
েজারপবূ�ক 
িনয়�ণ 
েচকিল�
আপনার জীবেন িক এমন 
েকউ আেছ েযঃ
• আপনােক ভীত কের?
• আপিন িক কেরন এবং বেলন তা িনয়�ণ কের?
• আপনােক িনচু কের অথবা িব�ত কের?
• আপনার িব�ে� �াট�  বা �তারণার অিভেযাগ 

এেনেছ?
• চাপ েদয় অথবা আপনােক েযৗন কাজ করেত বাধ

কের?
• আপনােক আঘাত করার �মিক েদয়, তারা িনেজরা,

ব�ুরা অথবা পিরবার?
• সবসময় আপনার েফান েচক কের

এবং অব�ান?
• অেথ�র বাপাের আপনার অাে�সেক সীমাব� কের?

উপেরর েযেকান কাজ�েলাই েজারপূব�ক িনয়�ণ বা 
পািরবািরক িনয�াতেনর ল�ণ হেত পাের। 

আপিন যিদ উপেরর েকান একিট উ�ের �াঁ বেল 
থােকন অথবা �ীকার কেরন েয আপিন এই 
আচরণ�েলা ববহার কেরন তাহেল আপিন একিট 
অ�া�কর স�েক� র মেধ থাকেত পােরন।

পিরবত� ন আনেত এবং একিট �া�স�ত স�ক�
গঠেনর জন এখােন সহায়তা পাওয়া যায়।

আপিন িনি�ত না হেলও উপেদশ এবং সহায়তা েনয়াটা 
��¢পূণ�। আমােদর সবারই মােঝ মােঝ সাহােযর 
�েয়াজন হয়।

