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তর্ র্াহু ও তর্ র্ু র – নযায় মন্ত্রক (মন্ত্রক) তবরেষ ও ববষময প্রর াচনা সম্পতকতর্ আইন েত বর্তন ক া
জনয ছয়টি প্রস্তাব তনরয় আেনা মর্ামর্ চাইরছ।
মানবাতধকা আইন 1993 এমন কথাবার্তারক তনতষদ্ধ কর যা বণগর্
ত ববষমযরক প্রর াতচর্ কর (উস্কাতন
তিয়)। এটি তকারনা বযক্তি েত চরয় একটি ববতেরযয কা রণ র্া তবরুরদ্ধ ববষমযরকও তনতষদ্ধ কর ।
মন্ত্ররক একটি েযারলাচনা
ত
এবং 15 মাচত 2019-এ ক্রাইস্টচাচত মসক্তজরি সন্ত্রাসী হামলা তবষরয় য়যাল
কতমেন অব ইনরকায়াত সুোত ে অনুস ণ কর স কা এই সু ক্ষাগুরলারক আ ও েক্তিোলী ও স্পয
ক া জনয েত বর্তরন প্রস্তাব তিরে।
স কা ববষরময তবধানগুরলা িুটি আইরন বযােকর্ েত বর্তরন ও প্রস্তাব তিরে।
আউরিরুয়া তনউক্তজলযান্ড একটি ববতচত্র্যময় তিে। স কা সামাক্তজক সংহতর্ তজা িা ক রর্ এবং
আউরিরুয়া তনউক্তজলযান্ডরক সবা জনয তন ােি ক রর্ চায়। তবরেষ প্রর াতচর্ ক া কথাবার্তা তবরুরদ্ধ
এবং ববষরময তবরুরদ্ধ সু ক্ষাগুরলারক উন্নর্ ক রল এটি সমথনত োরব।
আউরিরুয়া তনউক্তজলযারন্ড মর্ প্রকারে স্বাধীনর্া হল একটি গুরুত্বেূণ মূ
ত লযরবাধ। ববষময তথরক মুক্তি
োোোতে এটি তনউক্তজলযারন্ড তবল অব াইিস অযাক্ট (New Zealand Bill of Rights Act) 1990-এ
একটি অংে। প্রস্তাতবর্ আইরন েত বর্তনগুরলা উরেেয হল এই অতধকা গুরলারক আ ও সু তক্ষর্
ক া, এমন বযক্তি া যা া তবরেষমূলক কথাবার্তা সম্মুখীন হয় র্া া যারর্ মুিিারব তনরজরক প্রকাে
ক রর্ োর র্া তনক্তির্ ক া সহ। তবল অব াইিস অযাক্ট অনযরি অতধকা এবং স্বারথ ত সারথ
িা সাময বজায় ত রখ অতধকার নযায়সঙ্গর্ সীমাবদ্ধর্া সুরযাগ প্রিান কর ।
স কা নীতর্গর্িারব ছয়টি প্রস্তারব সম্মর্ হরয়রছ। এ অথ এই
ত
তয স কা মরন কর তয
েত বর্তনগুরলা িাল ধা ণা র্রব আইনটি েত বর্তন ক া হরব তকনা এবং কীিারব েত বর্তন ক া যায় তস
সম্পরকত চূ ডান্ত তসদ্ধান্ত তনওয়া আরগ তসগুরলা সমারজ প্রর্যাো েূ ণ কর তকনা র্া জানরর্ চায়।
প্রাপ্ত মর্ামরর্ উে তনিত কর এই প্রস্তাবগুরলা েত বর্তন হরর্ োর ।
প্রস্তাবগুরলা তনরচ র্াতলকািুি ক া হরয়রছ। সংরক্ষরে, এগুরলা লক্ষয হল:
•
•
•

প্রর াচনা সংক্রান্ত তবধানগুরলা ো া সু তক্ষর্ তলাকরি তগাষ্ঠী বৃক্তদ্ধ ক া
আইনটি তকান আচ রণ অনুমতর্ তিরব না র্া েত ষ্কা ক া এবং আইন িঙ্গ ক া েত ণতর্
বাডারনা
বযােকর্ ববষরময তবরুরদ্ধ তগাষ্ঠীগুরলা সু ক্ষা উন্নর্ ক া।

