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ভাষার aয্ােkস মানয্তার ফমর্
িনu iয়কর্ েsেটর ভাষা সহায়তা নীিত (language access policy) aনুযায়ী িকছু জনমুখী eেজিn েয েকােনা ভাষায় aনুবাদ পিরেষবা pদান করেত
eবং
tপূণর্ নিথপt িলেক iংেরিজ ছাড়া েsেটর anতঃ শীষর্ দশিট সবেচেয় সাধারণ ভাষায় aনুবাদ করেত বাধয্। আমােদর eেজিnর ভাষা সহায়তা
নীিতর েkেt আপনার েকােনা aসুিবধা হেয় থাকেল, আপিন oপের pদান করা েযাগােযােগর তথয্ বয্বহার কের ei aিভেযাগ ফমর্িট সmূণর্ করেত o জমা
িদেত পােরন। আপনার aিভেযােগর সমs বয্িkগত তথয্েক েগাপনীয় রাখা হেব।
1. aিভেযাগকারী: pথম নাম: _____________________ েশষ নাম (পদবী): ____________________ িজপ েকাড: _________
☐ আিম আমার নাম িদেত চাi না। aনুgহ কের মেন রাখেবন েয আপিন েকানo েযাগােযােগর তথয্ pদান না করেল, আমরা আপনার aিভেযােগর pিতিkয়ায় েয
পদেkপ িল gহণ করিছ েসi বয্াপাের আপনােক জানােত পারব না। পছেnর ভাষা(সমূহ): ________________________________________

েফান নmর: ____________________ i-েমল িঠকানা: _______________________________________________________
aনয্ েকu িক আপনােক ei aিভেযাগিট জমা িদেত সাহাযয্ করেছন? ☐ না
☐ হয্াঁ যিদ ‘হয্াঁ’ হয়, তাহেল তােদর েযাগােযােগর
তথয্ anভুর্ k ক ন:
pথম নাম: _________________________________ েশষ নাম (পদবী): ________________________________________
iেমল িঠকানা o/বা েফান নmর: _________________________________________________________________________
2. আপনার েকান ভাষায় ( িলেত) পিরেষবা pেয়াজন িছল?
______________________________________________________________________________________________
3. কী সমসয্াটা হেয়িছল? aনুgহ কের pেযাজয্ সবকিট বেk িটক িদন eবং িনেচ বয্াখয্া ক ন।
☐ আমােক েকানo aনুবাদক েদoয়া হয় িন
☐ আিম eকজন aনুবাদক েচেয়িছলাম, িকn asীকার করা হেয়িছল
☐ aনুবাদেকর দkতা ভাল িছল না (িনেচর িবভাগ 5 e তােদর নাম িল anভুর্ k ক ন, যিদ তা জানা থােক)
☐ aনুবাদক aভd বা aনুপযুk মnবয্ কেরিছেলন
☐ আিম eকজন aনুবাদেকর জনয্ দীঘর্ সময় aেপkা কেরিছলাম
☐ আমােক ফমর্ o িবjিp িল eমন ভাষায় েদoয়া হয় িন যা আিম বুঝেত পাির (িনেচর িবভাগ 5 e pেয়াজনীয় নিথপেtর তািলকা িদন)
☐ aনয্ানয্ (বয্াখয্া ক ন) ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. ei ঘটনািট কখন ঘেটিছল? eটা যিদ eকবােরর েবিশ ঘেট থােক, তাহেল সবেচেয় সাmpিতক ঘটনািটর তািরখ িনেদর্ শ ক ন।
তািরখ (MM/DD/YYYY):

__________________

সময়: ____________ ☐ পূবর্াh

☐ aপরাh

ei ঘটনািট েকাথায় ঘেটিছল? ☐ েফােনর মাধয্েম ☐সশরীের িঠকানা িদন: ____________________________________________
5. যা ঘেটিছল তার বণর্ না িদন। সুিনিদর্ ভােব uেlখ ক ন eবং যথাসmব েবিশ িবশদ িববরণ pদান ক ন। eটা যিদ eকবােরর েবিশ ঘেট থােক, তাহেল
pিতিট তািরখ/সময় anভুর্ k ক ন eবং pিতিট ঘটনার বণর্না িদন। আপিন েয পিরেষবা o নিথপt aয্ােkস করেত েচ া করিছেলন েস িলর তািলকা িদন।
জিড়ত বয্িkেদর নাম, িঠকানা, eবং েফান নmর anভুর্ k ক ন, যিদ জানা থােক। pেয়াজন aনুসাের aিতিরk পৃ া বয্বহার ক ন eবং pিতিট পাতায়
আপনার নাম িলখুন।

6. আপিন িক িবভাগ/eেজিnর েথেক কারo কােছ aিভেযাগ কেরিছেলন? যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল আপিন কােদর সে কথা বেলিছেলন
eবং তােদর pিতিkয়া কী িছল তা anভুর্ k ক ন। aনুgহ কের সুিনিদর্ ভােব uেlখ ক ন।

বড় হােতর akের নাম: __________________________________ তািরখ (MM/DD/YYYY): ______________
(aিভেযাগকারী বয্িk)

ei বােk িলখেবন না।

ধুমাt aিফেস বয্াবহােরর জনয্।

Date:_______ Reviewer:__________________________
Resolution:_________________________________________
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