
আপনার ক�াননা 
নন�টজন ন� 
অনেনা হনে 
উঠনে?

আপনন যনি নেনতিত থান�ন 
কয, আপনার পনরনেত ব্যনতির 
ক�ৌলবািী�রণ �রা হনছে। 
actearly.uk কিখুন

ক�ান �ানের �ানুষ যনি ের�পন্ী �তা�ত প্র�াশ 
�নরন, তা খুব ভনের �নন হনত পানর,

আপনন �ার সানথ �থা  
বলনত পানরন?

সহােতা গ্রহণ আপনার ইছোর 
উপর ননভ্ভ র �রনব

আপনন যনি �াউন� নননে নেনতিত থান�ন, আ�ানি ওনেবসাইট 
actearly.uk -এ আসুন এবং আপনন যান� নননে নেতিা �রনেন তান� 
আ�রা ন�ভানব সহােতা �রনত পানর কসই ব্যাপানর আনরা জানুন। 
আ�ানির ভূন��া এবং আপনন ন�ভানব ক�াপনীেতার সানথ আ�ানির সানথ 
কযা�ানযা� �রনত পানরন তা আ�ানির ওনেবোসাইনট আনরা নবশনি ব্যাখ্যা 
�রা হনেনে এবং আপনন যনি অন্য �ানরা সানথ �থা বলনত োন, কসজন্য 
নবনভন্ন সং�ঠনগুনলর নববরণ কিওো হনেনে, যারা সহােতা �রনত পানরন।
 
কয নবষেটি �নন রাখা সবনেনে গুরুত্বপূণ্ভ তাহল এই কয, শুরুনতই কযন 
আপনন আপনার উনবে�গুনল সম্পন�্ভ  জানান, তা আপনন সহােতা ও 
পরা�নশ্ভর জন্য কয সং�ঠননর সানথই কযা�ানযা� �রুন না ক�ন।
 
�নন রাখনবন, জরুরী পনরনথিনতনত, অনুগ্রহ �নর, আপনার ননরাপি থা�া 
নননচিত �রুন এবং 999 ডাোল �রুন।

আ�ানির সানথ ভরসা নননে কযা�ানযা� �রুন এবং আ�রা আপনার 
উনবেন�র নবষেগুনল গুরুত্ব নিনে শুনব। আপনন যত আন� আ�ানিরন� 
আপনার উনবেন�র নবষেগুনল সম্পন�্ভ  জানা্নবন, আ�রা তত দ্রুত আপনার 
কসই �ানের �ানুষটির প্রনোজনীে সহােতা তার �ানে কপৌঁনে নিনত পারব। 
সহােতা গ্রহনণর নবষেটি আপনার ইছোর উপর ননভ্ভ র �রনব। আ�ানির কসই 
ব্যনতিটিন� সহা্যতা �রনত হনল তার অনু�নতর প্রনোজন হনব। পনরনথিনতর 
উপর ননভ্ভ র �নর, আ�রা সঠি� সহােতা প্রিাননর জন্য আ�ানির 
সানথ ��্ভরত অন্যান্য সং�ঠনগুনলর সানথ কযা�ানযা� �রনত পানর। 
উিাহরণস্বরূপ, তা এ�জন ডাতিানরর কথন� প্রাপ্ত সহােতা এ�টি সু্নলর 
�াধ্যন� বা এ�টি থিানীে �ন�উননটি গ্রুপ বা এ�জন নি� নননি্ভ শন�র বোরা 
প্রাপ্ত সহােতা হনত পানর।
 
আপনন যনি উনবেগ্ন থান�ন, আ�ানির তা বলুন। এর জন্য আ�ানির স�ে 
নষ্ট হনব না এবং আপনন জীবন নষ্ট �রনবন না, তনব আপনন তানির বঁাোনত 
পানরন। আনরা তনথ্যর জন্য actearly.uk কিখুন।



আন� রানতা� কয, ন�েু এ�টা �ন্ডন�াল 
আনে। আ�ার ভে লা�নেল,নাভ্ভ াস লা�নেল, 
কযন আ�ার পানের তলাে বানল সনর যানে। 
আ�ার কেনলন� যখন নপ্রনভন্ট কপ্রাগ্রান� পাঠাননা 
হে,আন� কসটি আপন �নর ননই। সহােতা কপনে 
অবশ্যই ভানলা কলন�নে।

‘‘

‘‘

নপ্রনভন্ট-এর �াধ্যন� সহােতা�ৃত কেনলর �া

কোট কোট পনরবত্ভ নগুনলন� উনপক্া �রনবন না, 
�ারণ কয স�ে আপনন নবপিটি বুঝনত পারনবন, 
তখন তা এতটাই বড় হনে িঁাড়ানব কয, তা সা�লাননা 
খুব �ঠিন হনে পড়নব। শুধু �থাবাত্ভ া শুরু �রুন। 
আপনার সহজাত অনুভূনতর উপর ভরসা রাখুন।

