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পটেূধম:  

এফডি আই দ্ব়ার়া তৈডর কর়া ইউডনফমে ক্র়াইম ডরর্ ়ার্ে -এর  ডরসংখ্য়ান অনুস়ার্র, 2008 স়ার্ল ডিডিক্ট অফ কলডিয়ায 
প্রডৈ 100,000 জর্নর মর্যয 1437.7 জন হল়াক ড ংস়াত্মক অ র়ার্যর অডির্ ়াগ কর্রর্েন৷ এে়াড়়াও 2008 স়ার্লর ঐ 
একই সমর্য প্রডৈ 100,000 জর্নর মর্যয 5104.6 জন হল়াক সম্পডি সংক্র়ান্ত অ র়ার্যর অডির্ ়াগ কর্রর্েন৷ 
স়ামডিকি়ার্ি, কলডিয়া হজল়ার্ৈ 1995 স়ার্লর ৈুলন়ায ডিডিক্ট অফ কলডিয়ায ড ংস়াত্মক অ র়ায 46% কর্মর্ে এিং 
ঐ একই সমর্য সম্পডি সংক্র়ান্ত অ র়ায 46.3% কর্মর্ে৷ 
 

শহরেে অপোধ প্রধতরোধ কো:  
 

 জ়ানল়া সিেদ়া উঠির্য র়াখ্ুন, দরজ়া সিসময িন্ধ র়াখ্ুন এিং  খ্ন আ ন়ার  ়ানি়া ন হরর্খ্  ়ার্িন ৈখ্ন 
মূলযি়ান ডকেু থ়াকর্ল ৈ়া ডনর্য ডনন অথি়া স র্জ হচ়ার্খ্  র্ড় এমন স্থ়ান হথর্ক সডরর্য র়াখ্ুন৷ 

 ি়াড়ীর্ৈ ি়া ি়াইর্র হ খ়্ার্নই থ়াকুন ন়া হকন সিেদ়া আ ন়ার ি়াড়ীর দরজ়া িন্ধ র়াখ্ুন৷ 

 আ ডন  ডদ শ র হের্ড় হক়াথ়াও  ়ান হসইর্ের্ে, ি়াক  ডরর্েি়া এিং সংি়াদ ে ডিৈরণ স়ামডযকি়ার্ি স্থডগৈ 
করুন অথি়া ডিশ্বস্ত ক়াউর্ক হসগুডল সংি  করর্ৈ িলুন৷ 

 র়ার্ৈর ডদর্ক, আর্ল়া আর্ে এমন স্থ়ার্ন থ়াক়ার হচষ্ট়া করুন এিং অন্ধক়ার গডল, প্রর্িশ  থ এিং র়াস্ত়ার হক়াণ়া 
এডড়র্য চলুন৷ 

 দরজ়ায হ  ৌঁে়ার্ন়ার আর্গ আ ন়ার  ়ার্ৈ গ়াড়ী ি়া ি়াড়ীর চ়াডি ডনন৷ 

 আশ ়াশ সম্পর্কে  অিড ৈ থ়াকুন; ক়াে়াড র্ে থ়ান়া হক়াথ়ায আর্ে ৈ়া হজর্ন র়াখ্ুন৷ 

 আ ডন  ডদ অয়া ়ার্ে র্মর্ন্ট থ়ার্কন, ৈ়া র্ল কখ্নই অর্চন়া হল়াকর্ক আ ন়ার ি়াড়ীর্ৈ ঢুকর্ৈ হদর্িন ন়া৷ 

 আ ন়ার ি়াড়ীর মূল দরজ়া হখ়্াল়ার আর্গ কীর্ ়াল ডদর্য হদখ্ুন৷  ডদ আ ডন ন়া হচর্নন ৈ়া র্ল আ ন়ার 
ডনর়া ি়া হচন থ়াকর্লও খ্ুলর্িন ন়া৷ 

  ডদ হক়ার্ন়া অপ্রৈয়াডশৈ হিডলিডর ি়া স়াডিে স কল আ ন়ার ি়াড়ীর্ৈ আর্স ৈ়া র্ল ৈ়ার্দর ন়াম হজর্ন ৈ়ার্দর 
ডনর্য়াগকৈে ়ার্ক কল কর্র  ডরচয  ়াচ়াই করুন এিং অপ্রৈয়াডশৈ  ডরদশের্নর ক়ারণ ডজজ্ঞ়াস়া করুন৷ 

  ডদ আ ডন ি়াড়ীর্ৈ এর্স হদর্খ্ন হ  দরজ়া ি়া জ়ানল়া হখ়্াল়া রর্যর্ে ৈ়া র্ল প্রর্িশ করর্িন ন়া-- অডিলর্ি 
 ুডলশ ি়াকুন৷  

 ি়াক়াডৈর সময, মর্ন র়াখ্র্িন আ ন়ার নগদ অথে, গ ন়া ি়া মূলযি়ান  ়া ি়াক়াৈর়া ডনর্য  ়ার্ি ৈ়ার হথর্ক 
আ ন়ার জীিন হিশী মূলযি়ান৷  

 আ ডন  ডদ হক়ার্ন়া ড ংস়াত্মক অ র়ার্যর ডশক়ার  র্য থ়ার্কন এিং আ ৈ  র্য থ়ার্কন ৈ়া র্ল অডিলর্ি 
ডচডকৎস়া কর়ান৷ 

  ডদ হ  ন  যর়াডনর ডশক়ার  ন ৈ়া র্ল সমস্ত প্রম়াণ সংরডেৈ র়াখ্ুন৷ জ়াম়াক়া ড়  ডরিৈে ন করর্িন ন়া, স্ন়ান 
করর্িন ন়া ি়া  ়াৈমুখ্ হয়ার্িন ন়া, খ়্াি়ার,  ়ানীয ি ণ করর্িন ন়া ি়া যূম ়ান করর্িন ন়া, দ়াৌঁৈ ম়াজর্িন ন়া 
ি়া ি়াথরুর্ম  ়ার্িন ন়া৷  ুডলশ ি়া ক়াউর্িলর ঠিক আর্ে ন়া িল়া   েন্ত ডকেু হফলর্িন ন়া৷ 

 হ  ন  যর়াডনর ডশক়ার  ওয়া িযডির্দর অডিলর্ি ি়াি়ার হদখ়্ার্ন়া অথি়া ডনকর্িৈী  ়াস ়াৈ়ার্ল ডনর্য হ র্ৈ 
 র্ি৷  ীডড়ৈ িযডির্ক 9-1-1 নির্র  ডুলশর্ক কল করর্ৈ  র্ি অথি়া দ়া ডি.ডস. হর  ক্র়াইডসস হসন্ট়ার্রর 
202-333-7273 নির্র কল করর্ৈ  র্ি৷  

 আ ন়ার  ়ানি়া ন  ডদ চুডর  র্য  ়ায, ৈ়া র্ল অডিলর্ি হমর্র়া ডলর্ন  ুডলশ ডি ়ার্ে র্মন্ট-এ চুডরর অডির্ ়াগ 
দ়ার্যর করুন৷  ুডলশর্ক  ়ানি়া নটি হক়ান িের হকন়া, হক়ান হক়াম্প়াডনর তৈডর, হসটির হক়ান মর্ির্লর, 
 ়ানি়া র্নর রঙ এিং VIN নির জ়ান়ান৷  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Crime_Reports

