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আইনসম্মত ব্যব্সার উদ্দেদ্দযয কল ররকর্ড করা হদ্দত পাদ্দর 

Stonewater হল Stonewater লললিদ্দের্, Stonewater (2) লললিদ্দের্ এব্ং Stonewater (5) লললিদ্দেদ্দর্র একটে ব্যব্সালিক নাি। দাতব্য লনব্লিত সলিলতর নম্বরগুলল হল যথাক্রদ্দি 

20558R, 19412R এব্ং 31527R সািাজিক আব্াসদ্দনর লনিন্ত্রদ্দকর লনব্লিত নম্বরগুলল হল যথাক্রদ্দি L1556, L0173 & 4717 · নযাযনাল হাউজিং রের্াদ্দরযদ্দনর সদসয 

লনব্লিত কায ডালি: Stonewater Limited, Stonewater (2) Limited and Stonewater (5) Limited, Suite C, Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, 
Whetstone, Leicester, LE8 6EP. 

 
 

একটে অলিদ্দযাগ করার লনদ্দদডলযকা 

আমি মি এিটি অমিয োগ িরযে পোমর? 

Stonewater-এর পলরদ্দেব্াগুলল লনদ্দি আপনার অসন্তুটির সদ্দে যলদ এইগুললও থাদ্দক তাহদ্দল 

আপলন একটে অলিদ্দযাগ করদ্দত পাদ্দরন: 

 

• আপলন যলদ Stonewater-রক আপনার প্রদ্দিািনীি রকানও একটে পলরদ্দেব্া রদওিার 

িনয ব্দ্দল থাদ্দকন এব্ং আিরা তার উপযুক্ত প্রলতজক্রিা না লদই। 

• আিাদ্দদর চুজক্তর অংযীদারদ্দদর িদ্দযয রকানও একিন একটে সিসযার সিাযান করদ্দত 

পাদ্দরনলন অথব্া অনুপযুক্তিাদ্দব্ কাি কদ্দরদ্দেন। 

• অসািাজিক আচরদ্দের একটে লরদ্দপােডদ্দক Stonewater িুল উপাদ্দি পলরচালনা 

কদ্দরদ্দে। 

• Stonewater-এর রকানও একটে নীলত লঙ্ঘন করা হদ্দিদ্দে অথব্া িুলিাদ্দব্ অনুসরে 

করা হদ্দিদ্দে। 

 

রকানও রকানও রেদ্দে আিরা আপনার অলিদ্দযাদ্দগর তদন্ত করদ্দত পারব্ না, যার িদ্দযয 

রদ্দিদ্দে যলদ আিরা ইলতিদ্দযযই সিসযাটের তদন্ত করদ্দত থালক। আিাদ্দদর অলিদ্দযাগ, প্রযংসা 

এব্ং িন্তব্য নীলতদ্দত* আিরা কখন আপনার অলিদ্দযাদ্দগর তদন্ত করদ্দত পালর এব্ং কখন 

করদ্দত পালর না তার রূপদ্দরখা রদওিা আদ্দে। 

 

আিরা যলদ আপনার অলিদ্দযাদ্দগর তদন্ত করদ্দত না পালর, তাহদ্দল আিরা তার কারে ব্যাখযা 

করব্, এব্ং সহািতার িনয আপনাদ্দক হাউজিং অিবু্যর্সিযান সালিডদ্দসর কাদ্দে পাঠাব্। 

 

আমি  মি STONEWATER-এর এিজন আইমন ও সোধোরণ গ্রোহি হই েোহযে িী হযে? 

Stonewater হল ললগযাল অযান্ড রিনাদ্দরদ্দলর পলরচালনাকারী অংযীদারদ্দদর একটে। এর অথ ড 

হল আিরা তাদ্দদর পে হদ্দি 500-টেরও রব্লয ব্াল়ির রদখাদ্দযানা কলর। এর িদ্দযয রদ্দিদ্দে 

গ্রাহকদ্দদর অলিদ্দযাগগুললর ব্যব্স্থাপনা করা। যত দ্রুত সম্ভব্ আপনার সিসযাগুললর সিাযান 

