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অপরাধমলূক +রকড- ? 
আপিন এটার সােথ কাজ করেত পারেবন৷ 
যখন িনেয়াগকত, ারা .যাগ/তার িবচার আেগ কেরন, তখন .বিশ .বিশ িনউ ইয়ক, বাসীরা কােজ 
.যাগদান কের৷ এটা ব/বসােক শি>শালী কের এবং আমােদর অথ,নীিতেত Dমতা Eদান কের৷ 

িনেয়াগকত) ােদর জন. তথ. 

িনউ ইয়ক(  িস* মানবািধকার কিমশন এক* স2দ িহসােব কাজ কের যা আপনার ব:বসােক মজবুত কের, আপনােক একজন 
সমৃ?শালী িনেয়াগকত( া হেয় উঠেত সাহায: কের, এবং ইয়ক(  িস* মানবািধকার আইনেক ("NYCHRL") মান: করেত আপনার 
কম(সংNান সংOাP অনুশীলনেক িনিRত কের৷ এই নিথ* ন:ায: সুেযােগর আইন সUেV, আপনার কমW িনেয়াগ এবং িস?াP 
Xহণকারী প?িতর উপর Zভাবশালী আইেন এক* \]^পূণ( পিরবত( েনর সUেV তথ: Zদান কের৷ 

40 বছেরর কাছাকািছ সময় ধের, িনউ ইয়ক(  কােরকশন ল আ*( েকল 23-এ ("আ*( েকল 23-এ") fধুমাg hXiারী বা 
অপরাধমূলক ইিতহােসর কারেণ hকােনা িনউ ইয়ক( বাসীেক চাকরী hথেক বিkত করার অবNােক িনিষ? কেরেছ৷ 27 অেnাবর, 
2015 তািরখ hথেক, ন:ায: সুেযােগর আইন ("FCA") নামক এক* নতুন নগর আইন অনুসাের িনউ ইয়েক( র অিধকাংশ 
িনেয়াগকত( ারা শত( সােপt চাকিরর  Zuাব hদওয়ার আেগ কিম(ZাথWর অপরাধমূলক ইিতহাস স2েক(  hকােনা Zw করেত পারেবন 
না। তার পেরও িনেয়াগকত( ারা fধুমাg 23-এ নং ধারার সােথ সyিতপূণ( কােজর Zuাব বািতল করেত পারেবন৷ আপিন যিদ 
একজন আেবদনকারীর অপরাধমূলক ইিতহাস িবেবচনা করার পের এক* শত( সােপt Zuাব Zত:াহার করার িস?াP hনন তাহেল, 
FCA অনুযায়ী আপনােক ঐ আেবদনকারীেক িব{িi পাঠােত হেব এবং তার আেবদেনর িভি|েত hকােনা চূড়াP িস?াP hনওয়ার 
আেগ কমপেt তােক িতন িদেনর সময় িদেত হেব৷ এই সময়সীমার িবেবচনায় পূব(বতW অপরাধমূলক কায(কলাপ সংOাP 
পরীtার htেg 50% পয(P তথ: hসেকেল বা ভুল, এবং তা আেবদনকারীেদর তথ: আপেডট করার এক* সুেযাগ hদয়৷1 
িনেয়াগকত( ারা যিদ 23-এ নং ধারা*েক না মােনন বা আেবদনকারীর অপরাধমূলক ইিতহাস িবেবচনা করার পের এক* 
শত( সােপt Zuাব Zত:াহার করার িস?াP hনওয়ার htেg যথাযথ ZিOয়া না মােনন তাহেল তােক NYCHRL এর আওতায় 
tিতপূরণ এবং/অথবা জিরমানা িদেত হেত পাের৷ একজন িনেয়াগকত( া কতৃ( ক ভাড়া করা তৃতীয় পেtর �ারা সংঘ*ত hয 
hকােনা Zকােরর িনেয়াগ, সাtাৎকার, বা িনেয়াগ সংOাP ZিOয়া পিরচালনার htেg hয hকােনা Zকােরর FCA ল�েনর জন: 
ঐ িনেয়াগকত( াই দায়ব? হেবন৷ 

