
আর্্থথিক অপব্্যব্হার 
সম্পর্্ককে ।

আর্্থথিক অপব্্যব্হার র্ক? 
অর্্থ-কড়ির প্রভাবের মাধ্্যবম অন্্য ে্যড়তির উপর ক্ষমতা ও ড়ন্য়ন্ত্রণ লাবভর চেষ্া করা হবল আড়র্্থক অপে্যেহার ঘবে র্াবক। 
আড়র্্থক অপে্যেহার মান্ুষবক ন্্যায়ড়েরুদ্ধ সম্পবক্থ র ফা াবে চফলবত পাবর, এেং তারা চসখান্ চর্বক চের হবত োইবল ড়ন্বেবক 
ড়ন্রাপবে রাখার ড়সদ্ধাবতের উপরও প্রভাে চফলবত পাবর। 

এটা কতটা সাধারণ? 
অব্রেড়লয়াবত, ন্ারীবের মবধ্্য ১৬% পর্্থতে তাবের েীেদ্দশায় একোর আড়র্্থক অপে্যেহাবরর অড়ভজ্ঞতার সম্ুখীন্ হবেন্1, এেং 
পরুবষরাও এবত অবন্কাংবশ প্রভাড়েত হবত পাবর।

সেরকবমর আর্্থসামাড়েক, োড়তর এেং ড়লবগের মান্ুবষরা আড়র্্থক অপে্যেহাবরর দ্ারা প্রভাড়েত হবত পাবর। প্রড়তেন্ী ে্যড়তিরা 
ড়ন্ম্নড়লড়খত কারবণ অর্্থনন্ড়তক এেং আড়র্্থক ড়ন্র্্থাতবন্র চেড়শ ঝুাড়কবত র্াকবত পাবর, চর্মন্ অবন্্যর উপর ড়ন্ভ্থ রতা এেং 
পরমুখাবপড়ক্ষতা, অর্্থসংক্াতে সংস্াবন্র অপ্রাতুলতা, সামাড়েক ড়ন্রাপত্া প্রোন্ কবর এরকম পড়রবষো প্রাড়তিবত প্রড়তেন্কতা 
এেং অর্্থ-ে্যেস্াপন্ায় সীড়মত অড়ভজ্ঞতা2।

সাধ্ারণত আড়র্্থক অপে্যেহার ড়ন্বয় কর্া উঠবল অবন্বকই ড়েব্রতবোধ্ কবর এেং সমাচ্ছন্ন র্াবক।

আড়র্্থক অপে্যেহাবরর লক্ষণগুবলা চশখা গুরুত্বপূণ্থ, সাহাবর্্যর েন্্য চকার্ায় চর্বত হবে, এেং ড়কভাবে ঝুাড়কপূণ্থ সম্ােন্াময়ী 
পড়রোবরর সেস্য ো েনু্বক সহায়তা করা র্ায়। এসে ড়কছুই ক্ষড়তগ্রস্ত ে্যড়তির আড়র্্থক স্াধ্ীন্তা পুন্রুদ্ধাবর সহায়ক ভুড়মকা 
চরবখ র্াবক।

1  কাটিন্, রাবসল, চরইড (২০১৭), অব্রেড়লয়াবত ঘড়ন্ষ্ঠ অংশীোরবের মবধ্্য আড়র্্থক অপে্যেহার: প্রােভু্থ াে,  
স্াস্্য-অেস্া, অক্ষমতা এেং আড়র্্থক োপ, অব্রেড়লয়ান্ এন্ড ড়ন্উড়েল্যান্ড োন্্থাল অফ পােড়লক চহলর্

2  www.commbank.com.au/content/dam/commbank-assets/support/2021-09/unsw-disability-report-4.pdf 

কমন্ওবয়লর্্ ে্যাংক অফ অব্রেড়লয়া ABN 48 123 123 124 AFSL এেং অব্রেড়লয়ান্ চক্ড়ডে লাইবসন্স 234945।

