
আক্রমণ বা সহিংসতা থেকে নারী ও 
থমকেকের বাচাকত হতনহি পেকষেপ 
1. সহিংসতার ঘিনাহি হরকপাি্ট েরুন
2. সহিংসতার িাত থেকে রষো থপকত ব্যবস্া গ্রিণ েরুন
3. সহিংসতা থেকে হনরাপকে োকুন

েৃষাঙ্গ ও সংখ্যালঘু জাহতস্বত্ার (হব এম ই) নারী ও 
হিশুকের জন্য এেহি হনকে্টহিো

যাকের সাকে অংিীোহরকবের 
হিহত্কত এহি ততহর েরা িকেকেঃ 



সহিংসতা ও হনয্টাতন থেকে রষো থপকত েীিাকব সািায্য পাওো 
যাে ও হনরাপকে োো যাে এই প্রচারপত্রহি থস সংক্রান্ত তে্যাবলী 
আপনাকে জাহনকে থেে। আপনার এেজন বন্ুকে সািাকয্যর জন্যও 
আপহন এহি ব্যবিার েরকত পাকরন। 

যহেও এই প্রচারপত্রহিকত েৃষাঙ্গ ও সংখ্যালঘু জাহতসত্তার 
নারী ও হিশুরা থয সব সমস্ার মুকখামুহখ িে থসগুকলা হনকে 
আকলােপাত েরা িকেকে তোহপ অন্যান্য জাতীেতা বা জাহতস্বত্ার 
সম্প্রোকের থেউ গৃি হনয্টাতন বা পাহরবাহরে সহিংসতা ও থযৌন 
হনপীড়কনর হিোর িকল তাকেরকে সািাকয্যর জন্য তে্যাবলীও এই 
প্রচারপত্রহিকত রকেকে।

পড়ার সুহবধার জন্য ও অহধোংি ঘিনাগুকলাকত এর প্রহতফলন 
িবার ফকল এই প্রচারপত্রহিকত সহিংসতা ও হনয্টাতকনর হিোর/কবঁকচ 
োো ব্যহতি বলকত মহিলাকেরকে বুঝাকনা িকেকে এবং অপরাধী 
বলকত পুরুষকেরকে বলা িকেকে। তকব এর অে্ট এিা বুঝাকনা 
িেহন থয সহিংসতা ও হনয্টাতন সংক্রান্ত ঘিনা সম-ললহঙ্গে সম্পে্ট 
স্াপনোরী ব্যহতিকের বা নারী েতৃ্টে পুরুষকের প্রহত েরা িে না। 

সাউেিল ব্াে হসস্ার্স এর সাকে হমকল এেকত্র এই প্রচারপত্রহি থলখা িকেকে 
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1. নারী ও থমকেকের উপর সহিংসতা হে?

নারী ও থমকেকের উপর সহিংসতার মকধ্য 
রকেকে অকনে ধরকণর সহিংস ও হনয্টাতন মূলে 
আচরণ, যার মকধ্য রকেকেঃ

•	 পাহরবাহরে সহিংসতা
•	 থজার পূব্টে হবকে
•	 থযৌতুে সংক্রান্ত হনয্টাতন 
•	 মহিলাকের থযৌনাঙ্গ হবকছেে/কেকি থফলা 

(মহিলাকের মুসলমানী বা সুন্াকত খতনা)
•	 সম্ভ্রম িাহন সংক্রান্ত হবষকের উপর হিহত্ েকর 

সহিংসতা- সম্ান বজাে রাখার নাকম অপরাধ 
ঘিাকনা

•	 থযৌন সংক্রান্ত সহিংসতা
•	 ধষ্টণ
•	 থযৌন সংক্রান্ত আক্রমণ
•	 উত্যতি বা বখাকিপনা ও িেরাহন 

সহিংসতা বা আপনার প্রহত হনয্টাতকন 
আপনার থোন থোষ থনই এবং আপনাকে 
মুখ বুকজ এহি সহ্য েরকত িকব না।

আপহন হতনহি পেকষেপ গ্রিণ েরকত পাকরনঃ

1.  সহিংসতার ঘিনাহি হরকপাি্ট েরুন 
2.  আক্রমকণর িাত থেকে রষো থপকত ব্যবস্া 

গ্রিণ েরুন
3.  আক্রমণ বা সহিংসতা থেকে হনরাপকে োকুন 

আপহন যহে মকন েকরন থয আপহন আশু বা 
এই মূহুকত্ট হবপকের মকধ্য আকেন তািকল 
999 নাম্াকর থিহলকফান েকর পুহলিকে খবর 
হেকবন। পুহলকির োকে থিহলকফান েরকত িে 
পাকবন না। সব ধরকণর পাহরবাহরে ও থযৌন 
সহিংসতা এবং খারাপ চচ্টা বা অি্যাস গুরুতর 
অপরাধ এবং পুহলি আপনাকে এবং আপনার 
বাচ্াকেরকে এসকবর িাত থেকে সুরষো হেকত 
পাকর। হব ইম ই (BME) ওকমন্স সাহি্টকসস 
(প্রচারপত্রহির থিকষ তাহলো থেখুন) সি অন্যান্য 
একজন্সী বা সংস্াগুকলাও আপনাকে সািায্য ও 
সিকযাহগতা প্রোন েরকত পাকর। 
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2. পাহরবাহরে সহিংসতা

পাহরবাহরে সহিংসতা িল এেজন সঙ্গী/প্রাতিন 
সঙ্গী (স্বামী বা থযৌন সঙ্গী) বা পহরবাকরর থোন 
সেকস্র দ্ারা এে ধরকনর হনয্টাতন বা হনয্টাতন 
থযগুকলা অকনেিাকব িকত পাকরঃ

