
আপনি গার্হয্স্থ সনর্হিংসতার নিকার র্হলে, পুনেি এবিং আদােত সার্হায্য করলত পালর। 
 

পুনেি কী করলত পালর: 

*সহহিংসতার জায়গা থেকে দকূর এেটি হিরাপদ জায়গা খ ুঁকজ থপকত আপিাকে সহায়তা েরকত। 

*আপিাকে সহহিংসতা থেকে রক্ষা েরকত আদালত েীভাকে সহায়তা েরকত পাকর থস সম্পকেে আপিাকে অেগত েরকত। 

*আপিার ো আপিার সন্তািকদর থোকিা আঘাত লাগকল আপিাকদর সহায়তা েরকত। 

*আপিার োহি থেকে আপিার প্রকয়াজিীয় জজহিসপত্র থপকত সহায়তা েরকত। 

*সহহিংসতাটি সম্পকেে প হলকের হরকপাকিের েহপগুহল আপিাকে হদকত। 

*থ ৌজদাহর আদালকত এেটি অহভক াগ দাকয়র েরকত, এেিং আপিার স্থািীয় থ ৌজদাহর আদালত এেিং পাহরোহরে আদালতগুহল থোোয় তা আপিাকে েলকত। 

আদােত কী করলত পালর: 

*হ হি আপিার ক্ষহত েকরকেি ো হুমহে হদকয়কেি হতহি আপিার রকের ো বেোহহে সম্পকেের হকল, ো এমি থেউ  ার সাকে সম্পকেের  কল আপিার এেটি 

সন্তাি আকে, ো এমি থেউ  ার সাকে আপিার ঘহিষ্ঠ সম্পেে আকে ো হেল, তাহকল আপিার থেসটিকে পাহরোহরে আদালত, থ ৌজদাহর আদালত ো উভয় 

আদালকত হিকয়  াওয়ার অহিোর আপিার আকে। 

*আপিার থ   ম েগুহল প্রকয়াজি থসগুহল পাহরোহরে আদালত এেিং থ ৌজদাহর আদালকত পাকেি। 

*আদালত আপিার, আপিার সন্তািকদর এেিং থোকিা সাক্ষী  হদ অি করাি েকরি তাহকল তার স রক্ষার জিয সামহয়ে আকদে প্রদাি েরার হসদ্ধান্ত হিকত পাকরি। 

*পাহরোহরে আদালত  হদ থদকখ থ  আপিার এেজি উহেল হিকয়াগ েরার ক্ষমতা থিই তাহকল আপিাকে সহায়তা েরার জিয পাহরোহরে আদালত এেজি 

উহেল হিকয়াগ েরকত পাকরি। 

*পাহরোহরে আদালত সামহয়ে হেশু সহায়তা এেিং আপিার সন্তািকদর সামহয়ে ভরণকপাষকণর আকদে হদকত পাকর। 
 

নিউইয়লকর্ আইি জািায়: আপহি হে গাহ েযস্থ সহহিংসতার হেোর? আপিার এখি সহায়তার প্রকয়াজি হকল, প হলে ডােকত আপহি 911 িম্বকর থ াি েরকত 

পাকরি। আপহি এেটি গাহ েযস্থ সহহিংসতার হিলাইকিও থ াি েরকত পাকরি। আপিার েহমউহিটির মকিয আপহি েী সহায়তা থপকত পাকরি থস সম্পকেে আপহি এেজি 

উহেকলর সাকে হিলাইকি থগাপকি েো েলকত পাকরি,  ার মকিয অন্তভুেে: আপহি থোোয় আপিার আঘাকতর হিহেৎসা েরাকত পারকেি, আপহি থোোয় আশ্রয় 

পাকেি, আপহি থোোয় সহায়তা পাকেি, এেিং হিরাপকদ োোর জিয আপহি েী েরকত পাকরি। হিউইয়েে থেি 24-ঘণ্টা গাহ েযস্থ ও থ ৌি সহহিংসতার (Domestic & 

Sexual Violence) হিলাইি িম্বর 1-800-942-6906। তারা আপিাকে েহু ভাষায় তেয হদকত পারকে। আপহি  হদ েহির ো োকি েম থোকিি তাহকল 711 িম্বকর থ াি 

েরুি। প হলে  া েরকত পাকর: তারা আপিাকে পহরোকরর এেজি সদসয ো েন্ধ র োহি ো আপিার েহমউহিটিকত এেটি আশ্রকয়র মকতা এেটি হিরাপদ জায়গা খ ুঁকজ 

থের েরকত আপিাকে এেিং আপিার সন্তািকদর সাহা য েরকত পাকর। আপিাকে এেিং আপিার সন্তািকদর আপিার েহমউহিটিকত এেটি হিরাপদ জায়গায় হিকয় থ কত 

