ভকছু উদাহরণ:

কীভাবে অভভব াগ দাবের করবে হে

আপিাে িেস ষাে িেরেে যিদশ এিং আপদি িই
িেে িরে আপিাে চাকদেরত আরেি। আপদি
করেক িেে িরে করেকিাে যিতিিৃক্তে ও
পরিান্নদত যপরেদেরেি। একিাে পরিান্নদত হওোে
পে আপদিআিাে আরিিি করেি। করেক সপ্তাহ
পরে আপিাে িস আপিারক যফাি করে জািাি যয
দতদি অিয কাউরক দিরোে করেরেি। তােপরে
আপদি জািরত পারেি যয িতু ি কম্ীটে যরথষ্ট কম্
িেসী ও কম্ যযােযতাসম্পন্ন। এো দক যিআইদি?

যদি আপদি দিশ্বাস করেি যয আপিাে দিরুরে
বিষম্যই কো হরেরে, তাহরে আপদি দিউ ইেকক
যেরেে ম্ািিাদিকাে কদম্শি দিভারেেকারে
অদভরযাে িারেে কেরত পারেি।

অল্পেেসী, কম অভভজ্ঞ েযক্তিবক ভিবোগ
করার ভসদ্ধাবের জিয আপিার েেস ভদ
একটি কারণ হে, োহবে ো বেআইভি।
আপদি ভািা যিোে জিয একটে অযাপােক রম্ন্ট
খরুঁ জ যপরেরেি। িাদিওোো আপিারক িেরেি যয
আপিারক যিরখ "কম্ িেসী" ম্রি হে। দতদি
তােপরে আপিাে িেস জািরত চাি। আপদি যখি
তারক িরেি যয আপিাে িেস ক্তেশ িেে, তখি
দতদি িেরেি যয দতদি আরো "পদেণত" িেসী
কাউরক ভািা দিরত চাি। আপদি অযাপােক রম্ন্টটে
পাি দি। এো দক যিআইদি?
ভদ িা অযাপািট বমন্টটি একটি থা থভাবে
ভির্াভরে
ট
ভসভিের কমবেবে হে, োহবে
সম্ভােয ভাড়াবির েেবসর ভভভিবে বকাবিা
অযাপািট বমন্ট ভাড়া ভদবে অস্বীকার করা
বেআইভি।
আপিাে দিরোেকতকা 100 জি কম্ীরক োুঁোই
করেরে, যারিে ম্রিয সংখযােদেষ্ঠ কম্ী যেরখ যিওো
কম্ীরিে যচরে যিদশ িেরসে। আপদি িেস্ক
কম্ীরিে ম্রিয অিযতম্ এিং দিশ্বাস করেি যয
আপিাে িেরসে দভদিরত দসোন্তটে যিওো
হরেদেে। এো দক যিআইদি?
কাবক ছাাঁিাই করা হবে বসই ভেষবে
ভিবোগকেটার ভসদ্ধাবের বেবে েেবসর
বকাবিা ভূ ভমকা থাকবে, এই কমীবদর েরখাস্ত
করা বেষমযমূেক হবে পাবর।

চােজি িা তাে যিদশ কম্ী আরে এম্ি
দিরোেকতকাো দিউ ইেকক যেরেে ম্ািিাদিকাে
আইরিে আওতাভুক্ত। অদভরযারে িদণতক
বিষম্যম্ূেক কাজটেে এক িেরেে
দভতরেদিভারেে কারে অদভরযােটে জম্া দিরত
হরি।
অদভরযাে িারেে কোে জিয:

•

•
•

দিভারেে ওরেিসাইে WWW.DHR.NY.GOV
এ যাি এিং একটে অদভরযারেে ফম্ ক
ডাউিরোড করুি। সম্পূণ কো
ক
অদভরযােগুদে
অিশযই একজি যিাোদেে সাম্রি স্বাক্ষে
কেরত হরি এিং দিভারেে কারে যফেত দিরত
হরি (ডাকরযারে, ফযাক্স দ্বাো িা সশেীরে)।
িযক্তক্তেতভারি দিভারেে অদফরস যাি।
অদভরযারেে ফম্ পাওোএিং/অথিা
ক
অদভরযাে
িারেে কোে যক্ষরে অিযািয সহােতাে জিয
দিভারেে যকারিা একটে অদফরসে সরে
যেদেরফারি িা ডাকরযারে যযাোরযাে করুি।

