
একটি পক্ষপাতমূলক অপরাধ বা পক্ষপাতমূলক 
ঘিনা ঘিার পর কী করণীয়:

• আপনাকক যদি আক্রমণ করা বা হুমদক দিয়া 
হয়, দ্রুত ৯১১ এ দ�ান করুন।

• দমডিক্াল এবং মানটিক স্াস্্কিবার 
অনুিন্ান করুন। আপনার দ্ারা গৃহীত 
দযককাকনা স্াস্্কিবার িাকে জড়িত কাগজপত্র 
আপনার িাকে রাখুন।

• ঘিনাটির দবস্াদরত ললকখ রাখুন। কী ঘকিকে 
এবং কী ভাষা ব্বহৃত হকয়কে ললকখ রাখুন, 
আর িম্ভব হকল েদব তুকল রাখুন।

• আপদন যদি দ্রুত ব্বস্া দনকত হকব এমন 
পদরডস্দতকত না োককন, এবং আপনার 
ইদমগ্রেশন স্্ািাি দনকয় শডকিত োককন, অনুরেহ 
ককর একজন ইদমগ্রেশন উদককলর িাকে 
দযাগাকযাগ ককর তাঁর কাে দেকক পরামশ্শ দনন 
দয আপনার ইদমগ্রেশন দককির িাকে দরকপাি্শ  
করার ব্াপারটি দকভাকব জড়িত।

• দরকপাি্শ  করুন। ঘিনাটি জানাকনার জন্, এবং 
অন্ দকউ দযন এমন আরও হয়রাদনর শশকার 
না হয় তা দনটচিত করার জন্, টিএআইআর-
এর কাকে দরকপাি্শ  করুন।
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এই তে্ আইদন পরামশ্শ দবকবচনা করা উডচত নয়।
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 + পক্ষপাতমূলক অপরাধ হকলা একজন ব্টতি বা দকান 
িম্পদতির দবরুকধে ঘিা এমন একটি ঘিনা যা ক্ষদতরেস্ 
ব্টতির জাদত, ধম্শ, জাদতগত উৎপদতি, ঐদতহ্য, 
ললঙ্গ, প্রদতবন্ীত্ব, এবং দকেু দক্ষগ্ত্র, দযৌন প্রবৃদতি 
এবং ললঙ্গ পদরচয় বা অদভব্টতি দ্ারা পুকরাপুদর 
বা আংশশকভাকব দনয়দ্রিত হয়। এধরকনর ঘিনায় 
ক্ষদতরেস্ ব্টতির উপর শারীদরক দনয্শাতন, দমৌশখক 
আক্রমণ, বা তাঁর িম্পকির উপর আক্রমণ হকত পাকর। 

 + যদি আপদন দকান ব্টতিকক দমৌশখক হয়রাদনর 
িমু্খীন হকত দিকখন, দিকক্ষগ্ত্র অপরাধীর মুকখামুশখ 
হকবন না। তার বিকল, ক্ষদতরেস্ ব্টতির িাকে 
স্াভাদবকভাকব দয দকান দবষয় দনকয় কো বলকত শুরু 
করুন এবং অপরাধীকক উকপক্ষা করুন। ককোপকেন 
চাললকয় যান এবং একটি দনরাপি স্ান ততরী করুন 
যতক্ষণ পয্শন্ত না অপরাধী চকল যায়। প্রকয়াজন হকল 
ক্ষদতরেস্ ব্টতিকক একটি দনরাপি স্াকন িদরকয় দনন।

পক্ষপাতমলূক অপরাধ এবং 
পক্ষপাতমলূক ঘটনার প্রেক্ক্ষতত ককভাতব 
রেততক্রিযা দেখাতনা যায 

 + আপনাকক যদি আক্রমণ করা বা হুমদক দিয়া হয়, দ্রুত 
৯১১ এ দ�ান করুন।

 + দমডিক্াল এবং মানটিক স্াস্্কিবার অনুিন্ান 
করুন। আপনার দ্ারা গৃহীত দযককাকনা স্াস্্কিবার 
িাকে জড়িত কাগজপত্র আপনার িাকে রাখুন। 

 + ঘিনাটির দবস্াদরত ললকখ রাখুন। কী ঘকিকে এবং কী 
ভাষা ব্বহৃত হকয়কে তা ললকখ রাখুন, আর িম্ভব হকল 
েদব তুকল রাখুন।

 + দরকপাি্শ  করুন। ঘিনাটি জানাকনার জন্, এবং অন্ 
দকউ দযন এমন আরও হয়রাদনর শশকার না হয় তা 
দনটচিত করার জন্, টিএআইআর-দত দরকপাি্শ  করুন।

 + আপদন যদি দ্রুত ব্বস্া দনকত হকব এমন পদরডস্দতকত 
না োককন, এবং আপনার ইদমগ্রেশন স্্ািাি দনকয় 
শডকিত োককন, অনুরেহ ককর একজন ইদমগ্রেশন 
উদককলর িাকে দযাগাকযাগ ককর তাঁর কাে দেকক 
পরামশ্শ দনন দয আপনার ইদমগ্রেশন দককির িাকে 
দরকপাি্শ  করার ব্াপারটি দকভাকব জড়িত।

একক্ট পক্ষপাতমলূক অপরাধ বা 
পক্ষপাতমলূক ঘটনা ঘটার পর কী 
করণীয: 
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