
কিভাবে অকভব াবের সমাধান িরা হয় 

তদন্ত 

CCRB তদন্ত পুকিবের অসদাচরণ অকভব াবের কেষবয় প্রমাণ 

সংগ্রবহর এিটি কেস্তৃত উপায় য বনা যোর্ড কি ঘবিবে যস 

কেষবয় এিটি কসদ্ধাবন্ত যপৌোবত পাবর। অকিসার এেং 

স্বাক্ষীেবণর যেবি কেেৃকত যনওয়া এেং কভকর্ও প্রমাণ সংগ্রহ 

িরা সহ CCRB তদন্তিারীরা  তিা সম্ভে প্রমাণ সংগ্রহ িবর। 

এিটি তদন্ত সম্পন্ন হবত িবয়ি মাস সময় প্রবয়াজন হবত 

পাবর। ঘিনা সম্পবিড আপনার সম্পূণ ড কেেৃকত এেং প্রবের 

উত্তর যদওয়া সহ আপনার সহব ােীতা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ড। 

তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পবর যোর্ড যমম্বারবদর এিটি পযাবনি 

এিটি োস্তেতেযমূিি কসদ্ধান্ত গ্রহণ িবর। িখবনা তদবন্তর 

মাধযবম অসদাচরবণর প্রমাণ পাওয়া  ায় িখবনা পাওয়া 

 ায়না। 

কর্কসকিন 

 খন এিজন অকিসাবরর অসদাচরবণর কেষবয় যোর্ড 

জানবত পাবর তখন তারা কর্কসকিবনর সুপাকরে িবর  া 

পুনরায় যেকনং িরা যেবি শুরু িবর NYPD যেবি চািুরীচূযকত 

প ডন্ত হবত পাবর।  সেবচবয় গুরুতর যক্ষবে, CCRB-এর 

প্রোসকনি প্রকসকিউেন ইউকনি প্রোসকনি কেচারিাব ড 

সংকিষ্ট পুকিে অকিসারবি হয়বতা অকভ ুক্ত িরবত পাবর 

কেচারিা ড সম্পন্ন হওয়ার পবর এিজন কেচারি এিটি রায় 

প্রদান িরবেন এেং কর্কসকিবনর জনয সুপাকরে িরবত 

পারবেন। 

অকিসাবরর কর্কসকিবনর কেষবয় পুকিে িকমেনার চূডান্ত 

কসদ্ধান্ত প্রদান িরবেন। 

মধযস্থতা 

মধযস্ততা কসকভকিয়ান এেং পুকিে অকিসারবদরবি কি 

ঘবিবে যস সম্পবিড এিাবন্ত িো েিবত এিজন প্রকেকক্ষত 

ও কনরবপক্ষ মধযস্ততািারীর সাবে এিটি কনরাপদ, চুপচাপ 

এেং েযক্তক্তেত জায়োয় যদখা িরার সুব াে প্রদান িবর। 

কসকভকিয়ান সহায়তা ইউকনি  

CCRB-এর কসকভকিয়ান সহায়তা ইউকনবির সিি কন কু্ত 

িমী িাইবসন্সিৃত সমাজিমী এেং কভিটিম 

অযার্বভাবিি। CAU মানষুবদরবি প্রবয়াজনীয় সামাক্তজি 

ও মনস্তাক্তিি সহায়তা পকরবষোগুকির সাবে সং ুক্ত িবর, 

য মন মানকসি স্বাস্থয পকরবষো, খাদয সহায়তা, আইকন 

সহায়তা, স্বাস্থয েীমা কেষবয় সাহা য পাওয়া এেং আরও 

অবনি কিেু। 

 

 কদ এিজন কসকভকিয়াবনর CCRB-যত এিটি িা ডরত 

মামিা োবি এেং কতকন CAU-এর পকরবষোগুকিবত আগ্রহী 

হয়, তাহবি তাবি ইউকনবি যরিার িরা হবে। 

 

মাকিডন  ুক্তরাবের এিজন নােকরি 

নন ?   

 
এিজন েযক্তক্তর নােকরিত্ব  াই যহাি না যিবনা CCRB তার 

অকভব াে গ্রহণ িরবে এেং িখবনাই অকভব ােিারী ো 

সাক্ষীবদরবি তাবদর নােকরিবত্বর কেষবয় ক্তজজ্ঞাসা িরবে 

না। 

 

CCRB সিি ভাষায় অনুোদ পকরবষো প্রদান িবর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
প্রতযক্ষয িবরবেন ো অকভজ্ঞতা 

িবরবেন 

পুকিবের অসদাচারণ? 

 
NYC-এর কসকভকিয়ান অকভব াে প ডাবিাচনা যোর্ড 

(CCRB)-এর িাবে  

এিটি অকভব াে দাবয়র িরুন। 

NYC-এর কসকভকিয়ান অকভব াে প ডাবিাচনা যোর্ড 
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আমরা িারা  

CCRB কনউ ইয়িড কসটি পুকিে কেভাবের সদসযবদর দ্বারা 

কসকভকিয়ানবদর সাবে অসদাচরবণর অকভব াবের তদন্ত 

িবর, মধযস্থতা িবর, কেচার িবর এেং কর্কসকিবনর 

সুপাকরে িবর। 

➢ আমরা স্বতন্ত্র এেংকনরবপক্ষ। 

➢ আমরা NYPD-এর অংে নই। 

 
 

এখকতয়ার 

আমরা পুকিবের কেকভন্ন ধরবণর অসদাচরবণরর 

অকভব াে কনবয় িাজ িকর। উদাহরণস্বরূপ, এিজন 

NYPD-এর সদসয কনবচর যিাবনা আচরবণ জকডত োিার 

অকভব াে আবে কিনা তা CCRB তদন্ত িরবত পাবর:  

• অকতকরক্ত ো অপ্রবয়াজনীয় যিাবস ডর প্রবয়াে 

• ঘবর অনাকধিার প্রবেে, অনুসন্ধান ো অনুকচত িারবণ 

োমাবনা 

• য ৌন অসদাচারণ? 

