ঘণৃ া সংক্রান্ত হিংস্রতা এবং
নাগরিক অধিকার
তথ্য পত্রক

রযাল্ফ লসলভি রযাইটস অ্যাক্ট (The Ralph Civil Rights Act)
অ্সুযাফর গভনি যাবস্থযা, সন্তযা্ প্রসব, এবং এর সযাফথ সম্পলকনি ত
অসস্থত
ু যা, লিঙ্গ পলরেয় এবং লিঙ্গ অলভব্লক্ত, িযালত, বর,নি
ধম,নি বংশ, িযাতীয় উতস, অক্ষমতযা, অসস্থত
ু যা, দিফ্টিক
তথ্, বববযালহক অবস্থযা, দরৌ্ প্রবরতযা ্যাগলরকত্ব, মযাতৃভযািযা,
অলভবযাস্ লস্থলত, রযািন্লতক অন্তভুনি লক্ত বযা শ্রলমক লববযাফে
অবস্থযা্ (ক্যালিফ�যাল্য়যা
নি র লসলভি দকযাড ধযারযা 51.7) সহ দকযাফ্যা
ব্লক্তর প্রকৃ ত বযা অ্ভুূত লিফঙ্গর কযারফর লহংস্রতযার বযা লহংসযার
হুমলক দেয়যা ল্লিদ্ধ। এই তযালিকযাভুক্ত ববলশষ্্গলি
ু দকবিমযাত্র
উেযাহরর এবং আইফ্র অধীফ্ ববিফম্র অ্্যা্্ লেকগলিও
ু
অন্তভুনি ক্ত হফত পযাফর। ্যাগলরক আই্ দ্যারযা ল্লিদ্ধ কযািগলিও
ু
অপরযাধমিূক কযাি হফত পযাফর এবং এই ধরফ্র কযাফির ি্্
িঙ্ঘ্কযারীফের দ�ৌিেযালর ব্বস্থযার সম্িুী্ হফত হফব। রযাল্ফ
লসলভি রযাইটস অ্যাক্ট দকযা্ও ব্লক্তফক অলভফরযাগ বযা মযামিযা
করযার অথবযা অ্যাটল্নি দি্যাফরি, ্্যার্ কমসং
নি স্থযা্ ও বযাসস্থযা্
লবভযাগফক (Department of Fair Employment and
ু বযা আই্ বিবতকযারী এফিলসিফক
Housing, DFEH) বযা দকৌঁসলি
িযা্যাফ্যার অলধকযার সহ দকযা্ও পর্ বযা পলরফিবযার ি্্ েু লক্তফত
প্রফবশ করযার দক্ষফত্র শতনি লহসযাফব আইফ্র সরুক্ষযার স্বত্বত্যাফগর
প্রফয়যাি্ীয়তযা ল্ফিধ কফর।

DFEH কী কফি
ন্যায্য কমসংস্ান
র্ম
ও বাসস্ান হবভাগ
নি
ক্যাহিফ�াহনয়াি
নাগহিক আইন বিবৎ কফি,
সযটি এগুহিি মাি্যফম ঘণা
ৃ সংক্ান্ত হিংস্রতা
হনহিদ্ধ কফি:
1. অভিয�োগের তদন্ত করা;
2. আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে মামলা করা; এবং
3. ক্যালিফ�োর্নি য়াবাসীকে ঘৃণা সংক্রান্ত হিংস্রতা
মানব পাচার, হয়রানি ও বৈষম্যতা
নিষিদ্ধকারী আইন সম্পর্কে লিখিত সামগ্রী
প্রদান করে এবং সেমিনার ও সম্মেলনে
অংশগ্রহণ করিয়ে শিক্ষিত করা।

THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT AND HOUSING
THE MISSION OF THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT
AND HOUSING IS TO PROTECT THE PEOPLE OF CALIFORNIA
FROM UNLAWFUL DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT,
HOUSING AND PUBLIC ACCOMMODATIONS, AND FROM
THE PERPETRATION OF ACTS OF HATE VIOLENCE AND
HUMAN TRAFFICKING.

