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সূচনা 
 

য ৌি হ রোনির নিরুয়ে  ুয়ে নিউই কত  যেট জোর্ী  ে তোয়  একটি েথপ্রের্তক এিং কর্তয়েয়ে য ৌি হ রোনি অিসোয়ি আর্োয়ের 

অঙ্গীকোর এনগয়  যিও োর জিয সোরো যেয়র্ নিয় োগকর্ত োয়ের সোয়থ য ৌথভোয়ি কোজ করয়ে। 
 

এই টুলনকটটি আেিোয়ক প্রয় োজিী  প্রনর্েণ এিং য ৌি হ রোনি িীনর্র্োলো িোস্তিো য়ির জিয ধোয়ে ধোয়ে নিয়েত নর্কো প্রেোি করয়ি, 

 ো আেিোয়ক নিউই কত  যেট ও সংনিষ্ট যেয়টর প্রনর্ষ্ঠোিগুয়লোর র্োধযয়র্ উেলভয সংস্থোিগুনলয়র্ নিয়েতর্িো যেয়ি। 
 

এই সংস্থোিগুয়লোর সিগুয়লো যেয়টর কর্তয়েয়ে য ৌি হ রোনি যর্োকোয়িলো (Combating Sexual Harassment in the 

Workplace) সম্পনকত র্ ওয় িসোইয়ট েোও ো  োয়ে: www.ny.gov/programs/combating-sexual-harassment-

workplace. 
 
 

আবশ্যিক শ্বষয়গুল া কী কী? 

কর্মীলের ননাটিয 

নিউই কত  রোয়ষ্টর প্রয়র্যক কর্ীয়ক অির্যই নিয় োয়গর সর্  এিং র্োয়ের িোনষতক য ৌি হ রোনি সম্পনকত র্ প্রনর্েয়ণর সর্  য ৌি 
হ রোনি প্রনর্য়রোয়ধর নিজ্ঞনিটি গ্রহণ করয়র্ হয়ি।এই নিজ্ঞনিয়র্  ো অির্যই থোকয়র্ হয়ি: 1) আেিোর য ৌি হ রোনি িীনর্ 
2) এিং য ৌি হ রোনি প্রনর্য়রোধ প্রনর্েয়ণ উেস্থোনের্ র্থয। আেিোর  নে এই স্প্যোনির্, চীিো, যকোনর োি, যেোনলর্, রোনর্ োি, 
হোইনর্ োি-যেওল, িোংলো িো ইর্োলী  ভোষো  হ  র্য়ি আেিোয়ক ইংয়রনজয়র্ এিং কর্তচোরীর য য়কোয়িো প্রোথনর্ক ভোষো  
যিোটির্, িীনর্ ও প্রনর্েয়ণর র্থয অির্যই কর্ীয়ের সরিরোহ করয়র্ হয়ি। র্য়েল যটম্পয়লটগুনল অিলোইয়ি উেলব্ধ। 
 
 

নীশ্ির্মা া (যেখুি যেজ 2-4) 

িরু্ি আইয়ির অধীয়ি, নিউই কত  যেয়টর প্রনর্টি নিয় োগকর্ত োয়ক একটি য ৌি হ রোনি প্রনর্য়রোধ িীনর্র্োলো প্রনর্ষ্ঠো করলি হলব। 
র্োিিোনধকোর নিভোয়গর সোয়থ েরোর্য়র্তর নভনিয়র্ শ্রর্ নিভোগ নিয় োগকোরীয়ের গ্রহয়ণর উয়েয়র্য 
www.ny.gov/programs/combating-sexual-harassment-workplace.-এ উেলভয একটি র্য়েল য ৌি হ রোনি 

প্রনর্য়রোধ িীনর্র্োলো প্রনর্ষ্ঠো কয়রয়ে, অথিো নিয় োগকর্ত োরো অিুরূে িীনর্ গ্রহণ করয়র্ েোয়র  ো র্য়েল িীনর্র্োলোর সিতনিম্ন র্োি 

েূরণ কয়র িো র্ো যথয়ক উৎকৃষ্ট হ  (www.ny.gov/combating-sexual-harassment-

workplace/employers#model-sexual-harassment-policy). 
 
