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NEW YORK CITY DEPARTMENT OF  
HEALTH AND MENTAL HYGIENE 

 

িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ এবং মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ-পিরচািলত 
�িত�ানসমূেহ �িতব�ীেদর বয্ি�েদর জনয্ COVID-19 িটকা পাওয়ার 
িবরে� ৈবষময্ �িতেরাধ 
 

 NYC �া�য্ ও মানিসক �া�য্িবিধ দ�র (NYC Department Of Health and Mental 
Hygiene) কতৃর্ ক COVID-19 িটকাদান �ক�সহ এর সকল �ক�, পিরেষবা ও কাযর্�মসমূহ 
পিরচালনায় �িতব�ী আেমিরকান আইন (Americans with Disabilites Act, ADA), পুনবর্াসন 
আইন, িনউ ইয়কর্  ে�ট মানবািধকার আইন, এবং িনউ ইয়কর্  িসিট মানবািধকার আইনসহ অনয্ 
সকল �েযাজয্ আইনসমূহ েমেন চেল।  

 জনগেণর একজন িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর COVID-19 িটকাদান �কে� অংশ েনওয়ার 
জনয্ যুি�স�ত সুিবধা পাওয়ার জনয্ আেবদন করেত পােরন। একিট অয্াপেয়�েম� করার সময় 
েকােনা সিুবধা পাওয়ার আেবদন করেত, এসব বয্ি�রা তােদর যুি�স�ত সিুবধা পাওয়ার অনুেরাধ 
জািনেয় https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/ িভিজট করেত পােরন, 
hubaccess@health.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করেত পােরন, অথবা 1-877-829-4692 ন�ের 
েফান করেত পােরন। সুিবধা পাওয়ার জনয্ আেবদনসমূহ িনউ ইয়েকর্  তােদর পছ�সই শহর েকে� 
তােদর িটকা অয্াপেয়�েমে�র যতটা স�ব আেগ জানােত হেব। জনগেণর সদসয্রা তাৎ�িণক সুিবধা 
পাওয়ার জনয্ েকােনা অয্াপেয়�েম� ছাড়া সরাসির একিট িটকাদান েকে�ও চেল আসেত পােরন। 
�িতিট েকে� রেয়েছ বয্বহারেযাগয্ �েবশপথ/িনগর্মণ পথ, ের�ুরম ও িটকাদােনর �ােন যাওয়ার 
পথ। �িতিট েকে� রেয়েছ আেমিরকান ইশারা ভাষা (American Sign Language, ASL) সহ 
240 িটরও েবিশ ভাষায় িভিডও অনুবাদ পিরেষবা। �িতিট েকে� �িতব�ী বয্ি�েদর সাহাযয্ 
করার জনয্ কমপে� একজন কের �িতব�ীতা, বয্বহার ও কাযর্�মতা সং�া� �েয়াজন 
(Disability, Access and Functional Needs, DAFN) সম�য়কারী রেয়েছন। বয্ি�রা চাইেল 
তােদর পছ� অনযুায়ী চলাচেলর একিট য�ও (েযমন হইলেচয়ার, ওয়াকার) িনেয় আসেত পােরন, 
এবং �িতিট েকে� কমপে� একিট কের হইলেচয়ার রেয়েছ যা তারা বয্বহার করেত পারেবন। েসই 
সােথ, �িতব�ী বয্ি�েদরেক সাহাযয্ করার জনয্ তােদর সােথ একজন স�ী, বয্ি�গত েসবা 
পিরচারক, বয্ি�গত েসবা সহকারী, পিরবােরর সদসয্, েদাভাষী বা অনয্ েকউ থাকেত পারেবন। 
েয েকােনা িটকাদান েকে� েসবাদানকারী �াণী িনেয় যাওয়ার অনুমিত রেয়েছ। অেনক েকে� 
অয্াপেয়�েম� ছাড়াই বাড়িত সুিবধাসমূেহর বয্ব�া রেয়েছ, তেব, েকােনা বয্ি�র যিদ অনয্ েকান 
সুিবধা দরকার হয়, তাহেল তােদর উিচত হেব েকে� যাওয়ার আেগ hubaccess@health.nyc.gov 
িঠকানায় েযাগােযাগ করা, 311 ন�ের কল করা বা 311692 ন�ের েট�ট করা।  

https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/
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েসই সােথ, িনউ ইয়কর্  শহর কতৃর্ ক শহেরর েয সব েযাগয্ বািস�া স�ূণর্ভােব গৃহব�ী 
তােদর জনয্ বািড়েত িগেয় COVID-19 িটকাদােনর বয্ব�া রাখা হেয়েছ। এ স�েকর্  আ�হ জানােত 
দয়া কের এই ফমর্িট পূরণ করন: https://forms.cityofnewyork.us/f/homebound বা 1-877-
829-4692 ন�ের েফান করন।  

