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DON’T TAKE 
THE BAIT Welcome

Welcome to this special 
edition of Quids in!. You 
may not have seen our 
money advice magazine 
before but it’s been in 
print for 15 years. We 
help readers deal with 
job losses, rising costs, 
changes to benefits and 
lately, the pandemic.

For this edition, we’re 
working with the Illegal 
Money Lending team to 
reveal the shocking facts of 
how loan sharks ruin lives.

Only licenced lenders 
can legally help us out with 
ready cash. The trouble 
with loan sharks is they 
pretend to be our friends. 
It’s only later, when they 
demand we pay back lots 
more than we borrowed, 
that they show their teeth.

Sometimes they use our 
culture or religion against 
us, knowing the shame it 
would bring to speak out. 
They almost always prey 
on people who don’t know 
the law. They even target 
people who don’t speak 
English well because they 
might not know who to 
turn to. That’s why we’ve 
translated this magazine.

Read on to learn more…

Jeff Editor
editor@quidsinmagazine.com

It's time to join the 
fight back against 

the predators

EXPERT ADVICE ON: ✔SPENDING ✔SAVING ✔BORROWING ✔INCOME

TOWER 
HAMLETS

Posing as a 
friend, loan 

sharks lure us 
in with cash  

in a crisis.  
It’s a trap. 

✔ How to beat 
the sharks
✔ The bite 
back starts now
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QUIDS IN! 
INVESTIGATION

“You think they’re a

friend”

2  |  Quids in!   LOAN SHARK GUIDE

A loan shark is someone who is an illegal money lender. They’ll trick us into 
thinking they’re our best mate, then quickly turn nasty. Loan sharks often charge 
very high interest rates, and can threaten us with violence if we don’t pay the 
money back on time. Here are some examples of real life stories where people have 
fallen victim to illegal money lenders. As you’ll see, it could happen to any of us…
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THE SOCIAL MEDIA VICTIM
The rise in social media is both a blessing 
and a curse. Loan sharks can use social 
media to hide their true identity and lure 
people into debt traps. In this case, the 
loan shark used Instagram and Snapchat 
to target students and single mums. 

One of the victims, Lauren, borrowed 
as little as £20 for food shopping. Within 
months she was handing over her entire 
Universal Credit payments of £671.00, 
which left her with no money. She was 

forced to borrow (in effect her own 
money) again. “I was trapped in a never-
ending circle of debt,” says Lauren. “I 
couldn’t see a way out.” 

In another case, a lender allegedly paid 
a Snapchat ‘influencer’ to promote illicit 
loans.

THE FAKE ‘LANDLORD’ 
Kelly’s loan shark posed as a landlord. 
He knocked on her flat asking questions 
about the other occupants in the building 
and rent payments, in an attempt to 
target vulnerable groups.

Kelly borrowed thousands of pounds 
from him. Even after paying the loan shark 
back in full, she was chased repeatedly 
for a further £8,000. “The threatening 
messages sent at night were really scary,” 
says Kelly. “I felt like there was nowhere 
to hide.”

THE HOSPITAL CONSULTANT
A consultant in two London hospitals 
issued loans, totalling more than 
£1million, to hospital colleagues for over 
five years. The loans ranged from £500 to 
£50,000. He was sentenced to ten months 
in jail, which was suspended for two 
years. He was also ordered to pay back 
£525,000.

THE DOORSTEP LENDER
This loan shark preyed on elderly, 
housebound and isolated victims 
aged between 64 and 96 years old. He 
knocked on their doors and told them 
he was starting up on his own and that 
he would give them a discounted loan 
as he considered them to be friends. 
He collected £430,000 in total. He then 
threatened to tell the authorities of the 
debt if victims didn’t pay him back. He 
also told victims that the council would 
take away their homes and put them in a 
nursing home. He was arrested and given a 
two year prison sentence.

THE ONLINE DATER
It’s very common for loan sharks to 
befriend vulnerable women on dating 
sites. One victim was tricked into taking 
out a loan after telling her new love 
interest about her financial problems. 
She borrowed £3,000 but her debt soon 
spiralled out of control. The loan shark 
demanded £10,000 and sexual favours to 
pay off her debt.

In other examples, victims have been 
blackmailed on social sites used by 
the LGBTQ community, by loan sharks 
threatening to download and share 
private photographs if they fail to pay 
their debts.

Quids in! says…
Are you the victim of 
a loanshark?

■
Has someone you met lent 
you money?

■
Do you not have any official 
paperwork?

■
Does the amount you owe 
them keep going up? 

■
Do you feel even a tiny bit 
frightened of them?

If you answer ‘yes’ to any of these 
questions you may be the victim 
of a loan shark. Please contact the 
friendly and confidential England 
Illegal Money Lending Team 
straightaway. You will be helping 
others. IMLT will work to get the debt 
written off once the lender has been 
prosecuted. They will ensure that 
help is offered with any legitimate 
debts. They are there to help.

