েযৗন হয়রািন নীিতমালা
িনউ ইয়কর্ ে�েটর সকল িনেয়াগকতর্ার
সূচনা
[িনেয়াগকতর্ ার নাম] েযৗন হয়রািন েথেক মু� একিট কমর্ে�� বজায় রাখেত �িত�িতব�। েযৗন হয়রািন কমর্ে�ে� ৈবষেময্র
একিট ধরন। সকল কম�েক কমর্ে�ে� েযৗন হয়রািন েরাধ কের এমনভােব কাজ করেত হেব। এই নীিতমালািট একিট ৈবষময্মু�
কােজর পিরেবেশর পে� [িনেয়াগকতর্ ার নাম]-এর �িত�িতর একিট অংশ। েযৗন হয়রািন আইন পিরপ�ী 1 এবং সকল কমর্চারীর
েযৗন হয়রািন েথেক মু� একিট কমর্ে�� পাওয়ার আইিন অিধকার রেয়েছ এবং [িনেয়াগকতর্ ার নাম]-এর সােথ অভয্�রীণভােব
কমর্চারীেদর অিভেযাগ দািখল কের েযৗন হয়রািন িরেপাটর্ করার জনয্ অনুেরাধ করা হে�। কমর্চারীগণ েফডােরল, ে�ট বা
�ানীয় ৈবষময্ িবেরাধী আইেনর অধীেন একিট সরকাির সং�া বা আদালেতও অিভেযাগ দািখল করেত পােরন।
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নীিতমালা:
1. [িনেয়াগকতর্ ার নাম]-এর নীিতমালা চাকিরর জনয্ আেবদনকারী, ই�ানর্, েবতনেভাগী বা অৈবতিনক, িঠকাদার এমন
সকল কম� এবং অিভবাসন অব�া িনিবর্েশেষ [িনেয়াগকতর্ ার নাম]-এর সােথ বয্বসা পিরচালনাকারী বয্ি�েদর জনয্
�েযাজয্। এই নিথর অবিশ�াংেশ "কমর্চারী" শ�িট এই েযৗথ েগা�ীেক েবাঝােব।
2. েযৗন হয়রািন সহয্ করা হেব না। এই নীিতমালায় অ�ভুর্ � েযেকােনা কমর্চারী বা বয্ি�, িযিন েযৗন হয়রািন বা
�িতেশােধ িল� হন, �িতকারমূলক এবং/অথবা শাি�মূলক পদে�েপর (উদা: কাউে�িলং, �িগতােদশ, চাকরীচু য্ত)
আওতাধীন হেবন।
3. �িতেশাধ িনিষ�করণ: এই নীিতমালায় অ�ভুর্ � েকােনা কমর্চারী েযৗন হয়রািনর ঘটনা িরেপাটর্, তথয্ সরবরাহ বা
অনয্থায় েযৗন হয়রািন অিভেযােগর তদে� সহায়তা করার কারেণ েকােনা �কার �িতকূল পদে�েপর আওতায় পড়েবন
না। [িনেয়াগকতর্ ার নাম] েকােনা বয্ি�র িবরে� এমন �িতেশাধ সহয্ করেবন না, িযিন সরল িব�ােস, সে�হজনক
েযৗন হয়রািনর িবষেয় তথয্ সরবরাহ কেরন বা িরেপাটর্ কেরন। িনেয়াগকতর্ ার নাম[েযেকােনা কমর্চারী] িযিন েযৗন
হয়রািন তদে� জিড়ত েযেকােনা বয্ি�র িবরে� �িতেশাধ েনন, িতিন চাকরীচু য্িতসহ শাি�মূলক পদে�েপর আওতাধীন
হেবন। সকল কমর্চারী, ৈবতিনক বা অৈবতিনক ই�ানর্স, বা কমর্ে�ে� কমর্রত অ-কমর্চারী 2 যারা িব�াস কেরন েয
তারা এই ধরেনর �িতেশােধর িশকার হেয়েছন তােদর একজন সুপারভাইজর, ময্ােনজার বা [যথাযথ বয্ি�র নাম]-েক
জানােনা উিচত। সকল কমর্চার◌ী, ৈবতিনক বা অৈবতিনক ই�ানর্স, বা কমর্ে�ে� কমর্রত অ-কমর্চারী যারা িব�াস
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কেরন েয তারা এই ধরেনর �িতেশােধর িশকার হেয়েছন, আইনী সুর�ার ধারায় িনে� েযভােব বিণর্ত রেয়েছ, েসভােব
তারা অনয্নয্ উপলভয্ েফারােমর মাধয্েমও পির�াণ চাইেত পােরন।
যিদও এই নীিতমালািট িবেশষভােব েযৗন হয়রািনেক িনেদর্ শ কের, তা সে�ও এিট সকল সুরি�ত ে�িণর বয্ি�েদর িবরে� ৈবষময্ এবং ৈবষময্েক িনিষ� কের। িনউইয়কর্ ে�েট এই ধরেনর
ে�িণগিলেত বয়স, জািত, ধমর্িব�াস, বণর্, জাতীগত উৎস, েযৗন অিভেযাজন, সামিরক অব�া, েযৗনতা, িবকলা�তা, ৈববািহক অব�া, পািরবািরক সিহংসতার িশকার অব�া, ৈলি�ক পিরচয়
এবং অপরাধমূলক ইিতহাস অ�ভুর্ �।
2
একজন অ-কমর্চারী এমন একজন বয্ি� িযিন একজন িঠকাদার (অথবা তার �ারা িনেয়াগ�া�), সাবক�া�র, েভ�র, পরামশর্দাতা, বা েয েকউ িযিন কমর্ে�ে� পিরেষবা �দান করেছন।
সুরি�ত অ-কমর্চারীরা সাধারণভােব �াধীন ি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 �।
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এই নীিতমালা �হণ েবআইিন েযৗন হয়রািনর অিভেযােগর পে� একিট ি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।

