
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

সভার বিজ্ঞবি 
বির্দে বিকা 

 

Mayor’s Office for 

People with Disabilities 



ভূবিকা 

সিটির এজেসিগুসি এবং তাজের প্রসতবন্ধকতা পসরজেবা িহায়কজের (Disability Service 

Facilitators) সবজ্ঞসি, পপাস্টার ও অন্যান্য প্রচার িামগ্রী প্রস্তুত করজত িাহায্য করার েন্য ততসর 
করা হজয়জে, পেগুসি প্রসতবন্ধকতা থাকা মানুেজের সনউ ইয়কক  সিটির িরকাসর অনুষ্ঠান 
ও িভাগুসিজত প্রজবশাসিকার িম্বজন্ধ তথ্য প্রোন কজর। প্রজবশজোগ্যতার সবেজয় তথ্য োজত দ্রুত 
উপিভয হয় তা িুসনসিত করার েন্য েত্নিহকাজর পসরকল্পনা করার প্রজয়ােন হয়। এই 
সনজেক সশকাটি পিই পসরকল্পনায় িাহায্য করজব, োর মজে আজে িভার সবজ্ঞসির সবেজয় তথ্য, 
অনুষ্ঠাজন কােককর পোগাজোগ, অনুষ্ঠান বা িভার স্থাজন প্রজবশ এবং অনুষ্ঠান বা িভায় উপিভয 
প্রজবশিাে িামগ্রীগুসি। 

িবকিািারজের েন্য উন্মকু্ত িরকাসর অনুষ্ঠান ও িভাগুসিজত প্রসতবন্ধকতা থাকা মানুেজের 
প্রজবশাসিকার সনউ ইয়কক  সিটির কাজে অতযন্ত গুরুত্বপূেক। US েনগেনা 2014 েনিমাজের 
িমীক্ষা অনুোয়ী সনউ ইয়কক বািীজের প্রসত আটেজনর মজে একেন পকাজনা প্রসতবন্ধকতা আজে 
বজি পসরচয় সেজয়জেন, এবং তাজের েন্য আমরা অন্তভুক সক্তকর হজত চাই এবং িরকাসর কমকিূসচ, 
পসরজেবা ও সিয়াকিাপগুসিজত তাজের অংশগ্রহজে িহায়তা করজত চাই। 

 



অিুষ্ঠার্ির বিজ্ঞবি ও সভার ঘ াষণা 

সিটির আইন অনুোয়ী িবকিািারজের েন্য উন্মকু্ত অনুষ্ঠান ও িভাগুসির েন্য িমস্ত সবজ্ঞাপন, 
পপাস্টার, আমন্ত্রে, সবজ্ঞসি ও অন্যান্য প্রচার িামগ্রীজত -- তা পিটা মুসিত বা তবদু্যসতন মােজম 
োই পহাক না পকন -- প্রসতবন্ধকতা থাকা মানুেজের েন্য স্থানটিজত প্রজবশিােতা ও অন্যান্য 
স্বাচ্ছন্দ্যসবিান িম্বজন্ধ তথ্য প্রোন করজত হজব। স্বাচ্ছন্দ্যসবিাজনর অনুজরাি করার েন্য একটি 
ইজমি ঠিকানা ও পটসিজ ান নম্বর এবং পে িময়িীমার মজে পিই অনুজরািটি করজত হজব তা 
িহ, িামগ্রীগুসিজত অবশ্যই পোগাজোজগর তথ্য প্রোন করজত হজব। অনুজরাি করার েন্য একটি 
েুসক্তেুক্ত িময়িীমা হি িভা বা অনুষ্ঠাজনর 48 বা 72 ঘণ্টা আজগ পেকন্ত, ো সিটি এজেসিটিজক 
স্বাচ্ছন্দ্যসবিাজনর ব্যবস্থা করার েন্য পেকাি িময় পেয়। 

সিটির আইন অনুোয়ী অনুষ্ঠানগুসির সবজ্ঞসিজত, সনবকাসচত িরজনর মােজমর েন্য বাস্তবিম্মত 
িীমা পেকন্ত, সনম্নসিসিতগুসির িভযতার প্রিজে তথ্য অন্তভুক ক্ত করা আবশ্যক: 

