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পিরবতর্েনর সারাংশ
এই �িবধান 21 অগা�, 2013 তািরেখ জািরকৃত চয্াে�লেরর �িবধান A-832 েক রিহত কের। এিট িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক
ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং বুিল করার অিভেযাগ দােয়র, তদ� এবং মীমাংসার প�িত �িত�া কের।
পিরবতর্নসমূ হ
•

িডপাটর্েম� িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর (“DOE’s”) িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন
এবং/অথবা বুিল সং�া� নীিতর সােথ স�িকর্ত ভাষার বয্াখয্া েদয়। (েসকশন I. A-F)

•

�িতেশাধ সং�া� DOE-এর নীিতর বয্াখয্া �দান কের এবং েসটা হেলা, িশক্ষাথর্ীর-�িত-িশক্ষাথর্ীর ৈবষময্করণ, হয়রািন,
ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিল করার বয্াপাের িরেপাটর্ করায় অথবা তদে� অংশ�হেণর কারেণ েকান বয্ি�র িবরুে�
েকান �িতকূল পদেক্ষপ �হণেক �িতেশাধমূ লক িবেবচনা করা হেব। �িতেশােধর ঘটনা তদ� করা হেব এবং যথাযথ
শাি�মূ লক বয্ব�া েনয়া হেব। (েসকশন l. B)

•

বুিল এব হয়রািনর সংজ্ঞা স�েকর্ �� ধারণা েদয়। (েসকশন I.E)

•

বয্াখয্া কের েয ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভয়ভীিত �দশর্ন এবং/অথবা বুিল শুধু একিট �ত�য্ ঘটনা হেত পাের িকংবা
ধারাবািহক স�কর্যু� ঘটনা হেত পাের। (েসকশন I.F)

•

েযসব আচরেণর �ারা ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভয়ভীিত �দশর্ন এবং/অথবা বুিল করা হয়, েসগুেলার উদাহরণেক
স�সারণ করা হেয়েছ। (েসকশন I.F.2).

•

বয্াখয্া েদেয় েয, েরসেপ� ফর অল (সবার জনয্ মযর্াদা, “RFA”) িলঁয়ােজােক অবশয্ই একজন লাইেস�ধারী �শাসক,
সু পারভাইজর, িটচার, গাইেড� কাউে�লর, �ুল সাইেকালিজ�, অথবা েসাশয্াল ওয়াকর্ার হেবন িযিন �ুেল পূ ণ-র্ কালীন
(ফুল-টাইম) কাজ কেরন। (েসকশন II. B)

•

কিথত িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিল করার জনয্ িলিখত
অিভেযাগ/িরেপাটর্ করার ফমর্ হালনাগাদ কের এবং একিট হাইপারিলংক/url িদেয় সংযু ি� 2-েক �িত�াপন কের।
(েসকশন II.C)

•

উে�খ কের েয, ি�ি�পয্াল/তার দািয়ে� িনযু � বয্ি�েক অবশয্ই অিভেযাগ/িরেপািটর্ং ফমর্-এর ছাপােনা কিপ
তাৎক্ষিণকভােব লভয্ থাকা িনি�ত করেত হেব। (েসকশন II.C)
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•

উে�খ কের েয, �াফ ছাড়া িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা এবং অনয্ েয েকােনা বয্ি� িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্, হয়রািন,
ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা েমৗিখক বা িলিখতভােব বুিলং-এর িবষেয় ি�ি�পয্াল/তার দািয়ে� িনযু � বয্ি�, RFA িলঁয়ােজা,
িকংবা আপর েকােনা �াফেদর কারও কােছ, অথবা অনলাইন েপাটর্ােল অিভেযাগ/িরেপাটর্ ফমর্ জমা িদেয় অিভেযাগ
দােয়র করেত পারেবন। (েসকশন II.D)

•

বয্াখয্া েদয় েয, েয িশক্ষাথর্ী িব�াস কের েয, তারা অনয্ িশক্ষাথর্ীেদর �ারা ৈবষময্, হয়রািন, ভয়-ভীিত এবং/অথবা বুিলর
িশকার হেয়েছ, অথবা েয িশক্ষাথর্ী এধরেনর ঘটনা ঘটেত েদেখেছ বা তার কােছ এ ধরেনর ঘটনার তথয্ আেছ, তােক
ঘটনার কথা জানােত হেব। (েসকশন II.E)

•

বয্াখয্া েদয় েয, িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা, এবং �ুল-কমর্ী বয্তীত অনয্ বয্ি�গণ অজ্ঞাতনামা িহেসেব িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক
ৈবষময্, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিলং-এর িবষেয় িরেপাটর্ করেত পােরন, এবং এ ধরেনর িরেপাটর্ এই �িবধােন
েবঁেধ েদওয়া �ি�য়া অনু সাের েসসব িরেপােটর্র তদ� হেব এবং যতটা স�ব অজ্ঞাতনামান বয্ি�র কাছ েথেক তথয্
পাওয়া েগেছ বেল গৃ হীত হেব। (েসকশন II.G)

•

বয্াখয্া েদয় েয RFA িলয়ােজাঁেক অবশয্ই অিবলে� ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�র কােছ িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্,
হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিলর েয ঘটন জানেত েপেরেছন, েসটা জানােত হেব। (েসকশন II. H)

•

বয্াখয্া কের েয ি�ি�পয্ালেক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয, িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন
এবং/অথবা বুিলং-এর অিভেযাগ স�িকর্ত সকল িলিখত িরেপাটর্ তদে�র ফাইেল �ুেল সংরক্ষণ করা হেয়েছ। (েসকশন II.I)

•

বয্াখয্া েদয় েয, িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিলং-এর সকল িরেপাটর্ অনলাইন
অকাের� িরেপািটর্ং িসে�ম-এ (“OORS”) িরেপাটর্ করার এক (1) �ুল িদবেসর মেধয্ িলিপব� করেত হেব। (েসকশন II.E)

•

উে�খ কের েয, ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই ঘটনার িশকার ও অিভযু � িশক্ষাথর্ীর িপতমাতােদর অবশয্ই
অিবলে�, তেব িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিলং-এর অিভেযােগর িরেপাটর্
�াি�র দু ই (2) �ুল িদবেসর মেধয্ জানােত হেব। (েসকশন II.E)

•

বয্াখয্া েদয় েয, যিদ িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিলং-এর ঘটনায় অিভেযােগর
�কৃিত ও গুরুে�র িবেবচনায় �ুল পযর্ােয় তদ� করা স�ব না হয়, তাহেল ি�ি�পয্াল/�লািভিষ� বয্ি�েক অিফস অভ
েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডেভলাপেম�-এর (“OSYD”) সােথ আেলাচনা করেত হেব। (েসকশন II.M)

•

বয্াখয্া কের েয, ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা
বুিলং-এর িরেপাটর্ পাওয়ার পাঁচ (5) �ুল িদবেসর মেধয্ তদ� করেত হেব। (েসকশন III.A)

•

উে�খ কের েয, ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি� যখন েকান তদ� পিরচালনা করেবন, তখন তােক সকল পক্ষ ও সাক্ষীেদরেক
অবশয্ই আলাদাভােব সাক্ষাৎকার িনেত হেব, তদে�র েকােনা েনাট থাকেল েসগুেলা, এবং �িতিট সাক্ষাৎকােরর তািরখসহ
নিথ তা সংরক্ষণ করেত হেব। (েসকশন III.A)

•

বয্াখয্া েদয় েয, ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই তদ� �ি�য়ার অংশ িহেসেব িভিডও নজরদাির ও অিডও েরকিডর্ংসহ
সকল �াসি�ক �মাণ সং�হ করেত হেব, এবং সকল অস�ত সাইবার-উপকরণ সং�া� িবষয়গুেলার বয্ব�া �হেণর
েক্ষে� DOE-এর সু পািরশসমূ েহর সােথ সাম�সয্িবধান করেত এবং �েয়াজেন তােদর বেরা েসফিট িডের�র ও িসিনয়র
িফ� কাউে�ল-এর সােথ আেলাচনা করেত হেব। (েসকশন III.A.6).

