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কর্মীদের জন্য প্রায়শ জজজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী 
 

প্র.1. আমি িনে কমি আমি য ৌে হয়িামেি মিকাি হনয়মি। আিাি কী কিা উমিত? 

A1. যদি আপদি যযৌি হয়রাদির দিকার হয়য়য়েি বয়ে মনে কনে থানকে, তাহয়ে আপিার উদিত এই আিরণ আপিার 

দিয়য়াগকতত া, অস্থায়ী সংস্থা বা যেসয়েন্ট সংস্থার দিকট দরয়পাটত  করা। আপিার দিয়য়াগকতত াই যদি উৎপীড়িকারী হয় দকংবা 
আপিার দিয়য়াগকতত ার প্রদতদিয়া যকেি হয়ব তা দিয়য় আপদি যদি দিধাদিত থায়কি, তাহয়ে আপদি দিউইয়কত  যেটেে 
মােবাধিকাে ধবভানেে সানথ ট াোন াে কেনে পানেে।  োিবাদধকার দবভাগ অদভয়যাগ গ্রহণ এবং তিন্ত করয়ত 

সক্ষে। 

এছাড়াও আপধে, একই সায়থ দকংবা পরবতীয়ত, দিউ ইয়কত  যেয়টর োিবাদধকার দবভাগ (DHR)-এর কায়ে অদভয়যাগ 

িায়য়র করয়ত পায়রি। অিুগ্রহ কয়র যেয়াে করুি: োিবাদধকার দবভায়গর কানছ টকাে অধভন াে অবশ্যই কধথে 
ববষমযমূলক কা যটি সম্পাধিে হবাে এক বছনেে মনিয িানেে কেনে হনব(মাত্র ধেে বছনেে মনিয, ট ৌে 
হেোধেে জেয, 12ই আেস্ট, 2020 টথনক শুরু কনে)। আয়রা তয়থের জিে, দবভায়গর “ট ৌে হেোধে.” দিয়রািায়ের 

পুদিকা যিেুি। 

প্র.2. আমি িােবাধজ কার জবভাদের কাদে ককাদন্া অজভদ াে জকভাদব োদয়র করদত পাজর? 

A2. দবভায়গর কায়ে অদভয়যাগ িায়য়র করার দবদভন্ন উপায় রয়য়য়ে: 

• ধকভানব টকানো অধভন াে িানেে কেনে হে টসই েনথযে জেয, পধেিশ্যে করুে: www.dhr.ny.gov/complaint 

• আপধে কল কেনে পানেে 1-888-392-3644 

• আপধে মােবাধিকাে ধবভানেে টকানো অধিস পধেিশ্যে কেনে পানেে এবং স্বশ্েীনে অধভন াে িানেে কেনে পানেে: 

https://dhr.ny.gov/contact-us 

প্র.3. আমি অমিন াগ কিনে আিাি মেনয়াগকতত া মক আিাি মবরুনে প্রমতনিাধ মেনত পানি? 

A3. দিউ ইয়কত  যেয়টর োিবাদধকার আইয়ি আপিার দিয়য়াগকতত ার কায়ে অভেন্তরীণ অধভন াে কোে জেয, দকংবা 
োিবাদধকার দবভায়গর কায়ে অদভয়যাগ িায়য়র করার জিে প্রদতয়িাধ গ্রহণ দিষদ্ধ। আপদি যদি েয়ি কয়রি আপিার দবরুয়দ্ধ 

প্রদতয়িাধ যিয়া হয়ে, তাহয়ে দবভায়গর সায়থ আপিার যযাগায়যাগ এবং একটি অদভয়যাগ িায়য়র করা উদিত। 

প্র.4. আিাি মেনয়াগকতত া মক িােবামধকাি আইনেি আওতাভুক্ত? 

A4. হোাঁ। োিবাদধকার আইি অিুসায়র, কেতিারী সংেো বেদতয়রয়ক, দিউইয়কত  যেয়টর সকে দিয়য়াগকতত া, যযৌি 

হয়রাদিেুক্ত একটি কেতয়ক্ষত্র প্রিাি করয়ত বাধে। 

প্রায়শ জজজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী 

https://dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/sexual-harassment.pdf
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প্র.5. আজর্ম অজভদ াে োদয়র করার আদে হয়রাজন্র জবষয়টি কতটা গুরুতর হদত হদব? 

A5. আিালেগুধলনে আনে টবআইেীভানব হেোধেে হওোে আনে "গুরুেে বা ধবস্তীর্য" হওো প্রনোজে ধছল। 
১১ই অনটাবে, 2019 টথনক এখেও প যন্ত মােবাধিকাে আইে সংনশ্ািে কনে এটিনক পধেবেয ে কো হনেনছ,  ানে 
হেোধেে ধবষেটি “অধে কু্ষদ্র বা েুচ্ছ অসুধবিাগুধল” বযেীে এেনথনক আেও অনেক টবধশ্ হে। 

 

কর্মমদেদে অ-কর্মমচারীদের জন্য প্রায়শ জজজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী  

প্র.1. আমি য খানে হয়িামেি মিকাি হদয়জে কিখাদন্ আজর্ম িরািজর জন্দয়ােপ্রাপ্ত ন্ই, তািপনিও মক আমি 

সুিমিত? 

A1.,  ধ ধে কমযচােী েে এমে বযধি’, যযেি ঠিকািার, সাবকন্ট্রাক্টর, যভন্ডর, পরােিতিাতা, দকংবা কেতয়ক্ষয়ত্র পদরয়ষবা 
প্রিািকারী যযয়কউ, তায়ির কেতস্থয়ে হয়রাদি(এবং অেযােয ববষমযমূলক কা যকলাপ) যথয়ক সুরদক্ষত। কমযচােী েে 
এমে বযধিনিে মনিয  াো সুরক্ষিত  োনিে টস সকল বযধিো অন্তভুয ি  াো প্রচধলেভানব স্বেন্ত্র ঠিকািাে, 

"দগগ" কেী এবং অস্থায়ী কেী দহয়সয়ব পদরদিত। এোড়াও দিয়য়াগকতত ার সয়ে যকায়িা িুদক্ত অিুযায়ী যন্ত্রপাদত যেরােত, 

পদরেন্নতা পদরয়ষবা বা অিে যকাি পদরয়ষবা প্রিািকারী বেদক্তরাও অন্তভুয ি।  

প্র.2. আমি একজে িিণানবিণ ঠিকাদানিি হনয় কাজ কমি এবং আমি একটি বযবসায়-প্রমতষ্ঠানেি অমিস 

পমিষ্কাি কমি। মবমডং-এি একজে কিতিািী, ম মে আমি য  প্রমতষ্ঠানে পমিষ্কানিি কাজ কমি যসটি দ্বািা 
মেনয়াগপ্রাপ্ত েয়, যস আিানক বাি বাি যেনেি জেয আিন্ত্রণ জান্াদে। আজর্ম এ আচরণ পেন্দ কজর ন্া। আজর্ম 
কী করদত পাজর? 

