ভকছু উদাহরণ:

কীভাবে অভভব াগ দাবের করবে হে

আপদি একজি সম্কাম্র িাের ও আপিাে
যেদম্কারক দিরে একটে েুটেে দিরিে পাটেক রত
যেরেি। কারজে জােোে দফরে যাওোে পে
আপদি আপিাে যডরে সম্কাম্ররিে েদত দিতৃষ্ণা
েকাশ কো ক্তজদিশপে হাক্তজে হরত থাকরত
যিখরেি। এো দক যিআইদি?

যদি আপদি দিশ্বাস করেি যয আপিাে দিরুরে
বিষম্যই কো হরেরে, তাহরে আপদি দিউ ইেকক
যেরেে ম্ািিাদিকাে কদম্শি দিভারেেকারে
অদভরযাে িারেে কেরত পারেি।

আপনাবক অভেলবে ঘটনাটট ককাম্পাভনর দ্বারা
অভভব াগ গ্রহবণর জনয মবনানীে েযক্তির
কাবছ ভরবপাটট করবে হবে। আপনাবক ভনবজর
কাবছ করকর্ট রাখবে ােেীে ক্তজভনশপবের
প্রভেভলভপ করবখ ভদন।

চােজি িা তাে যিদশ কম্ী আরে এম্ি
দিরোেকতকাো দিউ ইেকক যেরেে ম্ািিাদিকাে
আইরিে আওতাভুক্ত। অদভরযারে িদণতক
বিষম্যম্ূেক কাজটেে এক িেরেে
দভতরেদিভারেে কারে অদভরযােটে জম্া দিরত
হরি।
অদভরযাে িারেে কোে জিয:

আপদি একজি ম্দহো ভাইস যেদসরডন্ট এিং
পরিান্নদতে যক্ষরে অসংখযিাে আপিারক উরপক্ষা
কো হরেরে। েদতটে যক্ষরে, একজি কম্ যযােয
পরুষরক পরিান্নদত যিওো হরেরে। এো দক
যিআইদি?

•

আপনার ভলবের কারবণ পবদান্নভের কেবে
আপনাবক উবপো করা হবে থাকবল ো
কেআইভন।

•
•

আপদি আপিাে দিরোেকতকাে দিরুরে একটে
জাদত বিষরম্যে সেে দিশ্বাসর িাদি িারেে কেরেি।
সরে সরে আপিাে পিািিদত ঘোরিা হে। এো দক
যিআইদি?
একটট পৃথক প্রভেবশাবের দাভে দাবের করুন,
কারণ পদােনভের সমে একটট বেষমযমূলক ও
প্রভেবশােমূলক অভভপ্রাে সূভিে কবর।

আপিারক দক শাখাে কারে িারেে কোে আরে
আপিাে দিরোেকতকাে কারে একটে বিষরম্যে
অদভরযাে িারেে কেরত হরি?
আপনার ো করার প্রবোজন কনই। ভদও,
অবনক কেবে, আপনার ভনবোগকেটাবক
বেষবমযর ভেজ্ঞভি ও প্রভেকাবরর সুব াগ না
কদওো হবে থাকবল োবদরবক দােী করা িলবে
না।

দিভারেে ওরেিসাইে WWW.DHR.NY.GOV এ
যাি এিং একটে অদভরযারেে ফম্ ডাউিরোড
ক
করুি। সম্পূণ কো
ক
অদভরযােগুদে অিশযই
একজি যিাোদেে সাম্রি স্বাক্ষে কেরত হরি
এিং দিভারেে কারে যফেত দিরত হরি
ডডাকরযারে, ফযা াাো িা সশেররে ।
িযক্তক্তেতভারি দিভারেে অদফরস যাি।
অদভরযারেে ফম্ পাওোএিং/অথিা
ক
অদভরযাে
িারেে কোে যক্ষরে অিযািয সহােতাে জিয
দিভারেে যকারিা একটে অদফরসে সরে
যেদেরফারি িা ডাকরযারে যযাোরযাে করুি।

