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ন�ায় ম�ী েথেক ভূিমকা 
েটনা েকােটা, 

আউেট�য়া িনউ�জল�া�েক িনেজর বাস�ান িহসােব েবেছ েনওয়া িবিভ� ধরেনর মানুষেদর জন� 
আমােদর সমাজ আরও শ��শালী হেয়েছ। 

মানবািধকার আইন 1993 এমন কথাবাত�ােক িনিষ� কের যা বণ �গত ৈবষম�েক �েরািচত কের এবং 
েকােনা ব���র পিরচেয়র েকােনা িদেকর কারেণ তার সােথ ৈবষম�েক িনিষ� কের। ন�ায় ম�েকর এক�ট 
পয �ােলাচনা এবং 15 মাচ� 2019-এ �াই�চাচ� মস�জেদ স�াসী হামলার িবষেয় রয়�াল কিমশন অব 
ইনেকায়ািরর সুপািরশ অনুসরণ কের সরকার এই সরু�া�েলােক আরও শ��শালী ও �� করার জন� 
পিরবত�েনর ��াব িদে�। সরকার ৈবষম� সং�া� িবধােনর আরও িবসতৃ্তভােব অিতির� দু�ট আইনী 
পিরবত�ন ��াব করেছ। এই নিথ�ট আপনােক এই ��াবসমহূ স�েক� মতামত জানােনার এবং উ�িতর 
জন� পরামশ � েদওয়ার এক�ট সুেযাগ �দান করেছ।   

এই ��াব�েলার এমন িবিভ� ধরেনর েযাগােযাগেক ল�� কের যা আমােদর সমােজর েগা���েলার 
মেধ� অসিহ�ুতা, কুসং�ার এবং িবে�েষর অনুভূিত ছিড়েয় িদেত এবং েগেঁথ িদেত চায়। সম� মানুষ 
সমান, এবং আমােদর সমাজ এমন মানুষ িদেয় গ�ঠত যােদর পিরচেয়র িবিভ� িদক রেয়েছ। জািতস�া, 
ধম � বা েযৗন অিভমেতর মেতা ভাগ করা ৈবিশে��র উপর িভি� কের এক�ট েগা��র িব�ে� িবে�ষ 
�েরািচত করা আমােদর অ�ভ� ��� এবং ৈবিচে��র মূল�েবােধর উপর আ�মণ। এমন �েরাচনা 
অসহনীয় এবং আমােদর সমােজ এর েকােনা �ান েনই।  

মত �কােশর �াধীনতা হল এক�ট ���পূণ � মূল�েবাধ যা এই সরকার র�া কের। ৈবষম� েথেক মু��র 
পাশাপািশ এ�ট িনউ�জল�াে�র িবল অব রাইটস অ�া� (New Zealand Bill of Rights Act) 1990-এ 
অ�ভ� �� রেয়েছ। এই ��াব�েলার এক�ট উে�শ� হল এই অিধকার�েলােক আরও ভােলাভােব র�া 
করা, এমন ব���রা যারা িবে�ষমূলক কথাবাত�ার িশকার হেয়েছ তােদর মু�ভােব িনেজেক �কাশ করার 
অিধকার সহ। িবল অব রাইটস অ�া� অন�েদর অিধকার এবং �ােথ �র সােথ ভারসাম� বজায় েরেখ 
অিধকােরর ন�ায়স�ত সীমাব�তার সুেযাগ �দান কের।  

এই ��াব�েলা �েরাচনা সং�া� িবধান�েলা আরও িবসতৃ্তভােব অন�ান� েগা���েলার উপর 
�েযাজ� করার েচ�া কের যারা িবে�ষমূলক কথাবাত�ার স�ুখীন হন, েযমন ধম�য় েগা�� এবং িবিভ� 
েযৗন অিভমেতর ব���েদর স�দায়�েলা। ��াব�েলা কথাবাত�ােক অপরাধমলূক করার উ� 
সীমানােক নািমেয় আনার জন� বা ���পূণ � িবষয়�েলার উপর গণ তক�িবতক� েরাধ করার জন� নয়।  

সরকার আউেট�য়ােত আরও বৃহ�র সামা�জক সংহিত গেড় ত�লেত চায় যােত এ�ট এমন এক�ট �ান 
হয় যার স�েক� �েত�েকর েযন মেন হয় েয তারা এ�টর অংশ। এর এক ���পূণ � অংশ হল এমন 
আচরণ ও ভাষার িব�ে� �েখ দাড়ঁােনা যা আমােদর েলাকেদর �িত কের। আমােদর ৈবিচ�� 
আউেট�য়ােক আরও শ��শালী কের েতােল। েয স�দায়�েলা অেন�র �িত সহানুভূিতশীল এবং 
ঐক�েক উৎসািহত কের তারা আমােদর সমাজেক শ��শালী করেত থােক। িবে�েষর অিভ�তা 
মানুষেক এমন �ােন অিনরাপদ এবং অবাি�ত েবাধ করােত পাের েয �ান�েলােক তােদর ঘর বেল মেন 
হওয়া উিচত। এর ফেল আরও ৈবষম� এবং সিহংসতা বাড়েত পাের। আিম আপনােক এই ��াব�েলার 
িবষেয় আপনার মতামত আমােদর সােথ ভাগ কের িনেত উৎসািহত করিছ।  

অ�া িমিহ 
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��াবসমূেহর সংি��সার 
সরকার িনেচ তািলকাভ�� সম� ��ােব নীিতগতভােব স�ত হেয়েছ। নীিতগতভােব স�িতর অথ � হল 
��াব�েলার িবষেয় িবস্তৃত সাধারণ স�িত তেব িব�ািরত িনিদ�� পিরবত�ন�েলার উপর নয়। এর অথ � 
এই েয সরকার মেন কের েয পিরবত�ন�েলা ভাল ধারণা তেব চূড়া� িস�া� েনওয়ার আেগ এবং 
আইন�ট পিরবত�েনর জন� আইন �ণয়ন ��াব করার আেগ অন�ান� েলােকরা কী মেন কেরন তা 
�নেত চায়। �া� মতামেতর িভি�েত ��াব�েলা পিরবত�ন করা হেত পাের। 

এই ��াব�েলার িব�ািরত িববরণ এবং এ�েলা ��ািবত হওয়ার কারণ�েলা এই নিথর 17 পৃ�া েথেক 
উপল� রেয়েছ। 

এই ��াব�েলা 15 মাচ� 2019-এ �াই�চাচ� মস�জেদ স�াসবাদী হামলার িবষেয় রয়�াল কিমশন অব 
ইনেকায়ািরর সুপািরশ�েলােত সরকােরর �িত��য়ার এক�ট সামান� অংশ মা�। িবে�ষমূলক অপরাধ 
ও িবে�ষমূলক ব�ব�েক আরও সাধারণভােব েবাঝার এবং সমাধান করার জন� সরকােরর অন�ান� িকছ�  
কাজ 25 পৃ�ায় তািলকাব� রেয়েছ। সুপািরশ�েলার �িত��য়া জানােত এ�টর এবং অন�ান� কােজর 
িবষেয় আরও তথ� আপিন এখােন েপেত পােরন: https://dpmc.govt.nz/our-programmes/national-
security/royal-commission-inquiry-terrorist-attack-christchurch-masjidain  

িবে�ষ / শ�তা �েরাচনার িব�ে� ��াবসমূহ 

�েরাচনা সং�া� িবধান �ারা সুরি�ত েগা���েলা বৃ�� করা 
• ��াব এক: মানবািধকার আইন 1993-এ �েরাচনা সং�া� িবধান�েলার ভাষা পিরবত�ন 

ক�ন যােত েস�েলা িবে�ষমূলক ব�েব�র ল��ব� হওয়া আরও েগা���েলােক র�া কের। 

o বত�মােন, এই আইেনর অধীেন এক�ট েগা��েক র�া করা হয় যিদ বণ �, জািত, বা 

জািতগত বা জাতীয় উৎেসর কারেণ তােদর িব�ে� িনিদ�� উপােয় িবে�ষ �েরািচত করা 

হয় 

o এই ��ােবর অধীেন, আরও েগা���েলা আইন �ারা সুরি�ত হেব যিদ তােদর মেধ� 

রেয়েছ এমন েকােনা ৈবিশে��র কারেণ তােদর িব�ে� িবে�ষ �েরািচত করা হেয় থােক। 

এর মেধ� মানবািধকার আইেনর িকছ�  বা অন� সম� কারণ অ�ভ� �� থাকেত পাের। এই 

িভি��েলা আইেনর 21 ধারায় তািলকাভ�� হেয়েছ, যা পিরিশ� এক এ অ�ভ� �� রেয়েছ। 

আইন�ট কী ধরেনর আচরণ িনিষ� কেরেছ তা পির�ার কের 
েদওয়া এবং আইন ভ� করার পিরণিত বাড়ােনা  

• ��াব দইু: মানবািধকার আইন 1993-এর িবদ�মান েফৗজদাির িবধােনর পিরবেত� অপরাধ 

আইন (Crimes Act) 1961 েত এক�ট নত�ন েফৗজদাির অপরাধ �িত�াপন ক�ন যা ��তর ও 

েবিশ কায �কর। 

https://dpmc.govt.nz/our-programmes/national-security/royal-commission-inquiry-terrorist-attack-christchurch-masjidain
https://dpmc.govt.nz/our-programmes/national-security/royal-commission-inquiry-terrorist-attack-christchurch-masjidain
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o আইন�ট এমনভােব পিরবিত�ত হেব যােত ��াব এক এ তািলকাভ�� ৈবিশে��র িভি�েত 

