
আিম িকভােব একিট বাধাদােনর 
আেদশ পাব? 

 

�াভািবক কােজর সমেয় আপিন আপনার �ানীয় 
িবচারালেয় িগেয় একিট সামিয়ক বাধাদােনর আেদশ 
(Temporary Restraining Order, TRO) েপেত 
পােরন। এছাড়াও �াভািবক কােজর সমেয়র পের, 
উইকএে� এবং ছুিটর িদনগিলেত, আপিন আপনার 
�ানীয় পুিলশ িবভােগ েযেত পােরন। সা�িতক ঘটনা 
এবং আপনার িবরে� আপনার িনযর্াতনকারীর গাহর্ য্� 
সিহংসতার ইিতহােসর িববরণ িদেয় আপনােক একিট 
িববিৃত িদেত হেব। সম� হমিক, স�িত্তর �িত, 
অবমাননা এবং ই�ার িবরে� শারীিরক সংেযাগ 
অ�ভূর্ � করা িনি�ত করন। এছাড়াও অতীত 
ঘটনাগিলর একিট পূণর্া� ইিতহাস �দান করা িনি�ত 
করন। একজন িবচারক অিভেযাগিট শনেবন এবং 
একিট TRO জাির করেবন। দশ িদেনর মেধয্ চূড়া� 
শনািন হেব। আপিন েযাগয্ বেল িবেবিচত হেল নথর্ই� 
িনউ জািসর্ আইিন পিরেষবা (Northeast New 
Jersey Legal Services) শনািনর সময় আপনার 
�িতিনিধ� করেত পাের। েযৗন িন�েহর েথেক পির�ান 
পাওয়া বয্ি�বগর্ যারা গাহর্ য্� সিহংসতা েথেক পির�ান 
পাওয়া বয্ি� নন, তারাও একিট সামিয়ক বাধাদােনর 
আেদশ পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন, এমনিক যিদ 
আপনার সােথ িনযর্াতনকারীর েকােনা স�কর্  নাও 
থােক। 

 

আমার িক একজন আইনজীিব 
লাগেব? 

 

আদালেতর িদক েথেক েসরকম েকােনা বাধয্বাধকতা 
েনই, িক� আইনজীিব িনেয়ােগর সুপািরশ করা হয়।  
গাহর্ য্� সিহংসতা একিট গরতর িবষয় এবং আদালত 
একিট বাধাদােনর আেদশ, েহফাজত, িশশ ও 
�ািম/�ীর সহায়তা এবং সামিয়কভােব স�িত্তর 
অিধকার �হণ সং�া� িস�া� িনেত পাের।  আমােদর 
আইনজীিবরা গাহর্ য্� সিহংসতা আইেন অিভ� এবং 
আপিন েয আইিন পিরেষবা পাওয়ার েযাগয্ েসিট 
েপেত পােরন।   

 আপিন িক একজন গাহর্ য্� সিহংসতা 
বা েযৗন িন�হ েথেক পির�ান পাওয়া 

বয্ি�? 
 

অনু�হ কের আপনার �ানীয় NNJLS 
অিফেসর এই িঠকানায় েযাগােযাগ করন: 

 
NNJLS 

Bergen County Division 
190 Moore Street, Suite 100 

Hackensack, NJ 07601 
েটিলেফান: 201-487-2166 
ফয্া�: 201-487-3513 

 
NNJLS 

Hudson County Division 
574 Summit Avenue 

Jersey City, NJ 07306 
েটিলেফান: 201-792-6363 
ফয্া�: 201-798-8780 

 
NNJLS 

Passaic County Division 
152 Market Street, 6th Floor 

Paterson, NJ 07505 
েটিলেফান: 973-523-2900 
ফয্া�: 973-523-9002 

 
www.northeastnjlegalservices.org  

 
 

নথর্ ই� িনউ জািসর্ আইিন পিরেষবা একিট সমান সুেযাগ যু� 
ইিতবাচক পদে�েপর সং�া এবং জািত, বণর্, িল�, বয়স, 

�িতব�কতা, ধমর্, জািতগত উৎস, বা েযৗন �বিৃত্ত িনিবর্েশেষ 
পিরেষবাগিল �দান কের। 

 

 

 

আইিন পিরেষবাসমহূ 
 

সবার জনয্ সমান আইন 

 

50 বছের পা রাখেলা 
 

গাহর্ য্� সিহংসতা িনেবদন �ক� 
 

Bergen, Hudson, এবং Passaic কাউি�র 
িন� আেয়র অিধবাসীেদর অিভবাসন আইেনর 
িবষয়গিলেত িবনামূেলয্র আইিন পিরেষবাগিল 

�দান কের। 
 
 

www.northeastnjlegalservices.org 



গাহর্ য্� সিহংসতা কী? 
 
