শাহজালাল িব ান ও যুি িব িবদ ালেয়র িশ ক, ছা , কমকতা ও কমচারীেদর
যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন িনেরােধর জন আচরণ িবিধ ২০১০
1. আচরণ িবিধর উে শ , িশেরানাম ও সূচনা :
যেহতু গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান ধম, বণ, বয়স, পশা ও িল িনিবেশেষ বাংলােদেশ অব ানরত সকেলর জন
সমান সুেযাগ িনি ত করার অ ীকার কেরেছ,
যেহতু কােনা হয়রািন ও িনপীড়ন, যা একজন ব ি র মানিসক ও শারীিরক িত কের এবং তাঁর সমান সুেযাগ হেণ বাধা
সৃি করার কারেণ িনি তভােবই সংিবধান িবেরাধী এবং একই সে ফৗজদারী অপরাধ,
যেহতু কউ যিদ তাঁর পশাগত ও সামািজক অব ান ব বহার কের তাঁর অধীন ও িনভরশীল কারও ওপর এ ধরেনর িনপীড়ন
কের তেব সই অপরাধ আরও িনকৃ ,
যেহতু িবিভ উ িশ া িত ােনর অধ ােদশ, িবিধ-িবধান ও ব ব াবিল, িশ ক, িশ াথী, কমকতা, কমচারী, কমরত
ব ি , ভিত ু িশ াথী এবং অভ াগতেদরও িশ ার সু ু পিরেবশ িনি ত করেত বাধ ,
যেহতু যেকােনা রকম হয়রািন এবং িনপীড়েনর ঘটনায় আ া ব ি িনদা ণভােব িত হয় এবং ত েধ
তর হে
যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন,
যেহতু হয়রািন ও িনপীড়ন এবং যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন একজন ব ি েক িচরজীবেনর জন িত কের,
 তাঁেক মানিসকভােব িবপয কের এবং তার মানিসক িবকাশ বাধা কের,
 তাঁর ওপর ায়ী মানিসক চাপ সৃি কের,
 তাঁর মযাদােবােধ আঘাত কের,
 তাঁর আ িব াস ও আ স ান বা আ ত য় হািন কের,
 wk¶v বা পশার ে িব সৃি কের, িকংবা তাঁেক িচর ায়ীভােব িশ া বা পশা ত ােগ বাধ কের, এমনিক বা এবং
দশ ত ােগ বাধ কের,
 জীবন সংশয় সৃি কের, বা ায়ী শারীিরক িতর সৃি কের, এমনিক জীবনহািন কের,
 পিরবার ও ¯^Rb‡`i জীবন িবপয কের,
 পিরবার, সমাজ ও িত ােন িনরাপ া এবং মযাদা িনেয় জীবন যাপেনর অিন য়তা সৃি কের,
যেহতু শািব িব িত ােনর সব ের সু ু পিরেবশ িনি ত করেত সংি সকেল অ ীকারাব , যখােন সকল িশ ক, িশ াথী,
কমকতা, কমচারী, কমরত ব ি , ভিত ু এবং অভ াগত কােনা রকম িতব কতা ছাড়াই িনিবে িনজ িনজ কম মতা ও
স াবনা িবকিশত করেত পাের; এর জন কােনা ব ি যােত এে ে কােনা িতব কতা সৃি করেত না পাের, স জন
আইনগত ও শাসিনক র াকবচ িনি ত করেত শািব িব সেচ ,
যেহতু িবদ মান আইন, অধ ােদশ, িবিধ-িবধান ও ব ব াবিল েয়াজেনর তুলনায় অ তুল ও যেথ কাযকর বেল তীয়মান না
হওয়ায় ‘ যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন িনেরেধ একিট আচরণ িবিধ’ ণয়ন করা একা আবশ ক,
