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আপনার ক্রেিিট ক্্ােরর মে্যেই আপনার মলূযোয়ন সীমাবদ্ধ নয়।
NYC সম্মত। একটি নতুন আইন, আপনােক কােে িনেয়াগ করা হেব িকনা ক্সই িসদ্ধান্ত ক্নওয়ার িিক 
ক্েেক অি্কাংশ বযেবসােক আপনার ক্রেিিট ইিতহাস ক্িখেত বা বযেবহার করেত ক্িওয়ার উপের 
বা্া িনেে্ আেরাপ কেরেে।

❚	কম্মচারী এবং চাকির খঁুেেেন এমন বযেিতিেির েনযে তেযে
	 নিয়�োগকর্ো আপনার ক্রেিিট যাচাই করেত পারেব না বো আপিোর ক্রেনিট যোচোই কয়র ক্েখয়র অি্য ক্কোয়িো ক্কোম্োনিয়ক 
নিয়�োগ করয়র পোরয়ব িো। ক্কোয়িো নিয়�োগকর্ো যোয়র আপিোর ক্রেনিট যোচোই করয়র পোয়র রোর জি্য আপিোয়ক ক্কোয়িো িনিয়র সই 
করয়র বলয়ল বঝুয়র হয়ব ক্য রোরো আইি লঙ্ঘি করয়ে। আপিোর ক্রেনিট ইনরহোস যোচোই করয়র নিয়�োগকর্োরো উপয়�োক্ো নরয়পোর্িং 
সিংস্ো বো রৃরী� পয়ষের ক্কোম্োনি, পনরয়েবো এবিং ওয়�বসোইট ব্যবহোর করয়র পোরয়ব িো।
	 নিয়�োগকর্োরো আপিোর অি্প্রেোয়ির ইনরহোস বো ক্রেনিট ক্যোগ্যরো, ক্রেনিট অবস্োি বো আপিোর কর ক্রেনিট আয়ে ক্সই সমস্ত 
রি্যও িেজ্াসা করেত পারেব না। এর অন্ত�্ুক্ হল ক্রেনিট কোয়ি্র ঋণ, চোইল্ড সোয়পোট্, েোত্র ঋণ, বন্ধকী সম্নতি অনিগ্রহণ, 
অি্প্রেোি িো করো বো ক্েনরয়র করো, ক্েউনল�ো হয়� যোও�ো, নবচোর এবিং পূব্স্বত্ব। আপনি বর্মোয়ি কমর্রই িোকুি বো চোকনরর ক্খোঁজই 
করুি - উ�� ক্ষেয়ত্রই এই আইির প্রয়যোজ্য।
	 আপিোয়ক চোকনর ক্িয়ক েোনিয়� ক্েও�ো, চোকনরয়র ক্িও�ো বো চোকনরয়র উঁচু পে ক্েও�ো আপিোর ক্রেিিেটর িিিতিেত করা 
চলেব না। NYC Human Rights Law (NYC মোিব অনিকোর আইি) অিসুোয়র, বর্মোি বো সম্োব্য কমচ্োরীয়ের নবেয়� 
কমন্িয়�োয়গর নসদ্োন্ত ক্িও�োর সময়� নিয়�োগকর্োরো ক্রেনিয়টর নবে� নবয়বচিো� রোখয়র পোরয়ব িো।
	 এই আইয়ি, আপিোয়ক ক্কোয়িো পয়ে নিয়�োগ করয়র আপিোর ক্যোগ্যরো খনরয়� ক্েখয়র আপিোয়ক আপিোর নরনজউম এবিং ক্রফোয়রন্স 
চোও�ো সয়মর আপিোর অরীর ইনরহোস এবিং অন�জ্োরোর নবেয়� ক্খোঁজখবর করো এবিং অিলোইয়ি ক্খোঁজখবর করো (ক্যমি Google এবিং 
LinkedIn) ক্িয়ক নিয়�োগকর্োয়ের বোিো ক্েও�ো হ� িো।

❚	আমার িনেয়াগকত্ম ার উপের িক NYC মানিবক অি্কার আইন প্রেযােযে?
	 অনিকোিংশ ক্ষেয়ত্র, হ্যো ঁআওরো� পয়িি। চোর বো রোর ক্বনশ কমচ্োরী িোকো নিয়�োগকর্োরো এই আইয়ির আওরো� পয়ি এবিং স্বরন্ত্র 
মোনলকয়েরও এই সিংখ্যো� িরো হ�। চোরজি কমচ্োরীয়ক একই জো�গো� কোজ করয়র হয়ব বো সবোইয়ক NYC ক্র কোজ করয়র হয়ব এমি 
ক্কোয়িো কিো ক্িই।

