
5 টি বিষয় যা আপনাকে জানকেই হকি  
বিষম্্যোম্লূে  
হয়রাবন সম্পকেকে   
বনউইয়কেকে র ম্ানিাবিোর আইকনর (NYC Human Rights Law) অিীনস্ত 

আপনার জাবে ও িকম্কের জন্য আপনার এলাোয় আক্ান্ত হকয়কেন?
রূপান্তরোম্ী হওয়ার োরকে হয়রাবনর বিোর হকয়কেন?
আপনার পবরিার বিন্ন িাষায় েথা িলার জন্য আপনাকে লোলাকের োকে েথা 
শুনকে হকয়কে?

বিষম্্যম্লূে হয়রাবন হল হুমকি, ভয় দেখানো�া, হয়রাক�, বলপ্রনোয়াগ বা সকহংসতা যা:
• যা দিানো�া ব্যকতির �াগকরি বা সাংকবধাক�ি অকধিানোর হস্তনোষেপ িনোর; এবং
• দিানো�া ব্যকতির প্রিৃত বা অ�ভূুত জাকত, ধম্মকবশ্াস, বর্্ম, জাতীয় উৎপকতি, কলঙ্গ, কলঙ্গ পকরচয়, দযৌ� 
অকভমখু, বয়স, প্রকতবন্ী বা পারি্য (একলয়ানো�জ) বা �াগকরিত্ব কথিকত বা অ�্যা�্য সুরকষেত কথিকতনোি 
প্রভাকবত িনোর।

1  বিষম্্যমূ্লে হয়রাবনর বিষকয় বরকপার্কে  েরা সহজ। িকমশনো�র িানোে ববষম্যমলূি আচরনোর্র কবষনোয় করনোপার্্ম  িরার 
সময় আপ�ানোি িকমশনো� দ�া� িনোর কি হনোয়নোে তা জা�ানোত হনোব। আমরা দসখা� দেনোি আপ�ানোি ক�নোে্মশ দেব।

2  NYC লোে প্রকে্যকেই বিষম্্যমূ্লে হয়রাবন েরা লোথকে বনবষদ্ধ, িারর্ প্রনোত্যনোিই হয়রাক� দেনোি সুরকষেত। আপ�ার 
দয প্রকতনোবশী আপ�ানোি হয়রাক� িনোরনোে, রাস্তায় দয আপ�ানোি আক্রমর্ িরনোে অেবা বানোস দয সহযাত্ী আপ�ানোি 
আক্রমর্ িরনোে তারা প্রনোত্যনোিই ববষম্যমলূি আচরর্ িরার দষেনোত্ ক�কষদ্ধ। এোড়া, আপ�ানোি দয ব্যকতি আক্রমর্ 
িনোরনোে� তার হয়রাক� িরার এিাকধি িারর্ োিনোত পানোর, ববষম্যমলূি আচরর্ ক�কষদ্ধ এম�কি কতক� আক্রান্ত 
সুরকষেত কবভানোগর দ্ারা আংকশিভানোব প্রভাকবত �া হনোলও।

3  আপনাকে সিসম্য় বিষম্্যমূ্লে আচরকের বিষকয় জানাকে হকি, এম্নবে আপবন অজ্ােনাম্া থােকে চাইকলও।  
এই ধরনো�র ঘর্�া যানোত আর �া ঘনোর্ তা প্রকতনোরাধ িরার জ�্য িকমশ� আপ�ার এলািার িকমউক�টি সেস্যনোের 
সনোঙ্গ িাজ িরনোব।

4 যখ� আপক� দিানো�া অপরাধীর কবরুনোদ্ধ দলেইম আ�নোব� তখ� আর দিা�ও আপকতিজ�ি বা হয়রাক�র দ�কতবাচি 
প্রভাব দরাধ িরনোত েবম্িন বিষম্্যমূ্লে হয়রাবন থাম্াকনার জন্য আকেি পাকি।

5  েবম্িন আপনার প্রবে আচরেোরীকে বিষম্্যম্লূে আচরকের জন্য হওয়া ক্ষবে িািে সরাসবর অথকেপ্রোন 
েরার আকেি বেকে পাকর এবং মা�কসি ষেকতর জ�্য ষেকতপূরর্ কেনোত বলনোত পানোর। এোড়াও িকমশ� 
হয়রাক�মলূি আচরর্িারীনোি �াগকরি জকরমা�া প্রো� িরনোত আনোেশ কেনোত পানোর।

NYC লোে হয়রাবনমূ্লে আচরে িরোস্ত েরা হয় না।
যবে অন্য লোোকনা ি্যবতি আপনাকে হুম্বে লোেয়, হয়রাবন েকর িা িয় লোেখায় অথিা আপনাকে আপনার সরুবক্ষে বথিবে লোযম্ন জাবে, িেকে, িম্কে/
িম্কেবিশ্াস, জােীয় উৎপবতি, বলঙ্গ, বলঙ্গ পবরচয়, প্রবেিন্ী, লোযৌন অবিম্খু িা অবিিাসন বথিবের োরকে সবহংসো িা িলপ্রকয়াগ েকর োহকল 
অনগু্রহ েকর 212-416-0197 নম্বকর লো�ান েরুন এিং NYC ম্ানিাবিোর েবম্িনকে জানান। NYC ম্ানিাবিোকরর আইকনর দ্ারা এইসি 
োজ েরা বনবষদ্ধ।
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