
DSS1624.06.15 

 

য ৌন নন যাতন 
অস্ট্রেনিয়াস্ট্রত কাউস্ট্রক য ৌন নন যাতন করা যেআইনী।. 
নারী-পুরুষ নননেযস্ট্রেস্ট্রষ একজন য ৌন নন যাতনকারী েযনি কারাগাস্ট্রর য স্ট্রত পাস্ট্ররন।. 

আপনন ো আপনার পনরনিত যকউ নেপদাপন্ন হস্ট্রি 000 নম্বস্ট্রর পুনিেস্ট্রক কি করুন। 

অস্ট্রেনিয়ার পুনিে ননরাপদ এেং নেশ্বাসস্ট্র াগয। 
নেনামূস্ট্রিয যগাপনীয় পরামেয ও তস্ট্রযযর জনয 1800 737 732 নম্বস্ট্রর 1800RESPECT-এ য ান করুন। 

আপনার নেনামসূ্ট্রিয যদাভাষী প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি 131 450 নম্বস্ট্রর য ান করুন। 

অস্ট্রেিীয় সরকার যকান অেস্থাস্ট্রতই য ৌন নন যাতন সহয কস্ট্রর না।. 
য ৌন নন যাতন অনয েযনির সম্মনত ছাড়া তার উপর পনরিািনা করা হয়। সঙ্গী, স্বামী/স্ত্রী ো পনরোস্ট্ররর যকাস্ট্রনা 
সদস্ট্রসর দারা য ৌন নন যাতন আইন-নেস্ট্ররাধী।. 

য ৌন নন যাতস্ট্রনর মস্ট্রধয অন্তভুয ি যাকস্ট্রত পাস্ট্রর:  

• যজারপূেযক কাস্ট্ররা সাস্ট্রয য ৌনকময অযো য ৌন সম্পনকয ত নিয়া সম্পন্ন করা;  
• কাউস্ট্রক যজারপূেযক নীিছনে (পস্ট্র্যাগ্রান ) যদখাস্ট্রনা; অযো 
• যকান নেশুর সাস্ট্রয য ৌনকময অযো য ৌন সম্পনকয ত নিয়া সম্পন্ন করা।.  

নারীর আস্ট্রছ পুরুষস্ট্রদর সমান অনধকার।. 
অস্ট্রেিীয় আইন নারী ও পুরুষস্ট্রক সমানভাস্ট্রে যদস্ট্রখ৷. 

প্রস্ট্রতযস্ট্রকরই তাস্ট্রদর পনরোর, েনু্ধোন্ধে এেং নপ্রয়জনস্ট্রদর সাস্ট্রয ইনতোিক এেং ননরাপদ সম্পকয  রক্ষার অনধকার আস্ট্রছ। 
সনহংসতা কখস্ট্রনা গ্রহ্স্ট্র াগয নয়। কাউস্ট্রক খারাপ আির্ ো ক্ষনত যমস্ট্রন ননস্ট্রত হস্ট্রে না।. 

সাহা য করার জনয অস্ট্রেনিয়াস্ট্রত সাংসৃ্কনতকভাস্ট্রে সংস্ট্রেদনেীি যসো আস্ট্রছ।. 
1800RESPECT হস্ট্রিা অস্ট্রেনিয়ার জাতীয় য ৌন নন যাতন, পানরোনরক এেং গৃহস্থানি সনহংসতা সংিান্ত পরামেয যসো 
(Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service)। নেনামসূ্ট্রিযর এই 
যসো যেনিস্ট্র াস্ট্রন এেং অনিাইস্ট্রন যগাপনীয় পরামেয এেং তযয প্রদান কস্ট্রর যাস্ট্রক। পরামেযদাতারা আপনার কযা শুনস্ট্রেন, 
আপনার প্রস্ট্রের জোে নদস্ট্রেন এেং আপনার স্থানীয় এিাকায় অনযানয সহায়তা পনরস্ট্রষোগুস্ট্রিা সম্পস্ট্রকয  আপনাস্ট্রক পরামেয 
নদস্ট্রত পাস্ট্ররন৷ 

1800 737 732 নম্বস্ট্রর য ান করুন ো 1800RESPECT এর ওস্ট্রয়েসাইে www.1800RESPECT.org.au-এ  ান। 

আপনার নক একজন যদাভাষী প্রস্ট্রয়াজন? 

131 450 নম্বস্ট্রর অনুবাদ এবং দদাভাষী দেবায় (টিআইএস) (Translating and Interpreting Service, TIS) য ান 
করুন। TIS-এর একজন যদাভাষী আপনাস্ট্রক অনযানয যসোর সাস্ট্রয য াগাস্ট্র াগ করস্ট্রত সাহা য করস্ট্রত পাস্ট্রর, তস্ট্রে TIS 
যকাস্ট্রনা পরামেয প্রদান কস্ট্রর না। সমস্ত য ান কি নেনামূস্ট্রিয করা  ায় এেং যসগুস্ট্রিা যগাপনীয় রাখা হয়। 

http://www.1800respect.org.au-এ/

