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আপনি যখি একজি নিনিম হবেি তখি নিবনোক্ত নেষয়গুব োর

নিনিবমর
অনিকোরসমূহ

ক্ষনতগ্রস্থবদ
ক্রজজ্ঞোসো
র সুরক্ষো
করবত পোবর?

আপিোর স্টক্ষবে পরীক্ষা

গার্ডা ভিকটিম
পভরষেবা
অভিসসমূহ

অন্যান্য সাহায্য

প্রনত আপিোর অনিকোর আবে:


তথ্য,



সহোয়তো, এেং



সুরক্ষো।

স্টেট ক্রিনমিো

জোনেস সংগঠিগুব ো এই স্টসেোসমূহ প্রদোি কবর

থ্োবক

দরকারী
ওষ়েবসাই
ি
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কামক ককামনা একটট অপরামির জনয ভিভিম বা
ক্ষভিগ্রস্ত বিা যায়?

আমামক ভক প্রমাণ প্রদান করমি হমব?

স্টকোবিো অপরোবির নিনিম উক্ত অপরোিটটর জিয নেনিন্ন িরবের



নিযোতবির
য
নিকোর হবত পোবর, যোর মবিয রবয়বে:


িোরীনরক,



মোিনসক,



আবেগ সংিোন্ত,



অথ্নিনতক।
য

স্টকোবিো একটট অপরোবির নিনিম নহবসবে ক্রিনমিো

জোনেস

নসবেবম আপিোর নকেয গুরুত্বপূে য দোনয়ত্ব রবয়বে। আপিোবক
আদো বত নকেয প্রমোে প্রদোি করবত হবত পোবর।


জোনমবির শুিোনির সময় আপিোর কোে স্টথ্বক প্রমোে চোওয়ো
হবত পোবর। জোনমবির শুিোনির মোিযবম আপিোর নেরুবে করো
অপরোবির অপরোিী তোর আদো বতর শুিোনির আগ পযন্ত
য মুক্ত
থ্োকোর জিয আবেদি করবত পোবর।

স্টযবকোবিো পনরেোবরর স্টকোবিো সদসয যোর কোবের স্টকউ স্টকোবিো
অপরোিমূ ক কমকোবের
য
নিকোর হবয় মৃতযযেরে কবরবে তখি



হবয়বেি স্টস েযোপোবর সক

তোবক অপরোিটটর একজি নিনিম ে ো হয়।

েসেোস করবে। িোই-স্টেোি, নিিযরিী

স্টকউ েো কোবের আত্মীয়-

স্বজবিরোও পনরেোবরর সদসয নহবসবে গেয হয়। এর অথ্ য হবে

নেস্তোনরতও আপিোবক ক্রজজ্ঞোসো

করো হবত পোবর। এবক নিনিম ইমপযোি স্টেটবমন্ট ে ো হয়

পনরেোবরর সদসয নহবসবে স্বোমী-স্ত্রী অথ্েো স্টকোবিো সঙ্গীবকও
নেবেচিো করো হয় স্টয নকিো নিনিবমর সোবথ্ একটট স্টযৌথ্ পনরেোবর

অপরোিটট সংঘটবির মোিযবম আপনি নকিোবে প্রিোনেত

এেং সোিোরেত এটট িোক্রস্ত স্টিোিোবিোর আবগই গ্রহে করো হয়।


এই স্টেটবমবন্টর মোিযবম অপরোিীবদরবক অনিযুক্ত করো হয়।
স্টকোবিো ক্রিনমিো

স্টকবসর জিয আপিোবক আপিোর নিজস্ব

আইিজীেীর েযেস্থো করবত হবে িো।

তোরোও তথ্য গ্রহে, সহোয়তো এেং সুরক্ষো পোেোর অনিকোর রোবখ।
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আভম ভকিামব ককামনা একটট অপরামির জনয
ভরমপাটট করমি পাভর?


স্টকোবিো জরুরী অেস্থোর স্টক্ষবে 999/112 িম্ববর স্ট োি
করুি।



আপিোর স্থোিীয় Garda স্টেিবি স্ট োি করুি অথ্েো নিবজ
নগবয় স্থোিীয় স্টেিবি স্টযোগোবযোগ করুি।

স্টকোবিো স্টকোবিো সময় Garda স্টেিবি স্টযোগোবযোগ করো এেং স্টদখো









করোর জিয একটট সময় নিিোরে
য
করো সহজতর হয়।

আভম যখন ককামনা অপরামির জনয ভরমপাটট করমবা



িখন Garda আমামক কী কী জজজ্ঞাসা করমি



পামর?
আপনি যখিই Garda Síochána-স্টত স্টকোবিো অপরোবির েযোপোবর
নরবপোটয করবেি, তখি আপনি একজি নিনিম েো সোক্ষী স্টযই
হি িো স্টকি আমরো আপিোবক নিবমোক্ত নেষবয় ক্রজজ্ঞোসো করবেো:


অপরোিটট সম্পবকয আমোবদরবক যথ্োসম্ভে তথ্য প্রদোি
করুি।

আপিোর (অথ্েো আপিোর পনরেোবরর) নিরোপত্তো নিবয় যনদ
স্টকোবিো উবেগ থ্োবক তোহব আমোবদর অেগত করুি যোবত
কবর আমরো আপিোবক যবথ্োপযুক্ত পরোমিটট
য নদবত পোনর।
চ মোি তদন্ত প্রক্রিয়োটটর েযোপোবর আপিোবক সেদো
য অেগত
রোখোর জিয আমোবদরবক আপিোর সোবথ্ স্টযোগোবযোবগর
নেস্তোনরত তথ্য নদি।
আপনি যনদ িতয ি স্টকোবিো তথ্য পোি তোহব তো আমোবদর
জোিোি। অপরোিটটর েযোপোবর নরবপোটয করোর পরেতী সমবয়
পুিরোয় স্টকোবিো ক্ষনতর সম্মুখীি হবত পোবরি।
অপরোিটটর কোরবে আপনি হতোহত হবয় থ্োকব স্টসটট যনদ
পরেতীবত আরও নেস্তোর োি কবর থ্োবক তোহব স্টসটট
আমোবদর জোিোি।
আপিোর সোবথ্ স্টযোগোবযোবগর টঠকোিো পনরেতযি করো হব
হব আমোবদর স্টসটট জোিোি।
নিনিম সোবপোটয সোনিযস এ স্টর োবরর জিয আপিোর সম্মনত
থ্োকব স্টসটট আমোবদর ে ুি।

িদন্ত প্রজিয়াটটর বযাপামর একটট সামভগ্রক বযাখযা
আভম ককাথায় কপমি পাভর?
তদন্তমূ ক প্রক্রিয়োটটর েযোপোবর সম্পূে য েযোখযো স্টপবত
www.garda.ie ওবয়েসোইবট আমোবদর প্রোয়িই ক্রজজ্ঞোনসত
প্রশ্নোে ী (FAQ) স্টসকিিটট স্টদখুি।

আমার ভরমপাটট টটমক ককন্দ্র কমর আভম কী কী
প্রিযাশা করমি পাভর?





