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উদাহরণ 1
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উদাহরণ: 1: "িা"-স্টর্ উত্তর নহসরে গ্রহণ িা র্রা

নল ইয়ারির সহর্মী র্  ালফ সরেমাত্র এর্টি নেোহ নেরেরদর মধয নদরয় নিরয়রেি। নর্েু নর্েু স্টক্ষরত্র

নিনি মন্তেয র্রররেি স্ট নিনি নিিঃসঙ্গ এেং িার িার এর্জি িিুি োন্ধেী প্ররয়াজি। অিীরি নল ইয়াি ও

র্  ালফ েনু্ধভাোপন্ন নেল এেং অরির্োর িারা স্থািীয় স্টরর্াোঁ রায় এর্রত্র লাঞ্চ র্রররেি। র্  ালফ নল

ইয়ািরর্ িার সারে স্টিরট—নিিার র্ররি এেং মুনভ স্টদখরি  াওয়ার র্ো েরল। নল ইয়াি র্  ালফরর্

পেন্দ র্রর এেং িার সারে ঘুররি স্ট রি সম্মি হয়। নিনি র্  ালরফর সারে িার স্টিট উপরভাি র্ররি

নর্ন্তু নসদ্ধান্ত স্টিি স্ট স্টর্ারিা সম্পর্ক  াওয়া ঠির্ হরে িা। নিনি র্  ালফরর্ এর্টি সুন্দর সমরয়র জিয

ধিযোদ স্টদি নর্ন্তু েুনিরয় েরলি স্ট নিনি িার সারে স্টর্ারিা সম্পরর্ক স্ট রি চাি িা। র্  ালফ দুই সপ্তাহ

অরপক্ষা র্রার পরর নল ইয়ািরর্ আররা স্টিরটর জিয চাপ প্ররয়াি র্ররি োরর্। নিনি অগ্রাহয র্ররি, 

নর্ন্তু র্  ালফ োরম িা। নিনি িারর্ োইরর স্ট রি পীড়াপীনড় র্ররি োরর্।
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উদাহরণ: 1: "িা"-স্টর্ উত্তর নহসরে গ্রহণ িা র্রা

প্রশ্ন 1. র্ যালফ যখন লল ইয়ানকে প্রথমবার ডেকের জনয বকললিল, ডেটি ডযৌন হয়রালন লিল।

সিয িা নর্ নমেযা?
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উদাহরণ: 1: "িা"-স্টর্ উত্তর নহসরে গ্রহণ িা র্রা

প্রশ্ন 1. র্ যালফ যখন লল ইয়ানকে প্রথমবার ডেকের জনয বকললিল, ডেটি ডযৌন হয়রালন লিল।

নমেযা: বান্ধবী ডখাোঁ জা লবষকয় র্ যালকফর প্রাথলমে মন্তবয এবং েহেমী লল ইয়ানকে ডেকের জনয প্রস্তাব ডেওয়া
ডযৌন হয়রালন নয়। এমনলে লল ইয়ান যলে র্ যালফকে প্রথম ডেকের বযাপাকরই লফলরকয় লেত, ডেকের েথা বকল এবং
মাকে মাকে মন্তকবযর মাধ্যকম তার বযলিগত জীবন েম্পকেে মন্তবয েকর, যা ডোকনা েুস্পষ্ট ডযৌনতা লনকয় নয়, 
র্ যালফ অনযায় লেিু েকরলন।
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উদাহরণ: 1: "িা"-স্টর্ উত্তর নহসরে গ্রহণ িা র্রা

প্রশ্ন 2. লল ইয়ান ডযৌন হয়রালনর অলিকযাগ েরকত পারকবন না োরণ লতলন র্ যালকফর োকথ ডেকে লগকয়লিকলন।

সিয িা নর্ নমেযা?
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উদাহরণ: 1: "িা"-স্টর্ উত্তর নহসরে গ্রহণ িা র্রা

প্রশ্ন 2. লল ইয়ান ডযৌন হয়রালনর অলিকযাগ েরকত পারকবন না োরণ লতলন র্ যালকফর োকথ ডেকে লগকয়লিকলন।

নমেযা: বনু্ধিাবাপন্ন হওয়া, ডেকে যাওয়া অথবা এমনলে ডোকনা েহেমীর োকথ অতীত েম্পেে থাোর মাকনও এই
নয় ডয র্ যালফ লল ইয়াকনর োকথ যা েকরকিন ডেটি েরার অলধ্োর তার রকয়কি। র্ যালকফর োকথ তাকে োজ
েরকত হকব, এবং তার (লল ইয়ান) ইচ্ছাকে তার (র্ যালফ) অবশ্যই েম্মান েরকত হকব এবং ডোন ক্রকমই এমন
আচরণ েরা যাকব না যা এখন েমেকেকের জনয অেঙ্গত হকয় োোঁ লিকয়কি।
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উদাহরণ: 1: "িা"-স্টর্ উত্তর নহসরে গ্রহণ িা র্রা

নল ইয়াি িার সুপারভাইজররর নির্ট অনভর াি র্রররেি এেং সুপারভাইজর (স্ট রহিু আেিযর্) িার

অনভর াি িার (নল ইয়াি) নিরয়াির্িক ার দ্বারা অনভর াি গ্রহরণর জিয মরিািীি েযনির নির্ট নররপাটক

র্রররেি। র্  ালফরর্ িার আচররণর েযাপারর নজজ্ঞাসাোদ র্রা হরয়রে এেং নিনি ক্ষমাপ্রােী। মরিািীি

েযনি িারর্ এসে েন্ধ র্ররি নিরদক ি নদরয়রেি। র্  ালফ নর্েু সমরয়র জিয োরমি, নর্ন্তু এরপরর

আোর নল ইয়ািরর্ িার স্টিরে ভালোসার নচরকুটসহ উপহার রাখা শুরু র্ররি। স্পষ্টিভারে ভালোসার

