আপনার
অমধকানরর

আইননর অধীনন মিমিগাননর জনগননর নযায্য ও নযায়সঙ্গত আচরণ পাওয়ার অমধকার রক্ষার উনেনিয মিমিগান নাগমরক অমধকার মিভাগ (MDCR)
প্রমতমিত হয়।

সসসসসসস

MDCR কী এিং কীভানি তারা আিার নাগমরক অমধকার রক্ষা কনর?

িানুষনক বিষিযিূলক আচরণ থেনক রক্ষা করনত কমতপয় আইন প্রমতিা করা হনয়নে। এমলয়ট-লারনসন নাগমরক অমধকার আইন (ELCRA),
প্রমতিমিত্বসম্পন্ন িযমির নাগমরক অমধকার আইন, নযায্য আিাসন আইন, প্রমতিমিত্বসম্পন্ন িামকিন নাগমরক আইন (ADA) এিং থেট ও থেডানরল
আইননর অনযানয প্রমিধান মিমিগাননর িানুষনের বিষিযিূলক আচরণ থেনক রক্ষা কনর।
MDCR বিষনিযর অমভনয্াগ তেন্ত করার জনয আইমন অনুনিােনপ্রাপ্ত। অমভনয্াগ তেন্ত করার সিয়, আিরা মনরনপক্ষ োমক এিং থকাননা পনক্ষর
আইনজীিী িা প্রমতমনমধ মহনসনি কাজ কমর না।
মিমিগাননর আইন থয্সি থক্ষনে বিষিযনক মনমষদ্ধ কনরনে:
কিি সংস্থান
মিক্ষা
আিাসন
জনসাধারনণর জনয উন্মুি স্থান (থয্িন থরন্াোঁরা, থহানটল, নাটযিালা, ডািারখানা, খুচনরাপনণযর থোকান এিং আরও অননক মকেু )
পািমলক সামভিস (থয্িন সরকামর এনজমি, পািমলক লাইনেমর এিং পাকি, ইউটিমলটি এিং আরও অননক মকেু )
আইন প্রনয়াগ
আপনার জামত, ধিি, িণি , জামতগত উৎস, িয়স, মলঙ্গ, প্রমতিমিত্ব, মজনগত তেয, বিিামহক অিস্থা, পামরিামরক অিস্থা, উচ্চতা, ওজন িা থেপ্তানরর
থরকনডির কারনণ য্খন আপনার সনঙ্গ অননযর থচনয় আলাো আচরণ করা হয় তখন থসটা বিষিয হয়।
থিআইনী বিষনিযর মকেু উোহরণ কী কী?
একজন থোর ক্লাকি আপনানক য্মে থসিা না মেনয় "আপমন থয্খান থেনক এনসনেন থসখানন মেনর থয্নত" িনল।
আপনার িস য্মে আপনার সহকিীনের আপনার জামত িা জামতগত উৎনসর ওপর মভমি কনর আপনানক হয়রামন করার িা ভয় থেখাননার সুনয্াগ
থেয়।
একজন মরনয়ল এনেট এনজন্ট িা ভাডা সম্পমির িামলক য্মে অনযনের কানে উপলভয করা একই সম্পমি আপনানক থেখাননা িা মিমি করা থেনক
মিরত োনক।
আিার সনঙ্গ বিষিযিূলক আচরণ করা হনল আমি কী করনত পামর?
আপনার য্মে িনন হয় থয্ আপমন বিষনিযর মিকার হনয়নেন, তাহনল মিমিগাননর নাগমরক অমধকার মিভানগ অনলাইনন থয্াগানয্াগ করুন
Michigan.gov/MDCR ঠিকানায়, MDCR-INFO@Michigan.gov ঠিকানায় আিানের ইনিইল করুন, অেিা 1-800-482-3604 নম্বনর আিানের থোন
করুন।
অমভনয্াগ করার জনয মক আিানক য্ুিরানের নাগমরক হনত হনি?
না, MDCR এ অমভনয্াগ করার জনয আপনানক য্ুিরানের নাগমরক হনত হনি না। নাগমরক অমধকার আইন মিমিগান থেনট োকাকালীন বিষনিযর
মিকার হওয়া থয্ থকাননা িযমিনক রক্ষা কনর।
অমভনয্াগ করা থকন গুরুত্বপূণি?
আপমন য্মে বিষনিযর মিকার হন, তাহনল আপনার নযায়মিচার চাওয়ার অমধকার আনে। য্মে আপনার সনঙ্গ বিষিয করা হনয় োনক, তাহনল আিরা
এখন থকাননা পেনক্ষপ না মননল অনযনের সনঙ্গও বিষিযিূলক আচরণ হওয়ার থজারানলা সম্ভািনা রনয়নে। বিষিয সম্পনকি অিগত না হনল আিরা তা
িি করনত পারনিা না।
য্মে আিানের তেনন্ত থেখা য্ায় থয্ বিষিয করা হনয়নে, তাহনল আিরা পক্ষসিূনহর িনধয একটি মনষ্পমি অজিননর থচষ্টা করনিা। সেল মনষ্পমির েনল
অমভনয্াগ োনয়রকারী িযমি আমেি ক এিং অনযানয ধরননর ক্ষমতপূরণ থপনত পানরন।

