ভকছু উদাহরণ:

কীভাবে অভভব াগ দাবের করবে হে

আপদি আপিাে চাকদেরত সিসম্েই সরতাষজিক
পযারোচিা
ক
ও যিতিিৃক্তে যপরেরেি। আপদি আপিাে
িস্যক জািারেি যয আপদি েভকিতী এিং চাকদেরত
যিদতিাচক পযারোচিা
ক
যপরত শুরু কেরেি এিং
আপিারক িজেিন্দী কো হে। আপদি ম্রি করেি যয
এো আপিাে েভকািস্থাে কােরণই হরেরে। আপিাে
দিকল্পগুদে কী কী?

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

আপভি আপিার চাকভরর নিভেোচক প াবয াচিা ও
িজরেন্দী থাকা আপিার গভযােস্থা প্রকাবের
ভভভিবে করা হবেবছ েব মবি করব আপভি
মািোভিকার োখাে একটি অভভব াগ দাবের
করবে পাবরি।
আপদি সতারিে জরেে পে কারজ দফরে এরেি ও
আদিষ্কাে কেরেি যয আপিাে পিটে পূেণ কো হরেরে।
আপদি আরে যয পরি দেরেি আপিারক তাে যচরে
দিম্নতে যকািও পরিে প্রস্তাি যিওো হে। আপিাে
অদিকােগুদে কী কী?
আপিার ভিবোগকেযার গভযােস্থা ছাড়া অিয নকািও
কারবণ ছুটিবে াওো কমচারীবদর
য
পদ িবর রাখার
িীভে থাকব মািোভিকার আইবি আপিার
ভিবোগকেযার আপিার সবেও অিুরূপ আচরণ
করার প্রবোজি হবে। আপিার গভযােস্থার সবে
ুক্তিসেেভাবে মাভিবে নিওোর নেবে আপিার
ভিবজর আবগকার পবদর উপর অভিকার থাকবে
পাবর, কারণ মািোভিকার আইবির অিীবি
আবরাগযকা ীি ছুটিবক সািারণভাবে একটি
সামভেক প্রভেেন্ধকোর সবে ুক্তিসেেভাবে
মাভিবে নিওো েব ভেবেচিা করা হে।
আপদি আপিাে েভকািস্থাে সপ্তম্ ম্ারস প্ররিশ করেরেি
এিং আপিাে দিরোেকতকা আপিারক ম্াতৃত্বকােীি েুটে
যিওোে জিয চাপ দিরেি। আপদি কাজ কো চাদেরে
যযরত চাি ও তা কেরত স্বেন্দ যিাি কেরেি। আপিাে
দক ম্াতৃত্বকােীি েুটে যিওো আিশযক?
েেণ িা একজি কমচারী
য
চাকভরর সবে সংভিষ্ট
ক্তিোক াপ ুক্তিসেেভাবে সম্পাদবি অেম
হবেি, েেেণ ভিবোগকেযাবদর একজি গভযেেী
কমীবক মােৃ ত্বকা ীি ছুটি ভিবে োিয করা ভিভিদ্ধ।
ুক্তিসেেভাবে মাভিবে নিওো আপিার কাজ করা
চাভ বে াওোর অিুমভে নদে ভকিা ভিবোগকেযার
ো ভেবেচিা করার োিযোিকো রবেবছ।

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 ডাউিরোড
ক
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.

কম্স্থরে
ক
েভকািস্থা
সংক্রাত বিষম্য

ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
1-888-392-3644
TTY: 718-741-8300
WWW.DHR.NY.GOV
Bengali—Pregnancy Discrimination in
the Workplace

আপভি ভক গভযেেী ও চাকভর করবছি?
দিউ ইেকক যেরেে ম্ািিাদিকাে আইরিে অিীরি
েভকািস্থা সংক্রাত বিষম্য একটে পাদেিাদেক দস্থদত
সম্পদককত বিষম্য। েভকািস্থা সংক্রাত বিষম্যরক এক
িেরিে দেেবিষম্য িরেও িো হে। েভকািস্থা িা
সতািপ্রসি সংক্রাত স্বারস্থযে অিস্থাে (যারক
গেভকািস্থা সংক্রাত অিস্থাগ িরে উরখখ কো হে)
সরে যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওো প্রতযাখযাি
কোও যিআইদি।

