মনেল অতিনযাগ ফমম
পযৌে হয়রাতে তরনোর্ম করার জেয
[ননলয়ােকারীর নার্]
ননউইয়কম বেট শ্রর্ আইন অনুিালর িকে ননলয়ােকারীলক ব ৌন হয়রানন প্রনতলরালর্ একটি নীনতর্াো গ্রহণ করলত োর্য, ার র্লর্য ব ৌন
হয়রাননর ঘটনার অনিল াে দানিে করার জনয একটি অনিল াে ফর্ম অন্তিুম ক্ত রলয়লে।
আপনন নদ নেশ্বাি কলরন ব আপনন ব ৌন হয়রাননর নিকার হলয়লেন তলে আপনালক এই ফর্মটি পূরণ কলর [র্লনানীত েযনক্ত ো অনফলি
জর্া বদওয়ার জনয উৎিানহত করা হয়; র্লনানীত েযনক্ত ো অনফলির জনয ব াোল ালের তর্য; ফর্মটি নকিালে জর্া বদয়া ালে]। অনিল াে
দানিলের জনয আপনার নেরুলদ্ধ বকালনা প্রনতলিার্র্ূেক েযেস্থা বনওয়া হলে না।
আপনন নদ বর্ৌনিকিালে ো অনয বকান পদ্ধনতলত নরলপাটম করলত অনর্ক স্বচ্ছন্দ বোর্ কলরন, তাহলে আপনার ননলয়ােকারীলক এই ফর্মটি
পূরণ কলর আপনালক একটি অনুনেনপ িরেরাহ করলেন এেং এই ফলর্মর বিলে েনণমত দানেগুনে তদন্ত কলর তার ব ৌন হয়রানন প্রনতলরার্
নীনতর্াো অনুিরণ করলেন।
অতিতরক্ত সংস্থানের জেয, এখানে যাে: ny.gov/programs/combating-sexual-harassment-workplace

অতিনযাগকারীর িথ্য
নার্:
কর্মলক্ষলের ঠিকানা:

কর্মলক্ষলের বফান:

কালজর পদনে:

ইলর্ইে:

ব াোল ালের পেন্দিই পদ্ধনত ননেমাচন করুন:

ইলর্ইে

বফান

িিরীলর

িত্ত্বাবধােমূলক িথ্য
প্রতযক্ষ িুপারিাইজলরর নার্:
পদনে:
কর্মলক্ষলের বফান:

কর্মলক্ষলের ঠিকানা:

এই ফর্মটি গ্রহণ করা হলে তা বেআইনী ব ৌন হয়রাননর অনিল ালের জনয নিদ্ধান্তর্ূেক আত্মপক্ষ ির্র্মন েঠন কলর না। ব ৌন হয়রাননর প্রনতটি দানে নেদযর্ান
আইনন র্ান, দানের িুনননদম ষ্ট তর্য এেং অেস্থার নেলেচনা অনু ায়ী ননর্মানরত হলে, ার র্লর্য একটি কা ক
ম র হয়রানন-নেলরার্ী নীনত ও প্রনিয়া অন্তিুম ক্ত, তলে
শুর্ু এর র্লর্যই িীনর্ত র্াকলে না।

পেজ 1 এর 3

অতিনযানগর িথ্য
1. আপনার ব ৌন হয়রানন অনিল ালের নেেয়ােেী:
নার্:

পদনে:

কর্মলক্ষলের ঠিকানা:

কর্মলক্ষলের বফান:

আপনার িালর্ িম্পকম :

িুপারিাইজর

অর্স্ত

িহ-কর্ী

অনযানয

2. কী ঘলটলে এেং এটি আপনালক ও আপনার কাজলক কীিালে প্রিানেত করলে তা েণমনা করুন। প্রলয়াজন হলে অনতনরক্ত
কােজ েযেহার করুন এেং বকালনা প্রািনিক ননর্ ো প্রর্াণ িং ুক্ত করুন।

3. ব ৌন হয়রানন ঘটার তানরি(গুলো):
ব ৌন হয়রানন নক অেযাহত রলয়লে?

হযাাঁ

না

4. আপনার অনিল াে িম্পনকম ত তর্য র্াকলত পালর এর্ন বকান িাক্ষী ো েযনক্তর নার্ এেং ব াোল ালের তর্য তানেকািু ক্ত
করুন:

বিে প্রশ্নটি ঐনচ্ছক, তলে তা তদন্তলক িাহা য করলত পালর।
5. িংনিষ্ট ঘটনা িম্পলকম আপনন পূলেম অনিল াে কলরলেন ো তর্য িরেরাহ কলরলেন নক (বর্ৌনিক ো নেনিত)? নদ কলর
র্ালকন, তাহলে আপনন কিন এেং কার কালে অনিল াে ো তর্য িরেরাহ কলরনেলেন?

আপনন নদ আইনী উপলদষ্টা বরলি র্ালকন এেং চান আর্রা তালদর িালর্ কাজ কনর, তাহলে অনুগ্রহ কলর তালদর ব াোল ালের
তর্য িরেরাহ করুন।

স্বাক্ষর: __________________________

তানরি: __________________

পেজ 2 এর 3

তেনয়াগকিমানের জেয তেনেম তিকা
আপনন নদ ব ৌন হয়রাননর বকালনা অনিল াে পান তাহলে আপনার ব ৌন হয়রানন প্রনতলরার্ নীনতর্াো অনুিরণ করুন।
বকালনা তদন্ত কা মিলর্ ব কাজগুলো িম্পৃক্ত রলয়লে:
• কর্মচারীর িলি কর্া েো
• অনি ুক্ত উৎপীড়নকারীর িালর্ কর্া েো
• িাক্ষীলদর িাক্ষাৎকার বনওয়া
• প্রািনিক ননর্পে িংগ্রহ এেং প মালোচনা করা
নদও ঘটনা অনুিালর প্রনিয়া নিন্ন হলত পালর, তর্ানপ িকে অনিল াে অনেেলে ত তাড়াতানড় িম্ভে তদন্ত এেং ির্ার্ান
করলত হলে। তদন্ত কাল ম ত দূর িম্ভে বোপনীয়তা েজায় রািলত হলে।
তদলন্তর ফোফে এেং েৃহীত ব বকান িংলিার্নর্ূেক পদলক্ষলপর িালর্ আপনার নিদ্ধালন্তর নিনি ননর্িু ক্ত করুন এেং ব
কর্মচারী ও েযনক্ত(বদর) নেরুলদ্ধ অনিল াে করা হলয়লে তালদরলক অেনহত করুন। এটি ইলর্লের র্ার্যলর্ করা ব লত পালর।

পেজ 3 এর 3

