনত 
পানরন। 

�ারা কে করনবন তানের নননজনের পনরচয় প্রোন না 
করনেও চেনব, তাই আপনন নননজর পনরনচনত অপ্রকানিত 
রাখনত পানরন। আমরা প্রনত বছর হাজার হাজার মানুনের 
সানথ কথা বনে এবং নিশু ও কমবয়সী ব্স্তিনেরনক য�ৌন 
ননপীড়ন ও যিাের যথনক সরুনক্ত রাখার পেনক্প নননত 
সহায়তা কনর থানক।

•  নাম যগাপন যরদখ সহায়ো যপদে 0808 1000 900 নম্বদর 
য�ান িরুন ো অনিাইদন যোগাদোগ িরদে  
stopitnow.org.uk/helpline-এ োন। 

•  আপনার কিশু েকে োৎষিকেি যিাদনা কেপদে থাদি 
পুকিিদি 999 নম্বদর িি িরুন।

•  আপকন স্টপ ইি নাও!-যে কনপীড়দনর কেষয়টি প্িাি িরদি, 
কি ঘদিদছ যসই ে্যাপাদর আদরা েথ্য যপদে পাদরন। ওদয়িস 
ওদয়েসাইি। 

•  আপকন অনিাইদন সািকে িদরও আপনার স্ানীয় কিিদরেন্স 
সা কিকেদসদসর সাদথ যোগাদোদগর কেেরে খুঁদজ যপদে পাদরন। 

 

 

 



16  আমাদের যগাপনীয়োেকু্ত যহল্পিাইন 0808 1000 900 নম্বদর য�ান িরুন                                stopitnow.org.uk/helpline 17

আপকন আপনার কিশুদের 
কিিাদে সুরকষিে রাখদে পাদরন  

আপনার কিশুদি সুরকষিে রাখার জন্য এই উপায়গুকির 
িদয়িটি অনুসরে িরদি, ো এিটি সুরষিািারী 
পাকরোকরি পকরদেি তেকর িরদে এেং কিশু যেৌন কনপীড়ন 
সম্পকিকেে উদদ্গগুকিদে সাড়া কেদে সহায়ো হদে। এটি 
কিশুদেরদি োদের জীেদনর িটিন কেষয়গুকিদে ঘুদর 
োড়ঁাদে এেং স্ািাকেি অেস্ায় ক�দর আসার েষিো 
তেকরদে সহায়ো িরদে পাদর।

কিশু যেৌন 
কনপীড়দনর 
িষিেগুকি 
সম্পদিকে জাননু
সতক্ণকারী েক্রগুনেনক 
শুি ুআনরকঠট ‘সরুনক্ত 
করার সনু�াগ’ বো 
য�নত পানর। আপনন �নে 
েক্রগুনেনক নচনহ্নত কনর 
নকছু পেনক্প যনন, তা 
শুরুনতই ক্নত হওয়ানক 
আটকানত পানর।   

উন্কু্ত 
যোগাদোগ
আপনার শিশুকে জানান 
যে, তারা েশি যোকনা 
শেছু শনকে উশবিগ্ন হে 
তারা আপনার োকছ 
আসকত পাকর, তাকির 
শিশ্াস েরুন ও সহােতা 
েরুন। তকি এটি শেন্তু 
শুধু এেোলীন ঘিনা নে 
- প্রকতযেেকে জানান যে, 
প্রশ্ন েরা যেকতই পাকর।

প্শ্ন িরুন
আপনার শিশু শে েরকছ, 
যোথাে ো কছে এিং 
োকির সাকথ থােকছ তা 
জানার আগ্রহ রাখুন। 
এটি িাস্তি জগকত 
যেরেম প্রকোজন, 
অনলাইকনও তা এেই 
রেম গুরুত্বপূর ্ণ। 

সীমা কন ধ কোরে 
িরুন
আপনার শিশু েশি 
োউকে আশলঙ্গন 
েরকত িা চুমু যখকত না 
চাে, তাহকল তার এই 
ইছোর মে ্ণািা যিওো 
উশচত। শিশুকিরকেই 
তাকির সীমা শন ধ ্ণারর 
েরকত শিন এিং তারা 
যে জজশনসগুশলকত 
স্বছেন্দ শুধু যসগুশলকতই 
সম্মশত শিন। তাকির না 
িলার অশধোর আকছ। 

