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র্মকস্থরল স্ট ৌি হয়রানি
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র্মকস্থরল স্ট ৌি হয়রানি

স্ট ৌি হয়রানি সহয র্রা হরে িা।

আজরর্র প্রনিক্ষণটি:

• ক োন ক োন  োজ ক ৌন হয়রোনন বক্ে নবক্বনিত তো আপনোক্ আক্রোও ভোক্েোভোক্ব বুঝক্ত
সহোয়তো  রক্ব

• প্রদর্শন  রক্ব ন ভোক্ব ক ৌন হয়রোনন নরক্পোর্শ  রক্ত হয়

• আপনোক্ নরক্পোর্শ  রোর বোনহি অপর্ন কদখোক্ব
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স্ট ৌি হয়রানি র্ী?

স্ট ৌি হয়রানি:

• এ ধরক্নর নেঙ্গ ববষম্ি এবং এটি কবআইনী

• নেঙ্গ, ক ৌন অনভক্ োজন, স্ব-সনোক্ত ৃত বো অনুভূত নেঙ্গ, নেঙ্গ অনভবিনক্ত, নেঙ্গ পনরিয় এবং
নেঙ্গোন্তনরত অবস্থোর নভনিক্ত হয়রোনন হওয়ো অন্তভুশ ক্ত।

• কবআইনী হয়  খন এটি ক োনও বিনক্তক্ নন ৃষ্ট র্তশ োবেী, নীনত বো  ম্শসংস্থোক্নর সুনবধোগুনের
অধীন রোক্খ।
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স্ট ৌি হয়রানি র্ী?

এর মরধয অিনিরপ্রি আচরণ অন্তিভক ক্ত স্ট টি স্ট ৌি প্ররৃ্নির ো নলরের র্াররণ স্টর্ারিা

েযনক্তরর্ উনিষ্ট র্রর হরয় থারর্,  খি:
• ক োক্নো বিনক্তর  ম্শদক্ষতোয় অক্ ৌনক্ত ভোক্ব বোধোগ্রস্থ  রোর বো এ টি ভীনত র, র্ত্রুতোপূণশ বো

আপনি র  ম্শপনরক্বর্ সৃনষ্ট  রোর জনি এম্ন আিরক্ণর উক্ের্ি বো প্রভোব রক্য়ক্ে;

• এম্ন আিরণ প্রতিক্ষ বো পক্রোক্ষভোক্ব  ম্শসংস্থোক্নর এ টি র্তশ বতনর  ক্র; বো
• এম্ন আিরক্ণ ননত স্বী োর বো প্রতিোখিোন  ম্শসংস্থোক্নর নসদ্ধোন্ত কনয়োর নভনি নহক্সক্ব বিবহৃত হয়।



7

িত্রুিাপূণক পনররেি

নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্র আইরির অধীরি, স্টেআইিী হওয়ার জিয হয়রানির নেষয়টি "গুরুির ো
নেস্তীণক" হওয়ার প্ররয়াজি স্টিই।

 নি িা এই নেষয়টিরর্ "ক্ষভ দ্রিম দৃনষ্ট ো িভ চ্ছ অসভ নেধা" েযিীি এর স্টথরর্ স্টেনি নর্ছভ

িয় এই নহরসরে িা স্টিখারিা হয় িাহরল এই প্রনিক্ষরণ েনণকি স্ট স্টর্ারিা হয়রানির

আচরণ আইিী হরি পারর।
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সভ নেধা প্রিারির নেনিমরয় স্ট ৌি হয়রানি

র্িৃক পক্ষ স্থািীয় স্টর্ারিা েযনক্ত স্ট ৌি আিভকূরলযর সারথ চার্রীর সভ নেধা নেনিময় র্রার

সময় ো র্রার স্টচষ্টা র্রার সময় ঘরট।

এর্জি র্মকচারী এেং র্িৃক ত্বসম্পন্ন এর্জি েযনক্তর মরধয ঘরট,  ার চার্নরর সভ নেধা

প্রিাি ো েন্ধ র্রার ক্ষমিা ররয়রছ।
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স্টর্ টারগকট হরি পারর?

স্ট ৌি লক্ষণ ো নলে নিনেকরিরষ স্ট রর্উ স্ট ৌি হয়রানির নির্ার হরি পারর।

র্মকচারী, বেিনির্ ো অবেিনির্ ইন্টািক এেং র্মকরক্ষরে র্াজ র্রা অ-র্মী সোইরর্

আইি সভরক্ষা স্টিয়।
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র্ার মাধযরম সংঘটিি হরি পারর?

