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নারী অধিকার ফাউন্ডেশন নারীন্ডের ক্ষমতায়ন, ধশক্ষা, তথ্য সরবরাহ 

এর বযাপান্ডর অঙ্গীকারবদ্ধ। ধনম্নধিধিত উপান্ডয় ইহা সম্পন্ন কন্ডর 

থ্ান্ডক:- 

• য াগ্য আইনজীবীন্ডের দ্বারা মধহিান্ডের ধবনামূন্ডিয, যগ্াপনীয় আইনী 

পরামশ শ প্রোন করা 

• তথ্য অধিন্ডবশন এবং প্রধশক্ষন্ডের মািযন্ডম নারীন্ডের তান্ডের আইধন 

অধিকারগুধি বুঝন্ডত এবং তা যথ্ন্ডক উপকার যপন্ডত সক্ষম করা 

• িক্ষয হন্ডে আইন সংস্কান্ডরর মািযন্ডম নারীর অধিকার সংরক্ষে, 

সন্ডেতনতা বৃদ্ধদ্ধ এবং বযদ্ধি ও সংস্থাগুধিন্ডক প্রধশক্ষে প্রোন করা। 

 

নারী অধিকার ফাউন্ডেশন, 203, ধিনন্ডসধি ধবদ্ধডং, ওড যবকাধর ধিট 

িযাধিটা, VLT 1445 

ইন্ডমইি: -info@wrf.org.mt   

ওন্ডয়বসাইট:-www.wrf.org.mt 

 

অস্বীকৃধত:  মািতায় গ্াহশস্থয সধহংসতার প্রধতন্ডবেন্ডনর যপ্রধক্ষন্ডত ধনন্ডেশধশকাটট  

অধিকার, আইন, প্রদ্ধিয়া এবং পদ্ধধতগুধির একটট যমৌধিক পধরেশ শন সরবরাহ 

কন্ডর। এই ধনন্ডেশধশকাটট যকবিমাত্র  তন্ডথ্যর জনয এবং যকান্ডনা আইনী পরামশ শ নয়। 

এই ধনন্ডেশধশকাটটন্ডত থ্াকা তথ্য জনু 2018 প শন্ত সটিক। এই ধনন্ডেশধশকায় 

উপস্থাধপত আইনী তন্ডথ্যর উপর য  যকানও ধনিশরতার োয় নারী অধিকার 

ফাউন্ডেশন গ্রহে করন্ডত পান্ডর না। 

 
সর্ বস্বত্ব সংরক্ষিত। নারী অক্ষিকার ফাউন্ডেশন্ডনর পূর্ ব অনুমক্ষত র্যতীত এই 

প্রকাশনার ককানও অংশই পুনমু বদ্রণ, সংরিণ র্া অনয ককানও উপান্ড়ে 

হস্তান্তর করা যান্ডর্ না। 
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প্রাপ্তী স্বীকার  

 

এই হযােবুকটট কু্ষদ্র উন্ডেযাগ্ সহায়তা প্রকল্প, েুদ্ধি নম্বর 37/2017 

এর অথ্ শায়ন্ডন প্রকাশ করা হন্ডয়ন্ডে। 

 

ডাাঃ িারা ধেধমদ্ধত্রন্ডজধিে, ডাাঃ ধিফাধন কারুয়ানা, ডাাঃ যরন্ডবকা 

মাস্কট, ডাাঃ ধককশ ধিনকাউ, ডাাঃ রুথ্ ইিুি এবং ডাাঃ যপন্ডনন্ডিাপ 

িযাসান্ডিান্ডক হযােবুকটট যিিার জনয, যরাজ সাধয়ন্ডবরাসন্ডক মািধত 

িাষায় অনুবাে করার জনয ও যপ্রাটটয়াস মান্ডকশটটং এবং আইটট 

সধিউশন ধিধমন্ডটডন্ডক প্রেন্ডের নকশা করার জনয ধবন্ডশষ স্বীকৃধত 

প্রোন করা হন্ডয়ন্ডে। 

 

ধিকটটম সান্ডপাটশ ইউধনট (মািতা পুধিশ যফাস শ), এন্ডজনদ্ধজজা 

অযান্ডপাগ্গ্, োর যমরহবা ধবক, এসওআর এবং যস্বোন্ডসবী িাত 

সহায়তা কধমশনসহ এই প্রকল্পটট প্রোন করার জনয  ারা এই 

প্রকাশনাটটন্ডক সমথ্ শন কন্ডরন্ডেন ও অবোন যরন্ডিন্ডেন তান্ডের 

সকন্ডির কান্ডে নারী অধিকার ফাউন্ডেশন কৃতজ্ঞ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ভূক্ষমকা 

 ারা ঘন্ডরায়া সধহংসতার ধশকার হন্ডয়ন্ডে এই হযােবুক তান্ডেরন্ডক 

সহায়তা ও তথ্য সরবরাহ কন্ডর। এটট পাধরবাধরক সধহংসতা সম্পন্ডকশ 

সংধবিান্ডন য  ধবষয়বস্তু বা িারা অন্তিুশি রন্ডয়ন্ডে তা বযািযা কন্ডর এবং 

একটট স্ব-সহায়তা ধনন্ডেশধশকা  া আপনার আইনী অধিকার এবং 

কীিান্ডব আইনী পদ্ধধতন্ডত সহায়তা পাওয়া  ায় তা বযািযা কন্ডর। এই 

ধনন্ডেশধশকা েূডান্ত রায় ও যেওয়ানী মামিা, পুধিশন্ডক ঘটনার ধরন্ডপাটশ 

যেওয়ার ধসদ্ধান্ত, আোিন্ডতর প্রদ্ধিয়া অবধি আইনী প্রদ্ধিয়ার ধবধিন্ন 

প শান্ডয়র বযািযাও যেয়। 
 

এই যডান্ডমধিক িান্ডয়ান্ডিন্স হযােবকু টট ধনম্নধিধিত ধবিান্ডগ্ ধবিি:  

1. ঘন্ডরায়া সধহংসতার মূি উপাোনগুধি কী কী তা যবাঝার পাশাপাধশ 

 ধে আপধন িান্ডবন য  আপধন সধহংসতার ধশকার হন্ডয়ন্ডেন তন্ডব 

য ন্ডকান বযবস্থা যনওয়া য ন্ডত পান্ডর। 

 

2. যফৌজোধর আোিত এবং পাধরবাধরক আোিন্ডতর মন্ডিয ধবধিন্ন 

িূধমকা। য  সমস্ত ধবধিন্ন উপান্ডয় সুরক্ষা বযবস্থা গ্রহে করা য ন্ডত 

পান্ডর তাও এই ধবিাগ্টট অনুসন্ধান কন্ডর। 

 

3. গ্াহশস্থয সধহংসতার ধশকার বযদ্ধির ক্ষধতপূরে প্রধতকার। 

 
 

গ্াহশস্থয সধহংসতা নারীন্ডক তান্ডের বয়স, ধিঙ্গ, বে শ, জাধত এবং 

অক্ষমতা ধনধব শন্ডশন্ডষ পুরুন্ডষর যেন্ডয় যবশী মাত্রায় প্রিাধবত কন্ডর। 

FRA প্রধতন্ডবেন ( 2014) অনুসান্ডর প্রধত 4 জন্ডনর মন্ডিয 1 জন নারী 

সধহংসতার ধশকার হন্ডয়ন্ডেন এবং ১৫ বের বয়স প শন্ত যমন্ডয়রা 

জাধনন্ডয়ন্ডে য  তারা যকান না যকান িান্ডব য ৌন হয়রাধনর ধশকার 

হন্ডয়ন্ডে। 

 

ফিস্বরূপ, এই পুস্তন্ডক আমরা ঘন্ডরায়া সধহংসতার অপরািীন্ডক 'যস’ 

