আক্রমণ বা সহিংসতা থেকে নারী ও
মেয়েদের বাচাতে তিনটি পদক্ষেপ

1. সহিংসতার ঘটনাটি রিপ�োর্ট করুন
2. সহিংসতার হাত থেকে রক্ষা পেতে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন
3. সহিংসতা থেকে নিরাপদে থাকুন

কৃষাঙ্গ ও সংখ্যালঘু জাতিস্বত্তার (বি এম ই) নারী ও
শিশুদের জন্য একটি নির্দেশিকা

যাদের সাথে অংশীদারিত্বের
ভিত্তিতে এটি তৈরি করা হয়েছেঃ

সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে কীভাবে সাহায্য পাওয়া
যায় ও নিরাপদে থাকা যায় এই প্রচারপত্রটি সে সংক্রান্ত তথ্যাবলী
আপনাকে জানিয়ে দেয়। আপনার একজন বন্ধুকে সাহায্যের জন্যও
আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন।
যদিও এই প্রচারপত্রটিতে কৃষাঙ্গ ও সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বার
নারী ও শিশুরা যে সব সমস্যার মুখ�োমুখি হয় সেগুল�ো নিয়ে
আল�োকপাত করা হয়েছে তথাপি অন্যান্য জাতীয়তা বা জাতিস্বত্তার
সম্প্রদায়ের কেউ গৃহ নির্যাতন বা পারিবারিক সহিংসতা ও য�ৌন
নিপীড়নের শিকার হলে তাদেরকে সাহায্যের জন্য তথ্যাবলীও এই
প্রচারপত্রটিতে রয়েছে।
পড়ার সুবিধার জন্য ও অধিকাংশ ঘটনাগুল�োতে এর প্রতিফলন
হবার ফলে এই প্রচারপত্রটিতে সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার/বেঁচে
থাকা ব্যক্তি বলতে মহিলাদেরকে বুঝান�ো হয়েছে এবং অপরাধী
বলতে পুরুষদেরকে বলা হয়েছে। তবে এর অর্থ এটা বুঝান�ো
হয়নি যে সহিংসতা ও নির্যাতন সংক্রান্ত ঘটনা সম-লৈঙ্গিক সম্পর্ক
স্থাপনকারী ব্যক্তিদের বা নারী কর্তৃক পুরুষদের প্রতি করা হয় না।
সাউথহল ব্লাক সিস্টার্স এর সাথে মিলে একত্রে এই প্রচারপত্রটি লেখা হয়েছে

1. নারী ও মেয়েদের উপর সহিংসতা কি?
নারী ও মেয়েদের উপর সহিংসতার মধ্যে
রয়েছে অনেক ধরণের সহিংস ও নির্যাতন মূলক
আচরণ, যার মধ্যে রয়েছেঃ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

পারিবারিক সহিংসতা
জ�োর পূর্বক বিয়ে
য�ৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন
মহিলাদের য�ৌনাঙ্গ বিচ্ছেদ/কেটে ফেলা
(মহিলাদের মুসলমানী বা সুন্নাতে খতনা)
সম্ভ্রম হানি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে
সহিংসতা- সম্মান বজায় রাখার নামে অপরাধ
ঘটান�ো
য�ৌন সংক্রান্ত সহিংসতা
ধর্ষণ
য�ৌন সংক্রান্ত আক্রমণ
উত্যক্ত বা বখাটেপনা ও হয়রানি

আপনি তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনঃ
1. স
 হিংসতার ঘটনাটি রিপ�োর্ট করুন
2. আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে ব্যবস্থা
গ্রহণ করুন
3. আক্রমণ বা সহিংসতা থেকে নিরাপদে থাকুন
আপনি যদি মনে করেন যে আপনি আশু বা
এই মূহুর্তে বিপদের মধ্যে আছেন তাহলে
999 নাম্বারে টেলিফ�োন করে পুলিশকে খবর
দিবেন। পুলিশের কাছে টেলিফ�োন করতে ভয়
পাবেন না। সব ধরণের পারিবারিক ও য�ৌন
সহিংসতা এবং খারাপ চর্চা বা অভ্যাস গুরুতর
অপরাধ এবং পুলিশ আপনাকে এবং আপনার
বাচ্চাদেরকে এসবের হাত থেকে সুরক্ষা দিতে
পারে। বি ইম ই (BME) ওমেন্স সার্ভিসেস
(প্রচারপত্রটির শেষে তালিকা দেখুন) সহ অন্যান্য
এজেন্সী বা সংস্থাগুল�োও আপনাকে সাহায্য ও
সহয�োগিতা প্রদান করতে পারে।

