িনেদর্ শনা এবং আেবদন
িনউইয়কর্ িসিটর িবেশষ পািকর্ং আইেডি�িফেকশন পারিমট
(এছাড়াও িসিট িডেজিবিলিট পািকর্ং পারিমট)
�িতব�ী বয্ি�েদর জনয্ পািকর্ংেয়র পারিমট (Parking Permits for People with Disabilities, PPPD)
অিভবাদন!
আমােদর �াহকেদর আেরা ভােলা পিরেষবা �দান করার জনয্, িনউইয়কর্ শহেরর পিরবহন িবভােগর (Department of Transportation’s, DOT) �িতব�ী
বয্ি�েদর জনয্ পািকর্ ংেয়র পারিমট (PPPD) ইউিনট একিট �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী ৈতির কেরেছ যা নতু ন আেবদনকারীেদর আেবদন �ি�য়ার ে�ে�
সাহাযয্ করেত পাের।

িকভ ােব বুঝ ব েয আিম PPPD পারিম েটর জ নয্ েযাগয্ ?
যিদ আপিন শহেরর বািস�া হন বা না হন এবং আপনার �িতব�কতা �ায়ী যার ফেল আপিন হাঁটাচলা করেত পােরন না ও পিরবহেনর জনয্ বয্ি�গত
গািড়র �েয়াজন তাহেল আপিন েযাগয্। অনু�হ কের মেন রাখেবন েয কমর্ািশয়াল েভিহেকল ে�ট, িডলার ে�ট বা ভাড়ার গািড়র ে�টগিল PPPD পারিমেট

তািলকাভু � করা যােব না।

PPPD পারিম েটর জ নয্ আম ােক কী কী নিথ িদেত হেব ?
আেবদনকারীেদর িন�িলিখত নিথ �দান করেত হেব:
•

ে�েটর ইসুয্ করা �াইভার লাইেস�, নন-�াইভার আইেডি�িফেকশন কাডর্ অথবা NYC িমউিনিসপয্াল আইিড (IDNYC)। অনু�হ কের
িনি�ত করন েয আেবদেন থাকা নাম ও িঠকানা আপনার পিরচয়পে�র সে� িমলেছ।

•

একিট শংসািয়ত আেবদন প� এবং ডা�ার (Medical Doctor, M.D.) বা অি�ওপয্ািথর ডা�ার (Doctor of Osteopathy, D.O.) এর েথেক
আপনার �িতব�ীকতার সহায়ক েমিডকয্াল নিথ (আপনার আেবদেনর এক(1) বছেরর মেধয্ হেত হেব) িনউইয়কর্ শহেরর �া�য্ ও
মানিসক �া�য্িবিধ (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) িবভােগর মেনানীত িচিকৎসক ৈবধতা করেবন।

িক ধরেনর গািড়র তথ য্ �েয়াজ ন ?
আেবদনকারীেদরেক পারিমেটর মাধয্েম েরিজ�ার করেত হেব এমন �িতিট লাইেস� ে�েটর জনয্ বতর্ মান ও ৈবধ গািড়র লাইেসে�র কিপ �দান করেত হেব
(সেবর্া� িতনিট ে�ট)। অনু�হ কের গািড়র উই�িশ� ি�কােরর ছিব পাঠােবন না। িনউইয়েকর্ র অথর্ িবভােগর (Department of Finance, DOF) কােছ
পািকর্ ং িবিধ ভে�র জনয্ জিরমানা বািক আেছ এমন েকােনা লাইেস� ে�ট(গিল) DOT �ীকার করেব না। বািক থাকা পািকর্ ং িবিধ ভে�র জিরমানা স�েকর্
আেরা জানেত, অনু�হ কের DOF ওেয়বসাইট nyc.gov/DOF েদখুন। অনু�হ কের মেন রাখেবন েয আপিন যিদ একিট িলেজর গািড় েরিজ�ার করার

�য্ান করেছন তাহেল আপনােক েসই গািড়র িলজ চু ি�র একিট কিপ সংযু� করা আবশয্ক।

আিম িকভ ােব আেবদন জম া েদব ?
•

আেবদন প� পযর্ােলাচনা কের �া�র করন।

•
•

আেবদন পে� অনুেরাধ করা সম� তথয্ সংযু� করন
এখােন আপনার ফমর্ পাঠান:
NYC Department of Transportation
Permits & Customer Service (PPPD Unit)
30-30 Thomson Avenue – 2nd Floor
Long Island City, NY 11101-3045

এছাড়াও উপেরর িঠকানায় আপিন িগেয় আপনার আেবদন জমা িদেত পােরন। DOT এর �েবশপথ 30th Place এ, 47th Avenue এর কােছ। �াহক
েসবার সময়সীমা হল সকাল 9:00 AM to 4:30 PM।
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অনু�হ কের মেন রাখেবন: িনউইয়কর্ শহেরর �শাসিনক েকাড 1-112(21) অনুসাের আেবদনকারীর অনুপি�িতেত তার �ামী/�ী, েডােমি�ক
পাটর্নার, িপতা বা মাতা, অিভভাবক বা আেবদনকারীর �াতয্িহক জীবেন আইিন দািয়� আেছ এমন েয েকউ তার হেয় আেবদন জমা িদেত
পােরন। অনু�হ কের মেন রাখেবন আেবদন পে� আেবদনকারীর নাম ও পিরচয়পে�র নাম একই হওয়া আবশয্ক। অস�ূণর্ আেবদন প�
েফরত পাঠােনা হেব।

