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করমশনাি কনইরিনেি রচঠি 

 
রপ্রয় িনু্ধ ও িহকমীগণ, 

 

আমানিি এনজরিি রমশন িরতযই পূিণ কিাি জনয, OPWDD এ আমিা আমানিি রিনেমনক এরগনয় রননয় যাওয়াি 

প্রনয়াজনীয়তা স্বীকাি করি এিং এনক এমন ভানি রূপান্তরিত কিনত চাই কযন এটি নমনীয় হয় এিং আমিা যানিি পরিনষিা 

কিই তানিি পরিিরতন ত চারহিাগুরল আিও ভানলাভানি পূিণ কিনত িক্ষ্ম হয়, পাশাপারশ িমতানক অগ্রারিকাি কিওয়া হয় 

এিং রস্থ্রতশীলতাি গুরুত্ব স্বীকাি কিা হয়। 

 

আমানিি 2023-2027 িানলি ককৌশলগত পরিকল্পনা আমানিি ঠিক এই কাজটি কিনত িাহাযয কিাি জনয লক্ষ্য এিং 

উনেশযগুরল রনিনািণ কনি। তািা আমানিি কমনিূচীগুরলি িািািারহক মূলযায়ন, উন্নত প্ররতরনরিত্ব, উদ্ভািন এিং পরিিতন ননি 

প্ররত নতুন কনি অগ্রারিকাি প্রিান, এিং রিনেনমি পরিকাঠানমায় ও রস্থ্রতশীলতা অজন নন এিং ভরিষযনতি িৃরিনক িহায়তা 

কিাি জনয িহায়তাকািী কপশািািনিি কনটওয়াকন  গনে কতালাি জনয যনথষ্ট পরিমানণ রিরননয়াগ কিাি রিষনয় আনলাচনা 

কনি। 

 

এই পরিকল্পনাটি আমানিি রিনেম কয চযানলঞ্জ এিং পরিিতন নশীল পরিনিনশি মুনখামুরখ তানক স্বীকাি কনি এিং রিশ্বাি 

কনি কয িংশিািা, জারত, িক্ষ্মতা, আথন-িামারজক অিস্থ্া, পেন্দিই ভাষা, কযৌন প্রিণতা এিং রলঙ্গগত পরিচয় এিং 

কভৌনগারলক অিস্থ্ান রনরিননশনষ রনউ ইয়কন  কেট জুনে রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িমস্ত িযরিনক পরিনষিা প্রিান 

কিা অতযন্ত গুরুত্বপূণন কযন তািা িািলয কপনত পানিন এিং গুণমান িম্পন্ন জীিন যাপন কিনত পানিন। এটি আিও 

রচরিত কনি কয আত্ম-পক্ষ্ িমথননকািী, পরিিািগুরল, শুশ্রূষাকািী এিং কমীিা আমানিি ককৌশলগত পরিকল্পনা কিাি 

প্ররিয়ানত একটি অপরিহাযন  ভূরমকা পালন কনিন এিং আমানিি রিনেমনক এরগনয় রননয় কযনত িহায়তা কনিন। 

 

অতএি, আরম রিশ্বাি করি OPWDD এি 2023-2027 িানলি ককৌশলগত পরিকল্পনা আমানিি িকনলি, এিং আরম আশা 

করি আমানিি পরিকল্পনা কিাি প্ররিয়ায় অংশগ্রহণকািী প্রনতযনকই এই রিসৃ্তত এিং প্ররতশ্রুরতশীল এনজন্ডাি জনয গরিনত 

এিং আশািািী এিং আপরন কিই প্ররতশ্রুরতটি কাযনকি কিাি জনয আমানিি িানথ পাশাপারশ কাজ কিনত প্রস্তুত। 

 

আরম জারন কয এটি একটি উচ্চারভলাষী পরিকল্পনা, যা িাস্তিারয়ত হনত িময় লাগনি, এিং আমানিি রিনেমনক এমন 

একটি জায়গায় আননত অননক কাজ কিনত হনি যা রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি, তানিি পরিিাি এিং 

তানিি িহনযারগতাি চিগুরলি অরভজ্ঞতা উন্নত কনি। যাইনহাক, আরম 

আত্মরিশ্বািী কয আমানিি িায়িহনকািীগণ, গভনননিি অরিি এিং আইনিভাি িহায়তায়, OPWDD আমানিি কযৌথ 

লক্ষ্যগুরলনত কপৌৌঁোনত িিল হনি। 



 

OPWDD আমানিি িামনন থাকা চলমান কঠিন কাজ কিা এিং আমানিি পরিকল্পনা কিা এিং আিও 

গুরুত্বপূণন হল আমানিি রিনেমনক িনিনাত্তম ভানি গনে তুলনত িহনযারগতা কিাি জনয উনু্মখ, কযন 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা রনউ ইয়কন িািীনিি িতন মান এিং ভরিষযত প্রজনন্মি জনয এটি কানজ লাগনত 

পানি। 

 

OPWDD এি করমশনাি রহিানি কাজ কিা আমাি িরতযকানিি কিৌভাগয, এিং এটি গনিনি িানথ কয আমিা কীভানি 

আমানিি পথনক প্ররতরিত কনি এরগনয় কনিাি জনয এিং িামননি গুরুত্বপূণন কানজি জনয শরি ও আগ্রনহি িানথ 

একিানথ কাজ কনিরে, িমগ্র এনজরিি পক্ষ্ কথনক, আরম এই ককৌশলগত পরিকল্পনাটি পোি জনয রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা থাকা িম্প্রিানয়ি মনিয প্রনতযকনক আমন্ত্রণ জানাই। আরম আশা করি আপরন এি মনিয আপনাি কণ্ঠস্বি 

রচননত পািনিন, এিং 

আপরন OPWDD এি অগ্রগরত, রিশা পিীক্ষ্া কিাি জনয আপরন এটি িযিহাি কনি আমাি িানথ কযাগ কিনিন এিং 

এটি কয প্ররতশ্রুরতগুরল রিনয়নে কি িম্পনকন  আমানিি িনচতন িাখনিন। আপরন কযমন কনি থানকন, আরম আপনানক 

উিীয়মান রিষয়গুরল, অগ্রারিকািগুরলি পরিিতন ন িম্পনকন  আপনাি অরভজ্ঞতা এিং রচন্তাভািনাগুরল আমানিি িানথ 

কশয়াি কনি কনওয়াি জনয এিং এই পরিকল্পনাটি কযন িিল হয় তা রনরচিতত কিনত িহায়তা কিাি জনয আমন্ত্রণ 

জানারচ্ছ। 

 

আপনাি রিশ্বস্ত, 
 

 
ককরি ই. কনইরিে  

করমশনাি 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিকল্পনাি 

রূপনিখা 
 

 

 

 

 

 

 

OPWDD একটি ন্যায়সঙ্গত, ব্যক্তি-ককক্তিক, ব্যাপ্ত এব্ং 

কেকসই ক্তসস্টেম প্রদাস্টন্র জন্য প্রক্ততশ্রুক্ততব্দ্ধ। 
 

 



পক্তরস্টেব্ার কেণীক্তব্ভাগ অনু্সাস্টর 

Medicaid এর ক্তব্ন্ামূস্টযয পক্তরস্টেব্া 

কদব্ার জন্য হওয়া খরচ 

2021 সাস্টয 

$1.3
B 

$431
M 

$643
M 

$207
M 

$272
M 

OPWDD এি অিস্থ্া 
 

 

রিরভন্ন রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি অরিি (OPWDD) প্রায় 1,30,000 রনউ ইয়কন িািীনিি রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা িহ কিৌরিক অক্ষ্মতা, কিরিব্রাল পালরি, োউন রিনরাম, অটিজম,প্রযাোি-উইরল রিনরাম এিং অনযানয 

স্নায়ুতন্ত্রঘটিত িযরি থাকা িযরিনিি, পরিনষিা কিিাি কাজ িমরিত কিায় িহনযারগতা কিাি জনয িারয়ত্বপ্রাপ্ত। 

প্রায় 500 টি কস্বচ্ছানিিী অলাভজনক এনজরিি িহনযারগতায়, আমিা আিািন এিং িিিানিি িহায়তা, িম্প্রিানয়ি মনিয 

িািস্থ্ান, কে এিং কমনিংস্থ্ান কমনিূচী, পারিিারিক িহায়তা পরিনষিা এিং অিকাশ যাপননি পরিনষিা প্রিান করি। িহায়তাগুরল 

স্বািীনতা, মযন ািা এিং অন্তভুন রিি জনয িিনারিক িুনযানগি উপি দৃরষ্ট রনিি কনি এিং রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি 

গৃহ ও িম্প্রিায়-রভরত্তক পরিনষিািমূহ - কহাম অযান্ড করমউরনটি কিিে িারভন নিি (HCBS) এি রিনযািগুরলি রনয়মগুরলি িানথ 

িামঞ্জিযপূণন ভানি িৃহত্তি িম্প্রিানয়ি মনিয িিিাি, কাজ এিং িমূ্পণনরূনপ অংশগ্রহণ কিনত িহায়তা কনি।
i
 

িাৎিরিক ভানি, OPWDD এি Medicaid এি জনয খিচ কমাট $8 রিরলয়ন এিও কিরশ। আমিা কয িংখযক িযরিনক পরিনষিা 

কিই কিই রিষনয় আমানিি এনজরি কয িৃরি কিরখনয়নে তাি অনুরূপ, আমিা কিনখরে কয গত পাৌঁ চ িেনি Medicaid খিনচি 

পরিমাণ িৃরি কপনয়নে। খিচ 2016 িানলি প্রায় $7 রিরলয়ন কথনক কিনে 2021 িানল $8 রিরলয়ন িাৌঁ রেনয়নে। একইভানি, প্ররতটি 

িযরিনক িহায়তা কিাি জনয গনে কয পরিমাণ অথনিংস্থ্ান কিা হয় তা 2016 িানল $62,557 কথনক কিনে 2021 িানল মাত্র 

$65,000 এি রননচ িাৌঁ রেনয়নে। এই তথযটি িাম্প্ররতক িেিগুনলানত রশশুনিি িানথ িম্পরকন ত আমানিি খিনচি 

পরিিতন ননক আিও ভানলাভানি প্ররতিরলত কনি। COVID-19-এি আনগ আমানিি এনজরি একটি রশশুনক িহায়তা কিাি 

জনয গনে কত টাকা খিচ কনি কিই রিষনয় আমিা $5,000 িৃরি কিনখরে।
ii
এই িৃরিি প্রিণতাগুরল আমিা যানিি পরিনষিা 

কিই তানিি পরিিরতন ত চারহিাগুরল প্ররতিরলত কনি, যাি মনিয যত িংখযক রশশু পরিনষিা কচনয়নে এিং যানিি OPWDD 

দ্বািা পরিনষিাগুরল িিিিাহ কিা হনয়নে তানিি িংখযায় একটি উনেখনযাগয িৃরি অন্তভুন ি িনয়নে।
iii
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123953 

OPWDD 2021 দ্বারা পক্তরস্টেব্া প্রদত্ত ব্যক্তি 
*Medicaid তথয 

2020 

2019 

2018 

2017 

 

 

 

অটিজম কেকট্রাম 

ব্যাক্তি 

কসক্তরব্রায পাযক্তস 4% 

মৃগীস্টরাগ/ক্তখিঁচুক্তন্ 

ব্যাক্তি 

কব্ৌক্তদ্ধক 

অক্ষমতা 

অন্যান্য পক্তরব্তি ন্ ব্যক্তি 4% অন্যান্য 

স্নায়ক্তব্ক 

প্রক্ততব্ন্ধকতা 3% 

অজান্া/ 

ক্তচক্তিত ন্য় 

ব্য়স্কগণ (65+) 

7% 

121,914 

119843 

117934 

115574 

 

 

 
24% 

 
এক্তশয়ান্ 

 
কৃষ্ণাঙ্গ 

ক্তহোক্তন্ক 

কন্টিভ 

আস্টমক্তরকান্ 

কেতাঙ্গ 

অন্যান্য 

অজান্া 

 
4% 

 

 
7% 
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পুরুে 

64% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্তযঙ্গ 

 

 

 

 

 

 

 
63% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ন্ারী 36% 

 

ব্য়স 

প্রাপ্তব্য়স্ক (21-

64) 

60% 

ক্তশশু (0-20) 

33% 

শুশ্রূো সমন্বয় 

সাটিি ক্তিস্টকে প্রাপ্ত আব্াক্তসক 

সম্প্রদায়গত ব্াসস্থান্ কে 

পক্তরস্টেব্া এব্ং কমিসংস্থান্ 

অব্কাশ 

যাপন্                অন্যান্য সহায়তা 

এব্ং পক্তরস্টেব্াগুক্তয 

 

36425 

37694 

55196 

17820 

46993 

112,723 

 

 

2023-2027 ককৌশযগত পক্তরকল্পন্া 3 
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% 
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পরিিতন ন ও চযানলঞ্জিমূহ 
COVID-19 রিরভন্ন উপানয় OPWDD এি পরিনষিাগুরলনক প্রভারিত কনিনে এিং কশষ পযনন্ত আমানিি রিনেনমি 

ভরিষযতনকও পরিিতন ন কনি কিনলনে। আমিা কিনখরে কয 2021 িাল নাগাি কয িহায়তাগুরল কানজ লাগাননা হনয়রেল কিটা 

হ্রাি কপনয়নে, কািণ জনস্বানস্থ্যি আপিকালীন পরিরস্থ্রতি কািনণ কমনিূচীগুরল হঠাৎ স্থ্রগত কিা হনয়রেল। পুনিায় কখালাি কচষ্টা 

কিাি িময় অননক কমনিূচীই চযানলনঞ্জি মুনখামুরখ হনত থাকনে। প্রাক-অরতমািী িময়ও, িারষনক খিচ প্ররত িেি 4.6% হানি 

িৃরি পারচ্ছল, কযখানন 2021 িানল অরতমািীি িনল কমাট িারষনক খিচ 5.7% িা $480 রমরলয়ন হ্রাি কপনয়নে এিং মানুনষি 

িহায়তায় খিচ কিা অনথনি গে পরিমাণ 7.2% হ্রাি কপনয়নে। 

এোোও, OPWDD এিং অনযানয অননক মানরিক পরিনষিা খানত কমীি ঘাটরত কিখা রিনয়নে যা COVID-19 এি কািনণ 

আিও খািাপ হনয়নে। এই অরতমািীটি উপলব্ধ প্রতযক্ষ্ িহায়তা কমী, নািন এিং রিরনকাল কমীনিি ইরতমনিয কয অভানিি 

কক্ষ্ত্র বতিী হনয়রেল তাি উপি একটি উনেখনযাগয প্রভাি কিনলনে। 

2020 িানলি নযাশনাল ককাি ইরন্ডনকটি (NCI) এি কমনচািীনিি রস্থ্রতশীলতাি তথয অনুিানি, কস্বচ্ছানিিী প্রতযক্ষ্ 

িহায়তা কপশাজীিী - োইনিক্ট িানপাটন  প্রনিশনাল (DSP) এি জনয রনউ ইয়কন  কেট (NYS) এি টাননওভানিি হাি 

OPWDD এি রিনেনম রেল 

গনে কমীিারহনীি 36%, এিং শূনযপনিি হাি পূণন-িমনয়ি পনিি জনয 17% কথনক আংরশক িমনয়ি পনিি জনয 21%।
iv
 কেট 

জুনে অক্ষ্মতা এনজরিগুরল এিং পরিনষিা িিিিাহকািীনিি দ্বািা কশয়াি কিা িাম্প্ররতক তথযগুরল অনুিানি গত দুই িেনি এই 

শতাংশগুরলি হানি িৃরি ঘনটনে িনল কিখা যানচ্ছ।
v

 

িতন মান কমী িংস্থ্ানগত িংকট জনিািািণ এিং তানিি পরিিািনক OPWDD এি িহায়তা কিাি জনয প্রনয়াজনীয় এিং গুণমান িম্পন্ন 

পরিনষিা িিিিাহ কিাি ক্ষ্মতানক প্রভারিত কনি। 
 

2020 সাস্টযর প্রতযক্ষ সহায়তাকারী কপশাদারগণ 

 

17% 

NY-কত পূণি-সমস্টয়র 

DSPকদর জন্য 

শূন্যপস্টদর হার 

 
44% 

U.S.A. 

 

 
NY-এ গড় DSP 

োন্িওভার হার 

36% 

12% 

U.S.A. 

$13.61 

U.S.A. 

$15.79 

NY-এ গড় 

DSP মজুক্তর 
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আমানিি রিনেম, এিং NYS এি অনযানযিা কিনখনেন কয, িম্প্ররত যানিি বদ্বতভানি কিাগরনণনয় কিা হনয়নে এমন রশশু এিং 

প্রাপ্তিয়স্কনিি িংখযা িৃরি কপনয়নে, যানিি জনয অরতরিি রিরনকাল িহায়তা প্রনয়াজন, এিং তানিি আিও জটিল 

আচিণগত এিং রচরকৎিাগত চারহিা িনয়নে।
vi
কিৌরিক/ 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরি (IDD) যানিি একই িানথ মানরিক স্বানস্থ্যি িমিযাজরনত অরভজ্ঞতা আনে তানিি বদ্বত 

কিাগরনণনয় (IDD/MI) হনয়নে িনল মনন কিা হয়। IDD/MI জরনত বদ্বত কিাগরনণননয়ি িঠিক প্রাদুভন াি কতটা কিটা অজানা 

থাকনলও, কিরশিভাগ কপশািািিা স্বীকাি কনিন কয IDD থাকা প্রায় 35% মানুষ মানরিক স্বানস্থ্যি চযানলঞ্জগুরলও অনুভি 

কনিন।
vii
এি িনল এমন রশশু ও পরিিািগুরলি িংখযা িৃরি কপনয়নে যানিি প্রনয়াজনীয় িহায়তা এিং পরিনষিাগুরল পাওয়াি জনয 

একারিক রিনেনম কনরভনগট কিাি প্রনয়াজন হয়। 

একইভানি, NYS তাি অিীনস্থ্ জনিমরষ্টি মনিয জনিংখযাগত রিনযানিি রিক কথনক একটি পরিিতন ন লক্ষ্য কনিনে। এই 

প্রিণতাগুরল বিষময, কাঠানমাগত এিং রিনেনমি অন্তগনত িণনিাি কমাকানিলাি এিং িাংসৃ্করতক ও জারতগতভানি রিরভন্ন 

কগািীি িহ স্বল্প পরিনষিা প্রাপ্ত িম্প্রিায়গুরলি জনয পরিনষিা অযানেনিি জনয িীঘনস্থ্ায়ী িািাগুরল িরিনয় কিিাি িমিিনমান 

প্রনয়াজনীয়তা রননিন শ কনি। 

উপিন্তু, প্রযুরি এিং কেটা রিনেমগুরলনত অননক অগ্রগরত হনয়নে যা িযিহাি কিাি িুনযাগ আনগ OPWDD এি রেল না। 

িতন মান রিনেম এিং প্রযুরি যা এনজরিি মনিয মূলযিান কেটা এিং তথয িিিিাহ কনি তা িমনয়ি তুলনায় রপরেনয় পনেনে। 

আপনেট থাকা রিনেম এিং একটি রেরজটাল রূপান্তি োো, আমানিি রিনেম িম্ভািয িিনচনয় িমতারভরত্তক, কটকিই, এিং 

কাযনকি উপানয় মানুষনক পরিনষিা কিিাি কক্ষ্নত্র চযানলনঞ্জি মুনখামুরখ হনত থাকনি। 

2023-2027 এি ককৌশলগত পরিকল্পনা, আমানিি িায়িহনকািী অংশীিািনিি িহনযারগতায় OPWDD দ্বািা রিকরশত হনয়নে, 

যা মূল লক্ষ্য এিং উনেশযগুরলি রূপনিখা কিয় যা পিিতী পাৌঁ চ িেনিি মনিয এনজরিি কাজনক এই পরিিরতন ত পরিনিনশি মনিয 

আিও কাযনকিভানি কাজ কিনত িক্ষ্ম রিনেমটিনক গনে কতালাি জনয রিশারননিন শ কিনি। 
 

 

ককৌশলগত পরিকল্পনাি প্ররিয়া 
 

OPWDD একটি আিও িযরি-ককরিক এিং িযাপ্ত রিনেম হনয় উঠনত প্ররতশ্রুরতিি। এটি আমানিি পরিকল্পনা প্ররিয়াি 

পুনঃপ্ররতিায় কিখা যায়, যা তনথযি পাশাপারশ, আমানিি রিরভন্ন িায়িহনকািীনিি িিিযনক অন্তভুন ি কনি। 

2021 িানলি গিম কানল, OPWDD কেট জুনে িায়িহনকািীনিি রনযুি কনি তাি পরিকল্পনা কিাি প্ররিয়া শুরু কনি যানত 

তানিি রিশ্বাি অনুিানি কয এনজরিটিি জনয কযগুরল িিনচনয় গুরুত্বপূণন কিই রিষয়গুরল িম্পনকন  মতামত িংগ্রহ কিা যায়। এটি 

পাৌঁ চটি আঞ্চরলক অনলাইন কিািানমি কহারেং, িভা আনয়াজন এিং আত্ম-পক্ষ্ িমথননকািীগণ, পরিিাি, িিিিাহকািী, স্বল্প 

পরিনষিা প্রাপ্ত িম্প্রিায় এিং অনযানযনিি প্ররতরনরিত্বকািী 33 টি িায়িহনকািী কগািীি কাে কথনক মতামত িংগ্রহ কনি এিং 150 

টিিও কিরশ িায়িহনকািীনিি কাে কথনক রলরখত প্ররতরিয়া পযন ানলাচনা কনি শুরু হনয়রেল। 
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প্ল্যাটিিাগন  

আঞ্চক্তযক কিারাস্টমর অব্স্থান্সমূহ 

িনচোি 
িাইিাকুি 

িানিনলা কস্কননক্টারে 
ব্রংে 

 
 
মযানহাটন 

রিংহযামটন 
কুইিকুইি 

কেনটন আইলযান্ড ব্রুকরলন 

ওনয়েনচোি 

অন্যাইন্ এন্স্টগজস্টমন্ট 
লং আইলযান্ড 

4 কেেব্যাপী ভাচুি য়ায শুন্াক্তন্ 

15 যক্ষযক্তন্ক্তদি ষ্ট উপাদান্ কগাষ্ঠীগুক্তযর সাস্টথ 

দূরব্তী সভা 

পরিকল্পনা কিাি প্ররিয়া 
 

 

প্রাপ্ত মতামত এিং কেনটি ও জাতীয় তনথযি উপি রভরত্ত কনি, OPWDD তাি 2023-2027 িানলি খিো ককৌশলগত পরিকল্পনা 

বতরি কনিনে। এিপি এনজরিটি 2022 িানলি িিনন্ত প্রকানশয খিোটি প্রকাশ কনি, যাি মনিয একটি িিল-ভাষাি িািিংনক্ষ্প 

এিং ভাষান্তরিত িংস্কিণ অন্তভুন ি িনয়নে, যানত এনজরিি লক্ষ্য এিং উনেশযগুরল রিষনয় কযন িায়িহনকািীনিি 

অগ্রারিকািগুরল প্ররতিরলত হনত পানি তা রনরচিতত কিাি জনয মতামত িংগ্রহ কিা যায়। 

রনম্নরলরখত রিভাগগুরল খিো পরিকল্পনায় িংগৃহীত িায়িহনকািীনিি অন্তভুন ি কিাি রিয়াকলাপ এিং মতামতগুরলি একটি 

িংরক্ষ্প্ত রিিিণ িিিিাহ কনি। 

 

িায়িহনকািীনিি অন্তভুন ি কিা এিং মতামত গ্রহণ 
িকল মতামত কশানা হনয়নে তা রনরচিতত কিাি জনয, খিো পরিকল্পনা প্রকানশি পনি, OPWDD িায়িহনকািীনিি অনলাইন 

শুনারন, িযরিগত কিািাম, রনরিন ষ্ট জননগািী এিং িাংরিিারনক কগািীগুরলি িানথ লক্ষ্যরনরিন ষ্ট িভা, ইনমইল কিা িাক্ষ্য এিং 

একটি অনলাইনন মতামনতি িমীক্ষ্াি প্ররতরিয়া জমা কিওয়াি মািযনম মন্তিয িিিিাহ কিাি জনয আমন্ত্রণ জারননয়নে। 

িি রমরলনয়, OPWDD জনিািািনণি কমৌরখক মন্তিযগুরল কশয়াি কনি কনওয়াি জনয 30 টিিও কিরশ িুনযাগ রিনয়নে এিং 

আমিা 500 জননিও কিরশ িযরিি কাে কথনক রলরখত মতামত রননয়রে এিং িমীক্ষ্া িম্পন্ন কনিরে। িায়িহনকািীিা একারিক 

উপানয় প্ররতরিয়া রিনয়নেন, অনননক তানিি মন্তিযগুরল কিশ কনয়কিাি কশয়াি কনিনেন। এই িুরিসৃ্তত অন্তভুন িকিণ এিং 

মূলযিান মতামত আমানিি অগ্রারিকাি এিং রিশা আিও রনরচিতত কনিনে। 
 

 

 

6 ক্তব্কাশজক্তন্ত প্রক্ততব্ন্ধকতা থাকা ব্যক্তিস্টদর অক্তিস - অক্তিস ির ক্তপপয উইথ কেভযপস্টমন্টায ক্তেসঅযাক্তব্ক্তযটিস 



 
 

িািািণ মূলভাি িা রথম 

পরিকল্পনা কিাি প্ররিয়া 

িায়িহনকািীনিি কাে কথনক প্রাপ্ত প্ররতরিয়াগুরলনত িািািারহকভানি রিরভন্ন রিষয় উনেখ কিা হনয়রেল। রচরিত শীষন 

অগ্রারিকািগুরলি মনিয িনয়নে কমীিারহনীি িংকট কমাকানিলা কিা, আত্ম-রননিন শনা উন্নত কিা, জটিল চারহিাযুি িযরিনিি 

আিও ভানলা ভানি িহায়তা কিা, আমানিি আিািন পরিনষিাগুরলনক শরিশালী কিা এিং পরিিাি এিং শুশ্রূষাকািীনিি িয়ি 

িাোি িানথ িানথ িীঘননময়ািী পরিকল্পনাি প্রনয়াজনীয়তা স্বীকাি কিা। 

উপিন্তু, মানুষ স্বল্প পরিনষিা প্রাপ্ত িম্প্রিানয়ি জনয পরিনষিাগুরলনত অযানেি উন্নত কিাি রিষনয় OPWDD-ি গুরুত্বি 