েকােনা িনিদ�� েগা��র িব�ে� েয ব��� ই�াকৃতভােব িবে�ষ �েরািচত করেব, উি�েয় 

েদেব, বজায় রাখেব বা �াভািবক কের ত�লেব, তারা যিদ িহংসা �েরািচত করা সহ �মিক 

িদেয়, অপব�বহার বা অপমান কের েস�ট কের তেব তারা আইন ভ� কেরেছ বেল 

িবেবিচত হেব  

o এমন ব��� আইন ভ� করেবন, তা তারা েযভােবই �মিক েদন, অপব�বহার কেরন বা 

অপমান কেরন না েকন। এ�ট েমৗিখকভােব অন� েকােনা ব���েক করা হেয়িছল, 

িলিখতভােব করা হেয়িছল (অ�ন বা কথায়) বা অনলাইেন করা হেয়িছল (েযমন 

েসাশ�াল িমিডয়ােত, েকােনা ইেমইেল বা েকােনা িড�জটাল বাত�ায়) িকনা তা িবেবচ� নয়। 

 
• ��াব িতন: েফৗজদারী অপরােধর গ�ীরতার আরও ভােলাভােব �িতফলন ঘটােনার জন� তার 

শা�� বািড়েয় িদন। এ�ট িতন মাস পয �� কারাদ� বা $7,000 এর জিরমানা েথেক বদেল িতন 

বছর পয �� কারাদ� বা $50,000 এর জিরমানা করা হেব। 

 
• ��াব চার: েফৗজদাির িবধােন েয পিরবত�ন হে� তার সােথ িমল রাখার জন� নাগিরক 

�েরাচনা িবধােনর ভাষা পিরবত�ন ক�ন। 

িবস্তৃত ৈবষেম�র িব�ে� সুর�া উ�ত করা 
• ��াব পাচঁ: নাগিরক িবধান পিরবত�ন ক�ন যােত "ৈবষম� �েরািচত করা" আইন িবেরাধী হয়। 

o আইন�ট এমনভােব পিরবিত�ত হেব যােত উ� আইন �ারা সরুি�ত েকােনা ৈবিশে��র 

কারেণ েকােনা েগা��র িব�ে� েকােনা ব��� �ারা অন� ব���েদর ৈবষম�মূলক আচরণ 

করেত �েরািচত করা বা উ�ািন েদওয়া িনিষ� হয়। েয ব��� সুরি�ত েগা��র 

সদস�েদর সােথ অেন�র েচেয় খারাপভােব বা অন�রকমভােব আচরণ করার জন� 

অন�েদর উৎসািহত করেব েস আইন ভ� করেব। এর অথ � হেব েয তখন েকােনা ব��� 

মানবািধকার কিমশেন অিভেযাগ করেত পারেবন। 

 
• ��াব ছয়: মানবািধকার আইেন ৈবষেম�র িভি��েলা বাড়ান যােত �� হয় েয �া� (trans), 

েজ�ার ডাইভাস � (gender diverse) এবং ই�ারেস� (intersex) মানুষরা ৈবষম� েথেক সুরি�ত। 

o বত�মােন, েযৗন ল�েণর কারেণ মানুষেদর �িত ৈবষম�মূলক আচরণ করা আইন 

িবেরাধী। সরকার মেন কের েয এ�ট িল� পিরচয় বা িল� অিভব���র কারেণ বা মানুেষর 

িল� ৈবিশ�� বা ই�ারেস� ি�িতর কারেণ ৈবষম� েথেক র�া কের তেব আইন�ট এ 
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স�েক� আরও �� হেত পাের। আইন�ট িল� এবং েযৗন ল�েণর এই িদক�েলােক 

িবেশষভােব আওতাভ�� করেত পিরবিত�ত হেব। 
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কীভােব সাবিমশন করেবন  

সরকার আপনার কাছ েথেক �নেত চায় 
সরকার এই নিথর ��াব�েলােত িব�ীণ � পিরসীমার েগা�� এবং েলােকেদর কাছ েথেক মতামত েপেত 
চায়। উ�িতর জন� আপনার মতামত এবং পরামশ ��েলা সরকােরর চূড়া� িস�া�েক উদ্বু� করেব।  

এই আেলাচনার নিথ�ট েকবল মানবািধকার আইেন �েরাচনার িবধান�েলার িবষেয়। সরকার অন�ান� যা 
কাজ করেছ েস স�িক�ত তথ� 25 পৃ�ায় পাওয়া যােব। 

25 জুন েথেক 6 আগ� 2021 পয �� সাবিমশন করা 
যােব 
[25 জনু েথেক 6 আগ� 2021] পয �� সাবিমশন করার সুেযাগ েখালা থাকেব।  

যিদ সরকার আইেন পিরবত�ন�েলা অ�সর করেত স�ত হয় তেব আপিন বাছাই কিম�ট ���য়া 
চলাকালীন এক�ট সংেশাধনী িবেল মতামত েদওয়ার সুেযাগও পােবন। 

আপিন ম�েকর িস�টেজন ে�স (Citizen Space) 
ওেয়বসাইেটর মাধ�েম সাবিমশন করেত পােরন 
আপিন  https://consultations.justice.govt.nz এ িস�টেজন ে�স (Citizen Space) খুেঁজ েপেত 
পােরন। এই সাইট�ট ��াব�েলােত মতামত জানােনার এক�ট সহজ উপায় �দান কের। 

আপিন ইেমইেলর মাধ�েম বা ডাকেযােগও জমা 
িদেত পােরন 
আপিন ইেমইেলর মাধ�েম আপনার সাবিমশন humanrights@justice.govt.nz এ পাঠােত পােরন। 

আপিন Human Rights, Ministry of Justice, SX10088, Wellington এ িলিখত সাবিমশন পাঠােত 
পােরন।   

েগাপনীয়তা এবং ব���গত তথ�  
অনু�হ কের মেন রাখেবন েয আপনার মতামত সরকারী তথ� আইন (Official Information Act) 1982 
এর অধীেন তেথ�র জন� ন�ায় ম�েকর কােছ অনুেরাধ সােপ� হেত পাের। আইন�টর অধীেন আপনার 
নাম এবং �ঠকানা সহ ব���গত িববরণ আটেক রাখা েযেত পাের। আপিন যিদ না চান েয আপনার েদওয়া 
েকােনা তথ� �কাশ করা েহাক, তেব অনু�হ কের এ�ট পির�ারভােব িনেদ�শ ক�ন এবং েকন তা ব�াখ�া 

https://consultations.justice.govt.nz/
mailto:humanrights@justice.govt.nz
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ক�ন। উদাহরণ��প, আপিন িকছ�  তথ� েগাপনীয় রাখেত চাইেত পােরন কারণ তা সংেবদনশীল ব���গত 
তথ�। এই জাতীয় অনুেরােধ সাড়া েদবার সময় ন�ায় ম�ক আপনার মতামত িবেবচনা করেব। 

েগাপনীয়তা আইন (Privacy Act) 2020 পিরচালনা কের েয ম�ক কীভােব আপনার ব���গত তথ� এবং 
আপনার �দ� তথ� সং�হ, ধারণ, ব�বহার এবং �কাশ করেব। আপনার ব���গত তথ� অ�াে�স এবং 
সংেশাধন করার অিধকার রেয়েছ। 

ম�ক স��য়ভােব সাবিমশন�েলার এক�ট সংি��সার �কাশ করেব। সংি��সাের এমন তথ� 
অ�ভ� �� করা হেব না যা কাউেক ব���গতভােব শনা� করেত পাের। 

�� এবং অিতির� তথ� 
আপনার যিদ েকােনা �� থােক বা পয �ােলাচনা বা সাবিমশন করার ���য়া স�েক� আরও তথ� চান 
তেব অনু�হ কের আমােদর ওেয়বসাইট�ট েদখুন: www.justice.govt.nz/proposals-against-
incitement-of-hatred-and-discrimination , বা ইেমইেলর মাধ�েম আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন: 
humanrights@justice.govt.nz।  

সরকার সাবিমশন করার ে�ে� যত স�ব �িতব�কতা কিমেয় আনেত বা অপসারণ করেত চায় তেব 
েবােঝ েয আপনার মতামত ভাগ কের েনওয়ার ে�ে� তবওু িকছ�  বাধা থাকেত পাের। িস�টেজন ে�স, 
ইেমইল বা ডােকর মাধ�েম সাবিমশন করা যিদ আপনার পে� স�ব না হয় তেব অনু�হ কের উপের 
তািলকাভ�� েয েকােনা উপােয়র মাধ�েম আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন এবং আপনােক সাবিমশন 
করেত সহায়তা করার জন� আমরা আপনার সােথ কাজ করব। 

http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
mailto:humanrights@justice.govt.nz
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সুর�া সং�া� উে�গ 
এই আেলাচনার নিথেত িবে�ষ �েরাচনা সং�া� আইন�েলােত পিরবত�েনর িবষেয় আপনার মতামত 
চাওয়া হেয়েছ। যিদও আমরা মানুষেদর অিভ�তা�েলা স�েক� সাবিমশন করােক �াগত জানাই তেব 
আমরা আপিন ব���গত রাখেত চান এমন সংেবদনশীল বা ব���গত তথ� �কােশর িব�ে� পরামশ � 
িদই এবং অনুেরাধ কির েয আপিন এমন ব���েদর নাম েযন না রােখন যােদর শনা� করা যােব। 

