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Commission on 
Human Rights 
(মানবাধিকার কধমশন)

অক্ষমতা থাকা 
মানষুনদর জন্য 
ক্ময়নরর অধিস

NYC.gov/HumanRights  •  NYC.gov/mopd
#EqualAccessNYC •            @NYCCHR • @NYCDisabilities

NYC মানবাধিকার আইননর (NYC Human Rights Law) আওতায় 
অক্ষমতার ক্ক্ষনরে সরুক্ষাদান

ধনউ ইয়ক্ক  ধসটি মানবাধিকার আইন (New York City Human Rights Law) ক্কাননা 
একজন ব্যধতির অক্ষমতার ধিধতিনত ববষম্য করানক ধনধষদ্ধ কনরনে এবং ধনউ ইয়ক্ক  ধসটিনত 
অক্ষমতা থাকা ব্যধতিনদর জন্য স্ািীন ও সমান প্রনবশাধিকারনক উন্নত কনর।

5টি ধবষয় যা আপনার ক্জনন রাখা উধিত

1. আবাসি প্রিািকারী, নিবয়াগকত্ক া, এবং ব্যবসার মানলকবির অবশ্যই একজি অক্মতা থাকা 
ব্যনতিবক সমাি ব্যবহার ও অনধকাবরর সুবযাগ নিবত তাবির িীনত বা শারীনরক স্াচ্ছন্্য 
বজায়বযাগ্য স্ািগুনলবত (physical space) উপবযানগকরণ বা পনরবত্ক ি প্রিাি করবত হবব।

2. উপবযানগকরণ বা পনরবত্ক বির জি্য খরচ প্রিাি করা সাধারণত আবাসি প্রিািকারী, 
নিবয়াগকত্ক া, এবং ব্যবসার মানলকবির িানয়ত্ব।

3. এমিনক যনি একজি আবাসি প্রিািকারী, নিবয়াগকত্ক া, বা ব্যবসার মানলক ইনতমবধ্যই 
অক্মতা থাকা আবমনরকাি সংক্ান্ত আইিটি (Americans with Disabilities Act, ADA) যমবি 
চবলি, তাহবলও NYC মািবানধকার আইিটি একজি ব্যনতির প্রবয়াজিবক উবদেশ কবর এমি 
যকাবিা পনরবত্ক ি বা উপবযানগকরণ প্রিাি করবত তাবিরবক বাধ্য কবর, যনি িা আইবির 
অধীবি বণ্কিা অিসুাবর এটি "অসগেত কষ্ট" আবরাপ কবর।

উব্া পাতায় চলবে...
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4. অক্মতা থাকা একজি ব্যনতির সুনবধার জি্য সুনিনি্কষ্ট কাজগুনল করার জি্য যসবািািকারী 
পশুবির প্রনশক্ণ যিওয়া হয়। যসবািািকারী পশুবির অবশ্যই এমি যকাবিা স্াবি তাবির 
মানলকবির সাবথ যযবত যিওয়ার অিমুনত নিবত হবব যযখাবি জিগণবক প্রবববশর অিমুনত 
যিওয়া হয় এবং তাবির যেস্ট (vest) পরার, নববশষোবব লাইবসন্স থাকার, বা অি্যথায় 
যসবািািকারী পশু নহসাবব তাবির নস্নত িশৃ্যমািোবব নিবি্কশ করার প্রবয়াজি যিই।

5. অক্মতাজনিত প্রবয়াজিসম্পন্ন একজি ব্যনতির কী ধরবির পনরবত্ক ি বা উপবযানগকরবণর 
প্রবয়াজি আবে তা নিধ্কারণ করবত সাহায্য করার জি্য আবাসি প্রিািকারী, নিবয়াগকত্ক া, এবং 
ব্যবসার মানলকবির অবশ্যই প্রথবম অক্মতা থাকা ব্যনতিটির সাবথ কথাবাত্ক া চালাবত হবব।

ববষম্য সনাতি করনত আপনানক সাহায্য করার জন্য কাল্পধনক ঘটনাবলী

• হুইলবচয়ার ব্যবহারকারী বানসন্ারা যাবত সহায়তা োড়া প্রববশ ও প্রস্াি করবত পাবরি 
যসইজি্য তার েববির প্রববশদ্াবর একটি ঢাল ু তল (র্যাম্প) বসাবত একজি আবাসি 
প্রিািকারী অস্ীকার কবরি।

• সাবথ যসবািািকারী পশু থাকা একজি যক্তাবক একটি যরসু্টবরবটের মানলক ববলি যয 
পশুটিবক নিবয় তাবক অবশ্যই যরসু্টবরটে যথবক যবনরবয় যযবত হবব।

• একজি স্ল্প িনৃষ্টশনতিসম্পন্ন কম্কচারী যাবত তার কাজ সম্পািি করবত পাবরি যসইজি্য একজি 
নিবয়াগকত্ক া তার কনম্পউটাবরর জি্য একটি স্কীণ রীডার প্রিাি করবত অস্ীকার কবরি।


