
Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
এটা আইনসং�া� েকােনা ডকুেম� (দিলল) না। এই ডকুেমে�র উে�শয্ হেলা েকােটর্ র েদয়া আেদশ বঝুেত আপনােক 

সাহাযয্ করা। পুিলশ বা েকােটর্ র েদয়া আেদশ আপিন অবশয্ই পালন করেবন। পুিলশ বা েকােটর্ র েদয়া আেদশ পালন না 

করা একটা েফৗজদারী অপরাধ। 

 

আপনােক অবশয্ই নীেচর আেদশগেলা পালন করেত হেব। এই আেদশগেলা পালন না 
করা আইনিবেরাধী কাজ। আপনােক পিুলশ ে�ফতার ও অিভযু� করেত পাের এবং 
আদালেত িনেত পাের। েকােটর্  আপিন যিদ েদাষী �মািণত হন, তাহেল আপনার ২ বছর 
পযর্� েজল হেত পাের এবং ৫,৫০০ ডলার পযর্� জিরমানা হেত পাের।  
 
আপনােক অনয্ানয্ েফৗজদারী অপরােধও অিভযু� কের আদালেত েনয়া হেত পাের। 

েকােটর্  এসব অপরােধ আপিন েদাষী �মািণত হেল, আপিন অেনক েবিশ শাি� েপেত 

পােরন।   
 

এই আেদশগেলােত েদয়া তািরখ পযর্� আপনােক অবশয্ই এগেলা পালন করেত হেব।   
 
এই আেদশগেলােত উে�িখত বয্ি�েদর িনরাপেদ রাখার জনয্ এই আেদশ েদয়া হেয়েছ।  
 
আপনার এই আেদশ পালন করাটা যিদ এই আেদেশ উে�িখত সুরি�ত বয্ি� না-ও চান, অথবা 
বেলন েয আপনার এই আেদশ পালন করার দরকার েনই, তারপরও আপনােক এই আেদশ অবশয্ই 
পালন করেত হেব। আপিন যিদ নীেচর েযেকােনা একিট কাজ করার েচ�া কেরন, েসটাও 
আইনিবেরাধী হেব, যােক বলা হয় আেদশ ল�ন।   

আচরণ স�িকর্ ত আেদশসমূহ    
১.   সুরি�ত বয্ি� অথবা ঐ বয্ি�র সােথ পািরবািরক স�কর্  আেছ এমন কারও সােথ আপিন 

নীেচর েকােনা কাজ অবশয্ই করেবন নাঃ 

ক) তােদরেক লাি�ত করা িকংবা ভয় েদখােনা, 

খ) তােদরেক অনুসরণ, হয়রািন অথবা শি�ত করা, এবং  

গ) সুরি�ত বয্ি�র মািলকানাধীন িকংবা তার দখেল থাকা েকােনা স�িত্ত ই�াকৃত অথবা 

েবপেরায়াভােব �ংস বা �িত করা 
  

উদাহরণ�রপঃ  
• আপিন িনেজ সশরীের, অনয্ েকােনা বয্ি�েক িদেয়, অথবা ইেলক�িনক েযাগােযাগ এবং 

যাি�ক মাধয্েম (েযমন, েটিলেফান, �ুেদ বাতর্ া, ইেমইল, েফসবুক বা অনয্ েকােনা সামািজক 
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েযাগােযাগ মাধয্ম িকংবা িজিপএস �য্ািকং) এসেবর েকােনা িকছুই আপিন অবশয্ই 
করেবন না।   

• আপিন এমন িকছু অবশয্ই করেবন না বা বলেবন না, যােত কের সুরি�ত বয্ি� 
ভীত-স�� েবাধ কেরন অথবা তারা মেন করেত পােরন েয আপিন তােদর �িত 
করেবন, িকংবা তােদর মািলকানাধীন অথবা আপনার সােথ েযৗথ মািলকানাধীন 
িজিনসপ� ও েপাষা �াণীর েকােনাও রকম �িত করেত পােরন। 

 
 

েযাগােযাগ স�িকর্ ত আেদশসমূহ  
২.   একজন আইনজীবীর মাধয্েম েযাগােযাগ করা ছাড়া আপিন অবশয্ই অনয্ েকােনাভােব 

সুরি�ত বয্ি�র কাছাকািছ যােবন না িকংবা তার সােথ েযাগােযাগ করেবন না।    
 

উদাহরণ�রপঃ 
• আপিন িনেজ সশরীের অথবা ইেলক�িনক েযাগােযাগ মাধয্েম (েযমন, েটিলেফান, �ুেদ 

