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এই মডেল প্রনিক্ষডণর উডেিয 
 

আইরনর অধীরন, ননউইয়র্ক  যেরের প্রনিটি ননরয়াগর্িক ার জনয এখন শ্রম আইডনর যেকিন 201-g অনুসারর এর্টি য ৌন হয়রানন 

প্রনিররাধ নীনিমালা প্রনিষ্ঠা র্রা অেনরহা ক। মানবানধর্ার নবভারগর সারে েরামরিকর নভনিরি শ্রম নবভাগ ননরয়াগর্ারীরের 

েনরগ্রহরণর উরেরিয www.ny.gov/programs/combating-sexual-harassment-workplace.-এ উেলভয এর্টি মরেল য ৌন 

হয়রানন প্রনিররাধ নীনিমালা প্রনিষ্ঠা র্রররে, অেবা ননরয়াগর্িক ারা অনুরূে নীনিমালা গ্রহণ র্ররি োরর  া মরেল নীনিমালার 

সবকননম্ন মান েূরণ র্রর বা অনিক্রম র্রর। 
 

অনধর্ন্তু, ননউইয়র্ক  যেরের প্রনিটি ননরয়াগর্িক ার জনয এখন শ্রম আইডনর যেকিন 201-g অনুোডর একটি য ৌন হয়রানন 

প্রনিডরাধ প্রনিক্ষণ প্রোন র্রা অেনরহা ক। মানবানধর্ার নবভারগর সারে েরামরিক শ্রম নবভাগ ননরয়াগর্িক ারের বযবহাররর জনয এই 
মরেল প্রনিক্ষণটি প্রনিষ্ঠা র্রররে। অেবা ননরয়াগর্িক ারা অনুরূে নীনিমালা গ্রহণ র্ররি োরর  া মরেল প্রনিক্ষরণর সবকননম্ন মান েূরণ 

র্রর বা অনিক্রম র্রর। 
 
এই ননেগুনল প্রনিটি র্মীরর্ (ননরয়ারগর সময় এবং েরবিী বানষকর্ প্রনিক্ষরণর সময় উভয়) প্ররয়াজনীয় যনাটিরির অংি 
নহসারব সরবরাহ র্ররি হরব। 
 

এর্জন ননরয়াগর্িক ার য ৌন হয়রানন প্রনিররাধ প্রনিক্ষণরর্ অবিযই ইন্টারঅযাকটিভ হডি হডব, অেকাৎ  ারের প্রনিক্ষণ 

যেয়া হরে িারের যেরর্ নর্েু মাত্রার প্রনিনক্রয়া যেরি হরব।  
 

প্রনিক্ষণ, য টি কমমচারীডের ননকট পথৃকভাডব বা েলগিভাডব; বযনিগিভাডব, য ান বা অনলাইডনর 

মাধযডম; ওডয়নবনার বা যরকেম  করা যপ্রডেডন্টিডনর মাধযডম উপস্থানপি হডি পাডর, এডি ননম্ননলনখি 

উপাোনগুনলর মডধয  িগুনল েম্ভব অন্তভুম ি থাকা উনচি: 

 

• যপ্রাগ্রারমর অংি নহরসরব র্মকচারীরের প্রশ্ন নজরেস র্রুন; 

 

• র্মকচারীরের প্রশ্ন,  োসমরয় উির যেয়ার মাধযরম সমন্বয়সাধন র্রুন; 

 

• প্রনিক্ষণ এবং সরবরাহরৃ্ি উের্রণ সম্পরর্ক  র্মকচারীরের র্াে যেরর্ প্রনিনক্রয়া আবিযর্। 

 
 

এই প্রনিক্ষণটি নকভাডব কাডে লাগাডি হয় 

এই মরেল প্রনিক্ষণটি নবনভন্ন ফরমযারে উেস্থােন র্রা হয়,  া এর্টি যর্ন্দ্রীয় োঠ্যসুনচ বজায় যররে নবনভন্ন র্মকরক্ষরত্রর েনররবি 

জরুে প্রনিক্ষণটি প্রোন র্ররি ননরয়াগর্িক ারের সরবকাচ্চ নমনীয়িা যেয়।  
 

প্রনিক্ষরণর জনয উেলভয উোোরনর মরধয অন্তভুক ক্ত: 

1. নিপ্ট বযনক্তগিভারগ গ্রুে প্রনিক্ষরণর জনয, PDF এবং সম্পােনার াগয Word ফরমযারে োওয়া  ায় 

2. নিপ্টরর্ সাহা য র্রার জনয পাওয়ারপডয়ন্ট, অনলাইরন এবং োউনরলারের জনয োওয়া  ায়, এোো PDF-এও 

োওয়া  ায় 

3. নভনেওউেস্থােনা, অনলাইরন যেো এবং োউনরলাে র্রার জনয োওয়া  ায় 

4. FAQs, প্রনিক্ষণরর্ সাহা য র্রার জনয অনলাইরন উেলভয, য োরন উত্থানেি অনিনরক্ত প্ররশ্নর উির োওয়া  ায় 
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ননডয়াগকারীডের েনয ননডেম নিকা 
 

• এই প্রনিক্ষণটি য মন ররয়রে যসভারবই বযবহার র্রা , অেবা প্রনিটি সংস্থার নননেকষ্ট চানহোগুনল েরূণ র্ররি 

অনভর ানজি হবার জনয ননধকানরি। 
 

• প্রনিক্ষরণর অনিনরক্ত ইন্টারঅযার্টিভ নক্রয়ার্লাে  ুক্ত হরি োরর,  ার মরধয এর্টি উরবাধনী র্মকর্ান্ড, ভূনমর্া োলন 

বা গ্রুে আরলাচনা অন্তভুক ক্ত। 
 

•  নে নননেকষ্ট ননরয়াগর্িক ার নীনিমালা বা অনুিীলন এই প্রনিক্ষরণর সামগ্রীর যেরর্ আলাো হয়, িাহরল ননউইয়র্ক  যেে 

আইন (েৃষ্ঠা 4 এ যেোরনা)-এর প্ররয়াজনীয় সবকননম্ন উোোনগুনল অন্তভুক ক্ত যররে যসই োেকযর্গুনলরর্ প্রনিফনলি র্রার 

জনয প্রনিক্ষণটি সংরিাধন র্ররি হরব। 
 

• অনভর াগ র্ররি র্মকচারীরের উৎসাহ যেয়া হরে এমন য রর্ারনা অভযন্তরীণ প্রনক্রয়ারর্ প্রনিক্ষরণ নবস্তানরি বণকনা র্ররি 

হরব, এবং যস সর্ল নননেকষ্ট নাম(গুরলা) এবং অনফরস(গুরলা)র য াগার াগ িেয অন্তভুক ক্ত র্ররি হরব য গুরলার মাধযরম 

অনভর াগর্ারীরা র্মকচারী িারের অনভর াগ োনেল র্ররবন। 
 

• প্রনিষ্ঠারনর র্াজ প্রনিফনলি র্রার জনয এরর্ নিল্প নননেকষ্ট েনরনস্থনির মরিা নবষয় অন্তভুক ক্ত র্রর সংরিাধন র্রা উনচি। 
 

• প্রনিটি স্তরর এবং প্রনিটি স্থারন যবাঝারনা নননিি র্ররি এই প্রনিক্ষণটি প্রনিটি সংস্থার র্মীবানহনী জরুে  ি নবসৃ্তিভারব 

সম্ভব ধারাবানহর্ভারব (এর্ই সরবরাহ েদ্ধনি বযবহার র্রর) প্রোন র্ররি হরব। 
 

• সর্ল র্মকচারী ননরয়াগর্িক ার মান সম্পরর্ক  প্রনিনক্ষি এবং সংস্থার অনুিীলরন েনরনচি োর্ার নবষয়টি নননিি র্রা 
প্রনিটি ননরয়াগর্িক ার োনয়ত্ব। 

 

• সর্ল র্মকচারীররর্ অবিযই প্রনি বের অন্তি এর্বার  য ৌন হয়রানন প্রনিররাধ প্রনিক্ষণ সম্পন্ন র্ররি হরব। এটি 

েনির্া বষক, প্রনিটি র্মকচারীর শুরুর িানররের বানষকর্ী বা ননরয়াগর্িক ার ঠির্ র্রর যেয়া য রর্ারনা িানররে হরি োরর। 
 

• সর্ল নিুন র্মকচারীর উনচি  ি দ্রুি সম্ভব য ৌন হয়রানন প্রনিররাধ প্রনিক্ষণ সম্পন্ন র্রা। 
 

• ইংররজী এবং যর্ানও র্মকচারীর প্রােনমর্ ভাষায় প্রনিক্ষণ সামগ্রী সরবরাহ র্ররি হরব  নে এটি স্প্যাননি, 

চীনা, যর্ানরয়ান, যোনলি, রানিয়ান, হাইনিয়ান-রক্রওল, বাংলা বা ইিানলয়ান হয়। মরেল যেম্পরলেগুনল এই 
ভাষাগুনলরি অনলাইরন র্মকচারীরা যবারঝ এমন ভাষায় উপকরণ প্রোন র্রার জনয ননরয়াগর্িক ারেররর্ েঢৃ়ভারব 

উৎসানহি র্রা হরে। 
 

• যর্ারনা উেলরক্ষ, প্রনিক্ষণ চলার্ারল এর্জন অংিগ্রহণর্ারী হয়ি এর্টি বযনক্তগি বা যগােনীয় অনভেিা যিয়ার র্ররি 

োররন।  নে এটি ঘরে, িাহরল প্রনিক্ষরর্র উনচি িারর্ বাধা যেয়া এবং ঘেনাটি বযনক্তগিভারব এবং অনফরসর  ো ে 

বযনক্তর সারে আরলাচনা র্ররি েরামিক যেয়া। প্রনিক্ষরণর েরর, িারা নররোটিক ং-এর সঠির্ ধােগুরলা সম্পরর্ক  সরচিন নর্ 

না িা নননিি র্রার জনয এই বযনক্তরর্ ফরলা আে র্রুন। মযারনজার এবং সুোরভাইজররেররর্ অবিযই সর্ল 

হয়রাননর ঘেনা নররোেক  র্ররি হরব। 
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প্রনিক্ষডণর নযূনিম মাডনর যচকনলস্ট 
 

যেে শ্রম নবভাগ ও যেে মানবানধর্ার নবভারগর র্িৃক র্ প্রস্তুি এই যেে মরেল নীনিমালাটি বযবহার না র্রা এর্জন 

ননরয়াগর্িক া অবিযই নননিি র্ররবন য  িারের নীনিমালাটি ননম্ননলনেি নূযনিম মান েূরণ র্রর বা িা োনেরয়  ায়। 
 

প্রনিক্ষণরর্ অবিযই: 

 

□ ইন্টারঅযার্টিভ হরি হরব; 

 

□ মানবানধর্ার নবভারগর সারে েরামরিক শ্রম নবভাগ বারা ইসুয র্রা ননরেক নির্ার সারে সামিসযেণূক য ৌন হয়রাননর এর্টি 

বযােযা অন্তভুক ক্ত র্ররি হরব;  

 

□ যবআইনন য ৌন হয়রাননর উোহরণ অন্তভুক ক্ত র্ররি হরব;  

 

□ য ৌন হয়রানন, য ৌন হয়রাননর নির্াররের জনয উেলভয যফোররল ও যেরের নবনধবদ্ধ নবধান সম্পনর্ক ি িেয অন্তভুক ক্ত 

র্ররি হরব;  

 

□ র্মকচারীরের প্রনির্াররর অনধর্ার এবং অনভর ারগর নবচাররর জনয সর্ল উেলভয যফারাম সম্পনর্ক ি িেয অন্তভুক ক্ত 

র্রুন; এবং 

 

□ সুোরভাইজররের জনয আচার-বযবহার এবং সেুারভাইজররের জনয অনিনরক্ত োনয়ত্বরর্ উনেষ্ট র্রর িেয অন্তভুক ক্ত 

