�ায়শ িজ�ািসত ��াবলী
কম�েদর জনয্ �ায়শ িজ�ািসত ��াবলী
�.1. আিম মেন কির আিম েযৗন হয়রািনর িশকার হেয়িছ। আমার কী করা উিচত?

44

A1. যিদ আপিন েযৗন হয়রািনর িশকার হেয়েছন বেল মেন কের থােকন, তাহেল আপনার উিচত এই আচরণ আপনার
িনেয়াগকতর্ া, অ�ায়ী সং�া বা ে�সেম� সং�ার িনকট িরেপাটর্ করা। আপনার িনেয়াগকতর্ াই যিদ উৎপীড়নকারী হয় িকংবা
আপনার িনেয়াগকতর্ ার �িতি�য়া েকমন হেব তা িনেয় আপিন যিদ ি�ধাি�ত থােকন, তাহেল আপিন িনউইয়কর্ ে�েটর
মানবািধকার িবভােগর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন। মানবািধকার িবভাগ অিভেযাগ �হণ এবং তদ� করেত স�ম।
এছাড়াও আপিন, একই সােথ িকংবা পরবত�েত, িনউ ইয়কর্ ে�েটর মানবািধকার িবভাগ (DHR)-এর কােছ অিভেযাগ
দােয়র করেত পােরন। অনু�হ কের েখয়াল করন: মানবািধকার িবভােগর কােছ েকান অিভেযাগ অবশয্ই কিথত
ৈবষময্মূলক কাযর্িট স�ািদত হবার এক বছেরর মেধয্ দােয়র করেত হেব। আেরা তেথয্র জনয্, িবভােগর “ েযৗন হয়রািন.”
িশেরানােমর পুি�কা েদখুন।
34

�.2. আিম মানবািধকার িবভােগর কােছ েকােনা অিভেযাগ িকভােব দােয়র করেত পাির?

44

A2. িবভােগর কােছ অিভেযাগ দােয়র করার িবিভ� উপায় রেয়েছ:
•

িকভােব েকােনা অিভেযাগ দােয়র করেত হয় েসই তেথয্র জনয্, পিরদশর্ন করন: www.dhr.ny.gov/complaint

•

আপিন কল করেত পােরন 1-888-392-3644

•

আপিন মানবািধকার িবভােগর েকােনা অিফস পিরদশর্ন করেত পােরন এবং �শরীের অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন:
https://dhr.ny.gov/contact-us

�.3. আিম অিভেযাগ করেল আমার িনেয়াগকতর্া িক আমার িবরে� �িতেশাধ িনেত পাের?

44

A3. িনউ ইয়কর্ ে�েটর মানবািধকার আইেন আপনার িনেয়াগকতর্ ার কােছ অভয্�রীণ অিভেযাগ করার জনয্, িকংবা
মানবািধকার িবভােগর কােছ অিভেযাগ দােয়র করার জনয্ �িতেশাধ �হণ িনষ�। আপিন যিদ মেন কেরন আপনার িবরে�
�িতেশাধ েনয়া হে�, তাহেল িবভােগর সােথ আপনার েযাগােযাগ এবং একিট অিভেযাগ দােয়র করা উিচত।
�.4. আমার িনেয়াগকতর্া িক মানবািধকার আইেনর আওতাভু�?

44

A4. হয্াঁ। মানবািধকার আইন অনুসাের, কমর্চারী সংখয্া বয্িতেরেক, িনউইয়কর্ ে�েটর সকল িনেয়াগকতর্ া, েযৗন
হয়রািনমু� একিট কমর্ে�� �দান করেত বাধয্।

কমর্ ে�ে� অ-কমর্ চারীেদর জনয্ �ায়শ িজ�ািসত ��াবলী
44

�.1. আিম েযখােন হয়রািনর িশকার হেয়িছ েসখােন আিম সরাসির িনেয়াগ�া� নই, তারপেরও িক আিম
সুরি�ত?

44

A1. এি�ল 12, 2018 েথেক, একজন অ-কমর্চারী, েযমন িঠকাদার, সাবক�া�র, েভ�র, পরামশর্দাতা, িকংবা কমর্ে�ে�
পিরেষবা �দানকারী েযেকউ, তােদর কমর্�েল হয়রািন েথেক সুরি�ত। সুরি�ত অ-কমর্চারীেদর মেধয্ েস সকল বয্ি�রা
অ�ভুর্ � যারা �চিলতভােব �ত� িঠকাদার, "িগগ" কম� এবং অ�ায়ী কম� িহেসেব পিরিচত। এছাড়াও িনেয়াগকতর্ ার সে�
েকােনা চু ি� অনুযায়ী য�পািত েমরামত, পির��তা পিরেষবা বা অনয্ েকান পিরেষবা �দানকারী বয্ি�রাও অ�ভুর্ �।
44

�.2. আিম একজন র�ণােব�ণ িঠকাদােরর হেয় কাজ কির এবং আিম একিট বয্বসায়-�িত�ােনর অিফস
পির�ার কির। িবি�ং-এর একজন কমর্ চারী, িযিন আিম েয �িত�ােন পির�ােরর কাজ কির েসিট �ারা
িনেয়াগ�া� নয়, েস আমােক বার বার েডেটর জনয্ আম�ণ জানাে�। আিম এ আচরণ পছ� কির না। আিম
কী করেত পাির?

44

A2. আপনার িনেয়াগকতর্ া এবং আপনার কমর্�েল েয �িত�ান কমর্কা� পিরচালনা কের তারা উভয়ই আপনােক হয়রািনমু� কমর্ে�� সরবরাহ করেত বাধয্। আপনার উিচত আপনার কমর্�েলর �িত�ান, এবং পাশাপািশ আপনার িনেজর
িনেয়াগকতর্ ার িনকট এই আচরণ িরেপাটর্ করা। তারা উভেয়ই এ সমসয্া েমাকােবলায় দায়ব�। আপনার িনেয়াগকতর্ াই যিদ
উৎপীড়নকারী হয় িকংবা আপনার িনেয়াগকতর্ ার �িতি�য়া েকমন হেব তা িনেয় আপিন যিদ ি�ধাি�ত থােকন, তাহেল
আপিন মানবািধকার িবভােগর কােছও একিট অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন।
�.3. অনুিলিপ েমিশন েমরামতকারী বয্ি�িট সবসময় েযৗন রিসকতা কের েযিট আমার জনয্ মানিসকভােব
িবপযর্ য়কর। আমার বস বেল েয এ বয্াপাের েস িকছু ই করেত পাের না।

