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চাকুরীর ধবজ্ঞাপনন ববতননর স্বচ্ছতা 

ননেম্বর 1, 2022 তাধরখ বেনক, ধনউ ইয়কক  ধিটিনত চাকুরীর ধবজ্ঞাপন প্রদানকারী ধননয়াগকারীগণনক প্রধতটি চাকুরী, পনদান্নধত ও বদধির 

িুন ানগর ধবজ্ঞাপনন অবশযই একটি শুদ্ধমধত ধিনিনব ববতন িীমা অন্তেুক ক্ত করনত িনব। 

ধনউ ইয়কক  ধিটির মানবাধিকার কধমশন িনিা একটি িংস্থান  া ধনউ ইয়কক  ধিটি ধিউমযান রাইটি ি (NYCHRL)-এর অিীনন কমকচারী ও ধননয়াগকারীগণনক তানদর অধিকার ও 

বািযবািকতািমূি ববাঝনত িািা য কনর। এই নধেটি NYCHRL-এর ববতননর স্বচ্ছতার িারাগুনিা িম্পধকক ত তেয প্রদান কনর,  া জানুয়াধর 15, 2022 িানি কা ককর িনয়নে 

এবং বম 12, 2022 তাধরনখ িংনশািন করা িনয়নে। 

এই নতুন আইনটি ধক আমার নতুন চাকুরীর বপাধটং-এ প্রন াজয িয়? 

চারজন বা তার ববশি কর্মচারী বা একজন বা তার ববশি ঘররায়া কর্মচারী ররয়রে এর্ন সকল শনরয়াগকারী NYCHRL সহ আইরনর এই ধারার আওতাভুক্ত। NYCHRL-এর অনযানয ধারা 

অনুযায়ী, র্াশলক ও স্বতন্ত্র শনরয়াগকারীগণ চারজন কর্মচারীর শহরসরবর অন্তভুম ক্ত। চারজন কর্মচারীরক একই স্থারন কাজ কররত হরব না এবং তারের সকরলর শনউ ইয়কম  শসটিরত কাজ করার 

প্ররয়াজন বনই। শনউ ইয়কম  শসটিরত একজন কর্মচারী কাজ কররলই কর্মরেত্রটি আওতাভুক্ত হরয় যারব। 

চাকুরীোতা সংস্থাসরূ্হও নতুন আইরনর আওতাভুক্ত, তারের আকার যাই বহাক না বকরনা। এই পশররপ্রশেরত, চাকুরীোতা সংস্থাসরূ্হ বয চাকুরীর শবজ্ঞাপন বপাস্ট কররন বা শনরয়াগ কররত চান, 

তারেররক অবিযই নতুন ববতরনর স্বচ্ছতার পূবমিতম  পশরপালন কররত হরব। 

সার্শয়কভারব সহায়তাকারী ফারর্মর বযশতক্রর্: সার্শয়কভারব সহায়তাকারী ফার্মগুরলা তারের শবেযর্ান বহরর কর্ীরের যুক্ত হরত আরবেন আহ্বান কররল বসরেরত্র নতুন আইনটি প্ররযাজয হরব না। 

সার্শয়কভারব সহায়তাকারী ফার্ম হরলা বসসকল বযবসাপ্রশতষ্ঠান, যারা অনয প্রশতষ্ঠারন কাজ কররত বা বসবা শেরত, অনয প্রশতষ্ঠারনর কর্ীবাশহনীরক সহায়তা কররত বা তারের ঘাটশত পূরণ কররত 

অথবা শবরিষ কর্ম পশরশস্থশতরত সহায়তা শেরত তারের শনজস্ব কর্ীরেররক শনরয়াগ, শনযুক্ত করর ও োশয়ত্ব শেরয় থারক। তরব, সার্শয়কভারব সহায়তাকারী ফার্মগুরলার সশহত  বযসকল শনরয়াগকারীরা 

কাজ কররন তারেররক অবিযই নতুন ববতরনর স্বচ্ছতা সম্পশকম ত আইন বর্রন চলরত হরব। 

বকান বকান চাকুরীর ধবজ্ঞাপন নতুন আইননর আওতােুক্ত? 

শনউ ইয়কম  শসটিরত সম্পাশেত হরত পারর এর্ন বকারনা চাকুরী, পরোন্নশত বা বেশলর বযরকারনা শবজ্ঞাপন এই নতুন আইরনর আওতাভুক্ত। “শবজ্ঞাপন” হরলা উপলভয চাকুরী, পরোন্নশত বা বেশলর 

সুরযারগর একটি শলশিত বণমনা, যা সম্ভাবয আরবেনকারীরের বহররর র্রধয প্রচার করা হয়। এই ধররনর শবজ্ঞাপনগুশল বয র্াধযর্টিরত প্রচার করা হয় তা শনশবমরিরষ কভার করা হয়৷ আওতাভুক্ত 

শবজ্ঞাপনগুরলার র্রধয ররয়রে অভযন্তরীণ বুরলটিন ববার্ম , অভযন্তরীণ শবজ্ঞাপন, চাকুরীর বর্লায় প্রোনকৃত রু্শিত ফ্লায়ার এবং সংবােপরত্র প্রকাশিত শবজ্ঞাপন। এই আইনটি বকারনা শবজ্ঞাপন বযবহার 