র্রুন। 
 

প্ররিযর্ র্মীরর্ অবিযই বানষকর্ য ৌন হয়রানন প্রনিররারধর প্রনিক্ষণ গ্রহণ র্ররি হরব। এই বানষকর্ প্রনিক্ষরণর 
সময়, ননরয়াগর্িক ারের অবিযই র্মীরের এর্টি যনাটিি সরবরাহ র্ররি হরব  া এরি ররয়রে: 
 

(i) ননরয়াগর্িক ার য ৌন হয়রাননর নীনি; এবং 
 

          (ii) য ৌন হয়রানন প্রনিররাধ প্রনিক্ষরণ উেস্থানেি িরেযর এর্টি অনুনলনে। 

  

ননরয়াগর্িক ারের অবিযই এই যনাটিি, নীনি ও প্রনিক্ষরণর িেয ইংররজী এবং যর্ানও র্মীর প্রােনমর্ ভাষায়  নে 
স্প্যাননি, চীনা, যর্ানরয়ান, যোনলি, রানিয়ান, হাইনিয়ান-রক্রওল, বাংলা বা ইিানলয়ান হয় মরেল যেম্পরলেগুনল 
অনলাইরন উেলব্ধ। 
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প্রনিক্ষডকর পনরনচনি 
 

• য ৌন হয়রানন প্রনিররারধর উেরর আমারের বানষকর্ প্রনিক্ষরণ স্বাগিম।  
 

• আমার নাম _____[নাম]_____ এবং আনম_____[েেনব]____ যি _____[প্রনিষ্ঠান]_____। 
 

• সাম্প্রনির্ বেরগুনলরি, র্মকরক্ষরত্র য ৌন হয়রাননর নবষয়টি জািীয় স্প্েলাইরে আনা হরয়রে, সারে ননরয় এরসরে এই 
র্মকর্ান্ডগুনলর গুরুির এবং অগ্রহণর াগয প্ররৃ্নি এবং এর ফরল উদূ্ভি মারাত্মর্ েনরণনি সম্পরর্ক  নিুন সরচিনিা। 
 

• "য ৌন হয়রানন" িব্দটির অেক জীবরনর অনভেিার উের ননভক র র্রর নভন্ন নভন্ন বযনক্তর র্ারে নভন্ন নভন্ন হরি োরর। 
 

• নর্েু নননেকষ্ট আচরণ গ্রহণর াগয বরল মরন হরি োরর বা অিীরি গ্রহণর াগয মরন হরয় োর্রি োরর। এর অেক এই নয় য  

আমরা  ারের সারে র্াজ র্নর িারের র্ারেও এটি গ্রহণর াগয। 
 

• এই প্রনিক্ষরণর উরেিযটি হরে আমারের র্মকরক্ষরত্র র্ী গ্রহণর াগয এবং র্ী নয় িা সম্পরর্ক  সাধারণ ধারণাটি বযেযা র্রা। 
 
 
 

কমমস্থডল য ৌন হয়রানন 

 

• সর্ল বযনক্তর জনয এর্টি নযা য, ননরােে এবং উৎোেনিীল র্মকেনররবি উেরভাগ র্রার সমান সুর াগ নননিি র্ররি 

ননউইয়র্ক  যেে েীঘকনেন ধরর ননরবনেি ররয়রে। 
 

• আইন এবং নীনিমালাগুনল ববনচত্রযরর্ শ্রদ্ধা র্ররি এবং ননউ ইয়র্ক  যেরে র্াজ র্রার নাগনরর্ অনধর্ার  ারি সবাই 
উেরভাগ র্ররি োরর িা নননিি র্ররি সহায়িা র্রর। 

 

• য ৌন হয়রানন প্রনিররাধ আমারের অবযাহি সাফরলযর জনয গুরুত্বেূণক। য ৌন হয়রানন সহয র্রা হরব না। 
 

• এর মারন য রর্ারনা হয়রাননমলূর্ আচরণ িেন্ত র্রা হরব এবং অেরাধী বা অেরাধীরেররর্ োমরি বলা হরব। 
 

• এোোও এর মারন এই য , সঙ্গি হরল, িানস্তমূলর্ বযবস্থাও গ্রহণ র্রা হরি োরর। আচরণ  রেষ্ট গুরুির হরল, 

িানস্তমূলর্ বযবস্থার মরধয চার্রীচুযনি অন্তভুক ক্ত হরি োরর। 
 

• েুনরাবৃনিমূলর্ আচরণ অিযন্ত গুরুির, নবরিষ র্রর এর্জন র্মকচারীরর্ োমরি বলার েররও, এবং এটিরর্ যসই 
অনুসাররই যমার্ারবলা র্রা হরব। 
 

• যর্ান যর্ান র্াজ য ৌন হয়রানন বরল নবরবনচি িা এই ইন্টাররঅযার্টিভ প্রনিক্ষরণর মাধযরম আেনারর্ আররাও 

ভারলাভারব বুঝরি সহায়িা র্ররব। 
 

• এোোও এটি আমারের র্মকরক্ষরত্র য ৌন হয়রানন সম্পরর্ক  নর্ভারব নররোেক  র্ররি হয় িা, এবং যসই সারে ববষময নবররাধী 
আইন প্ররয়াগর্ারী বাইররর যেে এবং যফোররল সংস্থাগুরলার র্ারে র্মকরক্ষরত্রর য ৌন হয়রানন নররোেক  র্রার জনয 
আেনার নবর্ল্প উোয়গুরলা প্রেিকন র্ররব। 
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• এই নররোেক গুনল প্রর াজয যক্ষরত্র প্রনির্াররর উরেরিয গৃহীি বযবস্থার সারে সারে গুরুিরভারব গ্রহণ এবং িৎেরিার সারে 

িেন্ত র্রা হরব। 
য ৌন হয়রানন কী? 

 

• য ৌন হয়রানন হরলা এর্ ধররনর নলঙ্গ ববষময এবং যফোররল, যেে, এবং (য োরন প্রর াজয) স্থানীয় আইরনর অধীরন 

যবআইনন। 
 

• য ৌন হয়রাননর মরধয নলঙ্গ, য ৌন অনভর াজন, স্ব-সনাক্তরৃ্ি বা অনভূুি নলঙ্গ, নলঙ্গ অনভবযনক্ত, নলঙ্গ েনরচয় এবং 
নলঙ্গান্তনরি অবস্থার নভনিরি হওয়া হয়রানন অন্তভুক ক্ত। 
 

• য ৌন হয়রানন যবআইনী হয়  েন এটি যর্ানও বযনক্তরর্ ননরৃ্ষ্ট িিক াবলী, িিক াবলী বা র্মকসংস্থারনর 
সুনবধাগুনলর অধীরন রারে। য ৌন হয়রাননর মরধয অননভরপ্রি আচরণ অন্তভুক ক্ত য টি য ৌন প্ররৃ্নির বা নলরঙ্গর র্াররণ 

যর্ারনা বযনক্তরর্ উনেষ্ট র্রর হরয় োরর্,  েন: 

 

1. যর্ারনা বযনক্তর র্মকেক্ষিায় অর ৌনক্তর্ভারব বাধাগ্রস্থ র্রার বা এর্টি ভীনির্র, িত্রুিােূণক বা আেনির্র 

র্মকেনররবি সৃনষ্ট র্রার জনয এমন আচররণর উরেিয বা প্রভাব ররয়রে, এমননর্ নররোেক  র্রা বযনক্ত য ৌন হয়রাননর 

োরগকে না হরয় োর্রলও; 

 

2. এমন আচরণ প্রিযক্ষ বা েররাক্ষভারব র্মকসংস্থারনর এর্টি িিক  বিনর র্রর; বা 
 

3. এমন আচররণ ননি স্বীর্ার বা প্রিযােযানরর্ র্মকসংস্থারনর নসদ্ধান্ত যনয়ার নভনি নহরসরব বযবহার র্রা হয়  া যর্ারনা 
বযনক্তর র্মকসংস্থানরর্ প্রভানবি র্রর। 

 
 

• ননউ ইয়র্ক  রাষ্ট্র আইরনর অধীরন, যবআইনী হওয়ার যক্ষরত্র হয়রাননর নবষয়'টি "গুরুির বা নবস্তীণক" হওয়ার 
প্ররয়াজন যনই। এই প্রনিক্ষরণ বনণকি য রর্ারনা হয়রাননর আচরণ আইনী হরি োরর  নে না নবষয়টি "কু্ষদ্রিম 
েনৃষ্ট বা িুে অসুনবধা" বযিীি আর যবনি নর্েু না হয়। 

 

• য ৌন হয়রানন প্রধানি েইু ধররনর: 

 
 

িত্রুিাপণূম পনরডবি  

 

• এর্জন বযনক্তর নলরঙ্গর র্াররণ িার প্রনি য ৌন বা য ৌন প্ররৃ্নির নয় এমন অনার্ানিি িব্দ, লক্ষণ, রনসর্িা, িামািা, 
ভীনি, িারীনরর্ র্া কক্রম বা সনহংসিা েনরচালনার োিাোনি, েূরবক বনণকি যর্ারনা র্মকর্ান্ড বারা নলরঙ্গর নভনিরি এর্টি 

প্রনিকূল েনররবি সৃনষ্ট র্রা হরি োরর। 
 

• প্রনিকূল েনররবরি য ৌন হয়রাননর মরধয অন্তভুক ক্ত: 

 

o র্মকরক্ষরত্রর যর্াোও য ৌন বা ববষমযমূলর্ প্রেিকন বা প্রর্ািনা, য মন েনব, যোোর, র্যারলন্ডার, গ্রানফনি, বস্তু, 

প্রচারমূলর্ উোোন, েোর উের্রণ বা অনযানয সামগ্রী  া য ৌন নবচারর হীন বা েরনকাগ্রানফ। 
 



য ৌন হয়রানন প্রনিররাধ প্রনিক্ষণ | যেইজ 9   10/19 সংস্করণ 

▪ এর মরধয ররয়রে র্মকরক্ষরত্রর র্নম্পউোর বা যসল যফারন য ৌন প্রেিকনী বা র্মকরক্ষরত্র অবস্থান র্রার 

সময় এমন প্রেিকনী যিয়ার র্রা। 
 

▪ এোোও এর মরধয য ৌনিা নভনির্ অঙ্গভনঙ্গ, িব্দ, মন্তবয, রনসর্িা, অেবা এর্জন বযনক্তর য ৌনিা বা 
য ৌন অনভেিা সম্পরর্ক  মন্তবয অন্তভুক ক্ত। 

 

o যর্ারনা বযনক্তর নলরঙ্গর র্াররণ িার প্রনি যনয়া িত্রুিামূলর্ বযবস্থা, য মন: 

 

▪ ধষকণ, য ৌন আক্রমণ, ননগ্রহ বা এই ধররনর আক্রমণ র্রার যচষ্টা র্রা। 
 

▪ যর্ারনা য ৌন প্ররৃ্নির িারীনরর্ র্মকর্ান্ড ( ার মরধয স্প্িক র্রা, নচমটি র্াো, চােরর যেয়া, োবরল 

ধরা, চুমু যেয়া, জনেরয় ধরা, অনয আররর্জন র্মকচারীর িরীর েুুঁ রয় যেয়া বা আররর্জন র্মকচারীর 

িরীরর যোুঁচা যেয়া অন্তভুক ক্ত, িরব এগুরলারিই সীমাবদ্ধ নয়)  

 

▪ এর্জন বযনক্তর ওয়ার্ক রেিন, সরিাম বা উের্ররণ হস্তরক্ষে, ধংস্ব বা ক্ষনি র্রা অেবা অনযভারব 

র্াজ সম্পােরনর জনয বযনক্তর সক্ষমিায় হস্তরক্ষে র্রা; 
 

▪ যর্ারনা বযনক্তর র্ারজ অন্তঘকাি র্রা; 
 

▪ জবরেনস্ত র্রা, নচৎর্ার র্রা, বারজ নারম োর্া। 
 
 

