
পারিবারিক সরিংসতায় মত্ৃযু বা ডমমরটিক  
হিারমসাইড পরা্ম�াচনা সংক্ান্ত তথযুাব�ী
বন্্মেি জনযু র�ফম�ট

ডমমরটিক হিারমসাইড পরা্ম�াচনা কী?

ডমমরটিক হিারমসাইড পরা্ম�াচনা ি� পারিবারিক সরিংসতায় সাড়া প্রোন সংক্ান্ত উন্নয়মনি বযুাপামি একটি পন্া এবং এি উমদেশযু ি� আপনাি বন্্ি 
মামে ঘমট রাওয়া ঘটনা রামত অনযু কামিা প্ররত না ঘমট হসটি প্ররতমিাধ কিা। হর কািমে আপনাি বন্্ি মত্ৃযু িময়মে হস বযুাপামি সিকািী সংস্া 
হরমন হসাশযুা� সার্্মসস, কাউরসি�, পর্�শ ও অনযুানযু করমউরনটি র্রতিক প্ররতষ্ানসমমূিি হবাোপড়া রনরচিত কিমত ডমমরটিক হিারমসাইড পরা্ম�াচনা 
ে�টি সমচটি থাকমব এবং পরিরস্রতমত সাড়া হেবাি পন্াগম্�া উন্নয়মনি রবষয়গম্�া তািা রচরনিত কিমব। একমরে কাজ কিমত িম� হর রবষয়গম্�া 
তামেিমক প্র্ারবত কমি হসটি সি সব সঠিক রজরনষ এই পরা্ম�াচনাি মাধযুমম জানমত পািমব বম� সিকািী সংস্াগম্�া আশা প্রকাশ কমি। এই 
পরা্ম�াচনাটি কাউমক হোষামিামপি জনযু নয় তমব এি উমদেশযু ি� ঘটনাটি বে্া এবং এবং অনযু হকান রবকল্প পন্ায় ঘটনাটিমত সাড়া হেয়া হরত রকনা 
হসটি খরতময় হেখা। ্রবষযুমত পারিবারিক সরিংসতাি পরিরস্রতি উদ্ভব িম� হসটিমত সাড়া প্রোমন উন্নয়মনি বযুাপামিও তািা কমপ্রিকল্পনাি সপ্ারিশ 
কিমব। 

ডমমরটিক হিারমসাইড পরা্ম�াচনা ি� ডমমরটিক ্াময়াম�সি, ক্াইম এন্ড র্রটিম এযুটি ২০০৪ এি একটি অংশ আি হরটি ১৩ই এরপ্র� ২০১১ হথমক আইমন 
পরিেত িময়মে। এই আইনটিমক প্ররতস্ারপত কিা রামব না তমব এটি অনস্ন্ান বা অনযু হকান ধিমেি তেন্ত প্ররক্য়াি পাশাপারশ বিা� থাকমব। 

পরা্ম�াচনাটি কািা পরিচা�না কিমব?

স্ানীয় সংরবরধবদ্ধ ও হবেচ্ামসবী সংস্াি সেসযুমেি রনময় একটি পরা্ম�াচনা ে� গঠন কিা িমব তমব মাম�াটিি সামথ প্রতযুক্ষ জরড়ত রে� এমন হকান 
কমক্ত্ামক এই েম� িাখা িমব না। ক্ষরতগ্রস্ত বযুরতিমেিমক আমিা ্াম�া সিায়তা প্রোমন পারিবারিক সরিংসতাি হক্ষমরে পম্িা করমউরনটিি সাড়া প্রোমনি 
রবষয়টি কী্ামব উন্নয়ন কিা রায় হসটি পরা্ম�াচনা ে�টি খরতময় হেখমব। 

