
 
 
 
 
 

অ-বৈষময্ সংকর্ানত্ বিবতৃি 
 
বৈষময্ করা আইনবিরদুধ্ 
 
NJ FamilyCare িতাজ ংবএ েলচ েনেম িলগুনইআ তন্ার্কংস রাকিধঅ ীনায়ওেদ লেরাডেফ য্জোযর্প , ণর্ব , জাতীয়তা লূম , 

গ্ঙিল ,  ।ান েরক য্মষৈব েতিতত্িভ রেযথ্র্মাসঅ াব সয়ব NJ FamilyCare জাতি, ণর্ব , লূম াতয়ীতাজ , লিঙ্গ, বয়স বা 
 ।ান েরক রাহবযব্ মকর নন্িভ াব ান য়েদ দাব েকিত্কযব্ নোক েতিতত্িভ রেযথ্র্মাসঅ  

 
NJ FamilyCare: 
• নেরাপ েতরক গোযাগোয েবাভীরকযর্াক েথাস রেদামআ েতায ারিত্কযব্ ত্কুযযথ্র্মাসঅ ,  যল্ূমানিব যন্জেস

েরক নাদর্প িলগুাবেষিরপ ও াতয়াহস , যেমনঃ 
-  নইাস নন্প্মসাতযগ্োয ীরাকদাবনুঅ জেয়গু্ঙাযল্  
-  ীলবাযথ্ত তিখিল েতিলগুটায্মরফ যন্াযন্অ ( নর্দুম ড়ব , অডিও,  কিনরট্কেলই যগ্োযণহরগ্

িলগুটায্মরফ , িলগুটায্মরফ যন্াযন্অ ) 
• য়ন াষাভতৃাম ীজেরংই ,  নাদর্প িলগুাবেষিরপ াষাভ েযল্ূমানিব যন্জ রেদিত্কযব্ মকরএ করে 

- ারীরাকদাবনুঅ নন্প্মসাতযগ্োয  
- াষাভ যন্াযন্অ ীলবাযথ্ত াখেল েতিলগু  

 
য়হ নজোয়র্প রিলগুাবেষিরপ ইএ িদয রানপআ , েরক হরগ্নুঅ , নরুক গোযাগোয েরব্মন ইএ  1-800-701-0710 

(টিটিওয়াই(TTY: 711).
 

আপনার যদি মনে হয় NJ FamilyCare িতাজ াবথঅ েছেয়হ থ্রয্ব েতিদ িলুগাবেষিরপ বস ইএ , ণ্রব , জাতীয় 
উ�স, গ্ঙিল , বয়স বা েছেরক য্মষৈব েবাভনোক য্নঅ েগ্ঙস রানপআ েতিত্তিভ রাতগ্ঙালকিব , তাহলে আপনি 
নিচের ঠিকানায় NJ FamilyCare রটেনিড্রঅোক সটইার লিভিস -এর কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করতে 
পারেন: NJ Department of Human Services, Office of Legal and Regulatory Affairs, P.O. Box 700, 
Trenton, NJ 08625-0700, 1-888-347-5345 or email: DHS-CO.OLRA@dhs.nj.gov. । আপনার যদি 

য়হ নজোয়র্প রেযয্াহাস েরাপায্ব রারক রেয়াদ গোযিভঅ ,  েকানপআ রটেনিড্রঅোক সটইার লিভিস েলহাত
।নেছেয়র য্নজ রেযয্াহাস  

 
আপনি এছাড়াও ই ট্ইার লিভিস েবাভকিনরট্কেল  উই েমযধ্াম রেলাটর্োপ টন্ইেল্পমক স .এস.(U.S.)  ফঅ টন্েমটর্াপিড
হেল্ নেরাপ েতরক শেপ গোযিভঅ তন্ার্কংস রাকিধঅ ীনায়ওেদ িটকএ েছাক রেসেসিভর্াস নায্মউিহ ডন্াযঅ্ থ , যা 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf েবায ায়ওাপ েক্ঙিল ,  েতরক াত ওেমযধ্াম রেনোফ াব িঠিচ িনপআ াব
পারেনঃ    
 

U.S. Department of Health and Human Services 
SW, Room 509F, HHH Building 
200 Independence Avenue 
Washington, D.C. 20201 

 
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD) 
 

ইউ.এস.(U.S.) ল্েহ ফঅ টন্েমটর্াপিড   েবায ায়ওাপ েক্ঙিল ইএ িলগুমর্ফ গোযিভঅ রেসেসিভর্াস নায্মউিহ ডন্াযঅ্ থ
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
 

নহ ীষাভাষাভ যন্অ িদয িনপআ , েষিরপ াতয়াহস াষাভ েযল্ূমানিব েকানপআ বা েবহ ারক নাদর্প িলগু , 1-800-701-0710 
(TTY: 711)-নম্বরে কল  ।নরুক  

NJFC-NDS-BENGALI-0921 

mailto:DHS-CO.OLRA@dhs.nj.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html



