পারিবারিক সর িংসতা বা রিগ্রহ ি িীরত

সািসিংহেপ:
যরি আপরি গৃ রিযাতহিি
য
সম্মুখীি ি বা আপিাি পরিরিত ককউ অিুরূপ রিযাতহিি
য
রিকাি ি তহব
আপিাহক স হযাগীতা কিাি জিয যা যা কিা িিকাি আমিা তাই কিহবা। আমিা রবশ্বাস করি প্ররতটি
বযক্তি কয ককাি ধিহিি রিযাতি
য
কেহক মুি োকাি অরধকাি িাহখ। যরি আপরি রিযারতত
য
হে োহকি
এবিং আমাহিি এই কেখা পহে োহকি তহব কজহি িাখুি আপিাি কো কিািাি জিয আমিা আপিাি
পাহি আরি এবিং আপরি যরি প্ররতবাি কিহত িাি তহব আপিাি রিিাপত্তা কিোি জিয আমিা কাজ
কিহবা।

পারিবারিক সর িংসতা কী?
পারিবারিক সর িংসতা বেহত একসাহে বসবাহসি মত সম্পকযযুি ১৬ বিহিি উহব য িুজহিি রিতি
পারিবারিক পরিহবহি সিংঘটিত সর িংসতা বা অিযািয রিযতিহক
য
কবাঝাহিা ে। পারিবারিক রিযাতি
য
যা
এক বযক্তি অপি বযক্তিি প্ররত কহি োহক এবিং রবপিীত রেহেি সম্পকযগুহোহত বা একই রেে রিরত্তক
সম্পকয রকিংবা প্রািি স্বামী-স্ত্রী বা রবপিীত রেহেি িুই সেীহিি রিতি হত পাহি। রবস্তৃত অহে যরিশু,
রকহিাি, বাবা-মা বা বহোহজযাষ্ঠহিও প্ররত সর িংসতাও পারিবারিক সিংর সতা র সাহব রবহবরিত। এিা কয
কাহিা প্ররত

হত পাহি এমি িে কয রেে, ধম,য বর্ য বা কযৌি

েিারি মূেক

হত

হব। এিা একটি

ক ৌজিািী অপিাধ যা ক ৌজিািী কিাষী র সাহব গিয।

কাউহক বেহত হব
এিা খুবই গুরুত্বপূর্ কয,
য ককউ যরি মহি কহি পারিবারিক রিযাতহিি
য
রিকাি ি তহব তাহক অিরতরবেহে
তাি রিহপাটিযিং বস বা ককউ একজিহক বেহত হব যাহত আমিা রবষেিা জািহত পারি এবিং আপিাহক
সা াযয কিহত পারি। আমাহিিহক জািাহে আমিা আপিাি রিিপত্তা, আপিাি কবতি রিক্তিত কিাস
আপরি যাহত কমহেহে
য
সাচ্ছন্দ কবাধ কহিি এবিং প্রহোজহিি সমে িুটি রিহত পাহিি তা রিক্তিত
কিহত পারি।

আপিাি রিহপাটিযিং বস আপিাহক প্রােরমক স হযাগীতাি

াত বারেহে রিহব এবিং স কমীহিি সাহে

রবষেিা প্রকাি কিহত স ােতা কিহব। আপরি রবষেিা রিহে িিম রিিাপত্তা ীিতাে কিাহগি তহব
আপিাি বস রবষেিা আপিাি অিুমরত িাো কাহিা কাহি প্রকাি কিহব িা। আপরি যরি আপিাি
বযবস্থাপহকি সাহে রবষেিা প্রকাি কিহত রবব্রত কবাধ কহিি তহব আমাহিি কয কমী স ােতা (ইএরপ)
প্রগ্রাম আহি কয আপিাহক সা াযয কিহব। আপরক ইএরপহক কযাগাহযাগ কিহত পািহবি এই িাোহি০৮০০০৬৯৮৮৫৪।