আপিন যিদ িবে�ষমূলক কথাবাত�া বা আচরেণর 
স�ুখীন হে�ন তেব আপিন কী করেত পােরন? 
আপনার িনরাপ�া আমােদর কােছ ���পূণ �। যিদ এই নিথর িবষয়ব� আপনােক শারীিরক বা মানিসক 
�িতর ঝঁুিকেত েফেল েদয় তেব তেথ�র জন� েকাথায় েযেত হেব বা সহায়তা চাইেত হেব তা েজেন রাখা 
আপনার পে� ���পূণ �।  

- আপিন যিদ মেন কেরন েয আপনার িনরাপ�ার ঝঁুিক রেয়েছ, তেব পুিলেশর সােথ েযাগােযাগ 

ক�ন। জ�ির অব�া হেল 111 এ েফান ক�ন। আপিন এই মহুেূত� িবপেদ না থাকেল, 105 এ 

েফান ক�ন। 

- মানবািধকার কিমশন (Human Rights Commission) কীভােব সহায়তা করেত পাের েস 

স�েক� তেথ�র জন� https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-

complaint/ েদখুন 

o বণ �গত হয়রািনর িবষেয় তেথ�র জন� https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-

complaints/faqs/racially-offensive-comments/  

- অনলাইেন ঘটা অপব�বহােরর জন� https://www.netsafe.org.nz/  

- আপিন েকমন অনুভব করেছন েস স�েক� কারও সােথ কথা বলেত চাইেল আপিন 1737 

ন�ের েফান বা েট�ট করেত পােরন। 

 

https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/
https://www.netsafe.org.nz/
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পটভূিম এবং �স� 

সরকার েকন এ�ট করেছ? 

িবে�ষমূলক কথাবাত�া কী? 
‘িবে�ষমূলক কথাবাত�া’(hate speech) এক�ট িবস্তৃত পিরভাষা যা আউেট�য়া িনউ�জল�া� আইেন 
ব�ব�ত হয় না। এ�ট সাধারণত এমন কথাবাত�া িহসােব সং�ািয়ত হয় যা এক�ট সাধারণ ৈবিশ�� েযমন 
জািতস�া, ধম � বা েযৗন অিভমেতর উপর িভি� কের েকােনা ব��� বা েগা��েক আ�মণ কের।  

এই নিথর ��াব�েলা িনিদ��ভােব এমন কথাবাত�া সং�া� যা 
এক�ট েগা��র িব�ে� িবে�ষ �েরািচত কের 
��াব�েলা এবং মানবািধকার আইেনর বত�মান িবধান�েলা এমন কথাবাত�ার উপর দৃ�� িনব� কের যা 
েকােনা েগা��র �িত অন� ব���েদর মেধ� ‘িবে�ষ �েরািচত কের’। এমন কথাবাত�া েক ‘িবে�ষ �েরািচত 
করা’ বেল যা আপি�জনক বা �মকীপূণ � এবং যা ভাগ কের েনওয়া এক�ট সাধারণ ৈবিশে��র িভি�েত 
েকােনা েগা��র (এক ব���র িদেক পিরচািলত হওয়ার েচেয়) �িত শ�তা উে� েদয়।  

িবে�ষ �েরািচত করা কথাবাত�া উে�খেযাগ� �িত কের  
িবে�ষ �েরািচত কের এমন কথাবাত�ােক সরকার সাম�, ৈবিচ��, স�ান এবং ন�ায�তার �িত �মিক 
িহেসেব িবেবচনা কের। িবে�ষ �েরাচনা উে�খেযাগ� �িত ঘটায়, যা িবে�েষর িশকার স�দায়�েলােত 
েনিতবাচক �ভাব েফেল এবং যার পিরণােম সিহংসতার কারণ হেত পাের। িবে�ষ �েরাচনা শ�তা সৃ�� 
কের এবং সামা�জক অ�ভ� ���েত বাধা সৃ�� কের আমােদর সম� স�দােয়র মেধ� অিব�াস ও িবভাজন 
ছিড়েয় িদেয় আমােদর সমােজর �িত কের। 

আ�জ�ািতক মানবািধকার চ� ���েলার জন� িবে�ষমূলক 
কথাবাত�ার িব�ে� আইন আবশ�ক 
আ�জ�ািতক মানবািধকার চ� ���েলার অধীেন িবে�ষ �েরািচত করা িনিষ�। আউেট�য়া হল সম� 
�েপর বণ �গত ৈবষম� দরূীকরেণর আ�জ�ািতক কনেভনশন (International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD) এর অংশীদার, যার মেত রা��েলার 
বণ �বাদী িবে�ষমূলক বক্তৃতার িব�ে� আইন �ণয়ন আবশ�ক, যা আউেট�য়া কেরেছ।  

নাগিরক এবং রাজৈনিতক অিধকার স�িক�ত আ�জ�ািতক চ� �� (International Covenant on Civil 
and Political Rights, ICCPR) েত জািতগত, বণ �গত বা ধম �গত িবে�ষেক সমথ �ন করার িব�ে� 
আইেনর আবশ�কতাও রেয়েছ যা এ�টেক অন�েদর ৈবষম�, শ�তা বা সিহংসতার জন� �েরািচত করার 
সমান মেন কের।  
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সরকার িবে�ষ �েরাচনার িব�ে� সুর�া�েলা উ�ত করেত 
চায় 
জনগণেক িবে�ষ �েরাচনা েথেক র�া করা িনরাপদ স�দায় গেড় ত�লেত উৎসািহত করেব এবং এই 
বাত�া�টেক আরও েজারদার করেব েয িবে�ষ �েরািচত করা এমন এক�ট আচরণ যােক সমাজ িন�নীয় 
এবং �িতকারক বেল িবেবচনা কের। এ�ট ইেতামেধ� নাগিরক ও েফৗজদাির আইন �ারা িনিষ�, তেব 
আইন�ট উ�ত হেত পাের।   

সরকার েয ��াব�েলা িবেবচনা করেছ েস�েলার িববরণ পৃ�া 17 েত উপল�। 

সরকার ��াব�েলার িবষেয় আপনার মতামত �নেত চায়  
এই আেলাচনার নিথর ল�� হল এই ��াব�েলা পরী�া করা। এেত ��াব�েলার িবষেয় তথ� �দান 
করা হেয়েছ এবং উ�িতর জন� মতামত এবং পরামশ � চাওয়া হেয়েছ।   

সরকার জােন েয এই কােজ উ� �েরর জন�াথ � রেয়েছ এবং আপনার মতামত েশানা ���পূণ �। 

মত �কােশর �াধীনতার অিধকার সংরি�ত তেব 
যু��স�ত সীমা সােপ�  
িনউ�জল�াে�র িবল অব রাইটস অ�া� 1990 এর 14 ধারা মত �কােশর �াধীনতা র�া কের। এর মেধ� 
রেয়েছ েকােনা ধরেনর, েয েকােনা �েপ তথ� এবং মতামত অনুস�ান, �হণ এবং �দােনর �াধীনতা। 
1948 সােলর মানবািধকােরর সব �জনীন েঘাষণাপ� (Universal Declaration of Human Rights) এবং 
ICCPR-এ মত �কােশর �াধীনতার অিধকােরর িবষয়�ট িন��ত করা হেয়েছ। 

িবল অব রাইটস অ�াে�র সম� অিধকার এবং �াধীনতার মেতা, মত �কােশর অিধকারেক আইন �ারা 
এমনভােব সীমাব� করা যায় যা এক�ট মু� ও গণতাি�ক সমােজ ন�ায়স�ত হেত পাের। আউেট�য়ােত 
এমন েবশ কেয়ক�ট আইন রেয়েছ যা মত �কােশর �াধীনতােক সীমাব� কের েয�েলা ন�ায়স�ত। এই 
আইন�েলা মত �কােশর �াধীনতা এবং অন�ান� অিধকার এবং �ােথ � ভারসাম� বজায় রাখার েচ�া 
কের। উদাহরণ��প, িসেনমার ে�িণিবন�াস ব�ব�া িশ�েদর এবং জনসাধারেণর অন�ান� সদস�েদর 
অিধকার র�া করার জন� এবং এমন িবষয়ব� যা তারা �িতকারক বা তােদর সমােজর মান ল�ন 
কের বেল মেন করেত পােরন তার েথেক র�া করার জন� িনম �াতােদর এবং দশ �কেদর মত �কােশর 
�াধীনতা সীমাব� কের।  

  



 

13 

 

মানবািধকার আইন (Human Rights Act) 1993-এ 
শ�তা �েরাচনা িনিষ� করার দ�ুট িবধান রেয়েছ 

�েরাচনার িবধান�েলা এক�ট নাগিরক ও েফৗজদাির িবধান �ারা 
গ�ঠত 
নাগিরক আইন ব�ব�া ব���, সং�া এবং িকছ�  ে�ে� �ানীয় বা েক�ীয় সরকােরর মেধ� ব���গত 
িবেরাধ�েলােক আ�াদন কের। িববা�েুলা চ� ��, ঋণ স�েক� বা অবেহলার মেতা ��য়া স�েক� হেত 
পাের। নাগিরক পদে�প�েলা এক প� �ারা অন� পে�র হওয়া অপকার বা �িত েমরামত করার এবং 
পুনরায় �িত সংঘ�টত হওয়া েথেক েরােধর উপায় �দান কের।  

