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সূচনা
“ট্রুথ প্রোজেক্টটি অনুসন্ধানের কাজের একটি মুখ্য
অংশ। আমরা শিশুবয়সে য�ৌন হয়রানির শিকার
এবং ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে তাদের অভ িজ্ঞতার
কথা শুনতে চাই, তাদের অভ িজ্ঞতাগুলি বুঝতে
এবং তা থেকে শিক্ষা নিতে চাই। এই তথ্য ভব িষ্যতে
য�ৌন হয়রানির ঘটনা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ
সুপারিশ করতে আমাদের সাহায্য করবে। আমি
আপনাদের এই ট্রুথ প্রোজেক্ট এর সাথে যোগাযোগ
করতে এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলতে উৎসাহিত
করব। আমরা আপনার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনবো
এবং আপনার সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করব�ো।
আপনি যা বলবেন তা আমাদের আগাম ী প্রজন্মকে
সুরক্ষিত করতে সাহায্য করবে।”
ড্রুস িলা সার্প লিং স িব িই
তদন্তকার ী দলের সদস্য
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ট্রুথ প্রোজেক্ট এ আপনাদের আগ্রহের
জন্য ধন্যবাদ।
ট্রুথ প্রোজেক্টটি, যা শিশুবয়সে য�ৌন হয়রানির একটি স্বাধ ীন অনুসন্ধান, হল
ক্ষতিগ্রস্ত এবং জ ীব িতদের জন্য একটি সুযোগ যার মাধ্যমে একটি গোপন বৈঠকে
আপনাদের অভ িজ্ঞতার কথা এবং সরকার ী ব্যবস্থা যে নিরাপত্তা দানে ব্যর্থ হয়েছে
সে ব িষয়ে বলতে পারবেন। আপনারা ভব িষ্যতে য�ৌন হয়রানি প্রতিরোধে সাহায্যের
জন্য পরামর্শ দান করতে পারেন। ট্রুথ প্রোজেক্টটি য�ৌন হয়রানির শিকার এবং এর
দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলে রচিত হয়েছে এবং এটি একটি সহযোগিতামূলক
পরিবেশে পরিচালিত যেখানে আপনার প্রয়োজন ীয়তাগুলিকে প্রাথমিকতা দেয়।
ব্যক্তিগত বৈঠকে যা ক িছু বলা হবে তার কোনরূপ ব িচার ও প্রশ্ন থেকে মুক্ত। এই
বৈঠকগুলির তথ্য তদন্তের সুপারিশগুলি গঠনে সাহায্য করবে।
ট্রুথ প্রোজেক্টটিতে যুক্ত থাকাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে। ট্রুথ প্রোজেক্ট এ
অংশগ্রহণকার ী কয়েকজনের পক্ষে শিশুবয়সে য�ৌন হয়রানির ঘটনাগুলির বর্ণনা
কষ্টকর ও প ীড়াদায়ক। ট্রুথ প্রোজেক্ট এ আপনাদের অভ িজ্ঞতাগুলি বলার সময় বা
তার আগে ও পরে উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা হবে।
যদি আপনি মনে করেন যে অভ িজ্ঞতাগুলি আমাদের সাথে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত,
তাহলে আপনি আপনার সুব িধা মত আমাদের সঙ্গে যোগযোগ করতে পারেন:
• অন-লাইন ফর্মটি পূরণ করুন এইখানেঃ www.truthproject.org.uk
• আমাদের ফোন করুন 0800 917 1000 এই নম্বরে
(ফোন লাইনগুলি সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল 8টা থেকে রাত 8 পর্যন্ত এবং
শনিবার সকলা 10টা থেকে দুপর
ু 12টা পর্যন্ত খোলা থাকে)
• ই-মেলঃ share@truthproject.org.uk
• আমাদের লিখুন Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY
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ক ি ক ি ব িষয় জড়িত
পর্ব-1
দেখে নিন এই ট্রুথ প্রোজেক্টটি আপনার জন্য উপযুক্ত কি না।
এটা আপনাকে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা—আপনি যে
কোন সময় এই প্রক্ রিয়াটি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারেন।

পর্ব-2
আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব এবং আপনাদের জন্য
ব্যক্ তিগত বৈঠকের ব্যবস্থা করব অথবা অভ িজ্ঞতাটি আপনার
সময়মত আমাদেরকে লিখ িতভাবে জানানোর জন্য সাহায্য করব।

পর্ব-3
আপনার অভিজ্ঞতাটি লিখিতভাবে অথবা আপনার সুবিধামত এবং
গোপনীয় পরিবেশে আমাদের জানান।
আপনি যতটা চান ঠিক ততটাই জানান।

