
রেসিয়াল ররাফাইসলিং এবিং পক্ষপাত-সিসিক পুসলসিিং সক? 

রেসিয়াল ররাফাইসলিং এবিং বায়াি-রবজড পুসলস িং ইউসিট সক? 

 

ররাফাইসলিং/বায়াি-রবজড পুসলস িং এে উদাহেণ:  

 

CCRB-এে রেসিয়াল ররাফাইসলিং এবিং বায়াি-রবজড 
পুসলস িং ইিভিসিভে ি ইউসিট 

 
 

সিসিসলয়াি কমভেইন্ট সেসিউ রবাডড (সিসিআেসব) হল সিউ ইয়কড সিটটে একটট িিংস্থা যা সিউ ইয়কড সিটট পুসল  সবিাভেে 
িদিযভদে অিদাচেণ িম্পভকড রবিামসেক িােসেকভদে অসিভযাভেে সিসিভত তদন্ত কভে মধ্যস্থতা  এবিং সবচাে কভে। 
আমো স্বতন্ত্র এবিং সিেভপক্ষ। আমো NYPD.-এে অিং  িই। 

 

 
 

রেসিয়াল ররাফাইসলিং িিংেটিত হয় যখি NYPD অসফিাে আপিাে সবরুভে আপিাে রকৃত বা গ্রহি কো বণ ড, জাসতিিা, 
জাতীয় উৎি বা োভয়ে েভেে কােভণ আইিী বযবস্থা গ্রহণ কভেি (রযমি, যািবাহি বা পথচােীভক থামাভিা, রগ্রফতাে কো, 
িমি কো, অিুিন্ধাি কো,মুি- অযালিং কোে আভদ  রদওয়া এবিং আেও অভিক সকছু)।  পক্ষপাত সিসিক পুসলস িং হয় 
যখি NYPD অসফিাে আপিাে ধ্ম ড, বয়ি, অসিবািি অথবা িােসেকভেে অবস্থা, সলঙ্গ/সলঙ্গ পসেচয়, রযৌি 
অসিমুখীতা, অক্ষমতা অথবা আবািি অবস্থাে জিয আপিাে সবরুভে আইিী বযবস্থা গ্রহণ কভেি।  

স্থািীয় আইি 47 (2021), CCRB-এে “কতৃডভেে অপবযবহাে” এখসতয়াভে রেসিয়াল ররাফাইসলিং এবিং পক্ষপাত-সিসিক 
পুসলস িং অন্তিুডক্ত কভেভছ অথ ডাৎ CCB এখি NYPD িদিযভদে দ্বাো সিসিসলয়ািভদে রসত ববষমযমূলক আচেভণে 
অসিভযাভে তদন্ত কেভত পােভব (পূভব ড এই িকল অসিভযাে NYPD কতৃডক অিযন্তেীি িাভব তদন্ত কো হভতা)। 
এই ধ্েভণে অসিভযােগুসলে তদন্ত কোে জিয CCRB রেসিয়াল ররাফাইসলিং এবিং বায়াি-রবজড পুসলস িং ইউসিট 
(“RPBP” ইউসিট) িাভমে িতুি একটট তদন্ত ইউসিট বতসে কেভছ। RPBP এটিী, তদন্তকােী এবিং রডটা 
িাইিটটিভদে দ্বাো েটিত যাো একিাভথ রেসিয়াল ররাফাইসলিং এবিং বায়াি-রবজড পুসলস িং- এে অসিভযাে তদন্ত 
কভেি। 

 

 

একজি পােসি পসেসহত সিসিসলয়াি, একটা িপ িাইভি রোসলিং িপ 

কোে পভে তাভক তাে োসিিহ থামাভিা হল। রবস েিাে চালক যাো 

পােসি পসেসহত থাভক িা তাভদেভকও িপ িাইভি রোসলিং িপ কেভত 

রদখা যায় তভব NYPD তাভদে থামায় িা।  

সু্কল রথভক বেখাভেে পে, NYPD অসফিােো একটট সমসডল সু্কভলে 

কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রভদে আভ পাভ ে এলাকা রছভি চভল রযভত বভল। একই 

