েযৗন হয়রািন �িতেরাধ নীিতমালার
জনয্ নূনয্তম মান
িনউইয়কর্ ে�েটর �িতিট িনেয়াগকতর্ ার জনয্ �ম আইেনর ধারা 201-g অনুসাের েযৗন হয়রািন �িতেরােধ একিট নীিতমালা
�হণ করা অপিরহাযর্। মেডল নীিতমালা �হণ কেরিন এমন েকান িনেয়াগকতর্ ােক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয, তারা েয
নীিতমালা �হণ কেরেছ তা িন�িলিখত নীিতমালা অনুযায়ী হেয়েছ বা এর নূয্নতম মান অিত�ম কেরেছ। নীিতমালােক
অবশয্ই:
i)

মানবািধকার িবভােগর সােথ পরামেশর্ �ম িবভাগ �ারা ইসুয্ করা িনেদর্ িশকার সােথ সাম�সয্পূণর্ েযৗন হয়রািন
িনিষ� করেত হেব;

ii)

িনিষ� আচরেণর উদাহরণ �দান করেত হেব, যা েবআইিন েযৗন হয়রািন সৃি� কের;

iii)

েযৗন হয়রািন, েযৗন হয়রািনর িশকারেদর জনয্ উপলভয্ �িতকার স�েকর্ েফডােরল ও ে�েট িবিধব� িবধান
স�িকর্ ত তথয্; এবং �েযাজয্ �ানীয় আইন থাকেত পাের এমন িববৃিত অ�ভুর্ � করেত হেব;

iv)

একিট অিভেযাগ ফমর্ অ�ভুর্ � করেত হেব;

v)

অিভেযাগগিলর সমেয়ািচত এবং েগাপনীয় তদে�র জনয্ একিট কাযর্�ণালী অ�ভুর্ � করেত হেব যা সকল পে�র
জনয্ যথাযথ �ি�য়া িনি�ত কের;

vi)

সকল কমর্চারীেক তােদর �িতকার পাওয়ার অিধকার এবং েযৗন হয়রািনর অিভেযােগর নয্ায়িবচােরর জনয্
উপলভয্ সকল েফারামেক �শাসিনক ও িবচািরকভােব জানােত হেব;

vii)

পির�ারভােব উে�খ করেত হেব েয েযৗন হয়রািন কমর্চারীর অসদাচরণ িহেসেব িবেবিচত এবং েযৗন হয়রািনেত
িনযু� হে� এমন বয্ি�বগর্ এবং ত�াবধায়ন ও বয্ব�াপনার সােথ জিড়ত কমর্কতর্ া যারা �াতভােব এমন আচরণ
চািলেয় েযেত অনুেমাদন িদেয়েছন তােদর িবরে� িনেষধা�া জাির করেত হেব; এবং

viii)

��ভােব উে�খ করেত হেব েয েযৗন হয়রািনর িবষেয় েয বয্ি�বগর্ অিভেযাগ কের বা েযৗন হয়রািনর সােথ
জিড়ত েয েকােনা তদ� বা কাযর্িববরণীেত েয সা�য্ েদয় বা সাহাযয্ কের তােদর িবরে� �িতেশাধ �হণ
েবআইিন।
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িনেয়াগকতর্ ােদরেক �িতিট কমর্চারীর িনকট িলিখতভােব তার নীিতমালার একিট কিপ অবশয্ই �দান করেত হেব।
িনেয়াগকতর্ ােদর উিচত কমর্চারীরা েয ভাষায় কথা বেল েসই ভাষােতই নীিতমালা সরবরাহ করা।

***
েকােনা নীিতমালা �হণ েবআইিন েযৗন হয়রািনর অিভেযােগর িবষেয় েকােনা িস�া�মূলক আত্মপ� সমথর্ন গঠন কের না। েযৗন হয়রািনর
�িতিট দািব িবদয্মান আইিন মান, দািবর সুিনিদর্ � তথয্ এবং অব�ার িবেবচনা অনুযায়ী িনধর্ািরত হেব, যার মেধয্ একিট কাযর্কর
হয়রািন-িবেরাধী নীিত ও �ি�য়া অ�ভুর্ �, তেব শধু এর মেধয্ই সীিমত থাকেব না।

