
 

 

আপিন িনউ ইয়ক� িস�টর সাবওেয় ব�ব�ার সুগম�তা স�েক� এক�ট ��ািবত িববােদর 
ৈবকি�ক সমাধােনর িন�ি�র �ারা �ভািবত হেত পােরন 

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

আপিন ��ািবত িন�ি�র একজন সদস� হেত পােরন যিদ:  
 

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 পড়ুন 

��ািবত িন�ি� চ� ���ট দু�ট অমীমাংিসত িববােদর ৈবকি�ক সমাধােনর মামলার িন�ি� 
করেব, যা �িতব�ীেদর অিধকার সং�া� িবিভ� সংগঠন ও �ইলেচয়ার ব�বহারকারী ব���রা, 
MTA ও NYC �ান�জেটর ("িববাদী") িব�ে� কেরেছন। এই মামলা�িল িনউ ইয়ক� শহেরর 
সাবওেয় িসে�েমর অগম�তােক, �ইলেচয়ার ও অন�ান� চলােফরার সহায়ক সর�াম (ওয়াকার, 
�াচ অথবা ছিড় সহ) ব�বহারকারী ব���সহ গিতশীলতা সং�া� �িতব�কতাযু� ব���েদর 
হেয় চ�ােল� জানায়।  

�থম মামলা, Center for Independence of the Disabled (�িতব�ী ব���েদর �িনভ�রতা েক�, 
িনউ ইয়ক� বনাম) Metropolitan Transportation Authority (েমে�াপিলটন পিরবহণ কতৃ�প�), 
মামলা নং 153765/2017 (সুি�ম েকাট�, NY কাউি�), অিভেযাগ কের েয �ায় 75% সাবওেয় 
ে�শেন িলফট বা িসঁিড়-িবহীন যাতায়ােতর অন�ান� িবন�ােসর ব�ব�া করায় িববাদীেদর ব�থ �তা, 
তােদর যাতায়াত ব�ব�ায় সমান অিধকার অ�ীকার করেছ, যা NYC �ানীয় আইেনর ল�ন 
করেছ। ি�তীয় মামলা, েদ লা েরাসা বনাম Metropolitan Transportation Authority (েমে�াপিলটন 
পিরবহণ কতৃ�প�), মামলা নং 19-cv-4406 (S.D.N.Y.), যু�� েদয় েয িববাদীেদর িসঁিড়-িবহীন পথ 
ইন�ল না কেরই সাবওেয় ে�শন�িল সং�ার করার এক�ট ৈবষম�মূলক অভ�াস রেয়েছ, যা 
েফেডরাল ও �ানীয় আইন ল�ন কের। 

2022 সােল, প��িল উভয় মামলার িন�ি�েত েপৗ�েছেছ, েযখােন িববাদীরা িকছ�  শত� সােপে� 
িন�িলিখতেত স�ত হেয়েছ:  

1. MTA-এর বত�মােন দুগ �ম 364�ট সাবওেয় ে�শন�িলর কমপে� 95% (িন�ি� চ� ��েত 
েযভােব িচি�ত করা হেয়েছ) 2055 সােলর মেধ� ব�বহারেযাগ� কের েতালা িন��ত করা 
(তহিবেলর �াপ�তা এবং মু�া�ীিত সহ শত�াবলী সােপে�)। 



 

 

2. �িত�ট MTA প�বািষ �কী মূলধন পিরক�নার িনিদ�� তহিবেলর �র, ে�শন�িলেত িসঁিড়-
িবহীন যাতায়াত �দােনর জন� সং�ার করেত ব�বহােরর �িত�িত েদওয়া। 

3. িনিদ�� িকছ�  ে�শন সং�ার �কে�র সময় িসঁিড়-িবহীন অ�াে�স েযাগ করার জন� তােদর 
নীিত�িল পিরবত�ন করা। 

আেরা জানেত, অথবা স�ূণ � িব�ি� পড়েত DRALEGAL.ORG এ যান, 
NYCSUBWAYS@DRALEGAL.ORG এ ইেমইল ক�ন, অথবা 332-217-2363 ন�ের কল 

ক�ন। 

িবক� অ�াে�সেযাগ� ফম ��াট বা ভাষায় এই িব�ি�র অনুিলিপ েপেত অনু�হ কের 
NYCsubways@dralegal.org, অথবা accessibility@mtahq.org-এ ইেমইল ক�ন, অথবা 332-217-
2363 ন�ের কল ক�ন।  
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