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 যখন পুচলশ বা শাচতি রক্ষক আচিকাচরকরা গ্রেফতার বা অন্যান্য আইন বলবৎকারী পদয়ক্ষয়পর জন্য আপনায়ক টায়্গগেট 
কয়র তখন এই িরয়নর ঘটনা ঘয়ট। তয়ব আপচন গ্বআইচন কাযগেকলায়পর সায়ে সংযুক্ত এমন গ্কায়না চনচদগেষ্ট তে্য োকয়ল এয়ক 
ববষম্যমলূক বলা যায়ব না, চকন্তু আইয়নর আওতাে আপনার সুরচক্ষত চথিচতর কারয়ে - গ্যমন আপনার জাচত, জাতীে উৎস, 
বেগে, িমগে, বেস, অচিবাসন চথিচত বা না্গচরকত্ব চথিচত, চলঙ্গ, চলঙ্গ পচরচিচত, গ্যৌন প্রবচৃতি, অক্ষমতা বা আবাসন চথিচতর চিচতিয়ত 
আপনায়ক টায়্গগেট করা হয়ল গ্সটিয়ক ববষম্যমলূক বলা যায়ব। এটি গ্সই সব নীচত ও প্রচরিোর প্রচত প্রয়যাজ্য যা এক অনপুাতহীন 
প্রিাব গ্ফয়ল একটি চনচদগেষ্ট গ্্গাচঠির উপর, এমন চক তারা যচদ গ্সই গ্্গাচঠিয়ক স্পষ্টিায়ব তায়দর লয়ক্ষ্যর চবষে নাও কয়র।

 NYC মানবাচিকার কচমশন (NYC Commission on Human Rights) চবচিন্ন ও জনসািারয়ের সদস্যয়দর 
দাচব, কচমউচনটি অংশীদারয়দর সায়ে চনয়ষিাজ্া সম্বয়ধে NYC-র বাচসন্ায়দর চশচক্ষত করয়ত কাজ কয়র, NYC মানবাচিকার 
আইন সম্বধেীে চবষে চনয়ে NYPD-র সায়ে কাজ কয়র, এবং ববচিয়র্্যর এবং অতিিুগে চক্তর নীচতমালা সমর্নগে কয়র এমন নীচত 
সম্পয়কগে  শহয়রর এয়জচসিয়দর আইন সম্বয়ধে চশচক্ষত করার মাি্যয়ম ববষম্য-চিচতিক গ্প্রাফাইচলং প্রচতয়রাি করয়ত এবং চনমূগেল করয়ত 
প্রচতশ্রুচতবদ্ধ।
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সমস্ত চনউইেকগে বাসী আইন বলবৎকারীয়দর দ্ারা ববষম্য-চিচতিক গ্প্রাফাইচলং এর চবরুয়দ্ধ তায়দর প্রকৃত ও অনিূুত 
জাচত, জাতীে উৎস, বেগে, িমগে, বেস, অচিবাসয়নর চথিচত, অেবা না্গচরকত্ব চথিচত, চলঙ্গ, চলঙ্গ পচরিে পচরিে, 
গ্যৌন প্রবচৃতি, অক্ষমতা বা আবাসন চথিচতর চিচতিয়ত সুরচক্ষত। আপচন চক রকম থিায়ন বাস কয়রন তার সায়ে 
আবাসয়নর চথিচত সম্পচকগে ত - গ্যমন ব্যচক্ত্গত বাসা, সরকাচর আবাসন বা আশ্রেথিল - অেবা ্ৃগহহীন।

NYC মানবাচিকার কচমশন চনউেকগে বাসীয়দর ববষম্যমলূক কায়জর নাচলশ জানায়ত উৎসাহ গ্দে, এমন চক তারা 
যচদ অজ্াত োকয়তও িান গ্সয়ক্ষয়র্ও। কচমশন গ্কায়না অচিয়যা্গকারীর নাম না োকয়লও তার চনয়জর অনসুধোন 
শুরু করয়ত পায়র।

আইন অনযুােী, যচদ জানা যাে গ্য আপচন অচিয়যা্গ কয়রয়েন, তাহয়ল কচমশন পুচলয়শর আচিকাচরকয়দর আয়দশ 
গ্দয়ব তারা গ্যন আপনায়ক আর টায়্গগেট না কয়রন এবং NYC মানবাচিকার আইন অনযুােী এই চবষয়ে তায়দর 
প্রচশক্ষে চনয়ত বাি্য করয়ব। এোড়া আচিকাচরকরা গ্য এয়জচসির জন্য কাজ কয়রন গ্সই এয়জচসিয়ক এই আিরে বধে 
করার চনয়দগেশ চদয়ত পায়রন। এোড়াও, আচিকাচরক ও এয়জচসি, উিেয়কই খারাপ নীচত পচরবতগে ন কয়র িাল নীচত 
সংথিাপন করয়ত বা বলবৎ করয়ত হয়ব।

এই আইয়নর আওতাে রয়েয়ে NYPD এবং তার পুচলশ আচিকাচরকরা। এর আওতাে আয়স শাচতি-রক্ষক 
আচিকাচরকরা যায়দর গ্ক চসটি চনয়ো্গ কয়রয়ে, গ্যমন গ্শচরফ এবং শহয়রর গ্কন্দ্রগুচলর চকেু প্রহরী্গে। এটি “চবয়শষ 
পাহারাদারয়দর” গ্ক্ষয়র্ প্রয়যাজ্য যায়দর গ্ক চনয়ো্গ কয়রয়ে NYPD, গ্যমন চবদ্যালয়ের চনরাপতিা আচিকাচরক্গে।

পুচলশী অসদিারয়ের কো জানায়না উচিৎ চসচিচলোন কয়্লেইন্ট চরচিউ গ্বায়্ডগে র (Civilian Complaint Review 
Board, CCRB) কায়ে যারা অত্যাচিক বা চনস্প্রযজনীে বলপ্রয়োয়্গর, কতৃয়্বের অপব্যবহার, অয়সৌজন্যতা, বা 
আপচতিকর িাষার ব্যবহায়রর দাচব অনসুধোন কয়র গ্দয়খন।

যচদ আপচন ময়ন কয়রন আপচন মানবাচিকার আইয়নর ববষম্য-চিচতিক গ্প্রাফাইচলং এর চশকার হয়েয়েন তাহয়ল কল করুন 311 
এবং NYC মানবাচিকার কচমশনয়ক িান বা কচমশয়ন সরাসচর কল করুন 212-416-0197 নম্বয়র।

NYPD আচিকাচরকয়দর দ্ারা অত্যাচিক বা অপ্রয়োজনীে বলপ্রয়োয়্গর, কতৃপয়ক্ষর ক্ষমতার অপব্যবহার, অয়সৌজন্যতা,  
বা আপচতিকর িাষার ব্যবহায়রর নাচলশ দাচখল করয়ত গ্দখুন NYC.gov/CCRB বা কল করুন  

1-800-341-2272 নম্বয়র।
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