বাতর্ া, ইেমইল বা েফসবুক বা অনয্ েকােনা সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম) অথবা অনয্ 
কাউেক িদেয় তােদর সােথ েযাগােযাগ করাসহ অনয্ েকােনা �কাের অবশয্ই তােদর 
মুেখামুিখ হেবন না িকংবা েযাগােযাগ করেবন না। 

• সুরি�ত বয্ি� যিদ আপনার সােথ েযাগােযাগ কের, তা েস যতবারই েহাক না েকন 
এবং েয কারেণই েহাক না েকন, আপিন যিদ তােত সাড়া েদন, তেব আপিন আেদশ 
ল�ন করেবন।   

 
 
৩.   আপিন অবশয্ই িনে� �দত্ত জায়গাগেলােত যােবন নাঃ 

ক) �ুল িকংবা অনয্ েকােনা জায়গায় েযখােন সুরি�ত বয্ি� পড়াশনার জনয্ েযেত পােরন, 

খ) অনয্ েকােনা জায়গায় েযখােন তারা চাই�েকয়ার েসবার জনয্ েযেত পােরন, অথবা  

গ) আেদেশ উে�িখত অনয্ েকােনা জায়গায়  
  

উদাহরণ�রপঃ 
• আপিন এসব জায়গায় সশরীের অবশয্ই যােবন না,  
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• এটা এও বুঝায় েয, আপিন �ুেলর অনু�ােন, �ুেলর িবেশষ উপলে� অথবা িশ�ক ও 

বাবা-মার সােথ সা�াত-স�য্ায় েযেত পারেবন না, যা �ুেল অনুি�ত হয়।  
 
 

৪.   মদয্পান অথবা অৈবধ মাদক েসবেনর পর কমপে� ১২ ঘ�া পার হবার আেগ আপিন 

অবশয্ই সুরি�ত বয্ি�র কাছাকািছ অথবা সা�ােত আসেবন না।  

 

উদাহরণ�রপঃ 
• মদয্পান অথবা অৈবধ মাদক েসবেনর পর কমপে� ১২ ঘ�া পার হবার আেগ 

আপিন অবশয্ই সুরি�ত বয্ি�র কাছাকািছ অথবা তার সে� থাকেবন না। েযমন, 
আপিন যিদ েশষ ি��স্ িট রাত ৯টায় িনেয় থােকন, তাহেল পেরর িদন সকাল ৯টার 
আেগ আপিন তােদর কাছাকািছ, বািড়েত িকংবা তােদর কমর্�েল আসেত পারেবন না। 
আপনারা যিদ একে� বসবাস কেরন, তাহেল এর অথর্ হে� আপনােক ১২ ঘ�া অনয্� 
থাকার জনয্ একটা জায়গা খুঁেজ েবর করেত হেব।  

• সুরি�ত বয্ি�র সােথ আপিন অবশয্ই মদয্পান িকংবা অৈবধ মাদক েসবন করেবন 
না 

• তারা েযেত না বলেলও আপিন অবশয্ই তােদর েথেক দেূর থাকেবন। 
 
৫. েকােটর্ র আেদশ যিদ না বেল, তাহেল আপিন অবশয্ই সরুি�ত বয্ি�েক েখাঁজার েচ�া করেবন 

না।   

উদাহরণ�রপঃ 
• ইেলক�িনক েযাগােযাগ মাধয্েমর সাহােযয্ (েযমন, েটিলেফান, ইেমইল, �ুেদ বাতর্ া, বা 

েফসবুক বা অনয্ সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম), ই�ারেনট অথবা অনয্ কােরা কােছ 
তােদর অব�ােনর কথা িজে�স কের আপিন তােদর খুঁেজ েবর করার েচ�া অবশয্ই 
করেবন না।  
 

পািরবািরক আইন এবং অিভভাবক� স�িকর্ ত আেদশসমহূ  
৬. আপিন অবশয্ই সুরি�ত বয্ি�র কােছ যােবন না িকংবা েকােনাভােবই তার সােথ েযাগােযাগ করেবন না, যিদ 

না েসই েযাগােযাগঃ  
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 ক) একজন আইনজীবীর মাধয্েম হয়, অথবা 

