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িববােদর ৈবকি�ক সমাধােনর মামলার ��ািবত িন�ি�র িব�ি� 

Center for Independence of the Disabled (�িতব�ীেদর � িনভ�রতা েক� ), িনউ ইয়ক� বনাম 
Metropolitan Transportation Authority (েমে� াপিলটন পিরবহণ কতৃ �প�), এবং অন�ান�। 

নং 153765/2017 (N.Y. সুি�ম েকাট� N.Y. েকা.); 

েদ লা েরাসা, ইত�ািদ বনাম Metropolitan Transportation Authority (েমে� াপিলটন পিরবহণ 
কতৃ �প�), এবং অন�ান�। মামলা নং 19-cv- 

04406 (ER) (S.D.N.Y.) 
 

আদালত এই িব�ি� অনুেমাদন কেরেছ। এ�ট েকােনা আইনজীবীর অনুেরাধ নয়। 

��ব�:  িন�িলিখত িববরণ যিদ আপনার জন� �েযাজ� হয়, তেব আপিন উপেরর মামলার ফেল 
�ভািবত ��ািবত ৈবকি�ক সমাধােনর একজন সদস� হেত পােরন: 

1. আপনার িকছ�  �িতব�কতা থাকার কারেণ, িসঁিড় ব�বহার করা আপনার জন� ক�ঠন 
বা অস�ব; এবং  

2. িনউ ইয়ক� িস�টর সাবওেয় ব�ব�ায় আপনার যাতায়ােতর জন� িসঁিড়-িবহীন পেথর 
�েয়াজন। 

অনু�হ কের এই িব�ি� মেনােযাগ সহকাের পড়ুন। আপনার অিধকার এই মামলার 
আইিন ���য়ার �ারা �ভািবত হেত পাের৷ 

সাধারণ তথ� 

1. েকন আিম এই িব�ি��ট পা��? 

এই িব�ি�র উে�শ� হল দু�ট অমীমাংিসত িববােদর ৈবকি�ক সমাধােনর মামলার ��ািবত 
িন�ি� ("িন�ি�") স�েক� আপনােক জানােনা, যা �ইলেচয়ার বা অন�ান� চলােফরার সহায়ক 
সর�াম (ওয়াকার, �াচ বা ছিড় সহ) ব�বহারকারী ব���সহ গিতশীলতা সং�া� �িতব�কতা 
যু� ব��� এবং যারা িনউ ইয়ক� িস�টর সাবওেয় ব�ব�া ব�বহার কেরন বা করেত চান, তােদর 
তরফ েথেক আনা হেয়েছ: Center for Independence of the Disabled (�িতব�ীেদর �িনভ�রতা 
েক�), িনউ ইয়ক� বনাম Metropolitan Transportation Authority (েমে�াপিলটন পিরবহণ 
কতৃ�প�), এবং অন�ান�, মামলা নং 153765/2017 (সুি�ম েকাট�, N.Y. েকা) এবং েদ লা েরাসা 
বনাম Metropolitan Transportation Authority (েমে�াপিলটন পিরবহণ কতৃ�প�), এবং অন�ান�, 
মামলা নং 19-cv-4406 (S.D.N.Y.)। 

2. এই মামলা�িল কীেসর সে� স�িক�ত? 

Center for Independence of the Disabled (�িতব�ীেদর �িনভ�রতা েক�), িনউ ইয়ক� বনাম 
Metropolitan Transportation Authority (েমে�াপিলটন পিরবহণ কতৃ�প�), এবং অন�ান�, মামলা 
নং 153765/2017 (সুি�ম েকাট�, N.Y. েকা.): 
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• এই মামলা�ট 2017 সােল িনউইয়ক� কাউি�র িনউইয়ক� রাজ� আদালেত ছয়�ট 
�িতব�ীেদর অিধকার সং�া� সংগঠেনর �ারা দােয়র করা হেয়িছল: Center for 
Independence of the Disabled (�িতব�ীেদর �িনভ�রতা েক�), িনউ ইয়ক�; Brooklyn 
Center for Independence of the Disabled (�কিলেনর �িতব�ীেদর �িনভ�রতা েক�); 
Bronx Independent Living Services (��স �িনভ�র জীবনযা�া পিরেষবা); Harlem 
Independent Living Center (হােল �ম �িনভ�র জীবনযা�া েক�); Disabled In Action of 
Metropolitan New York (েমে�াপিলটন িনউ ইয়েক�র স��য় �িতব�ীরা); New York 
StateWide Senior Action Council (িনউ ইয়ক� রাজ�ব�াপী িসিনয়র অ�াকশন কাউ��ল); 
এবং দুইজন বাদী যারা �ইলেচয়ার ব�বহার কেরন: Sasha Blair-Goldensohn (সাশা ে�য়ার-
েগাে��ন) এবং Dustin Jones (ডাি�ন েজানস) (“বাদীেদর নাম”)। 

• এই মামলায় অিভেযাগ করা হেয়েছ েয Metropolitan Transportation Authority 
(েমে�াপিলটন পিরবহণ কতৃ�প�) ("MTA") এবং িনউ ইয়ক� িস�ট �ান�জট কতৃ�প� 
(স��িলতভােব "িববাদী"), িনউ ইয়ক� িস�টর সাবওেয় ব�ব�া েথেক প�িতগতভােব 
গিতশীলতা ও অন�ান� �িতব�কতা সহ ব���, যােদর িসঁিড় ব�বহাের অসুিবধা আেছ, 
তােদর �িত ৈবষম� করেছ। বাদীরা অিভেযাগ কেরেছন েয �ায় 75% সাবওেয় ে�শেন 
িলফট বা িসঁিড়-িবহীন যাতায়ােতর অন�ান� িবন�ােসর ব�ব�া করায় িববাদীেদর ব�থ �তা, 
তােদর সাবওেয় ব�ব�ায় সমান অিধকার অ�ীকার করেছ, যা িনউ ইয়ক� িস�টর 
মানবািধকার আইন ল�ন করেছ।   

অিভেযাগ সহ, মামলা স�েক� আরও তথ� এখােন উপলভ�: https://dralegal.org/case/cidny-v-
mta-state-court/  

েদ লা েরাসা, ইত�ািদ বনাম Metropolitan Transportation Authority (েমে�াপিলটন পিরবহণ 
কতৃ�প�), এবং অন�ান�, মামলা নং 19-cv-4406 (S.D.N.Y.): 
 

• এই মামলা�ট 2019 সােলর েম মােস িনউ ইয়ক� েফডােরল আদালেত আসামীেদর িব�ে� 
দােয়র করা হেয়িছল গিতশীলতার ে�ে� �িতব�ী দুই ব���, Jessica De La Rosa 
(েজিসকা েদ লা েরাসা) এবং Jean Ryan (�জন রায়ান)-এর প� েথেক এবং ে�ট 
আদালেতর মামলা েথেক �িতব�ীেদর অিধকার সং�া� েগা���িলর এক�ট েজােটর 
পে� (িনউ ইয়ক� ে�টব�াপী িসিনয়র অ�াকশন কাউ��ল ছাড়া)। 