সহিংসতা বা আপনার প্রতি নির্যাতনে
আপনার ক�োন দ�োষ নেই এবং আপনাকে
মুখ বুজে এটি সহ্য করতে হবে না।
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2. পারিবারিক সহিংসতা
পাহরবাহরে সহিংসতা িল এেজন সঙ্গী/প্রাতিন
সঙ্গী (স্বামী বা থযৌন সঙ্গী) বা পহরবাকরর থোন
সেকস্র দ্ারা এে ধরকনর হনয্টাতন বা হনয্টাতন
থযগুকলা অকনেিাকব িকত পাকরঃ
• এহি িারীহরে আক্রমণ িকত পাকর থযমন
আঘাত েরা বা লাহে মারা
• এর মকধ্য আকবগ বা মানহসে সংক্রান্ত
হনয্টাতন অন্তিু্টতি িকত পাকর থযমন ধরুন,
থজার পূব্টে অে্ট আোে, মানহসে হনপীড়ন
ও আপনার সাকে সম্পে্ট হবকছেকের হুমহে
বা আপনাকে বা আপনার বাচ্াকেরকে
প্রাণনাকির হুমহে প্রোন েরা
• এহি আপনাকে হনেন্ত্রকণর ব্যাপাকর িকত
পাকর- যার অে্ট িল আপহন এেলা ঘকরর
বাইকর থযকত পারকবন না বা আপনার
পহরবার বা বন্ুবান্বকের সাকে থযাগাকযাগ
েরকত পারকবন না বা িাো পেসা থলনকেন
বা আপনার পেন্দমাহফে চাকুরী হনকত
পারকবন না
• থযৌন সংক্রান্ত িেরাহন ও উত্যতি বা
বখাকিপনাও পাহরবাহরে ও থযৌন সংক্রান্ত
উিে হনয্টাতকনর এেহি তবহিষ্্য িকত পাকর
• এহির মকধ্য ধষ্টণ িকত পাকর- হববাহিত
িওোর অে্ট এই নে থয আপনার ইছোর
হবরুকধে আপনার স্বামী আপনার সাকে থযৌন
সিবাস েরার অহধোর রকেকে
আপহন এসকবর জন্য থয োেী নন থসহি
অনুধাবন েরা গুরুবেপূণ্ট এবং এহি আপনাকে
মুখ বুকজ সহ্য েরকত িকব না। থেউ হনগৃিীত
িওো, হনয্টাতন বা অবমাননার হিোর িওো
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প্রাপ্য নন হনকেনপকষে তাকের পহরবার বা জীবন
সঙ্গীর োে থেকে।

আপনার হনয্টাতনোরীর আচরকণর
পহরবত্টন েরা প্রকোজন আপনার
আচরকণর নে
পাহরবাহরে সহিংসতা ‘সম্ভ্রম িাহন সংক্রান্ত
হবষকের উপর হিহত্ েকর সহিংসতা’র মত এেই
িকত পাকর যহে হেনা থসহি পহরবার/েহমউহনহির
সম্ান রষোকে্ট েরা িে বা আপহন মকন েকরন
থয আপহন হনয্টাতনোরীকে থেকড় থযকত পারকবন
না এই িকে থয আপহন তাকে থেকড় থগকল তার
(হনয্টাতনোরীর) জন্য হবষেহি লজ্াজনে িকব
ও অসম্াকনর িকব (সম্ভ্রম িাহন সংক্রান্ত হবষকের
উপর হিহত্ েরা সহিংসতার থসেিানহিকত
থেখুন)
সরোকরর সংজ্া অনুযােী পাহরবাহরে সহিংসতা
িলঃ
‘ঘহনষ্ঠ সঙ্গী (স্বামী/স্তী বা থযৌন সঙ্গী)হেকলন বা
আকেন বা পহরবাকরর সেস্ প্রাপ্তবেস্করা যাকের
হলঙ্গ বা থযৌন পহরচে যাই থিাে না থেন তাকের
দ্ারা হুমহেপূণ্ট আচরণ, সহিংসতা বা হনয্টাতকনর
(মনস্তহত্তে, িারীহরে, কযৌন সংক্রান্ত, অে্টলনহতে
বা মানহসে সংক্রান্ত)কয থোন ঘিনা িল
সহিংসতা’।

নারী ও থমকেকের উপর সহিংসতা থেকে বাঁচার হতনহি পেকষেপ

3. ধর্ষণ ও য�ৌন সংক্রান্ত নির্যাতন
ধয্টন ও থযৌন সংক্রান্ত হনয্টাতন এেজন
অপহরহচত ব্যহতি, পহরহচত জন, বন্ু, পহরবাকরর
সেস্ বা সঙ্গী/প্রাতিন সঙ্গীর (স্বামী/স্তী বা থযৌন
সঙ্গী) দ্ারা থয থোন সমে থয োকরার উপর
িকত পাকর। আপহন যহে থযৌন সিবাকস সম্হত
প্রোন না েকরন তা থসহি থযখাকনই এবং যার
সাকে থিাে না থেন থসহি িকব ধষ্টণ এবং
এেহি অপরাধঃ

ঘিনাহি আপহন পুহলকির োকে হরকপাি্ট েরকবন
হেনা থস ব্যাপাকর হসধোকন্ত সািাকয্যর জন্য
আপনাকে সিােতা প্রোন সি সািাকয্যর জন্য
অকনে সংস্া রকেকে। এ সব সংস্া এডকিাকেসী
ও োউকন্সহলং পহরকষবাও প্রোন েরকত পারকব।
আপহন যহে জাকনন থয ঘিনাহি আপহন পুহলকির
োকে হরকপাি্ট েরকত চান তািকল থসহি যো
িীঘ্রই েরা আপনার উহচত িকব।