 খ) অনুেমাদন�া� িকংবা েকাটর্ -অনুেমািদত পরামশর্, মধয্�তা এবং/অথবা মীমাংসায় 

উপি�ত হওয়া, অথবা 

 গ) স�ানেদর সােথ েযাগােযােগর বয্াপাের এই েকাটর্  বা অনয্ েকােনা েকােটর্ র আেদশ 

েমাতােবক হয়, অথবা 

 ঘ) স�ানেদর সােথ েযাগােযােগর বয্াপাের আপনার এবং স�ানেদর বাবা-মা’র মেধয্ 
িলিখত চুি� েমাতােবক হয়,  

অথবা   
 ঙ) স�ানেদর সােথ েযাগােযােগর বয্াপাের আপিন, স�ানেদর বাবা-মা এবং এই স�ানেদর 
�িতপালক িহেসেব দািয়��া� বয্ি�র মেধয্ িলিখত চুি� েমাতােবক হয়   
 

 

উদাহরণ�রপঃ 
• আপিন িনেজ সশরীের অথবা ইেলক�িনক েযাগােযাগ মাধয্েম (েযমন, েটিলেফান, �ুেদ 

বাতর্ া, ইেমইল বা েফসবুক বা অনয্ েকােনা সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম) অথবা অনয্ 
কাউেক িদেয় তােদর সােথ েযাগােযাগ করাসহ অনয্ েকােনা �কাের অবশয্ই তােদর 
মুেখামুিখ হেবন না িকংবা েযাগােযাগ করেবন না। 

• সুরি�ত বয্ি� যিদ আপনার সােথ েযাগােযাগ কের, তা েস যতবারই েহাক না েকন 
এবং েয কারেণই েহাক না েকন, আপিন যিদ তােত সাড়া েদন, তেব আপিন এই আেদশ 
ল�ন করেবন এবং আপনােক েকােটর্  েনয়া হেত পাের।   

• আপনার স�ানেদর েদখাশনা করার বয্াপাের পািরবািরক আদালত িকংবা অনয্ 
েকােনা আদালত েথেক যিদ েকােনা আেদশ আপনার কােছ থােক এবং এ বয্াপাের 
আপনার অিধকার িনেয় যিদ সে�হ থােক, তাহেল একজন আইনজীবীর সােথ আপনার 
েযাগােযাগ করা উিচত।      

 
 
পেূবর্া� ন�র (খ( - পািরবািরক আইন িবষয়ক, অনুেমািদত বলেত বুঝায় পািরবািরক আইন 
অধয্ােদশ ১৯৭৫  এর আওতায় অনুেমািদত।  
 
পেূবর্া� ন�র )ঙ (–  উদাহরণ�রপ, সুরি�ত বয্ি� এবং আপনার মেধয্ যিদ েকােনা স�ান 
থােক িক� তার �িতপালেনর দািয়� েদয়া আেছ অনয্ এক বয্ি�র কােছ, তাহেল 
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Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
এটা আইনসং�া� েকােনা ডকুেম� (দিলল) না। এই ডকুেমে�র উে�শয্ হেলা েকােটর্ র েদয়া আেদশ বঝুেত আপনােক 

সাহাযয্ করা। পুিলশ বা েকােটর্ র েদয়া আেদশ আপিন অবশয্ই পালন করেবন। পুিলশ বা েকােটর্ র েদয়া আেদশ পালন না 

করা একটা েফৗজদারী অপরাধ। 

 
স�ানেদর সােথ েদখা করার ে�ে� আপিন অবশয্ই ঐ দািয়��া� �িতপালেকর কাছ 
েথেক িলিখত অনুমিত িনেবন। ঐ অনয্ বয্ি�িট হেত পােরন পিরবার ও কিমউিনিট 
পিরেষবা িবভােগর ম�ীর �িতিনিধ, েকাটর্  িনযু� আইিন অিভভাবক অথবা দত্তক বাবা-
মা। 

 

যাতায়ােতর িনেষধা�া স�িকর্ ত আেদশসমূহ  
৭.   আপিন অবশয্ই নীেচ উে�িখত �ােন থাকেত পারেবন নাঃ 

ক) সুরি�ত বয্ি� েযখােন থােকন েসই একই িঠকানায়, অথবা 

খ) আেদেশ উে�িখত �ানগিলেত।   
 
  

