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আপনার '(িডট ',ােরর মেধ0ই আপনার মলূ0ায়ন সীমাব8 নয়। 
NYC স&ত। এক+ নতুন আইন, আপনােক কােজ িনেয়াগ করা হেব িকনা ;সই িস<া= ;নওয়ার িদক 
;থেক অিধকাংশ বEবসােক আপনার ;Fিডট ইিতহাস ;দখেত বা বEবহার করেত ;দওয়ার উপের বাধা 
িনেষধ আেরাপ কেরেছ। 

কম#চারী এবং চাকির খঁুজেছন এমন ব4ি5েদর জন4 তথ4 

িনেয়াগকত) া আপনার '(িডট যাচাই করেত পারেব না বা আপনার /0িডট যাচাই কের /দখেত অন9 /কােনা /কা:ািনেক 
িনেয়াগ করেত পারেব না। /কােনা িনেয়াগকত) া যােত আপনার /0িডট যাচাই করেত পাের তার জন9 আপনােক /কােনা নিথেত 
সই করেত বলেল বুঝেত হেব /য তারা আইন লCন করেছ। আপনার /0িডট ইিতহাস যাচাই করেত িনেয়াগকত) ারা উপেভাGা 
িরেপাH) ং সংJা বা তৃতীয় পেMর /কা:ািন, পিরেষবা এবং ওেয়বসাইট ব9বহার করেত পারেব না। 

িনেয়াগকত) ারা আপনার অথ)Rদােনর ইিতহাস বা /0িডট /যাগ9তা, /0িডট অবJান বা আপনার কত /0িডট আেছ /সই সমT 
তথ9ও িজ9াসা করেত পারেব না। এর অ&ভু) * হল -.িডট কােড) র ঋণ, চাই: সােপাট) , ছা> ঋণ, ব@কী সBিC 
অিধEহণ, অথ)Gদান না করা বা -দিরেত করা, -দউিলয়া হেয় যাওয়া, িবচার এবং পূব)QR। আপিন বত) মােন কম)রতই 
থাUন বা চাকিরর -খাঁজই কYন - উভয় -[ে>ই এই আইন\ Gেযাজ]। 

/0িডেটর িভিUেত করা চলেব না '(িডেটর িভি4েত করা চলেব না। NYC Human Rights Law (NYC মানব অিধকার 
আইন) অনুসাের, বত) মান বা সiাব9 কম)চারীেদর িবষেয় কম)িনেয়ােগর িসjাk /নওয়ার সমেয় িনেয়াগকত) ারা /0িডেটর িবষয় 
িবেবচনায় রাখেত পারেব না। 

এই আইেন, আপনােক /কােনা পেদ িনেয়াগ করেত আপনার /যাগ9তা খিতেয় /দখেত আপনােক আপনার িরিজউম এবং /রফােরm 
চাওয়া সেমত আপনার অতীত ইিতহাস এবং অিভnাতার িবষেয় /খাঁজখবর করা এবং অনলাইেন /খাঁজখবর করা (/যমন 
Google এবং LinkedIn) /থেক িনেয়াগকত) ােদর বাধা /দওয়া হয় না। 

আমার িনেয়াগকত# ার উপের িক NYC মানিবক অিধকার আইন Fেযাজ4? 

অিধকাংশ /Mেx, হ9াঁ আওতায় পেড়ন। চার বা তার /বিশ কম)চারী থাকা িনেয়াগকত) ারা এই আইেনর আওতায় পেড় এবং zত{ 
মািলকেদরও এই সংখ9ায় ধরা হয়। চারজন কম)চারীেক একই জায়গায় কাজ করেত হেব বা সবাইেক NYC /ত কাজ করেত 
হেব এমন /কােনা কথা /নই। 

আিম িক NYC মানিবক অিধকার আইেনর আওতায় পিড়? 

অিধকাংশ /Mেx, হ9াঁ আওতায় পেড়ন। NYC মানিবক অিধকার আইন অনুসাের অেনেকর অিধকার সুরিMত রেয়েছ, এমনিক 
তারা পূণ) সমেয়র কম)চারী না হেলও। ইনটান), নিথভুG না থাকা কম~, ঘেরায়া কােজর /লাক, অেনক zাধীন কন�9া�র এবং 
িশMানিবশ এবং অধ) সমেয়র কম)চারী সবাই আইেনর অিধকােরর আওতায় আেসন। 

তেব িকছু িনিদ)� পেদ িনেয়াগ করার িসjাk /নওয়ার সমেয় িনেয়াগকত) ারা এখনও সiাব9 কম)চারীেক তার /0িডট ইিতহাস 
িজnাসা করেত পারেব, /0িডট যাচাই করেত পারেব এবং /0িডট ইিতহাস ব9বহার করেত পারেব। িনয়েমর এই ছাড়�িল 
/কােনা িনেয়াগকত) া বা ই�াি�েত সামি�ক ভােব Rেযাজ9 হয় না; �ধুমাx িনিদ)� িকছু চাকিরর /Mেxই Rেযাজ9 হয়। এই 
সমT পেদর /Mেx ছাড় রেয়েছ: 

• পুিলশ এবং শািkরMার কােজ িনযুG অিফসার (ব9িGগত িনরাপUা রMী নয়); এবং 

• এি�িকউHব Tেরর চাকির /যখােন ফাইনাm, কি:উটার িনরাপUা বা বািণজ9 /গাপনীয়তায় িনয়{ণ রেয়েছ। 

ব9া� /টলার, ক9ািশয়ার, মুভার, িনম)াণ কােজ জিড়ত ব9িG, /সলেসর কােজ িনযুG ব9িG, করিণেকর কােজ বা Rশাসনীয় 
কােজ িনযুG ব9িG এবং /রেTারাঁ এবং বাের কাজ করা ব9িG বা এই ধরেনর কােজর জন9 দরখাT করা ব9িG এই আইেনর 
আওতায় সুরিMত থােকন। এই ধরেনর কম~েদর এবং অন9ান9 অিধকাংশ ধরেনর চাকিরেত কম~ িনেয়ােগর িসjাk /নওয়ার 
/Mেx িনেয়াগকত) ারা /0িডট ইিতহাস িবেবচনা করেত পারেব না। 
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এই আইন িক হাউিজংেয়র '<ে= >েযাজ? হয়? 

না, এই আইন �ধুমাx কম)িনেয়ােগর /Mেx Rেযাজ9 হয়। স:িU ভাড়ায় /দওয়া বা িবি0 করার মেতা িসjাk /নওয়ার /Mেx 
িক� /0িডট ইিতহাস িবেবচনা করা যােব। 

'কােনা িনেয়াগকতB া আমার '(িডট যাচাই করেল আমার কী করা উিচত? 

(212) 416-0197 ন�ের কল ক�ন এবং মানিবক অিধকােরর কিমশেনর (Commission on Human Rights) সে� কথা 
বলুন। আমরা আপনােক আপনার না পাওয়া পাির�িমক এবং অন9ান9 Mয়Mিত পূরণ করেত সহায়তা করেত পারব এবং 
আইন লCন করার জন9 আমরা িনেয়াগকত) ােক Mিতপূরণ িদেত বলেত পারব। 