4. েযৗন হয়রািন অবমাননাকর, আমােদর নীিতর ল�ন, েবআইিন, এবং েযৗন হয়রািনর িশকার বয্ি�র �িতর জনয্
[িনেয়াগকতর্ ার নাম]-েক দায়ী করেত পাের। এছাড়াও উৎপীড়নকারীরা পৃথকভােব দায়ব� হেত পাের। যারা এই
ধরেনর আচরণেক অবয্াহত রাখার অনুমিত েদয় এমন পিরচালকেদর এবং সুপারভাইজরসহ েযৗন হয়রািনর সােথ
জিড়ত �েতয্ক �েরর কমর্চারীেক এই ধরেনর অসদাচরেণর জনয্ শাি� েদওয়া হেব।
5. বয্ব�াপনা যখনই েযৗন হয়রািনর অিভেযাগ পায় বা িভ�ভােব স�াবয্ েযৗন হয়রািন স�েকর্ জানেত পাের, তখনই
[িনেয়াগকতর্ ার নাম] একিট তৎপর এবং পু�ানুপু� তদ� পিরচালনা করেব, যা সকল পে�র জনয্ যথাযথ �ি�য়া
িনি�ত করেব। [িনেয়াগকতর্ ার নাম] যতদূর স�ব তদ� েগাপনীয় রাখেব। যখনই েযৗন হয়রািন ঘেটেছ বেল �তীয়মান
হেব তখনই কাযর্কর সংেশাধনমূলক পদে�প েনওয়া হেব। পিরচালক এবং সুপারভাইজরসহ সকল কমর্চারীেক েযৗন
হয়রািনর অভয্�রীণ তদে�র সােথ সহেযািগতা করেত হেব।
6. সকল কমর্চারীেক এই নীিত ল�ন কের এমন েয েকােনা হয়রািন বা আচরণ িরেপাটর্ করার জনয্ উৎসাহ েদওয়া হে�।
[িনেয়াগকতর্ ার নাম] সকল কমর্চারীেক হয়রািন িরেপাটর্ এবং অিভেযাগ দািখল করার জনয্ একিট অিভেযাগ ফমর্
সরবরাহ করেব।
7. ময্ােনজার এবং সুপারভাইজরর◌া তােদর পাওয়া েকােনা অিভেযাগ বা হয়রািন, যা তারা েদেখেছ বা েজেনেছ, [মেনানীত

বয্ি� বা অিফেস] িরেপাটর্ করেত বাধয্।
8. এই নীিতমালা সকল কমর্চারী, ৈবতিনক বা অৈবতিনক ই�ানর্ এবং অ-কমর্চারীেদর ে�ে� �েযাজয্ এবং সকলেক অবশয্ই
এই নীিত অনুসরণ এবং সমথর্ন করেত হেব। এই নীিতমালা সকল কমর্চারীেক সরবরাহ করেত হেব এবং স�াবয্ সকল
কমর্ে�ে� (েযমন েকােনা �ধান কাযর্ালয়, অফসাইট কমর্ে�ে� নয়) পির�ার কের েদখা যায় এমনভােব েপা� করা এবং
িনেয়ােগর সময় কমর্চারীেদর �দান করা উিচত।

"েযৗন হয়রািন" কী?
েযৗন হয়রািন িল� ৈবষেময্র একিট ধরন এবং েফডােরল, ে�ট, এবং (েযখােন �েযাজয্) �ানীয় আইেনর িবেবচনায় েবআইিন।
েযৗন হয়রািনর মেধয্ িল�, েযৗন অিভেযাজন, �-সনা�কৃ ত বা অনুভূত িল�, েযৗন অিভবয্ি�, িল� পিরচয় এবং তৃ তীয় িলে�র
অব�ার িভিত্তেত হওয়া হয়রািন অ�ভুর্ �।
েযৗন হয়রািনর মেধয্ অনিভে�ত আচরণ অ�ভুর্ �, েযিট হয়ত হয় েযৗন �কৃ িতর অথবা েকােনা বয্ি�র িদেক তার িলে�র
কারেণ উি�� কের, যখন:
•

