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দিষয়সদূি

তিঙ্গ-তিততিক তিংসা� ত�রুরোধে 16 তিরোন�  
কর্্মসতূি অতিযান আসরোি কী?  3

প্রদিটাপ্রদিটা বোিানরানিইবোিানরানিই  দিঙ্গদিঙ্গ--দিদতিকদিদতিক  দিংসাদিংসা  িন্ধিন্ধ  করেুকরেু 3

অ�তিি বোিান 4

দিঙ্গদিঙ্গ--দিদতিকদিদতিক  দিংসাদিংসা (Gender‑Based Violence, GBV) কীকী? 4

GBV স্বরপূস্বরপূ  বোকর্েবোকর্ে? 4

GBV‑এএ  দকদক  সিসর্য়সিসর্য়  শারীদরকশারীদরক  দের্্মািেদের্্মািে  জদ়িনয়জদ়িনয়  থানকথানক? 4

NYC‑বোিবোি  কানিরকানির GBV‑রর  দশকারদশকার  িিারিিার  প্রিিপ্রিি  সম্ািোসম্ািো  রনয়নেরনয়নে, , এিংএিং  বোকেবোকে? 5

GBV‑রর  ঘটোঘটো  বোকাথায়বোকাথায়  ঘনটঘনট? 5

পদরসংখ্্যােপদরসংখ্্যাে: NYC‑বোিবোি  দিঙ্গদিঙ্গ--দিদতিকদিদতিক  দিংসাদিংসা 6

জত়িি বোিান 7

িাি্ম ািাি্ম া  েদ়িনয়েদ়িনয়  দিেদিে   7

একটিএকটি  অেষু্ঠআনেঅেষু্ঠআনে  বোর্াগিােবোর্াগিাে  করেুকরেু  িািা  িািা  সংগঠিিসংগঠিি  করেুকরেু   8

সক্ষর্িাসক্ষর্িা  গন়িগন়ি  িুিেুিুিেু 8

দিঙ্গদিঙ্গ--দিদতিকদিদতিক  দিংসাদিংসা  িন্ধিন্ধ  করনিকরনি  সািার্্যসািার্্য  করারকরার  10টিটি  উপায়উপায় 8

িত্তািধায়কনকিত্তািধায়কনক  সিায়িাসিায়িা  করেুকরেু, , িারিার  কথাকথা  শেুেুশেুেু  এিংএিং  িারিার  উপরউপর  দিশ্াসদিশ্াস  রাখ্েুরাখ্েু 9

সংস্ানসরূ্ি 10

NYC HOPE 10

NYC পাদরিাদরকপাদরিাদরক  ে্যায়দিিারে্যায়দিিার  বোকন্দ্রসর্িূবোকন্দ্রসর্িূ  11

দিঙ্গ-দিদতিক দিংসার 
দিরনুধে 16 দিনের কর্্মসদূি 
অদির্াে আসনি কী? 
দিঙ্গদিঙ্গ--দিদতিকদিদতিক  দিংসাদিংসা (Gender‑Based Violence, GBV)‑রর  দিরনুধেদিরনুধে 16  দিনেরদিনের  কর্্মসদূিকর্্মসদূি  িিিি 25বোশবোশ  
েনিম্বরেনিম্বর, , র্দিিানিরর্দিিানির  দিরনুধেদিরনুধে  দিংসাদিংসা  িরূীকরনেরিরূীকরনের  আন্তজ্ম াদিকআন্তজ্ম াদিক  দিিসদিিস, , বোথনকবোথনক  শরুুশরু ু কনরকনর  10ইই  দিনসম্বরদিনসম্বর, , 

র্ােিাদধকারর্ােিাদধকার  দিিসদিিস, , অিদধঅিদধ  িিািিা  একটিএকটি  িাৎসদরকিাৎসদরক  অদির্াে।অদির্াে। 1991 সানিসানি  এরএর  প্রদিষ্ঠািগ্নপ্রদিষ্ঠািগ্ন  বোথনকইবোথনকই 
GBV প্রদিনরাধপ্রদিনরাধ  ওও  িরূীকরনেিরূীকরনে  এইএই  অদির্ােঅদির্াে  একটিএকটি  আন্তজ্ম াদিকআন্তজ্ম াদিক  আন্দািনেরআন্দািনের  রপূরপূ  দেনয়নে।দেনয়নে।  

NYC‑রর  অদির্ানেরঅদির্ানের  বোর্ৌথনেিৃনবেবোর্ৌথনেিৃনবে  রনয়নেরনয়নে  পাদরিাদরকপাদরিাদরক  ওও  দিঙ্গদিঙ্গ--দিদতিকদিদতিক  দিংসাদিংসা  িনন্ধিনন্ধ  বোর্য়নররবোর্য়নরর  িপ্তরিপ্তর  

(End Domestic and Gender‑Based Violence, ENDGBV), দিঙ্গদিঙ্গ--সর্িাসর্িা  দিষয়কদিষয়ক  

