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জ োরপূর্বক এর্ং র্োল্যবর্র্োহ 
অস্ট্রেবল্য়োস্ট্রে কোউস্ট্রক জ োরপূর্বক বর্স্ট্রয় জেয়ো গুরুের অপরোধ। 
অস্ট্রেবল্য়োস্ট্রে মোনষু বর্র্োহ র্ন্ধস্ট্রন আর্দ্ধ হজর্ বকনো এর্ং কোস্ট্রক বর্স্ট্রয় করস্ট্রে চোয়  মকু্তভোস্ট্রর্ জে  বেদ্ধোন্ত 
বনস্ট্রে পোস্ট্রর। েোধোরণে, আইনে বর্স্ট্রয় করস্ট্রে হস্ট্রল্ এক ন র্যবক্তর র্য়ে 18 র্ছস্ট্ররর জর্বি হস্ট্রে হস্ট্রর্। জকোন 
জকোন জেস্ট্রে 16 র্ছস্ট্ররর জর্বি র্য়স্ট্রের র্যবক্ত  18 র্ছস্ট্ররর জর্বি র্য়েী জকোস্ট্রনো র্যবক্তস্ট্রক বর্স্ট্রয় করস্ট্রে পোজরন, 
বকন্তু েোর  নয আেোল্স্ট্রের আস্ট্রেি বনস্ট্রে হস্ট্রর্।. 

কোউস্ট্রক জ োর কস্ট্রর, হুমবক বেস্ট্রয় র্ো প্রেোরণো কস্ট্রর বর্স্ট্রয় করো অস্ট্রেবল্য়োস্ট্রে আইন বর্রুদ্ধ। আপবন ঘটনোর 
বিকোর নো হস্ট্রল্ র্ল্পূর্বক বর্স্ট্রয়স্ট্রক উৎেোবহে র্ো েংগঠিে করস্ট্রে েহোয়েো করো, এর্ং র্ল্পূর্বক বর্স্ট্রয়স্ট্রে অংি 
জনয়োটোও আইন বর্রুদ্ধ। এটো আইবন, েোংসৃ্কবেক এর্ং ধমীয় বর্স্ট্রয়র জেস্ট্রে প্রস্ট্র ো য।. 

পবরকবিে বর্র্োহ (অযোস্ট্ররঞ্জড মযোস্ট্রর ) উভয়পস্ট্রের মকু্ত েম্মবেক্রস্ট্রম হস্ট্রয় থোস্ট্রক  ো জ োরপূর্বক বর্র্োহ জথস্ট্রক 
আল্োেো। অস্ট্রেবল্য়োস্ট্রে পবরকবিে বর্র্োহ বর্ধ।. 

আপবন র্ো আপনোর পবরবচে জকউ বর্পেোপন্ন হস্ট্রল্ 000 নম্বস্ট্রর পুবল্িস্ট্রক কল্ করুন। 

অস্ট্রেবল্য়োর পুবল্ি বনরোপে এর্ং বর্শ্বোেস্ট্র োগয। 

আপনোর বর্নোমসূ্ট্রল্য জেোভোষী প্রস্ট্রয়ো ন হস্ট্রল্ 131 450 নম্বস্ট্রর জ োন করুন। 

জ োরপূর্বক বর্র্োস্ট্রহর  নয কোউস্ট্রক অনয জেস্ট্রি বনস্ট্রয়  োওয়ো র্ো পোঠোস্ট্রনো অথর্ো অনয 
কোউস্ট্রক বেস্ট্রয় এই কো  করোস্ট্রনো অবর্ধ।  
কখস্ট্রনো কখস্ট্রনো মোনুষস্ট্রক ইচ্ছোর বর্রুস্ট্রদ্ধ বর্স্ট্রেস্ট্রি বনস্ট্রয়  োওয়ো হয়, অথর্ো জ োরপূর্বক বর্স্ট্রয়র  নয প্রেোরণোর মোধযস্ট্রম 
বর্স্ট্রেস্ট্রি জনওয়ো হয়। এটো আইন বর্স্ট্ররোধী এর্ং েো করস্ট্রল্ কোরোগোস্ট্রর পোঠোস্ট্রনো হস্ট্রে পোস্ট্রর।. 

আপবন, অথর্ো আপনোর পবরবচে জকউ বক এই ঝুুঁ বকস্ট্রে আস্ট্রছ? 
আপবন র্ো আপনোর পবরবচে জকউ জ োরপূর্বক র্ো র্োল্য বর্র্োস্ট্রহর ঝুুঁ বকস্ট্রে থোকস্ট্রল্ আপবন 131 237 নম্বস্ট্রর অস্ট্রেলিয়ান 
ফেডাস্ট্রেি পলুিি (এএ বপ) (Australian Federal Police, AFP)-জক জ োন করস্ট্রে পোস্ট্ররন।.  