এমন আচরেণর উে�শয্ বা �ভাব রেয়েছ েকােনা বয্ি�র কমর্দ�তায় অেযৗি�কভােব বাধা�� করার বা একিট ভয়�র,
�িতকূল বা আপিত্তকর কাজ পিরেবশ সৃি� করা, এমনিক িরেপাটর্ করা বয্ি� েযৗন হয়রািনর ল�য্ না হেয় থাকেলও;

•

এমন আচরণ �তয্� বা পেরা�ভােব কােজর একিট শতর্ ৈতির কের; বা

•

এমন আচরেণ নিত �ীকার করা বা �তয্াখয্ান করা চাকুরীর িস�া� েনয়ার িভিত্ত িহেসেব বয্বহার করা হয়, যা েকােনা
বয্ি�র চাকুরীেক �ভািবত কের।
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একিট েযৗন হয়রািনমূলক শ�তাপূণর্ কমর্পিরেবেশর মেধয্ শ�, �তীক, েকৗতু ক, তামাশা, হমিক বা শারীিরক সিহংসতা অ�ভুর্ �
থােক, তেব শধু এগেলােতই সীমাব� নয়, যা েযৗন �কৃ িতর, অথবা একজন বয্ি�র িলে�র কারেণ তার �িত পিরচািলত হয়।
েযৗন হয়রািনর মেধয্ আেরা রেয়েছ অবাি�ত েমৗিখক বা শারীিরক আ�াসন, �� েযৗন আপিত্তজনক িববৃিত বা কােরা �ারা
করা েযৗন ৈবষময্মূলক ম�বয্, যা �হীতার িনকট অবমাননাকর বা আপিত্তকর, যা �হীতার অ�ি� বা অপমােনর কারণ, যা
�হীতার কেমর্র পারফেমর্�েক বাধা�� কের।
এছাড়াও েযৗন হয়রািন তখনও ঘেট যখন কতৃর্ পে�র েকােনা বয্ি� েযৗন আনুকূেলয্র কারেণ চাকরীর সুিবধা িবিনময় করার
েচ�া কেরন। এর মেধয্ িনেয়াগ, �চার, অবয্াহত কমর্সং�ান বা অনয্ েকান পদ, শতর্ বা কমর্সং�ান িবেশষািধকার অ�ভুর্ �
থাকেত পাের। এিট "কুইড ে�া েকা (সুিবধা �দােনর িবিনমেয়)" হয়রািন নােমও পিরিচত।
হয়রািনর িশকার হেয়েছন বেল মেন কেরন এমন েযেকােনা কমর্চারীর িরেপাটর্ করা উিচত, কারণ এই নীিতমালার ল�ন
তাৎ�িণকভােব সংেশাধন করা স�ব হয়। েযেকােনা হয়রািনমূলক আচরণ, এমনিক একিটমা� ঘটনাও, এই নীিতমালার
অধীনে◌ সমাধান করা েযেত পাের।
েযৗন হয়রািনর উদাহরণ
িন�িলিখত িবষয়গেলা এমন িকছু ি�য়াকলাপ বণর্না কের যা অৈবধ েযৗন হয়রািন হেত পাের এবং এিট কেঠারভােব িনিষ�:
•

েযৗন �কৃ িতর শারীিরক কাজ, েযমন:
o �শর্ করা, িচমিট েদয়া, চাপেড় েদয়া, চু মু েদয়া, জিড়েয় ধরা, আঁকেড় ধরা, অনয্ একজন কমর্চারীর গােয়
ঘসাঘিস করা বা অনয্ কমর্চারীেক েখাঁচা েদয়া;
o ধষর্ণ, েযৗন আ�মণ, িন�হ বা এই ধরেনর আ�মণ করার েচ�া করা।

•

অযািচত েযৗন আ�াসন বা ��াবনা, েযমন:
o �তয্� বা পেরা�ভােব িশকার বয্ি�র চাকরীর পারফেমর্�, পেদা�িত বা অনয্ানয্ চাকরী সুিবধা বা �িতর
�তয্� বা পেরা� হমিক িদেয় েযৗন সুিবধার জনয্ অনুেরাধ;
o অনিভে�ত েযৗন কাযর্কলােপর জনয্ সূ� বা সু�� চাপ।

•

েযৗনতা িভিত্তক অ�ভি�, শ�, ম�বয্ বা রিসকতা, অথবা একজন বয্ি�র েযৗনতা বা েযৗন অিভ�তা স�েকর্ ম�বয্,
যা একিট �িতকূল পিরেবশ সৃি� কের।