র্মকরক্ষরে স্ট রর্ারিা েযনক্ত:

• ক োক্নো সহ ম্ী

• ক োক্নো সুপোরভোইজোর বো ম্িোক্নজোর

• ক ক্ োক্নো তৃতীয়-পক্ষ ( ম্শিোরী নয় এম্ন বিনক্ত, ইন্টোনশ, কভন্ডর, গ্রোহ ইতিোনদ)
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র্মকরক্ষে স্ট ৌি হয়রানি স্টর্াথায় ঘটরি পারর?

 খিই এেং স্ট খারি র্মকচারীরা িারির িানয়ত্ব পালি র্ররছ,  ার মরধয ররয়রছ:

• ননক্য়োগ োরী  তৃশ  আক্য়োনজত অনুষ্ঠোন

• সক্েেন

• অনিস পোটিশ

•  ম্শক্ক্ষক্ের-বোইক্র বো  ম্শ-ঘন্টোর বোইক্র
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স্ট ৌি স্টেনরওটাইনপং

নলে স্টেনরওটাইরপর সারথ সেনিপূণক িা হওয়ার র্াররণ এর্জি েযনক্তরর্ হয়রানি র্রা

হরচ্ছ স্ট ৌি হয়রানি।

স্টর্উ এর্টি র্াজ সম্পািি র্ররছ  া সাধারণি ো অিীরি স্টেিীরিাগ স্টক্ষরে নিন্ন

নলরের েযনক্তরির দ্বারা র্রা হি এই র্াররণ র্াউরর্ হয়রানি র্রা হরচ্ছ নলে বেষময।
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প্রনিরিাধ
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সংরনক্ষি র্া কর্লাপ

"সভরনক্ষি নিয়ার্লাপ"-এ নিরয়ানজি হরয়রছি এমি স্ট স্টর্ারিা েযনক্ত প্রনিরিারধর

নেরুরে আইি দ্বারা সভরনক্ষি।

সংরনক্ষি র্া কর্লারপর মরধয অন্তিভক ক্ত ররয়রছ:

• হয়রোনন বো সক্েহভোজন হয়রোনন সম্পক্ শ অনভক্ োগ দোক্য়র  রো

• ক োক্নো তদন্ত িেো োেীন তথ্ি প্রদোন  রো

• অনভক্ োক্গর সোক্থ্ সম্পন শ ত ক োক্নো নবষক্য় সোক্ষদোন
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প্রনিরিাধ র্ী?

স্টর্ারিা র্মকচারীর র্মকসংস্থারির িিক ােলী পনরেিক ি র্ররি স্ট রর্ারিা পিরক্ষপ স্টিয়া

র্ারণ স্টসই েযনক্ত সভরনক্ষি নিয়ার্লারপ নি ভক্ত হরয়রছ।

উিাহরণ:

•  ম্শ পনর ল্পনোয় বো  ক্ম্শর অবস্থোক্ন আ নি পনরবতশ ন

• পদোবননত
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স্টর্ািটি প্রনিরিাধ িয়

চার্রী সম্পনর্ক ি স্টিনিোচর্ েযেস্থা প্রনিরিাধমূলর্ িয় স্টর্েলমাে এই র্াররণ স্ট এটি

র্মকচারী সভরনক্ষি নিয়ার্লারপ নি ভক্ত হোর পর ঘরট থারর্।
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সভপারিাইজররর িানয়ত্ব
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সভপারিাইজররর িানয়ত্ব

সভপারিাইজর এেং মযারিজাররিররর্ আচরণরর্ উচ্চ মাি নহরসরে ধরা হয়। এগুরলা

হরলা:

• তোক্দর নন র্ নরক্পোর্শ  রো হক্য়ক্ে বো তোক্দর কিোক্খ পক্ে এম্ন ক ক্ োক্নো হয়রোনন অবর্িই
নরক্পোর্শ  রক্ত হক্ব।

• তোক্দর জোনো থ্ো ো উনিত এম্ন ক ক োক্নো হয়রোনন বো ববষক্ম্ির জনি দোয়বদ্ধ।

•  থ্ো থ্ আিরণ প্রদর্শন  রো প্রতিোনর্ত।
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োধযিামূলর্ নররপাটক র্রা

