
এই নীতিমালা গ্রহণ বেআইতন ব ৌন হয়রাতনর অতিয াযের পযে একটি তিদ্ধান্তমলূক আত্মপে িমর্থন েঠন কযর না। ব ৌন হয়রাতনর প্রতিটি দাতে তেদযমান আইতন মান, দাতের িুতনতদথষ্ট ির্য এেং 

অেস্থার তেযেচনা অন ুায়ী তনর্থাতরি হযে,  ার মযর্য একটি কা থকর হয়রাতন-তেযরার্ী নীতি ও প্রতিয়া অন্তিুথ ক্ত, িযে শুরু্ এর মযর্যই িীতমি র্াকযে না। 

 
 

 

সূচনা 
 

[তনযয়ােকিথ ার নাম] ব ৌন হয়রাতন বর্যক মকু্ত একটি কমথযেত্র েজায় রাখযি প্রতিশ্রুতিেদ্ধ। ব ৌন হয়রাতন কমথযেযত্র বেষযমযর 

একটি র্রন। িকল কমীযক কমথযেযত্র ব ৌন হয়রাতন বরার্ কযর এমনিাযে কাজ করযি হযে। এই নীতিমালাটি একটি বেষমযমুক্ত 

কাযজর পতরযেযের পযে [তনযয়ােকিথ ার নাম]-এর প্রতিশ্রুতির একটি অংে। ব ৌন হয়রাতন আইন পতরপন্থী1 এেং িকল কমথচারীর 

ব ৌন হয়রাতন বর্যক মুক্ত একটি কমথযেত্র পাওয়ার আইতন অতর্কার রযয়যে এেং [তনযয়ােকিথ ার নাম]-এর িাযর্ অিযন্তরীণিাযে 

কমথচারীযদর অতিয াে দাতখল কযর ব ৌন হয়রাতন তরযপার্থ  করার জনয অনুযরার্ করা হযে। কমথচারীেণ বেডাযরল, বের্ ো 
স্থানীয় বেষময তেযরার্ী আইযনর অর্ীযন একটি িরকাতর িংস্থা ো আদালযিও অতিয াে দাতখল করযি পাযরন। 
 
 

নীতিমালা: 
 

1. [তনযয়ােকিথ ার নাম]-এর নীতিমালা চাকতরর জনয আযেদনকারী, ইন্টানথ, বেিনযিােী ো অবেিতনক, ঠিকাদার এমন 

িকল কমী এেং অতিোিন অেস্থা তনতেথযেযষ [তনযয়ােকিথ ার নাম]-এর িাযর্ েযেিা পতরচালনাকারী েযতক্তযদর জনয 
প্রয াজয। এই নতর্র অেতেষ্টাংযে "কমথচারী" েব্দটি এই ব ৌর্ বোষ্ঠীযক বোঝাযে। 

 

2. ব ৌন হয়রাতন িহয করা হযে না। এই নীতিমালায় অন্তিুথ ক্ত ব যকাযনা কমথচারী ো েযতক্ত, ত তন ব ৌন হয়রাতন ো 
প্রতিযোযর্ তলপ্ত হন, প্রতিকারমূলক এেং/অর্ো োতিমূলক পদযেযপর (উদা: কাউযেতলং, স্থতেিাযদে, চাকরীচুযি) 

আওিার্ীন হযেন। 
 

3. প্রতিযোর্ তনতষদ্ধকরণ: এই নীতিমালায় অন্তিুথ ক্ত বকাযনা কমথচারী ব ৌন হয়রাতনর ঘর্না তরযপার্থ , ির্য িরেরাহ ো 
অনযর্ায় ব ৌন হয়রাতন অতিয াযের িদযন্ত িহায়িা করার কারযণ বকাযনা প্রকার প্রতিকূল পদযেযপর আওিায় পড়যেন 

না। [তনযয়ােকিথ ার নাম] বকাযনা েযতক্তর তেরুযদ্ধ এমন প্রতিযোর্ িহয করযেন না, ত তন িরল তেশ্বাযি, িযেহজনক ব ৌন 

হয়রাতনর তেষযয় ির্য িরেরাহ কযরন ো তরযপার্থ  কযরন। তনযয়ােকিথ ার নাম[ব যকাযনা কমথচারী] ত তন ব ৌন হয়রাতন 

িদযন্ত জতড়ি ব যকাযনা েযতক্তর তেরুযদ্ধ প্রতিযোর্ বনন, তিতন চাকরীচুযতিিহ োতিমলূক পদযেযপর আওিার্ীন হযেন। 
িকল কমথচারী, বেিতনক ো অবেিতনক ইন্টানথি, ো কমথযেযত্র কমথরি অ-কমথচারী2  ারা তেশ্বাি কযরন ব  িারা এই 
র্রযনর প্রতিযোযর্র তেকার হযয়যেন িাযদর একজন িুপারিাইজর, মযাযনজার ো [ র্া র্ েযতক্তর নাম]-বক জানাযনা 

                                                 
1  তদও এই নীতিমালাটি তেযেষিাযে ব ৌন হয়রাতনযক তনযদথে কযর, িা িযেও এটি িকল িুরতেি বেতণর েযতক্তযদর তেরুযদ্ধ বেষময এেং বেষমযযক তনতষদ্ধ কযর। তনউইয়কথ  বেযর্ এই র্রযনর 

