ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাি বেগ্রত কী চবাঝায়?

“
1

একটি ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাি িে এমন একটি অপরাি ো
আক্রাগ্রন্তর অনুমান করা বা প্রকৃত জাধত, গাগ্রয়র রঙ, িমব , জাতীয়তার
উত্স, চেৌন ৈৃধষ্টিধে, ধেে, ধেে পধরিয় বা অক্ষমতার ধিধিগ্রত
সংঘটিত িয়।

আপনার সুরক্ষা সুননশ্চিত করুন এবং
সাহায্য চান

3

ঘটনাটটর নরপপাটট করুন

● আপধন ঘৃণার অধিজ্ঞতা চপগ্রে আপনার এটি ধরগ্রপাটব করা
উধিত। স্থানীয় আইন বেবত্করণ ধবিাগ্রগর সাগ্রথ
চোগাগ্রোগ করুন এবং ধবস্তাধরত তথয সি তাগ্রৈর সরবরাি
করুন। তৈন্তকারী আধিকাধরকগ্রৈর নাম, পধরধিধতর তথয
এবং বযাজ নম্বর সুরধক্ষত করুন।
● 1-800-225-5324 নম্বগ্রর FBI-এর কাগ্রে সগ্রেিজনক ঘৃণা
চথগ্রক সংঘটিত অপরাগ্রির ঘটনা ধরগ্রপাটব করুন। অনুবাগ্রৈর
পধরগ্রষবাগুগ্রোর জনয আপধন আপনার পেগ্রের িাষাটি
জানাগ্রত পাগ্ররন।
● ঘটনাটি সম্পগ্রকব ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরািগুগ্রোর প্রধত
নজর রাগ্রখ এমন কধমউধনটি সংগঠগ্রনর কাগ্রে ঘটনাটির
ধরগ্রপাটব করার কথা ধবগ্রবিনা করুন। এটি শুিুমাে চডটা
সংগঠগ্রনর উগ্রেগ্রশয। আপধন স্থানীয় আইন বেবত্কারী সংস্থা
ও FBI-এর কাগ্রেও ধরগ্রপাটব করগ্রত পাগ্ররন।
●আপধন আপনার অধিবাসন ধস্থধত ধনগ্রয় উধিগ্ন চথগ্রক
থাকগ্রে আইধন পরামশব চনওয়ার কথা ধবগ্রবিনা করুন।
মাধকবন েুক্তরাগ্রের অধিবাসন আইন অপরাগ্রির ধশকার িয়
এমন অধিবাসীগ্রৈর জনয ধবধবি সুরক্ষা সরবরাি কগ্রর।

আপনার প্রথম এবং সবব াগ্রে থাকা অোধিকারটি
আপনার দৈধিক সুরক্ষা সুধনধিত করা িওয়া উধিত।
● প্রগ্রয়াজন িগ্রে সগ্রে সগ্রে ধিধকত্সা চিগ্রয় ধনন।
● অধিজ্ঞতাটি সম্পগ্রকব আপধন ধবশ্বাস কগ্ররন এমন
কারও সাগ্রথ কথা বেুন।
● মগ্রন রাখগ্রবন ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাি চে
কারও চক্ষগ্রে ঘটগ্রত পাগ্রর। আপনাগ্রক চৈাষ চৈওয়া
িগ্রে না!

2
ঘটনাটট সম্পপকট নবশদ ননিবদ্ধ করুন
ঘটনার প্রাথধমক িাক্কা কাটিগ্রয় ওঠার পগ্রর ঠিক কী
ঘগ্রটগ্রে তা ধেগ্রখ রাখুন।

● েত ৈূর সম্ভব ধনধৈব ষ্টিাগ্রব ধবশৈ অন্তিুব ক্ত
করুন।
●সমস্ত ডকুগ্রমগ্রেশগ্রনর কধপগুগ্রো চরগ্রখ ধৈন ও
দতধর করুন (চেমন ঘৃণাত্মক চমে বা ঘৃণাত্মক
কগ্রের চরকধডবং)।
●চে চকানও শারীধরক আঘাত, আপধিজনক
চৈওয়াে ধেখন এবং/অথবা িাঙিু গ্ররর প্রমাগ্রণর
ফগ্রটাোফ ধনন।

