
আমাদের সাদে যো�াগাদ�াগ করুন
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ভিভিট করুন: NYC.gov/HumanRights

  
@NYCCHR

বৈষম্যমূলক আচরদের ভৈরুদ্ধধে 
লড়াই ১৯৫৫ সাল যোেদক

আমরা কীভাবে সাহায্্য 
কবর থাকক
বেষম্যমূলক আচরবের কেষবে করব�ার্্ট করুন
আপভন �ভে ভনউ ইয়ক্ক ভসটিদে যোকাদনা বৈষম্যমূলক  
আচরদের ৈা হয়রাভনর ভিকার হন ৈা চাক্ষুষ যোেদেন,  
েদৈ আপভন 212-416-0197 নম্বদর কল কদর ৈা  
NYC.gov/HumanRights ভিভিট কদর ভরদপাট্ক 
ভিভক্রিভমদনিান ফম্ক ৈ্যৈহার কদর যোস ভৈষদয় ভরদপাট্ক  
করদে পাদরন।

একটি কেনামূবল্যর কম্টশালার অনুবরাধ করুন
কভমিদনর কম্কিালাগুদলার একটি পূে্কাঙ্গ োভলকা  
NYC.gov/HumanRights-এ পাওয়া �াদৈ। কভমিন  
আপনার েি্ককদের চাভহো অনষু�ায়়ী কম্কিালাটি উপদ�াগ়ী  
করদে পাদর এৈং উপভক্েে হদে যোকাদনা কম্কদক্দরে, 
উপাসনালদয়, কভমউভনটি-ভিভিক প্রভেষ্্ঠাদন, কভমউভনটি  
যোৈাদি্ক ৈা ভনউ ইয়ক্ক ভসটির অন্য যোকাদনা িনসমাগমক্েদল 
আসদে পারদৈ। যোকাদনা কম্কিালার সময়সচূ়ী ভনধে্কারে  
করদে আমাদেরদক trainings@cchr.nyc.gov  
ঠিকানায় ইদমইল করুন।

আ�নার অনুষ্্ঠাবন কথা েলার জন্য 
ককমশনবক আমন্তত্রে জানান
আপনার যোকান অনষুষ্্ঠাদন কো ৈলদে অেৈা প্যাদনল ৈা 
যোগালদটভৈল বৈ্ঠদক বৈষম্যমূলক আচরে, হয়রাভন, কম্কদক্দরে 
অভধেকার, আৈাসদনর অভধেকার এৈং কভমউভনটির আদলাচনার 
উপর যোিার যোেওয়ার ৈ্যাপাদর আদলাচনায় অংিগ্রহে  
করদে কভমিদনর সেস্যদক অনষুদরাধে করদে পাদরন।  
যোকাদনা ৈক্োর ৈ্যাপাদর অনষুদরাধে করদে আমাদেরদক  
policy@cchr.nyc.gov ঠিকানায় ইদমইল করুন।

ককমশবনর কলকিত েে্টনা সংগ্রহ করুন
ভনউ ইয়ক্ক ভসটি মানৈাভধেকার আইদনর উপকরে একাভধেক  
িাষায় িাউনদলাি করুন ৈা এগুদলার অনষুদরাধে করুন  
NYC.gov/HumanRights ভিভিট কদর ৈা 
communications@cchr.nyc.gov-এর মাধে্যদম  
আমাদের সাদে যো�াগাদ�াগ কদর।

মানৈাভধেকার 
কভমিন

মানৈাভধেকার 
কভমিন

          



আমরা কক?

কনউ ইেক্ট কসটি মানোকধকার আইন

ভনউ ইয়ক্ক ভসটির মানৈাভধেকার আইন হদলা সমগ্র যোেদির মদধে্য 
অন্যেম সমভবিে নাগভরক অভধেকাদরর আইন। এই আইনটি 
কম্কদক্দরে, ৈাসায় এৈং িনসমাগমক্েদল অদনকগুদলা সষুরভক্ে 
যোরেে়ীর উপর ভিত্ভে কদর যো�মন, িাভে, ভলঙ্গ, ৈয়স, প্রভেৈন্ধে়ীত্ব, 
ধেম্ক, িাভেগে উৎস এৈং আদরা অদনক ধেরদের বৈষম্যমূলক 
আচরে ও হয়রাভনদক ভনভষ্ধধে কদর। এই আইনটির মাধে্যদমও 
আইন প্রদয়াগকার়ী দ্ারা বৈষম্যমূলক হয়রাভন ও পক্পাে-
ভিত্ভেক যোপ্রাফাইল বেভর করাও ভনভষ্ধধে কদর।

আপভন �ভে ভনউ ইয়ক্ক ভসটিদে ৈাস কদরন, কাি কদরন ৈা 
ভ্রমে করদে আদসন, েদৈ ভনউ ইয়ক্ক ভসটি মানৈাভধেকার আইন 
আপনাদক বৈষমূমূলক আচদরের ভিকার হওয়া যোেদক সষুরক্া 
যোেদৈ। আপভন �ভে বৈষম্য ভৈষয়ক যোকাদনা ঘটনা ভরদপাট্ক করার 
কারদে প্রভেদিাদধের ভিকার হন, যোস যোক্দরেও আইনটি আপনাদক 
সষুরক্া যোেদৈ। কভমিন আপনাদক আপনার অভিৈাসনগে অৈক্ো 
সম্পদক্ক ভিদঞেস করদৈ না। আপনার অভধেকার সম্পদক্ক এোন 
যোেদক আরও িানষুন: NYC.gov/HumanRights