“ I was trapped in 
a never-ending 
circle of debt”

✔�Absolutely anyone can phone in  
with Loan Shark information  
– a victim, advice worker, concerned 
relative, police officer, neighbour…

✔�Any information is treated in the 
strictest of confidence

✔�It’s anonymous - you don’t have to 
give your name

✔ Safety of victims is first priority

24 HR HOTLINE ✆0300 555 2222*
reportaloanshark@stoploansharks.gov.uk
Live Web Chat: www.stoploansharks.co.uk

REPORT A LOAN SHARK!

*Standard rates apply
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A loan shark is someone who is an illegal money lender. They’ll trick us into 
thinking they’re our best mate, then quickly turn nasty. Loan sharks often charge 
very high interest rates, and can threaten us with violence if we don’t pay the 
money back on time. Here are some examples of real life stories where people have 
fallen victim to illegal money lenders. As you’ll see, it could happen to any of us…
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প্রর�ােরিে ফা ার্ 
পড়রেি িা স্বাগতম

Quids in! এে নেরিষ সংস্কেরে 
আপিারক স্াগতম। আপনি হয়রতা 
আমার্ে আন দ্েক পোমিদে্ািকােী 
ম্াগানিিটি আরগ ভ্রেিনি নকন্তু 
আমো গত 15 েছে ধরে এে 
প্রকািিা করে আসনছ। আমো 
পাঠকর্ে কাি হাোরিা, েেচ 
েনৃধি, আন দ্েক সুনেধাে পনেেতদেি 
এেং অেি্ই সাম্প্রনতক অনতমােীে 
নেষরয় সাহায্ কনে।

আমরবা এই সংস্করণের জন্য, 
Loan sharks কিভবাণে জীেন নষ্ট 
িণর দেয় দস কেষণয় চমিপ্রে তথ্য 
তুণে ধরণত, অবেধ অথ্থ ঋেেবাতবাণের 
েণের সবাণথ িবাজ িণরকি।

শুধুমবাত্র েবাইণসন্সপ্রবাপ্ত ঋেেবাতবাই 
আইনগতভবাণে নগে অথ্থ কেণয় 
আমবাণের সবাহবায্য িরণত পবাণরন। 
Loan sharks-দের কনণয় সমস্যবা হে 
তবারবা আমবাণের েনু্ সবাজবার ভবান 
িণর। পরেততীিবাণে, তবাণের চবাকহেবার 
সময় আসণে আমরবা যত টবািবা ধবার 
িণরকি তবার দথণি দেশী দমটবাণত হয়, 
আর তখনই তবাণের ো বাত নখ দেকরণয় 
আণস।

িখনও িখনও তবারবা আমবাণের 
কেরুণধে আমবাণের সংস্ককৃ কত েবা ধম্থণি 
ে্যেহবার িণর, যবা েেণত েজ্বাজনি 
মণন হণেও দসটবাই তবারবা েণে। তবারবা 
প্রবায় সেসময় এমন ে্যকতিণের কশিবার 
িণর যবারবা আইন জবাণনন নবা। তবারবা 
এমন ে্যকতিণেরও টবাণগ্থট িণর যবারবা 
ইংরবাকজণত ভবাে িণর িথবা েেণত 
পবাণরন নবা িবারে তবারবা হয়ণতবা জবাণনন 
নবা িবার িবাণি দযণত হণে। দসই িবারণে 
আমরবা এই ম্যবাগবাকজনটির অনুেবাে 
িণরকি।

আরও জবানণত পড়ণত থবািুন…

ভিফ সম্পাদক
editor@quidsinmagazine.com

নিকােীর্ে নেরুরধি 

�ড়াইরয় ভযাগ 
ভ্ওয়াে সময়  

এরস ভগরছ

বিশেষজ্ঞ পরামে্শ উপলব্ধ আশে: ✔েেচ কো ✔সঞ্চয় কো ✔ধাে কো ✔আয় কো

টাওয়াে 
হ্ামর�টস

Loan sharks 
সঙ্কণটর মহূুণত্থ  েনু্ 

দেণশ এণস, 
আমবাণের টবািবার 

দেবাভ দেখবায়। 
এটা একটা ফা া্। 

✔ িাকদে র্ে নক 
করে হাোরেি
✔ �ড়াই এেিই 
শুরু করুি

The latest news affecting you and your finances
THE BUZZ
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1 Don’t be tempted. Birthdays or religious  
holidays lure us into spending but try to save up, 

don’t borrow

2 Think ahead. Credit union savers only have to 
put away a small amount before they’re able to 

borrow when they really need it

3 Don’t bury your head in the sand. If you are in 
debt, do something about it. Contact a local 

charity (see our Useful Numbers) who will help you 
find a way out

4 Know where you are. List your income and 
outgoings. Advice agencies help with budgeting 

and other ways you can save money

5 Never borrow from someone not registered to 
lend it. Ask yourself ‘What’s the worst that could 

happen?’ and think about the stories overleaf

JUST SAY‘NO’
Proceeds of crime put to good use
The England Illegal Money Lending Team has used 
proceeds of crime – money taken back from loan 
sharks – to fund this magazine as well as other 
projects such as art therapy sessions for vulnerable 
adults and drama performances in schools 
highlighting the dangers of dealing with loan sharks.