”

4

একটট কনিউননটট সংস্থার সাপি
যয্াগাপয্াগ করুন

সিায়তা ও সমথব গ্রনর জনয একটি স্থানীয় কধমউধনটি
সংস্থার সাগ্রথ চোগাগ্রোগ করুন। কধমউধনটি
সংস্থাগুগ্রো আইন বেবত্কারী সংস্থা, িাষার
অনুবাগ্রৈর ধবষগ্রয় কাজ করগ্রত, ধিধকত্সার পধরিেব া
বা মগ্রনাধবজ্ঞানগত কাউগ্রেধেং িাইগ্রত, চকানও
অযাটধনব গ্রক খুুঁগ্রজ বার করগ্রত, গণমািযগ্রমর মুগ্রখামুধখ
িগ্রত, তিধবগ্রের অথব চজাগাড় করগ্রত এবং একটি
সিায়ক চনটওয়াকব ধিধিত করগ্রত সািােয করগ্রত
পাগ্রর।

ধরগ্রসাগ্রসব স
আইধন সিায়তার চক্ষগ্রে, আইন বেবত্করণ সংস্থার সাগ্রথ কাজ করা,
মানধসক স্বাস্থয সম্পগ্রকব আগ্ররা তথয ও আগ্ররা ধকেু র জনয
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources এ নযাশনাে এশীয় পযাধসধফক বার অযাগ্রসাধসগ্রয়শগ্রনর (NAPABA)
ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাগ্রির ধরগ্রসাগ্রসব র সাগ্রথ চোগাগ্রোগ করুন।

COVID-19 সম্পগ্রকব আরও তগ্রথযর জনয apiahf.org-এ এশীয়
ও পযাধসধফক আইেযান্ডার আগ্রমধরকান চিল্থ চফারাগ্রমর
ওগ্রয়বসাইটটিগ্রত োন।

What is a Hate Crime?

“
1

… A crime committed based on the victim’s perceived
or actual race, color, religion, national origin, sexual
orientation, gender, gender identity, or disability.

Ensure Your Safety
& Seek Help

3

Report The Incident

Your first and foremost priority should
be to ensure your physical safety!

+ If you experience hate, you should report it.
Contact local law enforcement and provide them
with detailed information. Secure the names,
contact information, and badge numbers of the
investigating officers.
+ Report a suspected hate crime to the
FBI at 1-800-225-5324. You can state your
preferred language for translation services.
+ Consider reporting the incident to a community
organization that is tracking hate crimes. This is
only for data collection purposes. You should
also report to local law enforcement and the FBI.
+ If you are concerned about your immigration
status, consider seeking legal advice. U.S.
immigration law provides several protections for
immigrants who are victims of crime.

+ Seek medical attention immediately, if
necessary.
+ Talk to someone you trust about the
experience.
+ Remember that hate crimes can happen to
anyone. You are not to blame!

2

Record Details About The
Incident

After the initial shock of the incident
has passed, write down exactly what
happened.
+ Include as many specific details as possible.
+ Keep and make copies of all documentation
(e.g., hate mail or recordings of hate calls).
+ Photograph any physical injuries, offensive
graffiti, and/or evidence of vandalism.

”

4

Contact A Community
Organization

Contact a local community organization for
assistance and support. Community
organizations may be able to assist with dealing
with law enforcement, language translation,
seeking medical care or psychological
counseling, locating an attorney, handling media,
fundraising, and identifying a support network.

