
য ৌন হয়রানন নীনিমালা 
 
ইউননভানসিটি অব নলবাররল আর্ি স (ইউলযাব) সবসময় য ৌন হয়রাননমুক্ত কারের পনররবশ এবং ও যলখাপড়ার পনররবশ 
নিরি সরেষ্ট। য রকান ধররের য ৌন হয়রাননমূলক ঘর্নায় ইউলযাব শূনয সহনশীলিা (নেররা র্লাররন্স) নীনি প্রিশিন 
করর।   খনই যকান য ৌন হয়রাননর ঘর্না ঘরর্  বা যিখা  ায়,ইউলযাব িাত্ক্ষনেকভারব য ৌন হয়রানন বন্ধ কররি 
প্ররয়ােনীয় সকল বযবস্থা গ্রহে করর এবং অপরাধীর নবরুরে প্ররয়ােনীয় শৃঙ্খলাভরের িারয় আইনী বযবস্থা গ্রহে করর।   
 

য ৌন হয়রানন ইউলযারবর মূল মূলযরবাধরক লঙ্ঘন করর এবং এ ধররের কমিকান্ড সকল মানুষ ও অনিনসয়ালরির 
অনধকার লঙ্ঘন। বয়স, নলে, বববানহক অবস্থা, নশষা বা যপশা নননবিরশরষ য  যকউ এই আেররের নশকার হরি পারর। 
সুিরাং,এই নীনিটির লষয ধমি,বেি, নলে,য ৌনিা ও নৃর াষ্ঠী নননবিরশরষ ইউলযারবর প্রনিটি মানুষরক ননপীড়ন যেরক 
রষা করা। 
 

এই নীনি প্রেয়ন করার উরেশয: 
 

• য ৌন হয়রাননর নশকার বযনক্তরির সুরষার েনয প্ররয়ােনীয় বযবস্থা গ্রহে; 
• ইউলযাব য ৌন হয়রাননর নবরুরে শূনয সহনশীলিার (নেররা র্লাররন্স) সরেিনিা বিনর করা; 
• অনভর া , িিন্ত এবং শৃঙ্খলা বযবস্থা গ্রহরের েনয পেনিগুনল সংজ্ঞানয়ি করা; 
• নীনি এবং সংনিষ্ট আেরেনবনধ বাস্তবায়ন নননিি করা।  

 

য ৌন হয়রাননর সংজ্ঞাাঃ 
 
য ৌনিারক উরেশয করর ইউলযারবর নভিরর বা বাইরর নারী ও পুরুরষর ম িািার উপর নবরূপ প্রভাব যিরল এমন য  
যকারনা ধররনর অবানিি, অনাকানিি আকািা,আহ্বানই য ৌন হয়রানন। য রকান অনাকানিি য ৌন অগ্র নি, য ৌন 
কারের েনয অনুররাধ এবং য রকান অগ্রহের া য য ৌন আেরেরকও য ৌন হয়রানন নহসারব নেনিি করা য রি পারর।  
ভয় যিনখরয়, শত্রুিা করর বা আক্রমোত্মক পনররবশ বিনর করর য ৌন হয়রাননর ঘর্না ঘরর্, এমননক অপরারধর উরেশয 
না োকরলও য ৌন হয়রাননর ঘরর্। কখনও কখনও একেরনর কারে য ৌন হয়রানন নহরসরব নবরবনেি  া অনয 
আররকেরনর কারে য ৌন হয়রাননর মরন নাও হরি পারর। একেরনর আেরে কাররা কারে আপনিেনক এবং অ ানেি 
মরন হরলও িা য ৌন হয়রাননর বরল নবরবনেি হরি পারর।  
 

ননম্ননলনখি আেরেগুনল প্রিযষ বা পররাষভারব ঘর্রল িারক য ৌন িারক য ৌন হয়রানন বরল : 
ক) অনাকানিি শারীনরক স্পশি বা এধররের যেষ্টা; 
খ) য ৌন হয়রানন বা ননপীড়নমূলক উনক্ত; 