কদর্শেকদর্শে  (Commission on Gender Equity, CGE), এিংএিং সর্িাসর্িা দিষয়কদিষয়ক বোর্য়নররবোর্য়নরর িপ্তরিপ্তর 
(Mayor's Office of Equity, MOE), এিংএিং িানিরিানির সানথসানথ সিনর্াদগিায়সিনর্াদগিায় রনয়নেরনয়নে আর্ানিরআর্ানির সিনর্াগীসিনর্াগী 
প্রদিষ্ঠােগদুিপ্রদিষ্ঠােগদুি ওও েগরেগর প্রশাসনেরপ্রশাসনের দিদিন্নদিদিন্ন সংস্াগদুি।সংস্াগদুি। এইএই অদির্ােঅদির্াে আন্ততঃদিিাগীয়আন্ততঃদিিাগীয়, র্ানির্ানি একাদধকএকাদধক প্রকানররপ্রকানরর 
বিষর্্যগদুিবিষর্্যগদুি কীিানিকীিানি একটিএকটি আনরকটিরআনরকটির র্নধ্যর্নধ্য দর্নশদর্নশ রনয়নেরনয়নে িানকিানক দিদনিিদিদনিি কনরকনর, এিংএিং, িয়সিয়স, জাদিসতিাজাদিসতিা/িে্মিে্ম, 
দিশ্াসদিশ্াস, বিদঙ্গকবিদঙ্গক পদরদিদিপদরদিদি িািা প্রকাশপ্রকাশ, অদিিাসেগিঅদিিাসেগি অিস্াঅিস্া, শারীদরকশারীদরক ওও র্ােদসকর্ােদসক সক্ষর্িাসক্ষর্িা, বোর্ৌেবোর্ৌে অদিরদূিঅদিরদূি, 
এিংএিং আথ্মসার্াদজকআথ্মসার্াদজক দস্দিদস্দি, দেদি্মনশনষদেদি্মনশনষ, অে্যাে্যঅে্যাে্য সংরদক্ষিসংরদক্ষি বোরেদেগদুিবোরেদেগদুি‑সিসি, সর্স্তসর্স্ত ি্যদতিনিরি্যদতিনির দিরনুধেইদিরনুধেই GBV িনন্ধরিনন্ধর 
িাকািাকা বোিয়।বোিয়। 

প্রতিটা বো�ারো�ারোিই তিঙ্গ-তিততিক তিংসা �ন্ধ করুন
2022 সানিরসানির অদির্ানেরঅদির্ানের র্িূিাির্িূিাি িিিি, "প্রদিটাপ্রদিটা বোিানরানিইবোিানরানিই দিঙ্গদিঙ্গ‑দিদতিকদিদতিক দিংসাদিংসা িন্ধিন্ধ করেুকরেু", র্ার্া প্রনি্যকপ্রনি্যক 
দেউদেউ ইয়ক্ম িাসীরইয়ক্ম িাসীর জে্যজে্য, িানিরিানির জেসর্াজগদুিরজেসর্াজগদুির র্নধ্যর্নধ্য বোথনকবোথনক শরুুশরু ুকনরকনর, GBV‑রর দিরনুধেদিরনুধে পিনক্ষপপিনক্ষপ গ্রিনেরগ্রিনের 
প্রনয়াজেীয়িানকপ্রনয়াজেীয়িানক প্রদিফদিিপ্রদিফদিি কনর।কনর।
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অিদিি বোিাে বোর্বোর্  বোকােবোকাে  পটিূদর্রপটিূদর্র  বোর্বোর্  বোকােবোকাে  র্ােষুইর্ােষুই GBV‑রর  দশকারদশকার  িনিিনি  
পানরেপানরে, , র্দিওর্দিও  বোর্নয়রাবোর্নয়রা, , র্দিিারার্দিিারা, , এিংএিং  ট্ান্সনজন্ারট্ান্সনজন্ার, , দিঙ্গদিঙ্গ  
অদেদচিিঅদেদচিি  এিংএিং  উিয়উিয়  দিনঙ্গরদিনঙ্গর  প্রকাশপ্রকাশ  রনয়নেরনয়নে  এর্েএর্ে 
(Transgender, Gender non‑conforming and non‑
binary, TGNCNB) র্ােনুষরাইর্ােনুষরাই  বোিদশবোিদশ  প্রিাদিিপ্রিাদিি  িনয়িনয়  থানকে।থানকে।  

দেনিদেনি  দর্নিদর্নশদর্নিদর্নশ  থাকাথাকা  অি্যািানরঅি্যািানর  দিদিন্নদিদিন্ন  ি্যিস্ািন্ত্রগদুিরি্যিস্ািন্ত্রগদুির  
কারনেকারনে GBV‑রর  দশকারদশকার  িিারিিার  অদধকিরঅদধকির  ঝঁুদকসম্পন্নঝঁুদকসম্পন্ন  
র্ােষুনিরর্ােষুনির  দকেুদকেু  উিািরেউিািরে  বোিওয়াবোিওয়া  িিিি, , সক্ষর্িাসক্ষর্িা  দিষয়কদিষয়ক  
বিষর্্যবিষর্্য, , িয়সগিিয়সগি  বিষর্্যবিষর্্য, , সর্কার্ীসর্কার্ী  বোথনকবোথনক  িয়িয়, , িে্মিািিে্মিাি, , 
পরুষুপরুষু--প্রাধাে্যপ্রাধাে্য, , এিংএিং  দিেনিশীনিরদিেনিশীনির  প্রদিপ্রদি  িয়িয়  সনর্িসনর্ি: 
•	 সর্কার্ীসর্কার্ী  র্দিিার্দিিা, , সর্কার্ীসর্কার্ী  পরুষুপরুষু, , উিকার্ীউিকার্ী, , এিংএিং  

দিদিত্রদিদিত্র (Lesbian, gay, bisexual, and queer, LGBQ) 
জেসর্াজসর্িূজেসর্াজসর্িূ

•	 অদিিাসীঅদিিাসী  জেসর্াজসর্িূজেসর্াজসর্িূ
•	 বোিশজবোিশজ  জেসর্াজসর্িূজেসর্াজসর্িূ
•	 প্রদিিন্ধকিাপ্রদিিন্ধকিা  থাকাথাকা  ি্যদতিিগ্মি্যদতিিগ্ম
•	 অঅ--বোশ্িাঙ্গবোশ্িাঙ্গ  র্ােষুজের্ােষুজে
•	 িরেুিরেু--িরেুীিরেুী  ওও  িয়স্কিয়স্ক  ি্যদতিিগ্মি্যদতিিগ্ম

NYC-বোি 
কারোি� 
GBV-� 
তিকা� ি�া� 
প্র�ি সম্া�না 
�রোেরোে, 
এ�ং রোকন?