আরো তরথযে জিয, অথিা আপিাে িাদি িা
কম্দিরোরেে
ক
স্থারিে সিরচরে কারেে আঞ্চদেক
অদফসটে খরুঁ জ পাওোে জিয, আম্ারিে
ওরেিসাইে যিখি: WWW.DHR.NY.GOV.
ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
1-888-392-3644
TTY: 718-741-8300
WWW.DHR.NY.GOV
Bengali—Age Discrimination

েেবসর ভভভিবে বেষময বেআইভি।
সরচতিতা প্রচাে কো এিং দিউ ইেকক যেে
ম্ািিাদিকাে আইরিে অিীরি প্রিি সেক্ষাগুদেরক
িযাখযা কোে জিয এই দিরিক দশকাটে পদেকল্পিা কো
হরেরে।
চােজি িা তাে যিদশ কম্ী আরে এম্ি দিরোেকতকাো
দিউ ইেকক যেে ম্ািিাদিকাে আইরিে আওতাভুক্ত।
এটে 18 িেে ও তাে যিদশ িেরসে িযক্তক্তরিেরক
কম্দিরোে,
ক
দশক্ষািদিস ও প্রদশক্ষণ কম্সূক দচ,
পরিান্নদত ও িেখাস্ত কোে যক্ষরে িেসজদিত বিষম্য
যথরক সেক্ষা যিে।
এো ঋণ যিওো, িাসস্থাি এিং অ-সাম্প্রিাদেক, কে
যথরক অিযাহদতপ্রাপ্ত দশক্ষাম্ূেক প্রদতষ্ঠািগুদেরত
ভদতক কোে যক্ষরে িেসজদিত বিষম্যরকও দিদষে
করে।
দিউ ইেকক যেে ম্ািিাদিকাে আইি সিজিীি
ক
আিাসরিে যক্ষরে িেসজদিত বিষম্যরক দিদষে
করে িা।
কদম্দিরোরেে
ক
যক্ষরে আপিাে অদভরযারেে একটে
প্রদতদেদপরক ইউএস ইরকাোে এম্প্লেরম্ন্ট
অপােচুদিটে কদম্শরিে কারে বদ্বত িারেে কোে
জিয পাঠারিাে অিরোি আপদি কেরত পারেি, যা
l967 সারেে কম্দিরোরেে
ক
যক্ষরে িেসজদিত বিষম্য
সংিান্ত যকন্দ্রীে আইিরক ( Federal Age
Discrimination in Employment Act) িেিৎ করে।
20 জি িা তাে যিদশ ম্ািরষে দিরোেকতকাো এই
আইরিে আওতাে আরেি এিং আইিটে 40 িেরেে
যিদশ িেরসে ম্ািষরিে সেক্ষা যিে।
কমভিবোগ
ট
একজি দিরোেকতকা যকারিা কম্ীরক দিরোে কেরত
িা পরিান্নদত দিরত অস্বীকাে কেরত পারেি িা, এিং
িেরসে কােরণ যকারিা ম্ািষরক িেখাস্ত কেরত
পারেি িা, এিং িেস দিদিরশরষ,
ক
কম্সংস্থারিে
ক
একই
দিেম্ ও শতকািেী অিশযই প্রিাি কেরত হরি, যাে
ম্রিয যিতিও অন্তভুক্ত
ক ।