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) Hate Crime Resources at:
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

্ ারী নবোগ ও গণিােযপির সাপি কাজ করা
আইন বলবতক

আইন বেবত্কারী ধবিাগ

গণমািযম

প্রািনিক তদন্ত

বাতটা ও কিা বলার নবষয়গুপলা যেপেলপ
করুন

আইন বেবত্কারী ধবিাগ্রগর আধিকাধরকরা অপরাগ্রির
স্থগ্রে একটি প্রাথধমক তৈগ্রন্তর আগ্রয়াজন করগ্রব।

একটি ধনধৈব ষ্ট েক্ষযেুক্ত অধডগ্রয়ে ধিধিত করুন ও
আপনার েক্ষযগুগ্রো অজবন করগ্রত এমন বাতবা দতধর
করুন। চোগ্রকরা কী করুক আপধন িান, কীিাগ্রব তাগ্রৈর
তা করা উধিত ও চকন করা উধিত তা ধনধৈব ষ্ট করুন।

ফগ্রো আপ তৈন্ত
ফগ্রো আপ তৈন্ত িগ্রত পাগ্রর। আধিকাধরকরা
সাক্ষাত্কাগ্ররর আগ্রয়াজন করগ্রত, ঘটনাটি ও আপাত
উগ্রেশয নধথবদ্ধ করগ্রত, সগ্রেিিাজনগ্রৈর চেপ্তার করগ্রত
এবং FBIচক জানাগ্রত পাগ্রর।

ঘৃণা যিপক সংঘটটত অপরাপের সূচকসিূহ
আইন বেবত্কারী আধিকাধরকরা ধনগ্রি চৈওয়া
পক্ষপাধতত্বমূেক সূিকগুগ্রোগ্রক ধবগ্রবিনা করগ্রব:
জাধতগত, জাধততত্ত্বমূেক, ধেে পধরিয় এবং/অথবা
সাংস্কৃ ধতক পাথব কয; মন্তবয, ধেধখত ধববৃধত বা চজিার;
অঙ্কন, ধিধিতকরণ, প্রতীক বা চৈওয়াগ্রের েধব; সংগঠিত
ঘৃণাত্মক কাগ্রজ েুক্ত চগাষ্ঠী; পূগ্রবব র পক্ষপাধতত্বমূেক
অপরাি বা ঘটনাগুগ্রো।

FBI-এর হস্তপক্ষপ
চফগ্রডরাে বুযগ্ররা অফ ইনগ্রিধিগ্রগশন (FBI) িে
চফগ্রডরাে নাগধরক অধিকাগ্ররর আইন বেবত্ করার
জনয প্রমুখ সংস্থা। FBI-এর নাগধরক অধিকারগুগ্রোর
ধবিাগ্রগর ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাগ্রির ইউধনট জাধত,
গাগ্রয়র রঙ, িমব , জাতীয়তার উত্স, চেৌন ৈৃধষ্টিেী,
ধেে পধরিয়, অক্ষমতা বা ধেগ্রের প্রধত পক্ষপাধতগ্রত্বর
িারা প্রগ্রণাধৈত অপরাগ্রির তৈন্ত কগ্রর।

ধরগ্রসাগ্রসব স
আইধন সিায়তার চক্ষগ্রে, আইন বেবত্করণ সংস্থার সাগ্রথ কাজ করা,
মানধসক স্বাস্থয সম্পগ্রকব আগ্ররা তথয ও আগ্ররা ধকেু র জনয
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources এ নযাশনাে এশীয় পযাধসধফক বার অযাগ্রসাধসগ্রয়শগ্রনর (NAPABA)
ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাগ্রির ধরগ্রসাগ্রসব র সাগ্রথ চোগাগ্রোগ করুন।

একটট যপ্রস নরনলজ প্রকাশ করুন
ধবষয়টির সংবাৈমূেয থাকগ্রে একটি চপ্রস ধরধেগ্রজ এই
প্রশ্নগুগ্রোর উির চৈওয়ার কথা ধবগ্রবিনা করুন: চক?
কী? কখন? চকাথায়? চকন? এবং কীিাগ্রব? চপ্রস
ধরধেজটি সংধক্ষপ্ত রাখুন ও আপনার চোগাগ্রোগ্রগর তথয
অন্তিব ু ক্ত করুন। চেমন: www.apiahf.org/pressrelease

