
আপিন গাহর্ �য্িহংসার িশকার হেল পিুলশ এবং আদালত সাহাযয্ করেত পাের। 
পিুলশ কী করেত পাের: 
*আপনােক একিট িনরাপদ জায়গা, িহংসার েথেক দেূর একিট জায়গা খঁুজেত সাহাযয্ করেব। 
*কীভােব আদালত আপনােক িহংসার েথেক সুরি�ত থাকেত সাহাযয্ করেত পাের েস বয্াপাের জানােব। 
*েকানও আঘােতর জনয্ আপনােক এবংআপনার বা�ােক িচিকত্সাগত পিরচযর্া েপেত সাহাযয্ করেব। 
*আপনার বািড় েথেক �েয়াজনীয় িজিনসপ� েপেত সাহাযয্ করেব। 
*িহংসা িবষয়ক পুিলশ িরেপােটর্ র �িতিলিপ আপনােক �দান করেব। 
*েফৗজদাির আদালেত একিট অিভেযাগ দােয়র করেব এবং েকাথায় আপনার �ানীয় েফৗজদাির আদালত এবং পািরবািরক আদালত 
অবি�ত েস বয্াপাের আপনােক জানােব। 

আদালত কী করেত পাের: 
*েয বয্ি� আপনার �িত কেরেছ বা আপনােক হমিক িদেয়েছ যিদ েস রে�র স�েকর্ রবা িববােহরমাধয্েমআত্মীয় হয় বা এমন েকানও 
বয্ি� হয় যার সে� স�েকর্ র কারেণ আপনার একিট বা�া আেছ বা এমন েকানও বয্ি�যার সে� আপনার খুব ঘিন� স�কর্  আেছ 
বা িছল তাহেল পািরবািরক আদালত, েফৗজদাির আদালত বা উভয় আদালেত মামলা দােয়র করার অিধকার আপনার আেছ। 
*আপনার �েয়াজনীয় ফমর্গিল পািরবািরক আদালত এবং েফৗজদাির আদালেত পাওয়া যায়। 
*আদালত আপনার, আপনার বা�া এবং েকানও সা�ীর জনয্সুর�ার অ�ায়ী আেদশ �দান করার িস�া� িনেত পাের, যিদ েকানও 
বয্ি� এইঅনেুরাধ কেরন। 
*পািরবািরক আদালত আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ একজন উিকল িনযু� করেত পাের,যিদ আদালেতর মেন হয় েয আপনারউিকল 
িনযু� করার সংগিতেনই। 
*পািরবািরক আদালত আপনার বা�ার জনয্ অ�ায়ী িশশ সহায়তা এবং অ�ায়ী েহফাজেতর আেদশ িদেত পাের। 
 

িনউ ইয়কর্  আইন উে�খ কের: যিদ আপিন গাহর্ �য্ িহংসার িশকার হন তাহেল কীভােব অ�ায়ীসুর�ার আেদশ সং�হ করা যায় েস স�েকর্  
তথয্ সহআপিন আপনার এবং আপনার বা�ার সুর�ার জনয্ অিফসােরর সাহােযয্র জনয্ অনেুরাধ করেত পােরন। আপিন আপনার 
�েয়াজনীয় বয্ি�গত িজিনসপ� সং�হ করার জনয্ অিফসারেক অনেুরাধ করেত পােরন বা েসই অিফসােরর অিধকােরর সীমারমেধয্ আপনােক 
এবং আপনার বা�ােক একিট িনরাপদ জায়গায় িনেয় েযেত সাহাযয্ করার বা বয্ব�া করার অনেুরাধ করেত পােরন। এর মেধয্ রেয়েছ 
িক� এেত সীিমত নয় একিট গৃহ িহংসা িবষয়ক �ক�, একজন পিরবােরর সদসয্ বা ব�ুর বািড় বা একই রকম সুরি�ত জায়গা।যিদ 
অিফসােরর অিধকােরর সীমা একিটমা� কাউি�র েচেয় েবিশ হয় তাহেল েযখােন ঘটনািট ঘেটেছ েসই কাউি�েত একিট িনরাপদ জায়গায় 
আপনােক এবং আপনার বা�ােক িনেয় যাওয়ার জনয্ বা িনেয় যাওয়ার বয্ব�া করার জনয্ আপিন অিফসারেক অনেুরাধ করেত পােরন।যিদ 
আপনার বা আপনার বা�ার িচিকত্সাগত পিরচযর্ার �েয়াজন হয় তাহেল আপনার এরকম িচিকত্সা পিরচযর্া �হণ করার জনয্ অিফসারেক 
সাহােযয্র জনয্ অনেুরাধ করার অিধকার আেছ।আপিন িবনামেূলয্ আইন বলবত্করণ এেজি�র েথেক েয েকানও ঘটনার িরেপােটর্ র �িতিলিপর 