বেতণগুতলযি েয়ি, জাতি, র্মথতেশ্বাি, েণথ, জািীেি উৎি, ব ৌন অতিয াজন, িামতরক অেস্থা, ব ৌনিা, তেকলাঙ্গিা, বেোতহক অেস্থা, পাতরোতরক িতহংিিার তেকার অেস্থা, বলতঙ্গক পতরচয় 
ো অতিেযতক্ত, পাতরোতরক অেস্থা, পূেথতনর্থাতরি বজযনটিক বেতেষ্টযগুতল, এেং অপরার্মলূক ইতিহাি অন্তিুথ ক্ত। 
2 একজন অ-কমথচারী এমন একজন েযতক্ত ত তন একজন ঠিকাদার (অর্ো িার দ্বারা তনযয়ােপ্রাপ্ত), িােকন্ট্রাক্টর, বিন্ডর, পরামেথদািা, ো ব  বকউ ত তন কমথযেযত্র পতরযষো প্রদান করযেন। 
িুরতেি অ-কমথচারীরা িার্ারণিাযে স্বার্ীন ঠিকাদার, "তেে" কমী এেং অস্থায়ী কমী তহযিযে পতরতচি। এোড়াও তনযয়ােকিথ ার িযঙ্গ বকাযনা চুতক্ত অন ুায়ী  ন্ত্রপাতি বমরামি, পতরেন্নিা 
পতরযষো ো অনয বকান পতরযষো প্রদানকারী েযতক্তরাও অন্তিুথ ক্ত। 

য ৌন হয়রাতন নীতিমালা  
তনউ ইয়র্ক  যেটের সর্ল তনটয়াগর্িক ার 

জনয 
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উতচি। িকল কমথচারী, বেিতনক ো অবেিতনক ইন্টানথি, ো কমথযেযত্র কমথরি অ-কমথচারী  ারা তেশ্বাি কযরন ব  িারা 
এই র্রযনর প্রতিযোযর্র তেকার হযয়যেন, আইনী িরুোর র্ারায় তনযে ব িাযে েতণথি রযয়যে, বিিাযে িারা অনযনয 
উপলিয বোরাযমর মার্যযমও পতরত্রাণ চাইযি পাযরন। 

 
 

4. ব ৌন হয়রাতন অেমাননাকর, আমাযদর নীতির লঙ্ঘন, বেআইতন, এেং ব ৌন হয়রাতনর তেকার েযতক্তর েতির জনয 
[তনযয়ােকিথ ার নাম]-বক দায়ী করযি পাযর। এোড়াও উৎপীড়নকারীরা পৃর্কিাযে দায়েদ্ধ হযি পাযর।  ারা এই র্রযনর 

আচরণযক অেযাহি রাখার অনুমতি বদয় এমন পতরচালকযদর এেং িুপারিাইজরিহ ব ৌন হয়রাতনর িাযর্ জতড়ি 

প্রযিযক িযরর কমথচারীযক এই র্রযনর অিদাচরযণর জনয োতি বদওয়া হযে। 
 

5. েযেস্থাপনা  খনই ব ৌন হয়রাতনর অতিয াে পায় ো তিন্নিাযে িম্ভােয ব ৌন হয়রাতন িম্পযকথ  জানযি পাযর, িখনই 

[তনযয়ােকিথ ার নাম] একটি িৎপর এেং পুঙ্খানপুুঙ্খ িদন্ত পতরচালনা করযে,  া িকল পযের জনয  র্া র্ প্রতিয়া 
তনতিি করযে। [তনযয়ােকিথ ার নাম]  িদরূ িম্ভে িদন্ত বোপনীয় রাখযে।  খনই ব ৌন হয়রাতন ঘযর্যে েযল প্রিীয়মান 

হযে িখনই কা থকর িংযোর্নমূলক পদযেপ বনওয়া হযে। পতরচালক এেং িুপারিাইজরিহ িকল কমথচারীযক ব ৌন 

হয়রাতনর অিযন্তরীণ িদযন্তর িাযর্ িহয াতেিা করযি হযে। 
 

6. িকল কমথচারীযক এই নীতি লঙ্ঘন কযর এমন ব  বকাযনা হয়রাতন ো আচরণ তরযপার্থ  করার জনয উৎিাহ বদওয়া হযে। 
[তনযয়ােকিথ ার নাম] িকল কমথচারীযক হয়রাতন তরযপার্থ  এেং অতিয াে দাতখল করার জনয একটি অতিয াে েমথ 
িরেরাহ করযে। 
 

7. মযাযনজার এেং িুপারিাইজররা িাযদর পাওয়া বকাযনা অতিয াে ো হয়রাতন,  া িারা বদযখযে ো বজযনযে, [মযনানীি 

েযতক্ত ো অতেযি] তরযপার্থ  করযি বাধ্য। 
 

8. এই নীতিমালা িকল কমথচারী, বেিতনক ো অবেিতনক ইন্টানথ এেং অ-কমথচারীযদর ব মন ঠিকাদার, িােকন্ট্রযাক্টর, 

তেযিিা, পরামেথদািা ো কমথযেযত্র পতরযষো িরেরাহকারী ব যকাযনা েযতক্তর বেযত্র প্রয াজয এেং িকলযক 

অেেযই এই নীতি অনুিরণ এেং িমর্থন করযি হযে। এই নীতিমালা িকল কমথচারীযক িরেরাহ করযি হযে এেং িম্ভােয 
িকল কমথযেযত্র (ব মন বকাযনা প্রর্ান কা থালয়, অেিাইর্ কমথযেযত্র নয়) পতরষ্কার কযর বদখা  ায় এমনিাযে বপাে করা 
এেং তনযয়াযের িময় কমথচারীযদর প্রদান করা উতচি। 

 
 

"য ৌন হয়রাতন" র্ী? 

