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চিবা জেলা পুলিশ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অভিযোগ দায়ের করতে চাই 

পোষ্য বা সঙ্গীর সহিিংসতার মখুোমুখি হয়ে 

অভিযোগ দায়ের করলে, পোষ্য বা সঙ্গীকে 

আটক করাসহ ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণয্ 

করা সমভ্ব। 

কোথাও সরে যেতে চাই 

পোষ্য বা সঙ্গীর সহিিংসতা থেকে রকষ্া পেতে, 

সাময়িকভাবে আশর্য়কেন্দ্রে ভর্তি হতে সহায়তাসহ 

স্বনিরভ্র হতে সহায়তাকারী বিভাগের সঙ্গে 

যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হবে। 

মারধর না করতে সতরক্ 

করাতে চাই 

আপনি 「ভবিষ্যতে যাতে সহিিংসতার মখুোমখুি হতে 

না হয় সেজন্য পোষ্য বা সঙগ্ীকে সতরক্ীকরণের 

ইচ্ছা পোষণ করলে」 পুলিশের তরফ থেকে পোষ্য 

বা সঙ্গীকে সতরক্ করা হবে। 

বরত্মান আশর্য়সথ্ল 

গোপন রাখতে চাই 

আপনার আবেদন উপযকুত্ হিসেবে 

অনুমোদিত হলে, নিখোোঁজ আবেদন গ্রহণ 

করা হবে না। 

অনয্ানয্… 

○ পোষ্য অথবা সঙ্গীর নিকটে আসা নিষিদধ্ 

করার সরুক্ষা নির্দেশনা বয্বসথ্া। 

○ পারিবারিক সহিিংসতার কষ্েত্রে সহায়তাকারী 

সিংসথ্া ইতয্াদি রয়েছে। 



 

 
 

性的羞恥心を侵害する行為 

 

বার বার সহিিংসতার মুখোমখুি হওয়ার সব্তব্েও নিরাপদ স্থানে সরে না গিয়ে, অভিযোগ দায়ের করা নিয়ে 

সিদধ্ানত্হীনতায় ভোগার মধ্যে বড় ধরণের দুরঘ্টনা ঘটে যাওয়ার ঘটনাও রয়েছে। 

○ সামানয্ মারধর সহয্ করা সমভ্ব 

○ নিতয্নৈমিতত্িক ঘটনা 

○ মদয্ পান না করলে তো ভাল মানষু 

○ আমি সহয্ করলেই・・・ 

ইত্যাদি সহজভাবে চিন্তা করা যাবে না।  

※ সহিিংস আচরণ সহজে পরিবরত্ন হয় না। 

 

একবার সহিিংসতার মখুোমখুি হওয়ার পর তা কর্মশ বদৃ্ধি পেয়ে চলায়, আতম্রকষ্াকে অগ্রাধিকার দিয়ে, অভিযোগ 

দায়ের অথবা সাময়িকভাবে আশর্য়কেন্দর্ বা সঙগ্ীর অজানা কোন আতম্ীয়সব্জনের বাড়ি ইতয্াদিতে সরে যাওয়ার 

মত দ্রতু পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। 

 

 

একা একা দুশ্চিনত্া না করে, আপনার শুভাকাঙ্কষ্ী, আত্মীয়সব্জন বা বনধ্বুানধ্বের সহায়তা কামনা করুন। 

নিজের বরত্মান বিপদজনক পরিসথ্িতিকে হালকাভাবে দেখবেন না 

 

 

 

○ অভিযোগ দায়েরের পর্স্ততুি হিসেবে, সহিিংস আচরণের মুখোমখুি হওয়ার সময়, সথ্ান, বিসত্ারিত বিবরণের পর্মাণ 

এবিং চিকিৎসা সনদ সিংরকষ্ণ করনু। 

○ জীবন, দৈহিক কষ্তির হমুকিও সরুক্ষা নিরদ্েশনার আওতাধীন হওয়ায়, বিসত্ারিত পর্মাণ (ইমেইল, চিঠি 

ইত্যাদি)সিংরকষ্ণ করনু। 

○ উতত্য্কত্করণ নিষিদধ্ আইনানুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার পর্স্ততুি হিসেবে, টেলিফোন, ইমেইলের বিবরণ এবিং ফোন 

আসার রেকরড্ ইতয্াদির পাশাপাশি পিছু নেয়া পরিস্থিতির পর্মাণ সিংরকষ্ণ করনু। 

 

あなたにしていただくこと 

নিরাপতত্াই পর্থম, অবিলমব্ে পদকষ্েপ গর্হণ করনু 

আতম্ীয়সব্জন এবিং বনধ্বুানধ্বের সহায়তা কামনা করনু 

আপনার করণীয় বিষয়াদি  



 

 

 

সরুকষ্া নিরদ্েশনা লঙঘ্ন করা হলে, সরব্োচচ্ ১ বছর সশর্ম কারাদণড্ অথবা সরব্োচচ্ 

১০ লাখ ইয়েন জরিমানায় দণড্িত হওয়ার সমভ্াবনা রয়েছে। 

সরুক্ষা নির্দেশনা বয্বসথ্া কিিঃ 

পোষ্য বা সঙ্গীর কাছ থেকে সহিিংস আচরণ বা জীবনের উপর হমুকি পাওয়া ছাড়াও মারধরের ফলে দৈহিকভাবে বড় 

ধরণের কষ্য়কষ্তির মখুোমখুি হওয়ার সমহূ সমভ্াবনা থাকলে, কষ্তিগ্রসত্ বয্কত্ির আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের 

পর্দতত্ নিরদ্েশনা। 

সরুক্ষা নির্দেশনা পেতে আবেদনের স্থানিঃ 

আবেদনকারী বা সঙ্গীর বসবাসের ঠিকানা, অবসথ্ানের জায়গা, মারধর বা হমুকি দেয়া স্থানের আঞচ্লিক আদালত। 

সরুক্ষা নির্দেশনার আওতাধীন সহিিংসতািঃ 

○ পোষ্য বা সঙ্গীর হাতে মারধর 

○ জীবনের উপর হমুকি  

সরুক্ষা নির্দেশনার ধরণিঃ 

○ বহিষ্কারের নিরদ্েশ(কারয্করের সময়সীমা ২ মাস) 

  ・পোষয্ বা সঙ্গীকে, একসাথে বসবাসরত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ 

○ নিকটে আসা নিষিদধ্করণ আদেশ（কারয্করের সময়সীমা ৬ মাস） 

  ・আপনার নিকটে আসা নিষিদধ্করণ আদেশ 

・ আপনি এবিং একসাথে বসবাসরত অপ্রাপ্ত বয়সক্ সন্তানের নিকটে আসা নিষিদধ্করণ আদেশ 

  ・ আপনার পরিবার এবিং আত্মীয়সব্জনদের নিকটে আসা নিষিদধ্করণ আদেশ 

   ・ ফোন,মেইল ইতয্াদি প্রেরণ নিষিদধ্করণ আদেশ 

 

 

দর্ষট্বয্ 

 

পুলিশের পরামর্শের জন্য নিকটস্থ পুলিশ বা থানায় যোগাযোগ করুন 



 