একিট COVID-19 িটকা অয্াপেয়�েম� করেত সাহাযয্ স�েকর্  বাড়িত তেথয্র অনুেরাধ, 
িনউ ইয়কর্  িসিটর �া�য্ দ�েরর িটকাদান েক�সমূেহ সহায়তা পাওয়া, বািড়েত িটকা েনওয়া, এবং 
শহেরর COVID-19 িটকাদান �ক� স�েকর্  অনয্ েয েকােনা �িতব�ীতা-সং�া� ��সমূেহর উত্তর 
পাওয়া যােব hubaccess@health.nyc.gov িঠকানায় েযাগােযাগ কের, 311 এ কল কের বা 
311692 এ েট�ট কের।  

আপিন যিদ মেন কেরন েয িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর COVID-19 িটকাদান �কে� 
আপনার অংশ�হণ, বা অংশ�হেণর �েচ�ার সােথ স�িকর্ ত েকােনা যিু�স�ত সুিবধা পাওয়া েথেক 
আপনােক বি�ত করা হেয়েছ বা অনয্ েকােনাভােব ৈবষেময্র িশকার হেয়েছন, দয়া কের 
hubaccess@health.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করন, 311 এ কল করন বা 311692 ন�ের 
েট�ট করন। তারা আপনােক একিট অিভেযাগ বা নািলশ দািখল করেত সাহাযয্ করেব। আপনার 
অিভেযাগ বা নািলশ hubaccess@health.nyc.gov এ, 311 এ, বা 311692 এ েট�ট কের 
জানােনার পর, আপনার অিভেযােগর �াি��ীকার করার জনয্ দইু (2) কাযর্িদবেসর মেধয্ িনউ 
ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর একজন কমর্কতর্ া আপনার সােথ েযাগােযাগ করেবন। অিভেযাগ �ি�য়া 
স�েকর্  বাড়িত তথয্গেলা িনেচ েদয়া হল।  

 

ADA, পনুবর্াসন আইন, এবং ে�ট ও িসিট মানবািধকার আইনসমূহ অনুসাের COVID-19 
িটকা পাওয়া স�েকর্  িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর কােছ অিভেযাগ জানােনার �ি�য়া 

 
 িনউ ইয়কর্  িসিটর COVID-19 িটকা িবতরণ �েচ�ার আওতায় পিরেষবা, কাযর্�ম, �ক�, 
বা সুিবধাসমূহ েপেত িগেয় জনসাধারেণর েয েকউ �িতব�ীতার কারেণ ৈবষেময্র িশকার হওয়ার 
দািব জািনেয় অিভেযাগ করেত চাইেল িতিন এই অিভেযাগ জানােনার �ি�য়ািট বয্বহার করেত 
পারেবন।  

 অিভেযাগিট িলিখত হেত হেব এবং অিভয�ু ৈবষময্ স�েকর্  তথয্ েযমন অিভেযাগকারীর 
নাম, িঠকানা, ও েটিলেফান ন�র, এবং েসই সােথ ADA, পুনবর্াসন আইন, িনউ ইয়কর্  ে�ট 
মানবািধকার আইন, বা িনউ ইয়কর্  িসিট মানবািধকার আইন লি�ত হওয়ার অব�ান, তািরখ, 
এবং িববরণ। ৈবষেময্র উদাহারণসমূেহর মেধয্ আেছ, তেব এগেলাই সব নয় - অনুেরােধর পর 
একিট যুি�স�ত সমেয়র মেধয্ েকােনা �িত�ান কতৃর্ ক একজন আেমিরকান ইশারা ভাষা েদাভাষী, 
বড় অ�ের বা ে�ইেল কাগজপ� এবং তাৎ�িণক কয্াপশিনং েযিট কি�উটার-সহেযােগ তাৎ�িণক 
অনুিলখন (computer-assisted real-time transcription, CART) বেলও পিরিচত ইতয্ািদ �দােন 
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অ�ীকৃিত জানােনা, িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর COVID-19 িটকাদান েক�গেলােত �িতব�ী 
বয্ি�েদর জনয্ সহায়তা স�িকর্ ত যেথ� তথয্ �দােন বয্থর্তা, বা িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর 
COVID-19 িটকাদান েক�গেলােত কমর্কতর্ ােদর কারেণ ঘটা েকােনা সমসয্া।  