নচরকুটগুনল অেমািিার্র িয়, িরে র্  ালরফর আচরণ নল ইয়ািরর্ ভীি র্ররি শুরু র্রররে, র্ারণ

নিনি (নল ইয়াি) ভয় পারেি স্ট নিনি (র্  ালফ) িারর্ অিুসরণ র্ররি পাররি।
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উদাহরণ: 1: "িা"-স্টর্ উত্তর নহসরে গ্রহণ িা র্রা

প্রশ্ন 3. উপহার এবং িালবাোর লচরকুকের োকথ র্ যালকফর পরবতী আচরণ ডযৌন হয়রালন নয় োরণ লনকেে শ্না
অনুযায়ী লতলন তাকে ডেকের েথা বলা বন্ধ েকরকিন। লতলন তার োকথ িাল বযবহার েকরন, োরণ লতলন তাকে পিন্দ
েকরন।

সিয িা নর্ নমেযা?
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উদাহরণ: 1: "িা"-স্টর্ উত্তর নহসরে গ্রহণ িা র্রা

প্রশ্ন 3. উপহার এবং িালবাোর লচরকুকের োকথ র্ যালকফর পরবতী আচরণ ডযৌন হয়রালন নয় োরণ লনকেে শ্না
অনুযায়ী লতলন তাকে ডেকের েথা বলা বন্ধ েকরকিন। লতলন তার োকথ িাল বযবহার েকরন, োরণ লতলন তাকে পিন্দ
েকরন।

নমেযা: লল ইয়াকনর উলচর র্ যালকফর আচরণ লরকপােে েরা। লতলন েমেকেকে র্ যালকফর অেঙ্গত আচরণ বন্ধ
েরকত োযেের েহায়তার পাওয়ার অলধ্োরী লিকলন। োরণ থামকত বলার পকরও র্ যালফ লল ইয়ানকে আবারও
জ্বালাতন েরকত শুরু েকরকিন, তার আচরকণর জনয লতলন গুরুতর শ্ালস্তমূলে বযবস্থার আওতায় আেকত পাকরন।
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উদাহরণ 2



12

উদাহরণ: 2: খারাপ মরিাভােসম্পন্ন েস

িযারি িার নিরয়াির্ারী সহ এর্টি িিুি স্থারি েদনল হি। িার িিুি সুপারভাইজর পল খুে েনু্ধভাোপন্ন এেং

িার র্ারজর িিুি দানয়রের সারে পনরনচি হরি িারর্ সাহা য র্রর। নর্েুনদি পর, আরিপারি  খি স্টর্উ

নেল িা, পল িযাররির র্ারজর স্টক্ষরত্র আরস িল্পগুজে র্রার জিয। পল আরির রারি র্ী র্রররেি স্টস সম্পরর্ক

র্ো েরলি,  া নেল নিপ ক্লারে  াওয়া। র্মকরক্ষরত্র পল এমি এর্টি নেষয় নিরয় আসরেি  া স্টদরখ িযারি

অোর্ হরয়  াি এেং প্রনিনিয়ায় নিশু্চপ োরর্ি। পল র্ো েলরি োরর্ি এেং েরলি অনফরস সর্ল িারী

এি অিার্ষকণীয় স্ট িার োইরর  াওয়ার প্ররয়াজি হয় এেং মারি মারি "নর্েু আর্ষকিীয় িারী স্টদখা" 

দরর্ার হয়। নিনি িযারিরর্ েরলি, প্রনিষ্ঠারির র্মকচানরেৃরন্দর মারি িযারি  ুি হওয়ার র্াররণ নিনি (পল) 

খুনি, র্ারণ, অিযরদর নেপরীরি, নিনি "স্টদখরি আর্ষকণীয়"। িযারি অিযন্ত অপমানিি স্টোধ র্ররি এেং

দানে র্ররি স্ট , িার র্মকরক্ষরত্র নিনি এেং অিয িারীরা িারদর স্টসৌন্দর ক যর নভনত্তরি িারদর সুপারভাইজর দ্বারা

মূলযানয়ি হরেি।
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উদাহরণ: 2: খারাপ মরিাভােসম্পন্ন েস

প্রশ্ন 1. পল শ্যারনকে ডযকহতু বকলনলন ডয লতলন অনােষেণীয়, তাই লতলন তাকে হয়রালন েকরনলন।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 2: খারাপ মরিাভােসম্পন্ন েস

প্রশ্ন 1. পল শ্যারনকে ডযকহতু বকলনলন ডয লতলন অনােষেণীয়, তাই লতলন তাকে হয়রালন েকরনলন।

নমেযা: পল শ্যারকনর প্রলত স্পষ্ট ডযৌনতামূলে বিবয লেকয়কিন, যা শ্যারন এবং তার নারী েহেমীকের জনয
অেম্মানজনে এবং অবমাননাের। পল শ্যারনকে "প্রশ্ংো" েকর থােকত পাকরন তাকত লেিুই আকে যায় না। তথালপ
এই আকলাচনাটি শ্যারকনর জনয অতযন্ত অবমাননাের, যা লে না তার অবস্থাকনর েবকচকয় োণ্ডজ্ঞানেম্পন্ন মানুকষর
জনযও তাই হকব।
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উদাহরণ: 2: খারাপ মরিাভােসম্পন্ন েস

প্রশ্ন 2. লিপ ক্লাকব যাওয়ার েথা উঠিকয়, পল েমেকেকে অেঙ্গত আচরকণ ললপ্ত হকচ্ছন।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 2: খারাপ মরিাভােসম্পন্ন েস

