ডাব্লুডাব্লুএফ ইন্ডিয়া অন্ডভযযাগ প্রন্ডিকার প্রন্ডিয়া
ডাব্লুডাব্লুএপ ইন্ডিয়া তায ংযক্ষণ কামযকরাপয কাযপণ প্রবান্ডফত পত াপয এভন াভান্ডিক গগাষ্ঠী (গুন্ডর)য1 উত্থান্ডত
উপেগগুন্ডর গ্রণ কযা এফং তাপেয প্রন্ডতন্ডিয়া গেওয়ায িনয একটি দ্ধন্ডত স্থান কপযপে। এইটি ডাব্লুডাব্লুএপ’ ইন্ডিয়ায াভান্ডিক
কভযন্থা, নীন্ডত এফং ন্ডনপেয ন্ডকায (নীপে গেখুন) ফাস্তফায়ন ন্ডিারী কযায াপথ াপথ আভাপেয ুযক্ষা প্রন্ডিয়ায কামযকান্ডযতা
উন্নত কযপত কযা পয়পে। এই দ্ধন্ডত ডাব্লুডাব্লুএপ এয ততা, স্বচ্ছতা এফং োয়ফদ্ধতায ননন্ডতক প্রন্ডতশ্রুন্ডতগুন্ডরযও একটি
গুরুত্বূণয অং। একটি অন্ডবপমাপগয ভাধান কপথাকথন, পমান্ডগতা, এফং াযস্পন্ডযক ম্মন্ডতয ন্ডবন্ডিপত াওয়া মায়। ভয়ভত
এফং কামযকযবাপফ গক্ষাব/অন্ডবপমাগ ন্ডনপয় কথা ফরা েন্দ ভাধাপন, াযস্পন্ডযক গফাঝাড়া উন্নত কযপত, োয়ফদ্ধতা ন্ডিারী
কযপত াাময কপয এফং ফৃন্ডদ্ধপ্রাপ্ত পমান্ডগতায একটি ন্ডবন্ডি স্থান কপয।
ক্ক অন্ডভযযাগ করযি পাযর এবং ক্ক একজন প্রভান্ডবি পষ?
এভন গকাপনা িন গগাষ্ঠী (অন্তত েুই ফা তায অন্ডধক ভানুল) ফা াম্প্রোন্ডয়ক প্রন্ডতষ্ঠান মাযা ভপন কপযন গম, গমপকাপনা ডাব্লুডাব্লুএপ ইন্ডিয়া প্রকপল্পয
কামযকরাপয ন্ডযকল্পনা ফা তায ফাস্তফায়পন াভান্ডি ক কভযন্থা এফং ুযক্ষা অনুযণ কযায গক্ষপত্র ডাব্লুডাব্লুএপ ইন্ডিয়ায পক্ষ গথপক ফযথযতায কাযপণ
ডাব্লুডাব্লুএপ ইন্ডিয়ায গকাপনা কামযকরাপয ফাস্তফায়পনয পপর তাযা গনন্ডতফােকবাপফ প্রবান্ডফত পয়পেন ফা পত াপযন, তাপেযপকই “প্রভান্ডবি পষ” ফপর
ন্ডফপফেনা কযা য়।
গমপকাপনা প্রবান্ডফত ক্ষ একটি গক্ষাব/অন্ডবপমাগ োপয়য কযপত াপয। গমপকাপনা ফযন্ডি ফা ংস্থা (প্রন্ডতন্ডনন্ডধ)পক গকাপনা গক্ষাব/অন্ডবপমাগ ন্ডনপয় প্রবান্ডফ ত
পক্ষয পয় ডাব্লুডাব্লুএপ ইন্ডিয়ায কাপে কথা ফরায অনুপযাধ কযা গমপত াপয।
গকাপনা প্রবান্ডফত পক্ষয পয় একটি গক্ষাব/অন্ডবপমাগ োপয়য কযা প্রন্ডিন্ডনন্ডিযক অফযই তাপেয প্রন্ডতন্ডনন্ডধত্ব কযায কতৃয পত্বয গিাযাপরা প্রভাণ প্রোন কযপত
পফ।
একিন প্রন্ডতন্ডনন্ডধয উোযণগুন্ডরয কপয়কটি পত াপয: ম্প্রোপয়য গথপক একিন কতৃয পত্বয ফযন্ডি গমভন গ্রাভ প্রধান; প্রথাগত ফা ন্ডেযপ্রেন্ডর ত কতৃয ক্ষ;
গকাপনা স্থানীয়, িাতীয় ফা এভনন্ডক আন্তিযান্ডতক এনন্ডিও মন্ডে একটি গিাযাপরা প্রভাণ গেখাপত াপয গম তাযা প্রবান্ডফত পক্ষয অনুপযাপধ কাি কযপে।
গকাপনা গ্রাভ বায ভাধান; অন্তত 10 িন গ্রাভ েপযয মুগ্ম -স্বাক্ষন্ডযত ঞ্চাপয়পতয একটি ন্ডেঠি ক্জারাযা প্রমাণ পত াপয।
বেনামে অভিম
াগগুভি ভ
ভেমেচনা
করাজমা
হমে না করার
ভিও অভিম
াগকারীরা বগানীয়তার জনয অনুম রাধ করমত ামরন।
ক্ষাভ/অন্ড
যযাগ
ক্েম্পযে