না করর শনরয়াগ করার শবষয়টি শনশষদ্ধ করর না বা শনরয়াগ করার জনয শনরয়াগকারীরক শবজ্ঞাপন ততশর কররত বাধয করর না। 

অশফস বথরক, অশফরসর বাইরর বথরক বা কর্মচারীর বাসা বথরক দূরবতী অবস্থারন বথরক, শনউ ইয়কম  শসটিরত সার্শিকভারব বা আংশিকভারব সম্পােন করা বযরত পারর বা সম্পােন করা হরব এর্ন 

পরের জনয শবজ্ঞাপন প্রকাি করার সর্য় আওতাভুক্ত শনরয়াগকারীগণরক অবিযই নতুন আইন বর্রন চলরত হরব। বযরহতু NYCHRL-এর সুরোগুরলা অরনক ধররণর কর্ীরের বেরত্রই প্ররযাজয, 

তাই ফুল- বা পাটম  টাইর্ কর্মচারী, ইন্টানম, ঘররায়া শ্রশর্ক, স্বাধীন ঠিকাোর বা NYCHRL কতৃম ক সুরশেত অনয বকারনা বশ্রশণর শ্রশর্ক শনশবমরিরষ সকল ধররণর শবজ্ঞাপনই এর আওতাভুক্ত। 

আওতােুক্ত চাকুরীর ধবজ্ঞাপনন বকান িরনণর তেয অবশযই অন্তেুক ক্ত করনত িনব? 

প্রকাশিত শবজ্ঞাপরন চাকুরী, পরোন্নশত বা বেশলর সুরযারগর জনয শনরয়াগকারীগণ শবজ্ঞাপন প্রোরনর জনয শুদ্ধর্শত শহরসরব সবমশনম্ন ও সরবমাচ্চ বয পশরর্াণ ববতন প্রোন কররত ইচু্ছক তা অবিযই 

বণমনা কররত হরব। “শুদ্ধর্শত”-এর অথম হরলা ববতরনর একটি সীর্া, যা শনরয়াগকারী চাকুরীর শবজ্ঞাপন প্রকারির সর্য় সফল আরবেনকারীরক(গণরক) প্রোন কররত ইচু্ছক বরল সৎভারব শবশ্বাস 

কররন। 

শনরয়াগকারীগণরক অবিযই সবমশনম্ন ও সরবমাচ্চ ববতন উরেি কররত হরব, এই সীর্াটি অশনশেম ষ্ট থাকরত পাররব না। উোহরণস্বরুপ: “$15 প্রশত ঘণ্টা ও তার ববশি” বা “বেরর সরবমাচ্চ $50,000” 

নতুন পূবমিরতম র সারথ সঙ্গশতপূণম হরব না। যশে বকারনা শনরয়াগকারীর প্রস্তাশবত ববতরন বকারনা নর্নীয়তা না থারক, তরব সবমশনম্ন ও সরবমাচ্চ ববতন একই হরত পারর, বযর্ন “ঘণ্টায় $20”। বযসকল 

শবজ্ঞাপরন একাশধক চাকুরী, পরোন্নশত বা বেশলর সুরযাগ অন্তভুম ক্ত থারক, বস শবজ্ঞাপনগুরলারত প্রশতটি সুরযারগর জনয শনশেম ষ্ট ববতনসীর্া অন্তভুম ক্ত করা বযরত পারর। 

 

 

এশরক অযার্ার্স (Eric Adams), বর্য়র 

অযানারবল পালর্া (Annabel Palma), সভাপশত ও 

কশর্িনার 

 
 NYC.gov/HumanRights 

 

      

@NYCCHR 



কতবার বপরর্ন্ট করা হরব তা শনশবমরিরষ, বাশষমক বা ঘণ্টাপ্রশত রূ্ল পাশরশ্রশর্ক বা বপরর্রন্টর হার ববতরনর র্রধয অন্তভুম ক্ত ররয়রে। উোহরণস্বরূপ, এরত ঘণ্টাপ্রশত পাশরশ্রশর্ক $15 প্রশত ঘণ্টা বা বাশষমক 

ববতন $50,000 প্রশত বের অন্তভুম ক্ত থাকরত পারর। 

বযসকল চাকুরী, পরোন্নশত বা বেশলর সুরযারগর শবজ্ঞাপন বেওয়া হরয়রে, তার সারথ সমৃ্পক্ত অনয বকারনা পাশরশ্রশর্ক বা সুশবধা ববতরনর র্রধয অন্তভুম ক্ত থারক না, বযর্ন: 

• স্বাস্থয, জীবন বা শনরয়াগকারী-প্রেত্ত অনযানয শবর্া 

• কাজ বথরক সরবতন বা অরবতন েুটি, বযর্ন সরবতন অসুস্থতা বা েুটির শেন, অনুপশস্থশত জশনত েুটি বা সাবাটিকাল 

