
যেসব যেজিজ্রিকৃত দাতব্য সংস্াগুজিে জবপজ্জনক ও অসুেজষিত পজেবববে কাি 
কোে অজিজ্ঞতা আবে যসইগুজিবক অনদুান জদন

আবো তব্্যে িন্য আমাবদে ওবেবসাইট 
www.charitycommission.gov.uk/7772 যদখুন



জসজেোে সংঘাবত প্রিাজবত িনসাধােণবক সাহাে্য কোে িন্য, মানজবক সহােতাে প্রকৃত ও 
সজববেষ প্রবোিন যদখা জদবেবেI আমো চাই যিাবকো উদােজচবতে অ ্্থসাহাে্য যদওো বিাে 
োখুক এবং তাবদে এই অ ্্থসাহাে্য যে বাস্তজবক অিাবগ্রস্তবদে কাবে যপৌঁোবছে যস জবষবে 
তাো জনজচিত ্াকুকI অত্যন্ত জবপজ্জনক, অসুেজষিত এবং িোবহ পজেবববে কাি কোে 
অজিজ্ঞতাসম্পন্ন যেজিজ্রিকৃত দাতব্য প্রজতষ্ানগুজিবত অ ্্থসাহাে্য জদবি আপজন জনজচিত হবত 
পােববন যে আপনাে অ ্্থসাহাে্য সত্যই সদ্্যবহাে কো হববI

আমো িাজন দিু্থ াগ্যবেত এমন জকেু যিাক েবেবে োো চ্যাজেটি সমবূহে সুনাম ও কাবিে 
অপব্যাবহাে কবে এবং িাজিোজতে মাধ্যবম  অপোধমূিক কাবিে উবদেবে্য অ ্্থসাহাে্যগুজি 
সজেবে যনে৷ আপনাে অ ্্থ সঠিক স্াবন যপৌঁোবছে জকনা যস জবষবে জনজচিত হবত আপজন এই 
কািগুজি কেবত পাবেন:

• অ ্্থপ্রদান কোে আবগ, োচাই কবে জনন ঐ দাতব্য সংস্াটি চ্যাজেটি কজমেবনে কাবে 
যেজিজ্রিকৃত জকনা, এে িন্য অনিাইবন www.charitycommission.gov.uk এ জগবে, 
যেজিস্াে অফ চ্যাজেটিবস ঐ দাতব্য সংস্াে নাম ও/বা যেজিজ্রিকৃত নম্বে জিবখ যদখুন 
(‘ফাইন্ড চ্যাজেটিস’ এ জলিক করুন)I

• প্রকৃত দাতব্য সাহাে্য সংগ্রহকােীে কাবে পজেচেসূচক ব্যাি ্াকবব, জতজন ববধ স্ানীে 
কতৃ্থ পষি বা পুজিবেে িাইবসন্স যদখাবত পােববন, তাে কাবে সীিবন্ধ সংগ্রহ কোে পাত্র 
্াকবব এবং জতজন প্রমাণ কেবত পােববন যে অ ্্থসংগ্রহ কোে িন্য তাে কাবে ঐ 
দাতব্য সংস্াে অনমুজত আবেI   

• সংগ্রহ কোে খাম বা কাপব়েে ব্যাগ সবমত দজিিপবত্র িুি ব্যাকেণ ও বানান সম্ববন্ধ 
সতক্থ  ্াকববনI 

• ইবমবিে উতেে যদওোে সমে বা তাে মবধ্য জিংকগুজিবত জলিক কোে সমে সাবধান 
্াকববনI সবদেহিনক ইবমবি “জলিক” কেববন না| আপজন েজদ অনিাইবন অ ্্থপ্রদান 
কেবত চান তাহবি আপনাে যহামবপি য্বক ঐ দাতব্য সংস্াে ওবেবসাইবটে ঠিকানা 
টাইপ কেববন|

• েজদ যকান অ ্্থসাহাবে্যে অনবুোবধে ববধতাে জবষবে আপনাে যকানেকম দজুচিন্তাে 
কােণ ্াবক, তাহবি সোসজে ঐ দাতব্য সংস্াে যোগাবোগ কেবত জদ্ধা কেববন নাI 
যেখাবন যোগাবোবগে জববেণ যদওো হে না যতমন আববদন সম্ববন্ধ সতক্থ  ্াকববনI 
আপজন দাতব্য সংস্াগুজিবক যোগাবোগ কোে সঠিক জববেণ তাবদে ওবেবসাইবট অ্বা 
যেজিস্াে অফ চ্যাজেটিবস পাববন, এটা চ্যাজেটি কজমেবনে ওবেবসাইবট পাওো োববI

• েজদ আপনাে দজুচিন্তা হে যে আপজন  প্রতােক চাঁদা সংগ্রহ কোে চক্াবন্তে জেকাে 
হবেবেন তাহবি আপনাে 0300 123 2040 এ যফান কবে অ্যাকেন ফ্রবে িানাবনা 
উজচত বা www.actionfraud.police.uk  যদখা উজচত|

জনোপদ িাবব জসজেোবক অ ্্থসাহাে্য যদওোে জবষবে পোমে্থ