ধহসান্ডব; এবং য  বযদ্ধি ঘন্ডরায়া সধহংসতার ধশকার হন্ডয়ন্ডেন তান্ডক  

'ধতধন' ধহসান্ডব  উন্ডেি কধর। তন্ডব এই হযােবুন্ডকর তথ্যগুধি ঘন্ডরায়া 

সধহংসতায় যবেঁন্ডে থ্াকা পুরুষন্ডের সান্ডথ্ সমানিান্ডব সম্পধকশত। 



গ্াহশস্থয সধহংসতায় ক্ষধতগ্রস্ত  প্রধতটট বযদ্ধির আইনী ত্রান্ডের অধিকার 

রন্ডয়ন্ডে। 

 

গ্াহশস্থয সধহংসতায় যবেঁন্ডে  াওয়া বযদ্ধির বে শনা যেওয়ার জনয আমরা 

অপরািীর এবং 'অধিন্ড াগ্কারী', 'ধশকার' বা 'যবেঁন্ডে থ্াকা' বযদ্ধিন্ডক 

বে শনা করন্ডত 'অধি ুি' শব্দটট বযবহার কধর। 

 

আপধন   ার সান্ডথ্ সম্পকশ ুি ধেন্ডিন বা আন্ডেন এমন একজন্ডনর 

দ্বারা গ্াহশস্থয সধহংসতা  সংঘটটত হন্ডত পান্ডর। এটট শারীধরক বা য ৌন 

সধহংসতা বা মানধসক ধন শাতন্ডনর আকান্ডর হন্ডত পান্ডর। এটট আপনার 

পধরবান্ডরর একজন সেসয দ্বারা সংঘটটত হন্ডত পান্ডর, এটট ধশশু এবং 

প্রাপ্তবয়স্কন্ডের জনয একই রকম হন্ডত পান্ডর। 

 

কাউন্ডক িয় যেিান্ডনা, হুমধক যেওয়া, আহত করা, অপমান করা বা 

ধনয়ন্ত্রে করার অধিকার কারও যনই। ইহা আইন ধবরুদ্ধ। আপনান্ডক 

রক্ষা করার জনয আইন এবং আইনী বযবস্থা  রন্ডয়ন্ডে। প্রাপ্ত 

পধরন্ডষবাধে সম্পধকশত তথ্য,  আপনার প্রধতন্ডবেন্ডনর আপন্ডডট এমন 

যকানও িাষায়  া আপধন বুঝন্ডত পান্ডরন যসই সান্ডথ্ গ্ৃহীত যফৌজোধর 

পেন্ডক্ষন্ডপর  আপন্ডডটগুধি পাওয়ার  অধিকার  আপনার  রন্ডয়ন্ডে। 

 

আইনী বযবস্থাটট ধবভ্রাধন্তকর এবং িীধতজনক হন্ডত পান্ডর এবং 

এমনধক আপনার প্রন্ডয়াজনীয় সহায়তা োইন্ডত আপনান্ডক 

ধনরুৎসাধহত করন্ডত পান্ডর। আোিন্ডত য ন্ডত সময়, কাজ এবং ধি শ 

িাগ্ন্ডত পান্ডর। 

 

আপনান্ডক আইনী পদ্ধধত  সম্পন্ডকশ তথ্য এবং আপনার আইনী 

অধিকার সম্পন্ডকশ সািারে বযািযা সরবরান্ডহ সহায়তা করার উন্ডেন্ডশয 

এই হযােবুকটট ধতধর করা হন্ডয়ন্ডে। 

  
 
 
 
 
 



গাহবস্থ্য সক্ষহংসতা উপলক্ষি 

 

1. গাহবস্থ্য সক্ষহংসতা র্লন্ডত কী কর্াঝা়ে? 

গ্াহশস্থয সধহংসতা শারীধরক, মানধসক, য ৌন এবং আধথ্ শক ধন শাতনসহ 

অন্ডনক রূপ ধনন্ডত পান্ডর। তেধতধরি, এটট একটট দ্ধিয়া এবং একটট 

ভ্রাধন্ত  উিন্ডয়র মািযন্ডমই সংঘটটত হন্ডত পান্ডর। ধন শাতন্ডনর কন্ডয়কটট 

উোহরে ধহন্ডসন্ডব বিা য ন্ডত পান্ডর মারধপট, জ্বিন, য ৌন ধন শাতন, 

যমৌধিক অবমাননা, হুমধক, ধবশ্বাসঘাতকতার ধিধিহীন অধিন্ড াগ্, 

সামাদ্ধজক ধবদ্ধেন্নতা, ধবরূপ মন্তবয এবং আধথ্ শক ধনয়ন্ত্রে । এই 

িরন্ডনর ধন শাতন অধবরাম হন্ডত পান্ডর, বা এটট ধবদ্ধেন্নিান্ডব ঘটন্ডত 

পান্ডর। 

 

ধিঙ্গ ধিধিক সধহংসতা এবং গ্াহশস্থয সধহংসতা আইন এই িান্ডব 

পাধরবাধরক সধহংসতার সংজ্ঞা যেয়: 

'পাধরবাধরক বা পাধরবাধরক ইউধনন্ডটর মন্ডিয ঘন্ডট এমন কাজ বা 

ধবভ্রাধন্ত, জবরেদ্ধস্ত, বা ইোমত স্বািীনতা  হরে, হুমধকসহ শারীধরক  

বা মানধসক,  য ৌন বা অথ্ শননধতক সধহংসতাসহ সমস্ত কাজ বা 

ধবভ্রাধন্ত, অপরািীর িান্ডগ্যর সান্ডথ্ সংধিষ্ট বা একই বাসস্থানটট 

িুিন্ডিাগ্ীর সান্ডথ্ িাগ্ কন্ডর ধনন্ডয়ন্ডে বা যনয়ধন, এবং পধরবান্ডর বা 

গ্াহশস্থয ইউধনন্ডটর মন্ডিয সধহংসতার সাক্ষী ধশশুন্ডের অন্তিুশি করন্ডব' 

 
 

নীন্ডে একটট যেক তাধিকা যেয়া হন্ডয়ন্ডে  া আপনান্ডক বা আপনার 

পধরধেত কাউন্ডক ধন শাধতত করা হন্ডে ধকনা যস বযাপান্ডর ধসদ্ধান্ত 

ধনন্ডত আপনান্ডক সহায়তা করন্ডত পান্ডর। 

 

আপনার সঙ্গী ধক: 

• সব সময় আপনার এবং আপনার েক্ষতার সমান্ডিােনা কন্ডর? 

• অতযধিক প্রধতরক্ষামূিক আেরে বা েূডান্ত ঈষ শা  কন্ডর? 

• আপনান্ডক, আপনার বাচ্চান্ডের, যপাষা প্রােীন্ডক, পধরবান্ডরর 

সেসযন্ডের, বনু্ধবান্ধবন্ডক বা ধনন্ডজন্ডক আঘাত করার হুমধক যেয়? 

• আপনান্ডক আপনার পধরবার বা বনু্ধবান্ধবন্ডক যেিা বা যকানও কাজ 

িুেঁন্ডজ পাওয়া যথ্ন্ডক ধবরত রান্ডি? 



• হিাৎ যরন্ডগ্  ায় বা তার যমজাজ হাধরন্ডয় যফন্ডি? 

• আপনান্ডক বযাংক অযাকাউি, যিধডট কাডশ, বা সমস্ত অথ্ শ সংিান্ত 

ধবষন্ডয় বািা যেয় এবং আপধন  া বযয় কন্ডরন্ডেন তার জনয অযাকাউি 

করন্ডত বািয কন্ডর? 

• আপনান্ডক বা আপনার বাচ্চান্ডের ধনয়ন্ত্রে করন্ডত িয় বা  যকৌশি 

বযবহার কন্ডর ? 