•

যখন আচরণ বা বয্ি�গত ৈবিশ�য্ যথাযথ নয় বেল িবেবিচত হয় তখন বাঁধাধরা েযৗনতা ঘেট শধুমা� এই কারেণ েয
িবেশষ েযৗনতার একজন িকভােব আচরণ করেব বা েদখেব তা স�েকর্ অেনয্র ধারণা বা উপলি�গিলর সােথ স�িতপূণর্
হয় না।

•

কমর্ে�ে�র েযেকােনা �ােন েযৗন বা ৈবষময্মূলক �দশর্ন বা �কাশনা, েযমন:
o ছিব, েপা�ার, কয্ােল�ার, �ািফিত, অবেজ�, �চারমূলক উপাদান, পড়ার উপকরণ বা অনয্ানয্ সাম�ী যা
েযৗন হয়রািন বা পেনর্া�ািফমূলক। এর মেধয্ রেয়েছ কমর্ে�ে�র কি�উটার বা েসল েফােন েযৗন �দশর্নী বা
কমর্ে�ে� অব�ান করার সময় এমন �দশর্নী েশয়ার করা।
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•

বয্ি�র েযৗনতা, েযৗন অিভেযাজন, িল� পিরচয় এবং িল�া�িরত হওয়ার কারেণ একজন বয্ি�র িবরে� �হণ করা
শ�তামূলক পদে�প, েযমন:
o একজন বয্ি�র ওয়াকর্ ে�শন, সর�াম বা উপকরেণ হ�ে�প, �ংস বা �িত করা অথবা অনয্ভােব কাজ
স�াদেনর জনয্ বয্ি�র স�মতায় হ�ে�প করা;
o েকােনা বয্ি�র কােজ অ�ঘর্াতমূলক কাজ করা;
o জবরদি� করা, িচৎকার করা, বােজ নােম ডাকা।

েক েযৗন হয়রািনর ল�য্ব� হেত পাের?
েযৗন ল�ণ বা িল� িনিবর্েশেষ েয েকউ েযৗন হয়রািনর িশকার হেত পাের। িনউ ইয়কর্ আইন �ত� িঠকাদার - যারা কমর্�েল
পিরেষবা �দান করার চু ি�েত েকা�ািন �ারা িনযু� রেয়েছ- কমর্চারী, ৈবতিনক বা অৈবতিনক ই�ানর্ এবং অ-কম�, সবাইেক
সুর�া েদয়। উৎপীড়নকারী একজন ঊ�র্তন, অধীন�, সহকম� বা কমর্ে�ে�র েযেকােনা একজন �াধীন িঠকাদার, চু ি� কম�,
িবে�তা, �ােয়�, �াহক বা পিরদশর্নকারী হেত পাের।
েযৗন হয়রািন েকাথায় ঘটেত পাের?
েবআইিন েযৗন হয়রািন শারীিরক কমর্ে�ে�র মেধয্ই সীমাব� নয়। কমর্চারী যখন বয্বসার কােজ �মণ করেছন তখনও এিট
ঘটেত পাের বা ঘটেত পাের িনেয়াগকতর্ ার ��ের করা েকােনা অনু�ান বা পািটর্েত। কল, েট�ট, ইেমইল এবং কম�েদর �ারা
সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম বয্বহার কমর্ে�ে� েবআইিন হয়রািন সৃি� করেত পাের, এমনিক যিদ েসগেলা কমর্ে�ে�র �া�েণর
বাইের বয্ি�গত িডভাইস বা কমর্ে�ে�র সমেয়র বাইেরও ঘেট থােক।

�িতেশাধ
েবআইিন �িতি�য়া এমন েকােনা পদে�প হেত পাের যা েকােনা কম�েক েযৗন হয়রািন দািবর জনয্ বা সমথর্ন করার জনয্ এিগেয়
আসা েথেক িবরত রাখেত পাের। েবআইিন �িতেশাধ �িতি�ত হবার জনয্ ৈবরী কাযর্কলাপেক কমর্-স�িকর্ তই হেত হেব অথবা
কমর্ে�ে�ই (েযমন, কােজর সমেয়র বাইের শারীিরক সিহংসতার হমিক) ঘটেত হেব তা নয়।
েফডােরল, ে�ট, এবং (েযখােন �েযাজয্) �ানীয় আইেনর অধীেন এই ধরেনর �িতেশাধ অৈবধ। িনউইয়কর্ ে�ট মানবািধকার
আইন "সংরি�ত কাযর্কলােপ" জিড়ত েযেকােনা বয্ি�েক র�া কের। সংরি�ত কাযর্কলাপ ঘেট যখন একজন বয্ি�:
•

অভয্�রীণভােব বা েকােনা ৈবষময্-িবেরাধী সং�ােক িদেয় েযৗন হয়রািনর অিভেযাগ কেরেছন;