• এই মামলায় দািব করা হেয়েছ েয িববাদীেদর এিলেভটর বা অন�ান� িসঁিড়-িবহীন 
যাতায়ােতর পথ ইন�ল না কেরই সাবওেয় ে�শন সং�ােরর এক�ট ৈবষম�মূলক অভ�াস 
রেয়েছ যা �িতব�কতা সহ আেমিরকানেদর জন� আইন, 1973-এর পুনব �াসন আইেনর 
িবভাগ 504 এবং িনউ ইয়ক� িস�টর মানবািধকার আইন ল�ন কের।  

অিভেযাগ সহ, মামলা স�েক� আরও তথ� এখােন উপলভ�: https://dralegal.org/case/de-la-rosa-
v-mta/  

উপেরা� উভয় মামলার িন�ি�র জন�, বাদী এবং িববাদীরা এক�ট িলিখত চ� ��েত েপৗ�েছেছন 
("িন�ি� চ� ��" বা “চ� ��”)।  এই চ� ���ট চূড়া� করার আেগ িনউইয়ক� ে�ট আদালেতর িবচারক 

https://dralegal.org/case/cidny-v-mta-state-court/
https://dralegal.org/case/cidny-v-mta-state-court/
https://dralegal.org/case/de-la-rosa-v-mta/
https://dralegal.org/case/de-la-rosa-v-mta/
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এবং িনউইয়ক� েফডােরল আদালেতর িবচারক উভেয়র �ারা অনুেমািদত হেত হেব।  চ� ��র িবশদ 
িববরণ এখােন সংি�� আকাের েদওয়া হল। 

েযেহত�  ে�েটর মামলা�ট িনউ ইয়ক� ে�েটর আদালেতর িবচারেকর �ারা এক�ট ে�িণগত 
পদে�প িহসােব শংসািয়ত হেয়িছল এবং েফেডরাল মামলা�িল এক�ট স�াব� ে�িণগত 
পদে�প িহসােব দােয়র করা হেয়িছল, উভয় মামলার বাদীরা এমন এক�ট ে�িণর �িতিনিধ� 
কেরন, যােদর �িতব�কতা িসঁিড় ব�বহারেক ক�ঠন বা অস�ব কের েদয় এবং যােদর িনউ ইয়ক� 
িস�টর সাবওেয় ব�ব�ায় ("িন�ি� ে�িন") যাতায়ােতর জন� িসঁিড়-িবহীন পথ �েয়াজন।  

3. ে�িণগত পদে�প কী? 

বাদীরা তােদর িনেজেদর তরেফ এবং এই ধরেনর �থার ফেল যারা �ভািবত হেত পােরন, তােদর 
তরফ েথেকও দািব�িল জািনেয়েছন। সম� �ভািবত ব��� (যােদর "ে�িণর সদস�" বা "ে�িণ"ও 
বলা হয়) এর পে� ে�িণর �িতিনিধ িহসােব কাজ করার জন� আদালত কতৃ�ক বাদীেদর িনেয়াগ 
করা হেয়েছ৷ 

4. েকন এ�ট এভােব িন�ি� করা হে�? 

িবচাের অ�সর হওয়ার পিরবেত�, বাদী এবং িববাদীরা মামলা�ট িন�ি� করেত স�ত হেয়েছন। 
বাদীরা িব�াস কেরন েয তারা েয িন�ি�েত েপৗ�েছেছন তা ন�ায�, পয �া�, যু��স�ত এবং ে�িণর 
সদস�েদর সেব �া�ম �ােথ �। এই উপসংহাের েপৗ�ছােনার জন�, ে�িণ �িতিনিধ এবং তােদর 
আইনজীবীরা িন�ি�র সুিবধা, আদালেতর ধারাবািহক কায ��েমর স�াব� ফলাফল এবং 
আদালেতর ধারাবািহক কায ��ম এবং স�াব� আিপেলর ব�য় এবং সময়কাল িবেবচনা কেরেছন।   

5. এই িন�ি�র মেধ� কারা অ�ভ� �� রেয়েছন? 

েসই সকল ব���, যােদর �িতব�কতা িসঁিড় ব�বহারেক ক�ঠন বা অস�ব কের েদয় এবং যােদর 
িনউ ইয়ক� িস�টর সাবওেয় ব�ব�ায় যাতায়ােতর জন� িসঁিড়-িবহীন পথ �েয়াজন এবং যারা 
বত�মােন িনউ ইয়ক� িস�ট সাবওেয় ব�ব�া ব�বহার কেরন, বা এ�ট আরও সগুম হেল ব�বহার 
করেবন। 

6. আিম এর মেধ� অ�ভ� �� িকনা, েস িবষেয় িন��ত না হেল আিম কী করব? 

আপিন ে�িণর আওতাভ� � িকনা েস িবষেয় িন��ত হেত না পারেল, অনু�হ কের �িতব�ীেদর 
অিধকার সং�া� আইনজীবীেদর NYCSubways@dralegal.org-এ ইেমইল ক�ন অথবা আরও 
তেথ�র জন� (332) 217-2363 ন�ের কল ক�ন। 

7. এই িন�ি�র ফেল আিম িক েকােনা অথ � েপেত পাির? 

না। এই িন�ি� বাদী বা ে�িণর সদস�েদর েকােনা আিথ �ক সহায়তা েদয় না। তেব, এই িন�ি� 
আিথ �ক �িতর জন� েকােনা ব���গত দািব মু� (ত�াগ) কের না। 
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8. িন�ি� অনুেমািদত হেল, আমায় িক েকােনা অিধকার েছেড় িদেত হেব? 

িন�ি� চ� ��র অধীেন, বাদীরা িনিদ�� িকছ�  দািব েছেড় িদেত (ত�াগ করেত) এবং ে�িণর প� 
েথেকও িকছ�  দািব েছেড় িদেত স�ত হন৷  

• বাদীরা উপেরর মামলা�িলেত বিণ �ত সম� দািব অথবা িনউ ইয়ক� িস�ট সাবওেয় ে�শেন 
যাতায়ােতর িসঁিড়-িবহীন পথ �দােনর সে� স�িক�ত মামলার ে�ে� বিণ �ত হেত পাের 
এমন সম� দািবর পাশাপািশ ে�শন সং�ােরর অংশ িহসােব এিলেভটর েযাগ করা অথবা 
যাতায়ােতর িসঁিড়-িবহীন পথ িন��ত করার মেতা সাবওেয় ে�শন সংেশাধেনর সম� 
দািব েছেড় েদেবন। এর অথ � বাদী বা ে�িণর েকােনা সদস� েকউই সাবওেয় ে�শন�িলেত 
িববাদীেদর িসঁিড়-িবহীন অ�াে�স েযাগ করার জন� অন� েকােনা মামলা িনেয় আসেত 
পােরন না। 

• িন�ি� চ� ��, িন�ি� চ� ��র শত�াবলী �েয়াগ করার জন� েকােনা দািব �কাশ কের না। 

• িন�ি� ে�িণর সদস�রা িন�ি� চ� ��র ল�ন বা অননুবত�তার েকােনা দািব করেত 
পাের না, যিদ না প��িল িন�ি� চ� ��র সম� িববাদ সমাধান ���য়া েমেন চেল। 

9. িন�ি� েথেক বাদীরা কী পােবন? 

