
ক�োথোয় সোহোয্য পোবেন
জরুরি (পরুিশ েো অ্যোম্বুিন্স) 
রিনটি শনূ্য (000)
যদি কেউ সরাসদর দিপদি পদেন।

নোিীবেি জন্য 24 ঘণ্ো কহল্প িোইন  
(DV Connect)
1800 811 811
গৃদে দনয্াতদনর সম্মুখীন েওয়া কযদোদনা নারীর জন্য 
দিনামদূ্্য ও কগাপনীয় পরামর্ ও সোয়তা।

অরিেোসী নোিীবেি সহোয়িো পরিবেেো
07 3846 3490
ইংদরদজ ভাষা জাদনন না এমন নারীদির  
পাদরিাদরে সদেংসতা ও কযৌন দনয্াতন সম্পদে্ 
উপদির ও পরামর্।

পরুুেবেি জন্য কহল্প িোইন (DVConnect)
1800 600 636
পারস্পদরে সম্পে্ ও পাদরিাদরে সমস্যার সম্মুখীন 
েওয়া পমুরুষদির জন্য ি্যদতিগত সোয়তা।

পরিেোি ও রশশু সংবযোগ
13 32 64
কয পদরিাদর দরশু রদয়দে এমন পদরিারগুদ্ার জন্য 
দিনামদূ্্য ও কগাপনীয় পরামর্।

আপনার দনজস্ব ভাষায় এেজন কিাভাষীর 
সোয়তা কপদত 137468 নম্বদর ে্ েরুন।

কেউ িাসায় ও পাদরিাদরে সদেংসতার দরোর েদয় 
থােদ্ তা কিাঝার জন্য অদনে ্ক্ষণ রদয়দে। 
তারা যা েরদত পাদরন:

> তাদির সঙ্ী িা ঘদনষ্ঠ কোদনা ি্যদতিদে ভয় 
পাওয়া

> তাদির পদরিার িা িন্মু িান্িদির সাদথ কিখা 
সাক্ষাৎ েরা িন্ েদর কিয়া িা তাদির সঙ্ী 
আদরপাদর থাোো্ীন ক�াদন েদথাপেথন িন্ 
েদর কিয়া

> অিদেদ্ত মদন েয় িা তাদির অথ্ ও 
দজদনসপত্র ি্যিোদর েরদত অসমথ্ েয়

> তাদির সঙ্ী সম্পদে্ ঈষ্াদবিত, খারাপ মদনাভাি 
িা অদিোরমূ্ ে েথা িদ্

> ি্মুন, তার সঙ্ী তাদে কযৌনেম ্েরদত 
জিরিদতি েদরন

> উদবিগ্ন, দিষণ্ণ, অমদনাদযাগী েন িা তাদির প্রদত 
আত্মদিশ্াস োদরদয় ক�দ্ন

> ো্দররা, োে ভাঙ্া, মচোদনা িা োটার মদতা 
রারীদরে আঘাত থাদে এিং কসগুদ্া সম্পদে্ 
অনাোদখিত ি্যাখ্যা প্রিান েদরন

> দরশুদিরদে তার সঙ্ীর োদে করদখ যাওয়ার 
ি্যাপাদর অনাগ্রেী।

ঘবিোয়ো ও পোরিেোরি� 
রনয্োিবনি 
িক্ষণগুবিো �ী �ী?

www.qld.gov.au/domesticviolence

েোরিবি 
স�বিি

রনিোপে কেোধ �িোি
অরধ�োি িবয়বে

ঘবিোয়ো ও পোরিেোরি� সরহংসিোি 
িক্ষণ কেোঝোি জন্য ও সহোয়িো প্রেোবনি 

রেেবয় সহোয়� িথ্য।

Bengali

Intepreter



পারস্পদরে সম্পদে্ থাো এেজন ি্যদতি 
যখন অন্য ি্যদতিদে দনয়ন্ত্রণ েরদত, 
গা্াগাদ্ েরদত িা ভয় কিখাদত 
তার ক্ষমতা প্রদয়াগ েদর, তখন দনজ 
িাদেদতও পাদরিাদরে দনয্াতদনর ঘটনা 
ঘদট থাদে। এটি অদনেভাদি ঘদট থাদে 
এিং দিদভন্ন িরদনর সম্পদে্র মদি্য 
ঘটদত পাদর, সািারণভাদি ঘদট থাদে 
পদরিার (িদি্ত পদরিার ও শ্শুর 
িাদেদত) িা িাদের কভতদর।

ঘদরায়া ও পাদরিাদরে সদেংসতা 
গ্রেণদযাগ্য নয় এিং অদ্রেদ্য়ায় তা 
এেটি অপরাি দেদসদি গণ্য েদত পাদর। 
ঘদরায়া ও পাদরিাদরে সদেংসতার কক্ষদত্র 
সংসৃ্দত েখদনাই গ্রেণদযাগ্য নয়।

