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নারীর য ৌনাঙ্গ কর্ত ন  
(Female Genital Mutiliation/Cutting) 

নারীর য ৌনাঙ্গ কর্ত ন কী? 
চিচকৎসাগর্ কারণ ছাড়াই ইচ্ছাকৃর্ভাবে নারীর য ৌনাবঙ্গর এলাকা কাটা ো পচরের্ত ন করা হযলা নারীর য ৌনাঙ্গ কর্ত ন। 
কর্ত ন, নারীর খৎনা এেং নারীর আনুষ্ঠাচনক অবরাপিারসহ এর অবনক নাম রবেবছ। এটি নারীবের স্বাবযের জনে 
ক্ষচর্কর এেং অপ্রবোজনীে। 

আপচন ো আপনার পচরচির্ যকউ চেপোপন্ন হবল 000 নম্বযর পুচলশবক কল করুন। 

অবেচলোর পুচলশ চনরাপে এেং চেশ্বাসব াগে। 

চেনামূবলে যগাপনীে পরামশত ও র্বযের জনে 1800 737 732 নম্বরে 1800RESPECT-এ য ান করুন। 

আপনার চেনামবূলে যোভাষী প্রবোজন হবল 131 450 নম্বরে য ান করুন। 

অবেচলোবর্ চিচকৎসা এেং সহাের্ার েেেযা রবেবছ। 
এসবের যকাবনা একটি প্রচিো দ্বারা ক্ষচর্গ্রস্ত হবল আপচন অবেচলোবর্ চেনামূবলে স্বাযেবসো এেং সহাের্া যপবর্ পাবরন। 
ডাক্তার, নাসত, অনোনে চিচকৎসা যপশাজীেী এেং চশক্ষকগণ আপনাবক সহাের্া করবর্ পাবরন। 

সন্তান ধারণ করার পচরকল্পনা করবল গভত ের্ী অেযাে এেং সন্তান জন্ম যনোর সমে অচর্চরক্ত সহাের্ার জনে আপচন 
যকাবনা ডাক্তার, নাসত অযো অনোনে চিচকৎসা যপশাজীেীর সাবয কযা েলবর্ িাইবর্ পাবরন। 

নারীর য ৌনাঙ্গ কর্ত ন অবেচলোবর্ একটি গুরুর্র অপরাধ। 
নারীর য ৌনাঙ্গ কর্ত ন অবেচলোবর্ একটি অবেধ কাজ। এর মবধে যকাবনা প্রচিো সম্পন্ন করার জনে যকাবনা েেচক্তবক 
চেবেবশ যপ্ররণ, অযো এটা করার জনে কাউবক সুচেধা, সহাের্া ো উৎসাহ প্রোন করা অন্তভুত ক্ত রবেবছ। 

পুরুষ ো নারী চনচেতবশবষ যকাবনা েেচক্ত এসে অপরাধ করবল যস কারাগাবর য বর্ পাবর। 

আপচন এসে প্রচিোর যকাযনাটি দ্বারা ক্ষচর্গ্রস্ত হবল, আপনাবক সহাের্া িাইবর্ উৎসাচহর্ করা হে এেং অবেলীে 
আইন অনুসাবর আপনাবক শাচস্ত যেো হবে না। 

সহাের্া করার মর্ অনোনে যসো ও চরবসাসত রবেবছ। 
নারীর য ৌনাঙ্গ কর্ত ন সম্পর্কত র্ সচের্নর্ার জনয জার্ীয় র্িক্ষা টুলর্কট (National Education Toolkit for 

Female Genital Mutilation/Cutting Awareness) এর ওবেেসাইট www.netfa.com.au-এ আপচন নারীর 
য ৌনাঙ্গ কর্ত ন সম্পচকত র্ র্যে যপবর্ পাবরন। 

1800RESPECT হবলা অবেচলোর জার্ীে য ৌন চন তার্ন, পাচরোচরক এেং গৃহযাচল সচহংসর্া সংিান্ত পরামশত 
যসো(Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service)। চেনামূবলের এই 
যসো যটচলব াবন এেং অনলাইবন যগাপনীে পরামশত এেং র্যে প্রোন কবর যাবক। পরামশতোর্ারা আপনার কযা শুনবেন, 
আপনার প্রবের জোে চেবেন এেং আপনার যানীে এলাকাে অনোনে সহাের্া পচরবষোগুবলা সম্পবকত  আপনাবক পরামশত 
চেবর্ পাবরন৷ 
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1800 737 732 নম্ববর য ান করুন ো 1800RESPECT এর ওবেেসাইট www.1800RESPECT.org.au-এ  ান। 
আপনাবক ো আপনার পচরচির্ কাউবক এই প্রচিোর জনে চেবেবশ চনবে  াওো হবল অযো কাউবক এই প্রচিোর জনে 
যেবশর োইবর চনবে  াওোর ঝুুঁ চক রবেবছ েবল আপচন মবন করবল 24/7 ো য বকান সমে 1300 555 135 নম্ববর 
(অবেচলো যযবক) ো +61 2 6261 3304 নম্ববর (চেবেশ যযবক) কনসুলার জরুচর যকবে (Consular 

Emergency Centre) কল করুন অযো dfat.gov.au ওবেেসাইবট চগবে চনকটর্ম অবেলীে চেবেচশ চমশবন 
য াগাব াগ করুন। 

আপনার চক যোভাষী প্রবোজন? 
131 450 নম্ববর অনুবাদ এবং যদাভাষী যসবায় (টিআইএস) (Translating and Interpreting Service, TIS) য ান 
করুন। TIS-এর একজন যোভাষী আপনাবক অনোনে যসোর সাবয য াগাব াগ করবর্ সাহা ে করযর্ পাবর, র্বে TIS 
যকাবনা পরামশত প্রোন কবর না। সমস্ত য ান কল চেনামূবলে করা  াে এেং যসগুবলা যগাপনীে রাখা হে। 
 

http://www.1800respect.org.au-এ/