প্রশ্ন 2. লিপ ক্লাকব যাওয়ার েথা উঠিকয়, পল েমেকেকে অেঙ্গত আচরকণ ললপ্ত হকচ্ছন।

সিয: শুধু্মাে লিপ ক্লাকব যাওয়ার েথা আকলাচনায় লনকয় আোোই েমেকেকে অেঙ্গত োজ, লবকশ্ষ েকর এেজন
েুপারিাইজকরর দ্বারা, এবং শ্যারকনর জনয এটি লরকপােে েরা যথাযথ হকব। লিপ ক্লাকব যাওয়া লবষয়ে মন্তবয এমন
আচরণ যা েরকত পলকে লনকষধ্ েরা হকব এটি েুদ্র বা তুচ্ছ লবষকয়র এর ডথকে অকনে ডবলশ্ এবং ডবআইনীিাকব
পুনরাবৃলি েরার প্রকয়াজন ডনই।



17

উদাহরণ: 2: খারাপ মরিাভােসম্পন্ন েস

প্রশ্ন 3. এই ধ্রকনর মন্তবয েরকত পলকে লনকেে শ্না প্রোন েরকত হকব, তকব এটি ডোকনা গুরুতর লবষয় নয়।

সিয িা নর্ নমেযা?
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উদাহরণ: 2: খারাপ মরিাভােসম্পন্ন েস

প্রশ্ন 3. এই ধ্রকনর মন্তবয েরকত পলকে লনকেে শ্না প্রোন েরকত হকব, তকব এটি ডোকনা গুরুতর লবষয় নয়।

নমেযা: নারী েমেচারী েম্পকেে পকলর মন্তবয এেটি গুরুতর লবষয় এবং এটি েমেকেকে নারী েম্পকেে তার অবমাননা প্রোশ্
েকর। যথাযথ আচরণ প্রেশ্েন েরা এবং ললঙ্গ বা অনয ডোকনা েংরলেত চালরলেে ববলশ্কষ্টযর লিলিকত েমেচারীকের অবমাননা
প্রেশ্েন না েরা পকলর জনয আবশ্যে। শ্যারনকে এমন োকরা জনয আর োজ েরা উলচত হকব না যার েথা লতলন জাকনন -

লযলন মকন মকন নারীকের জনয অবমাননা ডপাষণ েকরন- এমনলে অনযানয েমেচারীকেরকেও এমন েুপারিাইজকরর জনয োজ
েরা উলচত হকব না। এটি েম্পকেে মযাকনজকমন্টকে েকচতন হকত হকব, এমনলে অনযানয েমেচারী যলে নাও হয় তবুও, এবং
পলকে শৃ্ঙ্খলাবদ্ধ এবং েম্ভবত, তার বতে মান অবস্থান ডথকে অপোলরত েরা উলচত।
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উদাহরণ 3
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উদাহরণ: 3: মনহলারদর জিয স্টর্ারিা র্াজ স্টিই?

র্ালকা এর্জি লাইরসন্সধারী ভারী  ন্ত্রপানি অপাররটর নহরসরে র্াজ র্ররি। িার নর্েু পুরুষ সহর্মী

িারর্ উত্তযি র্রার নেষয়টিরর্ মজার মরি র্রর। র্ালক া প্রায়ই "সােধাি, এই স্ট স্টসই পািলী মনহলা

চালর্ আসরে!" ধররির মন্তেয স্টিারিি রনসর্িা নহরসরে। এোড়াও, স্টর্উ এর্জি র্মকরক্ষরত্রর এর্মাত্র

েহির ািয স্টিৌচািারর হারি স্টলখা সাইি নদরয়  ারে  ারি স্টলখা, "শুধুমাত্র পুরুষরদর জিয"।
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উদাহরণ: 3: মনহলারদর জিয স্টর্ারিা র্াজ স্টিই?

প্রশ্ন 1. ঐলতহযগতিাকব পুরুকষর োকজ থাো নারীকে উতযি েরার লবষয়টিকে আশ্া েরা উলচত এবং রলেেতার
মন্তবযগুলল খুব গুরুত্ব েহোকর গ্রহণ েরা উলচত নয়।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 3: মনহলারদর জিয স্টর্ারিা র্াজ স্টিই?

প্রশ্ন 1. ঐলতহযগতিাকব পুরুকষর োকজ থাো নারীকে উতযি েরার লবষয়টিকে আশ্া েরা উলচত এবং রলেেতার
মন্তবযগুলল খুব গুরুত্ব েহোকর গ্রহণ েরা উলচত নয়।

নমেযা: োলো লে হয়রালন হকচ্ছ লে না ডেটি আংলশ্েিাকব লনিে র েকর পলরলস্থলতটির লবষকয় োলোর মতামকতর উপর; 
যা হকচ্ছ, লতলন আচরণটিকে অবমাননাের মকন েরকিন লে না। তকব, যলে ডোকনা েময় োলো হয়রালন হকচ্ছন বকল
মকন েকরন, তাহকল ডোন প্রোর অলিকযাগ িািা লতলন এটি েহয েকরকিন লে না এবং েতলেন ধ্কর েকরকিন তা
লনলবেকশ্কষ, লতলন এই আচরকণর লবরুকদ্ধ অলিকযাগ েরার এবং এটি বন্ধ েরাকনার অলধ্োর রাকখন। যকথষ্ট হকয়কি -

এই েথাটি োলো েবেমকয়ই বলকত পাকরন। অোযেের এবং অবযাহত েম্পলেে ত লবষয়গুললর জনয োলোকে শ্তে াবলী
অনুযায়ী েমেেংস্থাকনর েুকযাগ েুলবধ্াগুলল ডথকে বাোঁ ধ্া ডেওয়া এবং েুদ্র বা তুচ্ছ লহোকব লবকবচনা েরা যাকব না।
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উদাহরণ: 3: মনহলারদর জিয স্টর্ারিা র্াজ স্টিই?

প্রশ্ন 2. োলো অলিকযাগ েরকত পাকর না, োরণ োইে েুপারিাইজর এই রলেেতার আচরকণ মাকে মাকে যুি হন, 
ফকল তার ডোথাও যাওয়ার জায়গা ডনই।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 3: মনহলারদর জিয স্টর্ারিা র্াজ স্টিই?