আেতন বর্তমান আইন, েত বর্তরন প্রস্তাবগুরলা এবং র্ারি তেছরন যুক্তি আ ও তবেি তবব ণ েূণ ত
আরলাচনা নতথরর্ তেরর্ োর ন: তবরেষ ও ববষময প্রর াচনা তবরুরদ্ধ প্রস্তাবগুরলা উেলব্ধ রয়রছ
www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination এ।
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আম া আেনা কাছ তথরক শুনরর্ চাই
প্রস্তাতবর্ েত বর্তনগুরলা ক রর্ হরব, না তসগুরলা তকছু অংে েত বর্তন ক রর্ হরব, না তকানও
তিন্ন েিরক্ষে গ্রহণ ক রর্ হরব তস তবষরয় তসদ্ধান্ত তনরর্ সহায়র্া জনয স কা আেনা মর্ামর্
(সাবতমেন) চাইরছ।
25 জুন তথরক 6 আগস্ট 2021 েযন্ত
ত সাবতমেন ক া সুরযাগ তখালা থাকরব। আেতন তসটিরজন
তস্পস (Citizen Space) ওরয়বসাইি https://consultations.justice.govt.nz এ মাধযরম,
humanrights@justice.govt.nz এ ইরমইল ো া, বা ডাকরযারগ Human Rights, Ministry of
Justice, SX10088, Wellington তক সাবতমেন োঠারর্ োর ন।
তগােনীয়র্া এবং বযক্তিগর্ র্থয সম্পতকতর্ র্থয সহ সাবতমেন প্রক্তক্রয়া সম্পরকত আ ও র্রথয
জনয, অনুগ্রহ কর আমারি ওরয়বসাইি www.justice.govt.nz/proposals-against-incitementof-hatred-and-discrimination এ আরলাচনা নতথটি তিখুন
তগােনীয়র্া এবং বযক্তিগর্ র্থয সম্পতকতর্ তবেরি জনয অনুগ্রহ কর আরলাচনা নতথ েৃষ্ঠা 6
তিখুন। আেনা মর্ামর্ জমা তিওয়া আরগ আেনা এটি েডা উতচর্।

ছয়টি প্রস্তোি
প্রস্তোিনো এক: ম্োনিোবিকোর
আইন 1993-এ প্রদ্বরোচনো
সংক্রোন্ত বিিোনগুদ্ব োর ভোষো
পবরির্তন করুন যোদ্বর্
সসগুদ্ব ো বিদ্বেষম্ূ ক
িক্তদ্বিযর িযিস্তু হওয়ো
আরও স োষ্ঠীগুদ্ব োদ্বক রিো
কদ্বর।

বর্তমান প্রর াচনা তবধানগুরলা তকবল এমন কথাবার্তা উে
প্ররযাজয যা তকারনা তগাষ্ঠীরক র্ারি ঙ, বণ বা
ত জাতর্গর্ বা
জার্ীয় উৎরস কা রণ লক্ষযবস্তু কর । ধম,ত তলঙ্গ, তযৌনর্া এবং
অক্ষমর্া তিতিক তগাষ্ঠীগুরলা সহ অনযানয তগাষ্ঠীরি ও
তবরেষমূলক কথাবার্তা ো া লক্ষযবস্তু ক া হয়। এই প্রস্তাবটি
আইনটিরক েত বর্তন ক রব যারর্ আ ও তবস্র্ৃর্ েত সর
ববতেরযয কা রণ তকারনা তলারকরি তগাষ্ঠী তবরুরদ্ধ তবরেষ
প্রর াতচর্ ক া হরলও এটি প্ররযাজয হয়। এ মরধয মানবাতধকা
আইরন 21 ধা ায় ববষরময তকছু বা অনয সমস্ত তনতষদ্ধ তিতি
অন্তিুি
ত থাকরর্ োর (এই তবিাগটি আরলাচনা নতথ েত তেয
এক এ তবস্তাত র্িারব তিওয়া হরয়রছ)। তকান তগাষ্ঠীগুরলা এই
েত বর্তন ো া সু তক্ষর্ হওয়া উতচর্ তস সম্পরকত আম া
মর্ামর্ চাইতছ। আ ও র্থয আরলাচনা নতথরর্ েৃষ্ঠা 17 তর্
উেলব্ধ রয়রছ।