A2. আপিার দিয়য়াগকতত া এবং আপিার কেতস্থয়ে যয প্রদতষ্ঠাি কেতকান্ড পদরিােিা কয়র তারা উভয়ই আপিায়ক হয়রাদি-

েুক্ত কেতয়ক্ষত্র সরবরাহ করয়ত বাধে। আপিার উদিত আপিার কেতস্থয়ের প্রদতষ্ঠাি, এবং পািাপাদি আপিার দিয়জর 

িধ নোেকেয াে ধেকে এই আচের্ ধেনপােয  কো। োো উভনেই এ সমসযা টমাকানবলাে িােবদ্ধ। আপোে 
ধেনোেকেয াে প্রধেধিো টকমে হনব ো ধেনে আপধে  ধি ধিিাধিে থানকে, তাহয়ে আপদি োিবাদধকার দবভায়গর 

কায়েও একটি অদভয়যাগ িায়য়র করয়ত পায়রে। 

প্র.3. অেুমেমপ যিমিে যিিািতকািী বযমিটি সবসিয় য ৌে িমসকতা কনি য টি আিাি জেয িােমসকিানব 

মবপ তয়কি। আিাি বস বনে য  এ বযাপানি যস মকিুই কিনত পানি ো। 

A3. উৎপীড়িকারী যযই যহাক িা যকি, আপিার বস একটি যযৌি হয়রাদি েকু্ত কেতয়ক্ষত্র সরবরাহ করয়ত বাধে। আপিার 

দিয়য়ােকেয া আপোে অধভন ানেে উপে ধভধি কনে  থা থ বযবস্থা গ্রহর্ কেনে বািয। আপোে ধেনোেকেয াে 
প্রধেধিো টকমে হনব ো ধেনে আপধে  ধি ধিিাধিে থানকে, তাহয়ে োিবাদধকার দবভায়গর কায়ে আপিার একটি 

অদভয়যাগ িায়য়র করা উদিত। 
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প্র.4. একজে অস্থায়ী কিী মেয়মিতিানব আিানক তাি "যেে" মেনয় মবষনয় যখানেনিো য ৌে গল্প বনে। আমি 

অমিন াগ কনিমি, মকন্তু আিাি সপুািিাইজি বনে অস্থায়ীনদি উপনি তাি যকানো কততত ত্ব যেই। 

A4. আপিার সুপারভাইজর আপিার অদভয়যাগয়ক এেি কায়রা কায়ে দিয়য় যযয়ত বাধে দযদি তিন্তক করয়ত এবং 
সংয়িাধিেূেক বেবস্থা দিয়ত সক্ষে। আপদি আপিার দিটোেকেয াে অেয টকানো সপুােভাইজে বা মযানেজানেে কানছ 
অধভন াে কেনে পানেে অথবা মােবাধিকাে ধবভানে একটি অধভন াে িানেে কেনে পানেে, দকংবা আপদি 

উভয়ই করয়ত পায়রি। 

প্র.5. আমি একজে স্বতন্ত্র ঠিকাদাি মহনসনব কাজ কমি,আি আিাি যবমিিিাগ কাজ প্রমতষ্ঠাে প্রাঙ্গনেি 

বাইনিই সম্পামদত হয়। তদব,আমি  খে আিাি কানজি তত্তাবধানেি দাময়নত্ব থাকা বযমিি সানথ যদখা 
কিনত আমস, যস আিাি সানথ একটি অেমিনপ্রত য ৌে সম্পকত  শুরু কিনত িায়। যস আিাি প্রমতষ্ঠানে একিাত্র 

বযমি  াি সনঙ্গ আিাি যকানো য াগান াগ হয়, এবং আমি জামে ো মকিানব অমিন াগ কিনত হয়। 

A5. দিয়য়াগকেয ানিেনক োনিে ট ৌে হেোধে প্রধেনোি েীধেমালা টপাস্ট এবং উপলভয কেনে উৎসাহ টিো 
হে।  আপধে আপোে ধেনোেকেয াে অেয টকানো সপুােভাইজে বা মযানেজানেে কানছ অধভন াে কেনে পানেে, 

োিবাদধকার দবভায়গ একটি অদভয়যাগ িায়য়র করয়ত পায়রি, দকংবা উভয়ই করয়ত পায়রি। 
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জন্দয়ােকারীদের জন্য প্রায়শ জজজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী 

প্র.1. পমিপােে  ািাই কিাি জেয কী কী ধিনেি মেমখত মববিণী মেনয়াগকতত ানদি অবিযই িাখনত হয়? 

A1. িীদতোো পঠিত হবার যকায়িা স্বাক্ষধেে স্বীকানোধিে প্রনোজে টেই, তয়ব দিয়য়াগকতত ায়ির প্রদিক্ষয়ণর দেদেত 

দববরণীর একটি স্বাক্ষদরত স্বীকায়রাদক্ত এবং একটি অিুদেদপ রােয়ত উৎসাহ যিয়া হয়। এই সকে দেদেত দববরণী যযয়কায়িা 
ভদবষেৎ অদভয়যাগ বা োেো যোকায়বোয় সহায়ক হয়ত পায়র। 

প্র.2. এই আইেটি মক মেউ ইয়কত  জিটির জন্দয়ােকতম াদের উপদর প্রদ াজয এবং  নিউ ইয়র্ক নিটির 

অিুম োনিত প্রনিক্ষণ নর্ নিউইয়র্ক স্টেি আইমির প্রনিক্ষণ িতক পূরণ র্রমে?  

A2. হোাঁ। এটি দিউইয়কত  দসটিসহ দিউইয়কত  যেয়টর সকে দিয়য়াগকতত ার উপয়র প্রয়যাজে: [  ]  ক্ষিউইয়র্ক স্টেট 

মািবাক্ষির্ার ক্ষবভাগ এবং ক্ষিউইয  কয  টস্টে শ্রমধবভানেে সানথ মােবাধিকাে ধবষেক ধেউ ইেকয  ধসটি কধমশ্ে 
অংশ্ীিােীত্ব কেনছ  ানে কনে NYC-ক্ষভক্ষির্ ক্ষিয়য়াগর্তকারা মািবাক্ষির্ার ক্ষবষয়র্ ক্ষিউ ইয়র্ক ক্ষসটট র্ক্ষমশি 

র্তত কর্ প্রদি আসন্ন অিলাইি প্রক্ষশিণয়র্ র্ায়ে লাক্ষগয়য় ক্ষিউইয়র্ক স্টেট এবং ক্ষিউ ইয়র্ক ক্ষসটট উভয়য়র 

প্রক্ষশির্ শ্েয  পূের্ কেনে পানে। অেলাইে প্রধশ্ক্ষর্ এধপ্রল 1, 2019 ক্ষর্ংবা এর পূয়ব ক উপলভয হয়ব। 

 

ভাষা 

প্র.1. মেউইয়কত  যেে প্রমিিনণি জেয ইংনিমজি বাইনি অেয িাষায় মক মিনসাসত উপেিয কিনব? 

A1. হোাঁ। িূড়ান্ত উপকরণগুয়ো যত দ্রুত সম্ভব স্প্োদিি, িাইদিজ, যকাদরয়াি, বাংো, োধশ্োে, ইতাদেয়াি, যপাদেি এবং 
যহইদিয়াি দিয়য়াে ভাষায় অিুবাদিত হয়ব। অদতদরক্ত ভাষা ভদবষেয়ত যযাগ করা হয়ত পায়র। 

প্র.2. আমি মক কন্াটিশ,েীমতিাো এবং প্রমিিণ ইংনিমজ িাষাি বাইনি অেযােয িাষায় প্রদাে কিনত বাধয? 

A2. হযাাঁ. ধেনোেকেয ানিে অবশ্যই এই উপকের্গুধল ইংনেজীনে এবং একজে কমীে প্রাথধমক ভাষা  ধি স্প্যাধেশ্, 

চীো, টকাধেোে, টপাধলশ্, োধশ্োে, হাইধেোে-নিওল, বাংলা বা ইোধলোে হে োহনল টসটি সেবোহ কেনে 
হনব। মনেল টেম্পনলেগুধল অেলাইনে উপলব্ধ।তয়ব, যযয়হতু দিয়য়াগকতত ারা তায়ির সকে কেতিারীর কেতকায়ন্ডর জিে 
িায়বদ্ধ হয়ত পায়রি, যসয়হতু কেতিারীরা যবায়ে এেি ভাষায় িীদতোো এবং প্রদিক্ষণ প্রিাি করার জিে দিয়য়াগকতত ায়িরয়ক 

িঢৃ়ভায়ব উৎসাদহত করা হয়ে। 

ক ৌন্ হয়রাজন্ প্রজতদরাদের জবজ্ঞজপ্ত 

প্র.1. প্রদয়াজন্ীয় ক ৌন্ হয়রাজন্ প্রজতদরাদের জবজ্ঞজপ্ত জিজজটাজল জবতরণ করা ক দত পাদর জক? 