পকরোদরর 
সোইদি 
যিখান।    
শিষেগুশল যিাঝা এিং 
এই সংক্ান্ত তথযে 
িাশেকির জানাকল, 
তা শিশুকির ক্ষশত 
যথকে সুরশক্ষত রাখকত 
সহােতা েরকি।   

সহায়ো ও 
পরামি কে কনন
আপশন আত্মশিশ্াকসর 
সাকথ স্টপ ইি নাও!-
এর সাকথ েথা িলকত 
পাকরন। যহল্পলাইন। 
0808 1000 900. আপশন 
েল েরার সমে শনকজর 
পশরচে যগাপন েরকত 
পাকরন। আপশন অশিজ্ঞ 
পরামি ্ণিাতাকির োছ 
যথকে সহােতা, সাকপাি্ণ 
এিং পরামি ্ণ পাকিন।
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আপনার কিশুর সাদথ এিটি 
িদথািথন শুরুর আইকিয়া     
আপনার কিশুর সাদথ সুরষিা কনদয় িথা েিার কেষদয় িােদিই িয় িাদগ, 
েদে ো িাগার যিাদনা িারে যনই সহজ, েয়দসাপদোগী িদথাপিথনগুকি 
কেদয় শুরু িরুন।

আপনার নিশুনক সুরনক্ত রাখার জন্ এই ইনতবাচক প্রনতনরািকারী পেনক্প ও 
িাররাগুনের কনয়কঠট অনুসরর করনে, তা একঠট সুরক্াকারী পানরবানরক পনরনবি 
ততনর করনত এবং নিশু য�ৌন ননপীড়ন সম্পনক্ণত উনবেগগুনেনত সাড়া নেনত সহায়তা 
করনব। এঠট নিশুনেরনক তানের জীবননর কঠিন নবেয়গুনেনত ঘুনর োড়ঁানত এবং েৃঢ় 
হনয় উিনত সহায়তা করনত পানর।

•  োদের সাদথ এই কনদয় িথা েিনু যে, োদের িরীর োদের কনদজদের 
এেং েকে যিউ োদের পেি কে িরার যিষ্টা িদর োরা না েিদে পাদর। 

•  এিটি িদথাপিথদনর সটিি সময় যেদছ কনন: স্াদনর সময়, সু্দি যথদি 
যহঁদি োকড় য�রার সময় ো িাদর েদস, প্থম িথা শুরুর জন্য এই 
সুদোগগুকিদি িাদজ িাগান। 

•  িীকেিারী িব্দগুকি ে্যেহার িরা একড়দয় িিুন: এই রিম িাদে কেষয়টি 
শুরু িরুন “আকম কি এই ে্যাপাদর যোমার সাদথ িথা েিদে পাকর - 
িারে এিা আমার িাদছ খেু গুরুত্বপূে কে” 

•  োদেরদি এিটি “িাদিা যগাপন িথা” যেমন এিটি সারপ্াইজ পাটিকে 
- এেং এিটি “খারাপ যগাপন িথা” -ো েুকম িখনও িাউদি েিদে 
পারদে না, োর পা থ কেি্য ে্যাখ্যা িরুন।

অবগত থাকুন য�, নকনিার-নকনিারীরা নবনভন্ন পনরবত্ণননর মি্ নেনয় য�নত পানর, 
তাই বাবা-মানয়র সানথ কথা বো তানের কানছ একেম যিে উপায় হনত পানর। তনব 
য�াগান�ানগর পথগুনে যখাো রাখা গুরুত্বপরূ ্ণ। ননস্চিত করুন য�, আপনার নিশুরা �ানত 
জানন য�, তারা আপনার সানথ তানের য� যকাননা উনবেগ নননয় কথা বেনত পানর। 

নিশুনের জানা থাকা প্রনয়াজন য�, তানেরনক যোেী না যভনব তানের কথা যিানা হনব। 

সম্পক্ণ, যসক্স ও য�ৌনতা সম্পনক্ণ নবশ্তি ও ভরসান�াগ্ তনথ্র উৎসগুনেনত কমবয়সী 
ব্স্তিনের নাম ননথভুতি করার প্রনয়াজন হনত পানর। 

সমবয়সীনের চাপ এবং তানের নননজনের িরীনরর ননয়ন্ত্রনরর অনিকার নননয় কথা বেুন।

প্শ্ন িরদে িয় পাদেন না - এেং আপনার েৃঢ়িাদে ো মদন 
হদছে ো অনসুরে িরুন    
•  আপনার কিশুর োকয়ত্ব আর িারা কন দছেন? রাদে েনু্র োকড়দে ঘুমাদনা, 

পকরোদরর সেস্যরা, যেেন যেওয়া েত্তােধানিারীরা? 

