
প্রতিবন্ধী ব্যততিদের
জন্য
পাত ক্ িংদের পারতিট 
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Disabilities, PPPD)

NYC Department of Transportation-এর প্রতিবন্ধী 
ব্যততিদের পাত ক্ িংদের পারতিট (Parking Permits for 
People with Disabilities, PPPD) ইউতিট প্রতিবন্ধী 
ব্যততিদের জি্য েইু ধরদির পাত ক্ িং পারতিট জাতর ্দর: NYC 
PPPD পারতিট (প্া্ারক ) এবিং NY স্টেট পারতিট 
(হ্যাঙট্যাগ)।

আতি পারতিটটি ক্াথাে রাখদবা? 

আপিার পা ক্  ্রা যািবাহদির তিির তেদ্র তপছদির তে্ স্েখার 
আেিার সািদি ঝুতিদে রাখুি। আপিার স্িতহদ্ি চিিাি থা্ার সিে 
তপছদির তে্ স্েখার আেিার সািদি স্থদ্ পারতিট অপসারণ ্রদি 
হদব।

পারতিট সহ ক্াথাে আতি পা ক্  ্রদি পাতর? 

এই পারতিট থা্ার জি্য যিক্ষণ পযকন্ত পারতিট ধার্ িার গা তিদি ্রদছ 
িিক্ষণ পযকন্ত আন্তজক াতি্ প্রদবশাতধ্ার তচতনিি স্দির ব্যবহারদযাগ্য 
স্াদি চাি্ গাতি পা ক্  ্রদি পাদর। New York City-স্ি, এইসব 
স্ািগুদিার সবগুদিাই রাস্ার বাইদরর: শতপিং স্সন্ার/িি/অতিস/
অ্যাপাটক দিন্ তবত্ডিং এবিং ্দিজ ্্যাম্াদসর পাত ক্ িং িট।

পারতিটটি ক্াথাে ববধ? 

এই পারতিট সিগ্র United States ও Canada-স্ি প্রতিবন্ধী ব্যততিদের 
জি্য তচতনিি সিস্ স্াদি পাত ক্ িংদের জি্য ববধ তহদসদব স্ধী্ৃি।

ক্াথাে এই পারতিটটি ববধ নে? 

New York City-এর পাঁচটি বদরার স্যদ্াদিা জােগার রাস্াে পাত ক্ িং 
্রার জি্য পারতিটটি ববধ িে (অতধ্ িদথ্যর জি্য New York 
City-এর পারতিট সম্ত ক্ ি পূবকবিতী তবিাগটি স্েখুি)।

আিার পারতিটটি ্িতেন পরকন্ত ববধ? 

New York State-এর পারতিদট তপ্রন্ ্রা স্িোে উত্ধীদণকর িাতরখ 
পযকন্ত ববধ থাদ্, জাতর হওোর তেি স্থদ্ পাঁচ (5) বছর পযকন্ত।

আতি আিার পারতিদটর জন্য ত্ভাদব পনুঃ আদবেন 
্রব? 

NYS প্রতিবন্ধী পারতিদটর জি্য পুিঃআদবেি ্রদি প্রতরিোর জি্য 
এ্টি িিুি আদবেি জিা তেি। আদবেিপত্রগুতি আিাদের এই 
ওদেবসাইট: nyc.gov/pppdinfo অথবা NYS DMV ওদেবসাইদটর 
MV.664.1 িদিকর অধধীদি এখাদি উপিব্ধ: https://dmv.ny.gov/
forms। যতে আপিার ্তম্উটার ব্যবহাদরর সুদযাগ িা থাদ্ িাহদি 
্াগুদজ আদবেি পদত্রর জি্য আপতি 311 িম্বদর স্িাি ্রদি পাদরি। 

NY State পারতিট চিিাি...

আতি পারতিট হাতরদে কেলদল ্ধী হদব? 

