BENGALI

লেস্টারেে প্রাপ্তবয়স্করেেরে নিোপে োখা
Safeguarding adults in Leicester

নিোপে োখা মারি নে?
নিরাপদ রাখার মানি হন া প্রাপ্তবয়স্ক ল াকনদর নিরাপনদ বসবাস করার, নির্যাতি ও অবনহ ার
ভু ক্তনভাগী িা হওয়ার অনিকারনক সুরক্ষা করা। এর অর্য হন া সািারণ ল াকজি ও নবনভন্ন
প্রনতষ্ঠাি নমন নমনে কাজ কনর লর্নয় ক্ষনতর ঝুুঁ নক, নির্যাতি ও অবনহ ার ভু ক্তনভাগী হওয়া বন্ধ
ও প্রনতনরাি করা। ‘প্রাপ্তবয়স্কনদরনক নিরাপদ রাখা’ এমি একটি নবষয়, র্া ক্ষনতর ভু ক্তনভাগী
হওয়ার ঝুুঁ নকনত আনেি এমি প্রাপ্তবয়স্কনদর জিয করা হয়, তানদর সম্পৃক্ততা, পেন্দ ও নিয়ন্ত্রণ
ক্ষমতা বাড়ানিা হয়।

ক্ষনিে ঝুঁ নেরি আরেি এমি এেজি প্রাপ্তবয়স্ক লে?
ক্ষনতর ভু ক্তনভাগী হওয়ার ঝুুঁ নকনত র্াকা প্রাপ্তবয়স্ক ব নত এমি কাউনক বুঝানিা হয়, র্ার
লসবার্ত্ন ও সাহার্য সহায়তা পাওয়া প্রনয়াজি (ল াকা অনর্ানরটি প্রনয়াজিগুন া পূরণ করুক বা
িাই করুক), এবং নর্নি নির্যাতি বা অবনহ ার ভু ক্তনভাগী হনেি অর্বা ভু ক্তনভাগী হওয়ার
ঝুুঁ নকনত আনেি নকন্ত নিনজনক নতনি তা লর্নক রক্ষা করনত সক্ষম িি।

োে লেবাযত্ন ও োহাযয েহায়িা পাওয়াে প্ররয়াজি থােরি
পারে?
লসবার্ত্ন ও সাহার্য সহায়তা হনত পানর লসসব প্রাপ্তবয়স্কনদরনক তানদ কানজকনময সাহার্য করা,
আনর্যক বা আনবনগক সহায়তা প্রদাি করা, র্ারা তা লপন

নিনজনদর জীবি বযবস্থাপিা করা ও

স্বনিভয র হওয়ার লক্ষনে উপকৃ ত হনবি। এ িরনির বযনক্তনদর মনিয র্াকনত পানরি বৃদ্ধ ল াকজি,
প্রনতবনন্ধ (নিনজনবাল্ড) ল াকজি বা দীর্যকা

িনর লরাগনোনক ভু ক্তনভাগী ল াকজি, এবং

মািনসক স্বাস্থয সমসযায় ভু ক্তনভাগী ল াকজি।

নিযয ািি এবং অবরহো নে?
নির্যাতি ও অবনহ া অনিকভানব সংর্টিত হনত পানর, লর্মি:
•

র্খি লকানিা বযনক্ত অিয লকানিা বযনক্তনক আর্াত কনরি, দু:খকষ্ট লদি বা খারাপ
আচরণ কনরি

•

র্খি লকানিা বযনক্ত কানরার মনি কষ্ট লদওয়া বা ভয় লদখানিার জিয লকানিা নকেু কনরি

•

র্খি লকউ অিয লকানিা বযনক্তর নচনকৎসাগত ও োরীনরক র্ত্নমূ ক প্রনয়াজি পূরণ িা
কনর তা এনড়নয় চন ি।

নির্যাতি ও অবনহ া লর্ লকানিাখানি করা হনত পানর। লসবার্ত্ন ও সাহার্য সহায়তা প্রদাি করা
দরকার এমি প্রাপ্তবয়স্কনদরনক তানদর নিনজনদর পার্যিার (স্বামী/স্ত্রী), পনরবানরর সদসয,
প্রনতনবেী, বন্ধু, স্বাস্থয বা লসােযা

লকয়ার নবভানগর লপোজীনব, লস্বোনসবী, বা অপনরনচত বযনক্ত

সহ, লর্ লকানিা লকউই নির্যাতি করনত পানরি।

যনে আনম নিযয ািরিে ভক্তরভাগী হরি থানে বা লেউ ভক্তরভাগী
হরেি বরে আনম জানি িাহরে আনম নে েেরি পানে?
র্নদ মনি
তনব র্ত
ও সাহাা্র্য
অবনহ ার

কনরি আপনি বা আপিার পনরনচত লকউ নির্যাতনির বা অবনহ ার ভু ক্তনভাগী হনেি,
তাড়াতানড় সম্ভব এমি কাউনক ব ি
ু র্ানক আপনি নবশ্বাস কনরি। ল স্টানর লসবার্ত্ন
সহায়তা প্রদাি করা দরকার এমি লকানিা প্রাপ্তবয়স্ক ল াক র্নদ নির্যাতনির বা
নেকার হি, তাহন আপনি এিাল্ট লসােযা লকয়ার টিমনক তা জািানত পানরি:

•

লর্ন ন াি কনর: 0116 454 1004 (প্রতিতিন 24 ঘন্টা, সপ্তাহের 7 তিন
ফ ানলাইন সচল থাহে)

•

র্নদ লকানিা অপরাি সংর্টিত হনয় র্ানক, তনব ল স্টারোয়ার পুন েনক
তানদর ওনয়বসাইর্ www.leics.police.uk এর মািযনম জািানত পানরি বা 101
িাম্বানর ল াি করনত পানরি। র্নদ তা জরুরী হয় তনব 999 িাম্বানর ল াি
করনবি।

ফলস্টাহরর প্রাপ্তবয়স্কহিরহে তনরাপি রাখা
সম্পহেে আতি আহরা তেভাহব জানহি পারহবা?
ল স্টানরর প্রাপ্তবয়স্কনদরনক নিরাপদ রাখা সম্পনকয আনরা জািার জিয ল স্টার লসই গানিযং
এিাল্টা্স
্ লবািয এর ওনয়বসাইর্ লদখুি:

www.leicester.gov.uk/lsab

র্নদ আপনি ল স্টানরর লকানিা কনমউনিটি সংগঠনির লকউ হি এবং প্রাপ্তবয়স্কনদরনক নিরাপদ
রাখা সম্পনকয র্নদ আনরা জািনত চাি, তনব অিুগ্রহ কনর ল স্টার লসই গানিযং এিাল্টস লবািযস
এংনগজনমন্ট অন সার েভািার সনে ইনমইন

লর্াগানর্াগ করনত পানরি: LSAB@leicester.gov.uk

অর্বা 0116 454 6270 িাম্বানর ল াি কনর তার সনে সামিাসানমি কর্া ব ার বযবস্থা কনর
নিনত পানরি (অিুগ্রহ কনর উপনরাক্ত ইনমইন
জানাহবন না)।

বা ল াি িাম্বানর নির্যাতি বা অবনহ া সম্পনকয