স� জােগাই, িরো� তনরো্নাক্ত স্ান ও জনসর্াজগুতি 
ত�রোিষিারো� ত�পিসঙু্ি:
•	 বোসই সি জেসর্াজগদুি র্ারা ি্যিস্ািন্ত্র দ্ারা অদধক 

প্রিাদিি িয়, িারা সনর্ি র্ানির দেন্নাতি অিস্াগদুি 
রনয়নে:

o িাদরদ্র্য

o কর্্মসংস্ানের অিাি

o দিিারি্যিস্া বোথনক প্রাদিষ্ঠাদেক সিায়িা িানির 
অিাি

o জেসর্ানজর র্নধ্য বোর্ৌে দের্্মািনের প্রদি সাধারে 
সদিষু্িা

•	 দিদজটাি ও অেিাইে জায়গাগদুি

•	 দশক্ষার পদরনিশ, দিি্যািয় ও কনিজ প্রাঙ্গেগদুি সনর্ি

•	 িাদ়ি

•	 রাত্রকািীে স্িগদুি বোর্র্ে িার, ক্াি ইি্যাদি

•	 গর্োগর্নের বোকন্দ্র/স্ােগদুি

•	 কর্্মস্ি

GBV-� ঘটনা 
বোকাথাে ঘরোট?

GBV স্বরূপ 
বোকর্ন?

GBV একাতিক স্বরূপ থারোক, যা� র্রোিযে অন্তিু্ম ক্ত 
�রোেরোে, যতিও শুি ুিারোিই সীর্া�ধে থারোক না:
•	 পাদরিাদরকপাদরিাদরক  দিংসাদিংসা, , অন্তরঙ্গঅন্তরঙ্গ  সঙ্গীসঙ্গী  দ্ারাদ্ারা  দিংসাদিংসা,  ,  

দকনশারদকনশার--দকনশারীনিরদকনশারীনির  বোিটিংনয়বোিটিংনয়  িওয়ািওয়া  দিংসাদিংসা  এিংএিং  
পদরিানররপদরিানরর  সিনস্যরসিনস্যর  দ্ারাদ্ারা  দিংসা।দিংসা।  

•	 িদরষ্ঠনিরিদরষ্ঠনির  দের্্মািেদের্্মািে

•	 র্দিিানিরর্দিিানির  বোর্ৌোঙ্গবোর্ৌোঙ্গ  বোেিেবোেিে//কাটাকাটা

•	 র্ােিপািারর্ােিপািার, , অথ্মাৎঅথ্মাৎ, , বোর্ৌেবোর্ৌে  ওও  রের্জদেিরের্জদেি  র্ােিপািারর্ােিপািার

•	 প্রাদিষ্ঠাদেকপ্রাদিষ্ঠাদেক  ওও  গঠের্িূকগঠের্িূক  দিংসাদিংসা, , গি্ম পানিরগি্ম পানির  সীর্ািধেিাসীর্ািধেিা  
িািা  িিপূি্মকিিপূি্মক  িন্ধ্যাবেকরেিন্ধ্যাবেকরে  সনর্ি।সনর্ি।

•	 অেিাইেঅেিাইে  বোিেস্াবোিেস্া

•	 বোর্ৌেবোর্ৌে  দিংসাদিংসা, , বোর্ৌেবোর্ৌে  বোিেস্াবোিেস্া  ওও  দেপী়িেদেপী়িে

•	 দপেুদপেু  বোেওয়াবোেওয়া  

•	 রাস্তায়রাস্তায়  বোিেস্াবোিেস্া

GBV-এ তক 
স�সর্ে 
িা�ীত�ক 
তনয্মািন 
জত়িরোে থারোক?

না, GBV-� বোষেরোরে এক �া একাতিক তিংসা� স্বরূপ 
থাকরোি পারো�, যা� র্রোিযে অন্তিু্ম ক্ত �রোেরোে: 
•	 অথ্মনেদিকঅথ্মনেদিক

•	 র্ােদসকর্ােদসক  িািা  শারীদরকশারীদরক

•	 প্রাদিষ্ঠাদেকপ্রাদিষ্ঠাদেক  িািা  গঠের্িূকগঠের্িূক

•	 শারীদরকশারীদরক

•	 বোর্ৌেবোর্ৌে

•	 বোর্ৌদখ্কবোর্ৌদখ্ক

তিঙ্গ-তিততিক তিংসা 
(GENDER-BASED 
VIOLENCE, GBV) কী?

GBV িিিি  র্ােদসকর্ােদসক, , শারীদরকশারীদরক, , বোর্ৌদখ্কবোর্ৌদখ্ক, , বোর্ৌেবোর্ৌে, , 

অথ্মনেদিকঅথ্মনেদিক, , এিংএিং//অথিাঅথিা  গঠের্িূকগঠের্িূক  দের্্মািেদের্্মািে  

র্ার্া  িটুিিটুি  দিন্নদিন্ন  দিনঙ্গরদিনঙ্গর  র্ােনুষরর্ােনুষর  অসর্অসর্  ক্ষর্িারক্ষর্িার  

সম্পক্ম গদুিনিসম্পক্ম গদুিনি  বোশাষনেরবোশাষনের  র্নধ্যর্নধ্য  বোপ্রাদথিবোপ্রাদথি  থানক।থানক।
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পদরসংখ্্যাে: NYC-বোি তিঙ্গ-তিততিক তিংসা

2021 
দরনপাট্ম  করা ঘটো অেরু্ায়ী,  
2020 বোথনক 2021 সাি অিদধ 
NYC-বোি LGBTQ+ পরুষুনির 
সানথ পক্ষপাদিবেপূে্ম ঘটো বোিন়িনে 

2018 সানি িািানো একটি সর্ীক্ষায় বোিখ্া বোগনে সানি িািানো একটি সর্ীক্ষায় বোিখ্া বোগনে 

