
 

  



য ৌন হয়রানন যরাধ সংক্রান্ত নীনিমালা 

 

 

ভূনমকাাঃ 

বাংলাদেশ এক্সদেনশন এডুদকশন সানভিদসস (নবজ) সংস্থায় কমী বান্ধব কম ি পনরদবশ নননিিকরদন য ৌন হয়রানন যরাধ সংক্রান্ত 

নীনিমালা বাস্তবায়দন অনিকারবদ্ধ । য  জন্য নবজ সকল প িাদয়র য  যকান কমীর দ্বারা/নবরুদদ্ধ সংগঠিি য  যকান ধরদনর য ৌন 

হয়রানন সম্পূর্ িভাদব নননিদ্ধ কদরদে । এই ননদিধাজ্ঞা নবদজর সাব িক্ষননক/স্বল্পদময়ানে বা অন্য য  যকানভাদব ননযুক্ত এবং য  যকান 

প িাদয়র বা পদের কমীদের যক্ষদে নবদবনিি হদব। সংস্থায় কম িরি যকউ কাদরা প্রনি অদশাভন আিরন, নবদশি কদর সংস্থার মনহলা 

কমীদের প্রনি পুরুি কমীদের অদশাভন আিরন এমননক য দকান ধরদনর আপনিজনক ইনিি প্রোন সংস্থা যকানভাদবই যমদন যনদব 

না। কারন এ ধরদনর আপনিজনক আিরদন নবরূপ কম ি পনরদবশ সৃনি মানবানধকার লংঘদনর শানমল  া নবদজর যমৌনলক মূল্যদবাদধর 

পনরপনি। য ৌন হয়রানন সংক্রান্ত আদপািহীন  নীনি অনুধাবন ও অনুসরর্ করা প্রদিেক কমীর োনয়ত্ব। য ৌন হয়রাননমূলক য  যকান 

ঘেনা গুরুত্বসহকাদর নবদবিনা করা এবং এ ধরদনর পনরনস্থনিদি ননরদপক্ষভাদব দ্রুি ও দৃঢ় পেদক্ষপ যনয়া প্রদিেক কমীর োনয়ত্ব। 

 

মহামান্য হাইদকাে ি প্রেি নীনিমালার ৪ ধারায় য ৌন হয়রাননর সংজ্ঞা নহসাদব বলা হদয়দোঃ 

৪ (১) ধারায় য ৌন হয়রানন বলদি বুঝায়- 

ক। অনাকানিি য ৌন আদবেনমূলক আিরর্ (সরাসনর নকংবা ইনিদি) য মনাঃ শারীনরক স্পশি বা এ ধরদনর প্রদিিা; 

খ। প্রানিষ্ঠাননক এবং যপশাগি ক্ষমিা ব্যবহার কদর কাদরা সাদে য ৌন সম্পকি স্থাপদনর যিিা; 

গ। য ৌন হয়রানন বা ননপীড়নমূলক উনক্ত; 

ঘ। য ৌন সুদ াগ লাদভর জন্য অববধ আদবেন; 

ঙ। পর্ িগ্রাফী যেখাদনা 

ি। য ৌন আদবেনমূলক মন্তব্য বা ভিী; 

ে। অশালীন ভিী, অশালীন ভািা বা মন্তদব্যর মাধ্যদম উিেক্ত করা বা অশালীন উদেশ্য পূরদর্ যকান ব্যনক্তর অলদক্ষে িার ননকেবিী 

হওয়া বা অনুসরর্ করা, য ৌন ইনিিমূলক ভািা ব্যবহার কদর ঠাট্টা বা উপহাস করা; 

জ। নিঠি, যেনলদফান, যমাবাইল, এসএমএস, েনব, যনাটিশ, কার্ট িন, যিয়ার-যেনবল, যনাটিশ যবার্ ি, অনফস, বাথ্রুদমর যেয়াদল য ৌন 

ইনিিমূলক অপমানজনক যকান নকছু যলখা; 

ঝ। ব্ল্োকদমইল অেবা িনরে হনদনর উদেদশ্য নস্থর বা নভনর্ও নিে ধারন করা; 

ঞ। যপ্রম ননদবেন কদর প্রিোখ্যাি হদয় হুমনক যেয়া বা িাপ প্রদয়াগ করা; 

ে। ভয় যেনখদয় বা নমথ্যা আশ্বাস নেদয় বা প্রিারনার মাধ্যদম য ৌন সম্পকি স্থাপন বা স্থাপদন যিিা করা; 

উপদর বনর্ িি ধারায় উদেনখি আিরনসমুহ নারীর স্বাস্থে ও সুরক্ষার জন্য হুমনক স্বরূপ এবং অপমানজনক। যকান নারী  নে এ ধরদনর 