•  আপকন কি জাদনন যে, আপনার কিশু পড়াদিানা যথদি কি কিখদছ? 
ে্যক্ক্তগে সুরষিা, সু স্ সম্পিকে,আত্ম-সুরষিা, যেৌন কি ষিা? 

•  আপকন কি পাকরোকরি সীমাগুকি কনদয় আদিািনা িদরদছন? ে্যক্ক্তগে 
যগাপনীয়ো, পাকরোকরি অকেকথ, কিশুদের েনু্রা?
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যগাপনীয়োেুক্ত স্টপ ইি 
নাও! যহল্পিাইন
যকাননা উনবেগ বা মননর েৃঢ় িাররানক উনপ ক্া 
করা এবং সবনকছু ঠিক হনয় �ানব এই আিা 
করার বেনে সবসময় তা নননয় কথা বোই 
ভানো। 
আপনন �নে যকাননা উনবেগ নননয় কথা বেনত 
চান বা আনরা তথ্ যপনত চান, আপনন 
আমানের যগাপনীয় স্টপ ইট নাও! যহল্পোইনন 
অনভজ্ঞ পরামি ্ণোতানের সানথ কথা বেনত 
পানরন। 
�ারা কে করনবন তানের নননজনের পনরচয় 
প্রোন না করনেও চেনব, তাই আপনন নননজর 
পনরনচনত অপ্রকানিত রাখনত পানরন। আমরা 
প্রনত বছর হাজার হাজার মানুনের সানথ কথা 
বনে এবং নিশু ও কমবয়সী ব্স্তিনেরনক 
য�ৌন ননপীড়ন ও যিাের যথনক সরুনক্ত রাখার 
পেনক্প নননত সহায়তা কনর থানক।
নাম যগাপন যরদখ সহায়ো যপদে 
0808 1000 900 নম্বদর য�ান িরুন ো 
অনিাইদন যোগাদোগ িরদে  
stopitnow.org.uk/helpline-এ োন।    
আপনন স্টপ ইট নাও!-যত ননপীড়ননর 
নবেনয় নরনপাট্ণ করার পর, নক ঘনটনছ যসই 
ব্াপানর আনরা তথ্ যপনত পানরন। ওনয়েস 
ওনয়বসাইট।

যপদরন্টস যপ্াদিক্ট  
আমানের ওনয়বসাইনট যসসব বাবা-মা, 
তত্তািানকারী ও যপিাোরনের জন্ পরামি ্ণ ও 
তথ্ রনয়নছ, �ারা এই ব্াপানর আনরা জাননত 
চান য�, তারা নকভানব নিশু য�ৌন ননপীড়ন 
প্রনতনরাি করনত পানরন।  এনত এই পসু্তিকার 
অন্তভু্ণতি নবেয়গুনে সম্পনক্ণ আনরা তথ্াবেী 
এবং িট্ণ নিল্মগুনে রনয়নছ, �া আপনানক 
ঝঁুনকগুনে এবং নকভানব নিশুনের অনোইনন 
ও অিোইনন সরুনক্ত রাখনবন তা বুঝনত 
সহায়তা কনর। এগুনে ইংনরস্জ ও ওনয়েনি 

রনয়নছ।  এছাড়াও এনত একঠট নননে্ণিনা 
রনয়নছ �া আপনানক একঠট পানরবানরক 
সরুক্া পনরকল্পনা ততনরনত সহায়তা করনব 
এবং আপনার নিশুনের সরুনক্ত রাখনত 
সহায়তার জন্ এনত থাকা SMART ননয়মগুনে 
আপনন তানের জানানত পানরন।  এবং নকছু 
বইও রনয়নছ �া আপনানক আপনার নিশুনের 
সানথ সনত্কানরর গুরুত্বপরূ ্ণ কনথাপকথন 
শুরু করনত সহায়তা করনত পানর।      
parentsprotect.co.uk

NSPCC অন্ে কোস কনয়ম: 
‘প্যাদন্টাসরাস‘  
একঠট বনু্ত্বপরূ ্ণ ডাইননাসনরর সহায়তা নননয় 
এই সং স্ানগুনে বাবা-মানয়নেরনক িরীনরর 
সরুক্ার ব্াপানর তানের নিশুনের সানথ কথা 
বেনত সহায়তা কনর - নবনভন্ন ভাোনত তথ্ 
পাওয়ার জন্ অনোইনন ‘প্ানন্াসরাস’ সাচ্ণ 
করুন।     

