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 New York City Human Rights Law (ধনউ ইয়ক্ক  শ্হছরর মানবাধিকার আইন) রাষ্ট্রের সবষ্টেষ্ট়ে ব্যাপক 
নাগররক অরিকার আইন। এই আইন কর্্মরনযুরতি, আবাসন এবং জনসািারষ্টের ব্যবহায্ম  এলাকা়ে জারি, বে্ম, ির্্ম/ির্্মর্ি, ব়েস, 
জারিগি উৎপরতি, রবষ্টেশী অথবা নাগররকত্ব সংক্ান্ত অবস্ান (যার অন্তরু্্ম তি হল অরর্বাসী অবস্ান), রলঙ্গ, রলঙ্গ সম্পরক্ম ি পররে়ে, যৌযৌন 
অরর্র্খুীনিা, প্ররিবন্ধকিা, বববারহক অবস্া বা জীবনসঙ্গী থাকা, গর্্ম বিী অবস্া, বববারহক অবস্ান এবং সঙ্গী সংক্ান্ত অবস্াষ্টনর 
ওপর রর্রতি কষ্টর ববষর্্যর্লূক আেরে রনষ্টষি কষ্টর। এই আইন কর্্মরনযুরতির যৌষেষ্টরে যৌরেপ্ার/অপরািী সাব্যস্ত হও়োর ইরিহাস, ঋে সংক্ান্ত 
ইরিহাস, পররেয্মাকারী রহষ্টসষ্টব কাজ করার অবস্ান, যৌযৌন ও প্রজনন স্াস্্য সম্পরক্ম ি রসদ্ান্তসর্হূ, যৌবকার অবস্া এবং পাররবাররক 
রনপীড়ন, যৌযৌন রনপীড়ন এবং রপছু যৌনও়ো ইি্যারের রশকার হও়োর ওপর রর্রতি কষ্টর ববষর্্যর্লূক আেরে; এবং আবাসষ্টনর যৌষেষ্টরে 
রশশুষ্টের উপরস্রি, পাররবাররক রনপীড়ন, যৌযৌন রনপীড়ন এবং রপছু যৌনও়োর ঘটনার রশকার এবং আবাসন অনেুান অথবা র্াউোর 
ব্যবহাষ্টরর কারষ্টের ওপর রর্রতি কষ্টর ববষর্্যর্লূক আেরেও রনরষদ্ কষ্টরষ্টছ। এছাড়াও এই আইনটি ববষর্্যর্লূক হ়েরারন এবং আইন 
বলবৎকারী সংস্া কি্ত্ম ক পষেপারিষ্টত্বর ওপর রর্রতি কষ্টর সংরষেপ্ জীবনী রনি্মারে রনরষদ্ কষ্টরষ্টছ।

 New York City Commission on Human Rights (ধনউ ইয়ক্ক  শ্হছরর মানবাধিকার কধমশ্ন)এর 
োর়েত্ব হল র্ানবারিকার আইন বলবৎ করা এবং জনসািারেষ্টক এই আইষ্টনর রবষষ্ট়ে রশষো যৌেও়ো।

