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NYS বিবভের্ অফ ব উমোর্ রাইটস অোমাজর্ কম নস্থম্বল গভনািস্থা এিং অক্ষমতার 

প্রবত বিষম্বমের অবভম্ব াগ কম্বরম্বে  

 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররে হে থর্উ ইয়ক্ন হেট থিথভশর্ অফ থ উম্যার্ রাইটস 

(New York State Division of Human Rights) অযাম্াজর্, ইর্ক্. (Amazon, Inc.) এর থিরুরে 

অথভরোগ দারয়র ক্রররে হে হক্াম্পাথর্টট গভনিতী ক্ম্ী এিং প্রথতিন্ধী ক্ম্ীরদর েুক্তিসঙ্গত 

িযিস্থা অস্বীক্ার ক্রর তারদর থিরুরে বিষম্যম্লূক্ আচরণ ক্ররে। থিভাগ আররা অথভরোগ 

ক্রররে হে আম্াজরর্র এম্র্ র্ীথত ররয়রে ো গভনিতী ক্ম্ী এিং প্রথতিন্ধী ক্ম্ীরদর এক্টট 

েুক্তিসঙ্গত িযিস্থার ম্াধ্যরম্ ক্াজ ক্ররত হদওয়ার পথরিরতন তারদর থির্া হিতরর্ েুটট থর্রত িাধ্য 

ক্রর।  

  

"আম্ার প্রশাসর্ হে হক্ার্ থর্রয়াগক্তনারক্ দায়িে ক্ররি, তা েত িড় িা হোট হ াক্ র্া হক্র্, 

েথদ তারা তারদর ক্ম্ীরদর প্রথত তারদর প্রাপয ম্ে নাদা ও সম্মারর্র সারি আচরণ র্া ক্রর," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "থর্উ ইয়রক্নর হদরশর সি হচরয় শক্তিশালী ক্ম্ী সুরক্ষা ররয়রে এিং গভনিতী 

এিং প্রথতিন্ধী ক্ম্ীরদর জর্য সুরক্ষার জর্য প্রিম্ সুরক্ষার িযিস্থা ক্রর। ক্ম্ নজীিী পরুুষ ও 

ম্থ লারা থর্উ ইয়রক্নর হম্রুদণ্ড এিং আম্রা তারদর প্রথত ক্রা হে হক্ারর্া অর্যারয়র থিরুরে 

রুরে দা াঁড়ারত িাক্ি।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট থ উম্যার্ রাইটস আইর্ (New York State Human Rights Law) আিশযক্ ক্রর 

হে সক্ল থর্রয়াগক্তনা, অর্ুররারধ্র থভথিরত, প্রথতিন্ধী িা গভনািস্থা-সম্পথক্নত অিস্থায় িাক্া 

ক্ম্ীরদর জর্য েুক্তিসঙ্গত িযিস্থা হর্য়। এর ম্রধ্য ক্ারজর দাথয়রের পথরিতনর্ অন্তভুনি িাক্রত 

পারর ো এক্জর্ ক্ম্ নচারীরক্ তারদর ক্ারজর প্ররয়াজর্ীয় ক্তিয়াক্লাপগুথল সম্পাদর্ ক্ররত 

হদয়। অযাম্াজর্, থর্উ ইয়ক্ন হেট জরুড় 39,000 জরর্র হিথশ ক্ম্ী থর্রয় 23টট ক্ারজর জায়গা 

পথরচালর্া ক্রর, এই ধ্ররর্র অর্ুররাধ্গুথল ম্ূলযায়র্ ক্ররত এিং উপেিু পদরক্ষরপর সুপাথরশ 

ক্রার জর্য অভযন্তরীণ "অযারক্ারম্ারিশর্স ক্র্সালটযান্ট" থর্রয়াগ ক্রর৷ থিথভশর্ অথভরোগ 

ক্রররে হে অযাম্াজরর্র ক্ম্ নরক্ষরের ম্যারর্জাররদর অযারক্ারম্ারিশর্স ক্র্সালটযান্টরদর 

সুপাথরশগুথলরক্ অগ্রা য ক্ররত হদওয়ার র্ীথত অযাম্াজর্ ক্ম্ীরদর েুক্তিসঙ্গত িযিস্থা হিরক্ 

িক্তিত ক্রররে তারদর অক্ষম্তা এিং গভনািস্থা সম্পথক্নত অিস্থার হক্ষরে।  

  



থিভাগ আরও অথভরোগ ক্রর হে অযাম্াজরর্র অযারক্ারম্ারিশর্স র্ীথতর অধ্ীরর্, প্রথতিন্ধী 

ক্ম্ নচারীরা থির্া হিতরর্ থচথক্ৎসার েুটট থর্রত িাধ্য  য় এম্র্ থক্ হসই সি পথরথস্থথতরতও হেোরর্ 

অযারক্ারম্ারিশর্স ক্র্সালটযান্ট েুক্তিসঙ্গত িযিস্থা থচথিত ক্রররের্ ো ক্ম্ নচারীরক্ তারদর 