িনেয়াগ সংOাP সমu Zকােরর িস?াP Xহেণর htেg hযখােন FCA Zেয়াগ করা হয় - তা hকােনা একজন ব:ি�েক আপনার 
িনেয়াগ করা, ছাটাই করা, বা পেদা�িত hদওয়ার htেgও হেত পাের - এই htেg এই সহািয়কা সকল একক ব:ি�েক 
"আেবদনকারী" িহসােব উে�খ কের কারণ িনেয়াগকালীন সমেয় এই আইন* সবেচেয় ঘন ঘন Zেয়াগ করা হেব৷ 

িনেয়াগ সং2া3 এক5 শত) সােপ8 9:াব <দওয়ার আেগ 

িনেয়াগ সংOাP এক* শত( সােপt Zuােবর hময়াদ না বাড়ােনা পয)* কম(ZাথWর অপরাধমূলক ইিতহাস আপনার িনেয়াগ ZিOয়ার 
অংশ হেত পাের না৷ FCA এর িনয়ম পালন করার জন:, আপনােক অবশ:ই: 

• hকােনা পেদর জন: িব{াপন hদওয়ার সমেয় hয hকােনা Zকার hXiারী বা সাজার উে�খ করেবন না৷ "\]তর 
অপরাধমূলক hকােনা িOয়াকলাপ hনই", "পূব(বতW কায(কলাপ পরীtা করার Zেয়াজন আেছ", এবং "অবশ:ই �� 
ভাবমূতWর ইিতহাস থাকেত হেব" এর মেতা বাক: িনেয়াগ সংOাP িব{াপেন উে�খ করা যােব না৷ 

• আপনােক িনিRত করেত হেব hয আেবদনকারীর আেবদনপেg এবং আপনার �ারা িনেয়ািজত এেজ� কখনই একজন 
আেবদনকারীেক আপরাধমূলক ইিতহাস সংOাP Zw বা পূব(বতW কায(কলাপ সংOাP পরীtার অনুেমাদন িদেত বলেব 
না৷ 

 
1 অ#াটিন( )জনােরেলর ন#ায়ালেয়র ইউ. এস. িবভাগ, 3; জাতীয় িনেয়াগ সং=া> আইন @কB, 65 িমিলয়ন "@েয়াগ করার @েয়াজন )নই:" এ পূব(বতJ 
অপরাধমলূক কায(কলাপ সং=া> পরীMার )MেN অ#াটিন( )জনােরেলর @িতেবদন৷ পূব(বতJ অপরাধমলূক কায(কলাপ সং=া> পরীMার সংQােরর )MেN (মাচ(  
2011) 7 এ http://www.nelp.org/content/uploads/2015/03/65_Million_Need_Not_Apply.pdf )থেক পাওয়া যােব৷ 
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• শত( সােপt Zuাব hদওয়ার আেগ আপনার মানব স2দ এবং িনেয়াগ কমWেদর আেবদনকারীেক অপরাধমূলক ইিতহাস, 
পূব(বতW কায(কলাপ সংOাP পরীtা, বা আেবদনকারীর hকােনা Zকােরর অপরাধমূলক ইিতহাস আেছ িক না hসই সংOাP 
hকােনা Zw না করার জন: িনেদ(শ িদন৷ 

