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সারসংে�প 
 
এেজি�র সুিবধা, কমর্সূিচ ও পিরেষবাগিল যােত সবরকম স�মতার দশর্নাথ�েদর জনয্ �েবশগময্ ও 
বয্বহারেযাগয্ হয় তা সুিনি�ত করার জনয্ OPRHP (ওিপআরএইচিপ) সব যুি�স�ত �েচ�া �হণ 
করেত অ�ীকারব�। এেজি�িট সকল জনসাধারেণর জনয্ �েবশগময্তােক উ�ত করার জনয্ সরকারী 
আবাসেনর জনয্ Americans with Disabilities Act (অ�মতাস�� আেমিরকান আইন), New York 
State Building Code (িনউ ইয়কর্  ে�ট িনমর্াণ িবিধ), এবং New York State Human Rights Law (িনউ 
ইয়কর্  ে�ট মানবািধকার আইেনর) শতর্ গিল েমেন চলা সুিনি�ত করেব। 
 
 
নীিত 
 
বা�িবক নকশা, িবেশষ� অিভেযািজত আেমাদ �েমােদর উপকরণ, অনুবাদমূলক স�দ, ও যুি�স�ত 
�া��য্ িবধােনর মাধয্েম এেজি�র �ারা ে�েটর উদয্ান, ঐিতহািসক �ান এবং কমর্সূিচ ও 
পিরেষবাগিলেত �েবশগময্তা অজর্ ন করা হেব। 
 

• সব নবিনিমর্ত বা গর�পণূর্ সং�ার করা সিুবধা ও পথগিল �েবশগময্তার নকশার সবেচেয় 
সা�িতক মানদ�গিল েমেন চলেব। 
 

• সব িবদয্মান সুিবধা ও পথগিলর সবেচেয় সা�িতক মানদ�গিলর সে� অনুবিতর্ তার 
মূলয্ায়ন করা হেব এবং অনুবত� নয় এমন সব ৈবিশ�য্গিলর �িতকােরর জনয্ একিট 
পিরক�না ��ত ও বা�বায়ন করা হেব। েযাগয্ বা ে�ট বা নয্াশনাল েরিজ�ার অফ 
িহ�িরকাল ে�েসস-এ তািলকাভু� স�িত্তগিলেত State Historic Preservation Office (ে�ট 
িহ�িরক ি�জােভর্ শন অিফেসর) সে� পরামশর্ কের এবং সাং�ৃিতক স�েদর সরু�ার িবষেয় 
OPRHP (ওিপআরএইচিপ)-এর নীিত অনুসাের �িতকােরর পিরক�না ��ত করা হেব। 

 
• সব নতুন ��ত হওয়া কমর্সূিচ ও এেজি� �ারা জনগণেক �দত্ত পিরেষবাগিল �েবশগময্তার 

সবেচেয় সা�িতক মানদ�গিল েমেন চলেব। 
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• সব িবদয্মান কমর্সূিচ ও পিরেষবাগিলর সবেচেয় সা�িতক মানদ�গিলর সে� অনুবিতর্ তার 
মূলয্ায়ন করা হেব এবং অনুবত� নয় এমন সবিকছুর �িতকােরর জনয্ একিট পিরক�না 
��ত ও বা�বায়ন করা হেব। 

 
• সব যুি�স�ত আবাসেনর অনুেরাধ সুিবধার কম�েদর কােছ পাঠােনা হেব এবং বা�িবক 

সেবর্া� মা�া পযর্� পিরপূণর্ করা হেব। 
 

• পথচারীেদর বয্বহােরর জনয্ উ��ু েযেকােনা এলাকায় হইলেচয়ারেক অনুমিত েদওয়া হয়। 
হইলেচয়ার বলেত েবাঝায় বািড়র িভতের ও/বা বািড়র বাইের চলােফরা করার মূল উে�েশয্, 
চলােফরার অ�মতা আেছ এমন একজন মানুেষর �ারা �ধানত বয্বহােরর জনয্ নকশা করা 
একিট হ�চািলত বা শি�চািলত য�। 

 
• OPRHP (ওিপআরএইচিপ) িনেদর্শনা নিথ অনুযায়ী, ে�েটর উদয্ান ও ঐিতহািসক �ানগিলেত 

সব যথাযথ �ানগিলেত, চলােফরার অ�মতা আেছ এমন একজন মানুেষর �ারা অনয্ানয্ 
শি�চািলত যে�র (“OPDMD (ওিপিডএমিড)”) বয্বহােরর অনুমিত েদওয়া হেব, যিদ না 
এগিল: a) বয্বহারকারী অথবা সুিবধািট বয্বহারকারী অনয্ানয্ জনসাধারেণর িনরাপত্তার 
িবপদ ঘটায়; অথবা b) এগিলর ফল�রপ �াকৃিতক বা ঐিতহািসক স�েদর ওপের েকােনা 
িবরপ �ভাব পেড়। িনিদর্� িকছু যে�র জনয্ �ানিটেত জাির করা অনুমিতপ� �েয়াজন 
হেব এবং �ানিটেত আগমেনর পের িনব�েনর �েয়াজন হেত পাের। যুি�স�ত গিতরসীমা 
এবং িনরাপত্তা সং�া� অনয্ানয্ �েয়াজনীয়তা আেরাপ করা হেত পাের এবং অনুমিতপে� 
েপা� ও/বা অ�ভুর্ � করা হেব। িকছু ে�ে� িকছু সময়কােল OPDMD (ওিপিডএমিড)-েক 

