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িনউ ইয়ক্ক বাসীেের মলূ্য তােের ক্রেিিট ক্্ােরর মে্্যই সীমাবদ্ধ 
নয়।
কম্কিনেয়ােের িসদ্ধান্ত িনেত ক্রেিিট যাচাইেয়র উপের NYC সে্য ক্েেশর মে্্য সবেেেক ক্�ারােলা 
িনেে্াজ্া �াির কেরেে। আসনু িনউ ইয়েক্ক র ব্যবসা এবং কমমীেলেক স্বচ্ছতা এবং সবার �ন্য 
সমান অি্কােরর অঙ্ীকার িনেয় বািিেয় তুিল।

❚	 িনেয়ােকত্ক ােের �ন্য তে্য
 NYCCHR রিস�ো�্স আপনোসে আপনোি ব্যব�ো বোরিসে তুলসত, আসিো ববরি েসি �বরিে বেসে উপযুক্ত এে রনসেোগেত্স ো হসে 
উঠসত এবং NYC Human Rights Law (“NYCHRL”) (NYC মোনরবে অরিেোি আইন) এি �সগে �ম্মত হসত আপনোি েম্সরনসেোগ 
রবষেে �বরেছু আইন অন�ুোসি বমসন চলসত �হোেতো েসি।  আপনোি েম্সরনসেোসগি িিখোস্ত প্রররিেো এবং েোসে রনসেোসগি র�দ্োন্ত 
বনওেোি অন্যোন্য প্রররিেোসে প্রভোরবত েিো আইসনি এে গুরুত্বপূর্স পরিবত্স সনি েেো এই পসরে তুসল িিো হসেসছ। 

 3িো ব�সটেম্বি, 2015 তোরিখ বেসে শুরু েসি, NYCHRL রনসেোগেত্স োসিি চোেরিি েন্য িিখোস্ত েিো ব্যরক্তসিি বো বত্স মোন 
েম্সচোিীসিি চোেরিসত বনওেো হসব রেনো, চোেরি বেসে ছোরিসে বিওেো হসব রেনো বো েোউসে উঁচু পসি ব�োসনো হসব রেনো ব�ই র�দ্োন্ত 
রনসত বরিরিট ইরতহো� রবষেে প্রশ্ন েিসত বিসব নো; তোসিি বরিরিট যোচোই েিসত বিসব নো; এবং বরিরিট ইরতহো� ব্যবহোি েিসত বিসব 
নো।

	 বরিরিট ইরতহোস�ি মসি্য বরিরিট বযোগ্যতো, বরিরিট ে্যোপোর�টি এবং অে্সপ্রিোসনি ইরতহো� অন্তভু্স ক্ত। বরিরিট অ্যোেোউন্ট, চোে্স ি-
অফ ঋর, �ংগ্রসহ েোেো রেরন�পরে, বিউরলেো, রবচোি এবং পূব্সস্বত্ব ইত্যোরি এি মসি্য িিো হে। বরিরিট ইরতহোস�ি রেছু উিোহির হল 
বরিরিট েোসি্স ি ঋর, চোইল্ড �োসপোট্স  রবষেে বোি্যবোিেতো, ছোরে ঋর এবং বোরিি বন্ধেী �ম্পরতি অরিগ্রহর। কাউেক কাে� ক্নওয়া 
হেব িকনা, তােক কা� ক্েেক োিিেয় ক্েওয়া হেব িকনা বা উঁচু পেে বসােনা হেব িকনা এই সমস্ত িসদ্ধান্ত িনেত ক্রেিিট 
ইিতহাস ব্যবহার করা চলেব না।

	 অতীসত বরিরিট যোচোই আপনোি িিখোস্ত প্রররিেোি অংি হসলও বত্স মোসন এই �মস্ত রবষে NYCHRL লঙ্ঘন েিসব। েম্সরনসেোসগি 
ফসম্স িিখোস্তেোিীসে তোি বরিরিট বো অতীত ইরতহো� যোচোইসেি অনমুরত রিসত বলো রনরষদ্। তসব এই আইসন �ম্োব্য েম্সচোিীসিি 
অতীত ইরতহো� এবং অরভজ্ঞতো খরতসে বিখো, তোসিি রিরেউম এবং বিফোসিন্স মলূ্যোেন েিো এবং অনলোইসন (বযমন Google এবং 
LinkedIn) বখোঁেখবি বনওেোি উপসি বেোসনো বোিোরনসষি আসিোপ েসি নো।

❚	আমার ব্যবসা িক NYCHRL এর আওতায় পেি?

	 হ্যো,ঁ যরি আপনোি চোিেন বো তোি ববরি �ংখ্যে েম্সচোিী েোসে (মোরলেসিি িসি)। চোিেন েম্সচোিীসে এেই েোেগোে েোে 
েিসত হসব বো �বোইসে NYC বত েোে েিসত হসব এমন বেোসনো েেো বনই।

❚	আমার সম্াব্য বা বত্ক মান কম্কচারীরা িক NYCHRL এর আওতায় পেিন?

