
আপনার ভাষায় গ�াপনীয় সাহায্য উপলব্ধ

আপনন যনি পানরবানরক অত্যাচার বা সনহংসতার সম্মুখীন হন, নপছমু  
করা বা গেটং সনহংসতার সম্মুখীন হন, তাহলল জাতীয় পানরবানরক 
সনহংসতা হটলাইলন 800-799-7233, 800-787-3224 (বনির বা 
শ্রবণশনতিহীন গলালকলির জন্য TTY), অথবা thehotline.org এ 
গযা�ালযা� করুন।

আপনন যনি গযৌন সনহংসতার সম্মুখীন হলয় থালকন, তাহলল িষ্ষণ, 
অপব্যবহার এবং অনাচার জাতীয় গনটওয়াক্ষ  (RAINN) জাতীয় 
গযৌন আক্রমণ হটলাইন 800-656-4673-এ কল করুন। আপনন আরও 
তলথ্যর জন্য তালির ওলয়বসাইট hotline.rainn.org গিখলত পালরন।

আপনন যনি গজারপূব্ষক নববালহর অনভজ্ঞতা লাভ কলর থালকন বা 
ঝমুঁ নকলত থালকন, তাহলল 888-373-7888 নম্বলর জাতীয় মানব পাচার 
হটলাইলন কল করুন অথবা তানহনরহ জানটিস গসন্ালরর গ�াস্ষে 
ম্যালরজ ইনননশলয়টলভর সালথ 571-282-6187 নম্বলর গযা�ালযা� 
করুন। আপনন FMI@tahirih.org এ ইলমল করলত পালরন। 

আপনন যনি FGM/C, নশশু ননয্ষ াতন বা অবলহলার ঝমুঁ নকলত 
থাকলত পালর এমন কাউলক জালনন বা ননলজ সম্মুখীন হন, তাহলল  
800-4-A-CHILD (800-422-4453) এ কল করুন। এছাডাও আপনন
End FGM/C গনটওয়াক্ষ লক info@endfgmnetwork.org-এ ইলমল
করলত পালরন অথবা আরও তলথ্যর জন্য তালির ওলয়বসাইট
www.endfgmnetwork.org গিখলত পালরন।

GBV বা মানব পাচালরর নশকার হওয়া ব্যনতিলির জন্য উপলব্ধ 
অনভবাসন সমু লযা�গুনলর তথ্য www.uscis.gov/humanitarian 
ওলয়বসাইলট পাওয়া যালব। মানব পাচালরর নশকার হওয়া ব্যনতিলির 
জন্য অনতনরতি তথ্য এবং সংস্ান www.dhs.gov/blue-campaign-এ 
উপলব্ধ। 

এই সম্পিগুনল আপনালক ননরাপত্া, আইনন, আনথ্ষক, এবং অনভবাসন 
নবকল্পগুনল সনাতি করলত সাহায্য করলত পালর গযগুনল আপনার জন্য 
উপলব্ধ থাকলত পালর।

নলঙ্গ - নভনত্ক সনহংসতা 
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নলঙ্গ-নভনত্ক সনহংসতা কী?

নলঙ্গ-নভনত্ক সনহংসতা (GBV) গকান ক্ষনতকারক হুমনক বা কাজ নহসালব
সংজ্ঞানয়ত করা হয় যা গযলকান ব্যনতি বা গ�াষ্ীলক তালির প্রকৃত অথবা 
অনমু ভূত ননম্ননলনখত নবষয়গুনলর উপর নভনত্ কলর ননলি্ষ শ করা হয়:

• জৈবিক য�ৌনতা;

• বিঙ্গ পবিচয়;

• বিঙ্গ অবিি্যবতি;

• য�ৌন অবিয�াৈন; অথিা

• পুরুষত্ব িা নািীত্ব সম্পবককি ত সামাবৈক বনয়মসমূহ যথযক বিন্নতা।

শারীনরক, গযৌন, মনস্ান্বিক, অথ্ষনননতক এবং মাননসক ননয্ষ াতন GBV এর 
অন্তভমু্ষ তি হলত পালর। এট কাঠালমা�ত নলঙ্গ ববষম্য, জবরিনস্ ননয়ন্ত্রণ এবং 
ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার মলি্য নননহত।