অদনিগুকি সং স্া 
রদয়দছ োরা ওদয়িদসর 
জাকেগে সংখ্যািঘু মূদির 
পকরোরগুকিদি সহায়ো 
িদর থাদি।

োন কোদিকোজ 
জানতগত সংখ্ােঘু মনূের কমবয়সী 
ব্স্তিনের, তানের পনরবার ও কনমউননঠটনক 
সহায়তা করার জন্ ওনয়েনস EYST ওনয়েস 
গিন করা হনয়নছে। এই সং স্াঠটর উনদেি্ 
হে এর েক্্কৃত েেনক সাংসৃ্কনতকভানব 
সংনবেনিীে সহায়তা পনরনেবা প্রোন করা।     
eyst.org.uk
01792 466 980
info@eyst.org.uk

োন কোদিকোজ
বান ্ণানড্ণাজ নসমরুর েক্্ হে ওনয়েনসর 
সবনচনয় নপনছনয় পড়া নিশু, কমবয়সী ব্স্তি, 
পনরবার ও কনমউননঠটগুনের কাছ যপৌঁনছ 
�াওয়া এবং এঠট ননস্চিত করনত সহায়তা করা 
য�, তারা �ানত জীবননর সম্াব্ যসরা শুরুটা 
পায় এবং োনরদ্্, ননপীড়ন ও বঞ্চরার জন্ 
হওয়া সমস্াগুনে কাঠটনয় উিনত পানর।
barnardos.org.uk/wales 
02920 493 387 
cymru@barnardos.org.uk

BAWSO
BAWSO ওনয়েস জনুড় ঘনরায়া নন� ্ণাতন 
ও সমতি িরনরর নহংসায় প্রভানবত বা তার 
ঝঁুনকনত থাকা ব্স্তিনের সানথ কাজ কনর।      
bawso.org.uk 
029 20644 633 
info@bawso.org.uk

কিি ক�য়ার করে যহল্পিাইন
এই যহল্পোইনঠট ওনয়েি সরকানরর 
অথ ্ণসং স্ানকৃত রনয়নছ এবং য�ৌন নহংসার 
নিকার যকাননা ব্স্তির বা আপনার 
পনরনচত কানরা �নে সহায়তার প্রনয়াজন 
হয় তানক সহায়তা ও পরামি ্ণ প্রোন করনত 
পানর। নেভ নিয়ার নরি-এর সানথ করা 
সমতি কনথাপকথন যগাপনীয় থানক এবং 
য� কমমীরা আপনার সানথ কথা বেনবন 
তারা খুবই অনভজ্ঞ এবং সম্পূর ্ণ প্রনি নক্ত 
থানকন।
gov.wales/live-fear-free 
িি িরুন 0808 80 10 800 ো যিক্সি 
িরুন 07860 077 333    
info@livefearfreehelpline.wales 
(এগুনে সপ্ানহর 7 নেন নেননর 24 ঘন্া 
যখাো থানক)

ওদয়িি করক�উক্জ িাউক্ন্সি
ওনয়েি নরনিউস্জ কাউস্সিে নবনিেজ্ঞ 
সহায়তা প্রোন এবং নীনত ও কা� ্ণিারার 
উপর প্রভাব যিোর মাি্নম ওনয়েনসর 

উবোস্তু ও আশ্রয়প্রাথীনের জীবননর উন্ননত 
কনর থানক। তারা নবনভন্ন উনে্ানগর 
মাি্নম ব্বহানরক সহায়তা, পরামি ্ণ, 
আইনী পরামি ্ণ ও তথ্ প্রোন কনর।
wrc.wales 
0300 3033 953 
info@wales.wrc

উইদমন িাদনক্ট �াস্টকে  
উইনমন কাননক্ট িাস্ট্ণ কানড্ণি ও েনক্র-
পূব ্ণ ওনয়েনস পনরনেবা ও প্রনি ক্র প্রোননর 
মাি্নম কৃষ্াঙ্গ ও জানতগত সংখ্ােঘু 
মনহোনের ক্মতায়ননর কাজ কনর। তারা 
নবনিে কনর নপনছনয় পড়া, একাকী ও 
তবেনম্র নিকার মনহোনেরনক সহায়তা 
কনর, �ানত তারা তানের পূর ্ণ সম্াবনা অজ্ণন 
করনত পানরন এবং ওনয়েনির সমানজ একঠট 
ইনতবাচক অবোন রাখনত পানরন।
womenconnectfirst.org.uk 
02920 343 154 
admin@womenconnectfirst.org.uk

