র"ািগং-মু) কেলজ ক"া.াস
িন1িলিখত িবষয়িলেক র"ািগং বলা হেব :
ক) 9কান নবাগত ছা; বা অন" 9কান ছা;েক 9কান অন" ছা; বা ছা;েদর বলা কথা বা িলিখত ব)ব" বা তার
?িত 9কান িব@পাBক কাজ বা Cঢ় আচরণেক র"ািগং বলা হেব।
খ) 9কান নবাগত বা অন" 9য 9কান ছাে;র পJ 9থেক করা অিভেযাগ - 9য অন" 9কান ছা; তার ?িত Cঢ় বা
িবশৃ Nল আচরণ কেরেছ, যা ওই ছাে;র িবরি), মেনাকQ অথবা শারীিরক বা মানিসক Jিত কেরেছ বা তার মেধ"
আতT গেড় তুেলেছ।
গ) নবাগত বা অন" 9কােনা ছা;েক এমন িকছু কাজ করেত বলা 9যিল সাধারণভােব 9স 9কানিদন কেরিন বা
যা করেত 9স লWা 9বাধ করেব, িবXত হেব বা পীড়া 9বাধ করেব। এমন 9কানও কাজ করেত বলা যােব না যােত
নবাগত বা অন" 9কানও ছাে;র শরীের এবং মেন 9কানও িবCপ ?িতিYয়া Zতির হয়।
ঘ) 9কান উঁচু ^ােশর ছা;েদর নবাগত বা অন" 9কান ছাে;র ?িত করা কাজ যা 9থেক ঐ নবাগেতর সাধারণ
পঠনপাঠেন 9ছদ, িবরি) বা সমস"া Zতির কের।
ঙ) 9কান একিট উঁচু ^ােশর ছা; বা একদল ছাে;র পড়ােশানা িবষয়ক 9কান কাজ 9কান নবাগত ছা;েক বা
অন" 9কান ছা;েক িদেয় কিরেয় 9নওয়া।
চ) 9কান নবাগত বা অন" 9কান ছা;েক উঁচু ^ােশর ছা;েদর জন" খরচ করেত বাধ" করা বা 9জার কের অথc
িছিনেয় 9নওয়া।
ছ) 9যেকান ?কােরর শারীিরক অত"াচার বা এইধরেনর সমd শারীিরক িনপীড়ন সহ 9যৗন িনপীড়ন, সমকামী
িনপীড়ন, িববf করা, অgীল এবং কুhিচপূ ণc কাজ করা, শারীিরক অjভjী, শারীিরকভােব Jিত করা বা kােl"র
অন" 9কান Jিত করা।
জ) িলিখত ব)ব", ইেমল বা 9কান ব)ব" 9পাm করা, জনসমেJ 9হয় করার জন" এমন 9কান কাজ বা আচরণ
যার মাধ"েম ?ত"J বা পেরাJভােব নবাগত ছা; বা অন" 9কান ছা; িবপযcd হয়।
ঝ) 9কােনা ছাে;র পJ 9থেক 9কােনা নবাগত ছাে;র ?িত অিধকার কতcব" বা Jমতা ?দশcন বা ধষcকােমর
লেJ করা 9কােনা কাজ যা নবাগত বা অন" 9কােনা ছাে;র মানিসক kাl" বা আBিবoােস আঘাত কের।

ঝাড়pাম রাজ কেলেজর র"ািগং-িবেরাধী সাব-কিমিটর qারা জনkােথc ?চািরত
(২০১৯-২০ িশJাবষc)

|

ছা#ছা#ীরা কীভােব সাহায- .পেত পাের :
• িনেজেক কখেনাই একা বা অসহায় ভাবেব না। কেলজ ;শাসন সবসময় .তামার সে> আেছ।
• র-ািগং-এর .কান ঘটনা ঘটেল িDধাহীন ভােব বািড়েত বাবা, মা বা .কান অিভভাবেকর সে>
কথা বেলা।
• কেলেজর র-ািগং িবেরাধী কমHসূচীর পK .থেক সকেল সবHদা .তামােক সাহায- করেত ;Mত।
.যাগােযােগর জন- .য .কান সময় িনNিলিখত নOের .ফান কেরা বা ই-েমল কেরা:

09434508109, 09434196460
ইউিজিস .টালিR নOর - 18001805522
ই-েমল – helpline@antiragging.in
ই-েমইল আই.িড. – jrc.antiragging@gmail.com
• কেলজ ;শাসন, Tানীয় ;শাসন এবং Tানীয় পুিলেশর পK .থেক সমVরকম সাহায- পাওয়া
যােব।
• .য .কউ র-ািগং-এর িবXেY অিভেযাগ জানােত পাের। যােক র-ািগং করা হেয়েছ .স ছাড়াও
;ত-KদশHীও অিভেযাগ করেত পােরন। র-ািগং-এর ঘটনা .দখেল িনিদHZ নOের অিভেযাগ করা
সকেলর কতHব-।
• র-ািগং-এর .কান অিভেযাগ জানােনার .Kে# .কান িDধা করেব না। অিভেযাগকারীর পিরচয়
সবেKে#ই .গাপন রাখা হেব, তেব সিঠক পদেKেপর \ােথH সমV িবষয়িট তথ--;মাণসহ
জানাও।
• অিভেযাগ কীভােব জানােত হয় .স িবষেয় আরও িবVৃ ত জানেত হেল র-ািগং িবেরাধী .পাটHাল

www.antiragging.in -এ লগ ইন কেরা বা www.amanmovement.org
ওেয়বসাইট .দেখা।

ঝাড়aাম রাজ কেলেজর র-ািগং-িবেরাধী সাব-কিমিটর Dারা জন\ােথH ;চািরত
(২০১৯-২০ িশKাবষH)

|

যিদ $কউ র(ািগংেয় $দাষী সাব(2 হয়,
তােদর িন6িলিখত শাি2িল হেত পাের।
ক) =ােস অংশ?হণ করা এবং িশBািবষয়ক িবেশষ সু িবধাবলী $থেক
বিহFার করা।
খ) Fলারিশপ / $ফেলািশপ এবং অন(ান( সু িবধাবলী Hিগত কের $দওয়া
বা Jত(াহার কের $নওয়া।
গ) $কান পরীBা, অভীBা বা অন(ান( মূ ল(ায়ন JিNয়া $থেক বাদ
$দওয়া।
ঘ) ফলাফল আটেক $দওয়া।
ঙ) $কান আSিলক, জাতীয় বা আUজVািতক Jিতেযািগতা, টুনVােমW, যু ব
উৎসব ইত(ািদেত অংশ?হণ করা $থেক বিSত করা।
চ) $হাে[ল $থেক বার কের $দওয়া/ িকছু িদেনর জন( অপসৃ ত করা।
ছ) ভিতV বািতল কের $দওয়া।
জ) এক $থেক চারিট $সেম[ার পযVU Jিত^ান $থেক $বর কের
$দওয়া।
ঝ) $কান একিট িনিদV` সময় ধের ওই Jিত^ান $থেক $বর কের
$দওয়ার সেa সেa আর অন( $কান Jিত^ােন যােত ভিতV হেত না পাের,
তার ব(বHা করা।
ঝাড়?াম রাজ কেলেজর র(ািগং-িবেরাধী সাব-কিমিটর cারা জনdােথV Jচািরত
(২০১৯-২০ িশBাবষV)

|

িব#িবদ%ালয় ম*ু রী কিমশেনর িনয়ম অনু যায়ী এবং কেলজ
ক%া7াসেক স7ূ ণ; র%ািগং-মু= করার নীিতেত ২০১৯-২০
িশCাবেষ; ঝাড়Gাম রাজ কেলেজ র%ািগং-িবেরাধী সাবকিমিটেত িশCক Jিতিনিধ িহেসেব রেয়েছনঅধ%াপক শশধর মাNা (আPায়ক)
অধ%াপক অিভিজত দR
অধ%াপক Sাতী চUবত;ী
অধ%াপক Vসামা রায়
অধ%াপক ি= Vচৗধুরী
অধ%াপক অভয় Vদ
অধ%াপক Vপৗেলামী চUবত;ী
Vযাগােযাগঃ (েটিলেফান ন[র) 09434508109, 09434196460
Vহাে\েলর জন% – 09836018895, 09748241471,
09903129710
ইউিজিস Vটালি_ ন[র - 18001805522
ই-েমইল আই.িড. – jrc.antiragging@gmail.com

র"ািগং সং(া) অিভেযাগ বা/ :
র"ািগং হেয় থাকেল, অথবা র"ািগং সং(া) 5যেকানও খবর
জানােত এখােন িলিখত অিভেযাগ জমা দাও –
ছা?ছা?ীরা এ’ধরেনর অিভেযাগ জানােনার 5Bে? িনেজর
নাম / Cাস / 5রাল নDর জানােত পােরা অথবা 5সই তথ"
5গাপন রাখেত পােরা। যিদও পিরচয় 5গাপন রাখেল, উপযুK
পদেBপ 5নবার 5Bে? সমস"া হয়। অিভেযাগকারীর পিরচয়
সবেBে?ই 5গাপন রাখা হেব। যার সLেকM অিভেযাগ –
তার পিরচয় যতদূ র সOব জানাও। ঘটনা, ঘটনাRল, িদন
এবং সময় – তথ"Sমাণ সহ (থাকেল) সু িনিদMUভােব জানাও।

এ’ছাড়াও 5যাগােযাগ করেত পােরা –
09434508109, 09434196460
ইউিজিস 5টালিW নDর - 18001805522
ই-েমল – helpline@antiragging.in
ই-েমইল আই.িড. – jrc.antiragging@gmail.com

