উপ�াপকেদর কম�, �ােয়�, �াহক অথবা কমর্ সিূ চর অংশ�হণকারীেদর েথেক
ৈবষেময্র অিভেযাগ �হণ এবং তার উত্তর েদওয়ার নীিত এবং প�িত
উে�শয্
এই নিথর উে�শয্ হল েসই নীিত এবং প�িত বণর্না করা যার �ারা মািকর্ ন যু�রাে�র িবচার িবভাগ
(Department of Justice, DOJ)-এর েথেক অনুদান�া� উপ�াপকেদর কম�, �ােয়�, �াহক এবং
কমর্সূিচর অংশ�হণকারীরা িনউ ইয়কর্ ে�ট েফৗজদাির িবচার পিরেষবার িবভাগ (New York State
Division of Criminal Justice Services, DCJS)-এর সােথ (এরপর েথেক “DCJS” িহসােব উে�িখত)
ৈবষেময্র অিভেযাগ দািখল করেত পাের এবং এই ধরেণর ৈবষেময্র অিভেযােগর �িতি�য়ায় DCJS-র
কাযর্�ণালী।
�েযাজয্ জাতীয় অসামিরক আইন উপ�াপক েমেন চলেছ িকনা িনি�ত করার জনয্ জাতীয় আইেনর েসই সম�
ে�ট এেজি�গিলর �েয়াজন েযগিল DOJ তহিবল পিরচালনা কের �শাসেনর িলিখত প�িত র�ণােব�ণ
কের। এর মেধয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ েসই উপ�াপকেদর পিরেষবা অথবা কমর্িনযুি�র প�িতর ে�ে� েকান ৈবষময্
না থাকার িবষয়িটেক িনি�ত করা।
নীিত এবং �াসি�ক আইন
DCJS �কৃ ত অথবা অনুভূত জািত, বণর্, জাতীয় মূল, িল�, ধমর্, শারীিরক অথবা মানিসক
�িতব�কতা, বয়স, েযৗন পছ� এবং/অথবা িল�গত পিরচয় িনিবর্েশেষ েসই নীিত েমেন চেল যা
DOJ-অনুদানকৃ ত কমর্সূিচ এবং কাযর্কলাপগিলেত কমর্সিূ চেত েযাগয্ বয্ি�েদর অিধকার থােক এবং েসই
উপ�াপকরা এই িভিত্তগিলেত কমর্িনযুি�েত ৈবষময্ করেত পারেব না। সবেশেষ, DCJS-র জাতীয়ভােবঅনুদানকৃ ত উপ�াপকেদর �েয়াজন যারা িন�িলিখত ি�িত এবং �িবধান েমেন চলেছ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1964 সােলর নাগিরক অিধকার আইেনর িশেরানাম VI (PL 88-352) (42 U.S.C. §§ 2000d2000d- 7)
1968 সােলর বহ�করণ সমি�ত অপরাধ িনয়�ণ ও িনরাপদ রা�া আইন (PL 90-351)
1973 সােলর পুনবর্াসন আইেনর ধারা 504 (PL 93-112) (29 U.S.C. § 794)
1972 সােলর িশ�া সংেশাধনীর িশেরানাম IX (PL 92-318) (20 U.S.C. §§ 1681- 1688)
1990 সােলর অ�মতা সহ আেমিরকানেদর আইেনর িশেরানাম II (PL-101-336) (42 U.S.C.
§§ 2131-12165)
1975 সােলর বয়স ৈবষময্ আইন (PL 94-135
িব�াস-িভিত্তক �িত�ানগিলর জনয্ সমান আচরেণর ওপর DOJ �িবধান (28 C.F.R. অধয্ায় 38)
কাযর্িনবর্াহী আেদশ 13166, সীিমত ইংেরিজর দ�তা এবং
2013 সােলর মিহলার িবরে� জবরদি�র পুনরায় অনুেমাদেনর আইন

