
রিয় রিউ ইয়রিকবাসী,

আমাদেি িাজযক জুদ়়, পিকমারিত অপিাধীিা 
তাদেি সমকপিকোদয় পুিঃপিকদবশ রিদত এবং 
সমাদজি রাযিকরিী সেসযক হদত বাধাি 
সমকমুখীি হয়।

রািাগাি ছা়়াি পি, পযিকাপকত পুিবিকাসি 
পিকায়শই গুিুতবকপূিিক রজরিষগুরি, দযমি 
রমিকসংসকথাি, রশরকষা এবং বাসসকথাদিি 
অরধরাদিি উপি রিরিকি রদি।

দসৌরাগযকবশত, রিউ ইয়রিক িাদজযকি আইি 
িদয়দছ অপিাধমূির দির়িক সহ রিউ 
ইয়রিকবাসীদেি অরধরাি িরকষাি জিযক 
িারজির রমিকসংসকথাি, রশরকষা অজিকি এবং 
আবাসি পিকারপকতি জিযক। এই দবিকাশািরি 
দসই আইিগুরিি ররছু বযকাখযকা রদি এবং 
আপরি যরে রবশবকাস রদিি দয দরািও 
রিদয়াগরতিকা, দপৌিসরা, িাইদসরিকসং এদজরিকস, 
বা বযকারগিকাউিক় দের দরামকপারি বাধা সৃরষকি 
রিদছ তদব রী রিদবি তা জািায় ।

রিউ ইয়রিক দসকিি এররি রাি ররবষযকত 
খুঁজদত সরিদর সুদযাগ পিকোদিি জিযক 
পিকরতশিকুরতবেকধ। আপিাি দরাি পিকশকি বা 
উদেবকগ থারদি, আমাি অরিদস দযাগাদযাগ 
রিদত রেবকধা রিদবি িা েয়া রদি।

আিকতরিররাদব,

রিউ ইয়রিক দসকিি অরিস অযকািরিিক দজিাদিি 
রসররি িাইিস বুযকদিা

28 Liberty Street
New York, NY 10005

(212) 416-8250
(800) 788-9898 (TDD) 

ag.ny.gov

রিউ ইয়রিক দসকিি র়ররশি অি রহউমযকাি িাইিস

One Fordham Plaza, 4th Floor
Bronx, NY 10458

888-392-3644

dhr.ny.gov

সারিিকরিদরি রিররউ ইউরিি রিউ ইয়রিক দসকিি 
র়ররশি অি পযকাদিাি

97 Central Avenue
Albany, New York 12206

518-485-8953

doccs.ny.gov/board-parole

অপিাধী 
পুিবিকাসদি বাধা

পুিবিকাসদিি পি আপিাি 
অরধরাি

রিউ ইয়রিক দসকিি এি অযকািরিিক দজিাদিি 
দিরিরশয়া দজমস এি েপকতি

Letitia James

অযকািরিিক দজিাদিি অব রিউ 
ইয়রিক দিরিরশয়া দজমস 
Letitia James

সাহাদযযকি জিযক



িাষকিিকীয় আইি: 
রররাদব আপিাি সুিরকষা দেয় 
রিউ ইয়রিক দসকিি রহউমযকাি িাইিস আইি এবং রিউ 
ইয়রিক সংদশাধি আইি রিদয়াগরতিকা, দপৌিসরা, 
িাইদসরিকসং এদজরিকস এবং বযকারগিকাউিক় দের 
দরামকপারিগুরিদর অপিাধমূির ইরতহাদসি ররতকরতদত 
আদবেিরািী এবং রমিকোিীদেি রবিুদেকধ ববষমযক 
রিা দথদর রিরষেকধ রদি।

NYS রহউমযকাি িাইিস ি 296(16) এি অধীদি 
রিদয়াগরতিকা এবং িাইদসরিকসং এদজরিকসিা 
আদবেিরািীদেি সমকপদরিক রজজকঞাসা রিদত বা 
রসেকধািকত রিদত পাদি িা:

• এরজি যুবর অপিাধীি রবোি.
• এররি সবিকজিীি িয় এমি (রসি়) দির়িক;
• এররি রকষমাপিকাপকত অপিাধ.
• এররি দগিকপকতাি যা দোষী সাবযকসকত হয় রি 
• অপিাধ বিখাদসকতি জিযক মুিতরব।

NYS সংদশাধি আইি 23-A এি অধীদি, রিদয়াগরতিকাদেি 
অবশযকই পিকরতরি আদবেিরািীি অপিাধমূির ইরতহাস 
রবদশকিষি রিদত হদব যাদত তাি অপিাধ রাদজি সাদথ 
পিকাসর্কগর ররিা।

রিদয়াগরতিকািা শুধুমাতিক এররি অপিাধমূির দিরদ়িকি 
উপি ররতকরত রদি এরজি বযকররকতি োররি িা রেদত 
পাদিি যরে তাদেি অপিাধ সিাসরি রাদজি রাদজি সাদথ 
সমকপররিকত হয় বা যরে রিদয়াগরতিকা রিধিকািি রদিি দয 
দসই বযকররকতদর রিদয়াগ রিা বযকররকত বা সমকপতকরতি জিযক 
এররি অদযৌররকতর ঝুঁরর বতরি রিদব।
অপিাধমূির ইরতহাদসি উপি ররতকরত রদি দরাদিা 
পিকাথিকীদর পিকতযকাখযকাি রিাি আদগ, রিদয়াগরতিকাদেি 
অবশযকই অপিাদধি পিকরৃরত, অপিাদধি পি দথদর 
অরতবারহত সময়, অপিাদধি সময় আদবেিরািীি বয়স 
এবং পিকরতরি আদবেিরািীি অপিাধমূির ইরতহাস 
রবদশকিষি রিাি সময় পুিবিকাসদিি পিকমাদিি মদতা দবশ 
রদয়ররি রবষয় রবদবেিা রিদত হদব। .

েিকষকিবযক: িাষকিিকীয় আইি অপিাধমূির ইরতহাস যাদেিদর 
রিরেিকষকি িাইদসিকস এবং োররি দপদত রিদষধ রিদত 
পাদি; এই দরকষদতিকি রিদয়াগরতিকািা এই রিয়মগুরি দথদর 
অবযকাহরতপিকাপকত৷

এই রাজগুরি আইিতঃ রিরষেকধ
এখাদি এই আইদিি অধীদি রিরষেকধ রদমিকি ররছু 
সাধািি উোহিি িদয়দছ -

অপিাধমূির ইরতহাদসি রািদি দরাদিা 
আদবেিরািীদর সবকয়ংররিকয়রাদব অদযাগযক দ�াষিা 
রিা, অথবা দরাদিা রমিকোিীদর  সবকয়ংররিকয়রাদব 
বরহসকরাি রিা বা পদোিকিরত রেদত অসবকীরাি রিা
দগিকপকতাদিি রবষদয় আদবেিরািীদেি রজজকঞাসা রিা 
যরে তািা দোষী সাবযকসকত িা হয়;
তিুি অপিাধীি রবোি, রকষমা বা রসি রিা দির়িক 
(রবশে দেখুি) সমকপদরিক আদবেিরািীদেি রজজকঞাসা 
রিা;
এরজি আদবেিরািীি বযকারগিকাউিক় দেদরি 
পিকাসর্কগর তথযক রবদবেিা রিদত অসবকীরাি রিা 
(দযমি অপিাদধি সময় বয়স এবং পুিবিকাসদিি 
পিকমাি)।

পুিবিকাসদিি শংসাপতিক পাওয়াি বাধা 
অপসািি 
পুিবিকাসদিি শংসাপতিক (COR) োররি আদবেিরািীদেি 
তাদেি পুিবিকাসদিি পিকমাি পিকোি রদি এবং ররছু 
িাইদসদিকসি জিযক সবকয়ংররিকয় বাধাগুরি সরিদয় রেদত পাদি। 
রিউ ইয়রিক দসকিি পুিবিকাসদিি শংসাপদতিকি েুরি িমিক 
অিাি রদি:

আপিাি বযকারগিকাউিক় দের পাওয়া
এরজি রিদয়াগরতিকা আপিাি সমকপদরিক অপিাদধি 
ইরতহাস পাওয়াি বযকাপাদি আপিাি অরধরাি িদয়দছ। এই 
অরধরািগুরি এিওয়াই দজিাদিি রবজদিস ি § 380, রিউ 
ইয়রিক দসকিি দিয়াি দরিকর়ি রিদপারিিকং অযকারকি (FCRA)-
এি অধীদি িদয়দছ। 
FCRA এি অধীদি:

অপিাধী অবসকথা দথদর  মুররকতি শংসাপতিক (CRD) 
দযদরাি সংখযকর দছাি অপরদমিকি (রমসক়রমদিাি )দোষী 
সাবযকসকত বযকররকতদেি জিযক উপিবকধ ররিকতু এরারধর বদ়়া 
অপিাদধি (দিদিারি - Felony) জিযক িয়। পিকরতরি দোষী 
সাবযকসকত হওয়াি জিযক আিাো শংসাপতিক পিকদয়াজি। 
এরজি বযকররকত পিকদবশি বা পযকাদিাদি থারারািীি 
অসকথায়ী শংসাপতিক মঞকজুি রিা দযদত পাদি এবং সাজা 
দশষ হদি তা পিকতযকাহাি িা রিা হদি তা সকথায়ী হদয় যায়। 
সাজাোিরািী আোিত এবং সংদশাধি ও সমকপিকোয় 
ততকতবকাবধাি রবরাদগি (র়পািিকদমিকি অি রাদিরশি এিক় 
ররমউরিরি সুপািররশি)  রাদছ শংসাপতিক পিকোি রিাি 
রকষমতা িদয়দছ।

রাদিা আেিদিি শংসাপতিক (CGC) েুই বা 
তদতারধর অপিাদধ (দিদিারি )দোষী সাবযকসকত এবং 
দয দরাদিা সংখযকর অপরদমিকি (রমসক়রমদিাি) 
দোষী সাবযকসকত বযকররকতদেি জিযক উপিবকধ। 
অপিাদধি তীবিকতাি উপি রিরিকি রদি CGC-এি 
পিকাপযকতা পরিবরতিকত হয়। এররি CGC এরজি 
বযকররকতি সমকপূিিক অপিাধমূির ইরতহাস ররাি 
রিদব। র়পািিকদমিকি অি রাদিরশিস এবং 
ররমউরিরি ততকতবকাবধাদিি CGC মঞকজুি রিাি 
রকষমতা িদয়দছ।

রিদয়াগরতিকা দরাদিা অপিাধী বযকারগিকাউিক় দের রিদত 
োইদি তাি জিযক োরুরিপিকাথিকীি  অিুদমােি অবশযকই  
পিকদয়াজি ।

রিদয়াগরতিকা দয বযকারগিকাউিক় দের দপদয়দছি তা দেখাি 
এবং আপিাি রিদয়াগরতিকাি যা জািা উরেত িা দসিরম 
তথযক বা রুি তদথযকি  বযকাপাদি পিকরতবাে রিাি অরধরাি 
আপিাি আদছ।

আপিাি অপিাধ (দোষী সাবযকসকত হওয়া ) আপিাদর 
োররিি জিযক অদযাগযক রদি ররিা তা রিধিকািদিি জিযক 
দশষ পযিকিকত রিদয়াগরতিকা োয়ী। বযকারগিকাউিক় দের 
দরামকপারি দসই রসেকধািকত রিদত পাদি িা। আপরি যরে 
এররি বযকারগিকাউিক় দের পাি যা রবপেজির  রেরহকিত 
রিা হয়, বা এমি দরািও দিাদিশি যা রিদেিকশ রদি দয 
আপিাদর রিদয়াগ দেওয়া হদব িা, অিুগিকহ রদি অযকািরিিক 
দজিাদিদিি অরিস বা মািবারধরাি রবরাদগি সাদথ 
দযাগাদযাগ রিুি৷


