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ঘৃণা উদ্ভূত অপরাধ এমন একটি অপরাধ যা ননন দ্িষ্ট  
নকছু ব্যনতিগত ববনিষ্ষ্ট্যর নবরুষ্ধে পক্ষপাতজননত কারষ্ণ 
সম্ভূণদি অথবা যষ্থষ্ট পনরমাষ্ণ অনপু্ানণত হয়। ননউ ইয়কদি  
স্টেট এর আইন অনসুাষ্র স্কানও ঘটনাষ্ক ঘৃণা উদ্ভূত 
অপরাধ নহসাষ্ব স্রেণীবধে করার স্ক্ষষ্রে অবি্যই একটি 
অন্তননদিনহত অপরাধ থাকষ্ত হষ্ব। এর অথদি কতৃদি পক্ষষ্ক প্থষ্ম 
ননধদিারণ করষ্ত হষ্ব স্য স্কানও অপরাধ হষ্য়নছল। যন্ 
এটি ননধদিানরত হয় স্য অপরাধটি পক্ষপাতমভূলক কারষ্ণর 
স্প্রণায় সংঘটিত হষ্য়নছল, তাহষ্ল ঘৃণা উদ্ভূত অপরাষ্ধর 
অনিষ্যাগগুনল মভূল অনিষ্যাষ্গর সষ্গে যুতি হষ্ত পাষ্র।

এই বনধদিত িানতিগুনল থাকার কারণ এই স্য যন্ও স্য 
স্কানও িুতিষ্িাগীর উপর স্ননতবাচক প্িাব থাষ্ক, 
ঘৃণা উদ্ভূত অপরাধগুনল অষ্নক গিীর এবং মাননসক 
তিষ্র িুতিষ্িাগীষ্্র প্িানবত কষ্র এবং এর প্িাব 
আরও ব্যাপক — যাষ্্র মষ্ধ্য িুতিষ্িাগীর ববনিষ্ট্যগুনল 
থাষ্ক, তারা িয় এবং জনষ্গাষ্ীষ্ত অিানন্ত বতনর কষ্র। 
অষ্নক ধরষ্ণর অন্তননদিনহত অপরাধ আষ্ছ স্যগুনল যখন 
পক্ষপাতজননত অনিপ্াষ্য়র সষ্গে যুতি হয়, তখন স্সগুনল ঘৃণা 
উদ্ভূত অপরাধ নহসাষ্ব নবষ্বনচত হষ্ত পাষ্র, এর অন্তিুদি তি হল 
িারীনরক লাঞ্ছনা, স্মৌনখক হুমনক, ডাকানত এবং চুনরর ঘটনা 
এবং স্্ওয়ালনচষ্রের মাধ্যষ্ম সম্নতির ক্ষনত।

ননউ ইয়কদি  এর আইনটিও সুননন দ্িষ্টিাষ্ব জানায় স্য যন্ 
স্কউ হয়রানন, নবরনতি, হুমনক অথবা িয় স্্খাষ্নার 
অনিপ্াষ্য় স্বনতিকা নচহ্ন অথবা ফাঁস রাষ্খ — উিয়ই 
ঘৃণার ঐনতহানসক অনিব্যনতি — তাহষ্ল তার নবরুষ্ধেও 
হয়রাননষ্ক উসষ্ক স্্ওয়ার অনিষ্যাগ আনা স্যষ্ত পাষ্র। 

ঘণৃা উদ্ভূত অপরাধের উদাহরণ

  স্রেষ্নর একজন যারেী বষ্ল, “I hate gays” (“আনম 
সমকামীষ্্র ঘৃণা কনর”), এবং হাত ধরাধরী কষ্র আষ্ছ 
এমন সমকামী ্ম্নতষ্ক মারধর করার হুমনক স্্য়। 

  এক্ল নকষ্িার নকষ্িারী স্্রে কষ্র একটি িবষ্নর স্্ওয়াষ্ল 
স্বনতিকা আষঁ্ক অথবা একটি গাছ স্থষ্ক একটি ফাঁস স্�ালায়। 

  একজন পথচারী কারও মষু্খ থথু ুস্ফষ্ল নচৎকার কষ্র বষ্ল, 
“You Asians are spreading the Coronavirus!” 
(“স্তামরা এনিয়রা কষ্রানা িাইরাস ছন়িষ্য় ন্চ্ছ!”)

