!সফগাড' ি◌◌ং এর !ইয/ 0ির উপিরির - !িতিতন আপনার স*াননর

!যিযর অ&শ্◌*ই ির ি◌রণীয় এক# $◌◌া'া জক )*নল জ-ন. পারা $এং তনরািপ

উপিতিত পয-েন/ণ করা হয় 4এং ল/তনয় অনুপিতিত 4সিযাই অযােনেন;

$জায করিন স6ম হওয়া উিতি◌ র্◌ািন জস ি◌◌ার জসরা# $অযন করিন পানর।

অিতসার <ারা ি◌নলা আপ করা হয়। >?নলর এক@ উপিতিত নীিত রনয়েন

•

এই )*নল র্◌ারাই কাে◌ কনরন $◌◌া িজে◌◌ানেসকিনর পরী6া কনর িজখা হেন

র্◌া আপনার পডা 4এং 4জনন রাখা উিতৎ। আচরণ/ব্◌+,হার - িআার-

$এা তনিতি◌ করার $◌নয জর্ ি◌◌ারা $◌◌া'ািনর সানথ কাে◌ করার $◌নয

িআরণ: সারা >?ল সিPানয়র 4◌ননয >?নলর এক@ HI িআারণ নীিত

তনরািপ $এং
ি◌◌ারপর তCD সুর6া $এং জিসগাতডযং $এং ি◌◌ারা উতHI হনল তক করেনন

আেন র্◌া 4সাইনক 4অশKই অনুসরণ করিন হয়, র্◌ািন !িনযকনক তনরািপ
কনর 4এং এ@ এেকন !ােQয়> 4◌যিত <ারা পতিরালনা করা উিতি◌ তত- ন এই

•

জসই $তষনয় ি◌◌ার অিততির JতC6ণ জনওয়া আেন ।

করেনন। উ/পীড়ন/ 34াির - >?ল 4স যরননর উSপীডন 4◌তিন সমসযা

ই-জসিত

আেন র্◌া আপনানক পডিন ও 4◌◌ানিন হেন।

পযাা্নস্3◌ারাল জকন য়ার ওয়াকযার হনলন:

অপতরহায-। >?নলিন পুনযরUনপ !ত[ি/ ি◌◌াস-K এডার রয়নয়েন র্◌ারা
হওয়া

জর্

জকান

ি◌◌?র্ে◌য

ি◌যািতয়ন

হনলন:

;সফগাডA ি◌◌ং
Rাযফর

………….

;◌ে◌

………….
7নিভ তলড হনলন: ………….

5াি◌◌+ এব্ি◌◌ং রনরাপ8া - >?নল !িনযনকরই 4এা তনিতি◌ করা

>?নল

;সফগাডA ি◌◌ং

অযািত-)◌◌+তলং ি◌যািতয়ন হনলন: …………

ঐ সমসযা সমাযাননর িজIা করেন। >?নলর এক@ অযািত-4◌◌?তলইং নীিত

>?নলর এক@ HI তনরাপZা নীিত আেন র্◌া !িনযনকরই অনুসরণ করা
নার

সামাল

িজেন।

ই-

রনরাপ8া/অিনাইন-;সির: >?ল এই 4তষয়@ িতকার করনর জর্
4◌◌াRািনর তN/ান/েন !র্◌?িত TরUVপূণয ভ?তমকা রানখ 4এং
ভযাি◌◌?য়াল 4◌গিন 4◌◌াRািনর সুরতি/ রাখিন !িত_Uিতে◌`। তিপামাি◌◌ার সাহানয-র উনযযনশ্, >?নলর অনলাইন-জসিত ি◌থযাে◌লী
রনয়েন র্◌া আপনার স*াননক >?নল 4এং 4◌◌াতডিন তনরািপ রাখিন
সাহায- কনর।

আপনার ;র

DSL হনলন: ………..

TরUV সহকানর Wহণ কনর থানক 4এং 4◌◌াRা ও ি◌◌ার পতেরানরর সানথ

ি◌◌াতয়V জর্ !ােQয়> ও 4◌◌াRারা জন- তনরািপ পতরেননশ্ কাে◌ কনর।

;সফগাডA ি◌◌ং

জিসগাতডযং এর $◌নয )*নল এক# মননানীি◌ জিসগাতডযং তলড
(তডএসএল) রনয়েন, র্◌ার কােন উনHগ $◌◌ানানল ি◌খন ি◌◌ার তক করতনয়