কথা উনেখ কনিনেন। এি মনিয িনয়নে কমী, পরিনষিা িিিিাহকািী এিং কমনিূচীগুরলি িাংসৃ্করতক ও ভাষাগত িক্ষ্তা - 

কালচাি অযান্ড রলংগুইরেক কমরপনটরি (CLC) শরিশালী কিা। 

আনিকটি কয িািািণ রথম প্রকাশ কিা হনয়রেল কিটি হল ককৌশলগত লক্ষ্য এিং উনেশযগুরল পূিনণি কক্ষ্নত্র এনজরিি 

িািলয পরিমাপ কিাি জনয কেটা িযিহাি কিাি প্রনয়াজন, পাশাপারশ কেটা এিং তনথযি রিষনয় আিও স্বচ্ছ হওয়া প্রনয়াজন। 
 

কমীব্াক্তহন্ীর 

গৃহসংস্থান্ 

আত্ম-ক্তন্স্টদি শন্ার 

জটিয চাক্তহদা থাকা 

পক্তরব্ার/ক্তশশুস্টদর পক্তরস্টেব্া দান্ 

কেো/প্রযুক্তি শুশ্রূো 

সমন্বয় 

কমিসংস্থান্ কে 

পক্তরস্টেব্াসমূহ 

ক্তব্ক্তভন্ন সংকেকাযীন্ পক্তরস্টেব্া/ক্তচক্তকৎসাগত 

DEI 

স্বাস্থয সমতা 

CAS/CANS 

ব্যব্ক্তস্থত শুশ্রূো 

 

কেটা রননিন রশত পরিকল্পনা 

 

 

দায়ব্হন্কারীস্টদর অগ্রাক্তিকার 

িায়িহনকািীি মতামনতি িানথ িংরমশ্রনণ, OPWDD লক্ষ্য, উনেশয এিং রিয়াকলাপগুরল িনাি কিনত 

িহায়তা কিাি জনয পাৌঁ চ িেনিি কেট এিং কাউরন্ট স্তনিি Medicaid কেটা পযন ানলাচনা কনিনে। আমিা 

NCI এি কমনচািীনিি রস্থ্রতশীলতাি কেটাও িযিহাি কনিরে 

প্রতযক্ষ্ িহায়তাকািী কমীিারহনী এিং NCI এি কিৌরিক এিং রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি কেটা 

কিট রিষনয়, যা IDD পরিনষিা রিনেমিমূহ এিং যানিি পরিনষিা কিওয়া হনচ্ছ তানিি অরভজ্ঞতা ও তাি 

িলািনলি রিষনয় মন্তিয কনি।
viii
অনুরূপভানি, আমিা অনযানয জাতীয় অক্ষ্মতা তথযি উনেখ কনিরে, যা পুনিা 

পরিকল্পনা জুনে কশয়াি কিা হনয়নে। 
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পরিকল্পনা কিাি প্ররিয়া 

একইভানি, OPWDD কাউরন্ট পরিকল্পনা তথয এিং স্থ্ানীয় িিকািী ইউরননটি তথয এিং মতামতও রিনিচনা কনিনে। িারষনক 

রভরত্তনত, OPWDD স্থ্ানীয় িিকািী ইউরনট (LGU) কক রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয কাউরন্ট-স্তনিি 

Medicaid িযিহানিি তথয 

িিিিাহ কনি। তািপনি আমিা আমানিি কেটিযাপী পরিকল্পনায় তানিি মতামত চাই, যাি মনিয িনয়নে তািা ককানগুরলনক 

কাউরন্টগুরলি প্রিান চযানলঞ্জ রহিানি রচরিত কনিনেন। িতন মান পরিকল্পনা চনিি জনয, কেট জুনে অরতমািীি প্রভানিি কথা 

রিনিচনা কনি, রনরিন ষ্ট ভানি একটি COVID-19 িংরিষ্ট িমীক্ষ্া বতরি কিা হনয়রেল। িমীক্ষ্াটি অরতমািীি িময় মানরিক 

স্বাস্থ্যরিরি (মানরিক স্বাস্থ্য, অযালনকাহল ও মািক দ্রনিযি িযিহাি এিং রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা) পরিনষিা িিিিানহি কচষ্টা 

কিাি িময় তািা কয িািাগুরলি িমু্মখীন হনয়রেনলন কি িম্পনকন  LGUগুরলি কাে কথনক গুরুত্বপূণন তথয িংগ্রহ কনিনে। িমীক্ষ্ায় 

LGUগুনলা কমী িংকট, আিািননি অপ্রতুলতা এিং আপিকালীন প্ররতরিয়া/িংকট পরিনষিা, DSPকিি মনিয COVID-19 

টিকা রননয় রদ্বিা এিং পরিিহন িযিস্থ্া িযিহানিি িীরমত অযানেিনক িািা রহনিনি স্বীকাি কনিনে। LGUগুরল চযানলঞ্জ রহিানি 

পরিনষিাগুরল িিিিাহ কিাি জনয খিচ িৃরি, িহায়তা অযানেি কিাি জনয অনপক্ষ্াি িময় িৃরি, কমী িংস্থ্াননি িমিযা এিং 

িযয় পরিনশানিি স্বল্প হািনকও উনেখ কনিনে। 

িতন মানন OPWDD-এি অযানেি িনয়নে এমন কেটা পযন ানলাচনা কিাি িময়, আমিা আগামী িেিগুরলনত আমানিি 

ককৌশলগত পরিকল্পনাি অগ্রগরত পরিমানপি জনয কিঞ্চমাকন  এিং কমট্রিে বতরি কিাি জনয আমানিি চলমান প্রনচষ্টাি অংশ 

রহিানি অনযানয কেটা চারহিা এিং তনথযি িাৌঁ কগুরলও রচরিত কিরে। এই িাৌঁ কগুরল কমাকানিলাি জনয আমানিি প্রযুরি 

পরিকাঠানমানক পুনরুজ্জীরিত এিং উন্নত কিাি জনয আমানিি পরিকল্পনা িম্পনকন  আিও তথয এই নরথি পিিতী রিভাগগুরলনত 

অন্তভুন ি কিা হনয়নে। 
 

 

 

OPWDD 

কেো কশয়ার করা ও 

উৎসসমূহ 
 

 

 

 

ককৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা এিং উনেশযিমূহ 

2023-2027 িানলি ককৌশলগত পরিকল্পনাি মনিয লক্ষ্য এিং উনেশযগুরল স্বল্পনময়ানি পরিনষিা িযিস্থ্ানক রস্থ্রতশীল কিাি জনয 

একটি রূপনিখা িিিিাহ কনি এিং এমন গুরুত্বপূণন গনিষণা, মূলযায়ন এিং উদ্ভািনী রিয়াকলাপগুরল রনিনািণ কনি যা 

িীঘননময়ানি চলমান রিনেনমি উন্নরতনক অিরহত কিনি। 

এই ককৌশলগত লক্ষ্য, উনেশয এিং িংরিষ্ট রিয়াকলাপগুরল OPWDD এিং িায়িহনকািীনিিনক আিও িযরি-ককরিক, 

রস্থ্রতশীল, নযায়িঙ্গত, িযাপ্ত এিং রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা রনউ ইয়কন িািীনিি জনয িহায়তা ও পরিনষিাগুরলি 

িমরিত রিনেনমি রিনক স্পষ্ট এিং ইচ্ছাকৃত অগ্রগরত অজন ননি জনয একিানথ কাজ কিনত িহায়তা কিনি। 
 

8 ক্তব্কাশজক্তন্ত প্রক্ততব্ন্ধকতা থাকা ব্যক্তিস্টদর অক্তিস - অক্তিস ির ক্তপপয উইথ কেভযপস্টমন্টায ক্তেসঅযাক্তব্ক্তযটিস 

Medicaid কেো  

NCI প্রাপ্তব্য়স্ক সমীক্ষা  

NCI কমিচারী সমীক্ষা 

করক্তসস্টেক্তিয়ায ইন্িরস্টমশন্ ক্তসস্টেমস প্রস্টজক্ট (RISP)  

ক্তব্কাশজক্তন্ত প্রক্ততব্ন্ধকতায় কেেগুক্তযর অব্স্থা 



 
 

 

 
 

উস্টেশযসমূহ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

উস্টেশযসমূহ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

উস্টেশযসমূহ 

1 

আমাস্টদর কমীব্াক্তহন্ী, প্রযুক্তি এব্ং পারেক্তরক সহস্টযাক্তগতা কজারদার করা 
কমননক্ষ্নত্র রিরননয়াগ কনি, কেটা প্রযুরি আপনেট কনি এিং িহনযারগতাি মািযনম 

রিিান্ত গ্রহনণি উন্নরত কনি পরিনষিা রিনেনমি পরিকাঠানমানক এরগনয় রননয় যাওয়া। 

প্রতযক্ষ্ িহনযাগী কমীিারহনী 

প্রতযক্ষ্ িহনযাগী কমীিারহনীি রননয়াগ, িনি িাখা এিং গুণমান উন্নত কিা। 

কেটা অযানেি এিং প্রযুরি 

প্রযুরিনত রিরননয়াগ কিা যা আিও িমনয়াপনযাগী তথয িিিিাহ কনি এিং তনথযি 

প্রাপযতা িাোয়। 

িায়িহনকািীনিি অন্তভুন ি কিা এিং পািস্পরিক িহনযারগতা 

রিিান্ত গ্রহণনক অিরহত কিাি জনয িায়িহনকািীনিি অন্তভুন ি কিা এিং 

পািস্পরিক িহনযারগতানক উৎিারহত কিা। 

2 

উদ্ভাব্ন্ এব্ং পক্তরব্তি স্টন্র মািযস্টম আমাস্টদর ক্তসস্টেমস্টক রূপান্তক্তরত করা 
িহায়তা কজািিাি কনি, নীরতগুরল িহজ কনি এিং পরিনষিাগুরল কিিাি জনয নতুন 

পিরতগুরল অনুিন্ধান কনি মানুষনক ক্ষ্মতাশালী কিাি জনয রিনেনমি 

িক্ষ্মতা প্রিারিত কিা। 

িমথনন এিং পরিনষিািমূহ 

িহায়তা এিং পরিনষিাগুরলি গুণমান, কাযনকারিতা এিং স্থ্ারয়ত্বনক শরিশালী কিা। 

রনয়ন্ত্রণমূলক ও নীরতগত পরিিতন নিমূহ 

আিও নমনীয়তা বতরি কিনত নীরতগুরল পরিিতন ন কিা, িম্প্রিায়গত ভানি িংহরত িাোননাি জনয 

িুনযাগ িাোননা এিং উন্নত িযরিগত িলািলগুরলনক উৎিারহত কিা। 

গনিষণা ও উদ্ভািন 

গনিষণা পরিচালনা কিা, কমনিূচীগুরল মূলযায়ন কিা এিং পরিনষিা িিিিানহি জনয নতুন 

পিরতগুরল পিীক্ষ্া কিা। 

3 

আমানিি িযরি-ককরিক িহনযারগতা এিং পরিনষিাগুরল উন্নত কিা 14 
িহায়তাগুরল কয িামরগ্রক, চারহিা-রভরত্তক, নযায়িঙ্গত এিং িযরি-ককরিক তা রনরচিতত কনি 

জীিনকাল জুনে পরিনষিাগুরল উন্নত কিা। 

 

রশশু, যুিা, ও অল্পিয়িী প্রাপ্তিয়স্ক িযরিগণ 

রশশু, যুিা এিং অল্পিয়িী প্রাপ্তিয়স্ক িযরিিা কযন যথাযথ এিং িমরিত পরিনষিাগুরল 

পায় তা রনরচিতত কিা। 

রিরভন্ন জটিল প্রনয়াজনীয়তা 

জটিল আচিণগত এিং রচরকৎিা চারহিা িম্পন্ন িযরিনিি জনয িহায়তা 

প্রিারিত কিা। 

রিরভন্ন িাংসৃ্করতক ও জারতগত ভানি বিরচত্রযময় িম্প্রিায় 

কম পরিনষিা প্রাপ্ত, িাংসৃ্করতক ও জারতগত ভানি বিরচত্রযময় িম্প্রিানয়ি জনয 

পরিনষিাি িাৌঁ কগুরলি িন্ধ কিাি রিনক মননারননিশ কিা। 



আমাস্টদর কমীব্াক্তহন্ী, প্রযুক্তি এব্ং পারেক্তরক সহস্টযাক্তগতা কজারদার করা 

কমননক্ষ্নত্র রিরননয়াগ কনি, কেটা প্রযুরি আপনেট কনি এিং িহনযারগতাি মািযনম রিিান্ত গ্রহনণি উন্নরত কনি 

পরিনষিা রিনেনমি পরিকাঠানমানক এরগনয় রননয় যান। 

এক নজনি ককৌশলগত পরিকল্পনা 

লক্ষ্য 1 
 

 

OPWDD একটি উচ্চ মাননি, রস্থ্রতশীল কমীিারহনী এিং 

একটি উন্নত পরিকাঠানমা যা আিও ভানলা রিনিষণ, 

পরিকল্পনা, িাস্তিায়ন এিং পরিনষিাগুরলি মূলযায়ননি জনয 

অনুমরত কিয় তাি গুরুত্বনক স্বীকৃরত কিয়। কিই লনক্ষ্য, আমিা 

আমানিি িতন মান প্ররিয়া এিং পরিকাঠানমাি মূলযায়ননক 

অগ্রারিকাি কিওয়া চারলনয় যাি 

কযন রনরচিতত কিা যায় কয আমিা িায়িহনকািীনিি প্ররত আমানিি 

প্ররতরিয়া জানাননা উন্নত কিনত কপনিরে, িিনচনয় গুরুত্বপূণনভানি 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয। 

আনমরিকান কিিরকউ প্ল্যান অযাক্ট (ARPA)-ি মািযনম কিা 

কিোিাল অথনিংস্থ্ান OPWDDকক প্রতযক্ষ্ িহায়তাকািী 

কমীিারহনীি মনিয তাত্ক্ক্ষ্রণক এিং উনেখনযাগয নতুন 

রিরননয়াগ কিনত িক্ষ্ম কিনে। আিও কটকিই কমীিারহনীনক 

িহায়তা কিাি জনয, এনজরিি ARPA রিষয়ক খিচ কিাি 

পরিকল্পনায় DSPকিি জনয কমীিারহনীনক িীঘন  রিন িনি 

অিযাহত িাখাি জনয কিানাি কিিাি কথা িলা হনয়নে যা 

রিনপাটন কৃত 

কপ-কিাল খিনচি 20% এি িমতুলয, এিং িাম্প্ররতক কেট িানজনট 

এই কমীিারহনীি জনয অরতরিি কিানাি কিিাি কথা িিা হনয়রেল। 

এখন পযনন্ত, রনউ ইয়নকন ি ARPA এি পরিকল্পনা অনুিানি রননয়াগ 

িহায়তা কিা, 

িনি িাখাি উন্নরত ঘটাননা এিং DSPকিি মজুরি িাোননাি জনয 

$1.5 রিরলয়ন িিাে কিা হনয়নে। এই অথনিংস্থ্াননি মনিয 

িতন মান DSPকিি এিং পারিিারিক শুশ্রূষা িিিিাহকািীনিি 

িহায়তা কিাি জনয একটি িমূ্পিক, এককালীন অথন প্রিানও 

অন্তভুন ি িনয়নে যািা অরতমািীি িময় কাজ কনিনেন এিং 

OPWDD এি পরিনষিা িযিস্থ্ায় রনযুি িনয়নেন, িানথ যরি 

শ্ররমকটিনক COVID-19 এি রিরুনি িমূ্পণনরূনপ টিকা কিওয়া 

হনয় থানক তনি তানক অরতরিি কিানািও কিওয়া হয়। 

এইিি স্বল্প-কময়ািী রিরননয়ানগি পাশাপারশ, OPWDD এি 

ARPA রিষয়ক খিচ কিাি পরিকল্পনাটি DSPকিি রননয়াগ 

এিং িনি িাখাি কানজ উন্নয়ন ঘটাননাি জনয একারিক উনিযাগ 

রননয় গঠিত, যাি মনিয DSP কমীিারহনীি িক্ষ্মতা এিং 

িক্ষ্তা উন্নত কিাি জনয পরিকরল্পত শ্রমশরিি উদ্ভািননক 

উৎিারহত কিাি মনতা প্রকল্পগুরলও িনয়নে, পাশাপারশ হাই 

সু্কলগুরল, িমিায় রশক্ষ্ামূলক পরিনষিা কিােন  - কিােন  অি 

ককাঅপানিটিভ এেুনকশনাল িারভন নিি (BOCES) গুরল, 

NYS এেুনকশনাল রেপাটন নমন্ট, কেট ইউরনভারিনটি অি রনউ 

ইয়কন  (SUNY), এেুনকশনাল অপািচুরনটি কিন্টাি (EOC), 

SUNY এম্পায়াি  

কেট কনলজ, রিরজওনাল কিন্টািন িি ওয়াকন নিািন ট্র্যািিিনমশন, এিং NYS 

রেপাটন নমন্ট অি কলিানিি িানথ িম্পকন  স্থ্াপননি  
মািযনম রননয়াগ এিং িনি িাখানক উৎিারহত কিাও িনয়নে। এই 

িহনযারগতাগুরল DSPকিি প্ররশক্ষ্ণ এিং শংিাপত্রারিি িুনযাগ, 

উচ্চতি রশক্ষ্া প্ররতিানগুরলি মনিয রননয়ানগি ট্র্যাক্ট এিং 

কমনজীিননি পথগুরলি রিকাশ, একটি কেটিযাপী DSPকিি রিপণন 

প্রচািারভযান, নতুন উদ্ভািনী রননয়াগ এিং ভাো কিাি নীরত 

অনুশীলন, এিং DSPকিি জনয কিোনিল েযান্ডােন  অকুনপশনাল 

িারিরিনকশন (কপশাগত ককাে) এি িমথননন মতামত গঠন 

কিনি। 
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2023 িানলি আরথনক িেনি কেট িানজনট OPWDD-ি 

অলাভজনক পরিনষিা িিিিাহকািী এনজরিগুরলি 

কনটওয়াকন নক $450 রমরলয়ন এিও কিরশ প্রিান কিা হনয়নে 

5.4% জীিনযাত্রাি খিচ রিষয়ক অরভনযাজননি প্রনয়াগ ঘটিনয়। 

আইননি িক্ষ্মতারিিাননি িংস্থ্াননি জনয প্রনয়াজন রেল কযন 

িিিিাহকািীিা প্রথনম এই িংস্থ্ানগুরল িংকটজনক কাজ কিাি 

খিচগুরল কমাকানিলা কিনত িযিহাি কনি, যাি মনিয িনয়নে 

প্রতযক্ষ্ শুশ্রূষা, রিরনকাল এিং িহনযাগী কমনচািীি জনয রননয়াগ 

কিা ও কিগুরল িজায় িাখা। িানজনট কেনটি কমীিারহনীি জনয 

প্রায় $170 রমরলয়ন এি মনতা একটি উনেখনযাগয রিরননয়াগও কিা 

হনয়রেল 

কযন প্রাথরমক প্রতযক্ষ্ শুশ্রূষা কমীনিি প্রতযক্ষ্ কিতন কিওয়া 

যায় এিং তািা যত ঘণ্টা ওভািটাইম কাজ কনিন তাৌঁ ি জনয 

কিতন িৃরি কিা যায়। 

এোোও, OPWDD এনজরিটিি প্রযুরিনক আিও উদ্ভািনী এিং 

অন্তদৃনরষ্ট িম্পন্ন কমনিূচীগুরলনত উত্তিণ ঘটাননাি, 

রিনেমগুরলনক যথাযথ ভানি িুিংহত কিাি, কানজি প্রিাহগুরলনক 

মিৃণ কিাি এিং িক্ষ্মতা ও কমীনিি িক্ষ্তা আপনগ্রে কিাি 

পরিকল্পনা রননয় এরগনয় চনলনে। উন্নততি প্রযুরি OPWDD কক তাি 

কেটা রিনেমগুরল উন্নত কিনত িহায়তা কিনি, যাি িনল কেটা 

রিষয়ক অনুনিািগুরলনত িাো কিিাি এিং কেটাি প্রিণতাগুরল 

কিাঝাি জনয OPWDD এি ক্ষ্মতা িৃরি পানি। এইিি অগ্রগরত 

OPWDD এি তথয িংগ্রহ এিং রিনিষণ কিাি ক্ষ্মতা উন্নত কিনত 

িাহাযয কিনি, তনথযি জনয একটি কটকিই রভরত্ত বতরি কিনি যা 

ভরিষযনতি পরিকল্পনা এিং কমনক্ষ্মতা কিঞ্চমাকন গুরলনক অিরহত 

কিনত পািনি, এিং 

যনিি পরিনষিা কিওয়া হনচ্ছ তানিি িলািনলি মূলযায়ন কিনত িযিহাি 

কিা হনি। 
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প্রতযক্ষ শুশ্রূোকারী 

কমীব্াক্তহন্ী 

• িনি িাখা এিং রননয়াগ িৃরি 

• উন্নত িক্ষ্মতা এিং িক্ষ্তা 

• DSPকিি জনয আিও কমনজীিননি পথ 

কেো অযাস্টেস 
এব্ং প্রযুক্তি 

• আপনেট কিা রেরজটাল প্রযুরি 

• কেটা অযানেি কিাি ক্ষ্মতা িৃরি 

• িিলীকৃত প্ররিয়াকিণিমূহ 

দায়ব্হন্কারীস্টদর অন্তভুি ি করা এব্ং 
সহস্টযাক্তগতা 

• এমন এক অন্তভুন রি যা আিও কাযনকি, িযাপ্ত এিং 

জনিংখযাতারিকভানি প্ররতরনরিত্বমূলক। 

• স্বচ্ছতা িৃরি 

• রিনেম জুনে িহনযারগতা কজািিাি কিা 

যক্ষযমাত্রা 1 

উস্টেশযসমূহ 

প্রতযাক্তশত িযািয 
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OPWDD প্ররিয়াগুরল িহজ কিাি উপায়গুরল অনুিন্ধান কিনে এিং 

করমউরনটি ইরন্টনগ্রশন এিং অংশগ্রহনণি জনয রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি িুনযাগ কিওয়াি জনয রিনেনমি ক্ষ্মতা 

উন্নত কিনে। এই কাজটি আত্ম-রননিন শনানক িহজতি কনি এিং স্বানস্থ্যি 

িামারজক রনিনািকনিি উন্নত কনি এমন িহায়তাগুরলনক অগ্রারিকাি 

কিনি। আমিা কমনিংস্থ্ান কমনিূচীগুরলনত আিও অযানেি িিিিাহ 

কিনত, গৃহিংস্থ্ান িহায়তা উন্নত কিনত এিং রনয়ন্ত্রণমূলক নমনীয়তা 

িাোননাি কচষ্টা কিি। 

OPWDD তাি কমনিংস্থ্ান পরিনষিাগুরলনত িলািল-রভরত্তক অথন 

প্রিাননি মনেলগুরল অন্তভুন ি কিাি িম্ভািযতা পিীক্ষ্া কিনে এিং প্রাক-

আহ্বানমূলক এিং কমনজীিন পরিকল্পনা পরিনষিাগুরল িহ কে পরিনষিা 

রিকল্পগুরলি িািািারহকতা িজায় িাখাি জনয কে কমনিূচী 

িিিিাহকািীনিি উৎিারহত কিনে। OPWDD িাইট-রভরত্তক এিং 

দূিিতী পরিনষিা রিিাননি মনিয পাথনকয কিাি জনয কিট পরিিতন ননি 

িম্ভািনাগুরল অনুিন্ধান কিনি, মানুষনক আিও কিরশ স্বািীনতা অজন নন 

িহায়তা কিাি জনয কে হযারিরলনটশন কমীনিি জনয প্ররশক্ষ্ণ িৃরি কিনি 

এিং কমনিংস্থ্ান এিং িৃরত্তমূলক পরিনষিাগুরল িম্পনকন  ককয়াি 

মযাননজািনিি প্ররশক্ষ্ণ কিওয়া চারলনয় যানি যানত তািা কাজ কিনত 

ইচু্ছক িযরিনিি জনয প্রথম রিকল্প রহিানি পরিনষিাগুরলি জনয 

কমনিংস্থ্াননক রিনিচনা কিনত পানি। 

OPWDD-ি প্রশািরনক োে পািাি িংস্কািগুরল রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয িযিহািনযাগয, িাশ্রয়ী মূনলযি 

গৃহিংস্থ্ান িহায়তা এিং আিারিক পরিনষিাগুরলি িািািারহকতাি 

রিনকও মননারননিশ কনিনে। এই পিনক্ষ্পগুরলি মনিয িনয়নে অভযন্তিীণ 

পযন ানলাচনা প্ররিয়াগুরল শরিশালী কিা, িংকটগ্রস্ত মানুনষি জনয 

িহায়তা িাোননা 

 

 

 

