প্রায়শ জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
DFTA My Ride কী?

নিউ ইয়কক নিটির বয়য়োয়যেষ্ঠ দপ্তয়রর (DFTA) My Ride প্রকল্প বয়য়োয়যেষ্ঠ বেনি ও
প্রনিবন্ধকিো থোকো বেনিবর্কয়ক চোনিদো-অিুযোয়ী রোইড নদয়য় থোয়ক। অংশগ্রিণকোরীরো
একটি ম োবোইল অেোয়ের

োধ্েয়

িরোিনর বোস্তব েনরনিনিয়ি একটি রোইয়ডর যিে

ি য় নিধ্কোরণ বো অিুয়রোধ্ যোিোয়ি েোরয়বি ও

োনিক নিনিয়ি িিনবল েোয়বি।

রোইড েোওয়োর উেযুি কোরো?

নিয়চর ক েু নিটি নডনিক্টগুয়লোয়ি (CD) বিবোিরি 60 বছর ও িোর মবনশ বয়স্ক
প্রোপ্তবয়স্কর্ণ, এবং প্রনিবন্ধকিো আয়ছ এ ি 18 বছর ও িোর মবনশ বয়স্ক বেনিরো
আয়বদি করয়ি িক্ষ

িয়বি: Queens 6, 7, 10, 12 ও 14; Bronx 4, 5, 8 ও

10; Brooklyn 5, 13, 15, 16 ও 17।

এই ক ুেনিটি নডনিক্টগুয়লোয়ক মকি মবয়ছ মিওয়ো িয়য়য়ছ?

এই ক ুেনিটি নডনিক্টগুয়লোয়ক বোছোই করো িয়য়য়ছ কোরণ এগুয়লো নিয়চর এক বো একোনধ্ক
োেকোঠি েূরণ কয়র: উচ্চ দোনরদ্র্ে িোর, বো বয়ষ্ক প্রোপ্তবয়ষ্ক ও প্রনিবন্ধকিো থোকো
বেনিবয়র্কর উচ্চ ঘিত্ব, বো িীন ি েনরবিি িুনবধ্ো, এবং এর আয়র্ মকোয়িো DFTAেনরচোনলি েনরবিি প্রকয়ল্প অংশ মিয়নি।

আ োর মযোর্েিো প্র োণ করোর যিে কী প্র োণেত্র দরকোর?

নিবকোনচি িয়ল, িকল আয়বদিকোরীয়ক নিবন্ধনি িওয়োর যিে িোয়দর আয়বদিেয়ত্রর িোয়থ
মকোয়িো এক ধ্রয়ির িরকোর-প্রদোিকৃ ি েনরচয়েত্র দোনিল করয়ি িয়ব। বয়ি ও েনরচয়য়র
গ্রিণয়যোর্ে প্র োণি ূয়ির য়ধ্ে আয়ছ নিয়চর মকোয়িো একটি:
• নিউ ইয়কক রোয়যের (NYS) নডেোর্কয় ন্ট অফ ম োর্র মিনিয়কলি এর মদয়ো
ড্রোইিোর'ি লোইয়িন্স বো লোিকোর'ি েোরন র্, বো
• NYS নডেোর্কয় ন্ট অফ ম োর্র মিনিয়কলি এর মদয়ো িি-ড্রোইিোর আইনড কোডক,
বো
• যুিরোয়ের নডেোর্কয় ন্ট অফ মেয়র্র মদয়ো ড্রোইিোর'ি লোইয়িন্স বো িি-ড্রোইিোর
েনরচয়েত্র, বো