প্রস্তোি দুই: ম্োনিোবিকোর
আইন 1993-এর বিদযম্োন
স ৌজদোবর বিিোদ্বনর পবরিদ্বর্ত
অপরোি আইন (Crimes Act)
1961 সর্ একটি নর্ু ন
স ৌজদোবর অপরোি
প্রবর্স্থোপন করুন যো স্পষ্টর্র
ও সিবি কোযকর।
ত

এ অথ হল
ত
তয তকারনা সু তক্ষর্ তগাষ্ঠী তবরুরদ্ধ তয বযক্তি
ইোকৃর্িারব তবরেষ প্রর াতচর্ ক রব, উতস্করয় তিরব, বজায়
াখরব বা স্বািাতবক কর র্ু লরব, র্া া যতি তহংসা প্রর াতচর্ ক া
সহ হুমতক তিরয়, অেবযবহা বা অেমান কর তসটি কর র্রব
র্া া আইন িঙ্গ ক রব। তমৌতখকিারব, তলতখর্িারব বা
অনলাইরন সহ র্া া কীিারব হুমতক তিরয়রছন বা অেবযবহা
কর রছন র্া তনতবরেরষ
ত
এটি প্ররযাজয হরব। তকান তগাষ্ঠীগুরলারক
সু তক্ষর্ ক া উতচর্ তস সম্পরকত আ ও র্রথয জনয প্রস্তাব এক
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তিখুন। আ ও র্থয আরলাচনা নতথরর্ েৃষ্ঠা 18 তর্ উেলব্ধ
রয়রছ।

প্রস্তোি বর্ন: স ৌজদোরী
অপরোদ্বির ম্ভীরর্োর আরও
ভোদ্ব োভোদ্বি প্রবর্
ন
ঘিোদ্বনোর জনয র্োর িোস্তস্ত
িোব়িদ্বয় বদন।

বর্তমান োক্তস্ত হল তর্ন মাস েযন্ত
ত কা ািণ্ড বা $7,000 েযন্ত
ত
জত মানা। প্রস্তাবটি হল এই োক্তস্ত বাতডরয় তর্ন বছ েযন্ত
ত
কা ািণ্ড বা $50,000 েযন্ত
ত জত মানা ক া । আ ও র্থয
আরলাচনা নতথরর্ েৃষ্ঠা 19 এ উেলব্ধ রয়রছ।

প্রস্তোি চোর: স ৌজদোবর
বিিোদ্বন সয পবরির্তন হদ্বে
র্োর সোদ্বি বম্ রোখোর জনয
নো বরক প্রদ্বরোচনো বিিোদ্বনর
ভোষো পবরির্তন করুন।

এটি নাগত ক তবধারন (61 ধা া) িাষারক েত বতর্তর্ কর
তবিযমান েব্দগুরলা োোোতে "তবরেষ প্রর াতচর্ ক া / উরস্ক
তিওয়া, বজায় াখা বা স্বািাতবক ক া" অন্তিুি
ত ক রব। এই
তবধানটি উন্নর্ ক া তযরর্ োর এমন অনযানয উোয় সম্পরকত
মর্ামর্রকও আম া স্বাগর্ জানাই। আ ও র্থয আরলাচনা
নতথরর্ েৃষ্ঠা 21 এ উেলব্ধ রয়রছ।

প্রস্তোি পোাঁচ: নো বরক বিিোন
পবরির্তন করুন যোদ্বর্
'বিষম্য প্রদ্বরোবচর্ করো'
আইন বিদ্বরোিী হয়।