েুনবধা প্রোডনর নবননমডয় য ৌন হয়রানন 

 

• সুনবধা প্রোরনর নবননমরয় য ৌন হয়রানন িেন ঘরে  েন ক্ষমিা োর্া স্থানীয় যর্ান বযনক্ত য ৌন আনুকূরলযর নবননমরয় 

চার্রীর সুনবধা নেরয় োরর্ন বা যেওয়ার যচষ্টা র্ররন। 
 

• সুনবধা প্রোরনর নবননমরয় (কুইে যপ্রা যর্া) এর্টি আইনন িব্দ  ার মারন যর্ারনা যলনরেন। 
 

• এই ধররণর হয়রানন এর্জন র্মকচারী এবং র্িৃক ত্বসম্পন্ন এর্জন বযনক্তর মরধয ঘরে, য মন এর্জন সুোরভাইজর, ন নন 

চার্নরর সুনবধা প্রোন বা বন্ধ র্রার ক্ষমিা রারেন। 
 

• কুইে যপ্রা যর্া য ৌন হয়রাননর মরধয অন্তভুক ক্ত ররয়রে: 

 

o য ৌন সম্পরর্ক র নবননমরয় আররাও ভারলা র্মক েনররবি বা সুর াগ অফার বা প্রোন র্রা 
 

o য ৌন সম্পর্ক  প্রিযােযান র্রা হরল র্ারজর নবরূে েনররবি (য মন েোবননি, নিফে েনরবিক ন বা র্মকরক্ষত্র 

েনরবিক ন) বা সুর াগ যেরর্ বনিি র্রার হুমনর্ 

 

o য ৌন সম্পর্ক  র্রার জনয চাে যেওয়া, হুমনর্ যেওয়া বা িারীনরর্ র্মকর্ান্ড বযবহার র্রা 
 

o য ৌন সম্পরর্ক  নলপ্ত হওয়ারর্ প্রিযােযান র্রার জনয প্রনিরিাধ যনয়া 
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যক য ৌন হয়রাননর লক্ষয হডি পাডর? 

 

• য ৌন লক্ষণ বা নলঙ্গ নননবকরিরষ য রর্উ য ৌন হয়রাননর নির্ার হরি োরর। 
 

• ননউ ইয়র্ক  আইন স্বিন্ত্র ঠির্াোর এবং র্মকস্থরল েনররষবা প্রোন র্রার চুনক্তরি যর্াম্পানন বারা নন কু্ত ররয়রে িারাসহ 
র্মকচারী, ববিননর্ বা অববিননর্ ইন্টানক এবং অ-র্মী সবাইরর্ সুরক্ষা যেয়। 

 
 
 

যক য ৌন হয়রাননর েংঘটনকারী হডি পাডর? 

 

• র্মকরক্ষরত্র োর্া য রর্ারনা বযনক্ত য ৌন হয়রানন সংঘেনর্ারী হরি োরর: 

 

• উৎেীেনর্ারী নিকার বযনির এর্জন সহর্মী হরি োরর 

 

• উৎেীেনর্ারী হরি োরর েপুারভাইের বা মযাডনোর 

 

• উৎেীেনর্ারী হরি োরর য রর্ারনা িৃিীয় েক্ষ,  ার মরধয: এর্জন অ-কমী, ইন্টানম, যভন্ডর, নবনডং-এর 

ননরাপত্তাকমী, মডেল, গ্রাহক বা পনরেিমনকারী অন্তভুম ি। 
 
 
 

কমমডক্ষত্র য ৌন হয়রানন যকাথায় ঘটডি পাডর? 

 

• র্মকচারীরা িারের োনয়ত্ব সম্পােন র্রার যক্ষরত্র য ডকাডনা স্থাডন এবং য ডকাডনা েময় হয়রানন হরি োরর,  ার 

মরধয মাঠ্, ননরয়াগর্িক ার-স্প্ন্সরর হওয়া য রর্ারনা অনষু্ঠান, প্রনিক্ষণ, োবনলর্ এবং অনফস োটিক র জনয উন্মকু্ত সরেলন 

অন্তভুক ক্ত। 
 

• ভ্রমরণর সময় যর্ারনা যহারেরল বা র্াজ যিরষ যর্ারনা অনষু্ঠারন হওয়া র্মক ঘন্টার বাইরর র্মকচারীরের এমন নমেনিয়া 
র্মকরক্ষরত্র প্রভাব যফলরি োরর। 

 

• র্মকরক্ষরত্রর বাইররর স্থান এবং র্মকঘন্টার-বাইররর নক্রয়ার্লাে র্মক েনররবরির সংর ানজি অংি নহসারব নবরবচনা র্রা 
য রি োরর। 
 

• র্ল, যেক্সে, ইরমইল এবং সামানজর্ য াগার ারগর মাধযম নেরয় র্মকচারীরা য ৌন হয়রাননর নির্ার হরি োররন। 
 

• য রর্ারনা উোরয় র্মক েনররবিরর্ প্রভানবি র্রর এমন হয়রাননমূলর্ আচরণ বযবস্থােনার উরবরগর র্ারণ। 
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য ৌন যস্টনরওটাইনপং 
 

• যেনরওোইনেং ঘরে  েন আচরণ বা বযনক্তগি ববনিষ্ট  ো ে নয় বরল নবরবনচি হয় শুধুমাত্র এই র্াররণ য  য রর্ারনা 
নলরঙ্গর এর্জন নর্ভারব আচরণ র্ররব বা যেেরব িা সম্পরর্ক  অরনযর ধারণা বা উেলনব্ধর সারে সঙ্গনিেূণক হয় না। 
 

• এর্জন বযনক্ত নলঙ্গ যেনরওোইরের সারে য মন " ো ে" বানহযর্ অবয়ব, র্ো বলা, বযনক্তত্ব বা চলন বলন সঙ্গনিেূণক 
নয় এই র্াররণ িারর্ হয়রানন র্রা য ৌন হয়রানন। 

 

• যর্ারনা র্াজ  া সাধারণি অনধর্াংি যক্ষরত্র নভন্ন নলরঙ্গর বযনক্ত বারা র্রা হয় বা অিীরি যবিীরভাগ যক্ষরত্র র্রা হি এই 
র্াররণ র্াউরর্ হয়রানন র্রা এর্ ধররনর নলঙ্গ ববষময।  

 
 
 
 

প্রনিডিাধ 

 

• "সুরনক্ষি নক্রয়ার্লাে"-এ জনেি হরয়রেন এমন যর্ারনা বযনক্ত "সরুনক্ষি নক্রয়ার্লারের" র্াররণ গৃহীি প্রনিরিারধর 

নবরুরদ্ধ আইন বারা সুরনক্ষি। 
 

• হয়রানন নবরবচনা র্রার যক্ষরত্র "সুরনক্ষি নক্রয়ার্লাে"-এর মরধয অন্তভুক ক্ত: 

 

o সুোরভাইজর, মযারনজার বা অনয যর্ারনা বযনক্তর র্ারে অনভর াগ র্রা ন নন আেনার ননরয়াগর্িক ার বারা 
হয়রাননর অনভর াগ গ্রহণ র্রার জনয মরনানীি 

 

o সরেহজনর্ হয়রানন নররোেক  র্রা, এমননর্ আেনন যসই হয়রাননর নির্ার না হরলও 

 

o হয়রানন সম্পরর্ক  এর্টি আনষু্ঠাননর্ অনভর াগ োরয়র র্রা 
 

o ববষরমযর নবররানধিা র্রা 
 

o হয়রাননর অনভর াগ র্ররেন এমন যর্ারনা র্মকচারীরর্ সহায়িা র্রা 
 

o র্মকরক্ষত্র সম্পনর্ক ি যর্ারনা িেন্ত চলার্ারল হয়রাননর িেয প্রোন র্রা, বা আোলরি বা সরর্ানর সংস্থার র্ারে 

োরয়র র্রা হয়রানন সম্পনর্ক ি অনভর ারগ সাক্ষয যেয়া 
 
 

প্রনিডিাধ কী? 

 

• প্রনিরিাধ হরে যর্ারনা র্মকচারী উেরর উনিনেি সুরনক্ষি নক্রয়ার্লারে নন কু্ত হওয়ার র্াররণ যসই বযনক্তর চার্রীর 

িিক াবলীরি েনরবিক ন (য মন, েোবননি বা ক্ষনির্র র্মক র্মকেনরর্ল্পনা অেবা স্থান েনরবিক ন) র্রার জনয গৃহীি 

য রর্ারনা েেরক্ষে। এই সর্ল সুরনক্ষি নক্রয়ার্লারের র্াররণ সুোরভাইজর, মযারনজার বা ননরয়াগর্িক ার মাধযরম যর্ারনা 
যননিবাচর্ বযবস্থা যেরর্ এমন বযনক্ত মুক্ত োর্রবন বরল প্রিযািা র্রা হয়। 
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• প্রনিরিাধ হরি োরর র্মকচারীর নবরুরদ্ধ ননরয়াগর্িক ার বারা গৃহীি এমন যর্ারনা প্রনিকূল েেরক্ষে,  া এর্জন  নুক্তসঙ্গি 

র্মীরর্ হয়রানন বা ববষময সম্পরর্ক  অনভর াগ র্ররি ননরুৎসানহি র্রায় প্রভাব যফলরি োরর। 
 

• যননিবাচর্ েেরক্ষে র্মক-সম্পনর্ক ি বা র্মকরক্ষরত্র সংঘটিি হরি হরব না এবং এটি চার্রী সমানপ্তর েরর ঘেরি োরর, 

য মন এর্টি অনযা য যননিবাচর্ যরফাররন্স। 
 
 

যকানটি প্রনিডিাধ নয় 

 

• চার্রী সম্পনর্ক ি যননিবাচর্ বযবস্থা প্রনিরিাধমলূর্ নয় যর্বলমাত্র এই র্াররণ য  এটি র্মকচারী সুরনক্ষি নক্রয়ার্লারে 

নন ুক্ত হবার ের ঘরে োরর্। 
 

• এমন র্মকর্ারন্ড নন ুক্ত হবার েররও র্মকচারী চার্রীর সর্ল িিক  ও িৃিলামূলর্ ননয়রমর আওিাধীন োরর্। 
 
 
 

েুপারভাইেডরর োনয়ত্ব 

 

• সুোরভাইজর এবং মযারনজাররেররর্ আচরণরর্ উচ্চ মান নহরসরব ধরা হয়। এর র্ারণ হরলা: 
 

o ননরয়াগর্ারী িারেররর্ র্িৃক ত্বসম্পন্ন স্থারন অনধনষ্ঠি র্রররেন এবং িারের জনয এই ক্ষমিার অেবযবহার না 
র্রা অেনরহা ক। 
 

o হয়রানন সংরিাধন র্রার যর্ারনা সুর াগ ননরয়াগর্িক ার না োর্া স্বরেও িারের র্া কর্লাে ননরয়াগর্িক ার জনয 
োয়বদ্ধিা সনৃষ্ট র্ররি োরর। 
 

o নররোেক  র্রা হরয়রে বা যচারে েরেরে এমন য রর্ারনা হয়রানন িারেররর্ অবিযই নররোেক  র্ররি হরব। 
 

o র্মকরক্ষরত্র ঘরে  াওয়া য সর্ল হয়রানন বা ববষরমযর নবষরয় িারের য ৌনক্তর্ আগ্রহ ও মরনার াগ যেওয়া ( ার 

জনয িারের োনয়ত্ব যেওয়া হরয়রে) উনচি িার জনয িারা োয়বদ্ধ। 
 

o িারের র্াে যেরর্ র্মকরক্ষরত্রর জনয  ো ে আচরণ প্রেিকন প্রিযানিি। 
 
 

বাধযিামূলক নরডপাটম  করা 
 

• সুোরভাইজররেররর্ য  যকাডনা হয়রাননডক অবিযই নরডপাটম  করডি হডব  া িারের যচারে েরেরে বা  া িারা 
জারনন, এমননর্  নে যর্উ হয়রাননর নবষরয় অনভর াগ নাও র্রর োরর্ন। 

 

•  নে যর্ারনা সুোরভাইজর বা মযারনজার হয়রাননর যর্ারনা নররোেক  োন বা হয়রানন সম্পরর্ক  জানরি োররন, িরব 

ননরয়াগর্িক ার র্ারে অনবলরে নররোেক  র্ররি হরব এবং এরক্ষরত্র যর্ারনা বযনিক্রম হরি োররব না, 
 

o সুোরভাইজর বা মযারনজার  নে এই র্মকর্ান্ডরর্ নগণযও মরন র্ররন িবুও িা নররোেক  র্ররি হরব 
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o এমননর্  নে হয়রাননর নির্ার হওয়া বযনক্ত নররোেক  র্ররি ননরষধ র্ররলও 

 

• িারা ননরজরাই য ৌন হয়রাননরি জনেি হরল িানস্তমূলর্ বযবস্থার আওিায় আসা োোও সুোইভাইজর এবং মযারনজাররা 
য ৌন হয়রানন নররোেক  র্ররি োরার বযােকিার জনয অেবা োিভারব য ৌন হয়রানন চলরি যেয়ার োরয় িানস্তর 

আওিায় আসরবন।  
 

• যর্ারনা প্রনিরিারধ জনেি হওয়ার জনযও সেুারভাইজর এবং মযারনজার িানস্তর আওিায় আসরবন। 
 

 
 

আনম  নে হয়রাননর নিকার হই িাহডল আমার কী করা উনচি? 

