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প্রায়শ ধজজ্াধসত প্রশ্ন (FAQs)
প্র:  সমান ও স্ািীন প্রনবশাধিকার বলনত কী ক্বাঝায়?
উ:		নিয়�োগকর্ো, আবোসি প্রদোিকোরী, এবং ব্যবসোর মোনিকয়দর 

অবশ্যই একজি অক্ষমরো থোকো ব্যনতিয়ক কোজ করো, নিয়জর 
বোনিয়র বসবোস করো, বো সোব্জনিক স্োয়ি প্রয়বশ করো অব্যোহর 
রোখোর সুয়�োগ দদও�োর জি্য িীনর বো শোরীনরক স্োচ্ছন্্য 
বজো�য়�োগ্য স্োি (physical space) সংক্োন্ত উপয়�োনগকরণ 
বো পনরবর্ি প্রদোি করয়র হয়ব।

প্র:  সমান ও স্ািীন প্রনবশাধিকার ধবষয়টি কীরকম?
উ:  উদোহরয়ণর অন্তর্ুতি হি:
• একজি আবোসি প্রদোিকোরী রবয়ির প্রয়বশদ্োয়র একটি ঢোি ু
রি (র্যোম্প) বসোি �োয়র হুইিয়ে�োর ব্যবহোরকোরী বোনসন্োরো 
স্োধীিরোয়ব প্রয়বশ ও প্রস্োি করয়র পোয়রি।

• একজি দক্রো রোয়ক দসবোদোিকোরী পশুটিয়ক দরসু্য়রয়টে 
আয়িি এবং অি্য দ� দকোয়িো দক্রোর ময়রো কয়র পনরয়েবো 
উপয়রোগ কয়রি।

• একজি নিয়�োগকর্ো একজি স্ল্প দনৃটিশনতিসম্পন্ন কমে্োরীয়ক 
রোর কনম্পউটোয়রর জি্য একটি স্কীণ রীডোর প্রদোি কয়রি �োয়র 
নরনি রোর কোজ সম্পোদি করয়র পোয়রি।

প্র:  এই উপন�াধিকরনের জন্য ক্ক খরচ ক্দনবন?
উ:  প্রো� সকি দক্ষয়রেই উপয়�োনগকরয়ণর জি্য খরে প্রদোি করো 

নিয়�োগকর্ো, আবোসি প্রদোিকোরী, বো ব্যবসোর মোনিকয়দর 
দোন�ত্ব।

প্র:  একজন ধননয়ািকত্ক া, আবাসন প্রদানকারী, বা 
ব্যবসার মাধলক অক্ষমতা থাকা একজন ব্যধতিনক 
স্ান ক্দওয়ার জন্য কীভানব একটি �থা�থ উপায় 
ধনি্কারে কনরন?

উ:  একজি অক্ষমরো থোকো ব্যনতিয়ক কোজ করো, নিয়জর বোনিয়র 
বসবোস করো, বো সোব্জনিক স্োয়ি বো ব্যবসো� প্রয়বশ করো 
অব্যোহর রোখোর সুয়�োগ নদয়র সম্ভবপর নবকল্পগুনি নিধ্োরণ 
করোর জি্য একজি নিয়�োগকর্ো, আবোসি প্রদোিকোরী, বো 
ব্যবসোর মোনিকয়ক অবশ্যই প্রথয়ম পনরবর্িটির জি্য 
অিয়ুরোধকোরী ব্যনতির সোয়থ কথোবোর্ো েোিোয়র হয়ব।

আপনি �নদ নবশ্োস কয়রি দ� আপনি ববেয়ম্যর
নশকোর হয়�য়েি বো সোক্ষী হয়�য়েি, রোহয়ি

আমরা সাহা�্য করনত পাধর।
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সকল ধনউ ইয়ক্ক বাসীর 
জন্য সমান ও স্ািীন 
প্রনবশাধিকার

নিউ ই�ক্ নসটি মোিবোনধকোর আইি (New York 
City Human Rights Law) দকোয়িো একজি 
ব্যনতির অক্ষমরোর নরনতিয়র ববেম্য করোয়ক নিনেদ্ধ 
কয়রয়ে এবং নিউ ই�ক্ নসটিয়র অক্ষমরো থোকো 
ব্যনতিয়দর জি্য স্োধীি ও সমোি প্রয়বশোনধকোরয়ক 
উন্নর কয়র। অক্ষমরো থোকো আয়মনরকোি সংক্োন্ত 
আইিটির (Americans with Disabilities Act, 
ADA) দেয়� এই আইিটি সোধোরণরোয়ব আয়রো দবনশ 
সুরক্ষোদো�ক। এটির জি্য একজি ব্যনতির 
প্রয়�োজিগুনির ব্যনতিগরকৃর মূি্যো�য়ির প্রয়�োজি 
হ� এবং দসই প্রয়�োজিগুনিয়ক উয়দেশ কয়র এমি 
উপয়�োনগরোগুনি প্রদোয়ির একটি বোধ্যবোধকরো সৃনটি 
কয়র। এটি অিুমোি কয়র দি� দ� সব কটি 
উপয়�োনগরোই �ুনতিসগের, �নদ িো এটি নিয়�োগকর্ো, 
আবোসি প্রদোিকোরী, বো ব্যবসোর মোনিকয়দর রো 
করোর দক্ষয়রে "অসগের কটি" আয়রোপ কয়র।

ববষম্য সনাতি করনত 
আপনানক সাহা�্য করার জন্য 
কাল্পধনক ঘটনাবলী
1. ব্যোনর বনধর এবং মিূর ASL-এর সোহোয়�্য কথোবোর্ো 

েোিোি। নরনি �খি একজি কোনড্ওিনজয়স্র সোয়থ 
একটি অ্যোপয়�টেয়মটে করোর জি্য দ�োি কয়রি, রখি 
নরনি রোর অক্ষমরোটি ব্যোখ্যো কয়রি এবং রোর 
অ্যোপয়�টেয়ময়টে একজি ASL দদোরোেীয়ক রোখোর জি্য 
অিয়ুরোধ জোিোি। নরয়সপশোনিস্ রোয়ক নেনন্তর িো হয়র 
বয়িি এবং বয়িি দ� পনরবয়র্ ডোতিোর দিখোর মোধ্যয়ম 
কথোবোর্ো েোিোয়বি। ব্যোনর বোরবোর রোর অিয়ুরোধ 
জোিোি নকন্তু নরয়সপশোনিস্ রোয়ক বয়িি দ� রোয়ক 
নিয়জর দদোরোেী নিয়� আসয়র হয়ব। ব্যোনর অ্যোপয়�টেয়মটে 
িো করোর নসদ্ধোন্ত দিি �ো রোর স্োস্্যয়ক নবপন্ন কয়র।

2. দকনি-র একটি দীর্স্ো�ী দরোগোবস্ো আয়ে দ�টির জি্য 
কো�্নদবয়সর সময়� সপ্োয়হ একবোর কয়র রোয়ক 
দমনডকোি নেনকৎসোর জি্য দ�য়র হ�, দ�টির সমথ্য়ি 
নরনি রোর সুপোররোইজোরয়ক কোগজপরে দদনখয়�নেয়িি। 
রোর সুপোররোইজর রোয়ক বয়িনেয়িি দ� নরনি শুধুমোরে 
রোর অসুস্রোর েুটি ব্যবহোর করয়র পোয়রি, এবং রোর 

�খি অসুস্রোর েুটি দশে হয়� �োও�োর পয়র রোয়ক 
েোকনর দথয়ক েোনিয়� দদও�ো হয়ব। দকনি রোর 
অসুস্রোর েুটি �ুনরয়� দ�িোর পয়র রোয়ক েোকনর দথয়ক 
েোনিয়� দদও�ো হয়�নেি।

3. েোর বের আয়গ, জিয়ক রোর অক্ষমরোর কোরয়ণ 
েিোয়�রোর জি্য একটি সু্টোয়রর উপয়র ররসো করয়র 
হর। রোর অ্যোপোট্য়ময়টের বোথরুয়মর দরজো এরটোই 
অপ্রশস্ত দ� রোর সু্টোর নিয়� দঢোকো রোর পয়ক্ষ সম্ভব 
ি�। জি বোরবোর রোর বোনির মোনিকয়ক বোথরুয়মর 
দরজোটো েওিো কয়র নদয়র বয়িয়েি �োয়র নরনি 
স্োধীিরোয়ব প্রয়বশ করয়র পোয়রি। বোনির মোনিক 
রোয়ক বয়িয়েি দ� রোর রবিটি অক্ষমরো থোকো 
ব্যনতিয়দর জি্য ি� এবং নরনি �নদ আয়গ জোিয়রি দ� 
রোর অক্ষমরো আয়ে রোহয়ি নরনি কখয়িোই রোয়ক বোনি 
রোিো নদয়রি িো।

4. দমরী একটি েোকনরর ইটেোরনরউয়র নগয়�নেয়িি এবং 
নিয়�োগকর্ো রোর মোিনসক স্োয়স্্যর ইনরহোস সম্পয়ক্ 
কয়�কটি প্রশ্ন নজজ্োসো কয়রনেয়িি। রোর সকি 
আবশ্যক দ�োগ্যরো নেি, নকন্তু নরনি রোর উয়দ্য়গর 
ইনরহোসটি প্রকোশ করোর পয়র নিয়�োগকর্ো রোর সোয়থ 
আর কখিই দ�োগোয়�োগ কয়রি নি।


