
িবভাগ খ: ভুkেভাগীর িবষেয় 
 

 
িল  

 
পরুষু 

 
মিহলা   

বয়েসর েগা ী 16 বছেরর কম 16-24 25-34 35-44 45-55 55 বছেরর েবিশ 
 

জািতগত uত্স (যথাযথিট িটক করনু) 
 

ে তকায় িbিটশ কৃ কায় কয্ািরিবয়ান পািকsািন ে তকায় o কৃ কায় কয্ািরিবয়ান চীনা 
 

ে তকায় আiিরশ কৃ কায় আি কান ভারতীয় ে তকায় o  কৃ কায় আি কান aনয্ েকানo জািতগত েগা ী* 
 

েকানo aনয্ ে তকায় েকানo aনয্ কৃ কায় বাংলােদশী ে তকায় o  eিশয়ান utর িদেত চাi না 
েpkাপট* েpkাপট* 

*aনgুহ কের 
িবশেদ জানান 

েকানo aনয্ eিশয়ান* েকানo aনয্ িম * 
েpkাপট েpkাপট 

 
 

িবভাগ গ: aপরাধীেদর িবষেয় 
 

কতজন aপরাধী েসখােন িছল? 
 

িল  পরুষু মিহলা 
 

বয়েসর েগা ী 16 বছেরর কম 16-24 25-34 35-44 45-55 55 বছেরর েবিশ 
 

জািতগত uত্স 
(uপের েদখুন) 

 
aপরাধীগণ (aিতিরk তথয্) 

 
(aনgুহ কের aপরাধীেদর িবষেয় aিতিরk তথয্ pদান করনু যােত anভুর্k নাম, িঠকানা বা জানা থাকেল ডাকনাম। েয েকান pদান করা তথয্ 
aতয্n েগাপন রাখা হেব।) 

 
 
 
 
 
 

ঘণৃামলূক ঘটনা িরেপাটর্  করার ফমর্ 
 

 
 

িনেদর্শনার কাসমহূ 
ei ঘণৃামূলক ঘটনা িরেপাটর্  করার ফমর্ েয েসi বয্িkেদর dারা পূরণ করেত হেব যারা মেন কেরন েয 
তারা েকানo ঘণৃামলূক ঘটনার িশকার বা সাkী হেয়েছন। eছাড়া আপিন ei ফমর্ eমন েকানo ঘটনার 
িবষেয় জানােনার জনয্ বয্বহার করেত পােরন যার িবষেয় আপিন জােনন িকn িনেজ তার সাkী নন। 
eটােক বেল ‘তৃতীয় পk’ িরেপািটর্ ং। 

 
 
 
 
 
 

িবভাগ ঘ: aনেুমাদন 
 

আিম েয aনয্ eেজিnেদর আমার বয্িkগত তথয্ pদান করেত aনমুিত িদিc, েযগিুল হল িনmিলিখত। 
 

পিুলশ sানীয় কতৃর্ পk ভুkেভাগী সহায়তা 
 

আবাসন aয্ােসািসেয়শনগিুল uকর্ স.েরিশয়াল ikয়ািলিটজ কাuিnল সব তািলকাভুk eেজিn 
 

aনয্ানয্ (বলনু েক) 
 

sাkর তািরখ 
 
 

েযাগােযােগর িববরণ (ঐিcক) 
 

নাম েটিল নmর 
 

িঠকানা 
 

েপাsেকাড i-েমiল 
 

েযাগােযােগর পছnসi uপায়/সময় 
  
িরেপািটর্ ং েকেndর নাম: িরেপাটর্  gহীতা: 
 
(শধু ুaিফেস বয্বহার) েরফ নং:  তািরখ: 

যিদ আপিন চান, আপিন ajাত পিরচয় িহসােব eকিট িরেপাটর্  
দােয়র করেত পােরন। িকn যিদ আপিন আপনার েযাগােযােগর িববরণ 
েদন তাহেল আপিন aনয্ eেজিnগিুলর েথেক aিতিরk সহায়তা েপেত 
পােরন যারাo হয়ত আপনার হেয় েকানo পদেkপ gহণ করেত 
পােরন। 
 
ঘণৃামূলক ঘটনা িক? 
 