আম ার আেবদন পাওয়ার পর িক হেব ?
•

PPPD ইউিনট আপনার আেবদন স�ূণর্ তা িনি�ত করেত সম� নিথ পযর্ােলাচনা করেব। যিদ আেবদনপ� অস�ূণর্ বেল িবেবিচত
হয় তাহেল তারা িক িক তথয্ �েয়াজন তা জািনেয় একিট িচিঠ পাঠােব।

•

PPPD অিফস আপনার স�ূণর্ করা আেবদন DOHMH এর েমিডকয্াল সািটর্িফেকশেনর ইউিনেট পযর্ােলাচনার জনয্ পাঠােব। যিদ
DOHMH আপনার আেবদন অনুেমাদন কের তাহেল PPPD একিট পারিমট ইসুয্ করেব।

•

যিদ DOHMH আপনার আেবদন �তয্াখয্ান কের তাহেল আপনােক আিপল �ি�য়া বয্াখয্া কের একিট িচিঠ পাঠােনা হেব।

•

অনু�হ কের মেন রাখেবন েয সম� আেবদন �ি�য়ার জনয্ 90 িদেনর মেতা সময় লাগেত পাের।

এই আেবদন পে�র সে� জমা েদওয়া সম� তথয্ এবং DOHMH এর কােছ আেবদনকারী পরবত� েয সব েমিডকয্াল নিথ জমা িদেয়েছ
েগাপনীয় রাখা হেব এবং আইন �ারা অনুমিত বা �েয়াজন হেল �তয্য়ন এবং/অথবা পারিমট �ি�য়ার সে� যু� বয্ি�েদর সে� ভাগ করা
হেব।
যিদ এই আেবদন সং�া� েকােনা �� থােক তাহেল আপিন �াহক েসবায় েফান করেত পােরন:
(718) 433-3100, (TTY) কেলর জনয্ (212) 504-4115।
আমরা আপনােক েসবা িদেত েপের খুশী। আপনার সহেযাগীতার জনয্ ধনয্বাদ।

িনউইয়েকর্ র বািস�ারা এখান েথেক েভাটার েরিজে�শন ফমর্ অনলাইেন েপেত পােরন: vote.nyc.ny.us বা িনবর্াচন পষর্েদ েফান করন:
212-868-3692 েফান বয্া�: 866-VOTE-NYC. সরকারী পিরেষবাগিল েভাট েদওয়ার জনয্ িবেশষভােব �ভািবত নয়।
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িনউইয়কর্ িসিটর পিরবহন িবভাগ
িনউইয়কর্ িসিটর িবেশষ পািকর্ং আইেডি�িফেকশন পারিমট
�িতব�ী বয্ি�েদর জনয্ পািকর্ ংেয়র পারিমট (PARKING PERMITS FOR PEOPLE WITH
DISABILITIES, PPPD) িসিট িডেজিবিলিট পািকর্ ং পারিমেটর জনয্ আেবদন

পিরচয়পে�র নিথ : অনু� হ কের ে�েটর ইসুয্ করা �াইভ ার লাইেস� , নন-�াইভ ার আইেডি�িফ েকশন কাডর্ অথ বা NYC
িম উিনিসপয্াল আইিড (IDNYC) এর কিপ সংযু� করন
পিরচয়পে�র নিথর ন�র (এবং
�েযাজয্ হেল জানান)
# ___________________

A. আেবদনকারীর *বয্ি�গত ইিতহাস *
(�িতব�ী বয্ি�)
পদিব

নাম

মােঝর নামা�র

বািড়র িঠকানা: রা�া ও অয্াপাটর্ঃ নং

িল� (েগাল কের দাগ িদন):
পুং
মিহলা

শহর

ে�ট

িজপ েকাড

জ� তািরখ

ইেমল িঠকানা:

বািড়র ন�র

একিটেক েগাল কের দাগ িদন: �াইভার লাইেস�
নন-�াইভার আইিড
IDNYC
েসাসাল িসিকউিরিট ন�র (শধুমা� েশষ 4িট সংখয্া আবশয্ক)

উ�তা
(ফু ট ও ইি�):

ওজন
(পাউ�):

েমাবাইল ন�র

B. লাইেস� ে�ট(গিল): তািলকাভু� �িতিট লাইেস� ে�ট ন�েরর(গিল) জনয্ গািড়র েরিজে�শেনর বতর্মান কিপ আপনােক অবশয্ই
জমা িদেত হেব। অনু�হ কের েজেন রাখুন েয আপিন েয গািড়র েরিজে�শন(গিল) জমা িদেয়েছন েসগই িনউইয়েকর্র পািকর্ং ভ� কেরেছ
িকনা েচক করেব এবং েয সব ে�েটর পািকর্ং ভে�র জিরমানা বািক আেছ েসগিল আপনার পারিমেট ি�� করা হেব না। �িতিট
পারিমেটর জনয্ েকবল িতনিট (3) লাইেস� ে�ট অনুেমািদত।

1.

2.

3.