সছু�াগ-সধুবিার তাধিকা

• ববষম্যমূিক আিরছের ধবষছয় জানান এবং/অথবা ববষম্যমিূক আিরছের ধবরুছধে অধিছ�াগ দাছয়র করুন। যরে আপনার 
রনউ ই়েক্ম  শহষ্টর ববষর্্যর্লূক আেরে, হ়েরারন অথবা র়্ে যৌেখাষ্টনার ঘটনার অরর্জ্ঞিা থাষ্টক অথবা যরে আপরন ওই িরষ্টনর ঘটনার 
সাষেী থাষ্টকন, িাহষ্টল 311 নম্বষ্টর যৌটরলষ্ট�ান কষ্টর NYC Commission on Human Rights (এনও়োইরস র্ানবারিকার করর্শন) 
এর সষ্টঙ্গ কথা বলষ্টি যৌেষ্ট়ে, করর্শন এর ইনষ্ট�ালাইন-এ 212-416-0197 নম্বষ্টর যৌটরলষ্ট�ান কষ্টর অথবা NYC.gov/HumanRights 
ওষ্ট়েবসাইট-এ রগষ্ট়ে এবং আর্াষ্টের ববষর্্যর্লূক ঘটনার �র্্মটি ব্যবহার কষ্টর এই রবষষ্ট়ে জানাষ্টি পাষ্টরন। কধমশ্ন এর কাছে ককন 
ববষম্যমূিক ঘটনার অধিছ�াগ জানাছবন? আপনার যৌয ন্যা়েরবোর এবং র্য্মাো পাও়োর অরিকার আষ্টছ িা পাও়ো ছাড়াও আইন 
লঙ্ঘন করার সম্াব্য পররোষ্টর্র র্ষ্টি্য আষ্টছ সংঘটনকারী কি্ত্ম ক প্রষ্টে়ে আরথ্মক ষেরিপূরে, জররর্ানা এবং এনও়োইরস র্ানবারিকার 
আইষ্টনর বাি্যিার্লূক প্ররশষেে।

• ধবনামছূি্য একটি কম্কশ্ািার সছু�াগ ধনন। ব্যবসার র্ারলক, আবাসন এবং সরকারর বাসস্ান প্রোনকারী এবং ব্যরতিরা আইষ্টনর 
অিীষ্টন িাঁষ্টের বাি্যবািকিা এবং ো়েোর়েষ্টত্বর ব্যাপাষ্টর জানার জন্য রবনাব্যষ্ট়ে ইংষ্টররজ এবং স্্যারনশ র্াষা়ে রবরর্ন্ন 
িরষ্টনর কর্্মশালার জন্য নার্ যৌলখাষ্টি পাষ্টরন। কর্্মশালাগুরলষ্টি যৌযসব রবষষ্ট়ে রশষোোন করা হ়ে িার র্ষ্টি্য আষ্টছ Fair 
Chance Act (যৌ�়োর োন্স অ্যাক্ট), আবাসন রবষষ্ট়ে ববষর্্যর্লূক আেরে, Stop Credit Discrimination in Employment 
Act (স্টপ যৌক্রিট রিসরক্রর্ষ্টনশন ইন এর্প্ল়েষ্টর্ণ্ট অ্যাক্ট), রহউর্্যান রাইটস্ 101, এবং ট্ান্সষ্টজণ্ার 101, যৌযাগাষ্টযাগ 
করুন trainings@cchr.nyc.gov এর সষ্টঙ্গ। করর্শষ্টনর অনষু্াষ্টনর একটি সমূ্পে্ম সর়্েসূরে পাও়ো যাষ্টব NYC.gov/
HumanRights-এ।

• একটি U অথবা T ধিসা সাটি্ক ধিছকশ্ন এর অনছুরাি জমা ধদন। NYC Commission on Human Rights এর র্াি্যষ্টর্ 
যৌকাষ্টনা ব্যরতি একটি U অথবা T রর্সা সাটি্ম র�ষ্টকশন এর অনষু্টরাি জর্া রেষ্টি পাষ্টরন। করর্শন যৌসই সব ব্যরতির কাষ্টছ যৌথষ্টক U এবং T 
রর্সার সাটি্ম র�ষ্টকশন এর জন্য অনষু্টরাি রবষ্টবেনা করষ্টব, যাঁরা করর্শন এর কাষ্টছ ববষর্্যর্লূক আেরষ্টের অরর্ষ্টযাগ োষ্ট়ের কষ্টরষ্টছন এবং/
অথবা যৌকাষ্টনা র্ার্লার িেন্ত এবং/অথবা যৌোষী রনি্মারে করার যৌষেষ্টরে সাহায্য কষ্টরষ্টছন। যরে আপরন করর্শন এর কাষ্টছ অরর্ষ্টযাগ োষ্ট়ের 
করষ্টি োন, িাহষ্টল 311 নম্বষ্টর যৌযাগাষ্টযাগ কষ্টর NYC Commission on Human Rights-যৌক জানান অথবা 212-416-0197 
নম্বষ্টর করর্শন এর ইনষ্ট�ালাইন-এ যৌটরলষ্ট�ান করুন। যরে আপরন ইরির্ষ্টি্যই করর্শন এর কাষ্টছ একটি র্ার্লা োষ্ট়ের কষ্টর থাষ্টকন অথবা 
যরে আপনার র্ার্লাটি বন্ধ কষ্টর যৌেও়ো হষ্ট়ে থাষ্টক, িাহষ্টল আরও িষ্টথ্যর জন্য (212) 416-0136 নম্বষ্টর করর্শন এর পরলরস কায্মালষ্ট়ে 
অথবা policy@cchr.nyc.gov ওষ্ট়েবসাইট-এ যৌযাগাষ্টযাগ করুন।

