
আপনাদের 
সম্পদ ক্ে  আপনন 
ভীত ক্ন?

আপনাকে সাহায্য েরার জন্য ওদেস্ট 
সাদসক্স জদুে WORTH সানভকে দসস 
এর ননরদপক্ষ গহৃস্ালী সনহংসতা  
পরামরকেোতাদের অকনেগুলি দি 
আকে, যাকদরকে সপ্াকহর 7লদনই 
স্াল 9.00 টা কেদ্ নি্াল 5.00 
টা পয্যন্ত পাওয়া যায়। WORTH এর 
লনেট দ্রুত দদাভাষী বা ইন্ারকরেটার 
সুলবধা আকে।
07834 968539 নম্বদর ক�ান ্রুন
ওদেিসাইট: www.worthservices.org

24-ঘণ্ার ন্ারনাল ক�াদমনস্ট্ 
ভাদোদলন্স (জাতীে গহৃস্ালী 
সনহংসতা) নরিদ�ান কহল্পলাইন  
0808 2000 247 আপনন কোষী নন

আপনন এ্া নন

মদন রাখদিন
আপনার এই সি কেদ্ মুক্তভাদি িাঁচার 
অনি্ার আদে
 ভয়
 অবমাননা
 হুমলে
 গািাগালি

এ্জন ননরদপক্ষ গহৃস্ালী সনহংসতা  নিষে্ 
পরামরকেোতার সদগে ্ো িলনু, নিনন আপনাদ্ 
ননম্ননলনখত কক্ষদরে সাহাি্ ্রদত পাদরন:
 যা ঘটকে দসটা দবাঝা
 লনকজকে লনরাপদ রাখা
 আপনার সন্তানকদর লনরাপদ রাখা
 আপনার বালিকে লনরাপদ রাখা আপনার িনে অনিলদম্ব 

নিপদের আরঙ্া োদ্ তাহদল 
999 নম্বদর ক�ান ্রুন
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BENGALI



এ্টি সসু্ সম্পদ ক্ে  আপনন অনভুি ্রদিন কি 
আপনন
● লনরাপদ
● সাহায্যরোপ্
● সম্ালনত
● রেণয়পূণ্য

এিং 

আপনার সগেী
● আপনার িক্্যগুলিকে সমর্যন েকরন।
● েখনও েখনও লনকজর ভুি স্ীোর েকরন
● আপনার সকগে নানা লবষকয় আকিাচনা েকরন
● আপনাকে লসদ্ান্ত দনওয়ার সমকয় যুক্ত েকরন
● আপনার আনকদে আগ্রহ দদখান
● আকপাস দমকন লনকত আগ্রহী হন

(এটা যলদ আপনাকদর সম্পকে্য র দক্করে রেকযাজ্য 
হয় তাহকি টিে লদন)

এটা ্ীভাদি ঘদট?
দবলির ভাগ মানকুষর মত আপলনও হয়ত এই দভকবই 
এই সম্পকে্য  রেকবি েকরলেকিন দয এটা দীঘ্যস্ায়ী হকব।
আপলন হয়ত আপনাকদর সম্পকে্য র রেলত অগেীোরবদ্, 
আর এটা স্ীোর েরা েঠিন দয সবলেেু ঠিে দনই।
সমকয়র সাকর সাকর আপনার সগেী এমন আচরণ 
েরকত পাকরন যা তার চলরকরের সাকর খাপ খায় না, 
আর আপলন এর জন্য তাকে োি লদকত রাকেন।
আপলন ভাবকত শুরু েকরন দযন আপলন ভগেরু লিকমর 
দখািার উপর লদকয় হাঁটকেন, আর আপলন লনকজকেই 
এর জন্য দদাষী বকি মকন েরকত শুরু েকরন।
এটা দেন ঘটকে দসই েরা দভকব আপলন লবভ্ান্ত হকয় 
দযকত পাকরন, আর আপলন আপনার সগেীর আচরকণর 
পলরবত্য কনর োরণগুলি বঝুকত দচষ্া েরকবন।

অবস্ার অবনলত হওয়ার সাকর সাকর, আপলন মকন মকন 
ভাবকত পাকরন দয অবস্াকে ঠিে েরার জন্য আপলন 
েী েরকত পাকরন, লেন্তু আপলন এটাকে সাংসালরে 
লনয্যাতন লহসাকব লবকবচনা নাও েরকত পাকরন।
আপলন ভীত হকয় পকিন আর হয়ত বা 
দেকি চকি যাওয়ার েরা ভাকবন।
যলদ আপলন দেকি যাওয়ার িলক্ত সঞ্চয় েরকত পাকরন, 
তাহকি আপলন হয়ত অকনেবার লিকরও দযকত পাকরন।
আপলন এোেী, লবভ্ান্ত, ভীত ও িলজিত 
অনভুব েরকত পাকরন।

এ্টি অসসু্ সম্পদ ক্ে  আপনন অনভুি ্রদিন 
কি আপনন
● আতলকিত
● ভীত
● এোেী
● িলজিত

এিং 

আপনার সগেী
●  আপনাকে হুমলে দদন
● সমস্ত লসদ্ান্ত দনন
● আপনার লরিয়ােিাপকে লনয়ন্ত্রণ েকরন
● আপনাকে দদাষাকরাপ েকরন
●  অন্যকদর ক্লত েরার হুমলে দদন
●  আপনার অবমাননা েকরন

(এটা যলদ আপনাকদর সম্পকে্য র দক্করে রেকযাজ্য 
হয় তাহকি টিে লদন)

ো্ার পদক্ষ খুি খারাপ? কেদে িাওোর পদক্ষ খুি কিনর ভাল?

আপনন এ্া নন।


