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তথ্যপত্র
নিউ ইয়র্ক  স্টেট এর এরনট প্ররাশিা আবাসি ও রমিউনিনট পিুি্কবীররণ শাখা 

বানিভািা প্রশাসি দপ্তর

#20 প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ববদেষ অবিকারসমহূ

ভূবমকা - প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবিকারসমহূ

আইনে সেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিনের তিছু তেতেদি ষ্ট েুরক্ষা প্রেষাে িরষা হয় যষারষা উনছেনের েষানেনক্ েুরক্ষা ও বষাড়িভষািষা বষািষার 
সেনি ছষাি েহ তেয়ত্রিি ভষািষার আবষােনে বেবষাে িনরে। এই রক্ষািবচগুলি েধীনচ বক্ দ্িি হি। 

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদছেদের রক্াকবচগুলি 

 1.  সিষােও মষালিি িষার তেনের বষাে িরষার উনদেন্্য সিষােও প্রতিবন্ধী ভষািষাক্িয়ষানি বষা প্রতিবন্ধী ভষািষাক্িয়ষার 
স্তধী/স্ষামধীনি NYC এর সিষােও েুড়থিি ভষািষার অ্যষােষািদি নমন্ট সেনি উনছেে িরনি েষারনবে েষা, যতে েষা 
মষালিি ভষািষাক্িয়ষার বিদি মষাে অ্যষােষািদি নমনন্টর িষাছষািষাড়ছ সিষােও েষায়গষায় এিই বষা আরও িম ভষািষায় 
েমিুি্য বষা উন্নিির অ্যষােষািদি নমন্ট  প্রেষাে িনরে।

 2.  সিষােও মষালিি সিষােও প্রতিবন্ধী ভষািষাক্িয়ষানি NYC এর সিষােও েুড়থিি ভষািষার অ্যষােষািদি নমন্ট এবং 
সটেিব্যষােী তেয়ত্রিি ভষািষার অ্যষােষািদি নমন্ট সেনি মষালিনির বেবষানের উনদেন্্য উনছেে িরনি েষারনবে েষা।

 এই েুরক্ষাগুলির সক্ত্রে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরষা হনিে সেই ভষািষাক্িয়ষা ও/বষা এমে ভষািষাক্িয়ষার স্তধী/স্ষামধী যষানের অঙ্গেংথিষাতেি, 
্ষারধীরবৃত্ধীয় বষা বষা মেস্ষাক্বিি অবথিষার ফনি প্রতিবন্িিষা েৃক্ষ্ট হনয়নছ যষা ড়চতিৎেষাগিভষানব গ্রহ্নযষাগ্য সেইেব তেেষাতেি 
ও েরধীক্ষাগষানরর সরষাগতে দ্িয় প্রনিৌ্ি দ্ষারষা প্রে দ্িেনযষাগ্য যষা থিষায়ধী হওয়ষা প্রি্যষাশ্ি, এবং ভষািষাক্িয়ষানি সিষানেষারিম 
বষাস্ব, িষাভেেি সে্ষায় েড়িি েষািষার সেনি তবরি িনর।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাতিভািা বািার রক্াকবচগুলি

বিউ ইয়ক্ক  ক্সক্িদি DRIE

 তেউ ইয়িদি  ক্েক্িনি, সযষাগ্য হনি এিেে ভষািষাক্িয়ষা প্রতিবন্ধীনের ভষািষা বৃড়ধিনি ছষাি (DRIE) এর েে্য আনবেে িরনি 
েষানরে। বিদি মষাে সিষােও েুতবধষাপ্রষােি থিষায়ধীভষানব েতরবষার সছনি চনি সগনি েতরবষানরর বষাতি েেে্যগ্ সযষাগ্যিষা অব্যষাহি 
রনয়নছ তিেষা িষা তেধদিষার্ িরনি এিক্ি থিষােষান্তনরর আনবেে েষানয়র িরনি েষানরে।