যেহতু এই িবষেয় যথাযথ আইনগত ও শাসিনক ব ব া থাকা অিত আবশ ক িবধায় শাহজালাল িব ান ও যুি
িব িবদ ালেয়র জন একিট কাযকর এই আচরণ িবিধ ণীত হেলা।
2. আচরণ িবিধর ল ও আওতা :
সকল কার যৗন হয়রািন িনপীড়ন দমেনর লে এই আচরণ িবিধ ণয়ন করা হেলা(ক) যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন য একিট দ নীয় তর অপরাধ সটা িনিদ করা,
(খ) য বা যারা িত , তার বা তােদরসহ সকেলর মেধ িনরাপ ােবাধ এবং িবচােরর িত আ া সৃি করা,
(গ) থম থেকই যােত সকেলই এই অপরােধর পিরণাম এবং অপরাধ করেল কী দায় বহন করেত হেব স স েক সতক
থােক, স স েক অবগত করা,
(ঘ) আ া েদর, িত েদর ও ভু েভাগীেদর জন িতকােরর ব ব া করা, এবং
(ঙ) শািব িব সহ সকল উ িশ া িত ােনর সব ের জনসেচতনতা সৃি করা।
২.১। এই আচরণ িবিধর িবেশষ ল থাকেবক. অিভেযাগ দােনর িনরাপদ ও সহজ ব ব া িনি ত করা,
খ. অপরাধী/ দর উপযু শাি দােনর ব ব া করা,
গ. অিভেযাগকারী ও সা ীসহ সকেলর িনরাপ া িবধােনর আইনগত ও ািত ািনক ব ব া িনি ত করা,
ঘ. িবচােরর ব ব া সুিনিদ ও Z¡ivwš^Z করা,

ঙ. িবচার াথী/ াথীেদর বা তার/তােদর পিরবােরর সদস েদর হয়রািন, হয় ও িনগৃহীত করােক শাি েযাগ
অপরাধ
িহেসেব সুিনিদ করা এবং
চ. উে শ মূলকভােব সাজােনা অিভেযাগ স েক েয়াজনীয় ব ব া হণ করা।
২.২ আচরণ িবিধর আওতাশাহজালাল িব ান ও যুি িব িবদ ালেয়র সােথ সংি এবং সীমানার১ মেধ কমরত িশ ক, িশ াথী, কমকতা, কমচারী,
কমরত ব ি , ভিত ু এবং অভ াগত য কােনা ব ি র ে এই নীিতমালা েযাজ হেবক. শািব িব িত ান ও সংযু
ুল, কেলজ ও মা াসা/ম েবর িশ কবৃ ,
খ. শািব িব িত ান ও সংযু
ুল, কেলজ ও মা াসা/ম েবর িশ াথী,
গ. শািব িব িত ান ও সংযু
ুল, কেলজ ও মা াসা/ম েবর কমকতা-কমচারীবৃ ,
ঘ. শািব িব িত ান এলাকায় কমরত িবিভ পশার মানুষ,
ঙ. িবিভ কারেণ শািব িব িত ােন বসবাসকারী সকল মানুষ,
চ. শািব িব িত ান এবং এর সে সংযু
ুল, কেলজ ও মা াসা/ম েব ভিত ু িশ াথী বা তােদর স ীরা,
ছ. শািব িব িত ােনর মেধ িদেয় যাতায়াতকারী িকংবা কােনা উে েশ আগত নারী-পু ষ (িবেশষত যিদ যাতায়ােতর বা
অব ােনর সময়কােল কােনা ঘটনা সংঘিটত হয়),
জ. শািব িব িত ােন চাকুির এবং কেমর স ােন আগত ব ি বা ব ি বগ, এবং
ঝ. তেব অিভেযাগকারী ও অিভযু উভেয়ই অভ াগত হেল এই নীিতমালা তােদর ে েযাজ হেব না। সে ে িবষয়িট
আইন েয়াগকারী সং ার কােছ হ া র করা হেব।
3. সং া :
৩.১ যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন বলেত বুঝায়ক. িণ কে র িভতের বা বাইের অবাি ত ম ব বা অ ভ ী ারা ব -িব প,