 
এিং িিনচনয় জটিল চারহিা িম্পন্ন মানুনষি জনয িাটিন রিনকট প্রাপ্ত 

আিারিক ক্ষ্মতা িিনারিক কিা। একই ভানি এনজরিটি রিকল্পগুরল 

অনুিন্ধান কিনি যা গৃহিংস্থ্ান িহায়তাি রিকল্পগুরলনক িম্প্রিারিত কনি 

এিং িতন মান আিারিক িযয় পরিনশাি পিরতি িংস্কাি কনি যা আিারিক 

হযারিরলনটশন িিিিাহকািীনিি তািা কয িযরিনিি পরিনষিা রিনচ্ছন 

তানিি প্ররত রিচক্ষ্ণতা কিাি রিরনমনয় অথন প্রিান কনি। িংস্কািগুরল 

24/7 তিািিানন থাকা িযরিগতকৃত আিারিক রিকল্প - 

ইরন্ডরভজুয়ালাইজে কিরিনেনরশয়াল অল্টানননটিভি (IRA) এি 

রিকল্পগুরল িমথনন কিনি, যাি মনিয িনয়নে িমথননকািী IRAগুরল এিং 

পারিিারিক শুশ্রূষা। একইভানি, OPWDD আিারিক পরিনষিাগুরলনত 

নযাযয িযিহানিি অরিকাি রনরচিতত কিাি জনয িযিহৃত মানিনেি 

মূলযায়ন কিনি, যাি মনিয িয়স্ক িযরিনিি জনয মূলযায়নও অন্তভুন ি 

িনয়নে। 

রনয়ন্ত্রণমূলক নমনীয়তা িাোননাি জনয, OPWDD পূিনিতী িেনিি 

িমীক্ষ্াগুরলনত িিিিাহকািীি গুণমান এিং িম্মরতি ইরতহানিি 

িানথ িারিিি কিাি জনয তিািরক রিয়াকলাপগুরল পুনগনঠন 

কিনে, উচ্চ িম্পািনকািী িিিিাহকািীনিি ত্রাণ িিিিাহ কনি এিং 

রনম্নতি পািিরমনং প্রিানকািীিা কযন অ-িম্মরত িম্পরকন ত কয ককানও 

িমিযা িংনশািন কিাি হযারিরলনটশন প্রনয়াজনীয় যথাযথ তিািরক 

পায় তা রনরচিতত কনি। উপিন্তু, OPWDD 

COVID -19 অরতমািীি িময় পিীক্ষ্া কিা হনয়রেল এমন রকেু 

পরিনষিাি জনয নমনীয়তা গ্রহণ কনিনে, যাি মনিয িনয়নে দূিিতী 

প্রযুরিি িযিহাি এিং িযরিি প্রনয়াজন এিং পেনন্দি উপি রভরত্ত কনি 

একটি িাটিন রিনকট প্রাপ্ত িািস্থ্ানন িম্প্রিায়গত িািস্থ্ান 

পরিনষিাগুরলি িযিস্থ্া কিা। OPWDD এই নমনীয়তাগুরল চারলনয় 

যাওয়াি কচষ্টা কিনি এিং অনযানযনিিও তা িিিিাহ কিনি যা 

অরতরিি োে পািাি িংস্কানিি মািযনম আিও উদ্ভািনী শরিিম্পন্ন 

এিং প্ররতরিয়া পািাি মনতা পরিনষিা রিকল্পগুরল িযিহানিি অনুমরত 

কিয়। 
 

 

 

 

 

 

 

12 ক্তব্কাশজক্তন্ত প্রক্ততব্ন্ধকতা থাকা ব্যক্তিস্টদর অক্তিস - অক্তিস ির ক্তপপয উইথ কেভযপস্টমন্টায ক্তেসঅযাক্তব্ক্তযটিস 

উদ্ভাব্ন্ এব্ং পক্তরব্তি স্টন্র মািযস্টম আমাস্টদর ক্তসস্টেমস্টক রূপান্তক্তরত করা 

িহায়তা কজািিাি কনি, নীরতগুরল িহজ কনি এিং পরিনষিাগুরল কিিাি জনয নতুন পিরতগুরল অনুিন্ধান 

কনি মানুষনক ক্ষ্মতাশালী কিাি জনয রিনেনমি িক্ষ্মতা প্রিারিত কিা। 



 

 
 

উপিন্তু, OPWDD আমানিি িিনচনয় িযিহৃত পরিনষিা মনেলগুরলি 

কিশ কনয়কটি মূলযায়ন পরিচালনা কিনি কযমন িায়িহনকািীনিি 

অনুনিািগুরল পূিনণি জনয শুশ্রূষা িমিয় এিং আত্ম-রননিন শনা, 

উন্নরতি িুনযাগগুরল রচরিত কিা, প্ররিয়াগুরলনক িািামুি কিা এিং 

এই মনেলগুরলি িীঘননময়ািী রস্থ্রতশীলতানক আিও ভানলাভানি 

কিাঝা। পরিনশনষ, OPWDD এমন িম্পিগুরল িনাি কিাি এিং 

কানজ লাগাননাি পরিকল্পনা কিনে 

লক্ষ্য 2 

যা আমানিি এনজরি এিং অলাভজনক পরিনষিা িিিিাহকািীনিি 

আমানিি িতন মান এককালীন ARPA অথনিংস্থ্ানকৃত প্রকল্পগুরল যতটা 

িহায়তা কিনত পািনে তাি কচনয়ও কিশী কনি নতুন পরিনষিা কিিাি 

প্ররিয়াি অরভমুনখ এরগনয় চলনত কিনি। 

উদ্ভািনন এই িিননি রিরননয়াগ চলমান নীরত, অথনিংস্থ্ান এিং োে 

কিিাি রিিান্তগুরলনক অিরহত কিনি, যা আমানিি রিনেমনক আগামী 

কনয়ক িশক িনি আমিা যানিি পরিনষিা কিই তানিি পরিিতন নশীল 

চারহিাগুরলনত িাো রিনত িক্ষ্ম কনি তুলনি। 
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সহায়তা এব্ং পক্তরস্টেব্াসমূহ 

রনয়ন্ত্রণমূলক ও নীরতগত  
পক্তরব্তি ন্সমূহ 

• িম্প্রিারিত পেন্দ এিং স্বািীনতা 

• উন্নততি আত্ম-রননিন শনা মনেল 

• অথনপূণন কমনিংস্থ্ানন এিং কে কাযনকলানপ িৃরিপ্রাপ্ত অযানেি 

• গৃহিংস্থ্ান িহায়তা এিং আিারিক পরিনষিাগুরলি িরিনত 

িািািারহকতা 

• িংনশারিত এিং িুরিনযস্ত প্ররিয়ািমূহ 

• িৃরিপ্রাপ্ত রনয়ন্ত্রণমূলক নমনীয়তা 

• উন্নত মাননি িযিস্থ্াপনা 

গস্টব্েণা ও উদ্ভাব্ন্ 

  • উন্নত স্বাস্থ্য িমতা এিং স্বাস্থ্যনিিা অযানেি 

• প্ররতশ্রুরতিি অনুশীলন এিং পরিনষিা মনেলগুরলি িরিনত অিযয়ন 

এিং জ্ঞান অজন ন 

• উন্নত িযরি এিং রিনেনমি িলািল 

• শরিশালী এিং আিও উদ্ভািনী িহায়তা 

যক্ষযমাত্রা 2 

উস্টেশযসমূহ 

প্রতযাক্তশত িযািয 



লক্ষ্য 3 
 

 

OPWDD পরিনষিা কিিাি িাৌঁ কগুরল পূিণ কিা চারলনয় যানি 

এিং রনরচিতত কিনি কযন িহায়তাগুরল িমরিত, িামরগ্রক, িযরি-

ককরিক এিং িযরিগত প্রনয়াজননি উপি মননারননিশ কনি 

থাকনত পানি। 

িাম্প্ররতক তনথয কিখা কগনে কয NYS-এ রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা এিং োে পরিনষিাগুরল চাইনে এমন রশশুনিি িংখযা 

িৃরি কপনয়নে। এই প্রিণতা কমাকানিলাি জনয, OPWDD এি 

ককৌশলগত পরিকল্পনা রশশু এিং যুিিা কয িিননি HCBS োে 

পািাি পরিনষিাগুরল িযিহাি কিনে তা পিীক্ষ্া কিাি জনয 

এনজরিটি পরিচারলত কাযনকলাপগুরলনক হাইলাইট কনি। এি মনিয 

পরিনষিাগুরল কযন কাযনকিভানি অনযানয উপলব্ধ িংস্থ্ানগুরলি 

িানথ িমরিত থানক তা রনরচিতত কিাি জনয একটি মূলযায়ন 

অন্তভুন ি িনয়নে, যা এমনভানি রেজাইন কিা এিং রিতিণ কিা 

হনয়নে কযন তা যুিক/যুিরতনিি এিং তানিি পরিিানিি চারহিা 

পূিণ কনি এিং আমানিি রিনেনমি িীঘননময়ািী চারহিা এিং 

স্থ্ারয়নত্বি কথা রহিানিি মনিয িানখ। 

উপিন্তু, OPWDD মানরিক স্বাস্থ্য কাযন ালয় 
িা অরিি অি কমন্টাল কহলথ (OMH), অরিি অি রচলনেন 

অযান্ড িযারমরল িারভন নিি (OCFS), স্বাস্থ্য রিভাগ (DOH) এিং 

স্থ্ানীয় কাউরন্টগুরলি িানথ িংকটকালীন পরিনষিাগুরল, 

রিনশষারয়ত িহুমুখী অন্তরিনভানগি কিাগীনিি ইউরনট িা 

কস্পশালাইজে 

মারল্ট-রেরিরপ্ল্নারি ইননপনশন্ট ইউরনট, এিং জটিল চারহিািম্পন্ন 

রশশু ও যুিকনিি জনয উত্তিণকালীন কমনিূচীগুরলি প্রাপযতা প্রিারিত 

কিাি জনয কাজ কিনে। 

OPWDD রিরভন্ন চারহিা থাকা প্রাপ্তিয়স্কনিিও পরিনষিা কিয়, 

যানিি জটিল রচরকৎিাগত প্রনয়াজন, যানিি আিও আচিণগত 

িহায়তা প্রনয়াজন এিং যানিি জনয বদ্বত কিাগরনণনয় কিা হনয় 

থাকনত পানি তানিি িহ। রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিিা, 

পক্ষ্ অিলম্বনকািী, রচরকৎিক এিং প্রশািকিা স্বীকাি কনিন কয 

জটিল এিং রনরিে আচিণগত িহায়তাি প্রনয়াজনযুি িযরিনিি 

জনয শুশ্রূষাি িমিয় কিাি জনয আমানিি নতুন এিং আিও ভানলা 

উপায় প্রনয়াজন। 

 

 

 

 
এই প্রনয়াজনীয়তা কমাকানিলায় িহায়তা কিাি জনয, OPWDD তাি 

আিারিক িািস্থ্াননি হাি রনিনািনণি পিরত িংনশািন কিনে। একটি 

আঞ্চরলক রি প্রিাননি জনয িতন মান কিট কিিাি পিরতি িংস্কাি কনি, 

পরিনষিা প্রিত্ত িযরিি তীক্ষ্ণতাি স্তি দ্বািা এি িামঞ্জিয রিিান কনি, 

OPWDD জটিল চারহিািম্পন্ন মানুষনক পরিনষিা কিিাি জনয অ-

লাভজনক পরিনষিা িিিিাহকািীনিি 

আিও ভানলাভানি িহায়তা কিনি। একই ভানি, OPWDD এি কেট 

অপানিশনি এোোও যািা িতন মানন রনরিে িহায়তা প্রাপ্ত এিং 

িীঘননময়ািী আিারিক িযিস্থ্াপনায় যািাি আনগ অন্তিনতী পরিরস্থ্রতনত 

উত্তিণকালীন আিারিক িহায়তা প্রনয়াজন তানিি পরিনষিা প্রিাননি 

জনয নতুন মনেল অনুিন্ধান কিনে। এইিি নতুন মনেলগুরল 

রিকানশি মািযনম, OPWDD িাষ্ট্র পরিচারলত গ্রুপ কহামগুরলনত 

মানুনষি রনরিে আচিণগত িহায়তাি চারহিাগুরল আিও ভানলাভানি 

পূিণ কিনত িক্ষ্ম হনি। 

উপিন্তু, কয জটিল চারহিািম্পন্ন িযরিিা িংকনটি িমু্মখীন হনচ্ছ 

তানিি িমিযা কমাকানিলা কিাি জনয, OPWDD জাতীয়ভানি 

স্বীকৃত রিনেরমক, কথিারপউটিক, অযানিিনমন্ট, রিনিানিনি অযান্ড 

ট্রিটনমন্ট (START) মনেল অনুিিণ কনি কিৌরিক এিং/অথিা 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি িংকটকালীন পরিনষিা 

িা িাইরিি িারভন নিি িি ইরন্ডরভজুয়ালি উইথ ইনন্টনলকচুয়াল 

অযান্ড/অি কেভলপনমন্টাল রেিঅযারিরলটিি (CSIDD) িাস্তিায়ন 

কনিনে। এনজরিটি 

প্রযুরিগত িহায়তা িলগুরলও রিকাশ কিনে যা িিিিাহকািী 

এনজরিগুরলনক িহায়তা কিনি কািণ তািা জটিল চারহিািম্পন্ন 

কলাকনিি পরিনিশন কনি। 

পরিনশনষ, OPWDD স্বীকাি কনি কয িাংসৃ্করতক ও ভাষাগতভানি 

বিরচত্রযময় পরিিাি এিং িম্প্রিানয়ি প্ররতিন্ধী িযরিিা িািািণত 

িহায়তা এিং পরিনষিাগুরল অযানেি কিাি জনয অরতরিি িািাি 

িমু্মখীন হয়। অতএি, এনজরিটি এমন উনিযাগগুরলনক অগ্রারিকাি 

রিনচ্ছ যা রিনেমনক পরিনষিাগুরলনত আিও নযায়িঙ্গত 

অযানেনিি রিনক রননয় যানি এিং আগামী পাৌঁ চ 
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আমানিি িযরি-ককরিক িহনযারগতা এিং পরিনষিাগুরল উন্নত কিা 

িহায়তাগুরল িামরগ্রক, চারহিা-রভরত্তক, িমতারভরত্তক এিং িযরি-ককরিক রকনা তা রনরচিতত কনি 

িমগ্র জীিনকাল জুনে পরিনষিাগুরল উন্নত করুন। 



 

 
 

িেনিি মনিয িযরি-ককরিক, ভাষাগত ও িাংসৃ্করতকভানি িক্ষ্ম 

িহনযারগতা িিিিাহ কিনি। এটি কিাি জনয OPWDD একটি 

বিরচত্রযময়, িমতারভরত্তক ও DEI (DEI) এি একটি পৃথক অরিি 

প্ররতিা কিনে এিং িতন মান OPWDD নীরত, কমীিারহনী এিং িমতা 

অনুশীলননি পিীক্ষ্াি মািযনম িাংগঠরনক পরিিতন ন চালাননাি জনয 

একজন রচি োইভারিনটি অরিিাি িা প্রিান বিরচত্রযিক্ষ্ক কমনকতন া 

রননয়াগ কিনে। 

এনজরিটি িাংসৃ্করতক ও ভাষাগত িক্ষ্তাি উপি কিোনিলভানি 

অথনিংস্থ্াননি মািযনম পরিচারলত নযাশনাল করমউরনটি অি 

প্রযাকটিি (CoP) এ অংশগ্রহণ কনি িারমনিজ জুন কেভলপনমন্টাল 

রেিঅযারিরলটিি নযারভনগটি ইরনরশনয়টিভনক িহায়তা কনি এিং 

একটি কিোনিলভানি অথনিংস্থ্াননি মািযনম 

লক্ষ্য 3 

কেভলপনমন্টাল রেিঅযারিরলটিি প্ল্যারনং কাউরিল (DDPC) কথনক 

দুই িেনিি অনুিান িাস্তিায়ননি মনতা কাযনিমও অিযাহত কিনখনে 

যা চীনা আনমরিকান এিং স্পযারনশ ভাষাভাষী িম্প্রিানয়ি জনয িমতা 

এিং পরিনষিা িযিস্থ্ায় অযানেনিি উন্নরত ঘটাননাি উপি দৃরষ্ট কিয়। 

একই ভানি, OPWDD অলাভজনক পরিনষিা প্রিানকািী, স্থ্ানীয় 

িিকাি কতৃন পক্ষ্ এিং উচ্চ রশক্ষ্া প্ররতিাননি জনয অথন রিরননয়াগ 

কিনি যানত পরিনষিা িাননি িযিস্থ্ায় িমতা, বিরচত্রয এিং অন্তভুন রিি 

অগ্রগরত হয়। আমিা এইিি কমনিূচী িংস্কাি ও উনিযাগগুরল িারেনয় 

তুলনামূলকভানি কম পরিনষিা প্রাপ্ত এিং ঐরতহারিকভানি প্রারন্তক 

জননগািীি জনয পরিনষিা পািাি অযানেি িৃরি কিনত ইচু্ছক। 
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ক্তশশু, যুব্ ও তরুণ 
প্রাপ্তব্য়স্করা 

ক্তব্ক্তভন্ন জটিয প্রস্টয়াজন্ীয়তা 

সাংসৃ্কক্ততক ও জাক্ততগতভাস্টব্ 
ক্তব্ক্তভন্ন সম্প্রদায় 

• তরুণনিি কিিা চারহিা িম্পনকন  জ্ঞান িৃরি 

• রশশুনিি জনয উন্নত পরিনষিা িমিয় এিং পরিকল্পনা 

• িম্প্রিারিত রশশুনিি িংকটকালীন পরিনষিা 

• জটিল চারহিািম্পন্ন কলাকনিি কিিা কিাি উন্নত 

িক্ষ্মতা 

• উন্নত রনরিে আচিণগত পরিনষিা 

• রিরভন্ন িংকটকালীন পরিনষিাগুরলনত িৃরিপ্রাপ্ত অযানেি 

• প্রারন্তক জননগািীি জনয OPWDD পরিনষিাগুরলনত 

অযানেি িৃরি 

• রিরভন্ন িযাকগ্রাউনন্ডি কলাকনিি িহায়তা কিাি জনয 

OPWDD এিং পরিনষিা িিিিাহকািী এনজরিগুরলি উন্নত 

িক্ষ্মতা 

• তথয এিং িহায়তাগুরলনত আিও অযানেি 

যক্ষযমাত্রা 3 

উস্টেশযসমূহ 

প্রতযাক্তশত িযািয 



স্বচ্ছতা উন্নত কিা 

 

OPWDD আমানিি পরিকল্পনা প্ররিয়া িযিহাি কনি িায়িহনকািীনিি িানথ কযাগানযাগ কিা, নীরতগত রিিান্তগুরল রিষনয় 

রিশারননিন শ কিা এিং িম্পি িিােগুরল রিষনয় অিরহত কিা চারলনয় যানি। কযনহতু এই ককৌশলগত পরিকল্পনা িাস্তিায়ন কনি, 

আমিা রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি উপনিষ্টা পরিষি (DDAC), গভনননিি অরিি এিং NYS আইনিভা িহ 

িায়িহনকািীনিি অগ্রগরতি আপনেট িিিিাহ কিি। 

িারহযক কযাগানযানগি মািযনম (ওনয়িিাইট, িায়িহনকািীনিি িানথ রমটিং, ইতযারি) এিং একটি িিনজনীনভানি কশয়াি কিা 

িারষনক রিনপানটন ি মািযনম আপনেটগুরল রনয়রমতভানি িিিিাহ কিা হনি। OPWDD এোোও মূল কাযনকলাপ, প্রকল্প, এিং 

উনিযাগগুরলি িম্পনকন ও তথয কশয়াি কিনি যা এনজরিটিনক তাি িৃহত্তি লক্ষ্য এিং উনেশয অজন নন িহায়তা কিনে। উপিন্তু, 

আমিা প্ররত িেি এই পরিকল্পনাি লক্ষ্য এিং উনেশযগুরল মূলযায়ন কিি যানত তািা কযন িায়িহনকািীনিি অগ্রারিকাি এিং 

রিনেনমি চারহিাগুরলি িানথ িামঞ্জিযপূণন হয় তা রনরচিতত কিনত পারি। আমিা পরিকল্পনাটিনক একটি জীিন্ত িরলল রহিানি 

কিরখ যা অগ্রারিকািগুরল পরিিরতন ত হনল এিং নতুন চারহিাগুরল উত্থারপত হওয়াি িানথ িানথ িংনশািন কিা কযনত পানি। 
 

মূলযায়ন এিং রিনপাটন  কিা 
OPWDD আমানিি রিনেনমি পরিমাপ কিা এিং তানক উন্নত কিাি জনয কেটা িযিহাি কিনত প্ররতশ্রুরতিি। আমিা 

এনজরিি 2023-2027 িানলি ককৌশলগত পরিকল্পনায় অন্তভুন ি উনিযাগ ও কাযনিনমি অগ্রগরতি উপি নজি িাখি এিং 

রনয়রমত মূলযায়ন কিি যানত লক্ষ্য ও উনেশযগুরল অরজন ত হনচ্ছ রকনা তা রনিনািণ কিা যায়। 

পরিকল্পনাি প্রথম কনয়ক িেি িনি, আমিা অগ্রগরত পরিমানপি জনয এখনকাি কেটা কিটগুরল (কযমন, NCI, 

Medicaid িযিহাি, গৃহিংস্থ্ান এিং কমনিংস্থ্াননি প্রিণতা এিং অনযানয) িযিহাি কিি। 

ককৌশলগত পরিকল্পনাি িময়কানল িংঘটিত অননক প্রকল্প এিং উনিযানগি মনিয ARPA এি অিীনন এিং অনযানয উদ্ভািন 

রিষয়ক িযনয়ি মািযনম িরিনত অথনিংস্থ্াননি অংশ রহিানি পরিচারলত প্রকল্পগুরলও অনযতম। আমানিি ককৌশলগত 

লক্ষ্যগুরলনত এই রনরিন ষ্ট িুনযাগগুরলি প্রভাি মূলযায়ন কিাি জনয, OPWDD ঠিকািািিা পরিমাপ কিনি এিং 

কারিত অনুিাননি িলািল এিং মূল মাইলিলকগুরল অজন ন কিা হনয়নে রকনা কি িম্পনকন  অগ্রগরতি রিষনয় রিনপাটন  কিনি। 

OPWDD তাি ঠিকািািনিি রচরিত লক্ষ্য এিং িম্ভািনাময় অনুশীলনগুরল িপ্ত কিাি িািাগুরল রচরিত কিনতও িলনি। রকেু 

কক্ষ্নত্র, OPWDD রিরভন্ন প্রকল্প এিং কমনিূচীগুরলি জনয কয প্রভাি িনয়নে তা পিীক্ষ্া কিাি জনয িাইনিি মূলযায়নকািীনিি 

িানথ চুরি কিনি। 

একই িানথ, আমিা প্রকল্প-রনরিন ষ্ট প্রভািগুরল িনাি কিনত, এখনকাি রিনেমগুরল আপনগ্রে কিনত, উিীয়মান কিোনিল 

গুণমাননি প্রতযাশানক িহায়তা কিনত এিং আমানিি প্রযুরিগত পরিকাঠানমানক শরিশালী কিাি জনয নতুন িিঞ্জাম বতরি 

কিি। এি মনিয OPWDD এি গুণমান ককৌশল রিকানশি মািযনম আমানিি NCI কেটাি িযিহাি প্রিারিত কিা এিং আমানিি 

গুণমান িযিস্থ্াপনাি প্ররিয়াগুরলি িানথ নতুন প্রকারশত কিন্টািন িি Medicare অযান্ড Medicaid িারভন নিি (CMS) এি 

কমনক্ষ্মতাি পরিমাপগুরলনক িরম্মরলত কিা এি অন্তভুন ি িনয়নে। এই রিরননয়াগগুরল OPWDDকক, পরিকল্পনাি পিিতী 

িেিগুরলনত, িযরিগত িলািল, স্বানস্থ্যি িামারজক রনিনািকিমূহ এিং জীিনযাত্রাি মান পরিমানপি িানথ িম্পরকন ত তথয 

িংগ্রহ এিং রিনিষণ কিনত এিং ককানও িযরিি প্রনয়াজননি উপি আিও িঠিকভানি রভরত্ত কনি পরিনষিাগুরল কীভানি উন্নত 

কিা যায় তা প্রিশনন কিাি অনুমরত কিনি। 
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িাপ 1 

প্রকাক্তশত ককৌশযগত পক্তরকল্পন্া 

িাপ 3 

ক্তরং কেো প্রকাশ 

িাপ 5 

প্রকাক্তশত ব্াক্তেিক প্রক্ততস্টব্দন্ 

িাপ 2 

দায়ব্হন্কারীস্টদর সভায় 

ত্রত্রমাক্তসক আপস্টেে 

িাপ 4 

গ্রীষ্মকাযীন্ দায়ব্হন্কারীর সমীক্ষা 

স্বচ্ছতা উন্নত কিা 

আমানিি চূোন্ত লক্ষ্য হল িযিহািকািী, কমনিূচী, প্রকল্প এিং রিনেম স্তনি পরিমাণগত এিং গুণগত কেটা কমট্রিে উভয়ই অজন ন 

কিা কযন রনয়রমত িহায়তাি গুণমান পরিমাপ কিা, আমানিি পরিনষিাগুরলি রিষনয় মানুনষি িন্তুরষ্টি পরিমাপ কিা এিং 

ভরিষযনতি প্রিণতাগুরলি রিষনয় ভরিষযদ্বাণী কিা। 

ইরতমনিয, OPWDD এখনকাি Medicaid িযিহাি কিাি কেটা, প্ররতরিত কেট এিং কিোনিল কেটা কিট, কাউরন্ট কেটা, 

আমিা যানিি পরিনষিা কিই তানিি পরিিাি, পরিনষিা িিিিাহকািী এিং অনযনিি কথনক িিািরি িংগৃহীত গুণগত তথয 

এিং একটি িারষনক িায়িহনকািীি িমীক্ষ্া িযিহাি কিনত থাকনি কযন আমানিি অগ্রগরতি রিষনয় চলমান প্ররতরিয়া 

কিওয়া যায় এিং আমানিি কানজি রিশায় ককানও পরিিতন ন প্রনয়াজনীয় থাকনল কিটা কশখা যায়। 

 

মূলযায়ন এিং রিনপাটন  কিা 
 

 
চলমান িায়িহনকািীনিি অন্তভুন ি কিা 
OPWDD আমানিি পরিকল্পনা প্ররিয়ানত আমানিি িায়িহনকািীনিি চলমান প্রিৃরত্তনত রিরননয়াগ কনিনে। আমিা রনরচিতত 

কিনত চাই কয আমিা কয তথয কশয়াি কিরে তা অথনিহ এিং আমানিি এনজরি িায়িহনকািীনিি জরেত কিাি িময় 

অগ্রারিকানিি কেটা পনয়ন্ট, িািলয এিং কযিি কক্ষ্নত্র আমানিি উন্নরত ঘটানত হনি কিগুরল রচরিত কিাি কক্ষ্নত্র রচন্তাশীল 

এিং উনেশযপ্রনণারিত কথনক যাওয়া চারলনয় কযনত চাই। 

অতএি, OPWDD কনতৃত্ব এমন ওয়াকন গ্রুপ, কহাে করমটিগুরলনক িহায়তা কিা চারলনয় কযনত থাকনি যািা 

িায়িহনকািীনিি আমানিি অগ্রগরত িম্পনকন  আমানিি অিরহত কিনত কিয় এিং িায়িহনকািীনিি িংগঠিত 

কনথাপকথনন অংশগ্রহণ কিনত কিয়। 
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ককৌশলগত 