44

A3. উৎপীড়নকারী েযই েহাক না েকন, আপনার বস একিট েযৗন হয়রািন মু� কমর্ে�� সরবরাহ করেত বাধয্। আপনার
িনেয়াগকতর্ া আপনার অিভেযােগর উপর িভিত্ত কের যথাযথ বয্ব�া �হণ করেত বাধয্। আপনার িনেয়াগকতর্ ার �িতি�য়া
েকমন হেব তা িনেয় আপিন যিদ ি�ধাি�ত থােকন, তাহেল মানবািধকার িবভােগর কােছ আপনার একিট অিভেযাগ দােয়র
করা উিচত।
�.4. একজন অ�ায়ী কম� িনয়িমতভােব আমােক তার "েডট" িনেয় িবষেয় েখােলেমলা েযৗন গ� বেল। আিম
অিভেযাগ কেরিছ, িক� আমার সুপারভাইজর বেল অ�ায়ীেদর উপের তার েকােনা কতৃর্ � েনই।
44

A4. আপনার সুপারভাইজর আপনার অিভেযাগেক এমন কােরা কােছ িনেয় েযেত বাধয্ িযিন তদ�ক করেত এবং
সংেশাধনমূলক বয্ব�া িনেত স�ম। আপিন আপনার িনেয়াগকতর্ ার অনয্ েকােনা সুপারভাইজর বা ময্ােনজােরর কােছ
অিভেযাগ করেত পােরন অথবা মানবািধকার িবভােগ একিট অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন, িকংবা আপিন উভয়ই করেত
পােরন।
�.5. আিম একজন �ত� িঠকাদার িহেসেব কাজ কির,আর আমার েবিশরভাগ কাজ �িত�ান �া�েনর
বাইেরই স�ািদত হয়। তেব,আিম যখন আমার কােজর তত্তাবধােনর দািয়ে� থাকা বয্ি�র সােথ েদখা
করেত আিস, েস আমার সােথ একিট অনিভে�ত েযৗন স�কর্ শর করেত চায়। েস আমার �িত�ােন একমা�
বয্ি� যার সে� আমার েকােনা েযাগােযাগ হয়, এবং আিম জািন না িকভােব অিভেযাগ করেত হয়।

44

A5. িনেয়াগকতর্ ােদরেক তােদর েযৗন হয়রািন �িতেরাধ নীিতমালা েপা� এবং উপলভয্ করেত উৎসাহ েদয়া হয়। আপিন
আপনার িনেয়াগকতর্ ার অনয্ েকােনা সুপারভাইজর বা ময্ােনজােরর কােছ অিভেযাগ করেত পােরন, মানবািধকার িবভােগ
একিট অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন, িকংবা উভয়ই করেত পােরন।

িনেয়াগকারীেদর জনয্ �ায়শ িজ�ািসত ��াবলী
�.1. ে�ট িক ওয়াকর্শপ এবং ওেয়িবনার অফার করেব?

44

A1. হয্াঁ। �িশ�ণ অিধেবশনগেলার তািরখ ওেয়বসাইেট েঘািষত হেব।
�.2. পিরপালন যাচাই করার জনয্ কী কী ধরেনর িলিখত িববরণী িনেয়াগকতর্ােদর অবশয্ই রাখেত হয়?

44

A2. নীিতমালা পিঠত হবার েকােনা �া�িরত �ীকােরাি�র �েয়াজন েনই, তেব িনেয়াগকতর্ ােদর �িশ�েণর িলিখত
িববরণীর একিট �া�িরত �ীকােরাি� এবং একিট অনুিলিপ রাখেত উৎসাহ েদয়া হয়। এই সকল িলিখত িববরণী েযেকােনা
ভিবষয্ৎ অিভেযাগ বা মামলা েমাকােবলায় সহায়ক হেত পাের।
�.3. এই আইনিট িক িনউ ইয়কর্ িসিটর িনেয়াগকতর্ােদর উপের �েযাজয্?

44

A3. হয্াঁ। এিট িনউইয়কর্ িসিটসহ িনউইয়কর্ ে�েটর সকল িনেয়াগকতর্ ার উপের �েযাজয্।
�.4. িনউ ইয়কর্ িসিটর অনুেমািদত �িশ�ণ িক িনউইয়কর্ ে�ট আইেনর �িশ�ণ শতর্ পূরণ করেব?

44

A4. িনউইয়কর্ ে�ট মানবািধকার িবভাগ এবং িনউইয়কর্ ে�ট �মিবভােগর সােথ মানবািধকার িবষয়ক িনউ ইয়কর্ িসিট
কিমশন অংশীদারী� করেছ যােত কের NYC-িভিত্তক িনেয়াগকতর্ ারা মানবািধকার িবষয়ক িনউ ইয়কর্ িসিট কিমশন কতৃর্ ক
�দত্ত আস� অনলাইন �িশ�ণেক কােজ লািগেয় িনউইয়কর্ ে�ট এবং িনউ ইয়কর্ িসিট উভেয়র �িশ�ণ শতর্ পূরণ করেত
পাের। অনলাইন �িশ�ণ এি�ল 1, 2019 িকংবা এর পূেবর্ উপলভয্ হেব।
ভাষা

44

�.1. িনউইয়কর্ ে�ট �িশ�েণর জনয্ ইংেরিজর বাইের অনয্ ভাষায় িক িরেসাসর্ উপলভয্ করেব?

44

A1. হয্াঁ। চূ ড়া� উপকরণগেলা যত �ত স�ব �য্ািনশ, চাইিনজ, েকািরয়ান, বাংলা, রািশয়ান, ইতািলয়ান, েপািলশ এবং
েহইিশয়ান ি�েয়াল ভাষায় অনুবািদত এবং ওেয়বসাইেট উপলভয্ হেব। অিতির� ভাষা ভিবষয্েত েযাগ করা হেত পাের।
�.2. আিম িক নীিতমালা এবং �িশ�ণ ইংেরিজ ভাষার বাইের অনয্ানয্ ভাষায় �দান করেত বাধয্?

44

A2. হয্াঁ। িনেয়াগকতর্ ােদর উিচত কমর্চারীরা েয ভাষায় কথা বেল েসই ভাষােতই �িশ�ণ �দান করা। মেডল উপকরণ
ে�টবয্ািপ ভাষা অিভগমন নীিতমালার, কাযর্িনবর্াহী আেদশ 26 অনুসাের অনুবািদত হেব। যখন একজন কমর্চারীর
�াথিমক ভাষা ে�ট েথেক �দান করা েটমে�ট �িশ�েণ উপলভয্ নয়, তখন িনেয়াগকতর্ া েসই কমর্চারীেক ইংেরজী-ভাষার
সং�রণ সরবরাহ করেত পােরন। তেব, েযেহতু িনেয়াগকতর্ ারা তােদর সকল কমর্চারীর কমর্কাে�র জনয্ দায়ব� হেত
পােরন, েসেহতু কমর্চারীরা েবােঝ এমন ভাষায় নীিতমালা এবং �িশ�ণ �দান করার জনয্ িনেয়াগকতর্ ােদরেক দৃঢ়ভােব
উৎসািহত করা হে�।
44

নীিতমালা

44

44

�.1. িনেয়াগকতর্ারা িকভােব তােদর নীিতমালােক কমর্ চারীেদর কােছ �দান করেত পাের?