প্রশ্ন 2. োলো অলিকযাগ েরকত পাকর না, োরণ োইে েুপারিাইজর এই রলেেতার আচরকণ মাকে মাকে যুি হন, 
ফকল তার ডোথাও যাওয়ার জায়গা ডনই।

নমেযা: োলো এরপকরও েুপারিাইজরকে অলিকযাগ েরকত পাকরন, যার ফকল লতলন (েুপারিাইজর) লেয েরকবন
ডয, এই ধ্রকনর আচরণ োলোকে লবরি েকর এবং তা অবশ্যই বন্ধ েরকত হকব। োলোর অলিকযাগ গুরুতরিাকব লনকত
বযথেতার োরকণ েুপারিাইজকরর লেকে গুরুতর অেোচরণ অলিকযাগ বতলর হয়। েুপারিাইজকরর লনেে যাওয়ার বেকল
বা যাওয়ার পকর, োলো তার লনকয়াগেতে ার মাধ্যকম অলিকযাগ গ্রহণ েরার জনয মকনানীত বযলির লনেে েরােলর
অলিকযাগ েরকত পাকরন। েেল েমেচারী প্রলতষ্ঠাকনর হয়রালন-লবকরাধ্ী নীলতমালা এবং োযেপ্রণালী লবষকয় েকচতন থাোর
লবষয়টি লনলিত েরার জনয লনকয়াগেতে া োয়বদ্ধ।
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উদাহরণ: 3: মনহলারদর জিয স্টর্ারিা র্াজ স্টিই?

র্ালকার অিয সহর্মীরদর মরধয স্টর্উ স্টর্উ খুে িিভারে ঐনিহযিিভারে শুধুমাত্র পুরুরষর জিয স্টপিায়

িার উপনস্থনির নেররাধী। এই সর্ল সহর্মী িারর্ র্খরিা র্খরিা, "আপনি এর্টি র্াজ দখল র্ররেি

 া আররর্জি পুরুরষর প্রাপয নেল", "সন্তািরদর সারে আপিার োনড়রি োর্া উনচি" এেং, "আপনি

স্টর্মি মা?"-এর মি র্োোিক া েরলরে। এোড়াও, স্টর্উ এর্জি র্ালকার টুলেরে আোঁচরড় "কুনত্ত" িব্দটি

নলরখরে।
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উদাহরণ: 3: মনহলারদর জিয স্টর্ারিা র্াজ স্টিই?

প্রশ্ন 3. এই েেল আচরণ রুঢ় হকলও, ডযৌন হয়রালন নয় োরণ এগুকলা প্রেৃলতকত ডযৌনতােূচে নয়।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 3: মনহলারদর জিয স্টর্ারিা র্াজ স্টিই?

প্রশ্ন 3. এই েেল আচরণ রুঢ় হকলও, ডযৌন হয়রালন নয় োরণ এগুকলা প্রেৃলতকত ডযৌনতােূচে নয়।

নমেযা: এই আচরণগুলল তাকে লনকেে শ্ েকর েরা, োরণ লতলন এেজন নারী এবং তাকে েন্ত্রস্ত েরকত এবং তাকে
োজ ডিকি লেকত বাধ্য েরকত চায় বকলই মকন হয়। প্রেৃলতকত ডযৌনতােূচে না হকলও, এই হয়রালন তার ললকঙ্গর
োরকণ এবং শ্ত্রুতাপূণে েমে পলরকবশ্ বতলর েরকব।
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উদাহরণ: 3: মনহলারদর জিয স্টর্ারিা র্াজ স্টিই?

র্ালকা রনসর্িা এেং আচরণগুরলা নিরয় অনভর াি র্রর, এেং এর্টি িদন্ত পনরচালিা র্রা হয়। র্ালক ার

টুলেেরর্ স্টর্ নেরৃ্ি র্রররে িা নিধকারণ র্রা  ারে িা। িার সহর্মীরদররর্ িারদর আচরণ েন্ধ র্ররি

েলা হরয়রে, িিুো িারদর নেরুরদ্ধ িান্মূলর্ েযেস্থা গ্রহরণর অনভর াি র্রা হরে েরল জািারিা হরয়রে।

সুপারভাইজর র্ালকার সারে র্ো েরলরেি এেং আর স্টর্াি সমসযা হরল িাৎক্ষনণর্ভারে িার র্ারে

আসরি েরলরেি। এরপরর র্ালকা স্টদখরলি স্ট , স্টর্উ এর্জি িার টুলেরে মূত্র িযাি র্রররে।
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উদাহরণ: 3: মনহলারদর জিয স্টর্ারিা র্াজ স্টিই?

প্রশ্ন 4. োলো লেিু েরার ডনই োরণ লতলন প্রমাণ েরকত পারকবন না ডয তার েুলবক্সটি ডে লবেৃত েকরকি।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 3: মনহলারদর জিয স্টর্ারিা র্াজ স্টিই?

প্রশ্ন 4. োলো লেিু েরার ডনই োরণ লতলন প্রমাণ েরকত পারকবন না ডয তার েুলবক্সটি ডে লবেৃত েকরকি।

নমেযা: োলোকে তার েুপারিাইজকরর োকথ তাৎেলণেিাকব েথা বলকত হকব, অথবা তার লনকয়াগেতে া দ্বারা
অলিকযাগ গ্রহণ েরার জনয মকনানীত বযলির োকথ ডযাগাকযাগ েরকত হকব। যলেও পলরলস্থলত অতযন্ত জটিল হকয়
লগকয়কি, তকব োলোকে েহায়তা েরা এবং েমাধ্ান ডখাোঁ জা লনকয়াগেতে ার োলয়ত্ব। অলবলকে এেটি যথাযথ তেন্ত গ্রহণ
েরা উলচত এবং যথাযথ প্রলতোরমূলে পেকেপ গ্রহণ েরা আবশ্যে।
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উদাহরণ 4
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উদাহরণ: 4: অস্বন্র্র ঘনিষ্ঠিা

স্টর্ইিা স্টখয়াল র্রররে স্ট িার িিুি েস, সারাহ,  খি িার প্রস্তুি র্রা নররপারটক িজর েুলারে িখি

