
নিউইয়র্ক স্কেে-এ ভাষা 
্ংর্কািকত বাধা অনতর্কম র্া

ন্ ক্য় নিউ ইয়র ক্বা্ী,
নিউইয়র ক্ এরন ে ববনিত ক্্ূর্ক, বহুভানষর স ক্েে: ্ ক্ায় 
5.7 নমনিয়ি নিউইয়র ক্-বা্ীসে্ ্্কাথনমর ভাষা 
ইংস্নি িয় এবং তাসে্ মসধযক ্্কায় অসধ্কর মািুষ 
ইংস্নি খুব ভাসিা বিসত ্াস্ি িা। ভাষা্ বাধাগুনি সযি 
্ন্সষবা ও ্ুনবধা ্াওয়া্ সরকষসত ক্ বাধা হসয ়িা োঁড়ায।় 
সয বযকনরকতসে্ ইংস্নি্ েরকষতা ্ীনমত, তা্া ্্রান্ 
্ং্কথাগুনি্ ্স্কগ রথা বিা্ ্ময় ভাষা উ্িবকধ র্া্ 
্ন্সষবা স্সত ্াস্ি।

ইংস্নিসত ্ীনমত েরকষ (LEP) বযকনরকতসে্ িিযক 
“অথ্কবহ অযকাসরক্্” নিন ক্িত র্সত ্ম ক্ত সেডাস্ি-
তহনবি্ ক্া ক্ত স্ ক্াগ্কামগুনিসর অব্যকই নরছু মাত ক্া্ 
ভাষা ্হায়তা নেসত হসব। তা ছাড়া, নরছু স ক্েে ও ক্থািীয় 
আইসি্ আওতায় স্ ক্াগ্কাম ও অনে্গুনিসত ভাষা 
্হায়তা ্্ব্াহ র্সত হয।় আ্নি যনে নিউইয়র ক্ 
্াসিযক- ভাষা অযকাসরক্্ ্মক্সর ক্ আ্ও িািসত িাি বা 
নব্বকা্ রস্ি সয আ্িাসর ভাষা অযকাসরক্্ ্ন্সষবা 
সথসর বন্কিত র্া হসয়সছ, অিুগ ক্হ রস্ আমা্ অনেস্ 
সযাগাসযাগ র্ুি।

নবিীত,

আ্নি যনে অনভসযাগ র্সত িাি:

নিউইয়র্ক স্কেে-এ্ অযকােনি্ক সিিাস্ি-এ্, Civil Rights 
Bureau-্ ে্কত্

28 Liberty Street 
New York, NY 10005
(212) 416-8250
Civil.Rights@ag.ny.gov

নিউইয়র্ক স্কেসে্ মািবানধরা্ নবভাগ

One Fordham Plaza, 4th Floor
Bronx, New York 10458
(718) 741-8400
্কথািীয় ে্কতস্্ নিরািা িািসত ওসয়ব্াইসে যাি: 
http://www.dhr.ny.gov

মানর্কি যুরকত্াষকে্ক-এ্ নবিা্নবভাসগ্ িাগন্র অনধরা্ 
ে্কতস্্ ্মিবকয় ও সেডাস্ি ্মকমনত নবভাগ 

950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530
(888) TITLE-06 (voice/TTY)

যনে আ্িাসর সরািও সেডাস্ি-তহনবি্্কা্কত স্্কাগ্কাম 
বা রাসি ভাষা অযকাসরক্্ সথসর বন্কিত র্া হসয় থাসর, 
তাহসি আ্নি স্ই স্্কাগ্কামনেসর যা্া তহনবি নেসয়সছ 
স্ই সেডাস্ি এসিনিক্্ ্স্কগ সযাগাসযাগ র্সত ্াস্ি 
(সযমি, েুড ্কেযকাসমক্্ সরকষসত্ক ্বকা্কথযক ও মািব 
্ন্সষবা নবভাগ)। 