ক্যাহিফ�াহনয়াি
নি
আইফনি অিীফন
কী িিফনি কাজ হনহিদ্ধ?
ক্যালিফ�যাল্য়নিযার আই্ অ্সুযাফর লিলিত হুমলক, শযারীলরক ল্গ্রহ বযা
ল্গ্রহ করযার প্রফেষ্যা, দেয়যাফি ছলব আঁকযা ও সম্পলতির ভযাঙেু র বযা
ক্ষলত করযা ল্লিদ্ধ। উপযাস্যা করফত একত্র হওয়যা মযা্ফি
ু র েিফক
লবরক্ত করযা, উপযাস্যা স্থি বযা ধমমীয় লশক্ষযা প্রলতষ্যাফ্র মযালিকযাধী্
ও অলধকৃ ত ভবফ্র ভযাঙেু র করযা, লহংস্রতযার হুমলকর মযাধ্ফম ধমমীয়
কযারকনিিযাপ বন্ধ করযার প্রফেষ্যা অথবযা উপযাস্যা স্থফি অথবযা দকযা্ও
ব্লক্তগত সম্পলতিফত দবযামযাবযালি কফর বযা অলনি সংফরযাগ ঘটিফয় দকযা্ও
ব্লক্তর ব্লক্তগত ল্রযাপতিযাহী্তযার ভয় দেিযাফ্যা লবফশি কফর রলে দসই
সম্পলতিটি িক্ষ্বস্তু হফয় থযাফক মযালিফকর বযা বসবযাসরত ব্লক্তর
িযালত, বর,নি ধম,নি বংশ বযা অ্্যা্্ সরুলক্ষত লেকগলি,
ু তফব এম্
কযাফির দক্ষফত্র ক্যালিফ�যাল্য়নিযার অ্্যা্্ আই্ অ্সুযাফর শযালতিেযাফ্র
ব্বস্থযা রফয়ফছ।

এইসব কীভাফব আক্ান্তফেি
সািায্য কফি?
এইসব আই্ লহংস্রতযা বযা িযালত, বর,নি ধম,নি বংশ, িযাতীয় উৎস,
বয়স, অক্ষমতযা, লিঙ্গ, লিফরৌ্ প্রবরতযা, রযািন্লতক অন্তভুনি লক্ত বযা
শ্রলমক লববযাফের অবস্থযাফ্র কযারফর লহংস্রতযার লশকযার এম্ সকি
মযা্িফক
ু
্যাগলরক প্রলতকযার প্রেযা্ কফর।
উপিভ্ ্যাগলরক প্রলতকযারগলি
ু হি:
1. প্রতির�োধ করার আদেশ
2. প্রকৃ ত ক্ষতি
3. শাস্তিমূলক খেসারত
4. আইনি দণ্ড
5. অ্যাটর্নি ফি
এমন অনেক পদক্ষেপ আছে যা এইসব আইন কর্তৃক প্রদত্ত
আধিকারগুলি ব্যবহার করতে নেয়া যেতে পারে।

ঘণৃ া সংক্রান্ত হিংস্রতা এবং নাগরিক অধিকার
তথ্য পত্রক

THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT AND HOUSING
THE MISSION OF THE DEPARTMENT OF FAIR EMPLOYMENT
AND HOUSING IS TO PROTECT THE PEOPLE OF CALIFORNIA
FROM UNLAWFUL DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT,
HOUSING AND PUBLIC ACCOMMODATIONS, AND FROM
THE PERPETRATION OF ACTS OF HATE VIOLENCE AND
HUMAN TRAFFICKING.

ঘৃণা সিহংসতাি উোিিণ

নাগহিক প্রহতকাি

রাল্ফ সিভিল রাইটস অ্যাক্টের অধীনে এইসব কাজ করা বেআইনি:
• ক�োনও ব্যক্তির সুরক্ষিত গ�োষ্ঠীতে প্রকৃ ত বা অনুমান করা সদস্যতার
কারণে সেই ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার বলপূর্বক খর্ব করা বা
বল প্রয়�োগের হুমকি দেয়া।
• ধর্মের কারণে তাদের উপাসনার জন্য একত্রিত হওয়া একদল ল�োককে
ইচ্ছাকৃতভাবে বিরক্ত করা।
• হিংস্রতার হুমকি দিয়ে ধর্মীয় কার্যকলাপ বন্ধ করার প্রচেষ্টা।
• ক�োনও ব্যক্তির সুরক্ষিত গ�োষ্ঠীতে প্রকৃ ত বা অনুমান করা সদস্যতার
কারণে সেই ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষতি করা।
• সুরক্ষিত গ�োষ্ঠীতে প্রকৃ ত বা অনুমান করা সদস্যতার কারণে ক�োনও
ভবন বা উপাসনা স্থল ভাঙচু র করা।
• সুরক্ষিত গ�োষ্ঠীতে প্রকৃ ত বা অনুমান করা সদস্যতার কারণে ক�োনও
ব্যক্তিকে নিগ্রহ করা।
• সুরক্ষিত গ�োষ্ঠীতে প্রকৃ ত বা অনুমান করা সদস্যতার কারণে ক�োনও
ব্যক্তির প্রতি সহিংসমূলক আচরণ করা, যেখানে এই বেআইনি কাজের
উসকানি দেয়ার জন্য এমনটা করা হয়েছে এবং তার কারণে এই
জাতীয় কাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

