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পিরচয&া )দােনর দািয়. সহ কম3েদর জন5 সরু7া 
4 !ম, 2016 !থেক &' কের, আপনার স.ান থাকার কারেণ অথবা আপিন অসু4 বা অ5মতাযু8 !কােনা আ9ীেয়র পিরচয= া করার 
কারেণ চাকিরেত আপনার সােথ আলাদাভােব আচরণ করা যােব না। এই নতুন বCব4ার অধীেন আপনার িব'েE FবষমC করা যায় না, 
যিদ 

• আপিন 18 বছেরর কম বয়সী এক2 স3ােনর মা-বাবা হন, দ9ক :নওয়া বা পালনেপাষণ করা স3ানরাও এর অ3ভুB C, 

এবং :সই স3ােনর জনG HতGJ এবং চলিত পিরচযBা :দন, 

অথবা 

• আপিন অJমতা আেছ এমন একজন মা-বাবা, ভাইেবান, Nামী বা Oী, স3ান (:য :কােনা বয়েসর), দাদ ুবা িদিদমা, 

বা নািত বা নাতনী অথবা আপনার সেR বসবাসকারী অJমতাযুC :কােনা বGিCেক HতGJ ও চলিত পিরচযBা :দন, 

এবং :সই বGিC িচিকৎসা পিরচযBার জনG বা তােদর TদনিUন জীবনযাপেনর Hেয়াজনVিল :মটােনার জনG আপনার 

ওপের িনভB র কেরন। 

আপনার এই পিরচয,া -দওয়ার দািয়12িল থাকার কারেণ আপনার িব9ে: চাকিরেত <বষম? করা যােব না 

পিরচয&াকারীর িব,ে. /বষম2 কী? 

যখন পিরচযBাকারীর অবZার িভি9েত িনেয়ােগর িস\া3Vিল :নওয়া হয় তখন পিরচযBাকারীর িব]ে\ TবষমG ঘেট, যার অ3ভুB C 
হল িন_িলিখত কারেণ কাউেক িনেয়াগ বা পেদাaিত :দওয়ার িস\া3, তেব এেতই সীিমত নয়, উদাহরণ Nbপ: 

• তাঁর বািড়েত স3ান আেছ 

• তাঁর বািড়েত অসুZ Nামী বা Oী আেছ; 

• িতিন একজন মা বা বাবা িযিন স3ান দ9ক িনেয়েছন বা স3ােনর পালনেপাষণ কেরন; 

• িতিন একাকী মা বা বাবা; 

• স3ান আেছ এমন :কউ অথবা অJম :কােনা আgীেয়র পিরচযBা কেরন এমন :কউ িনভB রেযাগG কমh হেত পারেবন 
না, এই িবiােসর িভি9েত; 

• মােয়েদর উিচত তােদর স3ােনর সােথ বািড়েত থাকা, এই িবiােসর িভি9েত। 

কারা সরুি6ত? 
আপিন যিদ চারজন বা তার :বিশ কমh আেছ এমন একজন িনেয়াগকতB া বা িনেয়াগকারী সংZার হেয় কাজ কেরন বা কাজ 
করার আেবদন কেরন, তাহেল আপিন সুরিJত। আপিন যিদ পূণB সময় বা আংিশক সমেয়র জনG কাজ কেরন, বা আপিন 
যিদ একজন িশJানিবশ হন, তাহেল আপিন সুরিJত। আপনার অিভবাসেনর অবZা যাই :হাক না :কন, আপিন সুরিJত। 
আপিন যিদ :কােনা িনেয়াগকতB ার জনG Nাধীন কmGাnর িহেসেব কাজ কেরন তাহেলও আপিন সoবত সুরিJত। 

কী কী িনিষ.? 

• একজন িনেয়াগকতB া আপনার পিরচযBা Hদােনর দািয়pVিলর কারেণ আপনােক িনেয়াগ করেত অNীকার করা, বরখাq 

করা, বা িনেয়ােগর িনয়ম, শতB , বা িবেশষ অিধকারVিলর :Jেr আপনার িব]ে\ অনG :কােনাভােব TবষমG করেত 

পােরন না। 
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• একজন িনেয়াগকতB া িকছু কমhেক নমনীয় কােজর সমেয়র মত :য সব সুিনিদBs সুিবধা :দন, পিরচযBা :দওয়ার 

দািয়pVিলর কারেণ অনG কমhরা এVিলর জনG অনুেরাধ করেল তােদরেক :সই একই সুিবধাVিল িদেত অNীকার করেত 

পােরন না। 

• িনেয়াগকতB ারা পিরবােরর যt :নওয়ার :Jেr আেবদনকারীেদর ভূিমকার িভি9েত কােদর িনেয়াগ করেবন তার :কােনা 

সীমাব\তার কথা উেuখ কের :কােনা িবvাপন বা চাকিরর :পািwং Hকাশ করেত পােরন না। 

কী কী িনিষ. নয়? 

• িনেয়াগকতB ারা কমhেদর পিরচযBা Hদােনর দািয়pVিলর কারেণ তােদরেক বাসZান িদেত বাধG নন। উদাহরণNbপ, :কােনা 

কমhর পিরচযBা :দওয়ার দািয়p আেছ xধুমাr এই কারেণই িনেয়াগকতB ারা :কােনা কমhর িশyট পিরবতB ন করেত অথবা 

তােদরেক কাজ :থেক তাড়াতািড় চেল যাওয়ার অনুমিত িদেত বাধG নন। তেব পিরচযBা Hদােনর দািয়pযুC কমhেদরেক 

িনেয়াগকতB ারা এই সুিবধাVিল িদেত অNীকার করেত পােরন না, যিদ তারা অনG কমhেদর এই একই সুিবধাVিল :দন। 

আিম যিদ িব<াস কির =য একজন িনেয়াগকত& া এখােন বণ&না করা িনয়মCিল অনসুরণ কেরন িন তাহেল আমার 
কী করা উিচত 

212-416-0197 এ :ফান ক]ন এবং মানবািধকার সং{া3 কিমশনেক চান। আপিন পিরচয় :গাপন :রেখ ইিRতকারী তথG 
িদেত পােরন অথবা আপনার সােথ যা ঘেটেছ :সই বGাপাের এক2 অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। যিদ :দখা যায় :য 
িনেয়াগকতB া আইন :ভেঙেছন, :সই :Jেr আপিন না পাওয়া :বতন বা অনGানG Jিত উ\ার করেত পােরন এবং িনেয়াগকতB ােক 
জিরমানা িদেত হেত পাের। 