যকানও ব্লগ বা যসাশযাল নিনেয়া যপাপে
নলখুন
আপনার প্রিান ধবষয়গুগ্রোর সারাংশ ধেখুন, আপনার
ধবশ্বাসগ্রোগযতা প্রধতষ্ঠা করুন এবং প্রমাণ বযবিার
করুন। েতৈূর সম্ভব সংধক্ষপ্ত ও েথােথ রাখুন।
চসাশযাে ধমধডয়ার জনয আগ্ররা চবধশ চোগ্রকর কাগ্রে
চপৌুঁগ্রে ধৈগ্রত #StopAAPIHate িযাশটযাগটি
ধনধিতিাগ্রব বযবিার করুন।

“

গণিােযপির সাপি কিা বলার আপগ
প্রচার সম্পপকট আক্রাপন্তর উপেগগুপলা
নবপবচনা করুন। আপনন আইনন
পরািশ যট পপত চাইপত পাপরন।

”

COVID-19 সম্পগ্রকব আরও তগ্রথযর জনয apiahf.org-এ এশীয়
ও পযাধসধফক আইেযান্ডার আগ্রমধরকান চিল্থ চফারাগ্রমর
ওগ্রয়বসাইটটিগ্রত োন।

Working
Working With…
With…
Law Enforcement

The Media

The Preliminary Investigation

Develop Talking Points

Law enforcement officials will first conduct a
preliminary investigation at the scene of the crime.

Identify a specific target audience and create
messages that will achieve your goals. Specify
what you want people to do, how they should do
it, and why.

The Follow-Up Investigation
There may be a follow-up investigation. Officers
may conduct interviews, document the incident
and apparent motives, arrest suspects, notify
the FBI.

Hate Crime Indicators
Law enforcement officials will consider the
following bias indicators: racial, ethnic, gender
and/or cultural differences; comments, written
statements, or gestures; drawings, markings,
symbols, or graffiti; organized hate groups;
previous bias crimes or incident.

FBI Involvement
The Federal Bureau of Investigation (FBI) is the
lead agency for enforcing federal civil rights law.
The Hate Crimes Unit of the FBI’s Civil Rights
Division investigates crimes motivated by bias
toward race, color, religion, national origin, sexual
orientation, gender identity, disability,
or gender.

Issue A Press Release
If the topic is newsworthy, consider answering
these questions in a press release: Who? What?
When? Where? Why? And how? Keep the press
release short and include your contact
information.
Example: www.apiahf.org/press-release

Write Blog / Social Media Post
Summarize your main points, establish your
credibility, and use evidence. Be as concise and
to the point as possible. For social media, be sure
to use the hashtag #StopAAPIHate to
maximize visibility.

“

Note: Before speaking with the
media, consider the victim’s concerns
regarding publicity. You may want to
seek legal advice.

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) Hate Crime Resources at:
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

”

কনিউননটট সংগঠনগুপলার জনয
যচকনলে
ঘৃণা যিপক সংঘটটত অপরাপেপর
আক্রান্তপদর সহায়তা সরবরাহ করা

ঘৃণাত্মক ধক্রয়াকোগ্রপর ধবরুগ্রদ্ধ
গগ্রজব উঠু ন

আক্রান্ত(যদর) নননদটষ্ট প্রপয়াজনীয়তার িূলযায়ন ও
প্রদান। এই প্রপয়াজনীয়তাগুপলার িপেয িাকপত পাপর
একটট পুনলশ নরপপাটট দানখল করা, পুনলশ ও
প্রনসনকউটরপদর সাপি কাজ করা, নচনকত্সাজননত
পনরচয্াট বা িপনানবজ্ঞানগত কাউপেনলং চাওয়া,
যকানও অযাটননপক
ট নচনিত করা, োষা অনুবাদক খুুঁপজ
বার করা, নিনেয়া সম্পনকটত অনুসন্ধান পনরচালনা
করা, আনিক
ট সহায়তা পাওয়া এবং একটট সহায়তার
যনটওয়াকট অফার করা।