আর্্থথিক অপব্্যব্হাররর শনাক্তকরণ 
এত ে্যাপকতা র্াকা সত্বত্বও, আড়র্্থক অপে্যেহাবরর কারণ শন্াতি করা কঠিন্ হবত পাবর:

অবন্বক ড়ন্বের 
আড়র্্থকভাবে একটি 
আপত্ড়তকর সম্পবক্থ র 
মবধ্্য র্াকার ে্যাপারটিবক 
ে্যড়তিগতভাবে চমবন্ ড়ন্বত 
েটিলতায় র্াবকন্।

অবর্্থর অপে্যেহাবরর 
সূত্রপাত অড়তসূক্ষ্ম এেং 
সময়সাবপক্ষভাবে ধ্ীবর 
অগ্রসর হবয় র্াবক ।

ড়কছু ড়কছু সংস্কৃ ড়তবত, 
একেন্ ে্যড়তিই পড়রোবরর 
সেড়কছুর আড়র্্থক 
চেখভাবলর ড়ন্য়ন্ত্রণবক 
গ্রহণবর্াগ্য েবল ড়েবেেন্া 
করা হয়।

কখন্ও কখন্ও, অর্্থ-
কড়িবক একটি ে্যড়তিগত 
ে্যাপার ড়হসাবে চেখা 
হয় র্া ড়ন্বয় চখালাখুড়ল 
আবলােন্া করা হয় ন্া।



আর্্থথিক অপব্্যব্হাররর র্কছু লক্ষণ:
আপড়ন্ ড়ক আড়র্্থক অপে্যেহার েড়ন্ত সম্পবক্থ  ড়ন্ড়চিত ন্ন্?
ড়ন্বেবক ড়ন্ম্নড়লড়খত প্রশ্ন ড়েজ্ঞাসা কবর চেখুন্:

মূখ্য আড়র্্থক ড়সদ্ধাবতের প্রণয়বন্ 
আপন্ার চেয়া মতামতগুবলা ড়ক 
উবপড়ক্ষত হয়?

?

আপন্ার েীেন্সগেী ড়ক তার ড়ন্বের 
এেং পড়রোবরর আড়র্্থক ে্যাপারগুবলা 
চগাপন্ রাবখ?

পাড়রোড়রক ে্যেসাবয় আপন্াবক ড়ক 
ড়েন্া পাড়রশ্রড়মবক কাে করার েন্্য 
োপ চেয়া হবয়বছ?

আপন্ার েীেন্সগেী ড়ক আপন্ার 
পড়রোবরর র্ােতীয় আয়-ে্যয় 
ড়ন্য়ন্ত্রন্ কবর?

আপন্ার েীেন্সগেী ড়ক আপন্ার 
খরবের উপর ন্েরোরী কবর ো 
শড়পং এর সে রড়সে চেখবত োয়?

আপড়ন্ অর্্থ-কড়ি োওয়ার পবর ড়ক 
কখন্ও প্রত্যাখ্যান্ কবরবছ অর্ো 
ড়ন্বের ো সতোন্াড়ের চমৌড়লক 
খরবের েন্্য ড়ক অর্্থ-কড়ি োইবত 
হবয়বছ?

পড়রোবরর েন্্য আবয়র প্রোয়ক 
ড়হবসবে অেোন্ রাখবত ড়গবয় 
আপন্াবক ড়ক কখন্ও োধ্া চেয়া 
হবয়বছ?

আপন্াবক ড়ক অর্্থ-কড়ির ড়েড়ন্মবয় 
চকান্ কাে ো 'অন্ুগ্রহ' করবত েলা 
হবয়বছ?

আপন্ার ন্াম ে্যেহাবরর কবর চকান্ 
চক্ড়ডে কাড্থ  ো ঋণ ড়ন্বত োধ্্য করা 
হবয়বছ?