যরননর 4◌◌াRািনর কথা Oনেনন 4এং পতরিতিতর সমাযান করিজ সাহায-

রিপাি◌◌া

এব্ি◌◌ং পুান

ি◌◌ার JতC6ণ িজওয়া হেন।

4এং খ? তশ্ থাকিন পানর। আমরা 4◌◌াতন জর্, তNOরা মােন মনযয ভ?ল

র12

•

আপনার -ত. আপনার তনেনর সNাননর $তষনয় $◌◌া অনয জকান $◌◌া'া

রব্ি

িসনকয উতHI হন আমরা $সিযাই আপনার কথা Dনিন $এং আপনার সানথ
তনেতডভােন কাে◌ করিন JPি◌। কখনও কখনও, িতেনন’স জসাশRাল
জকয়ানরর র্◌*ি◌ না হওয়া পNSয আপনার সানথ উনHগTতল জCয়ার করা জ-ন.
পানর না। )*নলর জিসগাতডযং এর এক# নীিত রনয়েন র্◌া আপনানক এই
িসনকয আরও ি◌থয িJান কনর $এং এ#ও $◌নল জর্ আমািনর জকান
পতরিতিতিন $অশRই

পুতলশ্

$◌◌া

$◌◌া'ািনর

অ"

পতরনেষার/িতেনন’স

সাতভযনসনসর সানথ কথা $◌লিন হেন। আপতন -ত. এই নীিত#র অনুতলতপ
িজখিন $ইক* থানকন ি◌◌াহনল অনুUহ কনর আমািনর $অিগ করVন।
• আমরা আপনার $◌◌া'ানক তনেনিনর সুরতি6 রাখার $তষনয় তCখিন সাহাযS

এ

কের, জমSন ি◌◌াি◌যকর খাি◌যাভাস, অযািত-$◌ত*লইং, অনলাইন-তনরাপWা,

অিরয ◌াগ aতb আপনার এই তননয় জকান অতভনর্◌াগ থানক জর্ >?ল

রাXায় সুর6া, ি◌◌াি◌যকর িসকয, মাি◌ক $এং অযালনকাহল $তষনয় সিনি◌িনা

আপনার তকংে◌◌া আপনার 4◌◌াRার সানথ থ-াথ-ভােন কাে◌ করেননা

ও ি◌রমপYা Jিতনরায। এই পাঠTতলর অংশ্ তহসােন আপনার $◌◌া'ানক

ি◌◌াহনল অনুWহ কনর আমািনর সানথ কথা 4◌লার 4◌নয আcেতdাসী

ি◌◌ািনর তনরাপWা িসনকয িততিN $◌◌া উতHI হনল ি◌◌ািনর তক করা

4জায করেনন। !যান তN/ক 4স সময় আপনার জন-কান সমসযার 4তষনয়

উিতি◌ জসTতল $◌লা হেন।

4◌◌ানিন 4এং ি◌◌ার সমাযান তননয় কথা 4◌লিন খ? শ্◌ী হেনন। আপনার

পুান ◌্েস

রেTর

(

উন<গ উৎপe হওয়ার সানথ সানথই আমািনর জেসা 4◌◌ানানল ভাল হয়,

রিপা-ি◌◌াি◌◌া / িসয়ারারেযর অ&শ্◌*ই ি◌রণীয়

র্◌ািন এ@ পেরিতয সমনয় জকানও 4◌ড সমসযায় পতরিণ না হয়। আপতন

$◌◌া'ািনর সুরতি6 রাখার $◌নয $◌◌াে◌◌া-মা / জকয়ারাররা হনলন $সিননয়

aতb মনন কনরন জর্ জকান 4তষনয়র জ/েন সমাযান হেন না, আপতন ি◌খন

TরV[পূণয $◌যিত। আপনািনর $সিযা:

গভতনযং 4◌তডর কােন 4তষয়@র সমাযাননর 4◌নয আপনার উন<গ

•

আপনার স;াননর িসনকয উন=গ 7কানশ্ আ@েতBাসী হিন হেন।

4◌◌ানািন পানরন।>?নলর ওনেয়সাইেন আপতন >?নলর অতভনর্◌ানগর

•

আপনার সাহায3 )◌◌া সমথযননর ি◌রকার হনল F+নলর সানথ কথা )◌লুন।

•

আপনার স;াননর তনরাপHার সংি◌◌া; িআালিনর জকাননা আিনশ্ থাকনল ি◌◌া

!িতয়া@র 4তষনয় িজখিন পােনন।

F+লনক )অিগ করIন।
•

আপনার পতরিতিতর জকান পতেরি◌যন হনল জম3ন )◌◌াতড
)◌ি◌লাননা,জর্◌াগানর্◌ানগর িনুন
নJর,নানমর পতেরি◌যন, অতভভাে◌কীয় ি◌◌াতয়নK পতেরি◌যননর )তষনয় F+লনক
)◌◌াতননয় রাখ+ ন

