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স্টিল আই অ্যাম (স্টিয়া) প্রাজেক্ট 

Still I Am (SIA) Project 
 

এডিনবরা ও ল াডিয়াননর ব্ল্যাক অ্যান্ড এথডনক মাইনডরটি (কান া বা সংখ্যা ঘু) সম্প্রিানয়র মডি ারা, বা ট্রান্স সম্প্রিানয়র 

মানুষ (জন্মগত ড নের পডরচয় লথনক স্ত্রী বা পুরুষ সু ভ লে আচরণ আশা করা িনয় থানক, এই সম্প্রিানয়র মানুষ তা লথনক 

ডভন্ন আচরণ কনর থানকন, এবং তা াঁরা ডননজনির জন্মগত ড ে অ্নুসানর ডননজনির স্ত্রী অ্থবা পুরুষ বন ও মনন কনরন না) 

এবং নন-বাইনারী মানুষ  (ো াঁরা থথাগত স্ত্রী বা পুরুষ, শুধুমাত্র এই িুই পডরচনয়র মনধয ডননজনির আবদ্ধ রানখ্ন না) , তা াঁনির 

বয়স েডি 16 বছর বা তা লবডশ িয়, এবং তা াঁরা েডি লকানও রকম অ্বাডিত লেৌন অ্ডভজ্ঞতার ডশকার িনয় থানকন, তািন  

তা াঁরা ডসয়া (SIA )-র কাছ ডবনা খ্রনচ ও লগাপনন মানডসক সািােয ও পরামশ শ লপনত পানরন।   
 

স্টিয়া স্টি আমার েন্য উপযুক্ত ?  

 লকউ ডক লকানও ডিন আপনার শরীর এমন ভানব স্পশ শ কনরনছ, লেিা আপনার ভান া  ানগ ডন ?  

 আপনার শরীর সম্পনকশ তারা ডক এমন লকানও মন্তবয কনরনছ, লেিানত আপডন অ্স্বস্তি লবাধ কনরনছন ?  

 তারা ডক আপনানক আপনার ডননজর শরীনর এমন ডকছু করনত বাধয কনরনছ অ্থবা তারা ডননজরাই এমন ডকছু 

কনরনছ ো আপনার জঘনয ল নগনছ ?  

 এমন ডক আপনার কখ্নও মনন িনয়নছ লে লক বা কারা আপনার শরীর স্পশ শ করনত পানর লসই ডবষনয় আপনার 

মতামনতর লকানও িাম লনই ?   

 পনর ডক আপনার মননর মনধয লকানও ডবভ্রাডন্ত এনসনছ ? 

 আপনার অ্নুমডত না ডননয় বা আপনানক না জাডননয়, লকউ ডক কখ্নও আপনার লকানও ছডব বা ডভডিও অ্নযনির 

সানথ লশয়ার কনরনছ ? 

 

এই ঘিনা িয়নতা সম্প্রডত ঘনিনছ বা িয়নতা অ্ননক ডিন আনগ। লে মানুনষর সানথ এমন ঘিনা ঘনিনছ লস িয়নতা আপনার 

লকানও আপনজন অ্থবা এনকবানরই অ্নচনা লকানও ল াক। িয়নতা এিা বহুবার ঘনিনছ বা িয়নতা লকব মাত্র একবারই 

ঘনিনছ । থায়ই িয়নতা লিখ্নবন লে এই ধরননর ঘিনার পনর আপনার মননমজাজ খ্ারাপ  াগনছ, রানত িুুঃস্বপ্ন লিখ্নছন, 

বাসার বাইনর লেনত বা ল াকজননর সানথ লম ানমশা করনত ভয়  াগনছ। সানথ আতঙ্ক ও িুস্তিন্তা লতা  আনছই।  

 

আমরা বুস্তি লে এমন ঘিনা ঘিন  খ্ুবই ভয়  ানগ আর এই ডবষনয় কারুর সানথ কথা ব াও কটিন। আপনার ভয় িনত পানর 

লে কারুর কানছ সািােয চাওয়ায় আপডন ‘ জ্জা’ বা ‘অ্সম্মাননর’ কারণ ঘিানেন। ডকন্তু তা িন ও ো ঘনিনছ লসই ঘিনা ভুন  

োওয়া এবং আপডন েতই লচষ্টা করুন না লকন, ডননজর অ্নভুুডতনক অ্স্বীকার করাও খ্বুই কটিন। ডসয়া (SIA)-লত আমরা 

আপনানক শস্তি লজাগাবার  নযয কাজ করব, আপডন লেমন ভানব চাইনবন লসই ভানবই আমরা এনগাব। আমরা আপনার 

বিবয শুনব, আপনানক আমরা ডবশ্বাস করব এবং সািােয করব। লকানও কথা ব নত আপনার অ্ডনো থাকন  লস কথা 

আপনানক আমরা ব নত ব ব না। আপডন লে সািস ভনর সািােয লচনয়নছন লসই জনয আমরা আপনানক অ্ডভনন্দন 

জানাব। কারুর সানথ কথা ব নত পারন  লসিা আপনানক সািােয করনব, েডিও লসই কাজ করনত আপনার ভীষণ ভয় করনব 

ও আপডন খ্ুব কষ্টও পানবন।   

 

স্টিয়া স্টি ভাজে িাে িজর ?  