আমরো আপিোর অনিবযোগটট নিবয় তদন্ত করবেো।
আমরো আপিোবক তদন্তকোরী Garda-এর িোম, স্ট োি
িোম্বোর ও স্টেিবির তথ্য এেং একটট স্টেিো িোম্বোর প্রদোি
করবেো স্টযটট হবে আপিোর পো স ইক্রিবেন্ট িম্বর এেং
এখোবিই আপিোর নরবপোটয টট স্টরকেয করো থ্োকবে।
সংঘটটত অপরোিটটর সোনেক
য অেস্থোর উপর নিনত্ত কবর
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তদন্তকোরী Garda, Garda নিনিম সোনিযস অন স অথ্েো

যখন ককামনা অপরাি ভরমপাটট করমবা িখন ভক

পোনরেোনরক স্টযোগোবযোগ অন সোর সক

আভম আমার সামথ কাউমক ভনময় আসমি পারমবা?

নিনিবমর সোবথ্

পুিরোয় স্টযোগোবযোগ করবে।


Gardaí-স্টত করো আপিোর অনিবযোগটটর প্রোনি স্বীকোর
করোর উবেবিয আমরো স্টসটট ন বখ রোখবেো। এই
েকুবমন্টটটবত উক্ত অনিবযোগ সংিোন্ত সক
থ্োকবে। আপনি যনদ চোি তোহব

সোিোরে তথ্য

এই েকুবমন্টটট আমরো

আপিোর কথ্ো ে োর িোষোবতও অিুেোদ কবর প্রদোি করবত
পোরবেো।


অপরোিটটর িরবের উপর নিনত্ত কবর ন নখতিোবে তথ্য
প্রদোি করোর পনরেবতয আমরো আপিোবক সোমিোসোমনিও



হযোাঁ। নিনিম নহবসবে নিবমোক্ত স্টক্ষবে আপিোবক সহোয়তো প্রদোবির
জিয স্টয কোউবকই আপনি সোবথ্ নিবয় আসবত পোরবেি:


স্টকোবিো অপরোি নরবপোটয করোর সময়;



স্টকোবিো আিুষ্ঠোনিক স্টেটবমন্ট প্রদোবির সময়;



Gardaí-এর সোবথ্ পরেতী স্টকোবিো সোক্ষোবতর সময়।

এেোড়োও আপনি আপিোর সোবথ্ স্টকোবিো আইনি প্রনতনিনি –
আইিজীেী – আিবত পোবরি।

তথ্য প্রদোি করবত পোনর।

নকন্তু স্টকোবিো স্টকোবিো স্টক্ষবে An Garda Síochána-এর স্টকোবিো

অপরোিটটর সোনেক
য অেস্থোর উপর নিনত্ত কবর আপিোর

একজি সদসয আপিোর সনঙ্গ নহবসবে নিন্ন স্টকোবিো েযক্রক্তবক েোেোই

স্থোিীয় Garda নিনিম সোনিযস অন স, তদন্তকোরী সদসয

করবত ে বত পোবর এেং আপিোর আইনি প্রনতনিনিও এর

অথ্েো পোনরেোনরক স্টযোগোবযোগ অন সোর তদবন্তর েযোপোবর

আওতোিযক্ত. .

স্টকোবিো গুরুত্বপূে য অগ্রগনত সম্ববে আপিোবক অেগত

An Garda Síochána-এর স্টকোবিো একজি সদসয আপিোর সনঙ্গ

করবত পোবর।

নহবসবে স্টয কোউবক নিনষে করবত পোবর যনদ স্টস:


আপিোর সোনেক
য উন্নয়বির নেরুবে হবয় থ্োবক;



স্টকোবিো তদন্ত অথ্েো সন্ত্রোসী কমকোবে
য
অনিনতকিোবে
পক্ষপোনতত্ব করবে।
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এর

ব

আপনি নিন্ন স্টকোবিো মোিুষ নিেোচি
য
করোর জিয েক্রিত

হবেি িো এেং Garda-এর উপযুক্ততো অিুযোয়ী স্টয কোউবকই
আপিোবক সঙ্গ স্টদয়োর জিয নিবয় আসবত পোরবেি।

আপনি যনদ স্টকবসর েযোপোবর আমোবদর কোে স্টথ্বক তথ্য চোি
তোহব আমরো আপিোবক নিবমোক্ত তথ্য নদবয় সোহোযয করবত
পোনর।

আপনার বযাপামর িথয

আপনার ককস

আপনি যনদ চোি তোহব আমরো আপিোবক আপিোর স্টেটবমবন্টর
একটট কনপ পোঠোবত পোনর।

আভম আমার ককমসর সামথ ভকিামব আপ টু কেট

অভিযুক্ত বযজক্তর কগ্রপ্তার এবং চাজট করা সংিান্ত
িথয

থাকমি পারমবা?