 

প্রশ্যক্ষণ (যেখুি যেজ 5-6) 

উেরন্তু, নিউ ই কত  যেয়টর প্রয়র্যক নিয় োগকর্ত োর জিয কর্মীলের ন ৌন হয়রাশ্ন প্রশ্িলরাধ প্রশ্যক্ষণ প্রোন করা আবযিক। 
র্োিিোনধকোর নিভোয়গর সোয়থ েরোর্র্তেয়র্ শ্রর্ নিভোগ নিয় োগকর্ত োয়ের িযিহোয়রর জিয এই র্য়েল প্রনর্েণটি প্রনর্ষ্ঠো কয়রয়ে। 
অথিো নিয় োগকর্ত োরো অিুরূে িীনর্র্োলো গ্রহণ করয়র্ েোয়রি,  ো র্য়েল প্রনর্েয়ণর সিতনিম্ন র্োি েরূণ কয়র িো র্ো যথয়ক উৎকৃষ্ট 

হ  (www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/employers#training-requirements). 

ন ৌন হয়রাশ্ন প্রশ্িলরাধ 

শ্নলয়াগকিত া টু শ্কট 
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নীশ্ির্মা া:  
 

সকল নিয় োগকর্ত োয়ক অির্যই একটি য ৌি নি তোর্ি প্রনর্য়রোধ িীনর্র্োলো গ্রহণ এিং সকল কর্ীয়ের র্ো সরিরোহ করয়র্ হয়ি। 
 
 

আপশ্ন  শ্ে নেট র্মলে  নীশ্ির্মা াটি গ্রহণ করলি চান: 

 

• অিলোইয়ি উেলভয র্য়েল িীনর্টি েোউিয়লোে করুি: www.ny.gov/combating-sexual-

harassment-workplace/employers#model-sexual-harassment-policy 
 

• যেট র্য়েল িীনর্র্োলো  আেিোর িযিসো প্রনর্ষ্ঠোয়ির িোর্ এিং য ৌি হ রোনির অনভয় োগগুয়লো গ্রহণ করোর জিয আেনি 

য  িযনি(যের)যক র্য়িোিীর্ কয়রয়েি র্োর িোর্/য োগোয় োয়গর র্থয র্োনলকোভুি করোর জিয জো গো রয় য়ে।  ঐ 

জো গোগুয়লো েূরণ করুি এিং আেনি য র্িটি চোি যর্র্ি ব্র্যোনডং (য র্ি, যলোয়গো, ইর্যোনে) প্রয় োগ করুি। আেনি 

আেিোর প্রনর্ষ্ঠোয়ির কোজ এিং নর্ল্প নিনেতষ্ট েনরনস্থনর্ িো সয়িতোির্ অিুর্ীলিগুয়লো প্রনর্ফনলর্ করোর জিয িীনর্র্োলোটি 

েনরির্ত ি করয়র্ েোয়রি। 
• আেনি আেিোর সংস্থো এিং নর্য়ল্পর নিনেতষ্ট েনরনস্থনর্ িো যসরো অিুর্ীলয়ির কোজ প্রনর্ফনলর্ করয়র্ িীনর্টি 

সংয়র্োধি করয়র্ েোয়রি। 

 

• নলনখর্ িো ইয়লকট্রনিকভোয়ি সকল কর্তচোরীয়ক িীনর্র্োলোটি সরিরোহ করুি। কর্তচোরীয়ের কোে যথয়ক িীনর্র্োলোটির 

প্রোনি স্বীকোর গ্রহণ করোর এিং িীনর্র্োলোটির একটি অিুনলনে সহয়জ প্রয়ির্ করো  ো  এর্ি স্থোয়ি যেোে করোর জিয 
নিয় োগকর্ত োয়েরয়ক উৎসোনহর্ করো হয়ে। কর্তয়েয়ে েনরয়ষিো সরিরোহকোরী যকোিও অ-কর্তচোরীয়ক িীনর্ ও 
প্রনর্েণ সরিরোহ করয়র্ও আেিোয়ক উত্সোহ যেও ো হয়ে। 