নিউ ইয়র্ক স্কেে অযকানেি্ক 
সিিাসস্ি্ নঅে্
সনিনে্য়া সিম্

ভাষা্ 
অযকাসরক্্

িনউ ইয়্কর ্কেসে অকযাে্কিন 
িসিা্সিস্ অেন্ 
িসেন্নয়া িসম্

্হায়তা্ উ্ায়



ভাষা্ অযকাসরক্্: এো নিন্কিত র্া সয ্্কাথনমর ভাষা 
নিনব্কস্সষ ্ম্কত মািুষ ্্রান্ ্ন্সষবা ও তথযক স্সত 
্াস্ি। 

ভাষা ্ন্সষবা ্াওয়া
নরছু ্ং্কথা বা ে্কত্গুনিসর অব্যকই - সরািও অযকা্সয়িকেসমিকে 
বা ্ারকষাসত্ ্ময় - ইংস্নিসত ্ীনমত েরকষতা (LEP) ্সয়সছ এমি 
বযকনরকতসে্ সোভাষী ্্কোি র্সত হসব - হয় ্ামিা্ামনি বা সোসি্ 
মাধযকসম। সযমি, েুড ্কেযকাসমক্্ িিযক আসবেিরা্ী্া, ভাষা রাড্ক 
বযকবহা্ রস্ নিসিসে্ ্্কাথনমর ভাষা নিসি সিসবি। তাসে্ িিযক হয় 
এমি সরািও সর্ওয়ার্কা্সর নিযুরকত র্া হসব নযনি তা্ ্্কাথনমর ভাষা 
বিসত ্াস্ি বা সেনিসোসি্ মাধযকমা সরািও সোভাষী্ ্াহাসযযক এরনে 
্ারকষাতকরা্ সিওয়া হসব। েম্ক, নবস্ষ রস্ সযগুনি “গু্ুতবক্ূর্ক” (সযগুনি্ 
আইসি্ সিাসখ ্্কসয়ািিীয় বা সযগুনিসত ্ুনবধা্ িিযক গু্ুতবক্ূর্ক তথযক 
্সয়সছ), স্গুনিসরও তাসে্ ্্কাথনমর ভাষাসত অিুবাে রস্ নেসত হসব। 
সোসি রথা বিা্ ্ময়, রিা্্া সযি রসি্ ্ু্ুসতই তাসে্ ্্কাথনমর 
ভাষা ্ুিসত ্াি, নবস্ষ রস্ আ্তকরািীি ্ন্ন্কথনতসত। 
সয ্াইেগুনিসত ভাষা ্ন্সষবা সেওয়া ্্কসয়ািি হয়, স্গুনি সযি 
স্ই্ন্সষবা্ িিযক বেসি িা যায় এবং ভাষা ্ন্সষবা্ অনধরাস্্ এরনে 
নবিক্ন্কত িি্াধা্সর্ ্ামসি ্ক্ষকে রস্ স্া্কে র্সত হসব। এই 
্ন্সষবাগুনি যথা্মসয় নেসত হসব: অসির সেন্ হসি ্ন্সষবা বানতি হসয় 
সযসত ্াস্। 
সোভাষীসে্ েরকষ হসত হসব
অসির ্ন্ন্কথনতসত, এরিি স্্াো্ সোভাষীসর, যাসর মাসেমসধযক 
সেনিসোসি্ মাধযকসম িুনরকতবেকধ র্া হসয়সছ - ্ং্কথানে বযকবহা্ র্সব। 
ভাষা সেনিসোি িাইসি সবন্্ভাগ রথযক ভাষাসতই সোভাষী নিসয়াগ র্া 
থাসর। ে্কত্গুনি সরািও নরছু বযকাখযকা র্া্ িিযক তাসে্ নিি্বক 
্য্কা্কতভাসব েরকষ সোভাষী রম্কীসে্ও বযকবহা্ র্সত ্াস্। সবন্ 
গু্ুত্ বা িীবসি্ উ্্ ্্কভাব সেসি এমি ্ন্সষবাগুনি্ িিযক বযকাখযকা 
ও অিুবাে ্ন্সষবা্ মাি ও যথাযথতা ্বকাভানবরভাসবই সবন্ হসত হসব। 
উোহ্র্বক্ূ্, ি্ুন্ নিনরতক্া্ ্ময় সয অিুবাে ্্কোি র্া হসব, তা 
অব্যকই উিকিমাসি্ ও নিভু্কি হসত হসব, তসব িাইসব্কন্সত সযগুনি সেওয়া 
হসব, তা ততো নিভু্কি িা হসিও হসব। 
গু্ুতবক্ূর্ক ে্কষকেবযক: যখি আইি অিুযায়ী সরািও ্ং্কথা বা ে্কত্সর 
ভাষা অযকাসরক্্ ্ন্সষবা ্্ব্াহ র্সত হয়, তখি তা গ্কাহরসর 
নবিামূসিযকই নেসত হসব। এ্ িিযক গ্কাহরসর সরািও ্হায়তা্ িিযক 
সরািও বিকধু বা ্ন্বাস্্ ্ে্যকসর নিসয় আ্সত হসব িা। তসব, যনে 
গ্কাহরসর সরািও ্হায়তা্ িিযক সরািও বিকধু বা ্ন্বাস্্ ্ে্যকসর 
নিসয় আ্সত িায়, তা্ অিুমনত নেসত হসব। সয ্ব সরকষসত্ক উসেকেস্যক্ 
্্কসয়ািি, সযমি সরািও ্ুনিন্ তেিকত বা নিনরতক্া্ ্্াম্্ক, তখি 
্ং্কথা্ সোভাষী্ অিুবাসে্ উ্স্ই নিভ্ক্ র্সত হসব।

