এক; ওেয়ভার অফ অ5াে6েসিবিল; (অিভগম5তা মক?ব)
)বদেনর জন5 -েয়াজনীয়তাসমূহ
2014 িনউ ইয়কA িসF িবি9ং ?কাড
যিদ একজন ()ান পরী.ক অিভগম)তা সমস)ার কারেণ আপনার িবি9ং ()ান বািতল কেরন,
আপিন দু েটা িজিনস করেত পােরন: আপনার ()ান>িল ?সই মেতা পিরমাজAন করBন, অথবা িনউ
ইয়কA িসF িডপাটAেমH অফ িবি9ংেসর ?থেক একF ওেয়ভার (মকKব) Lহণ করBন (“DOB”)।
যিদ আপিন একF ওেয়ভার (মকKব) ?বেছ ?নন, তাহেল আপনােক অবশ)ই আমােদর সােথ,
?ময়র’স অিফস ফর িপপল উইথ িডেজিবিলFজ-এপরামশA করেত হেব (“MOPD”)। আমরা
তাহেল DOB -?ত একF সুপািরশ পাঠােবা।
!র#$পূণ( )নাট
• DOB -?ত একF আেবদন জমা িদেত হেব এবং একF ওেয়ভার অফ অ)ােRেসিবিলF
(অিভগম)তা মকKব) অনুেমাদেনর পূেবA জব/আেবদন নTর অবশ)ই UাV করেত হেব।
• Uেয়াজনীয় সকল কাগজপW, ফমA, এবং Xিয়ং>িল Yা.র করেত হেব এবং একজন ?রিজZাডA
আ[ক\েট] (RA) বা ?পশাদার ইি^িনয়ার (PE) এর মত একজন ?রিজZাডA ?পশাদােরর ?থেক
িসলেমাহর করােত হেব।

-.: MOPD -)ত ওেয়ভার অফ অ5াে6েসিবিল; (অিভগম5তা মক?ব) এর
অনুেরােধর জন5 আমার িক িক কাগজপE -েয়াজন?
• অ)ােRেসিবিলF ওেয়ভার িরেকােয়Z ফমA PEO-1 (http://on.nyc.gov/peo1)।
• আেবদনকারী িলিখত কাভার ?লটার (আপনার RA বা PE আেবদনকারী িহসােব িবেবিচত)।
িনেচ কাভার ?লটার িবভাগF ?দখK ন।

• DOB ?ত জমা করা সকল Xিয়ং।
• পিa উbািপত হেয় থাকেল, DOB-র আপিaপেWর একF Uিতিলিপ।
• ওেয়ভার (মকKব) অনুেরােধ বাইেরর কাজ অdভKAe থাকেল, সfিaর দাগ, বািড়র সামেন ও
িপছেনর ?খালা জায়গা, এবং সhক মাপেজাক ও iকা সহ পােশর রাjা UদশA ন করা জিমর
()ান Uদান করBন।
• ল)াkমাকA িUজােভAশন কিমশন (www.nyc.gov/landmarks) আেবদন ও অনুেমাদন
(Uেয়াজন হেল)।
• আপনার অনুেরােধর সমথA েন ছিব, সােভA, Xিয়ং ইত)ািদ।
• যিদ অথA ৈনিতক চােপর কারেণ আপিন একF ওেয়ভার (মকKব) দােয়র কেরন, তাহেল
িনmিলিখত সকল তথ) জমা করBন:

○ ব)বসার Uকnিত;
○ ?কাfািনF িক নতKন, সPসািরত হেp বা qানাdিরত হেp;
○ কমAচারীর সংখ)া;
○ আ[ক\েট], hকাদার বা ?কান ?পশাদার এrেমটর sারা Utত করা পিরকিuত কােজর
জন) আনুমািনক খরচ;

○ আ[ক\েট], hকাদার বা ?কান ?পশাদার এrেমটর, বা সা(ায়ার sারা Utত করা vেব)র
জন) আনুমািনক খরচ যার জন) ওেয়ভার (মকKব) চাওয়া হেয়েছ; এবং

○ একজন সাFAফােয়ড পাবিলক অ)াকাউH)াH sারা Utত করা আ[থ\ক পযAােলাচনা,
আেবদনকারীর সকল ঋণ ও সfদ>িলর িনণীxত একF সfূণA িহসাব। জমা করা
নিথপেWর মেধ) তথ) অdভKAe থাকেত হেব, ?যমন: ট)াR িরটানA (আয় ও সfিa কর),
বতA মান ব)াy অ)াকাউHসমূহ, Zক, বk, িরেয়ল এেZট এবং অন)ান) ?হাি9ংস, সকল
আেয়র উৎসসমূহ, সব ইনেভHির, কমAচারীেদর ?বতন, ঋণ, ব{কী>িল, এবং িহসােবর
পিরেশাধেযাগ) ও Uাপ) অংশ।
IJব5: Uেয়াজনীয় সকল কাগজপেWর একF (1) কের Uিতিলিপ Uেয়াজন।