অপরািীরা হলত পালর সরকারী কম্ষকত্ষ া�ণ অথবা সংস্াসমূহ, পনরবালরর 
সিস্য সহ অন্যান্য ব্যনতি�ণ, িমমীয় গনতারা, আপনার পনরনচত অন্যরা, 
অথবা অপনরনচত গকও। GBV গযমন নননব্ষচালর হত্যা, ননয্ষ াতন, গযৌন 
সনহংসতা, এবং গজারপূব্ষক নববাহ একট গকৌশল নহসালব যমু লধের সময় বা 
সামানজক অনস্নতশীলতার সময়কালল ব্যবহৃত হলত পালর।

কারা GBV দ্ারা প্রভানবত হয়?

গযলকান বয়লসর, আথ্ষ-সামানজক অবস্া, সংসৃ্নত, নলঙ্গ পনরচয় বা 
অনভব্যনতি, গযৌন পনরচয় বা অনভলযাজন, জানত, জানত, জাতীয়তা, বা 
িলম্ষর ব্যনতি GBV-এর সম্মুখীন হলত বা অপরাি করলত পালর৷ নভন্ন রলের 
মনহলা�ণ (নবলশষ কলর আলমনরকান ভারতীয়/আলাস্া অনিবাসী/আনিবাসী 
মনহলা এবং কৃষ্াঙ্গ মনহলা), অনভবাসী মনহলা�ণ (নবলশষ কলর যালির 
ববি ময্ষ ািা গনই), িনরদ্র মনহলা, অপ্রাপ্তবয়স্, প্রনতবন্ী ব্যনতি এবং গযৌন 
সংখ্যালঘমু  (গযমন, গযসব ব্যনতির গযৌন পনরচয়, অনভলযাজন বা অভ্যাসগুনল 
গবনশরভাল�র গথলক আলািা) প্রায়শই বনি্ষত দুব্ষলতা এবং সংস্ালনর 
অ্যালসেস গপলত বািার সম্মুখীন হয়।



GBV-এর উিাহরণ  

GBV-এর নকছমু  উিাহরলণর মলি্য রলয়লছ, নকন্তু এলতই সীমাবধে নয়: 
পানরবানরক সনহংসতা, গেটং-এ সনহংসতা, মনহলালির গযৌনাঙ্গ নবকৃত করা 
বা কাটা (FGM/C), নপছমু  করা, গজারপূব্ষক নববাহ, এবং গযৌন সনহংসতা, 
গযখালন গযৌন ননয্ষ াতন, আক্রমণ এবং হয়রানন অন্তভমু্ষ তি।

পানরবানরক সনহংসতা 

একট সম্পলক্ষ র মলি্য আচরলণর একট প্যাটান্ষ যা একজন সঙ্গী, 
নপতামাতা বা সন্তালনর উপর ক্ষমতা এবং ননয়ন্ত্রণ অজ্ষ ন বা বজায় রাখলত 
ব্যবহৃত হয়। পানরবানরক সনহংসতায় শারীনরক, গযৌন, মাননসক, আনথ্ষক, 
অনভবাসন-সম্পনক্ষ ত বা মাননসক ননয্ষ াতন বা হুমনক অন্তভমু্ষ তি হলত পালর। 
উিাহরণস্বরূপ, অপরািীট: 

• আপনাযক তাযেি সম্পবতি িা য�ৌন িস্তু বহসাযি বিযিচনা কযি।

• চিম ঈষকিা এিং মাবিকানা প্রেরকিন কযি।

• িনু্ িা পবিিাি যথযক আপনাযক বিবছিন্ন কযি।

• িাইযিি বিযবেি সাযথ আপনাি য�াগায�াগ সীমািদ্ধ এিং প�কিযিক্ষণ কযি।

• ধকি, একটি “খািাপ বেন”, অ্যািযকাহি িা ড্াগস, একটি বচবকৎসামূিক 
অিস্া, িা অন্য পবিবস্বতযক �ুবতি বহসাযি ি্যিহাি কযি আপনাি উপি তাযেি 
কিা সবহংসতাযক অস্ীকাি কযি, য�াট কযি িা আপনাযক যোষ যেয়৷

