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অভিয োগ উপস্থোপন করো
অস্ট্রেলিয়ান ম়ানব়ালিক়ার কলমশন একটি স্বতন্ত্র সংস্থ়া য়া ববআইনী লিঙ্গ, জ়ালত, প্রলতবলিকত়া এবং বযস্ট্রসর ববষময, আইএিও ৩ ববষময এবং
ম়ানব়ালিক়ার িঙ্ঘন সম্পলকি ত অলিস্ট্রয়াগ অনু সি়ান ও সম়াি়ান কস্ট্রর।
আপলন আম়াস্ট্রের ক়াস্ট্রে লক লবষস্ট্রয অলিস্ট্রয়াগ করস্ট্রত প়াস্ট্ররন

•

ভিঙ্গ বৈষযযের মস্ট্রিয বযৌন হযর়ালন এবং বযৌনত়া, লিঙ্গ পলরচয, আন্তঃস্বস্ট্রের লস্থলত, গিি ়াবস্থ়া, ববব়ালহক ব়া সম্পস্ট্রকির লস্থলত, বু স্ট্রকর দুি
খ়াওয়াস্ট্রন়া, প়ালরব়ালরক ে়ালযে এবং বযৌন অলিমু খীকরস্ট্রের লিলিস্ট্রত ববষময অন্তিুি ক্ত থ়াস্ট্রক।

•

প্রভিৈন্ধী বৈষযযের মস্ট্রিয শ়ারীলরক, ববৌলিক, ইলিয সংক্র়ান্ত, লশক্ষ়া এবং মস্ট্রন়াস্ট্রর়াগ প্রলতবিীস্ট্রের উপর লিলি কস্ট্রর ববষময; বর়াগ ব়া
অসু স্থত়া; লচলকৎস়ালবেয়া শতি ; ক়াজ সম্পলকি ত আঘ়াত; অতীত, বতি ম়ান এবং িলবষযস্ট্রতর প্রলতবিকত়া; এবং প্রলতবিীকরস্ট্রের সহ়াযত়া;
সহস্ট্রয়াগী প্র়ােী এবং প্রলতবিকত়া আস্ট্রে এমন বযলক্তর স়াস্ট্রথ বমি়াস্ট্রমশ়া অন্তিুি ক্ত।

•

জোভি বৈষযযের মস্ট্রিয জ়ালত, বেি, বংশ, জ়াতীয ব়া জ়ালতগত উত্স এবং অলিব়াসী লস্থলতর লিলিস্ট্রত বেি লবস্ট্রেষ এবং ববষময অন্তিুি ক্ত।

•

ৈয়স বৈষযযের মস্ট্রিয খু ব অল্প বযস্ক ব়া খু ব ববলশ বযস্ক হওয়ার লিলিস্ট্রত ববষময অন্তিুি ক্ত।

•

আইএিও ৩ বৈষযযের মস্ট্রিয রস্ট্রযস্ট্রে িমি, অপর়ািমূ িক বরকর্ি, বের্ ইউলনযস্ট্রনর ক়াযিকি়াপ, র়াজননলতক মত়ামত এবং স়াম়ালজক
উৎস্ট্রসর লিলিস্ট্রত কমিসংস্থ়াস্ট্রন ববষময।

•

যোনৈোভিকোযরর মস্ট্রিয কমনওস্ট্রযিস্ট্রথর পক্ষ বথস্ট্রক ব়া পস্ট্রক্ষর লক্রয়াগুলি অন্তিুি ক্ত রস্ট্রযস্ট্রে বযগুস্ট্রি়ার লবরুস্ট্রি লনলেি ষ্ট আন্তজি়ালতক
ম়ানব়ালিক়ার েিীিগুস্ট্রি়া িঙ্ঘন কর়ার অলিস্ট্রয়াগ উস্ট্রেস্ট্রে, বযমন ন়াগলরক ও র়াজননলতক অলিক়ার সম্পলকি ত আন্তজি়ালতক চুলক্ত, লশশু
অলিক়ার সম্পলকি ত কনস্ট্রিনশন এবং প্রলতবিীস্ট্রের অলিক়াস্ট্ররর কনস্ট্রিনশন ।

