
ইউনির্ভ ানিটি অব উইজডম কাজ ও নিক্ষার  

এমি এক িযায্য পনরববি প্রদাবি অঙ্গীকারাবদ্ধ য্া  

প্রানিষ্ঠানিক অজভ িবক উৎিানিি ও িমর্ভিদাি কবর। 

আমাবদর িাবর্ 
যয্াগাবয্াগ করুি: 

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

ইয্মইল: ohrea@uwindsor.ca

ওয্য়ৈবিাইট: www.uwindsor.ca/ohrea

যগাপিীৈিার বযাপাবর আমাবদর নক 
অঙ্গীকার রবৈবে?

আমাবদর অনফ্বি যয্িব উবেবগর কর্া 

জািাবিা িৈ যগাপিীৈিা বজাৈ যরবে 

যিগুবলার িুরািা করা িৈ। ির্য গ্রবির 

জিয বা বকাি মীমাাংিার িিভ াবনল 

বাস্তবাৈবির জিয এবাং/বা িা 

িজরদানরর জিয িনুবববচিার িাবর্ যর্যর 

প্রকাি জরুনর িবি পাবর।

04 Ryb 2012

আমরা

 অনর্বয্াগ মীমাাংিা  :

 যকউ য্নদ মবি কবর িার িাবর্ অিযায্য,

ববষমযমলূক বা িৈরানিমলূক আচরণ করা

িবৈবে (নবনির িাবর্ িম্পনকভ ি) িািবল

যি য্াবি িার উবেগ প্রকাি করবি পাবর

যিজিয একটি নিরাপদ পনরববি নিনিি

করুি

 িঙ্গনিপূণভ, িমবৈানচি ও িযায্যর্াবব

অনর্বয্াগগুবলার িদন্ত ও ির্য অিিুন্ধাি

প্রনিৈার বযবস্থাপিা করুি।

 য্ারা নববাদ বা অনর্বয্াগ মীমাাংিার িাবর্

জনিি রবৈবে িাবদরবক প্রবৈাজিীৈ 

িিবয্ানগিা ও িমর্ভি যপবি িািায্য 

করুি।

মািবানিকাবরর নবষৈগুবলা মীমাাংিার জিয 

ইউনির্ভ ানিটি অব উইজডবম নিিটি প্রনিৈা 

রবৈবে:

 অিািষু্ঠানিক অনর্বয্াগ দাবৈর প্রনিৈা

 মিযস্থিার মািযবম িমািাি

 আিষু্ঠানিক অনর্বয্াগ দাবৈর

ডযানিবৈি আর .ি’র ‘ইিফু্লবৈন্স’ 
(ওএইচআরইএ নচত্র প্রদিভিী ২০১১)

মািবানিকার, িযায্যিা ও অনর্গমযিা নবষৈক দপ্তর
  ইউনির্ানিভটি অব উ ইন্ডির



 

 

আমাবদর নক মযাবন্ডট রবৈবে? 

  

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 •Zix 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 | 

   

  

মািবানিকার 

GB BDwbfvwm©wU I›UvwiI gvbevwaKvi †KvW mgybœZ 

ivL‡Z cÖwZkÖ“wZe×| GB †KvW cieZx© Kvi‡Y •elg¨ 

Ges nqivwb wbwl× K‡i: RvwZ,c~e©cyi“l,g~j 

†`k,eY©, g~j RvZxqZv,bvwMiKZ¡,wek¦vm (ag©),wj½, 

•jw½K cÖvavb¨,cÖwZeÜx,eqm,•eevwnK Ae ’̄v, 

cvwievwiK ghv©`v,miKvwi mnvqZv cÖvwß (ïaygvÎ 

evm¯’v‡bi †¶‡Î ),Ges Aciv‡ai †iKW© (ïaygvÎ 

PvKzixi †¶‡Î )| 

িযায্যিা 
যফ্ডাবরল কিৃভ ক নিিভানরি চারটি যগাষ্ঠীর যক্ষবত্র 

কমভিাংস্থাি ও নিক্ষা িাংিান্ত নবষবৈ িযায্যিা 

প্রনিষ্ঠার লক্ষযিমিূ পূরবণর জিয ইউনির্ভ ানিটি 

অঙ্গীকারাবদ্ধ:  
 

 িারী 

 দিৃযমাি িাংেযালঘু  

 আনদবািী জিবগাষ্ঠী 

 প্রনিবন্ধী মািষু 

 

অনিকন্তু, ইউনির্ভ ানিটি যয্ৌি িাংেযালঘ ু

যগাষ্ঠীর িদিযবদর এইিব যগাষ্ঠীগুবলার িাবর্ 

অন্তরু্ভ ক্ত কবরবে। 
 

অনর্গমযিা 

বািািমিূ নচনিি ও দরূ করার মািযবম 

ইউনির্ভ ানিটি প্রনিবন্ধী বযনক্তবদর নিক্ষার ও 

কাবজর অনর্গময পনরববি প্রদাি করবি 

অঙ্গীকারাবদ্ধ। ময্ভাদা, স্বািীিিা, অঙ্গীরূ্ি 
িওৈা এবাং িমাি িুবয্াবগর প্রনি িম্মাি 

প্রদিভি এর অন্তরু্ভ ক্ত। ইউনির্ানিভটির 
িীনিমালাৈ এবাং প্রনিবন্ধী অন্টানরৈািবদর 

অনর্গমযিা নবষৈক আইি,২০০৫(এওনডএ)

-এ এগুবলাবক স্বীকৃনি প্রদাি করা িবৈবে। 

আমরা নকর্াবব আপিাবক 
িািায্য করবি পানর? 

 

 আলাপআবলাচিা, িিাৈিা ও পরামিভ:  
 

 মািবানিকার, িযায্যিা ও 

অনর্গমযিার নবষবৈ 

 আমাবদর মযাবন্ডবটর বাইবরর যকাি 

নজজ্ঞািার নবষবৈ যরফ্াবরল এবাং/বা 

পরামবিভর জিয  

 আমাবদর কযাম্পাবি এমি একটি 

জাৈগা যয্োবি আমাবদর 

ইউনির্ানিভটি কমযুনিটির িব িদিযরা 

অর্ভ যনর্ি িৈ। 
  

  িবচিিিা ও নিক্ষা:  

 

 ইউনির্ভ ানিটি কমযুনিটির িবচিিিা বনৃদ্ধ ও 

নিক্ষার জিয নবনর্ন্ন অিষু্ঠাি ও প্রনিক্ষণ 

অনিববিবির আবৈাজি এবাং/বা এবি 

অাংিগ্রিণ করা।  

 অনডওনর্জযুৈাল ও োপাবিার িুনবিা 

িাংবনলি যরফ্াবরন্স লাইবেনর  

 মানরৈা ফু্বজভ র ‘ট্রািনজিি’ (ওএইচআরইএ নচত্র প্রদিভিী ২০১১) 

 


