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রপা�রকামী এবং নন-বাইনাির িল� পিরচেয়র উপেভা�ােদর নাম এবং িল� পিরচয় পিরবতর্ন:
�ায়শই িজ�ািসত ��াবলী (Frequently Asked Questions, FAQ)
1.

িল� পিরচয় সং�ািয়ত করার জনয্ কী িবক� উপল�?
সামািজক পিরেষবা িবভাগ/মানব স�দ �শাসন (Department of Social Services/Human Resources
Administration, DSS/HRA) উপেভা�াগণ F (মিহলা), M (পুরষ) অথবা X (পুরষ বা মিহলা েকােনািটই
নয়) িহসােব িল� পিরচয় সং�ািয়ত করার জনয্ অনুেরাধ করেত পাের।
িল� পিরচেয়র সং�ায় "X" িবক�িটর অথর্ কী? অেনক মানুষই পুরষ অথবা মিহলা িহসােব, পুরষমানুষ
অথবা নারী িহসােব িচি�ত হন (এেদর কখনও কখনও আমরা "বাইনাির" িল� পিরচেয়র িবকে� িচি�ত কের
থািক)। তেব, িকছু মানুষেক পুরষ িহসােব অথবা নারী িহসােব িচি�ত করা যায় না। এই মানুষেদর মেধয্ "ননবাইনাির" িহসােব িচি�ত মানুষেদর পাশাপািশ "আ�ঃিল�" (ই�ারেস�) িহসােব িচি�ত মানুষরাও অ�ভুর্ �।
• "নন-বাইনাির" িল� বলেত েসই িল� পিরচয়েক েবাঝায় যা পুরষও নয় মিহলাও নয়।
• "আ�ঃিল�" (ই�ারেস�) বলেত একিট িব�ৃ ত পিরি�িতর পিরসরেক েবাঝায় যার মেধয্ েকান বয্ি�র
িজনগত ৈবিশ�য্ �থাগত পুরষ বা মিহলার মত নয়। ��বয্: সম� আ�ঃিলে�র বয্ি�রা "নন-বাইনাির"
িহসােব িচি�ত হয় না।
িল� পিরচয় X সং�ািয়ত করার ে�ে� কি�উটার িসে�েমর সীমাব�তা: িনউ ইয়কর্ ে�ট HRA-এর
�ারা বয্বহৃত অেনক ধরেনর সুিবধা বয্ব�াপক কি�উটার িসে�ম িনয়�ণ কের এবং এখনও তােদর
কি�উটার িসে�মগিলেক "X" মেনানয়ন অ�ভুর্ � করার জনয্ আপেডট কেরিন। অ�বর্ত�কালীন অব�ায়, েয
উপেভা�ােদর সং�া "X" তারা িনবর্াচেন �ীকার করক বা না করক, সুিবধার কমর্সিূ চগিলেত তােদর নাম
নিথভু � করার জনয্ এবং আপনার থাকেত পাের এমন েকান আস� �েয়াজনগিল পূরেণর জনয্ "পুরষ" অথবা
"মিহলা" িহসােব িল� িনবর্াচন করেত হেব। যিদ আপিন "পুরষ" বা "মিহলা" িহসােব িনবর্াচন না কেরন, HRA
আপনার আেবদনপে�র �ি�য়াকরণ করেত পারেব না। আপনােক অবশয্ই "মানব স�দ �শাসেনর েরকেডর্ িল�
পিরচয় "X" পিরবতর্ ন করার অনুেরাধ" (HRA-138c)ফেমর্র েসই ব�িটেত িটক িদেত হেব েযিট আপনার
িস�া�িটর সে� িমলেছ।

2.

আিম েকান িল� পিরচয় েবেছ িনি� েসটার কী গর�পূণর্ ভূিমকা আেছ?
�া�য্ পিরচযর্া এবং গভর্ াব�ার সােথ স�িকর্ ত িকছু পিরেষবা আেছ যা িল� পিরচেয়র �ারা সীিমত। Medicaid
প�িতর মত কভােরেজর ে�ে� েবিশরভাগ তারতময্ "G" েকাড বয্বহার কের সমাধান করা েযেত পাের (পৃ�া
2 েদখুন)।
গভর্াব�ার ভাতা। বতর্ মান নীিত িনিদর্ � িকছু সীমাব�তা সােপে�, গভর্ বতীেদর জনয্ একিট িবেশষ ভাতা
অনুেমাদন কেরেছ। ে�ট কি�উটার িসে�মগিল "F" িল� পিরচেয় সং�ািয়তেদর জনয্ গভর্ াব�ার ভাতা সীিমত
কেরেছ। যােদর গভর্ াব�ার ভাতা �েয়াজন, তােদর সহায়তায় "F" িল� পিরচেয়র সং�া িনবর্াচন আেরা ভােলা
িবক� হেত পাের। গভর্ াব�ার ভাতার অনুেরাধ করার জনয্ "M" িল� পিরচেয় সং�ািয়ত বয্ি�িবেশষেদর HRAএর অিফেস িগেয় েযাগােযাগ করেত হেব।
(পেরর পাতায় যান)
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3.