• অবসরকালীন বা সঞ্চয়ী তহশবরলর উপলভযতা বা অবোন, বযর্ন 401(k) পশরকল্পনা বা শনরয়াগকারী-প্রেত্ত বপনিন পশরকল্পনা 

• বর্য়াে পূশতম র পূরবম চুশক্তর অবসারনর জনয বপরর্ন্ট 

• ওভারটাইরর্র জনয পাশরশ্রশর্ক 

• অনয বকারনা প্রকাররর বপরর্ন্ট, বযর্ন কশর্িন, বিশিি, ববানাস, স্টক বা শনরয়াগকারী-প্রেত্ত িাবার বা থাকার বরদাবরস্তর রূ্লয 

চাকুরী, পরোন্নশত বা বেশলর সুরযারগর সারথ সম্পশকম ত বপরর্ন্ট কতবার পশররিাধ করা হরব, সুশবধাশে ও অনযানয প্রকাররর বপরর্ন্ট সম্পরকম  শনরয়াগকারী শবজ্ঞাপরন অশতশরক্ত তথয বযাগ কররত 

পারর, যশেও এই তথয আবিযক নয়। 

ববতননর স্বচ্ছতা িুরক্ষা ধকোনব কা ককর করা িনব? 

জনগণ কতৃম ক োশিলকৃত তবষর্য সংক্রান্ত অশভরযাগগুশল র্ানবাশধকার কশর্িন িহণ করর ও তেন্ত করর, যার র্রধয নতুন ববতন সংক্রান্ত স্বচ্ছতা সুরো লঙ্ঘরনর অশভরযাগও অন্তভুম ক্ত ররয়রে। 

পরীো, পরার্িম ও তরথযর অনযানয উৎরসর উপর শভশত্ত করর আইন প্ররয়াগকারী বুযররাও (Law Enforcement Bureau) তার শনজস্ব তেন্ত শুরু করর। কশর্িরনর কারে অশভরযাগ োরয়র 

করা োড়াও, বতম র্ান শনরয়াগকারীর শবরুরদ্ধ োশব করা বযশক্ত বেওয়াশন আোলরতও র্ার্লা োরয়র কররত পাররবন। 

বযসকল শনরয়াগকারী ও চাকুরীোতা সংস্থাসরূ্হ NYCHRL লঙ্ঘন করররে বরল প্রতীয়র্ান হয়, তারেররক েশতিস্ত কর্মচারীরেররক আশথমক েশতপূরণ শেরত হরত পারর, শবজ্ঞাপন ও বপাশস্টং 

সংরিাধন, নীশতর্ালা ততশর বা আপরর্ট, প্রশিেণ পশরচালনা কররত হরত পারর, কর্মচারী বা আরবেনকারীরের অশধকাররর শবষরয় শবজ্ঞশি শেরত হরত পারর এবং অনয বকারনা প্রকাররর বঘাষণারূ্লক 

পশরত্রারণ সমৃ্পক্ত হওয়ার প্ররয়াজন হরত পারর। ববতরনর স্বচ্ছতার ধারা লঙ্ঘরনর প্রথর্ অশভরযারগর জনয কশর্িন বেওয়াশন িাশস্তর শবষয়টি রূ্লযায়ন কররব না, তরব িতম  থারক বয, শনরয়াগকতম া 

বেিান বয তারা লঙ্ঘরনর শবষরয় কশর্িরনর বনাটিি পাওয়ার 30 শেরনর র্রধয লঙ্ঘনটি ঠিক করররেন। নতুন আইরনর প্রথর্বার লঙ্ঘরনর শবষয়টি ঠিক না কররল এবং পরবতীরত আরও বকারনা 

ধররণর লঙ্ঘন করা হরল আওতাভুক্ত শনরয়াগকারীরক $250,000 পযমন্ত বেওয়াশন জশরর্ানা পশররিাধ কররত হরত পারর। নতুন ববতরনর স্বচ্ছতা সম্পশকম ত সুরো লঙ্ঘন দূর করার প্রর্াণ জর্া 

বেওয়ার প্রশক্রয়া এবং লঙ্ঘরনর জনয বেওয়াশন জশরর্ানার বযাপারর আশপল করার তথয কশর্িরনর ওরয়বসাইরট পাওয়া যারব। 

এই অধিকার ও বািযবািকতািমূি িম্পনকক  আমার বকাননা প্রশ্ন োনক বা আধম ববষময িম্পনকক  ধরনপাটক  করনত চাইনি আমানক কী করনত িনব? 

র্ানবাশধকার কশর্িরনর কারে (212) 416-0197 নম্বরর কল করুন বা NYC.gov/HumanRights শভশজট করুন। আপশন অশভরযাগ োরয়র কররত পাররন, পশরচয় বগাপন বররি 

পরার্িম শেরত পাররন, আপনার োয়োশয়ত্ব সম্পরকম  আরও জানরত পাররন বা শবনারূ্রলযর ওয়াকম িরপর জনয সাইন আপ কররত পাররন। 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

এশরক অযার্ার্স (Eric Adams), বর্য়র 

অযানারবল পালর্া (Annabel Palma), সভাপশত ও 

কশর্িনার 
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