যতে আপিার পারতিট হাতরদে যাে বা চুতর যাে িাহদি আপিাদ্ যা 
্রদি হদব:

• স্ািধীে থািাে পারতিট হারাদিা বা চুতর যাওোর তবষেটি জািাি ও 
পুতিদশর স্থদ্ এ্টি রতসে তিি; 

• PPPD ইউতিদট জািাি এবিং িারপর আিরা আপিাদ্ হারাদিা/চুতরর 
এ্টি িিক পাঠাদবা;

• পুতিশ ইতসিদরন্ তরদপাটক  এবিং হারাদিা/চুতর যাওোর িিকটি পূরণ ্দর 
এখাদি পাঠাি: 

 Lost/Stolen Permit  
NYC Department of Transportation (NYC DOT)  

30-30 Thomson St. 2nd Floor 
Long Island City, NY 11101-3045 

অিগু্রহ ্দর আপিার পারতিদটর তবষদে সি ক্  থাকুি। এইসব পারতিট 
িিূ্যবাি এবিং ্খিও ্খিও চুতর হদে যাে। পারতিটগুদিার প্রতিস্াপি 
স্্বি NYC পতরবহি তবিাগ (YC Department of 
Transportation, NYC DOT) দ্ারা জাতর ্রা হদব।

ত্ভাদব আতি ভুল িলব ্রাদ্ খাতরজ ্রব?

যতে আপতি New York State বা New York City পারতিট স্থদ্ 
পারতিট পাি িাহদি আসি িিব ্রা বা িিব ্রার তবজ্ঞততি এবিং 
আপিার পারতিট িম্বর তিম্নতিতখি ঠি্ািাে পাঠাি:

The NYC Department of Finance 
Advocacy Unit, 3rd Floor  

66 John Street, NY, NY 10038

অতিতরতিিাদব, যতে আপতি New York State-এর পারতিদটর জি্য 
িিব িাি ্দরি এবিং আন্তজক াতি্ প্রদবশাতধ্াদরর প্রিধী্ দ্ারা তচতনিি 
স্াদি আপতি পা ক্  ্দর থা্দি অিগু্রহ ্দর Department of Finance 
স্াদির সঠি্ অবস্াদির তবশে তববরণ জাতিদে এ্টি তচঠি পাঠাি।

আতি ত্ভাদব তসটি এবিং/অথবা কটেদটর প্রতিবন্ধী পাত ক্ িং 
পারতিট আদবেন পত্র লাভ ্রদবা?

আিাদের ওদেবসাইদট যাি: nyc.gov/pppdinfo, 311 িম্বদর 
স্যাগাদযাগ ্রুি অথবা আিাদের ্াযকস্দি আসুি: 

New Application Request 
NYC Department of Transportation (NYCDOT) 

Parking Permits and Customer Service 
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor 

Long Island City, NY 11101

যতে আপতি আিাদের এখাদি আদসি, িাহদি অিগু্রহ ্দর িদি রাখদবি 
িবদি আিাদের আসি প্রদবশপথ হি 47th Avenue এর ্াদছ 30th 
Place এর পতচিিতেদ্।

TTY বতধর বা শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের জি্য 212.504.4115 িম্বদর স্িাি 
্রুি। আিাদের ওদেবসাইট হি: nyc.gov/dot

Printed on recycled paper.

উিে পারতিদটর জি্য সাধারণ িথ্য

311 িম্বদর স্যাগাদযাগ ্দর বা আিাদের ওদেবসাইট:  
nyc.gov/pppdinfo-স্ি তগদে এই িতথটির অিবুাে ্রা 
সিংস্করণটি পাওো যাদব।Rev 3/21
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New York State PPPD ইউতিটদ্ New York City-এর পাঁচটি 
বদরার বাতসন্াদের জি্য স্টেদটর প্রতিবন্ধী পারতিদটর জি্য ইসু্য ্রার 
অতধ্ার প্রোি ্দরদছ।

্ারা করাগ্য? 

যতে আপিার তচত্ৎস্ প্রি্যােি ্দর স্য আপিার সািতে্ বা স্ােধী 
প্রতিবন্্িার ্ারদণ আপতি েধীরক েরুত্ব হাঁটার ক্ষিিাদ্ ক্ষতিগ্রস্ ্দরদছ 
স্্বি িখিই PPPD ইউতিট স্থদ্ আপতি এ্টি িিুি New York 
State পারতিট পাওোর জি্য স্যাগ্য।

New York স্িতহদ্ি ও ট্াতি্ আইদির ধারা 404-a অিসুাদর 
আপিার অবশ্যই যা থা্দি হদব:

• আপিার এ্ বা উিে পা সধীতিিিাদব ব্যবহার ্দরি বা এদ্বাদরই 
্রদি পাদরি িা;

