
“I Speak...” Bengali 

“I speak Bengali. I cannot communicate well in 

English. Please provide me with a qualified 

interpreter.” By law, the institutions that receive 

federal funds (i.e., Medicaid, Medicare, Food Stamps) 

must provide the services of a qualified interpreter to 

patients/clients who are not fluent in English. This law 

is meant to provide all people with equal access to 

public services (i.e., at hospitals and doctors’ offices, 

schools, and government entities). The interpreter’s 

services must be provided at no cost to the patient/

client. We recommend that you note this person’s 

spoken language in his/her file. To learn more about 

language assistance, or the law, please call: 

CT Commission on Human Rights and Opportunities 
    800-477-5737 | www.ct.gov/chro/ 

U.S. Department of Health and Human Services Office 
of Civil Rights 
    800-368-1019 | http://www.hhs.gov/civil-rights/ 

U.S. Department of Justice-Civil Rights Division 
    888-848-5306 | https://www.justice.gov/crt 
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বাাংলা পছন্দের ভাষা কার্ড 

“আমি বাাংলায় কথা বমল। আমি ইাংরাজীতে ঠিকিে 

কতথাপকথন চালাতে পামরনা। দয়া কতর আিাতক একজন 

দক্ষ দদাভাষীর বযবস্থা কতর মদন।” 

আইন অনুযায়ী, আইন অনুযায়ী একঠি প্রমেষ্ঠান যমদ 

সরকারী সহায়োর অমিকারী হয় (তযিনঃ দিমিতকইি, 

দিমিতকয়ার, ফুি স্ট্যাম্পস ইেযামদ) , েতব দস একজন 

ইাংতরজীতে অদক্ষ দরাগী বা ক্লাতয়ন্টতক একজন দক্ষ 

দদাভাষীর বযবস্থা কতর মদতে বািয। সরকার দ্বারা গৃহীে 

সব বসািারতের অমিকারসিূহ (তযিনঃ হাসপাোল বা 

িাক্তাতরর কাতে, সু্কতল বা সরকারী বযক্তক্ততদর সািতন) যাতে 

সিস্ত িানুতষর কাতে ঠিকভাতব দপ ৌঁোয়, োই এই আইনঠি 

গৃহীে হতয়তে। একজন দরাগী/ ক্লাতয়ন্টতক মবনািূতলয 

দদাভাষীর সুমবিা মদতে হতব। আিরা আপনাতক এই দরাগীর 

ফাইতল কথয ভাষার মবষয়ঠি নমথবদ্ধ কতর মনতে অনুতরাি 

করব। বযাপাতর আরও জানতে ভাষাগে বযাপাতর সহায়োর 

অথবা কানুন, কল দয়া কতর 

CT কমিশন অন মহউিযান রাইিস অযান্ড অপরচুমনঠিস 
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সরকারী সহায়োর অমিকারী হয় (তযিনঃ দিমিতকইি, 

দিমিতকয়ার, ফুি স্ট্যাম্পস ইেযামদ) , েতব দস একজন 

ইাংতরজীতে অদক্ষ দরাগী বা ক্লাতয়ন্টতক একজন দক্ষ 

দদাভাষীর বযবস্থা কতর মদতে বািয। সরকার দ্বারা গৃহীে 

সব বসািারতের অমিকারসিূহ (তযিনঃ হাসপাোল বা 

িাক্তাতরর কাতে, সু্কতল বা সরকারী বযক্তক্ততদর সািতন) যাতে 

সিস্ত িানুতষর কাতে ঠিকভাতব দপ ৌঁোয়, োই এই আইনঠি 
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