• ID NYC, বো
• েোিয়েোর্ক, বো
• অনফনিয়োল নিলয় োিরিম্বনলি যন্ম িিয়দর কনে
এবং
নিধ্কোনরি অঞ্চলগুয়লোর য়ধ্ে বিবোি করোর প্র োণ, ময ি:
• নিউ ইয়কক রোয়যের (NYS) নডেোর্কয় ন্ট অফ ম োর্র মিনিয়কলি এর মদয়ো
ড্রোইিোর'ি লোইয়িন্স বো লোিকোর'ি েোরন র্, বো
• ইউটিনলটি নবল, বো
• বী ো কোডক, বো
• মিোর্োর নিবন্ধি কোডক
এগুয়লো ছোড়োও, নিবকোনচি িয়ল, নিবনন্ধি িওয়োর যিে 18+ বয়িী শোরীনরক প্রনিবন্ধী
আয়বদিকোরীয়দরয়ক িোয়দর মযোর্েিোর প্র োণও মদিোয়ি িয়ব। গ্রিণয়যোর্ে প্র োণেত্রি ূয়ির
নকছু উদোিোরয়ণর িোনলকো নিয়চ মদয়ো িল:
• মিোশোল নিনকউনরটি অেোডন নিয়িশয়ির কোছ মথয়ক েোওয়ো অেোওয়োডক মলর্োর,
বো
• MTA অেোয়েি-এ-রোইড েনরচয়েয়ত্রর কনে, বো
• মকোয়িো মেশোদোর নচনকৎিয়কর মলর্োরয়িয়ড িোর নববৃনি অথবো নচঠি, বো
• একটি মের্ ক ক ুিী েুিবকোিি িংিো (ময ি ACCESS-VR বো NYSCB)
এর কোছ মথয়ক নববৃনি, মরকডক, অথবো নচঠি, বো
• নিউ ইয়কক মেয়র্র নবকোশর্ি প্রনিবন্ধী বেনিয়দর যিে িংিোর (OPWDD)
েক্ষ মথয়ক িিদ যোয়ি বলো থোকয়ব ময আয়বদিকোরী ওই িংিোর নিবনন্ধি,
েনরচোনলি, িংনশি, বো িিনবলপ্রোপ্ত একটি প্রকয়ল্পর কোছ মথয়ক েনরয়েবো
েোওয়োর মযোর্ে; বো, একটি OPWDD প্রদোিকৃ ি েনরচয়েত্র, বো
• শোরীনরক প্রনিবন্ধীয়দর যিে নিউ ইয়কক নিটি নডেোর্কয় ন্ট অফ ট্র্েোন্সয়েোয়র্কশয়ির
মদয়ো েোনকক ং েোরন য়র্র একটি কনে

এই প্রোথন ক প্রকল্পটি কি নদি চলয়ব?

যি মবনশ িম্ভব নিউ ইয়কক বোিীয়ক মিবো মদয়োর উয়েয়শে এই প্রকল্পটি, যো প্রয়য়োর্ ও
ূলেোয়ি নিিোয়ব িংজ্ঞোনয়ি, নিি বছর ধ্য়র চলয়ব ও নিিটি ধ্োয়ে অংশগ্রিণকোরীয়দর
অন্তিুক ি করয়ব। প্রনিটি েযকোয় িিু ি অংশগ্রিণকোরীয়দর নিয়য় র্ঠি করো িয়ব।

এটি কিি শুরু িয়ব?

প্রকয়ল্প অংশ মিওয়োর যিে আয়বদিেত্র সিপ্টেম্বর 13, 2021 সেপ্টে ই অপ্টটাবর 8,
2021 পর্য ন্ত পাওয়া র্াপ্টব।. রাইড সেয়া শুরু হপ্টব নপ্টেম্বর সেপ্টে।

আন

মকোথোয় মকোথোয় মযয়ি েোরব?

