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বৈষম্য ও হয়রানি প্রনিবৈদবির নৈরুবে িীনি (PADH) 

PADH দেখুন: নীতি 106 সম্পর্কে  আরও ির্যের জনে ববষম্ে, হয়রাতন এবাং ববষম্েমূ্লক কম্েসাংস্থান/পতরর্ষবা 

অনুশীলর্নর তবরুর্ে নীতি। https://www.rochester.edu/working/hr/policies/pdfpolicies/106.pdf 

 

আপনার উর্েগগুতল PADH-এর ম্র্যে পর়্ে তকনা দসই তবষর্য় আপনার যতে প্রশ্ন যার্ক, িাহর্ল অনুগ্রহ কর্র 

PADH@rochester.edu-এ দযর্কার্না অনুসন্ধানমূ্লক ইর্ম্ল করুন। 
 
জরুতর সহায়িা 

আপতন যতে ম্র্ন কর্রন দয এই ঘটনাটি তবশ্বতবেোলয় সম্প্রোর্য়র কারও স্বাস্থে বা তনরাপত্তার জনে হুম্তকস্বরূপ, অনুগ্রহ কর্র 

585-275-3333 নম্বর্র জনতনরাপত্তা তবভার্গর সার্য দযাগার্যাগ করুন। 
* একটি আবশেক ঘর তনর্েে শ কর্র 

PADH নরব ার্ট  

আ নি জম্া নদবি চাি এম্ি নি কিাবিা উবেগ আবে? অিুগ্রহ িবর িীবচর নরব ার্ট  

ফম্টটি ৈযৈহার িরুি। 
এই ফম্ে পূরর্ে সহায়িা 

এই ফম্েটি পূরে করর্ি সহায়িার প্রর্য়াজন এম্ন বেতির্ের (আপনার যতে একজন অনুবাের্কর প্রর্য়াজন হয় দসটিসহ) 585-275-9125 

নম্বর্র তবশ্বতবেোলর্য়র ম্যেস্থিাকারী অতফর্সর সার্য দযাগার্যাগ করা উতিি।  

দবনাম্ী োতবিোগ 

আপতন দবনার্ম্ এই প্রতির্বেনটি জম্া তের্ি পার্রন; যাই দহাক, যতে একজন িেন্তকারী আরও ির্যের জনে আপনার সার্য দযাগার্যাগ 

করর্ি না পার্রন, িাহর্ল আপনার অতভর্যার্গর জবার্ব পের্েপ দনওয়ার জনে তবশ্বতবেোলর্য়র েম্িা উর্েখর্যাগেভার্ব সীতম্ি হর্ি 

পার্র। 

আতম্ একজনঅবশেক * 



ববতিত্র্ে ও অন্তভুে তির কম্েকিে া তশেক স্নাির্কর তশোযী  স্বিন্ত্র ঠিকাোর অ-কম্েিারী বাতসন্দা কম্ী TAR/তেনপ্রতি অস্নািক 

তশোযী অজানা/অনোনে  

তরর্পাটে ার্রর নাম্ (আপনার নাম্) 

আপনার সবেনাম্সমূ্হ 

তরর্পাটে ার্রর ইর্ম্ইল 

তরর্পাটে ার্রর দফান নম্বর 

আপতন তক তনর্জর জনে নাতক অনে কার্রা পর্ে তরর্পাটে  করর্েন?অবশেক * 

যতে অনে কার্রা পর্ে হর্য় যার্ক, অনুগ্রহ কর্র বেতিটির্ক তিতিি করুন। 
েয়া কর্র ববষম্েমূ্লক/হয়রাতনমূ্লক আিরেটি বেেনা করুন। অবশেক * 

অিুগ্রহ িবর আ নি অথৈা আ নি কে ৈযনির  বে নরব ার্ট  িরবেি িার সমু্মখীি হওয়া প্রনিটি  ৃথি আচরণ 

সম্পবিট  আম্াবদর ৈলুি। অিুগ্রহ িবর িানরখ, সম্য়, জন়িি ৈযনিবদর িাম্ অন্তরু্ট ি িরুি (েনদ জািা থাবি) 

এৈং ৈযাখযা িরুি কিি আ নি এই আচরণটিবি বৈষম্য/হয়রানি ৈবল ম্বি িবরবেি। : 

তরর্পাটে  করা আিরর্ের িাতরখ/সম্য় (যতে জানা যার্ক)অবশেক * 

আিরর্ের সম্স্ত জানা িাতরখ তনর্েে শ করুন। আিরেটি অবোহি আর্ে তকনা েয়া কর্র দসটি উর্েখ করুন। 

তরর্পাটে  করা আিরর্ের অবস্থানঅবশেক * 

ঘর্িাটি কিাথায় ঘবর্বে অিুগ্রহ িবর কসটি নচনিি িরুি। 

আপতন তক ম্র্ন কর্রন দয তনর্ির দকার্নাটি এই ঘটনাটির্ক অনুপ্রাতেি কর্রর্ে?অবশেক * 

প্রবোজয সৈগুবলাবি টিি নচি নদি: 

বয়স 

দগ্রফিার বা দোষী সাবেস্ত হওয়ার দরকর্ে  

নাগতরকর্ের অবস্থা 

রঙ 

যম্েম্ি/যম্ে (যম্ীয় দপাশাক এবাং মু্র্খর িুলসহ) 