পরিকল্পনা 

যক্ষয এব্ং উস্টেশযগুক্তযর রূপস্টরখার উপর ক্তভক্তত্ত 

কস্টর, OPWDD আমাস্টদর 2023-2027 সাস্টযর ককৌশযগত 

পক্তরকল্পন্ার অংশ ক্তহসাস্টব্ ক্তন্ম্নক্তযক্তখত ক্তিয়াকযাপ এব্ং উস্টদযাগগুক্তয 

প্রস্তাব্ কস্টর। 
 
 



ককৌশলগত পরিকল্পনাি রূপনিখা 

OPWDD এি পরিকল্পনা আমিা যানিি পরিনষিা িিিিাহ করি তানিি পরিিরতন ত চারহিাগুরল অনুিানি িাো কিওয়াি কচষ্টা 

কনি এিং রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি এিং তানিি পরিিানিি আমানিি রিনেম এিং তানিি জীিননি মনিয কয 

অরভজ্ঞতা িনয়নে তা উন্নত কনি। িিল হওয়াি জনয, আমিা আমানিি কমীিারহনী, প্রযুরি এিং িি-রিনেম পািস্পরিক 

িহনযারগতানক লক্ষ্য 1 রহিানি শরিশালী কিাি জনয অগ্রারিকাি রিরচ্ছ, পাশাপারশ লক্ষ্য 2 এ আমানিি নীরত ও পরিনষিাগুরলি 

মূলযায়ন এিং িংনশািননক গুরুত্ব রিরচ্ছ। যক্ষয 3-এ আমিা রিশ্বাি করি কয এই প্রনচষ্টাগুরল আমানিি রিনেমনক রূপান্তরিত 

কিাি রিষনয় আমানিি িিনচনয় গুরুত্বপূণন লনক্ষ্যি ককিীয় গঠনগত একক কযন রনরচিতত কিা যায় কয িহায়তাগুরল িামরগ্রক, 

চারহিা-রভরত্তক, িমতারভরত্তক এিং িযরি-ককরিক হয়। 
 

 

 

IT ও DATA 

আপনগ্রেিমূহ 

2023-2025 

 

পরিকাঠানমাি মানরচত্র 

রনমনাণ 

িায়িহনকািীনিি কেটা 

CoP ইন্টািঅযারক্টভ 

ওনয়িিাইট ও কেটা 

েযাশনিােন িমূহ 

 

 
পরিনষিা অযানেি কিাি এিং 

অনুনমািন কিাি পরিকাঠানমা 

রনমনাণ 

কেটা কিিলাইন এিং 

মযাট্রিে কশয়াি করুন 

িযিিারয়ক প্ররিয়া এিং 

নীরতগুরল পযন ানলাচনা কিা  

 

 
গ্রাহক িম্পকন  িযিস্থ্াপনা প্ল্যাটিমন গঠন 

করুন 

লক্ষ্য এিং উনেশযগুরলি 

অগ্রগরত পরিমাপ করুন িনাি 

করুন এিং কশয়াি করুন 

5-িেনিি কেটা প্রিণতা 

ও ভরিষযদ্বাণী 

 

 

 
 

োে কিিাি 

কাযনকলাপিমূ

হ 

2023-2025 

 

CMS হাি িংস্কাি প্রযুরিগত 

িহায়তা ও আনপাষ-

আনলাচনা 

কিট িংস্কানিি রিষনয় 

িায়িহনকািী রশক্ষ্া 

গনিষণা ও উদ্ভািন প্রকনল্পি 

িূচনা 

 
 

কিট িংস্কানিি CMS 

অনুনমািন 

নতুন কিট কাঠানমানত 

উত্তিনণি িূচনা করুন 

গনিষণা এিং উদ্ভািন 

প্রকল্পগুরল পরিচালনা করুন 

 
 

চলমান কিট িংস্কাি উত্তিণ 

োে পুনননিীকিনণ 

িায়িহনকািীনিি অন্তভুন ি কিা 

োে কিিাি পরিকল্পনায় প্ররতশ্রুরতিি 

অনুশীলনগুরল অরভনযারজত কিা 

 

 
 

 
DEI 

প্রনচষ্টািমূহ 

2023-2025 

 

DEI এি রনিনাহী অরিি প্ররতিা 

কিা িায়িহনকািী কিািাম 

এিং অভযন্তিীণ এনজরিি DEI 

মূলযায়ন 

ফ্রন্ট কোি কিশন এিং 

অনযানয OPWDD তথয 

পুনিায় রেজাইন করুন 

 
 

একটি কেটিযাপী OPWDD 

DEI গঠন করুন 

কনতৃত্বিায়ী কগািী 

খিো CLC কমন পরিকল্পনা 

TA এিং কপশাগত রিকাশ 

িিিিাহ কনি 

 
 

একটি কনতৃত্ব কিিাি একানেমী 

পরিচালনা করুন 

িিিিাহকািীনিি কনটওয়ানকন ি ক্ষ্মতা 

এিং িক্ষ্মতা গনে তুলুন 

DEI প্রনচষ্টা, অনুিন্ধান এিং কশখা 

অিযয়নগুরল িংকলন কিা মূলযায়ন করুন 
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আমাস্টদর কমীব্াক্তহন্ী, প্রযুক্তি এব্ং পারেক্তরক সহস্টযাক্তগতা কজারদার করা 

কমননক্ষ্নত্র রিরননয়াগ কনি, কেটা প্রযুরি আপনেট কনি এিং িহনযারগতাি মািযনম রিিান্ত গ্রহনণি উন্নরত কনি 

পরিনষিা রিনেনমি পরিকাঠানমানক এরগনয় রননয় যাওয়া। 

লক্ষ্য 1 

 

িরতযকাি অনথন মানুষনক একটি িমৃিতি জীিন যাপনন িহায়তা 

কিাি রমশনটি পূিণ কিাি জনয, আমিা পরিনষিা িযিস্থ্াি 

কমীিারহনী, প্রযুরি, প্রশািরনক প্ররিয়ািমূহ এিং তথয িক্ষ্াি 

পরিকাঠানমাি রিনক নজি কিি এিং আিুরনকীকিণ কিি। 

 

উনেশয 

প্রতযক্ষ্ িহনযাগী কমীিারহনী 
প্রতযক্ষ্ িহনযাগী কমীিারহনীি রননয়াগ, িনি িাখা এিং গুণমান উন্নত 

কিা। 

 

 

 

 

 

 

 

যািা িারেনত এিং িম্প্রিায়-রভরত্তক ভানি পরিনষিা িিিিাহ কনি 

এমন প্রতযক্ষ্ শুশ্রূষা কমীনিি প্রনয়াজনীয়তা িািা কিনশ িংকনটি 

পযন ানয় কপৌৌঁনেনে। রনউ ইয়নকন , কেট এিং কস্বচ্ছানিিী 

িিিিাহকািীিা উনেখনযাগয কমী ঘাটরতি মুনখামুরখ হনত থানক 

যাি িনল অননকনক কমনিূচীগুরল িন্ধ কিনত িা কাযনকলাপ হ্রাি 

কিনত হয়। NCI-ি োি কেরিরলটি িানভন  িা কমনচািীনিি 

রস্থ্রতশীলতা িমীক্ষ্া কথনক প্রাপ্ত তনথয কিখা কগনে, 

কস্বচ্ছানিিী DSP কমীিারহনীি মনিয টাননওভানিি হাি 

35.6%, পূণন-িমনয়ি পিগুরলি জনয পি খারল থাকাি হাি হল 

17.2% এিং 2020 িানল আংরশক িমনয়ি পিগুরলি জনয 

পি খারল থাকাি হাি 21.3%।
ixCOVID-19 

ইরতমনিয এই চযানলরঞ্জং প্রিণতানক আিও িারেনয় তুনলনে, ককননা 

পরিনষিা িিিিাহকািীিা প্রতযক্ষ্ িহায়তাকািী কমনচািীনিি 

রননয়াগ কিা ও িনি িাখাি িযাপানি িীঘনস্থ্ায়ী অক্ষ্মতা থাকাি কথা 

রিনপাটন  কনিনেন।  এটি শ্রম িযিস্থ্াপনা কনতা এিং কমনচািীনিি িানথ 

কনথাপকথন িহ িায়িহনকািীনিি প্ররতরিয়াি িানথ িামঞ্জিযপূণন , 

যা প্রতযক্ষ্ শুশ্রূষাকািী কমীিারহনী িনি িাখানক 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি এিং তানিি পরিিািনক 

আিও ভানলাভানি িহায়তা কিাি িযাপানি িিনচনয় গুরুত্বপূণন িমিযা 

রহিানি রচরিত কনিনে। 

আমিা স্বীকাি করি কয প্রতযক্ষ্ িহনযাগী এিং শুশ্রূষাকািী 

কপশািািিা আমানিি পরিনষিা রিতিণ িযিস্থ্াি কমরুিে এিং 

আমানিি 

আমানিি 5 িেনিি ককৌশলগত পরিকল্পনাি লক্ষ্য ও উনেশযগুরল 

অজন ন কিাি ক্ষ্মতাি উৎি যা একটি শরিশালী কমীিারহনী উপি 

রনভন ি কনি। আমিা আিও জারন কয মানুষনক িহায়তা কিায় িিল 

হওয়াি জনয পরিনষিা িিিিাহকািীনিি পযন াপ্ত কমী প্রনয়াজন, যা 

তানিি িঠিক মাত্রায় অথনিংস্থ্ান থাকা এিং িংস্থ্ানগুরলি উপি 

রনভন ি কনি। 

অতএি, কহাচুল প্রশািননি িানথ পািস্পরিক িহনযারগতায় এিং 

পরিনষিা িিিিাহকািী এিং কমনচািী প্ররতরনরিনিি িানথ 

ঘরনিভানি কাজ কনি, OPWDD একটি শরিশালী এিং 

বিরচত্রযময় কমীিারহনী বতরি এিং িজায় িাখাি জনয একটি িহুমুখী 

প্রনচষ্টা িাস্তিায়ন কিনে।  স্বল্পনময়ানি, আমিা কমীিারহনী রস্থ্রতশীল 

কিাি কচষ্টা কিাি জনয উনেখনযাগয নতুন রিরননয়াগ 

কনিরে।
x
িীঘননময়ানি, আমিা 

কেট এিং কস্বচ্ছানিিী িযিস্থ্াপনাগুরলনত DSPকিি রননয়াগ এিং 

িনি িাখাি জনয অরতরিি ককৌশলগুরল প্রনয়াগ কিি। 

 

প্রতযক্ষ সহায়তার কমীব্াক্তহন্ীস্টত আক্তথিক ক্তব্ক্তন্স্টয়াগ করা 

OPWDD আমানিি ARPA রিষয়ক অথনিংস্থ্াননি 76% এিও 

কিরশ আমানিি কমীনিি রস্থ্রতশীল কিাি জনয রননিরিত 

কনিনে, 

যা আমানিি প্রতযক্ষ্ শুশ্রূষাকািী কমীিারহনীি মনিয $1.5 রিরলয়ন 

তাত্ক্ক্ষ্রণক এিং উনেখনযাগয রিরননয়াগ কিনত িক্ষ্ম কনিনে। 

িাম্প্ররতক কেট িানজনট Medicaid এিং কেনটি তহরিনল প্রায় 
$466 রমরলয়ন প্রিান কিা হনয়নে যা আমানিি কস্বচ্ছানিিী 

িিিিাহকািীনিি রননয়াগ এিং শ্ররমকনিি রননয়াগ ও িনি িাখা 

িহ 
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প্রতযাক্তশত িযািযসমূহ 

• িনি িাখা এিং রননয়াগ িৃরি 

• উন্নত িক্ষ্মতা এিং িক্ষ্তা 

• DSPকিি জনয আিও কমনজীিননি পথ 



কমীব্াক্তহন্ীর প্রকল্প এব্ং কমিসূচীগুক্তযস্টত 

ক্তন্স্টয়াগ করা এব্ং িস্টর রাখার উস্টদযাগসমূহ 

কেেব্যাপী ক্তন্স্টয়াগ এব্ং ক্তব্পণন্ প্রচারাক্তভযান্ NADSP 

প্রমাণপত্রগুক্তয 

হাই সু্কয DSP প্রক্তশক্ষণ এব্ং সাটিি ক্তিস্টকশন্ SUNY 

অংশীদাক্তরত্ব 

উদ্ভাব্স্টন্র অনু্দান্সমূহ 

ক্তমস্টন্স্টসাো ক্তব্েক্তব্দযাযস্টয়র মূযযায়ন্ 

লক্ষ্য 1 
গুরুত্বপূণন কাজ কিাি চাপগুরল কমাকারিলা কিনত িহায়তা 

কনি, অলাভজনক িিিিাহকািীনিি পরিনশানিি মাত্রা 

িাোননাি জনয 5.4% কিৌঁ নচ থাকাি খিচ িমিয় িা কে অি 

রলরভং অযােজােনমন্ট (COLA) 

িিিিাহ কনি। 

OPWDD-ি পিগুরলনত আগ্রহ িাোননাি জনয কেট এি 

কমীিারহনীি মনিয উনেখনযাগয রিরননয়াগও কিা হনয়নে। কিনেম্বি 

2021 কথনক, কেট আমানিি প্রতযক্ষ্ শুশ্রূষা কমী, নািন, মনস্তারিক 

এিং কমরেনকল োিািনিি মজুরি িৃরিি জনয $30 রমরলয়ন এিও 

কিরশ রিরননয়াগ কনিনে এিং িংকটকালীন প্রতযক্ষ্ শুশ্রূষাকািী এিং 

রিরনকাল কমীনিি জনয িরিনত ওভািটাইম রিনয় চনলনে, যা প্রায় 

$140 রমরলয়ন িনল অনুমান কিা হয়। 

ARPA রিষয়ক খিচ কিাি পরিকল্পনায় কমীিারহনীি অথনিংস্থ্াননি 

মনিয িনয়নে িতন মান DSPকিি এিং পারিিারিক শুশ্রূষা 

িিিিাহকািীনিি িহায়তা কিাি জনয একটি িমূ্পিক, এককালীন অথন 

প্রিান, যািা অরতমািীি িময় কাজ কনিরেনলন এিং এখনও আমানিি 

পরিনষিা কিিাি িযিস্থ্ায় অরতরিি কিানাি িহ রনযুি আনেন যরি 

কমীটি COVID-19 এি রিরুনি িমূ্পণন টিকা রননয় থানকন। "রহনিাি 

কপ" কিানাি এিং ভযাকরিন ইননিরন্টভ কপনমন্ট রহিানি পরিরচত এই 

রিরননয়াগগুরল কিই িি কমী িহ িযারমরল ককয়াি িা পারিিারিক 

শুশ্রূষা প্রিানকািীনিি জনয উপলব্ধ কিা হনয়রেল, যািা িিািরি 

OPWDD HCBS োে প্রিানকািীনিি দ্বািা রনযুি হনয়রেনলন এিং 

যািা আমানিি আত্ম-রননিন শনা কমনিূচীনত পরিনষিা িিিিাহ কনি 

থানকন। 

প্রণীত িানজটটি আমানিি কেট পরিচারলত কমনিূচীি মনিয প্রতযক্ষ্ 

িহনযারগতা এিং রিরনকাল কপশািািনিি জনয $3,000 পযনন্ত 

কিানাি কিিাি জনয এিং NYS কহলথ ককয়াি এিং কমন্টাল 

হাইরজন ওয়াকন াি কিানাি কমনিূচীি মািযনম কস্বচ্ছানিিী পরিনষিা 

িিিিাহকািীনিি অথনিংস্থ্ান কিনে। 

 

ক্তন্স্টয়াগ সৃক্তষ্ট ও ক্তন্স্টয়াগ ব্জায় রাখার সমািান্সমূহ 

স্বল্পনময়ািী রিরননয়ানগি পাশাপারশ, আমানিি ARPA এিং কেট 

এি খিচ কিাি পরিকল্পনাগুরলি মনিয িীঘননময়ানি DSPকিি রননয়াগ 

এিং িনি িাখাি জনয একারিক উনিযাগ অন্তভুন ি িনয়নে। প্রকল্পগুরল 

DSP কমীিারহনীি িক্ষ্মতা ও িক্ষ্তাগুরল রিকরশত কিাি জনয 

 

 
 

এিং হাই সু্কল, উচ্চরশক্ষ্া প্ররতিান, অনযানয কেট এনজরি এিং 

আঞ্চরলক কমীিারহনী িত্তাগুরলি িানথ প্ররশক্ষ্ণ ও রশক্ষ্ামূলক 

কমনিূচীগুরল প্ররতিাি মািযনম রননয়াগ এিং কমীনিি িনি িাখা 

উৎিারহত কিাি জনয পরিকরল্পত হনয়নে। এই পািস্পরিক 

িহনযারগতাগুরল DSP প্ররশক্ষ্ণ এিং প্রমাণপত্রগুরলি িুনযাগ, রননয়াগ 

ট্র্যাক্ট এিং কমনজীিননি পথগুরল উন্নয়ন, নতুন রিপণন প্রচািারভযান, 

উন্নত রননয়াগ এিং িনি িাখাি অনুশীলনগুরল এিং কেট ও কিোনিল 

পক্ষ্ অিলম্বন িৃরি কিাি রিনক চারলত কিনি। 

 

 

OPWDD িতন মানন হাই সু্কল, BOCES, NYS রশক্ষ্া রিভাগ এিং 

কেট জুনে পরিনষিা িিিিাহকািী এনজরিগুরলি িানথ হাই সু্কল 

পযন ানয় িম্ভািয DSPকিি পাইপলাইননক উৎিারহত কিাি জনয কাজ 

কিনে। সু্কল প্রশািকিা আমানিি এিং অনযানয রিষনয়ি রিনশষজ্ঞনিি 

িানথ অংশীিারিত্ব কিনি কযন এমন ককানিনি িামগ্রী এিং িংস্থ্ানগুরল 

রিকরশত কিা যায় যা কমৌরলক িক্ষ্তা এিং িযরি-ককরিক 

অনুশীলনগুরলনত মননারননিশ কনি। 

একিাি প্ররতরিত হনল, কযাগয BOCES কমনিূচী এিং হাই সু্কলগুরল 

2023 িানলি প্রথম রিনক পাঠযিনমি িাস্তিায়নন অংশগ্রহনণি জনয 

আনিিন কিনত িক্ষ্ম হনি। 

একইভানি, গভননি কহাচুনলি িহায়তায়, SUNY এিং OPWDD 

 

22 ক্তব্কাশজক্তন্ত প্রক্ততব্ন্ধকতা থাকা ব্যক্তিস্টদর অক্তিস - অক্তিস ির ক্তপপয উইথ কেভযপস্টমন্টায ক্তেসঅযাক্তব্ক্তযটিস 



 

 
DSPকিি জনয কমনজীিননি পথগুরল রননয়াগ, শরিশালী এিং 

রিকানশি জনয পরিকরল্পত কিশ কনয়কটি প্রস্তানি িহনযারগতা 

কিনে। একটি প্রকল্প SUNY EOCs এি মািযনম অননয DSP 

প্ররশক্ষ্নণি িুনযাগ প্রিান কনি 

নতুন DSPকিি জনয একটি রননয়াগ ট্র্যাক্ট বতরি কিাি জনয রননিরিত। 

এই প্রকল্পটি রশক্ষ্াথী এিং পরিনষিা িিিিাহকািী এনজরিগুরলনক 

তাত্ক্ক্ষ্রণকভানি চাকরিি পি পাওয়া এিং কপশািািীনত্বি উন্নয়ননি 

িুনযাগগুরলি িানথ িংযুি কিনি। প্রতযক্ষ্  

িহনযাগী হিাি কমনজীিননক আিও উন্নীত কিাি জনয, আমিা 

িম্প্রিায়গত কনলজগুরলনত DSP রশক্ষ্াি জনয কমনিূচীগুরলও 

রিকরশত কিরে। 

আমিা একটি কেটিযাপী উনিযাগনক িহায়তা কিাি জনয িিঞ্জাম 

এিং িংস্থ্ানগুরল রিকাশ এিং িাস্তিায়ন কিরে যা পরিনষিা 

িিিিাহকািী এনজরিগুরলনক DSPকিি রননয়াগ এিং িনি িাখাি 

কানজ িহায়তা কনি। এই উনিযাগটি িিিিাহকািীনিি জনয 

িাংগঠরনক ও আত্ম-মূলযায়ননি িযিস্থ্া এিং DSPকিি রননয়াগ ও 

িনি িাখাি 

উনিযাগগুরল কীভানি িাস্তিারয়ত হনি ও িজায় িাখা যানি কি 

িম্পনকন  প্রযুরিগত িহায়তা অন্তভুন ি কিনি। অনুিান িমূ্পণন হনল, 

কমীিারহনীি রূপান্তি ঘটাননাি আঞ্চরলক ককিিমূহ 

িা রিরজওনাল কিন্টািন িি ওয়াকন নিািন ট্র্যািিনমনশন (RCWT) 

রিকরশত কিা উন্নত িিঞ্জাম এিং িংস্থ্ানগুরল িজায় িাখনি। 

এই প্রনচষ্টাটি OPWDD-ি কেট অপানিশন এিং কস্বচ্ছানিিী 

পরিনষিা িিিিাহকািীনিি উভয় কক্ষ্নত্রই রননয়াগনক শরিশালী 

কিাি জনয একটি কেটিযাপী DSP রিপণন প্রচািারভযাননি িানথ 

অংশীিারিত্ব কিনি। প্রচািারভযানটি প্রাথীনিি অযানেি কিনত এিং 

িামরগ্রক রননয়ানগি উন্নরতি জনয রিপণননি গনিষণা এিং প্রমারণত 

পিরতগুরল িযিহাি কিনি। 

DSP কমীিারহনীি িক্ষ্মতা ও িক্ষ্তা উন্নত কিাি জনয আনিকটি 

প্রনচষ্টা চলনে যা 

প্রতযক্ষ্ িহায়তাকািী কপশািািনিি জাতীয় কজাট িা নযাশনাল 

অযালানয়ি িি োইনিক্ট িানপাটন  প্রনিশনালি (NADSP) 

এি িাটিন রিনকট প্রিাননি কমনিূচীনত অংশগ্রহনণি জনয 

কেটিযাপী পরিনষিা িিিিাহকািীনিি  

উৎিারহত কিনি। OPWDD NADSP-ি িানথ চুরি কিনে কযন 

2,000 এিও কিরশ DSPকক ই-িযাজ একানেমী নানম পরিরচত তানিি 

কিনেনরশয়াল কমনিূচীনত অযানেি কিওয়া হয়। এই কমনিূচীনত যািা 

অংশগ্রহণ কিনি তািা প্ররতটি িাটিন রিনকট িম্পন্ন কিাি িনল 

লক্ষ্য 1 
স্তিযুি কিানাি পাওয়াি কযাগয হনিন। আমিা আশা করি কয প্ররমত 

প্রমাণপত্রগুরলি িম্প্রিািণ িনি িাখাি হাি, রিতিণ কিা 

পরিনষিাগুরলি গুণমান এিং কমীিারহনীি িক্ষ্মতা-রভরত্তক িক্ষ্তানক 

িারেনয় তুলনি। 

উপিন্তু, একটি শরিশালী DSP পিপ্রাথীনিি িমানিশনক 

আকৃষ্ট কিাি জনয, আমিা পরিনষিা িিিিাহকািী এিং 

পরিনষিা িিিিাহকািী িরমরতগুরলনক রননয়াগ কিাি মনতা 

তথয-িমৃি ককৌশলগুরল িাস্তিায়ন কিনত িহায়তা কিাি জনয 

অনযানয উপায়গুরল  

অনুিন্ধান কিি। এই িিননি একটি িুনযাগ হল উদ্ভািনী ককৌশলগুরল 

িাস্তিায়ননি জনয কিগুরলনক িহায়তা কিা যা কমীিারহনীি উপি 

ইরতিাচক, িীঘননময়ািী প্রভাি কিলনি। 

এই প্রকল্পগুরলি িামরগ্রক লক্ষ্য হল অনযানয কপশািারিত্ব উন্নয়ননি 

িুনযাগগুরল িিিিাহ কিাি পাশাপারশ একটি কেটিযাপী মান 

িিিিাহ কিা এিং DSPকিি রননয়াগ ও িনি িাখা উৎিারহত কিা। 

OPWDD এই উনিযাগগুরলি কাযনকারিতাি উপনি নজি িাখাি এিং 

মূলযায়ন কিাি জনয একজন স্বািীন মূলযায়নকািী রননয়াগ কিনি। 

আমিা অনযানয কেটা পনয়ন্টগুরলি িানথ রশক্ষ্াথীনিি িমূ্পণনতাি 

অনুপাত, জ্ঞান অজন ননি মাত্রা, আচিণগত পরিিতন ন, কানজ রনযুি 

হিাি শতাংশ, এিং রননয়াগ ও রননয়াগ িনি িাখাি হাি পরিমাপ কনি 

কমনিূচীগুরলি িািনলযি মূলযায়ন কিি। এই মূলযায়ননি মািযনম 

িংগৃহীত তথয এিং কেটা তািপি একটি গুণমানিম্পন্ন কমীিারহনী 

রননয়ানগি কক্ষ্নত্র ভরিষযনতি প্রনচষ্টানক অিরহত কিনত িযিহাি কিা 

হনি। 

 

চযমান্ কমীব্াক্তহন্ীর ক্তব্কাশ ককৌশযসমূহ 

গভননি কহাচুনলি এিং িায়িহনকািীনিি অগ্রারিকানিি িানথ 

িামঞ্জিয কিনখ, আমিা SUNY,NYS রেরভশন অি কভনটিান 

িারভন নিি (DVS), NYS রেপাটন নমন্ট অি কলিাি (DOL), RCWT 

এিং অনযনিি িানথ চলমান প্রনচষ্টা এিং পািস্পরিক 

িহনযারগতাগুরল অিযাহত িাখরে যানত প্রতযক্ষ্ িহায়তা কমীনিি 

শরিশালী কিা যায় এিং প্ররতভািাননিি িিিিাহ িৃরি কনি এমন 

কমীিারহনীি উন্নয়ন অংশীিারিত্ব িম্প্রিারিত কিা যায়। 
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লক্ষ্য 1 
2021 িানল, আমিা SUNY এম্পায়াি কেট কনলজ এি িানথ 

