
BENGALI

 রিকু (RIKU) ক�োন সি�োিী সংস্ো
 নয়, বিং অিোজননরি�, ধর্মরনিপেক্ষ
 এবং সিন্ত্র সংস্ো। রিকু (RIKU)
 ক�োেনীয়িোি সোপে অেিোপধি রি�োি
 ব্যরতিপেি সোহোয্য �পি েোপ�।
আেনোি অনুররি ছোড়ো ক�োন িে্যঅ-
ন্য �োউপ� কেওয়ো হপব নো।

 রিকু (RIKU) রনয্মোরিিপেি সোহোয্য �োিী
 সংস্োাঃ ক্ষরিগ্রস্তপেি, িোপেি রন�টজনপেি
 এবং সোক্ষীপেি সহপযোর�িো ও েিোরি্ম প্রেোন
 �পি েোপ� সোধোিনি

কটরিপ�োপন        ইনটোিপনপট    সোরনোসোররন বপস  

আেরন রিকুি (RIKU) কসবো কেপি েোপিন, যরে
• আেরন অেিোপধি রি�োি অেবো অেিোপধি 

রি�োি বপি সপদেহ �পিন 
• আেনোি ক�োন রন�টজন অেিোপধি রি�োি
• আেরন এ�জন অেিোপধি সোক্ষী
• আেনোি রিতি অরিজ্ঞিো রনপয় �োপিো সোপে  

েিোরি্ম বো আপিোচনো �িপি চোন
• আেরন এ�জন রবপিষজ্ঞ এবং আেনোি গ্রোহপ�ি 

ব্যোেোপি েিোরি্ম েি�োি
আেরন আরোপেি সোপে কটরিপ�োপন বো ই-করইপি প্র-
কয়োজপন কবনোপর কযো�োপযো� �িপি েোপিন ।  আেরন 
চোইপি ব্যরতি�ি িোপব কেখো �িোি জন্য আরোপেি 
অর�পস সরয় রনপয় আসপি েোপিন । 

কিোরষি ব্যরতি বো রোনব েোচোি�োিীপেি দ্োিো  
ক্ষরিগ্রস্তপেি জন্যও িপয়পছ রিকুি (RIKU) েরিপসবো
• আেনোি চিোপ�িো বো অপন্যি সোপে কযো�োপযোপ�ি কক্ষপরে আেরন 
র� �োপিো দ্োিো (কযরন, আত্ীয় স্বজন, �োপজি রোরি�, স্বোরী / স্তী) 
রনয়রন্ত্রি? • র�নি্যোপনডে আসোি জন্য আেরন �ী �োপিোি কেপ� ঋণ 
রনপয়পছন বপি ক�উ �ী রজজ্ঞোসো �পিপছ? • যরে �োপজি রোরিপ�ি 
�েোি রবেিীি র�ছু �পিন বো বপিন িোহপি আেনোি বো আেনোি 
রন�ট আত্ীয়পেি ক্ষরি �িপি েোপি বপি িয় হয় র�? • আেরন �ী 
কব�োি �োজ �পিন বো যো কবিন েোন িোপি প্রপয়োজনীয় দ্রবোরে ক�নো 
হয় নো? • আেরন বোস্তপব কয কবিন েোন, আেনোপ� িোি কচপয় কবরি 
কবিন কেওয়োি �েো রছি র�? • আেনোপ� র� প্রোয় প্ররিরেনই ১০ 
ঘণ্োি কবরি �োজ �িপি হয়? • আেরন বি্মরোপন কয �োজ �পিন িোি 
কচপয় রিন্ন ধিপনি �োজ �িপবন বপি আেনোপ� �েো রেপয়রছি র�? • 
ক�উ �ী আেনোপ� বপিপছ কয আেনোপ� র�নি্যোনডে কেপ� কবি �পি 
কেয়ো হপব বো েো�োি েোিররট রনপয় কনয়ো হপব? • আেরন যো �িপি চোন 
নো, এরন ক�োন অেিোধ রূি� �োজ বো অন্য ক�োন র�ছু �িোি জন্য 
আেনোপ� ক�উ বোধ্য �িপছ র� অেবো আেনোি উেপি চোে প্রপয়ো� 
�িপছ র�? • আেনোি েরিরস্রি রনপয় �েো বিপি িয় েোন র�?