•

মানবািধকার আইন বা অনয্ ৈবষময্মূলক আইেনর অধীেন েযৗন হয়রািনর সােথ জিড়ত ধারায় সা�য্ িদেয়েছন বা
সহায়তা কেরেছন;

•

বয্ব�াপনার িনকট েমৗিখক বা অনানু�ািনক অিভেযাগ কেরন অথবা সহজভােব হয়রািনর েকােনা সুপারভাইজর বা
ময্ােনজারেক জানােনার মাধয্েম েযৗন হয়রািনর িবেরািধতা কেরেছন;

•

অনয্ একজন কমর্চারী েযৗন হয়রািনর িশকার হওয়ার বয্াপাের িরেপাটর্ কেরন; অথবা
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•

সহকম� কমর্চারীেক হয়রািন িরেপাটর্ করার জনয্ উৎসািহত কেরেছন।

এমনিক যিদ অিভযু� হয়রািন আইন ভে�র পযর্ােয় নাও হয়, তারপেরও বয্ি�িট �িতেশাধ েথেক সুরি�ত রেয়েছ, যিদ েস
সরলভােব িব�াস কের থােক েয েসই আচরণিট েবআইিন িছল। িক�, �িতেশােধর িবধান উে�শয্�েণািদতভােব করা িমেথয্
হয়রািনর অিভেযাগকারী বয্ি�েক সুর�া েদয়ার জনয্ নয়।

েযৗন হয়রািন িরেপাটর্ করা
েযৗন হয়রািন �িতেরাধ করা সকেলর দািয়�। [িনেয়াগকতর্ ার নাম] না জানা পযর্� েযৗন হয়রািন �িতেরাধ বা �িতকার
করেত পাের না। েকােনা কমর্চারী, ৈবতিনক বা অৈবতিনক ই�ানর্ বা অ-কমর্চারীেক, িযিন এমন আচরেণর আওতায় পেড়েছন
যা েযৗন হয়রািন সৃি� করেত পাের, সুপারভাইজর, ময্ােনজার বা [মেনানীত বয্ি�র কােছ বা অিফেস িরেপাটর্ করার জনয্ উৎসাহ
েদয়া হে�]। স�াবয্ েযৗন হয়রািনর ঘটনা েদেখেছন বা েজেনেছন এমন েযেকােনা বয্ি�র উিচত এমন আচরেণর িবষয়িট
একজন সুপারভাইজর, ময্ােনজার বা [মেনানীত বয্ি�র কােছ বা অিফেস] িরেপাটর্ করা।
েযৗন হয়রািন িরেপাটর্ েমৗিখক বা িলিখতভােব করা েযেত পাের। িলিখত অিভেযাগ জমা েদওয়ার জনয্ একিট ফমর্ এই
নীিতমালায় সংযু� করা হেয়েছ এবং সকল কমর্চারীেক এই অিভেযাগ ফমর্িট বয্বহার করার জনয্ উৎসািহত করা হে�। অনয্ানয্
কম�র প� েথেক েযৗন হয়রািন িরেপাটর্ করা কম�েদরও অিভেযাগ ফমর্িট বয্বহার করা উিচত এবং জানা উিচতেয, এিট অনয্
কমর্চারীর প� েথেক।
সকল কমর্চারী, ৈবতিনক বা অৈবতিনক ই�ানর্, বা কমর্ে�ে� কমর্রত অ-কমর্চারী যারা িব�াস কেরন েয তারা এই ধরেনর
�িতেশােধর িশকার হেয়েছন, আইনী সুর�ার ধারায় িনে� েযভােব বিণর্ত রেয়েছ, েসভােব তারা অনয্নয্ উপলভয্ েফারােমর
মাধয্েমও সহায়তা চাইেত পােরন।

