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ভূিমকা  
 

আপনার DOC েহফাজেত থাকাকালীন সমেয় এই হয্া�বুকিট আপনার জনয্ উপল� অেনক কমর্সূিচ এবং পিরেষবা স�ে� 
আপনােক অবিহত করেব। েয িনয়মিবিধগিল আপনার অবশয্ই পালন করেত হেব তা �ত� কা�িড রলবুেক �কািশত 
(Individual in Custody Rulebook) হয়, যা এই হয্া�বুেকর সে� আপনার পাওয়ার কথা। আপিন েকানও রলবুক না 
েপেয় থাকেল আপনােক অিবলে� একজন কম�েক জানােত হেব। 
 
আপিন সংেশাধনী িবভাগ (DOC, Department) এর েকানও েকে�র িভতের আসার পের, েসখােন কতিদন থাকেবন তার 
উপর িনভর্ র কের আপনােক একিট DOC আইিড ন�র েদওয়া হেব, যােক “বুক এবং েকস” ন�র বেল। আপনােক একিট 
আইিড েদওয়া হেব েযিট সবসময় আপনার সে� রাখেত হেব, আবাসন চ�র েথেক আপিন যখন েবেরােবন তখন েযন েসিট 
সহেজই েচােখ পের। 
 
েজেল িনরাপদ থাকার অিধকার আপনার আেছ। আপিন েকানও হমিক বা �কৃত সিহংসতার িশকার হেল, অথবা আপিন 
অসুরি�ত েবাধ করেল, অথবা িনেজেক আহত করেবন বেল আপনার মেন হেল, DOC িবিভ� উপােয় সাহাযয্ করেত পাের। 
আেরা তেথয্র জনয্ “সরু�া এবং �িতর িশকার হওয়া বয্ি�েদর পিরেষবািদ (Safety & Victims’ Services)” 
নােম আখয্াত িবভাগিট পড়নু।  
 
DOC েক�গিলেত সুর�া এবং িনরাপত্তা সবসময় �থেম এেলও, এই িবভাগ �া�য্ সং�া�, িশ�ামলূক, বৃিত্তমূলক, চাকির 
এবং কাউে�িলংেয়র কমর্সূিচগিল সেমত অেনক মলূয্বান কমর্সূিচ এবং পিরেষবািদর ��াব িদেয় থােক পাশাপািশ থােক 
চাকিরর সুেযাগ। অন�ুহ কের মেন রাখেবন, �েতয্কিট েকে� সম� কমর্সূিচর ��াব েদওয়া হয় না এবং �েতয্কিট কমর্সূিচর 
জনয্ সবাই েযাগয্ হন না। আপিন েকানও কমর্সূিচেত আ�হী হেল, অনু�হ কের েকানও কম� সদসয্েক জানান। 
 
এই ভূিমকািট DOC এর ��ািবত িকছু কমর্সূিচ এবং পিরেষবার একিট সংি�� রপেরখা। আরও িবশদ বয্াখয্া িনেচর 
পৃ�াগিলেত েদওয়া আেছ। এছাড়াও আপিন আপনার েকে�র কমর্সূিচর অিফস (Programs Office) েথেক আরও জানেত 
পােরন। কমর্সূিচর অিফেস যাওয়ার জনয্, আপনার আবাসন চ�েরর আিধকািরকেক একিট (Housing Area Officer) 
ই�ারিভয়ুয্ ি�প েচেয় অনুেরাধ করন, েসই ি�পিট পূরণ কের আবাসন চ�েরর আিধকািরকেক েফরৎ িদন। 
 
 

DOC এর কমর্সূিচ এবং পিরেষবািদর রপেরখা 
 
িশ�া 
 
আপনার বয়স 21 বছেরর কম হেল, আপনার জনয্ িশ�ামলূক পিরেষবাগিল উপলভয্। এছাড়াও িকছু েকে� 21 বছেরর 
েবিশ বয়সী িশ�াথ�েদর জনয্ �া�বয়� িশ�া কমর্সূিচগিল আেছ। আেরা জানেত এই হয্া�বুেকর “িশ�ামূলক পিরেষবা” 
িবভাগিট পড়ুন।  
  
পািরবািরক ইেভ�  
 
যিদ আপনার পিরবাের েকানও গর�পূণর্ ঘটনা ঘেট (েযমন মৃতুয্ বা খুবই গরতর অসু�তা), যিদ আপিন িববাহ করেত 
চান অথবা আপিন আপনার স�ানেদর সে� ফ�ার েকয়াের সা�াৎ করেত চান, তাহেল আপনােক আপনার েকে�র 
কাউে�লেরর সে� েযাগােযাগ করেত হেব। আরও জানেত এই হয্া�বুেকর “পািরবািরক ইেভ�” িবভাগিট পড়নু। 
কাউে�লরেদর �দান করা পিরেষবাগিল স�ে� আরও জানেত “কাউে�িলং পিরেষবািদ” িবভাগিট পড়ুন। 
 
িচিকৎসা সং�া�/মানিসক �াে�য্র পিরেষবািদ। 
 
আপিন িসক কল-এর জনয্ সাইন আপ কের েকানও িচিকৎসক অথবা িচিকৎসেকর সহায়ক, েকানও মানিসক �া�য্ কম� 
অথবা েকানও দ�িচিকৎসকেক েদখােত পােরন। আপৎকালীন অব�ায়, অিবলে� িচিকৎসেকর কােছ আপনােক িনেয় 
যাওয়ার জনয্ আপনার আবাসন আিধকািরকেক অনুেরাধ করন। আপিন এইচআইিভ পিজিটভ হেল অথবা ঐি�কভােব 
এইচআইিভ পরী�া করােত চাইেল, আপনার েকে� একজন এইচআইিভ পরামশর্দাতা থােকন িযিন আপনােক েসই পরী�ািট 
েদওয়ার বয্ব�া করেত অথবা ওষুধ েপেত সাহাযয্ করেত পােরন। আেরা তেথয্র জনয্ এই হয্া�বুেকর “�া�য্ সং�া� 
পিরেষবািদ” িবভাগিট পড়ুন।  
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ধম�য় পিরেষবািদ 
 
ইহিদ, মুসিলম, কয্ােথািলক এবং ে�ােট�া� ধেমর্ িব�াসী চয্াপিলনরা িবভােগর হেয় �েতয্কিট েকে� কাজ কেরন। �েতয্কিট 

েকে� এই চারিট ধমর্িব�ােসর জনয্ িনয়িমত পিরেষবা আেছ। আপনার ধমর্িব�ােসর �িতিনিধ না থাকেল, আপনার েকে�র 
চয্াপিলেনর সে� কথা বলার অনুেরাধ করন, আপনার েকানও অনুেরাধ থাকেল তারাই েসিটর সমাধান করার েচ�া 
করেবন। আেরা তেথয্র জনয্ এই হয্া�বেুকর “ধম�য় অিধকার” িবভাগিট পড়ুন।  
 
আইিন ��াগার  
 
DOC েহফাজেত থাকাকালীন আইিন গেবষণা করার সুেযাগ আপনার কােছ আেছ। �েতয্কিট েকে� একিট কের আইিন 
��াগার আেছ যা ম�লবার েথেক শিনবার এর মেধয্ স�ােহ পাচঁ িদন, �িতিদন দইু ঘ�া কের বয্বহার করার অিধকার 
আপনার আেছ। আইিন ��াগাের িনউ ইয়কর্  িসিটর সংেশাধনী েবােডর্ র নূয্নতম মান, সংেশাধেনর নূয্নতম মান স�ে� িনউ 
ইয়কর্  ে�ট কিমশন এবং িনবর্ািচত DOC িনেদর্শনা সেমত িনয়মিবিধ এবং আদালেতর আেদশগিলর অনুিলিপগিলও থােক 
যা েজেল আপনার অিধকারগিল বণর্না কের। আইিন ��াগাের িকভােব যােবন এবং কখন আপিন েসখােন েযেত পারেবন 

সেমত িকভােব েসখানকার অিধকার পােবন েসই িবষয়ক িবশদ তথয্ এই হয্া�বুেকর “আইিন ��াগার” িবভােগ আেছ। 
 
অিভেযাগ �ি�য়া 
 
আপনার যিদ এমন েকানও সমসয্া আপনার আবাসন আিধকািরক, এিরয়া কয্াে�ন অথবা আইিন েকাঅিডর্ েনটেরর সে� 
আেলাচনার পেরও সমাধান করা না যায়, েসে�ে� আপনার েকে�র অিভেযাগ েকাঅিডর্ েনটেরর (Grievance 
Coordinator) কােছ িলিখতভােব একিট অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন িযিন আপনােক ধােপ-ধােপ একিট িবিধবৎ 
সমাধান পাওয়ার িদেক গাইড করেবন। আপিন এমন িবষয়গিল স�ে� একিট অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন যা সরাসির 
আপনােক �ভািবত করেছ েযমন িবভাগীয় নীিত, েযভােব নীিতগিল পালন করা হে� অথবা েকানও আিধকািরক সেমত 
অনয্ েকানও বয্ি�র কাযর্কলাপ। আেরা তেথয্র জনয্ এই হয্া�বুেকর অিভেযাগ �ি�য়া িবভাগিট েদখুন। 
 
কমর্সিূচসমূহ এবং মুি�র পিরক�না  
 
এই িবভাগ িবিভ� ধরেণর কমর্সূিচর পাশাপািশ েহফাজত েথেক আপনােক মু� করার জনয্ আপনােক ��ত করেত মুেখামিুখ 
সহেযািগতা েদওয়ার বয্ব�া রােখ। উে�শয্ হল নতুন দ�তাগিল ৈতির করেত, নতুন আ�হ খুেঁজ েদখেত এবং আপনার 
কমযু্িনিটর মেধয্ উপেযাগী আ�য়গিলর সে� আপনােক সংযু� করেত এই কমর্সূিচ এবং সহায়তাগিল আপনােক সাহাযয্ 
করেব। এই িবভােগ ভিতর্  হওয়ার সময় পুনরায় �েবেশর পুি�কার (Reentry Brochure) একিট কিপ আপনার পাওয়ার 

কথা। এই সং�ানিটেত �িত�ােনর তািলকা বেরা অনুযায়ী তািলকাভু� করা আেছ যা আপনােক মুি�র উপর িনভর্ র কের 

কমর্িনযুি�, আবাসন, সুিবধািদ এবং �েয়াজনীয়তার অনয্ানয্ স�াবয্ এলাকাগিলেত সাহাযয্ করেত পাের। মুি�র উপর 

িনভর্ র কের, আপিন েযাগােযােগ (Connections) বই পােবন, েযিট কমুয্িনিট-িনভর্ র সং�ানগিলর একিট উপকারী গাইড। 
আপিন পুনরায় �েবেশর পুি�কা েপেয় না থাকেল, আপনার সংেশাধনী পরামশর্দাতােক (Correctional Counselor) একিট 
অনুিলিপ েদওয়ার জনয্ অনুেরাধ করন। আরও জানেত এই হয্া�বেুকর মুি�র পিরক�না” িবভাগিট েদখুন। 

 
আমরা আশা কির এই হয্া�বুকিট আপনােক িবভােগর পিরেষবা এবং কমর্সূিচগিলর সে� সংযু� করেত সাহাযয্ করেব। 
আমরা িব�াস কির এিটেত এমন মূলয্বান তথয্ আেছ যা আপনার িনরাপত্তার পাশাপািশ আপনার আেশপােশ থাকা বয্ি�েদর 
িনরাপত্তােতও সহেযািগতা করেব। অনু�হ কের মেনােযাগ সহকাের হয্া�বুকিট পড়ুন এবং েকানও �� থাকেল একজন 
উিদর্ধারী কম�সদসয্েক িজ�াসা করন।
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�ায়শই িজ�ািসত ��াবলী: এখােন �ায়ই িজ�াসা করা হয় এমন িকছু �� এবং হয্া�বুেকর মেধয্ েকাথায় তার 
উত্তরগিল খুঁজেত হেব তার পৃ�া েদওয়া হল।  

 
1. আমার পিরবার বা ব�ুরা িকভােব আমার অয্াকাউে� অথর্ রাখেত পারেব? (18)  
2. কতটা ঘন ঘন আিম আমার েফান বয্বহার করেত পারেবা? (21) 
3. িনরাপদ েবাধ না করেল আিম কী করেবা? (46) 
4. কী ধরেনর েপাশাক আিম পরেত পাির? কী ধরেনর েপাশাক পরেত পারেবা না? (6) 
5. কী ধরেনর িজিনস িনেজর সে� রাখার অনুমিত আমার আেছ? (6) 
6. কী ধরেনর পয্ােকজ এবং িচিঠ পাওয়ার অিধকার আমার আেছ? (23) 
7. আমার েখালার আেগ িক আমার িচিঠ অনয্ েকউ পেড়? (23) 
8. আমার েকানও �িতব�কতা থাকেল কী সহায়তা আিম েপেত পাির এবং কার সে� আিম েযাগােযাগ 

করেবা? (28) 
9. �ােন যাওয়ার েথেক �িতেরাধ করার মেতা েকানও �িতব�কতা আমার থাকেল আিম কী করব? (28) 
10. কারাজীবেনর পের �াভািবক জীবেনর ��িতেত আমােক সহায়তা কী েকানও কমর্সূিচ উপল� আেছ? 

(20) 
11. স�ােহ আমার সে� কতগিল সা�াৎকার করা েযেত পাের? (43) 
12. সারািদন িক আমােক েসেল আটেক রাখা হেব? (39) 
13. েজেল থাকাকালীন িক আিম আমার েকস িনেয় কাজ করেত পাির? (13)  
14. েজেল িক ধূমপান করা যায়? (26) 
15. েকানগিল িনিষ� বেল িবেবিচত? (কা�িড রলবুেক �েতয্কিট আলাদা কের েদখুন) 
16. িনিষ� কাজ করিছ ধরা পড়েল কী হেব? (কা�িড রলবুেক �েতয্কিট আলাদা কের েদখুন) 
17. আিম অ� সেমত ধরা পড়েল কী হেব? (34) 
18. েকেনা আইন উ��েনর জনয্ (িবভােগর িনয়ম ল�ন করার কারেণ) েকানও বয্ি� িলিখত িব�ি� 

পায়? (কা�িড রলবেুক �েতয্কিট আলাদা কের েদখুন) 
19. আইন উ��েনর জনয্ আিম িলিখত িব�ি� েপেল কী হেব? (কা�িড রলবুেক �েতয্কিট আলাদা কের 

েদখুন) 
20. েকাথায় এবং কতটা ঘন ঘন আিম খাবার অথবা সুগ�ী অথবা অনয্ানয্ উপকরণ িকনেত পাির? (18) 
21. িবেশষ খাদয্�ণালী পাওয়া িক স�ব? (21) 
22. আিম অসু� েবাধ করেল আমার কী করা উিচত? (41) 
23. বাইেরর িবেনাদন কতটা ঘন ঘন হয়? (29) 
24. েজেল িক আমার স�ানরা আমার সে� েদখা করেত পাের? ফ�ার েকয়াের থাকা আমার স�ানরা কী 

আমার েজেল থাকাকালীন সময় এখােন এেস আমার সে� েদখা করেত পাের? (40) 
25. েজেল থাকাকালীন িববাহ করার জনয্ আিম িকভােব আেবদন করব? (30) 
26. আিম িক পিরবােরর েকানও সদেসয্র অে�য্ি�ি�য়ায় উপি�ত থাকেত পাির অথবা খুব অসু� েকানও 

আত্মীেয়র সে� েদখা করেত পাির? (16) 
27. আমার েকানও অিভেযাগ থাকেল কার সে� আিম কথা বলেবা? (9) 
28. আমার িনরাপত্তার ে�ণীকরণ বলেত কী েবাঝায়? েহফাজেত েকানও বয্ি� িকভােব একজন “উ�মা�ায় 

িনরাপত্তা” �া� বয্ি� িহসােব ে�ণীব� হেত পােরন? এিট পিরবতর্ ন করার িক েকানও উপায় আেছ? 
(34) 

29. আমার ছাড়া পাওয়ার পের, আিম িকভােব আমার নগদ অথর্ এবং স�িত্ত সং�হ করেবা? (45) 
30. আিম িক েজেল থাকাকালীন িনয়িমত �াথর্নার পিরেষবািদেত উপি�ত থাকেত পাির? (26)  
31. আিম িক েজেল থাকাকালীন আমার T.A.S.C. (G.E.D.) পাওয়ার জনয্ কাজ করেত পাির? (39) 
32. আমার কারাদ� স�ূণর্ হওয়ার আেগ মুি�র জনয্ িকভােব আিম আেবদন করেবা? (41) 
33. আিম িকভােব েভাট িদেত পাির? (35) 
34. েজেল থাকাকালীন কাজ করার জনয্ িকভােব আিম সাইন আপ করেত পাির? (33) 
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অনুেমাদনেযাগয্ আইেটমসমূহ 
 

িবভাগীয় েহফাজেত থাকা সম� বয্ি�েদর িবভাগীয় েপাশােকর দ'ুিট েসট (অথর্াৎ দ'ুিট শাটর্  এবং দ'ুিট পয্া�) েদওয়া হেব যা 
েসই েক� ব�ী অব�ায় থাকাকালীন সময় জেুড় তােদর পরেত হেব। ভিতর্  হওয়ার পের, েহফাজেত থাকা �েতয্ক বয্ি�েক 

িবভােগর ইসুয্ করা এক (1) েজাড়া চিট ইসুয্ করা হেব। 
 
েহফাজেত থাকা েয বয্ি� �ায়ােল যাে�ন এবং অথবা জিুর িনবর্াচেনর আদালেত হািজরা িদে�ন বা গর�পূণর্ পািরবািরক 
ইেভে� উপি�ত হে�ন তার অসামিরক েপাশাক পরার অনমুিত আেছ। েহফাজেত থাকা বয্ি�েদর জনয্ অসামিরক 

েপাশাকগিল অনয্ সময় েকে�ই িনরাপদভােব সংর�ণ করা থাকেব।  
 
যারা মানিসক পযর্েব�ণ (Mental Observation, M.O.) ইউিনেট আটক হেয় আেছন অথবা যােদর আত্মহতয্া করার ঝঁুিক 
আেছ বেল িবেবচনা করা হয় (মানিসক �া�য্/ িচিকৎসা সং�া� কম� �ারা িনধর্ািরত), তারা েব�, টাই, জেুতার েলস বা 
অনয্ এমন েকানও আইেটম পরেত পারেবন না যা মানিসক �া�য্/ িচিকৎসা সং�া� কম� েসই বয্ি�র িহতসাধেন ঝঁুিক 
ৈতির করেত পাের বেল িনধর্ারণ কেরন।  
 
আবাসন চ�ের অনুেমািদত বয্ি�গত আইেটমসমূহ: 
  
1িট বাথরব 
2 েজাড়া পাজামা 
4 েজাড়া েমাজা 
1 েজাড়া �ােনর চিট (*েকবলমা� কিমশিরেত �য়*) 
4 েসট অ�বর্াস 
1িট হাউসেকাট (েকবলমা� মিহলােদর জনয্) 
2িট নাইটগাউন (েকবলমা� মিহলােদর জনয্) 
1 েজাড়া বুট (েকবলমা� কাজ িবশদ তথয্ িনধর্ািরত * েকবলমা� িবভােগর ইসুয্ করা - িনমর্াণ, েমেসর হল অথবা িবেশষ 
কােজর কয্াডাের িনধর্ািরত বয্ি�েদর জনয্ সীিমত।) 
1 েজাড়া ে�সি�পশেনর চশমা (ি�িনক িদেয় যাচাই করা করােত হেব, েজেনিরক হেত হেব, েকােনা নকশা করা ে�ম হওয়া 
চলেব না, মানিসক পযর্েব�েণর ইউিনেট কা�িডেত আটক বয্ি�রা িচিকৎসা কম� �ারা সীমাব� হেত পােরন।) 

 
েকবলমা� �ায়ােল আদালেত হািজরা েদওয়ার সময় অথবা গর�পণূর্ পািরবািরক ইেভে� বয্বহােরর জনয্ 
েয বয্ি�গত আইেটমগিল আপনার স�িত্তেত সুরি�ত থাকেব: 

 
1িট েব� (ইলাি�ক ছাড়া, সবর্ািধক �� 1 ½”, েছাট বাকল, 2 ¼” সবর্ািধক) – েহফাজেত মানিসক পযর্েব�েণ থাকা 
বয্ি�র জনয্ অনেুমািদত নয় 
4িট �াউজ/শাটর্  (উিদর্র মেতা নয়, সাদা, গাড় নীল বা েডারাকাটা রং হেব না) 
1িট সুয্ট জয্ােকট/ে�জার (উিদর্র মেতা নয়, সাদা, গাড় নীল বা েডারাকাটা রং হেব না) 
4 েজাড়া পয্া�/পায়জামা (গাঢ় নীল বা েডারাকাটা রং অথবা উিদর্র মেতা হেব না) 
1 েজাড়া জেুতা  
1 েজাড়া ি�কাসর্  
2 েজাড়া জেুতার েলস - েহফাজেত মানিসক পযর্েব�েণ থাকা বয্ি�র জনয্ অনেুমািদত নয় 
1িট টাই - েহফাজেত মানিসক পযর্েব�েণ থাকা বয্ি�র জনয্ অনুেমািদত নয় 
4িট ে�স 
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4িট �াটর্  (গাঢ় নীল বা উিদর্র মেতা হেব না) 
4 েজাড়া �িকংস, পয্াি�হস অথবা নী-হাই (অথবা চারিটর সম�য়) 
 
DOC েহফাজেত ভিতর্  হওয়ার পের অনয্ানয্ বয্ি�গত আইেটমগিল নতুন ভিতর্ র �ি�য়ার সময় আপনার 
স�িত্তেত সুরি�তভােব রাখা হেব এবং েকবলমা� DOC েহফাজত েথেক আপনার মুি�র পের আপনােক 
েফরৎ েদওয়া হেব, যিদ না আপিন আইেটম(গিল) বািড়েত পাঠােবন অথবা েসগিল স�ণূর্ভােব বািতল 
করেবন বেল িঠক কেরন। 
বাথরেমর সর�াম – অবশয্ই কিমশির েথেক িকনেত হেব। অনুেমাদনেযাগয্ পিরমাণগিল িনেচ েদওয়া হল: 
 
10িট ে�ারােসপিটক লেজ� 
1িট িডওে�� 
1 ইউিনট েলামনাশক (েডিপেলটির)  
1িট েলাশন 
1 কে�নার শয্া�ু 
1 কে�নার কি�শনার 
7 খানা বার সাবােনর (বা িবভােগর ইসুয্ করা) 
2 ব� মিহলােদর �া�য্িবিধর সাম�ী (েকবলমা� RMSC - অথবা িবভােগর ইসুয্ করা) 
1িট নকল দাঁেতর আঠঁা 
2 িটউব দাঁেতর মাজন (িবভােগর ইসুয্ করা) 
1িট দাঁেতর �াশ (েকবলমা� িবভােগর ইসুয্ করা) 
  
িলেনন, িবছানা এবং অনয্ানয্ িজিনসগিল িবভাগ ইসুয্ কের 
 
1িট অি� �িতেরাধেক আ�ািদত গিদ।  
ক�ল (আরাম এবং গরম িদেত তাৎপযর্পূণর্ পিরমাণ) 
1িট বািলস (অি� �িতেরাধেকর আবরণ সেমত) 
1িট বািলেশর েকস  
2িট চাদর 
2িট েতায়ােল  
1িট ওয়াশ�থ  
 
িশ�ামূলক সাম�ী (পয্ােকেজ পাঠােনা হেত পাের) 
 
6িট কাঠকয়লার ে�চ েপি�ল 
3িট রচনার বই 
2িট ইেরজার (আঠা, রবার বা কািল) 
6িট পয্াড (আকঁার, আইেনর এবং েলখার) 
6িট েপি�ল (ইেরজার ছাড়া, েকােনা ধাতব অংশ থাকেব না) 
1িট রলার (ধাতুর হেব না অথবা ধাতব �া� থাকেব না) 
1 পয্াক েলখার কাগজ 
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�কাশনা 
 
আপিন 1 ঘন ফুট (12” X 12” X 12”) পযর্� আইন বিহভুর্ ত মুি�ত সাম�ী রাখেত পারেবন, যার মেধয্ অ�ভুর্ � বাধঁােনা 
এবং বাঁধােনা নয় এমন বই, ময্াগািজন, সংবাদপ�, সামিয়কী, �চারপ�, িব�াপনী এবং েযেকানও �কাের অনয্ানয্ মিু�ত 
সাম�ী। �া�য্ বা আগেনর সােথ জিড়ত িবপদ এড়ােনার জনয্ এই আইেটমগিলেক অবশয্ই পির�ারভােব সংর�ণ কের 

রাখেত হেব। আইিন উপকরণগিলর পিরমােণ েকানও সীমাব�তা েনই যা আপিন রাখেত পােরন। যখন একিট েসেল জায়গা 
সীিমত হয়, তখন �িত�ােনর মেধয্ই িনরাপদভােব আইিন উপকরণগিল অনয্ েকাথাও রাখার িবক� বয্ব�া করা �েয়াজন, 
অবশয্ এে�ে� েহফাজেত থাকা বয্ি�র েসই উপকরণগিলেত িনয়িমত অয্াে�স থাকা শতর্ সােপ�।  
 
িবেনাদেনর সাম�ী 
 
2িট েবােডর্ র েখলা (েকবলমা� িবভােগর ইসুয্ করা) 
1 ব� েডািমেনাস (েকবলমা� িবভােগর ইসুয্ করা) 
1 েডক লয্ািমেনট না করা তাস (েকবলমা� কিমশির বা িবভােগর ইসুয্ করা) 
 
ছিব 
 
ছিবগিল েটিবেলর উপের রাখা েযেত পাের, যিদ েসগিলেত দাঁেতর মাজন বা এমন েকােনা উপকরণ লাগােনা না থােক যার 
ফেল েপাকামাকড় বা ইদঁরু জাতীয় �াণী আকিষর্ত হয়। ন� ছিবগিল এমন েকানও চ�ের �দশর্ন করা যােব না েযিট আপনার 

েসল বা বসার জায়গার পাশ িদেয় যাতায়াত করার সময় েলাকজেনর েচােখ পের। ইন�য্া� ছিবগিল িনিষ� (েপালারেয়ড 

ধরেনর)। 
 
খাদয্ সাম�ী 
 
আপনার আবাসন চ�ের একমা� েয খাবারগিল আপিন রাখেত পারেবন েসগিল কিমশির েথেক িকনেত হেব। সম� খাবার 

আপনােক আপনার কিমশির ঝুিরেত জিমেয় রাখেত হেব। েকানও খাবােরর েময়াদ উত্তীণর্ হওয়ার তািরেখর পের েসিটেক 
েরেখ েদওয়া হেয়েছ অথবা অেনকিদন ধের েখালা রাখা হেয়েছ িকনা েসই িবষেয় সতকর্  থাকুন, যােত েসগিল ন� না হেয় 
যায় অথবা েপাকামাকড় বা ইদঁরু জাতীয় জীবেক আকষর্ণ না কের। 
 
অনয্ানয্ সাম�ী 
 
পয্ােকেজ পাঠােনা হেত পাের 
1িট কয্ােল�ার 

 
পয্ােকেজ অনেুমািদত নয়;  
1িট পান করার কাপ (েকবলমা� িবভােগর ইসুয্ করা) 
10িট খাম (েকবলমা� কিমশির েথেক �য়) 
10িট ি�িটং কাডর্  (েকবলমা� কিমশির েথেক �য়) 
6িট “AA” বয্াটাির (েকবলমা� কিমশির েথেক �য়) 
1িট েরিডও/েহডেসট (েকবলমা� কিমশির েথেক �য়) 
1িট �� (েকবলমা� িবভােগর ইসুয্ করা) 
3িট ইউিটিলিট টাব (2িট সংর�ণ, 1িট ি�িনং, েকবলমা� িবভােগর ইসুয্ করা) 
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িবভাগ কাপড় পির�ার করা এবং শকােনার উে�েশয্ েটায়াইন (পাকােনা সুেতা) এবং লি� িডটারেজ� েদেব। মানিসক 
পযর্েব�েণর ইউিনটগিলেত আটক থাকা অথবা আত্মহতয্ার ঝঁুিক আেছ বেল িবেবিচত হওয়া বয্ি�েদর েটায়াইন েদওয়া হেব 
না। 