গক্ষাব/অন্ডবপমাপগ ন্ডনম্নন্ডরন্ডখত তথয অন্তবুয ি থাকপত পফ:
 অন্ডবপমাগকাযীয নাভ এফং গমাগাপমাগ কযায তথয (অন্ডবপমাগকাযী যান্ডয োপয়য না কযপর, প্রবান্ডফত পক্ষয
প্রন্ডতন্ডনন্ডধত্ব কযপেন মাযা তাপেয অন্ডবপমাগ কযায প্রভাণ)
 ংন্ডিষ্ট প্রকল্প ফা কভযূন্ডে এফং গক্ষাব/অন্ডবপমাপগয ন্ডনন্ডেযষ্ট অফস্থান
 ন্ডনন্ডেযষ্ট গক্ষাব/অন্ডবপমাপগয ন্ডফস্তান্ডযত এফং ঘটনা ঘটায তান্ডযখ
 ম্মুখীন ওয়া গনন্ডতফােক প্রবাফ(গুন্ডর)
 অনয গকাপনা প্রান্ডিক তথয ফা কাগিত্র
 ডাব্লুডাব্লুএপ ইন্ডিয়া/তায ফাস্তফায়ন কযা অংীোযপেয াপথ গমাগাপমাগ কযা  অন্ডবপমাগকাযীয ভযা
উত্থান/ভাধান কযপত গনওয়া গকাপনা প্রপেষ্টা
 গগানীয়তায অনুপযাধ কযা পয়পে ন্ডকনা (কাযণ ন্ডফফৃত কপয)
গক্ষাব/অন্ডবপমাগ ইংপযন্ডি, ন্ডন্দী ফা গমপকাপনা স্থানীয় বালায় োপয়য কযা গমপত াপয।
একটি ক্ষাভ/অন্ডভযযাযগর মানদণ্ড
একটি গক্ষাব/অন্ডবপমাগ ফরপত আন্ডেফাী (উিান্ডত) অন্ডধকায, ভানফান্ডধকায, ন্ডরি ভতা ও প্রন্ডতন্ডনন্ডধত্ব, এফং করযাণ ংিান্ত
ডাব্লুডাব্লুএপ গনটওয়াপকযয াভান্ডিক কভযন্থা, নীন্ডত ও ন্ডনপেয ন্ডকায ম্মান কযপত ডাব্লুডাব্লুএপ ইন্ডিয়া ফা তায ফাস্তফায়ন কযা
অংীোপযয পক্ষ গকাপনা ফযথযতায কাযপণ গকাপনা ম্প্রোপয়য উয ওয়া গমপকাপনা গনন্ডতফােক প্রবাফপক গফাঝায়।
অন্ডভযযাগ প্রান্ডির পদ্ধন্ডি
ইন্ডিয়াপক গক্ষাব/অন্ডবপমাগ াঠাপনা গমপত াপয ইপভইর ভাযপত: grievances@wwfindia.net অথফা ডাকপমাপগ এই ঠিকানায়
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ম্প্রোয়(গুন্ডর)য ফরপত WWF ইন্ডিয়া এফং ডাব্লুডাব্লুএপ ইন্ডিয়া মাপেয াপথ কাি কপয তাপেয প্রাকৃ ন্ডতক েৃ যপট অফন্ডস্থত উিান্ডত ফা অনযানয স্থানীয় ম্প্রোয়

গগাষ্ঠী ফা

এয গমপকাপনা েযপেয গফাঝায়