C. েঘাষণা: আিম েঘাষণা করিছ েয িনউইয়েকর্ র েপনাল আইন § 210.45-এর শাি�র অধীেন, এখােন েয িববৃিত রেয়েছ, তা আমার
�াতােথর্ সতয্ এবং সিঠক এবং আিম েজেনশেন এবং ই�াকৃ তভােব িমথয্া িববৃিত বা তথয্ িদই িন। আিম বুেঝিছ এখােন েয তথয্
েদওয়া হেব তা েকবলমা� পারিমট �ি�য়া সং�া� িবষেয়র সে� অনুমিত সােপে� বা আইেনর �েয়াজেন ভাগ করা হেব।
তািরখ

আেবদনকারীর �া�র*

��বয্: যিদ আপনার পিরচয়পে�র নিথেত "�া�র করা যােব " বেল ইি�ত েদয় তাহেল উপেরর "আেবদনকারীর �া�র" িফ�িট খািল রাখুন এবং িনেচর
D িবভাগিট পূরণ করন। যিদ আপনার েদাভাষীর �েয়াজন হয় তাহেল অনু�হ কের ভাষার নাম উে�খ করন:
___________________________________।
D. * যিদ আেবদনকারীর বয়স 18 বছেরর কম হয় তাহেল অনু�হ কের িপতা বা মাতা, অিভভাবক বা আেবদনকারীর �াতয্িহক জীবেন
আইিন দািয়�শীল বয্ি�র নাম ও েফান ন�র �দান করন। যিদ আেবদনকারীর বয়স 18 বা তার েবিশ হয় ও আেবদন পে� �া�র
করেত অ�ম হন তাহেল �ামী/�ী, েডােমি�ক পাটর্নার, অিভভাবক বা আেবদনকারীর �তয্ািহক জীবেন আইিন দািয়�শীল বয্ি�র
নাম ও েফান ন�র �দান করন।

নাম

েটিলেফান

স�কর্

আিধকািরেকর �া�র
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েমিডকয্াল ইিতহােসর পৃ�া
��বয্: শধুমা� আপনার বয্ি�গত িচিকৎসক (M.D. বা D.O.) এই ফমর্ িট পূরণ করেত পােরন
E. এর েমিডকয্াল ইিতহাস এবং এর ি�িত:
আেবদনকারীর নাম (ে�েটর ইসুয্ করা করা �াইভার লাইেস�, নন�াইভার আইিড কাডর্ অথবা IDNYC েত তািলকাভু �):

েমিডকয্াল েরকেডর্ েয নাম আেছ েসই অনুসাের আেবদনকারীর
নাম (যিদ িভ� হয়):

_____________________________________________
আেবদেকর নাম

আেবদনকারীর জে�র তািরখ: _____-_____-__________

_____________________________________________

অনু�হ কের বতর্ মান িচিকৎসাগত েরাগিনণর্য় ও েরাগীর হাঁটার �মতার উপের �ভাব স�েকর্ বলুন। বতর্ মান সহায়ক িডভাইেসর �েয়াজনীয়তা জানান (যিদ
থােক)। অনু�হ কের এই আেবদন প� জমা েদওয়ার জনয্ এক (1) বছেরর মেধয্কার অিত স�িত পরী�ার েনাটগিল এবং সহায়ক িচিকৎসাগত নিথ (েযমন
X- Ray িরেপাটর্, CT িরেপাটর্, MRI িরেপাটর্, EKG/Stress Test িরেপাটর্, PFT িরেপাটর্, EMG ফলাফল এবং পরামশর্ িরেপাটর্) �দান করন।

অব�া কতটা মারাত্মকভােব কাজকমর্ বয্াহত কের তা স�েকর্ বয্াখয্া করন:

েশষ েয পরী�া কিরেয়েছন তার তািরখ:
হাঁটাচলা করার ৈবকলয্তার পিরিধর উপর �েযাজয্ িনেচর িবক�গিলর একিট অনু�হ কের িনবর্াচন করন:
হাঁটাচলার ৈবকলয্তা হল: সামিয়ক  �ায়ী 
আপনার মেত, এই �িতব�ী বয্ি�র পিরবহেনর জনয্ িক বয্ি�গত যােনর �েয়াজন?
হয্াঁ 
না 
অনু�হ কের আেবদনকারীর হাঁটাচলার ৈবকলয্তার �তয্ায়ন েয িসিট মেনানীত িচিকৎসক করেবন তােক এই আেবদন প� জমা েদওয়ার
জনয্ আপনার েরাগীর িচিকৎসাগত সহায়ক নিথ �দান করন, েযমন X-Ray িরেপাটর্, CT িরেপাটর্, MRI িরেপাটর্, EKG/Stress Test
িরেপাটর্, PFT িরেপাটর্, EMG ফলাফল এবং পরামশর্ িরেপাটর্ (েকােনা েমিডকয্াল CD বা িফ� �হণ করা হেব না)। এই পৃ�ার তথয্ সিঠক
এবং স�ূণর্ভােব পূরণ করা গর�পূণর্।
আেবদনকারীর বয্ি�গত িচিকত্সেকর শংসাপ�:
আিম হলফ কের েঘাষণা করিছ েয আিম বয্ি�গতভােব উপের উি�িখত আেবদনকারীেক পরী�া কেরিছ এবং এই আেবদন পে� এই
বয্ি�র �িতব�কতা স�িকর্ত তথয্ সিঠক।
িনেচ �া�র করার মাধয্েম আিম �তয্ািয়ত করিছ েয আিম েয তথয্ �দান করিছ তা সতয্ ও স�ূণ,র্ জিরমানা সহ NYS েপনাল
আইেনর ধারা 210.45-এর অধীেন িলিখত িমথয্া িববৃিত এবং ই�াকৃ তভােব ভু ল তথয্ �দান করা শাি�েযাগয্ অপরাধ। এছাড়া, আপনার
েয েকােনা িলিখত িমথয্া িববৃিত NYS-এর �া�য্ িবভােগর েপশাদার েমিডকয্াল কনডাে�র অিফসেক জানােনা হেত পাের (NYS
Department of Health Office of Professional Medical Conduct)।

M.D বা D.O এর �া�র

(M.D বা D.O এর ি�� করা নাম)

