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জবতজ্ন অসাম্য রজ়্র পনযে্যম িজন রলঙযগসাজম্যন
লড়াইজর দুবনযল রজনজে। এরই রাে সমযপাদজ্ন 
ে্্য মরিলাজদন পনযা়্িই জবত্ রম জদও়্া ি়্ 
এবং পনযথাগতভাজব মরিলাজদন দবযানা সমযপারদত 
রােগুরলন ে্্যও রযষরতপূনণ জদও়্া ি়্ ্া। 
এন ফজল, মরিলানা তাজদন জগাটা রমনযেীব্ েুজড় 
অ্্যা্্য ও অপনযতুল জবতজ্ন এর চজরনযন মজি্য 
পজড় ্া্। 

এই পরযষপাতদুষযট জবত্ মরিলাজদন র্জেজদন বা 
পরনবাজনন ে্্য বারড় জর্ান বা অবসন েীবজ্ন 
ে্্য সঞযচ়্ রনান সরযষমতান উপন এর 
রযষরতরন পনযভাব জফজল। র্উ ই়্জরনয, পুনুষজদন 
পনযরত ডলান রপেু মরিলাজদন 88 জস্যট পনযদা্ রনা 
ি়্।  আমাজদন জসযটজট এই পাথনযর্য অজিবযতাঙযগ 
মরিলাজদন জরযষজতনয আনও ্াটরী়্। জিবযতাঙযগ 
পুনুষজদন পনযরত ডলান রপেু রৃষযণাঙযগ মরিলাজদন 63 
জস্যট ও লারত্ মরিলাজদন 56 জস্যট পনযদা্ রনা 
ি়্। এই আতঙযর সৃরষযটরানী পরনসংখ্যা্ এম্ এর 
বাসযতবজর পনযরতফরলত রজন ্ান বদল আবি্যর। 

আরম রমনযসযথজল পরযষপাতিী্ জবতজ্ন ে্্য লড়াই 
রনজত অঙযগীরানবদযি। এই ইজসযতিাজন ্তু্ ও 
রবদ্যমা্ আইজ্ন অিীজ্ আপ্ান অরিরানগুরলজর 
দৃরষযটজগাচন রনা িজ়্জে, ্ান লরযষ্য িল জবতজ্ন 
অসাজম্য অবদা্ নাখা বািাগুরলজর জভজঙ জফলা এবং 
আই্ লঙযঘ্ রনজল র্জ়্াগরতনযাজদন কররফ়্ত 
রদজত বাি্য রনা।

রব্ীত,

রপনয়্ র্উ ই়্রনযবাসীগণ,

র্উ ই়্রনয জসযটট এন অ্যাটর্নয জে্াজনজলন
দপযতজনন ্াগরনর অরিরান বু্যজনা

28 Liberty Street
New York, NY 10005

রমনযীজদন সমতা়্ র্জ়্ারেত রমনযীদল: 

(212) 416-8700
TaskForceforWorkersEquality@ag.ny.gov

ag.ny.gov

র্উ ই়্রনয জসযটট এন িনযম রবভাগ, িনযম মা্ 
িাখা

Bldg. 12, Rm. 266B, 
State Office Campus
Albany, NY 12240

(888) 469-7365

labor.ny.gov/home

র্উ ই়্রনয রসরট মা্বারিরান ররমি্

40 Rector Street, 10th Floor 
New York, NY 10006

(718) 722-3131

www1.nyc.gov/site/cchr/about/
contact-us.page

সংসযথা্সমূি

র্উ ই়্রনয জসযটট এন 
অ্যাটর্নয জে্াজনল জলরটরি়্া 
জেমস এন দপযতন



   

“উজলযলখজ্াগ্যভাজব অ্ুনূপ” রাজেন ে্্য আপ্ান সমা্ 
জবতজ্ন অরিরান নজ়্জে।

জসযটজটন আইজ্ন অিীজ্, উজলযলখজ্াগ্যভাজব অ্ুনূপ 
রাজেন ে্্য আপ্ান সমা্ জবতজ্ন অরিরান নজ়্জে—
আপ্ান বজ়্স, োরত, িমনযরবিবযাস, বণনয, মূল োরত, জ্ৌ্ 
পে্যদ, জ্ৌ্ পরনচ়্ বা পনযরাি, সামরনর রসযথরত, রলঙযগ, 
পনযরতব্যিরতা, রে্গত ইরতিাস, পারনবারনর রসযথরত, 
কববারির রসযথরত বা গৃিরিংসান রিরান িও়্ান রসযথরত 
র্রবনযজিজষ। রাে উজলযলখজ্াগ্যভাজব অ্ুনূপ িও়্া র্ভনযন 
রজন জসই রাজেন ে্্য দরযষতা, পনয়্াস ও দার়্জতবযন 
পনযজ়্ােজ্ন উপন এবং রােরট অ্ুনূপ অবসযথা়্ রনা িজচযে 
রর্া তান উপন।

