েযৗন হয়রািন �িতেরাধ
িনেয়াগকতর্া টলিকট
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 টু লিকটিট আপনােক �েয়াজনীয় �িশ�ণ এবং েযৗন হয়রািন নীিতমালা বা�বায়েনর জনয্ ধােপ ধােপ িনেদর্ িশকা �দান করেব,
যা আপনােক িনউইয়কর্ ে�ট ও সংি�� ে�েটর �িত�ানগেলার মাধয্েম উপলভয্ সং�ানগিলেত িনেদর্ শনা েদেব।
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-harassmentworkplace.

নতু ন 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 নতু ন সং�ান এবং শতর্ রেয়েছ। এই আইেনর অধীেন দুিট মুখয্ উপাদান রেয়েছ:
নীিতমালা (েদখুন েপজ 2-4)
নতু ন আইেনর অধীেন, িনউইয়কর্ ে�েটর �িতিট িনেয়াগকতর্ ােক একিট েযৗন হয়রািন �িতেরাধ নীিতমালা �িত�া করেত হেব।
মানবািধকার িবভােগর সােথ পরামেশর্র িভিত্তেত �ম িবভাগ িনেয়াগকারীেদর �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 নীিত �হণ করেত পাের যা মেডল নীিতমালার সবর্িন� মান
পূরণ কের বা তা েথেক উৎকৃ � হয় (www.ny.gov/combating-sexual-harassmentworkplace/employers#model-sexual-harassment-policy).
�িশ�ণ (েদখুন েপজ 5-6)
উপর�, িনউ ইয়কর্ ে�েটর �েতয্ক িনেয়াগকতর্ ার জনয্ কম�েদর েযৗন হয়রািন �িতেরাধ �িশ�ণ �দান করা
আবশয্ক। মানবািধকার িবভােগর সােথ পরামশর্�েম �ম িবভাগ িনেয়াগকতর্ ােদর বয্বহােরর জনয্ এই মেডল �িশ�ণিট �িত�া
কেরেছ। অথবা িনেয়াগকতর্ ারা অনুরপ নীিতমালা �হণ করেত পােরন, যা মেডল �িশ�েণর সবর্িন� মান পূরণ কের বা তা েথেক
উৎকৃ � হয় (www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/employers#training-requirements).
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নীিতমালা: বা�বায়ন
সকল িনেয়াগকতর্ ােক অবশয্ই 2018 সােলর 9 অে�াবেরর মেধয্ একিট েযৗন িনযর্াতন �িতেরাধ নীিতমালা �হণ এবং সকল
কম�েদর তা সরবরাহ করেত হেব।
আপিন যিদ ে�ট মেডল নীিতমালািট �হণ করেত চান:
•

ে�ট মেডল নীিতমালায় আপনার বয্বসা �িত�ােনর নাম এবং েযৗন হয়রািনর অিভেযাগগেলা �হণ করার জনয্ আপিন
েয বয্ি�(েদর)েক মেনানীত কেরেছন তার নাম/েযাগােযােগর তথয্ তািলকাভু � করার জনয্ জায়গা রেয়েছ। ঐ
জায়গাগেলা পূরণ করন এবং আপিন েযমনিট চান েতমন �য্াি�ং (েযমন, েলােগা, ইতয্ািদ) �েয়াগ করন। আপিন
আপনার �িত�ােনর কাজ এবং িশ� িনিদর্ � পিরি�িত বা সেবর্াত্তম অনুশীলনগেলা �িতফিলত করার জনয্ নীিতমালািট
পিরবতর্ ন করেত পােরন।

•

িলিখত বা ইেলক�িনকভােব সকল কমর্চারীেক নীিতমালািট সরবরাহ করন। কমর্চারীেদর কাছ েথেক নীিতমালািটর
�াি� �ীকার �হণ করার এবং নীিতমালািটর একিট অনুিলিপ সহেজ �েবশ করা যায় এমন �ােন েপা� করার জনয্
িনেয়াগকতর্ ােদরেক উৎসািহত করা হে�।

আপনার যিদ ইেতামেধয্ একিট নীিতমালা েথেক থােক এবং ে�ট মেডল নীিতমালািট �হণ করেত না চান,
তাহেল:
•

আপনার নীিতমালািট �েয়াজনীয় নূয্নতম মান পূরণ বা অিত�ম কের তা িনি�ত করার জনয্ পেরর পৃ�ায় েচকিল�িট
বয্বহার করন।