সং�া
DCJS ৈবষেময্র অিভেযাগ নীিত এবং প�িতর উে�েশয্, িন�িলিখত শে�র িনিদর্ � অথর্ িনেচ তািলকাভু �
করা হল।
1. “ইিতবাচক পদে�েপর আিধকািরক” (affirmative action officer, AAO)(এরপর েথেক “AAO”
িহসােব উে�িখত) শ�িট DCJS �ারা মেনানীত এিট িনি�ত করার জনয্ েয �হণ করা অিভেযাগগিলর
সময়মত বয্ব�া েনওয়া হে�।
2. “ৈবষময্” (discrimination) শ�িটর অথর্ হেব �কৃ ত অথবা অনুভূত জািত, বণর্, িল�, ধমর্, জাতীয় মূল,
বয়স, শারীিরক বা মানিসক অ�মতা, েযৗন পছ� এবং/অথবা িল�গত পিরচেয়র ওপর িনভর্ র কের
েকান বয্ি�র ওপর েবআইিনভােব এবং ই�াপূবর্ক অনয্াযয্ আচরণ করা।
3. “�িতেশাধ” (retaliation) শ�িটর অথর্ হেব েবআইিন ৈবষেময্র িবরে� অিভেযাগ জানােনার �তয্�
ফল�রপ অিভেযাগকারীেক ল�য্ কের হয়রান করা, হমিক েদওয়া, পদাবিনত করা, বরখা� করা অথবা অনয্
েকান েনিতবাচকভােব আচরণ করা।
DCJS-এর সে� ৈবষেময্র অিভেযাগ দািখল করার েযাগয্তা
েক�ীয়ভােব অনুদানকৃ ত েযেকান কমর্সূিচ অথবা DCJS-এর উপ�াপক �ারা পিরচািলত কাযর্কলােপ থাকা
েকান বয্ি� েয িব�াস কেরন �কৃ ত অথবা অনুভূত জািত, বণর্, িল�, ধমর্, জাতীয় মূল, বয়স, শারীিরক বা
মানিসক অ�মতা, েযৗন পছ� এবং/অথবা িল�গত পিরচেয়র কারেণ িতিন অংশ�হণ েথেক বিহভূর্ ত, সুিবধা বা
পিরেষবা েথেক �তয্াখয্াত, তার সােথ ৈবষময্ হে� অথবা েসই সােপে� কমর্িনযুি� �তয্াখান করা হেয়েছ, িতিন
এখােন বিণর্ত নীিত ও প�িত েমেন DCJS-এর সে� ৈবষেময্র অিভেযাগ দািখল করেত পােরন। অিভেযাগগিল
ৈবষময্ হওয়ার 180 িদেনর মেধয্ DCJS-এর সে� দািখল করেত হেব।
ৈবষেময্র অিভেযােগর িবষয়ব�
অিভেযাগকারীেক অবশয্ই অিভেযাগ DCJS-এর কােছ িলিখতভােব জমা িদেত হেব। ইেমল বয্তীত অনয্
েযেকান মাধয্েম অিভেযাগ জমা েদওয়ার সময় েসিট �া�িরত থাকেত হেব এবং িন�িলিখত িবষয়গিল পূরণ
করেত হেব:
•
•
•
•

অিভেযাগকারীর নাম এবং েযাগােযােগর তথয্
েসই সত্তার নাম যার িবরে� অিভেযাগ করা হে�
সত্তার েযাগােযােগর তথয্, েযাগােযাগকারী বয্ি�র নাম সহ (যিদ স�ব হয়)
অিভেযােগর িভিত্ত (�কৃ ত অথবা অনুভূত জািত, বণর্, িল�, ধমর্, জাতীয় মূল, বয়স, শারীিরক বা
মানিসক অ�মতা, েযৗন পছ� এবং/অথবা িল�গত পিরচয়)
• ৈবষময্ ঘটার তািরখ(গিল)
• ঘটনা বা পিরি�িতর বণর্না যার কারেণ অিভেযাগকারী িব�াস কেরন েয িতিন ৈবষেময্র িশকার
হেয়েছন
• অিভেযাগকারীর চাওয়া �িতকার