আমানিি অংশীিারিনত্বি চুরিটি পুনননিীকিণ কনিরে যানত 

রননয়ানগি িুনযাগগুরল উন্নত কিা যায়, কমনজীিননি পথনক 

শরিশালী কিা যায় এিং কমনচািীনিি িনি িাখানক উৎিারহত কিা 

যায়। অংশীিারিত্বটি OPWDD কমীিারহনীনক িৃরত্ত এিং 

ওরিনয়নন্টশন রি োে অযানেি কিনত কিয়। এটি SUNY এম্পায়াি 

কেট কনলনজি 

অিযয়ন পূিনিতী মূলযায়ন কমনিূচীি অযানেিও িিিিাহ কনি যা 

অতীনতি প্ররশক্ষ্ণ এিং অরভজ্ঞতাি জনয কনলজ কিরেট প্রিান 

কনি। 

এোো, NYS-এ ককানও DSPি কানে উপলব্ধ কেনটি জনয 

প্রনয়াজনীয় কমীিারহনীি প্ররশক্ষ্ণ ও মূলযায়ন এিং অনযানয 

িাটিন রিনকনটি কাযনকলাপ িমূ্পণন কিাি উপি রভরত্ত কনি আমিা 

প্রনিশনাল লারননং ইভযালুনয়শন (PLE) কিরেট অযানেি কিাি জনয 

SUNY এম্পায়াি কেট কনলজ এি িানথ পািস্পরিক িহনযারগতা 

কিরে।
xi

 

আমিা প্রতযক্ষ্ িহায়তা কমীিারহনীি ক্ষ্মতা রিকানশি িময় 

কপশািারিত্বনক শরিশালী কিাি জনয RCWT-ি িানথ একটি 

অংশীিারিনত্ব িরিয়ভানি জরেত থারক। রনউ ইয়নকন ি DSP 

রননয়াগকতন ানিি 96%িও কিরশি িানথ জরেত হনয়, RCWT 

2021 িানল NYS এি পরিনষিা িিিিাহকািী এিং কমনচািীনিি 

জনয রিনামূনলয 100 টিিও কিরশ ইনভন্ট কহাে কনিনে। একই 

িেনি, তানিি ওনয়িিাইট 

কিনখনেন 98,500 এিও কিরশ মানুষ, কযখানন RCWT রভরেওগুরলি 

1,200 টিিও কিরশ রভউ আনে। এই চলমান উনিযানগি অংশ রহিানি, 

চলমান প্রকল্পগুরলি মনিয িনয়নে কেটিযাপী কমনশালা, আত্ম-পক্ষ্ 

িমথননকািী িভা, DSP এিং ফ্রন্ট-লাইন িুপািভাইজাি (FLS) 

িনম্মলন, রনয়রমত প্ররশক্ষ্ণ, SUNY অযালিারন এিং পরিনষিা 

প্রিানকািীনিি প্রযুরিগত িহায়তাি মািযনম প্ররশক্ষ্ণ মূলযায়ন। 

এই মনেনলি িািলয 2021 িানল স্বীকৃত হনয়রেল, RCWT 

তানিি িিল কমীিারহনী উন্নয়ন উনিযাগ এিং িাজযিযাপী 

প্রনচষ্টাি জনয জাতীয়ভানি স্বীকৃত "মুরভং মাউনন্টনি" পুিষ্কাি 

কপনয়নে, যাি িনল রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি 

জনয িহায়তাি মান উন্নত হনয়নে। 

 

 
 

OPWDD GI Bill® কভনটিাি কট্র্রনং অযান্ড অযানপ্ররন্টিরশপ 

কপ্রাগ্রানমি জনয োইনিক্ট িানপাটন  অযারিেযান্ট এিং 

কেভলপনমন্টাল অযারিেযান্ট কট্র্রনি মনতা রনরিন ষ্ট প্ররশক্ষ্ণ 

রশনিানামগুরলি অনুনমািন কপনত NYS DVS-এি িানথ আমানিি 

অংশীিারিত্ব চারলনয় যানচ্ছ। এই পিগুরলি মনিয একটিনত আমানিি 

কমীিারহনীি িানথ কযাগ কিওয়া প্রিীণিা, এিং যািা কযাগযতাি 

প্রনয়াজনীয়তাগুরল পূিণ কনিন, তািা তানিি প্ররশক্ষ্ণ কনিাি 

িময়কানলি জনয কিোনিল িিকানিি কাে কথনক কি-মুি মারিক 

িৃরত্ত কপনত পানিন। উপিন্তু, OPWDD এিং DVS অনযানয 

রশনিানাম অনুিন্ধান কিনে যানক হায়ারিং রহনিাি ইরনরশনয়টিনভ 

অন্তভুন ি কিা কযনত পানি। 

একইভানি, প্রতযক্ষ্ িহায়তা কিনত চাওয়া পি প্রাথীনিি 

িমানিশ িাোননাি জনয DOL এিং আঞ্চরলক  

ওয়ান েপ কযারিয়াি কিন্টািগুরলি িানথ আমানিি একটি চলমান 

িম্পকন  িনয়নে। রননয়াগ কজািিাি কিাি জনয, আমিা একটি িি-

রিনেম, মানি পরিনষিা রননয়াগ প্রচািারভযাননি উন্নয়নন অনযানয 

মানি পরিনষিা এনজরিগুরলি িানথ অংশীিারিনত্বি জনয DOL-এি 

িানথ 

আমানিি িহনযারগতানক আিও িারেনয় তুলি। 

অনুরূপভানি, আমিা DOL-এি রিশারননিন শ এিং িহায়তা 

রননয়, এিং জাতীয় ও কেট িায়িহনকািীনিি িহনযারগতায় 

কিোনিল িুযনিা অি কলিাি েযাটিরেকি (BLS) দ্বািা 

DSPকিি জনয একটি অননয কিোনিল েযান্ডােন  অকুনপশনাল 

িারিরিনকশন (কপশাগত ককাে) বতরিি পক্ষ্ অিলম্বন কনি 

িনল চনলরে। একটি DSP কপশাগত ককাে িাস্তিায়ন উন্নত তথয 

িংগ্রহ, গনিষণা এিং  

প্রতযক্ষ্ িহায়তা কমীিারহনী িম্পরকন ত নীরতগত রিিান্ত কনিাি 

অনুমরত কিনি। 

 

একটি ক্তস্থক্ততশীয কেে কমীব্াক্তহন্ীস্টক কজারদার করা 

OPWDD আমানিি প্রতযক্ষ্ িহনযাগী কমীিারহনীনক শরিশালী 

কিাি জনয যনথষ্ট উনিযাগ রননয়নে।
xii
আনগ উরেরখত কিানাি 

এিং কিতন িৃরি োোও, আমিা রননয়াগ কিাি প্রচািারভযান, 

প্রযুরি আপনেট কিা, এিং প্ররিয়াগুরলনক িহজতি কিাি জনয 

িংস্থ্ান িযিহাি কিাি অরঙ্গকাি কনিরে। 
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প্রতযাক্তশত িযািযসমূহ 

• আপনেট কিা রেরজটাল প্রযুরি 

• কেটা অযানেি কিাি ক্ষ্মতা িৃরি 

• িিলীকৃত প্ররিয়াকিণিমূহ 

 

 
কেটিযাপী রিপণন প্রচািারভযাননি মনতা কনি 

 

 
উনেশয 

লক্ষ্য 1 

এটি ঘটনি, OPWDD স্থ্ানীয় রিজ্ঞাপননি মািযনম িাষ্ট্রীয় পিগুরলি 

জনয রিজ্ঞাপন কিিাি জনয প্রনয়াজনীয় অথন রিরননয়ানগি জনয উৎিগন  

কিনে, রেরজটাল এিং কিাশযাল রমরেয়াি আমানিি িযিহাি 

িম্প্রিারিত কিনে এিং কেট জুনে রিরভন্ন রননয়াগ অনুিানগুরল 

কহাে কনিনে ও তানত অংশগ্রহণ কিনে। 

পরিনশনষ, এটা স্বীকাি কিা গুরুত্বপূণন কয আমানিি কেট (এিং 

কস্বচ্ছানিিী) কমীিারহনীি অরিকাংশই জনিংখযাতারিকভানি 

বিরচত্রযময় িম্প্রিায় কথনক আনিন, যাি মনিয অরতিংখযাগরিি অংশ 

কশ্বতাঙ্গ নন এমন নািী। জজন টাউন রিশ্বরিিযালনয়ি িানথ আমানিি 

DEI কাজ এিং রতন িেনিি উনিযাগ এটি রনরচিতত কিনত িহায়তা 

কিনি কযন আমানিি িাংসৃ্করতক ও ভাষাগতভানি বিরচত্রযময় 

কমীিারহনীি মনন হয় কয তািা িহায়তা প্রাপ্ত। কমীনিি জনয আিও 

ভানলা িহায়তা কিনল আিও ভানলা রননয়াগ এিং িনি িাখাি 

িলািল পাওয়া যানি। আমানিি DEI কাজ এিং রিরননয়ানগি 

মািযনম অরজন ত জ্ঞান আমানিি নিাগত আনমরিকান িহ নতুন 

কমীনিি রননয়াগ কিনত কিনি এিং তানিি চাকরিনত িিল হনত 

িহায়তা কিনি কযমনটা গভননি কহাচুনলি এই প্ররতশ্রুরতময় চাকরিি 

িািায় নতুন ও এখনকাি অরভিািীনিিনক রননয়াগ কিাি এিং 

প্ররশক্ষ্ণ কিিাি প্রনচষ্টাি পরিকল্পনাি অংশ রেল। 

OPWDD এিং কহাচুল প্রশািন চান কযন এই রিরননয়াগ এিং রিরভন্ন 

কাযনকলানপি িনল DSPকিি িনি িাখাি হাি িাোননা যায় এিং 

কস্বচ্ছানিিী ও িাষ্ট্রীয় কমীিারহনী উভয়নক্ষ্নত্রই শূনয পি থাকাি হাি 

হ্রাি কিা যায়। আমিা রনরিন ষ্ট প্রকল্প রভরত্তক মূলযায়ননি মািযনম 

িলািনলি তথয িংগ্রহ কিি, NCI কমনচািীনিি রস্থ্রতশীলতা িমীক্ষ্া 

আমানিি িিিিাহকািীনিি জনয প্ররত িেি পরিচারলত হয় এিং এই 

লক্ষ্যগুরল পূিণ কিা হনচ্ছ রকনা  

তাি উপনি নজিিািী কনি রনিনািণ কিনত ভরিষযনতি জনয অরতরিি 

কেটা রিনেম স্থ্াপন কিা হনি। িংগৃহীত তথয এিং যতটা অগ্রগরত 

হনয়নে কিটি তািপি ভরিষযনতি ককৌশলগত পরিকল্পনা িারষনক 

রিনপানটন  কশয়াি কিা হনি। 

কেটা অযানেি কিা এিং প্রযুরি 
এমন প্রযুরিনত রিরননয়াগ করুন যা আিও িমনয়াপনযাগী তথয িিিিাহ কনি 

এিং তনথযি প্রাপযতা িাোয় 

 

 
আগামী পাৌঁ চ িেনি OPWDD এি একটি প্রিান অগ্রারিকাি হল 

আমানিি এনজরিি স্বচ্ছতা িাোননাি জনয আমানিি 

িায়িহনকািীনিি অনুনিাি পূিণ কিা। 
 

এটি কিাি জনয, পরিকল্পনাি প্রথম কনয়ক িেনি, আমিা 

আমানিি প্রযুরিনক এরগনয় রননয় যাওয়াি জনয এিং আমানিি 

তথয িংগ্রনহি পিরতগুরল উন্নত কিাি জনয িময় এিং 

িংস্থ্ানগুরল উৎিগন  কিরে। আমানিি পরিকাঠানমানত কিা 

এই আপনগ্রেগুরল আমানিি এনজরিি অগ্রগরত এিং চযানলঞ্জগুরল 

আিও রনভুন লভানি পরিমাপ এিং কশয়াি কনি রননত িক্ষ্ম কিনি। 

 

ক্তেক্তজোয প্রযুক্তিস্টক সংহত করা 

OPWDD এটিও স্বীকাি কনি কয িযিিারয়ক প্ররিয়া এিং পরিনষিা 

প্রিাননি পিরতি পরিিতন ননি িানথ তাল রমরলনয় চলাি জনয চটপনট 

প্রযুরি এিং কেটা রিনেমগুরল প্রনয়াজনীয়। 

এই আরথনক িেনি গভননি কহাচুনলি ARPA রিষয়ক অথনিংস্থ্ান 

এিং $20 রমরলয়ন িংকটকালীন রিরননয়াগ উভয়ই িযিহাি কনি, 

আমিা একটি রেরজটাল রূপান্তি ঘটাি। এই উনিযানগি একটি 

মূল মননানযাগ মযানুয়াল এিং কাগজ-রভরত্তক পিরত কথনক 

আিও স্বয়ংরিয় রিনেমগুরলি রিনক 

রূপান্তরিত হওয়া হনি। এই কানজি অংশ রহিানি, আমিা 

আমানিি কযাগযতা এিং কমনিূচী িযিস্থ্াপনাি IT 

অযারপ্ল্নকশনগুরল উন্নত কিি, আমানিি স্বাস্থ্য তথয প্রযুরি 

পরিকাঠানমানক এরগনয় রননয় যাি, পরিনষিা অনুনমািননি জনয 

িযিহৃত রিনেমগুরল পরিমাজন ন কিি এিং  
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লক্ষ্য 1 
আমানিি আত্ম-রননিন শনা মনেনলি জনয আিুরনক িমািানগুরল 

রিকরশত কিি। আমিা িমরিত মূলযায়ন িযিস্থ্া িা ককাঅরেন নননটে 

অযানিিনমন্ট রিনেম (CAS) এিং রশশু রকনশাি-রকনশািীনিি 

চারহিা এিং িামথনযিমূহ িা চাইে অযানোনলনিন্ট রনেি অযান্ড 

কেন্থি (CANS) িিঞ্জামগুরলি িাস্তিায়ননি িানথ িম্পরকন ত প্রযুরি 

রিকানশি পনথও এরগনয় যাি এিং আমিা যানিি পরিনষিা কিই, 

তানিি পরিিাি এিং তানিি পরিনষিা িিিিাহকািীনিি জনয আত্ম-

পরিনষিা কপাটন াল প্ররতিাি রিনক এরগনয় যাি। একই িানথ, আমিা 

আমানিি অভযন্তিীণ এিং িারহযক প্ররিয়া এিং পিরতগুরল 

আপনেট এিং িহজতি কিি। 

আজ পযনন্ত, আমিা ইরতমনিয আমানিি কযাগযতা রনিনািণ এিং 

িক্ষ্মতা িযিস্থ্াপনাি িযিস্থ্া উন্নত কিাি রিনক অগ্রগরত অজন ন 

কনিরে। এি মনিয িনয়নে গৃহিংস্থ্ান এিং আিারিক পরিনষিাগুরলি 

িযিহাি এিং শূনয পনিি হাি িম্পরকন ত আমানিি তথয িংগ্রহ এিং 

পযননিক্ষ্ণ প্ররিয়াগুরল িৃরি কিা। উপিন্তু, আমিা আমানিি পরিনষিা 

অনুনমািন রিনেম আপনেট কিাি রিনক প্রথম পিনক্ষ্প রহিানি 

পরিনষিা অনুনমািন িম্পরকন ত আমানিি অভযন্তিীণ িযিিারয়ক 

প্ররিয়াগুরল পযন ানলাচনা কিরে। আগামী িেিগুনলানতও আমিা এই 

প্রনচষ্টা অিযাহত িাখি। 

 

 
 

একইভানি, আমিা গ্রাহনকি িানথ িম্পকন  স্থ্াপন িযিস্থ্াপনা এিং 

স্বাস্থ্য তথয প্রযুরি িযিস্থ্া িম্পরকন ত একটি িহু-িেনিি প্রকনল্পি জনয 

প্রাথরমক কাযনকলাপ শুরু কনিরে। OPWDD িযিিা কিাি প্ররিয়া 

এিং কমন প্রিাহ িািামুি কিাি জনয DOH এিং রনউ ইয়কন  কেট 

কটকননালরজ এন্টািপ্রাইজ কাননকশন (NYSTEC) এি িানথ কাজ 

কিনি িনল প্রতযাশা কনি। 

এই প্ররিয়াগুরলনত কিা িংনশািনগুরলি িনল এক জায়গায় 

আিও কিশী তথয উপলব্ধ  

হনি, একই িানথ অরিিত ভানি কেটা আপনেট হনত থাকনি, 

এিং আমিা যানিি পরিনষিা কিই এিং তানিি পরিিানিি 

িিিযনিি জনয উন্নততি অরভজ্ঞতা রিনত পািি। উন্নততি 

প্ল্যাটিমনগুরল মানুষনক তাৎক্ষ্রণক তথয অযানেি কিনত িক্ষ্ম 

কনি, উিাহিণস্বরূপ নরথভুিকিণ প্ররিয়ানত তানিি রস্থ্রত 

কিখা, িতন মানন তানিি ককান 

পরিনষিাগুরলনত অযানেি আনে, এিং তানিি িানজনট আত্ম-

রননিন শনা পরিনষিাগুরলি জনয তানিি কতটা অথন িিাে 

অিরশষ্ট িনয়নে। এই পরিিতন নগুরল কশষ পযনন্ত তনথযি রিষনয় আিও 

অযানেি িিিিাহ কিনি, েুরপ্ল্নকটিভ প্ররিয়াগুরল িহজ এিং হ্রাি 

কিনি এিং স্বচ্ছতা িারেনয় তুলনি। 
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কেভযপস্টমন্টায ক্তেসঅযাক্তব্ক্তযটিস 

প্রযুক্তিগত আপস্টেেসমূহ 

 
 িায়িহনকািীনিি অন্তভুন ি কিা কিি IT 

পরিকাঠানমা গনে কতালা 

 
 

িযিিা কিাি প্ররিয়াি পযন ানলাচনা 

কিা পরিনষিা িযিহানিি অযানেি 

এিং অরিকািপ্রিাননি IT রিনেম 

 
িযিিারয়ক নীরত আপনেট কিা গ্রাহক 

িম্পকন  িযিস্থ্াপনা প্ল্যাটিমন গঠন কিা 
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এই ককৌশলগত পরিকল্পনাি উনেনশযি অিীনন, আমিা আমানিি 

আত্ম-রননিন শনা পরিনষিা মনেনলি জনয IT িমািানগুরলও পিীক্ষ্া 

কিরে। আমিা প্রাথরমক িযিিা প্রিানহি রূপনিখা বতরি এিং নরথপত্র 

বতরি শুরু কনিরে। এিপনি, আমিা আত্ম-রননিন শনাি মনেলটি 

রনিীক্ষ্নণি জনয িম্ভািয IT িমািানগুরল অনুিন্ধান কিি, আিও 

তৎপিতাি িানথ িানজট এিং িানজট িংনশািনগুরল অনুনমািন 

কিি, িক্ষ্মতাি িযিস্থ্াপনা কিি এিং কমী এিং িায়িহনকািীনিি 

পরিনষিাগুরলনত আিও ভানলা অযানেি কপনত িহায়তা কিি। 

ARPA অনুিানি অথনিংস্থ্ানকৃত আত্ম-রননিন শনাি মূলযায়ননি অংশ 

রহিানি িংগৃহীত িলািল এিং তথয এই চলমান প্রনচষ্টাগুরলনক 

আিও অিরহত কিনি। 

OPWDD CAS এি অিযাহত িাস্তিায়ননক িহায়তা কিনে, যাি 

মনিয িনয়নে কেটা িংগ্রহ কিা এিং এটি অনযানয কেটা রিনেনমি 

িানথ িংহত কিা। অনুরূপভানি, আমিা এমন প্রযুরিনত রিরননয়াগ 

কিরে যা আমানিি মািযনম Medicaid িযিহানিি কেটা িিনজনীন 

ভানি প্রকানশি জনয আিও িযিহািকািী-িহায়ক ইন্টািনিি 

িযিহানিি অনুমরত কিয়। 

 

ক্তব্দযমান্ তথয সম্প্রসাক্তরত করা ও কশয়ার করা 

আমানিি এনজরি িম্প্ররত পাৌঁ চ িেনিি Medicaid তথয প্রকাশ 

কনিনে এিং তািা আগামী িেিগুরলনত অরতরিি তথয উপলব্ধ 

কিা অিযাহত িাখনি। 

এই তনথযি মনিয িনয়নে িযিহাি কিাি হাি, 

 

কেো পক্তরকাঠাস্টমার সময়স্টরখা 

লক্ষ্য 1 
যানিি পরিনষিা কিওয়া হনচ্ছ তানিি জনিংখযাতারিক তথয 

এিং Medicaid িািি িযনয়ি তথয।xiii
 

কেনটি রিনপাটন  কিাি প্রনয়াজনীয়তাগুরল িম্প্ররত কাযন রনিনাহী 

রননিন শ এিং আইননি মািযনম িম্প্রিারিত কিা হনয়নে যানত 

এনজরিগুরলনক তানিি তথয িংগ্রনহি প্রনচষ্টায় আিও 

জনিংখযাতারিক তথয অন্তভুন ি কিনত উৎিারহত কিা যায়। 

আমিা এই নতুন কেটা িারষনক ককৌশলগত পরিকল্পনা আপনেট 

এিং ভরিষযনতি িেিগুরলনত Medicaid কেটাি িারষনক 

প্রকাশনাগুরলনত কশয়াি কিি। অরতরিি তথয তথযপূণন এিং 

ভরিষযনতি পরিকল্পনা কিাি কাযনকলানপি িহায়ক হনি। 

OPWDD-ও কেনটি অিস্থ্া, আিারিক তথয রিনেম প্রকল্প - 

কিরিনেনরশয়াল ইনিনমনশন রিনেমি কপ্রানজক্ট (RISP) এিং 

িম্প্রিায়গত RISP িমীক্ষ্া িহ িযাপক জাতীয় তথয িংগ্রহ প্রনচষ্টায় 

অংশগ্রহণ কনি। এই কেটা কিটগুরল িিনজনীনভানি উপলব্ধ এিং 

এগুরল কিশিযাপী রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা পরিনষিা িযিস্থ্াি 

রিরভন্ন উপািান িম্পনকন  তথয িিিিাহ কনি থানক। তািা কেট 

কপ্রািাইনলি স্নযাপশটগুরল কশয়াি কনি এিং অনযানয মূল কেটা 

পনয়ন্টগুরলি মনিয গৃহিংস্থ্ান পরিনষিা, িযরিগত িলািল, খিচ 

এিং নরথভুিকিনণি হাি িম্পরকন ত তথয অন্তভুন ি কনি। আমানিি 

এনজরিটি NYS এি জনয NCI প্রাপ্তিয়স্ক এিং কমীনিি 

রস্থ্রতশীলতাি তথযি িংগ্রহনকও িহায়তা কনি। 

 

দায়ব্হন্কারীস্টদর কেো 

কক্তমউক্তন্টি অি প্রযাকটিস 

অথিনন্ক্ততক এব্ং প্রক্তিয়াকরস্টণর 

কেো কব্সযাইন্ 

পািঁ চ ব্ছস্টরর কেোর প্রব্ণতা এব্ং 

ভক্তব্েযদ্বাণী 

 

ইন্টারঅযাক্তক্টভ ওস্টয়ব্সাইে এব্ং 

েযাশস্টব্ােি  

কমিসূচী এব্ং িযািস্টযর 

কেো কব্ঞ্চমাকি সমূহ 
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লক্ষ্য 1 
আমিা কয কেটা িযিহাি কিরে এিং কশয়াি কিরে তা রনভন িনযাগয 

এিং অথনিহ রকনা তা রনরচিতত কিাি জনয, আমিা একটি করমউরনটি 

অি প্রযারক্টি (CoP) িম্প্রিায় প্ররতিা কিি যানত পরিকল্পনাি 

উনেনশয অভযন্তিীণভানি এিং িারহযকভানি ককান কেটা পনয়ন্টগুরল 

িিনচনয় কিরশ িহায়ক হনি কি িম্পনকন  আিও িায়িহনকািীি 

মতামত িংগ্রহ কিা যায়। OPWDD এোোও িৃহত্তি স্বচ্ছতা প্ররতিাি 

রিষনয় আমানিি লক্ষ্যি িনঙ্গ িামঞ্জিয কিনখ আমানিি িারষনক 

পরিকল্পনা প্ররিয়াি অংশ রহিানি জনিািািনণি কানে উপলব্ধ কিাি 

মনতা অরতরিি তথযনক রচরিত কিনি। 

আমিা আমানিি ককৌশলগত পরিকল্পনাি জনয কিঞ্চমাকন  এিং কমট্রিে 

বতরি কিনত এিং আমানিি লক্ষ্য এিং উনেশযগুরল পূিনণি কক্ষ্নত্র 

আমানিি অগ্রগরত িিনজনীনভানি রিনপাটন  কিনত প্ররতশ্রুরতিি। 

OPWDD িায়িহনকািীনিি এিং অনযানয কেট এনজরি, গভনননিি 

অরিি এিং আইনিভানক িানথ রননয় অভযন্তিীণ ও িারহযকভানি 

কাজ কিা চারলনয় যানি কযন 

একটি কেটা পরিকাঠানমা গনে কতালা, িম্পকন গুরলনক 

িম্প্রিারিত কিা, উদ্ভািনগুরলনক পিীক্ষ্া কনি কিখা এিং 

আমানিি অগ্রগরত মূলযায়ন কিা যায়। 

এই রিসৃ্তত রিনেনমি উন্নরতি জনয অন্তিনতীকালীন িমািানগুরল 

প্রনয়াজন হনি। প্রনয়াজনীয় িীঘননময়ািী IT রিনেনমি উন্নয়ন ও 

িাস্তিায়ন কিনত এটি িময় কননি। অিশয, একিাি িমূ্পণন হনয় কগনল, 

আমানিি উন্নত প্রযুরি কেটা িংগ্রহ এিং রিনিষণ কিাি ক্ষ্মতানক 

শরিশালী কিনি, যা ভরিষযনতি পরিকল্পনানক অিরহত কিনত, 

কমনক্ষ্মতা মানিে বতরি কিনত এিং যানিি পরিনষিা কিওয়া হনি 

তানিি জনয িলািলগুরল মূলযায়ন কিনত আমিা কযভানি কেটা 

িযিহাি করি তানক িযাপকভানি উন্নত কনি তুলনি। 

উনেশয 

িায়িহনকািীনিি অন্তভুন ি কিা এিং 
পািস্পরিক িহনযারগতা 
রিিান্ত গ্রহণনক অিরহত কিাি জনয িায়িহনকািীনিি অন্তভুন ি কিা 

এিং পািস্পরিক িহনযারগতানক উৎিারহত কিা। 
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OPWDD স্বীকাি কনি কয ককানও রিনেম পরিিতন ন িিলভানি 

িাস্তিায়ননি জনয আমানিি এনজরি, রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