েপশাদার লাইেস� #, ে�ট

তািরখ

িঠকানা

েটিলেফান ন�র

NYC Department of Transportation
Permits & Customer Service-PPPD Unit
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor
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িনউইয়কর্ শহেরর িবেশষ পািকর্ং আইেডি�িফেকশন পারিমেটর জনয্ িচিকৎসাগত নিথ
(a.k.a. �িতব�ী বয্ি�েদর জনয্ পািকর্ংেয়র পারিমট (Parking Permits for People with
Disabilities Application, PPPDA)

অনু�হ কের আপনার ডা�ার বা অি�ওপয্ািথর ডা�ারেক অনুেরাধ করন:
1. আপনার আেবদেনর এক (1) বছেরর মেধয্কার সহায়ক িচিকৎসাগত নিথর মেধয্ সু�� িচিকৎসা পরী�ার েনাট সহ
ডায়াগনি�ক িরেপাটর্।
2. আপনার িচিকৎসেকর পরী�ার েনােট আপনার হাঁটাচলার ৈবকলয্তার তী�তার িবষেয় উে�খ করা আবশয্ক। (হাঁটার
�মতা)।
িনেচ তািলকাভু�গিল হল িচিকৎসা অব�া িভিত্তক িচিকৎসাগত সহায়ক নিথ:
কািডর্ওভা�ু লার: পরী�ার েনাট, (EKG), ইেকাকািডর্ও�াম (Stress Test) (েকবলমা� িরেপাটর্), �পলার এবং অয্াি�ও�ািফ। অনু�হ
কের �েচ�া করার �মতার িবষেয় জানান।
পালেমানাির: পরী�ার েনাট, PFT’s CXR CT Scan, িদেন 12 ঘ�ার েবিশ অি�েজন সাি�েম�ােলর জনয্ িরেপােটর্র �েয়াজন।
িপেঠ বয্াথা/আথর্ারাইিটস: িরউময্ােটালিজ অেথর্ােপিডক, িনউেরালিজ পরী�া েনাট, MRI, X-Ray, EMG িরেপাটর্, অে�াপচােরর
ইিতহােসর সারাংশ, সহায়ক িডভাইেসর চািহদা (েকন, ওয়াকার, ে�স, হইল েচয়ার ইতয্ািদ)।
কয্া�ার িনণর্য়: অে�ালিজ েনাট – বতর্ মান ি�িত, চলমান েথরািপ – েকেমা, েরিডেয়শন ইতয্ািদ, অে�াপচােরর ইিতহাস।
�িনক েরনাল েফইিলওর: ডায়ািলিসস, �িত�াপন ি�িত, সা�িতক লয্াব েডটা, ডায়ালািসিসস ইউিনেটর েথেক চলমান
িচিকৎসার নিথ।
সহজাত অব�া (েসিল�ারাল পালিস, ডাউন ইতয্ািদ): শারীিরক পরী�ার েনাট, অেথর্ােপিড�, িনউেরালিজ বা উপযু� িবেশষ�।
মানিসক �া�য্ অব�া: মানিসক মূলয্ায়ন, পরী�ার েনাট, বয্ি�গত িশ�া ে�া�াম (IEP) িরেপাটর্, এবং/অথবা িনউেরালিজ পরী�া।
িনউেরালিজকয্াল অব�া (ে�াক, িনউেরাপয্ািথ, প�াঘাত এবং িডেমনিশয়া): অিত সা�িতক পরী�া েনাট (MRI EMG), সহায়ক
িডভাইস/েহাম েকয়ােরর জনয্ চািহদা।

আপনার আেবদেনর সে� �েয়াজনীয় িচিকৎসাগত িক িক নিথ িদেত হেব তা স�েকর্ যিদ আপনার অিতির� �� থােক তাহেল অনু�হ কের
NYC �া�য্ ও মানিসক �া�য্িবিধ িবভােগর (DOHMH) েমিডকয্াল সািটর্িফেকশন ইউিনেট েফান করন:(347) 396-6552।
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িনউইয়কর্ িসিটর পিরবহন িবভাগ
িনউইয়কর্ িসিটর িবেশষ পািকর্ং আইেডি�িফেকশন পারিমট
�িতব�ী বয্ি�েদর জনয্ পািকর্ ংেয়র পারিমট (PARKING PERMITS FOR PEOPLE WITH
DISABILITIES, PPPD)

িসিট িডেজিবিলিট পািকর্ ং পারিমেটর জনয্ েচকিল�
আপনার আেবদন স�ূণর্ তা িনি�ত করার জনয্, অনু�হ কের িসিট আেবদন পে�র এবং েমিডকয্াল ইিতহােসর

পৃ�ার সম� িনেদর্ শনা পড়ুন।

সম� আেবদনকারী: যিদ িনেচ তািলকাভু � েকােনা তথয্ না থােক, তাহেল আপনার আেবদন প�
আপনার কােছ েফরত পাঠােনা হেব:
1.

আপিন িক আপনার পিরচয়পে�র নিথর কিপ সংযু� কেরেছন (ে�েটর
ইসুয্ করা �াইভার লাইেস�, নন-�াইভার আইেডি�িফেকশন কাডর্ অথবা
NYC িমউিনিসপয্াল আইিড ওরেফ IDNYC)? [PPPD পারিম েটর
জ নয্ আম ােক িক িক নিথ িদেত হেব ? তা পৃ�া 1, িনেদর্ শনা েদখুন]

2.