 A1. হযাাঁ. ধবজ্ঞধিটি ধলধখেভানব  াে মনিয মুদ্রর্ বা ধেধজোধল অন্তভুয ি কো হনেনছ (উিাহের্স্বরূপ, ইনমনলে 
মািযনম)। টোটিশ্টিনে েীধে এবং প্রধশ্ক্ষর্ উপকের্গুধলে সনে একটি সং ুধি বা মুধদ্রে অেুধলধপে ধলঙ্ক ধহনসনব 
অন্তভুয ি কো হনব। 
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প্র.2. কন্াটিদশর অংশ জহিাদব প্রজশেণ উপকরণগুজল কী েঠন্ কদর? 

A.2. প্রধশ্ক্ষর্ উপকের্গুধলে মনিয ট নকানো মুধদ্রে সামগ্রী, ধিপ্ট, প্রশ্ন+উিে ট মে, রূপনেখা, হযান্ডআউেস, 

পাওোেপনেন্ট স্লাইেস ইেযাধি অন্তভুয ি েনেনছ। 

প্র.3.  জে প্রজশেণ িার্মগ্রীগুজল িফ্টওয়যার বা জভজিওর র্মােযদর্ম িরবরাহ করা হয় তদব কী হদব? 

A.3.আপধে  ধি অেলাইনে উপলভয মনেল োষ্ট্রীে উপকের্ বা অেযােয প্রধশ্ক্ষর্ সামগ্রী বযবহাে কনেে েনব 
একটি ববিযুধেে বা মুধদ্রে অেুধলধপ বা এই জােীে উপকের্গুধলে একটি ধলঙ্কই  নথষ্ট। অেযােয উিাহেনর্, 

ধেনোেকােী এবং প্রধশ্ক্ষর্ সেবোহকােীনিে ধপ্রন্ট-আউে বা প্রধশ্ক্ষর্ উপকের্, ধিপ্ট বা পাওোেপনেন্ট স্লাইে 
ইেযাধিে ধলঙ্ক সেবোহ সহ েথয সেবোনহে জেয  ুধিসেে প্রনচষ্টা কো উধচে। 

প্র.4. "ধেনোে কোে সমে" এে অথয কী? 

ধেনোেকেয াো  ানে কনে োনিে কানজে প্রথম ধিে শুরু কোে আনে বা শুরুনেই এই টোটিশ্ সেবোহ কনেে 
টসইভানব এটি সুপাধেশ্ কো হে। 
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ন্ীজতর্মালা 
 

প্র.1. মেনয়াগকতত ািা মকিানব তানদি েীমতিাোনক কিতিািীনদি কানি প্রদাে কিনত পানি? 

A1. ধেনোেকােীনিে অবশ্যই ধেনোনেে সমে এবং প্রধেটি বাধষযক প্রধশ্ক্ষনর্ে সমে উভেনকই োনিে েীধেমালা 
ধলধখেভানব সেবোহ কেনে হনব। এটি একটি টোটিনশ্ে আকানে কো হে  ানে অবশ্যই ট ৌে হেোধে 
প্রধেনোনিে প্রধশ্ক্ষর্ সামগ্রী অন্তভুয ি কেনে হনব। র্ম কচারীয়দর র্ায়ে ক্ষলক্ষিত বা ইয়লর্ট্রক্ষির্ভায়ব প্রদাি 

র্রয়ত হয়ব  উদাহরণস্বরূপ     মেইম  ইহণত । যকায়িা কদিউটায়র যদি একটি অিুদেদপ উপেভে করা হয়, তাহয়ে 

কেীয়ির অবিেই তায়ির িধ জস্ব টেকনেয ে জেয একটি কধপ ধপ্রন্ট কেনে সমথয হনে হনব।  

প্র.2. যকানো তত তীয়-পি যিন্ডি বা অেযােয অ-কিী  ািা এক-কােীে বা মেয়মিতিানব মেউইয়কত  যেনে 

অবমস্থত যকানো অমিনস কাজকিত কনি তানদি প্রমিিণ যদয়াি জেয মেনয়াগকতত াি যকানো দাময়ত্ব িনয়নি মক? 

A2. িং. তবট , যথাযথভায়ব িিৃেোি এেি একটি জায়গায়ত আপিার িীদতোো যপাে করা একজি িাদয়ত্বিীে 

দিয়য়াগকতত া দহয়সয়ব আপিার প্রয়িষ্টার জািাি যিয়। 

প্র.3. একজে অস্থায়ী কিতিািী  মদ অেয যকাম্পামেি যকানো কিতিািী দ্বািা হয়িামেি মিকাি হনত থানক 

তাহনে আিাি কী কিা উমিত? 

A3. এেতাবস্থায়, আপিার যকািাদি এবং অস্থায়ী কেতিারীর ফােত উভয়য়কই অবদহত করা উদিত।  তয়ব, আপদি যদি 

এেি হয়রাদি যেদকয়য় দিয়ত দকংবা বন্ধ করয়ত সক্ষে হি তাহয়ে, িীদতোোয় যযভায়ব বদণতত রয়য়য়ে যসভায়ব আপিার 

বেবস্থা গ্রহণ করা উদিত। 

প্র.4.  মদ যথনক থানক, তাহনে যকাে েীমতিাো, ঠিকাদাি, িাবকন্ট্রাক্টর, যিন্ডি এবং পিািিতকনদি অবিযই 

প্রদাে কিনত হনব? 

A4. দিয়য়াগকতত ায়ির স্বতন্ত্র ঠিকািার, যভন্ডর বা পরােিতকয়িরয়ক যকায়িা িীদতোো প্রিাি করয়ত হয়ব িা, যযয়হতু যসসকে 

বেদক্তরা দিয়য়াগকতত ার কেতিারী িি। তয়ব, যেট োিবাদধকার আইি তায়ির কেতকায়ন্ডর জিে ধেনোেকেয ানক িােী কনে 
আে কমযনক্ষনত্র পধেনষবা প্রিােকােী ট  টকানো বযধিনক েীধেমালা এবং প্রধশ্ক্ষর্ প্রিানেে জেয আপোনক 
উৎসাধহে কো হে। 

প্র.5.  মদ যকানো মেনয়াগকতত া ইনতািনধয অেুসন্ধােিুেক কা তপ্রণােী প্রমতষ্ঠা কনি থানকে  া, প্রদত্ত িনেনেি 

সানথ সাদতিযপণূত জকন্তু হুবহু একইরকর্ম ন্য়, তাহনে মেনয়াগকতত া এসকে সুমেমদত ষ্ট িতত  যথনক মবিুযত হনয়ও 

আইনেি অেুবতী থাকনত পািনবে মক? 

A5. হোাঁ। তয়ব দিয়য়াগকতত া যযসকে অিুসন্ধািেূেক কাযতপ্রণােী বেবহার করয়বি যসগুয়ো দিয়য়াগকতত ার িীদতোোয় বদণতত 

থাকয়ত হয়ব। 
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প্র.6. েীমতিাোয় মক অমিক াে ফর্মম, পনুিাপমুি, অন্তিুত ি থাকনব হনব? 

A6. িা। তয়ব, ফেতটি যকাথায় পাওয়া যায়ব, উিাহরণস্বরূপ যকািাদির অভেন্তরীণ ওয়য়বসাইয়ট, যস দবষয়য় দিয়য়াগকতত ায়ির 

পদরষ্কার থাকয়ত হয়ব। 

প্রজশেণ 

প্র.1. প্রমিিণ িনতত ি জেয যক একজে কিতিািী মহনসনব মবনবমিত হয়? এবং প্রমিিণটি কখন্ িম্পন্ন হদত হদব? 

