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অিভেযাগ এবং িফডবয্াক ফমর্ 

 

FECCA এবং NEDA সকল বয্ি� এবং সং�ার অিভেযাগ করার এবং মতামত েদওয়ার অিধকারেক 
স্বীকৃিত িদেয় থােক। 

 

এই কাযর্কৰ্েম জিড়ত �াফেদর অথবা িসএএলিড Community Connector এর অনয্েকান িবষয় িনেয় 
আপনার যিদ েকান অিভেযাগ অথবা মতামত থােক, তা আমরা আপনার কাছ েথেক �নেত চাই।   

National Disability Insurance Scheme সম্বে� যিদ আপনার েকান অিভেযাগ অথবা মতামত থােক, 

আপিন সরাসির এখােন েযাগােযাগ করেত পােরনঃ https://www.ndis.gov.au/contact/feedback-
and-complaints 

 

েয েলাকজন আপনােক সহায়তা কের তারা আপনােক অিভেযাগ করেত সহায়তা করেত পাের। এর মােন 
হে� আপনার ব�ুগন এবং পিরবারবগর্ আপনার পেক্ষ অিভেযাগ করেত পােরন । আপিন চাইেল নাম পিরচয় 
না িদেয় অিভেযাগ বা মতামত জমা িদেত পােরন। তেব নাম পিরচয় পৰ্কাশ না করেল আমরা আপনার 
উত্থািপত িবষেয় আপনােক ফলাফল বা আপেডট িদেত পারেবানা। 

অিভেযাগ করেত েকান সমসয্া নাই। অিভেযাগ এবং মতামত েদবার জনয্ আপনার সােথ বােজ আচরণ 
করা হেব না। 

- অিভেযাগ করার অেনক পথ রেয়েছঃ নীেচর ফমর্� পরূণ কের nccp@neda.org.au �কানায় 
ইেমইল কের িদন 

- আপিন িবশ্বাস কেরন এমন একজন এনিসিসিপ �াফ সদসয্েক আপনার ফমর্� িদন । 
- ডাক েযােগ/েমইল ক�নঃ PO Box 971, Civic Square ACT 2608, Australia 
- এখােন অনলাইন ফমর্ পরূণ ক�নঃ <insert website>  
- কল ক�ন এই নম্বের ০৪১৭ ২৬৯ ৭৫৫ 
- েমৗিখকভােব একজন িসএএলিড NCCP �াফ সদসয্র সােথ কথা বলুন এবং তােদরেক অিভেযাগ� 

দািখল করেত বলুন 

তথয্�েলা জমা েদয়ার জনয্ সময় েদয়ায় আপনােক ধনয্বাদ। এই েপৰ্াগৰ্াম�েক আরও উ�ত করেত FECCA 

এবং NEDA আপনার সাহােযয্র পৰ্শংসা করেছ।  
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অিভেযাগ এবং মতামত ফমর্ 

 

িসএএলিড নয্াশনাল কিমউিন� কােনক�ং েপৰ্াগৰ্াম 

 

তািরখঃ  

 

আপনার অিভেযােগর িবষয় ? 
 
আপনার উেদ্বেগর িবষয়�েলা আমােদর বুঝেত সহায়তা করেত িকছ�  িববরণ িদন। কী ঘেটিছল, েকাথায় 
ঘেটিছল এবং েক জিড়ত িছেলন আপিন তা উে�খ করেত পােরন। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

আপিন কী ফলাফল আশা করেছন? 
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আপিন িক পিরচয়হীন থাকেত চান?  ☐ হঁয্া ☐ না  

আপিন িক এই িবষেয় আবারও েযাগােযাগ করেত চান? ☐ হঁয্া ☐ না   

আপিন িক েযাগােযােগর জনয্ েকান সহায়তা চান? েযমন, েদাভাষী, অয্াে�িসিবিল�র পৰ্েয়াজনীয়তা  

☐ হঁয্া ☐ না   িব�ািরতঃ ___________________________________________________________ 

 

আমার স�েকর্  (ঐি�ক) 

 
নােমর পৰ্থম অংশ                                          নােমর েশষ অংশ  
 
ই েমইলঃ                                                       েফান নম্বর 
ভাষা 
 

 

আপিন যিদ অনয্ কারও পক্ষ েথেক অিভেযাগ কের থােকন তাহেল এই ব�� পূরণ ক�ন 

 
যার পক্ষ েথেক আপিন অিভেযাগ করেছন তার নাম? 
 
ঐ বয্ি�র সােথ আপনার স�কর্  কী? 
 
এই বয্ি� িক জােনন েয আপিন এই অিভেযাগ� করেছন?  
 
ঐ বয্ি� িক অিভেযাগ করেত স�িত িদেয়েছন? 
 

 

 


