
�যৗন হয়রািন �িতেরাধ নীিতমালা

ইউিনভািস�� অব িলবােরল আট� স (ইউল�াব) সবসময় �যৗন হয়রািনম�ু কােজর পিরেবশ এবং ও �লখাপড়ার পিরেবশ িদেত সেচ�।
�যেকান ধরেণর �যৗন হয়রািনমলূক ঘটনায় ইউল�াব শনূ� সহনশীলতা (িজেরা টলাের�) নীিত �দশ�ন কের। যখনই �কান �যৗন
হয়রািনর ঘটনা ঘেট বা �দখা যায়,ইউল�াব তা��িণকভােব �যৗন হয়রািন ব� করেত �েয়াজনীয় সকল ব�ব�া �হণ কের এবং
অপরাধীর িব�ে� �েয়াজনীয় শ�ৃলাভে�র দােয় আইনী ব�ব�া �হণ কের।

�যৗন হয়রািন ইউল�ােবর মলূ মলূ�েবাধেক ল�ন কের এবং এ ধরেণর কম�কা� সকল মানষু ও অিফিসয়ালেদর অিধকার ল�ন।
বয়স, িল�, �ববািহক অব�া, িশ�া বা �পশা িনিব�েশেষ �য �কউ এই আচরেণর িশকার হেত পাের। সুতরাং,এই নীিত�র ল�� ধম�,বণ�,
িল�,�যৗনতা ও নেৃগা�ী িনিব�েশেষ ইউল�ােবর �িত� মানষুেক িনপীড়ন �থেক র�া করা।

এই নীিত �ণয়ন করার উে�শ�:

● �যৗন হয়রািনর িশকার ব�ি�েদর সুর�ার জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ;
● ইউল�াব �যৗন হয়রািনর িব�ে� শনূ� সহনশীলতার (িজেরা টলাের�) সেচতনতা �তির করা;
● অিভেযাগ, তদ� এবং শ�ৃলা ব�ব�া �হেণর জন� প�িত�িল সং�ািয়ত করা;
● নীিত এবং সংি�� আচরণিবিধ বা�বায়ন িনি�ত করা।

�যৗন হয়রািনর সং�াঃ

�যৗনতােক উে�শ� কের ইউল�ােবর িভতের বা বাইের নারী ও পু�েষর ময�াদার উপর িব�প �ভাব �ফেল এমন �য �কােনা ধরেনর
অবাি�ত, অনাকাি�ত আকা�া,আ�ানই �যৗন হয়রািন। �যেকান অনাকাি�ত �যৗন অ�গিত, �যৗন কােজর জন� অনেুরাধ এবং
�যেকান অ�হণেযাগ� �যৗন আচরণেকও �যৗন হয়রািন িহসােব িচি�ত করা �যেত পাের।
ভয় �দিখেয়, শ�তা কের বা আ�মণা�ক পিরেবশ �তির কের �যৗন হয়রািনর ঘটনা ঘেট, এমনিক অপরােধর উে�শ� না থাকেলও
�যৗন হয়রািনর ঘেট। কখনও কখনও একজেনর কােছ �যৗন হয়রািন িহেসেব িবেবিচত যা অন� আেরকজেনর কােছ �যৗন হয়রািনর
মেন নাও হেত পাের। একজেনর আচরণ কােরা কােছ আপি�জনক এবং অযািচত মেন হেলও তা �যৗন হয়রািনর বেল িবেবিচত হেত
পাের।

িন�িলিখত আচরণ�িল �ত�� বা পেরা�ভােব ঘটেল তােক �যৗন তােক �যৗন হয়রািন বেল :
ক) অনাকাি�ত শারীিরক �শ� বা এধরেণর �চ�া;
খ) �যৗন হয়রািন বা িনপীড়নমলূক উি�;
গ) িন�া, অপমানজনক, ভয় �দখােনা বা �যৗন আ�মণা�ক ম�ব�;
ঘ) �যৗনতােক উে�শ� কের একােডিমক বা কম��ে�র উপর িব�প �ভাব �ফলার �দাহাই িদেয় �মিক;
ঙ) �যৗন কােজ �ত�াখ�ান হেয় হীন ম�ব� বা মানিসক চাপ �েয়াগ করা;
চ) �যৗন স�ক� �াপেনর উে�েশ� �য �কানও দািব বা অনেুরাধ;
ছ) সু�� বা অ�িন�িহত �যৗন আেবদনমলূক িচ�, ইেমইল, এসএমএস, ছিব, িভিডও পাঠােনা;
জ) অ�ীল �কান িকছু, অ�ীল ছিব বা অ�ন �দশ�ন;
ঝ) ��াকেমইল বা চির� হনেনর উে�েশ� ি�র বা িভিডও িচ� ধারণ করা;
ঞ) সামািজকভােব কাউেক অবমাননা বা অপমান করার জন� �যৗন সমস�া স�িক� ত �জব ছিড়েয় �দওয়া;
ট) িল� বা �যৗন-িভি�র উপর কাউেক �বষম�মলূক করা;

