
পিুলেশর িনকট নারী খৎনার (এফিজএম) েকান েকস েক িরেপাটর্  করার জনয্
�া�য্ এবং সামািজক পিরেষবার েপশাজীবীেদর এবং িশ�কেদর দািয়��া� বেল 

গণয্ করা হেয়েছ। 

এই দািয়�টা িক? 

2015 সােলর অে�াবর মােসর 31 তািরেখ একিট দািয়� �বিতর্ ত করা হেয়িছল যার �েয়াজন অনুযায়ী
�া�য্ এবং সামািজক পিরেষবার েপশাজীবীেদর জনয্ 18 েথেক কম বয়সী েমেয়েদর েয েকান ‘�াত’ 
এফিজএেমর েকস েক পুিলেশর িনকট িরেপাটর্  করাটা অপিরহাযর্ হেয় েগেছ।  

উদাহরণ�রপ, যিদ েকান ডা�ার েদখেত পান েয 18 েচেয় কম বয়সী েকান েমেয়র এফিজএম করা হেয়েছ
তাহেল তােক েস কথা অবশয্ই পুিলেশর  িনকট িরেপাটর্  করেত হেব।  িকংবা, যিদ েকান েমেয় তার িশ�ক 
েক অবিহত কের েয তার এফিজএম করা হেয়েছ, তাহেল েসই িশ�ক েক এ কথা অবশয্ই পুিলেশর িনকট
িরেপাটর্  করেত হেব। 

পিুলেশর িনকট এই েকস েক িরেপাটর্  করার পর িক হেব? 

এফিজএম একিট গরতর অপরাধ এবং পুিলশ  েক �েতয্ক িরেপাটর্  করা েকস েক উপয�ুভােব  তদ� কের
েদখেত হেব।  

পুিলশ  সামািজক পিরেষবার েপশাজীবীেদর সােথ কাজ কের িনি�ত করেব েয েমেয়িট সুরি�ত  রেয়েছ এবং
তার �েয়াজনগেলা েক সবর্�থম �ান েদয়া হেয়েছ।  

এটা েক েকন �বিতর্ ত করা হে�? 

েকান েমেয়র এফিজএম করার মােন হল েয একিট গরতর অপরাধ ঘেটেছ তাই এটা অতয্� গর�পূণর্েয
যথাস�ব তাড়াতািড় পুিলশ  েক তােত জিড়ত করা হয়। এটা িনি�ত করেব েয একিট সিঠক তদ� স�� 

করা েযেত পাের।  

এই দািয়�র উে�শয্ হল িনি�ত করা েয েপশাজীবীেদর মেধয্ েসই আত্ম িব�াস থােক েয তারা েকান ভয়
ছাড়া এফিজএেমর েমাকািবলা করেত পােরন এবং েসই সে� এর মাধয্েম পিুলেশর  িনকট েরফার করা েকসর 
সংখয্ার ও বধর্ন করা েযেত পাের যােত েকসগেলা েক উপযু�  এবং সিঠক ভােব তদ� করা হয়। 

এই দািয়� িক করেব না 

এটার মােন এ না েয পুিলশ উপযু�ভােব  সামািজক পিরেষবার েপশাজীবীেদর সােথ এবং �াসি�ক
অনয্ানয্ সকল েপশাজীবীেদর সােথ পরামশর্ ও আেলাচনা না কের েকান পদে�প েনেব। 

এর অনুযায়ী েপশাজীবীেদর উপর এমন েকান েকস িরেপাটর্  করার �েয়াজন হেব না েযখােন
তারা সে�হ কেরন েয হয়েতা এফিজএম করা হেয়েছ বা তারা মেন কেরন েয েকান েমেয়র েকান ঝঁুিক  
েথেক থাকেত পাের। এই দািয়�িট 18 বা তার েচেয় েবিশ বয়সী মিহলােদর উপর �েযাজয্ নয়। এমন সকল

েকেস েপশাজীবীরা আেগ েথেক িবদয্মান সুরি�ত রাখারা প�িতগেলার অনুসরণ করেবন। 



 

 

 

 

 

সংি��সার এফিজএম’এর* আবিশয্ক িরেপািটর্ ং  

এই দািয়�িট, ইংলয্া� এবং ওেয়েল্সর সকল িনয়ি�ত �া�য্ এবং সামািজক পিরেষবার েপশাজীবীেদর এবং িশ�কেদর উপর 

�েযাজয্। 

এই �দান করা দায়ীে�র �েয়াজন অনুযায়ী যিদ েপশাজীবীেদর েপশা স�িকর্ ত দািয়�পূরেণর সময় তারা িন�িলিখেতর মতন 
িকছু েদখেত পান তাহেল তােদর অবশয্ই পুিলেশর িনকট েসই িবষয়িটেক িরেপাটর্  করেত হেব: 

• 18 েচেয় কম বয়সী েমেয়র �ারা অবিহত করা হয় েয তার উপর এফিজএম করা হেয়েছ; অথবা 
• তারা এমন সকল শারীিরক িচ� েদখেত পান যার িভিত্ত েত মেন হয় েয 18 েচেয় কম বয়সী েমেয়র উপর এফিজএম 

ি�য়া করা হেয়েছ এবং িব�াস করার েকান কারণ েনই েয এই ি�য়ািট েসই েমেয়র শারীিরক বা মানিসক �া�য্ 

অথবা �সব বা জ� সং�া� েকান উে�েশয্র জনয্ �েয়াজনীয় িছল। 
 

*েযমন িসিরআস �াইম অয্া� (গরতর অপরাধ আইন) 2015’এর দফা 74 �ারা �ািপত করা হেয়েছ েতমন কের এটা েক এফিজএম অয্া� 2003 এর দফা 

5িব েত �বিতর্ ত করা হেয়েছ। 


