
সকল সরকারী এবং কমিউমিটি সাম ভ্ি সগুললার উমিৎ:

• আপমি যেি সিাদতৃ যবাধ কলরি (এিি আিরি করা)
• আপিার প্রমত শ্রদ্াশীল আিরণ করা
• আপিার সালে অি্য সবার িত সিতাসূিক আিরণ করা
• ম্ন্ন ম্ন্ন সংস্কৃ মত সম্পলকভি  সলিতি োকা
• আপিার অমধকারগুললা সম্পলকভি  অবগত হলত আপিালক সাহাে্য
করা

আপনার কি NSW সরিাররর বা 
িকিউকনটি সাক ভ্ি রসর সসবা সপরে 
সিান সিস্া আরে?

NSW রাজ্যের নযোয়পাল (The NSW Ombudsman) 
আিরা NSW এর সবাইলক সাহাে্য করলত িাই।  
আিরা িাই সবার প্রমত ি্যাে্য আিরি করা যহাক।  
আিালদর পমরলেবাটি মবিািূলল্য যদয়া হয়।

আমাজের সাজে য�াগাজ�াগ করজে 
কল করুন 02 9286 1000
ট�োল ছোড়ো 1800 451 524 মসডমি যিল্াপমলটি
এলাকার বাইলর যিাবাইল মবল প্রলোজ্য হলত পালর।

nswombo@ombo.nsw.gov.au

ন্োশনোল রিলল সোর ভ্ি স 133 677

ট�ো্োষী  
ধাপ ১: TIS এি 131 450 নম্বলি কল করুন
ধাপ ২:  9286 1000 নম্বলি কল কলি NSW Ombudsman  

এি সোলে কেো বললে চোন

www.ombo.nsw.gov.au

আপিার যকািও পমরলেবা প্রদািকারী সম্পলকভি  অম্লোগ করার 
অিুিমত আলে।
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আপকন কি িরন িররন সে আপনার সারে অন্াে্ 
আচরণ িরা হর়েকেল?

NSW Ombudsman আপনারি সাহাে্ িররে পারর।

আপরন হয়লেো অর্ল�োগ কিোি টচষ্ো কলিলছন। কিন্তু এলে টকোন কোজ হয়রন। 

আপনন সাহা�যে পাওয়ার যেষ্া কজরজেন, নকন্তু পাননন:

 • সিস্যাটির সিাধাি করলত
 • আরও তে্য যপলত
 • আপিার অমধকারগুললা সম্পলকভি  অবগত হলত।

কর্মীিো আপনোলক সোহো�্ কলিরন, অেবো েোিো 

 • উদ্ত মেল এবং আপিার প্রমত শ্রদ্াপূণভি আিরণ 
কলরমি

 • আপিার মিজ ্াোয় (অিূমদত) তে্য মেল িা
 • যকাি যদা্ােীর উপমথিমত মেল িা।

আর্িো আপনোলক সোহো�্ কিলে পোরি: 
 • পমরলেবা প্রদািকারীলক একটি মিঠি মলখুি
 • যোগালোগ করার জি্য সঠিক ব্যমতিলক খুঁলজ যবর করুি 
 • অম্লোগ সম্পলকভি  আপমি মক ফলাফল আশা কলরি তা 
জািাি।

আর্িো হয়লেো:
 • সিস্যাটি সম্পলকভি  আপিার কালে োকা যে যকািও 
িমে আপিালক আিলত বলব, যেিি আপমি পমরলেবা 
প্রদািকারীলক যে মিঠি মললখমেললি বা তারা আপিালক 
যে মিঠি মদলয়মেল

 • আপিার যে পমরলেবা প্রদািকারীর সালে সিস্যা হলয়লে 
তার সালে কো বলুি

 • অি্য ব্যমতিরা োরা আপিালক সাহাে্য কলরমেল তালদর 
সালে কো বলুি।

আপিার িলতা আলরা অলিলকর একই সিস্যা োকলত 
পালর। সকললক িাি সম্মত যসবা যদবার জি্য আিরা যসবা 
প্রদািকারীলদর সালে কাজ কমর।


