প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
NYC মানবাধিকার আইনের (NYC Human Rights Law) এই
ক্ষেত্রের আওতায় কারা সুরক্ষিত?
নিউইয়র্ক শহরে প্রত্যেকে সুরক্ষিত তাদের প্রকৃ ত ও অনুভূত জাতি, জাতীয় উৎস,
বর্ণ, ধর্ম, বয়স, অভিবাসনের স্থিতি, অথবা নাগরিকত্ব স্থিতি, লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিচয়
পরিচয়, য�ৌন প্রবৃত্তি, অক্ষমতা, বা আবাসন স্থিতির ভিত্তিতে| আপনি কি রকম
স্থানে বাস করেন তার সাথে আবাসনের স্থিতি সম্পর্কি ত - যেমন ব্যক্তিগত বাড়ি,
সর্বজনীন আবাসন, বা শেল্টার সিস্টেম - অথবা গৃহহীন হওয়া।
পুলিশী দুর্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয় কি সাধারণত NYC মানবাধিকার
কমিশন দ্বারা (NYC Commission on Human Rights)
পরিচালিত হয়?

বৈষম্য-ভিত্তিক
প্রোফাইলিং

না। পুলিশী অসদাচরণের কথা জানান�ো উচিৎ সিভিলিয়ান কম্প্লেইন্ট রিভিউ
ব�োর্ডের (Civilian Complaint Review Board, CCRB) কাছে যারা
NYPD আধিকারিকদের দ্বারা অত্যাধিক বা অপ্রয়�োজনীয় বলপ্রয়�োগের,
কতৃ পক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহার, অস�ৌজন্যতা, বা আপত্তিকর ভাষার ব্যবহারের
দাবি অনুসন্ধান করে দেখেন। আপনি মানবাধিকার সম্পর্কি ত NYC কমিশনের
কাছেও নালিশ জানাতে পারেন যদি অসদাচরণ সম্পর্কি ত হয় আপনার জাতি,
জাতীয় উৎস, বর্ণ, ধর্ম, বয়স, অভিবাসনের স্থিতি, অথবা নাগরিকত্ব স্থিতি, লিঙ্গ,
লিঙ্গ পরিচয় পরিচয়, য�ৌন প্রবৃত্তি, অক্ষমতা, বা আবাসন স্থিতির সাথে।

আইন বলবত্কারীদের দ্বারা NYC
মানবাধিকার আইনের আওতায়

আমি কি অজ্ঞাতনামা হয়ে রিপ�োর্ট করতে পারি?
কমিশন নিউয়র্ক বাসীদের উৎসাহ দেয় বৈষম্যমূলক কাজের নালিশ জানাতে, এমন
কি তারা যদি অজ্ঞাত থাকতেও চান| কমিশন তার নিজের অনুসন্ধান শুরু করতে
পারে আপনার পরিচয় প্রকাশ না করে।
আমি যদি ক�োন�ো বৈষম্য-ভিত্তিক প্রোফাইলিং এর দাবি জিতি তার
পরিণতি কি হবে?
আইন অনুযায়ী, যদি দেখা যায় যে আইন বলবৎকারী সংস্থা বৈষম্যমূলক
প্রোফাইলিং এর সাথে জড়িত, তাহলে কমিশন পুলিশের আধিকারিকদের আদেশ
দেবেন আপনাকে যেন আক্রোশের শিকার না করেন এবং NYC মানবাধিকার
আইন অনুযায়ী এই বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ নিতে বাধ্য করবেন। তারা এই
এজেন্সিকে এই আচরণ বন্ধ করার নির্দে শ দিতে পারেন। এছাড়াও, আধিকারিক
ও এজেন্সি, উভয়কেই খারাপ নীতি পরিবর্তন করে ভাল নীতি সংস্থাপন করেন বা
বলবৎ করতে হবে।

যদি আপদি মনি কনেি একজি পুদিশ বা শাদতিেক্ষক আদিকাদেক NYC
মািবাদিকাে আইিনে ববষময্-দিদিতক প্
াফাইদিং ে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 বি্
নয়ানেে,
কতৃপনেক্ষ ক্ষমতাে অপবয্বহাে, অনেসৌ িজ্যতা, বা
অ্নয়ািজীয় িাষাে বয্বহােনে িাদিশ িাদিি েকনত পিিুি
NYC.gov/CCRB বা কি করুি 1-800-341-2272 িমব্েন।

ক�োন ক�োন আইন বলবৎকারী এজেন্সি এর আওতায় আসে?
TM

এই আইনের আওতায় রয়েছে NYPD এবং তার পুলিশ আধিকারিকরা। এর
আওতায় আসে শান্তি-রক্ষক আধিকারিকরা যাদের কে সিটি নিয়�োগ করেছে, যেমন
শেরিফ এবং শহরের কেন্দ্রগুলির কিছু প্রহরীগণ। এটি “বিশেষ পাহারাদারদের”
ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য যাদের কে নিয়�োগ করেছে NYPD, যেমন বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা
আধিকারিকগণ।