•

বয্াখয্া েদয় েয তদে�র েশেষ ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই সকল �মাণ পযর্ােলাচনা করেত হেব এবং
অিভেযাগসমূ হ পযর্া� �মােণর �ারা সমিথর্ত িক-না, েস িবষয়িট িনি�ত করেত হেব। (েসকশন III.B)
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•

বয্াখয্া েদয় েয, আচরণিট �িবধান ল�ন কেরেছ িক-না, এবং েস িস�া� �হেণ িবেবচনার জনয্ বাড়িত উপকরণ
জুিগেয়েছ, ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই েসটা িনি�ত করেত হেব। (েসকশন III.C)

•

উে�খ কের েয, তদ� েশেষ ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই িন�িলিখত তথয্ OORS-এ িলিপব� করা িনি�ত
করেত হেব: তদে�র ফলাফল; অিভেযাগ �মািণত হেয়েছ িক-না েস িস�া�; এবং েস আচরণিটর ফেল এই �িবধান
লি�ত হেয়েছ িক-না, েস িস�া�। ৈবষময্করণ, ভয়ভীিত, হয়রািন এবং/অথবা বুিলং-এর অিভেযাগ েদওয়ার (10) �ুল
িদবেসর মেধয্ এসব OORS-এ িলিপব� করেত হেব, পিরি�িতর কারেণ অপারগতা ছাড়া। (েসকশন III. D)

•

উে�খ কের েয, েকােনা অিভেযাগ �মািণত িক-না এবং আচরণিটর কারেণ এ �িবধান লি�ত হেয়েছ িক-না,
ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই কিথত ঘটনার িশকার ও অিভযু � িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােদরেক িলিখতভােব তা
জানােত হেব। যিদ েকােনা অিভেযাগ �মািণত হেয় থােক, তাহেল এই িবজ্ঞি�েত অবশয্ই িবষয়িট িনেয় কথা বলার ও
পিরবিতর্েত করণীয় পদেক্ষপ স�েকর্ এবং স�ােনর জনয্ েকােনা হ�েক্ষপ ও সহায়তার বয্ব�া আেছ িক-না, জানেত
িপতামাতােদরেক �ুেলর সােথ েযাগােযাগ করার সু পািরশ থাকেত হেব। উে�খ কের েয এই িবজ্ঞি� অবশয্ই পিরি�িতর
কারেণ অপারগতা ছাড়া িরেপাটর্ পাওয়ার দশ (10) �ুল িদবেসর মেধয্ �দান করেত হেব্। এই �িবধােনর সােথ সাম�সয্
েরেখ কিথত িশকার েয িশক্ষাথর্ী, যিদ তার িপতামাতােদরেক না জানানর েকােনা িস�া� �হণ করা হেয় থােক, তাহেল
েসসব িপতামাতােদরেক এ সু পািরশ �দান করা যােব না। (েসকশন III.E)

•

উে�খ কের েয, তদে�র ফলাফল িপতামাতােদরেক অবিহত করেত হেব িশক্ষাথর্ীর েরকেডর্র তেথয্র েগাপনীয়তা সংরক্ষণ
িবষয়ক ে�ট ও েফডােরল আইন অনু যায়ী। (েসকশন III.F)

•

উে�খ কের েয, তদ� শুরুর আেগ বা তদ� চলাকােল েয েকােনা সময় ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি� যিদ িস�া� েনন েয
িশক্ষাথর্ীর (কিথত িশকার িশক্ষাথর্ী ও সাক্ষীসহ) ম�েলর জনয্ হ�েক্ষপ ও সহায়তা তদন্এর চূ ড়া� সমাি�র আেগই
�েয়াজন, তাহেল িপতামাতােদরেক অবশয্ই জানােত হেব এবং উপযু � হ�েক্ষপ ও সহায়তার বয্ব�া বা�বায়ন ও
নজরদাির করেত, এবং �েয়াজেন সংেশাধন করেত হেব। (েসকশন III.G)

•

উে�খ কের েয, তদ� স�াদেনর পের অবশয্ই ঘটনার িশকার ও অিভযু � িশক্ষাথর্ীেদর, এবং �যু � হেল সাক্ষীেদরও
হ�েক্ষপ ও সহায়তা �দান করেত হেব, এবং আরও উে�খ কের েয, এ ধরেনর হ�েক্ষপ ও সহায়তােক আলাদা আলাদা
ঘটনার িভি�েত অবশয্ই �েয়াজেন নজরদাির করেত ও সংেশাধন করেত হেব। (েসকশন IV.B)

•

হ�েক্ষপ ও সহায়তার বাড়িত উদাহরণ �দান কের। (েসকশন IV.B)

•

উে�খ কের েয, েকােনা িশক্ষাথর্ী েয একই �ুল বছের এই �িবধােনর দু ই (2) বা অিধকসংখয্ক নীিতভে�র িশকার
এবং/অথবা েকােনা িশক্ষাথর্ী েয একই �ুল বছের এই �িবধান দু ই (2) বা অিধকবার ল�ন কেরেছ, তােদর জনয্ একিট
বয্ি�ক সহায়তা পিরক�নােক অবশয্ই ৈতির ও বা�বায়ন করেত হেব। (েসকশন IV.B)

•

বয্াখয্া েদয় েয, সকল পিরি�িতেত মধয্�তা ও �� িনরসেনর েকােনাটাই বুিলং বা ভয়ভীিতর একিট উপযু � হ�েক্ষপ
নয় এবং হ�েক্ষপ ও সহায়তার জনয্ এবং বদিলর নীিত ও �ি�য়া স�েকর্ বাড়িত তেথয্র জনয্ িসিটওয়াইড িবেহিভওরাল
এ�েপকেটশন� টু সােপাটর্ �ুেড� লািনর্ং (“িডিসি�ন েকাড”) এবং চয্াে�লেরর �িবধান A-101 ও A-449-এর উে�খ
কের। (েসকশন IV.B)

•

বয্াখয্া েদয় েয, েয িশক্ষাথর্ী �িবধান ভ� কেরেছ বেল িনধর্ারণ করা হয়, েস িডিসি�ন েকাড-এর এবং চয্াে�লেরর �িবধান A443 (েসকশন IV C)-েত বিণর্ত �ি�য়া ও শতর্াবিল অনু যায়ী যথাযথ শাি�মূ লক বয্ব�ার মুেখামুখী হেব।

•

উে�খ কের েয ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই পক্ষগুেলা ও সাক্ষীেদর �িত �দ� সকল হ�েক্ষপ ও সহায়তা এবং
িনিষ� আচরেণ িনযু � থাকার ফল িহেসেব িশক্ষাথর্ীর (িশক্ষাথর্ীেদর) িবরূে� গৃ হীত সকল শাি�মূ লক পদেক্ষপগুেলা
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সাসেপনশন অয্া� অিফস অভ িহয়ািরংস্ অনলাইন িসে�ম-এ (“SOHO”) OORS-এর মাধয্েম িলিপব� করেত হেব।
(েসকশন IV.D)
•

েসকশেনর িশেরানােম “িনবারণ” শ�িট সংেযাজন কেরেছ। (েসকশন V)

•

বয্াখয্া েদেয় েয, সকল �ুলেক অবশয্ই িরেপাটর্ করার িনয়ম বয্াখয্াসহ এই �িবধােনর নীিতমালা ও কাযর্�ণালীেক
ভােলাভােব েতােল ধরা OSYD-এর ��ত করা িলিখত উপকরণ �িত বছর সকল �ুল �াফ, িপতামাতা ও িশক্ষাথর্ীেদর
মেধয্ িবতরণ করেত বা ইেল�িনক �ি�য়ায় সহজলভয্ রাখেত হেব। (েসকশন V.B)

•

উে�খ কের েয �েতয্ক ি�ি�পয্াল/ভা�া� বয্ি�েক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয RFA িলয়ােজাঁ-এর নাম �ুেলর
ওেয়বসাইেট অ�ভুর্� করা আেছ এবং িশক্ষাথর্ী ও িপতামাতােদরেক বছের অ�ত একবার ইেল�িনক েযাগােযাগ মাধয্েম
িশক্ষাথর্ীর মাধয্েম বািড়েত পািঠেয়, িকংবা অনয্ েকান �ি�য়ায় জানােনা হেয়েছ। (েসকশন V.C)

•

বয্াখয্া েদয় েয, এই �িবধােনর একিট কিপ িপতামাতা, �ুল কমর্ী এবং িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ অনু েরাধসােপেক্ষ অবশয্ই লভয্
হেত হেব। (েসকশন V.G)

•

বয্াখয্া েদয় েয, RFA িলয়ােজাঁেদর নাম অবশয্ই যথাযথভােব �ুেলর কনসিলেডেটড �ুল অয্া� ইয়ু থ েডেভলাপেম� �য্ানএ হালনাগাদ করেত হেব। (েসকশন VI.A)

•

উে�খ কের েয, সকল ি�ি�পয্ালেক অবশয্ই কনসিলেডেটড �ুল অয্া� ইয়ু থ েডেভলাপেম� �য্ান-এ িনি�ত করেত হেব
েয, আেলাচয্সূ িচ, সই করা উপি�িত তািলকা এবং �িবধান অনু যায়ী �াফেদর বাধয্তামূ লক বািষর্ক �িশক্ষেণর তথয্
�মােণর জনয্ সকল �িশক্ষণ-উপকরেণর কিপ �ুেলর ফাইেল সংরিক্ষত আেছ। (েসকশন VI.E)