 
ধম�য় সাম�ী 

 
আপিন েপাশাক এবং টুিপ সেমত ধম�য় সাম�ীগিল পরেত এবং রাখেত পােরন যত�ণ পযর্� েসই সাম�ীগিল �িত�ােনর 
সুর�া এবং িনরাপত্তার জনয্ িবপ�নক না হে�। এই ধরেনর সাম�ীর মেধয্ অ�ভুর্ � হেত পাের: েতিফিলন, কুিফ, ইয়ারম�ু, 

শয্ালট-কব, েফজ এবং অনয্ানয্ ধেমর্র মাথা ঢাকার আ�াদন, ধম�য় জপমালা/েপনেড� এবং ধম�য় পুঁিথ। 
 
 
 

অিভেযাগ �ি�য়া  
 
িনেজর কারাবাস িনেয় আপনার েকানও অিভেযাগ অথবা উে�গ থাকেল িবভােগর সাংিবধািনক কাযর্ালয় এবং অিভেযােগর 
পিরেষবািদ (Office of Constituent and Grievance Services, OCGS) আপিন পােবন। যারা জিড়ত তােদর সে� কথা 
বেল আপিন যিদ উে�েগর সমসয্াগিলর সমাধান করেত না পােরন, তাহেল আপিন OCGS এর কােছ একিট অিভেযাগ জমা 
িদেত পােরন। অিভেযাগ �ি�য়া হল নয্াযয্ভােব এবং সম�েয়র সােথ উপি�ত বয্ব�াগিলর মেধয্ িবতকর্ গিল সমাধান করার 

একিট �েচ�া। আপিন েকানও িনিদর্� ঘটনা স�িকর্ ত অথবা িবভাগীয় নীিতগিলর সােথ স�িকর্ ত সমসয্াগিলর সমাধান 
করেত অথবা িকভােব নীিতগিল পালন করা হয় তা িনেয় অথবা েকানও নীিতই েয েনই েস �কৃত সতয্ িনেয় অথবা 
আপনার কারাবােস �ভািবত করেছ এমন েকানও িকছুর িনয়ম িনেয় অিভেযাগ �ি�য়াগিল বয্বহার করেত পােরন। 
 
িকভােব একিট অিভেযাগ জমা েদেবন 
 
একিট “ব�ী/দি�ত বয্ি�র অিভেযােগর ফমর্” (ফমর্ #7101) স�ূণর্ করন, েযগিল অিভেযাগ কম� সদেসয্র কােছ এবং 
কাযর্ালয়, আবাসন চ�েরর আিধকািরকেদর কােছ, আইিন ��াগার এবং কমর্সূিচর কাযর্ালেয় পাওয়া যায়। আপনার 

অিভেযােগর সপে� তদ� শর করার জনয্ আপনােক অিভেযােগর ফেমর্(গিলেত) অবশয্ই �া�র করেত হেব। 
 
িনেচ সম� অিভেযােগর ে�ণী তািলকাভু� করা হল। আপিন একিট অিভেযােগর ফেমর্ একািধক সমসয্া িনেয় 

অিভেযাগ দািখল করেত পারেবন না অথবা 311 ন�ের েফান করেত পারেবন না। �েতয্কিট অিভেযাগেক 

অবশয্ই �ত�ভােব দািখল করেত হেব যা আপনােক সময়মেতা সমাধান েপেত সাহাযয্ করেব। 
 
তারপর কম�সদেসয্র আবাসন চ�র পিরদশর্েনর সময় অিভেযাগপ�িট তার কােছ িদেয়, অিভেযােগর বে� অিভেযাগপ�িট 
েরেখ িদেয় অথবা অিভেযােগর কাযর্ালেয় েসিট এেন জমা িদন। 
 
েকানও ে�ে� আপনার কােছ অিভেযােগর ফমর্ (ফমর্ #7101) অথবা অিভেযাগ কম� সহজলভয্ না হেল, 311 ন�ের েফান 
কের অিভেযাগ দািখল করা েযেত পাের এবং আপনার অিভেযাগিট ৈবদযু্িতকভােব OCGS এর কােছ পািঠেয় েদওয়া হেব। 
অিভেযাগ ফেমর্র িনধর্ারণ অনযুায়ী সমসয্ািট অিভেযাগেযাগয্ সমসয্া হেল, অিভেযাগ কম� আপনার উে�গিট িনেয় আেলাচনা 
করার পদে�পগিল অনসুরণ করেব। আপনার জানােনা সমসয্ািট অিভেযাগেযাগয্ না হেল, OCGS কম� আপনার নািলশিটর 

বয্ব�া েনওয়ার জনয্ সরাসির উপযু� ইউিনেটর কােছ পািঠেয় েদেব।  
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�তয্াঘাত 
 
আপনার অিভেযাগ দােয়র করার অিধকার আেছ। আপনার যিদ মেন হয় আপনার অিভেযাগ দািখল করার কারেণ 
িবভাগীয় কম� আপনার িবরে� �িতিহংসা পরায়ণ আচরণ করেছ, তাহেল আপিন অিভেযাগ �ি�য়ার মাধয্েম েকানও 
কম�র িবরে� অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। আপনার আেগর দািখল করা অিভেযােগর সে� েয কম�র িবরে� 

�তয্াঘােতর অিভেযাগ দািব করা হে� তার িন�য়ই েকানও সংেযাগ থাকেব। 
 
�তয্াঘাত হল অিভেযাগ �ি�য়ায় অংশ�হণকারী কারার� বয্ি�র িবরে� েযেকানও পদে�প বা পদে�প েনওয়ার হমিক। 
অিভেযাগ �ি�য়ায় অংশ�হণকারী েযেকানও বয্ি�র িবরে� িবভাগীয় কম�র �ারা �তয্াঘাত কেঠারভােব িনিষ�। 
�িতিহংসা পরায়ণ আচরেণর মেধয্ সীিমত না হেলও অ�ভুর্ � হেত পাের: হমিক, িতর�ার, িন�হ অথবা িনিদর্� িকছু সুিবধা 
িদেত অ�ীকার।  
 
অিভেযােগর �তয্াবতর্ ন 

অিভেযােগর �তয্াবতর্ ন ফেমর্ তািলকাভু� ে�ণীগিলর মেধয্ আপনার অিভেযাগ অ�ভুর্ � হেল তা আপনার কােছ িফের 
আসেব এবং েসিটর �ি�য়াকরণ করা হেব না। সীিমত না হেলও এিটর মেধয্ অ�ভুর্ �: অিভেযােগর ফমর্ �া�র করেত 

অ�ীকার, DOC এর িবচারবয্ব�ার বাইের সমসয্াগিল জমা েদওয়া, শাি�মলূক �ি�য়া স�ে� অিভেযাগ ইতয্ািদ। আপনার 

অিভেযাগ আপনার কােছ িফের এেল েসিট পুনরায় জমা েদওয়ার জনয্ আপনার কােছ পাঁচ (5) কাযর্িদবস সময় থােক। 
 
অিভেযাগ জমা েদওয়ার সময়সীমা 
 
আপনােক আপনার অিভেযাগিট ঘটনািট ঘটার অথবা আপিন েয সমসয্ািট িনেয় অিভেযাগ করেছন েসিট হওয়ার 10 িদেনর 
(স�াহা� এবং ছুিটর িদন বয্তীত) মেধয্ অথবা যখন সমসয্ািট আপনার েবাধগময্ হয় তখনই জমা িদেত হেব। 
 
িকভােব অিভেযাগ �ি�য়া কাযর্কর হয় 
 
ধাপ 1: আপনার অিভেযাগিট �া�র কের অিভেযােগর বে� অথবা অিভেযাগ কম�র কােছ জমা েদওয়ার পের অিভেযাগ 
কম� �া�র কের, সমেয়র �য্া� েদেবন এবং রিসদ িহসােব আপনার িববৃিত ফেমর্র একিট অনুিলিপ দইু কাযর্িদবেসর মেধয্ 
আপনােক �দান করেবন। এরপর, অিভেযাগ কম� তদ� করেবন এবং আপনার অিভেযাগিট সমাধান করার েচ�া করেবন। 
অিভেযাগ কম�র কােছ তদ� কের আপনােক একিট িবিধবৎ সমাধান েদওয়ার জনয্ সাত (7) কাযর্িদবস থােক। আপিন 
িবিধবৎ সমাধােন স�� না হেল অথবা সাত (7) কাযর্িদবেসর (স�াহা� এবং ছুিটর িদন বয্তীত) মেধয্ অিভেযাগ কম�র 
েথেক আপনার অিভেযােগর েকােনা �িতি�য়া না েপেল, আপিন ওয়ােডর্ েনর কােছ আপীল করার অনুেরাধ করেত পােরন। 
 
ধাপ 2 - ওয়ােডর্ ন �র: আপিন অিভেযাগ কম�র েথেক পাওয়া সমাধােন স�� না হেল, ওয়ােডর্ েনর কােছ আপিন আপীল 
করেত চান িকনা তা িস�া� েনওয়ার জনয্ আপনার কােছ দইু (2) কাযর্িদবস সময় থােক। যিদ তাই হয়, সমাধান ফেমর্ 

আপনার িনবর্াচন িনিদর্� কের �া�র করন এবং অিভেযাগ কম�র কােছ েসিট েফরৎ িদন। অিভেযাগ কম�র সমাধান 
িনি�ত বা বািতল করার জনয্ এবং আপনােক িনেজেদর মতামত জানােনার জনয্ ওয়ােডর্ েনর কােছ পাঁচ (5) কাযর্িদবস 
থােক। 
 
ধাপ 3 - সহায়ক �ধান �র: আপিন ওয়ােডর্ েনর েথেক পাওয়া সমাধােন স�� না হেল, সহায়ক �ধােনর কােছ আপিন 
আপীল করেত চান িকনা তা িস�া� েনওয়ার জনয্ আপনার কােছ দইু (2) কাযর্িদবস সময় থােক। যিদ তাই হয়, ওয়ােডর্ েনর 

েথেক েনওয়া সমাধান ফেমর্ আপনার িনবর্াচন িনিদর্� কের �া�র করন এবং অিভেযাগ কম�র কােছ েসিট েফরৎ িদন। 
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ওয়ােডর্ েনর সমাধান িনি�ত বা বািতল করার জনয্ এবং আপনােক িনেজেদর মতামত জানােনার জনয্ সহায়ক �ধােনর 
কােছ পাঁচ (5) কাযর্িদবস থােক। 
 
ধাপ 4 - েক�ীয় কাযর্ালয় পযর্ােলাচনা কিমিট (Central Office Review Committee, CORC): আপিন সহায়ক 
�ধােনর েথেক পাওয়া সমাধােন স�� না হেল, CORC এর কােছ আপিন আপীল করেত চান িকনা তা িস�া� েনওয়ার জনয্ 
আপনার কােছ দইু (2) কাযর্িদবস সময় থােক। যিদ তাই হয়, সহায়ক �ধােনর েথেক েনওয়া সমাধান ফেমর্ আপনার িনবর্াচন 

িনিদর্� কের �া�র করন এবং অিভেযাগ কম�র কােছ েসিট েফরৎ িদন। সহায়ক �ধােনর সমাধান িনি�ত বা বািতল 

করার জনয্ এবং আপনােক িনেজেদর মতামত জানােনার জনয্ CORC এর কােছ পেনেরা (15) কাযর্িদবস থােক। এছাড়াও, 
CORC এর তরফ েথেক চূড়া� িস�া� েনওয়ার আেগ, সংেশাধনী েবাডর্  (Board of Correction, BOC) এর কােছ 
আপনার অিভেযােগর ফলাফেলর উপর সুপািরশ জাির করার সুেযাগ থােক। েহফাজেত থাকা বয্ি�র অিভেযাগগিলর উপর 

চূড়া� িস�া� CORC িনেয় থােক। 
 
িনেদর্ শনা 3376R-A-েত অিভেযাগ �ি�য়া স�ে� অিতির� তথয্ রেয়েছ। 
 
আপিন আপনার অিভেযােগর সপে� উপের উে�িখত সময়সীমার মেধয্ অিভেযাগ �ি�য়ার েকানও �র েথেক েকানও 
�িতি�য়া না েপেয় থাকেল, আপিন অিভেযাগ �ি�য়ার পরবত� �েরর িদেক এেগােত পােরন। 
 
�ি�য়ায় থাকা সম� �েরর সময়সীমা এবং �ি�য়া স�ে� আরও িবশদ তথয্ িনেদর্শনা 3376R-েত অ�ভুর্ � রেয়েছ। এই 

িনেদর্শনার কিপগিল অিভেযাগ কাযর্ালয় এবং আইিন ��াগাের উপলভয্। 
 
েগাপনীয়তা এবং সহজলভয্তা 
 
অিভেযােগর ফাইলগিল েগাপনীয় এবং OCGS কম� �ারা বয্বহােরর জনয্ তালাব� করা চ�ের রাখা থােক। যারা 
ইংেরিজেত কথা বলেত বা িলখেত পােরন না, এবং যােদর অ�মতা আেছ, তােদর অিভেযাগ �ি�য়া বয্বহােরর জনয্ 
�েয়াজনীয় সহায়তা েদওয়া হেব। 
 
অিভেযাগ বিহভুর্ ত নািলশ 
 
OCGS িকছু সমসয্া অিভেযাগেযাগয্ না হেলও সম� ধরেনর নািলশ �হণ কের। এর অথর্ হল OCGS এই নািলশগিলর 

�ি�য়া করেব এবং আরও তদে�র জনয্ উপযু� ইউিনেট পািঠেয় েদেব। উদাহরণ�রপ অিভেযাগ বিহভুর্ ত নািলেশর মেধয্ 

রেয়েছ ে�টাস বা কম�র ে�ণীিবভাগ স�ে� নািলশ যা আরও তদে�র জনয্ OCGS ওয়ােডর্ েনর কােছ পািঠেয় েদেব। েকানও 
সমসয্া অিভেযাগেযাগয্ িকনা েসই িবষেয় আপিন িনি�ত না হেল, অন�ুহ কের কা�িড ে�টেম� ফেমর্র বয্ি�িবেশষেক 
েরফার করন অথবা অিভেযাগ কম�র সে� কথা বলনু। আপিন শাি�মূলক �ি�য়া স�ে� অথবা বয্িত�ম পাওয়া 

িনেয় অিভেযাগ দািখল করেত পারেবন না। আপিন আপীল �ি�য়ার মাধয্েম বয্িত�েমর আেবদন করেত 

পােরন। 
 
অিভেযােগর ে�ণীিবভাগ *অনু�হ কের মেন  রাখ েবন  আপিন  শধুম া� অিভেযাগেযাগয্ ে�ণীেত আপীল  
করেত পারেবন। 
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 অিভেযাগেযাগয্ ে�ণী: 
 

1. SRG ে�টাস  
2. েপাশাক  
3. কিমশির  
4. প�ালাপ / ডাকেযােগ িচিঠ  
5. কমর্সং�ান  
6. পিরেবশগত  
7. খাবার 
8. কা�িড অয্াকাউ� থাকা বয্ি� 
9. েজেলর সময় 
10. লি�  
11. আইিন ��াগার 
12. িচিকৎসা সং�া�  
13. মানিসক �া�য্ 
14. বয্ি�গত �া�য্িবিধ 
15. েফান 
16. কমর্সূিচসমহূ 
17. স�িত্ত 
18. িবেনাদন 
19. ধমর্ 
20. িনয়মকাননু 
21. �ুল 
22. অনুস�ান 
23. সামািজক পিরেষবািদ 
24. পিরবহন 
25. সা�াৎকার 
26. অনয্ানয্ 

 
অিভেযাগেযাগয্ বিহভুর্ ত ে�ণী: 
 

1. িনযর্াতেনর অিভেযাগ 
2. েযৗন িনযর্াতন/েযৗন িন�হ (PREA) 
3. িন�েহর অিভেযাগ 
4. কম� অিভেযাগ 
5. েহফাজেত থাকা বয্ি�র িববাদ 
6. েহফাজেত থাকা বয্ি�র েহফাজেত থাকা অনয্ বয্ি�র উপর েযৗন িনযর্াতন/েযৗন িন�েহর অিভেযাগ (PREA) 
7. েহফাজেত থাকা বয্ি�র েহফাজেত থাকা অনয্ বয্ি�র উপর েমৗিখক িন�েহর অিভেযাগ 
8. একজন অিভে�ত িনিষ� �েবয্র �াপক িহসােব ে�টাস, 

বিধর্ত িনয়�েণর ে�টাস, RED IDবা CMC এর ে�টাস) 
9. িচিকৎসা সং�া� কম� / মানিসক �া�য্ কম� 
10. �িতর�ামলূক েহফাজেতর অনুেরাধ 
11. �িতব�কতার কারেণ িবেশষ বয্ব�ার অনুেরাধ 
12. তেথয্র আইন অনুেরােধর �াধীনতা 
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13. আবাসন  
14. েহফাজেত থাকা বয্ি�র অিভেযাগ �ি�য়া 
15. অনয্ানয্ 

 
 
 

আইিন ��াগার: আইিন েরফােরে�র উপকরণ এবং সা�াইসমূহ 
 
েহফাজেত থােক এমন েযেকানও বয্ি�র কােছ আইিন ��াগােরর েরফাের�গিলর একিট িনঘর্� েদওয়া হেব েয আইিন 
��াগাের েযেত পারেবন না অথবা িকয়� অয্াে�স করেত পারেবন না। আপিন এলহা�র্  হাসপাতােলর কেয়িদ ওয়ােডর্  না 
থাকেল, আপনার েজেল একিট স�ূণর্ আইিন ��াগার থােক েযিটেত আপেডট করা গেবষণা এবং েরফােরে�র উপকরণ, 
ফাঁকা আইিন ফমর্, একিট ফেটাকিপর েমিশন, কাগজ এবং টাইপরাইটার থােক। এলহা�র্  হাসপাতােলর কেয়িদ ওয়ােডর্  একিট 

েছাট-আইিন ��াগার আেছ। যিদ স�ূণর্ আইিন ��াগার থাকা েক� িফের আসার আেগ আপনার এমন উপকরণ �েয়াজন 

হয় যা েছাট আইিন ��াগাের েনই, েসে�ে� েছাট আইিন ��াগােরর আিধকািরকেক সহায়তার জনয্ অনুেরাধ করন। 
উপর�, আপিন যিদ েসইরকম েকানও সহায়তার �েয়াজন হয় েসে�ে� আপনােক সাহােযয্র জনয্ স�ূণর্ আইিন 
��াগারগিলর েথেক একজন আইিন েকাঅিডর্ েনটেরর সে� সময় িনধর্ারণ করা েযেত পাের। 
 
মুি�ত উপকরণগিলর �ােন, DOC িকয়�গিল �াপন কেরেছ যা আইিন ��াগার �ারা িনয়ি�ত একিট কি�উটার �াইভ 
েথেক েসই একই আইিন উপকরণগিলেত ৈবদযু্িতক �েবশািধকার েদয়। আইিন ��াগােরর েরফাের�গিলর একিট িনঘর্� 

এমন েযেকানও আটক বা দি�ত বয্ি�েক �দান করা হেব িযিন আইিন ��াগাের েযেত পােরন না। 
 
আপনার �েয়াজনীয় আইিন উপকরণগিল খুঁেজ েপেত সাহাযয্ করার জনয্ এই আইিন ��াগারিট একজন �িশি�ত 
অসামিরক আইিন েকাঅিডর্ েনটর চালান। েহফাজেত থাকা েকানও বয্ি�র জনয্ আইিন ��াগাের উপল� নয় এমন েকানও 

সং�ান �দান করার জনয্ িবভাগ �িতিট যুি�স�ত েচ�া করেব, যারা িনেজেদর মামলায় �িতিনিধ� করেছন।  
 
আইিন ��াগার েযিদনগিলেত েখালা থােক (ম�লবার েথেক শিনবার) েসইিদনগিলর �িতিদন আপিন আইিন ��াগাের 
অ�তপে� দইু (2) ঘ�ার জনয্ েযেত পােরন। আপনার আবাসন চ�েরর সময় যখন িনধর্ািরত হেব তখন আপনােক আইিন 

��াগাের ডাকা হেব। আইিন ��াগােরর সময়সূিচর একিট কিপ সবসময় �েতয্কিট েজেলর আইিন ��াগাের এবং সম� 

আবাসন চ�ের েপা� করা থােক। 
 
আইিন ��াগােরর সম� পিরেষবািদ আপনােক িবনামূেলয্ েদওয়া হয়। আপিন িবিভ� ধরেনর আইিন েরফাের�, �ায়ই 
বয্বহৃত আইিন ফমর্গিল, আইিন নিথপ� ৈতির করার জনয্ ৈবদযু্িতক টাইপরাইটারগিল এবং আইিন উপকরণগিলর অগিণত 
কিপ অয্াে�স করেত পােরন। উপর�, আপনার জনয্ ৈবদযু্িতকভােব সংরি�ত আিব�ােরর উপকরণগিল আপনার কােছ 
আইিন ��াগাের উপলভয্ কের েতালার জনয্ আপনার আইনজীবী এখন DOC আইিন িবভােগর সে� সহেযািগতা করেত 
পােরন। আপনার আইিন ��াগােরর েসশন চলাকালীন আইিন ��াগােরর আপনােক �দান করা একিট লয্াপটপ কি�উটাের 

এই তথয্ অয্াে�স করার অনমুিত আপনােক েদওয়া হেব।  
 
আপিন আইিন ��াগার থাকার জনয্ অিতির� সময় চাইেত পােরন। আপিন অনুেরাধ করেল, যতটা জায়গা থাকেব তার 
উপর িনভর্ র কের অিতির� সমেয়র অনমুিত আইিন ��াগাের আপিন পােবন, যিদ না আপিন আইিন ��াগাের সময় ন� 
করা ব� করার সতকর্ তায় েকানও মেনােযাগ িদেয় থােকন। আদালেতর সময়সীমা আস� এমন বয্ি�েদর মেতা অিতির� 

সময় অিবলে� �েয়াজন এমন বয্ি�রা আইিন ��াগাের অিতির� সময় পাওয়ার ে�ে� অ�ািধকার পােবন।  
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আইিন ��াগাের যাওয়ার জনয্ অনুেরাধ করেত, আপনােক অবশয্ই লকআউেটর সময় সাইন আপ করেত হেব। যখন আপিন 
আপনার নাম আইিন ��াগােরর সাইন-আপ শীেট িলখেবন, তখন আসেল আপিন আইিন ��াগাের পেরর েসই িদেনর জনয্ 
�া�র করেছন েযিদন আইিন ��াগার েখালা থাকেব। 
 
আপিন অনয্ েকানও ৈবধ �ািত�ািনক কাযর্কলােপর সােথ অসাম�সয্তা, িচিকৎসা সং�া� বা আইিন কাযর্ধারার কারেণ 
আপনার িনয়িমত সূিচত আইিন ��াগার সমেয়র েময়াদ রাখেত না পারেল, আপিন পের ওই একই িদেন অথবা পরবত� 
পুনরা�ােনর সময়কােল আবিশয্ক দইু (2) ঘ�ার জনয্ আইিন ��াগাের েযেত পারেবন। 
 
যখন আইিন ��াগাের যাওয়ার সময় আসেব তখন আপনার আবাসন চ�ের িনধর্ািরত সংেশাধনী আিধকািরক আপনােক 
সতকর্  কের েদেবন। েঘাষণা করার সময় আপিন েসখােন থাকেল এবং উপি�ত হেবন না বেল িনবর্াচন করেল, পুনরায় ডাক 

পাওয়ার অিধকার আপনার থাকেব ন। 
 
আপিন আইিন ��াগােরর সাইন-আপ শীট সিরেয় েদওয়ার পের আদালত েথেক আবাসন চ�ের িফের এেল (অথর্াৎ 
মাঝরােতর পের), এবং আপিন আফনার আবাসন চ�েরর আিধকািরকেক আইিন ��াগাের পেরর িদন যাওয়ার জনয্ 
অনুেরাধ করেল, পেরর েযিদন আইিন ��াগার েখালা থাকেব েসিদন আপিন েসখােন েযেত পারেবন, েযেহতু আপিন সাইন-
আপ শীেট আেগ েথেকই �া�র কেরিছেলন। 
 
�েতয্কিট আইিন ��াগাের একজন কের �িশি�ত আইিন সহায়ক এবং টাইিপ� থােকন িযিন আইিন নিথপ� ��িতর 
পাশাপািশ িকছুটা �য্ািনশভাষায় কথা বলার মেতা উভয় ে�ে�ই েহফাজেত থাকা বয্ি�েক সাহাযয্ করেত পােরন। 
এছাড়াও আইিন গেবষণার �াসগিলর সময় সূিচত হেল আপিন েসগিলেত েযাগদান করেত পােরন। সফলভােব স�ূণর্ করেল 

আপনােক একিট আইিন গেবষণার শংসাপ� েদওয়া হেব। 
 
যিদ আপিন আইিন ��াগােরর িনয়মগিল অনসুরণ না কেরন, আপিন আইিন ��াগােরর �মানসুাির কাযর্কলাপেক বয্াহত 
কেরন অথবা আইিন ��াগারেক আইিন কাযর্কলাপ বয্তীত অনয্ েকানও কােজ বয্বহার কেরন, তাহেল আপনার আইিন 
��াগােরর বািক স�ূণর্ েময়ােদ আপনােক আইিন ��াগার েথেক সিরেয় েদওয়া হেব। এছাড়াও দীঘর্সমেয়র জনয্ আইিন 

��াগােরর বয্বহার আপনার জনয্ সীিমত হেয় েযেত পাের। 
 
 
 

 আইনজীবীর সা�াৎকার 
 
আপনার আইনজীবী, আপনার আইনজীবীর সে� কমর্রত একজন পয্ারািলগাল অথবা একজন সমাজকম� আপনার সে� 
আপিন েয েকে� আটক আেছন েসখােন িগেয় স�ােহ 7 িদন সকাল 8টা েথেক রাত 8টার মেধয্ েদখা করেত পােরন। 
এছাড়াও একবার আইনজীবীর সা�াৎকােরর জনয্ আপনার আইনজীবী আপনােক েকাটর্ হাউেস উপি�ত করার অনুেরাধ 
করেত পােরন অথবা আপনার সে� একিট িভিডও-েটিলকনফােরে�র মাধয্েম িমিটংেয়র অনুেরাধ করেত পােরন। িভিডও 
েটিলকনফােরে�র মাধয্েম আপনার আইনজীবী েকাটর্ হাউেস থাকাকালীন আপিন েকে� বেস েসখানকার একিট েটিলিভশন 
ি�েন তােক েদখেত এবং শনেত পােবন। আপিন আপনার আইনজীবীেক সশরীের েদখেত চাইেল, আপনােক অবশয্ই তার 

সে� কথা বলেত হেব এবং িতিন যােত আপনার সে� েদখা কেরন তার জনয্ অনুেরাধ করেত হেব। এই সা�াৎকারগিল 

আপনার অনুেমািদত সা�াৎকােরর সংখয্ার মেধয্ পিরগিণত হেব না। 
 
��বয্: িবেকেলর গণনার সময় আইনজীবীর সা�াৎকারগিল বয্ব�া করা হেব, েযিটর সময় িবেকল 3টা।  
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আত্মহতয্া �িতেরাধ 
 

আপনার যিদ মেন হয় িনেজেক আঘাত করেছন অথবা িনেজেক খুব হতাশ মেন হয় বা আপিন আত্মহতয্া করার কথা ভােবন, 
তাহেল অিবলে� মানিসক �া�য্ পিরেষবািদর সে� েদখা করার অনেুরাধ করন। 
 
যিদ আপিন িব�াস কেরন েয েহফাজেত থাকা অনয্ েকানও বয্ি� িনেজেক মারার বা আহত করার কথা ভাবেছ, তাহেল 
অিবলে� আপনার আবাসন চ�েরর আিধকািরকেক অথবা িবভােগর িকংবা িচিকৎসা সং�া� েযেকানও কম�েক বলনু। 
 
এখােন িকছু উপায় েদওয়া হল যা িদেয় আপিন বলেত পােরন েকােনা বয্ি� আত্মহতয্া করার কথা ভাবেত পাের। িতিন/তার:  

• সবিকছু দেূর সরােত অথবা িবদায় জানােত শর করেত পােরন 
• িনেজেক আঘাত করার েচ�া করেত পােরন 
• িনেজেক েমের েফলার হমিক িদেত পােরন 
• হতাশ হেয় েযেত পােরন 
• িনকটবত� কাউেক হারােনার অিভ�তা হেত পাের 
• ে�েমর স�কর্  েশষ হেয় েযেত পাের 
• সা�াৎকার বা েটিলেফান কেলর মাধয্েম খারাপ সংবাদ শেন থাকেত পােরন। 