• সম্হতর অে্ট িল আপহন সহক্রে বা আগ্রকির
সাকে থযৌন সিবাস েরকত চান এবং এহি
েরকত সম্ত রকেকেন
• আপহন সম্হত প্রোন েকরকেন এমনহি ধারনা
েরার অহধোর োকরা থনই- কস থযই থিাে
না থেন বা আপনার সাকে তার সম্পে্ট যাই
থিাে না থেন
• আপনার ইছোর হবরুকধে থেউ থযৌন উকদেশ্য
হনকে আপনাকে স্পি্ট েরকল থসহি িকব থযৌন
িামলা এবং এহি এেহি অপরাধও।

আপনার এলাোর সংস্াগুকলা যারা আপনাকে
সািায্য েরকত পারকব তাকের হবস্তাহরত সি
আকরা তে্য আপহন থপকত পাকরনঃ
• ন্যািনাল থরপ ক্রাইহসস থিল্প লাইকন
0808 802 9999
• থরপ ক্রাইহসস (ইংল্যানড ও ওকেলস)
ওকেবসাইি www.rapecrisis.co.uk এ
হিহজি এর মাধ্যকম
• সািা্টইির্স ট্াস্ ওকেবসাইি www.
thesurvivorstrust.org এ হিহজি েরার
মাধ্যকম

আপহন যহে ধষ্টণ বা থযৌন হনয্টাতকনর
হিোর িন তািকল মকন রাখা জরুরী থয
আপহন এর জন্য োেী নন।

5

4. সরকারী অর্থ বা সরকার প্রদত্ত বেনিফিট
পাবার অধিকার নেই
ইহনডহফহনি লীি িু হরকমকনর জন্য আকবেন
েরার থযাগ্য পাহরবাহরে সহিংসতার হিোর
এেজন স্বামী/স্তী বা সঙ্গী যার সরোরী
থোন থবহনহফি পাবার অহধোর থনই হতহন
সিকযাহগতার জন্য ইভ্স িাউহজং ফর
ওকমন েতৃ্টে পহরচাহলত থসাজুন্টর প্রকজকটের
(Sojourner Project) সাকে থযাগাকযাগ
েরকত পাকরন। আবাসন সংক্রান্ত সিকযাহগতা
ও আহে্টে সিােতার জন্য আপহন advice_
centre@eaveshousing.co.uk এই
হিোনাে ইকমইল েরকত পাকরন বা
020 7735 2062 নম্কর থিহলকফান েরকত
পাকরন। লণ্ডকন বসবাসরত মহিলারা যারা
এই প্রকজটে থেকে সািায্য পাকবন না তারা
িাউহজং ও জীহবো হনব্টাকির আহে্টে সািাকয্যর
জন্য সাউেিল ব্াে হসস্ার্কসর সাকেও
আপনার হিসার মকধ্য যহে ‘থনা হরকোস্ট িু
পাবহলে ফানড’ এই িব্ধগুকলা থলখা োকে তািকল থযাগাকযাগ েরকত পাকরন। আপহন info@
southallblacksisters.co.uk হিোনাে
আপহন সরোরী থবহনহফি (সরোর প্রেত্ আহেে
্ট
ইকমইল েরকত পাকরন বা 020 8571 0800
সুহবধা বা িাতা) থযমন, স্ানীে োউহন্সকলর
নম্কর থিহলকফান েরকত পাকরন।
িাউহজং হডপািক্টমনি থেকে থেো আবাসন এবং
অহধোংি থসািাল হসহেউহরহি থবহনহফি হনকত
পারকবন না। তকব, আপহন যহে অন্তঃস্বত্তা িন
2012 সাকলর 1লা এহপ্রল তাহরখ থেকে
বা অন্য থোন িাকব অরহষেত থযমন, মানহসে
থসাজকন্টর প্রকজকটের (Sojourner Project)
স্বাস্্য বা অন্য থোন অসুস্তা বা হডজএহবহলহি
পহরবকত্ট নূতন এেহি স্কীম চালু িকব। আকরা
োকে তািকল সিােতার জন্য আপনার উহচত
তকে্যর জন্য 2012 সাকলর 31থি মাচ্ট
িকব (যহে সম্ভব িে তাকের সাকে থযাগাকযাকগর তাহরকখর পর অনুগ্রি পূব্টে www.ukba.
পকূব্ট পরামি্ট হনকবন) োউহন্সকলর থসািাল থেোে homeoffice.gov.uk এই ওকেবসাইিহি
সাহিক্টসকসর (থসািাল ওোো্টর) সাকে থযাগাকযাগ থেখুন।
েরা। হেেু হেেু হিসার থষেকত্র আপহন িেত
োউহন্সকলর িাউহজং ও থবহনহফিসমকূির জন্য
থলেইম েরকত পারকবন তকব থসগুকলা আপহন
থলেইম েরকত পারকবন হেনা তা সবে্টা পরীষো
েকর থেখা আপনার উহচত িকব।
আপহন যহে ইউ থে থত োকরা স্বামী বা স্তী,
অহববাহিত সঙ্গী বা এেজন হরিহিি নাগহরকের
হসহিল পাি্টনার (এেই হলকঙ্গর দুজন েম্পহত
হিসাকব বসবাসোরী) বা নাগহরেবে পানহন এমন
থেউ যার ইউ থেকত থসকিল্ড বা স্ােীিাকব
বসবাকসর অনুমহত রকেকে এমন োকরা সাকে
একেকি আকসন বা বসবাস েকর োকেন এবং
পাহরবাহরে সহিংসতার োরকণ আপনাকের
সম্পকে্টর প্রেম দু’বেকরর মকধ্য আপনার সম্পে্ট
থিকে হগকেকে তািকল ‘ডহমহষ্ে িাকোকলন্স
রুকলর’ আওতাে ইউ থেকত আপহন স্ােীিাকব
বসবাকসর অনুমহতর জন্য িেত আকবেন েরকত
পারকবন (থযহি ‘ইহনডহফহনি লীি িু হরকমন’
নাকমও পহরহচত)।
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5. ইউকেতে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতির
জন্য আবেদন
পারিবারিক সহিংসতার শিকার যারা ইউকেতে
স্পাউজ (স্বামী/স্ত্রী), সিভিল, অবিবাহিত বা সম
লৈঙ্গিক সঙ্গী (সেম সেক্স পার্টনার) এর ভিসা
নিয়ে প্রবেশ করেছেন তারা ইমিগ্রেশন আইনের
আওতায় ইউকেতে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি
চেয়ে আবেদন করতে পারেন। পারিবারিক
সহিংসতার শিকার একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি
হিসাবে স্থায়ী বসবাসের অনুম�োদন পেতে
আপনাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে
উপরে উল্লেখিত ক্যাটাগরির যে ক�োন একটিতে
আপনাকে ইউকেতে প্রবেশের বা বসবাসের
অনুমতির দেয়া হয়েছিল এবং আপনি পারিবারিক
সহিংসতার শিকার হয়েছেন এবং এর ফলে
আপনার ইউকেতে প্রবেশের বা বসবাসের
অনুমতি শেষ হবার পূর্বে আপনার সম্পর্ক ভেঙ্গে
গিয়েছে।
ইউকেতে পারিবারিক সহিংসতার বা অন্যান্য
সহিংসতার শিকার ব্যক্তিরা যারা অন্যান্য
ক্যাটাগরী বা ধরণের ভিসার অধীনে আছেন
তাদের ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশান আইনের বাইরে
সহানুভূতি (কম্পাশনেট) বা অন্যান্য কারণের
ভিত্তিতে ইউকেতে বসবাসের অনুম�োদন চেয়ে
আবেদন করা উচিত হবে। স্বদেশে ফিরে গেলে
যে সব মহিলারা নির্যাতনের শিকার হবার ভয়ে
আছেন তারা এসাইলাম (আশ্রয় প্রার্থনা) বা
মানবিক সংক্রান্ত সুরক্ষার (হিউম্যানেটেরিয়ান
প্রটেকশান) জন্যও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।
আপনার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পূর্বে
ইউকেতে থাকার অনুম�োদন চেয়ে আবেদন
দাখিল করার চেষ্টা করা আপনার উচিত হবে।
তবে এর পরেও আপনি দেরিতে বা ‘সময়ের
বাইরে’ আবেদনের জন্য পরামর্শ গ্রহণ করতে