িসিট পারিমেট উি�িখত �িতিট লাইেস� ে�েটর জনয্ আপনার গািড়র
েরিজে�শেনর কিপ সংযু� কেরেছন? েসগিল িক এখন কার (েময়াদ
উত্তীণর্ না হওয়া)? [পৃ�া 1 এর িনেদর্ শনায় িক ধরেনর গািড়র তথ য্
�েয়াজ ন ? েদখুন]

3.

আপনার সম� গািড়র েরিজে�শন িক এখনকার (েময়াদ উত্তীণর্ হয়িন)?
[পৃ�া 1 এর িনেদর্ শনায় িক ধরেনর গািড়র তথ য্ �েয়াজ ন ? েদখুন]

4.

অনু�হ কের িনি�ত করন েয আেবদেন থাকা নাম ও িঠকানা আপনার
পিরচয়পে�র সে� িমলেছ তা েদেখ িনেয়েছন?

5.

আপনার েমিডকয্াল ইিতহােসর পৃ�ার তািলকাভু � নােমর সে� সহায়ক
িচিকৎসাগত নিথর নাম িমলেছ তা েদেখ িনেয়েছন? [েম িডকয্াল
ইিতহাস , েদখুন পৃ�া 4 এ]

6.

আপনার ডা�ার িক েমিডকয্াল ইিতহােসর পৃ�া �া�র ও তািরখ েদওয়া
সহ আেবদনকারীর েমিডকয্াল তথয্ পূরণ কেরেছ? [েম িডকয্াল ইিতহাস ,
েদখুন পৃ�া 4 এ]

7.

আপনার সম� সহায়ক েমিডকয্াল নিথ (েযমন X-Ray/CT/MRI
িরেপাটর্, EKG/Stress Test, পরামেশর্ র িরেপাটর্) সংযু� কেরেছন?
সম� নিথ িক আেবদেনর এক (1) বছেরর মেধয্? [DOHMH
েম িডকয্াল নিথ র তথ য্ , পৃ�া 5 েদখুন]

8.

আপনার ফমর্গিল িক স�ূণর্ভােব পূরণ করা হেয়েছ? আপিন িক
আেবদনপে� সই কেরিছেলন ও তােত তািরখ িদেয়িছেলন?
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উভয় পারমিটের জন্য
সাধারণ তথ্য
আমি পারমিট হারিয়ে ফেললে কি হবে?
যদি আপনার পারমিট হারিয়ে যায় বা চু রি যায় তাহলে আপনাকে
যা করতে হবে:
• স্
 থান ীয় থানায় পারমিট হারান�ো বা চু রি যাওয়ার বিষয়টি
জানান�ো ও পু লিসের থেকে একটি রসিদ নেওয়া;

ক্রমশ...

আমি পারমিট কিভাবে রাখব?
আপনার পার্ক করা ভেহিকেলের ভিতর দিকের পিছনের দিক
দেখার আয়নার সামনে ঝু লিয়ে রাখু ন। আপনার ভেহিকেল চলমান
থাকার সময় পিছনের দিক দেখার আয়নার সামনে থেকে পারমিট
অপসারণ করতে হবে।

পারমিট সহ ক�োথায় আমি পার্ক করতে পারি?
এই পারমিট থাকার জন্য পারমিট ধারক তার গাড় িতে ভ্রমণের
সময় আন্তর্জাতিক প্রবেশাধিকার চিহ্নিত সকলের ব্যবহারয�োগ্য
স্থানে চালক গাড়ি পার্ক করতে পারে। নিউইয়র্ক শহরে, এইসব
স্থানগুল�োর সবগুল�োই রাস্তার বাইরের: শপিং সেন্টার/মল/অফিস/
অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এবং কলেজ ক্যাম্পাসের পার্ক িং লট।

ক�োথায় পারমিট বৈধ?
এই পারমিট সমগ্র মার্কি ন যু ক্তর াষ্ট্রে ও কানাডায় প্রতিবন্ ধী
ব্যক্তিদের জন্য চিহ্নিত সমস্ত স্থানে পার্ক িংয়ের জন্য বৈধ হিসেবে
স্ বীকৃ ত।

ক�োথায় এই পারমিট বৈধ নয়?
নিউইয়র্ক শহরের পাঁ চ টি বর�োর ক�োন�ো রাস্তার পার্ক িংয়ের জন্য
এই পারমিট বৈধ নয় (আর�ো তথ্যের জন্য নিউইয়র্ক সিটি পারমিট
সম্পর্কে পূ র্ব বর্ তী বিভাগ দেখু ন )।

• P
 PPD ইউনিটে জানাতে হবে এবং আমরা আপনাকে হারান�ো/
চু রির একটি ফর্ম পাঠাব;
• প
 ু লি স ইন্সিডেন্ট রিপ�োর্ট এবং হারান�ো/চু রি যাওয়ার ফর্মটি পূ রণ
করে এখানে পাঠান:
Lost/Stolen Permit
NYC Department of Transportation (NYCDOT)
30-30 Thomson St. 2nd Floor
Long Island City, NY 11101-3045

কিভাবে আমি ভু ল সমন খারিজ করব?

জন্য

যদি আপনি নিউইয়র্ক স্টেট বা নিউইয়র্ক সিটি পারমিট সংক্রান্ত
ক�োন�ো সমন পান তাহলে আসল সমন বা সমনের বিজ্ঞপ্তি এবং
আপনার পারমিট নম্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান:

পার্কিংয়ের
পারমিট

The NYC Department of Finance
Advocacy Unit, 3rd Floor
66 John Street, NY, NY 10038
অতিরিক্তভাবে, যদি নিউইয়র্ক স্টেটের পারমিটের জন্য সমন
পান এবং আন্তর্জাতিক প্রবেশাধিকারের প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত স্থানে
আপনি পার্ক করে থাকলে অনু গ্র হ করে অর্থ দপ্তরকে স্থানের সঠিক
অবস্থানের বিশদ বিবরণ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠান।

আমি কিভাবে সিটি এবং/অথবা স্টেটের প্রতিবন্ ধী
পার্ক িং পারমিট আবেদন পত্র পাব?