ঘণৃামূলক ঘটনা হল eমন েকানo ঘটনা যা েকানo বয্িkর aনয্ 
বয্িkেদর pিত ঘণৃার কারেণ aনpুািণত হয়, যার কারণ হল তােদর 
বাsিবক বা uপলিb করা... 
 
 জািত, বণর্, জািতগত uত্স, জাতীয়তা বা জাতীয় uত্স 
 ধমর্ 

 েযৗন pবণতা 

 িল  বা িল গত পিরচয় 

 pিতবnকতা 

 বয়স 
 

1999 সােল িsেফন লেরn-eর মতৃুয্েক েকnd কের eকিট জাতীয়ভােব 
sীকৃত জািতবাদী ঘটনার সংjা ৈতরী করা হেয়িছল eবং gহণ করা 
হেয়িছল। ঘণৃা dারা aনpুািণত সকল ঘটনা েরকডর্ , aনসুnান করা 
eবং েস িবষেয় েকানo পদেkপ েনoয়ার জনয্ ei সংjািটi আমােদর 
পথিনেদর্শ কের। 

eকিট ঘণৃামলূক ঘটনার সংjা হল… 
 
“েয েকানo ঘটনা যা েকান আiিন aপরাধ হেতo পাের বা নাo 
হেত পাের, যা ভুkেভাগী বা aনয্ েকানo বয্িk পূবর্-ধারণা বা 
ঘণৃামূলক েকানo কারেণ aনpুািণত বেল মেন কেরন”। 
 
ঘণৃামূলক ঘটনা িবিভn রূেপ 
হেত পাের েযমন: 
 
 শারীিরক আkমণ – েযমন শারীিরক aতয্াচার, সmিtর 

kিত, আkমণাtক েদoয়ালিলখন, pিতেবশীেদর ঝগড়া eবং 
লঠুপাট 

 

 আkমেণর হুমিক – আkমণাtক িচিঠ, গািলগালাজ বা 
a ীল েটিলেফান কল, ভয় েদখােনার জনয্ আেশপােশ থাকা 
েগা ী eবং িভিtহীন, িবেdষমূলক aিভেযাগ 

 

 গালাগাল বা aপমান করা – আkমণাtক িলফেলট eবং 
েপাsার, বাসার সামেন বা ডাকবােk জ াল েফলা, eবং 
sুেল বা কােজর জায়গায় uত্পীড়ন 

 

ঘণৃামূলক ঘটনার ভুkেভাগীেক েকানo সংখয্ালঘ ুেগা ীর সদসয্ বা 
eমন েকu না হেলo চলেব যার ‘kিতর আশ া েবিশ’। েকানo 
সংখয্ালঘ ুেগা ীর  কােরার বnু বা সংি  হoয়ার জনয্o েকu 
eর িশকার হেত পােরন। 



ফমর্িট পূরণ করা 
ei ফমর্িট পূরণ করার সময় aনgুহ কের যথাসmব েবিশ তথয্ কােলা বা নীল কািলেত s ভােব 
িলখনু। যিদ pেয়াজন হয়, eকিট আলাদা পৃ া বয্বহার করনু যা তারপর সরুিkতভােব ফমর্িটর সােথ 
লাগােত হেব। 
িবভাগ ক – ঘটনা(গিুল)র িববরণ। ঘটনার ধরণ, েকাথায় o কখন তা ঘেটেছ eবং আপিন ভুkেভাগী, সাkী বা 

তৃতীয় পk িহসােব তা জানােcন eগিুল anভুর্k করনু। আমােদর পেk জানােনা গরুtুপূণর্ েয ei ঘটনাগিুল আেগ ঘেটেছ 

িক না eবং তা aনয্ েকানo eেজিnেক জানােনা হেয়েছ িকনা। বণর্না েদবার সমেয় aনgুহ কের ঘটনািটর ফেল আপিন িক 

aনভুব কেরেছন আর aনয্ েকানo পিরবােরর সদসয্ pভািবত হেয়েছ িক না তা anভুর্k করনু। 

িবভাগ খ – ভুkেভাগী(েদর) িববরণ। ei তথয্ আমােদর যথাযথভােব ঘটনািট েরকডর্  করেত o েমাকািবলা করেত সমথর্ 