Published by:  Quids in! magazine www.quidsinmagazine.com 
Tel  0845 646 0469  Editor  Jeff Mitchell  Email editor@quidsinmagazine.com

1 IN 10   1 in 10 victims met the loan shark via social 
media platforms such as WhatsApp, Snapchat 
and Facebook, or through dating websites 

3 YEARS   On average it takes nearly three years for 
a victim to come forward for help after 
borrowing from a loan shark 

30,000   The Illegal Money Lending Team has 
supported over 30,000 people and written off 
over £83 million worth of illegal debt.

NUMBER CRUNCHED:

QUIDS IN! SAYS:

Quids in!
Readers Club

For the latest on protecting your finances, stretching 
your money and keeping control of your cash, sign up 
for our monthly emails at qimag.uk/QIClubReg.

LOAN SHARKS
The England Illegal Money Lending Team 
tackles loan sharks. To report a loan 
shark anonymously you can call them 
any time, day or night on 0300 555 2222 
or send an email to reportaloanshark@
stoploansharks.gov.uk

DEBT ADVICE
For free debt advice and help, contact  
any of  the organisations below.
• National Debtline ✆  0808 808 4000 
www.nationaldebtline.co.uk
• StepChange Debt Charity
✆ 0800 138 1111 www.stepchange.org
• Citizens Advice
www.citizensadvice.org.uk
✆ 08444 77 20 20

LOCAL DEBT ADVICE SERVICES
•  Toynbee Hall, Money and Debt Advice 

Service - 28 Commercial Street, E1 6LS 
Visit www.toynbeehall.org.uk, 
telephone: 020 7392 2953 or email: 
advice@toynbee.org.uk

•  Island Advice Centre - Island House, 
Roserton Street, E14 
|Visit www.island-advice.org.uk, 
telephone: 020 7987 9379 or email: 
admin@island-advice.org.uk

•  Tower Hamlets Citizens Advice 
Bureau - Whitechapel CA Debt Advice, 
32 Greatorex Street, London, E1 5NP  
Telephone: 0344 826 9699 (Mon-
Friday 10.00am-4.00pm) or drop-in 
Monday, Tuesday and Wednesdays 
9.30am-5.00pm

LOCAL CREDIT UNIONS
•  Hackney - 225 Mare Street, London, 

E8 3QE 

•  Poplar - 16 Vesey Path, London, E14 
6BT 

•  Stratford - 34 Broadway, London, E15 
4QS 
Contact: 020 7729 9218

FOOD BANKS AND PANTRIES
•  Bethnal Green Food Bank - St 

Matthew’s Bethnal Green, St 
Matthew’s Row, London E2 6DT 
(Wednesdays 2-7pm) 
Contact: bethnalgreenfoodbank@
gmail.com or phone 0207 739 7586

•  Bow Food Bank - Bromley-by-Bow 
Centre, St Leonard’s Street, London 
E3 3BT (Mondays 8.30-12.30) 
Contact: info@bowfoodbank.org or 
phone 07934 734603

•  Neighbours in Poplar - St Matthias 
Community Centre, 113 Poplar High 
St, Poplar, London E14 0AE (Open 
every day 10am-1pm) Phone: 020 
7987 0257

•  The Food Store - Limborough House, 
Burdett Estate, Thomas Rd, London 
E14 7AW (Fridays and Saturdays) 
Contact: Masoom Ahmed, 
thefoodstoreburdett@outlook.com

COMMUNITY CENTRES
•   St Pauls Way Centre - 83 St Paul’s 

Way, Bow, E3 4AJ (Mon- Fri 9-5pm)  
✆ 0207 510 5600

•  Aberfeldy Community Centre - 
Aberfeldy St, Aberfeldy Village,  
E14 0NU (Mon- Fri 9-5pm)  
✆ 020 7515 6794

•  Bow Community Hub -  
Jefferson Plaza, London, E3 3QE 
(Mon-Fri 9-5pm) ✆ 020 7538 1265