নিবমোক্ত নেষবয় আমরো আপিোবক তথ্য প্রদোি করবত পোরবেো:

আপিোর অনিবযোগটট নিবয় তদন্ত চ োকো ীি সমবয় আপনি
আপিোর তদন্তকোরী Garda-এর কোে স্টথ্বক তদবন্তর েযোপোবর
গুরুত্বপূে য অগ্রগনত সম্ববে তথ্য চোইবত পোবরি।

 স্টকোবিো েযক্রক্তবক স্টগ্রিোর এেং চোজয করো;
 তোবদরবক স্টয িরবের অনিবযোবগ অনিযুক্ত করো হবয়বে।
স্টকোবিো েযক্রক্তর জোনমবি মুক্রক্ত োি নকংেো কোেনেবত রোখোর
েযোপোবর সংনিে তথ্য আমরো আপিোবক প্রদোি করবত পোরবেো।
এই িরবের তবথ্যর মবিয রবয়বে তোবদর জোনমবির (ট্রোয়োব র আগ
পযন্ত
য অস্থোয়ী জোনমি) অেস্থো।

ট্রায়াি বা ভবচার
তদন্ত চ োকো ীি সময় নকংেো আপিোর স্টকবসর সোবথ্ সম্পনকযত
স্টযবকোবিো সন্ত্রোসী কমকোবের
য
পরেতী স্টযবকোবিো সমবয় আপনি
তোবদর কোে স্টথ্বক তথ্য চোইবত পোবরি।
স্টকোবিো তবথ্যর জিয করো আবেদিও আপনি স্টযবকোবিো সময়
পনরেতযি (সংবিোিি) করবত পোবরি।

যনদ স্টকোবিো েযক্রক্তবক চোজয করো হবয় থ্োবক, তোহব আমরো
আপিোর ইেোিুযোয়ী আপিোবক ট্রোয়োব র তোনরখ এেং স্টসটট স্টকোথ্োয়
হবে স্টসই স্থোবির েযোপোবর ে বেো।
যনদ স্টকোবিো েযক্রক্তবক অনিযুক্ত করো হবয় থ্োবক, তোহব আমরো
আপিোর ইেোিুযোয়ী আপিোবক িোক্রস্ত প্রদোবির তোনরখ েো আপীব র
তোনরখ এেং স্টসটট স্টকোথ্োয় অিুটষ্ঠত হবে স্টসই স্থোবির েযোপোবর
ে বেো।

কাস্টভে কথমক মুজক্ত বা অবযাহভি
Garda কোেনেবত অথ্েো নরমোবে (কোরোগোবর ট্রোয়ো

েো নেচোবরর

জিয অবপক্ষোরত অেস্থোয় থ্োকো) থ্োকোকো ীি সমবয় স্টকোবিো
অপরোিকোরীবক মুক্রক্ত েো অেযোহনত স্টদয়ো হব আপিোর ইেোিুযোয়ী
আপিোবক স্টস েযোপোবর জোিোবিো হবে।
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এেোড়োও আপনি অনিযুক্ত অপরোিীর েযোপোবর নিবমোক্ত নেস্তোনরত



তথ্যসমূহ জোিবত পোরবেি:

প্রনতবিোি (আমোবদর কোবে নরবপোটয করোর জিয অনিযুক্ত
েযক্রক্তর েোরো আপিোর ক্ষনতগ্রস্ত হেোর সম্ভোেিো);



কোেনে স্টথ্বক সোমনয়ক সমবয়র জিয মুক্রক্ত েো অেযোহনত;



মৃতযয, যনদ কোরোেোবস দেরত অেস্থোয় থ্োবক।



হযমনক (যখি অিয েযক্রক্ত আপিোবক স্টকোবিোিোবে প্রিোনেত
করোর স্টচেো করবে);



পুিরোয় নিযোনতত
য
হওয়ো (আপিোর অনিবযোবগর তদন্ত এেং

যভদ ককসটট ভনময় পরবিী কাযিম
ট
না অনুটিি হয়

আদো বতর কমকোবের
য
জিয যখি আপিোবক পুিরোয়

যনদ স্টকোবিো স্টকস পরেতীবত আর িো পনরচো িো করোর নসেোন্ত

নিযোনতত
য
হবত হয় েো আপিোর দুবিযোগ েৃক্রে পোয়)।

স্টিয়ো হয় নকংেো চ মোি তদন্ত েে কবর স্টদয়ো হয় তোহব

এর

ভবমশষ বযবস্থা

কোরেগুব োর েযোখযো আপিোবক প্রদোি করো হবে।
যনদ নেচোর-কোজ িো করোর নসেোন্ত স্টিয়ো হয়, তোহব

আমরো

আপিোবক ে বত পোনর নকিোবে এর কোরেগুব োর েযোখযো স্টপবত
পোবরি। আপনি যনদ চোি, এই নসেোন্ত নকিোবে পুিনেবেচিো
য
করো
স্টযবত পোবর স্টস েযোপোবর আমরো আপিোবক তথ্য প্রদোি করবত
পোনর।

ভিভিমমদর সুরক্ষা
নিনিম নহবসবে এেং আপিোর সহবযোনগতোর মোিযবম আমরো
আপিোর চোনহদোগুব ো পযোবয োচিো করবেো। আপিোর নিরোপত্তোর
সোবথ্ জনড়ত স্টযবকোবিো নেষয় আমরো নচনিত করবেো। নিবমোক্ত
স্টক্ষবে আপিোর দুে য তোর েযোপোবর আমরো পযোবয োচিো করবেো:

আমরো যনদ উবেবগর স্টকোবিো নেষয় নচনিত করবত পোনর তোহব
স্টসবক্ষবে আমরো নকেয নেবিষ েযেস্থো গ্রহে করবত পোনর যোবত
কবর আপনি আদো বত যথ্োসম্ভে আরোমদোয়ক অেস্থোয় থ্োকবত
পোবরি। এর মবিয রবয়বে:


সোিোরে জিগবের জিয উমুক্ত িয় এরকম পথ্ নদবয়
আপিোর আদো বত প্রবেি নকংেো স্টের হওয়োর েযেস্থো করো;




আদো বত জিসোিোরবের উপনস্থনত স্টথ্বক মুক্ত রোখো;
োইি স্টটন নিিি ন ংক অথ্েো পদযোর আড়োব

স্টথ্বক প্রমোে

প্রদোি করো।
আপিোর েযক্রক্তগত নিরোপত্তো েযেস্থো নকংেো নকিোবে আপনি
আপিোর সম্পনত্ত নিরোপবদ রোখবেি স্টস েযোপোবর আমরো আপিোবক
পরোমি য প্রদোি করবেো।
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ভশশু ভিভিম (18 বছমরর কম-বয়সী)