খ. যৗন ইি তপূণ বা আেশাভন অ ভি , কটূি , িটটকাির, ব -িব প, চলােফরার সময় িপছু নওয়া, ইত াকার আচরেণর
মাধ েম উত করা,
গ. িচিঠপ , টিলেফান, মাবাইল ফান, ই- মইল, এসএমএস, পা ার, দয়াল িলখন, ব / চয়ার/ টিবল/ নািটশ বাড িলখন,
নািটশ, কাটুন ইত ািদর মাধ েম হয় করা, উ
করার চ া বা উ
করা,
ঘ. যৗন উ ািনমূলক, িবে ষমূলক বা উে শ মূলকভােব কুৎসা রটনা করা এবং/অথবা ত ে েশ ছায়াছিব, ি র িচ ,
িডিজটাল ইেমজ, িচ , কাটুন, চার এবং ি র বা িভিডও িচ ধারণ, রণ, দশন ও চার,
ঙ. িল ীয় ধারণা থেক িকংবা যৗন হয়রািনর উে েশ িশ া, খলাধুলা, সাং ৃিতক ও সাংগঠিনক তৎপরতা বা িশ া বিহভূত
ব ি গত কােজ বাধা দান,
চ. িণ কে র িভতের বা বাইের িশ ক/িশ াথী কতৃক িশ ক/িশ াথীেক ল কের অ াসি ক, যৗন িবষয় উ াপন কের
হয়রািনমূলক আচরণ করা,
ছ. যৗন হয়রািনর উে েশ কুৎসা রটনা ও চির হনেনর চ া,
জ. নবীন িশ াথীেদর িবিভ মা ায় যৗন হয়রািন,
ঝ. বলপূবক েমর স িতর জন উ
করা বা েমর াব ত াখ ােনর কারেণ চাপসৃি ও মিক দান করা,
ঞ. যৗন আ মেণর মিক বা ভয় দিখেয় কােনা িকছু করেত বাধ করা বা ভয়ভীিত দশেনর মাধ েম ¯^vfvweK জীবনযাপন,
িশ া বা কমজীবন ব াহত করা,
ঠ. ভয়/ েলাভন দিখেয় বা িনেজর পশাগত বা শাসিনক মতােক অপব বহার কের কারও সে যৗন স ক াপেনর চ া
িকংবা াপন,
ড. ধষেণর চ া িকংবা ধষণ, এবং
ঢ. পেনা ািফ দশেনর চ া করা িকংবা করা।
৩.২ ধম, বণ, সম দায় ও িল েভেদর কারেণ/সুেযােগ ত িকংবা পেরা কােনা কাজ িকংবা ব বহার বা আচরণ যা যৗন
কামনা ও আকা া হেত উ ূত তা এই আচরণ িবিধর আওতায় আসেব।

4. সেচতনতা ও জনমত গঠন
ক. যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন দমেনর জন এবং ত ে েশ িনরাপদ পিরেবশ তিরর জন শািব িব িত ান চার ও কাশনা
ে িবেশষ
আেরাপ করেব। িত িশ াবেষ নতুন বেষর াস র া ােল এ িবষেয় িদক িনেদশনামূলক াসসহ
সকল হল, হাে ল, অিফস ও িবভােগ এই আচরণিবিধসহ এই িবষেয় ব াপক চার করেব।
খ. এই আচরণিবিধর সারসংে প, এবং ত ািশত AvPiY-m¤^wjZ একিট পুি কা শািব িব িত ােন ভিতকৃত সকল নতুন িশ াথী
এবং নতুন িনেয়াগ া সকল িশ ক, কমকতা এবং কমচারীর মেধ িবতরণ করা হেব।
গ. শািব িব িত ান েয়াজনেবােধ সংি ব ি েক কাউে িলং সবা দােনর ব ব া হণ করেব।
ঘ. বাংলােদেশর সংিবধােনর মৗিলক অিধকােরর অনুে দাবিল অনুযায়ী সকেলর মত কাশ, চলােফরা, পড়ােশানা ও কােজর
িন য়তা িবধােনর জন ও যথাযথ সেচতনতা ও জনমত গঠেনর ি য়া অব াহত রাখেব।