•

বয্াখয্া েদয় েয িরেপাটর্ সং�া� তথয্ এই �িবধােনর অধীন তথয্ আইিন বাধয্বাধকতা অনু যায়ী িকংবা যখন েকােনা
িশক্ষাথর্ীর িনরাপ�া বা �া�য্গত ঝুঁিকর কারেণ আবশয্ক হয়, তখন �কাশ করা হেত পাের। (েসকশন VII)

•

সংযু ি� 1, িনিষ� ৈবষময্ এবং পক্ষপাতমূ লক হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিলইংেয়র সারসংেক্ষপ-েক হালনাগাদ
কের।

•

সংযু ি� 3, hyperlink/ur-সহ RFA েপা�ার �িত�াপন কের।

•

সংযু ি� 4, hyperlink/ur-সহ RFA েপা�ার �িত�াপন কের।

•

অিফেসর নামসমূ হ আপেডট করা হেয়েছ।
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চয্াে�লেরর �িবধান
ন�র: A-832
িবষয়: িশক্ষাথর্ী কতৃক
র্ িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিল করা
ে�িণ: িশক্ষাথর্ীবৃ �
ইসু য্র তািরখ: 23 অে�াবর, 2019
সংিক্ষ�সার
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অব এডুেকশেনর নীিত হে� একিট িনরাপদ ও িশখন
সহায়ক পিরেবশ বজায় রাখা যা জািত, বণর্, কৃি�, জািতগত পিরচয়, রাি�ক পিরচয়,
নাগিরক�/অিভবাসনগত অব�া, ধমর্, িল�, িল�পিরচয়, ৈলি�ক অিভবয্ি�, েযৗন
অ�ািধকার, �িতবি�তা, অথবা ওজেনর িভি�েত িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক অনয্ িশক্ষাথর্ীর িবরুে�
পক্ষপাতদু � হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা িন�হ মু�। এ ধরেনর ৈবষময্, হয়রানী,
ভয়ভীিত �দশর্ন এবং বুিলং �ুেল, �ুল চলাকােল, �ুেলর আেগ বা �ুেলর পের, �ুেলর
স�ি�েত থাকা অব�ায়, �ুল পৃ �েপািষত অনু �ানমসূ েহ, িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন
অথর্ািয়ত যানবাহেন �মেণর সমেয় অথবা �ুেলর স�ি�র বাইের সংঘিটত হেল, এগুেলা
িশক্ষা �ি�য়ায় িব� ঘটায় বা ��ত িব� ঘটােব অথবা �ুল কিমউিনিটর �া�য্, সু রক্ষা,
নীিতকতা, বা কলয্াণেক িবপদাপ� কের বা ��ত িবপদাপ� করেব বেল িনিষ� এবং
তা েমেন েনওয়া হেব না। এই �িবধান িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্, হয়রািন,
ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিলং-এর ঘটনা িরেপাটর্, তদ�, িবজ্ঞি� �দান এবং পিরবিতর্
েখাঁজ-খবর রাখার প�িত িনধর্ারণ কের। েযসব িশক্ষাথর্ী িনিষ� আচরেণ িল� হেয়েছ
যােত এই �িবধান ল�ন হয়, তারা 'িসিটওয়াইড িবেহিভওরাল এ�েপকেটশ� টু সােপাটর্
�ুেড� লারিনং' (“িডিসি�ন েকাড”) এবং চয্াে�লেরর �িবধান A-443 অনু যায়ী যথাযথ,
সাম�সয্পূণর্ হ�েক্ষপ ও শাি�মূ লক বয্ব�ার মুেখামুখী হেত হেব। যারা ক্ষিত�� ও সাক্ষী,
তারা �েয়াজনীয় হ�েক্ষপ ও সহায়তা লাভ করেব। সতীথর্ েযৗন হয়রািন সং�া�
অিভেযােগর জনয্, অনু �হ কের চয্াে�লেরর �িবধান A-831 েদখুন।
I.

নীিত
A. DOE-এর নীিত হে� এমন একিট িনরাপদ ও সহায়ক িশখন ও িশক্ষা পিরেবশ বজায় রাখা যা িশক্ষাথর্ী
কতৃর্ক অনয্ িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্, হয়রািন, ভয়ভীিত এবং/অথবা বুিলং েথেক মু�। ৈবষময্, হয়রািন,
ভয়ভীিত এবং/অথবা বুিলং �ুেল, �ুেলর সীমানার িভতের থাকাকােল, �ুেলর সময়, �ুেল আেগ ও পের,
�ুেলর পৃ �েপাষকতায় আেয়ািজত অনু �ােন, িকংবা DOE অথর্ািয়ত যানবাহেন �মণকােল িনিষ�। এ
ধরেনর আচরণ �ুলসীমানার বাইেরও িনিষ� কারণ এ ধরেনর আচরণ িশক্ষা �ি�য়ায় বয্াঘাত ঘটায় বা

T&I-30444 (Bengla-Bengali) Chancellor’s Regulation A-832

5

A-832 িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিল করা 23-10-19
��ত বয্াঘাত ঘটােব িকংবা �ুল কমুয্িনিটর �া�য্, সু রক্ষা, ৈনিতকতা বা কলয্াণ িবপদ�� কের বা
��ত িবপদ�� করেব।
B. DOE-র এই নীিত হেলা িশক্ষাথর্ীর-�িত-িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভীিত-�দশর্ন এবং/অথবা
বুিলইং-এর অিভেযােগর ঘটনা সিদ�ায় িরেপাটর্ করা বা তােত অংশ�হেণর জনয্ েকান িশক্ষাথর্ী,
িপতামাতা, অথবা DOE কমর্ীর িবরুে� �িতেশাধমূ লক আচরণ িনেষধ করা। েকােনা ধরেনর সু রক্ষামূ লক
কমর্কাে� অংশ�হেণর কারেণ েকােনা বয্ি�র িবরুে� বয্ব�া�হণ �িতেশাধমূ লক বেল িবেবিচত।
�িতেশােধর ঘটনা তদ� করা হেব এবং সাক্ষয্-�মাণ �ারা সমিথর্ত হেল যথাযথ শাি�মূ লক বয্ব�া েনয়া
হেব। এই �িবধােন যখনই “িপতামাতা” শ�িট বয্বহৃত হেয়েছ, তখন এর অথর্ হে� িশক্ষাথর্ীর িপতামাতা
অথবা অিভভাবক(গণ), িশক্ষাথর্ীর সে� িপতামাতা বা েহফাজতকারীর স�েকর্ আব� বয্ি�(বগর্), অথবা
িশক্ষাথর্ী িনেজ, যিদ েস িশক্ষাথর্ী �াবল�ী নাবালক অথবা 18 বছর বয়সী হেয় থােক।
C. েকােনা িশক্ষাথর্ীেক অপর েকােনা িশক্ষাথর্ীর হয়রািন, ভয়ভীিত �দশর্ন বা বুিল করা এই �িবধােনর ল�ন।
D. �কৃত বা অনু িমত জািত, বণর্, কৃি�, জািতগত পিরচয়, রাি�ক পিরচয়, নাগিরক�/ অিভবাসনগত অব�া,
ধমর্, িল�, িল�পিরচয়, ৈলি�ক অিভবয্ি�, েযৗন পক্ষপাত, �িতবি�তা বা ওজেনর িভি�েত এক িশক্ষাথর্ীর
�ারা অপির িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিল করা এই �িবধােনর ল�ন।
িনিষ�করণকৃত ৈবষময্ এবং পক্ষপাতমূ লক হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিলইংেয়র সারসংেক্ষপ
পাওয়া যােব সংযু ি� নং 1-এ।
E. হয়রািন ও বুিল হেলা আচরণ বা সাইবারবুিলসহ হুমিক, ভয়ভীিত, িকংবা িনযর্াতন করার মাধয্েম অনয্
িশক্ষাথর্ীর জনয্ ভীিতকর �ুল পিরেবেশর সৃ ি�, যা:
1. িশক্ষাথর্ীর িশক্ষাগত কমর্স�াদনা, সু েযাগ বা েকান িশক্ষা কমর্সূিচ, �ুল পৃ �েপািষত কমর্কা� বা
িশক্ষাথর্ীর িশক্ষােক্ষে�র েকান িবষেয় অংশ�হেণর সামথর্য্ বা সু িবধালােভ অেযৗি�কভােব এবং যেথ�
পিরমােণ অ�রায় সৃ ি� কেরেছ বা করেব; অথবা
2. মানিসক, আেবিগক বা শারীিরক কলয্ােণ অেযৗি�কভােব এবং যেথ� পিরমােণ �ভাব েফেলেছ বা
েফলেব; অথবা
3. িনেজর শারীিরক সু রক্ষার বয্াপাের িশক্ষাথর্ীর েযৗি�ক ভীিত সৃ ি� কের বা করেব বেল ধারণা করা
হয়; বা
4.