সভপারিাইজররিররর্  া িারির স্টচারখ পরেরছ ো  া িারা জারিি এমি স্ট রর্ারিা

হয়রানি অেিযই নররপাটক র্ররি হরে, এমিনর্ এই হয়রানিটিরি স্টর্উ অনির াগ িা

র্ররলও।

• হয়রোনন অবর্িই ননক্য়োগ তশ োর নন র্ অনবেক্ে নরক্পোর্শ  রক্ত হক্ব।

• সুপোইভোইজর এবং ম্িোক্নজোররো ক ৌন হয়রোনন নরক্পোর্শ  রোয় বিোথ্শতোর জনি র্োনির আওতোয়
আসক্বন।

• প্রনতক্র্োক্ধ জনেত হওয়োর জনিও সুপোরভোইজর এবং ম্িোক্নজোর র্োনির আওতোয় আসক্বন।
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আনম  নি হয়রানির

নির্ার হই িাহরল

আমার র্ী র্রা

উনচি?
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আনম  নি হয়রানির নির্ার হই িাহরল আমার র্ী র্রা

উনচি?
আমরা আপিারর্ হয়রানি নররপাটক র্রার জিয ও অনির াগ িারয়র র্রার জিয এর্টি

অনির াগ ফমক প্রিাি র্ররো। নিম্ননলনখি েযনক্তরির র্ারছ এটি জমা নিি:

[ম্ক্নোনীত বিনক্ত বো অনিস]

[ম্ক্নোনীত বিনক্ত বো অনিক্সর সোক্থ্ ক োগোক্ োক্গর তথ্ি]

[অনভক্ োগ িম্শ ন ভোক্ব জম্ো কদয়ো  োক্ব]

আপনি স্টমৌনখর্িারেও নররপাটক র্ররি পাররি।
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আনম  নি এর্টি স্ট ৌি হয়রানি প্রিযক্ষ র্নর িাহরল

আমার র্ী র্রা উনচি?

সম্ভােয স্ট ৌি হয়রানির ঘটিা স্টিরখরছি ো স্টজরিরছি এমি স্ট রর্ারিা েযনক্তরই উনচি

এটিরর্ এর্জি সভপারিাইজর, মযারিজার ো মরিািীি েযনক্তর নির্ট নররপাটক র্রা।

সরেহজির্ স্ট ৌি হয়রানি নররপাটক র্রা ো স্টর্ারিা িিরন্ত সহায়িা র্রার র্াররণ

আপিার নেরুরে স্টর্ারিা প্রর্ার প্রনিরিাধ স্টিওয়া এর্জি নিরয়াগর্িক ার জিয স্টেআইনি।
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িিন্ত ও সংরিাধিমূলর্ র্া কিম

• ক ৌন হয়রোনন বো প্রনতক্র্োক্ধ নেপ্ত হওয়ো ক ক্ োক্নো বিনক্ত িো নরিুিনতসহ সংক্র্োধনমূ্ে 
এবং/অথ্বো র্োনিমূ্ে বিবস্থোর আওতোধীন হক্বন।

• ক োক্নো অনভক্ োক্গর তদন্ত অনবেক্ে শুরু এবং  ত তোেোতোনে সম্ভব সম্পন্ন  রক্ত হক্ব

•  ত দূর সম্ভব তদক্ন্তর কগোপনীয়তো বজোয় থ্ো ক্ব।

• ক োক্নো তদক্ন্তর প্রক্য়োজক্ন ক ক্ োক্নো  ম্শিোরীক্ সহক্ োনগতো  রক্ত হক্ত পোক্র।
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িিন্ত প্রনিয়া

• [ম্ক্নোনীত বিনক্ত বো অনিস] অনভক্ োক্গর তোৎক্ষনণ প শোক্েোিনো  রক্ব এবং ক োক্নো
সোম্নয় বিবস্থো গ্রহণ  রক্বন

• প্রোসনঙ্গ ননথ্পে, ইক্ম্ইে এবং কিোক্নর কর ক্ডশ র জনি অনুক্রোধ  রো হক্ব এবং কসগুক্েো
সংরক্ষণ এবং সংগ্রহ  রো হক্ব।

• সোক্ষোৎ োর পনরিোেনো  রো হক্ব

• অনভক্ োগ োরী এবং অনভ ুক্ত বিনক্ত(কদর)ক িূেোন্ত ম্ীম্োংসো সম্পক্ শ এবং  থ্ো থ্
প্রর্োসনন বিবস্থো কনয়ো হক্য়ক্ে তো জোননক্য় কদওয়ো হয়।
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অনিনরক্ত সভরক্ষা এেং

প্রনির্ার
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NYS মািোনধর্ার নেিাগ (DHR)

