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রযাল্ফ আইফো্নর অধীফো্ন  
লক্ ল্নলিদ্ধ?
কর্ ্মক্ষেক্রে, বাড়়িক্ে, উপাসনার স্ান বা রাস্ায় সহ সব ্মরে 
ঘণৃারূ্লক সড়হংসো ড়নড়িদ্ধ। রাল্ফ আইক্নর অধীক্ন, 
ক্যাড়লক্�াড়ন ্ময়ার নাগড়রক আইন ঘণৃারূ্লক সড়হংসো এবং 
সড়হংসোর হুর্ড়ক দ্ারা ভয় দেখাক্না ড়নড়িদ্ধ কক্র। ঘণৃারূ্লক 
সড়হংসো হল দে দকানও সড়হংস কাজ ো একজন ব্যক্তির 
প্রকৃে বা অনুভূে সুরড়ষেে ববড়িক্ট্্যর ড়বরুক্দ্ধ পষেপাে দ্ারা 
অনুপ্রাড়ণে হয়– অর্ ্মাৎ, দকউ আপনার সম্পক্ক্ম কী জাক্ন বা 
র্ক্ন কক্র োরা আপনার সম্পক্ক্ম জাক্ন ো আইক্নর অধীক্ন 
সুরড়ষেে। এটি সাধারণে একজন ব্যক্তি বা োক্ের সম্পে্ড়ের 
সাক্র্ িারীড়রক দোগাক্োগ বা িারীড়রক দোগাক্োক্গর 
হুর্ড়কর প্রক্য়াজন হয়। একজন ব্যক্তির আইক্নর সুরষোয় 
ছা়ি দেওয়ার - বা দছক়্ি দেওয়ার - প্রক্য়াজন হক্ে পাক্র না। 
উোহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তির পণ্য বা পড়রক্িবা পাওয়ার 
আক্গ আইক্নর অধীক্ন সুরষো ে্যাগ করক্ে হক্ব না। 

উোহরণস্বরূপ, রাল্ফ আইন এগুড়লক্ক অববধ কক্র: 

•  সড়হংসোর হুর্ড়ক ড়েক্য় ধর্মীয় কাে ্মকলাপক্ক 
ড়নরুৎসাড়হে করার – বা বন্ধ করার দেট্া করা; 

•  ব্যক্তির প্রকৃে অর্বা অনুভূে জাড়ে, বণ ্ম বা জােীয় 
উৎক্সর কারক্ণ একজন ব্যক্তির সম্পে্ড়ের ষেড়ে করা;

•  োরা ড়বক্্ডিং ব্যবহার কক্র বা র্াড়লক োক্ের প্রকৃে বা 
অনুভূে দেৌন অড়ভর্ুক্খর কারক্ণ একটি ড়বক্্ডিং ভাংেুর 
বা গ্াড়�ড়ে;

•  দসই ব্যক্তির প্রকৃে বা অনুভূে ড়লঙ্গ বা ড়লঙ্গ পড়রেক্য়র 
কারক্ণ কাউক্ক হুর্ড়ক বা আঘাে করার জন্য অস্ত্র 
ব্যবহার করা বা ব্্যাক্ডিি করা (দেখান);

•  প্রকৃে বা অনুভূে অষের্োর কারক্ণ একজন ব্যক্তিক্ক 
আক্রর্ণ বা হার্লা করার দেট্া করা; বা

•  আসন্ন আইন বড়হভূ্মে পেক্ষেপক্ক উে্ক্েক্জে করার 
জন্য রাজবনড়েক সংড়লিট্ো বা পূব ্মপুরুি সহ োক্ের 
প্রকৃে বা অনুভূে সুরড়ষেে ববড়িক্ট্্যর কারক্ণ একজন 
ব্যক্তির ড়বরুক্দ্ধ সড়হংসোর সর্র্ ্মন করা – অর্ ্মাৎ, 
কাউক্ক এর্নভাক্ব কাজ করক্ে উৎসাড়হে কক্র ো 
আইন ভঙ্গ কক্র।