 ) ননন্দা, অপমানেনক, ভয় যিখারনা বা য ৌন আক্রমোত্মক মন্তবয; 
ঘ) য ৌনিারক উরেশয করর একারেনমক বা কমিষরের উপর নবরূপ প্রভাব যিলার যিাহাই নিরয় হুমনক;  
ঙ) য ৌন কারে প্রিযাখযান হরয় হীন মন্তবয বা মাননসক োপ প্ররয়া  করা; 
ে) য ৌন সম্পকি  স্থাপরনর উরেরশয য  যকানও িানব বা অনুররাধ; 
ে) সুস্পষ্ট বা অন্তননিনহি য ৌন আরবিনমূলক নেঠি, ইরমইল, এসএমএস, েনব, নভনেও পাঠারনা; 
ে) অিীল যকান নকেু, অিীল েনব বা অঙ্কন প্রিশিন; 
ঝ) ব্ল্যাকরমইল বা েনরে হনরনর উরেরশয নস্থর বা নভনেও নেে ধারে করা; 
ঞ) সামানেকভারব কাউরক অবমাননা বা অপমান করার েনয য ৌন সমসযা সম্পনকি ি গুেব েনড়রয় যিওয়া; 
র্) নলে বা য ৌন-নভনির উপর কাউরক ববষমযমূলক করা;  
 

অনভর া  করার ননয়মাঃ  
 

 



বযনক্ত ি বযবস্থাাঃ  
 

নশষােীরির এবং কমীরির ( নশষক-কমিকিি া-কমিোনর) অনভর ার র নবষরয় আরলােনা করার েনয নবনভন্ন উপায় 
ররয়রে: 
 

• য ৌন হয়রানন ন নন কররেন িারক অবনহি করা এবং  িারক নবরি োকরি বলা; 
• অনভজ্ঞিা েকুরমন্ট করর রাখা 
• কমিকিি া, সুপারভাইের, এযােভাইের, প্রক্টর অনিস বা সু্টরেন্ট এযারিয়াসি অনিসরক অবনহি করা। 

 

মযারনেরমরন্টর ভূনমকাাঃ  
 
যকউ নলনখি অনভর া  কররল হয়রাননর যমাকারবলায় ইউলযারবর কমিকিি া, সুপারভাইের, এযােভাইের, প্রক্টর অনিস 
বা সু্টরেন্ট এযারিয়াসি অনিস িাত্ক্ষনেক প্ররয়ােনীয় বযবস্থা গ্রহরের কররব। ইউলযাব য াপনীয়িা নীনি অনুসারর 
য াপনীয়িা বোয় রাখরব। 
 
িিন্ত প্রনক্রয়াাঃ 
 
অনভর া  প্রনক্রয়ার ধাপসমুহাঃ 
১। ঘর্নার পরর  ি িাড়ািানড় সম্ভব একটি আনুষ্ঠাননক নলনখি অনভর া  িারয়র কররি হরব। 
২। প্রক্টর অনিস অনভর া টি য ৌন হয়রানন কনমটিরি যপ্ররে কররব। 

• প্রক্টর অনিরসর একেন সিসয য ৌন হয়রানন কনমটির সারে বসরবন। 
• য ৌন হয়রানন কনমটির কমপরষ িইুেন সিসয মনহলা হরি হরব।  

 

৩। য ৌন হয়রানন কনমটি িিন্ত করর িারির িলািল শৃঙ্খলা কনমটিরি যপ্ররে কররবন। 
৪। নেনসনিনানর কনমটি শুনানন শুরু কররব এবং প্ররয়ােনীয় আইনী পরামশি োইরি পাররব।  
৫। ইউলযারবর নশষােী েনড়ি োকরল সু্টরেন্ট এযারিয়াসি অনিস শৃঙ্খলা কনমটির শুনাননর সময় ঐ নশষােীরক ননরয় 
বসরব। 
 
 
 