• সমস্ত অথকি বনয়ন্ত্রণ কযি, এিং আপনাযক কাযৈ য�যত িা সু্যি য�যত িাধা 
বেযত হুমবক এিং িীবত প্রেরকিন কযি; ি্যবতিগত প�ন্দ য�মন আপবন কী 
পযিন িা আপনাি যচহািাি অন্যান্য বেকগুবি বনয়ন্ত্রণ কযি। 

• আপনাি অবিিাসন বস্বত পাওয়াি ক্ষমতা সম্পযককি  আপনাযক হুমবক যেয় িা 
িয় যেখায়।

• আবথকিক, পবিচয়-সম্মবন্ত, অবিিাসন িা অন্যান্য গুরুত্বপূণকি কাগৈপত্র সহ 
গুরুত্বপূণকি কাগৈপযত্র আপনাি অ্যাযসেস বনয়ন্ত্রণ কযি।

মনহলালির গযৌনাঙ্গ নবকৃত করা বা কাটা (FGM/C)  

বানহ্যক মনহলা গযৌনালঙ্গর আংনশক বা সমূ্পণ্ষ অপসারণ অথবা 
অ-নচনকৎসা�ত কারলণ মনহলালির গযৌনালঙ্গ অন্যান্য আঘাত সম্পনক্ষ ত 
সমস্ পধেনতসমূহ।  

• FGM/C একটি বচবকৎসা ি্যিস্াি িাইযি অনুপ�ুতি, ৈীিাণুমুতি �ন্ত্র এিং 
এযনযস্বরয়া �াডা ঘটযত পাযি; তযি, স্াস্্যযসিা বলিবনযকি মযতা বচবকৎসা 
যক্ষত্রগুবিযতও FGM/C ক্রমিধকিমানিাযি ঘটয� এিং স্াস্্য যপরাোিযেি 
দ্ািা যিআইবনিাযি পবিচাবিত হযছি।

• FGM/C একিাযিি যিবর হযত পাযি এিং প্রায়রই ৈন্ম যথযক ১৫ ি�ি 
িয়যসি মযধ্য কিা হয়।

• FGM/C বক�ু সম্প্রোযয় বিযয়ি প্রস্তুবতি ৈন্য কিা হযত পাযি।

• FGM/C অবিিযবে এিং েীঘকিযময়াযে মানবসক ও রািীবিক স্াস্্যযক সিাসবি 
প্রিাবিত কিযত পাযি।

নপছমু  করা  

পমুনরাবৃত্ আচরণ যার �লল একজন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যনতি তার ননলজর 
অথবা অলন্যর ননরাপত্ার জন্য ভয় গপলত বা যলথষ্ট মাননসক কষ্ট গভা� 
করলত পালর। অপরািী গয গকউ হলত পালর, একজন বত্ষ মান বা প্রাতিন 
সঙ্গী অথবা গকালনা অপনরনচত ব্যনতি। আপনালক নপছমু  করা হলত পালর যনি 
অপরািী:

• আপনাি িাবড, সু্ি, কমকিস্ি, উপাসনািয় িা অন্য স্াযন আপনাযক অনুসিণ 
কযি িা নৈিোবি কযি;

• আপনাি অিস্ান সম্পযককি  তযথ্যি ৈন্য আপনাি িনু্, পবিিাি িা 
বনযয়াগকতকি াযক ৈািাতন কযি;

• আপনাযক কি কিা িা অিাবছিত িযয়স, যটসেট িা ইযিকট্রবনক িাতকি া 
পাঠাযনা; অথিা,

• অনিাইযন নৈিোবি কিা িা আপনাি সাযথ য�াগায�াগ কিা, উোহিণস্রূপ, 
যসার্যাি বমবিয়াি মাধ্যযম। 