অনুমিত েদওয়া হেত পাের, িক� উ� বয্বহােরর সময়কােল িনেষধ করা হেত পাের। 
উদাহরণ�রপ, স�ােহর কমর্িদবসগিলেত একিট িনিদর্� পেথ এগিলেক অনুমিত েদওয়া হেত 
পাের, িক� স�ােহর ছুিটর িদনগিলেত যখন েবিশ সংখয্ায় দশর্নাথ� থােকন তখন পথিটেত 
এগিলর বয্বহার অিনরাপদ হেয় যাওয়ার কারেণ িনেষধ করা হেত পাের। 

 
• েয সব েসবারত পশেক েকােনা অ�মতা স�� মানুেষর উপকােরর জনয্ কাজ করেত 

বা কতর্ বয্ স�াদন করেত বয্ি�গতভােব �িশ�ণ েদওয়া হেয়েছ, েপাষয্ সং�া� নীিতর 
অনয্ানয্ িনয়�ণ িনিবর্েশেষ তােদরেক সব�ােন অনমুিত েদওয়া হেব, যিদ না তােদর 
উপি�িতর কারেণ তােদর িনেজর বা �ানিট বয্বহারকারী জনসাধারেণর েকােনা িবপেদর 
স�াবনা ৈতির হয়। েসবারত পশ িহেসেব সািটর্ িফেকশন বা সনা�করেণর �েয়াজন েনই 
এবং এর অনুেরাধ করা উিচত নয়। েকােনা পিরি�িতেতই একজন মানষুেক তার অ�মতা 
েঘাষণা করেত বলা উিচত নয়। েযখােন েসবারত পশর �েয়াজন স�ু� নয়, েসই ে�ে� 
পশর �িশ�কেক িজ�াসা করা হেত পাের: a) অ�মতার কারেণ পশিটর �েয়াজন আেছ 
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িকনা; এবং b) পশিটেক েকান কাজ বা কতর্ বয্ স�াদেনর জনয্ �িশ�ণ েদওয়া হেয়েছ। 
েথরািপ ডগ বলেত েসই কুকুরেক েবাঝায় যারা িচিকৎসা সং�া� ও আেবগগত সহায়তা 
�দান কের। েথরািপ ডগ েসবারত পশ নয় এবং এেদরেক �ানিটর েপাষয্ সং�া� নীিত 
অনুযায়ী িবেবচনা করা হেত পাের। 
 

• �েবশগময্ �ান ও কমর্সূিচ স�ে� তথয্ আমােদর এেজি�র ওেয়বসাইেটর মাধয্েম ও 
আমােদর �ানগিলেত তৎ�ণাৎ উপল� করােনা হেব এবং �ককাশনা ও তথয্মূলক 
সাম�ীগিলেত অ�ভুর্ � করা হেব। 
 

• এেজি�র েযসব কম�র দািয়ে�র মেধয্ জনগেণর সে� কেথাপকথন অ�ভুর্ � আেছ, তােদরেক 
িনেজেদর দািয়�গিল েবাঝার জনয্ এবং তথয্ ও যুি�স�ত �া��য্ িবধােনর 
অনুেরাধগিলেত কীভােব জবাব িদেত হয় তা েবাঝার জনয্ �িশ�ণ েদওয়া হেব। 
 

• এেজি�িট িবিভ� �কােরর অ�মতা থাকা মানষুেদর �িতিনিধ�কারী সদসয্েদর িনেয় গিঠত 
একিট পরামশর্দাতা েগা�ীেক কােজ লাগােব। 

 
 
অনয্ানয্ স�িকর্ ত তথয্ 
 
New York State Human Rights Law, Article 15 (িনউ ইয়কর্  ে�ট মানবািধকার আইন, ধারা 15) 
Americans with Disabilities Act (অ�মতা স�� আেমিরকান আইন) 
New York State Building Code (িনউ ইয়কর্  ে�ট িনমর্াণ িবিধ) 
 OPRHP Interim Guidance Document Regarding Use of Other Power-Driven Mobility Devices 

in NYS Parks and Historic Sites (October 14, 2011) 
(NYS উদয্ান ও ঐিতহািসক �ানগিলেত শি�চািলত অনয্ানয্ চলােফরার য�গিলর বয্বহােরর 
�সে� OPRHP (ওিপআরএইচিপ)-এর অ�বর্ত� িনেদর্শনা নিথ, 14 অে�াবর, 2011) 

 
 
 
ইিতহাস 
 
09/07/2011 কিমশনার Rose Harvey �ারা জাির করা �েবশগময্তা নীিত। 
 
06/26/2015 িবষয় ব�েত নযূ্নতম পিরবতর্ ন কের 2011 এর নীিতেক পযর্ােলাচনা ও পুনরায় 

ফরময্াট করা হেয়েছ। 
 
 
 