পরদর প্ররয়াজর্ীয় ক্াজগুথল সম্পাদর্ ক্ররত হদয় হক্ার্ অেিা হিাঝা োড়াই। ক্ম্ নচারীরদর 

থির্া হিতরর্ থচথক্ৎসার েুটট থর্রত িাধ্য ক্রার র্ীথত িা অর্ুশীলরর্র ফরল প্রথতিন্ধী ক্ম্ নচারীর 

চাক্থরর শতনািলী হ্রাস পায় এিং ম্ার্িাথধ্ক্ার আইরর্র পথরপন্থী।  

  

মার্িাবিকার বিভাম্বগর িলিতকরম্বণর হজলা প্রোসক হমবলসা ফ্র্োম্বকা িম্বলর্, "1970 

এর দশক্ হিরক্ - আরম্থরক্ার্স উইি থিজঅযাথিথলটটস অযারের (Americans with 

Disabilities Act) অরর্ক্ িের আরগ হিরক্ - থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্ম্ নরক্ষরে গভনিতী ক্ম্ নচারীরদর 

প্রথত বিষম্য থর্থষে ক্রররে৷ আম্ারদর রারজযর প্ররতযরক্ োরত আইরর্র আিশযক্ ক্রা 

প্ররয়াজর্ীয় অথধ্ক্ার এিং ম্ে নাদা সম্পূণ নরূরপ পার্ তা থর্ক্তিত ক্রার জর্য থিভাগটট ক্াজ 

ক্ররি।"  

  

তার র্াথলরশ, থিভাগ অথভরোগ ক্রররে হে এক্জর্ গভনিতী ক্ম্ী অর্ুররাধ্ ক্ররর্ এিং 25 

পাউরের হিথশ পযারক্জ উরিালর্ এড়ারত এক্টট েুক্তিসঙ্গত িযিস্থা পাওয়ার জর্য অর্ুরম্াথদত 

 রয়থেরলর্। থক্ন্তু ক্ম্ নস্থরলর ম্যারর্জার িযিস্থাটট ম্ার্রত অস্বীক্ার ক্ররর্ - োর ফরল ক্ম্ীরক্ 

ভারী পযারক্জ হতালা চাথলরয় হেরত িাধ্য  র্। িযিস্থার অভাি সম্পরক্ন অভযন্তরীণ অথভরোগ 

িাক্া সরেও, প্ররয়াজর্ীয় পথরিতনর্টট োরত ক্রা  য় তা থর্ক্তিত ক্রার জর্য অযাম্াজর্ হক্ারর্া 

পদরক্ষপ হর্য়থর্ এিং ভারী পযারক্জ তুলরত থগরয় গভনিতী ক্ম্ীটট আ ত  র্। তারপরর, 

আ ারতর ফরল ক্ম্ীটটর আরও িযিস্থার প্ররয়াজর্  য়। অযাম্াজর্ অর্ুররাধ্টট অস্বীক্ার ক্রর 

এিং গভনিতী ক্ম্ীটটরক্ অথর্থদনষ্টক্ারলর জর্য থির্া হিতরর্ েুটটরত হেরত িাধ্য ক্রর।  

  

থিভাগ অথভরোগ ক্রররে হে অর্য এক্জর্ অযাম্াজর্ ক্ম্ী েের্ এক্টট পথরিথতনত ক্ারজর 

অর্ুররাধ্ ক্ররথেল এক্টট র্থিভুি অক্ষম্তার ক্াররণ, তের্ ভুলভারি তার পথরিথতনত 

সম্য়সূচীর অর্ুররাধ্ প্রতযােযার্ ক্রা  রয়থেল। শ্রথম্ক্টটর শারীথরক্ অিস্থার জর্য এক্টট থর্থদনষ্ট 

 ুরম্র সম্য়সূচীর প্ররয়াজর্ থেল এিং ক্ম্ীটট তার অর্ুররারধ্র সারি স ায়ক্ থচথক্ৎসা সংিান্ত 

হম্থিরক্ল র্থিপে জম্া থদরয়থেরলর্। অর্ুররারধ্র আরগ, ক্ম্ীটট ম্যারর্জরম্রন্টর আপথি 

োড়াই এই সম্সযাটট জর্য িযিস্থা ক্ররত এক্জর্ স ক্ম্ীর সারি থশফ্ট অদলিদল 

ক্রথেরলর্। অযাম্াজরর্র অযারক্ারম্ারিশর্স ক্র্সালটযান্ট সুপাথরশ ক্ররথেরলর্ হে ক্ম্ীটটরক্ 

অর্ুররাধ্কৃ্ত পথরিথতনত ক্াজ সম্য়সূচী প্রদার্ ক্রা হ াক্। থক্ন্তু, ক্ম্ নস্থরলর ম্যারর্জার হক্ারর্া 

িযােযা র্া থদরয়ই িযিস্থাটট িাস্তিায়র্ ক্ররত অস্বীক্ার ক্ররর্। অযারক্ারম্ারিশর্স ক্র্সালটযান্ট 