• আপনার অনষু্াছন কধমশ্ন এর একজন প্রধতধনধিছক বক্তব্য রাখার জন্য অনছুরাি করুন। প্ররিষ্ানসর্হূ এবং লাষ্টর্র জন্য 
পররোরলি ন়ে এর্ন সংস্াগুরল NYC Commission on Human Rights এর কর্মীষ্টের অনষু্াষ্টন বলার জন্য অথবা প্যাষ্টনল অথবা 
যৌগালষ্টটরবল ববঠষ্টকর আষ্টলােনা়ে অংশ যৌনও়োর জন্য অনষু্টরাি করষ্টি পাষ্টরন। বতিার জন্য অনষু্টরাি করষ্টি অনরুেহ কষ্টর  
policy@cchr.nyc.gov এর সষ্টঙ্গ যৌযাগাষ্টযাগ করুন।

• NYC মানবাধিকার আইন সংক্ান্ত রিনাসমহূ সংগ্রহ করুন। NYC.gov/HumanRights ওষ্ট়েবসাইট-এ রগষ্ট়ে অথবা 
communications@cchr.nyc.gov ঠিকানা়ে Office of Communications and Marketing এর কায্মালষ্ট়ে যৌযাগাষ্টযাগ 
কষ্টর এনও়োইরস র্ানবারিকার আইন সংক্ান্ত বহুর্ারষক পুরস্তকা, প্রোরপরে, িথ্যপরে, িথ্যর্লূক কাি্ম  এবং অন্যান্য রশষোর্লূক 
সার্রেী িাউনষ্টলাি করুন অথবা যৌসগুরলর জন্য অনষু্টরাি পাঠান।

কধমশ্ন রনউ ই়েক্ম  শহষ্টরর অরিরথ এবং নাগররকষ্টের অষ্টনকগুরল পররষ্টষবা রেষ্ট়ে থাষ্টক:

আধম �া তাই হওয়ার জন্য,
আমার ধনছজর ধনরাপত্ার  

কথা ধিন্তা না কছরই।

আমার ঐধতছহ্য গব্ক অনুিব করা,
আমাছক ধনছজর কদছশ্ ধিছর ক�ছত  

হছব এমন কথা না শুছনই।

একটি কাজ পাওয়া, প্রত্যাখ্যাত না হছয় 
আমার ত্বছকর রং অথবা  
আমার নাছমর কারছে।

আমার িম্কধবশ্াছসর সছগে  
সামঞ্জস্যপেূ্ক কপাশ্াক পরা, 

আধম িয় কদখাধছি এই অধিছ�াগ না শুছনই।

আমার কেছিছমছয়র সছগে  
স্্যাধনশ্ িাষায় কথা বিা,

আমাছক ককউ ইংছরধজ বিছত  
বিছে এমন আছদশ্ না শুছনই।

পাওয়া �ায় এমন  
অ্যাপাট্ক ছমণ্ট িাড়া কনওয়া,

আধম কসটা কপছত পাধর না  
এমন কথা না শুছনই।

            @NYCCHR
NYC.gov/HumanRights

Commission on 
Human Rights 
(মানবাধিকার কধমশ্ন)