িশক্ষাথর্ীর শারীিরক আঘাত বা মানিসক ক্ষিতর েযৗি�ক কারণ রেয়েছ বা কারণ হেব বেল ধারণা
করা হয়।
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হয়রািনমূ লক এবং বুিলং আচরেণর মেধয্ আেছ �কৃত বা অনু িমত জািত, বণর্, কৃি�, জািতগত পিরচয়,
রাি�ক পিরচয়, নাগিরক�/ অিভবাসনগত অব�া, ধমর্, িল�, িল�পিরচয়, ৈলি�ক অিভবয্ি�, েযৗন
পক্ষপাত, �িতবি�তা বা ওজেনর িভি�েত ৈবষময্, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিল করা, তেব তা
এগুেলার মেধয্ সীমাব� নয়।
F.

ৈবষময্, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিলং নানা ধরেনর এবং শারীিরক, অনূ �ািরত, েমৗিখক অথবা
িলিখত হেত পাের। এিট একিট ঘটনায় িকংবা ধারাবািহক স�কর্যু� ঘটনায় সংঘিটত হেত পাের।
1. িলিখত আচরেণর অ�ভুর্� হেলা তথয্ �যু ি� বয্বহার কের ইেল�িনক প�িতেত পাঠােনা েযাগােযাগ,
এর মেধয্ িন�িলিখতগুেলা অ�ভুর্� আেছ, তেব তা এগুেলার মেধয্ সীিমত নয়: ই�ারেনট; েসলেফান;
ইেমইল; পােসর্ানয্াল িডিজটাল অয্ািস�য্া�; ওয়য্ারেলস হয্া�েহ� িডভাইস; েসাশয্াল িমিডয়া; �গ;
চয্াট রুম; এবং েগিমং িসে�ম।
2. ৈবষময্করণমূ লক কাজগুেলার মেধয্ আেছ িন�িলিখতগুেলা, তেব তা এগুেলার মেধয্ই সীিমত নয়:
•

শারীিরক সিহংসতা;

•

উতয্� করা;

•

হুমিক েদয়া, িব�প করা, �ালাতন করা;

•

আ�াসী অথবা ভীিতকর অ�ভি�;

•

অপদ� বা িবি�� করার উে�েশয্ সহপাঠীেদর দল েথেক বাদ েদয়া;

•

অবমাননাকর ভাষা বয্বহার;

•

িশক্ষাথর্ীর �কৃত বা অনু িমত জািত, বণর্, কৃি�, জািতগত পিরচয়, রাি�ক পিরচয়, নাগিরক�/
অিভবাসনগত অব�া, ধমর্, িল�, িল�পিরচয়, ৈলি�ক অিভবয্ি�, েযৗন পক্ষপাত, �িতবি�তা বা
ওজেনর িভি�েত অপমানজনক েকৗতুক করা, গািল েদওয়া বা িববৃ িতসহ িখি� করা;

•

অপেরর জনয্ মানহািনকর ম�বয্ ও �চিলত বুিলইংেয়র �ািফিতসহ িলিখত অথবা �ািফক
সাম�ী যা ইেল�িনকভােব �চার করা হেয়েছ বা েলখা হেয়েছ বা মুি�ত হেয়েছ;

•

অপরেক ক্ষিত করার হুমিক েদয় এমন েমৗিখত অথবা শারীিরক আচরণ;

•

েহিজং; এবং

•

িশক্ষাথর্ীর �কৃত বা অনু িমত জািত, বণর্, কৃি�, জািতগত পিরচয়, রাি�ক পিরচয়, নাগিরক�/
অিভবাসনগত অব�া, ধমর্, িল�, িল�পিরচয়, ৈলি�ক অিভবয্ি�, েযৗন পক্ষপাত, �িতবি�তা বা
ওজেনর িভি�েত উে�শয্মূ লকভােব নাম েদওয়া, নােমর ভুল উ�ারণ করা বা এমন েকান
সবর্নাম বয্বহার করা যা ৈবষময্করণ, হয়রািন, বুিল, িকংবা ভয়ভীিত �দশর্ন কের;
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II.

িরেপাটর্ করার �ি�য়া
A.

এই �িবধােন “িরেপাটর্” শ�িট বয্বহৃত হেয়েছ ভু�েভাগী বয্ি� বা অেনয্র (েযমন �াফ, িপতামাতা,
অনয্ িশক্ষাথর্ী) �ারা িশক্ষাথর্ীর-�িত-িশক্ষাথর্ীর ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিল করার
জনয্ িরেপাটর্ করা।

B.

সকল ি�ি�পয্ালেক অবশয্ই �াফেদর মধয্ েথেক কমপেক্ষ একজন (1) েরসেপ� ফর অল িলঁয়ােজা
(“RFA িলয়ােজাঁ”) িহেসেব দািয়� িদেত হেব যার কােছ িরেপাটর্ করা যােব এবং িযিন িশক্ষাথর্ী ও
�াফেদর তথয্সূ � িহেসেব কাজ করেবন।

RFA িলয়ােজাঁ অবশয্ই একজন লাইেস�ধারী �শাসক,

সু পারভাইজর, িটচার, গাইেড� কাউে�লর, �ুল সাইেকালিজ�, অথবা েসাশয্াল ওয়াকর্ার হেবন িযিন
�ুেল পূ ণ-র্ কালীন (ফুল-টাইম) কাজ করেবন।
1. সব সমেয়র জনয্ �ুেল কমপেক্ষ একজন (1) RFA িলয়ােজাঁ থাকেত হেব িযিন েসকশন V.E-F-এ
িনধর্ািরত �িশক্ষণ �হণ কেরেছন। েয েক্ষে� RFA িলয়ােজাঁ-এর িনযু ি� েময়ােদা�ীণর্ হেব,
ি�ি�পয্ালেক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয একজন িলয়ােজাঁ অবশয্ই িনেয়াগ েদওয়া হেয়েছ
এবং িতির (30) িদেনর মেদয্ িতিন �িশক্ষণ িনেয়েছন। অ�বর্তর্ী কােল, ি�ি�পয্াল অবশয্ই
একজন অ�বর্তর্ী RFA িলয়ােজাঁ িনেযাগ েদেবন।
2. যিদ একজন িনেয়ািজত অ�ায়ী RFA িলয়ােজাঁ যিদ বাড়িত সমেয়র জনয্ �ুেল তার দািয়� পালেন
অক্ষম হন, এবং েসখােন যিদ অিতির� েকান RFA না থােকন, তাহেল ি�ি�পয্ালেক অবশয্ই
RFA িলয়ােজাঁ িফের না আসা অবিধ কাজ চািলেয় যাওয়ার জনয্ একজন অ�বর্তর্ী RFA িলয়ােজাঁ
িনেযাগ েদেবন।
C.

েযেকান কমর্ী সদসয্ িযিন িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীর �িত ৈবষময্, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং বুিলইংেয়র
ঘটনা েদেখেছন বা জােনন িতিন একজন িশক্ষাথর্ী আেরকজন িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক এধরেনর আচরেণর
িশকার হেয় থাকেত পাের জানার পর �ত এক (1) �ুল িদবেসর মেধয্ কিথত ঘটনািট RFA
িলয়ােজাঁ(গণ)-েক অথবা ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবিহত করা এবং েমৗিখক িরেপােটর্র দু ই (2)
�ুলিদবেসর মেধয্ RFA িলয়ােজাঁ বা ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�র কােছ ঘটনার বণর্না িদেয় ‘কমে�ই�
িরেপািটর্ং ফমর্’ (যা পাওয়া যােব https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prdpws/docs/default-source/default-document-library/a-832-reportingform.pdf?sfvrsn=43ca4491_6 ওেয়বেপেজ) জমা েদওয়া। ি�ি�পয্াল/তার দািয়ে� িনযু � বয্ি�
অবশয্ই িনি�ত করেবন েযন ‘কমে�ই� িরেপািটর্ং ফমর্’ (যা পাওয়া যােব https://cdn-blobprd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/a-832reporting-form.pdf?sfvrsn=43ca4491_6 ওেয়বেপেজ) মওজুদ থােক।

D.

উে�খ কের েয, �াফ ছাড়া িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা এবং অনয্ েয েকােনা বয্ি� িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক
ৈবষময্, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা েমৗিখক বা িলিখতভােব বুিলং-এর িবষেয় ি�ি�পয্াল/তার

T&I-30444 (Bengla-Bengali) Chancellor’s Regulation A-832

8

A-832 িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিল করা 23-10-19
দািয়ে� িনযু � বয্ি�, RFA িলঁয়ােজা, িকংবা অপর েকােনা �াফেদর কারও কােছ, অথবা ‘কমে�ই�
িরেপািটর্ং ফমর্’ (যা পাওয়া যােব https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/defaultsource/default-document-library/a-832-reporting-form.pdf?sfvrsn=43ca4491_6
ওেয়বেপেজ) জমা িদেয় িকংবা অনলাইন েপাটর্ােলর মাধয্েম (যা যাওয়া যােব
https://www.nycenet.edu/bullyingreporting ওেয়বেপেজ) অিভেযাগ দােয়র করেত পারেবন।
E.