 

•  নে বযবস্থােনা হয়রানন সম্পরর্ক  না জারনন িরব আমরা র্মকরক্ষরত্র হয়রানন বন্ধ র্ররি োররবা না। এটি সর্রলর োনয়ত্ব। 
 

• আেনারর্ এর্জন সুোরভাইজর, মযারনজার বা অনয যর্ারনা বযনক্তরর্ জানারনার জনয উৎসানহি র্রা হয়, ন নন 

আেনার ননরয়াগর্িক ার বারা অনভর াগ গ্রহরণর (য ৌন হয়রানন প্রনিররাধ নীনিমালায় য ভারব বনণকি ররয়রে) জনয 
মরনানীি এবং এর ফরল ননরয়াগর্িক া বযবস্থা ননরি োররন। 

 

• নীনিমালার নবররাধী হরি হরল আচরণরর্ আইন নবররাধী হরি হয় না। 
 

• হয়রানন নররোেক  এবং অনভর াগ োরয়র র্ররি আেনারর্ আমরা এর্টি অনভর াগ ফমক প্রোন র্ররবা, আেনন  নে 

যমৌনের্ভারব বা অনয যর্ারনা েদ্ধনিরি নররোেক  র্ররি স্বেে যবাধ র্ররন, িাহরলও আমরা োনবটি িেন্ত র্রার মাধযরম 

য ৌন হয়রানন প্রনিররাধ নীনিমালা অনুসরণ র্ররি বাধয। 
 

• আেনন  নে য ৌন হয়রাননর নির্ার হরয়রেন বরল নবশ্বাস র্ররন, িরব আেনারর্ অনভর াগ ফমকটি েূরণ এবং জমা 
যেওয়ার জনয উৎসানহি র্রা হরে: 

 

o [মরনানীি বযনক্ত বা অনফস] 

 

o [মরনানীি বযনক্ত বা অনফরসর সারে য াগার ারগর িেয] 
 

o [অনভর াগ ফমক নর্ভারব জমা যেয়া  ারব] 

 

• আেনন যমৌনের্ভারবও নররোেক  র্ররি োররন। 
 

• এই ফমকটি জমা যেয়া বা অনযভারব হয়রানন নররোেক  র্রা হরয় যগরল, আমারের প্রনিষ্ঠান িার য ৌন হয়রানন প্রনিররাধ 

নীনিমালা অনুসরণ র্ররি এবং োনব িেন্ত র্ররি বাধয। 
 

• আেনন সেুেীন হরয়রেন বা যজরনরেন এমন য রর্ারনা অসঙ্গি আচরণ - এই প্রনিক্ষরণ য ভারব বনণকি হরয়রে - যবআইনন 

হয়রানন নর্ না িা ননরয় উনবগ্ন না হরয় আেনারর্ নররোেক  র্ররি হরব। 
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•  ারা হয়রানন নররোেক  র্রররেন বা সেুনেন হরয়রেন িারের উনচি বযবস্থােনার সারে সহর ানগিা র্রা, য ন এর মাধযরম 

এর্টি েূণক এবং নযা য িেন্ত সম্পােন র্রা  ারব এবং য রর্ারনা সংরিাধনমূলর্ বযবস্থা গ্রহণ র্রা  ারব। 
 

• আেনন  নে মযারনজার বা সেুারভাইজররর ননর্ে হয়রানন নররোেক  র্ররন এবং অসঙ্গি প্রনিনক্রয়া োন, য মন আেনারর্ 

বলা হল "উরেক্ষা র্রুন", িরব আেনন "আইনন সুরক্ষা এবং বানহযর্ প্রনির্ার"-এর অধীরন আমারের নীনিমালায় 

য ভারব বনণকি ররয়রে যসভারব েরবিী ে কারয় আেনার অনভর াগ ননরয় য রি োররন।" 
 

• েনররিরষ, সম্ভাবয হয়রানন চলার্ারল আেনন এর্টি অনভর াগ চানলরয়  ারবন নর্ না যস নবষরয়  নে অনননিি োরর্ন, 

িাহরল ঘেনাটি আেনার মরন এটি িাজা অবস্থায় োর্ার নবষয়টি নননিি র্ররি ঘেনাটি ননেভুক্ত র্রুন। 
 
 
 

আনম  নে একটি য ৌন হয়রানন প্রিযক্ষ কনর িাহডল আমার কী করা উনচি? 

 

• সম্ভাবয য ৌন হয়রাননর ঘেনা যেরেরেন বা যজরনরেন এমন য রর্ারনা বযনক্তরই উনচি এটিরর্ এর্জন সুোরভাইজর, 

মযারনজার বা মরনানীি বযনক্তর ননর্ে নররোেক  র্রা। 
 

• এটি অস্বনস্তর্র এবং ভীনির্র হরি োরর, নর্ন্তু  েন আেনার সামরন ঘেরি োর্া হয়রানন সম্পরর্ক  অস্বনস্ত যবাধ র্ররন 

িেন সহর্মীরের এটি জানারনা গুরুত্বেূণক য  "এটি ঠির্ নয়"। 
 

• সরেহজনর্ য ৌন হয়রানন নররোেক  র্রা বা যর্ারনা িেরন্ত সহায়িা র্রার র্াররণ আেনার নবরুরদ্ধ যর্ারনা প্রর্ার 

প্রনিরিাধ যনওয়া এর্জন ননরয়াগর্িক ার জনয যবআইনন। 
 
 
 

িেন্ত ও েংডিাধনমলূক কা মক্রম 

 

• য ৌন হয়রানন বা প্রনিরিারধ নলপ্ত হওয়া য রর্ারনা বযনক্ত চার্নরচুযনি সহ সংরিাধনমলূর্ এবং/অেবা িানস্তমূলর্ বযবস্থার 

আওিাধীন হরবন। 
 

• িেয যমৌনের্ বা নলনেি য ভারবই নররোেক  র্রা যহার্ না যর্ন, [যর্াম্পাননর নাম] হয়রাননর সর্ল নররোেক  িেন্ত র্ররব। 
 

• যর্ারনা অনভর ারগর িেন্ত অনবলরে শুরু এবং  ি িাোিানে সম্ভব সম্পন্ন র্ররি হরব। 
 

•  ি েরূ সম্ভব িেরন্তর যগােনীয়িা বজায় োর্রব। 
 

• সরেহজনর্ য ৌন হয়রানন িেরন্তর প্ররয়াজরন য রর্ারনা র্মকচারীরর্ সহর ানগিা র্ররি হরি োরর। 
 

o িেরন্ত অংিগ্রহণ র্রা যর্ারনা র্মকচারীর নবরুরদ্ধ প্রনিরিাধ যনওয়া যবআইনন। 
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িেন্ত প্রনক্রয়া 
 

• এোোও ভনবষযরি হয়রানন  ারি না ঘরে যসটি  ো ে েেরক্ষে গ্রহরণর মাধযরম নননিি র্রা আমারের প্রনিষ্ঠারনর 

োনয়ত্ব। আমরা য ভারব োনব িেন্ত র্ররবা িা এোরন যেওয়া হরলা। 
 

• [মরনানীি বযনক্ত বা অনফস] অনভর ারগর িাৎক্ষনণর্ ে কারলাচনা র্ররব এবং  োর াগয অন্তবকিীর্ালীন বযবস্থা গ্রহণ 

র্ররব 

 

• প্রাসনঙ্গর্ ননেেত্র, ইরমইল এবং যফারনর যরর্রেক র জনয অনুররাধ র্রা হরব এবং যসগুরলা সংরক্ষণ এবং সংগ্রহ র্রা হরব। 
 

• জনেি েক্ষ এবং সাক্ষীরের সাক্ষাৎর্ার যনয়া হরব 

 

• য ৌন হয়রানন নীনিমালায় য ভারব বনণকি ররয়রে যস অন ুায়ী িেন্ত ননেভুক্ত হয় 

 

• অনভর াগর্ারী এবং অনভ কু্ত বযনক্ত(যের)যর্ চূোন্ত মীমাংসা সম্পরর্ক  এবং  ো ে প্রিাসননর্ বযবস্থা যনয়া হরয়রে িা 
জাননরয় যেওয়া হয়। 

 
 
 

অনিনরি েুরক্ষা এবং প্রনিকার 

 

• আমরা ইরিামরধয  া বণকনা র্ররনে িার বাইরর,র্মকচারীরা ননম্নবনণকি বনহিঃস্থ আইনন প্রনির্ার যবরে ননরি োররন। 
• এই অনিনরক্ত বাইররর নবর্ল্পগুনলর যর্ানও অনুসরণ র্রার জনয এর্জন বযনক্তর অভযন্তরীণ অনভর াগ 

র্রার প্ররয়াজন যনই। 

 
 

ননউ ইয়কম  যস্টডটর মানবানধকার নবভাগ (DHR) 

 

• মানবানধর্ার আইন লঙ্ঘরনর অনভর াগ DHR অেবা ননউ ইয়র্ক  যেরের সুপ্রীম যর্ারেক  োরয়র র্রা য রি োরর। 
 

• অনভ ুক্ত য ৌন হয়রাননর এক বছডরর মডধয(নিন বছর 12ই আগস্ট 2020 যথডক শুরু কডর) য রর্ারনা সময় 

DHR-এ অনভর াগ োনেল র্রা য রি োরর। োরয়র র্রার জনয আেনার যর্ারনা অযােননকর প্ররয়াজন যনই। 
 

•  নে এর্জন বযনক্ত DHR নেরয় োরয়র র্রর না োরর্, িাহরল িারা অনভর াগ র্রা য ৌন নন কািরনর নিন বছডরর 

মডধয মানবানধর্ার আইরনর অধীরন সরাসনর আোলরি মামলা র্ররি োরর। 
 

• যর্ারনা বযনক্ত  নে ইরিামরধযই যেে আোলরি মানবানধর্ার আইরনর অধীরন অনভর াগ োরয়র র্রর োরর্ন িরব নিনন 

DHR-এ অনভর াগ োরয়র র্ররি োররবন না। 
 

• আরও িরেযর জনয, নভনজে র্রুন: www.dhr.ny.gov. 
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 িুরাডের ইকুয়াল এমপ্লয়ডমন্ট অপচুম ননটি কনমিন (Equal Employment Opportunity Commission, 

EEOC) 
 

• এর্জন বযনক্ত র্নেি য ৌন হয়রানন সংঘটিি হবার ের যেরর্ 300 নেডনর মডধয য রর্ারনা সময় EEOC-যি 

অনভর াগ র্ররি োররন।  োরয়র র্রার জনয আেনার যর্ারনা অযােননকর প্ররয়াজন যনই। 
 

• আেনারর্ যফোররল আোলরি অনভর াগ োরয়ররর েূরবক অবিযই EEOC-যি যস অনভর াগটি োরয়র র্ররি হরব।  
 

• আরও িরেযর জনয, নভনজে র্রুন: www.eeoc.gov. 

