
অনয্ ইইউ েদেশ অপরােধর ভু�েভাগী?

আপনার িক জানা দরকার 



করে নতুন পাসরপার ট্ে ে জন্য আরেদন কেরত হরে;

 যা ঘর্রে তা যদদ কাওরক েলাে প্রর�াজন মরন করেন, তাহরল জাতী� দিকটিম 
সারপা ট্ে  সংস্া� যযাগারযাগ করুন , যাো আপনারক আপনাে অদিকাে সম্পরকটে  
এেং যয যদরে অপোি সংগঠিত হর�রে যস যদরেে জাতী� অপোি দেচাে ে্যােস্া 
সম্পরকটে  সকল তথ্য দদরত সক্ষম ।;

যদদ আপনাে সেটেস্ব  চুদে হ�:

 আপনাে ্াকা স্ানান্তে করুন (আপদন দেকাে সমথটেন সত্া এেং পুদলে কত্টে পক্ষ 
যথরক এই দেষর� সাহারয্যে জন্য অনুরোি কেরত পারেন);

 চুদে হর� যাও�া ে্যাংক কারটে  োদতল  করুন (আপদন দেকাে সমথটেন সত্া এেং 
পুদলে কত্টে পক্ষ যথরক এই দেষর� সাহারয্যে জন্য অনুরোি কেরত পারেন);

 যযৌদতিক সমথটেরনে জন্য আরেদন করুন (আপনাে যদদ যকান থাকাে 
জা�গা, খাোে জন্য যকান ্াকা  ইত্যাদদ না থারক, দেকাে সমথটেন সত্া� 
যযাগারযাগ করুন );

 অপোিটি দেরপা ট্ে  করুন (যদদ আপদন যস্া চান), এেং দক ঘর্রে তা সম্পরকটে  
দেে্দত করুন ।; 

 যা ঘর্রে তা যদদ কাওরক েলাে প্রর�াজন মরন করেন, তাহরল জাতী� দিকটিম 
সারপা ট্ে  সংস্া� যযাগারযাগ করুন , যাো আপনারক আপনাে অদিকাে সম্পরকটে  
এেং যয যদরে অপোি সংগঠিত হর�রে যস যদরেে জাতী� অপোি দেচাে ে্যােস্া 
সম্পরকটে  সকল তথ্য দদরত সক্ষম ।.

আপদন যদদ যকান অপোরিে িুতিরিাগী হর� থারকন: 

 অদেলরবে কাঁেও সারথ কথা েলুন, যদদ সম্ভে একজন আত্ী� অথো েনু্ে সারথ । 
এ্া কাখনই দনরজে দিতে লুদকর� োখরেন না ।; 

 হাসপাতাল এ যান ; 

দিদটিম সারপা ট্ে  ইউরোপ এে দেদিন্ন সংস্াে সদস্য:

অস্ট্রিয়া
Weisser Ring
Nussdorfer Strasse 67 · 1090 Wien · office@weisser-ring.at · (+43) 1 712 1405 · www.weisser-ring.at

যেলদজ�াম
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Diksmuidelaan 50 · 2600 Berchem
(+32) 3 340 4928 · www.caw.be/slachtofferhulp

েুলরগদে�া
SVCCC Foundation (Support victims of crime and cambating corruption) Victim Support – Bulgaria
ul Gen. Gurko 37 · Sofia 1000 · stopcrimes@abv.bg · (+359) 2-9800262 · www.stopcrimes-bg.net

যচক প্রজাতন্ত্র
Bily kruh bezpeci
U Trojice 2 · 150 00 Prague 5 · centrala.praha@bkb.cz · (+420) 2 5731 7110 · www.bkb.cz

জামটোদন
Weisser Ring
Weberstrasse 16 · 55130 Mainz · info@weisser-ring.de  · (+49) 116006 · www.weisser-ring.de

Arbeitskreis der Opferhilfen (ADO)
Perleberger Str. 27 · 10559 Berlin · info@opferhilfen.de · (+49) 30 39 407 780 · www.opferhilfen.de

হাংরগদে
Fehér Gyuru Közhasznú Egyesület
Szt.István krt.1 · H-1055 Budapest · fehergyuru@t-online.hu · (+36) 1 472 1161 · www.fehergyuru.eu

মাল্া
Victim Support Malta
49 Conception Street · Msida, G.C Malta 
info@victimsupportmalta.org · (+356) 2122 8333 · www.victimsupportmalta.org

আপদন দক  ইউরোরপ অপোরিে দেকাে হর�রে?  

যয যেদতি দনরজে যদে যথরক দিন্ন অন্ন একটি যদরে সোসদে অপোরিে  িুতিরিাগী 
তারক ক্রস সীমানা দেকাে েরল মরন কো হ� । .

িুতিরিাগীে আত্ী�, সহরযাগী, েনু্রদে এেং অন্যান্য যাো অপোরিে সাক্ষী হ� 
তাোও পরোক্ষিারে অপোরিে দেকাে.

