রিজেন্ট পার্ক র্রিউরিটিি র্াজে রিিরি সংরিপ্ত রিজপার্ক: 26 েুি, 2020 িারিজে
ড্যারিজেলস রড্উইস্ট র্জডারিরিোি রিিক াণর্াজেি স্থাজি ঘজর্ যাওো হেইর্ ক্রাইজিি
প্ররিরক্রো
রিষেিস্তু সম্পজর্ক সির্কিাণী
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে এই সংক্ষক্ষ্প্ত ক্ষের োরটে বর্েবোদ এবং বর্েবোদ সংক্রোন্ত সক্ষহংসতো ক্ষবষয়ক সম্ভোবয অপ্রীক্ষতকে ক্ষবষয়বস্তু
ক্ষনরয় আরলোচনো কেো হরয়রে।

পর্ভূরি ও প্রসঙ্গ
26 জুন, 2020 তোক্ষেরে ক্ষেরজন্ট োরকে ে ডোনডযোস ক্ষিট ইস্ট এবং সুমোে ক্ষিরটে যমোরে অবক্ষিত ডযোক্ষনরয়লস কনিোকশন সোইরট
একটি ফোাঁক্ষসে দক্ষে ঝু লন্ত অবিোয় োওয়ো েোয়। এই যহইট ক্রোইরমে ঘটনোে েবতী সপ্তোরহ ক্ষেরজন্ট োকে যনইবোেহুড
অযোরসোক্ষসরয়শন (RPNA) এই ঘটনোে বযো োরে ডযোক্ষনরয়লস' এে প্রক্ষতক্ষক্রয়ো সম্পরকে তথ্য জোনোরনোে অনুরেোধ ক্ষনরয় ডযোক্ষনরয়লস এে
যপ্রক্ষসরডন্ট ও CEO, ক্ষমরচল যকোরহন এে সোরথ্ যেোগোরেোগ করে। উ রেোক্ত অনুরেোরধ সোেো ক্ষদরয়, ডযোক্ষনরয়লস একটি ক্ষবস্তোক্ষেত
ক্ষের োটে প্রস্তুত করেরে। এই ডকুরমন্টটি উক্ত ক্ষের োরটেে সোেসংরক্ষ্ ।

ড্যারিজেলস রর্ভাজি রসজস্টরির্ িণক িাজেি সাজে হিার্াজিলা র্িজে
কোনোডো সহ উত্তে আরমক্ষেকোজুরে কৃ ষ্ণোঙ্গ-ক্ষবরেোধী বর্েবোরদে ইক্ষতহোস ক্ষবরবচনোয়, ডযোক্ষনরয়লস অনুধোবন করেরে যে ক্ষডউইস্ট
কনিোকশন সোইরট ঘরট েোওয়ো যহইট ক্রোইরমে যক্ষ্রে আমোরদে প্রক্ষতক্ষক্রয়ো অবশযই বহুমুেী, সহরেোক্ষগতোমূলক এবং সবরচরয়
গুরুত্ব ূর্ে হরলো, চলমোন হরত হরব। 26 জুন, 2020 তোক্ষেরে ঘরট েোওয়ো যহইট ক্রোইম সম্পরকে প্রক্ষতক্ষক্রয়ো জোনোরত ক্ষগরয় ডযোক্ষনরয়লস
সেোসক্ষে ঘটনোটি ক্ষনরয় কথ্ো বলরত যচরয়রে, ক্ষকন্তু যসইসোরথ্ অভ্যন্তেীর্ নীক্ষতমোলো এবং কমে দ্ধক্ষতও ক্ষবরবচনোয় ক্ষনরে এবং
ক্ষনমেোর্ক্ষশরেে যস্টকরহোল্ডোেরদে সোরথ্ আরলোচনোয় অংশ ক্ষনরে।

