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সূচনা 

 
েযৗন হয়রািনর িবরে� যুে� িনউইয়কর্  ে�ট জাতীয় পযর্ােয় একিট পথ�দশর্ক এবং কমর্ে�ে� েযৗন হয়রািন অবসােন আমােদর 
অ�ীকার এিগেয় েনওয়ার জনয্ সারা েদেশ িনেয়াগকতর্ ােদর সােথ েযৗথভােব কাজ করেছ। 
 
এই টুলিকট আপনােক পিরবতর্ নগিলর একিট সারসংে�প �দান করেব এবং িনউ ইয়কর্  ে�ট ও সংি�� ে�েটর সং�াগেলার 
মাধয্েম উপলভয্ সং�ানগেলার িদেক আপনােক িনেদর্শ করেব। 
 
এই সং�ানগেলার সবগেলা ে�েটর কমর্ে�ে� েযৗন হয়রািন েমাকােবলা (Combating Sexual Harassment in the 
Workplace) স�িকর্ ত ওেয়বসাইেট পাওয়া যাে�: www.ny.gov/programs/combating-sexual-harassment-
workplace. 
 
 
 

নতুন আবিশয্ক িবষয়গেলা কী কী? 
 
2019 সােলর িনউইয়কর্  ে�ট বােজেট েদশিটর শি�শালী এবং সবর্ািধক সমি�ত েযৗন হয়রািন পয্ােকজ অ�ভুর্ � রেয়েছ, যার 
মেধয্ িনেয়াগকতর্ ােদর জনয্ নতুন সং�ান এবং শতর্  রেয়েছ। 
 
নতুন আইন েযৗন হয়রািন �িতেরাধ নীিতমালা এবং �িশ�েণর জনয্ নূয্নতম মান �াপন কের। িনউ ইয়কর্  ে�েটর সকল 
িনেয়াগকতর্ ােক ে�েটর মেডল নীিতমালা এবং �িশ�ণ েযমন আেছ িঠক েতমনভােব �হণ করেত হেব, অথবা তােদর িনজ� 
নীিতমালা এবং �িশ�ণ �িত�ার জনয্ মেডলেক িভিত্ত িহেসেব বয্বহার করেত হেব। 
 
আপনার িনেয়াগকতর্ ার প� েথেক তােদর নীিতমালা আপনােক, আপনার �িত�ােনর সকল কমর্চারীর মেধয্ িবতরণ করা 
আবশয্ক। তােদর প� েথেক আপনােদরেক েযৗন হয়রািন �িতেরাধ িবষয়ক একিট ই�ােরি�ভ �িশ�ণ �দান করাও আবশয্ক। 
 
আপিন যিদ েযৗন হয়রািনর িশকার হন বেল িব�াস কেরন, তেব আপনােক আপনার িনেয়াগকতর্ ার অিভেযাগ ফমর্ পরূণ কের 
আপনার িনেয়াগকতর্ ার �ারা মেনানীত বয্ি� বা অিফেস জমা েদওয়ার জনয্ উৎসািহত করা হে�। আপিন যিদ েমৗিখকভােব বা 
অনয্ েকান প�িতেত িরেপাটর্  করেত ��� েবাধ কেরন, তাহেলও আপনার িনেয়াগকতর্ ােক এই ফমর্িট পূরণ, আপনােক একিট 
অনুিলিপ সরবরাহ এবং এই ফেমর্র েশেষ বিণর্ত দািবগিল তদ� কের তার েযৗন হয়রািন �িতেরাধ নীিতমালা অনুসরণ করেত 
হেব। 
 
 
 

েযৗন হয়রািন �িতেরাধ 
কমর্চারী টলিকট 
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আইিন সুর�া এবং বািহয্ক �িতকার 
 
েযৗন হয়রািন আপনার িনেয়াগকতর্ া এবং ে�ট, েফডােরল এবং �েযাজয্ ে�ে� �ানীয় আইন �ারা িনিষ�।  
 