যরে আেরন অেবো আেনোি ক�োন ঘরনষ্ঠ ক�উ উেপি বরণ্মি 
সরস্োয় কেপ� েোপ�ন, িোহপি সিোসরি আেনোি রন�টস্ 
রিকুি (RIKU) অর�পস আসুন অেবো এই ই-করইপিি 
রোধ্যপর কযো�োপযো� �রুন। help@riku.fi. স�ি প্র�োি 
কটরিপ�োপনি �পেোে�েন এবং ই-করইপিি িে্যোরেি কক্ষপরে 
ক�োেনীয়িো িক্ষো �িো হপব। আেনোি অনুররি ছোড়ো ক�োেোও 
বো �োউপ� আেনোি িে্য কেওয়ো হপব নো। 
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কটরিপ�োপন ইনটোিপনপট  আরোপেি �োয্মোিয় গুপিোপি ব্যরতি�ি িোপব
সহপযোর�িো �িো হয়

সরগ্র কেি ব্যোেী সোহোয্য�োিী কটরিপ�োন 
(সোধোিনি র�রনি িোষোয়) ১১৬০০৬ 
কসোরবোি-রঙ্গিবোি সরয় ১৩:০০-২১:০০ 
এবং বুধবোি-শুক্রবোি সরয় ১৭:০০-
২১:০০

সরগ্র কেি ব্যোেী আইনজীবীি কটরিপ�োপন 
েিোরি্ম (সোধোিনি র�রনি িোষোয়) 
০৮০০-১৬১১৭৭ (কসোরবোি -শুক্রবোি 
সরয় ১৭:০০-১৯:০০) 

রিকুি (RIKU) �োয্মোিয় সরুহ সরগ্র র�-
নি্যোপনডেই আরোপেি �োয্মোিয় িপয়পছ এবং 
প্রপয়োজনীয় সহপযোর�িো ও েিোরি্ম রেপয় 
েোপ� । কযো�োপযোপ�ি জন্য ইনটোিপনপট 
কেখুনাঃ www.riku.fi

রিকু-চ্যোট (RIKUchat) -ওপয়বসোইপট 
আেরন ক�োন রবষপয় রজজ্ঞোসো �িপি 
রিপয়ি টোইপর (ঐ রুহূপি্মই) ঐ ব্যোেোপি 
ক�োেনীয়িোি সোপে রে�রনপে্মিনো েোপবন। 
আেরন রনপজি েরিচয় ক�োেন িোখপি 
েোপিন। আরোপেি কসবো www.riku.fi  
ওপয়বসোইপট েোপবন।

রিকুি (RIKU) ইনটোিপনট রি�োনো  
www.riku.fi কেপ� অপন�ধিপনি িে্য 
েোওয়ো যোপব। প্রোেরর� িে্য ২০রট িোষোয় 
উেিি্য আপছ।

রিকুি (RIKU) �োয্মোিয় গুপিো র�নি্যো-
কনডেি আিোেোপিি এিো�োি কক্ষপরে অে-
িোপধি রি�োি ও সোক্ষীপেিপ� রবনোরূপি্য 
সহোয়িো �পি। আরিো সব্মেো রবর্্মস্ত ও 
ক�োেনীয়িো িক্ষো�োিী কেোিোষী ব্যবহোি 
�পি েোর�।  আেনোি রন�টির রিকুি 
(RIKU)�োয্মোিপয়ি রি�োনো ইনটোিপনপটি 
এই রি�োনো কেপ� েোওয়ো যোপবাঃ  
www.riku.fi

আরোপেি �োয্মোিপয়ি রোধ্যপর আেরন 
রনপজি জন্য এ�জন রনরে্মষ্ট সরোজ�র্মীি 
নোর কজপন রনপি েোপিন,  রযরন আেনোপ� 
ব্যরতি�ি িোপব েিোরি্ম রেপয় েো�পবন। 
এই সোহোয্য �র্মী আেনোি প্রপয়োজপন 
েুরিপিি রজজ্ঞোসোবোপে অেবো আেোিপিি 
অরধপবিপন সহপযোর�িো �িপবন । 


