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িনউ ইয়ক'  িস) মানবািধকার আইেনর অধীেন গৃেহ কাজ করা কম7েদর জন9 সুর;া   
িনউ ইয়ক'  িস) কিমশন অন িহউম.ান রাইটস 2হাল এক) সং6ান যা িনউ ইয়ক'  িস) িহউম.ান রাইটস ল (NYCHRL)-এর 
অধীেন ;িমক ও িনেয়াগকারীেদর তােদর অিধকার ও বাধ.বাধকতা বুঝেত সহায়তা কের। এই নিথ) নতুন কম'েDেEর সুরDা 
সFিক' ত তথ. Gদান কের। 

12 মাচ$ , 2022 %থেক, NYCHRL িনউ ইয়ক$  িস/র গৃহকম4েদর 6বষম9, হয়রািন ও ;িতেশােধর িশকার হওয়া %থেক র?া করেব। এ/ তােদর ন9ায9 
বাসBােনর অিধকারী করেব।  

আইেনর অধীেন গৃেহ কাজ করা কম4 িহেসেব কারা অিধকার;াG? 

িনউ ইয়ক'  িস)েত কাজ করা সকল গৃহকম4েদর জন6 NYCHRL-এর সুর9া :েযাজ6 হেব।  

• গৃহকম4েদর মেধ6 রেয়েছ ন6ািন, ?হাম ?কয়ার কম4, হাউসি@নার বা ?যেকানও কম4 যারা বািড়েত িনযুC ?থেক চাইFেকয়ার, এFারেকয়ার, সাহচয' বা হাউসিকিপং 
পিরেষবা সরবরাহ কেরন। ?বিশরভাগ ফুলটাইম এবং পাট' -টাইম গৃহকম4রা এর আওতাভুC। 

• ব6িতOমসমূহ: যার QধুমাR মােঝ মেধ6 কাজ কেরন তােদরেক আইন) অUভু' C কের না। এ) িনেয়াগকত' ার সােথ সVিক' ত বা যW Xহণকারী ব6িCর সােথ 
সVিক' ত কম4েদর এবং সাহচয' পিরেষবা :দানকারী ও একই সােথ বাইেরর সং[া \ারা িনযুC কম4েদরও অUভু' C কের না। 

আইেনর অধীেন বাধ+বাধকতা সহ িনেয়াগকত3 া 4ক? 

িনউ ইয়ক'  িস)েত গৃহকম4েদর িনেয়াগকারী যারা তারাই, তেব ]নিমি^ক বা অিনয়িমত িভি^েত ?য_েলা আেছ ?স_েলা ছাড়া। এর মেধ6 ব6িCগত িনেয়াগকত' ার পাশাপািশ 
সং[া_িলও অUভু' C রেয়েছ। কম4েদর চাকির খঁুেজ ?পেত সহায়তাকারী কম'সং[ান_িল  ও ?সমত ব6িCরাও NYCHRL-এর আওতাভুC।  

• ?নাট: ?য ব6িC একজন গৃহকম4েক িনেয়াগ কেরন বা অন6 ?কাথাও তাঁেক চাbরী পাইেয় ?দন তােদরও  NYCHRL-এর অধীেন বাধ6বাধকতা রেয়েছ।  

নতুন আইেন 4কান 4কান অিধকার ও বাধ+বাধকতা রেয়েছ? 

1. গৃেহকম4েদর 6বষম9 %থেক মুI থাকার অিধকার রেয়েছ। 

• িনেয়াগকারীরা তােদর :কৃত বা অনুভূত িলc, জাতীয় উৎস, জািত, অিভবাসন ময'াদা, ধম' বা NYCHRL \ারা সুরি9ত অন6 ?কানও ?eিণর উপর িভি^ 
কের গৃহকম4েদর িবfেg ]বষম6মূলক আচরণ করেত পারেব না। এর অথ' হল িনেয়াগকারীরা ?কানও গৃহকম4েক বরখাh করেত বা িনেয়াগ করেত অiীকার 
করেত পাের না, তােদর ?বতন কম িদেত পারেব না, তােদর উপর হয়রািন করেত পারেব না বা তােদর হয়রািনর অনুমিত িদেত পারেব না, অথবা অন6থায় 
সুরি9ত ?eিণেত তােদর সদস6পেদর কারেণ তােদর সােথ অসৎ আচরণ করেত পারেব না। 

• NYCHRL-এর অধীেন কম'সং[ান ]বষম6সুর9া এবং সুরি9ত ?eিণ সVেক'  আরও তেথ6র জন6, কিমশেনর ওেয়বসাইটেদখুন। 

