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পারিবারিক সহিংসতার আক্র ান্ত দের জন্য তথ্য
আপনি কি পারিবারিক সহিংসতার শিকার?
• এখনই আপনার সাহায্য ের দরকার হলে, পুল ি শ যাতে আপনার কাছে আসতে পারে তাই 911 নম্ব রে কল করুন।
• এছাড়াও আপনি পারিবারিক সহিংসতার হটলাইনে কল করতে পারেন। হটলাইনে আপনি একজন আইনজীবীর সঙ্গ ে আপনার কমি উনি টিতে এগুল ো সহ কি
সাহায্য পেতে পারেন তা সম্পর্ক ে গোপনে কথা বলতে পারেন: আঘাতের জন্য কোথায় চিকিৎসা করাবেন, কোথায় আশ্র য় নেবেন, কোথায় সাহায্য পাবেন
এবং নিরাপদে থাকতে কি করতে পারেন। নি উ ইয়র্ক স্ট েটের 24 ঘণ্ট ার ডোমেস্ট িক ও সেক্সযু া় ল হটলাইন নম্ব র হল: 1-800-942-6906, তারা অনেক ভাষায়
আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। আপনি যদি শ্র বণ-প্র তিবন্ধ ী হয়ে থাকেন বা খুব কম শোনেন, তাহলে 711 নম্ব রে কল করুন। নি উ ইয়র্ক সি টি হটলাইনের
নম্ব র হল: 1-800-621-HOPE (4673) বা ডায়া ল করুন 311 TDD: 1-800-810-7444।

পুল ি শ যা করতে পারে:
• তারা আপনাকে ও আপনার বাচ্চ াদেরকে নিরাপদ জায়গা খুঁ জ তে যেমন পরিবার বা বন্ধ রু বাড়ি বা আপনার কমি উনি টিতে আশ্র য় খুঁ জ তে সাহায্য করতে পারে।
• আপনি অফিসারকে আপনার কমি উনি টির কোনও নিরাপদ জায়গায় আপনাকে ও আপনার বাচ্চ াদের নিয়ে যেতে সাহায্য চাইতে পারেন।
• তারা আপনাকে স্থ ানীয় পারিবারিক সহিংসতা থেকে মুকত্ ির প্র কল্পে সংযুকত্ হতে সাহায্য করতে পারেন।
• চিকিৎসার জন্য তারা আপনাকে কোনও হাসপাতাল বা ক্ল িনিকে যেতে সাহায্য করতে পারেন।
• তারা আপনার ব্য ক্ত ি গত জিনিস আনতে সাহায্য করতে পারেন।
• ঘটনার আলোচনা করে তারা অবশ্য ই একটি রি পোর্ট তৈরি করবেন। ঘটনাস্থ ল ছেড়ে যাওয়া র আগে তারা আপনাকে এই পুল ি শ রি পোর্ট ের একটি কপি
দেবেন। এটি বিনামূলয্ ের।
• যদি আপনি অপরাধের শিকার হন তাহলে হামলাকারী ব্য ক্ত ি তারা গ্র েপ্ত ার করতে পারেন এবং কখনও কখনও অবশ্য ই গ্র েপ্ত ার করেন।
• গ্র েপ্ত ার করা ব্য ক্ত িকে যে কোনও সময়ে ছেড়ে দেয়া হতে পারে, তাই আপনার নিরাপত্ত ার জন্য পরিকল্পনা করা গুরতু ব্ পূরণ্ ।

যদি আপনার প্র তি অপব্য বহার বা আপনাকে হ মু কি দেয়া হয় তাহলে পুল ি শ বা ডিস্টর্ িক্ট অ্য াটর্ন িকে আপনি যা
করতে বলতে পারেন:
• আপনার ক্ষ তি করেছেন যে ব্য ক্ত ি তার বিরুদধ্ ে ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগ দায়ে র করতে পারেন।
• ডিস্টর্ িক্ট অ্য াটর্ন ি আদালতে ফৌজদারী মামলা করলে আপনার ও আপনার বাচ্চ ার জন্য সুর ক্ষ াদানের আদেশ জারি করার জন্য অপরাধী আদালতকে বলতে
পারে।
• আপনার স্থ ানীয় পারিবারিক আদালতে পরিবারের প্র তি অপরাধের আবেদন দায়ে র সম্পর্ক ে তথ্য দিতে পারেন।
• পারিবারিক আদালতের কাছে আপনার ও আপনার বাচ্চ ার সুর ক্ষ ার আদেশ চাওয়া র অধিকারও আপনার আছে।