পারেন তবে, আপনাকে অবশ্যই বিলম্বে
আবেদনের কারণটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে বলতে
হবে।
ইমিগ্রেশান, এসাইলাম ও বেনিফিটের আইন
কানুন ও নিয়ম পরিবর্তনয�োগ্য সুতরাং এই
বিষয়গুল�োতে সর্বদা পরামর্শ গ্রহণ করা আপনার
উচিত হবে।
যথা শীঘ্রই সম্ভব আপনার উচিত হবে একজন
সত্যিকারভাবে য�োগ্য ইমিগ্রেশান সার্ভিস বা
সলিসিটরের সাথে য�োগায�োগ করা সম্ভব হলে
সরকারী অনুদান প্রাপ্ত (লিগাল এইডের অধীনে)
কার�ো সাথে য�োগায�োগ করবেন। ইউকেতে
থাকার ব্যাপারে আপনার পরবর্তী করণীয় কি
হবে সে ব্যাপারে তারা আপনাকে পরামর্শ দিতে
পারবেন। এই সাহায্য ক�োথায় পাওয়া যাবে
সে ব্যাপারে পরামর্শ এবং এর উপর সচারচর
সহায়তার জন্য এবং কীভাবে এসাইলাম সহায়তা
সহ হাউজিং ও আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত সুয�োগ
সুবিধা পাওয়া যায় সে ব্যাপারে পরামর্শের জন্য
বি এম ই (BME) নারী ও ইমিগ্রেশান পরামর্শ
সংক্রান্ত সংস্থাগুল�োতে য�োগায�োগ করুন।
ইমিগ্রেশানের ব্যাপারে আর�ো তথ্যের জন্য
www.ukba.homeoffice.gov.uk/
while-in-uk/domesticAbuse/
ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন বা ইমেইল করুন
UKBApublicenquiries@ukba.gsi.gov.
uk ঠিকানায়। আপনি 0870 606 7766 নম্বরে
টেলিফ�োন করেও ইউকে বর্ডার এজেন্সীর সাথে
য�োগায�োগ করতে পারেন।
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6. ‘সম্ভ্রম’ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে
সহিংসতা/নির্যাতন (HBV)
‘সম্ভ্রম’ সংক্রান্ত হবষকের উপর হিহত্ েকর সহিংসতা
বা ‘সম্ভ্রম’ সংক্রান্ত অপরাধ এেহি সহিংসতার
েম্টোণ্ড থযহি অপরাধীর ব্যাখ্যাকত পহরবার/
েহমউহনহির ‘সম্ান’ সুরষো বা রষো েরার জন্য
েরা িকেকে। এসব অপরাকধর মকধ্য রকেকেঃ
•
•
•
•