	 অরিেোংি বষেসরে, হ্যো ঁআওতোে পসিন। ইনটোন্স, নরেভুক্ত নো হওেো েমমী, ঘসিোেো েোসেি বলোে, অরিেোংি স্বোিীন েনট্্যোক্টি 
এবং রিষেোনরবি এবং অি্স �মসেি েম্সচোিী �সমত অসনসেই NYCHRL এি আওতোে অরিেোসিি �ুরবিো পোন, এমনরে তোিো পূর্স 
�মসেি েম্সচোিী নো হসলও।

তসব এমন রেছু খুব েম �ংখ্যে পি িসেসছ বয পসি আপরন েমমী রনসেোগ েিোি র�দ্োন্ত বনওেোি �মসে এখনও �ম্োব্য 
েম্সচোিীসে তোি বরিরিট ইরতহো� রেজ্ঞো�ো েিসত পোিসবন, বরিরিট যোচোই েিসত পোিসবন এবং বরিরিট ইরতহো� ব্যবহোি 
েিসত পোিসবন। এই �মস্ত পসিি মসি্য িসেসছ:

• পুরলি এবং িোরন্তিষেোি েোসে রনযুক্ত অরফ�োি (ব্যরক্তগত রনিোপতিো িষেী নে); এবং

• এরসিরেউটিব স্তসিি চোেরি বযখোসন ফোইনোন্স, েরম্পউটোি রনিোপতিো বো বোররে্য বগোপনীেতোে রনেন্ত্রর িসেসছ।

	 ব্যোঙ্ক বটলোি, ে্যোরিেোি, মভুোি, রনম্সোর েমমী, ব�ল� েমমী, েিররে এবং প্রিো�নীে েোসে রনযুক্ত ব্যরক্ত এবং বিসস্তোিোঁ এবং 
বোসি েোে েিো ব্যরক্তসিি রনসেোগ েিোি বষেসরেও এই আইন আপনোি বষেসরে প্রসযোে্য হসব।

❚	কীভােব এই আইন সবেেেক ভােলা ভােব ক্মেন চলা সম্ব হেব?

	 রনসেোগেত্স ো রহ�োসব আপরন েমমী রনসেোসগি র�দ্োন্ত রনসত �ম্োব্য বো বত্স মোন েম্সচোিীসিি েোছ বেসে তোসিি বরিরিট েোনসত 
চোইসবন নো, বরিরিট যোচোই েিসবন নো এবং বরিরিট ইরতহো� রবসবচনো েিসবন নো।

 আপরন যরি মসন েসিন বয আপনোি ব্যব�োি বেোসনো এে পি SCDEA এি ছোসিি �ুরবিো পোসছে তোহসল আইন লঙ্ঘসনি 
�ম্োবনো িিূ েিসত বেোসনো র�দ্োন্ত বনওেোি আসগই এই নতুন আইন রবষসে ভোসলো েসি েোসনন এমন বেোসনো অ্যোটরন্সি �সগে েেো বসল 
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রনন। আপনোি ব্যব�ো এই আইন বেসে �মূ্পর্স ভোসব ছোি বপসলও, প্রসযোে্য ছোসিি রবষসে িিখোস্তেোিী এবং েম্সচোিীসিি আপনোি 
েোনোসনো উরচত এবং আপনোি ব্যব�োে বেোন বেোন বষেসরে ছোসিি ব্যবহোি েিো হসছে তোি তে্য িোখো উরচত। 

	 েরমিন তসে্যি অনসুিোি েোনোসল যোসত আপনোি বেোম্পোরনি পসষে তো উপরথিত েিো �ম্ব হে তোি েন্য, আপনোি বিেি্স গুরল 
পোঁচ বছসিি েন্য বিসখ রিসত হসব এবং এসত এইগুরল েোেসত হসব:

1. বয ছোসিি �ুরবিো বনওেো হসেসছ তো;

2.	বয ছোি বনওেো হসেসছ তো বেোন যুরক্তসত ছোসিি পসিি বষেসরে প্রসযোে্য;

3.		ছোি পোওেো পসিি েন্য বয িিখোস্তেোিী বো েম্সচোিীসে রবসবচনো েিো হসেসছ তোি নোম এবং তোি বযোগোসযোসগি তে্য;

4.	ছোি পোওেো পসিি েোসেি িোেিোরেত্ব;

5.	ছোি পোওেো পসি েোে েিসত প্রসেোেনীে বযোগ্যতো;

6.		বয ছোি বনওেো হসেসছ ব�সষেসরে িিখোস্তেোিীি বো েম্সচোিীি বয বরিরিট ইরতহো� �ংগ্রহ েিো হসেরছল তোি এে প্ররতরলরপ;

7.	েীভোসব বরিরিট ইরতহো� �ংগ্রহ েিো হসেরছল; এবং

8.	েোসে রনসেোসগি র�দ্োসন্তি �সগে বরিরিট ইরতহোস�ি �ম্পে্স ।

	 েরমিসনি তিফ বেসে অনসুিোি েোনোসনো হসল রনসেোগেত্স োসিি তোসিি বিেি্স  েরমিনসে বিখোসত হসত পোসি। েরমিন অনসুিোি 
েোনোসল তোি যেো �ম্ব দ্রুত উতিি পোঠোসল আপরন আপনোি ব্যব�োরেে রবষসে েিো েোসেি উপসি েরমিসনি তিফ বেসে তিন্ত শুরু 
েিোি মসতো ঘটনো এিোসত পোিসবন।

❚	আইন লঙ্ঘন করেল কী শািস্ত ক্পেত হয়?

 NYCHRL লঙ্ঘন েিো রনসেোগেত্স োসিি ষেরতগ্রস্ত েম্সচোিীসিি তোসিি নো পোওেো পোরিশ্ররমে এবং অন্যোন্য ষেেষেরত বমটোসত 
হসত পোসি এবং বিওেোরন অপিোি বোবি �ব্সোরিে $125,000 অে্স রিসত হসত পোসি। ইছেোেৃত ভোসব আইন লঙ্ঘন েিসল বিওেোরন 
অপিোসি �ব্সোরিে $250,000 অে্স রিসত হসত পোসি।

	 আইন েীভোসব বমসন চলসত পোিসবন ব�ই রবষসে রবনোমসূল্যি প্ররিষেসরি রবষসে আসিো �হোেতো এবং তে্য এখোসন উপলব্ধ িসেসছ 
nyc.gov/humanrights.