 

ব ৌন হয়রাতন তলঙ্গ বেষযমযর একটি র্রন এেং বেডাযরল, বের্, এেং (ব খাযন প্রয াজয) স্থানীয় আইযনর তেযেচনায় বেআইতন। 
ব ৌন হয়রাতনর মযর্য তলঙ্গ, ব ৌন অতিয াজন, স্ব-িনাক্তকৃি ো অনিূুি তলঙ্গ, ব ৌন অতিেযতক্ত, তলঙ্গ পতরচয় এেং িৃিীয় তলযঙ্গর 

অেস্থার তিতিযি হওয়া হয়রাতন অন্তিুথ ক্ত। 
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ব ৌন হয়রাতন বেআইনী িখনই হয়  খন এটি বকাযনা েযতক্তযক তনকৃষ্ট েিথ ােলী, তনয়মােলী ো কমথিংস্থাযনর 
িুতের্াগুতলর অর্ীযন রাযখ। বেআইনীিাযে হয়রাতন হওয়ার জনয গুরুির ো তেিীণথ হওয়ার প্রযয়াজন বনই, এেং 
এমন বকানও বহনস্থাজনক আচরণ হযি পাযর  া েুদ্রিম দতৃষ্টযকাণ ো িুে অিুতের্াগুতলর বচযয় বেতে িমতিি।য ৌন 

হয়রাতনর মযর্য অনতিযপ্রি আচরণ অন্তিুথ ক্ত, ব টি হয়ি হয় ব ৌন প্রকৃতির অর্ো বকাযনা েযতক্তর তদযক িার তলযঙ্গর কারযণ 

উতিষ্ট কযর,  খন: 

 

• এমন আচরযণর উযিেয ো প্রিাে রযয়যে বকাযনা েযতক্তর কমথদেিায় অয ৌতক্তকিাযে োর্াগ্রস্থ করার ো একটি িয়ঙ্কর, 

প্রতিকূল ো আপতিকর কাজ পতরযেে িতৃষ্ট করা, এমনতক তরযপার্থ  করা েযতক্ত ব ৌন হয়রাতনর লেয না হযয় র্াকযলও; 
 

• এমন আচরণ প্রিযে ো পযরােিাযে কাযজর একটি েিথ  বিতর কযর; ো 
 

• এমন আচরযণ নতি স্বীকার করা ো প্রিযাখযান করা চাকুরীর তিদ্ধান্ত বনয়ার তিতি তহযিযে েযেহার করা হয়,  া বকাযনা 
েযতক্তর চাকুরীযক প্রিাতেি কযর। 

 

একটি ব ৌন হয়রাতনমূলক েত্রুিাপূণথ কমথপতরযেযের মযর্য েব্দ, প্রিীক, বকৌিুক, িামাো, হুমতক ো োরীতরক িতহংিিা অন্তিুথ ক্ত 

র্াযক, িযে শুর্ ুএগুযলাযিই িীমােদ্ধ নয়,  া ব ৌন প্রকৃতির, অর্ো একজন েযতক্তর তলযঙ্গর কারযণ িার প্রতি পতরচাতলি হয়। 
ব ৌন হয়রাতনর মযর্য আযরা রযয়যে অোতিি বমৌতখক ো োরীতরক আগ্রািন, স্পষ্ট ব ৌন আপতিজনক তেেৃতি ো কাযরা দ্বারা 
করা ব ৌন বেষমযমলূক মন্তেয,  া গ্রহীিার তনকর্ অেমাননাকর ো আপতিকর,  া গ্রহীিার অস্বতি ো অপমাযনর কারণ,  া 
গ্রহীিার কযমথর পারেযমথেযক োর্াগ্রি কযর। 
 

এোড়াও ব ৌন হয়রাতন িখনও ঘযর্  খন কিৃথ পযের বকাযনা েযতক্ত ব ৌন আনুকূযলযর কারযণ চাকরীর িুতের্া তেতনময় করার 

বচষ্টা কযরন। এর মযর্য তনযয়াে, প্রচার, অেযাহি কমথিংস্থান ো অনয বকান পদ, েিথ  ো কমথিংস্থান তেযেষাতর্কার অন্তিুথ ক্ত 

র্াকযি পাযর। এটি "কুইড বপ্রা বকা (িুতের্া প্রদাযনর তেতনমযয়)" হয়রাতন নাযমও পতরতচি। 
 

হয়রাতনর তেকার হযয়যেন েযল মযন কযরন এমন ব যকাযনা কমথচারীর তরযপার্থ  করা উতচি, কারণ এই নীতিমালার লঙ্ঘন 

িাৎেতণকিাযে িংযোর্ন করা িম্ভে হয়। ব যকাযনা হয়রাতনমূলক আচরণ, এমনতক একটিমাত্র ঘর্নাও, এই নীতিমালার অর্ীযন 

িমার্ান করা ব যি পাযর। 
 
 

য ৌন হয়রাতনর উদাহরণ 

 

তনেতলতখি তেষয়গুযলা এমন তকেু তিয়াকলাপ েণথনা কযর  া অবের্ ব ৌন হয়রাতন হযি পাযর এেং এটি কযঠারিাযে তনতষদ্ধ: 

 

• ব ৌন প্রকৃতির োরীতরক কাজ, ব মন: 

o স্পেথ করা, তচমটি বদয়া, চাপযড় বদয়া, চুমু বদয়া, জতড়যয় র্রা, আঁকযড় র্রা, অনয একজন কমথচারীর োযয় 