েযসব িশক্ষাথর্ী িব�াস কের েয, তারা অনয্ িশক্ষাথর্ীেদর �ারা ৈবষময্, হয়রািন, ভয়-ভীিত এবং/অথবা
বুিলর িশকার হেয়েছ, অথবা েয িশক্ষাথর্ী এধরেনর ঘটনা ঘটেত েদেখেছ বা তার কােছ এ ধরেনর
ঘটনা স�িকর্ত তথয্ আেছ, তােক ঘটনার কথা জানােত হেব।

F.

যেদ েকান িশক্ষাথর্ীর বা িপতামাতার �ুেল িরেপাটর্ করা িনেয় উে�গ থােক, তাহেল েস
িশক্ষাথর্ী/িপতামাতা অিফস অভ েসফিট অয্া� ইয়ু থ েডেভলাপেম� (“OSYD”)-এর সােথ ইেমইেল
RespectforAll@schools.nyc.gov িঠকানায় িরেপাটর্িট পাঠােত পারেবন। েযসব েক্ষে� এিট যথাযথ
হেত পাের তার কেয়কিট উদাহরণ: িশক্ষাথর্ী/িপতামাতা যিদ িনি�ত না হয় আচরণিট এই �িবধােনর
আওতায় পেড় িকনা; যিদ িশক্ষাথর্ী/িপতামাতা ইেতাপূ েবর্ অিভেযাগ কের থােক এবং আচরণ অবয্াহত
থােক; অথবা যিদ িশক্ষাথর্ী/িপতামাতা িবষয়িট �কােশর স�াবয্ �িতি�য়া স�েকর্ উি�� হয়। এরকম
পিরি�িতেত, OSYD এই �িবধােনর সােথ সাম�সয্পূণর্ যথাযথ ফেলাআপ পদেক্ষপ িনধর্ারণ করেব।

G.

িশক্ষাথর্ী, িপতামাতাকমর্ী বয্তীত অনয্ বয্ি�গণ অজ্ঞাতনামা িহেসেব িরেপাটর্ করেত পােরন, এবং এ
ধরেনর িরেপাটর্ এই �িবধােন েবঁেধ েদওয়া �ি�য়া অনু সাের েসসব িরেপােটর্র তদ� হেব এবং যতটা
স�ব অজ্ঞাতনামান বয্ি�র কাছ েথেক তথয্ পাওয়া েগেছ বেল গৃ হীত হেব।

H.

RFA িলয়ােজাঁেক অবশয্ই অিবলে� ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক �া� সকল িরেপােটর্র িবষেয় জানােত হেব।

I.

ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয সকল িলিখত িরেপাটর্ [েযমন ইেমইল,
‘কমে�ই� িরেপািটর্ং ফমর্’ (যা পাওয়া যােব https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prdpws/docs/default-source/default-document-library/a-832-reportingform.pdf?sfvrsn=43ca4491_6 ওেয়বসাইেট] অবশয্ই �ুেলর তদ�াধীন ফাইেল সংরিক্ষত থাকেব।

J.

ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই সকল িরেপাটর্ DOE-এর অনলাইন অকাের� িরেপািটর্ং িসে�ম-এ
(“OORS”) িরেপাটর্ পাওয়ার এক (1) �ুল িদবেসর মেধয্ িলিপব� করেত এবং েসকশন III অনু যায়ী
�ত তদ� করেত হেব।

K.

ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি� েকােনা িরেপাটর্ পাওয়ার পর তােক ক্ষিত�� ও অিভযু � িশক্ষাথর্ীর
িপতামাতােদরেক অিভেযােগর ঘটনা স�েকর্ জানােত হেব। এই ধরেনর েনািটিফেকশনগুেলােক
অবশয্ই তাৎক্ষিণকভােব করেত হেব িক� ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি� কতৃর্ক িরেপাটর্ লােভর দু ্ই (2)
�ুল িদবেসর মেধয্ করেত হেব। যিদ কিথত ক্ষিত�� ি�ি�পয্াল/�লািভিষ�েক এ ধরেনর
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অবিহতকরেণর বয্াপাের সু রক্ষা স�িকর্ত উে�েগর কথা জানায়, তাহেল ি�ি�পয্াল/�লািভিষ�
েগাপনীয়তা ও সু রক্ষা সমসয্া িবেবচনা সােপেক্ষ িস�া� েনেবন িবষয়িট কিথত অিভযু ে�র
িপতামাতােদরেক অবিহত করা হেব িকনা। ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি� এই িস�া� েনয়ার বয্াপাের
অিফস অভ েজনােরল কাউে�েলর সে� পরামশর্ করেত পােরন।
L.

েযখােন ি�ি�পয্াল/�লািভিষ� িব�াস কেরন েয কিথত আচরণ অপরাধমূ লক কমর্কাে�র আওতায়
পেড়, েসখােন তােক অবেশয্ই পুিলেশর সে� েযাগােযাগ করেত হেব। ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি� তােদর
িসিনয়র িফ� কাউে�ল এবং/অথবা বেরা/িসিটওয়াইড অিফস, িডের�র অভ �ুেড� সািভর্স-এর সােথ
পরামশর্ করেত পােরন।
িরেপাটর্িট যিদ অিভেযােগর গুরুে�র িনিরেখ �ুল পযর্ােয় তদ� করা স�ব না হয়, তাহেল

M.

ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক OSYD সে� পরামশর্ করেত হেব।
III.

তদ�
A. সকল িরেপােটর্র তদ� করেত হেব। সকল পক্ষ ও সাক্ষীেদরেক অবশয্ই আলাদাভােব সাক্ষাৎকার িনেত
হেব, তদে�র েকােনা েনাট থাকেল েসগুেলা, এবং �িতিট সাক্ষাৎকােরর তািরখসহ নিথ থাকেল তা সংরক্ষণ
করেত হেব। ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই বা�িবকপেক্ষ যতটুকু স�ব �ত িন�িলিখত সু িনিদর্�
তদে�র পদেক্ষপ �হণ করেত হেব, তেব তা িরেপাটর্ করার পাঁচ (5) �ুল িদবেসর পের হেত পারেব না।
1. ঘটনায় কিথত ক্ষিত�� বয্ি�র সাক্ষাৎকার;
2. কিথত ক্ষিত��েক বলেবন একিট িলিখত িববৃ িত ৈতির করেত েযখােন যত েবিশ স�ব খুঁিটনািট
বণর্না থােক, যার মেধয্ রেয়েছ আচরেণর িববরণ, কখন এবং েকাথায় ঘটনািট ঘেটেছ এবং েক েদেখ
থাকেত পােরন;
3. অিভযু � িশক্ষাথর্ীেক ই�ারভুয্ করেবন এবং ঘটনািট ঘেট থাকেল, তােক পরামশর্ েদেবন অিবলে�
এধরেনর আচরণ ব� করেত;
4. অিভযু � িশক্ষাথর্ীেক একিট িলিখত িববৃ িত ৈতির করেত বলেবন;
5. সাক্ষীেদর সাক্ষাৎকার এবং িলিখত িববৃ িত েনেবন; এবং
6. �াসি�ক েকােনা �মাণ থাকেল (েযমন িভিডও পযর্েবক্ষণ বা অিডও েরকিডর্ং) সং�হ করেবন।
অস�ত সাইবার-উপকরণ িনয়�েণর জনয্ ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই DOE-এর িনেদর্শনা
অনু সরণ করেত হেব এবং �েয়াজেন তােদর বেরা েসফিট িডের�র ও িসিনয়র িফ� কাউে�েলর
সােথ পরামশর্ করেত হেব।
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B. তদে�র েশেষ ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই সকল �মাণ পযর্ােলাচনা করেত হেব ও পযর্া� �মাণ �ারা
অিভেযােগর ব�িন�তা িনি�ত করেত হেব (েযমন �মােণর মানসহ পক্ষসমূ হ ও সাক্ষীেদর িব�াসেযাগয্তা
সকল �মাণ পযর্ােলাচনার উপর িভি� কের, কিথত ঘটনািট সংঘটেনর স�াবয্তা েবিশ িক-না)।
C. যিদ অিভেযাগ ব�িন� হয়, তাহেল আচরণিট এই �িবধান ভ� কেরেছ িক-না, ি�ি�পয্াল/ভার�া�
বয্ি�েক অবশয্ই েসটা িনি�ত করেত হেব। এটা িনি�ত করেত ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই
আচরণিটর পািরপাি�র্ক পিরি�িতেক স�ূ ণর্রূেপ মূ লয্ায়ন করেত হেব। ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক
বয্ি�েক িবেবচনা করেত হেব িকছু সংখয্ক িবষয়েক, েসগুেলার মেধয্ িন�িলিখত িবষয়গুেলা থাকেত পাের,
তেব তা এগুেলােতই সীিমত নয়:
•

