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িনউ ইয়ক( বাসীেদর মলূ3 তােদর 56িডট 59ােরর মেধ3ই সীমাব; 
নয়। 
কম#িনেয়ােগর িস-া. িনেত 01িডট যাচাইেয়র উপের NYC সদ= 0দেশর মেধ= সবেথেক 0জারােলা 
িনেষধাEা জাির কেরেছ। আসনু িনউ ইয়েক# র ব=বসা এবং কমLদলেক MNতা এবং সবার জন= সমান 
অিধকােরর অPীকার িনেয় বািড়েয় তুিল। 

িনেয়াগকত) ােদর জন. তথ. 

NYCCHR িরেসাস, আপনােক আপনার ব2বসা বািড়েয় তুলেত, আেরা 9বিশ কের সবিদক 9থেক উপযু? এক িনেয়াগকত, া হেয় 
উঠেত এবং NYC Human Rights Law (“NYCHRL”) (NYC মানিবক অিধকার আইন) এর সেX সYত হেত আপনার 
কম,িনেয়াগ িবষয়ক সবিকছু আইন অনুসাের 9মেন চলেত সহায়তা কের।  আপনার কম,িনেয়ােগর দরখা_ `িaয়া এবং কােজ 
িনেয়ােগর িসcাd 9নওয়ার অন2ান2 `িaয়ােক `ভািবত করা আইেনর এক ghiপূণ, পিরবত, েনর কথা এই পেl তুেল ধরা হেয়েছ।  

3রা 9সেnoর, 2015 তািরখ 9থেক th কের, NYCHRL িনেয়াগকত, ােদর চাকিরর জন2 দরখা_ করা ব2ি?েদর বা বত, মান 
কম,চারীেদর চাকিরেত 9নওয়া হেব িকনা, চাকির 9থেক ছািড়েয় 9দওয়া হেব িকনা বা কাউেক উঁচু পেদ বসােনা হেব িকনা 9সই 
িসcাd িনেত 9aিডট ইিতহাস িবষয়ক `y করেত 9দেব না; তােদর 9aিডট যাচাই করেত 9দেব না; এবং 9aিডট ইিতহাস 
ব2বহার করেত 9দেব না। 

9aিডট ইিতহােসর মেধ2 9aিডট 9যাগ2তা, 9aিডট ক2াপািস{ এবং অথ,`দােনর ইিতহাস অdভু, ?। 9aিডট অ2াকাউ|, চাজ, ড-
অফ ঋণ, সং�েহ থাকা িজিনসপl, 9দউিলয়া, িবচার এবং পূব,�i ইত2ািদ এর মেধ2 ধরা হয়। 9aিডট ইিতহােসর িকছু উদাহরণ 
হল 9aিডট কােড, র ঋণ, চাই� সােপাট,  িবষয়ক বাধ2বাধকতা, ছাl ঋণ এবং বািড়র ব�কী স�ি� অিধ�হণ। কাউেক কােজ 
'নওয়া হেব িকনা, তােক কাজ 'থেক ছািড়েয় 'দওয়া হেব িকনা বা উঁচু পেদ বসােনা হেব িকনা এই সম< িস=া> িনেত '?িডট 
ইিতহাস বBবহার করা চলেব না। 

অতীেত 9aিডট যাচাই আপনার দরখা_ `িaয়ার অংশ হেলও বত, মােন এই সম_ িবষয় NYCHRL ল�ন করেব। কম,িনেয়ােগর 
ফেম, দরখা_কারীেক তার 9aিডট বা অতীত ইিতহাস যাচাইেয়র অনুমিত িদেত বলা িনিষc। তেব এই আইেন স�াব2 কম,চারীেদর 
অতীত ইিতহাস এবং অিভ�তা খিতেয় 9দখা, তােদর িরিজউম এবং 9রফাের� মূল2ায়ন করা এবং অনলাইেন (9যমন Google 
এবং LinkedIn) 9খাঁজখবর 9নওয়ার উপের 9কােনা বাধািনেষধ আেরাপ কের না। 

আমার ব.বসা িক NYCHRL এর আওতায় পেড়? 

হ2াঁ, যিদ আপনার চারজন বা তার 9বিশ সংখ2ক কম,চারী থােক (মািলকেদর ধের)। চারজন কম,চারীেক একই জায়গায় কাজ 
করেত হেব বা সবাইেক NYC 9ত কাজ করেত হেব এমন 9কােনা কথা 9নই। 

আমার স?াব. বা বত) মান কম)চারীরা িক NYCHRL এর আওতায় পেড়ন? 