পারিবারিক আদালতকে আপনি যা বলতে পারেন:
• যে তারি খে আদালতে গেছেন সেই তারি খেই পরিবারের প্র তি অপরাধের আবেদন দায়ে র করা।
• যে দিন দায়ে র করছেন সেইদিনই বা পরের দিন যখন আদালত খুল বে তখন যেন আপনার অনুর োধ শোনা হয়।
• কেবল একজন বিচারপতি ই সুর ক্ষ াদানের আদেশ জারি করতে পারেন। আপনার ক্ষ তি করা ব্য ক্ত ির বিরুদধ্ ে ফৌজদারি বা পারিবারিক আদালতের মামলার অংশ
হিসাবে বিচারক তা করেন।

পারিবারিক আদালতে বা ফৌজদারি আদালতে সুর ক্ষ ার আদেশে যা বলা থাকতে পারে:
• উক্ত ব্য ক্ত ির সঙ্গ ে ডাকযোগে, ফোন, কম্পি উটার বা অন্য ব্য ক্ত ির মাধ্য মে আপনার সাথে কোনও যোগাযোগ নেই।
• উক্ত ব্য ক্ত ি আপনার এবং আপনার বাচ্চ াদের, আপনার বাড়ি, চাকরি বা স্কলু থেকে দূর ে থাকবে।
• উক্ত ব্য ক্ত ি আপনার এবং আপনার বাচ্চ াদের বিরুদধ্ ে লাঞ্ছ না, হয়রানি, হ মু কি, শ্ব াসরোধ, বা অন্য কোনও পারিবারিক অপরাধ না করে।
• উক্ত ব্য ক্ত ি তার আগ্ন েয়া স্তর্ এবং আগ্ন েয়া স্তর্ ের লাইসেন্স হস্ত ান্ত র করে এবং আর যেন কোনও আগ্ন েয়া স্তর্ না পান।
• আপনার বাচ্চ াদের অস্থ ায়ী হেফাজত আপনার কাছে রয়ে ছে।
• উক্ত ব্য ক্ত ি অস্থ ায়ী শি শু সহায়তা প্র দান করে।
• উক্ত ব্য ক্ত ি আপনার পোষা প্র াণ ী বা পরিষেবা প্র াণ ীদের ক্ষ তি না করে।
• যদি রাত, সপ্ত াহান্ত বা ছ টু ির কারণে পারিবারিক আদালত বন্ধ থাকে তাহলে, আপনি সুর ক্ষ ার আদেশ চাইতে কোনও ফৌজদারি আদালতে যেতে পারেন।
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যদি আপনি ইংরেজিতে কথা বলতে না পারেন বা ভালোভাবে বলতে না পারেন তাহলে:
• আপনি পুল ি শ, ডিস্টর্ িক্ট অ্য াটর্ন ি, বা ফৌজদারি বা পারিবারিক আদালতে আপনার ভাষায় কথা বলতে পারেন এমন একজন দোভাষীর অনুর োধ করতে
পারেন। কী ঘটেছে তা ব্য াখ্য া করতে দোভাষী আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

আপনার স্থ ানীয় পরিবার আদালতে সুর ক্ষ ার আদেশ চাইতে আপনার প্র য়ো জনীয় ফরমগুল ি পেতে পারেন
(আদালতের জন্য ঠিকানা এবং যোগাযোগের তথ্য লি খুন ):
• এছাড়াও অনলাইনে সেগুল িকে পেতে পারেন: www.NYCourts.gov/forms.

সুর ক্ষ ার আদেশ চাইতে আপনার কোনও আইনজীবীর দরকার নেই।
• পারিবারিক আদালতে আপনার আইনজীবী পাওয়া র অধিকার রয়ে ছে। যদি পারিবারিক আদালত দেখে যে আইনজীবীর জন্য অর্থ প্র দানের সামর্থয্ আপনার
নেই, তাহলে বিনাখরচে একজন আইনজীবী পাবেন।
• যদি আপনি কোনও অভিযোগ করেন বা পারিবারিক আদালতে আবেদন করেন, তাহলে আপনাকে তার সত্য তার শপথ করতে বলা হবে কারণ জেনেশুন ে অসত্য
আইনি নথি দায়ে র করা অপরাধ।
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