আপদি েৃহদহংসাে কােরণ আিােরত যাওোে,
চোরফো কোে িা সহােতা চাওোে জিয েুটে
যিওোে অিরোি কেরেি। আপিাে দিরোেকতকা
সািােণভারি কম্চােররিে
ক
িযক্তক্তেত প্ররোজরি ও
পাদেিাদেক জরুদে অিস্থাে যক্ষরে েুটে যিওোে
অিম্দত দিরে থারকি। আপিাে দিরোেকতকা যখি
জািরত পােরেি যয আপদি েৃহদহংসাে কােরণ েুটে
চাইরেি, তখি েুটে দিরত অস্বরকাে কেরেি।
আপিাে যকািও প্রদতকাে েরেরে দক?
ককানও কর্চারী
ম
গৃহভহিংসার ভিকার হওোর
কারবে োর সবে চাকভরর ভনের্, িেমােলী ো
সুভেধার কেবে ভভন্ন ধরবনর আচরে করা
কেআইভন।
আপরিে েৃহদহংসাে ফেস্বরূপ দচদকৎসা িা
ম্ািদসক স্বাস্থয পদেরষিা পাওোে জিয েুটেে
প্ররোজি। আপিাে অদিকােগুদে কর কর?
আপনার ভচভকৎসার ো র্ানভসক স্বাস্থ্য
পভরবেোর জনয ছুটির প্রবোজন র্ানোভধকার
আইবনর প্রভেেন্ধকো ও ুক্তিসেেভাবে
র্াভনবে কনওোর ভেভধর আওোভুি। এবে
ভনবোগকেমার অেযভধক অস্বচ্ছলো না ঘিবল
আপনাবক ুক্তিসেে সর্বের জনয ছুটি
কদওো আেিযক এেিং আপনাবক েরখাস্ত করা
াবে না। আপনার ভনবোগকেমা েেেে প ন্ত
ম
পভরবেো প্রদানকারীর কেবক একটি কনাি এর
অনুবরাধ করবে পাবরন, েেে কসই
ভনবোগকেমার অনুরূপ পভরভস্থ্ভেবে অনয
সকল কর্চারীর
ম
কাছ কেবক কনাি প্রদান করার
প্রবোজন হে।

কীভাবে অভভব াগ দাবের করবে হে

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

ৃ দহংসাে
েহ
দশকাে হওো
িযক্তক্তরিে
চাকদেে
অদিকােসম্ূহ
ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
1-888-392-3644
TTY: 718-741-8300
WWW.DHR.NY.GOV
Bengali—Employment Rights for
Victims of Domestic Violence

গৃহভহিংসার ভিকার হওো েযক্তিবদর চাকভরর
অভধকারসর্ূহ
েৃহদহংসাে দশকাে হওো িযক্তক্তরিে চাকদেে বিষরম্যে
যথরক সেক্ষা প্রিাি কেরত দিউ ইেকক যেে এে
ম্ািিাদিকাে আইি সংরশাদিত হে, 7 জোই, 2009
তাদেখ যথরক কাযকে
ক হে।
ম্ািিাদিকাে আইরি একজি েৃহদহংসাে দশকাে
হওো িযক্তক্তে সংজ্ঞা এইভারি যিওো হে, দযদি এম্ি
এক আচেরণে দশকাে যা N.Y. পাদেিাদেক আিােত
আইি § 812 এে অিররি একটে পাদেিাদেক অপোি
সংর্টেত করে।
যকািও েৃহদহংসাে দশকাে হওো িযক্তক্তে দিরুরে
চাকদেরত দিরোে, পরিান্নদত, েুটেে সম্ে িযিহারেে
অিরোি অথিা চাকদেে অিযািয দিেম্, শতকািের িা
সদিিাে যক্ষরে বিষম্য প্রিশিক কো যিআইদি।
বিষরম্যে অদভরযাে িারেে কোে জিয একজি
দিরোেকতকাে প্রদতরশািম্ূেক পিরক্ষপ যিওোও
যিআইদি।
জননীভে
চাকদেে এই অদিকােগুদে েৃহদহংসাে দশকাে হওো
িযক্তক্তরিে চাকদেরত বিষরম্যে যথরক েক্ষা কোে াাো
দিউ ইেকক যেে এে সেকাদে িরদতরক আেও এদেরে
দিরে যাে যারত তাো তারিে জরিরিে অিিয
পদেদস্থদতে যম্াকাদিো কেরত সক্ষম্ হে এিং তারিে
উপে ককম্কােররিে
ক
যথরক আদথক
ক স্বািরিতা অজকি
করে।

আরও েবেযর জনয
েৃহদহংসাে দশকাে হওো িযক্তক্তেণ ও দিরোেকতকাো,
উভরেই দিম্নদেদখতগুদেে যথরক আেও তথয প্রাপ্ত
কেরত পারেি:
দিউ ইেকক যেে অদফস
েৃহদহংসা
প্রদতরোি