েফৗজদাির আইন ব�ব�ার ল�� হল সমােজ িন�নীয় বা �িতকারক িহসােব গণ� আচরণেক শা��, 
পিরণােমর ভীিত ও �কাশ� িন�ার মাধ�েম িনিষ� করা। েফৗজদারী মামলা�েলা �ধানত রাে�র �ারা, 
সমােজর পে�, েকােনা ব���র িব�ে� করা হয়।  

বণ �গত ৈবষেম�র িব�ে� নাগিরক �েরাচনার িবধান 
মানবািধকার আইেনর নাগিরক িবধান (ধারা 61) েত বলা হেয়েছ েয এমন ভাষা বা িলিখত িবষয় ব�বহার, 
�কাশ, স�চার বা িবতরণ করা আইন িবেরাধী যা উভয়:  

1. �মিকপূণ �, আপি�জনক বা অপমানজনক এবং 

2. েকােনা েগা��র �িত তােদর বণ �, জািত বা জািতগত বা জাতীয় উৎেসর িভি�েত শ�তা �েরািচত 

করার বা েহন�া করার �বৃি� জাগােনার স�াবনা রােখ।  

েকােনা ব��� যিদ মেন কেরন েয েকউ এমন িকছ�  কেরেছ যা ধারা 61 মেত আইন িবেরাধী তেব তারা 
মানবািধকার কিমশেন (কিমশন) অিভেযাগ জানােত পােরন। েকােনা ব��� কিমশেনর কােছ েয েকােনা 
ব�ব� স�েক� অিভেযাগ করেত পােরন এমনিক িতিন যিদ েয েগা��েক তা ল�� কের করা হেয়েছ েসই 
েগা��ভ�� না হন তবওু।  

কিমশেনর ভূিমকা হল অিভেযাগ�ট সমাধােনর েচ�া করা। কিমশন তথ�, সমস�া সমাধােনর সহায়তা 
এবং মধ��তা �দান করেত পাের। মধ��তা বাধ�তামূলক নয়। যিদ মধ��তা �ত�াখ�ান করা হয়, বা 
অিভেযাগ�ট সমাধান করেত ব�থ � হয়, তেব অিভেযাগকারী মানবািধকার পয �ােলাচনা �াইবু�নাল (Human 
Rights Review Tribunal) (�াইবু�নাল) এ আেবদন দােয়র করেত পারেবন। �াইব�ুনাল �নািন 
পিরচালনা করেত এবং উপল� �মােণর িভি�েত মামলার িস�া� িনেত পাের।  

�াইবু�নাল যিদ জানেত পাের েয ধারা 61 ল�ন হেয়েছ, তেব এ�ট উপযু� মেন কের এমন েযেকােনা 
�িতকার িদেত পাের। এর মেধ� এ�ট েঘাষণা করা েয িববাদী আইন ল�ন কেরেছ, িববাদীেক তােদর 
ল�ন চািলেয় যাওয়া বা পুনরাবৃি� করা েথেক িবরত রাখেত িনেরাধক আেদশ �দান এবং $350,000 
পয �� �িতপূরণ �দান অ�ভ� �� থাকেত পাের। 

61 ধারার স�ূণ � পাঠ� পিরিশ� এক এ �দান করা হেয়েছ। 
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বণ �গত ৈবষম� �েরাচনার িব�ে� েফৗজদাির িবধান   
মানবািধকার আইেনর েফৗজদাির িবধান (ধারা 131) এ বলা হেয়েছ েয এমন ভাষা ব�বহার বা িলিখত 
িবষয় �কাশ, স�চার বা িবতরণ কের বণ �গত িবেভদ ৈতির করা েফৗজদাির অপরাধ যা িন�িলিখেতর 
সম�: 

1. �মিকপূণ �, আপি�জনক, বা অপমানজনক, 

2. েকােনা েগা��র �িত তােদর বণ �, জািত বা জািতগত বা জাতীয় উৎেসর িভি�েত শ�তা বা ে�ষ 

জাগােনার বা তােদর েহন�া বা উপহাস করার স�াবনা রােখ, এবং 

3. এমন শ�তা, ে�ষ, েহন�া বা উপহাস �েরাচনার জন� উে�িশত।  

এই অপরাধ�ট িতন মাস পয �� কারাদ�, বা $7,000 জিরমানা �ারা দ�নীয়। ধারা 131 অনুসাের কারও 
িব�ে� মামলা করা হেল তারা েদাষী িকনা তা িস�া� িনেত েজলা আদালেত এক�ট িবচার হেব। 

ধারা 131 এর স�ূণ � পাঠ� পিরিশ� এক এ �দান করা হেয়েছ। 

�েরাচনার িবধান�েলা হল মত �কােশর �াধীনতার ন�ায়স�ত 
সীমা 
একসােথ, �েরাচনার িবধান�েলা এক�ট সুষম প�া গঠন কের যা শা��র তী�তার িব�ে� িবে�ষমূলক 
কথাবাত�ার গ�ীরতারেক িবেবচনা কের। এই শা���েলা �িতফিলত কের েয ই�াকৃতভােব অন� 
েলােকেদর মেধ� শ�তার অনুভূিত জািগেয় েতালার েচ�া করা (ধারা 131) েসই অিভ�ায় ছাড়া বলা 
কথাবাত�ার েচেয় ��তর (ধারা 61)।  

বত�মান �েরাচনার িবধান�েলা এমন কথাবাত�ােক ল��ব� কের যা অন�েদর িব�াস করায় েয িবিভ� 
জািতগত েগা�� িনেয় গ�ঠত এক�ট সমাজ চলেত পাের না এবং মানুষেক এেক অপেরর িব�ে� দাড়ঁ 
করােত চায়। আইন�ট এই মেনাভাব�েলােক �েরািচত করা িনিষ� কের কারণ এ�েলা মানবািধকার 
এবং আউেট�য়া িনউ�জল�াে�র গণতাি�ক মূল�েবােধর সােথ েবমানান। এই মেনাভাব�েলা গণতাি�ক 
নীিত�েলার িবেরাধী কারণ এ�েলা এই ধারণার উপর িভি� কের েয জািতস�া, ধম � বা েযৗন অিভমেতর 
মেতা এক�ট ভাগ করা চির�গত কারেণ িকছ�  েলােকর েগা�� অন�েদর েচেয় িন�মােনর। এমন িব�াস 
থাকেত পাের েয এই েগা���েলার একই অিধকার না থাকা উিচত, এেদর সােথ আলাদা আচরণ করা 
এবং এেদর বাদ েদওয়া উিচত।  

িবে�ষ �েরািচত কের এমন ব�ব��েলা ল��ব� েগা��র সমতার অিধকার, মত �কােশর �াধীনতা, 
চলােফরার �াধীনতা এবং েমলােমশার �াধীনতার অিধকােরর মেতা মানবািধকার ল�েনর �ভাব 
েফলেত পাের। কারণ এই আচরণ উে�খেযাগ� �িতর কারণ হেত পাের এবং মানুষেক অিনরাপদ েবাধ 
করােত পাের, যা েশষ পয �� তােদর জনজীবেন অংশ িনেত এবং সমােজ অ�ভ� �� হেত বাধা েদয়। এই 
কারণ�েলার জন� নাগিরক ও েফৗজদাির আইেনর যথাযথ ভারসােম�র মাধ�েম এই ধরেনর কথাবাত�া 
সীমাব� করা �েয়াজন। 
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এমন অন�ান� আইন রেয়েছ যা অন�ান� ধরেনর িবে�ষমূলক 
কথাবাত�া িনিষ� কের 
এমন অন�ান� আইন রেয়েছ যা ব���িবেশষেক িবিভ� ধরেনর িবে�ষমূলক কথাবাত�া েথেক র�া কের। 
উদাহরণ��প, সংি�� অপরাধ আইন (Summary Offences Act) 1981, �িতকারক িড�জটাল 
েযাগােযাগ আইন (Harmful Digital Communications Act) 2015, হয়রািন আইন (Harassment Act) 
1997 এবং িফ�, িভিডও এবং �কাশনা ে�িণিবন�াস আইন (Films, Videos, and Publications 
Classifications Act) 1993 িকছ�  ধরেনর �িতকারক কথাবাত�ার উপর �েযাজ�।  

এই আেলাচনার নিথ�ট েকবল মানবািধকার আইেন �েরাচনার িবধান�েলা স�েক�। সরকার অন�ান� যা 
কাজ করেছ েস স�িক�ত তথ� 25 পৃ�ায় পাওয়া যােব। 

বত�মান আইেন েবশ কেয়ক�ট সমস�া িচি�ত করা 
হেয়েছ 
বত�মান িবধান�েলা িনেয় েবশ কেয়ক�ট সমস�া ন�ায় ম�ক কতৃ�ক পিরচািলত এক�ট পয �ােলাচনা এবং 
15 মাচ�, 2019-এ �াই�চাচ� মস�জেদ স�াসী হামলার রয়�াল কিমশন অব ইনেকায়ািরর �িতেবদন �ারা 
িচি�ত করা হেয়িছল।  

