
যদি আপদি মনি কনেি একজি পুদিশ বা শাদতিেক্ষক আদিকাদেক NYC 
মািবাদিকাে আইিনে ববষময্-দিদিতক পা্ফাইদিং েএ িদনষিাজ্া 
িদঙ্ঘ কেননেি তাহনি কি করুি 311 এবং মািবাদিকাে 
সম্পদকিকত NYC কদমিশনক চাি বা কদমশিন েসাসেদ কি করুি 
212-416-0197 িমব্েন।

NYC পুদিশ দবিানেে (NYC Police Department, NYPD) 
আদিকােদকনিে দ্াো অতয্াদিক বা িদস্পর্যিজীয় বিন্য়ানেে, 
কতপৃনেক্ষ ক্ষমতাে অপবয্বহাে, অনেসৌ িজ্যতা, বা 
অ্নয়ািজীয় িাষাে বয্বহােনে িাদিশ িাদিি েকনত পিিুি 
NYC.gov/CCRB বা কি করুি 1-800-341-2272 িমব্েন।

  @NYCCHR
NYC.gov/HumanRights

প্রায়শই জিজ্রাজিত প্শ্রাবলী
NYC মরানবরাজিকরার আইননর (NYC Human Rights Law) এই 
ক্ষেনরের আওতরায় করাররা িরুজষেত?

দিউইয়ককি  শহনে ্নত্যনক সুেদক্ষত তানিে ্কৃত ও অিিূুত জাদত, জাতীয় উৎস, 
বরকি, িমকি, বয়স, অদিবাসনিে দথিদত, অথবা িােদেকত্ব দথিদত, দিঙ্গ, দিঙ্গ পদেচয় 
পদেচয়, পযৌি ্বদৃতি, অক্ষমতা, বা আবাসি দথিদতে দিদতিনত| আপদি দক েকম 
থিানি বাস কনেি তাে সানথ আবাসনিে দথিদত সম্পদককি ত - পযমি ব্যদতিেত বাদি, 
সবকিজিীি আবাসি, বা পশল্াে দসনটেম - অথবা েৃহহীি হওয়া।

পজুলশী দবু্ব্যবহরার িংক্রান্ত জবষয় জক িরািরারণত NYC মরানবরাজিকরার 
কজমশন দ্রাররা (NYC Commission on Human Rights) 
পজরচরাজলত হয়?

িা। পুদিশী অসিাচেনরে কথা জািানিা উদচৎ দসদিদিয়াি কন্লেইন্ট দেদিউ 
পবান ক্ি ে (Civilian Complaint Review Board, CCRB) কানে যাো 
NYPD আদিকাদেকনিে দ্াো অত্যাদিক বা অ্নয়াজিীয় বি্নয়ানেে, 
কতৃপনক্ষে ক্ষমতাে অপব্যবহাে, অনসৌজি্যতা, বা আপদতিকে িাষাে ব্যবহানেে 
িাদব অিসুন্াি কনে পিনিি। আপদি মািবাদিকাে সম্পদককি ত NYC কদমশনিে 
কানেও িাদিশ জািানত পানেি যদি অসিাচের সম্পদককি ত হয় আপিাে জাদত, 
জাতীয় উৎস, বরকি, িমকি, বয়স, অদিবাসনিে দথিদত, অথবা িােদেকত্ব দথিদত, দিঙ্গ, 
দিঙ্গ পদেচয় পদেচয়, পযৌি ্বদৃতি, অক্ষমতা, বা আবাসি দথিদতে সানথ।

আজম জক অজ্রাতনরামরা হনয় জরনপরার্ব  করনত পরাজর?

কদমশি দিউয়ককি বাসীনিে উৎসাহ পিয় ববষম্যমিূক কানজে িাদিশ জািানত, এমি 
দক তাো যদি অজ্াত থাকনতও চাি| কদমশি তাে দিনজে অিসুন্াি শুরু কেনত 
পানে আপিাে পদেচয় ্কাশ িা কনে।

আজম যজদ ক্করাননরা ববষম্য-জিজতিক ক্প্রাফরাইজলং এর দরাজব জিজত তরার 
পজরণজত জক হনব?

আইি অিযুায়ী, যদি পিিা যায় পয আইি বিবৎকােী সংথিা ববষম্যমিূক 
প্াফাইদিং এে সানথ জদিত, তাহনি কদমশি পুদিনশে আদিকাদেকনিে আনিশ 
পিনবি আপিানক পযি আন্ানশে দশকাে িা কনেি এবং NYC মািবাদিকাে 
আইি অিযুায়ী এই দবষনয় তানিে ্দশক্ষর দিনত বাি্য কেনবি। তাো এই 
এনজদসিনক এই আচের বন্ কোে দিনিকিশ দিনত পানেি। এোিাও, আদিকাদেক 
ও এনজদসি, উিয়নকই িাোপ িীদত পদেবতকি ি কনে িাি িীদত সংথিাপি কনেি বা 
বিবৎ কেনত হনব।

ক্করান ক্করান আইন বলবৎকরারী এনিজসি এর আওতরায় আনি?