িার নদরর্ অনিমাত্রায় স্টহলরে। িারা র্াজ নিরয় আরলাচিা র্রার সময় স্টস ঘি ঘি িার হাি ো র্াোঁ ধ

স্পিক র্রর। এই সর্ল পনরনস্থনিরি স্টর্ইিা স্টচষ্টা র্রর িার স্টেরর্ দূরর সরর  রি, নর্ন্তু স্টস এই োিক াটি

ধররি পারর েরল মরি হয় িা।
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উদাহরণ: 4: অস্বন্র্র ঘনিষ্ঠিা

প্রশ্ন 1. ডেইশ্ার উলচত োরাহর আচরণ এেেম উকপো েরা।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 4: অস্বন্র্র ঘনিষ্ঠিা

প্রশ্ন 1. ডেইশ্ার উলচত োরাহর আচরণ এেেম উকপো েরা।

নমেযা: ডেইশ্া যলে োরাহর আচরকণ অস্বলস্ত ডবাধ্ েকর তাহকল, তার লবেল্প উপায় রকয়কি। ডে তা েরকত স্বচ্ছন্দ ডবাধ্ েরকল
তার উলচত োরাহকে লপলিকয় ডযকত বলা ,োরণ তার ঘলনষ্ঠতা এবং স্পশ্ে েরা তাকে অস্বলস্তকত ডফকল ডেয়। অনয লবেল্পটি হকচ্ছ
েরােলর ডোকনা এেজন বযলির লনেে অলিকযাগ েরা, লযলন তার লনকয়াগেতে া দ্বারা অলিকযাগ গ্রহণ েরার জনয মকনানীত, লযলন
োরাহর োকথ েথা বলকবন। এই ধ্রকনর আচরকণ ললপ্ত হবার জনয োরাহর ডোকনা ডযৌলিে োরণ ডনই।
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উদাহরণ: 4: অস্বন্র্র ঘনিষ্ঠিা

স্টর্ইিা অনভর াি র্রার পূরেকই, সারাহ এর্টি নমটিং-এর আরি র্িফাররন্স রুরম িার স্টপেরি েুোঁ রয় স্টদয়।

স্টস এখি সনিযই নেরি হরে নর্ন্তু স্টস এখিও এটি সম্পরর্ক নর্েু র্রা েন্ধ রাখরে। পরেিীরি র্ারজর

আরলাচিা স্টিষ র্রার পরর সারাহ স্টর্ইিারর্ স্টোট অনফস এেং িার মািখারি দাোঁ নড়রয় "স্টর্ৌিরল

আোঁটরর্ স্টফরল"। স্টর্ইিা জারি িা স্টস র্ী র্ররে, িাই স্টস স্টের হোর জিয িারর্ অগ্রাহয র্রর চরল

আরস। স্টস িা র্রার পর পরই সারাহ স্টর্ইিার েুরর্ হাি রারখ।
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উদাহরণ: 4: অস্বন্র্র ঘনিষ্ঠিা

প্রশ্ন 2. েনফাকরন্স রুকম ডেইশ্ার ডপিকন োরাহর িুোঁ কয় ডেয়াটি অলনচ্ছােৃত হকত পাকর এবং ডেইশ্াকে োরাহর
েম্পকেে অলিকযাগ েরার জনয ডোন অলতলরি েঙ্গত োরণ প্রোন েকর না।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 4: অস্বন্র্র ঘনিষ্ঠিা

প্রশ্ন 2. েনফাকরন্স রুকম ডেইশ্ার ডপিকন োরাহর িুোঁ কয় ডেয়াটি অলনচ্ছােৃত হকত পাকর এবং ডেইশ্াকে োরাহর
েম্পকেে অলিকযাগ েরার জনয ডোন অলতলরি েঙ্গত োরণ প্রোন েকর না।

নমেযা: োরাহ এখন ক্রমশ্ তীব্র হওয়া আচরকণ ললপ্ত হকচ্ছ। তার "অলত ঘলনষ্ঠ" এবং "স্পশ্ে েরা"র আচরকণর ধ্রকন
এমনটি ঘোর েম্ভাবনা েম ডয এটি অলনচ্ছােৃত লিল। এমনলে, োরাহর অলফকে "ডেৌশ্কল আোঁেকে" যাওয়ার পূকবেই
ডেইশ্ার উলচত লিল তাকে অস্বলস্থকত ডফলা েেল আচরণ লরকপােে েরা।
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উদাহরণ: 4: অস্বন্র্র ঘনিষ্ঠিা

প্রশ্ন 3. োরাহার ডেইশ্ার বুে স্পশ্ে েরা অেঙ্গত লেন্তু েম্ভবত ডবআইলন হয়রালন নয় োরণ এটি মাে এেবার
ঘকেকি।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 4: অস্বন্র্র ঘনিষ্ঠিা

প্রশ্ন 3. োরাহার ডেইশ্ার বুে স্পশ্ে েরা অেঙ্গত লেন্তু েম্ভবত ডবআইলন হয়রালন নয় োরণ এটি মাে এেবার
ঘকেকি।

নমেযা: ডয ডোন ধ্রকনর ডযৌন স্পশ্েই গুরুতর এবং পুনাবৃলির জনয অকপোয় না ডথকে ডেইশ্ার উলচত
তাৎেলণেিাকব এটি লরকপােে েরা। েম্ভাবয চােলরচুযলতেহ, োরাহ আনুষ্ঠালনে শ্ালস্ত ডপকত পাকর।
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উদাহরণ 5
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

িানিয়ািা এমি এর্টি পরদ পরদান্ননির আিা র্ররেি  া িীঘ্রই খানল হরয়  ারে েরল নিনি জারিি। নিনি

জারিি স্ট ,  ারর্ পরদান্ননি স্টদওয়া হরে স্টস নেষরয় নিধকারণ র্রার স্টক্ষরত্র িার েস, স্টিনভি, জনড়ি