44

A1. িনেয়াগকতর্ ােদর অবশয্ই তােদর নীিতমালােক কমর্চারীেদর কােছ িলিখত বা ইেলক�িনকভােব �দান করেত হেব।
েকােনা কি�উটাের যিদ একিট অনুিলিপ উপলভয্ করা হয়, তাহেল কম�েদর অবশয্ই তােদর িনজ� েরকেডর্র জনয্ একিট
কিপ ি�� করেত সমথর্ হেত হেব।
�.2. েকােনা তৃ তীয়-প� েভ�র বা অনয্ানয্ অ-কম� যারা এক-কালীন বা িনয়িমতভােব িনউইয়কর্ ে�েট
অবি�ত েকােনা অিফেস কাজকমর্ কের তােদর �িশ�ণ েদয়ার জনয্ িনেয়াগকতর্ার েকােনা দািয়� রেয়েছ িক?

44

A2. নং. তেব, যথাযথভােব দৃশয্মান এমন একিট জায়গােত আপনার নীিতমালা েপা� করা একজন দািয়�শীল িনেয়াগকতর্ া
িহেসেব আপনার �েচ�ার জানান েদয়।
�.3. একজন অ�ায়ী কমর্ চারী যিদ অনয্ েকা�ািনর েকােনা কমর্ চারী �ারা হয়রািনর িশকার হেত থােক
তাহেল আমার কী করা উিচত?

44

A3. এমতাব�ায়, আপনার েকা�ািন এবং অ�ায়ী কমর্চারীর ফামর্ উভয়েকই অবিহত করা উিচত। তেব, আপিন যিদ
এমন হয়রািন েঠিকেয় িদেত িকংবা ব� করেত স�ম হন তাহেল, নীিতমালায় েযভােব বিণর্ত রেয়েছ েসভােব আপনার
বয্ব�া �হণ করা উিচত।
�.4. যিদ েথেক থােক, তাহেল েকান নীিতমালা, িঠকাদার, সাবক�া�র, েভ�র এবং পরামশর্ কেদর অবশয্ই
�দান করেত হেব?
44

A4. িনেয়াগকতর্ ােদর �ত� িঠকাদার, েভ�র বা পরামশর্কেদরেক েকােনা নীিতমালা �দান করেত হেব না, েযেহতু েসসকল
বয্ি�রা িনেয়াগকতর্ ার কমর্চারী নন। তেব, ে�ট মানবািধকার আইন তােদর কমর্কাে�র জনয্ িনেয়াগকতর্ ােক দায়ী কের
আর কমর্ে�ে� পিরেষবা �দানকারী েয েকােনা বয্ি�েক নীিতমালা এবং �িশ�ণ �দােনর জনয্ আপনােক উৎসািহত করা
হয়।
�.5. যিদ েকােনা িনেয়াগকতর্া ইেতামেধয্ অনুস�ানমুলক কাযর্ �ণালী �িত�া কের থােকন যা, �দত্ত মেডেলর
সােথ সাদৃশয্পূণর্ িক� হবহ একইরকম নয়, তাহেল িনেয়াগকতর্া এসকল সুিনিদর্ � শতর্ েথেক িবচু য্ত হেয়ও
আইেনর অনুবত� থাকেত পারেবন িক?

44

A5. হয্াঁ। তেব িনেয়াগকতর্ া েযসকল অনুস�ানমূলক কাযর্�ণালী বয্বহার করেবন েসগেলা িনেয়াগকতর্ ার নীিতমালায় বিণর্ত
থাকেত হেব।
�.6. নীিতমালায় িক অিভেযাগ ফমর্ , পুেরাপুির, অ�ভর্ ু � থাকেব হেব?

44

A6. না। তেব, ফমর্িট েকাথায় পাওয়া যােব, উদাহরণ�রপ েকা�ািনর অভয্�রীণ ওেয়বসাইেট, েস িবষেয় িনেয়াগকতর্ ােদর
পির�ার থাকেত হেব।
�িশ�ণ

44

�.1. �িশ�ণ শেতর্র জনয্ েক একজন কমর্ চারী িহেসেব িবেবিচত হয়? এবং �িশ�ণিট কখন স�� হেত হেব?

44

A1. অিভবাসন অব�া িনিবর্েশেষ সকল কম�ই "কমর্চারী"-র মেধয্ অ�ভুর্ �। কমর্চারীর মেধয্ আেরা অ�ভুর্ � রেয়েছ মু�
িকংবা অ-মু� কমর্চারী, খ�-কালীন কম�, েমৗসুিম কম�, এবং অ�ভুর্ � কম�রা। 9 অে�াবর, 2019 সােলর মেধয্ সকল

কমর্চারীেক অবশয্ই মেডল �িশ�ণ বা তার সােথ তু লনােযাগয্ েকােনা একিট �িশ�ণ অবশয্ই স�� করেত হেব েযিট
নুয্নতম মান পূরণ কের।
�.2. কত ঘন ঘন কমর্ চারীরােদর অবশয্ই েযৗন হয়রািন �িশ�ণ �হণ করেত হেব?

44

A2. কমর্চারীেদর অবশয্ই �িত বছর অ�ত একবার �িশ�ণ স�� করেত হেব। পরবত� বছরগেলােত, এিট পি�কা বষর্,
�িতিট কমর্চারীর চাকরীর বািষর্কী বা িনেয়াগকতর্ ার িঠক কের েদয়া েযেকােনা তািরেখর িভিত্তেত হেত পাের।
�.3. কত তাড়াতািড় নতু ন কমর্ চারীেদর �িশি�ত করা �েয়াজন?

44

A3. িনেয়াগকতর্ াগণ কমর্চারীেদর িনেয়ােগর েদয়ার পর েথেকই েযেহতু তােদর কমর্কাে�র জনয্ দায়ব� হেত পােরন, েসেহতু
ে�ট যত তাড়াতািড় স�ব �িশ�ণ েদয়ােক উৎসািহত কের। কাজ শর করার পূেবর্ই কমর্চারীেদরেক িনেয়াগকতর্ ার
নীিতমালা িবতরণ করা উিচত এবং এিটেক েপা� কের েদয়া উিচত।
�.4. েকােনা িনেয়াগকতর্া যিদ পূেবর্ ই এমন �িশ�ণ �দান কের থােকন যা শতর্ পূরণ কের িকংবা ছািড়েয়
যায়, তাহেলও িক কমর্ চারীেদর পুনঃ�িশি�ত করেত হেব?