পাহরবাহরে ও থযৌন সংক্রান্ত সহিংসতা
থজার পূব্টে হবকে
থযৌন সংক্রান্ত িেরাহন
বৃিত্র পহরবার বা েহমউহনহির সেস্কের
দ্ারা সামাহজেিাকব প্রত্যাখ্যান ও অন্যান্য
হনেন্ত্রণ ও হনয্টাতনমূলে আচরণ েরা

নারীরা প্রোগত সংস্কৃহত ও ধম্টীে প্রত্যািা থমকন
না চলার োকে সম্ভ্রম সংক্রান্ত হবষকের উপর
হিহত্ েকর িেত সহিংসতার (HBV) হিোর
িকত পাকর, উোিরণ স্বরূপ যার মকধ্য রকেকেঃ
• থমে-আপ (সাজ থগাঁকজর জন্য মুকখ
প্রসাধকনর ব্যবিার) ব্যবিার বা পহচিমা
ধরকনর োপড় থচাপড় পরা
• বে থরেনড োো বা পহরবাকরর সেস্ নে
এমন থোন পুরুকষর সাকে এোেী চলকত
থেখা
• হববাকির বাইকর অন্তঃসত্তা িওো
• অন্য ধম্ট ও জাতীেতার োকরা সাকে সম্পে্ট
স্াপন েরা
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• থজার পূব্টে হবকের বকন্দাবস্তকে প্রত্যাখ্যান
েরা
• গুজব শুনা/আপহত্জনে েম্টোকণ্ড জহড়ত
োেকত থেখা
এইচ হব হি (HBV) ঘিনার থষেকত্র ঝুঁহের
পহরমাণ থবিী িকত পাকর োরণ বৃিত্র
পহরবাকর বা েহমউহনহির মাকঝ িেত অকনে
হনয্টাতনোরী োেকত পাকর যারা িেত নারীকের
িেরাহন বা হনয্টাতন েরকত আকরা থবহি
সংগহিত। পহরবাকরর বা েহমউহনহির অন্যান্য
থলােজন িেত ষেহতগ্রস্ত ব্যহতিকে হনয্টাতনমূলে
পহরহস্হতকত হফকর আসার জন্য চাপ সৃহষ্ েরকত
পাকর বা তাকে (অপরাকধর হিোর ব্যহতিকে)
সিােতা প্রোকন ব্যে্ট িকত পাকর।

অপরাকধর হিোর ব্যহতির উহচত িকব
তাকের ও তাকের বাচ্াকের সুরষোর জন্য
জরুরী িাকব সািায্য চাওো

নারী ও মেয়েদের উপর সহিংসতা থেকে বাঁচার তিনটি পদক্ষেপ

7.	জ�োর পূর্বক বিয়ে (ফ�োর্সড ম্যারিজ)
জ�ো

মকধ্য রকেকে হবকে বন্ েরকত হসহিল থোি্ট
(থেওোহন আোলত) থেকে এেহি আকেিনামা
হনকত সািায্য বা থজার পূব্টে হবকে ত্যাগ েরকত
আপনাকে সািায্য। আপহন যহে উহদ্গ্ন িকে
োকেন তািকল আপনার আস্া আকে এমন োকরা
সাকে থসহি বলা আপনার উহচত িকব থযমন
ধরুন, আপনার হিষেে, পুহলি বা হবকিষজ্তা
সম্পন্ সিােে সংস্াগুকলার এেহির সাকে
আপহন থযাগাকযাগ েরকত পাকরন (প্রচারপত্রহির
থিকষ তাহলোহি থেখুন)।
সাউে িল ব্াে হসস্ার্সকে
020 8571 0800 নম্কর বা তাকেরকে info@
southallblacksisters.co.uk হিোনাে
ইকমইল েরকত পাকরন।
ইউকেকত ও হবকেকি থজার পূব্টে হবকের
হিোকরর ঝুঁহের মকধ্য,বা ঝুঁহের সম্ভাবনার
মকধ্য োো হরিহিি নাগহরেকের সিােতা ও তে্য
সরবরাকির জন্য সরোকরর থফাস্টড ম্যাহরজ
ইউহনি োেবধে। তাকের সাকে থযাগাকযাকগর
জন্য আপহন 0207 008 0151 নম্কর
থিহলকফান েরকত পাকরন বা তাকের ওকেবসাইি
www.fco.gov.uk/forcedmarriage এ
হিহজি েরকত পাকরন।
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8.	য�ৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন
বিয়

