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হয়রানি কখিই বরদাস্ত করা হবব িা।
নিউইয়র্ক  শহরেে মািবানিরাে আইি হল দেরশে সবরেরয় শনতিশালী ও স্পষ্ট 
ববষম্যনবরোিী আইিগুনলে মরি্য এরটি যা নিউইয়র্ক  শহরে আরসি, রাজ ররেি বা 
থাররি এমি সমস্ত মনহলারর তারেে প্রনতনেরিে জীবরি ববষম্যতা এবং হয়োনি মতুি হরয় 
থারাে অনিরাে প্রোি ররে। NYC মািবানিরাে রনমশি (NYC Commission), 
নসটি এরজনসি ববষম্যমলূর আেেণ রোে নবরূরধে লড়াই রোে জি্য এবং NYC 
মািবানিরাে আইি বলবত রোে জি্য প্রনতশ্রুনতবধে এবং সমস্ত মনহলাে প্রনত দযি ময্কাো 
ও সম্ারিে সরগে আেেণ রো হয় তা নিনচিত রেরত লড়াই ররে।

আপিাে সুেনষিত নথিনত দযমি নলগে এবং নলগে পনেেয়, বণ্ক, িম্ক/িমমীয় নবশ্াস, জাতীয় 
উতপনতি, প্রনতবন্ী, নলগে অনিমখু, অনিবাসি নথিনত বা অি্যাি্য সুেনষিত নথিনতে নিনতিরত 
ববষম্যমলূর আেেণ রো NYC-দত দবআইনি। যনে আপনি ববষরম্যে বা হয়োনিে নশরাে 
হি তাহরল 311 িম্বরে দ�াি ররে NYC মািবানিরাে রনমশরিে সারথ দযাগারযাগ রনেরয় 
দেওয়াে মাি্যরম অথবা (718) 722-3131 িম্বরে দ�াি ররে সোসনে রনমশরিে রারে 
অনিরযাগ ররুি।

কর্মবষেবরে হয়রানি
এোড়াও NYC মািবানিরাে আইি (NYC Human Rights Law) অিসুারে রম্করষিররে নিরয়াগরত্ক া
বা সহরমমীো মনহলারেে প্রনত হয়োনিমলূর আেেণ রেরত পােরব িা এবং তারেে নলগে, গি্ক াবথিা বা 
পনেেয্কারােীে নথিনতে জি্য নিন্ন আেেণ রেরত পােরব িা।  এোড়াও রম্করষিররে মনহলাো তারেে গি্ক াবথিা, 
সন্াি প্রসব বা নেনরতসা অবথিাে জি্য যুনতিসগেত সুরযাগ পাবাে অনিরােী দরারিা মনহলারর দযি তাে 
োরনে এবং সুথি গি্ক াবথিাে মরি্য দযররারিা দবরে নিরত হরব এমি পনেনথিনত   

NYC মািবানিরাে আইি এইসব দষিররে ববষম্যমলূর আেেণ নিনষধে ররে:  

• দদাকাি
• ব্াঙ্ক
• দরনিক্াল অথবা 

দিন্াল অনিস

হয়রানি শিাক্ত করবে সহায়োর জি্ পনরনথিনে:
এরজি মনহলা তাে সুপােিাইজাে অরিরবাে বাইরে যাওয়াে জি্য আমন্ত্রণ ররেনেরলি এবং বরলরেি 
দয "শালীিতায় পরোন্ননত দিই, দপ্রাগ্াম দমরি েলায় দতামাে দষিররে িারলা।"

দেরস্তাোঁয় এরজি পনেরবশিরােীরর এরজি নিয়নমত গ্াহর হয়োনিমলূর আেেণ ররেি, গ্াহর 
পনেরবশিরােী মনহলাে উরুরত ও পাোয় বাে বাে নেমটি রারেি এবং গ্াহররে বাসায় দযরত আমন্ত্রণ 
ররেি। পনেরবশিরােী মনহলা তাে ম্যারিজােরর পুরো নবষয়টি জািাি এবং অি্য দেনবরল তারর 
পাঠারিা দহার এমি আরবেি ররেি নরন্তু ম্যারিজাে তা প্রত্যাখ্যাি ররেি।

রাস্তায় ও অি্াি্ প্রকাশ্ থিাবি হয়রানি
NYC মািবানিরাে আইি োস্তা, প্ররাশ্য থিাি ও সমস্ত িেরিে সাব্কজিীি থিাি দযমি দেরস্তাোঁ ও 
নজরম নলগে নিনতির হয়োনি নিনষধে ররে। মনহলারেে নিি্ক রয় ডাতিারেে অ্যাপরয়ন্টরমরন্ট, দেরস্তাোঁয় 
খাওয়াে ও অি্যাি্য সাব্কজিীি থিারি আিন্দ রোে অনিরাে আরে এবং দরবলমারে মনহলা 
অজহুারত দরারিা মনহলাে সরগে খাোপ আেেণ রো যারব িা।

সাব্কজিীি থিািগুরলারত নলগে নিনব্করশরষ সমস্ত সামগ্ী ও পনেরষবারত প্ররবশানিরাে প্রোি রো 
আবশ্যর। দয সমস্ত রমি ব্যবসা এবং সাব্কজিীি থিারি মনহলাো সুেনষিত তাে উোহেণ: 

হয়রানি শিাক্ত করবে সহায়োর জি্ পনরনথিনে: 
এরজি মনহলা তাে পনেনেত ব্যনতিে সরগে র্যাম্ারস এরল ওই ব্যনতি তারর, “এই দয সুন্দেী, 
(আক্রমণাত্মরিারব মনহলাে রনজি িরে োিরত োিরত), আনম দতামারর আমাে রুরম নিরয় 
যাব যারত তুনম আসল পুরুষ দরমি হয় বঝুরত পারো।”     

রারজ যাওয়াে সময় এরজি মনহলাে সরগে তাে এর প্রনতরবশীে দেখা হরল। প্রনতরবশী তারর
দঠরল দেওয়ারল লানগরয় বরলি দয “সুন্দেী, োরত এরা দযরত দিই, তুনম জািরব িা নর হরত 
পারে।”

NYC মািবানিরাে আইরিে অিীরি মনহলা ও অি্যাি্য নবিারগে জি্য সুেষিাে ওপে আরো তরথ্যে 
জি্য, NYC.gov/HumanRights দেখুি

• দহাবেল
• নথবয়োর
• দরবস্তারাঁ
• স্কুল

• সরকানর
এবজনসি

 • দহয়ার স্ালকুি
 • হাসপাোল

• নিবয়াগ, বরখাস্ত এবং কাবজর অ্াসাইিবরন্
• দবেি, সকুনবধা এবং অি্ ধরবির ষেনেপরূণ
• পবদান্ননে বা পদ-অবিনে
• কর্মদষেোর রলূ্ায়ি
• কাবজর নিয়র ও শে্ম াবলীর ওপর প্রভাব দিবল এরি অি্াি্ নসদ্ান্ত

দে রনহলারা

সরগে বসবাস ও রাজ রোে দযাগ্য

সম্াি

NYC
নিরাপত্া এবং

রর্মাদার 