হেইর্ ক্রাইজিি ঘর্িাি প্ররিরক্রো


প্রর্াশ্য রিিৃরি: যহইট ক্রোইরমে বস্তুটি আক্ষবষ্কৃত হওয়োে করয়ক ঘণ্টোে মরধয ডযোক্ষনরয়লস এে যপ্রক্ষসরডন্ট ও CEO ক্ষমরচল
যকোরহন একটি প্রকোশয ক্ষববৃক্ষত প্রকোশ করেন। এই প্রকোশয ক্ষববৃক্ষতরত ক্ষমরচল দ্ব্যথ্েহীনভ্োরব ঘটনোটিরক যহইট ক্রোইম ক্ষহরসরব
উরেে করে ন
ু েোয় ক্ষনশ্চয়তো যদন যে ডযোক্ষনরয়লস কনিোকশন সোইটগুরলোরত এবং ুরেো সংিোজুরে বর্েবোদ, ূবস
ে ংস্কোে
এবং ঘৃর্োে যক্ষ্রে শূনয-সহনশীলতোে নীক্ষত ক্ষবদযমোন েরয়রে।



র্িীজেি সিাইজর্ রিজে বিঠর্: যহইট ক্রোইমটি ঘরট েোওয়োে েবতী প্রথ্ম কোেেক্ষদবরস (যসোমবোে, 29 জুন, 2020
তোক্ষেরে) ডযোক্ষনরয়লস ক্ষডউইস্ট যথ্রক শুরু করে GTA-জুরে ক্ষবদযমোন ডযোক্ষনরয়লস এে সবগুরলো ক্ষনমেোর্ সোইরট যেরকোরনো কোজ
শুরু কেোে আরগ কমীরদে সবোইরক ক্ষনরয় ববঠরকে বযবিো করেরে। এই আরলোচনোে ক্ষবষয়বস্তুরত সংঘটিত যহইট ক্রোইরমে
প্রক্ষত ডযোক্ষনরয়লস এে ক্ষবতৃ ষ্ণোে ক্ষবষয়টিে ও ে যজোে যদয়ো হয়, আমোরদে ক্ষনমেোর্ সোইটসমূহ এবং আমোরদে সংিোে মরধয
বর্েবোদ ও ঘৃর্োে যক্ষ্রে শূনয-সহনশীলতোে নীক্ষতে কথ্ো যজোে ক্ষদরয় বলো হয়, এবং আমোরদে বর্েবোদ ও ূবেসংস্কোরেে ক্ষবরুরদ্ধ
অবিোন যনয়োে প্রক্ষতশ্রুক্ষতে কথ্ো ুনেোয় ক্ষনক্ষশ্চত কেো হয়। কমীরদে সবোইরক ক্ষনরয় আরয়োক্ষজত ববঠকগুরলোরত 900 এে
যবক্ষশ কমী উ ক্ষিত ক্ষেরলন।



িেন্ত: ক্ষডউইস্ট কনিোকশন সোইরট যহইট ক্রোইরমে বস্তুটি আক্ষবষ্কৃত হওয়োে ে ডযোক্ষনরয়লস অক্ষবলরে টরেোরন্টো ুক্ষলশ
সোক্ষভ্েরস ক্ষের োটে দোরয়ে করেরে, এবং কমেিরলে স্বোিয ও ক্ষনেো ত্তো সম্পরকে ক্ষবরশষ দক্ষ্তোসম্পন্ন স্বতন্ত্র তৃ তীয়- ক্ষ্



ক্ষবরশষজ্ঞরদে যনতৃ রত্ব এে ক্ষনজস্ব অভ্যন্তেীর্ তদন্ত শুরু করেরে।
র্রিউরিটি র্াযক র্লাজপ অংশ্গ্রেণ: ঘটনোে ে যথ্রকই, ডযোক্ষনরয়লস কৃ ষ্ণোঙ্গ কক্ষমউক্ষনটিে সোরথ্ সংহক্ষত প্রকোরশে
উরেরশয, এবং ক্ষনমেোর্ক্ষশরে, এবং বেমোর সোমোক্ষজক েেোরয় ক্ষসরস্টক্ষমক বর্েবোরদে প্রক্ষত দৃক্ষি আকষের্ কেরত কক্ষমউক্ষনটিে
বোক্ষসন্দোরদে আরয়োক্ষজত কক্ষমউক্ষনটি ইরভ্ন্টগুরলোরত সমথ্েন ক্ষদরয় আসরে।



