Bengali

bাiটন en েহাভ eর আiকাস (ICAS)
সmেকর্
bাiটন en েহাভ iেmটাস
iিnেপেnn কমেpin eডেভােকসী সািভর্ স
pদান কেরঃ:
আমরা আরo পাঁচিট েscােসবী সংsার
সােথ েযৗথভােব েসবা pদান কিরঃ
মাin, bাiটন en েহাভ;
সােসk inারিpিটং সািভর্ স (S.I.S)
eiজ iuেক, bাiটন en েহাভ;
মাin আuট; eবং িsক আuট।
aথর্া আমরা pেয়াজন aনুযায়ী িবেশষj
েসবা pদান করেত সkম।
আমােদর সােথ িকভােব েযাগােযাগ
করেবনঃ
েফান
01273 229002
aথবা iেমiল
info@bh-icas.org

আপিন িক িনেজর বা aনয্ কােরা
eনeiচeস eর িচিক সা সmেকর্ aিভেযাগ
করার বয্াপাের সাহাযয্ চান?
 িবনামুেলয্
 েগাপনীয়তার সােথ
 sাধীন েসবা সংsা

Bengali

আiকাস িক?
bাiটন en েহাভ iিnেপেnn কমেpin
eডেভােকসী সািভর্ স
(ICAS) eকিট িবনামুেলয্ pদt sাধীন
সংsা যা bাiটন en েহােভর বািসnােদর
eনeiচeস কতৃর্ ক েদয়া েসবা o
িচিক সার বয্াপাের aিভেযাগ করেত
সাহাযয্ কের।
আমােদর pিশkনpাp eডেভােকটরা
আপিন aিভেযাগ করেত চান িক না তা
বুঝেত আপনােক সাহাযয্ করেবন eবং
aিভেযাগ করেত আপনার যা িকছু
সাহাযয্ দরকার তা pদান করেবন।
আিম িক সাহাযয্ পােবা?
আiকাস আপনােক সাহাযয্ করেব যিদ
 আপনার aিভেযাগিট eন eiচ
eস eর টাকায় পিরচািলত েকান
েসবার বয্াপাের হয়
 আপিন যিদ bাiটন en েহাভ
eর বািসnা হন

আiকাস িকভােব সাহাযয্ করেত পাের?
আiকাস eনeiচeস কতৃর্ ক েদয়া েসবা o
িচিক সার বয্াপাের আনু ািনক aিভেযাগ
দািখেল সাহাযয্ করেত পাের
আiকাস eডেভােকেটর সহায়তা
আiকাস eডেভােকট আপনার সমেসয্
শুনেবন eবং আপিন aিভেযাগ করেবন
িক না েস বয্াপাের িসdাn িনেত সহায়তা
করেবন।
আপনার আiকাস eডেভােকট eনeiচeস
েসবাসমুেহর বয্াপাের aিভেযােগর িবিভn
পnা সmেকর্ তথয্ েদেবন।

 িমিটং েথেক িক pতয্াশা করেত
পােরন তা বুিঝেয় বলেত eবং
আপনার সােথ িমিটং e েযেত
 আপনার হেয় েহলথ সািভর্ েস
িবিভnজেনর সােথ কথা বলেত
আiকাস eডেভােকটর পারেবন নাঃ

 ভরতু িক েপেত আিথর্ক সহায়তা
করেত
 eনeiচeেসর aিভেযাগ pিkয়ার
বাiের েকান বয্াপাের সাহাযয্
করেত

আপিন ei aিভেযাগ েথেক িক ফলাফল
চান তা ভাবেত আপনার eডেভােকট
সহায়তা করেবন।

েদাভাষী eডেভােকট o inারিpটােরর
সহায়তা পাoয়া যােব। দয়া কের িসস
(SIS) েক 01273 234825 e
েফান কের বলুনঃ

আiকাস eডেভােকেটর পারেবনঃ
 আপনােক িচিঠ িলখেত সাহাযয্ করেত
বা আপনার পেk িচিঠ িলখেত

 আপনার নাম
 আপনার েটিলেফান নাmার
 আপিন েকান ভাষায় কথা বেলন

