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1. ভূিমকা  
 
আমােদর পিরেষবা স,েক. আপনার 0কােনা উে2গ বা অিভেযাগ থাকেল তা কায .করীভােব 
0মাকািবলা করেত 0কা;াল হাউ=জং @প (Coastal Housing Group) AিতBিতবC। আমােদর লDE 
হল 0কােনা িবষেয়র উপর আপনার 0কােনা সেGহ থাকেল তা দরূ করা। আমরা 0কােনা ভIল কের 

থাকেল তা Jঠক কের 0দব। আপনার পাওনা 0যসব পিরেষবা আমরা Aদান করেত বEথ . হেয়িছ তা 
Aদান করব। যিদ আমােদর িকছI  ভIল হেয় থােক তাহেল আমরা DমাAাথN এবং 0যখােন সQব 

0সখােন ভIল Jঠক করার 0চSা করব। আমরা আমােদর ভIল 0থেক িশখব এবং 0যসব তথE পাব তা 
আমােদর পিরেষবা উUিতেত কােজ লাগাব।  
 

2. এই নীিত কখন ব.বহার করেত হেব  
 
যখন আপিন আমােদর কােছ আপনার উে2গ বা অিভেযাগ Aকাশ কেরন তখন আমরা সাধারণত 
িনেXাY উপােয় উZর িদই। যিদও, অেনক সময় আপনার আপীেলর িবিধস\ত অিধকার থাকেতও 
পাের, আর তাই, আমরা আপনার উে2গ]িলর তদ^ না কের বরং আপনােক বু=ঝেয় বেল 0দব 
আপিন কীভােব আপীল করেত পােরন।  
 
কখনও কখনও আমােদর 2ারা িসCা^ 0নওয়া হয়িন এমন িবষয় স,িক.ত উে2গ আপনার থাকেত 
পাের (উদাহরণabপ, আমােদর 0কােনা একJট স,িZ আপনােক dানীয় কতৃ.পD মেনানীত করেব 
িকনা বা িনিদ.S পিরকfনা সমসEা ইতEািদর িসCা^) এবং তখন আমরা আপনােক আপনার উে2গ 
জানােনার িবষেয় বলব।  
 
এই নীিতমালা 0ডটা বEবহার সংhা^ সমসEা]িলর জনE AেযাজE নয় (Aায়শই যােক 'তেথEর 
aাধীনতা' িহসােব উেiখ করা হেয় থােক), 0যমন 0ডটা পােjর তেথEর বEবহার িবষয়ক অনুেরাধ বা 
অনEানE 0ডটা সুরDা সংhা^ িবষয়]িল। অনুkহ কের 0সই পিরিdিত]িলেত অEােসািসেয়শন 2ারা 
িনযুY 0ডটা সুরDা আিধকািরেকর সােথ 0যাগােযাগ কlন৷  
 
আপনার উে2গ বা অিভেযাগ যিদ 0কা;াল-এর অনE 0কান বািসGার এবং/অথবা তােদর সােথ 0দখা 
করেত আসা 0কান বE=Yর বEবহার বা আচরেণর বEাপাের হয়, তাহেল িবষয়Jট অনানুnািনকভােব ও 
সরাসিরভােব তােদর কােছই উoাপন করেত পােরন। 0কা;াল কীভােব  আপনােক এJট করায় 
সহায়তা করেত পাের 0স বEাপাের আপিন আমােদর অসমা=জক আচরণ িবষয়ক নীিতমালা (ASB)-
এ আরও তথE পােবন। এই ধরেনর অিভেযাগ বা উে2গ]িল িনেয় এই নীিতমালার অধীেন কাজ করা 
হয় না, যিদ না অিভেযাগ বা উে2গJট আমরা কীভােব সাড়া িদেয়িছ 0স বEাপাের হয়। 
 

3. আমােদর এক4ট পিরেষবা িদেত বলা 
 
আপিন যিদ একJট পিরেষবার জনE আমােদর সােথ 0যাগােযাগ কেরন (0যমন, একJট 0মরামেতর 
জনE িরেপাট. করা, বা একJট qবঠেকর অনুেরাধ করা), তাহেল এই নীিতমালা AেযাজE হয় না কারণ 
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আমােদর আপনার অনুেরােধ সাড়া 0দওয়ার সুেযাগ পাবার দরকার হয়৷ আপিন যিদ একJট 
পিরেষবার জনE একJট অনুেরাধ কেরন, এবং তারপের আমােদর Aিত=hয়ােত সrS না হন, আপিন 
িনেচ বিণ .ত িহসােব আপনার উে2গ জানােত সDম হেবন৷  
 

4. অনানু;ািনক সমাধান  
 
আমরা িবsাস কির 0য, সQব হেল, িবষয়]িল সরাসির 0মাকােবলা করাই ভাল৷ যিদ আপনার 0কােনা 
উে2গ থােক, তাহেল যারঁ সােথ আপিন 0যাগােযাগ কেরেছন তােঁক জানান। তারা তDুিণ 0সটা 
আপনার জনE এJট সমাধােনর 0চSা করেব। আপনার উে2গ িনরসন করেত িগেয় যিদ তারা িকছI  
জানেত পােরন, তাহেল কমNসদেসEরা 0স বEাপাের আপনার দৃJS আকষ .ণ করেব। যিদ কমN সদসE 
সহায়তা না করেত পােরন, তাহেল তারঁা জানােবন 0কন সাহাযE কেরনিন এবং আপিন তােঁদর 
আনুnািনক অনুসuােনর জনE বলেত পােরন।  
 

5. কীভােব স>ূণ @Aেপ আপনার উেCগ বা অিভেযাগ Fকাশ করেবন  
 
আপিন িনেচর 0যেকােনা উপােয় আপনার উে2গ Aকাশ করেত পােরন:  
 

ü আপিন 0য কমNসদেসEর সংvেশ . থাকেবন তােক বলুন 0য, আপিন চান আপনার 
উে2েগর আনুnািনক িনরসন করা 0হাক 

ü আমােদর অিভেযাগ জানােনার ফেম .র একJট Aিতিলিপ চান অথবা আমােদর ওেয়বসাইেট 
0সJট 0দখুন https://www.coastalha.co.uk/making-a-complaint/ 

ü 01792 479200 নxের অিভেযাগ জানােনার জনE 0যাগােযােগর 0ক=yয় দzেরর 
(kাহকেসবা দেলর) সােথ 0যাগােযাগ কlন 

ü আমােদর ওেয়বসাইেট ফম .Jট বEবহার কlন www.coastalha.co.uk  
ü আমােদর এই Jঠকানায় ইেমল কlন, ask@coastalha.co.uk  
ü লাইভ চEাট এবং/অথবা অনEানE সামা=জক মাধEেমর চEােনল]িলর সাহােযE আমােদর 

0মেসজ কlন  
ü আমােদর এই Jঠকানায় িচJঠ িলখুন: 

Complaints & Concerns, Coastal Housing Group, 3rd Floor, 220 High Street, Swansea, SA1 
1NW.  

  
এই নীিতমালার Aিতিলিপ এবং অিভেযাগ জানােনার ফম . এখােন পাওয়া যায়: 

 
v ওেয়লশ  
v িচরাচিরত চীনা ভাষা 
v সরলীকৃত চীনা ভাষা 
v বাংলা 
v আরিব 
v 0পািলশ 

 
নীিতমালা এবং সংি{S ফম .]িল Aেয়াজন অনুসাের অনEানE ভাষায় অনুবাদ করা হেব এবং এর 



 