িযরি, তানিি রপতা-মাতা, পরিনষিা িিিিাহকািী, পক্ষ্ িমথননকািী, 

কমনচািী, কমনচািীনিি িংগঠন এিং অনযানয কেট পরিনষিা কিিাি 

রিনেনমি মনিয িািািারহক অংশীিারিনত্বি প্রনয়াজন হনি। অতএি, 

আমিা এই ককৌশলগত পরিকল্পনায় উপস্থ্ারপত পাৌঁ চ িেনিি িময়কাল 

জুনে িায়িহনকািী এিং অনযানয কেট এনজরিগুরলনক 

(উিাহিণস্বরূপ, িায়িহনকািীনিি িভায়, প্রকল্প রনরিন ষ্ট উপনিষ্টা 

কগািী, শ্রম িযিস্থ্াপনা িভা, এনজরিি উপস্থ্াপনা এিং কিািানম) 

জরেত কিাি জনয প্ররতশ্রুরতিি। 

 

দায়ব্হন্কারীস্টদর সাস্টথ জক্তড়ত হওয়া 

িতন মানন, আমানিি এনজরি কিশ কনয়কটি িায়িহনকািী 

ওয়াকন গ্রুপ, করমটি এিং কাউরিলনক কিরিরলনটট কনি। এি 

মনিয িনয়নে আত্ম-পক্ষ্ িমথননকািী, তানিি রপতা-মাতা, 

পরিনষিা িিিিাহকািী এনজরি, িরমরত এিং ককয়াি ককা-

অরেন ননশন অগনানাইনজশন (CCO) গুরলি মনিয রনয়রমত িময়-

রনিনারিত কনথাপকথন। 

আমানিি মূল িায়িহনকািী গ্রুপগুরলি মনিয একটি হল DDAC। 

DDAC NYS মানরিক স্বাস্থ্যরিরি আইননি মনিয প্ররতরিত 

হনয়রেল এিং এনক কেটিযাপী অগ্রারিকাি, পরিকল্পনা এিং 

প্ররিয়া মূলযায়ননি উপি িুপারিশ প্রিাননি িারয়ত্ব কিওয়া 

হনয়নে। তানিি িিিযনিি মনিয আত্ম-পক্ষ্ িমথননকািী, 

পরিিানিি িিিয, িিিিাহকািী এিং অনযানয কিশ কনয়কটি 

িায়িহনকািী গ্রুনপি প্ররতরনরিিা অন্তভুন ি িনয়নে। OPWDD 

কনতািা বত্রমারিকভানি DDAC িভায় অংশগ্রহণ কনিন। OPWDD 

এিং DDAC দুটি িত্তাি মনিয কযাগানযাগ ও িহনযারগতা কজািিাি 

কিাি জনয অরতরিি িুনযাগ-িুরিিা প্ররতরিত কিনে 

এিং আমানিি রিরভন্ন িায়িহনকািীনিি কাে কথনক মতামত 

িংগ্রহ ও কশয়াি কিাি জনয আমিা কীভানি একিানথ কাজ 

কিনত পারি তা অনুিন্ধান কিনে। 

OPWDD কনতািা প্ররত মানি কেট জুনে এমন িযরিনিি িানথ কিখা 

কনিন যািা আত্ম-পক্ষ্ িমথননকািী িংগঠন এিং রিরভন্ন পারিিারিক 

পক্ষ্ অিলম্বনকািী গ্রুনপি অংশ। একইভানি, আমিা 
প্রতযাক্তশত িযািযসমূহ 

• এমন এক অন্তভুন রি যা আিও কাযনকি, িযাপ্ত এিং 

জনিংখযাতারিকভানি প্ররতরনরিত্বমূলক। 

• িৃরিপ্রাপ্ত স্বচ্ছতা 

• রিনেম জুনে কজািিাি হনয় ওঠা িহনযারগতা 



 

 
 

আমানিি িিিিাহকািী কনটওয়ানকন ি িানথ প্ররত মানি রমরলত হই 

যানিি মনিয আমানিি িিিিাহকািী িরমরত এিং আলািা আলািা 

কস্বচ্ছানিিী এনজরিি প্ররতরনরিিা অন্তভুন ি। একইভানি, আমিা 

রনয়রমত 

িযারমরল িানপাটন  িারভন নিি (FSS) এি কেটিযাপী করমটি, 

CCO কনতাগণ, এিং কমনচািীনিি প্ররতরনরি ও শ্রম িযিস্থ্াপনা 

এনজরিি প্ররতরনরিনিি িানথও কিখা করি। 

উপিন্তু, আমিা যখন প্রনয়াজন হয় তখন নতুন িময় িংনিিনশীল 

এিং রিষয় রনরিন ষ্ট গ্রুপ প্ররতরিত করি। 

উিাহিণস্বরূপ, COVID-19 অরতমািীি প্রািরম্ভক পযন ানয় 

আমিা একারিক িায়িহনকািীি কগািীি প্ররতরনরি ও 

িংগঠননক রনযুি কনিরে 

কযন আমানিি পরিনষিা িযিস্থ্াি মনিয COVID-19 এি অিস্থ্া 

িম্পনকন  আপনেট িিিিাহ কিা যায়। িভাগুরলনত আমিা যানিি 

পরিনষিা কিই এিং কমীনিিনক ককি, মৃতুয এিং টিকা কিওয়াি 

হাি িম্পনকন  তথয কশয়াি কনিরে। আমিা নীরত পরিিতন ননি তথয 

উপলব্ধ হওয়াি িানথ িানথ কিই তথযও কশয়াি কনিরে। এই 

বিঠকটি একটি স্থ্ায়ী িহু-িায়িহনকািীনিি িভায় 

লক্ষ্য 1 
পরিণত হনয়নে যা আমানিি িীঘননময়ািী পরিকল্পনা এিং ককৌশলগত 

উনিযাগগুরল অিরহত কিাি জনয বত্রমারিকভানি অনুরিত হনি। 

পরিনশনষ, আমানিি এনজরিি কনতৃত্বনক প্রায়ই িািা িেি িনি রনরিন ষ্ট 

িিিিাহকািীনিি অনুিান, িনম্মলন এিং িভাগুরলনত অংশ রননত 

িলা হয়। OPWDD কনতািা এই অনুিানগুরলি মনিয অননকগুরলনত 

অংশগ্রহণ কনিন এিং কেট জুনে নতুন কমনিূচী এিং প্ররতশ্রুরতিি 

অনুশীলনগুরল িম্পনকন  আিও জাননত এিং িিািরি আমানিি 

িায়িহনকািীনিি কাে কথনক শুননত িািা িেি িনি পৃথক পৃথক 

িাইট এিং কমনিূচীগুরল পরিিশনন কনিন। 

আমানিি এনজরি এই পাৌঁ চ িেনিি িময়কানল অরতরিি িুনযাগগুরল 

উৎিারহত কিনি যা তথয িম্পনকন  স্বচ্ছতা এিং অযানেি িারেনয় 

তুলনি। আমিা িতন মানন একটি আিও কাযনকি, িক্ষ্, এিং িযাপ্ত, 

এনজরি জুনে  

িায়িহনকািীনিি অন্তভুন ি কিাি পরিকল্পনা িংগঠিত কিা ও 

প্ররতিা কিাি জনয রিরভন্ন রিকল্প খুৌঁজরে। পরিকল্পনাটি একটি 

রিসৃ্তত ও বিরচত্রযময় িায়িহনকািীনিি িিননি 

 

দায়ব্হন্কারীস্টদর অন্তভুি ি 

করার ক্তিয়াকযাপ 

 
শ্রম িযিস্থ্াপনা 
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লক্ষ্য 1 
িানথ কীভানি জরেত হি তাি রূপনিখা বতরি কিনি এিং তানক 

রচরিত কিনি। আমানিি লক্ষ্য হল এটা রনরচিতত কিা কযন আমিা 

একটি জনিংখযাতারিকভানি প্ররতরনরিত্বমূলক গ্রুনপি কথনক শুননত 

পারি, তনি এোোও আিও িংশগতভানি, িাংসৃ্করতকভানি, 

জারতগতভানি, অথনননরতকভানি, এিং কভৌনগারলকভানি বিরচত্রযময় 

িায়িহনকািীনিি কথনকও শুননত হনি এিং তাি ককিল এই 

বিরচনত্রযি মনিযই িীমািি থাকনিন না। 

 

িস-ক্তসস্টেম সহস্টযাক্তগতা অজি ন্ 

প্ররতিন্ধী িযরি, তানিি পরিিাি এিং পরিনষিা িিিিাহকািীনিি 

িানথ জরেত থাকাি পাশাপারশ, OPWDD কমীিা রিরভন্ন িি-

রিনেম এিং ইন্টািএনজরি গ্রুনপও অংশগ্রহণ কনিন। এি কনয়কটিি 

মনিয িনয়নে রিরভন্ন করমশনানিি িি-রিনেম রমটিং, 

প্রািরম্ভক বশশি রিষনয় উপনিষ্টা পরিষি, প্রািরম্ভক হস্তনক্ষ্নপি 

িমিয়িািন পরিষি, রিনশষ রশক্ষ্াি জনয করমশনানিি উপনিষ্টা 

পযাননল, RiTAT (আঞ্চরলক আন্তঃএনজরি প্রযুরিগত িহায়তা 

িল), শুশ্রূষা িযিস্থ্াপনািমূহ, 

করমউরনটি িারভন ি কিােন , অযানেি কিাি একক পনয়ন্টিমূহ, 

NY িংনযাগ, 

িংযম এিং পৃথক িাখাি কমীনগািী, জটিল চারহিািম্পন্ন িযরিনিি 

কগািী, িিনারিক িুিংহত কিটিং িমিয় পরিষি এিং অটিজম 

কস্পকট্র্াম রেিঅেন াি অযােভাইজরি কিােন । 

আমিা এমন DDPCকতও পরিনষিা কিই, কযখানন আমিা মতামত 

কিই এিং উদ্ভািন িহায়ক অনুিানগুরলনক িাস্তিারয়ত কিনত িহায়তা 

করি যা আমানিি রিনেমনক এরগনয় রননয় যায়। একইভানি, আমিা 

NYS এি রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা কনটওয়ানকন ি িানথ জরেত 

থাকাি একটি চলমান িুনযাগ প্ররতিাি প্ররিয়াি মনিয িনয়রে, যাি 

মনিয DDPC, NYS এি রতনটি ইউরনভারিনটি কিন্টাি িি এনেনলি 

(UCEDD) 

এিং কেনটি িুিক্ষ্া ও পক্ষ্ িমথননকািী গ্রুপ অন্তভুন ি িনয়নে। 

আমিা অিযয়ন কশয়াি কনি কনওয়াি জনয এিং পািস্পরিক 

িহনযারগতা কিাি িুনযাগগুরল িযিহাি কিাি জনয বত্রমারিক 

রভরত্তনত কিখা কিাি পরিকল্পনা কিরে। 

OPWDD গভননি কহাচুনলি নতুন প্ররতরিত মুখয অক্ষ্মতা 

কমনকতন াি িানথ পািস্পরিক িহনযারগতা কিাি জনয উৎিারহত 

আনে। আমিা ইরতমনিয কিশ কনয়কটি উপানয় জরেত হনয়রে, 

উিাহিণস্বরূপ িায়িহনকািীনিি কাে কথনক িািাগুরলি 

িমু্মখীন হনয়নে কি 

িম্পনকন  তথয কশয়াি কনি কনওয়া এিং প্ররতিন্ধী িযরিনিি 
 

30 ক্তব্কাশজক্তন্ত প্রক্ততব্ন্ধকতা থাকা ব্যক্তিস্টদর অক্তিস - অক্তিস ির ক্তপপয 

উইথ কেভযপস্টমন্টায ক্তেসঅযাক্তব্ক্তযটিস 

 

 
জনয কমনিংস্থ্ান রিষনয় উনদ্বািনী DREAM রিনম্পানিয়ানম 

অংশগ্রহণ কিা। আমিা এরগনয় যাওয়াি জনয অনযানয আনুিারনক 

এিং অনানুিারনক পক্ষ্ িমথনন এিং জরেত হিাি িুনযাগগুরল 

অনুিন্ধান কিা চারলনয় যাি। 

NYS মানরিক স্বাস্থ্যরিরি আইন অনুিানি কাউরন্টগুরলনক প্ররত িেি 

প্ররতটি কেট মানরিক স্বাস্থ্যরিরি এনজরিি (কযমন, OPWDD, 

আিরি 

রিষয়ক পরিনষিা ও িহায়তা কিাি অরিি (OASAS) এিং 

OMH)। OPWDD স্থ্ানীয় ও িাষ্ট্রীয় উনিযাগগুরল কাযনকিভানি 

িমিয় কিাি পরিকল্পনাগুরল পযন ানলাচনা কনি ও রিনিষণ কনি 

এিং িি রিনেম িহনযারগতাি জনয কক্ষ্ত্রগুরলনক রচরিত কনি। 

স্থ্ানীয় পরিনষিা পরিকল্পনা প্ররিয়াি অংশ রহিানি, আমিা স্থ্ানীয় 

মানরিক স্বাস্থ্যরিরি পরিচালকনিি িনম্মলন িা কনিানিি অি 

কলাকাল কমন্টাল হাইরজন োইনিক্টিি (CLMHD) দ্বািা 

পরিচারলত এনজরিি রনয়রমত কাজ কিাি রিনন এিং পরিকল্পনা 

কিাি িভায় অংশগ্রহণ করি। এই িভাগুরল আমানিি কেট এিং 

স্থ্ানীয় পযন ানয় রিরভন্ন চারহিা এিং অগ্রারিকািগুরল কশয়াি কিাি, 

কশখাি এিং কশানাি িুনযাগ প্রিান কনি। 

একইভানি, OPWDD িম্প্ররত ইন্টাি-অরিি ককা-অরেন ননটিং 

কাউরিলনক পুনরুজ্জীরিত কিাি জনয OMH এিং OASAS-এি 

িানথ কাজ কিাি প্ররতশ্রুরত রিনয়নে। কাউরিনলি উনেশয হল 

পরিকল্পনা এিং রিনেম পরিিতন ননি প্রনচষ্টাগুরল িম্পনকন  তথয কযন 

রতনটি এনজরি জুনে কশয়াি কিা হয় তা রনরচিতত কিা 

যানত যািা একারিক কিক্টি কথনক পরিনষিাগুরল অযানেি কিনত 

পানি তানিি জনয প্রিত্ত িহায়তাগুরলনত কথনক যাওয়া 

িযিিানগুরল হ্রাি কিা যায় এিং রতনটি রিনেমজুনে িক্ষ্তা এিং 

িংস্থ্ানগুরল কানজ লারগনয় উদ্ভািন প্রনচষ্টাগুরলি িািলয এিং 

কাযনকারিতা িিনারিক কিনত িহায়তা কনি।
xiv

 

আমিা অনযানয প্ররতিন্ধীনিি কনটওয়াকন  এিং OMH, OASAS, 

OCFS, কেট রশক্ষ্া এিং DOL-এি মনতা কেট এনজরিগুরলনত 

আমানিি িমকক্ষ্নিি িানথ কাজ কিা চারলনয় যাি, কযন রিরভন্ন 

রিনেনমি মনিয িমিয় বতরি কিা যায়, তথয এিং কেটা কশয়াি 

কিা যায়, িম্পিগুরল কানজ লাগাননা যায় এিং রনউ ইয়কন িািীনিি 

একারিক রিনেম অযানেি কিাি জনয উপযুি পরিনষিা িিিিাহ 

কিা যায়। 



উদ্ভাব্ন্ এব্ং পক্তরব্তি স্টন্র মািযস্টম আমাস্টদর ক্তসস্টেমস্টক রূপান্তক্তরত করা 

িহায়তা কজািিাি কনি, নীরতগুরল িহজ কনি এিং পরিনষিাগুরল কিিাি জনয নতুন পিরতগুরল অনুিন্ধান 

কনি মানুষনক ক্ষ্মতাশালী কিাি জনয রিনেনমি িক্ষ্মতা প্রিারিত কিা। 

লক্ষ্য 2 
 

 

OPWDD আমানিি িতন মান পরিনষিা কাঠানমাি পুনমূনলযায়ন কিনি 

এিং আমানিি িায়িহনকািীনিি কাে কথনক িংগৃহীত তথয এিং 

আপনগ্রেকৃত IT রিনেমগুরল িযিহাি কিনি অভযন্তিীণ ও িারহযক 

মূলযায়ন কাযনকলানপি িলািনলি িানথ িরম্মরলত ভানি 

কমনিূচী িংস্কানিি প্রচাি কিনত, পরিনষিা প্রিাননি নমনীয়তা িৃরি 

কিনত এিং নতুন পরিনষিা পিরতগুরল পিীক্ষ্া কিনত যা তানিি 

িম্প্রিায়গুরলি প্ররতিন্ধী িযরিনিি অঙ্গীভূতকিণ এিং অংশগ্রহনণি 

রিনক পরিচারলত কনি। 
 

উনেশয 

িমথনন এিং পরিনষিািমূহ 
সহায়তা এব্ং পক্তরস্টেব্াগুক্তযর গুণমান্, কাযিকাক্তরতা এব্ং স্থাক্তয়ত্বস্টক 

কজারদার করুন্। 

আত্ম-ক্তন্স্টদি শন্া কদব্ার মস্টেয ক্তব্কক্তশত করা 

আত্ম-রননিন রশত পরিনষিাগুরলি রিকল্পটি গত পাৌঁ চ িেনি উনেখনযাগয 

িৃরি কপনয়নে, রিনশষত যখন কতজন কলাক ঐরতহযগতভানি 

পরিনষিাগুরল অযানেি কিনত পেন্দ কনি তাি িানথ তুলনা কিা হয়। 

যািা আত্ম-রননিন শ কিনেন তািা ইচ্ছাকৃতভানি এনজরি িমরিত 

পরিনষিা রিতিনণি তুলনায় একটি নমনীয় পরিনষিা মনেল কিনে 

রননয়নেন। যরিও 

আত্ম-রননিন শনা অননক নমনীয়তা অনুনমািন কিনত কনি, তনি এটি 

যািা িহায়তা কনিন এমন িযরিনিি জনয, তানিি পরিিাি ও 

পরিনষিা িিিিাহকািীনিি জনয প্রশািরনকভানি জটিল, যা এই 

পরিনষিা মনেনলি িযিহাি িীমািি কিনত এিং কমনিূচীটিি 

রস্থ্রতশীলতানক হুমরকি মুনখ কিনল রিনত পানি। OPWDD আমানিি 

ARPA রিষয়ক তহরিনলি একটি কোনটা অংশ িযিহাি কিাি 

পরিকল্পনা কনিনে যানত আমানিি এিং িায়িহনকািীনিি িানথ 

িহনযারগতামূলকভানি কাজ কিাি 

জনয একজন পিামশনিাতানক রনযুি কিা যায় যানত এই 

িািাগুরল এিং িায়িহনকািীনিি দ্বািা উত্থারপত অনযানয 

কমনিূচীি উনদ্বগগুরল িমািাননি জনয িুপারিশ কিা যায়। 

 

আত্ম-ক্তন্স্টদি শন্াকারী জন্সািারণ 

24,727 

 

 

 

HCBS নীরতগুরলি িানথ িামঞ্জিয কিনখ মানুষ তানিি রননজি 

িারেনত িা িম্প্রিানয়ি মনিয পরিনষিাগুরল পাওয়াি 

িুনযাগগুরলনক অগ্রারিকাি কিয়, 

OPWDD িযরিগত পেন্দনক িম্প্রিারিত কনি এিং স্বািীনতাি 

িুনযাগগুরল িিনারিক কনি তাি িহায়তাি রিনযািনক কজািিাি 

কিনি। এখানন কিই পরিনষিা কক্ষ্ত্র এিং কাযনকলাপগুরলি রূপনিখা 

কিওয়া হনয়নে যানক আমিা অগ্রারিকাি কিই কািণ আমিা 

আমানিি পরিনষিাগুরলি গুণমান, িমতা এিং কাযনকারিতা উন্নত 

কিনত চাই। 
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প্রতযাক্তশত িযািযসমূহ 

• িম্প্রিারিত পেন্দ এিং স্বািীনতা 

• উন্নততি আত্ম-রননিন শনা মনেল 

• অথনপূণন কমনিংস্থ্ানন এিং কে কাযনকলানপ 
িৃরিপ্রাপ্ত অযানেি 

• গৃহিংস্থ্ান িহায়তা এিং আিারিক পরিনষিাগুরলি িরিনত 

িািািারহকতা 22130 

18091 

14422 

11734 



লক্ষ্য 2 
এটিও মনন িাখা গুরুত্বপূণন কয আমিা ইরতমনিয প্রাপ্ত 

িায়িহনকািীনিি মতামনতি উপি রভরত্ত কনি আমানিি আত্ম-

রননিন শনাি মনেলটি উন্নত কিাি জনয পিনক্ষ্প কনওয়া চারলনয় 

যারচ্ছ। রকেু কাযনকলাপ যা পরিকল্পনা কিা হনয়নে িা িতন মানন চলনে 

তাি মনিয িনয়নে: 

• এক স্বািীন িালাল পািাি রিকনল্পি নমনীয়তা িজায় 

িাখাি জনয িরিনত িহায়তাকািী িালানলি তিািিান 

িাস্তিারয়ত কিা, 

• িহায়তাকািী িালানলি িানথ মুনখামুরখ 

িাক্ষ্ানতি প্রনয়াজনীয়তা হ্রাি কিা, 

• এক ওনয়ি-রভরত্তক রিনযানি িহায়তাকািী 

িালালনিি প্ররশক্ষ্ণ স্থ্ানান্তরিত কিা, 

• একটি িহায়তাকািী িালানলি কমন্টিরশপ 

কমনিূচী প্ররতিা কিা, 

• কটরলনহলথ িিননি পরিনষিাগুরলি অনুমরত কিওয়া, 

প্রনয়াজনীয় িহায়তাকািী িালালনিি িানথ প্রনয়াজনীয় 

রমটিংগুরল কিা িহ, 

• গৃহিংস্থ্ান িািি অথন প্রিাননি মান িৃরি কিা, 

• অথনিংস্থ্ানকািী অন্তিনতী িংস্থ্া - 

রিনারিয়াল ইন্টািরমরেয়ারি (FI)-ি 

প্রশািরনক রি িমিয় কিা, 

• নীরত এিং প্রশািরনক স্মািক িা অযােরমরননেটিভ 

কমনমািান্ডা (ADM)-গুরল আপনেট কিা, এিং 

• িযিহাি িম্পনকন  আমানিি অভযন্তিীণ রিনিষণনক আিও এরগনয় 

রননয় যাওয়া। 

আত্ম-রননিন শনা পিামশনিাতাি কাজ যখন চলনে, তখনই OPWDD 

আত্ম-রননিন শনা পরিনষিাগুরলি িানথ িম্পরকন ত ককয়াি মযাননজািনিি 

জনয প্ররশক্ষ্ণ িারেনয় তুলনি। আমিা িতন মানন কম পরিনষিা প্রাপ্ত 

জনিািািনণি জনয কিই কগািীগুরলনক রচরিত কনি ও জরেত কনি 

এিং িািািণত কম পরিনষিা প্রাপ্ত িম্প্রিায়গুরলনত িহায়তাকািী 

িালাল এিং আরথনক মিযস্থ্তাকািী (FI)-কিি িক্ষ্মতা িাোননাি 

মািযনম আত্ম-রননিন রশত পরিনষিাগুরল িযিহানিি অযানেি উন্নত কিাি 

রিকল্পগুরলও অনুিন্ধান কিি। আরথনক মিযস্থ্তাকািী এিং 

িহায়তাকািী িালালনিি রশক্ষ্া এিং প্ররশক্ষ্ণ কিি যানত তািা আত্ম-

রননিন শক িযরি এিং তানিি পরিিানিি জনয প্রশািরনক কাজগুরল হ্রাি 

কিনত িহায়তা কিনত পানি। 

 

 
 

উপিন্তু, আমিা িম্ভািয HCBS োে পািাি িংস্কািগুরল পিীক্ষ্া 

কিাি জনয পিামশনিাতা এিং িায়িহনকািীনিি িানথ কাজ 

কিা চারলনয় যাি 

যা িযরিগত িম্পি অযাকাউন্ট িা পানিনানাল রিনিািন অযাকাউন্ট 

(PRA) স্তিগুরলি মূলযায়ন কিা িহ আত্ম-রননিন শনা মনেল রিকরশত 

কিনত িাহাযয কিনি, যা আত্ম-রননিন রশত পণয ও পরিনষিাগুরল 

(IDGS)-ি জনয িতন মান 

রিরলং কাঠানমানক িহজতি কিাি মািযনম এিং িম্ভািযভানি আত্ম-

রননিন রশত পরিনষিাগুরল অযানেি কিাি জনয িম্প্রিায়-রভরত্তক 

িহায়তাগুরলি জনয একটি স্ব-রনযুি, কমী-রনরিন ষ্ট পরিনষিা গঠন 

কিনত িহায়তা কিনি। 

পরিনশনষ, OPWDD আত্ম-রননিন শনাি উপি দৃরষ্ট রনিি কনি একটি 

জাতীয় অিযয়ন িহনযারগতায় অংশগ্রহণ কিনি। নযাশনাল কিন্টাি 

অন অযােভারিং পািনন-কিন্টািে প্রযাকটিনিি অযান্ড রিনেমি 

(NCAPPS) 

আত্ম-রননিন শনা অিযয়ন িহনযারগতা প্ররতিন্ধী িযরি এিং পরিিানিি 

িিিযনিি আত্ম-রননিন শনা িম্পনকন  রশরক্ষ্ত কিাি িানথ িম্পরকন ত 

প্ররতশ্রুরতিি অনুশীলনগুরল কশয়াি কিনি। 

 

