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অ্যাডভ াভেসি িাস ি ি এসডনবরা ধর্িণ িঙ্কট কেন্দ্র (এডিনবরা ররপ ক্রাইডিি রিন্টার - Edinburgh Rape Crisis 

Centre) এ   

য ৌন সহ িংসতার পরর পুহিশ এবিং আদািত প্রহিযা অরেষণকারীরদর জনয স্বতন্ত্র  স র াহিতা এবিং তথ্য। 

 

 

এসডনবরা ধর্িণ িঙ্কট কেন্দ্র িম্পভেি  

আমরা হবশ্বাস কহর, শুহন এবিং আমরা য ৌন সহ িংসতায যবেঁরে থ্াকারদর স র াহিতা কহর। আমরা আঘারতর প্রভাব বুঝরত পাহর এবিং এই মতামতটি 

যশযার কহর য  য ৌন সহ িংসতা সববদা অপরাধীর যদাষ এবিং কখনও যবেঁরে থ্াকা বযহির যদাষ নয। 

 

োভের জনয অ্যাডভ াভেসি? 

● যবেঁরে থ্াকা বযহিরদর জনয  ারা য ৌন হন বাতন বা ধষবণরক পুহিরশ হররপার্ব  করররেন  বা হররপার্ব  কররত োন 

● ১২  বেররর যবহশ বযসী য ৌন সহ িংসতায যবেঁরে থ্াকা বযহি 

● সমস্ত নারী (রূপান্তহরত নারী  স ), নন-বাইনাহর (পুরুষ বা নারী নয এমন ) বযহি  এবিং রূপান্তহরত পুরুষ 

● হভহিও যরকিব কৃত সাক্ষাত্কার (হভআরআই) এর মাধযরম ধষবরণর ঘর্নার হববৃহত হদরেন এমন পুরুষ স  যবেঁরে থ্াকা বযহিরা 

একজন অযািরভারকহস কমী আপনার পরক্ষ আরেন এবিং আপনার পরক্ষ সঠিক হসদ্ধান্ত হনরত আপনারক  স র াহিতা কররত আগ্র ী। 

 

এসডনবরা ধর্িণ িঙ্কট কেন্দ্র এর পসরভর্বাগুসির মভধয রভ়েভে: 

● মুরখামুহখ সিংরবদনশীি স র াহিতা 

● ইরমি এর মাধযরম স র াহিতা 

● হভহিও এর মাধযরম স র াহিতা 

●  ােঁ রা িত ৭ হদরন ধষবণ বা য ৌন হন বাতরনর হশকার  রযরেন তারদর জনয সঙ্কর্কািীন সমরয স র াহিতা  

● অযািরভারকহস - য ৌন সহ িংসতায যবেঁরে থ্াকা হন বাহততরদর জনয  ারা পুহিশ এবিং আদািত প্রহিযা অরেষণ কররেন  

● দযা এসআইএ (The SIA)  প্রকল্প - কারিা এবিং সিংখযািঘু জাহতিত সম্প্রদারযর জনয আমারদর হবরশষজ্ঞ পহররষবা 

● দযা স্টার (The STAR) প্রকল্প - ১২ - ১৮ বের বযসী তরুণ-তরুণীর জনয 

● আমারদর য ৌন সহ িংসতা প্রহতররারধর প্রকল্প 

 

 

 

আমাভের অ্যাডভ াভেসি িাস ি ি কেিেি পসরভর্বা প্রোন েভরেঃ  

● অপরাধী হবোর বযবস্থায (পুহিশ এবিং আদািত) জহিত যবেঁরে থ্াকা বযহিরদর জনয হবনামূরিয এবিং যিাপনীয ট্রমা-অবহ ত (মানহসক 

আঘারতর ফরি সৃষ্ট স্নাযুররাি) স র াহিতা 

● আপনার হবকল্পগুহি অরেষণ কররত এবিং পুহিশ ও আদািরতর প্রহিযাগুহি যবাঝার জনয স্থান হদরয থ্ারক  

● হবরশষজ্ঞ কমীরা  ারা আপনারক অপরাধী হবোর বযবস্থা এবিং আপনার অহধকার বুঝরত সা া য কররত পারর 

● পুহিশ ও আদািত যথ্রক স্বতন্ত্র 
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এেজন অ্যাডভ াভেসি েমী ো েভর থাভেেঃ  

● পুহিরশ হররপার্ব , পুহিশ তদন্ত এবিং আদািত প্রহিযা শুরু  ওযার আরি,  প্রহিযা েিাকািীন সমরয  এবিং পরর সিংরবদনশীি এবিং 

কা বকরী স াযতা হদরত পারর  

● পুহিশ, ফররনহসক এবিং আদািত প্রহিযাগুহি আপনার কারে বযাখযা কররত পারর ,  ারত প্রহতটি প বারয কী ঘর্রে তা আপহন হনহিত  ন 