সমকামী, ভহজড়া, উিকামী এবং ট্রান্সমজন্ডার

আমোবদর েোরস্থ হওয়ো সক

সম্প্রদায়

নিশুবদর সোবথ্ই আমরো সম্মোবির

আপভন যভদ সমকামী-িীভির (কহামমামফাভবয়া) ককামনা

সোবথ্ েযেহোর কনর।
আমরো উপ নি কবরনে স্টয স্টযসে নিশু স্টকোবিো অপরোবির নিনিম
হবয় থ্োবক চোনহদো অিুযোয়ী তোবদর জিয সেসময়ই নকেয নেবিষ
েযেস্থো গ্রহে করবত হয়। নিশুরো স্টযখোবি স্বোেন্দ্যবেোি করবে
এরকম জোয়গোয় এেং নেবিষিোবে প্রনিক্ষেপ্রোি সোক্ষোতকোরীবদর
মোিযবম তোবদর সোক্ষোৎ গ্রহবের েযেস্থো কবর থ্োনক আমরো।
যখিই প্রবয়োজি হয় আমরো স্টযবকোবিো নিশুবক TUSLA-এ
পোঠোবিোর েযেস্থো কনর যো একটট – নিশু ও পনরেোর সংস্থো – এেং
এর িোষযমবত: ‘ভশশুই প্রথম: ভশশুমদর সুরক্ষা এবং
কিযামণর স্বামথ ট জািীয় ভনমদটভশকা’।

Síochána-এর আওিািুক্ত Garda োইিারভসটট অভফসামরর
পনরবষেো গ্রহে করোর পরোমি য নদবেো।
LGBTQ স্টযোগোবযোগ অন সোবরর সোনিযস গ্রহবের জিয পরোমি য
নদবেো।

আয়ারিযামন্ড ভ্রমণকারীগণ
আপনি যনদ আয়োর যোবে একজি ভ্রমেকোরী হবয় থ্োবকি এেং
স্টকোবিো অপরোবির নিকোর হবয় থ্োবকি তোহব

আপনি এই

েযোপোবর স্টযবকোবিো Garda স্টেিবি নরবপোটয করবত পোরবেি।
আমরো অনে বম্ব আপিোর স্টেটবমন্টটট গ্রহে করবেো এেং

ভবমশষ চাভহদাসমূহ
আপিোর যনদ স্টকোবিো প্রকোর অক্ষমতো থ্োবক, তোহব

ভিভিম হবয় থ্োবকি তবে আমরো আপিোবক একটট Garda

আপিোর অিুবমোদি স্টিয়োর মোিযবম আপিোবক আইনরি টযনরে
স্টসবক্ষবে

আমরো আপিোর নিনদযে চোনহদোগুব োর েযোপোবর পযোবয োচিো করবেো।

অযোনসেযোি সোনিযস (ITAS)-এর সোহোযয গ্রহে করোর জিয
পরোমি য স্টদয়ো হবে।

আপিোর যনদ নিনদযে স্টকোবিো চোনহদো থ্োবক অথ্েো সহোয়তোর
প্রবয়োজি হয় তোহব

অিুগ্রহপূেক
য আমোবদর স্টস েযোপোবর অেগত

করুি।
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আইভরশ টুভরস্ট অযাভসস্টযান্স সাভিটস – ITAS
ITAS পুবরো স্টদিেযোপী স্টসেো প্রদোি কবর থ্োবক যোরো নকিো

আমরো আপিোবক স্টযৌি অপরোবির নিনিবমর জিয সহোয়ক
প্রনতষ্ঠোি সম্পনকযত নেস্তোনরত তথ্য প্রদোি করবেো।

আয়োর যোবে ভ্রমে করোর সময় স্টকোবিো প্রকোর অপরোি নকংেো
অিযোিয মমোনন্তক
য
ঘটিোর নিকোর হবয়বে।
কফান

+353 (0)1 666 9354

কশাকগ্রস্ত পভরবার

ওময়বসাইট www.itas.ie

নিনিম সোবপোটয ইউবরোপ ওবয়েসোইট victimsupport.eu এর
মোিযবম আপনি আপিোর স্টদবি েবসই নিনিম সোবপোটয সোনিযবসর
েযোপোবর তথ্য সংগ্রহ করবত পোবরি।

সংনিে নিনিবমর পনরেোবরর সদসয হবয় থ্োবকি তোহব

আমরো

আপিোর জিয একটট Garda পোনরেোনরক স্টযোগোবযোগ অন সোবরর

আয়ারিযামন্ডর বাভহমর সংঘটটি অপরািসমূহ
আয়োর যোবের েোনহবর সংঘটটত স্টকোবিো অপরোবির েযোপোবর যনদ
আপনি নরবপোটয কবর থ্োবকি তোহব

আপনি যনদ হতযো অথ্েো অিয স্টকোবিো স্টেআইনি হতযোর সোবথ্

স্টসটট আমরো অনে বম্ব

যবথ্োপযুক্ত কতৃপ
য ক্ষবক জোনিবয় নদবেো।

কযৌন অপরাি
স্টযৌি অপরোবির স্টক্ষবে আমরো নেবিষ সংবেদিিী তো প্রদিিয
করবেো। আপিোর আবেদি অিুযোয়ী, আমরো আপিোর জিয একই

েযেস্থো করবেো। তোবদর কোজ হবে তদন্ত চ োকো ীি সমবয়
আপিোর সোবথ্ স্টযোগোবযোগ েজোয় রোখো।
Garda তদবন্তর েযোপোবর তোরো আপিোবক যথ্ো সমবয় যথ্োযথ্ তথ্য
প্রদোি করবে। এেোড়োও তোরো আপিোবক নিনিম সোবপোটয
অগোিোইবজিবির
য
সোবথ্ স্টযোগোবযোবগর টঠকোিো প্রদোি করবে যোবত
কবর আপনি তোবদর সহোয়তো নিবত পোবরি।

সাংসাভরক ভনযািমনর
ট
ভিভিম

ন বঙ্গর Garda-এর েযেস্থো করবত পোরবেো। যখিই সম্ভে হবে

সোংসোনরক নিযোতবির
য
স্টক্ষবে আপিোর এেং আপিোর পনরেোবরর

আমরো আপিোর পরীক্ষোর জিয একই ন বঙ্গর েোক্তোর নকংেো

নিরোপত্তোর স্বোবথ্ য এেং আইি অিুযোয়ী আমরো স্বোমী েো স্ত্রী েো

পরীক্ষবকর েযেস্থো করবেো। নকন্তু, নকেয নকেয সমবয় এটট করো

স্টযবকোবিো সঙ্গীবক স্টগ্রিোর করবত পোনর। আদো বত এই নেষবয়

সম্ভে হবে িো।
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আপনি কী কী নিরোপত্তো গ্রহে করবত পোবরি স্টস েযোপোবর আমরো

