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গহৃনির্যাতনি আক্রান্ত/কাটিনে ওঠানের বানি ভািা নিওো বা নকিার নেনে ববষম্যমূ্লক আচরণ নেনক সুরো 

আপিার অনিকারগুনল জািুি 

নিউ ইেকয  নসটি কনম্শি অি নহউম্যাি রাইটস আপিানক নিউ ইেকয  নসটি ম্ািবানিকার আইনি আপিার 
অনিকারগুনল অিুিাবনি সাহার্য করার জিয একটি সংস্থাি।  এই িনেটি ভািানট এবং বসবানসর জিয বানি ভািা 
খুুঁজনেি এম্ি বযনি র্ারা গৃহনির্যাতি, নর্ৌি অপরাি বা অতনকয ত আক্রম্নণ আক্রান্ত বা এগুনল কাটিনে উনঠনেি 
তানের িতুি সুরোগুনল সম্বনে তেয সরবরাহ কনর। 

26নশ জলুাই 2016 নেনক শুরু কনর, নিউ ইেকয  নসটি নহউম্যাি রাইটস 
আইি  আপিানক পেৃক আচরণ নেনক সুরনেত করনব র্খি আপনি নকানিা অযাপাটয নম্ন্ট খুুঁজনেি, বসবানসর 
জিয আনবেি বা ভািানট নহনসনব আনেি এবং আপনি  

গহৃনির্যাতনির বশকার িা কাটির্য় ওঠা, যার অর্ে, ডকার্না িযবি ডয ডকান ব িংিার বশকার িা িব িংিতার হুমকীর শিকার 
হয়েয়ে এিিং ডিটি  ড ৌজদাবর আইন অনুিার্র অিরাধ ব িার্ি বির্িবেত  য়, বনম্নবলবিত কারুর দ্বারা  :  

      -  িতে োন িা প্রািন স্বােী/স্ত্রী;  

         এেন ডকার্না িযবি যার িার্র্ আক্রান্ত/কাটির্য় ওঠা িযবি একটি িন্তান আর্ে ; 

         আক্রের্ে আক্রান্ত িা এগুবল কাটির্য় উর্ঠর্েন এেন িযবির িার্র্ িিিাি কর্রন িা িাি কর্রর্েন 
এেন িযবি; 

         আক্রের্ে আক্রান্ত িা এগুবল কাটির্য় উর্ঠর্েন এেন িযবির িার্র্ ডপ্রর্ের িা ঘবনষ্ঠ িাোবজক 
িম্পকে  েলর্ে িা েলবেল এেন ডকার্না িযবি; অর্িা 

         আক্রের্ে আক্রান্ত িা এগুবল কাটির্য় উর্ঠর্েন এেন িযবির িার্র্ একই িাবির্ত একটানা িা 
বনয়বেত বিরবতর্ত িিিাি করর্ে িা কর্রর্ে এেন ডকার্না িযবি; 

িা ড ৌজদাবর আইর্নর অধীর্ন িিংজ্ঞাবয়ত ডযৌন অিরাধ িা অতবকে ত আক্রের্ে আক্রান্ত িা এগুবল কাটির্য় 
উর্ঠর্েন। 

আিবন গৃ বনযোতন, ডযৌন অিরাধ িা অতবকে ত আক্রের্ে আক্রান্ত িা এগুবল কাটির্য় ওঠার কারর্ে িাবির োবলক, 
বরর্য়ল এর্েট ডরাকার িা এর্জন্টর্দর দ্বারা বিষেযেূলক আেরে ডির্ত িার্রন না। 

বসবানসর জিয বানির নেনে  গৃহনির্যাতনির নভনিনত ববষম্য কী? 

এই ধরর্ের বিষেয তিন উিবিত  য় যিন ডকার্না িাবির োবলক িা এর্জন্ট আিবন গৃহশির্যাতি, ডযৌন অিরাধ 
িা অতবকে ত আক্রের্ে আক্রান্ত িা এগুবল কাটির্য় ওঠার অবিজ্ঞতা র্াকার কারর্ে বিষেযেূলক আেরে কর্র, এগুবলর 
ের্ধয বনম্নবলবিতগুবল  র্ত িার্র: 

         আিনার প্রািন স্বােী/স্ত্রীর্য়র ডর্র্ক িুরক্ষার বনর্দেশ (order of protection) 

  র্াকার কারর্ে আিনার্ক িািা বদর্ত অস্বীকার করা; 
         আিবন গৃহশির্যাতি আক্রান্ত িা এগুবল কাটির্য় ওঠার অবিজ্ঞতা র্াকার কারর্ে আিনার্ক 
অযািাটে র্েন্ট ডেরােত করর্ত বদর্ত িা িবরর্ষিা প্রদার্ন অস্বীকার করা; 
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         িাবির োবলক িা অনযানয িািার্টর আিনার গৃহশির্যাতি, ডযৌন অিরাধ িা অতবকে ত আক্রের্ে 
আক্রান্ত িা এগুবল কাটির্য় ওঠার অবিজ্ঞতার িার্র্ িম্পবকে ত উর্দ্বগ র্াকার কারর্ে িাবল করর্ত িলপ্রর্য়াগ 
করা; 
         আিবন িা আিনার িবরিার বিশৃঙ্খলা িৃবি করর্ত িার্রন ডিই ির্য় গৃহশির্যাতি, আক্রান্ত/কাটির্য় 
ওঠা িযবির্ক িরিরা  করা িরকারী িািার ি ায়তা গ্র ে প্রতযািযান করা। 

নক সুরনেত? 