এএ বপ আপনোস্ট্রক বনরোপস্ট্রে রোখস্ট্রে, প্রোথবমক পরোমিব প্রেোন করস্ট্রে এর্ং র্োেস্থোন, আবথবক েহোয়েো, কোউস্ট্রেবল্ং ও 
আইবন এর্ং অভর্োেস্ট্রনর মে অনযোনয জের্োয় পোঠোরস্ট্রে পোস্ট্রর। এএ বপ-এর ওস্ট্রয়র্েোইট www.afp.gov.au-এ আস্ট্ররো 
েথয পোওয়ো  োস্ট্রর্।. 

েোহো য করোর  নয অস্ট্রেবল্য়োস্ট্রে আস্ট্ররো পবরস্ট্রষর্ো রস্ট্রয়স্ট্রছ। 
আমোর নীল্ আকোি (My Blue Sky )হল্ অস্ট্রেবল্য়োর  োেীয় ওস্ট্রয়র্েোইট ও জহিল্োইন  ো জ োরপূর্বক বর্র্োহ প্রবেস্ট্ররোধ, 
েথয, জর োরোল্ ও বর্নোমূস্ট্রল্য আইবন পরোমস্ট্রিবর  নয বনস্ট্রর্বেে।. 

(02) 9514 8115 নম্বস্ট্রর কল্ করুন, 0481 070 844 নম্বস্ট্রর েুস্ট্রে র্োেব ো পোঠোন, help@mybluesky.org.au 
ঠিকোনোয় ইস্ট্রমইল্ করুন, অথর্ো www.mybluesky.org.au-এ আমোর নীল্ আকোি এর ওস্ট্রয়র্েোইস্ট্রট  োন।. 

http://www.afp.gov.au-এ/
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েোহো য করোর  নয অস্ট্রেবল্য়োস্ট্রে েোংসৃ্কবেকভোস্ট্রর্ েংস্ট্রর্েনিীল্ জের্ো আস্ট্রছ।. 
1800RESPECT হস্ট্রল্ো অস্ট্রেবল্য়োর  োেীয় জ ৌন বন বোেন, পোবরর্োবরক এর্ং গৃহস্থোবল্ েবহংেেো েংক্রোন্ত পরোমিব জের্ো 
(Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service)। বর্নোমসূ্ট্রল্যর এই 
জের্ো জটবল্স্ট্র োস্ট্রন এর্ং অনল্োইস্ট্রন জগোপনীয় পরোমিব এর্ং েথয প্রেোন কস্ট্রর থোস্ট্রক। পরোমিবেোেোরো আপনোর কথো শুনস্ট্রর্ন, 
আপনোর প্রস্ট্রের  র্োর্ বেস্ট্রর্ন এর্ং আপনোর স্থোনীয় এল্োকোয় অনযোনয েহোয়েো পবরস্ট্রষর্োগুস্ট্রল্ো েম্পস্ট্রকব  আপনোস্ট্রক পরোমিব 
বেস্ট্রে পোস্ট্ররন৷ 

1800 737 732 নম্বস্ট্রর জ োন করুন র্ো 1800RESPECT এর ওস্ট্রয়র্েোইট www.1800RESPECT.org.au-এ  োন। 

আপনোর বক এক ন জেোভোষী প্রস্ট্রয়ো ন? 
131 450 নম্বস্ট্রর অনুবাদ এবং ফদাভাষী ফেবায় (টিআইএে) (Translating and Interpreting Service, TIS) জ োন 
করুন। TIS-এর এক ন জেোভোষী আপনোস্ট্রক অনযোনয জের্োর েোস্ট্রথ জ োগোস্ট্র োগ করস্ট্রে েোহো য করস্ট্রে পোস্ট্রর, েস্ট্রর্ TIS 
জকোস্ট্রনো পরোমিব প্রেোন কস্ট্রর নো। েমস্ত জ োন কল্ বর্নোমূস্ট্রল্য করো  োয় এর্ং জেগুস্ট্রল্ো জগোপনীয় রোখো হয়। 

জ োরপূর্বক বর্র্োহ েম্পস্ট্রকব  আস্ট্ররো েস্ট্রথযর  নয: 
 অভযন্তরীণ বর্ষয়ক বর্ভোস্ট্রগর (Department of Home Affairs) ওস্ট্রয়বোইট www.homeaffairs.gov.au-এ বগস্ট্রয় 
“forced marriage” ("জ োরপূর্বক বর্স্ট্রয়") এর  নয অনেুন্ধোন করুন।. 
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