
গহৃ-অত্যাচার -এ অন্তর্ভু ক্ত হয় নিয়ন্ত্রণমলূক ও নির্ুাত্িমলূক 

(মাঝে-মাঝে নহিংসাত্মক) আচরণ র্া নকছভ ব্যনক্ত ত্াঝের ঘনিষ্ঠ 

সঙ্গীঝের নব্রুঝে ব্যব্হার কঝর থাঝকি।  নির্ুাত্ি হঝত্ পাঝর 

শারীনরক, যর্ৌি অথব্া আঝব্গগত্, এব্িং ত্াঝত্ অন্তর্ভু ক্ত হঝত্ 

পাঝর হুমনক, নব্নিন্ন কঝর রাখা, আনথুক নিয়ন্ত্রণ এব্িং নপছভ 
ধাওয়া করা।    
 

আপনার সঙ্গী কি িখনও 

আপনাকি...   
• মাঝর, লানথ মাঝর, যেঝল অথব্া আপিাঝক আহত্ 
কঝর? 

• আপিাঝক আঘাত্ করঝত্ ব্া হুমনক নেঝত্ অস্ত্র 
ব্যব্হার কঝর? 

• আপিাঝক অব্ানিত্ যর্ৌি কার্ুকলাপ করার জঝিযা 
যজার কঝর র্অথব্া র্য় যেখায়? 

• আপিাঝক ব্া অিয যকাঝিা ব্যনক্তঝের আহত্ করঝব্ 
ব্ঝল, আপিাঝক নিরত্ পাোঝব্ ব্ঝল, অথব্া 
আপিার সম্পঝকু যকাঝিা ব্যনক্তগত্ ত্থয প্রকাশ 
কঝর যেঝব্ ব্ঝল হুমনক যেয়? 

• আপনি কী কঝরি অথব্া আপনি কার সাঝথ যেখা 
কঝরি ত্া নিয়ন্ত্রণ কঝর, র্ার িঝল আপিার 
কাজ, নশশু মািভষ করা, নশক্ষা, স্বাস্থ্য যসব্া অথব্া 
অিযািয প্রঝয়াজিীয় কার্ুকলাপ করঝত্ ব্াধা পাি? 

• আপিার টাকা চভ নর কঝর ব্া আপিার অিযািয 
সম্পনি িষ্ট কঝর যেয়? 

• সব্সমঝয় আপিাঝক সমাঝলাচিা কঝর, আপিাঝক 
অব্জ্ঞাসূচক কথা ব্ঝল ব্া আপিাঝক যহয় কঝর?  

• আপিার সাধারণ চানহোগুনল যর্মি খাব্ার, ব্ানি, জামা 
কাপি, নচনকৎসা অথব্া অিযািয সহায়ত্া যথঝক 

আপিাঝক ব্নিত্ কঝর?   

যকি এগুকির কিাকনাটির উত্তর “হ্াাঁ” হয়,  

তকে আপনার স্বাস্থ্্ এেং কনরাপত্তার যকেষ্ট ঝ াঁ কি 

এটি কয কিাকনা ে্কির সাকে হকত 

এটিকত আপনার কিাকনা কিাষ কনই   

সহায়তা কিকিত িরুন   

গহৃ অত্ািার এিটি অপরাধ  

একটি সহায়ত্া ব্যব্স্থ্া তত্নর করা খভব্ গুরুত্বপূণু 
হঝত্ পাঝর। অঝিক ব্যনক্ত ও স্থ্াি আপিাঝক সহায়ত্া 
করঝত্ পারঝব্; কঝয়কটি উোহরণ হল ব্ন্ধভ , 
পনরব্ার, সহ-কমীরা, কনমউনিটি গ্রুপ, ধমীয় 

যিত্ারা, স্বাস্থ্য পনরঝসব্া প্রোিকারীরা, 
পরামশেুাত্া, নশক্ষক/নশনক্ষকা, এব্িং য াঝমনিক 

র্াঝয়াঝলন্স যপ্রাগ্রাম পরামশেুাত্ারা।  

 

র্নে আপনি গৃহ-অত্যাচাঝরর কারঝণ আহত্ হি, 
ধনষুত্ হি অথব্া আপিাঝক হুমনক যেওর্া হয় 
(অথব্া র্নে আপনি যকাঝিা ব্যনক্তঝক এইসব্ 
অপরাধ করঝত্ যেঝখি), ত্ঝব্ আপনি যিাি করঝত্ 
পারঝব্ি 911 িম্বঝর, পভনলশ ও নচনকৎসাগত্ 

সহায়ত্ার জিয।   
আঝরকটি পথ হল আোলঝত্ নগঝয় একটি যরসঝেনিিং 
অ ুার যিওয়া র্া অত্যাচারীঝক আঝেশ যেঝব্ 
আপিাঝর আঘাত্ িা করঝত্ অথব্া নকছভ স্থ্াি 
যর্মি আপিার ব্ানি, কাজ ব্া স্কভ ল যথঝক েঝূর 
থাকঝত্।  এই অ ুাঝর আপিার সন্তাি যপাষযঝের 
যক্ষঝেও সভরক্ষা যেওয়া হঝয় থাঝক।     

 