নিউইয়র্ক স্টেটের পারমিটে প্রিন্ট করা মেয়াদ উত্ তীর্ণ হওয়ার তারিখ
পর্যন্ত বৈধ থাকে, ইস্যুর দিন থেকে পাঁ চ (5) বছর পর্যন্ত।

আমাদের ওয়েবসাইট দেখু ন: nyc.gov/pppdinfo, 311 নম্বরে
ফ�োন করুন অথবা এখানে আসু ন:

NYS প্রতিবন্ ধী পারমিটের জন্য পু নঃআবেদন করতে প্রক্রিয়ার
জন্য একটি নতু ন আবেদন জমা দিন। আবেদন পত্র আমাদের এই
ওয়েবসাইটে উপলব্ধ: nyc.gov/pppdinfo অথবা NYS DMV
ওয়েবসাইটের MV.664.1 ফর্মের অধ ীনে এখানে উপলব্ধ:
https://dmv.ny.gov/forms। যদি আপনার কম্পিউটার
ব্যবহারের সু য �োগ না থাকে তাহলে কাগুজে আবেদন পত্রের জন্য
আপনি 311 নম্বরে ফ�োন করতে পারেন।

প্রতিবন্ ধী
ব্যক্তিদের

অনু গ্র হ করে আপনার পারমিটের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। এইসব
পারমিট মূ ল ্যবান এবং কখনও কখনও চু রি হয়ে যায়। পরিবর্তিত
পারমিটগুলি কেবল NYC পরিবহন বিভাগ (NYCDOT) ইস্যু
করবে।

আমার পারমিট কতদিন বৈধ?

আমি পারমিটের জন্য কিভাবে পু নঃ আবেদন করব?

নম
ুনা

NY স্টেট পারমিট

(PPPD)

New Application Request
NYC Department of Transportation (NYCDOT)
Parking Permits and Customer Service
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor
Long Island City, NY 11101
যদি আপনি আমাদের এখানে আসেন, তাহলে অনু গ্র হ করে মনে
রাখবেন ভবনের আসল প্রবেশপথ হল 47th Avenue এর কাছে
30th Place এর পশ্চিমদিকে।
TTY বধির বা শ্রবণ-প্রতিবন্ ধীরা 212.504.4115 নম্বরে ফ�োন
করুন। আমাদের ওয়েবসাইট হল: nyc.gov/dot

Bill de Blasio
মেয়র

Polly Trottenberg
কমিশনার

NYC পরিবহন বিভাগের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য
পার্ক িংয়ের পারমিট (PPPD) ইউনিট প্রতিবন্ধী
ব্যক্তিদের জন্য দুই ধরনের প্রতিবন্ধী পার্ক িং পারমিট ইস্যু
করে: NYC পারমিট (প্লাকার্ড) এবং NY স্টেট পারমিট
(হ্যাঙট্যাগ)।

আপনার শহর, আপনার প্রয়োজন,
আপনার নম্বর
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রিসাইকেলড কাগজে মুদ্রিত

311 নম্বরে য�োগায�োগ করে বা nyc.gov/dot-তে গিয়ে এই নথির
অনুবাদ করা প্রতিলিপি পাওয়া যাবে।

পারমিটটি কেমন দেখতে হয়?

পারমিট সহ ক�োথায় আমি পার্ক করতে পারব না?

নিউইয়র্ক সিটি প্রতিবন্ ধী পারমিট হল একটি বর্গাকার প্ল্যাকার্ড।

• অ ্যাম্বুলেন্স এবং অ্যাম্বুলেটের জন্য নির্ধারিত স্থান।

• ফ ায়ার হাইড্র্যান্টের 15 ফু টের মধ্যে।
• ড বল পার্ক ব্যবহারের জন্য।

কারা য�োগ্য?
যদি আপনি শহরের বাসিন্দা হন বা না হন এবং আপনার
প্রতিবন্ধকতা স্থায়ী যার ফলে আপনি হাঁ ট াচলা করতে পারেন না ও
পরিবহনের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ির প্রয়�োজন তাহলে আপনি য�োগ্য।
অনু গ্র হ করে মনে রাখবেন চালক নন, যেমন প্রতিবন্ ধী শিশুরাও এর
জন্য য�োগ্য হতে পারেন। কর্মাশিয়াল ভেহিকেল প্লেট, ডিলার প্লেট বা
ভাড়ার গাড়ির প্লেটগুলি এই পারমিটে তালিকাভু ক্ত করা যাবে না।