আিনার অবিিািন বিবত বনবিের্শর্ষ আিবন বনউ ইয়কে  বিটির্ত র্াকর্ল িা র্াকর্ত োইর্ল আিবন 
িুরবক্ষত।  আিবন বনম্নবলবিত ডক্ষত্র িযতীত বনউ ইয়কে  শ র্র িাি করর্ল িা ডয ডকার্না িিিার্ির িযিিা িুুঁজর্ল আিবন 
িুরবক্ষত: 

         দটুি িাবরিাবরক ড াে ডযিার্ন োবলক িা োবলর্কর িবরিার্রর িদিয ডিই িাবির্ত িিিাি কর্র 
এিিং উিলব্ধ িিিার্ির িযিিাটির বিজ্ঞািন ডদওয়া  য়বন; 

অর্িা 

         োবলক িা োবলর্কর িবরিারও িিিাি কর্র আিাির্ন এেন একটি কক্ষ িা কক্ষগুবল। 

কী কী নবষে নিনষদ্ধ? 

         ডকার্না িাবির োবলক, ডরাকার িা এর্জন্ট আিনার গৃহশির্যাতি, ডযৌন অিরাধ িা অতবকে ত 
আক্রের্ে আক্রান্ত/কাটির্য় ওঠা শিশত  ওয়ার কারর্ে আিনার্ক ডকার্না অযািাটে র্েন্ট ডদিার্ত অস্বীকার করর্ত 
িারর্ি না। 
        আিনার গৃহশির্যাতি, ডযৌন অিরাধ িা অতবকে ত আক্রের্ে আক্রান্ত/কাটির্য় ওঠা বিবত  ওয়ার কারর্ে 
ডকার্না িাবির োবলক, ডরাকার িা এর্জন্ট বলর্জ িৃর্ক বিবধ ও শতে ািলী আর্রাি করর্ত িারর্ি না। 
         আিনার গৃহশির্যাতি, ডযৌন অিরাধ িা অতবকে ত আক্রের্ে আক্রান্ত/কাটির্য় ওঠা বিবত  ওয়ার কারর্ে 
ডকার্না িাবির োবলক আিনার্ক আিনার অযািাটে র্ের্ন্ট িবরর্ষিা িরিরা  করার ডক্ষর্ত্র িৃর্ক আেরে 
করর্ত িারর্ি না। 
        আিনার গৃহশির্যাতি, ডযৌন অিরাধ িা অতবকে ত আক্রের্ে আক্রান্ত/কাটির্য় ওঠা বিবত  ওয়ার কারর্ে 
ডকার্না িাবির োবলক আিনার্ক ডকার্না অযািাটে র্েন্ট ডের্ি বদর্ত িলর্ত িার্র না। 

র্নে আনম্ নবশ্বাস কনর নর্ নকানিা বানির ম্ানলক, নরাকার বা এনজন্ট এখানি নেওো নবনিগুনল অিুসরণ কাজ করনে 
িা তনব আম্ার কী করা উনচত? 

311-এ কল করুি এবং োনিাবধকার কবেশর্নর ি ায়তা োন। আিবন একটি অনােী িরােশে বদর্ত িা আিনার 
িার্র্ কী ঘর্টর্ে ডিই ের্েে একটি অবির্যাগ দাবিল করর্ত িার্রন। যবদ িাবির োবলক, ডরাকার িা এর্জন্ট আইন 
লঙ্ঘন কর্রর্ে ডদিা যায় তর্ি আিবন িিিার্ির িযিিা, অনযানয ক্ষবতিূরে ডির্ত িার্রন এিিং িাবি িরিরা কারীর্ক 
জবরোনা বদর্ত  র্ত িার্র। 

NYCHRL ডকার্না িযবি গৃহশির্যাতি, ডযৌন অিরাধ িা অতবকে ত আক্রের্ে আক্রান্ত/কাটির্য় ওঠা বিবতর বিবির্ত 
কেের্ক্ষর্ত্র তার প্রবত বিষর্েযও, বনর্ষধাজ্ঞা জাবর কর্রর্ে এিিং এটি অনুিার্র গৃহশির্যাতি, ডযৌন অিরাধ িা অতবকে ত 
আক্রের্ে আক্রার্ন্তর বশকার/এগুবল কাটির্য় উর্ঠর্ে এেন কাউর্ক কেেিার্ন নযাযয িিুবিধা (reasonable 

accommodations)  ডদওয়া প্রর্য়াজন। 

বনউ ইয়কে  বিটি ব উেযান রাইটি আইর্নর অধীর্ন িিিার্ির জনয িাবি িরিরা কারী ব িার্ি আিনার 
অবধকারগুবল িম্বর্ে আর্রা জানর্ত এিিং একটি বিনােূর্লয কেেশালার জনয িাইন আি করর্ত 
NYC.gov/HumanRights-এ যান। 
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