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এই মেডল �িশ�েণর উে�শয্
কমর্ে�ে� েযৗন হয়রািনর িবরে� লড়াইেয়র ে�ে� িনউ ইয়কর্ ে�ট জাতীয় পযর্ােয় েনতৃ � িদে� এবং এর িবরে� আরও লড়াই
করার জনয্ 2019 বােজেট আইন অ�ভুর্ � করা হেয়েছ।
নতু ন আইেনর অধীেন, িনউইয়কর্ ে�েটর �িতিট িনেয়াগকতর্ ার জনয্ এখন �ম আইেনর েসকশন 201-g অনুসাের একিট
েযৗন হয়রািন �িতেরাধ নীিতমালা �িত�া করা অপিরহাযর্। মানবািধকার িবভােগর সােথ পরামেশর্র িভিত্তেত �ম িবভাগ
িনেয়াগকারীেদর পির�হেণর উে�েশয্ www.ny.gov/programs/combating-sexual-harassment-workplace.-এ
উপলভয্ একিট মেডল েযৗন হয়রািন �িতেরাধ নীিতমালা �িত�া কেরেছ, অথবা িনেয়াগকতর্ ারা অনুরপ নীিতমালা �হণ করেত
পাের যা মেডল নীিতমালার সবর্িন� মান পূরণ কের বা অিত�ম কের।
অিধক�, িনউইয়কর্ ে�েটর �িতিট িনেয়াগকতর্ ার জনয্ এখন �ম আইেনর েসকশন 201-g অনুসাের একিট েযৗন
হয়রািন �িতেরাধ �িশ�ণ �দান করা অপিরহাযর্। মানবািধকার িবভােগর সােথ পরামেশর্ �ম িবভাগ িনেয়াগকতর্ ােদর
বয্বহােরর জনয্ এই মেডল �িশ�ণিট �িত�া কেরেছ। অথবা িনেয়াগকতর্ ারা অনুরপ নীিতমালা �হণ করেত পাের যা মেডল
�িশ�েণর সবর্িন� মান পূরণ কের বা অিত�ম কের।
একজন িনেয়াগকতর্ ার েযৗন হয়রািন �িতেরাধ �িশ�ণেক অবশয্ই ই�ারঅয্াকিটভ হেত হেব, অথর্াৎ যােদর �িশ�ণ
েদয়া হে� তােদর েথেক িকছু মা�ার �িতি�য়া েপেত হেব।
�িশ�ণ, েযিট কমর্ চারীেদর িনকট পৃথকভােব বা দলগতভােব; বয্ি�গতভােব, েফান বা অনলাইেনর
মাধয্েম; ওেয়িবনার বা েরকডর্ করা ে�েজে�শেনর মাধয্েম উপ�ািপত হেত পাের, এেত িন�িলিখত
উপাদানগিলর মেধয্ যতগিল স�ব অ�ভর্ ু � থাকা উিচত:
•

ে�া�ােমর অংশ িহেসেব কমর্চারীেদর �� িজে�স করন;

•

কমর্চারীেদর ��, যথাসমেয় উত্তর েদয়ার মাধয্েম সম�য়সাধন করন;

•

�িশ�ণ এবং সরবরাহকৃ ত উপকরণ স�েকর্ কমর্চারীেদর কাছ েথেক �িতি�য়া আবশয্ক।

এই �িশ�ণিট িকভােব কােজ লাগােত হয়
এই মেডল �িশ�ণিট িবিভ� ফরময্ােট উপ�াপন করা হয়, যা একিট েক�ীয় পাঠয্সুিচ বজায় েরেখ িবিভ� কমর্ে�ে�র পিরেবশ
জুেড় �িশ�ণিট �দান করেত িনেয়াগকতর্ ােদর সেবর্া� নমনীয়তা েদয়।
�িশ�েণর জনয্ উপলভয্ উপাদােনর মেধয্ অ�ভুর্ �:
1. ি�� বয্ি�গতভােগ �প �িশ�েণর জনয্, PDF এবং স�াদনােযাগয্ Word ফরময্ােট পাওয়া যায়
2. ি��েক সাহাযয্ করার জনয্ পাওয়ারপেয়�, অনলাইেন এবং ডাউনেলােডর জনয্ পাওয়া যায়, এছাড়া PDF-এও
পাওয়া যায়
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3. িভিডওউপ�াপনা, অনলাইেন েদখা এবং ডাউনেলাড করার জনয্ পাওয়া যায়
4. FAQs, �িশ�ণেক সাহাযয্ করার জনয্ অনলাইেন উপলভয্, েযখােন উত্থািপত অিতির� �ে�র উত্তর পাওয়া যায়

িনেয়াগকারীেদর জনয্ িনেদর্ িশকা
•

এই �িশ�ণিট েযমন রেয়েছ েসভােবই বয্বহার করা , অথবা �িতিট সং�ার িনিদর্ � চািহদাগিল পূরণ করেত
অিভেযািজত হবার জনয্ িনধর্ািরত।

•

�িশ�েণর অিতির� ই�ারঅয্াকিটভ ি�য়াকলাপ যু� হেত পাের, যার মেধয্ একিট উে�াধনী কমর্কা�, ভূ িমকা পালন
বা �প আেলাচনা অ�ভুর্ �।

•

যিদ িনিদর্ � িনেয়াগকতর্ ার নীিতমালা বা অনুশীলন এই �িশ�েণর সাম�ীর েথেক আলাদা হয়, তাহেল িনউইয়কর্ ে�ট
আইন (পৃ�া 4 এ েদখােনা)-এর �েয়াজনীয় সবর্িন� উপাদানগিল অ�ভুর্ � েরেখ েসই পাথর্য্কগিলেক �িতফিলত করার
জনয্ �িশ�ণিট সংেশাধন করেত হেব।

•

অিভেযাগ করেত কমর্চারীেদর উৎসাহ েদয়া হে� এমন েযেকােনা অভয্�রীণ �ি�য়ােক �িশ�েণ িব�ািরত বণর্না করেত
হেব, এবং েস সকল িনিদর্ � নাম(গেলা) এবং অিফেস(গেলা)র েযাগােযাগ তথয্ অ�ভুর্ � করেত হেব েযগেলার মাধয্েম
অিভেযাগকারীরা কমর্চারী তােদর অিভেযাগ দািখল করেবন।

•

�িত�ােনর কাজ �িতফিলত করার জনয্ এেক িশ� িনিদর্ � পিরি�িতর মেতা িবষয় অ�ভুর্ � কের সংেশাধন করা উিচত।

•

�িতিট �ের এবং �িতিট �ােন েবাঝােনা িনি�ত করেত এই �িশ�ণিট �িতিট সং�ার কম�বািহনী জুেড় যত িব�ৃ তভােব
স�ব ধারাবািহকভােব (একই সরবরাহ প�িত বয্বহার কের) �দান করেত হেব।

•

সকল কমর্চারী িনেয়াগকতর্ ার মান স�েকর্ �িশি�ত এবং সং�ার অনুশীলেন পিরিচত থাকার িবষয়িট িনি�ত করা
�িতিট িনেয়াগকতর্ ার দািয়�।

•

সকল কমর্চারীেক অবশয্ই অে�াবর 9, 2019 তািরেখর পূেবর্ �াথিমক েযৗন হয়রািন �িতেরাধ �িশ�ণ স�� করেত
হেব।

•

সকল কমর্চারীরেক অবশয্ই �িত বছর অ�ত একবার অিতির� �িশ�ণ স�� করেত হেব। এিট পি�কা বষর্, �িতিট
কমর্চারীর শরর তািরেখর বািষর্কী বা িনেয়াগকতর্ ার িঠক কের েদয়া েযেকােনা তািরেখ হেত পাের।

•

সকল নতু ন কমর্চারীর উিচত যত �ত স�ব েযৗন হয়রািন �িতেরাধ �িশ�ণ স�� করা।

•

িনেয়াগকতর্ ােদর উিচত কমর্চারীরা েয ভাষায় কথা বেল েসই ভাষােতই �িশ�ণ �দান করা। যখন একজন কমর্চারীর
�াথিমক ভাষািট ে�ট েথেক �দান করা েটমে�ট �িশ�েণ উপলভয্ নয়, তখন িনেয়াগকতর্ া েসই কমর্চারীেক ইংেরজীভাষার 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�।

•

েকােনা উপলে�, �িশ�ণ চলাকােল একজন অংশ�হণকারী হয়ত একিট বয্ি�গত বা েগাপনীয় অিভ�তা েশয়ার করেত
পােরন। যিদ এিট ঘেট, তাহেল �িশ�েকর উিচত তােক বাধা েদয়া এবং ঘটনািট বয্ি�গতভােব এবং অিফেসর যথাযথ
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বয্ি�র সােথ আেলাচনা করেত পরামশর্ েদয়া। �িশ�েণর পের, তারা িরেপািটর্ং-এর সিঠক ধাপগেলা স�েকর্ সেচতন িক
না তা িনি�ত করার জনয্ এই বয্ি�েক ফেলা আপ করন। ময্ােনজার এবং সুপারভাইজরেদরেক অবশয্ই সকল
হয়রািনর ঘটনা িরেপাটর্ করেত হেব।

�িশ�েণর নূয্নতম মােনর েচকিল�
ে�ট �ম িবভাগ ও ে�ট মানবািধকার িবভােগর কতৃর্ ক ��ত এই ে�ট মেডল নীিতমালািট বয্বহার না করা একজন
িনেয়াগকতর্ া অবশয্ই িনি�ত করেবন েয তােদর নীিতমালািট িন�িলিখত নূয্নতম মান পূরণ কের বা তা ছািড়েয় যায়।
�িশ�ণেক অবশয্ই:
□ ই�ারঅয্াকিটভ হেত হেব;
□ মানবািধকার িবভােগর সােথ পরামেশর্ �ম িবভাগ �ারা ইসুয্ করা িনেদর্ িশকার সােথ সাম�সয্পূণর্ েযৗন হয়রািনর একিট
বয্াখয্া অ�ভুর্ � করেত হেব;
□ েবআইিন েযৗন হয়রািনর উদাহরণ অ�ভুর্ � করেত হেব;
□ েযৗন হয়রািন, েযৗন হয়রািনর িশকারেদর জনয্ উপলভয্ েফডােরল ও ে�েটর িবিধব� িবধান স�িকর্ ত তথয্ অ�ভুর্ �
করেত হেব;
□ কমর্চারীেদর �িতকােরর অিধকার এবং অিভেযােগর িবচােরর জনয্ সকল উপলভয্ েফারাম স�িকর্ ত তথয্ অ�ভুর্ �
করন; এবং
□ সুপারভাইজরেদর জনয্ আচার-বয্বহার এবং সুপারভাইজরেদর জনয্ অিতির� দািয়�েক উি�� কের তথয্ অ�ভুর্ �
করন।
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িনউ ইয়কর্ ে�ট