ক্যাড়লক্�াড়ন ্ময়ার আইন ব্যক্তিগে ববড়িট্্য, দের্ন জাড়ে, 
জাড়েসত্া, দেৌন অড়ভর্খু, ড়লঙ্গ পড়রেয়, বা ধক্র্ ্মর 
উপর ড়ভে্ড়ে কক্র দকাক্না ব্যক্তি বা োর সম্পে্ড়ের 
ড়বরুক্দ্ধ সড়হংসো বা সড়হংসোর হুর্ড়ক ড়নড়িদ্ধ কক্র। 
ক্যাড়লক্�াড়ন ্ময়া নাগড়রক অড়ধকার ড়বভাগ (California Civil 
Rights Department,CRD) অন্যের্ একটি নাগড়রক 
আইন প্রক্য়াগ কক্র ো এই ধরক্নর "ঘণৃাত্মক সড়হংসো"দক 
ড়নড়িদ্ধ কক্র - রাল� ড়সড়ভল রাইিস অ্যাক্ট (the Ralph Civil 
Rights Act) (ড়সড়ভল দকাড দসকিন 51.7)। আপড়ন েড়ে 
ঘণৃারূ্লক সড়হংসোর ড়িকার হক্য় র্াক্কন, োহক্ল দে ব্যক্তি 
আপনাক্ক ষেড়ে কক্রক্ছ োর ড়বরুক্দ্ধ আপড়ন CRD-এর 
কাক্ছ অড়ভক্োগ োক্য়র করক্ে পাক্রন।

রযাল্ফ অ্যযাফোক্টর অধীফো্ন থক্যা্ন 
ব্্যক্তিগত বব্লশষ্ট্যগুলি সুরলক্ত?
একজন ব্যক্তির প্রকৃে বা অনুভূে:

•  দেৌন লষেণ/ড়লঙ্গ (গভ্মাবস্া, প্রসব, এবং সম্পড়ক্মে ড়েড়কৎসা 
অবস্া সহ) 

•  ড়লঙ্গ পড়রেয় এবং ড়লঙ্গ অড়ভব্যক্তি
•  জাড়ে
•  বণ ্ম 
•  ধর্ ্ম
•  বংি
•  জােীয় উৎস
•  অষের্ো
•  ড়েড়কৎসাধীন অবস্া
•  দজক্নটিক ের্্য
•  বববাড়হক অবস্া
•  দেৌন অড়ভরু্খ
•  নাগড়রকত্ব
•  প্রার্ড়র্ক ভািা
•  অড়ভবাসন অবস্া 
•  রাজবনড়েক অন্তভু্মক্তি 
•  শ্রর্ ড়বক্রাক্ধ অবস্ান

এই োড়লকাভুতি ববড়িট্্যগুড়ল সুরড়ষেে ববড়িক্ট্্যর উোহরণ; 
আইন অন্যান্য ববড়িক্ট্্যর উপর ড়ভে্ড়ে কক্র ববিক্র্্যর 
ড়বরুক্দ্ধও র্ানুিক্ক রষো কক্র।
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প্রলতক্যার উপিব্ধ রফোয়ফোে
রাল্ফ আইন এর্ন ব্যক্তিক্ের জন্য নাগড়রক প্রড়েকার 
প্রোন কক্র োরা োক্ের প্রকৃে বা অনুভূে সুরড়ষেে 
ববড়িক্ট্্যর কারক্ণ সড়হংসো বা সড়হংসোর হুর্ড়কর 
লষে্যবস্তু হক্য়ক্ছ। েড়ে আোলে ঘণৃার জন্য লষে্যবস্তু 
হওয়া ব্যক্তির পক্ষে ড়সদ্ধান্ত দনয়, োহক্ল উপলব্ধ 
প্রড়েকাক্রর র্ক্ধ্য রক্য়ক্ছ:

•  ল্নফোিধযাজ্যার ল্নফো্দনিশ: ড়নক্িধাজ্ার ড়নক্ে্মি হল 
আোলক্ের ড়নক্ে্মি ো কাউক্ক িারীড়রক বা দেৌন 
ড়নে ্মােন, হুর্ড়ক, ড়পছু দনওয়া বা হয়রাড়ন দর্ক্ক রষো 
করক্ে পাক্র। ড়নক্িধাজ্ার ড়নক্ে্মক্ির উোহরক্ণর 
র্ক্ধ্য রক্য়ক্ছ একজন ব্যক্তিক্ক অন্য ব্যক্তির ড়বরুক্দ্ধ 
ড়নড়ে্মট্ কাজ করা দর্ক্ক ড়নড়িদ্ধ করা বা একজন 
ব্যক্তিক্ক অন্য ব্যক্তির দর্ক্ক একটি ড়নড়ে্মট্ েরূক্ত্ব 
র্াকক্ে বাধ্য করা। কখনও কখনও ড়নক্িধাজ্ার 
ড়নক্ে্মি একজন ব্যক্তি ছা়িাও পড়রবার বা পড়রবাক্রর 
সেস্যক্ের রষো করক্ে পাক্র। আোলে দর্ক্ক 
ড়নক্িধাজ্ার ড়নক্ে্মি পাওয়ার পর, দসই ড়নক্ে্মি 
লঙ্ঘনকারীক্ের জড়রর্ানা বা দজল হক্ে পাক্র;