 
েয বয্ি�েদর আত্মহতয্ার ঝঁুিক আেছ তারা �ায়ই েকানও সা�াৎকােরর পের, আদালেতর পের, িচিঠর ডােকর পের, ছুিটর 
পের, েফান কেলর পের, �মণ পিরবতর্ েনর সময়, মাঝরােতর �মেণ অথবা নতুন ভিতর্  িহসােব এই ল�ণগিল েদখায়। এই 
ল�ণগিল একজেনর আত্মহতয্া করার ল�ণ িহসােব িবেবিচত হেলও তা অনয্ সমেয়ও েদখা যায়, তাই এই সময়গিলেত খুব 
কাছ েথেক ল�য্ করা জরির। 

 
 

 
কাউে�িলং পিরেষবািদ 

 
DOC কাউে�লররা আপনার পিরবােরর সে� সংেযাগ র�ায় সহায়তা, DOC েহফাজেত থাকা আপনার স�িত্ত 
কমুয্িনিটেত আপনার পিরবার এবং/অথবা ব�ুেদর কােছ মু� করা, DOC েহফাজেত থাকা আপনার কিমশির অয্াকাউে�র 
ফা�/তহিবল কমুয্িনিটেত আপনার পিরবার এবং/অথবা ব�ুেদর কােছ মু� করা, িববাহ করার জনয্ আেবদনপ� স�ূণর্ 
করা এবং সংকেটর সময় কাউে�িলং েদওয়ার মেতা সামািজক পিরেষবা িদেয় আপনােক সহায়তা �দান করেত পােরন। 
কাউে�লররা আপনােক হাসপাতােল গরতরভােব অসু� এবং মারা যাওয়ার স�াবনা আেছ এমন পিরবােরর সদেসয্র সে� 
সা�াৎ করার জনয্, অথবা ওেয়ক অনু�ােন অথবা অে�য্ি�ি�য়ায় উপি�ত থাকার জনয্ অনেুরাধ করেত সাহাযয্ করেত 
পােরন।  
 
আপিন অথবা আপনার পিরবােরর সদেসয্র যিদ �বেণ, অথবা কথা বলায় অ�মতা থােক, দিৃ�শি� দবুর্ল অথবা 
দিৃ�শি�হীন হন, অথবা গিতিবিধেত �িতব�কতা থােক এবং েকানও ছিড়, �াচ, ওয়াকার অথবা হইলেচয়ার বয্বহার 
করেতই হয়, তাহেল কাউে�লররা আপনােক/আপনােদর �িতব�ীেদর জনয্ িবেশষ বয্ব�ার অনুেরাধ স�ূণর্ করেত 
সহেযািগতা করেবন এবং TTY েফানগিল অয্াে�স করেত সাহাযয্ করেবন। (�িতব�কতার অিধকার িবভাগিট েদখুন।)  
 
আপনার স�ানরা ফ�ার েকয়াের থাকেল, আপনার স�ানেদর সে� সা�াৎকারগিল িনেয় আপনার মেনানীত েকসকম�র 
সে� একজন কাউে�লর েযাগােযাগ করেত পােরন। এছাড়াও পিরবার আদালেতর তািরখগিলেত উপি�ত থাকার সে� 

স�িকর্ ত �েয়াজনীয় পদে�পগিল স�ে� কাউে�লররা আপনােক এবং আপনার েকসকম�েক জানােত পােরন। 
(পিরবািরক ইেভ� িবভাগিট েদখুন)  
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তারা কারাবােসর িচিঠগিলর যাচাইকরণও �দান করেত পােরন, যা পুনবর্াসন কমর্সূিচ, �ুল এবং অয্াপেয়�েমে�র সময় 
রাখেত না পারার জনয্ েকাথায় িছেলন তার উত্তের �মাণ েদওয়ার জনয্ আপনার �েয়াজন হেত পাের।  
 
�ত� এবং দলগত কাউে�িলং পিরেষবার পাশাপািশ আপনার সামািজক পিরেষবার ��গিলেত আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ 
কাউে�লররা আপনার আবাসন চ�ের যােবন। আপনার েকে�র উপর িনভর্ র কের, আপিন একিট েরফােরল ি�প বয্বহার কের 

একজন কাউে�লেরর সে� েদখা করার জনয্ সাইন-আপ করার সুেযাগও েপেত পােরন। েরফােরল ি�প পাওয়ার পের, একজন 

কাউে�লর আপনার আবাসন ইউিনেট আসেবন এবং আপনার �েয়াজনীয়্তাগিল সমাধােনর েচ�া করেবন। 
 
কাউে�লররা আপনােক কমুয্িনিট-িনভর্ র কমর্সূিচগিলেত েরফােরল িদেত পাের েযখােন আপিন আপনার মিু�র পের 
সহায়তা েপেত পােরন।  
 
তাৎপযর্পণূর্ পািরবািরক ইেভ� 
 
পিরবােরর েকানও সদেসয্র অথবা তাৎপযর্পূণর্ভােব অনয্েদর (েযাগয্ পিরবােরর সদেসয্র মেধয্ অ�ভুর্ �: িপতামাতা, �শর-
শাশিড়, দাদ-ুঠাকুমা, ভাই, েবান, অিভভাবক এবং �া�ন অিভভাবক, স�ানািদ, নািত-নাতিন, পু�বধূ-জামাতা, কািকমা 
বা কাকা, �ামী-�ী, যিদ স�েকর্ র �মাণপ� পাওয়া যায় েসে�ে� গাহর্ �য্ স�ী সেমত) অে�য্ি�ি�য়া বা ওেয়ক অনু�ােন 
উপি�ত থাকেত চাইেল অথবা েসই তািলকায় থাকা েকানও গরতর অসু� আত্মীেয়র সে� েদখা করেত চাইেল, আপনােক 
পাহারা িদেয় সা�ােত িনেয় যাওয়ার জনয্ িবভােগর কােছ আপিন আেবদন করেত পােরন। আপনােক অবশয্ই েসই অসু� 

অথবা মৃত আত্মীেয়র সে� আপনার স�েকর্ র �মাণ িদেত হেব।  
 
িবভাগীয় �ধান অথবা তার মেনানীত বয্ি� আপনার অনুেরাধিট পযর্ােলাচনা কের েদখেবন এবং িনরাপত্তা, িচিকৎসা 
সং�া�, মানিসক �া�য্, DOC সং�ান এবং অনয্ানয্ �াসি�ক পিরি�িতর উপর িনভর্ র কের িস�া� েনেবন। 

 
আপনার েজেলর কাউে�িলং ইউিনট এই ধরেণর ঘটনায় অনুেরাধ করার কােজ আপনােক সাহাযয্ করেত পাের। 
অে�য্ি�ি�য়ায় অথবা ওেয়ক অনু�ােন উপি�ত হওয়ার সময় অথবা েকানও অসু� আত্মীয়েক েদখেত যাওয়ার সময় 
আপিন অসামিরক েপাশাক পরেবন। েকে� আপনার কােছ েকানও উপযু� েপাশাক না থাকেল, আপিন সা�ােত যাওয়ার 

আেগ েপাশাক পাওয়ার বয্ব�া করেত পােরন।   
 

একই বয্ি�র অে�য্ি�ি�য়া এবং ওেয়ক উভয়েতই উপি�ত থাকার অনুমিত আপনার েনই। অনুেরাধ জমা েদওয়ার সময় 

আপনােক আপনার পছ� উে�খ করেত হেব। 
 

আপিন উপের তািলকাভু� আত্মীয়েদর মেধয্ েয েকানও বয্ি�েক একবার একিট হাসপাতােল অথবা অনরুপ �িত�ােন 
েদখেত েযেত পােরন যখন েসই বয্ি�র অসু�তা অথবা দঘুর্টনার কারেণ মারা যাওয়ার স�াবনা থােক এবং আপনার না 
যাওয়া িচিকৎসা সং�া� েকানও কারণ থােক। পিরি�িতগিলর সে� আপনার ি�তীয়বার যাওয়া নয্ায়স�ত িকনা তা 

িবভাগীয় �ধান অথবা তার মেনানীত বয্ি�র িস�া� েনওয়ার উপর িনভর্ র করেব। 
 
আপনােক, েসই ইেভে� যাওয়ার জনয্ অনুমিত েনওয়ার অডর্ ারগিল ��েত সাহাযয্কারী েকানও ব�ু অথবা আত্মীয়, বা 
আদালতেক অবশয্ই িবভােগর কােছ িন�িলিখত তথয্ �দান করেত হেব: 

 
• অসু�, মৃত অথবা সা�াৎকারী বয্ি�র নাম 
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• আপনার সে� েসই বয্ি�র স�কর্  এবং স�েকর্ র �মাণপ� (উদাহরণ�রপ বাথর্ সািটর্ িফেকট, িবেয়র লাইেস� 
এবং স�কর্  যাচাই কের এমন অনয্ানয্ আইিন নিথ) 

• মৃতুয্র যাচাইকরণ, �েযাজয্ হেল। 
• অে�য্ি�ি�য়া, ওেয়ক অথবা পিরেষবািদর তািরখ এবং সময় এবং অে�য্ি� ক�, �াথর্নার �ান অথবা অনয্ �ােনর 

িঠকানা এবং েটিলেফান ন�র। 
• আপিন েয েজেল আটক আেছন েসখােন আপনার পিরবার েসই অসু� অথবা মৃত আত্মীেয়র সে� আপনার 

স�েকর্ র �মাণপ� িনেয় আসেত না পারেল, তারা েসই �মাণপ�িট েযেকানও েজেলর সাধারণ কাযর্ালেয় অথবা 
Rikers Island এর সয্ামুেয়ল েপির কে�াল িবি�ংেয় িনেয় েযেত পােরন। সাধারণ কাযর্ালয় েসই নিথগিল 

আপনার েজেলর কাউে�িলং ইউিনেট ফয্া� কের পািঠেয় েদেব। 
 
আপিন অে�য্ি� পিরেষবায় অথবা হাসপাতােলর সা�ােত একিট যুি�স�ত সময় কাটােনার অনমুিত পােবন, তেব তা 1 
ঘ�ার েবিশ নয়। আপিন যিদ অতয্� অসু� েকানও বয্ি�র সে� েদখা কেরন, েসে�ে� আপনার সা�ােতর সময় 

িচিকৎসাকারী িচিকৎসেকর �ারা অথবা হাসপাতােলর িনয়ম অনযুায়ী সীিমত হেয় েযেত পাের। 
 
এই িবভােগ বয্াখয্া করা েকানও সা�াৎ করার অনেুরাধ অ�ীকার করা হেল তার একিট বয্াখয্া আপনােক েদওয়া হেব।  
 
যিদ িনউ ইয়কর্  ে�েটর মেধয্ সা�াৎকােরর বয্ব�া হয়, সম� নিথপ� যথাযথ থােক এবং কাযর্ালেয়র �ধান অনুেমাদন েদন, 
তাহেল আপনােক DOC এর নীিত অনুযায়ী পাহারা িদেয় িনেয় যাওয়া হেব। সা�াৎকারিট ত�াবধােনর জনয্ েকে�র 
কম�েক িনধর্ারণ করা হেব িযিন সা�ােতর সময় েকানও িনিষ� কাযর্কলাপ হে� িকনা তা ল�য্ করেবন এবং উপযু� হেল 
ব�ী বয্ি�র সা�াৎকারিট ব� করার পরামশর্ েদেবন। সা�ােতর সময় অপরাধীরা তােদর পিরবােরর সদসয্ বা 

জনসাধারেণর মেধয্ থাকা অনয্ সদেসয্র েথেক েকােনা খাবার, পানীয়, উপহার বা অথর্ িনেত পারেবন না।  
 

 
 

েক�ীয়ভােব নজরব�ী েকসসমূহ 
 
যিদ িবভাগ িব�াস কের, আপনার উপর মেনােযাগ সহকাের ল�য্ রাখা উিচত কারণ আপিন িকভােব কাযর্কলাপ করেবন 
অথবা অনয্ানয্রা আপনার �িত কী আচরণ করেবন েসই িবষেয় িবভােগর অনমুান আেছ, েসে�ে� িবভাগ আপনােক 
েক�ীয়ভােব নজরব�ী েকস (Centrally Monitored Case, CMC) িহসােব সনা� করেত পাের এবং েকে� এবং েকে�র 
বাইের চলাচল করার সময় উভয় ে�ে�ই কাছ েথেক আপনার গিতিবিধ ল�য্ করেত পাের। আপিন একজন CMC িহসােব 
িনধর্ািরত হেল, েকে�র িভতের বা বাইের একিট �ান েথেক অনয্ �ােন যাওয়ার সময় আপনােক অিতির� িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা হেত পাের। 
 
যখন আপিন �থমবার একজন CMC িহসােব সনা� হেবন, িবভাগ আপনােক েসই িস�া� স�ে� 72 ঘ�ার মেধয্ 
িলিখতভােব জানােব। আপিন একিট “CMC িনধর্ারেণর িব�ি�” এর ফমর্ পােবন েযিটেত বণর্না করা হেব েকন আপনােক 

একজন CMC িহসােব িনধর্ারণ করা হেয়িছল এবং েসই িস�া� েনওয়ার জনয্ কী �মাণ বয্বহৃত হেয়িছল। এছাড়াও আপিন 

চাইেল িকভােব েসই িস�াে�র িবরে� আিপল করেত পারেবন তা ফমর্িটেত বয্াখয্া করা থাকেব। 
 
আপনার েকসিট �য়ংি�য়ভােব �েতয্ক 4 স�াহ অ�র পযর্ােলাচনা করা হেব।  

 
আপিন আপনার CMC ি�িত িনেয় িলিখতভােব বুয্েরা িচফ অফ িসিকউিরিটর কােছ আপীল করেত পােরন। এই উে�েশয্ 

েকানও ফমর্ পাওয়া যায় না। আপিন আিপল করার সমেয়ও একজন CMC থাকেবন। আপিন আপনার িলিখত আেবদন 
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করার 15 িদেনর মেধয্ একিট িলিখত িস�া� পােবন, এে�ে� স�াহা� এবং ছুিটর িদন গণনা করা হেব না। “আেবদন 

পযর্ােলাচনার িস�া� সং�া� িব�ি�” এর ফেমর্ িস�া�িট েদওয়া থাকেব। 
 

 
 

কিমশির এবং অয্াকাউ� জমা েদওয়ার পিরেষবািদ  
 
আপনার েকে� “কিমশির” নােম একিট পিরেষবা আেছ, েযখােন আপিন সুয্প, দাঁেতর মাজন, সুগ�ী, খাবার, পানীয় এবং 
ে�শনািরর মেতা িজিনসগিল িকনেত পােরন। আপিন িকনেত পােরন এমন �েতয্কিট পেণয্র একিট কের নমনুা েদখেত 

পােবন, যা কিমশির চ�ের �দশর্ন করা থােক। কিমশিরর সময়সূিচ আপনার আবাসন চ�ের েপা� করা থােক এবং 

কিমশিরেত উপল� পণয্গিলর একিট তািলকা তােত েদওয়া থােক। কিমশিরর তািরেখ আপনার আদালেত যাওয়ার তািরখ 
িনধর্ািরত হেল, আপিন “পুনরা�ান” করার েযাগয্ হেবন, অথর্াৎ: অনয্ সমেয় কিমশিরেত েযেত পারেবন যখন আপনার েক� 
আপনার েসখােন যাওয়ার জনয্ বয্ব�া করেত পারেব। আপনার আবাসন চ�ের কিমশিরেত যাওয়ার িদন এবং সময়িট 

জানেত েপা� করা সময়সূিচ েদখুন। 
 
আপিন িবেশষ আবাসন চ�ের িনধর্ািরত হেয় থাকেল, িনেজ কিমশিরেত যাওয়ার জনয্ আপিন অনুেমািদত নাও হেত পােরন। 
েসে�ে� আপিন আপনার আবাসন চ�ের একিট কিমশিরর ফমর্ পূরণ করেবন এবং আপনার অডর্ ার করা পণয্গিল আপনার 
আবাসন চ�ের পািঠেয় েদওয়া হেব। 
 
এই আইেটমগিলর অথর্ পিরেশাধ করেত, আপনার কােছ একিট কিমশির অয্াকাউ� থাকেব েযিটর ফা�/তহিবল েকে� 
আপনার নাম নিথভু� হওয়ার মুহূতর্  েথেকই আপনার অিধকাের থাকেব, এই ফা�/তহিবেলর অথর্ ব�ু বা পিরবােরর 
সদসয্রা জমা েদয় এবং েকে�র মেধয্ িনধর্ািরত চাকিরেত কাজ করার মধয্ িদেয়ও ফা� উপািজর্ ত হয়। আপনার 

অয্াকাউ�িট আপনার েকে� কয্ািসয়ােরর অিফেস আপনার বই এবং েকস ন�েরর অধীেন রাখা হয়। আপিন এই িবভােগর 

মেধয্ অনয্ েকানও েকে� �ানা�িরত হেল, আপনার অথর্ আপনার সে�ই নতুন �ােন যােব। আপনার �ানা�েরর পের 
আপনার অয্াকাউে� আপনার অথর্ না থাকেল, কাউে�িলং কম�র েকানও সদেসয্র সে� ফেলা আেপর জনয্ েযাগােযাগ 
করন।  
 
আপনার ব�ু এবং পিরবার েদখা করেত এেল অথবা িবভােগর লুকআপ পিরেষবার মাধয্েম অনলাইেন অথবা ডাকেযােগ 
আপনার কিমশির অয্াকাউে� অথর্ জমা িদেত পােরন। একজন সা�াৎকারী বয্ি� আপনার সে� েদখা করেত এেস আপনার 

অয্াকাউে� নগদ অথর্ জমা িদেত পােরন এবং েসই ফা�/তহিবলগিল আপনার বয্বহােরর জনয্ পেরর িদন উপল� হেব। 
ডাকেযােগ আপনােক পাঠােনা অথর্ অবশয্ই মািন অডর্ ার করেত হেব, েযিট (আপনার নাম)-এ ডাকেযােগ পাঠােনা হেব। 
সব ধরেনর মািন অডর্ াের $1,000 এর মেধয্ েযেকানও অ� �হণ করা হয়। েডিলভাির হেল, আপনার িচিঠ েখালা হেব এবং 

আপনার উপি�িতেত েখালা হেব। আপিন েয অথর্ েপেয়েছন এবং েসিট আপনার অয্াকাউে� জমা েদওয়া হেয়েছ তার 

�মাণপ� িহসােব ডাক আিধকািরক আপনােক একিট রিসদ েদেবন। মািন অডর্ ার িহসােব পাঠােনা অথর্ েসিটর রিসেদর 5িট 

কাযর্িদবেসর পের উপল� হেব। 
 
একিট DOC েক� আপনার আটক থাকাকালীন সময়, িকছু পিরেষবার জনয্ আপনার কিমশির অয্াকাউ� 
েথেক আপনােক অথর্ ধাযর্ করা হেব, েযমন চুল কাটা। আপনার অয্াকাউে� েকানও ফা�/তহিবল না 

থাকেলও, আপিন পিরেষবা েপেত পােরন, তেব আপনার অয্াকাউে� েসই অথর্ বেকয়া িহসােব েলখা থাকেব। 
আপনার অয্াকাউে� ফা�/তহিবল জমা েদওয়া হেল, আেগর পিরেষবাগিলর জনয্ বেকয়া মূলয্ আেগ 
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পিরেশাধ করা হেব এবং আপনার আমানত েথেক তা েকেট েনওয়া হেব। এই ধাযর্ করা মূলয্গিল পিরেশাধ না 

করা পযর্� আপনার অয্াকাউে�ই থাকেব, এমনকী আপিন েকানও DOC েক� েথেক ছাড়া েপেলও। 
 

আমানেতর পিরেষবািদ  
 
DOC েহফাজেত থাকা বয্ি�েদর অয্াকাউ�গিলর জনয্ আমানত �হণ করেত DOC একািধক অথর্ হ�া�েরর এেজ�েদর 
সে� বে�াব� কেরেছ। কয্ািসয়ার অিফসগিলর েকানও একিটেত যাওয়ার বদেল, ব�ু এবং পিরবােরর সদসয্রা এই 

পিরেষবাগিল বয্বহার করেত পােরন। এই পিরেষবািদ �দান করার দ'ুজন �দানকারী হল JPay এবং Western Union। 
 
আমানত জমা েদওয়ার প�িতসমূহ 
 
পিরেষবা �দানকারীর উপর িনভর্ র কের, অনলাইেন অথবা েফান কের, েকানও �েবশসাধয্ েকে� িগেয় অথবা েকানও 
DOC কয্ািসয়ার অিফেসর িকয়� বয্বহার আমানত জমা েদওয়া েযেত পাের। আমানতকারীেক অবশয্ই েহফাজেত থাকা 

বয্ি�র নাম এবং পদিবর পাশাপািশ েসই বয্ি�র বই এবং েকস ন�র িদেত হেব। 
 
 
 JPay Western Union 
অনলাইন আমানত: ে�িডট অথবা েডিবট কাডর্  উপলভয্ উপলভয্ 
েফােনর মাধয্েম আমানত: ে�িডট অথবা েডিবট কাডর্  উপলভয্ উপলভয্ 
ওয়াক-ইন েক�সমহূ: ে�িডট অথবা েডিবট কাডর্ , নগদ অথর্ উপলভয্ উপলভয্ 
কয্ািসয়ার অিফেসর িকয়�: েকবলমা� নগদ অথর্ উপলভয্ TBD 
 
ফী 
 
সম� আমানত পিরেষবািদর জনয্ অথর্মলূয্ িদেত হয়। একজন পিরেষবা �দানকারীর েথেক অনয্জেন এই অথর্মূেলয্র পাথর্কয্ 

হয়।  
 
েযাগােযােগর তথয্ 
 
DOC একজন পিরেষবা �দানকারীেক বাদ িদেয় অনয্জেনর পরামশর্ েদয় না। যিদ েকউ আপনার অয্াকাউে� এই দজুেনর 
(2) মেধয্ একজন পিরেষবা �দানকারীেক বয্বহার কের অথর্ জমা িদেত চান, তাহেল আপিন তােদর েযাগােযােগর তথয্ �দান 
করেত পােরন। 
 
 JPay Western Union 
েফান ন�র (800) 574-JPAY (800) 634-3422 
ওেয়বসাইেটর িঠকানা www.jpay.com www.westernunion.com 
 
 
 

কমর্সিূচসমূহ এবং মুি�র পিরক�না 
   
আপিন ব�ী থাকাকালীন অব�ায় সংেশাধনী িবভােগর কােছ আপনার জনয্ িবিভ� ধরেনর কমর্সূিচ রেয়েছ। এগিলেত 

অ�র্ভু� রেয়েছ িশ�ামূলক, বিৃত্তমূলক, িবেনাদনমলূক, কাউে�িলং কমর্সূিচ এবং সম�ৃকরেণর কাযর্কলাপ। িনেচ েবিশরভাগ 

েকে� উপলভয্ িকছু �ধান কমর্সূিচর একিট তািলকা েদওয়া হল। মেন রাখেবন েয িবিভ� কমর্সূিচর িবিভ� মানদ� এবং 

http://www.jpay.com/
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�েতয্কিট কমর্সূিচর �েতয্ক বয্ি�র জনয্ উ��ু নয় অথবা �েতয্কিট েজেল উপলভয্ নয়। এগিল অথবা অনয্ানয্ 

কমর্সূিচগিল স�ে� আরও জানেত, আপনার েকে�র কাউে�লর বা কমর্সূিচর কম�র কােছ যান। 
 

• কাউে�িলং এবং সাম ািজক  পিরেষবািদ: DOC েহফাজেত আপনার থাকাকালীন সমেয়, একজন 
কাউে�লেরর সে� েদখা করার একিট সুেযাগ আপিন পােবন। কাউে�লররা সামািজক পিরেষবািদ িদেয় আপনােক 

সহায়তা করেত পাের, যার অনুেরাধ আপিন কের থাকেত পােরন। এছাড়াও তারা দলগতভােব এবং এককভােব 

কাউে�িলংেয় অংশ�হণ করার সুেযাগ েদেবন। আরও জানেত কাউে�িলং পিরেষবািদর উপর িবভাগিট পড়নু।  
• িবেনাদন: �তয্হ িবেনাদেনর জনয্ 1 ঘ�া কের (িবশেদর জনয্ পৃ. 37 েদখুন) �েবশািধকােরর সােথ 

অিতির�ভােব, DOC িবেনাদেনর কম� আবাসন চ�েরর িভতের এবং বাইের, িজেম এবং িবেনাদন চ�রগিলর 
বাইের কাঠােমাগত কাযর্কলাপগিল সহজতর কেরেছ। িবেনাদেনর মেধয্ অ�ভুর্ � বাে�টবল টুনর্ােম�, দাবা েখলা, 

তােশর টুনর্ােম�, উেনা এবং িবিভ� বয্ায়াম।  
• সজৃনশীল  িশ� : DOC কম� এবং কমযু্িনিট-িনভর্ র িশ�ীরা অিভনয়, আঁকা �িতেযাগীতা এবং আেরা অেনক 

িকছুর মেতা িবিভ� ধরেনর কাযর্কলােপর ��াব িদেয় থােকন। আপনার আ�েহর প�া�াবন করেত এবং 

মানিসক চাপ মু� হেত এই �াসগিলেত েযাগ িদন। 
• আ�হ-িনভর্ র পিরেষবািদ: DOC এমন িবিভ� ধরেনর কমর্সূিচর ��াব িদেয় থােক যা বয্ি�েদর িনজ� অননয্ 

আ�েহর প�া�াবন করেত স�ম কের। েকে�র উপর িনভর্ র কের, এই কমর্সূিচগিলর মেধয্ েবসরকাির 
��াগােরর পিরেষবািদ, িবতেকর্ র দল, েযাগবয্ায়ােমর �াস, সৃজনশীল েলখা, েলখােলিখর কাযর্শালা এবং আেরা 
অেনকিকছু রেয়েছ।  

• েভেটরােনর পিরেষবািদ: আপিন একজন েভেটরান হেল, আপিন েভেটরানেদর �শাসন (Veterans 
Administration) এবং েভেটরানেদর সহেযািগতা কের এমন অনয্ানয্ সং�াগিলর েথেক িবেশষ পিরেষবািদ 
পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন। আরও জানেত, অন�ুহ কের েকানও DOC কম� সদসয্েক িজ�াসা করন। 

• পনুঃ�েবশ  পিরেষবা: আপনার ব�ী থাকাকালীন অব�া এবং তারপেরর সমেয় সহেযািগতা করার জনয্ 
পিরকি�ত, পুনঃ�েবেশর কমর্সূিচগিল চাকিরর ��িত, রাগ িনয়�ণ, �া�য্ এবং সু�তা, েপেরি�ং এবং অনয্ানয্ 
িবষেয়র উপর িবিভ� ধরেনর কাযর্শালার বয্ব�া কের। এছাড়াও আমরা মুি�র পিরক�না সং�া� পিরেষবািদ 
এবং কমুয্িনিট-িনভর্ র সং�াগিলর সে� সংেযাগ করার ��াব িদেয় থািক যা আপনােক কমর্িনযুি�, আবাসন এবং 
মুি�র পের �েয়াজন হেত পাের এমন অনয্ানয্ �েয়াজনীয়্তাগিলেত সহায়তা করেত পাের।  

 
পনুঃ�েবেশর অিতির� সং�ান 
 
এছাড়াও সম� এেজি�গিলর তািলকা সেমত সং�ােনর দিুট গাইডবুক DOC েক�গিলেত পাওয়া যায়, েযগিল েজল েথেক 
েফরা মানষুেদর িনেজর কমুয্িনিটেত েযেত সাহাযয্ করার জনয্ তথয্ �দান কের। “িবয়� দয্ ি�জ” পুি�কািট, আপনার 

ভিতর্ র পের আপনােক েদওয়ার কথা। আপিন েসিটর েকানও কিপ না েপেয় থাকেল, আপনার কাউে�লরেক একিট কিপর 

জনয্ বলুন, েযিট আপিন আপনার সে� মিু�র সময় অথবা �ানা�েরর সময় িনেয় েযেত পােরন। সংেযােগর গাইডিট আইিন 

��াগার অথবা কাউে�লেরর অিফস েথেক ধার করা েযেত পাের। এছাড়াও আপিন মিু�র পের একিট কিপ পােবন।  
 
যিদ আপিন ছাড়া েপেয় যান এবং েজেল থাকাকালীন মুি�র পিরক�নায় সহায়তা না েপেয় থােকন, তাহেলও আপিন 311 
ন�ের েফান কের “েজল মিু�র পিরেষবািদ” এর জনয্ অনুেরাধ কের সহায়তা েপেত পােরন। অপােরটর যােত উপযু� 

পিরেষবায় আপনােক পাঠােত পাের তার জনয্ আপনােক িকছু �� করা হেব।  
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খাদয্ পিরেষবািদ 
 