•	 এহি িারীহরে আক্রমণ িকত পাকর থযমন 
আঘাত েরা বা লাহে মারা 

•	 এর মকধ্য আকবগ বা মানহসে সংক্রান্ত 
হনয্টাতন অন্তিু্টতি িকত পাকর থযমন ধরুন, 
থজার পূব্টে অে্ট আোে, মানহসে হনপীড়ন 
ও আপনার সাকে সম্পে্ট হবকছেকের হুমহে 
বা আপনাকে বা আপনার বাচ্াকেরকে 
প্রাণনাকির হুমহে প্রোন েরা 

•	 এহি আপনাকে হনেন্ত্রকণর ব্যাপাকর িকত 
পাকর- যার অে্ট িল আপহন এেলা ঘকরর 
বাইকর থযকত পারকবন না বা আপনার 
পহরবার বা বন্ুবান্বকের সাকে থযাগাকযাগ 
েরকত পারকবন না বা িাো পেসা থলনকেন 
বা আপনার পেন্দমাহফে চাকুরী হনকত 
পারকবন না

•	 থযৌন সংক্রান্ত িেরাহন ও উত্যতি বা 
বখাকিপনাও পাহরবাহরে ও থযৌন সংক্রান্ত 
উিে হনয্টাতকনর এেহি তবহিষ্্য িকত পাকর 

•	 এহির মকধ্য ধষ্টণ িকত পাকর- হববাহিত 
িওোর অে্ট এই নে থয আপনার ইছোর 
হবরুকধে আপনার স্বামী আপনার সাকে থযৌন 
সিবাস েরার অহধোর রকেকে 

আপহন এসকবর জন্য থয োেী নন থসহি 
অনুধাবন েরা গুরুবেপূণ্ট এবং এহি আপনাকে 
মুখ বুকজ সহ্য েরকত িকব না। থেউ হনগৃিীত 
িওো, হনয্টাতন বা অবমাননার হিোর িওো 

প্রাপ্য নন হনকেনপকষে তাকের পহরবার বা জীবন 
সঙ্গীর োে থেকে।

আপনার হনয্টাতনোরীর আচরকণর 
পহরবত্টন েরা প্রকোজন আপনার 
আচরকণর নে

পাহরবাহরে সহিংসতা ‘সম্ভ্রম িাহন সংক্রান্ত 
হবষকের উপর হিহত্ েকর সহিংসতা’র মত এেই 
িকত পাকর যহে হেনা থসহি পহরবার/েহমউহনহির 
সম্ান রষোকে্ট েরা িে বা আপহন মকন েকরন 
থয আপহন হনয্টাতনোরীকে থেকড় থযকত পারকবন 
না এই িকে থয আপহন তাকে থেকড় থগকল তার 
(হনয্টাতনোরীর) জন্য হবষেহি লজ্াজনে িকব 
ও অসম্াকনর িকব (সম্ভ্রম িাহন সংক্রান্ত হবষকের 
উপর হিহত্ েরা সহিংসতার থসেিানহিকত 
থেখুন) 

সরোকরর সংজ্া অনুযােী পাহরবাহরে সহিংসতা 
িলঃ 

‘ঘহনষ্ঠ সঙ্গী (স্বামী/স্তী বা থযৌন সঙ্গী)হেকলন বা 
আকেন বা পহরবাকরর সেস্ প্রাপ্তবেস্করা যাকের 
হলঙ্গ বা থযৌন পহরচে যাই থিাে না থেন তাকের 
দ্ারা হুমহেপূণ্ট আচরণ, সহিংসতা বা হনয্টাতকনর 
(মনস্তহত্তে, িারীহরে, কযৌন সংক্রান্ত, অে্টলনহতে 
বা মানহসে সংক্রান্ত)কয থোন ঘিনা িল 
সহিংসতা’।
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3. ধষ্টণ ও থযৌন সংক্রান্ত হনয্টাতন

ধয্টন ও থযৌন সংক্রান্ত হনয্টাতন এেজন 
অপহরহচত ব্যহতি, পহরহচত জন, বন্ু, পহরবাকরর 
সেস্ বা সঙ্গী/প্রাতিন সঙ্গীর (স্বামী/স্তী বা থযৌন 
সঙ্গী) দ্ারা থয থোন সমে থয োকরার উপর 
িকত পাকর। আপহন যহে থযৌন সিবাকস সম্হত 
প্রোন না েকরন তা থসহি থযখাকনই এবং যার 
সাকে থিাে না থেন থসহি িকব ধষ্টণ এবং 
এেহি অপরাধঃ

•	 সম্হতর অে্ট িল আপহন সহক্রে বা আগ্রকির 
সাকে থযৌন সিবাস েরকত চান এবং এহি 
েরকত সম্ত রকেকেন

•	 আপহন সম্হত প্রোন েকরকেন এমনহি ধারনা 
েরার অহধোর োকরা থনই- কস থযই থিাে 
না থেন বা আপনার সাকে তার সম্পে্ট যাই 
থিাে না থেন

•	 আপনার ইছোর হবরুকধে থেউ থযৌন উকদেশ্য 
হনকে আপনাকে স্পি্ট েরকল থসহি িকব থযৌন 
িামলা এবং এহি এেহি অপরাধও। 

আপহন যহে ধষ্টণ বা থযৌন হনয্টাতকনর 
হিোর িন তািকল মকন রাখা জরুরী থয 
আপহন এর জন্য োেী নন।

ঘিনাহি আপহন পুহলকির োকে হরকপাি্ট েরকবন 
হেনা থস ব্যাপাকর হসধোকন্ত সািাকয্যর জন্য 
আপনাকে সিােতা প্রোন সি সািাকয্যর জন্য 
অকনে সংস্া রকেকে। এ সব সংস্া এডকিাকেসী 
ও োউকন্সহলং পহরকষবাও প্রোন েরকত পারকব। 
আপহন যহে জাকনন থয ঘিনাহি আপহন পুহলকির 
োকে হরকপাি্ট েরকত চান তািকল থসহি যো 
িীঘ্রই েরা আপনার উহচত িকব।