 অিভেযাগ জানােনার িবক� উপায়সমূহ, েযমন সামনা-সামিন সা�াৎকার বা অিভেযােগর 
অিডও েরকিডর্ ং, �িতব�ী বয্ি�র �েয়াজন অনুসাের, িতিন অনুেরাধ জানােল, �দান করা হেব।  

 ADA, পুনবর্াসন আইন, িনউ ইয়কর্  ে�ট মানবািধকার আইন, বা িনউ ইয়কর্  িসিট 
মানবািধকার আইন লি�ত হওয়ার পর যত �ত স�ব এবং সেবর্া� ষাট (60) িদেনর মেধয্ 
অিভেযাগিট hubacess@health.nyc.gov িঠকানায়, 311 এ কল কের বা 311692 এ েট�ট কের 
েফােনর মাধয্েম অিভেযাগ দািখল করেত হেব।  

 অিভেযাগ পাওয়ার দইু (2) িদেনর মেধয্, িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর িনেয়ািজত একজন 
কমর্কতর্ া অিভেযােগর �াি��ীকার করার জনয্ অিভেযাগকারীর সােথ েযাগােযাগ করেবন। 

 অিভেযাগকারীর সােথ েযাগােযােগর পাঁচ (5) িদেনর মেধয্, িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর 
িনেয়ািজত একজন কমর্কতর্ া অিভেযাগিটর িলিখত জবাব েদেবন, এবং েযখােন �েযাজয্ হেব, 
অনুেরাধকৃত যিু�স�ত সুিবধা (সমূহ) বা িবক� যুি�স�ত সুিবধা (সমূহ) �দােনর জনয্ 
�েয়াজনীয় বয্ব�া েনেবন। যুি�স�ত সুিবধা (সমূহ) যিদ �দান করা না হয়, তাহেল িনউ ইয়কর্  
িসিট �া�য্ দ�েরর এর অব�ানিট এই জবােব বয্াখয্া করা হেব এবং েযখােন �েযাজয্ হেব, েসখােন 
অিভেযােগর �হণেযাগয্ সমাধােনর জনয্ উপায়সমূহ �দান করা হেব।  

 অিভেযাগকারী বা অিভেযাগকারীর িনযু� বয্ি� জবাবিট পাওয়ার ি�শ (30) িদেনর মেধয্ 
এই িস�াে�র িবরে� আিপল করেত পারেবন এই িঠকানায় ইেমইল কের: OGC@health.nyc.gov। 

 আিপলিট অবশয্ই িলিখতভােব দািখল করেত হেব। আিপল দািখল করার িবক� উপায়সমূহ, 
েযমন সামনা-সামিন সা�াৎকার বা অিভেযােগর একিট অিডও েরকিডর্ ং, �িতব�ীেদর বয্ি�েদর 
জনয্ তােদর অনুেরাধ অনসুাের �দান করা েযেত পাের।  

আিপেলর অনুেরাধ পাওয়ার ি�শ (30) িদেনর মেধয্ অিভেযাগকারীেক আিপেলর জবাব 
�দান করা হেব। সকল জবাব িলিখত অব�ায়, অথবা েযখােন �েযাজয্ হেব েসখােন 
অিভেযাগকারীর কােছ �হণেযাগয্ একিট মাধয্েম �দান করা হেব। একিট অিভেযােগর ে�ি�েত 
পাওয়া সকল িলিখত অিভেযাগ, আিপল, এবং জবাবসমূহ কমপে� িতন (3) বছর সংর�ণ করা 
হেব।  

িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর কােছ অনুেরাধ�েম এই দিললিট িবক� মাধয্মসমূেহও উপল�, 
যার মেধয্ আেছ বড় অ�ের ছাপা, অিডও েরকিডর্ ং, এবং ে�ইল। 
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ADA, পনুবর্াসন আইন, এবং ে�ট ও িসিট মানবািধকার আইন অনুসাের COVID-19 িটকা 
পাওয়া স�েকর্  িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর অিধকার স�িকর্ ত েনািটশ 
 

কাযর্করী েযাগােযাগ: েযাগয্ �িতব�ী বয্ি�রা েযন িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর COVID-19 
িটকাদান �ক�, পিরেষবা ও কাযর্�মসমূেহ সমানভােব অংশ�হণ করেত পােরন েস জনয্ তােদর 
অনুেরাধ�েম িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�র কতৃর্ ক বাক, �বণ, বা দিৃ� �িতব�ী বয্ি�েদর কাযর্করী 
েযাগােযােগর জনয্ সনদ�া� ইশারা ভাষা েদাভাষী, ে�ইেল েলখা কাগজপ�, এবং তথয্ ও েযাগােযাগ 
সহজ করার অনয্ানয্ উপায়সমূহসহ, যেথাপযু� সহায়তা ও পিরেষবাসমূহ �দান করা হেব। 

