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ফ্যাক্ট শীট

জাতিগি বৈষম্য আইনের অধীনে
অতিন াগ
জাতিগি বৈষম্য আইে কী?
জাতিভেদ বৈষম্য আইন 1975 (তিটিএইচ) (আরতিএ) আপনার ৈর্ণ, ৈর্ণ, ৈংশজাি, জািীয় ৈা জাতিগি উত্ি ৈা অতেৈািী অৈস্থার কারভর্ আপনার
িাভে অনযায় আচরর্ করা হভে িা আইন-তৈরুদ্ধ তহভিভৈ প্রতিপন্ন কভর।
এটি আইভনর তৈরুভদ্ধ জাতিগি তৈভেষও বিতর কভর।

এই আইে কখে ৈযৈহার করা ানৈ?
জনজীৈভনর অভনক ক্ষেভে নযায্য অতিকার ক্ষপভি আপতন আরতিএ ৈযৈহার করভি পাভরনঃ
•

কম্ম নেনে – চাকতর পাওয়া, ক্ষকানও কাভজর শিণ াৈেী, প্রতশের্, পভদান্নতি, ৈরখাস্ত হওয়া।

•

তিোনেনে – ক্ষকানও ক্ষৈিরকারী ৈা পাৈতেক স্কুে, কভেজ ৈা তৈশ্বতৈদযােভয় েতিণ হওয়া ৈা পডাভশানা করা।

•

আৈাসেনেনে – োডা ৈা ৈাতড ৈা ইউতনট ক্ষকনা।

•

পতরনষৈা পাওয়া ৈা ৈযাৈহানরর ক্ষেনে – ক্ষয্ম্ন ৈযাংতকং ৈা ৈীম্া, িরকারী তৈোগ োরা িরৈরাতহি পতরভষৈা, পতরৈহন ৈা
ক্ষটতেভয্াগাভয্াগ পতরভষৈা, ক্ষপশাদার পতরভষৈা ক্ষয্ম্ন আইনজীৈী, তচতকৎিক ৈা ৈযৈিায়ীভদর োরা িরৈরাহ করা, ক্ষরভস্তাোঁরা, ক্ষদাকান ৈা
তৈভনাদন স্থাভনর োরা িরৈরাতহি পতরভষৈাগুতে।

•

সৈম জেীে জায়গা অযানেস করার ক্ষেনে – ক্ষয্ম্ন পাকণ , িরকারী অতফ্ি, ক্ষরভস্তাোঁরা, ক্ষহাভটে ৈা শতপং ক্ষিন্টারগুভো

জাতিগি বৈষম্য কী?
ৈর্ণ ৈা বৈষম্য িখনই ঘভট য্খন ক্ষকানও ৈযতির জাতি, ৈর্ণ, ৈংশজাি, জািীয় ৈা জাতিগি উৎি ৈা অতেৈািী অৈস্থাভনর কারভর্ একই রকম্
পতরতস্থতিভি অনয ৈযতির িু েনায় কম্ অনু কূে আচরর্ করা হয়। উদাহরর্স্বরূপ, ক্ষকানও তরভয়ে এভেট এভজন্ট য্তদ ক্ষকানও তনতদণ ষ্ট জাতিগি পটেূতম্
ৈা ত্বভকর ৈভর্ণর কারভর্ ক্ষকানও ৈযতিভক ৈাতড োডা তদভি অস্বীকার কভর িভৈ এটি হভৈ "িরািতর বৈষম্য"।
জাতিগি বৈষম্য িখনও ঘভট য্খন িৈার জনয একই আইন ৈা নীতি োভক তকন্তু এটি একটি তনতদণ ষ্ট জাতি, ৈর্ণ, ৈংভশাদ্ভূি, জািীয় ৈা জাতিগি উত্ি ৈা
অতেৈািী ম্য্ণাদার ক্ষোকভদর উপর অনু পয্ু ি প্রোৈ ক্ষফ্ভে। এভক ৈো হয় ‘পভরাে বৈষম্য’। উদাহরর্স্বরূপ, য্তদ ক্ষকানও িংস্থা ৈভে ক্ষয্ কম্ণচারীভদর
অৈশযই কাভজর িম্য় টুতপ ৈা অনযানয ক্ষহিওয়যার পরা উতচি নয় িভৈ এটি পভরাে বৈষম্য হভি পাভর, কারর্ এটি িম্ভৈি তকছু ৈর্ণ / জাতিগি
পটেূতম্র ক্ষোকভদর উপর অতনরভপে প্রোৈ ক্ষফ্েভি পাভর।