আপনার এলাোর সংস্াগুকলা যারা আপনাকে 
সািায্য েরকত পারকব তাকের হবস্তাহরত সি 
আকরা তে্য আপহন থপকত পাকরনঃ

•	 ন্যািনাল থরপ ক্রাইহসস থিল্প লাইকন  
0808	802	9999 

•	 থরপ ক্রাইহসস (ইংল্যানড ও ওকেলস) 
ওকেবসাইি	www.rapecrisis.co.uk	এ 
হিহজি এর মাধ্যকম 

•	 সািা্ট ইির্স ট্াস্ ওকেবসাইি	www.
thesurvivorstrust.org	এ হিহজি েরার 
মাধ্যকম
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4. সরোরী অে্ট বা সরোর প্রেত্ থবহনহফি 
পাবার অহধোর থনই 

আপহন যহে ইউ থে থত োকরা স্বামী বা স্তী, 
অহববাহিত সঙ্গী বা এেজন হরিহিি নাগহরকের 
হসহিল পাি্টনার (এেই হলকঙ্গর দুজন েম্পহত 
হিসাকব বসবাসোরী) বা নাগহরেবে পানহন এমন 
থেউ যার ইউ থেকত থসকিল্ড বা স্ােীিাকব 
বসবাকসর অনুমহত রকেকে এমন োকরা সাকে 
একেকি আকসন বা বসবাস েকর োকেন এবং 
পাহরবাহরে সহিংসতার োরকণ আপনাকের 
সম্পকে্টর প্রেম দু’বেকরর মকধ্য আপনার সম্পে্ট 
থিকে হগকেকে তািকল ‘ডহমহষ্ে িাকোকলন্স 
রুকলর’ আওতাে ইউ থেকত আপহন স্ােীিাকব 
বসবাকসর অনুমহতর জন্য িেত আকবেন েরকত 
পারকবন (থযহি ‘ইহনডহফহনি লীি িু হরকমন’ 
নাকমও পহরহচত)। 

আপনার হিসার মকধ্য যহে ‘থনা হরকোস ্ট িু 
পাবহলে ফানড’ এই িব্ধগুকলা থলখা োকে তািকল 
আপহন সরোরী থবহনহফি (সরোর প্রেত্ আহেে্ট  
সুহবধা বা িাতা) থযমন, স্ানীে োউহন্সকলর 
িাউহজং হডপািক্ট মনি থেকে থেো আবাসন এবং 
অহধোংি থসািাল হসহেউহরহি থবহনহফি হনকত 
পারকবন না। তকব, আপহন যহে অন্তঃস্বত্তা িন 
বা অন্য থোন িাকব অরহষেত থযমন, মানহসে 
স্বাস্্য বা অন্য থোন অসুস্তা বা হডজএহবহলহি 
োকে তািকল সিােতার জন্য আপনার উহচত 
িকব (যহে সম্ভব িে তাকের সাকে থযাগাকযাকগর 
পকূব ্ট পরামি ্ট হনকবন) োউহন্সকলর থসািাল থেোে 
সাহিক্ট সকসর (থসািাল ওোো্ট র) সাকে থযাগাকযাগ 
েরা। হেে ুহেে ুহিসার থষেকত্র আপহন িেত 
োউহন্সকলর িাউহজং ও থবহনহফিসমকূির জন্য 
থলেইম েরকত পারকবন তকব থসগুকলা আপহন 
থলেইম েরকত পারকবন হেনা তা সবে্ট া পরীষো 
েকর থেখা আপনার উহচত িকব। 

ইহনডহফহনি লীি িু হরকমকনর জন্য আকবেন 
েরার থযাগ্য পাহরবাহরে সহিংসতার হিোর 
এেজন স্বামী/স্তী বা সঙ্গী যার সরোরী 
থোন থবহনহফি পাবার অহধোর থনই হতহন 
সিকযাহগতার জন্য ইভ্স িাউহজং ফর 
ওকমন েতৃ্টে পহরচাহলত থসাজুন্টর প্রকজকটের	
(Sojourner	Project) সাকে থযাগাকযাগ 
েরকত পাকরন। আবাসন সংক্রান্ত সিকযাহগতা 
ও আহে্টে সিােতার জন্য আপহন advice_
centre@eaveshousing.co.uk এই 
হিোনাে ইকমইল েরকত পাকরন বা  
020	7735	2062 নম্কর থিহলকফান েরকত 
পাকরন। লণ্ডকন বসবাসরত মহিলারা যারা 
এই প্রকজটে থেকে সািায্য পাকবন না তারা 
িাউহজং ও জীহবো হনব্টাকির আহে্টে সািাকয্যর 
জন্য সাউেিল ব্াে হসস্ার্কসর সাকেও 
থযাগাকযাগ েরকত পাকরন। আপহন info@
southallblacksisters.co.uk হিোনাে 
ইকমইল েরকত পাকরন বা 020	8571	0800 
নম্কর থিহলকফান েরকত পাকরন। 

2012 সাকলর 1লা এহপ্রল তাহরখ থেকে 
থসাজকন্টর প্রকজকটের (Sojourner	Project) 
পহরবকত্ট নূতন এেহি স্কীম চালু িকব। আকরা 
তকে্যর জন্য 2012 সাকলর 31থি মাচ্ট 
তাহরকখর পর অনুগ্রি পূব্টে www.ukba.
homeoffice.gov.uk এই ওকেবসাইিহি 
থেখুন।
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5. ইউকেকত স্ােীিাকব বসবাকসর অনুমহতর 
জন্য আকবেন