আপরন আপনোি �রিউরনটিবি 
�ী �িবি পোবিন

�োউব� সোহোয্য �িোি জন্য 
আপরন �ী �িবি পোবিন
যদি আপনার পদরদচত োদরা মদি্য ঘদরায়া ও পাদরিাদরে 
সদেংসতার ্ক্ষণ কিখা যায়, তদি পিদক্ষপ দনন - েদত 
পাদর, তা েরার জন্য আপদনই এেমাত্র ি্যদতি। আপদন 
এেটি পাথ্ে্য গদে তমু ্দত সাোয্য েরদত পাদরন।

আপনোি �ী �িো উরিি:
> তাদির িতিি্য শুননু এিং আপনার োদে তারা যা 

ি্দেন তা দিশ্াস েরুন – তাদিরদে কিাষাদরাপ 
েরদিন না।

> তাদিরদে দনয্াতন সম্পদে্ এেিার রজবঞেস �রুন এিং 
তাদিরদে দনরাপদি ও কগাপন স্াদন রাখমুন।

> দনয্াতন দেভাদি তাদির ও তাদির দরশুদির উপর প্রভাি 
ক�্দত পাদর তা তাদিরদে িমুঝদত সোহোয্য �রুন।

> দেভাদি তাদির দনরাপত্া িদৃধি েরা যায় কস দিষদয় 
�থো েিুন।

> িাতিিসম্ত সোয়তা প্রেোন �রুন, কযমন দরশুদির 
কিখাদরানা েরা িা রান্নািান্নায় সাোয্য েরা। 

> দসধিান্ত গ্রেদণ তাদির অদিোরদে শ্রদ্ো �রুন, এমনদে 
তারা এদত রাদজ না েদ্ও।

> দনদজদে ও দনয্াতদনর দরোর ি্যদতিদে ঝমুঁ দেদত না 
ক�দ্ দেভাদি তাদিরদে আরও ভাদ্াভাদি সাোয্য েরা 
যায় কস দিষদয় আপনার স্ানীয় পাদরিাদরে সদেংসতা 
পদরদষিার সাদথ কযোগোবযোগ �রুন। 

> রনবজব� রজঞেোসো �রুন: 'আদম যা েরদে তা দে 
দনয্াদতত ি্যদতির জন্য দনরাপি েদছে?'

আপনোি যো �িো উরিি নয়:
> রারীদরেভাদি সদেংস পদরদস্দতদত হস্তবক্ষপ �িো — 

আপনাদে দতনটি রনূ্য (000) নম্বর ি্যিোর েদর 
পমুদ্রদে ে্ েরা উদচত।

> দনয্াদতত ি্যদতির অিস্ান িা পাদ্দয় যাওয়ার 
পদরেল্পনাগুদ্া খঁুবজ কেি �রুন, দিদরষ েদর, 
দনয্াতনোরী, তার িন্মু িান্ি িা পদরিাদরর োে কথদে।

> যদি দিপদির ্ক্ষণ প্রোর পায়, তদি সিোসরি 
দনয্াতনোরীদে চ্যাদ্ঞ্জ েরুন।

> ঘদরায়া ও পাদরিাদরে সদেংসতার দিদভন্ন িরন 
সম্পদে্ আরও জোননু এিং দিপদির ্ক্ষণগুদ্া 
রনাতি েরুন।

> িাসায় ও পাদরিাদরে সদেংসতা সম্পদে্ �থো েিুন 
এিং তা প্রোদর্য দনদয় আসমুন।

> নারী ও পমুরুষদির মদি্য শ্রধিা প্রোর েদর এমন 
িরদনর মদনাভাদির উপর কজোি রেন।

> আপনার েদমউদনটি, িমমীয় িা কখ্ািমু্ার ক্াদি 
দ্ঙ্ সমতার উপর কজোি রেন।

> যথাযথ আচরদণর েষৃ্োন্ত স্াপন েরুন এিং 
িন্মু িান্ি, পদরিার ও েদমউদনটির সিস্যরা 
যদি সদেংসতাদে িাদত্ েদর কিন িা দনয্াদতত 
ি্যদতিদে কিাষাদরাপ েদরন, তদি তাদিরদে চ্যাদ্ঞ্জ 
েরুন।

ঘবিোয়ো ও পোরিেোরি� 
সরহংসিো েিবি �ী কেোঝোয়?

রশশুিো ঘবিোয়ো 
ও পোরিেোরি� 

সরহংসিোি 
�োিবণ আঘোি 
কপবি পোবি।

ঘবিোয়ো ও  
পোরিেোরি� সরহংসিোি 
পরিণরি িিুৃ্য ও গুরুিি 
আঘোবিি িবিো িয়োেহ 

হবি পোবি।

আপনোি পরিরিি 
ক�উ যরে রনয্োরিি 

হবয় থোব� েবি 
আপরন িবন �বিন, 
িবে অরিঞেবেি 

পিোিশ্ িোওয়ো খুে 
জরুরি।
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