
Point of View খুজঁেছ �টকসখীর জন� একজন ি�ভািষক
(বাংলা ও িহি�) দরূভাষ সহায়ক:
আপিন িক িডিজটাল িনরাপ�া ও িনরাপ�া সং�া� সমস�ায় নারী এবং LGBTQIA+ ব�ি�েদর সাহায� করেত
আ�হী?

�টকসখীেত �যাগ িদন!

মিহলােদর এবং LGBTQIA+ ব�ি�েদর জন� িল� এবং �যুি� িনেয় কায�রত ম�ুাই-িভি�ক অলাভজনক �িত�ান পেয়�
অফ িভউ �ারা পিরচািলত �টকসখী হল এক� িডিজটাল িনরাপ�া �হ�লাইন । 2022 সােলর �ফ�য়ািরেত এ� পাইলট
করা হেয়িছল িহি�েত।

�টকসখী শত শত কলারেক অনলাইন �হন�া �রাধ করার জন� সুিনপুন তথ� ও যথাযথ সহায়তা িদেয়েছ ।

অনলাইন হয়রািন �রাধ এবং িডিজটাল িনরাপ�া বিৃ�েত িনেয়ািজত সহানভূুিতশীল, �গাপনীয়, এবং িল�
�মতায়েন িব�াসী এই �হলপলাইন� �যভােব সহায়তা কের  :

● কীভােব অ�ি� এবং িনরাপ�াহীনতার �িতি�য়া জানােত হয় �স স�েক�  তথ� �দােনর মাধ�েম িডিজটাল হয়রািন,
অপব�বহার এবং সিহংসতার �মাকািবলা করেত সাহায� কের

িডিজটাল িনরাপ�া এবং িনরাপ�া স�িক� ত �ে�র উ�র �দয়

● ব�বহারকারীেদর জন� িডিজটাল িনরাপ�ার ধারণা �� কের

● পিরেষবা ব�বহারকারীেদর যথাযথ �রফােরল �দান কের

আমরা বত� মােন এমন সহায়কেদর িনেয়াগ করিছ যারা ��/অিভেযােগর উ�র �দওয়ার ��ে� সামেনর সািরেত থাকেব।

আমরা এমন নারীেদর খুজঁিছ যারা

● বাংলা ও িহি�েত সাবলীল



● দঢ়ৃ িল�-দিৃ�েকাণ স��

● �মৗিখক �যাগােযােগ দ�

● ল�াপটপ বাংলা/িহি� কীেবাড�  এবং �াট� েফান বাংলায়/িহি�েত ব�বহার করেত পােরন

● স�ক এবং সেব�া�ম �মাণিভি�ক অনশুীলেনর উপর িভি� কের ��ভােব পরামশ� �দান করেত পােরন

● ব�বহারকারীেদর �গাপনীয়তার কথা মাথায় �রেখ  যথাযথ �গাপনীয়তার সে� বািড় �থেক কাজ করেত পােরন

● িশখেত ই�কু

● দেলর �খেলায়াড়

● সহানভূুিতশীল এবং সাহায� করেত আ�হী

● অনলাইন িল�-িভি�ক সিহংসতা বা িডিজটাল িনরাপ�া �মাকােবলায় আ�হী

িবিপও বা �হ�লাইেন কাজ করার পূব� অিভ�তা আেছ  (কাি�ত)

● বাংলা অনােস�র সা�িতক �াতকেদর, যারা িহি�েতও ���, আেবদন করেত উৎসািহত হে�,

কােজর িববরণ

এ� এক� ফুল-টাইম সুেযাগ, সকাল 11টা �থেক 7টা (�হ�লাইেনর সময় পিরবত� ন সােপে�), স�ােহ 5 িদন।
(�সামবার-রিববার পয��), �রা�ার িভি�েত।

�রা�ার� ন�ায়স�তভােব িবতরণ করা হয় এবং এ� িনি�ত কের �য স�ােহ 5 িদেনর �চেয় যােত �কউ �বিশ িকছু না
কের।

চা�ির �ান

ভারেতর মেধ� �য �কান জায়গায়; এ� এক� দরূবত� অব�ান। আপনােক দরূবত� কােজ সাবলীল হেত হেব

��র তািরখ
যত �ত স�ব

আেবদন করেত হেল

আেবদন করার জন�, অন�ুহ কের িন�িলিখত �কানায় ইেমল ক�ন
vacancies@techsakhi.in (cc সহ yashoroop@techsakhi.in-এ)
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11:59 pm, 19ই মাচ�  2023-এর মেধ�

● এক� সা�িতক  িসিভ

● িন�িলিখত �ে�র উ�র িদেয় এক� কভার �লটার (অন�ুহ কের আপনার উ�র 200 শে�র মেধ� রাখুন)

○ িডিজটাল �হ�লাইেন কাজ করার ��ে� আপনার আ�হ কী?

○ অন�ুহ কের আমােদর বলনু এই সুেযাগ�র জন� �কন আপিন মানানসই।

○ িল� এবং �যুি� স�িক� ত আপনার অিভ�তা বা আ�হ কী?

আেবদন পাঠাবার �শষ তািরখ

11:59 pm, 10 মাচ�  2023 (বা তার আেগ আেবদেনর উপর িনভ� র কের)