ঙ. আইনশৃ লা র াবািহনীর সদস েদর মেধ এই িবষেয় সেচতনতা বৃি র লে শািব িব িত ান ানীয় শাসেনর সােথ
মত িবিনময় ও যাগােযাগ র া করার উেদ াগ হণ করেব।
5. যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন িনেরাধেকে র গঠন ও কায ণালী :
শািব িব িত ােন অিভেযাগ হণ, আনুষি ক তদ ও সুপািরশ ণয়েনর জন সংি কতৃপ ক ীয়ভােব একিট িনেরাধ
ক ১ গঠন করেব।
৫.১ অিভেযাগ দান িবষয়ক সাধারণ াতব ক. িনেরাধেক /পিরচালনাকিমিট কতৃক অিভেযাগকারী/ দর নাম পিরচেয়র গাপনীয়তার িন য়তা থাকেব এবং অিভেযাগ
মািণত না হওয়া পয অিভযু / দর নাম পিরচেয়রও গাপনীয়তার িন য়তা থাকেব। তেব উেলখ থােক য, উভয়পে র
িনজ িনজ পিরচয় কােশর অিধকার অ ু থাকেব।
খ. সংি কতৃপ তার িনজ
িরয়াল বিড বা সম কােরর শৃ লা-ব ব াধীেন অিভেযাগকারী/ দর িনরাপ া িনি ত করেত
সেচ হেব,
গ. িত ব ি িনেজ শারীিরকভােব উপি ত না হেত পারেল তাঁর আ ীয়, ব ু বা আইনজীবীর মাধ েম অিভেযাগকারীর
¯^v¶iK…Z অিভেযাগ দািখল করেত পারেব,
ঘ. িনরাপ ার সমস া থাকেল রিজ াড ডাকেযােগ অিভেযাগ রণ করা যােব,
ঙ. অিভেযাগকারী নারী হেল অিভেযাগ কে র সে যু নারী সদেস র কােছ আলাদাভােব অিভেযাগ জমা িদেত
পারেবন।
৫.২ যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন িনেরাধেক গঠনক. িনেরাধেকে র পিরচালনা কিমিট ই বছর ময়িদ হেব। তেব যুি স ত কারেণ, যথা- কােনা সদেস র িশ া িত ান
ত াগ, িবেদশ গমন, অসু তা-সংি কতৃপ িনেরাধেকে র পিরচালনা কিমিটর ময়াদ পূণ হওয়ার আেগই উ কিমিট
পুনিবন াস করেত পারেব।
খ. িনেরাধেকে র পিরচালনা কিমিট হেব সাত সদস িবিশ এবং হণেযাগ ও আ াভাজন ব ি বগ পিরচালনা কিমিটর
সদস িহসােব শািব িব িত ান কতৃক মেনানীত হেবন; কিমিট গঠেনর পর সদস েদর নাম বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম ুরী
কিমশনেক অবিহত করেব।
গ. সাতজন সদেস র মেধ নূ নতম িতনজন নারী সদস থাকেবন। নূ নতম চারজন সদেস র উপি িতেত কিমিট সভা
পিরচালনা করেত পারেবন ত েধ ইজন নারী সদেস র উপি িত ব নী, িনেরাধেকে র পিরচালনা কিমিটর গঠন হেব
িন প১. শািব িব িত ােন কমরত অধ াপক/সহেযাগী অধ াপক পদমযাদাস
িতন জন িশ ক; ত েধ ই জন নারী সদস ।
২. শািব িব িত ােনর সে পশাগত দািয়ে িনেয়ািজত নয় এবং যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন িবষয়ক আইন সহায়তা দােন
অিভ একজন আইনজীবী।
৩. িতি ত ও দীঘ সময় ধের যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন স িকত কােজ অিভ কােনা নারী অিধকার/মানবািধকার সং া