-.: কাভার )লটাের িক তথ5 -েয়াজন?
• িনmিলিখত মানদে|র মেধ) একF কারেণ িবি9ং ?কাড পালন না করেত পারার কারণ ব)াখ)া
কের একF িলিখত িববরণ:

○ একF অেযৗিeক অথA ৈনিতক ?বাঝা তির হওয়া; অথবা
○ এর অভী উেশ) অ[জ\ত হয়িন; অথবা
○ বাjিবক বা আইনত অসব; অথবা
○ িবকu>িলর আেলােক অUেয়াজনীয় যা অভী উেশ) সাধন িনিত কের অথবা যা,
িনরাপaা পযAােয় ?কান .িত না কেরই, আেরা সুচাররেপ, ফলUসূভােব বা
অথA ৈনিতকভােব অভী উেশ) সািধত হয়; অথবা

○ একF পিরবতA ন যার ফেল িবিধর উেেশ)র সে স িতপূণA একF সামান) বাড়িত
সুিবধা তরী কের।

○ িনমAাণ কেমAর একF িবjািরত িববরণ যা পিরকিuত হেp।
• ব)বহার, দখল এবং বিহগA মেন ?কান পিরবতA ন িনধAারণ করBন।
• সকল কাগজপেWর একF তািলকা আপনার অনুেরােধর মেধ) অdভKAe থাকেত হেব।

-.: MOPD )ত পLিত; িক?
• জমা করা ওেয়ভারF (মকKব) অবশ)ই ডাকেযােগ পাঠােত হেব এই hকানায়: The Mayor’s
Office for People with Disabilities, 100 Gold Street, 2nd Floor;
NY, NY 10038 (আমরা ইেমল, বােR জমা করা বা ফ)াR মারফৎ পাঠােনা Lহণ কির
না)।
• ওেয়ভার পাবার পর আমরা অনুেরাধF সাধারণত 5 – 10 কাযAিদবেসর মেধ) পযAােলাচনা
কির (কাযAিদবেসর মেধ) সাVািহক ও অন)ান) ছKF অdভKAe নয়)।

• আমরা অনুেরাধF পযAােলাচনা করব এবং DOB ?ত (আপনার অনুেরাধ Lহণ করেত নতKবা
অLাহ) করেত) সুপািরশ করব, অথবা আমরা আেবদনকারীর ?থেক অিতিরe তেথ)র জন)ও
অনুেরাধ জানােত পাির।
• আমােদর সুপািরশ DOB ?ত করা হেয় ?গেল:

○ আমরা PEO-1 এবং সংি Xিয়ং>িলেত িসলেমাহর ?দব।
○ আমরা PEO-1 ফেমAর একF Uিতিলিপ আেবদনকারীর িনকট এবং সংি DOB
বেরা কিমশনারেক ইেমল কের পাhেয় ?দব।

○ এছাড়াও আমরা আসল PEO-1 আেবদনকারীর িনকট ডাকেযােগ িফিরেয় ?দব।
• এইখান ?থেক DOB অনুসরণ করা আপনার দািয়।

-.: যিদ আমার আেবদন; বািতল হেয় যায়, MOPD )ত িক )কান আিপেলর
-িNয়া আেছ?
• এর সহজ উaর হল, না। যিদও, আপিন আপনার অনুেরােধর সমথA েন অিতিরe তথ) িদেয়
আপনার আেবদনF পুনরায় জমা করেত পােরন। একF পুনরায় জমা করার মেধ) উপের
উেিখত Uেয়াজনীয় সকল কাগজপW অdভKAe থাকেত হেব এবং এছাড়াও এর সােথ থাকেত
হেব:

○ আমােদর মdব) সহ PEO-1 ফেমAর একF Uিতিলিপ।
○ একF নতKন Yা.র করা এবং িসল করা PEO-1 পুনরায় জমা ফমA।
○ পুনরায় জমা করার িবশদ িববরণ সহ একF কাভার ?লটার।

-.: যিদ ওেয়ভার (মক?ব) মPুর হয়, আমােক িক তখনও আেমিরকানস উইথ
িডেজিবিল;জ আইন (ADA) এবং অন5ান5 য? VরাWয়, রাজ5 এবং Xানীয় আইন )মেন
চলার -েয়াজন?
• হঁ )া অন)ান) Uেযাজ) সকল আইন মকKব হেব না। যিদ আপনার ADA কািরগির সহায়তা
Uেয়াজন হয়, আপিন (800) 504-0301 নTের অিতিরe সহায়তার জন) ইউনাইেটড ?Zট
অ)ােRস ?বাডA এর সােথ ?যাগােযাগ করেত পােরন।