িকছু HRA ফমর্ গিলেক "সীিমত/বয্িত�ম" অথবা "G" েকাড বেল উে�িখত করা হয় ─ এই েকাডিট
কী এবং েকন এিট গর�পূণর্?
"সীিমত/বয্িত�ম" বা "G" হল একিট েকাড েযিট �েয়াজেন এবং অনয্থায় �া�য্ পিরেষবার আওতাভু �
েপেম�গিলর সীমা �িতেরাধ করার জনয্ ে�ট কি�উটার িসে�মগিলেত বয্বহৃত হয়। এই েকাডিট
রপা�রকামী পুরষ এবং মিহলােদর জনয্ বয্বহার করা হয় এবং "X" িহসােব সং�ািয়ত উপেভা�ােদর জনয্ও
বয্বহৃত হেত পাের। যিদ আপিন িল� পিরচয় পিরবতর্ েনর জনয্ অনুেরাধ কেরন, তাহেল আপনার েকেস একিট
"সীিমত/বয্িত�ম" েকাড �েয়াগ করা হেব। আপিন মানব স�দ �শাসেনর (Human Resources
Administration, HRA) েরকেডর্ নাম এবং/অথবা িল� পিরচয় পিরবতর্ন করার অনুেরােধর ফমর্
HRA-138 বয্বহার কের আপনার িল� পিরচয় পিরবতর্ ন না করেলও এই েকাডিটর জনয্ অনুেরাধ করেত
পােরন।
Medicaid-এর মেতা বীমা পিরক�না বাইনাির িলে�র �ারা িকছু পিরেষবােক সীমাব� কের। ে�ট
িসে�মগিলেত আপিন কী িল� পিরচয় িচি�ত করেছন তার ওপর িভিত্ত কের, িকছু পিরেষবা আওতাভু � নাও
হেত পাের। উদাহরণ�রপ, েকান রপা�রকামী মিহলা বা নন-বাইনাির বয্ি�র জনয্ �ে�ট পরী�া অথবা
রপা�রকামী পুরষ অথবা নন-বাইনাির বয্ি�র জনয্ �ীেরাগ িবেশষে�র কােছ পিরদশর্ন �য়ংি�য়ভােব
আওতাভু � নাও হেত পাের। এই কারেণ, িবিলংেয়র সমসয্াগিল এড়ােনার জনয্, ে�েটর Medicaid িবিলং
িসে�েম, eMedNY-েত একিট "সীিমত/বয্িত�ম" েকাড েলখা েযেত পাের। েকাড "G1" হল রপা�রকামী
মিহলােদর জনয্ এবং রপা�রকামী পুরষেদর জনয্ হল েকাড "G2"।
"X" সং�াধারী উপেভা�াগণ। িল� পিরচয় X সং�ার জনয্ G1 এবং G2 েকাডগিল �েয়াগ নাও হেত
পাের। যিদ আপনার িল� পিরচেয় X সং�া থােক, েসে�ে� ে�ট এবং েফেডরাল িরেপািটর্ংর �েয়াজনােথর্
আপনােক �থেম একিট বাইনাির িল� পিরচেয়র িবক� বাছেত হেব। যিদ আপিন "মিহলা" িনবর্াচন কেরন, তাহেল
একিট G1 েকাড েপেত পােরন আর যিদ আপিন পুরষ িনবর্াচন কেরন তাহেল একিট G2 েকাড েদওয়া হেত
পাের। এই েকাডিট িনি�ত করেব েয আপনার িল� পিরচয় �েয়াজনীয় এবং অনয্ভােব আওতাভু � �া�য্
পিরেষবার জনয্ েপেম�সমূহেক সীিমত কের না।
অনু�হ কের মেন রাখেবন: এই েকাডিট Medicaid �হণকারী েযেকান �া�য্ পিরচযর্ া �দানকারীর
কােছ �তীয়মান। যিদ আপনার েকেস আপিন এই েকাডিট �েয়াগ
করেত না চান, তাহেল অনু�হ কের িল� পিরচয় পিরবতর্েনর অনুেরাধ
করার সময় েসিট সূিচত করন। তেব, এিট আপনার পিরেষবাগিলেত
�ভাব েফলেত পাের।

4.

