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NYC মানিানধকার আইন
NYC মানবাধিকার আইন হল�া জাধির জন্য অন্যিম সুদঢ়ৃ 
ববষম্য-ধবরুদ্ধ আইন, যা ধ�লগের ধিধতিলি সংঘটিি ববষলম্যর 
ধবরুলদ্ধ সক� ব্যধতিলক ধনরাপতিা প্রদান কলর, যার মলি্য অন্তিুভু তি 
রলেলে কমভুস্থ�, বাধি, এবং জনসািারলের জন্য উন্তুি স্থান যযমন 
যদাকান-পাট এবং যরল্ারাঁে যযৌন হেরাধন। ইচ্াকৃিিালব যকান 
ব্যধতি এই আইন �ঙ্ঘন করল�, �ঙ্ঘনকারীলক সলবভুাচ্চ $250,000 
মাধকভু ন ড�ালরর জধরমানা ধদলি হলি পালর। এলষেলরে কধমশন যযৌন 
হেরাধনর ধশকার ব্যধতির মানধসক দদুভুশার ম�ূ্যােন করলি পালর 
এবং এ যেলক আলরাগ্য �ালির উপাে প্রদান করলি পালর, যসই 
সালে আইন �ঙ্ঘনকারীলক প্রধশষেে ধনলি বাি্য করলি পালর, এবং 
অন্যান্য আলরাগ্য�ালির পদ্ধধি বাি্যিাম�ূক করলি পালর, যযমন 
কধমউধনটি সাধিভু স।

আইননর য�ানে য�ৌন হয়রানন
যযৌন হেরাধন ধ�গে-ধিধতিক ববষলম্যরই একটি রূপ, যকান ব্যধতির 
ধ�লগের কারলে িালক উলদেশ্য কলর অশা�ীন বা আপধতিজনক কো 
ব�া এবং শারীধরকিালব আপধতিজনক আচরে করালকই যযৌন 
হেরাধন ব�া হে। 

য�ৌন হয়রাননর নকছু উদাহরণ
• কমভুচারী বা যরেিার শরীলর আপধতিজনক এবং অনধুচিিালব 

স্পশভু করা
• যকান ব্যধতি যযৌন আলবদলন সািা না ধদল� িালক হুমধক যদওো 

বা যকান অনধুচি কালজ বাি্য করা
• যকান ব্যধতির যচহারা, শরীর, বা যপাশাক-আশালকর িরে ধনলে 

িালক যযৌন উস্াধনম�ূক মন্তব্য করা
• যযৌন আচরে বা সগেলমর প্র্াব কলর যকান ব্যধতিলক পলদান্নধি 

বা অন্যান্য সুলযাগ প্রদালনর য�াি যদখালনা
• কধপিউটার, ই-যমই�, য�ান, বলু�টিন যবাডভু  ইি্যাধদলি 

পলনভুাগ্াধ�ক েধব, কাটুভু ন, বা যদো� ধ�খন প্রদশভুন করা
• ধ�লগের ধিধতিলি ধ�গে-ববষম্যম�ূক বা মযভুাদাহাধনকর মন্তব্য করা

আইনগতভানি প্রনতনশাধমূলক আ�রণ 
সম্ণূ্ণ নননেধ
আপধন যধদ কমভুস্থল� যযৌন হেরাধনর ধবরুলদ্ধ যসাচ্চার হন িাহল� 
আপনার ধবরুলদ্ধ যকান ধনলোগকিভু া বা কমভুকিভু া যধদ পদলষেপ যনে 
িলব িা আইলনর �ঙ্ঘন বল� ধবলবধচি হলব। যকান ব্যধতি যধদ 

একটি অববি ববষম্যম�ূক চচভু ার ধবরুলদ্ধ কো বল�, িলব NYC 
মানবাধিকার আইন অনসুালর যকান ধনলোগকিভু া বা কমভুকিভু া দ্ারা যস 
“ব্যধতির ধবরুলদ্ধ যযলকান পদ্ধধিলি” প্রধিলশািম�ূক বা ববষম্যম�ূক 
আচরে করা সপূিেভু ধনলষি। প্রধিলশািম�ূক আচরে প্রদধশভুি হলি 
পালর সরাসধর যকান কালজর মাি্যলম, যযমন পদমযভুাদা হ্াস করা বা 
চাকধরচু্যি করা, ধকংবা আরও সুক্ষ্ণ আচরে, যযমন কালজর চাপ 
বাধিলে যদওো বা যকান অপেন্দনীে বা অনাকাধ্ষিি এ�াকাে 
স্থানান্তর করা। NYC মানবাধিকার আইন সবসমে প্রধিলশািম�ূক 
আচরলের ধবরুলদ্ধ জনগেলক ধনরাপতিা যদে, যযসক� ব্যধতি সিিার 
সালে মলন কলর যয িালদর কমভুকিভু ার আচরে অববি, এমনধক িা 
যধদ পরবিতীলি িু� বল� প্রমাধেি হে িবওু।

য�ৌন হয়রাননর নরন�ার্ণ
আপধন যধদ যযৌন হেরাধনর ধশকার হন ধকংবা এরকম যকান 
ঘটনার প্রিষে্যদশতী হলে োলকন িলব ম্যালনজারলক জানান, আপনার 
কমভুস্থল� সমপযভুালের কমভুকিভু ালক জানান, বা মানব সপিদ ধবিাগলক 
যি দ্রুি সম্ভব অবধহি করুন।

NYC মানিানধকার কনমশননর কানছ য�ৌন হয়রাননর  
নরন�ার্ণ  করুন। নকভানি অনভন�াগ দানয়র করনিন  
বিেম্যমলূক আ�রনণর নরন�ার্ণ  করনিন তা জাননত কল  
করুন এই নাম্ানর  212–416–0197  িা নভনজর করুন  
NYC.gov/HumanRights আপধন যবনামী ধহলসলবও অধিলযাগ 
দালের করলি পালরন। 

যটের অ্যান্ড যেনেরাল গভন্ণনমন্ট 
নরনসানস্ণস 
যযৌন হেরাধন যটেট ও য�লডরা� আইন অনসুালরও যবআইধন কাজ 
যযখালন সংধবধির সীমাবদ্ধিা পধরধস্থধি অনসুালর ধিন্ন হে।

New York State Division of Human Rights-এর কালে 
অধিলযাগ দালের করলি হল�, অনগু্হ কলর ধডধিশলনর ওলেবসাইট 
ধিধজট করুন www.dhr.ny.gov 

U.S. Equal Employment Opportunity Commission 
(EEOC)-এর কালে অধিলযাগ দালের করলি, অনগু্হ কলর 
EEOC–এর ওলেবসাইট ধিধজট করুন www.eeoc.gov

কমভুস্থল� ধনলোলগর সমে, মানবাধিকার আইলনর অিীলন ধবদ্যমান কমভুচারীর অধিকার সপিধকভু ি ধ�ধখি ধবজ্ঞধতি প্রলি্যক 
কমভুচারীলক পৃেকিালব অবশ্যই প্রদান করলি হলব, প্রদধশভুি যপাটোর এিং িে্য-পরে উিে আকালরই সক� কমভুচারীলক এসক� 
উপকরে প্রলি্যক ধনলোগকিভু া সরবরাহ করলব।  যপাটোলরর সক� শিভু াব�ী এই নধেটি পূরে কলর। 


