অে�িলয়ার সরকার
অে�িলয়ান তথয্ কিমশনােরর দফ্তর__________________________________
৩১েশ জানুয়ারী ২০১৪ সােলা যারা অিভবাষণ িডেটনশেন আছলা তারার হ�েলার
উে�েশয্ খইরাম
পটভূ িম
১. ২০১৪ সােলার েফ�য়ারী মােসার ১০ তািরখ সীমা� �িতর�া ও অিভবাষণ িবভাগ
(িবভাগ) বুল খিরয়া তারার ওেয়বসাইেটা এগ িডেটনশন িববরণী ছাফাইসলা৷ যারা ২০১৪
সােলার ৩১েশ জানুয়ারীত অিভবাষণ িডেটনশেণা আছলা অথবা অনুেমািদত সামািজক িডেটনশণ
বা অইনয্ িবক� িডেটনশেণা আছলা তারার হখেলরউ বয্াি�গত খবর ঔ িববরণীত ছাফাইল
অইিছল (উপাত্ত ভ�)।

১. ২০১৪ সােলার ১৯েশ েফ�য়ারীত িবভাগীয় ওেয়বসাইট থািখ হউসব বয্াি�গত তথয্ তারা
হরাইলাইসলা

এবং

ইনটারেনেটার

আরকাইভ

থািখও

হরাইলাইসলা

২০১৪

সােলর

২৭েশ

েফ�য়ারীত।

২. ২০১৫ সােলার ৩১েশ অগা� িবভােগর বুেলার খারেন যারার বয্াি�গত তথয্ �কাশ ওইিছল
তারার

প�

লইয়া

একিট

�িতিনিধ�মূলক

নািলশ

খাড়া

করা

হইিছল

কিমশনােরর

খােছ

(�িতিনিধ�মূলক অিভেযাগ)।

�িতিনিধ�মূলক নািলশ িকতা?
৩. �িতিনিধ�মূলক নািলশ একজন বয্াি� এখলাউ খাড়া খরেতা ফাের অনয্ানয্ হখেলার পে�
�িতিনিধ িহসােব নািলশ আিনয়া েযই নািলশ ১৯৮৮ সােলার �াইেভিস আইেনার(কমনওেয়ল্থ)
ধারা মুতােবক কার বয্াি�গত তেথয্ হ�ে�প বা তাের না িজগাইয়া তা �কাশ করা দুেষার
এবং যারার পে� �িতিনিধ� করা ওইিছল তারা আইেনা েযলান েলখা আেছ হউলাখান দুেষার
�ীকার ওইছলা। কিমশনার ঘুষণা িদতা ফারইন েয আইন মুতােবক নািলেশা েয দুেষার খতা
েলখা অইেছ যারা হউ দুেষার মােঝা ফরছু ইন তারা তারার �য় �িত ও ভু গাি�র লািগ
জিরমানার যুগয্তা ফাইতা ফারইন।

অউ খবর অত গর�পূণর্

েখেন?

৪. �িতিনিধ�মূলক নািলেশার ফলাফল িদবার লািগ উপাত্ত ভে�র খারেন জারার বয্াি�গত তথয্
�কাশ অইেছ তারার মােঝ একজনও যিদ তার �য় �িত বা ভু গাি�র লািগ �িতপূরণ ফাইবার
যুগয্ অয় েতৗ িহখটা বা�বািয়ত খরবার লািগ কিমশনার জারার খবর জানবার দরখার
তারােরউ িজগা খরবা।

৫. যিদ েকউ উপাত্ত ভে�র খারেন �িত�� হয় এবং নীেছা েযলান িনয়ম েলখা আেছ হলান
িনয়েম

িনেজার খবর গইন

না েলেখ েতৗ কিমশনার খুশী হইতা না এবং তাইন মেন খরবা

হউ মানুষটা উপাত্ত ভে�র খারেন �িত�� হইেছ না িবধায়

�য় �িত ও ভু গাি�র �িতপূরণ

েহ নাউ ফাইত ফাের।

আমার িখতা খরনীয়
১. যিদ উপাত্ত ভে�র খারেণ তু মার কুনু �য় �িত হইেছ না েহতু কু তু িম �িতপূরণ ফাইতায় না
এবং েহই ে�ে� ঔ খবর জািনবার তু মার কুনু দরখার নায়।

২. যিদ তু িম মেন খর উপাত্ত ভে�র খারেন েতামার �য় �িত ও ভু গাি� অইেছ এবং হউসব
পূরেণার লািগ স�াবয্ �িতপূরণ ফাইবার সুেযাগটা িনতা ছাও েহতু কু কিমশনারের েতামার �য়
�িত স�ে� পযর্া� তথয্ িদবায়।

১. েযই সব তথয্ তু িম কিমশনারের িদবায় হউ সব েযন তু িম মেন খর েতামার �য় �িত ও
ভু গাি�র লেগ জিড়ত থােখ।

২. উিকল বা আইনজীিব অর সাহাইযয্ লইয়া তু মার জবানবি�খান িলখিখও অথবা িনেজার
ভাষাত �ীকােরাি�খান িলখিখয়া িহগত দরখা� খিরেয়া। আইনগত বা দরখা� খরা �ীকােরাি�
যিদ িন�ার লাখান খিরয়া (সাদামাটা) েলখা অয় েহভু কু তারা িহটার েবশী মূলয্ িদতা নায়।