• স্াে ুস্পতশর েবুকিিা আদছ যা চিাদিরা ্রাদ্ িধীব্রিাদব সধীিাবদ্ধ 
্দর;

• অি্য শারধীতর্ বা িািতস্ প্রতিবন্ধী যার ্ারদণ আপতি আসদি 
পাদরি িা স্যটি সর্াতর পতরবহি ব্যবহার ্রাদ্ সধীতিি ্দর; 
অথবা

• আইিি অন্।

আপিার প্রতিবন্্িা অবশ্যই NY State-এর িাইদসসিপ্রাতি তচত্ৎস্ 
(স্িতরদ্ি রাতিার বা ওতটেওপ্যাতথ রাতিার) বা পতরোতট্দটের (তযতি 
স্্বি স্গািাতির তিদচর অবস্ার প্রি্যােি ্দর) স্থদ্ তিণকে ও বতণকি 
হদি হদব। আপিার তচত্ৎস্দ্ অবশ্যই জািাদি হদব আপিার অবস্া 
স্ােধী বা অস্ােধী ত্িা এবিং ্িটা িারাত্ম্ এবিং তিেতিিিাদব আপিার 
হাঁটার ক্ষিিা ্িটা ক্ষতি ্দর িার বণকিা ্রদি হদব।

আতি ্ধীভাদব আদবেন ্রদবা?

আদবেি পত্র পাওোর তবতিন্ন উপাে সম্দ ক্  জািদি অিগু্রহ ্দর এই 
প্রচারপদত্রর উদ্াতে্ স্েখুি। তিদেকশিা িি তেদে পিুি ও অিসুরণ ্দর 
আদবেি পত্র সমূ্ণকিাদব পূরণ ্রুি।

পারতিটটি ক্িন কেখদি 
হে?

স্ােধী NY State-এর প্রতিবন্ধী 
পাত ক্ িং পারতিট হি এ্টি িধীি 
প্াতটে্ হ্যািংট্যাগ এবিং সািতে্ 
পারতিট হি এ্টি িাি প্াতটে্ 
হ্যািংট্যাগ। 
উিেই প্রতিবন্ধী ব্যততিদের 
সবকজিধীি আন্তজক াতি্ অ্যাদসেদসর 
প্রিধী্দ্ প্রেশকি ্দর।

্ারা করাগ্য? 

যতে আপতি শহদরর বাতসন্া ত্িংবা অিাবাতস্ হি এবিং আপিার এ্টি স্ােধী 
প্রতিবন্্িা থাদ্ যার িদি আপতি হাঁটাচিা ্রদি পাদরি িা ও পতরবহদির 

জি্য ব্যততিগি গাতি ব্যবহার ্রদি হে িাহদি আপতি স্যাগ্য। অিগু্রহ ্দর 

িদি রাখদবি চাি্ িি, স্যিি স্যাগ্য প্রতিবন্ধী তশশু, ব্যততিরাও এর জি্য 
স্যাগ্য হদি পাদরি। ্িকাতশোি স্িতহদ্ি স্প্ট, তরিার স্প্ট বা িািার গাতির 

জি্য িাতি্ািুতি স্প্টগুতি এই পারতিদট িাতি্াবদ্ধ ্রা যাদব িা।

আতি ্ধীভাদব আদবেনটি সম্পূরক ্রব? 

আপতি এখাি স্থদ্ আদবেি পত্র স্পদি পাদরি: nyc.gov/pppdinfo. 

আদবেি সমূ্ণক ্রার সিে অিগু্রহ ্দর িদিাদযাগ তেদে তিদেকশিাগুতি 

পিুি ও অিসুরণ ্রুি। আপিার তচত্ৎস্দ্ তেদে স্রাদগর ইতিহাদসর 

পািাটি পূরণ ্রুি এবিং সহাে্ তচত্ৎসা িতথ অন্তিুক তি ্রুি। আপিার 

ড্াইতিিং িাইদসসি, িি-ড্াইিার ID বা New York City Municipal ID 

্ারক  (IDNYC) এবিং স্িতহদ্ি স্রতজদ্রেশদির ্তপ সহ আদবেি পত্রটি এই 
ঠি্ািাে রা্দযাদগ পাঠাি:

New Application Request-City Permit
NYC Department of Transportation (NYC DOT)