44

A4. কমর্চারীেদর অবশয্ই বািষর্ক িভিত্তেত �িশ�ণ �হণ করেত হেব। কমর্চারীরা এ বছর ইেতামেধয্ �িশ�ণ �হণ কেরেছ,
িক� েসিট যিদ সকল নতু ন শতর্ পূরণ না কের, তাহেল িনেয়াগকতর্ ােদর শধুমা� স�ূরক �িশ�ণ �দােনর মাধয্েম সকল
শতর্ পূরণ হেয়েছ তা িনি�ত করেত হেব।
�.5. �িশ�েণর জনয্ িনধর্ ািরত নুয্নতম েকােনা সময় রেয়েছ িক যা কমর্ চারীেদর �িত বছর স�� করেত
হেব?

44

A5. না, তারা যিদ এমন �িশ�ণ �হণ কের যা নূয্নতম মান পূরণ কের বা অিত�ম কের তাহেলই যেথ� হেব।
�.6. িনেয়াগকারী সং�াগেলার বাধয্বাধকতাসমূহ কী কী? আেগর বছেরর মেধয্ অনয্ িনেয়াগকতর্ার কাছ
েথেক েযসকল কমর্ চারীরা একই �িশ�ণ েপেয়েছ তােদর ে�ে� কী হেব?

44

A6. আইন অনুসাের বািষর্ক িভিত্তেত সকল কমর্চারীেক েযৗন হয়রািন �িতেরাধ নীিতমালা এবং �িশ�ণ �দান করা
িনেয়াগকতর্ ােদর জনয্ অপিরহাযর্। যিদ েকােনা নতু ন কমর্চারী পূেবর্র িনেয়াগকতর্ ার মাধয্েম িকংবা েকােনা অ�ায়ী সাহাযয্
সং�ার মাধয্েম �িশ�ণ স�� করার �মাণ িদেত পাের, তাহেল একজন িনেয়াগকতর্ া �িশ�েণর শতর্ পূরণ হেয়েছ বেল গণয্
করেত পােরন।
েকােনা সং�া অথবা অনয্ েকােনা �িমক সংগঠন (উদাহরণ�রপ �িমক ইউিনয়ন) কমর্চারীেদর �িশ�ণ েদয়ার িস�া� িনেত
পাের, িক� তা-সে�ও, কমর্চারীেদর আচরণ এবং নীিতমালা স�েকর্ তােদর েবাঝাপড়ার জনয্ িনেয়াগকতর্ া দায়ব� হেত
পােরন এবং েকা�ািন বা িশে�র সুিনিদর্ � েযেকােনা �েভদ ও �ি�য়া স�েকর্ কমর্চারীেদর �িশি�ত করা উিচত।
�.7. আিম িনউইয়কর্ ে�ট িভিত্তক একজন িনেয়াগকতর্া িক� আমার এমন কমর্ চারী রেয়েছ যারা শধুমা�
অনয্ানয্ ে�টগেলােত কাজ কের। তােদরেকও িক �িশি�ত করেত হেব?
44

A7. না। শধুমা� িনউইয়কর্ ে�েট কাজ কের বা করেব এমন কমর্চারীেদরই �িশি�ত করেত হেব। তেব,যিদ েকােনা বয্ি�
তার আংিশক সময় িনউইয়কর্ ে�েট কাজ কের, তাহেল তােক অবশয্ই �িশি�ত হেত হেব, এমনিক েস যিদ অনয্ ে�েটর
�ায়ী হেয় তাহেলও।

�.8. অ�া�বয়� কমর্ চারীেদরেক (উদাহরণ�রপ, িশশ অিভেনতা/অিভেন�ী) িক েযৗন হয়রািন �িশ�ণ িনেত
হেব?

44

A8. হয্াঁ। তেব, 14 বছেরর িনেচ িশশেদর িনেয়াগকারীরা নুয্নতম শতর্ পূরণ বজায় েরেখ �িশ�ণ এবং নীিতমালােক
সহজতর কের িনেত পােরন।
�.9. "ই�ারঅয্াকিটভ �িশ�ণ" বলেত কী েবাঝায়?

44

A9. িনউইয়কর্ ে�ট আইন অনুসাের সকল েযৗন হয়রািন �িশ�ণ ই�ারঅয্াকিটভ হওয়া অপিরহাযর্। ই�ারঅয্াকিটভ হেল,
�িশ�ণ অনলাইন হেত পাের। কমর্চারী অংশ�হেণর উদাহরেণর মেধয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ:
•

�িশ�ণ যিদ ওেয়ব-িভিত্তক হয়, তাহেল েসকশেনর েশেষ �� রেয়েছ এবং কমর্চারীেক অবশয্ই সিঠক উত্তর িনবর্াচন
করেত হেব;

•

�িশ�ণ যিদ ওেয়ব-িভিত্তক হয়, তাহেল তাৎ�িণকভােব িকংবা িনিদর্ � সমেয়র িভিত্তেত, কমর্চারীেদর অনলাইেন ��
করার এবং উত্তর পাওয়ার অপশন রেয়েছ;

•

�-শরীের বা লাইভ �িশ�েণ, উপ�াপক কমর্চারীেদরেক �� কের িকংবা উপ�াপনা জুেড় তােদরেক �� করার জনয্
সময় েদয়;

•
•

ওেয়ব-িভিত্তক বা �-শরীের �িশ�ণ যা কমর্চারীেদর জনয্ একিট মতামত জিরপ �দান কের যা তারা �িশ�ণ েশষ
করার পের জমা েদয়
উপেরর েযেকােনা একিট উদাহরণ ই�ারঅয্াকিটভ হওয়ার নুয্নতম শতর্ পূরণ করেব। মতামত �ি�য়া বা
িমথি�য়া বয্িতত, েকােনা বয্ি�র �িশ�েণর েকােনা িভিডও েদখা বা েকােনা ডকুেম� পড়া ই�ারঅয্াকিটভ বেল
িবেবিচত হেব না।

�.10. একজন লাইভ �িশ�ক িক আবশয্ক এবং একজন �িশ�েকর িক সািটর্িফেকট থাকা �েয়াজন?