 
অিভেযাগ িবষয়ক নীিতমালা - সং3রণ 4 - জলুাই 2022 

9টিল: 01792 479200 ask@coastalha.co.uk www.coastalha.co.uk  
প=ৃা 4 / 12 

অিডও, বড় হরেফ মু|ণ ইতEািদেতও পাওয়া যােব। 
 

6. আপনার উেCগ Hমাকািবলা করা।  
 

আমরা পাচঁJট কায .িদবেসর মেধE আনুnািনকভােব আপনার উে2েগর Aািzaীকার করব এবং 
আমরা কীভােব এJট িনেয় কাজ করেত চাই তা আপনােক জানাব।  
 
আমরা আপনার সে} কীভােব 0যাগােযাগ করব তা আপনার কােছ 0থেক জানেত চাইব এবং 
আপনার 0কােনা িনিদ.S চািহদা থাকেল তা জানেত চাইব – উদাহরণabপ, আপিন Aিতবuী িকনা।  
 
আমরা আপনার উে2গ উ~ুY এবং সৎ উপােয় 0মাকািবলা করব।  
 
আমরা িন=�ত করব 0য আপিন একJট উে2গ জািনেয়েছন অথবা অিভেযাগ কেরেছন �ধু এই 
কারেণ ভিবষEেত আপনার সে} আমােদর কাজকেম . 0যন বাধা না আেস।  
 
সাধারণত, আপিন যিদ ছয় মােসর মেধE এ]িলর বEাপাের আমােদর জানান একমাj তেবই আমরা 
আপনার উে2গ]িল 0দখেত সDম হব। এর কারণ হল আপনার উে2গ 0দখার সময় 0দখেত হেব 

িবষয়Jট 0লাকজেনর মেন এখনও টাটকা িকনা।  
আমরা বEিতhমীbেপ 0সইসব উে2গ 0দখেত সDম হেত পাির 0য]িল আমােদর কােছ এর পের 
জানােনা হেয়েছ। তেব, আপনােক বEাখEা করেত হেব 0কন আপিন আেগ এJট আমােদর নজের 
আনেত সDম হনিন এবং আমােদর সJঠকভােব িবেবচনা করার অনুমিত 0দওয়ার জনE সমসEাJট 
স,েক. পয .াz তথE থাকেত হেব। 0য 0কান অবdােতই, আমরা িতন বছেররও 0বিশ সময় আেগ 

ঘেট যাওয়া 0কান িবষয় িনেয় আপনার 0কান উে2েগর বEাপাের িবেবচনা করব না।  
 
যিদ আপিন অনE কােরা হেয় আমােদর কােছ উে2গ জানাে�ন, তাহেল 0সই িবষেয় আপনার সে} 
কথা বলার জনE উY বE=Yর স\িত আমােদর Aেয়াজন।  
 

7. যিদ একািধক সংJা যুK থােক তাহেল িক হেব? 
 
যিদ আপনার অিভেযাগ একািধক সংdােক অ^ভI .Y কের, (0যমন, একািধক হাউ=জং 
অEােসািসেয়শন, 0মরামত Jঠকাদার, dানীয় কতৃ.পD, বE=Yগত বািড়ওয়ালা ইতEািদ), 0সেDেj 
আমরা সাধারণত তােদর সােথ স=\িলতভােব কাজ করব যােত আপনার উে2গ িনেয় কাজ করার 
0Dেj কােদর এিগেয় আসা উিচৎ তা িdর করা 0যেত পাের। আপনার অিভেযাগ িবেবচনা করার 

সময় আপনােক আপনার সে} 0যাগােযাগ করার দািয়�Aাz বE=Yর নাম জানােনা হেব।  
 
যিদ অিভেযাগJট আমােদর পেD কাজ কের এমন একJট সংdা (0যমন, 0মরামতকারী Jঠকাদার) 
স,েক. হয়, তাহেল আপিন Aথেম তােদর সােথ অনানুnািনকভােব এবং সরাসির িবষয়Jট উoাপন 
করেত চাইেত পােরন। তেব যিদ আপিন আপনার উে2গ বা অিভেযাগ আনুnািনকভােব করেত চান, 
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তাহেল আমরা িনেজরাই িবষয়Jট 0দখব এবং আপনােক জানাব।  
 