েফৗজদাির িবধােন ব�ব�ত বত�মান ভাষা�ট অ�� 
রয়�াল কিমশন েদখেত েপেয়েছ েয েফৗজদাির িবধােন ব�ব�ত শ��েলা েকান ধরেনর আচরণেক 
অপরাধমূলক বেল গণ� করা হেব তার যেথ� �� মানদ� �দান কের না। এেত বলা হেয়েছ েয 
বত�মােনর শ��েলা অত�িধক জ�টল এবং শ��েলা পুনর �চনা করার সুপািরশ করা হেয়েছ যার অথ � 
হেব েয �ধু চরম পয �ােয়র কথাবাত�ােকই ধরা হেব। রয়�াল কিমশন নাগিরক িবধােন শ��েলা িনেয় 
একই রকম সমস�ার কথা উে�খ কেরেছ, যিদও এর সুপািরশ�েলা েকবল েফৗজদাির িবধােনর উপেরই 
িনব� িছল। রয়�াল কিমশন উে�খ কেরেছ েয েফৗজদাির িবধান পুরােনা হেয় েগেছ এবং নাগিরক 
িবধােনর িবপরীেত, েফৗজদাির িবধান�ট ৈবদু�িতন েযাগােযাগ�েলােক আওতাভ�� কের না। 

িবে�ষ �েরািচত কের এমন কথাবাত�া বত�মােন িবধান�েলার 
আওতায় থাকা েগা���েলার েচেয় েবিশ েগা��েক �ভািবত কের 
ম�েকর পয �ােলাচনা এবং রয়�াল কিমশেনর �িতেবদন, উভয়ই েদখেত েপেয়েছ েয �ধু জািত, 
জাতীয়তা, জািতস�া এবং বেণ �র সােথ স�িক�ত বেল তারা েকান েগা���েলােক আ�াদন কের েসই 
পিরে�ি�েত িবধান�েলা খুব সংকীণ �। এ�েলা হল মানবািধকার আইেনর 21 ধারায় তািলকাভ�� েতর�ট 
"ৈবষম� িনিষ�করেণর িভি�" এর মেধ� েকবল চার�ট।  

ৈবষম� িনিষ�করেণর িভি�র অথ � হল এক বা একািধক সীিমত ব�িত�ম �েযাজ� না হেল তািলকাভ�� 
ৈবিশে��র িভি�েত ৈবষম� েবআইিন। ধারা 21 এর স�ূণ � পাঠ� পিরিশ� এক এ অ�ভ� �� করা হেয়েছ।  

এ�ট এক�ট ফাকঁ কারণ ৈবষম� েথেক সুরি�ত িকছ�  েগা�� এমন কথাবাত�ার িব�ে� সরু�া�েলােত 
অ�ভ� �� নয় যা িবে�ষ �েরািচত কের। তেব, এমন অন�ান� েগা�� রেয়েছ যারা এমন কথাবাত�ার 
স�ুখীন হেত পাের যা িবে�ষ �েরািচত কের।  
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েফৗজদাির িবধান ল�েনর জন� শা�� খুবই কম 
ম�েকর পয �ােলাচনা, এবং রয়�াল কিমশেনর �িতেবদন উভয়ই এই িস�াে� েপৗ�েছিছল েয েফৗজদাির 
অপরােধর জন� িতন মােসর কারাদে�র শা�� ত�লনামূলকভােব কম এবং ই�াকৃতভােব িবে�ষ 
�েরািচত করার গ�ীরতােক �িতফিলত কের না।  
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সরকার ছয়�ট ��ােবর িবষেয় 
মতামত চাইেছ 

এই ��াব�েলার উে�শ� কী? 
��াব�েলা বত�মান আইন�ট িনেয় উপের িচি�ত সমস�া�েলা সমাধান করেত চায়। এই 
পিরবত�ন�েলার ল�� হল িবে�ষ �েরািচত কের এমন কথাবাত�ার িব�ে� সরু�া�েলা ��তর এবং 
আরও কায �কর কের েতালা। এর মেধ� কেয়ক�ট পিরবত�ন রয়�াল কিমশন �ারা সপুািরশ করা হেয়িছল। 
সরকার ��াব�েলােত উি�িখত সম� পিরবত�ন�েলা করেত নীিতগতভােব স�ত হেয়েছ। 
নীিতগতভােব স�িতর অথ � হল ��াব�েলার িবষেয় িবস্তৃত সাধারণ স�িত তেব িব�ািরত িনিদ�� 
পিরবত�ন�েলার উপর নয়। 

এই পিরবত�ন�েলার ল�� হল এ�ট িন��ত করা েয িবে�ষ �েরািচত কের এমন কথাবাত�ার িব�ে� 
সুর�ার সমােজর �েয়াজনীয়তা এবং �ত�াশা যােত পূরণ হয়। সরকার মেন কের েয িবে�ষমূলক 
কথাবাত�ােক কখন িনিষ� করা উিচত এবং িকছ�  ে�ে� অপরাধমূলক গণ� করা উিচত তার জন� এই 
নত�ন ��াব�েলা স�ঠক ভারসাম� �দান করেত পাের। 

আইেনর পিরবত�ন�েলা ICCPR এর অধীেন আমােদর আ�জ�ািতক মানবািধকােরর বাধ�বাধকতা�েলা 
পূরণ করেত সহায়তা করেব এবং এ�েলা আ�জ�ািতক মানবািধকার সং�া�েলা �ারা করা সুপািরেশর 
সােথ স�িতপূণ � েযমন জানুয়াির 2019 এ িনউ�জল�াে�র ইউিনভাস �াল িপিরয়িডক িরিভউ (UPR) েত 
মানবািধকার কাউ��ল �ারা, জলুাই 2018 েত মিহলােদর িব�ে� ৈবষম� দরূীকরণ স�িক�ত 
জািতসংেঘর কিম�ট (UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women) �ারা 
এবং 2017 েত বণ �গত ৈবষেম�র সম� �প দরূীকরণ স�িক�ত জািতসংেঘর কিম�ট (UN Committee 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) �ারা করা সুপািরশ�েলা।  

চূড়া� িস�া� েনওয়ার আেগ সরকার এই ��াব�েলা স�েক� আপনার মতামত �নেত এবং িবেবচনা 
করেত চায়। 

এখন পয �� কী ব�ব�া েনওয়া হেয়েছ? 

িবে�ষমূলক কথাবাত�ার উপর েনওয়া ব�ব�া 
2019 সােল, ন�ায় ম�ক এবং মানবািধকার কিমশন এমন েগা���েলার সােথ সা�াত কেরিছল যােদর 
িবে�ষমূলক কথাবাত�ার ল��ব� হওয়ার স�াবনা সবেচেয় েবিশ যােত তােদর অিভ�তা এবং মতামত 
আরও ভােলাভােব জানা যায়। এই ব�ব�া�েলা এই নিথর ��াব�েলােক উদ্বু� কেরেছ। 

রয়�াল কিমশন অব ইনেকায়ািরর �িতেবদেনর উপর েনওয়া 
ব�ব�া  
�াই�চাচ� মস�জেদ স�াসবাদী হামলার তদে�র রয়�াল কিমশন 2020 সােলর 8 িডেস�র 
সব �জনীনভােব তার �িতেবদন �কাশ কেরিছল। এই �িতেবদন �কােশর পের, রয়�াল কিমশেনর �ধান 
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সম�য় ম�ী, মাননীয় অ�া�্র ুিলটল এবং ৈবিচ��, অ�ভ� ��� এবং জািতগত স�দােয়র ম�ী মাননীয়া 
ি�য়া�া রাধাকৃ�ান, িবিভ� সরকারী সং�ার আিধকািরকেদর সে� িনেয় 2021 সােলর জানুয়াির এবং 
েফ�য়াির মােস আউেট�য়া জেুড় মুসিলম স�দােয়র এবং আরও িবস্তৃত িব�ােসর এবং জািতগত 
স�দায়�েলার সােথ 33 �ট পাবিলক �ই (জনসভা) অনু��ত কেরন।  

এই �ই�েলা সরকারেক মলূ উে�গ�েলা এবং স�দায়�েলার অ�ািধকার�েলা বুঝেত, �িতেবদন 
এবং এর বা�বায়ন স�েক� �ে�র উ�র িদেত, চলমান উেদ�াগ�েলা স�েক� মতামত �দান করেত 
এবং স�দায়�েলা কীভােব ভিবষ�েত সরকার এবং সরকারী সং�া�েলার সােথ জিড়ত হেত এবং কাজ 
করেত পাের তা িনেয় আেলাচনা করেত সহায়তা করার জন� অনু��ত হেয়িছল। এই �ই�েলােত অেনক 
িবষয় আেলাচনা করা হেয়িছল। উদ্ভূত �স��েলার মেধ� এক�ট িছল েয আমােদর স�দােয়র মেধ� 
অেনেকরই িবে�ষমূলক কথাবাত�া, িবে�ষমূলক অপরাধ এবং িবে�ষমূলক ঘটনা�েলার অিভ�তা হয়, 
এবং আইনী সং�ার হল পিরবত�েনর এক�ট ���পূণ � হািতয়ার। 

ওয়াইতা�ীর সি�র (Treaty of Waitangi) িভি�েত 
িবেবচনাসমূহ 
ওয়াইতা�ীর সি� মানবািধকার আইেন �েরাচনা সং�া� িবধান এবং ৈবষেম�র িব�ে� সুর�া এবং এই 
নিথর ��াব�েলার সােথ �াসি�ক। মাওির এমন এক�ট েগা�� যারা িবে�ষমূলক কথাবাত�ার স�ুখীন 
হন এবং বত�মােন "জািত" বা "জািতগত উৎস" এর িভি�র অধীেন �েরাচনা সং�া� িবধান �ারা 
আ�ািদত। এই নিথর ��াব�েলা মাওির সহ জািতগত েগা���েলােক িবে�ষমলূক কথাবাত�া েথেক 
আরও সুরি�ত করেত চায়। িবেশষত, সুর�া েজারদার করা হেব েযখােন মাওিররা অন�ান� েযেকােনা 
ৈবষম� িনিষ�করেণর িভি� �ারা আ�ািদত হেব, উদাহরণ��প তাকাতপুই (takatāpui) স�িক�ত 
ে�ে�। 