• অিীিতা 

• এিজন েযক্তক্তর েণ ড, জাকতসত্তা, ধম ড, কিঙ্গ, য ৌন 

অকভমুখীতা ো োরীকরি অক্ষমতা কনবয় অপমান 

িরা। 

• CCRB-যি ো অকিকসয়াি যরিবর্ড 

 অসতয কেেৃকত যদওয়া। 

• কসকভকিয়ানবদর প্রিৃত ো অনুভূত েণ ড, জাকতসত্তা, 

জাতীয় উত্স, োবয়র রঙ, ধম ড, েয়স, অকভোসন ো 

নােকরিবত্বর অেস্থা, কিঙ্গ / কিঙ্গ পকরচয়, য ৌন 

অকভমুকখতা, অক্ষমতা এেং/অেো আোসন অেস্থার 

িারবণ অকিসারেণ তাবদর কেরুবদ্ধ আইনী পদবক্ষপ 

গ্রহণ িবরবেন ো তাবদর সহায়তা িরবত অস্বীিার 

িবরবেন। 

 

সচরাচর ক্তজজ্ঞাসা িরা প্রেসমূহ  
 

CCRB-যত অকভব াে দাবয়র িরার পর কি ঘিবে?  

 

আপনাবি এিজন তদন্তিারীর িাবে কি ঘবিবে যস েযপাবর এিটি 

িম ডাি এেং সম্পূণ ড কেেৃকত প্রদান িরবত েিা হবে। এই 

সাক্ষাৎিারগুবিা আমাবদর Manhattan-এর অকিবস পকরচাকিত হবে 

অেো  কদ আমাবদর অকিবস উপকস্থত হবত আপনার সমসযা হয় 

তাহবি পা াঁচটি েবরার য  যিাবনা জায়োয়। 

 
 

অকিসাবরর নাম এেং/অেো েযাজ নম্বর জানা না োিবিও কি 

আমার অকভব াে দাবয়র িরা উকচৎ হবে?  

হযা। CCRB-এর তদন্তিারীরা সাধারণত অকিসারবদর সনাক্ত 

িরবত সক্ষম তবে তাবদর আপনার সহায়তারও প্রবয়াজন 

রবয়বে। এিজন পুকিে অকিসাবরর সাবে এনিাউন্টাবরর 

সময়, অকিসাবরর োরীকরি বেকেষ্টযসহ  তিা সম্ভে 

সনাক্তিরবণর কেেরণ সংগ্রহ িরার যচষ্টা িরুন এেং ঘিনার 

সময়, তাকরখ এেং অেস্থান যনাি িরুন। 

 

 
 

আকম কি যেনামীভাবে অকভব াে দাবয়র িরবত পারবো?  

 

হযা। আপকন যেনাবম ো অনয িাবরা পবক্ষ দাবয়র িরবত পাবরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

এিটি অকভব াে দাবয়র িরুন  
অকভব াে দাবয়র িরার কেকভন্ন উপায় রবয়বে। আপনার জনয 

য িা সেবেবি সুকেধাজনি যসিা কনধ ডারণ িরুন। আপকন 

য ভাবেই অকভব াে দাবয়র িরবেন না যিবনা, অনুগ্রহ িবর 

আপনার েতডমান যিান নম্বর, ইবমইি অযাবেস অেো কচটি 

পািাবনার টিিানা প্রদান িরবেন  াবত সম্পূণ ড কেেকৃত প্রদাবনর 

জনয এিজন তদন্তিারীর সাবে অযাপবয়ন্টবমন্ট কনধ ডারণ 

িরার জনয আমরা আপনার সাবে য াোব াে িরবত পাকর। 

 

আমাবদর িি িরুন 

1-800-341-2272 (CCRB) 

অেো 311-এ 

আমাবদর সাবে যদখা িরবত 

100 Church Street, 10th Fl. 

New York, NY 10007 

 

অনিাইবন 

nyc.gov/ccrbcomplaint 

 

facebook 

https://www.facebook.com/CCRB.NYC/ 

 

twitter/instagram 

@CCRB_NYC

 

আরও জানবত: 
• nyc.gov/ccrb -এ কভক্তজি িরুন 

• আপনার  িকমউকনটিবত  CCRB-এর সম্পবিড এিটি 

যপ্রবজবন্টেবনর অনুবরাধ িরবত  

outreach@ccrb.nyc.gov -এ ইবমি িরুন। 

• আমাবদর মাকসি যোর্ড কমটিং এ অংেগ্রহণ িরুন 

য খাবন আপকন পুকিে-িকমউকনটি সম্পবিডর কেষবয় 

আপনার মতামত জানাবত পারবেন।      

http://www.facebook.com/CCRB.NYC/

