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আপনার ভাায় পররষবা ংক্রান্ত তথ্য পান: অরভষযাগ পত্র
ননউ ইয়র্ক স্টেমেয নীনি র যর্ানয নযমলফা ও র্ভকূনিমি বালায ফাধা র্াটিময় ওঠায জনয দানয়ত্বূর্ক দমে গ্রর্ র্যা। এটি র্যায জনয, আভামদয রেয র:
1) আনায বালায় আনায মে র্থা ফরা আয 2) ইংমযনজ বালায মে স্টযা ছয়টি, ফমথমর্ জননিয়বামফ ফযফহৃি বালাগুনরমি গুরুত্বূর্ক পভক এফং ননথত্র
িদান র্যা।
এই পভকটিয নফলময় আনায ভিাভি স্টই রমেয স্ট ৌঁছামনায স্টেমত্র আভামদয ায়িা র্যমফ। মস্ত তথ্য গগাপনীয়।
অনুগ্র র্ময পভকটি নিন্ট র্ময র্ামরা র্ানর নদময় স্বােয র্রুন। িাযয স্টটিমর্ উমযয ঠির্ানায় ডার্মমামে, পযাক্স র্ময াঠান অথফা ইমভর র্রুন।
গয বযরি অরভষযাগ করষেন:
িথভ নাভ:
যাস্তায ঠির্ানা:
য, োউন ফা গ্রাভ:
ছমেয বালা:
ফানিয স্টপান:

অনবমমাের্াযীয আইনড # (মনদ উরব্ধ য়):
দনফ:
স্টেে:
ইমভর ঠির্ানা (মনদ উরব্ধ য়):
অনয স্টপান:

এই অরভষযাগ দাষয়র করার গেষত্র রক অনয গকউ আপনাষক াাযয করষে?
িথভ নাভ:

যাৌঁ



না



নজ স্টর্াড:

মনদ ‘যাৌঁ’ য়, িামদয অন্তবুক ক্ত র্রুন:

দনফ:

মযাটা কী রে? ভস্ত িমমাজয ফক্সগুনরমি টির্ নদন এফং ননমি ফযাখ্যা র্রুন।

 আভামর্ স্টর্ান স্টদাবালীয িস্তাফ স্টদওয়া য় নন
 আনভ এর্জন স্টদাবালীয জনয নজজ্ঞাা র্মযনছরাভ এফং িা িিযাখ্ান র্যা ময়নছর
 স্টদাবালী(স্টদয) ফা অনুফাদর্(স্টদয) দেিা বামরা নছর না (িামদয নামভয িানরর্া র্রুন, মনদ জানা থামর্)
 স্টদাবালী অবদ্র অথফা অনুমুক্ত ভন্তফয র্মযনছর
 নযমলফা অমনর্ ভয় ননময় ননময়নছর (ননমি ফযাখ্যা র্রুন)
 আভামর্ পভক ফা নফজ্ঞনিগুনর এভন স্টর্ান বালায় স্টদওয়া য়নন স্টমটি আনভ ফুনঝ (ননমি িময়াজনীয় ননথগুনরয িানরর্া র্রুন)
 আনভ নযমলফা, র্ভকূনি ফা র্ামকর্রা ফযফায র্যমি অভথক নছরাভ (ননমি ফযাখ্যা র্রুন)
 অনযানয (ননমি ফযাখ্যা র্রুন)
কখন মযা ষয়রে? িানযখ্ (ভা/নদন/ফছয):
ভয়:
 AM

 PM

গকাথ্ায় মযা ষয়রে?
রক ষয়রে বর্ণ না করুন। অনুগ্র র্ময নফমলবামফ নননদক ষ্ট র্রুন। িময়াজমন অনিনযক্ত ৃষ্ঠা ফযফায র্রুন। িনিটি ৃষ্ঠায় আনায নাভ নরখ্ুন। স্টম বালা, নযমলফা
এফং ননথ িময়াজন িায িানরর্া র্রুন। মুক্ত থার্া ফযনক্তমদয নাভ, ঠির্ানা এফং স্টপান নম্বয অন্তবুক ক্ত র্রুন, মনদ জানা থামর্।

আপরন রক দপ্তর/এষেরি গথ্ষক কাউষক অরভষযাগ োরনষয় রেষন? কাষক োরনষয় রেষন এবং তার প্ররতরক্রয়া কী রে? অনুগ্র র্ময নফমলবামফ নননদক ষ্ট
র্রুন।

আরম লংারয়ত কররে গয আমার জ্ঞান এবং রবশ্বা অনুযায়ী এই রববৃরতটি তয।

স্বাের:

তাররখ (ভা/নদন/ফছয):
(স্টম ফযনক্ত অনবমমাে র্যমছন)

এই বষে রখষবন না। গকবমাত্র অরিষর বযবাষরর েনয
িানযখ্:
ভাধান:
LA 1 (09/12)

মকামরাির্:

