
WWF ই য়াৰ অিভেযাগ িন ি  য়া 
 

WWF ই য়াই ইয়াৰ সংৰ ণমূলক য়া-কলাপৰ াৰা ভািৱত হ’ব পৰা স দায় (সমূেহ)1 উ াপন কৰা িবষয়সমূহ হণ 
তথা িত য়া দানৰ কাৰেণ এটা কাযিবিধ াপন কিৰেছ। ইয়াৰ মূল উে শ  হেছ WWF-ৰ সামা জক নীিত, আদশ, 
িনেদশনাসমূহৰ (তলত চাওঁক) স াদন শ শালী তথা আমাৰ সুৰ ামূলক য়াসমূহৰ ভাৱ উ ত কৰা। এই 
কাযিবিধেটা লগেত WWF ই য়াৰ অখ তা, তা আ  দািয় ৰ নিতক কিম টেৰা এটা েয়াজনীয় অংগ। অিভেযাগ 
এটাৰ িন ি ৰ িভি  হেছ সংলাপ, সহেযািগতা আ  পাৰ িৰক সুসমতা। আপি  / অিভেযােগেৰ সমেয়ািচত আ  
ফল সূ ধৰেণ কৰা মাকািবলাই ৰ সমাধান কৰা, পাৰ িৰক বুজাবু জ উ ত কৰা, দািয়  শ শালী কৰাত সহায় কেৰ 
আ  বিধত সহেযািগতাৰ এক ভ ট দান কেৰ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
আপি  / অিভেযাগ দািখলৰ নমুনা 
 
আপি  / অিভেযাগত তলত িদয়া তথ সমূহ থািকব লােগ:   

● অিভেযাগকাৰীৰ নাম আ  যাগােযাগৰ তথ  (যিদ অিভেযাগকাৰীেয় পানপট য়াৈক িনিদেয়, তে  
িতিনিধসকলৰ ভািৱত দলসমূহক িতিনিধ  কৰাৰ কতৃ  মািণত কৰক )  

● স ক য় ক  অথবা অনু ান আ  আপি  / অিভেযাগ দািখলৰ সুিনিদ  অৱ ান 
● িনিদ  আপি  / অিভেযাগ এটা দািখলৰ িব ািৰত িবৱৰণ আ  তািৰখ 
● স ুখীন হাৱা ঋণা ক ভাৱ (সমূহ)  
● অন  িযেকােনা াসংিগক তথ  অথবা নিথপ    
● WWF ই য়া / ইয়াৰ ােয়ািগক সংগীসকলৰ সেত যাগােযাগ কৰােক ধিৰ অিভেযাগকাৰীৰ িবিভ  িবষয়সমূহ 

উ াপন / সমাধান কৰাৰ িযেকােনা েচ া  
● আনহােত গাপনীয়তা ৰ াৰ অনুেৰাধ (কাৰণসমূহ দশাই) 

 

আপি  / অিভেযাগসমূহ ইংৰাজী, িহ ী অথবা িযেকােনা ানীয় ভাষাত দািখল কিৰব পািৰ।  
 
আপি  / অিভেযাগৰ মাপকা ঠ  
আিদবাসী (জনজািত) অিধকাৰ, মানৱািধকাৰ, িলংগসমতা আ  িতিনিধ আ  সু া ৰ লগত জিড়ত WWF ই য়া 
কায ত ৰ সামা জক নীিত, আদশ আ  িনেদশনাসমূহক স ান িদয়াত WWF ই য়া অথবা ইয়াৰ ােয়ািগক সংগীসকল 
ব থ হাৱা বােব আপি  / অিভেযাগসমূেহ এটা স দায়ৰ ওপৰত ঋণা ক ভাৱ পলাব পােৰ। 
 

অিভেযাগ হণকাৰী ত  
আপি  / অিভেযাগসমূহ WWF ই য়াৈল ই- মইলেযােগ পঠাব পািৰব: grievances@wwfindia.net অথবা ডাকেযােগ পঠাব 
পািৰব তলৰ ঠকনাত: Grievance Redressal, C/O HR, WWF India, 172 B Lodi Road New Delhi 110003 

                                                           
 

কােন অিভেযাগ কিৰব পােৰ আ  এটা ভািৱত দল কান হয়? 
 
িযেকােনা স দায়ৰ গাট (অিত কেমও দুই বা তেতািধক ব ) বা স দায়ৰ িত ান িযেয় এইেটা িব াস কেৰ য WWF ই য়াৰ 
িযেকােনা ক ৰ িনমাণ তথা স াদন কৰাত ইয়াৰ সামা জক নীিত তথা সৰু ামূলক য়াসমহূ অনুসৰণ কৰাত WWF ই য়াৰ 
অংশ ব থ হাৱা বােব তওঁেলােক WWF ই য়াই স াদন কৰা িযেকােনা কায-কলাপৰ াৰা ঋণা কভােৱ ভািৱত হ’ব অথবা হাৱাৰ 
স াৱনা আেছ তওঁেলাকক " ভািৱত দল" বুিল গণ  কৰা হয়। 
 
িযেকােনা ভািৱত দেল আপি  / অিভেযাগ দািখল কিৰব পােৰ। এটা ভািৱত দেল WWF ই য়াক আপি  / অিভেযাগ িদয়াৰ স ভত 
তওঁেলাকৰ হ মাত মািতবৈল িযেকােনা ব  বা িত ান ( িতিনিধ)ক অনুেৰাধ কিৰব পােৰ। 

 
িতিনিধসকেল এটা ভািৱত দলৰ হেক আপি  / অিভেযাগ দািখল কৰাৰ সময়ত তওঁেলাকক িতিনিধ  কিৰবৈল কতৃ ৰ উপযু  
মাণ িদব লািগব।  

 
এজন িতিনিধৰ িকছমান উদাহৰণ হেছ: এটা স দায়ৰ এজন কতৃ  থকা ব  যেন গাওঁবুঢ়া; পাৰ িৰক অথবা ৰীিতগত কতৃপ ; 
এটা ানীয়,ৰা য় অথবা আ জািতক NGO যিদেহ তওঁেলােক ভািৱত দেল অনুেৰাধ কৰাৰ উপযু  মাণ দখুৱাব পােৰ।  
 

াম সভাৰ িত ায়া ১০ জন াম সদস ৰ চহী স িলত প ায়তৰ পৰা অহা এখন িচ ঠ ইত ািদ উপযু  মাণ হ'ব পােৰ। 
 
গাপনীয়তা ৰ াৰ অনুেৰাধৰ সেত অিভেযাগসমূহ জনাব পািৰ যিদও বনামী অিভেযাগ হণেযাগ  নহ’ব। 



1স দায় (সমূহ) মােন আিদবাসী অথবা অন  ানীয় স দায়ৰ গাট অথবা ইয়াৰ িযেকােনা সদস  িয WWF ভাৰতৰ পিৰসৰত অৱি ত আ  যাৰ সেত WWF 

ই য়াই এেকলেগ কাম কেৰ 