কতৃক মেনানীত একজন িতিনিধ।
৪. বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম ুরী কিমশন কতৃক মেনানীত কিমশেনর একজন সদস অথবা তার িতিনিধ।
৫. বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম ুরী কিমশন কতৃক মেনানীত সংি উ িশ া িত ান বিহভূত কােনা সরকাির িব িবদ ালেয়র
অধ াপক/সহেযাগী অধ াপক পদমযাদাস
একজন িতিনিধ।
(২নং থেক ৫ নং ক াটাগির সদেস র মেধ একজন নারী সদস থাকেবন, যার আইন পশায় িডি থাকেত হেব)

শািব িব িত ােনর িতনজন সদেস র মধ থেক কতৃপ একজনেক আ ায়ক ও অন একজনেক সদস -সিচব িহসােব
মেনানয়ন িদেবন। সদস -সিচব িনেরাধেকে র দা িরক কাজ স াদন করেবন।
ঘ. শািব িব িত ােন িনেরাধেকে র কায েমর অংশ িহসােব মানিসক ¯^v¯’¨ কাউে িলং সবা দােনর েয়াজনীয় ব ব া হণ
করেব। এই সবার আওতায় সাইেকােথরািপর ওপর িশ ণ া কাউে লর সবাদান করেবন। যারা উ িশ া িত ােন যৗন

হয়রািনর িশকার হেবন তারা এই কে যাগােযাগ কের সাইেকােথরািপর সাহায হণ করেবন। এই কে কমরত ব ি বগ িনজ
রকড রাখেবন।
তেব িতিন এ ব াপের স ূণ গাপনীয়তা র া করেবন। িবেশষ েয়াজেন অথাৎ অিভেযাগ মােণর লে িনেরাধেকে র
পিরচালনা কিমিটর সদস গণ মানিসক ¯^v¯’¨ কাউি লেরর সােথ যাগােযাগ র া করেবন।
৫.৩ যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন িনেরাধ কে র কায ণালীসাধারণভােব ঘটনার ি শ কাযিদবেসর মেধ িনেরাধেকে অিভেযাগ দািখল করেত হেব।
িনেরাধ ক অিভেযাগ যাচাইেয়(১) িবষয়িট সমাধান করার মত হেল সাধারণভােব ৩.১ (ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) এবং (চ) িণর অিভেযাগ
িনেরাধেকে র পিরচালনা কিমিট িন ি করেব এবং সংি কতৃপ েক িলিখত িরেপাট িদেব।
(২) অিভেযােগর
িবেবচনায় যিদ উপযু প িতেত িন ি েযাগ না হয় তেব সেবা সাত কাযিদবেসর মেধ তা
সাধারণ হয়রািন ও িনপীড়েনর শািব িব িত ােনর শৃ লা র া কিমিটর িনকট ন করেব এবং যৗন হয়রািন ও িনপীড়েনর
ে শািব িব িত ােনর িনেরাধেকে র পিরচালনা কিমিট আনুষি ক তদ ও সুপািরশ ণয়েনর জন যথািবিহত ব ব া
হণ করেব।
ঙ. িনেরাধেকে র পিরচালনা কিমিট তদ করার জন প গণেক এবং সা ীগণেক যথাযথভােব নািটশ দান, েয়াজনীয় নািন,
তথ -সা - মাণ সং হ, এবং িব িবদ ালেয়র িবিভ পযােয়র দিললপ পযােলাচনা করার অিধকারী হেব। যেহতু এ জাতীয়
অিভেযােগ ত সা - মাণ কম থােক, তাই ত সা
মাণািদ ছাড়াও পািরপাি ক সা - মাণািদর ওপর জার িদেত হেব।
