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পিরচয&া )দােনর দািয়. সহ কম3েদর জন5 সরু7া 
িনউ ইয়ক(  িস* মানবািধকার সং1া2 কিমশন হল এক* সং7ান যা আপনােক আপনার ব<বসােক 
শি=শালী করেত, আেরা অ2ভু( ি=কর িনেয়াগকত( া হেয় উঠেত, এবং িনউ ইয়ক(  িস* মানবািধকার 
আইন মান< করার জন< আপনার িনেয়াগ সং1া2 অনশুীলনGিল Hমেন চলেত সাহায< করেত পাের। এই 
নিথ* পিরচয(া Lদােনর দািয়NসOP কমQ এবং চাকিরর আেবদনকারীরেদর জন< নতুন সরুRাGিল 
সOেক(  তথ< Lদান কের, HযGিল আপনার িনেয়াগ ও িসTা2 Uহেণর Lি1য়াGিলেক Lভািবত কের 
এমন আইেনর এক* GWNপণূ( পিরবত( ন। 

িনউ ইয়ক(  িস* মানবািধকার সং1া2 কিমশন হল এক* সং7ান যা আপনােক আপনার ব<বসােক শি=শালী করেত, আেরা 
অ2ভু( ি=কর িনেয়াগকত( া হেয় উঠেত, এবং িনউ ইয়ক(  িস* মানবািধকার আইন মান< করার জন< আপনার িনেয়াগ সং1া2 
অনুশীলনGিল Hমেন চলেত সাহায< করেত পাের। এই নিথ* পিরচয(া Lদােনর দািয়NসOP কমQ এবং চাকিরর 
আেবদনকারীরেদর জন< নতুন সুরRাGিল সOেক(  তথ< Lদান কের, HযGিল আপনার িনেয়াগ ও িসTা2 Uহেণর 
Lি1য়াGিলেক Lভািবত কের এমন আইেনর এক* GWNপণূ( পিরবত( ন। 

এই নতুন ব(ব)ার অধীেন কম2 বা চাকিরর আেবদনকারীেদর িব7ে8 9বষম( করা যােব না, যিদ: 

• তারা 18 বছেরর কম বয়সী একC সDােনর মা-বাবা হন, দGক Hনওয়া বা পালনেপাষণ করা সDানরাও এর অDভুN O, 
এবং Hসই সDােনর জন( Rত(S এবং চলিত পিরচযNা Hদন; 

অথবা 

• তারা অSমতা আেছ এমন একজন মা-বাবা, ভাইেবান, Vামী বা Wী, সDান (Hয Hকােনা বয়েসর), দাদ ুবা িদিদমা, 
বা নািত বা নাতনী অথবা তােদর সেZ বসবাসকারী অSমতাযুO Hকােনা ব(িOেক Rত(S ও চলিত পিরচযNা Hদন, 
এবং Hসই ব(িO িচিকৎসা পিরচযNার জন( বা তােদর 9দনি\ন জীবনযাপেনর Rেয়াজন]িল Hমটােনার জন( তােদর ওপের 
িনভN র কেরন। 

পিরচয(া Lদােনর দািয়N থাকার কারেণ কমQ বা চাকিরর আেবদনকারীেদর িবWেT Yবষম< করা যােব না। 

যখন পিরচযNাকারীর অব)ার িভিGেত িনেয়ােগর িস8াD]িল Hনওয়া হয় তখন পিরচযNাকারীর িব7ে8 9বষম( ঘেট, যার অDভুN O 
হল িনcিলিখত কারেণ কাউেক িনেয়াগ বা পেদাeিত Hদওয়ার িস8াD, তেব এেতই সীিমত নয়, উদাহরণ Vfপ: 

• তাঁর বািড়েত সDান আেছ; 

• তাঁর বািড়েত অসু) Vামী বা Wী আেছ; 

• িতিন একজন মা বা বাবা িযিন সDান দGক িনেয়েছন বা সDােনর পালনেপাষণ কেরন; 

• িতিন একাকী মা বা বাবা; 

• সDান আেছ এমন Hকউ অথবা অSমতাযুO Hকােনা আiীেয়র পিরচযNা কেরন এমন Hকউ িনভN রেযাগ( কম2 হেত 
পারেবন না, এই িবjােসর িভিGেত; 

• মােয়েদর উিচত তােদর সDােনর সােথ বািড়েত থাকা, এই িবjােসর িভিGেত। 

আমার ব'বসা িক এই নতুন আইেনর আওতায় পেড়? 

