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পুলিশ সাহায্য িাইন ১৩১ ৪৪৪ 

১৩০০ ৮৮৮ ৫২৯ যয্াগাযয্াগ করুন। 

 

 

 

 

 

 

 

নিউ সাউথ ওয়েলস হযে একটি শক্তিশালী কনিউনিটি যেখাযি বৈনিত্র্যপূি নতার িূলযা়েি করা হ়ে। প্রযতযযকর 

নিরাপত্তা নিক্তিত করযত নিউ সাউথ ওয়েলযস আইি আযে এৈং আপনি যেই হউি িা যকি আপিাযক সৈার সাযথ 

সিভাযৈ িূলযা়েি করা হ়ে। 

আপনি েনি প্রকাশয সনহংসতার হুিনকর সন্মুনখি হি অথৈা নহংস্রতা উযে যিও়োর িত ঘিিার নশকার হি তাহযল 

নিউ সাউথ ওয়েলযস যে আইিটি আপিাযক সুরক্ষা নিযৈ যস সম্পযকন এই তথয পত্র্টির িাধ্যযি জািযত পারযৈি।  

আপনি েনি এই ধ্রযির পনরনিনতর নশকার হযল আপনি নক করযত পাযরি, যকাথা যথযক আইিগত সহা়েতা পাযৈি 

এৈং সহা়েতা প্রিািকারী সংগঠযির নলংক এই তথয পত্র্টিযত যি়ো আযে। 

 

প্রকাযশয হুিনক এৈং সনহংসতার জিয প্রযরানিত করা 

 স যসকশি 93Z ক্রাইিস আযাক্ট ১৯০০  স নিউ সাউথ ওয়েলস ) )  

 

নিউ সাউথ ওয়েলযস েনি যকহ ইোকৃতভাযৈ অথৈা যৈপযরা়োভাযৈ  যকাি ৈযাক্তি নৈযশযের অথৈা যকাি গরুযপর 

নৈুযে নিম্ন নলনখত যকাি একটি কারযি এিি যকাি কাজ কযর োযত  হুিনক যিও়ো ৈা সনহংসতার জিয প্রযরানিত 

করা হ়ে :  

• জানত 

• ধ্িী়ে নৈশ্বাস ৈা জনিত থাকা 

• যেৌি িৃটিভনি     

• নলংগ পনরি়ে 

• উভনলিতা 

• এইি আই নভ/এইডস আক্রান্ত 

তা হযল তারা য ৌজিারী আইযির অধ্ীযি অপরাযধ্ যিােী। 

 

সলহিংসতার জনয প্রযরালিত করার মাযন হি আপলন এমন লকছু বিযবন বা করযবন য্াযত অনযরা সলহিংসতা করযত উৎসাহ পায়। 

জনগননর দৃষ্টিনগোচনর পনর এমন যে য োন আচরন যেমন বত্তৃতো যদওয়ো, লিখন, প্রদর্ শননর জনয লবজ্ঞলি, যর র্শ ৃত উপোদোন 

বোজোননো, প্রচোর  রো, সোমোজজ  মোধ্যম এবং অনযোনয ইনি ট্রলন  পদ্ধলতনত, জিয়ো িোপ, অঙ্গভলঙ্গ, যপোর্ো  পলরধ্োন বো 

প্রদর্ শন, লচহ্নসমূহ, পতো োসমূহ, প্রতী লচহ্নসমূহ, পলরচয় লচহ্নসহ সব ল ছুই পোবলি  আযনের অন্তভুশক্ত থোন । 

এ ধ্রননর আইন যে বযজক্ত মোলি োনোধ্ীন জোয়গোয়ও প্রনয়োগনেোগয। 

Bengali 

 



3 

 

 

 
পুলিশ সাহায্য িাইন ১৩১ ৪৪৪ 

১৩০০ ৮৮৮ ৫২৯ যয্াগাযয্াগ করুন। 

আপনি েনি একটি ঘিিা নিউ সাউথ ওয়েলস পুনলযশর কাযে নরযপািন কযরি, তারা জািযত িাইযৈ যক এই কাজটি 

কযরযে। 

আপনি েনি জাযিি যক এই কাজটি কযরযে তা পুনলশযক ৈলযল তা পুনলযশর তিযন্ত সহা়েক হযৈ। একজি ৈযাক্তি 

শুধ্ুিাত্র্ তখিই s93z ধ্ারা অিুো়েী যিােী সাৈযস্ত হযৈ েনি সযেহাতীতভাযৈ প্রিাি করা ো়ে যে তারা অপরাধ্টি 

সংগটঠত কযরযেি ৈযল েযথি প্রিাি অযে।   

 

 
উিাহরি ১ সওিযরর ঘিিা) 