8. অনুসMান  
 
কােক আপনার উে2গ বা অিভেযাগ 0দখেত বলা হেয়েছ আমরা তা আপনােক জানাব। যিদ 
আপনার উে2গ 0সাজাসাপটা হয়, তাহেল আমরা সাধারণত পিরেষবা িবভাগ 0থেক কাউেক এJট 
0দখেত এবং আপনােক Aিত=hয়া জানােত বলব৷ যিদ 0সJট 0বিশ ]lতর িকছI  হয়, তাহেল আমরা 
সংdার অনE 0কাথাও 0থেক কাউেক বEবহার করেত পাির বা িনিদ.S িকছI  0Dেj আমরা একজন 
aাধীন তদ^কারী িনেয়াগ করেত পাির।  
 
আমরা আপনার উে2গ স,েক. আমােদর উপলি� িনধ .ারণ করব এবং আমরা Jঠক িকনা তা 
আপনােক িন=�ত করেত বলব। আপিন িক ফলাফল আশা কেরন তাও আমরা আপনার 0থেক 

জানেত চাইব।  
 
0য বE=Y আপনার অিভেযাগ 0দখেছন তােঁক সাধারণত আমােদর কােছ থাকা আপনার উে2গ 
স,িক.ত ফাইল 0দখেত হেব। যিদ আপিন এইরকম 0হাক না চান, তাহেল আপনােক তা আমােদর 

জানােনা ]l�পূণ .।  
 
যিদ আপনার সমসEার 0কােনা সহজ সমাধান থােক, তাহেল আমরা আপনার 0থেক জানার 0চSা 
করেত পাির আপিন তা kহণ করেবন িকনা। উদাহরণabপ, 0যখােন আপিন পিরেষবা 0চেয়েছন 

এবং আমরা 0দখিছ 0য আপনার তা পাওয়া উিচত িছল। আমরা অনুসuান কের িরেপােট.র বদেল 

সরাসির পিরেষবা িদেত চাইব।  
 
আমরা যত তাড়াতািড় সQব উে2গ]িল সমাধােনর িদেক লDE রাখব এবং একJট কEােল�ার মােসর 
মেধEই বহৃদসংখEক সমসEার 0মাকািবলার আশা রাখব। যিদ আপনার অিভেযাগ আেরা জJটল হয় 
তাহেল আমরা যা করব:  
 

ü আমরা এই সমেয়র মেধE আপনােক জানাব 0য 0কন আমরা ভাবিছ 0য আমােদর 
অনুসuান করেত আেরা 0বিশ সময় লাগেত পাের  

ü বলব এেত কত সময় লাগেব বেল আমরা আশা করিছ  
ü আপনােক জানাব আমরা অনুসuান কের 0কাথায় 0পৗেছিছ, এবং  
ü 0কােনা অkগিত আমােদর মূল অনুমান পিরবত.ন করেত পাের িকনা তা সহ আপনােক 

িনয়িমত হালনাগাদ 0দব। 
0য বE=Y আপনার উে2গ]িল তদ^ করেছন িতিন Aথেম সতE ঘটনােক AিতJnত করার িদেক লDE 
রাখেবন। আপনার উে2গ কতটা জJটল ও কতটা ]lতর তার ওপর অনুসuােনর বEািz িনভ.র 

করেব। জJটল ঘটনার 0Dেj আমরা একJট অনুসuান পিরকfনা qতির করব।  
 
িকছI  িকছI  0Dেj, আপনার উে2গ িনেয় আেলাচনা করেত আমরা আপনােক 0দখা করেত বলেত 
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পাির। মােঝ মােঝ, আমরা িববাদ 0মটােনার জনE মধEdতা বা অনE পCিতর পরামশ . িদেত পাির।  
 
