
 

 

 

 

মমোটোমুটটভোবে 

মার্চ 2021 এ, একটি কার্ চনির্ চাহী আদেশ স্বাক্ষনিত হদ়েনিল র্া কার্ চনির্ চাহী স্টেি এদেন্সিদক নিদেচশ কদি 

স্টর্, স্টর্গুনল সীনমত ইংদিেী েক্ষতা (Limited English Proficiency, LEP) সম্পন্ন স্টলাকদেি ভাষা সহা়েতা 

পনিদষর্া (অিুর্াে এর্ং র্যাখ্যা) প্রোদিি েিয সিাসনি েিদসর্া প্রোি কদি। EO 26.1 কার্ চনির্ চাহী 

আদেশ 26 সংদশাধি কদি, মূলত অদটার্ি 2011 সাদল োনি কিা হদ়েনিল। 

নিউ ই়েদকচ লক্ষ লক্ষ মািুষ আদিি র্ািা তাদেি প্রাথনমক ভাষা নহদসদর্ ইংদিন্সেদত কথা র্দলি িা এর্ং 

ইংদিন্সে পড়দত, র্লদত, নলখ্দত র্া স্টর্াঝাি সীনমত ক্ষমতা িাদখ্ি। এই নিউ ই়েকচর্াসীদেি েিয, তাদেি 

LEP েযািাস গুরুত্বপূর্ চ সিকানি কম চসরূ্ী এর্ং পনিদষর্াগুনল অযাদেস কিদত সম্ভার্য র্াধা উপস্থাপি 

কদি। 

কোর্ যনিে যোহী আবেশ 26.1 এর নক প্রব োজি? 

• প্রতযক্ষ েি পনিদষর্া প্রোিকািী প্রনতটি কার্ চনির্ চাহী স্টেি এদেন্সিদক পনিদষর্া র্া সুনর্ধাগুনলি 

নর্ধাদিি স্টক্ষদে র্যন্সিদেি তাদেি প্রাথনমক ভাষা়ে র্যাখ্যামূলক পনিদষর্া প্রোি কিদত হদর্। 

• এই এদেন্সিগুনলদক, নিউ ই়েকচ স্টেদি LEP র্যন্সিদেি দ্বািা কনথত েশটি সাধাির্ অ-ইংদিেী 

ভাষা়ে (স্টর্মি সাম্প্রনতক মানকচি র্ুিিাদেি েিগর্িা তদথযি উপি নভনি কদি) ফদম চি মদতা 

েিসাধািদর্ি িনথ সহ গুরুত্বপূর্ চ িনথগুনলি অিুর্াে কিাও প্রদ়োেি।  

• এদেন্সিগুনলদক একটি ভাষা অযাদেস সমন্ব়েকািী নিদ়োগ কিদত এর্ং একটি ভাষা অযাদেস 

পনিকল্পিা প্রকাশ কিদত হদর্। 

নিউ ই কয মেবট েশটট েহুল প্রচনলত অ-ইংবরজজ ভোষো নক? 

এই মহুদূতচ, শীষ চ েশটি ভাষা হল: 

• স্প্যানিশ 

• র্ীিা 

• িানশ়োি 

• ইন্সিশ 

• র্াংলা 

• স্টকানি়োি 

• হাইনত়োি ন্সিওল 

• ইিানল়োি 

• আিনর্ 

• স্টপানলশ 



 

 

র্নেও সমস্ত আচ্ছানেত স্টেি এদেন্সিগুনলদক এই েশটি ভাষাি েিয অিুর্াে পনিদষর্া প্রোি কিা 

প্রদ়োেি, নকিু সংস্থা তাদেি েিসংখ্যাি র্ানহো এর্ং অিযািয স্টফডাদিল প্রদ়োেিী়েতাি উপি নভনি 

কদি অনতনিি ভাষা স্টর্াগ কিাও স্টর্দি নিদত পাদি।  

ভোষো অযোবেস পনরকল্পিো 

একটট ভোষো অযোবেস পনরকল্পিো নক? 