• আঘাত, ঘুধষ, থ্াপ্পড, িাধথ্, িাক্কা, শ্বাসন্ডরাি বা কামড যেয়? 

• আপধন য িান্ডন  য ন্ডত োন বা  িন য ন্ডত োন বা  ার সান্ডথ্  োন 

তান্ডত  বািা যেয়? 

• আপধন  িন োন না বা  য  য ৌন কাজগুধি করন্ডত োন না  

আপনান্ডক ধেন্ডয় তা করায় ? 

• অনয মানুন্ডষর সামন্ডন  আপনান্ডক অপমান বা ধবিত কন্ডর? 

 

 ধে এই প্রশ্নগুধির য  যকান একটটর উির 'হযা েঁ' হয় তন্ডব আপধন 

গ্াহশস্থয সধহংসতার ধশকার হন্ডত পান্ডরন। আপনান্ডক  যোষান্ডরাপ করা 

হন্ডব না এবং আপধন একা নন। আপনার সহায়তা প্রাপয এবং 

সহায়তা পাওয়া  ায়। 

 

2. কক কক গাহবস্থ্য সক্ষহংসতার ক্ষশকার হন্ডত পান্ডর?  

পুরুষ ও নারী উিয়ই গ্াহশস্থয সধহংসতার ধশকার হন্ডত পান্ডরন,  ধেও 

এই অপরাি নারীন্ডের অস্বািাধবকিান্ডব প্রিাধবত কন্ডর। 'ধশকার' 

শব্দটট 'পধরবার বা গ্াহশস্থয ইউধনট' শব্দটটর মািযন্ডম আইন্ডন 

ধবস্তৃতিান্ডব সংজ্ঞাধয়ত হন্ডয়ন্ডে এবং ধনম্নধিধিত যেধের মন্ডিয আসা 

য  যকানও বযদ্ধি অন্তিুশি রন্ডয়ন্ডে:  

  

- বতশমান বা প্রািন স্বামী-স্ত্রী, নাগ্ধরক ইউধনয়ন্ডনর অংশীোর বা 

সহবাসী; 

- অপরািী ধহসান্ডব একই পধরবান্ডর বসবাসকারী বযদ্ধিরা বা  ারা 

অপরান্ডির আন্ডগ্          ধতন বেন্ডরর মন্ডিয অপরািীর সান্ডথ্ বসবাস 

কন্ডরধেি; 

- য  বযদ্ধিন্ডের ধববাহ যিন্ডে যগ্ন্ডে বা শূনয যঘাধষত হন্ডয়ন্ডে; 

- একজন উিরাধিকারী  বা বংশির; 

- অনযানয প্রাপ্তবয়স্করা  ারা একই পধরবান্ডর বাস  করন্ডে; 



- অনানুষ্ঠাধনক সম্পন্ডকশর বযদ্ধিরা,  ারা যডটটং কন্ডরন্ডেন বা করন্ডেন; 

- ধববাহ বা নাগ্ধরক ইউধনয়ন্ডন প্রন্ডবন্ডশর উন্ডেন্ডশয য  বযদ্ধিরা 

আনুষ্ঠাধনকিান্ডব বা অনানুষ্ঠাধনকিান্ডব  ুি ধেন্ডিন;  

- রি দ্বারা বা ধবন্ডয়র মািযন্ডম তৃতীয় ধডধগ্র প শন্ত এন্ডক অপন্ডরর সান্ডথ্  

সম্পকশ ুি বযদ্ধিরা ( য মন: োো-োধে, কাকা, কাকী, কাকান্ডতা 

যবান ইতযাধে); 

- য  বযদ্ধিন্ডের সন্তান িারন্ডের যক্ষন্ডত্র একটট ধমি রন্ডয়ন্ডে;  

 

3. আক্ষম যক্ষি ঘন্ডরা়ো সক্ষহংসতার ক্ষশকার হই তাহন্ডল আক্ষম কী 

পিন্ডিপ ক্ষনন্ডত পাক্ষর? 

 

সািারে ধনয়ম ধহসান্ডব, আপনারক্ষনরাপত্তাই প্রথমধেন্তার প্রথ্ম 

ধবষয়। 

য িান্ডন পধরধস্থধত একটট জরুধর অবস্থা, অথ্ শাৎ, পধরধস্থধত আপনার 

জীবন ও সম্পধির জনয তাত্ক্ষধেক হুমধকর সৃটষ্ট কন্ডর; 112 ডায়াি 

কন্ডর আপনার তাৎক্ষধেক   সহায়তার জনয পুধিন্ডশর সান্ডথ্ 

য াগ্ান্ড াগ্ করা উধেৎ।  EU এর মন্ডিয য  যকানও জায়গ্া যথ্ন্ডক 

িযােিাইন এবং যমাবাইি যফান যথ্ন্ডক এই নম্বরটট কি করা য ন্ডত 

পান্ডর।  তেুপধর, 112 যত যফান করন্ডত সক্ষম হওয়ার জনয আপনার  

যমাবাইি যফান্ডন ধসম কাডশ থ্াকার েরকার যনই।  আপধন  িন অপর 

প্রান্ডন্তর বযদ্ধিটটর কান্ডে যপৌৌঁন্ডে  ান, তিন আপনার অধবিন্ডম্ব 

য িান্ডন সাহা য প্রন্ডয়াজন যসিানকার টিকানা; আপনার যটধিন্ডফান 

নাম্বার  ান্ডত প্রন্ডয়াজন্ডন পুধিশ আপনান্ডক কি করন্ডত পান্ডর; এবং 

ঘন্ডরায়া সধহংসতার ঘটনাটট জাধনন্ডয় যেয়া উধেৎ। 

  

য িান্ডন পধরধস্থধত জরুধর নয়, যসিান্ডন যবশ কন্ডয়কটট ধবকল্প 

উপিব্ধ: 

a. স্থানীয় থ্ানায় যফান কন্ডর বা য াগ্ান্ড াগ্ কন্ডর আপধন এই মামিাটট 

পুধিশন্ডক জানান্ডত পান্ডরন। আপধন ধনন্ডজ বা যকানও আইনজীবীর 

সহায়তায় ধতরী িসডা একটট ধিধিত প্রধতন্ডবেন পািান্ডত পান্ডরন। 

এটটন্ডত অবশযই আপনার বযদ্ধিগ্ত তথ্য (নাম, টিকানা এবং পধরেয় 

পন্ডত্রর নম্বর) অন্তিুশি করন্ডত হন্ডব। 



b. আপধন 24 ঘিা োইড অযাে অযাডাল্ট অযাধবউজ সান্ডপাটশ িাইন 

179  এ ধবনামূন্ডিয যফান করন্ডত পান্ডরন। 

c. আপধন যকানও আইনজীবী বা আইনী সহায়তা প্রোনকারী সংস্থার 

পরামশ শ ধনন্ডত পান্ডরন।  

d. আপধন 2295 9000 এন্ডজনদ্ধজজা অযান্ডপান্ডগ্ যফান কন্ডর যসাশযাি 

সাধিশন্ডসন্ডসর সাহা য োইন্ডত পান্ডরন। 

 

এই ধিঙ্কটট আপনান্ডক ঘন্ডরায়া সধহংসতা যথ্ন্ডক যবেঁন্ডে  াওয়ান্ডের 

প্রাপয সমস্ত পধরন্ডষবা সরবরাহ কন্ডর 

https://meae.gov.mt/en/ZeroViolence/Documents/ZV_Collecti
onOfServices.pdf 
  

আপনার প্রন্ডয়াজন অনুসান্ডর, গ্াহশস্থয সধহংসতা ধবষয়ক আঘাত 

নধথ্িুি করার জনয আপনান্ডক ধনকটতম হাসপাতাি বা 

স্বাস্থযন্ডকন্ডে য ন্ডত হন্ডব। আপনার আঘান্ডতর েধব তুিুন এবং 

আপনান্ডক আঘাতকারীর কাে যথ্ন্ডক প্রাপ্ত বাতশাগুধি, ইন্ডমি বা অনয 

য াগ্ান্ড ান্ডগ্র যরকডশ রািুন। 

 

আপধন গুরুত্বপূে শ বন্ডি মন্ডন কন্ডরন এমন শংসাপত্র, েুদ্ধি, পাসন্ডপাটশ 

এবং অনযানয নধথ্গুধির  অনুধিধপ ধতধর করুন। 

 

4. আমান্ডক ক্ষক ক্ষর্রক্ত করা  হন্ডে? 

