
মসুলিম এবং দলৃটি দ্বারবা প্রত্্যক্ষ করবা এমন কবারোরবার লনউ ইয়ক্ক  (New 
York City Human Rights Law's) 

শহরোরর মবানব অলিকবার আইরোনর থেরোক সরুক্ষবা
আপনবার থে 10 টি লিলনস িবানবা উলিত্

বিবিধ পটভূবি থেকে আসা হাজাক�া িসুবিি ধি্মািিম্বী বিউ ইয়ে্ম  শহ�কে তা� বিকজ� িাবি বহসাকি ডাকে। বিউ ইয়ে্ম িাসবীকে� প্রকতযেকে� ধি্ম 
বিশ্াসবীকে� িকতা তা�া বিকশ্ সিােতৃ বিউ ইয়ে্ম  শহক�� অিিযে এিং সিদৃ্ধ সাংসৃ্বতে বিবিকর্যে অিোি �াকেি। তা�া বিষিযে এিং হয়�াবি থেকে 

িকু্ত ভাকি িসিাস এিং োজ ে�া� থ�াগ্যে।

6. 
ববালির মবালিক এবং ববালির পলরিবািকরবা েলদ থকবারোনবা 
অন্য িম্ক লবশ্বাসীরোক ভবািবারোেরোদর িমমীয় সজ্বারীলত্, 
আইেকিাগ্াবি িা তাকে� অযোপাট্ম কিকটে� ে�জা� িাইক� প্রতবীে বিহ্ন 
আটোকিা� অিুিবত থেয় তকি থোকিা বিবে্মষ্ট ধি্মবিশ্াসবীকে থস অিুিবত 
বেকত অস্বীো� ে�কত পাক� িা। (থ�িি. ঈে িা বরিস্টিাকস� িকতা িি 
ছুটি� বেকি� সিয়)।

7. 
ববালির মবালিকরবা এবং সপুবারইনরোেরোডেন্টসরবা থোকিা 
ভািাকট� প্রেৃত িা উপিবধি হওয়া ধিমীয় বিশ্াস িা প্রোকশ� ো�কে 
ভািাকট� অযোপাট্ম কিকটে থোকিা বেছু িাগ্াকত িা সা�াই ে�কত অস্বীো� 
ে�কত পাক�ি িা।

8. 
থকবারোনবা ব্যলতির প্রকৃত্ ববা উপিলধি হওয়বা িমমীয় লবশ্বাস ববা 
আস্বার কবাররোে ত্বারোক থকবারোনবা থ�ক্তাোঁ�া, িযেিসায় িা অিযে থোকিা 
সি্মজিবীি িক্দাি্ত িযেিহা� ে�কত বেকত অস্বীো� ে�া থিআইবি। থোকিা 
থ�ক্তাোঁ�া থোকিা িুসবিি িবহিা বহজাি েুকি থিিকত অস্বীো� ে�া� ো�কে 
থ�ক্তাোঁ�ায় আসি বেকত অস্বীো� ে�কত পাক� িা। থোকিা গ্াহকে� উপিবধি 
হওয়া ধি্ম বিশ্াকস� ো�কে টযোবসি িািে তাকে বিকয় থ�কত অস্বীো� ে�কত 
পাক� িা।

9. 
থকবারোনবা ব্যলতির প্রকৃত্ ববা উপিলধি হওয়বা িম্ক লবশ্বারোসর 
কবাররোে ত্বারোক থরেন ববা মলুভ লেরোয়েবারোরর মরোত্বা সব্কিনীন 
স্বারোন হুমলক থদওয়বা, হয়রবালন করবা ববা েিিিূিে ভবীবত প্রেশ্মি 
ে�কত পাক� িা।

10 
থকবারোনবা ব্যলতি এবং িমমীয় রীলত্ থরওয়বাি পবািনকবারীরোক 
বিষকিযে� বিরুকদ্ধ অবভক�াগ্ জািাকিা� জিযে প্রবতকশাধ থিওয়া থিআইবি।

1. 
লনউ ইয়ক্ক  লসটি কলমশন অন লহউম্যবান রবাইেস হি লনউ 
ইয়ক্ক  লসটি মবানব অলিকবার আইনরোক বিবৎ করোর িবাি্ক  
করবা একটি শহরোরর এরোিলসি, এটি েি্মবি�ুবক্ত, আিাসি এিং 
সি্মজিবীি িক্দািক্ত 27 টি বিভাগ্ জকুি এিং ধি্ম/ধিমীয় িত বিশ্াকস 
বিষকিযে বিকষধাজ্া জাব� েক�। আইিটি আইি িিিৎো�বী দ্া�া প্রবতকশাধ, 
বিষিযেিূিে হয়�াবি এিং পব�বিবেত ে�াকেও েভা� েক�।