েযৗন হয়রািন
�িতেরাধমূলক �িশ�ণ

উপাদান 1: �িশ�েণর ি��

অে�াবর 2018 সং�রণ
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�িশ�েকর পিরিচিত
•

েযৗন হয়রািন �িতেরােধর উপের আমােদর বািষর্ক �িশ�েণ �াগতম।

•

আমার নাম _____[নাম]_____ এবং আিম_____[পদিব]____ েত _____[�িত�ান]_____।

•

সা�িতক বছরগিলেত, কমর্ে�ে� েযৗন হয়রািনর িবষয়িট জাতীয় �টলাইেট আনা হেয়েছ, সােথ িনেয় এেসেছ এই
কমর্কা�গিলর গরতর এবং অ�হণেযাগয্ �কৃ িত এবং এর ফেল উ�ূ ত মারাত্মক পিরণিত স�েকর্ নতু ন সেচতনতা।

•

"েযৗন হয়রািন" শ�িটর অথর্ জীবেনর অিভ�তার উপর িনভর্ র কের িভ� িভ� বয্ি�র কােছ িভ� িভ� হেত পাের।

•

িকছু িনিদর্ � আচরণ �হণেযাগয্ বেল মেন হেত পাের বা অতীেত �হণেযাগয্ মেন হেয় থাকেত পাের। এর অথর্ এই নয় েয
আমরা যােদর সােথ কাজ কির তােদর কােছও এিট �হণেযাগয্।

•

এই �িশ�েণর উে�শয্িট হে� আমােদর কমর্ে�ে� কী �হণেযাগয্ এবং কী নয় তা স�েকর্ সাধারণ ধারণািট বয্খয্া করা।

কমর্ �েল েযৗন হয়রািন
•

সকল বয্ি�র জনয্ একিট নয্াযয্, িনরাপদ এবং উৎপাদনশীল কমর্পিরেবশ উপেভাগ করার সমান সুেযাগ িনি�ত করেত
িনউইয়কর্ ে�ট দীঘর্িদন ধের িনেবিদত রেয়েছ।

•

আইন এবং নীিতমালাগিল ৈবিচ�য্েক ��া করেত এবং িনউ ইয়কর্ ে�েট কাজ করার নাগিরক অিধকার যােত সবাই
উপেভাগ করেত পাের তা িনি�ত করেত সহায়তা কের।

•

েযৗন হয়রািন �িতেরাধ আমােদর অবয্াহত সাফেলয্র জনয্ গর�পূণর্। েযৗন হয়রািন সহয্ করা হেব না।

•

এর মােন েযেকােনা হয়রািনমূলক আচরণ তদ� করা হেব এবং অপরাধী বা অপরাধীেদরেক থামেত বলা হেব।

•

এছাড়াও এর মােন এই েয, স�ত হেল, শাি�মূলক বয্ব�াও �হণ করা হেত পাের। আচরণ যেথ� গরতর হেল,
শাি�মূলক বয্ব�ার মেধয্ চাকরীচু য্িত অ�ভুর্ � হেত পাের।

•

পুনরাবৃিত্তমূলক আচরণ অতয্� গরতর, িবেশষ কের একজন কমর্চারীেক থামেত বলার পেরও, এবং এিটেক েসই
অনুসােরই েমাকােবলা করা হেব।

•

েকান েকান কাজ েযৗন হয়রািন বেল িবেবিচত তা এই ই�ােরঅয্াকিটভ �িশ�েণর মাধয্েম আপনােক আেরাও
ভােলাভােব বুঝেত সহায়তা করবে◌।

•

এছাড়াও এিট আমােদর কমর্ে�ে� েযৗন হয়রািন স�েকর্ িকভােব িরেপাটর্ করেত হয় তা, এবং েসই সােথ ৈবষময্ িবেরাধী
আইন �েয়াগকারী বাইেরর ে�ট এবং েফডােরল সং�াগেলার কােছ কমর্ে�ে�র েযৗন হয়রািন িরেপাটর্ করার জনয্
আপনার িবক� উপায়গেলা �দশর্ন করেব।
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•

এই িরেপাটর্গিল �েযাজয্ ে�ে� �িতকােরর উে�েশয্ গৃহীত বয্ব�ার সােথ সােথ গরতরভােব �হণ এবং তৎপরতার সােথ
তদ� করা হেব।

েযৗন হয়রািন কী?
•

েযৗন হয়রািন হেলা এক ধরেনর িল� ৈবষময্ এবং েফডােরল, ে�ট, এবং (েযখােন �েযাজয্) �ানীয় আইেনর অধীেন
েবআইিন।

•

েযৗন হয়রািনর মেধয্ িল�, েযৗন অিভেযাজন, �-সনা�কৃ ত বা অনুভূত িল�, িল� অিভবয্ি�, িল� পিরচয় এবং
িল�া�িরত অব�ার িভিত্তেত হওয়া হয়রািন অ�ভুর্ �।

•

েযৗন হয়রািনর মেধয্ অনিভে�ত আচরণ অ�ভুর্ � েযিট েযৗন �কৃ িতর বা িলে�র কারেণ েকােনা বয্ি�েক উি�� কের
হেয় থােক, যখন:
1. েকােনা বয্ি�র কমর্দ�তায় অেযৗি�কভােব বাধা�� করার বা একিট ভীিতকর, শ�তাপূণর্ বা আপিত্তকর
কমর্পিরেবশ সৃি� করার জনয্ এমন আচরেণর উে�শয্ বা �ভাব রেয়েছ, এমনিক িরেপাটর্ করা বয্ি� েযৗন হয়রািনর
টােগর্ট না হেয় থাকেলও;
2. এমন আচরণ �তয্� বা পেরা�ভােব কমর্সং�ােনর একিট শতর্ ৈতির কের; বা
3. এমন আচরেণ নিত �ীকার বা �তয্াখয্ানেক কমর্সং�ােনর িস�া� েনয়ার িভিত্ত িহেসেব বয্বহার করা হয় যা েকােনা
বয্ি�র কমর্সং�ানেক �ভািবত কের।

•

েযৗন হয়রািন �ধানত দুই ধরেনর:

শ�তাপূণর্ পিরেবশ
•

একজন বয্ি�র িলে�র কারেণ তার �িত েযৗন বা েযৗন �কৃ িতর নয় এমন অনাকাি�ত শ�, ল�ণ, রিসকতা, তামাশা,
ভীিত, শারীিরক কাযর্�ম বা সিহংসতা পিরচালনার পাশাপািশ, পূেবর্ বিণর্ত েকােনা কমর্কা� �ারা িলে�র িভিত্তেত একিট
�িতকূল পিরেবশ সৃি� করা হেত পাের।

•

�িতকূল পিরেবেশ েযৗন হয়রািনর মেধয্ অ�ভুর্ �:
o কমর্ে�ে�র েকাথাও েযৗন বা ৈবষময্মূলক �দশর্ন বা �কাশনা, েযমন ছিব, েপা�ার, কয্ােল�ার, �ািফিত, ব�,
�চারমূলক উপাদান, পড়ার উপকরণ বা অনয্ানয্ সাম�ী যা েযৗন িবচাের হীন বা পেনর্া�ািফ।


এর মেধয্ রেয়েছ কমর্ে�ে�র কি�উটার বা েসল েফােন েযৗন �দশর্নী বা কমর্ে�ে� অব�ান করার
সময় এমন �দশর্নী েশয়ার করা।



এছাড়াও এর মেধয্ েযৗনতা িভিত্তক অ�ভি�, শ�, ম�বয্, রিসকতা, অথবা একজন বয্ি�র েযৗনতা বা
েযৗন অিভ�তা স�েকর্ ম�বয্ অ�ভুর্ �।

o েকােনা বয্ি�র িলে�র কারেণ তার �িত েনয়া শ�তামূলক বয্ব�া, েযমন:


ধষর্ণ, েযৗন আ�মণ, িন�হ বা এই ধরেনর আ�মণ করার েচ�া করা।
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েকােনা েযৗন �কৃ িতর শারীিরক কমর্কা� (যার মেধয্ �শর্ করা, িচমিট কাটা, চাপের েদয়া, খাবেল
ধরা, চু মু েদয়া, জিড়েয় ধরা, অনয্ আেরকজন কমর্চারীর শরীর ছুঁ েয় েদয়া বা আেরকজন কমর্চারীর
শরীের েখাঁচা েদয়া অ�ভুর্ �, তেব এগেলােতই সীমাব� নয়)



একজন বয্ি�র ওয়াকর্ ে�শন, সর�াম বা উপকরেণ হ�ে�প, ধং� বা �িত করা অথবা অনয্ভােব
কাজ স�াদেনর জনয্ বয্ি�র স�মতায় হ�ে�প করা;



েকােনা বয্ি�র কােজ অ�ঘর্াত করা;



জবরদি� করা, িচৎকার করা, বােজ নােম ডাকা।

সুিবধা �দােনর িবিনমেয় েযৗন হয়রািন
•

সুিবধা �দােনর িবিনমেয় েযৗন হয়রািন তখন ঘেট যখন �মতা থাকা �ানীয় েকান বয্ি� েযৗন আনুকূেলয্র িবিনমেয়
চাকরীর সুিবধা িদেয় থােকন বা েদওয়ার েচ�া কেরন।

•

সুিবধা �দােনর িবিনমেয় (কুইড ে�া েকা) একিট আইিন শ� যার মােন েকােনা েলনেদন।

•

এই ধরেণর হয়রািন একজন কমর্চারী এবং কতৃর্ �স�� একজন বয্ি�র মেধয্ ঘেট, েযমন একজন সুপারভাইজর, িযিন
চাকিরর সুিবধা �দান বা ব� করার �মত◌া রােখন।