পর্ব-4
যদি আপনি সম্মত হন, তাহলে আপানার দেওয়া তথ্যকে আমরা
বেনাম ী সারসংক্ষেপে বদলে নেব কিন্তু আপনার ব্যক্ তিগত পরিচয়
গোপন থাকবে।
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পর ্ ব-1
দেখে নিন এই ট্রুথ প্রোজেক্টটি আপনার
জন্য উপযুক্ত কি না

আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে বা লিখিতভাবে আপনার অভ িজ্ঞতার কথা ট্রুথ প্রোজেক্ট এর সাথে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন,
অনলাইনে অথবা ফোন, ই-মেল বা ডাকের মাধ্যমে।
এটা আপনাকে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা—আপনি যে কোন সময় এই
প্রক্রিয়াটি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারেন। ট্রুথ প্রোজেক্ট ওয়েবসাইটে ‘আপনার সিদ্ধান্ত’
নামে একটি ব িভাগ আছে যা আপনাকে সাহায্য করে, আপনি প্রস্তুত ক ি না এই
সিদ্ধান্ত নিতে।
যদি আপনারা আমাদের সঙ্গে অনলাইনের ফর্ম দ্বারা যোগাযোগ করেন বা ফোন
করেন, আমরা আপনাদের কয়েকটি প্রশ্ন করব যেমন কোন বয়সে এবং কোথায়
আপনার সাথে এই হয়রানির ঘটনাটি ঘটেছিল।
এরপর আপনার কাছে আপনার পছন্দসই যোগযোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে বলা
হবে, যাতে করে আমরা আপনার আপনার সম্পর্কে আরো জানতে পারি এবং এও
জানতে পারি যে আপনি ট্রুথ প্রোজেক্ট সম্পর্কে খোঁ জ পেলেন ক িভাবে।
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পর ্ ব-2
আমরা য�োগায�োগ রেখে চলব
আমরা দ্রুত আপনার সঙ্গে য�োগায�োগ করব আর আপনি যেভাবে এবং যেখানে
আপনার অভ িজ্ঞতার কথা জনাতে চান তার ব্যবস্থা করব। ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস
জুড়েই ব্যক্তিগত বৈঠকের জন্য আমাদের অনেক কেন্দ্র আছে, এবং আপনি আপনার
পছন্দমত তার থেকে চয়ন করতে পারেন। অন্যথায়, যদি আপনি আপনার অভ িজ্ঞতা
লিখিতভাবে আমাদের জানাতে চান, আমরা আপনাকে সে ব িষয়েও প্রয়োজন ীয়
তথ্য সরবরাহ করব।

আপনি আপনার পছন্দ বদলাতে পারেন
আপনি ট্রুথ প্রোজেক্ট এ অংশগ্রহণের ব িষয়ে আপনার ইচ্ছা বদলাতে পারেন, এবং
যে কোন সময় এই প্রক্রিয়া ছেড়ে বেরিয়ে যাতে পারেন। আপনার অভ িজ্ঞতার কথা
আমাদের জানানোর পর যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে আপনি চান না আপনার
তথ্যগুলি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হোক, তাহলে ব িষয়টি স্রেফ আমাদের
জানান।

“যে পেশাদারিত্ব, সহানুভুতি এবং
বোঝাপড়ার দ্বারা আমার ব িষয়টি
সামলান হয়েছে সে জন্য আমি এই
প্যানেলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।”
ট্রুথ প্রোজেক্ট এ অংশগ্রহণকার ীরা
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পর ্ ব-3
আপানার অভ িজ্ঞতার কথা জানান
আপনি আপনার অভ িজ্ঞতার কথা আমাদের জানাতে পারেন 60 থেকে 90 মিনিটের
একটি বৈঠকে বা লিখিতভাবে।

