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Stop and Search – Know Your Rights
You or a vehicle that you are in can be stopped and searched if an 
officer has reasonable grounds to suspect that you are carrying:

•	 Drugs, weapons or stolen property; or
•	 Items which could be used to commit a crime.

Police officers can stop and search you within a specific area 
without any reasonable grounds if it is believed that:

•	 Serious violence could take place; or
•	 Offensive weapons are being carried or have been used.

Police officers can stop and search you for evidence or 
articles in connection with terrorism.  They will need to have 
reasonable grounds that they will find what they are looking 
for, unless particular powers have been authorised under 
Section 47A of the Terrorism Act 2000.

Police officers don’t always have to be in uniform to stop and 
search you. Police community support officers can also stop 
and search you in some situations, but their powers are limited.

Any officer who stops and searches you must always explain:

•	 Why you are being stopped and searched
•	 What the officer is looking for
•	 The law under which you are being searched; and
•	 Your right to a receipt.

You should always be given the name or identity number and 
the station of the officer searching you.

If you are searched but not arrested, you have the right to a 
receipt and the officer must record the following details:

•	 How you describe your ethnic background;
•	 When and where you were stopped and searched;
•	 Why you were stopped and searched;
•	 The name and / or number of the officer carrying out the 

search; and
•	 What they were searching for.

You will be offered either a copy of the record if it was written 
down in paper form, or an actual receipt if the record was 
made electronically or via the officer’s radio.  You can use the 
receipt to ask for a paper or electronic copy of the full record 
from the police station that the officer was from within three 
months of the stop, or to make a complaint.

If you are searched and then arrested, the details of the search 
will be added to your custody record.  You still have a right to 
a copy of the search record. You can be asked to take off your 
coat, jacket and gloves in public (and headgear and footwear if 
you are searched under Section 47A of the Terrorism Act 2000).

If you are asked to remove more than an outer coat, jacket 
or anything worn for religious reasons, you will be taken 
somewhere out of public view.

Searches will normally be done by an officer of the same sex 
as you, although you can be asked to remove headgear by an 
officer of the opposite sex for searches under Section 47A of 
the Terrorism Act 2000.

You should always be treated fairly and with respect.  If you 
feel this has not happened you can complain.

You can also complain if you feel you were treated less 
favourably because of your age, disability, gender 
reassignment, race, religion / belief, sex or sexual orientation.

It will help if you keep the receipt that the officer gave you.

Remember:
•	 You must be treated fairly
•	 You must be told why you are being searched
•	 You do not have to give any personal information 

unless you have been arrested
•	 Stop and search is not an arrest – you won’t get a 

criminal record
•	 You must be offered, and can receive, a copy of the 

stop and search record or a receipt
•	 You have the right to complain

The Police and Crime Commissioner for Gwent
The Police and Crime Commissioner is responsible for policing 
in our area. He monitors the use of stop and search powers by 
Gwent Police and holds the Force to account.

If you are stopped and searched in Gwent you can tell us about 
your experience. Visit the Stop and Search pages on our website:

www.gwent.pcc.police.uk 
to help improve the way stop and search is carried in our area.

If you feel you have been treated unfairly during a search you 
can make a complaint by emailing:

professionalstandards@gwent.pnn.police.uk 
or you contact the Commissioner’s office at: 

commissioner@gwent.pnn.police.uk

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 
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থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
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Stop and search is a valuable policing tool 
which helps to keep our communities safe.  
Everyone has a duty to help police officers 
prevent crime and catch offenders; public 
co-operation is essential to make sure that 

stop and search is used properly.  

The police know that being searched is an 
inconvenience and should make the experience as 

brief as possible.  But in the interest of public safety 
the search must be thorough.  It will help speed up 
the process if you try to stay calm and co-operate 

with the officer.

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

েযকে াকযন। 
 
মনি আনাকে েল্লান েযা ়ে এফং োযয যগ্রপোয েযা ়ে, যকক্ষকে 
েল্লানয নফফযণ আনায োেনে যযেকেম  যমাগ েযা কফ। আনায েখনও 

েল্লান েযায যযেকেম য এেটি প্রনেনরন াফায অনধোয থােকফ। 
আনাকে প্রোকযই যোট, জযাকেট এফং গ্লাব খুরকে ফরা কে াকয (মনি 
যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লান েযা ়ে 
যকক্ষকে ভাথায আফযণ এফং াক়েয জেুা খুরকে ফরা কে াকয)। 

ঠিোনা়ে অনবকমাগ েযকে াকযন ফা আনন েনভনায-এয অনপক 
Commissioner@gwent.pnn.police.uk-এ যমাগাকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

