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অপরাধমলূক +রকড- ? 
আপিন এটার সােথ কাজ করেত পারেবন৷ 
এক# কােজর )*াব না পাওয়া পয12 অপরাধমলূক ইিতহাস িনেয়াগ )ি>য়ার অংশ হেত পারেব না৷ 
এর অথ1 এই Cয আপিন এক# নEাযE সেুযাগ পােবন এবং িনেয়াগকত1 ারা আেরা Cবিশ )াথG িবেবচনা 
করার সেুযাগ পােবন৷ 

27 অে&াবর, 2015 এর পর 0থেক, িনেযাগকত8 ারা আর িনেয়াগ ;<াব 0দওয়ার আেগ আপনােক আপনার অপরাধমূলক 
ইিতহাস সFেক8  ;G করেত পারেবন না৷ একজন িনেয়াগকত8 া িনেয়াগ ;<াব 0দওয়ার পের আপনােক আপনার অপরাধমূলক 
ইিতহাস সFেক8  ;G করেত এবং 0সই সFেক8  িবেবচনা করেত পারেবন৷ আপনার পূব8 ইিতহাস 0দখার পের যিদ 0কােনা 
িনেয়াগকত8 া আপনােক আর কােজ না 0নওয়ার িসMাN িনেয় থােকন, তাহেল ঐ িনেয়াগকত8 ােক একP সুিনিদ8R ;িSয়া 
অনুসরণ করেত হেব৷ এই সহািয়কাP একP কােজর ;<াব পাওয়ার আেগ ও পের আপনার অিধকার সংSাN তথU 
;িSয়াPেক বUাখUা কের এবং ;দান কের৷ পেদাVিতর মেতা কমW িনেয়াগ সংSাN আেরা অনUানU 0য 0কােনা িসMাN বা 
িনেয়াগ আইেনর অধীনY একই অিধকার আপনারও আেছ৷ অবশU, এই সহািয়কাP চাকরীর আেবদন ;িSয়ার উপর ]^_ 
0দয়৷ 

এক# কােজর )*াব পাওয়ার আেগ 

একP কােজর ;<াব না পাওয়া পয8N আপনার অপরাধমূলক ইিতহাস ধরা 0ছাঁয়ার বাইের িহসােবই থাকেব৷ 

"নৃশংসতাপূব8ক 0কােনা িSয়াকলাপ 0নই" (“no felons”), "পূব8বতW কায8কলাপ পরীmা করার ;েয়াজন আেছ", বা "অবশUই 
no ভাবমূতWর ইিতহাস থাকেত হেব" এর মেতা 0qrার, সাজা, বা no ভাবমূতWর ইিতহাস রেয়েছ এই ভােব উেsখ কের 
িনেয়াগকত8 ারা 0কােনা িবtাপন িদেত পারেবন না৷ 

চাকরীর আেবদেন অপরাধমূলক ইিতহাস সংSাN 0কােনা ;G থাকেব না এবং পূব8বতW কায8কলােপর পরীmা অনুেমাদন করার 
জনU আপনােক 0কােনা ;G করা হেব না৷ িনেয়াগকত8 ারা আপনার অপরাধমূলক ইিতহাস সংSাN 0কােনা ;G করেত পারেবন 
না৷ আপনােক যিদ আপনার ইিতহাস সংSাN 0কােনা ;G করা হয়, তাহেল আপনার 0দওয়া উuরেক আপনার িব^েM বUবহার 
করা হেব না৷ িনেয়াগ সংSাN শত8 সােপm ;<াব না পাওয়া পয8N িনেয়াগকত8 ারা আপনার পূব8বতW কায8কলাপ সংSাN 0কােনা 
পরীmা করেত পারেবন না৷ 

এক# কােজর )*াব পাওয়ার পের 

একজন িনেয়াগকত8 া িনেয়াগ ;<াব 0দওয়ার পেরই আপনােক আপনার অপরাধমূলক ইিতহাস সFেক8  ;G করেত এবং 0সই সFেক8  
িবেবচনা করেত পারেবন৷ 

আপিন যিদ আপনার 0কােনা অপরােধর সাজা 0পেয় থােকন তাহেল িনেয়াগকত8 ারা আপনােক 0সই সvেw ;G করেত পারেবন৷ 
যতই পুরােনা 0হাক না 0কন, আপনার পুরােনা ]^তর অপরাধ (felony) এবং অপকেম8র (misdemeanor) সাজার িবষেয় 
অবশUই জানােত হেব৷ 