িন�ি� েথেক বাদীরা েকােনা টাকা পােবন না। বাদীরা ে�িণ সদস�েদর মেতা রকই রকম সুিবধা 
পােবন। এই সুিবধা�িল িনেচ এই িব�ি�র "��ািবত িন�ি� চ� �� িক করেব?" িবভােগ বণ �না 
করা আেছ 

10. আদালত এই িন�ি� অনুেমাদন করেব িকনা, েস িবষেয় কখন িস�া� েনেব? 

�িত�ট মামলার ে�ে�, ��ািবত িন�ি� চ� ���ট ন�ায�, পয �া� এবং যু��স�ত এবং চূড়া�ভােব 
অনুেমাদন করা উিচত িকনা তা িনধ �ারণ করার জন� আদালত এক�ট �নািনর (যােক এক�ট 
"ন�ায� �নািন" বলা হয়) আেয়াজন করেব।  

ে�ট আদালেতর মামলায়, মাননীয় Shlomo Hagler (ে�ােমা হ�াগলার)-এর সামেন ন�ায� �নািন 
24 এি�ল, 2023 সকাল 10:00-এ  অনু��ত হেব। 

েফেডরাল আদালেতর মামলায়, ন�ায� �নািন 7 এি�ল, 2023-এ সকাল 10:00-এ মাননীয় 
Edgardo Ramos (এডগােদ�া র �ােমাস)-এর সামেন অনু��ত হেব। 

�নািনেত উপি�ত থাকার িবষেয় েযেকােনা আপেডেটড তেথ�র জন� অনু�হ কের �িতব�ীেদর 
অিধকার সং�া� আইনজীবীেদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন। আদালত ন�ায� �নািনর পর িন�ি� 
অনুেমাদন করার পেরও আিপল করা েযেত পাের। েকােনা আিপল দােয়র করা হেল, এ�ট 
সমাধােন কত�ণ সময় লাগেত পাের তা িন��ত কের বলা যায় না। যিদ িন�ি� অনুেমািদত হয়, 
এবং েকােনা আিপল দােয়র করা না হয়, MTA িন�ি�র জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করা �� 
করেব। 
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িন�ি�েত আপনার আইিন অিধকার ও িবক� 

• আপিন আপি� জানােত পােরন—িন�ি�র সে� একমত না হেল, আপিন 
আদালতেক তা িলিখতভােব জানােত পােরন। 

• আপিন ন�ায� �নািনেত েযেত পােরন—আপিন িন�ি�র ন�ায�তা স�েক� 
আদালেতর সােথ কথা বলার অনুেরাধ করেত পােরন। 

• আপিন যিদ িকছ� ই না কেরন এবং আদালত এই িন�ি�র অনুেমাদন েদয়, আপিন 
ে�িণর সদস� হেল, িন�ি�র শত�াবলীেত আব� হেবন। 

• এই অিধকার ও িবক��িল িব�ি�েত িব�ািরত ব�াখ�া করা আেছ। এই অিধকার এবং 
িবক��িল ব�বহার করার সময়সীমা আেছ। 

��ািবত িন�ি� চ� �� কী করেব? 

িন�ি� অনুেমািদত হেল, যারা িসঁিড় ব�বহার করেত পােরন না, তােদর জন� িনউ ইয়ক� িস�টর 
সাবওেয় ব�ব�ােক আরও সুগম করার জন� িববাদীরা িকছ�  নীিত �ণয়ন করেবন এবং িকছ�  
�িত�িত েদেবন।    
 
এই িব�ি�েত িন�ি�র �েয়াজনীয়তার সারাংশ পাওয়া যােব: 
 
A. এ�ট আশা করা হে� েয িববাদীরা 2055-এর মেধ� সব �ািধক অ�াে�সেযাগ�তায় (যখন 

িন�ি� চ� ��েত িচি�ত বত�মােন অ�াে�স অেযাগ� ে�শন�িলর 95%, সুগম হেয় উঠেব) 
েপৗ�ছেব  

• িববাদীরা ে�শন�িলেত িলফট এবং/অথবা র �া� েযাগ করেব যােত 2055 সােলর 
মেধ�, MTA-এর 364�ট বত�মােন দুগ �ম ে�শন�িলর মেধ� অ�ত 95% (িন�ি� 
চ� ��েত েযভােব িচি�ত করা হেয়েছ) যাতায়ােতর জন� িসঁিড়-িবহীন পথ সরবরাহ 
করেব এবং �ইলেচয়ার ব�বহারকারীরা এবং গিতশীলতা সং�া� �িতব�কতা 
যু� ব���রা এ�িল ব�বহার করেত পারেবন।   
 

• 2055 সােলর মেধ� এই লে�� েপৗ�ছােনার জন� িববাদীরা তােদর কােজর গিতর 
িহসাব রাখেত, িনিদ�� মাইলফলক�িলেত েপৗ�ছােনার জন� �িত�িতব�: 
 

o িববাদীরা িনউ ইয়ক� িস�ট �ান�জেটর জন� 2020-2024-এর মূলধন 
পিরক�না ("মূলধন পিরক�না") বা পূেব � অনুেমািদত মূলধন পিরক�নার 
অ�ভ� �� 81�ট ে�শন অ�াে�সেযাগ� কের ত� লেব।   

o 2035-এর মেধ� িববাদীরা আরও 85�ট ে�শন অ�াে�সেযাগ� কের ত� লেব। 

o 2045-এর মেধ� িববাদীরা আরও 90�ট ে�শন অ�াে�সেযাগ� কের ত� লেব। 
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o 2055-এর মেধ� িববাদীরা আরও 90�ট ে�শন অ�াে�সেযাগ� কের ত� লেব। 

• উপেরর মাইলফলেকর তািরখ�িলর অজ�ন, অ�াে�সেযাগ�তার সং�ারসাধেনর 
জন� �েয়াজনীয় চ� ��র িব�াপন যখন েদওয়া হেব, েসই অনুযায়ী িবেবচনা করা 
হেব, চ� �� স�ূণ � হওয়ার সময় অনুযায়ী নয়। 
 

• এই সম� মাইলফলেকর তািরখ�িল তহিবেলর �াপ�তা এবং আনুষি�কতা 
সােপে�। িনিদ�� তহিবেলর �র স�েক� িনেচ আেলাচনা করা হেয়েছ। 
 

• যিদ ে�শন�িলেক অ�াে�সেযাগ� করার খরচ, ম�ুা�ীিতর জন� সাম�স� করার 
পের 150% এর েবিশ বৃ�� পায়, তাহেল িববাদীরা এই মাইলফলক�িল সাম�স� 
করেত পাের৷  
 