 

• লক্ষয র্রুন:  নে যর্ারনা বযনক্ত DHR-এর র্ারে প্রিাসননর্ অনভর াগ োরয়র র্ররন, িরব যফোররল যর্ারেক  মামলা 
চালারনার অনধর্ার সংরক্ষরণর জনয DHR স্বয়ংনক্রয়ভারব EEOC-যি অনভর াগটি োরয়র র্ররব। 

 
 

স্থানীয় েুরক্ষা 
 

• অরনর্ এলার্া য ৌন হয়রানন এবং ববষময যেরর্ মানষুরর্ সুরক্ষা যেওয়ার জনয আইন র্া কর্র র্রর। 
 

• এই ধররনর যর্ারনা আইন নবেযমান আরে নর্ না িা েুুঁরজ যবর র্ররি আেনন য  র্াউনন্ট, নসটি বা োউরন বাস র্ররন 

িার সারে য াগার াগ র্ররি োররন। 
 

• যর্ারনা হয়রানন অেরাধ হরি োরর  নে এর মরধয িারীনরর্ স্প্িক র্রা, যজারেূবকর্ িারীনরর্ভারব আেরর্ রাো বা 
যজারেূবকর্ য ৌন র্মক জনেি োরর্। আপনার স্থানীয় পনুলি নবভাডগর োডথও য াগাড াগ করা উনচি। 

 
 
 

কমমডক্ষত্র হয়রাননর অনযানয ধরন 

 

• র্মকরক্ষরত্র হয়রানন অনযানয নবষরয়র উেররও ননভক র র্ররি োরর এবং এটি শুধুমাত্র র্মকরক্ষরত্র নলঙ্গ সম্পনর্ক ি বা অসঙ্গি 

য ৌন আচরণই নয়। 
 

• সংরনক্ষি চানরনত্রর্ ববনিরষ্টযর উেরর নভনি র্রর য রর্ারনা হয়রানন বা ববষময র্মকরক্ষরত্র নননষদ্ধ এবং িা সংঘঠ্নর্ারীর 

নবরুরদ্ধ িানস্তমূলর্ বযবস্থা গ্রহরণর নেরর্ য রি োরর। 
 

o সুরনক্ষি চানরনত্রর্ ববনিরষ্টযর মরধয বয়স, জানি, ধমক, বণক, জািীগি উৎেনি, য ৌন অনভর াজন, সামনরর্ 

অবস্থা, য ৌনিা, নবর্লাঙ্গিা, বববানহর্ অবস্থা, োনরবানরর্ সনহংসিার নির্ার হওয়ার অবস্থা, বলনঙ্গর্ েনরচয় 

বা অনভবযনক্ত, োনরবানরর্ অবস্থা, েবূকননধকানরি যজরনটির্ ববনিষ্টযগুনল এবং অেরাধমূলর্ ইনিহাস 

অন্তভুক ক্ত। 
 

• এই প্রনিক্ষরণ উেস্থানেি যবনিরভাগ িেয সর্ল ধররনর র্মকরক্ষত্র হয়রাননর জনয প্রর াজয। 
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োরেংডক্ষপ 
 

• এই প্রনিক্ষরণর ের, আমরা র্ী আরলাচনা র্ররনে িা সর্ল র্মকচারীর বুঝরি োরার র্ো,  ার মরধয ররয়রে: 

 

o নর্ভারব হয়রাননরর্ র্মকরক্ষরত্রর অসঙ্গি আচরণ নহরসরব যচনা  ায় 

 

o য ৌন হয়রাননর প্ররৃ্নি 

 

o সুরনক্ষি চানরনত্রর্ ববনিরষ্টযর র্াররণ র্রা হয়রানন নননষদ্ধ 

 

o র্মকরক্ষরত্র হয়রানন যর্ন চাকুরী যক্ষরত্র ববষময 
 

o সর্ল হয়রানন নররোেক  র্রা উনচি 

 

o হয়রানন নররোেক  র্রার জনয সুোরভাইজর এবং মযারনজাররর নবরিষ োনয়ত্ব ররয়রে। 
 

• এই োরনর মাধযরম, সর্ল র্মকচারী র্মকরক্ষরত্র  ো ে আচরণ সম্পরর্ক  জানরি োররন, িানস্তমূলর্ বযবস্থা এোরি োররন, 

িারের অনধর্ার জানরি োররন এবং িারের প্রােয ননরােিায় ননরােে যবাধ র্ররি োররন এবং এমন এর্টি েনররবরি 

র্াজ র্ররি োররন য োরন সর্রলর জনয শ্রদ্ধা ররয়রে। 
 

• অনভর াগ ফমকটি এোরন োওয়া  ারব - [এোরন িেয নলেনু]। 
 

• অনিনরক্ত িরেযর জনয, এোরন  ান: ny.gov/programs/combating-sexual-harassment-workplace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



য ৌন হয়রানন প্রনিররাধ প্রনিক্ষণ | যেইজ 18   10/19 সংস্করণ 

য ৌন হয়রানন যকে স্টানে 
 

• র্ী র্ররল য ৌন হয়রানন হরয় োরর্ িা বুঝরি সাহা য র্রর এমন নর্েু েনরনস্থনি যেো  ার্। 
 

 

• মরন রােরবন, র্মকরক্ষরত্র অসঙ্গি আচরণ নররোেক  র্রা েকল কমমচারীর োনয়ত্ব। 
 

• য ৌন হয়রানন নর্না িা ননধকারণ র্রা আেনার োনয়ত্ব নয় এবং আেনার যর্ারনা নবষয় য ৌন হয়রানন হরি 
োরর মরন হরল যস সম্পরর্ক  আেনার নররোেক  র্রা উনচি। এর্জন মযারনজাররর অবিযই য ৌন হয়রাননর 
নবষরয় নররোেক  র্রা উনচি। 

 
 

উোহরণ 1: "না"-যক উত্তর নহেডব গ্রহণ না করা 
 

নল ইয়ারনর সহর্মী র  ্  ালফ সরবমাত্র এর্টি নববাহ নবরেরের মধয নেরয় নগরয়রেন। নর্েু নর্েু যক্ষরত্র নিনন মন্তবয র্রররেন য  

নিনন ননিঃসঙ্গ এবং িার িার এর্জন নিুন বান্ধবী প্ররয়াজন। অিীরি নল ইয়ান ও র  ্  ালফ বনু্ধভাবােন্ন নেল এবং অরনর্বার 

িারা স্থানীয় যররস্তাুঁরায় এর্রত্র লাি র্রররেন। র  ্  ালফ নল ইয়ানরর্ িার সারে যেরে—নেনার র্ররি এবং মুনভ যেেরি 

 াওয়ার র্ো বরল। নল ইয়ান র  ্  ালফরর্ েেে র্রর এবং িার সারে ঘুররি য রি সেি হয়। নিনন র  ্  ালরফর সারে িার 

যেে উেরভাগ র্ররন নর্ন্তু নসদ্ধান্ত যনন য  যর্ারনা সম্পর্ক   াওয়া ঠির্ হরব না। নিনন র  ্  ালফরর্ এর্টি সুের সমরয়র জনয 
ধনযবাে যেন নর্ন্তু বুনঝরয় বরলন য  নিনন িার সারে যর্ারনা সম্পরর্ক  য রি চান না। র  ্  ালফ েইু সপ্তাহ অরেক্ষা র্রার েরর নল 

ইয়ানরর্ আররা যেরের জনয চাে প্ররয়াগ র্ররি োরর্। নিনন অগ্রাহয র্ররন, নর্ন্তু র  ্  ালফ োরম না। নিনন িারর্ বাইরর য রি 

েীোেীনে র্ররি োরর্। 
 
 

প্রশ্ন 1. র  ্  ালফ  েন নল ইয়ানরর্ প্রেমবার যেরের জনয বরলনেল, যসটি য ৌন হয়রানন নেল। সিয না নর্ নমেযা? 

 

নমেযা: বান্ধবী যোুঁজা নবষরয় র  ্  ালরফর প্রােনমর্ মন্তবয এবং সহর্মী নল ইয়ানরর্ যেরের জনয প্রস্তাব যেওয়া য ৌন হয়রানন 

নয়। এমননর্ নল ইয়ান  নে র  ্  ালফরর্ প্রেম যেরের বযাোররই নফনররয় নেি, যেরের র্ো বরল এবং মারঝ মারঝ মন্তরবযর 

মাধযরম িার বযনক্তগি জীবন সম্পরর্ক  মন্তবয র্রর,  া যর্ারনা সুস্প্ষ্ট য ৌনিা ননরয় নয়, র  ্  ালফ অনযায় নর্েু র্ররনন। 
 
  

প্রশ্ন 2. নল ইয়ান য ৌন হয়রাননর অনভর াগ র্ররি োররবন না র্ারণ নিনন র  ্  ালরফর সারে যেরে নগরয়নেরলন। সিয না নর্ 

নমেযা? 

 

নমেযা: বনু্ধভাবােন্ন হওয়া, যেরে  াওয়া অেবা এমননর্ যর্ারনা সহর্মীর সারে অিীি সম্পর্ক  োর্ার মারনও এই নয় য  

র  ্  ালফ নল ইয়ারনর সারে  া র্রররেন যসটি র্রার অনধর্ার িার ররয়রে। র  ্  ালরফর সারে িারর্ র্াজ র্ররি হরব, এবং িার 

(নল ইয়ান) ইোরর্ িার (র  ্  ালফ) অবিযই সোন র্ররি হরব এবং যর্ান ক্ররমই এমন আচরণ র্রা  ারব না  া এেন 

র্মকরক্ষরত্রর জনয অসঙ্গি হরয় োুঁনেরয়রে। 
 
-- 
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নল ইয়ান িার সুোরভাইজররর ননর্ে অনভর াগ র্রররেন এবং সুোরভাইজর (য রহিু আবিযর্) িার অনভর াগ িার (নল ইয়ান) 

ননরয়াগর্িক ার বারা অনভর াগ গ্রহরণর জনয মরনানীি বযনক্তর ননর্ে নররোেক  র্রররেন। র  ্  ালফরর্ িার আচররণর বযাোরর 

নজোসাবাে র্রা হরয়রে এবং নিনন ক্ষমাপ্রােী। মরনানীি বযনক্ত িারর্ এসব বন্ধ র্ররি ননরেকি নেরয়রেন। র  ্  ালফ নর্েু সমরয়র 

জনয োরমন, নর্ন্তু এরেরর আবার নল ইয়ানরর্ িার যেরস্ক ভালবাসার নচরকুেসহ উেহার রাো শুরু র্ররন। স্প্ষ্টিভারব 

ভালবাসার নচরকুেগুনল অবমাননার্র নয়, িরব র  ্  ালরফর আচরণ নল ইয়ানরর্ ভীি র্ররি শুরু র্রররে, র্ারণ নিনন (নল 

ইয়ান) ভয় োরেন য  নিনন (র  ্  ালফ) িারর্ অনুসরণ র্ররি োররন। 
 
 

প্রশ্ন 3. উেহার এবং ভালবাসার নচরকুরের সারে র  ্  ালরফর েরবিী আচরণ য ৌন হয়রানন নয় র্ারণ ননরেকিনা অনু ায়ী নিনন 

িারর্ যেরের র্ো বলা বন্ধ র্রররেন। নিনন িার সারে ভাল বযবহার র্ররন, র্ারণ নিনন িারর্ েেে র্ররন। সিয না নর্ 

নমেযা? 