এই নীিত এবং প�িত এবং ৈবষেময্র অিভেযাগ প� িন�িলিখত িল�গিল েথেক ডাউনেলাড করা েযেত পাের:
http://www.criminaljustice.ny.gov/crimnet/mail.htm বা
http://www.criminaljustice.ny.gov/ofpa/contact.htm
িন�িলিখত ইেমল িঠকানায় ইেমেলর মাধয্েম েকান অিভেযাগ দািখল করা েযেত পাের:
civilrights@dcjs.ny.gov।এই অিভেযাগ প�িট �া�র করার �েয়াজন হেব না যিদ এিট ইেমেলর মাধয্েম
জমা েদওয়া হয় কারণ ইেমেলর মাধয্েম জমা িদেল েসিট িনেজই একিট �া�র িহসােব �িতিনিধ� কের।
ৈবকি�কভােব, অিভেযাগগিল ডাকেযােগও দািখল করা েযেত পাের। ডাকেযােগ পাঠােনার িঠকানা:
NYS Division of Criminal Justice Services
Office of Legal Services
80 South Swan St
Albany, NY 12210
DCJS-এ েকান অিভেযাগ দািখল করার জনয্ অিভেযাগ প� বয্বহাের অিভেযাগকারীেক েকান শতর্ পালন
করেত হেব না। একিট িচিঠ বা ইেমেলর সে� �েয়াজনীয় তথয্ই যেথ�।
DCJS �ারা অিভেযােগর �ি�য়াকরণ
1. অিভেযাগ পাওয়ার ওপর, DCJS কাউে�ল অিফেসর সে� আেলাচনা কের DCJS AAO অিভেযাগ
পযর্ােলাচনা কের িনি�ত করেবন েয �াসি�ক তথয্ �দান করা হেয়েছ, অিভেযাগ সময়মত করা হেয়েছ এবং
ৈবষেময্র অিভেযােগর জনয্ েফৗজদাির শতর্ াবলী পূরণ কেরেছ অথর্াৎ এে�ে� আবিশয্কভােব DOJ অনুদােনর
উপ�াপেকর িবরে� �কৃ ত অথবা অনুভূত জািত, বণর্, িল�, ধমর্, জাতীয় মূল, বয়স, শারীিরক বা মানিসক
অ�মতা, েযৗন পছ� এবং/অথবা িল�গত পিরচেয়র ওপর িভিত্ত কের ৈবষেময্র দািব করা হেয়েছ।
2. অিভেযাগ �হেণর 15িট বয্বসািয়ক িদেনর মেধয্, DCJS েসিটর �াি� �ীকার করেব এবং
অিভেযাগকারীেক জানােব েয যথাযথ বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ।
3. DCJS এই অিভেযাগ অসামিরক অিধকার দ�র (Office of Civil Rights, OCR), িবচার কমর্সূিচ দ�র
(Office of Justice Programs), মািকর্ ন যু�রা� িবচার িবভাগ (U.S. Department of Justice) (এরপর
েথেক “OCR” িহসােব উে�িখত) এবং OCR-এর সে� উপযু� পদে�প েনওয়ার িবষেয় সম�য়সাধন করেব।
4. িন�িলিখত কারেণ DCJS �ারা েকান ৈবষেময্র অিভেযাগ বািতল হেত পাের:
•
•
•

অিভেযাগকারী অিভেযাগ �তয্াহার করার অনুেরাধ করেল।
অিভেযাগকারী অিভেযােগর �ি�য়াকরণ করার জনয্ বারংবার অনুেরাধ করা �েয়াজনীয় তেথয্র
উত্তর িদেত বয্থর্ হেল।
সমীচীন �েচ�ার পের অিভেযাগকারীেক খুঁেজ পাওয়া না েগেল।

DCJS-এর বিহভূর্ ত সত্তাগিলর সে� ৈবষেময্র অিভেযাগ দািখল করার জনয্
সাধারণ প�িত এবং �েয়াজনীয়তা
DCJS-এর সে� ৈবষেময্র অিভেযাগ দািখল করার িবকে�র সে� সংেযাজন িহসােব

অিভেযাগগিল সরাসির েকান আদালেত দািখল করা েযেত পাের, একইভােব ে�ট এবং েক�ীয় এেজি�গিলর
সে� যােদর কাজ ে�ট এবং েকে�র আইন �েয়াগ করা েযিট ৈবষময্ িনিষ� কের:
•

িডপাটর্েম� অফ জাি�স অিফস অফ িসিভল রাইটস (OCR)
http://www.justice.gov/actioncenter/complaint.html

•

ইকুয্য়াল এম�য়েম� অপারচু িনিট কিমশন (Equal Employment Opportunity Commission,
EEOC) http://www.eeoc.gov/employees/charge.cfm

•

িনউ ইয়কর্ ে�ট মানবািধকার িবভাগ (New York State Division of Human Rights, DHR)
http://www.dhr.state.ny.us/how to file a complaint.html