সংি�� পক্ষগুেলার বয়স;

•

আচরেণর ধরন, তী�তা ও পিরসর;

•

আচরেণর েপৗনঃপুিনকতা ও �ািয়�কাল;

•

আচরেণর সে� জিড়ত বয্ি�েদর সংখয্া;

•

েকান পিরি�িতেত আচরণিট সংঘিটত হেয়েছ;

•

আচরণিট েকাথায় সংঘিটত হেয়েছ;

•

এই িশক্ষাথর্ীেদর �ারা �ুেল আর েকান ঘটনা সংঘিটত হেযেছ িকনা;

•

আপরণিট ক্ষিত�� পেক্ষর উপি�িত, �ািত�ািনক সাফলয্ বা পাঠয্�মবিহভূ র্ত কমর্কাে� অংশ�হণসহ
েলখাপড়ায় েনিতবাচক �ভাব েরেখেছ িক-না;

•

আচরণিট �ুেল ক্ষিত�� পেক্ষর আচরণ বা সামািজক েমলােমশায় েনিতবাচক �ভাব েরেখেছ িক-না;

•

ক্ষিত�� পেক্ষর িনরাপ�ার বয্াপাের উে�গ �কাশ করা হেয়েছ িক না; এবং

•

ক্ষিত�� পেক্ষর মানিসক,আেবগজিনত বা শারীিরক সু �তার উপর �ভাব পেড়েছ িক-না।

D. তদ� েশষ হওয়ার পর ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই িন�িলিখত তথয্ OORS- িলিপব� করেত
হেব: তদে�র ফলাফল; অিভেযাগিট �মািণত হেয়েছ িকনা; এবং আচরণিট এই �িবধােনর ল�ন িকনা, েস বয্াপাের একিট িস�া�। এই তথয্ অবশয্ই পিরি�িতর কারেণ অপারগতা ছাড়া িরেপাটর্ পাওয়ার
দশ (10) �ুল িদবেসর মেধয্ OORS-এ িলিপব� করেত হেব্।
E. েকােনা অিভেযাগ �মািণত িক-না এবং আচরণিটর কারেণ এ �িবধান লি�ত হেয়েছ িক-না,
ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই কিথত ঘটনার িশকার ও অিভযু � িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােদরেক
িলিখতভােব তা জানােত হেব। যিদ েকােনা অিভেযাগ �মািণত হেয় থােক, তাহেল এই িবজ্ঞি�েত
অবশয্ই িবষয়িট িনেয় কথা বলার ও পিরবিতর্েত করণীয় পদেক্ষপ স�েকর্ এবং স�ােনর জনয্ েকােনা
হ�েক্ষপ ও সহায়তার বয্ব�া আেছ িক-না, জানেত িপতামাতােদরেক �ুেলর সােথ েযাগােযাগ করার
সু পািরশ থাকেত হেব। িপতামাতােদরেকেক অবশয্ই পিরি�িতর কারেণ অপারগতা ছাড়া িরেপাটর্ পাওয়ার
দশ (10) �ুল িদবেসর মেধয্ িবষয়িট জানােত হেব। েসকশন II.K-এর সােথ সাম�সয্ েরেখ কিথত
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িশকার েয িশক্ষাথর্ী, যিদ তার িপতামাতােদরেক না জানানর েকােনা িস�া� �হণ করা হেয় থােক, তাহেল
েসসব িপতামাতােদরেক এই পয্ারা�ােফর বয্ব�া স�েকর্ জানােনা যােব না।
F. েসকশন III.E-েত �িতি�ত তথয্ জানােত হেব িশক্ষাথর্ীর েরকেডর্র তেথয্র েগাপনীয়তা সংরক্ষণ িবষয়ক ে�ট
ও েফডােরল আইন অনু যায়ী। সু তরাং, কিথত ক্ষিত�� িশক্ষাথর্ীর সােথ স�িকর্ত পরবতর্ী পদেক্ষপ, হ�েক্ষপ
বা সহায়তা স�েকর্ শুধু কিথত ক্ষিত�� পেক্ষর িপতামাতােক এবং অিভযু � িশক্ষাথর্ীর সােথ স�িকর্ত
পরবতর্ী পদেক্ষপ, হ�েক্ষপ বা সহায়তা স�েকর্ শুধু অিভযু � িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােক জানােনা হেত পাের।
G. তদ� শুরুর আেগ বা তদ� চলাকােল েয েকােনা সময় ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি� যিদ িস�া� েনন েয
িশক্ষাথর্ীর (কিথত িশকার িশক্ষাথর্ী ও সাক্ষীসহ) ম�েলর জনয্ হ�েক্ষপ ও সহায়তা তদে�র চূ ড়া� সমাি�র
আেগই �েয়াজন, তাহেল িশক্ষাথর্ীর িপতামাতােদরেক অবশয্ই জানােত হেব এবং েসকাশন IV অনু যায়ী
উপযু � হ�েক্ষপ ও সহায়তার বয্ব�া বা�বায়ন ও নজরদাির করেত, এবং �েয়াজেন সংেশাধন করেত হেব।
IV.

পরবতর্ী পদেক্ষপ
A. আচরণিট ব� হেয়েছ, েসটা িনি�ত করার জনয্ ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই অিবলে� উেদয্াগ
িনেত ও যথাযথ পরবতর্ী পদেক্ষপ �হণ করেত হেব।
B. েসকশন III অনু যায়ী তদ� েশষ হওয়া এবং িস�া� �হেণর পর, ভু�েভাগী এবং অিভযু � িশক্ষাথর্ী, এবং
যথাযথ সাক্ষীেদর বয্াপাের হ�েক্ষপ এবং সহায়তা অবশয্ই �দান করা হেব। এই ধরেনর হ�েক্ষপ এবং
সহায়তার মূ লয্ায়ন অবশয্ই েকস-বাই-েকস িভি�েত করা হেব এবং অবশয্ই যেথাপযু �ভােব মিনটর এবং
পিরমাজর্ন করা হেব। হ�েক্ষপ ও সহায়তার মেধয্ িন�িলিখতগুেলা অ�ভুর্� আেছ, তেব িনেচ তা
েসগুেলার মেধয্ই সীমাব� নয়:
•

�ুেলর েসাশাল ওয়াকর্ার, গাইেড� কাউি�লর, সাইেকালিজ�, িকংবা অনয্ েকান যথাযথ �ুল
�ােফর কােছ, িকংবা েকান কিমউিনিট-েবজড্ এেজি�র কােছ কাউে�িলং, সহায়তা, এবং/অথবা
িশক্ষা বা মানিসক �া�য্ পিরেষবার জনয্ সু পািরশ কের পাঠােনা;

•

�ািত�ািনক সহায়তা ও পিরবতর্ন (েযমন �াস, লা�/অবকাশ িকংবা আফটার �ুল ে�া�ােমর
সময়সূ িচ পিরবতর্ন);

•

একিট ইনিডিভজুয়াল সােপাটর্ �য্ান (বয্ি�ক সহায়তা পিরক�না) ৈতির করা (উে�খ কের েয, েকােনা
িশক্ষাথর্ী েয একই �ুল বছের এই �িবধােনর দু ই (2) বা অিধকসংখয্ক নীিতভে�র িশকার
এবং/অথবা েকােনা িশক্ষাথর্ী েয একই �ুল বছের এই �িবধান দু ই (2) বা অিধকবার ল�ন কেরেছ,
তােদর জনয্ একিট বয্ি�ক সহায়তা পিরক�নােক অবশয্ই ৈতির ও বা�বায়ন করেত হেব।)
সহায়তা এবং হ�েক্ষপ স�িকর্ত আরও িব�ািরত তথয্ শৃ �লা-িবিধেত পাওয়া যােব। মধয্�তা
িকংবা �� িনরসন- েকানিটই েকান অব�ােত একিট বুিলইং বা ভীিত-�দশর্েনর উপযু � হ�েক্ষপ
নয়। (যিদ বদিলর �েয়াজন হয়, তাহেল চয্াে�লেরর �িবধান A-101 এবং A-449 েদখুন, এগুেলা
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বদিলর নীিত ও কাযর্�ণালীর িনয়ম �িত�া কের)।
C. েয িশক্ষাথর্ী এ �িবধান ভ� কেরেছ বেল িনধর্ারণ করা হেয়েছ, েস িডিসি�ন েকাড-এর এবং চয্াে�লেরর
�িবধান A-443-েত বিণর্ত �ি�য়া ও শতর্াবিল অনু যায়ী যথাযথ শাি�মূ লক বয্ব�ার মুেখামুখী হেব।
D. ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই পক্ষগুেলা ও সাক্ষীেদর �িত �দ� সকল হ�েক্ষপ ও সহায়তা এবং
িনিষ� আচরেণ িনযু � থাকার ফল িহেসেব িশক্ষাথর্ীর (িশক্ষাথর্ীেদর) িবরূে� গৃ হীত সকল শাি�মূ লক
পদেক্ষপগুেলা সাসেপনশন অয্া� অিফস অভ িহয়ািরংস্ অনলাইন িসে�ম-এ (“SOHO”) OORS-এর
মাধয্েম িলিপব� করেত হেব।
V.