উদাহরণ�রপঃ 

• আপিন যিদ এই িঠকানায় বাস কের আসেছন এবং আপনার িনজ� িকছু িজিনসপ� 

এখান েথেক িনেয় যাবার দরকার হয়, তাহেল আপনার িজিনসপ� েফরত েনবার 

আেদশ এর জনয্ েকােটর্  আেবদন করেত পােরন। এই আেদশেক বলা হয় স�িত্ত 

পুনর�ার আেদশ। অথবা আপিন পুিলেশর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন। 
 
৮.   আপিন অবশয্ই নীেচ উে�িখত �ানগিলেত যােবন নাঃ 

ক) সুরি�ত বয্ি� েযখােন থােকন, অথবা 

খ) েযখােন সুরি�ত বয্ি� কাজ কেরন, অথবা 

গ) আেদেশ উে�িখত �ানগিলেত 

 

উদাহরণ�রপঃ 
• ঐ �ানগেলার সীমানার েভতর যাবার অনুমিত আপনার েনই।   
• আপিন যিদ এই িঠকানায় বাস কের আসেছন এবং আপনার িনজ� িকছু িজিনসপ� 

এখান েথেক িনেয় যাবার দরকার হয়, তাহেল েকােটর্  স�িত্ত পুনর�ার আেদেশর জনয্ 
আেবদন িকংবা পুিলেশর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন। 

 
৯.   আপিন আেদেশ উে�িখত �ানগিল েথেক িনিদর্� কের েদয়া িমটার দরূে�র মেধয্ অবশয্ই যােবন না, 
েযমনঃ 
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Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
এটা আইনসং�া� েকােনা ডকুেম� (দিলল) না। এই ডকুেমে�র উে�শয্ হেলা েকােটর্ র েদয়া আেদশ বঝুেত আপনােক 

সাহাযয্ করা। পুিলশ বা েকােটর্ র েদয়া আেদশ আপিন অবশয্ই পালন করেবন। পুিলশ বা েকােটর্ র েদয়া আেদশ পালন না 

করা একটা েফৗজদারী অপরাধ। 

 
ক) সুরি�ত বয্ি� েযখােন থােকন, অথবা 

খ) েযখােন সুরি�ত বয্ি� কাজ কেরন, অথবা 

গ) আেদেশ উে�িখত �ানগিলেত 
 

 
উদাহরণ�রপঃ 
• ঐ �ানগেলার সীমানার ১০০ িমটােরর মেধয্ যাবার অনুমিত আপনার েনই।   
• আপিন যিদ এই িঠকানায় বাস কের আসেছন এবং আপনার িনজ� িকছু িজিনসপ� 

এখান েথেক িনেয় যাবার দরকার হয়, তাহেল েকােটর্  স�িত্ত পুনর�ার আেদেশর জনয্ 
আেবদন িকংবা পুিলেশর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।  

 
 

অ� স�িকর্ ত আেদশসমূহ  

১০. অ� িনিষ�করণ অধয্ােদশ ১৯৯৮ এ উে�িখত েযসব অ� িনিষ� করা হেয়েছ, েসসব 
আে�য়া� ও অ� আপিন অবশয্ই রাখেবন না।   

 

 
উদাহরণ�রপঃ 
• অ� িনিষ�করণ অধয্ােদশ ১৯৯৮ এ উে�িখত েযসব অ� িনিষ� করা হেয়েছ, েসসব 

আে�য়া� ও অ� আপিন অবশয্ই পুিলেশর কােছ েসাপদর্ করেবন। এগেলা রাখা 
আলাদা একিট েফৗজদারী অপরাধ। েকান্  অ�িট আপনার রাখা উিচত না, েস 
বয্াপাের আপিন িনি�ত না হেল পুিলশ কমর্কতর্ ােক িজে�স করন।    

 

অনয্ানয্ আেদশসমূহ 
১১. সুিনিদর্�ভােব আপনার িকংবা আপনার পিরবােরর জনয্ েকাটর্  অনয্ আেদশ িদেত পাের।    

েবিশর ভাগ স�েকর্  ভয় , িনয়�ণ িকংবা সিহংসতা থােক না। আপনার কমর্কা� 
�হণেযাগয্ নয়। এখন আপিন এই আেদশিট েপেয়েছন যা আপনােক অবশয্ই 
পালন করেত হেব। এই আেদশিট িনউ সাউথ ওেয়লস পিুলেশর কি�উটার 
িসে�েম আেছ।    
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Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
এটা আইনসং�া� েকােনা ডকুেম� (দিলল) না। এই ডকুেমে�র উে�শয্ হেলা েকােটর্ র েদয়া আেদশ বঝুেত আপনােক 