করার িনয আিরা ললগযাল অযান্ড রিনাদ্দরদ্দলর সদ্দে অংযীদালরদ্দত এই কািগুলল কদ্দর 

থালক। এই কািটে করার িনয আিরা ললগযাল অযান্ড রিনাদ্দরদ্দলর অলিদ্দযাদ্দগর নীলত এব্ং 

প্রজক্রিা প্রদান কদ্দর থালক, যা আপলন Stonewater ললগযাল অযান্ড রিনাদ্দরদ্দলর ওদ্দিব্সাইদ্দে 

লগদ্দি প়িদ্দত পাদ্দরন। 

 

ব্াস্তব্ রেদ্দে Stonewater ললগযাল রিনাদ্দরদ্দলর একিন গ্রাহক Stonewater-এর অনয রয 

রকানও গ্রাহদ্দকর িদ্দতাই একইিাদ্দব্ অলিদ্দযাগ িানাদ্দত পাদ্দরন। এর িদ্দযয পাথ ডকযটে 

শুযুিাে হল এই রয, আপলন আরও দ্রুত একটে প্রতুযত্তর রপদ্দত পাদ্দরন, এব্ং রয 

অলিদ্দযাগগুলল পয ডাি 2-এ উন্নীত করা হি, ললগযাল অযান্ড রিনাদ্দরল সরাসলর িাদ্দব্ 

রসইগুললর সিন্বি কদ্দর। 

 

আপলন কখন প্রতুযত্তর প্রতযাযা করদ্দত পাদ্দরন, এব্ং রক আপনার সদ্দে রযাগাদ্দযাগ 
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করদ্দব্ন তা আিরা লনজিত কদ্দর আপনাদ্দক িানাব্, এব্ং আপনার অলিদ্দযাদ্দগর তদন্ত 

চলার সিি আিরা আপনার রয রকানও প্রদ্দের উত্তর রদব্। 

 

আমি িীিোযে এিটি অমিয োগ জোনোে? 

লনদ্দচর রয রকানও একটে উপাদ্দি আপলন অলিদ্দযাগ িানাদ্দত পাদ্দরন: 

• আিাদ্দদর stonewater.org/supporting- you/making-a-complaint/ 

ওদ্দিব্সাইদ্দে লগদ্দি 

• 01202 319 119 নম্বদ্দর আিাদ্দদর গ্রাহক পলরদ্দেব্া রকদ্দে কল কদ্দর 

• Customerfeedback@stonewater.org টঠকানাি আিাদ্দদর ইদ্দিইল পাঠাদ্দত পাদ্দরন 

• আিাদ্দদর রসাযযাল লিলর্িা চযাদ্দনলগুললদ্দত েযক্তিগে েোেতো পাঠাদ্দত পাদ্দরন। 

আপনার রগাপনীিতা ব্িাি রাখার িনয আিরা প্রকাযয রপাস্ট অথব্া িন্তদ্দব্যর 

িাযযদ্দি আপনার অলিদ্দযাদ্দগর প্রজক্রিা করদ্দত পালর না। 

• আিাদ্দদরদ্দক এই টঠকানাি লচটঠ ললখদ্দত পাদ্দরন, Stonewater, Suite C, 

• Lancaster House, Grange Business Park, Enderby Road, Whetstone, 
Leicester, LE8 6EP. 

 

সেমিছু ত্রুটিিুি রোখো 

যলদ রকানও িুল হি তাহদ্দল রসইগুললর সংদ্দযাযন করার িনয আিরা অদ্দনক লকেু করদ্দত 

পালর। 

আিরা যা করদ্দত পালর: 

• দুুঃখ প্রকায কদ্দর আপনাদ্দক লব্েিটে ব্যাখযা করদ্দত পালর, অথব্া আরও তথয লদদ্দত 

পালর 

• প্রদ্দিািনীি রিরািত করা লনজিত করদ্দত পালর 

• আিাদ্দদর পলরদ্দেব্াগুললদ্দক আরও উন্নত করদ্দত আপনার অলিদ্দযাগ রথদ্দক লযো 

লনদ্দত পালর 

• অনযানয গ্রাহকদ্দদর সাহাযয করার িনয আিাদ্দদর সহকিীদ্দদর রয অলতলরক্ত 

লনদ্দদডলযকা ও সহািতা আদ্দে তা লনজিত করদ্দত পালর 

 