•  প্রকৃ্ত ক্লত: আপনার দে ষেড়ে হক্য়ক্ছ ো পূরণ 
করার জন্য রক্য়ক্ছ অর্ ্ম, দের্ন ড়েড়কৎসার খরে, 
হারাক্না দবেন, সম্পে্ড়ে দর্রার্ে, বা র্ানড়সক কট্ 
এবং কক্ট্র জন্য অর্ ্ম প্রোন;

•  শযাক্তিমূিক্ ক্লত:  আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিক্ের 
িাক্স্ দেওয়ার জন্য আোলে কেৃ্মক আক্েি করা 
অড়েড়রতি অর্ ্ম ষেড়ে;

•  ্নযাগলরক্ ্দণ্ড: দে ব্যক্তি ঘণৃার্ূলক কাজটির 
অড়ভজ্ো লাভ কক্রক্ছন োর দ্ারা - অর্বা অ্যািড়ন ্ম 
দজনাক্রল, একজন ড়ডড়্রিক্ট অ্যািড়ন ্ম, বা একজন 
ড়সটি অ্যািড়ন ্ম দ্ারা উত্াড়পে আইড়ন পেক্ষেক্পর 
�ক্ল, একটি আোলে $25,000 জড়রর্ানার ড়নক্ে্মি 
ড়েক্ে পাক্র, ো অড়ভক্োগ োক্য়রকারী ব্যক্তির কাক্ছ 
োক্ব; এবং/অর্বা

•  অ্যযাটল্ন নি ল�: আোলে র্ার্লার �ক্ল অ্যািড়ন ্মর ড়� 
প্রোক্নর ড়নক্ে্মি ড়েক্ে পাক্র -ঘণৃার জন্য লষে্যবস্তু 
হওয়া ব্যক্তি কখনই দে ব্যক্তি ড়হংসাত্মক কাজটি 
কক্রক্ছ োর অ্যািড়ন ্মর ড়� এর জন্য োয়ী র্াকক্ব না।

আলম লক্ ক্রফোত পযালর 
যল্দ থক্উ আমযার লব্রুফোদ্ধ 
ঘৃণযামূিক্ সলিংসতযা ক্ফোর?
1.  প্রর্র্ে, এর্ন জায়গায় োন দেখাক্ন আপড়ন ড়নরাপে 

দবাধ কক্রন। প্রক্য়াজক্ন ড়েড়কৎসা সহায়ো পান। 

2.  1-833-8-NO-HATE (1-833-866-4283) এ 
the California vs. Hate Resource Line and Network 
(CA vs. Hate) এর সাক্র্ দোগাক্োগ করুন বা 
https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/ এ 
অনলাইক্ন ড়রক্পাি্ম করুন সাংসৃ্ড়েকভাক্ব সষের্ 
সম্পে এবং সর্র্ ্মন উপলভ্যো দপক্ে। CA বনার্ 
ঘণৃা একটি আইন প্রক্য়াগকারী ড়রক্পাটি্মং লাইন নয়; 
োরা কল কক্র োরা পরবেমী পেক্ষেক্পর জন্য োক্ের 
ড়বড়ভন্ন ড়বকল্প সম্পক্ক্ম জানক্ে পাক্র। এক্ে র্ানড়সক 
স্বাস্্য বা অন্যান্য সার্াক্জক পড়রক্িবা সহায়ো 
সহ সাংসৃ্ড়েকভাক্ব সষের্ সম্প্রোয়-ড়ভে্ড়েক 
সংস্াগুড়ল অ�ার করক্ে পাক্র এর্ন সংস্ানগুড়লর 
সাক্র্ সংক্োগ অন্তভু্মতি র্াকক্ে পাক্র। ব্যক্তি এবং 
সম্প্রোয়গুড়ল পরবেমী পেক্ষেপগুড়লর জন্য আর্াক্ের 
কর্মীক্ের কাছ দর্ক্ক �ক্লা-আপ গ্হণ করা দবক্ছ 
ড়নক্ে পাক্র৷ অনুক্রাধ করা হক্ল, CA বনার্ ঘণৃা আইন 
প্রক্য়াগকারী সংস্ার সাক্র্ দোগাক্োগ করার ড়বিক্য় 
অড়েড়রতি ের্্য প্রোন করক্ে পাক্রন এবং এই দষেক্রে 
একটি দ�ৌজোড়র েেক্ন্তর সাধারণ উপায়গুড়ল প্রোন 
করক্ে পাক্রন। CA বনার্ ঘণৃা একটি দ�ান নম্বর 
এবং একটি অনলাইন দপাি্মাক্লর র্াধ্যক্র্ সর্স্ 
সম্প্রোক্য়র জন্য ভািা সহায়ো  
প্রোন কক্র৷