44

A10. কাযর্কর এবং িচত্তাকষর্ক �িশ�েণর জনয্ এিট সবেচেয় ভােলা চচর্া হেলও, একজন লাইভ �িশ�ক িবেশষভােব
অপিরহাযর্ নয়। লাইভ �িশ�ক বয্ি�গতভােব বা েফান, িভিডও কনফাের� ইতয্ািদর মাধয্েম হািজর হেত পােরন। েকান
সািটর্িফেকট আবশয্ক নয় এবং ে�ট বতর্ মােন েকােনা �িশ�ণ সরবরাহকারীেদর সািটর্িফেকট বা লাইেস� �দান কের না।
�.11. আিম িক �িশ�ণ �দােনর জনয্ েকােনা তৃ তীয়-প� েভ�র বয্বহার করেত পাির? এিট আদশর্ মান
পূরণ করেছ িক না তা আিম িকভােব িনি�ত করেবা?

44

A11. আপিন একিট তৃ তীয়-প� েভ�র বা সং�া বয্বহার করেত পােরন, বা িবদয্মান কমর্চারী বা ময্ােনজােরর মাধয্েম
�িশ�ণ �দান করেত পােরন। আপনােক েযেকােনা তৃ তীয়-প� �িশ�ণ পযর্ােলাচনা করেত হেব এিট িনি�ত করার জনয্ েয
তা আইন অনু্যায়ী নুয্নতম মান পূরণ কের বা অিত�ম কের।
�.11. ময্ােনজার/সুপারভাইজর ভূিমকায় থাকা কমর্ চারীেদর জনয্ িক িভ� �িশ�ণ শতর্ রেয়েছ?

44

A11. ময্ােনজার/সুপারভাইজর ভূ িমকায় থাকা কমর্চারীেদর অিতির� শেতর্ র কথা িনেয়াগকতর্ ােদর অবশয্ই ময্ােনজার এবং
সুপারভাইজরসহ সকল কমর্চারীেদর অবগত করেত হেব। মেডল �িশ�ণ অিতির� শেতর্ র িবষেয় মেনােযাগ েদয়, এবং
িনেয়াগকতর্ ারা ময্ােনজার এবং সুপারভাইজরেদরেক অিতির� বা পৃথক �িশ�ণ �দান করেত পােরন।

�.12. সকেলর জনয্ বাধয্তামূলক, এবং উপলভয্ রাখার সেবর্ া� েচ�া সে�ও িকছু কমর্ চারী যিদ �িশ�ণ িনেত
বয্থর্ হয় তাহেল কী ঘেট?

44

A12. সকল কমর্চারীরা বািষর্ক িভিত্তেত �িশ�ণ �হণ কের এিট িনি�ত করা িনেয়াগকতর্ ােদর জনয্ অপিরহাযর্। পিরপালন
িনি�ত করেত িনেয়াগকতর্ ারা যথাযথ �শাসিনক �িতকার বয্ব�া িনেত পােরন।
44

�.13. �িত�ানগেলার জনয্ িক কম�েদর �িশ�েণ বয্য় করা সমেয়র জনয্ েবতন েদয়া আবশয্ক, েযমন,
�কৃত অয্াসাইনেম� শর হবার আেগ অনেবািডর্ং �ি�য়া চলাকালীন সময়।

44

A13. িনেয়াগকতর্ ােদর অবশয্ই েফডােরল �িবধান অনুসরণ করেত হেব ( উদাহরণ�রপ েদখুন, 29 CFR 785.27785.32), যা সাধারনত িনেয়াগকতর্ া কতৃর্ ক-�দানকৃ ত �িশ�ণ সময়েক িনয়িমত কমর্ঘ�া িহেসেব গণনা করােক আবশয্ক
কের।
17

17

�.14. েযৗন হয়রািন �িতেরাধ �িশ�েণর সময় িকভােব আিতেথয়তা মজুির �ম 80/20 িনয়মেক �ভািবত
কের?

44

A14. অনয্ানয্ বাধয্তামূলক �িশ�েণর মেতা, এিট �ম-এর হারেক �ভািবত কের না এবং অনয্ানয্ িনেয়াগকতর্ া �িশ�েণর
সােথ স�িত বজায় েরেখ পিরচািলত করেত হেব। এিটেক হয় িবদয্মান অনুপােতর সােথ স�িত েরেখ যু� করেত হেব অথবা
80/20 িহেসব েথেক �িশ�েণর িনধর্ািরত সময়েক বাদ িদেত হেব।
�.15. মেডল �িশ�ণ উপকরেণর েয েসকশনগেলা আইেন ��ভােব আবিশয্ক নয় েসগেলা িক
বাধয্তামূলক?
A15. না, তেব েসগেলা দৃঢ়ভােব সুপািরশকৃ ত। অিধক�,িনেয়াগকতর্ ােদরেক নুয্নতম �িশ�ণ শতর্ অিত�ম কের েযেত
উৎসাহ েদয়া হে�।
44

44

বাধয্তামূলক আিবর্ ে�শন
�.1. েযৗন হয়রািন িবষেয় নতু ন আইেনর ে��াপেট বাধয্তামূলক আিবর্ ে�শন ধারা কী?

44

A1. েকােনা বাধয্তামূলক আিবর্ে�শন ধারা হে� েযেকােনা িলিখত চু ি�র একিট শতর্ যা: (1)চু ি� িনেয় �ে�র মুেখামুিখ হেল,
সংি�� প�গেলােক আদালেত যাওয়ার পূেবর্ সািলিশ �ারা মীমাংসা খুজেত এবং (2) আিবর্ে�শেনর চূ ড়া� পযর্ােয় সতয্
আিব�াের বাধয্ কের ও এিট আদালেতর মাধয্েম িরিভউর আওতাভু � নয়। আেরা সিঠকভােব, িবিধব� আইেনর ভাষায়:
"বাধয্তামূলক আিবর্ে�শন ধারা" পিরভাষািট েকােনা িলিখত চু ি�েত অ�ভুর্ � একিট শতর্ বা িবধানেক িনেদর্ শ করেব যা

17

প�গেলােক এমন চু ি�েত বাধয্ কের যােত চু ি� পরবত� সমেয় চু ি�র অধীেন উ�ূ ত েযেকােনা সমসয্ার ে�ি�েত চু ি�
অনুযায়ী িবধান �েয়াগ করার উে�েশয্ েযেকােনা �কার আইিন বয্ব�া শরর পূেবর্ সািলেসর জনয্ উপ�ািপত কের এবং
এছাড়াও েযিট এই মেমর্ শতর্ আেরাপ কের েয েযৗন হয়রািনর িভিত্তেত েবআইিন ৈবষময্মূলক চচর্ার অিভেযাগ করা েকােনা
পে�র �িত আরিবে�টর বা আিবর্ে�টর পয্ােনেলর �ারা আিব�ৃ ত সতয্ িকংবা গৃিহত মীমাংসা চূ ড়া� এবং �াধীন আদালেতর
িরিভউর অধীন নয়।
44

�.2. িনিষ� ধারা কী?