ব্যক্ তিগত বৈঠক
যদি আপনি আপনার অভ িজ্ঞতার কথা ব্যক্তিগতভাবে জানাতে চান, আমরা আপনার
জন্য উপযুক্ত সময় এবং স্থানের ব্যবস্থা করব সাথে আপনার ব্যবহারিক প্রয়োজন ীয়তা
যেমন, আপনার যাতায়াত এবং হোটেল বুক িং-এরও ব্যবস্থা করা হবে। আপনি যদি
আপনার সঙ্গে কোন বন্ধু বা আত্ মীয়কে আনতে চান তারও ব্যবস্থা করা হবে। যদি
আপনি আপনার অভ িজ্ঞতার কথা লিখিত আকারে জানাতে চান, সেক্ষেত্রে আমরা
ব্যাখ্যা করব ক িভাবে আপনি তা করতে পারেন।
একমাত্র যদি আপনি আমাদের নিষেধ না করেন, তাহলে আপনার ব্যক্তিগত বৈঠকের
চার সপ্তাহ আগে একজন সহায়তা কর্ মী আপনার সাথে যোগাযোগ করবে বৈঠকটি কেমন
হবে তা জানাতে এবং আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে তারও উত্তর দেবে। ওরা আপনার
কাছে আরো জানতে চাইবে যে ওই দিন আমরা আপনার জন্য সেরা সাম্ভাব্য পরিবেশটি
ক িভাবে দিতে পারি, উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনার কোন ব িশেষ চাহিদা থাকে।
বৈঠকটি চলাকালে আপনি যদি আর�ো সাহায্য এবং সহায়তা পেতে চান তবে আপনার
সহায়তা কর্ মীর কাছে বেশ কয়েকটি ফ�োন নম্বর দেওয়া থাকবে, এবং ওরা আপনার সঙ্গে
বৈঠকটিতে উপস্থিতও থাকতে পারেন যদি আপনি তেমনটা চান।
যদি আপনি আপনার সহায়তা সেবাটি ব্যবহার করতে না চান, তাহলেও বৈঠকের
দিন আপনি একটি সহায়তা কর্ মী পেতে পারেন যিনি ঐদিন আপনার প্রয়োজনমত
সহায়তা প্রদান করবেন। ওরা আপনার স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্ চিত করবে এবং এটাও নিশ্ চিত
করবে যে আপনিই সেই ব্যক্তি যাকে আমরা চাইছি। বৈঠকটি শুরু হওয়ার আগে যদি
আপনি আপনার সহায়তা কর্ মীকে কোন নির্দি ষ্ট চাহিদার কথা জানিয়ে থাকেন, তাহলে
ব িষয়টি ফেসিলিটেটরের সাথে আলোচনা করা হবে, যাতে আপনি আপনার বৈঠকটির
ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোন দুশ্ চিন্তায় না থাকেন।
এরপর আপনাকে সহকারি ফেসিলিটেটরের সাথে আলাপ করান হবে যিনি আপনাকে
সেই ঘরটি পরিদর্শন করাবেন যেখানে আপনার ব্যক্তিগত বৈঠকটি অনুষ্ ঠিত হবে। ঘরটি
খুবই স্বাভাব িক এবং এটি একটি ঘরোয়া এবং স্বাচ্ছন্দপূর্ণ কথোপকথনের সুযোগ দেয়।
ব্যক্তিগত কথোপকথনের ঘরটি সবকটি কেন্দ্রেই একইকরমভাবে তৈর ী করা হয়েছে।
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এরপর ফেসিলিটেটর আপনাকে আপনার অভ িজ্ঞতার কথা বলার জন্য অনুরোধ
করবেন। ওরা আপনাকে কয়েকটি প্রশ্নও করতে পারেন অথবা ব িষয়টি সঠিকভাবে
বোঝার জন্য আপনাকে কোন ব িষয়ের ব্যাখ্যা করতেও বলতে পারেন। কথোপথনটি
ঘরোয়াভাবে চলবে এবং তা কখনোই সাক্ষাতকারের মত হবে না, যাতে আপনি আপনার
পছন্দমত যতটা চান ঠিক ততটাই জানাতে পারেন এবং আপনার প্রয়োজনমত ব িরতি
নিতে বা আলোচনা থামাতে পারেন। যদি আপনি রাজ ী থাকেন, আমরা আপনার তথ্য
রেকর্ড করব যাতে করে আমরা এর একটা লিখিত সারসংক্ষেপ পেশ করতে পারি।

ব্যক্ তিগত বৈঠকটি কোথায় অনুষ্ ঠিত হবে
আপনার ব্যক্তিগত বৈঠকটি ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে অবস্থিত অনেকগুলি কেন্দ্রের যে
কোন একটিতে অনুষ্ ঠিত হতে পারে এবং আপনি এর মধ্যে উপলব্ধ যে কোন একটি
কেন্দ্র পছন্দ করতে পারেন। একবার আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হলে আমরা আপনাকে
বৈঠকটি কখন, কোথায় অনুষ্ ঠিত হতে পারে সে সম্পর্কে ব িকল্পগুলি সরবরাহ করব।
সবকটি কেন্দ্র, যেগুলি সার্বজন ীনভাবে ব িজ্ঞাপিত হয়নি, সড়ক ও রেল দ্বারা সহজেই
প�ৌঁছন যায়।
বৈঠক শুরু হওয়ার বহু আগেই আমরা আপনার পছন্দ করা কেন্দ্রের একটি মানচিত্র ও
ছব ি আপনাকে পাঠাব। যাতে আপনার ঐ দিন কোন অসুব িধা না হয় সেজন্য আপনাকে
এ সংক্রান্ত একটি ফোন নম্বরও দেওয়া হবে।