িনেরাধ কিমিটর কাজ সু ুভােব পিরচালনা করার জন িব িবদ ালেয়র সংি অিফস চািহবামা সকল সহেযািগতা দােন বাধ থাকেব।
িনেরাধেক অিভেযাগকাির/ দর পিরচয় গাপন রাখেব। সা
হণকােল অিভেযাগকারী/ দরেক উে শ েণািদতভােব কােনা কার
হয়, িন হ, হয়রািনমূলক
এবং আচরণ করা যােবনা। ত সা
দােন কউ সমস া বাধ করেল পিরচয় গাপন রেখ বা
পেরা ভােব যােত তথ সরবরাহ করেত পাের তার ব ব া রাখেত হেব। অিভেযাগ করার পর যিদ অিভেযাগকারী অিভেযাগ ত াহার বা
অিভেযােগর তদ বে র আেবদন কেরন তেব এর কারণ অনুস ানপূবক িরেপাট উেলখ করেত হেব।
িনেরাধেক সেবা ি শ কাযিদবেসর মেধ তদ কাজ শষ কের কিমিটর িরেপাট এবং অিভেযাগ মািণত হেল অপরােধর
মা া অনুযায়ী অপরাধীর শাি র িনিদ সুপািরশ সংি কতৃপ েক দান করেব, তেব িবেশষ যৗি ক কারেণ তদে র
সময়কাল সেবা ষাট কাযিদবস পয বিধত করা যেত পাের।
চ. যিদ মািণত হয় য, উে শ মূলকভােব কউ সাজােনা অিভেযাগ উ াপন কেরেছন, তাহেল অপরােধর মা া অনুযায়ী
অিভযু ব ি য শাি ভাগ করেতন িমথ া অিভেযাগকারীর বলায় অনু প শাি র সুপািরশ কের সংি কিমিট কতৃপে র
িনকট িরেপাট জমা িদেব। িব িবদ ালয় উ িস া বা বায়ন করেব। িনেরাধ কে র পিরচালনা কিমিট সদস েদর
সবস িতেত, অন থায় সংখ াগির সদস েদর মতানুযায়ী িস া হণ করেব।
6. শাি
িনেরাধেকে র সুপািরশ অনুযায়ী সংি কতৃপ সেবা ষাট কাযিদবেসর মেধ সকল পযায় শষ করেত এবং অপরাধীর
শাি স েক িস া
দান করেবন। িনেরাধেক কতৃপ কান অিভেযােগর তদ চলাকােল িন ি না হওয়া পয
অিভযু িশ ক, কমকতা বা কমচারীেক সামিয়কভােব সকল দািয় থেক এবং িশ াথীেক সামিয়কভােব িশ া কায ম
থেক িবরত রাখেত হেব।
৬.১ অপরাধী যিদ িশ াথী হন তেব অপরােধর মা া অনুযায়ী িনে া য কান শাি দয়া যােবক. মৗিখক সতকীকরণ,
খ. িলিখত সতকীকরণ,
গ. িলিখত সতকীকরণ ও তা ক া ােস সব চার,
ঘ. এক বছেরর জন বিহ ার ও চার,
ঙ. ই বছেরর জন বিহ ার ও চার,
চ. িচরতের বিহ ার ও চার,
ছ. সকল িশ া ও কম িত ােন এ িবষয়ক তথ সরবরাহ এবং রা ীয় আইেনর অধীেন যেথাপযু শাি দােনর জন
পুিলেশর কােছ হ া র।
৬.২ অপরাধী যিদ কমকতা বা কমচারী হন তাহেল অপরােধর মা া িবেবচনা কের িনে া য কােনা শাি দয়া যােবক. মৗিখক সতকীকরণ,
খ. িলিখত সতকীকরণ,

গ. িলিখত সতকীকরণ ও তা ক া া গণমাধ েম চার
ঘ. অিভযু / দর ইনি েম ব সহ আিথক সুিবধা খব করা ও মা ািবেশষ অিভেযাগকারী/ দরেক আিথক িতপূরণ
দান,
ঙ. অপরাধী/ দর পদাবনিত ও অিভেযাগকারী/ দরেক আিথক িতপূরণ দান,
চ. বাধ তামূলক অবসর বা চাকুিরচু িত,