•

যিদ এিট ইেতামেধয্ই েসই মান পূরণ কের থােক, তাহেল িনি�ত করন েয তা ইেতামেধয্ 2018 সােলর 9 অে�াবেরর
মেধয্ কমর্চারীেদর কােছ িবতরণ করা হেয়েছ বা হেব। কাজ শর করার পূেবর্ ভিবষয্ত সকল নতু ন কম�েক নীিতমালািট
েপেত হেব।

•

িনি�ত করন আপনার অিভেযাগ ফমর্ এবং �ি�য়া হালনাগাদ আেছ এবং নীিতমালার অংশ িহেসেব কমর্চারীেদর এিট
স�েকর্ সেচতন করা হেয়েছ।

•

আপনার কােছ যিদ েকােনা অিভেযাগ ফমর্ না থােক, তেব একিট মেডল অনলাইেন উপলভয্ রেয়েছ:
www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/employers#model-complaint-form
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•

অনলাইেন �ায়শ িজ�ািসত ��াবলী পযর্ােলাচনা করন, েযগিল উ�ূ ত হেত পাের এমন অসংখয্ সাধারণ �� স�েকর্
ধারণা েদয়:
www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassmentfrequently-asked-questions
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•

িলিখতভােব সকল কমর্চারীেক আপনার চূ ড়া� নীিতমালার একিট অনুিলিপ সরবরাহ করন। এিট ইেলক�িনকভােব,
উদাহরণ�রপ ইেমইলর মাধয্েম, স�� করা েযেত পাের। কমর্চারীেদর কাছ েথেক নীিতমালািটর �াি� �ীকার �হণ
করার এবং নীিতমালািটর একিট অনুিলিপ সহেজ �েবশ করা যায় এমন �ােন েপা� করার জনয্ িনেয়াগকতর্ ােদরেক
উৎসািহত করা হে�।
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•

কমর্ে�ে� পিরেষবা �দানকারী েয েকােনা বয্ি�েক নীিতমালা এবং �িশ�ণ �দােনর জনয্ আপনােক উৎসািহত করা
হয়।

আপনার যিদ এখনও েকােনা নীিতমালা না থােক:
•

মেডল নীিতমালা ডাউনেলাড করন, যা অনলাইেন উপলভয্: www.ny.gov/combating-sexual-harassmentworkplace/employers#model-sexual-harassment-policy

•

েযভােব সবর্� হাইলাইট করা আেছ েসভােব িনেয়াগকতর্ ার নাম, অিভেযাগ �হণ করার জনয্ মেনানীত বয্ি� বা অিফস
এবং যথাযথ েযাগােযাগ তথয্ পূরণ করার মাধয্েম নিথিট কাে�ামাইজ করন।

•

আপিন আপনার �িত�ােনর কাজ এবং িশ� িনিদর্ � পিরি�িত বা সেবর্াত্তম অনুশীলনগেলা �িতফিলত করার জনয্
নীিতমালািট পিরবতর্ ন করেত পােরন।

•

অনলাইেন �ায়শ িজ�ািসত ��াবলী পযর্ােলাচনা করন, েযগিল উ�ূ ত হেত পাের এমন অসংখয্ সাধারণ �� স�েকর্
ধারণা েদয়:
www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassmentfrequently-asked-questions
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•

িলিখতভােব সকল কমর্চারীেক আপনার চূ ড়া� নীিতমালার একিট অনুিলিপ সরবরাহ করন। এিট ইেলক�িনকভােব,
উদাহরণ�রপ ইেমইলর মাধয্েম, স�� করা েযেত পাের। কমর্চারীেদর কাছ েথেক নীিতমালািটর �াি� �ীকার �হণ
করার এবং নীিতমালািটর একিট অনুিলিপ সহেজ �েবশ করা যায় এমন �ােন েপা� করার জনয্ িনেয়াগকতর্ ােদরেক
উৎসািহত করা হে�।

