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আমযাদেি পরিদেবযাসমূহ
ক�ইসওয়যা�্ক
আমরা ঘৃণাজনিত অপরাধ বা হেট ক্াইমমর 

নিকার ব্যনতিমেরমক নবিামূম্্য হ�াপিীয় 

আমব��ত ও বাস্তব সোয়তা প্রোি কমর থানক। 

আরও তমথ্যর জি্য, এই ন্ফম্মটর হেতমর 

‘SARI নকোমব সাোয্য করমত পামর?’ হেখুি।

প্ররিক্ষণ
আমরা আমামের অত্যনধক জিনপ্রয় ‘সাংসৃ্নতক 

সমেতিতা ভ্রমণ’ (হযখামি উপনথিত হ্াকজি উপাসিা 

করার নবনেন্ন থিাি পনরেি্শি কমরি এবং সাংসৃ্নতক ও 

ধমীমী য় হিতৃবৃমদের সামথ প্রশ্ন-উত্তর হসিমি অংিগ্রেণ 

কমরি) হথমক শুরু কমর উপথিাপিা, কম্শিা্া ও প্যামি্ 

আম্ােিা সে আরও প্রেন্ত প্রনিক্ষণ প্রোি কমর থানক।

রিক্ষযা
আমরা সমামবি ও হরেনণকমক্ষ আকর্শণীয় ও তথ্যবহু্ 

উপথিাপিা প্রোি কমর থানক। প্রময়াজি েম্, হকামিা 

নবমির নবরয়বস্তু বা সমস্যার উপর আম্াকপাত 

কমর এই হসিিগুম্া উপমযা�ী করা হযমত পামর।

আপনি যনে ঘৃণাজনিত অপরামধর নিকার 
েময় থামকি বা এমি হকামিা ঘটিার 
সাক্ষী েময় থামকি, তমব এটি নরমপাট্শ  

করুি এবং এখিই সোয়তা নিি।

আপরন র� সযাম্প্রেযারয়�তযা  
বযা ঘৃণযাজরনত অপিযাদেি 

রি�যাি হদয়দেন?

আপরন এ�যা নন।

SARI �ী?

Stand Against Racism & Inequality (SARI) েম্া 
নরিস্ট্-নেনত্তক একটি োতব্য সংথিা যারা অ্যােি ও 
সমারমসমট ঘৃণাজনিত অপরাধ বা হেট ক্াইমমর নিকার 
ব্যনতিমেরমক সোয়তা কমর।

ঘটিার নিকার হ্াকজিমক ক্ষনত ও অনবোর কাটিময় 
উঠমত আমব��ত ও বাস্তব সাোয্য প্রোি করমত 1991 সা্ 
হথমক আমরা কাজ কমর আসনি।
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ঘৃণযাজরনত অপিযাে �ী?
আপনযাি পরিচয়, তযাদেি েযািণযামদত আপিার পনরেয়, বা 
আপনি কী রবশ্যাস �দিন, শুধ ুএই ধারণার বিবতীমী  েময় হকউ 
যনে আপিার উপর সরহংস বযা রবদবেেপণূ্ক েি, তমব তা েম্া 
ঘণৃাজনিত অপরাধ বা হেট ক্াইম। এবং এটি আইিনবরুদ্ধ। 

ঘৃণাজনিত অপরাধ হযসক্ কারমণ েমত পামর তা েম্া, 
আপিার:

• িৃতান্বিক পনরেয় বা জানতত্বি

• প্রনতবন্ীত্ব (মািনসক স্াথি্য সে)

• হযৌি আসনতি

• ন্ঙ্গ পনরেয়

• ধম্শ বা নবশ্াস

• বয়স

• ন্ঙ্গ

এটি ঘৃণযাজরনত অপিযাে র� নযা তযা আরম 
র�ভযাদব জযানব?
যনে আপরন মদন �দিন হয, উপমর তান্কােুতি কেদ�যাদনযা 
�যািদণি জন্ আপিামক ্ক্ষ্যবস্তু করা েময়মি, তমব এটি 
হদ�যা একটি ঘৃণাজনিত অপরাধ।

সাধারণ ঘৃণাজনিত অপরাধগুম্ার মমধ্য রময়মি:

• োম্া (থুতু হফ্া সে হযমকামিা প্রকামরর)।

• হমৌনখক নিয্শাতি (বামজ োরা ব্যবোর, অপমাি বা 
জীবজন্তুর িামম ডাকা সে)।

• হযৌি নিপীড়ি ও োম্া

• হুমনক, েয়রানি, েয় হেখামিা, অপমাি বা হিাট করা।

• গ্রানফনত সে আপিার সম্পে ধ্ংস করা বা 
অপরাধমূ্ক ক্ষনত করা।

• আক্মণাত্মক পত্র, ইমমই্, হটক্সট, হফাি ক্ বা 
সামানজক মাধ্যমমর হমমসজ।

আমযাি ঘৃণযাজরনত অপিযাে রিদপযার্ক  �িযা 
উরচত ক�দনযা?
ঘৃণাজনিত অপরাধ নরমপাট্শ  করার মাধ্যমম:

• পনরনথিনত আরও খারাপ েওয়ার আম�  
আপনি তা বন্ কমরি।

• অি্যমের সামথ তা ঘটার আম� আপনি  
তা বন্ কমরি।

• অপরাধীমেরমক িিাতি করমত  
আপনি সাোয্য কমরি।

• আপিার কনমউনিটিমক আরও হবনি নিরাপে 
করমত আপনি সাোয্য কমরি।

আরম েরে মদন �রি কে আরম 
ঘৃণযাজরনত অপিযাদেি রি�যাি হদয়রে, 
তদব আমযাি �ী �িযা উরচত?
আপনি নিনচিত িা েম্ও, সব্শো ঘৃণাজনিত অপরাধ 
নরমপাট্শ  করা উনেত। আপনি নিমে আমামের সামথ 
হযা�ামযাম�র তথ্য পামবি। 

েরে আপনযাি জীবন রবপেগ্রস্ত হয় বযা ক�যাদনযা গুিুতি 
অপিযাে ঘদর, তদব এখনই 999 নম্বদি পরু�িদ� �� �িুন।

িনব, নেনডও বা হেৌত প্রমাণ সংগ্রে করা নিরাপে েম্ তা সংগ্রে 
করুি। ঘটিাগুম্া কখি ঘমটমি তার নবস্তানরত তথ্য সে 
একটি ডাময়নর রাখিু, কারণ েনবর্যমত তা সোয়ক েমত পামর।

SARI র�ভযাদব সযাহযাে্ �িদত পযাদি?
• আমরা 24/7 জরুনর সাড়া প্রোমির হফাি হসবা 

নেময় থানক, তাই, সযাহযাে্ �িযাি জন্ সবসময়ই 
ক�উ নযা ক�উ আদেন।

• আমরা আপিামক আদবগগত সহযায়তযা নেমত পানর, 
যা আপিামক ঘৃণাজনিত অপরাধ হথমক প্রায়িই 
সৃষ্ট োপ, েয় ও মািনসক আঘামতর সামথ খাপ 
খাইময় নিমত সাোয্য কমর।

• আমরা আপিার জি্য অি্যাি্য এমজনসির সামথ 
কাজ করমবা; ব্বস্যা গ্রহদণি জি্য আমরা 
তামেরমক তান�ে নেমত পারমবা, আপিামক 
আপমডট নেমত পারমবা এবং নিনচিত করমত পানর 
হয, তারা সঠি� �যাজটি �দিন।

• আমরা আপিামক আপিার নবরয়টির সামথ 
সম্পরককিত আইি�ত প্রনক্য়ার মাধ্যমম আপনযাদ� 
সযাহযাে্ করমত পানর।

• আপনি যনে হকামিা নবরময় অসন্তুষ্ট েি, তমব 
আমরা অি্যাি্য এমজনসির নবরুমদ্ধ অরভদেযাগ 
�িদত আমরা আপিামক সাোয্য করমত পানর।

• আমরা অি্যাি্য এমজনসির কামি কিফযাদি� ততনর 
করমত পানর, যামের কাি হথমক আপিার সাোময্যর 
প্রময়াজি েমত পামর।

আমামের হকসওয়াক্শ  পনরমরবাটি রবনযামূদ�্  
ও কগযাপনীয় এবং নরিস্ট্, সাউথ গ্ুমেস্টাি্শায়ার, বাথ 

অ্যান্ড িথ্শ ইস্ট সমারমসট, িথ্শ সমারমসট এবং সমারমসমট 
হযমকামিা ধরমণর ঘৃণাজনিত অপরামধর নিকার  

ব্যনতিমের জি্য উপ্ে্য।