অহতহরতি পহরমাণ থযৌতুে োহবর মকধ্য
োেকত পাকর থমািা অংকের নগে অে্ট,
সম্পহত্, জুকেলারী বা অন্যান্য োমী
সামগ্রী প্রোকনর োহব।
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থয থোন ধরকনর হনয্টাতন গ্রিণকযাগ্য নে এবং
পুহলি ও নারী সংগিনগুকলার হবকিষত হব
এম এ (BME) ওকমন্স সাহি্টকসকসর হনেি
থেকে সািায্য চাওো আপনার উহচত িকব।
এোড়াও আপহন থযৌতুে থফরত পাবার োহব
েরকল বা আপনার সুরষোর জন্য আোলত
থেকে আকেিনামা চাইকল এেজন ফ্যাহমহল
সহলহসিকরর সাকে পরামি্ট েরকবন।

নারী ও মেয়েদের উপর সহিংসতা থেকে বাঁচার তিনটি পদক্ষেপ

9. মহিলাদের য�ৌনাঙ্গ কর্তন (এফ জি এম)
মহিলাদের য�ৌনাঙ্গ ছেদ/কর্তন হল অ-স্বাস্থ্য
সংক্রান্ত কারণে (নন মেডিক্যাল রিজন)
মহিলাদের য�ৌনাঙ্গের বাহ্যিক অংশের আংশিক
বা সম্পূর্ণটুকু কেটে ফেলা বা য�ৌনাঙ্গে অন্য
ধরনের ক্ষতিসাধন করা। ইউকেতে এ ধরনের
কাজ করা একটি অপরাধ এমনকি য�ৌনাঙ্গ
কর্তনের জন্য কাউকে বিদেশে নেয়া হলেও।
মহিলাদের এই য�ৌনাঙ্গ ছেদ/কর্তন কখনও
কখনও মহিলাদের সুন্নাতে খতনা (মুসলমানী) বা
‘সুন্নাহ’ নামে পরিচিত।

এফ জি এম (FGM) এর ফলে যখন
য�ৌনাঙ্গ ছেদ/কর্তন করা হয় তখন
সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার প্রচণ্ড ঝুঁকিতে
থাকা সহ এবং পরবর্তীতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত
ঝুঁকিতে থাকার পরিমাণ মারাত্নক।
পরবর্তীতে যে ঝুঁকি গুল�ো রয়েছে তার
মধ্যে হল দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিবন্ধীত্বের
জীবন, গর্ভ ধারণে ও শিশু জন্মের সময়
কঠিন সমস্যা, এবং এমনকি মৃত্যু।

আপনি যদি ইউকেতে বা বিদেশে এফ জি এম
(FGM) এর ঝুঁকির মধ্যে থাকেন বা হয়ত
এফ জি এম (FGM)এর ঝুঁকির মধ্যে আছেন
এমন কাউকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হলে তাহলে আপনার
আস্থা রয়েছে এমন একজন পেশাজীবী যেমন
একজন শিক্ষক, নার্স বা ডাক্তারের সাথে কথা
বলুন বা ঘটনাটি পুলিশের কাছে ও স�োশাল
কেয়ার সার্ভিসে রিপ�োর্ট করুন। আপনি একটি
বিশেষজ্ঞতা সম্পন্ন বি এম ই (BME) নারী
সংগঠনের সাথে বা একটি বিশেষজ্ঞতা সম্পন্ন
এফ জি এম(FGM) ক্লিনিকেও য�োগায�োগ
করতে পারেন। আপনার আশে পাশের
বিশেষজ্ঞতা সম্পন্ন ক্লিনিক খুঁজে পেতে আপনি
www.forwarduk.org.uk/resources/
support/well-woman-clinics
ওয়েবসাইটে যেতে পারেন।
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10. আপনার জন্য সাহায্য
ইমিগ্রেশান স্ট্যাটাস (ইউকেতে বসবাসের আইনি
অবস্থান) ও সুয�োগ সুবিধা পাবার বিষয়গুল�ো
নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে থেকে পরিবার ও
কমিউনিটির সদস্যদের কাছ থেকে সাংস্কৃতিক বা
ধর্মীয় চাপ অতিক্রম করে একটি নির্যাতনমূলক
সম্পর্ক ছেড়ে আসা কত কঠিন হতে পারে সেটি
আমাদের জানা আছে। সাহায্য চাইতে আপনি
ভয় পাবেন না।
আপনি ইংরেজী বলতে না পারলে অধিকাংশ
সংবিধিবদ্ধ সংস্থা আপনাকে একজন নিরপেক্ষ
ইন্টারপ্রেটারের ব্যবস্থা করতে পারবে। আপনি
যদি উদ্বিগ্ন থাকেন যে ইন্টারপ্রেটার আপনার
পরিবারকে আপনার সম্পর্কে বলে দিবে তাহলে
আপনি অন্য একজন ইন্টারপ্রেটারের জন্য
বলতে পারেন।

