
বাবা-মা ও তত্তাবধানকারীদের জন্য পরামর্শ

শরশু ও কমবয়সী ব্যশতিদের 
মমৌলবােীকরণ ও
উগ্রপন্থা থেকে সরুক্ষিত রথাখথা:



UK বত্তমথাকে সন্তথাসবথাকের বক্্্তত ঝঁুক্ের সম্খুীে হকছে, যথার সথাকে উগ্রবথােী ক্বশ্থাস ও 

আের্তগকু্ির সম্পে্ত  রকেকে এবং ক্হংসথাে মেত থেওেথা থগথাষ্ীগকু্ি তথাকের উকদের্য পূরকের জে্য 

ক্রিকেকে সক্রিে রকেকে এবং তথাকের এেটি অেিথাইে উপক্থিক্ত রকেকে। 

এই উগ্রবথােী েকৃ্টিভঙ্ীর সংস্পকর্ত আসথা েমবেসী ব্যক্তিকেরকে এই ক্বশ্থাস অেযুথােী েথাজ েরকত 

বকু্ঝকে রথাজী েরথা হকত পথাকর; তথারথা অপরথা্মিূে বথা সক্হংস আচরকে জক্িত হকে পিকত পথাকর 

এবং এইভথাকব তথারথা ক্েকজকেরকে ও অে্যকেরকে ষিক্তর ঝঁুক্েকত থেিকত পথাকর।

েমবেসী ব্যক্তিকের থবকি ওঠথার এেটি মিূ অংর হি েতুে ্থারেথাগকু্িকে খক্তকে থেখথা এবং তথাকের 

চথারপথাকরর জগতকে খুটঁিকে প্রশ্ন েরথা এবং এই ব্যথাপথাকর তথাকের উৎসথাহ প্রেথাে েরথা উক্চত যথাকত 

চথারপথাকরর জগৎ সম্পকে্ত  তথাকের অবগক্ত ততক্র হে এবং তথারথা সক্হষু্তথা ও গ্রহেকযথাগ্যতথার মিূ্য বঝুকত 

পথাকর। তকব, েমবেসী ব্যক্তিকেরকে থমৌিবথােীেরে ও উগ্রপন্থা থেকে সরুক্ষিত রথাখথার জে্য এই থষিকরে 

ভথারসথাম্য বজথাে রথাখথারও প্রকেথাজে রকেকে।

এই পকু্তিেথার িষি্য হি বথাবথা-মথা ও তত্তথাব্থােেথারীকের এটি ক্চক্নিত েরকত সহথােতথা েরথা থয, 

েখে তথাকের ক্রর ুথমৌিবথােীেরকের ঝঁুক্েকত পিকত পথাকর এবং তথারথা যক্ে এই ব্যথাপথাকর উক্বিগ্ন হে 

তথাহকি থেথােথাে সহথােতথা পথাকবে। 

ভূশমকা

020 7974 8716

020 7974 8716

If you need a copy of this booklet in another language please contact the 
Camden Safeguarding Children Partnership on 020 7974 8716 
Haddii aad ku doonayso nuqul buug-yarahan ah luuqad kale, fadlan 
la xiriir 020 7974 8716 (Guddiga Dhawridda Carruurta Camden — 
Camden Safeguarding Children Board)
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মমৌলবােীকরণ ও উগ্রপন্া শক?

কমবয়সী ব্যশতিরা 
মমৌলবােী হদয় পদে 
মকন?