ঘিাঘতি করা ো অনয কমথচারীযক বখাচঁা বদয়া; 
o র্ষথণ, ব ৌন আিমণ, তনগ্রহ ো এই র্রযনর আিমণ করার বচষ্টা করা। 

 

• অ াতচি ব ৌন আগ্রািন ো প্রিােনা, ব মন: 
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o প্রিযে ো পযরােিাযে তেকার েযতক্তর চাকরীর পারেযমথে, পযদান্নতি ো অনযানয চাকরী িুতের্া ো েতির 

প্রিযে ো পযরাে হুমতক তদযয় ব ৌন িুতের্ার জনয অনুযরার্; 

o অনতিযপ্রি ব ৌন কা থকলাযপর জনয িকূ্ষ্ম ো িুস্পষ্ট চাপ। 
 

• ব ৌনিা তিতিক অঙ্গিতঙ্গ, েব্দ, মন্তেয ো রতিকিা, অর্ো একজন েযতক্তর ব ৌনিা ো ব ৌন অতিজ্ঞিা িম্পযকথ  মন্তেয, 
 া একটি প্রতিকূল পতরযেে িৃতষ্ট কযর। 
 

•  খন আচরণ ো েযতক্তেি বেতেষ্টয  র্া র্ নয় েযল তেযেতচি হয় িখন োঁর্ার্রা ব ৌনিা ঘযর্ শুর্ুমাত্র এই কারযণ ব  

তেযেষ ব ৌনিার একজন তকিাযে আচরণ করযে ো বদখযে িা িম্পযকথ  অযনযর র্ারণা ো উপলতিগুতলর িাযর্ িঙ্গতিপূণথ 
হয় না। 
 

• কমথযেযত্রর ব যকাযনা স্থাযন ব ৌন ো বেষমযমূলক প্রদেথন ো প্রকােনা, ব মন: 

o েতে, বপাোর, কযাযলন্ডার, গ্রাতেতি, অেযজক্ট, প্রচারমূলক উপাদান, পড়ার উপকরণ ো অনযানয িামগ্রী  া 
ব ৌন হয়রাতন ো পযনথাগ্রাতেমূলক। এর মযর্য রযয়যে কমথযেযত্রর কতম্পউর্ার ো বিল বোযন ব ৌন প্রদেথনী ো 
কমথযেযত্র অেস্থান করার িময় এমন প্রদেথনী বেয়ার করা। 

 

• েযতক্তর ব ৌনিা, ব ৌন অতিয াজন, তলঙ্গ পতরচয় এেং তলঙ্গান্ততরি হওয়ার কারযণ একজন েযতক্তর তেরুযদ্ধ গ্রহণ করা 
েত্রুিামূলক পদযেপ, ব মন: 

o একজন েযতক্তর ওয়াকথ যেেন, িরঞ্জাম ো উপকরযণ হিযেপ, ধ্বংি ো েতি করা অর্ো অনযিাযে কাজ 

িম্পাদযনর জনয েযতক্তর িেমিায় হিযেপ করা; 
o বকাযনা েযতক্তর কাযজ অন্তঘথািমূলক কাজ করা; 
o জেরদতি করা, তচৎকার করা, োযজ নাযম ডাকা। 

 
 
যর্ য ৌন হয়রাতনর লক্ষ্যবস্তু হটি োটর? 

 

ব ৌন লেণ ো তলঙ্গ তনতেথযেযষ ব  বকউ ব ৌন হয়রাতনর তেকার হযি পাযর। তনউ ইয়কথ  আইন স্বিন্ত্র ঠিকাদার -  ারা কমথস্থযল 

পতরযষো প্রদান করার চুতক্তযি বকাম্পাতন দ্বারা তন ুক্ত রযয়যে- কমথচারী, বেিতনক ো অবেিতনক ইন্টানথ এেং অ-কমী, িোইযক 

িুরো বদয়। উৎপীড়নকারী একজন ঊধ্বথিন, অর্ীনস্থ, িহকমী ো কমথযেযত্রর ব যকাযনা একজন স্বার্ীন ঠিকাদার, চুতক্ত কমী, 
তেযিিা, ক্লাযয়ন্ট, গ্রাহক ো পতরদেথনকারী হযি পাযর। 
 
 

য ৌন হয়রাতন যর্াথায় ঘেটি োটর? 

 

বেআইতন ব ৌন হয়রাতন োরীতরক কমথযেযত্রর মযর্যই িীমােদ্ধ নয়। কমথচারী  খন েযেিার কাযজ ভ্রমণ করযেন িখনও এটি 

ঘর্যি পাযর ো ঘর্যি পাযর তনযয়ােকিথ ার স্পেযর করা বকাযনা অনুষ্ঠান ো পাটিথ যি। কল, বর্ক্সর্, ইযমইল এেং কমীযদর দ্বারা 
িামাতজক ব াোয াে মার্যম েযেহার কমথযেযত্র বেআইতন হয়রাতন িৃতষ্ট করযি পাযর, এমনতক  তদ বিগুযলা কমথযেযত্রর প্রাঙ্গযণর 

োইযর েযতক্তেি তডিাইি ো কমথযেযত্রর িমযয়র োইযরও ঘযর্ র্াযক। 
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প্রতিট াধ্ 

 

বেআইতন প্রতিতিয়া এমন বকাযনা পদযেপ হযি পাযর  া বকাযনা কমীযক ব ৌন হয়রাতন দাতের জনয ো িমর্থন করার জনয এতেযয় 