A1. অদভবাসি অবস্থা দিদবতয়িয়ষ সকে কেীই "কেতিারী"-র েয়ধে অন্তভুত ক্ত। কেতিারীর েয়ধে আয়রা অন্তভুত ক্ত রয়য়য়ে েুক্ত 

দকংবা অ-েুক্ত কেতিারী, েন্ড-কােীি কেী, যেৌসুদে কেী, এবং অন্তভুত ক্ত কেীরা।    

প্র.2. কত ঘে ঘে কিতিািীিানদি অবিযই য ৌে হয়িামে প্রমিিণ গ্রহণ কিনত হনব? 

A2. কেতিারীয়ির অবিেই প্রদত বের অন্তত একবার প্রদিক্ষণ সম্পন্ন কেনে হনব। এটি পদিকা বষত, প্রদতটি কেতিারীর 

িাকরীর বাদষতকী বা দিয়য়াগকতত ার ঠিক কয়র যিয়া যযয়কায়িা তাদরয়ের দভদিয়ত হয়ত পায়র। 

প্র.3. কত তাডাতামড েতুে কিতিািীনদি প্রমিমিত কিা প্রনয়াজে? 

A3. ট নহেু ধেনোেকেয াো কমীনিে ধেনোে কো মাত্রই োনিে কনমযে জেয ধশ্ঘ্রই িােবদ্ধ হনে পানে, টসইজেয 
োজয  ে োড়াোধড় সম্ভব প্রধশ্ক্ষর্ টিওোে জেয উত্সাহ প্রিাে কনে। একটি টোটিনশ্ে অংশ্ ধহনসনব, 
 াে মনিয প্রধশ্ক্ষর্ উপকের্ েনেনছ, টসই েীধেমালাটি দিয়য়াগকতত াগণ কেতিারীয়ির সেবোহ কেনে 
পানেে। 

প্র.4. প্রমিিনণি জেয মেধতামিত েুযেতি যকানো সিয় িনয়নি মক  া কিতিািীনদি প্রমত বিি সম্পন্ন কিনত 

হনব? 

A4. িা, তারা যদি এেি প্রধশ্ক্ষর্ গ্রহর্ কনে  া েূযেেম মাে পূের্ কনে বা অধেিম কনে োহনলই  নথষ্ট হনব। 

প্র.5. মেনয়াগকািী সংস্থাগুনোি বাধযবাধকতাসিূহ কী কী? আনগি বিনিি িনধয অেয মেনয়াগকতত াি কাি 

যথনক য সকে কিতিািীিা একই প্রমিিণ যপনয়নি তানদি যিনত্র কী হনব? 

A5. আইি অিুসায়র বাধষযক ধভধিনে সকল কমযচােীনক ট ৌে হেোধে প্রধেনোি েীধেমালা এবং প্রধশ্ক্ষর্ প্রিাে 
কো ধেনোেকেয ানিে জেয অপধেহা য।  ধি টকানো েেুে কমযচােী পূনবযে ধেনোেকেয াে মািযনম ধকংবা টকানো 
অস্থােী সাহা য সংস্থাে মািযনম প্রধশ্ক্ষর্ সম্পন্ন কোে প্রমার্ ধিনে পানে, তাহেট  একজে ধেনোেকেয া প্রধশ্ক্ষনর্ে 
শ্েয  পূের্ হনেনছ বনল ের্য কেনে পানেে। 

টকানো সংস্থা অথবা অেয টকানো শ্রধমক সংেঠে (উিাহরণস্বরূপ শ্রদেক ইউদিয়ি) কেতিারীয়ির প্রদিক্ষণ যিয়ার 

দসদ্ধান্ত দিয়ত পায়র, দকন্তু তা-সয়েও, কেতিারীয়ির আিরণ এবং িীদতোো সিয়কত  তায়ির যবাোপড় াে জেয ধেনোেকেয া 
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িােবদ্ধ হনে পানেে এবং টকাম্পাধে বা ধশ্নেে সধুেধিযষ্ট ট নকানো প্রনভি ও প্রধিো সম্পনকয  কমযচােীনিে 
প্রধশ্ধক্ষে কো উধচে। 

প্র.6. আমি মেউইয়কত  যেে মিমত্তক একজে মেনয়াগকতত া মকন্তু আিাি এিে কিতিািী িনয়নি  ািা শুধুিাত্র 

অেযােয যেেগুনোকত কাজ কদর। তাদেরদকও জক প্রজশজেত করদত হদব? 

A6. িা। শুধুোত্র দিউইয়কত  যেয়ট কাজ কয়র বা করয়ব এেি কেতিারীয়িরই প্রদিদক্ষত করয়ত হয়ব। তয়ব,যদি যকায়িা বেদক্ত 

তার আংদিক সেয় দিউইয়কত  যেয়ট কাজ কয়র, তাহয়ে তায়ক অবিেই প্রদিদক্ষত হয়ত হয়ব, এেিদক যস যদি অিে যেটট ে 
স্থােী হনে োহনলও। 

প্র.7. অপ্রাপ্তবয়স্ক কিতিািীনদিনক (উদাহিণস্বরূপ, মিশু অমিনেতা/অমিনেত্রী) মক য ৌে হয়িামে প্রমিিণ মেনত 

হনব? 

A7. হোাঁ। তয়ব, 14 বেয়রর দিয়ি দিশুয়ির দিয়য়াগকারীরা িুেিতে িতত  পূরণ বজায় যরয়ে প্রদিক্ষণ এবং িীদতোোয়ক 

সহজতর কয়র দিয়ত পায়রি। 

প্র.8. "ইন্টািঅযাকটিি প্রমিিণ" বেনত কী যবাঝায়? 

A8. দিউইয়কত  যেট আইি অিুসায়র সকে যযৌি হয়রাদি প্রদিক্ষণ ইন্টারঅোকটিভ হওয়া অপদরহাযত। ইন্টারঅোকটিভ হয়ে, 

প্রদিক্ষণ অিোইি হয়ত পায়র। কেতিারী অংিগ্রহয়ণর উিাহরয়ণর েয়ধে অন্তভুত ক্ত রয়য়য়ে: 

• প্রধশ্ক্ষর্  ধি ওনেব-ধভধিক হে, োহনল টসকশ্নেে টশ্নষ প্রশ্ন েনেনছ এবং কমযচােীনক অবশ্যই সঠিক উিে ধেবযাচে 

কেনে হনব; 

• প্রধশ্ক্ষর্  ধি ওনেব-ধভধিক হে, োহনল োৎক্ষধর্কভানব ধকংবা ধেধিযষ্ট সমনেে ধভধিনে, কমযচােীনিে অেলাইনে প্রশ্ন 

কোে এবং উিে পাওোে অপশ্ে েনেনছ;  

• স্ব-শ্েীনে বা লাইভ প্রধশ্ক্ষনর্, উপস্থাপক কমযচােীনিেনক প্রশ্ন কনে ধকংবা উপস্থাপো জনুড় োনিেনক প্রশ্ন কোে জেয 
সমে টিে; 

• ওনেব-ধভধিক বা স্ব-শ্েীনে প্রধশ্ক্ষর্  া কমযচােীনিে জেয একটি মোমে জধেপ প্রিাে কনে  া োো প্রধশ্ক্ষর্ টশ্ষ 

কোে পনে জমা টিে  

মনে োখনবে: উপনেে ট নকানো একটি উিাহের্ ইন্টােঅযাকটিভ হওোে েুযেেম শ্েয  পূের্ কেনব। মোমে 
প্রধিো বা ধমথধিো বযধেে, স্টর্ায়িা বযক্তির প্রক্ষশিয়ণর স্টর্ায়িা ক্ষভক্ষিও স্টদিা বা স্টর্ায়িা িরু্য়মন্ট পড়া 

ইন্টারঅযার্টটভ বয়ল ক্ষবয়বক্ষচত হয়ব িা। 

প্র.9. একজে োইি প্রমিিক মক আবিযক এবং একজে প্রমিিনকি মক সাটিত মিনকে থাকা প্রদয়াজন্? 