DOC এর “হােটর্ র জনয্ �া�য্কর (Heart Healthy)” েমনগুিল িনয়�ক এেজি�গিলর ৈতির করা পুি�গত িনেদর্শাবলী পূরণ 
করার জনয্ পিরকি�ত। তাছাড়া, েহফাজেত থাকা বয্ি�েদর খাদয্াভয্াস এবং ধম�য় �েয়াজনীয়্তা পূরেণর �ােথর্ এিটেত 

িবিভ� ধরেনর েভষজ খাদয্�ণালী, ধম�য় এবং েভগান আহার েদওয়া হয়। আপিন যিদ িব�াস কেরন আপনার িচিকৎসা 
সং�া� পিরি�িতেত েভষজ খাদয্�ণালী �েয়াজন, তাহেল আপনােক েমিডেকল কম� �ারা মূলয্ায়ন করেত িসক কেলর জনয্ 
সাইন আপ করেত হেব। আপনার িচিকৎসা সং�া� পিরি�িতর উপর িনভর্ র কের েভষজ খাদয্�ণালীর িবধান েদওয়া হেব 

িকনা তা েমিডেকল কম� িনধর্ারণ করেবন। আপিন েভগান বা িনরািমষাশী হেল, িসক কেলর জনয্ সাইন আপ করন, 

েমিডেকল কম�েক জানান এবং আপনার অনুেরাধ পুি� সং�া� পিরেষবািদর কােছ পািঠেয় েদওয়া হেব।  
 
DOC ধম�য় খাদয্তািলকাগত আইন েমেন অনুেরােধর জনয্ অথবা DOC এর িনেদর্শনা এবং পিরচালনাগত আেদশগিল 
অনুসাের ৈতির উপবােসর জনয্ যুি�স�ত িবেশষ বয্ব�া �দান করেব। পিরচালনা সং�া� পিরেষবািদ ধম�য় খাদয্�ণালীর 
অনুেরাধ এককভােব মলূয্ায়ন করেব এবং অনুেমািদত হেল DOC এর �ারা ম�রু�া� উপযু� ধম�য় আহার েদওয়ার জনয্ 
অনুেরাধিট পুি� সং�া� পিরেষবািদেত (Nutritional Services) পািঠেয় েদওয়া হেব।  

 
 
 

েটিলেফান কল  
 
আপিন আপনার েসেল ব� না থাকাকালীন সম� সময় েটিলেফান কলগিল করেত পােরন। আপৎকালীন অব�ার েফানগিল 

েযেকানও যুি�স�ত সমেয় করা েযেত পাের। আপিন মািকর্ ন যু�রাে�র বাইের েকানও ন�ের আপৎকালীন অব�ার 

েকানও েফান করেল, েসই েফানিট আদায় করার জনয্ আপনােক েকে�র কাউে�িলং কম�র সে� বয্ব�া করেত হেব। েসই 

কম� না থাকেল, আপিন েকে�র চয্াপিলেনর মাধয্েম েফান করার বয্ব�া করেত পােরন। 
 
যিদ আপিন েকানও আপৎকালীন অব�ার েটিলেফান কল পান, তাহেল আপিন েসই কলিট িনেত পােরন বা তার বাতর্ ািট 
আপনার জনয্ িনেয় েনওয়া হেব এবং যত তাড়াতািড় স�ব তােক িফরিত কল করার অনমুিত আপিন পােবন। 
 
মুলতুিব থাকা অসামিরক বা েফৗজদাির মামলাগিল স�ে� (আদালেতর আেদশ �া� েটিলেফান কলগিল সেমত) আপনার 
েরকেডর্  থাকা আইনজীবীর(েদর) েথেক ইনকািমং কল পাওয়ার অনুমিত আপনার আেছ অথবা আপনার হেয় বাতর্ া েরেখ 
েদওয়া হেব এবং যত তাড়াতািড় স�ব তােক িফরিত কল করার অনুমিত আপিন পােবন।  
 
েহফাজেত থাকা সম� বয্ি� েহফাজেত থাকাকালীন লক-আউট সমেয় িবভােগর খরেচ �িত িতন (3) ঘ�ায় েমাট একুশ 
(21) িমিনট েফান করার অনুমিত পােব। আপিন একবার পুেরা কিলং সমেয়র একুশ (21) িমিনট খরচ কের েফলেল, িতন 

(3) ঘ�ার ঘিড় অ�ায়ীভােব আপনার েটিলেফােনর বয্বহার িনিষ� করেব। 311-েত করা সম� েফানগিলেত (6) িমিনট 

কিলংেয়র সময় থােক। 
 
েহফাজেতর শাি�মলূক পৃথকীকরণ ইউিনেট আটক থাকা বয্ি�রা �িতিদন সবর্ািধক পেনেরা (15) িমিনেটর জনয্ একিট (1) 
কের েফান করেত পাের, িনেজর আইনজীবী অথবা িনেজর আইনজীবীর অিফেস করা েফান বয্তীত। আপনার েটিলেফান 
বয্বহার �িত�ােনর িনরাপত্তা বা সুর�ার জনয্ িবপ�নক বা আপিন েটিলেফােনর িলিখত িনয়মিবিধর অপবয্বহার করেছন 
বেল িবভােগর মেন হেল আপনার েটিলেফােনর অিধকার সীিমত হেত পাের। িবভাগ আপনার েটিলেফােনর অিধকার সীিমত 
করার িস�া� িনেল আপিন একিট িলিখত িস�া� পােবন েযখােন েসই িস�া� েনওয়ার িনিদর্� তথয্ এবং কারণগিল বয্� 
করা থাকেব। 
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আপনার েটিলেফােনর অিধকার সীিমত করার িস�া� েপেল আপিন েসই িস�াে�র িবরে� N.Y.C. সংেশাধনী েবােডর্ র 
কােছ আপীল করেত পােরন। আপনােক সংেশাধনী েবাডর্  এবং আপনার েকে� ওয়ােডর্ ন অথবা কমাি�ং আিধকািরেকর 

কােছ িলেখ এই িস�াে�র িবরে� আপীল করার অিভ�ায় স�ে� জানােত হেব। মেন রাখেবন আপিন �থেম একিট অিভেযাগ 
দােয়র করেত পােরন, তেব আপিন সংেশাধনী েবােডর্ র কােছ আপীল করেল, আপনার অিভেযােগর অনুেরাধিট আর িবেবচনা 
করা হেব না। 
 
আপনার আইনজীবী অথবা অনয্ানয্ সুিবধা�া� কলগিল বয্তীত সম� কলগিল িবভাগ িনরাপত্তার উে�েশয্ পযর্েব�ণ করেত 
পাের এবং/অথবা েরকডর্  করেত পাের। আপনার আইনজীবী এবং অনয্ানয্ সুিবধা�া� কলগিল পযর্েব�ণ করা হেব না বেল 
আপনােক িবভােগর কােছ েসই েফান ন�রগিল �দান করেত হেব েযগিল পযর্েব�ণ করা হেব না, এবং িবভাগ নজের রাখেব 
েয েসই ন�রগিল আইনজীবীেদর অথবা আপনার সে� েযাগােযাগ করার জনয্ সুিবধা�া� বয্ি�েদরই িকনা তা িবভাগ 
নজের রাখেব। িবভাগীয় েকে� আপনার েটিলেফােনর বয্বহার এই ধরেনর পযর্েব�ণ িবষয়ক আপনার স�িতপে� বয্� 

করা আেছ। 
 
 
 

িঠকানা এবং েটিলেফান ন�র 
 
িনেচ েসই এেজি� এবং বয্ি�েদর িঠকানা এবং েটিলেফান ন�র, ভেয়স এবং TTY ন�রগিল তািলকাভু� করা আেছ যােদর 
সে� আপিন কারাবােস থাকাকালীন েযাগােযাগ করেত চাইেত পােরন। 
 

• 311 NYC – (212) 639-9675 
• Administration for Children’s Services (ACS) Office of Advocacy's Parents' and Children's 

Rights Helpline, 212-619-1309 
• Disability Rights Coordinator (DRCI) 75-20 Astoria Boulevard, East Elmhurst, N.Y. 11370,  

(718) 255-6475 
• Legal Aid Society Prisoner’s Rights Project, 199 Water Street, New York, NY 10038,  

(212) 577-3300 
• New York City Board of Correction, 1 Centre Street, Room 2213, New York, NY 10007,  

(212) 669-7900 
• New York City Department of Correction Investigations Anonymous Hotline (347) 669-4075 
• New York City Department of Investigations (Inspector General) (212) 825-5959  
• New York State Commission on Correction, Alfred E. Smith State Office Building, 80 South 

Swan Street, 12th Floor, Albany, NY 12210, (518) 485-2346 
• Office of Compliance Consultants, 15 West 15th Street, High Impact Compound, Mercado Trailer, 

East Elmhurst, NY 11370, (718)728-6505 
• PREA (েযৗন িনযর্াতন এবং েযৗন িন�হ) হটলাইন (347) 204-0378 

 
 

 
ডাকেযােগ িচিঠ (প�ালাপ) 

 
আপিন েযেকানও বয্ি�েক ডাকেযােগ িচিঠ পাঠােত এবং েযেকানও বয্ি�র কাছ েথেক িচিঠ েপেত পােরন, যিদ না 
আদালেতর েকানও আেদশ আপনার িচিঠ পাঠােনার বা পাওয়ার িবষয়িটেক সীিমত কের। আপিন যত খুিশ িচিঠ েপেত এবং 

পাঠােত পােরন। আপিন েযেকানও ভাষায় িচিঠ িলখেত এবং েপেত পােরন। আপনার েদখার অ�মতা থাকেল অথবা আপিন 
দিৃ�হীন হেল এবং আপনার িচিঠ পড়ার বা েলখার জনয্ সহায়তা �েয়াজন হেল, আপিন েকানও ে��ােসবীেক অথবা 
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েহফাজেত থাকা িনধর্ািরত বয্ি�েক সহায়তার জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন অথবা আপনােক সাহাযয্ করেত আবাসন 
আিধকািরকেক কা�িডেত েকানও বয্ি�েক িনধর্ারণ করার জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন। 
 
েয িচিঠ আপিন পািঠেয়েছন এবং েয িচিঠ আপনােক পাঠােনা হেয়েছ, তা আপিন উপি�ত না থাকেল হয়েতা েখালা বা পড়া 
হেব না, যিদ না েসিট িনিদর্�ভােব েকানও আইনানুগ সাচর্  ওয়ােরে� অনুেমািদত হয়। তেব, আপিন েসখােন উপি�ত না 

থাকেলও, িবভাগ আপনার িচিঠিটর খাম না খুেল পরী�া করেব, অনুভব করেব অথবা মিুড়েয় েদখেব। 
 
যিদ আপনার িচিঠেত েকানও িনিষ� িজিনস পাওয়া যায় (েয সাম�ী েকানও েজেল অনুেমািদত নয়; আপনার 
রলবুেক িনিষ� িজিনেসর তািলকা েদখুন), তাহেল কী পাওয়া েগেছ তা িবভাগ আপনােক জানােব িক� েসই 
িজিনস(গিল) আপনার হােত েদেব না। যত�ণ পযর্� েসই িজিনসগিল িবপ�নক বা েবআইিন না হে�, তত�ণ আপিন 
িস�া� িনেত পােরন েয আপিন িক: েসই িজিনসিট ন� কের িদেত চান, আপনার িনরাপদ বয্ি�গত স�িত্তর মেধয্ রাখেত 
চান, েকানও বাইেরর দাতবয্েত দান করেত চান নািক েয আপনােক েসিট পািঠেয়েছন তােক েফরৎ পাঠােনার জনয্ অথর্ 
পিরেশাধ করেত চান। 
 
িচিঠ পাঠােনার জনয্, আপিন কিমশির েথেক �য্া� িকনেত পােরন এবং আপনার অয্াকাউ� েথেক তার মলূয্ েকেট েনওয়া 
হেব। 
যিদ আপনার কিমশির অয্াকাউে� েকানও অথর্ না থােক, তাহেল িবভাগ আপনােক আইনজীবী, আদালত এবং সরকাির 
আিধকািরকেদর কােছ সব িচিঠ েলখার জনয্ িবনামূেলয্ েলখার কাগজ, খাম এবং েরগলার ফা� �াস �য্া�গিল েদেব, 
পাশাপািশ �েতয্ক স�ােহ দ'ুিট অিতির� িচিঠ েলখার জনয্ও �েয়াজনীয় সাম�ী সরবরাহ করেব। িবনামূেলয্ ে�শনাির 

পাওয়ার 7 িদেনর মেধয্ আপনার অয্াকাউে� অথর্ জমা পড়েল, আপনার অয্াকাউ� েথেক েসই মূলয্ িরকুয্প করা হেব। 
 
শংসািয়ত িচিঠ পাঠােনার জনয্ আপনােক অবশয্ই অথর্ �দান করেত হেব। আইন বা িনয়মানুসাের যিদ আপনার পাঠােনা 
িচিঠ শংসািয়ত করার আবশয্ক হয়, অথচ আপনার অয্াকাউে� েকানও অথর্ না থােক, তাহেল িবভাগ েসিটর জনয্ অথর্ 
�দান করেব। একজন সংেশাধনী আিধকািরক আপনার পাঠােনা শংসািয়ত িচিঠ সং�হ করেবন এবং তার েরকডর্  রাখেবন 

আর তারপের েসিটেক আউটেগািয়ং িস�ুেক েফেল েদেবন েযখান েথেক পের �ি�য়াকরেণর জনয্ িচিঠিট তুেল েনওয়া হেব। 
 
আপিন েযখােন িচিঠটা পাঠােত চান েসই িঠকানািট িদেয় সীলেমাহর িদেত হেব। আপনােক অবশয্ই খামিটর উপরিদেক 
বামপােশর েকাণায় িন�িলিখত তথয্ িদেত হেব: 
 

• আপনার নাম,  
• আপনার বুক এবং েকস ন�র, এবং  
• হয় আপনার েজেলর রা�ার িঠকানা অথবা আপনার বািড়র িঠকানা। আপিন েযখােন আটক আেছন েসই েকে�র 

িঠকানা না জানেল আপনার আবাসন চ�েরর আিধকািরকেক িজ�াসা করন। 
 
আপিন আপনার খােম উপের তািলকাভু� তথয্ না িদেল, িবভাগ আপনােক েসিট েফরৎ পাঠােব। 
 
েকানও িচিঠ বাইের পাঠােত, আপনার েজেলর েকানও একিট তালাব� ডাকবাে� েসিটেক েরেখ িদন। উপের েযমন উে�খ 

আেছ, আপিন �য্া�গিল কিমশির েথেক িকনেত পােরন।  
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পয্ােকজ 
 
এই িনয়মগিল হাসপাতােলর কেয়িদ ওয়াডর্  এবং আউটেপা�গিল বয্তীত সম� েক�গিলেত �েযাজয্ হয়, েসই সম� ে�ে� 
পয্ােকেজর পিরমাণ সীিমত হেত পাের। 
 

পয্ােকেজর িনয়ম 
 
আপিন েহফাজেত থাকা অনয্ ব�ী সেমত েযেকানও বয্ি�র েথেক পয্ােকজ েপেত অথবা পয্ােকজ পাঠােত পােরন, তেব 
িবভাগীয় কম� বা এমন েকানও সং�ার কম�রা অ�ভুর্ � নয় যারা সরকািরভােব িবভােগর সে� পিরচযর্া িনেয় েহফাজেত 
থাকা বয্ি�েদর েহফাজত এবং িনয়�ণ িনেয় কাজ কেরন। 
 
িবভাগ আপনার পয্ােকজগিল আপনার কােছ যত তাড়াতািড় স�ব েপৗঁেছ েদেব, তেব পাওয়ার 48 ঘ�ার েথেক েবিশ েদির 
হেব না।  
 
পয্ােকজ পাঠােনার জনয্ আপনােক অবশয্ই অথর্ �দান করেত হেব। আপিন যিদ েকানও পয্ােকজ বাইের পাঠােত চান, তাহেল 
েসিটেক ডাকঘের িনেয় আসুন, ডাকঘেরর আিধকািরক একিট বাে� পয্ােকজিট রাখেবন, ওজন করেবন এবং েসই 
পয্ােকজিটর ওজেনর উপর িনভর্ র কের আিধকািরকেক আপনার �েয়াজনীয় �য্া� িদেত হেব। 
 
িবভাগ আপনােক েকানও পয্ােকজ C.O.D (েডিলভািরর পের নগদ) প�িতেত পয্ােকজ �হণ করেত বা পাঠােত েদেব না।  
 
েকােনা িকছু েবআইিন বা িবপ�নক িজিন েজেল আসেছ বা েজল েথেক যাে� িকনা িনি�ত করেত িবভাগ পয্ােকজগিল 
পরী�া করেব। 
 
আপিন এমন েকানও পয্ােকজ পাঠােত পারেবন না যার মেধয্ থাকা সাম�ী েবআইিন অথবা জনসাধারেণর িনরাপত্তা বা 
সুর�া বা েজেলর িকংবা অনয্ েকানও বয্ি�র কলয্ােণর পে� িবপ�নক। 
 
পয্ােকেজর িনিদর্ �করণ 
 
পাঠােনা বা �হণ করার জনয্ েকানও পয্ােকেজর ওজন 15 পাউে�র েবিশ হেত পারেব না। সম� পয্ােকেজর �� 24”, 

উ�তা 12” এবং গভীরতা 24” এর েথেক কম হেত হেব (4 ঘন ফুট)। 
 
িবভােগর িনয়মানযুায়ী অনেুমািদত নয় এমন িকছু আপনােক পাঠােনা হেল, েসিট েকানও দাতেবয্ দান করেবন, নািক 
েসিটেক ন� করেবন, আপনার িনরাপদ বয্ি�গত স�িত্তর মেধয্ রাখেবন নািক ে�রেকর কােছ েফরৎ পাঠােনার জনয্ অথর্ 
�দান করেবন েসই িবষেয় আপিন িস�া� িনেত পােরন। েমাড়েক থাকা িজিনসিট েবআইিন বা জনসাধারেণর সুর�া বা 

েকে�র িনরাপত্তার জনয্ িবপ�নক বেল গণয্ না হেল এই িনয়ম সবে�ে�ই �েযাজয্। িবভাগ িকভােব পয্ােকজিটর বয্ব�া 

েনেব তা িনি�ত করেত আপনােক তািরখ েদওয়া খাতায় �া�র করেত হেব।  
 
পয্ােকেজ মেধয্ িন�িলিখতগিল েহফাজেত থাকা বয্ি�েদর েদওয়া বা েনওয়ার অনুমিত েনই: 

• খাবার, েবক করার এবং/অথবা রা�া করার সাম�ী 
• িভটািমন, িপল, মাদক অথবা েযেকানও ধরেনর ওষুধ 
• ধাতব অংশ সেমত কয্ােনর মেতা পা� 
• ধাতু, চীনামািট অথবা কাঁেচর পা� 
• অয্ােরাসল ধরেনর পা� 
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• ি�গার ধরেনর য�পািত 
• �ু�িছে� চাপ েদওয়া যায় এমন পা� 
• অনয্ েযেকানও আইেটম যার পিরমাপ বা আকার েদেখ িবভাগ িস�া� িনেত পাের েয েসিট েজেলর বা অনয্ কারও 

সুর�ার জনয্ িবপ�নক হেত পাের। 
 

আগত পয্ােকজ 
 
আপিন পয্ােকজগিল ইউ.এস েমল বা েডিলভাির পিরেষবার �ারা েপেত পােরন অথবা আপনার েকে� িনয়িমতভােব সূিচত 
সা�ােতর সমেয় েকানও সা�াৎকারী েডিলভার করেত পােরন। আপনার েজল েথেক অনমুিত িনেয়, আপিন অনয্ সমেয়ও 

পয্ােকজগিল �হণ করেত পােরন। এে�ে�, আপনার েজেলর ওয়ােডর্ েনর কােছ আপনােক একিট িচিঠ িলখেত হেব এবং 

পয্ােকজ েডিলভািরর অনেুরাধ করেত হেব।  
 
পেররিদন আদালেত উপি�ত হওয়ার জনয্ আপনার েপাশাক �েয়াজন হেল, েপাশােকর পয্ােকজগিল সকাল 8টা েথেক স�য্া 
9টার মেধয্ েযেকানও সময় এবং িবভােগর কােছ উপযু� মেন করা েযেকােনা অিতির� সমেয় হােত-হােত সরবরাহ করা 
েযেত পাের। েপাশাক থাকা পয্ােকজগিল �েয়াজন পের যখন আপনােক আদালেত িফের েযেত হয় অথবা অনয্ েকানও 
আপৎকালীন পিরি�িতর জনয্ (েযমন তাৎপযর্পূণর্ পািরবািরক ঘটনা) যখন আবাসন েক� েথেক িনধর্ািরত সমেয় েবিরেয় 
যাওয়ার অ�ত দইু (2) ঘ�া আেগ আপিন পয্ােকজিট আপনার কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হয়। আদালেত হািজরার জনয্ আপনার 
েপাশাক �েয়াজন হেল, আপিন আপনার আবাসন চ�েরর আিধকািরকেক আপনার জনয্ েপাশাক খুঁেজ েদওয়ার েচ�া করার 
অনুেরাধ করেত পােরন। আপনার আদালেত উপি�ত হওয়ার দইু (2) িদন আেগ এই িবষেয় অনুেরাধ করাটা জরির। 
 
েকে� আপনার জনয্ �হণ করা সম� পয্ােকেজর বাইেরর িদেক অবশয্ই ে�রেকর নাম, িঠকানা এবং �াপেকর নাম এবং বুক 
এবং েকস ন�র ��ভােব েলখা থাকেত হেব। 
েকানও সা�াৎকারীর বয্ি�গতভােব েডিলভার করা �েতয্কিট পয্ােকজ �হণ করা জনয্ একিট কের আলাদা রিসদ ৈতির 
করা হেব এবং �দান করা হেব। 
 
আপনার জনয্ েকানও পয্ােকেজ যিদ িচিঠও সংযু� থােক, তাহেল েসিট েখালা, িনরী�ণ করা পয্ােকেজর সে� আপনার কােছ 
পাঠােনা হেব। িচিঠটােত সীলেমাহর থাকেল, আপনার উপি�িতেত েসিট েখালা হেব। তেব, ইউ.এস েমল �ারা পাঠােনা 
পয্ােকজগিলেত সীলেমাহর েদওয়া বা না েদওয়া িচিঠ মািকর্ ন যু�রাে�র ডাক পিরেষবার িনয়মিবিধ িবরে� এবং ডাক 
কতৃর্ পে�র কােছ িরেপাটর্  করা হেত পাের। 
 
যখন েকানও আগত পয্ােকেজ পাওয়া েকানও সাম�ী একিট অপরাধমলূক কাযর্কলােপর সােথ জিড়ত থােক, তখন েসিট 
বােজয়া�, সনা� করা হেব এবং অপরােধ অংশ�হণকারী প�েদর স�াবয্ েফৗজদাির অপরােধর জনয্ উপযু� কতৃর্ পে�র 
কােছ পাঠােনা হেব। এই আইেটমগিল আপনােক েফরৎ েদওয়া হেব না।  
 
যখন েকানও অননেুমািদত আইেটম সা�াৎকারীর �ারা েডিলভার করা েকানও আগত পয্ােকেজ আিব�ৃত হয় তখন েসিট 
েফৗজদাির অপরাধ হেব না, আইেটম(গিল) সিরেয় েদওয়া হেব এবং সা�াৎকারীর কােছ েফরৎ িদেয় েদওয়া হেব। 
ডাকেযােগ বা েডিলভাির পিরেষবায় বা সা�াৎকারীর অনপুি�িতেত যখন েকানও পয্ােকজ সরবরাহ করা হয়, তখন 
আপনােক িজ�াসা করা হেব েয েসই আইেটম(গিল) আপনার খরেচ ে�রেকর কােছ পাঠােনা হেব, নািক আপনার সুরি�ত 
বয্ি�গত স�িত্তেত রাখা থাকেব, বাইেরর েকানও দাতবয্ সং�ায় দান করা হেব অথবা ন� কের েদওয়া হেব। এই ধরেনর 

সম� েলনেদেনর একিট েরকডর্  একিট �ায়ী, তািরখ েদওয়া খাতায় েলখা এবং আপনার �া�র িদেয় যাচাই করা থাকেব। 
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আপনার ছাড়া পাওয়ার পের েকানও পয্ােকজ আসেল, পয্ােকজিট �হণ করা হেব না অথবা েসিট ে�রেকর কােছ পািঠেয় 
েদওয়া হেব। যখন েকানও পয্ােকজ �হণ করা হয় এবং আপনােক িবভােগর মেধয্ অনয্ েকানও েকে� �ানা�িরত করা হয়, 

তখন পয্ােকজিটেত সমেয়র �য্া� িদেয় অিবলে� েসই েকে� পািঠেয় েদওয়া হেব েযখােন আপনােক �ানা�র করা হেয়েছ।  
 
আপীল 
 
আপিন একিট পয্ােকজ েথেক েকানও আইেটম সরােনার আপীল করেত চাইেল, েসই িবষয়িট েহফাজেতর অিভেযাগ 
সমাধােনর কমর্সূিচ (Custody Grievance Resolution Program, I.G.R.P.)-েত থাকা বয্ি�র মাধয্েম সমাধান করেত 
হেব। িকভােব েসই কমর্সূিচিটেক বয্বহার করেবন েসই স�ে� আেরা তেথয্র জনয্ এই হয্া�বুেকর “অিভেযাগ �ি�য়া” 

িবভাগিট েদখুন। 
 

 
 

ধূমপান িনিষ� 
 
ধূমপান এবং ৈবদযু্িতক িনেকািটন সরবরােহর িডভাইস সেমত তামাক স�িকর্ ত পণয্গিল সংেশাধনী িবভােগর সম� েকে� 
িনিষ�। েকানও তামাক বা িনেকািটন স�িকর্ ত পণয্ আপনার কােছ পাওয়া েগেল, আপনােক উিচত িশ�া েদওয়া হেব এবং 

আপনার ে��ার হওয়ার স�বনাও থাকেব। 
 
তামাক স�িকর্ ত পণয্গিলর মেধয্ িসগােরট, িসগার, েখালা তামাক, েচবােনার তামাক এবং েদশলাই বা লাইটােরর মেতা 
সাম�ীগিল অ�ভুর্ �। 

 
আপনার িনেকািটন �তয্াহােরর উপসগর্গিল হেল (আপিন িসগােরট পান করেত পারেছন না বেল অসু�তা বা অ�ি�), আপিন 
িচিকৎসা সং�া� পিরেষবািদ এবং/অথবা কাউে�িলংেয়র জনয্ আপনার আবাসন চ�ের �াতয্িহক িসক কেলর শীেট �া�র 
করেত পােরন। আপিন িচিকৎসা কম�র েথেক িনেকািটন পয্াচ েপেত পােরন, যা আপনােক আপনার িনেকািটন �তয্াহাের 

সাহাযয্ করেত পাের। 
 

 
 

ধম�য় অিধকার 
 
আপিন েযেকানও ধম�য় িব�ােস িব�াসী এবং েযেকানও ধম�য় দল বা সংগঠেনর সদসয্ হেত পােরন। েযগিল করার অনমুিত 
আপনার েনই েসগিল হল:  
 

1. েহফাজেত থাকা অনয্ বয্ি�েক েকানও ধম�য় দল বা সংগঠেনর অংশ হেয় উঠেত বাধয্ করার েচ�া;  
2. েহফাজেত থাকা অনয্ বয্ি�েক তার ধম�য় িব�াস চচর্ া না করার কারণ উপলি� করােনার েচ�া;  
3. েকানও ধম�য় দল বা সংগঠেনর একজন সদসয্ হওয়া থামােত েহফাজেত থাকা অনয্ বয্ি�র �ভািবত করেত 

পারেবন না। 
 
লকআউট সময়কােল, �ািত�ািনক প�িতগিল অনুযায়ী আপনার েকে�র চয্াপিলনেদর সে� েদখা করার অনমুিত আেছ। 
আপনার েকে�র চয্াপিলনরা চারিট �ধান ধম�য় িব�ােসর �িতিনিধ: কয্াথিলক ধমর্মত, ইহদী ধমর্মত, ইসলাম ধমর্মত এবং 
�েট�া� ধমর্মত। আপনার িনিদর্� িব�াস তািলকাভু� না থাকেল, আপিন একজন চয্াপিলেনর সে� কথা বলেত পােরন 