আিরদনর নশকার হন এবং নিনন  নে মদন কদরন য , এই নবিদয় প্রনিবাে করদল িার কম িদক্ষে বা য খাদন নিনন আদেন যসখানকার 

পনরদবশ িার উন্নয়দনর জন্য বাধা বা প্রনিকুল হদি পাদর িাহদল উক্ত আিরর্সমূহ নারীর প্রনি ববিম্যমূলক বদল নবদবনিি হদব।        

  

য ৌন হয়রানন যরাধ সংক্রান্ত নীনিমালা প্রনয়দনর লক্ষে ও উদেশ্য হদলাাঃ  

১। কমীদের মাদঝ য ৌন নন িািন নবিয়ক ধারনা প্রোন ও সদিিনিা গদড় যিালা 

২। য ৌন নন িািদনর কুফল সম্পদকি সদিিনিা সৃনি করা 

৩। য ৌন নন িািনকারীর জন্য শানস্তর নবধান সংক্রান্ত ধারনা প্রোন 

৪। সংস্থায় কমী বান্ধব কম ি পনরদবশ নননিি করা 

 

য ৌন হয়রানন প্রনিদরাদধর ব্যবস্থাসমুহাঃ 

▪ নবদজর কম ি এলাকার য  যকান স্থাদন (মাঠ প িাদয় বা নবদজর প্রধান কা িালদয় অেবা অন্যে) আপনন ননদজ, আপনার 

সহকমী অেবা নবদজর সাদে সংনিি যকান ব্যনক্ত  নে য ৌন হয়রাননর স্বীকার হন বা হয় িাহদল  ি িাড়ািানড় সম্ভব 

নবদজর ‘গ্রাহক কমপ্ল্োদয়ন্স ইউননে’ এর যফাকাল পারসনদক সরাসনর অবনহি করদি হদব।  



▪ যফাকাল পারসন, গ্রাহক কমপ্ল্োদয়ন্স ইউননে দ্রুি িা যফাকাল পারসন, শুদ্ধািার কনমটিদক অবনহি করদবন।  শুদ্ধািার 

কনমটির যফাকাল পারসন প্রদয়াজন অনুসাদর শুদ্ধািার কনমটির সকল সেস্যদের সমন্বদয় নবদশি সভার আদয়াজন করদি 

পাদরন। য খাদন প্রদয়াজনীয় পরবিী পেদক্ষপগুদলা নিনিি করা হদব। 

▪ শুদ্ধািার কনমটি য ৌন হয়রানন সংক্রান্ত নলনখি এবং যমৌনখক অনভদ াদগর নভনিদি নবদজর নীনিমালা অনু ায়ী পুিানুপুিু 

িেন্ত করদব। িেদন্ত অনভদ াগ প্রমাননি হদল দৃিান্তমূলক শানস্ত নননিি করা হদব। 

▪ অনভদ াগ নমথ্যা প্রমাননি হদল একই শানস্ত অনভদ াগকারীর জন্য প্রদ াজে হদব। 

▪ য ৌন হয়রাননর অনভদ াগ পরবিী সকল কা িক্রম ননরদপক্ষভাদব পনরিালনা করা হদব  এবং দ্রিিার সাদে কা িকর ব্যবস্থা 

গ্রহন করা হদব । 

▪ য ৌন হয়রানন সংক্রান্ত অনভদ াদগর নভনিদি পনরিানলি িেন্ত কা িক্রদম অনভদ াগকারী য ন যকান ধরদনর সমাদলািনা বা 

নবব্রিকর পনরনস্থনিদি না পদর যসজন্য স্বদব িাচ্চ  সিকিিা অবলম্বন করা হদব। 

▪ অনভদ াগকারী সংনিি অনভদ াগনামায় িার নাম, ঠিকানা, পেবী, স্বাক্ষর ও িানরখ উদেখ করদব। অনভদ াগকারীর 

ননরাপিার স্বাদে ি িার পনরিয় যগাপন রাখা হদব।          

▪ অনভদ াদগর সিেিার স্বপদক্ষ সাক্ষীদের ( নে োদক) নাম, ঠিকানা, যসল নম্বর এবং যকান বাস্তব এবং/ অেবা োনলনলক 

প্রমান (দ মন, ই-দমইল, নিঠিপে, যেক্সে যমদসজ বা ভদয়স যমদসজ, েনব ইিোনে) িেন্ত কনমটির কাদে জমা নেদি হদব। 

 

য ৌন হয়রানন প্রনিদরাদধ প্রনিষ্ঠানসমূদহর ননদয়াগোিাগদর্রও গুরুত্বপূর্ ি ভূনমকা আদে িা হদলাাঃ 