•

কুইড ে�া েকা েযৗন হয়রািনর মেধয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ:
o েযৗন স�েকর্ র িবিনমেয় আেরাও ভােলা কমর্ পিরেবশ বা সুেযাগ অফার বা �দান করা
o েযৗন স�কর্ �তয্াখয্ান করা হেল কােজর িবরপ পিরেবশ (েযমন পদাবনিত, িশফট পিরবতর্ ন বা কমর্ে��
পিরবতর্ ন) বা সুেযাগ েথেক বি�ত করার হমিক
o েযৗন স�কর্ করার জনয্ চাপ েদওয়া, হমিক েদওয়া বা শারীিরক কমর্কা� বয্বহার করা
o েযৗন স�েকর্ িল� হওয়ােক �তয্াখয্ান করার জনয্ �িতেশাধ েনয়া

েক েযৗন হয়রািনর ল�য্ হেত পাের?
•

েযৗন ল�ণ বা িল� িনিবর্েশেষ েযেকউ েযৗন হয়রািনর িশকার হেত পাের।

•

িনউ ইয়কর্ আইন �ত� িঠকাদার এবং কমর্�েল পিরেষবা �দান করার চু ি�েত েকা�ািন �ারা িনযু� রেয়েছ তারাসহ
কমর্চারী, ৈবতিনক বা অৈবতিনক ই�ানর্ এবং অ-কম� সবাইেক সুর�া েদয়।
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েক েযৗন হয়রািনর সংঘটনকারী হেত পাের?
•

কমর্ে�ে� থাকা েযেকােনা বয্ি� েযৗন হয়রািন সংঘটনকারী হেত পাের:

•

উৎপীড়নকারী িশকার বয্ি�র একজন সহকম� হেত পাের

•

উৎপীড়নকারী হেত পাের সুপারভাইজর বা ময্ােনজার

•

উৎপীড়নকারী হেত পাের েযেকােনা তৃ তীয় প�, যার মেধয্: একজন অ-কম�, ই�ানর্ , েভ�র, িবি�ং-এর
িনরাপত্তাকম�, মে�ল, �াহক বা পিরদশর্ নকারী অ�ভর্ ু �।

কমর্ ে�� েযৗন হয়রািন েকাথায় ঘটেত পাের?
•

কমর্চারীরা তােদর দািয়� স�াদন করার ে�ে� েযেকােনা �ােন এবং েযেকােনা সময় হয়রািন হেত পাের, যার
মেধয্ মাঠ, িনেয়াগকতর্ ার-��ের হওয়া েযেকােনা অনু�ান, �িশ�ণ, পাবিলক এবং অিফস পািটর্র জনয্ উ�ু� সে�লন
অ�ভুর্ �।

•

�মেণর সময় েকােনা েহােটেল বা কাজ েশেষ েকােনা অনু�ােন হওয়া কমর্ ঘ�ার বাইের কমর্চারীেদর এমন িমথি�য়া
কমর্ে�ে� �ভাব েফলেত পাের।

•

কমর্ে�ে�র বাইেরর �ান এবং কমর্ঘ�ার-বাইেরর ি�য়াকলাপ কমর্ পিরেবেশর সংেযািজত অংশ িহসােব িবেবচনা করা
েযেত পাের।

•

কল, েট�ট, ইেমইল এবং সামািজক েযাগােযােগর মাধয্ম িদেয় কমর্চারীরা েযৗন হয়রািনর িশকার হেত পােরন।

•

েযেকােনা উপােয় কমর্ পিরেবশেক �ভািবত কের এমন হয়রািনমূলক আচরণ বয্ব�াপনার উে�েগর কারণ।

েযৗন ে�িরওটাইিপং
•

ে�িরওটাইিপং ঘেট যখন আচরণ বা বয্ি�গত ৈবিশ� যথাযথ নয় বেল িবেবিচত হয় শধুমা� এই কারেণ েয েযেকােনা
িলে�র একজন িকভােব আচরণ করেব বা েদখেব তা স�েকর্ অেনয্র ধারণা বা উপলি�র সােথ স�িতপূণর্ হয় না।

•

একজন বয্ি� িল� ে�িরওটাইেপর সােথ েযমন "যথাযথ" বািহয্ক অবয়ব, কথা বলা, বয্ি�� বা চলন বলন স�িতপূণর্
নয় এই কারেণ তােক হয়রািন করা েযৗন হয়রািন।

•

েকােনা কাজ যা সাধারণত অিধকাংশ ে�ে� িভ� িলে�র বয্ি� �ারা করা হয় বা অতীেত েবশীরভাগ ে�ে� করা হত এই
কারেণ কাউেক হয়রািন করা এক ধরেনর িল� ৈবষময্।
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�িতেশাধ
•

"সুরি�ত ি�য়াকলাপ"-এ জিড়ত হেয়েছন এমন েকােনা বয্ি� "সুরি�ত ি�য়াকলােপর" কারেণ গৃহীত �িতেশােধর
িবরে� আইন �ারা সুরি�ত।

•

হয়রািন িবেবচনা করার ে�ে� "সুরি�ত ি�য়াকলাপ"-এর মেধয্ অ�ভুর্ �:
o সুপারভাইজর, ময্ােনজার বা অনয্ েকােনা বয্ি�র কােছ অিভেযাগ করা িযিন আপনার িনেয়াগকতর্ ার �ারা
হয়রািনর অিভেযাগ �হণ করার জনয্ মেনানীত
o সে�হজনক হয়রািন িরেপাটর্ করা, এমনিক আপিন েসই হয়রািনর িশকার না হেলও
o হয়রািন স�েকর্ একিট আনু�ািনক অিভেযাগ দােয়র করা
o ৈবষেময্র িবেরািধতা করা
o হয়রািনর অিভেযাগ করেছন এমন েকােনা কমর্চারীেক সহায়তা করা
o কমর্ে�� স�িকর্ ত েকােনা তদ� চলাকােল হয়রািনর তথয্ �দান করা, বা আদালেত বা সরকাির সং�ার কােছ
দােয়র করা হয়রািন স�িকর্ ত অিভেযােগ সা�য্ েদয়া

�িতেশাধ কী?
•

�িতেশাধ হে� েকােনা কমর্চারী উপের উি�িখত সুরি�ত ি�য়াকলােপ িনযু� হওয়ার কারেণ েসই বয্ি�র চাকরীর
শতর্ াবলীেত পিরবতর্ ন (েযমন, পদাবনিত বা �িতকর কমর্ কমর্পিরক�না অথবা �ান পিরবতর্ ন) করার জনয্ গৃহীত
েযেকােনা পদে�প। এই সকল সুরি�ত ি�য়াকলােপর কারেণ সুপারভাইজর, ময্ােনজার বা িনেয়াগকতর্ ার মাধয্েম েকােনা
েনিতবাচক বয্ব�া েথেক এমন বয্ি� মু� থাকেবন বেল �তয্াশা করা হয়।

•

�িতেশাধ হেত পাের কমর্চারীর িবরে� িনেয়াগকতর্ ার �ারা গৃহীত এমন েকােনা �িতকূল পদে�প, যা একজন যুি�স�ত
কম�েক হয়রািন বা ৈবষময্ স�েকর্ অিভেযাগ করেত িনরৎসািহত করায় �ভাব েফলেত পাের।

•

েনিতবাচক পদে�প কমর্-স�িকর্ ত বা কমর্ে�ে� সংঘিটত হেত হেব না এবং এিট চাকরী সমাি�র পের ঘটেত পাের,
েযমন একিট অনয্াযয্ েনিতবাচক েরফাের�।

েকানিট �িতেশাধ নয়
•

চাকরী স�িকর্ ত েনিতবাচক বয্ব�া �িতেশাধমূলক নয় েকবলমা� এই কারেণ েয এিট কমর্চারী সুরি�ত ি�য়াকলােপ
িনযু� হবার পর ঘেট থােক।

•

এমন কমর্কাে� িনযু� হবার পেরও কমর্চারী চাকরীর সকল শতর্ ও শৃ�লামূলক িনয়েমর আওতাধীন থােক।
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সুপারভাইজেরর দািয়�
•

সুপারভাইজর এবং ময্ােনজারেদরেক আচরণেক উ� মান িহেসেব ধরা হয়। এর কারণ হেলা:
o িনেয়াগকারী তােদরেক কতৃর্ �স�� �ােন অিধি�ত কেরেছন এবং তােদর জনয্ এই �মতার অপবয্বহার না
করা অপিরহাযর্।
o হয়রািন সংেশাধন করার েকােনা সুেযাগ িনেয়াগকতর্ ার না থাকা �ে�ও তােদর কাযর্কলাপ িনেয়াগকতর্ ার জনয্
দায়ব�তা সৃি� করেত পাের।
o িরেপাটর্ করা হেয়েছ বা েচােখ পেড়েছ এমন েযেকােনা হয়রািন তােদরেক অবশয্ই িরেপাটর্ করেত হেব।
o কমর্ে�ে� ঘেট যাওয়া েযসকল হয়রািন বা ৈবষেময্র িবষেয় তােদর েযৗি�ক আ�হ ও মেনােযাগ েদওয়া (যার
জনয্ তােদর দািয়� েদওয়া হেয়েছ) উিচত তার জনয্ তারা দায়ব�।
o তােদর কাছ েথেক কমর্ে�ে�র জনয্ যথাযথ আচরণ �দশর্ন �তয্ািশত।

বাধয্তামূলক িরেপাটর্ করা
•

সুপারভাইজরেদরেক েয েকােনা হয়রািনেক অবশয্ই িরেপাটর্ করেত হেব যা তােদর েচােখ পেড়েছ বা যা তারা
জােনন, এমনিক যিদ েকউ হয়রািনর িবষেয় অিভেযাগ নাও কের থােকন।

•

যিদ েকােনা সুপারভাইজর বা ময্ােনজার হয়রািনর েকােনা িরেপাটর্ পান বা হয়রািন স�েকর্ জানেত পােরন, তেব
িনেয়াগকতর্ ার কােছ অিবলে� িরেপাটর্ করেত হেব এবং এে�ে� েকােনা বয্িত�ম হেত পারেব না,
o সুপারভাইজর বা ময্ােনজার যিদ এই কমর্কা�েক নগণয্ও মেন কেরন তবুও তা িরেপাটর্ করেত হেব
o এমনিক যিদ হয়রািনর িশকার হওয়া বয্ি� িরেপাটর্ করেত িনেষধ করেলও

•

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 জনয্ও সুপারভাইজর এবং ময্ােনজার শাি�র আওতায় আসেবন।

