
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

iuিনভর্ ািসিট aব uiজডম কাজ o িশkার  

eমন eক নয্াযয্ পিরেবশ pদােন a ীকারাবd যা  

pািত ািনক aজর্ নেক uৎসািহত o সমথর্নদান কের।    

আমােদর সােথ  
েযাগােযাগ ক ন: 

519-253-3000 x. 3400 
TTY: 519-971-3690 
ফয্াk: 519-971-3673  

iযমiল: ohrea@uwindsor.ca  
oযৈয়েসাiট: www.uwindsor.ca/ohrea  

 
 
 
 
েগাপনীয়তার বয্াপাের আমােদর 
িক a ীকার রেয়েছ?  
 
আমােদর aিফেস েযসব uেdেগর কথা 

জানােনা হয় েগাপনীয়তা বজায় েরেখ 

েস েলার সুরাহা করা হয়। তথয্ gেহর 

জনয্ বা েকান মীমাংসার শতর্ াবিল 

বাsবায়েনর জনয্ eবং/বা তা 

নজরদািরর জনয্ সুিবেবচনার সােথ েথয্র  

pকাশ জ ির হেত পাের। 

 

04 Ryb 2012  

আমরা আপনার েসবায় আমরা আপনার েসবায় 
িনেবিদতিনেবিদত  

aিভেযাগ মীমাংসা  : 
 
 েকu যিদ মেন কের তার সােথ aনয্াযয্, 

ৈবষময্মলূক বা হয়রািনমলূক আচরণ করা 

হেয়েছ (িবিধর সােথ সmিকর্ ত) তাহেল 

েস যােত তার uেdগ pকাশ করেত পাের 

েসজনয্ eকিট িনরাপদ পিরেবশ িনি ত 

ক ন 

 স িতপূণর্, সমেয়ািচত o নয্াযয্ভােব 

aিভেযাগ েলার তদn o তথয্ aনসুnান 

pিkয়ার বয্বsাপনা ক ন।  
 যারা িববাদ বা aিভেযাগ মীমাংসার সােথ 

জিড়ত রেয়েছ তােদরেক pেয়াজনীয় 

সহেযািগতা o সমথর্ন েপেত সাহাযয্ 

ক ন।  

  
মানবািধকােরর িবষয় েলা মীমাংসার জনয্ 

iuিনভর্ ািসিট aব uiজডেম িতনিট pিkয়া 

রেয়েছ: 

 
 aনানু ািনক aিভেযাগ দােয়র pিkয়া 

 মধয্sতার মাধয্েম সমাধান  

 আনু ািনক aিভেযাগ দােয়র  
  
  

ডয্ািনেয়শ আর .শ’র ‘iন ু েয়n’ 
(oeiচআরie িচt pদশর্নী 2011) 

 

মানবািধকার, নয্াযয্তা o aিভগময্তা িবষয়ক দpর  
                    iuিনভািসর্িট aব u inসর   



 

 

আমােদর িক ময্ােnট রেয়েছ? 
  
Awdm Ae wnDg¨vb ivBUm,BKzBwU A¨vÛ 

A¨vK‡mwmwewjwU  wk¶v gvbevwaKvi 

msµvš— AbymÜvb Ges 

Awf‡hvM,gvbevwaKvi,mvg¨ Ges 

mycÖvc¨Zv,miKv‡ii wi‡cv©wUs,bxwZ ˆZix 

Ges GB mKj †¶‡Î Revew`wnZvc~Y© Ab¨ 

†h-†Kvb wel‡q IgevWm Kvh©µ‡gi Rb¨ 

BDwbfvwm©wU Ae DBÛmi-G `vqx _vK‡e 

| 

   
  

মানবািধকার 

GB BDwbfvwm©wU I›UvwiI gvbevwaKvi 

†KvW mgybœZ ivL‡Z cÖwZkÖ“wZe×| GB 

†KvW cieZx© Kvi‡Y ˆelg¨ Ges nqivwb 

wbwl× K‡i: RvwZ,c~e©cyi“l,g~j †`k,eY©, 

g~j RvZxqZv,bvwMiKZ¡,wek¦vm 

(ag©),wj½, ˆjw½K 

cÖvavb¨,cÖwZeÜx,eqm,ˆeevwnK 

Ae¯’v,wj½ cwiwPwZ, ˆjw½K 

Awfe¨w³,cvwievwiK ghv©`v,miKvwi 

mnvqZv cÖvwß (ïaygvÎ evm¯’v‡bi 

†¶‡Î ),Ges Aciv‡ai †iKW© (ïaygvÎ PvKzixi 

নয্াযয্তা 
েফডােরল কতৃর্ ক িনধর্ািরত চারিট েগা ীর েkেt 

কমর্সংsান o িশkা সংkাn িবষেয় নয্াযয্তা 

pিত ার লkয্সমূহ পূরেণর জনয্ iuিনভর্ ািসিট 

a ীকারাবd:  

 
 নারী 

 দশৃয্মান সংখয্ালঘু  

 আিদবাসী জনেগা ী 

 pিতবnী মানুষ 

 
aিধকn, iuিনভর্ ািসিট েযৗন সংখয্ালঘু 

েগা ীর সদসয্েদর eiসব েগা ী েলার সােথ 

anভুর্ k কেরেছ। 

 
aিভগময্তা 

বাধাসমূহ িচিhত o দরূ করার মাধয্েম 

iuিনভর্ ািসিট pিতবnী বয্িkেদর িশkার o 

কােজর aিভগময্ পিরেবশ pদান করেত 

a ীকারাবd। মযর্াদা, sাধীনতা, a ীভূত 

হoয়া eবং সমান সুেযােগর pিত সmান 

pদশর্ন eর anভুর্ k। iuিনভািসর্িটর 
নীিতমালায় eবং pিতবnী anািরয়ানেদর 

aিভগময্তা িবষয়ক আiন,2005(eoিডe)

-e e েলােক sীকৃিত pদান করা হেয়েছ। 

আমরা িকভােব আপনােক 
সাহাযয্ করেত পাির? 
 
আলাপআেলাচনা, সহায়তা o পরামশর্:  
 
 মানবািধকার, নয্াযয্তা o 

aিভগময্তার িবষেয় 

 আমােদর ময্ােnেটর বাiেরর েকান 

িজjাসার িবষেয় েরফােরল eবং/বা 

পরামেশর্র জনয্  

 আমােদর কয্াmােস eমন eকিট 

জায়গা েযখােন আমােদর 

iuিনভািসর্িট কমুয্িনিটর সব সদসয্রা 

aভর্ য্িথত হয়। 
  

  সেচতনতা o িশkা:  
 
 iuিনভর্ ািসিট কমুয্িনিটর সেচতনতা বৃিd o 

িশkার জনয্ িবিভn aনু ান o pিশkণ 

aিধেবশেনর আেয়াজন eবং/বা eেত 

aংশgহণ করা।  
 aিডoিভজয্য়াল o ছাপােনার সুিবধা 

সংবিলত েরফােরn লাiেbির  

 মািরয়া ফুেজর্ র ‘ ানিজশন’ (oeiচআরie িচt pদশর্নী 2011) 

 