 

“আনি য ইসৈুযক নেলাি এৈং আনি যিখলি যে 

এই পৃষ্ঠা়ে সৈাই োযত যিখযত পাযর এিিভাযৈ 

আিার িািী়ে িসক্তজিযক নিয়ে যকাি একজি 

িন্তৈয কযরযে । যেই যপািিা কযর থাকুক িা যকি 

আিাযির ৈাযজ িাযি আখযান়েত কযরযে এৈং 

আরও ৈযলযে যে তারা আিাযির িত 

িুসলিািযির যিযখ নিযৈ। যপাযির যশযে তারা 

অযিকগুযলা িাথার খুনল এৈং ক্রস হাযির 

ইযিাক্তজ যরযখনেল। তাযির যলখা েখি আনি 

যিখলাি, আিার নিযজর  এৈং এই িসক্তজযি িািাজ পযর এিি অিযািযযির নিরাপত্তা নিয়ে িু: নিন্তাগ্রি হলাি।“ 

 

ওির যে যপািটি যিযখযে তা সম্ভৈত ক্রাইি অযাযক্টর s93z আওতা়ে পযি। 

য সৈুযকর এই যপািিা একিা হুিনক নেল কারি এই যপািাযর ৈলা হয়েনেল যে যস িুসনলিযির যিযখ নিযৈ এৈং 

িাথার খুনল এৈং ক্রস হাযির ইযিাক্তজ ৈযৈহার কযরনেল। 

এই যপািটি  জিসাধ্ারযির জিয উন্মুি সািাক্তজক িাধ্যযি যপাি করা হয়েনেল। 

এৈং এই যক্ষযত্র্ িুসনলি ধ্যি ন নৈশ্বাসী একটি গরু যপর যলাকজযির নৈুযে ৈযৈহার করা হয়েনেল। 
 

 

 
উিাহরি ২ সযজযসর ঘিিা) 

  

 “আনি আিার যগ্রাসারীর জিয নিকিি যিাকাযি 

নগয়েনেলাি এৈং গতরাযত কার পাযকনর িানরনিযক 

অযিকগুযলা যপািার লাগাযিা হয়েযে। এই 

যপািাযর সিকািীযির হতযার কথা ৈলা হয়েযে। 

এিা খুৈই অপ্রীনতকর। এই যপািাযরর িীযি একটি 

সংগঠযির িাি আযে। আনি সরাসনর পুনলযশর 

কাযে নরযপািন কযরনে এৈং তারা এ নৈে়েিা তিন্ত 

করযৈ।“  

 

যজস যে যপািারটি যিযখযে তা সম্ভৈত ক্রাইি অযাযক্টর s93z ধ্ারার আওতা়ে একটি অপরাধ্ ৈযল গিয হযৈ। 

এই যপািাযর উযেনখত গরুযপর কথা উযেখ কযর এর সিসযযির হতযার কথা ৈযল সংনহসতা সৃটির জিয প্রযরানিত 

করা হয়েযে। 

এিা প্রকাশয কারি জিসাধ্ারযির জিয ৈযৈহৃত কার পাযকন যপািার যিও়োর অথ ন হল এিা সৈার জিয উন্মুি। 

যেৌি িৃটিভনির কারযি একটি গরু যপর নৈুযে তারা এিাযক ৈযৈহার কযরযে। 
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পুলিশ সাহায্য িাইন ১৩১ ৪৪৪ 

১৩০০ ৮৮৮ ৫২৯ যয্াগাযয্াগ করুন। 

 

ৈাক স্বাধ্ীিতা িাযি নক? 

অযেনল়ো়ে যকাি প্রকার হস্তযক্ষপ োিাই িতািত প্রকাযশর জিয ৈাক স্বাধ্ীিতা একটি অনধ্কার এৈং যে যকাি 

িাধ্যযি িত প্রকাযশর স্বাধ্ীিতা আযে। 

জিগযির িযধ্য শৃঙ্খলা সpublic order) রক্ষা়ে এৈং শানন্তি়ে  ও কাে নকরী কি নক্ষি সিাজ নৈনিি নাযি নিউ সাউথ 

ওয়েলযস আইি দ্বারা ৈাক স্বাধ্ীিতাযক সীনিত করা হয়েযে। 

এই আইযির ধ্ারা়ে নিম্ননলনখত কাজগুযলা যৈআইিী নৈযৈনিত  হযৈ:  

• ইোকৃত ৈা যৈপযরা়োভাযৈ অযিযর নৈুযে হুিনকপূি ন সনহংসতা অথৈা সনহংসতা করার জিয প্রযরানিত 

করা। 

• কাউযক নিগৃহীত করা 

• অযিযর নৈুযে বৈেিযিূলক আিরি করা 

প্রকাশয হুিনক অথৈা সনহংসতা সংগঠযির জিয প্রযরানিত করার জিয যক অনভযোগ করযত পাযরি? 