আইনটি এমনিারব েত বতর্তর্ হরব যারর্ তবরেষ প্রর াচনা
সংক্রান্ত তবধারন আওর্ািুি রয়রছ এমন তগাষ্ঠীরি তবরুরদ্ধ
তকারনা বযক্তি ো া অনয বযক্তিরি ববষমযমূলক আচ ণ ক রর্
প্রর াতচর্ ক া বা উস্কাতন তিওয়া তনতষদ্ধ হয়। এরর্ এই ধ রন
আচ ণ সম্পরকত মানবাতধকা কতমেনরক অতিরযাগ ক া সম্ভব
হরব। আ ও র্থয আরলাচনা নতথরর্ েৃষ্ঠা 22 এ উেলব্ধ
রয়রছ।

প্রস্তোি ছয়: ম্োনিোবিকোর
আইদ্বন বিষদ্বম্যর বভবিগুদ্ব ো
িো়িোন যোদ্বর্ স্পষ্ট হয় সয
ট্রোন্স (trans), সজন্ডোর
ডোইভোস (gender
ত
diverse)
এিং ইন্টোরদ্বসক্স (intersex)
ম্োনুষরো বিষম্য সিদ্বক
সুরবির্।

তযৌন লক্ষরণ কা রণ মানুষরি প্রতর্ ববষমযমূলক আচ ণ ক া
বর্তমারন আইন তবর াধী। স কা মরন কর তয এ মরধয তলঙ্গ
েত চয় বা অতিবযক্তি, তলঙ্গ ববতেযয বা ইন্টা রসক্স তিতর্ তিতিক
ববষময অন্তিুি
ত । এই প্রস্তাব এই সম্পরকত আইনটিরক আ ও
স্পয ক া ে ামে তিয়।
ত
আ ও র্থয আরলাচনা নতথরর্ েৃষ্ঠা
23 এ উেলব্ধ রয়রছ।

প্রদ্বরোচনোম্ূ ক কিোিোর্তো কী?
‘তবরেষমূলক কথাবার্তা’(hate speech) একটি তবস্র্ৃর্ েত িাষা যা আউরিরুয়া তনউক্তজলযারন্ড আইরন
বযবহৃর্ হয় না। এটি সাধা ণর্ এমন কথাবার্তা তহসারব সংজ্ঞাতয়র্ হয় যা একটি সাধা ণ ববতেযয, তযমন
জাতর্সিা, ধম বা
ত তযৌন অতিমরর্ উে তিতি কর তকারনা বযক্তি বা তগাষ্ঠীরক আক্রমণ কর ।
উের াি ছয়টি প্রস্তাব তনতিত যিারব এমন কথাবার্তা সংক্রান্ত যা একটি তগাষ্ঠী তবরুরদ্ধ তবরেষ প্রর াতচর্
কর । এমন কথাবার্তারক তবরেষ প্রর াতচর্ ক া বরল বলা হয় যা আেতিজনক বা হুমকীেূণ এবং
ত
যা িাগ
কর তনওয়া একটি ববতেরযয তিতিরর্ তকারনা তগাষ্ঠী (এক বযক্তি তিরক েত চাতলর্ হওয়া তচরয়) প্রতর্
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েত্রুর্া উরস্ক তিয়। এ কা রণই আম া ‘তবরেষমূলক কথাবার্তা’, ‘তবরেষ প্রর াতচর্ ক া’ এবং ‘প্রর াচনা
সংক্রান্ত তবধান’ তনরয় কথা বতল।
এই প্রস্তাবগুরলা তবরেষমূলক অে ারধ অনয রূেগুরলা তিরক র্াকারে না। এই প্রস্তাবগুরলা ো া
আওর্ািুি নয় এমন সংতিয কারজ তবষরয় আ ও র্থয আরলাচনা নতথরর্ েৃষ্ঠা 25 এ োওয়া যারব।