এই আইনিে আওতায় েনয়নে NYPD এবং তাে পুদিশ আদিকাদেকো। এে 
আওতায় আনস শাদতি-েক্ষক আদিকাদেকো যানিে পক দসটি দিনয়াে কনেনে, পযমি 
পশদেফ এবং শহনেে পকন্দ্রগুদিে দকেু ্হেীের। এটি “দবনশষ পাহাোিােনিে” 
পক্ষনরে ্নযাজ্য যানিে পক দিনয়াে কনেনে NYPD, পযমি দবি্যািনয়ে দিোপতিা 
আদিকাদেকের।

ববষম্য-জিজতিক 
ক্প্রাফরাইজলং  
আইন বলবতকরারীনদর দ্রাররা NYC 
মরানবরাজিকরার আইননর আওতরায়

TM

মরানবরাজিকরার 
িংক্রান্ত কজমশন
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NYC.gov/HumanRights



কজমশন দ্রাররা ক্কৌশলগত পদনষেপ

NYC মািবাদিকাে কদমশি ববষম্য-দিদতিক প্াফাইদিং ্দতনোি
কেনত দিমূকিি কেনত ্দতশ্রুদতবদ্ধ এইিানব:

• সংথিা ও জিসািােনরে সিস্যনিে িাদবে অিসুন্াি কনে;

• কদমউদিটি অংশীিােনিে সানথ কাজ কনে বাদসন্ানিে NYC
মািবাদিকাে আইি সম্বনন্ দশদক্ষত কোে জি্য;

• NYPD-ে সানথ আইি সম্পদককি ত দবষনয় কাজ কনে; এবং

• শহনেে এনজদসিনিে এই আইি সম্বনন্ দশদক্ষত কনে এবং ববদচনরেে
এবং অতিিুকি দতিে িীদত গ্রহর কোে জি্য িীদত বতেী কোে
উনদেনশ্য তানিে সানথ কাজ কনে।

ববষম্য-জিজতিক 
ক্প্রাফরাইজলং  
আইন বলবতকরারীনদর দ্রাররা NYC 
মরানবরাজিকরার আইননর আওতরায়

যিি পুদিশ বা শাদতি েক্ষক আদিকাদেকো পগ্রফতাে বা অি্যাি্য 
আইি বিবৎকােী পিনক্ষনপে জি্য আপিানক টানেকিট কনে তিি 
এই িেনিে ঘটিা ঘনট। তনব আপদি পবআইদি কাযকিকিানপে সানথ
সংযুতি এমি পকানিা দিদিকিষ্ট তথ্য থাকনি এনক ববষম্যমিূক বিা 
যানব িা, দকন্তু আইনিে আওতায় আপিাে সুেদক্ষত দথিদতে কােনর
- আপিাে জাদত, জাতীয় উৎস, বরকি, িমকি, বয়স, অদিবাসি দথিদত
বা িােদেকত্ব দথিদত, দিঙ্গ, দিঙ্গ পদেদচদত, পযৌি ্বদৃতি, অক্ষমতা
বা আবাসি দথিদতে দিদতিনত আপিানক টানেকিট কো হনি পসটিনক
ববষম্যমিূক বিা যানব।

পজরজথিজত ববষম্য-জিজতিকনপ্রাফরাইজলং 
িনরাক্ত করনত িরাহরায্য কররার িন্য:

1 দবি্যািয় বন্ হবাে পনে পুদিশ আদিকাদেকো একটি দম্ি
সু্নিে অ্যাদরিকাি-অ্যানমদেকাি দশক্ষাথথীনিে বনিি পািা 
পেনি চনি পযনত বনি। একই দবি্যািনয়ে পশতাঙ্গ দশক্ষাথথীনিে 
ওই অঞ্চনি থাকনত পিওয়া হয়। একই দবি্যািনয়ে পশতাঙ্গ 
দশক্ষাথথীনিে ওই অঞ্চনি থাকনত পিওয়া হয়।

2 পকানিা উইনকনডেে োনত, িটুি মদহিা একই পকানর িাঁদিনয় 
দেি এবং তানিে পমাবাইি পফাি পিিদেি। আদিকাদেকো 
্থমজি, দযদি একজি উিদিঙ্গ িােী, তানক থামাি এবং তাে 
দ্য়াকিাপ সম্বনন্ ্শ্ন কনেি এবং পদেচয়পরে পিিনত চাি। 
দদ্তীয়জি, যানক পিনি স্ািাদবক দিনঙ্গে বনি মনি হয়, তানক 
দকেু বিা হয়দি, ্শ্ন কো হয়দি বা তাে পদেচয়পরে পিিনত 
চাওয়া হয়দি।

3 শহনেে একটি পানককি , আদিকাদেকো পিনি েৃহহীি বনি মনি 
পিানকনিেনক পবঞ্চ পথনক “অি্যরে সনে পযনত” বনি। যানিে 
পিনি েৃহহীি বনি মনি হয় িা, তানিে সনে পযনত বিা হয় িা। 
এে ফনি সমস্যায় সম্ুিীি হি মিূত কৃষ্ণকায় মািষু।

4 পয সব NYPD আদিকাদেকো সাবওনয়ে ্নবশ পনথ কমকিেত 
তাো মসুদিম, আেব বা িদক্ষর-এশীয় বনি মনি হয় তানিে 
ব্যাে পেীক্ষা কনেি, যদিও পসই সব ব্যদতি পকানিা পবআইদি 
কানজ জদিত থাকাে ইদঙ্গত িা থাকনিও।

যদি আপিদ মিন কেনি আপিদ মািবাদিকাে আইিনে ববষময্-
দিদিতক পা্ফাইদিং েএ দশকাে হনয়নেি তাহনি কি করুি 311 এবং 
NYC মািবাদিকাে কদমিশনক চাি বা কদমশিন েসাসেদ কি করুি  
212-416-0197।