িনেয়াগপেব(, আপিন ঘটনাOেম hকােনা একজন আেবদনকারীর অপরাধমূলক ইিতহাস সUেV জানেত পােরন৷ যিদ তাই ঘেট, 
তাহেল আপিন ঐ আেবদনকারীেক জানান hয তােক এক* কােজর Zuাব hদওয়ার পেরই তার অপরাধমূলক ইিতহাস স2েক(  
িবেবচনা করা হেব, এবং তােক জানান hয, যিদ উ� িবষেয় িকছু আেলাচনা করার থােক তাহেল এটা তার জন: স�ক সময় 
নয়, তাই আপিন এখন অন: িবষেয় আেলাচনা করেবন৷ িক ঘেটেছ hসই স2েক(  আপিন আেবদনকারীর ফাইেল এক* hনাট 
িলেখ রাখেত পােরন, যিদ ঐ উ� ঘটনা* hকােনা সমস:া হেয় যায়৷ 

িনেয়াগ সং2া3 এক5 শত) সােপ8 9:াব <দওয়ার পর 

আপিন িনেয়াগ সংOাP এক* শত( সােপt Zuাব স�সািরত করার পের আপনার ঐ একই অিধকার ও দািয়^ বত( ােব যা FCA 
কায(করী হওয়ার আেগ িছল। আপিন hমৗিখক বা িলিখত ভােব একজন আেবদনকারীর কাছ hথেক তার hকােনা অপরাধমূলক 
ইিতহাস আেছ িক না বা তার িব]ে? hকােনা hফৗজদারী মামলা িবচারাধীন রেয়েছ িক না; আেবদনকারীর অপরাধমূলক ইিতহাস 
পরীtা করা; ঐ আেবদনকারীর কাছ hথেক তার অপরােধর পিরিNিতর িবষেয় জানেত চাইেত পােরন৷ এই সমu Zw করার 
htেg, আপনার 23-এ নং ধারার অধীেন যা িনেচ ব:াখ:া করা হেয়েছ, hসই অনুসাের hকােনা ব:ি�র সাজাZাi ইিতহাস িবে�ষণ 
করার জন: Zেয়াজনীয় তথ: সংXহ করা উিচত৷ 

িনেয়াগকত( ােদর অবশ:ই মেন রাখেত হেব hয িকছু সংখ:ক hXiারী এবং সাজাZািiর তথ: সব(দাই অফ-িলিমট িহসােবই থােক৷ 
যিদ hকােনা hXiারী অপরাধমূলক সাজার কারেণ না হেয় থােক তাহেল আপিন কখনই hসই িবষেয় Zw করেত বা িবেবচনা 
করেত পারেবন না৷ hয htেg hকােনা একজন ব:ি� hদাষী Zমািণত না হন বা পের তার সাজা ম�ব হেয় যায়, এই িবষয়\িলও 
এর অPভু( � থাকেব৷ িবশৃ�ল আচরেণর মেতা hছাটখােটা অপরােধর জন: সাজাZাi যার সাজা ম�ব হেয় hগেছ, ত]ন অপরাধী 
বা বাল অপরাধী িহসােব িচি�ত হওয়া৷ এক* পূব(বতW অপরাধমূলক কায(কলাপ সংOাP পরীtার htেg� এই তথ:* কখনই 
Zকােশ: আসা উিচত নয় এবং িনেয়াগকােল hকােনা ভােবই hসই িবষেয় hকােনা Zw বা িবেবচনা করা যােব না৷ আপিন যিদ 
hকােনা ভােব hসই িবষেয় জানেত পােরন, তাহেলও hস*েক আপিন িনেয়াগ সংOাP িস?াP Xহেণর htেg ব:বহার করেত পারেবন 
না৷ 

িন�িলিখত উদাহরণ অনুযায়ী িনেয়াগ সংOাP এক* শত( সােপt Zuাব hদওয়ার পেরই আপিন তথ: Xহেণর উে�েশ: আইনত 
িবেবচনা সােপt িবষেয় Zw করেত পারেবন: 

