আপিারক একটে যফৌজিাদে অপোরিে জিয
যেপ্তাে কো হরেদেে, দকন্তু কখিও যকািও
অদভরযাে িারেে কো হেদি। দিরোেকতকা দক এই
যেপ্তাের সম্পরকক ক্তজজ্ঞাসা কেরত পারেি?
না। য যকাবনাভাবেই এর সম্পবকে জানবে
চাওো যেআইভন হবে।
আপদি একজি যকি্ে যেদেদভশি ইিেরেশি
দিরশষজ্ঞ দহরসরি একটে চাকদেে আরিিি
কেরেি। এই চাকদেরত আপিাে োহকরিে
িাদিরত িাদিরত যকি্ে পদেরষিা ইিেে কোে
প্ররোজি হরি। সাক্ষাৎকাে প্রক্তিো চোকােরি
গুরুতে আঘাত কোে কােরণ আপিাে সাম্প্রদতক
িণ্ডাজ্ঞাে কথা প্রকাদশত হে। আপদি চাকদেো
যপরেি িা এিং ম্রি কেরেি যয আপিাে
িণ্ডাজ্ঞাে যেকডকই তাে কােণ। এো দক
আইিসম্মত?
ভনবোগকেো এই ইস্তাহাবর েভণে
ে কারণগুভি
ভেবেচনা করবি এেং দণ্ডাজ্ঞা আপনার
চাকভরর কেেেয পািবনর উপ ক্ত
ু ো ও
সক্ষমোর উপর প্রভাে ভেস্তার করবে েবি
ভসদ্ধান্ত ভনবি যসই ভসদ্ধান্তটি আইন যমবন
হওোর সম্ভােনাই যেভি।
আপদি আরেোরেে োইরসরেে আরিিি কেরেি
এিং আপিাে আরেে পাুঁচিারেে যেপ্তােরে কথা
প্রকাশ কেরেি, যাে সিকটেে সম্ািািই আপিাে
পরক্ষ দেরেদেে। আপিাে আরেকাে যেপ্তােরে
দভদিরত আপিাে আরিিিটে প্রতযাখযাি কো
হরেরে। এো দক আইিসম্মত?
হযাাঁ , আবেোস্ত্র ভনেন্ত্রক সরকাভর সংস্থাগুভি
আইবনর যেপ্তারীর যরকবডের ভেভির অিীবনর
আওোে আবস না।

কীভাবে অভভব াগ দাবের করবে হে

যদি আপদি দিশ্বাস করেি যয আপিাে দিরুরে
বিষম্যই কো হরেরে, তাহরে আপদি দিউ ইেকক
যেরেে ম্ািিাদিকাে কদম্শি দিভারেেকারে
অদভরযাে িারেে কেরত পারেি।
চােজি িা তাে যিদশ কম্ী আরে এম্ি
দিরোেকতকাো দিউ ইেকক যেরেে ম্ািিাদিকাে
আইরিে আওতাভুক্ত। অদভরযারে িদণতক
বিষম্যম্ূেক কাজটেে এক িেরেে
দভতরেদিভারেে কারে অদভরযােটে জম্া দিরত
হরি।
অদভরযাে িারেে কোে জিয:

•

•
•

দিভারেে ওরেিসাইে WWW.DHR.NY.GOV এ
যাি এিং একটে অদভরযারেে ফম্ ডাউিরোড
ক
করুি। সম্পূণ কো
ক
অদভরযােগুদে অিশযই
একজি যিাোদেে সাম্রি স্বাক্ষে কেরত হরি
এিং দিভারেে কারে যফেত দিরত হরি
ডডাকরযারে, ফযা াাো িা সশেররে ।
িযক্তক্তেতভারি দিভারেে অদফরস যাি।
অদভরযারেে ফম্ পাওোএিং/অথিা
ক
অদভরযাে
িারেে কোে যক্ষরে অিযািয সহােতাে জিয
দিভারেে যকারিা একটে অদফরসে সরে
যেদেরফারি িা ডাকরযারে যযাোরযাে করুি।

আরো তরথযে জিয, অথিা আপিাে িাদি িা
কম্দিরোরেে
ক
স্থারিে সিরচরে কারেে আঞ্চদেক
অদফসটে খরুঁ জ পাওোে জিয, আম্ারিে
ওরেিসাইে যিখি: WWW.DHR.NY.GOV.

আইরিে অিররি
যেপ্তাের ও
িণ্ডাজ্ঞাপ্রাদপ্তে
যেকডক সহ
ম্ািষরিে সেক্ষা

ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
1-888-392-3644
TTY: 718-741-8300
WWW.DHR.NY.GOV
Bengali—Protections for People with
Arrest & Conviction Records

ভনউ ইেকে যেি এর মানোভিকার আইন
এো দিক্তিত কো যেে অি দিউ ইেকক এে সেকাদে
িরদত যয, পরক্ষ সম্ািাি হওো যেপ্তােরে যেকডক , সরে
কো যেকডক িা তারুরণযে অপোরিে ফেসাো সহ
দিউ ইেককিাসরেণ এিং যাো যফৌজিাদে অপোরি
িণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তো যযি এই যেরেে িযক্তক্তেত ও
অথনিদতক
ক
সরযােসম্ূরহ অংশেহণ করে।

আইরি যসই সম্ে িরকো যিই, তাে পরক্ষ সম্ািাি
কো হরেরে, সরে কো যেকডক িা তারুরণযে
অপোরিে ফেসাো েরেরে এম্ি যকািও যেপ্তাের
সম্পরকক "রকািও প্ররোে িা অিয দকেু িযদতরেরক
যকািও তিন্ত কো অথিা যকািও িযক্তক্তে দিরুরে
প্রদতকূে পিরক্ষপ যিওো"রক যিআইদি যঘাষণা
কোে াাো দিস্তৃত সেক্ষা যপশ কো হে।