আিা বর্যক তেরি রাখযি পাযর। বেআইতন প্রতিযোর্ প্রতিতষ্ঠি হোর জনয বেরী কা থকলাপযক কমথ-িম্পতকথ িই হযি হযে অর্ো 
কমথযেযত্রই (ব মন, কাযজর িমযয়র োইযর োরীতরক িতহংিিার হুমতক) ঘর্যি হযে িা নয়।  
 

বেডাযরল, বের্, এেং (ব খাযন প্রয াজয) স্থানীয় আইযনর অর্ীযন এই র্রযনর প্রতিযোর্ অবের্। তনউইয়কথ  বের্ মানোতর্কার 

আইন "িংরতেি কা থকলাযপ" জতড়ি ব যকাযনা েযতক্তযক রো কযর। িংরতেি কা থকলাপ ঘযর্  খন একজন েযতক্ত: 

 

• অিযন্তরীণিাযে ো বকাযনা বেষময-তেযরার্ী িংস্থাযক তদযয় ব ৌন হয়রাতনর অতিয াে কযরযেন;  

 

• মানোতর্কার আইন ো অনয বেষমযমূলক আইযনর অর্ীযন ব ৌন হয়রাতনর িাযর্ জতড়ি র্ারায় িােয তদযয়যেন ো 
িহায়িা কযরযেন;  

 

• েযেস্থাপনার তনকর্ বমৌতখক ো অনানুষ্ঠাতনক অতিয াে কযরন অর্ো িহজিাযে হয়রাতনর বকাযনা িুপারিাইজর ো 
মযাযনজারযক জানাযনার মার্যযম ব ৌন হয়রাতনর তেযরাতর্িা কযরযেন;  
 

• অনয একজন কমথচারী ব ৌন হয়রাতনর তেকার হওয়ার েযাপাযর তরযপার্থ  কযরন; অর্ো  
 

• িহকমী কমথচারীযক হয়রাতন তরযপার্থ  করার জনয উৎিাতহি কযরযেন। 
 

এমনতক  তদ অতি ুক্ত হয়রাতন আইন িযঙ্গর প থাযয় নাও হয়, িারপযরও েযতক্তটি প্রতিযোর্ বর্যক িুরতেি রযয়যে,  তদ বি 

িরলিাযে তেশ্বাি কযর র্াযক ব  বিই আচরণটি বেআইতন তেল। তকন্তু, প্রতিযোযর্র তের্ান উযিেযপ্রযণাতদিিাযে করা তমযর্য 
হয়রাতনর অতিয ােকারী েযতক্তযক িুরো বদয়ার জনয নয়। 
 
 

য ৌন হয়রাতন তরটোেক  র্রা 
 

য ৌন হয়রাতন প্রতিটরাধ্ র্রা সর্টলর দাতয়ত্ব। [তনযয়ােকিথ ার নাম] না জানা প থন্ত ব ৌন হয়রাতন প্রতিযরার্ ো প্রতিকার 

করযি পাযর না। বকাযনা কমথচারী, বেিতনক ো অবেিতনক ইন্টানথ ো অ-কমথচারীযক, ত তন এমন আচরযণর আওিায় পযড়যেন  া 
ব ৌন হয়রাতন িতৃষ্ট করযি পাযর, িুপারিাইজর, মযাযনজার ো [মযনানীি েযতক্তর কাযে ো অতেযি তরযপার্থ  করার জনয উৎিাহ 
বদয়া হযে]। িম্ভােয ব ৌন হয়রাতনর ঘর্না বদযখযেন ো বজযনযেন এমন ব যকাযনা েযতক্তর উতচি এমন আচরযণর তেষয়টি 

একজন িুপারিাইজর, মযাযনজার ো [মযনানীি েযতক্তর কাযে ো অতেযি] তরযপার্থ  করা।  
 

ব ৌন হয়রাতন তরযপার্থ  বমৌতখক ো তলতখিিাযে করা ব যি পাযর। তলতখি অতিয াে জমা বদওয়ার জনয একটি েমথ এই 
নীতিমালায় িং ুক্ত করা হযয়যে এেং িকল কমথচারীযক এই অতিয াে েমথটি েযেহার করার জনয উৎিাতহি করা হযে। অনযানয 
কমীর পে বর্যক ব ৌন হয়রাতন তরযপার্থ  করা কমীযদরও অতিয াে েমথটি েযেহার করা উতচি এেং জানা উতচিয , এটি অনয 
কমথচারীর পে বর্যক। 
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িকল কমথচারী, বেিতনক ো অবেিতনক ইন্টানথ, ো কমথযেযত্র কমথরি অ-কমথচারী  ারা তেশ্বাি কযরন ব  িারা এই র্রযনর 

প্রতিযোযর্র তেকার হযয়যেন, আইনী িুরোর র্ারায় তনযে ব িাযে েতণথি রযয়যে, বিিাযে িারা অনযনয উপলিয বোরাযমর 

মার্যযমও িহায়িা চাইযি পাযরন। 
 
 

িত্ত্বাবধ্ানমূলর্ দায়দাতয়ত্ব 

 

ব িকল িপুারিাইজর এেং মযাযনজার িযেহজনক ব ৌন হয়রাতনর অতিয াে ো ির্য পান, িারা  তদ বদখযি পান ব  িা ব ৌন 

হয়রাতনমূলক আচরণ হযি পাযর অর্ো ব যকাযনা কারযণ িযেহ কযরন ব  ব ৌন হয়রাতন হযে িাহযল িাযদরযক, এমন ব ৌন 

