
  শিক্ষা সংক্রান্ত রেকর্ড    
 

শিক্ষা সংক্রান্ত রেকর্ড গুশি পশেচর্ডাকেীে সু্কি রেকক পাওয়া রর্কে 
পাকে। 
শকভাকে েেয রপকে হকে এেং রর্ রকানও শি সম্পককড  আেও 

শনকদড কিে জনয শপো-মাোকদেকক সোসশে সু্ককিে সকে রর্াগাকর্াগ 
কেকে হকে। 

রির্াকেি পাশেোশেক শিক্ষাে অশিকাে এেং রগাপনীয়ো আইন 
অনুসাকে, উক্ত েযশক্তে শিক্ষা সংক্রান্ত রেকর্ড  রকেি েখনই প্রকাি 
কো হকে র্খন রসই েযশক্ত শিশখেভাকে রসই রেকর্ড  প্রকাি কোে 
কো জানাকেন। উক্ত প্রকাি পকে রর্ রেকর্ড  প্রকাকিে কো েিা 
হকে োে উকেখ োককে হকে, প্রকাকিে উকেকিয এেং কাে কাকে 
রেকর্ড টি প্রকাি কেকে হকে পাকে ো েিা োককে হকে। 

 

 

সম্ভােয পশেচর্ডাকােীে রক্রশর্ট ইশেহাকসে শেকপাকটড ে অনুকোি 
রেসেকাশে রক্রশর্ট ইশেহাকসে শেকপাটিড ং একজশিগুশিে কাকে কো 
রর্কে পাকে। রর্ সকি শপো-মাোে এই েকেযে প্রকয়াজন হকে 
োকদেকক পেেেী শনকদডিনা ও প্রকর্াজয শি এে জনয রক্রশর্ট 
ইশেহাকসে শেকপাটিড ং একজশিে সকে রর্াগাকর্াগ কেকে হকে। 
সমস্ত রক্রশর্ট ইশেহাকসে অনুকোকিে রক্ষকে রির্াকেি রক্রশর্ট 

শেকপাটিড ং আইন রমকন চিা আেিযক। 
 

 

শনউ ইয়কড  রেকটে শিি ুও পশেোে পশেকেো অশিস (New 

York State Office of Children and Family 

Services) মকন ককে সকি শপো-মাোকদে উশচে োকদে 
সন্তাকনে জনয সম্ভােয প্রদানকােী রেকে রনয়াে আকগ সমস্ত মূিযায়ন 
ককে রদখা। এই প্রচােপকে েশণডে োকা রেকর্ড  মূিযায়কন কাকজ 
আসকে পাকে। 
শনউ ইয়কড  রেকট শিিু পশেচর্ডা সংক্রান্ত আেও েকেযে জনয, 

অনুগ্রহ ককে আমাকদে ওকয়েসাইট রদখুন: 

ocfs.ny.gov 

 

 

Capital View Office Park 

52 Washington Street 

Rensselaer, NY 12144 

আমাকদে ওকয়েসাইট রদখুন: 
ocfs.ny.gov 

িািনপািন এেং দত্তক রনয়া সম্পশকড ে 
েকেযে জনয এই নম্বকে রিান কেুন: 
1-800-345-KIDS (5437) 

 

শিি ুপশেচর্ডা সংক্রান্ত অশভকর্াকগে জনয 
রিান কেুন: 
1-800-732-5207 

শিি ুঅেকহিা ও শনর্ডােন সম্পককড  অশভকর্াগ কেকে 

এখাকন রিান কেুন: 1-800-342-3720 

পশেেযক্ত শিি ুসুেক্ষা আইকনে েযাপাকে আেও েেয 
পাওয়াে জনয কি কেুন এই নম্বকে: 
1-866-505-SAFE (7233) 

অন্ধকদে পশেকেোে েকেযে জনয এই 
নম্বকে রিান কেুন: 
1-866-871-3000 

 
 

 
“...আমাকদে সন্তান, পশেোে, এেং 

সম্প্রদায়গশুিে সেুক্ষা, স্থাশয়ত্ব, এেং ভাকিা 

োকাকক সহায়ো কো। ...” 
 