নিউ ইয়ধ ক্ে র ঘণৃা উদ্ভূত অপরাে নিষয়্ আইধির 
অেীধি ক্ান্  ক�াষ্ীগুনি স্ী্ৃত?

স্কানও অপরাধ পক্ষপাতমভূলক কারষ্ণ পনরচানলত হষ্য়নছল নক না 
তা ননধদিারণ করার সময় ননউ ইয়কদি  স্টেট এর আইন ননম্ননলনখত 
পনরচয়গুনল নবষ্বচনা কষ্র:

•  জানত অথবা বণদি

•  ধমদি অথবা ধমমীয় 
অনিুীলন

•  বংিপনরচয় 
অথবা রাষ্টীয় 
উৎপনতির স্ান

•  নলগে

•  স্যৌন 
অনিমখুীনতা

•  নলগে পনরচয় 
অথবা অনিব্যনতি

•  প্নতবন্ধকতা

•  বয়স

অন্তনিকেনহত অপরােিা সংঘটিত হধি ্ী হধি?

অন্তননদিনহত স্কানও অপরাধ না থাকষ্লও স্কউ পক্ষপাত 
এবং ঘৃণার নিকার হষ্ত পাষ্র। পক্ষপাতজননত কারষ্ণ 
সংঘটিত ঘটনা ঘষ্ট যখন স্কউ আপনার পনরচষ্য়র 
নিনতিষ্ত স্মৌনখকিাষ্ব আপনার নবরুষ্ধে হয়রানন অথবা 
ববষম্যমভূলক আচরণ কষ্র, নকন্তু ঘটনাটি িারীনরক 
আক্রমণ, আক্রমণাত্মক হুমনক বা সম্নতির ক্ষনতর সষ্গে 
জন়িত থাষ্ক না।

 
পক্ষপাতমভূলক ঘটনাগুনলষ্ক ববষষ্ম্যর উ্াহরণ নহসাষ্ব 
গুরুত্ব সহকাষ্র স্নওয়া হয়, তষ্ব এগুনল অপরাধ বষ্ল 
ননধদিানরত হষ্ব এমন নাও হষ্ত পাষ্র। সংনবধাষ্নর বতিব্য 
প্কাষ্ির অনধকাষ্রর নবধান দ্ারা নকছু পক্ষপাতমভূলক 
ঘটনা সুরনক্ষত হষ্ত পাষ্র। অন্যগুনলর স্ক্ষষ্রে ননউ ইয়কদি  
নসটি-স্ত NYC মানবানধকার আইষ্নর অধীষ্ন নাগনরক 
জনরমানা বান়িষ্য় স্্ওয়া হষ্ত পাষ্র, স্যটি মানবানধকার 
নবষয়ক NYC কনমিন (NYC Commission on 
Human Rights) দ্ারা পনরচানলত হয়।

পক্ষপাতমভূি্ ঘটিার উদাহরণ

  স্কউ রাতিায় লানতন বংষ্িাদ্ভূত একজষ্নর পাি ন্ষ্য় স্হঁষ্ট 
যাওয়ার সময় নচৎকার করষ্ছন, “I hate Mexicans,” 
(“আনম স্মনসিকানষ্্র ঘৃণা কনর,”) এবং, “Go back 
to your own country!” (“আপনার ননষ্জর স্্ষ্ি 
নফষ্র যান!”) 

  এক্ল নকষ্িার-নকষ্িারী একজন কৃষ্াগে নকষ্িার/
নকষ্িারীষ্ক ইংষ্রনজ “N” িব্দ বষ্ল ডাষ্ক  
(অ্যানরিকান-অ্যাষ্মনরকানষ্্র সষ্্াধষ্ন 
ব্যবহৃত অবমাননাকর পনরিাষা)। 

  একটি স্রষ্তিাঁরার মানলক একজন পাগন়িধারী খনরদ্ারষ্ক 
বষ্ল, “Muslims are not welcome here” 
(“মসুলমানরা এখাষ্ন স্বাগত নয়”)। 

Office for the 
Prevention of 
Hate Crimes

ঘণৃা উদ্ভূত অপরাে ্ী?
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... পক্ষপাতমভূি্ মন্তি্য ্রধত ্রধত যনদ ক্উ 
আমাধ্ শারীনর্ হুমন্ কদয়?

