
আজ এক ট  িসিরয়াস িবষয় িনেয় িলখেত বসলাম. না িলখেলও পারতাম িক  মেন হেলা এটা থেক কারও িকছ 
উপকাের আসেলও আসেত পাের. বপারটা আমার চাকুরীর পশাদাির  ও নয  অিধকার এর িবষেয়. 
আিম িসডনীেত গত ২৬ বছর যাবৎ েকৗশল পশায় কাজ করিছ. থম ১৮ বছর Sydney Water এ আর 
গত ৮ বছর যাবৎ Gosford/Central Coast Council এ. আিম কােনািদন সরাসির ভােব কােনারকম 
discrimination বা racism এর স ুখীন হই িন. তেব এর উপ িত আেছ জানতাম াইেভট স ের. 
সরকারী অিফেস সামনামিন করার কউ সাহস পায় না. থম থেকই দেখ আসিছ EEO - Equal 
Employment Opportunity - এর ব াপক চার. 
 
িক  গত কেয়ক মাস আিম বুঝেত পারিছ আমার িত আমার নতন বস িযিন আমােদর পােশর কাউ ল 
(Wyong ) থেক এেসেছ, িকছটা িভ  ভােব ব বহার করেছ. এটা কবল িকছ সংখক এর বলায় েযাজ  আর 
যারা মূলত মাই া  িক  পশাদার ই িনয়ার. বেল রািখ এই বস এর কােনা েকৗশল িড ী নই (TAFE). 
Woyng আর Gosford কাউ ল merge হবার পর (Central Coast Council) থেক আমােদর মে  ও 
একটা রষােরিষ এমিনেত চলেস. Wyong এর বস রা আমােদর (Gosford ) উপর কতৃ  করার চ া করেছ. 
 
পশাগত িদক ছাড়া আরও িকছ িবষেয় আমােক ভীষণ মমাহত কের, আর তা হেলা আিম একিদন অিফেসর 

কিরেডাের আমার এক দিশ কিলেগর সােথ বাংলায় কথা বলিছলাম, আমােক বলা হেলা অিফেস যন দ ু
ইংিলেশ আলাপ কির. আিম simply speechless হেয় গলাম !! 
তারপর গত ৮ বছর যাবৎ অিফেসর একটা ার েম আিম যাহর /আসেরর নামাজ পড়তাম, কউ বঝুেতই 
পারেতা না. িক  আমােক safety এর কথা বেল বলা হেলা ওই েম আর না যেত. আর সবেচেয় হাস কর 
ব াপার হেলা যখন বলা হেলা আিম কত ণ আমার  অিফস ড  এ থািক তাও ম ােনজেম  মিনটর করেছ !!!! 
এত বছর safety কােনা ইসু িছল না ?? অে িলয়ােত  আিম এরকম কােনা পির িতর স ুখীন হই িন . 
 
যাক আসল কথায় আিস , িকছিদন পেূব আমােদর িডপাটেম  এ একটা উ তর পেদর জন  আেবদন করা হয় 
বািহ কভােব. প জশনটা আমার বতমান কােজর সােথ ৯৫% ম াচ কের. সবাই জােন কাউ ল এর কােজর 
অিভ তা ছাড়া বািহর থেক কাউ ল এ চাকুরী পাওয়া খুবই িবরল, িবেশষ কের একট িসিনয়র প জশন এ. 
আর পা  িছেলা দইু ট, আমার সােথ আেরকজন আেছ সও যাগ  এই পেদর জন . তাই আিম িন ত িছলাম 
এই পেদর ব াপাের. আমার এক বস (Aussie) িযিন আমােক এই কাউ েল recruit কেরিছেলন, আমােক 
অনু ািণত কেরন এবংআমার এি েকশন টা িরিভউ কের দন. ওর ভাষ মেত এর কাছাকািছ আর কাউেক 
পাওয়া যােবনা, কারণ স িরক্ ইটেম  েসস এর সােথ ভােলাভােব পিরিচত. 
 
িক  আমােক অবাক কের এি েকশন জমা দওয়ার মা  িতন িদেনর মাথায় HR থেক ফান কের জানােনা 
হেলা য আমার এি েকশন successful হয় িন তাই আমােক ই ারিভউ ত ডাকা হেব না. কথাটা েন আিম 
হতবাক হেয় গলাম. আমার মেন হল এটা পূব পিরকি ত িসধা , আমার এি েকশন যাচাই বাছাই না কের 
হেয়েছ. 
আিম সােথ সােথ আমােদর কাউ ল এর HR এর বস এবং আমােদর পশাদার ইউিনয়ন - Association of 
Professional Engineers, Scientists and Managers of Australia (APESMA) ত জড়ুােলা 
আেবদন কির.  
আমার এি েকশন এর কিপ ওেদর কােছ পাঠাই . আমােদর HR এর বস এবং APESMA এর িতিনিধ আমার 
application দেখ থেমই বেল য আমােক ই ারিভউেয় না ডাকার কােনা কারণ ওরা পাে  না. আিম তখন 
আমার বািক অিভেযাগ েলা (বাংলা কথা ও নামােজর জায়গা ) বিল. এটা েন আমােদর HR এর বস ভীষণ 
খেপ যায় . আমােক বলা হেলা যতিদন নতন ব ব া না হেব আিম যেনা নামাজ পিড় সখােন. আর বাংলা কথা 

এর বপাের বলা হেলা তৃতীয় কারও সামেন না বলেত. আমােক জানােনা হেলা য HR থেক আমার আেবদন 
এর বপাের িব ািরতভােব ইনেভি েগশন করা হেব. আর ততিদন পয  এই recruitment িগত করা হাল. 
 