দর্টিাং/গাহে স্থে সতহাংসিা 

অেম্িা 

গাহে স্থে সতহাংসিার অবস্থা 

নৃিাতিক পতরিয় 



পাতরবাতরক অবস্থা 

তলঙ্গ পতরিয়/প্রকাশ 

দজর্নটিক িযে 

বববাতহক অবস্থা 

সাম্তরক/প্রবীে অবস্থা 

জািীয়িা 

অনোনে - অনুগ্রহ কর্র নীর্ি উর্েখ করুন। 
গভে াবস্থা 

জাতি (িুর্লর স্টাইলসহ) 

প্রজনন স্বাস্থে তসোন্ত গ্রহে 

প্রতির্শায 

তলঙ্গ 

দযৌন তনপী়েন 

দযৌন হয়রাতন 

দযৌন পতরিয় 

অনুসরে করা 

উপর্রর 'অনোনে' তনবোতিি হর্ল, অনুগ্রহ কর্র তনতেে ষ্ট করুন 

কার তবরুর্ে অতভর্যাগ?অবশেক * 

জত়েি বেতিঅবশেক * 

অনুগ্রহ কর্র প্রর্যাজে হর্ল তবভাগ(গুতল) সহ জত়েি দকার্না অতিতরি বেতির্ক (পে এবাং সােী) তিতিি করুন: 

অিযািয িথয 

দগাপনীয়িা তববৃতি 

তবশ্বতবেোলয়টি অতভর্যাগকারী, উত্তরোিা এবাং সােীর্ের দগাপনীয়িা রোর জনে যুতিসঙ্গি পের্েপসমূ্হ দনর্ব। অতভর্যাগকারী, 
উত্তরোিা এবাং সােীর্ের জানার্না হর্ব দয অতভর্যাগ বা িেন্ত সম্পর্কে  িযে প্রকাশ করর্ল িের্ন্তর অখণ্ডিার সার্য আপস করার সম্ভাবনা 

রর্য়র্ে। দযর্কার্না যরর্নর প্রতির্শায গ্রহে এই নীতিটির লঙ্ঘন। পেসমূ্হ িার্ের তনজস্ব অতভজ্ঞিা দশয়ার করার দের্ত্র্ স্বাযীন, যতেও, 

িের্ন্তর দগাপনীয়িার সার্য আপস করার সম্ভাবনাটি এ়োর্ি, িের্ন্তর সম্য়ই, সাযারেি িারা যার্েরর্ক তবশ্বাস কর্র িার্ের সাংখোটি সীতম্ি 

করার পরাম্শে দেওয়া হয়। পতরতস্থতিসমূ্র্হর উপর তনভে র কর্র, িেন্তকারী িের্ন্তর যযাযেিা রো করার জনে বা প্রতির্শাযমূ্লক তহসার্ব 

তবর্বতিি আিরে প্রতির্রায করার জনে পের্েপ তনর্ি পার্র। 

প্রতির্শায তবর্রাযী 

তবশ্বতবেোলর্য়র নীতি অনুযায়ী দকার্না োত্র্, তশেক, বা স্টাফর্ক সরল তবশ্বার্স গৃহীি দকান পের্ের্পর জনে কার্রা তবরুর্ে প্রতির্শায 

দনওয়ার্ক তনতষে কর্র PADH তরর্পাটে । 



সহায়িা লার্ভর তরর্সাসেসমূ্হ 

আপতন যতে এম্ন একজন কম্েিারী হন যার ম্ানতসক সম্যের্নর প্রর্য়াজন, ির্ব কম্েিারী সহায়িা কাযেক্রর্ম্র (EAP) পরাম্শেোিারা 24 ঘন্টা সুলভ রর্য়র্েন। 
EAP দফার্ন 585-276-9110 এ দযাগার্যাগ করা দযর্ি পার্র। আরও িযে URMC.Rochester.edu/EAP এ পাওয়া যার্ব।  

আপতন যতে ম্ানতসক সম্যেন িাওয়া একজন োত্র্ হন, িাহর্ল ইউতনভাতসেটি কাউর্েতলাং দসন্টার (UCC) আপনার জনে সুলভ একটি দগাপনীয় তরর্সাসে যা তের্ন 

24 ঘন্টাই পাওয়া যার্ব। আপতন 585-275-3113 নম্বর্র দফার্ন UCC এর সার্য দযাগার্যাগ করর্ি পার্রন। আরও ির্যের জনে, আপতন 

Rochester.edu/UHS/UCC পতরেশেন করর্ি পার্রন।  

নতয সাংযুি করুন/আপর্লার্ করুন 

অনুগ্রহ কর্র দযর্কার্না প্রাসতঙ্গক নতযসমূ্হ সাংযুি করুন, তবর্শষি তনম্নতলতখি দযর্কার্না একটি ফম্েোর্ট (যতে সুলভ যার্ক): 

Word document, jpeg, pdf, png, mp3. 
ফাইল আপর্লার্ করার জনে এখার্ন ড্রপ করুন 

ফাইল আপর্লার্ করুন 

যািাইকরেঅবশেক * 
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