
 Beacon Health Options (Beacon) �েযাজ  েফডােরল নািগরক িঅধকার আইন েেমন েচল এবং 
জািত, রঙ, জাতীয় 

উৎিপ ত, বয়স, অ�মতা, বা িেল�র িিভ েতত ৈবষম  েকর না। Beacon জািত, রঙ, জাতীয়

উৎিপ ত, বয়স, অ�মতা, িেল�র িভ�তায় কেখনা মােনষুর েমধ  েভদােভদ েকর না।

Beacon: 

• আমােদর সােথ কায করীভােব েযাগােযাগ করার জন  �িতব�ী ব ি�েদর িবনােমলূ  

উপকরণ এবং েসবা উপল� করােনা হয়, েযমন :

o েযাগ তাস�� িচ��রপ ভাষার েদাভাষী

o অন ান  ফরম ােটর েমধ  েআছ িিলখত তথ  ( বৃহৎ মু�ণ, িঅডও, �েবেশযাগ   
েইলক�িনক ফরম ােট

এবং অন ান  ফরম ােট) 

• যােদর �ধান ভাষা ইংেিরজ নয়, তােদর জন  িবনােমলূ  ভাষার সাহায  েসবা

�দান েকর: 

o েযাগ তাস�� েদাভাষী

o অন ান  ভাষায় িিলখত তথ

আিপন চােইল এই িপেরষবাসমহূ েেপত েযাগােযাগ করন Customer Service at 1-888-204-5581. 

িযদ আিপন িব�াস েকরন েয Beacon এই েসবা �দান কেরত ব থ  েহেয়ছ অথবা জািত, রঙ, 

জাতীয় উৎিপ ত, বয়স, অ�মতা, বা িেল�র িিভ েতত বা অন  েকান উপােয় ৈবষম মূলক আচরণ করা 

েহয়েছ েবল িযদ আিপন েকরন তােহল আিপন এিকট িঅেভযাগ দােয়র কেরত পােরন এখােন Complaints and 

Grievance Coordinator:

Beacon Health Options, Attention:  Complaints and Grievance Coordinator - 200 State Street, 

Boston, MA 02109

Telephone:  1-888-204-5581;  TTY:  (711) 1-888-204-5581



Fax: 1-781-994-7600 

Email: Member.Service@beaconhealthoptions.com

। আিপন বয্ি গতভােব  বা মইল, ফয্া , অথবা েইমল ারা এিকট িঅেভযাগ দােয়র কেরত 

পােরন। িযদিঅেভযাগ দােয়র কেরত আপনার সাহােয র �েয়াজন হয়, Complaints and 

Grievance Coordinator তারজন  সাহায  উপল� েআছ এবং আিপন সাহায  পােবন।

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

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, -এর িঅেফসর মাধ েম িঅেভযাগ জানােত পােরবন এখােনঃ U.S. 
Department 

of Health and Human Services (ইউ. এস. িডপাট েম� অফ েহলথ এ� িহউম ান সািভ েসস), Office 

for Civil Rights, (িঅফস ফর িিসভল রাইটস), এছাড়াও আিপন েইমল অথবা েফান েকরও িঅেভযাগ জানােত 

পােরবন: 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201  

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

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html