•

কমর্ে�ে� পিরেষবা �দানকারী েয েকােনা বয্ি�েক নীিতমালা এবং �িশ�ণ �দােনর জনয্ আপনােক উৎসািহত করা
হয়।
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নীিতমালা: নূনয্তম মােনর েচকিল�
ে�েটর মেডল নীিতমালা বয্বহার কেরন না -- েযিট ে�ট �ম িবভাগ ও ে�ট মানবািধকার িবভাগ ��ত কেরেছ -- এমন
একজন িনেয়াগকতর্ া অবশয্ই িনি�ত করেবন েয নীিতমালািট িন�িলিখত নূয্নতম মান পূরণ কের বা তার েথেক আরও ভােলা
হয়।
নীিতমালােক অবশয্ই:
□ মানবািধকার িবভােগর সােথ পরামেশর্ �ম িবভাগ �ারা ইসুয্ করা িনেদর্ িশকার সােথ সাম�সয্পূণর্ েযৗন হয়রািন িনিষ�
করেত হেব;
□ িনিষ� কমর্কাে�র উদাহরণ িদন;
□ েযৗন হয়রািন, েযৗন হয়রািনর িশকারেদর জনয্ উপলভয্ �িতকার স�েকর্ েফডােরল ও ে�েট িবিধব� িবধান
স�িকর্ ত তথয্; এবং �েযাজয্ �ানীয় আইন থাকেত পাের এমন িববৃিত অ�ভুর্ � করেত হেব;
□ একিট অিভেযাগ ফমর্ অ�ভুর্ � করেত হেব;
□ অিভেযাগগিলর সমেয়ািচত এবং েগাপনীয় তদে�র জনয্ একিট কাযর্�ণালী অ�ভুর্ � করেত হেব যা সকল পে�র জনয্
যথাযথ �ি�য়া িনি�ত কের;
□ সকল কমর্চারীেক তােদর �িতকার পাওয়ার অিধকার এবং েযৗন হয়রািনর অিভেযােগর নয্ায়িবচােরর জনয্ উপলভয্
সকল েফারামেক �শাসিনক ও িবচািরকভােব জানােত হেব;
□ পির�ারভােব উে�খ করেত হেব েয েযৗন হয়রািন কমর্চারীর অসদাচরণ িহেসেব িবেবিচত এবং েযৗন হয়রািনেত িনযু�
হে� এমন বয্ি�বগর্ এবং ত�াবধায়ন ও বয্ব�াপনার সােথ জিড়ত কমর্কতর্ া যারা �াতভােব এমন আচরণ চািলেয়
েযেত অনুেমাদন িদেয়েছন তােদর িবরে� িনেষধা�া জাির করেত হেব; এবং
□ ��ভােব উে�খ করেত হেব েয েযৗন হয়রািনর িবষেয় েয বয্ি�বগর্ অিভেযাগ কের বা েযৗন হয়রািনর সােথ জিড়ত েয
েকােনা তদ� বা কাযর্িববরণীেত েয সা�য্ েদয় বা সাহাযয্ কের তােদর িবরে� �িতেশাধ �হণ েবআইিন।
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�িশ�ণ: িনেয়াগকতর্ােদর জনয্ িনেদর্ িশকা
সকল িনেয়াগকতর্ ােক 9 অে�াবর 2019 সােলর মেধয্ বতর্ মান কম�েদর �িশ�েণর বয্ব�া করেত হেব। নতু ন কমর্চারীেদর যত
তাড়াতািড় স�ব �িশি�ত করেত হেব। উপর�, সকল কমর্চারীর �িত বছর অ�ত একবার েযৗন হয়রািন �িতেরাধ �িশ�ণ
স�� করেত হেব। এিট পি�কা বৎসর, �িতিট কমর্চারীর চাকুরী শরর তািরেখর বািষর্কী বা িনেয়াগকতর্ ার িঠক কের েদওয়া
েযেকােনা তািরেখ হেত পাের।
আপিন যিদ ইেতামেধয্ �িশ�ণ �হণ কের থােকন:
•

আপনার �িশ�ণিট �েয়াজনীয় নূয্নতম মান পূরণ বা অিত�ম কের িক না তা িনি�ত করার জনয্ পেরর পৃ�ায়
েচকিল�িট বয্বহার করন।

•

আপনার িবদয্মান �িশ�ণ তা না কের থাকেল, এিটেক তািলকাভু � সকল উপাদান অ�ভুর্ � করার জনয্ আপেডট
করেত হেব। আপিন ইেতামেধয্ই �িশ�ণ স�� করা িনেয়াগকতর্ ােদরেক স�ূরক �িশ�ণও �দান করেত পােরন, েযন
িনি�ত করা যায় েয তারা এমন �িশ�ণ �হণ কেরেছন যা নূয্নতম মান পূরণ কের বা অিত�ম কের।