য্মে আমি অমভনয্াগ োনয়র কমর, তাহনল থসটা মক থগাপন রাখা হনি?
না, তনি আপমন অমভনয্াগ োনয়র করার কারনণ আপনার মিরুনদ্ধ প্রমতনিাধিূলক িযিস্থা থনওয়া হনল তা হনি নাগমরক অমধকার আইননর লঙ্ঘন।
আপমন য্মে MDCR িরাির অমভনয্াগ োনয়র কনরন, তাহনল আিরা তেন্ত করি, য্ার জনয আিানের আপনার োমি সম্পনকি অনযনের সনঙ্গ
থয্াগানয্াগ করার প্রনয়াজন হনি। MDCR-এর োইলগুনলা তনেযর স্বাধীনতা আইননর অধীন এিং িািলা সিাধান হওয়ার পনর অনযনের
সরিরাহ করা হনত পানর, তনি থকিল আপনার িযমিগত তেয অপসারণ করার পনরই থসটা করা হনি।
আিানক অমভনয্াগ োনয়র করনত সাহায্য করার জনয আপনানের মক থকাননা থোভাষী আনে?
হযাোঁ। আপমন আিানের সনঙ্গ থয্াগানয্াগ করনল আিরা একটি পমরনষিা িযিহার কমর থয্টির িাধযনি আিরা কলটিনত একজন থোভাষীনক য্ুি
করনত পামর। এরপনর আিরা থকান্ প্রমিয়ায় অেসর হনিা তা মনধি ারণ করনত আপনার সনঙ্গ কাজ করনিা।
বিষিয থরানধ MDCR কী ভূমিকা রানখ?
নাগমরক অমধকার সম্পমকিত সিসযাগুনলা থিাকামিলা করনত এিং নাগমরক অমধকার আইননর থস্বচ্ছামভমিক প্রমতপালননর মিকানি এিং বিষিয
হওয়ার আনগই তা প্রমতনরানধ অংিীোমরত্ব গনড থতালার লনক্ষয কমিউমনটি এিং মিশ্বাস-মভমিক সংস্থা, সিেি ক থগািী এিং আইন প্রনয়াগকারী
সংস্থাগুনলার সনঙ্গ MDCR অংিীোর মহনসনি কাজ কনর।
MDCR সাংস্কৃ মতক থয্াগযতা, মহংসাত্মক ঘটনা, আিাসন বিষিয, হয়রামন, প্রমতিমিত্ব, থয্ৌন হয়রামন এিং নাগমরক অমধকার আইনসহ মিমভন্ন
মিষনয় প্রমিক্ষণ ও কিি সূমচর িযিস্থা কনর োনক।

আিরা সাহায্য করার জনয আমে
বিষনিযর অমভনয্াগ োনয়র করনত, প্রমিক্ষণ িা উপস্থাপনার সিয়সূমচ মনধি ারনণর জনয, অেিা সুমনমেি ষ্ট নাগমরক
অমধকার মিষয়ক সিসযা সম্পমকিত সহায়তা িা তনেযর জনয অনুনরাধ করনত অনলাইনন MDCR-এর সনঙ্গ থয্াগানয্াগ
করুন অেিা michigan.gov/mdcr ঠিকানায় য্ান, 800-482-3604 নম্বনর থোননর িাধযনি, অেিা MDCRINFO@michigan.gov ঠিকানায় ইনিইনলর িাধযনি থয্াগানয্াগ করুন।
MDCR-এর উনেযাগসিূহ, অংিীোমরত্ব এিং থয্সি উপানয় আিরা সহায়তা করনত পামর থসগুনলা সম্পনকি আরও তনেযর জনয michigan.gov/mdcr
ঠিকানায় য্ান।
আিানের সনঙ্গ সািামজক থয্াগানয্াগ িাধযনি থয্াগানয্াগ করুন:
থেসিুক: facebook.com/MIDCR
টু ইটার: @MiCivilRights
ইনোোি: @MiCivilRights