আপলন অস্ট্রেলিয়ায বযখ়াস্ট্রনই থ়াকুন ন়া বকন আপলন অলিস্ট্রয়াগ করস্ট্রত প়াস্ট্ররন এবং অলিস্ট্রয়াগ কর়ার জনয বক়ানও খরচ হয ন়া। অলিস্ট্রয়াগ
প্রলক্রয়াটির পেস্ট্রক্ষপগুলি নীস্ট্রচ বলেিত।

অনু সন্ধোন করুন
•

আপলন বক়ানও লবষস্ট্রয অলিস্ট্রয়াগ করস্ট্রত প়াস্ট্ররন লকন়া এ বয়াপ়াস্ট্রর অলনলিত হস্ট্রি আপলন কলমশস্ট্রনর জ়াতীয তথয বসব়ার স়াস্ট্রথ ব ়াস্ট্রন
১৩০০ ৬৫৬ ৪১৯ নম্বস্ট্রর অথব়া infoservice@humanrights.gov.au - এ ইস্ট্রমি কস্ট্রর বয়াগ়াস্ট্রয়াগ করস্ট্রত প়াস্ট্ররন

•

প্রলক্রয়া শুরু করস্ট্রত আমর়া আপন়াস্ট্রক একটি অলিস্ট্রয়াস্ট্রগর মি প়াে়াস্ট্রত প়ালর।

•

আমর়া যলে আপন়াস্ট্রক সহ়াযত়া ন়া করস্ট্রত প়ালর তস্ট্রব আমর়া আপন়াস্ট্রক এমন ক়ারও ক়াস্ট্রে বর ়ার কর়ার বচষ্ট়া করব লযলন স়াহ়াযয করস্ট্রত
প়ারস্ট্রবন।
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অভিয োগ উপস্থোপন করুন
•

অলিস্ট্রয়াগ অবশযই লিলখত হস্ট্রত হস্ট্রব। আপলন অলিস্ট্রয়াস্ট্রগর মিটি পূরে করস্ট্রত প়াস্ট্ররন এবং ত়া আম়াস্ট্রের ক়াস্ট্রে বপ়াষ্ট ব়া য়াক্স করস্ট্রত
প়াস্ট্ররন ব়া আম়াস্ট্রের www.humanrights.gov.auওস্ট্রযবস়াইস্ট্রে অনি়াইস্ট্রন অলিস্ট্রয়াগ ে়াস্ট্রযর করস্ট্রত প়াস্ট্ররন।

•

আপলন আপন়ার পেস্ট্রের ি়াষ়ায অলিস্ট্রয়াগ করস্ট্রত প়াস্ট্ররন এবং প্রস্ট্রয়াজন হস্ট্রি আমর়া আপন়ার অলিস্ট্রয়াগটি লিখস্ট্রত সহ়াযত়া করস্ট্রত
প়ালর।

•

অলিস্ট্রয়াগ কর়ার জনয আপন়ার বক়ানও আইনজীবীর েরক়ার বনই।

•

আমর়া যলে আপন়ার অলিস্ট্রয়াস্ট্রগর সু র়াহ়া করস্ট্রত ন়া প়ালর, তস্ট্রব ত়ার ক়ারন আমর়া বয়াখয়া করব।

িদন্ত
•

আমর়া আপন়ার অলিস্ট্রয়াগ সম্পস্ট্রকি কথ়া বিস্ট্রত আপন়ার স়াস্ট্রথ বয়াগ়াস্ট্রয়াগ করব এবং আপন়াস্ট্রক আরও তথয সরবর়াহ কর়ার কথ়া বি়া
হস্ট্রত প়াস্ট্রর।