অিভেযাগ করার িনয়মঃ

ব�ি�গত ব�ব�াঃ

িশ�াথ�েদর এবং কম�েদর ( িশ�ক-কম�কত� া-কম�চাির) অিভেযােগর িবষেয় আেলাচনা করার জন� িবিভ� উপায় রেয়েছ:

● �যৗন হয়রািন িযিন করেছন তােক অবিহত করা এবং তােক িবরত থাকেত বলা;
● অিভ�তা ড�েম� কের রাখা
● কম�কত� া, সুপারভাইজর, এ�াডভাইজর, ��র অিফস বা �ুেড� এ�ােফয়াস� অিফসেক অবিহত করা।



ম�ােনজেমে�র ভূিমকাঃ

�কউ িলিখত অিভেযাগ করেল হয়রািনর �মাকােবলায় ইউল�ােবর কম�কত� া, সুপারভাইজর, এ�াডভাইজর, ��র অিফস বা �ুেড�
এ�ােফয়াস� অিফস তা��িণক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর করেব। ইউল�াব �গাপনীয়তা নীিত অনসুাের �গাপনীয়তা বজায় রাখেব।

তদ� �ি�য়াঃ

অিভেযাগ �ি�য়ার ধাপসমহুঃ
১। ঘটনার পের যত তাড়াতািড় স�ব এক� আন�ুািনক িলিখত অিভেযাগ দােয়র করেত হেব।
২। ��র অিফস অিভেযাগ� �যৗন হয়রািন কিম�েত ��রণ করেব।

● ��র অিফেসর একজন সদস� �যৗন হয়রািন কিম�র সােথ বসেবন।
● �যৗন হয়রািন কিম�র কমপে� দইুজন সদস� মিহলা হেত হেব।

৩। �যৗন হয়রািন কিম� তদ� কের তােদর ফলাফল শ�ৃলা কিম�েত ��রণ করেবন।
৪। িডিসি�নাির কিম� �নািন �� করেব এবং �েয়াজনীয় আইনী পরামশ� চাইেত পারেব।
৫। ইউল�ােবর িশ�াথ� জিড়ত থাকেল �ুেড� এ�ােফয়াস� অিফস শ�ৃলা কিম�র �নািনর সময় ঐ িশ�াথ�েক িনেয় বসেব।

তদ� িনয়মাবলীঃ
● �ছাটখােটা ঘটনা�িলেত ��র অিফস উভয় পে�র স�িতেত সংে�েপ িবষয়� িন�ি� করেত পাের;
● অন�ান� সম� ��ে� �যৗন হয়রািন কিম� িবষয়� তদ� করেব;
● কিম� �থেম িলিখত অিভেযাগ�র িবষেয় আেলাচনা / িবে�ষণ করেব;
● কিম� অিভেযােগর ��তা/�মােণর জন� িম�ং ডাকেত পােরন;
● �নািনর জন� কিম� অপরাধীেক �ডেক তার ঘটনা বা অিভেযাগ �রকড� বা সংর�ণ করেত পাের;
● কিম� �েয়াজেন আইনী পরামশ� চাইেত পাের;
● কিম� সংখ�াগিরে�র মতামেতর িভি�েত িস�া� �নেব;
● কিম� তদে�র �য �কান সময় িবষয়� শ�ৃলা কিম�র কােছ উপ�াপন করেত পাের;
● �কানও িমথ�া বা �বআইনী অিভেযােগর ��ে� কিম� অিভেযাগকারীর িব�ে� শাি�মলূক ব�ব�া �হেণর পরামশ� িদেত

পাের।

�িতকারক, িমথ�া বা �বআইনী অিভেযাগ

অিভেযাগকারীর অিভেযাগ িমথ�া এবং ��পূণ� হেল তার িব�ে� শাি�মলূক ব�ব�া সােপে� করা হেব।

�িতেশাধঃ

�কান ছা�, কম�চারী, চাকির�াথ� বা �য �কউ �যৗন হয়রািন / হামলার িবষেয় পরামশ� িনেত, �যৗন হয়রািন / হামলার অিভেযাগ
দােয়র করেল করার জন� সৎ িব�ােসর সােথ ব�ব�া �হেণর জন� বাধা, হ�ে�প, জবরদি� বা �িতেশােধর িবষয় হেত পাের না, বা
�যৗন হয়রািন / লা�নার অিভেযাগ তদে� সা�ী বা প�ােনল সদস� িহসােব কাজ করা।

অিভেযাগ সমাধানঃ

তদ� কিম� অিভেযাগ পাওয়ার দইু স�ােহর মেধ� তদ� �শষ করেব এবং ফলাফল অিভেযাগকারী এবং অিভযু�েক জািনেয় �দেব।

