
ন্যাশনযাল ডমেস্টিক ভযাম�যামলন্স 
অডয্ার স্কীে (THE NATIONAL 
DOMESTIC VIOLENCE ORDER 
SCHEME) চযালু করযা হম�মে

জযাতকী�
বলবতকরণ

ডমেস্টিক ভযাম�যামলন্স অডয্ামরর ব্যাপযামর

অস্তস্রক্ত তথ্
আপনযার ককযানও পদমষেপ কন�যার 
প্রম�যাজন আমে স্কনযা এ ব্যাপযামর 
আপস্ন অস্নশ্চিত হমল অথবযা আপনযার 
অস্তস্রক্ত মকযানও প্রশ্ন থযাকমল,  
যযান www.ag.gov.au/ndvos 
আপনযার মটিট বযা কটস্রমটযাস্রর সযামথ 
সম্পস্কত্ তমথ্র জন্ আপনযার স্যানকী� 
ককযামট্র সযামথ কযযাগযামযযাগ করুন।

এটযা েমন রযাখযা গুরুত্বপূণ ্ কয ২৫ নমভম্বর 
২০১৭ তযাস্রমখর পূমব ্ ইসু্কৃত সেস্ত 
কযাযক্র ফ্যাস্েস্ল ভযাম�যামলন্স অডয্ারগুমলযা 
স্ব�ংশ্রি�ভযামব ন্যাশনযাল ডমেস্টিক 
ভযাম�যামলন্স অডয্ার স্স্মের অধকীমন 
স্বকীকৃত হমব।

আেযার স্ক করযা 
দরকযার?
পূর্ বে ইস্যুকৃত ডিডিও-এর জনযুযঃ 
আপস্ন কদশব্যাপকী সুরস্ষেত আমেন 
তযা স্নশ্চিত করযার জন্ কযমকযামনযা 
সে� আপস্ন আপনযার স্ডস্ভও 
কন�যার ক�যাষণযা করমত পযামরন।

অম্রেস্ল�যার কযমকযামনযা স্যানকী� আদযালমত 
আমবদন কমর আপস্ন তযা করমত পযামরন। 
কয কটিট বযা কটস্রমটযাস্রমত আপনযার অডয্ার 
ইসু্ হম�স্েমলযা তযা কস অঞ্চমলর আদযালত 
নযা হমলও চলমব।

আপস্ন অম্রেস্ল�যামত অন্ ককযানও কটিট বযা 
কটস্রমটযাস্রমত ভ্রেণ বযা বসবযামসর জন্ ইচ্ছু ক 
নযা হমল আপস্ন আপনযার অডয্ার ক�যাষণযা 
নযা করযার স্সদ্যান্তও স্নমত পযামরন। কয কটিট 
বযা কটস্রমটযাস্রমত আপনযার অডয্ার ইসু্ করযা 
হম�স্েমলযা আপস্ন কসখযামন সুরস্ষেত থযাকমবন।

যে সমরে ডিডিও ইস্যুকৃত  
হরেরে ্া পর্ততীরত  
ইস্যুকৃত ডিডিও-এর জনযুযঃ  
আপনযার স্ডস্ভও স্ব�ংশ্রি�ভযামব  
ও জযাতকী�ভযামব স্বকীকৃত এবং  
আপনযার এর জন্ অন্ ককযানও  
পদমষেপ মনবযার প্রম�যাজন কনই।
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জযাতকী�
বলবতকরণ

ডমেস্টিক ভযাম�যামলন্স অডয্ামরর ব্যাপযামর

স্ভস্টিেমদর সুরষেযা 
প্রদযান
ন্যাশনযাল ডমেস্টিক ভযাম�যামলন্স অডয্ার স্কীে 
স্ভস্টিেমদর এবং তযামদর পস্রবযারমদর সুরষেযা 
ব্বস্যাশশ্ক্তশযালকী কমর।

আপনযার স্ডস্ভও প্রম�যাগমযযাগ্ করযার জন্ 
আপনযামক এখন আর অম্রেস্ল�যার অন্ ককযানও 
কটিট বযা কটস্রমটযাস্রমত আমবদন কমর করশ্জটিযার 
করমত হমব নযা।