• হুইিজচয়াজরর প্রজবশিােতা; 
• পোগাজোজগর অযাজেি, বাস্তব িমজয় অনুবাে; 
• িাইন ল্যােজুয়ে অনুবাে; 
• পশানার িহায়ক ব্যবস্থা, এবং েিন উপিভয থাজক, িুসনসেকষ্ট প্রকাজরর ব্যবস্থা, োর মজে 
অন্তভুক ক্ত হি ইন্ডাকশন িুপ পশানার িহায়ক ব্যবস্থা, তজব এজতই িীসমত নয়; এবং 

• প্রসতবন্ধকতা থাকা মানুেজের েন্য অন্য পকাজনা স্বাচ্ছন্দ্যসবিান, ো অনুষ্ঠানটির েন্য 
অনুষ্ঠানস্থি বা অনুষ্ঠানস্থিগুসিজত উপিভয থাকজব। 

আইনটি অনুোয়ী, উপিভয স্বাচ্ছন্দ্যসবিানগুসি িম্বজন্ধ তথ্য প্রোন করার িমজয় এই সনজেক সশকায় 
প্রেসশকত আন্তেক াসতক প্রতীকগুসি ব্যবহার করা আবশ্যক। 

সবজ্ঞসিগুসিজত পে অসতসরক্ত তথ্য প্রোন করা পেজত পাজর তার মজে আজে: 

• সনকটবতী বাি স্টজপর অবস্থান প্রোন করা; 
• সনকটবতী প্রজবশিাে িাবওজয় পস্টশজনর অবস্থান প্রোন করা; 
• সনকটবতী পাসকক ং িুসবিার ওপজর তথ্য প্রোন করা; 
• পিবা প্রোনকারী পশুজের সরসি  এসরয়ার সবেজয় তথ্য প্রোন করা; 
• তীব্র অযািাসেক , পসরজবশগত অিুস্থতা, একাসিক রািায়সনক িংজবেনশীিতা বা িম্পসকক ত 
প্রসতবন্ধকতাগুসি আজে এমন মানুেজের স্বাচ্ছন্দ্যসবিাজনর েন্য উপসস্থত ব্যসক্তবৃন্দ্জক পারস উম, 
পকাজিান ও অন্যান্য িুগন্ধী ব্যবহার করা পথজক সবরত থাকজত অনুজরাি করা। 



যুবিযুি পবরির্ে ি 

একটি সিটি এজেসিজক প্রজবশিাে স্থানগুসিজত িবকেনীন িভা পসরচািনা করজত হজব। েসে এটা 
িম্ভব না হয়, তাহজি পে ব্যসক্তরা িভার স্থাজন প্রজবশ করজত পাজরন না তাজের েন্য এজেসিটিজক 
েুসক্তেুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যসবিান প্রোন করজত হজব, পেমন সভসিওর মােজম েরূবতী অযাজেি প্রোন 
করা। এোড়াও, েসে পকাজনা এজেসি একটি িবকেনীন িভায় সিসিত িামগ্রী প্রোন কজর, পিই 
পক্ষজে অনুজরাি করা হজি, িামগ্রীগুসি বড় োপার হরজ , পব্রইি বা অসিও  রম্যাজটর মত 
সবকল্প  রম্যাটগুসিজত প্রোন করজত হজব। 

কাযেকর ঘযাগার্যাগ 

একটি পোগাজোগ িহায়ক বা পসরজেবা চয়ন করার িমজয়, প্রসতবন্ধকতােুক্ত ব্যসক্তর দ্বারা 
অনুজরািকৃত িহায়ক বা পসরজেবাটিজক মুখ্যরূজপ সবজবচনা করা সিটি এজেসির পজক্ষ আবশ্যক। 
সিটি এজেসিজক ব্যসক্তটির পেন্দ্জক অবশ্যই িম্মান সেজত হজব, েসে না এজেসিটি প্রমাে সেজত 
পাজর পে পোগাজোজগর আজরকটি কােককর পদ্ধসত উপিভয আজে, অথবা অনুজরািকৃত পদ্ধসতটি 
ব্যবহার করা হজি পসরজেবা, কমকিূসচ বা সিয়াকিাজপর প্রকৃসতজত পমৌসিক পসরবতক ন ঘটজব 
অথবা একটি অজেৌসক্তক আসথকক ও প্রশািসনক পবাঝা চাপজব। প্রসতবন্ধকতােুক্ত ব্যসক্তটির দ্বারা 
ব্যক্ত পেন্দ্টির  জি েসে একটি অজেৌসক্তক পবাঝা বা পমৌসিক পসরবতক ন ঘজট, তাহজিও কােককর 
পোগাজোগ প্রোন করজব এমন একটি সবকল্প িহায়তা বা পসরজেবা প্রোন করার েন্য িরকাসর 
িত্তাটির একটি বােবািকতা আজে, েসে এমন সকেু উপিভয থাজক। 