প্রদ্বরোচনোম্ূ ক কিোিোর্তো িবর্র কোরণ হয়
তবরেষ প্রর াতচর্ কর এমন কথাবার্তা উরেখরযাগয ক্ষতর্ কর । এটি লক্ষযবস্তু হওয়া সম্প্রিায়গুরলা
উে তনতর্বাচক প্রিাব তেরল এবং সতহংসর্া কা ণ হরর্ োর । তবরেষ প্রর াতচর্ ক া অসদ্ভাব সৃটয
এবং সামাক্তজক অন্তিুক্তত িরর্ বাধা সৃটয কর আমারি সমারজ ক্ষতর্ কর । এটি আউরিরুয়া
তনউক্তজলযান্ড জুরড আমারি সমস্ত সম্প্রিারয় মরধয অতবশ্বাস এবং তবরিি ছতডরয় তিরর্ োর ।
তবরেষ প্রর াচনা তথরক সু ক্ষাগুরলা উন্নর্ ক া তন ােি সম্প্রিায় গরড র্ু লরর্ উৎসাতহর্ ক রব এবং
সমারজ এই মর্রক আ ও তজা িা ক রব তয এই ধ রন আচ ণ ক্ষতর্কা ক।
আন্তজতাতর্ক মানবাতধকা চুক্তিগুরলা অধীরন তবরেষ প্রর াতচর্ ক া তনতষদ্ধ, র্াই আইন েত বর্তন
ক রল র্া আমারি আন্তজতাতর্ক মানবাতধকার বাধযবাধকর্াগুরলা েূ ণ ক রর্ সহায়র্া ক রব।

ির্তম্োন আইন
মানবাতধকা আইন 1993 তর্ একটি তেৌজিাত তবধান এবং একটি নাগত ক তবধান রয়রছ। নাগত ক
আইন বযবিা বযক্তি, সংিা এবং তকছু তক্ষরত্র্ িানীয় বা তকন্দ্রীয় স কার মরধয বযক্তিগর্ তবর াধগুরলারক
আওর্ািুি কর । তেৌজিাত আইন বযবিা লক্ষয হল আইন িঙ্গকা ীরি োক্তস্ত তিরয় আ ও গুরুর্ ও
ক্ষতর্কা ক আচ ণ তচতির্ এবং তনতষদ্ধ ক া।
নাগত ক তবধান (ধা া 61) এ অধীরন এমন িাষা বা তলতখর্ তবষয় বযবহা , প্রকাে, সম্প্রচা বা তবর্ ণ
ক া আইন তবর াধী যা উিয়:
1. হুমতকেূণ,ত আেতিজনক বা অেমানজনক, এবং
2. তকারনা তগাষ্ঠী প্রতর্ র্ারি বণ,ত জাতর্ বা জাতর্গর্ বা জার্ীয় উৎরস তিতিরর্ েত্রুর্া প্রর াতচর্
ক া বা তহনিা ক া প্রবৃতি জাগারনা সম্ভাবনা ারখ।
তকারনা বযক্তি যতি মরন কর ন তয তকউ এমন তকছু কর রছ যা আইন তবর াধী র্রব র্া া মানবাতধকা
কতমেরন অতিরযাগ জানারর্ োর ন।
তেৌজিাত তবধান (ধা া 131) এ বলা হরয়রছ তয এমন িাষা বযবহা বা তলতখর্ তবষয় প্রকাে, সম্প্রচা বা
তবর্ ণ কর বণগর্
ত তবরিি বর্ত ক া তেৌজিাত অে াধ যা তনম্নতলতখরর্ সমস্ত:
1. হুমতকেূণ,ত আেতিজনক, বা অেমানজনক
2. তকারনা তগাষ্ঠী প্রতর্ র্ারি বণ,ত জাতর্ বা জাতর্গর্ বা জার্ীয় উৎরস তিতিরর্ েত্রুর্া বা তেষ
জাগারনা বা র্ারি তহনিা বা উেহাস ক া সম্ভাবনা ারখ, এবং
3. এমন েত্রুর্া, তেষ, তহনিা বা উেহাস প্রর াচনা জনয উরেতের্।
এই অে াধটি তর্ন মাস েযন্ত
ত কা ািণ্ড, বা $7,000 জত মানা ো া িণ্ডনীয়।
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ম্র্ প্রকোদ্বির স্বোিীনর্ো সংরবির্ র্দ্বি যুস্তক্তসঙ্গর্
সীম্ো সোদ্বপি
মর্ প্রকারে স্বাধীনর্া আমারি সমারজ এক তিতি-প্রস্ত , র্রব এ অথ এই
ত
নয় তয তলারকরি যা
খুতে র্াই বলা অতধকা রয়রছ। তবল অব াইিস অযাক্ট (Bill of Rights Act) এ সমস্ত অতধকা এবং
স্বাধীনর্া মরর্া, মর্ প্রকারে অতধকা রক আইন ো া এমনিারব সীমাবদ্ধ ক া যায় যা একটি মুি ও
গণর্াতন্ত্রক সমারজ নযায়সঙ্গর্ হরর্ োর ।
বর্তমান প্রর াচনা সংক্রান্ত তবধানগুরলা মর্ প্রকারে স্বাধীনর্া নযায়সঙ্গর্ সীমা প্রিান কর । এগুরলা
একটি সুষম েন্থা গঠন কর যা োক্তস্ত র্ীব্রর্া তবরুরদ্ধ তবরেষমূলক কথাবার্তা গম্ভী র্ারক তবরবচনা
কর । প্রর াচনা সংক্রান্ত বর্তমান তবধানগুরলা এমন কথাবার্তারক লক্ষযবস্তু কর যা অনযরি তবশ্বাস
ক ায় তয তবতিন্ন জাতর্গর্ তগাষ্ঠী তনরয় গটঠর্ একটি সমাজ কাযক
ত িারব কাজ ক রর্ োর না। এই
ধ রন কথাবার্তা মানুষরক এরক অের তবরুরদ্ধ িাাঁড ক ারর্ এবং সমারজ মরধয তবক্তেন্নর্া বর্ত
ক রর্ চায়।
আইনটি এই মরনািাবগুরলারক প্রর াতচর্ ক া তনতষদ্ধ কর কা ণ এগুরলা মানবাতধকা এবং
আউরিরুয়া তনউক্তজলযারন্ড গণর্াতন্ত্রক মূলযরবারধ সারথ তবমানান। এই মরনািাবগুরলা এই ধা ণা
তিতিক তয একটি িাগ ক া চত ত্র্গর্ কা রণ (তযমন জাতর্সিা, ধম বা
ত তযৌন অতিমর্) তকছু তলারকরি
তগাষ্ঠী া অনযরি তচরয় কম মুলযবান। এমন তবশ্বাস থাকরর্ োর তয এই তগাষ্ঠীগুরলা একই অতধকা
না থাকা উতচর্, এবং/অথবা এরি সারথ আলািািারব আচ ণ ক া এবং এরি বৃহি সমাজ তথরক বাি
তিওয়া উতচর্।
এটি মরন াখা গুরুত্বেূণ তয
ত প্রস্তাবগুরলা কথাবার্তারক অে াধমূলক ক া সীমানারক নাতমরয় আরন না
বা গুরুত্বেূণ তবষয়গুরলা
ত
উে গণ র্কততবর্কত ত াধ কর না।
আইন েত বর্তরন এই প্রস্তাবগুরলা লক্ষয হল এটি তনক্তির্ ক া তয প্ররর্যরক অতধকা সু তক্ষর্
রয়রছ এবং প্রতর্টি বযক্তি তনিতরয় তনরজরক প্রকাে ক রর্ োর ।