প্রনিষ্ঠাদনর ননদয়াগোিা আদবেদকর জীবনবৃিান্ত প িাদলািনা কদর যেখদবন য , আদবেক কখদনা নবদজর প্রাক্তন কমী নেদলন নকনা 

ন নন য ৌন হয়রানন সংক্রান্ত কারদন নবজ যেদক িদল নগদয়নেদলন অেবা নবজ িাদক িাকুরীচুি কদরনেল । 

ননদয়াগোিা আদবেদকর জীবনবৃিান্ত যেদক যনয়া যরফাদরন্স এবং সম্ভব হদল অন্য যকান সুে যেদক পাওয়া যরদফদরন্স যিক কদর 

আদবেদকর প্রাক্তন কম িদক্ষদের নবস্তানরি ধারনা যপদয় সন্তুি হদল িাদক সম্ভাব্য প্রােী নহসাদব নবদবিনা করদবন ।  

 

িেন্ত প্রনক্রয়াাঃ 

অনভদ াগ পাওয়ার পর সংনিি কনমটি অনভদ াগকারী ও অনভযুক্ত উভয় এর এবং সাক্ষীগদনর বক্তব্য শুনদবন, োনলনলক প্রমানানে 

গ্রহন করদবন এবং প িাদলািনার মাধ্যদম অনভদ াদগর সিেিা খনিদয় যেখদবন।  

অনভদ াগকারী য ন স্বাচ্ছদে িার বক্তব্য যপশ করদি পাদরন, িেন্ত কনমটি িা নননিি করদব এবং       সিকিিার সাদে 

অনভদ াগকারীর সাক্ষে যরকর্ ি করদব । কনমটি এমন যকান ধরদনর প্রশ্ন করদব না  াদি উিরোিা নবব্রিকর পনরনস্থনিদি পদর। 

কনমটি অনভদ াগকারীর নলনখি সাক্ষেও সংরক্ষর্ করদব য খাদন অনভদ াগকারীর স্বাক্ষর, সময়, িানরখ ও স্থান উদেখ োকদব। এই 

সাক্ষে এর একটি কনপ অনভদ াগকারীদক যেয়া হদব। 

অনভদ াগ গ্রহদনর নেন যেদক ৩০ (নেশ)  কম িনেবদসর মদধ্য কনমটি িার িেন্ত কাজ সমাপ্ত করদবন, চূড়ান্ত প্রনিদবেন বিনর করদবন 

এবং সংনিি কম িকিিার ননকে যপশ করদবন। চূড়ান্ত প্রনিদবেদন িেদন্তর ফলাফল, এর নবদিির্ এবং করনীয় পেদক্ষপ সম্পদকি 

সুপানরশ োকদব। 

অনধকাংশ সেদস্যর মিামদির উপর নভনি কদর কনমটি নসদ্ধান্ত যনদব। কনমটি কর্তিক বিনর করা চূড়ান্ত প্রনিদবেন নবদজর ননব িাহী 

পনরিালক বরাবর জমা যেয়া হদব।  

কনমটির সুপানরদশর উপর নভনি কদর ননব িাহী পনরিালক কনমটির িেদন্তর ফলাফল ও নসদ্ধান্ত মানব  সম্পে ইউননে এর প্রধানদক 

অবনহি করদবন। মানব  সম্পে ইউননে এর প্রধান অনভদ াগকারী ও অনভযুক্ত উভয়দক কনমটির সুপানরশকৃি শানস্তমুলক ব্যবস্থা 

সম্পদকি অবনহি করদবন। 

 

অন্তব িিী পেদক্ষপ/ব্যবস্থাসমূহাঃ 

অপরাদধর মাো অনিনরক্ত হদল  প্রদয়াজদন নবজ অনভদ াগকারীদক (লানিিদক) নিনকৎসা যসবা সহায়িা, কাউদন্সনলং এবং আইনন 

সহায়িার ব্যবস্থা করদব য ন অনভদ াগকারী (লানিি) িার নবরুদদ্ধ হয়রাননর ক্ষনি নকছুো হদলও কাটিদয় উঠদি পাদর। অনভদ াদগর 

গুরুত্ব নবদবিনায় প্রদয়াজন হদল অনভদ াগকারীদক অনভযুদক্তর ননকে যেদক দূদর সনরদয় রাখদি হদব । 

িেদন্তর মাধ্যদম  নে প্রমাননি হয় য , অনভদ াগকারী স্বাে ি হানসদলর জন্য, নবদদ্বিপরায়র্ হদয় অেবা অন্য যকান কারদন উদেশ্য 

প্রদনানেি হদয় নমথ্যা অনভদ াগ োদয়র কদরদেন, িাহদল কনমটি অনভদ াগকারীর নবরুদদ্ধ  ো ে শানস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহদনর সুপানরশ 