প্রতযক্ষ িা পরোক্ষভারি, িেরসে যক্ষরে যকারিা
সীম্ািেতা িা বিষম্য প্রকাশ করে এম্ি যকারিা
অিসন্ধাি কো অথিা এম্ি যকারিা অযাদপ্লরকশি
িযিহাে কো যকারিা দিরোেকতকা িা দিরোেকােী
সংস্থাে পরক্ষ একটে যিআইদি বিষম্যম্ূেক
অিশীেি। দডদভশি সপাদেশ করে যয িেরসে
প্রসরে কম্দিরোে
ক
সংিান্ত অিসন্ধািগুদেরক এই
প্রশ্নটেে ম্রিযই সীদম্ত োখরত হরি, "আপিাে িেস
দক 18 িেে িা তাে যিদশ? " , যদি িা যকারিা
সদিদিক ষ্ট অিসন্ধারিে জিয প্রকৃত কােণ থারক,
যযম্ি োইরসন্স যিওো।
যকারিা িযক্তক্তরক িেরসে কােরণ একটে দশক্ষািদিস
কম্সূক দচরত প্ররিশ দিরত অস্বীকাে কো যারি িা।
যকারিা দিরোেকতকা িেরসে দভদিরত পৃথক
িদেষ্ঠতা, োুঁোই িা প্রতযাহারেে তাদেকা বতদে কেরত
পােরি িা। িদেষ্ঠতা অিশযই দিরোরেে যম্োরিে
দভদিরত হরত হরি এিং িদেষ্ঠতা িা োুঁোইরেে
যক্ষরে যকারিা কম্ীে অিস্থা দিিােরণে
ক
জিয
িেসরক দভদি দহরসরি িযিহাে কো যাে িা।
িেরসে কােরণ যকারিা ইউদিেি িা শ্রদম্ক সংেঠি
দ্বাো বিষম্য কো যিআইদি। িেস যাই যহাক িা
যকি, অিয কম্ীরিে ম্ত একই দভদিরত সদিিা,
পদেরষিা ও সিসযতা অিশযই প্রিাি কেরত হরি।
সািােণভারি, ম্ািিাদিকাে আইরিে অিীরি
িািযতাম্ূেক অিসেগ্রহণ যিআইদি। তরি
িীদতদিণােক
ক
উচ্চ পরিে দিদিক ষ্ট দকেু কাযদিি
ক াহী
ক ও
িযক্তক্তরিে যক্ষরে, এোিাও দিদিক ষ্ট দকেু যপশাে
ম্ািষরিে যক্ষরে িযদতিম্ আরে।
কম্সংস্থাি
ক
সংস্থাগুদে িেরসে কােরণ বিষম্য
কেরত পারে িা। তাো অিযািয িেরসে যশ্রণীে
গ্রাহকরিে জিয যযভারি পদেরষিা যিে, যসই একই
দভদিরত তারিেরক 40 িেরেে যিদশ িেরসে
ম্ািষরিে জিয পদেরষিা প্রিাি কেরত হরি, যযম্ি
চাকদেে যেফাোে।

োসস্থাি
সেকােী সহােতাপ্রাপ্ত িা যিসেকােী আিাসরিে
যয যকারিাটেে যক্ষরে, যকারিা আিাসি দিক্তি
কেরত অথিা ভািা িা ইজাো দিরত অস্বীকাে
কো, দকংিা দিেম্, শতক িা সদিিাগুদেরত বিষম্য
কো যিআইদি। ম্াদেক িসিাস করেি এম্ি িই
পদেিারেে িাদিগুদে আইিটে যথরক
অিযাহদতপ্রাপ্ত।
আইিটে 18 িেরেে কম্ িেসী দশশু আরে এম্ি
পদেিােগুদে োিাও েভকিতী িা দশশু িিক যিওো
ম্ািষরকও িাসস্থাি দিক্তি কো, ভািা িা ইজাো
যিওোে যক্ষরে বিষম্য যথরক সেক্ষা যিে।
প্রিীণ ম্ািরষে আিাসরিে যক্ষরে ম্ািিাদিকাে
আইরি িেস সংিান্ত দিদিক ষ্ট দকেু অিযাহদত
আরে।
ঋণ
িেরসে কােরণ ঋরণে যক্ষরে বিষম্য কো
যিআইদি।
যকারিা িযাঙ্ক িা ঋণিাতা যকাম্পাদি িেরসে
কােরণ উচ্চ হারে সি আিাে কেরত িা ঋরণে
যম্োিরক যোে কেরত পারে িা। আইিটে ঋণ
ম্ঞ্জে কো এিং সরিে হাে দস্থে কো এিং
ঋরণে দিেম্ ও শতকািেীে যক্ষরে িেরসে দভদিরত
বিষম্য কোরক দিদষে করেরে। যযখারি ঋরণে
যযােযতা দিিােরণে
ক
সরে িেরসে একটে
প্রম্াণরযােয ও পদেসংখযািেতভারি িৃঢ় সম্পকক
আরে, যসখারি ঋরণে যযােযতা দিিােরণে
ক
যক্ষরে
িেসরক দিরিচিা কো যিআইদি িে।
ভিো
যকারিা অ-সাম্প্রিাদেক, কে যথরক অিযাহদতপ্রাপ্ত
দশক্ষাম্ূেক প্রদতষ্ঠাি িেরসে দভদিরত
সদিিাগুদেরত প্ররিশ কো ও তা িযিহাে কোে
অিম্দত দিরত অস্বীকাে কেরত পারে িা।