িযিন আপনােক সহেযািগতা করেবন। অব�া�েরর পিরেষবািদ এবং মুি�র পিরক�নায় ধমর্, িনেদর্শাবলী, ধম�য় কাউে�িলং, 
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েরফােরেলর জনয্ চয্াপিলনেদর পাওয়া যায়। �েতয্ক ধম�য় পিরেষবার সময় একজেনর েপাি�ং থাকেব আপনার হাইিজং 

চ�ের। 
 
আপিন �থম িবভােগ এেল, আপিন যােত সহজতরভােব িনেজর ধমর্ পালন করেত পােরন তার বয্ব�া কের িদেত আপনার 
েকান ধেমর্র তা িবভাগ আপনােক িজ�াসা করেব। েকানও িনিদর্� ধেমর্র িব�াসী িহসােব একবার আপিন িচি�ত হেয় েগল, 

আপিন েকবলমা� েসই ধেমর্র ধম�য় পিরেষবািদেত উপি�ত থাকার অনমুিত পােবন। আপিন েকানও ধম�য় অ�ভুর্ ি� 
পা�ােত অথবা ৈতির করেত চাইেল, আপনােক একিট িজ�াসাবােদর ি�প জমা িদেত হেব অথবা আবাসন চ�েরর 
আিধকািরকেক িদেয় আকাি�ত ধমর্িব�ােসর চয্াপিলেনর সে� েযাগােযাগ করেত হেব। চয্াপিলন আপনােক িজ�াসাবাদ 

করেবন এবং অনুেরাধিট হয় �ীকার করেবন অথবা অ�ীকার করেবন। অনুেরাধিট অ�ীকার করা হেল, আপনােক েসই 

অ�ীকােরর কারণিট িলিখতভােব জানােনা হেব। 
 
চারিট �ধান ধম�য় িব�ােসর সংগঠন কয্াথিলক ধমর্মত, ইহদী ধমর্মত, ইসলাম ধমর্মত এবং �েট�া� ধমর্মেতর মেধয্ 
আপনার ধম�য় পছ� না থাকেল আপনার িব�ােসর ধমর্গরর সে� যাজকীয় পরামেশর্র উে�েশয্ সা�াৎ পাওয়ার জনয্ 
আপনার েকে�র �শাসিনক চয্াপিলনেক একিট অনেুরাধ করন, �শাসিনক চয্াপিলন �েয়াজনীয় অনুেমাদেনর বয্ব�া 
করেবন। সম� ধমর্যাজকেদর সা�াৎকােরর সময়সীমা এক ঘ�া। সাধারণ বািস�ােদর ইউিনটগিলেত আটক বয্ি�েদর 
সে� ধম�য় পিরেষবািদেত উপি�ত হওয়ার অনমুিত আপনার আেছ, যিদ না এমন েকানও �মাণ পাওয়া যায় েয আপিন 
েজেলর িনরাপত্তা এবং সুর�া িবপদ�� করেত পােরন, যার মেধয্ রেয়েছ পিরেষবা বয্হত করার স�াবনা আপনার আেছ। 
আপিন ভিতর্  হওয়ার সময় আপনার ধমর্িব�াস সনা� না কের থাকেল, উপেরা� প�িতর মাধয্েম েকানও ধমর্ �িতপাদন না 
করা পযর্� আপিন ধম�য় পিরেষবািদেত উপি�ত থাকার অনুমিত পােবন না। 
 
সাধারণ বািস�ােদর ইউিনটগিলেত আটক বয্ি�েদর সে� ধম�য় পিরেষবািদেত আপনার উপি�ত হওয়ার অনুমিত েনই 
বেল িবভাগ িস�া� িনেল, আপনােক িনধর্ািরত পিরেষবার অ�ত 48 ঘ�া আেগ তার কারণ জানােনা হেব। 
 
যিদ িবভাগ এমন তথয্ জানেত পাের যার কারেণ তােক িনধর্ািরত ধম�য় পিরেষবা হওয়ার 48 ঘ�ার েথেক কম সমেয়র 
মেধয্ েসই পিরেষবায় আপিন উপি�ত থাকেত পারেবন না বেল িস�া� িনেত হয়, েসে�ে� আপিন েসই পিরেষবা হওয়ার 48 
ঘ�ার েথেক কম সমেয়র মেধয্ িব�ি� পােবন। আপিন এই িস�াে�র িবরে� সংেশাধনী েবােডর্ র কােছ আপীল করেত 

পােরন। 
 
আপনার �িত স�ােহ পুনিবর্েবচনার অনুেরাধ করার এবং আপনার অব�ােনর সমথর্েন িলিখত িববিৃত জমা েদওয়ার 
অিধকার আেছ। ওয়ােডর্ ন আপনার অনেুরাধ পুনিবর্েবচনা করেবন এবং আপিন একিট িলিখত উত্তর পােবন। 

 
 
 

নাসর্াির কমর্সূিচ 
 
আপিন যিদ গভর্ বতী হন, স�ােনর জ� িদেয় থােকন অথবা ব�ীকালীন েহফাজেত থাকা এমন মিহলা হন যার সে� এক 
বছেরর কম বয়সী িশশ আেছ, েসে�ে� িশশিটর বয়স একবছর না হওয়া পযর্� আপিন RMSC নাসর্ািরেত িনেজর সে� 
আপনার স�ানেক রাখার জনয্ আেবদন করেত পােরন। আপিন এই কমর্সূিচেত গৃহীত হেল, িশশিটর বয়স একবছর না হওয়া 

পযর্� নাসর্ািরেত েস আপনার সে� থাকেত পারেব। আেবদনপে�র জনয্ আপনার কাউে�লরেক িজ�াসা করন। 
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�িতব�কতার অিধকার 
 
আপনার েকানও �িতব�কতা থাকেল, িনয়িমত জীবনযা�ার কাযর্স�াদেন সহায়তায় �িতব�ীেদর জনয্ িবেশষ বয্ব�া 
সেমত সংেশাধনী িবভাগ (Department of Correction) েথেক সাহাযয্ পাওয়ার অিধকার আপনার আেছ। সংে�েপ বলেল, 
এই আইন �িতব�ী েকানও বয্ি�েক েকানও পিরেষবা, কমর্সূিচ বা কাযর্কলােপ অংশ�হণ করা েথেক বাদ েদওয়া যােব না, 
সুিবধার েথেক অ�ীকার করা যােব না অথবা েসখােন ৈবষেময্র সােথ িবেভদ করা যােব না।  
 
উদাহরণ�রপ, �বেণ অ�ম বয্ি�রা যােত সমানভােব েটিলেফােনর কলগিল অয্াে�স করেত পােরন তার জনয্ িনউ ইয়কর্  
িসিটর সংেশাধনী িবভাগ েট�ট েটিলেফান (Text Telephone, TTY) অথবা িভিডও িরেল পিরেষবা (Video Relay 
Service, VRS) �দান কের। বড় ি�ে� অথবা ে�ইেল িলিখত উপকরণ অথবা অিডও েটপগিল সেমত দিৃ�শি� দবুর্ল 

অথবা দিৃ�শি�হীন বয্ি�েদর জনয্ সহায়তাও উপল�। অনয্ানয্ অ�মতা থাকা বয্ি�েদর জনয্ও সহায়তা পাওয়া যায় 

েযমন চলােফলার �িতব�ীেদর �াচ, ছিড়, হইলেচয়ার বা অনয্ানয্ সহায়ক িডভাইস বয্বহার করার �েয়াজন হেত পাের। 
 

আপিন এই িবষেয় আরও জানেত চাইেল এবং/অথবা �িতব�কতার জনয্ েকানও অয্ােকামেডসন বা সহায়ক উপকরেণর 
অনুেরাধ করেত চাইেল, আপিন:  
 

• ভিতর্ র সময় আিধকািরকেদর বলেত পােরন েয আপনার েকানও অ�মতা আেছ এবং/অথবা আপিন একিট 
অয্ােকামেডসেনর অনুেরাধ করেত পােরন।  

• েযেকানও আিধকািরক, সামািজক পিরেষবা বা অিভেযােগর কাউে�লর বা কমর্সূিচর কম�েক সুপািরশ করেত 
পােরন, িযিন তারপর আপনােক েহফাজেত থাকা বয্ি�েদর জনয্ �িতব�কতার অিধকােরর েকাঅিডর্ েনটেরর 
(Disability Rights Coordinator for Individual’s in Custody, DRCI) কােছ পাঠােবন। 

• সরাসির DRCI এর কােছ িচিঠ িলেখ DRCI এর সে� েযাগােযাগ করেত পােরন, তােক িচিঠ পাঠােনার িঠকানা: 
Health Affairs, 75-20 Astoria Boulevard, East Elmhurst, N.Y. 11370, Attn: Disability Rights 
Coordinator for Individual’s in Custody, অথবা (718) 255-6475 ন�ের েফান করেত পােরন। 

• আপনার একিট অ�মতা আেছ এবং DOC েহফাজেত থাকাকালীন সহায়তা �েয়াজন বেল ি�িনেক থাকা িচিকৎসা 
সং�া� কম�েক সুপািরশ করন। মেন রাখেবন, সম� িচিকৎসা সং�া� তথয্ আপনার েগাপনীয়তার জনয্ সুরি�ত।  

• আপনার অ�মতা সােথ সহায়তা সং�া� অনুেরাধ বা উৎক�া িনেয় কথা বলেত 311 ন�ের কল করন। 
 

িনেদর্শনা 3802R-A “েহফাজেত থাকা �িতব�ী বয্ি�িবেশেষর ৈবষময্িবেরাধী” নীিত অনযুায়ী, আপিন আপনার অনুেরাধ 
করার 5 কাযর্িদবেসর মেধয্ একিট �ীকৃিতপ� পােবন েযিটেত জানােনা থােক আপনার অনুেরাধ বা উে�গ িবষয়ক প�িট 
DRCI েপেয়েছ। DRCI আপনার অনুেরাধ অথবা উে�গ পযর্ােলাচনা কের েদখেব এবং 10 কাযর্িদবেসর মেধয্ িলিখতভােব 

এবং/অথবা সশরীের একিট িস�া� জানােনা হেব। আপিন এই িস�াে�র সে� সহমত না হেল, অয্ািস�য্া� কিমশনােরর �া�য্ 

িবষয়ক অথবা তােদর মেনানীত িবষেয়র জনয্ আেবদন দািখল করেত পােরন।  
 
আেরা তেথয্র জনয্, অনু�হ কের িনেদর্শনা 3802R-A েদখুন অথবা আপনার েক� জেুড় েপা� করা েযাগােযােগর তথয্ 
সেমত �িতব�কতার অিধকােরর েপা�ারগিল েদখুন। এই িনেদর্শনার অনিুলিপগিল আইিন ��াগাের এবং েক� জেুড় 

অনয্ানয্ চ�ের উপলভয্। 
 
কারাগাের ধষর্ণ দরূীকরণ আইন (Prison Rape Elimination Act, PREA) এর অধীেন, আপিন েযৗন িনযর্াতন এবং িন�হ 
�িতেরাধ, িচি�ত এবং িরেপাটর্  করার জনয্ �েয়াজনীয় সম� তথয্ েবাঝার যেথ� উপায় পােবন। 
 
আপনার েকানও �� বা উে�গ থাকেল, অনু�হ কের সরাসির DRCI এর সে� েযাগােযাগ করন। 
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�িতর�ামূলক েহফাজত আবাসন 
 

আটক বািস�ােদর িনজ� িনরাপত্তার জনয্, অনয্েদর সুর�া এবং িনরাপত্তার জনয্ িবভাগ �িতর�ামূলক েহফাজত আবাসন 
(Protective Custody Housing) এর ইউিনটগিল র�ণােব�ণ কের। 
  
যারা �িতর�ামলূক েহফাজেতর ইউিনটগিলেত আটক আেছ, তারা সাধারণ বািস�ােদর থাকা অনয্ ইউিনটগিলর েথেক 
আলাদা সম� পিরেষবা পােব। �িতর�ামলূক েহফাজত আবাসেনর ইউিনটগিলেত সাধারণ বািস�ার আবাসেনর 
ইউিনটগিলর মেতাই একই পিরেষবা �দান করা হয়, উদাহরণ�রপ এক (1) ঘ�া বাইের িবেনাদন, আইিন ��াগার, িসক 
কল, সা�াৎকার, ধম�য় পিরেষবািদ, ওষুধ, লক-ব�ী/লক-মু� থাকার সময় ইতয্ািদ। যিদ আপনার অথবা িবভােগর মেন 
হেয় েয আপনার �িতর�ামলূক েহফাজেত আবাসন �েয়াজন, েসে�ে� িবভাগ যখন আপনার আবাসেনর �েয়াজনীয়্তা 
মূলয্ায়ন কের েদখেব তখন আপনােক েকানও �িতর�ামূলক েহফাজত আবাসেন �ানা�র করা হেব। এই �ানিনণর্য় অিবরত 

থাকেব িকনা তার িস�া� 2 কাযর্িদবেসব মেধয্ েনওয়া হেব। �িতর�ামূলক েহফাজত আবাসন আবশয্ক বেল িবভাগ িস�া� 

িনেল, েসই আবাসেন আপিন স�িত িদে�ন িকনা তা আপনােক িজ�াসা করা হেব। আপিন স�িত না িদেল, আপনার কােছ 

একিট শনািনর সুেযাগ থাকেব। এই শনািনর ফলাফেলর উপর িনভর্ র কের, আপনােক েসই অনুযায়ী অৈনি�ক 

�িতর�ামলূক েহফাজত এবং আটক অব�ায় িনধর্ারণ করা হেত পাের। 
 
যিদ এিট িনধর্ারণ হয় েয আপনার �ানিনণর্েয়র িস�া� অিবরত থাকা উিচত, তাহেল পিরচালনার সুর�া এবং েগােয়�া 
ইউিনট (Operations Security and Intelligence Unit, OSIU) আপনােক �িতর�ামূলক েহফাজেত �াথিমকভােব 
িনধর্ারেণর 30 িদন পের আপনার �িতর�ামূলক েহফাজেতর অয্াসাইনেম�িট পযর্ােলাচনা করেব এবং তারপর েথেক �িত 
60 িদন অ�র করেব। 

 
 
 

বয্ি�গত �া�য্িবিধ 
 

�িতিদন আপনার জনয্ গরম এবং ঠা�া জেল �ােনর বয্ব�া করা হেব। �িত�ােনর �া�য্ িবষয়ক �েয়াজনীয়তার সােথ 

সাম�সয্ েরেখ আপনােক পযর্ায়�েম �ান করেত হেত পাের। 
 

আপিন �থম ব�ী হওয়ার সময় আপনােক 1িট পান করার কাপ, 1িট দােঁতর �াশ এবং 1িট দাঁেতর মাজন েদওয়া হেব। 
আপিন অিতির� বয্ি�গত �া�য্িবিধর সাম�ীগিল কিমশির েথেক িকনেত পােরন। আপনার কিমশির অয্াকাউে� েকােনা 
অথর্ না থাকেল আপনােক DOC এর ইসুয্ করা �া�য্িবিধর পণয্গিল িবনামূেলয্ আপনার িনধর্ািরত আবাসন চ�ের েদওয়া 
হেব।  

 
আপিন আপনার আবাসন চ�ের িবভােগর ইসুয্ করা েশিভংেয়র সাম�ীগিল িদেয় �তয্হ েশভ করেত পােরন। আপনার 
েশিভংেয়র সাম�ীগিল বয্বহার করার অনমুিত থাকেব না যিদ িবভাগ িস�া� েনয় েয আপিন েসই সাম�ীগিল িনেজর 
িনরাপত্তা বা সুর�া বা �িত�ােনর িনরাপত্তায় হমিক েদওয়ার জনয্ বয্বহার করেছন। 

 
আপনার েক� েসামবার েথেক শ�বার �িত পিরদশর্েন $2 খরেচ নািপত এবং/অথবা িবউিটিশয়েনর পিরেষবা েদয়। 
আপিন কিমশিরেত নািপেতর পিরেষবার জনয্ একিট ভাউচার িকনেত পােরন। আপনার কিমশির অয্াকাউে� েকানও অথর্ 
না থাকেলও আপিন আপনার চুল কাটােত পােরন, তেব চুল কাটার খরচ আপনার অয্াকাউ� েথেক েকেট েনওয়া হেব যখন 
েসখােন আপনার অথর্ আসেব।  
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েকান িদন এবং সমেয় আপনার আবাসন চ�ের এই পিরেষবাগিল পাওয়া যােব তা জানেত েপা� করা সময়সূিচ েদখুন। 
আপনার িনয়িমত সময়সূিচর সােথ অিতির�ভােব, আপিন আদালেত িনধর্ািরত েকানও হািজরার আেগ একিট কাযর্িদবেস 
একবার চুল কাটার অনুেরাধ করেত পােরন। েয বয্ি�রা নািপেতর সর�াম বয্বহার করেত স�ম তারা আপনার চুল েকেট 

েদেব। এই ধরেনর বয্ি�েদর মেধয্ সীিমত না হেলও অ�ভুর্ � রেয়েছ লাইেস� �া� নািপত, �িত�ােনর কম� সদসয্ এবং 

�িত�ােনর িনরাপত্তা এবং সুর�া প�িতগিলর সে� সাম�সয্ েমেন েহফাজেত থাকা বয্ি�গণ। নািপেতর সর�াম একিট 

িনরাপদ এবং �া�য্স�ত পিরি�িতেত র�ণােব�ণ করা হেব। 
 
 
 

িবেনাদন 
 

আপিন �তয্হ 1 ঘ�ার জনয্ িবেনাদেনর সময় পাওয়ার অনমুিত পােবন। �িত স�ােহ 7 িদন িবেনাদন উপলভয্। খুব খারাপ 

আবহাওয়া না থাকেল আপিন বাইের িবেনাদেনর সুেযাগ পােবন। �িত�ােনর িনরাপত্তা এবং সুর�ার জনয্ যখন �েয়াজন, 

তখন আপিন িনেজই িনেজর মেনার�ন করেত পারেবন, েহফাজেত থাকা অনয্ েকানও বয্ি�র সে� নয়। 
 
আপনােক শরীরচচর্ া করেত িদেল তা েজেলর িনরাপত্তা, সুর�া এবং শৃ�লা বা অনয্ েকানও বয্ি�র িনরাপত্তা, সুর�া বা 
�াে�য্র জনয্ িবপ�নক হেত পাের বেল িনধর্ািরত হেল আপনার শরীরচচর্ ার সময় সীিমত হেত পাের। 
 
আপনার শরীরচচর্ ার সময়কাল সীিমত করার েযেকানও িস�া� িলিখতভােব ওয়ােডর্ ন েনেবন এবং এই িস�া� েনওয়ার 
িপছেন থাকা িনিদর্� তথয্ এবং কারণগিল জানােবন। এই িস�াে�র একিট কিপ আপনােক েদওয়া হেব।  
 
আপিন িলিখত িস�াে�র একিট কিপ পােবন এবং একিট কিপ সংেশাধনী েবােডর্ র কােছ 24 ঘ�ার মেধয্ পািঠেয় েদওয়া হেব। 
 

 
 

িববাহ 
 
আপিন ব�ী অব�ায় িবেয় করেত চাইেল, আপিন আপনার েকে�র কাউে�লেরর কাছ েথেক একিট আেবদনপ� েপেত 
পােরন। কাউে�িলং কম�র কােছ স�ূণর্ করা ফমর্িট েফরৎ েদওয়ার পের, িবেয়র লাইেস� সং�া� আেবদনপ� স�ূণর্ 

করার জনয্ িনউ ইয়কর্  িসিটর িববাহ সং�া� �ােকর্ র সে� আপনার েদখা করার একিট সময় িনধর্ািরত হেব।  
 

িবেয়র লাইেস� সং�া� আেবদনপ� একবার জমা েদওয়া হেয় েগেল, আপনার অিভে�ত �ামী/�ীেক ময্ােরজ বুয্েরােত 
িরেপাটর্  করেত হেব, লাইেস� ফী পিরেশাধ করেত হেব এবং আেবদনপে� �া�র করেত হেব। আপনার অিভে�ত �ামী/�ী 

িবেয়র অন�ুান স�াদন করার লাইেস� �া� অিফিসেয়� িনি�ত করার জনয্ দায়ব� থাকেবন। লাইেস� �া� 

অিফিসেয়�েক িতনিট তািরখ িদেত হেব, েয তািরখগিলেত তারা িবেয়র অনু�ানিট স�াদন করেত পারেবন। িবেয়র 
লাইেস� এবং লাইেস� �া� অিফিসেয়ে�র নাম এবং তার উপলভয্তার সময় পাওয়ার পের িবেয়র তািরখিট �শাসিনক 
এবং েকে�র কম�র সে� আেলাচনা কের িনধর্ািরত হেব। িবেয়র অনু�ানিট স�াদন করার জনয্ িমিন�ার বা লাইেস� �া� 

অিফিসেয়� িঠক করা িনধর্ািরত ফী েদওয়ার বয্ব�া আপনােক করেত হেব, েযেহতু DOC এই ফী আওতাভু� কের না। 
আপিন আপনার অয্াকাউ� েথেক েপেমে�র জনয্ ফা� িনেত পারেবন। িমিন�ােরর পিরেষবািদ যত অথর্ �েয়াজন তা 
হ�া�র করেত কাউে�লর আপনােক এর সে� “ফা� মুি�র ফমর্”ও েদেবন যােত আপিন েসই অথর্রািশ িলেখ ফমর্িট স�ূণর্ 
করেত পােরন। 
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েবেলর অথর্ পিরেশাধ 
িকভােব েবেলর অথর্ �দান করেত হেব 
 
িন�িলিখত েযেকানও ধরেন েবল �হণ করা হেব, েকবলমা� েবেলর সিঠক পিরমাণ অথর্রািশেত:  
 

• কয্ািশয়াসর্/েটলাসর্ েচক, েকানও অথর্রািশ েবেলর অেথর্র পিরমাণেক অিত�ম না করেল;  
• বয্াে�র মািন অডর্ ার, �িত মািন অডর্ াের $1,000 পযর্�;  
• েফডােরল এ�ে�স মািন অডর্ ার, �িত মািন অডর্ াের $1,000 পযর্�;  
• মািকর্ ন যু�রাে�র েপা�াল মািন অডর্ ার, �িত মািন অডর্ াের $1,000 পযর্�;  
• �য্ােভলাসর্ এ�ে�স েকা�ািনর মািন অডর্ ার, �িত মািন অডর্ াের $1,000 পযর্�;  
• ওেয়�ানর্ ইউিনয়ন মািন অডর্ ার, �িত মািন অডর্ াের $1,000 পযর্�; 
• েকানও DOC েকে�র ইসুয্ করা েচক (েযমন আপনার আপনার অয্াকাউ�); 
• একিট েবেলর িরফাে�র জনয্ NYC অথর্ দ�েরর ইসুয্ করা েচক; 
• মািকর্ ন যু�রাে�র সরকার অথবা NYS সরকােরর েভেটরােনর (Veteran’s Administration) �শাসন �ারা 

ইসুয্ করা েচক, �িত েচেক $1,000 পযর্�; 
• ে�িডট অথবা েডিবট কাডর্ । 

 
আপিন অথবা অনয্ েকউ েকানও েবােরা েকে� অথবা Rikers Island-এ Rikers Island এর েক�ীয় কয্ািসয়ােরর কােছ 
েবেলর অথর্ �দান করেল, েবল েদওয়া বয্ি� েযখােনই আটক থাকুক না েকন তা বয্িতেরেক েচক বা মািন অডর্ ারিট “the 
New York City Department of Correction” এর নােম �দান করন। েয বয্ি� েবল িদে�ন তােক অবশয্ই বয্ি�গত 
পিরচয়প� উপ�াপন করেত হেব এবং েয বয্ি�র েবল েদওয়া হেব তার িনউ ইয়কর্  ে�েটর পিরিচিত (New York State 
Identification, NYSID) ন�র �দান করেত হেব। 
 
আপনার েকসিট ে�িডট কােডর্  পিরেশাধেযাগয্ বেল অনুেমািদত হেল, আপিন আপনার েকে� অবি�ত িকয়ে� িগেয় িনেজই 
েবল করােত পােরন অথবা আপনার তরফ েথেক েকউ অনলাইেন িবভােগর লুকআপ পিরেষবার (Departments Lookup 
Service) মাধয্েম আপনার েবল কিরেয় িদেত পােরন েযিট িনেচর URL এর মাধয্েম অয্াে�স করা েযেত পাের: 
HTTP://A073-ILS-WEB.NYC.GOV/INMATELOOKUP/PAGES/COMMON/FIND.JSF। 
 
ে�িডট অথবা েডিবট কােডর্  েপেম�গিল সম� বেরা েক�গিলেত সশরীের িগেয় অথবা GovPay নােম পিরিচত েকা�ািনর 
মাধয্েম Rikers Island এর েস�াল কয্ািসয়ােরর অিফেস করা েযেত পাের। েবেলর জানলার পােশ �েতয্কিট জায়গায় একিট 

কের GovPay েটিলেফান পাওয়া েযেত পাের। এই েটিলেফানিট অয্াে�স কের আপিন �য়ংি�য়ভােব একজন GovPay 
�িতিনিধর সে� েযাগােযাগ করেত পারেবন িযিন আপনার ে�িডট অথবা েডিবট কােডর্ র তথয্ িনেয় আপনার েবেলর 
েলনেদন �ি�য়াকরণ করেবন। অথর্ পিরেশােধর কাজ স�ূণর্ কের েবেলর �ি�য়ািট স�ূণর্ করার জনয্ েবেলর উইে�ােত 

িফের আসুন। 
 
আপিন অথবা আপনার তরফ েথেক েকউ �েয়াজনীয় নগদ অেথর্ অথবা মািন অডর্ ার অথবা কয্ািশয়াসর্/েটলাসর্ েচক িদেয় 
আপনার েবেলর অথর্ পিরেশাধ করেত পােরন যত�ণ পযর্� সম� মািন অডর্ ার এবং �হণেযাগয্ েচক এবং অনয্ েযেকানও 
নগদ অেথর্র মলূয্ িঠক আপনার েবেলর জনয্ িনধর্ািরত অথর্রািশর সমান থাকেব এবং েকানও ধরেনর েপেম� $1,000 এর 
েবিশ হেব না। িবভাগ েবেলর েলনেদনগিলেত েকােনা অথর্ েফরৎ েদয় না। (কিমশির এবং অয্াকাউ� জমা েদওয়ার 

পিরেষবািদ এর উপর িবভাগিট েদখুন।) 
 
উদাহরণ�রপ, যিদ েকানও েবেল অেথর্র পিরমাণ $2,500 হয়, েসে�ে� অ�ত িতন (3) ধরেনর েপেম� আবশয্ক; দিুট (2) 
ধরেনর �িতিটেত $1,000 কের এবং $500 এর জনয্ একিট (1) ধরন, েমাট $2,500। 

http://a073-ils-web.nyc.gov/inmatelookup/pages/common/find.jsf
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অন�ুহ কের মেন রাখেবন: িবভােগর কােছ $1 এর েবেলর ি�িত থাকেল েহফাজেত থাকা বয্ি�েক তারা 
জানােব। উপর�, েহফাজেত থাকা বয্ি�র আইনজীবীেকও অবিহত করা হেব, যিদ আদালত প�িতর সােথ 

েরকেডর্  েকানও আইনজীবীর কথা থােক। 

েকাথায় েবেলর অথর্ পিরেশাধ করেত হেব 

িনিদর্� বয্ি� েযখােনই আটক অব�ায় থাকুক না েকেনা তা বয্িতেরেক েবেলর েপেম�গিল Rikers Island এর েস�াল 
কয্ািসয়ার, Brooklyn এর িডেটনশন কমে�স, Manhattan িডেটনশন কমে��, Queens িডেটনশন কমে��, Vernon C. 
Bain েস�ার এবং Bronx কাউি� েফৗজদারী আদালেত করা েযেত পােরন। েয বয্ি� েবেলর অথর্ পিরেশাধ করেত চান 
িতিন Rikers Island-এ িগেয় পিরেশাধ করেত চাইেল, পিরেশাধকারীেক িরকাসর্ আইলয্াে�র িভিজট িবি�ংেয়র Rikers 
Island এর েস�াল কয্ািসয়ােরর জানলায় েযেত হেব যা েকবলমা� MTA Q100 বােস কের যাওয়া যায়। আপনার েকসিট 
ে�িডট কােডর্  পিরেশাধ করা যােব বেল অনুেমািদত হেল, আপিন আপনার েকে� অবি�ত িকয়ে� িগেয় িনেজই েবল করােত 
পােরন অথবা আপনার তরফ েথেক িবভােগর লুকআপ পিরেষবার মাধয্েম একিট অনলাইন েপেম� করা েযেত পাের েযিট 
িনেচর URL এর মাধয্েম অয্াে�স করা েযেত পাের:  
HTTP://A073-ILS-WEB.NYC.GOV/INMATELOOKUP/PAGES/COMMON/FIND.JSF। 
 