1   https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/Community‑District‑FA‑IPV‑Final‑Report‑Website.pdf
2   https://www.hrc.org/resources/fatal‑violence‑against‑the‑transgender‑and‑gender‑non‑conforming‑community‑in‑2021
3   https://www1.nyc.gov/site/nypd/stats/reports‑analysis/hate‑crimes.page
4   https://wagner.nyu.edu/files/faculty/publications/Pink%20Tax%20Survey%20Results_finaldraft4.pdf
5   https://comptroller.nyc.gov/reports/results‑of‑a‑survey‑of‑lgbtq‑new‑yorkers/
6   https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/2022‑Annual‑FRC‑Report.pdf

75%  
র্তিিার্তিিা

এিং

47% 
পরুুষপরুুষ

সািটা U.S.-বোি TGNCNB 
র্ােষুনির জে্য সিনিনয় র্ারাত্মক 
একটি িের দেি।2

2020-2021 সানিসানি NYC-বোি -বোি 

অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্ারা আক্ান্ত িিার অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্ারা আক্ান্ত িিার 
সম্ািো পরুষুনির িুিোয় র্দিিানির র্নধ্যসম্ািো পরুষুনির িুিোয় র্দিিানির র্নধ্য  

বোিদশ থানক, বোর্র্েটিবোিদশ থানক, বোর্র্েটি (New York 
City Police Department, 
NYPD)-র কানে দরনপাট্ম  করা িনয়নে।-র কানে দরনপাট্ম  করা িনয়নে।1

154%
3



NYC-র গর্োগর্ে স্ােগুদিনি-র গর্োগর্ে স্ােগুদিনি বোিনস্াবোিনস্া  �া�া  
িুত��িুত�� ঘটোর দশকার িনয়নেে।ঘটোর দশকার িনয়নেে।4

2017 সানি িািানো একটি সর্ীক্ষায় বোিখ্া বোগনে 

িনিনেে িানির সর্রপূ আিরে িা পদরনষিা বোিওয়া িয়দে িনিনেে িানির সর্রপূ আিরে িা পদরনষিা বোিওয়া িয়দে 
অথিা জেসর্নক্ষ বোর্ৌদখ্কিানি িা শারীদরকিানি বোিেস্া  অথিা জেসর্নক্ষ বোর্ৌদখ্কিানি িা শারীদরকিানি বোিেস্া  
করা িনয়নে।করা িনয়নে।5

3x  
জদ়িি বোিাে
�াি্ম া েত়িরোে তিন 
ি্যাশট্যাগি্যাশট্যাগ #NYCAgainstGBV (GBV-রদিরনুধে-রদিরনুধে NYC) এিংএিং #OrangeTheWorld 
(দিশ্নকনগািাদপকরেুদিশ্নকনগািাদপকরেু) ি্যিিার ি্যিিার কনরকনর অথিাঅথিা দেনিরদেনির গ্রাদফক্সগদুিনকগ্রাদফক্সগদুিনক ি্যিিারি্যিিার কনরকনর GBV সংক্ান্তসংক্ান্ত সার্াদজকসার্াদজক 
র্াধ্যনর্র্াধ্যনর্ িিািিা অদির্ােগদুিনকঅদির্ােগদুিনক সর্থ্মেসর্থ্মে জাোে।জাোে। 28বোশবোশ েনিম্বরেনিম্বর িাদরনখ্িাদরনখ্ এইএই অদির্ানেরঅদির্ানের আেষু্ঠাদেকআেষু্ঠাদেক রংরং কর্িাকর্িা 
রংনয়ররংনয়র বোপাশাকবোপাশাক পনরপনর সনিিেিাসনিিেিা প্রসানরপ্রসানর সািার্্যসািার্্য করেুকরেু এিংএিং এইএই ি্যাশট্যাগগদুিি্যাশট্যাগগদুি‑সিসি সার্াদজকসার্াদজক র্াধ্যর্গদুিনির্াধ্যর্গদুিনি 
আপোরআপোর েদিেদি বোপাস্টবোপাস্ট করেু।করেু। বোসইবোসই সনঙ্গসনঙ্গ, 28বোশবোশ েনিম্বরেনিম্বর িাদরনখ্িাদরনখ্ NYC‑রর বোকােবোকাে বোকােবোকাে িিেিিে ওও স্ােদিনিগদুিনকস্ােদিনিগদুিনক 
কর্িাকর্িা আনিায়আনিায় সদজিিসদজিি করাকরা র্ায়র্ায় িারিার বোখ্াঁজবোখ্াঁজ করেুকরেু!

সার্াদজকসার্াদজক র্াধ্যনর্রর্াধ্যনর্র গ্রাদফনক্সরগ্রাদফনক্সর ের্েুাের্েুা

70% 
TGNCNB দেউ দেউ 
ইয়ক্ম িাসী ইয়ক্ম িাসী 

2010 বোথনকবোথনক 2021 সাি অিদধসাি অিদধ, 

কৃষ্াঙ্গকৃষ্াঙ্গ  ওও  বোপেনরোিিীেবোপেনরোিিীে    
র্তিিা�ার্তিিা�া িনিেিনিে NYC-বোি  -বোি  
অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্ারা অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্ারা 