গত িতন স াহ যাবৎ HR আর ইউিনয়ন এর িতিনিধ সব প ােনল ম ারেদর মতামত এবংওেদর scoring 
িনেয় জ াসাবাদ কের. ইিতমেধ  অিফেস সবাই জেন গেস. আমার সােথ ায় সবাই একমত. িক  
ম ােনজেম  নানা টালবাহানা করেত থােক এবং আমােক এেকক সময় এেককটা হাস করকারণ দখােনা হয়. 
িক  পের HR আর ইউিনয়ন এর চােপ তােদরেক িকছটা িপছটান িদেতহয় . 
আমােক গতকাল ( বার ) HR থেক ফান কের বলা হয় আিম িক ই ারিভউ এর জন  আসেত পারেবা 
িকনা. আিম বললাম আমােক িলিখতভােব িদেত হেব কেনা আমােক থেম ডাকা হয়িন আর এখন ডাকা হে . 
আিম ই ারিভউেত যােবা িকনা এখেনা িস া  নই িন.  আিম বললাম বতমান প ােনল এর উপর আমার িব াস 



ও আ া নই . আমার কােছ উ  পেদর চেয় আমার মান স ান ও াপ  অিধকার অেনক বড়. তােদরেক 
ীকার করেত হেব য তারা কাজটা ই কৃতভােব কেরেছ, যিদও তারা করেব িকনা জািননা. তেব অিফেস সবাই 

এটােক ভালভােব িনেয়েছ. বুঝেত পারলাম অেনেকই িভতের িভতের মেনা ু ণ্ন এই বস এর উপর. 
 
আিম সােথ সােথ ইউিনয়নেক ফান কের বিল য এখন আমার িত যন আর কােনা unfair িকছ না করা হয় 
. ইউিনয়ন আমােক আশ  কেরেছ তারা আমার বপারটার িদেক িবেশষ খয়াল রাখেব. HR ওআমােক বেলেছ 
তারা কাউ ল এ একটা াইেভট ম এর বব া করেব যখােন আিম নামাজ পড়েত পারেবা এবং অন রাও 
use করেত পারেব. 
 
আিম যিদ চপ কের সব অন ােয় মেন িনতাম তাহেল এটা আমােদর ভিবষ েতর জন  ভােলা হেতা না. আমােদর 
নয  অিধকার কউ কেড় িনেত পারেব না, আমরা যিদ স ঠক থািক. চপ কের থাকেল Paulin Hanson দর 

মত ন  পিল টিশয়ানরা মাথা চাড়া িদেয় উঠেব. আমােদর ভিবষৎ জে র ভােলার জন  আমােদরেক একট 
ক  করেত হেব. 
 
আেরকটা বপার, পশাদার চাকুরীর ে  আমােদর ইউিনয়ন এর সাহােয র েয়াজন রেয়েছ. এটা অেনেক 
মানেত চায় না. আিম গত ২৬ বছর যাবৎ ইউিনয়ন ম ার িক  েয়াজন হেয়েছ মা  কেয়কবার. িক  এবার 
পলাম সিত কার এবং সমুিচত সাহায . তাই আিম বলেবা যারা এখােন নতন তারা যেনা তােদর াপ  সেুযাগ 

সুিবধার বপাের এলাট থােক এবং কুেনা অন ােয়র িব েধ  িতবাদ করেত যেনা কু ােবাধ না কের. 
 
আিম গত কেয়কমাস বশ মানিসক চােপর মেদ  িছলাম. িক  এখন ভীষণ ভােলা লাগেস এইেভেব য আিম 

মান করেত পেরিছ য ওরা যা কেরেছ সব অন ােয় কেরেছ. 
 
It’s gross discrimination, racism and against the EEO policy. NOT FAIR. 
 
আর আমার এক বস এর কাছ থেক গতকাল রােত যখন এই িচ ঠ টা পাই, তখন আমার সব ক , frustration 
আর anger কেট যায় . সেত র জয় এখনও হয়, আর পিৃথবীেত এখনও ভােলা লােকর সংখ াই বশী. 
 
আলহামদুিল াহ. 
================================ 
 
Hi Nawshad, 
I’m just letting you know that I think you achieved a great outcome for yourself yesterday by sticking 
up for your own rights. 
I know that the evaluation panel and unit manager have been despicable. I only hope they get their 
punishment through embarrassment and a very heavy wrap over the knuckles. Nobody should 
tolerate this stinking attitude that CCC are breeding. I do feel all those concerned have been severely 
reprimanded and they will not want to cross you again. I believe if they do anything against you again 
(even mildly discriminatory) you should report it to the Union and Erin immediately.  
 
I feel you will be in a safer place now as all those who discriminated and victimised you will be fearful 
of losing their jobs. 
 
I’m extremely proud of your achievement and your family should also be proud.  
You can definitely hold your head high. 
Great job Nawshad. 
 
Regards, 
Xxxxx 
14/02/2020 
Central Coast Council (CCC) 
=========================== 
Nawshad Shah   
0402385342 
Sydney ◦ 