A9. কাযতকর এবং দিিাকষতক প্রদিক্ষয়ণর জিে এটি সবয়িয়য় ভায়ো িিত া হয়েও, একজি োইভ প্রদিক্ষক দবয়িষভায়ব 

অপদরহাযত িয়। োইভ প্রদিক্ষক বেদক্তগতভায়ব বা যফাি, দভদিও কিফায়রন্স ইতোদির োধেয়ে হাদজর হয়ত পায়রি। যকাি 
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সাটিত দফয়কট আবিেক িয় এবং যেট বর্েমানে টকানো প্রধশ্ক্ষর্ সেবোহকােীনিে সাটিয ধিনকে বা লাইনসন্স প্রিাে 
কনে ো। 

প্র.10. আমি মক প্রমিিণ প্রদানেি জেয যকানো তত তীয়-পি যিন্ডি বযবহাি কিনত পামি? এটি আদিত িাে 

পিূণ কিনি মক ো তা আমি মকিানব মেমিত কিনবা? 

A10. আপদি একটি তৃতীয়-পক্ষ যভন্ডর বা সংস্থা বযবহাে কেনে পানেে, বা দবিেোি কেতিারী বা েোয়িজায়রর োধেয়ে 

প্রদিক্ষণ প্রিাি করয়ত পায়রি। আপিায়ক যযয়কায়িা তৃতীয়-পক্ষ প্রদিক্ষণ পযতায়োিিা করয়ত হয়ব এটি দিদিত করার জিে যয 

তা আইি অিুু্যায়ী িুেিতে োি পূরণ কয়র বা অদতিে কয়র। 

প্র.11. িযানেজাি/সপুািিাইজি ি  জর্মকায় থাকা কর্মমচারীদের জন্য জক জভন্ন প্রজশেণ শতম  রদয়দে? 

A11. েোয়িজার/সপুারভাইজর ভূদেকায় থাকা কেতিারীয়ির অদতদরক্ত িয়তত র কথা দিয়য়াগকতত ায়ির অবিেই েোয়িজার এবং 
সুপারভাইজরসহ সকে কেতিারীয়ির অবগত করয়ত হয়ব। েয়িে প্রদিক্ষণ অদতদরক্ত িয়তত র দবষয়য় েয়িায়যাগ যিে, এবং 
দিয়য়াগকতত ারা েোয়িজার এবং সুপারভাইজরয়িরয়ক অদতদরক্ত বা পথৃক প্রদিক্ষণ প্রিাি করয়ত পায়রি। 

প্র.12. সকনেি জেয বাধযতািূেক, এবং উপেিয িাখাি সনবতাচ্চ যিষ্টা সনেও মকিু কিতিািী  মদ প্রমিিণ মেনত 

বযথত হয় তাহনে কী ঘনে? 

A12. সকে কেতিারীরা বাদষতক ভধ ধিনে প্রধশ্ক্ষর্ গ্রহর্ কনে এটি ধেধিে কো ধেনোেকেয ানিে জেয অপধেহা য। 
পধেপালে ধেধিে কেনে ধেনোেকেয াো  থা থ প্রশ্াসধেক প্রধেকাে বযবস্থা ধেনে পানেে।  

প্র.13. প্রমতষ্ঠােগুনোি জেয মক কিীনদি প্রমিিনণ বযয় কিা সিনয়ি জেয যবতে যদয়া আবিযক, য িে, 

প্রকতত অযািাইন্দর্মন্ট শুরু হবার আদে অন্দবাজিম ং প্রজিয়া চলাকালীন্ ির্ময়। 

A13. দিয়য়াগকতত ায়ির অবিেই যফিায়রে প্রদবধাি অিুসরণ করয়ত হয়ব (উিাহের্স্বরূপ টিখুে, 29 CFR 785.27-

785.32), যা সাধারিত দিয়য়াগকতত া কতৃত ক-প্রিািকৃত প্রদিক্ষণ সেয়য়ক দিয়দেত কেতঘন্টা দহয়সয়ব গণিা কোনক আবশ্যক 
কনে। 

প্র.14. য ৌে হয়িামে প্রমতনিাধ প্রমিিনণি সিয় মকিানব আমতনথয়তা িজমুি ক্রি 80/20 মেয়িনক প্রিামবত 

কনি? 

A14. অিোিে বাধেতােূেক প্রদিক্ষয়ণর েয়তা, এটি িে-এর হারয়ক প্রভাদবত কয়র িা এবং অিোিে দিয়য়াগকতত া প্রদিক্ষয়ণর 

সায়থ সেদত বজায় যরয়ে পদরিাধলে কেনে হনব। এটিয়ক হয় দবিেোি অিুপায়তর সায়থ সেদত যরয়ে যুক্ত করয়ত হয়ব 

অথবা 80/20 দহয়সব যথয়ক প্রদিক্ষয়ণর দিধতাদরত সেয়য়ক বাি দিয়ত হয়ব। 

প্র.15. িনেে প্রমিিণ উপকিনণি য  যসকিেগুনো আইনে স্পষ্টিানব আবমিযক েয় যসগুনো মক 

বাধযতািূেক? 

A15. িা, তয়ব যসগুয়ো িঢ়ৃভানব সপুাধেশ্কৃে। অধিকন্তু,দিয়য়াগকতত ায়িরয়ক িুেিতে প্রদিক্ষণ িতত  অদতিে কয়র যযয়ত 

উৎসাহ যিয়া হয়ে। 
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বােযতার্ম লক আজবমদেশন্ 

প্র.1. য ৌে হয়িামে মবষনয় আইনেি যপ্রিাপনে ববষর্মযর্ম লক োজবগুজলর ধািা কী? 

A1. যকায়িা বাধেতােূেক আদবতয়েিি ধারা হয়ে যযকট ানো ধলধখে চুধিে একটি শ্েয   া: (1)িুদক্ত দিয়য় িয়ের 

েুয়োেুদে হয়ে, সংদিষ্ট পক্ষগুয়োয়ক আিােয়ত যাওয়ার পূয়বত সাদেদি িারা েীোংসা েুজয়ত এবং (2) আদবতয়েিয়ির িূড়ান্ত 

পযতায়য় সতে আদবষ্কায়র বাধে কয়র ও এটি আিােয়তর োধেয়ে দরদভউর আওতাভুক্ত িয়।  

 প্র.2. মেমষে ধািা কী? 

A2. আইয়ির অধীয়ি, একটি দিদষদ্ধ ধারা বেয়ত যবাোয় যকায়িা িুদক্তয়ত যকায়িা িতত  যযটির জিে যকায়িা ববষমযমূলক 
িাবীগুধল সোধায়ি বাধেতােেূক আদবতয়েিি অপধেহা য।  

 প্র.3. এ ধিনেি আমবতনেিে ধািা সম্পনকত  আইে কী বনে? 

A3. আইিটি সাধারিভায়ব িতুি িুদক্তয়ত যকায়িা দিদষদ্ধ ধারা অন্তভুত ক্ত করায় দিয়ষধাজ্ঞা আয়রাপ কয়র, এবং এেি যযয়কায়িা 
দিদষদ্ধ ধারায়ক, দকেু দিদিতষ্ট বেদতিে বায়ি োদরজ কয়র যিয়, যা দিয়ে সারসংয়ক্ষদপত হে: 

 প্র.4. বাধযতািূেক আমবতনেিে ধািাি উপনি েতুে মেনষধাজ্ঞা কখে কা তকিহদয়জেল? 

