
আপনি যনি ক�োিও ঘণৃোজনিত অপরোধের শি�োর হধে 
থোধ�ি, তোহধে আপিোর নিধের অনে�োরগুলে আধে:

গ�োপনীয়তো: আপনার আইন বলবৎকরণ ববভাগের 
কাগে একটি বরগপাি্ট  দাগের করার অবিকার আগে, 
আপনার কােজপত্রের স্থিবি যাই হ�াক না হকন। বনউ 
ইেক্ট  টিটি পুললশ ববভাে (New York City Police 
Department, NYPD) কখনই আপনার কাগে 
আপনার অবভবািগনর অবথিা জানগি চাইগব না এবং 
ি�ােক পবরগেবাগুলল প্রগিযেগকর কাগেই উপলভযে আগে।

একোন্ততো: আপনার হযৌন হ�াঁক বা ললঙ্গ পবরচে ি�, 
আপনার একান্তিা িুরটষিি রাখার অবিকার আপনার 
আগে। আইন বলবৎকরণ ববভাগের কর্টমীগদর জনেণ বা 
আপনার পবরবাগরর িগঙ্গ আপনার িথযে আদানপ্রদান 
করার অনুরবি হনই। 

অপরোধের শিকোর হওয়ো ব্যক্তিধের সহোয়তো: 
অপরাগির শশকার �ওো বযেটতিগদর ি�ােিা কর্টিূস্চগি 
(Crime Victim Assistance Program, 
CVAP) কর্টমী িরবরা� কগর Safe Horizon, এবং 
হকানও অপরাগির পরবি্ট মী িরগে িাৎষিটণক রানটিক, 
শারমীবরক ও আটথ্টক পবরগেবা ও বনরাপত্া পবরকল্পনা 
প্রদান কগর। আপনার থিানমীে লপ্রটিংক্ট (Precinct)-এ 
অপরাগির শশকার �ওো বযেটতিগদর অযোডগভাগকি 
(Crime Victim Advocates) খঁুগজ হপগি  
nyc.gov/cvap এ যান। 

ক�োনও ঘটনোক� ঘণৃোজননত অপরোধ হিকেকে ননধ্োরণ 
�রো কিো� েো নো কিো�, সেসটর মোনেোনধ�োর আইন 
বেষম্যমূল� িয়রোননর নেরুকধে অনতনরক্ত েরুক্ো 
প্রদোন �কর। আপনন যনদ আপনোর পনরচকয়র নিনতিকত 
হুমন�, েহিংেতো, েো আপনোর েম্পনতির ক্নতর মুকে 
পকেন, তোিকল NYC মোনেোনধ�োর �নমশন (NYC 
Commission on Human Rights) এর 
 েকগে NYC.gov/ReportDiscrimination এ 
কযোগোকযোগ �রুন।

প্রধত্যক ডিস্ট্রিক্ট অ্যোটডননির অডিধস িরাজ কর্টমী ও 
বভক্ক্টর অযোডগভাগকিগদর একটি বনগোবজি ইউবনি 
আগে যা আপনাগক আদালগির কায্টবববিগি ি�ােিা 
করগি পাগর এবং অপরাগির শশকার �ওো বযেটতি, 
িাষিমী ও িাগদর পবরবাগরর জনযে িরাজ হিবা ও 
কাউগসেললং প্রদান করগি পাগর।

আপবন যবদ একজন অপরাগির শশকার �ওো 
বযেটতি বা িাষিমী �ন বযবন স্ডক্্রিক্ট অযোিবন্টর অবিগি 
রুলিুবব থাকা হকানও রারলাে জস্িি আগেন, এবং 
পবরগেবাগুলল িম্বগধে আগরা জানার জনযে একজন 
িরাজ কর্টমী বা বভক্ক্টর অযোডগভাগকগির িগঙ্গ কথা 
বলগি চান, িা�গল হিান করুন:

Manhattan: 212-335-9040
Bronx: 718-590-2114
Brooklyn: 718-250-3820 
Queens: 718-286-6812
Staten Island: 718-697-8333

ভোষো সহোয়তো: অনুবাদ করা িথযে ি�, আপনার 
পেগদের ভাোে পবরগেবা ও ি�ােিা পাওো এবং 
আপনার বতিবযেগক যখন ইংগরবজগি অনুবাদ করা �ে, 
িখন পুললগশর বরগপাগি্ট  িা যাগি িবিকভাগব প্রবিিললি 
�ে িা বনটচিি করার অবিকার আপনার আগে। 