হয়রাতনর আেংকার তেষয়টি [মযনানীি েযতক্ত ো অতেযি] তরযপার্থ  করযি হযে।  
 

িারা তনযজরাই ব ৌন হয়রাতনযি জতড়ি হযল োতিমূলক েযেস্থার আওিায় আিা োড়াও িুপাইিাইজর এেং মযাযনজাররা ব ৌন 

হয়রাতন তরযপার্থ  করযি পারার েযার্থিার জনয অর্ো জ্ঞািিাযে ব ৌন হয়রাতন চলযি বদয়ার দাযয় োতির আওিায় আিযেন।  
 

বকাযনা প্রতিযোযর্ জতড়ি হওয়ার জনয িুপারিাইজর এেং মযাযনজাররাও োতির আওিায় আিযেন। 
 
 

য ৌন হয়রাতনর অতিট াগ এবং িদন্ত 

 

ব ৌন হয়রাতনর তেষযয় সর্ল অতিয াে ো ির্য িদন্ত করা হযে, ির্যটি বমৌতখক ো তলতখি ব িাযেই তরযপার্থ  করা বহাক না 
বকযনা। িদন্ত  র্ািমযয়র মযর্যই পতরচাতলি হযে এেং  িদরূ িম্ভে বোপনীয় র্াকযে। 
 

িযেহিাজন ব ৌন হয়রাতনর বকাযনা অতিয াে, ির্য ো জানার তেষযয় িদন্ত খেু দ্রুি, ও পুঙ্খানপুুঙ্খ হযে, শুরু হযে 

িাৎেতণকিাযে এেং  ি িাড়ািাতড় িম্ভে িম্পন্ন হযে।  ি দরূ িম্ভে িদযন্তর বোপনীয়িা েজায় র্াকযে। অতিয ােকারী, 
িােী এেং কতর্ি উৎপীড়নকারীিহ জতড়ি িকল েযতক্তর নযা য এেং তনরযপে িদযন্তর অতর্কার িুরোর জনয তনযচর রূপযরখা 
অনুিাযর  র্া র্ প্রতিয়া অনুিরণ করা হযে।  
 

িযেহিাজন ব ৌন হয়রাতন িদযন্তর প্রযয়াজযন ব যকাযনা কমথচারীযক িহয াতেিা করযি হযি পাযর। [তনযয়ােকিথ ার নাম] 

অতিয ােকারী, অযনযর অতিয াযে িহায়িাকারী ো এই নীতিমালা িযঙ্গর তেষযয় চলা বকাযনা িদযন্ত অংেগ্রহণকারী এমন কাযরা 
তেরুযদ্ধ প্রতিযোর্ িহয করযেন না। 
 

তিন্ন তিন্ন ঘর্নার জনয পদ্ধতি পতরেতিথ ি হযি পাযর, িযে িদন্ত তনেতলতখি র্াপ অনিুরণ কযর করযি হযে: 

• অতিয াে গ্রহণ করার পর, [মযনানীি েযতক্ত ো অতেি] অতিয াযের িাৎেতণক একটি প থাযলাচনা করযেন এেং একটি 

উপ ুক্ত অন্তেথিীকালীন (উদাহরণস্বরূপ, অতিয ােকারীর িাযর্ অতি ুক্তযক ব াোয াে করযি তনযষর্ করা) েযেস্থা 
বনযেন। অতিয াে  তদ বমৌতখক হয় িাহযল ঐ েযতক্তযক "অতিয াে েমথ" তলতখিিাযে পূরণ করযি উৎিাহ তদন।  তদ 

তিতন রাতজ না হন িাহযল, বমৌতখক তরযপাযর্থ র উপর তিতি কযর একটি অতিয াে েমথ প্রস্তুি করুন। 
 

•  তদ নতর্পত্র, ইযমইল ো বোন বরকডথ  িদযন্তর িাযর্ প্রািতঙ্গক হয় িাহযল, বিগুতলযক িংগ্রহ এেং িংরেণ করুন।  
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• িকল ইযলকট্রতনক ব াোয ােিহ প্রািতঙ্গক িকল নতর্পযত্রর জনয অনুযরার্ করুন এেং বিগুযলা প থাযলাচনা করুন। 
 

• ব যকাযনা প্রািতঙ্গক িােীিহ, জতড়ি িকল পযের িাোৎকার তনন;  
 

• িদযন্তর একটি তলতখি নতর্ বিতর করুন (ব মন তচঠি, বমযমা ো ইযমইল), ব গুযলাযি র্াকযে: 

o প্রািতঙ্গক নতর্পযত্রর তেিাতরি িারাংেিহ প থাযলাচনা করা িকল নতর্পযত্রর িাতলকা; 
o অনযানয তেেৃতির তেিাতরি িারাংেিহ,  াযদর িাোৎকার বনয়া হযয়যে িাযদর নাযমর িাতলকা; 
o ঘর্নার িময়কাল; 

o পূযেথর প্রািতঙ্গক ঘর্নার িারাংে, তরযপার্থ কৃি ো তরযপার্থ কৃি নয়; এেং 
o ব যকাযনা িংযোর্নমূলক কা থকলাপ(গুযলা) িহ অতিয াযের তিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত িমার্াযনর তিতি। 

 

• তলতখি নতর্পত্র এেং িংতিষ্ট নতর্পত্র একটি তনরাপদ ও বোপনীয় স্থাযন বরযখ তদন। 
 

• অতেলযে অতিয ােকারী এেং অতি ুক্তযক চূড়ান্ত িমার্ান িম্পযকথ  জাতনযয় তদন এেং তলতখি নতর্যি িনাক্তকৃি 

