
Your Civil Rights

New York State Division of Human Rights 
Website: www.dhr.ny.gov
Phone: (888) 392.3644

New York State Department of Transportation – 
Office of Civil Rights 
Website: www.dot.ny.gov/main/business-center/civil-
rights 
Phone: (518) 457.1129

US Department of Transportation – 
Departmental Office of Civil Rights
Website: www.transportation.gov/civil-rights 
Phone: (202) 366.4648

Federal Highway Administration – 
Office of Civil Rights
Website: https://www.fhwa.dot.gov/civilrights/ 
Phone: (202) 366.0693

Federal Transit Administration – 
Office of Civil Rights
Website: https://www.transit.dot.gov/title6
Phone: (888) 446.4511

Complaints submitted by telephone or mail should at 
least include the following information:

• Summary of the alleged discriminatory act(s)
• Dates of the alleged discriminatory act(s) and

whether the alleged discrimination is ongoing
• Basis for  the  complaint (e.g. race, color,

national origin, sex, age, disability, or income
status)

• Your contact information

Where practicable, the complainant shall be notified, 
in writing, of the findings and remedial action, if any, 
within 60 days.

When should they file a complaint?

How can you file a discrimination 
complaint?

A complaint must be filed within 180 days of the date 
of the alleged discrimination.

• Online: Submit an electronic complaint form
available at nyc.gov/contactdot.

• By telephone: Call 311
• By Mail: Send a written complaint to –

New York City Department of Transportation
55 Water Street, 9th Floor
New York, NY 10041
Attention: Commissioner

In  addition  to  filing  a  complaint  with  NYC 
DOT,  you  can  file  a  complaint  with  any  of  the 
following:

New York City Commission on Human Rights 
Website: www1.nyc.gov/site/cchr/index.page 
Phone: (718) 722.3131

What information should I include 
in my complaint?

v. 4/5/19

The New York City Department of Transportation 
(NYC DOT) is committed to compliance with Title 
VI of the Civil Rights Act of 1964, the Civil Rights 
Restoration Act of 1987, and all related regulations 
and statutes (collectively, “Title VI”). Under Title VI, 
no person or group(s) of persons shall, on the basis 
of race, color, national origin, sex, age, disability, or 
income status, be excluded from participation in, be 
denied the benefits of, access to, or be otherwise 
subject to discrimination under any programs or 
services administered by NYC DOT. This complaint 
procedure is for persons who believe they have been 
discriminated against by NYC DOT.

 Who can file a Title VI complaint?

A complaint may be filed by any person or group(s) 
of persons who believe they have been subject to 
discrimination on the basis of race, color, national 
origin, sex, age, disability, or income status in the 
programs or services administered by NYC DOT.

How long will it take for my complaint 
to be resolved by NYC DOT?

নিউ ইয়র্ক  নিটি পনিবহি নবভাগ (New York City Department 
of Transportation, NYC DOT) িাগনির অনিরাি আইি 
1964 (the Civil Rights Act of 1964) নিরিািাম VI (Title VI) 
(জানি, বর্ক জািীয় উৎরিি নভনতিরি ববষম্যরর নিনষদ্ধ ররি), িাগনির 
অনিরাি পুিঃপ্রনিষ্া আইি 1987 (Civil Rights Restoration 
Act of 1987)- এবং িংনলিষ্ট নিয়ম এবং িংনবনি (নিঙ্গ, বয়ি,  
অক্ষমিা এবং আরয়ি নথিনি অন্তভু্ক ক্ত রিরি িুিনক্ষি শ্রেনর প্রিানিি 
রিা) (িনমিনিিভারব, "িাগনির অনিরাি নবনিমািা") অিপুািি 
রিাি প্রনি অঙ্গীরািবদ্ধ। িমস্ত DOT নবভাগ, অনিি এবং 
ব্ুযরিািমহূ িারেি রম্কিূনি এবং রার্কক্রম পনিরল্পিা, নবরাি ও 
বাস্তবায়ি রিরব রারি শ্রািও ব্যনক্ত জানি, বর্ক, জািীয় উৎি, নিঙ্গ, 
বয়ি বা অক্ষমিাি নভনতিরি রারি শ্রািও ব্যনক্তরর DOT পনিরষবায় 
অংিগ্রহর শ্েরর বাে শ্েওয়া িা হয়, এি িুনবিা শ্েরর বনচিি রিা 
িা হয় বা অি্যোয় এগুনি প্রানতিরি ববষরম্যি নিরাি রিা িা হয়। 
এই অনভররাগ প্রনক্রয়াটি শ্িই ব্যনক্তরেি জি্য রািা নবশ্াি ররিি শ্র 
িারেি িরঙ্গ NYC DOT দ্ািা ববষম্যমিূর আিির রিা হরয়রে।