৩. তু িম েয খবরগইন খিমশনারের িদবায় হউ খবরগইন েযন উপাত্ত ভে�র সময় কােলার অয়
অথবা হউ সমেয়র অয় েযতু কু তু িম ফয়লা উপাত্ত ভে�র খবরটা হনলায় উদাহরণ �রপ
উপাত্ত ভংে�র খবরটা হনিনয়া তু মার িখলান �িতি�য়া অইিছল, এর লািগ শািররীক ভােব
তু মার িখলান লাগিছল এবং হতা স�ে� ডা�ােরর মতামেতর িববরণীত তু মার শািররীক
�িতি�য়ার িব�ািরত বয্াখয্া ও িচিকৎসার লািগ বয্াবহািরত ঔষেধর খতা েলখা থাখেত হইেবা।
�িতপূরেণর সংবাদ ঘুষণার ফের যিদ ডা�ােরর িববরণীর খবর খিমশনারের েদও েহতু কু তাইন
িহটাত েবশী মূলয্ িদতা ন।
৪. কেনা িচিঠ েযখটা েতামার প� সমথর্েন েলখা অইেছ িকনতু েতামার িনেজার ভাষাত েলখা
নায় িহটাত তাইন েবশী মূলয্ িদতা না।
৫. তু মার হখল খবর েযতা তু িম িদতা ছাও হতা নীেছার েলখা সময়অর মােজ যিদ না েদও
েতৗ খিমশনার িহতা আর িবেবছনার মােজ আনতা না।

৩. Oaic.gov.au/repcomplaint এই ওেয়বসাইেটর েরসপনস ফমর্ তাখইয়া হউ সম� তথয্গলাইন
অবশয্ই

আপেলাড

খরবায়।

তু িম

েতামার

তথয্গেলা

repcomplaint@oaic.gov.au

এই

ইেমইল

িঠকানায় ইেমইলও খরতায় ফার অথবা GPO BOX 5218, Sydney NSW 2001. অউ
িঠকানাত েপা�ও খরতায় ফার। তু িম অবশয্ই িনেজার স�ে� পযর্া� তথয্ িদবায়(ফু রা নাম,
জে�ার তািরখ এবং যিদ অিভবাষণ িবভােগর েদওয়া সংি�� কুনু পিরিচিত ন�র থােখ িহটা
িদবায়) যােত খিরয়া OAIC বা অিভবাষণ িবভাগ তু মাের সনা� করেত ফাের।

৪. েযতা খবর তু িম খিমশনারের ফাঠাইতা ছাও হউ খবরগইন অবশয্ই পাঠাইবায় িবেকল
৪:00টা ১৯েশ এি�ল ২০১৮ সাল এই সময় সীমার মােজ।

�িতিনিধ�মূলক অিভেযাগ েথেক সের আসা
৫. তু মাের লইয়া তু মার �িতিনিধ েযই �িতিনিধ�মূলক নািলশ খাড়া খরলা িহটাত যিদ মত না
েদও এবং িনেজাের িহসেবার অংশ িহসােব গইণয্ খরতা না ছাও েহতু কু েয কুনু সময় তু িম
�িতিনিধ�মূলক

নািলশ

তািখয়া

িনেজার

নাম

তু িল

লাইতায়

ফার।

OAIC

ওেয়বসাইেটার

Oaic.gov.au/repcomplaint এই সংেযােগা িগয়া েরসপনস ফমর্ পূরণ খরবার মাইধয্েম।
৬. তু িম যিদ িহখান তািখয়া িনেজার নাম হরাই লাও েতৗ উপাত্ত ভে�র কারেণ �িতপূরণ
ফাইবার যুগয্তায় িহখটা বাধা হইত ফাের। েরসপনস ফেমর্ার হখ্খলিট খবর দয়া খরইয়া েবশ
খরইয়া ফড়বায়।

�শ্ণ এবং সহেযাগীতা
১. যিদ এই সংবাদ বুঝতায় না ফার বা িখলান িকতা খরতায় হউ বয্াফােরা েতামার
সহেযাগীতার �েয়াজন আেছ মেন খর েহতু কু দয়া খরইয়া OAIC েত ১৩০০৩৬৩৯৯২ অউ
না�ােরা যুগাযুগ খিরও বা repcomplaint@oaic.gov.au এই িঠকানায় ইেমইল খিরও।
পূণ�: ২০১৪ সােলার ৩১েশ জানুয়ািরত অিভবাযণ ব�ীশালায় েযসব ব�ীরা আসলা তারার
হখেলার লািগ বতর্ মান কাযর্রত কিমশনার ১৪ হফতা বারিত সময় মন্জুর খরছু ইন যিদ
অিতির� িখছু খইবার তােখ িহসব খইবার লািগ।অউ অিতির� খতা জানাইবার েশষ তািরখ
অইল ২০১৮ সােলার ১৯েশ অ�বর িবকাল ৪টা ফইয�। আর বারিত সময় মন্জুর খরা অইত
নায়।