তনিিরোি� র্রোিযে 57%

র্া দকোর্া দকো 

বোর্াট  জনসংখ্যো� 
28%।6
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একটি অনষু্ঠআরোন বোযাগিান করুন �া িা সংগঠিি করুন 
দিঙ্গদিঙ্গ‑দিদতিকদিদতিক দিংসারদিংসার দিরনুধেদিরনুধে 16 দিনেরদিনের কর্্মসদূিকর্্মসদূি‑রর অংশঅংশ দিনসনিদিনসনি আর্রাআর্রা সর্স্তসর্স্ত দেউদেউ ইয়ক্ম িাসীনিরইয়ক্ম িাসীনির ওও দেউদেউ 
ইয়ক্মইয়ক্ম  শিনররশিনরর সর্স্তসর্স্ত সংগঠেগদুিনকসংগঠেগদুিনক একটিএকটি সশরীনরসশরীনর িািা অেিাইনেঅেিাইনে উপদস্িউপদস্ি থাকারথাকার অেষু্ঠানেরঅেষু্ঠানের আনয়াজেআনয়াজে করারকরার 
জে্যজে্য আর্ন্ত্রেআর্ন্ত্রে জাোদছি।জাোদছি। আর্ানিরআর্ানির ওনয়িসাইনটরওনয়িসাইনটর (www.nyc.gov/16Days) অেষু্ঠােঅেষু্ঠাে িাদখ্িিাদখ্ি করারকরার 
ফর্্মফর্্ম পূরেপূরে কনরকনর আপোরআপোর দ্ারাদ্ারা অেদুষ্ঠিঅেদুষ্ঠি দিোর্নূি্যরদিোর্নূি্যর, সি্মসাধারনেরসি্মসাধারনের জে্যজে্য অেষু্ঠােটিঅেষু্ঠােটি শিরি্যাপীশিরি্যাপী অদির্ানেরঅদির্ানের 
ক্যানিন্ানরক্যানিন্ানর বোর্াগবোর্াগ কনরকনর দিেদিে

বোগাটাবোগাটা শিরশির জনু়িজনু়ি অেদুষ্ঠিঅেদুষ্ঠি িনিিনি িিািিা অেষু্ঠােগদুিরঅেষু্ঠােগদুির একটিএকটি িাদিকারিাদিকার জে্যজে্য আর্ানিরআর্ানির ওনয়িসাইনটরওনয়িসাইনটর 
(www.nyc.gov/16Days) অদির্ােঅদির্াে ক্যানিন্ারক্যানিন্ার বোিখ্েু।বোিখ্েু। 

সষের্িা গরো়ি িুিুন
আপোরআপোর কর্্মনক্ষনত্রকর্্মনক্ষনত্র GBV ওও িানিরিানির আন্ততঃদিিাগগদুিরআন্ততঃদিিাগগদুির উপরউপর একটিএকটি প্রদশক্ষেপ্রদশক্ষে বোিিারবোিিার জে্যজে্য ENDGBV‑রর 
প্রদশক্ষেপ্রদশক্ষে িনিরিনির কানেকানে আনিিেআনিিে জাোেজাোে অথিাঅথিা ENDGBV‑রর প্রিারপ্রিার িনিরিনির সানথসানথ বোর্াগানর্াগবোর্াগানর্াগ কনরকনর একটিএকটি 
জেসর্াজজেসর্াজ‑দিদতিকদিদতিক কর্্মশািাকর্্মশািা িািা অেষু্ঠােঅেষু্ঠাে আনয়াজনেরআনয়াজনের জে্যজে্য সর্য়সর্য় দেধ্মারেদেধ্মারে করেুকরেু র্ার্া GBV ওও িারিার প্রিািগদুিরপ্রিািগদুির 
ি্যাপানরি্যাপানর সনিিেিাসনিিেিা িদৃধেিদৃধে কনর।কনর। কীিানিকীিানি প্রদশক্ষনেরপ্রদশক্ষনের আনিিেআনিিে (www.nyc.gov/site/ocdv/programs/
training‑institute.page) করনিেকরনিে অথিাঅথিা প্রিারপ্রিার িনিরিনির সানথসানথ বোর্াগানর্াগবোর্াগানর্াগ (https://www1.nyc.
gov/site/ocdv/programs/outreach.page) করনিেকরনিে বোসবোস ি্যাপানরি্যাপানর আরওআরও জােেু।জােেু।  

1 িত্তািধায়কনকিত্তািধায়কনক সিােিা করুন, িারিার কথাকথা শেুেুশেুেু, এিংএিং িারিার উপরউপর দিশ্াসদিশ্াস রাখ্েুরাখ্েু

2 GBV-� �যোপারো� প��িতী প্রজন্মরোক বোিখ্ান ও যকু্ত করুন, এিংএিং িানিরিানির বোথনকবোথনক দশখ্েুদশখ্েু

3 GBV প্রতিতরিো পত�রোষ�াে কি করুন র্ারার্ারা আপোরআপোর জেসর্ানজরজেসর্ানজর িাদিিাগদুিরিাদিিাগদুির সরুািাসরুািা কনরকনর

4 সম্মতি উপিব্ধ করুন, এিংএিং বোর্বোর্ বোকােবোকাে অন্তরঙ্গঅন্তরঙ্গ দক্য়াকিানপরদক্য়াকিানপর বোক্ষনত্রবোক্ষনত্র িািা থাকাটাথাকাটা দেদচিিদেদচিি করেুকরেু

5 GBV-� িষেণগুতি� �যোপারো� এিংএিং আপদেআপদে কীিানিকীিানি সািার্্যসািার্্য করনিকরনি পানরেপানরে িািা জােেুজােেু

6 আপোরআপোর জেসর্ানজরজেসর্ানজর র্নধ্যর্নধ্য GBV দেনয়দেনয় কথা�াি্ম া শুরু করুন

7 উপিি্যউপিি্য সািার্্যসািার্্য কীিানিকীিানি খ্ুনঁজখ্ুনঁজ বোেনিেবোেনিে বোসবোস সংক্ান্তসংক্ান্ত সংস্ান ও িথযেগুতিরোক িারোি �াখু্ন।।

8 বোসইবোসই সিসি সংগঠেগদুিনকসংগঠেগদুিনক িতক্ত ও সর্থ্মন বোজাগান র্ারার্ারা GBV প্রদিনরাধপ্রদিনরাধ কনরকনর ওও িািা দেনয়দেনয় কাজকাজ কনরকনর 