কখন ব্যক্ তিগত বৈঠকটি অনুষ্ ঠিত হবে
বৈঠকগুলি মঙ্গলবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে অনুষ্ ঠিত হবে এবং আমরা আপনার
সুব িধামত এই বৈঠকের ব্যবস্থাপনার জন্য যোগাযোগ করব। এইভাবে, একটি সহায়তা
কর্ মীর সহযোগিতায়, যদি তা আপনি চান, বৈঠকটির প্রস্তুতির জন্য আপনি যথেষ্ট সময়
পাবেন।

আপনার অভ িজ্ঞতাটি লিখ িত আকারে জানানোর ব িষয়ে
যদি আপনি আপনার অভ িজ্ঞতাটি লিখিত আকারে জানাতে চান এবং এ সম্পর্কে
আরো তথ্য চান তাহলে আমাদের সাথে ফোন, ই-মেল বা ডাকযোগে যোগাযোগ করতে
পারেন। আমাদের সাথে য�োগাযোগের ব িবরণ এই পুস্তিকাটির পিছনে দেওয়া আছে।
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“এটি সহায়তামূলক, সংবেদনশ ীল
এবং অভ িজ্ঞতার দ্বারা সুচিন্তিত।
যা আমি বহু বছর ধরে পারিনি
তাকে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে
পেরেছিলাম।”
ট্রুথ প্রোজেক্ট এ অংশগ্রহণকার ীরা
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পর ্ ব-4
আমরা আপনার অভ িজ্ঞতার ব িবরণ
রাখব
ট্রুথ প্রোজেক্ট এ আপনার যোগদান অনুসন্ধানটিকে সহায়তা করবে ইংল্যান্ড এবং
ওয়েলসের সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিশু সুরক্ষার ব িষয়টিকে আরো উন্নত করার
জন্য সরকার এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে তার সুপারিশগুলির করার ক্ষেত্রে। একমাত্র যদি
আপনার তরফে কোন নিষেধ না থাকে, তাহলে আমরা আপনার অভ িজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত
তথ্যগুলির শিশু বয়েসে য�ৌন হয়রানির ব িষয়টিকে আরো ভালভাবে বোঝার এবং
ভব িষ্যতে শিশুদের এর থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য ব্যবহার করব।
যদি আপনি সম্মত হন, তাহলে আমরা আপনার দ্বারা প্রদত্ত তথ্যগুলিকে একটি
বেনাম ী সারসংক্ষেপে বদলে নেব। আপনার ব্যক্তিগত তথ্য প্রচারিত হবে না এবং
আমরা এটা নিশ্ চিত করব যাতে আমাদের দ্বারা অন্তর্ভু ক্ত করা তথ্য থেকেকেউ
আপনার আসল পরিচয় জানতে না পারে। প্রতিবেদনটি ছাপার আগে পর্যন্ত আপনি
আপনার প্রদত্ত তথ্যগুলি আমাদের কতদূর ব্যবহার করতে দেবেন সে সম্পর্কে যে
কোন সময় আপনার সিদ্ধান্তটি পরিবর্ত ন করতে পারেন। এই পুস্তিকাটির শুরুতে
দেওয়া য�োগায�োগের ব িবরণ ব্যবহার করে ফোন, ই-মেল বা লিখিত আকারে শুধু
ব িষয়টি আমাদের জানান।
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উপলব্ধ সহায়তা
বৈঠকটি শুরুর হওয়ার আগে উপলব্ধ সহায়তাগুলি
একজন নিবেদিত সহায়তা কর্ মী বৈঠকটি শুরু হওয়ার চার সপ্তাহ আগে প্রথমবার
আপনার সাথে যোগয�োগ করবেন এবং প্রক্রিয়াটির পুরো সময় ধরে আপনাকে
মানসিক সহায়তা দানের প্রস্তাব দেবেন।
বৈঠকটি শুরু হওয়ার পূর্বে, আপনার কাছ থেকে ঠিক ক ি আশা করা হচ্ছে সে
ব িষয়ে সহায়তা কর্ মী আপনার সাথে কথা বলবেন। ওঁ রা আপনার কোন জিজ্ঞাস্য
থাকলে তার উত্তর দেবেন এবং আপনার প্রস্তুতির জন্য পাশে থাকবেন। সহায়াক
কর্ মীরা আপনার পরিস্থিতি এবং সুস্থতা সম্পর্কে আপনাকেও কয়েকটি প্রশ্ন করবেন
এবং বৈঠকটি ও তার পরবর্তী দিনগুলির জন্য একটি সহায়তা পরিকল্পনা রচনায়
আপনাকে সাহায্য করবেন।