2. গৃহকম4েদর ন9ায9 বাসBান পাওয়ার অথবা তােদর সময়সূচী বা কােজর দািয়M পিরবত$ েনর অিধকার রেয়েছ যােত তারা তােদর কােজর ;েয়াজনীয় 
িNয়াকম$Oিল সQাদন করেত স?ম হয়। 

• :িতবjীkতা, গভ' াব[া বা সংিlm শারীিরক সমস6া, সUান :সব, hনno9রণ, ধম4য় অনুশীলন বা পালন এবং পািরবািরক সিহংসতা, ?যৗন সিহংসতা বা  
িপেছ িপেছ  অনুসরণ  হওয়ার িশকার িহসােব ময'াদা সVিক' ত চািহদার জন6 যুিCসcত ব6ব[া Xহণ করার  জন6 কম'চারীরা অিধকার রােখ। 

• যিদ ?কােনা িনেয়াগকত' া জানেত পােরন ?য ?কােনা কম'চারীর এক)  ন6ায6 বাস[ােনর :েয়াজন হেত পাের, তেব তােদর অবশ6ই তােদর :েয়াজন_িল 
বুঝেত এবং সqাব6 ব6ব[া িনেয় আেলাচনা করেত কম'চারীর সােথ এক) সহেযািগতামূলক সংলাপ বা সরল িবrােসর আেলাচনায় সVৃC থাকেত হেব। 

• NYCHRL-এর অধীেন ন6ায6 ব6ব[া সVেক'  আরও তেথ6র জন6,গভ' াব[া, সUান :সব ও সংিlm শারীিরক সমস6ার িনয়মকানুন এবং :িতবjীেkর 
িভি^েত ]বষেম6র উপর কিমশেনর আইন :েয়ােগর িনেদ' িশকা ?দখুন। 

3. িনেয়াগ করার সময়, িনেয়াগকারীরা গৃহকম4েদরেক তােদর ?বতেনর ইিতহাস সVেক'  :s িজtাসা করেত পারেবন না,  তােদর ঋেণর ইিতহাস সVেক'  

অনুসjান করেত পারেব না, বা মািরজুয়ানা/)এইচিস শনাC করেত তােদরেক িনেয়াগ-পূব'বত4 মাদক পরী9া করেত বলেত পারেব না। 
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4. গৃহকম4েদর %যৗন হয়রািন %থেক সুর?া সQেক$  িলিখত িবTিG %লখার অিধকার রেয়েছ, এবং %যৗন হয়রািন সুর?া সQিক$ ত ;িশ?ণ Wহেণর 
অিধকার রেয়েছ। 
• একবার একজন গৃহকম4েক িনেয়াগ করা হেল, তােদর িনেয়াগকত' ােক অবশ6ই তােদর ?যৗন হয়রািন সVিক' ত তােদর অিধকােরর িলিখত িবtিv সরবরাহ 

করেত হেব, ?যৗন হয়রািন ?থেক সুর9া সVিক' ত ইংেরিজ ও w6ািনশ ভাষায় এক) িবtিv ?পাx করেত হেব এবং িনিyত করেত হেব ?য তারা িলc-
িভি^ক হয়রািনর িবfেg NYCHRL-এর সুর9ার উপর বািষ'ক :িশ9ণ Xহণ  কের। 

5. 6বষেম9র িবেরািধতা করার, ন9ায9 ব9বBা Wহেণর অনুেরাধ করার কারেণ (#2 %দখুন) বা NYCHRL দািব দােয়র করার %শাধ %থেক গৃহকম4েদর 
মুI থাকার অিধকার রেয়েছ। 

এমন 4কানও NYCHRL সুর:া আেছ িক যা গৃহকম=েদর 4:ে? @েযাজ+ হেব না? 

হ6াঁ। শহেরর মানবািধকার আইেনর কেয়ক) ?9R রেয়েছ যা  গৃহকম4েদর ?9েR :েযাজ6 নয়। 

• অসVz ?Xvার, ?ফৗজদাির অিভেযাগ ও ?ফৗজদাির শািhর উপর িভি^ কের ?ফয়ার চা{ অ6া| এবং সংিlm কম'সং[ান সুর9া :েযাজ6 নয়। যােহাক, 
িনেয়াগকারীরা সqাব6 কম'চারীর ?দাষী সাব6h  না হওয়ার, পূেব' হওয়া ?Xvােরর বা ?ফৗজদাির অিভেযােগর, বরখােhর িচUাভাবনায় মুলতুিবর, তfণ অপরাধীর 
িবচার বা িনেয়ােগর ?9েR িসল করা ?দাষী সাব6h হওয়ার িবষেয় িজtাসাবাদ বা িবেবচনা করেত পারেব না। 