জনয্ অনেুরাধ করেত পােরন।আপনার কােছ আপনার িনেজর পছে�র উিকল েবেছ েনওয়ার অিধকার আেছ এবং যিদ আপিন পািরবািরক 
আদালেত মামলা কেরন এবং যিদ িনধর্ারণ করা হয় েয আপনার একজন উিকল িনযু� করার �মতা েনই, িবনামেূলয্ আপনার �িতিনিধ� 
করার জনয্ একজন উিকল অবশয্ই িনযু� করেত হেব।আপিন িডি�� অয্াটিনর্ বা আইন বলবত্করণ অিফসারেক একিট েফৗজদাির 

অিভেযাগ দােয়র করার জনয্ অনেুরাধ করেত পােরন।আপনার িবরে� একিট পািরবািরক অপরাধ করা হেল আপনার কােছ পািরবািরক 

আদালেত আেবদন করার অিধকার আেছ।আপিন েয িদন আদালেত যােবন েসই িদন আেবদন জমা করার জনয্ এবং সুর�ার আেদশ 

অনেুরাধ করার অিধকার আেছ এবং এরকম অনেুরােধর আদালত চলাকালীন েস িদন বা বা পরবত� িদন শনািন করেত হেব।আদালত 
পািরবািরক অপরােধর আচরেণর জনয্ একিট সুর�ার আেদশ জাির করেত এবং অনয্ানয্ িবধােনর মেধয্ এর মেধয্ থাকেত পাের আপনার 
এবং আপনার বা�ােক িববাদী বা �িতবাদীর েথেক দেূর থাকার আেদশ।পািরবািরক আদালত অ�ায়ী িশশ সহায়তা পিরেশােধর আেদশ 

এবং আপনার বা�ার অ�ায়ী েহফাজেতর রায়িদেত পাের। যিদ পািরবািরক আদালত েসশেন না থােকআপিন সুর�ার আেদশ সং�হ করার 

জনয্ েফৗজদাির আদালত েথেক তত্�ণাত সহায়তার অনেুরাধ করেত পােরন।একিট সুর�ার আেদশ সং�হ করার জনয্ আপনার েয 

ফমর্গিল �েয়াজন েসগিলপািরবািরক আদালত এবং �ানীয় েফৗজদাির আদালেতলভয্।গৃহ িহংসা, আঘােতর িচিকত্সা, এবং সুরি�ত জায়গা 

এবং আ�য়�ল স�িকর্ ত তেথয্র জনয্ এই কিমউিনিটেত উপলভয্ স�দগিল 800 ন�ের েফান কের বয্বহার করা েযেত পাের।�াতসােরিমথয্া 
অিভেযাগ স�িলতেফৗজদাির অিভেযাগ বা পািরবািরক আদালেত আেবদন দােয়র করা একিট অপরাধ। 

(NYS ি�িমনাল ে�ািসিডওর ল, েসকশন 530.11 (6)) 



িনউ ইয়কর্  ে�ট 
24 ঘ�া গহৃ এবং েযৗন 
িহংসা িবষয়কহটলাইন 

1-800-942-6906 
বিধর এবং েয বয্ি�েদর শনেত ক� হয় তােদর জনয্ ইংেরিজ 

এবং �য্ািনশ, একািধক ভাষায় উপলভয্ নয্াশনাল িরেল 
পিরেষবার জনয্:711 

 
িনউ ইয়কর্  িসিট (সম� ভাষা) 

1-800-621-HOPE (4673) বা 311 

আদালেতর তথয্ 
 

িনউ ইয়কর্  িসিট- েফৗজদাির আদালত তথয্ 
1-646-386-4500 

 
NYS-এর অনয্ানয্ এলাকার আদালত তথয্ সং�হ করার 
জনয্, সংি�� অিফসারেক আদালেতর ন�েরর জনয্ 

অনেুরাধ করন, 
আপনার েফান ডাইের�ির েদখুন, বা গৃহ এবং 

েযৗন িহংসার হটলাইন (1-800-942-6906) ন�ের 
েফান করন 

 
িশকার বয্ি�র তথয্ এবং �িতিদেনর িব�ি� (VICTIM INFORMATION AND NOTIFICATION EVERYDAY, VINE) 

 
ে�েটর কারাগার বা িনউ ইয়কর্  ে�েটর �ানীয় কারাগাের ব�ী েলােকেদর অব�ান এবং মিু�র তািরখ স�িকর্ ত তথয্ 
িশকার বয্ি� েপেত পােরন।এই �কে�র স�েকর্  আরও তেথয্র জনয্ এবং কীভােব আপিন নিথভু� হেত পারেবন তার 

জনয্, কল করন 
 

1-888-VINE-4NY (1-888-846-3469) বা www.vinelink.com 
ে�টবয্াপী অেটােমেটড িশকার বয্ি�র তথয্ এবং িব�ি� (STATEWIDE AUTOMATED VICTIM INFORMATION AND 

NOTIFICATION, SAVIN-NY) 
িভি�ম েনািটিফেকশন �ক� যা একজন গাহর্ �য্ িহংসার িশকার বয্ি�েক একিট সুর�ার আেদশ জাির হওয়ার সময় 

িব�ি�পাওয়ার জনয্ নিথভু� হওয়ার অনমুিত েদয় 
www.nyalert.gov 

 
 