আকমশেকাে প্রশেেন্ধী আইন অনরু্ায়ী, শনউ ইয়ককড ে শিি ুএেং 
পশেোে পশেকেো অশিস অনকুোি অনরু্ায়ী এই পুশস্তকাটি র্োর্ে 

িেমযাকট উপিব্ধ কেকে৷ 
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রক্রশর্ট ইশিহাসসে শেস াটড  

 

 
বাশিসি শিশু 

 শেচর্ডা প্রদানকােী 
খ ুঁজসেন? 

শকস়েোসনে 
আইন 

 

 

এটি আ নাসক অবগি 
শসদ্ধান্ত শনসি সাহার্য 

কেসব। 



 

  আ নাে র্া জানা প্রস়োজন!   
 

শনউ ইয়কড  রেকট োশিকে সন্তানকদে সম্ভােয পশেচর্ডাকােীকদে 

 কমডসংস্থাকনে রক্ষকে শপো-মাো ও অশভভােকো র্াকে 
পশেচর্ডাকােীকদে অপোকিে ইশেহাস সম্পককড  জানকে পাকেন 
োই 1998 সাকিে 27 অকটােকে শককয়োকনে আইন 
কার্ডকেী হয়। শকক়েোকনে আইন রকেিমাে রসইসে 
পশেচর্ডাকােীকদে (রর্মন, আয়া, শিিু িেশন) উপে প্রকর্াজয 
হয় র্াো প্রশে সপ্তাকহ োশিকে 15 ঘণ্টা ো োে রেশি সময় 
িকে পশেচর্ডা প্রদান ককেন। 

আইন অনুর্ায়ী শপো-মাোো সম্ভােয পশেচর্ডাকােীে রেকক 
রেোকৃে সম্মশে শনকয় শনউ ইয়কড  রেকটে শক্রশমনাি জাশেস 
সাশভড স (New York State Division of Criminal 

Justice Services, DCJS) এে কাকে সম্ভােয 
পশেচর্ডাকােীে আঙুকিে োপ পাঠাকে পাকেন। DCJS 
অপোকিে ইশেহাস আকে শকনা রদখকে োে রেকর্ড  অনুসন্ধান 
কেকে। 

েযাকগ্রাউন্ড রচক সমূ্পণড হকি, শপো-মাোকদেকক শনউ ইয়কড  
রেকটে অপোকি রদােী সােযস্ত সম্পশকড ে েেয জানাকে র্াকে 
োো োকদে সন্তাকনে সম্ভােয পশেচর্ডাকােীে সুস্থো এেং 
পােদশিডো সম্পককড  অেগে শসদ্ধান্ত শনকে পাকে। 

DCJS প্রশেটি েযাকগ্রাউন্ড রচক কোে জনয শপো-মাোকদে 
রেকক $75 ককে রনকে। শপো-মাোকদে আশেডক পশেশস্থশে ও রপকমন্ট 
কোে ক্ষমোে শভশত্তকে এই শি কম হকে পাকে। 

র্শদ আপনাে সন্তাকনে সম্ভােয পশেচর্ডাকােীে জনয অপোকিে 
েযাকগ্রাউন্ড রচক কোকে চান, োহকি DCJS-এে কাকে 
শিশখেভাকে এখাকন অপোকিে ইশেহাকসে রেককর্ড ে অনুসন্ধাকনে 
অনুকোি (Criminal History Record Search 

Request) িেকমে (DCJS-3249) এেং শিোেশপ্রন্ট 
কাকর্ড ে অনুকোি কেকে পাকেন: 

New York State Division of 
Criminal Justice Services 

Criminal History Record Search Unit 80 

South Swan St., Albany, NY 12210 
অেো রিান: 

(518) 485-7675 বা (518) 457-9847 

স্প্যাশনকিে জনয (518) 485-0962 নম্বকে রিান কেুন 

শকক়েোকনে আইন অনুসাকে DCJS-এে রেকক প্রাপ্ত 
অপোকিে ইশেহাকসে েেয রগাপন োখা হয়। েকেযে 
অনুকমাদনহীন প্রকাি ো পুনঃপ্রকাি হকিা ক্লাস A রেআইশন 
কাজ, এে জনয এক েেে রজি হকে পাকে। 