● আপহন  খন পুহিরশ যস্টর্রমন্ট যদন তখন আপনার সারথ্ থ্াকরত পারর 

● ফররনহসক যমহিরকি পরীক্ষায আপনার সারথ্ থ্াকরত পারর  

● আপনার সারথ্ আদািরতর অযাপরযন্টরমন্টগুহিরত থ্াকরত পারর  

● আদািরত সাক্ষয যদওযার সময আপনার সারথ্ থ্াকরত পারর  

● আপনার পক্ষ  রয পুহিশ ও আদািরতর সারথ্ য ািার াি কররত পারর  

● আপনার পক্ষ  রয পুহিশরক একটি য ৌন সহ িংসতার ঘর্না সম্পরকব  বা অপরাধীর সম্পরকব  বিরত পারর  

 

এেজন অ্যাডভ াভেসি েমী ো েরভবনেঃ  

● আপহন তারদর সারথ্  া আরিােনা করররেন তা যিাপনীয রাখরবন 

● আপনারক হনরজর জ্ঞাত হসদ্ধান্ত হনরত হদরবন 

● আপনার ভাবনা এবিং মতামত সমূ্পণবরূরপ যশানা এবিং য ািার াি করা  রযরে হকনা তা হনহিত কররবন 

এেজন অ্যাডভ াভেসি েমী ো েরভবন না:  

● আপনারক কী কররত  রব বিা 

● যকানও হসদ্ধান্ত হনরত আপনার উপর োপ যদযা 

 

সরভপাটি  েরা বা না েরা আপনার ইভে এবং আপনার জভনয  েী িঠিে তা কেবিমাত্র আপসনই সিদ্ধান্ত সনভত পাভরন  

“িত 7হদরনর মরধয আমার উপরর অতযাোর করা  রযরে।“ আপহন হক হক ভারব সা া য যপরত পাররন যসর্া জানবার জনয  ত তািাতাহি সম্ভব 

আপহন আমারদর সারথ্ য ািার াি কররবন। আপহন  হদ পুহিরসর কারে হররপার্ব  করর থ্ারকন তা রি তারা তখনই যফাররনহসক প্রমাণগুহি সিংগ্র  

কররব, কারণ এই প্রমাণগুহি খুব তািাতাহি নষ্ট  রয  ায। হররপার্ব  কররবন হকনা যসই হবষরয  হদ আপহন হনহিত না  রয থ্ারকন, তা রি যসই 

যক্ষরে আপহন NHS Scotland –এর Sexual Assault Response Coordination Service (SARCS) [য ৌন অতযাোররর 

যকরস সািা যদবার সমহেত বযবস্থা]- এর সারথ্ য ািার াি কররত পাররন, ঘর্না ঘর্বার 7 হদরনর মরধযই  ারত একর্া হনররপক্ষ যফাররনহসক পরীক্ষার 

বযবস্থা করা  ায। এরদর যর্হিরফান নাম্বার  ি 0800 148 88 88 – িাইন যখািা থ্ারক 24 ঘন্টা, সপ্তার  7 হদন। এরা আপনার প্রমাণগুহি 26 

মাস প বন্ত সিংরহক্ষত রাখরত পারর, পুহিরসর কারে  ারবন হকনা যসই হসদ্ধান্ত যনবার জনয তা রি আপহন আরও হকেুর্া সময পারবন। আরও তথ্য 

পাবার জনয আপহন www.nhsinform.scot/SARCS যদরখ যনরবন।  

“ হদ এর্া অরনক আরি ঘরর্ থ্ারক তা রি?” আপহন য ৌন হন বাতরনর ঘর্না সবসময হররপার্ব  কররত পাররবন, ঘর্নাটি যকান সময ঘরর্হেি তা 

গুরুত্বপূণব নয। 

"আহম হক আমার মন পহরবতব ন কররত পাহর?"  যােঁ । প্রহিযা যথ্রক সরর  াওযা কঠিন  রত পারর তরব এটি সম্ভব। আরও তরথ্যর জনয আমারদর সারথ্ 

য ািার াি করুন। 

"আমার মরন  য না আহম পুহিরশ হররপার্ব  কররত োই।" আপহন হররপার্ব  কররত বাধয নন ! হররপার্ব  করার হসদ্ধান্তটি সমূ্পণব আপনার উপর হনভব র করর। 
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“আহম ঠিক হনহিত নই।" ধষবণ বা য ৌন হন বাতরনর হররপার্ব   করা একটি  বি হসদ্ধান্ত এবিং এই বযাপারর অহনহিত  ওযা স্বাভাহবক। আরও তরথ্যর 

জনয আমারদর সারথ্ য ািার াি করুন advocacy@ercc.scot. 

 

কোগাভোগ এর ঠিোনা  

এহিনবরা ধষবণ সঙ্কর্ যকন্দ্র (Edinburgh Rape Crisis Centre), 17 Claremont Crescent, Edinburgh EH7 4HX 

(Registered Charity Ref. SC 006208) www.ercc.scot 

অযািরভারকহস সারপার্ব  ও  আমারদর য  যকানও পহররষবা পাওযার জনয আমারদর ইরমইি করুন advocacy@ercc.scot  

0131 556 9437 এ কি করুন এবিং একটি বাতব া যররখ  ান আমরা আপনারক আবার কি করব।  যমাবাইি: 07966 067 301  

ধষবণ সঙ্কর্ স্কর্িযান্ড য ল্পিাইন (Rape Crisis Scotland helpline) 08088 01 03 02 প্রহতহদন হবরকি ৬ র্া যথ্রক মধযরাত প বন্ত  
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