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ননবতক

বনন্সদলবকা অ্নুযণ কন্সযন৷

রমফ ভবরা ও রভন্সয়ন্সদয রকানযকভ রমৌন বিংস্রতায অ্ববজ্ঞতা
ন্সয়ন্সে তান্সদয িনয বফনাভূন্সরয একান্ত রগ্ান বযন্সলফা; ায়তা ও
ুাবযন্সয রাইন 01325 369933

আভান্সদয বকবান্সফ রমাগ্ান্সমাগ্ কযা মায়
রপান্সন ায়তা ও ুাবযন্সয রাইন 01325 369933
বিজ্ঞাাফাদ 01325 354119 ইন্সভর rsacc.dton@virgin.net
ায়তা রাইন্সন রপান: - রাইন ফন্ধ থাকাকারীন আোয রপান
উত্তয রদন্সফ৷ রগ্ানীয়তা: - মবদ আভযা আনায ন্সে যাবয
কথা ফরন্সত না াবয তান্সর আবন মবদ আভান্সদয না
িানান রম রভন্সি (ফাতল া) কযা বনযাদ, তান্সর আভযা
রভন্সন্সি আনান্সক িানাফ না রম আভযা রপান কন্সযবেরাভ৷

অ্নযানয দায় অ্নুদান োডাও এই রন্টান্সয অ্থলপ্রদান কযন্সে দয নযদানল যক পাউন্সন্ডন, ই
এইচ আয ব, রযাঙ্কবর রচর, রন্সয়ড টি এ বফ
রযবিবিকৃ ত দাতফয িংখ্যা: 1026288

hv‡Z cÖ‡qvRbxq Ges hyw³m½Z mgš^q mvab Ki‡Z cvwi, hv‡Z K‡i wbwðZ
Kiv hvq Avgiv Avcbvi c„_K Pvwn`v †gUv‡Z cvwi| Avgiv memgq †mBmKj

যাভল

†jvKR‡bi mv‡_ Lykxg‡b KvR Kwi, hviv cÖ‡ekvwaKvi wel‡q ev Avgv‡`i mvwf©‡m

রম রকান ধযন্সণয রমৌন বিংস্রতা/উত্ীডন ফা াবযফাবযক
বনমলাতন খ্ুফ বয়াফ, অ্ভানিনক ফা কষ্টকয ন্সত ান্সয৷
অ্ন্সনক ভবরা ও রভন্সয়ন্সদয িীফন্সন এই অ্তযাচায ও বিংস্র
আচযন্সণয অ্ববজ্ঞতায পন্সর অ্নুবূবতগ্ত ও ভানবক ুস্থতায়
প্রবাফ ন্সড৷

†Kvb wKQy Ac~ib _vK‡j ‡m wel‡q Avgv‡`i‡K civgk© w`‡Z cv‡ib |

এই রন্টায একটি বনযাদ স্থান রদয়, কষ্ট উরবি কন্সয,
েীকায কন্সয রনয়; নদনবিন িীফন্সনয নানা ফাধাবফঘ্ন কখ্নও
কখ্নও বনীবডত ফযবিয আন্সযাগ্যরান্সবয ন্সথ রম ফাধা ৃবষ্ট
কন্সয তায রথন্সক দূন্সয ন্সয এখ্ান্সন র বনন্সিয গ্বতন্সত
অ্নুবূবত াভরান্সনায ুন্সমাগ্ ায় ৷
ন্সফলাবয এই যাভল আস্থা গ্ন্সড রতারা, রফাঝায ুন্সমাগ্
রদওয়া এফিং ফযবিগ্ত স্তন্সয আত্মপ্রতযয়ী কন্সয রতারায রচষ্টা
কন্সয৷

 রপান্সন ায়তায রাইন

GB †m›Uvi K‡Vvi cwikªg Ki‡Q hv‡Z Gi KvD‡Ýwjs Ges mv‡cvU© mvwf©‡m b¨h¨ I

 রচস্টায-রর-বিট ও ডাযান্সভ আউটযীচ াওয়া মায়,

mgvb cÖ‡ekvwaKvi wbwðZ Kiv hvq| `qv K‡i Avcbvi Pvwn`vi e¨vcv‡i
Av‡jvPbv Kivi Rb¨ Avgv‡`i mv‡_ wbwð‡š— K_v ejyb| Avgiv me©‡Póv Kie

আভযা বদই
 বফনাভূন্সরয একান্ত রগ্ান বযন্সলফা

 ভুন্সখ্াভুবখ্ যাভল
 রপান্সন বনয়বভত যাভল
 বমবন ধললণ ফা রমৌন উত্ীডন্সনয বকায ভবরান্সক

াাময কযন্সেন তান্সক থবনন্সদল, াাময ফা যাভল
 ফাইন্সয রথন্সক প্রবক্ষণ

রিন্সন রনন্সফন

