র্ররািারভাইরাস সংনিষ্ট ববষময
নিউ ইয়র্ক স্টেট মািবানির্ার আইযন্র আওত়াধীন্
নিউ ইয়র্ক স্টেট মািবানির্ার আইি

•

ৈ়া ৈ়াশ্ল়িয়ত যপ্ররণ র্য়র ে়া পরৈতীয়ত বৈষম্যম্ূ র্ ন্ীশ্লত শ্লিস়ায়ৈ

আপনি যনি ধারনা করেি যয আপিাে সম্প্রদায়, জাতীয়তা বা

শ্লচশ্লিত িে, তয়ৈ প্রয়েে যৈতন্ ন়্া যেওে়ার জন্য আপিার

দদহিক-মানহসক অক্ষমতা এবং COVID-19 িারম পনেনিত িরেল

নিরয়াগর্ারী ে়ােী িয়ত প়ায়রন্।

করোিাোইোরেে মরযে অনুমান হিহিক ককান সম্পৃক্ততার কােরে
আপিাে োরে ববষমেমূলক আিেে কো হরে, তাহরল আপনি নিউ

•

ইয়কক যেট মািবানযকাে হিিাগে (New York State Division of

HRL সম্প্রদায়, জাতীয়তা বা দদহিক-মানহসক অক্ষমতা এবং

নিউ ইয়কক যেট মািবানযকাে আইি (Human Rights Law,

করোিাোইোে সংক্রমগনর অনুমান হিহিক ককান সম্পৃক্ততার

HRL) বেনিগত ববনিকের নেনিরত কো কেমন সম্প্রদায়, জাতীয়তা

কােরে সংঘটিত ববষমেমূলক আিেে নিনষে করে। যেে মাস্ক

এবং দদহিক-মানহসক অক্ষমতাসি নবনেন্ন যেরেে ববষমে যেরক
নেনিরত করোিাোইোে সংক্রমগন সম্ভািয্ আক্রান্ত বেনিরিে নবরুরে

আপশ্লন্ েশ্লে সতর্কত়া অৈ ম্বয়ন্র জন্য যেস ম়্াস্ক পয়র থ়ায়র্ন্,
তৈুও আপশ্লন্ বৈষয়ম্যর শ্লৈরুয়ে সুরশ্লক্ষত থ়ার্য়ৈন্।

Human Rights) অনেরযাগ িারয়ে কেরত পােরবি।

জনেণগক সুরক্ষা প্রদান করে থাগক। HRL এই েকল ববনিরযেে

েশ্লে আপন়্ার শ্লন্য়ে়াগর়্ারী আপন়্ায়র্ এম্ন্ শ্লভশ্লিয়ত ছ়াে়াই র্য়র

পনেযাি করগলও এই নবষয়টি অপহরিহতম ত থাগক।
•

আপশ্লন্ র্য়র়ান়্াভ়াইর়াস দ্ব়ার়া আক্র়ান্ত িয়েয়ছন্ ম্য়ন্ র্য়র যর্ি

ববষমে নিনষে করে।

েশ্লে আপন়্ায়র্ িের়ান্ী ৈ়া হুম্শ্লর্ প্রে়ান্ র্য়র, তয়ৈ 911-এ যে়ান্

এই েুেক্ষাগুরলাে মরযে কমকেংস্থাি, আবােি, নিক্ষা এবং

অন্শ্লতশ্লৈ য়ম্ব এই ঘেন়্ার শ্লৈৈরন্ শ্লেন্।

জিোযােরেে িাসস্থাগনর বেবস্থা েরয়রে।

র্ররািাভাইরাস সংশ্লিষ্ট বৈষম্য শ্লৈষয়ে উনিগ্ন নিউ
ইে়ার্কৈ়াসীয়ের জন্য:
•

সম্প্রদায় ও জাতীয়তার উৎরেে নেনিরত হুমনক এবং হয়োনী
ঘৃেে অপোয নহোরব নবরবনিত হরত পারে। এই নবষকয় নিউ