✆ USEFUL NUMBERS
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প্রর�ােরিে ফা ার্ 
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Quids in! এে নেরিষ সংস্কেরে 
আপিারক স্াগতম। আপনি হয়রতা 
আমার্ে আন দ্েক পোমিদে্ািকােী 
ম্াগানিিটি আরগ ভ্রেিনি নকন্তু 
আমো গত 15 েছে ধরে এে 
প্রকািিা করে আসনছ। আমো 
পাঠকর্ে কাি হাোরিা, েেচ 
েনৃধি, আন দ্েক সুনেধাে পনেেতদেি 
এেং অেি্ই সাম্প্রনতক অনতমােীে 
নেষরয় সাহায্ কনে।

আমরবা এই সংস্করণের জন্য, 
Loan sharks কিভবাণে জীেন নষ্ট 
িণর দেয় দস কেষণয় চমিপ্রে তথ্য 
তুণে ধরণত, অবেধ অথ্থ ঋেেবাতবাণের 
েণের সবাণথ িবাজ িণরকি।

শুধমুবাত্র েবাইণসন্সপ্রবাপ্ত ঋেেবাতবাই 
আইনগতভবাণে নগে অথ্থ কেণয় 
আমবাণের সবাহবায্য িরণত পবাণরন। 
Loan sharks-দের কনণয় সমস্যবা হে 
তবারবা আমবাণের েনু্ সবাজবার ভবান 
িণর। পরেততীিবাণে, তবাণের চবাকহেবার 
সময় আসণে আমরবা যত টবািবা ধবার 
িণরকি তবার দথণি দেশী দমটবাণত হয়, 
আর তখনই তবাণের ো বাত নখ দেকরণয় 
আণস।

িখনও িখনও তবারবা আমবাণের 
কেরুণধে আমবাণের সংস্ককৃ কত েবা ধম্থণি 
ে্যেহবার িণর, যবা েেণত েজ্বাজনি 
মণন হণেও দসটবাই তবারবা েণে। তবারবা 
প্রবায় সেসময় এমন ে্যকতিণের কশিবার 
িণর যবারবা আইন জবাণনন নবা। তবারবা 
এমন ে্যকতিণেরও টবাণগ্থট িণর যবারবা 
ইংরবাকজণত ভবাে িণর িথবা েেণত 
পবাণরন নবা িবারে তবারবা হয়ণতবা জবাণনন 
নবা িবার িবাণি দযণত হণে। দসই িবারণে 
আমরবা এই ম্যবাগবাকজনটির অনেুবাে 
িণরকি।

আরও জবানণত পড়ণত থবািুন…

ভিফ সম্পাদক
editor@quidsinmagazine.com
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QUIDS IN! 
অনুসন্ধান

“আপনন মনন কনেন তধােধা আপনধাে

বনু্”

2  |  Quids in!   LOAN SHARK নির দ্ে নিকা

Loan shark হল এমন ক�োননো ব্যক্তি ক্িক্ন অববধভোনব টো�ো ধোর কেন। তোরো ক্ননেনেরন� আমোনের সোমনন 
সবনেনে ভোল বন্ধু  ক্হনসনব তুনল ধনর, তোরপনর হঠোৎ �নর তোনের খোরোপ কেহোরোটো সোমনন েনল আনস। Loan 
shark-রো প্োেশই খধুব কবশী সধুনের হোর কনে এবং িক্ে আমরো কসই টো�ো সমেমনতো কেরত ক্েনত নো পোক্র 
তোহনল তোরো ক্হংসোত্ম� পথ কনওেোর ভে কেখোে। এখোনন বোস্তক্ব� গনপের ক্�ছু উেোহরণ কেওেো হল কিখোনন 
মোনধুষেন অববধ ঋণেোতোনের খপ্পনর পন়ে ক্শ�োর হনেনছন। আপক্ন কেখনত পোনবন কি এটো আমোনের কি 
�োরও সোনথ হনত পোনর...
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সসধাশ্ধাল নমনিয়ধাে নশকধাে
স�াি্াল নিনিয়ার উত্াি আিার্র কারে আিীরদো্  
এরং অনিিাপ ্ রু�াই। আ�ল পনরচয় লকুারিার জি্ 
এরং িািুষজিরক সলাি স ন্িরয় ঋরের ফাঁর  ্সফলার 
জি্ loan sharks স�াি্াল নিনিয়া র্রহার করর। 
এরষেররে, োরেোরেী এরং একা িারয়র্র নিকার 
রািারিার জি্ loan shark Instagram এরং 
Snapchat র্রহার করর। 

এরকি একজি নিকার হরলি লররি, নিনি ফুি 
িনপং এর জি্ £20 এর িত অল্প নকেু ধার 
নিরয়নেরলি। করয়ক িার�র িরধ্ তারক তার পরুরা 
ইউনিিা  �দোল সরেনির�র অরদে £671.00 ধার পনররিাধ 