সিন্বি সাযন 

আিাদ্দদর পলরদ্দেব্াগুলল আিাদ্দদর গ্রাহকদ্দদর িনয কায ডকর করদ্দত আিরা প্রলতশ্রুলতব্দ্ধ। 

অলিদ্দযাগ লনষ্পলত্তর প্রজক্রিা চলাকালীন আপনার সদ্দে সব্ ডদা রযাগাদ্দযাগ রাখার িনয, 

অলিদ্দযাগ রনওিার সিি আিরা আপনার কাে রথদ্দক আপনার পেদ্দের রযাগাদ্দযাদ্দগর 

উপািটে রিদ্দন রনব্। আপনার যলদ রকানও রকদ্দির সিন্বি করার অথব্া অলতলরক্ত 

সহািতার প্রদ্দিািন হি, তাহদ্দল আিরা আপনাদ্দক আপনার অলিদ্দযাদ্দগর ব্যব্স্থাপদ্দকর 

িাযযদ্দি কথা ব্লার িনয উৎসাহ লদই। 

 

অমিয োযগর প্রক্তিয়ো 

প্রথি প তোয় 

আিরা আপনার অলিদ্দযাগ গ্রহে করার পদ্দর একিন অলিদ্দযাদ্দগর ব্যব্স্থাপক (কিদ্দেইন 

হযান্ডলার) আপনার সদ্দে রযাগাদ্দযাগ করদ্দব্ন এব্ং অলিদ্দযাগটে লনদ্দি এব্ং আিরা কীিাদ্দব্ 

mailto:customerfeedback@stonewater.org
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এর লনষ্পলত্ত করদ্দত পালর তা লনদ্দি আদ্দলাচনা করদ্দব্ন। আিরা একটে প্রালি স্বীকৃকার পদ্দে 

এটে ললদ্দখ 2-টে কি ডলদব্দ্দসর িদ্দযয পাটঠদ্দি রদব্। তারপদ্দর পলরদ্দেব্ার রেদ্দে আিরা একটে 

তদন্ত সম্পন্ন কদ্দর িানব্ রয, কী হদ্দিদ্দে এব্ং কীিাদ্দব্ আিরা ত্রুটেগুলল সংদ্দযাযন করদ্দত 

পারব্। 10 িি তমিেযসর িযধয আপনাদ্দক প্রতুযত্তর পাটঠদ্দি রদব্। রয রেেগুললদ্দত আরও 

সিদ্দির প্রদ্দিািন হদ্দব্ আিরা আপনাদ্দক তা িালনদ্দি রাখব্। 

 

মিেীয় প তোয় 

প্রথি পয ডাদ্দি আপনার অলিদ্দযাদ্দগর পলরেলত লনদ্দি আপলন যলদ সন্তুি না হন, তাহদ্দল 

আপলন এটেদ্দক আিাদ্দদর অলিদ্দযাগ লনষ্পলত্তর লিতীি পয ডাদ্দি উন্নীত করদ্দত পাদ্দরন। 

আিাদ্দদর তদদ্দন্তর েলােল প্রালির 15 িি তমিেযসর িদ্দযয আপনাদ্দক এই কািটে করদ্দত 

হদ্দব্। আিাদ্দদর লসলনির দদ্দলর একিন সদসয আপনার রকসটের পয ডাদ্দলাচনা করদ্দব্ন, 

তার লেয থাকদ্দব্ 10 িি তমিেযসর িদ্দযয আপনার সদ্দে রযাগাদ্দযাগ করার। রয 

রেেগুললদ্দত আরও সিদ্দির প্রদ্দিািন হদ্দব্ আিরা আপনাদ্দক তা িালনদ্দি রাখব্। 

 

গ্রোহযির অমিয োযগর পযোযনে (ঐক্তিি) 

লিতীি পয ডাদ্দির েলােদ্দল আপলন যলদ সন্তুি না হন, তাহদ্দল কাস্টিার কিদ্দেইন পযাদ্দনল 

(গ্রাহদ্দকর অলিদ্দযাদ্দগর পযাদ্দনল, CCP) আপনার িািলাটের পয ডাদ্দলাচনা করদ্দত পাদ্দর। 

CCP হল Stonewater গ্রাহকদ্দদর একটে স্বতন্ত্র দল। 

 