করেব। যিদ আপিন eকজন সাkী বা তৃতীয় পk িহসােব জানােcন, আপনােক ei ঘটনার ভুkেভাগী(েদর) সmেn যা 

তথয্ জােনন তা জানােত হেব। 

িবভাগ গ – aপরাধী(েদর) িববরণ। eিট গরুtুপূণর্ েয ei ঘটনা ঘটােনা বয্িkেদর িবষেয় আমরা যথাসmব েবিশ তথয্ 

সংgহ কির যােত তােদর আচরেণ েকানo পয্াটানর্ থাকেল তা আমরা িচনেত পাির eবং আর ei ঘটনা আবার ঘটা 

আটকােত পাির। নাম, িঠকানা, বণর্না বা েকবল ডাকনাম aনয্ ঘটনাগিুলর সােথ সmেnর িবষেয় জানােত পাের eবং 

aপরাধীেদর িবষেয় েকানo তথয্ কেঠারভােব েগাপন রাখা হেব। 

িবভাগ ঘ – েযাগােযােগর িঠকানা eবং বয্িkগত তথয্ জানােত aনেুমাদন। িরেপাটর্ গিুল ajাতপিরচয়ভােব জানােনা েযেত 

পাের। িকn আমরা চাiব েয আপিন িববরণ েদন যােত আপনােক আমরা aিতিরk সহায়তা o সমথর্ন pদান করেত 

পাির। যিদ আপিন আমােদর aনেুমাদন েদন, আমরা আপনার েদoয়া তথয্গিুল aনয্ eেজিnেদর সােথ ভাগ কের িনেত পাির 

যারা আপনার হেয় আেরা পদেkপ িনেত পাের। 

 
 
 
 
 
 
 
 

যিদ আপনার ei ফমর্িট ভরেত সাহােযয্র pেয়াজন হয়, কম েদর েকানo সদেসয্র সােথ কথা 
বলনু বা েরডিডচ বারা কাuিnল কnয্াk েসnারেক 01527 534123 নmের কল করনু 
eবং  gাহক পিরেষবা পরামশর্দাতার সােথ কথা বলনু। aনেুরাধ করেল ei ফেমর্র কিপ বড় 
মdুণ, েbiল বা aিডo কয্ােসেট পাoয়া যায়। 

 
 

ঘণৃামলূক ঘটনা িরেপাটর্  করার ফমর্ 
 

(তথয্ কেঠারভােব েগাপনীয় রাখা হেব) 
 

িবভাগ ক: ঘটনার িবষেয় 
 

আপিন িক: ভুkেভাগী? সাkী? েকানo তৃতীয় পk? 

ei ঘটনািট িক কারেণ ঘেটিছল বেল আপনার মেন হয়? 

জািতবাদ ধমর্ pিতবnকতা 
 

সমকামীেদর pিত িবেdষ িহজরােদর pিত িবেdষ (িল ) বয়স 
  
 

ঘটনা(গিুল)র ধরণ – যথাযথ হেল eকিটর েবিশ বােk িটকিচh িদন 
 

আগনু লাগােনা েমৗিখক গািলগালাজ মারেধার সmিtর kিত 
 

িববাদ uপdব ঘণৃামলূক িচিঠ চুির 
 

হয়রািন ভীিতpদশর্ন েদoয়ালিলখন িবেdষমলূক েফান কল 
 
 

aনয্ানয্ 
 

eর পের িক হেব?  
eকবার পূরণ করা হেল ফমর্িটর সে  পাঠােনা ডাকমাশলু েমটােনা 
থােম েরডিডচ টাuন হেল কিমuিনিট েসফিট েpােজk aিফসােরর 
কােছ পাঠােত হেব। যিদ আপিন আমােদর আপনার েযাগােযােগর 
িববরণ িদেয়েছন, েকান aিফসার আপনােক 5 কমর্িদবেসর মেধয্ 
আপনার িরেপােটর্ র িবষেয় আেলাচনা করেত েযাগােযাগ করেবন। 

 

