ব্যক্তিগত অতীত অপরাধের
তথ্য পর্য াধ াচনা

কার্নির্
য াহী
য আইি 845-বি অিুসারে, একজন সরিরাহকারী যখন এমন একজন িযক্তি যার সসিা গ্রহণকারীদের সাদে বনয়বমত এিং
িাস্তবিক তত্ত্বািধানহীন এিং অিাধ সযাগাদযাগ আদে বনযুি করার জনয সেষ্টা কদরন তখন সসই আদিেনকারীদক অিশ্যই সস/তার
অপরাধমূলক ইবতহাদসর তেয পযাদলােনা
য
এিং সসগুবল সংদশ্াধন করার অবধকার এিং তা পাওয়ার প্রদয়াজনীয় পদ্ধবত সম্পদকয
উপদেশ্ বেদত হদি।
নিউ ইয়কয নসটিে অপোধী িযায়নর্চাে সসর্া (নিনসরেএস) নর্ভাগ, প্রনিটি র্যক্তি অথর্া িাে আইিেীর্ী র্ারক নিনিিভারর্ অিুর াদি সদওয়া হরয়রে,
িারদে নিনসরেএস এে ফাইরি সেরি সদওয়া সসই র্যক্তিে সকি অপোধ ূিক ইনিহারসে িরথযে একটি অিুনিনপ অথর্া সসিারি সকারিা অতীত
অপোধ এর িথয সিই এ ি ফিাফি গ্রহণ কোে অিু নি প্রদাি করেি। সসই র্যক্তিটি িাে সকি িরথযে সিযিা পেীক্ষা কোে েিয নিনসরেএস
দ্বাো প্রণীি পদ্ধনিে াধযর অনভরর্াগ কেরি পারেি। অতীত অপোধ পর্ারিাচিা
য
পদ্ধনিে আেও িথয পাওয়াে েিয, দয়া করে নিনসরেএস এে
ওরয়র্সাইরি প্ররর্শ করুি: <http://www.criminaljustice.ny.gov/ojis/recordreview.htm>

এই অনুদেদে একজন আদিেনকারী সকান পদ্ধবতদত বিবসদজএস দ্বারা পবরোবলত বনউ ইয়কয বসটির অতীত অপরাদধরর একটি
অনুবলবপর জনয আদিেন করদত পারদিন সসই সম্পদকয আদলাকপাত করা হদয়দে।
1. আঙুদলর োপ সেওয়ার সাক্ষাৎকাদরর সময়সূবে বনধারণ
য করার জনয যুিরাদের মদ্যাট্রাদের এই http://www.identogo.com/
ওদয়িসাইদি ঢুকুন অেিা 1-877-472-6915 (সিাল-বি িম্বে) িম্বরে সফাি করুি।
2. সাক্ষাৎকারেে স য় সর্ িথযগুনি চাওয়া হরর্ সসই সম্পরকয “নিউ ইয়কয নসটিে অপোধী িযায়নর্চাে সসর্া প্রনিরর্দি পর্ারিাচিা
য
কার্ক্র
য
- যুিরাদের মদ্যাট্রাে আঙুদলর োপ প্রোন সসিার জনয আদিেন” ফে টিরি সর্ নর্স্তানেি র্িা আরে।
3. সকি িথয পূেণ কোে স য়, দয়া করে নিনপর্দ্ধ করুি: প্রনিরর্দি সম্পাদরিে ওআেআই িম্বে: NYDCJSPRY অর্শযই
িানিকাভুি কেরি হরর্ এর্ং আপিাে উত্তে আপিাে পনের্রিয আপিাে আইিেীর্ীে কারে সদওয়াে অিুরোধ কো হরর্।
4. র্িি আপনি আঙুরিে োপ সদওয়াে সাক্ষাৎকারেে েিয সপ ৌঁোরর্ি, িিি আপিারক অর্শযই:
a. পনেচরয়ে েিয দুইটি ফে ে া নদি ম মদ্যা ট্রাদের ওদয়িসাইি অেিা মদ্যা ট্রাদের যুিরাদের স্ান সসিা সকন্দ্র সেদক
গ্রহণদযাগয ্রমগুবল সম্পদকয তেয সপদয় যাদিন); এিং
b.”মদ্যা ট্রাে যুিরাে” অেিা “এল-1 নিরয়াগ সসর্াে” র্াইরে সথরক তিনে কো র্যক্তিগি অথর্া র্যর্সায়ী সচক, অিুর ানদি সচক,
