নজরদাররতা এবং অঙ্গীকার প্রদান
কামরিয়া কনস্টেবুলারি আমাস্টেি স্থানীয় সম্প্রোস্টয়ি জনয কাজ করতত

এবং সব সমর্থন প্র্ দান করতত

প্ররিশ্রুরিবদ্ধ l
আমিা চাই সবাই

সব রকম অপিাধ, হয়িারন, রনপীড়ন বা রনর্থারিি হওয়ার ভয় থর্স্টক মুক্ত থর্স্টক

িাস্টেি জীবন উপস্টভাগ করুক l
সাম্প্ররিক আন্তজথারিক ঘটনাবলী আপনাতদর উতেতের কারণ হতত পাতর, িস্টব কামরিয়া পুরলশ আপনাতদর
আশ্বস্ত কিস্টি চায় থর্, ককান জারিগি হয়িারন বা ঘৃণা সহয কিা হস্টব না l
সমস্ত এলাকা জুস্ট়ে সব প্রধান অবস্থাস্টন আমাতদর উচ্চ পর্যাতয়র টহতের বযবস্থা িস্টয়স্টে এবং করমউরনটির
ও ধমীয় থনিাস্টেি সস্টে কাজ অবযাহি িস্টয়স্টে l

বাস্তব উপতদশ:
• সিকথ

থাকুন

• থমৌরিক, শািীরিক বা মানরসক, সব ধরতণর হয়িারন পুরেতশর কাতে রিস্টপাটথ করুন l আপরন এই ধিস্টনি
ঘটনার

রশকার

হতে

র্থাসম্ভব

থর্

থকাস্টনা

আক্রমণাত্মক

সারহিয,

থমাবাইল

থ ান

বািথ া

বা

থকাস্টনা ধিস্টনি হামলায় বযবহাি কিা বস্তু সংরক্ষণ করুন l মস্টন িািস্টবন, এমনরক র্রে থকউ আপনাতক
থুথু কদয় তাহতে পুরলশ রিএনএ প্রমাণ সংগ্রহ কতর অপিাধীস্টক খুতজ কবর করতত পারতব l
• সস্টেহজনক র্ানবাহন বা মানুষ সম্পতকয পুরেতশর কাতে রিস্টপাটথ করুন l
• পুরলস্টশি সস্টে থর্াগাস্টর্াগ রক্ষা করুন , এবং রকভাস্টব হয়িারন সমসযার থমাকাস্টবলা করতবন তার
পিামশথ রনন l
• সস্টেহজনক পযাস্টকট খুেতবন না l
• রনয়রমি আপনাি রনিাপত্তা বযবস্থার পর্থাস্টলাচনা করুন l
কর্ ককান উতেতের কারণ থাকতে অনুগ্রহ কতর পুরেতশর কাতে তার তথয প্রদান করুন l

পুরেতশর সাতথ কর্াোতর্াতের গুরুত্বপূণয রববরণ:
• ককাতনা সতেহজনক কার্যকোপ কদখতে পুরেতশর কাতে রিস্টপাটথ করুন: 101

• আপরন ককান অপরাধ সম্পতকয অনোইন এ রিস্টপাটথ কিস্টি পাস্টিন: www.cumbria.police.uk
• কর্ ককান ঘৃরণত অপরাধজরনত ঘটনা

কহট ইনরসতেন্ট ররতপাটিযং কসন্টাতর রিস্টপাটথ করুন, আপনাি

রনকটবিী কসন্টার িুুঁস্টজ থপস্টি পাস্টিন: www.cumbria.police.uk
• ককান জরুিী অবস্থায় অর্বা ককান অপরাধ অগ্রসর হতত থাকতে পুরেশতক ক ান করুন: 999

আপরন আরও থর্াগাস্টর্াগ কিস্টি পাস্টিন:
• থবনাস্টম থর্াগাস্টর্াগ করুন: ক্রাইমস্টপারস্ - 0800 555 111
• সন্ত্রাস রবস্টিাধী হট লাইন: 0800 789 321
• আওয়াজ কামরিয়া (একটি স্বাধীন সংগঠন - কামরিয়ায় কাতো এবং জারতেত সংখযােঘু সম্প্রদাতয়র
জনয) l আমাস্টেি ক ান করুন: 0800 0232792 অর্বা 07791 601640 নম্বতর l
কটক্সতটর মাধযতম আমাতদর ররতপাটয করুন: 07537 402350.
ইস্টমইল: information@awaz.info
ওস্টয়ব: www.awazcumbria.org
অনোইতন ঘৃরণত ঘটনা ররতপাটয করুন: www.reporth8crime.org

আমাতদর ওতয়বসাইট পররদশযন করতত আপনার স্মাটযত াতন এই ককাে স্ক্যান করুন l