‘উগ্রপন্থা’ হি যখে থেউ এেটি ক্ভন্ন ক্বশ্থাস, 

জথাক্তগত মিূ, সংসৃ্ক্ত, ্ম্ত, ক্িঙ্ বথা থযৌে 

পক্রক্চক্তর জে্য এেজে ব্যক্তির থষিকরে অসক্হষু্ 

েকৃ্টিভঙ্ী রথাকখে এবং বকু্েেথােী মিূ্যকবথা্, 

গেতকন্তর েীক্ত, ব্যক্তিগত স্থা্ীেতথা ও আইকের 

রথাসকের ক্বকরথাক্্তথা েকরে।    

ব্যথাক্িে্যথািথাইকজরে বথা থমৌিবথােীেরে হি "এেটি 

প্রক্রিেথা যথা এেটি সন্তথাসবথােী থগথাষ্ীর সথাকে 

সংক্লিটি থজহথাক্ে এবং উগ্রবথােী মতবথােগকু্িকে 

সমে্তে েকর। উগ্রবথােীরথা তথাকের মতবথাকে 

মথােষুজেকে আেক্ষ্তত েরথার থচটিথা েকর এটি 

বকু্ঝকে থয, জগৎ সম্পকে্ত  তথাকের মতবথােই 

সঠিে মতবথাে এবং তথারথা তথাকের এই উগ্রবথােী 

মতবথাে অেযুথােী জগৎকে পক্রবত্তে েরথার জে্য 

তথাকেরকে পেকষিপ ক্েকত উৎসথাক্হত েকর।

ে্যথামকিকে ও ক্হংসথা ও ঘেৃথা মেতেথারী , ক্বকরষ 

েকর ক্েক্ে্তটি থগথাষ্ীর ক্বরকুধে তথা েরথার অেিথাইে 

েকৃ্টিভঙ্ীগকু্ি রকেকে। এর উেথাহরে ক্হকসকব থসই 

েকৃ্টিভঙ্ীগকু্ি রকেকে যথার মক্্য ক্েও েথাৎসী, 

থহথােথাইে সকু্প্রকমক্সস্ট বথা থশ্তথাঙ্ আক্্পত্যবথােী 

বথা েথাকের বথা আি-েথােেথার মত তেথােক্েত 

ইসিথামী থগথাষ্ীগকু্ির েকৃ্টিভঙ্ী বিথা থযকত পথাকর।

বেঃসক্ধির সমে, েমবেসীরথা আকরথা স্থা্ীে 

হকে ওকঠ, েতুে ্থারেথাগকু্ি খক্তকে থেকখ এবং 

ক্েকজকের েকৃ্টিভঙ্ীগকু্ি ততক্র হকত েথাকে; তথা 

তথাকেরকে উগ্রবথাকের ক্েকে থঝথােথার থষিকরে আকরথা 

ঝঁুক্েপূে্ত েকর থতথাকি। েমবেসী ব্যক্তিকের 

উগ্রবথােী মতবথাকে আেৃটি হওেথার অকেে েথারে 

রকেকে এবং তথা ক্বক্ভন্ন রেকমর হে, তকব 

ক্েকচরগকু্ি অন্তভু্ততি েথােকত পথাকর: 

• তথারথা এই জগকতর অে্ত থবথাঝথার থচটিথা েরকত 

পথাকর 

• তথারথা মকে েকর থয, তথাকের সংসৃ্ক্ত, 

জীবে্থারথা ও ্মমীে পক্রক্চক্ত হুমক্ের মকুখ 

রকেকে

• তথা তথাকেরকে এেটি পক্রক্চক্ত বথা সম্পক্ে্ত ত 

হওেথা বথা থেথাে ক্েেুর অংর হওেথার এেটি 

অেভূুক্ত প্রেথাে েকর

• তথারথা অ্যথািকভঞ্থার বথা উকতেজেথা থপকত চথাে

• তথারথা তথাকের বধুিবথাধিবকের চথাকপ েথাকে, 

যথাকের সথাকে এই থগথাষ্ীগকু্ির সম্পে্ত  রকেকে।

3



এেজে েমবেসী ব্যক্তিকে থমৌিবথােীেরে েরথার এেটিই থয উআকে তথা েে; এরেম েথাকরথা সথাকে তথাকের 

থযথাগথাকযথাগ হকত পথাকর, যথাকের েকৃ্টিভঙ্ী তথাকের েথাকে আেষ্তে মকে হকত পথাকর এবং উগ্রবথােীরথা তথাকের ক্বশ্থাকসর 

উপর আকরথা প্রভথাব থেিথার থচটিথা েরকত পথাকর। তথারথা এরেম ব্যক্তি হকত পথাকর যথাকের সথাকে তথাকের সম্প্রক্ত 

থেখথা হকেকে বথা যথাকেরকে তথারথা পক্রবথার বথা বধুিকের েকির মথা্্যকম আকগ থেকেই থচকে। 

সথাম্প্রক্তে বেরগকু্িকত থসথার্যথাি ক্মক্িেথা উগ্রবথােী ও উগ্রবথােী ভথাব্থারথার জে্য এেটি রিমব্্তমথাে জেক্প্রে 

প্্যথােেম্ত প্রেথাে েকরকে, যথার মথা্্যকম এই ভথাব্থারথাগকু্ির সথাকে তৎষিেথাৎ ও সহকজ পক্রক্চত হওেথা যথাকছে। 