কররত ন্ রত হরয়নেল, িার ফরল নতনি নিঃস্ব হরয় 
নিরয়নেরলি। রাধ্ হরয় তারক আরার ধার কররত 
হরয়নেল (পষোন্তরর সি�া তার নিরজর �াকা)। লররি 
জািারলি, “আনি অন্তহীি এক�া ঋরের জারল 
আ�রক পর়েনেলাি”। “আনি সকারিা রাস্া স্িরত 
পানছিলাি িা।” 

আররক�া সষেররে, অবরধ ঋরের প্রচাররর জি্ 
একজি ঋে া্তা Snapchat এর ‘প্রিারক’ ররল 
অনিরিাি এর�রে।

নকল ‘বধানিওয়ধালধা’ 
সকনলর loan shark একজি রান়েওয়ালা নহ�ারর 
নিরজর পনরচয় ন্ রয়নেল। ্ রুদেল সিাষ্ঠীগুনলরক লষে্ 
করার প্ররচষ্া নহর�রর, স� তার ফ্্ার� িক কররনেল 
এরং স�ই রান়েন�র অি্াি্ িা়োন�য়ার্র �ম্পরকদে  
এরং িা়োর সপরিরটের র্াপারর নজজ্া�া কররনেল।

সকনল তার সররক করয়ক হাজার পাউন্ড ধার 
নিরয়নেরলি। এিিনক loan shark-সক �ম্পপূেদে �াকা 
নিন�রয় স্ওয়ার পররও, তারক £8,000 �াকা স্ওয়ার 
জি্ রাররার চাপ স্ওয়া হনছিল। “রারত হুিনকর 
সির�জগুরলা সপরয় আনি �নত্ই িরয় রাকতাি,” 
সকনল রলরলি। “আিার িরি হত লকুারিার হয়রতা 
আর সকাি জায়িা সিই।”

হধাসপধাতধানলে কনসধালট্ধান্ট
লন্ডরির ্ রু�া হা�পাতারলর একজি কি�াল�্াটে 
হা�পাতারলর �হকিমীর্র পাঁচ রের ধরর ধার 
ন্ রয়নেরলি, িার পনরিাে £1নিনলয়রির সরিী নেল। 
ঋরের পনরিাে £500 সররক £50,000 এর িরধ্ নেল। 
তার ্ ি িার�র সজল হরয়নেল, এরং এর জি্ তারক 
্ইু রেররর জি্ �া�রপন্ড করা হরয়নেল। তারক 
£525,000 সফরত স্ওয়ার আর্িও স্ওয়া 
হরয়নেল।

বধানি বনয় আসধা ঋণদধাতধা
এই loan shark রয়স্ক, িহৃরন্ী এরং 64 সররক 96 
রের রয়�ী নরনছিন্ন র্নতির্র নিকার রািারতা। স� 
তার্র রান়েরত এর� রলরতা সি স� নিরজ নকেু কাজ 
শুরু কররত চরলরে এরং স� তার্র রনু্ িারার 
কাররে তার্ররক ো়েিতুি ঋে ন্ রত পারর। স� সিা� 
£430,000 �ংগ্রহ কররনেল। তারপরর স� হুিনক 
ন্ রয়নেল সি, িুতিরিািীরা িন্  তারক �াকা সফরত িা 
স্য় তরর স� এই নরষরয় কতৃদেপষেরক জািারর। স� 
িুতিরিািীর্র এও জানিরয়নেল সি কাউনসিল তার্র 
রান়েঘর নিরয় সিরর এরং তার্র নিরয় এক�া িান�দেং 
সহারি রাকরত হরর। তারক সগ্রফতার করা হরয়নেল 
এরং তার ্ ইু রেররর সজল হরয়নেল।

অনলধাইন সিটধাে
সিন�ং �াইর� ্ রুদেল িনহলার্র �ারর রনু্ত্ব করা loan 
sharks এর কারে িুর �াধারে র্াপার। একজি 
িুতিরিািী তার িতুি সপ্রনিকরক তার আনরদেক �ি�্া 
�ম্পরকদে  করা রলার পর তারক িুনলরয় ঋে স্ওয়া 
হরয়নেল। নতনি £3,000 ধার নিরয়নেরলি নকন্তু তার 
ঋে িীঘ্রই হারতর রাইরর চরল নিরয়নেল। loan shark 
£10,000 ্ ারী করনেল এরং তার ঋরের �াকা 
সি�ারিার পনরররতদে  সিৌি �ম্পকদে  কররত চাইনেল।

আররক�া উ া্হররে, LGBTQ �� া্রয়র 
র্রহার করা স�াি্াল �াইর� িুতিরিািীরক ব্্াকরিল 
করা হরয়রে, সিিারি তারা ঋরের �াকা সি�ারত িা 
পাররল, loan sharks তার্র র্নতিিত েনর 
িাউিরলাি করর েন়েরয় স্ওয়ার হুিনক ন্ রয়রে।

Quids in! জধানধানছে…
আপনন নক সকধাননধা 
loanshark এে নশকধাে?