পরবত� পদে�পসমূহ 
সাবিমশন�েলা িবে�ষেণর পের, সরকার ��ািবত পিরবত�ন�েলা েযমন আেছ েতমন ভােবই �পায়ণ 
করেব, নািক মতামত�েলার িভি�েত েস�েলা পিরবত�ন করেত হেব, বা অন� েকােনা পদে�প �হণ 
করেব িকনা তা িবেবচনা করেব।  

সাবিমশন�েলার সংি��সার উপল� করা হেব এবং সরকােরর চূড়া� িস�া��েলার তথ� এই বছেরর 
েশেষর িদেক �কািশত হেব বেল আশা করা হে�। 
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এখােন এক�ট পিরিশ� রেয়েছ যােত আইনী 
পিরবত�ন�েলা স�েক� আরও িবশেদ বলা রেয়েছ  
��াব�েলা িনেচর নিথেত সাধারণ ভাষায় বিণ �ত রেয়েছ। তেব ��াব�েলা পৃথক শ��েলার সুিনিদ�� 
আইনী অথ � এবং কীভােব শ��েলা িকছ�  আচরণেক ধের তা িনেয় �� উ�াপন কের। মানবািধকার 
আইেনর জন� ��ািবত ভাষা পিরবত�েনর িবষেয় যিদ আপিন আরও িব�ািরতভােব পড়েত আ�হী হন 
তেব এ�েলা এই নিথর িপছেন পিরিশ� দুই এ পাওয়া যােব।  

এই নিথেত ��াব�েলােত মতামেতর জন� �� �দান 
করা হেয়েছ  
িন�িলিখত িবভােগ সম� ছয়�ট ��াব কভার করা হেয়েছ এবং পৃথকভােব ��াব�েলার সােথ 
স�িক�ত এমন িনিদ�� �� �দান করা হেয়েছ। িতন�ট �� যা আপিন ��াব�েলার সম�েত 
আপনার সাবিমশেন সহায়তার জন� ব�বহার করেত পােরন: 

• আপিন িক ��াব�ট েথেক উদ্ভূত েকােনা ঝঁুিক বা অিন�াকৃত পিরণিত েদখেত পাে�ন 

এবং যিদ তা হয় তেব েস�েলা কী? 

• এই ��াব�েলা উ�ত করার েকান উপায় আেছ িক? 

• এই ��াব�েলা িক এই নিথেত উি�িখত সমস�া�েলা ছাড়াও ওয়াইতা�ীর সি�র অিতির� 
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িবে�ষ �েরাচনার সােথ স�িক�ত 
��াবসমূহ 

�েরাচনা সং�া� িবধান �ারা সুরি�ত েগা���েলা 
বৃ�� করা 
 

�� াব এক: মানবািধকার আইন 1993-এ �েরাচনা সং�া� িবধান�েলার 
ভাষা পিরবত �ন ক�ন যােত  েস�েলা িবে�ষমলূক ব�েব�র ল��ব�  
হওয়া আরও েগা���েলােক র�া কের 

বত�মান আইন�ট কী? 
�েরাচনার িবধান�েলা �ধু েসই কথাবাত�ার ে�ে� �েযাজ� যা েকােনা েগা���টেক তােদর "বণ �, জািত বা 
জািতগত বা জাতীয় উৎেসর" কারেণ ল��ব� কের। 

বত�মান আইন িনেয় সমস�া কী? 
"বণ �, জািত বা জািতগত বা জাতীয় উৎস" িভি�ক েগা���েলা ছাড়াও ধম �, িল�, েযৗনতা এবং অ�মতা 
িভি�ক েগা���েলা সহ অন�ান� েগা��ও িবে�ষমূলক কথাবাত�ার ল��ব� হয়। সরকার মেন কের েয 
এই কারণ�েলার জন� িবে�ষ �েরািচত করাও ভ�ল এবং এ�েলা নাগিরক ও েফৗজদাির ���য়ার 
আওতাভ�� হওয়ার েযাগ�। রয়�াল কিমশন এটাও িবেবচনা কেরিছল েয িবধান�েলােত ধম �েক অ�ভ� �� 
করা উিচত। 

এই ��াব�ট কী করেব? 
এই ��াব �েরাচনার িবধােনর উভেয়র শ� পিরবত�ন করেব যােত েস�েলা মানবািধকার আইন �ারা 
ৈবষম� েথেক সরুি�ত আরও েবিশ েগা��র উপর �েযাজ� হয়।  

এ�েলা এখনও "বণ �, জািত বা জািতগত বা জাতীয় উৎস" িভি�ক েগা���েলার উপর �েযাজ� হেব তেব 
মানবািধকার আইন �ারা ৈবষম� েথেক সুরি�ত অন�ান� েগা��র িব�ে� িবে�ষ বা শ�তা �েরািচত 
কের এমন কথাবাত�ােকও আওতাভ�� করেব।  

েগা���েলা তােদর েযৗন ল�ণ, িল� (িল� পিরচয় সহ), ধম�য় িব�াস, অ�মতা বা েযৗন অিভমুখ সহ 
অন�ান� কারেণর িভি�েতও িবে�ষমূলক কথাবাত�ার স�ুখীন হয়। সরকার মেন কের েয অন�ান� েগা�� 
যারা িবে�ষমূলক কথাবাত�ার স�ুখীন হয় তারাও আইন �ারা সুরি�ত হেত পাের এবং এই পিরবত�ন �ারা 
সুরি�ত হওয়া উিচত এমন েগা���েলার মতামেত আ�হী। 

বা�েব, এর অথ � হল েকউ যিদ এমন িকছ�  বেলন বা েলেখন যা আইেনর অন�ান� �েয়াজনীয়তা�েলা 
েমটায় এবং অ�ভ� �� এক�ট ৈবিশে��র িভি�েত এক�ট েগা���টেক ল�� কেরেছন, তেব মানবািধকার 
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কিমশন বা পুিলেশ অিভেযাগ করা েযেত পাের। কিমশন বা পুিলশ তারপের িনধ �ারণ করেব েয কী ব�ব�া 
িনেত হেব।  
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আইন�ট কী ধরেনর আচরণ িনিষ� কেরেছ তা 
�� কের েদওয়া এবং আইন ভ� করার পিরণিত 
বৃ�� করা 
 

�� াব দইু: িবদ�মান েফৗজদাির িবধােনর পিরবেত � অপরাধ  আইন 
(Crimes Act) এ এক�ট নত�ন েফৗজদাির অপরাধ  �িত� াপন ক�ন যা 
��তর ও েবিশ  কায �কর 

বত�মান আইন�ট কী? 
েযমন�ট আেগ এই নিথেত বিণ �ত হেয়েছ (12 পৃ�ায়) মানবািধকার আইেনর 131 ধারায় আউেট�য়ােত 
ই�াকৃতভােব "বণ �গত ৈবষম� �েরাচনা" অপরাধমূলক।  

বত�মান আইন িনেয় সমস�া কী? 
এ�ট এক�ট জ�টল িবধান এবং এ�ট েবাঝা মুশিকল। এর মেধ� "শ�তা" (hostility), "ে�ষ" (ill-will), 
"েহন�া" (contempt) এবং "উপহাস" (ridicule), এই চার�ট শ� ব�বহার করা হেয়েছ যার িবস্তৃত অথ � 
রেয়েছ এবং এ�েলা স�াব�ভােব এেক অপেরর সােথ জিড়েয় েযেত পাের। এেত "উে��জত করা" 
(excite) শ��টও এমনভােব ব�বহার করা হেয়েছ যা ৈদন��ন ভাষায় �ায়শই ব�ব�ত হয় না। রয়�াল 
কিমশন উে�খ কেরেছ েয নাগিরক িবধােনর িবপরীেত, এ�ট ৈবদু�িতন েযাগােযাগ�েলােক আওতাভ�� 
কের না। 

এই ��াব�ট কী করেব? 
এই ��াব�ট অপরাধ আইেন এক�ট নত�ন েফৗজদাির িবধান ৈতির করেব যা মানবািধকার আইেনর 131 
ধারার েচেয় �� এবং েবাঝা সহজ।  

��াব এক এর িবষেয় �িত��য়া 
 

- আপিন িক একমত েয এইভােব �েরাচনার িবধান�েলােক স�সারণ করা এই েগা���েলােক 

আরও সুরি�ত করেব?  

o েকন বা েকন নয়? 

- আপনার মেত, েকান েগা���েলােক এই পিরবত�ন �ারা র�া করা উিচত?   