ঘৃণা বরদাস্ত করা হপব না এই বাতটাটট জনসাোরণপক
নদপত দ্রুত ঘৃণাত্মক অপরাপের ের্টসনা করপত হপব।
ঘৃণাত্মক অপরাপের নবরুপদ্ধ গপজট উঠপত আপনন
ননপচ যদওয়া করণীয়গুপলা করপত পারপবন:
● কনিউননপকশন: একটট যপ্রস নরনলজ ইসুয করা;
স্থানীয় গণিােযপির সাপি যয্াগাপয্াগ করা;
সাংবানদক সপেলপনর আপয়াজন করা
● কনিউননটট: স্থানীয় যনতৃ পের সাপি কাজ করা;
কনিউননটটর ইপেপের আপয়াজন করা
● সরকার: আপনার কনিউননটটর উপেগগুপলার
প্রনত বযবস্থা ননপত আইন বলবত্করণ সংস্থা ও
স্থানীয়, প্রপদশ এবং যফপেরাল আনেকানরকপদর
সাপি নিটটংপয়র আপয়াজন করা।

ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাগ্রির ও ঘৃণার
ঘটনাগুগ্রোর ধরগ্রপাটব করা
আক্রান্তটি আইন বেবত্করণ ধবিাগ্রগর িস্তগ্রক্ষপ িায় ধকনা
তা ধনিব ারণ করুন। আইন বেবত্করণ ধবিাগ্রগর কাগ্রে
ধরগ্রপাটব করার ফগ্রে পরবতী তৈন্ত শুরু িগ্রব। কধমউধনটি
সংগঠনগুগ্রো োরা ঘৃণার ঘটনাগুগ্রোগ্রক ধিধিত কগ্রর তারা
শুিু ঘটনাটির ধরগ্রপাটব করগ্রব।

আইন বেবত্করণ ধবিাগ্রগর কাগ্রে ধরগ্রপাটব
করা
● স্থানীয় আইন বেবত্করণ ধবিাগ্রগর সাগ্রথ

চোগাগ্রোগ করুন এবং ধবস্তাধরত তথয সি তাগ্রৈর
সরবরাি করুন। তৈন্তকারী আধিকাধরকগ্রৈর নাম,
পধরধিধতর তথয এবং বযাজ নম্বর সুরধক্ষত করুন।
● 1-800-225-5324 নম্বগ্রর FBI-এর কাগ্রে
সগ্রেিজনক ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাগ্রির ঘটনা
ধরগ্রপাটব করুন। অনুবাগ্রৈর পধরগ্রষবাগুগ্রোর জনয
আপধন আপনার পেগ্রের িাষাটি জানাগ্রত পাগ্ররন।
কধমউধনটি সংগঠনগুগ্রোর কাগ্রে ধরগ্রপাটব করা
● ঘটনাটি সম্পগ্রকব Stop AAPI Hate-এর মগ্রতা
কধমউধনটি সংগঠগ্রনর কাগ্রে ঘটনাটির ধরগ্রপাটব
করুন। এটি শুিুমাে চডটা সংগঠগ্রনর উগ্রেগ্রশয।

কধমউধনটিগ্রক ধশধক্ষত ও অনুপ্রাধণত
করা

কিশালা
ট
সরবরাহ কপর, কনিউননটট নিনফংপয়র
আপয়াজন কপর, টাউন হল নিটটংপয়র আপয়াজন
কপর, সপেলন বা পযাপনল আপলাচনা সংগটঠত কপর
এবং কনিউননটট নশক্ষার যিটটনরয়ালগুপলাপক
অনুবাদ কপর ঘৃণা যিপক সংঘটটত অপরাে এবং
নহংসা সম্পনকটত কনিউননটট সপচতনতা বাড়ান।

ঘৃণাগ্ররািী অপরাগ্রির জনয একটি টাস্ক
চফাসব দতধর করুন
ৈীঘব -চময়াৈী সমািান ধিসাগ্রব ঘৃণা-চরািী অপরাগ্রির
ধবরুগ্রদ্ধ টাস্ক চফাসব ো ধনয়ধমত ধিধিগ্রত
বগ্রস এবং স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাগুগ্রোর সাগ্রথ েুক্ত তা
দতধর করুন।