িবভাগ েকানও অথর্রািশর জনয্ েকানও বয্ি�গত েচক �হণ করেব না, তা শংসািয়ত েহাক বা না েহাক এবং 
$1,000 এর েবিশ েকানও অথর্রািশর জনয্ মািন অডর্ ারগিল �হণ করেব না।  
 
��বয্: সাধারণ িনেদর্শনার উে�েশয্ই এখােন তথয্ �দান করা হেয়েছ এবং েহফাজেত থাকা একজন বয্ি�র েবল েদওয়ার 
সােথ স�িকর্ ত সম� িনয়মিবিধ, �িবধান, আইন, অিডর্ েন� এবং মানদ�েক আওতাভু� কের না। আপনার েকােনা �ে�র 

উত্তর এখােন েদওয়া না হেয় থাকেল অন�ুহ কের আপনার আইনজীবীেক িজ�াসা করন। 
 
 
 

ৈবষময্ বিজর্ ত আচরণ 
 
িবভাগ আপনার সে� আপনার জািত, ধমর্, জাতীয় মূল, েযৗন অিভমখু, িল�, পিরিচিত, অনুভূত িল� পিরচয়, বয়স, 
অ�মতা অথবা রাজৈনিতক িব�ােসর উপর িনভর্ র কের ৈবষময্মলূক আচরণ করেব না। 
 
কােজর অয্াসাইনেম�, ে�ণীিবভাগ এবং শৃ�লা িনেয় িস�া�গিল েনওয়ার সময় এবং উপলভয্ কমর্সূিচগিলর জনয্ আপিন 
যখন িবেবিচত হন তখন িবভাগ আপনােক সমান সুেযাগ েদেব। িবভাগ এই সম� ে�ে� িস�া� েনওয়ার সময় যুি�স�ত 

পিরচালনাগত এবং িনরাপত্তার িবষয়গিল িবেবচনা কের েদখেব। 
 
িবভাগ ইংেরিজ এবং �য্ািনশভাষায় মুি�ত �কাশনা এবং সংবাদপ�গিল েদেব, আপনার েজেলর ��াগাের �য্ািনশ ভাষায় 
বই এবং উপকরণগিল রেয়েছ এবং �য্ািনেশ েরিডও েশানার এবং েটিলিভশন ে�া�ামগিল েদখার বে�াব� কেরেছ। 
�য্ািনশ, চাইিনজ, রািশয়ান, বাংলা, হাইিতয়ান ে�ওল, েকািরয়ান, আরিব, উদুর্ , ফরািস, েপািলশ এবং ে�ইেল এই 
হয্া�বেুকর একিট অনিুলিপ উপলভয্। 
 
আপিন েহফাজেত থাকা অনয্ েযেকানও বয্ি�র সে� এবং েকে�র বাইের বয্ি�েদর সে� েযেকানও ভাষায় িচিঠর মাধয্েম, 
েটিলেফান কের, মুেখামিুখ কথা বলেত পােরন এবং আপিন েযেকানও ভাষায় িলিখত উপকরণ পড়েত এবং �হণ করেত 
পােরন। িচিঠ, েটিলেফান এবং বয্ি�গত কেথাপকথন স�িকর্ ত অনয্ানয্ িনয়ম তবুও �েযাজয্। 

 
  

http://a073-ils-web.nyc.gov/inmatelookup/pages/common/find.jsf


 33 

ব�ী অব�ায় কমর্িনযিু� 
 
আপনার কারাদ� হেল, আপনােক কাজ করেত হেব। েয ব�ীরা কাজ করেত চান তারা চাকিরর জনয্ িবেবিচত হেত 

পােরন। চাকিরর েপাি�ং এবং আেবদেনর ফমর্গিল আপনার আবাসন চ�র, ��াগার, সামািজক পিরেষবািদর কাযর্ালয়, 

অিভেযােগর কাযর্ালয়গিলেত এবং েযখােন আপিন ওিরেয়ে�শন পান েসখােন রাখা হেব। আপিন কাজ করেত আ�হী হেল 
আপনােক “েহফাজেত থাকা বয্ি�র চাকিরর আেবদন” এর “িবভাগ এক” স�ূণর্ করেত হেব এবং স�ূণর্ করা ফমর্িট 
আপনার আবাসন চ�েরর আিধকািরকেক িদেত হেব। আপনার আেবদনিট উপযু� কম� পযর্ােলাচনা কের েদখেবন এবং 
অয্াসাইনেমে�র জনয্ আপিন অনুেমািদত হেল, আপিন অনুেমািদত আেবদনপে�র একিট অনুিলিপ আপিন পােবন এবং 
আপনােক কােজর জনয্ ডাকা হেব। েয িনিদর্� চাকিরর জনয্ আপিন আেবদন করেছন েসিটর জনয্ আপিন েযাগয্ নাও হেত 

পােরন, েসে�ে� একজন কম� আপনােক অনয্ কােজ আেবদন করার জনয্ পথ েদখােবন। আপনার িনিদর্� অয্াসাইনেমে�র 

জনয্ িনধর্া িরত েবতন আপনােক �দান করা হেব এবং ফা�/তহিবল আপনার কিমশির অয্াকাউে� চেল যােব। আবিতর্ ত 

আকাের িভ� কাজগিলেত আপনােক পুনবর্হাল করা হেব। িনরাপত্তা বা সুর�ার িচ�ার মেতা েকানও কারণবশত, যিদ এমন 

িনধর্ািরত হয় আপিন েকানও িনিদর্� অয্াসাইনেম� করার উপযু� নন, েসে�ে� আপনােক অনয্ কােজ �ানা�র করা হেব। 
 
 
 

বিধর্ত ত�াবধােন বসবাস 
 
বিধর্ত ত�াবধােন বসবাস (Enhanced Supervision Housing, ESH) হল েহফাজেত থাকা েসই বয্ি�েদর জনয্ বসবােসর 
ইউিনট যােদর িনরাপত্তার �ীিনং েডটা এবং যাচাইেযাগয্ তেথয্র উপর িনভর্ র কের, সুর�া, িনরাপত্তা এবং েকে� ভােলা 
কােজর �মিবনয্ােসর ে�ে� হমিক হেয় ওঠার স�াবনা আেছ বেল মেন করা হয়। েহফাজেত থাকা েয বয্ি�রা ESH-েত 
থােক, তােদর পুনবর্াসন সহজতর করার, সিহংসতার মলূ কারণ েখাঁজার এবং আলসয্ কমােনার উে�েশয্ হওয়া 
কমর্সূিচগিলেত �েবশািধকার থােক। ESH এর মেধয্ ভাল আচরেণর জনয্ ইনেসনিটভ ৈতির, ESH-েত িনধর্ািরত হওয়া 

বয্ি�েদর পুনবর্াসন করা এবং উপযু� কমর্সূিচ এবং �েয়াজনীয় িচিকৎসায় �েবশািধকার েদওয়া এর মেধয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ। 
আেরা তেথয্র জনয্ িবভাগ 1-16 (“বিধর্ত ত�াবধােন বসবাস”) এর BOC এর নূয্নতম মানদ� েদখুন। 
 

আপনােক ESH-েত রাখার িস�া�িট আপিন না মানেল, এই িস�া�িট পাওয়ার 21 িদেনর মেধয্ আপনার েকে� ESH এর 
েডপুিট ওয়ােডর্ েনর কােছ েসই িস�াে�র িবরে� আপীল করার অিধকার আপনার আেছ। েযেকানও সময় আপিন আপীল 
করেত পােরন যিদ আপনার কােছ েকানও যুি�স�ত কারণ থােক এবং তার সােথ নতুন �মাণ সেমত সমিথর্ত তথয্ থােক 
অথবা পিরি�িতগিলেত েকানও পিরবতর্ ন হয়। আপনার ESH ইউিনেট িনধর্ািরত উিদর্ধারী কম�র েথেক আপীেলর ফমর্গিল 

েনওয়া েযেত পাের। আপিন আেবদন করেত চাইেল, েকেনা আপনােক ESH-েত রাখা উিচত নয় বেল আপনার মেন হয় তা 

বয্াখয্া কের আপনােক আপীেলর ফমর্িট পূরণ করেত হেব। আপনােক স�ূণর্ করা ফমর্িট ইউিনেটর মেধয্ রাখা “ESH 

Appeals” নােম িচি�ত তালাব� বাে� দািখল করেত হেব। ESH কাযর্ালেয়র েডপুিট ওয়ােডর্ েনর েথেক েকানও কম� 

তালাব� বাে�র সাম�ী েসামবার েথেক শ�বার পযর্� িনয়িমত সং�হ করেব। 
 
 
 
 
 



 34 

বিধর্ত িনয়�ণ এবং/অথবা লাল আইিডর ে�টাস  
 

লাল আইিডর ে�টাস 
 
আপিন েকানও অ� সেমত ধরা পড়েল অথবা েহফাজেত থাকাকালীন েকানও অ� বয্বহার করেল অথবা আপিন েকানও অ� 
বয্বহার কের DOC েকে� গত পাঁচ বছেরর মেধয্ কাউেক আহত কের থাকেল, লাল আইিডর ে�টােস �ানিনণর্য় হওয়ার 
জনয্ আপনার �ি�য়া চলেব, আপনােক েসইভােব েচনার জনয্ আপনার আইিড পিরবিতর্ ত হেব এবং েকে�র বাইের আপিন 
যখন যােবন তখন আপনােক অিতির� িনয়�েণ রাখা হেব, উদাহরণ�রপ আপনার আদালেত যাওয়ার সময়। অিতির� 

িনয়�েণর মেধয্ পােশ অথবা িপছনিদেক হাতকড়া, দ�ানা, েকামেড়র েচন এবং পােয়র েলাহা অ�ভুর্ � হেত পাের। 
 
 
বিধর্ত িনয়�েণর ে�টাস 
 
আপিন যিদ:  

• েহফাজেত কম� অথবা অনয্ েকানও বয্ি�র উপর হামলা বা আ�মণ কেরন,  
• এমন েকােনাভােব িহং� হন যা �চুর পিরমাণ স�িত্ত ন� কেরন এবং তার ফেল েযেকানও বয্ি�র আহত হওয়ার 

ঝঁুিক থােক, অথবা  
• ব�ীকালীন অব�ায় অথবা অতীেত িবভােগর েজেল থাকাকালীন িহং� আচরণ েদখান এবং েহফাজেত কম� 

অথবা অনয্ েকানও বয্ি�র উপর হামলা বা আ�মণ করার েচ�া কেরন, েসই বয্ি�র আহত হওয়ার ঝঁুিক আস� 
থােক;  
 

আপনার ইউিনেটর বাইের, এক �ান েথেক অনয্ �ােন পাহারা িদেয় িনেয় যাওয়ার সময় আপনােক বিধর্ত িনয়�েণর মেধয্ 
রাখা হেব।  
 
লাল আইিড এবং/অথবা বিধর্ত িনয়�েণর ে�টাস েদওয়ার �াথিমক িস�া� অবশয্ই একজন সুপারভাইিজং আিধকািরকেক 
িনেত হেব। 
 
িব�ি�: �থমবার লাল আইিড অথবা বিধর্ত িনয়�েণর ে�টাস েদওয়ার সময় আপনােক একিট িলিখত িব�ি� িদেয় 
জানােত হেব। িব�ি�িটেত ��ভােব জানােত হেব েকেনা আপনােক েসই ে�টােস রাখা হেয়িছল এবং আপনােক বলেত হেব 
িনরেপ� িবচার িবভাগীয় কয্াে�েনর সামেন 72 ঘ�ার মেধয্ একিট শনািন পাওয়ার অিধকার আপনার আেছ, স�াহা� 
এবং ছুিটর িদনগিল বয্তীত। আপিন েয �মাণ এবং সা�ীেদর উপযু� বলেত চাইেছন েসগিল �াসি�ক িকনা এবং অনয্ 

�মাণ বা সা�ীেদর পুনরাবিৃত্ত েয হয়িন তা িবচার িবভাগীয় কয্াে�ন িস�া� েনেবন। আপনােক বিধর্ত িনয়�েণ রাখা হেল, 

িব�ি�েত বলা থাকেব কত মা�ার িনয়�ণ �েয়াগ করা হেব। বিধর্ত িনয়�েণর মা�ার মেধয্ েকামেড়র েচন অথবা পােয় 

েলাহার কড়া অ�ভুর্ � হেত পাের এবং েকানও কমর্সূিচ পিরেষবা চলাকালীন এই বাঁধন থাকেত পাের। 
 
আপনার যিদ মেন হয় লাল আইিড এবং/অথবা বিধর্ত িনয়�েণর ে�টােস আপনােক রাখার িস�া�িট ভুল, তাহেল এই 
িস�া�িট পাওয়ার 21 িদেনর মেধয্ অথবা আপনার কােছ যুি�স�ত কারণ এবং নতুন �মাণ সেমত সমিথর্ত তথয্ থাকেল 
অথবা পিরি�িতেত পিরবতর্ ন হেল েযেকানও সময় আপনার েকে� িনরাপত্তার েডপুিট ওয়ােডর্ েনর কােছ েসই িস�াে�র 
িবরে� আপীল করার অিধকার আপনার আেছ।  
 
আইিন ��াগাের আপীেলর ফমর্গিল রেয়েছ। আপিন আেবদন করেত চাইেল, েকেনা আপনােক লাল আইিড বা বিধর্ত 

িনয়�েণর ে�টােস রাখা উিচত নয় বেল আপনার মেন হয় তা বয্াখয্া কের আপনােক আপীেলর ফমর্িট পূরণ করেত হেব। 
আপনােক ফমর্(গিল) স�ূণর্ কের এবং ে�েপল কের আইন ��াগােরর “েরড আইিড/বিধর্ত িনয়�েণর আেবদনসমূহ (Red 
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ID/Enhanced Restraint Appeals)” নােম িচি�ত লক করা বে� দািখল করেত হেব। েজেলর িনরাপত্তা কাযর্ালেয়র কম� 

লক করা বে�র সাম�ী ম�লবার েথেক শ�বার পযর্� িনয়িমত সং�হ কের। 
 
লাল আইিড অথবা বিধর্ত িনয়�েণর ে�টাস সিরেয় েনওয়ার কারণ িহসােব আপিন আপনার িদক েথেক উ�ত আচরেণর 
কথা উে�খ করেত পােরন। িনরাপত্তার েডপুিট ওয়ােডর্ ন আপনার আপীেলর িনিদর্� িবষয়গিলর পাশাপািশ নিথভু� তথয্ 

এবং আপনার বসবােস আশপােশর পিরি�িতগিলও পযর্ােলাচনা কের েদখেবন। িনরাপত্তার েডপুিট ওয়ােডর্ েনর কােছ আপীল 

পাওয়ার পের িলিখত িস�া� েপশ করার জনয্ 7 িদন থােক। তারপর আপিন স�াহা� এবং ছুিটর িদনগিল বয্তীত 24 ঘ�ার 

মেধয্ িলিখত িস�া� েপেয় যােবন। আপিন েডপুিট ওয়ােডর্ েনর িস�া�েক চয্ােল� করেত চাইেল, আপিন িনউ ইয়কর্  ে�েটর 

শীষর্ আদালেত ধারা 78 এর কাযর্ধারা তুেল ধরেত পােরন।  
 
��বয্: - ধারা 78 (অসামিরক চচর্ ার আইন এবং িনয়মিবিধ (Civil Practice Law and Rules, CPLR) এর ধারা 78) এর 
কাযর্ধারা হল েসই প�িত যার মধয্ িদেয় আপিন �শাসিনক পদে�পগিলর আইিন পযর্ােলাচনার অনুেরাধ করেত পােরন। 
ফমর্গিল আইিন ��াগাের রেয়েছ েযখােন একজন আইিন েকাঅিডর্ েনটর আপনােক সহায়তা করেবন।  
  
আপনার েরকেডর্ র জনয্ আেবদেনর একিট কিপ অবশয্ই িনেজর কােছ রাখুন এবং আপীেলর একিট কিপ পািঠেয় িদন এই 
িঠকানায়: 

 
The Office of Compliance Consultants, O.C.C. 

15 West 15th Street, High Impact Compound, Mercado Trailer  
East Elmhurst, N.Y. 11370 

 
আপিন আইিন ��াগাের কিপগিল কিরেয় িনেত পারেবন। আপিন েক�ীয় শাি�মূলক পৃথকীকরণ ইউিনট (Punitive 
Segregation Unit, CPSU)-এ থাকেল, CPSU আইিন ��াগােরর আিধকািরেকর েথেক আপীল ফেমর্র একিট কিপ আপিন 
েপেত পােরন। আিধকািরেকর কােছ আপনােক অবশয্ই ফমর্িট স�ূণর্ কের িদেত হেব। আিধকািরক েসই ফমর্িট আইিন 

��াগােরর তালা েদওয়া বাে� েরেখ েদেবন। আপনােক আপনার আপীেলর একিট কিপ েদওয়া হেব। 
 

 
 

েভাটদান 
 
1. আপিন েজেল থাকাকালীন অব�ায় েভাট িদেত পারেবন যিদ না: 
 

a. আপিন এখন েকানও গরতর অপরােধর েদাষী সাবয্� হেয় সাজা েভাগ কেরন*; 
b. আপিন এখন গরতর অপরােধর েদাষী সাবয্� হওয়ার জনয্ পয্ােরােল থােকন এবং িনউ ইয়েকর্ র 

গভণর্েরর কাছ েথেক �মা না েপেয় থােকন 
 
*আপনার েভাট েদওযার �মতা �য়ংি�য়ভােব িফের আসেব যখন আপিন আপনার সবর্ািধক কারাবােসর দ�ােদশ েশষ 
করেবন অথবা পয্ােরাল েথেক ম�ু হেবন। পয্ােরােল থাকেল, আপিন আপনার �মা পাওয়ার ি�িত 518-473-9400 ন�ের 

েফান কের জানেত পােরন। 
 
2. েজেল থাকাকালীন েভাট েদওয়ার জনয্, িনধর্ািরত সময়সীমার মেধয্ আপনােক িনব�ন করেত হেব, যা 

আপনােদর আবাসন চ�রগিলর েপা�াের েঘাষণা করা থাকেব। 
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3. েভােট িনব�ন করার জনয্: 
�াথিমক, সাধারণ এবং িবেশষ িনবর্াচনগিলর সময় েভাটার েরিজে�শান ফমর্গিল েদওয়া হয়। এছাড়া  এগিল 

আইিন ��াগােরও পাওয়া যায়। একিট েভাটার েরিজে�শান ফমর্ পূরণ করন।  
 
4. েরিজে�শান ফেমর্ আপনােক আপনার �ায়ী বািড়র িঠকানা িদেত হেব, সংেশাধনাগােরর িঠকানা নয়। ফমর্িট পূরণ 

করার পের, আউটেগািয়ং ডাকবাে� েসিট িদেয় িদন অথবা জমা েদওয়ার জনয্ আইিন ��াগােরর েকাঅিডর্ েনটর 
বা কমর্সূিচ কম�র কােছ েসিট েফরৎ িদন। এই ফমর্িটেত েকানও �য্াে�র �েয়াজন েনই। 

 
5. েজেল হওয়া সম� েভাটদােন অনপুি�ত বয্ি�র বয্ালট �ারা হয়। অনুপি�ত বয্ি�র বয্ালেটর 

আেবদনগিল সম� েক�গিলেত �েতয্কিট �াথিমক এবং সাধারণ িনবর্াচেনর আেগ েদওয়া হয়। এছাড়া  এগিল 

আইিন ��াগােরও পাওয়া যায়। আপনােক আেবদনপ�গিল স�ূণর্ কের বেকয়া তািরেখর আেছ িনবর্াচন েবাডর্  

(Board of Elections) এর কােছ ডাকেযােগ পাঠােত হেব। আপিন ফমর্িট জমা েদওয়ার জনয্ আইিন ��াগােরর 

েকাঅিডর্ েনটর বা কমর্সূিচ কম�র কােছ জমা করেত পােরন। আপিন েভাটদােনর েযাগয্ িকনা তা িনবর্াচন েবাডর্  

তােদর েরকডর্  পযর্ােলাচনা কের িনধর্ারণ করেব। আপিন েযাগয্ হেল, তারা একিট অনুপি�ত বয্ি�র বয্ালট ইসুয্ 

করেব যা েকে� আপনার কােছ েডিলভার করা হেব। আপনােক েসই বয্ালট স�ূণর্ কের িনবর্াচন েবােডর্ র কােছ 

সময়সীমার আেগ  েফরৎ পাঠােত হেব। আপিন ফমর্িট জমা েদওয়ার জনয্ আইিন ��াগােরর েকাঅিডর্ েনটর বা 

কমর্সূিচ কম�র কােছ জমা করেত পােরন। 
 
কেব িনবর্াচন এবং েকান তািরেখ েভাটার েরিজে�শান ফমর্গিল, অনুপি�ত বয্ি�র বয্ালেটর আেবদন এবং েভািটংেয়র 
বয্ালটগিল েফরৎ িদেত হেব তার সে�ত উ�য্ চ�রগিলেত েপা� করা থােক। 

 
 
 

মানিসক �া�য্ সং�া� মুি�র পিরক�না 
 
েহফাজেত বতর্ মােন বা অতীেত থাকা সম� বয্ি� ব�ী অব�ায় মানিসক �াে�য্র পিরেষবািদ �হণ কেরেছ বা করেছ তােদর 
সমাজেসবা এবং পুনঃ�েবশ পিরেষবািদর ��াব েদওয়া হয়। আপিন NYC সংেশাধনী িবভােগর েহফাজেত থাকাকালীন যিদ 
মানিসক �া�য্েসবা িনেয় থােকন, তাহেল আপিন আদালেতর মধয্�তা �য্াড H এর অধীেন মুি� পিরক�নার পিরেষবা 
এবং সুিবধািদ পাওয়ার েযাগয্। একজন �য্াড H �াস সদসয্ িহসােব আপিন সংহত িচিকৎসায় মুি�র পিরক�নার েযাগয্। 
 
একজন �য্াড H �াস সদসয্ িহসােব, আপিন আদালত েথেক সরাসির মু� হেয় েগেল, আপিন কমুয্িনিটেত পুনঃ�েবেশ 
সহায়ক েনটওয়াকর্  (Community Re-Entry Assistance Network, CRAN) এবং সহায়ক েনটওয়াকর্  পিরেষবািদ 
(Assistance Network Services, ANS) (অতীেত SPAN এবং ফেরি�ক িল� নােম পিরিচত)-েত েদখা করেত পােরন, 
েযগিল �েতয্কিট আদালতক� েথেক হাঁটাপেথর দরূে� অবি�ত। কম�রা আপনােক আপনার মিু�র পিরক�না স�ূণর্ 

করেত সাহাযয্ করেব, পাশাপািশ েকানও ে�সি�পশন বা তথয্ �েয়াজন হেল তা আপনােক েদেব। এই পিরেষবাগিল আপনার 

DOC েহফাজত েথেক মু� হওয়ার পের 30 িদন পযর্� উপলভয্।  
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অিফেসর িঠকানাগিল হল: 
 

• Brooklyn/Manhattan  
175 Remsen Street, 5th & 11th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
েটিলেফান # (718) 975-0180 (Brooklyn) (718) 975-1180 (Manhattan)   
সাবওেয়: 2/3/4/5/R 

 
• Bronx  

1020 Grand Concourse, North Professional Wing 
Bronx, NY 10451 
েটিলেফান # (718) 538-7416   
সাবওেয়: 4/B/D 
 

• Queens 
120-34 Queens Boulevard, Suite 225 
Kew Gardens, NY 11415 
েটিলেফান # (718) 261-4202   
সাবওেয়: E/F 
 

• Staten Island (আেগ েথেক অিফেস েফান করন) 
120 Stuyvesant Place, Suite 410 
Staten Island, NY 10301 
েটিলেফান # (718) 727-9722 
Ferry: St. George Terminal  
 
CRAN এর ওয়াক-ইন অিফস েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 9টা েথেক িবেকল 5টা পযর্� 
েখালা 

 
 

 
িমিডয়া/ে�েসর পিরিচিত  

 
আপিন িরেপাটর্ ার অথবা িমিডয়ার সে� কথা বলার অনমুিত আপনার আেছ, অথর্াৎ এমন েযেকানও মিু�ত অথবা ৈবদযু্িতক 
মাধয্ম যারা সামানয্ পিরমাণ অংশ হেলও জনসাধারেণর কােছ তথয্ �কাশ কের, যােদর মেধয্ সীিমত না হেলও অ�ভুর্ � হেত 
পাের সংবাদপ�, সামিয়কী, বই বা অনয্ানয্ �কাশনী, লাইেস� �া� েরিডও এবং েটিলিভশেনর ে�শন, সংবাদ এেজি�, 
ওয়য্ার সািভর্ স, ই�ারেনট িনভর্ র সংবাদ অথবা সাংবািদক িনভর্ র সং�া এবং েসাশাল িমিডয়ার আউটেলট। 
 
এমন েকানও িমিডয়ার �িতিনিধ আপনােক িজ�াসাবাদ করেত পারেবন িযিন িবভাগেক িনেচ েদওয়া �েয়াজনীয় িমিডয়ার 
পিরিচিত েদখােত পারেবন। েকানও িজ�াসাবাদ পিরচািলত হওয়ার আেগ, িজ�াসাবােদ অনমুিত েদওয়ার জনয্ আপনােক 

একিট অনুেরাধ এবং স�িতপ� �া�র করেত বলা হেব। িমিডয়ার িজ�াসাবাদগিল আপনার সে� েদখা করার জনয্ 

অনুেমািদত সা�াৎকারীেদর সংখয্ার মেধয্ গণনা করা হেব না। আপিন েকানও িজ�াসাবােদ স�িত িদেল,আপনােক 
িলিখতভােব িজ�াসাবােদ স�ত হেত হেব এবং আপনার েকে�র ওয়ােডর্ েনর কােছ উপ�াপেনর জনয্ আপনার স�িতপ�িট 
আপনার আবাসন ইউিনেটর েকানও আিধকািরেকর কােছ েফরৎ িদেত হেব। 
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“িমিডয়ার �িতিনিধ” বলেত েবাঝায়: 
 
েকানও িব�� িমিডয়া সং�ার শংসািয়ত �িতিনিধ এবং তােদর সে� আসা েকানও সহায়ক, �ুয্ সদসয্ বা সহায়ক, 
িযিন িমিডয়ার িনেজর অ�ভুর্ ি� স�ে� ৈবধ পিরিচিত জনসাধারেণর তথয্ সং�া� অিফস (Office of Public 
Information, OPI)-এ জনসাধারেণর তথয্ িবষয়ক েডপুিট কিমশনার (Deputy Commissioner for Public 
Information, “DCPI”) এর কােছ উপ�াপন কেরন। ৈবধ পিরিচিতর মেধয্ NYPD, ে�ট আইন �েয়াগকারী 

সং�া অথবা �িতিনিধ�কারী িমিডয়া সং�া েথেক সনা�করণ অ�ভুর্ � হেত পাের। 
 
েয ব�ী েকানও িমিডয়া �িতিনিধর সে� িফ� করার মাধয্েম বা েমৗিখকভােব িজ�াসাবােদর অনুেরাধ কেরেছন, তােক 
তার অনুেরাধিট েকে�র এবং জনসাধারেণর তথয্ সং�া� অিফস (Office of Public Information, OPI) এর কমাি�ং 
অিফসার কােছ �েয়াজনীয় �া�িরত স�িতর িববৃিত সহ িলিখতভােব জমা িদেত হেব। এই ধরেনর স�িতেত ব�ীর 

েরকেডর্  থাকা আইনজীবী এবং/অথবা িপতা-মাতা বা আইিন অিভভাবকেকও �া�র করেত হেব, �েয়াজেন (িনেচ েদখুন)। 
আপনার েকানও িমিডয়া সদেসয্র েথেক িজ�াসাবােদর অনুেরাধ অ�ীকার করার অথবা েকানও িমিডয়া পিরদশর্েন 
অংশ�হণ অ�ীকার করার অিধকার আেছ এবং িজ�াসাবাদ চলাকালীন অথবা িমিডয়ার পিরদশর্নকালীন েযেকানও সময় 
িজ�াসাবাদ অথবা পিরদশর্েন অংশ�হণ ব� করারও অিধকার আপনার আেছ। িমিডয়া িজ�াসাবাদগিলর সময় িনধর্ারণ 
এবং অনুেমাদন করেব জনসাধারেণর তথয্ সং�া� অিফস এবং সা�াৎকােরর চ�ের অথবা েক� এবং OPI এর কমাি�ং 
অিফসােরর িনধর্ািরত অনয্ েকানও চ�ের পিরচািলত হেব। 
 