�িতেরাধ, অবিহতকরণ ও �িশক্ষণ
A. �িতিট �ুলেক অবশয্ই িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা এবং কমর্চারীরা ভালভােব েদখেত পান এমন দৃ ি��াহয্ �ােন
“েরসেপ� ফর অল” েপা�ার (পাওয়া যােব https://www.schools.nyc.gov/schoollife/policies-for-all/respect-for-all/respect-for-all-handouts) ওেয়বেপেজ) েসঁেট িদেত
হেব। েপা�াের অবশয্ই RFA িলয়ােজাঁর(গেণর) নাম থাকেত হেব।
B. �িতিট �ুলেক অবশয্ই িরেপাটর্ করার িনয়ম বয্াখয্াসহ এই �িবধােনর নীিতমালা ও কাযর্�ণালীেক
ভােলাভােব েতােল ধরা OSYD-এর ��ত করা িলিখত উপকরণ (পাওয়া যােব
https://www.schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/respect-for-all/respect-forall-handouts ওেয়বেপেজ) �িত বছর সকল �ুল �াফ, িপতামাতা ও িশক্ষাথর্ীেদর মেধয্ িবতরণ
করেত বা ইেল�িনক �ি�য়ায় সহজলভয্ রাখেত হেব। �ুলবছের �ুেল �েবশকারী িপতামাতা/িশক্ষাথর্ীেক
ভিতর্ হওয়ার পর অবশয্ই এ তথয্ েপেত হেব।
C. �েতয্ক ি�ি�পয্াল/ভার�া� বয্ি�েক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয RFA িলয়ােজাঁ-এর নাম �ুেলর
ওেয়বসাইেট অ�ভুর্� করা আেছ এবং িশক্ষাথর্ী ও িপতামাতােদরেক বছের অ�ত একবার ইেল�িনক
েযাগােযাগ মাধয্েম িশক্ষাথর্ীর মাধয্েম বািড়েত পািঠেয়, িকংবা অনয্ েকান �ি�য়ায় জানােনা হেয়েছ।
D. �েতয্ক ি�ি�পয্াল/তার দািয়ে� িনযু � বয্ি�েক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয িশক্ষাথর্ী এবং
কমর্চারীেদরেক �েতয্ক বছেরর 31 অে�াবেরর মেধয্ এই �িবধােনর নীিতমালা ও প�িতসমূ হ স�েকর্
তথয্ এবং �িশক্ষণ �দান করা হেয়েছ।
E. �েতয্ক ি�ি�পয্াল অবশয্ই িনি�ত করেবন েয সকল কমর্চারীেক, িনেদর্শনা কমর্চারী নন এমন বয্ি�সহ,
�েতয্ক �ুল বছেরর 31 অে�াবেরর মেধয্ এই �িবধােনর নীিতমালা ও প�িতসমূ হ স�েকর্ তেথয্ এবং
�িশক্ষণ �দান করা হেয়েছ। এধরেনর ে�িনংেয়র বাধয্তামূ লক লক্ষয্ হেব:
1. িশক্ষাথর্ীেদর �িত িশক্ষাথর্ীর �কৃত অথবা অনু িমত জািত, বণর্, কৃি�, জািতগত পিরচয়,
নাগিরক�/অিভবাসনগত অব�া, ধমর্, িল�, ৈলি�ক পিরিচিত, ৈলি�ক অিভবয্ি�, েযৗন পক্ষপাত,
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�িতবি�তা, অথবা ওজেনর িভ্িতেত, তেব এেতই সীমাব� নয়, স�াবয্ ৈবষময্, হয়রািন এবং
বুিলইংেয়র বয্াপাের সেচতনতা ও সংেবদনশীলতা বৃ ি�;
2. ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভয়ভীিত �দশর্ন, এবং বুিলইং শনা� ও �শমন করা;
3. ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভয়ভীিত �দশর্ন, এবং বুিলইং-এর সামািজক ৈবিশ�;
4. ৈবষময্, হয়রািন, ভয়ভীিত �দশর্ন বা বুিলইংেয়র ঘটনা িনবারণ ও �িতকার;
5. ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভয়ভীিত �দশর্ন ও বুিলইং-এর �িতি�য়া অনু ধাবন এবং িশক্ষা কাঠােমায়
িবতাড়ন, পক্ষপাত ও আ�াসন সমসয্া কাযর্করভােব দূ র করার েকৗশল; এবং
6. িনরাপদ এবং সহায়ক �ুল পিরেবশেক উৎসািহত করা, যার মেধয্ আেছ �াসরুেমর কাযর্�েম এ
ধারণার সংেযাজন।
�েতয্ক ি�ি�পয্ালেক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয, েসকশন V.E-েত বিণর্ত �ুল ে�িনং ছাড়াও অ�ত

F.

একজন (1) RFA িলয়ােজাঁ OSYD �ণীত বাধয্তামূ লক RFA �িশক্ষণ স�� কেরেছন যার �িতপাদয্:
1) জািত, বণর্, কৃি�, জািতগত, পিরচয় , নাগিরক�/অিভবাসনগত অব�া, ধমর্, িল�, িল� পিরচয়, ৈলি�ক
অিভবয্ি�, েযৗন পক্ষপাত, �িতবি�তা এবং ওজন স�িকর্ত মানিবক স�কর্ এবং 2) উপেরর েসকশন
V.E. বিণর্ত িবষয়সমূ হ।
এই �িবধােনর একিট কিপ িপতামাতা, �ুল কমর্ী এবং িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ অনু েরাধসােপেক্ষ �দােনর বয্ব�া

G.

থাকেত হেব।
VI.

সমি�ত �ুল ও যু ব উ�য়ন পিরক�না
�েতয্ক ি�ি�পয্ালেক অবশয্ই �িত �ুল বছেরর 31 অে�াবেরর মেধয্ িন�িলিখত তথয্ �ুেলর বািষর্ক
কনেসািলেডেটড �ুল অয্া� েডেভলপেম� �য্ান এ দািখল করেত হেব:
A.

RFA িলয়ােজাঁ(গণ) এর নাম। এ তথয্ অবশয্ই যথাযথভােব হালনাগাদ করেত হেব।

B.

�তয্য়নকৃত েয কমপেক্ষ একজন (1) RFA িলয়ােজাঁ উপের েসকশন V.F.-এ বিণর্ত ে�িনং �হণ
কেরেছন বা করেবন।

C.

�তয্য়নকৃত েয িশক্ষাথর্ীেদর এই �িবধােনর নীিতমালা এবং প�িত স�েকর্ তথয্ ও �িশক্ষণ েদয়া হেয়েছ।

D.

�তয্য়নকৃত েয িশক্ষািনেদর্শনামূ লক নয় এমন কমর্চারীসহ সব কমর্চারীেক এই �িবধােনর নীিতমালা
এবং প�িত স�েকর্ উপের েসকশন V.E - েত বিণর্ত তথয্ ও �িশক্ষণ েদয়া হেয়েছ।

E.

আেলাচয্সূ িচ, সইকরা উপি�িত তািলকা এবং েসকশন V.E অনু যায়ী বািষর্ক বাধয্তামূ লক �াফ �িশক্ষণ
উপকরেণর একিট কিপ �ুেলর ফাইেল সংরিক্ষত আেছ, েসটা িনি�ত করা; এবং

F.

পক্ষপাতমূ লক হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা মা�ািন িনেরাধ এবং সমাধােনর একিট �য্ান।
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Vll.

েগাপনীয়তা
DOE-এর নীিত হে� এই �িবধােনর আওতায় সকল পক্ষ এবং সাক্ষী �দ� িরেপাটর্সমূ েহর েগাপনীয়তা রক্ষা
করা। তেব, নয্ায় িবচার লােভর িনি�ত করার জনয্ পুিলিশ তদে� সহেযািগতা করার বাধয্বাধকতার িবপরীেত
এবং/অথবা তদে�র জনয্ �েয়াজনীয় পদেক্ষপ �হণ অথবা অিভেযাগ মীমাংসার উে�েশয্ এই েগাপনীয়তােক
অবশয্ই ভারসাময্পূ ণর্ হেত হেব। সু তরাং, িরেপাটর্ সং�া� তথয্ এই �িবধােনর অধীন তথয্ যথাযথ পিরি�িত
িকংবা আইিন বাধয্বাধকতা অনু যায়ী িকংবা যখন েকােনা িশক্ষাথর্ীর িনরাপ�া বা �া�য্গত ঝুঁিকর কারেণ আবশয্ক
হয়, তখন �কাশ করা হেত পাের।

Vlll.