পাহরবাহরে সহিংসতার হিোর যারা ইউকেকত 
স্পাউজ (স্বামী/স্তী), হসহিল, অহববাহিত বা সম 
তলহঙ্গে সঙ্গী (থসম থসক্স পাি্টনার) এর হিসা 
হনকে প্রকবি েকরকেন তারা ইহমকগ্রিন আইকনর 
আওতাে ইউকেকত স্ােীিাকব বসবাকসর অনুমহত 
থচকে আকবেন েরকত পাকরন। পাহরবাহরে 
সহিংসতার হিোর এেজন ষেহতগ্রস্ত ব্যহতি 
হিসাকব স্ােী বসবাকসর অনুকমােন থপকত 
আপনাকে অবশ্যই প্রমাণ েরকত িকব থয 
উপকর উকলেহখত ে্যািাগহরর থয থোন এেহিকত 
আপনাকে ইউকেকত প্রকবকির বা বসবাকসর 
অনুমহতর থেো িকেহেল এবং আপহন পাহরবাহরে 
সহিংসতার হিোর িকেকেন এবং এর ফকল 
আপনার ইউকেকত প্রকবকির বা বসবাকসর 
অনুমহত থিষ িবার পূকব্ট আপনার সম্পে্ট থিকঙ্গ 
হগকেকে।

ইউকেকত পাহরবাহরে সহিংসতার বা অন্যান্য 
সহিংসতার হিোর ব্যহতিরা যারা অন্যান্য 
ে্যািাগরী বা ধরকণর হিসার অধীকন আকেন 
তাকের থষেকত্র ইহমকগ্রিান আইকনর বাইকর 
সিানুিূহত (েম্পািকনি) বা অন্যান্য োরকণর 
হিহত্কত ইউকেকত বসবাকসর অনুকমােন থচকে 
আকবেন েরা উহচত িকব। স্বকেকি হফকর থগকল 
থয সব মহিলারা হনয্টাতকনর হিোর িবার িকে 
আকেন তারা এসাইলাম (আশ্রে প্রাে্টনা) বা 
মানহবে সংক্রান্ত সুরষোর (হিউম্যাকনকিহরোন 
প্রকিেিান) জন্যও পরামি্ট গ্রিণ েরকত পাকরন। 
আপনার হিসার থমোে থিষ িকে যাবার পূকব্ট 
ইউকেকত োোর অনুকমােন থচকে আকবেন 
োহখল েরার থচষ্া েরা আপনার উহচত িকব। 
তকব এর পকরও আপহন থেহরকত বা ‘সমকের 
বাইকর’ আকবেকনর জন্য পরামি্ট গ্রিণ েরকত 

পাকরন তকব, আপনাকে অবশ্যই হবলকম্ 
আকবেকনর োরণহি স্পষ্ ব্যাখ্যা েকর বলকত 
িকব।

ইহমকগ্রিান, এসাইলাম ও থবহনহফকির আইন 
োনুন ও হনেম পহরবত্টনকযাগ্য সুতরাং এই 
হবষেগুকলাকত সব্টো পরামি্ট গ্রিণ েরা আপনার 
উহচত িকব। 

যো িীঘ্রই সম্ভব আপনার উহচত িকব এেজন 
সহত্যোরিাকব থযাগ্য ইহমকগ্রিান সাহি্টস বা 
সহলহসিকরর সাকে থযাগাকযাগ েরা সম্ভব িকল 
সরোরী অনুোন প্রাপ্ত (হলগাল এইকডর অধীকন) 
োকরা সাকে থযাগাকযাগ েরকবন। ইউকেকত 
োোর ব্যাপাকর আপনার পরবত্টী েরণীে হে 
িকব থস ব্যাপাকর তারা আপনাকে পরামি্ট হেকত 
পারকবন। এই সািায্য থোোে পাওো যাকব 
থস ব্যাপাকর পরামি্ট এবং এর উপর সচারচর 
সিােতার জন্য এবং েীিাকব এসাইলাম সিােতা 
সি িাউহজং ও আহে্টে সিােতা সংক্রান্ত সুকযাগ 
সুহবধা পাওো যাে থস ব্যাপাকর পরামকি্টর জন্য 
হব এম ই (BME) নারী ও ইহমকগ্রিান পরামি্ট 
সংক্রান্ত সংস্াগুকলাকত থযাগাকযাগ েরুন। 

ইহমকগ্রিাকনর ব্যাপাকর আকরা তকে্যর জন্য 
www.ukba.homeoffice.gov.uk/
while-in-uk/domesticAbuse/ 
ওকেবসাইকি হিহজি েরুন বা ইকমইল েরুন 
UKBApublicenquiries@ukba.gsi.gov.
uk	হিোনাে। আপহন 0870	606	7766 নম্কর 
থিহলকফান েকরও ইউকে বড্টার একজন্সীর সাকে 
থযাগাকযাগ েরকত পাকরন। 
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6. ‘সম্ভ্রম’ সংক্রান্ত হবষকের উপর হিহত্ েকর 
সহিংসতা/হনয্টাতন (HBV)

‘সম্ভ্রম’ সংক্রান্ত হবষকের উপর হিহত্ েকর সহিংসতা 
বা ‘সম্ভ্রম’ সংক্রান্ত অপরাধ এেহি সহিংসতার 
েম্টোণ্ড থযহি অপরাধীর ব্যাখ্যাকত পহরবার/
েহমউহনহির ‘সম্ান’ সুরষো বা রষো েরার জন্য 
েরা িকেকে। এসব অপরাকধর মকধ্য রকেকেঃ

•	 পাহরবাহরে ও থযৌন সংক্রান্ত সহিংসতা
•	 থজার পূব্টে হবকে
•	 থযৌন সংক্রান্ত িেরাহন
•	 বৃিত্র পহরবার বা েহমউহনহির সেস্কের 