যিদ আপিন েকান ৈবষেময্র অিভেযাগ দােয়র করেত চান, েসে�ে� আপনার েসই ে�ট অথবা েক�ীয়
�শাসিনক এেজি� অথবা আদালেতর সে� আেলাচনা করা উিচত েযখােন �েযাজয্ সময়সীমার মেধয্ আপিন
আপনার দািব দািখল করার কথা ভাবেছন। �েযাজয্ সময়সীমার মেধয্ আপনার দািব দািখল করেত বয্থর্ হেল
তার ফল�রপ আপনার দািব �তয্াখয্ান হেত পাের।
উপ�াপেকর ৈবষেময্র প�িত
উপ�াপকেদর কম�, �ােয়�, �াহক অথবা কমর্সিূ চর অংশ�হণকারীেদর �ারা করা ৈবষেময্র অিভেযােগর
বয্ব�া েনওয়ার ে�ে� নীিত ও প�িত আয়েত্ত আনার জনয্ েক�ীয় �িবধােনর েক�ীয় অনুদানকৃ ত েসই
উপ�াপকেদর �েয়াজন। উপ�াপকেদর একিট ধােপ-ধােপ এিগেয় যাওয়ার, িলিখত অসে�াষ �াপেনর প�িত
থাকেত হেব েযখােন অ�ভুর্ � থাকেব িকভােব সরকােরর সদসয্রা েকান অিভেযাগ দািখল করেত পাের, িকভােব
�িত�ান েকান অিভেযােগর তদ� কের, েক এই তদ� পিরচালনার জনয্ দািয়, েক রায় এবং রায় জািরর জনয্
সময়কাল ৈতিরর জনয্ দায়ব�। এই আেদশ মানা হেয়েছ িকনা তা িনি�ত করার জনয্। DCJS �াফ
উপ�াপকেদর অিডট করেব। DCJS অস�ূণর্তা স�� উপ�াপকেক িব�ি� েদেব এবং সংেশাধনমূলক
পদে�েপর জনয্ সুপািরশ করেব। নূয্নতম ে�ে�, েকান অিভেযােগ একিট উপ�াপেকর �িতি�য়ায়
িন�িলিখতগিলর অ�ভুর্ � থাকা উিচত:
1. অিভেযাগ �হেণর 15িট বয্বসািয়ক িদেনর মেধয্ িলিখতভােব �াি��ীকার �দান।
2. বিহরাগত এেজি�র িনেদর্ শ েযখােন তদে�র জনয্ অিভেযাগ পাঠােনা হেব (DCJS, DHR, EEOC বা OCR)।
3. তদে�র জনয্ বিহরাগত সং�ার কােজ অিভেযাগ পাঠােনার জনয্ সময়সীমার িনেদর্ শ।
4. অিভেযাগকারীেক িব�ি� িদেয় জানােনা যা ৈবষেময্র অিভেযাগ সরাসির DCJS, DHR, EEOC, OCR
অথবা আদালেত করা েযেত পাের।
5. উপ�াপেকর ৈবষেময্র অিভেযােগর প�িতর একিট �িতিলিপ �দান করন। উপ�াপকেদর DCJS-েক
েযেকান ৈবষেময্র অিভেযাগ স�েকর্ 15িট বয্বসািয়ক িদেনর মেধয্ িলিখতভােব জানােত হেব েয তদে�র জনয্
েসিট পাঠােনা হে� না এবং েসে�ে� না-পাঠােনার কারণ েদখােত হেব।

�িশ�ণ
�কৃ ত অথবা অনুভূত জািত, বণর্, জাতীয় মূল, ধমর্, িল�, অ�মতা, বয়স, েযৗন পছ� এবং/অথবা িল�গত
পিরচেয়র ওপর িভিত্ত কের পিরেষবা এবং কমর্িনযুি�েত ৈবষময্ না করার দায়ব�তার ওপর উপ�াপকেদর
জনয্ DCJS �িশ�ণ বয্ব�া কের। এই ধরেণর �িশ�ণ উপ�াপকেদর অনুেরাধসােপে� আেয়াজন করা েযেত
পাের এবং িনরী�ণমূলক পিরদশর্ন িহসােব �যুি�গত সহায়ক রেপ �দান করা হেত পাের। �িশ�েণর
উপকরণগিল পাওয়া যােব েসশেনর সময় অথবা DCJS কমর্সূিচর �ােফর কােছ অনুেরাধ করা েযেত পাের।
সম� উপযু� �িশ�েণর েরকডর্ �েযাজয্ আইন বা �িবধান �ারা িনধর্ারণ অনুযায়ী র�ণােব�ণ করা হেব।
সম� কম�, �ােয়�, �াহক এবং কমর্সূিচর অংশ�হণকারীরা উপি�ত ৈবষেময্র অিভেযাগ জানােনার প�িত
স�ে� �াত িকনা েসই স�েকর্ িনি�ত করার দািয়� উপ�াপকেদর। উপ�াপকরা এেজি�র ওেয়বসাইেট
প�িতগিল েপা� কের, �ােয়�েদর কােছ �চারপে�র মেধয্ ৈবষেময্র নীিতর েরফাের� �দান কের, �িশ�েণর
সময় প�িতর একিট �িতিলিপ �দান কের অথবা ওিরেয়ে�শেনর সময় নতু ন কম�েদর প�িতগিল স�েকর্ তথয্
ব�ন অথবা অনয্ েকান উপযু� উপােয় কম�, �ােয়�, �াহক এবং কমর্সূিচর অংশ�হণকারীেদর কােছ তথয্
ছিড়েয় িদেত পাের।

