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য ৌতুকের অপব্যব্হার 
য ৌতুে-সম্পর্েি ত সর্হিংসতা ব্া হয়রার্ি হল গাহি স্থ্য ও পার্রব্ার্রে সর্হিংসতার 
এেটি রূপ। 
য ৌতুকের রীর্ত যেশ এব্িং সিংসৃ্কর্ত যেকে র্েন্ন হকত পাকর। 

'য ৌতুে' দ্বারা র্ব্কয়র সময় সাধারণত যোকিা িারীর পর্রব্ার েতৃি ে তার স্বামীকে প্রেত্ত টাো-পয়সা, সম্পর্ত্ত ব্া 
উপহারকে ব্ুঝায়। য ৌতুকের ব্যব্হারই য  অপব্যব্হার তা িয়। 

র্ব্কয়র আকগ, র্ব্কয়র সময় ব্া পকর য কোি সময় য ৌতুে প্রোি ব্া গ্রহকণর সাকে  ুক্ত য ার- ব্রের্ি, সর্হিংসতা ব্া 
হয়রার্িমূলে যোকিা ো  হযলা এে ধরকির অপব্যব্হার। য ৌতুে-সিংক্রান্ত অপব্যব্হার সাধারণত য ৌতুে প্রোি েরা 
হয়র্ি এমি োর্ব্ এব্িং যোকিা িারী ও তার বৃ্হত্তর পর্রব্াকরর োছ যেকে আরও টাো-পয়সা ব্া উপহার চাওয়ার 
সাকে সম্পর্েি ত।  

অকের্লয়ার আইি অিু ায়ী গাহি স্থ্য ও পার্রব্ার্রে সর্হিংসতা হকলা অপরাধ। য  ব্যর্ক্ত এ অপরাধ েরকব্ি র্তর্ি পুরুষ 
ব্া িারী  াই হি িা যেি তাকে োরাগাকর য কত হকত পাকর। 

আপর্ি ব্া আপিার পর্রর্চত যেউ র্ব্পোপন্ন হকল 000 িম্বযর পুর্লশকে েল েরুি। 

অকের্লয়ার পুর্লশ র্িরাপে এব্িং র্ব্শ্বাসক াগয। 

র্ব্িামূকলয যগাপিীয় পরামশি ও তকেযর  িয 1800 737 732 িম্বযর 1800RESPECT-এ য াি েরুি। 

আপিার র্ব্িামকূলয যোোষী প্রকয়া ি হকল 131 450 িম্বযর য াি েরুি। 

অকেলীয় সরোর (Australian Government) যোকিা অব্স্থ্াকতই য ৌতুে-সিংক্রান্ত 
সর্হিংসতা ব্া হয়রার্ি সহয েকর িা।  
Australian Government য ৌতুে-সিংক্রান্ত সর্হিংসতা ও হয়রার্িসহ পার্রব্ার্রে সর্হিংসতার র্ব্ষয়টি অতযন্ত গুরুযের 
সাকে গ্রহণ েকর। ধমীয় ও সািংসৃ্কর্তে চচি া এব্িং র্ব্শ্বাস র্ির্ব্িকশকষ সমি অকেলীয় িাগর্রকের সর্হিংসতা, েীর্ত ব্া 
 লুুমর্ব্হীি  ীব্ি াপি েরার অর্ধোর রকয়কছ। 

সঙ্গী (স্ত্রী/স্বামী) ব্া তার পর্রব্াকরর র্িরাপত্তার যেকে েীর্ত ব্া হুমর্ে সৃর্ির লকেয যোকিা আচরণ ব্া হুমর্ে 
য ৌতুে-সিংক্রান্ত সর্হিংসতা ও হয়রার্ির অন্তেুি ক্ত। 

আপর্ি র্েসার র্ের্ত্তকত অব্স্থ্াি েরকলও সহায়তা যপকত পাকরি। 
সঙ্গী, পর্রব্াকরর সেসয ব্া সমাক র অিয ব্যর্ক্তরা আপিার র্েসাগত ম িাোর প্রর্ত হুমর্ে র্েকত পাকর িা। 