ক্েেু েমবেসী ব্যক্তি আবথার অেিথাইকে রিথাউজ েরথার সমে এই উগ্রবথােী ক্চন্তথা্থারথার সংস্পকর্ত আসকত পথাকর। 

এমেক্ে মজথা েরথা বথা 'ক্বদ্রুপ'-এর মথা্্যকমও এই ক্চন্তথা্থারথাগকু্ি ভথাগ েকর থেওেথা হকত পথাকর, যথা আপথাতভথাকব 

ষিক্তের েথা মকে হকিও, েমবেসী ব্যক্তিরথা তথা উপিক্ধি েথা েকরই তথার প্রক্ত আেক্ষ্তত হকত পথাকর।

ক্েেু েমবেসী ব্যক্তি উগ্রবথােীকের সথাকে থেথাে থযথাগথাকযথাগ েথািথাই, ইন্থারকেে রিথাউজ েকর অেিথাইকে উগ্রবথােী 

থিখথাপরে পকি থমৌিবথােী হকে উঠকত পথাকর।

উগ্রবথােীরথা সথা্থারেভথাকব উপেরে থপথাস্ট েরথার জে্য আস্ এেএম(Ask FM), 4 chan, 8chan এবং 

থেক্িগ্রথাম(Telegram) এর মকতথা েম পক্রক্চত থসথার্যথাি ক্মক্িেথা সথাইে ব্যবহথার েকর এবং পক্রক্চক্ত ততক্র েকর, 

েথারে এই সথাইেগকু্ির উপর েজর রথাখথা রতি এবং তথা তথাকের পক্রচে থগথাপে রথাখকত সহথােতথা েকর। এই 

অ্যথাপগকু্ির সমতি ক্বষেথাবিী উগ্রমকেথাভথাবথাপন্ন েে এবং এটি মকে রথাখথা গরুতু্বপূে্ত থয, সন্তথাসবথােী ও উগ্রবথােীরথা 

ক্েকজকেরকে থগথাপে রথাখথা ক্েক্চিত েরথার জে্য প্রথােই তথাকের অবথিথাে, েথাম ও ক্ববরে পক্রবত্তে েকর।  

মমৌলবােীকরদণর ইশগিদতর মকান শবরে তাশলকা মনই, তদব 
শনদেরগুশল উদবেদের উদরেক করদত পাদর:
• অেিথাইকের েথায্তরিম ও থসথার্যথাি ক্মক্িেথার 

ব্যবহথারগকু্ি থগথাপে রথাখথা

• ক্চন্তথা্থারথার পক্রবত্তে ও উগ্রবথােী ক্চন্তথা্থারথা প্রেথার 

েরথা

• থপথাষথাে এবং/বথা উপথিথাপেথা বথা বধুিকের েকির 

পক্রবত্তে হওেথা

• অে্যথাে্য থগথাষ্ী, ্ম্ত বথা রথাজনেক্তে ক্বশ্থাকসর থষিকরে 

অসক্হষু্তথা

• এরেম েকৃ্টিভঙ্ী প্রেথার েরথা এবং ভথাষথা ব্যবহথার 

েরথা, যথা আপথাতভথাকব তথাকের েে বকি মকে হে 

(সংেক্িত বতিব্য)

• এই ক্বশ্থাস থয, তথাকের সংসৃ্ক্ত বথা ্ম্ত হুমক্ের মকুখ 

রকেকে এবং রু্ মুথারে ক্হংসথা বথা যধুেই এই সমস্যথাগকু্ির 

সমথা্থাে েরকত পথাকর

• উগ্রবথাকের সথাকে সম্পক্ে্ত ত ষিযকন্তর তত্তগকু্িকত 

ক্বশ্থাস েরথা

কমবয়সী ব্যশতিদের কীভাদব মমৌলবােীকরণ করা হয়?