আমানির সানথ েখ্ন আপডন থথম লোগানোগ করনবন তখ্ন আপনানক একিা থাথডমক অ্যাপনয়ন্টনমন্ট লিওয়া িনব। এর 

পনর একজন সানপািশ ওয়াকশার (সিায়ক কমী)-এর সানথ আপনানক ২৫িা লসশনন কাজ করবার সুনোগ লিওয়া িনব। থডতিা 

লসশন িনব 50 ডমডনি িীঘ শ। লসশনগুড নত সানপািশ ওয়াকশার আপনার সানথ মুনখ্ামুডখ্ বনস কথা ব নত পানরন অ্থবা ডতডন 

লিড ন ানন, অ্ন াইন বা ইনমই  বা লিক্সি-এর মাধযনমও সািােয করনত পানরন।  

 



BENGALI 

থথম লসশনন িয়নতা আপনানক স্তজজ্ঞাসা করা িনব আপডন লকানও ডবনশষ ডবষনয় কথা ব নত বা কাজ করনত চান ডকনা। 

লকান ডবষনয় কথা ব নবন, লসিা টিক করা অ্ননক সমনয়ই লবশ কটিন মনন িনত পানর। তানত ডচডন্তত িনবন না, আপডন 

আপনার সানপািশ ওয়াকশার-এর সানথ কাজ শুরু করবার পনর ডক করন  আপনার লবডশ উপকার িনব লসিা আপডন খ্ুাঁনজ 

ডননত পারনবন। এই সময় ও সুনোগ আপনানকই লিওয়া িনয়নছ, সুতরাং আপডন লে লকানও ডবষনয় আন াচনা করনত 

পারনবন।  

 

আমানির ডসয়া সানপািশ ওয়াকশার-রা আরবী, মান্দাডরন, লপাড শ এবং উিুশ ভাষায় সািােয করনত পানরন। আপডন লে ভাষায় 

কথা বন ন, লসিা েডি এর মনধয না পনে তািন  আমরা একজন ইন্টারনথিার-এর বযবস্থা করনত পারব।  

 

আপনার অ্নুভুডতনক থচণ্ড ভানব আঘাত কনরনছ এমন লকানও অ্ডভজ্ঞতা েডি গত 7 ডিননর মনধয আপনার িনয় থানক 

তািন  আপনার জনয আমরা একিা জরুরী অ্যাপনয়ন্টনমন্ট-এর বযবস্থা করনত পাডর।  

 

লর ানর  (কারুর নাম সুপাডরশ) করনত িন  বা আমানির সানথ লোগানোগ করনত িন , অ্নুগ্রি কনর sia@ercc.scot 
অ্যানেনস ইনমই  করনবন, 07966 067 301 নাম্বানর লিক্সি কনর বা 0131 556 9437 নাম্বানর লিড ন ান কনর 

লমনসনজর মাধযনম আপনার বিবয জানানবন।  

 

অ্নয আনরক ভানব, লরইপ ক্রাইডসস স্কি যান্ড (Rape Crisis Scotland)-এর নযাশনা  লিল্প াইন- এর মাধযনমও ডসয়ার 

সানথ লোগানোগ করা লেনত পানর। এই লিল্প াইন লখ্া া থানক থডতডিন ডবকা  5িা – মধযরাস্তত্র পে শন্ত। লিড ন ান নাম্বার 

08088 01 03 02 এবং আপনার মাতৃ ভাষা ইংরাস্তজ না িন  এরা আপনানক সািােয করবার জনয ডবনা খ্রনচ ডিটিশ 

সাইন  যানোনয়জ সি অ্নযানয ভাষানত ইন্টারনথিানরর বযবস্থা করনত পারনবন।  

 

 

প্ াপন্ীয়তা  

 

আমানির কানছ আপডন ো ব নবন লসই কথা আমানির সানপািশ িীম (সিায়ক ি )-এর বাইনর কারুর কানছ থকাশ করা িনব 

না। আপডন লে আমানির কানছ সািােয লচনয়নছন লস কথাও আমরা কাউনক জানাব না। আপডন না ব ন  আপনার সম্পনকশ 

লকানও তথয আমরা কাউনক লিব না। আইন অ্নসুানর, ডকছু ডকছু পডরডস্থডতনত আমরা অ্নয এনজন্সী (থডতষ্ঠান)-এর সানথ 

তথয ডবডনময় করনত বাধয। লসই লযনত্র আমরা সব শিা আনগ আপনার সানথ লসই ডবষনয় আন াচনা কনর লনব। এই ডবষনয় 

আপনার লকানও িুস্তিন্তা থাকন , বা আপডন েডি এই সম্পনকশ আরও জাননত চান তািন  আমানির কনড নিনডশয়াড টি 

পড ডস (লগাপনীয়তা রযার নীডত) লিখ্নত চাইনবন বা আপনার সানপািশ ওয়াকশানরর সানথ আন াচনা কনর লননবন।  
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