আিম িকভােব HRA েরকেডর্ আমার িল� পিরচয় পিরবতর্ন করব?
িল� পিরচেয়র সং�া "X"-এ পিরবতর্ ন করার সম� অনুেরাধগিলেক একিট স�ূণর্ করা HRA-138c ফেমর্র সে�
জমা িদেত হেব।
অনয্ সম� িল� পিরচয় পিরবতর্ েনর আেবদনকারীেদর HRA-138 মানব স�দ �শাসেনর (HRA) েরকেডর্
নাম এবং/অথবা িল� পিরচয় পিরবতর্েনর অনুেরাধ-এর ফমর্ িট স�ূণর্ কের জমা িদেত হেব।
উপর�, আপনােক HRA-এর কােছ িন�িলিখত নিথগিলর মেধয্ একিট অবশয্ই জমা িদেত হেব:
• আপনার সংেশািধত অথবা পিরবিতর্ ত িল� পিরচয় েদখােনা িনউ ইয়কর্ ে�েটর �াইভার লাইেস� অথবা
নন-�াইভার আইিড,
• আপনার সংেশািধত অথবা পিরবিতর্ ত িল� পিরচয় েদখােনা পাসেপাটর্ অথবা জে�র শংসাপ�,
(পেরর পাতায় যান)
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4.

আিম িকভােব HRA েরকেডর্ আমার িল� পিরচয় পিরবতর্ন করব? (চলেছ )
• আপনার িল� পিরচয় িনি�ত কের সামািজক সুর�া �শাসেনর েথেক একিট প�, অথবা
• েকান লাইেস��া� িচিকৎসক, েপশাদারী নাসর্ অথবা িচিকৎসেকর সহায়েকর েথেক �া�িরত এবং তািরখ
সহ িববৃিত িযিন আপনার িচিকৎসা কেরেছন অথবা আপনার িল� পিরচয়-স�িকর্ ত িচিকৎসার ইিতহাস
পযর্ােলাচনা কেরেছন। িববৃিতিটেত ��ভাষায় িলখেত হেব েয বয্ি� িহসােব িলে�র অ�াভািবক� (gender
dysphoria) িনণর্েয়র জনয্ আপনার "উপযু� িনদািনক িচিকৎসা" হেয়েছ।
একবার আমরা �েয়াজনীয় নিথসমূহ েপেয় েগেল, আপনার িল� পিরচয় কলয্াণমূলক বয্ব�াপক িসে�ম
(Welfare Management System, WMS)-এ আপেডট করা হেব, েযিট HRA উপেভা�ােদর েকস এবং
সুিবধা �য্াক করার একিট ে�ট িসে�ম।
অনু�হ কের মেন রাখেবন: যিদ িনউ ইয়কর্ ে�ট অফ েহেল্থর মাধয্েম আপনার �া�য্ পিরচযর্ া
থােক, (েযিট NYS �া�য্ পিরচযর্ া এ�েচ� বা মােকর্টে�স িহসােবও
পিরিচত) েসে�ে� আপনােক েসখােন িগেয় আপনার িল� পিরচয়
পিরবতর্ন করেত হেব। এিট একিট আলাদা �ি�য়া। আেরা তেথয্র জনয্
অনু�হ কের িনেচ িবভাগ 5 েদখুন।

5.