• এই চ� ��র জন� িববাদীেদর সব �ািধক অ�াে�সেযাগ�তার �িত�িতেক পয �া� 
মান�তা িদেত হেব। যিদ িববাদীরা মাইলে�ান�িলেত িচি�ত অ�াে�সেযাগ� 
ে�শন�িলর সংখ�ার অ�ত 75% অ�াে�সেযাগ� কের, তেব পয �া� মান�তা 
েদওয়া হেয়েছ ধের েনওয়া হেব।  

 
• �িত�ট প�-বািষ �কী মূলধন পিরক�নার েশেষ, MTA তার ওেয়বসাইেট এক�ট 

েপজ �কাশ করেব যা পরবত� প�-বািষ �কী মূলধন পিরক�নার েশেষ আনুমািনক 
কত�িল ে�শন অ�াে�সেযাগ� হেব, েসই সংখ�ার পাশাপািশ 95% 
অ�াে�সেযাগ�তার লে�� তােদর �গিতও ত� েল ধরেব।  

 
• ে�শন�িলেক অ�াে�সেযাগ� করার �েমর িস�া� েনওয়ার সময় িববাদীরা 

িন�িলিখত িবষয়�িল িবেবচনা করেব: শহরব�াপী েভৗেগািলক পিরিধ; �ান�জট 
�ানা�েরর িবক�; বািষ �ক রাইডারিশেপর আয়তন; �বীণ এবং �িতব�ী 
জনসংখ�ার জন� আদম�মািরর িনিদ�� সমেয়র েডটা এবং দািরে��র মেধ� েসই 
জনসংখ�ার শতাংশ; আেশপােশর এলাকার আবািসক ঘন�; এবং িচিকৎসা েক�, 
�ুল, পাক�, ব�বসািয়ক েজলা, সাং�ৃিতক েক� এবং �বীনেদর েকে�র ৈনকট�। 

 
B. সাবওেয় ব�ব�ােক সমেয়র সােথ সােথ অ�াে�সেযাগ� করেত আসামীরা নূ�নতম তহিবল 

�ের �িত�িতব�  

• 2020-2024 মূলধন পিরক�না েথেক �� কের, এবং ভিবষ�েতর সম� মূলধন 
পিরক�নার জন�, েযখােন মূলধন পিরক�নার তহিবল $35.389 িবিলয়ন বা তার েবিশ 
(2020-েত ডলাের), িববাদীরা মূলধন পিরক�নার সম� িনউ ইয়ক� িস�ট �ান�জট 
অংেশর নূ�নতম 14.69%, সাবওেয় ে�শন�িলেক অ�াে�সেযাগ� কের ত� লেত (র �া� 
বা এিলেভটর ইন�ল কের) সং�ার করায় ব�বহার করেত �িত�িতব� হেব।  

• এই নূ�নতম তহিবল �র�ট �েযাজ� হেব যত�ণ না "�েব�র অব�ার েমরামত"-এর 
�েয়াজনীয়তা েকানও মূলধন পিরক�নার 75% এর েবিশ না হয়। �েব�র অব�ার 
েমরামত �ক��িল �ান�জট িসে�েমর েসই িদক�িলেক পুনন �বীকরণ কের েয�িল 
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তােদর উপেযাগী জীবেনর েশষ �াে� েপৗ�েছেছ, যােত িসে�ম�ট িনরাপেদ চলেত 
পাের।  

• যিদ �েব�র অব�ার েমরামেতর �েয়াজন েযেকােনা মূলধন পিরক�নার 75% এর 
েবিশ হয়, তাহেল অ�াে�সেযাগ�তার জন� তহিবেলর শতাংশ 75% এর উপের �িত�ট 
শতাংশ পেয়ে�র জন� 0.59% �াস পােব। িক�, নূ�নতম অ�াে�সেযাগ�তার তহিবল 
সব �দা েযেকােনা ভিবষ�ত মূলধন পিরক�নার েমাট িনউ ইয়ক� িস�ট �ান�জট অংেশর 
কমপে� 8% হেব, েযখােন মূলধন পিরক�নার জন� তহিবল $35.389 িবিলয়ন বা তার 
েবিশ হেব।  

• 2020-2024 মূলধন পিরক�না�ট �াথিমকভােব $35.389 িবিলয়ন ডলার িহসােব 
অনুেমািদত হেয়িছল। উপেরা� তহিবল �কে� অনুমান কের েনওয়া হয় েয িববাদীরা 
ভিবষ�েতর মূলধন পিরক�নার জন� একই �েরর তহিবল বা উ�তর তহিবল পােব। 
যিদ ভিবষ�ত মূলধন পিরক�নায় কম তহিবল থােক (মু�া�ীিতর জন� সাম�স� করা 
হয়) তাহেল িবিভ� অ�াে�সেযাগ�তার শতাংশ �েযাজ� হেব:  

o যিদ মূলধন পিরক�না কমপে� $30 িবিলয়ন িক� $35.389 এর কম (2020 
ডলাের) হয়, কমপে� 12% অ�াে�সেযাগ�তার জন� িনিদ�� করা হেব।  

o যিদ মূলধন পিরক�না কমপে� $20 িবিলয়ন িক� $30 এর কম (2020 
ডলাের) হয়, কমপে� 10% অ�াে�সেযাগ�তার জন� িনিদ�� করা হেব। 

o মূলধন পিরক�না $20 িবিলয়েনর কম হেল, িববাদীেদর অ�াে�সেযাগ�তার 
তহিবল স�েক� বাদীেদর সােথ �� আেলাচনায় অংশ�হণ করেত হেব।  

C. এই অ�ীকার�িল অ�াে�সেযাগ�তার জন� িববাদীেদর নূ�নতম �িত�িত এবং এ�িলই 
সেব �া� সীমা নয়  

• িন�ি� চ� ��র অংশ িহসােব, িববাদীরা নত� ন েফডােরল, রাজ�, বা �ানীয় 
তহিবেলর উৎস�িল পাওয়ার জন� যু��স�ত �েচ�া করার �িত�িত েদয়, যা 
অিতির� অ�াে�সেযাগ� ে�শন ৈতির করেত ব�বহার করা েযেত পাের। 

• যিদ িববাদীরা অিতির� এই ধরেনর তহিবল পান যা �ধুমা� ে�শন�িলেক 
অ�াে�সেযাগ� করার উে�েশ� ব�ব�ত হয়, তাহেল এই তহিবল�ট এক�ট েবানাস 
িহসােব িবেবিচত হেব এবং এ�ট িববাদীরা তৎকালীন বত�মান প�-বািষ �ক মূলধন 
পিরক�নায় ে�শন অ�াে�সেযাগ�তার জন� েয পিরমাণ �িত�িতব� িছল, তার 
সে� অিতির� িহসােব িবেবিচত হেব। 

