ভাষা পরিষেবাসমূহ

শ্রম বিভাগের (Department of Labor) কাছে আপনার অধিকারগুলি জানুন
নিউ ইয়র্ক স্টেটের শ্রম বিভাগে অত্যাবশ্যক নথিপত্র চীনা, হাইতিয়ান ক্রেওল,
বাংলা, ক�োরীয়, রুশ ও স্পেনীয় ভাষায় প্রদান করা হয়। অন্যান্য ভাষাতেও
উপাদানগুলি পাওয়া যায়। 200টিরও বেশি ভাষায় দ�োভাষী পরিষেবা প্রদান
করা হয়।

Language Identification Tool

This chart is to assist people who do not speak or read English to identify their languages.

আমি শ্রম বিভাগে গেলে কী প্রত্যাশা করতে পারি?
নিউ ইয়র্ক স্টেটের শ্রম বিভাগের প্রতিটি দপ্তর যেটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত তার
আপনাকে বিনা খরচে দ�োভাষী পরিষেবা প্রদান করা আবশ্যক। এর মধ্যে পড়ে
নিউ ইয়র্ক স্টেট এর যাবতীয় কেরিয়ার সেন্টার।
ভাষা সনাক্তকরণের সরঞ্জাম নামক একটি প�োস্টার আপনার স্থানীয় দপ্তরে প্রদর্শিত
থাকা উচিত। এই প�োস্টারে বলা থাকে “আপনার ভাষার দিকে আঙুল দেখান।
একজন দ�োভাষীকে ডাকা হবে। আপনার ক�োনও খরচ ছাড়াই একজন দ�োভাষী
প্রদান করা হবে” 30টিরও বেশি ভাষায়। আপনি আপনার স্থানীয় দপ্তরে ভাষা
সনাক্তকরণের সরঞ্জাম দেখতে না পেলে সেটির কথা জিজ্ঞাসা করুন।

Point to your language. An interpreter will be called. The interpreter is provided at no cost to you.
Albanian
Shqip

Japanese

Arabic

Karen

Bengali

Nepali
Bosnian
Bosanski

আপনি কি আমাদের বলতে চান যে আমাদের ক�োনও কর্মী আপনাকে কীভাবে
সাহায্য করেছেন? আমাদেরকে ইমেল করুন DIPA@labor.ny.gov ঠিকানায়
অথবা অভিবাসী নীতিমালা ও বিষয়ক শাখায় ফ�োন করুন 877-466-9757
নম্বরে।

কে পরিষেবা পর্য বেক্ষণ করছেন?
প্রতিটি সংস্থার একজন করে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকসেস ক�োঅর্ডিনেটর(Language
Access Coordinator) আছেন যিনি জনগণের কাছে সংস্থার ল্যাঙ্গুয়েজ
অ্যাকসেস পরিষেবা পর্যবেক্ষণ করেন। শ্রম বিভাগের ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকসেস
ক�োঅর্ডিনেটর এর য�োগায�োগের তথ্য হল:

ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকসেস ক�োঅর্ডিনেটর: Eric Denk
অফিস ফ�োন: 607-778-2836
ম�োবাইল ফ�োন: 607-205-5491
ইমেল: Eric.Denk@labor.ny.gov
ফ্যাক্স: 212-775-3389
চিঠি পাঠান�োর ঠিকানা: 171 Front Street, Binghamton, NY 13905
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Pashto

Burmese

Chinese

অভিবাসী নীতিমালা ও বিষয়ক শাখা(DIVISION
OF IMMIGRANT POLICIES AND AFFAIRS)
এর সঙ্গে য�োগায�োগ করুন

Korean

Cantonese
Chaochow
Fukienese
Mandarin
Shanghai
Taiwanese
Toishanese
Farsi

French
Français

Polish
Polski
Portuguese
Português
Russian
Pyccкий
Somali
Afsoomaali
Spanish
Español
Swahili
Kiswahili
Tagalog
Tagalog

German
Deutsche

Thai

Greek
Ελληνικά

Tibetan

Haitian Creole
Kreyòl

Ukrainian
Yкраїнська

Hebrew

Urdu

Hindi

Vietnamese
Tiếng Việt

Italian
Italiano

Yiddish
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নিউ ইয়র্ক স্টেটের শ্রম দপ্তর হল�ো একটি সমান সুয�োগ প্রদানকারী নিয়োগকর্তা/প্রকল্প। অনুর�োধক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আনুষঙ্গিক সহায়তা ও পরিষেবা পাওয়া যায়।

Division of Immigrant Policies and Affairs
75 Varick Street, 7th Floor
New York, NY 10013
(877) 466-9757 | fax: (212) 775-3389