 
 

আপনার  শ্ে ইলিার্মলধি একটি নীশ্ির্মা া নেলক োলক এবং নেট র্মলে  নীশ্ির্মা াটি গ্রহণ করলি না চান, 

িাহল : 

 

• আেিোর িীনর্র্োলোটি প্রয় োজিী  িযূির্র্ র্োি েরূণ িো অনর্ের্ কয়র র্ো নিনির্ করোর জিয েয়রর েৃষ্ঠো  যচকনলেটি 

িযিহোর করুি। 
 

• কোজ শুরু করোরসর্  সকল িরু্ি কর্ীয়ক িীনর্র্োলোটি যেয়র্ হয়ি। 
 

• নিনির্ করুি আেিোর অনভয় োগ ফর্ত এিং প্রনে ো হোলিোগোে আয়ে এিং িীনর্র্োলোর অংর্ নহয়সয়ি কর্তচোরীয়ের 

সেগুলিসম্পয়কত  সয়চর্ি করো হয় য়ে। 
 

• আেিোর কোয়ে  নে যকোয়িো অনভয় োগ ফর্ত িো থোয়ক, র্য়ি একটি র্য়েল অিলোইয়ি উেলভয রয় য়ে: 

www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/employers#model-complaint-form 
 

• অিলোইয়ি প্রো র্ নজজ্ঞোনসর্ প্রশ্নোিলী ে তোয়লোচিো করুি, য গুনল উদূ্ভর্ হয়র্ েোয়র এর্ি অসংখয সোধোরণ প্রশ্ন সম্পয়কত  
ধোরণো যে : 

www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-
frequently-asked-questions 

http://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/employers#model-complaint-form
http://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-frequently-asked-questions
http://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-frequently-asked-questions
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• নলনখর্ভোয়ি সকল কর্তচোরীয়ক আেিোর চূডোন্ত িীনর্র্োলোর একটি অিুনলনে সরিরোহ করুি। এটি ইয়লকট্রনিকভোয়ি, 

উেোহরণস্বরূে ইয়র্ইলর র্োধযয়র্, সম্পন্ন করো য য়র্ েোয়র। কর্তচোরীয়ের কোে যথয়ক িীনর্র্োলোটির প্রোনি স্বীকোর গ্রহণ 

করোর এিং িীনর্র্োলোটির একটি অিুনলনে সহয়জ প্রয়ির্ করো  ো  এর্ি স্থোয়ি যেোে করোর জিয নিয় োগকর্ত োয়েরয়ক 

উৎসোনহর্ করো হয়ে। 
 

• কর্তয়েয়ে েনরয়ষিো প্রেোিকোরী য  যকোয়িো িযনি ন নি কর্তচোরী িি র্োয়কিীনর্র্োলো এিং প্রনর্েণ প্রেোয়ির জিয 
আেিোয়ক উৎসোনহর্ করো হ । 

 
 

আপনার  শ্ে এখনও নকালনা নীশ্ির্মা া না োলক: 

 

• র্য়েল িীনর্র্োলো েোউিয়লোে করুি,  ো অিলোইয়ি উেলভয: www.ny.gov/combating-sexual-harassment-

workplace/employers#model-sexual-harassment-policy 
 

• য ভোয়ি সিতে হোইলোইট করো আয়ে যসভোয়ি নিয় োগকর্ত োর িোর্, অনভয় োগ গ্রহণ করোর জিয র্য়িোিীর্ িযনি িো অনফস 

এিং  থো থ য োগোয় োগ র্থয েূরণ করোর র্োধযয়র্ িনথটি কোয়েোর্োইজ করুি। 
 

• আেনি আেিোর প্রনর্ষ্ঠোয়ির কোজ এিং নর্ল্প নিনেতষ্ট েনরনস্থনর্ িো সয়িতোির্ অিুর্ীলিগুয়লো প্রনর্ফনলর্ করোর জিয 
িীনর্র্োলোটি েনরির্ত ি করয়র্ েোয়রি। 
 

