
 

 

এক পৃষ্ঠায়  “ঘৃণার প্রতি প্রররাচনা” সংক্রান্ত িথ্য   
 

আইনী কাঠার া: 

ইন্টারন্যাশন্াল ক াভেন্যান্ট অন্ সিসেল এন্ড পসলটি াল রাইিি (ন্াগসর  ও রাজনন্সি  অসি ার িংক্রান্ত আন্তজজাসি  

অঙ্গী ারন্ামা) (ICCPR)-এর আটিজভ ল ২০ , অনু্ভেদ ২ এ বসণ জি আভে কে “ববষময, শিরু িা বা িস ংিিার প্রভরাচন্া কদয় 

এমন্ কেভ াভন্া জািীয়, বণ জগি বা িমীয় ঘৃণা প্রচার  রা আইন্ি সন্সষদ্ধ  ভব”। 

সংজ্ঞাস ূহ: 

  ‘ঘৃণা’ (হহইরেড) ও ‘শিরু িা’ (হতিতিটি) বলভি কবাঝায় ক ান্ সবভশষ কগাষ্ঠীর  প্রসি সন্ন্দা, ববসরিা ও চরম অপেন্দ 

 ওয়ার িীব্র ও অভেৌক্তি  আভবগ কপাষণ  রা;  

 ‘প্রচার’ (অ্যাডর ারকতস) বলভি কবাঝায় ক ান্ সবভশষ কগাষ্ঠীর  প্রসি প্র াভশয ঘৃণা েড়াভন্ার উভেশয থা া; এবং  

 ‘প্রররাচনা’ (ইনসাইির ন্ট) বলভি কবাঝায় জািীয়, বণ জগি বা িমীয় গরুপ িংক্রান্ত সববৃসি (কেিভমন্ট) ো ঐিব কগাষ্ঠীর  

মানু্ষভদর প্রসি ববষময, শিরু িা বা িস ংিিার  িম্ভাবয ঝুুঁ স  িৃটি  ভর। 

সী াররখা (হেশরহাল্ড) যাচাই করা: 

ICCPR-এর আটিজভ ল 20 অনু্োয়ী এ টি সবিরিৃি িীমাভরখা দর ার োভি মি প্র াভশর স্বািীন্িা খসব জি ন্া  য়।  রাবাি প্ল্যান্ 

অফ অযা শন্(A/HRC/22/17/Add.4, পসরসশি, অযাভপক্তন্ডক্স) এর পরামশ জ মভি ক াভন্া সববসৃিভ  কফৌজদাসর অপরাি (ক্তক্রসমন্াল 

অভফন্স) স ভিভব সবভবচন্া  রার জন্য িীমাভরখা োচাইভয়র  সন্ভনাসিসখি   েয়টি অংভশর প্রভিয টিভ ই অন্তেভ জি  রভি  ভব:  

 

(1) হপ্রক্ষাপি (কনরিক্সি): সন্সদজি ক াভন্া সববৃসি ক ান্ সবভশষ কগাষ্ঠীর প্রসি ববষময, শিরু িা বা িস ংিিার প্রভরাচন্া কদয় 

স ন্া এবং এটি উভেশয এবং/বা িংঘিভন্র িাভথ িরািসর িম্পৃি স ন্া কিিা বঝুার জভন্য কপ্রক্ষাপি োচাই  রা অিযন্ত গুুত্বপণূ জ।  

কপ্রক্ষাপি  সবভেষণ  রার িময় প্রদত্ত বিবয কেই িমভয় কদওয়া ও প্রচার  রা  ভয়ভে কিই িমভয়র সবদযমান্ িামাক্তজ  ও 

রাজনন্সি  প্রিভঙ্গর আভলাভ  বিবযটিভ  সবভবচন্া  রভি  ভব;  

(2) বক্তা (স্পিকার): িমাভজ বিার অবস্থান্ বা মে জাদা  সবভবচন্া  রভি  ভব, সবভশষ  ভর োভদর প্রসি বিবয কদওয়া  ভয়ভে 

কিই করািাভদর প্রিঙ্গ সবভবচন্ায় সন্ভয় বিবয কদওয়া বযক্তি বা প্রসিষ্ঠাভন্র অবস্থান্ সবভবচন্া  রভি  ভব;  

(3) উরেশয (ইরন্টন্ট): ICCPR-এর আটিজভ ল 20-এ উভেশয থা ার  থা এভিভে। এই অনুচ্ছেদ  অনু্োয়ী ক াভন্া 

 াজভ  অপরাি স ভিভব গণয  রার জন্য শুিু অবভ লা ও কবপভরায়া-োবই েভথি ন্য়  ারণ এখাভন্  বিবয বা মযাভিসরয়াল সবিরণ 

ও িা ুজভলশভন্র কচভয় “প্রচার” ও “প্রভরাচন্া”র প্রতি গুরুত্ব দদওয়া   ভয়ভে। এভক্ষভে লক্ষযবস্তু, বিভবযর সবষয় এবং কিই িাভথ 