ধরগ্রসাগ্রসব স
আইধন সিায়তার চক্ষগ্রে, আইন বেবত্করণ সংস্থার সাগ্রথ কাজ করা,
মানধসক স্বাস্থয সম্পগ্রকব আগ্ররা তথয ও আগ্ররা ধকেু র জনয
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources এ নযাশনাে এশীয় পযাধসধফক বার অযাগ্রসাধসগ্রয়শগ্রনর (NAPABA)
ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাগ্রির ধরগ্রসাগ্রসব র সাগ্রথ চোগাগ্রোগ করুন।

COVID-19 সম্পগ্রকব আরও তগ্রথযর জনয apiahf.org-এ এশীয়
ও পযাধসধফক আইেযান্ডার আগ্রমধরকান চিল্থ চফারাগ্রমর
ওগ্রয়বসাইটটিগ্রত োন।

Checklist for
Community Organizations
Offer Assistance to Hate
Crime Victims

Speak out Against
Acts of Hate

Assess and provide for the particular needs of
the victim(s). These needs can be filing a
police report, working with police and
prosecutors, seeking medical care or
psychological counseling, locating an
attorney, finding a language translator,
handling media inquiries, obtaining financial
assistance, and offering a support network.

Hate crimes must be denounced swiftly in
order to provide a message to the public
that hate will not be tolerated. Here are
some things you can do to speak out
against hate crimes:
Communication: Issue a press release;
contact local media; coordinate a press
conference
Community: Work with local leaders;
organize community events
Government: Facilitate meetings with law
enforcement and local, state, and federal
officials to address your community’s
concerns.

Reporting Hate Crimes and
Hate Incidents
Determine whether the victim wants law
enforcement involvement. Reporting to law
enforcement will prompt further investigation.
Reporting to community organizations that
track hate incidents will only record the
incident.

Reporting to Law Enforcement
+ Contact local law enforcement and provide
them with detailed information. Secure the
names, contact information, and badge
numbers of the investigating officers.
+ Report a suspected hate crime to
the FBI at 1-800-225-5324. You can
state your preferred language for translation
services.

Reporting to Community Organizations
Report the incident to a community
organization that is tracking hate crimes, like
Stop AAPI Hate. This is only for data
collection purposes.

Educate and Mobilize
the Community
Raise community awareness regarding hate
crimes and violence by providing
workshops, holding community briefings,
facilitating town hall meetings, organizing
conferences or panel discussions, and
translating community education materials.

Create an Anti-Hate Crime
Task Force
As a longer-term solution, create or take
part in an anti-hate crime task force
that meets on a regular basis and is
involved with local and national
organizations.

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) Hate Crime Resources at:
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/

প্রায়শই শ্চজজ্ঞাসা করা প্রশ্নাবলী

“
?

ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাি বেগ্রত কী চবাঝায়? একটি ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাি িে
এমন একটি অপরাি ো আক্রাগ্রন্তর অনুমান করা বা প্রকৃত জাধত, গাগ্রয়র রঙ, িমব ,
জাতীয়তার উত্স, চেৌন ৈৃধষ্টিধে, ধেে, ধেে পধরিয় বা অক্ষমতার ধিধিগ্রত সংঘটিত িয়।

“ঘৃণা যিপক সংঘটটত অপরাে” এবং
“ঘৃণার ঘটনার” িপেয পািকয
ট কী?
একটি ঘৃণা থেকক সংঘটিত অপরাকে অবশ্যই একটি
"অপরাে" যুক্ত এবং একত প্রায়শ্ই হয়রানি এবং/অেবা
হামলা, খুি, অনিসংকযাগ, ভাঙচুর বা এ জাতীয়
অপরােগুকলা করার হুমকী থেওয়ার মকতা থকািও
নহংসাত্মক অপরাে যুক্ত। এটি অিয থকািও বযক্তক্তকক এই
জাতীয় অপরাে করাকিার জিয ষড়যন্ত্র বা করকত বলাও
হকত পাকর, এমিনক যনে বযক্তক্তটি কখিই অপরােটি িাও
ককর োকক।

?