বৈঠকের দিনটিতে উপলব্ধ সহায়তাসমূহ
যদি আপনি আমাদের সহায়ক কর্ মী ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেন, তবুও বৈঠকের
দিনটিতে আপনার জন্য একজন সহায়ক কর্ মী উপস্থিত থাকবেন। সহায়ক কর্ মীর
ভূ মিকাটি হল আপনার সুস্থতার ব িষয়টির দিকে নজর রাখা এবং এটা নিশ্ চিত করা
যে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় আছে এবং আপনি আপনার অভ িজ্ঞতাগুলি বর্ণনার
জন্য তৈর ী। ফেসিলিটেটরের কাছে আপনার অভ িজ্ঞতাগুলি বর্ণনার ক্ষেত্রে সহায়ক
যে কোন ব িষয়েই ওঁ রা আপনার সাথে কথা বলবেন এবং আপনি ক ি চাইছেন সে
সম্পর্কে সহানুভুতিশ ীল হতে ফেসিলিটেটরকে সাহায্য করবেন। আপনি আপনার
নিজস্ব সহায়ক নিয়ে আসতে পারেন এবং তারা আপনার সাথে এই পুরো প্রক্রিয়া
জুড়ে থাকতে পারবেন—এমনক ি বৈঠকগুলিতেও।

অনুধাবনমূলক সহায়তা
বৈঠকটি শেষ হওয়া মাত্রই আপনার সহায়ক কর্ মী আপনার কেমন অনুভুতি হচ্ছে
তা পর ীক্ষা করবেন। ওঁ রা আপনার স্থান ীয় এলাকার সহায়তা পরিষেবা সম্পর্কে
আপনাকে জানাতে সক্ষম যা আপনার পক্ষে সহায়ক হতে পারে।
বৈঠকটি অনুষ্ ঠিত হওয়ার, সাধারণত দু-দিন পর, আপনার কেমন অনুভুতি হচ্ছে বা
আপনার কোন প্রশ্ন আছে ক ি না তা জানার জন্য সহায়ক কর্ মীরা আপনার সাথে
য�োগাযোগের জন্য একটি দিন-ক্ষণ ঠিক করবেন।
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এর দু সপ্তাহ পর আপনার জন্য একটি সহায়তা কলের ব্যবস্থা করা হবে এবং তার
মাধ্যমেই সহায়তা পরিষেবাটি সমাপ্ত হবে।
আপনি যদি শুরুতে সহায়তা নিতে অসম্মত হন, তাহলেও যে কোন সময় আপনি
আপনার মত পরিবর্ত ন করতে পারেন এবং আমরা নিশ্ চিত করব যে সহায়তাটি
বৈঠকের দিন এবং তার পরেও আপনার জন্য উপলব্ধ থাকবে।
সহায়তাটি সময় নির্দি ষ্ট এবং সময় নিবদ্ধ এবং যদিও আমরা ট্রুথ প্রোজেক্ট এর
পুরোটা সময় জুড়ে আপনাকে সহায়তা দিয়ে সাহায্য করব, তবে আমরা ব িশেষজ্ঞের
ব্যবস্থা, চিক িৎসা প্রদান বা দ ীর্ঘ মেয়াদ ী পুনরুদ্ধারের সাহায্য করতে অপারগ।
অন্য কোন সংগঠন যারা হয়ত এ ব িষয়ে আপনার সহায়তা করতে সক্ষম, আমরা
তাদের প্রতি আপনাদের দিশানির্দেশ করতে পারি। হেল্পলাইনের জন্য এবং অন্য
সংগঠনগুলি যারা আপনাকে সহায়তা দিতে পারে তাদের লিঙ্ক পাওয়ার জন্য
www.truthproject.org.uk/help-and-support এই ওয়েবসাইটটিতে যান।

“রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় এই
ভাবনাটা বড়ই স্বস্তিদায়ক যে কেউ
তো কোথাও দুর্বল শিশুদের নিরাপদ
ভব িষ্যৎ নিশ্ চিত করার জন্য ক িছু
একটা করার চেষ্টা করছে”
ট্রুথ প্রোজেক্ট এ অংশগ্রহণকার ীরা
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“আমাকে সহজ হতে সাহায্য করার
ক্ষেত্রে যে সহায়তা করা হয়েছে, তা
ছিল আসামান্য; কোনক িছু ই খুব বেশি
অস্বস্তিদায়ক ছিল না এবং সবসময়
আমার মঙ্গলের দিকটিকেই সর্বোচ্চ
প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে
হয়েছে আমায় মন�োয�োগ দিয়ে শোনা
এবং গ্রহণ করা হয়েছে, এবং আমার
মতামত ও অভ িজ্ঞতাগুলিকে সব সময়
মূল্য দেওয়া হয়েছে। আমি প্রকৃতপক্ষে
আমার নিজের সম্পর্কে ই অনেক ক িছু
জানতে পেরেছি। এটি একটি অর্থপূর্ণ
প্রক্রিয়া ছিল এবং আমি গর্বিত যে
আমি এটা সম্পন্ন করতে পেরেছি।”
ট্রুথ প্রোজেক্ট এ অংশগ্রহণকার ীরা
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গোপন ীয়তা এবং পুলিশি হস্তক্ষেপ
আমরা বুঝি যে আপনি হয়ত আপনার গোপন ীয়তা এবং আপনার দ্বারা প্রদত্ত তথ্যগুলির
ক ি পরিণতি হবে সে সম্পর্কে চিন্তিত। যদি আপনি না চান তবে আপনাকে চিহ্ নিত করা
যায় এমন কোন তথ্য আমাদের দেওয়ার দরকার নেই। আমরা যা জানতে চাই তা হল
আপনি ক ি আমাদের তথ্য জানাতে চান এবং আমরা তার জন্য ক িভাবে আপনার সঙ্গে
যোগাযোগ করতে পারি।
যদি আপনি আমাদের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত অভ িজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চান,
সেক্ষেত্রে আমারা আপনার গোপন ীয়তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দেব। আমাদের কাজের
শর্তাবল ী আমাদের এটা নিশ্ চিত করতে বলে যে সমস্ত ব্যক্তিগত এবং সংবেদনশ ীল তথ্য
সুরক্ষিতভাবে রাখা হয়েছে এবং যারা এটা দেখার অধিকার ী একমাত্র তাদের সঙ্গেই তা
ভাগ করা হচ্ছে। আমাদের মজবুত সুরক্ষা প্রণাল ী আছে ব্যবস্থা নিশ্ চিত করার জন্য।
আমাদের একটি কার্যকর ী আইনগত সংস্থানও আছে (যা প্রতিবন্ধিত আদেশ নামে
পরিচিত), যা সেই সমস্ত মানুষ, যারা তাদের অভ িজ্ঞতার কথা অনুসন্ধানপর্বে জানিয়েছেন,
তাদের পরিচিতি জনসমক্ষে আনা থেকে ব িরত করে। যখন অনুসন্ধানপর্ব শেষ হবে,
আপনার সমস্ত তথ্য সুরক্ষিতভাবে নষ্ট করে ফেলা হবে।
অনুসন্ধানটি শিশু হয়রানির সমস্ত অভ িযোগগুলি পুলিশের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা
করবে। এর মধ্যে সেই অভ িযোগগুলিও যুক্ত থাকবে যা আগেই করা হয়েছে অথবা যে সব
ক্ষেত্রে অপরাধ ী মারা গেছে বা দোষ ী সাব্যস্ত হয়েছে। আমরা পুলিশকে শিশু হয়রানির
অভ িযোগগুলির একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করব, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ক ি ঘটেছিল,
কোথায় এবং কখন ঘটেছিল এবং অভ িযুক্ত ব্যক্তিটি কে ছিলেন ইত্যাদি, ক িন্তু আপনার
অভ িজ্ঞতার বাক ি ব িবরণগুলি প্রকাশ করা হবে না।
যদি আপনি এটা চান এবং আমরা এই মর্মে আশ্বস্ত হই যে কোন শিশুর সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ
তৈর ী হয়েছে বা কারুর একটি গুরুতর ক্ষতির ঝুঁক ি আছে তবেই কেবলমাত্র আমরা
আপনার নাম এবং যোগাযোগের ঠিকানা পেশ করব। সে ক্ষেত্রে আমরা আপনার ব িশদ
ব িবরণ পুলিশের কাছে পাঠাবো অথবা অন্য কোন পরিষেবায় যা আপনি আমাদের
জানিয়েছেন।
আমরা যে তথ্যগুলি পেয়েছি সেগুলি প্রকাশ করার জন্য অনুসন্ধানটির কাছে অনুরোধ
আসতে পারে যদি, যে অভ িজ্ঞতাগুলি আপনি আমাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন
সেগুলি নিয়ে কোন অপরাধমূলক ব িচারপ্রক্রিয়া আপনার সম্পর্কে শুরু হয়ে থাকে।
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তথ্যগুলি বাদ ী অথবা ব িবাদ ী পক্ষের তরফে চাওয়া হতে পারে
যেখানে শিশুর য�ৌন হয়রানির অপরাধে কোন ব্যক্তির ব িচারপ্রক্রিয়া চলছে। শুধুমাত্র
এসব ক্ষেত্রেই আমরা আপনার সম্মতি ছাড়া তথ্যগুলি প্রদান করব, যদি এই মর্মে
আদালতের নির্দেশ থাকে তবে।
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প্রায়শই জিজ্ঞাসিত
প্রশ্নাবল ী
আমি কি আমার মত পাল্টাতে পারি যদি আমি পূর্বে বলে
থাকি যে আমার সহায়তার দরকার নেই?
হ্যাঁ, বৈঠকের দিন একজন সহায়তা কর্ মী আপনার জন্য উপলব্ধ থাকবে যদি আপনি তা
চান। সহায়ক কর্ মীর কাছ থেকে অনুধাবনমূলক ফোন কলগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রেও আপনি
আপনার মতামত পরিবর্ত ন করতে পারেন। শুধুমাত্র আমাদের ফোন করে বা ই-মেলের
মাধ্যমে ব িষয়টি জানান।