ধবরি করা মারাত্মক অপরাি। ধবরি তিন হয়  িন 

আপনান্ডক আিমনকারী বা য  যকউ, ইোকৃতিান্ডব এবং বারবার 

এমন কাজ কন্ডর  া আপনান্ডক আপনার ধনরাপিা, পধরবান্ডরর সেসয 

বা আপনার পধরধেত যকউ বা আপনার সম্পধির সুরক্ষার জনয 

িন্ডয়র কারে হয়। 

ধবরন্ডির উোহরে ধহন্ডসন্ডব অন্তিুশি হন্ডত পান্ডর: 

•  িন আপনার আিমনকারী আপনার পেন্ডক্ষপগুধি শারীধরকিান্ডব 

অনুসরে কন্ডর বা আপনান্ডক ঘন ঘন এমন জায়গ্াগুধি যেধিন্ডয় 

কাউন্ডক তা করার জনয জধডত কন্ডর (উোহরেস্বরূপ বাধড, সু্কি, 

োকুরী ইতযাধে) 

• বারবার আপনান্ডক হয়রাধন কন্ডর; 



• আপনার যফান বা ইন্ডমি ধনরীক্ষে কন্ডর 

• আপনান্ডক িয় যেিায় 

• বারবার য  যকানও উপান্ডয় আপনার সান্ডথ্ য াগ্ান্ড াগ্ করার  যেষ্টা 

কন্ডর (উোাঃ অ াধেত যফান, ধেটি, ইন্ডমি, এসএমএস, ফুি ইতযাধে) 

• আপনার সম্মধত বযতীত আপনার সম্পন্ডকশ তথ্য প্রকাশ কন্ডর বা 

আপনার মন্ডিয ধবধনময় হওয়া য াগ্ান্ড াগ্ প্রকাশ কন্ডর। 

 

আপনার ধবরন্ডির সমস্ত দ্ধিয়াকিাপ যরকডশ করা উধেৎ। ধবরি 

করা অতযন্ত ধবপজ্জনক হন্ডত পান্ডর তাই আপনার ধনন্ডজর সুরক্ষার 

জনয আপধন য  ধনধেশষ্ট পেন্ডক্ষপ ধনন্ডত পান্ডরন যস সম্পন্ডকশ আপনার 

যকানও যপশাোন্ডরর পরামশ শ যনওয়া উধেৎ। 

 

5. আক্ষম যক্ষি বর্র্াক্ষহক র্াক্ষ়ি কেন্ড়ি চন্ডল যাই তাহন্ডল ক্ষক আক্ষম 

ককানও অক্ষিকার হারার্? 

না, ধববাধহক বাধডর উপর আপনার অধিকার, আপনার 

রক্ষোন্ডবক্ষন্ডের অধিকার বা আপনার ধববাহ যথ্ন্ডক প্রাপ্ত অনয 

যকানও অধিকার গ্াহশস্থয সধহংসতার কারন্ডে আপধন ধববাধহক বাধড 

যেন্ডড েন্ডি যগ্ন্ডেন এই ধবষয়টট ধনন্ডয় কুসংস্কার করা  ায় না। তা 

সন্ডেও, পরামশ শ যেওয়া হন্ডে য  আপধন যকন থ্াকার জনয অনয 

যকানও জায়গ্া পাওয়ার  পন্ডর যকন ধববাধহক বাধডটট যেন্ডড যগ্ন্ডেন 

যসই কারেটট আপধন পুধিশন্ডক অবধহত করুন। 

 

6. আক্রমণকারীর ক্ষর্রুন্ডে ক্ষক আমার পুক্ষলন্ডশ ক্ষরন্ডপার্ব করা 

উক্ষচৎ? 

আিমন এবং সধহংসতা মুি একটট  জীবন আপনার প্রাপয। ধরন্ডপাটশ 

করার ধসদ্ধান্তটট একটট বযদ্ধিগ্ত বযাপার, তন্ডব পুধিশ  ধে  যজন্ডন 

 ায় য  ঘন্ডরায়া সধহংসতার ঘটনা ঘন্ডটন্ডে, তন্ডব তারা গ্াহশস্থয 

সধহংসতার অপরাি তেন্ত ও বযবস্থা ধনন্ডত আইনত 

বািযপোধিকারবন্ডি'।  

 



আপনার আগ্রাসকন্ডক ধরন্ডপাটশ করার জনয আপনার যোষী হওয়া 

উধেত নয়। ধতধনই অনযায় এবং আপধন না। 

 

7. আক্ষম পুক্ষলন্ডশ প্রক্ষতন্ডর্িন কিও়োর পন্ডর আক্ষম কী আশা 

করন্ডত পাক্ষর?  

আপধন একবার থ্ানায় এন্ডি, পুধিশ আপনার দ্বারা ধনি শাধরত 

ঘটনাগুধির একটট প্রধতন্ডবেন ধিিন্ডব। এটট সুপাধরশ করা হয় য  

আপধন গুরুত্বপূে শ পুধিশ ধববরেটট বজশন করা হয়ধন তা ধনদ্ধিত 

করার জনয, পুধিশ অধফসারন্ডক এটট সংকিন্ডনর পন্ডর প্রধতন্ডবেনটট 

পডন্ডত বিুন। তাোডা, আপনার কান্ডে এই প্রধতন্ডবেন্ডনর অনুধিধপ 

পাওয়ার অধিকার রন্ডয়ন্ডে receive আপধন  ধে একজন আইনজীবী 

ধনন্ডয়াগ্ ধেন্ডয় থ্ান্ডকন তাহন্ডি আপনার    স্বান্ডথ্ শই    এই  জাতীয় 

অনুধিধপ োওয়া এবং এটট আপনার আইনজীবীন্ডক যেিান্ডনা  েরকার 

। 

 

প্রধতন্ডবেনটট োন্ডয়র হওয়ার পর পুধিশ অপরািীর সান্ডথ্ 

য াগ্ান্ড ান্ডগ্র যেষ্টা করন্ডব। 

 

ধকেু ধকেু যক্ষন্ডত্র, যোষী  ান্ডত  আপনার বা অনয যকানও বযদ্ধির 

শারীধরক ক্ষধত করন্ডত না পান্ডর যস জনয প্রন্ডয়াজনীয় মন্ডন করন্ডি 

পুধিশ তান্ডক যগ্রপ্তার করন্ডত পান্ডর। এ জাতীয় মামিায় আসাধমন্ডক 

48 ঘণ্টার মন্ডিয আোিন্ডত হাদ্ধজর করন্ডত হন্ডব। 

 

তেন্ডন্তর িাপ এবং যফৌজোধর কা শকাধরতার প শায় সম্পন্ডকশ আপধন 

য  িাষা যবান্ডঝন যস িাষায় আপধন তথ্য পাওয়ার অধিকারী।  

পুধিশ আপনার আিমেকারীন্ডক যগ্রপ্তার কন্ডরন্ডে ধকনা অথ্বা 

তান্ডক মুদ্ধি যেয়া হন্ডয়ন্ডে ধকনা ও তার ধবরুন্ডদ্ধ য  সব অধিন্ড াগ্ 

আনা হন্ডে  এবং আোিন্ডতর ধসদ্ধান্ত এ সব ধবষয় জানার অধিকার 

ও আপনার রন্ডয়ন্ডে। 



আিমেকারী  ধে পুধিশ যহফাজত যথ্ন্ডক পাধিন্ডয়  ায় বা মুদ্ধি 

যপন্ডয় থ্ান্ডক তন্ডব আপনার সুরক্ষা ধনদ্ধিত করার জনয গ্ৃহীত বযবস্থা 

সম্পন্ডকশ আপনান্ডক অবধহত করন্ডত পুধিশ বািয। 

 

8. আক্ষম ক্ষক পুক্ষলশন্ডক কিও়ো প্রক্ষতন্ডর্িনটর্ প্রতযাহার করন্ডত 

পাক্ষর? 

