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ঘৃণাজনিত 
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এই নিষয়য় নরয়পার্ট  করুি।



ঘৃণাজনিত অপরাধ কী?
ঘৃণাজনিত অপরাধ হল এমি একটি অপরাধ যা ককানিা মািুনের পনরচনের 
কারনণ তার ওপনর ঘনে।

এর অন্তর্্ট ক্ত হল:
	গালাগানল কেওো
	আঘাত করা ও ঘুনে মারা
	তানক নিনে মজা করা
	উৎপীড়ি করা
	কানরা দ্ারা আতনকিত হওো
	আপিার নজনিসপত্র চুনর করা বা তার ক্ষনত করা

ককায়িা ি্নক্তর ওপয়র ঘৃণাজনিত অপরাধ নিম্ননলনিত কারয়ণ 
ঘরয়ত পায়র:
	জানত 
	ধম্ম বা নবশ্াস
	কযৌি পছন্দ
	ককউ তার নলঙ্গনক কীভানব কেনে
	প্রনতবন্ধকতার অন্তভু্ম ক্ত হল নিক্ষাগত প্রনতবন্ধকতা, িারীনরক 

প্রনতবন্ধকতা ও মািনসক স্া স্থ্য 

আপিার সানে যনে ককানিা ঘৃণাজনিত অপরাধ ঘনে, আপনি যনে এমি 
নকছু ঘেনত কেনেি, বা কানরা সানে এো ঘনেনছ বনল আপনি জানিি, 
তাহনল আপিার পুনলিনক জািানিা উনচত। আপনি যনে পুনলিনক 
জািানত িা চাি, তাহনল আপনি নভনটিম সানপাে্ম -এর মনতা অিথ্য সং স্া 
বা  স্ািীে সম্প্রোেনভনতিক সহােতা েলগুনলর সানে কো বলনত পানরি।

আপনি নক এর 
নিকার 

হয়য়য়েি?



প্নলিয়ক কীরায়ি ঘৃণাজনিত অপরায়ধর নিষয়য় 
জািায়িা যায়
ি্নক্তগতরায়ি:
আপনি বথ্যনক্তগতভানব  স্ািীে পুনলি কটেিনি কযনত পানরি অেবা আপিার 
কনমউনিটি পুনলি অনিসার বা PCSO-এর সানে কো বলনত পানরি।

ক�ায়ি:
জরুরী অবস্াে 999 এ কিাি করুি।

সাধারণ প্রশ্নগুনলর জিথ্য অেবা এেি আর ঘেনছ িা এমি ককানিা অপরাধ বা 
ঘেিার বথ্যাপানর পুনলিনক জািানিার জিথ্য 101 িম্বনর কিাি করুি।

 নভনটিম সানপাে্ম  লাইি (নরিনিাি 24/7) 
 0300 30 31 982

অিলাইি:
	True Vision – আপনি একটি ঘৃণাজনিত অপরানধর নবেনে 

পুনলিনক জািানত পানরি report-it.org.uk এ
	নভনটিম সানপাে্ম নক অিলাইনি নরনপাে্ম  করুি 

www.reporthate.victimsupport.org.uk

সহায়তা দল:
	আপনি আপিার  স্ািীে এলাকাে সহােতা েলগুনলর সানে কযাগানযাগ 

করনত পানরি - সহােতা েনলর কযাগানযাগগুনলর একটি তানলকা 
পাওো যাে True Vision - www.report-it.org.uk এ  
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আপনি যিি ককায়িা ঘৃণাজনিত অপরায়ধর 
নিষয়য় নরয়পার্ট  কয়রি তিি কী ঘয়র?
আপনি যেি ককানিা ঘৃণাজনিত অপরানধর নবেনে নরনপাে্ম  কনরি, তেি 
পুনলি েঁুটিনে কেেনব কী ঘনেনছল এবং আপিার বক্তবথ্যনক গুরুত্ব 
সহকানর কিওো হনব।

যারা পুনলিনক ককানিা ঘৃণাজনিত অপরানধর নবেনে জািাে, তানের 
সবাইনক পুনলি সহােতা করনব এবং আপিানক সুরনক্ষত অিুভব করানিার 
জিথ্য যোসাধথ্য করনব।

যনদ আপিার সয়গে িা অি্ কায়রা সয়গে ককায়িা 
ঘৃণাজনিত অপরাধ ঘয়র:
	জরুরী অবস্াে সবসমে 999 এ কিাি করনবি
	যত দ্রুত সম্ভব ককানিা নিরাপে জােগাে যাি
	মনিানযাগ আকে্মণ করার জিথ্য যত কবনি পানরি আওোজ করুি
	সাহাযথ্য নিি
	আপনি যনে ককানিা ঘৃণাজনিত অপরাধ ঘেনত কেনেি, তাহনল 

নিনজনক নবপনে কিলনবি িা
	সবসমে পুনলিনক জািাি কী ঘনেনছ
	যনে সম্ভব হে, যা ঘনেনছল কসই বথ্যাপানর আপনি যা নকছু মনি করনত 

পানরি, কয তানরনে ও সমনে এো ঘনেনছল, কলাকটি যনে আপিার 
পনরনচত িা হে তাহনল তানক কেেনত ককমি নছল এবং তারা কী 
বনলনছল বা কনরনছল, সব নকছু নলনে রােুি।

ঘৃণাজনিত অপরাধ অি্ায়।
এই নিষয়য় নরয়পার্ট  করুি।