দ্ারা সামাহজেিাকব প্রত্যাখ্যান ও অন্যান্য 
হনেন্ত্রণ ও হনয্টাতনমূলে আচরণ েরা 

নারীরা প্রোগত সংস্কৃহত ও ধম্টীে প্রত্যািা থমকন 
না চলার োকে সম্ভ্রম সংক্রান্ত হবষকের উপর 
হিহত্ েকর িেত সহিংসতার	(HBV)	হিোর 
িকত পাকর, উোিরণ স্বরূপ যার মকধ্য রকেকেঃ 

•	 থমে-আপ (সাজ থগাঁকজর জন্য মুকখ 
প্রসাধকনর ব্যবিার) ব্যবিার বা পহচিমা 
ধরকনর োপড় থচাপড় পরা

•	 বে থরেনড োো বা পহরবাকরর সেস্ নে 
এমন থোন পুরুকষর সাকে এোেী চলকত 
থেখা

•	 হববাকির বাইকর অন্তঃসত্তা িওো 
•	 অন্য ধম্ট ও জাতীেতার োকরা সাকে সম্পে্ট 

স্াপন েরা

•	 থজার পূব্টে হবকের বকন্দাবস্তকে প্রত্যাখ্যান 
েরা 

•	 গুজব শুনা/আপহত্জনে েম্টোকণ্ড জহড়ত 
োেকত থেখা 

এইচ হব হি	(HBV)	ঘিনার থষেকত্র ঝুঁহের 
পহরমাণ থবিী িকত পাকর োরণ বৃিত্র 
পহরবাকর বা েহমউহনহির মাকঝ িেত অকনে 
হনয্টাতনোরী োেকত পাকর যারা িেত নারীকের 
িেরাহন বা হনয্টাতন েরকত আকরা থবহি 
সংগহিত। পহরবাকরর বা েহমউহনহির অন্যান্য 
থলােজন িেত ষেহতগ্রস্ত ব্যহতিকে হনয্টাতনমূলে 
পহরহস্হতকত হফকর আসার জন্য চাপ সৃহষ্ েরকত 
পাকর বা তাকে (অপরাকধর হিোর ব্যহতিকে) 
সিােতা প্রোকন ব্যে্ট িকত পাকর। 

অপরাকধর হিোর ব্যহতির উহচত িকব 
তাকের ও তাকের বাচ্াকের সুরষোর জন্য 
জরুরী িাকব সািায্য চাওো
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7. থজার পূব্টে হবকে (থফাস্টড ম্যাহরজ) 

থজার পূব্টে হবকে িল যখন োকরার ইছো ও 
অনুমহত ব্যতীত অন্য োকরা সাকে হবকেকত 
বাধ্য েরা। থজার পূব্টে হবকে িল এমন এেহি 
হবকে থযখাকন স্বামী বা স্তী দু’জনই বা এেজকনর 
থেউ হবকেকত সম্হত প্রোন েকর না এবং থযখাকন 
থজার জবরেহস্তর ব্যাপার জহড়ত োকে। এর মকধ্য 
িারীহরে, কযৌন সংক্রান্ত, মনস্তহত্তে,আহে্টে ও 
মানহসে চাপ িকত পাকর। 

থজার পূব্টে হবকে একরঞ্জড (বকন্দাবস্ত বা 
হপতামাতার পেন্দ অনুযােী হবকে) ম্যাহরজ থেকে 
সম্পূণ্ট আলাো। একরঞ্জড ম্যাহরকজর থষেকত্র সঙ্গী 
থবকে ও পহরচে েহরকে থেবার থষেকত্র পহরবার 
িেত িূহমো রাখকত পাকর। বকন্দাবস্তহি থমকন 
থনো িকব হেনা থসহির পেন্দ থবকে থনবার 
হসধোন্ত িবু স্বামী বা স্তীর উপর হনি্টর েকর। 
অন্য েোে- মূল হবষে থযহি হবকবচনাে আনা 
িে থসহি িল পেকন্দর হবষেহি- ব্যহতিহবকিষ 
এসব থষেকত্র োকে হবকে েরকবন বা েরকবন 
না থসই পেন্দহি সব্টো স্বাধীনিাকব থবকে হনকত 
পারকবন। 

হেেু হেেু থষেকত্র, িবু স্বামী বা স্তীকে থজার 
পূব্টে হবকের ব্যাপারহি না জাহনকে তাকেরকে 
হবকেকি থনো িে। তারা যখন হবকেকি থপৌঁোন 
তাকের োে থেকে িেত তাকের পাসকপাি্ট 
সহরকে থফলা িে এবং িেত বলা িে থয তারা 
স্বকেকি হফকর থযকত পারকবন না। 

আপনাকে সািাকয্যর জন্য বা আপহন যহে োকরা 
থজার পূব্টে হবকের েো জাকনন তাকেরকে 
সািাকয্যর জন্য হবকিষ সিােতা পহরকষবা 
এবং আইহন ব্যবস্া রকেকে। এসব সািাকয্যর 

মকধ্য রকেকে হবকে বন্ েরকত হসহিল থোি্ট 
(থেওোহন আোলত) থেকে এেহি আকেিনামা 
হনকত সািায্য বা থজার পূব্টে হবকে ত্যাগ েরকত 
আপনাকে সািায্য। আপহন যহে উহদ্গ্ন িকে 
োকেন তািকল আপনার আস্া আকে এমন োকরা 
সাকে থসহি বলা আপনার উহচত িকব থযমন 
ধরুন, আপনার হিষেে, পুহলি বা হবকিষজ্তা 
সম্পন্ সিােে সংস্াগুকলার এেহির সাকে 
আপহন থযাগাকযাগ েরকত পাকরন (প্রচারপত্রহির 
থিকষ তাহলোহি থেখুন)। 