যে যকউই নিউ সাউথ ওয়েলস পুনলশ এর কাযে নরযপািন করযত পাযরি। নরযপািন করার জিয আপিাযক ভুিযভাগী 

হযত হযৈ িা। 

এ নৈেয়ে সিয়ের যকাি ৈাধ্যৈাধ্কতা অযে নক?    

িা, এর জিয যকাি সিয়ের ৈাধ্যৈাধ্কতা যিই।  

আনি েনি িযি কনর যকাি একটি ঘিিা ঘযিযে তাহযল আনি নক করযত পানর ? 

আপনি েনি িযি কযরি ঘিিাটি ঘযিযে,  তযৈ আপনি পুনলযশর নিকি অনভযোগ করযত পাযরি। 

• আপনি েনি ঘিিাটি সংগটঠত হও়োর সি়ে তাৎক্ষনিক অনভযোগ কযরি  তাহযল নতিিা শুিয 

০০০ যত ডা়োল কুি। 

• ঘটনো ঘটোর পনর  রনি পুলির্ সোহোেয িোইন ১৩১ ৪৪৪ অথবো লন টস্থ পুলির্ যের্নন যেনয় 

অলভনেোগ  রুন।    

পুলিনর্র  লন ট অলভনেোগ  দোলখনির  পর  ল  হনব?  

য োন ঘটনো পুলিনর্র লন ট অলভনেোগ  রোর পর, পুলির্ লবষয়ষ্টটর তদন্ত  রনব। তোহোরো লনম্নলিলখত  োজগুনিো 

 রনব:  

১। প্রথনম লসদ্ধোন্ত লননব যে s93z আইননর আওতোয় অপরাধ্ীয  অলভেুক্ত  রো েোয় ল নো।  

সলহংসতোর হুমল  অথৈা উোিী যিও়োর সময় অলভেুক্ত লানিত  রোর মত আনরো এ ষ্টট অপরোধ্ 

 নর থাযক তোহনি পুনলশ অপরাধ্ীয  সলহংসতোর হুমল  ও উোিীর জননয অলভেুক্ত নো  নর 

লানিত  রোর অপরাযধ্ অলভেুক্ত  রোর সম্ভোবনো আযে। সলহংসতোর হুমল  ও উোিীর যথযকও 

লানিত সassault)  রো গুুতর অপরোধ্ লবধ্োয় অপরাধ্ী যবর্ী র্োজি যোগয। 

২। তোরো েলদ আইননর s93z ধ্োরোয় আপরাধ্ীযক অলভেুক্ত  রোর লসদ্ধোন্ত যনন যসনেনে তোরো 

পোবলি  প্রলসল উর্ন এর পলরচোিন র লন ট এ ষ্টট প্রমোনোলদর সাক্ষয িনথ পোঠোনবন। পোবলি  

প্রলসল উর্ন এর পলরচোি  অৈশযই s93z ধ্োরোয় িািলা পনরিালিা অনুমলত লদনবন।     
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পুলিশ সাহায্য িাইন ১৩১ ৪৪৪ 

১৩০০ ৮৮৮ ৫২৯ যয্াগাযয্াগ করুন। 

পুলির্  েলদ  োউন  অলভেুক্ত  নো   নরন তখন  ল  হনব? 

য োন য োন সময় েো ঘনট তো ১৯০০ সোনির য ৌজদোরী সCrime) অযাক্ট  s93z এর আওতোয় পনর নো।  তখন তোর 

পনরৈযতন  ১৯৭৭ সোনির নভনলন যকশি  ৈা ববষমযতো লবষয়  এলি-লর্সজিলমননর্ন  (Anti-discrimination Act) 

আযাযক্টর আওতোয় য িো যেনত পোনর।   

আপলন এই লবষনয় লননম্ন যদয়ো এলি-লর্সজিলমননর্ন ওনয়ৈসোইনট আনরো অনন  তথয যপনত পোনরন।  

https://www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au 

আলম  য োথোয় আইলন  সোহোেয যপনত  পোলর?  

খুনজ যদখুন য োন আইনষ্টট প্রনেোজয, আইলন সোহো়েতার জননয য োন নং ১৩০০ ৮৮৮ ৫২৯ যেোগোনেোগ কুি। 

www.legalaid.nsw.gov.au/get-legal-help/find-a-service, www.clcnsw.org.au/find-legal-help  

https://www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/get-legal-help/find-a-service
http://www.clcnsw.org.au/find-legal-help
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