গাহর্ য্� সিহংসতা হল এমন একিট আচরণ যা িবিভ� 
ধরেণর ভীিত �দশর্ন, েজার খাটােনা এবং সিহংসতােক 
অ�ভূর্ � কের। যিদও, গাহর্ য্� সিহংসতার একজন 
পির�ান পাওয়া বয্ি� িহসােব আপনােক আপনার 
িনযর্াতনকারীর মার বা ঘুিষ েখেত হেব না। আপনার 
িনযর্াতনকারী আপনােক েমৗিখক, মানিসক, 
এবং/অথবা শারীিরক িন�হ বা িনযর্াতন করেলও িনউ 
জািসর্ আইন অনযুায়ী আপিন সুর�া পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্ িবেবিচত হেত পােরন। 
 
িন�িলিখত অপরাধগিল একিট গাহর্ য্� 
সিহংসতার বাধাদােনর আেদেশর িভিত্ত: 
 
• িন�হ  
• িমথয্া কারাদ� 
• হামলা 
• অপরাধমলূক অপকমর্ 
• নরহতয্া  
• অপরাধমলূক েযৗন সংেযাগ 
• িপছু েনওয়া 
• অপরাধমলূক বাধাদান 
• অপহরণ 
• স�াসমলূক হমিক 
• বয্িভচার 
• েযৗন িন�হ 
• িছনতাই  
• অপরাধমলূক অনিধকার�েবশ 
• অপরাধমলূক বল�েয়াগ 
• ডাকািত 
• সাইবার িন�হ  
• আদালেতর অবমাননা 
• �িতর ঝঁুিক আেছ এমন অনয্ানয্ অপরাধসমহূ 

 গাহর্ য্� সিহংসতা হেল �থেম আমার 
কী করা উিচত? 

 

অিবলে� পুিলশেক েফান করন (911)! পুিলেশর আইন 
�নয়ণ ও পির�াতােক র�া করার একিট কতর্ বয্ আেছ। 
আপিন আঘােতর িচহ্ন েদখােল বা আপনার 
িনযর্াতনকারী একিট অ� বয্বহার কেরেছন বা একিট 
সা�িতক বাধাদােনর আইন ল�ন কেরেছন, 
িব�াসেযাগয্ এমরকম েকােনা কারণ থাকেল, তােদর 
অবশয্ই আপনার িনযর্াতনকারীেক ে��ার করেত হেব। 
তারা আপনার িনযর্াতনকারীেক ে��ার করক বা না 
করক, পুিলশেক আপনােক, পির�ান পাওয়া বয্ি�েক, 
আপনার িনযর্াতনকারীর িবরে� একিট অপরাধমলূক 
অিভেযাগ এবং একিট গাহর্ য্� সিহংসতার অিভেযাগ 
উভয়ই দােয়র করার জনয্ আপনার অিধকােরর একিট 
িলিখত িব�ি� �দান করেত হেব। আপিন একিট গাহর্ য্� 
সিহংসতার অিভেযাগ দােয়র করেল, একজন িবচারক 
আপনার অিভেযাগ �হণ করেবন এবং একিট সামিয়ক 
বাধাদােনর আেদশ (Temporary Restraining 
Order, TRO) জাির করেবন, এবং িবষয়িট পরবত� 
একিট িদেন শনািনর জনয্ সূিচত করা হেব। আদালত 
একিট TRO ম�রু করেল, চূড়া� শনািন না হওয়া পযর্� 
িনযর্াতনকারী যােত আপনার সােথ আর েযাগােযাগ 
করেত না পাের তার জনয্ আপনার কােছ একিট 
বাধাদােনর আেদশ থাকেব। 

 
এর পের আমােক কী করেত হেব? 

 

আমােদর সে� েযাগা েযাগ করন! আপিন আমােদর 
পিরেষবাগিলর জনয্ েযাগয্ হেল, আপনােক একজন 
আইনজীিব েদওয়া হেব িযিন আপনার মামলার িনদ�� 
িবশদ আপনার সােথ আেলাচনা করেবন। আইনজীিব 
আইন ও আপনার অিধকার বয্াখয্া করেবন, এবং আইিন 
পরামশর্ �দান করেব যা আপনােক চূড়া� শনািনর জনয্ 
��ত করেব। আদালেত আপনােক �িতিনিধ� করেতও 
একজন আইনজীিব পাওয়া েযেত পাের। 

 আমােক েকন একিট বাধাদােনর 
আেদেশর জনয্ আেবদন করেত হেব? 

 
একিট বাধাদােনর আেদশ আপনার িনযর্াতনকারীেক 
আপনার সােথ েযাগােযাগ করেত বাধা েদওয়ার 
মাধয্েম আপনােক র�া করেত সহায়তা করেব। 
তােক, আপনােক েফান করা, আপনার অিফেস, �ুেল, 
বা বািড়েত আসা েথেক িনিষ� করা হেব। তারা তা 
করেল তােদর আদালত অবমাননার দােয় ে��ার 
করা হেত পাের। এমনিক আপিন �াথিমক ভাড়ােট না 
হেল আপনার িনযর্াতনকারীেক আপনার বািড় েথেক 
েবর কের েদওয়া হেত পাের। সাধারণত পির�ান 
পাওয়া বয্ি�েক আপনার বা�ােদর সামিয়ক 
েদখাশনা করার ভার েদওয়া হেব। িনযর্াতনকারীেক 
অিভভাবক� করার সমেয়র অনুমিত েদওয়া হেল, 
েসিট এমনভােব করার আেদশ েদওয়া হেব যা 
পির�ান পাওয়া বয্ি�র িনরাপত্তা িবপ� করেব না। 
েসরকম ে�ে�, িনযর্াতনকারীেদর তােদর পির�ান 
পাওয়া বয্ি� ও বা�ােদর সহায়তা, অনয্ানয্ আিথর্ক 
�িতপূরণ �দান করার আেদশও েদওয়া হেত পাের। 
 
NNJLS আপনােক আপনার এলাকার 
নািরেদর জনয্ আ�য়�ল (Women’s 
Shelter) ও অনয্ান্য গাহর্ য্� সিহংসতা 
কমর্সূচীগিলেত পাঠােত পাের। 
 
আমরা স�দােয়র েগা�ীর সােথ কথা বলেতও 

উপল� 
 

আমােদর েফান করন! 

 
 