3. আপড়ন েড়ে স্বাচ্ছন্দ্য দবাধ কক্রন, আপড়ন আপনার 
স্ানীয় পুড়লি ড়বভাক্গ দে দকাক্না ড়হংসাত্মক হুর্ড়ক 
বা কাজ সম্পক্ক্ম ড়রক্পাি্ম করক্ে পাক্রন। সড়হংসো 
বা সড়হংসোর হুর্ড়ক এবং আইক্নর অধীক্ন সুরড়ষেে 
আপনার প্রকৃে বা অনুভূে ববড়িক্ট্্যর র্ক্ধ্য সংক্োগ 
ব্যাখ্যা করার দেট্া করুন (জাড়ে, বণ ্ম, জােীয় উৎস, 
ড়লঙ্গ পড়রেয়, ড়লঙ্গ, বয়স, অষের্ো,  
দেৌন অড়ভর্ুখ, ধর্ ্ম, ইে্যাড়ে)। অড়ভেুতি আইক্নর 
েেক্ন্তর পক্র, একজন প্রড়সড়কউির দেওয়াড়ন বা 
দ�ৌজোড়র র্ার্লা করক্ে পাক্রন।

https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/
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আপল্ন যল্দ মফো্ন ক্ফোর্ন থয আপল্ন এক্টট 
সুরলক্ত বব্লশফোষ্ট্যর উপর লিতল্ত ক্ফোর ঘণৃযা 
সলিংসতযার িক্্যব্স্তু িফোয়ফোে্ন, তযািফোি অলিফোযযাগ 
ক্রু্ন। অলিফোযযাগটট সযাধযারণত ঘণৃযামিূক্  থব্আইল্ন 
ক্যাফোের এক্ ব্েফোরর মফোধ্য ্দযাফোয়র ক্রফোত িয়, তফোব্ 
ঘট্নযার সময় ব্্যক্তির অেযা্নযা েযাক্ফোি ্দযাফোয়র ক্রযার 
ে্ন্য ্দীঘ নি সময়সীমযা েযাক্ফোত পযাফোর। অ্নগু্রি ক্ফোর 
CRD-থক্ ক্ি ক্রু্ন যল্দ আপ্নযার ক্যাফোে �যাইলিং 
টযাইমিযাইফো্নর লব্িফোয় ব্যা রযাল্ফ আইফো্নর অলিফোযযাগ 
্দযাফোয়র ক্রযার লব্িফোয় অ্ন্য থক্যাফো্নযা প্রশ্ন েযাফোক্। 

আপনার েড়ে অষের্ো র্াক্ক োর জন্য প্রড়েবন্ধীক্ের 
জন্য ড়বক্িি ব্যবস্ার  প্রক্য়াজন, CRD দ�াক্নর র্াধ্যক্র্ 
আপনার ইনক্িকক্ক জাড়নক্য় আপনাক্ক অর্বা, 
ক্যাড়লক্�াড়ন ্ময়া ড়রক্ল সাড়ভ্মস (711) এর র্াধ্যক্র্ বড়ধর 
বা শ্রবণিক্তিহীন বা বাক প্রড়েবন্ধী ব্যক্তিক্ের সাহাে্য 
করক্ে পাক্র, অর্বা আপড়ন নীক্ে আর্াক্ের সাক্র্ 
দোগাক্োগ করক্ে পাক্রন।

অলিফোযযাগ ্দযাফোয়র ক্রযার ে্ন্য
্নযাগলরক্ অলধক্যার লব্িযাগ
calcivilrights.ca.gov/complaintprocess 
দিাল-ড়রি: 800.884.1684    
TTY: 800.700.2320

4. অপরাধীর সম্পক্ক্ম ের্্য সহ ঘিনা সম্পক্ক্ম েেিা 
সম্ভব ের্্য দলখার দেট্া করুন; সটিক িব্দ বা 
অঙ্গভড়ঙ্গ ো বলা/ করা হক্য়ক্ছ (েড়ে র্াক্ক); সর্স্ 
প্রর্াণ সংরষেণ বা নড়র্ভুতি করুন (উোহরণস্বরূপ, 
গ্াড়�ড়ে, ড়ডক্র্র দখাসা, আপনার গাড়়ি বা বাড়়িক্ে 
দলখা, কাছাকাড়ছ ব্যবসা বা বাড়়ির ড়ভড়ডও �ুক্িজ); 
এবং ঘণৃা এবং সাষেীক্ের লষে্যবস্তু হওয়া অন্যান্য 
ব্যক্তিক্ের নার্, টিকানা, দ�ান নম্বর এবং ইক্র্ল 
পান। ঘিনার পর এই ের্্য সংগ্হ করক্ে সাহাে্য 
করার জন্য আপড়ন অন্য ব্যক্তিক্ের বলক্ে পাক্রন। 