আিম যিদ হয়রািনর িশকার হই তাহেল আমার কী করা উিচত?
•

যিদ বয্ব�াপনা হয়রািন স�েকর্ না জােনন তেব আমরা কমর্ে�ে� হয়রািন ব� করেত পারেবা না। এিট সকেলর
দািয়�।
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•

আপনােক একজন সুপারভাইজর, ময্ােনজার বা অনয্ েকােনা বয্ি�েক জানােনার জনয্ উৎসািহত করা হয়, িযিন
আপনার িনেয়াগকতর্ ার �ারা অিভেযাগ �হেণর (েযৗন হয়রািন �িতেরাধ নীিতমালায় েযভােব বিণর্ত রেয়েছ) জনয্
মেনানীত এবং এর ফেল িনেয়াগকতর্ া বয্ব�া িনেত পােরন।

•

নীিতমালার িবেরাধী হেত হেল আচরণেক আইন িবেরাধী হেত হয় না।

•

হয়রািন িরেপাটর্ এবং অিভেযাগ দােয়র করেত আপনােক আমরা একিট অিভেযাগ ফমর্ �দান করেবা, আপিন যিদ
েমৗিখকভােব বা অনয্ েকােনা প�িতেত িরেপাটর্ করেত ��� েবাধ কেরন, তাহেলও আমরা দািবিট তদ� করার মাধয্েম
েযৗন হয়রািন �িতেরাধ নীিতমালা অনুসরণ করেত বাধয্।

•

আপিন যিদ েযৗন হয়রািনর িশকার হেয়েছন বেল িব�াস কেরন, তেব আপনােক অিভেযাগ ফমর্িট পূরণ এবং জমা
েদওয়ার জনয্ উৎসািহত করা হে�:
o [মেনানীত বয্ি� বা অিফস]
o [মেনানীত বয্ি� বা অিফেসর সােথ েযাগােযােগর তথয্]
o [অিভেযাগ ফমর্ িকভােব জমা েদয়া যােব]

•

আপিন েমৗিখকভােবও িরেপাটর্ করেত পােরন।

•

এই ফমর্িট জমা েদয়া বা অনয্ভােব হয়রািন িরেপাটর্ করা হেয় েগেল, আমােদর �িত�ান তার েযৗন হয়রািন �িতেরাধ
নীিতমালা অনুসরণ করেত এবং দািব তদ� করেত বাধয্।

•

আপিন স�ুখীন হেয়েছন বা েজেনেছন এমন েযেকােনা অস�ত আচরণ - এই �িশ�েণ েযভােব বিণর্ত হেয়েছ - েবআইিন
হয়রািন িক না তা িনেয় উি�� না হেয় আপনােক িরেপাটর্ করেত হেব।

•

যারা হয়রািন িরেপাটর্ কেরেছন বা স�ুিখন হেয়েছন তােদর উিচত বয্ব�াপনার সােথ সহেযািগতা করা, েযন এর মাধয্েম
একিট পূণর্ এবং নয্াযয্ তদ� স�াদন করা যােব এবং েযেকােনা সংেশাধনমূলক বয্ব�া �হণ করা যােব।

•

আপিন যিদ ময্ােনজার বা সুপারভাইজেরর িনকট হয়রািন িরেপাটর্ কেরন এবং অস�ত �িতি�য়া পান, েযমন আপনােক
বলা হল "উেপ�া করন", তেব আপিন "আইিন সুর�া এবং বািহয্ক �িতকার"-এর অধীেন আমােদর নীিতমালায়
েযভােব বিণর্ত রেয়েছ েসভােব পরবত� পযর্ােয় আপনার অিভেযাগ িনেয় েযেত পােরন।"

•

পিরেশেষ, স�াবয্ হয়রািন চলাকােল আপিন একিট অিভেযাগ চািলেয় যােবন িক না েস িবষেয় যিদ অিনি�ত থােকন,
তাহেল ঘটনািট আপনার মেন এিট তাজা অব�ায় থাকার িবষয়িট িনি�ত করেত ঘটনািট নিথভু � করন।

আিম যিদ একিট েযৗন হয়রািন �তয্� কির তাহেল আমার কী করা উিচত?
•

স�াবয্ েযৗন হয়রািনর ঘটনা েদেখেছন বা েজেনেছন এমন েযেকােনা বয্ি�রই উিচত এিটেক একজন সুপারভাইজর,
ময্ােনজার বা মেনানীত বয্ি�র িনকট িরেপাটর্ করা।
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•

এিট অ�ি�কর এবং ভীিতকর হেত পাের, িক� যখন আপনার সামেন ঘটেত থাকা হয়রািন স�েকর্ অ�ি� েবাধ কেরন
তখন সহকম�েদর এিট জানােনা গর�পূণর্ েয "এিট িঠক নয়"।

•

সে�হজনক েযৗন হয়রািন িরেপাটর্ করা বা েকানে◌া তদে� সহায়তা করার কারেণ আপনার িবরে� েকােনা �কার
�িতেশাধ েনওয়া একজন িনেয়াগকতর্ ার জনয্ েবআইিন।

তদ� ও সংেশাধনমূলক কাযর্ �ম
•

েযৗন হয়রািন বা �িতেশােধ িল� হওয়া েযেকােনা বয্ি� চাকিরচু য্িত সহ সংেশাধনমূলক এবং/অথবা শাি�মূলক বয্ব�ার
আওতাধীন হেবন।

•

তথয্ েমৗিখক বা িলিখত েযভােবই িরেপাটর্ করা েহাক না েকন, [েকা�ািনর নাম] হয়রািনর সকল িরেপাটর্ তদ� করেব।

•

েকােনা অিভেযােগর তদ� অিবলে� শর এবং যত তাড়াতািড় স�ব স�� করেত হেব।

•

যত দূর স�ব তদে�র েগাপনীয়তা বজায় থাকেব।

•

সে�হজনক েযৗন হয়রািন তদে�র �েয়াজেন েযেকােনা কমর্চারীেক সহেযািগতা করেত হেত পাের।
o তদে� অংশ�হণ করা েকােনা কমর্চারীর িবরে� �িতেশাধ েনওয়া েবআইিন।

তদ� �ি�য়া
•

এছাড়াও ভিবষয্েত হয়রািন যােত না ঘেট েসিট যথাযথ পদে�প �হেণর মাধয্েম িনি�ত করা আমােদর �িত�ােনর
দািয়�। আমরা েযভােব দািব তদ� করেবা তা এখােন েদওয়া হেলা।

•

[মেনানীত বয্ি� বা অিফস] অিভেযােগর তাৎ�িণক পযর্ােলাচনা করেব এবং যথােযাগয্ অ�বর্ত�কালীন বয্ব�া �হণ
করেব

•

�াসি�ক নিথপ�, ইেমইল এবং েফােনর েরকেডর্র জনয্ অনুেরাধ করা হেব এবং েসগেলা সংর�ণ এবং সং�হ করা হেব।

•

জিড়ত প� এবং সা�ীেদর সা�াৎকার েনয়া হেব

•

েযৗন হয়রািন নীিতমালায় েযভােব বিণর্ত রেয়েছ েস অনুযায়ী তদ� নিথভু � হয়

•

অিভেযাগকারী এবং অিভযু� বয্ি�(েদর)েক চূ ড়া� মীমাংসা স�েকর্ এবং যথাযথ �শাসিনক বয্ব�া েনয়া হেয়েছ তা
জািনেয় েদওয়া হয়।
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অিতির� সুর�া এবং �িতকার
•

আমরা ইেতামেধয্ যা বণর্না কেরিছ তার বাইের,কমর্চারীরা িন�বিণর্ত বিহঃ� আইিন �িতকার েবেছ িনেত পােরন।

িনউ ইয়কর্ ে�েটর মানবািধকার িবভাগ (DHR)
•

মানবািধকার আইন ল�েনর অিভেযাগ DHR অথবা িনউ ইয়কর্ ে�েটর সু�ীম েকােটর্ দােয়র করা েযেত পাের।

•

অিভযু� েযৗন হয়রািনর এক বছেরর মেধয্ েযেকােনা সময় DHR-এ অিভেযাগ দািখল করা েযেত পাের। দােয়র
করার জনয্ আপনার েকােনা অয্াটিনর্র �েয়াজন েনই।

•

যিদ একজন বয্ি� DHR িদেয় দােয়র কের না থােক, তাহেল তারা অিভেযাগ করা েযৗন িনযর্াতেনর িতন বছেরর
মেধয্ মানবািধকার আইেনর অধীেন সরাসির আদালেত মামলা করেত পাের।

•

েকােনা বয্ি� যিদ ইেতামেধয্ই ে�ট আদালেত মানবািধকার আইেনর অধীেন অিভেযাগ দােয়র কের থােকন তেব িতিন
DHR-এ অিভেযাগ দােয়র করেত পারেবন না।

•

আরও তেথয্র জনয্, িভিজট করন: www.dhr.ny.gov.

যু�রাে�র ইকুয়াল এম�য়েম� অপচুর্ িনিট কিমশন (Equal Employment Opportunity Commission,
EEOC)
•

একজন বয্ি� কিথত েযৗন হয়রািন সংঘিটত হবার পর েথেক 300 িদেনর মেধয্ েযেকােনা সময় EEOC-েত
অিভেযাগ করেত পােরন। দােয়র করার জনয্ আপনার েকােনা অয্াটিনর্র �েয়াজন েনই।

•

আপনােক েফডােরল আদালেত অিভেযাগ দােয়েরর পূেবর্ অবশয্ই EEOC-েত েস অিভেযাগিট দােয়র করেত হেব।

•

আরও তেথয্র জনয্, িভিজট করন: www.eeoc.gov.