■    
 আপনোর সোনথ কেখো হওেো ক�োননো 
 ব্যক্তি ক্� আপনোন� টো�ো ধোর ক্েনেনছ?

■
 আপনোর ক্� ক�োননো অক্েক্শেোল  
 �োগেপত্র কনই?

■
 তোনের �োনছ ক্� আপনোর ঋনণর  
 পক্রমোণ কবন়ে েনলনছ? 

■
 আপক্ন ক্� তোনের কথন� ক্�ছুটো ভে 
  পোনছেন?

এর�ম ক�োননো প্ননের কষেনত্র িক্ে আপনোর 
উত্তর ‘হ্্যো’ হে, তোহনল আপক্ন ক�োননো loan 
shark এর ক্শ�োর হনত পোনরন। অনধুগ্রহ �নর 
বন্ধু ত্বপণূ্ণ এবং কগোপনীে ইংল্যোন্ড অববধ অথ্ণ 
ঋণেোতো সংক্োন্ত েল (England Illegal 
Money Lending Team)-এর সোনথ সরোসক্র 
কিোগোনিোগ �রুন। আপক্ন অন্যনের সোহোি্য 
�রনবন। IMLT ঋণেোতোর ক্বরুনধে মোমলো 
েোলোননোর পনর ঋণ প্ত্যোহোনরর েন্য �োে 
�রনব। কি ক�োননো ববধ ঋনণর কষেনত্র সোহোি্য 
�রোর ক্বষনে তোরো সধুক্নক্চিত �রনব। তোরো 
সোহোি্য �রোর েন্য প্স্তুত রনেনছ।

“ আনম অন্তহীন 
ঋনণে ফা ধানদ 
পনিনিলধাম”

✔  Loan Shark এর তর্ জানিরয় এরকি সি 
সকউ সফাি কররত পাররি – নিকার হওয়া 
সকাি র্নতি, পরািিদে্াতা কিমী, �ংনলিষ্ 
আত্ীয়, পনুলি অনফ�ার, প্রনতররিী...

✔ সি সকারিা তর্ কর�ার সিাপিীয়তার �ারর 
নরররচিা করা হরর

✔ এ�া পনরচয়হীিিারর রাকরর - আপিারক 
আপিার িাি রলরত হরর িা

✔ িুতিরিািীর্র নিরাপত্া হল প্ররি অগ্রানধকার

24 ঘন্টধাে হটলধাইন ✆0300 555 2222*
reportaloanshark@stoploansharks.gov.uk
লধাইভ ওনয়ব চ্ধাট: www.stoploansharks.co.uk

LOAN SHARK নবষনয় জধানধান!

*স্্ান্ডািদে  হারর িপূল্ প্ররিাজ্

QUIDS IN! 
অনুসন্ধান

“আপনন মনন কনেন তধােধা আপনধাে

বনু্”
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Loan shark হল এমন ক�োননো ব্যক্তি ক্িক্ন অববধভোনব টো�ো ধোর কেন। তোরো ক্ননেনেরন� আমোনের সোমনন 
সবনেনে ভোল বন্ধু  ক্হনসনব তুনল ধনর, তোরপনর হঠোৎ �নর তোনের খোরোপ কেহোরোটো সোমনন েনল আনস। Loan 
shark-রো প্োেশই খধুব কবশী সধুনের হোর কনে এবং িক্ে আমরো কসই টো�ো সমেমনতো কেরত ক্েনত নো পোক্র 
তোহনল তোরো ক্হংসোত্ম� পথ কনওেোর ভে কেখোে। এখোনন বোস্তক্ব� গনপের ক্�ছু উেোহরণ কেওেো হল কিখোনন 
মোনধুষেন অববধ ঋণেোতোনের খপ্পনর পন়ে ক্শ�োর হনেনছন। আপক্ন কেখনত পোনবন কি এটো আমোনের কি 
�োরও সোনথ হনত পোনর...
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আপনার এবং আপনার আর থ্িক রবষয়ের উপর প্রভাবকারী সাম্প্ররিক খবরাখবর
গুঞ্জন

4  |  Quids in!   LOAN SHARK রনয় থ্ি রিকা

1 ল�ায়ভ পা ল্য়বন না। জন্মর্ন বা ধর্মীে ছুরিয়ি আর্রা লবিী খরচ 
করয়ি প্র�বু্ধ হই রকন্তু সঞ্চে করার লচষ্া করুন, ধার করয়বন না

