
ন্কেয় ন্উ ইনয়কেবাসী,

ধর্কীয় অনধো্

োনে্ োয়গায়

New York State-এ্ ধর্কীয় ববনিন্্কযক্ সরৃদকধ ইন্হাস 
্নয়নে, যা আরানদ্ নদনে্ অনধো্ নবনে প্কিনে্ এেন ি 
ঐন্হযক এবং এই নবষনয় এর্ আই্ ্নয়নে যা প্কন্যকেনে 
অবানধ ্ানদ্ ন্নে্ ধর্ক নরন্ িো্ অনধো্ নদয।়

অযকািন্ ক্ নে্ান্ে নহসানব, আনর ধর্কীয় সহ্েীে্া্ এই 
গনব ক্্ ইন্হাসনে ্েকষা ে্ন্ প ক্ন্ে্কুন্বদকধ। ধর ক্ীয় 
সবকাধী্্া েঙকঘ্ নরাোনবো ে্া্ ে্যক এবং েন�া্ভানব 
ববষরযক নবন্াধী আই্ োয্কে্ ে্া্ ে্যক আনর আরানদ্ 
্াগন্ে অনধো্ বুযকন্ান্ এেন ি উনদযকাগ ন্নয়নে। নেেকষা, 
প্কিা্ ও নবিান্্ রাধযকনর, আরানদ্ ্াগন্ে অনধো্ 
বুযকন্া ধর্কীয় ববষরযক ন্র্ ক্ে ে্নব এবং ের্কনেকষন্ ক্ 
ধনর ক্ নবেবকাসী রা্ুষনদ্ যান্ যুনেক্সঙকগ্ভানব অ ক্্গ ক্্ 
ে্া হয় নসই সরকপনে ক্্ আই্ নরন্ িো ন্নেকি্ ে্নব।

আনরন্ো্্া ্ানদ্ পে ক্দসই ধর ক্ প ক্োনেযক ও 
নবেবকসক্্া্ সানে নরন্ িেন্ পা্া্ অনধো্নে গু্ু্বক 
নদয।় যনদ আপ্া্ রন্ হয় নয আপ্া্ অনধো্ েনঙকঘ্ 
হনিকে, ্াহনে এই প্কিা্প্্কন ি নেনে আপন্ প ক্নয়াে্ীয় 
উ্ক্্ ও সংসকো্ খুঁনে নপন্ পান্্। আপন্ ্াগন্ে 
অনধো্ বুযকন্া্ ধর্কীয় অনধো্ উনদযকানগ্-এ্ সনঙকগ 
এখান্ নযাগানযাগ ে্ন্ পান্্ 

নব্ী্,

যনদ আপ্া্ রন্ হয় নয আপ্া্ অনধো্ েনঙকঘ্ হনিকে, ্াহনে 
আপন্ ন্রক্নেনখ্ দপক্্গুনে নেনে সাহাযযক িাইন্ পান্্:

New York State-এ্ অযকািন্্ক নে্ান্নে্ দপক্্, নসনভে ্াইিস 
বুযকন্া—ধর্কীয় অনধো্ উনদযকাগ

28 Liberty Street, New York, NY 10005 
(212) 416-8250 or (800) 771-7755

(800) 788-9898 – TDD 

civil.rights@ag.ny.gov   /    ag.ny.gov/bureau/civil-rights

New York State-এ্ রা্বানধো্ নবভাগ
One Fordham Plaza, 4th Floor, Bronx, New York 10458
(718) 741-8400

TDD: 718-741-8300

dhr.ny.gov

New York State-এ্ রা্বানধো্ নবভাগ ধর্কীয় ববষনরযক্ নসই 
বযকনেক্গ্ অনভনযাগগুনে্ নবিা্ েন্ যা New York State-এ্ 
রা্বানধো্ আই্ েঙকঘ্ েন্।

United States-এ্ ইেুযকয়াে এরপকেয়নর্কি অপিু্কযকন্নি েনরে্
33 Whitehall Street, 5th Floor, New York, NY 10004
(800) 669-4000
TDD: (800) 669-6820
eeoc.gov

U.S. ইেুযকয়াে এরপকেয়নর্কি অপিু্কযকন্নি েনরে্ ের্কনেকষন্্ক 
নসই সব ধর্কীয় ববষনরযক্ নবিা্ েন্ নযগুনে নেডান্ে িাইনিে 
VII েঙকঘ্ েন্।

EEOC ন্নয়াগে্্কা ও ের্কীনদ্ এই োয়গাগুনেন্ ধর্কীয় 
ববষরযক সরকপনে্ক আ্ও ্েযক নদয়।