A4. ট ৌে হেোধেে িাধব সম্পধকয ে . বািযোমূলক আধবযনেশ্ে িাো সম্পধকয ে ধেনষিাজ্ঞাটি জলুাই 11, 2019-এ 
কা যকে হনেধছল এবং এটি টসই োধেনখ বা োে পনে চুধিভুি েীধেনে প্রনোে কো হনেধছল। ববষময িাধবে 
ধবষনে বািযোমূলক সাধলধস ধেধষদ্ধকের্ 11ই অনটাবে, 2019-এ কা যকে হে এবং এটি টসই োধেনখ বা োে 
পনে প্রনবশ্কৃে চুধিে টক্ষনত্র প্রন াজয।  

 

 প্র.5. মেনষধাজ্ঞাি িনধয বযমতক্রিগুনো কী কী? 

A5. আইি স্প্ষ্টভায়ব স্বীকার কয়র যয: (1); “দিদষদ্ধ ধারায়ক োদরজ করা দবধািগুয়ো প্রয়যাজে হয়ব িা “যযোয়ি এটি 

যফিায়রে আইয়ির সায়থ সােিসেহীি ;” এবং (2)এেি িুদক্ত ও আইনেে মনিয ট খানে িন্দ্ব েনেনছ টেমে টক্ষত্রগুনলানে 
ট ৌথ িেকষাকধষ চুধি ধেেন্ত্রে কেনব। 

 প্র.6. আইেটি মক িািজে বা তাি যবিী মেনয়াগকতত াসহ মেনয়াগকতত ানদি িনধয সীমিত? 

A6. িা, দিদষদ্ধ ধারা উপয়র আইয়ির দিয়ষধাজ্ঞা সকে িুদক্তর উপয়র প্রয়যাজে। আইিটি যেয়টর োিব াধিকাে আইনেে 
বোনে ধেনোেকেয া শ্ব্দটি সংজ্ঞাধেে কনে,যযটি দিয়য়াগকতত ায়ির ববষমযমূলক ঘটিায় সংদিষ্ট সকে দিয়য়াগকতত ার 

অন্তভুত ক্ত করয়ত দিয়িত দিত কয়র। 

 

  

https://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-frequently-asked-questions#_ftn1
https://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-frequently-asked-questions#_ftn1
https://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-frequently-asked-questions#_ftn2
https://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-frequently-asked-questions#_ftn2
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 প্র.7. মেমষে বাধযতািূেক আমবতনেিে ধািাি উপনি মেনষধাজ্ঞাি যেক্সে আমি যকাথায় পানবা? 

A7. িতুি আইি যথয়ক প্রাসদেক দবধাি পাওয়া যায়ব দসদভে প্রোকটিস ে অোন্ড রুে § 7515-যত[11ই অনটাবে, 2019 
টথনক কা যকে], যা দিয়ে উদৃ্ধত হয়য়য়ে: 

 § 7515. বািযোমলূক আধবযনেশ্ে িাোসমূহ; দিদষদ্ধ। (a) সংজ্ঞাসেূহ। এই যসকিয়ি যযভায়ব বেবহৃত হয়য়য়ে: 

(a)সংজ্ঞা: ট ভানব এই ধবভানে বযবহৃে হনেনছ: 

1. "ধেনোেকেয া" শ্ব্দটিে অথয, ধেবযাহী আইনেে টসকশ্ে িশু্ ধবোেব্বইনেে উপধবভাে পাাঁনচে অনথযে অেুরূপ। 

2. “ধেধষদ্ধ িাো” পধেভাষাটি টকানো চুধিে টকানো িাো বা ধবিােনক টবাঝানব ট টি চুধি প্রনোনেে একটি 
শ্েয  ধহনসনব অথবা চুধিে অিীনে প্রধেকাে অজয নেে জেয আবযশ্ক  া পক্ষগুনলা বািযোমলূক আধবযনেশ্নেে 
কানছ ট ৌে হেোধেে টবআইেী ববষমযমূলক আচেনর্ে অধভন াে বা িাধবে সমািাে কোে জেয জমা টিে। 

3. "বািযোমূলক আধবযনেশ্ে িাো" পধেভাষাটি টকানো ধলধখে চুধিনে অন্তভুয ি একটি শ্েয  বা ধবিােনক ধেনিযশ্ 
কেনব  া পক্ষগুনলানক এমে চুধিনে বািয কনে  ানে চুধি পেবেী সমনে চুধিে অিীনে উদূ্ভে ট নকানো 
সমসযাে টপ্রধক্ষনে চুধি অেু ােী ধবিাে প্রনোে কোে উনেনশ্য ট নকানো প্রকাে আইধে বযবস্থা শুরুে পূনবয 
সাধলনসে জেয উপস্থাধপে কনে এবং এছাড়াও ট টি এই মনময শ্েয  আনোপ কনে ট  ট ৌে হেোধেে ধভধিনে 
টবআইধে ববষমযমূলক চচয াে অধভন াে কো টকানো পনক্ষে প্রধে আেধবনেেে বা আধবযনেেে পযানেনলে িাো 
আধবষৃ্কে সেয ধকংবা েৃধহে মীমাংসাই চূড়ান্ত হনব এবং স্বািীে আিালনেে ধেধভউে অিীে েে। 

4. "আধবযনেশ্ে" শ্ব্দটি িাো ধসধভল প্রযাকটিস ল এবং রুলনসে অেুনচ্ছি পাঁচািনেে বযাখযাে মনিয এবং ধবষনেে 
অিীনে একজে আধবযনেেে বা আধবযনেেনেে পযানেল িাো পধেচাধলে ধসদ্ধান্ত-গ্রহর্ টিাোনমে বযবহাে টবাঝানব। 

(b)(i) ধেধষদ্ধকের্। টিোনেল আইনেে সানথ সামঞ্জসযহীে হওো বানি, এই টসকশ্ে ধলধপবদ্ধ বা কা যকে 
হওোে পে, টকানো ধলধখে চুধিনে এই টসকশ্নেে উপধবভাে (a)-এে অেুনচ্ছি িইু অেু ােী ধেধষদ্ধ িাো 
থাকনব ো। 

(ii)বযধেিমসমূহ। এই টসকশ্নে থাকা টকােধকছু একজে ধেনোেকেয ানক একটি অ-ধেধষদ্ধ িাো বা অেযােয 
বািযোমূলক আধবযনেশ্ে িাোনক, পক্ষগুনলা সম্মে হনেনছ, এমে চুধিে মনিয একধত্রে কোনক বযাখা প্রিানেে 
মািযনম িবূযল কেনব ো বা বািা টিনব ো। 

(iii)বািযোমূলক আধবযনেশ্ে িাো অকা যকে। টিোনেল আইনেে সানথ সামঞ্জসযহীে হওো ছাড়া, উপধবভাে 
(a)-এে অেুনচ্ছি িইু-এ ট ভানব ধেনিয ধশ্ে েনেনছ টস অেু ােী এ ধবভানেে এমে ধেধষদ্ধ িাোে ধবিােগুধল 
অকা যকে হনব। টকানো ধলধখে চুধিনে এ িেনেে িাোে অন্তভুয ধি এমে চুধিে অেয টকানো ধবিানেে 
প্রনোেন ােযোনক িবূযল কেনব ো। 

(c)ট খানে ট ৌথ িেকষাকধষ চুধি এবং এই টসকশ্নেে মনিয টকানো িন্দ্ব েনেনছ টসখানে, এ িেনেে চুধি 
ধেোমক হনব।  
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কোপন্ীয়তা চুজক্ত 

 

প্র.1. ববষর্মযর্ম লক োজবগুজলর মবষনয়র যপ্রিাপনে যগাপেীয়তা িুমি কী? 

A1. আইয়ির অধীয়ি, একটি যগাপিীয়তা িুদক্তর েয়ধে দিয়িত দিত রয়য়য়ে ববষমযমূলক িাধবগুধলে সায়থ জদড়ত যকািও িাদবর 

যয যকািও টেজলুযশ্ে অন্তভুয ি কেনে  া অধভন ােকােী বযধিটিনক হুমধকে অন্তধেযধহে ঘেো এবং পধেধস্থধেগুধল 
প্রকাশ্ কো টথনক ধবেে োখনব। 

প্র.2. এিে যগাপেীয়তা িুমিি মবষনয় আইে কী পদনিপ যেনব? 

