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NYC মা�বাহি�ার �হমি� NYC এর মা�বাহি�ার (NYC Human Rights 
Law) আই� বলবত �নর, যা কিনির অ�্যতম িহতিিালী এবং স্পষ্ট ববষম্যহবনরািী 
আই�। NYC এর মা�বাহি�ার আই� হ�উইয়�্ক  িিনর আনস�, �াজ �নর� বা 
থান�� এম� সমস্ত মা�ষুন� আবাস�, �ম্কসংস্া� এবং ক�ান�া মা�নুষর প্র�ৃত 
বা অ�ভূুত জাহত, িম্কহবশ্াস, বর্ক, জাতীয় উৎস, হলগে, কযৌ� অহভমখু, বয়স, 
প্রহতবন্ধ�তা, হবনিিী �াগহর� বা �াগহর�তনবের হস্হত অথবা অ�্যা�্য সুরহষিত 
হস্হত সি 22টি হবভানগ সর�াহর বাসস্ান�র কষিনরে ববষনম্যর হি�ার িওয়া 
কথন� সুরহষিত �নর। এছাড়াও আই�টি আই� প্রনয়ানগর মাি্যনম ববষম্যমলূ� 
িয়রাহ� এবং পষিপাত হভহতি� আচরর কথন� সুরষিা প্রিা� �নর। 

এছাড়াও �হমি� NYC মা�বাহি�ার আইন�র আইহ� ব্যাখ্যামলূ� হ�নি্ক হি�া 
বতহর �নর এবং �তু� আইন�র প্রস্তাব ও প্ররয়� �নর এবং �হমউহ�টির 
অংিীিাহরবে এবং ঘট�ার ক�ৌিলগত অ�সুরর, মহিলানির অহি�ার সমথ্ক� 
�নর ও উন্নত �নর এম� অন�� উনি্যানগর সনগে কথন� কযসব সমস্যা 
মহিলানির ওপর অপ্রত্যাহিতভানব প্রভাব ক�নল তানির সমািা� �রনত 
সর�াহর এবং �হমউহ�টিনত সিনযাগী িনয় �াজ �নর। �হমি� মহিলারা 
বাসায়, �ম্কস্নল ববষম্যতা ও িয়রাহ� কথন� মতুিভানব বাঁচনত পারনছ� 
এবং সব্কসািারনরর ব্যবিানরর সুনযাগ কযম� হ�উইয়ন�্ক র করনস্তারাঁ এবং 
গর পহরবি� ব্যবিার �রনত পারনছ� তা হ�হচিত �রনত সংগ্াম �রনছ।

তেমহিলারাসম্ানহনরাপত্াএ
বংমর্াদারসঙ্গেবসবাসওকাজকরারঙ্রা
গ্য।



    

হলগে প্াধান্যNYC মানবাহধকার আইন (NYC Human Rights) 
তকাঙ্না মহিলা এবং তমঙ্েঙ্দর ওপর প্কৃে বা অনভূুে হলঙ্গের হভহত্ঙ্ে 
ববষম্যো এবং িেরাহন িওো হনহষদ্ধ কঙ্র। “হলগে” এর মাধ্যঙ্ম আপনার 
“প্কৃে বা অনভূুে হলগে” সংজ্াহেে করা িে এবং এঙ্ে তলাঙ্কর “হলগে 
পহরচে, আত্ম-হচত্র, তচিারা, আচরণ বা অহভব্যহতি” অন্তভ্ুতি কঙ্র। 

হ�নয়াগ�ত্ক া, আবাস� প্রিা��ারী এবং সাব্কজ�ী� ব্যবিানরর সুনযাগ প্রিা��ারী 
আপ�ার সনগে হভন্ন আচরর �রনত পানর� �া অথবা মহিলানির ক�ম� কিখনত 
লাগা উহচত বা আচরর �রা উহচত তার অ�মুা� �নর বা বাঁিািরা হচন্ার 
হভহতিনত অথবা আপ�ার হলনগের �ারনর আপ�ার সুনযাগ বা প্রনবিাহি�ার 
প্রত্যাখ্যা� �রনত পানর� �া। 

সরুক্ারঙ্ক্ত্রগুহল
 • আবাস�
 • চা�হর 
 • সাব্কজ�ী� সুনযাগ
 • ববষম্যমলূ� িয়রাহ�
 • ববষম্যহভহতি� মলূ্যায়�

গভ্াবস্া

NYC মা�বাহি�ার আই� হ�নয়াগ�ত্ক ানিরন� আপ�ার 
গভ্ক াবস্ার �ারনর আপ�ার �াজ �রার ষিমতা বা আপ�ার 
প্রহতশ্রুহত সম্পন�্ক  অ�মুা� �নর চা�হর সংক্ান্ হসদ্ান্ 
ক�ওয়া সি ববষম্যমলূ� আচরর �রনত হ�হষদ্ �নর। 