(518) 457-5800
WWW.OPDV.NY.GOV
আপিাে এোকাে েৃহদহংসাে দশকাে িযক্তক্তরিে
খরুঁ জ যপরত এখারি যাি: www.nyscadv.org/
directory.htm অথিা উপরে তাদেকাভুক্ত 800টে
হেোইি িম্বেগুদেে যযরকারিাটেরত যফাি করুি।
ভিকার হওো েযক্তিবদর জনয অনযানয
সুরোসর্ূহ
দচদকৎসা পদেচযাে
ক জিয েুটে। যয সকে েৃহদহংসাে
দশকাে হওো িযক্তক্তে দচদকৎসা িা ম্ািদসক স্বাস্থয
পদেচযাে
ক জিয কারজে যথরক েুটেে প্ররোজি তাো
ম্ািিাদিকাে আইরিে প্রদতিন্ধকতা ও
যক্তক্তসেতভারি ম্াদিরে যিওোে দিদিে াাো
সেদক্ষত। শাখাে াাো এই অদিকােগুদে িেিৎ কো
যাে। দশকাে হওো িযক্তক্তরিে যক্তোষ্ট্রীে পাদেিাদেক
দচদকৎসাে েুটেে আইি ড FMLA) ও অিযািয
প্রদতিন্ধকতা আইরিও অদিকাে থাকরত পারে; এই
আইিগুদে শাখাে াাো িেিৎ কো হে িা।
অিযািয েুটে। N.Y. যফৌজিাদে আইি § 215.14
অিসারে, যকািও দিরোেকতকাে এম্ি যকািও
অপোরিে দশকাে হওো কম্চােরে
ক
দিরুরে

যকারিােকম্ প্রদতকূে িযিস্থা যিওো যিআইদি,
দযদি আিােরত সাক্ষর দহরসরি হাক্তজো দিরত,
দডসটিক্ট অযােদিেক সরে পোম্শ কেরত
ক
অথিা
সেক্ষাে আরিশ প্রাপ্ত কেরত েুটে দিরেি। এই
দিদিক ষ্ট অদিকােটে শাখাে াাো িেিৎ হে িা।
যদিও, ম্ািিাদিকাে আইরিে অিররি যকািও
েৃহদহংসাে দশকাে হওো িযক্তক্তে সরে অিযািয
কােরণ েুটে যিওোে প্ররোজি হওো কম্চােররিে
ক
যথরক দভন্নভারি আচেণ কো বিষম্যম্ূেক িরে
িো হরি।
যিকােত্ব দিম্া। আপিারক েৃহদহংসাে কােরণ
যকািও চাকদে োিরত হরে আপিারক
অপদেহাযভারি
ক
যিকােত্ব দিম্াে সদিিাগুদে
পাওোে যথরক দিদষে কো হে িা। N.Y. শ্রম্
আইি § 593 অিসারে, েৃহদহংসা সংক্রান্ত
পদেদস্থদত যস্বোে চাকদে োিাে “উপযক্ত কােণ”
হরত পারে। যসইসরে, েৃহদহংসা সংক্রান্ত চাকদেে
কম্সম্পািরিে
ক
সম্সযা ডরযম্ি, অিপদস্থদত িা
িরর্সূক েতা অপদেহাযভারি
ক
সদিিা পাওোরক
দিদষে করে িা।
ভকছু উদাহরে:
আপদি েৃহদহংসাে দশকাে হওো িযক্তক্ত হওোে
কােরণ একটে সেক্ষাে আরিশ প্রাপ্ত কেরেি।
আপদি যসই আরিশটে আপিাে দিরোেকতকারক
প্রিাি কেরেি এিং িযাখযা কেরেি যয আপদি
ভে পারেি যয ককম্কাের
ক
কম্স্থরেও
ক
আপিাে
হেোদি কেরত পারে। আপিাে চাকদে দক সম্াপ্ত
কো যযরত পারে?
আপনাবক েরখাস্ত করা ক বে পাবর না,
কারে আপনার ভনবোগকেমা কজবনবছন ক
আপভন একজন গৃহভহিংসার ভিকার হওো
েযক্তি। এই র্বধয পবে কুকর্কারীর
ম
কর্স্থ্বল
ম
উপভস্থ্ে হওোর কেবক সুরোর আবদি
পাওো। কুকর্কারী
ম
সুরোর আবদি লঙ্ঘন
করবল অেো কর্স্থ্বল
ম
এবস গাভলগালাজ
করবল কর্স্থ্বল
ম
অনয কারও অসদাচরবের
কেবের র্বোই পুভলি ডাকবে হবে।