আপনার িনেয়াগকতর্ ার অভয্�রীণ �ি�য়া ছাড়াও, আপিন িন�িলিখত পৃ�াগেলােত তািলকাভু� সরকাির �িত�ােনর মাধয্েমও 
আইিন �িতকার েপেত 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। 
 
িন�িলিখত পৃ�াগেলােত 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 আপনার িনেয়াগকতর্ ার 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। 
 
অিভেযাগ দািখল করার িবষেয় আেরা তেথয্র জনয্ DHR এর সােথ েযাগােযাগ করন (888) 392-3644 বা 
33dhr.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 জেুড় DHR-এর আ�িলক কাযর্ালয়গেলার 
সােথ েযাগােযােগর তথয্ও রেয়েছ।  
 
 

http://www.dhr.ny.gov/
https://dhr.ny.gov/complaint
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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 ইসযু্ 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 আপিন ে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, 40 Rector Street, 10th 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 পিুলশ ি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। আপনার �ানীয় পুিলশ িবভােগর সােথ েযাগােযাগ করন। 
 
 
 

েকাথায় সহায়তা খুজেবন 
 
িন�িলিখত সং�াগিল েযৗন হয়রািন এবং ৈবষময্ স�িকর্ ত সং�ান এবং পিরেষবা সরবরাহ কের। এই তািলকািট িনউ ইয়েকর্  
যারা েযৗন হয়রািন এবং ৈবষময্ স�িকর্ ত সং�ান এবং পিরেষবা সরবরাহ কের তােদর েকােনা সমি�ত তািলকা নয়: 
 

http://www.eeoc.gov/
mailto:info@eeoc.gov
http://www.nyc.gov/html/cchr/html/home/home.shtml
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এখন NYC েহ�লাইন িনেয়াগ ৈবষময্, িববাহিবে�দ এবং েহফাজত, আিথর্ক �মতায়ন, ঘিন� সহেযাগীর সিহংসতা এবং েযৗন 
আ�মণ িনেয় সাহাযয্ �েয়াজন এমন কলকারীেদর েরফােরল �দান কের। েযাগােযাগ করন 33http://nownyc.org/service-
fund/get-help/ বা (212) 627-9895 
 
Better Balance-এর িবনামূেলয্, আইিন েহ�লাইন েযৗন হয়রািন, গভর্ াব�া ৈবষময্, বুেকর দধু খাওয়ােনা এবং কমর্ে��-
পিরবার সং�া� সমসয্াসহ কমর্ে�ে� অিধকােরর েগাপনীয় তথয্ �দান কের। েযাগােযাগ করন (212) 430-5982 বা 
33info@abetterbalance.org। 
 
িনউইয়কর্  ে�ট বার অয্ােসািসেয়শন লইয়ার েরফােরল অয্া� ইনফেমর্শন সািভর্ স 33www.nysba.org অথবা (800) 342-3661 
 
www.LawHelpNY.org: েযসকল িনউ ইয়কর্ বাসী অয্াটিনর্র বয্য় বহন করেত স�ম নন তােদর জনয্ আইনী তথয্। 
 
িলগয্াল েমােম�াম ইকুয়ািলিট ওয়াকর্ স ে�া�াম: ৈবষময্ বজায় রাখা বা অনুশীলন করা িনেয়াগকতর্ ােদর িবরে� মামলা। 
েযাগােযাগ করন 33www.legalmomentum.org অথবা (212) 925-6635 
 
িসিট বার জাি�স েস�ার: 33http://www.citybarjusticecenter.org বা (212) 626-7373 বা 7383 
 
লয্া�ডা িলগয্াল: 33www.lambdalegal.org বা (866) 542-8336 
 
টাইমস আপ িলগয্াল িডেফ� ফা�, 33https://nwlc.org/legal-assistance/ 

http://nownyc.org/service-fund/get-help/
http://nownyc.org/service-fund/get-help/
mailto:info@abetterbalance.org
http://www.nysba.org/
http://www.legalmomentum.org/
http://www.citybarjusticecenter.org/
http://www.lambdalegal.org/
https://nwlc.org/legal-assistance/

