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এই তথ্য আইনি পরামর্শ নিবিচিা করা উচচত িয়।

AS A STUDENTK Y R

KNOW YOUR 
RIGHTS

• স্টেট িা প্রবেবরর নিনতিবত রাষ্ট্রীয় আইিগুব�া নিন্ন 
নিন্ন হয় নকন্তু সাধারণত স্সসি আইি অিুসাবর 
সু্� আপিাবক হয়রানি এিং বিষম্য স্থবক রক্া 
করবি। 

• সু্ব� স্েবকাি পীড়ি িা হয়রানির নিরুবধে 
অনিবোগ করার অনধকার আপিার আবে, এিং 
অনিবোগ করা উচচত। 

• শরক্াথ্শথীবেরবক তাবের িক্তি্য এিং পনরচ্ছবের 
মাধ্যবম নিবেবের প্রকার করার পূণ্শ অনধকার 
রবয়বে। আপিাবক েনে সু্ব�র এমি স্কাবিা 
কাে্শক্রবম অংর নিবত হয় ো আপিার কাবে 
বিষম্যমূ�ক মবি হয়, সসএআইআর-এর সাবথ 
স্োগাবোগ করুি। 

• সু্ব� পীড়ি িা বিষম্যমূ�ক ঘটিার নিরুবধে 
সসএআইআর-এর কাবে  
নরবপাট্শ  করুি।

KNOW YOUR RIGHTS
As a Student
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+ ধম্শথীয় েুসটর নেবি সু্ব� অিুপচথিত থাকার 
েি্য স্কাি সু্� তার শরক্াথ্শথীবের রাসতি 
নেবত পারবি িা। ঈবের েুসটর েি্য 
আপিাবক অগ্রিম েুসট স্চবয় রাখবত হবি।

+ সু্� নেিবস আপনি একা িা কবয়কেবির 
সাবথ ে�থীয়িাবি প্রাথ্শিা করবত পারবিি। 
সসএআইআর আপিাবক পরামর্শ স্েয় স্ে, 
সু্ব�র কাে্শক্রম ও ক্াবসর সমবয়র সাবথ 
নিঘ্ন সৃসটি িা হয় এরকম সময় প্রাথ্শিার েি্য 
স্িবে স্িওয়া উচচত।

+ সু্ব�র তরফ স্থবক একসট নিনে্শ টি প্রাথ্শিা 
ঘর প্রোি করার প্রবয়ােি স্িই, নকন্তু 
শরক্াথ্শথীবেরবক প্রাথ্শিার উপবোগী নকেু 
থিাবি প্রবির করার ি্যিথিা কবর নেবত হবি।  

+ আপিাবক হয়বতা েমু্াহ (শুক্রিাবরর 
প্রাথ্শিা) এর েি্য সু্� ত্যাগ করবত অিুমনত 
স্েয়া হবি, নকন্তু স্সটা সি সমবয়র েি্য 
নিসচিত িয়। এ নিষবয় আপিাবক অির্যই 
সু্ব�র কম্শকত্শ াবের সাবথ আব�াচিা 
করবত হবি।

ছুটির দিন এবং 
প্ার্থ না

+ স্কাি ি্যসক্ত সামিাসামনি, চচরকুবটর মাধ্যবম, স্টক্সট স্মবসবের মাধ্যবম, িা অি�াইবি ই-স্মই� িা 
অি্যাি্য সামানেক গণমাধ্যবমর মাধ্যবম পীড়বির শরকার হবত পাবর।

+ নিনচ্ছন্নতা স্থবক শুরু কবর স্মৌশখক অপমাি স্থবক রারথীনরক নিে্শাতি পে্শন্ত সিই পীড়ি হবত 
পাবর, এিং সাধারণত একটা েথীঘ্শ সময় ধবর এটা ঘটবত থাবক। 

+ অবিকিাবি পীড়বির শরকার হবত পাবর স্কাি ি্যসক্ত, মুসল�ম শরক্াথ্শথী সমু্খথীি হি এমি নকেু 
সাধারণ সমস্যা হব�া মাথার স্াফ্শ  িা কুফথী ধবর টাি স্েওয়া, ধম্শান্তনরত হওয়ার েি্য চাপ সৃসটি 
করা, ক্াসরুবম ইস�াম নিবয় অপমািেিক মন্তি্য করা, এিং রারথীনরক নিে্শাতি।

পীড়ন কী?