‘‘

‘‘
নপ্রনভন্ট-এর �াধ্যন� সহােতা�ৃত এ�জননর পনরবানরর সিস্য

আপনন যনি আপনার ক�াননা এ�জন নপ্রেজননর নবষনে নেনতিত 
থান�ন কয,  ের�পন্ী �তা�ত বা ঘৃণা প্র�াশ �রনে, যার �ারনণ 
কস নননজ বা অন্যনির ক্নত �রনত পানর, কসনক্নরে ন� �রনত হনব 
তা জানা খুব �ুশন�ল। পুনলশ অন্যান্য সংথিাগুনলর সানথ এ�সানথ 
�াজ �নর, নপ্রনভন্ট নান�র এ�টি কহা� অনিনসর ��্ভসূেীর �াধ্য�, 
িবু্ভল ব্যনতিনিরন� ের�পন্ীনির বোরা �ানজ লা�াননা কথন� প্রনতনরাধ 
�নর থান�।

সারা কিশ জনুড় পুনলশ বানহনীগুনলনত নবনশষভানব প্রনশনক্ত 
নপ্রনভন্ট অনিসাররা থান�ন, যঁারা স্বাথি্য, নশক্া, থি্যনীে �তৃ্ভ পক্ 
ও িাতব্য সংথি্যগুনলর কপশািারনির সানথ এবং পাশাপানশ নবনভন্ন 
নবশ্াস ও সম্প্রিাে�ত ক�াঠীগুনলর সানথ �াজ �নরন, যানত িবু্ভল 
ব্যনতিনিরন� ের�পন্া কথন� িনূর রাখা যাে। 

কযনহতু শুরু কথন�ই সব সং�ঠনগুনল সংনলিষ্ট থান�, কসজন্য 
আ�রা দ্রুত তানির প্রনোজনীে সহােতা তানিরন� প্রিান �রনত 
পানর। এ�সানথ �াজ �নর, আ�রা অনন� ব্যনতিন� ের�পন্া 
কথন� সনর আসানত সহােতা �নরনে।

আ�রা �ারা 

আ�রা ন�ভানব আপনার �ানের 
�ানুষন� সহােতা �রনত পানর
আ�ানির নপ্রনভন্ট অনিসাররা প্রনতটি ক�নসর �ূল্যােন �নরন 
এবং তারা ব্যনতিটিন� সহােতার জন্য অন্যান্য সংথিাগুনলর সানথ 
�াজ �নর কসরা প্্যানটি �ায্ভ�র �নরন। এর অথ্ভ এই হনত পানর 
কয, এ�টি িাতব্য সংথিা, আপনার থিানীে �তৃ্ভ পক্ বা স্বাথি্য বা 
নশক্া কক্নরে ��্ভরত �ানরা বোরা সঠি� সহােতা প্রিান। কবশীর 
ভা� কক্নরেই এ�টানা পুনলনশর জনড়ত থা�ার প্রনোজন হে না।

হনত পানর কয ব্যাপারটা কসর�� নে, ন�ন্তু যনি ন�েু হে তাহনল ন� 
হনব? এটা ভাবনলই আতনকের ক্াত বনে যাে কয, এ�জন �ানের 
�ানুষ হেত ের�পন্ার নিন� এন�নে েনলনে। ন�ন্তু ক�াননা না ক�াননা 
ন�েু �ন্ডন�াল আনে তা অন্য কয �ানরার তুলনাে বনু্বান্ব ও 
পনরবানরর কলান�রাই সবনেনে ভাল বুঝনত পানরন। আ�রা আপনান� 
সহােতা �রার জন্য রনেনে। আপনন যনি প্রথ�নিন�ই পরা�শ্ভ 
োন, তাহনল আপনার ক�াননা নপ্রেজনন� নননজর বা অন্যনির ক্নত 
�রার হাত কথন� আনরা ভালভানব সুরনক্ত রাখনত পানরন। আ�রা 
এ�সানথ তানিরন� ক্নত�র �ায্ভ�লাপ বা িলগুনলর সানথ জনড়নে 
পড়া কথন� আট�ানত সহােতা �রনত পানর।

শুরুনতই পিনক্প কনওো এবং 
আপনার উনবে�গুনল সম্পন�্ভ  
জানাননা গুরুত্বপূণ্ভ ক�ন

অনন� ব্যনতিই অনলাইননর নবনভন্ন নজননস এবং কসাশ্যাল 
ন�নডোর বোরা ক�ৌলাবানির নিন� ঝঁুন� পনড়ন

উগ্রপন্ীরা িবু্ভল ব্যনতিনির �নন� প্রভানবত �রার কেষ্টা �নর।