মকান ইশগিতগুশলর উপর নজর রাখদত হদব?
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• আপেথার ক্রররু সথাকে এেটি শবশ্াদসর সম্পক্শ  বজথাে রথাখেু, যথাকত তথারথা যক্ে থেথাে 
ভুি েকর বথা সমস্যথাে জক্িকে পকি তথারথা যথাকত এেথা জথাকে থয, তথারথা সথাহথাকয্যর জে্য 

আপেথার েথাকে আসকত পথাকর।  

• আপক্ে যক্ে ক্চক্ন্তত েথাকেে, আপেথার ক্রররু সথাকে এেটি কদ�াপক�ন েরেু।  

তথাকেরকে তথাকের েকৃ্টিভঙ্ী, প্রভথাব ইত্যথাক্ে সম্পকে্ত  বিকত বিেু। থরথােথার থচটিথা েরেু এবং 

তথাকেরকে ক্বচথার েরকবে েথা/আতক্কিত হকবে েথা।

• আপেথার এটি জথােথা ক্েক্চিত েরেু থয, আপেথার ক্রর ুথেথােথাে আকে এবং তথারথা েথার সথাকে 

আকে; আপেথার ক্ররকুের বধুিকের ও তথাকের পক্রবথারগকু্ি সম্পকে্ত  জথােেু।

• আপেথার ক্ররকুে টিক্ভকত, ইন্থারকেকে থেখথা ক্জক্েসগকু্ি সম্পকে্ত  শবোর কদর সদেতন 
হদত সহথােতথা েরেু; তথাকেরকে ক্বক্ভন্ন ্রকের েকৃ্টিভঙ্ী সম্পকে্ত  জথােকত উৎসথাক্হত েরেু 

এবং তথাকেরকে অে্যকের প্রক্ত সহেরীিতথা ততক্র েরকত সহথােতথা েরেু। 

• আপেথার ক্রররু অেিথাইে েথাজেকম্তর উপর েজর রথাখেু এবং থস থেথাে থেথাে থসথার্যথাি ক্মক্িেথা 

সথাইকে যথাকছে তথা যথাচথাই েরেু। আপক্ে থেথােও সথাইে সম্পকে্ত  ক্চক্ন্তত েথােকি তথা সম্পকে্ত  

ক্রকপথাে্ত  েরেু ও ব্লে েরেু। 

• আপেথার ক্ররকুে মকে েক্রকে ক্েে থয, ইন্থারকেকে তথারথা যথাকের সথাকে থযথাগথাকযথাগ েরকে তথারথা 

তথাকেরকে পকুরথা সক্ত্যেথা েথাও বিকত পথাকর এবং থেথাকেথা সম্থাব্য ক্বপে সম্পকে্ত  তথাকেরকে েথাও 

জথােথাকত পথাকর। তাদেরদক যশে শকছু লুশকদয় রাখদত বলা হয়, তাহদল 
তারা ক্ষশতর ঝঁুশকদত �াকদত পাদর।

• আপেথার ক্রররু সথাকে ভথাি সম্পে্ত  রকেকে এরেম আপেথার পক্রবথাকরর বথা েক্মউক্েটির অে্য 

সেস্যকের েথাে থেকে সহথােতথা ক্েে।

• আপক্ে যক্ে মকে েকরে থয, আপেথার ক্রররু থের থেকি চকি যথাওেথার এেটি ঝঁুক্ে রকেকে, 

থসকষিকরে, পবূ্শসতক্শ তাগুশল শনন থযমে তথার পথাসকপথাে্ত  এেটি সরুক্ষিত জথােগথাকত রথাখেু 

এবং তথাকের অে্ত থেওেথার সকুযথাগগকু্ি হ্থাস েরেু। 

• এেথািথা আপক্ে আপেথার শরশুর শরক্ষকদেরসথাকেও েেথা বিকত পথাকরে; সু্ি এই 

ইক্ঙ্তগকু্ির উপর েজর রথাখকব থয, েথারেেথারেীরথা উগ্রবথােীকের িষি্য হকছে ক্ে েথা এবং যক্ে 

তথাকের থমৌিবথােীেরে েরথার ক্চনিগকু্ি েথাকে, থসকষিকরে তথারথা সহথােতথা েরকত পথাকরে বথা 

আপেথার ক্ররকুে সথাহথাকয্যর জে্য থরেথার েরকত পথাকরে।

বাবা-মাদয়রা শকভাদব কমবয়সী ব্যশতিদেরদক শনরাপে 
রাখদত পাদরন?
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 ন্যারনাল পশুলর শরিদভন্ট অ্যাডভাইস লাইন
এেজে ক্বকরষভথাকব প্রক্রক্ষিত ক্প্রকভন্ অক্েসথাকরর সথাকে আপেথার উকবিগগকু্ি ভথাগ েকর থেওেথার জে্য, 

থগথাপকে েি েরেু।

0800 011 3764

 ক্যামদডন শেলদরেন অ্যান্ড ফ্যাশমশলজ কন্ট্যাক্ট সাশভ্শ স
এেটি ক্ররকুে থমৌিবথােীেৃত েরথার ক্বষেটিকে ে্যথামকিকে থরথাষে ও গ্রুক্মং ক্হকসকব থেখথা হে। 