অংশগ্রিণকোরীরো েোাঁচটি মবোয়রো, Nassau এবং Westchester কোউনন্টর ময মকোয়িো
যোয়র্োয় যোওয়োর যিে রোইয়ডর অিুয়রোধ্ যোিোয়ি েোরয়বি। ডোিোয়রর অেোেয়য়ন্টয় ন্ট,
েনরবোর ও বন্ধু য়দর িোয়থ মদিো করো, িুেোর োয়কক র্ বো শনেং

য়ল যোওয়োিি ময

মকোয়িো প্রয়য়োযয়ি DFTA My Ride বেবিোর করো যোয়ব।

প্রদি িিোয়িোর েনর োণ কি? আ োয়ক নক মকোয়িো নকছু েনরয়শোধ্
করয়ি িয়ব?
মকোিক চলোকোলীি ি য় যুয়ড় প্রনিটি অংশগ্রিণকোরী একটি
েোয়বি। যোরো নিবকোনচি িয়বি িোয়দর িোয়থ

োনিক আনথকক িিোয়িো

োনিক িিোয়িো িম্পয়কক নবস্তোনরি

আয়লোচিো করো িয়ব। রোইড অিুয়রোধ্ যোিোয়িোর ি য় অংশগ্রিণকোরীয়দর যোিোয়িো িয়ব
ময িোয়দর অেোকোউয়ন্টর িিনবল িরচ িয়য় মর্য়ছ নকিো। যনদ অেোকোউয়ন্ট অয়থকর
েনর োণ অেযকোপ্ত িয়, িোিয়ল অংশগ্রিণকোরী আয়র্ মথয়কই রোইয়ডর বোড়নি িরচ বিি
করয়ি স্বীকৃ নি যোিোয়ি েোরয়বি বো রোইড বোনিল করয়ি েোরয়বি।

িোপ্তোনিক ছু টির নদি, িন্ধেোয়বলো ও ছু টির ি য়য় নক রোইড প্রদোি
করো িয়ব?
প্রকল্পটি নদয়ি 24 ঘন্টো/িপ্তোয়ি 7 নদি র্োনড় েনরয়েবো প্রদোি করয়ব এবং আর্ো
নরযোয়িক শয়ির িোয়থ িোয়থ িোৎক্ষনণক মিবোর অিুয়রোধ্ও গ্রিণ করয়ব।

আন

নকিোয়ব রোইয়ডর অিুয়রোধ্ যোিোয়ি েোরব?

অংশগ্রিণকোরীয়দর যিে একটি রোইয়ডর অিুয়রোধ্ যোিোয়ি একোনধ্ক নবকল্প থোকয়ব।
আইয়ফোি ও অেোন্ড্রয়য়ড বেবিোরকোরীয়দর যিে ম োবোইল অেোয়ের
োধ্েয়

বো কল করোর

োধ্েয়

রোইয়ডর অিুয়রোধ্ যোিোয়িো যোয়ব।

োধ্েয় , ওয়য়বিোইয়র্র

বিনশশ নক এর অন্তিুক ি থোকয়ব?

বিনশশ ও মর্োলিি েনরবিয়ির িকল িরচ এর অন্তিুক ি থোকয়ব।

অিে মকউ নক আ োর িোয়থ রোইয়ড থোকয়ি েোরয়ব?
অংশগ্রিণকোরীর িোয়থ থোকো বেনির যিে বোড়নি মকোয়িো িোড়ো ধ্োযক করো িয়ব িো।
িয়ব, অংশগ্রিণকোরীর িোয়থ থোকো বেনিয়দর িংিেো মকোয়িো িোয়বই প্রদোিকৃ ি র্োনড়র
আিি িংিেোর মচয়য় মবনশ িয়ি েোরয়ব িো।

নফরনি-ভ্র ণ নক উেলব্ধ আয়ছ?
অংশগ্রিণকোরীরো নফরনি-ভ্র য়ণর যিে রোইড ধ্োযক করয়ি েোরয়বি িো, িয়ব, মযিোয়ি
িোয়দর িোন য়য় মদয়ো িয়ব মিিোি মথয়ক িোরো আয়রকটি রোইড নিয়ি েোরয়বি।

আন

নকিোয়ব আয়বদি করব?