োর্রেি। নিনি স্টিনভিরর্ েরলি স্ট নিনি এই পদটির জিয আরেদি র্ররেি, এেং নিনি এই পরদান্ননিরি

অিযন্ত আগ্রহী। স্টিনভি েরলি, "আমরা স্টদখরো। এই পরদ আগ্রহী আররা অরিরর্ই োর্রেি।" 
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

এর্ সপ্তাহ পর, স্টহারটরল এর্রাি অেস্থাি র্রা সহ িানিয়ািা এেং স্টিনভি এর্রত্র েযেসানয়র্ র্ারজ

ভ্রমণ র্ররি। নিিারর, স্টিনভি িানিয়ািারর্ েরল, নিনি আিা র্ররি িারর্ নিনি পরদান্ননি নদরি সমেক

হরেি, র্ারণ নিনি িার সারে র্াজ র্রা সেকদা উপরভাি র্রররেি। নিনি িারর্ েরলি স্ট অিযািয নর্েু

প্রােীরর্ "র্ািরজ র্লরম ভারলা স্টদখায়" নর্ন্তু স্টস (িানিয়ািা)ই এর্মাত্র  ারর্ নিনি চাি। নিনি িারর্

েরলি, িারর্ র্াজটি পাইরয় নদরি নিনি "প্রভাে খাটারি পাররি" এেং িানিয়ািা স্টিনভিরর্ ধিযোদ

জািায়। পরেিীরি স্টিনভি পরামিক স্টদয় স্ট িারা িার স্টহারটল র্রক্ষ "পাি র্ররি ও নর্েু

নচত্তনেরিাদরির জিয"  ারেি। িানিয়ািা িার "অফার" প্রিযাখযাি র্রর।
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

প্রশ্ন 1. ডেলিকের আচরণ তালতয়ানা জনয হয়রালন হকত পাকর।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

প্রশ্ন 1. ডেলিকের আচরণ তালতয়ানা জনয হয়রালন হকত পাকর।

সিয: তালতয়ানার বে লহকেকব ডেলিকের আচরণ অেঙ্গত এবং যলে এই আচরণ তাকে অস্বলস্থকত ডফকল থাকে
তাহকল এই আচরণকে তালতয়ানার লরকপােে েরা উলচত। "এই আচরণ েমেকেকের ডথকে দূকর ঘকেকি" তা বলা
অপ্রােলঙ্গে। তাকের েম্পেে উর্ধ্ে তন এবং অধ্স্তকনর, এবং তাকের েেল লমথলিয়া েমেকেকে প্রিাব ডফলকব।
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

প্রশ্ন 1. ডেলিকের আচরণ তালতয়ানার জনয হয়রালন হকত পাকর।

সিয: এই পযোকয়, ডেলিকের আচরণ, েুলবধ্া প্রোকনর লবলনমকয় হয়রালন গঠন েরকতও পাকর অথবা নাও েরকত
পাকর; তালতয়ানা যলে তার অগ্রেরতাকে প্রতযখযান েকর তাহকল ডে তার পকোন্নলতকে লিন্নিাকব লনয়ন্ত্রণ েরকব এই
বকল ডেলিে ডোকনা হুমলে ডেয়লন। তথালপ, তার "প্রিাব খাোকত পাকরন"-এর পকর তার ডহাকেল রুকম পান এবং
লচিলবকনােকনর জনয যাওয়ার অফার জবরেলস্তমূলে বকল লবকবলচত হকত পাকর। লনলিতিাকব, যলে ডেলিে তার
অগ্রেরতা চাললকয় যায়— এমনলে েখকনাই যলে ডে োকজ েুলবধ্ার লবষকয় ডোন হুমলে বা প্রলতজ্ঞা নাও েকর—
তারপকরও এটি তালতয়ানার জনয এেটি প্রলতকূল পলরকবশ্ েৃলষ্ট েরকত পাকর, যার জনয লনকয়াগেতে া েকঠারিাকব
োয়ী হকত পাকরন,ডেলিে তার তত্ত্বাবধ্ায়ে।
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

প্রশ্ন 2. ডেলিে ডযৌন হয়রালনর োকথ জলিত।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

প্রশ্ন 2. ডেলিে ডযৌন হয়রালনর োকথ জলিত।

সিয: এটি এখন স্পষ্ট ডয ডেলিে তালতয়ানাকে ডযৌন েুলবধ্ার লবলনমকয় তার পকোন্নলতপ্রালপ্তকত োহাযয েরার অফার
লেকয়কি।
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

িানিয়ািা, স্ট সনিযর্ারভারে এই পদটি চায়, স্টিনভরির সারে োইরর স্ট রি নসদ্ধান্ত স্টিয়। প্রায় প্রনি

শুিোর িারা স্টিনভরির স্টজারাজুনররি োইরর  ায় এেং স্ট ৌির্রমক নলপ্ত হয়। িানিয়ািা স্টিনভরির সারে

স্টর্ারিা সম্পরর্ক স্ট রি চায় িা এেং িার সারে োইরর  ারে শুধুমাত্র এই র্াররণ স্ট স্টস মরি র্রর

অিযোয় স্টস িার পরদান্ননি আটরর্ স্টদরে।
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

প্রশ্ন 3. তালতয়ানা হয়রালনর অলিকযাগ েরকত পারকবন না, োরণ লতলন ডস্বচ্ছায় ডেলিকের োকথ ডযৌনেকমে ললপ্ত
হকয়কিন।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

প্রশ্ন 3. তালতয়ানা হয়রালনর অলিকযাগ েরকত পারকবন না, োরণ লতলন ডস্বচ্ছায় ডেলিকের োকথ ডযৌনেকমে ললপ্ত
হকয়কিন।