না, একবার  ধে পুধিশ জানন্ডত পান্ডর য  যকানও ঘন্ডরায়া সধহংসতার 

অপরাি সংঘটটত হন্ডয় থ্াকন্ডত পান্ডর তাহন্ডি তারা এধগ্ন্ডয় য ন্ডত বািয 

পোধিকারবন্ডি। এর অথ্ শ এই য  ধনব শাহী পুধিন্ডশর িুিন্ডিাগ্ীর 

অনুমধত বা অনুন্ডমােন্ডনর প্রন্ডয়াজন োডাই ঘটনাটট তেন্ডন্তর ক্ষমতা 

রন্ডয়ন্ডে। সুতরাং, আপধন একবার এই ঘটনাটট এদ্ধিধকউটটি 

পুধিন্ডশর নজন্ডর  আনার পন্ডর, আপনান্ডক এই িরন্ডনর প্রধতন্ডবেন 

প্রতযাহান্ডরর জনয োপ যেওয়া  ান্ডব না বা হয় মওকুন্ডফর স্বাক্ষর কন্ডর 

অথ্বা যমৌধিক োড প্রোন্ডনর মািযন্ডম আপনার অধিন্ড াগ্ মওকুফ 

করন্ডত বন্ডিন্ডে।  

 

9. আমার প্রক্ষতন্ডর্িন্ডনর পন্ডর, পুক্ষলশ ক্ষক আমান্ডক সুরিামূলক 

র্যর্স্থ্া ক্ষিন্ডত পান্ডর?  

আপনার প্রধতন্ডবেনটট োন্ডয়র করা হন্ডয় যগ্ন্ডি, পুধিশ একজন 

যপশাোন্ডরর সান্ডথ্, অধবিন্ডম্ব আপধন য  ঝুেঁ ধকর মন্ডিয আন্ডেন তা 

ধনি শারন্ডের জনয বািয।  

 

 ধে এই মূিযায়ন্ডনর ফিাফি হয় য  আপধন গুরুতর ঝুেঁ ধকন্ডত 

রন্ডয়ন্ডেন, পুধিশন্ডক অস্থায়ী সুরক্ষা আন্ডেশ জাধর করার জনয ধডউটট 

মযাদ্ধজন্ডিটন্ডক তাৎধেকিান্ডব অনুন্ডরাি করন্ডত হন্ডব। প শাপ্ত ধিধি 

থ্াকার বযাপান্ডর মযাদ্ধজন্ডিট সন্তুষ্ট হওয়ার  পন্ডর এই অস্থায়ী সুরক্ষা 

জাধর করা হন্ডব। 

 

আপনার আিমেকারীন্ডক আোিন্ডত না যনওয়া প শন্ত একটট 

অস্থায়ী সুরক্ষা আন্ডেশ কা শকর থ্ান্ডক এবং মামিার প্রন্ডয়াজন হন্ডি 



এটট বাডান্ডনা য ন্ডত পান্ডর। এই অনুন্ডরািটট আপধন বা  পুধিশ  দ্বারা 

করা য ন্ডত    পান্ডর। 

 

কফৌজিাক্ষর আিালত এর্ং অসামক্ষরক আিালত 

 

সুরক্ষা প্রোন্ডনর জনয েুই িরন্ডের আোিত হয় - যফৌজোধর আোিত 

ও অসামধরক আোিত। পাধরবাধরক আোিত একটট অসামধরক 

আোিত  া আপনান্ডক এবং আপনার পধরবারন্ডক রক্ষার জনয 

আন্ডে। 

 

1. আমান্ডক ক্ষক সুরিা আন্ডিশ জাক্ষর করা কযন্ডত পান্ডর? 

 ধে আপধন ধববাধহত হন, যকানও আইন সংিান্ত সংন্ডঘ, 

আিমেকারীর সান্ডথ্ সহবাস কন্ডরন বা যকানও ধশশু ধমি থ্ান্ডক তন্ডব 

আপধন সুরক্ষা আন্ডেন্ডশর জনয পাধরবাধরক আোিন্ডত আন্ডবেন 

করন্ডত পান্ডরন। এটট আপনার আইনজীবী  ধেও আোিন্ডত 

আোিন্ডতর আন্ডবেন্ডনর মািযন্ডম করা হয়। মামিাটট ৪ কা শধেবন্ডসর 

মন্ডিয শুনাধনর জনয ধনন্ডয়াগ্ করা হন্ডব। 

  

আোিন্ডতর আন্ডবেন্ডনর মািযন্ডম আপধন সরুক্ষা আন্ডেন্ডশর জনয 

যফৌজোধর আোিন্ডতর কান্ডেও অনুন্ডরাি করন্ডত পান্ডরন, একবার 

আপনার আগ্রাসকন্ডক অধি ুি করা হন্ডয়ন্ডে বা অধি ুি করা 

হন্ডয়ন্ডে (য মন, হয় যগ্রপ্তার হন্ডয় ৪৮ ঘিার মন্ডিয আোিন্ডত হাদ্ধজর 

করা হন্ডয়ন্ডে বা অধিন্ড াগ্ জাধর করা হন্ডয়ন্ডে তন্ডব যকানও যগ্রপ্তার 

করা হয়ধন। )।  

একবার আন্ডবেন করা যগ্ন্ডি আোিত 7 ধেন্ডনর মন্ডিয শুনাধনর জনয 

ধনন্ডয়াগ্ করন্ডবন। 

 

পাধরবাধরক আোিত বা যফৌজোধর আোিন্ডত উিয় যক্ষন্ডত্রই 

ধবোরক বা মযাদ্ধজন্ডিট মামিা ধহসান্ডব ধবন্ডবেনা করন্ডবন: - 

• আঘাত বা িীিতাহাধন যথ্ন্ডক আপনার সুরক্ষা; 



• আপনার বাচ্চান্ডের বা আপনার উপর ধনিশরশীি ক্ষধতগ্রস্থন্ডের 

কিযাে সািন; 

• আপনার এবং আপনার বাচ্চান্ডের এবং অনযানয ধনিশরশীিন্ডের 

বাসস্থান; 

• অধি ুিকারীর  া অসুধবিা হন্ডব  

• অধি ুির ধেধকৎসার জনয রাজী হওয়া  া আোিত উপ ুি মন্ডন 

করন্ডত পান্ডর। 

 

 আপধন এবং আপনার উপর ধনিশরশীিকারীরা, মামিা অনু ায়ী, 

 ধে গ্ম্ভীর ঝুেঁ ধক ধনন্ডয় থ্ান্ডকন, তাহন্ডি আোিত সব শো একটট সুরক্ষা 

আন্ডেশ জাধর করন্ডব।  

 
 

2. সুরিা আন্ডিন্ডশ কী রন্ড়েন্ডে এর্ং এটর্ কতিন্ডণর জনয বর্ি? 