কমিসংস্থান্ ও কে কমিসূচী পক্তরস্টেব্াগুক্তয বৃ্ক্তদ্ধ করা 

2020 িানলি OPWDD তথয কিখায় কয আমানিি এনজরি 

দ্বািা পরিনষিা িিিিাহকৃত প্রায় 50,000 জন িযরি COVID-19 

এি আনগ কে হযারিরলনটশন কমনিূচী এিং পরিনষিাগুরলনত 

অংশ রননয়রেল।
xv
একই িময়কাি জাতীয় কেটা যা রননিন শ কনি 

কয প্ররতিন্ধকতা থাকা 18-64 িেি িয়িীনিি কমনিংস্থ্াননি হাি 

34.4% রেল। NY-এ অক্ষ্মতা না থাকা িযরিনিি কমনিংস্থ্াননি 

হাি রেল 

76.4%।
xvi
এই তথযটি অক্ষ্মতা থাকা ও না থাকানিি মনিয লাভজনক 

কমনিংস্থ্াননি রিষনয় এক িযাপক বিষনমযি রিনয় দৃরষ্ট আকষনণ কনি। 

2020 িানলি মাচন  মানি COVID-19 অরতমািীি িূত্রপানতি কািনণ 

এই িযিিান এিং অনযানয িমিযা আিও কিনে যায়, যখন আমানিি 

এনজরিনক িাইট-রভরত্তক কে কমনিূচীগুরলি িামরয়ক স্থ্রগতানিনশি 

রননিন শ রিনত হনয়রেল, 

যাি িনল কে কমনিূচী এিং কমনিংস্থ্ান িহায়তাগুরলি িযিহাি এিং 

কমনিংস্থ্াননি হাি হ্রাি পায়। 
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কমিসংস্থান্ এব্ং কে কমিসূচীর সাস্টথ সংক্তিষ্ট 

ব্যক্তিগণ 

লক্ষ্য 2 
অরজন ত িযরিগত িলািনলি গুরুত্বনক তুনল িনি। তিনুিানি, 

আমিা অযানেি উন্নত কিাি জনয অথন রিরননয়াগ কিরে 

সম্প্রদায়গত ব্াসস্থান্ 

সম্প্রদায়গত উত্তরণ 

কে 

হযাক্তব্ক্তযস্টেশস্টন্র 

সহায়তাসমূহ 

কমিসংস্থাস্টন্র গক্ততপথ 

সম্প্রদায়গত 

প্রাকবৃ্ক্তত্তমূযক 

প্রাকবৃ্ক্তত্তমূযক ব্যব্স্থাপন্া 

সহায়তাপ্রাপ্ত কমিসংস্থান্ 
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9660 

38,024 

 

 
43,269 

কযন উদ্ভািনীশরি িম্পন্ন, িমরিত, এিং িযরি-ককরিক কে এিং 

কমনিংস্থ্ান কমনিূচীি জনয, 

2025 িানলি মনিয িারষনক $10 রমরলয়ন উৎিগন  কিা িহ, তানিি 

কমনিংস্থ্াননি লক্ষ্য অজন ননি জনয রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

িযরিনিি ক্ষ্মতায়ননি উনিযাগগুরলনক অনথনি কযাগান 

কিওয়া যায়। রিরননয়াগগুরলি মনিয িিিিাহকািীনিি জনয নমনীয়, 

িম্প্রিায়-রভরত্তক কে িহায়তা, িৃরত্তমূলক অরভজ্ঞতা বতরিি জনয 

অনুিান তহরিল এিং িৃহত্তি িম্প্রিানয়ি মনিয কে, িৃরত্তমূলক এিং 

কমনিংস্থ্ান পরিনষিা িিিিানহি জনয আিও িযরি-ককরিক 

মননাভাি অজন ননি জনয কাযনপরিচালনাি জনয 

যরিও এিপি অননক কমনিূচী পুনিায় শুরু হনয়নে, চলমান রনিাপত্তা 

িতকন তা, কমীনিি অভাি 

এিং িযরিগত পেন্দি কািনণ িাইট-রভরত্তক কে আিািন 

পরিনষিাগুরল িযিহাি প্রাক-অরতমািী স্তনিি নীনচি অিস্থ্ায় 

িজায় িনয়নে। একই িমনয়, 

অরতমািীি অথনননরতক প্রভাি কিইিি রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা 

থাকা িযরিনিি কমনিংস্থ্াননক তীব্রভানি হ্রাি কনিনে যািা 

OPWDD-ি আরথনক িহায়তায় কমনিংস্থ্ানগত িমথননগুরল কপনয় 

থানকন। 

অরতমািীি িময় মানুষনক কে, িৃরত্তমূলক, এিং কমনিংস্থ্ান 

পরিনষিাগুরলি জনযিহায়তা কিনত, OPWDD দূিিতী পরিনষিা 

িিিিাহ কিাি রিকল্পিমূহ িযিহাি কনিরেল। 1 জুলাই, 2021-এ 

গৃহীত একটি োে িংনশািনী, কে এিং প্রাক-িৃরত্তমূলক 

পরিনষিাগুরলি জনয এই নমনীয়তাগুরলনক স্থ্ায়ী কনি রিনয়নে। 

2021 িাল নাগাি, 

আমিা ককয়াি মযাননজািনিি জনয কমনিংস্থ্ান এিং িৃরত্তমূলক 

পরিনষিাগুরলি উপি প্ররশক্ষ্ণও উন্নত কনি িিিিাহ কনিরে, 

CCOগুরলি জনয কট্র্ন-িয-কট্র্ইনাি িা প্ররশক্ষ্কনিি প্ররশক্ষ্নণি 

িুনযাগগুরল বতরি কনিরে যানত ককয়াি মযাননজািিা তানিি 

িহায়তাকািী িযরিনিি জনয উপলব্ধ কমনিংস্থ্ান পরিনষিা 

রিকল্পগুরল িুঝনত পানিন। 

HCBS এি োে কিিাি পরিনষিাগুরলি একটি নীরত হল িম্প্রিানয়ি 

নাগানলি মনিয কথনক িিনারিক িুিংহত উপানয় পরিনষিাগুরল কিিাি 

িযিস্থ্া কিা। 

তাোো, কিোিাল HCBS এি রিনযাি রনয়নমি িংনশারিত ভাষা 

একজন অংশগ্রহণকািীি অরভজ্ঞতাি গুণমান এিং 

অথনিংস্থ্ান এিং প্রযুরিগত িহায়তা গ্রহণ কিা অন্তভুন ি থাকনি। 

এই প্রনচষ্টাগুরল িিিিাহকািীি গুণমান এিং ক্ষ্মতাও উন্নত 

কিনি, যা OPWDD-ি রিনক একটি কমৌরলক পিনক্ষ্প যা  

িৃরত্তমূলক, রশক্ষ্াগত, কমনিংস্থ্ান এিং প্ররশক্ষ্ণ কমনিূচীগুরলনক 

িারেনয় তুলনি যা গভননি কহাচুনলি 2022 কেট  

অি িয কেট ভাষনণ িরণনত হনয়নে।  কেট অি িয কেট 

প্রনচষ্টাি অংশ রহিানি, আমানিি এনজরি একটি 

িংসৃ্করত ও িযিিারয়ক মনেল পরিিতন ননক িহায়তা কিাি রিনক 

মননারননিশ কিনে, রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি 

জনয কযারিয়াি-রনরিন ষ্ট িৃরত্তমূলক প্ররশক্ষ্ণ কিিাি িযিস্থ্া কিনে, 

কমনিংস্থ্ান এিং িম্প্রিানয়ি িানথ িংপৃিতা িৃরিনত িহায়তা 

কিাি জনয নীরত এিং রনয়মািলী িংনশািন কিনে, 

পাশাপারশ DSP প্ররশক্ষ্নণি রিকানশি রিনক মননারননিশ কিনে। 

িযরি-ককরিক পরিনষিাগুরলনত, িম্প্রিানয়ি িানথ িংপৃিতায় 

এিং OPWDD এি মািযনম উপলব্ধ পরিনষিাগুরলনত রশক্ষ্া 

রিনয়, 

কে হযারিরলনটশননি উপি মননারননিশ কনি, DSPকিি জনয 

প্ররশক্ষ্নণি উন্নয়ন এটা রনরচিতত কিনি কযন কমীিা তানিি 

লক্ষ্যপূিনণি জনয অনযানয পরিনষিাগুরলনত উত্তিনণি জনয 

মানুষনক আিও ভানলাভানি িহায়তা কিনত িক্ষ্ম হনত পানি। 

একই ভানি, প্রাথরমক নীরত ও রনয়মািলীনত িংনশািন কনি 

পরিনষিাগুরলনক আিও িযরিগতকৃত কিাি তাত্ক্ক্ষ্রণক ক্ষ্মতা 

অজন ননক লক্ষ্য রহিানি রনিনািণ কনি, একটি িাংসৃ্করতক ও িযিিারয়ক 

মনেনলি পরিিতন ননি িানথ িংযুি কনি একটি িমূ্পণন িািািারহক 

এিং পরিনষিাগুরলি বিরচত্রয িম্পন্ন পরিনষিা কিিাি রিনক একটি 

পরিিতন ননক িহায়তা কিনত হনি যানত 

মানুষ কানজি রিকাশ ঘটাননাি িক্ষ্তা এিং উদ্ভািননি ক্ষ্মতা 

অজন ন কিনত পানি। 
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লক্ষ্য 2 
এই রিরননয়াগগুরল কমনিংস্থ্ান এিং কে পরিনষিাগুরলনত আগামী 

রিননি পরিনষিা কিিাি নকশানক অিরহত কিনি। উিাহিণস্বরূপ, 

আমিা আমানিি কমনিংস্থ্ান পরিনষিাগুরলনত িলািল-রভরত্তক অথন 

প্রিাননি মনেলগুরল অন্তভুন ি কিাি িম্ভািযতা পিীক্ষ্া কিি এিং কে 

কমনিূচী িিিিাহকািীনিি কে হযারিরলনটশন িহ পরিনষিাগুরলি 

একটি িমূ্পণন িািািারহকতা িিিিাহ কিাি জনয প্রনণািনা কিি যা 

িম্প্রিানয়ি কানজ জরেত হওয়া এিং কানজি জনয প্রস্তুরতমূলক 

কাযনকলাপ এিং প্রাক-িৃরত্তমূলক এিং কমনজীিন পরিকল্পনাি 

পরিনষিাগুরল রননয় গঠিত যা একারিক িৃরত্তমূলক অরভজ্ঞতা িিিিাহ 

কনি। আমিা এোোও কমনস্থ্ল-রভরত্তক এিং দূিিতী পরিনষিা 

িংস্থ্াননি মনিয পাথনকয কিাি জনয কিট পরিিতন ন কিাি িম্ভািনা 

রিনিচনা কনি কিখনি। অন্তিনতীকালীন িমনয়, আমানিি এনজরি 

কমনিংস্থ্াননি িলািনলি পরিমাপ উন্নততি কিনি, রনরচিতত কিনি 

কযন কে হযারিরলনটশন িিিিাহকািীিা মানুষনক িৃরত্তমূলক এিং 

কমনিংস্থ্াননি িুনযাগ প্রিান কনি, মানুষনক িৃহত্তি স্বািীনতা অজন নন 

িহায়তা কিাি জনয কে হযারিরলনটশন কমীনিি জনয প্ররশক্ষ্ণ িৃরি 

কনি এিং কমনিংস্থ্ান ও িৃরত্তমূলক পরিনষিাগুরল 

িম্পনকন  ককয়াি মযাননজািনিি প্ররশক্ষ্ণ চারলনয় যায় 
যানত যািা কাজ কিনত চান তািা পরিনষিাগুরলি প্রথম রিকল্প 

রহিানি কমনিংস্থ্াননি কথা রিনিচনা কিনত পানিন। 

OPWDD আগামী িেিগুরলনত রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

িযরিনিি কমনিংস্থ্ান িৃরিি জনয িৃরত্তমূলক, রশক্ষ্াগত, কমনিংস্থ্ান 

এিং প্ররশক্ষ্ণ কমনিূরচ িাোননাি  

জনযও কাজ কিনি। আমিা গভননি কহাচুনলি উনিযানগি িানথ 

আমানিি প্রনচষ্টানক িংরিষ্ট কনি এটি কিি যানত প্ররশক্ষ্ণ এিং 

টুলরকটগুরল উপলব্ধ কিা যায় যা স্থ্ানীয় িিকাি এিং 

িযিিাগুরলনক প্ররতিন্ধী িযরিনিি মনেল রননয়াগকািী হনত 

িহায়তা কিা যায় এিং কমীিারহনী ও অথনননরতক উন্নয়ননি 

প্রস্তারিত অরিিনক কানজ লারগনয় রিরভন্ন অঞ্চনল রননয়াগকািী 

রশল্পগুরলনক আিও ভানলাভানি কিাঝা যায়। এি মনিয িনয়নে 

অনযানয িাষ্ট্রীয় এনজরিি িানথ পািস্পরিক িহনযারগতা কিা যানত 

NYS কমীনিি জনয প্ররশক্ষ্নণি িযিস্থ্া কিা যায় যানত তািা 

প্ররতিন্ধী িহকমীনিি স্বাভারিক িহায়তাকািী এিং পিামশনিাতা 

হনত পানিন। 
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অনযানয প্রনচষ্টাি মনিয প্ররতিন্ধী িযরিনিি জনয লাভজনক 

কমনিংস্থ্াননি প্ররতিন্ধকতা হ্রাি কিাি রমশন অনুিানি 

নিরনরমনত মুখয অক্ষ্মতা অরিিানিি িানথ িহনযারগতা কিা 

অন্তভুন ি থাকনি। 

আমিা রশক্ষ্ানরিশীি িযিস্থ্া গঠন কনি, উচ্চরশক্ষ্া (িাটিন রিনকশন 

এিং মাইনিা কিনেনরশয়াল িহ) িম্পনকন  তথয রিতিণ ও অযানেি 

িৃরি কনি, 

এিং উনিযাগগুরলনত আিও অন্তভুন রিমূলক কমীিারহনী বতরিি 

লনক্ষ্য প্ররতিন্ধী িযরিনিি অন্তভুন ি কিা উৎিারহত কনি, 

অনযানয কেনটি অংশীিাি এিং িায়িহনকািীনিি িানথ 

উদ্ভািন এিং িহনযারগতাি জনয আিও িুনযাগ অনুিন্ধান কিা 

চারলনয় যাি। 

 

গৃহসংস্থান্ সমথিন্ এব্ং ব্সব্াস সংিান্ত পক্তরস্টেব্াসমূহ 

ব্যাপকতর করা 

2021 এিং 2022 িানল, OPWDD এি প্রশািরনক এিং HCBS োে 

পািাি িংস্কািগুরল 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয অযানেিনযাগয, 

িাশ্রয়ী মূনলযি গৃহিংস্থ্ান িহায়তা এিং আিারিক পরিনষিাগুরলি 

িািািারহকতা িাোননাি অরভমুনখ মননারননিশ কনিনে। এই 

পিনক্ষ্পগুরলি মনিয িনয়নে অভযন্তিীণ পযন ানলাচনা প্ররিয়াগুরলনক 

শরিশালী কিা যানত কলানকিা উপযুি গৃহিংস্থ্ান িমথননগুরল 

িযিহাি কিনত পানি তা রনরচিতত কিা, িংকনট থাকা িযরিনিি জনয 

িমথনন িাোননা, িিনচনয় জটিল চারহিাযুি কলাকনিি িমথনন কিাি 

জনয িাটিন রিনকট প্রাপ্ত আিারিক ক্ষ্মতা িিনারিক কিা এিং 

িিলভানি গৃহিংস্থ্ান ভতুন রক িৃরিি পনক্ষ্ মতামত কিওয়া। 

OPWDD োে কিিাি রিকল্পগুরল অনুিন্ধান কিনে যা গৃহিংস্থ্ান 

িহায়তাি রিকল্পগুরলনক িম্প্রিারিত কনি এিং িতন মান আিারিক 

প্ররতিান পিরতি িংস্কাি কনি যা আিারিক িািস্থ্ান 

িিিিাহকািীনিি তািা কয িযরিনিি পরিনষিা রিনচ্ছন তানিি প্ররত 

নযাযযতা কিাি রিরনমনয় অথন প্রিান কনি। িংস্কািগুরল 24/7 

তিািিানকৃত IRAগুরলি রিকল্পগুরল উৎিারহত কিনি, যাি মনিয 

িহায়ক IRA এিং পারিিারিক শুশ্রূষাি িুনযাগগুরলি আিও কিরশ 

িযিহাি অন্তভুন ি িনয়নে। একইভানি, আমিা আিারিক 

পরিনষিাগুরলনত নযাযয অযানেি রনরচিতত কিাি জনয িযিহৃত 

মানিনেি মূলযায়ন কিি, যাি মনিয িয়স্ক িযরিনিি জনয মূলযায়নও 

অন্তভুন ি িনয়নে। 
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আমানিি এনজরি িমরিত HCBS োে পুনরিননিচনাি মািযনম 

তিািিায়ক এিং িহায়তাপ্রাপ্ত আিারিক িািস্থ্াননি 

পরিনষিাগুরলনক শরিশালী কিাি পরিকল্পনা কিনি। এই উন্নয়নগুরল 

িমস্ত িক্ষ্মতাি স্তনিি মানুনষি জনয আিািন িহায়তা এিং 

আিারিক পরিনষিাগুরলনক আিও কটকিই কনি তুলনি। িহায়ক 

আিারিক িািস্থ্াননি কিটগুরল পুনরিননযস্ত কিা হনল কিটি রিরভন্ন 

িিননি প্রনয়াজনীয়তা থাকা িযরিনিি পরিনষিা িানকািী এনজরিি 

কথনক প্রাপ্ত ইন-পািনন এিং অন-কল পরিনষিাগুরলি রমশ্রনণি 

িাহানযয আিও স্বািীন রিনযানি িিিানিি অনুমরত কিনি। কিট কিিাি 

একটি নতুন রিনযাি মানুনষি িহায়তাি প্রনয়াজননি উপি রভরত্ত কনি 

অথন প্রিাননক স্তিারয়ত কিনি এিং স্বীকৃরত কিনি কয পরিনষিা 

িিিিাহকািীি খিচগুরলি মনিয প্রতযক্ষ্ কমীিংস্থ্ান এিং অন-কল 

কমীিংস্থ্াননি কাযনকি নমনীয় িংরমশ্রণ, স্মাটন  কহাম প্রযুরি এিং অথন 

প্রিত্ত প্ররতনিশীনিি মনতা কমীিংস্থ্ান িযিস্থ্াি িযিহাি অন্তভুন ি 

থাকনি। 

আমিা রিরভন্ন িিননি চারহিা পূিনণি জনয উত্তিণকালীন এিং 

িীঘননময়ািী কেট পরিচারলত গ্রুপ কহাম এিং িংকটকালীন িহায়তা 

ইউরনটও বতরি কিরে। এগুরল রিনেনমি "িুিক্ষ্া কনট" এি একটি 

অরিনচ্ছিয অংশ হনি, যা যথাযথ োিারি রচরকৎিা এিং পযননিক্ষ্ণ 

িহ কম িীমািি রিনযানি মানুনষি প্রনয়াজননক িহায়তা কনি। এই 

আিারিক রিকল্পগুরল রিকানশি মািযনম, OPWDD এি কেট 

পরিচারলত গ্রুপ কহামগুরলনত রনরিে আচিণগত িহায়তা প্রাপ্ত 

িযরিনিি জনয 

িম্প্রিায়-রভরত্তক পরিনষিা িিিিানহি ক্ষ্মতা িারেনয় তুলনি, 

 

সাটিি ক্তিস্টকে প্রাপ্ত গৃহসংস্থাস্টন্ থাকা মানু্ে 
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যা যখন তানিি িয়ি কপরিনয় যানি তখন হািপাতাল িা আিারিক 

সু্কলগুরলি মনতা কম উপযুি কিটিংনি তানিি িহায়তা কিনি। এটি 

ইননটনরিভ ট্রিটনমন্ট অপািচুরনটি িা রনরিে রচরকৎিাি িুনযাগ 

(ITO)-গুরল িম্প্রিারিত কনি, নতুন 'কেপ-োউন' মনেল 

কমনিূচীগুরল গঠন ও পরিচালনা কনি িম্পন্ন কিা হনি যা অননয 

চারহিাি িংরমশ্রণ থাকা িযরিনিি জনয স্বল্প-কময়ািী কথনক মাঝারি-

কময়ািী আিারিক রচরকৎিা িিিিাহ কনি 

এিং কয অল্পিয়িী প্রাপ্তিয়স্কনিি জনয রশশুনিি আিারিক রচরকৎিা 

ককি (RTC) িা আিারিক রচরকৎিা িুরিিা (RTF) এিং/অথিা 

আিারিক সু্কনলি কথনক উত্তিণ ঘটানত হনি তানিি জনয আনগ কথনক 

রিিযমান প্রাপ্তিয়স্ক কমনিূচীগুরলনত আলািা আলািা 'রিোনা'-ি 

পরিিনতন  লক্ষ্যরনরিন ষ্ট আিারিক কমনিূচীগুরল রিকরশত কনি। 

এই রিরননয়াগগুরল এমন িযরিনিি জনয িহননযাগয অথনিংস্থ্াননি 

অনুমরত কিনি যািা তানিি আিারিক িহায়তাগুরলনত পরিিতন ন 

কিনত এিং আিও জটিল গৃহিংস্থ্ান চারহিাি জনয একটি িুিক্ষ্া কনট 

বতরি কিানত কচনয়নেন। 

একই ভানি, গৃহিংস্থ্াননি িহায়তাগুরলনত অরতরিি উদ্ভািন 

এিং নমনীয়তা উৎিারহত কিনত আমিা অথনিংস্থ্ান িযিহাি 

কিি। রিনশষ কনি, OPWDD গৃহিংস্থ্াননি জনয রিরননয়ানগি 

কাযনকারিতা মূলযায়ন কিনি যা OPWDD োনেি 

অংশগ্রহণকািীনিি জনয িাশ্রয়ী মূনলযি, অযানেিনযাগয, 

িাটিন রিনকটরিহীন গৃহিংস্থ্ান রিকল্পগুরলনত অযানেি িম্প্রিারিত 

কনি, যাি মনিয 
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 িাটিন রিনকট প্রাপ্ত কিটিংি কথনক উত্তিণ ঘটানত চাওয়া িযরিিাও 

িনয়নেন। অথনিংস্থ্ানগুরল িযরি-ককরিক পরিনষিাগুরল উন্নত কিাি 

ককৌশলগুরলনক িহায়তা কিনি এিং যািা পারিিারিক িারে কথনক 

(িয়স্ক যত্নশীলনিি িানথ িিিািকািীনিি জনয অগ্রারিকাি িহ) িা 

ককানও িমানিরশত রিনযাি কথনক িাজাি চলরত কিনট িযরিগত 

আিািনন িনি আিনত চাইনেন, তানিি জনয প্রিত্ত পরিনষিায় 

ইননিরন্টভ কিিাি িযিস্থ্া কিনি। 

আমানিি এনজরি নতুন প্রযুরিি িযিহাি িাোননাি জনয 

িিিিাহকািীনিি ইননিরন্টভ রিনত এিং গৃহিংস্থ্ান রিকল্পগুরল 

এিং িহায়ক গৃহিংস্থ্ান ও পারিিারিক শুশ্রূষা রিকল্পগুরল 

িম্প্রিারিত কনি এমন কমীিংস্থ্াননি মনেলগুরল রিকরশত 

কিনত অরতরিি অথন উৎিগন  কিনি। 

এই রিরননয়াগগুরল ভরিষযনতি োে িংস্কািনক অিরহত কিনি, যাি 

মনিয যািা আিও িমরিত রিনযানি উত্তিণ ঘটানচ্ছন, তানিি 

প্রনয়াজন ও অগ্রারিকাি অনুিানি িহায়তা কিাি পরিনষিাগুরলি 

উন্নয়নও অন্তভুন ি িনয়নে। 

উপিন্তু, OPWDD িিলভানি আমানিি গৃহিংস্থ্ান ভতুন রকি 

মানগুরল  কিোনিল রেপাটন নমন্ট অি হাউরজং অযান্ড আিিান 

কেনভলপনমন্ট (HUD) এি নযাযয িাজাি চলরত ভাোি কিনটি 

িানথ িামঞ্জিযপূণন কিাি পনক্ষ্ মত রিনয়নে। মানগুরলি এই 

আপনেটটি মানুনষি জনয আিও িাশ্রয়ী মূনলযি আিািন রিকল্প বতরি 

কিনি এিং মানুষনক তানিি িম্প্রিায়গুরলনত আিও স্বািীনভানি 

িিিাি কিনত িহায়তা কিনি। একইভানি, আমানিি এনজরি, গভননি 

কহাচুনলি িহায়তায় এিং রনউ ইয়কন  কেট কহামি এিং করমউরনটি 

রিরনউয়ানলি িহনযারগতায়, OPWDD এি ইরন্টনগ্রনটে িানপাটিন ভ 

হাউরজং কপ্রাগ্রানমি জনয $15 রমরলয়ননি নতুন মূলিন তহরিনলি 

মািযনম এনজরি দ্বািা পরিনষিা িান কিা িযরিনিি জনয িাশ্রয়ী 

মূনলযি এিং িমরিত গৃহিংস্থ্ান ইউরনটগুরলি প্রাপযতা িম্প্রিারিত 

কিনত িক্ষ্ম হনি।xvii
 রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয 

আিািননি িুনযাগগুরল রিকরশত কিা, অযানেি কিা এিং িজায় 

িাখাি জনয অনযানয িানজনটি িযিস্থ্াগুরলি িানথ িংরমশ্রনণ এইিি 

িাম্প্ররতকতম িানজনটি রিরননয়ানগি পরিমাণ (হাউরজং ভতুন রক মান 

এিং রুম এিং কিানেন ি িযয় পরিনশানিি িৃরি), প্রায় $23 রমরলয়ননি 

িমান। এরগনয় যাওয়াি জনয আমিা প্ররত িেি দুটি ইরন্টনগ্রনটে 

িানপাটিন ভ হাউরজং িারন্ডং িাউন্ড িাখাি আশা করি, 

একটি িিনন্তি কশনষি রিনক যা একটি মূলিনগত অথনিংস্থ্াননি 

রিকল্পনক অন্তভুন ি কিনি 

36 ক্তব্কাশজক্তন্ত প্রক্ততব্ন্ধকতা থাকা ব্যক্তিস্টদর অক্তিস - অক্তিস ির ক্তপপয 

উইথ কেভযপস্টমন্টায ক্তেসঅযাক্তব্ক্তযটিস 

 

 
এিং আনিকটি শীতকানল হনি যা গৃহিংস্থ্াননি জনয ভতুন রক কিিাি 

প্ররতশ্রুরতগুরলি জনয কলটাি অি িানপাটন  িা িমথনননি রচঠি 

িিিিাহ কিনি। 

পরিনশনষ, OPWDD পরিনষিাি গুণমান এিং উন্নত িলািলগুরলনক 

ককি কনি অরতরিি গৃহিংস্থ্ান উদ্ভািন রিষনয় অনুিন্ধান কিনি। 

উদ্ভািননি রকেু কক্ষ্ত্র রিনিচনা কিা হনচ্ছ যাি মনিয িনয়নে ককানও 

িযরিি চারহিা পূিনণি জনয নমনীয়তা িৃরি কিা কািণ কিগুরল তানিি 

জীিনকাল জুনে পরিিরতন ত হয়, জটিল চারহিাগুরল আিও ভানলা ভানি 

পূিনণি জনয িহায়ক IRAগুরলি ক্ষ্মতা শরিশালী কিা এিং 

OPWDD এি গৃহিংস্থ্ান ভতুন রক কমনিূচী িাস্তিায়ন অিযাহত িাখা, যা 

প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয িাটিন রিনকটরিহীন, িম্প্রিায়-