আপন়্ার জ়াতীেত়ার উৎস, সম্প্রে়াে ৈ়া বেশ্লির্-ম়্ান্শ্লসর্

ইয়কক যেট যহট ক্রাইমে টাস্ক যোেক (New York State Hate
Crimes Task Force) -এর দৃহে আকষমন করগত 1-888-

অক্ষম্ত়া র্য়র়ান্ভ়াইর়ায়সর সম্ভ়াৈয সংক্রম্ন্ উন্মুক্ত র্য়র এম্ন্

392-3644 নাম্বাগর ক ান করুন।

ধ়ারণ়ার শ্লভশ্লিয়ত সৈক স়াধ়ারয়ন্র জন্য প্রর়্াশ্য স্থ়ান্গুয় ়া যেম্ন্
যি়ায়ে , যরয়়্াোঁর়া, পশ্লরৈিন্ পশ্লরয়সৈ়া এৈং খুচর়া যে়ার়্ান্গুশ্ল
আপন়্ার প্রয়ৈশ়্াশ্লধর়্ার অথৈ়া পণয ৈ়া পশ্লরয়সৈ়া প্রতয়াখয়ান্
র্রয়ত প়ারয়ৈ ন়্া।

•

র্রুন্ এৈং আইন্ প্রয়ে়াগর়্ারীর স়ায়থ যে়াগ়ায়ে়াগ র্য়র

আপশ্লন্ শুধুম়্াত্র আপন়্ার সম্প্রে়াে, জ়াতীেত়ার উৎস ৈ়া
বেশ্লির্-ম়্ান্শ্লসর্ অক্ষম্ত়ার র়্ারয়ন্ র্য়র়ান্ভ়াইর়াস সংক্রম্য়ন্
উন্মুক্ত িয়ে থ়ার্য়ত প়ায়রন্ এম্ন্ ধ়ারণ়ার উপর শ্লভশ্লি র্য়র
আপন়্ার শ্লন্য়ে়াগর্তক়া আপন়্ায়র্ ৈরখ়া্ র্রয়ত, ৈ়াশ্ল়িয়ত

বৈষম্য সংশ্লিষ্ট অশ্লতশ্লরক্ত তরযযর জিয:
আপনি যনি মরি করেি যয আপিাে হিরুগে ববষমেমূলক আিেে
কো হরয়রে, অথবা মািবানযকাে আইি (Human Rights Law)
েম্পরকক আপিাে যকািও প্রশ্ন োরক তরব নিউ ইয়কক যেট
মািবানযকাে হিিাগের ওরয়বোইট WWW.DHR.NY.GOV যিখুি
অেবা 1-888-392-3644 নাম্বাগর ক ান করুি।

প়াঠ়ায়ত ৈ়া আপন়্ায়র্ র়্ায়জ আসয়ত শ্লন্য়ষধ র্রয়ত প়ারয়ৈ ন়্া।

িরভল র্ররািাভাইরাস সংশ্লিষ্ট অশ্লতশ্লরক্ত তরযযর জিয:

সম্প্রদায়, জাতীয়তার উৎস িা দদহিক-মানহসক অক্ষমতার

িরেল করোিাোইোে েম্পনকক ত েু ল তেে ও িীহত কমাকাগিলার

কারগন কগরানিাইরাস সংক্রমগন উন্মুক্ত িগয় থাকগত পাগর এমন

জনয নিউ ইয়কক যেট স্বাস্থে অনযিপ্তে (New York State

ধারণার উপর হিহি কগর ককানও কমমচারীগক ছাটাই করা িা

Department of Health) কতৃম ক একটি িটলাইন স্থাপন করা িগয়গছ
কেটার নাম্বার 1-888-364-3065। আেও তরেেে জিে ওরয়বোইট

তাগদর কাজ কথগক হিরত রাখা কিআইনী দিষমযমূলক আচরণ।

WWW.NY.GOV/CORONAVIRUS যিখুি।

িরভল র্ররািাভাইরাস সম্পরর্ক আরও জানগত
ওয়েৈস়াইে WWW.NY.GOV/CORONAVIRUS যেখুন্
অযবা 1-888-364-3065 ন়্াম্ব়ায়র যে়ান্ র্রুি