আয়বদিকোরীরো DFTA My Ride প্রকয়ল্পর যিে অিলোইয়ি আয়বদি করয়বি।
আয়বদিেত্রটি www.nyc.gov/aging/myride এ েোওয়ো যোয়ব। অিুগ্রি কয়র নিয়দক শিো
অিুিরণ করুি ও আয়বদিেত্রটি িম্পূণকিোয়ব েূরণ করুি।
যনদ নচঠির

োধ্েয়

েোঠোি, িোিয়ল দয়ো কয়র আয়বদিেত্রটি মেৌছোয়িোর যিে

আেিোর েোঠোয়িোর িোনরি মথয়ক আর্ (8) নদি ি য় নদি। আয়বদিেয়ত্রর নচঠি
িোনরয়য় যোওয়ো বো ি য়িী োর েয়র মেৌছোয়িোর যিে আ রো দোয়ী থোকব িো।
অিুগ্রিেূবক
ক নচঠি েোঠোি এই ঠিকোিোয়:
NYC Department for the Aging
DFTA My Ride
2 Lafayette Street,2nd Floor
New York, New York 10007
অংশগ্রিয়ণর যিে নিবকোনচি িয়ল িকল আয়বদিকোরীয়ক িোয়দর আয়বদিেয়ত্রর িোয়থ
বয়ি, অক্ষ িো ও বিবোয়ির প্র োণ েোওয়ো যোয় এ ি দনলল দোনিল করয়ি িয়ব।

কী কী র্োনড় েোওয়োর বেবিো আয়ছ? আেিোয়দর কোয়ছ নক
হুইলয়চয়োর বেবিোযক বোিি (WAV) আয়ছ?

িোধ্োরণ বোিি ও WAV উিয় প্রকোর র্োনড়র যিেই অিুয়রোয়ধ্র বেবিো থোকয়ব।
অংশগ্রিণকোরীরো অেোয়ের য়ধ্ে, ওয়য়বিোইয়র্ বো মফোয়ির োধ্েয় িোয়দর মপ্রোফোইল
তিনর করোর ি য় নিনদক ষ্ট কয়র নদয়ি েোরয়বি ময িোয়দর হুইলয়চয়োর বেবিোযক র্োনড়
লোর্য়ব িোনক লোর্য়ব িো।

মিবোদোিকোরী েশুয়দর নক অিুয় োদি আয়ছ?

িেোাঁ, মিবোদোিকোরী েশুর প্রয়য়োযি এ ি ময মকোয়িো বেনির প্রনি শির, রোযে বো
িরকোরী আইি, নিয়

বো বোধ্েবোধ্কিো অিুযোয়ী তবে ে করো নিনেদ্ধ।

অংশগ্রিণকোরীয়দরয়ক িোয়দর নিবকোনচি িওয়ো িম্পয়কক কিি এবং
নকিোয়ব যোিোয়িো িয়ব?

প্রকয়ল্প অংশগ্রিণ করোর যিে মযোর্ে প্রোথীয়দরয়ক একটি লর্োনর বেবিোর োধ্েয়
এয়লোয় য়লোিোয়ব নিবকোচি করো িয়ব। ময আয়বদিকোরীরো নিবকোনচি িয়বি িো িোয়দর
একটি অয়েক্ষ োি িোনলকোয় রোিো িয়ব এবং একটি অবিোি িোনল িয়ল িোয়দর যোিোয়িো
িয়ব। প্রোথন ক প্রকয়ল্প অংশগ্রিণ করোর যিে ময আয়বদিকোরীরো নিবকোনচি িয়বি
িোয়দরয়ক ইয় ইল এবং/অথবো নচঠির োধ্েয় , প্রকয়ল্প নিবন্ধি করোর নিয় োবলীিি
অপ্টটাবপ্টরর সশষ সেপ্টে নপ্টেম্বপ্টরর প্রেম জেপ্টে 2021 এর য়ধ্ে যোিোয়িো িয়ব।