করদবন। 



িদব উদেখ্য য , শুধু য ৌন হয়রাননর অনভদ াগটি প্রমাদন ব্যে ি হদলই িা নমথ্যা অনভদ াগ নহসাদব গণ্য হদব না। এদক্ষদে 

সদেহািীিভাদব প্রমাননি হদি হদব য , অনভদ াগ আনার নপেদন অনভদ াগকারীর যকান অসৎ উদেশ্য নেল। 

 

অনভদ াগ প্রিোহারাঃ 

িেন্ত িলাকালীন িেদন্তর য  যকান প িাদয় অনভদ াগকারী  নে িার আননি অনভদ াগ প্রিোহার কদর ননদি িান, িাহদল নলনখিভাদব 

িা কনমটিদক অনুদরাধ জানাদি হদব এবং এমন নসদ্ধান্ত নক উদেদশ্য যনয়া হদলা যসোও স্পিভাদব উদেখ করদি হদব। 

অনভদ াগকারীর এই আদবেন কনমটির কাদে নবশ্বাসদ াগ্য মদন হদল নবদবিনায় আনা হদব, অন্যোয় কনমটি নননিি হবার জন্য 

অনভদ াগকারীর সাদে কো বলদবন। 

 

শানস্ত মূলক ব্যবস্াাঃ  

কনমটির িেন্ত সাদপদক্ষ য ৌন হয়রাননর অনভদ াদগর নভনিদি মূল যোিী ব্যনক্তর অপরাদধর মাো নবদবিনা কদর ননদনাক্ত শানস্তমূলক 

ব্যবস্থা যনয়া হদবাঃ 

▪ সিকি কদর যেয়া 

▪ যবিন কিিন 

▪ িাকুনরচুেি করা 

▪ সামনয়ক বরখাস্ত করা 

▪ নবদজর সাদে চুনক্তবদ্ধ ব্যনক্ত/ব্যনক্তদের যক্ষদে িার/িাদের চুনক্ত বানিল করা  

 

র্কুদমদেশনাঃ 

মানবসম্পে নবভাগ সংনিি অনভদ াগনামা এবং এর িেদন্তর প্রনিদবেন অনভদ াগকারী ও অনভযুক্ত উভদয়রই ব্যনক্তগি ফাইদল 

সংরক্ষর্ করদবন।  ার মাধ্যদম য ৌন হয়রাননর অনভদ াদগর নভনিদি যোিী সাব্যাস্ত যকান ব্যানক্ত  নে নবজ যেদক িদল  ায় অেবা 

িাদক নবজ িাকুরীচুেি কদর, িাহদল মানবসম্পে নবভাগ নননিি করদব, যস য ন পুনরায় ননদয়াগপ্রাপ্ত বা অন্য যকানভাদব সরাসনর 

নবদজর কা িক্রদমর সাদে চুনক্তবদ্ধ না হয়।  

নবদজর মানবসম্পে নবভাগ এই নবিয়টিও নননিি করদব য , এই নীনিমালার কনপ নবদজর সকল অনফসসমূদহ পাওয়া  াদব  া সকল 

কমীর কাদে সহজ প্রাপ্য হদব।  

নবদজর র্কুদমদেশন যসল এই নীনিমালার অনলাইন সংস্করর্ (সংদশানধি) নবদজর ওদয়বসাইদে রাখা নননিি করদব।  

 

প্রনশক্ষনাঃ  

এই নীনিমালা সম্পদকি অবনহি করা ও এর নবস্তানরি তুদল ধরদি নবদজর সকল কমী (অস্থায়ী/স্থায়ী) যের জন্য নবদজর মানবসম্পে 

ও প্রনশক্ষর্ ইউননে অনরদয়দেশন এর  আদয়াজন করদব। নতুন ননদয়াগপ্রাপ্ত সকল কমীর জন্য একই ধরদনর অনরদয়দেশন এর ব্যবস্থা 

োকদব। পুরািনদের জন্য মাদঝ মাদঝ নরদেশার যসশদনর আদয়াজন করদি হদব।  

 

নীনিমালা প িাদলািনাাঃ 

নবদশি কারদন আরও যবনশ প িাদলািনার প্রদয়াজন না হদল, এই নীনিমালা ৫ বৎসদর অন্তি একবার প িাদলািনা করা হদব, য ন 

নীনিমালাটি অনধকির গ্রহর্দ াগ্য ও ননর্ভ িল োদক এবং নতুন নতুন িোদলন্স যমাকাদবলা করার লদক্ষে প্রদয়াজনীয় পনরবিিন, পনরবধ িন 

ও পনরমাজিন করা সম্ভব হয়।     

 

 

 