পহরহস্হত: 

“ আমার পনিান্নহত িয়হ� �ারর আমার বস বনলনছ� 
কয ‘আহম মহিলানির মনতা আচরর �হর �া।’” 

“ আহম �্যাম্পানস িাঁটহছলাম এবং এই কছনলটা 
আমার ক�ামনর িাত হিনয় কটন� হ�নয় বনল ‘এই 
কয, সুন্দরী। আহম কতামান� আমার রুনম হ�নয় 
যাব যানত তুহম আসল পুরুষ ক�ম� িয় বঝুনত 
পানরা।’”



    

এছাড়াও, আপ�ার হ�নয়াগ�ত্ক া কথন� যুহতিসগেত সুনযাগ চাওয়ার 
অ�মুহত আপ�ার আনছ, কযম� আপ�ার গভ্ক াবস্া, সন্া� প্রসব বা 
হচহ�ৎসা অবস্ার হভহতিনত হবরহত বা �ম্ক পহরনবনির পহরবত্ক �। 

সরুক্ার তক্ত্রগুহল:

“ আমার বস আমান� সমনয় সমনয় বাথরুম 
করে� কিয় �া এবং আমান� ‘বাসায় ভানলা 
থান�া’ বনল বাহড়নত পাঠিনয় কিয়।”

“ হ�নয়াগ�ারী ম্যান�জার আমান� জা�া� 
কয আহম চা�হরটি পাব �া �ারর আহম 
আমার বাবার প্রহত যত্নবা� তাই ‘ক�াম্পাহ�র 
জ�্য আহম কসই প্রহতশ্রুহত মনতা �াজ �রনত 
পারব �া।’”

পহরহস্হত: 

পহরহস্হত: 

পহরচর্াকারীর হস্হে

NYC এর মা�বাহি�ার আই� হ�নয়াগ�ত্ক ানির ক� আপহ� 
আপ�ার সন্া�নির বত্ক মান� বা সরাসহর পহরচয্কা �নর� অথবা 
আপহ� এ�জ� অসুস্ বা প্রহতবন্ধী আত্ীনয়র পহরচয্কা �নর� 
তার �রনর �ম্কনষিনরে বা যখ� আপহ� চা�হরর জ�্য আনবি� 
�রনছ� তখ� আপ�ার সনগে হভন্ন আচরর �রা হ�হষদ্ �নর। 
হ�নয়াগ�ত্ক ারা আপ�ার পহরচয্কা প্রিান�র িাহয়বেন� �খ�ই 
�ম্কনষিনরে প্রহতশ্রুহত বা �ম্কিষিতার অভাব বনল গর্য �রনত 
পানর� �া। 

সরুক্ার তক্ত্রগুহল:
 • চা�হর 

• চা�হর
• আবাস�
• সাব্কজ�ী� সুনযাগ



গিৃ সহিংসোর, তরৌন অপরাধ এবং উে্যতি িওোর 
হিকার িঙ্েঙ্েন এমন মহিলারা

NYC মা�বাহি�ার আই� �ম্কনষিনরে ও আবাসন� গৃি সহিংসতা, কযৌ� অপরাি 
ও উত্যতি িওয়ার হি�ার মহিলানির হবরূনদ্ ববষম্যমলূ� আচরর �রা হ�হষদ্ 
�নর। হ�নয়াগ�ত্ক ারা এবং আবাস� প্রিা��ারীরা আপ�ার উতিরজীবী হস্হতর 
�ারনর আপ�ার সনগে হভন্ন আচরর �রনত পানর� �া, কযম� আপ�ান� হভন্ন 
অহ�নস পাঠান�া বা আপ�ান� অ্যাপাট্ক নমন্ট ভাড়া �া কিয়া। এছাড়াও, আপ�ার 
উতিরজীবী হস্হতর �ারনর আপ�ার �ম্কনষিনরে যুহতিসগেত সুনযাগ অ�নুরাি �রার 
অহি�ার আপ�ার আনছ, কযম� অববতহ�� ছুটি বা আিালনতর শু�াহ�র জ�্য 
হিফ্ট পহরবত্ক �।

সরুক্ার তক্ত্রগুহল:
 • আবাস�
 • চা�হর

  