ব যকাযনা িংযোর্নমূলক কমথকান্ড োিোয়ন করুন। 
 

• পরেিী বিকেযন ব িাযে েতণথি রযয়যে বি তহযিযে বিই েযতক্তটিযক জানান ত তন োতহযকিাযে অতিয াে ো চাজথ  করার 

অতর্কার িম্পযকথ  জাতনযয়তেযলন। 
 
 
 

আইতন সুরক্ষ্া এবং বাতহযর্ প্রতির্ার 

 

ব ৌন হয়রাতন শুর্ুমাত্র [তনযয়ােকিথ ার নাম] দ্বারাই তনতষদ্ধ নয় এটি বের্, বেডাযরল, এেং প্রয াজয বেযত্র স্থানীয় আইন দ্বারাও 

তনতষদ্ধ। 
  

[তনযয়ােকিথ ার নাম]-এর অিযন্তরীণ প্রতিয়ার োইযরও কমথচারীরা তনেতলতখি িরকাতর প্রতিষ্ঠানযক তদযয় আইতন প্রতিকার 

চাতলযয় ব যি পাযরন।  তদও একটি িরকাতর িংস্থায় অতিয াে দাতখল করার জনয একজন েযতক্তেি অযার্তনথর প্রযয়াজন হয় না, 
িযে আপতন একজন অযার্তনথর আইতন পরামেথ চাইযি পাযরন। 
 

তনযচ েতণথি তেষয় োড়াও, তকেু তনতদথষ্ট তেযের কমথচারীযদর অতিতরক্ত আইতন িুরো র্াকযি পাযর।  
 
 

যেে মানবাতধ্র্ার আইন (HRL) 

 

মানোতর্কার আইন (HRL), N.Y. তনেথাহী আইন, অনুযেদ 15, § 290 et seq.তহযিযে পতরতচি, ব ৌন হয়রাতনর তেষযয় তনউ 

ইয়কথ  বেযর্র িকল তনযয়ােকিথ ার উপযর প্রয াজয এেং অতিোিন অেস্থা তনতেথযেযষ বেিতনক ো অবেিতনক ইন্টানথ কমী এেং 
অ-কমীযদর িুরো বদয়। মানোতর্কার আইন লঙ্ঘযনর বকাযনা অতিয াে মানোতর্কার তেিাে (DHR)) অর্ো তনউ ইয়কথ  বের্ 

িুপ্রীম বকাযর্থ  দাতখল করা ব যি পাযর। 
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হয়রাতনর এর্ বছটরর মটধ্য (তিন বছর 12ইআগে, 2020 যথটর্ শুরু র্টর) ব যকাযনা িময় DHR-এ অতিয াে দাতখল 

করা ব যি পাযর।  তদ বকাযনা েযতক্ত DHR তদযয় দাতখল কযর না র্াযকন, িাহযল িারা অতিয াে করা ব ৌন তন থািযনর তিন 

বছটরর মটধ্য DHR-এর অর্ীযন িরািতর আদালযি মামলা করযি পাযরন।  তদ বকাযনা েযতক্ত ইযিামযর্যই বের্ আদালযি 

HRL অতিয াে দাযয়র কযর র্াযকন িযে তিতন DHR-এ অতিয াে দাতখল করযি পারযেন না। 
 

অিযন্তরীণিাযে [তনযয়ােকিথ ার নাম]-এর কাযে অতিয াে করা হযল িা DHR-এ ো আদালযি আপনার অতিয াে দাতখল করার 

িময় েৃতদ্ধ কযর না। এক েেযরর ো তিন েের তহযিে করা হয় িাম্প্রতিক হয়রাতনর ঘর্না ঘর্ার িাতরখ বর্যক। 
 

DHR-এ বকাযনা অতিয াে দাতখল করার জনয আপনার বকাযনা অযার্তনথ প্রযয়াজন বনই এেং DHR-এ অতিয াে দাতখল করা জনয 
বকাযনা খরচও বনই। 
 

DHR আপনার অতিয াে িদন্ত করযে এেং ব ৌন হয়রাতন ঘযর্যে েযল তেশ্বাি করার মি িম্ভােয কারণ রযয়যে তক না িা 
তনর্থারণ করযে। িম্ভােয কারযণর ঘর্নাগুযলা প্রোিতনক আইন তেচারযকর িামযন েণ শুনাতনযি পাঠাযনা হয়।  তদ বকাযনা 
শুনাতনর পযর ব ৌন হয়রাতনর ঘর্নার প্রমাণ পাওয়া  ায় িাহযল DHR-এর পতরত্রাণ প্রদাযনর েমিা রযয়যে,  া তেতিন্ন র্রযনর 

হযয় র্াযক, িযে আপনার তনযয়ােকিথ াযক হয়রাতন েন্ধ করার পদযেপ তনযি ো হযয়  াওয়া েতির প্রতিকার, আতর্থক 

েতিরপূরণিহ অযার্তনথ তে এেং নােতরক জতরমানা প্রদান করার প্রযয়াজন হযি পাযর। 
 

DHR-এর প্রর্ান অতেযি ব াোয াযের ির্য: NYS Division of Human Rights, One Fordham Plaza, Fourth 

Floor, Bronx, New York 10458. আপতন কল করযি পাযরন  (718) 741-8400 ো তিতজর্ করযি পাযরন: 

www.dhr.ny.gov। 
 

অতিয াে দাতখল করার তেষযয় আযরা িযর্যর জনয DHR এর িাযর্ ব াোয াে করুন (888) 392-3644 ো 
dhr.ny.gov/complaint তিতজর্ করুন। ওযয়েিাইযর্ একটি অতিয াে েমথ রযয়যে  া ডাউনযলাড কযর পূরণ করার পর 