সাউে িল ব্াে হসস্ার্সকে  
020	8571	0800 নম্কর বা তাকেরকে	info@
southallblacksisters.co.uk	হিোনাে 
ইকমইল েরকত পাকরন। 

ইউকেকত ও হবকেকি থজার পূব্টে হবকের 
হিোকরর ঝুঁহের মকধ্য,বা ঝুঁহের সম্ভাবনার 
মকধ্য োো হরিহিি নাগহরেকের সিােতা ও তে্য 
সরবরাকির জন্য সরোকরর থফাস্টড ম্যাহরজ 
ইউহনি োেবধে। তাকের সাকে থযাগাকযাকগর 
জন্য আপহন 0207	008	0151 নম্কর 
থিহলকফান েরকত পাকরন বা তাকের ওকেবসাইি	
www.fco.gov.uk/forcedmarriage	এ 
হিহজি েরকত পাকরন। 



10 নারী ও থমকেকের উপর সহিংসতা থেকে বাঁচার হতনহি পেকষেপ

8. থযৌতুে সংক্রান্ত হনয্টাতন 

হবকেহি থজার পূব্টে থিাে বা না থিাে হবকের 
পর অকনে থষেকত্র মহিলাকের সাকে যকেষ্ 
পহরমাণ থযৌতুে তাকের সাকে না আনার োরকণ
তাকেরকে িেত িেরাহন বা হনয্টাতকনর হিোর 
িকত িে।

 

থয থোন ধরকনর হনয্টাতন গ্রিণকযাগ্য নে এবং 
পুহলি ও নারী সংগিনগুকলার হবকিষত হব 
এম এ	(BME) ওকমন্স সাহি্টকসকসর হনেি 
থেকে সািায্য চাওো আপনার উহচত িকব। 
এোড়াও আপহন থযৌতুে থফরত পাবার োহব 
েরকল বা আপনার সুরষোর জন্য আোলত 
থেকে আকেিনামা চাইকল এেজন ফ্যাহমহল 
সহলহসিকরর সাকে পরামি্ট েরকবন। 

অহতহরতি পহরমাণ থযৌতুে োহবর মকধ্য 
োেকত পাকর থমািা অংকের নগে অে্ট,
সম্পহত্, জুকেলারী বা অন্যান্য োমী 
সামগ্রী প্রোকনর োহব।
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9. মহিলাকের থযৌনাঙ্গ েত্টন (এফ হজ এম)

মহিলাকের থযৌনাঙ্গ থেে/েত্টন িল অ-স্বাস্্য 
সংক্রান্ত োরকণ (নন থমহডে্যাল হরজন) 
মহিলাকের থযৌনাকঙ্গর বাহহ্যে অংকির আংহিে 
বা সম্পূণ্টিুকু থেকি থফলা বা থযৌনাকঙ্গ অন্য 
ধরকনর ষেহতসাধন েরা। ইউকেকত এ ধরকনর 
োজ েরা এেহি অপরাধ এমনহে থযৌনাঙ্গ 
েত্টকনর জন্য োউকে হবকেকি থনো িকলও। 
মহিলাকের এই থযৌনাঙ্গ থেে/েত্টন েখনও 
েখনও মহিলাকের সুন্াকত খতনা (মুসলমানী) বা 
‘সুন্াি’ নাকম পহরহচত।

এফ হজ এম (FGM) এর ফকল যখন 
থযৌনাঙ্গ থেে/েত্টন েরা িে তখন 
সংক্রমকণ আক্রান্ত িওোর প্রচণ্ড ঝুঁহেকত 
োো সি এবং পরবত্টীকত স্বাস্্য সংক্রান্ত 
ঝুঁহেকত োোর পহরমাণ মারাত্নে। 
পরবত্টীকত থয ঝুঁহে গুকলা রকেকে তার 
মকধ্য িল েীঘ্ট থমোেী প্রহতবন্ীকবের 
জীবন, গি্ট ধারকণ ও হিশু জকমের সমে 
েহিন সমস্া, এবং এমনহে মৃতু্য।

আপহন যহে ইউকেকত বা হবকেকি এফ হজ এম	
(FGM)	এর ঝুঁহের মকধ্য োকেন বা িেত 
এফ হজ এম	(FGM)এর ঝুঁহের মকধ্য আকেন 
এমন োউকে হনকে উহদ্গ্ন িকল তািকল আপনার 
আস্া রকেকে এমন এেজন থপিাজীবী থযমন 
এেজন হিষেে, নাস্ট বা ডাতিাকরর সাকে েো 
বলুন বা ঘিনাহি পুহলকির োকে ও থসািাল 
থেোর সাহি্টকস হরকপাি্ট েরুন। আপহন এেহি 
হবকিষজ্তা সম্পন্ হব এম ই	(BME)	নারী 
সংগিকনর সাকে বা এেহি হবকিষজ্তা সম্পন্ 
এফ হজ এম(FGM)	হলেহনকেও থযাগাকযাগ 
েরকত পাকরন। আপনার আকি পাকির 
হবকিষজ্তা সম্পন্ হলেহনে খুঁকজ থপকত আপহন	
www.forwarduk.org.uk/resources/
support/well-woman-clinics	
ওকেবসাইকি থযকত পাকরন।
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10. আপনার জন্য সািায্য 

ইহমকগ্রিান স্্যািাস (ইউকেকত বসবাকসর আইহন 
অবস্ান) ও সুকযাগ সুহবধা পাবার হবষেগুকলা 
হনকে উকদ্কগর মকধ্য থেকে পহরবার ও 
েহমউহনহির সেস্কের োে থেকে সাংস্কৃহতে বা 
ধম্টীে চাপ অহতক্রম েকর এেহি হনয্টাতনমূলে 
সম্পে্ট থেকড় আসা েত েহিন িকত পাকর থসহি 
আমাকের জানা আকে। সািায্য চাইকত আপহন 
িে পাকবন না।
 