হিশুঙ্দর উপহস্হে

NYC মা�বাহি�ার আই� আপ�ার সনগে বাচ্া থা�নত পানর বা �াও 
পানর ক�বল এই �ারনর আবাস� প্রিা��ারীর আপ�ান� ঘর ভাড়া হিনত 
প্রত্যাখ্যা� �রা হ�হষদ্ �নর। এছাড়াও প্রিা��ারীরা বাচ্া ক�ই এম� 
আনবি��ারীনিরই শুিু ঘর ও অ্যাপাট্ক নমন্ট ভাড়া কিনব� বনল ক�ান�া 
হবজ্াপ� হিনত পারনব� �া। 

সরুক্ার তক্ত্রগুহল:
 • আবাস�

পহরহস্হত: 

পহরহস্হত: 

“ আমার �ানছ আমার ওপর আক্মর�ারীর কথন� 
সুরষিার আনিি আনছ হ�ন্তু বাহড়ওয়ালা আমান� ভাড়া 
হিনছে� �া �ারর হতহ� ‘তার হবহ্ডংনয় ক�ান�া ঝানমলা 
চা� �া।’”

“ যখ� আহম অ্যাপাট্ক নমন্ট কিখনত কগহছলাম, িালাল 
আমান� বলনল� কয আমার আনবি� ক�ওয়া িনব �া 
�ারর বাহড়র মাহল� তার হবহ্ডংনয় বাচ্া চা� �া।”



 

প্ােিই হজজ্াহসে 
প্শ্াবলী

আহম কীভাঙ্ব ববষম্যমূলক আচরণ বা 
িেরাহনর হবষঙ্ে হরঙ্পার্ করব? আহম কী 
তবনাঙ্ম অহভঙ্রাগ করঙ্ে পাহর?

311�ম্বনর ক�া� �রু� এবং মা�বাহি�ার �হমি�ন� চা� 
অথবা আপহ� িয়রাহ�র হি�ার িনল ক�ান�া আই�জীবীর 
সনগে �থা বলনত (212) 416-0197 �ম্বনর সরাসহর �হমিন� 
ক�া� �রু�। �হমিন�র �মমী আপ�ান� প্রহক্য়ায় গাইড 
�রনব� এবং আপ�ার ক�ান�া প্রশ্ন থা�নল সািায্য �রনব�। 
�হমি� আপ�ান� ববষম্যমলূ� আচরনরর হবষনয় অহভনযাগ 
জা�ানত উতসাহিত �নর� এম�হ� আপহ� �াম প্র�ানি 
অহ�ছে�ু িনলও। �হমি� তার হ�নজর তিন্ চালানত এবং 
আপ�ার পহরচয় প্র�াি �া �নর ববষনম্যর হবচার চাইনত পানর।
 
আমাঙ্ক সািার্য করঙ্ে কহমিন কী করঙ্ব?

যহি আপহ� �হমিন�র �ানছ কলেইম �নর� তািনল �হমি� 
কয ববষম্যতা িনয়নছ তার প্রমার কিনখ আপ�ার জ�্য হবচানরর 
আনবি� �রনব। হবচারািীন�র পর বা হ�ষ্পহতির মাি্যনম �হমি� 
লঙ্ঘ��ারী বা কয ব্যহতি িয়রাহ�মলূ� আচরর �নরনছ� তান� 
আপ�ার মা�হস� ষিহত, �াগহর� িাহস্ত এবং অ্যাটহ�্ক হ� সি হবমা 
�ভানরনজর বাইনরর খরচ প্রিা� �রার আনিি হিনত পানর। এছাড়াও 
�হমি� লঙ্ঘ��ারীন� NYC মা�বাহি�ার আইন�র প্রহিষির অথবা 
�হমউহ�টি পহরনষবা সম্পািন� অংিগ্ির �রার আনিি হিনত পানর। 
 
মহিলাঙ্দর অহধকার উন্নে করঙ্ে আমার সংস্া 
কীভাঙ্ব কহমিঙ্নর সঙ্গে সিঙ্রাগী িঙ্ব?

�হমি� সারা বছর �ম্কিালা, অ�ষু্া�, উনি্যাগ এবং �ম্কসূচীর 
আনয়াজ� �নর এবং অংিগ্ির �নর আপহ� এখান� সিনযাগী িনত 
পানর�। আপ�ার �াছা�াহছ আসন্ন অ�ষু্ান�র জ�্য আমানির 
�্যানলন্ার কিখনত অ�গু্ি �রনত  কিখু�। এছাড়াও আপহ� �ী িরন�র 
অংিীিাহরনবের প্রস্তাব হিনছে� তার হববরর সি  এ পাঠানত পানর� এবং 
এ�জ� প্রহতহ�হি আপ�ার সনগে আনলাচ�ার জ�্য কযাগানযাগ �রনব�।