আপিন যিদ একজন ব�ী হন এবং আদালেতর আেদশ অনুযায়ী �ায়ােল দাঁড়ােনার জনয্ আপনােক পরী�া করা �েয়াজন 
হয়, তাহেল আপনার আইনজীবী স�ত না হেল িবভাগ িমিডয়া িজ�াসাবােদর সময় িনধর্ারণ করেব না। 
 
অনুেমািদত না হেল, িজ�াসাবাদগিল শধুমা� নন-িভিজিটং িদনগিলেত (েসামবার এবং ম�লবার) করা হেব, ছুিটর িদন 
বয্তীত এবং সকাল 9:00টা েথেক িবেকল 5:00টার মেধয্ �িতিদন একঘ�ার েবিশ নয়। �িত ব�ীর �িত স�ােহ দ'ুিটর (2) 

েবিশ িজ�াসাবাদ করা যােব না এবং �িতিদন �িত ব�ীেক একিটর (1) েবিশ করা যােব না। 
 
িবভােগ েকােনা িমিডয়া ই�ারিভয়ুয্েত অনমুিত িদেল েকােনা বাধয্তামূলক হািজরা বা পিরেষবািদেত আপনার উপি�ত 
থাকেত হেব িকনা তা িবভাগ িবেবচনা কের েদখেব এবং আপনার অয্াপেয়�েমে�র সময় িনধর্ারণ করেব যােত আপিন 
েসগিল িমস না কেরন। 
 
�েবশািধকার অ�ীকৃত, পুনঃসূিচত অথবা সীিমত হেত পাের যিদ িবভােগর কােছ মেন হয় সা�াৎিট অেযৗি�কভােব: 
েগাপনীয়তা, সুর�া, িনরাপত্তা, শৃ�লার সােথ আপস করেব, কাযর্কলাপ বয্হত করেব, কমীেদর উপর চাপ স্ৃি� করেব 
অথবা ব�ীেদর উপর �িতকূলভােব �ভাব েফলেব। সংবাদ মাধয্েমর �িতিনিধর �ারা িজ�াসাবাদ হেয়েছ এমন একজন 
ব�ী িজ�াসাবােদ অংশ�হেণর জনয্ অথবা েসখােন িনজ� মতামত �কােশর জনয্ িবভাগীয় শ�ৃলা অথবা অনয্ েকানও 
ৈবির পদে�েপ অবদিমত হেবন না।  
 
আপনার িজ�াসাবাদ অথবা িজ�াসাবােদর অনুেরাধ সীিমত, অ�ীকৃত বা রদ করা হেল, আপিন N.Y.C. সংেশাধনী েবাডর্  
(Board of Correction) এর কােছ আপীল করেত পােরন। আপিন আপীল করেল, আপনাের সংেশাধনী েবাডর্  এবং আপনার 

েকে� ওয়ােডর্ ন উভয়েকই তা িলখেত হেব। 
 
িবভােগর িমিডয়া �েবশািধকার স�িকর্ ত নীিত িনেয় আরও িব�ািরত তেথয্র জনয্, অন�ুহ কের “িনউ ইয়কর্  িসিটর 
সংেশাধনী িবভােগর িমিডয়ার �েবশািধকােরর নীিত” (“New York City Department of Correction Media Access 
Policy”) পযর্ােলাচনা কের েদখুন, েযিট িবভােগর ওেয়বসাইট: nyc.gov/doc-েত পােবন। 
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েরিডও এবং েটিলিভশেনর বয্বহার  
 
িবভাগেক এমন একিট পিরেবশ র�া করেত হয় েযখােন গতানুগিতক আওয়ােজর মা�া েলাকজেনর �াভািবক কাযর্কলাপেক 
বয্হত করেব না অথবা �াে�য্ িকংবা েশানায় অ�ি� সৃি� করেব না। আপনােক েরিডও বা েটিলিভশেনর ভিলউম কমােনার 

অনুেরাধ করা হেত পাের। 
 
েটিলিভশনগিল সম� লকআউট সমেয় েডরেম সুলভ। যিদ আপিন েডরেম েটিলিভশন েদেখন, তাহেল েকান ে�া�ামিট 

েদখেবন তা আপনােদর িনেজেদর মেধয্ িঠক করেত হেব। যিদ আপনারা িস�া� িনেত না পােরন এবং সমসয্া সৃি� হয়, 

তাহেল আিধকািরক িস�া� েনেবন।  
 
 
 

লক-ইন এবং লকআউট 
(েসই সময়গিল যখন আপনার িনধর্ািরত েসেলর মেধয্ থাকার অথবা বাইের থাকার অনমুিত থােক।) 

 
আপিন যিদ এমন েকানও শাি�মলূক পৃথকীকরেণর ে�টাস, িনরাপদ, ESH, লক-ইন ে�টাস, িচিকৎসা সং�া� �ত�ীকরণ 
অথবা অনয্ েকানও বিধর্ত িনরাপত্তা এলাকার মেধয্ না থােকন েযখােন ব�ী থাকার সময়সীমা েহফাজেত থাকা সাধারণ 
অিধবাসীেদর তুলনায় েবিশ, েসে�ে� িন�িলিখত সময়গিল ছাড়া আপনােক আপনার েসেল আটেক রাখা হেব না: 
 

• রােত আটক (লক-ইন) থাকার সময় শর হেব রাত 9টায় এবং েশষ হেব েভার 5টায়। 
• িদেনরেবলায় আটক (লক-ইন) করা হেব সকাল 7টা - সকাল 8টা এবং িবেকল 3টা - িবেকল 4টা। 
• অন�ুহ কের মেন রাখেবন: যখনই �ািত�ািনক গণনা যাচাই করা যােব না তখনই পনুরায় গণনা 

করা হেব, যা আটক থাকার সময় বািড়েয় িদেত পাের। এিট েযেকানও েকে�র এবং সম� িবভােগর 

মেধয্ িনরাপত্তা এবং সুর�ার জনয্ আবশয্ক। 
 

 
 

িশ�ামূলক পিরেষবািদ 
 
আপনার বয়স যিদ 18-21 বছর হয় এবং যেথ� পিরমােণ হাই �ুল িডে�ামা বা হাই �ুেলর সমতুলয্ িডে�ামা 
(TASC/GED) না থােক এবং আপিন 10 বা তার েবিশ প�ীিদবেসর জনয্ েজেল থােকন বা েজেল থাকার স�াবনা থােক, 
তাহেল িশ�ামলূক পিরেষবািদ পাওয়ার অিধকার আপনার আেছ এবং আপিন Rikers Island এর েকানও েকে�র �ুেল 
েযেত পােরন।  
 
আপিন �ুেল েযেত চাইেল, “িশ�ামলূক পিরেষবািদর ফমর্” পূরণ করন, েযিট ভিতর্ র সময় আপনার েপেয় থাকা উিচত। 
এছাড়াও আপিন এই ফমর্িট �েতয্কিট আবাসন চ�েরর “A” েপাে� এবং আপনার েকে�র মেধয্ কাউে�িলং (সামািজক 
পিরেষবািদ), আইিন ��াগার অথবা অথবা চয্াপিলনেদর চ�ের পােবন। স�ূণর্ হেয় েগেল, ফমর্িট একজন কমর্সূিচ 
কাউে�লেরর কােছ অথবা কমর্সূিচ কম� সদেসয্র কােছ জমা িদন, তারপর তারা েসই ফমর্িটর �ি�য়াকরণ করেব এবং 
িশ�া দ�র এর কম�র কােছ পািঠেয় েদেব।  
  
িশ�া দ�র (Department of Education, DOE) 18-24 বছর বয়সীেদর জনয্ িশ�ামূলক পিরেষবািদ �দান কের যা 
একিট হাই �ুল িডে�ামা, একিট হাই �ুল সমতুলয্ িডে�ামা (TASC, অতীেত GED নােম পিরিচত িছল) অথবা একিট 
িরেজ�স িডে�ামার িদেক িনেয় েযেত পাের। এছাড়াও DOE বৃিত্তমূলক �িশ�ণ, কাউে�িলং এবং মুি�র পিরক�না িদেয় 
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থােক। িকছু েকে� 21 ঊ�র্ িশ�াথ�েদর জনয্ �া�বয়ে�র িশ�া কমর্সূিচ আেছ যা হাই �ুল সমতুলয্ িডে�ামার িদেক িনেয় 

েযেত পাের। আপিন �ুেল েযেত চাইেল আপনার আবাসন চ�েরর আিধকািরক, কাউে�লর, কমর্সূিচগিলর কয্াে�ন অথবা 
আপনার েকে� কমর্সূিচগিলর েডপুিট ওয়ােডর্ নেক বলনু, তাহেল কী উপল� আেছ তার উপর তারা আপনােক উপযু� 
ফমর্গিল এবং তথয্ এেন েদেবন। ফমর্গিল আপনার আবাসন চ�র এবং আপনার েকে�র আইিন ��াগার ও কমর্সূিচর 

চ�রগিলেতও পাওয়া যায়। 
 
 
 

িশশর েহফাজত এবং ফ�ার েকয়ার 
 
িশশ েহফাজেতর সমসয্া এবং ফ�ার েকয়াের সা�াৎ 
 
আপিন কারার� থাকেলও, আপনার স�ােনর ফ�ার েকয়ার েকেস জিড়ত েথেক এবং েকসকম�র সে� েযাগােযাগ বজায় 
েরেখ ভিবষয্েতর জনয্ সি�য়ভােব পিরক�না করা আপনার পে� স�ব।  
 
আপনার স�ান ফ�ার েকয়াের থাকেল, এইসব ে�ে� আপনার অিধকার আেছ: 

• পিরবার আদালেতর আস� তািরখ স�ে� অবিহত হওয়ার 
• পিরবার আদালেতর কাযর্ধারাগিলর জনয্ ৈতির হওয়ার 
• আপনার ফ�ার েকয়ার েকেসর সে� জিড়ত পিরবার আদালেতর কাযর্ধারাগিলেত �িতিনিধ� করার জনয্ 

একজন আইনজীবী রাখার 
• আপনার স�ােনর সে� অ�তপে� মািসক সা�াতগিল করার, যিদ না আদালত অনয্ েকােনা আেদশ িদেয় থােক। 

এই সা�াৎকারগিল িশশেদর পিরেষবািদর জনয্ �শাসন এবং ফ�ার েকয়ার েকসকম�র মাধয্েম সা�ািহকভােব 
আেয়াজন করা হেব। আপনার েকসকম�র সে� েযাগােযাগ কিরেয় িদেত আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ আপনার 

কাউে�লরেক অনুেরাধ করন। 
 
পিরবার আদালেত আপনার েকানও আস� তািরখ থাকেল: 
আপিন যােত আদালেত উপি�ত হেত পােরন তা িনি�ত করার জনয্ পিরবার আদালেতর িবচারকেদর সংেশাধনী িবভাগ 
(Department of Correction, DOC) এর কােছ একিট “হািজর করার আেদশ” ইসুয্ করার কথা। কখনও কখনও এিট হয় 
না – DOC এর কােছ আদালত েকােনা আেদশ জাির করেত বয্থর্ হেলও, আপিন যােত আদালেত আসেত পােরন তা িনি�ত 
করেত আপিন িনেজই পদে�প িনেত পােরন।  
 
যত তাড়াতািড় স�ব, আপিন: 

• আপনােক যােত হািজর করা হয় তার অনুেরাধ করেত আপনার উিকল, আপনার স�ােনর েকসকম� এবং আপনার 
কাউে�লেরর সে� কথা বলনু। 

• আপনার পিরবার আদালেতর িবচারকেক অনুেরাধ করেত িলখুন েযন আপনােক আপনার স�ােনর সে� জিড়ত 
আদালেতর সম� তািরেখ উপি�ত হেত েদওয়া হয় (একিট নমনুা িচিঠর জনয্ আপিন আপনার কাউে�লরেক 
অনুেরাধ করেত পােরন)  

• এছাড়াও, আপনার পাওয়া হািজর করার আেদশ Rikers Island এর �ধান �ােকর্ র কােছ পাঠােনা হেয়েছ িকনা তা 
িনি�ত করন (এবং ে�ট েকে� থাকেল ব�ী েরকেডর্ র অিফেস), আপনার কােছ নয়। েকানও আেদশ আপনােক 

সরাসির পাঠােনা হেয় থাকেল েসিট আইনত বয্বহারেযাগয্ নয়। আপিন আসল আেদশিট আপনার কাউে�লরেক 

িদেত পােরন িযিন েসিট আপনার েকে�র �ধান �াকর্ েক েদেবন। যাচাইকরেণর উপর িনভর্ র কের আপনােক 

আদালেত িনেয় যাওয়া হেব।  
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িশশর েহফাজত এবং ফ�ার েকয়ােরর সমসয্াগিলর উপর আপিন তথয্ চাইেল: 

 
• ACS Office of Advocacy's Parents' and Children's Rights Helpline কােলে�র ন�ের েফান করন: 

212-619-1309  
 
 
 

শতর্ সােপ� মুি� 
 
যিদ আপিন েযাগয্ অপরােধর জনয্ একবার (1) বা এেকর (1) েবিশবার সুিনিদর্�ভােব কারাবােসর দ�ােদশ পান, একক 
েময়ােদ অথবা ন�ই (90) িদেনর সমি�গত বারিত েময়ােদ, েসে�ে� অনুেরাধ সােপে� এবং িবেবচনার পের ও িনউ ইয়কর্  
ে�েটর েবাডর্  অফ পয্ােরােলর অনুেমাদন িনেয় েসই েময়ােদর অ�ত ষাট (60) িদেনর পিরেষবার পের কমুয্িনিটর মেধয্ 
ত�াবধােনর জনয্ আপনােক শতর্ সােপে� মু� করা হেত পাের। একিট �ানীয় শতর্ সােপ� মিু� (Local Conditional 
Release, LCR) এর জনয্ আেবদন করার আেগ আপনােক অবশয্ই ি�শ (30) িদেনর নূয্নতম সময়কােলর পিরেষবা িদেত 
হেব। 
 
িবেবিচত হওয়ার জনয্, আপনােক �ানীয় শতর্ সােপ� মুি�র একিট িলিখত আেবদন পূরণ কের স�ূণর্ করা আেবদনপ�িট 
িনউ ইয়কর্  ে�েটর সংেশাধনী িবভাগ এবং কমযু্িনিট ত�াবধান (New York State Department of Corrections and 
Community Supervision, NYS DOCCS) এর কােছ জমা িদেত হেব। েয সংেশাধনাগাের আপনােক রাখা হেয়েছ 

েসখানকার আইিন ��াগার েথেক আেবদনপ� পাওয়া েযেত পাের। আপনার মুি� িনয়�ণকারী শতর্ াবলী এবং মুি�র পের 
ত�াবধােনর অধীেন আপনার দািয়�গিল আপিন স�ূণর্ভােব বুেঝেছন িকনা তা িনি�ত করেত মেনােযাগ সহকাের 
আেবদনপ�িট পড়নু। 
 
আপনার আেবদনপ�িট এই িঠকানায় ডাকেযােগ পািঠেয় িদন: 
 

New York State Department of Corrections and Community Supervision –  
Attention: Community Supervision Operations 
The Harriman State Campus Building #2 
1220 Washington Avenue 
Albany, NY 12206-2050 
  

িবেবচনার জনয্ আপিন েযাগয্ হেল, NYSDOCCS এর একজন কম� আপনার েকে� িগেয় আপনােক িজ�াসাবাদ করেবন। 
NYSDOCCS এর সে� িজ�াসাবােদ স�ূণর্ভােব অংশ�হণ করার জনয্ ��ত থাকুন এবং অনুেরাধ সােপে� আদালেতর 
নিথ, ে�ােবশেনর েরকডর্  এবং অপরাধমূলক ইিতহােসর তথয্ �দান করন। েসই আিধকািরক আপনার LCR আেবদন 

অনুেমাদন করেল, িনউ ইয়কর্  ে�েটর েবাডর্  অফ পয্ােরােলর কােছ িবেবচনার জনয্ আেবদনিট জমা েদওয়া হেব। পয্ােরাল 

েবােডর্ র িস�াে�র একিট �িতিলিপ আপনােক েদওয়া হেব। 
 
 
 

�া�য্ পিরেষবািদ  
 
আপিন িনউ ইয়কর্  িসিটর সংেশাধনী িবভােগর পিরচযর্ায় থাকাকালীন িচিকৎসা সং�া�, মানিসক �া�য্ এবং দ� পিরেষবার 
পাশাপািশ িবেশষ ওষুধ এবং েনশার িচিকৎসার জনয্ ওষুধ (Medication for Addiction Treatment, M.A.T.) সেমত দ� 
পিরেষবা - অথর্াৎ েমথােডান এর র�ণােব�ণ এবং অনয্ানয্ িডটি�িফেকশেনর ওষুধ এবং মাদক অপবয্বহােরর পিরেষবািদ 
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আপনার জনয্ উপলভয্। এই পিরেষবাগিল েসামবার-শ�বার পাওয়া যায়, তেব আপৎকালীন অব�ার পিরেষবািদ স�ােহর 

7 িদেনর মেধয্ 24 ঘ�া েযেকানও সময় পাওয়া যায়। এই পিরেষবাগিল New York City Health + Hospital (NYC 

H+H) �দান কের।  
আপিন আপনার আবাসন চ�েরর েপা� করা িনয়িমত িসক কেলর সাইন-আপ শীেট �া�র কের এই �া�য্ পিরেষবাগিলর 
েযেকােনািট িনেত পােরন। আপনার �া�য্ পিরেষবািদর অনেুরাধ স�ূণর্ করেত সহায়তা �েয়াজন হেল, আপিন DOC কম� 

সদেসয্র েথেক সহায়তা চাইেত পােরন। আপিন েযিদন �াতয্িহক িসক কেলর শীেট �া�র করেবন, তার পেরর কাযর্িদবেস 

আপনােক িসক কেল িনেয় যাওয়া হেব। আপিন িসক কেলর জনয্ �া�র করেলন না, অথচ েযেকানও সময় আপনার েকানও 
দাঁেতর, িচিকৎসা সং�া� বা মানিসক �াে�য্র আপৎকালীন অব�া ৈতির হল, েসে�ে� আবাসন চ�েরর আিধকািরকেক 
জানান িযিন িনি�ত করেবন আপিন যােত আপৎকালীন অব�ার পিরচযর্া পান। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয িসক কল 

েসামবার েথেক শ�বার পযর্� েদওয়া হয়, তেব �েয়াজেন শিনবার এবং রিববােরও ি�িনেক �েবশািধকার থােক। যিদ 
আপনার এইচআইিভ পরী�া করার �েয়াজন থােক অথবা অনেুরাধ করেত চান, তাহেল অন�ুহ কের একজন �া�য্েসবা 
�দানকারীর সে� কথা বলুন।  
  
আপনার পিরি�িতেত যিদ আপনােক হাসপাতােল ভিতর্  করার �েয়াজন হয়, তাহেল আপনােক উপযু� হাসপাতােল বা েকে� 
�ানা�র করা হেব।  
  
এইচআইিভ পরী�া এবং মুি�র পিরক�না 
  
েয বয্ি�েদর এইচআইিভ আেছ অথবা েসিটর জনয্ ঝঁুিকেত আেছন, তারা িসক কেল �া�র কের িনেজর েকে� মিু�র 
পিরক�না িনেয় কথা বলার জনয্ এইচআইিভ পরামশর্দাতার সে� েযাগােযাগ করেত পােরন। পরী�ািট  ঐি�ক। একজন 

কের এইচআইিভ সং�া� পরামশর্দাতা সম� েকে� থােকন। সম� েসশন এবং ফলাফলগিল স�ূণর্ভােব েগাপনীয়। 
  
পনুঃ�েবশ এবং ধারাবািহকতার পিরেষবািদ (Reentry and Continuity Services, RCS) 
  
NYC Health + Hospital-সংেশাধনী �া�য্ পিরেষবািদর কম�রা (পিরচযর্ার েকাঅিডর্ েনটর) িসিট েজলগিলেত থাকা 
�ােয়�েদর জনয্ মুি�র আেগ মিু�র এবং কমুয্িনিটেত পুনঃ�েবেশর পিরক�না েদওয়ার জনয্ উপল� থােকন।  
  
RCS েস�াল িভিজট েস�াের তােদর পিরদশর্কেদর কে�াল সরবরাহ, েবিশ মা�া �িতেরাধ করার িশ�া এবং িচিকৎসা 
(NARCAN) এর পাশাপািশ �া�য্ স�িকর্ ত িশ�া/তথয্, �া�য্ িবমা সং�া� সহায়তা/তথয্ এবং সং�ােনর িনেদর্শাবলী 
সেমত অিতির� পিরেষবািদ িদেয় থােকন। RCS কম�রা �াথিমক পিরচযর্া, এইচআইিভ পিরেষবািদ এবং HCV ওষুেধর 

আসি�র সে� �ােয়�েদর সংযু� করেত কমুয্িনিটেত �চারমলূক সহায়তা িদেয় থােকন। ি�িনেকর েকানও কম�র কােছ 
িগেয় বা সংেশাধনাগােরর আিধকািরকেক আপনার জনয্ েযাগােযাগ কিরেয় েদওয়ার অনুেরাধ কের RCS পিরেষবািদ 
অয্াে�স পাওয়া েযেত পাের। 
  
মাদেকর বয্বহােরর ে�ে� পনুঃ�েবশ বৃি�র কমর্সূিচ (Substance Use Reentry Enhancement Program, 
SURE) 
  
মাদেকর বয্বহােরর ে�ে� পুনঃ�েবশ বৃ্ি� (Substance Use Reentry Enhancement, SURE) হল একিট কমর্সূিচ যা 
মাদক বয্বহােরর বয্ািধ থাকার স�াবনা আেছ এমন েরাগীেদর জনয্ আদালত পিরেষবা, আঘাত, কতর্ েনর কাউে�িলং, েজল 
িনভর্ র েরফােরল, Medicaid এর আেবদন এবং পুনঃ�েবেশর আেবদেনর পিরেষবা �দান কের যারা এখনও পযর্� এই 
পিরেষবাগিল সংেশাধনী �া�য্ পিরেষবািদ (Correctional Health Services, CHS) এর অনয্ কমর্সূিচর েথেক পায়িন।  
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�া�য্িবিধ 
 

আপনােক িনেজর েসল এবং আবাসন চ�র পির�ার রাখেত হেব। িবভাগ �িতিট আবাসন চ�ের যেথ� পিরমােণ ঝাড়,ু 
নয্াতা, সাধারণ ি�নার এবং জীবাণুনাষক এবং পির�ার করার অনয্ানয্ উপাদান েদেব এবং আবাসন চ�র র�ণােব�ণ 
করেব, যত�ণ পযর্� এই উপাদানগিল েজেলর সুর�া এবং িনরাপত্তার জনয্ িবপ�নক হেয় না পড়েছ। আবাসন চ�েরর 

�েতয্েক েসিটেক পির�ার করায় অংশ�হণ করেব বেল আশা করা হয়। 
 
 
 

সা�াৎকার 
 
আপিন একজন িবনািবচাের ব�ী হেল, আপিন একিট স�য্া বা স�াহাে� অ�ত একিট (1) কের সা�াৎকার সেমত �িত 
“সা�াৎকােরর স�ােহ” (বুধবার েথেক রিববার) িতনিট (3) সা�াৎকােরর অিধকারী। আপিন দি�ত বয্ি� হেল, একিট 

স�য্া বা স�াহাে� অ�ত 1িট সা�াৎকার সেমত �িত “সা�াৎকােরর স�ােহ” দ'ুিট (2) সা�াৎকােরর অিধকারী। 
সা�াৎকারগিল সবর্ািধক এক ঘ�া ধের হেব। িবনািবচাের ব�ী এবং েহফাজেত থাকা দি�ত বয্ি�েদর জনয্ অিতির� 
সা�াৎকােরর বয্ব�া হেব িবেশষ পিরি�িতগিলেত, যার মেধয্ সীিমত না হেলও অ�ভুর্ � আপৎকালীন পিরি�িত এবং/অথবা 
দীঘর্ যাতায়ােতর সমেয়র সােথ জিড়ত সা�াৎকারগিল। 
 
িবনািবচাের ব�ী এবং দি�ত বয্ি�রা েকে�র অনুেমাদন ছাড়া একই সময় িতনজন (3) সা�াৎকারীর সে� েদখা করেত 
পারেবন, তেব জায়গার অভােবর মেতা কারণগিলর জনয্ েক� েসই সংখয্ািট সীিমত করেত পাের। েকানও �েয়াজন 
থাকেল, আপিন ওয়ােডর্ েনর কােছ একবার সা�াৎকাের িতনজেনর (3) েথেক েবিশ সা�াৎকারীর সে� েদখা করার একিট 
িলিখত অনুেরাধ করেত পােরন। 
 
েযেকানও বয্ি� িনেজর ৈবধ পিরচয়প� িভিজট অিফসারেক েদিখেয় উপযু�ভােব সনা� হেল এবং তার বয়স 16 বছর বা 
তার েবিশ হেল, আপনার স�িত িনেয় েদখা করার অনুমিত পােব। 
 
16 বছেরর কমবয়সী িশশরা েদখা করেত পাের, যিদ তােদর সে� উপযু�ভােব িচি�ত েকানও 18 বছর বয়সী �া�বয়� 
বয্ি� আেসন, যােক তােদর সে� সা�াৎকার চলাকালীন অবশয্ই থাকেত হেব। উপর�, 18 বছেরর কমবয়সী একজন 

সা�াৎকারীেক তার িপতামাতা বা আইিন অিভভাবেকর নাম, িঠকানা এবং েটিলেফান ন�র িদেত হেব। 16 বা 17 বছর 
বয়সী একজন বয্ি� সা�াৎ করেত পারেলও, 16 বছেরর কমবয়সী সা�াৎকারীেদর সে� আসার িবষেয় �া�বয়ে�র 
সমতুলয্ হেত পাের না, যিদ না তারা েসই িশশিটর িপতা বা মাতা হন এবং েহফাজেত থাকা েয বয্ি�র সে� সা�াৎ করেত 
তারা আসেছ িতিনও েসই িশশিটর িপতা বা মাতা হন। িশশ সহ সা�াৎকারীরা কে�াল িবি�ংেয় �রাি�ত করা িনরাপত্তার 

�ীিনং েপেত পােরন। িশশ সা�াৎকারীেদর জনয্ েকে�র অেপ�ার চ�রগিলেত অনেুরাধ সােপে� রং করার বই এবং 

ে�য়ন পাওয়া যায়। 
 
DOC েহফাজেত থাকা �েতয্ক বয্ি� িবভাগীয় েহফাজেত তার �াথিমক ভিতর্  হওয়ার 24 ঘ�ার মেধয্ একবার সা�াৎকার 
পাওয়ার অিধকারী।  
 
সা�াৎকােরর সময়সূিচগিল �িতিট �িত�ােনর সা�াৎকােরর ক�গিলেত েপা� করা থােক। এই িবষয়ক তথয্ ওেয়ব 

WWW.NYC.GOV/BOLDEST-েতও উপলভয্। আপনার পিরবার আেরা তেথয্র জনয্ 311 ন�ের েফান করেত পাের। 
িবভাগ সা�াৎকারীেদর িরকাসর্ আইলয্াে� সা�ােতর জনয্ িবনামূেলয্ উভয়িদেকর যাতায়ােতর সুেযাগ েদয়। বতর্ মান 

http://www.nyc.gov/boldest
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বাসগিল Harlem এবং Downtown Brooklyn েথেক ছােড়। বােসর সময়সূিচর জনয্ আপনার পিরবারও িবভােগর 

ওেয়বসাইট েদখেত পােরন। �িতব�ী সা�াৎকারীেদর সা�াৎকাের সহেযািগতা করেত �িতব�ীেদর জনয্ িবেশষ বয্ব�া 

েদওয়া হেব। আপনার সা�াৎকারীেদর কে�াল িবি�ং েথেক আপনার েকে� পিরবহেনর জনয্ পয্ারা-�ানিজট গািড়গিল 

রেয়েছ। কমুয্িনিটর দিুট �ান েথেক Rikers Island-এ আসা সা�াৎকারীেদর জনয্ িবভাগ িবনামূেলয্ সা�াৎকারীেদর শাটল 

বাসগিল চালায়। শাটল বাসগিল সম� সা�াৎকােরর সময়গিলেত িবনামূেলয্ পিরবহেনর বয্ব�া েদয় Manhattan এর 
125th Street এবং 3rd Avenue েথেক Rikers Island-এ েযেত এবং েসখােন েফরার এবং ি�তীয় �ানিট হল Brooklyn এর 
Jay Street between Fulton Street এবং Willoughby Street। 
 
