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NYC সিসিক এনগেজগেন্ট কসেশন: ভিোটগকগে িোষো িহোয়তো ভরোগ্রোে এর রস্তোসিত পদ্ধসত 
(খিড়ো)  

সনিবোহী িোরিংগেপ 

সীমিতভাবে ইংবেমিবত দক্ষ (Limited English Proficient ,LEP) ভভাটােবদেবে ভভাট প্রদাবে 
সহব ামিতা েেবত মেউ ইয়েক  শহবেে ভভাটবেন্দ্রগুব াবত ভদাভাষী মেবয়াবিে  বক্ষে ভভাটবেবন্দ্র ভাষা 
সহায়তা ভপ্রাগ্রাি (Program) সৃমিে িেে মেউ ইয়েক  মসটি চাটক াবেে অেুবেদ 76 এে অধীবে মেউ 
ইয়েক  মসটি মসমভে এেবিিবিন্ট েমিশেবে (NYC New York City Civic Engagement 
Commission, NYCCEC) দাময়ত্ব অর্কণ েো হবয়বে। ভসো প্রদাবেে িেে ভোে ভাষাগুব া ভ ািে 
এেং ভ সে ভভাটবেবন্দ্র এই ভসো প্রদাে েো হবে তা মেধকােণ েোে িেে NYCCEC-ভে অেশেই 
এেটি র্দ্ধমত ততমে েেবত হবে।  

র্দ্ধমতটি প্রমতষ্ঠা েোে সিয়ো  মেম্নরূর্: 

 

এই ডকুবিন্টটি প্রস্তামেত র্দ্ধমত  া চাটক াবেে অেুবেদ 76 এে অেুসাবে NYCCEC প্রোশ েেবত 
োধে। এই প্রস্তামেত র্দ্ধমত মেবয় িেসাধােবণে িন্তেে NYCCEC গ্রহণ েেবে এেং এেটি 
িেশুোমেে সিয়সচূী মেধকােণ েেবে।  এরূর্ িেসাধােবণে িন্তেে গ্রহণ 1 িােুয়ামে, 2020 ভেবে 
শুরু হবয় 1 িাচক , 2020 তামেখ র্ কন্ত চ বে। 18 ভেব্রুয়ামে, 2020 তামেবখ 1     Centre St. 9th 

moor rksdmaFl. Lan.  ঠিোোয় িেশুোমেটি অেমুষ্ঠত হবে।  

NYCCEC েী েী প্রস্তােো েেবে তাে সাোংশ মেবচ উবেখ েো হ : 

ভিিো রদোন করো হগি এেন িিবগেোট ভিোটগকগের িংখযো সনর্বোরণ 

এিে সে  ভভাটবেবন্দ্র ভদাভাষী মেবয়াি েো হবে ভ খাবে ভসোে প্রবয়ািে আবে এিে সবেকাচ্চ 
সংখেে ভ ািে CVALEP ভভাটাে োেবে।  এই ভপ্রাগ্রাবিে িেে েোদ্দেৃত অবেকে উর্ে মভমি েবে, 
এই ভপ্রাগ্রাবিে ভ ািে ভভাটবেবন্দ্রে সংখো সংস্থাে-চাম ত হবে।  

ভে ভে িোষোয় ভিিো পোওয়ো েোগি 

মেবচে ভাষাগুব াবত এই ভপ্রাগ্রািটি ভসো প্রদাে েেবে:  

• আেমে 
• োং া 
• চীো (েোবন্টামেি, িোন্ডামেে) 
• েোমস 
• হাইমতয়াে ভেও  
• ভোমেয়াে 
• ভর্াম শ 
• োমশয়াে 
• উদুক 

1 জানুয়ারি, 2020

প্রস্তারিত পদ্ধরতটি প্রকাশ্যে 
পাওয়া যাশ্ি

30 রিন রিনিোপী 
জনসাধািশ্েি মন্তিে এিং 

গনশুনারন

1 এরপ্রল, 2020

চূড়ান্ত পদ্ধরতটি প্রকাশ্যে 
পাওয়া যাশ্ি



 