একটি ভাষা অযাদেস প্ল্যাি তাদেি পনিদষর্াগুনলদত অথ চপূর্ চ অযাদেস নিন্সিত কিাি েিয এদেন্সি 

কতত চক কী পেদক্ষপ স্টিদর্ তা নিধ চাির্ কদি। এি মদধয িদ়েদি নকন্তু অিূনেত িনথ এর্ং উপলব্ধ ভাষাি 

তানলকা়ে সীমার্দ্ধ ি়ে, ভাষা অযাদেদসি েক্ষতা এর্ং স্টর্াগযতা সম্পন্ন স্টমাি কমী, প্রনশক্ষর্ পনিকল্পিা, 

র্ানষ চক পর্ চদর্ক্ষর্ পনিকল্পিা এর্ং প্রর্াদিি স্টকৌশল। এদেন্সিগুনলদক তাদেি ভাষা অযাদেস প্ল্যািগুনলদক 

নি়েনমত আপদডি কিদত হদর্। অযাদেস এদেন্সিি ভাষা অযাদেস পনিকল্পিাগুনল এখ্াদি আিদি: 

https://dhr.ny.gov/language-access ।  

কতজি নিউ ই কযেোসী ইংবরজজ ছোডো অিয ভোষো  কথো েবলি? 

নিউ ই়েদকচ র্সর্াসকািী 5.7 নমনল়েদিিও স্টর্নশ মািুষ ইংদিন্সে িাড়া অিয ভাষা়ে কথা র্দল। এি মদধয 2.5 

নমনল়েি ভাদলা ইংদিন্সেদত কথা র্দল। 2015-2019 আদমনিকাি কনমউনিটি েনিদপি উপি নভনি কদি, 

LEP র্যন্সিি সংখ্যা র্ািা শীষ চ েশটি ভাষা়ে কথা র্দল: 

 

1. স্প্যানিশ: 1,201,322  

2. র্ীিা: 379,745  

3. িানশ়োি: 119 ,380  

4. ইন্সিশ: 64,070  

5. র্াংলা: 64,020  

6. স্টকানি়োি: 55,506  

7. হাইনত়োি ন্সিওল: 54,746  

8. ইিানল়োি: 46 ,431  

9. আিনর্: 40 ,781  

10. স্টপানলশ: 34 ,840  

মেট এবজজির মর্োগোবর্োগ 

ভোষো অযোবেস পনরবষেো প্রেোবির জিয মকোি মেট এবজজির প্রব োজি? 

নিদর্ি প্রনতটি এদেন্সি ভাষা অযাদেস পনিদষর্া প্রোি কদি এর্ং একটি ভাষা অযাদেস সমন্ব়েকািী 

িদ়েদি র্া এই আদেদশি সাদথ সংস্থাি সম্মনত পর্ চদর্ক্ষর্ কদি।  

https://www.ny.gov/language-access-policy#state-agency-contacts  

অনভবর্োগ ফম য 

র্নে মকউ পর্ যোপ্ত ভোষো সহো তো িো পো  েো পনরবষেো মথবক েজিত হ  তে নক হবে? 

নিউ ই়েকচ স্টেদিি িীনত হল আচ্ছানেত এদেন্সিগুনলদক েিসাধাির্ পনিদষর্া এর্ং স্টপ্রাগ্রাদমি েিয ভাষা 

অযাদেস পনিদষর্া প্রোি কিা। র্নে আপনি মদি কদিি স্টর্ আপিাদক পর্ চাপ্ত র্যাখ্যামূলক পনিদষর্া 

https://dhr.ny.gov/language-access
https://www.ny.gov/language-access-policy#state-agency-contacts


 

 

প্রোি কিা হ়েনি র্া আপিাদক পর্ চাপ্ত অিুর্াে সহা়েতা নেদত প্রতযাখ্যাি কিা হদ়েদি, অিুগ্রহ কদি 

আমাদেি ভাষা অযাদেস অনভদর্াগ ফম চ পূির্ করুি: https://languageaccess.ny.gov/en-US/ ।  

আিও অনতনিি প্রশ্নার্লী র্া তদথযি েিয, অিুগ্রহ কদি LanguageAccess@exec.ny.gov এখ্াদি ইদমল 

করুি।  

https://languageaccess.ny.gov/en-US/
ডাকযোগে:LanguageAccess@exec.ny.gov