িনেয়াগকত8 ােদর আপনার পূব8বতW কায8কলাপ সংSাN পরীmা অনুেমাদন করার ;েযাজন হেত পাের৷ আপিন যিদ পূব8বতW 
কায8কলাপ সংSাN পরীmার অনুেমাদন না 0দন, তাহেল একজন িনেয়াগকত8 া আপনােক িনেয়াগ করার 0mে� ;তUাখUান করেত 
পারেবন৷ 

দPু িবষয এমন আেছ 0য িবষয় িনেয়াগকত8 ারা কখনই ;G করেত পারেবন না এবং যিদ ;G করা হেয়ও আপিন জানােত 
বািধত নন: 

1. আপিন 0য 0mে� 0qrার হেয়িছেলন িক� কখনই 0দাষী সাবU< হনিন; 

2. 0য 0কােনা সাজা যা ম�ব হেয়েছ৷ সাধারণত আপনার সাজা যখন ম�ব হয় যখন আপিন: 
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• িবশৃ�ল আচরেণর (disorderly conduct) মেতা একP 0দওয়ানী মামলায় সাজা;াr: 

• আদালেতর িনেদ8শ অনুযায়ী একP মাদক িচিকৎসার কম8সূচী সFV কেরেছন; বা 

• ত^ন অপরাধী বা বাল অপরাধী িহসােব িচি�ত হেয়েছন৷ 

এমনিক 0কােনা িনেয়াগকত8 া যিদ এই সংSাN তেথUর 0কােনা খবর পান, 0সই 0mে�ও তা আপনার িব^েM বUবহার করা হেব 
না৷ �ধুমা� তখনই এই িনয়েমর বUিতSম হেব যখন আপিন একজন পুিলশ বা শািN আিধকািরক হওয়ার জনU আেবদন 
করেবন৷ 

িনেয়াগ সং5া6 এক# চূড়া6 িস:া6 ;নওয়ার আেগ 

একজন িনেয়াগকত8 া আপনার অপরাধমূলক ইিতহাস সংSাN 0কােনা খবর 0পেল, ঐ িনেয়াগকত8 া আপনােক িনেয়াগ না করার 
িসMাN িনেত পােরন৷ তেব চূড়াN িসMাN 0নওয়ার আেগ, একজন িনেয়াগকত8 ােক অবশUই এই িতনP কাজ করেত হেব: 

1. আপনার পূব8বতW কায8কলাপ সংSাN পরীmার ;িতিলিপ আপনােক 0দওয়া হেব; 

2. সুিনিদ8R ঘটনার িভিuেত িবেবচনা কের আপনার মূলUায়ন করা হেব এবং ঐ িলিখত মূলUায়েনর ;িতিলিপ আপনােকও 
0দওয়া হেব; এবং 

3. িনেয়াগকত8 া তার িসMােNর িবষেয় আপনােক জানােনার পের আপিন ঐ কােজ 0যাগদান করার িবষেয় আপনার ;িতিSয়া 
জানােনার জনU কমপেm িতনP কােজর িদন পােবন৷ 

আপনার একP অপরাধমূলক ইিতহাস রেয়েছ �ধুমা� এর িভিuেতই 0কােনা িনেয়াগকত8 া আপনােক ;তUাখান করেত পারেবন না৷ 
একP অপরাধমূলক ইিতহাস থাকার কারেণ আপনােক িনেয়াগ করা হেব না এই িসMাN 0নওয়ার আেগ, িনেয়াগকত8 ােদর এই 
িবষয়]িলেক অবশUই িবেবচনা করেত হেব: 

• িনউ ইয়েক8 র এই জনnাথ8মূলক নীিত অপরাধমূলক ইিতহাস রেয়েছ এমন বUি�েদর চাকরী পাওয়ার জনU উৎসাহ 
0দয়; 

• চাকরীর সুিনিদ8R দািয়� এবং কত8 বU; 

• কাজP করার জনU ;েয়াজনীয় কম8দmতার সােথ আপনার অপরাধমূলক ইিতহােসর 0কােনা সFক8  যিদ থােক; 

• আপনার অপরােধর সাজার সােথ সFক8 যু� ঘটনাP ঘেট যাওয়ার পের অিতবািহত হেয় যাওয়া সময়; 

