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Keeping your 

safe 

আপনার sণ#ালŋার িনরাপদ রাখা 
 
সmpিত !বশ কেয়কিট চুিরর ঘটনা ঘেটেছ !যgেলােত sণ# এবং অলŋার চুির হেয়েছ।  
আপনার যিদ অিত উ" মূেল %র sণ# বা অলŋার থােক তাহেল !সgেলােক চুিরর হাত !থেক বাঁচােনার জন # িকছু অথ# 
িবিনেয়াগ করা অথ#পূণ# হেব। 
আপনার মূল $বান sণ# ও অলŋার িনরাপেদ রাখার জন # এবং আপনার একিট অপরােধর িশকার হবার ঝুঁিক কমােনার 
জন # এখােন িকছু িটপস/পরামশ& !দওয়া হেলা  
 
• একিট ভােলা মােনর িসndক !কনার জন # অথ# িবিনেয়াগ কrন এবং !সটােক ইেটর !দয়াল বা !মেঝেত sাপন 

কrন। আপনার িসndকিটেক সেব$া& মানসmত কrন এবং এজন $ www.securedbydesign.com 
অথবা www.soldsecure.com ওেয়বসাইট পিরদশ&ন কrন। !কােনা িকছুর সােথ pিতsাপন না করা 
িসndক !চার সহেজ িনেয় !যেত পারেব এবং িনmমােনর িসndক সহেজই খুেল !ফলেত পারেব। 

• আপনার অলŋারসমূহ বািড় !থেক সিরেয় রাখার কথা িবেবচনা কrন- আপনার ব "াংেকর সােথ কথা বেল !দখুন 
!য !সখােন িক ধরেণর !সফিট িডেপািজট বk রেয়েছ।  

• আপনার অলŋাের !যন অলŋােরর জন # যথাযথ !কােনা একিট িনরাপtামূলক িচh !দয়া থােক এবং  আপনার 
অলŋারসমূহ  www.immobil ise.com এই ওেয়বসাইেট িবনামূেল ) !রিজsার কrন। 

• pিতিট মূল $বান sণ# এবং অলŋােরর ছিব তুলুন এবং ছিবর সােথ একিট বণ#না িলেখ রাখুন। কখনও চুির হেল 
এিট তথ # !পেত এবং তা !ফরত পাবার !kেt সহায়তা করেব। 

• অপরাধীেদরেক ঘের ঢুকেত িদেয় pতািরত হেবন না। দরজা !খালার আ!গ দরজায় !ক তা সবসময় !দেখ িনন। 
আপিন যিদ িনি#ত না হন তাহেল দরজা খুলেবন না। 

 
 
 
  



এই  পরামশ&gেলা !মেন চলেল আপিন একজন অপরাধীেক আপনার বািড়েত pেবশ করা pিতহত করেত পারেবন  

 

• বািড়র সদর এবং !পছেনর দরজা সবসময় তালা িদেয় রাখুন - এমনিক আপিন বািড় থাকাকালীন সমেয়ও 
• আপিন যিদ বাতাস চলাচেলর জন # জানালা !খােলন তাহেল বাইের যাওয়ার আেগ বা ঐ ঘর !থেক চেল আসার 

সময় !সgেলা বn করা িনি#ত করেবন। 
• চািব এবং অন #ান " মূল $বান িজিনস !চােখর আড়ােল এবং ক "াট" #াপ, িচিঠর বাk, িনচতলার দরজা এবং জানালা 

!থেক dের রাখুন। 
• অnকার হবার পের আপিন বািড়েত না থাকেল একিট লাইট জািলেয় রাখুন বা টাইমার িদেয় রাখুন যােত 

আপনার বািড় খািল মেন না হয়।  
• একিট লাইেসnকৃত হাউজ এলাম% sাপেনর জন # অথ# িবিনেয়াগ কrন, এটা !চারেদর জন # pকৃত বাঁধা। 
• ছুিটেত !বড়ােত, িবেয় বা অন #েকােনা অn!ােন যাওয়ার আেগ তা সবাইেক বেল !বড়ােবন না। আপনার বািড় 

কখন খািল থাকেব !স তথ # অপরাধীেদরেক জানেত !দেবন না। 
• আপিন যখন বািড়েত থাকেবন না তখন িচিঠ আসা বn কের অথবা অন # িঠকানায় পাঠােনার ব "বsা কrন এবং 

!ডিলভাির বািতল কrন !যন মেন হয় !য আপনার বািড়েত !কউ আেছ। একজন বnু বা আপনার িব#s 
pিতেবশীেক িদেয় িচিঠgেলা উঠােনার, আপনার বািড়র িদেক নজর রাখা এবং পদ#া সরােনার ব "বsা কrন। ।  

• দরজায় দাড়ােনা ব "িkিট পুিলশ/ওয়াটারেবাড)/ইউিটিলিট !কাmািন !থেক এেসেছ বেল দািব করেছ? পিরচয়পt 
না !দেখ তােদরেক ঘের ঢুকেত !দেবন না। এরপেরও যিদ আপিন িনি#ত না হন তাহেল দরজা বn রাখুন এবং 
পুিলশ বা !য !কাmািন !থেক তারা এেসেছ বেল দািব করেছ !সখােন কল কrন এবং তােদর পিরচয় যাচাই 
কের !দখুন। তােদর !দয়া !ফান বা তােদর !দয়া নmর ব "বহার করেবন না। আপিন যিদ িনি#ত না হন তাহেল 
দরজা খুলেবন না। 

• আপনার sানীয় !নইবারউড ওয়াচ sীম-এ !যাগ !দয়ার কথা িবেবচনা কrন। আপনার এলাকায় !কােনা sীম না 
থাকেল িনেজই !কন !r কrন না? 

 

আপনার দরজায় অযািচত !লাকজন ও দরজার বাইেরর অপরাধ pিতহত করার এবং অন #ান " সকল অপরাধ pিতহত 
করার িবষেয় আেরা জানেত www.northants.police.uk/information/crime-prevention 
ওেয়বসাইট পিরদশ&ন কrন। 

আপনার sানীয় এলাকার !কােনা সেnহজনক আচরণ ১০১  নmের কল কের পুিলশেক জানান। জrরী অবsায় ৯৯৯  
নmের কল কrন। 

আপনার কােছ যিদ অপরাধ বা অপরাধীেদর সmেক% !কােনা তথ # !থেক থােক তাহেল ১০১  নmের কল কের পুিলশেক 
জানান অথবা পিরচয় না িদেয় তথ # pদােনর জন # ০৮০০  ৫৫৫  ১১১  নmের kাইমsপারস-এ কল কের জনান। 

Bengali