মািোনধর্ার আইি লঙ্ঘরির স্টর্ারিা অনির াগ DHR-এ অথো নিউ ইয়র্ক স্টেরটর

সভপ্রীম স্টর্ারটক িারয়র র্রা স্ট রি পারর।

• অনভ ুক্ত ক ৌন হয়রোননর এর্ েছররর মরধয ক ক্ োক্নো সম্য় DHR-এ অনভক্ োগ দোনখে
 রো ক ক্ত পোক্র।

• দোক্য়র  রোর জনি আপনোর ক োক্নো অিোর্ননশর প্রক্য়োজন কনই।

• আরও তথ্ি: www.DHR.ny.gov
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 ভক্তরারষ্ট্রর ইকুয়াল এমপ্লয়রমন্ট অপচভক নিটি র্নমিি

(Equal Employment Opportunity 

Commission, EEOC)
• এ জন বিনক্ত  নথ্ত ক ৌন হয়রোনন সংঘটিত হবোর পর কথ্ক্ 300 নিরির মরধয ক ক্ োক্নো

সম্য় EEOC-কত অনভক্ োগ  রক্ত পোক্রন।

• দোক্য়র  রোর জনি আপনোর ক োক্নো অিোর্ননশর প্রক্য়োজন কনই।

• আপনোক্ কিডোক্রে আদোেক্ত অনভক্ োগ দোক্য়ক্রর পূক্বশ অবর্িই EEOC-কত কস
অনভক্ োগটি দোক্য়র  রক্ত হক্ব।

• আরও তথ্ি: www.EEOC.gov.
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স্থািীয় সভরক্ষা

অরির্ এলার্া স্ট ৌি হয়রানি এেং বেষময স্টথরর্ মািভষরর্ সভরক্ষা স্টিওয়ার জিয আইি

র্া কর্র র্রর।

• আইন রক্য়ক্ে ন নো তো জোনক্ত আপনোর  োউনন্ট, র্হর বো র্োউক্নর সোক্থ্ ক োগোক্ োগ  রুন।

স্টর্ারিা হয়রানি অপরাধ হরি পারর  নি এর মরধয িারীনরর্ স্পিক র্রা, স্টজারপূেকর্
িারীনরর্িারে আটরর্ রাখা ো স্টজারপূেকর্ স্ট ৌি র্মক জনেি থারর্।

• স্থোনীয় পুনের্ নবভোক্গর সোক্থ্ ক োগোক্ োগ  রুন।
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সারসংরক্ষপ
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র্মকরক্ষে হয়রানির অিযািয ধরি

সংরনক্ষি চানরনের্ বেনিরষ্টযর উপরর নিনি র্রর স্ট রর্ারিা হয়রানি ো বেষময

র্মকরক্ষরে নিনষে এেং িা সংঘঠির্ারীর নেরুরে িানস্তমূলর্ েযেস্থা গ্রহরণর নিরর্

স্ট রি পারর।

• বয়স, জোনত, ধম্শ, বণশ, জোতীগত উৎপনি, ক ৌন অনভক্ োজন, সোম্নর অবস্থো, ক ৌনতো, 
নব েোঙ্গতো, বববোনহ অবস্থো, পোনরবোনর সনহংসতোর নর্ োর হওয়োর অবস্থো, বেনঙ্গ পনরিয়
বো অনভবিনক্ত, পোনরবোনর অবস্থো, পূবশননধশোনরত কজক্নটি ববনর্ষ্টিগুনে এবং অপরোধমূ্ে 
ইনতহোস।

এই প্রনিক্ষরণ উপস্থানপি স্টেনিরিাগ িথয সর্ল ধররির র্মকরক্ষে হয়রানির জিয

প্রর াজয।
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সারসংরক্ষপ

• ন ভোক্ব হয়রোননক্ অসঙ্গত আিরণ নহক্সক্ব কিনো  োয়।

• সুরনক্ষত িোনরনে ববনর্ক্ষ্টির  োরক্ণ  রো হয়রোনন নননষদ্ধ।

•  ম্শক্ক্ষক্ে হয়রোনন ক ন  ম্শসংস্থোন ববষম্ি।

• স ে হয়রোনন নরক্পোর্শ  রক্ত হক্ব।

• হয়রোনন নরক্পোর্শ  রোর জনি সুপোরভোইজর এবং ম্িোক্নজোক্রর নবক্র্ষ দোনয়ত্ব রক্য়ক্ে।
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গুরুত্বপূণক সংস্থাি/নররসাসকসমূহ

অনির াগ ফমকটি এখারি পারেি:

[এখোক্ন তথ্ি নেখুন]

অনিনরক্ত িরথযর জিয নিনজট র্রুি:

www.ny.gov/programs/combating-sexual-harassment-workplace