 ন্উ ইয়নে্কে 
অনযািন্নে ন্না্েে
্ে্িন্য়া ন্রস

সংনসোনসর্হ

ন্উ ইয়নে্কে অনযািন্নে 
ন্না্েে
্ে্িন্য়া ন্রস



আপ্া্ অনধো্ সরকপনে্ক ো্ু্- োে ও 
নবেবকানস্ রনধযক ভা্সারযক ্াখা
আপন্ নয ধর্কাবেরবকীই হ্ ্া নে্, এেনি েন�া্ পন্ে্কনর্ ের্কনেকষন্্ক 
নয নো্ও ধর্কীয় ্ীন্ন্ন্নে অ্ক্ভু্কেক্ ে্া ের্কী ও ন্নয়াগে্্কা, 
উভয়পনেকষ্ ে্যকই েন�্ হন্ পান্। নেডা্াে ও নসকিনি্ আই্ এিা ন্নেকি্ 
েন্ নয New York-বাসী্া যান্ ্ানদ্ ন্নে্ ধনর্ক নবেবকাসী নেনেও োনে্ 
দানয়ন্বক্ ভা্সারযক বোয় ্াখন্ সেকষর হয়।1

1New York State-এ, ধর্কীয় ববষনরযক্ নব্ুনদকধ সু্েকষা ন্নেকি্ েন্ New York 
State রা্বানধো্ আই্; নেডান্ে সক্ন্, 1964-এ্ Civil Rights Act-এ্ 
িাইনিে VII-এ এই সু্েকষাগুনে ্নয়নে।

আপ্া্ যনদ রন্ হয় নয আপ্া্ অনধো্ েঙকঘ্ ে্া হনয়নে ্াহনে 
আপন্ ্াগন্ে অনধো্ বুযকন্া্ ধর্কীয় অনধো্ উনদযকাগ-এ্ 
সনঙকগ (212) 416-8250 বা (800) 771-7755-এ নযাগানযাগ ে্ন্ পান্্। 
এই প্কিা্পন্্ক োো ্েযকগুনে নো্ও নযাগযক আই্েীবী বা অ্যক 
নবনেষনেকে্ প্ারনে্ক্ নবেেকপ ্য়। 

সকো্সংেুোন্্ ধ্্
ধর্কীয় অ্ুেীেন্্ সকো্সংেুোন্্ রনধযক প্কায়েই সরয়স্নি পন্ব্্ক্, 
নপাোনে্ ন্য়নর বযকন্ে্কর বা োনে্ োয়গা্ নো্ও অংে প্কাে্ক্া্ 
ে্যক নিনহক্্ ে্া অ্ক্ভু্কেক্ োেন্ পান্। যনদ উভয় পনেকষ্ সরকরন্ 
োনে, ্াহনে সকো্সংেুোন্্ রনধযক পােবক্কব্্কী এোোয় সকো্া্ক্্ বা 
োনে্ প্কনয়াে্ীয়্ায় পন্ব্্ক্ও অ্ক্ভু্কেক্ োেন্ পান্।

যনদও আইন্্ আও্ায় প্কনয়াে্ীয় ্া, ্া স্কন্বকও, ন্নয়াগে্্কা্া 
ের্কীনদ্ ্ানদ্ ধর্কীয় প্কনয়াে্ নরিান্া্ ে্যক পন্ব্্কন্্ নযাগযক েুনি 
ও সরয়স্িী ্ীন্ গ্কহণ ে্ন্ পান্ (অে্কা্ক, পন্ব্্কন্্ নযাগযক আসা 
ও যাওয়া্ সরয়, পন্ব্্কন্্ নযাগযক োনে্ রানে নব্কে, ্াড়া্ানড় বানড় 
যাওয়া্ পন্বন্্ক োনেকি্ সরনয় োে ে্া বা বদোন্ োো োনে্ সরয়)।

New York State-এ্ রা্বানধো্ আইন্্ অধীন্, অ্যক নো্ও যুনেক্সঙকগ্ 
বযকবসকো ্া ে্া নগনে ন্নয়াগে্্কা্া ের্কীনদ্ ্ানদ্ সহের্কীনদ্ সানে 
নেেি বদে ে্া্ অ্ুরন্ নদন্ পান্্।