আইন বনদ্বয় সম্সযো বচবির্ করো হদ্বয়দ্বছ
মন্ত্রক 2019 সারল আইনটি একটি েযারলাচনা
ত
কর রছ এবং করয়কটি সমসযা তচতির্ কর রছ। 15 মাচত,
2019-এ ক্রাইস্টচাচত মসক্তজরি সন্ত্রাসী হামলা য়যাল কতমেন অব ইনরকায়াত ও তকছু সমসযা তচতির্
কর তছল এবং েত বর্তরন জনয সুোত ে কর তছল।
তর্নটি মূল তবষয় তচতির্ ক া হরয়তছল:
1. তেৌজিাত তবধান এবং নাগত ক তবধান উিরয় িাষাই অস্পয। য়যাল কতমেন তেৌজিাত
তবধারন িাষাটি েুন চনা
ত
ক া সুোত ে কর রছ।
2. তবরেষ প্রর াতচর্ কর এমন কথাবার্তা বর্তমারন সু তক্ষর্ তগাষ্ঠীগুরলা তচরয় তবতে তগাষ্ঠীরক
প্রিাতবর্ কর । তবধানগুরলা তকবল জাতর্, জার্ীয়র্া, জাতর্সিা এবং বণরক
ত আওর্ািুি কর ।
এগুরলা হল মানবাতধকা আইরন 21 ধা ায় র্াতলকািুি তর্ টি "ববষরময তনতষদ্ধ তিতি" এ
মরধয তকবল চা টি।
3. তেৌজিাত অে ারধ জনয োক্তস্ত ইোকৃর্িারব তবরেষ প্রর াতচর্ ক া গম্ভী র্া র্ু লনায়
র্ু লনামূলকিারব কম।
আম া বর্তমান আইরন এই সমসযাগুরলা সমাধান ক া জনয ছয়টি প্রস্তারব তবষরয় আেনা মর্ামর্
চাইতছ।
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ওয়োইর্োঙ্গীর সবির (Treaty of Waitangi) বভবিদ্বর্
বিদ্বিচনোসম্ূহ
তর্ তর্ত তর্ ও ওয়াইর্াঙ্গী - ওয়াইর্াঙ্গী সতি মানবাতধকা আইরন প্রর াচনা সংক্রান্ত তবধান এবং
ববষরময তবরুরদ্ধ সু ক্ষা এবং এই নীতর্গর্ প্রস্তাবগুরলা সারথ প্রাসতঙ্গক। মাওত া তবরেষমূলক
কথাবার্তা সম্মুখীন হরর্ োর ন এবং বর্তমারন "জাতর্" বা "জাতর্গর্ উৎস" এ তিতি অধীরন প্রর াচনা
সংক্রান্ত তবধান ো া আোতির্। এই প্রস্তাবগুরলা মাওত সহ তগাষ্ঠীগুরলারক তবরেষমূলক কথাবার্তা তথরক
আ ও সু তক্ষর্ ক রর্ চায়। সু ক্ষাগুরলা তজা িা ক া হরব তযখারন মাওত া অনযানয তযরকারনা
ববষরময তনতষদ্ধ তিতি ো া আোতির্ হরব, উিাহ ণস্বরূে র্াকার্েুই (takatāpui) (মাওত যা া তবতবধ
তলঙ্গ এবং তযৌন অতিমরর্ তনরজরক েত তচর্ কর ন) সম্পতকতর্ তক্ষরত্র্।