9 তনরোজরোক ও অনযেরোি� জ�া�তিতি করুন 

10 GBV সংক্ান্তসংক্ান্ত বোিটাবোিটা সম্পনক্মসম্পনক্ম  তনরোজরোক অ�তিি �াখু্ন এিংএিং আরওআরও বোিটাবোিটা িােিাে

*UN Women (https://www.unwomen.org/news/stories/2020/11/compilation‑take‑action‑ 
to‑help‑end‑violence‑against‑women) বোথনক গিৃীি বোথনক গিৃীি 

তিঙ্গ-তিততিক তিংসা �ন্ধ ক�রোি সািাযযে ক�া� 10টি উপাে 

িত্তা�িােকরোক সিােিা বোজাগান, িা� কথা শুনুন এ�ং িা� উপ� ি�সা �াখু্ন 
আপদেআপদে আপোরআপোর জীিনেজীিনে কীিানিকীিানি GBV‑রর দশকারদশকার িািা উতিরজীিীউতিরজীিী ি্যদতিনিরি্যদতিনির সিায়িাসিায়িা প্রিােপ্রিাে করনিেকরনিে?

•	 আপতন �া অনযে বোকউ যতি আশু ত�পরোি� সম্মখু্ীন িন িািরোি সরোঙ্গ-সরোঙ্গ 911 
নম্বরো� কি করুন। র্নের্নে রাখ্নিেরাখ্নিে এরএর ফনিফনি পদুিনশরপদুিনশর িরনফিরনফ প্রদিদক্য়াপ্রদিদক্য়া আসনি।আসনি। 

•	 আপনারোক তযতন জানারোছেন িা� উপ� ত�শ্াস করুন। বোকােবোকাে দসধোনন্তদসধোনন্ত োো বোপৌঁনেবোপৌঁনে িািা বোকােবোকাে 
পরার্শ্মপরার্শ্ম োো দিনয়দিনয় িারিার কথাকথা শেুেুশেুেু:
o ওইওই ি্যদতিনকি্যদতিনক বোকােবোকাে দসধোন্তদসধোন্ত বোেিারবোেিার জে্যজে্য িাপিাপ বোিনিেবোিনিে ো।ো। 
o আপোরআপোর সিায়িারসিায়িার দিদের্নয়দিদের্নয় বোকােবোকাে শি্মশি্ম  িাপানিেিাপানিে ো।ো।
o ওইওই ি্যদতিনকি্যদতিনক বোকােিানিবোকােিানি দেনজরদেনজর ক্ষদিসাধেক্ষদিসাধে করনিকরনি বোিনিেবোিনিে ো।ো। দেনজরদেনজর ক্ষদিসাধেক্ষদিসাধে করাকরা ি্যদতিরি্যদতির 

আিারআিার সানথসানথ কথাকথা িিারিিার সম্ািোসম্ািো অনেকঅনেক কনর্কনর্ র্ানি।র্ানি।

•	 সিানিূুতিিীি িাষা �া ত��ৃতি �যে�িা� করুন বোযর্ন: 
o “আপোরআপোর বোকােবোকাে বোিাষবোিাষ বোেইবোেই; আপোরআপোর এটাএটা প্রাপ্যপ্রাপ্য েয়েয়?” 
o “আজআজ আপোনকআপোনক আদর্আদর্ কীিানিকীিানি সািার্্যসািার্্য করনিকরনি পাদরপাদর?” 
o “আদর্আদর্ আপোরআপোর দেরাপতিাদেরাপতিা দেনয়দেনয় দিদন্তিদিদন্তি; আপোরআপোর কীনসকীনস দেরাপিদেরাপি িাগনিিাগনি িনিিনি আপদেআপদে র্নের্নে কনরেকনরে?” 

•	 তনরোজ� পষেপািগুতিরোক সং��ণ করুন:
o দিঙ্গদিঙ্গ‑দেরনপক্ষদেরনপক্ষ িাষািাষা ি্যিিারি্যিিার করেুকরেু, বোর্র্েবোর্র্ে ‘র্দিিারার্দিিারা’ োো িনিিনি ‘িারািারা’, অথিাঅথিা ‘পরুষুপরুষু িনু্ধিনু্ধ’ োো 

িনিিনি ‘সঙ্গীসঙ্গী’ িিেু।িিেু।

o আপোরআপোর র্নুখ্রর্নুখ্র িািিদঙ্গিািিদঙ্গ ওও শরীরীিাষারশরীরীিাষার ি্যাপানরি্যাপানর সিক্মসিক্ম  থাকুে।থাকুে। 
o ওইওই ি্যদতিরি্যদতির ধর্্মধর্্ম িািা সংসৃ্কদিনকসংসৃ্কদিনক বোিাষানরাপবোিাষানরাপ িািা সর্থ্মেসর্থ্মে করাকরা বোথনকবোথনক দিরিদিরি থাকুে।থাকুে। 

•	 পীত়িি �যেতক্তরোক বোিাষারো�াপর্িূক িাষা �যে�িা� বোথরোক ত��ি থাকুন, বোযর্ন: 
o “আপদেআপদে বোকেবোকে ওনিরওনির এিানিএিানি আিরনেরআিরনের সনুর্াগসনুর্াগ বোিনিেবোিনিে?” 
o “আপদেআপদে কীকী কনরদেনিেকনরদেনিে বোর্বোর্ আপোরআপোর সানথসানথ এর্েটাএর্েটা ঘটিঘটি?” 
o “আপদেআপদে বোকেবোকে িনিিনি আনসেদেআনসেদে, অথিাঅথিা আপদেআপদে আরওআরও আনগআনগ বোকেবোকে সািার্্যসািার্্য িােদেিােদে?”