•

ল�য্ করন: যিদ েকােনা বয্ি� DHR-এর কােছ �শাসিনক অিভেযাগ দােয়র কেরন, তেব েফডােরল েকােটর্ মামলা
চালােনার অিধকার সংর�েণর জনয্ DHR �য়ংি�য়ভােব EEOC-েত অিভেযাগিট দােয়র করেব।

�ানীয় সুর�া
•

অেনক এলাকা েযৗন হয়রািন এবং ৈবষময্ েথেক মানুষেক সুর�া েদওয়ার জনয্ আইন কাযর্কর কের।

•

এই ধরেনর েকােনা আইন িবদয্মান আেছ িক না তা খুঁেজ েবর করেত আপিন েয কাউি�, িসিট বা টাউেন বাস কেরন
তার সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।

•

েকােনা হয়রািন অপরাধ হেত পাের যিদ এর মেধয্ শারীিরক �শর্ করা, েজারপূবর্ক শারীিরকভােব আটেক রাখা বা
েজারপূবর্ক েযৗন কমর্ জিড়ত থােক। আপনার �ানীয় পুিলশ িবভােগর সােথও েযাগােযাগ করা উিচত।
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কমর্ ে�� হয়রািনর অনয্ানয্ ধরন
•

কমর্ে�ে� হয়রািন অনয্ানয্ িবষেয়র উপেরও িনভর্ র করেত পাের এবং এিট শধুমা� কমর্ে�ে� িল� স�িকর্ ত বা অস�ত
েযৗন আচরণই নয়।

•

সংরি�ত চািরি�ক ৈবিশে�য্র উপের িভিত্ত কের েযেকােনা হয়রািন বা ৈবষময্ কমর্ে�ে� িনিষ� এবং তা সংঘঠনকারীর
িবরে� শাি�মূলক বয্ব�া �হেণর িদেক েযেত পাের।
o সুরি�ত চািরি�ক ৈবিশে�য্র মেধয্ বয়স, জািত, ধমর্, বণর্, জাতীগত উৎপিত্ত, েযৗন অিভেযাজন, সামিরক
অব�া, েযৗনতা, িবকলা�তা, ৈববািহক অব�া, পািরবািরক সিহংসতার িশকার হওয়ার অব�া, ৈলি�ক পিরচয়
এবং অপরাধমূলক ইিতহাস অ�ভুর্ �।

•

এই �িশ�েণ উপ�ািপত েবিশরভাগ তথয্ সকল ধরেনর কমর্ে�� হয়রািনর জনয্ �েযাজয্।

সারসংে�প
•

এই �িশ�েণর পর, আমরা কী আেলাচনা কেরিছ তা সকল কমর্চারীর বুঝেত পারার কথা, যার মেধয্ রেয়েছ:
o িকভােব হয়রািনেক কমর্ে�ে�র অস�ত আচরণ িহেসেব েচনা যায়
o েযৗন হয়রািনর �কৃ িত
o সুরি�ত চািরি�ক ৈবিশে�য্র কারেণ করা হয়রািন িনিষ�
o কমর্ে�ে� হয়রািন েকন চাকুরী ে�ে� ৈবষময্
o সকল হয়রািন িরেপাটর্ করা উিচত
o হয়রািন িরেপাটর্ করার জনয্ সুপারভাইজর এবং ময্ােনজােরর িবেশষ দািয়� রেয়েছ।

•

এই �ােনর মাধয্েম, সকল কমর্চারী কমর্ে�ে� যথাযথ আচরণ স�েকর্ জানেত পােরন, শাি�মূলক বয্ব�া এড়ােত পােরন,
তােদর অিধকার জানেত পােরন এবং তােদর �াপয্ িনরাপত্তায় িনরাপদ েবাধ করেত পােরন এবং এমন একিট পিরেবেশ
কাজ করেত পােরন েযখােন সকেলর জনয্ ��া রেয়েছ।

•

অিভেযাগ ফমর্িট এখােন পাওয়া যােব - [এখােন তথয্ িলখুন]।

•

অিতির� তেথয্র জনয্, এখােন যান: ny.gov/programs/combating-sexual-harassment-workplace
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েযৗন হয়রািন েকস �ািড
•

কী করেল েযৗন হয়রািন হেয় থােক তা বুঝেত সাহাযয্ কের এমন িকছু পিরি�িত েদখা যাক।

•

এই উদাহরণগিল কমর্ে�ে� অস�ত আচরেণর বণর্না কের, েযগেলা শাি�মূলক পদে�পসহ, সংেশাধনমূলক পদে�প �ারা
েমাকােবলা করা হেব।