 স্টেট িা প্রবেবরর নিনতিবত   
 আইি নিন্ন নিন্ন হবত পাবর,   
 তবি নকেু   সাধারণ    
 আইি সু্�গুব�াবক    
 অির্যই স্মবি চ�বত হবি: 

+ সু্� আপিাবক হয়রানি এিং বিষম্য স্থবক 
রক্া করবি,

+ ধম্শ, োনত এিং োতথীয়তানিনতিক পীড়ি িন্ধ 
করবি এিং সু্�বক অির্যই তাবের পীড়ি 
সংক্রান্ত নিয়মগুব�া েিসমবক্ প্রকার করবত 
হবি।

+ পীড়ি সংক্রান্ত অনিবোগগুব�া তেন্ত করার 
পধেনত থাকবত হবি। আপনি েনে একেি 
শরক্ক িা িবয়াবে্যষ্ঠ কাউবক োিাি স্ে 
আপনি পীড়বির শরকার হবচ্ছি, আপিাবক 
সাহাে্য করার েি্য তােরবক স্কাি পেবক্প 
নিবত হবি।

+ সু্� নিসচিত করবি স্ে, আপনি স্েি পীড়ি 
িা হয়রানির নরবপাট্শ  করার েি্য িা আপিার 
ধম্শথীয় কাে্শক্রম চা�িার অিুবরাবধর েি্য রাসতি 
িা পাি।

পীড়ন এবং হয়রাদন

পদরধান রীতিনীতি 

+ আপিার চহোি িা কুফথী পরার অনধকার 
রবয়বে; আপিার সু্ব�র একসট পনরধাি 
রথীনতিথীনত িা ইউনিফম্শ থাকব�ও আপনি 
আপিার পেন্দ অিুসাবর নিবেবক স্েবক 
রাখবত পাবরি।

+ আপনি েনে সু্ব�র এমি স্কাি কাে্শক্রবমর 
অংরীোর হবত িা চাি স্েগুব�া আপিাবক 
আপিার চহোি সরাবত িাধ্য করবি িা 
আপিাবক এমিিাবি উনু্ক্ত করবি ো আপিার 
ধম্শথীয় নিশ্াবসর সাবথ অসামঞ্জস্যতা সৃসটি কবর 
(স্েমি, সাঁতার কাঁটা), স্সবক্ত্রে আপিার সু্� 
অির্যই আপিার েি্য একটা নিন্ন কাে্শক্রবম 
অংররিহণ করার ি্যিথিা করবি।

+ আপনি েনে এমি কাে্শক্রবমর অংরীোর হবত 
িা চাি স্েগুব�াবত নিপরথীত ল�বগের ি্যসক্তর 
খুি কাোকাচে স্েবত হয়, আপনি একসট নিকল্প 
থিাবির (নিন্ন কাে্শক্রবমর) োনি োিাবত পাবরি।

+ আপিার স্খ�াধু�ায় অংর স্িয়ার সময় 
রক্ণরী� স্খ�ার স্পারাক পরার অনধকার 
রবয়বে (স্েমি, আপিার সু্� আপিার সাঁতার 
কাটার উপবোগী রক্ণরী� স্পারাক পরার 
ধম্শথীয় সসধোবন্তর েি্য আপিাবক সাঁতাবরর 
প্রনতবোশগতা হবত থানমবয় রাখবত পারবি িা।)

দ্রটিি্য: নিবনের অনধকারগুব�া সরকানর সু্ব�র েি্য এিং োরা সরকারথী তহনি� পাি 
তাবের েি্য প্রবোে্য। আপনি েনে একসট স্িসরকানর সু্ব�র শরক্াথ্শথী হি, স্সবক্ত্রে 
এ ধরবণর সমস্যার সমু্খথীি হব� আপিার থিািথীয় সসএআইআর-এর সাবথ স্োগাবোগ 
করুি।