Thinkuknow 
Thinkuknow হে NCA-CEOP-এর একঠট 
নি ক্াগত কম ্ণসচূী, �া হে UK-র একঠট 
সং স্া �ারা অনোইনন ও অিোইনন উভয় 
জায়গায় নিশুনের সরুনক্ত রানখ। এই 
ওনয়বসাইনট বাবা-মা ও কমবয়সী ব্স্তিনের 
জন্ ইন্ারননট সরুক্া সংক্ান্ত কা� ্ণকর 
সং স্ানগুনে রনয়নছ। 
thinkuknow.co.uk

CEOP
আপনন �নে অনোইন য�ৌন নন� ্ণাতন বা 
য�ভানব যকউ আপনার বা আপনার নিশুর 
সানথ অনোইনন য�াগান�াগ করনছ তা নননয় 
উনবেগ্ন থানকন, তাহনে CEOP-এর একজন 
নিশু সরুক্া পরামি ্ণোতার কানছ নরনপাট্ণ 
করুন। আপনন অনোইনন অ-�থা�থ 
য�াগান�াগ সম্পনক্ণ নরনপাট্ণ কনর সহায়তা ও 
সানপাট্ণ যপনত পানরন। 
ceop.police.uk/safety-centre

যিাথা যথদি সহায়ো ও পরামি কে পাদেন
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িব্দদিাষ
কিশু - একজন ব্স্তি �ার বয়স 18 বছনরর কম 

কিশু যেৌন কনপীড়ন - এনত 18 বছনরর কমবয়সী একঠট নিশুনক য�ৌন কাজকনম ্ণ 
অংিগ্হর করার জন্ যজার করা হয় বা প্রনরানচত করা হয়। CSA অনোইনন বা 
সামনা-সামনন ঘটনত পানর। 

গ্রুকমং - �খন যকউ একঠট নিশু বা কমবয়সী ব্স্তির ক্নত করার জন্ তানের সানথ 
একঠট সম্পক্ণ ততনর কনর। গ্রুম করা নিশু ও কমবয়সী ব্স্তিনের য�ৌন নন� ্ণাতন, 
যিাের বা পাচার করা হনত পানর। বয়স, নেঙ্গ বা জানত নননব ্ণনিনে য� যকউ একঠট 
নিশুনক গ্রুম করনত পানর।

কনপীড়নিারী - একজন ব্স্তি য� CSA বা নিশু য�ৌন নন� ্ণাতননর মত একঠট ক্নতকর 
বা যবআইনী কাজ কনর থানক

কিিার - একজন ব্স্তি �ানক একঠট যবআইনী কানজ ক্নত, আহত বা হত্া করা 
হনয়নছ।

ইকেোিি প্কেদরাধিারী পেদষিপ - আমরা নিশুর য�ৌন ননপীড়ন হওয়া 
প্রনতনরানির জন্ এই পেনক্পগুনে নননত পানর।

সংসৃ্কে - একঠট সংসৃ্কনতর অংিনক নননে্ণি কনর, �ার মনি্ ভাো, িম ্ণ, খাবার ও 
জীবনিারা অন্তভু্ণতি রনয়নছ

জাকেগে মূি - সংসৃ্কনতর নেকগুনেনক নননে্ণি কনর, য�মন ভাো, িম ্ণ, খাবার এবং �া 
একঠট জীবনিারানক প্রভানবত কনর।

জাকেগে সংখ্যািঘু িকমউকনটি - এই নরনপানট্ণ এই িব্দগু চ্ছনক যসসব যোনকনের 
নননে্ণি করার জন্ ব্বহার করা হনয়নছ, �ানেরনক একঠট জানতগত সংখ্ােঘু যগা ষ্ঠীর 
অংি নহনসনব নচনহ্নত করা হয় এবং অনিস ির ন্ািনাে স্ট্াঠটনস্টক্স জানতগত 
মূেগুনে বর ্ণনা করার জন্ এইগুনে ব্বহার কনর থানক, য�মন ‘ক্ৃষ্াঙ্গ’, ‘ক্ৃষ্াঙ্গ 
ক্ানরনবয়ান’, ‘এনিয়ান’, ‘ভারতীয়’ (ONS 2019 ও ওনয়েি সরকার)

