আপনি যদি ক�োনও ঘৃণাজনিত অপরাধের শিকার হয়ে
থাকেন, তাহলে আপনার নিচের অধিকারগুলি আছে:
গ�োপনীয়তা: আপনার আইন বলবৎকরণ বিভাগের
কাছে একটি রিপ�োর্ট দায়ের করার অধিকার আছে,
আপনার কাগজপত্রের স্থিতি যাই হ�োক না কেন। নিউ
ইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগ (New York City Police
Department, NYPD) কখনই আপনার কাছে
আপনার অভিবাসনের অবস্থা জানতে চাইবে না এবং
সহায়ক পরিষেবাগুলি প্রত্যেকের কাছেই উপলভ্য আছে।

ভাষা সহায়তা: অনুবাদ করা তথ্য সহ, আপনার
পছন্দের ভাষায় পরিষেবা ও সহায়তা পাওয়া এবং
আপনার বক্তব্যকে যখন ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়,
তখন পুলিশের রিপ�োর্টে তা যাতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত
হয় তা নিশ্চিত করার অধিকার আপনার আছে।

একান্ততা: আপনার য�ৌন ঝ�োঁক বা লিঙ্গ পরিচয় সহ,
আপনার একান্ততা সুরক্ষিত রাখার অধিকার আপনার
আছে। আইন বলবৎকরণ বিভাগের কর্মীদের জনগণ বা
আপনার পরিবারের সঙ্গে আপনার তথ্য আদানপ্রদান
করার অনুমতি নেই।

প্রতিশ�োধ: পক্ষপাতিত্বের ঘটনা বা বৈষম্যের বিষয়ে
আইন বলবৎকরণ বিভাগের কাছে রিপ�োর্ট করার জন্য,
আপনার বিরুদ্ধে ক�োনও ক্ষতিকর বা প্রতিকূ ল পদক্ষেপ
থেকে আপনি সুরক্ষিত আছেন।

অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের সহায়তা:
অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের সহায়তা কর্মসূচিতে
(Crime Victim Assistance Program,
CVAP) কর্মী সরবরাহ করে Safe Horizon, এবং
ক�োনও অপরাধের পরবর্তী সময়ে তাৎক্ষণিক মানসিক,
শারীরিক ও আর্থিক পরিষেবা ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা
প্রদান করে। আপনার স্থানীয় প্রিসিংক্ট (Precinct)-এ
অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের অ্যাডভ�োকেট
(Crime Victim Advocates) খুঁজে পেতে
nyc.gov/cvap এ যান।

ক�োনও ঘটনাকে ঘৃণাজনিত অপরাধ হিসেবে নির্ ধারণ
করা হ�োক বা না হ�োক, সিটির মানবাধিকার আইন
বৈষম্যমূলক হয়রানির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সুরক্ষা
প্রদান করে। আপনি যদি আপনার পরিচয়ের ভিত্তিতে
হুমকি, সহিংসতা, বা আপনার সম্পত্তির ক্ষতির মুখে
পড়েন, তাহলে NYC মানবাধিকার কমিশন (NYC
Commission on Human Rights) এর
সঙ্গে NYC.gov/ReportDiscrimination এ
য�োগায�োগ করুন।

nyc.gov/StopHate

প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি র অফিসে সমাজ কর্মী ও
ভিক্টিম অ্যাডভ�োকেটদের একটি নিয়�োজিত ইউনিট
আছে যা আপনাকে আদালতের কার্যবিধিতে সহায়তা
করতে পারে এবং অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তি,
সাক্ষী ও তাদের পরিবারের জন্য সমাজ সেবা ও
কাউন্সেলিং প্রদান করতে পারে।
আপনি যদি একজন অপরাধের শিকার হওয়া
ব্যক্তি বা সাক্ষী হন যিনি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে
মুলতু বি থাকা ক�োনও মামলায় জড়িত আছেন, এবং
পরিষেবাগুলি সম্বন্ধে আর�ো জানার জন্য একজন
সমাজ কর্মী বা ভিক্টিম অ্যাডভ�োকেটের সঙ্গে কথা
বলতে চান, তাহলে ফ�োন করুন:
Manhattan: 212-335-9040
Bronx: 718-590-2114
Brooklyn: 718-250-3820
Queens: 718-286-6812
Staten Island: 718-697-8333

আপনি যদি ক�োনও ঘৃণাজনিত অপরাধের শিকার হয়ে থাকেন,
তাহলে সহায়তার জন্য আপনি একটি জনসমাজ-ভিত্তিক
সংগঠনের সাথে য�োগায�োগ করতে পারেন

সরকারী সহায়তা কর্মসূচিগুলি ছাড়াও কিছু জনসমাজ-ভিত্তিক সংগঠন নিরাপত্তা পরিকল্পনায় সহায়তা করতে পারে এবং আইন
বলবৎকরণ বিভাগের কাছে কীভাবে একটি ঘৃণাজনিত অপরাধের রিপ�োর্ট করতে হবে সেই বিষয়ে সহায়তা প্রদান করতে পারে
অথবা নির্দে শনা ও পরিষেবা প্রদান করতে পারে। আপনি আপনার পছন্দের ভাষায় সাহায্যের জন্য কল করতে পারেন।

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

ক�োনও ঘৃণাজনিত অপরাধের রিপ�োর্ট করতে, 911 এ কল করুন:
ধাপ 1

কল করুন: আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ ক�োনও ঘৃণাজনিত অপরাধের মুখে পড়লে 911 এ কল করুন।
দ্রষ্টব্য: আপনার নিজের ভাষায় সাহায্য প্রয়�োজন হলে, আপনার ভাষা বা উপভাষার নামটি ইংরেজিতে বলুন (যেমন,
“Mandarin”)। 911 অপারেটর আপনার কলটি একজন দ�োভাষীর সঙ্গে সংযুক্ত করার সময়ে একটি বিলম্ব হবে।

ধাপ 2

স্পষ্ট বিবরণ জানান: NYPD এর টহলদারী অফিসারদের আপনার অবস্থানে পাঠান�ো হবে এবং তারা ক�োনও
পক্ষপাতিত্বের প্রেরণা সহ, ঘটনার বিবরণ লিখে নেবেন। পরবর্তীতে, NYPD এর অভ্যন্তরীণ একটি বিশেষজ্ঞ ইউনিট,
ঘৃণাজনিত অপরাধের টাস্ক ফ�োর্স (Hate Crime Task Force) আরও তদন্ত করবে এবং নির্ধারণ করবে যে
ঘটনাটিকে একটি ঘৃণাজনিত অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত কিনা।

ধাপ 3

ফল�ো-আপ: বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শহরের দ্বারা নির্ধারিত ‘অপরাধের শিকার ব্যক্তির অ্যাডভ�োকেট’ ফ�োনে এবং
ডাকয�োগে 24-48 ঘণ্টার ভিতরে আপনার সঙ্গে ফল�ো আপ করবেন। দ্রষ্টব্য: তারা যদি একটি প্রিসিংক্ট (পরিপার্শ্ব)
থেকে ফ�োন করেন, তাহলে কলগুলি একটি ব্লকড নম্বর থেকে আসতে পারে, এবং তারা যদি আপনার সঙ্গে য�োগায�োগ
করতে না পারেন তাহলে তারা ফ�োন নম্বর সহ একটি ভয়েসমেল রাখবেন যাতে আপনি তাদের কল করতে পারেন।

nyc.gov/StopHate

Office for the
Prevention of
Hate Crimes