আপিোর আমোবদর সোবথ্ কথ্ো ে বত স্টকোবিো সমসযো হব

আপিোবক তথ্য প্রদোি করবেো।

আমোবদর কথ্ো েুঝবত স্টকোবিো সমসযো হব

আপনি অথ্েো আপিোর পনরনচত স্টকউ যনদ সোংসোনরক, স্টযৌি
অথ্েো ন ঙ্গ বেষবমযর নিকোর হবয় থ্োবক তোহব

স্টসবক্ষবে তোবদর

আমরো আপিোবক এই

নেষবয় সোহোযয করবত পোনর। এরকম হওয়োর সম্ভোেয কোরে হ :


আপিোর েযক্রক্তগত অেস্থো েো পনরনস্থনত;

জিয সরকোরী সহোয়তোয় জোতীয় এেং স্থোিীয় সোনিযবসর েযেস্থো



স্টিখোর অক্ষমতো;

রবয়বে।



মোিনসক িোক্কো।

সক

সোনিযবসর েযোপোবর জোিবত অিুগ্রহপূেক
য www.cosc.ie

নিক্রজট করুি

নকংেো

অনুবাদক বা বযাখযাকারী
আমরো আপিোর জিয যবথ্োপযুক্ত অিুেোদক েো েযোখযোকোরীর

বণবাদী
ট
ঘটনা

েযেস্থো করবত পোরবেো। তোরো সম্পূেরূবপ
য
স্বতন্ত্র হবয় থ্োবক।

আপনি যনদ স্টকোবিো প্রকোর েেেোদী
য
ঘটিোর নিকোর হবয় থ্োবকি

তোেোড়ো Garda Siochána েোরো তোবদর নিযুক্ত করো হয় িো।

তোহব

আইনগি সহায়িা

স্টসবক্ষবে আমরো আপিোবক আপিোর এ োকোর Garda

এথ্নিক স্টযোগোবযোগ অন সোবরর সহোয়তো গ্রহবের পরোমি য নদবেো।

আপভন যভদ ইংমরজজমি কথা বিমি না পামরন
যনদ প্রবয়োজি হয় তোহব

আমরো আপিোর জিয অিুেোদবকর

েযেস্থো করবেো যোবত কবর আপনি অিয স্টযবকোবিো নিনিবমর
মবতোই যবথ্োপযুক্ত সোনিযস স্টপবত পোবরি।

অনযানয সহায়িা

নকেয নকেয পনরনস্থনতবত একজি স্টযৌি অপরোবির নিকোর নকংেো
সোংসোনরক অপরোবির নিকোর হব

স্টসবক্ষবে আপিোর জিয

নেিোমূব য আইিগত সহোয়তোর েযেস্থো করো হবে। এর মোিযবম
আদো বত আপিোর প্রনতনিনি নহবসবে একজি উপনস্থত থ্োকবে।
এেোড়োও আপিোর জিয নেিোমূব য আইিগত পরোমি য গ্রহবের
েযেস্থো করো হবে হবে যনদ আপনি মোিে পোচোবরর একজি নিনিম
হবয় থ্োবকি।
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আরও নেস্তোনরত তবথ্যর জিয ন গযো

স্টেোেয ওবয়েসোইটটট স্টদখুি-

আপিোর যনদ অিুবমোদি থ্োবক তোহব

Garda Síochána-এর

www.legalaidboard.ie

একজি সদসয আপিোর জিয যবথ্োপযুক্ত একটট নিনিম সোবপোটয

Garda ভিভিম সাভিটস অভফস

সোনিযবসর েযেস্থো করবে।

প্রভিটট ভবিাগীয় Garda ভিভিম সাভিটস অভফস (GVSO)
স্টসোমেোর স্টথ্বক শুিেোর সকো

9.00টো স্টথ্বক নেকো

পযন্ত
য স্টখো ো থ্োবক। অপরোিমূ ক কমকোবের
য
সক

5.00টো
নিনিম

অপরোি কোযিবমর
য
পনরনস্থনত স্টকমি তোর উপর নিনত্ত কবর একটট
উপযুক্ত

ব ো-আপ কিটোি পোবেি নিনন নখত কতৃপ
য বক্ষর কোে

স্টথ্বক:

আদািমির খরচপত্র
আদো বত আপিোবক যনদ একজি সোক্ষী নহবসবে আসবত ে ো হয়
তোহব

আপনি আপিোর খরচ পুিরুেোর করবত পোরবেি।

আপিোর যনদ স্টকোবিো স্টকবসর সোবথ্ সংনিেতো থ্োবক তোহব
Garda Síochána সোক্ষী েোেদ সক

খরচ প্রদোি করবে। এই

খরচটট হবে আপিোর আদো বত যোতোয়োবতর খরচ।



তদন্তকোরী Garda,



Garda ভিভিম সাভিটস অভফস,



পাভরবাভরক কযাগামযাগ অভফসার।

আপনি পৃষ্ঠো 18 স্টথ্বক শুরু কবর Garda নিনিম পনরবষেো

এই খরচপবে নিবমোক্ত নেষয়গুব ো থ্োকবত পোবর:


যোতোয়োত;



খোেোর;



নকেয নকেয স্টকবসর স্টক্ষবে থ্োকোর েযেস্থো.