স্টপ অ্যান্ড সার্চ  (থামান া এবং তল্লাশল করা ) – আপ ার অ্শিকার 
সম্পনকচ  জা ু  

আনাকে ফা আনন যম গানিকে আকেন যটাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা 
কে াকয মনি এেজন ুনর েভমেেম ায কে েযায ভকো মুনিংগে োযণ 
থাকে যম আনন ফন েযকেন: 
 ভািে দ্রফয, অস্ত্র ফা য াযাইেৃে াভগ্রী; ফা 
 িষু্ককভম ফযফায েযা যমকে াকয এভন ধযকনয দ্রফযানি। 
 
ুনর েভমেেম া যোন মুনিংগে োযণ োিা এেটি নননিমষ্ট এরাোয ভকধয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন মনি নেনন নফশ্বা েকযন যম: 
 গুরুেয নংো কে াকয; ফা 
 আক্রভণাত্মে অস্ত্র ফন েযা কে ফা ফযফায েযা ক়েকে। 
 
ুনর েভমেেম া ন্ত্রাফাকিয াকথ ম্পৃি প্রভাণ ফা নজননকেয জনয 
আনাকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে াকযন। োকিয মুনিংগে নবনি 
থােকে কফ যম োযা মা খুুঁজকেন ো াকফন, অনযথা়ে মনি না োযা যটযনযজভ 
অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন নফকল ক্ষভোয অনুভনেপ্রাপ্ত ন। 
 
আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযায জনয ুনর েভমেেম াকে ফভ়ে 
ইউননপভম যা অফস্তা়ে থােকে কফ না। ুনর েনভউননটি াকাটম  
েভমেেম াযাও আনাকে যোন যোন নযনস্তনেকে থাভাকে এফং েল্লান েযকে 
াকযন, নেন্তু োকিয ক্ষভো ীনভে। 
 
এেজন েভমেেম া নমনন আনাকে থাভাকফন এফং েল্লান েযকফন োকে অফযই 
ফযাখযা েযকে কফ: 
 
 যেন আনাকে থাভাকনা ক়েকে এফং েল্লান েযা কে; 
 েভমেেম া েী খুুঁজকেন; 
 যোন আইকনয অধীকন আনাকে েল্লান েযা কে; এফং 
 আনায নযনট াফায অনধোয। 

 
যম েভমেেম া আনাকে েল্লান েযকেন োয নাভ ফা আইকেনিটি নম্বয এফং 
যেকনয নাভ ফমকক্ষকেই আনাকে নিকে কফ। 
মনি আনায েল্লান যন়ো ়ে, নেন্তু যগ্রপ্তায েযা না ়ে, যকক্ষকে আনায 
এেটি নযনট াফায অনধোয থােকফ এফং েভমেেম াকে অফযই ননম্ননরনখে 
নফফযণগুকরা নরনফদ্ধ েযকে কফ: 
 
 েীবাকফ আনন আনায জানেগে টবূনভ ফণমনা েকযন; 
 েখন এফং যোথা়ে আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যেন আনাকে থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়েনের; 
 যম েভমেেম া েল্লান েকযনেকরন োয নাভ এফং/ফা নম্বয; এফং 
 োযা েী খুুঁজনেকরন। 
 
আনাকে যযেকেম য এেটি েন যিও়ো কফ মনি এটা োগকজ নরনফদ্ধ েযা 
ক়ে থাকে, ফা এেটি নেযোকযয নযনট যিও়ো কফ মনি যযেেম  
ইকরক্ট্রননেযানর ফা েভমেেম ায যযনেও-এয ভাধযকভ ম্পানিে ক়ে থাকে। যম 
যেকনয ুনর েভমেেম া নেকরন যই যেন যথকে নেন ভাকয ভকধয এই 
থাভাকনায ফযাাকয ম্পূণম যযেকেম য জনয োগকজ নরনফদ্ধ ফা ইকরক্ট্রননে 
প্রনেনরনয জনয ফা অনবকমাগ িাক়েয েযায জনয আনন এই নযনটটি ফযফায 

 
মনি আনাকে ফাইকযয যোট, জযাকেট ফা ধভী়ে োযকণ কয থাো 
যোন নেেুয ফাইকয আযও যফী নেেু খুরকে ফরা ়ে, যকক্ষকে 
আনাকে জনভকক্ষয আিাকর যোথাও ননক়ে মাও়ো কফ। 
 
েল্লান াধাযণে আনায ভনরকেয েভমেেম ায দ্বাযাই েযা কফ, 
মনিও যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লানয 
জনয নফযীে নরকেয েভমেেম া আনাকে ভাথায আফযণ খুকর যপরকে 
ফরকে াকযন। 
 
োকিয আনায াকথ ফভ়ে বাকরাবাকফ এফং ম্ভাকনয কে ফযফায 
েযা উন ে। মনি আনন ভকন েকযন যম আনায াকথ ো েযা ়েনন 