@NYCCHR
NYC.gov/HumanRights

মানবাধিকার
সংক্রান্ত কমিশন
@NYCCHR

NYC.gov/HumanRights

পরিস্থিতি বৈষম্য-ভিত্তিকপ্রোফাইলিং
সনাক্ত করতে সাহায্য করার জন্য:

বৈষম্য-ভিত্তিক
প্রোফাইলিং
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মানবাধিকার আইনের আওতায়
যখন পুলিশ বা শান্তি রক্ষক আধিকারিকরা গ্রেফতার বা অন্যান্য
আইন বলবৎকারী পদক্ষেপের জন্য আপনাকে টার্গেট করে তখন
এই ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে আপনি বেআইনি কার্যকলাপের সাথে
সংযুক্ত এমন ক�োন�ো নির্দি ষ্ট তথ্য থাকলে একে বৈষম্যমূলক বলা
যাবে না, কিন্তু আইনের আওতায় আপনার সুরক্ষিত স্থিতির কারণে
- আপনার জাতি, জাতীয় উৎস, বর্ণ, ধর্ম, বয়স, অভিবাসন স্থিতি
বা নাগরিকত্ব স্থিতি, লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিচিতি, য�ৌন প্রবৃত্তি, অক্ষমতা
বা আবাসন স্থিতির ভিত্তিতে আপনাকে টার্গেট করা হলে সেটিকে
বৈষম্যমূলক বলা যাবে।

বিদ্যালয় বন্ধ হবার পরে পুলিশ আধিকারিকরা একটি মিডল
স্কুলের অ্যাফ্রিকান-অ্যামেরিকান শিক্ষার্থীদের বলেন পাড়া
ছেড়ে চলে যেতে বলে। একই বিদ্যালয়ের শেতাঙ্গ শিক্ষার্থীদের
ওই অঞ্চলে থাকতে দেওয়া হয়। একই বিদ্যালয়ের শেতাঙ্গ
শিক্ষার্থীদের ওই অঞ্চলে থাকতে দেওয়া হয়।
ক�োন�ো উইকেন্ডের রাতে, দুটি মহিলা একই ক�োণে দাঁড়িয়ে
ছিল এবং তাদের ম�োবাইল ফ�োন দেখছিল। আধিকারিকরা
প্রথমজন, যিনি একজন উভলিঙ্গ নারী, তাকে থামান এবং তার
ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন এবং পরিচয়পত্র দেখতে চান।
দ্বিতীয়জন, যাকে দেখে স্বাভাবিক লিঙ্গের বলে মনে হয়, তাকে
কিছু বলা হয়নি, প্রশ্ন করা হয়নি বা তার পরিচয়পত্র দেখতে
চাওয়া হয়নি।
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শহরের একটি পার্কে , আধিকারিকরা দেখে গৃহহীন বলে মনে
ল�োকেদেরকে বেঞ্চ থেকে “অন্যত্র সরে যেতে” বলে। যাদের
দেখে গৃহহীন বলে মনে হয় না, তাদের সরে যেতে বলা হয় না।
এর ফলে সমস্যায় সম্মুখীন হন মূলত কৃ ষ্ণকায় মানুষ।
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যে সব NYPD আধিকারিকরা সাবওয়ের প্রবেশ পথে কর্মরত
তারা মুসলিম, আরব বা দক্ষিণ-এশীয় বলে মনে হয় তাদের
ব্যাগ পরীক্ষা করেন, যদিও সেই সব ব্যক্তি ক�োন�ো বেআইনি
কাজে জড়িত থাকার ইঙ্গিত না থাকলেও।

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

কমিশন দ্বারা ক�ৌশলগত পদক্ষেপ
NYC মানবাধিকার কমিশন বৈষম্য-ভিত্তিক প্রোফাইলিং প্রতির�োধ
করতে নির্মূল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এইভাবে:

•

সংস্থা ও জনসাধারণের সদস্যদের দাবির অনুসন্ধান করে;

•

কমিউনিটি অংশীদারদের সাথে কাজ করে বাসিন্দাদের NYC
মানবাধিকার আইন সম্বন্ধে শিক্ষিত করার জন্য;

•

NYPD-র সাথে আইন সম্পর্কি ত বিষয়ে কাজ করে; এবং

•

শহরের এজেন্সিদের এই আইন সম্বন্ধে শিক্ষিত করে এবং বৈচিত্রের
এবং অন্তর্ভুক্তির নীতি গ্রহণ করার জন্য নীতি তৈরী করার
উদ্দেশ্যে তাদের সাথে কাজ করে।