ো এেটি হিরাপদ আশ্রয় থপকত আপহি অহিোহরেকে েলকত পাকরি। তারা আপিাকে এেটি স্থািীয় গাহ েযস্থ সহহিংসতা েম েসূহির সাকে সিংক াগ েরকত সাহা য েরকত 

পাকর। আপিার হিহেৎসা পহরি ো পাওয়ার জিয তারা আপিাকে এেটি হসহপিাল ো হিহিে থপকত সহায়তা েরকত পাকরি। আপিার হিজস্ব জজহিসপত্র থপকত তারা 

আপিাকে সহায়তা েরকত পাকর। ঘিিাটি আকলািিা েকর তাকদর অেেযই এেটি হরকপািে সম্পূণ ে েরকত হকে। ঘিিাস্থল থেকি আসার আকগ তারা আপিাকে এই প হলে 

হরকপাকিের এেটি েহপ থদকেি। থসটি হেিামূকলযর। আপহি এেটি অপরাকির হেোর হকল, থ  ো  ারা আপিার ক্ষহত েকরকেি তাকদর থেপ্তার েরকেি এেিং েখিও 

েখিও তাকদর থেপ্তার েরকতই হকে। থেপ্তার হওয়া েযজে থ  থোকিা সময় োিা থপকত পাকরি, তাই আপিার হিরাপত্তার জিয পহরেল্পিা েরা গুরুত্বপূণ ে। আপহি 

হি োহতত ো হুমহেপ্রাপ্ত হকল, প হলে ো হডহিক্ট অযািহি ের োকে আপহি  া েলকত পাকরি: থ  েযজে আপিার ক্ষহত েকরকেি তার হেরুকদ্ধ এেটি অপরাকির অহভক াগ 

দাকয়র েরকত। হডহিক্ট অযািহি ে আদালকত এেটি থ ৌজদাহর মামলা দাকয়র েরকল থ ৌজদাহর আদালতকে আপিার এেিং আপিার সন্তাকির প্রহতরক্ষার জিয এেটি 

আকদে জাহর েরকত েলকত পাকরি। আপিার স্থািীয় পাহরোহরে আদালকত এেটি পাহরোহরে অপরাকির হপটিেি দাকয়র েরা সম্পকেে আপিাকে তেয থদকেি। 

পাহরোহরে আদালকতর োকে আপিার এেিং আপিার সন্তািকদর জিয এেটি প্রহতরক্ষার আকদে জাহর েরকত েলার অহিোরও আপিার আকে। পাহরোহরে আদালকতর 

োকে আপহি  া িাইকত পাকরি: আপিার পাহরোহরে আদালকতর হপটিেি দাকয়র েরার পর এেই হদকি আদালকত থ কত। আপিার অি করাি থ  হদি  াইল েরা হকয়কে 

থসই হদি ো পকরর হদি আদালত থখালার পকর থসটির শুিাহি েরকত। শুি মাত্র এেজি হেিারেই এেটি প্রহতরক্ষার আকদে জাহর েরকত পাকরি। থ  েযজে আপিার 

ক্ষহত েকরকেি তার হেরুকদ্ধ এেটি থ ৌজদাহর ো পাহরোহরে আদালকতর মামলার অিংে হহকসকে হেিারে থসটি েকরি। পাহরোহরে আদালকত ো থ ৌজদাহর আদালকত 

এেটি প্রহতরক্ষার আকদে েলকত পাকর: এই থ  ডােক াকগ, থ াকি, েম্পম্পউিাকরর মািযকম ো অিয েযজেেকগ ের মািযকম অিয েযজের আপিার সাকে থোকিা থ াগাক াগ 

ো েোোত ো থিই। এই থ  অিয েযজেটি আপিার এেিং আপিার সন্তািকদর, আপিার োহি, েম েস্থল ো স্ক ল থেকে দকূর োেকেি। এই থ  অিয েযজেটি আপিার ো 

আপিার সন্তািকদর হেরুকদ্ধ থোকিা হামলা, হি োতি, হুমহে, শ্বাসকরাি, ো অিয থোকিা পাহরোহরে অপরাি িা েকরি। এই থ  অিয েযজেটি তাকদর আকেয়াস্ত্র এেিং 

আকেয়াকস্ত্রর লাইকসন্স সমপ েণ েকরি, এেিং আর থোকিা আকেয়াস্ত্র িা পাি। এই থ  আপহি থ ি আপিার সন্তািকদর সামহয়ে থহ াজত পাি। এই থ  অিয েযজে 

সামহয়ে হেশু সহায়তা প্রদাি েকরি। এই থ  অিয েযজেটি আপিার থপাষয ো সহায়ে জীেজন্তুর ক্ষহত েরকেি িা। রাত হকয়  াওয়া, উইকেন্ড, ো এেটি েুটির হদকির 