সাইজর্ি সাইিজিাড্ক এিং চলিাি প্রজচষ্টাসিূে: ডযোক্ষনরয়লস এে কনিোকশন সোইটগুরলোরত বর্েবোরদে ক্ষশকোে হওয়ো
কমীরদে ববষময যথ্রক েক্ষ্ো কেরত বোেক্ষত ক্ষকেু দরক্ষ্ গ্রহর্ কেরে, েোে মরধয েরয়রে সোইটগুরলোরত সব কমীে জনয সুস্পি
বোতে ো প্রদোন এবং আমোরদে প্রকেগুরলোরত গ্রহর্রেোগয আচের্ক্ষবক্ষধ সম্পরকে উন্নত প্রক্ষশক্ষ্রর্ে বযবিো কেো। অক্ষধকন্তু, ক্ষডউইস্ট
এে যহইট ক্রোইম সম্পরকে যবনোমীভ্োরব যেরকোরনো তথ্য জোনোরত উৎসোক্ষহত কেরত আমেো ক্রোইম স্ট োসেরক সহরেোক্ষগতো
কেক্ষে।



রশ্ল্পর্জিক ি িাধ্যজি সািারের্ িযােরিচাি এিং স্থািীে অেক নিরির্ উন্নেি: ক্ষশেকমে প্রোয়শই সোমোক্ষজক
নযোয়ক্ষবচোরেে যক্ষ্রে গুরুত্ব ূর্ে ও দৃক্ষি আকষেক সেঞ্জোরমে ভ্ূ ক্ষমকো োলন কেরত যদেো যগরে। আমোরদে িোনীয় ক্ষশেকমে
সংগ্রহ কমেসূক্ষচে অংশ ক্ষহরসরব, আমেো ক্ষেরজন্ট োকে এবং/অথ্বো ডোউনটোউন ইস্ট এে একজন কৃ ষ্ণোঙ্গ, আক্ষদবোসী, অরেতোঙ্গ
ক্ষশেী/ক্ষশেকমে সংগ্রোহরকে কোে যথ্রক ক্ষশেকমে সংগ্ররহে সুরেোগ সৃক্ষি করেক্ষে যে ক্ষশেকমে ক্ষডউইস্ট এে জনসোধোেরর্ে জনয
উন্মুক্ত অক্ষফস লক্ষবরত িোয়ীভ্োরব প্রদশেন কেো থ্োকরব।

সংস্থা-পযক াজে প্ররিরক্রো


বিষিয-রিজিাধ্ী িীরিিালা: ডযোক্ষনরয়লস এে কমেিরল সক্ষহংসতো ও হয়েোক্ষন সংক্রোন্ত নীক্ষতমোলো ও কমেসূচী ক্ষবদযমোন ক্ষকন্তু
এটি সুক্ষনক্ষদেিভ্োরব একটি ববষময-ক্ষবরেোধী নীক্ষতমোলোও বতক্ষে করেরে।



অন্তভুক রি এিং অংশ্ীোি েওোি অিুভূরি রিজে েরিপ: ডযোক্ষনরয়লস স্বীকোে করে যে ক্ষ্ োতশূনয অভ্যন্তেীর্
নীক্ষতমোলো ও প্রক্ষক্রয়োসমূহ প্রস্তুত কেোে যক্ষ্রে ডোটো সংগ্রহ অতযন্ত গুরুত্ব ূর্ে। এে ফলস্বরূ , আমোরদে ক্ষ

ল এন্ড কোলচোে

টিম ডযোক্ষনরয়লস এ অন্তভ্ুে ক্ষক্তে ক্ষবষরয় যবসলোইন ডোটো সংগ্ররহে জনয একটি জক্ষের ে বযবিো করেরে েোরত ববক্ষচেয, সমতো ও
অন্তভ্ুে ক্ষক্তরক ক্ষঘরে বতক্ষে নীক্ষতমোলো, কমে দ্ধক্ষত ও প্রক্ষশক্ষ্র্, এবং গুরুত্ব ূর্ে কমেসূক্ষচসমূহ ডযোক্ষনরয়লস এে সবোে জনয উ কোেী
হয়।