রর্ সকি শপো-মাো DCJS রেকক অপোকিে ইশেহাকসে 
েেয রনকেন এেং 10 ো োে রেশি েযশক্তকক শনর্ুক্ত কেকে 
সক্ষম োকদেকক সংকিািন আইকনে িাো 752 এে শেেকয় 
সকচেন োককে হকে, কােণ উক্ত িাো রকানও েযশক্তকক 
অপোকি রদােী সােযকস্তে শভশত্তকে কাউকক শনর্ুক্ত না কোে 
ক্ষমো সীশমে কেকে পাকে, এই শেশি রসইসে রক্ষকে প্রকর্াজয 
হকে রর্খাকন সম্ভােয পশেচর্ডাকােী এেং অপোকি রদােী 
সােযকস্তে মকিয সোসশে সম্পকড  আকে। 

 

 

সম্ভােয পশেচর্ডাকােীে উপর্ুক্তো সংক্রান্ত অেগে সম্মশে শনকে 
সাহার্য কেকে পাকে এমন অনযানয েযাকগ্রাউন্ড েেয পাওয়া রর্কে 
পাকে। এই েেয শনউ ইয়ককড ে রমাটে র্ান শেভাকগে রেকক রেকর্ড , 
শিক্ষা সংক্রান্ত রেকর্ড  এেং রক্রশর্ট ইশেহাকসে রেকর্ড  হকিও ো 
রকেি একেই সীশমে নয়। 

 
 

 

 

রির্াকেি চািককে রগাপনীয়ো সুেক্ষা আইন (1994) অনুসাকে, 
শপো-মাোে কাকে সম্ভােয পশেচর্ডাকােীে শিশখে সম্মশে (রনাটাশে 
কো হকি ভাকিা হয়) অেো এই েেয পাওয়া “অনুমশেকর্াগয 
েযেহাে” এে অিীনস্থ হকি আপশন সম্ভােয পশেচর্ডাকােীে জনয শনউ 
ইয়কড  রেকটে ড্রাইশভং রেককর্ড ে কশপ রপকে পাকেন। 

 
 

অনুমশেকর্াগয েযেহাে মাকন হকিা শনশদডষ্ট শকেু পশেশস্থশেকে রকানও 
েযশক্তে রেকর্ড  োে সম্মশে োিা শপো-মাোো রদখকে পাকেন। 

সম্ভােয পশেচর্ডাকােীে রেকর্ড  পাওয়াে জনয রকানও শপো-
মাোকক, MV-15GC েযশক্তগে েেয প্রকাকিে সািােণ সম্মশে 
(General Consent for Release of Personal 

Information) িেম মােিে শিশখে সম্মশে প্রদান কেকে হকে। 
রনাটাশে কো সম্মশে প্রদান কো হকি, শপো-মাো রমাটে র্ান 
শেভাকগে (Department of Motor Vehicles, DMV) 
িেম MV-15, প্রেযশয়ে DMV রেককর্ড ে জনয অনুকোি সমূ্পণড 
ককে সম্ভােয পশেচর্ডাকােী “িাইিটাইম ড্রাইশভং রেকর্ড ” রপকে 
পাকেন। 

উভয় িেমই অনিাইকন উপিভয: 
MV15GC 

https://dmv.ny.gov/forms/mv15gc.pdf 
এেং MV-15 

https://dmv.ny.gov/forms/mv15.pdf 

DMV সম্ভােয চািককে নাম, ঠিকানা, জন্মোশেখ, শিে, 
উচ্চো, রচাকখে েঙ, ড্রাইভাে িাইকসকিে রময়াদ অশেক্রকমে 
োশেখ, গে 10 েেকে রকানও অযািককাহি সংক্রান্ত অপোি 
এেং গে চাে েেকে ট্রাশিক সংক্রান্ত অপোি সম্পশকড ে েেয 
প্রদান কেকে। 

র্শদ আপশন DMV অশিকস র্ান, সম্ভােয পশেচর্ডাকােী ড্রাইশভং 
রেককর্ড ে জনয আপনাে অনুকোি রসই শদকনই প্রশক্রয়া কো হকে 
পাকে। 

অনযানয উ লভ্য 
িথ্য 

র াটে র্ান শবভ্াসগে 
রেকর্ড  

র াটে র্ান শবভ্াসগে 
রেকর্ড  সেে  ািা়ে র্ান 