ম্যারর্জাররর প্রতযােযার্রক্ চযারলঞ্জ ক্ররথর্। িরং, অযারক্ারম্ারিশর্ ক্র্সালটযান্ট তারদর 

সুপাথরশ িদল ক্ররর্ এিং হোগযতার শরতনর অভাি উরেে ক্রর অর্ুররাধ্টট প্রতযােযার্ ক্রর - 

েথদও তারা পূরি ন থচথক্ৎসা সংিান্ত র্থিপে আরগ হপরয়থেল। 

  

থিথভশরর্র অথভরোগ হিরক্ অর্য এক্টট দৃষ্টারন্ত, সংস্থাটট অথভরোগ ক্রররে হে এক্জর্ ক্ম্ী 

থেথর্ অক্ষম্তার ক্াররণ ক্ারজর সম্য় ক্ম্ারর্ার অর্ুররাধ্ ক্ররথেরলর্, এক্জর্ 

অযারক্ারম্ারিশর্ ক্র্সালরটরন্টর প্রািথম্ক্ অর্ুরম্াদর্ সরেও তার িযিস্থার অর্ুররাধ্ 

প্রতযােযার্ ক্রা  রয়থেল। অযাম্াজর্ ক্ম্ নস্থরলর ম্যারর্জার ক্ম্ীটটর সম্য়সূচী পথরিতনর্ ক্ররত 



অস্বীক্ার ক্ররর্, এম্র্ থক্ আিাসর্ পরাম্শ নদাতার সারি থচটিপরের হলর্রদরর্র ক্রয়ক্ সপ্তা  

পররও। অিরশরষ, অযাম্াজর্ থর্ধ্ নারণ ক্রর হে অর্ুররাধ্টট পে নাপ্ত থচথক্ৎসা সংিান্ত র্থিপে 

দ্বারা সম্থি নত র্য়। থর্উ ইয়ক্ন হেরটর আইরর্ হেম্র্ আিশযক্, হসই অর্ুোয়ী উপেুি থচথক্ৎসা 

সংিান্ত র্থিপে পাওয়ার জর্য ক্ম্ীর সারি ক্রিাপক্ির্ চাথলরয় োওয়ার পথরিরতন, অযাম্াজর্ 

অর্ুররাধ্টট অস্বীক্ার ক্রর এিং থিষয়টট িন্ধ ক্রর হদয়।  

  

থিথভশরর্র অথভরোগ এক্টট থসোন্ত চায় োরত অযাম্াজর্রক্ তার বিষম্যম্ূলক্ আচরণ িন্ধ 

ক্ররত, েুক্তিসঙ্গত িযিস্থার অর্ুররারধ্র পে নারলাচর্া সংিান্ত অ-বিষম্যম্ূলক্ র্ীথত এিং 

অর্ুশীলর্গুথল অিলম্বর্ ক্ররত, ম্ার্িাথধ্ক্ার আইরর্র থিধ্ার্গুথল সম্পরক্ন ক্ম্ নচারীরদর 

প্রথশক্ষণ থদরত এিং থর্উ ইয়ক্ন হেটরক্ হদওয়াথর্ জথরম্ার্া এিং প্রদার্ ক্ররত িাধ্য ক্রর।  

  

ম্ার্িাথধ্ক্ার থিভাগ আইর্ দ্বারা তারদর থিথভশর্ ইথর্থশরয়রটি অযাক্শর্ ইউথর্রটর (Division 

Initiated Action Unit) ম্াধ্যরম্ বিষরম্যর পেথতগত ধ্রণগুথলর তদন্ত ও থিচার ক্রার জর্য 

ক্ষম্তাপ্রাপ্ত। ইউথর্টটট, থর্জস্ব থসোরন্ত, রারজযর বিষম্য থিররাধ্ী আইর্ লঙ্ঘরর্র অথভরোরগ 

তদন্ত শুরু ক্ররত এিং অথভরোগ দারয়র ক্ররত পারর। দারয়র ক্রার পরর, থিভারগর ম্রধ্য 

এক্টট পিৃক্ ইউথর্ট অথভরোগটটর তদন্ত ক্রর এিং ফলাফল প্রক্াশ ক্রর। সম্ভািয ক্ারণ েুাঁরজ 

পাওয়া অথভরোগগুথল তারপর এক্টট থিভারগর শুর্াথর্ ইউথর্রটর সাম্রর্ এক্টট প্রশাসথর্ক্ 

শুর্াথর্র জর্য হপশ ক্রা  য়। েথদও অথভরোগটট এক্টট িযক্তিগত র্থি, তরি অথভরোরগর 

থিষরয় থিভাগ চূড়ান্ত থসোন্ত জর্সাধ্াররণর ক্ারে উপলব্ধ  রি। থিথভশর্ অফ থ উম্যার্ 

রাইটস প্রক্তিয়া সম্পরক্ন আরও তরিযর জর্য www.dhr.ny.gov এ োর্।  
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