•

আপনার স;ান জক/িজর F+নল জক )◌◌াডিন আসেনন আর F+ল জথনক জথনক তননয়
র্◌ােনন )এং )◌রIতর )অি◌◌ায় ি◌◌+O অনয জর্◌াগানর্◌ানগর নJর F+লনক )◌◌াতননয়
রাখ+ ন।সিP
)◌েযি◌◌ায় জর্ জকানও পতেরি◌যন িসনকয আপনানক F+লনক )অতিহ করিন হেন।

•

QতR আপনার স;ান জক জকান কারনন F+নল অনুপিতি◌ হিন হয় ি◌◌াহনল F+লনক
অনুপিতি◌র )তষনয় )এং অনুপিতি◌র কারণ িসনকয )◌◌াতননয় রাখ+ ন।

;সফগাডA ি◌◌ং ি◌◌াযন ির?
সকল 4◌◌াRা 4এং র্◌?ে◌ক-র্◌?ে◌ি◌◌ীিনর পানশ্ 4তdf !ােQয়>িনর থাকা
!নয়াে◌ন র্◌ািন 4এা তনিতি◌ করা র্◌ায় জর্ ি◌◌ারা অনয মানুেষননর
<ারা /িত 4◌◌া তনেনর /িত করা জথনক তনরািপ থানক।
4এাডা 4এা 4স 4◌◌াRািনরই ি◌◌ািনর সেনযাZম সgাে◌য ি◌লাি◌লTতল
4অযন করিন স/ম করার 4◌নয 4◌েযি◌◌া Wহনণর 4তষনয়ও।

এQ িরি◌◌াযব্ ি◌রা স িয পাযর?
আমািনর তনিতি◌ করা উিতি◌ জর্ সকল 4◌◌াRা 4এং র্◌?ে◌করা:
o

ভাল h- করা হয়

o

ি◌◌াি◌যকর o তনরািপ

o

4◌◌ীে◌ননর জসরা সgাে◌না পায় 4এং এই জর্:

o

4◌◌াRা 4এং ি◌রUণিনর সানথ কাে◌ করেন জর্ 4◌যিতরা ি◌◌ারা
তনরািপ 4এং এ@ করার 4◌নয উপর্ি◌◌?

o

4◌◌াRারা 4এং র্◌?ে◌করা জর্ 4◌◌ায়গাTতলিন র্◌াওয়া আসা
কনর জসTতল তনরািপ

এছাড়াও :সফগাড? ি◌◌ং িহ …
o

4◌◌াRা, র্◌?ে◌ক 4এং ি◌◌ািনর পতেরারনক সহািয়া ি!ান o
!নয়াে◌নন অনযানয জলাকনক সহািয়া করা

o

!াথতমক সহািয়া - জকানও 4◌◌াRা 4◌◌া ি◌রUণ 4◌যিতর aতb
সহািয়ার !নয়াে◌ন হয় ি◌েন !াথতমক সিনি◌িনা 4এং হfন/প

o

আপতন aতb জকানও 4◌◌াRা 4◌◌া র্◌?ে◌ক িসনকয উত<i
থানকন ি◌েন তক করেনন ি◌◌া 4◌◌ানা

o

o

;সফগাডA ি◌◌ং িএারধ্ি◌ র,\]ি◌ ;◌ি◌ে◌◌+◌ার পরেরর অিKডয^
ি◌যর স ি◌ন
...
o
তNO তনয-াি◌ন
o গযাং, র্◌?ে◌ সতহংিসা o Tে◌◌াতম
o মতহলা জর্ে◌ৗনােনর 4অহাতন o ক?সং>ার
o
গাহিযয তনয-াি◌ন o অতi তনরাপZা o অপরাযমূলক জশ্◌াষণ o
পাতলনয় র্◌াওয়া o জর্ে◌ৗন জশ্◌াষণ
o
খাে◌◌ার 4◌তিন সমসযা o তNO পাি◌◌ার / আয? তনক
ি◌◌াসV o তNO সুর/া o lাগ 4এং অযালনকাহল
o