সাহাযয্ করা। পুিলশ বা েকােটর্ র েদয়া আেদশ আপিন অবশয্ই পালন করেবন। পুিলশ বা েকােটর্ র েদয়া আেদশ পালন না 

করা একটা েফৗজদারী অপরাধ। 

 

 
 

এই আেদশ যা বেল তা যিদ আপিন না কেরনঃ  

• তাহেল আপনার ২ বছর পযর্� েজল হেত পাের এবং ৫,৫০০ ডলার পযর্� জিরমানা হেত 

পাের। 

• আপনােক অনয্ানয্ েফৗজদারী অপরােধ (েযমন, লা�না বা হমিক) অিভযু� কের েসই সােথ এই 

আেদশ অবমাননা করার কারেণ আদালেত েনয়া হেত পাের। েকােটর্  এসব অপরােধ আপিন 

েদাষী �মািণত হেল, আপিন অেনক েবিশ শাি� েপেত পােরন, েযমন আরও দীঘর্ কারাবাস।   

িবল� না কের সব অ� ও আে�য়া�, যা অ� িনিষ�করণ অধয্ােদশ ১৯৯৮ এর তািলকা 

অনুযায়ী অননুেমািদত, এবং এ স�িকর্ ত লাইেস� ও পারিমট যা আপনার কােছ তা 

পুিলেশর কােছ িনেয় যান। এসব যিদ আপনার কােছ েরেখ েদন, তাহেল আপিন হয়ত এই 

আেদশিট ল�ন করেবন এবং অনয্ানয্ েফৗজদারী অপরােধ অিভযু� হেত পােরন। 
 

 
বািড়েত সিহংসতা সবার ওপেরই �ভাব েফেল এবং সবাইেক ক� েদয়। িশশরা 
বািড়েত সিহংসতার সং�েশর্ এেল তােদর জনয্ িবষ�তা, দিু��া, আ�াসেন েভাগার 
আশংকা অেনক েবিশ থােক, এবং �ুেলর েলখাপড়ায় সমসয্ায় পড়েত পাের। 
 
িনেজেক বদলােনার জনয্ এটা আপনার একটা সুেযাগ।  
 
আপিন যিদ আপনার আেবগ িকংবা উে�গ িনয়�ণ িনেয় কারও সােথ কথা বলেত 
চান, েসে�ে� সাহাযয্ পাওয়া যােব। েফান করনঃ   

• Men’s referral service (পুরষেদর সাহাযয্ েদবার পিরেষবা) ১৩০০ ৭৬৬ ৪৯১  
• Relationships Australia (পিরবারেক সাহাযয্ েদবার পিরেষবা) ১৩০০ ৩৬৪ 

২৭৭ 
• Parent line (িপতামাতােদর সাহাযয্ েদবার পিরেষবা) ১৩০০ ১৩০০ ৫২। 
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Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
এটা আইনসং�া� েকােনা ডকুেম� (দিলল) না। এই ডকুেমে�র উে�শয্ হেলা েকােটর্ র েদয়া আেদশ বঝুেত আপনােক 

সাহাযয্ করা। পুিলশ বা েকােটর্ র েদয়া আেদশ আপিন অবশয্ই পালন করেবন। পুিলশ বা েকােটর্ র েদয়া আেদশ পালন না 

করা একটা েফৗজদারী অপরাধ। 

 
এই আেদশ স�েকর্  যিদ আপনার েকােনা �� থােক, তেব আপিন িনে�া� বয্ি� বা 

�িত�ােনর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরনঃ      
• একজন উিকল 

• (০২) ৯২১৯ ৫০০০ ন�ের িনউ সাউথ ওেয়লস িলগয্াল এইড (Legal Aid NSW) এর সােথ  
• �ানীয় পুিলশ ে�শন, এবং পািরবািরক িনযর্াতন স�িকর্ ত সংেযাগ কমর্কতর্ ার সােথ কথা বলুন (যিদ আপিন 

সুরি�ত বয্ি� হন)  
• ১৩০০ ৮৮৮ ৫২৯ ন�ের ল’ এয্াে�স িনউ সাউথ ওেয়লস (Law Access NSW) এর সােথ অথবা 

www.lawaccess.nsw.gov.au  

• ১৩১ ৪৫০ ন�ের েদাভাষী পিরেষবা (Interpreting Services) এর সােথ অথবা www.tisnational.gov.au.  
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