নিব্কািি
সভােোসি্ অনধরা্ ্ংর্কািকত অযকারকে-এ্ আওতায়, এই রাউনিকেগুনিসর 
নরছু নিনে্কষকে ্মক্্কোয়সর ভাষা ্ন্সষবা নেসত হসব: Bronx 
(নহ্ক্ািীয়), New York এবং Kings (নহ্ক্ািীয় এবং নিিা), Nassau 
(নহ্ক্াকিীয়), Queens (এ্ীয় ভা্তীয়, নিিা, নহ্ক্ািীয় এবং সরান্য়াি), 
Suffolk (নহ্ক্ািীয়) এবং Westchester (নহ্ক্ািীয়)। সভােোসি্ 
অনধরা্ ্ংর্কািকত অযকারকে-এ্ আওতায় এোও ্সড় সয, সয অিযক ্ব 
রাউনিকেগুসিাসত ্ুসয়সত্কান্রািসে্ িি্ংখযকা সবন্, স্খাসি স্ক্িীয় ভাষায় 
্হায়তা নেসত হসব।
New York State-এ্ আইসি্ আওতায় নিব্কািসি্ ্ময় নিব্কািি 
্ন্ে্্কর ও স্াি রকিার্কসে্ ইংস্নিসত ্ীনমত েরকষতা ্মক্িকি 
বযকনরকতসে্ ্হায়তা র্সত হসব। সভাো্্া এছাড়াও নিব্কািসি্ নেসি তাসে্ 
্ছিকেমসতা সরািও বযকনরকত সযমি বিকধু বা ্ন্বাস্্ ্েস্যক্ ্হায়তা 
স্সত ্াস্ি।