বনার্ারাইজ কযর DHR-এর তনকর্ বমইল করা  ায়। ওযয়েিাইর্টিযি তনউইয়কথ  বের্ জযুড় DHR-এর আঞ্চতলক কা থালয়গুযলার 

িাযর্ ব াোয াযের ির্যও রযয়যে।  
 
 

1964 সাটলর নাগতরর্ অতধ্র্ার আইন 
 

ইউনাইযর্ড বের্ি ইকুয়াল এমপ্লয়যমন্ট অপচুথ তনটি কতমেন (EEOC)) বেডাযরল বেষময-তেযরার্ী আইন োিোয়ন কযর,  ার 

মযর্য রযয়যে 1964 িাযলর বেডাযরল নােতরক অতর্কার আইন (42 U.S.C. § 2000e et seq. তহযিযে পতরতচি)। বকাযনা 
েযতক্ত EEOC-এর কাযে হয়রাতন হওয়ার পর বর্যক 300 তদযনর মযর্য ব যকাযনা িময় অতিয াে করযি পাযরন। EEOC-এর 

কাযে অতিয াে করার জনয বকাযনা খরচ বনই। EEOC অতিয ােটির িদন্ত করযে এেং বেষময ঘযর্যে িা তেশ্বাি করার বকাযনা 
 ুতক্তিঙ্গি কারণ রযয়যে তক না িা তনর্থারণ করযে, বিই িময় EEOC বেডাযরল আদালযি েযতক্তযক মামলা করার অনুমতি 

তদযয় একটি 'মামলা করার অতর্কার' তচঠি ইিযু করযে।  
 

EEOC শুনাতন আযয়াজন কযর না ো িাহা য প্রদান কযর না, িযে অতিয ােকারী পে বর্যক বেডাযরল বকাযর্থ  মামলাগুতল 

অনুিরণ িহ অনযানয পদযেপ তনযি পাযর। বেষময ঘর্ার তেষয়টি প্রমাতণি হযল বেডাযরল আদালি প্রতিকার প্রদান করযি পাযর। 

http://www.dhr.ny.gov/
http://www.dhr.ny.gov/
https://dhr.ny.gov/complaint
https://dhr.ny.gov/complaint
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িার্ারণিাযে, EEOC এর অতর্কাযরর বেযত্রর মযর্য আিযি হযল বেিরকাতর তনযয়ােকিথ াযদর অন্তি 15 জনয কমথচারী র্াকযি 

হযে। 
 

কমথযেযত্র বেষযমযর অতিয ােকারী একজন কমথচারী "বেষযমযর অতিয াে" দাতখল করযি পাযরন। EEOC-র তডতিক্ট, অঞ্চল, 

এেং তেল্ড অতেি রযয়যে, ব খাযন অতিয াে দাযয়র করা ব যি পাযর। EEOC-এর কাযে কল কযর 1-800-669-4000 

(TTY:1-800-669-6820), িাযদর এই ওযয়েিাইর্ তিতজর্ কযর www.eeoc.gov ো এই ঠিকানায় ইযমইল কযর ব াোয াে 

করুন info@eeoc.gov। 
 

 তদ বকান েযতক্ত DHR-এর কাযে বকাযনা প্রোিতনক অতিয াে দাযয়র কযরন, িযে DHR বেডাযরল বকাযর্থ  তেচারকা থ 
পতরচালনা করার অতর্কার িংরেযণর জনয EEOC-এর কাযে অতিয ােটি দাযয়র করযে। 
 
 

স্থানীয় সুরক্ষ্া 
 

অযনক এলাকা ব ৌন হয়রাতন এেং বেষময বর্যক েযতক্তযক িুরো বদয়ার জনয আইন প্রযয়াে কযর। এই র্রযনর আইন তেদযমান 

আযে তক না িা খুঁযজ বের করযি বকাযনা েযতক্ত ব  কাউতন্ট, েহর ো র্াউযন োি কযরন বিখাযন ব াোয াে করযি পাযরন। 
উদাহরণস্বরূপ, তনউ ইয়কথ  তিটিযি ব  কমথচারী চাকরী কযরন তিতন মানোতর্কার তেষয়ক তনউইয়কথ  তিটি কতমেযন ব ৌন 

হয়রাতনর অতিয াে দাযয়র করযি পাযর। Law Enforcement Bureau of the NYC Commission on Human 

Rights, 22 Reade Street, 1st Floor, New York, New York-এ অেতস্থি িাযদর প্রর্ান কা থালযয় ব াোয াে করুন; 

311 নেযর কল করুন (212) 306-7450; অর্ো তিতজর্ করুন www.nyc.gov/html/cchr/html/home/home.shtml। 
 
 

স্থানীয় েতুল  তবিাটগর সাটথ য াগাট াগ র্রুন 
 

 তদ হয়রাতনযি অোতিি োরীতরক স্পেথ, বজারপূেথক োরীতরক েেীদো ো বজারপূেথক ব ৌন কাজ জতড়ি র্াযক, িাহযল 

আচরণটি একটি অপরার্ তহযিযে তেযেতচি হযি পাযর। স্থানীয় পুতলে তেিাযের িাযর্ ব াোয াে করুন। 

http://www.eeoc.gov/
http://www.eeoc.gov/
mailto:info@eeoc.gov
mailto:info@eeoc.gov
http://www.nyc.gov/html/cchr/html/home/home.shtml
http://www.nyc.gov/html/cchr/html/home/home.shtml