একটট সুরক্ষা আন্ডেশ আপনার আগ্রাসকন্ডক আপনার কান্ডে 

যপৌৌঁোন্ডত বা য াগ্ান্ড াগ্ করন্ডত বািা ধেন্ডত পান্ডর, আপনার 

আন্ডদািনগুধি অনুসরে কন্ডর, আপনার বাধডন্ডত, কম শস্থি, সু্কি বা 

অনযানয জায়গ্াগুধিন্ডত য িান্ডন আপধন প্রায়  াতায়াত কন্ডরন,  ধেও 

আপনার আগ্রাসক োধব কন্ডরন য  তার অধিকার আন্ডে যস িান্ডন 

 াওয়ার। 

 

আোিত আন্ডেশ ধেন্ডত পান্ডর য  সুরক্ষা আন্ডেশটট য ন 5 বের প শন্ত 

কা শকর থ্ান্ডক। তন্ডব মামিার প্রন্ডয়াজন হন্ডি এই সময়সীমা বাডান্ডনা 

য ন্ডত পান্ডর। এটট পরামশ শ যেওয়া হয় য  আপধন  ধে অতযাোধরত 

হন্ডয়  ান তন্ডব আপধন আপনার সামাদ্ধজক কমী, আইনী প্রধতধনধি 

এবং/অথ্বা এমন যকানও পধরন্ডষবা সরবরাহকারী যকানও সংস্থার 

সান্ডথ্ পরামশ শ করুন। 

 

3. আমার আক্রমণকারী যক্ষি সুরিা আন্ডিশ লঙ্ঘন কন্ডর তন্ডর্ 

ক্ষক হন্ডর্? 

একবার সুরক্ষা আন্ডেশ জাধর হন্ডয় যগ্ন্ডি এটট পুধিশ কধমশনারন্ডক 

জানান্ডনা হন্ডব। কধমশনার তারপন্ডর সুরক্ষা আন্ডেন্ডশ আোিত দ্বারা 

আন্ডরাধপত শতশাধে প শন্ডবক্ষন্ডের জনয আবদ্ধ। 



 

তবুও এটট পরামশ শ যেওয়া হয়  া আপনার আিমেকারী য  যকানও 

উপান্ডয় আপনার সান্ডথ্ য াগ্ান্ড ান্ডগ্র যেষ্টা করার যক্ষন্ডত্র আপধন 

সব শো সুরক্ষা আন্ডেশটট আপনার সান্ডথ্ রান্ডিন।  

 

একবার সুরক্ষা আন্ডেন্ডশর িঙ্ঘন হন্ডয় যগ্ন্ডি পুধিশ কী কী বযবস্থা 

গ্রহে করন্ডব যস সম্পন্ডকশ আইনটট নীরব, তন্ডব পুধিশ আপনার সুরক্ষা 

ধনদ্ধিত করার জনয সমস্ত বযবস্থা গ্রহে করন্ডত পান্ডরন।  

  
 
 
 
 
 

  



কফৌজিাক্ষর আিালন্ডত যাও়ো 

যফৌজোরী আইন্ডনর অিীন্ডন আপনার আিমেকারী  আোিন্ডতর 

দ্বারা েেপ্রাপ্ত হন্ডত পান্ডর আপনান্ডক আহত করা, হুমধক যেওয়া, 

িীিতাহাধন করা, আপনান্ডক বা আপনার আশপান্ডশর অনযন্ডক 

হুমধক ধেন্ডয় িয় িাওয়ান্ডনা, বাআপনার সম্পধি, য ৌন ধনপীডন এবং 

অনযানয প্রাসধঙ্গক অপরান্ডির জনয। আোিত তান্ডক কারাগ্ান্ডর 

পািান্ডনার, জধরমানা যেওয়ার বা উিয় েন্ডের আন্ডেশ ধেন্ডত পান্ডর। 

সুরক্ষা আন্ডেশ জাধর করা োডাও, আোিত একটট ধেধকৎসার 

আন্ডেশও জাধর করন্ডত পান্ডর,  ধে এটট মন্ডন কন্ডর য  এটট আপনার 

ধনন্ডজর সুরক্ষার জনয এবং অতযাোন্ডরর পুনরাবৃধি এডান্ডত উপকারী 

হন্ডব।  

 

একজন বযদ্ধি অধিন্ড াগ্ োন্ডয়র করার কারন্ডে, যফৌজোধর মামিায় 

আপনার মূি িূধমকা হ'ি আোিন্ডত সাক্ষয যেওয়া এবং 

আপধিজনক বযদ্ধি আপনান্ডক কীিান্ডব ক্ষধত কন্ডরন্ডে, তা আোিন্ডত 

জানান্ডনা। আপনার কাজ হন্ডিা  া ঘন্ডটন্ডে যস সম্পন্ডকশ সতয বিা। 

 

আপনার ধনি শাধরত তাধরন্ডি আোিন্ডত হাদ্ধজর হওয়া গুরুত্বপূে শ, কারে 

না হন্ডি মামিা প্রমান্ডের অিান্ডব িাধরজ হন্ডয় য ন্ডত পান্ডর। আপধন 

 ধে  ুদ্ধিসঙ্গত কারন্ডে আোিন্ডত উপধস্থত না হন্ডত পান্ডরন তন্ডব 

আপনার আইনী প্রধতধনধি বা আোিতন্ডক সরাসধর জানান্ডনাই 

িান্ডিা। 

 

আপনার আিমেকারী দ্বারা য  আঘাত বা ক্ষধত হন্ডয়ন্ডে তার সমস্ত 

প্রমাে ধেন্ডয়, আঘান্ডতর েধব, যমধডন্ডকি শংসাপত্র প্রেশ শন এবং 

প্রাসধঙ্গক হন্ডত পান্ডর এমন অনযানয সাক্ষী উপস্থাপন কন্ডর আপধন 

শদ্ধিশািী মামিা গ্িন্ডন সহায়তা করন্ডত পান্ডরন। 

 

আোিন্ডতর কা শিম েীঘ শ হন্ডত পান্ডর, সুতরাং আশা করুন য  হন্ডত 

পান্ডর আপনান্ডক একাধিকবার হাদ্ধজর হন্ডত হন্ডব বা ধকেুক্ষে অন্ডপক্ষা 

করন্ডত হন্ডব, তন্ডব আইন আপনান্ডক পুনরায় ক্ষধতগ্রস্থ হওয়ার হাত 

যথ্ন্ডক রক্ষা করন্ডব। 

 



1. আিালন্ডতর কায বক্রম চলাকালীন আমার কী অক্ষিকার 

রন্ড়েন্ডে?  

পাধরবাধরক অতযাোর আজকাি একটট অপরান্ডির ধবরুন্ডদ্ধ অধি ুি 

অধফসার ধহসান্ডব কাজ কন্ডর এবং তাই আর আহত পন্ডক্ষর 

অধিন্ড ান্ডগ্র প্রন্ডয়াজন যনই।  ধেও আপধন এই কা শিন্ডম অংশ 

ধনন্ডেন না, আইন আপনান্ডক একটট ধহসান্ডব ধনধেশষ্ট ধকেু অধিকার 

যেয় ধসধিি ধসধিি:  

  

- আইনী সহায়তার অধিকার। আপধন  ধে নাবাধিকা হন তন্ডব 

আপনার পন্ডক্ষ ধশশু আইনজীবীর অধিকার রন্ডয়ন্ডে। 

  

- আপনান্ডক সহায়তা করার জনয, প্রমাে উপস্থাপন করন্ডত এবং 

আপনার পন্ডক্ষ সাক্ষীন্ডের পরীক্ষা-ধনরীক্ষা বা পরীক্ষা-ধনরীক্ষার জনয 

একজন আইনজীবী বা আইনী প্রোরকন্ডক জধডত করার অধিকার 

  

- আপধন য  িাষা বুঝন্ডত সক্ষম যসই িাষায় তথ্য গ্রহন্ডের অধিকার।   

  

- কীিান্ডব সহায়তা যনন্ডবন, অধিন্ড াগ্ করার পদ্ধধত এবং সুরক্ষা 

কীিান্ডব পান্ডবন যস সম্পন্ডকশ আপনার অধিকার সম্পন্ডকশ তথ্য 

পাওয়ার অধিকার 

  