ঘৃণা থেকক সংঘটিত অপরাকে অিযািয থবনশ্রভাগ অপরাকের
থচকয় আকরা বযাপক প্রভাব োকক। ঘৃণা থেকক সংঘটিত অপরাকে
আক্রান্তকের মকেয শুেুমাত্র আক্রাকন্তর নিকি লক্ষ্যই িয় তাকের
মকতা অিযািযরাও অন্তভুক্ত
ব োকক। ঘৃণা থেকক সংঘটিত অপরাে
পনরবার, কনমউনিটির উপকর এবং সমকয়র সাকে সাকে সমগ্র
জানতকক প্রভাব থেকল।

?

একটি ঘৃণার ঘিিা হল অপরাে িয় ও নহংসা, হুমনক বা
সম্পনির হানি সংনিষ্ট থিই এমি পূবোরণার
ব
আচরণ করা।
সবানেক
ব
প্রচনলত উোহরণ হল জানতগত গ্লানি নহসাকব কোর
নবক্তিন্ন েরণ।

?

ধরগ্রসাগ্রসব স
আইধন সিায়তার চক্ষগ্রে, আইন বেবত্করণ সংস্থার সাগ্রথ কাজ করা,
মানধসক স্বাস্থয সম্পগ্রকব আগ্ররা তথয ও আগ্ররা ধকেু র জনয
https://www.napaba.org/page/HateCrimeResources এ নযাশনাে এশীয় পযাধসধফক বার অযাগ্রসাধসগ্রয়শগ্রনর (NAPABA)
ঘৃণা চথগ্রক সংঘটিত অপরাগ্রির ধরগ্রসাগ্রসব র সাগ্রথ চোগাগ্রোগ করুন।

যকানও “সাোরণ” অপরাপের যিপক ঘৃণার
অপরাপের িািলা কীোপব আলাদা?
ঘৃণা থেকক সংঘটিত অপরাে েমকির আইি প্রকেশ্ নবকশ্কষ
পৃেক হয়। থবনশ্রভাগ ঘৃণা থেকক সংঘটিত অপরাে েমি
আইকি থকািও অপরােী যনে পক্ষ্পানতকত্বর প্রকণােিায়
থকািও অপরাে ককরকে তার সপকক্ষ্ পযাপ্ত
ব প্রমাণ োকক
তকব থসকক্ষ্কত্র বনেতব জনরমািার সংস্থাি রকয়কে। তেুপনর
ঘৃণা থেকক সংঘটিত অপরাকের আইিগুকলা কখকিা কখকিা
এ জাতীয় অপরাকের নবচাকর যুক্ত প্রাকেনশ্ক ও স্থািীয় আইি
বলবত্কারী সংস্থাকক বাড়নত আনেক.
ব প্রযুক্তক্তগত এবং
েকরিনসক সহায়তা সরবরাহ ককর। এমিনক যনে থকািও
প্রকেশ্ বা অঞ্চকল থকািও ঘৃণা থেকক সংঘটিত অপরাকের
নবরুকে আইি িা থেকক োকক এ জাতীয় অপরাে তবুও
নরকপািব করা যাকব।

যকন আিার ঘৃণা যিপক সংঘটটত
অপরাপের নরপপাটট করা উনচত?
ঘৃণয অপরাে যা আসকল ঘকি এবং আইি বলবত্কারীকের
কাকে যা জািাকিা হয় তাকের মকেয উকেখকযাগয ববষময
রকয়কে। ঘৃণা থেকক সংঘটিত অপরাকের নরকপািব করা
শুেুমাত্র আক্রান্তকক সহায়্তা প্রেশ্িব ও সাহাযয পাওয়াই
িয়, কনমউনিটি থয এ েরকণর অপরােকক বরোস্ত করকব িা
থসই স্পষ্ট বাতবাটিও থেওয়া। ঘৃণা থেকক সংঘটিত অপরাকের
নরকপািব করা কনমউনিটিগুকলা ও আইি বলবত্কারী
সংস্থাকক থকািও কনমউনিটিকত সমসযার সুকযাগটি
সম্পূণরূকপ
ব
অিুোবি করা এবং পক্ষ্পানতত্বমূলক ও ঘৃণার
নভনিকত আক্রমণগুকলা প্রনতকরাে ও থসগুকলার প্রনত বযবস্থা
নিকত নরকসাস ব
ব যয় করার সুকযাগ থেয়। থকািও ঘিিা ঘৃণা
থেকক সংঘটিত অপরাে বা ঘৃণার ঘিিা নকিা তা নিনবকশ্কষ
ব
এটির নরকপািব করা উনচত যাকত তেন্ত করা যায়।

”

“সাোরণ” অপরাপের যিপক ঘৃণা যিপক
সংঘটটত অপরাে কীোপব পৃিক হয়?