আমরা Aাসি}ক AমাণJটর িদেক নজর 0দব। এর মেধE আপনার 0দওয়া তথE, আমােদর 0কস 
ফাইল, কেথাপকথেনর 0নাট, িচJঠ, ইেমল বা আপনার িনিদ.S উে2েগর সােথ জিড়ত িবষয়]িল 
অ^ভI .Y থাকেত পাের। Aেয়াজেন, আমরা কমNেদর সােথ বা সংি{S অনEানEেদর সােথ কথা বলব 

এবং আমােদর নীিত]িল, 0কানও আইিন অিধকার এবং িনেদ.িশকা]িলর িদেক 0দখব।  
 

9. ফলাফল  
 
আমরা যিদ আনুnািনকভােব আপনার অিভেযােগর তদ^ কির, তাহেল আমরা কী 0পলাম তা 
আপনােক জানাব। Aেয়াজেন আমরা একJট Aিতেবদন qতির করব। আমরা কীভােব এবং 0কন 

এইরকম িসCা^ িনেয়িছ তা জানাব।  
 
যিদ আমরা বুঝেত পাির 0য আমরা ভIল কেরিছ, তাহেল কী হেয়েছ এবং 0কন হেয়েছ তা আমরা 
আপনােক বলব৷  
 
যিদ আমরা 0দিখ আমােদর িসে;েম 0কােনা �Jট আেছ অথবা আমােদর কায . পCিতেত ভIল আেছ, 
তাহেল আমরা আপনােক 0সটা জানাব এবং আবার যােত তা না হয় তার জনE আমরা কীভােব 
পিরকfনা কেরিছ তা জানাব।  
 
আমরা যিদ 0কান ভIল কের থািক তেব আমরা তার জনE সব .দা Dমা চাইব।  
 

10. িবষয়Pিল 4ঠক করা  
 
যিদ আমরা আপনার পাওয়া উিচত িছল এমন 0কােনা পিরেষবা Aদান না কের থািক, তাহেল সQব 
হেল আমরা এখন তা Aদান করব। যিদ আমরা িকছI  Jঠক না কের থািক, তাহেল আমােদর লDE হেব 

তা Jঠক করা। আপিন যিদ আমােদর তরেফ হওয়া 0কান ভI েলর জনE ব=�ত হেয় থােকন, তাহেল 
আমরা আমােদর কাজ]িল সJঠকভােব করার ফেল আপিন 0য অবdায় থাকেতন আপনােক 0সই 
অবdায় িনেয় যাবার 0চSা করব।  
 
যিদ আপনােক 0কান একJট পিরেষবার খরচ িনেজ বহন করেত হেয় থােক, যা আমােদর বহন করা 
উিচৎ িছল, তাহেল আমরা 0সই আপনােক িমJটেয় 0দবার 0চSা করব।  
 
যিদ আমােদর অনুসuান 0থেক আপিন খুিশ না হন তাহেল আপিন সিমিতর মেধE সংি{S পিরেষবার 
িডের�রেক িবষয়Jট ওমবাডসমEােনর কােছ পাঠােনার আেগ আপনার অিভেযাগ পয .ােলাচনা করার 
জনE বলেত পােরন।  এরকম অনুেরাধ]িল kাহক পিরেষবা দলেক করেত হেব। তখন আপনার 

অিভেযাগ কীভােব পয .ােলাচনা করা হেব তা আপনােক জানােনা হেব।  
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11. ওমবাডসম.ান 
 