•

মেন রাখেবন, কমর্ে�ে� অস�ত আচরণ িরেপাটর্ করা সকল কমর্ চারীর দািয়�।

উদাহরণ 1: "না"-েক উত্তর িহসেব �হণ না করা
িল ইয়ােনর সহকম� র◌্যালফ সেবমা� একিট িববাহ িবে�েদর মধয্ িদেয় িগেয়েছন। িকছু িকছু ে�ে� িতিন ম�বয্ কেরেছন েয
িতিন িনঃস� এবং তার তার একজন নতু ন বা�বী �েয়াজন। অতীেত িল ইয়ান ও র◌্যালফ ব�ু ভাবাপ� িছল এবং অেনকবার
তারা �ানীয় েরে�াঁরায় একে� লা� কেরেছন। র◌্যালফ িল ইয়ানেক তার সােথ েডেট—িডনার করেত এবং মুিভ েদখেত
যাওয়ার কথা বেল। িল ইয়ান র◌্যালফেক পছ� কের এবং তার সােথ ঘুরেত েযেত স�ত হয়। িতিন র◌্যালেফর সােথ তার
েডট উপেভাগ কেরন িক� িস�া� েনন েয েকােনা স�কর্ যাওয়া িঠক হেব না। িতিন র◌্যালফেক একিট সু�র সমেয়র জনয্
ধনয্বাদ েদন িক� বুিঝেয় বেলন েয িতিন তার সােথ েকােনা স�েকর্ েযেত চান না। র◌্যালফ দুই স�াহ অেপ�া করার পের িল
ইয়ানেক আেরা েডেটর জনয্ চাপ �েয়াগ করেত থােক। িতিন অ�াহয্ কেরন, িক� র◌্যালফ থােম না। িতিন তােক বাইের েযেত
পীড়াপীিড় করেত থােক।
�� 1. র◌্যালফ যখন িল ইয়ানেক �থমবার েডেটর জনয্ বেলিছল, েসিট েযৗন হয়রািন িছল। সতয্ না িক িমথয্া?
িমথয্া: বা�বী েখাঁজ◌া িবষেয় র◌্যালেফর �াথিমক ম�বয্ এবং সহকম� িল ইয়ানেক েডেটর জনয্ ��াব েদওয়া েযৗন হয়রািন
নয়। এমনিক িল ইয়ান যিদ র◌্যালফেক �থম েডেটর বয্াপােরই িফিরেয় িদত, েডেটর কথা বেল এবং মােঝ মােঝ ম�েবয্র
মাধয্েম তার বয্ি�গত জীবন স�েকর্ ম�বয্ কের, যা েকােনা সু�� েযৗনতা িনেয় নয়, র◌্যালফ অনয্ায় িকছু কেরিন।
�� 2. িল ইয়ান েযৗন হয়রািনর অিভেযাগ করেত পারেবন না কারণ িতিন র◌্যালেফর সােথ েডেট িগেয়িছেলন। সতয্ না িক
িমথয্া?
িমথয্া: ব�ু ভাবাপ� হওয়া, েডেট যাওয়া অথবা এমনিক েকােনা সহকম�র সােথ অতীত স�কর্ থাকার মােনও এই নয় েয
র◌্যালফ িল ইয়ােনর সােথ যা কেরেছন েসিট করার অিধকার তার রেয়েছ। র◌্যালেফর সােথ তােক কাজ করেত হেব, এবং
তার (িল ইয়ান) ই�ােক তার (র◌্যালফ) অবশয্ই স�ান করেত হেব এবং েকান �েমই এমন আচরণ করা যােব না যা এখন
কমর্ে�ে�র জনয্ অস�ত হেয় দাঁিড়েয়েছ।
-িল ইয়ান তার সুপারভাইজেরর িনকট অিভেযাগ কেরেছন এবং সুপারভাইজর (েযেহতু আবশয্ক) তার অিভেযাগ তার (িল ইয়ান)
িনেয়াগকতর্ ার �ারা অিভেযাগ �হেণর জনয্ মেনানীত বয্ি�র িনকট িরেপাটর্ কেরেছন। র◌্যালফেক তার আচরেণর বয্াপাের
িজ�াসাবাদ করা হেয়েছ এবং িতিন �মা�াথ�। মেনানীত বয্ি� তােক এসব ব� করেত িনেদর্ শ িদেয়েছন। র◌্যালফ িকছু
সমেয়র জনয্ থােমন, িক� এরপের আবার িল ইয়ানেক তার েডে� ভালবাসার িচরকুটসহ উপহার রাখা শর কেরন।
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��তভােব ভালবাসার িচরকুটগিল অবমাননাকর নয়, তেব র◌্যালেফর আচরণ িল ইয়ানেক ভীত করেত শর কেরেছ, কারণ
িতিন (িল ইয়ান) ভয় পাে�ন েয িতিন (র◌্যালফ) তােক অনুসরণ করেত পােরন।
�� 3. উপহার এবং ভালবাসার িচরকুেটর সােথ র◌্যালেফর পরবত� আচরণ েযৗন হয়রািন নয় কারণ িনেদর্ শনা অনুযায়ী িতিন
তােক েডেটর কথা বলা ব� কেরেছন। িতিন তার সােথ ভাল বয্বহার কেরন, কারণ িতনি◌ তােক পছ� কেরন। সতয্ না িক
িমথয্া?
িমথয্া: িল ইয়ােনর উিচর র◌্যালেফর আচরণ িরেপাটর্ করা। িতিন কমর্ে�ে� র◌্যালেফর অস�ত আচরণ ব� করেত কাযর্কর
সহায়তার পাওয়ার অিধকারী িছেলন। কারণ থামেত বলার পেরও র◌্যালফ িল ইয়ানেক আবারও �ালাতন করেত শর
কেরেছন, তার আচরেণর জনয্ িতিন গরতর শাি�মূলক বয্ব�ার আওতায় আসেত পােরন।
উদাহরণ 2: খারাপ মেনাভাবস�� বস
শয্ারন তার িনেয়াগকারী সহ একিট নতু ন �ােন বদিল হন। তার নতু ন সুপারভাইজর পল খুব ব�ু ভাবাপ� এবং তার কােজর
নতু ন দািয়ে�র সােথ পিরিচত হেত তােক সাহাযয্ কের। িকছু িদন পর, আেশপােশ যখন েকউ িছল না, পল শয্ারেনর কােজর ে�ে�
আেস গ�গজব করার জনয্। পল আেগর রােত কী কেরেছন েস স�েকর্ কথা বেলন, যা িছল ি�প �ােব যাওয়া। কমর্ে�ে� পল
এমন একিট িবষয় িনেয় আসেবন যা েদেখ শয্ারন অবাক হেয় যান এবং �িতি�য়ায় িন�ু প থােকন। পল কথা বলেত থােকন
এবং বেলন অিফেস সকল নারী এত অনাকষর্ণীয় েয তার বাইের যাওয়ার �েয়াজন হয় এবং মােঝ মােঝ "িকছু আকষর্নীয় নারী
েদখা" দরকার হয়। িতিন শয্ারনেক বেলন, �িত�ােনর কমর্চািরবৃে�র মােঝ শয্ারন যু� হওয়ার কারেণ িতিন (পল) খুিশ,
কারণ, অনয্েদর িবপরীেত, িতিন "েদখেত আকষর্ণীয়"। শয্ারন অতয্� অপমািনত েবাধ কেরন এবং দািব কেরন েয, তার
কমর্ে�ে� িতিন এবং অনয্ নারীরা তােদর েসৗ�েযর্য্র িভিত্তেত তােদর সুপারভাইজর �ারা মূলয্ািয়ত হে�ন।
�� 1. পল শয্ারনেক েযেহতু বেলনিন েয িতিন অনাকষর্ণীয়, তাই িতিন তােক হয়রািন কেরনিন। সতয্ না িক িমথয্া?
িমথয্া: পল শয্ারেনর �িত �� েযৗনতামূলক ব�বয্ িদেয়েছন, যা শয্ারন এবং তার নারী সহকম�েদর জনয্ অস�ানজনক এবং
অবমাননাকর। পল শয্ারনেক "�শংসা" কের থাকেত পােরন তােত িকছু ই আেস যায় না। তথািপ এই আেলাচনািট শয্ারেনর জনয্
অতয্� অবমাননাকর, যা িক না তার অব�ােনর সবেচেয় কা��ানস�� মানুেষর জনয্ও তাই হেব।
�� 2. ি�প �ােব যাওয়ার কথা উিঠেয়, পল কমর্ে�ে� অস�ত আচরেণ িল� হে�ন। সতয্ না িক িমথয্া?
সতয্: শধুমা� ি�প �ােব যাওয়ার কথা আেলাচনায় িনেয় আসাটাই কমর্ে�ে� অস�ত কাজ, িবেশষ কের একজন সুপারভাইজেরর
�ারা, এবং শয্ারেনর জনয্ এিট িরেপাটর্ করা যথাযথ হেব। ি�প �ােব যাওয়া িবষয়ক ম�বয্ এমন আচরণ যা করেত পলেক
িনেষধ করা হেব, এমনিক এিট হয়ত েবআইিন হয়রািন পযর্ায় পযর্� যােব না, যিদ না এর পুনরাবৃিত্ত করা হেয় থােক।
�� 3. এই ধরেনর ম�বয্ করেত পলেক িনেদর্ শনা �দান করেত হেব, তেব এিট েকােনা গরতর িবষয় নয়। সতয্ না িক িমথয্া?
িমথয্া: নারী কমর্চারী স�েকর্ পেলর ম�বয্ একিট গরতর িবষয় এবং এিট কমর্ে�ে� নারী স�েকর্ তার অবমাননা �কাশ কের।
যথাযথ আচরণ �দশর্ন করা এবং িল� বা অনয্ েকােনা সংরি�ত চািরি�ক ৈবিশে�য্র িভিত্তেত কমর্চারীেদর অবমাননা �দশর্ন না
করা পেলর জনয্ আবশয্ক। শয্ারনেক এমন কােরা জনয্ আর কাজ করা উিচত হেব না যার কথা িতিন জােনন - িযিন মেন মেন
নারীেদর জনয্ অবমাননা েপাষণ কেরন- এমনিক অনয্ানয্ কমর্চারীেদরেকও এমন সুপারভাইজেরর জনয্ কাজ করা উিচত হেব
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না। এিট স�েকর্ ময্ােনজেম�েক সেচতন হেত হেব, এমনিক অনয্ানয্ কমর্চারী যিদ নাও হয় তবুও, এবং পলেক শৃ�লাব� এবং
স�বত, তার বতর্ মান অব�ান েথেক অপসািরত করা উিচত।
উদাহরণ 3: মিহলােদর জনয্ েকােনা কাজ েনই?
কালর্া একজন লাইেস�ধারী ভারী য�পািত অপােরটর িহেসেব কাজ কেরন। তার িকছু পুরষ সহকম� তােক উত্তয্� করার
িবষয়িটেক মজার মেন কের। কালর্া �ায়ই "সাবধান, এই েয েসই পাগলী মিহলা চালক আসেছ!" ধরেনর ম�বয্ েশােনন রিসকতা
িহেসেব। এছাড়াও, েকউ একজন কমর্ে�ে�র একমা� বহনেযাগয্ েশৗচাগাের হােত েলখা সাইন িদেয় যাে� যােত েলখা, "শধুমা�
পুরষেদর জনয্"।
�� 1. ঐিতহয্গতভােব পুরেষর কােজ থাকা নারীেক উতয্� করার িবষয়িটেক আশা করা উিচত এবং রিককতার ম�বয্গিল
খুব গর� সহকাের �হণ করা উিচত নয়। সতয্ না িক িমথয্া?
িমথয্া: কালর্া িক হয়রািন হে� িক না েসিট আংিশকভােব িনভর্ র কের পিরি�িতিটর িবষেয় কালর্ার মতামেতর উপর; যা হে�,
িতিন আচরণিটেক অবমাননাকর মেন করেছন িক না। তেব, যিদ েকােনা সময় কালর্া হয়রািন হে�ন বেল মেন কেরন, তাহেল
েকান �কার অিভেযাগ ছাড়া িতিন এিট সহয্ কেরেছন িক না এবং কতিদন ধের কেরেছন তা িনিবর্েশেষ, িতিন এই আচরেণর
িবরে� অিভেযাগ করার এবং এিট ব� করােনার অিধকার রােখন। যেথ� হেয়েছ - এই কথািট কালর্া সবসমেয়ই বলেত পােরন।
�� 2. কালর্া অিভেযাগ করেত পাের না, কারণ সাইট সুপারভাইজর এই রিসকতার আচরেণ মােঝ মােঝ যু� হন, ফেল তার