র্যাংক সচক, ানি অিযাে, অথ অথর্া
য
সক্রনিি কারিযে াধযর আঙুরিে োপ সসর্া ূিয- $59.95 প্রদাি করুি।
যুিরাদের বিোর বিভাদগর 556-73 আইিটি একেি এফনর্আই পনেচয় প্রদািকােী র্যক্তি , কীভারর্ সস/ িাে নিরেে প্রনিরর্দি
পর্ারিাচিাে
য
প্রনিনিনপ সপরি পারেি সসই সম্পরকয নর্নভন্ন নিয় এর্ং নর্ধাি স্থাপি করেি। শুধু াত্র পনেচয়পত্র প্রনিরর্দরিে র্যক্তিটিই
র্যক্তিগি পর্ারিাচিা
য
অথর্া িথয পনের্িযি কোে েিয িাে নিরেে এফনর্আই পনেচয়দািা প্রনিরর্দরিে প্রনিনিনপে েিয আরর্দি
কেরি পােরর্ি। এফনর্আই এে অপোধী িযায়নর্চাে িথয সসর্া (নসরেআইএস ) নর্ভাগ এই অিুরোধগুনি করে থারকি।
এই অিুরেরদ একেি প্রিযানশি আরর্দিকােী র্যক্তিগি পর্ারিাচিা
য
অথর্া িথয পনের্িযি কোে েিয িাে নিরেে এফবিআই
পবিচয়দাতা প্রবতবিদবেি প্রনিনিনপে েিয আরর্দি কোে পদ্ধনি সম্পরকয আরিাকপাি কো হরয়রে।
এফবিআই পবিচয়কািী প্রবতবিদবেি পর্াব
য াচোি আবিদেটি অর্শযই এফনর্আই সথরক প্রদাি কো সাইনি কভার সলিার এর্ং
পনেচরয়ে প্র াণসহ (আঙুরিে োপস ূহ ) পাঠারি হরর্ এর্ং অথ ে
য
া নদরি হরর্:
এফনর্আই নসরেআইএস নর্ভারগে- প্রনিরর্দি আরর্দি
1000 Custer Hollow Road
Clarksburg, West Virginia 26306.
এই আরর্দি এর্ং অিয সকি িথয সম্পরকয োিরি , প্ররর্শ করুি https://www.fbi.gov/services/cjis/identity-history-summary-checks.
এফবিআই পবিচয় প্রবিবিদবেি মবযে জমা কিা বকছু আপবিকি িথ্ে, যা কাদরা সগ্র্তাদরর সাদে জবিত আঙুদলর োপ এিং
বকেু বকেু সময় সরকাবর োকবর নাগবরক অবধকার অেিা সামবরক সসিা সেদক গ্রহণ করা হদয়দে যা সি সময় অপরাধমূলক কমকাণ্ড
য
অেিা আঘাদতর তাবলকার সাদে সম্পবকযত। যবে আঙুদলর োপটি সকাদনা সগ্র্তাদরর সাদে জবিত হদয় োদক সসদক্ষদে এ্বিআই
এর কাদে প্রবতদিেন প্রোনকারীর নাম সগ্র্তাদরর তাবরখ সগ্র্তাদরর কারণ সগ্র্তাদরর বনষ্পবি সিবকেু বলবপিদ্ধ োদক যবে সসই
সম্পদকয এ্বিআই অিগত োদকন তাহদল। একজন িযক্তি এ্বিআই এর কাদে প্রবতদিেন প্রোনকারী সংস্থা অেিা সযখাদন সগ্র্তার
হদয়দে সসই রাদের সকন্দ্রীয় সংগ্রহশ্ালার সাহাদযয এ্বিআই এর কাদে োকা তদেযর বিরুদদ্ধ অবভদযাগ জমা বেদত পাদরন। এই সকল
সংস্থা তেয সটিক করার জনয প্রদয়াজনীয় বনদেযশ্না প্রোন করদিন। উপযুি অপরাধী বিোর সংস্থার বলবখত বিজ্ঞবি োিা এ্বিআই
সকাদনা প্রবতদিেন পবরিতযন করদত পারদিন না।
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