নীিতমালা ও কাযর্�মসমূেহ পিরবতর্ ন: �িতব�ী বয্ি�রা েযন িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর সকল 
COVID-19 িটকাদান �ক�, পিরেষবা ও কাযর্�মসমূেহ সমানভােব অংশ িনেত পােরন েস জনয্ 
িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�র এর নীিতমালা ও কাযর্�মসমূেহ যুি�স�ত পিরবতর্ ন আনেব। 
উদাহারণ�রপ, েসবা �দানকারী পশ িনেয় আসা বয্ি�গণ সকল িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর 
িটকাদান েকে� �াগত, এমনিক েয সব জায়গায় সাধারণত েপাষা �াণী িনিষ� েসখােনও। 

িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর একিট COVID-19 িটকাদান �ক�, পিরেষবা, বা কাযর্�েম 
অংশ�হেণর জনয্ কাযর্করীভােব েযাগােযাগ করার জনয্ কােরা যিদ একিট ঐি�ক সহায়তা বা 
পিরেষবা, অথবা কাযর্�ম বা নীিতমালায় েকােনা পিরবতর্ েনর দরকার হয়, তাহেল তােদর উিচত 
হেব যত �ত স�ব hubaccess@health.nyc.gov িঠকানায় েযাগােযাগ করা, অথবা 311 এ েফান 
করা। 

ADA এ িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�রেক এমন িকছু করেত বলা হয়িন যার ফেল এিটেক এর �ক� 
বা পিরেষবাসমূেহর েমৗিলক গঠেন পিরবতর্ ন আনেত হেব অথবা েযিট এর উপর অেযৗি�ক 
অথর্ৈনিতক বা �শাসিনক েবাঝার কারণ হেব। 

ঐি�ক সহায়তা/পিরেষবাসমূহ বা নীিতমালাসমূেহ যুি�স�ত পিরবতর্ ন আনার খরচ বহন করার 
জনয্ িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�র কতৃর্ ক েকােনা বাড়িত খরচ ধাযর্ করা হেব না। 

একিট COVID-19 িটকা অয্াপেয়�েম� ধাযর্ করা স�েকর্  সহায়তা, িটকাদান েক�সমূেহ সুিবধা 
পাওয়া, বািড়েত িটকা পাওয়ার উপায়সমূহ, এবং অনয্ েয েকােনা COVID-19 স�িকর্ ত 
�িতব�ীতা-িবষয়ক ��, িজ�াসা, দিু��া বা বাড়িত তেথয্র অনুেরাধসমূহ 
hubaccess@health.nyc.gov িঠকানায় বা 311 ন�ের জানােনা যােব। 

আপনার যিদ মেন হয় েয িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর COVID-19 িটকাদান �ক�, পিরেষবা, 
বা কাযর্�মসমূেহ অংশ�হণ করেত িগেয় আপিন েকােনা ঐি�ক সহায়তা বা পিরেষবা অথবা 
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নীিতমালা বা কাযর্�মসমূেহর যুি�স�ত পিরবতর্ ন �া� হওয়া েথেক বি�ত হেয়েছন, দয়া কের িনউ 
ইয়কর্  িসিট �া�য্ দ�েরর অিভেযাগ জানােনার �ি�য়া েদখুন।  

েসই সােথ, �িতব�ীতা িবষয়ক অিভেযাগ ও ��গেলা অনয্ানয্ িসিট, ে�ট, এবং সরকারী 
�িত�ানগেলােকও জানােনা যােব, েযগেলার মেধয্ আেছ, তেব এগেলাই সব নয়: 

 
NYC Commission on Human Rights 

22 Reade Street 
New York, NY 10272 

েটিলেফান: 718-741-8400 
https://www1.nyc.gov/site/cchr/about/report-discrimination.page 

 
NYS Division of Human Rights 

One Fordham Plaza, Fourth Floor 
Bronx, NY 10458 

েটিলেফান: 718-722-3131 
https://dhr.ny.gov/contact-us 

 
US Department of Justice 

950 Pennsylvania Avenue, NW 
Civil Rights Division 

Disability Rights Section -1425 NYAV 
Washington, D.C. 20530 
েটিলেফান: 1-800-514-0301 

https://www.ada.gov/filing_complaint.htm 
 

 

 

https://www1.nyc.gov/site/cchr/about/report-discrimination.page
https://dhr.ny.gov/contact-us
https://www.ada.gov/filing_complaint.htm
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