আপহন ইংকরজী বলকত না পারকল অহধোংি 
সংহবহধবধে সংস্া আপনাকে এেজন হনরকপষে 
ইনিারকপ্রিাকরর ব্যবস্া েরকত পারকব। আপহন 
যহে উহদ্গ্ন োকেন থয ইনিারকপ্রিার আপনার 
পহরবারকে আপনার সম্পকে্ট বকল হেকব তািকল 
আপহন অন্য এেজন ইনিারকপ্রিাকরর জন্য 
বলকত পাকরন। 

আপহন আস্া আনকত পাকরন এমন োকরা 
সাকে েো বলুন এবং হনয্টাতকনর ঘিনাহি 
পুহলি বা হবকিষজ্তা সম্পন্ পাহরবাহরে 
ও থযৌন সংক্রান্ত সহিংসতার হবষকে োজ 
েকর এমন সংস্া বা এডিাইজকরর সাকে 
েো বলুন।

আপনার জন্য হে হে আইহন ব্যবস্া থবকে 
থনবার সুকযাগ রকেকে থসগুকলা সম্পকে্টএই সব 
সংস্া আপনার সাকে আকলাচনা েরকত পারকব 
থয গুকলার মকধ্য রকেকে আপনার হনয্টাতনোরীর 
হবরুকধে থফৌজোরী ব্যবস্া (হক্রহমনাল এেিান) 
গ্রিণ এবং আপনাকে ও আপনার বাচ্াকেরকে 
সুরষোর জন্য হসহিল বা পাহরবাহরে আোলত 
থেকে আকেিনামার ব্যবস্া। এই সব সংস্া 
আকরা থয সব হবষকেও পরামি্ট হেকত পারকব 
থসগুকলা িলঃ

•	 িাউহজং
•	 িাো পেসা সংক্রান্ত
•	 স্বাস্্য ও মানহসে স্বাস্্য সংক্রান্ত, যার মধ্য 

রকেকে হনকজকে হনকজ ষেহত েরা সংক্রান্ত 
হবষে

•	 থসািাল থেোর
•	 এডুকেিান ও বাচ্াকের প্রকোজন সংক্রান্ত 

আপহন যহে ঘকর বসবাস েকর োকেন এবং 
সহিংসতা ও হনয্টাতকনর োরকণ যহে আপনাকে 
ঘর থেকড় থযকত িে তািকল িহবষ্যকতর জন্য 
হেেু পহরেল্পনা েরা জরুহর িকব। হনম্নহলহখত 
গুহল ঘকর হনরাপকে রাখকবন বা সম্ভব িকল 
আস্াবান এেজন বন্ুর োকে রাখকবনঃ

•	 জরুহর োগজপত্র থযমন, জমে সনে, 
ড্াইহিং লাইকসন্স, পাসকপাি্ট, ইহমকগ্রিান 
সংক্রান্ত োগজপত্র, কোি্ট অড্টার ও আইহন 
োগজপত্র, জােগা সম্পহত্ ও আহে্টে সংক্রান্ত 
োগজপত্র, এবং অহতহরতি থক্রহডি ও থডহবি 
োড্টসমুি।
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•	 আপনার ও আপনার বাচ্াকের জন্য োপড় 
থচাপড় িহত্ট এেহি ব্যাগ এবং সামকনর 
েরজার ও গাড়ীর চাহব, কমাবাইল থফান, 
পূণ্ট িহত্ট থক্রহডি, নগে অে্ট এবং অন্যান্য 
গুরুবেপূণ্ট দ্রব্যাহে থযমন, ব্যবস্াপকত্র োো 
অহতহরতি ঔষধপত্র

হেন্ত আপনাকে যহে ঘর থেকড় থযকত িে তািকল 
এই সব হজহনষপত্র আপনার সাকে হনকত না 
পারকল দুহচিন্তা েরকবন না- পুহলকির সাকে 
আপহন হফকর একস সব সমে এগুকলা হনকত 
পারকবন। 

যহে বাচ্াকেরকে সাকে থনো হনরাপে িে 
তািকল তাকেরকে আপনার সাকে হনকবন। যহে 
সম্ভব না িে তািকল সািাকয্যর জন্য পুহলি, 
এেজন ফ্যাহমহল সহলহসির এবং পাহরবাহরে 
হনয্টাতকনর উপর েম্টরত নারী সংস্া বা 
এডিাইজাকরর সাকে থযাগাকযাগ েরকবন। 

জরুহর অবস্াে আপহন থয হতহনহি হনরাপে স্াকন 
থযকত পাকরন থসহি হচন্তা েরুনঃ

•	 পুহলি থস্িান
•	 এেজন বন্ুর বাসাে 
•	 মহিলাকের জন্য হরহফউজ (আশ্রে) বা 

পাহরবাহরে/কযৌন সংক্রান্ত সহিংসতাে 
সিােতাোরী সংস্া 
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11. সািায্য ও সিােতা

জরুরী থিহলকফান নাম্ার সমূি এবং ডকমহষ্ে 
িাকোকলন্স থিল্প লাইন 

•	 পুহলি, এ্যম্ুকলন্স এবং ফাোর হরিকগডঃ
999 (হরে থফান, 24 ঘণ্া ব্যাপী)

•	 ন্যািনাল ডকমহষ্ে িাকোকলন্স থিল্পলাইনঃ
0808	2000	247 (হরে থফান, 24ঘণ্া ব্যাপী) 
ওকমন্স এইড ও হরহফউকজর অংিীোহরকবের 
হিহত্কত পহরচাহলত 