আিম িকভােব HRA েরকেডর্ আমার নাম পিরবতর্ন করব?
আপনােক অবশয্ িন�িলিখত নিথগিলর মেধয্ একিট আনেত হেব:
• আপনার নতু ন নাম েদখােনা আেছ এমন একিট আদালেতর আেদশ;
• আপনার নাম েদখােনা িনউ ইয়কর্ ে�েটর �াইভার লাইেস� অথবা নন-�াইভার আইিড;
• আপনার নাম েদখােনা পাসেপাটর্ অথবা জে�র শংসাপ�;
• আপনার নাম েদিখেয় সামািজক সুর�া �শাসেনর েথেক প�।
এছাড়াও আপনােক HRA-138, মানব স�দ �শাসেনর (Human Resources Administration,
HRA) েরকেডর্ নাম এবং/অথবা িল� পিরবতর্ ন করার অনুেরাধ-এর ফমর্িট স�ূণর্ করেত হেব। HRA-এর কােছ
নাম পিরবতর্ েনর আেগ আপিন আপনার নামিট সামািজক সুর�া �শাসেন কােছ পিরবতর্ ন করন বেল আমরা
পরামশর্ েদব, কারণ এই দুিট এেজি�র মেধয্ নােমর অিমল হেল আপনার পিরেষবা পাওয়ার ে�ে� িব� ঘটেত
পাের। একবার আমরা �েয়াজনীয় নিথসমূহ েপেয় েগেল, আপনার আইিন নাম কলয্াণমূলক বয্ব�াপক িসে�ম
(Welfare Management System, WMS)-এ আপেডট করা হেব, েযিট HRA উপেভা�ােদর েকস এবং
সুিবধা �য্াক করার একিট ে�ট িসে�ম।
অনু�হ কের মেন রাখেবন: যিদ িনউ ইয়কর্ ে�ট অফ েহেল্থর মাধয্েম আপনার �া�য্ পিরচযর্ া
থােক, (েযিট NYS �া�য্ পিরচযর্ া এ�েচ� বা মােকর্টে�স িহসােবও
পিরিচত) েসে�ে� আপনােক েসখােন িগেয় নাম পিরবতর্ন করেত হেব।
এিট একিট আলাদা �ি�য়া। আেরা তেথয্র জনয্ অনু�হ কের িন�িলিখত
পৃ�ার িবভাগ 6 েদখুন।
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6.

আিম িকভােব আমার িনউ ইয়কর্ ে�ট অফ েহল্থ (েযিট NYS �া�য্ পিরচযর্ া এ�েচ� বা মােকর্টে�স
িহসােবও পিরিচত) ই�ুের� �য্ােন আমার নাম এবং/অথবা িল� পিরচয় পিরবতর্ন করব?
িনউ ইয়কর্ ে�ট অফ েহল্থ ("New York State of Health, NYSoH") এ�েচে�র মাধয্েম হওয়া �া�য্
পিরক�নাগিল পিরচালনার জনয্ বয্বহৃত কি�উটার িসে�মগিলেত HRA-এর েকান �েবশািধকার েনই। েসই
কারেণ, যিদ আপনার কােছ NYSoH-এর মাধয্েম েকান �য্ান থােক, তাহেল আপনার সরাসির NYSoH-এর
কােছ েযাগােযাগ করেত হেব। আপনার NYSoH ই�ুের� �য্ােন নাম পিরবতর্ ন করার জনয্ উপের উে�িখত
একই নিথপ�গিল বয্বহার করা েযেত পাের। িনউ ইয়কর্ ে�ট অফ েহল্থও আপনার েকেসর জনয্
"সীিমত/বয্িত�ম" েকাড �েয়াগ করেব। এই পিরবতর্ নগিল করার জনয্ আপিন িন�িলিখত িতনিট উপােয়র মেধয্
েকান একিটেত অনুেরাধ করেত পােরন:






আপনার অনলাইন অয্াকাউে�র মাধয্েম, িনেজ �েয়াজনীয় নিথপ� আপেলাড করন;
িনউ ইয়কর্ ে�ট অফ েহেল্থর �াহক পিরেষবার 855-387-1363 ন�ের �েয়াজনীয় নিথপ� ফয্া�
করন; অথবা
ডাকেযােগ নিথপ� িন�িলিখত িঠকানায় পাঠান:
New York State of Health
PO Box 11726
Albany, NY 12211

অনু�হ কের আপিন েয আপনার নাম এবং/অথবা িল� পিরচয় পিরবতর্ন করেত চাইেছন েসই িবষেয়

একিট ম�বয্ েযাগ করন।

6a. আিম িক NYSoH-এর মাধয্েম আমার িল� পিরচেয়র সং�া “X” করেত পাির?
এই মুহূেতর্ , যত�ণ না পযর্� িনউ ইয়কর্ ে�ট তার কি�উটার িসে�মগিল আপেডট করেছ তত�ণ NYSoH
হয়েতা "X" সং�ার অনুেরাধগিলর �ি�য়াকরণ করেত পারেব না।
7.