44

A2. নতু ন আইেনর অধীেন, একিট িনিষ� ধারা বলেত েবাঝায় েকােনা চু ি�েত েকােনা শতর্ েযিটর জনয্ েকােনা েযৗন
হয়রািনর দাবী সমাধােন বাধয্তামূলক আিবর্ে�শন অপিরহাযর্। িবেশষভােব, েযভােব িবিধব� আইেন উি�িখত আেছ:
“িনিষ� ধারা” পিরভাষািট েকােনা চু ি�র েকােনা ধারা বা িবধানেক েবাঝােব েযিট চু ি� �েয়ােগর একিট শতর্ িহেসেব অথবা

17

চু ি�র অধীেন �িতকার অজর্ েনর জনয্ আবয্শক যা প�গেলা বাধয্তামূলক আিবর্ে�শেনর কােছ েযৗন হয়রািনর েবআইনী
ৈবষময্মূলক আচরেণর অিভেযাগ বা দািবর সমাধান করার জনয্ জমা েদয়
17

িনিষ� ধারার উপের িনেষধা�া "একজন িনেয়াগকতর্ ােক প�গেলার �ারা স�ত েকােনা অ-িনিষ� ধারা বা চু ি�র আওতায়
অনয্ানয্ বাধয্তামূলক আিবর্ে�শন িবধানেক একি�ত করেত বাধা েদয় না।"
44

�.3. এ ধরেনর আিবর্ ে�শন ধারা স�েকর্ নতু ন আইন কী বেল?

44

A3. আইনিট সাধারনভােব নতু ন চু ি�েত েকােনা িনিষ� ধারা অ�ভুর্ � করায় িনেষধা�া আেরাপ কের, এবং এমন েযেকােনা
িনিষ� ধারােক, িকছু িনিদর্ � বয্িত�ম বােদ খািরজ কের েদয়, যা িনে� সারসংে�িপত হল:
44

�.4. বাধয্তামূলক আিবর্ ে�শন ধারার উপের নতু ন িনেষধা�া কখন কাযর্ কর হেব?

44

A4. নতু ন িনেষধা�া 11 জুলাই, 2018 সােল বা এরপের হওয়া চু ি�গেলার উপের �েযাজয্ হেব।

44

�.5. িনেষধা�ার মেধয্ বয্িত�মগেলা কী কী?

44

A5. আইন ��ভােব �ীকার কের েয: (1); “িনিষ� ধারােক খািরজ করা িবধানগেলা �েযাজয্ হেব না “েযখােন এিট
েফডােরল আইেনর সােথ সাম�সয্হীন ;” এবং (2)এমন চু ি� ও নতু ন আইেনর মেধয্ েযখােন �� রেয়েছ েতমন ে��গেলােত
েযৗথ দরকষাকিষ চু ি� িনয়�ন করেব।
44

�.6. আইনিট িক চারজন বা তার েবশী িনেয়াগকতর্াসহ িনেয়াগকতর্ােদর মেধয্ সীিমত?

44

A6. না, িনিষ� ধারা উপের আইেনর িনেষধা�া সকল চু ি�র উপের �েযাজয্। আইনিট ে�েটর মানবািধকার আইেনর
বরােত িনেয়াগকতর্ া শ�িট সং�ািয়ত কের,েযিট িনেয়াগকতর্ ােদর েযৗন হয়রািন ঘটনায় সংি�� সকল িনেয়াগকতর্ ার অ�ভুর্ �
করেত িনেদর্ িশত কের।

44

�.7. িনিষ� বাধয্তামূলক আিবর্ ে�শন ধারার উপের নতু ন িনেষধা�ার েট�ট আিম েকাথায় পােবা?

44

A7. নতু ন আইন েথেক �াসি�ক িবধান পাওয়া যােব িসিভল �য্াকিটস ল অয্া� রল § 7515-েত যা িনে� উ�ৃ ত হেয়েছ:
§ 7515. বাধয্তামূলক আিবর্ে�শন ধারাসমূহ; িনিষ�। (a) সং�াসমূহ। এই েসকশেন েযভােব বয্বহৃত হেয়েছ:
1. "িনেয়াগকতর্ া" শ�িটর অথর্, িনবর্াহী আইেনর েসকশন দুশ িবরান�ইেয়র উপিবভাগ পাঁেচর অেথর্র অনুরপ।
2. “িনিষ� ধারা” পিরভাষািট েকােনা চু ি�র েকােনা ধারা বা িবধানেক েবাঝােব েযিট চু ি� �েয়ােগর একিট শতর্ িহেসেব
অথবা চু ি�র অধীেন �িতকার অজর্েনর জনয্ আবয্শক যা প�গেলা বাধয্তামূলক আিবর্ে�শেনর কােছ েযৗন হয়রািনর
েবআইনী ৈবষময্মূলক আচরেণর অিভেযাগ বা দািবর সমাধান করার জনয্ জমা েদয়।
3. "বাধয্তামূলক আিবর্ে�শন ধারা" পিরভাষািট েকােনা িলিখত চু ি�েত অ�ভুর্ � একিট শতর্ বা িবধানেক িনেদর্ শ করেব যা
প�গেলােক এমন চু ি�েত বাধয্ কের যােত চু ি� পরবত� সমেয় চু ি�র অধীেন উ�ূ ত েযেকােনা সমসয্ার ে�ি�েত চু ি�
অনুযায়ী িবধান �েয়াগ করার উে�েশয্ েযেকােনা �কার আইিন বয্ব�া শরর পূেবর্ সািলেসর জনয্ উপ�ািপত কের এবং
এছাড়াও েযিট এই মেমর্ শতর্ আেরাপ কের েয েযৗন হয়রািনর িভিত্তেত েবআইিন ৈবষময্মূলক চচর্ার অিভেযাগ করা েকােনা
পে�র �িত আরিবে�টর বা আিবর্ে�টর পয্ােনেলর �ারা আিব�ৃ ত সতয্ িকংবা গৃিহত মীমাংসাই চূ ড়া� হেব এবং �াধীন
আদালেতর িরিভউর অধীন নয়।
4. "আিবর্ে�শন" শ�িট �ারা িসিভল �য্াকিটস ল এবং রলেসর অনুে�দ পঁচাত্তেরর বয্াখয্ার মেধয্ এবং িবষেয়র অধীেন
একজন আিবর্ে�টর বা আিবর্ে�টেরর পয্ােনল �ারা পিরচািলত িস�া�-�হণ েফারােমর বয্বহার েবাঝােব।
(b)(i) িনিষ�করণ। েফডােরল আইেনর সােথ সাম�সয্হীন হওয়া বােদ, এই েসকশন িলিপব� বা কাযর্কর হওয়ার পর,
েকােনা িলিখত চু ি�েত এই েসকশেনর উপিবভাগ (a)-এর অনুে�দ দুই অনুযায়ী িনিষ� ধারা থাকেব না।
(ii)বয্িত�মসমূহ। এই েসকশেন থাকা েকানিকছু একজন িনেয়াগকতর্ ােক একিট অ-িনিষ� ধারা বা অনয্ানয্ বাধয্তামূলক
আিবর্ে�শন ধারােক, প�গেলা স�ত হেয়েছ, এমন চু ি�র মেধয্ একি�ত করােক বয্াখা �দােনর মাধয্েম দূবর্ল করেব না বা
বাধা েদেব না।