• অিলোইয়ি প্রো র্ নজজ্ঞোনসর্ প্রশ্নোিলী ে তোয়লোচিো করুি, য গুনল উদূ্ভর্ হয়র্ েোয়র এর্ি অসংখয সোধোরণ প্রশ্ন সম্পয়কত  
ধোরণো যে : 

www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-
frequently-asked-questions 

 

• নলনখর্ভোয়ি সকল কর্তচোরীয়ক আেিোর চূডোন্ত িীনর্র্োলোর একটি অিুনলনে সরিরোহ করুি। এটি ইয়লকট্রনিকভোয়ি, 

উেোহরণস্বরূে ইয়র্ইলর র্োধযয়র্, সম্পন্ন করো য য়র্ েোয়র। কর্তচোরীয়ের কোে যথয়ক িীনর্র্োলোটির প্রোনি স্বীকোর গ্রহণ 

করোর এিং িীনর্র্োলোটির একটি অিুনলনে সহয়জ প্রয়ির্ করো  ো  এর্ি স্থোয়ি যেোে করোর জিয নিয় োগকর্ত োয়েরয়ক 

উৎসোনহর্ করো হয়ে। 
 

• কর্তয়েয়ে েনরয়ষিো প্রেোিকোরী য  যকোয়িো িযনিয়ক িীনর্র্োলো এিং প্রনর্েণ প্রেোয়ির জিয আেিোয়ক উৎসোনহর্ করো হ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/employers#model-sexual-harassment-policy
http://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/employers#model-sexual-harassment-policy
http://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-frequently-asked-questions
http://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-frequently-asked-questions
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নীশ্ির্মা া: ননূিির্ম র্মালনর নচকশ্ ে 
 

যেয়টর র্য়েল িীনর্র্োলো িযিহোর কয়রি িো -- য টি যেট শ্রর্ নিভোগ ও যেট র্োিিোনধকোর নিভোগ প্রস্তুর্ কয়রয়ে -- এর্ি 

একজি নিয় োগকর্ত ো অির্যই নিনির্ করয়িি য  িীনর্র্োলোটি নিম্ননলনখর্ িূযির্র্ র্োি েূরণ কয়র িো র্োর যথয়ক আরও ভোয়লো 
হ । 
 
 

িীনর্র্োলোয়ক অবযিই: 

 

□ র্োিিোনধকোর নিভোয়গর সোয়থ েরোর্য়র্ত শ্রর্ নিভোগ দ্বোরো ইসুয করো নিয়েত নর্কোর সোয়থ সোর্ঞ্জসযেণূত য ৌি হ রোনি নিনষে 

করয়র্ হয়ি; 

 

□ নিনষে কর্তকোয়ের উেোহরণ নেি;  

 

□ য ৌি হ রোনি, য ৌি হ রোনির নর্কোরয়ের জিয উেলভয প্রনর্কোর সম্পয়কত  যফেোয়রল ও যেয়ট নিনধিে নিধোি 

সম্পনকত র্ র্থয; এিং প্রয় োজয স্থোিী  আইি থোকয়র্ েোয়র এর্ি নিিৃনর্ অন্তভুত ি করয়র্ হয়ি; 

 

□ একটি অনভয় োগ ফর্ত অন্তভুত ি করয়র্ হয়ি;  

 

□ অনভয় োগগুনলর সর্য় োনচর্ এিং যগোেিী  র্েয়ন্তর জিয একটি কো তপ্রণোলী অন্তভুত ি করয়র্ হয়ি  ো সকল েয়ের জিয 
 থো থ প্রনে ো নিনির্ কয়র;  

 

□ সকল কর্তচোরীয়ক র্োয়ের প্রনর্কোর েোও োর অনধকোর এিং য ৌি হ রোনির অনভয় োয়গর িযো নিচোয়রর জিয উেলভয 
সকল যফোরোর্য়ক প্রর্োসনিক ও নিচোনরকভোয়ি জোিোয়র্ হয়ি;  