ছ. অপরাধী/ দর চাকুিরচু িত ও অিভেযাগকারী/ দরেক আিথক িতপূরণ দান,
জ. নিতক অস ির তার দােয় চাকুিরচু িত এবং শাি র িবষেয় কাযকরী ব ব া হেণর জন অন ান সকল সমজাতীয়
িত ােন অবিহত করা,
ঝ. নিতক অস ির তার দােয় চাকুিরচু িত এবং শাি র িবষেয় কাযকরী ব ব া হেণর জন অন ান সকল জাতীয়
িত ােন অবিহত করা,
ঞ. চাকুরীচু িত এবং রা ীয় আইেনর অধীেন যেথাপযু শাি দােনর জন পুিলেশর কােছ হ া র।
৬.৩. অপরাধী যিদ িশ ক হন তাহেল অপরােধর মা া িবেবচনা কের িনে া য কান শাি দয়া যােব:
ক. মৗিখক সতকীকরণ,
খ. িলিখত সতকীকরণ,
গ. িলিখত সতকীকরণ ও তা ক া াসসহ গণমাধ েম চার,
ঘ. িনিদ কাসসমূেহ পাঠদান, পরী ার কাজ এবং সকল শাসিনক দািয় থেক অব াহিত,
ঙ. অিভযু / দর ইনি েম ব সহ আিথক সুিবধা খব করা ও
িবেশষ অিভেযাগকারী/ দরেক আিথক িতপূরণ
দান,
চ. অপরাধী/ দর পদাবনিত ও
িবেশষ অিভেযাগকারী/ দরেক আিথক িতপূরণ দান,
ছ. বাধ তামূলক অবসর বা চাকুিরচু িত,
জ. অপরাধী/ দর চাকুিরচু িত ও অিভেযাগকারী/ দরেক আিথক িতপূরণ দান,
ঝ. নিতক অস ির তার দােয় চাকুিরচু িত এবং শাি র িবষেয় কাযকরী ব ব া হেণর জন অন ান সকল সমজাতীয়
িত ােন অবিহত করা,
ঞ. নিতক অস ির তার দােয় চাকুিরচু িত এবং শাি র িবষেয় কাযকরী ব ব া হেণর জন অন ান সকল জাতীয় িত ােন
অবিহত করা,
ট. চাকুিরচু িত এবং রা ীয় আইেনর অধীেন যেথাপযু শাি দােনর জন পুিলেশর কােছ হ া র।
৬.৪. অপরাধী যিদ ক া ােস বসবাসরত বা আগত বা যাতায়াতকারী কােনা ব ি হন তাহেল অপরােধর মা া িবেবচনা কের
িনে া য কােনা শাি দয়া যােবক. মৗিখক সতকীকরণ,
খ. িলিখত সতকীকরণ,
গ. িলিখত সতকীকরণ ও তা ক া াসসহ গণমাধ েম চার,
ঘ. ক া ােস তার আগমন, চলাচল বা বসবাস িনিষ করা,
ঙ. স িকত সকল িত ােন অবহিত করা ও রা ীয় আইেনর অধীেন যেথাপযু শাি দােনর জন পুিলেশর কােছ
হ া র।
7. তহিবল :
িব িবদ ালয় কতৃপ অিভেযাগ কে র ব য় িনবােহর জন

েয়াজনীয় অথ বােজেট বরা ও ম ুর করেব।

১. শািব িব িত ােনর সীমানা :
পাঠ ম ও পাঠ ম-সহায়ক িশ াদােনর কােজ এবং আনুষি ক শাসিনক ও অন ান কােজ ব ব ত শািব িবর িত ান চ র, িনজ মািলকানাধীন
ও ভাড়া করা ঘর-বািড় ও ঘর-বািড়র অংশ িবেশষ, সুেযাগ সুিবধা ও উপকরণািদ পিরচালনাধীন এবং অনুেমািদত হল- হাে লসহ আবািসক ব ব া
এবং বাংলােদেশর িভতের ও বাইের অনুেমািদত পাঠ সূিচ ও পাঠ েমর অ ভু পাঠদান ও মাঠকেমর য কােনা ান।
২. এত পরবতীেত এই আচরণিবিধেত িনেরােক বলেত যৗন হয়রািন ও িনপীড়ন িনেরাধ ক েক বুঝায়।

-------------------------