নমেযা: এই ডযৌনেমে ডযকহতু তালতয়ানার জনয অনলিকপ্রত, তাই লতলন ডযৌন হয়রালনর এেজন লশ্োর ।
এেইিাকব, লতলন যলে ডেলিকের অগ্রেরতাকে প্রতযাখযান েরকতন, তারপকরও লতলন ডযৌন হয়রালনর লশ্োর হকতন।
েমেকেকে তার উপকর অবস্থান েরা োকরা দ্বারা তালতয়ানার প্রলত ডযৌন েুলবধ্ার লবলনমকয় চােরী েুলবধ্ার ডয অফার
ডেটি েুলবধ্া প্রোকনর লবলনমকয় ডযৌন হয়রালন এবং লনকয়াগেতে া তার েুপারিাইজকরর েমেোকের জনয োয়বদ্ধতার
প্রিাবাধ্ীন হল।
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

িানিয়ািার পরদান্ননি হরয়রে।
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

প্রশ্ন 4. তালতয়ানা হয়রালনর অলিকযাগ েরকত পারকবন না, োরণ লতলন োজটি ডপকয়কিন, অতএব, তার োকথ
ডোকনা ববষময হয়লন।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

প্রশ্ন 4. তালতয়ানা হয়রালনর অলিকযাগ েরকত পারকবন না, োরণ লতলন োজটি ডপকয়কিন, অতএব, তার োকথ
ডোকনা ববষময হয়লন।

নমেযা: প্রকলািন লহকেকব বযবহৃত েুলবধ্া লতলন ডপকয় থােকল বা না ডপকয় থােকলও তালতয়ানা ডযৌন হয়রালনর
গ্রহীতা বকল গণয হকত পাকরন।
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

িানিয়ািা স্টিনভরির সারে স্ট ৌি র্মক েন্ধ র্রর স্টদয়। এরপর, নিনি িারর্ খারাপ মূলযায়ি প্রদাি র্ররি

এেং নিক্ষািনেি সময় অনিিম র্রার পরর নিনি িার িিুি পদ স্টেরর্ অপসানরি হি এেং িার পুররিা

র্ারজ স্টফরি  াি।
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

প্রশ্ন 5. তালতয়ানার জনয অলিকযাগ েরকত "খুব ডবলশ্ ডেলর" হকয় ডগকি। ডস্বচ্ছা েম্পেে িাঙার োরকণ ডোকনা
েুলবধ্াজনে জায়গা হারাকনা ডযৌন হয়রালনর জনয োলব বতলর েকর না।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 5: এর্টি অরূনচর্র স্টলিরদি

প্রশ্ন 5. তালতয়ানার জনয অলিকযাগ েরকত "খুব ডবলশ্ ডেলর" হকয় ডগকি। ডস্বচ্ছা েম্পেে িাঙার োরকণ ডোকনা
েুলবধ্াজনে জায়গা হারাকনা ডযৌন হয়রালনর জনয োলব বতলর েকর না।

নমেযা: এটি েতয ডয যলে ডোকনা েম্পেে েলতযোরিাকব ঐেমকতযর লিলিকত িাকগ এবং ডে েমকয় তা স্বাগত হয়
তাহকল, তা োধ্ারণত ডযৌন হয়রালনর জনয ডোন োলব বতলর েকর না। তকব, এই ডেকে "েম্পেে "টি তালতয়ানার
েখকনাই স্বাগত জানায়লন। ডেলিকের আচরণ েবেময়ই লিল অেঙ্গত এবং লনকয়াগেতে ার নীলতমালার গুরুতর লঙ্ঘন।
মযাকনজকমন্ট পকের েমতা এবং েতৃে কত্বর অপবযবহার েরা বযলি লহকেকব ডেলিে ডযৌন হয়রালনকত ললপ্ত হকয়কি।
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উদাহরণ 6
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উদাহরণ: 6: োনহযর্ অেয়ে সম্পনর্ক ি এর্টি সমসযা

নলওিাদক ক্লার্ক টাইনপে নহরসরে এর্টি েৃহৎ নিরয়াির্িক ার অধীরি র্াজ র্ররি। নিনি িয়িা পড়রি পেন্দ

র্ররি এেং িার স্টপািারর্র সারে নিনি প্রায়িই র্ারির দুল এেং স্টির্রলস পরড় োরর্ি। এর্জি পুরুষ

নহরসরে নলওিাদক িয়িা পরড়ি এেং এর্জি স্টর্রাণী হরি চাি,  া িার েস, মািকাররট "অদু্ভি" েরল

মরি র্ররি। িার োনহযর্ অেয়ে নিরয় নিনি ঘি ঘি িার প্রনি িীব্র েযঙ্গপূণক মন্তেয র্ররি এেং

"রনসর্িা" র্রর িারর্ িার অনফস েয় েরল িারর্ি। নলওিাদক , ন নি গ্রাহর্ সম্পরর্ক র স্টক্ষরত্র িার

র্যানরয়াররর্ উন্নি র্ররি চাি, এর্টি উনু্মি পরদান্ননিমূলর্ পরদ আরেদি র্ররি, স্ট টিরি "ফ্রন্ট

স্টিে" এলার্ায় র্াজ র্ররি হয়, স্ট খারি িার দানয়ে হরে মািুরষর সারে স্ট ািার াি র্রা। মািকাররট

নলওিাদক রর্ েরলি স্ট , নিনি  নদ স্টসই র্াজটি চাি িরে িারর্ "আরও স্বাভানের্" স্টদখারি হরে, 

অিযোয় স্টমইলরুরমর সুপারভাইজররর জিয িারর্ পরদান্ননির অরপক্ষা র্ররি হরে।
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উদাহরণ: 6: োনহযর্ অেয়ে সম্পনর্ক ি এর্টি সমসযা

প্রশ্ন 1. ললওনাকেে র বে গ্রাহে পলরকষবা পকের জনয গয়না পিা অেঙ্গত - এটি বকল েঠিে েকরকিন।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 6: োনহযর্ অেয়ে সম্পনর্ক ি এর্টি সমসযা

