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নিউইয়র্কে র প্রনিটি নির্য়োগকিে োর জিয এখি শ্রম আইর্ির সসকশি 201-g অিুসোর্র একটি স ৌি হয়রোনি প্রনির্রোধ প্রনশক্ষণ 

প্রদোি করো অপনরহো ে। সেট শ্রম নিভোগ ও সেট মোিিোনধকোর নিভোর্গর কিতে ক প্রস্তুি এই সেট মর্েল িীনিমোলোটি িযিহোর িো 
করো একজি নির্য়োগকিে ো অিশযই নিনিি করর্িি স  িোর্দর িীনিমোলোটি নিম্ননলনখি িযযিিম মোি পযরণ কর্র িো িো ছোনির্য় 

 োয়। প্রনশক্ষণটি অিশযই: 
 

(i) ইন্টোরঅযোকটিভ হর্ি হর্ি; 

 

(ii) মোিিোনধকোর নিভোর্গর সোর্ে পরোমর্শে শ্রম নিভোগ দ্বোরো ইসুয করো নির্দে নশকোর সোর্ে সোমঞ্জসযপযণে স ৌি হয়রোনির 

একটি িযোখযো অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ি;  

 

(iii) এমি আচরর্ণর উদোহরণ অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ি,  ো সিআইনি স ৌি হয়রোনি সতনি কর্র;  

 

(iv) স ৌি হয়রোনি, স ৌি হয়রোনির নশকোরর্দর জিয উপলভয সেেোর্রল ও সের্টর নিনধিদ্ধ নিধোি সম্পনকে ি িেয 
অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ি;  

 

(v) কমেচোরীর্দর প্রনিকোর্রর অনধকোর এিং অনভর্ োর্গর নিচোর্রর জিয সকল উপলভয সেোরোম সম্পনকে ি িেয অন্তভুে ক্ত 

করুি; 

 

(vi) সুপোরভোইজরর্দর জিয আচোর-িযিহোর এিং সপুোরভোইজরর্দর জিয অনিনরক্ত সকোর্িো দোনয়ত্বর্ক উনিি কর্র িেয 
অন্তভুে ক্ত করুি; 

 
প্রর্িযক কমীর্ক অিশযই িোনষেক স ৌি হয়রোনি প্রনির্রোর্ধর প্রনশক্ষণ গ্রহণ করর্ি হর্ি। এই িোনষেক প্রনশক্ষর্ণর সময়, 

নির্য়োগকিে োর্দর অিশযই কর্মীদের একটি ন োটিশ সরবরোহ করদে হদব যো এদে রদ়েদে: 
 

(i) নির্য়োগকিে োর স ৌি হয়রোনির িীনি; এিং 

            (ii) স ৌি হয়রোনি প্রনির্রোধ প্রনশক্ষর্ণ উপস্থোনপি ির্েযর একটি অিনুলনপ। 

নির্য়োগকিে োর্দর অিশযই এই সিোটিশ, িীনি ও প্রনশক্ষর্ণর িেয ইংর্রজী এিং সকোিও কমীর প্রোেনমক ভোষোয়  নদ স্প্যোনিশ, 

চীিো, সকোনরয়োি, সপোনলশ, রোনশয়োি, হোইনিয়োি-র্েওল, িোংলো িো ইিোনলয়োি হয় মর্েল সটম্পর্লটগুনল অিলোইর্ি উপলব্ধ। 

 
 

* * * 

কমেচোরীর্দরর্ক প্রনশক্ষণ প্রদোি করো সিআইনি স ৌি হয়রোনির অনভর্ োর্গর নিষর্য় সকোর্িো নসদ্ধোন্তমযলক আত্মপক্ষ সমেেি গঠি কর্র িো। 
স ৌি হয়রোনির প্রনিটি দোনি নিদযমোি আইিী মোি, দোিীর নিনদেি িেয এিং অিস্থোর নির্িচিো অি ুোয়ী নিধেোনরি হর্ি,  োর মর্ধয একটি 

কো েকর হয়রোনি-নির্রোধী িীনিমোলো ও প্রনেয়ো অন্তভুে ক্ত, ির্ি শুধু এগুর্লোর মর্ধযই সীনমি িয়। 

নযৌ  হ়েরোন  প্রনেদরোধ প্রনশক্ষদের 
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