রিজোগ সংক্রান্ত িীরিিালা: ডযোক্ষনরয়লস এে ক্ষ

ল এন্ড কোলচোে টিম একটি নীক্ষতমোলো প্রস্তুত করেরে এবং তো বোস্তবোয়ন

কেরে যেেোরন ক্ষনরয়োগদোতো মযোরনজোেরদে জনয ক্ষনক্ষশ্চত কেো বোধযতোমূলক যে যেরকোরনো শূনয রদে জনয সোক্ষ্োতকোে
গ্রহরর্ে জনয ক্ষনবেোক্ষচত প্রক্ষত ক্ষতনজন চূ েোন্ত প্রোথ্ীরদে মরধয দুইজন যেন সোমযতো-প্রোথ্ী গ্রু যথ্রক হয়।


ব্ল্যার্ িেক উজেযাগ: ডযোক্ষনরয়লস ব্ল্যোক নথ্ে উরদযোরগ স্বোক্ষ্ে করেরে যেটিরত কৃ ষ্ণোঙ্গ-ক্ষবরেোধী ক্ষসরস্টক্ষমক বর্েবোরদে ক্ষবরুরদ্ধ
কোনোক্ষডয়োন কোউক্ষিল অব ক্ষবজরনস ক্ষলডোসে যনতৃ ত্ব প্রদোন কেরে। ব্ল্যোক নথ্ে উরদযোরগে লক্ষ্য হরলো কৃ ষ্ণোঙ্গ কোনোক্ষডয়োনরদে
ক্ষবরুরদ্ধ কৃ ষ্ণোঙ্গ-ক্ষবরেোধী ক্ষসরস্টক্ষমক বর্েবোরদে চচেো কেো কর েোরেট কোঠোরমোে ুনগেঠন কেো এবং ক্ষশেেোরতে প্রধোন
যনতৃ িোনীয়রদে েথ্োেথ্ দরক্ষ্ গ্রহরর্ে জনয দোয়বদ্ধ েোেো।



ইউিাইজর্ড্ ওজে অি হগ্রর্াি র্িজন্টা - অন্তভুক রিিূলর্ স্থািীে অেক নিরির্ সুজযাগ (ILEO) সংক্রান্ত উজেযাগ:
ইউনোইরটড ওরয় ILEO চোটেোরেও ডযোক্ষনরয়লস স্বোক্ষ্ে করেরে। ILEO উরদযোগ GTA এে অথ্েননক্ষতক সমৃক্ষদ্ধে বযবধোন কক্ষমরয়
আনোে উদ্ভোবনী উ োয় যেোাঁজো, এবং প্রক্ষতরবশী েেোরয় িোয়ী অন্তভ্ুে ক্ষক্তমূলক অথ্েননক্ষতক সজীবতো সৃক্ষিে উরেরশয যবসেকোক্ষে,
সেকোক্ষে, কক্ষমউক্ষনটি েোতসমূহ এবং শ্রমশক্ষক্তরক একক্ষেত করেরে। ILEO চোটেোরেে মরধয জীবনধোেরর্ে উ রেোগী োক্ষেশ্রক্ষমক,
সোমোক্ষজক ক্ষনরয়োগ, কমেশক্ষক্তে উন্নয়ন এবং অন্তভ্ুে ক্ষক্তমূলক ক্ষনরয়োগ প্রক্ষক্রয়ো অন্তভ্ুে ক্ত েরয়রে। ডযোক্ষনরয়লস সহ অনযোনয
স্বোক্ষ্েকোেীরদে এই অঞ্চলগুরলোরত অগ্রগক্ষতে ক্ষবষরয় বোক্ষষেক প্রক্ষতরবদন য শ কেোে কথ্ো বলো হরয়রে।



রেউিযাি রিজসাসক রসজস্টি আপজগ্রড্: ডযোক্ষনরয়লস একটি নতু ন ক্ষহউমযোন ক্ষেরসোসে ক্ষসরস্টরম ক্ষবক্ষনরয়োগ কেরে েো ডোটো
ট্র্যোক্ষকং এবং বযবিো নোরক সমৃদ্ধ কেরব। সুক্ষনক্ষদেিভ্োরব বলরত যগরল, নতু ন ক্ষসরস্টমটিরত জনসংেযো ক্ষবষয়ক তথ্য এবং
অগ্রগক্ষতে ডোটো ট্র্যোক কেোে সক্ষ্মতো থ্োকরব।