আমি কীভাবে আবেদন সম্পূর্ণ করব?
আপনি এখান থেকে আবেদন পত্র পেতে পারেন: nyc.gov/pppdinfo.
আবেদন সম্পূর্ণ করার সময় অনু গ্র হ করে মন�োয�োগ দিয়ে নির্দে শনা
পড়ু ন ও অনু স রণ করুন। আপনার চিকিৎসককে দিয়ে র�োগের
ইতিহাসের পাতাটি পূ রণ করে সহায়ক চিকিৎসা নথি অন্তর্ভুক্ত করুন।
আপনার ড্রাইভার লাইসেন্স, নন-ড্রাইভার আইডি বা নিউইয়র্ক
সিটি মিউনিসিপ্যাল আইডি কার্ড (IDNYC) এবং বর্তমান ভেহিকেল
রেজিস্ট্রেশন সহ আবেদন পত্র এই ঠিকানায় ডাকয�োগে পাঠান:
New Application Request-City Permit
NYC Department of Transportation (NYCDOT)
Parking Permits and Customer Service
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor
Long Island City, NY 11101
PPPD ইউনিট আপনার আবেদন সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা তা
পর্যাল�োচনা করে স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য বিধির (Department
of Health and Mental Hygiene, DOHMH) মেডিক্যাল
সার্টিফিকেশনের ইউনিটে পাঠাবে। DOHMH আপনার আবেদন
পত্র এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়ক নথি পর্যাল�োচনা করবে। যদি
DOHMH আপনার আবেদন অনু ম�োদ ন করে তাহলে PPPD ইউনিট
একটি পারমিট ইস্যু করবে। প্রত্যাখ্যাত হলে, PPPD ইউনিট
আপনাকে একটি প্রত্যাখ্যানের চিঠি পাঠাবে এবং সেটিতে কিভাবে
আবেদন করতে পারেন তা বলা থাকবে। সমগ্র আবেদন প্রক্রিয়ার
জন্য 90 দিনের মত�ো সময় লাগতে পারে।

আমি পারমিট কিভাবে রাখব?

ড্রাইভারের পাশের ড্যাশব�োর্ডে সম্পূর্ণভাবে আপনার পারমিট
প্রদর্শন করুন।

পারমিট সহ ক�োথায় আমি পার্ক করতে পারি?
• চ
 ার্জ ছাড়া যেক�োন�ো মিটার দেওয়া পার্ক করার স্থান (যাত্রী বা
কর্মাশিয়াল)
• যেক�োন�ো

“No Parking” (পার্ক করা যাবে না) স্থান, সময়
নির্বিশেষে রাস্তা পরিস্কার করার বিধি সহ।
• ডিপ্লোম্যা

ট (DPL), নিউইয়র্ক প্রেস (NYP) বা যেক�োন�ো সরকারি
সংস্থা সহ অনু ম�োদিত ভেহিকেলের দ্বারা ব্যবহারের জন্য
নির্ধারিত যে ক�োন�ো স্থান।
• যেক�োন�ো

“No Standing Except Trucks Loading/
Unloading” (ট্রাক ল�োডিং/আনল�োডিং করা ছাড়া গাড়ি দাঁ ড় ান�ো
যাবে না) বা Truck Loading Only (কেবলমাত্র ট্রাক ল�োডিং)।
অনু গ্র হ করে এইসব চিহ্ন মন দিয়ে পড়ু ন কারণ পারমিট ধারকরা
কেবলমাত্র ট্রাক পার্ক করে এমন দিন ও সময়ে পার্ক করতে পারে।
অনু গ্র হ করে মনে রাখবেন W. 35th – W. 41st স্ট্রিট, 6th এবং
8th এভিনিউয়ের মধ্যে ক্রসটাউন স্ট্রিটের Garment District
পার্ক িং এলাকা অনু ম�োদিত নয়।
পার্ক িং পারমিট এমনভাবে প্রদর্শন করা হবে যাতে উইন্ডশ ীল্ড থেকে
দৃ শ ্যমান হয়।

ক�োথায় এটি বৈধ?
এই প্রচারপত্রে বর্ণিত স্টেট পারমিট ছাড়া আপনার সিটি পারমিট
আপনাকে নিউইয়র্ক শহরের পাঁ চ টি বর�োর মধ্যে সিটি স্ট্রিটে
কেবলমাত্র পার্ক করার অনু মত ি দেয়।

• যে
 সব স্থানে NYPD এবং/অথবা ফিল্ম, থিয়েটার এবং
সম্প্রচারের মেয়র অফিসের একটি ফিল্ম বা টিভি শুটের জন্য
পার্ক িং স্থান সংরক্ষিত করেছে।

যদি আপনার চিকিৎসক প্রত্যায়ন করে যে আপনার সাময়িক বা
স্থায়ী প্রতিবন্ধকতার কারণে আপনি দীর্ঘ দু র ত্ব হাঁ ট ার ক্ষমতাকে
ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কেবল তখনই PPPD ইউনিট থেকে আপনি একটি
নতু ন নিউইয়র্ক স্টেট পারমিট পাওয়ার জন্য য�োগ্য।
নিউইয়র্ক ভেহিকেল ও ট্রাফিক আইনের ধারা 404-a অনু স ারে
আপনাকে অবশ্যই:
• আ
 পনার এক বা উভয় পা স ীমিতভাবে ব্যবহার করেন বা
একেবারেই পারেন না;
• স্
 নায়ু পেশি দু র্বলত া আছে যার কারণে চলাফেরার মারাত্মক ক্ষতি
করে;

• যে
 সব রাস্তা NYPD কুচকায়াজ, রাস্তার মেলা ও অনু রূ প
অনু ষ্ ঠানের জন্য বন্ধ করে রেখেছে।

• অ
 ন্য শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ ধী যা আপনাকে আশেপাশে
ঘু রতে বাধা দেয় এবং যার কারণে আপনি সরকারি পরিবহন
ব্যবহার করতে পারেন না; অথবা

আমি কিভাবে আমার পারমিটটির পু ন র্ন ব ীকরণ
করব?