প্িকিে ধারোগে - একঠট নননে্ণষ্ট নবেয় বা েনের যোনকনের ব্াপানর একঠট 
নবসতৃ্ত ও সরেীক্ৃত িাররা।

সামাক্জি িিঙ্ক - সংসৃ্কনত, জানত, বয়স, িম ্ণ, অনভজ্ঞতা বা পনর নস্নতর নভত্নতনত 
একজন ব্স্তির সানথ একঠট অসম্াননর নচহ্ননক সংনলিষ্ট করা।

সামাক্জিিাদে কনকষ দ্ধ কেষয় - একঠট নবেয়, িব্দ বা পেনক্প, �া সামাস্জক বা 
িমমীয় কারনন এনড়নয় �াওয়া হয়।

স্টপ ইি নাও! ওদয়িস, জাকেগে সংখ্যািঘু 
িকমউকনটিগুকিদে কিশু যেৌন কনপীড়ন 
প্কেদরাদধ সহায়োর জন্য এথকনি 
মাইনকরটিজ ও ইয়থু সাদপািকে িীম (EYST)-এর 
সাদথ িাজ িরদছ।     
স্টপ ইি নাও! ওকেলস লুশস যেইথেুল োউকডেিকনর অংি হকেকছ - ো হল শিশু 
যেৌন শনপীড়ন প্রশতকরাকধর জনযে শনকিশিত এেটি শিশু সুরক্ষা িাতিযে সং স্া। 

আমরা পশরিারগুশল ও যপিািারকির সাকথ োজ েকর থাশে, োকত প্রকতযেকে 
জানকত পাকর যে, তারা শিশুকিরকে শনরাপি রাখার জনযে শেিাকি তাকির িূশমো 
পালন েরকত পাকরন। আমাকির যগাপনীেতােুক্ত স্টপ ইি নাও! যহল্পলাইন 
যে োউকে নাম যগাপন যরকখ শিশু যেৌন শনপীড়ন সম্পকে্ণ এিং শেিাকি তা 
প্রশতকরাধ েরা োে যসই পরামি ্ণ প্রিান েকর। 

EYST ওকেলকস িসিাসোরী উবিাস্তু ও আশ্রে প্রা থথীকির সহ জাশতগত সংখযোলঘু 
েমিেসী িযেজক্ত, পশরিারগুশল এিং িযেজক্তকির সাকথ োজ েকর থাকে। এটি শি ক্ষা, 
েম ্ণশনকোগ, স্বা স্যে, পারিাশরে সহােতা ও েশমউশনটি সুরক্ষা সহ পশরকষিাগুশল 
প্রিান েকর থাকে। এছাড়াও এর লক্ষযে হল জাশতগত বিশচত্যে সংক্ান্ত যনশতিাচে 
প্রচশলত ধাররাগুশলকে চযোকলঞ্জ েরা এিং তার প্রশতিাি েরা এিং এই সম্পকে্ণ 
সকচতনতা ও অিগশত িাড়াকনা।

ওকেলি সরোর এই অংিীিারীকত্বর অথ ্ণসং স্ান েকর। 

 



যিাদনা উদদ্গ ো মদনর েৃঢ় ধারোদি উদপ ষিা িরা এেং 
সেকিছু টিি হদয় োদে এই আিা িরার েেদি সেসময় ো 
কনদয় িথা েিাই িাদিা। 
আপনন �নে যকাননা উনবেগ নননয় কথা বেনত চান বা আনরা তথ্ যপনত চান, 
আপনন আমানের যগাপনীয় স্টপ ইট নাও! যহল্পোইনন অনভজ্ঞ পরামি ্ণোতানের 
সানথ কথা বেনত পানরন।  
নাম যগাপন যরদখ সহায়ো যপদে 900 1000 0808 নম্বদর য�ান িরুন ো 
অনিাইদন যোগাদোগ িরদে stopitnow.org.uk/helpline-এ োন। 

সমতি নিশু ও কমবয়সী ব্স্তির ননরাপনে ও ক্নতমুতিভানব তানের জীবন 
কাটাননার অনিকার রনয়নছ। ওনয়েনস নিশুনের অনিকার সম্পনক্ণ আনরা জানার 
জন্ এখানন �ান:  
gov.wales/childrens-rights-in-wales

আপনন এছাড়াও আমানের ওনয়বসাইটগুনে যথনক ইংনরস্জ ও ওনয়েনি সািারর 
পরামি ্ণ ও তথ্াবেী যপনত পানরন।
stopitnow.org.uk/wales  
parentsprotect.co.uk 
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