আমি কি কাউকে সঙ্গে করে আনতে পারি?
হ্যাঁ, আপনি আপনার সঙ্গে দু-জন পর্যন্ত লোক আনতে পারেন। তারা বৈঠকটিতে আপনার
সঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারেন অথবা বৈঠক চলাকাল ীন ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে পারেন।
আপনি ব িষয়টি আপনার সহায়ক কর্ মীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, এবং আপনি যদি চান
বৈঠকের দিনটিতেও আপনার মত পরিবর্ত ন করতে পারেন।

“সবচেয়ে ভাল কাজ যেটা আমি
করেছি। এটি আমাকে একটি কন্ঠস্বর
দিয়েছে এবং আমাকে আমার
অভ িজ্ঞতাগুলি বলার জন্য একটি
সুরক্ষিত এবং সহমর্মি পরিবেশ
প্রদান করেছে।”
ট্রুথ প্রোজেক্ট এ অংশগ্রহণকার ীরা
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ট্রুথ প্রোজেক্ট এর জন্য আমার কি ক�োন খরচ হবে?
ট্রুথ প্রোজেক্টটি পুরোপুরি খরচ মুক্ত। এতে জড়িত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আপনি
ঠিক করতে পারেন যে আপনি আপনার অভিজ্ঞতার কথা সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে
বলবেন না কি লিখিতভাবে জানাবেন। যদি আপনি ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হতে চান
সেক্ষেত্রে আমরা আপনার যাতায়াত, থাকা এবং যুক্তিসংগত আনুষঙ্গিক খরচের
বন্দবস্ত করব।

আমি কি কোন নথি সঙ্গে করে আনতে পারি?
হ্যাঁ, যদি আপনি মনে করেন নথিগুলি আপনার অভ িজ্ঞতাটি বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের
সহায়ক হবে, সেক্ষেত্রে দয়াকরে এর ফটোকপি আগেই আমাদের কাছে পাঠান যাতে
আমরা সেগুলির অধ্যয়ন করে নিতে পারি। আমরা বলব আপনার মূল নথিগুলির
পাঠাবার দরকার নেই, তবুও যদি আপনি মূল নথিগুলি পাঠাতে চান, সেক্ষেত্রে
দয়া করে ওগুলি নিবন্ ধীকৃত ডাকে পাঠান। আপনি ওগুলি Freepost IICSA
INDEPENDENT INQUIRY-এই ঠিকানায় পাঠান অথবা অপনি ই-মেল করুন
contact@iicsa.org.uk –এই ঠিকানায়।

পুলিশ কি আমার সঙ্গে যোগায�োগ করবে?
যদি আপনি পুলিশের কাছে আপনার য�োগায�োগের ঠিকানা পাঠাতে সম্মত হন,
সেক্ষেত্রে শিশু হয়রানির অভিযোগটি নিয়ে আলোচনার জন্য পুলিশের স্থানীয় শাখা
থেকে আপনার সঙ্গে যোগযোগ করা হতে পারে। অনুসন্ধান এটা নিশ্চিত করে বলতে
পারবে না পুলিশের কোন দলটি আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। আপনি আমাদের
এটা জানাতে পারেন যে পুলিশ কেমনভাবে আপনার সাথে যোগযোগ করবে এবং
আমরা সেটা পুলিশ কর্তৃ পক্ষকে জানিয়ে দেব, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ই-মেল, ফোন,
বা কোন নির্দি ষ্ট দিন/সময় অথবা অন্য কোন উপায়ে। যেহেতু অনুসন্ধানটি পুলিশ
নিরপেক্ষ, সেহেতু আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারব না পুলিশ ঠিক কখন এবং কিভাবে
আপনার সঙ্গে যোগাযাগ করবে।
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আমার দ্বারা প্রকাশিত অভিজ্ঞতার ভিত্ তিতে কি কোন তদন্ত শুরু
হতে পারে?
ট্রুথ প্রোজেক্টকে আপনার দ্বারা প্রদত্ত অভিজ্ঞতা কোন আইনি প্রক্রিয়ার অংশ নয়
এবং অনুসন্ধানের দ্বারা কোন তদন্ত প্রক্রিয়াও এর সাথে যুক্ত নয়। আমি যদি আপনার
য�োগাযোগের ঠিকানা পুলিশের কাছে পাঠাতে সম্মত হন, সেক্ষেত্রে তা পুনরায় তদন্ত বা অন্য
কোন পদক্ষেপের আওতায় আসতে পারে। অনুসন্ধানটি স্বাধীনভাবে পরিচালিত এবং এর
সঙ্গে কোনরূপ পুলিশি পদক্ষেপ জড়িত নয়।

