
The University of Alabama in Huntsville � ◌যাজ� ◌ফডাে◌রল নািগরক িঅধকার আইন ◌েমন 

চল এবং জাি◌ত, রঙ, জাতীয় উৎিপ�, বয়স, অ�মতা, বা ি◌েল�র ি◌িভ� ◌ত ◌বষম� কর না। The 

University of Alabama জাি◌ত, রঙ, জাতীয় উৎিপ�, বয়স, অ�মতা, ি◌েল�র ি◌ভ�তায় কেখনা মানুে◌ষর 

মধ� ◌ভদাে◌ভদ কর না। 

The University of Alabama in Huntsville: 
 

 আমাে◌দর  সাে◌থ  
ক◌াযক� 

রীভাে◌ব ◌যাগাে◌যাগ করার জন� �ি◌তব�◌ী ব��� ◌দর ি◌বনামূে◌ল� 
উপকরণ এবং 

 

◌সবা  উপল� করাে◌না  হয়, ◌যমন : 
 

o ◌যাগ�তাস�� ি◌চ���প ভাষার ◌দাভাষী 
 

o অন�◌ান� ফরম�◌াে◌টর মধ� আছ ি◌িলখত তথ� (ব◌ৃহৎ ম◌ু�ণ, িঅডও, 

� ◌বেশযাগ� ইলক�ি◌নক ফরম�◌াে◌ট এবং অন�◌ান� ফরম�◌াে◌ট) 

 যাে◌দর �ধ◌ান ভাষা ইংে◌র�জ নয়, তাে◌দর জন� ি◌বনাম◌ূ ◌ল� ভাষার সাহায� ◌সবা 
 

�দান কর: 
 

o ◌যাগ�তাস�� ◌দাভাষী 
 

o অন�◌ান� ভাষায় ি◌িলখত তথ� 
 

আিপন  চােইল  এই  িপেরষবাসম◌ূহ  ◌েপত  ◌যাগাে◌যাগ  ক�ন  Laurel Long, Associate Vice President 

for Human Resources. 

িযদ আিপন ি◌ব�◌াস করন ◌য The University of Alabama in Huntsville এই ◌সবা �দান কেরত 

ব�থ � হেয়ছ অথবা জাি◌ত, রঙ, জাতীয় উৎিপ�, বয়স, অ�মতা, বা ি◌েল�র ি◌িভ� ◌ত বা অন� 

◌কান উপাে◌য় 

◌বষম�ম◌ূলক আচরণ করা হেয়ছ বল িযদ আিপন করন তােহল আিপন এক�ট িঅেভযাগ দাে◌য়র 

কেরত পাে◌রন  এখাে◌ন  Laurel Long, Associate Vice President for Human Resources, UAH Human 

Resources, 301 Sparkman Drive, Shelbie King Hall Room 102, Huntsville, AL  35899, Phone 256-824-6545, 

Fax 256-824-6908, Email laurel.long@uah.edu. । আিপন ব���গতভাে◌ব বা ◌মইল, ফ�◌া�, অথবা 

ইমল �◌ারা এক�ট িঅেভযাগ দাে◌য়র কেরত পাে◌রন। িযদ 

িঅেভযাগ দাে◌য়র কেরত আপনার সাহাে◌য�র � ◌য়াজন হয়, Laurel Long, Associate Vice President for 



Human Resources তারজন� সাহায� উপল� আছ এবং আিপন সাহায� পাে◌বন। 

 



আিপন ইল�ি◌নক প�ি◌ তত Office for Civil Rights Complaint Portal:  

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, -এর িঅেফসর মাধ� ◌ম িঅেভযাগ জানাে◌ত পােরবন এখাে◌নঃ U.S. 

Department of Health and Human Services (ইউ. এস. ি◌ডপ◌াট� ◌ম� অফ ◌হলথ এ� ি◌হউম�◌ান 

স◌াি◌ভ◌� সস), Office for Civil Rights, (িঅফস ফর ি◌িসভল রাইটস), এছাড়াও আিপন ইমল অথবা ◌ফান 

করও িঅেভযাগ জানাে◌ত পােরবন: 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD) 
 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 