িারীনরক হুমনক এমনকী সংস্পিদি না হষ্লও, অপরাধ নহসাষ্ব নবষ্বচনা 
করা স্যষ্ত পাষ্র। পক্ষপাত্ষু্ট িাষার পািাপানি যখনই স্কউ িারীনরক 
হুমনক স্্য়, তখন স্সটি ঘৃণা উদ্ভূত অপরাধ নহসাষ্ব স্রেণীবধে করা 
স্যষ্ত পাষ্র। 

িারীনরকিাষ্ব স্কানও িুতিষ্িাগীষ্ক স্হনস্া করার আষ্গ যন্ 
স্কউ নচৎকার কষ্র বষ্ল, “I’m going to punch your Asian 
face,”(“আনম আপনার এনিয় মষু্খ ঘুনষ মারব”), তাহষ্ল স্সটি ঘৃণা 
উদ্ভূত অপরাধ হষ্ত পাষ্র এবং আপনাষ্ক ঘটনাটি 911 ন্ষ্রকল কষ্র 
অথবা তাষ্্র স্ানীয় কাযদিালষ্য় নগষ্য় পুনলিষ্ক জানাষ্ত হষ্ব।

... যনদ আনম এমি কদওয়ািনিত্র খঁুধে পাই যাধত 
ঘণৃা উদ্ভূত িক্তি্য অথিা স্নতি্া নিধনের মত 
ঘণৃাত্ম্ প্রতী্গুনি অন্তরুকে ক্ত? 

স্্ওয়ালনচরে আকঁা ননউ ইয়কদি -এ একটি অপরাধ, এবং যন্ স্্ওয়ালনচষ্রে 
ঘৃণামভূলক বতিব্য অথবা প্তীক অন্তিুদি তি থাষ্ক, তাহষ্ল তাষ্ক ঘৃণা উদ্ভূত 
অপরাধ নহষ্সষ্ব নবষ্বচনা করা স্যষ্ত পাষ্র। স্বনতিকা নচহ্ন এবং ফাঁস 
ঘৃণার প্তীক নহষ্সষ্ব সবষ্চষ্য় সাধারণিাষ্ব স্চাষ্খ পষ়্ি।

আপনন যন্ এমন স্্ওয়ালনচরে খুষঁ্জ পান যাষ্ত ঘৃণাত্মক বতৃিতা বা ঘৃণার 
প্তীক অন্তিুদি তি থাষ্ক, তাহষ্ল 911-স্ত স্টনলষ্ফান কষ্র “hate crime” 
(“ঘৃণা উদ্ভূত অপরাধ”) বলনু। এছা়িাও আইন বলবৎকারীষ্্র সষ্গে 
আ্ানপ্্াষ্নর জন্য স্্ওয়ালনচষ্রের ছনব স্তালাও সহায়ক হষ্ব। 

... যনদ ক্উ আমার পনরিয় নিধয় কমৌনখ্রাধি 
আমাধ্ হয়রানি ্ধর, ন্ন্তু হুমন্ িা কদয় 
অথিা স্পশকে িা ্ধর?

যন্ স্কানও ব্যনতি আপনার জানত, রাষ্টীয় উৎপনতি, ধমদি, নলগে, স্যৌন 
অনিমখুীনতা অথবা নলগে পনরচয়, প্নতবন্ধকতা অথবা অন্য স্কানও 
সুরনক্ষত স্রেনণিুতি হওয়ার কারষ্ণ আপনার হয়রানন কষ্র, তাহষ্ল তা 
ববষম্যমভূলক হয়রানন নহসাষ্ব নবষ্বনচত হষ্ত পাষ্র এবং আপনাষ্ক 311 
ন্ষ্র কল কষ্র “human rights” (“মানবানধকার”) বলষ্ত হষ্ব অথবা 
পক্ষপাতমভূলক ঘটনাটি মানবানধকার নবষয়ক NYC কনমিন (NYC 
Commission on Human Rights, CCHR)-স্ক জানাষ্ত হষ্ব।

যন্ আপনন নননচিত না হন স্য হয়রানন ববষম্যমভূলক আচরণ নছল বা 
স্সটি আপনার পনরচষ্য়র নিনতিষ্ত করা হষ্য়নছল নক না, তাহষ্লও আপনন 
CCHR-স্ক স্টনলষ্ফান অথবা ই-স্মল করষ্ত পাষ্রন এবং তারা আপনাষ্ক 
আপনার অনধকার ব�ুষ্ত এবং অনিষ্যাগ ্াষ্য়র করষ্ত সাহায্য করষ্ব।

... যনদ আনম ক্ািও ি্যাম্পধপাস্ট-এ ক্ািও 
কবেতাঙ্গ আনেপত্যিাদী ক�াষ্ীর প্রিার্ারী 
নস্ট্ার অথিা প্রিারপত্র পাই?