সন�ে ্ীন্ ও অ্ুেীে্ প্কনয়াগ ে্া নগনে 
ের্কনেকষন্্ক ধর্কীয় ববষরযক ও ন্গ্কহ েরনব
ধর্কীয় সকো্সংেুোন্্ ে্যক অ্ুন্াধ প্কনে্কয়াে্নণ্ এেনি সকপষকি ্ীন্ 
ও রা্দণকড োেনে ের্কনেকষন্্ক ধর্কীয় ববষনরযক্ সরকভাব্া েরন্ পান্। 
োয্কে্ ্ীন্ এবং অ্ুেীেন্্ রনধযক োেনে এগুনে্ বযকবসকো:
• ধর্কীয় অ্ুেীেন্্ ে্যক যুনেক্সঙকগ্ সকো্সংেুোন্্ অ্ুন্াধ ে্া্ 

অনধোন্্ নবষনয় ের্কীনদ্ অবনহ্ ে্া;
• ধর্কীয় সকো্সংেুোন্্ অ্ুন্াধ ে্া্ ে্যক এেনি প্কনে্কয়া ন�ে ে্া;
• সরসক্ উপেবকধ সকো্সংেুোন্্ বযকবসকো ও নবেেকপ নবনবি্া ে্া্ 

ে্যক রযকান্ো্ ও সুপা্ভাইো্নদ্ প্কনেেকষণ নদওয়া;
• ের্কীনদ্ সনঙকগ ্ানদ্ ধর্কীয় প্কনয়াে্, অ্ুন্াধ ে্া সকো্সংেুো্ 

এবং উপেবকধ নবেেকপগুনে ন্নয় ্্কপ্্া্ সনঙকগ আনোি্া ে্া;
• প্কন্িা অ্ুন্ানধ্ সরকপ্ণ্ক র্েযকায়্ ে্া এবং ধর্কীয় অ্ুেীে্, 

নবেবকাস ও নো্ ধ্ন্্ সকো্সংেুো্ উপযুেক্ হনব নস নবষনয় বাঁধাধ্া 
ধা্ণা এনড়নয় িো।

ধর্কীয় অ্ুষক�া্ পােন্্ নদ্গুনে
New York State-এ্ আইন্্ আও্ায় ন্নয়াগে্্কানদ্ ের্কীনদ্ ধর্কীয় 
নদবস পাে্ ে্া্ অ্ুরন্ নদন্ হনব, েুধুরা্্ক যনদ ্ান্ “অনযৌনেক্ে সরসযকা” 
্া হয়।
ন্নয়াগে্্কা্া িাইন্ পান্্ নয ের্কী্া:
• বাদ যাওয়া োে অ্যক সরনয় েন্ নদনব্;
• অসুসকে্ােন্্ েুনি োড়া অ্যক নো্ও প্কাপক্ েুনি্ নেনে বাদ যাওয়া সরয় 

নেনি ন্নবক্;
• প্্ণ ে্ন্ পান্্ন্ বা প্কাপক্ েুনি নেনে োিা হয়ন্ এর্ সরনয়্ 

নপনর্কি োড়া েুনি ন্নব্.

ন্নয়াগে্্কানদ্ অবেযকই ধর্কীয় নবেবকাসনে 
“যুনেক্সঙকগ্ভানব সকো্” নদন্ হনব
নিনি্ ও নেডান্ে আইন্্ আও্ায় ন্নয়াগে্্কানদ্ নো্ও ের্কী্ 
েন�া্ ধর্কীয় নবেবকাস নরন্ িোনে যুনেক্সঙকগ্ভানব অ্ক্গ্ক্ ে্ন্ 
হনব, েুধুরা্্ক যনদ ্ান্ “অনযৌনেক্ে সরসযকা” ্া হয়। যুনেক্সঙকগ্ভানব 
ধর্কনে অ্ক্গ্ক্ ে্া্ রান্, নসই ের্কী োনে্ পন্নবনে সারা্যক 
বদনে্ রনধযক নদনয়ই ্াঁ্ ধর্কীয় নবেবকাস নরন্ িেন্ পা্নব্। সু্নেকষ্ 
ধর্কীয় নবেবকানস্ রনধযক নয নেবে ঐন্হযকবাহী, সংগন�্ ধর্কই োনে 
্া ্য়, এর্ নবেবকাসও োেন্ পান্ নযগুনে নো্ও সংগন�্ ধর্ক বা 
সরকপ্কদানয়্ অংে ্য় এবং অনপেকষােৃ্ ের সংখযকে রা্ুষ নসিা নরন্ 
িনে্।

এিা ো্াও গু্ু্বকপ্ণ্ক নয:
• এই আই্ নো্ও বযকনেক্্ ধর্কীয় ্ীন্ন্ন্ ও অ্ুেীেন্্ সরসক্ 