A2. যযোয়ি অদভয়যাগকারী বেদক্ত এেি যগাপিীয়তা িুদক্তয়ক যশ্রয় েয়ি কয়রি যসোয়ি ববষমযমূলক িাধবগুধল বানি, আইি 

সাধারিভায়ব এসকে যগাপিীয়তা িুদক্তর উপয়র দিয়ষধাজ্ঞা আয়রাপ করয়ব। দবয়িষত, আইি ববষমযমূলক িাধবগুধলে 
অন্তদিতদহত ঘটিা এবং পদরদস্থদত প্রকাি করা যথয়ক দবরত রাোর উয়েয়িে যকায়িা িতত াবেী অন্তভুত ক্ত করার, বা অন্তভুত ক্ত 

করয়ত সম্মত হওয়ার দিয়য়াগকতত ায়ির যয কতৃত ত  ব ো সধেনে টেে, যদি িা যগাপিীয়তা অদভয়যাগকারী বেদক্তর পেন্দ 

হয়। 

প্র.3. যগাপেীয়তা িুমি উপনি মেনষধাজ্ঞা কখে কা তকি হনব? 

A3.  ট ৌে হেোধেে িাধবে সানথ সম্পধকয ে েেধেসনলাজাে চুধিনে ধেনষিাজ্ঞাগুধল 11ই জলুাই, 2018 সানল 
কা যকে হনেধছল।সমস্ত ববষমযমূলক িাধবে সানথ সম্পধকয ে েেধেসনলাজাে চুধিনে ধেনষিাজ্ঞাগুধল 11ই অনটাবে, 

2019 টথনক কা যকে হে। 

প্র.4. যগাপেীয়তা অমিন াগকািীি পিনে হনয়নি পিগুনো তা মকিানব প্রমতষ্ঠা কনি? 

A4. আইয়ির িতত ািুযায়ী অিুযায়ী "এেি ইোয়ক সকে পয়ক্ষর স্বাক্ষর িারা একটি িুদক্ষয়ত দেদেত দহয়সয়ব রাো হয়ব।" 

প্র.5. অমিন াগকািী পিেনক জলজখত জহদিদব রাখার জন্য ককাদন্া জবদশষ প্রজিয়া রদয়দে জক  া অবশযই 
অন্ুিরণ করদত হদব? 

A5. হোাঁ, আইি দিয়োক্ত দতি-ধায়পর প্রদিয়া এবং সেয়সীোর কথা বোেো কয়র এবং দিয়িতি যিয়: 

এই িেনেে শ্েয  সকল পনক্ষে কানছ অবশ্যই সেল ইংনেধজনে এবং  ধি প্রন াজয হে েনব অধভন ােকােী বযধিে 
প্রাথধমক ভাষাে সমস্ত পক্ষনক ধলধখেভানব সেবোহ কেনে হনব এবং অধভন ােকােী বযধিটি এই শ্েয াধি ধবনবচোে 

জেয শ্েয গুনলা সেবোহ কোে ধিে টথনক 21 ধিে সমে পানবে। 

 ধি 21 ধিে পে, অধভন ােকােীে পছনেে সানথ শ্েয াবলী ধমনল  াে, োহনল টসই পছে সকনলে স্বাক্ষধেে একটি 

চুধিনে ধলধখে হনব। 
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এমে শ্েয  থাকা একটি চুধি সম্পািনেে 7 ধিে পে, অধভন ােকােী বযধি চুধি প্রেযাহাে কেনে পানেে এবং প্রেযাহানেে 

সমেসীমা পাে ো হওো প যন্ত চুধিটি কা যকে হনব ো।  

েিপুধে, অধভন ােকােীে কাছ টথনক এই জােীে ট নকানো শ্েয  বা েীধে ধেধষদ্ধ কো হে বা অেযথাে  
অধভন ােকােীনিে সীমাবদ্ধ কো হে:(i) উপ ুি স্থােীে, োজয, বা টিোনেল এনজধন্স িাো পধেচাধলে 
েিনন্তে সানথ টকােও উপ-স্তনেে কাছ টথনক সূচো কো, সাক্ষয টিওো, সহােো কো, টমনে চলা বা 
টকােওভানব অংশ্ টেওো; বা (ii)টবকাে বীমা, Medicaid, বা অেযােয পাবধলক টবধেধিে পাওোে জেয 
প্রনোজেীে ট নকানো েথয িাইল কো বা প্রকাশ্ কো  াে জেয অধভন ােকােী অধিকােী। 

প্র.6. মেনয়াগকতত া মক এই প্রমক্রয়াটি যগাপেীয়তা িতত  প্রস্তাব কিাি িাধযনি শুরু কিনত পানিে? 

A6. যতক্ষণ পযতন্ত সংদবদধবদ্ধ প্রদিয়া এবং উপয়র উদিদেত সেয়সীো অিুসরণ করা হে, আইিটি দিয়য়াগকতত ায়ক যসই 
প্রদিয়া শুরুয়ত বাধা প্রিাি কয়র িা।  

প্র.7. আইনেি অধীনে প্রমতমষ্ঠত প্রমক্রয়াটিি অথত মক এই য  যগাপেীয়তাি জেয পিগুনোনক পতথক দটুি 

েকুনিনন্ট মেমপবে কিনত হনব: 1) একটি িুমি  া অমিন াগকািীি ইচ্ছানক মেমপবে কনি এবং 2) পিগুনোি 
র্মদেয একটি বৃহৎ িার্মজগ্রক করজলুযশদন্র অংশ জহদিদব ক  িকুদর্মন্ট কিই পেদন্দর শতম াবলীদক একজেত কদর। 

A7. হোাঁ, উপয়র যযভায়ব সারসংয়ক্ষদপত হয়য়য়ে, , দিয়য়াগকতত ারা ববষমযমূলক সেসো সোধায়ির িকুয়েয়ন্ট এেি 

যগাপিীয়তা ভাষা অন্তভুত ক্ত কেনে বা অন্তভুয ি কেনে সম্মে হবাে কেৃয ত্ব হাোনবে  ধি ো উপনে সােসংনক্ষধপে 
হওো ধেে-ধাপ প্রদিয়া অিুসরয়ণর পর এেি ভাষার জিে অদভয়যাগকারীর পেন্দ সকে পয়ক্ষর স্বাক্ষদরত একটি িুদক্তয়ত 

দেদেত হয়। 

প্র.8. 21-মদনেি সিয় মক পমিতযাগ, সংনিপ কিা, মকংবা 7-মদনেি প্রত্ হাদরর ির্মদয়র িাদথ একদে জহদিব 
করা  াদব? 

A8. িা। আইয়ির েূে অংি এটি অপদরহাযত কয়র যয বািীর পেন্দ সকে পয়ক্ষর স্বাক্ষর িারা একটি িুদক্তয়ত দেদপবদ্ধ হবার 

আয়গই 21-দিয়ির যেয়াি যিষ হয়য় যায়,এবং িুদক্ত কাযতকর হবার আগ পযতন্ত িুেিতে 7-দিয়ির যেয়ািটি িােু হয় ি া। 

প্র.9. একজে বাদীি যগাপেীয়তাি অগ্রামধকাি মেমপবেকিনণি জেয েতুে আইনেি মবধাে মক বয়স ববষিয 
অমধকাি পমিতযাগ মবষয়ক যিোনিে আইে অেুসিণ কিনত িায়? 

