২০২২-২০২৩ উৎপীড়ন-বির োধী চুক্তি
অবিপ্রোরে বিিৃবি
আমরা সকলের জন্য একটি যত্নশীে, বন্ধুত্বপূর্ ণও নন্রাপদ পনরলবশ সরবরাহ করলে প্রনেশ্রুনেবদ্ধ যালে োরা
একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং নন্রাপদ পনরলবলশ কাজ করলে এবং নশখলে পালর। হযামট্রানমক পাবনেক স্কুেলস যযলকালন্া
ধরলন্র উৎপীড়ন্ অগ্রহর্লযাগ্য। এছাড়াও, যকউ যনদ জালন্ যয উৎপীড়ন্ ঘিলছ োহলে যকালন্া স্টাফ সদসযলক
অবনহে করলব বলে আশা করা হলচ্ছ।
"উৎপীড়ন্" অর্ ণযকালন্া নেনখে, যমৌনখক, বা শারীনরক কম,ণ অর্বা যকালন্া ববদুযনেক যযাগ্ালযাগ্, যালে সাইবার
বুনেং অন্তর্ভক্ত
ণ , েলব এলেই সীমাবদ্ধ ন্য়, যা উলেশয প্রলর্ানদে অর্বা যকালন্া যবাধসম্পন্ন বযক্তক্ত যবালেন্ যয
নন্ম্ননেনখলের মলধয যযলকালন্া একটি করা প্রেযক্ষ বা পলরাক্ষর্ালব এক বা একানধক নশক্ষার্ীর ক্ষনে করলে পালর:
1. বারবার, ইচ্ছাকৃে, এবং উলেশয প্রলর্ানদে আচরলর্র স্বেন্ত্র পযািান্ যা
ণ যকালন্া নশক্ষার্ীলক জবরদক্তি, বা বে
প্রলয়াগ্ ও নন্য়ন্ত্রলর্র অন্যান্য ধরলন্র মাধযলম ক্ষনে এবং/অর্বা অপমানন্ে করার উলেলশয করা।
2. িালগ্িণ হওয়া নশক্ষার্ী নন্লজলক রক্ষা করার জন্য কটিন্ সময় পার কলর।
3. নিনিক্ট বা স্কুলের নশক্ষামূেক কমসূণ নচ বা কাযক্রলম
ণ
নশক্ষার্ীলক যুক্তক্তসঙ্গে র্য় বা শারীনরক ক্ষনের মলধয
যরলখ অর্বা যলর্ষ্ট মান্নসক যন্ত্রর্া সৃটষ্ট কলর অংশগ্রহর্ বা উপকৃে হওয়ার জন্য নশক্ষার্ীর সক্ষমোলক
প্রনেকূের্ালব প্রর্ানবে কলর।
4. ১ বা একানধক নশক্ষার্ীর নশক্ষাগ্ে সুলযাগ্, সুনবধা, বা কমসূণ নচলে যলর্ষ্ট পনরমালর্ হিলক্ষপ করা।
5. একজন্ নশক্ষার্ীর শারীনরক বা মান্নসক/মন্িাক্তিক স্বালযযর উপর প্রকৃে ও যলর্ষ্ট ক্ষনেকারক প্রর্াব সৃটষ্ট
করা।
6. স্কুলের সুশৃঙ্খে কাযক্রলম
ণ
যলর্ষ্ট নবঘ্ন, বা যলর্ষ্ট হিলক্ষলপর সৃটষ্ট করা।
7. যিক্সি/িািা বােণা, ইলমইে এবং সামাক্তজক যন্িওয়ানকণং সাইি, যালে TikTok, BeReal, SnapChat
অন্তর্ভক্ত
ণ , েলব সীমাবদ্ধ ন্য়, এগুলোর মাধযলম যকালন্া বযক্তক্তলক যজার করা, র্য় যদখালন্া, হয়রানন্ করার
উলেলশয অর্বা মান্নসক কলষ্টর কারর্ হলে পালর এমন্ েলর্যর যযলকালন্া আদান্প্রদান্ করা।

আম ো অিগি আবি যে উৎপীড়রন ফরে শোক্তিমূেক িযিস্থো যনওেো হরি।

উৎপীড়ন-বির োধী চুক্তি
অন্ুগ্রহ কলর আপন্ার সন্তালন্র সালর্ চভক্তক্তটি পড়া ও আলোচন্া করার স্বীকালরাক্তক্ত নহলসলব নন্লচর অংশ পূরর্ ও
স্বাক্ষর করুন্।
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