ে্যথামকিে আপেথার উকবিগ সম্পকে্ত  েেথা বিকব এবং আক্ি্ত থহল্প সথাক্ভ্ত কসকস, থসথার্যথাি থেেথার সথাক্ভ্ত কসস 

বথা ক্প্রকভন্-এর মথা্্যকম আপেথার প্রকেথাজেীে সহথােতথা পথাওেথার ব্যবথিথা েরকব।

LCBMASHadmin@camden.gov.uk

020 7974 3317

 ক্যামদডন শরিদভন্ট টীম
আপক্ে এেথািথাও ক্প্রকভন্ টীকমর সথাকে সরথাসক্র থযথাগথাকযথাগ েরকত পথাকরে

prevent@camden.gov.uk

মকা�ায় সহায়তা পাদবন
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মকা�ায় সহায়তা পাদবন

সংক্লিটি সমতি থপরথােথাররথা আপেথার ও আপেথার ক্রররু সথাকে এেসথাকে েথাজ েকর 
খক্তকে থেখকব থয, আপেথার ক্ররকুে থমৌিবথােী হকে ওঠথা থেকে সরুক্ষিত রথাখথার জে্য 
েী েী সহথােতথা প্রেথাে েরথা থযকত পথাকর।

আপেথার ক্রররু যক্ে এেটি ক্বকরষ চথাক্হেথা, অসথামে্ত্য বথা মথােক্সে স্থাথি্য সমস্যথা 
েথাকে, তথাহকিও তথাকের থমৌিবথােীেরে েরথা হকত পথাকর এবং তথাকের সহথােতথার 
প্রকেথাজে হকত পথাকর। 

আপেথার উকবিগগকু্ি তুকি ্রকত ও সহথােতথা থপকে থেরী েরকবে েথা।
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কায্শকরী ওদয়বসাইটগুশল

 Act Early
www.actearly.uk

 Educate Against Hate
https://educateagainsthate.com/parents/

 Lets Talk About It
https://www.ltai.info/

ক্প্রকভন্ সম্পকে্ত  এবং েীভথাকব থিথাকেকেরকে 

সন্তথাসবথাকে জক্িকে পিথা থেকে আেেথাকেথা যথাে তথা 

বঝুকত বথাবথা-মথাকে সহথােতথা েকর  

 Families Against Stress 
and Trauma
https://www.familiesmatteruk.org/

familiesmatter.org.uk/index.html

পক্রবথাকরর মক্্য থমৌিবথােীেরকের সমস্যথা 

থমথােথাকবিথা সংরিথান্ত পরথামকর্তর জে্য

 Small Steps/Exit UK
https://smallstepsconsultants.com/leaving-

the-far-right/

চরম িথােপন্ী উগ্রবথাে সংরিথান্ত ক্বকরষকঞেরথা, যথারথা 

যক্ে থেউ খবু গভীকর চকি যথাে তথাকের জে্য 

পরথামর্ত ও সহথােতথা প্রেথাে েরকত পথাকরে।

 NSPCC
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-

safe/online-safety/

 Safer Internet
https://www.saferinternet.org.uk/

 Net-Aware
www.net-aware.org.uk

 Internet Matters 
https://www.internetmatters.org/issues/

radicalisation/dealing-with-radicalisation/#deal-

with-radicalisation

 Think U Know - শে োইল্ড 
এক্সপ্লদয়দটরন অ্যান্ড অনলাইন 
মরিাদটকরন মসন্টার (CEOP)
www.ThinkUKnow.co.uk

 সদদেহকৃত অনলাইন সন্তাসবাে 
সম্পদক্শ  শরদপাট্শ  করুন – সন্তাসবােী 
ও েরমপন্া সংক্ান্ত শবষয়াবলী 
সম্পদক্শ  অনলাইদন শরদপাট্শ  করার 
জন্য
https://www.gov.uk/report-terrorism

থমৌিবথােীেরে সম্পকে্ত  এবং েী েরকত 
হকব থসই ব্যথাপথাকর তে্যথাবিী ও পরথামকর্তর 
জে্য: 

অেিথাইে সরুষিথা/ ক্িক্জেথাি সহেরীিতথা 
সংরিথান্ত তে্যথাবিী ও পরথামকর্তর জে্য:
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