ত�াবধানমূলক দায়দািয়�
েযসকল সুপারভাইজর এবং ময্ােনজার সে�হজনক েযৗন হয়রািনর অিভেযাগ বা তথয্ পান, তারা যিদ েদখেত পান েয তা েযৗন
হয়রািনমূলক আচরণ হেত পাের অথবা েযেকােনা কারেণ সে�হ কেরন েয েযৗন হয়রািন হে� তাহেল তােদরেক, এমন েযৗন
হয়রািনর আশংকার িবষয়িট [মেনানীত বয্ি� বা অিফেস] িরেপাটর্ করেত হেব।
তারা িনেজরাই েযৗন হয়রািনেত জিড়ত হেল শাি�মূলক বয্ব�ার আওতায় আসা ছাড়াও সুপাইভাইজর এবং ময্ােনজাররা েযৗন
হয়রািন িরেপাটর্ করেত পারার বয্াথর্তার জনয্ অথবা �াতভােব েযৗন হয়রািন চলেত েদয়ার দােয় শাি�র আওতায় আসেবন।
েকােনা �িতেশােধ জিড়ত হওয়ার জনয্ সুপারভাইজর এবং ময্ােনজাররাও শাি�র আওতায় আসেবন।
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েযৗন হয়রািনর অিভেযাগ এবং তদ�
েযৗন হয়রািনর িবষেয় সকল অিভেযাগ বা তথয্ তদ� করা হেব, তথয্িট েমৗিখক বা িলিখত েযভােবই িরেপাটর্ করা েহাক না
েকেনা। তদ� যথাসমেয়র মেধয্ই পিরচািলত হেব এবং যতদূর স�ব েগাপনীয় থাকেব।
সে�হভাজন েযৗন হয়রািনর েকােনা অিভেযাগ, তথয্ বা জানার িবষেয় তদ� খুব �ত, ও পু�ানুপু� হেব, শর হেব
তাৎ�িণকভােব এবং যত তাড়াতািড় স�ব স�� হেব। যত দূর স�ব তদে�র েগাপনীয়তা বজায় থাকেব। অিভেযাগকারী,
সা�ী এবং কিথত উৎপীড়নকারীসহ জিড়ত সকল বয্ি�র নয্াযয্ এবং িনরেপ� তদে�র অিধকার সুর�ার জনয্ িনেচর রপেরখা
অনুসাের যথাযথ �ি�য়া অনুসরণ করা হেব।
সে�হভাজন েযৗন হয়রািন তদে�র �েয়াজেন েযেকােনা কমর্চারীেক সহেযািগতা করেত হেত পাের। [িনেয়াগকতর্ ার নাম]
অিভেযাগকারী, অেনয্র অিভেযােগ সহায়তাকারী বা এই নীিতমালা ভে�র িবষেয় চলা েকােনা তদে� অংশ�হণকারী এমন কােরা
িবরে� �িতেশাধ সহয্ করেবন না।
িভ� িভ� ঘটনার জনয্ প�িত পিরবিতর্ ত হেত পাের, তেব তদ� িন�িলিখত ধাপ অনুসরণ কের করেত হেব:
• অিভেযাগ �হণ করার পর, [মেনানীত বয্ি� বা অিফস] অিভেযােগর তাৎ�িণক একিট পযর্ােলাচনা করেবন এবং একিট
উপযু� অ�বর্ত�কালীন (উদাহরণ�রপ, অিভেযাগকারীর সােথ অিভযু�েক েযাগােযাগ করেত িনেষধ করা) বয্ব�া
েনেবন। অিভেযাগ যিদ েমৗিখক হয় তাহেল ঐ বয্ি�েক "অিভেযাগ ফমর্" িলিখতভােব পূরণ করেত উৎসাহ িদন। যিদ
িতিন রািজ না হন তাহেল, েমৗিখক িরেপােটর্র উপর িভিত্ত কের একিট অিভেযাগ ফমর্ ��ত করন।
•

যিদ নিথপ�, ইেমইল বা েফান েরকডর্ তদে�র সােথ �াসি�ক হয় তাহেল, েসগিলেক সং�হ এবং সংর�ণ করন।

•

সকল ইেলক�িনক েযাগােযাগসহ �াসি�ক সকল নিথপে�র জনয্ অনুেরাধ করন এবং েসগেলা পযর্ােলাচনা করন।

•

েযেকােনা �াসি�ক সা�ীসহ, জিড়ত সকল পে�র সা�াৎকার িনন;

•

তদে�র একিট িলিখত নিথ ৈতির করন (েযমন িচিঠ, েমেমা বা ইেমইল), েযগেলােত থাকেব:
o �াসি�ক নিথপে�র িব�ািরত সারাংশসহ পযর্ােলাচনা করা সকল নিথপে�র তািলকা;
o অনয্ানয্ িববৃিতর িব�ািরত সারাংশসহ, যােদর সা�াৎকার েনয়া হেয়েছ তােদর নােমর তািলকা;
o ঘটনার সময়কাল;
o পূেবর্র �াসি�ক ঘটনার সারাংশ, িরেপাটর্কৃ ত বা িরেপাটর্কৃ ত নয়; এবং
o েযেকােনা সংেশাধনমূলক কাযর্কলাপ(গেলা) সহ অিভেযােগর িস�া� ও চূ ড়া� সমাধােনর িভিত্ত।

•

িলিখত নিথপ� এবং সংি�� নিথপ� একিট িনরাপদ ও েগাপনীয় �ােন েরেখ িদন।

•

অিবলে� অিভেযাগকারী এবং অিভযু�েক চূ ড়া� সমাধান স�েকর্ জািনেয় িদন এবং িলিখত নিথেত সনা�কৃ ত
েযেকােনা সংেশাধনমূলক কমর্কা� বা�বায়ন করন।