❚	আিম িক NYC মানিবক অি্কার আইেনর আওতায় পিি?
	 অনিকোিংশ ক্ষেয়ত্র, হ্যো ঁআওরো� পয়িি। NYC মোিনবক অনিকোর আইি অিসুোয়র অয়িয়কর অনিকোর সুরনষের রয়�য়ে, এমিনক 
রোরো পূণ ্সময়�র কমচ্োরী িো হয়লও। ইিটোি্, িনি�ুক্ িো িোকো কমমী, ঘয়রো�ো কোয়জর ক্লোক, অয়িক স্বোিীি কিট্্যোক্টর এবিং নশষেোিনবশ 
এবিং অি্ সময়�র কমচ্োরী সবোই আইয়ির অনিকোয়রর আওরো� আয়সি।

রয়ব নকেু নিনে্ষ্ট পয়ে নিয়�োগ করোর নসদ্োন্ত ক্িও�োর সময়� নিয়�োগকর্োরো এখিও সম্োব্য কমচ্োরীয়ক রোর ক্রেনিট ইনরহোস 
নজজ্োসো করয়র পোরয়ব, ক্রেনিট যোচোই করয়র পোরয়ব এবিং ক্রেনিট ইনরহোস ব্যবহোর করয়র পোরয়ব। নি�য়মর এই েোিগুনল 
ক্কোয়িো নিয়�োগকর্ো বো ইন্োন্রিয়র সোমনগ্রক �োয়ব প্রয়যোজ্য হ� িো; শুিুমোত্র নিনে্ষ্ট নকেু চোকনরর ক্ষেয়ত্রই প্রয়যোজ্য হ�। এই সমস্ত 
পয়ের ক্ষেয়ত্র েোি রয়�য়ে:

• পুনলশ এবিং শোনন্তরষেোর কোয়জ নিযুক্ অনফসোর (ব্যনক্গর নিরোপতিো রষেী ি�); এবিং
• এনসিনকউরব স্তয়রর চোকনর ক্যখোয়ি ফোইিোন্স, কনম্উটোর নিরোপতিো বো বোনণজ্য ক্গোপিী�রো� নি�ন্ত্রণ রয়�য়ে।

	 ব্যোঙ্ক ক্টলোর, ক্যোনশ�োর, ম�ুোর, নিমো্ণ কোয়জ জনির ব্যনক্, ক্সলয়সর কোয়জ নিযুক্ ব্যনক্, করনণয়কর কোয়জ বো প্রশোসিী� কোয়জ 
নিযুক্ ব্যনক্ এবিং ক্রয়স্তোরোঁ এবিং বোয়র কোজ করো ব্যনক্ বো এই িরয়ির কোয়জর জি্য েরখোস্ত করো ব্যনক্ এই আইয়ির আওরো� সুরনষের 
িোয়কি। এই িরয়ির কমমীয়ের এবিং অি্যোি্য অনিকোিংশ িরয়ির চোকনরয়র কমমী নিয়�োয়গর নসদ্োন্ত ক্িও�োর ক্ষেয়ত্র নিয়�োগকর্োরো ক্রেনিট 
ইনরহোস নবয়বচিো করয়র পোরয়ব িো।

❚	 এই আইন িক হাউিেংেয়র ক্ষেেরে প্রেযােযে হয়?
	 িো, এই আইি শুিুমোত্র কমন্িয়�োয়গর ক্ষেয়ত্র প্রয়যোজ্য হ�। সম্নতি �োিো� ক্েও�ো বো নবনরে করোর ময়রো নসদ্োন্ত ক্িও�োর ক্ষেয়ত্র 
নকন্তু ক্রেনিট ইনরহোস নবয়বচিো করো যোয়ব।

❚	 ক্কােনা িনেয়াগকত্ম া আমার ক্রেিিট যাচাই করেল আমার কী করা উিচত?
 311 িম্বয়র কল করুি এবিং মোিনবক অনিকোয়রর কনমশয়ির (Commission on Human Rights) সয়গে কিো বলিু। আমরো 
আপিোয়ক আপিোর িো পোও�ো পোনরশ্রনমক এবিং অি্যোি্য ষে�ষেনর পূরণ করয়র সহো�রো করয়র পোরব এবিং আইি লঙ্ঘি করোর জি্য 
আমরো নিয়�োগকর্োয়ক ষেনরপূরণ নেয়র বলয়র পোরব।