 

□ েনরষ্কোরভোয়ি উয়েখ করয়র্ হয়ি য  য ৌি হ রোনি কর্তচোরীর অসেোচরণ নহয়সয়ি নিয়িনচর্ এিং য ৌি হ রোনিয়র্ নি ুি 

হয়ে এর্ি িযনিিগত এিং র্ত্ত্বোিধো ি ও িযিস্থোেিোর সোয়থ জনডর্ কর্তকর্ত ো  োরো জ্ঞোর্ভোয়ি এর্ি আচরণ চোনলয়  

য য়র্ অিুয়র্োেি নেয় য়েি র্োয়ের নিরুয়ে নিয়ষধোজ্ঞো জোনর করয়র্ হয়ি; এিং  
 

□ স্প্ষ্টভোয়ি উয়েখ করয়র্ হয়ি য  য ৌি হ রোনির নিষয়  য  িযনিিগত অনভয় োগ কয়র িো য ৌি হ রোনির সোয়থ জনডর্ য  

যকোয়িো র্েন্ত িো কো তনিিরণীয়র্ য  সোেয যে  িো সোহো য কয়র র্োয়ের নিরুয়ে প্রনর্য়র্োধ গ্রহণ যিআইনি। 
 

□ কর্ীয়ের নিয় োয়গর সর্  এিং প্রনর্ িোনষতক প্রনর্েয়ণ নলনখর্ভোয়ি সরিরোহ করো হয়ি; এিং 
 

□  নে স্প্যোনির্, চীিো, যকোনর োি, যেোনলর্, রোনর্ োি, হোইনর্ োি-যেওল, িোংলো িো ইর্োনল োি হ  র্য়ি ইংয়রনজয়র্ 
এিং যকোিও কর্তচোরীর প্রোথনর্ক ভোষো  সরিরোহ করুি। র্য়েল যটম্পয়লটগুনল অিলোইয়ি উেলব্ধ। 
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প্রশ্যক্ষণ: শ্নলয়াগকিত ালের জনি শ্নলেত শ্যকা 
 

 সর্স্ত কর্তচোরীয়ের প্রনর্ িের কর্েয়ে একিোর য ৌি হ রোনি প্রনর্য়রোধ প্রনর্েণ যর্ষ করয়র্ হয়ি। উেরন্তু, সকল 

কর্তচোরীর প্রনর্ িের অন্তর্ একিোর য ৌি হ রোনি প্রনর্য়রোধ প্রনর্েণ সম্পন্ন করয়র্ হয়ি। এটি েনঞ্জকো িৎসর, প্রনর্টি কর্তচোরীর 

চোকুরী শুরুর র্োনরয়খর িোনষতকী িো নিয় োগকর্ত োর ঠিক কয়র যেও ো য য়কোয়িো র্োনরয়খ হয়র্ েোয়র। 
 
 

আপশ্ন  শ্ে ইলিার্মলধি প্রশ্যক্ষণ গ্রহণ কলর োলকন: 

 

• আেিোর প্রনর্েণটি প্রয় োজিী  িূযির্র্ র্োি েূরণ িো অনর্ের্ কয়র নক িো র্ো নিনির্ করোর জিয েয়রর েষৃ্ঠো  

যচকনলেটি িযিহোর করুি। 
 

• আেিোর নিেযর্োি প্রনর্েণ র্ো িো কয়র থোকয়ল, এটিয়ক র্োনলকোভুি সকল উেোেোি অন্তভুত ি করোর জিয আেয়েট 

করয়র্ হয়ি। আেনি ইয়র্োর্য়ধযই প্রনর্েণ সম্পন্ন করো নিয় োগকর্ত োয়েরয়ক সমূ্পরক প্রনর্েণও প্রেোি করয়র্ েোয়রি, য ি 