April 2020

Fact sheet

Australian Human Rights Commission
Complaints under the Racial Discrimination Act - Bengali

জাতিগি তৈনেষ তক?
ক্ষকানও ৈযতির ৈা ক্ষগাষ্ঠীর জাতি, ৈর্ণ, জািীয় ৈা জাতিগি উত্ভির তেতিভি জনিম্ভে এম্ন তকছু করা আইনতৈভরািী ক্ষয্টি িম্ভৈি আপতিজনক,
অপম্ানকর, অৈম্াননাম্য় ৈা হুম্তকস্বরূপ তহভিভৈ প্রতিপন্ন।
জাতিগি তৈভেভষর উদাহরর্গুতের ম্ভিয অন্তেুণি োকভি পাভর জাতিগিোভৈঃ
•

ই-ক্ষফ্ারাম্, ব্লগ, ক্ষিাশযাে ক্ষনটওয়াতকণ ং িাইট এৈং তেতিও ক্ষশয়াতরং িাইট িহ ইন্টারভনভট আক্রম্র্াত্মক উপাদান

•

িংৈাদপে, ম্যাগাতজভনর তেফ্ভেট ৈা ফ্লায়ারগুতের ম্ভিা প্রকাশনাগুতেভি আক্রম্র্াত্মক ম্ন্তৈয ৈা তচে

•

একটি জনিোয় আক্রম্র্াত্মক ৈিৃিা

•

ক্ষদাকান, কম্ণভেে, পাকণ , পাৈতেক ট্রান্সভপাটণ ৈা স্কুভের ম্ভিা ক্ষকানও পাৈতেক স্থাভন আপতিজনক ম্ন্তৈয

•

ক্ষখভোয়াড, দশণক, ক্ষকাচ ৈা কম্ণকিণ াভদর োরা ক্ষপাটণি ইভেভন্ট আপতিজনক ম্ন্তৈয

কখে জাতিনিনের তিতিনি আক্রম্ণাত্মক আচরণ আইে-তৈরুদ্ধ েয়?
আরতিএ-এর েেয হভে তনতেণ িায় অৈাি ক্ষয্াগাভয্াভগর অতিকার (‘ৈাকস্বািীনিা’) এৈং জাতিগি তৈভেষ ক্ষেভক ম্ু ি োকার অতিকাভরর োরিাম্য ৈজায়
রাখা। আরতিএ ৈভেভছ ক্ষয্ তনম্নতেতখি ক্ষেেগুভোভি য্তদ “ ু তিসঙ্গিিানৈ এৈং সৎ তৈশ্বানসর সানে” করা হয় িভৈ িা আইন-তৈরুদ্ধ হভৈ নাঃ
•

একটি বিতিক কাজ ৈা অতিেয় - উদাহরর্স্বরূপ, ক্ষকানও নাটক য্াভি জাতিগিোভৈ আক্রম্র্াত্মক ম্ভনাোৈ একটি চতরে োরা প্রকাশ
করা হয়।

•

প্রকৃি একানেতম্ক ৈা বৈজ্ঞাতেক উনেনিয বিতর করা একটি তৈৈৃ তি, প্রকািো, আন াচো ৈা তৈিকম - উদাহরর্স্বরূপ, অতেৈািন,
ৈহুিংস্কৃতিৈাদ ৈা তৈভশষ ক্ষগাষ্ঠীগুতের জনয তৈভশষ ৈযৈস্থার ম্ভিা জন নীতি তনভয় আভোচনা এৈং তৈিকণ ।