অভফসগুমিার অবস্থান এবং কযাগামযামগর একটট পূে য তোন কো
স্টপবত পোবরি।

স্টয জোয়গোয় স্টকসটট সংঘটটত হবে স্টসখোিকোর Garda
সুপোনরিবটিবেন্ট (নেসটট্রি অন সোর) আপিোর খরচ েহি
করবে। Garda স্টেিিগুব োবত স্টযোগোবযোবগর জিয নেস্তোনরত আপনি

ভিভিম সামপাটট সাভিটমস প্রমবশাভিকার

এখোবি পোবেি- www.garda.ie
আপিোর স্টকস পনরচো িোকোরী Garda আপিোর খরচ পনরবিোি
করোর েযেস্থো করবত পোবর। তোরো আপিোর কোবে আপিোর
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খরচপবের রনসদ চোইবত পোবর। নকেয নকেয স্টক্ষবে, খরচপে

কোরও মৃতযয হবয়বে এমি স্টকোবিো স্টকবসর স্টক্ষবে স্টকোবিো প্রকোর

আপিোর জিয আবগ স্টথ্বকই পনরবিোনিত থ্োকবে যোবত কবর

সময়সীমো থ্োকবে িো।

আপনি আদো বত যোতোয়োত করবত পোবরি।

অপরািীর পক্ষ কথমক ক্ষভিপূরণ

ক্ষভিপূরণ

স্টকোবিো অপরোিীবক অনিযুক্ত করোর পর তোর িোক্রস্ত নহবসবে
আদো ত তোবক নিনিবমর ক্ষনতপূরে প্রদোবির জিয আবদি নদবত

ট্রাইবুযনামির পক্ষ কথমক ক্ষভিপূরণ

পোবর।
দী ক্রিনমিো

ইিজুনরস কবম্পিবসিি ট্রোইেুযিো

তোবদর আবেদিই

গ্রহে কবর যোরো স্টকোবিো অপরোবির কোরবে স্টকোবিো প্রকোর

নিবমোক্ত জোয়গো স্টথ্বক আপনি আরও তথ্য স্টপবত পোবরি:

িোরীনরক ক্ষনতর সম্মুখীি হবয়বে অথ্েো তোর কোবের কোরও মৃতযয

জিভমনাি ইনজুভরস কমেনমসশন ভিম

হবয়বে।

টিকানা

ট্রোইেুযিো

অনতনরক্ত নকেয খরচপে ক্ষনতপূরে নহবসবে প্রদোি

করবত পোবর। এর মবিয রবয়বে নিনিবমর উপোজযবি ক্ষয়ক্ষনত,

Criminal Injuries Compensation Scheme
Second Floor
7–11 Montague Court

স্টসবক্ষবে আপিোবক রনসদ নকংেো অিয স্টকোবিো প্রমোে স্টদখোবত

Montague Street

হবে।

Dublin 2

স্টয ঘটিোয় ইিজুনরটট সংঘটটত হবয়বে স্টসটট অেিযই অনে বম্ব

স্টটন ব োি: 01 - 476 8670

Gardaí-এর কোবে নরবপোটয করো থ্োকবত হবে। দোনে করোর জিয

ইবমই

আপিোর কোবে নতি মোবসর সময়সীমো থ্োকবে, নকন্তু নকেয নেবিষ

criminalinjuries@justice.ie

স্টক্ষবে এই সময়সীমোটট েোড়োবিো স্টযবত পোবর।
ঘটিোটটর কোরবে নিনিবমর যনদ মৃতযয হয় তোহব

ট্রোইেুযিো

করমস্টামরটটি জাভস্টস সাভিটমসস

নিনিবমর উপর নিিযরিী বদর ক্ষনতপূরে প্রদোি করবে।
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স্টরবেোবরটটি জোনেস এমি একটট জোয়গো স্টযখোবি নিনিম,

আপনি এই কোজটট করবত পোরবেি যনদ আপনি এই িরবের তথ্য

অপরোিী এেং একজি অনিজ্ঞ স্বতন্ত্র স্ট োবকর একটট বেঠক

গ্রহবের জিয নিেেি কবর থ্োবকি। নকিোবে নিেেি করবত হবে

অিুটষ্ঠত হয়। স্টসখোবি নিনিমটট তোর পবক্ষর ঘটিোটট খুব

স্টস েযোপোবর আরও তথ্য জোিবত এখোবি যোি-

যোবত কবর অপরোিী তোর অপরোবির েোস্তে

ো

েব

গুব ো েুঝবত

পোবর এেং যথ্োসম্ভে তোর সংবিোিি করবত পোবর।

পাবভিক প্রভসভকউশন ভেমরিমরর অভফস

আপনি যনদ স্টকোবিো অপরোবির নিনিম হবয় থ্োবকি এেং অপরোিী
যনদ 18 েেবরর কম েয়সী হবয় থ্োবক তোহব

আপিোবক তোর

পনরেোবরর সোবথ্ পোনরেোনরক বেঠবক অংিগ্রহবের জিয আমন্ত্রে
করো হবত পোবর স্টযখোবি আপনি আপিোর মতোমত তয ব

www.irishprisons.ie

িরবেি

এেং স্টসগুব ো নেবেচিো করো হবে।

স্টকোবিো উক্রেে েযক্রক্তবক অনিযুক্ত করো হবে নকিো এেং তোর
নেরুবে কী কী চোজয বতনর করো হবে স্টস েযোপোবর নসেোন্ত স্টিয়োর
দোনয়ত্ব হ

পোেন ক প্রনসনকউিি নেবরিবরর (DPP)। প্রনসনকউিি

শুরুর সোবথ্ সোবথ্ই প্রনসনকউিি স্টকসটট DPP-এর অিীবি থ্োকবে।
মোম ো চ োকো ীি সমবয় পোেন ক প্রনসনকউিি নেবরির (DPP)-

নেস্তোনরত আরও তথ্য এখোবি পোওয়ো যোবে www.probation.ie

এর েযোপোবর আপিোর স্টকোবিো মন্তেয থ্োকব

নিবমোক্ত টঠকোিোয়

স্টযোগোবযোগ করুি:

কারাগার কযাগামযাগ সাভিটস
স্টকোবিো েযক্রক্ত যনদ কোেনেবত থ্োবক এেং তোবক আপিোর নেরুবে
সংঘটটত স্টকোবিো অপরোবির জিয অনিযুক্ত করো হবয় থ্োবক
তোহব

আপনি আইনরি নপ্রজি সোনিযবসর কোবে তোর িোক্রস্তর

েযোপোবর গুরুত্বপূে য স্টকোবিো অগ্রগনত থ্োকব
চোইবত পোবরি।

স্টস েযোপোবর তথ্য

ভেমরির অফ পাবভিক প্রভসভকউশন
টিকানা
ইি োরমোনর স্টরোে
েোেন ি 7
কফান

+353 (0)1 858 8500

ফযাক্স

+353 (0)1 642 7406

ওময়বসাইট

www.dppireland.ie
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অথ্েো আপনি আপিোর স্থোিীয় Garda নিনিম সোনিযস অন বস
স্টযোগোবযোগ করবত পোবরি।
এেোড়োও আপনি Garda Síochána অমেুেসমযোি কনমিবি
অনিবযোগ করবত পোবরি।
Garda Síochána অমবুেসমযান কভমশন
টিকানা
150 অযোনে স্ট্রীট আপোর
েোেন ি 1

আমামদর সাভিটস ভনময় ভক আপভন অসন্তুষ্ট?

