
16অিভেযাগ ফমর্ 16 
17এই ফমর্ পূরণ করার ে�ে� যিদ আপনার েকান  
�� থােক, দয়া কের আমােদর কল করন 
িবনামূেলয্ 1800 20 20 40 

িবনামূেলয্ এবং �ত� অিভেযাগ পিরচালনা পিরেষবা  
আপিন OCO েত  অিভেযাগ করেত ��ত িকনা েস িস�া� িনেত এই �ত েচকিল� আপনার সহায়ক 

হেত পাের। আপনার জনয্ এই ��গেলার উত্তর যিদ হয্া ঁহয়, তেব এটাই হয়েতা আমােদর জনয্ অিভেযাগ 

করার উৎকৃ� সময়।  
A. আয়ারলয্াে�র পিরেষবািট স�েকর্  আপনার অিভেযাগ িক OCO যাচাই করেত পাের?  
Yes    No 
েযসব িবষেয় অিভেযাগ আমরা তদ� করেত পািরঃ  
• সরকারী িবভাগসমহূ  
• িনিদর্� সবর্জনীন সং�াসমহূ 
• �ানীয় কতৃর্ প�সমহূ 
• িবদয্ালয়সমহূ(িশ�া আইন 1998 �ারা �ীকৃত)  
• ে��ােসবী হাসপাতাল  
• আইিরশ রাে�র প� েথেক পিরেষবা �দানকারী অনয্ানয্ সং�াসমহূ  
িশশেদর জনয্ নয্ায়পাল আইন 2002, এবং এর সংেশাধনীগেলা, আমরা েকান েকান পিরেষবার িবষেয় 

অিভেযাগ তদ� করেত পারেবা তা িনিদর্� কের। অেনকগেলা েসবা আমােদর সমাধােনর আওতায় আেস। 

েয েসবািট স�েকর্  আপিন অিভেযাগ করেছন েসিট আমরা পরী�া করেত পারেবা িকনা তা িনি�ত না 
হেয় থাকেল দয়া কের আমােদর ওেয়বসাইট যাচাই করন w.oco.ie. 'Complaints' িবভােগ ি�ক করন 

এবং আপিন �ায়শই িজ�াসা করা ��সমেূহর  একিট তািলকা পােবন (FAQ)।  

B. আপিন পিরেষবািটেত িলিখত েকান অিভেযাগ কেরেছন? 
Yes    No 
OCO েত অিভেযাগ জমা েদওয়ার আেগ আপনার জিড়ত পিরেষবািটেত সরাসির অিভেযাগ করা এবং 

তােদর অিভেযাগ �ি�য়া অনসুরণ করা উিচত।   
আন�ুািনক িলিখত অিভেযাগ করার ে�ে� �েয়াজনীয় পদে�পগেলা স�েকর্  যিদ আপিন  িনি�ত না হন, 

তেব আপিন পিরেষবা েথেক অিভেযাগ নীিত/প�িতর একিট অনিুলিপ চাইেত পােরন।  

C. আপিন িক আপনার অিভেযােগর ে�ি�েত েকান চূড়া� িস�া�/উত্তর েপেয়েছন?  
Yes    No 
এিট গর�পূণর্ েয আপিন আপনার অিভেযােগর ে�ি�েত একিট চূড়া� িস�া�/উত্তেরর জনয্ অেপ�া 

করেবন। যিদ আপিন �িতি�য়া িনেয় খুিশ না হন, তাহেল এটাই আমােদর কােছ অিভেযাগ জমা 

েদওয়ার সিঠক সময় হেত পাের।  
আপনােক িস�া� জানােনার �িত�িত িদেয়ও যিদ পিরেষবািট তা না কের থােক তেব েস ে�ে�ও আপিন 

আমােদর কােছ অিভেযাগ জমা েদয়ার িস�া� িনেত পােরন।   

পবর্ 1. েযাগােযােগর তথয্ 

 



নামঃ______________________________________________________________________________  

িঠকানাঃ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

েটিলেফান ন�রঃ______________________________________________________________________  

ইেমইল িঠকানাঃ______________________________________________________________________  

আপিন িক একজন তরণ বয্ি� িহেসেব এমন িকছু িনেয় অিভেযাগ করেছন যা আপনার �িত করেছ?  
Yes    No  

যিদ হয্াঁ হয়, দয়া কের আপনার জ�তািরখ িদনঃ  

আমােদর জনয্ আপনার সােথ েযাগােযাগ করার সবেচেয় ভাল উপায় িক? 