পকাজনা সনসেকষ্ট িহায়তা বা পসরজেবার  জি অজেৌসক্তক আসথকক ও প্রশািসনক পবাঝা চাপজব সকনা 
তা সনিকারে করার পক্ষজে, সিটি এজেসিটিজক কমকিূসচ, পসরজেবা বা সিয়াকিাজপর অথকায়জনর েন্য 
উপিভয িমস্ত িংস্থানগুসির পসরজপ্রসক্ষজত সনসেকষ্ট িহায়তা বা পসরজেবাটির িরচ এবং অন্যান্য িরচ 
বা কােকজমকর ওপজর প্রভাবজক সবজবচনা করজত হজব। একটি সনসেকষ্ট িহায়তা বা পসরজেবার  জি 
একটি অজেৌসক্তক পবাঝা চাপজব পিই সিদ্ধান্তটি অবশ্যই একেন উচ্চ স্তরীয় আসিকাসরকজক গ্রহে 
করজত হজব, োজক অন্ততঃপজক্ষ একেন সবভাগীয় প্রিান হজত হজব, এবং পিই উপিংহাজর উপনীত 
হওয়ার েন্য কারেগুসির একটি সিসিত সববৃসত অবশ্যই অন্তভুক ক্ত করজত হজব। 

সনজচ সকেু পকাম্পাসন ও িংস্থার নাম পেওয়া হজয়জে োরা সনউ ইয়কক  সিটিজত িাইন ল্যােজুয়ে 
অনুবােক বা CART প্রসতসিসপকরে পসরজেবা প্রোন কজর: 

Accurate Communication - 646-873-4000  
(এই পকাম্পাসনর িজে শহরব্যাপী পসরজেবািমূজহর সবভাজগর (Department of Citywide 

Services) একটি চুসক্ত আজে) 



Sign Language Resources, Inc. - 888-964-5553 
Comprehensive Network - 718-382-2020 
New York Society for the Deaf - 212-366-0066 

Deaf & Hard of Hearing Interpreting Services Inc. - 212-647-1092 

All Hands in Motion - Pro. Sign Language Interpreters, LLC. - 718-997-0472 

 

িুবির্ সািগ্রী 

িমস্ত মুসিত সবজ্ঞসি ও অন্যান্য িামগ্রীগুসি কমপজক্ষ 18 পজয়ন্ট  জন্ট হওয়া উসচত। পবাল্ড টাইপ 
ব্যবহার করুন, কারে অক্ষরগুসির স্থূিতা মুিেজক আরও পবসশ পাঠজোগ্য কজর পতাজি। হািকা 
রজের পটভূসমর িজে গাঢ় রজের মুিে অথবা গাঢ় রজের পটভূসমর িজে হািকা রজের মুিে 
ব্যবহার কজর রজের তবপরীতয প্রোন করুন। সতেকক (ইটাসিক)  ন্টগুসি িহ, টানা হাজত 
পিিার আিংকাসরক  ন্টগুসি এসড়জয় চিুন, এবং িমস্ত বড় হাজতর অক্ষর ব্যবহার করা এড়ান, 
পেজহতু এই িরজনর মুিে অক্ষরগুসির মজে পাথককয পবাঝাজক আরও পবসশ কঠিন কজর পতাজি। 

বিদু্যবর্ি উপাদাি 

িমস্ত তবদু্যসতন উপাোন অবশ্যই এমন  রম্যাজট হজত হজব ো েসৃষ্টশসক্তর প্রসতবন্ধকতা থাকা 
ব্যসক্তজের েন্য পবািগম্য অথবা একটি সিন সরিার ব্যবহার করুন। পবািগম্য  রম্যাটগুসির 
উোহরেগুসিজত অন্তভুক ক্ত হি Word িকুজমন্ট, পবািগম্য PDF বা পমৌসিক html। তবদু্যসতন 
উপাোনগুসি। 

 



প্রর্ীকগুবি 

ইসতমজে উপিভয থাকা স্বাচ্ছন্দ্যসবিানগুসি িম্বজন্ধ তথ্য প্রোন করার িমজয়, শজের পসরবজতক  
িবকেনীনভাজব স্বীকৃত প্রতীকগুসি ব্যবহার করা পবসশ কােককর হজত পাজর, ো সনম্নরূপ: 