েজারপবূ�ক 
িনয়�ণ

আিথ�ক হয়রািন
আপনার আে�সেক সীমাব� করেছ 
এবং আপনার অথ� আপিন িকভােব 

বয় কেরন তা িনয়�ণ করেছ।

�যিু�গত হয়রািন

আপনার অনুমিত ছাড়া আপনার েট�ট েমেসজ, 
ইেমইল এবং সামািজক মাধম েদখেছ । 

আপনার েফান েচক করেছ এবং আপনার 
�েবশািধকার িনয়�ণ করেছ।

অবমাননা করা
িনঁচু করা হয়, সবার সামেন অপমান করা 

হয়, অস�ান করা হয় এবং আপনার 
িব�ে� আপনার েগাপনীয়তা 

ববহার করা হয়।

লিুকেয় অনসুরণ করা
অনুসরণ করা বা েবাধ করা েয আপনার স¥ী 

জােনন আপিন িক করেছন এবং আপিন 

সবসময় েকাথায় আেছন।

আলাদা করা হে�
আপনার পিরবার অথবা ব�ুর সােথ েদখা 

করা েথেক িবরত রাখা হে¦ এবং 
আপনার স¥ীর উপর িনভ� রশীল 

হেত বাধ করেছ।  

িজ�াসাবাদ

¨মাগত �ে©র স�ু�ীণ হন 
এবং বেল েয আপিন 

িমথা বলেছন।

েদাষােরাপ কের
েদাষােরাপ কের: আপনােক দায়ী, েদাষী 

এবং ভুল মেন করেত বাধ কের।

হয়রািন

আ¨মণা«ক চাপ বা ভীিত �দশ�ন, 
অনবরত কল 

অথবা আপনােক েমেসজ 
করেছ।

�মিক িদে�

খুন, আঘােতর �মিক অথবা 
আপনার জীবনেক িনঃেশষ কের িদে¦, 

তােদর িনেজরাই, ব�ু, পিরবার 
অথবা েপাষা �াণী।

 মানিসকভােব �েরািচত করা 

আপনােক িব®া¯ করেছ, আপনার আেবগেক 
কােজ লাগাে¦ এবং আপনার আ«সংশয়েক 

উ°ীিবত করেছ এবং
 আপনােক পাগেলর মত কের 

েফলেছ।

িকছু মানষু �ীকার কেরনা েয 
তারা একিট অ�া��কর এবং 
অপমানজনক স�েক� র মেধ� 
আেছ কারণ েসখােন শারীিরক  
িনয�াতন নাও হেত পাের। 
েজারপূব�ক িনয়�ণ হে¦ ভয় এবং/অথবা একজন বাি± বা 
পিরি�িতেক িনয়�েণর জন বব³ত অবমাননাকর আচরণ। এই 
ধরেণর ঘেরায়া িহংসা পািরবািরক িনয�াতন বেল পিরিচত এবং 
বছেরর পর বছর যা ঘিন´ স¥ী বা পািরবািরক স�েক� র মেধ 
অসনা± থাকেত পাের। 

যিদ এই িনয়�ণকারী আচরণিট অসনা± অব�ায় থােক তাহেল তা 
শারীিরকভােব �াণঘাতী সিহংসতা পয�¯ বাড়েত পাের।

স�ক� , পািরবািরক 
িনয�াতন এবং েজারপবূ�ক 
িনয়�ণ িবষয়ক

একিট িনেদ� িশকা

পািরবািরক িনয�াতন সব�¶ িবদমান। এিট সকল 
বয়েসর, িলে¥র, সং¸ৃিতর এবং আথ�সামািজক 
ে��াপেটর মানুষেক �ভািবত কের।



TIS National
Translating and Interpreting 
Service (অনুবাদ এবং েদাভাষী েসবা)
131 450

  জ�রী অব�া এবং জীবন 
সংশয়ী পিরি�িত 
Police (পুিলশ) 000

 েহ
লাইন সমহূ
1800RESPECT 737 732
Kids Help Line (বা�ােদর সহায়তা 
লাইন) 1800 551 800
Lifeline (লাইফলাইন) 131 114

NSW Rape Crisis Line  
(এনএসডি�ও ধষ�ণ সংকট লাইন )
1800 424 017
Mens Line (পু�ষেদর লাইন)
1300 789 978

জ�রী আবাসন
 Dome ic Violence Hotline NSW 
(পািরবািরক সিহংসতা 
হটলাইন এনএসডি�ও)
1800 656 463
Link2Home 1800 656 463

আিম িক েকান স�ু 
স�েক� র মেধ� আিছ?

েযৗন ..........................................................................................................
আিম েযৗন কাজ করেত চাই িকনা েস স�েক�  আিম 
আমার মত জানােত পাির, আমার স�ী আমার স�িত 
জানেত চায় এবং আমার মতামতেক স�ান কের।

আিম না চাইেলও আমার স�ী আমােক েযৗন কাজ 
করেত বাধ� কের, তারা আমােক রািজ করােনার জন� 
সবিকছু কের এবং কাজিট না করা পয�� আমােক 
হয়রািন কের।

 মানিসক/আেবিগক .......................................................................................................
 আমার স�ী আমার অনুভুিত�েলােক ভালভােব 
েনয়। তারা আমােক সমথ�ন কের এবং আমার 
সীমানােক স�ান কের।

আমার স�ী আমােক উ�ােদর মত কের েফেল এবং 
আমােক পাগল বেল, আমার অনুভুিতর িবচার হয় 
এবং আমার সীমানার স�ান করা হয় না।

সামািজক..........................................................................................................
আিম আমার ব�ু-বা�ব এবং পিরবােরর সােথ 
সময় কাটােনােত উৎসািহত েবাধ কির, আমরা এই 
স�ক� �েলার ��� বুিঝ।

আমার স�ী আমােক আমার পিরবার বা ব�ুেদর 
সােথ েদখা করেত েদয়না এবং তােদর অনুপি�িতেত 
েসখােন কারও সােথ আমার েমলােমশার অনুমিত 
েনই।

আধ�াি�ক.........................................................................................
আমার স�ী আমার িব�াসেক স�ান কের 
এবং ধম�ীয় বা আধ�াি¢ক কােজ আমার 
অংশ£হণেক মূল�ায়ন কের।