আপনযার যস্দ বতে্যামন এেন ককযানও স্ডস্ভও থযামক 
যযা ২৫কশ নমভম্বর ২০১৭ তযাস্রমখর পূমব ্ ইসু্কৃত 
তযাহমল আদযালমত আমবদন করযার েযাধ্মে তযা 
জযাতকী�ভযামব স্বকীকৃস্তপ্রযাপ্ত হমত পযামর।

অম্রেস্ল�যাব্যাপকী প্রস্তষ্ঠিত স্যানকী� আদযালতগুমলযা 
একষ্ট জযাতকী�ভযামব স্বকীকৃত স্ডস্ভও সংমশযাধন করমত 
পযামর, তযা কযখযামনই ইসু্ করযা কহযাক নযা ককমনযা।

তমব স্যানকী� পুস্লশ তযামদর কটিট বযা কটস্রমটযাস্রমত 
ইসু্কৃত সেস্ত স্ডস্ভওগুমলযার শতয্াবলকী প্রম�যাগ 
করমব, তযা কয তযাস্রমখই ইসু্ হম� থযাক নযা ককমনযা।

ডমেস্টিক ভযাম�যামলমন্স  
আরিযান্ত স্ভস্টিে এবং  
তযামদর পযাস্রবযাস্রক  
সদস্মদর সুরষেযা  
প্রদযামনর জন্ কযসব  
কটিট ও কটস্রমটযাস্র  
আইন এখনও  
স্বদ্েযান  
কসসব কষেমরে ককযানও  
পস্রবতন্ আনযা হ�স্ন।

পটভূস্ে
ফ্যাস্েস্ল এবং ডমেস্টিক ভযাম�যামলন্স কেযামটও 
গ্রহণমযযাগ্ ন�। স্ভস্টিেমদর সুরষেযা অত্যাবশ্ক।

ডমেস্টিক ভযাম�যামলন্স স্ভস্টিেমদর সুরষেযা উন্ন�মন 
অমনকগুমলযা নতছু ন আইন কদশব্যাপকী চযালু 
করযা হম�মে।

অতকীমত, ডমেস্টিক ভযাম�যামলন্স অডয্ার (স্ডস্ভও) 
শুধুেযারে কসসব কটিট বযা কটস্রমটযাস্রমতই প্রমযযাজ্ 
স্েমলযা কযখযামন কসগুমলযা ইসু্ বযা করশ্জটিযার 
করযা হম�স্েমলযা।

এখন তযার পস্রবতন্ হম�মে।

২৫কশ নমভম্বর ২০১৭ সযামল ন্যাশনযাল ডমেস্টিক 
ভযাম�যামলন্স অডয্ার স্কীে চযালু করযা হ�। ২৫কশ 
নমভম্বর ২০১৭ তযাস্রখ কথমক ইসু্কৃত সেস্ত 
স্ডস্ভও এখন স্ব�ংশ্রি�ভযামব এবং জযাতকী�ভযামব 
স্বকীকৃত এবং প্রম�যাগমযযাগ্।

স্ডস্ভওগুমলযার 
প্রম�যাগ
আপস্ন যস্দ স্ডস্ভওর শতয্াবলকী কেমন নযা চমলন 
তমব তযা হমব অপরযাধেূলক কবআইস্ন কযাজ।

একষ্ট স্ডস্ভও এখন আর কটিট বযা কটস্রমটযাস্রর 
সকীেযানযামতই সকীেযাবদ্ ন�। ইসু্কৃত সেস্ত স্ডস্ভও 
অম্রেস্ল�যাব্যাপকী প্রমযযাজ্।

আপনযার কটিট বযা কটস্রমটযাস্রমত একষ্ট 
স্ডস্ভওমক স্বস্ভন্ন নযামে ডযাকযা হমত পযামর, কযেন, 
ইন্যারমভনশন অডয্ার, ফ্যাস্েস্ল ভযাম�যামলন্স 
অডয্ার, অ্যাস্প্রমহমডেড ডমেস্টিক ভযাম�যামলন্স 
অডয্ার অথবযা কপ্রযামটকশন অডয্ার।

আেরযা এখন অম্রেস্ল�যানমদর আরও  
উন্নত সুরষেযা প্রদযামন সষেে 
www.ag.gov.au/ndvos

সস্রম� কফলযা
কটিট এবং কটস্রমটযাস্র

সকীেযানযা


