
 
ডিগনিটি ফর অল সট্ুডেনট্স অ্যাকট্ 

 

যদি হয়রানি,  উত্পীড়ন এবং/অথবা বৈষম্য স্কলুে, সক্লুের চৌহদ্দিতে, অথবা সক্ুলের অনষু্ঠান/কার্যকলাপের সময়, 
স্কলুের চৌহদ্দির বাইরে ঘটে, তাহলে NYS আইন মোতাবেক প্রতিটি ডিস্ট্রিকট্কে নীতি ও পদ্ধতি রাখতে হবে যাতে 
সংশল্িষ্ট ব্যকত্ি(রা) উত্পীড়নের প্রবেদন করতে পারেন নিম্নলিখিতভাবে: 
 

• একজন প্রশাসনিক প্রতিভূকে চিহ্নিত করতে হবে, যিনি হয়রানি, উত্পীড়ন এবং বৈষ্যম্যের প্রতিবেদন 
গ্রহণ করবেন (অথ �াৎ, DASA কোঅরড্িনেটর); 

• শিকষ্ার্থী, তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং অন্যান্যদের সহায়তা করতে হবে যাতে তারা সক্ুলের 
কর্মীদের কাছে মৌখিক বা লিখিত প্রতিৱেদন করতে পারে; 

• হয়রানি, উত্পীড়ন অথবা বৈষম্যের ঘটনার সাকষ্ী হলে অথবা তার প্রতিবেদন পেলে সক্লুের কর্মীদের 
একজন প্রশাসক অথবা প্রতিভূ (উদাঃ, DASA কোভরড্িনেটর) -কে ঘটনাটি জানানোর প্রয়োজন, একটি 
স্কলুের দিনের মধ্যে, এবং একটি লিখিত রিপোর্ট ফাইল করতে হবে সেই ঘটনাটির মৌখিক 
প্রতিবেদন/জ্ঞাত হওয়ার দুটি সক্ুল দিনের পরে নয়; 

• প্রশাসক অথবা একজন প্রতিভূ (উদাঃ, DASA কোঅর্ডিনেটর) -কে হয়রানি, উত্পীড়ন অথবা বৈষম্যের 
ঘটনার একটি পূর্ণাঙগ্ তদনত্ করার প্রয়োজন হবে, যে কোনো লিখিত প্রতিবেদন পাওয়ার ও তা 
লিপিবদ্ধ করার [DASA ঘটনা প্রতিবেদন ফর্মের অংশ II-এ] পর অবিলম্বে; 

• হয়রানি, উত্পীড়ন, এবং/অথবা বৈষম্যমূলক আচরণের পর, স্কলুকে অবিলম্বে পদক্ষেপ(গুনি) গর্হণ করা 
প্রয়োজন, যা দেখা গেছে যুকত্িপূর্ণভাবে হয়রানি, উত্পীড়ন এবং বৈষম্য শেষ করতে পারে, শত্রতুামূলক 
পরিবেশ শেষ করতে পারে, সেই আচরণ পুনর্বার যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করে এবং নিশচ্িত করে সেই সব 
শিকষ্ার্থীদের নিরাপতত্া যারা হয়রানি, উত্পীড়ন ও বৈষম্যের লকষ্্য ছিল; 

• যে ব্যকত্ি হয়রানি, উত্পীড়ন অথবা বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন করছেন অথবা তার তদনত্ে সহায়তা 
করছেন, তাদের বিরুদধ্ে প্রতিশোধ নিষিদ্ধ করতে হবে; 

• হয়রানি, উত্পীড়ন এবং বৈষম্য প্রতিরোধ করতে সক্ুলের একটি কৌশল তৈরি করা উচিত; 

• স্কলুের লিডারদের হয়রানি, উত্পীড়ন এবং বৈষম্য সংক্রানত্ তথ্য ও প্রবণতা সম্পরক্ে 
সুপারিন্টেন্ডেন্টকে নিয়মিত প্রতিবেদন করার প্রয়োজন; 

• যখন প্রয়োজন হবে তখন সক্ুলের প্রশাসক অথবা প্রতিভূ(রা) যেন অবিলম্বে স্থানীয় আইনরকষ্কদের 
হয়রানি, উত্পীড়ন এবং/অথবা বৈষম্য বিষয়ে জানানোর প্রয়োজন হবে; 

• অন্তত বার্ষিকভাবে সক্ুলের সব করম্ী, শিকষ্ার্থী এবং বাবা-মাযেদের কাছে ডিস্ট্রিকট্ের নীতিগলুির 
একটি কপি দেওয়া প্রয়োজন, যাতে অনত্র্ভুকত্ হবে হয়রানি, উত্পীড়ন এবং বৈষম্য প্রতিবেদন করার 
প্রকর্িয়া; 

• নিশ্চিত করতে হবে যে ডিসট্্রিক্টের ওয়েবসাইটে যেন ডিস্ট্রিক্টের নীতি ও পদধ্তিগুলির সাম্প্রতিক 
সংস্করণ থাকে, সঙ্গ থাকে ঘটনা প্রতিবেদন ফর্ম।। 
 

অনুগর্হ করে সক্ুল/ডিস্ট্রিক্ট অফিসে যোগাযোগ করনু, যাতে আপনারা সক্ুল/ডিস্ট্রিক্টের চৌহদ্দির মধ্যে ঘটা 
ঘটনা প্রতিবেদন করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট ও স্কলু যে প্রকর্িয়া প্রতিষঠ্িত করেছে, সেটি মেনে চলতে পারেন। 
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