শ্রািও ব্যনক্ত বা শ্গাষ্ী (গুনি) রািা নবশ্াি ররিি শ্র NYC DOT 
দ্ািা পনিিানিি শ্র শ্রািও প্ররল্প বা পনিরষবাি অিীরি জানি, বর্ক, 
জানিগি পনিিয়, নিঙ্গ, বয়ি, অক্ষমিা বা আরয়ি স্তরিি নভনতিরি 
িারেি িরঙ্গ ববষম্যমিূর আিির রিা হরয়রে।

অনভরুক্ত ববষরম্যি িানিখ শ্েরর 180 নেরিি মরি্য অবি্যই 
অনভররাগ োরয়ি রিরি হরব।

কে অভিয�োগ দোয়ের েরযে পোযর?

েোযদর েখন অভিয�োগ দোয়ের েরো উভিে?

আপভন েীিোযে অভিয�োগ দোয়ের েরযে পোযরন?

• অনলোইন: nyc.gov/contactdot-এ উপিব্ধ এরটি 
ইরিক্ট্রনির অনভররাগ িম্ক জমা ররুি।

• কেভলয�োন দ্োরো: 311-শ্ি শ্িাি ররুি
• ডোেয�োযগ: এই ঠিরািায় নিনখি অনভররাগ পাঠাি –

New York City Department of Transportation
55 Water Street, 9th Floor
New York, NY 10041
Attention: Commissioner

NYC DOT-এ অনভররাগ জািারিাি িারে আপনি নিম্ননিনখরিি মরি্য 
শ্র শ্রািও এরটিরি অনভররাগ জািারি পারিি:

মোনেোভিেোর সম্পভেকি ে ভনউ ই়েেকি  ভসটি েভমশন 
ওয়েেসোইে: www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
ক�োন: (718) 722.3131

ভনউ ই়েেকি  কটেে মোনেোভিেোর ভেিোগ 
ওয়েেসোইে: www.dhr.ny.gov
ক�োন: (888) 392.3644

ভনউ ই়েেকি  ভসটি পভরেহন ভেিোগ – ভসভিল রোইেযসর অভ�স 
ওয়েেসোইে: dot.ny.gov/main/business-center/civil-rights 
ক�োন: (518) 457.1129

মোভেকি ন �কু্তরোয্রের পভরেহন ভেিোগ – ভসভিল রোইেযসর 
ভেিোগী়ে অভ�স
ওয়েেসোইে: transportation.gov/civil-rights
ক�োন: (202) 366.4648

ক�ডোরোল হোইওয়ে প্রশোসন – ভসভিল রোইেযসর অভ�স
ওয়েেসোইে: fhwa.dot.gov/civilrights/
ক�োন: (202) 366.0693

ক�ডোযরল ট্োনভিে প্রশোসন – ভসভিল রোইেযসর অভ�স
ওয়েেসোইে: transit.dot.gov/title6
ক�োন: (888) 446.4511

আমোর অভিয�োযগ আমোর কেোন েথ্য উযলেখ 
েরো উভিে?

শ্েনিরিাি বা ডারররারগি মাি্যরম জমা রিা অনভররারগ অন্তি 
নিম্ননিনখি িে্যগুনি োররি হরব:

• উরলেনখি ববষম্যমিূর আিির(গুনিি) িংনক্ষতিিাি
• উরলেনখি ববষম্যমিূর আিির(গুনিি) িানিখ এবং 

উরলেনখি ববষম্যমিূর আিির নর এখিও রিা হরছে
• অনভররারগি নভনতি (শ্রমি জানি, বর্ক, জানিগি পনিিয়, 

নিঙ্গ, বয়ি, অক্ষমিা, বা আরয়ি স্তি)
• আপিাি শ্রাগাররাগ িে্য

আমরো অভিয�োগ সমোিোন েরোর িন্য 
NYC DOT-এর েে সম়ে লোগযে?

শ্রখারি বাস্তবায়িররাগ্য, শ্রািও প্রাতি িে্য বা িমািািরািী 
পেরক্ষরপি ব্যাপারি নিনখিভারব 60 নেরিি মরি্য অনভররাগরািী 
ব্যনক্তরর জািারিা হরব।

v. 6/15/2021

NYC DOT নোগভরে 
অভিেোর অভিয�োগ প্রভরি়েো
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