Parking Permits and Customer Service
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor

Long Island City, NY 11101

 PPPD ইউতিট আপিার আদবেি সমূ্ণক হদেদছ ত্িা িা পযকাদিাচিা ্দর 

স্াস্্য ও িািতস্ স্াস্্য তবতধর (Department of Health and Mental 

Hygiene, DOHMH) স্িতর্্যাি সাটিক তিদ্শদির ইউতিদট পাঠাদব। 

DOHMH আপিার আদবেি পত্র এবিং তচত্ৎসা সিংরিান্ত সহাে্ িতথ 

পযকাদিাচিা ্রদব। যতে DOHMH আপিার আদবেি অিদুিােি ্দর 

িাহদি PPPD ইউতিট এ্টি পারতিট জাতর ্রদব। প্রি্যাখ্যাি হদি, 

PPPD ইউতিট আপিাদ্ এ্টি প্রি্যাখ্যাদির তচঠি পাঠাদব এবিং স্সটিদি 

ত্িাদব আদবেি ্রদি পাদরি িা বিা থা্দব। সিগ্র আদবেি প্রতরিোর 

জি্য 90 তেদির িদিা সিে িাগদি পাদর।

পারতিটটি ক্িন কেখদি হে? 

New York City প্রতিবন্ধী পারতিটটি হি 
আেিদক্ষত্রা্ার প্্যা্ারক ।

আতি পারতিটটি ক্াথাে রাখব? 
ড্াইিাদরর পাদশর র্যাশদবাদরক  সমূ্ণকিাদব আপিার পারতিট 

প্রেশকি ্রুি।

পারতিটটি তেদে ক্াথাে আতি পা ক্  ্রদি পাতর? 

• চাজক  ছািা স্যদ্াদিা তিটার স্েওো পাদ ক্ র স্াদি (যাত্রধী বা ্িকাতশোি)

• স্যদ্াদিা “No Parking” (পা ক্  ্রা যাদব িা) স্াদি, সিে তিতবকদশদষ 

রাস্া পতরস্কার রাখার তবতধ সহ।

• তরদপ্াি্যাট (DPL), New York স্প্রস (NYP) বা স্যদ্াদিা সর্াতর 

সিংস্া সহ অিদুিাতেি স্িতহদ্দির দ্ারা ব্যবহাদরর জি্য তিধকাতরি স্য 

স্্াদিা স্াি।

• স্যদ্াদিা “No Standing Except Trucks Loading/

Unloading” (ট্া্ স্িাতরিং/আিদিাতরিং ্রা ছািা গাতি োঁিাদিা যাদব 

িা বা “Truck Loading Only” (স্্বিিাত্র ট্া্ স্িাতরিং) স্াদি। 

অিগু্রহ ্দর এইসব তচনিগুতি িি তেদে পিুি ্ারণ পারতিট ধার্রা 
স্্বিিাত্র ট্া্ পা ক্  ্দর এিি তেি ও সিদে পা ক্  ্রদি পাদর। 

অিগু্রহ ্দর এটাও িদি রাখদবি W. 35th – W. 41st Streets, 6th 

এবিং 8th Avenues এর িদধ্য রিসটাউি ত্রেদটর Garment District 

পাত ক্ িং এিা্া অিদুিাতেি িে। 

এই পাত ক্ িং পারতিট এিিিাদব প্রেশকি ্রা উতচি যাদি উইন্ডশধী্ড স্থদ্ 

েশৃ্যিাি হে।

এটি আর ক্াথাে ববধ? 

এই প্রচারপদত্র বতণকি স্টেট পারতিট ছািা আপিার তসটি পারতিট আপিাদ্ 

তিউইে ক্  শহদরর পাঁচটি বদরার িদধ্য তসটি ত্রেদট স্্বিিাত্র পা ক্  ্রার 

অিিুতি স্েে। 

এই পারতিটটি তেদে আতি ক্াথাে পা ক্  ্রদি পারদবা 
না? 