আপিন িক কখেনা অপকম( (misdemeanor) বা \]তর অপরােধর (felony) জন: সাজা hপেয়েছন? যিদ আপনার সাজা 
উ� অনুযায়ী হেয় থােক, তাহেল "না" িলখুন: (ক) সাজা ম�ব করা হেয়েছ, িচরতের মুেছ hফলা হেয়েছ, বা আিপল* 
Zমািণত হয়িন; (খ) িনয়ম ল�ন করা, িবশৃ�লা ¦তির করা, বা "িবশৃ�ল আচরণ" (disorderly conduct) এর মেতা 
অন:ান: hছাটখােটা অপরাধ; (গ) ত]ন অপরাধী বা বাল অপরাধী িহসােব িচি�ত হওয়া; বা (ঘ) যিদ আদালেতর 
কায(কলাপ স2� হওয়ার পের আপিন আপনার মামলা*েক Zত:াহার কের hনন এবং তা যিদ অপকম( (misdemeanor) 
বা \]তর অপরােধর (felony) সাজা না হেয় থােক৷ 

যিদ আপনার আেবদনকারীেক িনেয়াগ করার পে3 থাকা কারণসমূেহর তুলনায় আেবদনকারীর ইিতহাস >?@পণূ) না হেয় 
থােক, এবং আপিন যিদ তােক িনেয়াগ করেত চান, তাহেল আপনার আর িকছু করার Fেয়াজন Hনই৷ তেব আপিন যিদ 
িনেয়ােগর Zuাব*েক Zত:াহার কের িনেত চান, তাহেল অবশ:ই, আপনােক Zথেমই এই িতন* পদেtপ পূরণ করেত হেব: 

1. আপিন যিদ িস?াP িনেয় থােকন hয আেবদনকারীর এক* অপরাধীমূলক ইিতহাস রেয়েছ, তাহেল আেবদনকারীেকও 
তার পূব(বতW অপরাধমূলক কায(কলাপ সংOাP পরীtা বা অন:ান: নিথপেgর এক* Zিতিলিপ িদন; 

2. 23-এ নং ধারার অধীেন আেবদনকারীর মূল:ায়ন ক]ন, এবং তােকও ঐ মূল:ায়েনর িলিখত Zিতিলিপ িদন; এবং 

3. আেবদনকারী যােত তার ZিতিOয়া জানােত পােরন তার জন: কমপেt িতন* কােজর িদেনর সময় তােক িদন৷ 

পবূ)বত@ অপরাধমূলক কায)কলাপ সং2া3 পরী8া 9কাশ করা 
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hয অপরাধমূলক ইিতহােসর কারেণ আপিন িস?াP Xহণ করেছন hসই িবষয়ক একই তথ: আপনােক অবশ:ই আেবদনকারীেকও 
িদেত হেব৷ তথ:*েত এ* ব:বহােরর তািরখ ও সময় এবং hয কমW এ*েক ব:বহার কেরেছন তার নাম থাকেত হেব৷ 
সহজেবাধ: আনুগত:: 

• আপিন যিদ অন: hকােনা hকা2ানীেক পূব(বতW অপরাধমূলক কায(কলাপ সংOাP পরীtার জন: িনযু� কের থােকন, 
তাহেল তােদর hদওয়া Zিতেবদেনর এক* Zিতিলিপও Zদান ক]ন৷ 

• আপিন যিদ ই�ারেনেটও অনুসVান কের থােকন, তাহেল আপনার ভরসােযাগ: পৃ«া\িলর মু¬ণ ক]ন৷ 

• আপিন যিদ সাব(জনীন ইিতহাস পরীtা কের থােকন, তাহেল ঐ সমu Zিতেবদন\িলর Zিতিলিপও িদন৷ 

• আপিন যিদ hমৗিখক তেথ:র পিরেZিtেত জবাব িদেয থােকন, তাহেল আপনার কেথাপকথেনর সারসংেtপ ক]ন 
এবং তথ:*েক িলিখত অবNায় রাখুন৷ আেবদনকারীর কাছ hথেক পাওয়া তথ:ও এ*েত রেয়েছ৷ 