তেয়ত্রিি ভষািষার বষা সিষাঅেষানরক্িভ/িন্ষাতমতেয়ষাম অ্যষােষািদি নমনন্টর (সযখষানে বন্িধীস্বি েষািধীয় আবষােে আইনের
ধষারষা 213 এর অধধীনে যুতিরষাষ্ট্রীয় তবমষািৃি রনয়নছ বষা আনগ িখেও ড়ছি) িধীনে এিেে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির েষাম  
সেওয়ষা আব্্যি।

DRIE এর সযষাগ্য হওয়ষার উনদেন্্য, এিক্ি তেয়ত্রিি ভষািষার অ্যষােষািদি নমনন্টর মনধ্য সেই অ্যষােষািদি নমন্টগুলি েনি সযগুলি 
ভষািষা েুড়থিতি, ভষািষা তেয়্রি্, তমনচি-িষামষা প্রতবধষাে এবং তেউ ইয়িদি  ক্েক্ির আবষােে েংরক্্ ও তবিষা্ তবভষানগর 
তবিল্প ব্যবথিষােেষা িষাযদিক্রম ্ষাখষা (DAMP) েষানেক্।
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সিষােও ভষািষাক্িয়ষা এই িষাযদিক্রনমর সযষাগ্য হনি সেই ভষািষাক্িয়ষা এগুলিনি ছষাি েষানবে: 

 1.  ভতবষ্যনির ভষািষার তেনেদি শ্িষায় বৃড়ধি, েবদিষাতধি ভষািষার তভতত্র বৃড়ধি, মষালিনির অেদিনেতিি েুেদি ্ষা বষা 
বিেি মূিধেধী উন্নতির তভতত্নি বৃড়ধি। যতেও, ভষািষাক্িয়ষার এই েিি প্রিষানরর বৃড়ধির ফনি প্রনয়ষােে 
হনয় েিষা অতিতরতি তেরষােত্ষা আমষােি প্রেষাে িরষা আব্্যি।

 2.  প্রতিবন্ধীনের বষাড়িভষািষা বৃড়ধিনি ছষাি (DRIE) েষাওয়ষা ভষািষাক্িয়ষারষা এিক্ি এি-বষা- েু-বছনরর িধীে 
েুেেদিবধীির্ সবনছ তেনি েষানরে।

 3.  NYC এর প্রতিবন্ধী ভষািষাক্িয়ষারষা এই ছষাি এিক্ি অ্যষােষািদি নমন্ট সেনি অে্যক্িনি থিষােষান্তনরর েময় বহে 
িনর তেনয় সযনি েষানরে, তেউ ইয়িদি  ক্েক্ির অেদি তবভষানগর, DRIE ইউতেনির িষানছ উেযুতি আনবেে 
েষানয়র িরষার মষাধ্যনম।

 4.   2014 েষানির RCA অেুেষানর DHCR অেুনমষাতেি ব্যক্তিগি তমিষাতরং-এ (েরষােতর বষা েষাব-তমিষাতরং) 
ববেু্যতিি রূেষান্তর। DRIE প্রষােি উনে েষা যষাওয়ষা েযদিন্ত তবেু্যনির খরচ খরচ ভষািষার অন্তভুদি তি েষািনব। 
যতেও মষালিনির DRIE প্রষােি অ্যষােষািদি নমনন্ট বেবষাে িরষািষািধীে অ্যষােষািদি নমনন্ট ববেু্যতিি রূেষান্তনরর 
েরঞ্ষাম িষাগষানেষার অেুমতি েষািনব।

সযষাগ্যিষার েে্য ভষািষাক্িয়ষার তেম্নলিশখি িষাযদিক্রমগুলির সয সিষানেষাক্ির েুতবধষা প্রষােি (বষা প্রষাতিে প্রষােনির, েধীনচর ব দ্িেষা 
অেুেষানর) হওয়ষার প্রনয়ষােে:

  ি)  যুতিরষাষ্ট্রীয় সেষা্্যষাি ক্েতিউতরক্ি আইনের অধধীনে সেষা্্যষাি ক্েতিউতরক্ি প্রতিবন্িিষা তবমষা 
(SSDI) বষা েতরেূরি তেরষােত্ষা আয় (SSI);