 

নমেযা: নল ইয়ারনর উনচর র  ্  ালরফর আচরণ নররোেক  র্রা। নিনন র্মকরক্ষরত্র র  ্  ালরফর অসঙ্গি আচরণ বন্ধ র্ররি র্া কর্র 

সহায়িার োওয়ার অনধর্ারী নেরলন। র্ারণ োমরি বলার েররও র  ্  ালফ নল ইয়ানরর্ আবারও জ্বালািন র্ররি শুরু 

র্রররেন, িার আচররণর জনয নিনন গুরুির িানস্তমূলর্ বযবস্থার আওিায় আসরি োররন। 
 
 

উোহরণ 2: খারাপ মডনাভাবেম্পন্ন বে 

 

িযারন িার ননরয়াগর্ারী সহ এর্টি নিুন স্থারন বেনল হন। িার নিুন সেুারভাইজর েল েুব বনু্ধভাবােন্ন এবং িার র্ারজর 

নিুন োনয়রত্বর সারে েনরনচি হরি িারর্ সাহা য র্রর। নর্েুনেন ের, আরিোরি  েন যর্উ নেল না, েল িযাররনর র্ারজর যক্ষরত্র 

আরস গল্পগুজব র্রার জনয। েল আরগর রারি র্ী র্রররেন যস সম্পরর্ক  র্ো বরলন,  া নেল নিে ক্লারব  াওয়া। র্মকরক্ষরত্র েল 

এমন এর্টি নবষয় ননরয় আসরবন  া যেরে িযারন অবার্ হরয়  ান এবং প্রনিনক্রয়ায় ননিুে োরর্ন। েল র্ো বলরি োরর্ন 

এবং বরলন অনফরস সর্ল নারী এি অনার্ষকণীয় য  িার বাইরর  াওয়ার প্ররয়াজন হয় এবং মারঝ মারঝ "নর্েু আর্ষকনীয় নারী 
যেো" েরর্ার হয়। নিনন িযারনরর্ বরলন, প্রনিষ্ঠারনর র্মকচানরবৃরের মারঝ িযারন  কু্ত হওয়ার র্াররণ নিনন (েল) েুনি, র্ারণ, 

অনযরের নবেরীরি, নিনন "যেেরি আর্ষকণীয়"। িযারন অিযন্ত অেমাননি যবাধ র্ররন এবং োনব র্ররন য , িার র্মকরক্ষরত্র নিনন 

এবং অনয নারীরা িারের যসৌের কযর নভনিরি িারের সুোরভাইজর বারা মূলযানয়ি হরেন। 
 
 

প্রশ্ন 1. েল িযারনরর্ য রহিু বরলননন য  নিনন অনার্ষকণীয়, িাই নিনন িারর্ হয়রানন র্ররননন। সিয না নর্ নমেযা?  

 

নমেযা: েল িযাররনর প্রনি স্প্ষ্ট য ৌনিামূলর্ বক্তবয নেরয়রেন,  া িযারন এবং িার নারী সহর্মীরের জনয অসোনজনর্ এবং 
অবমাননার্র। েল িযারনরর্ "প্রিংসা" র্রর োর্রি োররন িারি নর্েুই আরস  ায় না। িোনে এই আরলাচনাটি িযাররনর জনয 
অিযন্ত অবমাননার্র,  া নর্ না িার অবস্থারনর সবরচরয় র্াণ্ডোনসম্পন্ন মানুরষর জনযও িাই হরব।   
 
 

প্রশ্ন 2. নিে ক্লারব  াওয়ার র্ো উঠিরয়, েল র্মকরক্ষরত্র অসঙ্গি আচররণ নলপ্ত হরেন। সিয না নর্ নমেযা? 

 

সিয: শুধুমাত্র নিে ক্লারব  াওয়ার র্ো আরলাচনায় ননরয় আসাোই র্মকরক্ষরত্র অসঙ্গি র্াজ, নবরিষ র্রর এর্জন সেুারভাইজররর 

বারা, এবং িযাররনর জনয এটি নররোেক  র্রা  ো ে হরব। নিে ক্লারব  াওয়া নবষয়র্ মন্তবয এমন আচরণ  া র্ররি েলরর্ 
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ননরষধ র্রা হরব,  এটি কু্ষদ্র বা িুে নবষরয়র এর যেরর্ অরনর্ যবনি এবং যবআইনীভারব েনুরাবৃনি র্রার প্ররয়াজন 
যনই। 

 
 

প্রশ্ন 3. এই ধররনর মন্তবয র্ররি েলরর্ ননরেকিনা প্রোন র্ররি হরব, িরব এটি যর্ারনা গুরুির নবষয় নয়। সিয না নর্ নমেযা? 

 

নমেযা: নারী র্মকচারী সম্পরর্ক  েরলর মন্তবয এর্টি গুরুির নবষয় এবং এটি র্মকরক্ষরত্র নারী সম্পরর্ক  িার অবমাননা প্রর্াি র্রর। 
 ো ে আচরণ প্রেিকন র্রা এবং নলঙ্গ বা অনয যর্ারনা সংরনক্ষি চানরনত্রর্ ববনিরষ্টযর নভনিরি র্মকচারীরের অবমাননা প্রেিকন না 
র্রা েরলর জনয আবিযর্। িযারনরর্ এমন র্াররা জনয আর র্াজ র্রা উনচি হরব না  ার র্ো নিনন জারনন - ন নন মরন মরন 

নারীরের জনয অবমাননা যোষণ র্ররন- এমননর্ অনযানয র্মকচারীরেররর্ও এমন সুোরভাইজররর জনয র্াজ র্রা উনচি হরব 

না। এটি সম্পরর্ক  মযারনজরমন্টরর্ সরচিন হরি হরব, এমননর্ অনযানয র্মকচারী  নে নাও হয় িবওু, এবং েলরর্ িঙৃ্খলাবদ্ধ এবং 
সম্ভবি, িার বিক মান অবস্থান যেরর্ অেসানরি র্রা উনচি। 
 
 

উোহরণ 3: মনহলাডের েনয যকাডনা কাে যনই? 

 

র্ালকা এর্জন লাইরসন্সধারী ভারী  ন্ত্রোনি অোররের নহরসরব র্াজ র্ররন। িার নর্েু েুরুষ সহর্মী িারর্ উিযক্ত র্রার 

নবষয়টিরর্ মজার মরন র্রর। র্ালকা প্রায়ই "সাবধান, এই য  যসই োগলী মনহলা চালর্ আসরে!" ধররনর মন্তবয যিারনন রনসর্িা 
নহরসরব। এোোও, যর্উ এর্জন র্মকরক্ষরত্রর এর্মাত্র বহনর াগয যিৌচাগারর হারি যলো সাইন নেরয়  ারে  ারি যলো, "শুধুমাত্র 

েুরুষরের জনয"।     
 
 

প্রশ্ন 1. ঐনিহযগিভারব েুরুরষর র্ারজ োর্া নারীরর্ উিযক্ত র্রার নবষয়টিরর্ আিা র্রা উনচি এবং রনর্র্িার মন্তবযগুনল 

েুব গুরুত্ব সহর্ারর গ্রহণ র্রা উনচি নয়। সিয না নর্ নমেযা? 

 

নমেযা: র্ালকা নর্ হয়রানন হরে নর্ না যসটি আংনির্ভারব ননভক র র্রর েনরনস্থনিটির নবষরয় র্ালকার মিামরির উের;  া হরে, 

নিনন আচরণটিরর্ অবমাননার্র মরন র্ররেন নর্ না। িরব,  নে যর্ারনা সময় র্ালকা হয়রানন হরেন বরল মরন র্ররন, িাহরল 

যর্ান প্রর্ার অনভর াগ োো নিনন এটি সহয র্রররেন নর্ না এবং র্িনেন ধরর র্রররেন িা নননবকরিরষ, নিনন এই আচররণর 

নবরুরদ্ধ অনভর াগ র্রার এবং এটি বন্ধ র্রারনার অনধর্ার রারেন।  রেষ্ট হরয়রে - এই র্োটি র্ালকা সবসমরয়ই বলরি োররন। 
অকার্ যকর এবং অবযাহত সম্পর্কযত র্বষয়গুর্ির জন্য কাি যাকক শতযাবিী অন্ুর্ায়ী কর্ যসংস্থাকন্র সুকর্াগ সুর্বধাগুর্ি থেকক বা াঁধা থেওয়া 
এবং কু্ষদ্র বা তুচ্ছ র্হসাকব র্বকবচন্া করা র্াকব ন্া। 
 
 
 

প্রশ্ন 2. র্ালকা অনভর াগ র্ররি োরর না, র্ারণ সাইে সুোরভাইজর এই রনসর্িার আচররণ মারঝ মারঝ  কু্ত হন, ফরল িার 

যর্াোও  াওয়ার জায়গা যনই। সিয না নর্ নমেযা? 

 

নমেযা: র্ালকা এরেররও সুোরভাইজররর্ অনভর াগ র্ররি োররন,  ার ফরল নিনন (সেুারভাইজর) লক্ষয র্ররবন য , এই ধররনর 

আচরণ র্ালকারর্ নবরক্ত র্রর এবং িা অবিযই বন্ধ র্ররি হরব। র্ালকার অনভর াগ গুরুিরভারব ননরি বযেকিার র্াররণ 

সুোরভাইজররর নেরর্ গুরুির অসোচরণ অনভর াগ বিনর হয়। সুোরভাইজররর ননর্ে  াওয়ার বেরল বা  াওয়ার েরর, র্ালকা 
িার ননরয়াগর্িক ার মাধযরম অনভর াগ গ্রহণ র্রার জনয মরনানীি বযনক্তর ননর্ে সরাসনর অনভর াগ র্ররি োররন। সর্ল 
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র্মকচারী প্রনিষ্ঠারনর হয়রানন-নবররাধী নীনিমালা এবং র্া কপ্রণালী নবষরয় সরচিন োর্ার নবষয়টি নননিি র্রার জনয 
ননরয়াগর্িক া োয়বদ্ধ। 
 
--  
 

র্ালকার অনয সহর্মীরের মরধয যর্উ যর্উ েুব িক্তভারব ঐনিহযগিভারব শুধুমাত্র েুরুরষর জনয যেিায় িার উেনস্থনির 

নবররাধী। এই সর্ল সহর্মী িারর্ র্েরনা র্েরনা, "আেনন এর্টি র্াজ েেল র্ররেন  া আররর্জন েুরুরষর প্রােয নেল", 

"সন্তানরের সারে আেনার বানেরি োর্া উনচি" এবং, "আেনন যর্মন মা?"-এর মি র্োবািক া বরলরে। এোোও, যর্উ এর্জন 

র্ালকার েুলবরক্স আুঁচরে "কুনি" িব্দটি নলরেরে। 
 
 

প্রশ্ন 3. এই সর্ল আচরণ রুঢ় হরলও, য ৌন হয়রানন নয় র্ারণ এগুরলা প্ররৃ্নিরি য ৌনিাসূচর্ নয়। সিয না নর্ নমেযা? 

 

নমেযা: এই আচরণগুনল িারর্ ননরেকি র্রর র্রা, র্ারণ নিনন এর্জন নারী এবং িারর্ সন্ত্রস্ত র্ররি এবং িারর্ র্াজ যেরে নেরি 

বাধয র্ররি চায় বরলই মরন হয়। প্ররৃ্নিরি য ৌনিাসূচর্ না হরলও, এই হয়রানন িার নলরঙ্গর র্াররণ এবং শতু্রতাপূণ য কর্ য পর্রকবশ 

ততর্র করকব।  
 
 
-- 
 

র্ালকা রনসর্িা এবং আচরণগুরলা ননরয় অনভর াগ র্রর, এবং এর্টি িেন্ত েনরচালনা র্রা হয়। র্ালকার েুলবক্সরর্ যর্ নবরৃ্ি 

র্রররে িা ননধকারণ র্রা  ারে না। িার সহর্মীরেররর্ িারের আচরণ বন্ধ র্ররি বলা হরয়রে, নিুবা িারের নবরুরদ্ধ 

িানস্তমূলর্ বযবস্থা গ্রহরণর অনভর াগ র্রা হরব বরল জানারনা হরয়রে। সুোরভাইজর র্ালকার সারে র্ো বরলরেন এবং আর যর্ান 

সমসযা হরল িাৎক্ষনণর্ভারব িার র্ারে আসরি বরলরেন। এরেরর র্ালকা যেেরলন য , যর্উ এর্জন িার েুলবরক্স মতূ্র িযাগ 

র্রররে। 
 
 

প্রশ্ন 4. র্ালকা নর্েু র্রার যনই র্ারণ নিনন প্রমাণ র্ররি োররবন না য  িার েুলবক্সটি যর্ নবরৃ্ি র্রররে। সিয না নর্ নমেযা?  