যিদ আপিন আপনার বয্িkগত তথয্ pকাশ করা aনেুমাদন কেরন, 
আপনার pদান করা তথয্ ফেমর্ িচিhত eেজিnগিুলেক জানােনা হেব। 
িক পদেkপ েনoয়া হেব eবং িক aিতিরk সহায়তা pদান করা হেব 
তা আেলাচনা করার জনয্ আপনার সােথ েযাগােযাগ করা হেব। 
আপনােক agগিতর িবষেয় জানােনা হেব eবং আপিন jাত eবং 
সmত হেলi েকানo psািবত পদেkপ েনoয়া হেব। 

 

যিদ আপিন আপনার aনেুমাদন না েদন তাহেল আপনার বয্িkগত 
তথয্ aনয্ েকানo eেজিnেক জানােনা যােব না। আপনার pদt তথয্ 
েরকডর্  করা হেব eবং শধু ুনজর রাখার জনয্ বয্বহার করা হেব। 

 

িকছু িকছু পিরিsিতেত, িকছু তথয্ জানােনা পিরচযর্ার দািয়t হেত 
পাের, যিদ ভুkেভাগী িশশ ুহয় (18 বছেরর কম বয়সী)। ei 
পিরিsিতেত আপনােক eিট আেলাচনা করেত েযাগােযাগ করা হেব েয 
িকভােব আপিন pেয়াজনীয় সহায়তা o সাহাযয্ পােবন। 

 
 
 
 
ঘণৃামূলক ঘটনা িরেপািটর্ ং িsম eকিট বহু eেজিn পয্ােনল dারা 
সমিথর্ত যার নাম েরডিডচ aয্ািn হয্ারাসেমn পাটর্ নারিশপ 
(আরeeiচিপ)। আরeeiচিপ 1995 সােল sাপনা করা হয় eবং 
তা ঘণৃামলূক aপরােধর ভুkেভাগী eবং সাkীেদর সহায়তা কের। 
আরeeiচিপ-র সদসয্েদর মেধয্ anভুর্k: েরডিডচ বারা কাuিnল, 
oেয়s মািসর্য়া পুিলশ, uরsারশায়ার েরিশয়াল ikয়ািলিট কাuিnল, 
sানীয় আবাসন aয্ােসািসেয়শনগিুল, িভিkম সােপাটর্ , uরsারশায়ার 
কাuিn কাuিnল, কিমuিনিট েমnাল েহলথ সািভর্ েসস, oেয়s 
মািসর্য়া েpােবশন সািভর্ স, uরsারশায়ার iয়থু aেফি ং সািভর্ স, 
সয্াি kফট eবং েরডিডচ inার কালচারাল aয্ােসািসেয়শন। 
 
ei বহু-eেজিn পnার aথর্ হল েয aংশীদািরেত সmkৃ সব 
সংsাগিুল eকসােথ কাজ কের ভুkেভাগী o সাkীেদর বয্িkগত 
সহায়তা eবং সমথর্ন pদান করেব, ভিবষয্েত েকানo ঘটনা ঘটা 
আটকােত কাযর্করী পদেkপ gহণ করেব, eবং সmিত িনেয়, 
aপরাধীর িবরেুd মামলা করেব। 

 
 
 
 

 
 
 

ঘটনার সময় পূবর্াh/ তািরখ 
aপরাh 
 
sান/রাsা                                                                                                                               েপাsেকাড 
  
ei ধরেণর ঘটনা িক আেগ ঘেটেছ? না হয্াঁ যিদ হয্াঁ হয়, কখন 
 
আপিন িক aনয্ েকানo eেজিnর কােছ ei ঘটনািট জািনেয়েছন? না হয্াঁ যিদ হয্াঁ হয়, েক 
 
 
ঘটনা(গিুল)র বা পদেkপগিুলর সংিkp িববরণ 
 

(িক ঘেটেছ তা যথাসmব িবশদভােব জানান, মেন কের ঘটনািটর ফেল আপিন িক aনভুব কেরেছন eবং পিরবােরর aনয্ানয্ সদেসয্রা pভািবত 
হেয়েছন িক না তা eেত anভুর্k করেবন) 

েরডিডচ aয্া  bমসেgাভ জেয়n েহট kাiম 
পাটর্ নারিশেপর িবষেয় আেরা তেথয্র জনয্, aনgুহ কের 
কিমuিনিট েসফিট িটমেক 01527 53418 নmের বা 

communitysafety@redditchbc.gov.uk–েত 
েযাগােযাগ করনু।