  খ)  মষাতিদি ে যুতিরষাত্ষ্টর প্রষাতিে বেতেি তবভষানগর দ্ষারষা প্রেত্ প্রতিবন্িিষার সেে্ে বষা 
প্রতিবন্িিষার ক্তিেূরন্র েুতবধষা; অেবষা

  গ)  NY সটেি এর েষামষাতেি আইে েষানেনক্ ড়চতিৎেষা েহষায়িষার েুতবধষা, এবং SSDI বষা SSI 
েুতবধষার সিষােও প্রষাতিে প্রষােি।

সিষােও আয়ির বনষদির প্রনযষাে্য েলমিলিি তেষ্পতত্নযষাগ্য আয় (আবষােনের বষােথিষানে বেবষােিষারধী েতরবষানরর েিি 
েেনে্যর েে্য যষানের েতরবষানরর প্রধষাে এিেে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) যুতিরষাষ্ট্রীয় আইনের অধধীনে SSI েুতবধষার সযষাগ্য 
েবদিষাতধি আয়নি অতিক্রম িরনি েষারনব েষা। যতেও, SSI েুতবধষায় বৃড়ধি, যষা DRIE েুতবধষার সযষাগ্যিষার িষাতরনখর  
েনর িষাযদিির হয়, িষা েলমিলিি তেষ্পতত্নযষাগ্য আনয়র মনধ্য ধরষা হয় েষা।

DRIE এর আনবেে িরনি NYC এর সিষােও তেয়ত্রিি ভষািষার বষা েুড়থিি ভষািষার অ্যষােষািদি নমনন্টর ভষািষাক্িয়ষারষা 311 েম্বনর 
সফষাে িনর New York ক্েক্ির েষাগতরি েতরনষবষা সিন্রেও সযষাগষানযষাগ িরনি েষানরে।

DRIE - বিউ ইয়ক্ক  ক্সক্ির বাইদর

বষাড়িভষািষা প্র্ষােে েপ্তর (ORA) সেনি েষােষানেষা হনয়নছ সয ওনয়টেনচটেষার িষাউন্ন্ট, ক্েক্ি অব মষাউন্ট ভষােদিে, ক্েক্ি অব 
সহষায়ষাইি সলেইে তভনিে অব আতভদি ংিে, তভনিে অব কক্রষািে অে হষাডেে, তভনিে অব স্ধীলে হনিষা, তভনিে অব ওক্েতেঙ 
ডবে সফতর, গ্রীেবষাগদি, সহশটেংে অে হষাডেে, তেউ সরষানচি, ইয়ংিষােদি ও ক্েক্ি অব রষাই এর সেৌর অঞ্চিগুলিনি DRIE 
গ্রহ্ িরষা হনয়নছ। ORA এর সেনি এিষাও েষােষানেষা হনয়নছ সয েষােষাউ িষাউন্ন্ট, িষাউে অব েেদি হ্ষাম্পনটেড এর সেৌর 
অঞ্চনিও DRIE গ্রহ্ িরষা হনয়নছ। ির উে্নমর ্ংেষােরে ও SCRIE/DRIE এর আনবেে ও আনেন্র উের 
(DHCR ফমদি RTP-13) িরষা DRIE ছষানির আনবেেগুলি আবষােে ও িতমউতেক্ি েুেেদিবধীির্ ্ষাখষার িষানছ িরনি 
হনব। যতে আেতে Westchester িষাউন্ন্টনি বষাে িনরে, সেনক্ত্রে আনবেনের ফমদিনেনি ও আেেষার সেৌর অঞ্চনির আনয়র 
সযষাগ্যিষার স্র েম্পনিদি তেজ্ষােষা িরনি (914) 948-4434 েম্বনর সফষাে িরুে অেবষা অতফনে সেখষা িরষার েে্য এিক্ি 
েষাক্ষাৎিষার এর েময় তেধদিষারে িরুে। মষালিিগ্ ভূেম্পতত্ ির প্রেষানের ্ংেষােরে েষানবে। সিষােও বিদি মষাে েুতবধষাপ্রষােি 
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থিষায়ধীভষানব েতরবষার সছনি চনি সগনি েতরবষানরর বষাতি েেে্যরষা সযষাগ্যিষা অব্যষাহি েষািষা তেধদিষারন্র েে্য হস্ষান্তনরর 
আনবেে েষাশখি িরনি েষানরে।