• যিদ েকােনা সাবওেয় ে�শনেক �াইেভট েডেভলপাররা িববাদীেদর েকােনা খরচ 
ছাড়াই অ�াে�সেযাগ� কের েদয়, তাহেল েসই ে�শন�ট এই িন�ি� চ� ��েত 
িববাদীেদর মাইলফলক বা অন�ান� �িত�িতর জন� িবেবচনা করা হেব না।  
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D. িববাদীরা েকােনা সাবওেয় ে�শেন উে�খেযাগ� সং�ার পিরচালনা করেল েসই 
ে�শন�টেক তারা অ�াে�সেযাগ�ও কের ত� লেব  

• এরপর েথেক, েকােনা সাবওেয় ে�শেনর সং�াের $50 িমিলয়েনর েবিশ খরচ হেল 
(মু�া�ীিতর জন� সাম�স�যু�) এবং সং�াের MTA-েত ে�শেনর অব�ার সমী�ায় 
3 বা তার েবিশ েরট �া� ে�শেনর সম� উপাদান�িলেক েমাকািবলা করা হেল, 
িববাদীরা ে�শন সং�ােরর অংশ িহসােব ে�শন�টেক অ�াে�সেযাগ�ও কের ত� লেব। 
এ�টেক ে�শনেক েযাগ� কের েতালার �ক� বলা হয়।  

• িন�ি� চ� ��র অন�ান� ধারায় অ�াে�সেযাগ� করার জন� িববাদীেদর �িত�িতব� 
ে�শেনর সংখ�া বাড়ােনার ে�ে� এই �েয়াজনীয়তা কাজ কের না। পিরবেত�, 
িববাদীেদর তােদর মাইলফলক�িলর অংশ িহসােব অ�াে�সেযাগ� করার জন� 
ইিতমেধ�ই �িত�িতব� এক�ট ে�শেনর সােথ ে�শনেক েযাগ� কের েতালার �ক� 
�িত�াপন করার অনুমিত েদওয়া হেয়েছ (উপের িবভাগ B, েদখুন)। েকান ে�শন 
�িত�াপন করেত হেব, যিদ করা যায়, েস ব�াপাের িববাদীেদর বাদীেদর সােথ 
আেলাচনা করেত হেব এবং তারা ন�ায�ভােব বাদীর ম�ব� িবেবচনা করেব, যিদও 
�ান�জট িববাদীরা �িত�াপেনর িবষেয় িস�া� েনওয়ার চূড়া� কতৃ�� বজায় রাখেব।    

• েফডােরল �িতব�কতা আইেনর অধীেন িনিদ�� ে�শন�টেক অ�াে�সেযাগ� কের 
েতালা যিদ "অস�াব�" হয় তেব িববাদীেদর এক�ট েযাগ�তামূলক সং�ােরর অংশ 
িহসােব অ�াে�সেযাগ�তা অ�ভ� �� করার �েয়াজন েনই। যিদ িববাদীরা দািব কের েয 
সং�ােরর সময় েকােনা ে�শন অ�াে�সেযাগ� করা অস�ব হেব, তাহেল তােদর 
বাদীেদর সােথ েদখা করেত হেব, যারা িববাদীেদর স�াব�তা িনধ �ারেণর েকােনা 
িস�া�েক চ�ােল� করেত পাের।  

• 2015-2019 মূলধন পিরক�নায় অথ �ায়ন করা ে�শন সং�ার �ক��িলেক ছাড় 
েদওয়া হেয়েছ। 

E. িববাদীরা ে�শন�িলেক অ�াে�সেযাগ� করার ে�ে� তােদর অ�গিত স�েক� বাদীেদর 
িনয়িমত আপেডট িদেত থাকেব  

• MTA-এর �ধান অ�াে�সেযাগ�তা অিফসার �িত 6 মােস বাদীেদর এক�ট অ�গিতর 
িরেপাট� �দান করেবন। এই িরেপােট�র মেধ� থাকেব: 

o অ�াে�সেযাগ� ে�শন ৈতিরেত িববাদীেদর অ�গিত এবং মাইলফলক পূরেণর 
িদেক অ�গিতেত েকােনা িবল�; 

o সম� তহিবল এবং মূলধন পিরক�নার অনুেরােধর অব�া এবং 
অ�াে�সেযাগ�তার জন� িববাদীেদর তহিবলেক �ভািবত করেত পাের এমন 
েযেকােনা পিরি�িত; এবং 
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o ে�শন সং�ােরর অংশ এবং/অথবা সং�ােরর অংশ িহসােব এক�ট ে�শনেক 
অ�াে�সেযাগ� কের েতালার জন� েকােনা িস�াে�র অংশ িহসােব, েয েকােনা 
ে�শনেক েযাগ� কের েতালার �ক� অকায �কর হেব।  

F. েযেকােনা সুিবধা, িন�ি� চ� ��র িকছ�  শত� ও শত�াবলী সােপে� হেব 

• MTA-এর (এবং অন�ান� �ান�জট িববাদীেদর) দািয়� ও �িত�িত�িল িন�ি� চ� �� �ারা 
পিরচািলত হয়, যা েবশ কেয়ক�ট শত�সােপ�, যার মেধ� িকছ�  িকছ� , অ�ত�ািশত 
পিরি�িতেত চ� ��র অধীেন �ান�জট িববাদীেদর বাধ�বাধকতা�িলেক সংেশাধন করেব, 
যার মেধ� রেয়েছ তহিবেলর �াপ�তা এবং িবিধর িবধান তেব এেতই সীমাব� নয়। 

 

 

  



10 
 

 

এই মামলার আইনজীবীরা 
 

11. এই মামলায় আমার িক েকােনা আইনজীবী আেছ? 

হ�া।ঁ আপিন যিদ একজন ে�িণর সদস� হন, তাহেল অলাভজনক আইন সং�া, '�িতব�ীেদর 
অিধকার সং�া� আইিনজীবীরা'-এর প� েথেক আইনজীবীরা এবং Sheppard Mullin Hampton 
ও Richter (েশপাড� মুিলন হ�া�টন এবং িরখটার), LLP (একে�, "�াস কাউে�ল") �ধুমা� এই 
িন�ি�র উে�েশ� আপনার �িতিনিধ� কেরন। উভয় আইন সং�াই �িতব�ীেদর অিধকার 
সং�া� অনু�প মামলা পিরচালনায় অিভ�। �িতব�ীেদর অিধকার সং�া� আইনজীবী এবং 
এর আইনজীবীেদর অিভ�তা স�েক� আরও তথ� http://www.dralegal.org-এ উপলভ�। 
Sheppard Mulin (েশপাড� মুিলন) স�েক� আরও তথ� https://www.sheppardmullin.com/new-
york-এ উপলভ�।  
 
এই িবষেয় এই আইনজীবীেদর �িতিনিধে�র জন� আপনার েথেক চাজ� কাটা হেব না। আপিন 
িনজ� আইনজীবী চাইেল, িনেজর খরেচ কাউেক িনযু� করেত পােরন। 

12. কীভােব আইনজীবীেদর টাকা েদওয়া হেব? 