•	 িা�া প্রস্তুি ি�া� প� িারোি�রোক বোসই স� �যেতক্তরোি� সারোথ কথা �িরোি 
উৎসাতিি করুন যা�া িারোি� সািাযযে ক�রোি পারো�ন:
o িানিরিানির বোগাপেীয়িাবোগাপেীয়িা ওও দেনজনিরদেনজনির দেরাপতিারদেরাপতিার ি্যাপানরি্যাপানর িানিরিানির ি্যদতিগিি্যদতিগি উনদ্নগরউনদ্নগর প্রদিপ্রদি রেধোশীিরেধোশীি বোিাে।বোিাে। 
o িানিরিানির দেনজনিরদেনজনির পে্দপে্দ‑অপেন্দরঅপেন্দর অদধকানররঅদধকানরর প্রদিপ্রদি রেধোশীিরেধোশীি বোিােবোিাে, এর্েদকএর্েদক আপদেআপদে িারিার সানথসানথ 

একর্িএকর্ি োো িনিও।িনিও। 
o বধর্্মবধর্্ম রাখ্েুরাখ্েু এিংএিং িারািারা র্দির্দি এর্েএর্ে পদরদস্দিনিইপদরদস্দিনিই থাকনিথাকনি িােিাে বোর্খ্ানেবোর্খ্ানে দিংসারদিংসার ঘটোঘটো আিারওআিারও 

ঘটনিঘটনি পানরপানর িািনিওিািনিও িানিরিানির সিায়িারসিায়িার প্রস্তািপ্রস্তাি দিনয়দিনয় বোর্নিবোর্নি থাকুে।থাকুে। 
•	 দের্্মািনেরদের্্মািনের দশকারদশকার িনছিেিনছিে এর্েএর্ে ি্যদতিনিরি্যদতিনির তনি্ম রোযাগযে উৎসগুতি� িথযে তিন, র্দির্দি িারািারা 

িািা িাে।িাে। িানিরিানির NYC Hope‑এরএর ি্যাপানরি্যাপানর জাোেজাোে, র্ার্া NYC‑রর অেিাইেঅেিাইে সংস্ানেরসংস্ানের িথ্যপঞ্ীিথ্যপঞ্ী 
বোর্খ্ােবোর্খ্াে বোথনকবোথনক িারািারা ওনয়িওনয়ি র্ারফৎর্ারফৎ, www.nyc.gov/nychope, এিংএিং 800‑621‑4673 
বোফােবোফাে র্ারফৎর্ারফৎ, দিোর্নূি্যদিোর্নূি্য ওও বোগাপেবোগাপে িথ্যিথ্য ওও পদরনষিাগদুিরপদরনষিাগদুির জে্যজে্য পাদরিাদরকপাদরিাদরক ে্যায়দিিারে্যায়দিিার বোকন্দ্রগদুিবোকন্দ্রগদুি ওও 
প্রদিনিশীপ্রদিনিশী অঞ্চনিরঅঞ্চনির অে্যাে্যঅে্যাে্য সংস্ােগদুিরসংস্ােগদুির বোখ্াঁজবোখ্াঁজ পানিে।পানিে।
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সংস্ােসর্িূ
NYC HOPE
NYC HOPE (www.nyc.gov/nychope) িিিি একটিএকটি অেিাইেঅেিাইে সংস্ানেরসংস্ানের িথ্যপঞ্ীিথ্যপঞ্ী র্ানির্ানি  
জেসর্াজজেসর্াজ‑দিদতিকদিদতিক সংগঠেগদুিসংগঠেগদুি সংক্ান্তসংক্ান্ত িথ্যিথ্য রনয়নেরনয়নে র্ারার্ারা পাঁিটিপাঁিটি বোিানরারবোিানরার সিকটিনিইসিকটিনিই পাদরিাদরকপাদরিাদরক  
ওও দিঙ্গদিঙ্গ‑দিদতিকদিদতিক দিংসারদিংসার দশকারদশকার ি্যদতিনিরি্যদতিনির দেনয়দেনয় কাজকাজ কনর।কনর। 

এইএই িথ্যপঞ্ীটিিথ্যপঞ্ীটি দেন্নাতিদেন্নাতি অেরু্ায়ীঅেরু্ায়ী বোখ্াঁজাবোখ্াঁজা বোর্নিবোর্নি পানরপানর:

•	 বোিানরাবোিানরা

•	 উপিি্যউপিি্য পদরনষিাগদুিরপদরনষিাগদুির র্নধ্যর্নধ্য অন্তিু্মতিঅন্তিু্মতি রনয়নেরনয়নে, র্দিওর্দিও শধুুশধু ুিানিইিানিই সীর্ািধেসীর্ািধে থানকথানক োো, আরেয়জদেিআরেয়জদেি 
সিায়িাসিায়িা, কাউনন্সদিংকাউনন্সদিং, আইদেআইদে পদরনষিাসর্িূপদরনষিাসর্িূ, জরদুরকািীেজরদুরকািীে আদথ্মকআদথ্মক সিায়িাসিায়িা

•	 দিনশষজ্ঞদিনশষজ্ঞ সংগঠেগদুিসংগঠেগদুি বোসইবোসই সিসি দেদি্মষ্টদেদি্মষ্ট জেনগাষ্ঠীনকজেনগাষ্ঠীনক সািার্্যসািার্্য দিনয়দিনয় থানকথানক র্ারর্ার র্নধ্যর্নধ্য অন্তিু্মতিঅন্তিু্মতি রনয়নেরনয়নে, 
র্দিওর্দিও শধুুশধু ুিানিইিানিই সীর্ািধেসীর্ািধে থানকথানক োো, LGBTQ+ ি্যদতিিগ্মি্যদতিিগ্ম, পািারপািার িওয়ািওয়া উতিরজীিীউতিরজীিী ি্যদতিিগ্মি্যদতিিগ্ম, 
িরেুিরেু‑িরেুীিরেুী, অদিিাসীগেঅদিিাসীগে