E-mail: dipa@labor.ny.gov
www.labor.ny.gov/immigrants/language-access.shtm

আপনার ভাষায় পিরেষবাসমূেহর অয্াে�স: অিভেযাগ ফমর্
িনউইয়কর্ ে�েটর নীিত হল জনসাধারেণর পিরেষবার এবং ে�া�ােমর ভাষা সং�া� সমসয্ার সমাধান করেত যুি�স�ত পদে�প েনওয়া। এিট
করার জনয্, আমােদর ল�য্ হল: ১) আপনার ভাষায় আপনার সােথ কথা বলা এবং ২) ইংেরিজ ছাড়াও শীষর্�রীয় েমাট ছয়িট, সবর্ািধক বয্বহৃত
ভাষায় গর�পূণর্ ফমর্ এবং নিথপে�র বয্ব�া করা।
এই ফেমর্ েদওয়া আপনার ম�বয্ আমােদর েসই লে�য্ েপৗঁছােত সাহাযয্ করেব।সম� তথয্ েগাপনীয়।
অনু�হ কের ি�� করন, এবং কােলা কািলর মাধয্েম ফমর্িটেত �া�র করন। তারপের উপেরা� ডােকর, ফয্াে�র, বা ইেমেলর মাধয্েম এিট আমােদর কােছ পাঠান।

ে�েম� আইিড # (যিদ উপল� থােক):

অিভেযাগকারী বয্ি�:
নাম:

পদবী:

িঠকানা:
শহর বা �াম:

রাজয্

িজপ েকাড

ই-েমইল িঠকানা (যিদ উপল� থােক):

পছে�র ভাষা:
বািড়র েফান:

অনয্ েফান:

অনয্ েকউ িক এই অিভেযাগ দােয়র করেত আপনােক সাহাযয্ করেছ?
নাম:

হয্াঁ

না _______ 'হয্াঁ' হেল, তােদর অ�ভুর্ � করন:

পদবী:

সমসয্া িক িছল? �েযাজয্ সকল বাে� িটক িদন এবং িনেচ বয্াখয্া করন।
আমােক একজন েদাভাষীর বয্ব�া কের েদওয়া হয়িন
আিম একজন েদাভাষী েচেয়িছলাম এবং আমােক তা েদওয়া হয়িন
েদাভাষী(েদর) বা অনুবাদক(েদর) দ�তা ভােলা িছল না (পিরিচত হেল, তােদর নামগুিল তািলকাভ�ক্ত ক�ন)
েদাভাষী(রা) অভ� বা অনুপযু� ম�বয্ কেরেছন
পিরেষবািট েপেত অেনক সময় েলেগেছ (িনেচ বয্াখয্া করন)
আিম বুঝেত পাির এমন েকানও ভাষায় আমােক ফমর্ বা েনািটশ েদওয়া হয়িন (নীেচ �েয়াজনীয় নিথপ� তািলকাভু � করন)
আিম পিরেষবা, ে�া�াম বা ি�য়াকলাপগিল বয্বহার করেত পািরিন (িনেচ বয্াখয্া করন)
অনয্ানয্ (িনেচ বয্াখয্া করন)
সমসয্ািট কখন ঘেটিছল?

তািরখ(মাস/িদন/বছর):

সময়:

AM

PM

সমসয্ািট েকাথায় ঘেটিছল?
িক ঘেটিছল বণর্ না করন। অনু�হ কের িনিদর্ � কের বলুন। �েয়াজেন অিতির� পৃ�া বয্বহার করন। �িতিট পৃ�ায় আপনার নাম িলখুন
/ি�� করন। �েয়াজনীয় ভাষা, পিরেষবা এবং নিথপ� তািলকাভু � করন। পিরিচিত থাকল�, পিরিচত বয্ি�েদর নাম, িঠকানা এবং েফান
ন�র অ�ভুর্ � করন।

আপিন িক িবভােগর/এেজি�র কাউেক অিভেযাগ কেরিছেলন? কােক কেরিছেলন এবং তার �িতি�য়া িক িছল?
অনু�হ কের িনিদর্ � কের বলুন।

আিম েঘাষণা করিছ েয উ� িববৃিত আমার �ান ও িব�াস মেত সতয্।
�া�র:

(অিভেযাগকারী বয্ি�)

তািরখ (িদন/মাস/বছর):

এ ই ব া ে � ি ল খ ে ব ন ন া । শ
শধ
ধ ুম া � অ ি ফ ে স র ব য্য্ব
ব হ া ে র র জ ন য্
তািরখ:
িস�া�:
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পযর্ােলাচক