েকাথাও যাওয়ার জায়গা েনই। সতয্ না িক িমথয্া?
িমথয্া: কালর্া এরপেরও সুপারভাইজরেক অিভেযাগ করেত পােরন, যার ফেল িতিন (সুপারভাইজর) ল�য্ করেবন েয, এই ধরেনর
আচরণ কালর্ােক িবর� কের এবং তা অবশয্ই ব� করেত হেব। কালর্ার অিভেযাগ গরতরভােব িনেত বয্থর্তার কারেণ
সুপারভাইজেরর িদেক গরতর অসদাচরণ অিভেযাগ ৈতির হয়। সুপারভাইজেরর িনকট যাওয়ার বদেল বা যাওয়ার পের, কালর্া
তার িনেয়াগকতর্ ার মাধয্েম অিভেযাগ �হণ করার জনয্ মেনানীত বয্ি�র িনকট সরাসির অিভেযাগ করেত পােরন। সকল
কমর্চারী �িত�ােনর হয়রািন-িবেরাধী নীিতমালা এবং কাযর্�ণালী িবষেয় সেচতন থাকার িবষয়িট িনি�ত করার জনয্
িনেয়াগকতর্ া দায়ব�।
-কালর্ার অনয্ সহকম�েদর মেধয্ েকউ েকউ খুব শ�ভােব ঐিতহয্গতভােব শধুমা� পুরেষর জনয্ েপশায় তার উপি�িতর
িবেরাধী। এই সকল সহকম� তােক কখেনা কখেনা, "আপিন একিট কাজ দখল করেছন যা আেরকজন পুরেষর �াপয্ িছল",
"স�ানেদর সােথ আপনার বািড়েত থাকা উিচত" এবং, "আপিন েকমন মা?"-এর মত কথাবাতর্ া বেলেছ। এছাড়াও, েকউ একজন
কালর্ার টু লবে� আঁচেড় "কুিত্ত" শ�িট িলেখেছ।
�� 3. এই সকল আচরণ রঢ় হেলও, েযৗন হয়রািন নয় কারণ এগেলা �কৃ িতেত েযৗনতাসূচক নয়। সতয্ না িক িমথয্া?
িমথয্া: এই আচরণগিল তােক িনেদর্ শ কের করা, কারণ িতিন একজন নারী এবং তােক স�� করেত এবং তােক কাজ েছেড় িদেত
বাধয্ করেত চায় বেলই মেন হয়। �কৃ িতেত েযৗনতাসূচক না হেলও, এই হয়রািন তার িলে�র কারেণ এবং এিট যিদ যেথ�
গরতর বা ঘন ঘন হয় তাহেল শ�তাপূণর্ কমর্ পিরেবশ ৈতির করেব।
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-কালর্া রিসকতা এবং আচরণগেলা িনেয় অিভেযাগ কের, এবং একিট তদ� পিরচালনা করা হয়। কালর্ার টু লব�েক েক িবকৃ ত
কেরেছ তা িনধর্ারণ কর◌া যাে� না। তার সহকম�েদরেক তােদর আচরণ ব� করেত বলা হেয়েছ, নতু বা তােদর িবরে�
শাি�মূলক বয্ব�া �হেণর অিভেযাগ করা হেব বেল জানােনা হেয়েছ। সুপারভাইজর কালর্ার সােথ কথা বেলেছন এবং আর েকান
সমসয্া হেল তাৎ�িণকভােব তার কােছ আসেত বেলেছন। এরপের কালর্া েদখেলন েয, েকউ একজন তার টু লবে� মূ� তয্াগ
কেরেছ।
�� 4. কালর্া িকছু করার েনই কারণ িতিন �মাণ করেত পারেবন না েয তার টু লব�িট েক িবকৃ ত কেরেছ। সতয্ না িক িমথয্া?
িমথয্া: কালর্ােক তার সুপারভাইজেরর সােথ তাৎ�িণকভােব কথা বলেত হেব, অথবা তার িনেয়াগকতর্ া �ারা অিভেযাগ �হণ
করার জনয্ মেনানীত বয্ি�র সােথ েযাগােযাগ করেত হেব। যিদও পিরি�িত অতয্� জিটল হেয় িগেয়েছ, তেব কালর্ােক সহায়তা
করা এবং সমাধান েখাঁজা িনেয়াগকতর্ ার দািয়�। অিবলে� একিট যথাযথ তদ� �হণ করা উিচত এবং যথাযথ �িতকারমূলক
পদে�প �হণ করা আবশয্ক।
উদাহরণ 4: অ�ি�কর ঘিন�তা
েকইশা েখয়াল কেরেছ েয তার নতু ন বস, সারাহ, যখন তার ��ত করা িরেপােটর্ নজর বুলাে� তখন তার িদেক অিতমা�ায়
েহলেছ। তারা কাজ িনেয় আেলাচনা করার সময় েস ঘন ঘন তার হাত বা কাঁধ �শর্ কের। এই সকল পিরি�িতেত েকইশা েচ�া
কের তার েথেক দূের সের যেত, িক� েস এই বাতর্ ািট ধরেত পাের বেল মেন হয় না।
�� 1. েকইশার উিচত সারাহর আচরণ একদম উেপ�া করা। সতয্ না িক িমথয্া?
িমথয্া: েকইশা যিদ সারাহর আচরেণ অ�ি� েবাধ কের তাহেল, তার িবক� উপায় রেয়েছ। েস তা করেত ��� েবাধ করেল
তার উিচত সারাহেক িপিছেয় েযেত বলা ,কারণ তার ঘিন�তা এবং �শর্ করা তােক অ�ি�েত েফেল েদয়। অনয্ িবক�িট হে�
সরাসির েকােনা একজন বয্ি�র িনকট অিভেযাগ করা, িযিন তার িনেয়াগকতর্ া �ারা অিভেযাগ �হণ করার জনয্ মেনানীত, িযিন
সারাহর সােথ কথা বলেবন। যিদও একিট েবআইিন হয়রািন পিরি�িত ৈতির করেত এিট হয়ত যেথ� গরতর হেব না (যিদ না
ব� করেত বলার পেরও সারাহ এর পুনরাবৃিত্ত কের থােক), তেব কমর্ে�ে� েকইশার অ�ি�েত থাকার েকােনা কারণ েনই। এই
ধরেনর আচরেণ িল� হবার জনয্ সারাহর েকােনা েযৗি�ক কারণ েনই।
-েকইশা অিভেযাগ করার পূেবর্ই, সারাহ একিট িমিটং-এর আেগ কনফাের� রেম তার েপছেন ছুঁ েয় েদয়। েস এখন সিতয্ই িবর�
হে� িক� েস এখনও এিট স�েকর্ িকছু করা ব� রাখেছ। পরবত�েত কােজর আেলাচনা েশষ করার পের সারাহ েকইশােক েছাট
অিফস এবং তার মাঝখােন দাঁিড়েয় "েকৗশেল আঁটেক েফেল"। েকইশা জােন না েস কী করেব, তাই েস েবর হবার জনয্ তােক
অ�াহয্ কের চেল আেস। েস তা করার পর পরই সারাহ েকইশার বুেক হাত রােখ।
�� 2. কনফাের� রেম েকইশার েপছেন সারাহর ছুঁ েয় েদয়ািট অিন�াকৃ ত হেত পাের এবং েকইশােক সারাহর স�েকর্ অিভেযাগ
করার জনয্ েকান অিতির� স�ত কারণ �দান কের না। সতয্ না িক িমথয্া?
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িমথয্া: সারাহ এখন �মশ তী� হওয়া আচরেণ িল� হে�। তার "অিত ঘিন�" এবং "�শর্ করা"র আচরেণর ধরেন এমনিট ঘটার
স�াবনা কম েয এিট অিন�াকৃ ত িছল। এমনিক, সারাহর অিফেস "েকৗশেল আঁটেক" যাওয়ার পূেবর্ই েকইশার উিচত িছল তােক
অ�ি�েত েফলা সকল আচরণ িরেপাটর্ করা।
�� 3. সারাহার েকইশার বুক �শর্ করা অস�ত িক� স�বত েবআইিন হয়রািন নয় কারণ এিট মা� একবার ঘেটেছ। সতয্ না
িক িমথয্া?
িমথয্া: েয েকান ধরেনর েযৗন �শর্ই গরতর এবং েযৗন হয়রািন গঠন করেত পুনরাবৃিত্তর �েয়াজন হয় না। পুনাবৃিত্তর জনয্
অেপ�ায় না েথেক েকইশার উিচত তাৎ�িণকভােব এিট িরেপাটর্ করা। স�াবয্ চাকিরচু য্িতসহ, সারাহ আনু�ািনক শাি� েপেত
পাের।
উদাহরণ 5: একিট অরিচকর েলনেদন
িন�িলিখত দৃশয্িববরণী সুিবধা �দােনর িবিনমেয় েযৗন হয়রািনর অেনক িদক বয্াখয্া করেব।
তািতয়ানা এমন একিট পেদ পেদা�িতর আশা করেছন যা শী�ই খািল হেয় যােব বেল িতিন জােনন। িতিন জােনন েয, যােক
পেদা�িত েদওয়া হেব সে◌ িবষেয় িনধর্ারণ করার ে�ে� তার বস, েডিভড, জিড়ত থাকেবন। িতিন েডিভডেক বেলন েয িতিন
এই পদিটর জনয্ আেবদন করেবন, এবং িতিন এই পেদা�িতেত অতয্� আ�হী। েডিভড বেলন, "আমরা েদখেবা। এই পেদ আ�হী
আেরা অেনেকই থাকেবন।"
এক স�াহ পর, েহােটেল একরাত অব�ান করা সহ তািতয়ানা এবং েডিভড একে� ে�েটর কােজ �মণ কের। িডনাের, েডিভড
তািতয়ানােক বেল, িতিন আশা কেরন তােক িতিন পেদা�িত িদেত সমথর্ হেবন, কারণ িতিন তার সােথ কাজ করা সবর্দা উপেভাগ
কেরেছন। িতিন তােক বেলন েয অনয্ানয্ িকছু �াথ�েক "কাগেজ কলেম ভােলা েদখায়" িক� েস (তািতয়ানা)ই একমা� যােক
িতিন চান। িতিন তােক বেলন, তােক কাজিট পাইেয় িদেত িতিন "�ভাব খাটােত পােরন" এবং তািতয়ানা েডিভডেক ধনয্বাদ
জানায়। পরবত�েত েডিভড পরামশর্ েদয় েয তারা তার েহােটল কে� "পান করেত ও িকছু িচত্তিবেনাদেনর জনয্" যােবন।
তািতয়ানা তার "অফার" �তয্াখয্ান কের।
�� 1. েডিভেডর আচরণ তািতয়ানা জনয্ হয়রািন হেত পাের। সতয্ না িক িমথয্া?
সতয্: তািতয়ানার বস িহেসেব েডিভেডর আচরণ অস�ত এবং যিদ এই আচরণ তােক অ�ি�েত েফেল থােক তাহেল এই
আচরণেক তািতয়ানার িরেপাটর্ করা উিচত। "এই আচরণ কমর্ে�ে�র েথেক দূের ঘেটেছ" তা বলা অ�াসি�ক। তােদর স�কর্
উ�র্তন এবং অধ�েনর, এবং তােদর সকল িমথি�য়া কমর্ে�ে� �ভাব েফলেব।
এই পযর্ােয়, েডিভেডর আচরণ, সুিবধা �দােনর িবিনমেয় হয়রািন গঠন করেতও পাের অথবা নাও করেত পাের; তািতয়ানা যিদ
তার অ�সরতােক �তয্খয্ান কের তাহেল েস তার পেদা�িতেক িভ�ভােব িনয়�ণ করেব এই বেল েডিভড েকােনা হমিক েদয়িন।
তথািপ, তার "�ভাব খাটােত পােরন"-এর পের তার েহােটল রেম পান এবং িচত্তিবেনাদেনর জনয্ যাওয়ার অফার জবরদি�মূলক
বেল িবেবিচত হেত পাের। িনি�তভােব, যিদ েডিভড তার অ�সরতা চািলেয় যায়— এমনিক কখেনাই যিদ েস কােজ সুিবধার
িবষেয় েকান হমিক বা �িত�া নাও কের—তারপেরও এিট তািতয়ানার জনয্ একিট �িতকূল পিরেবশ সৃি� করেত পাের, যার
জনয্ িনেয়াগকতর্ া কেঠারভােব দায়ী হেত পােরন, কারণ েডিভড একজন ময্ােনজেম� কমর্কতর্ া।