 

নমেযা: র্ালকারর্ িার সুোরভাইজররর সারে িাৎক্ষনণর্ভারব র্ো বলরি হরব, অেবা িার ননরয়াগর্িক া বারা অনভর াগ গ্রহণ 

র্রার জনয মরনানীি বযনক্তর সারে য াগার াগ র্ররি হরব।  নেও েনরনস্থনি অিযন্ত জটিল হরয় নগরয়রে, িরব র্ালকারর্ সহায়িা 
র্রা এবং সমাধান যোুঁজা ননরয়াগর্িক ার োনয়ত্ব। অনবলরে এর্টি  ো ে িেন্ত গ্রহণ র্রা উনচি এবং  ো ে প্রনির্ারমূলর্ 

েেরক্ষে গ্রহণ র্রা আবিযর্। 
 
 

উোহরণ 4: অস্বনিকর ঘননষ্ঠিা 
 

যর্ইিা যেয়াল র্রররে য  িার নিুন বস, সারাহ,  েন িার প্রস্তুি র্রা নররোরেক  নজর বুলারে িেন িার নেরর্ অনিমাত্রায় 

যহলরে। িারা র্াজ ননরয় আরলাচনা র্রার সময় যস ঘন ঘন িার হাি বা র্াুঁধ স্প্িক র্রর। এই সর্ল েনরনস্থনিরি যর্ইিা যচষ্টা 
র্রর িার যেরর্ েরূর সরর  রি, নর্ন্তু যস এই বািক াটি ধররি োরর বরল মরন হয় না। 
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প্রশ্ন 1. যর্ইিার উনচি সারাহর আচরণ এর্েম উরেক্ষা র্রা। সিয না নর্ নমেযা? 

 

নমেযা: যর্ইিা  নে সারাহর আচররণ অস্বনস্ত যবাধ র্রর িাহরল, িার নবর্ল্প উোয় ররয়রে। যস িা র্ররি স্বেে যবাধ র্ররল 

িার উনচি সারাহরর্ নেনেরয় য রি বলা ,র্ারণ িার ঘননষ্ঠিা এবং স্প্িক র্রা িারর্ অস্বনস্তরি যফরল যেয়। অনয নবর্ল্পটি হরে 

সরাসনর যর্ারনা এর্জন বযনক্তর ননর্ে অনভর াগ র্রা, ন নন িার ননরয়াগর্িক া বারা অনভর াগ গ্রহণ র্রার জনয মরনানীি, ন নন 

সারাহর সারে র্ো বলরবন।  এই ধরকন্র আচরকণ র্িপ্ত হবার জন্য সারাহর থকাকন্া থর্ৌক্তিক কারণ থন্ই। 

 
-- 
 

যর্ইিা অনভর াগ র্রার েূরবকই, সারাহ এর্টি নমটিং-এর আরগ র্নফাররন্স রুরম িার যেেরন েুুঁ রয় যেয়। যস এেন সনিযই নবরক্ত 

হরে নর্ন্তু যস এেনও এটি সম্পরর্ক  নর্েু র্রা বন্ধ রােরে। েরবিীরি র্ারজর আরলাচনা যিষ র্রার েরর সারাহ যর্ইিারর্ যোে 

অনফস এবং িার মাঝোরন োুঁনেরয় "যর্ৌিরল আুঁেরর্ যফরল"। যর্ইিা জারন না যস র্ী র্ররব, িাই যস যবর হবার জনয িারর্ 

অগ্রাহয র্রর চরল আরস। যস িা র্রার ের েরই সারাহ যর্ইিার বুরর্ হাি রারে। 
 
 

প্রশ্ন 2. র্নফাররন্স রুরম যর্ইিার যেেরন সারাহর েুুঁ রয় যেয়াটি অননোরৃ্ি হরি োরর এবং যর্ইিারর্ সারাহর সম্পরর্ক  অনভর াগ 

র্রার জনয যর্ান অনিনরক্ত সঙ্গি র্ারণ প্রোন র্রর না। সিয না নর্ নমেযা? 

 

নমেযা: সারাহ এেন ক্রমি িীব্র হওয়া আচররণ নলপ্ত হরে। িার "অনি ঘননষ্ঠ" এবং "স্প্িক র্রা"র আচররণর ধররন এমনটি ঘোর 

সম্ভাবনা র্ম য  এটি অননোরৃ্ি নেল। এমননর্, সারাহর অনফরস "যর্ৌিরল আুঁেরর্"  াওয়ার েূরবকই যর্ইিার উনচি নেল িারর্ 

অস্বনস্থরি যফলা সর্ল আচরণ নররোেক  র্রা। 
 
 

প্রশ্ন 3. সারাহার যর্ইিার বরু্ স্প্িক র্রা অসঙ্গি নর্ন্তু সম্ভবি যবআইনন হয়রানন নয় র্ারণ এটি মাত্র এর্বার ঘরেরে। সিয না 
নর্ নমেযা? 

 

নমেযা: য  যর্ান ধররনর য ৌন স্প্িকই গুরুির এবং েুনাবনৃির জনয অরেক্ষায় না যেরর্ যর্ইিার উনচি িাৎক্ষনণর্ভারব এটি 

নররোেক  র্রা। সম্ভাবয চার্নরচুযনিসহ, সারাহ আনষু্ঠাননর্ িানস্ত যেরি োরর। 
 

উোহরণ 5: একটি অরূনচকর যলনডেন 

 

ননম্ননলনেি েিৃযনববরণী সুনবধা প্রোরনর নবননমরয় য ৌন হয়রাননর অরনর্ নের্ বযােযা র্ররব। 
 

িানিয়ানা এমন এর্টি েরে েরোন্ননির আিা র্ররেন  া িীঘ্রই োনল হরয়  ারব বরল নিনন জারনন। নিনন জারনন য ,  ারর্ 

েরোন্ননি যেওয়া হরব যস নবষরয় ননধকারণ র্রার যক্ষরত্র িার বস, যেনভে, জনেি োর্রবন। নিনন যেনভেরর্ বরলন য  নিনন এই 
েেটির জনয আরবেন র্ররবন, এবং নিনন এই েরোন্ননিরি অিযন্ত আগ্রহী। যেনভে বরলন, "আমরা যেেরবা। এই েরে আগ্রহী 
আররা অরনরর্ই োর্রবন।"   
 

এর্ সপ্তাহ ের, যহারেরল এর্রাি অবস্থান র্রা সহ িানিয়ানা এবং যেনভে এর্রত্র যেরের র্ারজ ভ্রমণ র্রর। নেনারর, যেনভে 

িানিয়ানারর্ বরল, নিনন আিা র্ররন িারর্ নিনন েরোন্ননি নেরি সমেক হরবন, র্ারণ নিনন িার সারে র্াজ র্রা সবকো উেরভাগ 
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র্রররেন। নিনন িারর্ বরলন য  অনযানয নর্েু প্রােীরর্ "র্াগরজ র্লরম ভারলা যেোয়" নর্ন্তু যস (িানিয়ানা)ই এর্মাত্র  ারর্ নিনন 

চান। নিনন িারর্ বরলন, িারর্ র্াজটি োইরয় নেরি নিনন "প্রভাব োোরি োররন" এবং িানিয়ানা যেনভেরর্ ধনযবাে জানায়। 
েরবিীরি যেনভে েরামিক যেয় য  িারা িার যহারেল র্রক্ষ "োন র্ররি ও নর্েু নচিনবরনােরনর জনয"  ারবন। িানিয়ানা িার 

"অফার" প্রিযােযান র্রর। 
 
 

প্রশ্ন 1. যেনভরের আচরণ িানিয়ানা জনয হয়রানন হরি োরর। সিয না নর্ নমেযা? 

 

সিয: িানিয়ানার বস নহরসরব যেনভরের আচরণ অসঙ্গি এবং  নে এই আচরণ িারর্ অস্বনস্থরি যফরল োরর্ িাহরল এই 
আচরণরর্ িানিয়ানার নররোেক  র্রা উনচি। "এই আচরণ র্মকরক্ষরত্রর যেরর্ েরূর ঘরেরে" িা বলা অপ্রাসনঙ্গর্। িারের সম্পর্ক  
উর্ধ্কিন এবং অধস্তরনর, এবং িারের সর্ল নমেনিয়া র্মকরক্ষরত্র প্রভাব যফলরব। 
 

এই ে কারয়, যেনভরের আচরণ, সুনবধা প্রোরনর নবননমরয় হয়রানন গঠ্ন র্ররিও োরর অেবা নাও র্ররি োরর; িানিয়ানা  নে 

িার অগ্রসরিারর্ প্রিযেযান র্রর িাহরল যস িার েরোন্ননিরর্ নভন্নভারব ননয়ন্ত্রণ র্ররব এই বরল যেনভে যর্ারনা হুমনর্ যেয়নন। 
িোনে, িার "প্রভাব োোরি োররন"-এর েরর িার যহারেল রুরম োন এবং নচিনবরনােরনর জনয  াওয়ার অফার জবরেনস্তমূলর্ 

বরল নবরবনচি হরি োরর। নননিিভারব,  নে যেনভে িার অগ্রসরিা চানলরয়  ায়— এমননর্ র্েরনাই  নে যস র্ারজ সুনবধার 

নবষরয় যর্ান হুমনর্ বা প্রনিো নাও র্রর—িারেররও এটি িানিয়ানার জনয এর্টি প্রনিকূল েনররবি সৃনষ্ট র্ররি োরর,  ার 

জনয ননরয়াগর্িক া র্রঠ্ারভারব োয়ী হরি োররন, র্ারণ যেনভে িার সুোরভাইজার। 
 
-- 
 

ভ্রমণ যেরর্ যফরার ের, িানিয়ানা যেনভেরর্ র্াজটি র্েন যোে হরব িা নিনন জারনন নর্ না িা নজরেস র্ররন,  ারি নিনন 

আরবেন র্ররি োরর। নিনন বরলন, নিনন নননিি নন, িরব িার (িানিয়ানা) জনয প্রভাব োোরনার উরেরিয "িার (যেনভে) 

উে ুক্ত সমাের র্রার" জনয িার এেনও সময় ররয়রে। নিনন িারেরর জানরি চান, "এই শুক্রবারর নেনারর এবং েরর আমার 

বাসায় যগরল যর্মন হয়?" 

 
 

প্রশ্ন 2. যেনভে য ৌন হয়রাননর সারে জনেি। সিয না নর্ নমেযা? 