পনযবীণতবয, জ্াগ্যতা, উতযপাদজ্ন পরনমাণ বা গুণমা্ অথবা 
আপ্ান সুনররযষত জিনযণী (অথনযাতয, আপ্ান রলঙযগ বা 
োরতন) োড়া রিরযষা, পনযরিরযষণ বা অরভেযঞতান মজতা অ্্য 
জরা্ও রানজণন রভতযরতজত জবতজ্ন পাথনযর্য রনান অ্ুমরত 
নজ়্জে।

আপ্ান র্জেন সিরমনযীজদন সজঙযগ আপ্ান জবত্ র্জ়্ 
আজলাচ্া রনান অরিরান নজ়্জে।

জসযটজটন আইজ্ন অিীজ্ আপ্ান র্জ়্াগরতনযা আপ্াজর 
অ্্য জরা্ও রমনযচানীন রাজে তাজদন জবত্ র্জ়্ রেেযঞাসা 
রনজত, আপ্ান জবত্ র্জ়্ অ্্য জরা্ও রমনযচানীন 
সজঙযগ আজলাচ্া রনজত অথবা আপ্ান জবত্ অ্্য জরা্ও 
রমনযচানীন রাজে পনযরাি রনজত বানণ রনজত পাজন্ ্া। 
্রদও, আপ্ান র্জ়্াগরতনযা এই আজলাচ্া রখ্, জরাথা়্ 
বা রীভাজব িজত পাজন তান উপন ্ুররযতসঙযগত সীমাবদযিতা 
আজনাপ রনজত পাজন্। এই সুনরযষা জবত্ সংরনযা্যত 
সবযচযেতা র্রিযচত রনজত সািা্্য রজন, ্াজত আপর্ আনও 
সিজে আপ্ান রমনযসযথজল জবতজ্ন জবআইর্ পাথনযর্য 
স্ারযত রনজত পাজন্। 

এররট অরভজ্াগ দাজ়্ন রনা
আপ্ান জরা্ও জবত্ সাজম্যন লঙযঘজ্ন অরভেযঞতা িজল, 
জরা্ও র্জ়্াগরতনযা আপ্ান জবতজ্ন ইরতিাস ো্জত চাইজল 
অথবা আপ্ান রমনযসযথজল জবত্ র্জ়্ আজলাচ্া র্রষদযি 
রনজল অথবা আপ্ান ততযসংরনযা্যত জরা্ও পনযরতজিািমূলর 
আচনজণন অরভেযঞতা িজ়্ থারজল; আপ্ান িাজত আপ্ান 
র্েসবয আইর্ মামলা দাজ়্ন রনা বা আপ্ান র্জ়্াগরতনযান 
রাজে অরভজ্াগ ো্াজ্া োড়াও রবরভ্য্ রবরলযপ নজ়্জে। 
আপর্ ্া ্া রনজত পাজন্:

• র্উ ই়্রনয জসযটজটন অ্যাটর্নয জে্াজনজলন দপযতজনন 
রমনযীজদন সমতা়্ র্জ়্ারেত রমনযীদজলন রাজে এররট 
অরভজ্াগ দাজ়্ন রনজত পাজন্: (212) 416-8700 বা 
TaskForceforWorkersEquality@ag.ny.gov, অথবা 
এখাজ্ অ্লাইজ্ এররট অরভজ্াজগন ফমনয পূনণ রনজত 
পাজন্: ag.ny.gov/labor-complaint

অ্ুগনযি রজন লরযষ্য রনু্: র্উ ই়্রনয জসযটজটন 
অ্যাটর্নয জে্াজনজলন দপযতজন এররট অরভজ্াগ দাজ়্ন 
রনা অ্্য জরা্ও সংসযথান বা আদালজতন সম়্সীমা 
পরনপূনণ রজন ্া। 

র্উ ই়্রনয জসযটজটন অ্যাটর্নয জে্াজনজলন দপযতন 
অজ্র মা্ুষজর পনযভারবত রজন এম্ জবআইর্ আচনজণন 
প্যাটা্নয বা ্ীরতন অরভজ্াগ র্জ়্ আসা অরভজেযঞন 
তদ্যত রজন এবং আদালজত অরভ্ুরযত রজন। দপযতনরট 
জরা্ও ব্যররযতন পনযরতর্রিতবয রজন ্া এবং র্উ ই়্রনয 
জসযটট সংসযথাগুরলন রবনুজদযি মামলা লজড় ্া। ্রদও, আপর্ 
্রদ মজ্ রজন্ জ্ অ্্যা্্য চারুরনপনযাথনযীজদন বা 
রমনযচানীজদনও জসই এরই র্জ়্াগরতনযান দবযানা অ্ুনূপ 
অরিরান লঙযঘজ্ন অরভেযঞতা িজচযে, তািজল অ্ুগনযি 
রজন এররট অরভজ্াগ দাজ়্ন রজন আমাজদনজর ো্া্।