A9. টস্টে আইি এবং যফিায়রে বয়স ববষেে আইি িয়ুটাই 21-দিয়ির দবয়বিিা সেয় এবং 7-দিয়ির প্রতোহার সেয় উয়িে 

করয়েও, যেট এবং টিোনেল ধবিানেে প্রসে, ভাষা এবং উয়েয়িে এক িয়। দবয়িষ কয়র, যফিায়রে আইি অিুযায়ী 
আিিত প্রদতদিদধয়ত্ব ও েীোংসার িুদক্তর ওয়ায়রদন্টর ধারাগুয়োয়ত োড় যিয়, যা ঐ স্থায়ি, একটিোত্র িুদক্তয়ত, যেয়ায়িািীণত 
হওয়ার জিে 21-দিয়ির দবয়বিিার সেয়কায়ের জিে অয়পক্ষা ি া কনেই ধেবযাহ কো  ানব, তয়ব যেয়টর আইি 

অিুযায়ী, দিয়য়াগকারী একটি প্রিাদবত িুদক্তয়ত একটি যগাপিীয়তার ভাষা অন্তভুত ক্ত করার পূয়বত যেয়ায়িািীণত হওয়ার 21-দিি 

দবয়বিিার সেয় অদতিে করার পর একটি আোিা িুদক্ত দিবতাহ করয়ত হয়ব। 

প্র.10.  ববষর্মযর্ম লক সংমিষ্ট ঘটন্ায় কোপন্ীয়তা চুজক্তর উপদর আদরাজপত জন্দষোজ্ঞার কটক্সট আজর্ম ককাথায় 
পাদবা? 
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A10. আইয়ির প্রাসদেক দবধািসেূহ [11ই অনটাবে, 2019 টথনক কা যকে] দিয়ে দিদিত ও উদৃ্ধত হয়য়য়ে: 

CPLR§ 5003-b. প্রকাি িা করার িুদক্ত। 

অেযনকানো আইনে  াই থাকুক ো টকে, যকায়িা িাদব বা কাযতিয়ের কারয়ণর জিে, যা সািাের্ আইে, সােেতা বা 
আইয়ির যকায়িা ধারা যথয়ক উিতৃ যহাক বা িা যহাক, যার বস্তুগত তয়থের দভদির েয়ধে রয়য়য়ে যযৌি হয়রাদি, সম্মত হওয়ার 

দবিার, িুদক্ত, দিদি, েীোংসা হওয়ার িুদক্ত, অবোহত িা রাোর দিিয়তা বা অিে যকায়িা কারণ অিুযায়ী, যকায়িা 
দিয়য়াগকারী, এর অদফসার বা কর  মচােী এে বািীে পছনেে ধভধিনে টোপেীেোে শ্নেয ে িাধব বা পিনক্ষনপে 
অন্তধেযধহে ধবষেবস্তু ও পধেধস্থধেনক প্রকাশ্ কেনে প্রধেনোি কেনে ট নকানো শ্েয  অন্তভুয ি কোে বা অন্তভুয ি 
কেনে সম্মে হওোে ক্ষমো থাকনব ো। এ িেনেে শ্েয  সকল পক্ষনক অবশ্যই সেবোহ কেনে হনব, এবং এই 
শ্েয  ধবনবচোে জেয বািীে একুশ্ ধিে সমে থাকনব।  ধি একুশ্ ধিে পে, বািীর পেয়ন্দর সায়থ িতত  দেয়ে যায়, 

তাহয়ে যসই পেন্দ সকয়ের স্বাক্ষদরত একটি িুদক্তয়ত দেদেত হয়ব। এেি যকায়িা িুদক্ত কাযতকর হবার পর অন্তত সাত দিি 

পযতন্ত, বািী িুদক্ত প্রতোহার করয়ত পায়রি এবং প্েেযাহানেে সমেসীমা পাে ো হওো প যন্ত চুধিটি কা যকে ধকংবা 
প্রনোেন ােয হনব ো।  

সািাের্ বািযবািকো আইে 5-336। প্রকাশ্ ো কোে চুধি। 

  1. 

(a) অেয টকােও আইনেে ধবপেীনে হওো সনেও, টকােও ধেনোেকেয া, এে কমযকেয া বা কমযচােীনিে টকােও িাধব 
ধেষ্পধি, চুধি বা অেয টকাে সমািানে অন্তভুয ি বা সম্মে হওোে অধিকাে থাকনব ো, বাস্তব ধভধি  াে জেয 
ববষমযমলূক, লঙ্ঘেমলূক কা যধেবযাহী আইনেে পনেনো অেনুচ্ছি সহ ববষময ধেধষদ্ধ আইে, টকােও শ্েয  বা শ্েয   া 
িাবী বা পিনক্ষনপে টোপেীেোে শ্েয টি  ধি অধভন ােকােীে পছে ো হে েনব িাধব বা বযবস্থাপোে অন্তধেযধহে 
ঘেো ও পধেধস্থধে প্রকাশ্নক বািা ধিনে পানে। 

(b) এই িেনেে শ্েয  সকল পনক্ষে কানছ অবশ্যই সেল ইংনেধজনে এবং  ধি প্রন াজয হে েনব অধভন ােকােী 

বযধিে প্রাথধমক ভাষাে সমস্ত পক্ষনক ধলধখেভানব সেবোহ কেনে হনব এবং অধভন ােকােী বযধিটি এই শ্েয াধি 

ধবনবচোে জেয শ্েয গুনলা সেবোহ কোে ধিে টথনক 21 ধিে সমে পানবে। ধি 21 ধিে পে, অধভন ােকােীে 

পছনেে সানথ শ্েয াবলী ধমনল  াে, োহনল টসই পছে সকনলে স্বাক্ষধেে একটি চুধিনে ধলধখে হনব। থাকনব।  ধি 

একুশ্ ধিে পে, বািীে পছনেে সানথ শ্েয  ধমনল  াে, োহনল টসই পছে সকনলে স্বাক্ষধেে একটি চুধিনে ধলধখে 

হনব। এমে টকানো চুধি কা যকে হবাে পে অন্তে সাে ধিে প যন্ত, বািী চুধি প্রেযাহাে কেনে পানেে এবং 

প্রেযাহানেে সমেসীমা পাে ো হওো প যন্ত চুধিটি কা যকে ধকংবা প্রনোেন ােয হনব ো।  

(c) েিপুধে, অধভন ােকােীে কাছ টথনক এই জােীে ট নকানো শ্েয  বা েীধে ধেধষদ্ধ কো হে বা অেযথাে  

অধভন ােকােীনিে সীমাবদ্ধ কো হে:(i) উপ ুি স্থােীে, োজয, বা টিোনেল এনজধন্স িাো পধেচাধলে েিনন্তে সানথ 

টকােও উপ-স্তনেে কাছ টথনক সূচো কো, সাক্ষয টিওো, সহােো কো, টমনে চলা বা টকােওভানব অংশ্ টেওো; বা 

(ii)টবকাে বীমা, Medicaid, বা অেযােয পাবধলক টবধেধিে পাওোে জেয প্রনোজেীে ট নকানো েথয িাইল কো বা 

প্রকাশ্ কো  াে জেয অধভন ােকােী অধিকােী। 
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    2. অেযনকানো আইনে  াই থাকুক ো টকে,, টকানো ধেনোেকেয া বা টকানো ধেনোেকেয াে এনজন্ট এবং টকানো 

ধেনোেকেয াে কমযচােী বা সম্ভাবয কমযচােীে মনিয টকানো চুধি বা এধগ্রনমনন্ট ধেনষিাজ্ঞা অেু ােী বা পেলা জােুোেীে িইু 

হাজাে কুধড়ে আনে বা পেবধেয নে প্রনবশ্ কেনল, ভধবষযনেে ববষময সম্পধকয ে ট  টকােও িাধব সম্পধকয ে েথয প্রকানশ্ে 

ধবষেটি অকা যকে এবং অপ্রনোেন ােয েে, এটি আইে প্রনোেকােী, সমাে কমযসংস্থাে সুন াে কধমশ্ে, মােবাধিকাে োজয 

ধবভাে, মােবাধিকাে সম্পধকয ে একটি স্থােীে কধমশ্ে, বা কমযচােী বা সম্ভাবয কমযচােী িাো বজাে থাকা অযােধেয িাো কথা 

বলনে বািা প্রিাে কনে ো। 
 