এই ে�ে� আইনজীবীেদর িববাদীরা অথ � �দান করেবন৷ িববাদীরা িন�ি� চ� �� অনুেমািদত 
হওয়া পয �� �াস কাউে�েলর সম� কােজর জন� �াস কাউে�েলর িফ এবং খরচ �দান করেব৷ 
এই পিরমাণ েমাট $4.5 িমিলয়ন অিত�ম নাও করেত পাের।  

এছাড়াও, িববাদীরা িনিদ�� সীমা সােপে� িন�ি� চ� �� পয �েব�ণ, বা�বায়ন এবং পিরচালনার 
সময় স�ািদত সম� কােজর জন� �াস কাউে�লেক তােদর িফ এবং খরচ �দান করেব।  

িন�ি�র অন�ান� সম� শত�ািদ চূড়া� না হওয়া পয �� প��িল িফ বা খরচ িনেয় 
েকােনা আেলাচনা কেরিন৷ অ�াটিন �েদর িফ �দান এই িন�ি�র অধীেন িববাদীেদর করা 
�িত�িতেক �ভািবত করেব না। 

িন�ি� চ� ��েত আপি� জানােত চাইেল কী হেব? 

িন�ি� কায �কর হওয়ার জন� �িত�ট মামলায় রাজ� এবং েফডােরল উভয় আদালেতর �ারা 
এ�টেক অনুেমািদত হেত হেব। ে�িণর একজন সদস� হেল, িন�ি�র সােথ স�ত না হেল 
আপিন তােত আপি� জানােত পােরন। আদালেতর েকন এই িন�ি� অনুেমাদন করা উিচৎ নয়, 
েস িবষেয় আপিন কারণ জানােত পােরন, যােত আদালত আপনার মতামত িবেবচনা করেত 
পাের।  আপিন আদালতেক িন�ি�র শত�াবলী পিরবত�ন করেত বলেত পােরন না; আদালত 
�ধুমা� িন�ি� অনুেমাদন বা অ�ীকার করেত পাের।  আদালত িন�ি� অ�ীকার করেল, এই 
েনা�টেশ বিণ �ত পদে�প�িল ঘটেব না এবং মামলা চলেত থাকেব৷   
 

http://www.dralegal.org/
https://www.sheppardmullin.com/new-york
https://www.sheppardmullin.com/new-york
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রাজ� এবং েফডােরল উভয় আদালতই �াথিমকভােব িন�ি� চ� �� অনুেমাদন কেরেছ, এবং 
��ািবত িন�ি� চ� ���ট ন�ায� এবং যু��স�ত িকনা এবং চূড়া� িভি�েত অনুেমাদন করা উিচত 
িকনা তা িনধ �ারণ করেত এি�ল 2023-এ �নািনর সময় িনধ �ারণ কেরেছ৷  

Center for Independence of the Disabled (�িতব�ীেদর �িনভ�রতা েক�), িনউ ইয়ক� বনাম 
Metropolitan Transportation Authority (েমে�াপিলটন পিরবহণ কতৃ�প�), এবং অন�ান�, মামলা 
নং 153765/2017 (সুি�ম েকাট�, N.Y. েকা.)-েত িন�ি�র ব�াপাের েকােনা আপি� জানােত, ে�ট 
আদালেতর জন� আপনােক অবশ�ই িনেচর �ঠকানায় ে�ট আদালতেক এক�ট িলিখত আপি� 
পাঠােত হেব। েদ লা েরাসা বনাম Metropolitan Transportation Authority (েমে�াপিলটন পিরবহণ 
কতৃ�প�), এবং অন�ান�, মামলা নং 19-cv-4406 (S.D.N.Y)-েত িন�ি�র ব�াপাের েকােনা আপি� 
জানােত, েফেডরাল আদালেতর জন� আপনােক অবশ�ই িনেচর �ঠকানায় েফেডরাল 
আদালতেক এক�ট িলিখত আপি� পাঠােত হেব। আপনার নাম, �ঠকানা, েটিলেফান ন�র, �া�র 
এবং েকন আপিন িন�ি�েত আপি� জানাে�ন, তার স�ূণ � ব�াখ�া েযাগ করেত ভ� লেবন না।  

িন�ি�র ব�াপাের আপনার আপি� Center for Independence of the Disabled (�িতব�ীেদর 
�িনভ�রতা েক�), িনউ ইয়ক� বনাম Metropolitan Transportation Authority (েমে�াপিলটন 
পিরবহণ কতৃ�প�), এবং অন�ান�, মামলা নং 153765/2017 (সুি�ম েকাট�, N.Y. েকা.)-এ 24 মাচ�, 
2023-এর মেধ� অবশ�ই েপাে�র িচ�যু� হেত হেব। আপি��ট অবশ�ই এই �ঠকানায় পাঠােত 
হেব:  

Hon. Shlomo S. Hagler 
Supreme Court of New York 
Courtroom 335, Part 17  
60 Centre Street  
New York, NY 10007 

একইসে� এখােনও অনুিলিপ পাঠােত হেব: 
 
Torie Atkinson 
Disability Rights Advocates 
655 Third Avenue, Fourteenth Floor 
New York, NY 10017-5621 
 
Allan J. Arffa 
Gregory F. Laufer 
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 
1285 Avenue of the Americas 
New York, NY 10019 
 

িন�ি�র ব�াপাের আপনার আপি� েদ লা েরাসা ও অন�ান� বনাম Metropolitan Transportation 
Authority (েমে�াপিলটন পিরবহণ কতৃ�প�), এবং অন�ান�, মামলা নং 19-cv-4406-এ 8 মাচ�, 
2023-এর মেধ� অবশ�ই েপাে�র িচ�যু� হেত হেব। আপি��ট অবশ�ই এই �ঠকানায় পাঠােত 
হেব:  
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Hon. Edgardo Ramos 
Thurgood Marshall United States Courthouse 
40 Foley Square 
New York, NY 10007 
 
একইসে� এখােনও অনুিলিপ পাঠােত হেব: 
 
Rebecca Rodgers 
Disability Rights Advocates 
655 Third Avenue, Fourteenth Floor 
New York, NY 10017-5621 
 
Allan J. Arffa 
Gregory F. Laufer 
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 
1285 Avenue of the Americas 
New York, NY 10019 
 

েকাট� কখন িন�ি� অনুেমাদেনর িবষেয় িস�া� েনেব? 