• র্উ ই়্রনয জসযটজটন িনযম রবভাগ, িনযম মা্ িাখান 
রাজে এররট অরভজ্াগ দাজ়্ন রনজত পাজন্: 

(888)-4-NYSDOL or (888) 469-7365

• র্উ ই়্রনয রসরট মা্বারিরান ররমিজ্ন রাজে

(718) 722-3131 ্মবযজন জফা্ রজন অথবা www1.
nyc.gov/site/cchr/media/salary-history.page-এ 
এররট অরভজ্াগ দাজ়্ন রনজত পাজন্ 

আপ্াজর আপ্ান জবতজ্ন ইরতিাস পনযরাি রনজত িজব ্া। 

জসযটজটন আইজ্ন অিীজ্, আপ্ান র্জ়্াগরতনযা বা সমযভাব্য 
র্জ়্াগরতনযা আপ্ান বা আপ্ান বতনযমা্ বা রেেযঞাসা 
রনজত, আপ্ান জবত্ র্জ়্ অ্্য জরা্ও রমনযচানীন সজঙযগ 
আজলাচ্া রনজত অথবা আপ্ান জবত্ বা চাররনজত পজদা্য্রত 
জদও়্ান িতনয রিজসজব আপ্ান জবতজ্ন ইরতিাস পনযদা্ রনজত 
বলজত পাজন্ ্া। এই সুনরযষা এটা র্রিযচত রনজত সািা্্য রজন 
জ্, এম্রর আপ্াজর আজগরান পজদ ্্যা্্য মেুরন ্া জপজ়্ 
থারজলও জ্্ জসই অ্্যা্্য মেুরন জরা্ও ্তু্ পজদ আপ্ান 
রযষরতপূনণজর সীমার়্ত রনজত ্া পাজন। 

আপ্ান রযষরতপূনণ পাও়্া়্ ইচযোরৃত কবষম্য জথজর মুরযত থারান 
অরিরান নজ়্জে।  

্ুরযতনাষযটনযী়্, জসযটজটন ও সযথা্ী়্ আইজ্ও রলঙযগ, োরত, 
িমনয, মূল োরত, ব়্স, পনযরতব্যিরতা বা অ্্যা্্য সুনররযষত 
জিনযণীগুরলন রভতযরতজত রযষরতপূনণ পাও়্া়্ ইচযোরৃত কবষম্য 
র্রষদযি রজন। উপজন বরণনযত আই্গুরলন অিীজ্ সমা্ জবতজ্ন 
দারব এবং ্ুরযতনাষযটনযী়্, জসযটজটন এবং/অথবা সযথা্ী়্ কবষম্য 
রবজনািী আইজ্ন অিীজ্ এররট কবষজম্যন দারব ো্াজ্া উভ়্ই 
এরজতনয রনা সমযভব।

আপর্ ্রদ মজ্ রজন্ জ্ আপ্ান পনযরত কবষম্য িজ়্জে এবং 
এররট দারব দাজ়্ন রনজত চা্, তািজল অ্ুগনযি রজন আপ্ান 
রবরলযপগুরল ও সম়্সীমা সমযপজরনয তজথ্যন ে্্য এরে্ 
অ্যাটর্নযন সজঙযগ পনামিনয রনু্ ও আমাজদন দপযতজনন চাররনজত 
কবষম্য সংরনযা্যত ইজসযতিান জদখু্: ag.ny.gov/employee-
discrimination

আপর্ পনযরতজিািমূলর আচনজণন জথজর সুনররযষত।

আপর্ অসম জবত্ বা কবষজম্যন অরভজ্াগ ো্াজ্ান, 
আপ্ান সিরমনযীন সজঙযগ জবত্ র্জ়্ আজলাচ্া রনান 
অথবা আপ্ান জবতজ্ন ইরতিাস পনযদা্ ্া রনান ে্্য 
আপ্ান র্জ়্াগরতনযান আপ্ান রবনুজদযি পনযরতজিািমূলর 
আচনণ রনা জবআইর্।   

 আপর্ ্রদ মজ্ রজন্ জ্ আপ্ান পনযরত কবষম্য িজ়্জে এবং এররট দারব দাজ়্ন রনজত চা্, তািজল অ্ুগনযি রজন আপ্ান 
রবরলযপগুরল ও সম়্সীমা সমযপজরনয তজথ্যন ে্্য এরে্ অ্যাটর্নযন সজঙযগ পনামিনয রনু্ ও আমাজদন দপযতজনন চাররনজত 
কবষম্য সংরনযা্যত ইজসযতিান জদখু্

আপ্ান অরিরানগুরল ো্ু্