2 ভরবষ্যয়ির ক্া ভাবনু। লরেরিি ইউরনেয়নর সঞ্চেকারীয়্র 
সরি্যকায়রর প্রয়োজয়ন ঋণ লনওোর জন্য, িার আয়ে শুধ ুঅল্প 

পররর্ায়ণ অ থ্ি আ�া্া কয়র রাখয়ি হে

3 বার�য়ি র্া্া গুঁ য়জ ্াকয়বন না। যর্ আপনার ঋণ ্ায়ক, িাহয়� 
িার জন্য রকছু করুন। আপনায়ক প্ ল্খায়ি পায়র এর্ন একরি 

স্ানীে চ্যারররির সায়্ লযাোয়যাে করুন (আর্ায়্র কায়জর নম্বরগয়�া 
ল্খুন)

4 আপনার অবস্ান জানুন। আপনার উপাজথিন এবং খরয়চর একিা 
িার�কা তিরী করুন। আপনায়ক বায়জি তিরী করয়ি এবং 

আপনায়ক িাকা সঞ্চয়ের অন্যান্য প্ ল্খায়ি সাহায়য্যর জন্য 
এয়জরসিগয়�ার পরার্িথি রনন

5 ঋণ ল্ওোর জন্য নর্ভুক্ত নে এর্ন কায়রা ল্য়ক ধার করয়বন না। 
রনয়জয়ক প্রশ্ন করুন ‘সবয়চয়ে খারাপ রক হয়ি পায়র?’ এবং 

উয়্ার্য়কর েল্পগর�র ক্াও ভাবনু

শুধু বলুন‘না’
অপরাধে উপার জ্িত অরজি ভাল কাধ্ 
ব্যবহার করা হধেধে
ইং�্যান্ড অববধ অ থ্ি ঋণ্ািা সংরোন্ত ্� (England Illegal 
Money Lending Team) অপরায়ধউপারজথিি অ থ্ি অ থ্িাৎ 
– loan sharks এর খপ্পর ল্য়ক লেরি আনা িাকা – এই 
র্্যাোরজন ও িার সায়্ ঝুুঁরকপূণথি পূণথিবেস্কয়্র জন্য আিথি 
ল্রারপ লসিয়নর র্ি অন্যান্য প্রকয়ল্পর জন্য এবং loan 
sharks এর ল্য়ক হওো রবপ্গয়�া িুয়� ধরয়ি স্ককু য়� নািক 
অরভনয়ের কায়জ অ থ্িসং স্ান রহয়সয়ব ব্যবহার কয়রয়ছ।

প্রকািনা কয়রয়ছ:  Quids in! ম্াগাজিন www.quidsinmagazine.com 
টেজলফ�ান 0845 646 0469  সম্াদক  লজে র্াইয়ক� ইফমল editor@quidsinmagazine.com

10 এর মধে্য 1   10 ্ধের মধে্য 1 ্ে ভুক্তধভাগী স�াশ্যাল রমরিো 
প্্যাটফমজি সেমে WhatsApp, Snapchat ও 
Facebook অরবা সিটিং ওধেব�াইধটর মাে্যধম 
loan shark এর �ম্মুখীে হে 

3 বের   সকাে loan shark এর কাে সরধক ঋণ সেওোর পর 
রশকার হওো সকাধো ব্যরক্তর এরগধে এধ� �াহাে্য 
চাইধত গড়পড়তাে রতে বের �মে লাধগ 

30,000   অববে অরজি ঋণদাতা �িংক্ান্ত দল (Illegal Money 
Lending Team) 30,000-এর সবশী ব্যরক্তধক 
�হােতা কধরধে এবিং £83 রমরলেে এর সবশী 
অরজিমধূল্যর ঋণ মকমু ব কধরধে।

পরর�িংখ্যাে:

QUI DS I N! িানাফছে:

QUI DS I N!
ররিারস ক্াব (Readers Club)

আপনার অয় থ্ির সরুক্া, আপনার িাকায়ক বাডায়না এবং আপনার 
নেয়্র ওপয়র রনে�য়ণর ব্যাপায়র সাম্প্ররিকির্ ি্্য লপয়ি, আর্ায়্র 
র্ারসক ই-লর্য়� সাইন আপ করুন এখায়ন qimag.uk/QIClubReg।

LOAN SHARKS
ইং�্যান্ড অববধ আর থ্িক ঋণ্ািা সংরোন্ত ্� 
(England Illegal Money Lending Team) loan 
sharks ল্র রবরুয়ধে ব্যবস্া লনে। loan shark এর 
ব্যাপায়র নার্ লোপন লরয়খ জানায়ি, আপরন 
িায়্র লয লকায়না সর্য়ে, র্য়ন বা রায়ি ক� 
করয়ি পায়রন 0300 555 2222 নম্বয়র অ্বা 
reportaloanshark@stoploansharks.gov.uk-এ 
ইয়র্� করয়ি পায়রন