আপনি আস্থা আনতে পারেন এমন কার�ো
সাথে কথা বলুন এবং নির্যাতনের ঘটনাটি
পুলিশ বা বিশেষজ্ঞতা সম্পন্ন পারিবারিক
ও য�ৌন সংক্রান্ত সহিংসতার বিষয়ে কাজ
করে এমন সংস্থা বা এডভাইজরের সাথে
কথা বলুন।
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আপনার জন্য কি কি আইনি ব্যবস্থা বেছে
নেবার সুয�োগ রয়েছে সেগুল�ো সম্পর্কেএই সব
সংস্থা আপনার সাথে আল�োচনা করতে পারবে
যে গুল�োর মধ্যে রয়েছে আপনার নির্যাতনকারীর
বিরুদ্ধে ফ�ৌজদারী ব্যবস্থা (ক্রিমিনাল একশান)
গ্রহণ এবং আপনাকে ও আপনার বাচ্চাদেরকে
সুরক্ষার জন্য সিভিল বা পারিবারিক আদালত
থেকে আদেশনামার ব্যবস্থা। এই সব সংস্থা
আর�ো যে সব বিষয়েও পরামর্শ দিতে পারবে
সেগুল�ো হলঃ
• হাউজিং
• টাকা পয়সা সংক্রান্ত
• স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত, যার মধ্য
রয়েছে নিজেকে নিজে ক্ষতি করা সংক্রান্ত
বিষয়
• স�োশাল কেয়ার
• এডুকেশান ও বাচ্চাদের প্রয়�োজন সংক্রান্ত
আপনি যদি ঘরে বসবাস করে থাকেন এবং
সহিংসতা ও নির্যাতনের কারণে যদি আপনাকে
ঘর ছেড়ে যেতে হয় তাহলে ভবিষ্যতের জন্য
কিছু পরিকল্পনা করা জরুরি হবে। নিম্নলিখিত
গুলি ঘরে নিরাপদে রাখবেন বা সম্ভব হলে
আস্থাবান একজন বন্ধুর কাছে রাখবেনঃ
• জরুরি কাগজপত্র যেমন, জন্ম সনদ,
ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপ�োর্ট, ইমিগ্রেশান
সংক্রান্ত কাগজপত্র, ক�োর্ট অর্ডার ও আইনি
কাগজপত্র, জায়গা সম্পত্তি ও আর্থিক সংক্রান্ত
কাগজপত্র, এবং অতিরিক্ত ক্রেডিট ও ডেবিট
কার্ডসমুহ।

নারী ও মেয়েদের উপর সহিংসতা থেকে বাঁচার তিনটি পদক্ষেপ

• আপনার ও আপনার বাচ্চাদের জন্য কাপড়
চ�োপড় ভর্তি একটি ব্যাগ এবং সামনের
দরজার ও গাড়ীর চাবি, ম�োবাইল ফ�োন,
পূর্ণ ভর্তি ক্রেডিট, নগদ অর্থ এবং অন্যান্য
গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি যেমন, ব্যবস্থাপত্রে থাকা
অতিরিক্ত ঔষধপত্র
কিন্ত আপনাকে যদি ঘর ছেড়ে যেতে হয় তাহলে
এই সব জিনিষপত্র আপনার সাথে নিতে না
পারলে দুশ্চিন্তা করবেন না- পুলিশের সাথে
আপনি ফিরে এসে সব সময় এগুল�ো নিতে
পারবেন।
যদি বাচ্চাদেরকে সাথে নেয়া নিরাপদ হয়
তাহলে তাদেরকে আপনার সাথে নিবেন। যদি
সম্ভব না হয় তাহলে সাহায্যের জন্য পুলিশ,
একজন ফ্যামিলি সলিসিটর এবং পারিবারিক
নির্যাতনের উপর কর্মরত নারী সংস্থা বা
এডভাইজারের সাথে য�োগায�োগ করবেন।
জরুরি অবস্থায় আপনি যে তিনিটি নিরাপদ স্থানে
যেতে পারেন সেটি চিন্তা করুনঃ
• পুলিশ স্টেশান
• একজন বন্ধুর বাসায়
• মহিলাদের জন্য রিফিউজ (আশ্রয়) বা
পারিবারিক/য�ৌন সংক্রান্ত সহিংসতায়
সহায়তাকারী সংস্থা
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11. সাহায্য ও সহায়তা
জরুরী টেলিফ�োন নাম্বার সমূহ এবং ডমেষ্টিক
ভায়�োলেন্স হেল্প লাইন
• পুলিশ, এ্যম্বুলেন্স এবং ফায়ার ব্রিগেডঃ
999 (ফ্রি ফ�োন, 24 ঘণ্টা ব্যাপী)

• ন্যাশনাল ডমেষ্টিক ভায়�োলেন্স হেল্পলাইনঃ

0808 2000 247 (ফ্রি ফ�োন, 24ঘণ্টা ব্যাপী)
ওমেন্স এইড ও রিফিউজের অংশীদারিত্বের
ভিত্তিতে পরিচালিত

• রেপ ক্রাইসিস (ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস)

হেল্পলাইনঃ 0808 802 9999 (ফ্রি ফ�োন)
ওয়েবসাইটঃ www.rapecrisis.org.uk

নর্দাণ আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েল্স এর
জন্য হেল্পলাইন
• নর্দাণ আয়ারল্যাণ্ড ওমেন্স এইড 24 আওয়ার
ডমেষ্টিক এবিউজ হেল্পলাইন