জিয পাহরোহরে আদালত েন্ধ োেকল এেটি প্রহতরক্ষার আকদকের জিয আপহি থ ৌজদাহর আদালকতর দ্বারস্থ হকত পাকরি। আপহি ইিংকরজজ েলকত িা পারকল ো ভাকলা 

িা েলকত পারকল, আপিার ভাষা েকলি এমি এেজি থদাভাষী পাওয়ার জিয আপহি প হলে, হডহিক্ট অযািহি ে, ো থ ৌজদাহর ো পাহরোহরে আদালতকে েলকত পাকরি। 

েী হকয়কে তা েযাখযা েরার জিয থদাভাষী আপিাকে সাহা য েরকেি। এেটি প্রহতরক্ষার আকদে িাওয়ার জিয আপিার প্রকয়াজিীয়  ম েগুহল আপহি আপিার স্থািীয় 

পাহরোহরে আদালকত পাকেি। আপহি অিলাইকিও থসগুহল থপকত পাকরি: www.NYCourts.gov/forms. এেটি প্রহতরক্ষার আকদে িাওয়ার জিয আপিার থোকিা 

আইিজীেী লাগকে িা। পাহরোহরে আদালকত এেজি আইিজীেী পাওয়ার অহিোর আপিার আকে। পাহরোহরে আদালত  হদ থদকখ থ  আপিার এেজি আইিজীেী 

হিকয়াগ েরার ক্ষমতা থিই তাহকল আদালতকে অেেযই হেিামূকলয আপিার জিয এেজি আইিজীেীর েকদােস্ত েরকত হকে। আপহি এেটি অহভক াগ ো পাহরোহরে 

আদালকত হপটিেি দাকয়র েরকল, আপিাকে আপিার সতযতার েপে েহণ েরকত হকে োরণ আপহি জাকিি হমেযা , এমি এেটি আইহি িহে দাকয়র েরা এেটি 

অপরাি। (হিউইয়েে থেি থ ৌজদাহর মামলার আইি, অি কেদ 530.11 (6)/NYS Criminal Procedure Law, Section 530.11 (6)) 

 

নিউইয়র্ক  স্টেট 24-ঘণ্টা গার্হক যস্থ ও স্ট ৌি সনর্হিংসতার  
(Domestic &amp; Sexual Violence) র্হটলাইি 

 1-800-942-6906  

ইিংররনি এবিং স্টেিীয়, নবনবধ-ভাষায় অ্যারেসর াগযতা 
 ারা বনধর বা র্ারি র্ম স্ট ারিি তারের িিয িাতীয় ধারাভাষয পনররষবা:711 

 

নিউইয়র্ক  নসটি (সমস্ত ভাষা) 

 1-800-621-Hope (4673) বা 311 

আদােলতর তথ্য 
 

হিউইয়েে হসটি--থ ৌজদাহর আদালকতর তেয  
1-646-386-4500 

 
হিউইয়েে থেকির অিয অঞ্চকলর আদালকতর তেয থপকত, আদালকতর 

িম্বরগুহলর উত্তরপ্রদািোরী আহিোহরেকে জজজ্ঞাসা েরুি, আপিার 

থ াি হডকরক্টরী থদখ ি, ো গাহ েযস্থ ও থ ৌি সহহিংসতার হিলাইকি  

(1-800-942-6906) থ াি েরুি 

ক্ষনতগ্রস্ত বযক্তির প্রাতযনর্হক তথ্য এবিং সূচিা (VICTIM INFORMATION AND NOTIFICATION EVERYDAY, VINE) 
 

হিউ ইয়েে থেকির োরাগাকর ো স্থািীয় থজলগুহলকত োরারুদ্ধ েযজেকদর হস্থহত এেিং ম জে পাওয়ার তাহরখ সম্পহেেত তেয ক্ষহতেস্ত েযজে থপকত পাকরি। 

এই েম েসূহি এেিং েীভাকে আপহি হিেন্ধি েরকত পারকেি থস সম্পকেে আকরা তকেযর জিয, থ াি েরুি  
 

1-888-VINE-4NY (1-888-846-3469) বা www.vinelink.com 

স্টেটবযাপী স্বয়িংক্তিয় ক্ষনতগ্রস্ত বযক্তির তথ্য এবিং সূচিা (STATEWIDE AUTOMATED VICTIM INFORMATION AND NOTIFICATION, SAVIN-NY) 

ক্ষহতেস্ত েযজের সূিিা েম েসহূি  া  খি এেটি প্রহতরক্ষার আকদে জাহর েরা হয় তখি গাহ েযস্থ সহহিংসতার হেোর  

েযজেকদর অি কেদ হওয়ার জিয হিেন্ধি েরার অি মহত থদয় 

www.nyalert.gov  

 

 

http://www.NYCourts.gov/forms