বিরচত্র্য, সািয ও অন্তভুক রি রিষের্ প্ররশ্িণ: কোেেক্ষনবেোহী দল সহ ডযোক্ষনরয়লস এে সব কমেচোেীে জনয ডযোক্ষনরয়লস
বোধযতোমূলক অবরচতন ক্ষ্ োক্ষতত্ব ও প্রক্ষশক্ষ্র্ চোলু কেরে।



বিরচত্র্য, সািয ও অন্তভুক রি রিষের্ অিযািয উজেযাগ: ববক্ষচেয, সোময ও অন্তভ্ুে ক্ষক্ত (DEI) ক্ষবষয়ক প্রক্ষশক্ষ্রর্ে োশো োক্ষশ
ডযোক্ষনরয়লস এে ক্ষ

ল এন্ড কোলচোে টিম অভ্যন্তেীর্ সংলোর ে সুরেোগ সৃক্ষিে উরেরশয যবশ ক্ষকেু DEI উরদযোগ শুরু করেরে,

যেমন একটি DEI কক্ষমটি গঠন এবং কমেচোেীরদে জনয DEI যফোেোম।

রশ্ল্পোজিি সিপযক াজেি িযরিত্ব ও হস্টর্জোল্ডািজেি সাজে সংলাপ ও সেজযারগিা



হিরসজড্িরশ্োল র্িস্ট্রার্শ্ি র্াউরিল অি অন্টারিও (RESCON) এি িণক িাে-রিজিাধ্ী উজেযাগসিূে:
ডযোক্ষনরয়লস RESCON এে বর্েবোদ-ক্ষবরেোধী উরদযোগসমূহ, যেমন বর্েবোদ-ক্ষবরেোধী যগোলরটক্ষবল, এবং সবেে বর্েবোদ-ক্ষবরেোধী
ক্ষনমেোর্ (CARE) কযোরম্পইরন সক্ষক্রয়ভ্োরব অংশগ্রহর্ কেরে।



র্জিাজন্টা র্রিউরিটি হিরিরির্স হির্ওোর্ক (TCBN): ডযোক্ষনরয়লস TCBN এে সোরথ্ ক্ষসরস্টক্ষমক বর্েবোদ যমোকোরবলো
কেরত ইেুক ক্ষবক্ষভ্ন্ন উরদযোগ সম্পরকে আরলোচনোয় সম্পৃক্ত আরে, েোে মরধয সোমযতো-প্রোথ্ী গ্রু যথ্রক আসো বযক্ষক্তরদে জনয
কমেসংিোরনে সুরেোগ সৃক্ষিে যসেো উ োয় সম্পক্ষকেত আরলোচনো অন্তভ্ুে ক্ত েরয়রে।



ভিি রশ্ল্প ও ভূ রি উন্নেি সংস্থাি (BILD) উজসযাগসিূে: ডযোক্ষনরয়লস বৃহত্তে টরেোরন্টো অঞ্চরলে আবোক্ষসক ভ্বন ও ভ্ূ ক্ষম
উন্নয়ন ক্ষশেসমূরহে প্রক্ষতক্ষনক্ষধ BILD এে সোরথ্ সক্ষক্রয়ভ্োরব আরলোচনোয় অংশ ক্ষনরে। এই অংশগ্রহরর্ে একটি গুরুত্ব ূর্ে
ফলোফল হরলো ববক্ষচেয, সোময ও অন্তভ্ুে ক্ষক্ত ক্ষবষয়ক একটি কক্ষমটি গঠন কেো।

ইংরেক্ষজ ভ্োষোয় লভ্য ক্ষবস্তোক্ষেত ক্ষের োরটেে কক্ষ য রত অনুগ্রহ করে ডযোক্ষনরয়লস কর েোরেশন এে মযোরনজোে অব কক্ষমউক্ষনটি
োটেনোেক্ষশ স, ফোক্ষতমো সোয়োে সোরথ্ ইরমইরল যেোগোরেোগ করুন এই ঠিকোনোয়: fsaya@danielscorp.com