•

স়াি়ারেত, কলমশন আপলন বয বযলক্ত ব়া সংস্থ়ার লবরুস্ট্রি অলিস্ট্রয়াগ করস্ট্রেন ত়ার স়াস্ট্রথ বয়াগ়াস্ট্রয়াগ করস্ট্রবন এবং ত়াস্ট্রের আপন়ার
অলিস্ট্রয়াস্ট্রগর একটি অনু লিলপ সরবর়াহ করস্ট্রবন। আমর়া ত়াস্ট্রের লনলেি ষ্ট তথয এবং / অথব়া আপন়ার অলিস্ট্রয়াস্ট্রগর উির সরবর়াহ করস্ট্রত
বিব। আপন়ার অলিস্ট্রয়াস্ট্রগর উির লহস়াস্ট্রব কলমশনস্ট্রক প্রেি তথযগুলিস্ট্রত আপন়ার সম্পস্ট্রকি বযলক্তগত তথয ে়াড়়াও লকেু সংস্ট্রবেনশীি
তথয থ়াকস্ট্রত প়াস্ট্রর।

•

লকেু বক্ষস্ট্রে, আমর়া আপন়ার অলিস্ট্রয়াস্ট্রগর সু র়াহ়া চ়ালিস্ট্রয ন়া য়াওয়ার লসি়ান্ত লনস্ট্রত প়ালর। যলে এটি ঘস্ট্রে থ়াস্ট্রক তস্ট্রব ত়ার ক়ারে আমর়া
বয়াখয়া করব।

•

সমস্ট্র ়াত়ার ম়ািযস্ট্রম অলিস্ট্রয়াগটি সম়াি়াস্ট্রনর বচষ্ট়া কর়ার লবষস্ট্রয আমর়া আপন়ার স়াস্ট্রথ কথ়া বিস্ট্রত প়ালর।

সযয োিো
•

সমস্ট্র ়াত়ার অথি হ'ি আমর়া আপন়াস্ট্রক এবং বয বযলক্ত ব়া সংস্থ়ার লবরুস্ট্রি আপলন অলিস্ট্রয়াগ করস্ট্রেন ত়ার স়াস্ট্রথ মীম়াংস়া কর়ার উপ়ায
খুুঁ জস্ট্রত আমর়া সহ়াযত়া কর়ার বচষ্ট়া কলর।

•

সমস্ট্র ়াত়া "সমস্ট্র ়াত়া সস্ট্রেিন" ব়া বেলিস্ট্র ়ান সস্ট্রেিস্ট্রনর ম়ািযস্ট্রম মু স্ট্রখ়ামুলখ ববেস্ট্রক বসস্ট্রত প়াস্ট্রর। লকেু বক্ষস্ট্রে অলিস্ট্রয়াগগুলি
সম়াি়াস্ট্রনর জনয ইস্ট্রমইস্ট্রির লবলনময এবং কস্ট্রথ়াপকথস্ট্রনর বয়াবহ়ার প়াস্ট্রর।

•

অলিস্ট্রয়াগগুস্ট্রি়ার সম়াি়ান লবলিন্নি়াস্ট্রব কর়া য়ায। উে়াহরেস্বরূপ, ক্ষম়া প্র়াথিন়ার ম়ািস্ট্রম, নীলত পলরবতি ন ব়া ক্ষলতপূ রে লেস্ট্রয।

সম্ভোৈে আদোিযির ভিয়ো - ভিঙ্গ, অক্ষযিো, জোভি এৈং ৈয়যসর বৈষযে
•

ববআইনী ববষময হস্ট্রযস্ট্রে লকন়া ত়া লসি়ান্ত বনওয়ার ক্ষমত়া কলমশস্ট্রনর বনই।

•

যলে আপন়ার অলিস্ট্রয়াগ লনষ্পলি ন়া হয ব়া অনয বক়ানও ক়ারস্ট্রে ব়ালতি কর়া হয, তস্ট্রব আপলন লবষযটি আে়ািস্ট্রত লনস্ট্রত সক্ষম হস্ট্রত
প়াস্ট্ররন। ববআইনী ববষময হস্ট্রযস্ট্রে লকন়া ত়া আে়ািত লসি়ান্ত লনস্ট্রত প়াস্ট্রর।