আমার স�ী আমার ধম�ীয় বা আধ�াি¢ক 
কােজ সহমত ¥কাশ কেরনা, আমােক 
অংশ£হণ েথেক িবরত রােখ এবং আমার 
ধম� বা িব�াসেক আমার িব�ে¦ ব�বহার 
কের।

ৈদিহক.......................................................................................
আিম আমার স�ীর সােথ থাকেত 
িনরাপদ েবাধ কির, তারা আমােক অথবা 
আিম যােদর ¥িত য§বান তােদরেক 
আঘাত কেরনা।

আমার স�ী আমার ¥িত িহং©তা 
¥দশ�ন কের, েরেগ েগেল আমার িদেক 
িজিনসপª ছুেড় মাের বা তক�  চলাকালীন 
সমেয় আমােক আঘাত কের।

আিথ�ক .................................................................................................
আমার স�ী আিম িকভােব অথ� খরচ কির তা 
িনয়¬ণ কেরনা। আমার অেথ� আমার স�ূণ� 
আে®স আেছ।  

আমার স�ী সবসময় আমার অথ� খরচেক 
িনয়¬ণ কের, আমরা যখন একেª েকান িকছু 
কির আমােক সবসময় টাকা িদেত হয়। আমার 
অনুমিত ছাড়াই তারা আমার অথ� ব�য় কের।

�যিু�গত িনয়�ণ.................................................................................................
আমার স�ী আমার েফান েচক কেরনা, অথবা 
আিম কার সােথ কথা বিল এবং অনলাইেন িক 
কির তােত বাঁধা েদয়না, আিম িব�± েবাধ কির 
এবং আমার িনজ² ¥যুি³েক িনয়¬েণ রাখেত 
পাির।

আমার স�ী আমার েমেসজ এবং সামািজক 
মাধ�েমর একাউ´ েচক কের, আমার পাসওয়াড�
জানেত চায় এবং আমােক বেল আিম সবসময় 
িক কির তারা তা েদখেত পায়।

েমৗিখক......................................................................................................................
আমরা শা�ভােব আমােদর িবষয় িনেয় কথা বিল এবং 
এেক অপেরর মতামতেক স�ান কির, আমরা এেক অপেরর 
জন� একিট ইিতবাচক ফলাফল খঁুজেত কায�করভােব এবং 
ন�ায়ভােব কথা বিল।

আমার পাট� নার আমােক েদাষােরাপ কের, েনিতবাচক কথা 
বেল, অপমান কের এবং েহয় কের।

আইিন েসবা
Women s Dome ic Violence 
Court Advocacy Service 
(মিহলােদর পািরবািরক সিহংসতা 
েকাট�  অ�াডেভােকিস েসবা)
1800 938 227

 বসিত �াপন এবং 
কিমউিনিট েসবাসমহূ 
Advance Diversity Services 
(এডভাµ ডাইভািস�িট েসবা)
9597 5455

Immigrant Women's Speakout 
Association (অিভবাসী মিহলােদর 
ব³ৃতা সিমিত)
9635 8022

সপুািরশ এবং সহায়তা
 Integricare Parenting and Family 
Service (ইি´ি£েকয়ার েপেরি´ং 
এবং পিরবার েসবা) 9599 7821

 Interrelate 1300 473 528

 St George and Sutherland 
Dome ic Violence Service (েস´ 
জজ�  এবং সাদারল�া¸ পািরবািরক 
সিহংসতা েসবা) 9113 2495

 St George Family Support 
services (েস´ জজ�  পিরবার সহায়তা  
েসবা) 9553 9100

 Sutherland Shire Family 
Services (সাদারল�া¸ সায়ার পিরবার  
েসবা) 9528 2933

সহায়তা েসবা 

www.georgesriver.nsw.gov.au

fGeorgesRiverCouncil

i@grcouncil

স�ক� কস�ক�

� ন�

www.georgesriver.nsw.gov.au

f GeorgesRiverCouncil 

i @grcouncil 
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