(iii)বাধয্তামূলক আিবর্ে�শন ধারা অকাযর্কর। েফডােরল আইেনর সােথ সাম�সয্হীন হওয়া ছাড়া, উপিবভাগ (a)-এর
অনুে�দ দুই-এ েযভােব িনেদর্ িশত রেয়েছ েস অনুযায়ী এ িবভােগর এমন িনিষ� ধারার িবধানগিল অকাযর্কর হেব। েকােনা
িলিখত চু ি�েত এ ধরেনর ধারার অ�ভুর্ ি� এমন চু ি�র অনয্ েকােনা িবধােনর �েয়াগেযাগয্তােক দূবর্ল করেব না।
(c)েযখােন েযৗথ দরকষাকিষ চু ি� এবং এই েসকশেনর মেধয্ েকােনা �� রেয়েছ েসখােন, এ ধরেনর চু ি� িনয়ামক হেব।

েগাপনীয়তা চু ি�

�.1. েযৗন হয়রািন িবষেয় নতু ন আইেনর ে��াপেট েগাপনীয়তা চু ি� কী?

44

A1. নতু ন আইেনর অধীেন, একিট েগাপনীয়তা চু ি�র মেধয্ িনেদর্ িশত রেয়েছ েযৗন হয়রািনর সােথ জিড়ত েকানও দািবর
েয েকানও েরজলুয্শন অ�ভুর্ � করেত যা অিভেযাগকারী বয্ি�িটেক হমিকর অ�িনর্িহত ঘটনা এবং পিরি�িতগিল �কাশ
করা েথেক িবরত রাখেব।
�.2. এমন েগাপনীয়তা চু ি�র িবষেয় নতু ন আইন কী পদে�প েনেব?

44

A2. েযখােন অিভেযাগকারী বয্ি� এমন েগাপনীয়তা চু ি�েক ে�য় মেন কেরন েসখােন বােদ, নতু ন আইন সাধারনভােব
এসকল েগাপনীয়তা চু ি�র উপের িনেষধা�া আেরাপ করেব। িবেশষত, নতু ন আইন হয়রািনর অ�িনর্িহত ঘটনা এবং
পিরি�িত �কাশ করা েথেক িবরত রাখার উে�েশয্ েকােনা শতর্ াবলী অ�ভুর্ � করার, বা অ�ভুর্ � করেত স�ত হওয়ার
িনেয়াগকতর্ ােদর েয কতৃর্ � তা সিরেয় েনয়, যিদ না েগাপনীয়তা অিভেযাগকারী বয্ি�র পছ� হয়।
�.3. েগাপনীয়তা চু ি� উপের িনেষধা�া কখন কাযর্ কর হেব?
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A3. 11 জুলাই, 2018 সােল। এই তািরেখ িনেয়াগকতর্ ারা হয়রািনর অ�িনর্িহত ঘটনা এবং পিরি�িতর েগাপনীয়তার এমন
শতর্ াবলী অ�ভুর্ � করার, বা অ�ভুর্ � করেত স�ত হওয়ার েয কতৃর্ � তা হারােবন।
�.4. েগাপনীয়তা অিভেযাগকারীর পছে� হেয়েছ প�গেলা তা িকভােব �িত�া কের?
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A4. আইেনর শতর্ ানুযায়ী অনুযায়ী "এমন ই�ােক সকল পে�র �া�র �ারা একিট চু ি�েত িলিখত িহেসেব রাখা হেব।"
�.5. অিভেযাগকারী পছ�েক িলিখত িহেসেব রাখার জনয্ েকােনা িবেশষ �ি�য়া রেয়েছ িক যা অবশয্ই
অনুসরণ করেত হেব?
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A5. হয্াঁ, আইন িনে�া� িতন-ধােপর �ি�য়া এবং সময়সীমার কথা বয্াখয্া কের এবং িনেদর্ শ েদয়:
1. এই ধরেনর শতর্ সকল পে�র কােছ সরবরাহ করেত হেব এবং অিভেযাগকারী বয্ি�িট এই শতর্ ািদ িবেবচনার জনয্
শতর্ গেলা সরবরাহ করার িদন েথেক 21 িদন সময় পােবন।
2. যিদ 21 িদন পর, অিভেযাগকারীর পছে�র সােথ শতর্ াবলী িমেল যায়, তাহেল েসই পছ� সকেলর �া�িরত একিট
চু ি�েত িলিখত হেব।
3. এমন শতর্ থাকা একিট চু ি� স�াদেনর 7 িদন পর, অিভেযাগকারী বয্�ি◌ চু ি� �তয্াহার করেত পােরন এবং
�তয্াহােরর সময়সীমা পার না হওয়া পযর্� চু ি�িট কাযর্কর হেব না।
�.6. িনেয়াগকতর্া িক এই �ি�য়ািট েগাপনীয়তা শতর্ ��াব করার মাধয্েম শর করেত পােরন?
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A6. যত�ণ পযর্� সংিবিধব� �ি�য়া এবং উপের উি�িখত সময়সীমা অনুসরণ করা হয়, আইনিট িনেয়াগকতর্ ােক েসই
�ি�য়া শরেত বাধা �দান কের না।