1) যারিে পরক্ষ সম্ািাি হওো যেপ্তােরে যেকডক , সরে
কো যেকডক িা তারুরণযে অপোরিে ফেসাো
েরেরে ; এিং

উপরে িদণতক সেক্ষাগুদে িন্দরকে, আরেোরেে িা
অিযািয ঘাতক অরেে োইরসে প্রিািকাের
সেকাদে সংস্থাগুদেে যক্ষরে অথিা পদেশ অদফসাে
িা শাদন্ত আদিকাদেকরিে দিরোরেে যক্ষরে প্ররযাজয
হরি িা। এই সকে পদেদস্থদতরত, সংস্থাটে পরক্ষ
সম্ািাি হওো যেপ্তােরে যেকডক , সরে কো যেকডক
িা তারুরণযে অপোরিে ফেসাো সম্পরকক ক্তজজ্ঞাসা
কেরত ও তা দিরিচিা কেরত পারে।

2) যারিেরক যফৌজিাদে অপোরি িণ্ডাজ্ঞা যিওো
হরেরে।

যারিে িণ্ডাজ্ঞাপ্রাদপ্তে যেকডক েরেরে তারিে জিয
আইি

াবদর পবক্ষ সমািান হওো যেপ্তারীর যরকডে ,
সীি করা যরকডে ো োরুবণযর অপরাবির
ফেসািা রবেবছ োবদর জনয আইনটি হি

ক্তজজ্ঞাসা কো হরে আপিাে দিরজে সম্ভািয
দিরোেকতকাে িা দিরোেকতকাে কারে, আরেকাে যয
যকািও িণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ কো আিশযক।

আপিাে পরক্ষ সম্ািাি হওো যেপ্তােরে যেকডক , সরে
কো যেকডক িা তারুরণযে অপোরিে ফেসাো যথরক
থাকরে আপিারক চাকদেে, োইরসক্তেং এে অথিা
যিদডে িা দিম্া প্রিারিে সরে সংদিষ্ট দভদিরত প্রশ্ন
কো অথিা যসই কােরণ যকািও বিষম্য প্রিশিক কো
চেরি িা।

যকািও দিরোেকতকা িা োইরসে যিওোে সংস্থাে
যফৌজিাদে অপোরি িণ্ডাজ্ঞা পাওো সম্পরকক
ক্তজজ্ঞাসা কোে অিম্দত েরেরে, তরি তাো চাকদে
প্রতযাখযাি কেরত পারে িা, যদি িা যসই িণ্ডাজ্ঞা
পাওোে সরে োইরসে িা আরিিি কো চাকদেে
এম্ি যকািও সম্পকক যথরক থারক যারত সম্পদিে
উপে িা অিযরিে সেক্ষা ও কেযারণে উপে
অরযৌক্তক্তক ঝুঁ দক উপদস্থত হে।

এই েক্ষযরক সহজতে কেরত যেে এে যথরক
ম্ািিাদিকাে আইরিে অিররি সেক্ষাে আইি প্রণেি
কো হরেরে। সেক্ষাগুদে দিম্নদেদখত িটে যেণররত
পরি:

এো দিিােণ
ক কেরত দিরোেকতকারক দিম্নদেদখত
কােণগুদে দিরিচিা কেরত হরি:
• দিউ ইেরককে আরেকাে িণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তরিে দিরশষ
অিম্দত ও চাকদেরত উৎসাহ যিওোে সেকাদে
িরদত।
• োইরসে িা চাকদেে সরে অপদেহাযভারি
ক
সংদিষ্ট সদিদিকষ্ট িাদেত্ব ও কতকিযসম্ূহ।
• যসই িযক্তক্ত যয যফৌজিাদে অপোরিে কােরণ
িণ্ডাজ্ঞা যপরেদেে তাে যসই িাদেত্ব ও কতকিয
সম্পািরিে উপযক্ততা িা সক্ষম্তাে যক্ষরে তাে
তাৎপয ,ক যদি দকেু থারক।
• যসই যফৌজিাদে অপোরিে পে যতো সম্ে
যকরেরে।
• যসই যফৌজিাদে অপোি ঘোে সম্ে যসই িযক্তক্তে
িেস যা দেে।
• যফৌজিাদে অপোিটেে গুরুত্ব।
• যসই িযক্তক্তে পিিাসি
ক
ও উিম্ আচেণ সম্পরকক
তাে যিওো িা তাে হরে যিওো যয যকািও তথয।
ভকছু উদাহরণ:
আপদি একটে চাকদেে জিয আরিিি করেরেি
এিং আরিিিপরে ক্তজজ্ঞাসা কো হে যয আপদি
কখিও যকািও যফৌজিাদে ম্াম্োে িণ্ডাজ্ঞা
যপরেরেি দকিা। আপদি আপিাে গুরুতে
অপোরিে িণ্ডাজ্ঞাে কথা প্রকাশ কেরত স্বচ্ছন্দ
যিাি করেি িা। আপিারক দক সৎভারি উিে
দিরতই হরি?
হযাাঁ। আপনাবক অেিযই সৎভাবে প্রশ্নগুভির
উত্তর ভদবে হবে। ভনবোগকেো ভদ পবর
যকানও সমে ভনিারণ
ে
কবরন য আপভন
আপনার আবেদনপবে একটি ইচ্ছাকৃে ভমথ্যা
েণনা
ে ভদবেবছন, যসবক্ষবে ভেভন আপনাবক
ভনবোগ করবে অস্বীকার করবে ো আপনার
চাকভর সমাপ্ত করবে পাবরন।