এখারন ক্রস সীমানা দনপীড়ন এে একটি উদাহেণ:

দুই েনু্ তারদে দনরজরদে যদরেে োইরে অন্য একটি সদস্য োরজ্য েুটিরত 
দেল,যদরেে োজিানী েহে যকর্রেে একটি যহার্রল তাো থাকত ।।তারদে থাকাে 
পঞ্চম দদরন োরতে খাোরেে সম� তারদে যহার্ল রুরম চুদে হ� । তারদে ক্যারমো, 
অথটে এেং মদণেত্ন চুদে হর�দেল ।  যযরহতু মদহলাটি স্ানী� িাষা� কথা েলরত পারে 
না, তাই  তাো দসদ্ান্ত দনল যয তাো পুদলে যটেেরন  অপোরিে দেরুরদ্ যকান নাদলে 
কেরেনা । তাো দিকটিম সারপা ট্ে  সংস্া� যযাগারযাগ কোে যেপারে অেগত দেল না । 
চুদেে হাত যথরক যেরচ জাও�া একমাত্র যক্রদর্ কারটে  টি দদর� তাো দনরজরদে যদরে 
দিরে যাও�াে টিরক্ করে যিলল । এই ঘ্না তারদে েুটিে দদনগুরলা নষ্ট করে দদল । 
োদড় যিোে পে, ট্ারিল ইনদসওরেন্স তারদে ক্ষদতপূেণ দদরত অস্বীকাে কেল কােন 
যয যদরে তারদে মালামাল েুদে হর� যা� যসখারন তাো যকান দেরপা ট্ে  করেদন । এই 
কােরন তারদে অরনক ক্ষদত হর� যা� এেং তারদে েুটিে দদনগুদলও নষ্ট হএ যা� । 

আপনাে দক কো উদচত? 
যদদ আপনাে সনাতিকেণ ো পাসরপা ট্ে  চুদে হ�:

 আপনাে তাৎক্ষদনক িারে পুদলেরক চুদে সম্পরকটে  অেদহত কো উদচৎ। আেও 
িারলা হ� যদদ আপদন এমন যকান পুদলে যটেেন খঁুরজ যেে কেরত পারেন যাো 
পযটে্করদে দনোপত্া দদর� থারক।;

 পুদলেরক অেদহত কোে পেপেই আপনাে কনসু্যরল্ অথো দূতাোরস যযাগারযাগ 

যরনমাকটে
Victim Support Denmark
Korskaevej 176, 7000 Fredericia
info@offerraadgivning.dk · (+45) 50 76 90 05 · www.offerraadgivning.dk

এস্তদন�া
Victim Support
Preesi 5/7 · 10320 Tallinn · ohvriabi@ohvriabi.ee · (+372) 673 38 45 · www.ohvriabi.ee

দিনল্যান্ড
Rikosuhripaivystys Suomessa
Läntinen Brahenkatu 2 · 00150 Helsinki
(+358) 4051 06210 · www.rikosuhripaivystys.fi

ফ্ান্স
Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation (Inavem)
27 Avenue Parmentier, 7500 Paris · 08victimes@inavem.org · 0884284637 · intl: (+33) 1 41 83 42 00 · www.inavem.org

 মানদসক িারে যিরগে না পোে জন্য সাহারয্যে আরেদন (দিকটিম সারপা ট্ে  
সংস্া যথরক);

 অপোিটি দেরপা ট্ে  করুন (যদদ আপদন যস্া চান), এেং দক ঘর্রে যস সম্পরকটে  
দেে্দত করুন ;

 যিৌজদাদে মামলাে মাি্যরম ক্ষদতপূেণ দাদে; 

 যযখারন অপোি সংঘটিত হর�রে যস যদরেে সেকারেে কাে যথরক অপোরিে 
জন্য ক্ষদতপূেণ দাদে ।. 

আপনাে দক দক অদিকাে আরে? 
 িুতিিুদগ দহরসরে যয অদিকাে জানরত হরে এেং যা সম্ারনে সারথ দেরেদচত ।; 

 যিৌজদাদে মামলা সম্পরকটে  তথ্য জানাে অদিকাে (উদাহেণস্বরূপ, যকাথা� 
এেং দকিারে একটি অপোরিে জন্য দেরপা ট্ে  কেরত হরে) এেং তারদে দনজস্ব 
িাষা� েুজরত সাহায্য পাও�াে অদিকাে ;

 দিদটিম সারপা ট্ে  সংস্া দেনামূরল্য তারদেরক সাহায্য কেরত পারে এেং 
প্রদেদক্ষত যলাক  যাো সেকােী যসোে মরি্য তারদে সাহায্য কেরত পারেন;

 যুদতিসগেত সমর�ে মরি্য একটি যকার ট্ে ে মাি্যরম অপোিী দ্াো ক্ষদতপূেরণে দসদ্ান্ত 
পাও�াে অদিকাে ; 

  সীমান্ত দহংসাত্ক অপোরিে যক্ষরত্র ঐ  োজ্য দ্াো ক্ষদতপূেণ পাও�াে অদিকাে ।; 

 জাতী� সেকাে সংস্া, সীমান্ত অপোরিে দেকাে  সকল িতিিুদগরদে সমস্যা 
হ্াস করে ।.  

যদদ এই অদিকাে সম্ানী� হ�, এখারন দক ঘ্রত পারে:

দুই েনু্ তারদে দনরজরদে যদরেে োইরে অন্য একটি সদস্য োরজ্য েুটিরত দেল, 
যদরেে োজিানী েহে যকর্রেে একটি যহার্রল তাো থাকত ।তারদে থাকাে পঞ্চম 