আপন্ার েীেন্সগেী ড়ক কখবন্া 
আপন্াবক কাবের সন্ান্ চপবত ো 
কাবে চর্বত োধ্া ড়েবয়বছ?

আপন্াবক ড়ক কখন্ও অর্্থ উপাে্থন্ 
করবত ো অড়ে্থত অর্্থ ে্যবয়র 
ে্যাপাবর োপ প্রবয়াগ করা হবয়বছ?

আপন্ার েীেন্সগেী ড়ক সতোন্াড়ের 
লালন্পালন্ এেং তত্তােধ্াবন্র খরে 
ড়েবত অস্ীকৃড়ত োড়ন্বয়বছ?

র্কভারব্ সাহায্্য পারব্ন
আপড়ন্ ো আপন্ার পড়রড়েত চকউ আড়র্্থক অপে্যেহাবরর সম্ুখীন্ হবল, অর্ো এসে ে্যাপাবর অড়ন্ড়চিত হবল, এরকম ড়কছু পড়রবষো 
আবছ র্া ড়েন্ামূবল্য চপবত পাবরন্। েরুড়র অেস্া হবল ো আপড়ন্ ড়ন্রাপে চোধ্ ন্া করবল, সেসময় 000 ন্ম্ববর কল করুন্।

• আমাবের সড়েন্য় পরামশ্থ হবচ্ছ, প্রর্মত আপড়ন্ 1800RESPECT এর সাবর্ ১৮০০ ৭৩৭ ৭৩২ ন্ম্ববর কল করবেন্। 

 পড়রবষোটির সাবর্ কমন্ওবয়লর্্ ে্যাংবকর সংড়লিষ্ঠতা চন্ই র্া চগাপবন্ আর ড়েন্ামূবল্য চপবত পাবরন্।

• আপন্ার র্ড়ে একেন্ চোভাষী ো অন্ুোেবকর প্রবয়ােন্ পবর, ট্ান্সবলটিং এন্ড ইন্ারবপ্রটিং সাড়ভ্থ বস (TIS National) ১৩১ ৪৫০ 
ন্ম্ববর কল কবর, ড়ন্ধ্্থাড়রত ভাষা উবলেখ কবর 1800RESPECT এর সাবর্ ১৮০০ ৭৩৭ ৭৩২ ন্ম্ববর সংবর্াগ কবর ড়েবত েলবেন্। 
TIS National এর এই চসোটি ড়েন্ামূবল্য পাওয়া র্ায়।

• অন্্যর্ায়, সরাসড়র 1800RESPECT এর সাবর্ ১৮০০ ৭৩৭ ৭৩২ ন্ম্ববর কল কবর চোভাষীর সাহার্্য োইবত পাবরন্।

 পরামশ্থোতা র্ােতীয় ে্যেস্া ড়ন্বেন্।

• আেরণ সম্পবক্থ  আপন্ার চকাবন্া উবদ্গ র্াকবল, এরকম ড়কছু পড়রবষো আবছ র্া চগাপবন্ এেং ড়েন্ামূবল্য চপবত পাবরন্। চমন্স্ 
চরফাবরল সাড়ভ্থ স-এ কল করুন্ 1300 766 491 ন্ম্ববর অর্ো অন্লাইবন্ ntv.org.au -এ ে্যাে করুন্।

সহায়তা সম্পবক্থ  আবরা তর্্য োন্বত, চেখুন্ www.commbank.com.au/support/next-chapter

আরও ড়েস্তাড়রত ড়ন্বে্থশন্ার েন্্য CommBank website-এ ড়েন্বত পারা এেং পুন্রুদ্ধার ড়ন্বে্থ ড়শকা (Recognise and Recover 
Guide) পড়ুন্।

http://ww.1800respect.org.au/
http://ntv.org.au
https://www.commbank.com.au/support/next-chapter.html
https://www.commbank.com.au/support/recognise-and-recover.html