�.7. আইেনর অধীেন �িতি�ত �ি�য়ািটর অথর্ িক এই েয েগাপনীয়তার জনয্ প�গেলােক পৃথক দুিট
ডকুেমে� িলিপব� করেত হেব: 1) একিট চু ি� যা অিভেযাগকারীর ই�ােক িলিপব� কের এবং 2) প�গেলার
মেধয্ একিট বৃহৎ সামি�ক েরজলুয্শেনর অংশ িহেসেব েয ডকুেম� েসই পছে�র শতর্াবলীেক একি�ত কের।
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A7. হয্াঁ, উপের েযভােব সারসংে�িপত হেয়েছ, 11 জুলাই, 2018 সাল েথেক শর হেয়, িনেয়াগকতর্ ারা েযৗন হয়রািনর
সমসয্া সমাধােনর ডকুেমে� এমন েগাপনীয়তা ভাষা অ�ভুর্ � করেত বা অ�ভুর্ � করেত স�ত হবার কতৃর্ � হারােবন যিদ
না উপের সারসংে�িপত হওয়া িতন-ধাপ �ি�য়া অনুসরেণর পর এমন ভাষার জনয্ অিভেযাগকারীর পছ� সকল পে�র
�া�িরত একিট চু ি�েত িলিখত হয়।
�.8. 21-িদেনর সময় িক পিরতয্াগ, সংে�প করা, িকংবা 7-িদেনর �তয্হােরর সমেয়র সােথ একে� িহেসব
করা যােব?
44

A8. না। নতু ন আইেনর মূল অংশ এিট অপিরহাযর্ কের েয বাদীর পছ� সকল পে�র �া�র �ারা একিট চু ি�েত িলিপব�
হবার আেগই 21-িদেনর েময়াদ েশষ হেয় যায়,এবং চু ি� কাযর্কর হবার আগ পযর্� নুয্নতম 7-িদেনর েময়াদিট চালু হয় না।
�.9. একজন বাদীর েগাপনীয়তার অ�ািধকার িলিপব�করেণর জনয্ নতু ন আইেনর িবধান িক বয়স ৈবষময্
অিধকার পিরতয্াগ িবষয়ক েফডােরল আইন অনুসরণ করেত চায়?
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A9. নতু ন আইন এবং েফডােরল বয়স ৈবষময্ আইন দুেটাই 21-িদেনর িবেবচনা সময় এবং 7-িদেনর �তয্াহার সময় উে�খ
করেলও, ে�ট এবং েফডােরল িবধােনর �স�, ভাষা এবং উে�েশয্ এক নয়। িবেশষ কের, েফডােরল আইন অনুযায়ী আদশর্
�িতিনিধে� ও মীমাংসার চু ি�র ওয়ােরি�র ধারাগেলােত ছাড় েদয়, যা ঐ �ােন, একিটমা� চু ি�েত, েময়ােদাত্তীণর্ হওয়ার
জনয্ 21-িদেনর িবেবচনার সময়কােলর জনয্ অেপ�া না কেরই িনবর্াহ করা যােব, তেব ে�েটর নতু ন আইন অনুযায়ী,
িনেয়াগকারী একিট ��ািবত চু ি�েত একিট েগাপনীয়তার ভাষা অ�ভুর্ � করার পূেবর্ েময়ােদাত্তীণর্ হওয়ার 21-িদন
িবেবচনার সময় অিত�ম করার পর একিট আলাদা চু ি� িনবর্াহ করেত হেব।
�.10. েযৗন হয়রািন সংি�� ঘটনায় েগাপনীয়তা চু ি�র উপের আেরািপত নতু ন িনেষধা�ার েট�ট আিম
েকাথায় পােবা?
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A10. নতু ন আইেনর �াসি�ক িবধানসমূহ িনে� িচি�ত ও উ�ৃ ত হেয়েছ:
CPLR§ 5003-b. �কাশ না করার চু ি�।
অনয্েকােনা আইেন যাই থাকুক না েকন, েকােনা দািব বা কাযর্�েমর কারেণর জনয্, যা সাধারণ আইন, সাময্তা বা আইেনর
েকােনা ধারা েথেক উদৃত েহাক বা না েহাক, যার ব�গত তেথয্র িভিত্তর মেধয্ রেয়েছ েযৗন হয়রািন, স�ত হওয়ার িবচার,
চু ি�, িডি�, মীমাংসা হওয়ার চু ি�, অবয্াহত না রাখার িন�য়তা বা অনয্ েকােনা কারণ অনুযায়ী, েকােনা িনেয়াগকারী,
এর অিফসার বা কমর্চারী এর বাদীর পছে�র িভিত্তেত েগাপনীয়তার শেতর্ র দািব বা পদে�েপর অ�িনর্িহত িবষয়ব� ও
পিরি�িতেক �কাশ করেত �িতেরাধ করেত েযেকােনা শতর্ অ�ভুর্ � করার বা অ�ভুর্ � করেত স�ত হওয়ার �মতা থাকেব
না। এ ধরেনর শতর্ সকল প�েক অবশয্ই সরবরাহ করেত হেব, এবং এই শতর্ িবেবচনার জনয্ বাদীর একুশ িদন সময়
থাকেব। যিদ একুশ িদন পর, বাদীর পছে�র সােথ শতর্ িমেল যায়, তাহেল েসই পছ� সকেলর �া�িরত একিট চু ি�েত
িলিখত হেব। এমন েকােনা চু ি� কাযর্কর হবার পর অ�ত সাত িদন পযর্�, বাদী চু ি� �তয্াহার করেত পােরন এবং
�তয্াহােরর সময়সীমা পার না হওয়া পযর্� চু ি�িট কাযর্কর িকংবা �েয়াগেযাগয্ হেব না।
সাধারণ বাধয্বাধকতা আইন 5-336। �কাশ না করার চু ি�।

অনয্েকােনা আইেন যাই থাকুক না েকন, ব�গত তেথয্র িভিত্ত িহেসেব যিদ েযৗন হয়রািন থােক তেব েকােনা িনেয়াগকারী,
এর অিফসার বা কমর্চারী, েগাপনীয়তার শতর্ যিদ অিভেযাগকারীর অ�ািধকােরর িভিত্তেত না হেয় থােক, তেব েগাপনীয়তার
শেতর্ র দািব বা পদে�েপর অ�িনর্িহত িবষয়ব� ও পিরি�িতেক �কাশ করেত �িতেরাধ করেত েযেকােনা শতর্ অ�ভুর্ � করার
বা অ�ভুর্ � করেত স�ত হওয়ার �মতা েনই। এ ধরেনর শতর্ সকল প�েক অবশয্ই সরবরাহ করেত হেব,এবং এই শতর্
িবেবচনার জনয্ অিভেযাগকারীর একুশ িদন সময় থাকেব। যিদ একুশ িদন পর, অিভেযাগকারীর পছে�র সােথ শতর্ াবলী
িমেল যায়, তাহেল েসই পছ� সকেলর �া�িরত একিট চু ি�েত িলিখত হেব। এমন েকােনা চু ি� কাযর্কর হবার পর অ�ত
সাত িদন পযর্�, অিভেযাগকারী চু ি� �তয্াহার করেত পােরন এবং �তয্াহােরর সময়সীমা পার না হওয়া পযর্� চু ি�িট
কাযর্কর িকংবা �েয়াগেযাগয্ হেব না।