অিধকাংশ 9�েl, হ2াঁ আওতায় পেড়ন। ইনটান,, নিথভু? না হওয়া কম�, ঘেরায়া কােজর 9লাক, অিধকাংশ �াধীন কন�2া�র 
এবং িশ�ানিবশ এবং অধ, সমেয়র কম,চারী সেমত অেনেকই NYCHRL এর আওতায় অিধকােরর সুিবধা পান, এমনিক তারা 
পূণ, সমেয়র কম,চারী না হেলও। 

তেব এমন িকছু খুব কম সংখ2ক পদ রেয়েছ 9য পেদ আপিন কম� িনেয়াগ করার িসcাd 9নওয়ার সমেয় এখনও স�াব2 
কম,চারীেক তার 9aিডট ইিতহাস িজ�াসা করেত পারেবন, 9aিডট যাচাই করেত পারেবন এবং 9aিডট ইিতহাস ব2বহার 
করেত পারেবন। এই সম_ পেদর মেধ2 রেয়েছ: 

• পুিলশ এবং শািdর�ার কােজ িনযু? অিফসার (ব2ি?গত িনরাপ�া র�ী নয়); এবং 

• এি�িকউ{ব _েরর চাকির 9যখােন ফাইনা�, কি�উটার িনরাপ�া বা বািণজ2 9গাপনীয়তায় িনয়�ণ রেয়েছ। 
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ব2া� 9টলার, ক2ািশয়ার, মুভার, িনম,াণ কম�, 9সলস কম�, করিণক এবং `শাসনীয় কােজ িনযু? ব2ি? এবং 9রে_ারাঁ এবং 
বাের কাজ করা ব2ি?েদর িনেয়াগ করার 9�েlও এই আইন আপনার 9�েl `েযাজ2 হেব। 

কীভােব এই আইন সবেথেক ভােলা ভােব 'মেন চলা সIব হেব? 

িনেয়াগকত, া িহসােব আপিন কম� িনেয়ােগর িসcাd িনেত স�াব2 বা বত, মান কম,চারীেদর কাছ 9থেক তােদর 9aিডট জানেত 
চাইেবন না, 9aিডট যাচাই করেবন না এবং 9aিডট ইিতহাস িবেবচনা করেবন না। 

আপিন যিদ মেন কেরন 9য আপনার ব2বসার 9কােনা এক পদ SCDEA এর ছােড়র সুিবধা পাে� তাহেল আইন ল�েনর 
স�াবনা দরূ করেত 9কােনা িসcাd 9নওয়ার আেগই এই নতুন আইন িবষেয় ভােলা কের জােনন এমন 9কােনা অ2াটিন,র সেX 
কথা বেল িনন। আপনার ব2বসা এই আইন 9থেক স�ূণ, ভােব ছাড় 9পেলও, `েযাজ2 ছােড়র িবষেয় দরখা_কারী এবং 
কম,চারীেদর আপনার জানােনা উিচত এবং আপনার ব2বসায় 9কান 9কান 9�েl ছােড়র ব2বহার করা হে� তার তথ2 রাখা 
উিচত।  

কিমশন তেথ2র অনুেরাধ জানােল যােত আপনার 9কা�ািনর পে� তা উপি�ত করা স�ব হয় তার জন2, আপনার 9রকড, gিল 
পাঁচ বছেরর জন2 9রেখ িদেত হেব এবং এেত এইgিল থাকেত হেব: 

1. 9য ছােড়র সুিবধা 9নওয়া হেয়েছ তা; 

2. 9য ছাড় 9নওয়া হেয়েছ তা 9কান যুি?েত ছােড়র পেদর 9�েl `েযাজ2; 

3. ছাড় পাওয়া পেদর জন2 9য দরখা_কারী বা কম,চারীেক িবেবচনা করা হেয়েছ তার নাম এবং তার 9যাগােযােগর 
তথ2; 

4. ছাড় পাওয়া পেদর কােজর দায়দািয়i; 

5. ছাড় পাওয়া পেদ কাজ করেত `েয়াজনীয় 9যাগ2তা; 

6. 9য ছাড় 9নওয়া হেয়েছ 9সে�েl দরখা_কারীর বা কম,চারীর 9য 9aিডট ইিতহাস সং�হ করা হেয়িছল তার এক 
`িতিলিপ; 

7. কীভােব 9aিডট ইিতহাস সং�হ করা হেয়িছল; এবং 

8. কােজ িনেয়ােগর িসcােdর সেX 9aিডট ইিতহােসর স�ক, । 

কিমশেনর তরফ 9থেক অনুেরাধ জানােনা হেল িনেয়াগকত, ােদর তােদর 9রকড,  কিমশনেক 9দখােত হেত পাের। কিমশন অনুেরাধ 
জানােল তার যথা স�ব ¥ত উ�র পাঠােল আপিন আপনার ব2বসািয়ক িবষেয় করা কােজর উপের কিমশেনর তরফ 9থেক 
তদd th করার মেতা ঘটনা এড়ােত পারেবন। 

আইন লKন করেল কী শাি< 'পেত হয়? 

NYCHRL ল�ন করা িনেয়াগকত, ােদর �িত�_ কম,চারীেদর তােদর না পাওয়া পাির¦িমক এবং অন2ান2 �য়�িত 9মটােত হেত 
পাের এবং 9দওয়ািন অপরাধ বাবদ সব,ািধক $125,000 অথ, িদেত হেত পাের। ই�াকৃত ভােব আইন ল�ন করেল 9দওয়ািন 
অপরােধ সব,ািধক $250,000 অথ, িদেত হেত পাের। 

আইন কীভােব 9মেন চলেত পারেবন 9সই িবষেয় িবনামূেল2র `িশ�েণর িবষেয় আেরা সহায়তা এবং তথ2 এখােন উপল© রেয়েছ 
NYC.gov/HumanRights। 