একজি কম্চােী
ক
িা আরিিিকােীরক েভকিতী হওোে
কােরণ অথিা েভকািস্থা সংক্রাত কােরণ িেখাস্ত কো
িা দিরোে কেরত অস্বীকাে কো অথিা েভকািস্থা িা
সতািপ্রসরিে কােরণ চাকদেে দিেম্, শতকািেী ও
সদিিাসম্ূহ সংক্রাত বিষম্য প্রিশিক কো এই আইরিে
দিরোিী।
ম্ািিাদিকাে আইরি দিরোেকতকাে দ্বাো যকািও
েভকিতী কম্ীরক ম্াতৃত্বকােীি েুটে দিরত িািয কোে
যথরক দিদষে কো হে, যদি িা যসই কম্চােী
ক
েভকািস্থাে দ্বাো যক্তক্তসেত উপারে তাে চাকদেে সরে
জদিত অতযািশযক ক্তক্রোকোপ সম্পািরিে যথরক
দিেত হি।
েভকািস্থা চোকােীি যকািও কম্চােী
ক
েভকািস্থা
সংক্রাত অিস্থাে কােরণ কারজ অিপদস্থত হরে ও
যসরে উঠরে দতদি শােীদেকভারি কারজ যফেত
আসরত সক্ষম্ হরে তাে দিরোেকতকাে সতারিে
জরেে আরে পযত
ক তারক েুটেরত োখাে প্ররোজি
িাও হরত পারে।
একজি েভকিতী কম্চােীে
ক
জিয, দযদি কাজ কেরত
থাকরেি িা কারজ যফেত আসরেি, দিরোেকতকাে
যকিেম্াে কাজ কোে সক্ষম্তাে ম্রতা স্বারস্থযে
িদথপরেে প্ররোজি হরি, যযম্িো অপে
কম্চােীরিে
ক
যক্ষরে হে।

একজি েভকিতী কম্চােীে
ক
সরে সাম্দেক
প্রদতিন্ধকতা সহ অপে িযক্তক্তরিে যচরে দভন্ন েকম্
আচেণ কো যারি িা এিং তারিে একই েকম্
আিষদেক সদিিা পাওো আিশযক (রযম্ি,
প্রিীণরত্বে জিয যিতি িৃক্তে , অসস্থতাে েুটে ও
দচদকৎসাে কভারেজ) যযম্িো েভকািস্থা সংক্রাত
িে এম্ি প্রদতিন্ধকতা সহ কাজ কেরত িা পাো
কম্চােীো
ক
যপরে থারকি।

অভভব াগ দাবের করার জিয প্রভেবোি
নিওো নেআইভি

দিরোেকতকাে যকািও েভকািস্থা সংক্রাত অিস্থা সহ
কম্চােীরক
ক
যক্তক্তসেত উপারে তাে কাজ সম্পািি
কেরত সক্ষম্ কেরত যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে
যিওোে কথা দিরিচিা কো আিশযক। একজি
দিরোেকতকাে েভকািস্থা সংক্রাত অিস্থাে দ্বাো
আরোদপত সীম্ািেতাে স্বাস্থয-সংক্রাত িদথপরেে
প্ররোজি হরত পারে।

শাখাে কারে অদভরযাে িারেে কোে পরে
অদভরযােটে িরকো থাকাে সম্ে অথিা পরে অিয
যকািও সম্েও প্রদতরশাি যিওো দিদষে।

এই আইরি দিরোেকতকাে েভকািস্থারক অিয সকে
স্বল্পরম্োিী প্রদতিন্ধকতাে (রযম্ি, পা ভাঙা, হােক
অযাোক, ইতযাদি) ম্রতা আচেণ কোে স্বাস্থয ও
প্রদতিন্ধকতা দিম্া পদেকল্পিা থাকাে প্ররোজি।
দিরোেকতকারিে প্রিাি কো স্বাস্থযদিম্াে েভকািস্থাে
দচদকৎসাে খেচ টঠক ততোই আওতাে থাকা
আিশযক যতো তা অিযািয দচদকৎসাে খেচরক
আওতাে আরি।
দিরোেকতকারিে েভকািস্থা িা সতািপ্রসরিে কােরণ
অিপদস্থত ম্দহোরিে জিয পি িরে োখাে
প্ররোজি হে, যতক্ষণ তাো অিযািয কােরণ েুটে
যিওো কম্চােীরিে
ক
জিযও তা হরে। সাম্দেক
প্রদতিন্ধকতাে জিয যসরে ওঠাে সম্েরক
সািােণভারি যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওো িরে
িো হে। জম্া হওো অসস্থতাে েুটে ও প্ররযাজয
অিকারশে েুটেরক একজি েভকিতী কম্ী যয
সম্েকারে কাজ কেরত পােরেি িা তারক
আওতাভুক্ত কোে জিয িযিহাে কো যযরত পারে।
আপিাে যক্তোষ্ট্রীে পাদেিাদেক ও দচদকৎসাে েুটেে
আইরিে অিীরি প্রদতিন্ধকতাে ও সতাি পদেচযাে
ক
েুটেে অদিকােও থাকরত পারে।

ম্ািিাদিকাে আইরি দিরোেকতকারক যকািও
কম্চােীে
ক
দিরুরে দিরোেকতকাে কারে বিষরম্যে
অদভরযাে িারেে কোে অথিা অিযথাে চাকদেরত
বিষম্যম্ূেক েীদতে দিরোদিতা কোে কােরণ
প্রদতরশাি যিওোে যথরক দিদষে কো হে।

প্রদতরশারিে িাদি পৃথক ও স্বতন্ত্র অদভরযাে
দহরসরি িারেে কো ও দিচাে কো যাে।