•

পরবত� েসকশেন েযভােব বিণর্ত রেয়েছ েস িহেসেব েসই বয্ি�িটেক জানান িযিন বািহয্কভােব অিভেযাগ বা চাজর্ করার
অিধকার স�েকর্ জািনেয়িছেলন।
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আইিন সুর�া এবং বািহয্ক �িতকার
েযৗন হয়রািন শধুমা� [িনেয়াগকতর্ ার নাম] �ারাই িনিষ� নয় এিট ে�ট, েফডােরল, এবং �েযাজয্ ে�ে� �ানীয় আইন �ারাও
িনিষ�।
[িনেয়াগকতর্ ার নাম]-এর অভয্�রীণ �ি�য়ার বাইেরও কমর্চারীরা িন�িলিখত সরকাির �িত�ানেক িদেয় আইিন �িতকার
চািলেয় েযেত পােরন। যিদও একিট সরকাির সং�ায় অিভেযাগ দািখল করার জনয্ একজন বয্ি�গত অয্াটিনর্র �েয়াজন হয় না,
তেব আপিন একজন অয্াটিনর্র আইিন পরামশর্ চাইেত পােরন।
িনেচ বিণর্ত িবষয় ছাড়াও, িকছু িনিদর্ � িশে�র কমর্চারীেদর অিতির� আইিন সুর�া থাকেত পাের।
ে�ট মানবািধকার আইন (HRL)
মানবািধকার আইন (HRL), N.Y. িনবর্াহী আইন, অনুে�দ 15, § 290 et seq.িহেসেব পিরিচত, েযৗন হয়রািনর িবষেয় িনউ
ইয়কর্ ে�েটর সকল িনেয়াগকতর্ ার উপের �েযাজয্ এবং অিভবাসন অব�া িনিবর্েশেষ ৈবতিনক বা অৈবতিনক ই�ানর্ কম� এবং
অ-কম�েদর সুর�া েদয়। মানবািধকার আইন ল�েনর েকােনা অিভেযাগ মানবািধকার িবভাগ (DHR)) অথবা িনউ ইয়কর্ ে�ট
সু�ীম েকােটর্ দািখল করা েযেত পাের।
হয়রািনর এক বছেরর মেধয্ েযেকােনা সময় DHR-এ অিভেযাগ দািখল করা েযেত পাের। যিদ েকােনা বয্ি� DHR িদেয়
দািখল কের না থােকন, তাহেল তারা অিভেযাগ করা েযৗন িনযর্াতেনর িতন বছেরর মেধয্ DHR-এর অধীেন সরাসির
আদালেত মামলা করেত পােরন। যিদ েকােনা বয্ি� ইেতামেধয্ই ে�ট আদালেত HRL অিভেযাগ দােয়র কের থােকন তেব িতিন
DHR-এ অিভেযাগ দািখল করেত পারেবন না।
অভয্�রীণভােব [িনেয়াগকতর্ ার নাম]-এর কােছ অিভেযাগ করা হেল তা DHR-এ বা আদালেত আপনার অিভেযাগ দািখল করার
সময় বৃি� কের না। এক বছেরর বা িতন বছর িহেসব করা হয় সা�িতক হয়রািনর ঘটনা ঘটার তািরখ েথেক।
DHR-এ েকােনা অিভেযাগ দািখল করার জনয্ আপনার েকােনা অয্াটিনর্ �েয়াজন েনই এবং DHR-এ অিভেযাগ দািখল করা জনয্
েকােনা খরচও েনই।
DHR আপনার অিভেযাগ তদ� করেব এবং েযৗন হয়রািন ঘেটেছ বেল িব�াস করার মত স�াবয্ কারণ রেয়েছ িক না তা
িনধর্ারণ করেব। স�াবয্ কারেণর ঘটনাগেলা �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন গণ শনািনেত পাঠােনা হয়। যিদ েকােনা
শনািনর পের েযৗন হয়রািনর ঘটনার �মাণ পাওয়া যায় তাহেল DHR-এর পির�াণ �দােনর �মতা রেয়েছ, যা িবিভ� ধরেনর
হেয় থােক, তেব আপনার িনেয়াগকতর্ ােক হয়রািন ব� করার পদে�প িনেত বা হেয় যাওয়া �িতর �িতকার, আিথর্ক
�িতরপূরণসহ অয্াটিনর্ িফ এবং নাগিরক জিরমানা �দান করার �েয়াজন হেত পাের।
DHR-এর �ধান অিফেস েযাগােযােগর তথয্: NYS Division of Human Rights, One Fordham Plaza, Fourth
Floor, Bronx, New York 10458. আপিন কল করেত পােরন (718) 741-8400 বা িভিজট করেত পােরন:
www.dhr.ny.gov।
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অিভেযাগ দািখল করার িবষেয় আেরা তেথয্র জনয্ DHR এর সােথ েযাগােযাগ করন (888) 392-3644 বা
dhr.ny.gov/complaint িভিজট করন। ওেয়বসাইেট একিট অিভেযাগ ফমর্ রেয়েছ যা ডাউনেলাড কের পূরণ করার পর
েনাটারাইজ কের DHR-এর িনকট েমইল করা যায়। ওেয়বসাইটিটেত িনউইয়কর্ ে�ট জুেড় DHR-এর আ�িলক কাযর্ালয়গেলার
সােথ েযাগােযােগর তথয্ও রেয়েছ।
32