গজারপূব্ষক নববাহ  

একট নববাহ গযখালন এক বা উভয় পক্ষ সম্নত গিয় না বা নিলত পালর 
না এবং গযটলত বলপ্রলয়া�, জানলয়ানত বা জবরিনস্র এক বা একানিক 
উপািান উপনস্ত থালক। এট পানরবানরক সনহংসতা, গেটং সনহংসতা, 
গযৌন সনহংসতা, বা নপছমু  করার একট কারণ এবং পনরণনত উভয়ই হলত 
পালর। অপরািীরা প্রায়শই পনরবার বা সম্প্রিালয়র সিস্য সহ আপনার 
সবলচলয় কালছর মানমুষই হয়। সব বয়লসর মানমুষরাই গজারপূব্ষক নববালহর 
সম্মুখীন হলত পালর। আপনন গজারপূব্ষক নববালহর সম্মুখীন হলত পালরন যনি:  

• আপবন মযন কযিন য� কাযক িা কখন বিযয় কিযিন যস বিষযয় আপনাি 
যকাযনা বিকল্প যনই;

• আপবন, িা আপনাি কায�ি যকউ, য�মন পবিিাযিি সেস্য িা অন্য বপ্রয়ৈন, 
পবিত্যাগ, বিবছিন্নতা, বরক্ষাি অবধকাি খিকি, অথকিননবতক কষ্ট, চিাযেিাি 
স্াধীনতা হািাযনা, িা রািীবিক িা মানবসক বন�কিাতযনি অবিজ্ঞতা িা হুমবকি 
সমু্মখীন হন;

• আপনাি ভ্রমযণি নবথপত্র, রনাতিকিণ, য�াগায�াযগি �ন্ত্র, িা অথকি/আবথকিক 
সহায়তা আপনাি কা� যথযক যকযড যনওয়া হযয়য� �াযত আপবন িাধ্য 
হযয় বিযয় কযিন িা এমন একটি বিযয়যত থাযকন য�টায় আপবন সম্মত 
হনবন; অথিা, 

• প্র�ুবতি িা অন্যান্য মাধ্যযম আপনাি য�াগায�াগ বনবিডিাযি প�কিযিক্ষণ কিা 
হয় �াযত আপবন সাহা�্য িা সহায়তা চাওয়া যথযক বিিত থাযকন।

গযৌন সনহংসতা 

গযৌন হয়রানন, গযৌন ননপীডন, লাঞ্ছনা, অজাচার, িষ্ষণ বা অন্যান্য 
অসম্নতমূলক গযৌন কাজগুনল এর অন্তভমু্ষ তি। এট প্রাথনমকভালব নারী, 
গমলয় এবং ট্ান্সলজন্ার এবং নন-বাইনারী ব্যনতিলির প্রভানবত কলর।  

• য�ৌন সবহংসতা �ুদ্ধকািীন সংঘযষকিি সময়, সবহংস চিমপন্াি একটি 
যকৌরি বহসাযি, িা আপনাি পবিিাি, সু্ি িা কমকিযক্ষযত্র িয় যেখাযনা িা 
রাবস্তি একটি রূপ বহসাযি অযনকিাযি ঘটযত পাযি।

• বিবোস ি্যিস্া এিং সামাবৈক বনয়মগুবি আপনাি য�ৌন সবহংসতাি 
ঝঁুবক িাডাযত পাযি। উোহিণস্রূপ, সমস্ত ট্রান্সযৈন্াি িা নন-িাইনািী 
ি্যবতিযেি প্রায় অযধকিকই তাযেি ৈীিদ্দরায় য�ৌন বন�কিাতযনি বরকাি িা 
িাবছিত হযয়য�ন।

• অপিাধীিা হযত পাযি আপনাি িতকি মান িা প্রাতিন সঙ্গী, আত্ীয় য�মন 
িাইযিান, কাবৈন, িািা-মা, আবটি এিং আংযকিিা, িা োো-োবে/নানা-
নাবন, সহপাঠী, সিকািী কমকিকতকি া অথিা অপবিবচত ি্যবতিগণ।