যিদ আপনার অিভেযােগর সমাধান 0পেত সফল না হন তাহেল আপিন ওেয়লেসর পাবিলক সািভ.স 
ওমবাডসমEােন অিভেযাগ জানােত পােরন। ওমবাডসমEান সম� সরকাির সংdা 0থেক aত� এবং 
আপনার অিভেযাগ 0দখেবন যিদ আপনার বE=Yগতভােব বা 0কান বE=Yর যার হেয় আপিন 
অিভেযাগ করেছন তার সে} এ]েলা করা হেয়েছ বেল িবsাস কেরন:  
 

v আপনার সােথ অনEায় আচরণ করা হেয়েছ বা আপিন পিরেষবা Aদানকারীর তরেফ হওয়া 
0কান বEথ .তার কারেণ খারাপ পিরেষবা 0পেয়েছন  

v পিরেষবা না পাওয়ার কারেণ বE=Yগতভােব আপনার অসুিবধা হেয়েছ অথবা আপনার 
সে} ভােলা আচরণ করা হয়িন।  

 
ওxাডসমEান চান আপিন আপনার উে2গ]িল Aথেম আমােদর নজের আনেবন যােত আমােদর 
সমসEাJটর সুরাহা করার সুেযাগ 0পেত পাির।  
 
আপিন এইভােব ওমবাডসমEােনর সে} 0যাগােযাগ করেত পােরন:  
 
Kফান:   0300 790 0203 
ইেমল:   ask@ombudsman-wales.org.uk 
ওেয়বসাইট: www.ombudsman-wales.org.uk  
ডাক 9ঠকানা:  Public Services Ombudsman for Wales, 1 Ffordd Yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ 
 
এছাড়াও আেরা অনEানE সংdা আেছ 0য]েলা অিভেযাগ িবেবচনা কের। উদাহরণabপ, ওেয়লশ 
ভাষা কিমশনােরর কায .ালয় ওেয়লেশর পিরেষবা]িলর িবষেয় অিভেযাগ]িল িনেয় কাজ কের৷ 
আমরা আপনােক এই ধরেনর সংdা স,েক. উপেদশ িদেত পাির। 
 

12. Hশখার পাঠ  
 
আমরা আপনার উে2গ ও অিভেযাগ ]l� সহকাের 0দিখ এবং আমরা 0য ভIল কেরিছ তা 0থেক 
0শখার 0চSা কির।  
 

ü সময়সীমা]িল 0মেন চলা হে� িকনা, িশDণীয় িবষয় �ততার সােথ 0শখা হে� িকনা এবং 
অনুগমনমূলক পদেDপ]িল গহৃীত হে� িকনা তা িন=�ত করার জনE সংি{S দল]িলর 
মEােনজােররা Aিত মােস সম� অিভেযাগ]িলর একJট সংিDz িববরণ িবেবচনা কের 
0দেখন।  

ü িসিনয়র মEােনজেম� দল 0য 0কােনা ]lতর অিভেযাগ]িলর পাশাপািশ সম� 
অিভেযােগর সারাংশ Aিত িতন মাস অ^র পয .ােলাচনা কেরন।  

ü আমােদর মEােনজেম� 0বাড.ও বছের একবার অিভেযােগর Aিত আমােদর উZর িবেবচনা 
কেরন। 
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0যখােন িসে;ম পিরবত.েনর Aেয়াজন আেছ, আমরা কী করব, 0ক করেব এবং কখন আমরা এJট 
করার পিরকfনা করব তা িনধ .ারণ কের একJট কম .-পিরকfনা qতির করা হেব। আমােদর 0য 

পিরবত.েনর AিতBিত িদেয়িছলাম তা কখন করা হেয়েছ তা আপনােক জানাব।  
 

13. আপনার সাহােয.র Fেয়াজন হেল কী হেব? 
 