আরো তরথযে জিয, অথিা আপিাে িাদি িা
কম্দিরোরেে
ক
স্থারিে সিরচরে কারেে আঞ্চদেক
অদফসটে খরুঁ জ পাওোে জিয, আম্ারিে
ওরেিসাইে যিখি: WWW.DHR.NY.GOV.
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ভনবোগ বেষবমযর একটট প্রাথভমক ভনবদটভশকা
দিউ ইেকক যেে এে ম্ািিাদিকাে আইি যিরশে
সিরচরে দিস্তৃত দিদিগুদেে অিযতম্। এই আইরি
যকািও কম্চােরে
ক
দিরোে ও িেখাস্ত কোে বিষম্য,
ক্ষদতপূেণ যিওোে বিষম্য এিং চাকদেে দিেম্,
শতকািের িা সদিিাসম্ূরহে বিষম্যরক দিদষে কো হে।
ম্ািিাদিকাে আইরি যকািও িযক্তক্তে িেস, জাদত,
িম্দিশ্বাস,
ক
িণ ,ক ম্ূে জাতরেতা, যযৌি পেন্দ, সাম্দেক
দস্থদত, দেে, েদতিন্ধকতা, েভকািস্থা সংক্রান্ত অিস্থা,
েৃহদহংসাে দশকাে দহরসরি দস্থদত, ক্তজিেত পূিিােণা
ক
অথিা যপশােত দস্থদত, পাদেিাদেক দস্থদত িা বিিাদহক
দস্থদতে দভদত্তরত দিরোরে বিষম্য দিদষে কো হে।
উপেন্তু, যয সকে কম্চাের
ক
বিষরম্যে অদভরযাে
িারেে করেি তাো তারিে দিরোেকতকারিে
েদতরশারিে যথরক সেদক্ষত।
আইিটে চাে িা তাে যিদশ কম্চাের
ক
েরেরে এম্ি
দিরোেকতকারিে জিয েরযাজয। দিরোেকতকাে
এম্িদক চােজরিে কম্সংখযক কম্চাের
ক
থাকরেও
যযৌি হেোদি যিআইদি।
আভযন্তরীণ অভভব াগ প্রক্তিো।
যিদশেভাে দিরোেকতকাে কম্স্থরে
ক
বিষরম্যে
অদভরযাে জািারিাে আভযন্তেরণ েক্তক্রো েরেরে।
আপিাে দিরোেকতকাে তা থাকরে আপিারক
েদতটষ্ঠত েক্তক্রো অিসেণ কেরত হরি এিং
ম্রিািরত করপারেে
ক
েদতদিদিে কারে যসই আচেরণে
দেরপােক কেরত হরি।

অরিক যক্ষরেই, ইদি হরেি ম্ািিসম্পি
পদেচােক, সািােণ যকৌৌঁসদে িা আপিাে
সপােভাইজাে। আপিাে সপােভাইজাে
বিষম্যম্ূেক আচেরণ জদিত িযক্তক্ত হরে আপিারক
পদেচােক যোষ্ঠীে আেও িদেষ্ঠ পরি থাকা কারুে
কারে অদভরযাে জািারত হরি।
শাখাে িা অিয যকািও সংস্থাে কারে িারেে কোে
আরে আভযন্তেরণ অদভরযাে েণাের অিসেরণ
িযথতা
ক আপিাে যকসটেে উপে দিপেরত েভাি
যফেরত পারে।
কভথে বেষমযমূলক আিরবণর একটট করকর্ট
রাখুন।
সপােভাইজাে িা পদেচােক যোষ্ঠীে কারে কো
যািতরে অদভরযারেে দেদখত স্মােকদেদপ োখা
দিক্তিত কো জরুদে। আপিাে দিরোেকতকা
অদভরযাে োদি অস্বরকাে কেরে যম্ৌদখক
অদভরযাে েম্াণ কো োেশই কটিি হরে পিরত
পারে।

আপিারক যয বিষম্যম্ূেক আচেণ সারপক্ষ কো
হরেরে আপিাে পরক্ষ তা েদতফদেত করে
এম্িভারি দেদপিে কো অথিা তাে েে িা ডাইদে
োখাে যজাোরো সপাদেশ কো হরে। আপিাে েে
িা ডাইদে সম্কােরি দভদত্তরত োখরত হরি।
অিযভারি িেরে, আপিারক এই আচেণ ঘোে পে
বিদিক দভদত্তরত িা যত শরঘ্র সম্ভি তা দেদপিে
কেরত হরি। এই েে িা ডাইদে িাদিরত োখাই
সিরচরে ভারো।
েভে প্রশভমে করার দাভেত্ব
আপিাে দিরোেকতকাে াাো আপিারক িেখাস্ত
কো হরে আপিাে আদথক
ক ক্ষদত এিারত চাকদে
যখাুঁজাে যক্তক্তসেত েোস কো আিশযক। এরকই
আপিাে ক্ষদত েশদম্ত কো িরে৷

আপদি যয চাকদে যখাুঁজাে যক্তক্তসেত েোস
করেরেি তা েদতষ্ঠা কেরত আপিাে কারে
যািতরে কভাে যেোরেে, ই-যম্রেে ও আপিাে
েোস েিদশতক করে এম্ি িদথপরেে যেকডক
োখাে সপাদেশ কো হরে।
ক্ষদত েশদম্ত কেরত িযথ হরে
ক
তা েিত্ত
ক্ষদতপূেরণে োদশে উপে যিদতিাচক েভাি
দিস্তাে কেরত পারে, যদি আপিাে অদভরযােটে
জের হে।
আপনার অভভব াগ ভনবে আপভন জেী হবল
আপনার কাবছ কী কী প্রভেকার কপবে
পাবরন?
েকৃত ক্ষদতপূেণ: এে ম্রিয পরি িরকো যিতি ও
হাোরিা সদিিা িািি ক্ষদতপূেণ, যযম্ি,
স্বাস্থযদিম্াে কভারেজ ও অিযািয আিষদেক
সদিিাসম্ূহ।
ক্ষদতপূেণ িািি যখসােত: ম্ািদসক পরিি, যন্ত্রণা
ও কষ্ট যভাে কো িািি ক্ষদতপূেণ।
আপদি যয পরি দেরেি তারত পিিহাে
ক
ও অিযািয
িযাযয উপশম্, যযম্ি, অদিষ্টকােররক দকেু দিদিক ষ্ট
আচেণ িন্ধ কোে ও তা যথরক দিেত থাকাে
আরিশ যিওো অথিা িৃঢ়ভারি বিষম্য-দিরোির
িরদত গ্রহণ কো।

