আপনার ভাষায় পিরেষবাসমূেহর অয্াে�স: অিভেযাগ ফমর্
িনউইয়কর্ ে�েটর নীিত হল জনসাধারেণর পিরেষবার এবং ে�া�ােমর ভাষা সং�া� সমসয্ার সমাধান করেত যুি�স�ত পদে�প েনওয়া। এিট
করার জনয্, আমােদর ল�য্ হল: ১) আপনার ভাষায় আপনার সােথ কথা বলা এবং ২) ইংেরিজ ছাড়াও শীষর্�রীয় েমাট ছয়িট, সবর্ািধক বয্বহৃত
ভাষায় গর�পূণর্ ফমর্ এবং নিথপে�র বয্ব�া করা।
এই ফেমর্ েদওয়া আপনার ম�বয্ আমােদর েসই লে�য্ েপৗঁছােত সাহাযয্ করেব।সম� তথয্ েগাপনীয়।
অনু�হ কের ি�� করন, এবং কােলা কািলর মাধয্েম ফমর্িটেত �া�র করন। তারপের উপেরা� ডােকর, ফয্াে�র, বা ইেমেলর মাধয্েম এিট আমােদর কােছ
পাঠান।

ে�েম� আইিড # (যিদ উপল� থােক):

অিভেযাগকারী বয্ি�:
নাম:

পদবী:

িঠকানা:
শহর বা �াম:

রাজয্

পছে�র ভাষা:

িজপ েকাড

ই-েমইল িঠকানা (যিদ উপল� থােক):

বািড়র েফান:

অনয্ েফান:

অনয্ েকউ িক এই অিভেযাগ দােয়র করেত আপনােক সাহাযয্ করেছ?
নাম:

হয্াঁ

না _______ 'হয্াঁ' হেল, তােদর অ�ভুর্ � করন:

পদবী:

সমসয্া িক িছল? �েযাজয্ সকল বাে� িটক িদন এবং িনেচ বয্াখয্া করন।
আমােক একজন েদাভাষীর বয্ব�া কের েদওয়া হয়িন
আিম একজন েদাভাষী েচেয়িছলাম এবং আমােক তা েদওয়া হয়িন
েদাভাষী(েদর) বা অনুবাদক(েদর) দ�তা ভােলা িছল না (পিরিচত হেল, তােদর নামগুিল তািলকাভ�ক্ত ক�ন)
েদাভাষী(রা) অভ� বা অনুপযু� ম�বয্ কেরেছন
পিরেষবািট েপেত অেনক সময় েলেগেছ (িনেচ বয্াখয্া করন)
আিম বুঝেত পাির এমন েকানও ভাষায় আমােক ফমর্ বা েনািটশ েদওয়া হয়িন (নীেচ �েয়াজনীয় নিথপ� তািলকাভু � করন)
আিম পিরেষবা, ে�া�াম বা ি�য়াকলাপগিল বয্বহার করেত পািরিন (িনেচ বয্াখয্া করন)
অনয্ানয্ (িনেচ বয্াখয্া করন)
সমসয্ািট কখন ঘেটিছল?

তািরখ(মাস/িদন/বছর):

সময়:

AM

PM

সমসয্ািট েকাথায় ঘেটিছল?
িক ঘেটিছল বণর্ না করন। অনু�হ কের িনিদর্ � কের বলুন। �েয়াজেন অিতির� পৃ�া বয্বহার করন। �িতিট পৃ�ায় আপনার নাম িলখুন
/ি�� করন। �েয়াজনীয় ভাষা, পিরেষবা এবং নিথপ� তািলকাভু � করন। পিরিচিত থাকেল, পিরিচত বয্ি�েদর নাম, িঠকানা এবং েফান ন�র
অ�ভুর্ � করন।

আপিন িক িবভােগর/এেজি�র কাউেক অিভেযাগ কেরিছেলন? কােক কেরিছেলন এবং তার �িতি�য়া িক িছল?
অনু�হ কের িনিদর্ � কের বলুন।

আিম েঘাষণা করিছ েয উ� িববৃিত আমার �ান ও িব�াস মেত সতয্।
�া�র:

(অিভেযাগকারী বয্ি�)

তািরখ (িদন/মাস/বছর):

এই বাে� িলখ েবন না। শধুম া� অিফ েসর বয্বহােরর জ নয্
তািরখ:
িস�া�:
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