 

সিয: এটি এেন স্প্ষ্ট য  যেনভে িানিয়ানারর্ য ৌন সুনবধার নবননমরয় িার েরোন্ননিপ্রানপ্তরি সাহা য র্রার অফার নেরয়রে। 
 
-- 
 

িানিয়ানা, য  সনিযর্ারভারব এই েেটি চায়, যেনভরের সারে বাইরর য রি নসদ্ধান্ত যনয়। প্রায় প্রনি শুক্রবার িারা যেনভরের 

যজারাজনুররি বাইরর  ায় এবং য ৌনর্রমক নলপ্ত হয়। িানিয়ানা যেনভরের সারে যর্ারনা সম্পরর্ক  য রি চায় না এবং িার সারে 

বাইরর  ারে শুধুমাত্র এই র্াররণ য  যস মরন র্রর অনযোয় যস িার েরোন্ননি আেরর্ যেরব। 
 

প্রশ্ন 3. িানিয়ানা হয়রাননর অনভর াগ র্ররি োররবন না, র্ারণ নিনন যস্বোয় যেনভরের সারে য ৌনর্রমক নলপ্ত হরয়রেন। সিয 
না নর্ নমেযা? 
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নমেযা: এই য ৌনর্মক য রহিু িানিয়ানার জনয অননভরপ্রি, িাই নিনন য ৌন হয়রাননর এর্জন নির্ার । এর্ইভারব, নিনন  নে 

যেনভরের অগ্রসরিারর্ প্রিযােযান র্ররিন, িারেররও নিনন য ৌন হয়রাননর নির্ার হরিন। র্মকরক্ষরত্র িার উেরর অবস্থান র্রা 
র্াররা বারা িানিয়ানার প্রনি য ৌন সুনবধার নবননমরয় চার্রী সনুবধার য  অফার যসটি সুনবধা প্রোরনর নবননমরয় য ৌন হয়রানন 

এবং ননরয়াগর্িক া িার সুোরভাইজররর র্মকর্ারন্ডর জনয োয়বদ্ধিার প্রভাবাধীন হল। 
 
-- 
 

িানিয়ানার েরোন্ননি হরয়রে। 
 
 

প্রশ্ন 4. িানিয়ানা হয়রাননর অনভর াগ র্ররি োররবন না, র্ারণ নিনন র্াজটি যেরয়রেন, অিএব, িার সারে যর্ারনা ববষময 
হয়নন। সিয না নর্ নমেযা? 

 

নমেযা: প্ররলাভন নহরসরব বযবহৃি সুনবধা নিনন যেরয় োর্রল বা না যেরয় োর্রলও িানিয়ানা য ৌন হয়রাননর গ্রহীিা বরল গণয 
হরি োররন। 
 
-- 
 

িানিয়ানা যেনভরের সারে য ৌন র্মক বন্ধ র্রর যেয়। এরের, নিনন িারর্ োরাে মূলযায়ন প্রোন র্ররন এবং নিক্ষাননবি সময় 

অনিক্রম র্রার েরর নিনন িার নিুন েে যেরর্ অেসানরি হন এবং িার েুররনা র্ারজ যফরি  ান। 
 
 

প্রশ্ন 5. িানিয়ানার জনয অনভর াগ র্ররি "েুব যবনি যেনর" হরয় যগরে। যস্বো সম্পর্ক  ভাঙার র্াররণ যর্ারনা সুনবধাজনর্ 

জায়গা হারারনা য ৌন হয়রাননর জনয োনব বিনর র্রর না। সিয না নর্ নমেযা? 

 

নমেযা: এটি সিয য   নে যর্ারনা সম্পর্ক  সনিযর্ারভারব ঐর্মরিযর নভনিরি ভারগ এবং যস সমরয় িা স্বাগি হয় িাহরল, িা 
সাধারণি য ৌন হয়রাননর জনয যর্ান োনব বিনর র্রর না। িরব, এই যক্ষরত্র "সম্পর্ক "টি িানিয়ানার র্েরনাই স্বাগি জানায়নন। 
যেনভরের আচরণ সবসময়ই নেল অসঙ্গি এবং ননরয়াগর্িক ার নীনিমালার গুরুির লঙ্ঘন। মযারনজরমন্ট েরের ক্ষমিা এবং 
র্িৃক রত্বর অেবযবহার র্রা বযনক্ত নহরসরব যেনভে য ৌন হয়রাননরি নলপ্ত হরয়রে। 
 
 

উোহরণ 6: বানহযক অবয়ব েম্পনকম ি একটি েমেযা 
 

নলওনােক  ক্লার্ক  োইনেে নহরসরব এর্টি বৃহৎ ননরয়াগর্িক ার অধীরন র্াজ র্ররন। নিনন গয়না েেরি েেে র্ররন এবং িার 

যোিারর্র সারে নিনন প্রায়িই র্ারনর েলু এবং যনর্রলস েরে োরর্ন। এর্জন েুরুষ নহরসরব নলওনােক  গয়না েরেন এবং এর্জন 

যর্রাণী হরি চান,  া িার বস, মাগকাররে "অদু্ভি" বরল মরন র্ররন। িার বানহযর্ অবয়ব ননরয় নিনন ঘন ঘন িার প্রনি িীব্র 

বযঙ্গেূণক মন্তবয র্ররন এবং "রনসর্িা" র্রর িারর্ িার অনফস বয় বরল োরর্ন। নলওনােক , ন নন গ্রাহর্ সম্পরর্ক র যক্ষরত্র িার 

র্যানরয়াররর্ উন্নি র্ররি চান, এর্টি উন্মকু্ত েরোন্ননিমলূর্ েরে আরবেন র্ররন, য টিরি "ফ্রন্ট যেক্স" এলার্ায় র্াজ র্ররি 

হয়, য োরন িার োনয়ত্ব হরব মানুরষর সারে য াগার াগ র্রা। মাগকাররে নলওনােক রর্ বরলন য , নিনন  নে যসই র্াজটি চান িরব 

িারর্ "আরও স্বাভানবর্" যেোরি হরব, অনযোয় যমইলরুরমর সুোরভাইজররর জনয িারর্ েরোন্ননির অরেক্ষা র্ররি হরব। 
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প্রশ্ন 1. নলওনারেকর বস গ্রাহর্ েনররষবা েরের জনয গয়না েো অসঙ্গি - এটি বরল সঠির্ র্রররেন। সিয না নর্ নমেযা? 

 

নমেযা: নলওনারেকর গয়না েো এর্টি নবষয় মাত্র, র্ারণ মাগকাররে মরন র্ররন য , েুরুরষর জনয এমন গয়না েো অস্বাভানবর্। 
ফরল, নলওনারেকর প্রনি িার মন্তবয য ৌন যেনরওোইনেং গঠ্ন র্রর। 
 
-- 
 

এোোও, মাগকাররে "সরেহ" র্রর য  নলওনােক  সমর্ামী, য  নবষরয় নিনন বরলন য , "িার যর্ারনা সমসয যনই", নর্ন্তু নিনন 

ভারবন য  নলওনােক  "চাো।" নিনন িার বযনক্তগি জীবন ননরয় প্রশ্ন র্রা শুরু র্ররন, য মন "আেনন নর্ নববানহি?" "আেনার নর্ 

যর্ারনা সঙ্গী ররয়রে?" "আেনার নর্ সন্তান আরে?" নলওনােক  িার সব প্ররশ্ন "না" উির নেরয় মানজক িভারব প্রনিনক্রয়া নেরি যচষ্টা 
র্রর, নর্ন্তু নবরক্ত হরয়  ারেন। মাগকাররে নলওনারেকর সহর্মীরের সারে িার অনুনমি য ৌন অনভর াজন ননরয় গল্পগুজব শুরু 

র্রররে। 
 
 

প্রশ্ন 2. নলওনােক  নলঙ্গ এবং য ৌন অনভর াজরনর নভনিরি হয়রাননর এর্জন নির্ার। সিয না নর্ নমেযা? 

 

সিয: নলওনােক  নলরঙ্গর নভনিরি হয়রানন হরে র্ারণ মাগকারররের নলঙ্গ যেনরওোইনেং যমরন চলরি না োোর র্াররণ হয়রাননর 

নির্ার হরেন।  
 

এোোও নলওনােক  িার অনভূুি য ৌন অনভর াজরনর নভনিরি হয়রানন হন। য ৌন অনভর াজন হয়রাননর োনব র্রার জনয 
নলওনােক  সমর্ামী েুরুষ নর্ না যসটি যর্ারনা বযাোর নয়। 
 

এোোও, নলওনােক  নলঙ্গ েনরচরয়র নভনিরি হয়রানন নির্ার নহরসরবও নবরবনচি হরি োরর, য টি মানবানধর্ার আইরনর নননষদ্ধ 

এর্ ধররনর নলঙ্গ এবং/অেবা নবর্লাঙ্গিা ববষময। মাগকারররের আচার-বযবহার সম্পরর্ক , য টি য ৌন হয়রানন নীনিমালার েনরষ্কার 

লঙ্ঘন, নলওনারেকর উনচি িার ননরয়াগর্িক ার বারা অনভর াগ গ্রহণ র্রার জনয মরনানীি বযনক্তর ননর্ে নররোেক  র্রা (উোহরণ 

িার ননরয়াগর্িক ার মরনানীি) । 
 
-- 
 

নলওনােক  নসদ্ধান্ত যনন য  এই সর্ল অবস্থার অধীরন েরোন্ননিরি নিনন নযা য সুনবধা োরব না এবং নিনন ননরয়াগর্িক ার মরনানীি 

বযনক্তর র্ারে মাগকারররের আচরণ সম্পরর্ক  অনভর াগ র্ররন। মরনানীি বযনক্ত এর্টি িেন্ত র্ররন এবং মাগকাররেরর্ বরলন য  

নলওনারেকর গহনা র্মকরক্ষরত্রর ননয়রমর লঙ্ঘন নয়, িার নলঙ্গরর্ নহরসরব না ননরয় এই েরের জনয িারর্ নবরবচনা র্ররি হরব, এবং 
িারর্ অবিযই নলওনােক রর্ অননধর্ারপ্ররবিমূলর্ প্রশ্ন এবং িার বযনক্ত জীবন সম্পরর্ক  যোিগল্প র্রা, হয়রাননমূলর্ মন্তবয র্রা 
যেরর্ নবরি োর্রি হরব। মাগকাররে িার মন্তবয, প্রশ্ন, এবং যোিগল্প বন্ধ র্রররে, নর্ন্তু এরেরর এর্জন নারীরর্ এই উন্মকু্ত েরে 

েরোন্ননির জনয সুোনরি র্রর। েরোন্ননিপ্রাপ্ত নারীটির নলওনােক  যেরর্ অরনর্ র্ম অনভে এবং র্নমউননটি র্রলজ যেরর্ যনয়া 
িার েইু-বেররর গ্রাহর্ সম্পর্ক  নেগ্রীর অভাব ররয়রে। 
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প্রশ্ন 3. নলওনােক  সম্ভবি নলঙ্গ, য ৌন অনভর াজন এবং/অেবা প্রনিরিারধর নভনিরি ববষরমযর নির্ার হরয়রেন। সিয না নর্ নমেযা? 

 

সিয: নলওনােক রর্ েরোন্ননির জনয সুোনরি না র্ররি মাগকারররের র্ারণ আমরা জানন না, মাগকারররের জনয েনরনস্থনি ভারলা মরন 

হরে না। মরন হরে, নিনন হয়ি য  র্াররণ যস িারর্ হয়রানন র্ররনেল যসই এর্ই র্াররণ নলওনারেকর নবরুরদ্ধ যস েক্ষোিমূলর্ 

অেবা যস অনভর াগ র্রার র্াররণ যস প্রনিরিাধ ননরে, অেবা (উভয়ই)। 
 

ননরয়াগর্িক ার মরনানীি বযনক্তর সারে নলওনারেকর আবাররা র্ো বলা এবং েরোন্ননির অবস্থা িেন্ত র্রা উনচি।  নে যেো  ায় 

য  নযা যভারব নলওনােক রর্ েরোন্ননির জনয নবরবচনা র্ররি বযেকিার মাধযরম মাগকাররে িার সুোরভাইজর র্িৃক রত্বর অেবযবহার 

র্ররনেল, িাহরল িারর্ িানস্তমূলর্ র্মকর্ারন্ডর আওয়াি আনরি হরব। এই েনরনস্থনি প্রেিকন র্রর য  ভনবষযরি ববষময প্রনিররাধ 

র্ররি, র্েরনা র্েরনা হয়রাননর অনভর ারগর প্রনিনক্রয়ায় অনধর্ গুরুির বযবস্থা যনয়া প্ররয়াজন। 