•

জেস্বানেম র তৈষনয় একটি সু ষ্ঠু ও তেিুম প্রতিনৈেে বিতর করা - উদাহরর্স্বরূপ, জাতিগিোভৈ আক্রম্র্াত্মক আচরর্ িম্পভকণ একটি
পতেকায় একটি িু ষ্ঠু প্রতিভৈদন।

•

একটি েযা য ম্ন্তৈয করা, য্তদ ম্ন্তৈযটি ক্ষকানও ৈযতির প্রকৃি তৈশ্বাভির প্রকাশ হয়।

আতম্ বৈষম্য ৈা জাতিগি তৈনেষ অেু িৈ করন আতম্ কী করনি পাতর?
আপতন জতডি ৈযতি ৈা ৈযতিভদর িাভে িরািতর এ তৈষভয় কো ৈেভি পাভরন।
য্তদ এভি িম্ািান না হয় ৈা আপতন এটি করভি স্বােন্দ্য ক্ষৈাি না কভরন, িভৈ আপতন অভেতেয়ান ম্ানৈাতিকার কতম্শভন অতেভয্াগ করভি পাভরন।
একজন আইনজীৈী, অযািভোভকট ৈা ক্ষট্রি ইউতনয়ভনর ম্ভিা ক্ষকউ আপনার পভে অতেভয্াগও করভি পাভরন।
কতম্শভন অতেভয্াগ জানাভি ক্ষকানও খরচ হয় না।
আপনার অতেভয্াগ অৈশযই তেতখি হভি হভৈ। কতম্শভনর একটি অতেভয্াগ ফ্ম্ণ রভয়ভছ য্া আপতন পূ রর্ করভি পাভরন এৈং আম্াভদর কাভছ ক্ষপাে ৈা
ফ্যাক্স করভি পাভরন ৈা আম্াভদর ওভয়ৈিাইভট অনোইভন অতেভয্াগ দাভয়র করভি পাভরন। আপতন য্তদ অতেভয্াগটি তেতখিোভৈ উপস্থাপন করভি
িেম্ না হন িভৈ আম্রা আপনাভক িহায়িা করভি পাতর।
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আপনার অতেভয্াগটি বৈি হওয়ার জনয ক্ষয্ ক্ষৈআইনী বৈষম্য িংক্রান্ত ঘটনাগুভোর তৈষভয় আপতন অতেভয্াগ করভি চান িা অৈশযই য্ুতিিঙ্গিোভৈ
উপস্থাপনভয্াগয হভি হভৈ এৈং আপনাভক অৈশযই কী ঘভটভছ, কখন এৈং ক্ষকাোয় ঘভটভছ এৈং কারা জতডি তছভেন িা িহ আপনার অতেভয্াগ
িম্পভকণ তৈশদ তৈৈরর্ তদভি হভৈ।
ক্ষয্ ক্ষকানও োষায় অতেভয্াগ করা য্ায়। আপনার য্তদ ক্ষকানও অনু ৈাদক ৈা ক্ষদাোষীর দরকার হয় িভৈ আম্রা িার ৈযৈস্থা করভি পাতর।