একটে রস্বচ্ছাদ্দসব্ী দল লহসাদ্দব্ তারা একজেত হদ্দি আপনার রকসটের পয ডাদ্দলাচনা কদ্দর 

লনজিত হদ্দব্ রয, আপনার রকসটের পয ডাদ্দলাচনা করার সিদ্দি Stonewater তার লনিস্ব 

পদ্ধলত সটঠক িাদ্দব্ অনুসরে কদ্দরদ্দে লকনা। আপলন যলদ আপনার িািলাটেদ্দক CCP পয ডাদ্দি 

উন্নীত করদ্দত চান, তাহদ্দল আপনাদ্দক লিতীি পয ডাদ্দির প্রলতজক্রিা প্রালির 15 িি তমিেযসর 

িদ্দযয আিাদ্দদর িানাদ্দত হদ্দব্। 

 

আপলন রকসটেদ্দক উন্নীত করার পদ্দর আিরা যত দ্রুত সম্ভব্ একটে পযাদ্দনল একজেত করব্, 

এব্ং এই প্রজক্রিা চলার সিদ্দি আপনাদ্দক তার হালনাগাদ িানাদ্দত থাকব্। আপনার রকসটে 

লনদ্দি বব্ঠক করার 5 িি তমিেযসর িদ্দযয পযাদ্দনল তার সুপালরযগুলল িানাদ্দব্, এব্ং তারপদ্দর 

আরও 5 িি তমিেযসর িদ্দযয Stonewater আপনার সদ্দে রযাগাদ্দযাগ কদ্দর CCP-এর 

সুপালরযগুললর লব্েদ্দি আিাদ্দদর প্রলতজক্রিা িানাদ্দব্। 

 

হোউক্তজিং অিেুযডসিযোন: 

রয রকানও পয ডাদ্দি সহািতা ও লনদ্দদডযনার পাওিার িনয আপলন আপনার অলিদ্দযাদ্দগর 

লব্েদ্দি হাউজিং অিবু্যর্সিযান পলরদ্দেব্ার সদ্দে রযাগাদ্দযাগ করদ্দত পাদ্দরন। আপনার 

অলিদ্দযাদ্দগর লব্েদ্দি আিাদ্দদর লিতীি পয ডাদ্দির প্রতুযত্তদ্দর আপলন যলদ সন্তুি না হন, তাহদ্দল 

আিাদ্দদর অলিদ্দযাগ লব্েিক প্রজক্রিাকরে সম্বদ্দি আপলন হাউজিং অিবু্যর্সিযান 

পলরদ্দেব্াদ্দক তদন্ত করার িনয অনুদ্দরায করদ্দত পাদ্দরন। তখন হাউজিং অিবু্যর্সিযান 

পলরদ্দেব্া আপনার উদ্দিদ্দগর কারে এব্ং েলােল লনয ডারদ্দের প্রজক্রিার সিদ্দি আিরা 

অলিদ্দযাগ পলরচালনার রকার্ এব্ং আিাদ্দদর নীলতিালার সদ্দে সেলত ররদ্দখ প্রলতজক্রিা 

লদদ্দিলে লকনা তারও পয ডাদ্দলাচনা করদ্দব্। 
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এর িাযযদ্দি আপলন হাউজিং অিবু্যর্সিযান পলরদ্দেব্ার সদ্দে রযাগাদ্দযাগ করদ্দত পাদ্দরন: 

• তাদ্দদর ওদ্দিব্সাইে: housing-ombudsman.org.uk 

• ইদ্দিইদ্দলর িাযযদ্দি: info@housing-ombudsman.org.uk 

• রোদ্দনর িাযযদ্দি: 0300 111 3000 (সকাল 9:15 - লব্দ্দকল 5:15, রসািব্ার রথদ্দক 

শুক্রব্ার) 

• লচটঠ ললদ্দখ: Housing Ombudsman Service, PO Box 152, Liverpool 

L33 7WQ. 
 

Stonewater কীিাদ্দব্ অলিদ্দযাদ্দগর পলরচালনা কদ্দর রস সম্পদ্দকড আরও িানার িনয, অথব্া 

আিাদ্দদর অলিদ্দযাগ নীলত সহ আরও তথয এব্ং পরািদ্দয ডর িনয 

stonewater.org/supporting-you/making-a-complaint/ রদখুন। 
 

mailto:info@housing-ombudsman.org.uk