2. 
থকবারোনবা কমমীরোক িম্ক/িমমীয় মত্ লবশ্বারোসর লভলতিরোত্ 
ববষম্য মিূক আিরে থবআইলন। আইি িঙ্ঘকি� েকয়েটি 
উোহ�ে হি থোকিা েিমী িুসবিি হওয়া� জিযে থিৌবেে ভাকি হয়�াবি িা 
গুণ্াবি ে�া, তা� ধি্ম বিশ্াকস� ো�কে তাকে োকজ বিকয়াকগ্ িা পেক্নাবত 
বেকত প্রতযোেযোি ে�া, থোকিা েিমী� ধি্ম বিশ্াকস� জিযে থপাশাকে� ো�কে 
গ্াহকে� সম্ুেবীি হকত িা হয় এিি থোকিা োকজ বিকয়াগ্ ে�া িা থোকিা 
েিমী� সাকে তা� ধি্ম বিশ্াকস� ো�কে পৃেে আি�ে ে�া।

3
কমমীরোদর কম্কস্বারোন িমমীয় রীলত্ থরওয়বাি পবািন ববা িমমীয় 
থপবাশবাক পলরিবারোনর �কোপ�ুক্ত িক্দািক্ত� অিুক�াধ ে�া� 
অবধো� �কয়কছ। উোহ�কে� িকধযে �কয়কছ িম্া োবি �াো িা পাগ্বি, 
বহজাি, িাো� আচ্ােি এিং কুবি প�া।*

4. 
কমমীরোদর থকবারোনবা িমমীয় ছুটির লদন থপরোত্ ববা রীলত্ 
থরওয়বারোির (থেমন লদরোনর মবাঝখবারোন প্রবাে্কনবা করবা) 
অিুক�াধ ে�া এিং সকিতি ছুটি, থিতি ছািাই ছুটি িা পক�� থোকিা 
তাব�কে িাে �াওয়া সিয়টি থিে আপ ে�কত অিুক�াধ ে�া� িকতা তা� 
েিমীকে� সাকে োজ ে�া� জিযে এেটি িুবক্তকত থপৌোঁছাকত অিুক�াধ ে�া�ও 
অবধো� �কয়কছ।*

5. 
আববাসন সরবরবাহকবারীরোদর থকবারোনবা ব্যলতিরোক ত্বার িমমীয় 
লবশ্বারোসর কবাররোে ববা ত্বারোদর উপলস্লত্র লভলতিরোত্ িমমীয় 
লবশ্বারোসর উপিবধি� ো�কে ভািা বেকত অস্বীো� ে�া থিআইবি।

NYC েবিশি অি বহউিযোি �াইটস বিবচিত েক� প্রবতটি বিশ্াকস� বিউ ইয়ে্ম  িাসবী� 
বিষকিযে� বিরুকদ্ধ অবভক�াগ্ জািাকিা� জিযে সিে্ম থভিুযে �কয়কছ এিং তা�া থ� ি�্মাো 
এিং সম্াকি� উপ�ুক্ত তা থ�ি উপকভাগ্ ে�কত পাক�। �বে আপবি বিষিযেিুিে 
আি�কে� বশো� িকি বিশ্াস েক�ি তকি 311 িম্ক� িািি অবধো�কে েি েরুি 
অেিা স�াসব� 212-416-0197-এ েবিশকি� তকেযে� িাইকি থিাি েরুি। আক�া 
তকেযে� জিযে NYC.gov/HumanRights-এ �াি এিং Twitter, Facebook, 
Instagram এিং YouTube-এ @NYCCHR অিুস�ে েরুি।

*এেজি বিকয়াগ্েত্ম াকে থোকিা েিমী� উপ�ুক্ত িক্দাি্ত ে�া� অিুক�াধ পািি 

ে�কত বগ্কয় অিুবিত েষ্টে� পব�বথিবত� সম্ুেবীি হকত িা হকি তা অিশযেই 
িক্দাি্ত ে�কত হকি।

            @NYCCHR NYC.gov/IAmMuslimNYC