হেল্পলাইনঃ 028 9033 1818

স্পেশালিষ্ট হেল্পলাইন সমূহ

• স্কটিশ ডমেষ্টিক এবিউজ হেল্পলাইন

• সাউথহল ব্লাক সিস্টার্স
(যে সকল বি ইম ই (BME) মহিলারা
পারিবারিক/য�ৌন সংক্রান্ত সহিংসতা, জ�োর পূর্বক
বিয়ে, এফ জি এম (FGM), এই বি ভি
(HBV) এবং ইমিগ্রেশান/ সরকারী বেনিফিট বা
অনুদান নেবার অনুমতি নেই এ ধরনের সমস্যায়
আছেন তাদের জন্য)
হেল্পলাইনঃ 020 8571 0800,
ওয়েবসাইটঃ www.southallblacksisters.
org.uk
• ফ�োর্সড ম্যারিজ ইউনিট

• অল ওয়েল্স ডমেষ্টিক এবিউজ এন্ড সেক্সুয়াল
ভায়�োলেন্স (ওয়েল্স ওমেন্স এইড)

হেল্পলাইনঃ 0207 008 0151,
ওয়েবসাইটঃ www.fco.gov.uk/
forcedmarriage

• স্টকিং হেল্পলাইন

হেল্পলাইনঃ 0800 027 1234

হেল্পলাইনঃ 0808 80 10 800

• দ্য ডিয়ন ওয়েল্স/ডিয়ন সিমরু হেল্পলাইনঃ

0808 801 0321

• বি এ ডব্লিউ এস ও (ওয়য়েল্স এর বি এম ই

(BME) নারীদের জন্য)
হেল্পলাইনঃ 0800 731 8147

• রেপ ক্রাইসিস স্কটল্যাণ্ড
হেল্পলাইনঃ 08088 010302
(ফ্রি ফ�োন)
• নর্দাণ আয়ারল্যাণ্ড রেপ ক্রাইসিস এন্ড সেক্সুয়াল
এবিউজ সেন্টার

হেল্পলাইনঃ 028 9032 9002 (ফ্রি ফ�োন)

হেল্পলাইনঃ 0808 802 0300,
ওয়েবসাইটঃ www.stalkinghelpline.org
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এফ জি এম (FGM)

• ওমেন্স এডভাইজ লাইন

• ফাউন্ডেশান ফর ওমেন্স হেল্থ রিসার্চ এন্ড
ডেভলপমেন্ট (ফরওয়ার্ড - FORWARD)

• রেস্পেক্ট এডভাইজ লাইন

হেল্পলাইনঃ 020 8960 4000
ওয়েবসাইটঃ www.forwarduk.org.uk

• মেট্রপলিটন পুলিশ

(চাইল্ড এবিউজ ইনভিস্টিগেশান কমান্ড/
প্রজেক্ট আজুর)
হেল্পলাইন্নঃ 020 7161 2888

ইমিগ্রেশান, এসাইলাম এন্ড ন�ো রিক�োর্স
• স�োজুর্নর প্রজেক্ট-ইভ্স হাউজিং ফর ওমেন

হেল্পলাইনঃ 0808 801 0327
(সঙ্গীদের প্রতি যারা নির্যাতনমূখী এবং
নির্যাতন বন্ধ করতে যারা সাহায্য চান সে
সব ল�োকদের তথ্য ও উপদেশ প্রদান পূর্বক
সাহয্যের জন্য)
হেল্পলাইনঃ 0808 802 4040

• চাইল্ডলাইন
(24ঘণ্টা ব্যাপী বাচ্চাদের সাহায্যের জন্য)
হেল্পলাইনঃ 0800 1111
• সামারিতান্স (আপনি যদি বিষণ্ণতায় ভুগেন

তাহলে আপনার জন্য 24ঘণ্টা ব্যাপী ফ্রি)
হেল্পলাইনঃ 08457 90 90 90

হেল্পলাইনঃ 020 7735 2062,
ওয়েসাইটঃ www.eaves4women.co.uk

• দ্য এন ক্রাফট ট্রাস্ট

হেল্পলাইনঃ 020 7251 8708

• রেস্পন্ড (শেখার অক্ষমতা আছে এমন ল�োকদের,
তাদের পরিবার, কেয়ারার ও পেশাজীবি যারা
কঠিন মানসিক সমস্যা ও নির্যাতনের শিকার
তাদের সহায়তার জন্য)
হেল্পলাইনঃ 0808 808 0700
• ভয়েস ইউকে (শেখার প্রতিবন্ধকত্ব এবং অন্যান্য
অরক্ষিত মানুষ যারা অপরাধ বা নির্যাতনের
শিকার হয়েছেন তাদের সহায়তার জন্য)
হেল্পলাইনঃ 0845 122 8695

• জয়েন্ট কাউন্সিল ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ
ইমিগ্রান্টস
• এসাইলাম এইড

হেল্পলাইনঃ 0207 354 9264

অন্যান্য
• ব্রোকেন রেইনব�ো (লেজবিয়ান, গে, বাই
সেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার এর জন্য)

হেল্পলাইনঃ 0300 999 5428

(শেখার প্রতিবন্ধকত্ব থাকা মানুষদের
নির্যাতনের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য)
হেল্পলাইনঃ 0115 951 5400
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