- আপিন িক মেন কেরন েয এমন েকােনা েগা�� রেয়েছ যারা িবে�ষমূলক কথাবাত�ার স�ুখীন 

হয় যারা এই পিরবত�ন �ারা সরি�ত হেব না? 
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এই ��ােবর অধীেন, "শ�তা", "ে�ষ", "েহন�া" এবং "উপহাস" শ��েলা "িবে�ষ" (hatred) �ারা 
�িত�াপন করা হেব। এই শ��ট রয়�াল কিমশন �ারা ��ািবত হেয়িছল, যা �ীকার কেরিছল েয বত�মান 
অপরােধর ত�লনায় এই পিরবত�ন�ট শ��েলার অথ � সংকীণ � করেব। 

এই িবধােনর স�ঠক ভাষা�ট পরামেশ �র পের িনধ �ািরত হেব। এর মেধ� "�েরািচত করা" (incite), "উে� 
েদওয়া" (stir up) বা একই অেথ �র অন� েকােনা শ� ব�বহার করা হেব িকনা তা অ�ভ� ��।  

এই ��াব�ট এমন কথাবাত�া যা িবে�ষ �েরািচত কের বা উে� েদয় তা িনিষ� করার পাশাপািস এমন 
কথাবাত�ােক িনিষ� করেব যা িবে�ষ বজায় রােখ বা িবে�ষেক �াভািবক কের েতােল। এ�ট িন��ত 
করেব েয ইিতমেধ� চরম দৃ��ভি� রােখন এমন েলাকেদর উে�েশ� করা েযাগােযাগ�েলা েবআইিন 
হেব।  

��াব�টেত েযাগােযােগর সম� প�িত (ৈবদু�িতন উপােয় সহ) অ�ভ� �� করা হেব। 

এই ��াব�ট �ধু চরম িবে�ষমূলক কথাবাত�ােকই অপরাধমূলক বেল গণ� হওয়া িন��ত করার মাধ�েম 
মত �কােশর �াধীনতা র�া করেব এবং এটাও িন��ত করেব েয এমন এক�ট অিভ�ায় থাকেত হেব যা 
অন�েদর মেধ� এক�ট েগা��র �িত িবে�ষ িবকিশত এবং শ��শালী কের।  

এ�ট এক�ট ��তর অপরাধ বেল ইি�ত েদওয়ার জন� এই নত�ন অপরাধ�ট অপরাধ আইন (Crimes 
Act) 1961 েত রাখা হেব। 

এই ��ােবর ভাষায় সুরি�ত েগা���েলার স�সারণ অ�ভ� �� রেয়েছ। �েরাচনা সং�া� িবধান�েলার 
�ারা েকান েগা���েলােক সুরি�ত করা উিচত এই �ে�র জন�, ��াব এক েদখুন। 

 

�� াব িতন: েফৗজদারী অপরােধর গ�ীরতার আরও ভােলাভােব 
�িতফলন ঘটােনার জন� এর শা��  বািড়েয়  িতন বছর পয �� কারাদ� বা 
$50,000 পয �� জিরমানা ক�ন 

বত�মান আইন�ট কী? 
েকউ যিদ অপরাধমূলক �েরাচনার েদাষী সাব�� হয় তেব বত�মান শা�� হল সব �ািধক িতন মােসর 
কারাদ� বা সেব �া� $7,000 এর জিরমানা। 
  

��াব দইু এর িবষেয় �িত��য়া 
 

- আপিন িক একমত েয েফৗজদাির িবধােনর ভাষা এভােব পিরবত�ন করা এ�টেক ��তর এবং 

বুঝেত সহজ কের ত�লেব?  

o েকন বা েকন নয়? 

– আপিন িক মেন কেরন েয এই ��াব�ট নত�ন অপরােধর অধীেন েবআইিন হওয়া উিচত এমন 
আচরণ�েলােক ধরেব? 
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বত�মান আইন িনেয় সমস�া কী? 
নত�ন েফৗজদাির িবধান �ারা আ�ািদত আচরেণর গ�ীরতার মূল�ায়ন এবং অন�ান� েফৗজদাির 
অপরােধর সােথ ত�লনার িভি�েত সরকার মেন কের েয বত�মান শা��র পিরমাণ খুবই কম। রয়�াল 
কিমশন এটাও বেলেছ েয শা��র পিরমাণ খুব কম এবং সেব �া� কারাদে�র সময়সীমা বািড়েয় িতন 
বছেরর করার ��াব িদেয়েছ। 

এই ��াব�ট কী করেব? 
এই ��াব নত�ন েফৗজদাির অপরােধর জন� সেব �া� শা�� বািড়েয় িতন বছেরর কারাদ� বা $50,000 
জিরমানা করেব। 

েযেহত�  এই অপরাধ�ট এমন আচরণেক িনেয় যা সমােজর েগা���েলার �িত িবে�ষ ছড়ােত চায়, তাই 
সরকার মেন কের েয এর শা�� েকােনা ব���র িদেক িবে�ষ িনেদ�শ করার জন� শা��র েচেয় েবিশ 
হওয়া উিচত। 

িকছ�  ত�লনীয় অপরাধ এবং শা�� হল:  
• সংি�� অপরাধ আইন (Summary Offences Act) 1981 এর 3 ধারায় িবশৃ�ল আচরেণর 

অপরােধর সেব �া� শা�� হে� িতন মােসর কারাদ� এবং $2,000 জিরমানা 

• �িতকারক িড�জটাল েযাগােযাগ আইন (Harmful Digital Communications Act) 2015 এর 22 

ধারায় �িতকারক িড�জটাল েযাগােযাগ েপা� করার অপরােধর সেব �া� শা�� হে� দুই বছেরর 

কারাদ� বা $50,000 জিরমানা  

• অপরাধ আইন (Crimes Act) 1961 এর 306 ধারায় হত�ার বা মারা�ক শারীিরক �িত করার 

�মিক েদওয়ার অপরােধর সেব �া� শা�� হে� সাত বছেরর কারাদ� 

• িফ�, িভিডও এবং �কাশনা ে�িণিবন�াস আইন (Films, Videos, and Publications 

Classifications Act) 1993 এর 124 ধারায় আপি�জনক �কাশনা বা িবতরণ করার অপরােধর 

সব �ািধক শা�� হে� 14 বছেরর কারাদ�।  

 

��াব িতন এর িবষেয় �িত��য়া 
 

- আপিন িক মেন কেরন েয এই শা���ট অপরােধর গ�ীরতােক যথাযথভােব �িতফিলত কের? 

o েকন বা েকন নয়? 

– যিদ আপিন একমত না হন, তেব েকান অপরাধ�েলােক উপযু� ত�লনা িহসােব ব�বহার করা 
উিচত? 
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�� াব চার: েফৗজদাির িবধােন েয  পিরবত �ন হে�  তার সােথ আরও ভােলা 
িমল রাখার জন� নাগিরক �েরাচনা িবধােনর ভাষা পিরবত �ন ক�ন  

বত�মান আইন�ট কী? 
েযমন�ট আেগ বণ �না করা হেয়েছ (পৃ�া 11 েদখুন) মানবািধকার আইেনর 61 ধারা হল এক�ট নাগিরক 
িবধান যা েকােনা ব���র "বণ �, জািত, বা জািতগত বা জাতীয় উৎস" এর উপর িভি� কের এক�ট েগা��র 
িব�ে� শ�তা �েরািচত করা বা েহন�া করােক েবআইিন বেল গণ� কের। 

বত�মান আইন িনেয় সমস�া কী? 
যিদ ��াব দুই বা�বািয়ত হয় তেব েফৗজদাির এবং নাগিরক িবধান�েলােত ব�ব�ত ভাষার মেধ� 
অস�িত থাকেব। এ�ট "িবে�ষ �েরািচত করা বা উে� েদওয়া" এবং "শ�তা জািগেয় েতালা বা েহন�া 
করা" এর মেধ� পাথ �ক� কী তা িনেয় অিন�য়তা ৈতির করেব। এেত �� নাও হেত পাের েয িবে�ষ 
�েরািচত করার জন� নাগিরক িবধােনর অধীেন েকােনা অিভেযাগ করা যােব। নাগিরক ও েফৗজদাির 
িবধান�েলার মেধ� এই পাথ �ক� ৈতির করাটা উে�শ� নয়।  

এই ��াব�ট কী করেব? 
এই ��াব�ট �েরাচনা সং�া� নাগিরক িবধােনর ভাষােক পিরবিত�ত কের িবদ�মান শ��েলার 
পাশাপািশ "িবে�ষ �েরািচত করা / উে� েদওয়া, বজায় রাখা বা �াভািবক করা" অ�ভ� �� করেব। 

েকান ধরেনর আচরণ িনিষ� েস িবষেয় নাগিরক ও েফৗজদাির িবধান�েলার মেধ� স�িত থাকা উিচত। 
নাগিরক িবধােন "িবে�ষ" (hatred) অ�ভ� �� হওয়া কাম� যােত সবেচেয় ��তর এবং �িতকারক 
েযাগােযােগর ে�ে� নাগিরক দায়ও চাপােনা যায়।  

বত�মান ��াব�ট নাগিরক িবধােন অন� েকােনা পিরবত�ন কের না। রয়�াল কিমশন উে�খ কেরেছ েয 
নাগিরক িবধােনর ভাষা �েয়াগেযাগ�তার সমস�াও উ�াপন কের কারণ এ�টও অ��।  

িবে�ষ �েরাচনা ছাড়াও েকান আচরণ�েলা এ�ট আওতাভ�� কের তা পির�ার করার জন� িবধান�টর 
অন�ান� পিরবত�েনর �েয়াজন হেত পাের।   

4 

��াব চার এর িবষেয় �িত��য়া 
 

- আপিন িক 61 ধারায় ভাষার এই পিরবত�নেক সমথ �ন কেরন? 

o েকন বা েকন নয়? 