্করুি 
সেডাস্ি-তহনবি্্কা্কত ্করুিগুনিসর অব্যকই ন্রকষাথ্কী ও তাসে্ 
অনভভাবরসে্ ভাষা ্হায়তা ্ন্সষবা নেসত হসব। ্াষকে্কীয় আইসি্ 
অধীসি, িতুি ন্রকষাথ্কীসে্ বাছাই র্া হসব এবং LEP ন্রকষাথ্কীসে্ 
অব্যকই উ্যুরকত ইংস্নি-ভাষায় উিকিনত্ ্ন্সষবা নেসত হসব। ্ম্কত 
্করুি নডন্কে্করকেগুনি অব্যকই LEP ন্রকষাথ্কীসে্ স্ই নডন্কে্কসরকে্ 
্ম্কত স্্কাগ্কাম ও ্ন্সষবাগুনিসত ্মাি অযকাসরক্্ নিন্কিত র্সত 
হসব, তাসে্ বয়স্্ ও সগ্কড ্কতস্্ ্স্কগ ্াম্কি্যক্ূর্ক হসত হসব, 
যা্ মসধযক ্কিাতর হওয়া্ িিযক ্্কসয়ািিীয় স্্কাগ্কামও থারসব। 

আইি ্্করয়ি 
সয ্ুনি্ নবভাগগুনি সেডাস্ি তহনবি ্ায়, তাসে্ও এরনে উ্যুরকত 
ভাষা ্হায়তা ্ন্রিক্িা বতন্ র্া্ ্ময় নিসিসে্ LEP িি্ংখযকা্ 
আরাস্্ রথা মাথায় ্াখসত হসব। সয নবভাগগুনি LEP িি্ংখযকাসর 
্ন্সষবা সেয় তাসে্ ভাষা্ িাইি বযকবহা্ র্সত হসব, নেবকভানষর 
অনে্া্সে্ নিসয়াগ র্সত হসব এবং ভাষা্ ্্কসয়ািিগুনি ্ামিাসিা্ 
িিযক ও ্ন্সষবা সেওয়া্ িিযক ভাষা রাড্ক বযকবহা্ র্সত হসব। 
গু্ুতবক্ূর্ক িনথ, সযমি ্ুনিস্্ ঘেিা ন্স্াে্ক এবং মওরুে, 
অিযকািযক ভাষাগুনিসতও ্াওয়া উনিত যা ্াধা্রত এরনে এখনতয়া্ বা 
্মক্্কোসয়্ মসধযক ্াওয়া যায়। 

যা্া রাসি রম স্াসিি তাসে্ ্হায়তা
্্কনতবিকধী মানর্কি ্ংর্কািকত অযকারকে অিুযায়ী, িি আবা্ি 
ও অিকতত 15 িি রম্কী ্সয়সছ এমি নিসয়াগরত্কাসে্ সরকষসত্ক 
্্কনতবিকেবকী সিারিিসে্ যথাযথ অিুবাসে্ ্ন্সষবা নেসত হসব। সয 
রম্কীসে্ রাি র্সত ্াহাসযযক্ ্্কসয়ািি তা্া অিুবাসে্ ্ন্সষবা্ 
িিযক “যুনরকত্্কগত ্ং্কথাি” ্াওয়া্ সযাগযক হসত ্াস্ি। 

নিউ ইয়র্ক ন্নে-্ ভাষা্ ্্কসব্েবকা্
নিউইয়র্ক ্হ্ এরনে বহুভানষর ওসয়ব স্াে্কাি, ভাষা্ ্্কসব্েবকা্ 
্্ব্াহ রস্, সযখাসি ্ামানির ্ন্সষবা, রম্ক্ং্কথাি, অনভবা্ি, 
আবা্ি এবং অিযকািযক সরকষসত্ক্ ্ক্যকানি্, ্ান্য়াি ও িীিা ভাষায় 
অিুবাে র্া 200-নে্ও সবন্ িনথ্ অযকাসরক্্ ্াওয়া যায়। এই 
নিনি্গুসিা ্াওয়া যাসব:

নিউইয়র্ক স্কেে-এ্ রায্কনিব্কাহী আসে্
্ম্কত ্ািযক ্ং্কথাগুনিসর ্াসিযক্ ে্’নে মূি ভাষায় ্্কসয়ািিীয় 
েম্ক, নিসে্ক্ এবং অিযকািযক িনথ অব্যকই অিুবাে র্া্ িিযক ্্া্ন্ 
িি ্ন্সষবা ্ু্ু র্সত হসব। ্ািযক ্ং্কথাগুনিসরও গ্কাহরসে্ 
্্কাথনমর ভাষায় অিুবাে ্্কোি র্সত হসব, স্ই ভাষা ে্’ো ্াধা্র 
ভাষা্ মসধযক িা হসিও। স্কেে-এ্ ্ং্কথাগুনিসর 1 আগ্কে, 2021-এ্ 
মসধযক এই ্ন্সষবাগুনি নেসত হসব। অসির ্্কভানবত ্ং্কথা ইনতমসধযক 
অিযকািযক আইি এবং এই নবষসয় ্ািযক নিব্কাহী আসেস্্ ্ূব্কবত্কী 
্ং্কর্সর্ অধীসি অিকতত নরছু ভাষা ্ন্সষবা ্্কোি রস্সছ।

সয ্ন্সষবাগুনিসত ভাষা ্হায়তা আ্া র্া সযসত ্াস্: 
্বকা্কথস্বা এবং ্ামানির ্ন্সষবা
সেডাস্ি স্্কাগ্কাম:

• ্ামানির ্ু্রকষা ্ন্িািিা স্্কাগ্কাম (যা্ মসধযক ্সয়সছ 
SSI, ্া্ীন্র অরকষমতা এবং িারন্ সথসর অব্্);

• িি ্হায়তা ্ুনবধা সযমি (্ন্্ূ্র ্ুনষকে ্হায়তা 
স্্কাগ্কাম) SNAP, (অভাবী ্ন্বা্গুনি্ িিযক অ্কথায়ী 
্হায়তা) TANF, এবং সহাম এিানি্ক ্হায়তা স্্কাগ্কাম 
(HEAP); 

• সমনডসরড, সমনডসরয়া্ এবং (State-এ্ ন্্ুসে্ ্বকা্কথযক 
নবমা স্্কাগ্কাম)-এ্ মসতা ্বকা্কথযক ্ন্সষবা (SCHIP)।

নিউইয়র্ক স্কেে-এ্ সরকষসত্ক:
• হা্্াতাসি্ স্াগীসে্ তাসে্ ্্কাথনমর ভাষায় ্্াম্্ক 

সেওয়া এবং রাউসিক্নিং র্া ্্কসয়ািি। 
• ওষুসধ্ সোরািগুনিসর ্তর্কবাত্কা্ সিসবি অিুবাে 

রস্ সেওয়া এবং সর্কতাসে্ তাসে্ ্্কাথনমর ভাষাসত 
সবাোসিা ্্কসয়ািি। অযকােনি্ক সিিাস্সি্ ে্কতস্ এই 
মূহুসত্ক A & P, Costco, CVS, Duane Reade, Rite Aid, 
Eckerd, Genovese, Target এবং Wal-Mart-এ্ ্স্কগ 
িুনরকত ্সয়সছ, যা্ েসি এই ্ম্কত ওষুসধ্ সোরািগুনি 
সর্কতাসে্ তাসে্ ্্কাথনমর ভাষাসত ্্াম্্ক সেওয়া এবং 
স্্ক্নর্ক্্সি্ ওষুধ, ্তর্কবাত্কা্ সিসবি, ্ম্কত ি্ুন্ 
িনথ্ত্ক ও নিসে্ক্ অিুবাে রস্ সেওয়া ্্কসয়ািি।

নিউ ইয়র্ক ন্নে ্মািস্বা ে্কত্ 
ে্কত্গুনিসর অব্যকই “স্ই বযকনরকত্ ্াসথ ্ম্কত রথাবাত্কায় 
ততকরকষরাতক ভাষা ্হায়তা ্ন্সষবা নেসত হসব।”