•

কলমশন অলিস্ট্রয়াগটি ব়ালতি করস্ট্রি অস্ট্রেলিয়ার ব র়্াস্ট্ররি স়ালকি ে বক়ােি ব়া অস্ট্রেলিয়ার ব র়্াস্ট্ররি বক়াস্ট্রেি আস্ট্রবেন কর়ার জনয
আপন়ার 60 লেন রস্ট্রযস্ট্রে।
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•

কলমশন লবষযটি আপন়ার পস্ট্রক্ষ আে়ািস্ট্রত তু িস্ট্রত প়াস্ট্রর ন়া ব়া আপন়ার ম়ামি়া আে়ািস্ট্রত উপস্থ়াপন করস্ট্রত সহ়াযত়া করস্ট্রত প়াস্ট্রর ন়া।

•

আপলন যলে আে়ািস্ট্রত বযস্ট্রত চ়ান তস্ট্রব আপন়ার আইনজীবী ব়া আইনী পলরস্ট্রষব়ার স়াস্ট্রথ কথ়া বি়ার েরক়ার হস্ট্রত প়াস্ট্রর।

ভসদ্ধোন্ত / প্রভিযৈদন - আইএিও ৩ বৈষযে এৈং যোনৈোভিকোর
•

যলে অলিস্ট্রয়াগটি সম়াি়ান ন়া কর়া হয ব়া অনয বক়ানও ক়ারস্ট্রে ব়ালতি কর়া হয, তস্ট্রব আইএিও ৩ ববষময ব়া ম়ানব়ালিক়ার িঙ্ঘন হস্ট্রযস্ট্রে
লকন়া ত়ার লসি়ান্ত কলমশস্ট্রনর সি়াপলত লনস্ট্রত প়াস্ট্ররন।

•

সি়াপলত যলে সন্তুষ্ট হন বয ববষময ব়া ম়ানব়ালিক়ার িঙ্ঘন হস্ট্রযস্ট্রে ত়াহস্ট্রি সি়াপলত ব র়্াস্ট্ররি অয়ােলনি-বজন়াস্ট্ররিস্ট্রক লবষযটি জ়ান়াস্ট্রত
প়াস্ট্ররন। প্রলতস্ট্রবেস্ট্রন সি়াপলত ক্ষলতগ্রস্থ ব়া আঘ়াতপ্র়াপ্ত বক়ানও বযলক্তস্ট্রক ক্ষলতপূ রে বেওয়ার সু প়ালরশ করস্ট্রত প়াস্ট্ররন। লরস্ট্রপ়ােিটি সংসস্ট্রে
উপস্থ়াপন কর়া হস্ট্রত প়াস্ট্রর।

•

ববষময এবং ম়ানব়ালিক়ার সম্পস্ট্রকি র়াষ্ট্রপলতর লসি়াস্ট্রন্তর উে়াহরে কলমশস্ট্রনর
http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act ওস্ট্রযবস়াইস্ট্রে প়াওয়া য়ায।