স্থানীয়
নম্বর

1890 600 800

কফান

(01) 871 6727

ফযাক্স

(01) 814 7023

ইমমইি

info@gsoc.ie

ওময়বসাইট

www.gardaombudsman.ie

জািীয় পযাময়
ট Garda ভিভিম সাভিটস অভফস

আপনি যনদ আমোবদর সোনিযস নিবয় অসন্তুে থ্োবকি নকংেো Garda
Síochána-এর সদসযবদর েযোপোবর আপিোর স্টকোবিো প্রশ্ন,
পরোমি য েো মন্তেয থ্োবক তোহব

অিুগ্রহপূেক
য আপিোর স্থোিীয়

Garda সুপোনরিবটিবেবন্টর সোবথ্ স্টযোগোবযোগ করুি। Garda
Síochána-এর স্ট োি নেবরিনরবত (সেুজ পৃষ্ঠো) অথ্েো
www.garda.ie টঠকোিোয় তোবদর সোবথ্ স্টযোগোবযোবগর নেস্তোনরত
তথ্য পোবেি।
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1. Cavan/Monaghan

6. DMR East

Ballyconnell, Co. Cavan

Dún Laoghaire, Co. Dublin

স্ট োি (0)49 952 5807

স্ট োি (0)1 666 5063

ইবমই CavanMonaghan.VictimService@garda.ie

ইবমই

2. Clare

DMREast.VictimService@garda.ie

7. DMR North Central

Ennis, Co. Clare

Store Street, Dublin 1

স্ট োি (0)65 684 8194

স্ট োি(0)1 666 8108
ইবমই

ইবমই

Clare.VictimService@garda.ie

DMRNorthCentral.VictimService@garda
3. Cork City

.ie

Anglesea Street, Cork
স্ট োি (0)21 454 8524
ইবমই

CorkCity.VictimService@garda.ie

4. Cork North
Mitchelstown,Co.Cork

8. DMR North
Ballymun, Dublin 9

স্ট োি (0)1 666 4463
ইবমই
DMRNorth.VictimService@garda.ie

স্ট োি (0)25 86786
ইবমই CorkNorth.VictimService@garda.ie

9. DMR South Central
Pearse Street, Dublin 2

5. Cork West
Bandon, Co. Cork
স্ট োি (0)23 885 2295
ইবমই

CorkWest.VictimService@garda.ie

স্ট োি (0)1 666 9350
ইবমই
DMRSouthCentral.VictimService@garda
.ie
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10. DMR South

15. Kildare

Crumlin, Dublin 12
স্ট োি (0)1 666 6263

Naas, Co. Kildare

ইবমই

DMRSouth.VictimService@garda.ie

স্ট োি (0)45 884395
ইবমই

Kildare.VictimService@garda.ie

16. Kilkenny/Carlow
11. DMR West

Kilkenny, Co. Kilkenny

Finglas, Dublin 11

স্ট োি (0)56 777 5090

স্ট োি (0)1 6667563

ইবমই

ইবমই DMRWest.VictimService@garda.ie

KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie

12. Donegal
Glenties, Co Donegal

17. Laois/Offaly

স্ট োি (0)74 955 1085
ইবমই

Donegal.VictimService@garda.ie

Portlaoise, Co. Laois
স্ট োি (0)57 867 4195
ইবমই LaoisOffaly.VictimService@garda.ie

13. Galway

18. Limerick

Gort, Co. Galway

Henry Street, Limerick

স্ট োি (0)91 636495

স্ট োি (0)61 212496

ইবমই

Gaillimh.VictimService@garda.ie

ইবমই

Limerick.VictimService@garda.ie

14. Kerry

19. Louth

Castleisland, Co. Kerry

Dunleer, Co. Louth

স্ট োি (0)66 716 3303

স্ট োি (0)41 686 2388

ইবমই

Kerry.VictimService@garda.ie

ইবমই

Louth.VictimService@garda.ie
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20. Mayo

25. Waterford

Swinford, Co. Mayo

Waterford, Co. Waterford

স্ট োি (0)94 925 3139

স্ট োি (0)51 305395

ইবমই

21. Meath
Navan, Co. Meath
স্ট োি (0)46 903 6194
ইবমই

ইবমই

Mayo.VictimService@garda.ie

Meath.VictimService@garda.ie

Waterford.VictimService@garda.ie

26. Westmeath
Delvin, Co. Westmeath
স্ট োি (0)44 966 8102
ইবমই

WestMeath.VictimService@garda.ie

22. Roscommon/Longford

27. Wexford

Convent Road, Roscommon

Wexford, Co. Wexford

স্ট োি (0)90 663 8389

স্ট োি (0)53 916 5297

ইবমই

ইবমই

RoscommonLongford.VictimService@garda.ie

Wexford.VictimService@garda.ie

28. Wicklow

23. Sligo/Leitrim

Bray, Co. Wicklow

Carrick-on-Shannon
স্ট োি (0)71 965 0517

স্ট োি (0)1 666 5360

ইবমই

SligoLeitrim.VictimService@garda.ie

ইবমই

Wicklow.VictimService@garda.ie

24. Tipperary
Templemore, Co. Tipperary
স্ট োি (0)504 32636
ইবমই

Tipperary.VictimService@garda.ie
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AdVIC – হতযোর নিনিমবদর জিয পরোমি য
হতযোর নিনিম এেং তোবদর পনরেোবরর অনিকোর আদোবয়র

দরকাভর ওময়বসাইটসমূহ
একজি নিনিম নহবসবে আপিোর নেিোমূব য সোবপোটয সোনিযস
পোওয়োর অনিকোর আবে। নিবম নিনিমবদর জিয সহোয়ক নকেয