•	 এখ্ানেএখ্ানে বোর্বোর্ সিসি িাষায়িাষায় পদরনষিাপদরনষিা বোিওয়াবোিওয়া িয়িয় িারিার র্নধ্যর্নধ্য অন্তিু্মতিঅন্তিু্মতি রনয়নেরনয়নে, র্দিওর্দিও শধুুশধু ুিানিইিানিই সীর্ািধেসীর্ািধে 
থানকথানক োো, বোপেেীয়বোপেেীয়, িীোিীো (র্া্দাদরের্া্দাদরে, ক্যান্টাদেজক্যান্টাদেজ এিংএিং িাইওয়াদেিাইওয়াদে), রশুরশু, িাংিািাংিা, িাইিীয়িাইিীয় বোক্ওিবোক্ওি, 
বোকাদরওবোকাদরও, আরদিআরদি, ঊিূ্মঊিূ্ম, ফরাদসফরাদস, বোপাদিশবোপাদিশ

•	 সশরীনরসশরীনর, অেিাইনেঅেিাইনে, অথিাঅথিা িুইিনিয়ানরিুইিনিয়ানর উপদস্িউপদস্ি থাকাথাকা র্ায়র্ায় এর্েএর্ে সিসি স্ােস্াে 

অেিাইনেঅেিাইনে NYC HOPE-এএ প্রনিশপ্রনিশ করেুকরেু: 

www.nyc.gov/nychope

NYC-রর 24/7 িটিাইনেিটিাইনে কিকি করেুকরেু: 

800-621-4673
িাৎক্ষদেকিাৎক্ষদেক দেরাপতিাদেরাপতিা পদরকল্পোপদরকল্পো, আরেয়আরেয় সিায়িাসিায়িা, এিংএিং অে্যাে্যঅে্যাে্য সংস্ােগদুিরসংস্ােগদুির জে্য।জে্য।

NYC পাত��াত�ক নযোেত�িা� বোকন্দ্রসরূ্ি 
NYC‑রর পাদরিাদরকপাদরিাদরক ে্যায়দিিারে্যায়দিিার বোকন্দ্রসর্িূবোকন্দ্রসর্িূ (Family Justice Centers, FJCs) (www1.nyc.gov/
ocdv/programs/family‑justice‑centers.page) পাদরিাদরকপাদরিাদরক ওও দিঙ্গদিঙ্গ‑দিদতিকদিদতিক দিংসারদিংসার দশকারদশকার 
ওও উতিরজীিীউতিরজীিী ি্যদতিনিরি্যদতিনির জে্যজে্য দিোর্নূি্যদিোর্নূি্য বোফােবোফাে র্ারফৎর্ারফৎ িািা সশরীনরসশরীনর উপদস্িউপদস্ি বোথনকবোথনক পদরনষিাপদরনষিা ওও বোগাপেবোগাপে সিায়িাসিায়িা 
প্রিােপ্রিাে কনর।কনর। িাষািাষা, আয়আয়, দিঙ্গদিঙ্গ পদরদিদিপদরদিদি, িািা অদিিাসেঅদিিাসে অিস্াঅিস্া দেদি্মনশনষদেদি্মনশনষ সকনিসকনি স্বাগি।স্বাগি।

সি�ীরো� উপতস্ি বোথরোক পত�রোষ�াগুতি� জনযে, আপদেআপদে একটিএকটি সর্য়সর্য় দেধ্মারনেরদেধ্মারনের জে্যজে্য FJC‑বোিবোি কিকি 
করনিকরনি পানরেপানরে (বোসার্িারবোসার্িার–শকু্িারশকু্িার, সকািসকাি 9টাটা – দিকািদিকাি 5টাটা) অথিাঅথিা আপদেআপদে র্দির্দি িরূদস্িিরূদস্ি পদরনষিাগদুিনিপদরনষিাগদুিনি 
দেরাপনিদেরাপনি িািা কার্্মকরীিানিকার্্মকরীিানি র্তুির্তুি িনিিনি অপারগঅপারগ িেিে িািনিিািনি আপোরআপোর দেকটিিতীদেকটিিতী FJC‑বোিবোি সশরীনরসশরীনর উপদস্িউপদস্ি বোিাে।বোিাে। 

ি�ূতস্ি পত�রোষ�াগুতি� জনযে, আপদেআপদে 311 েম্বনরেম্বনর কিকি করনিকরনি পানরেপানরে, অথিাঅথিা দেনিদেনি িাদিকািুতিিাদিকািুতি বোসইবোসই 
সিসি েম্বরগদুিনিেম্বরগদুিনি কিকি করনিকরনি পানরেপানরে বোর্গদুিবোর্গদুি আপোনকআপোনক আপোরআপোর দেকটিিতীদেকটিিতী FJC‑এরএর সানথসানথ বোর্াগানর্াগবোর্াগানর্াগ কদরনয়কদরনয় 
বোিনি।বোিনি। র্দির্দি িাওয়ািাওয়া িয়িয় এিংএিং িািা করাকরা র্দির্দি দেরাপিদেরাপি িনিিনি আপদেআপদে র্নের্নে কনরেকনরে, িািনিিািনি িয়ািয়া কনরকনর একটিএকটি িাি্ম ািাি্ম া 
রাখ্েুরাখ্েু এিংএিং বোকউবোকউ একজেএকজে আপোনকআপোনক দফরদিদফরদি কিকি করনিে।করনিে।  

BRONX
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
198 EAST 161ST STREET, 2ND FL. 
(718) 508-1220

BROOKLYN
NYC FAMILY JUSTICE CENTER 
350 JAY STREET, 15TH FL. (718) 
250-5113

MANHATTAN
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
80 CENTRE STREET, 5TH FL.  
(212) 602-2800

QUEENS
NYC FAMILY JUSTICE CENTER 
126-02 82ND AVENUE  
(718) 575-4545

STATEN ISLAND
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
126 STUYVESANT PLACE  
(718) 697-4300
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