আভয ককোথোয় আরও িথে কপযি পোভর?
অস্ট্রেলিয়ান ম়ানব়ালিক়ার কলমশস্ট্রনর বয়াগ়াস্ট্রয়াস্ট্রগর লববরে হস্ট্রি়াঃ
কেভিয োন
নয়াশন়াি ইন স্ট্রমিশন স়ালিি সঃ ১৩০০ ৬৫৬ ৪১৯
টিটিওয়াইঃ ১৮০০ ৬২০ ২৪১
এনআরএস ১৩৩ ৬৭৭
য়াক্সঃ (০২) ৯২৮৪ ৯৬১১
আপন়ার যলে বক়ানও বে়াি়াষীর প্রস্ট্রয়াজন হয তস্ট্রব আপলন ১৩১ ৪৫০ নম্বস্ট্রর কি করস্ট্রত প়াস্ট্ররন এবং অস্ট্রেলিয়ান ম়ানব়ালিক়ার কলমশস্ট্রনর
স়াস্ট্রথ বয়াগ়াস্ট্রয়াগ কলরস্ট্রয লেস্ট্রত বিস্ট্রত প়াস্ট্ররন।
আপলন যলে বলির হন ব়া আপন়ার শ্রবে প্রলতবিকত়া থ়াস্ট্রক তস্ট্রব আপলন টিটিওয়াইস্ট্রযর ম়ািযস্ট্রম ১৮০০ ৬২০ ২৪১ নম্বস্ট্রর আম়াস্ট্রের স়াস্ট্রথ
বয়াগ়াস্ট্রয়াগ করস্ট্রত প়াস্ট্ররন। আপলন যলে বলির হন ব়া আপন়ার শ্রবে অথব়া ব়াক-সংক্র়ান্ত সমসয়া থ়াস্ট্রক তস্ট্রব আপলন নয়াশন়াি লরস্ট্রি স়ালিি স
(এনআরএস) এর ম়ািযস্ট্রম ১৩৩ ৬৭৭ নম্বস্ট্রর আম়াস্ট্রের স়াস্ট্রথ বয়াগ়াস্ট্রয়াগ করস্ট্রত প়াস্ট্ররন। আপন়ার যলে Auslan বে়াি়াষী েরক়ার হয ত়াহস্ট্রি
আমর়া আপন়ার জনয ত়ার বযবস্থ়া করস্ট্রত প়ালর।
আপলন যলে অি হন ব়া দৃলষ্ট প্রলতবিকত়া থ়াস্ট্রক তস্ট্রব আমর়া অনু স্ট্রর়ািক্রস্ট্রম লবকল্প মিয়াস্ট্রে তথয সরবর়াহ করস্ট্রত প়ালর।
কপোস্ট
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
অনিোইন
ইস্ট্রমইিঃ infoservice@humanrights.gov.au
ওস্ট্রযবস়াইেঃ www.humanrights.gov.au
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Australian Human Rights Commission
Fact sheet Making a complaint - Bengali
আপলন নীস্ট্রচর ওস্ট্রযবস়াইস্ট্রে লগস্ট্রয অনি়াইস্ট্রন অলিস্ট্রয়াগ করস্ট্রত প়াস্ট্ররন
http://www.humanrights.gov.au/complaints/lodging-your-complaint.

সোিোরণ আইনী পরোযর্শ
আপলন যলে অলিস্ট্রয়াগ কর়ার কথ়া বিস্ট্রব থ়াস্ট্রকন তস্ট্রব আপলন আইনী পর়ামশি লনস্ট্রত চ়াইস্ট্রত প়াস্ট্ররন। কমু যইলনটি আইনী বসব়া রস্ট্রযস্ট্রে য়া ববষময
এবং হযর়ালনর লবষস্ট্রয লবন়ামূস্ট্রিয পর়ামশি প্রে়ান করস্ট্রত প়াস্ট্রর।
আপলন বক়ানও আইনী সহ়াযত়া সংস্থ়ার স়াস্ট্রথ বয়াগ়াস্ট্রয়াগ করস্ট্রত প়াস্ট্ররন (https://www.nationallegalaid.org/for-individuals/)
ব়া আপন়ার লনকেতম কমু যইলনটি লিগয়াি বসন্ট়ার (www.naclc.org.au/directory).
ভিসযেইযোরঃ এই েোক্ট র্ীযের িথে ককৈি গোইি ভিসোযৈ বিভর। এেো আইভন পরোযযর্শ র জনে ককোনও ভৈকল্প নয়।
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