উবেবিয AdVIC প্রচোরিো চো োয়। এর মোিযবম স্টিোকগ্রস্ত
পনরেোবররো

একক্রেত

হয়

এেং

নেিোমূব য

প্রব িিো

কোউবিন ং প্রদোি কবর।

নরবসোবসরয ন ে প্রদোি করো হ । স্টকোি সোবপোটয সোনিযসটট আপিোর

ওবয়েসোইট

www.advic.ie

জিয উপযুক্ত স্টস েযোপোবর যনদ আপনি নিক্রিত িো থ্োবকি তোহব

স্ট োি

(01) 617 7937

স্টসবক্ষবে আপনি আরও তথ্য জোিোর জিয Garda নিনিম সোনিযস
অন স অথ্েো িযোিিো

িোইম নিনিম স্টহল্প োইবি 116 006

িম্ববর স্টযোগোবযোগ করবত পোবরি।

AnyMan – পুরুষবদর জিয সহোয়তো
স্টয সক

পুরুষ সোংসোনরক নিযোতবির
য
নিকোর হবয়বে নকংেো

প্রনতনিয়ত নিকোর হবে তোবদর জিয Anyman সোবপোটয সোনিযস
এেং দরকোনর সক তথ্য প্রদোি কবর।
ওবয়েসোইট

www.anyman.ie

স্ট োি

+353 (0)1 554 3811

CARI – নিশু এেং নকবিোরীবদর জিয সোনিযস
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স্টযৌি নিযোতবির
য
নিকোর হওয়ো নিশু এেং নকবিোরীবদর জিয
CARI সোবপোটয সোনিযস প্রদোি কবর। এেোড়োও এটট পনরেোবরর

নমনসং পোরসি স্টহল্প োইি

অিযোিয সদসযবদরবকও সহোয়তো প্রদোি কবর।

নমনসং পোরসি স্টহল্প োইি স্টস সক পনরেোর েো েযক্রক্ত নেবিষবদর

ওবয়েসোইট

www.cari.ie

স্ট োি

1890 924 567

িোইম নিনিমস স্টহল্প োইি
িোইম নিনিম

সহোয়তো প্রদোি কবর যোবদর আত্মীয়, েেু েো স্টকোবিো সহকমী
নিবখোাঁজ রবয়বে।
ওবয়েসোইট

www.missingpersons.ie

স্ট োি

1890 442 552

স্টহল্প োইি আয়োর যোবে সংঘটটত স্টকোবিো

অপরোবির নিনিমবদর কথ্ো স্টিোিো এেং সোবপোটয সোনিযস

ওয়োি ইি স্ট োর

প্রদোবির কোজ কবর থ্োবক।

স্টযসে প্রোিেয়স্ক েযক্রক্ত স্টেোটবে োয় স্টযৌি নিযোতবির
য
নিকোর

ওবয়েসোইট

www.crimevictimshelpline.ie

স্ট োি

116 006

হবয়বেি, তোবদর পনরেোর এেং যোরো স্টযৌিিোবে ক্ষনতকর
কমকোবের
য
সোবথ্ জনড়ত হবয়বেি তোবদর জিয ওয়োি ইি স্ট োর
সহোয়তো প্রদোি কবর থ্োবক।

েোেন ি স্টরপ িোইনসস স্টসন্টোর

ওবয়েসোইট

www.oneinfour.ie

িোরী েো পুরুষ যোরো িষে,
য
স্টযৌি নিযোতি,
য
স্টযৌি হয়রোনি

স্ট োি

(01) 662 4070

েো বিিবে স্টযৌি নিযোতবির
য
নিকোর হবয়বে তোবদর জিয
এই প্রনতষ্ঠোিটট নেনিন্ন িরবের সোবপোটয সোনিযস প্রদোি কবর
থ্োবক।
ওবয়েসোইট

www.drcc.ie

স্ট োি

1800 77 8888
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স্টরপ িোইনসস স্টিটওয়োকয আয়োর যোে
স্টরপ িোইনসস স্টিটওয়োকয আয়োর যোবের প্রনতনিনি, সক

ওবমিস এইে

সদবসযর মূ

স্টয সক

দ

স্টযৌি নিযোতবির
য
নিকোর সক

নিনিমবদর

নেিোমূব য পরোমি,য কোউবিন ং এেং সোবপোটয প্রদোি করবে।

মনহ ো সোংসোনরক নিযোতবির
য
নিকোর হবয়বে নকংেো

প্রনতনিয়ত হবে ওবমিস এইে (Women’s Aid) তোবদর
জিয সোবপোটয সোনিযস এেং তথ্য প্রদোি কবর।

ওবয়েসোইট

www.rapecrisishelp.ie

স্ট োি

(01) 865 6954

ওবয়েসোইট

www.womensaid.ie

24
ঘন্টো 1800 341 900
স্টহল্প োইি
রুহোমো
Ruhama

পনততোেৃনত্ত

এেং

সংগটঠত

স্টযৌি

পোচোবরর

নিনিমবদর সহোয়তো প্রদোি কবর।
ওবয়েসোইট

www.ruhama.ie

স্ট োি

(01) 836 0292

সোবপোটয আ টোর হনমসোইে

অিযোিয দরকোনর ওবয়েসোইটসমূহ
Garda

www.garda.ie

স্টকোটয স সোনিযস

www.courts.ie

Tusla

www.tusla.ie

স্টহ থ্
সোনিযস www.hse.ie
এক্রিনকউটটি

যোবদর জীেি স্টকোবিো হতযোকোবের কোরবে প্রিোনেত হবয়বে
Support after Homicide তোবদর মোিনসক সোবপোটয
এেং নেনিন্ন েযেহোনরক তথ্য প্রদোি কবর থ্োবক।
ওবয়েসোইট

www.supportafterhomicide.ie

স্ট োি

087 983 7322
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িোইম নিনিমস স্টহল্প োইি
স্ট োি 116 006
CrimeVictimsHelpline.ie
একটট Garda Síochána
নিনিবমর অনিকোর সংিোন্ত তথ্য,ককামনা অপরাি সেমকট অভিমযাগ করার
প্রজিয়া, ভবনামূমিয ভিভিম সামপাটট সাভিটমসর নেস্তোনরত ইতযোনদ স্টপবত
www.garda.ie ওবয়েসোইট নিক্রজট করুি।
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