আতম্ ক্ষকাোয়আরও িেয ক্ষপনি পাতর?
অভেতেয়ান ম্ানৈাতিকার কতম্শভনর ক্ষয্াগাভয্াভগর তৈৈরর্ হভোঃ
ক্ষেত ন াে
নযাশনাে ইনফ্ভম্ণশন িাতেণ িঃ ১৩০০ ৬৫৬ ৪১৯ অেৈা (০২) ৯২৮৪ ৯৮৮৮
টিটিওয়াইঃ ১৮০০ ৬২০ ২৪১ (ভটাে তি)
ফ্যাক্সঃ (০২) ৯২৮৪ ৯৬১১
ক্ষপাস্ট
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
অে াইে
ইভম্ইেঃ infoservice@humanrights.gov.au
ওভয়ৈিাইটঃ www.humanrights.gov.au
আপতন নীভচর ওভয়ৈিাইভট তগভয় অনোইভন অতেভয্াগ করভি পাভরন
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html.
আপতন য্তদ ৈতির হন ৈা আপনার শ্রৈর্ প্রতিৈন্ধকিা োভক িভৈ আপতন টিটিওয়াইভয়র ম্ািযভম্ ১৮০০ ৬২০ ২৪১ নম্বভর আম্াভদর িাভে ক্ষয্াগাভয্াগ
করভি পাভরন। আপনার য্তদ Auslan ক্ষদাোষী দরকার হয় িাহভে আম্রা আপনার জনয িার ৈযৈস্থা করভি পাতর।
আপতন য্তদ অন্ধ হন ৈা দৃতষ্ট প্রতিৈন্ধকিা োভক িভৈ আম্রা অনু ভরািক্রভম্ তৈকল্প ফ্ম্ণযাভট িেয িরৈরাহ করভি পাতর।

জাতিগি তৈনেষ অতিন ানগর জেয অেযােয ক্ষ াগান ানগর পনয়ন্ট
আপতন য্তদ আক্রম্র্াত্মক তম্তিয়া গল্প, িম্প্রচার ৈা অনোইন কভন্টন্ট িম্পভকণ উতেগ্ন হন িভৈ আপতন অভেতেয়ান ক্ষয্াগাভয্াগ এৈং তম্তিয়া কিৃণ পভের
(এতিএম্এ) কাভছ; তৈজ্ঞাপভনর জনয তৈজ্ঞাপভনর েযান্ডািণ ক্ষৈািণ; ৈা িংৈাদপভের গল্পগুতের জনয অভেতেয়ান ক্ষপ্রি কাউতন্সভের কাভছ অতেভয্াগ
করভি পাভরন। আপতন তম্তিয়া িংস্থার িম্পাদক ৈা পতরচােকভকও অতেভয্াগ করভি পাভরন।
আপতন য্তদ প্রতিভৈশীভদর আক্রম্র্াত্মক আচরর্ িম্পভকণ উতেগ্ন হন িভৈ িম্িযা িম্ািাভনর জনয আপতন ক্ষকানও কম্ু যতনটি জাতেি ক্ষিন্টার, ৈা আপতন
য্তদ জনিািারভর্র আৈাভি োভকন িভৈ হাউতজং তৈোভগর কাভছ ক্ষয্ভি পাভরন।
তে আপোনক সতহংসিার িয় ক্ষেখানো হয় ৈা সতহংসিানৈ আক্রম্ণ করা হয় িনৈ পু ত নির কানে াে।
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সাধারণ আইেী পরাম্িম
আপতন য্তদ অতেভয্াগ করার কো ক্ষেভৈ োভকন িভৈ আপতন আইনী পরাম্শণ তনভি চাইভি পাভরন অেৈা আপনার ক্ষট্রি ইউতনয়ভনর িাভে ক্ষয্াগাভয্াগ
করভি পাভরন। কম্ু যইতনটি আইনী ক্ষিৈা রভয়ভছ য্া বৈষম্য এৈং হয়রাতনর তৈষভয় তৈনাম্ূ ভেয পরাম্শণ প্রদান করভি পাভর। আপনার তনকটিম্ কম্ু যইতনটি
তেগযাে ক্ষিন্টাভরর িাভে ক্ষয্াগাভয্াভগর তৈস্তাতরি িেয www.naclc.org.au/directory - এ পাওয়া য্াভৈ।
তেসনেইম্ারঃ এই যাক্ট িীনের িেয ক্ষকৈ গাইে তহসানৈ বিতর। এো আইতে পরাম্নিম র জেয ক্ষকােও তৈকি েয়।
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