1450 Western Avenue
Albany, NY 12203
ফ্যাক্স: 518-485-6014
ইমেল: Jannette.Rondo@oasas.ny.gov

অ্যাকসেে টু োর্ভিসেে আপনার ভাষায়: অ্র্ভস াগ ফর্ি
সরকারী পররমেবারি এবং কেমসুরিগুরলর ভাোর বাধা অরিক্রমে যুরিসঙ্গি পিমেপ গ্রহণ করাই রিউ ইয়কম স্টেমের িীরি। এইটি করমি, আোমির
লেয হল : 1) আপিার ভাোয় আপিার সামে কো বলা এবং 2) ইংমররি ছাডাও শীেম ছয়টি, প্রায়শই বযবহৃি ভাোগুরলমি গুরুত্বপূণম ফ্েম এবং িরে
সরবরাহ করা। এই ফ্মেম আপিার েন্তবয আোমির লমেয অগ্রসর হমি সাহাযয করমব। েকল তথ্য গগাপনীয়।
অিুগ্রহ কমর ফ্েমটি কামলা কারল রিময় রপ্রন্ট কমর স্বাের করুি। িারপমর স্টসটিমক উপমর রলরিি ডাক, ফ্যাক্স বা ইমেল োরফ্ৎ পাঠিময় রিি।
অ্র্ভস াগকারী ব্যর্ি:
িারবিার আইরড # (উপলব্ধ হমল): _________________________________________
িাে: _______________________________ পিবী: __________________________________________________
রাস্তার ঠিকািা: _______________________________________________________________________________
রসটি, োউি বা রভমলি: _______________________________________ স্টেে: ______ রিপ স্টকাড: ________________
পছমের ভাো: __________________________ ইমেল ঠিকািা (উপলব্ধ হমল): ___________________________________
বারডর স্টফ্াি: ___________________________ অিয স্টফ্াি: _____________________________________________
অ্নয গকউ কী আপনাসক এই অ্র্ভসয়াগটি দাসয়র করসত োহা য করসে? হযাাঁ
িা
‘হযাাঁ’ হমল, িাাঁর:
িাে: __________________________________ পিবী: ______________________________________________
ের্েযাটি কী? প্রমযািয সবকটি ঘমর টিক রিি এবং রিমি বযািযা করুি।
আোমক স্টকামিা স্টিাভােী স্টিওয়া হয়রি
আরে একিি স্টিাভােী স্টিময়রছলাে রকন্তু প্রিযািযাি হময়রছ
স্টিাভােী(স্টির) বা অিুবািক(স্টির) িেিা ভাল রছল িা (িািা োকমল, িাাঁমির িােগুরল রলিুি)
স্টিাভােী (রা) অভদ্র বা অিুপযুি েন্তবয কমরমছি
পররমেবাটি িুব িীঘম সেয় রিময়মছি (রিমি বযািযা করুি)
আরে বুঝমি পারর এেি স্টকািও ভাোয় ফ্েম বা স্টিাটিশগুরল প্রিাি করা হয়রি (রিমি প্রময়ািিীয় িরেগুরলর িারলকা রিি)
আরে পররমেবা, কেমসুরি বা কাযমকলাপগুরল বযবহার করমি পারররি (রিমি বযািযা করুি)
অিয (রিমি বযািযা করুি)
ের্েযাটি গকাথ্ায় হসয়র্েল? িাররি (োো/রিরি/বববব): ______________________ সেয়: ________________ পূবমাহ্ন

অপরাহ্ন

ের্েযাটি গকাথ্ায় ঘসটর্েল? _______________________________________________________________________
কী ঘসটর্েল ব্র্ি না করুন। অিুগ্রহ কমর রিরিম ষ্ট কমর বলুি। প্রময়ািি হমল অরিররি পৃষ্ঠা বযবহার করুি। প্ররিটি পৃষ্ঠায় আপিার িাে রলিুি।
প্রময়ািিীয় ভাো, পররমেবা ও িরেগুরলর িারলকা রিি। িািা োকমল, রিময়ারিি োকা বযরির িাে, ঠিকািা ও স্টফ্াি িম্বর অন্তভুম ি করুি।

আপর্ন কী র্ব্ভাগ/এসের্ির কাসরার কাসে অ্র্ভস াগ োর্নসয়র্েসলন? গক এব্ং কী তার উত্তর র্েল? অিুগ্রহ কমর রিরিম ষ্ট কমর বলুি।

আর্র্ র্নর্িত করর্ে গ এই র্ব্ব্ৃর্তটি আর্ার জ্ঞান ও র্ব্শ্বাে র্সত েতয।

স্বাক্ষর: _____________________________________________ তার্রখ (োো/রিরি/বববব): ________________
(অরভমযাগকারী বযরি)

এই ঘসর র্লখসব্ন না। গকব্লর্াত্র অ্র্ফসের ব্যব্হাসরর েনয
Date:________________________ Reviewer:_________________________________________________________
Resolution:
LAC-01 (06/17)