যন্ও নটেকার, প্চারপরে এবং স্পাটোর প্থম সংষ্িাধনী (First 
Amendment) দ্ারা সুরনক্ষত এবং ঘৃণা উদ্ভূত অপরাধ নহসাষ্ব 
নবষ্বনচত হয় না, পক্ষপাত্ষু্ট বা ঘৃণামভূলক বাতদি াগুনলর ব্যাপাষ্র 
জানাষ্না গুরুত্বপভূণদি। 

যন্ প্চারপরেগুনলষ্ত স্বনতিকা নচহ্ন অথবা ফাঁষ্সর মত ননন দ্িষ্ট নচরে 
অন্তিুদি তি থাষ্ক, তাহষ্ল যারা এই সামগ্ীগুনল নবতরণ কষ্রষ্ছন তাষ্্র 
নবরুষ্ধে আরও গুরুতর অনিষ্যাগ আনা হষ্ত পাষ্র এবং আপনার 
স্ানীয় কাযদিালষ্য় এই নবষয়টি জানাষ্না উনচত।

... আনম যনদ নিনচিত িা হই কয আনম ঘণৃা উদ্ভূত 
অপরাে অথিা পক্ষপাতমভূি্ ঘটিার নশ্ার 
হধয়নি ন্ িা?

যন্ স্কউ িারীনরকিাষ্ব আপনার ক্ষনত কষ্র অথবা ক্ষনত করার 
হুমনক স্্য়, তাহষ্ল আপনার 911 ন্ষ্র কল করা উনচত। তষ্ব যন্ 
স্কান্  ন্ষ্র কল করা উনচত স্স সম্ষ্কদি  নননচিত না হন, তাহষ্ল 311, 
911 অথবা উিয়ষ্কই নননদ্দিধায় কল করষ্ত পাষ্রন। 

আপনন 311 অথবা 911 স্য ন্ষ্রই কল করুন না স্কন, আপনার 
অনিষ্যাগটি সঠিক জায়গায় পাঠাষ্না হষ্ব। স্কান ন্রটি ব্যবহার 
করা উনচত তা ননষ্য় নচন্তা করার স্চষ্য় ঘটনাটি সম্ষ্কদি  জানাষ্না 
অনধক গুরুত্বপভূণদি।

আমার ্ী ্রা উনিত...

পক্ষপাতমূলক ঘটনা ঘৃণা উদূ্ত অপরাধ

আপনার সঙ্গে এমন ককানও অপাঙ্রটর এর ক�াগাঙ্�াগ করাঙ্না হঙ্ে য�যন যেস্াযরত তথ্য 
চাইঙ্েন এেং যনধা্রণ করঙ্েন ক� তদঙ্তের জন্য পুযলশ পাঠাঙ্নার প্রঙ়্াজন যক না। ভাষা 
সহা়তা উপলব্ধ এেং আপনাঙ্ক অযভোসন যথিযত সম্পঙ্ক্ কখনই যজজ্াসা করা হঙ্ে না।

311-কত কল করুন এেং  
“human rights” েলুন 

অথো CCHR এর ওঙ়্েসাইট এ 
বেষম্যমূলক আচরণ সম্পরককিত 
প্রযতঙ্েদনটি পূরণ করুন।

911 নম্বঙ্র কল করুন 
এেং “hate crime” 
েলুন অথো আপনার 
থিানী় পুযলশ কা�া্লঙ়্ 

কল করুন।

এরপঙ্র কী হঙ্ে?
আপনার সঙ্গে cchr কমমীঙ্দর 
ক�াগাঙ্�াগ ঘটাঙ্না হঙ্ে �াারা 
ঘটনাটির তদতে করঙ্ত পারঙ্েন 
অথো আপনাঙ্ক অযভঙ্�াগ 

জানাঙ্ত সাহা�্য করঙ্ত পারঙ্েন।

কী ঘঙ্ট?

আমাঙ্ক কী করঙ্ত হঙ্ে?

https://www1.nyc.gov/site/cchr/about/report-discrimination.page