অনু স�ান
এই �িবধান সং�া� সকল অনু স�ান িনেচর িঠকানায় পাঠােত হেব:
Office of School and Youth Development
NYC Department of Education
52 Chambers Street – Room 218
New York, NY 10007
Telephone: (212) 374-6807
Facsimile: (212) 374-5751
RespectForAll@schools.nyc.gov

Title IX Coordinator
Title_IX_Inquiries@schools.nyc.gov
Telephone: 718-935-4987

T&I-30444 (Bengla-Bengali) Chancellor’s Regulation A-832

15

সংযু ি� 1

িনিষ� ৈবষময্ এবং পক্ষপাতমূ লক হয়রািন, ভীিত�দশর্ন এবং/অথবা বুিলইংেয়র সারসংেক্ষপ
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অব এডুেকশেনর নীিত হে� একিট িনরাপদ ও সহায়ক িশখন এবং িশক্ষা পিরেবশ বজায়
রাখা যা এক িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক অনয্ িশক্ষাথর্ীর িবরুে� সংঘিটত �কৃত বা অনু িমত জািত, বণর্, কৃি�, জািতগত পিরচয়,
রাি�ক পিরচয়, নাগিরক�/অিভবাসনগত অব�া, ধমর্, িল�, িল�পিরচয়, ৈলি�ক অিভবয্ি�, েযৗন অ�ািধকার,
�িতবি�তার অথবা ওজেনর িভি�েত পক্ষপাতদু � ৈবষময্করণ, হয়রািন, ভীিত�দশর্ন, এবং অথবা িন�হ মু�।
িশক্ষাথর্ী কতৃর্ক িশক্ষাথর্ীেক েযৗন হয়রািন �ুেল, �ুল চলাকােল, �ুেলর আেগ বা �ুেলর পের, �ুেলর স�ি�েত থাকা
অব�ায় , �ুল পৃ�েপািষত অনু �ানমসূ েহ, িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন অথর্ািয়ত যানবাহেন �মেণর সমেয় অথবাং
�ুেলর স�ি� বয্তীত অনয্ েকাথাও যখন এিট �মাণ করা যােব েয িবষয়িট িশক্ষা �ি�য়ায় েনিতবাচক �ভাব িব�ার
করেছ অথবা �ুল কমুয্িনিটর �া�য্, সু রক্ষা, ৈনিতকতা কলয্ােণর হািন ঘটাে� তখন িনিষ� এবং বরদাশত করা হেব
না। এই �িবধান লং�নকারী িশক্ষাথর্ীরা শৃ �লা িবিধ এবং চয্াে�লেরর �িবধান A-443 অনু যায়ী শৃ �লাভে�র
কারেণ যথাযথ শাি�মূ লক বয্ব�া ও সহায়তার মুেখামুখী হেত হেব। সহপাঠীর �ারা েযৗন হয়রািনর অিভেযােগর জনয্
অনু �হ কের চয্াে�লেরর �িবধান A-831 েদখুন।
পক্ষপাত-িভি�ক আচরণ শনা�করেণর জনয্ কমর্চারী এবং িশক্ষাথর্ীেদর িনেচ উি�িখত িনেদর্শনা �দান করা হেয়েছ।
নাগিরক�/অিভভাসনগত অব�া: যু �রা� বয্তীত অনয্ েদেশর �কৃত অথবা অনু িমত অিভবাসনগত অব�া অথবা
নাগিরকে�র অব�া।
�িতবি�তা: �কৃত অথবা অনু িমত �িতবি�তা, অথবা �িতবি�তার ইিতহাস। “�িতবি�তা” শে�র অথর্
(A) একিট ৈদিহক, মানিসক বা শারীিরক ৈবকলয্ যা েকান অয্ানাটিমকয্াল, িফিজওলিজকয্াল, েজেনিটক বা
িনউেরালিজকয্াল অব�া েথেক সৃ �, অথবা েকান িচিকৎসািবদয্াসং�া� ি�িনকয্াল বা লয্াবেরটিরর েরাগিনণর্য় েকৗশল
�ারা �দশর্নেযাগয্ ৈবকলয্, যা �াভািবক শারীিরক ি�য়ােত বাধা েদয়; অথবা (b) বা এ ধরেনর েকান ৈবকেলয্র েরকডর্;
িকংবা (c) এমন একিট অব�া যােক অনয্েদর �ারা ৈবকলয্ বেল িবেবচনা কেরন।
জািতগত পিরচয়/জাতীয় উৎপি�: �কৃত অথবা অনু িমত জাতীয় উৎপি� অথবা জািতগত পিরচয়। রাি�ক উতপি�
জািত/বণর্ অথবা ধমর্/কৃি� েথেক আলাদা কারণ িবিভ� জািত এবং ধেমর্র মানু ষ অথবা তােদর পূ বর্পুরুেষরা এক রা�
েথেক আসেত পােরন। “রাি�ক উৎপি�” কথািট অিভ� উ�রািধকার, ঐিতহয্ অথবা ে�ক্ষাপেটর সকল রা�ীয় েগা�ী,
অথবা েগা�ীর সদসয্েদর অ�ভুর্� কের; এিট েসসব বয্ি�েকও অ�ভুর্� কের যারা েকান িনিদর্� রাি�ক উৎপি�র
বয্ি� বা বয্ি�েদর সে� ৈবািহক স�েকর্ আব�।
িল�: �কৃত অথবা অনু িমত িল�, গভর্াব�া, অথবা গভর্াব�া বা স�ান জ�দান স�িকর্ত েকান অব�া। েযৗন হয়রািন
ৈলি�ক ৈবষেময্র িবরুে� িনেষধাজ্ঞার অ�গর্ত।
“িল�” শ�িট একজন বয্ি�র �কৃত বা ধারণাকৃত ৈলি�ক পিরিচিত এবং ৈলি�ক অিভবয্ি�, অথর্াৎ তােদর
আ��িতকৃিত, উপ�াপন, আচরণ বা েস বয্ি�র সােথ জ�কােল �দ� ৈলি�ক পিরিচিত িবেবচনা ছাড়াই অনয্ানয্
িল�-সংি�� ৈবিশ�য্ অ�ভুর্� কের। িল� ৈবষেময্র অ�ভুর্� আেছ, তেব তা এেতই সীমাব� নয়- এমনভােব নাম বা
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সবর্নাম বয্বহার করা (েযমন ই�াকৃতভােব এমন সবর্নাম বয্বহার করা যা �ুেল বা অনয্ানয্ DOE ে�া�াম বা কমর্কাে�
�ীকৃত) যা িশক্ষাথর্ীর ৈলি�ক পিরিচিতর সােথ সাম�সয্পূ ণর্ নয়।
জািত/বণর্: �কৃত অথবা অনু িমত জািত অথবা বণর্। জািত-এর মেধয্ রেয়েছ জািতর সােথ ঐিতহািসকভােব স��যু �
চািরি�ক ৈবিশ�, যার মেধয্ আেছ তেব এেতই সীমাব� নয়- চুেলর গঠন ও সু রিক্ষত েকশিবনয্াশ। সু রিক্ষত
েকশিবনয্ােশর অ�ভুর্� করেত হেব, তেব তা এেতই সীমাব� নয়- েবণী বাঁধা, ঝুলেত থাকা বা পয্াঁচােনা।
ধমর্/কৃি�: �কৃত অথবা অনু িমত ধমর্ অথবা কৃি� (েমৗিলক িব�াস সমি�, তা েকান ধমর্ েহাক বা না েহাক)।
েযৗন পক্ষপাত (েস�ু য়াল ওিরেয়ে�শন): �কৃত বা অনু িমত েযৗন পক্ষপাত। েযৗন পক্ষপাত শে�র অথর্ েকােনা বয্ি�র
�কৃত বা ধের েনওয়া েরামাি�ক, শারীিরক, বা িলে�র িভি�েত অপেরর �িত ৈদিহক বা েযৗন আকষর্ণ থাকা, িকংবা
না থাকা। েযৗন পক্ষপােতর একিট িব�ৃ ত পিরসর রেয়েছ এবং তা বহুকামীতা, সমকামীতােক অ�ভুর্� কের, তেব তা
এগুেলার মেধয্ই সীিমত নয়।
ওজন: �কৃত অথবা অনু িমত ওজন।
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