• অপরাধমূলক ঘটনার সােথ আপিন 0য বয়েস জিড়ত হেয়িছেলন; 

• আপনার সাজামূলক ইিতহােসর ]^�; 

• আপনার অনু�েল থাকা 0য 0কােনা ইিতবাচক তথU, যা আপনার কােছ রেয়েছ৷ আপিন 0য িবদUালেয় পড়ােশানা 
করেতন, 0যখােন কােজর ;িশmণ 0পেয়েছন, বা কাউে�িলং কেরেছন; পূেব8 0যখােন কাজ কেরেছন; বা আপনার 
স�দােয়র সােথ যা জিড়ত আেছ এই সম< িকছুই এPর মেধU অNভু8 � থােক৷ আপনােক 0চেনন এমন 0কােনা 
বUি� 0যমন িশmক, কাউি�লর, সুপারভাইজার, পাদরী, এবং পUােরােল বা ;েবশন সমেয়র 0কােনা কম8কত8 া �ারা 
0দওয়া সুপািরশপ� এই]িলেত অNভু8 � হেত পাের৷ 

• আপিন 0য অসমথ8 নন তার শংসাপ� বা ভােলা ভােব কাজ করার জনU শংসাপ� যিদ আপনার কােছ থােক, 
তাহেল আপনার সাজার 0mে� আপনােক 0য পুনব8াসন 0দওয়া হেয়েছ তা একজন িনেয়াগকত8 ােক অবশ$ই অনুমান 
করেত হেব৷ 

এই িবষয়]িল িবেবচনা করার পর  আপনার িনেয়াগকত8 া আপনােক না িনেয়াগ করার িসধাN িনেত পােরন এই দPুর মেধ 0য 
0কােনা একP কারেণ: 

1. কারণ আপনার অপরােধর সাজা এবং আপিন 0য কাজP 0পেত চাইেছন তার মেধU একP সরাসির স+ক-  রেয়েছ; 
বা 
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2. কারণ আপনার অপরােধর সাজা;াr ইিতহাস অনথ8কভােবই মানুষজন বা সFিuর 0mে� ঝঁুিকর সৃি2 কের৷ 

িনেয়াগকত8 ােক পূব8বতW কায8কলাপ সংSাN পরীmা সহ এই িবষেয় আপনােক িলিখত ভােব িচ� পাঠােত হেব৷ এই সামqী]িল 
পাওয়ার পের, িনেয়াগকত8 ার tাতােথ8 তার �কানায় এই িবষেয় আপনার ;িতিSয়া জানােনার জনU আপিন িতনP কােজর িদন 
পােবন৷ 

সম* িনেয়াগকত> ােদরই িক এই নAাযA সেুযােগর আইন অনসুরণ করেত হয়? 

না, িকছু সংখUক িনেয়াগকত8 ােদর আইন অনুসােরই আপনার অপরাধমূলক ইিতহােসর পরীmা করার ;েয়াজন হয়৷ িকছু ]^তর 
সাজা;াr বUি�েদর িনেয়ােগর 0mে� অনUানU িনেয়াগকত8 ােদর আইন অনুসাের তােদর িনেয়াগ না করার ;েযাজনীয়তা হয়৷ এই 
সম< িনেয়াগকত8 ােদর FCA অনুসরণ করার ;েয়াজন হয় না৷ এ ছাড়াও, আইন ;েয়াগকারী সংSাN নগর িভিuক সংYােদর 
FCA অনুসরণ করেত হয় না৷ 

আমার িবHাস অনযুায়ী ;কােনা িনেয়াগকত> া যিদ এখােন উেLখ করা িনয়ম না মানA কেরন তাহেল আমার িক 
করা উিচত হেব? 

212-416-0197 নvের কল ক^ন এবং মানবািধকার কিমশেনর সােথ 0যাগােযাগ করার কথা বলুন৷ আপিন পরামশ8মূলক 
একP 0বনামী িচ� িলখেত পােরন, বা আপনার সােথ িক ঘেটেছ তা বণ8না কের আপিন একP অিভেযাগ দােয়র করেত 
পােরন৷ যিদ 0দখা যায় 0য িনেয়াগকত8 া আইন ল�ন কেরেছন, তাহেল আপিন আপনার পুরােনা অ;েদয় 0বতন বা mিতপূরণ 
িনেত পারেবন এবং ঐ িনেয়াগকত8 ােক জিরমানা িদেত হেত পাের৷ 