িিন্ত ননয়মাবলীাঃ  

• যোর্খারর্া ঘর্নাগুনলরি প্রক্টর অনিস উভয় পরষর সম্মনিরি সংরষরপ নবষয়টি ননষ্পনি কররি পারর; 
• অনযানয সমস্ত যষরে য ৌন হয়রানন কনমটি নবষয়টি িিন্ত কররব; 
• কনমটি প্রেরম নলনখি অনভর া টির নবষরয় আরলােনা / নবরিষে কররব; 
• কনমটি অনভর ার র স্পষ্টিা/প্রমারের েনয নমটিং োকরি পাররন; 
• শুনাননর েনয কনমটি অপরাধীরক যেরক িার ঘর্না বা অনভর া  যরকেি  বা সংরষে কররি পারর; 
• কনমটি প্ররয়ােরন আইনী পরামশি োইরি পারর; 
• কনমটি সংখযা নররষ্ঠর মিামরির নভনিরি নসোন্ত যনরব; 
• কনমটি িিরন্তর য  যকান সময় নবষয়টি শৃঙ্খলা কনমটির কারে উপস্থাপন কররি পারর; 
• যকানও নমেযা বা যবআইনী অনভর ার র যষরে কনমটি অনভর া কারীর নবরুরে শানস্তমূলক বযবস্থা গ্রহরের 

পরামশি নিরি পারর। 
 

 
 
ষনিকারক, নমেযা বা যবআইনী অনভর া  



 

অনভর া কারীর অভিয োগ ভিথ্যো এবং ত্রুটিপূর্ণ হযে তোর ভবরুযে শোভিিূেক বযবস্থো সোযপযে করো হযব। 
 
প্রনিরশাধাঃ 
 
যকান োে, কমিোরী, োকনরপ্রােী বা য  যকউ য ৌন হয়রানন / হামলার নবষরয় পরামশি ননরি, য ৌন হয়রানন / 
হামলার অনভর া  িারয়র কররল করার েনয সৎ নবশ্বারসর সারে বযবস্থা গ্রহরের েনয বাধা, হস্তরষপ, েবরিনস্ত বা 
প্রনিরশারধর নবষয় হরি পারর না, বা য ৌন হয়রানন / লািনার অনভর া  িিরন্ত সাষী বা পযারনল সিসয নহসারব কাে 
করা। 

 
অনভর া  সমাধানাঃ 
  
িিন্ত কনমটি অনভর া  পাওয়ার িইু সপ্তারহর মরধয িিন্ত যশষ কররব এবং িলািল অনভর া কারী এবং অনভ ুক্তরক 
োননরয় যিরব। 
 
অনভর া টি প্রমাে করার েনয  নি প িাপ্ত প্রমাে না পাওয়া  ায় িরব পরবিী যকান বযবস্থা যনওয়া হরব না, িরব 
ভনবষযরি হয়রানন বা প্রনিরশাধ যনওয়ার ঘর্নাগুনল নররপার্ি  করার েনয নবশ্বনবিযালয় িার কমীরক ( নশষক-কমিকিি া-
কমিোনর) বা নশষােীরক সহর ান িা কররব। 
 
অনভর া  প্রমানেি হরল শানস্তমূলক বযবস্থা গ্রহে করা হরব। িিন্ত যশষ হরয় য রল অনভর া কারী এবং য ৌন 
হয়রাননকারীরির আরও সহায়িা এবং পরামশি যিওয়া হরব। 
শৃঙ্খলা বযবস্থাাঃ  
 

 

শৃঙ্খলা প্রনক্রয়াগুরলা সম্পূেিভারব বাস্তবায়ন সম্ভব। ঘর্নার গুরুরের উপর ননভি র করর শৃঙ্খলানবনধগুরলা অন্তভুি ক্ত োকরি 
পারর: 

• নলনখি সিকি িা 
• পিাবননি 
• স্থানান্তর (ট্র্যান্সিার) 
• সাসরপনশন 
• বরখাস্ত 
• বনহষ্কার 
• আইন শৃঙ্খলা বানহনীর কারে হস্তান্তর 