এই পরা্ম�াচনায় আপনাি অংশগ্রিে

কমক্ত্ামেি ঘটনাটি বে্মত সািামরযুি জনযু আমিা মমন করি সবমচময় উপরত্ি বযুরতিিা িমচ্ন বন্্বান্ব, পরিবামিি সেসযু ও অপিামধি রশকাি 
বযুরতি ও পরিরচতজন। অপিামধি রশকাি বযুরতি প্রায়শই তামেি রনরা্তমনি কথা বন্্মেিমক জানান এবং কখনও কখনও সািামরযু চাইম� তািা হর সব 
অর্জ্ঞতাি মম্খামর্খ িন হসটিও তামেিমক জানান। এি মাধযুমম বে্া রায় হর এই মমা্রন্তক ঘটনাটি হথমক হর রশক্ষা পাওয়া রামব বন্্িা সিকািী 
সংস্ামেিমক হসটি রচরনিত কিমত সািারযু কিমত পািমবন, সত্িাং আপনাি মতামত হশানা েিকাি। 

পরা্ম�াচনামত অংশগ্রিে

আপরন পরা্ম�াচনামত অংশগ্রিে কিমত চাইম� পরা্ম�াচনা ে�টি আপনামক ঘটনাটি ও তাি কািে সম্পমক্ আপনাি অর্জ্ঞতা হশয়াি কিমত ব�মব। 
এি মমধযু িমত পামি আপনাি অন্্ ূ রত, ঘটনাি স্রৃত ও এই মমা্রন্তক ঘটনাি বযুাপামি আপনাি মতামত জানামনা। হর সব পরিরস্রতমক রঘমি আপনাি 
বন্্ি মত্ৃযু িময়মে হসটি রনরচিত ্ামব রতট্কু সম্ভব জানমত এবং এি হথমক প্রাপ্ত রশক্ষা কামজ �াগামনাি মাধযুমম ্রবষযুমত আি হকান মত্ৃযুমক 
হঠকামত পরা্ম�াচনা ে�টি হচটিা কিমে। আপনাি বন্্ কত্ৃক সিকািী সংস্া, করমউরনটি র্রতিক প্ররতষ্ান বা অনযুানযুমেি কাে হথমক সািামরযু হপমত 
প্রমচটিা চা�ামনাি বযুাপামি আপরন িয়ত অবগত আমেন, এই প্ররক্য়াি অংশ রিসামব হসটি তািা আপনাি কাে হথমক জানমত চাইমে কািে এই সব 
হরাগামরামগি খবি কখনও কখনও পরা্ম�াচনা ে�টিি কামে জানা থামক না। আপরন িয়ত অনযু হকান বযুরতিি মতামত প্রোমনি জনযু তামক আমন্ত্রমেি 
জানামত পরা্ম�াচনা ে�টিি কামে সপ্ারিশ কিমত চাইমতও পামিন। 

আপরন আপনাি অন্্ ূ রত ও মতামত রনম্াতি রবর্ন্ন পন্াগম্�াি সব বা এি কময়কটি বযুবিাি পূবক্ জানামত পামিনঃ

• র�রখত বা হিকরড্ং এি মাধযুমম

• হটর�মফামন কথাবাত্াি মাধযুমম

• রকে্ পরা্ম�াচনাকািীি উপরস্রতমত সামনা সামরন ববঠমকি মাধযুমম। এই ধিমেি ববঠক আো�মত আময়াজন কিা িয় না এবং আপনামক আপনাি 
মতামত ি�ফ কমি হশয়াি কিমত িমব না। কথাবাত্ায় সািামরযুি জনযু পরা্ম�াচনাকািী প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কিমবন এবং পম্িা এই প্ররক্য়াটি কময়ক 
ঘন্াি হবশী সময় বযুাপী চ�মব না বা আপরন রতক্ষে চাইমবন ততক্ষে চ�মব। 



আপনাি হশয়াি কিা তথযুাব�ীি কী িমব?

আপরন হর সব তথযু হশয়াি কিমবন হসটি অপিামধি রশকািী বযুরতিটিি মত্ৃযুি পূমবি্ পরিরস্রতগম্�াি বযুাপামি একটি সমযুক ধািো হপমত পরা্ম�াচনা 
ে�টিমক সািামরযু কিমব এবং এি ফম� পরিবত্মনি জনযু সপ্ারিশমা�া প্রেয়মন ে�টিি জনযুও সািামরযুি িমব। এই সপ্ারিশমা�াটিমক তখন একটি 
একশান প্যুান রিসামব িপ্ হেয়া িমব। আপনাি প্রেতি তথযুাব�ীি হগাপনীয়তা বজায় িাখা িমব এবং পরা্ম�াচনা প্ররতমবেনটিমত আপনাি নাম উমলেখ 
কিা িমব না। 