- কা শিন্ডম উপধস্থত থ্াকার অধিকার  

 

- আপনার আগ্রাসকন্ডক জাধমন যেওয়া উধেত ধকনা যসই সম্পন্ডকশ  

আোিন্ডত তকশ করার অধিকার। 

 

- মানধসক সমথ্ শন সহ আপনার প্রন্ডয়াজনীয় সমথ্ শনগুধি সরবরাহ 

করার অধিকার। 

  

- যকানও যোিাষীর অধিকার এবং  ধে আপধন য  িাষান্ডত 

যফৌজোধর মামিা পধরোধিত হয় যসই িাষাটট বুঝন্ডত না পান্ডরন তন্ডব 

আপনান্ডক তন্ডথ্যর অনুবাে সরবরাহ করার অধিকার; 

 



 ধেও আপনার কান্ডে আোিন্ডতর ধবোরন্ডকর রায় যথ্ন্ডক আধপি 

করার যকানও অধিকার যনই, তন্ডব আহত পক্ষ ধহসান্ডব আপনার 

অধিকার রন্ডয়ন্ডে, এই রায় যেওয়ার অনুধিধপ সহ ধবোন্ডরর যরকডশটট 

এদ্ধজ-যত যপ্ররে করা এবং তান্ডক আধপি করার জনয অনুন্ডরাি করার 

োধব করা 

  

-  িন আধপি োন্ডয়র করা হয়, আপনার প্রথ্ম শুনাধনর তাধরি 

সম্পন্ডকশ অবধহত হওয়ার বা কা শিন্ডম িধতশ হওয়ার অধিকার 

রন্ডয়ন্ডে। এই প শান্ডয়, আপধন আপনান্ডক সহায়তা করার জনয, জমা 

যেওয়ার জনয এবং আপনার পন্ডক্ষ সাক্ষীন্ডের পরীক্ষা-ধনরীক্ষা বা 

িস-পরীক্ষার জনয একজন আইনজীবীন্ডকও জধডত করন্ডত 

পান্ডরন। আপধন আোিতন্ডক অধি ুন্ডির পন্ডক্ষ উপ ুি সাজা 

প্রোন্ডনর জনয  থ্া থ্ োধিি করার অনুমধত ধেন্ডতও বিন্ডত পান্ডরন। 

  

-  ধে আপনার মামিার শুনাধন যফৌজোধর আোিন্ডতর সামন্ডন হয়, 

তন্ডব অধি ুন্ডির কান্ডে উপ ুি সাজা প্রোন্ডনর জনয আপনার 

উপ ুি অধিকার জমা যেওয়ার অধিকার রন্ডয়ন্ডে। 

 

2. আিালন্ডত আমার মামলা প্রমাণ করন্ডত আক্ষম কী করন্ডত 

পাক্ষর?  

'ধতধন বন্ডিধেন্ডিন,' ধতধন বন্ডিন্ডেন, 'পুরান্ডনা পধরধস্থধত এডান্ডনার যেষ্টা 

করার জনয, ঘন্ডরায়া সধহংসতার যকানও প্রমাে পাওয়া এবং সংরক্ষে 

করা গুরুত্বপূে শ।  ধনম্নধিধিত ধবধিন্ন িরন্ডের প্রমাে  া আপনার 

মামিা আোিন্ডত প্রমাে করন্ডত সহায়তা করন্ডব: 

  

❏ হুমধক যেওয়া বাতশা; 

❏ হুমধক যেওয়া বা নাকাি করা যফসবুক যপাি বা বাতশা; 

❏ আিমেকারীর কাে যথ্ন্ডক যকানও যিিা বা বাতশা; 

❏ আিমেকারীর কাে যথ্ন্ডক হুমধক যেওয়া বা নাকাি করা কি 

যরকধডশং; 

❏ ক্ষত বা সম্পধির ক্ষধতর ফন্ডটা; 



❏ যমধডন্ডকি শংসাপন্ডত্র ধনম্নধিধিত ঘটনা জাধর; 

❏ োশ শধনক বা মানধসক ধরন্ডপাটশ য িান্ডন যেিায় য  অবমাননা 

অশারীধরক; 

❏ পুধিশ ধরন্ডপাটশ; এবং 

❏ পাধরবাধরক অতযাোন্ডরর সময় যকানও সাক্ষী উপধস্থত থ্াকন্ডি সাক্ষীর 

সাক্ষযগ্রহে। 

 

3. আমান্ডক ক্ষক তার ক্ষর্রুন্ডে সািয ক্ষিন্ডত হন্ডর্? 

গ্াহশস্থয অতযাোন্ডরর যক্ষন্ডত্র আপনার সাক্ষযোন সািারেত 

প্রন্ডয়াজনীয়, য ন্ডহতু সািারেত যকবি আপধনই জান্ডনন য  ধক 

ঘন্ডটধেি।   

  

 ধে আপনান্ডক সাক্ষযোন্ডনর জনয ডাকা হয়, আপধন ধিধডও 

কনফান্ডরন্ডন্সর মািযন্ডম সাক্ষয ধেন্ডত বিন্ডত (য মন আপনার 

আিমেকারীর সান্ডথ্ একই ঘন্ডর সাক্ষযোন করন্ডবন না) বিন্ডত 

পান্ডরন, তন্ডব এই ধসদ্ধান্ত আোিন্ডতর হান্ডত রন্ডয়ন্ডে। বন্ধ েরজার 

ধপেন্ডন মামিার শুনাধন হওয়ার এবং নাম প্রকান্ডশর অনুমধত না 

যেওয়ার জনয আপধন আোিতন্ডক আরও দ্ধজজ্ঞাসা করন্ডত পান্ডরন। 

 

4. আমার র্াচ্চান্ডির ক্ষক সািয ক্ষিন্ডত হন্ডর্? 

এমন পধরধস্থধত থ্াকন্ডত পান্ডর য িান্ডন ধশশুন্ডের সাক্ষয ধেন্ডত বিা 

হন্ডব, উোহরেস্বরূপ য িান্ডন তারা হামিার সময় উপধস্থত ধেন্ডিন বা 

তারা সরাসধর ধশকার হন্ডয়ন্ডেন। 

 

তন্ডব আইন অনুসান্ডর ধশশু সাক্ষীন্ডের প্রন্ডয়াজনীয়তা অবশযই 

ধবন্ডবেনায় ধনন্ডত হন্ডব এবং আোিত তান্ডের যসরা স্বাথ্ শরক্ষার ধবষয়টট 

ধনদ্ধিত করন্ডব।  

 

 ধে ধশশু,  ধেও যস প্রাপ্তবয়স্ক হন্ডত পান্ডর, তার সাক্ষয ধেন্ডত না োয়, 

তারা তান্ডের বািযতামূিকিান্ডব বািয হন্ডত পান্ডর না কারে আইনটট 

তান্ডেরন্ডক তান্ডের আত্মীয়  ারা আিমেকারীন্ড র ধবরুন্ডদ্ধ সাক্ষয না 

যেওয়ার ধবকল্প যেয়।  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



পাক্ষরর্াক্ষরক আিালন্ডত যাও়ো 

 ধে আপধন ধববাধহত হন, যকানও ধসধিি ইউধনয়ন্ডন, আপনার 

আগ্রাসন্ডকর সান্ডথ্ একত্রীকরে বা যকানও ধশশু যথ্ন্ডক থ্ান্ডক, তন্ডব 

আপধন আপনার আগ্রাসন্ডকর সান্ডথ্ সমস্ত সম্পকশ আইনীিান্ডব ধেন্ন 

করন্ডত এবং/অথ্বা ধশশু / ধশশুন্ডের সান্ডথ্ সম্পধকশত ধবষয়গুধিন্ডক 

ধনয়ন্ত্রে করন্ডত পাধরবাধরক আোিন্ডতর সাহা য ধনন্ডত পান্ডরন। 

 

1. আক্ষম যক্ষি পাক্ষরর্াক্ষরক অতযাচান্ডর কর্েঁন্ডচ থাক্ষক তন্ডর্ ক্ষক 

আমান্ডক মিযস্থ্তার কায বক্রন্ডম কযন্ডত হন্ডর্? 