– আপিন িক মেন কেরন েয নাগিরক িবধােনর বত�মান ভাষার অন� েকােনা অংশ পিরবত�ন করা 
উিচত? 
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ৈবষেম�র িব�ে� সুর�া আরও িবস্তৃতভােব উ�ত 
করা  
সরকার িচি�ত কেরেছ েয মানবািধকার আইেন ৈবষম� স�িক�ত আইন িনেয় দু�ট সমস�া রেয়েছ যা 
এ�ট সমাধান করেত চায়। সরকার এ�েলার িবষেয়ও আপনার মতামত �নেত চায়।  

 

�� াব পাচঁ: নাগিরক িবধান পিরবত �ন ক�ন যােত "ৈবষম� �েরািচত করা" 
আইন িবেরাধী হয়  

বত�মান আইন�ট কী? 
61 ধারায় "ৈবষম� �েরাচনার" েকােনা উে�খ অ�ভ� �� েনই। 

বত�মান আইন িনেয় সমস�া কী? 
ICCPR এর অধীেন, “ৈবষম�, শ�তা বা সিহংসতার �েরাচনা ঘটােনা জাতীয়, জািতগত বা ধম�য় 
িবে�েষর েযেকােনা ধরেনর ওকালিত আইন �ারা িনিষ� হেব।" আউেট�য়া ICCPR এ সাইন আপ 
কেরেছ, তেব ৈবষম�মূলক �েরাচনা আউেট�য়া আইেন বত�মােন িনিষ� নয়। ��ািবত পিরবত�ন�েলা 
আউেট�য়ােক ICCPR এর সােথ আমােদর আইনেক আরও ভােলাভােব সংগত করার অনুমিত েদেব। 

এই ��াব�ট কী করেব? 
এ�ট মানবািধকার আইন �ারা ৈবষম� েথেক সুরি�ত এমন েগা���েলার সদস�েদর, যারা িবে�ষ 
�েরাচনা সং�া� িবধান �ারা আ�ািদত, তােদর িব�ে� ৈবষম�মূলক আচরণ করার জন� অন�েদর 
�েরািচত করা েবআইিন কের ত�লেব। ৈবষম�মূলক আচরেণর অথ � হল কােরার সােথ তােদর জািতস�া 
বা িলে�র মেতা িকছ� র কারেণ অন�েদর েচেয় খারাপ আচরণ করা। ��াব চােরর মেতা, এ�ট নাগিরক 
িবধােনর ভাষা পিরবত�ন করেব। 

 

5 

��াব পাচঁ এর িবষেয় �িত��য়া 
 

- আপিন িক ধারা 61 েত ৈবষম�মূলক �েরাচনা িনিষ�করণেক অ�ভ� �� করা সমথ �ন কেরন? 

o েকন বা েকন নয়? 
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�� াব ছয় : মানবািধকার আইেন ৈবষেম�র িভি��েলা বাড়ান যােত ��  
হয়  েয  � া� , েজ�ার ডাইভাস � এবং ই�ারেস�  মানুষরা ৈবষম� েথেক 
সুরি�ত 

বত�মান আইন�ট কী? 
মানবািধকার আইেন ৈবষম� িনিষ�করেণর িভি�র তািলকার মেধ� রেয়েছ "েযৗন ল�ণ (sex), যার 
অ�ভ� �� রেয়েছ গভ�াব�া এবং স�ান �সব” এবং “েযৗন অিভমুখ, যার মােন একজন িবষমকামী 
(heterosexual), সমকামী পু�ষ (homosexual), সমকামী নারী (lesbian) বা উভকামী (bisexual) 
অিভমুখ”।  

বত�মান আইন িনেয় সমস�া কী? 
সরকার মেন কের েয বত�মান িবধান�েলােত এ�ট যেথ� �� নয় েয �া�, েজ�ার ডাইভাস � এবং 
ই�ারেস� মানুষরা ৈবষম� েথেক সুরি�ত। সরকার এবং মানবািধকার কিমশন মেন কের েয "েযৗন 
ল�ণ" (sex) এর িবদ�মান িভি� এই েগা���েলােক অ�ভ� �� কের তেব "েযৗন ল�ণ" এবং "িল�" হল 
িভ� ধারণা এবং আইন�ট আরও �� হেত পাের। 

এই ��াব�ট কী করেব? 
এই ��াব মানবািধকার আইেন ৈবষম� িনিষ�করেণর িভি��েলােত �া�, েজ�ার ডাইভাস � এবং 
ই�ারেস� মানুষেদর সুর�া �� করার জন� পিরবত�ন আনেব। "েযৗন ল�ণ" (sex) এর িভি�েত 
ভাষা�টেক পিরবত�ন কের "িল� ৈবিশ�� বা ই�ারেস� ি�িত" অ�ভ� �� কের এবং "িল� অিভব��� এবং 
িল� পিরচয় সহ িল�" এর এক�ট নত�ন িভি� যু� করার মাধ�েম এ�ট করা হেব। এ�ট �� কের েদেব 
েয িল�, িল� অিভব���, িল� পিরচয়, িল� ৈবিশ�� বা ই�ারেস� ি�িতর িভি�েত ৈবষম� েবআইিন। 
েজ�ার ডাইভাস � এর �ােন "েযৗন ৈবিশে��র �করণ" (variation of sex characteristics) বা "নন-
বাইনাির" (non-binary) এর মেতা অন�ান� শ��েলা ব�বহার করা হেত পাের বেল আমরা সেচতন। 

ওয়াইতা�ীর সি� এই ��ােবর জন� িবেশষভােব �াসি�ক। সরকার িন��ত করেত চায় েয তাকাতপুই 
(takatāpui) এবং অন�ান� সাং�ৃিতকভােব িনিদ�� িল� পিরচয়�েলা ৈবষম� েথেক সুরি�ত রেয়েছ তা 
এই পিরবত�ন�ট যথাযথভােব িন��ত করেব। তাকাতপুই এক�ট পর�রাগত শ� যার অথ � ‘একই িলে�র 
অ�র� স�ী।’ এ�ট এমন সম� মাওিরেদর অ�ভ� �� করার জন� পুন��ার করা হেয়েছ যারা িনেজেদর 
িবিভ� িল� এবং েযৗন অিভমত েযমন েহায়াকাওয়ািহেন (Whakawāhine), তা�াতা ইরা তােন (tangata 
ira tāne), সমকামী নারী, সমকামী পু�ষ, উভকামী, �া�, ই�ারেস� এবং কুইয়ার িহসােব িচি�ত কের। 

এই ��াব�ট িবে�ষ �েরাচনা সং�া� িবধােনর সােথ সরাসির স�িক�ত নয়। তেব, ��াব এক এর ফেল 
িবে�ষমূলক কথাবাত�া েথেক �া�, েজ�ার ডাইভাস � এবং ই�ারেস� মানুষেদর র�া করেত �েরাচনা 
সং�া� িবধান�েলা �সািরত করা হেত পাের। 

এই ��ােবর উপর েনওয়া ব�ব�ার মূল ল�� হে� আইন�টর 21 ধারায় উপযু� ভাষা ব�বহার করা 
হেয়েছ তা িন��ত করা, কারণ সরকার এ�টেক আইেনর েমৗিলক পিরবত�েনর পিরবেত� ি�তাব�ার 
���করণ িহসােব িবেবচনা কের।  
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��াব ছয় এর িবষেয় �িত��য়া 
 

- আপিন িক এই পিরভাষা�ট উপযু� বেল মেন কেরন? 

- আপিন িক মেন কেরন েয এই ��াব�ট মানবািধকার আইেনর অধীেন ৈবষম� েথেক র�া করা 

উিচত এমন েগা���েলােক যেথ� পিরমােণ আওতাভ�� কের? 

- আপিন িক মেন কেরন েয এই ��াব�ট যথাযথভােব তাকাতপুই সহ সাং�ৃিতকভােব িনিদ�� 

িল� পিরচেয়র মানষেদর র�া কের? 

  



 

29 

 

এমন স�িক�ত কাজ যার িবষেয় 
এই নিথেত আেলাচনা করা হয়িন 
এই আেলাচনার নিথেত িবস্তৃত সরকারী কােজর এক�ট িনিদ�� িদেকর উপর দৃ�� িনব� করা হেয়েছ। 

রয়�াল কিমশেনর সুপািরেশর জবােব সরকার একািধক স�িক�ত কাজ চালাে�। এর মেধ� িকছ�  কাজ 
রয়�াল কিমশেনর িরেপােট�র আেগই �� হেয়িছল। এর মেধ� অ�ভ� ��: 

• িবে�ষমূলক কথাবাত�া, বণ �বাদ এবং ৈবষেম�র েমাকািবলা করেত মানবািধকার কিমশেনর 

স�মতা েজারদার করা 

• পুিলেশর েনতৃ�াধীন কাজ �ারা িবে�ষ সং�া� অপরােধর স�ঠক শনা�করণ, েরকড� ও 

�িতেবদন করা এবং �িত��য়া জানােনা 

• িবে�ষমূলক অপরাধ স�িক�ত ন�ায় ম�েকর কাজ  

• সিহংস উ�বাদ ও স�াসবাদ েমাকােবলায় কাজ 

• িফ�, িভিডও এবং �কাশনা ে�িণিবন�াস আইেনর আওতায় আপি�কেরর সং�ােত পিরবত�ন 

• জািতগত স�দায়�েলার ফলাফল উ�ত করেত জািতগত স�দােয়র জন� ম�ক ৈতির করা 

• সামা�জক সংহিতর উপর কাজ 

• বণ �বাদ িবেরাধী জাতীয় কম � পিরক�না (National Action Plan Against Racism) িবকাশ, এবং 

• ভ�ল তথ� এবং �জেবর িব�ে� ি�িত�াপকতা েজারদার করা। 
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