প্রশ্ন 1. ললওনাকেে র বে গ্রাহে পলরকষবা পকের জনয গয়না পিা অেঙ্গত - এটি বকল েঠিে েকরকিন।

নমেযা: ললওনাকেে র গয়না পিা এেটি লবষয় মাে, োরণ মাগোকরে মকন েকরন ডয, পুরুকষর জনয এমন গয়না পিা
অস্বািালবে। ফকল, ললওনাকেে র প্রলত তার মন্তবয ডযৌন ডেলরওোইলপং গঠন েকর।
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উদাহরণ: 6: োনহযর্ অেয়ে সম্পনর্ক ি এর্টি সমসযা

এোড়াও, মািকাররট "সরন্দহ" র্রর স্ট নলওিাদক সমর্ামী, স্ট নেষরয় নিনি েরলি স্ট , "িার স্টর্ারিা

সমসয স্টিই", নর্ন্তু নিনি ভারেি স্ট নলওিাদক "চাপা।" নিনি িার েযনিিি জীেি নিরয় প্রশ্ন র্রা শুরু

র্ররি, স্ট মি "আপনি নর্ নেোনহি?" "আপিার নর্ স্টর্ারিা সঙ্গী ররয়রে?" "আপিার নর্ সন্তাি

আরে?" নলওিাদক িার সে প্ররশ্ন "িা" উত্তর নদরয় মানজক িভারে প্রনিনিয়া নদরি স্টচষ্টা র্রর, নর্ন্তু নেরি

হরয়  ারেি। মািকাররট নলওিারদক র সহর্মীরদর সারে িার অিুনমি স্ট ৌি অনভর াজি নিরয় িল্পগুজে শুরু

র্রররে।
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উদাহরণ: 6: োনহযর্ অেয়ে সম্পনর্ক ি এর্টি সমসযা

প্রশ্ন 2. ললওনােে ললঙ্গ এবং ডযৌন অলিকযাজকনর লিলিকত হয়রালনর এেজন লশ্োর।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 6: োনহযর্ অেয়ে সম্পনর্ক ি এর্টি সমসযা

প্রশ্ন 2. ললওনােে ললঙ্গ এবং ডযৌন অলিকযাজকনর লিলিকত হয়রালনর এেজন লশ্োর।

সিয: ললওনােে ললকঙ্গর লিলিকত হয়রালন হকচ্ছ োরণ মাগোকরকের ললঙ্গ ডেলরওোইলপং ডমকন চলকত না পািার
োরকণ হয়রালনর লশ্োর হকচ্ছন।

এিািাও ললওনােে তার অনুিূত ডযৌন অলিকযাজকনর লিলিকত হয়রালন হন। ডযৌন অলিকযাজন হয়রালনর োলব েরার
জনয ললওনােে েমোমী পুরুষ লে না ডেটি ডোকনা বযাপার নয়।
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উদাহরণ: 6: োনহযর্ অেয়ে সম্পনর্ক ি এর্টি সমসযা

নলওিাদক নসদ্ধান্ত স্টিি স্ট এই সর্ল অেস্থার অধীরি পরদান্ননিরি নিনি িযা য সুনেধা পারে িা এেং নিনি

নিরয়াির্িক ার মরিািীি েযনির র্ারে মািকারররটর আচরণ সম্পরর্ক অনভর াি র্ররি। মরিািীি েযনি এর্টি

িদন্ত র্ররি এেং মািকাররটরর্ েরলি স্ট নলওিারদক র িহিা র্মকরক্ষরত্রর নিয়রমর লঙ্ঘি িয়, িার নলঙ্গরর্

নহরসরে িা নিরয় এই পরদর জিয িারর্ নেরেচিা র্ররি হরে, এেং িারর্ অেিযই নলওিাদক রর্

অিনধর্ারপ্ররেিমূলর্ প্রশ্ন এেং িার েযনি জীেি সম্পরর্ক স্টখািিল্প র্রা, হয়রানিমূলর্ মন্তেয র্রা স্টেরর্

নেরি োর্রি হরে। মািকাররট িার মন্তেয, প্রশ্ন, এেং স্টখািিল্প েন্ধ র্রররে, নর্ন্তু এরপরর এর্জি িারীরর্ এই

উনু্মি পরদ পরদান্ননির জিয সুপানরি র্রর। পরদান্ননিপ্রাপ্ত িারীটির নলওিাদক স্টেরর্ অরির্ র্ম অনভজ্ঞ এেং

র্নমউনিটি র্রলজ স্টেরর্ স্টিয়া িার দুই-েেররর গ্রাহর্ সম্পর্ক নিগ্রীর অভাে ররয়রে।
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উদাহরণ: 6: োনহযর্ অেয়ে সম্পনর্ক ি এর্টি সমসযা

প্রশ্ন 3. ললওনােে েম্ভবত ললঙ্গ, ডযৌন অলিকযাজন এবং/অথবা প্রলতকশ্াকধ্র লিলিকত ববষকমযর লশ্োর হকয়কিন।

সিয িা নর্ নমেযা? 
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উদাহরণ: 6: োনহযর্ অেয়ে সম্পনর্ক ি এর্টি সমসযা

প্রশ্ন 3. ললওনােে েম্ভবত ললঙ্গ, ডযৌন অলিকযাজন এবং/অথবা প্রলতকশ্াকধ্র লিলিকত ববষকমযর লশ্োর হকয়কিন।

সিয: ললওনােে কে পকোন্নলতর জনয েুপালরশ্ না েরকত মাগোকরকের োরণ আমরা জালন না, মাগোকরকের জনয
পলরলস্থলত িাকলা মকন হকচ্ছ না। মকন হকচ্ছ, লতলন হয়ত ডয োরকণ ডে তাকে হয়রালন েকরলিল ডেই এেই োরকণ
ললওনাকেে র লবরুকদ্ধ ডে পেপাতমূলে অথবা ডে অলিকযাগ েরার োরকণ ডে প্রলতকশ্াধ্ লনকচ্ছ, অথবা (উিয়ই)।


