
স্োস্র্ েুমেটিন
সব স্াস্্য বরুলটিন ফিখার জন্য nyc.gov/health - ফিখুন। 

সবনামরূল্যর প্রসতসলসপসমহূ অর্শ ার ফিওয়ার জন্য 311 নম্বরর ফ�ান করুন।

গহৃ সস্হংসতো

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


গ্হ সসহংসতা

• আপনার পাসরবাসরক সম্পক্শ গুসলরত আপনার কখরনা হুমসক বা ভয়-ভীসতর সম্খুীন হওয়া 
উসচত নয়। েসি এমনটা হয় তাহরল তা গ্হ সসহংসতা।  

• গ্হ সসহংসতা হল সনে্শাতন অথবা বত্শ মান বা প্রাক্তন সঙ্ীর ফথরক সনে্শাতরনর হুমসক। এটা ফে 
কারও সরঙ্ হরত পারর, তরব অসভবাসী, প্রসতবন্ী, LGBTQ সহ সকেু ফলারকর সনে্শাতন হওয়ার 
সম্াবনা ফবসশ থারক।

• গ্হ সসহংসতারক ঘসনষ্ঠ সঙ্ীর ফথরক সনে্শাতনও বলা হয়। আপসন এরক োই বলনু না ফকন, 
এটা কখনই ঠিক নয়। 

 2016 সারল, প্রায় 500,000  
স্নউ ই�ক্ব েোসগী (বয়স 18 ও তার ফবসশ) 
অসভরোগ করর ফে তারা তারির সঙ্ীরির ফথরক 
ফকান না ফকান সময় শারীসরকভারব আঘাত 
ফপরয়রে।



সনে্শাতরনর উপসগ্শ

সনে্শাতন শারীসরক, মানসসক, ফেৌন, আসথ্শক বা আরবগজসনত হরত পারর। সনে্শাতনকারী সঙ্ী 
হরত পারর:

এগুরলা শুিুই উিাহরণ মাত্র। এগুরলার মরি্য ফকানও একটির সম্খুীন েসি আপসন হন বা এমন 
কাউরক জারনন সেসন সশকার হরয়রেন তাহরল সহায়তা উপলভ্য ররয়রে। 

•  অপমানজনক নারম রাকা এবং অপমান করা

•  পসরবার ও বনু্রির কাে ফথরক সবসছিন্ন করা

•  জন্ম সনয়ন্ত্রণ বা কর্াম ব্যবহার কররত না ফিওয়া

•  ফজার করর আপনার সরঙ্ ফেৌন সনে্শাতন করা

•  আপনারক, আপনার সন্ানরির এবং/অথবা আপনার ফপাষ্যরক হুমসক 
ফিওয়া

সনে্শাতনকারী সঙ্ী আপনার প্রসত ভারলাবাসা ও েত্নশীল হরত পাররন। এমনসক 
আপনার সঙ্ী সব্শিা সনে্শাতন না কররলও ফে ফকানও রকম সনে্শাতনই ক্সতকর। 



গ্হ সসহংসতা ও আপনার স্াস্্য

শারীসরক আঘাত, ফেমন হাড় ভাঙ্া, মাথায় ফচাট, �ুরল োওয়া ও ফকরট োওয়া

মানসসক চাপ, ফেমন সবষণ্ণতা, উরবেগ এবং সনদ্াহীনতা

গভ্শ াবস্ার খারাপ �লা�ল ও ফেৌনবাসহত সংক্রমণ

গ্হ সসহংসতা আপনার শারীসরক ও মানসসক স্াস্্য এবং আপনার সুন্দর জীবনরক করর ফতারল 
ক্সতগ্স্ত। 

এর �রল আপনার সনরজর প্রসত েত্নশীল হওয়া কঠিন হরত পারর এবং গুরুত্বপূণ্শ পরীক্া 
ও টিকাকররণর জন্য ফকান রাক্তাররক সনয়সমত নাও ফিখারত পাররন। 

�ত দ্রুত সম্ভে আপনোর সহো�তো ডনও�ো গুরুত্বপণূ্ব।

এোড়াও আপসন এগুসলর সম্খুীন হরত পাররন:



সহায়তা পান

            

সসটির ড�োমেস্টিক ভোম�োমেন্স হটেোইন নম্বর 800-621-4673 এ ফ�ান 
করুন বা 311 নম্বরর ফ�ান করর হটলাইন চান। এইসরবর সহায়তা সহ সিরনর 
24 ঘণ্া একাসিক ভাষায় সহায়তা উপলভ্য:

জরুসর অবস্ায় আপসন ফে সকল সবশ্বস্ত মানষুরক ফ�ান কররত পাররন তারির একটি 
তাসলকা ততসর করুন।

েসি আপসন অসবলরম্ব সবপরির সম্খুীন হন, তাহরল 911 নম্বরর ফ�ান করুন। েসি আপসন 
অসবলরম্ব সবপরির সামরন না থারকন তাহরল:

প্রসতটি বররারত থাকা NYC Family Justice Centers (NYC 
পাসরবাসরক ন্যায়) ফকর্রের একটি তাসলকা সহ সহায়ক সংস্ানসমূরহর জন্য 
nyc.gov/nychope এ NYC Hope (NYC আশা) এ োন।

•   সামসয়ক আবাসন 
•   সনরাপত্া পসরকল্পনা
•   পরামশ্শ এবং অন্যান্য সামাসজক পসররষবা
•   আিালত কত্্শ ক সুরক্া আরিশ লাভ

আপসন একা নন। সনে্শাতরনর সশকার হওয়া কঠিন হরলও আপনার কারে ররয়রে অরনক সংস্ান। 

http://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/family-justice-centers.page
https://www1.nyc.gov/nychope/site/page/home


সহায়তা পান সংস্ানসমহূ
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nyc.gov/health এ োন এবং domestic 
violence (গ্হ সসহংসতা) খঁুজনু 

nyc.gov/nychope এ NYC Hope এ োনসহো�তো খঁুজনু

আরও জোননু

সংম�োগ করো 

েমন রোখমেন সঙ্গীরো আপনোর ওম�ে ইস্তহোস ট্র্োক করমত পোমর। আপনোর 
সহো�তোর প্রম�োজন হমে স্সটির গহৃ সস্হংসতোর হটেোইন নম্বর 800-621-4673 
এ ড�োন করুন েো 311 নম্বমর ড�োন কমর হটেোইন চোন।

ইরমল healthbulletins@health.nyc.govসে্বমেষ স্োস্র্ 
েমুেটিন গ্রহণ করুন 

এই স্াস্্য বরুলটিরনর অসতসরক্ত ভাষা ও অন্যান্য অনবুাি করা স্াস্্যসামগ্ীর জন্য  
nyc.gov/health/pubs –ফি খুন। আপনার সনরজর ভাষায় পসররষবা পাওয়ার অসিকার আপনার 
আরে। সনউইয়ক্শ  সসটি স্াস্্যসবভারগর সব অস�স এবং সলিসনরকএই পসররষবাগুসল সবনামরূল্য পাওয়া  
োয়।
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https://www.facebook.com/nychealth
https://www.instagram.com/nychealthy/?hl=en
mailto:%40nychealthy?subject=
http://nyc.gov/health
https://www.cdc.gov/flu/
http://nyc.gov/nychope
mailto:healthbulletins%40health.nyc.gov?subject=
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-publications.page