• অ্যামু্বদিসি এবিং অ্যামু্বদিদটর জি্য তিধকাতরি স্াদি।

• সধীতিি সিদের “No Stopping Zone” (গাতি োঁি ্রাদিা যাদব 
িা), “No Standing Anytime” (স্যদ্াদিা সিে গাতি োঁি ্রাদিা 
যাদব িা), “No Standing School Days Zone” (সু্কদির এিা্া, 
গাতি োঁি ্রাদিা যাদব িা), “No Standing Zones” (গাতি োঁি 
্তরদে রাখা যাদব িা) অথবা “Hotel Loading Zone” (স্হাদটদির 
স্িাতরিং স্জাি)।

• বাস টেপ, ট্যাতসে টে্যান্ড, িাোর স্জাি, ড্াইিওদে, রিসওো্ বা 
িুটপাথ।

• িাোর হাইড্্যাদন্র 15 িুদটর িদধ্য।

• রবি পা ক্  ব্যবহাদরর জি্য।

• NYC DOT-র স্পৌরসিা পাত ক্ িংদের স্ক্ষত্রগুতি স্পইর বত্রিাতস্  
পারতিট ধার্দের জি্য িদিািধীি। 

• স্যসব স্াদি NYPD এবিং/অথবা তিল্ম, তথদেটার এবিং সম্প্রচাদরর 
স্িের অতিদসর এ্টি তিল্ম বা টিতি শুদটর জি্য পাত ক্ িং স্াি 
সিংরতক্ষি ্দরদছ।

• স্যসব রাস্া NYPD কুচ্াোজ, রাস্ার স্িিা ও অিরুূপ অিষু্াদির 
জি্য বন্ ্দর স্রদখদছ।

আতি ত্ভাদব আিার পারতিটটিদ্ পনুনকবধী্রর ্রব? 

তিধকাতরি স্িোে উত্ধীদণকর িাতরদখর প্রাে েইু িাস আদগ, আপতি 
পুিিকবধী্রণ তবজ্ঞততি পাদবি। আপিাদ্ আপিার বিক িাি ড্াইিার 
িাইদসসি, িি-ড্াইিার আইতর বা তিউইে ক্  তসটির তিউতিতসপ্যাি 
আইতর ্ারক  (IDNYC) এবিং আপিার পারতিদট িাতি্ািুতি ্রদি চাি 
এিি বিক িাি স্িতহদ্ি স্রতজদ্রেশদির প্রতিতিতপ আপিাদ্ জিা তেদি 
হদব। যতে আপিার পুিিকবধী্রদণর সদগে পুিঃপ্রি্যেদির িিক সিংযুতি 
থাদ্ িাহদিই স্্বি আপিাদ্ তচত্ৎসা সিংরিান্ত িতথ জিা তেদি হদব; 
এর িাদি এই স্য আপিার DOHMH এর িিূ্যােি বাত্ আদছ। স্যসব 
আদবেি্ারধীর পুিঃিিূ্যােি প্রদোজি িারা পযকাদিাচিা প্রতরিোর সিে 
সািতে্ পারতিট পাওোর জি্য স্যাগ্য হদি পাদরি।

আিার পারতিদটর িাতল্াভুতি গাতি রতে আিাদ্ 
পতরবিক ন ্রদি হে অথবা সািতে্ভাদব ক্াদনা গাতি 
(করিন ভািার গাতি) ব্যবহার ্রার প্রদোজন হদল ্ধী 
হদব? 

যতে আপিাদ্ অি্য এ্টি গাতি সািতে্িাদব ব্যবহার ্রদি হে যা 
আপিার পারতিদট িাতি্ািুতি িে এবিং আপিার তিি বা িার ্ি 
গাতি এদি িাতি্ািুতি, িাহদি আপিাদ্ nyc.gov/pppdinfo এ 
তগদে TVC (সািতে্ গাতি পতরবিক ি) িিক পূরণ ্দর িা ্রদি পাদরি। 
এছািাও আপতি আিাদের গ্রাহ্ স্সবা স্্দ্রের 718.433.3100 িম্বদর 
8:30 AM স্থদ্ 5:00 PM এর িদধ্য স্িাি ্দর এ্টি TVC অিদুরাধ 
্রদি পাদরি। এ্টি TVC-র ববধিা হি 14 তেদির। যতে আপিার 
পারতিদটর এ্টি গাতি স্ােধীিাদব পতরবিক ি ্রদি হে িাহদি আিাদের 
গ্রাহ্ স্সবা স্্দ্রে স্িাি ্দর PVC (স্ােধী গাতি পতরবিক ি) এর অিদুরাধ 
্রুি।
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