অনভর া  এবং িিরন্তর িলািল অনভর া কারী এবং অনভ ুক্তকারীর বযনক্ত ি িাইলগুনলরি যরকেি  করা হরব। 
 
 
 
ইউলযারবর অেীকার  
 
ইউলযাব এমন একটি কযাম্পাস সংসৃ্কনি নননিি কররি যেষ্টা করর  া সম্পূেিভারব য ৌন হয়রাননমুক্ত। আমরা োরটি 
সাধারে নীনি প্ররয়া  করর য  যকান ধররের য ৌন হয়রানন প্রনিররারধ আমারির প্রনিশ্রুনি অবযাহি রাখব: 
 

১) য ৌন হয়রানন বা নননষে কাে সম্পরকি  সবাইরক অবনহি করা; 
২) সমস্ত নশষক, কমিকিি া এবং নশষােীরা িারির অনধকার সম্পরকি  সরেিন নকনা িা নননিি করা;       

          ৩) নীনি লঙ্ঘরন অনভর ার র সঠিক উপায় সম্পরকি  অনিনসয়ালরির অবনহি করা। 



৪) এই নীনির অন্ত িি য সব সমসযাগুনল পনরলনষি হয় যস সম্পরকি  নশষক,কমিকিি া এবং নশষােীরির মরধয 
সরেিনিা সৃনষ্ট করা।  
 

প্রনশষে ও নশষা 
 
য ৌন হয়রানন নীনিটি সমস্ত োে,কমিকিি া, ও নশষকরির মরধয নবিরে করা হরব। সকল কমিকিি া ও নশষােীরির েনয 
নবনা খররে য ৌন হয়রানন / য ৌন ননপীড়ন প্রনিররাধ প্রনশষে, কমিশালা, প্ররিশনাল যেরভলরমন্ট যসনমনার আরয়ােন 
কররি হরব।  
 
িেয প্রোরাঃ 
য ৌন হয়রানন নীনির অনুনলনপগুনল সু্টরেন্ট অযারিয়াসি অনিস, প্রক্টর অনিস এবং যরনেস্ট্রার অনিরস পাওয়া  ারব। 
নশষােীরা য ৌন হয়রানন নীনি যিখার অনধকার রারখ। নীনিটি ইউলযাব ওরয়ব যপার্ি ারল 
(http://www.ulab.edu.bd/sao/university-polferences/) পোওয়ো  োযব।  
 
 
য ৌন হয়রানন কনমটিাঃ  
 

১) ে. িাবাসসুম োমান (রেয়ারপাসিন) 
    সহর া ী অধযাপক, নেপার্ি রমন্ট অব ইংনলশ এন্ড নহউমযাননটিে, ইউলযাব 
    অনিসাঃ কযাম্পাস এ, কষাঃ ৫০৫ 
    ইরমইলাঃ tabassum.zaman@ulab.edu.bd 
  
২) ে. কােী মাহমুিরু রহমান (সিসয) 
    সহর া ী অধযাপক, নমনেয়া স্টানেে এন্ড োনিানলেম, ইউলযাব 
    ইরমইলাঃ mahmudur.rahman@ulab.edu.bd 
 
৩) ে. শাহনাে যহাসরন োহান (সিসয) 
    অধযাপক, যেনাররল এেুরকশন নেপার্ি রমন্ট, ইউলযাব  
   অনিসাঃ কযাম্পাস এ, কষাঃ ৫০১  
   ইরমইলাঃ shahnaj.jahan@ulab.edu.bd 
 
৪) ে. শাহনাে হুিা (উপরিষ্টা) 
    অধযাপক, আইন নবভা , ঢাকা নবশ্বনবিযালয় 
  
৫) ে. সুমাইয়া কনবর (উপরিষ্টা) 
    অধযাপক, আইন নবভা , ঢাকা নবশ্বনবিযালয় 
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