আমােদর কমNেদর লDE হল আপনার উে2গ আমােদর জানােত সহায়তা করা। যিদ আপনার 
অিতিরY সহায়তার Aেয়াজন হয়, তাহেল আমরা আপনােক সহায়তা করেত পারেবন এমন কারও 
সে} 0যাগােযাগ করােনার 0চSা করব। আপিন িনেচ তািলকাভIY সংdা]িলর মেতা সংdার সােথ 

করেত চাইেত পােরন যারা আপনােক সহায়তা করেত সDম হেত পাের।  
 
আপনার 0সেনেডর সদসE (MS)-0ক 
খুজঁনু 

https://senedd.wales/find-a-member-of-the-senedd 

আপনার সংসদসদসE (MP)-0ক খুজঁনু https://members.parliament.uk/FindYourMP 
একজন আইনজীবীেক খুজঁনু https://solicitors.lawsociety.org.uk/ 
0শ�ার িসমl https://sheltercymru.org.uk/ 
এজ িসমl https://www.ageuk.org.uk/cymru/ 
অEাডেভােকিস সােপাট. িসমl https://www.ascymru.org.uk/ 
অEাডেভােকিস মEাটাস . ওেয়লস https://www.advocacymatterswales.co.uk/ 

 
ওকালিত এবং পরামশ . সংdা]িলর একJট পূণ .া} তািলকা ওxাডসমEােনর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব 
- https://www.ombudsman.wales/advocacy-template/ 
 
আপিন যিদ 18 বছেরর কম বয়সী হন তাহেলও আপিন এই উে2গ এবং অিভেযাগ িবষয়ক 
নীিতমালার বEবহার করেত পােরন। আপনার যিদ সাহােযEর Aেয়াজন হয়, আপিন Meic 0হfলাইেন 
কােরা সােথ কথা বলেত পােরন: 
 

ü 0ফান 0808 802 3456 
ü ওেয়বসাইট www.meiccymru.org  

 
অথবা ওেয়লেসর িশ� কিমশনােরর সােথ 0যাগােযাগ কlন। 0যাগােযােগর িববরণ: 
 

ü Kফান 0808 801 1000 
ü ইেমইল post@childcomwales.org.uk 
ü ওেয়বসাইট www.childcom.org.uk 

 
14. আমরা আপনার কাছ Hথেক কী আশা কির 

 
সমসEা বা দুদ.শার সময় িকছI  মানুেষর অaাভািবক চিরj 0দখা 0যেত পাের। িবপয .� বা দুদ.শাk� 
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পিরিdিত উে2গ বা অিভেযাগ আনার Aবণতা বাড়ায়। 0কউ শ=Yশালী বা দৃঢ়Aিত� বেল তারঁ 

আচরণ kহণেযাগE নয় বেল মেন কির না। 
 
আমার িবsাস কির সম� অিভেযাগকারীর অিভেযাগ 0শানােনা, 0বাঝােনা এবং স\ান পাওয়ার 
অিধকার আেছ। এছাড়াও আমােদর িবেবচনায় আমােদর কমNেদরও সমান অিধকার রেয়েছ। তাই, 

আমােদর সে} কাজ করার সময় আপনার ন�তা এবং িবনয় AতEািশত। আমরা আhমণা�ক বা 
অপমানজনক আচরণ, অেযৗ=Yক দািব বা অেযৗ=Yক =জদ বরদা� কির না।  
 
আমােদর 0সই সব পিরিdিত]িলর 0মাকািবলার জনE একJট আলাদা নীিতমালা রেয়েছ 0যখােন 
আমরা অনE পেDর কাজকম .]িলেক অেযৗ=Yক এবং/অথবা অkহণেযাগE বেল মেন কির। 

15. পিরিশV A - অিভেযাগ / উেCগ জানােনার ফম @ 
 
A: আপনার িবশদ িববরণ  
 
পদবী  
 
 

আদ3নাম(Tিল)  িশেরানাম: Mr, Mrs, Mx, Miss, 
Ms, অন3ান3 (দয়া কের বলুন)  

9ঠকানা ও Kপা\েকাড 
 
 
 

 

আপনার ইেমল অ3াে]স 
 
 

 

িদেনর Kবলা Kযাগােযােগর 
Kটিলেফান ন^র 
 

 

 
 