তেউ ইয়িদি  ক্েক্ির বষাইনরর সিষােও DRIE প্রষােিও তেম্নলিশখি ছষািগুলি েষাওয়ষার অতধিষারধী:

       2014 েষানির RCA অেুেষানর DHCR অেুনমষাতেি ব্যক্তিগি তমিষাতরং-এ (েরষােতর বষা েষাব-তমিষাতরং) ববেু্যতিি 
রূেষান্তর। DRIE প্রষােি উনে েষা যষাওয়ষা েযদিন্ত তবেু্যনির খরচ খরচ ভষািষার অন্তভুদি তি েষািনব। যতেও মষালিনির 
সিষােও অ্যষােষািদি নমনন্ট DRIE প্রষােি বেবষাে িরষা অবথিষায় সেখষােিষার ববেু্যতিি েরঞ্ষানমর রূেষান্তর ঘিষানেষার 
অেুমতি েষািনব।

DHCR পবরদষবাসমহূ

বষাড়িভষািষা প্র্ষােে েপ্তনরর Gertz Plaza, 92-31 Union Hall Street, Jamaica, NY তেিষােষার সি্রেধীয় েপ্তর এবং 
বনরষা ও িষাউন্ন্টগুলির বষাড়িভষািষার েপ্তরগুলি বষােরুনমর ব্যবথিষা েহ েমূ্প দ্ি প্রনব্নযষাগ্য ভবে। বষাড়িভষািষার যষাবিধীয় 
েপ্তনরর িমদিধী েেে্যগ্ েকৃ্ষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিনের েহষায়িষার েে্য ফমদি ও অে্যষাে্য মুতরিি উেষােষাে েহ উেড়থিি েষািনবে। 
উন্নি তবজ্প্প্ত েহ, িমদিধী েেে্যগ্ শ্রব্ প্রতিবন্ধী বষা চিষানফরষায় গুরুির েমে্যষা েহ ভষািষাক্িয়ষা ও মষালিিনের েে্য 
েহষায়িষাও প্রেষাে িরনি েষানরে। যতে সিষােও শ্রব্ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আবষােে ও িতমউতেক্ি েুেেদিবধীিরন্র (DHCR) 
সিষােও শুেষাতেনি সিষােও েক্ বষা েষাক্ধী হনয় েষানিে, সেনক্ত্রে DHCR তবচষার প্রক্ক্রয়ষা ব্যষাখ্যষা িরষার েে্য এিেে 
প্রিধীিধী ভষাষষার সেষাভষাষধীর ব্যবথিষা িরনব।

েূরেেমূহ:
ভূেম্পতত্ ির আইে ধষারষা 467-b
তেউ ইয়িদি  ক্েক্ি বষাড়িভষািষা েুড়থিতি আইে ধষারষা 26-509
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    Queens     Lower Manhattan   
     92-31 Union Hall Street   25 Beaver Street   
     6th Floor    New York, NY 10004   
     Jamaica, NY 11433          
         
 
    Brooklyn    Bronx     
    55 Hanson Place   1 Fordham Plaza   
    6th Floor    4th Floor      
    Brooklyn, NY 11217   Bronx, NY 10458   
              
    Upper Manhattan   Westchester County
    163 W. 125th Street    75 South Broadway 
    5th Floor    3rd Floor 
    New York, New York 10027  White Plains, NY 10601

আরও িে্য বষা েহষায়িষার েে্য আেতে আেেষার বনরষার বষাড়িভষািষা েপ্তনর সযনি েষানরে।