করািার এ টি ক্তেেূজ আ ৃসির িম্প জ িক্তক্রয় থা ভি  ভব; 

(4) তবষয়বস্তু (করন্টন্ট) ও ধরন (ফ ম): আদালভির সবচার াভে জর অন্যিম ক ন্দ্রসবন্দ ু ভয় ওকে প্রদত্ত বিভবযর সবষয়বস্তু 

( ভন্টন্ট) ো প্রভরাচন্া িটৃির জন্য এ টি গুুত্বপণূ জ উপাদান্।  ভন্টন্ট সবভেষভণর আওিায় পড়ভব বিবযটি  িখাসন্ উস্কাসন্মূল  

ও িরািসর সেভলা, কিই িাভথ বিভবযর িরন্, োইল ও উপস্থাসপি েুক্তির গসি-প্র ৃসি বা েুক্তিিমভূ র মভিয রক্ষা  রা োরিাময;   

(5) প্রদত্ত বক্তরবযর তবস্তার: সবস্তাভরর মভিয অন্তেভ জি থা ভব প্রদত্ত বিভবযর বযাসি, এর প্র াশয িরন্ এবং করািার 

সবিরিৃসি ও আ ার। অন্য সবভবচয উপাদান্গুভলা  ভে বিবযটি প্র াভশয কদওয়া  ভয়ভে স ন্া,  ী িরভন্র প্রচারণা বযব ার 

 রা  ভয়ভে কেমন্ ক াভন্া এ টি সলফভলি বা মূলিারার গণমািযম বা ইন্টারভন্ভি ক াভন্া িম্প্রচার, এর সিভ াভয়ক্তন্স, 

প্রচাভরর িংখযা ও বযাসি, প্রভরাচন্ার ফভল করািাভদর িাড়া কদওয়ার ক াভন্া পন্থা সেভলা স ন্া, বিবযটি (বা  াজটি) 

ক াভন্া িীসমি পসরিভর িম্প্রচার িা ুজভলি  রা  ভয়ভে ন্াস  িা জন্িািারভণর  াভে বযাপ োভব উপস্থাসপি; এবং  

(6) সম্ভাবযিা (িাইকতিহডু), আসন্নিা (ইত রনন্স) সহ: িংজ্ঞা মভি প্রভরাচন্া এ টি অপসরণি অপরাি। প্রভরাচন্ামূল  

বিবযভ  অপরাি স ভিভব সবভবচন্া  রার জন্য বিভবয উসিসখি  াে জটি িম্পন্ন   রভি  ভব এমন্ ক াভন্া প্রভয়াজন্ কন্ই। িভব, 

ক্ষসি  রার মি ঝুুঁ স র স েভ  সদ  শন্াি  রভি  ভব। এর মাভন্  ভলা আদালিভ  সন্ি জারণ  রভি  ভব কে, দ ান তিচ্ছেষ দ াষ্ঠীর  

সবুভদ্ধ িসিয ার  াে জিািভন্র  প্রভরাচন্া িটৃি  রভি প্রদত্ত বিবযটির িফল  ওয়ার েুক্তিেুি িম্ভাবন্া সেভলা এবং যা এই িরভন্র 

 াে জটি িরািসর প্রোভব িংঘটিি   ভিা।   

রাবাি প্ল্যাভন্ উভেভগর িাভথ উভিখ  রা  ভয়ভে কে, ICCPR-এর আটিজভ ল 20 অনু্োয়ী িীমাভরখা পূণ জ  ভর এমন্ ঘিন্ার 

ক ািাভদর সবচার বা শাক্তস্ত  য় ন্া। অপর সদভ , প্র ৃিপভক্ষ িংখযালঘুভদরভ  সন্ে জািন্  রা  য় োর প্রোব অন্যভদর উপভর সগভয়ও 

পভড় আর এিা  রা  য় অস্পি পাসরবাসর  আইন্, দশ জন্ ও ন্ীসির অপবযব াভরর মািযভম। রাজনন্সি  ও িমীয় কন্িাভদর উসচি 

ঘৃণার উভে   ভর  এমন্ ক াভন্া স েভ  বযব ার  রা কথভ  সবরি থা া, িাোড়া িাভদরভ ও সবভেষমূল  বিভবযর সবুভদ্ধ শিোভব 

ও িৎক্ষণাৎ  থা বলভি  ভব এবং িবাইভ  স্পিোভব এিা কবাঝাভি  ভব কে ঘণৃার প্রসি প্রভরাচন্ার প্রসিক্তক্রয়া স ভিভব িস ংিিাভ  

 খন্ও ি য  রা  ভব ন্া। (আরও কদখুন্ “1 8   সম ি কম ন্ট ি  অ ন্ “ কফ ই থ  ফ র  রা ই ি ি” )। 
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