একজন িনিদর্� বয্ি�েক আপনার েদখা করার অিধকার অ�ীকার, রদ বা সীিমত হেত পাের, যিদ েসই বয্ি�র সে� আপনার 
সা�াৎ সা�াৎকারীেদর বা �িত�ােনর সুর�া বা িনরাপত্তার জনয্ িবপ�নক বেল িবভােগর মেন হয়। কমর্সূিচর জনয্ 
েডপুিট ওয়ােডর্ ন এই িস�া� �হণ করেবন, িযিন িলিখত িব�ি� েদেবন এবং আপনার ও আপনার সা�াৎকারীর িবরে� 
আনা িনিদর্� অিভেযাগগিল তােত জানােবন।  
 
সা�াৎকারীরা েজেল েবআইিন মাদক, অ�, তামাক এবং েজেল আপনার জনয্ অনুেমািদত নয় এমন েকানও �বয্ সেমত 
েকানও ধরেনর িনিষ� উপাদান আনেত পারেবন না। আপনার সা�াৎকারীরা যখন আপনার সে� েদখা করেত আসেব 

তখন তােদর অনসু�ান করা হেব এবং যিদ তখন তােদর কােছ েকানও িনিষ� সাম�ী থােক তখন তােদর ে��ার করা হেব। 
েসইসে� তারা িবপার, েসল েফান, কয্ােমরা, েরকিডর্ ংেয়র িডভাইস বা অনয্ েকানও ৈবদযু্িতক িডভাইস বা চুইংগাম আনেত 
পারেবন না। �ধান িভিজট হাউেজর সামেন লকারগিল আেছ, েকানও িবভাগীয় েকে� �েবেশর আেগ েযখােন 

সা�াৎকারীরা এই িজিনসগিল জমা করেত পােরন। বেরা েক�গিলেত, েকে�র সামেনর েগেটও লকারগিল থােক েযখােন 

সা�াৎকারীরা উপের তািলকাভু� সাম�ীগিল জমা করেত পােরন।  
 
েকানও �শর্বহল সা�াৎকােরর (contact visit) ে�ে� আপনার অিধকার অ�ীকার, রদ বা সীিমত হেত পাের, যিদ এই 
ধরেনর সা�াৎকারগিল েজেলর সুর�া বা িনরাপত্তার জনয্ গরতরভােব িবপ�নক বেল িবভােগর মেন হয়। িবভাগ 
�শর্বহল সা�াৎকারগিলর ে�ে� আপনার অিধকার অ�ীকার, রদ, সীিমত করার িস�া� িনেল, অনয্ উপােয় আপনার 
একই সংখয্ক সা�াৎকার পাওয়ার সুেযাগ থাকেব, সীিমত না হেলও যার মেধয্ অ�ভুর্ � �শর্ বিহভুর্ ত সা�াৎকার। েসই 
িস�া� চূড়া� হওয়ার আেগ, আপনােক িনিদর্� অিভেযাগগিলর িলিখত িব�ি� েদওয়া হেব এবং তার উত্তর েদওয়ার একিট 
সুেযাগ েদওয়া হেব।  
 
সা�াৎকােরর সময়কাল জেুড় আপনার সম� সা�াৎকারীেদর সে� �শর্বহল সা�াৎকাের অ�ভুর্ � হাত ধরা, েছাট 
িশশেদর ধরা এবং চু�ন। �শর্ বিহভুর্ ত সা�াৎকারগিলর (non-contact visits) জনয্, একিট বথু েথেক আপনােক আপনার 

সা�াৎকারীর সে� কথা বলেত হেব। 
 
আপনার অথবা আপনার সা�াৎকারীর মেধয্ েকানও একজেনর সুিবধা অ�ীকার, রদ বা সীিমত হেল, আপিন N.Y.C 
সংেশাধনী েবােডর্ র কােছ আপীল করেত পােরন। েকানও বয্ি� এিট করেল তােক িলিখতভােব সংেশাধনী েবাডর্  এবং েকে�র 

ওয়ােডর্ নেক িব�ি� িদেত হেব। আপিন �থেম একিট অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন, তেব আপনার �থম পছ� িহসােব 

আপিন সংেশাধনী েবােডর্ র কােছ আপীল করেল, আপিন মত পাে� আবার অিভেযাগ দােয়র করেত পারেবন না। 
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স�িত্ত 
 
যখন আপিন �থম েকানও েজেল আসেবন, তখন সম� অননুেমাদনেযাগয্ স�িত্ত আপনার েথেক িনেয় েনওয়া হেব। এই 
হয্া�বেুকর “অনুেমাদনেযাগয্ আইেটমসমহূ”-েত তািলকাভু� সাম�ী অনযুায়ী আপনার কােছ িনিদর্� িকছু িজিনস রাখার 
অনুমিত আেছ। আপনার েথেক েয স�িত্ত েনওয়ার জনয্ আপনােক একিট রিসদ েদওয়া হেব এবং িবভাগ েসিট সংর�ণ 

কের রাখেব এবং আপনার মুি�র সময় েসিট আপনােক েফরৎ েদেব। 
 
আপিন আপনার স�িত্ত েথেক েকানও সাম�ী পুনর�ার করেত চাইেল অথবা েকউ আপনার স�িত্ত িনেয় যাক যিদ চান, 
েসে�ে� আপনার েকে�র কাউে�লরেক স�িত্ত মু� করার ফমর্িট েদওয়ার জনয্ বলনু এবং িনেদর্শাবলী অনসুরণ করন। 
 
তামাক বা তামাক-স�িকর্ ত পণয্গিল ন� কের েদওয়া হেব যিদ না েসগিলেক েকানও অপরাধমলূক কাযর্ধারায় �মাণ�রপ 
েরেখ েদওয়া হয়। একজন নতুন ভিতর্  িহসােব আপনার �ি�য়া হেয় যাওয়ার পের, আপনার েথেক পাওয়া েযেকানও নগদ 

অথর্ িনেয় েনওয়া হেব এবং তা িনউ ইয়কর্  িসিটর স�িত্ত হেয় যােব। যখনই িবভাগ আপনার েথেক আপনার স�িত্ত েনয়, 
তখন আপিন একিট স�িত্ত �হেণর ফমর্ #111R B 92 পােবন, েযিটেত বয্াখয্া করা থাকেব িকভােব আপিন েসই 
অপসারেণর কাযর্কলাপিটর িবরে� আপীল করেত পােরন। 
 
যিদ েজেল থাকাকালীন স�িত্তিট রাখার অনুমিত আপনার েনই বেল েসিট েকানও পয্ােকজ বা িচিঠর অংশ েথেক সরােনা 
হয় এবং েসিটর সে� েকানও অপরাধ জিড়ত না থােক, তাহেল েসিট আপনার সংরি�ত স�িত্তর মেধয্ েরেখ েদওয়া হেব 
এবং 24 ঘ�ার মেধয্ েসই অপসারণ স�ে� আপনােক জানােনা হেব। (পয্ােকজ স�ে� আরও তথয্ উপের “পয্ােকজ” 

িবভােগ েদওয়া আেছ।) যিদ েকানও আস� �কাশনার িবষয়ব�েত িনিষ� উপকরণ হওয়ার কারেণ েসিট েস�র করা হয় 

অথবা েসিটর েডিলভাির আটেক েদওয়া হয়, তাহেল আপনােক েসই িস�াে�র 24 ঘ�ার মেধয্ জানােনা হেব। আপনার 
পয্ােকজ পাওয়া িনেয় আপনার েকানও অিভেযাগ থাকেল আপিন অিভেযাগ দািখল করেত পােরন অথবা সংেশাধনী েবােডর্ র 
কােছ িলিখত নািলশ জানােত পােরন। আপিন সংেশাধনী েবােডর্ র সে� েযাগােযাগ করার িবক�িট িনবর্াচন করেল, আর 

অিভেযাগ দািখল করেত পারেবন না। আেরা তেথয্র জনয্ “অিভেযাগ” িবভাগিট পড়ুন।  
 
েকানও বয্ি�গত স�িত্ত আপিন িবভাগ েথেক আপনার মিু� হওয়ার 30 িদেনর মেধয্ আপিন দািব না করেল, েসিট 
পিরতয্� স�িত্ত িহসােব িবেবিচত হেব এবং পুিলশ িবভাগ (Police Department) অথবা অনয্ েকানও এেজি�র কােছ 
িন�িত্তর জনয্ েসিট পািঠেয় েদওয়া হেব। িবভাগ েথেক আপনার মুি�র পের অথবা েহফাজেত থাকাকালীন আপিন অথবা 

আপনার মেনানীত অনয্ েকউ আপনার েবিশরভাগ স�িত্ত েফরৎ েপেত এবং দািব করেত পােরন। আপিন আমােদর 
েহফাজেত থাকেল, আপনােক েকে�র সমাজেসবা কম�র �দান করা একিট স�িত্ত মুি�র ফমর্ স�ূণর্ করেত হেব এবং তারা 
েসিট �ি�য়া করেব যােত আপনার মেনানীত বয্ি� আপনার স�িত্ত িনেত পােরন। আপিন মু� হেয় েগেল, আপনার স�িত্ত 

েনওয়ার জনয্ একিট অয্াপেয়�েমে�র সময় িনধর্ারণ করেত অবশয্ই আপনােক �থেম 311 ন�ের েফান করেত হেব। 
আপনােক অনয্ েকানও েকে� �ানা�র করা হেল, আপনার স�িত্ত আপনার সে�ই যােব। 
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সুর�া এবং �িতর িশকার হওয়া বয্ি�েদর পিরেষবািদ 
 
সাধারণ সুর�ার সমসয্া 
 
েজেল িনরাপদ থাকার অিধকার আপনার আেছ। যখন আপিন িবভােগর েহফাজেত এেসিছেলন তখন সাধারণ বািস�ােদর 
কারেণ আপিন ঝঁুিকপূণর্ অব�ায় আেছন িকনা অথবা েসখান েথেক আপনার িবেশষ িনরাপত্তা বা সুর�া �েয়াজন িকনা তা 
আপনােক িজ�াসা করা হেয়িছল, েযমন:  
 

• েহফাজেত থাকাকালীন অথবা আেগ েজেল থাকার সময় েযৗন বা অনয্ভােব িনযর্ািতত, েহন�া বা িনগৃহীত হেয় 
এেসেছন 

• সমকামী, রপা�রকামী, �স ে�সার বা দশৃয্ত মিহলা িহসােব মেন করা হেয়েছ(যিদ পুরষ অিধবাসীেদর মেধয্ 
আটক থােকন) 

• অনয্ েকানও কারণ।  
 

�থম যখন েহফাজেত এেসিছেলন তখন আপিন িকছু না বেল থাকেলও, সহায়তা চাওয়ার জনয্ এখনও েদরী হয়িন। েকানও 

কারেণ েকানও সময় আপিন অসুরি�ত েবাধ করেল, আপনার আবাসেনর আিধকািরকেক জানােত ভুলেবন না। আপিন 

েকানও চয্াপিলন, কাউে�লর বা অনয্ েকানও কম�েকও বলেত পােরন।  
 
িবভােগর কােছ সাধারণ অিধবাসীেদর মেধয্ আপনার সুর�ার �েয়াজনীয়্তাগিল সমাধান করার অেনক আলাদা প�িত 
আেছ। এর মেধয্ অ�ভুর্ � হেত পাের আপনােক হমিক িদে� এমন িনিদর্� বয্ি� বা বয্ি�েদর েথেক আপনােক আলাদা কের 

েদওয়া অথবা আপনােক অনয্ েকে� বা আবাসন চ�ের �ানা�র করা। এই চ�রগিলেত অথর্াৎ �িতর�াম ূলক 

েহফাজেত , েলাকেদর পাহারা িদেয় িনেয় যাওয়া হয় যখনই তারা তােদর আবাসন চ�র েছেড় যায়। পাহারা ছাড়া, এই 

ইউিনটগিল িঠক িনয়িমত অিধবাসীেদর আবাসন চ�েরর মেতাই হয়।  
 
এইভােব িনেজেক িনরাপদ েরেখ সাহাযয্ করন: 

• িনেজেক আত্মিব�াসী �িতপ� করন 
• কখনও অনয্েদর েথেক খাবার, মাদক, তামাক বা অনয্ানয্ িনিষ� �বয্ সেমত উপহার বা সাহাযয্ �হণ করেবন না 
• কখনও েহফাজেত থাকা অনয্ এমন বয্ি�র ��াবগিল েমেন েনেবন না েয আপনার র�ক হওয়ার ��াব েদেব 
• একজন কাউে�লর, ধমর্যাজেকর সদসয্ অথবা িচিকৎসা বা মানিসক �া�য্ কম�েক খুঁজনু যার সে� আপিন 

আপনার ভয় এবং উে�গ িনেয় আেলাচনা করেত ���েবাধ কেরন  
• অনয্রা আপনােক িকছু করার জনয্ িজ�াসা করেল সরাসির ��ভােব বলুন েয আপিন েসিট করেত চান না 
• েকে� িনধর্ািরত চ�রগিলর মেধয্ থাকুন 
• আপনার সহজাত বুি�েক িব�াস করন। পিরি�িত িবপ�নক হেত পাের বেল আপনার মেন হেল, স�বত েসটাই 

ঘটনা  
 

িল�গত পিরচয় অনুযায়ী বসবাস 
 
রপা�রকামী, ই�ারেস�, িল� অিনি�ত এবং/অথবা নন-বাইনাির িল� িহসােব িনধর্ািরতেদর জনয্ িবভাগ �িতিট েকেসর 
উপর িনভর্ র কের িল�গত পিরচয় অনযুায়ী বসবােসর বয্ব�ার কথা িবেবচনা করেব, যােত এই ধরেনর �ানিনণর্েয়র ফেল 
তােদর �া�য্ ও িনরাপত্তা িনি�ত করা যায় এবং এই ধরেনর �ানিনণর্েয়র ফেল পিরচালনাগত অথবা িনরাপত্তার 
ভাবনাগিল বয্ব�া েনওয়া যায়। আপনােক একিট ফমর্ স�ূণর্ করেত এবং বসবাস ও অনসু�ােনর পছ�গিল স�িকর্ ত তথয্ 
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�দান করেত বলা হেব। আপিন সাধারণ অিধবাসীেদর মেধয্, �িতর�ামূলক েহফাজেত অথবা আমােদর রপা�রকামী, 

ই�ারেস� এবং নন-বাইনাির িল� অিধবাসীেদর জনয্ রাখা ইউিনেট বসবােসর অনুেরাধ করেত পােরন।  
 
েয রপা�রকামী, ই�ারেস� এবং নন-বাইনাির িল� বয্ি�রা একিট আলাদা আবািসক ইউিনেট থাকেত চায় তােদর রাখার 
জনয্ DOC একিট ইউিনট ৈতির কেরেছ। এই ইউিনটিট িবভােগর মিহলা েকে� অবি�ত। এই ইউিনেটর অনেুরাধ করার 
জনয্ বাস�ােনর একিট ফমর্ একজন বয্ি� তার ব�ী থাকাকালীন সময় েকে�র PREA িটম অথবা আবাসন চ�েরর 
সুপারভাইজােরর কােছ েযেকানও সময় অনুেরাধ কের েপেত পােরন।  
 
অিতির� তথয্ আমােদর LGBTI-GNC-GBC িনেদর্শনায় পাওয়া েযেত পাের। এই িনেদর্শনা এবং 5011R-A। PREA 

িনেদর্শনা আইিন ��াগাের অয্াে�স করা েযেত পাের।  
 
েযৗন িনযর্াতন 
 
কারাগাের ধষর্ণ দরূীকরণ আইন (Prison Rape Elimination Act, PREA) এর িনেদর্শাবলী অনুযায়ী, িবভাগ িনেজর 
েহফাজেত থাকা িনিদর্�ভােব েযৗন িনযর্াতেনর িবষেয় দবুর্ল বয্ি�েদর জনয্ এবং েযৗন আ�াসী বয্ি�েদর িনরী�ণ করার 
জনয্ নীিত এবং প�িত ৈতির কেরেছ। PREA অনুযায়ী েযৗন িনযর্াতন এবং িন�হ এবং েযৗন িনযর্াতন বা েযৗন িন�েহর 
িরেপাটর্ কারী েকােনা বয্ি�র িবরে� �তয্াঘাত �িতেরাধ করেত, সনা� করেত, �িতি�য়া জানােত, িরেপাটর্  করেত এবং 
তদ� করেত িবভাগেক দঢ়ৃ পদে�প িনেত হেব।  
 
আপিন েহফাজেত থাকাকালীন, সম� েযৗনতা িবষয়ক সমসয্া েমাকািবলায় িবভাগ িজেরা-টলাের� নীিত েমেন চেল, তা 
স�িতসূচক হেলও। েযেকানও েযৗন কাযর্কলাপ বা আচরণ িবভােগর িনয়ম িবরে�।  
 
েযৗন িনযর্াতন বলেত কী েবাঝায়? 
 

• েযেকানও ধরেনর অিন�াকৃত েযৗন স�কর্  েযৗন িনযর্াতন িহসােব সং�ািয়ত। এর মেধয্ মল�ার বা েযািনেত 

েজার কের পুরষা�, আঙুল বা অনয্ িজিনস �শর্ করােনা বা েঢাকােনা অ�ভুর্ �।  
• এছাড়াও েযৗন িনযর্াতেনর মেধয্ অ�ভুর্ � েযেকানও েজার কের েযৗনা�, �ন, ঊর অথবা িনতে� ই�াকৃতভােব 

�শর্।  
• কম�েদর সে� েযৗন স�ম করাও (এমনিক আপিন স�ত হেলও) েযৗন িনযর্াতন িহসােব িবেবচনা করা হেব।  
• শারীিরকভােব হাতাহািত েথেক দঘুর্টনাবশতভােব হওয়া �শর্ এইধরেনর �শর্ বিহভুর্ ত। উদাহরণ�রপ, যিদ 

দ'ুজন বয্ি� মারামািরেত িল� থােক, তাহেল তােদর শারীিরক �শর্ েযৗন িনযর্াতন িহসােব গণয্ হেব না।  

 
েযৗন িন�হ কী? 
 

• িল� পিরচয় তুেল অপমান, েযৗন ��াব বা শরীর বা েপাশাক স�েকর্  অপমানজনক ম�বয্ বা অ�ীল ভাষা বা 
অ�ভ�ী সহ েহফাজেত থাকা বয্ি�র �িত েকানও কম� সদসয্, িঠকাদার বা ে��ােসবীর েকানও বারংবার ঘিন� 
হওয়ার েচ�া, েযৗন সুিবধার জনয্ অনুেরাধ, েমৗিখক ম�বয্ বা েযৗন �বিৃত্তমূলক অ�ভ�ী।  

• েহফাজেত থাকা েকানও বািস�ার �িত অনয্ বািস�ার বারংবার ও েজার কের ঘিন� হওয়া, েযৗন ��াব বা 
েমৗিখক ম�বয্, অ�ভ�ী বা অবমাননাকর কমর্ বা আপিত্তজনক েযৗন �বিৃত্ত।  
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কম�েদর েযৗন অভ�তা বলেত কী েবাঝায়? 
 

• েহফাজেত থাকা েকানও বয্ি�েক েকানও ধরেনর েযৗন আচরণ বা কাযর্কলােপ জিড়ত হওয়ার জনয্ কম�সদেসয্র 
েথেক হওয়া েকােনারকম অনুেরাধ। েযৗন মানিসকতা িনেয় �শর্ করা এবং �শর্ করার েচ�া করা, েযৗনকেমর্ িল� 

হওয়ার জনয্ হমিক বা অনুেরাধ করা এবং িবব� অব�ায় েদখা বা কামুক দিৃ�েত েদখা অ�ভুর্ �।  
• কম�সদসয্, িঠকাদার অথবা ে��ােসবীর �ারা ভেয়িরজম বা কামকু দিৃ�েত েদখা বলেত েবাঝায় তােদর সরকাির 

দািয়� বিহভুর্ ত কারেণ েহফাজেত থাকা একজন বয্ি�র েগাপনীয়তায় হ�ে�প করা, েযমন েহফাজেত থাকা 
একজন বয্ি� যখন তার পািথর্ব কাযর্কলাপ স�� করেত িনেজর েসেল টয়েলট বয্বহার করেছ তখন তার িদেক 
কুিটল দিৃ�েত তাকােনা; েহফাজেত থাকা একজন বয্ি�েক তার িনত�, েযৗনা� অথবা �ন েদখােত বলা; 
েহফাজেত থাকা একজন বয্ি�র ন� শরীেরর সম� অংেশর অথবা তার পািথর্ব কাযর্কলাপ করার ছিব েনওয়া। 

 
িকভােব েযৗন িনযর্াতন �িতেরাধ করেবন: 
 

• যিদ আপিন েদেখন েকউ েযৗন িন�েহর িশকার হে� অথবা িনযর্ািতত হে�, তাহেল অিবলে� েকানও কম�সদসয্েক 
িরেপাটর্  করন। সম� কম�সদসয্ বাধয্তামলূকভােব িরেপাটর্ ার। 

• েয েকউ আপনােক িনযর্াতেনর বা আপনােক স�াবয্ িশকার িহসােব ল�য্ েরেখ আপনােক সাহাযয্ করেত পাের, 
িজিনস ধার িদেত পাের বা সুর�া িদেত পাের।  
অ�ি� হে� এমন েযেকানও পিরি�িতর িবষেয় সেচতন থাকুন। আপনার সহজাত বুি�েক িব�াস করন। আপনার 

ভুল মেন হেল, চেল যান বা কম�েক ডাকুন। “না”, “থামুন” বা “আমােক �শর্ করেবন না!” বলা অিধকার 
আপনার আেছ 

• আপনােক বা অনয্ কাউেক েযৗনস�েমর জনয্ েজার করা হেল, অিবলে� কম�েক জানান। 
আপনার সাহাযয্ পাওয়ার জনয্ িনযর্াতনিট হওয়ার জনয্ অেপ�া করেত হেব না।  

• কম�েদর েদখা পাওয়া কিঠন বা আপিন সাহাযয্ পােবন না এমন �ানগিল এিড়েয় চলুন।  
• অনয্ বয্ি�েদর েসেল িগেয় এবং আপনার েসেল অনয্েদর এেন পিরি�িত এড়ান।  
• সতকর্  থাকুন - মাদক এবং মেদর মেতা িনিষ� �বয্গিল আপনার সতকর্  থাকা, িস�া� েনওয়া অথবা সহায়তা 

চাওয়ার মেতা িবষয়গিল কিঠন কের েদেব।  

আপিন েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হেল কী করেবন  
 
যিদ েকােনাভােব েহফাজেত থাকা অনয্ বয্ি�, েকানও কম�সদেসয্র �ারা আপিন েযৗন িনযর্াতন বা িন�েহর িশকার হন বা 
হেয় চেলন, তাহেল একািধক উপােয় আপিন সহায়তা েপেত পােরন: 
 

• আপিন আপনার আবাসন চ�েরর আিধকািরক, িচিকৎসা বা মানিসক �া�য্ পিরেষবা �দানকারী, েকানও 
চয্াপিলন, কাউে�লর বা অনয্ েকানও কম�েক বলুন;  

• অিভেযাগ দােয়র করন;  
• 212-266-1900 ন�ের িবভােগর তদ� িবভাগ (Investigation Division) এর সে� েযাগােযাগ করন;  
• 718-204-0378 ন�ের েগাপনীয় PREA হটলাইেন েফান করন; 
• 212-227-3000 ন�ের েফান কের েসফ হরাইজন (Safe Horizon)-এ একজন িভি�ম �াইিসস কাউে�লেরর 

সে� েযাগােযাগ করন অথবা এখােন িচিঠ িলখুন: Safe Horizon Inc., Brooklyn Community Program, 50 
Court Street, 9th Floor, Brooklyn, NY 11201. সম� েফান িবনামূেলয্ করা যায়; 

• আপনার পিরবার এবং ব�ুরা 311-েত িনযর্াতন অথবা িন�েহর িরেপাটর্  করেত পােরন। তারা DOC ওেয়বসাইেট 

িগেয় অনলাইেনও িরেপাটর্  করেত পােরন। 
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েযৗন িনযর্াতেনর সম� অিভেযাগ উপযু� আইন �েয়াগকারী সং�ার কােছ িরেপাটর্  করা হয় এবং যথাযথভােব তদ� করা 
হেব। েয বয্ি�রা েযৗন িন�হ বা েযৗন িনযর্াতেনর মেতা কুকমর্ কের তােদর উিচত িশ�া েদওয়া হেব এবং মামলা দােয়র 

করা হেব।  
 
আপিন িনেজ সশরীের অথবা িলিখতভােব েযৗন িনযর্াতন বা েযৗন িন�েহর িরেপাটর্  করেত পােরন এবং ঘটনািট ঘটার পের 
েযেকানও সময়, তা যত সময়ই চেল যাক না েকন। তেব, যত তাড়াতািড় আপিন ঘটনািটর িরেপাটর্  করেবন তদ� করা 

ততই সহজতর হেব। আপনােক আপনার িনযর্াচনকারীর(েদর) নাম বলেত না হেলও যত েবিশ তথয্ আপিন েদেবন, ততই 

আপনােক সাহাযয্ করা কম�েদর পে� সহজতর হেব। আপিন চাইেল, একজন েযাগয্ �িত�� বয্ি�েদর আইনজীবী সে� 
থাকেবন এবং ফেরি�ক িচিকৎসা সং�া� পরী�া প�িত এবং তদ�মূলক িজ�াসাবাদ জেুড় আপনােক সহেযািগতা 
করেবন।  
 
আপনােক েযৗন িনযর্াতন করা হেয়েছ বেল আপিন িরেপাটর্  করেল, আপনােক অিবলে� সুর�া েদওয়া হেব এবং একিট 
ফেরি�ক িচিকৎসা সং�া� পরী�া এবং মানিসক �াে�য্র পিরেষবািদ জনয্ েরফার করা হেব। শারীিরক আঘােতর 

উপি�িত েদখার জনয্ এবং েযৗন িনযর্াতেনর �মাণ িনেত আপনার স�িত িনেয় িচিকৎসা কম� আপনার পরী�া করেবন। 
েগাপনীয়ভােব এবং েপশাদারীভােব পরী�ািটর বয্ব�া করা হেব। েযৗনবািহত সং�মণ �িতেরাধ করার জনয্ সম� 

সতকর্ তা অবল�ন করা হেব। আপিন যিদ েযৗন িনযর্াতেনর েকানও িরেপাটর্  না কেরন অথবা আপনার 

িনযর্াতনকারীেক সনা� না কেরন, তাহেলও এই সম� পিরেষবা অয্াে�স করেত পােরন।  
 
অনু�হ কের মেন রাখেবন, িনযর্াতেনর পের আপিন িনেজেক ধুেয় িনেত বা পির�ার করেত চাইেলও �ান, েধায়া, পান করা, 
খাবার খাওয়া, েপাশাক পিরবতর্ ন করা বা �ানাগার বয্বহার করা আেগ িচিকৎসা কম�র সে� েদখা করা গর�পূণর্। 
িনযর্াতেনর সময় পের থাকা েপাশাক এবং অ�বর্াস িনেয় �ান করেবন না, েসগিল পির�ার, ন� করেবন না বা েফেল েদেবন 
না, কারণ এগিল �মাণ সং�েহ বয্বহৃত হেত পাের।  
 
েহফাজেত থাকা েকানও বয্ি�র সে� েকানও কম� েযৗন ি�য়ায় জিড়ত আেছ েদখেল বা শনেল অথবা যিদ আপিন েদেখ 
থােকন বা শেন থােকন েহফাজেত থাকা অনয্ বয্ি� বা কম� অনয্ েকউেক েযৗন িনযর্াতন কেরেছ বা হমিক িদেয়েছ, তাহেল 
অিবলে� িরেপাটর্  করন। 
 
েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হওয়া বয্ি�েদর জনয্ কাউে�িলং:  
 
আপিন যিদ েজেল থাকাকালীন েযৗন িনযর্াতেনর িশকার হন অথবা অতীেত হেয় থােকন, তাহেল েপশাদার িচিকৎসা এবং 
মানিসক �া�য্ কম�, �িশি�ত কাউে�লরেদর পাশাপািশ চয্াপিলনরা সহায়তার জনয্ উপি�ত থােকন। আপিন এই 
সহায়তাগিলর েকােনািট িনেত আ�হী হেল, আপনার েকে�র PREA িটম বা কমর্সূিচর কাউে�লেরর কােছ েরফােরেলর 
জনয্ অনুেরাধ করন। 
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