আমি কি ভাবে এর সঙ্গে জুড়ে থাকতে পারি?
শিশুদের য�ৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষিত করার কাজে সাহায্য করার ক্ষেত্রে এই ট্রুথ
প্রোজেক্টটির বাইরে আপনার জন্য আরো অনেক উপায় আছে আমাদের সঙ্গে কাজ
করার। ক্ষতিগ্রস্ত এবং বেঁচে ফেরা মানুষদের নিয়ে আমাদের একটি ফোরাম আছে
যেখানে আপনি যুক্ত হতে পারেন এ সম্পর্কে সর্বশেষ হালনাগাদ এবং ঘটনাগুলির
বিবরণ পেতে। আমরা আপনার মতামতকে স্বাগত জানাই আমাদের ওয়েবসাইট
এবং অভিযানকে আরো উন্নত করতে। ক্ষতিগ্রস্ত এবং বেঁচে ফেরা মানুষদের ফোরাম
সম্পর্কে আরো বিশদে জানতে আমাদের ওয়েবসাইট
www.iicsa.org.uk/victims-and-survivors/attend-forum
–এ লগঅন করুন।

তথ্য সুরক্ষা আইনের অনুপালন করে আমরা আপনার তথ্যসমূহ ধারণ ও
ব্যবস্থিত করি। যদি আপনি এব িষয়ে আরো জানতে চান, দয়াকরে আমাদের
ওয়েবসাইটে যান অথবা অনুসন্ধান-এর তথ্য সুরক্ষা আধিকারিকের সঙ্গে
যোগাযোগ করুন dpo@iicsa.org.uk ও 020 3789 2136 –এই নম্বরে।

18

ধন্যবাদ
আমরা বুঝি শিশুবয়েসের য�ৌন হয়রানির অভ িজ্ঞতা কারুর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াটা সহজ
কাজ নয়। আমাদের সাথে এই অভ িজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিয়ে আপনি এই অনুসন্ধানের কাজে
একটি বড় অবদান রাখবেন। আপনার অভ িজ্ঞতার কথাগুলি শুনতে পারাটা আমাদের কাছে
খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই আপনার সমর্থন আমাদেরকে শিশুদের রক্ষা করার, আইনগুলি, ন ীতিমালা
ও অনুশ ীলনের উন্নতিতে, এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের
সুপারিশগুলি রচনায় সাহায্য করবে।
আমরা আশা করছি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব িষয়গুলি এই পুস্তিকাটিতে আমরা বর্ণনা করতে সক্ষম
হয়েছি, তবে যদি আপনি আরো ব িশদে জানতে চান, দয়া করে আমাদের ফোন করুন, ই-মেল
পাঠান বা লিখুনঃ
• 0800 917 1000
	(লাইনগুলি সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল 8টা থেকে রাত 8 পর্যন্ত এবং শনিবার সকাল 10টা
থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত খোলা থাকে)
•

share@truthproject.org.uk

•

Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY

অন্যথায়, আরো জানতে যোগাযোগ করুন www.truthproject.org.uk

“দ ীর্ঘ 37 বছরের নিরবতা এবং নিজেকে
দোষারোপের পর, আমি ঘটনাটি বলার
জন্য সাহস সঞ্চয় করেছি। আমি ট্রুথ
প্রোজেক্ট এর প্রশংসা করছি একটি
সুরক্ষিত এবং সম্মানিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
আমাদের সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের নিজেদের
কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।
আপনিও এটা করে দেখুন!”
ট্রুথ প্রোজেক্ট এ অংশগ্রহণকার ীরা
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আরো জানতে দয়াকরে দেখুনঃ
www.truthproject.org.uk