নদেনে সু্েকষা নদয়, এর্নে এর্ অ্ুেীে্ও নযগুনে ধনর্ক্ 
নেকষন্্ক “প্কনয়াে্ীয়” ্য়;

• এেে্ ের্কীনে অবেযকই অ্ক্ভু্কনেক্্ প্কনয়াে্ীয়্া্ নবষনয় 
ন্নয়াগো্ীনে ো্ান্ হনব এবং ন্নয়াগে্্কানে এই অ্ুন্াধনি 
র্েযকায়্ ে্া্ ে্যক যনেষকি সরয় ও ্েযক নদন্ হনব;

• ের্কী ও ন্নয়াগে্্কানে এেসনঙকগ এই অ্ক্ভু্কনেক্্ বযকবসকো 
ে্া্ ে্যক োে ে্ন্ হনব;

• ন্নয়াগে্্কা অ্ুন্াধনি্ র্েযকায়্ ে্া্ ে্যক এবং এেনি 
অ্ক্ভু্কনেক্্ বযকবসকো ে্ােক্ ে্া্ ে্যক ধর্কীয় অভযকাস 
সরকপনে্ক প্কেক্ ে্ন্ পান্্ এবং

• যনদ উপেবকধ অ্ক্ভু্কনেক্্ বযকবসকোন্ ের্কী্ ধর্কীয় প্কনয়াে্ 
নরনি যায়, ্াহনে ন্নয়াগে্্কা অ্ুন্াধ ে্া অ্ক্ভু্কনেক্্ 
বযকবসকোনি নদন্ বাধযক ্্।

নো্ও অনযৌনেক্ে িাপ বা সরসযকা হনয়নে নে্া ্া ন্ধ্কা্ণ 
ে্া্ ে্যক, অ্ুন্ানধ্ ন্নদ্কষকি ্েযকগুনে নদখু্, নযর্:

• োনে্ োয়গা্ ধ্্;
• ের্কী্ োনে্ ধ্্;
• ন্নয়াগে্্কা্ আো্ ও বানেনি্ ্ুে্ায় নবনে নো্ও সরকপনে্ক্ 

খ্ি;
• ন্নয়াগে্্কা্ বযকবসা্ উপ্ নো্ও সকো্সংেুোন্্ প্কভাব;
• সরনষকিগ্ দ্ েষােনষ্ িুনেক্ বা প্কন্নষক�্ নেযকষক�্া বযকবসকো;
• ে্েন্্ ওই সকো্সংেুোন্্ প্কনয়াে্ পড়নে, ্ানদ্ সংখযকা;
• োনে্ োয়গায় ন্্াপ্ক্া্ উপন্ ্া্ প্কভাব এবং
• এই প্কসক্ানব্ সকো্সংেুো্ অ্যক নো্ও আইন্্ নবপ্ীন্ যায় 

নে্া।

অ্যকা্যক ধর্কীয় অ্ুেীে্ নরন্ িো
ন্নয়াগে্্কানদ্ অবেযকই অ্যকা্যক ধর্কীয় অ্ুেীে্গুনেনেও অ্ক্গ্ক্ 
ে্া্ নিষকিা ে্ন্ হনব, নযর্ ধর্কীয় নপাোে ও নিহা্া সংে্কা্ক্ 
প্কনয়াে্ীয়্া এবং োনে্ রনধযক প্কাে্ক্া্ সরয়।

ধর্কীয় ববষরযক, হয়্ান্ ও প্কন্নোধ নেনে 
সু্েকষা
নসকিি ও নেডান্ে আইন্্ আও্ায়, ন্নয়াগে্্কা্া:

• িােন্্ নয নো্ও নেকষন্্ক, নযর্ ন্নয়াগ, োনে ন্ওয়া, োে, েৃঙকখো, 
পনদা্ক্ন্ এবং সুনবধা্ নেকষন্্ক, আনবদ্ো্ী বা ের্কীনদ্ সনঙকগ ্ানদ্ 
ধর্কীয় নবেবকাস বা অ্ুেীেন্্ নভ্কন্ন্ অ্যক্ের আি্ণ ে্ন্ পান্্ 
্া;

• নো্ও ের্কীনে ্া্ ধর্কীয় নবেবকাস বা অ্ুেীেন্্ ো্নণ ন্গ্কহ ে্ন্ 
পান্্ ্া অেবা

• ের্কনেকষন্্ক ধর্কীয় ববষনরযক্ অনভনযাগ ে্া্ ে্যক নো্ও আনবদ্ো্ী 
বা ের্কিা্ীনদ্ নব্ুনদকধ প্কন্নোধ ন্ন্ পান্্ ্া।