িহাশ্◌া

o ি◌ /িত

o

মানতসক ি◌◌াি◌য সমসযা o অনলাইন-তনরাপZা o তNO

হারাননার তN/া o ি◌◌াি◌য ও সুর/া িসতকিয সমসযা
o

রাfা, জরল, 4◌নলর সুর/া

জেমৗেলািনর !িতনরায
o

জিসগাতডযং এর আসল কাে◌ হল একেতি◌ভােন কােন করার মাযযনম

4অমাননার !যান ি

জর্ে◌ৗন ও 4অনহল

ি◌◌ানেরি◌ রন ড

ি◌◌ািনর স*ানিনর
4◌যথয হয় 4◌◌া

ি◌◌ািনর িহাশ্ কন

িআমণাcক 4◌◌া উ

শ্◌ারীরির রন ডা
4ইাকsি◌ভােন জকান
কারUর <ারা ি◌◌ািন
র/া কনর না।

অপব্◌+,হাযরর পরররচির

স ;◌ৗন রন ডাি
4◌লপূে◌যক 4◌◌া

4সিননয় ি◌◌mডান*, জিসগাতডযং হল 4◌◌াRা 4এং ি◌রUণিনর অেপেযহার
4◌◌া

তনিন 4◌◌াযয কর

তনয-াি◌ননর হাি◌ জথনক র/া করা।

থাকক?। অবUিহা -

তNO তনয-াি◌ন 4◌◌া 4অনহলা ি◌খন হয় খ-ন ১৮ 4◌ে◌নরর কম 4◌য়সী
কারUর
/িত করা অেথা থ-াথ-ভােন ি◌◌ার ি◌◌ার িজখানশ্◌ানা না করা হয়।

থাকনলও, তক র্ে◌

ি◌রUণ 4◌যিতর আ
!নয়াে◌ন জেমািন
অতযনন না রাখা
রানখ। গাহড ি◌◌+

কখনও কখনও জকানও 4◌◌াRা 4◌◌া অp 4◌য়> 4◌যিত জকান
অপতরিতি◌ মানুষ

16 4◌ে◌র 4◌◌া ি◌

4◌◌া অনয 4◌◌াRা 4◌◌া র্◌?ে◌ক <ারা তনয-ািতি◌ হিজ পানর, ি◌েন
সাযারিণ ি◌◌ারা জসই

4◌◌া qমতকমুলক ি

জকানও 4◌◌াRা 4◌◌া ি◌রUণ 4◌যিতর /িত 4◌◌া অেপেযহানরর 4◌যিতনক িজনন জর্ ি◌◌ািনর /িত করেন - িউাহরিনরUপ পতেরানরর
িসসয 4◌◌া
4◌◌?◌?◌ঁ তক থাকনল ি◌◌া সনাি◌ করা
4◌◌াRা 4◌◌া র্◌?ে◌কনক র/া করিন িপন/প জনওয়া।

অব্ি◌◌াননা ব্◌া

4◌◌া পতেরানরর ি

জকানও 4◌◌াRার

পুতলন_ কাে◌ জথ

ি◌◌ািনর জসাশKাল 4◌◌া সামােতক জেনওয়ানকযর মনযয জকান 4◌যািত।

ি◌◌ারা সাহায-, মত

জসাশKাল জকয়ানর

/িত 4◌◌া অেপেযহার র্◌ািন না হয় ি◌◌া !থনম জরায করা। 4◌◌াRা 4◌◌া
র্◌?ে◌কর্◌?ে◌ি◌◌ীিনর জখ-ানন /িত 4◌◌া আিহ হওয়ার 4◌◌?◌?◌ঁ তক
4সিননয় 4জতশ্, জেকল জসই পতেরারTতলনক র/া করা 4এং ি◌◌ািনর
সানথ 4◌তিড থাকার 4তষয় নয়। ব্◌াMােযর এব্ি◌◌ং ি◌রXণেযর ;◌যরbা
ি◌রার জনু িআরা _িয+ িযই

4◌◌াRা 4এং র্◌?ে◌ক-র্◌?ে◌ি◌◌ীরা জর্ জকানও 4◌◌ায়গায় তনয-ািতি◌ হিজ ডাি◌ন - এক@ ত

পানর, িউাহরিণরwপ 4◌◌াতডিন, >?নল, এক@ ি◌◌ানীয় জHাে◌যস জিসানর জকানও 4◌যিতিগ 4
4◌◌া >?নলর পনর,
xােন, অনলাইনন িইযািত। কখনও কখনও অনয জকউ এই র্ে◌না র্ে◌◌ার
4তষয়@ 4◌◌াননন, তকy ি◌◌ারা এ@নক থামাননার িজIা কনরন না।
এ@ও ভ?ল।

;◌◌ায়,d।
রন ডাি◌যনর ি_াব্
জেস- 4◌◌াRারা তনয-াি◌ন 4◌◌া 4অনহলার িতকার হনয়েন ি◌◌ারা ি◌p
সমনয়র 4◌নয /িতিW হজলও তেক? ি◌◌ীয-নময়াি◌◌ী !ভাে◌ সারাে◌◌ীে◌ন
যনর ি◌◌াতয় হিন পানর জম-ন, িসকেযতিন সমসয, মানতসক ি◌◌াি◌য
িসতকিয সমসযা 4◌◌া মাি◌ক 4এং অযালনকাহনলর অেপেযহার।

জশ্◌াষন 4◌লা হয়

