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LACF 2021 BE 

ভাষার অ্যাক্সেস মান্যতার ফমম 
নিউ ইয়র্ক  স্টেটের ভাষা সহায়তা িীনত (language access policy) অিুযায়ী নর্ছু জিমুখী এটজনি স্টয স্টর্াটিা ভাষায় অিুবাদ পনরটষবা প্রদাি র্রটত 

এবং গুরুত্বপূর্ক িনিপত্রগুনিটর্ ইংটরনজ ছাড়া স্টেটের অন্ততঃ শীষক দশটি সবটেটয় সাধারর্ ভাষায় অিুবাদ র্রটত বাধয। আমাটদর এটজনির ভাষা সহায়তা 
িীনতর স্টেটত্র আপিার স্টর্াটিা অসুনবধা হটয় িার্টি, আপনি ওপটর প্রদাি র্রা স্টযাগাটযাটগর তিয বযবহার র্টর এই অনভটযাগ ফমকটি সম্পূর্ক র্রটত ও জমা 
নদটত পাটরি। আপনার অভিয াযের সমস্ত ব্যভিেত তথ্যযে গোপনীয় রাখা হযব্।  
 

1. অভিয ােোরী: প্রিম িাম: _____________________ স্টশষ িাম (পদবী): ____________________ নজপ স্টর্াড: _________ 

☐ আনম আমার িাম নদটত োই িা। অিুগ্রহ র্টর মটি রাখটবি স্টয আপনি স্টর্ািও স্টযাগাটযাটগর তিয প্রদাি িা র্রটি, আমরা আপিার অনভটযাটগর প্রনতনিয়ায় স্টয 

পদটেপগুনি গ্রহর্ র্রনছ স্টসই বযাপাটর আপিাটর্ জািাটত পারব িা। পছটের ভাষা(সমূহ): __________________________________ ______ 

স্টফাি িম্বর: ____________________ ই-টমি ঠির্ািা: _______________________________________________________ 

অনয গেউ ভে আপনাযে এই অভিয ােটি জমা ভিযত সাহা য েরযেন? ☐ িা      ☐  হযাাঁ  যনদ ‘হযাাঁ’ হয়, তাহটি তাটদর স্টযাগাটযাটগর 

তিয অন্তভুক ক্ত র্রুি: 
প্রিম িাম: _________________________________ স্টশষ িাম (পদবী): ________________________________________ 
ইটমি ঠির্ািা ও/বা স্টফাি িম্বর:  _________________________________________________________________________ 
 

2. আপনার গোন িাষায় (গুভিযত) পভরযষব্া প্রযয়াজন ভেি? 
______________________________________________________________________________________________ 
3. েী সমসযাটা হযয়ভেি? অিুগ্রহ র্টর প্রটযাজয সবর্টি বটে টির্ নদি এবং নিটে বযাখযা র্রুি।  
☐ আমাটর্ স্টর্ািও অিুবাদর্ স্টদওয়া হয় নি  
☐ আনম এর্জি অিুবাদর্ স্টেটয়নছিাম, নর্ন্তু অস্বীর্ার র্রা হটয়নছি 
☐ অিুবাদটর্র দেতা ভাি নছি িা (নিটের নবভাগ 5 এ তাটদর িামগুনি অন্তভুক ক্ত র্রুি, যনদ তা জািা িাটর্) 
☐ অিুবাদর্ অভদ্র বা অিুপযুক্ত মন্তবয র্টরনছটিি 
☐ আনম এর্জি অিুবাদটর্র জিয দীর্ক সময় অটপো র্টরনছিাম 
☐ আমাটর্ ফমক ও নবজ্ঞনিগুনি এমি ভাষায় স্টদওয়া হয় নি যা আনম বুঝটত পানর (নিটের নবভাগ 5 এ প্রটয়াজিীয় িনিপটত্রর তানির্া নদি) 
☐ অিযািয (বযাখযা র্রুি) ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

4. এই ঘটনাটি েখন ঘযটভেি?  এো যনদ এর্বাটরর স্টবনশ র্টে িাটর্, তাহটি সবটেটয় সাম্প্রনতর্ র্েিাটির তানরখ নিটদকশ র্রুি।  

তানরখ (MM/DD/YYYY):  __________________ সময়: ____________   ☐ পূবকাহ্ণ       ☐ অপরাহ্ণ   

এই ঘটনাটি গোথ্ায় ঘযটভেি? ☐ স্টফাটির মাধযটম  ☐সশরীটর ঠির্ািা নদি: ____________________________________________ 

5.  া ঘযটভেি তার ব্র্ণনা ভিন। সুনিনদকষ্টভাটব উটেখ র্রুি এবং যিাসম্ভব স্টবনশ নবশদ নববরর্ প্রদাি র্রুি। এো যনদ এর্বাটরর স্টবনশ র্টে িাটর্, তাহটি 

প্রনতটি তানরখ/সময় অন্তভুক ক্ত র্রুি এবং প্রনতটি র্েিার বর্কিা নদি। আপনি স্টয পনরটষবা ও িনিপত্র অযাটেস র্রটত স্টেষ্টা র্রনছটিি স্টসগুনির তানির্া নদি। 

জনড়ত বযনক্তটদর িাম, ঠির্ািা, এবং স্টফাি িম্বর অন্তভুক ক্ত র্রুি, যনদ জািা িাটর্। প্রটয়াজি অিুসাটর অনতনরক্ত পৃষ্ঠা বযবহার র্রুি এবং প্রনতটি পাতায় 

আপিার িাম নিখুি।  

 

6. আপভন ভে ভব্িাে/এযজভির গথ্যে োরও োযে অভিয াে েযরভেযিন?  ভি হযাাঁ হয়, তাহযি আপভন োযির সযে েথ্া ব্যিভেযিন 

এব্ং তাযির প্রভতভিয়া েী ভেি তা অন্তিভণ ি েরুন। অিুগ্রহ র্টর সুনিনদকষ্টভাটব উটেখ র্রুি।  
 
 
ব্ড় হাযতর অক্ষযর নাম: __________________________________  তাভরখ (MM/DD/YYYY): ______________ 
                                                                     (অনভটযাগর্ারী বযনক্ত) 

এই বাক্সে লিখক্সবন্ ন্া। শুধুমাত্র অ্লফক্সস বযাবহাক্সরর জন্য। 
Date:_______ Reviewer:__________________________ 
Resolution:_________________________________________ 

 