নিনির্ করো  ো  য  র্োরো এর্ি প্রনর্েণ গ্রহণ কয়রয়েি  ো িূযির্র্ র্োি েূরণ কয়র িো অনর্ের্ কয়র। 
 

• অিলোইয়ি প্রো র্ নজজ্ঞোনসর্ প্রশ্নোিলী ে তোয়লোচিো করুি, য গুনল উদূ্ভর্ হয়র্ েোয়র এর্ি অসংখয সোধোরণ প্রশ্ন সম্পয়কত  
ধোরণো যে : 

www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-
frequently-asked-questions 

 
 
  

আপশ্ন  শ্ে নেট র্মলে  প্রশ্যক্ষণ গ্রহণ করলি চান: 
• র্য়েল প্রনর্েণটি েোউিয়লোে করুি,  ো অিলোইয়ি উেলভয: www.ny.gov/combating-sexual-harassment-

workplace/employers#training-requirements. 
 

o প্রনর্েণ নিয়েত নর্কো িনথয়র্ িনণতর্ নিনভন্ন উেোয়  আেনি এই প্রনর্েণটি সম্পোেি করয়র্ েোয়রি য র্ি 

িযনিগর্ভোয়ি, ওয় নিিোর র্োধযয়র্ িো নফেিযোক সহ িযনি নহয়সয়ি।  
 

o আেনি নকভোয়ি আেিোর প্রনর্েণ উেস্থোেি করয়র্ চোি র্োর উের নিভত র কয়র আেনি নিনভন্ন উেলভয সংস্থোি 

িযিহোর করয়র্ েোয়রি। উেোহরণস্বরূে, আেনি  নে সরোসনর উেস্থোেিো কয়রি র্োহয়ল আেিোয়ক 

PowerPoint েোউিয়লোে করয়র্ হয়ি এিং প্রনর্টি স্লোইয়ের "যিোট"-এ প্রেনর্তর্ নিপ্টটি েডয়র্ হয়ি। 
 

o আেনি  নে নভনেও নেয়  কর্ীয়ের প্রনর্েণ নেয়র্ চোি, র্োহয়ল আেনি র্োয়েরয়ক এটি অিলোইয়ি যেখয়র্ িো 
েোউিয়লোে করয়র্ এিং একটি গ্রুয়ে প্রের্তি করয়র্ নিয়েতর্িো নেয়র্ েোয়রি এিং েয়র আেনি প্রনর্েণ নিয়েত নর্কো 
িনথয়র্ য ভোয়ি িনণতর্ রয় য়ে যসভোয়ি র্োয়ের প্রনর্নে ো যেও োর জিয একটি েেনর্ প্রেোি করয়িি। 
 

• আেনি নর্ল্প নিনেতষ্ট েনরনস্থনর্ িো সয়িতোির্ অিুর্ীলিসহ আেিোর প্রনর্ষ্ঠোয়ির কোজ প্রনর্ফনলর্ করয়র্ প্রনর্েয়ণর 

িনথ(গুয়লো) কোয়েোর্োইজ ও েনরির্ত ি করুি। 
 

http://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-frequently-asked-questions
http://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-frequently-asked-questions
http://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/employers#training-requirements
http://www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/employers#training-requirements
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• অনভয় োগ করয়র্ কর্তচোরীয়ের উৎসোহ যে ো হয়ে এর্ি য  যকোয়িো অভযন্তরীণ প্রনে োয়ক প্রনর্েয়ণ নিস্তোনরর্ িণতিো 
করয়র্ হয়ি, এিং যস সকল নিনেতষ্ট িোর্(গুয়লো) এিং অনফয়স(গুয়লো)র য োগোয় োয়গর র্থয অন্তভুত ি করয়র্ হয়ি য গুয়লোর 

র্োধযয়র্ অনভয় োগকোরী কর্তচোরী র্োয়ের অনভয় োগ েোনখল করয়িি। 
 

• প্রনর্েয়ণর অংর্ নহয়সয়ি আেনি অনর্নরি ইন্টোয়রনিভ নে োকলোে  ুি করয়র্ েোয়রি,  োর র্য়ধয একটি উয়দ্বোধিী 
কো তের্, ভূনর্কো িো েলিে আয়লোচিো অন্তভুত ি। 
 