িনউ ইয়কN  িসCেত Hয সব িনেয়াগকতN ার চারজন বা তার Hবিশ কমQ আেছ তারা সবাই আইনCর নতুন Rিবধান সহ িনউ 
ইয়কN  িসC মানবািধকার আইেনর আওতায় পেড়ন। মািলকেকও চারজন কম2র মেধ( একজন িহেসেব Hগানা হয়। চারজন কম2র 
একই )ােন কাজ করার Rেয়াজন Hনই, এবং তােদর সবাইেক িনউ ইয়কN  িসCেত কাজ করেত হেব না, যতSণ পযND তােদর 
মেধ( একজন িনউ ইয়কN  িসCেত কাজ কেরন। 



® 

2 

    

Eric Adams, !ময়র 
Annabel Palma, !চয়ার/কিমশনার 

NYC.gov/HumanRights            
@NYCCHR  

6কান কম7রা সরুি8ত? 
কম2রা যিদ পূণN সময় বা আংিশক সমেয়র জন( কাজ কেরন, তারা যিদ একজন িশSানিবশ (Hবতনসহ বা Hবতনিবহীন) 
হন, এবং তােদর কােজর অনুেমাদেনর নিথ]িল থাmক বা না থাmক, তারা সুরিSত। Hবিশর ভাগ Vতn কo(াpরও সুরিSত। 

কী কী িনিষ;? 

• িনেয়াগকতN ারা কম2 বা চাকিরর আেবদনকারীেদর পিরচযNা Rদােনর দািয়q]িলর কারেণ তােদর িনেয়াগ করেত অVীকার 
করা, বরখাr করা, বা িনেয়ােগর িনয়ম, শতN , বা িবেশষ অিধকার]িলর HSেs তােদর িব7ে8 অন( Hকােনাভােব 
9বষম( করেত পােরন না। 

• িনেয়াগকতN ারা িকছু কম2েক নমনীয় কােজর সমেয়র মত Hয সব সুিনিদNt সুিবধা Hদন, পিরচযNা Hদওয়ার দািয়q]িলর 
কারেণ অন( কম2রা এ]িলর জন( অনুেরাধ করেল তােদরেক Hসই একই সুিবধা]িল িদেত অVীকার করেত পােরন না। 

• িনেয়াগকতN ারা আেবদনকারীেদর পিরচযNা Rদােনর দািয়q]িলর িভিGেত কােদর িনেয়াগ করেবন তার Hকােনা সীমাব8তার 
কথা উেuখ কের Hকােনা িবvাপন বা চাকিরর Hপািwং Rকাশ করেত পােরন না। 

যা যা িনিষ; নয় 

• িনেয়াগকতN ারা কম2েদর পিরচযNা Rদােনর দািয়q]িলর কারেণ তােদরেক বাস)ান িদেত বাধ( নন। উদাহরণVfপ, Hকােনা 
কম2র পিরচযNা Hদওয়ার দািয়q আেছ xধুমাs এই কারেণই িনেয়াগকতN ারা Hকােনা কম2র িশyট পিরবতN ন করেত অথবা 
তােদরেক কাজ Hথেক তাড়াতািড় চেল যাওয়ার অনুমিত িদেত বাধ( নন। তেব পিরচযNা Rদােনর দািয়qযুO কম2েদরেক 
িনেয়াগকতN ারা এই সুিবধা]িল িদেত অVীকার করেত পােরন না, যিদ তারা অন( কম2েদর এই একই সুিবধা]িল Hদন। 

আেরা জানার জন( Hদখুন, NYC.gov/HumanRights। আপিন িনউ ইয়কN  িসC মানবািধকার আইেনর অধীেন একজন িনেয়াগকতN া 
িহেসেব আপনার দািয়q]িল সzে{ আরও জানেত পােরন এবং িবনামূেল( ওয়াকN শেপর জন( সাইন আপ করেত পােরন। 