[Bengali] 

• ইডীশ 

োং া, ভোমেয়াে এেং চীো (েোবন্টামেি, িোন্ডামেে) ভাষায় NYCCEC শুধুিাত্র ভস সে  ভদবশ 
ভসো প্রদাে েেবে ভ সে ভদবশ ভেডাবে  ভভাটিং অমধোে আইবেে অধীবে উর্বোক্ত ভাষাসিূবহ 
ভসো প্রদাে েোে িেে মেউ ইয়েক  মসটি ভোডক  অে ইব েশন্স (New York City Board of 
Elections, NYCBOE) মেবদকশপ্রাপ্ত েয়। 

রসতটি িোষোর জনয ভিিোর েোত্রো সনর্বোরণ 

ভপ্রাগ্রাি দ্বাো প্রদি অেোেে ভাষাে তু োয় ভপ্রাগ্রাবিে িাধেবি ভসো প্রদাে েোে ভাষাসিূবহে িবধে 
প্রদি মেমদকি ভাষায় ভসো র্াবে এিে ভভাটবেবন্দ্রে সংখো, োিমেে ভভাটদাে েয়বস ইংবেমি ভাষায় 
সীমিত দক্ষ িেসংখো (CVALEP) এে প্রমতটি ভাষাে অংবশে উর্ে মেভক ে েেবে। উদাহেণস্বরূর্, 
িামেক ে  কু্তোবেে আদিশুিামেে তেে অেুু্ ায়ী, মেউ ইয়বেক  েসোসোেীবদে িবধে প্রায় 211,400 
িে েেমক্ত LEP সহ CVA এে অধীবে আবেে এেং এই ভপ্রাগ্রাবিে িাধেবি প্রদি ভাষাে এেটিবত 
েো েব ে। ভসই সংখোে, শতেো 42 িে েেমক্ত োমশয়াে ভাষায় েোয় েব ে। সতুোং, 
উদাহেণস্বরূর্,  মদ সেকবিাট 100টি ভভাটবেবন্দ্র মেবসাসক প্রদাবেে িেে NYCCEC ভে েোদ্দ ভদওয়া 
হয়, তাহব  সেকবিাট ভভাটবেবন্দ্রে 42% র্ কন্ত অেো 100টি ভভাটবেবন্দ্রে িবধে 42টি র্ কন্ত 
ভভাটবেবন্দ্র োমশয়াে ভাষায় ভদাভাষী মেবয়াি েো হবে। 

একটি সনসদব ষ্ট িোষোয় ভিিো রদোন করোর জনয ভিোটগকে সনর্বোরণ  

িামেক ে  কু্তোবেে আদিশুিামে অেুু্ ায়ী, CVALEP এে এেটি গুরুত্বর্ূণক অংশ  মদ এেটি মেমদকি 
ভভাটবেবন্দ্রে আবশর্াবশে এ াোবত েসোসেত োবেে এেং ঐ ভাষাভাষী ভহাে, তাহব  ভপ্রাগ্রািটি ঐ 
মেমদকি ভভাটবেবন্দ্র ঐ মেমদকি ভাষােে ভদাভাষী মেবয়াি েেবে।  

সিবয়ে সাবে সাবে, ভপ্রাগ্রািটি ো কেেভাবে মেেমিত ভভাটােবদে ভসো প্রদাে েেবে েী ো তা 
মেমিত েেবত, প্রশাসমেে তবেেে (ভ িে প্রমতটি ভভাটবেবন্দ্র মেেমিত ভভাটােবদে র্দমে এেং ভসো 
েেেহাবেে হাে মেবয় ভদাভাষীে িােকা ) উর্ে মভমি েবে মেধকামেত ভভাটবেবন্দ্রে সংখো সিন্বয় 
েো হবে।   