থস্পিাহলষ্ থিল্পলাইন সমূি 

•	 সাউেিল ব্াে হসস্ার্স
(থয সেল হব ইম ই (BME) মহিলারা 
পাহরবাহরে/কযৌন সংক্রান্ত সহিংসতা, কজার পূব্টে 
হবকে, এফ হজ এম (FGM), এই হব হি 
(HBV) এবং ইহমকগ্রিান/ সরোরী থবহনহফি বা 
অনুোন থনবার অনুমহত থনই এ ধরকনর সমস্াে 
আকেন তাকের জন্য)  
থিল্পলাইনঃ 020	8571	0800,  
ওকেবসাইিঃ www.southallblacksisters.
org.uk

•	 থফাস্টড ম্যাহরজ ইউহনি 
থিল্পলাইনঃ 0207	008	0151, 
ওকেবসাইিঃ	www.fco.gov.uk/
forcedmarriage	

•	 স্হেং থিল্পলাইন
থিল্পলাইনঃ 0808	802	0300, 
ওকেবসাইিঃ	www.stalkinghelpline.org

•	 থরপ ক্রাইহসস (ইংল্যাণ্ড ও ওকেলস) 
থিল্পলাইনঃ 0808	802	9999 (হরে থফান) 
ওকেবসাইিঃ	www.rapecrisis.org.uk

নে্টাণ আোরল্যাণ্ড, স্কিল্যাণ্ড এবং ওকেল্স এর 
জন্য থিল্পলাইন 

•	 নে্টাণ আোরল্যাণ্ড ওকমন্স এইড 24 আওোর 
ডকমহষ্ে এহবউজ থিল্পলাইন
থিল্পলাইনঃ 028	9033	1818 

•	 স্কহিি ডকমহষ্ে এহবউজ থিল্পলাইন
থিল্পলাইনঃ 0800	027	1234 

•	 অল ওকেল্স ডকমহষ্ে এহবউজ এনড থসকু্সোল 
িাকোকলন্স	(ওকেল্স ওকমন্স এইড) 
থিল্পলাইনঃ 0808	80	10	800 

•	 ে্য হডেন ওকেল্স/হডেন হসমরু থিল্পলাইনঃ	
0808	801	0321

•	 হব এ ডহব্উ এস ও	(ওেকেল্স এর হব এম ই 
(BME) নারীকের জন্য)
থিল্পলাইনঃ 0800	731	8147 

•	 থরপ ক্রাইহসস স্কিল্যাণ্ড
থিল্পলাইনঃ 08088	010302  
(হরে থফান)

•	 নে্টাণ আোরল্যাণ্ড থরপ ক্রাইহসস এনড থসকু্সোল 
এহবউজ থসনিার
থিল্পলাইনঃ 028	9032	9002 (হরে থফান)
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এফ হজ এম (FGM)

•	 ফাউকনডিান ফর ওকমন্স থিল্ে হরসাচ্ট এনড 
থডিলপকমনি (ফরওোড্ট	-	FORWARD)	
থিল্পলাইনঃ 020	8960	4000 
ওকেবসাইিঃ	www.forwarduk.org.uk	

•	 থমট্পহলিন পুহলি 
(চাইল্ড এহবউজ ইনহিহস্কগিান েমানড/
প্রকজটে আজুর)  
থিল্পলাইন্ঃ 020	7161	2888

ইহমকগ্রিান, এসাইলাম এনড থনা হরকোস্ট

•	 থসাজুন্টর প্রকজটে-ইভ্স িাউহজং ফর ওকমন
থিল্পলাইনঃ 020	7735	2062,  
ওকেসাইিঃ	www.eaves4women.co.uk

•	 জকেনি োউহন্সল ফর ে্য ওকেলকফোর অফ 
ইহমগ্রানিস
থিল্পলাইনঃ 020	7251	8708

•	 এসাইলাম এইড
থিল্পলাইনঃ 0207	354	9264

অন্যান্য

•	 থরিাকেন থরইনকবা (থলজহবোন, কগ, বাই 
থসকু্সোল, ট্ান্সকজনডার এর জন্য)
থিল্পলাইনঃ 0300	999	5428 

•	 ওকমন্স এডিাইজ লাইন 
থিল্পলাইনঃ 0808	801	0327

•	 থরকস্পটে এডিাইজ লাইন
(সঙ্গীকের প্রহত যারা হনয্টাতনমূখী এবং 
হনয্টাতন বন্ েরকত যারা সািায্য চান থস 
সব থলােকের তে্য ও উপকেি প্রোন পূব্টে 
সািকয্যর জন্য)  
থিল্পলাইনঃ 0808	802	4040

•	 চাইল্ডলাইন  
(24ঘণ্া ব্যাপী বাচ্াকের সািাকয্যর জন্য)  
থিল্পলাইনঃ 0800	1111 

•	 সামাহরতান্স	(আপহন যহে হবষণ্ণতাে িুকগন 
তািকল আপনার জন্য 24ঘণ্া ব্যাপী হরে) 
থিল্পলাইনঃ 08457	90	90	90 

•	 ে্য এন ক্রাফি ট্াস্
(থিখার প্রহতবন্েবে োো মানুষকের 
হনয্টাতকনর িাত থেকে সুরষোর জন্য) 
থিল্পলাইনঃ 0115	951	5400

•	 থরস্পনড (থিখার অষেমতা আকে এমন থলােকের, 
তাকের পহরবার, কেোরার ও থপিাজীহব যারা 
েহিন মানহসে সমস্া ও হনয্টাতকনর হিোর 
তাকের সিােতার জন্য) 
থিল্পলাইনঃ 0808	808	0700 

•	 িকেস ইউকে (থিখার প্রহতবন্েবে এবং অন্যান্য 
অরহষেত মানুষ যারা অপরাধ বা হনয্টাতকনর 
হিোর িকেকেন তাকের সিােতার জন্য)  
থিল্পলাইনঃ 0845	122	8695
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