আমার অনুেরােধর �ি�য়াকরণ করেত HRA-এর কত�ণ সময় লাগেব?
HRA 14 িদেনর মেধয্ এই ধরেণর অনুেরাধ স�ূণর্ করার যথাসাধয্ েচ�া কের। িনউ ইয়কর্ ে�ট অফ েহেল্থর
�ি�য়াকরেণর সমেয় পাথর্কয্ হেত পাের।

8.

আিম িকভােব নতু ন HRA সুিবধার কাডর্ পােবা?
একিট নতু ন সাবর্জনীন িচি�তকরণ কাডর্ (Common Benefit Identification Card, CBIC) ৈতির হয়
যখনই নাম বা িল� পিরচেয়র মত জনসাংিখয্ক তথয্ পিরবিতর্ ত হয়। তেব, 1লা েম, 2015 তািরখ েথেক,
সুিবধার কাডর্গিলেত আর কাডর্ধারণকারীর িল� পিরচয় �তীয়মান হয় না। সম� নতু ন কাডর্গিল েকান িল�
পিরচয় ছাড়াই ইসুয্ করা হেব।
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8.

আিম িকভােব নতু ন HRA সুিবধার কাডর্ পােবা? (চলেছ )
যিদ েকান কারণবশত আপনার নতু ন কােডর্র আেবদন করার �েয়াজন হয়, তাহেল অনু�হ কের HRA-র
Infoline-এর 718-557-1399 ন�ের েফান করন, www.nyc.gov/311 িগেয় "cbic" অনুস�ান কের একিট
অনলাইন অনুেরাধ পাঠান অথবা িন�িলিখত েকান �ােন িগেয় সরাসির েদখা করন:
CBIC-র অব�ান
Manhattan:
109 East 16th Street - Ground Floor

Brooklyn:
227 Schermerhorn Street - Ground Floor

CBIC সাইটগিল েসামবার েথেক শ�বার পযর্ � সকাল 8:30টা েথেক স�য্া 7:15 পযর্ � েখালা
থােক (ছু িটর িদন বয্তীত)
9.

আমার তথয্ িক েগাপন থাকেব?
সম� HRA কম� সদসয্রা েয বয্ি�েদর পিরেষবা �দান করেছ েসই বয্ি�িবেশষেদর েগাপনীয়তা তােদর র�া
করেত হেব। রপা�রকামী অথব আ�ঃিলে�র ি�িত এবং একজন বয্ি�র ৈদিহক গঠন অথবা িচিকৎসার ইিতহাস
িবষয়ক তথয্ আবিশয্কভােব েগাপনীয় তথয্ িহসােব িবেবচনা করা উিচত। িল� পিরচয় পিরবতর্ েনর উে�েশয্ জমা
েদওয়া েযেকান িচিকৎসা িবষয়ক নিথপ� অথবা সীিমত/বয্িত�ম েকাডগিল েগাপনীয় থাকেব, িনধর্ািরত
কম�েদর মেধয্ সীমাব� থাকেব এবং পিরেষবা �দােনর জনয্ অতয্�ভােব আবশয্ক হেলই েকবলমা� �কাশ করা
হেব। তেব, অনু�হ কের মেন রাখেবন েয সীিমত/বয্িত�ম েকাডগিল ে�ট িবিলং িসে�ম
বয্বহারকারী েমিডেকল পিরেষবা �দানকারী এবং ফামর্ ািস�রা েদখেত পােবন।

10. Medicaid িক রপা�রকামী এবং নন-বাইনাির বয্ি�েদর িল�-স��ীয় সাজর্ািরগিলর খরেচর ভার
বহন করেব?
হয্াঁ। 11ই মাচর্, 2015 তািরখ েথেক, হরেমােনর িচিকৎসা এবং অেনক সািজর্কাল প�িত সেমত অনয্ানয্ িনিদর্ �
িকছু িচিকৎসাগতভােব আবিশয্ক িল�-িনি�তকরণ প�িতর খরেচর ভার িনউ ইয়কর্ ে�েটর Medicaid এবং
Medicaid পিরচািলত পিরচযর্া �য্ানগিল বহন কের। আওতাভু � প�িতগিলর স�ূণর্ তািলকা এবং কভােরেজর
জনয্ আবিশয্ক শেতর্ র আেরা তথয্ http://www.health.ny.gov/ বা http://www1.nyc.gov/ েত িগেয় পাওয়া
েযেত পাের। যিদ আপিন েকােনা Medicaid পিরেষবা �দানকারীর পিরেষবা �তয্াখয্ান কেরন অথবা
Medicaid-এর বহন করা িচিকৎসা সং�া� প�িতগিল স�ে� �� থােক, তাহেল অনু�হ কের িনউ ইয়কর্ ে�েটর
�া�য্ দ�েরর Medicaid েহ�লাইেনর 800-541-2831 ন�ের েফান করন।
11. আিম কার সােথ আেরা তেথয্র জনয্ েযাগােযাগ করেত পাির?
•