• আ ইনত অন্ধ।

নির্ধারিত মেয়াদ উত্ তীর্ণের তারিখের প্রায়ই দু ই মাস আগে, আপনি
পু ন র্নব ীকরণ বিজ্ঞপ্তি পাবেন। আপনাকে আপনার বর্তমান
ড্রাইভার লাইসেন্স, নন-ড্রাইভার আইডি বা নিউইয়র্ক সিটির
মিউনিসিপ্যাল আইডি কার্ড (IDNYC) এবং আপনার পারমিটে
তালিকাভু ক্ত করতে চান এমন বর্তমান ভেহিকেল রেজিস্ট্রেশনের
প্রতিলিপি আপনাকে জমা দিতে হবে। যদি আপনার পু ন র্নব ীকরণের
সঙ্গে পু নঃপ্রত্যয়নের ফর্ম সংযু ক্ত থাকে তাহলেই কেবল আপনাকে
চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি জমা দিতে হবে; এর মানে এই যে আপনার
DOHMH এর মূ ল্যায় ন বাকি আছে। যেসব আবেদনকারীর
পু নঃমূ ল্যায় ন প্রয়�োজন তারা পর্যাল�োচনা প্রক্রিয়ার সময় সাময়িক
পারমিট পাওয়ার জন্য য�োগ্য হতে পারেন।

আপনার প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই NY স্টেটের লাইসেন্সপ্রাপ্ত
চিকিৎসক (মেডিকেল ডাক্তার বা ওস্টিওপ্যাথি ডাক্তার) বা
পডিয়াট্রিস্টের (যিনি কেবল গ�োড়ালির নিচের অবস্থার প্রত্যায়ন
করে) থেকে নির্ণয় ও বর্ণিত হতে হবে। আপনার চিকিৎসককে
অবশ্যই জানাতে হবে আপনার অবস্থা স্থায়ী বা অস্থায়ী কিনা এবং
কতটা মারাত্মক এবং নিয়মিতভাবে আপনার হাঁ ট ার ক্ষমতা কতটা
ক্ষতি করে তার বর্ণনা করতে হবে।

আমার পারমিটের তালিকাভু ক্ত গাড়ি যদি আমাকে
পরিবর্ত ন করতে হয় অথবা সাময়িক ভেহিকেল
(যেমন ভাড়ার গাড়ি) ব্যবহার করেন তাহলে কি
হবে?
যদি আপনাকে অন্য একটি গাড়ি সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে
হয় যা আপনার পারমিটে তালিকাভু ক্ত নয় এবং আপনার তিন বা
তার কম গাড়ি এতে তালিকাভু ক্ত, তাহলে আপনাকে nyc.gov/
pppdinfo এ গিয়ে TVC (সাময়িক গাড়ি পরিবর্ত ন) ফর্ম পূ রণ
করতে হতে পারে। এছাড়াও আপনি আমাদের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের
718.433.3100 নম্বরে সকাল 8:30 AM থেকে বিকাল 5:00 PM
এর মধ্যে TVC অনু র�ো ধ করতে পারেন। একটি TVC এর বৈধতা
হল 14 দিনের। যদি আপনার পারমিটে উল্লেখিত গাড়ির স্থায়ী
পরিবর্ত ন করতে হয়, তাহলে আমাদের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে ফ�োন
করে PVC (স্থায়ী গাড়ি পরিবর্ত ন) এর অনু র�ো ধ করুন।

আমি কীভাবে আবেদন করব�ো?
আবেদন পত্র পাওয়ার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে জানতে অনু গ্র হ করে
এই প্রচারপত্রের উল্টোদিক দেখু ন। নির্দে শনা মন দিয়ে পড়ু ন ও
অনু স রণ করে আবেদন পত্র সম্পূর্ণভাবে পূ রণ করুন।

পারমিট কেমন দেখতে হয়?
স্থায়ী NY স্টেট প্রতিবন্ ধী পার্ক িং পারমিট
হল একটি ন ীল প্লাস্টিক হ্যাংট্যাগ
এবং সাময়িক পারমিট হল
একটি লাল প্লাস্টিক হ্যাংট্যাগ।
উভয়ই প্রতিবন্ ধী ব্যক্তিদের
জন্য সর্বব্যাপ ী আন্তর্জাতিক
প্রবেশাধিকারের চিহ্ন।

নম
ুনা

NYC পারমিট

• প
 ার্ক িং পারমিট ধারকদের ত্রৈমাসিক পার্ক িংয়ের জন্য অর্থপ্রদত্ত
নির্ধারিত NYCDOT মিউনিসিপ্যাল পার্ক িং এলাকাগুল�ো।

কারা য�োগ্য?

ুনা

নম
ুনা

• ব
 াস স্টপ, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, ফায়ার জ�োন, ড্রাইভওয়ে, ক্রসওয়াক
বা ফু টপাথ।

নিউইয়র্ক স্টেট PPPD ইউনিটকে নিউইয়র্ক শহরের পাঁ চ বর�োর
বাসিন্দাদের জন্য স্টেটের প্রতিবন্ ধী পারমিট ইস্যু করার অধিকার
প্রদান করেছে।

নম

া

নমুন

• স
 ীমিত সময়ের No Stopping Zone (গাড়ি দাঁ ড় করান�ো যাবে
না), No Standing Anytime (ক�োন�ো সময় গাড়ি দাঁ ড় করান�ো
যাবে না), No Standing School Days Zone (স্কুলের গাড়ি
দাঁ ড় করান�ো যাবে না), No Standing Zones (গাড়ি দাঁ ড়
করান�ো যাবে না) অথবা Hotel Loading Zone (হ�োটেলের
ল�োডিং জ�োন)।

NY স্টেট পারমিট