প্রস্তোিগুদ্ব োদ্বর্ ম্র্োম্দ্বর্র জনয প্রশ্ন
আরলাচনা নতথরর্ সমস্ত প্রস্তাব সম্পরকত সাধা ণ প্ররশ্ন োোোতে প্রতর্টি প্রস্তারব জনয তনতিত য প্রশ্ন
রয়রছ। এই প্রশ্নগুরলা তনরচ র্াতলকািুি ক া হরয়রছ।
তর্নটি প্রশ্ন যা আেতন প্রস্তাবগুরলা সমস্তরর্ আেনা সাবতমেরন সহায়র্া জনয বযবহা ক রর্
োর ন:
•
•
•

আেতন তক প্রস্তাবটি তথরক উি্িূর্ তকারনা ঝু াঁ তক বা অতনোকৃর্ েত ণতর্ তিখরর্ োরেন এবং
যতি র্া হয় র্রব তসগুরলা কী?
এই প্রস্তাবগুরলা উন্নর্ ক া তকান উোয় আরছ তক?
এই প্রস্তাবগুরলা তক উতেতখর্ সমসযাগুরলা ছাডাও ওয়াইর্াঙ্গী সতি অতর্ত ি তকারনা সমসযা
উেিােন কর ?

প্রস্তাব এক সম্পরকত প্রশ্ন:
•

•
•

আেতন তক একমর্ তয এইিারব প্রর াচনা তবধানগুরলারক সম্প্রসা ণ ক া এই তগাষ্ঠীগুরলারক
আ ও সু তক্ষর্ ক রব?
o তকন বা তকন নয়?
আেনা মরর্, তকান তগাষ্ঠীগুরলারক এই েত বর্তন ো া সু তক্ষর্ ক া উতচর্?
আেতন তক মরন কর ন তয এমন তকারনা তগাষ্ঠী রয়রছ যা া তবরেষমূলক কথাবার্তা সম্মুখীন হয়
যা া এই েত বর্তন ো া সু তক্ষর্ হরব না?