1964 সােলর নাগিরক অিধকার আইন
ইউনাইেটড ে�টস ইকুয়াল এম�য়েম� অপচুর্ িনিট কিমশন (EEOC)) েফডােরল ৈবষময্-িবেরাধী আইন বা�বায়ন কের, যার
মেধয্ রেয়েছ 1964 সােলর েফডােরল নাগিরক অিধকার আইন (42 U.S.C. § 2000e et seq. িহেসেব পিরিচত)। েকােনা
বয্ি� EEOC-এর কােছ হয়রািন হওয়ার পর েথেক 300 িদেনর মেধয্ েযেকােনা সময় অিভেযাগ করেত পােরন। EEOC-এর
কােছ অিভেযাগ করার জনয্ েকােনা খরচ েনই। EEOC অিভেযাগিটর তদ� করেব এবং ৈবষময্ ঘেটেছ তা িব�াস করার েকােনা
যুি�স�ত কারণ রেয়েছ িক না তা িনধর্ারণ করেব, েসই সময় EEOC েফডােরল আদালেত বয্ি�েক মামলা করার অনুমিত
িদেয় একিট 'মামলা করার অিধকার' িচিঠ ইসুয্ করেব।
EEOC শনািন আেয়াজন কের না বা সাহাযয্ �দান কের না, তেব অিভেযাগকারী প� েথেক েফডােরল েকােটর্ মামলাগিল
অনুসরণ সহ অনয্ানয্ পদে�প িনেত পাের। ৈবষময্ ঘটার িবষয়িট �মািণত হেল েফডােরল আদালত �িতকার �দান করেত
পাের। সাধারণভােব, EEOC এর অিধকােরর ে�ে�র মেধয্ আসেত হেল েবসরকাির িনেয়াগকতর্ ােদর অ�ত 15 জনয্ কমর্চারী
থাকেত হেব।
কমর্ে�ে� ৈবষেময্র অিভেযাগকারী একজন কমর্চারী "ৈবষেময্র অিভেযাগ" দািখল করেত পােরন। EEOC-র িডি��, অ�ল,
এবং িফ� অিফস রেয়েছ, েযখােন অিভেযাগ দােয়র করা েযেত পাের। EEOC-এর কােছ কল কের 1-800-669-4000
(TTY:1-800-669-6820), তােদর এই ওেয়বসাইট িভিজট কের www.eeoc.gov বা এই িঠকানায় ইেমইল কের েযাগােযাগ
করন info@eeoc.gov।
যিদ েকান বয্ি� DHR-এর কােছ েকােনা �শাসিনক অিভেযাগ দােয়র কেরন, তেব DHR েফডােরল েকােটর্ িবচারকাযর্
পিরচালনা করার অিধকার সংর�েণর জনয্ EEOC-এর কােছ অিভেযাগিট দােয়র করেব।
�ানীয় সুর�া
অেনক এলাকা েযৗন হয়রািন এবং ৈবষময্ েথেক বয্ি�েক সুর�া েদয়ার জনয্ আইন �েয়াগ কের। এই ধরেনর আইন িবদয্মান
আেছ িক না তা খুঁেজ েবর করেত েকােনা বয্ি� েয কাউি�, শহর বা টাউেন বাস কেরন েসখােন েযাগােযাগ করেত পােরন।
উদাহরণ�রপ, িনউ ইয়কর্ িসিটেত েয কমর্চারী চাকরী কেরন িতিন মানবািধকার িবষয়ক িনউইয়কর্ িসিট কিমশেন েযৗন
হয়রািনর অিভেযাগ দােয়র করেত পাের। Law Enforcement Bureau of the NYC Commission on Human
Rights, 22 Reade Street, 1st Floor, New York, New York-এ অবি�ত তােদর �ধান কাযর্ালেয় েযাগােযাগ করন;
311 ন�ের কল করন (212) 306-7450; অথবা িভিজট করন www.nyc.gov/html/cchr/html/home/home.shtml।
�ানীয় পুিলশ িবভােগর সােথ েযাগােযাগ করন
যিদ হয়রািনেত অবাি�ত শারীিরক �শর্, েজারপূবর্ক শারীিরক ব�ীদশা বা েজারপূবর্ক েযৗন কাজ জিড়ত থােক, তাহেল
আচরণিট একিট অপরাধ িহেসেব িবেবিচত হেত পাের। �ানীয় পুিলশ িবভােগর সােথ েযাগােযাগ করন।
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