23-এ নং ধারার অধীেন আেবদনকারীেক মূল.ায়ন করা 

23-এ নং ধারার অধীেন, fধুমাg অপরাধমূলক ইিতহাস থাকার কারেণ hকােনা িনউ ইয়ক( বাসীেক চাকরী hথেক বিkত করা 
যােব না৷ আেবদনকারীর অপরাধমূলক hরকড(  এবং Zত:ািশত কােজর সােথ যিদ hকােনা সরাসির স2ক(  থােক একমাg তাহেলই 
আপিন Zত:াখ:ান করেত পােরন বা আপিন hদখােত পােরন hয ঐ ব:ি�েক িনেয়াগ করেল আপনার স2ি| বা সুিনিদ( 
ব:ি�েদর িনরাপ|া বা সাধারণ জনগেণর htেg তা অনথ(কভােবই ঝঁুিকর সৃি কের৷ আপনার িস?াP Xহেণর htেg িন�িলিখত 
আট* িবষয়েক অবশ:ই িবেবচনা করেবন৷ আপিন যিদ িস?াP িনেয় থােকন hয এক* সরাসির স2ক(  রেয়েছ, ঝঁুিক কম 
হে� িক না hসই িবষয়ক িস?াP hনওয়ার জন: িবষয়\িলর মূল:ায়ন করেত হয়৷ এখােন যিদ hকােনা সরাসির স2ক(  না 
থােক, তাহেল অনথ(ক hকােনা ঝঁুিক বত( মান রেয়েছ িক না তার িভি|েত ঐ সমu িবষেয় িবেবচনা করা হেত পাের৷ িবষয়\িল 
হ’hলা: 

• িনউ ইয়েক( র এই জন�াথ(মূলক নীিত অপরাধমূলক ইিতহাস রেয়েছ এমন ব:ি�েদর চাকরী পাওয়ার জন: উৎসাহ এবং 
িবেশষ অনুমিতপg hদয়৷ 

• Zত:ািশত চাকরীর সুিনিদ( দািয়^ এবং কত( ব:৷ 

• কাজ* করার htেg এক বা একািধক দািয়^ বা কত( ব: পালন করার জন: Zেয়াজনীয় কম(দtতা বা সুNতার সােথ 
ঐ ব:ি�র অপরাধমূলক ইিতহােসর hকােনা স2ক(  যিদ থােক৷ 

• আেবদনকারী অপরাধ করার পের অিতবািহত হওয়া সময়, তেব তা hXiার হওয়া বা সাজা পাওয়ার পর hথেক নয়৷ 

• আেবদনকারী hয বয়েস অপরাধ* কেরিছেলন৷ 

• আেবদনকারীর সাজামূলক ইিতহােসর \]^, আেবদনকারীর আচরেণর উপর িবচার সােপেt৷ মেন রাখেবন hয 
িবেশষভােব \]^পূণ( িনয়ি°ত hকােনা িজিনেসর দখল বা িবOয়মূলক অপরােধর সাজােক কিমশন িবেবচনা কের না৷ 

• আেবদনকারীর পুনব(াসন বা ভাল ব:বহােরর স2েক(  আেবদনকারী �ারা বা আেবদনকারীর পেt Zেদয় hয hকােনা 
তথ:৷ কারণ আপনার এই তথ:*েক িবেবচনা করার Zেযাজন আেছ, আেবদনকারীেক আপনােক ইিতবাচক অনুেরাধ 
করেত হেব৷ 

• স2ি| রtা করা এবং সুিনিদ( ব:ি� বা সাধারণ জনগেণর িনরাপ|া ও কল:ােণর জন: িনেয়াগকত( ার ¦বধ �াথ(৷ 

• আেবদনকারী hয অসমথ( নন তার শংসাপg বা ভােলা ভােব কাজ করার জন: শংসাপg যিদ আেবদনকারীর কােছ 
থােক, তাহেল আেবদনকারীর সাজার htেg আেবদনকারীেক hয পুনব(াসন hদওয়া হেয়েছ তা আপনােক অবশKই অনুমান 
করেত হেব৷ 