িন�ি� অনুেমাদন করা হেব িকনা তা িনধ �ারেণর জন� আদালেতর দু�ট �নািনও হেব৷  

ে�ট আদালেতর জন�, �নািন�ট 24 এি�ল, 2023 সকাল 10:00 টায় মাননীয় িবচারপিত 
Shlomo Hagler (ে�ােমা হ�াগলার)-এর েকাট��েম অনু��ত হেব, যা এখােন অবি�ত: 

Supreme Court of New York 
Courtroom 335, Part 17  
60 Centre Street  
New York, NY 10007 

েফেডরাল আদালেতর জন�, �নািন�ট 7 এি�ল, 2023 সকাল 10:00 টায় মাননীয় িবচারপিত 
Edgardo Ramos (এডগােদ�া র �ােমাস)-এর েকাট��েম অনু��ত হেব, যা এখােন অবি�ত: 

Thurgood Marshall United States Courthouse 
Southern District of New York 
Courtroom 619 
40 Foley Square 
New York, NY 10007 

�নািনর তািরখ বা সমেয়র েযেকােনা পিরবত�ন �িতব�ীেদর অিধকার সং�া� আইনজীবীেদর 
ওেয়বসাইেট https://dralegal.org/class-notice/nyc-subways-settlement-fairness-hearing/-এ পাওয়া 
যােব। 
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13. আমােক িক �নািনেত অংশ�হণ করেতই হেব? 

না। �িতব�ীেদর অিধকার সং�া� আইনজীবীরা এবং Sheppard Mullin (েশপাড� মুিলন) 
�নািনেত উপি�ত থাকেবন এবং মামলার িবষেয় িবচারেকর েয েকােনা �ে�র উ�র েদেবন। 
আপিন যিদ চান তাহেল �নািনেত উপি�ত থাকার জন� আপিন �াগত, তেব �নািন�ট মুেখামুিখ 
অনু��ত হেল আপনােক অবশ�ই আপনার িনেজর যাতায়ােতর জন� অথ � �দান করেত হেব বা 
�নািন�ট দরূবত�ভােব অনু��ত হেল আপনােক িনেজর ই�ারেনেটর অ�াে�স সরবরাহ করেত 
হেব।  

আপি� জািনেয় আপিন েকােনা িচ�ঠ পাঠােল, িচ�ঠর িবষেয় কথা বলার জন� আপনার �নািনেত 
আসার �েয়াজন েনই। স�ঠকভােব আপি� করার জন� আপনােক যা করেত হেব, তা হল 
সময়সীমার মেধ� আপনার িলিখত িচ�ঠ পাঠােত হেব। আপনার িনেজর আইনজীবী থাকেল, 
আপিন আপনার আইনজীবীেক �নািনেত থাকার জন� অথ � �দান করেত পােরন, তেব এ�ট 
আপনার উপর িনভ�র কের। 

14. আিম িক �নািনেত কথা বলেত পাির? 

ন�ায� �নািনেত কথা বলার অনুমিতর জন� আপিন আদালতেক অনুেরাধ করেত পােরন। 
অনু�হ কের মেন রাখেবন, �নািনেত অংশ�হেণর জন� যা খরচ হেব, তা আপনােক বহন 
করেত হেব। �নািনেত কথা বলার অনুেরাধ করার জন�, আপনােক অবশ�ই মামলােত উপি�ত 
হওয়ার জন� আপনার উে�শ� িববৃত কের এবং মামলার ন�র িলেখ এক�ট িচ�ঠ পাঠােত হেব। 
আপনার নাম, �ঠকানা, েটিলেফান ন�র ও �া�র অ�ভ� �� করা িন��ত ক�ন এবং সা�� 
েদওয়ার জন� আপিন েয সা�ীেদর িনেয় েযেত চান এবং �নািনেত যা যা �মাণ িদেত চান, তার 
এক�ট তািলকা ক�ন।  এছাড়াও আপিন ইেলক�িনকভােব আপনার সােথ েযাগােযাগ করার জন� 
�েয়াজনীয় তথ� আদালতেক িদেত চাইেত পােরন।  

যিদও চূড়া� অনুেমাদেনর �নািনেত আপনার উপি�িত বাধ�তামূলক নয়, ে�িণর একজন সদস� 
িহসােব, আপিন �নািনেত অংশ�হণ করেত পােরন এবং ব�ব� রাখেত পােরন। আপিন িনেজ 
েথেকই বা েকােনা আইনজীবীর মাধ�েম উপি�ত হেত পােরন। েকােনা আইনজীবীর মাধ�েম 
উপি�ত হেল, তােক েয অথ � িদেত হেব, তার দািয়� আপনার। সম� ে�িণেক েকােনা িব�ি� না 
িদেয়, আদালত �নািনর তািরখ পিরবত�ন করেত পাের। আপিন যিদ সময়সূচীেত েকােনা 
পিরবত�েনর ইেলক�িনক িব�ি� েপেত চান, তাহেল অনু�হ কের আদালেত উপি�িতর িব�ি� 
ফাইল ক�ন এবং এক�ট ৈবধ ই-েমইল অ�াে�স িলখুন, েযখােন আপিন িব�ি� েপেত পােরন। 

15. আিম িকছ�  না করেল কী হেব? 

একবার অনুেমাদন হেয় েগেল এই িন�ি�র ভিবষ�ত সুিবধা েপেত আপনার িকছ�  করার দরকার 
েনই। 

যিদ আপিন এই িব�ি�েত েযভােব বিণ �ত আেছ, েসভােব েকােনা আপি� সময়মেতা জমা 
না েদন, তাহেল আপিন আপনার আপি� মকুব কেরেছন বেল িবেবিচত হেবন এবং এেত 

েকােনা আপি� জানােনার �মতা হারােবন৷ 
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আিম কীভােব আরও তথ� েপেত পাির? 

এই িব�ি��ট ��ািবত িন�ি� চ� ��র সংি�� িববরণ েদয়। �কৃত িন�ি� চ� �� এবং এর 
সুিনিদ�� শত�াবলী পয �ােলাচনা করেত আপিন যা করেত পােরন: 

1. https://dralegal.org/press/mta-settlement/ এ যাওয়া 

2. িনে�া� �ঠকানায় �াস কাউে�েলর সােথ েযাগােযাগ করা: 

Disability Rights Advocates 
Attn: Torie Atkinson  
655 Third Avenue, 14th Floor 
New York, NY 10017 
nycsubways@dralegal.org  
Telephone: (332) 217-2363 
 

3. আদালেতর ইেলক�িনক েরকেড� জনগেণর অ�াে�স (PACER) ব�ব�ার মাধ�েম 
এই মামলা�িলর জন� আদালেতর ডেকট অ�াে�স করা 
https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/HomePage  -এ (মামলা নং 153765/2017) ে�েটর মামলার 
জন� এবং https://pacer.login.uscourts.gov/ (মামলা নং 19-cv-4406) েফেডরাল েকেসর জন�। 

অনু�হ কের িন�ি� চ� �� স�েক� �জ�াসা করার জন� আদালত বা আদালেতর 
�াক�েদর অিফেস েটিলেফান করেবন না৷  

িবক� অ�াে�সেযাগ� ফম ��ােট এই িব�ি�র অনুিলিপ েপেত অনু�হ কের �াস 
কাউে�েলর সােথ অথবা accessibility@mtahq.org-এ েযাগােযাগ ক�ন।  

��ািনশ, চীনা, েকািরয়ান, রািশয়ান, হাইিতয়ান ে�ওল বা বাংলা ভাষায় এই িব�ি�র 
অনুিলিপ েপেত, অনু�হ কের িনেচ েদখুন বা বাদীেদর সােথ nycsubways@dralegal.org 
অথবা িববাদীেদর সােথ accessibility@mtahq.org-এ েযাগােযাগ ক�ন। 

Este Aviso también está disponible en español. Para obtener copias de este Aviso en 
español, por favor comuníquese con los Demandantes al nycsubways@dralegal.org o con 
los Demandados al accessibility@mtahq.org, o lea aquí.  

