
কি িরবেন যকি এিজন পুকিশ 
অকিসার আপনাবি থামায় 

পরামশ শ 

 

 

আপকন যকি মবন িবরন আপকন পুকিবশর দ্বরা 
অসিাচরবের স্বীিার হবয়বেন অথো প্রত্যক্ষ 
িবরবেন 

সিসিসিয়ান কমপ্লেইন ব ার্ড (CCRB)-

এ অসিপ্ল াগ দাপ্লয়র করুন। 

আমরা NYPD অসিিারগপ্লের অিদাচরপ্লের 

স ষপ্লয় তদন্ত এ ং মধ্যস্থতা কসর। 

CCRB স্বতন্ত্র, সনরপ্লেক্ষ এ ং েুসিশ স িাপ্লগর 

অংশ নয়। 

 
অকিবযাগ িাবয়র িরার উপায় 

 

আমাপ্লদর হটিাইন-এ কি করুন: 1-800-

341-2272  া 311-এ,  24/7 ব প্লকান 

িময় 

100 Church Street, New York, NY 10007-এ 
আমাপ্লদর অসিপ্লি আিুন। বিাম ার-শুক্র ার 8 
AM বেপ্লক 5 PM, বকাপ্লনা এেপ্লয়নপ্লমন্ট এর 
প্রপ্লয়াজনীয়তা বনই। 

অনিাইপ্লন অসিপ্ল াপ্লগর িম ড েূরে করুন: 

www.nyc.gov/ccrb 

আমাপ্লদর কাপ্লে উেপ্লরর ঠিকানায় বিখা োিান। 
 সদ আেসন আঘাতপ্রাপ্ত হন, অস িপ্লে 
সচসকৎিা সনন, তারের আেনার আঘাতপ্রাপ্ত 
স্থানগুপ্লিার েস  তুিুন। 

কসকিকিয়ান অকিবযাগ 

পয শাবিাচনা বোর্শ 

 

েুসিপ্লশর িাপ্লে মপু্লখামসুখ হওয়ার বক্ষপ্লে আেসন 

কী  িপ্লেন  া করপ্লেন তার উেপ্লরই েুপ্লরােুসর 

সনিডর কপ্লর যে েসরসস্থসত বকান সদপ্লক বমাড় সনপ্ল  

এ ং বিটা আেনাপ্লক আপ্লরা অিুস ধ্ায় অে া 

খারাে েসরসস্থসতপ্লত বিিপ্ল  সকনা। 

 

 

শান্ত োকপ্ল ন এ ং ব সশ নড়াচড়া করপ্ল ন না। 

আেনার হাত দৃশযমান এ ং সস্থর রাখুন।  সদ আেসন 

অসস্থর হপ্লয়  ান অে া আেনার হাত েপ্লকপ্লট রাপ্লখন 

তাহপ্লি েুসিশ িপ্লেহ করপ্লত োপ্লর আেসন 

আেনার িুসকপ্লয় রাখা অস্ত্র ব র করপ্লত  াপ্লেন। 

িম্মাপ্লনর িাপ্লে কো  িুন। তকড করপ্ল ন না। এটা 

েসরসস্থসতপ্লক আপ্লরা খারাে এর সদপ্লক সনপ্লত োপ্লর। 

▼
 

▼
 

▼
 

▼
 

▼
 

http://www.nyc.gov/ccrb


  
 

বেিতার করার িময়  াধ্া সদপ্ল ন না। 

একজন অসিিার আেনাপ্লক আটক করার 

িময় আেনার ব প্লকাপ্লনা শাসররীক হস্তপ্লক্ষে 

ব মন টানাটাসন করাপ্লক আটপ্লক  াধ্া প্রদান 

করা সহপ্লিপ্ল  গেয করা হপ্ল  

এ ং িিািিস্বরূে আেনার উেপ্লর অসতসরক্ত 

চাজড আপ্লরাে করা হপ্লত োপ্লর  া েসরসস্থসত আপ্লরা 

খারাপ্লের সদপ্লক ব প্লত োপ্লর। 

ি িময় একঠট েসরচয়েে িাপ্লে রাখুন  সদও 

এটা  াধ্যতামূিক না, আেনারসনপ্লজর 

িুরক্ষার জনয এঠট িাপ্লে রাখা িাি। 

েুসিপ্লশর মুপ্লখামুসখ হপ্লি সকেু স ষয় বখয়াি 

রাখপ্ল ন, ব মন, অসিিাপ্লরর নাম এ ং  যাজ 

নের। আেসন জজজ্ঞািা করপ্লি েুসিশ 

অসিিারগে আেনাপ্লক এি  তেয সদপ্লত  াধ্য, 

তপ্ল  বকউ বকউ তেয নাও সদপ্লত োপ্লর। 

অসিিারপ্লদর বেট্রি কাপ্লরর নের এ ং শাসররীক 

ব সশপ্লযযর সদপ্লকও বখয়াি রাখপ্ল ন। 

েুসিপ্লশর কাপ্লে নযায়িংগত কারে োকপ্লি তারা 

আেনার কাপ্লে ব প্লয় আেনার িম্পপ্লকড তেয 

জানপ্লত চাইপ্লত োরপ্ল ।  সদ আেনাপ্লক বদপ্লখ বকান 

কারপ্লে িপ্লেহ হয় ব  আেসন বকান অেরাধ্ করপ্লেন, 

কপ্লরপ্লেন অে া করপ্লত  াপ্লেন তাহপ্লি একজন 

অসিিাপ্লরর আেনাপ্লক োমাপ্লনার (িামসয়কিাপ্ল  

আটক) অসধ্কার রপ্লয়প্লে। 

 

োমাপ্লনার িময়,  সদ বকান কারপ্লে অসিিার মপ্লন 

কপ্লরন ব  আেনার কাপ্লে বকান অস্ত্র আপ্লে, 

তাহপ্লি সতসন  

আেনার কােপ্লড়র উের সদপ্লয় তল্লাসশ চািাপ্লত 

োরপ্ল । 

 সদ অসিিার আেনার েপ্লকপ্লট বকান অ প্লজক্ট 

অনুি  কপ্লরন এ ং ব ৌজক্তকিাপ্ল  স শ্বাি কপ্লরন ব  

বিটা একঠট অস্ত্র হপ্লত োপ্লরতাহপ্লি অসিিার 

আেনার েপ্লকপ্লট হাত সদপ্লয় েপ্লকপ্লট োকা 

অ প্লজক্টঠট েরীক্ষা করপ্লত োরপ্ল ন। 

ব  েুসিশ অসিিারগে NYC আ ািনঅেসরঠটর 

স জডংগুসিপ্লত টহি বদয় তারা েরীক্ষা করপ্লত 

োরপ্ল ন ব  বিখাপ্লনর মানুষজন 

আইনিঙ্গতিাপ্ল  বিখাপ্লন আপ্লেন--- ব  তারা 

ব ধ্  াসিো  া  ুজক্তিঙ্গত সিজজটর। 

পুকিশ িত্ত শপক্ষ সম্পবিশ 
আপনার যা জানা প্রবয়াজন 

 

পরামশ শ (চিযে) 

 