প্রস্তাব িুই সম্পরকত প্রশ্ন:
•

•

আেতন তক একমর্ তয তেৌজিাত তবধারন িাষা এিারব েত বর্তন ক া এটিরক আ ও স্পয এবং
বুঝরর্ সহজ কর র্ু লরব?
o তকন বা তকন নয়?
আেতন তক মরন কর ন তয এই প্রস্তাবটি নর্ু ন অে ারধ অধীরন তবআইতন হওয়া উতচর্ এমন
আচ ণগুরলারক ধ রব?

প্রস্তাব তর্ন সম্পরকত প্রশ্ন:
•

আেতন তক মরন কর ন তয এই োক্তস্তটি অে ারধ গম্ভী র্ারক যথাযথিারব প্রতর্েতলর্ কর ?
o তকন বা তকন নয়?
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•

যতি আেতন একমর্ না হন, র্রব তকান অে াধগুরলারক উেযুি র্ু লনা তহসারব বযবহা ক া
উতচর্?

প্রস্তাব চা সম্পরকত প্রশ্ন:
•
•

-আেতন তক 61 ধা ায় (নাগত ক তবধান) িাষা এই েত বর্তনরক সমথনত কর ন?
o তকন বা তকন নয়?
আেতন তক মরন কর ন তয নাগত ক তবধারন বর্তমান িাষা অনয তকারনা অংে েত বর্তন ক া
উতচর্?

প্রস্তাব োাঁচ সম্পরকত প্রশ্ন:
•

আেতন তক ধা া 61 তর্ ববষমযমূলক প্রর াচনা তনতষদ্ধক ণরক অন্তিুি
ত ক া সমথনত কর ন?
o তকন বা তকন নয়?

প্রস্তাব ছয় সম্পরকত প্রশ্ন:
•
•
•

আেতন তক এই েত িাষাটি উেযুি বরল মরন কর ন?
আেতন তক মরন কর ন তয এই প্রস্তাবটি মানবাতধকা আইরন অধীরন ববষময তথরক ক্ষা ক া
উতচর্ এমন তগাষ্ঠীগুরলারক যরথয েত মারণ আওর্ািুি কর ?
আেতন তক মরন কর ন তয এই প্রস্তাবটি যথাযথিারব র্াকার্েুই সহ সাংস্কৃতর্কিারব তনতিত য তলঙ্গ
েত চরয় মানুষরি ক্ষা কর ?

আপবন যবদ বিদ্বেষম্ূ ক কিোিোর্তো িো আচরদ্বণর
সম্মুখীন হদ্বেন র্োহদ্ব আপবন কী করদ্বর্ পোদ্বরন
আেতন যতি মরন কর ন তয আেনা তন ােিা ঝু াঁ তক রয়রছ, র্রব অনুগ্রহ কর েুতলরে সারথ
তযাগারযাগ করুন। জরুত অবিা হরল 111 এ তোন করুন। আেতন এই মুহরূ র্ত তবেরি না থাকরল, 105
এ তোন করুন।
মানবাতধকা কতমেন (Human Rights Commission) কীিারব সহায়র্া ক রর্ োর তস সম্পরকত র্রথয
জনয তিখুন: https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/
বণগর্
ত হয় াতন তবষরয় র্রথয জনয:
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/)।
অনলাইরন ঘিা অেবযবহার

জনয: https://www.netsafe.org.nz/

আেতন তকমন অনুিব ক রছন তস সম্পরকত কা ও সারথ কথা বলরর্ চাইরল অনুগ্রহ কর 1737 নম্বর
তোন বা তিক্সি করুন।

আরও র্িয
আপবন সম্পূণ তআদ্ব োচনোর নবিটি এখোদ্বন প়িদ্বর্ পোদ্বরন:
www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
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আরও র্িয নযোয় ম্ন্ত্রদ্বকর ওদ্বয়িসোইি – সর্ র্োহু ও সর্ র্ু দ্বর-সর্ও উপ ব্ধ রদ্বয়দ্বছ এখোদ্বন:
www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
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