গহৃ-অত্ািাকরর কিিার ে্কিকির জন্ অকনিগুকি 

স রক্ষা ও সহায়তার উৎস আকে।  এই প কিিার 

কপেকন কিওয়া করকসাসসগুকির সাকে কযাগাকযাগ 

িরুন আপনার অকধিার ও সম্ভাে্ পেগুকি 

কেষকয়। জানকত।   

গৃহ-অত্যাচার একটি খভব্ সাধারণ ও গুরুত্র 

সমসযা র্া একটি ব্যনক্তর শারীনরক ও আঝব্গগত্ 

স্বাস্থ্যঝক প্রর্ানব্ত্ কঝর।  এটি যর্ যকাঝিা ব্যনক্তর 

যক্ষঝে হঝত্ পাঝর, যস আপনি যর্ই হি িা যকি ব্া 

পনি যর্ যকাঝিা স্থ্াি যথঝক আসভি িা যকি।  
 

 

র্নে আপনি আপিার সঙ্গী দ্বারা অত্যাচানরত্ হি, 

আপনি নিঝজঝক নেঝশহারা, র্ীত্, ক্রভ ে ব্া ব্ে মঝি 

করঝত্ পাঝরি।  অত্যাচাঝরর িঝল এগুনল সব্ই 
স্বার্ানব্ক আঝব্গ।  আপনি র্া হঝি ত্ার জিয 
নিঝজঝক যোষী করঝত্ পাঝরি।  র্াই যহাক িা যকি, 

নকন্তু আপনি কখিই আপিার সঙ্গীর 

নিরু্াত্িমলূক কারু্কলাঝপর জিয োয়ী িি।    
 

িাকরারই অকধিার কনই আপনাকি 

অত্ািার িরার।  

 

 



কনরাপত্তার পকরিল্পনা িরা   

সাহার্য ছািা অঝিক সমঝয় র্ত্ নেি র্ায় ত্ত্ গৃহ-
অত্যাচার খারাপ হঝত্ থাঝক।  এটি মাঝেমাঝে জীব্ি 

সিংশয়কারী হঝত্ পাঝর।  আপনার সহজাত প্রেৃকত্তর 

িো শুন ন; র্নে আপিার মঝি হয় আপনি নব্পঝে 

আঝছি, আপনি হয়ত্ সনত্যই নব্পঝে আঝছি। আপিার 

র্য়গুনলঝক অগ্রাহয করঝব্ি িা।  আপনি হয়ত্ চাইঝত্ 

পাঝরি:  

 

 আপিাঝক সাহার্যকারী ব্যনক্তঝের ব্া হটলাইঝির 

িম্বর ম খস্থ্ রাখঝত্ চাইঝব্ি।  
 পাকিকয় যাওয়ার রািার পকরিল্পনা িরুন 

এব্িং যসইসব্ স্থ্ািগুনলর কথা মাথায় রাখভি যর্খাঝি 

আপনি দ্রুত্ পানলঝয় যগঝল আশ্রয় যপঝত্ পাঝরি।   
 আপনার সন্তানকির সাকে িো েি ন, এটি 

ব্লঝত্ যর্ ত্ারা নিঝজঝের অনিরাপে মঝি করঝল ব্া 

র্য় যপঝল ত্ারা কী করঝব্।  
 এিটি এমাকজস কি ে্াগ ততকর িরুন যর্খাঝি 

থাকঝব্ টাকা, ওষভধ, গানির চানব্, গুরুত্বপূণু 

কাগজপে যর্মি জঝের শিংসাপে, যসাশাল 

নসনকউনরটি কা ু, অনর্ব্াসি িনথগুনল। যসটিঝক 

যকাথাও নিরাপঝে ব্া যকাঝিা ব্ন্ধভ র কাঝছ যরঝখ নেি।  

 অন্কির েি ন কয আপকন কেশ্বাস িকর তাকির 

েিকেন র্া হঝি এব্িং ত্াঝের কাঝছ নজজ্ঞাসা করুি 

ত্ারা কীর্াঝব্ সাহার্য করঝত্ পাঝর।  

সাহায্ হাকতর িাকেই আকে  
 

24 ঘন্টা সাহায্:  
 

SafeLink (কসফকিংি)  

1-877-785-2020 

(TTY 1-877-521-2601) 

ব্ািংলার্াষী যোর্াষীর জিয ব্লভি  

 

 

 

কেিাকরত তকে্র জন্ অন গ্রহ িকর কফান িরুন:  

BMC ক াকমকিি ভাকয়াকিি কপ্রাগ্রাম  

617-414-7734  

ন্ািানাি ক াকমকিি ভাকয়াকিি হটিাইন  

http://www.thehotline.org 

1-800-799-7233 

1-800 787-3224 (TTY) 

140-এর কেকি ভাষায় সাহায্ পাওয়া যায়,  

োংিাভাষী কিাভাষীর জন্ েি ন  

কনরাপত্তা ও 

সহায়তা 
পাওয়া  

BMC িমীকির জন্ অকতকরি করকসাসসগুকি  
 

িমী সহায়তা কপ্রাগ্রাম  

1-866-695-6327 (24hr) 

পােকিি কসফটি ক পাটস কমন্ট  

617-414-4444 (24hr) 
http://internal.bmc.org/domesticviolence 

 

এই প কিিার জন্ অেস অন িানস্বরূপ পাওয়া কগকে িপ ফম সিা গ্রান্ট কপ্রাগ্রাম, 

ইউ. এস. ক পাটস কমন্ট অফ জাকিস, অকফস অন ভাকয়াকিি একগইন্স্ি উওকমন 

কেকি  

Bengali 