প্রততধিোে: পষিপাবিগবের ঘিনা বা ববেগরযের ববেগে 
আইন বলবৎকরণ ববভাগের কাগে বরগপাি্ট  করার জনযে, 
আপনার ববরুগধে হকানও ষিবিকর বা প্রবিকূল পদগষিপ 
হথগক আপবন িুরটষিি আগেন।

nyc.gov/StopHate



আপনি যনি ক�োিও ঘণৃোজনিত অপরোধের শি�োর হধে থোধ�ি, 
তোহধে সহোেতোর জি্য আপনি এ�টি জিসমোজ-ভিনতি� 
সংগঠধির সোধথ কযোগোধযোগ �রধত পোধরি

ক�োিও ঘণৃোজনিত অপরোধের নরধপোি্ট  �রধত, 911 এ �ে �রুি: 

ের�োরী েিোয়তো �ম্েহূচগুলল ছোেোও ন�ছু জনেমোজ-নিনতি� েংগঠন ননরোপতিো পনর�ল্পনোয় েিোয়তো �রকত পোকর এেং আইন 
েলেৎ�রণ নেিোকগর �োকছ �ীিোকে একক্ট ঘণৃোজডনত অপরোধের নরকপোট্ �রকত িকে কেই নেষকয় েিোয়তো প্রদোন �রকত পোকর 
অথেো ননকদ্শনো ও পনরকষেো প্রদোন �রকত পোকর। আপডন আপনোর পছধদের ভোষোয় সোহোধ্্যর জন্য কল করধত পোধরন।

67th Precinct Clergy Council: 
646-779-6767

Arab American Association of New York:
718-745-3523

Asian American Federation:
718-939-6137

Hispanic Federation:
212-233-8955

Jewish Community Relations:
212-983-4800

NYC Anti-Violence Project:
212-714-1141

েোপ 1 
�ে �রুি: আপবন বা আপনার পবরস্চি হকউ হকানও ঘৃণাজবনি অপরাগির রুগখ পিগল 911 এ কল করুন।
দ্রষ্টব্য: আপনার বনগজর ভাোে িা�াযযে প্রগোজন �গল, আপনার ভাো বা উপভাোর নারটি ইংগরবজগি বলুন (হযরন, 
“Mandarin”)। 911 অপাগরির আপনার কলটি একজন হদাভােমীর িগঙ্গ িংযুতি করার িরগে একটি ববলম্ব �গব।

েোপ 2 
স্পষ্ট নিিরণ জোিোি: NYPD এর ি�লদারমী অবিিারগদর আপনার অবথিাগন পািাগনা �গব এবং িারা হকানও 
পষিপাবিগবের প্প্ররণা ি�, ঘিনার বববরণ ললগখ হনগবন। পরবি্ট মীগি, NYPD এর অভযেন্তরমীণ একটি ববগশেজ্ঞ ইউবনি, 
ঘৃণাজবনি অপরাগির িাস্ক হিাি্ট (Hate Crime Task Force) আরও িদন্ত করগব এবং বনি্টারণ করগব হয 
ঘিনাটিগক একটি ঘৃণাজবনি অপরাি স্�গিগব ববগবচনা করা উস্চি বকনা। 

েোপ 3 
ফধেো-আপ: হবশশর ভাে হষিত্রে শ�গরর দ্ারা বনি্টাবরি ‘অপরাগির শশকার বযেটতির অযোডগভাগকি’ হিাগন এবং 
ডাকগযাগে 24-48 ঘণ্ার বভিগর আপনার িগঙ্গ িগলা আপ করগবন। দ্রষ্টব্য: িারা যবদ একটি লপ্রটিংক্ট (পবরপার্্ট) 
হথগক হিান কগরন, িা�গল কলগুলল একটি ব্লকড নম্বর হথগক আিগি পাগর, এবং িারা যবদ আপনার িগঙ্গ হযাোগযাে 
করগি না পাগরন িা�গল িারা হিান নম্বর ি� একটি ভগেিগরল রাখগবন যাগি আপবন িাগদর কল করগি পাগরন। 

nyc.gov/StopHate
Of�ce for the
Prevention of
Hate Crimes