দয়া কের বলুন আমরা 
আপনার সােথ কীভােব 
Kযাগােযাগ করব বেল আপিন 
চাইেবন 
 
 

 

 
আপনার আবশ+কতাসমূহ: আমােদর অিভেযাগ িনেয় কাজ করার সাধারণ প_িতTিল যিদ আপনার 
K`ে& আমােদর পিরেষবাTিল Kনবার ব3াপাের সমস3া aতির কের, উদাহরণbDপ, ইংেরcজ বা ওেয়লশ 
যিদ আমার মাতৃভাষা না হয়, অথবা আপিন যিদ Kকান িনিদCZ প_িতেত আমােদর সােথ Kযাগােযাগ 
করেত চান, তাহেল দয়া কের আমােদরেক তা বলুন যােত আমরা আপনােক কীভােব সাহায3 করেত পাির 
Kস ব3াপাের আপনার সােথ আেলাচনা করা Kযেত পাের। 
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B: অন+ কারও হেয় অিভেযাগ করা: তােঁদর িবশদ িববরণ 
 
অনুeহ কের মেন রাখেবন: আমােদর এ ব3াপাের সfZ হেত হেব Kয, Kয ব3cO সমস3ার সgুখীন হেয়েছন 
তার পে` কাজ করার জন3 আপিন অিধকারIদh হেয়েছন। 
 
তােঁদর পুেরা নাম  
 
 

  

9ঠকানা ও Kপা\েকাড 
 
 

  

তােদর সােথ আপনার সAকC 
কী? 
 

  

Kকন আপিন তােঁদর হেয় 
অিভেযাগ করেছন? 
 

  

 
C: আপনার উে;গ / অিভেযাগ 
(Iেয়াজন হেল অনুeহ কের পথৃক এক9ট/একািধক প?ৃায় িনjিলিখত IkTিলর উhর িদন)।  
 

C1  যিদ জানা যায়, এর নাম department/section/service আপিন অিভেযাগ করেছন 
 
 
 
 

 
C2 আপিন িক মেন কেরন তারা ভl ল কেরেছ / কাজ করেত ব3থ C হেয়েছ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C3 বণ Cনা কmন কীভােব আপিন ব3cOগতভােব পীিড়ত হেয়েছন বা Iভািবত হেয়েছন? 
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C4 িবষয়Tিলেক 9ঠক করার জন3 কী করা উিচৎ বেল আপিন মেন কেরন? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C5 আপিন কখন Iথম সমস3া সAেকC সেচতন হন? 
 
 
 
 
 
 

 
C6 আপিন িক ইিতমেধ3ই পিরেষবা Iদােনর জন3 দায়ী কমpসদেস3র কােছ আপনার উেFগ 

Iকাশ কেরেছন? যিদ তাই হয়, তাহেল কীভােব এবং কখন আপিন তা কেরেছন অনুeহ কের 
তার িবশদ িববরণ িদন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C7 আপিন সমস3া সAেকC Iথম অবগত হওয়ার পর যিদ ছয় মােসরও Kবিশ সময় হেয় িগেয় 

থােক, তাহেল আপিন এখনকার আেগ Kকন Kকান অিভেযাগ কেরনিন তার কারণ বলুন।  
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আপনার িনেজর অিভেযাগ/উেFেগর সমথ Cেন আপনার কােছ যিদ Kকান নিথপ& থােক, তাহেল দয়া 
কের তা এই ফেম Cর সােথ সংেযাজন কmন। 
 
 
 
bা`র …………………………………….    তািরখ ……………………………………….. 
 
 
 
এই ফম C9ট সAূণ CDেপ পূরণ করা হেয় Kগেল দয়া কের এ9টেক িনেচর 9ঠকানায় জমা কmন:  
 
Complaints and Concerns – Customer Services Team, Coastal Housing Group, 3rd Floor, 220 High 
Street, Swansea, SA1 1NW. 