• গভ' াব[ার ]বষম6 সVিক' ত অিধকােরর ব6াপাের িলিখত িবtিv শ}েরকম4েদর তােদর িনেয়াগকারীেদর কােছ সরবরাহ করার :েয়াজন ?নই বা hন6পান করােনার 
জন6 এক) িনিদ' m ক9 বা ?সব6াপাের নীিত বজায় রাখারও ?কান :েয়াজন ?নই। যােহাক, যিদ কম'ে9েR কম4েদর hন ?থেক  চাপ িদেয় ?চেপ nধ ?বর করার 
সুেযাগ সহ তােদর গভ' াব[া সVিক' ত ব6ব[া Xহেণর :েয়াজন হয়, িনেয়াগকারীেদর অবশ6ই সহেযািগতামূলক আেলাচনা করেত হেব ও ব6ব[া Xহণ করেত 
হেব, যিদ না এ_িল করেল তা তােদর উপর অযথা  এক) ?বাঝা হেয় দাড়ায়। 

গৃহকম=েদর @িত িনিষC Dবষম+ কী হেত পাের? 
এখােন এমন িকছু আচরেণর উদাহরণ ?দওয়া হেলা ?য_েলা  NYCHRL এর অবমাননা কের: 

• গভ' াব[া সVিক' ত পরামেশ' ?যাগ ?দওয়ার জন6 একজন পািরবািরক iা[6 কম4র ছু)র অনুেরাধ করার িবষয়) জানার পের একজন িনেয়াগকত' া তােক বরখাh 
কেরন, কারণ িনেয়াগকত' া িবrাস কেরন না ?য ঐ কম4 গভ' বতী থাকাকালীন কাজ করেত পারেবন।  

• একজন িনেয়াগকত' া একজন নিথিবহীন গৃহকম4েক বেলন ?য িতিন যিদ তার বািড়েত ]বষেম6র ?কানও ঘটনা িরেপাট'  কেরন তেব িতিন ICE-?ক কল করেবন।  
• একজন কৃ�াc ন6ািন জানেত পােরন ?য একই িনেয়াগকত' ার জন6 কাজ করা :াCন ?rতাc ন6ািনেদরেক তার ?চেয় অেনক ?বিশ ?বতন ?দওয়া হেতা। যখন 

িতিন এই িবষেয় তার িনেয়াগকত' ার মুেখামুিখ হন, তখন তার িনেয়াগকত' া ব6াখ6া কেরন ?য "কৃ�াc কম4রা ততটা কেঠার পিরeম কেরন না।" 
• একজন ?রাগী একজন গৃহপিরচারকেক বেলন ?য তার \ারা ?যৗন হয়রািন করার কথা িরেপাট'  যােত না কের, নতুবা িতিন িনিyত করেবন ?য ?স ?যন "আর কখনও 

এই শহের কাজ করেত না পােরন”।  

িনউ ইয়েক3 র গৃহকম=েদর িক অন+ান+ আইেনর অধীেন অিধকার রেয়েছ? 

হ6াঁ। গৃহকম4েদর সেবতন িনরাপদ ও অসু[তাজিনত ছু) পাওয়ার, নূ6নতম মজুির এবং ওভারটাইম ?বতন, :িত সvােহ এক (1) িদন িবeাম এবং :িত বছর কমপে9 িতন 
(3) িদন সেবতন ছু) পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। ফুলটাইম গৃহকম4েদরও eিমকেদর 9িতপূরণ ও :িতবjী সুিবধা িবমার অিধকার রেয়েছ, এবং িকছু িকছু গৃহকম4র সেবতন 
পািরবািরক ছু) পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। িনউ ইয়ক'  ?xেট গৃহকম4েদর অিধকার সVেক'  আরও তেথ6র জন6 এখােন ?দখুন।  

যিদ আমার এই অিধকার ও বাধ9বাধকতা সQেক$  ;X থােক বা 6বষেম9র কথা িরেপাট$  করেত চাই তেব কী করা উিচত?  

মানবািধকার কিমশনেক (212) 416-0197 ন�ের কল কfন অথবা NYC.gov/HumanRights ?দখুন। আপিন অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন, এক) ?বনামী 
)প ?ছেড় িদেত পােরন, আপনার দািয়k সVেক'  আরও জানেত পােরন বা এক) িবনামূেল6 কম'শালার জন6 সাইন আপ করেত পােরন। 

  