সা াযয প্রারি
আপরি যরি িা জাহিি কয আপিাহক ককাোে অরিহযাগ কিহত হব তহব স্থািীেিাহব স ােতা প্রারিি
জিয আপরি প্রােরমক িাহব ব্রাইি স্কাই এপ ডাউিহোড কিহত পাহিি। আপরি যরি তাৎের্ীক স ােতা
িাি তহব অিংিগ্র িমূেক ঔষধােহে এআিআই িাইহত পাহিি। এএিআই বেহত বুঝাে ”একিি
রিহডড ইহমরডহেিরে” অোৎ
য ”তাৎের্ীক স ােতা প্রহোজি”। তহব উচ্চািিিা অহিকিা এযরি’ি মত।
যরি ককাি

াহমসীহত
য
” আস্ক

ি এএিআই” অোৎ
য ”এএিআই কসবা” এই কোহগািা োহক তহব বুঝহত

হব তািা স ােতা কিাি জিয প্রস্তুত। তািা আপিাহক আশ্রে রিহব, ক াি কে কিাি সুহযাগ রিহব
এমিরক পুরেি বা গৃ

রিযাতি
য
স ােতা কসবা প্ররতষ্ঠাহিি কাি কেহক স ােতা পাওোি কেহে

স হযাগীতা কিহব।

অপিাধী
ককা-অপ কযহকাি প্রকাি গৃ রিযাতি
য
কমহি কতা কিেই িা এরেহেও যাে িা। আমিা বুঝহত পারি কয,
আমাহিি মূে কাজ হচ্ছ এ ধিহিি গৃ রিযাতহিি
য
জিয িােী বযক্তিহিি রবরুহে। তিুপরি ককাি স কমী
যরি তাি রিপীেি মূেক আিাির্ আসহেই পরিবতযি কিহত িাে তহব আমিা তাহিিহক যোযে সমাধাি
কবি কিহবা। এিা পরিষ্কাি কয, কমাবাইে ক াি, েযাপিপ বা অিয ব িহযাগয ককা-অপ-এি ককাি
ব িহযাগয সিঞ্জাম বযব াি কহি যরি ককাি ধিহিি রিপীেহিি কাহজ বযবহৃত ে তাহব তা মািাত্মক
অসািািির্ র সাহব গর্য। এি

ো ো িাকুিীিূ যরত কেহক শুরু কহি কযহকাি িাক্তিমূেক বযবস্থা হত

পাহি।

যরি আপিাি আহিা সা াযয িিকাি ে
মহি িাখহবি আমাহিি একটি কমী স ােতা কাযক্রম
য
(ইএরপ) িহেহি যা স কমীহিিহক স ােতা িাি
কহি োহক। আপরক ইএরপ-এি সাহে কযাগাহযাগ কিহত পািহবি এই িাোহি- ০৮০০০৬৯৮৮৫৪। এিা
স্বাধীি এবিং সম্পূর্রূহপ
য
কগাপিীে এবিং ককা-অপ কমীহিি জিয রবিামূহেয প্রহিে। যরি বযবস্থাপকহিি
ককাি পিামি িিকাি
য
ে তহব তািা ইআি সারিযহস কযাগাহযাগ কিহত পাহি।

এিাোও প্রিু ি কস্বচ্ছাহসবক িে ও রবহিষজ্ঞ সা ােতা প্ররতষ্ঠাি িহেহি যািা গৃ -রিপীেি রবষহে তেয ও
স ােতা প্রিাি কহি োহক। এিকম কহেকটি িীহি কিো ে১)

রির উক্তজ কতৃক
য পরিিারেত ২৪ ঘন্টা জাতীে গৃ -রিপীেি ক ল্পোইি- ০৮০৮ ২০০০ ২৪৭

২)

উওহমিস এইড- ০১১৭ ৯৪৪ ৪৪ ১১