এই �কাশনা স�েকর্ �� থাকেল অথবা HRA নীিতগিল LGBTQI মানুষেদর �ভািবত করেল
lgbtqi@DSS.nyc.gov েত িগেয় েলসিবয়ান, েগ, বাইেস�ুয়াল, রপা�রকামী, িজ�াসাবাদ এবং
আ�ঃিল� (LGBTQI) িবষয়ক িডএসএস-এর অিফস (DSS’s Office of Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Questioning, and Intersex Affairs) েদখুন।
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11. আিম কার সােথ আেরা তেথয্র জনয্ েযাগােযাগ করেত পাির? (চলেছ)

12.

•

েকানিট আওতাভু �, িকভােব কভােরেজর জনয্ অনুেরাধ করেবন এবং িকভােব কভােরজ �তয্াখয্ান হেল
�িতবাদ জানােবন েসই িবষেয় �ে�র জনয্ আপনার Medicaid পিরচািলত পিরচযর্ার �য্ান। যিদ আপিন
আপনার �য্ান িবষয়ক তথয্ না েজেন থােকন, তাহেল অনু�হ কের িনেচ েদওয়া িনউ ইয়কর্ ে�ট অফ
েহেল্থর েহ�লাইন অথবা Medicaid েহ�লাইেনর ন�ের েযাগােযাগ করন।

•

NYSoH এ�েচ� �ারা পিরচািলত �াে�য্র �য্ানগিলেত নাম ও িল� পিরচয় পিরবতর্ ন স�ে� আেরা তেথয্র
জনয্ িনউ ইয়কর্ ে�ট অফ েহেল্থর েহ�লাইন। অনু�হ কের 855-355-5777 ন�ের অথবা TTY-এর জনয্
800-662-1220 ন�ের েফান করন।

•

িনউ ইয়কর্ ে�ট Medicaid-এ অধীেন রপা�রকামীর �া�য্ পিরচযর্া স�ে� �� থাকেল 800-541-2831
ন�ের িনউ ইয়কর্ ে�ট Medicaid েহ�লাইন েফান করন।

•

আপনার েকস স�ে� সাধারণ তথয্ জানেত অথবা নতু ন CBIC কােডর্র অনুেরাধ করার জনয্
718-557-1399 ন�ের HRA-এর Infoline। এছাড়াও আপিন constituentaffairs@dss.nyc.gov
েত ইেমল করেত পােরন, অথবা 311 ন�ের েযাগােযাগ করেত পােরন।

সুিবধা পাওয়ার �ােথর্ আমার পিরিচিতর সে� মানানসই নয় এমন েকান সং�ায় েজার না করার
আইিন অিধকার কি�উটার িসে�ম শনা� করেত না পারার ফেল হওয়া সমসয্া িনেয় আমার
কার সে� েযাগােযাগ করা উিচত?
•

আপিন িন�িলিখত মাধয্েম িনউ ইয়কর্ ে�েটর অ�ায়ী এবং �িতব�ী সহায়তা (Temporary and
Disability Assistance, OTDA) সমান সুিবধা এবং ৈবিচ�য্ (Equal Opportunity and Diversity,
EOD) দ�ের েযাগােযাগ করেত পােরন:
েটিলেফােন: 518-473-8555



•

ইেমল করন: clientcomplaints@otda.ny.gov
ডাকেযােগ নিথপ� িন�িলিখত িঠকানায় পাঠান:
State of New York Office of Temporary and Disability Assistance
Equal Opportunity and Diversity
40 North Pearl Street – 13A
Albany, NY 11243

িল� পিরচয় X-এর জনয্ ে�ট কি�উটােরর সীমাব�তায় িকভােব �িতবাদ জানােবন েসই িবষেয় তেথয্র
জনয্ আপিন lgbtqi@DSS.nyc.gov েত িগেয় েলসিবয়ান, েগ, বাইেস�ুয়াল, রপা�রকামী, িজ�াসাবাদ
এবং আ�ঃিল� (LGBTQI) িবষয়ক িডএসএস-এর অিফেস(DSS’s Office of Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender, Questioning, and Intersex Affairs) েযাগােযাগ করেত পােরন।