 

হুইিজচয়ার এবং চিাজ রার অন্যান্য িরঞ্জাম ব্যবহারকারী ব্যসক্তজের েন্য 
স্থানটি প্রজবশিাে 

 

িাইন ল্যােজুয়ে অনুবােক প্রোন করা হয় 

 

ইন্ডাকশন িুপ সিজস্টম উপিভয আজে 

 

পশানার িহায়ক ব্যবস্থা উপিভয আজে (ইনফ্রাজরি, FM, বা 
ইন্ডাকশন িুপ পকান িরজনর ব্যবস্থা আজে তা সনজেকশ করুন) 

 

মুসিত িামগ্রীগুসি পব্রইজি প্রোন করা হয় 

 

মুসিত িামগ্রীগুসি বড় োপার হরজ  প্রোন করা হয় 

 

বাস্তব িমজয় সশজরানাম প্রোন করা হয় 

অবভগম্যর্ার আন্তর্ে াবর্ক প্রর্ীক এখার্ি ডাউির্িাড করুি 
বভগঅম্যর্ার অন্য সকি প্রর্ীকগুবি এখার্ি ডাউির্িাড করুি 

http://accessibleicon.org/#use
https://www.graphicartistsguild.org/tools_resources/downloadable-disability-access-symbols


আিুষ্ঠাবিক আিন্ত্রর্ণর উদাহরণ 
সংবিষ্ট ঘয কার্রা উর্ের্ে, 

প্রর্িিসাধ্যর্ার বিষর্ে আর্িাচিা করর্র্ প্রবর্িন্ধকর্া থাকা িািষুর্দর 
র্ন্য NYC ঘিের্রর অবিস (Mayor’s Office for People with 

Disabilities, MOPD) এর সর্ে ঘযাগদাি করর্র্ আপিার্ক আন্তবরকভার্ি 
আিন্ত্রণ র্ািার্িা হর্ে। ঘসািিার, 6 র্িু, 2016 বিকাি 3 ঘে – 4 ঘে  
100 Gold Street, 2nd Floor, New York, New York এ। 

অিুগ্রহ কর্র 2 র্িু িৃহস্পবর্িার কাযেবদিস ঘিষ হওোর আর্গ, 
উপবির্ ব্যবিিৃন্দ এিং র্ার্দর সংবিষ্ট সংিার িাি ও পর্দর সার্থ 
rsvp@mopd.nyc.gov এ RSVP করুি। 

প্রর্িিাবিকার প্রদাি করা হর্ের্ে: 

100 Gold Street এর িূি প্রর্িিদ্বার্র একটি স্বেংবিে দরর্া আর্ে এিং 
হুইির্চোর ব্যিহারকারী ব্যবি ও প্রবর্িন্ধকর্া থাকা অন্য িািুষর্দর র্ন্য 
প্রর্িিসাধ্য। একর্ি ASL অিুিাদক দ্বারা সভাটি অিুিাদ করা হর্ি, 
সভাকর্ে CART ও ইন্ডাকিি িপু বসর্েি প্রদাি করা হর্ি। বদ্বর্ীে 
র্িাে ঘরেরুিগুবি একটি একক ব্যিহারকারী ঘরেরুি সহ প্রর্িিসাধ্য। 
প্রর্িিসাধ্যর্ার বিষর্ে আরও র্থ্য িা অিুর্রািগুবির র্ন্য, অিুগ্রহ কর্র 4 
র্রু্ির ির্ধ্য MOPD-এর প্রবর্িন্ধকর্া পবরর্ষিা সহােকর্ক (Disability 

Service Facilitator) mopd_dsf@mopd.nyc.gov এ ইর্িি করুি 
অথিা (212) 555-5555 এ কি করুি। 

mailto:rsvp@mopd.nyc.gov
mailto:mopd_dsf@mopd.nyc


অিুষ্ঠার্ির প্রচারপর্ের উদাহরণ 

বিউ ইেকে  বসটি 
প্রবর্িন্ধকর্ার গিে প্যার্রড 

(Disability Pride Parade) 

পিামবার 10ই েিুাই, 2016 
িকাি 11:00 টা  

Union Square Park 

প্রর্িিাবিকার প্রদাি করা হর্ের্ে: 
 