?

আনি কীোপব ঘৃণা যিপক সংঘটটত
অপরাপের বা ঘৃণার ঘটনার নরপপাটট করপত
পারব?
ঘটনাটট সম্পপকট ঘৃণা যিপক সংঘটটত
অপরােগুপলার প্রনত নজর রাপখ এিন কনিউননটট
সংগঠপনর কাপে ঘিিাটির নরকপািব করার কো
নবকবচিা করুি। এটি শুেুমাত্র থেিা সংগঠকির
উকেকশ্য। আপনি স্থািীয় আইি বলবত্কারী সংস্থা ও
FBI-এর কাকেও নরকপািব করকত পাকরি।
COVID-19 সম্পগ্রকব আরও তগ্রথযর জনয apiahf.org-এ এশীয়
ও পযাধসধফক আইেযান্ডার আগ্রমধরকান চিল্থ চফারাগ্রমর
ওগ্রয়বসাইটটিগ্রত োন।

Frequently
Frequently Asked
Asked Questions
Questions

“

What is a Hate Crime? A crime committed based on the
victim’s perceived or actual race, color, religion, national origin,
sexual orientation, gender, gender identity, or disability.

?

?

”

What is the difference between a
“hate crime” and a “hate incident”

How is a hate crime different
from a “regular” crime

Hate crimes must involve a “crime” and it often
involves harassment and/or a violent crime, such
as assault, murder, arson, vandalism, or threats to
commit such crimes. It may also cover conspiring
or asking another person to commit such crimes,
even if the crime was never carried out.

Hate crimes have a broader effect than most other
kinds of crime. Hate crime victims include not only
the crime’s immediate target but also others like
them. Hate crimes affect families, communities,
and at times, the entire nation.

Hate incidents are acts of prejudice that are not
crimes and do not involve violence, threats, or
property damage. The most common examples
are isolated forms of speech in the form of racial
slurs.

?
How is the prosecution of a hate
crime different from a regular crime
Hate crime laws vary from state-to-state. Most
hate crime laws provide for enhanced penalties if
there is sufficient evidence that an offender has
committed a crime with bias motivation. Moreover,
hate crime laws sometimes provide increased
financial, technical, and forensic support to state
and local law enforcement involved in prosecuting
hate crime cases. Even if a state or territory does
not have a hate crimes law, hate crimes can still
be reported.

?
Why should I report a “hate crime”

There is a significant disparity between hate
crimes that actually occur and those reported to
law enforcement. It is critical to report hate crimes
not only to show support and get help for victims,
but also to send a clear message that the
community will not tolerate these kinds of crimes.
Reporting hate crimes allows communities and
law enforcement to fully understand the scope of
the problem in a community and put resources
toward preventing and addressing attacks based
on bias and hate. Regardless of whether an
incident amounts to a hate crime or a hate
incident, it should be reported so that an
investigation can occur.

?
How do I report a hate crime or a
hate incident
You should report a hate crime or hate incident to
local law enforcement and the FBI. You can also
report to community organizations that are
collecting data on these incidences, such as
AAAJ or Stop AAPI Hate

Resources for more information on...
Legal aid, working with law enforcement, mental health and
more, visit the National Asian Pacific Bar Association’s
(NAPABA) Hate Crime Resources at:
www.napaba.org/page/HateCrimeResources

COVID-19, visit the Asian & Pacific Islander American
Health Forum’s website at: www.apiahf.org/
Local aid and help, please contact [name of org] at:
[website hyperlink]