সু্কভলে রেতাঙ্গ ছাত্রভদে ওই এলাকায় থাকভত রদওয়া হয়।  

এক ছুটটে োভত, দুইজি মসহলা এক রকািায় দা াঁসিভয় তাভদে রমাবাইল 

রফাি রচক কেসছল।  রথভম একজি ট্রান্সভজন্ডাে মসহলা রক 

অসফিােো থামায়, তােপে তাে কাছ রথভক তাে পসেচয় এবিং তাে 

কায ডকলাপ িম্পভকড জািভত চায়। সদ্বতীয়জি যাভক সিিভজন্ডাে বভল 

মভি হয় তাভক আটকাভিা, জজজ্ঞািাবাদ কো বা পসেচয় রদওয়াে জিয 

বলা হয়সি। 

েিীে োভত একটট িাবওভয় কাভে, NYPD অসফিােো একজি ঘমুন্ত 

বযজক্তভক িাসমভয় রদি যাভক রদভখ মভি হয় সতসি েহৃহীিতাে িম্মুখীি 

হভেি এবিং তাভক একটট িমি জাসে কভেি,সকন্তু একই োসিভত আেও 

দুজি পুরুষ যাো ঘুমাজেভলি সকন্তু েহৃহীিতাে িম্মুখীি হভেি বভল মভি 

হয় িা তাভদেভক রট্রভি থাকভত রদওয়া হয়। 

দুইজি অসফিাে আিুমাসিক োত 2 টাে সদভক ফুটপাথ সদভয় রহভট যাওয়া 
সতিজি তরুণ লযাটটভিা পরুুভষভক থামায়, অতঃপে তাভদেভক তল্লাস  
চালায় এবিং জজজ্ঞািা কভে তাভদে কাভছ রকাি অস্ত্র আভছ সকিা। তাো  

যখি জজজ্ঞািা কভে রকি তাভদেভক থামাভিা হভয়ভছ, অসফিােেণ 
তাভদে বভল রয এত োভত এই 3 জি যুবভকে এখাি সদভয় ঘুভে 

বািাভিাে রকাি কােণ রিই এবিং এখাভি 20 বছে বয়িী 
লযাটটভিাভদে দ্বাো কভয়কবাে রোলাভোসলে ঘটিা ঘভটভছ। 

 
 

আমাভদে িাভথ রযাোভযাভেে সবসিন্ন উপায় 

েভয়ভছ:  আমাভদেভক কল কেভত পাভেি 1-

800-341-2272 (CCRB) অথবা 311 নম্বরে;  

অিলাইভি 

www.nyc.gov/ccrbcomplaint-এ যান অথবা  

100 Church Street, 10th Fl. New York 

10007 -এ আমাভদে অসফসে আিুি,. আপসি 

রযিাভবই অসিভযাে দাভয়ে কেভবি িা 

রকভিা, অিগু্রহ কভে আপিাে বতডমাি রফাি 

িম্বে, ইভমইল অযাভেি অথবা সচটি পািাভিাে 

টিকািা রদাি কেভবি যাভত একটট লাইি 

সববসৃতে জিয আমো আপিাে িাভথ 

রযাোভযাে কেভত পাসে। আেও জািভত, 

সিজিট করুন  nyc.gov/ccrb। 

আপিাে কসমউসিটটভত CCRB-এে 

িম্পভকড একটট ররভজভন্ট ভিে অিুভোধ্ 

কেভত outreach@ccrb.nyc.gov-এ 

ইভমল করুি। 

আমাভদে মাসিক রবাডড সমটটিং এ অিং গ্রহণ 

করুি রযখাভি আপসি পুসল -কসমউসিটট 

িম্পভকডে সবষভয় আপিাে মতামত 

জািাভত পােভবি। 

 
 
 
 
 

1-800-341-2272 | 100 Church Street, 10th Fl. New York, NY 10007 | www.nyc.gov/ccrb 

অসিভযাে দাভয়ে করুি 

http://www.nyc.gov/ccrb
http://www.nyc.gov/ccrb