--
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�মণ েথেক েফরার পর, তািতয়ানা েডিভডেক কাজিট কখন েপা� হেব তা িতিন জােনন িক না তা িজে�স কেরন, যােত িতিন
আেবদন করেত পাের। িতিন বেলন, িতিন িনি�ত নন, তেব তার (তািতয়ানা) জনয্ �ভাব খাটােনার উে�েশয্ "তার (েডিভড)
উপযু� সমাদর করার" জনয্ তার এখনও সময় রেয়েছ। িতিন তারপের জানেত চান, "এই শ�বাের িডনাের এবং পের আমার
বাসায় েগেল েকমন হয়?"
�� 2. েডিভড েযৗন হয়রািনর সােথ জিড়ত। সতয্ না িক িমথয্া?
সতয্: এিট এখন �� েয েডিভড তািতয়ানােক েযৗন সুিবধার িবিনমেয় তার পেদা�িত�াি�েত সাহাযয্ করার অফার িদেয়েছ।
-তািতয়ানা, েয সিতয্কারভােব এই পদিট চায়, েডিভেডর সােথ বাইের েযেত িস�া� েনয়। �ায় �িত শ�বার তারা েডিভেডর
েজারাজুিরেত বাইের যায় এবং েযৗনকেমর্ িল� হয়। তািতয়ানা েডিভেডর সােথ েকােনা স�েকর্ েযেত চায় না এবং তার সােথ
বাইের যাে� শধুমা� এই কারেণ েয েস মেন কের অনয্থায় েস তার পেদা�িত আটেক েদেব।
�� 3. তািতয়ানা হয়রািনর অিভেযাগ করেত পারেবন না, কারণ িতিন ে��ায় েডিভেডর সােথ েযৗনকেমর্ িল� হেয়েছন। সতয্
না িক িমথয্া?
িমথয্া: এই েযৗনকমর্ েযেহতু তািতয়ানার জনয্ অনিভে�ত, তাই িতিন েযৗন হয়রািনর একজন িশকার । একইভােব, িতনি◌ যিদ
েডিভেডর অ�সরতােক �তয্াখয্ান করেতন, তারপেরও িতিন েযৗন হয়রািনর িশকার হেতন। কমর্ে�ে� তার উপের অব�ান করা
কােরা �ারা তািতয়ানার �িত েযৗন সুিবধার িবিনমেয় চাকরী সুিবধার েয অফার েসিট সুিবধা �দােনর িবিনমেয় েযৗন হয়রািন
এবং িনেয়াগকতর্ া তার সুপারভাইজেরর কমর্কাে�র জনয্ দায়ব�তার �ভাবাধীন হল।
-তািতয়ানার পেদা�িত হেয়েছ।
�� 4. তািতয়ানা হয়রািনর অিভেযাগ করেত পারেবন না, কারণ িতিন কাজিট েপেয়েছন, অতএব, তার সােথ েকােনা ৈবষময্
হয়িন। সতয্ না িক িমথয্া?
িমথয্া: �েলাভন িহেসেব বয্বহৃত সুিবধা িতিন েপেয় থাকেল বা না েপেয় থাকেলও তািতয়ানা েযৗন হয়রািনর �হীতা বেল গণয্
হেত পােরন।
-তািতয়ানা েডিভেডর সােথ েযৗন কমর্ ব� কের েদয়। এরপর, িতিন তােক খারাপ মূলয্ায়ন �দান কেরন এবং িশ�ানিবশ সময়
অিত�ম করার পের িতিন তার নতু ন পদ েথেক অপসািরত হন এবং তার পুরেনা কােজ েফরত যান।
�� 5. তািতয়ানার জনয্ অিভেযাগ করেত "খুব েবিশ েদির" হেয় েগেছ। ে��া স�কর্ ভাঙার কারেণ েকােনা সুিবধাজনক
জায়গা হারােনা েযৗন হয়রািনর জনয্ দািব ৈতির কের না। সতয্ না িক িমথয্া?
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িমথয্া: এিট সতয্ েয যিদ েকােনা স�কর্ সিতয্কারভােব ঐকমেতয্র িভিত্তেত ভােগ এবং েস সমেয় তা �াগত হয় তাহেল, তা
সাধারণত েযৗন হয়রািনর জনয্ েকান দািব ৈতির কের না। তেব, এই ে�ে� "স�কর্ "িট তািতয়ানার কখেনাই �াগত জানায়িন।
েডিভেডর আচরণ সবসময়ই িছল অস�ত এবং িনেয়াগকতর্ ার নীিতমালার গরতর ল�ন। ময্ােনজেম� পেদর �মতা এবং
কতৃর্ ে�র অপবয্বহার করা বয্ি� িহেসেব েডিভড েযৗন হয়রািনেত িল� হেয়েছ।
উদাহরণ 6: বািহয্ক অবয়ব স�িকর্ত একিট সমসয্া
িলওনাদর্ �াকর্ টাইিপ� িহেসেব একিট বৃহৎ িনেয়াগকতর্ ার অধীেন কাজ কেরন। িতিন গয়না পড়েত পছ� কেরন এবং তার
েপাশােকর সােথ িতিন �ায়শই কােনর দুল এবং েনকেলস পেড় থােকন। একজন পুরষ িহেসেব িলওনাদর্ গয়না পেড়ন এবং একজন
েকরাণী হেত চান, যা তার বস, মাগর্ােরট "অ�ু ত" বেল মেন কেরন। তার বািহয্ক অবয়ব িনেয় িতিন ঘন ঘন তার �িত তী�
বয্�পূণর্ ম�বয্ কেরন এবং "রিসকতা" কের তােক তার অিফস বয় বেল ডােকন। িলওনাদর্ , িযিন �াহক স�েকর্ র ে�ে� তার
কয্ািরয়ারেক উ�ত করেত চান, একিট উ�ু� পেদা�িতমূলক পেদ আেবদন কেরন, েযিটেত "�� েড�" এলাকায় কাজ করেত
হয়, েযখােন তার দািয়� হেব মানুেষর সােথ েযাগােযাগ করা। মাগর্ােরট িলওনাদর্ েক বেলন েয, িতিন যিদ েসই কাজিট চান তেব
তােক "আরও �াভািবক" েদখােত হেব, অনয্থায় েমইলরেমর সুপারভাইজেরর জনয্ তােক পেদা�িতর অেপ�া করেত হেব।
�� 1. িলওনােদর্ র বস �াহক পিরেষবা পেদর জনয্ গয়না পড়া অস�ত - এিট বেল সিঠক কেরেছন। সতয্ না িক িমথয্া?
িমথয্া: িলওনােদর্ র গয়না পড়া একিট িবষয় মা�, কারণ মাগর্ােরট মেন কেরন েয, পুরেষর জনয্ এমন গয়না পড়া অ�াভািবক।
ফেল, িলওনােদর্ র �িত তার ম�বয্ েযৗন ে�িরওটাইিপং গঠন কের।
-এছাড়াও, মাগর্ােরট "সে�হ" কের েয িলওনাদর্ সমকামী, েয িবষেয় িতিন বেলন েয, "তার েকােনা সমসয্ েনই", িক� িতিন
ভােবন েয িলওনাদর্ "চাপা।" িতিন তার বয্ি�গত জীবন িনেয় �� করা শর কেরন, েযমন "আপিন িক িববািহত?" "আপনার
িক েকােনা স�ী রেয়েছ?" "আপনার িক স�ান আেছ?" িলওনাদর্ তার সব �ে� "না" উত্তর িদেয় মািজর্তভােব �িতি�য়া িদেত
েচ�া কের, িক� িবর� হেয় যাে�ন। মাগর্ােরট িলওনােদর্ র সহকম�েদর সােথ তার অনুিমত েযৗন অিভেযাজন িনেয় গ�গজব
শর◌ু কেরেছ।
�� 2. িলওনাদর্ িল� এবং েযৗন অিভেযাজেনর িভিত্তেত হয়রািনর একজন িশকার। সতয্ না িক িমথয্া?
সতয্: িলওনাদর্ িলে�র িভিত্তেত হয়রািন হে� কারণ মাগর্ােরেটর িল� ে�িরওটাইিপং েমেন চলেত না পাড়ার কারেণ হয়রািনর
িশকার হে�ন।
এছাড়াও িলওনাদর্ তার অনুভূত েযৗন অিভেযাজেনর িভিত্তেত হয়রািন হন। েযৗন অিভেযাজন হয়রািনর দািব করার জনয্
িলওনাদর্ সমকামী পুরষ িক না েসিট েকােনা বয্াপার নয়।
এছাড়াও, িলওনাদর্ িল� পিরচেয়র িভিত্তেত হয়রািন িশকার িহেসেবও িবেবিচত হেত পাের, েযিট মানবািধকার আইেনর িনিষ�
এক ধরেনর িল� এবং/অথবা িবকলা�তা ৈবষময্। মাগর্ােরেটর আচার-বয্বহার স�েকর্ , েযিট েযৗন হয়রািন নীিতমালার পির�ার
ল�ন, িলওনােদর্ র উিচত তার িনেয়াগকতর্ ার �ারা অিভেযাগ �হণ করার জনয্ মেনানীত বয্ি�র িনকট িরেপাটর্ করা (উদাহরণ
তার িনেয়াগকতর্ ার মেনানীত) ।
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িলওনাদর্ িস�া� েনন েয এই সকল অব�ার অধীেন পেদা�িতেত িতিন নয্াযয্ সুিবধা পােব না এবং িতিন িনেয়াগকতর্ ার মেনানীত
বয্ি�র কােছ মাগর্ােরেটর আচরণ স�েকর্ অিভেযাগ কেরন। মেনানীত বয্ি� একিট তদ� কেরন এবং মাগর্ােরটেক বেলন েয
িলওনােদর্ র গহনা কমর্ে�ে�র িনয়েমর ল�ন নয়, তার িল�কে◌ িহেসেব না িনেয় এই পেদর জনয্ তােক িবেবচনা করেত হেব, এবং
তােক অবশয্ই িলওনাদর্ েক অনিধকার�েবশমূলক �� এবং তার বয্ি� জীবন স�েকর্ েখাশগ� করা, হয়রািনমূলক ম�বয্ করা
েথেক িবরত থাকেত হেব। মাগর্ােরট তার ম�বয্, ��, এবং েখাশগ� ব� কেরেছ, িক� এরপের একজন নারীেক এই উ�ু� পেদ
পেদা�িতর জনয্ সুপািরশ কের। পেদা�িত�া� নারীিটর িলওনাদর্ েথেক অেনক কম অিভ� এবং কিমউিনিট কেলজ েথেক েনয়া
তার দুই-বছেরর �াহক স�কর্ িড�ীর অভাব রেয়েছ।
�� 3. িলওনাদর্ স�বত িল�, েযৗন অিভেযাজন এবং/অথবা �িতেশােধর িভিত্তেত ৈবষেময্র িশকার হেয়েছন। সতয্ না িক িমথয্া?
সতয্: িলওনাদর্ েক পেদা�িতর জনয্ সুপািরশ না করেত মাগর্ােরেটর কারণ আমরা জািন না, মাগর্ােরেটর জনয্ পিরি�িত ভােলা মেন
হে� না। মেন হে�, িতিন হয়ত েয কারেণ েস তােক হয়রািন কেরিছল েসই একই কারেণ িলওনােদর্ র িবরে� েস প�পাতমূলক
অথবা েস অিভেযাগ করার কারেণ েস �িতেশাধ িনে�, অথবা (উভয়ই)।
িনেয়াগকতর্ ার মেনানীত বয্ি�র সােথ িলওনােদর্ র আবােরা কথা বলা এবং পেদা�িতর অব�া তদ� করা উিচত। যিদ েদখা যায়
েয নয্াযয্ভােব িলওনাদর্ েক পেদা�িতর জনয্ িবেবচনা করেত বয্থর্তার মাধয্েম মাগর্ােরট তার সুপারভাইজর কতৃর্ ে�র অপবয্বহার
কেরিছল, তাহেল তােক শাি�মূলক কমর্কাে�র আওয়াত আনেত হেব। এই পিরি�িত �দশর্ন কের েয ভিবষয্েত ৈবষময্ �িতেরাধ
করেত, কখেনা কখেনা হয়রািনর অিভেযােগর �িতি�য়ায় অিধক গরতর বয্ব�া েনয়া �েয়াজন।
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