Настоящее Уведомление также доступно на русском языке. Чтобы получить копии 
этого Уведомления на русском языке, свяжитесь с Истцом по адресу 
nycsubways@dralegal.org или с Ответчиками по адресу accessibility@mtahq.org или 
прочитайте здесь. 

本通知也提供中文版本。如欲获取本通知的中文版本，请与原告联系，
nycsubways@dralegal.org，或与被告联系，accessibility@mtahq.org，或在此阅读。 
 

mailto:nycsubways@dralegal.org
https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/HomePage
https://pacer.login.uscourts.gov/
file://lgx-plunet.lingualinx.local/PLUNET/order/O-135165/_QA/002/!_Out/%E0%A6%8F%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A8:accessibility@mtahq.org
file://lgx-plunet.lingualinx.local/PLUNET/order/O-135165/_QA/002/!_Out/%E0%A6%8F%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A8:nycsubways@dralegal.org
file://lgx-plunet.lingualinx.local/PLUNET/order/O-135165/_QA/002/!_Out/%E0%A6%8F%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A8:accessibility@mtahq.org
mailto:nycsubways@dralegal.org
mailto:accessibility@mtahq.orgo
https://new.mta.info/document/103436
https://new.mta.info/document/103486
mailto:nycsubways@dralegal.org%E7%94%B1
mailto:nycsubways@dralegal.org
https://new.mta.info/document/103456
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이 공지문은 한국어로도 제공됩니다.  한국어로 된 공지문의 사본을 받으시려면 원고에게
  nycsubways@dralegal.org로 연락해 주시거나 피고에게 accessibility@mtahq.org로 

연락해주시기 바랍니다.  이 공지문은 여기에서도 보실수 있습니다.  
 
Avi sa a disponib tou an kreyòl ayisyen. Pou jwenn kopi Avi sa a an kreyòl, tanpri kontakte 
Pleyan yo nan nycsubways@dralegal.org oswa ak Defandan yo nan 
accessibility@mtahq.org, oswa li isit la. 
 
 
এই েনা�টশ�ট বাংলায়ও পাওয়া যাে�। এই েনা�টেশর কিপ বাংলায় েপেত, বাদীেদর 
সােথ (nycsubways@dralegal.org) অথবা আসািমেদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন 
(accessibility@mtahq.org), অথবা এখােন পড়ুন। 

 

mailto:nycsubways@dralegal.org
mailto:accessibility@mtahq.org%EB%A1%9C
https://new.mta.info/document/103466
mailto:nycsubways@dralegal.org
mailto:accessibility@mtahq.org
https://new.mta.info/document/103446
mailto:nycsubways@dralegal.org
mailto:accessibility@mtahq.org
https://new.mta.info/document/103476

	বিবাদের বৈকল্পিক সমাধানের মামলার প্রস্তাবিত নিষ্পত্তির বিজ্ঞপ্তি
	1. কেন আমি এই বিজ্ঞপ্তিটি পাচ্ছি?
	2. এই মামলাগুলি কীসের সঙ্গে সম্পর্কিত?
	3. শ্রেণিগত পদক্ষেপ কী?
	4. কেন এটি এভাবে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে?
	5. এই নিষ্পত্তির মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন?
	6. আমি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলে আমি কী করব?
	7. এই নিষ্পত্তির ফলে আমি কি কোনো অর্থ পেতে পারি?
	8. নিষ্পত্তি অনুমোদিত হলে, আমায় কি কোনো অধিকার ছেড়ে দিতে হবে?
	9. নিষ্পত্তি থেকে বাদীরা কী পাবেন?
	10. আদালত এই নিষ্পত্তি অনুমোদন করবে কিনা, সে বিষয়ে কখন সিদ্ধান্ত নেবে?
	নিষ্পত্তিতে আপনার আইনি অধিকার ও বিকল্প
	প্রস্তাবিত নিষ্পত্তি চুক্তি কী করবে?
	A. এটি আশা করা হচ্ছে যে বিবাদীরা 2055-এর মধ্যে সর্বাধিক অ্যাক্সেসযোগ্যতায় (যখন নিষ্পত্তি চুক্তিতে চিহ্নিত বর্তমানে অ্যাক্সেস অযোগ্য স্টেশনগুলির 95%, সুগম হয়ে উঠবে) পৌঁছবে
	B. সাবওয়ে ব্যবস্থাকে সময়ের সাথে সাথে অ্যাক্সেসযোগ্য করতে আসামীরা ন্যূনতম তহবিল স্তরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
	C. এই অঙ্গীকারগুলি অ্যাক্সেসযোগ্যতার জন্য বিবাদীদের ন্যূনতম প্রতিশ্রুতি এবং এগুলিই সর্বোচ্চ সীমা নয়
	 নিষ্পত্তি চুক্তির অংশ হিসাবে, বিবাদীরা নতুন ফেডারেল, রাজ্য, বা স্থানীয় তহবিলের উৎসগুলি পাওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেয়, যা অতিরিক্ত অ্যাক্সেসযোগ্য স্টেশন তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
	 যদি বিবাদীরা অতিরিক্ত এই ধরনের তহবিল পান যা শুধুমাত্র স্টেশনগুলিকে অ্যাক্সেসযোগ্য করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এই তহবিলটি একটি বোনাস হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এটি বিবাদীরা তৎকালীন বর্তমান পঞ্চ-বার্ষিক মূলধন পরিকল্পনায় স্টেশন অ্যাক্সেসযোগ্যতার জন্য...
	D. বিবাদীরা কোনো সাবওয়ে স্টেশনে উল্লেখযোগ্য সংস্কার পরিচালনা করলে সেই স্টেশনটিকে তারা অ্যাক্সেসযোগ্যও করে তুলবে
	E. বিবাদীরা স্টেশনগুলিকে অ্যাক্সেসযোগ্য করার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে বাদীদের নিয়মিত আপডেট দিতে থাকবে

	11. এই মামলায় আমার কি কোনো আইনজীবী আছে?
	12. কীভাবে আইনজীবীদের টাকা দেওয়া হবে?
	নিষ্পত্তি চুক্তিতে আপত্তি জানাতে চাইলে কী হবে?
	কোর্ট কখন নিষ্পত্তি অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে?
	13. আমাকে কি শুনানিতে অংশগ্রহণ করতেই হবে?
	14. আমি কি শুনানিতে কথা বলতে পারি?
	15. আমি কিছু না করলে কী হবে?
	আমি কীভাবে আরও তথ্য পেতে পারি?