এ*র Zেয়াজনীয়তােক আপনার hমেন চলার htেg এক* বয়ান সহ 23-এ নং ধারা*েক িক ভােব িবে�ষণ করেত হেব তার 
জন: কিমশেনর ওেয়বসাইেট অিতির� তথ: রেয়েছ৷ এই বয়ান* আপনার পছ±সই িবন:াস Xহণ করেত বা ¦বদ:ুিতনভােব 
সরবরাহ করা হেত পাের িক² Zকৃত উপাদােনর ভাষা একই থাকেত হেব৷ 
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জবাব Hদওয়ার জনK আেবদনকারীেক সময় অনুেমাদন করা 

পূব(বতW অপরাধমূলক কায(কলাপ সংOাP পরীtা এবং 23-এ িবে�ষেণর জবাব hদওয়ার জন: আপনােক অবশ:ই আেবদনকারীেক 
যথাযথ সময় িদেত হেব৷ একজন আেবদনকারী hয সমেয় এই তথ:* পােবন, আইন অনুযায়ী hসই সময় hথেক কমপেt িতন* 
কােজর িদেনর Zেয়াজন আেছ, তেব জবাব hদওয়ার তথ: সংXহ করার জন: আেরা hবিশ সমেয়র Zেয়াজন হেল আপিন 
আেবদনকারীেক তা িদেত পােরন৷ উ� িতন* কােজর িদেন আপনােক অবশ:ই আেবদনকারীর জন: অেপtা করেত হেব৷ 

যিদ একজন আেবদনকারী ঐ সমেয়র মেধ: hযাগােযাগ কেরন তাহেল আপিন ঐ সমস:ার সমাধােন আপনার ব:াখ:া আেবদনকারীর 
উে�েশ: পাঠােত পারেবন৷ আপিন আপনার িব³াস অনুযায়ী আেবদনকারীেক অন: hকােনা উপযু� পেদর Zuাব িদেত পােরন, 
যা আেবদনকারীর জন: আেরা hবিশ উপযু�৷ আপিন যিদ িতন* কােজর িদেনও hকােনা সমাধােন না hপৗঁছােত পােরন, তাহেল 
আপনােক অবশ:ই আেবদনকারীেক জানােত হেব hয পরবতW ZাথWেক িনেয়াগ না করা পয(P তােক িনেয়াগ করেত পারেবন না৷ 

আমার বKবসাও িক এই নতুন আইেনর অ*গ)ত? 

স´বত৷ এই আইন*েক hমেন চলার জন: িনেয়াগকত( ােক চার বা তার অিধক সংখ:ক কমWেক িনউ ইয়ক(  িস*েত িনেয়াগ 
করেত হেব৷ hছাট ব:বসার htেg, মািলক িনেজেকও এই সংখ:ার মেধ: গণ: করেত পারেবন৷ চারজন কমWেক একই জায়গায় 
কম(রত না থাকেলও চলেব, যতিদন তােদর মেধ: একজন িনউ ইয়ক(  িস*েত কাজ করেবন৷ 

আপনার ব:বসার htেg FCA Zেযাজ: হেব না যিদ অন: hকােনা আইন বা সরকারী এেজµীর আপনার আেবদনকারীর পূব(বতW 
অপরাধমূলক কায(কলাপ পরীtা করার Zেয়াজন হয় বা তারা সুিনিদ( অপরােধ সাজাZাi hলাকজেনর িনেয়ােগর htেg িনেষধা{া 
জারী কের৷ এক* ইিতহাস থাকা �ে|ও আপিন যিদ একজন আেবদনকারীেক িনেয়াগ করার িবেবচনা কের থােকন, তাহেল 
আপনােক অবশ:ই FCA এর িনয়ম hমেন চলেত হেব৷ 