• অিলোইয়ি প্রো র্ নজজ্ঞোনসর্ প্রশ্নোিলী ে তোয়লোচিো করুি, য গুনল উদূ্ভর্ হয়র্ েোয়র এর্ি অসংখয সোধোরণ প্রশ্ন সম্পয়কত  
ধোরণো যে : 

www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassment-
frequently-asked-questions 

 
প্রশ্যক্ষণ: ননূিির্ম র্মালনর নচকশ্ ে 

য  নিয় োগকর্ত ো এই যেট র্য়েল িীনর্র্োলোটি িযিহোর কয়রি িো - য টি যেট শ্রর্ নিভোগ ও যেট র্োিিোনধকোর নিভোগ প্রস্তুর্ 

কয়রয়ে - র্োয়েরয়ক অির্যই নিনির্ করয়র্ হয়ি য  িীনর্র্োলোটি নিম্ননলনখর্ িযূির্র্ র্োি েূরণ কয়র িো র্ো যথয়ক উৎকৃষ্ট হ । 
 
প্রনর্েণ অবযিই: 

 

□ ইন্টোয়রনিভ হয়র্ হয়ি (সুনিনেতষ্ট সুেোনরয়র্র জিয র্য়েল প্রনর্েণ নিয়েত নর্কো িনথ যেখুি); 

 

□ র্োিিোনধকোর নিভোয়গর সোয়থ েরোর্র্তেয়র্ শ্রর্ নিভোগ দ্বোরো ইসুয করো নিয়েত নর্কোর সোয়থ সোর্ঞ্জসযেূণত য ৌি হ রোনির 

একটি িযোখযো অন্তভুত ি করয়র্ হয়ি;  

 

□ যিআইিী য ৌি হ রোনির উেোহরণ অন্তভুত ি করয়র্ হয়ি;  

 

□ য ৌি হ রোনি, য ৌি হ রোনির নর্কোরয়ের জিয উেলভয যফেোয়রল ও যেয়টর নিনধিে নিধোি সম্পনকত র্ র্থয অন্তভুত ি 

করয়র্ হয়ি;  

 

□ কর্তচোরীয়ের প্রনর্কোয়রর অনধকোর এিং অনভয় োয়গর নিচোয়রর জিয সকল উেলভয যফোরোর্ সম্পনকত র্ র্থয অন্তভুত ি 

করুি; 

 

□ সুেোরভোইজরয়ের জিয কো তের্ এিং সুেোরভোইজরয়ের জিয অনর্নরি েোন ত্ব উয়েখ কয়র র্থয অন্তভুত ি করুি। 
 

প্রয়র্যক কর্ীয়ক অির্যই িোনষতক য ৌি হ রোনি প্রনর্য়রোয়ধর প্রনর্েণ গ্রহণ করয়র্ হয়ি। এই িোনষতক প্রনর্েয়ণর সর্ , 

নিয় োগকর্ত োয়ের অির্যই কর্ীয়ের একটি যিোটির্ সরিরোহ করয়র্ হয়ি  ো এয়র্ রয় য়ে: 
 

(i) নিয় োগকর্ত োর য ৌি হ রোনির িীনর্; এিং 
(ii) য ৌি হ রোনি প্রনর্য়রোধ প্রনর্েয়ণ উেস্থোনের্ র্য়থযর একটি অিুনলনে। 

  

নিয় োগকর্ত োয়ের অির্যই এই যিোটির্, িীনর্ ও প্রনর্েয়ণর র্থয ইংয়রজী এিং যকোিও কর্ীর প্রোথনর্ক ভোষো   নে 
স্প্যোনির্, চীিো, যকোনর োি, যেোনলর্, রোনর্ োি, হোইনর্ োি-যেওল, িোংলো িো ইর্োনল োি হ  র্য়েল যটম্পয়লটগুনল 
অিলোইয়ি উেলব্ধ। 
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