পাধরবাধরক আোিন্ডত মামিা শুরু করন্ডত ইেুক য  যকানও পক্ষন্ডক 

মিযস্থতার জনয আন্ডবেন করন্ডত হন্ডব। আপনার পন্ডক্ষ সহায়তা করা 

এবং আইনগ্তিান্ডব প্রধতধনধিত্ব করা হন্ডিও মিযস্থতার কা শিম িুব 

িয়ানক হন্ডত পান্ডর।  াইন্ডহাক, এটট এমন একটট ধবকল্পও হন্ডত পান্ডর 

 া আপধন যবন্ডে ধনন্ডত পান্ডরন।  

 

মিযস্থতাকারী  ধে সন্ডেতন থ্ান্ডক বা পাধরবাধরক অতযাোর হন্ডে বন্ডি 

সন্ডদহ কন্ডর, তাহন্ডি আোিতন্ডক জানান্ডনা তান্ডের কতশবয। 

মিযস্থতার কা শিন্ডম আন্ডবেন করার সময় আপধন ধনন্ডজও প্রমাে 

উপস্থাপন করন্ডত পান্ডরন। ধবোরক তারপন্ডর মিযস্থতা কা শদ্ধিয়া বন্ধ 

করার আন্ডেশ ধেন্ডত পান্ডরন এবং আপনান্ডক একটট মামিা 

যমাকেমার মামিান্ডত এধগ্ন্ডয়  াওয়ার অনুমধত ধেন্ডত পান্ডরন।  

 

2. আক্ষম ক্ষক আমার আগ্ৰাসকন্ডক কয র্াক্ষ়িটর্ একসান্ডথ ভাগ 

কক্ষর কসই স্থ্ানটর্ খাক্ষল করার ক্ষনন্ডিবশ ক্ষিন্ডত আিালতন্ডক 

র্লন্ডত পাক্ষর? 

হযা েঁ। এটট কা শিারার য  যকানও প শান্ডয় অনুন্ডরাি করা য ন্ডত পান্ডর। 

আোিত উপস্থাধপত মামিার মূিযায়ন করন্ডব, এবং প্রমান্ডের 

ধিধিন্ডত আন্ডেশ ধেন্ডত পান্ডর আপনার আিমেকারীন্ডক বাধড যথ্ন্ডক 

অপসারে করার  ধেও যসই সম্পধি তার হয়। 

 



3. আিালত ক্ষক আমার র্াচ্চান্ডির পুন্ডরা যত্ন এর্ং কহফাজন্ডতর 

িাক্ষ়েত্ব ক্ষনন্ডত পান্ডরন? 

পাধরবাধরক অতযাোন্ডরর প্রমাে পাওয়া যগ্ন্ডি আোিত সব শো 

আপনার বাচ্চান্ডের  ান্ডত সবন্ডেন্ডয় িাি হয় যসই ধবষয়টট ধবন্ডবেনা 

করন্ডব।  

 

আোিত গুরুতর কারন্ডে, আপধিজনক অধিিাবকন্ডের কাে যথ্ন্ডক 

যহফাজতন্ডক বাে ধেন্ডত পান্ডর। আইন সব শো পাধরবাধরক অতযাোরন্ডক 

একটট গুরুতর কারে বন্ডি মন্ডন কন্ডর। 

 

4. আক্ষম ক্ষক আমার এর্ং আমার র্াচ্চান্ডির জনয 

রিণান্ডর্িন্ডণর িাক্ষর্ করন্ডত পাক্ষর? 

হযা েঁ। আপধন মিযস্থতার প শান্ডয় থ্াকন্ডিও আপধন কা শিারাটটর য  

যকানও প শান্ডয় একটট অনুন্ডরাি ফাইি করন্ডত পান্ডরন। 

 

5. অতযাচারী ক্ষপতা-মাতান্ডির ক্ষক আমার র্াচ্চান্ডির সান্ডথ 

সািাৎ করার অক্ষিকার থাকন্ডর্? 

য িান্ডন পাধরবাধরক অতযাোন্ডরর প্রমাে রন্ডয়ন্ডে যসিান্ডন আোিত 

ধশশুন্ডের অধিগ্ত হওয়ান্ডক সীমাবদ্ধ বা অস্বীকার করন্ডত পান্ডর। এটট 

আরও যবধশ, এমন যক্ষন্ডত্র য িান্ডন অধিগ্ত হন্ডি আপনান্ডক এবং 

আপনার ধশশুন্ডের ক্ষধত হন্ডত পান্ডর।  

 

 ধে আপনার বা আপনার বাচ্চান্ডের অধিকার আরও ধনয়ন্ত্রে করন্ডত 

বযবহার করা হয় য মন অধিকার অনুশীিন না কন্ডর, আোিত 

অধিকার গ্রহে প্রতযাহার করন্ডত পান্ডর। 

 

আোিত এই আন্ডেশও ধেন্ডত পান্ডর য  ধশশুন্ডের কান্ডে  াওয়ার 

অধিকার যকানও েক্ষ কতৃশপন্ডক্ষর তোবিান্ডন রািা হন্ডত পান্ডর য মন 

অযান্ডজনদ্ধজজা অযান্ডপাগ্ বা আোিত দ্বারা ধনি শাধরত তোবিায়ক 

ধহসান্ডব।  

 
  



কয সকল র্যক্তক্ত পাক্ষরর্াক্ষরক অতযাচান্ডরর ক্ষশকার হন্ড়েন্ডেন তান্ডির 

জনয িক্ষতপূরণ 

যফৌজোধর আোিত বা অসামধরক আোিত ক্ষধতপূরে প্রোন 

করন্ডত পান্ডর। রায় যেওয়ার সময়, যফৌজোধর আোিত আপনার 

আিমেকারীন্ডক যকানও শারীধরক, ধনধতক ক্ষধত এবং/বা মানধসক 

ক্ষধতর জনয ক্ষধতপূরে যেওয়ার আন্ডেশ ধেন্ডত পান্ডর। 

 

আপধন ধনধতক ক্ষধত এবং/অথ্বা মানধসক ক্ষধতর জনয যেওয়াধন 

আোিন্ডত আপনার আিমেকারীন্ডক মামিা করন্ডতও পান্ডরন। এটট 

যেওয়াধন আোিন্ডত (পাধরবাধরক আোিত নয়) একটট আন্ডবেন 

োন্ডয়র কন্ডর করা হয়। 

 

য িান্ডন পাধরবাধরক অতযাোর িষ শে, মারাত্মক শারীধরক ক্ষধত, বযদ্ধি 

পাোর বা িাটিোজশ সম্পধকশত মামিা ধনন্ডয় গ্টিত হয়, যকানও বযদ্ধি 

অপরান্ডির আইন যথ্ন্ডক এক বেন্ডরর মন্ডিয যফৌজোধর ক্ষধতপূরে 

প্রকন্ডল্পর জনয আন্ডবেন করন্ডত পান্ডর। এটট মািতা বা EU এর 

নাগ্ধরকন্ডের এবং মািতার বাধসদান্ডের যক্ষন্ডত্র প্রন্ড াজয।  ধে 

আন্ডবেনটট গ্ৃহীত হয়, রাজয €23,300 প শন্ত ক্ষধতপূরে প্রোন করন্ডত 

পান্ডর,  া অপরািীর কাে যথ্ন্ডক প্রাপ্ত যকানও ক্ষধতপূরে যথ্ন্ডক রাজয 

োধব করন্ডব।  

 
 
 

  





 