অিভেযাগ� �মাণ করার জন� যিদ পয�া� �মাণ না পাওয়া যায় তেব পরবত� �কান ব�ব�া �নওয়া হেব না, তেব ভিবষ�েত হয়রািন
বা �িতেশাধ �নওয়ার ঘটনা�িল িরেপাট� করার জন� িব�িবদ�ালয় তার কম�েক ( িশ�ক-কম�কত� া-কম�চাির) বা িশ�াথ�েক
সহেযািগতা করেব।



অিভেযাগ �মািণত হেল শাি�মলূক ব�ব�া �হণ করা হেব। তদ� �শষ হেয় �গেল অিভেযাগকারী এবং �যৗন হয়রািনকারীেদর আরও
সহায়তা এবং পরামশ� �দওয়া হেব।
শ�ৃলা ব�ব�াঃ

শ�ৃলা �ি�য়া�েলা স�ূণ�ভােব বা�বায়ন স�ব। ঘটনার ��ে�র উপর িনভ� র কের শ�ৃলািবিধ�েলা অ�ভু� � থাকেত পাের:
● িলিখত সতক� তা
● পদাবনিত
● �ানা�র (��া�ফার)
● সাসেপনশন
● বরখা�
● বিহ�ার
● আইন শ�ৃলা বািহনীর কােছ হ�া�র

অিভেযাগ এবং তদে�র ফলাফল অিভেযাগকারী এবং অিভযু�কারীর ব�ি�গত ফাইল�িলেত �রকড� করা হেব।

ইউল�ােবর অ�ীকার

ইউল�াব এমন এক� ক�া�াস সং�ৃিত িনি�ত করেত �চ�া কের যা স�ূণ�ভােব �যৗন হয়রািনম�ু। আমরা চার� সাধারণ নীিত
�েয়াগ কের �য �কান ধরেণর �যৗন হয়রািন �িতেরােধ আমােদর �িত�িত অব�াহত রাখব:

১) �যৗন হয়রািন বা িনিষ� কাজ স�েক� সবাইেক অবিহত করা;
২) সম� িশ�ক, কম�কত� া এবং িশ�াথ�রা তােদর অিধকার স�েক� সেচতন িকনা তা িনি�ত করা;

৩) নীিত ল�েন অিভেযােগর স�ক উপায় স�েক� অিফিসয়ালেদর অবিহত করা।
৪) এই নীিতর অ�গ�ত �যসব সমস�া�িল পিরলি�ত হয় �স স�েক� িশ�ক,কম�কত� া এবং িশ�াথ�েদর মেধ� সেচতনতা সৃি�
করা।

�িশ�ণ ও িশ�া

�যৗন হয়রািন নীিত� সম� ছা�,কম�কত� া, ও িশ�কেদর মেধ� িবতরণ করা হেব। সকল কম�কত� া ও িশ�াথ�েদর জন� িবনা খরেচ
�যৗন হয়রািন / �যৗন িনপীড়ন �িতেরাধ �িশ�ণ, কম�শালা, �েফশনাল �ডেভলেম� �সিমনার আেয়াজন করেত হেব।

তথ� �চারঃ
�যৗন হয়রািন নীিতর অনিুলিপ�িল �ুেড� অ�ােফয়াস� অিফস, ��র অিফস এবং �রিজ�ার অিফেস পাওয়া যােব। িশ�াথ�রা �যৗন
হয়রািন নীিত �দখার অিধকার রােখ। নীিত� ইউল�াব ওেয়ব �পাট� ােল
(http://www.ulab.edu.bd/sao/university-polferences/) পাওয়া যােব।

�যৗন হয়রািন কিম�ঃ

১) ড. তাবাসসুম জামান (�চয়ারপাস�ন)
সহেযাগী অধ�াপক, িডপাট� েম� অব ইংিলশ এ� িহউম�ািন�জ, ইউল�াব
অিফসঃ ক�া�াস এ, ক�ঃ ৫০৫
ইেমইলঃ tabassum.zaman@ulab.edu.bd

২) িনয়াজ �মােশ�দ পােটায়ারী (সদস�)
সহেযাগী অধ�াপক, �ুল অব িবজেনস, ইউল�াব
ইেমইলঃ niaz.patwary@ulab.edu.bd

৩) ড. শাহনাজ �হাসেন জাহান (সদস�)
অধ�াপক, �জনােরল এডুেকশন িডপাট� েম�, ইউল�াব
অিফসঃ ক�া�াস এ, ক�ঃ ৫০১

mailto:tabassum.zaman@ulab.edu.bd
mailto:niaz.patwary@ulab.edu.bd


ইেমইলঃ shahnaj.jahan@ulab.edu.bd

৪) ড. শাহনাজ �দা (উপেদ�া)
অধ�াপক, আইন িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়

৫) ড. সুমাইয়া কিবর (উপেদ�া)
অধ�াপক, আইন িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়

mailto:shahnaj.jahan@ulab.edu.bd

