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জ োরপূর্বক এর্ং র্োল্যবর্র্োহ 

অস্ট্রেবল্য়োস্ট্রে কোউস্ট্রক জ োরপূর্বক বর্স্ট্রয় জেয়ো গুরুের অপরোধ। 

অস্ট্রেবল্য়োস্ট্রে মোনুষ বর্র্োহ র্ন্ধস্ট্রন আর্দ্ধ হওয়োর বিদ্ধোন্ত মুক্তভোস্ট্রর্ বনস্ট্রে পোস্ট্রর। িোধোরণে, আইনত বিয়ে করয়ত হয়ে একজন িযবির িেস 18 িছয়রর বিবি হয়ত হয়ি। বকোন 

বকোন বেয়ে 16 িছয়রর বিবি িেয়সর িযবি বিয়ে করয়ত পোজরন, বকন্তু তোর জনয আদোেয়তর আয়দি বনয়ত হয়ি। 

বর্স্ট্রয় করোর  নয এক ন র্যবক্তস্ট্রক অর্শ্যই িম্মবে বেস্ট্রে হস্ট্রর্, েোস্ট্রক জ োর- র্রেবি র্ো প্রেোরণো করো যোস্ট্রর্ নো৷ 

পবরকবিত বিিোহ (অযোস্ট্ররঞ্জড মযোস্ট্রর ) উভেপয়ের মুি সম্মবতক্রয়ম হয়ে থোয়ক যো বজোরপূিবক বিিোহ বথয়ক আেোদো। অয়েবেেোয়ত পবরকবিত বিিোহ বিধ। 

আপবন র্ো আপনোর পবরবিে জকউ বর্পেোক্রোন্ত হস্ট্রল্ 000 নোম্বোস্ট্রর পুবল্শ্স্ট্রক ডোকুন। 

অস্ট্রেবল্য়োর পুবল্শ্ বনরোপে এর্ং বর্শ্বোিস্ট্রযোগ্য। 

 
বর্নোমূস্ট্রল্য জগ্োপনীয় পরোমশ্ব ও িহোয়েোর  নয 1800 RESPECT-এ 1800 737 732 নোম্বোস্ট্রর জ োন করুন৷ 

 

যবে আপনোর বর্নোমূস্ট্রল্য এক ন জেোভোষী প্রস্ট্রয়ো ন হয় েোহস্ট্রল্ 131 450 নোম্বোস্ট্রর জ োন করুন। 

জ োরপূর্বক বর্র্োস্ট্রহর  নয কোউস্ট্রক অনয জেস্ট্রশ্ বনস্ট্রয় যোওয়ো র্ো পোঠোস্ট্রনো অথর্ো অনয কোউস্ট্রক বেস্ট্রয় এই কো  করোস্ট্রনো অবর্ধ।  

জ োরপূর্বক এর্ং র্োল্যবর্র্োস্ট্রহর িোস্ট্রথ অস্ট্রনকিময় মোনুষ নস্ট্রক েোস্ট্রের ইচ্ছোর বর্রুস্ট্রদ্ধ অনয জেস্ট্রশ্ বনস্ট্রয় যোওয়োর র্ো িীমোন্ত অবেক্রম করোস্ট্রনোর জযোগ্িূত্র থোস্ট্রক, এর্ং এটি অবর্ধ। 

আপবন, অথর্ো আপনোর পবরবিে জকউ বক এই ঝুুঁ বকস্ট্রে আস্ট্রে? 

অস্ট্রেবল্য়োন জ ডোস্ট্ররল্ পুবল্শ্ (এএ বপ) (Australian Federal Police, AFP)-বক 131 237 নোম্বোয়র জ োন করুন। এএ বপ প্রোথবমক পরোমশ্ব প্রেোন করস্ট্রে 

পোস্ট্রর এর্ং জ োরপূর্বক ও র্োল্যবর্র্োহ র্ো মোনর্ পোিোস্ট্ররর বশ্কোর হওয়ো ভুক্তস্ট্রভোগ্ীস্ট্রেরস্ট্রক িোহোযয করস্ট্রে পোস্ট্রর, যোর মস্ট্রধয রস্ট্রয়স্ট্রে র্োিস্থোন, আবথবক িহোয়েো, কোউস্ট্রেবল্ং ও আইবন 

পরোমশ্ব। 

আয়রো তয়থযর জনয এএফবপ-এর ওয়েিসোইট www.afp.gov.au এর বল্ংক অনুিরণ করুন। 

িোহোযয করোর  নয অস্ট্রেবল্য়োস্ট্রে আস্ট্ররো পবরস্ট্রষর্ো রস্ট্রয়স্ট্রে। 

1800 RESPECT হস্ট্রল্ো অস্ট্রেবল্য়োর  োেীয় জযৌন বনযবোেন, পোবরর্োবরক এর্ং গৃ্হস্থোবল্ িবহংিেো িংক্তোন্ত পরোমশ্বেোেো জির্ো (Australia’s National Sexual 

Assault, Family and Domestic Violence Counselling service)। বিনোমূয়েযর এই জির্ো জেবল্স্ট্র োস্ট্রন এর্ং অনল্োইস্ট্রন জগ্োপনীয় পরোমশ্ব এর্ং েথয 

প্রেোন কস্ট্রর থোস্ট্রক। পরোমশ্বেোেোরো আপনোর কথো শুনস্ট্রর্ন, আপনোর প্রস্ট্রের  র্োর্ বেস্ট্রর্ন এর্ং আপনোর স্থোনীয় এল্োকোয় অনযোনয িহোয়েো পবরস্ট্রষর্োগুয়েো সম্পয়কব  আপনোয়ক পরোমিব 

বদয়ত পোয়রন৷ 

1800 737 732 নোম্বোস্ট্রর কল্ করুন অথর্ো 1800 RESPECT-এর ওস্ট্রয়র্িোইে www.1800RESPECT.org.au এ যোন৷  

আপনোর বক এক ন জেোভোষী প্রস্ট্রয়ো ন? 
অনুর্োে এর্ং জেোভোষী জির্ো (টিআইএি) (Translating and Interpreting Service) জপস্ট্রে বিনোমূয়েয 131 450 নোম্বোস্ট্রর জ োন করুন। টিআইএি 

আপনোস্ট্রক অনযোনয পবরয়েিোগুয়েোর সোয়থ জযোগ্োস্ট্রযোগ্ করস্ট্রে িোহোযয করস্ট্রর্। টিআইএি কোউস্ট্রেবল্ং প্রেোন কস্ট্রর নো। 

জ োরপূর্বক বর্র্োহ এর্ং মোনর্ পোিোর িম্পস্ট্রকব  আজরো েস্ট্রথযর  নয: 

এেবনব জ নোস্ট্ররস্ট্রল্র বর্ভোগ্ (Attorney-General’s Department)-এর ওস্ট্রয়র্িোইে www.ag.gov.au এর বল্ংক অনুিরণ করুন।  

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
http://www.1800respect.org.au/
http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Pages/ForcedMarriage.aspx