আইনটি কী?
ল এনব�াস্টবমন্তর্ েু্যবরা
ল এনদফাস্কদমন্ট ৈষু্যদরা (LEB) ঘটনাগুদলা েেন্ে 
কদর, যোলাকিদনর িন্য সমাধোদনর ৈ্যাপাদর আদলাচনা 
কদর এৈং ভৈচাদরর মাধে্যদম ঘটনাগুদলার যোফৌিোভর 
মামলা পভরচালনা কদর। ভকছষু ভনভে্কষ্ট পভরভক্েভেদে, 
ভৈদরাদধের আরও দ্ুে ভনষ্পত্ভে করার িন্য LEB 
িরুভর হক্েদক্পও কদর োদক।

বৈষম্যমূলক আচরদের কারদে ক্ভেগ্রক্ে ৈ্যভক্েদক 
আভে্কক ক্ভেপূরে যোেওয়ার, আইন লঙ্ঘদনর কারদে 
িভরমানা করার এৈং পষুনরায় ভনদয়াগ, ন়ীভেমালা 
পভরৈে্কন, প্রভিক্ে প্রোন ও ন্যায়ভৈচার পষুনৈ্কহালমূলক 
প্ধধেভের মদো অভেভরক্ে প্রভেকার গ্রহদের 
আদেি োদন কভমিদনর ক্মো রদয়দছ, �ার ফদল 
সামভগ্রকিাদৈ কভমউভনটি লািৈান হদয় োদক।

ককমউকনটি করবলশান্তস েু্যবরা
কভমউভনটি ভরদলিান্স ৈষু্যদরা (CRB) ভনউ ইয়ক্কৈাস়ীর 
মদধে্য যোৈাধেগম্যো ও রে্ধধোর উপর যোিার যোেয় এৈং 
ভৈভিন্ন অনষুষ্্ঠান, কম্কিালা, কভমউভনটি আউটভরচ এৈং 
ক্োন়ীয় কভমউভনটি-ভিত্ভেক প্রভেষ্্ঠান, ক্কষুল, ক্ষুদ্ 
ৈ্যৈসাপ্রভেষ্্ঠান, ভনৈ্কাভচে কম্ককে্কা এৈং উপাসনালদয়র 
সাদে অংি়ীোভরদত্বর মাধে্যদম ভনউ ইয়ক্কৈাস়ীদক 
োদের অভধেকার ও োয়ৈ্ধধেো সম্পদক্ক ভিক্াোন 
কদর োদক। কভমউভনটির উপর যো�সকল মানৈাভধেকার 
সমস্যাগুদলা প্রিাৈ যোফদল যোসগুদলা ভনদয় আদলাচনা 
করার িন্য CRB ভনয়ভমেিাদৈ টাউন হল ও অনষুষ্্ঠান 
আদয়ািন কদর োদক। ভৈদরাধেিাৈাপন্ন ঘটনা ঘটার পদর 
কভমউভনটিগুদলাদক সহায়ো করদে ও যোসগুদলাদে 
ভক্েভেি়ীলো ৈিায় রােদে, CRB-র ভৈদিষাভয়ে ৈায়াস 
যোরসপন্স টিম কভমউভনটির সেস্য, ক্োন়ীয় যোনেকৃ্োন়ীয় 
যোলাকিন এৈং ভনৈ্কাভচে কম্ককে্কাদেরদক সম্পৃক্ে কদর। 
েরুে যোলাকিদনর িন্যও CRB-র কম্কসভূচ রদয়দছ, �া 
ক্কষুদল ও েরুেদ্ারা চাভলে ও োরুে্য-যোকভন্দ্ক সংক্োর 
সাদে অংি়ীোভরদত্বর ভিত্ভেক পভরচালনা করা �ায়।  
NYC.gov/HumanRights যোেদক আরও িানষুন।

আমরা কী কাজ ককর

NYC মানোকধকার ককমশন

এই কভমিন ভনউ ইয়ক্ক ভসটি মানৈাভধেকার আইন ৈাক্েৈায়ন 
কদর এৈং আইন সম্পদক্ক িনগেদক সদচেন কদর। আমাদের 
টিম ৩০টিরও যোৈভি িাষায় কো ৈদল। ক্োন়ীয় সরকাদরর একটি 
সংক্োন হওয়ার ভিত্ভেদে এটি কভমিদনর ভিিন ও ভমিনদক 
প্রভেফভলে কদর �া, এদিভন্স কেৃ্কক যোসৈাোন করা ভৈভিন্ন 
ধেরদনর কভমউভনটির প্রভেভনভধেত্বি়ীল এৈং অভিগম্য। আমাদের 
টিম ৩০টিরও যোৈভি িাষায় কো ৈদল। ক্োন়ীয় সরকাদরর একটি 
সংক্োন হওয়ার ভিত্ভেদে এটি কভমিদনর ভিিন ও ভমিনদক 
প্রভেফভলে কদর �া, এদিভন্স কেৃ্কক যোসৈাোন করা ভৈভিন্ন 
ধেরদনর কভমউভনটির প্রভেভনভধেত্বি়ীল এৈং অভিগম্য।