আপর্ি অস্থ্ায়ী সঙ্গী র্েসা (উপকেণী 309 ব্া 820) ব্া সম্ভাব্য র্ব্ব্াহ র্েসার (উপকেণী 300) র্ের্ত্তকত অব্স্থ্াি 
েরকল এব্িং য ৌতুে সিংক্রান্ত পার্রব্ার্রে সর্হিংসতার র্শোর হকল, আপিার স্থ্ায়ী সঙ্গী র্েসার (উপকেণী 100 ব্া 801) 
আকব্েি প্রর্ক্রয়া অব্যাহত রাখকত অকের্লয়ার অর্েব্াসি আইকি পার্রব্ার্রে সর্হিংসতা সিংক্রান্ত র্ব্ধাি রকয়কছ। 
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োউকে র্ব্কয় েরকত ব্াধয েরার  িয য ৌতুে ব্যব্হার েরা  াকব্ িা। 
যোকিা ব্যর্ক্তর পূণিাঙ্গ ও স্বাধীি সম্মর্ত ব্যর্তকরকে র্ব্কয়কত ব্াধয েরকত য ৌতুে ব্যব্হার েরা হকল যসটি হকত পাকর 
এেটি ব্লপূব্িে র্ব্কয়। 

অকের্লয়ায় র্ব্কয় েরকব্ র্েিা, োকে এব্িং েখি র্ব্কয় েরকব্ যসটা পছকের স্বাধীিতা প্রকতযকের রকয়কছ। োউকে য ার 
েকর, হুমর্ে র্েকয়, ব্া প্রতারণার মাধযকম র্ব্কয় যেয়াটা অকের্লয়াকত আইি র্ব্রুদ্ধ। ব্লপূব্িে র্ব্কয়কে উৎসার্হত েরা 
ব্া আকয়া ি েরকত সহায়তা েরা, এব্িং আপর্ি ঘটিার র্শোর িা হকল ব্লপূব্িে র্ব্কয়কত অিংশ যিয়াটাও আইি 
র্ব্রুদ্ধ। এটা আইর্ি, সািংসৃ্কর্তে এব্িং ধমীয় র্ব্কয়র যেকে প্রক া য। 

অকের্লয়াকত সািংসৃ্কর্তেোকব্ সিংকব্েিশীল যসব্া রকয়কছ  া সহায়ে হকত পাকর।  
1800RESPECT হকলা অকের্লয়ার  াতীয় য ৌি র্ি িাতি, পার্রব্ার্রে এব্িং গৃহস্থ্ার্ল সর্হিংসতা সিংক্রান্ত পরামশি 
যসব্া(Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service)। র্ব্িামকূলযর 
এই যসব্া যটর্লক াকি এব্িং অিলাইকি যগাপিীয় পরামশি এব্িং তেয প্রোি েকর োকে। পরামশিোতারা আপিার েো 
শুিকব্ি, আপিার প্রকের  ব্াব্ র্েকব্ি এব্িং আপিার স্থ্ািীয় এলাোয় অিযািয সহায়তা পর্রকষব্াগুকলা সম্পকেি আপিাকে 
পরামশি র্েকত পাকরি৷ 

1800 737 732 িম্বকর য াি েরুি ব্া 1800RESPECT এর ওকয়ব্সাইট www.1800RESPECT.org.au-এ  াি। 
আমার িীল আোশ (My Blue Sky) হযলা অকের্লয়ার  াতীয় ওকয়ব্সাইট ও যহল্পলাইি  া ব্লপূব্িে র্ব্কয় প্রর্তকরাধ, 
তেয, যর ারাল এব্িং র্ব্িামূকলয আইর্ি পরামশি প্রোকির  িয র্িকব্র্েত। 

(02) 9514 8115 িম্বকর য াি েরুি, 0481 070 844 িম্বকর েুকে ব্াতি া পাঠাি, help@mybluesky.org.au 
ঠিোিায় ইকমইল েরুি, ব্া My Blue Sky এর ওকয়ব্সাইট www.mybluesky.org.au-এ  াি।  

অেযন্তরীণ র্ব্ষয়ে র্ব্োকগর (Department of Home Affairs) ওয়েবসাইট www.homeaffairs.gov.au-এ র্গকয় 
“forced marriage” ("ব্লপূব্িে র্ব্কয়") র্লকখ অিুসন্ধাি েকর পার্রব্ার্রে সর্হিংসতা এব্িং র্েসা, ব্লপূব্িে র্ব্কয় এব্িং 
মািব্ পাচার সম্পর্েি ত আরও তেয পাওয়া  াকব্। 

আপিার র্ে যোোষী প্রকয়া ি? 
131 450 িম্বকর অনুবাদ এবং দদাভাষী দসবা়ে (টিআইএস) (Translating and Interpreting Service, TIS) য াি 
েরুি। TIS-এর এে ি যোোষী আপিাকে অিযািয যসব্ার সাকে য াগাক াগ েরকত সাহা য েরযত পাকর, তকব্ TIS 
যোকিা পরামশি প্রোি েকর িা। সমি য াি েল র্ব্িামূকলয েরা  ায় এব্িং যসগুকলা যগাপিীয় রাখা হয়। 
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