েকফ আনন অনবকমাগ েযকে াকযন। 
 
মনি আনন ভকন েকযন যম আনায ফ়ে, অক্ষভো, নরে ুনমননধমাযণ, 
জানে, ধভম/ধভমনফশ্বা, যমৌনো ফা যমৌন েকেয জনয আনায াকথ 
খাযা আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকেও আনন অনবকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
েভমেেম ায যিও়ো নযনটটি মনি আনন যযকখ যিন েকফ এটা াাময 
েযকফ। 
 
মন  রাখনব : 
 
 আনায াকথ অফযই বাকরা ফযফায েযকে কফ 
 যেন আনায েল্লান েযা কে ো অফযই আনাকে ফরকে কফ 
 আনাকে যগ্রপ্তায না েযা মমন্ত আনাকে যোন ফযনিগে েথয 

নিকে কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযা যগ্রপ্তায েযা ন়ে – আনায যোন 

অযাধ যযেেম  কফ না 
 থাভাকনা এফং েল্লান েযায যযেকেম য প্রনেনরন ফা এেটি নযনট 

আনাকে অফযই যিও়ো কফ, এফং যকে াকযন। 

 আনায অনবকমাগ েযায অনধোয আকে। 
 
দ্যা পশুল অ্যান্ড ক্রাইম কশমল ার ফর গগানেন্ট 
আভাকিয এরাোয ুনরন েিাযনেয জনয ুনর অযান্ড ক্রাইভ 
েনভনায িা়েফদ্ধ। নেনন যগাক়েি ুনরকয থাভাকনা এফং েল্লান 
েযায ক্ষভোয ফযফাযকে ননযীক্ষণ েকযন এফং যপামকে 
জফাফনিনোয আওো়ে ননক়ে আকন। 

 
মনি আনাকে যগাক়েকি থাভাকনা এফং েল্লান েযা ক়ে থাকে েকফ 
আনন আভাকিযকে আনায অনবজ্ঞোয ফযাাকয ফরকে াকযন। 
আভাকিয এরাো়ে থাভাকনা এফং েল্লান েযায দ্ধনেকে উন্নে েযায 
জনয আভাকিয ওক়েফাইট www.gwent.pcc.police.uk-এয ে 
অযান্ড া ম  ৃষ্ঠাগুকরা যিখুন।। 
 
 মনি আনন ভকন েকযন যম েল্লান েযায ভক়ে আনায াকথ অনযা়ে 
আ যণ েযা ক়েকে যকক্ষকে আনন 
professionalstandards@gwent.pnn.police.uk এ ইকভইর 

থাভাকনা এফং েল্লান 
েযা 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

আনায অনধোয ম্পকেম  জাননু 
 
 
 

থামান া এবং তল্লাশল করা একটি মূযবা  
পশুশল হাশতোর যা আমানদ্র কশমউশ টিনক 
শ রাপদ্ রাখনত সাহাযয কনর। পশুল 
কমচকতচ ানদ্রনক অ্পরাি প্রশতনরানি এবং 
অ্পরািীনদ্র িরনত সাহাযয করার প্রনতযনকরই 
দ্াশেত্ব রনেনে; থামান া এবং তল্লাশল করা গয  
সঠিকভানব বযবহৃত হে তা শ শিত করার জ য 
জ গনের সহােতা অ্পশরহাযচ। 

 
ুনরকযা জাকনন যম েল্লান েযাটা যম যোন োকযায 
জনযই অুনফধাজনে আয োই এই অনবজ্ঞোটা মেটা 
�ফ ংনক্ষপ্ত ও়ো উন ে। নেন্তু জনননযািায স্বাকথম 
েল্লান নফ�ানযে ও়ো উন ে। মনি আনন ান্ত 
থাোয য ষ্টা েকযন এফং েভমেেম াকিয াকথ কমানগো 
েকযন েকফ এটা প্রনক্র়োটিয গনে ফািাকে াাময 
েযকফ। 
 
 

েযকে াকযন। 
 
মনি আনাকে েল্লান েযা ়ে এফং োযয যগ্রপোয েযা ়ে, যকক্ষকে 
েল্লানয নফফযণ আনায োেনে যযেকেম  যমাগ েযা কফ। আনায েখনও 

েল্লান েযায যযেকেম য এেটি প্রনেনরন াফায অনধোয থােকফ। 
আনাকে প্রোকযই যোট, জযাকেট এফং গ্লাব খুরকে ফরা কে াকয (মনি 
যটযনযজভ অযাক্ট 2000-এয যেন 47A-এয অধীকন েল্লান েযা ়ে 
যকক্ষকে ভাথায আফযণ এফং াক়েয জেুা খুরকে ফরা কে াকয)। 

ঠিোনা়ে অনবকমাগ েযকে াকযন ফা আনন েনভনায-এয অনপক 
Commissioner@gwent.pnn.police.uk-এ যমাগাকমাগ েযকে 
াকযন। 
 
 
 
 