প্যার্রর্ডর যাোপথটি সম্পণূেরূর্প প্রর্িিসাধ্য। প্রর্িিসাধ্য ঘপার্েে িি 
েের্িে, CART, ASL অিুিাদ এিং ইন্ডাকিি িুপ প্রযুবি প্রদাি করা হর্ি। 
 

অবর্বরি স্বােন্দযবিিার্ির অিুর্রাি করর্র্, অিুগ্রহ কর্র 7ই র্িুাইর্ের 
ির্ধ্য MOPD_DSF@cityhall.nyc.gov িা 212 - 788 - 2830 এ 
ঘযাগার্যাগ করুি। 
 

mailto:MOPD_DSF@cityhall.nyc.gov


Facebook এর উদাহরণ (সীবির্ িাি) 
New York City Mayor’s Office for People 
with Disabilities 

15 োনুয়াসর 

26পশ োনুয়াসরজত েপুুর 12:00টা পথজক িন্ধযা 6:45 টা পেকন্ত NYPL 
সনউ ইয়কক  পাসিক িাইজব্রসরজত (The New York Public Library, 

NYPL) অযানডু্র পহজেি পব্রইি অযান্ড টসকং বুক িাইজব্রসরজত (Andrew 

Heiskell Braille and Talking Book Library) 

#DescribeAthon17 আিুন এবং ওজয়জবর সভসিওগুসিজক অন্ধ 
েশককজের েন্য আরও পবসশ প্রজবশিাে কজর তুিজত িাহায্য করুন। 
এিাজন আরও োননু: http://on.nypld.org/2itnlKT #a11y 

 

 

 

 

Describeathon 2017 

িৃহস্পবর্িার, 26ঘি র্ািুোবর 
দপুরু 12:00ো ঘথর্ক সন্ধযা 6:45 ো 

অযািডু্র ঘহর্েি ঘেইি অযান্ড েবকং িুক িাইর্েবর 

প্রর্িিপথ ও ঘরেরুিগুবি পণূেরূর্প প্রর্িিসাধ্য 
অবর্বরি স্বােন্দযবিিার্ির অিুর্রাি করর্র্ 
অিুগ্রহ কর্র Jsmith@NYPLemail.com 

অিুষ্ঠার্ির 72  ণ্টা 
আর্গ 

Describeathon 2017 - আপনার সপ্রয় ওজয়ব 
সভসিওগুসিজক প্রজবশিাে কজর তুিজত িাহায্য করুন! 
DescribeAthon17 এ আপনার বক্তব্য পোগ কজর, ওজয়জব সভসিওজক অন্ধ েশককজের 
েন্য আরও পবসশ প্রজবশিাে কজর তুিজত িাহায্য করুন। 

http://on.nypld.org/2itnlKT
mailto:Jsmith@NYPLemail.com


 

Twitter এর উদাহরণ (সীবির্ িাি) 

NYC MOPD @NYCDisabilities 28পশ সিজিম্বর 
প্রসতবন্ধকতার গজবকর পজক্ষ েযাে সকংবেন্তীরা, 2017 প্রসতবন্ধকতার 
গবক প্যাজরজির েন্য সকংবেন্তী েযাে সমউসেসিয়ানরা অথক িংগ্রহ করজে 
winterjazzfest.com/jazzlegends 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আপনার সবজ্ঞসিগুসি িম্বজন্ধ আপনার অসতসরক্ত পকানও প্রশ্ন থাকজি অনুগ্রহ 
কজর পোগাজোগ করুন 

 
 

 

 

(212) 788-2830 

প্রতিবন্ধকিার গর্ব ের েজন্য জ্যাজ্ তকিংবদন্তীরা 

 

Jimmy Cobb  George Coleman  Benny Golson  Harold Mabern  Ron Carter  

এিং আরও অর্ির্ক। 
2017 প্রসতবন্ধকতার গবক প্যাজরজি অথক িংগ্রজহর অনুষ্ঠান - 5ই োনুয়াসর, সবজকি 6:30 টা - রাত 9:30 টা পেকন্ত 
Quaker Friends Meeting Hall, 15 Rutherford Place, NYC 

অিুষ্ঠািির্ি একটি প্রর্িিসাধ্য প্রর্িিপথ ও িাথরুি আর্ে।  
স্বােন্দযবিিার্ির অিুর্রািগুবির র্ন্য অিুষ্ঠার্ির 72  ণ্টা আর্গ nycpres@gmail.com এ ঘযাগার্যাগ করুি 