•

অনলাইেন �ায়শ িজ�ািসত ��াবলী পযর্ােলাচনা করন, েযগলি◌ উ�ূ ত হেত পাের এমন অসংখয্ সাধারণ �� স�েকর্
ধারণা েদয়:
www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassmentfrequently-asked-questions
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আপনার যিদ এখনও েকােনা �িশ�ণ না থােক:
•

মেডল �িশ�ণিট ডাউনেলাড করন, যা অনলাইেন উপলভয্: www.ny.gov/combating-sexual-harassmentworkplace/employers#training-requirements.
33

o �িশ�ণ িনেদর্ িশকা নিথেত বিণর্ত িবিভ� উপােয় আপিন এই �িশ�ণিট স�াদন করেত পােরন েযমন
বয্ি�গতভােব, ওেয়িবনার মাধয্েম বা িফডবয্াক সহ বয্ি� িহেসেব।
o আপিন িকভােব আপনার �িশ�ণ উপ�াপন করেত চান তার উপর িনভর্ র কের আপিন িবিভ� উপলভয্ সং�ান
বয্বহার করেত পােরন। উদাহরণ�রপ, আপিন যিদ সরাসির উপ�াপনা কেরন তাহেল আপনােক
PowerPoint ডাউনেলাড করেত হেব এবং �িতিট �াইেডর "েনাট"-এ �দিশর্ত ি��িট পড়েত হেব।
o আপিন যিদ িভিডও িদেয় কম�েদর �িশ�ণ িদেত চান, তাহেল আপিন তােদরেক এিট অনলাইেন েদখেত বা
ডাউনেলাড করেত এবং একিট �েপ �দশর্ন করেত িনেদর্ শনা িদেত পােরন এবং পের আপিন �িশ�ণ িনেদর্ িশকা
নিথেত েযভােব বিণর্ত রেয়েছ েসভােব তােদর �িতি�য়া েদওয়ার জনয্ একিট প�িত �দান করেবন।
•

আপিন িশ� িনিদর্ � পিরি�িত বা সেবর্াত্তম অনুশীলনসহ আপনার �িত�ােনর কাজ �িতফিলত করেত �িশ�েণর
নিথ(গেলা) কাে�ামাইজ ও পিরবতর্ ন করন।

•

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

�িশ�েণর অংশ িহেসেব আপিন অিতির� ই�ােরি�ভ ি�য়াকলাপ যু� করেত পােরন, যার মেধয্ একিট উে�াধনী
কাযর্�ম, ভূ িমকা বা দলব� আেলাচনা অ�ভুর্ �।

•

অনলাইেন �ায়শ িজ�ািসত ��াবলী পযর্ােলাচনা করন, েযগিল উ�ূ ত হেত পাের এমন অসংখয্ সাধারণ �� স�েকর্
ধারণা েদয়:
www.ny.gov/combating-sexual-harassment-workplace/combating-sexual-harassmentfrequently-asked-questions
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�িশ�ণ: নূনয্তম মােনর েচকিল�
েয িনেয়াগকতর্ া এই ে�ট মেডল নীিতমালািট বয্বহার কেরন না - েযিট ে�ট �ম িবভাগ ও ে�ট মানবািধকার িবভাগ ��ত
কেরেছ - তােদরেক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয নীিতমালািট িন�িলিখত নূয্নতম মান পূরণ কের বা তা েথেক উৎকৃ � হয়।
�িশ�ণ অবশয্ই:
□ ই�ােরি�ভ হেত হেব (সুিনিদর্ � সুপািরেশর জনয্ মেডল �িশ�ণ িনেদর্ িশকা নিথ েদখুন);
□ মানবািধকার িবভােগর সােথ পরামশর্�েম �ম িবভাগ �ারা ইসুয্ করা িনেদর্ িশকার সােথ সাম�সয্পূণর্ েযৗন হয়রািনর
একিট বয্াখয্া অ�ভুর্ � করেত হেব;
□ েবআইনী ে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;
□ সুপারভাইজরেদর জনয্ কাযর্�ম এবং সুপারভাইজরেদর জনয্ অিতির� দািয়� উে�খ কের তথয্ অ�ভুর্ � করন।
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