েফান   ইেমইল  

আপিন িকভােব আমােদর স�েকর্  শেনেছন?  
__________________________________________________________________________________  

পবর্ 2. স�ান/স�ানেদর তথয্  
নামঃ____________________________________   জ�তািরখঃ__________________________  

নামঃ____________________________________   জ�তািরখঃ__________________________ 

নামঃ____________________________________   জ�তািরখঃ__________________________ 

িঠকানাঃ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________   

স�ান/স�ানেদর সােথ আপনার স�কর্  িক (উদাহরণ�রপ: িপতা বা মাতা, অিভভাবক, িশ�ক, সামাজ 
কম�, চাচী/মামী, চাচা/মামা, ভাই, ইতয্ািদ): 

__________________________________________________________________________________ 

যিদ স�ব হয়, তাহেল দয়া কের অিভেযােগ উত্থািপত িবষয়গিল স�েকর্  স�ান/স�ানেদর মতামত বলনু: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

 

 

পবর্ 3. অিভেযাগ স�িকর্ ত তথয্  



আয়ারলয্াে� েকান পিরেষবা  স�েকর্  আপনার অিভেযাগ? 
(উদাহরণ�রপ, �ুল/হাসপাতাল/�ানীয় কতৃর্ পে�র নাম) 
__________________________________________________________________________________  

 

আমােদর বলনু পিরেষবািট িক কেরেছ বা িক কেরিন এবং েকন আপিন এিট ভুল মেন করেছনঃ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

 

পিরেষবািটর কমর্ বা িনি�য়তা িকভােব জিড়ত স�ান/স�ানেদর �িত কেরেছ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

 

আপনার অিভেযােগর ে�ি�েত পিরেষবািট কীভােব কাজ কেরেছ তা আমােদর বলনু। অন�ুহ কের 
পিরেষবাগিলেত আপনার পাঠােনা েয েকােনা িচিঠ বা ইেমল এবং �া� �িতি�য়া(গিল)-র অনিুলিপ 

�দান করন।  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

 

স�ান/স�ানেদর জনয্ আমরা িক িক অজর্ ন করেবা বেল আপিন আশা কেরন? 



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

 
আপিন আপনার অিভেযােগর িবষেয় অনয্ েকান পিরেষবার সােথ েযাগােযাগ কেরেছন (উদাহরণ�রপ, 
একিট েপশাদারী িনয়�ক বা �াইবযু্নাল) অথবা আপিন েকান আইিন বয্ব�া িনেয়েছন? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

 

সা�রঃ________________________________   তািরখঃ______________________________  

√ অন�ুহ কের েয েকান িচিঠ, ইেমইল বা অনয্ানয্ কাগজপে�র অনিুলিপ পাঠান েযগেলা আপনার 

সমসয্া বঝুেত আমােদর সাহাযয্ করেব।  

√ যিদ আপনার অিভেযাগ বয্াখয্া করার জনয্ আরও জায়গা দরকার হয় তেব দয়া কের অিতির� পৃ�া 

বয্বহার করন এবং এই ফমর্িটর সােথ সংযু� করন।  

 

 

 

 

তারপর িক হেব?  
আমরা আপনার অিভেযাগ পযর্েব�ণ করেত পারেবা িকনা তা জানােনার জনয্ আপনার সােথ েযাগােযাগ 

করেবা। আমরা েফান, ইেমইল বা িলিখতভােব জিড়ত পিরেষবা(গিল)-র সােথও েযাগােযাগ করেত 

পাির। আপিন যিদ আমােদর ইেমইেলর মাধয্েম বয্ি�গত িববরণ পাঠােত িনেষধ করেত চান তাহেল 

অন�ুহ কের আমােদর জানােবন।  

যিদ আপনার েকান �� থােক, তাহেল অিভেযাগ ও তদ� দেলর কােছ কল  করন িবনামূেলয্ 

1800 20 20 40 অথবা ococomplaint@oco.ie এই িঠকানায় আমােদর ইেমইল  করন। 

আপনার অিভেযাগ ফমর্ েযখােন জমা িদেবনঃ   আপনার অিভেযাগ ইেমইল করেত চাইেলঃ   
Ombudsman for Children’s Office   ococomplaint@oco.ie 
Millennium House 
52 - 56 Great Strand Street    একিট অনলাইন অিভেযাগ ফমর্ জমা িদনঃ  
Dublin 1      w.oco.ie  
D01 F5P8 
Ireland 