1. প্রতির�োধ করার আদেশ: আদালত থেকে

যদি আমার মনে হয় যে আমি ঘৃণা
সংক্রান্ত হিংস্রতার শিকার তাহলে
আমি কি করব?
1. আপনি এই তথ্য সম্বলিত পুস্তিকাটি ব্যবহার করতে পারেন।

সমস্যার বিষয়ে অ্যাটর্নি, পুলিশ বা সরকারি সংস্থার সঙ্গে
য�োগায�োগ করার সময় এটি দেখান।
2. যেক�োন�ো হিংসামূলক হু মকি বা কাজের বিষয়ে পুলিশকে জানান।
হিংসামূলক হুমকি বা কাজ এবং বৈশিষ্ট্যের (বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স,
অক্ষমতা, য�ৌন প্রবণতা ইত্যাদি) মধ্যে সংয�োগ অবশ্যই জানাবেন।
মনে রাখবেন এই সংয�োগ আপনার বা সেই গ�োষ্ঠী বা ব্যক্তির
বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কি ত হতে পারে যার সঙ্গে আপনি যুক্ত।
3. আপনি একটি অভিয�োগ দায়ের করতে পারেন। DFEH-এর মাধ্যমে
আদালতে অথবা অন্য সরকারি সংস্থা যেমন স্থানীয় পুলিশ বিভাগ,
ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বা ক্যালিফ�োর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে
একটি অভিয�োগ দায়ের করা যেতে পারে।
4. রাল্ফ বা বেন সিভিল রাইটস অ্যাক্ট বলবৎ করতে ক্যালিফ�োর্নিয়ার
সিভিল ক�োডের ধারা 52-এর অধীনে ব্যক্তিগত মামলাও করা যে	
তে পারে।

প্রতির�োধ করার আদেশ পাওয়ার পর, এই আদেশের
লঙ্ঘনকারীদের জরিমানা করা বা জেলে পাঠান�ো যেতে
পারে

2. প্রকৃত ক্ষতি: চিকিৎসার খরচ, মজুরির ক্ষতি,

সম্পত্তির মেরামত অথবা মানসিক কষ্ট ও পীড়নের
জন্য পেমেন্ট সহ

3. শাস্তিমূলক খেসারত: ক�োনও আদালত

লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেয়ার জন্য অতিরিক্ত ক্ষলতর
ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ দিতে পারে

4. আইনি দণ্ড: দক�োনও আদালত $25,000 জরিমানার

আদেশ দিতে পারে, যা অভিয�োগকারীকে দেয়া হবে

5. অ্যাটর্নি র ফি: ক�োনও আদালত মামলার ক্ষেত্রে

অ্যাটর্নির ফি পেমেন্ট করার আদেশ দিতে পারে

যদি আপনার মনে হয় যে সুরক্ষিত শ্রেণীর
ভিত্তিতে আপনি ঘৃণা সংক্রান্ত হিংস্রতার শিকার
হয়েছেন তাহলে অভিয�োগ দায়ের করুন। DFEH
অভিয�োগ অবশ্যই আক্রান্ত ব্যক্তি অপরাধীর
পরিচয় জানার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে
করতে হবে, তবে ক�োনও ক্ষেত্রেই ক্ষতির তারিখ
থেকে তিন বছরের বেশি সময়ের পরে নয়।
বিভাগীয় পরিষেবার জন্য অ্যাটর্নির প্রয়�োজন
নেই এবং ক�োনও ফি নেয়া হয় না।

যদি আপনি প্রতিবন্ধী হন ও আপনার বিশেষ ব্যবস্থার
প্রয়�োজন হয়, তাহলে বধির বা শ্রবণে অক্ষম বা
কথা বলতে পারেন না এমন ব্যক্তিদের জন্য DFEH
ক্যালিফ�োর্নিয়ার রিলে পরিষেবা (711)-এর মাধ্যমে
সাহায্য করতে পারে বা আপনি নীচের ঠিকানা/নম্বরে
আমাদের সাথে য�োগায�োগ করতে পারেন।

অহভফযাগ োফয়ি কিাি জন্য

ন্যায্য কর্মসংস্থান এবং বাসস্থানের বিভাগ

dfeh.ca.gov
ট�োল-ফ্রি: 800.884.1684
TTY: 800.700.2320
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