আপনাি অংশগ্রিে অমনক গি্ত্্ব বিন কিমব এবং সিকািী সংস্া সি করমউরনটি পারিবারিক সরিংসতাি রশকাি বযুরতিমেি বযুাপামি হর্ামব সাড়া 
প্রোন কমি হসটিি পরিবত্মন িয়ত এটি কামজ আসমত পামি। 

পরা্ম�াচনা প্ররক্য়াটি কতরেন বযুাপী চ�মব?

ডমমরটিক হিারমসাইড পরা্ম�াচনাি জনযু হকান রনরে্টি সময় সীমা হবমঁধ হেয়া হনই তমব মত্ৃযুি প্রায় একমাস পি প্ররক্য়াটি শি্ি্ প্রতযুাশা কিা িয়। প্রায় 
েয় মামসি মমধযু পরা্ম�াচনাটি হশষ িমব তমব অনযুানযু অনস্ন্ামনি ফ�াফম�ি উপি রন্্ি কমি এি হময়াে বাড়মত পামি হরমন, অপিাধীি রবিম্দ্ধ 
চ�মান হকান হফৌজোিী মাম�া থাকম� হস কািমে। 

পরা্ম�াচনাি মাধযুমম কী কী পাওয়া রামব?

• এ সংক্ান্ত একটি রবস্তারিত প্ররতমবেন ও এি সংরক্ষপ্তসাি একটি সিকািী ওময়বসাইমট পাওয়া রামব 

• প্ররতমবেমন হকান সপ্ারিশ থাকম� হসগম্�াি রথারথ কারক্িীতা রনরচিত কিমত একটি একশান প্যুান কিা িমব। 

পিবততী পেমক্ষপ 

এই পরা্ম�াচনায় অংশগ্রিে কিাি রসদ্ধান্ত পম্িাপর্ি আপনাি উপি এবং আপরন অংশগ্রিে কিমত না চাইম� আপনাি রসদ্ধান্তটিমক সন্ান জানামনা িমব। 
পরা্ম�াচনাটি সম্পন্ন িম� িয়ত হসটি জানামত পন্িায় আপনাি সামথ হরাগামরামগি েিকাি িমত পামি।

পরা্ম�াচনাটিমত অংশগ্রিে কিমত চাইম� বা প্ররক্য়াটিি বযুাপামি আপনাি আমিা হকান প্রশ্ন থাকম� অনগ্্রি পূবক্ এই র�ফম�মটি সামথ সংরত্ি রচঠিমত 
বোক্ষিকািীি সামথ হরাগামরাগ কিমবন। রতরন িয়ত আপনাি প্রমশ্নি জবাব রেমবন বা আপনাি প্রমশ্নি উতিি রেমত পামিন এমন কামিা কামে পাঠামবন।

আমিা তথযুাব�ী ও সিায়তা

নযুাশনা� ডমমরটিক ্াময়াম�সি হিল্প�াইনঃ ০৮০৮ ২০০০ ২৪৭ বা www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk 

হমন’স এড্াইজ �াইনঃ ০৮০৮ ৮০১ ০৩২৭ বা www.mensadviceline.org.uk 

GALOP: ০৮০০ ৯৯৯ ৫৪২৮ বা galop.org.uk

এ এ এফ রড এ (এডম্ামকসী আফটাি ফযুাটা� ডমমরটিক এরবউজ): ০৭৭৬৮ ৩৮৬৯২২ বা www.aafda.org.uk 

নযুাশনা� হিারমসাইড সার্্সঃ ০৮৪৫ ৩০৩০ ৯০০ বা www.victimsupport.org.uk 

এ এ এফ রড এ (এডম্ামকসী আফটাি ফযুাটা� ডমমরটিক এরবউজ) ও ওমমসি এইড হক ধনযুবাে রািা হিাম অরফমসি সামথ রমম� এই র�ফম�টটি 
বতিী কমিমে। 

http://www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk
http://www.mensadviceline.org.uk
http://galop.org.uk