ঋণ সংক্ান্ত পরামর্শ
রবনার্য়ূ�্য ঋণ সংরোন্ত পরার্িথি এবং সাহায়য্যর 
জন্য, নীয়চর লকায়না একরি সংস্ার সায়্ 
লযাোয়যাে করুন।
• ন্যািানা� লিি�াইন (National Debtline)  
✆ 0808 808 4000 www.nationaldebtline.co.uk
• লটেপয়চঞ্জ লিি চ্যারররি (StepChange Debt 
Charity)
✆ 0800 138 1111 www.stepchange.org
• রসরিয়জনস অ্যািভাইস (Citizens Advice)
www.citizensadvice.org.uk
✆ 08444 77 20 20

স্ানীয় ঋণ পরামর্শ পজরফেবা
•  িেনরব হ�,্ অ থ্ি ও ঋণ পরার্িথি পররয়ষবা 

(Toynbee Hall, Money and Debt Advice 
Service) - 28 Commercial Street, E1 6LS
ল্খনু www.toynbeehall.org.uk,  
লির�য়োন: 020 7392 2953 অ্বা  
ইয়র্�: advice@toynbee.org.uk

•  আইস�্যান্ড অ্যািভাইস লসন্ার (Island 
Advice Centre) - Island House, Roserton 
Street, E14
|ল্খনু www.island-advice.org.uk, 
লির�য়োন: 020 7987 9379 অ্বা  
ইয়র্�: admin@island-advice.org.uk

•  িাওোর হ্যার্য়�িস রসরিয়জনস অ্যািভাইস 
ব্ুযয়রা (Tower Hamlets Citizens Advice 
Bureau) - Whitechapel CA Debt Advice, 32 
Greatorex Street, London, E1 5NP  
লির�য়োন: 0344 826 9699 (লসার্ - শুরে 
সকা� 10.00 িা - রবকা� 4.00 িা) অ্বা ল্খা 
করুন লসার্বার, র্ঙ্গ�বার এবং বধুবার সকা� 
9.30 িা - রবকা� 5.00 িা

স্ানীয় টক্জিে ইউজনয়ন
•  হ্যাকরন - 225 Mare Street, London, E8 3QE 
•  পপ�ার - 16 Vesey Path, London, E14 6BT 
•  স্্যািয়োিথি  - 34 Broadway, London, E15 4QS  

লযাোয়যাে করুন: 020 7729 9218

�ুি ব্াঙ্ক এবং প্াজ্রি
•  লব্না� গ্ীন েুি ব্যাঙ্ক (Bethnal Green Food 

Bank) - St Matthew’s Bethnal Green, St 
Matthew’s Row, London E2 6DT  
(বধুবার লব�া 2 িা - সন্্যা 7 িা) লযাোয়যাে 
করুন: bethnalgreenfoodbank@gmail.com 
অ্বা লোন করুন 0207 739 7586

•  লবা েুি ব্যাঙ্ক (Bow Food Bank) - Bromley-by-
Bow Centre, St Leonard’s Street, London E3 
3BT (লসার্বার সকা� 8.30 িা - লব�া 12.30 িা) 
লযাোয়যাে করুন: info@bowfoodbank.org 
অ্বা লোন করুন 07934 734603

•  লনইবাসথি ইন পপ�ার (Neighbours in Poplar) 
- St Matthias Community Centre, 113 
Poplar High St, Poplar, London E14 0AE 
(প্ররির্ন লখা�া সকা� 10 িা - লব�া 1 িা) লোন 
করুন: 020 7987 0257

•  র্ েুি লটোর (The Food Store) - 
Limborough House, Burdett Estate, 
Thomas Rd, London E14 7AW (শুরেবার এবং 
িরনবার) লযাোয়যাে করুন: র্াসরু্ আহয়র্্, 
thefoodstoreburdett@outlook.com

কজমউজনটি টসন্ার
•   লসন্ প�স ওয়ে লসন্ার (St Pauls Way 

Centre) - 83 St Paul’s Way, Bow, E3 4AJ 
(লসার্ - শুরে সকা� 9 িা - রবকা� 5 িা)  
✆ 0207 510 5600

•  অ্যাবারয়েরডি করর্উরনরি লসন্ার (Aberfeldy 
Community Centre) - Aberfeldy St, 
Aberfeldy Village, E14 0NU (লসার্ - শুরে 
সকা� 9 িা - রবকা� 5 িা)  
✆ 020 7515 6794

•  লবা করর্উরনরি হাব (Bow Community Hub) -  
Jefferson Plaza, London, E3 3QE  
(লসার্ - শুরে সকা� 9 িা - রবকা� 5 িা)  
✆ 020 7538 1265

✆ কাধ্র েম্বরগুরল
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