5. আপড়ন CRD-এর কাক্ছ অড়ভক্োগ োক্য়র করক্ে 
পাক্রন। CRD োড়বর েেন্ত করক্ব এবং র্ধ্যস্ো 
ও ড়নষ্পে্ড়ের সুড়বধা দেক্ব – এবং ড়কছু দষেক্রে 
আোলক্ে অড়ভক্োক্গর ড়বোর করক্ে পাক্র – 
আপনার দকান খরে ছা়িাই। CRD-এ োড়বর ড়রক্পাি্ম 
করার জন্য আপনার দকাক্না আইনজীবীর প্রক্য়াজন 
দনই, েক্ব আপড়ন োইক্ল একজনক্ক েুতি করক্ে 
পাক্রন। অন্যান্য সরকারী সংস্াগুড়লও অড়ভক্োগ 
গ্হণ করক্ে পাক্র।

6. আপড়ন একজন অ্যািড়ন ্মর সাক্র্ কর্া বলক্ে পাক্রন 
এবং ক্যাড়লক্�াড়ন ্ময়া ড়সড়ভল দকাড ধারা 52 এর 
অধীক্ন রাল্ফ আইন কাে ্মকর করার জন্য একটি 
ব্যক্তিগে র্ার্লা োক্য়র করক্ে পাক্রন। দবন the 
Bane Civil Rights Act, ক্যাড়লক্�াড়ন ্ময়া ড়সড়ভল 
দকাড দসকিন 52.1-এর অধীক্ন একটি োড়বও 
করক্ে পাক্রন, ো আপনার দটেি বা দ�ডাক্রল 
সাংড়বধাড়নক বা ড়বড়ধবদ্ধ অড়ধকাক্রর ড়বিক্য় 
সড়হংসো বা সড়হংসোর হুর্ড়ক দ্ারা হস্ক্ষেপ করা 
দর্ক্ক কাউক্ক ড়নক্িধ কক্র। আপড়ন েড়ে ড়বশ্াস 
কক্রন দে দবন আইক্নর অধীক্ন আপনার অড়ধকার 
লঙ্ঘন করা হক্য়ক্ছ, আপড়ন দেওয়াড়ন প্রড়েকাক্রর 
র্ার্লা োড়লক্য় দেক্ে পাক্রন বা একজন পাবড়লক 
প্রড়সড়কউির দেওয়াড়ন এবং দ�ৌজোড়র উভয় েক্ডের 
জন্য র্ার্লা োড়লক্য় দেক্ে পাক্রন। 

7. আপনার ড়েড়কৎসা ব্যয়, আক্য়র ষেড়ে এবং অন্যান্য 
ষেড়ে পূরক্ণর জন্য প্রড়েোন সহ আপনার ষেড়ের 
জন্য ষেড়েপূরণ পাওয়ার লক্ষে্য আপড়ন the 
California Victim Compensation (CalVCB) এর 
কাক্ছ আক্বেন করক্ে পাক্রন। আপড়ন আপনার 
স্ানীয় ড়ডড়্রিক্ট অ্যািড়ন ্মর অড়�ক্সর Victim Witness 

এই ড়নক্ে্মড়িকাটির অড়েড়রতি অনুবাক্ের জন্য, এখাক্ন 
দেখুন:

www.calcivilrights.ca.gov/posters/HateViolence 

ক্্যযালিফো�যাল্ন নিয়যার আই্ন আপ্নযাফোক্ 
ঘৃণযামূিক্ সলিংসতযা থেফোক্ রক্যা ক্ফোর
�্যযাক্ট শীট

Assistance Center এ CalVCB-দে আক্বেক্নর জন্য 
সহায়ো দপক্ে পাক্রন, দেটি CalVCB-এর সাক্র্ 
সরাসড়র কাজ কক্র। আপনার কাছাকাড়ছ ড়ভকটির্ 
উইিক্নস অ্যাড়সসক্িন্স দসন্ার অনুসন্ধান করক্ে, 
এখাক্ন দেখুন:  
www.victims.ca.gov/for-victims/get-help/

http://www.calcivilrights.ca.gov/posters/HateViolence 
http://www.victims.ca.gov/for-victims/get-help/