রভরত্তক এিং িমরিত গৃহিংস্থ্ান অযানেি কিাি িুনযাগ িমথনন কনি 

পরিনষিা িিিিাহকািীনিি জনয একটি প্ররিয়া িৃরষ্ট কনি কযন তািা 

িাটিন রিনকটরিহীন অযাপাটন নমন্ট িা অযাপাটন নমন্ট বশলীি জীিনযাত্রাি 

িযিস্থ্া িিিিাহ কিনত পানি। 

 

স্বাস্থয পক্তরস্টেব্া কজারদার করা 

OPWDD-এি অথন িংস্থ্ানকৃত িা লাইনিিপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য 

পরিনষিাগুরলি মনিয িনয়নে কমন্টাল হাইরজন ল - মানরিক 

স্বাস্থ্যরিরি আইননি অনুনচ্ছি 16 এি অিীনন লাইনিিপ্রাপ্ত 

রিরনকগুরলনত প্রিত্ত স্বাস্থ্য পরিনষিাগুরল, কিইিানথ  

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয স্বািীন কপশািািনিি 

পরিনষিািমূহ - ইরন্ডনপনন্ডন্ট প্রযাকটিশনাি িারভন নিি িি 

ইরন্ডরভজুয়ালি উইথ কেভলপনমন্টাল রেিঅযারিরলটিি (IPSIDD) 

এি জনয প্রিত্ত হাি িৃরি। আটিন নকল 16 রিরনকগুরল রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি 

জনয একটি পরিনষিা িংস্থ্ান যা একটি ইন্টািরেরিরপ্ল্নারি ককয়াি 

মনেল িিিিাহ কনি যা মূলযায়ন এিং কথিারপগুরল িযিহাি কনি 

অক্ষ্ম অিস্থ্া, কিাগ, িা 

অনযানয অিুস্থ্তাি িমিযা ভানলা কিাি লক্ষ্য রননয় কাজ কনি। কেট 

িযাপী, 63 টি আটিন নকল 16 রচরকৎিালনয়ি মুখয কমনস্থ্ল আনে। 

উপিন্তু, OPWDD অনযানয স্বাস্থ্যনিিা রিনযানি রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয পরিনষিাগুরল িযিহানিি 

িুনযাগ িাোননাি জনয কাজ কিনে। OPWDD িতন মানন 

DOH-লাইনিিপ্রাপ্ত আটিন নকল 28 রিরনক এিং OMH-

লাইনিিপ্রাপ্ত আটিন নকল 31 রিরনকগুরল িরিনত িযিহানিি িুনযানগি 

মািযনম পরিনষিাগুরল িংহতকিনণি উপায় রননয় অনুিন্ধান কিনে। 

এই প্রনচষ্টাি অংশ রহিানি, আমিা মানুনষি িতন মান িংখযা 

পযন ানলাচনা কিি 



 

 
 

যানিি আটিন নকল 16 রিরনকগুরলি মনিয পরিনষিা কিওয়া হয় এিং 

রিরনকগুরলনত তািা কী িিনণি রিনশষ পরিনষিা িযিহাি কনি তা 

রনিনািণ কিি। তািপনি আমিা DOH এিং OMH-এি িানথ 

িলািলগুরল পযন ানলাচনা কিি যানত িতন মান অনুনচ্ছি 28 

(কিাগরনণনয়গত এিং রনরিে শুশ্রূষা)  

এিং অনুনচ্ছি 31 (আচিণগত স্বাস্থ্য) রিরনকগুরলি িক্ষ্তা এিং 

িংস্থ্ানগুরল িাোননাি ক্ষ্মতা িনয়নে রকনা তা রনিনািণ কিনত পারি যা 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি চারহিা পূিনণ িহায়তা 

কিনি। 

DOH এিং OMH-এি িানথ OPWDD অনুিন্ধান কনি কিখনি 

কয িমরিত লাইনিরিং রিকল্পগুরল রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা 

থাকা িযরিনিি আিও কিরশ স্বাস্থ্য িম্পি িিিিাহ কিনত পািনি 

রকনা। এটি রিনশষারয়ত রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

িযরিনিি পরিনষিাগুরলি প্রনয়াজনীয়তা পূিনণি জনয প্ররতটি 

রিরনক পরিনষিা িযিস্থ্াি িক্ষ্মতা িম্পনকন  কিাঝাপো িাোনত 

আিও িহায়তা কিনি। 

OPWDD আিও স্বীকাি কনি কয কেটা এিং িায়িহনকািীি 

মতামত কিখায় কয রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিিা িাৌঁ নতি 

পরিনষিাগুরল অযানেি কিাি কচষ্টা কিাি িময় িািা এিং 

চযানলঞ্জগুরলি মুনখামুরখ হয়। অতএি, আমিা OPWDD টাস্ক কিািন 

অন কস্পশাল কেরন্টরে (DTF) এ অংশগ্রহণ কিা এিং তানিি কানজ 

িাহাযয কিা চারলনয় যারচ্ছ, যা 2002 িানল বতরি কিা হনয়রেল। এই 

টাস্ক কিািনটি রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয 

িময়মত এিং কাযনকি প্ররতনিািমূলক এিং পুনরুিািমূলক িাৌঁ নতি 

শুশ্রূষা অযানেি কিাি রিষনয় উনদ্বনগি প্ররতরিয়ায় বতরি কিা 

হনয়রেল। টাস্কনিানিনি লক্ষ্যগুরলি মনিয একটি হল িক্ষ্ কেরন্টে 

এিং কমনচািীনিি একটি শরিশালী কেটিযাপী কনটওয়াকন  বতরি 

কিা, 

যাি মনিয রিনশষ প্রনয়াজননি িাৌঁ নতি রচরকৎিাি অনুশীলনগুরলি 
িম্পনকন  তানিি জ্ঞান রিকরশত কিাও অন্তভুন ি িনয়নে। DTFটি 

কেরন্টে এিং িাৌঁ নতি স্বাস্থ্যিক্ষ্ীনিি জনয রিরভন্ন িিননি প্ররশক্ষ্নণি 

িুনযাগ 

কনি রিনয়নে যা প্ররতিন্ধী িযরিনিি কিিা কিাি জনয কেরন্টেনিি 

িংখযা এিং উপলব্ধতা িম্প্রিারিত কনিনে। DDPC কথনক প্রাপ্ত 

অথনায়ননি িাহানযয, DTF-এি মযানুয়াল একটি ওয়াকন িুক 

এিং প্ররশক্ষ্ণ রিকানশি মািযনম কমৌরখক স্বানস্থ্যি িনিনাত্তম 

অনুশীলননি উপি পরিিাি এিং প্রতযক্ষ্ শুশ্রূষাকািী কমীিারহনীি 

জনয রশক্ষ্ািান রিকরশত কনিনে এিং িিিিাহ কনিনে। OPWDD, 

DTF এি িহনযারগতায়, আগামী িেিগুরলি জনয আমানিি ADM 

এিং প্ররশক্ষ্ণ কমনিূচীগুরলও আপনেট কিনে 

লক্ষ্য 2 
যানত ভাষা এিং অযারপ্ল্নকশনগুরলনত প্রনয়াজনীয় িমিয় কিা 

যায় যানত রনিাপনি িাৌঁ নতি শুশ্রূষা কিায় মানুষনক আিও 

িহায়তা কিা যায়। 

উপিন্তু, 2022 িানল আমিা DOH এিং রিনশষ অরলরম্পনকি িানথ 

িহনযারগতায় অংশগ্রহণ কিা শুরু করি যা স্বাস্থ্যিক্ষ্াি রিষনয় 

প্রচাি এিং িীঘনস্থ্ায়ী কিাগ প্ররতনিানিি উপি মননারননিশ কনি। 

কিোনিলভানি অথনিংস্থ্ানকৃত কিাগ রনয়ন্ত্রণ ককি িা কিন্টািন িি 

রেরজি কননট্র্াল (CDC), িযাপ্ত স্বাস্থ্য চারহিা মূলযায়ন প্রকল্প িা 

ইনিুরিভ কহলথ রনেি অযানিিনমন্ট কপ্রানজনক্টি অংশ রহিানি, 

রনউ ইয়নকন ি রিনশষ অরলরম্পক আিও ভানলা ভানি কিাঝাি কচষ্টা 

কিনে কয 

স্বাস্থ্য িক্ষ্াি প্রচাি এিং িীঘনস্থ্ায়ী কিাগ প্ররতনিাি ও িযিস্থ্াপনা 

পরিনষিাগুরল কীভানি কেটিযাপী, রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

িযরিনিি মনিয িীঘনস্থ্ায়ী কিানগি প্রাদুভন াি হ্রাি কিনত এিং শািীরিক, 

িামারজক ও মানরিক স্বানস্থ্যি উন্নরত কিনত িক্ষ্ম হওয়াি লনক্ষ্য 

িিিিাহ কিা যায়। এই িহনযারগতায়, OPWDD একটি 

প্রনয়াজনীয়তাি মূলযায়নন িহায়তা কিনত িাহাযয কিনত 

এিং NYS-এ রিকাশগত প্ররতিন্ধীনিি জনয কীভানি স্বাস্থ্য িক্ষ্াি 

প্রচাি এিং িীঘনস্থ্ায়ী কিাগ প্ররতনিাি এিং িযিস্থ্াপনা পরিনষিাগুরল 

িিিিাহ কিা হয় কি িম্পনকন  তথয িিিিাহ কিনত িহায়তা কনি। 

আমানিি এনজরি এই কাজ এিং স্বাস্থ্য রিষনয় িমতা উন্নত কিাি 

জনয অনযানয প্রনচষ্টানক িহায়তা কিা চারলনয় যানি। আমিা স্বীকাি 

করি কয জাতীয় ও িাষ্ট্রীয় তথয কিখায় কয রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা 

থাকা িযরিিা ঐরতহারিকভানি অরতরিি স্বাস্থ্য বিষনমযি মুনখামুরখ 

হয়, উিাহিণস্বরূপ, কিশ কনয়কটি িীঘনস্থ্ায়ী কিানগি উচ্চ হাি, 

শািীরিক রিয়াকলানপি কম হাি এিং কারেন ওভািকুলাি কিানগি 

উচ্চ হাি।
xviii
অতএি, আমিা পিীক্ষ্া কনি কিখি কয অনযানয পরিনষিা 

এিং িহায়তাগুরল কটরলনহলথ পরিনষিাগুরল িহ আিুরনকীকিণ িা 

উদ্ভািননি মািযনম শরিশালী কিা কযনত পানি রকনা এিং তাি িনল 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয স্বাস্থ্য িলািল 

উন্নত কিাি রিনক এনগাননা যায় রকনা। 
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লক্ষ্য 2 

প্রযুক্তি এব্ং পক্তরব্তি ন্গুক্তযস্টত অযাস্টেস সম্প্রসাক্তরত করা 

OPWDD স্বীকাি কনি কয িহায়ক প্রযুরিগুরল মানুষনক তানিি 

স্বািীনতা এিং িম্প্রিানয়ি মনিয অন্তভুন রি িাোননাি িুনযাগও 

িিিিাহ কিনত পানি। িহায়ক, িক্ষ্ম প্রযুরি, এিং দূিিতী 

িহায়তাগুরল অক্ষ্মতা থাকা রকেু িযরিি পনক্ষ্ রশক্ষ্া, কমনিংস্থ্ান, 

স্বাস্থ্য ও কলযাণ এিং স্বািীন জীিনযাপননি মনতা কক্ষ্ত্রগুরলনত 

িমস্ত নাগরিনকি জনয উপলব্ধ িুনযাগ এিং িুরিিাগুরলনত িমান 

ভানি অযানেি পাওয়া িম্ভি কনি কতানল। িহায়ক এিং দূিিতী 

িহায়তা প্রযুরিি যথাযথ িযিহাি রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

িযরিনিি ক্ষ্মতায়ন কিনত পানি যখন কক্ষ্ত্রটিনক আিও িক্ষ্তাি 

িানথ এিং কাযনকিভানি DSPকিি রননয়াগ কিনত িহায়তা কনি 

কযন কযখানন এিং যখন িহায়তাি প্রনয়াজন হয় তখন মানুষনক 

িহায়তা কিা যায়। 

COVID-19 অরতমািীি আনগি এিং পনিি 
অরভজ্ঞতা কথনক কিাঝা যায় কয, যখন যথাযথভানি িযিহাি কিা হয়, 

তখন দূিিতী িহায়তাগুরল িযরিগত স্বাস্থ্য ও িুিক্ষ্াি িানথ আপি না 

কনি রকেু কলানকি জনয আিও কিরশ িন্তুরষ্ট এিং খিচ হ্রাি কিনত 

পানি। একই িানথ, অরতমািীটি িতন মান নীরতগুরলি মািযনম িহায়ক 

এিং িক্ষ্মকািক প্রযুরিি িযিহািনক কীভানি িনিনাত্তমভানি 

উৎিারহত কিা যায় কি িম্পনকন  অরতরিি রিনিচনাি প্রনয়াজনীয়তা 

তুনল িনিনে। অতএি, আগামী িেিগুরলনত আমিা অনুিন্ধান কিি 

এিং িহায়ক, িক্ষ্মকািক প্রযুরি এিং দূিিতী িহায়তাগুরলনত 

অযানেি িহজতি কিি 

যা মানুষনক আিও স্বািীনভানি িাৌঁ চনত এিং 

দুলনভ কমী রননয়াগ িংস্থ্ানগুরলি িক্ষ্তা িাোনত িহায়তা কনি। 

িযিহানিি িুনযাগ উন্নত কিাি প্রথম পিনক্ষ্প রহিানি, ARPA 

রিষয়ক অথনিংস্থ্াননি একটি অংশ OPWDD িযিহাি কিনে 

কযন তা িহায়ক প্রযুরি িযিহানিি প্ররিয়া িািামুি ও উন্নততি 

কিনত এিং তানিি িারে এিং যানিাহনগুরলনত প্রনয়াজনীয় 

পরিিতন ন কিনত পানি। িায়িহনকািীিা উনেখ কনিনেন কয 

প্ররিয়াটি িীঘননময়ািী, 

কষ্টকি, এিং রিভ্রারন্তকি হনত পানি। কিই কািনণ, আমিা িতন মানন 

কমনিূচীটিি প্ররিয়াগুরল মূলযায়ন কিরে। এই মূলযায়ন কথনক প্রাপ্ত 

িুপারিশগুরল আমানিি পরিনষিাটিি উপলব্ধতা িহজ এিং 

িম্প্রিারিত কিনত 
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এিং কমনিূচীি িানথ িামরগ্রকভানি িযিহািকািীি অরভজ্ঞতা এিং 

িংপৃিতা উন্নত কিনত িহায়তা কিনি। উপিন্তু, আমিা প্ররশক্ষ্নণি 

িৃরষ্ট ও িাস্তিায়ননি জনয অথনিংস্থ্ান কিি 

যা কমনিূচীি মূল রিকগুরলি রূপনিখা কিনি। প্ররশক্ষ্ণটি পরিনষিা 

িিিিাহকািী, CCOগুরল, রচরকৎিকগণ এিং OPWDD কমনচািীনিি 

রিনক লক্ষ্য কনি কিওয়া হনি। 

িহায়ক িক্ষ্মকািক প্রযুরি এিং কমননক্ষ্নত্র দূিিতী িহায়তাি 

িুরিিাগুরল িমূ্পণনরূনপ উপলরব্ধ কিাি জনয, OPWDDD আমানিি 

িয় িযিস্থ্াি পরিকাঠানমানক কীভানি িনিনাত্তমভানি আিুরনকীকিণ 

কিা যায় কিটিও অনুিন্ধান কিনে। 

আমানিি িহায়ক এিং িক্ষ্মকািক প্রযুরি প্ররিয়া এিং কমনিূচী 

পরিচালনাি উন্নরত ঘটানল তা অথনিংস্থ্াননি অযানেি আিও িক্ষ্ এিং 

িমনয়াপনযাগী কিনি, পাশাপারশ তা তথয িংগ্রহ, রিনপাটন  কিা এিং 

কানজি স্বচ্ছতাও িারেনয় তুলনি। 

 

চাক্তহদার মূযযায়ন্ 

OPWDDD রশশু এিং প্রাপ্তিয়স্কনিি উভনয়ি চারহিা মূলযায়নন 

িহায়তা কিাি জনয দুটি িযাপ্ত িিঞ্জানমি িযিহানিি রিনক উত্তিণ 

ঘটানচ্ছ। CAS হল 18 িেি িা তাি কিরশ িয়িীনিি জনয 

আমানিি এনজরিি কাযনকিী চারহিা মূলযায়ননি উপায়। CAS 

একটি িযাপক মূলযায়ন কিাি িিঞ্জাম যা অনযানয কেট 

এনজরিগুরল (DOH এিং OMH) দ্বািা িযিহৃত িিঞ্জামগুরলি 

িানথ রমরলত ভানি িযিহৃত হয়। 

টুলটি ককানও িযরিি শরি, চারহিা এিং আগ্রহগুরল িনাি কনি যা 

তাি পরিনষিাগুরলি জনয িযরি-ককরিক পরিকল্পনায় িহায়তা কনি। 

আমিা 2016 িানল CAS এি িাস্তিায়ন শুরু কনিরে, এিং আজ 

পযনন্ত প্রায় 90,000 মানুষ তানিি মূলযায়ন িম্পন্ন কিনত এখানন 

অংশগ্রহণ কনিনে। CANS হল 17 িেি িা তাি কম িয়িীনিি এিং 

তানিি পরিিানিি জনয OPWDD এি িযরি-ককরিক, ঐকমতয-

রভরত্তক প্রানয়ারগক চারহিাগুরলি মূলযায়ন। CANS মূলযায়ন 

িিঞ্জামটি রশশু/রকনশাি এিং শুশ্রূষাকািী(কিি) রনরিন ষ্ট িতন মান 

চারহিা এিং িামথনযগুরলি একটি কপ্রািাইল বতরি কিাি জনয 

পরিকরল্পত হনয়নে। আমিা 2021 িানল CANS িাস্তিায়ন শুরু 

কনিরে, এিং এখন পযনন্ত প্রায় 3,000 মূলযায়ন িম্পন্ন হনয়নে। 



 

 
 

আিও নযায়িঙ্গত এিং কটকিই রিনেনমি রিনক স্থ্ানান্তরিত কিাি 

জনয আমানিি এনজরিি লক্ষ্যগুরলি অংশ রহিানি যা 

ককানও িযরিি িযরিগত প্রনয়াজননি উপি রভরত্ত কনি িহায়তা 

প্রিান কনি, আমিা আগে 2023 এি মনিয প্রায় 22,500 জন 

রশশু/রকনশাি-রকনশািীনিি জনয প্রাথরমক CANS মূলযায়ননি িমারপ্ত 

ত্বিারিত কিাি জনয ARPA রিষয়ক অথনিংস্থ্ান িযিহাি কিরে। 

CANS এি মািযনম িংগৃহীত তথয রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

রশশুনিি জনয CCO শুশ্রূষা পরিকল্পনা 

এিং গুণমাননি যত্ন িযিস্থ্াপনানক িহায়তা কিনত িহায়তা কিনি। 

আমিা 2023 িানলি প্রথম রিনক CAS িম্পরকন ত একটি 

কেটিযাপী রশক্ষ্া ও প্ররশক্ষ্ণ প্রচািারভযানও িাস্তিারয়ত 

কিি। এই প্ররশক্ষ্ণ ও কনথাপকথন CAS এ আমানিি 

চলমান উত্তিনণ িায়িহনকািীনিি জরেত কিনত থাকনি, 

CAS এি প্ররিয়া িম্পনকন  আিও তথয িিিিাহ কিনি এিং 

িাম্প্ররতক িেিগুরল কথনক িাক্ষ্যপত্র এিং কেটা কশয়াি কিনি। 

CAS এিং CANS উভয় কেটাই পরিনষিাগুরলনত নযায়িঙ্গত 

অযানেি রনরচিতত কিনত এিং 

পরিনষিাি প্রনয়াজননি িানথ িম্পরকন ত প্রিণতাগুরলি উপি তথয 

িিিিাহ কনি িহায়তা কিনত িযিহাি কিা হনি যা কশষ পযনন্ত 

আমানিি িীঘননময়ািী পরিকল্পনানক উন্নত কিনত পানি এিং 

আমানিি রিনেনমি MSCক ি কাঠানমানক অিরহত কিনত 

পানি। 

 

ফ্রন্ট কোর ক্তিয়াকযাপস্টক শক্তিশাযী করা 

OPWDD এি ফ্রন্ট কোি হল মানুষনক পরিনষিাি িানথ িংযুি 

কিাি িযরি-ককরিক প্ররিয়া। একিাি ককানও িযরি আমানিি ফ্রন্ট 

কোনিি িানথ কযাগানযাগ কিনল, OPWDD ফ্রন্ট কোি টিম তানিি 

পরিনষিাগুরল অযানেি কিাি রিষনয় তথয এিং িহায়তা িিিিাহ 

কনি। আমানিি ফ্রন্ট কোি িলগুরল, CCO এিং OPWDD এি 

আঞ্চরলক অরিিগুরলি িহনযারগতায়, 

লক্ষ্য 2 
পরিনষিাগুরলি জনয কযাগযতা রনিনািণ, তানিি শরি এিং প্রনয়াজননি 

মূলযায়ন এিং তানিি লক্ষ্য অজন নন িহায়তা কিাি জনয উপযুি 

িহায়তা এিং পরিনষিাগুরল িনাি কিা এিং অযানেি কিা িহ পুনিা 

প্ররিয়াটিি মািযনম মানুষনক িহায়তা কনি। 

ফ্রন্ট কোি প্ররিয়াি লক্ষ্য হল এমন িহায়তা এিং পরিনষিাগুরল 

িিিিাহ কিা যা রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি এিং 

তানিি পরিিানিি িিিযনিি তানিি িক্ষ্তা, ভাষা এিং িাংসৃ্করতক 

মূলযনিাি এিং ঐরতনহযি প্ররত শ্রিাশীল উপানয় িহায়তা কনি। 

আগামী িেনিি মনিয, OPWDD আমানিি ফ্রন্ট কোি প্ররিয়াগুরল 

উন্নত এিং িিল কনি তুলনি। 

ফ্রন্ট কোনিি মিয রিনয় যাওয়া িযরিিা প্ররিয়াটি এিং তানিি 

জনয উপলব্ধ হনত পানি এমন িহায়তা এিং পরিনষিাগুরলি 

িিন িম্পনকন  জাননত একটি ফ্রন্ট কোি তথযজ্ঞাপন কিশনন 

উপরস্থ্ত থানকন। 

ঐরতহারিকভানি, এই কিশনগুরল িপ্তানহ প্রায় একিাি WebEx এি 

মািযনম দূিিতীভানি চালনা কিা হয়। অংশগ্রহণকািীিা তানিি জনয 

িিনচনয় ভানলা কাজ কনি এমন কিশননি তারিখ এিং িমনয়ি জনয 

রনিন্ধন কনিন এিং কিখানন উপরস্থ্ত থানকন এিং OPWDD 

প্রনয়াজন অনুিানি রিনশষ িহায়তা এিং অনুিাি পরিনষিা িিিিাহ 

কনি থানক। আমানিি িায়িহনকািীনিি রিরভন্ন চারহিাি স্বীকৃরতস্বরূপ, 

আগামী মািগুরলনত, আমানিি এনজরি তথয কিশন উপকিণগুরলি 

একটি িিলীকৃত, িািামুি এিং িিল-ভাষাি িংস্কিণ বতরি কিনি যা 

আমানিি ওনয়িিাইনট উপলব্ধ হনি এিং রনিন্ধন িা িময়িূচী োোই 

অযানেিনযাগয হনি। 

উপিন্তু, DDPC-ি মািযনম আমানিি অযানেি গ্রান্ট রনরচিতত 

কিাি অংশ রহিানি, আমিা ফ্রন্ট কোি অযানেি িাোননাি 

িময় এিং স্পযারনশ-ভাষী এিং চীনা আনমরিকান িম্প্রিানয়ি 

িিিযনিি জনয িাংসৃ্করতক ও ভাষাগত িািাগুরল কমাকারিলা 

কিাি িময় 
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আমানিি ফ্রন্ট কোর িাক্ষ্াৎকাি িম্পনকন  আিও জাননত হনল 

কিখুন: https://www.opwdd.ny.gov/get-started/front-door 

http://www.opwdd.ny.gov/get-started/front-door
http://www.opwdd.ny.gov/get-started/front-door
http://www.opwdd.ny.gov/get-started/front-door


প্রতযাক্তশত িযািযসমূহ 

• িংনশারিত এিং িুরিনযস্ত প্ররিয়ািমূহ 

• িৃরিপ্রাপ্ত রনয়ন্ত্রণমূলক নমনীয়তা 

• উন্নত মাননি িযিস্থ্াপনা 

• উন্নত স্বাস্থ্য িমতা এিং স্বাস্থ্যনিিা অযানেি 

লক্ষ্য 2 
িাংসৃ্করতক ও ভাষাগত িক্ষ্তা িাোননাি জনয ফ্রন্ট কোি 

তথযগত উপকিণগুরল পযন ানলাচনা এিং িংনশািন কিি। 

 

সমক্তথিত ক্তসদ্ধান্ত গ্রহণ উন্নত করা 

িামারজক কপ্রক্ষ্াপনট চলমান পরিিতন ননি িানথ িামঞ্জিয কিনখ 

কিোিাল নীরতগুরলনত (কযমন, গৃহ ও িম্প্রিায় রভরত্তক পরিনষিািমূহ, 

ওলমনেে রিিান্ত) হওয়া িাম্প্ররতক আপনেট অনুিানি, 

িায়িহনকািীনিি অগ্রারিকাি এিং এনজরিি মূল রমশননি িানথ 

িামঞ্জিয কিনখ, OPWDD রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি 

তানিি িম্প্রিানয়ি মনিয িিিাি, কাজ কিা এিং অংশগ্রহনণি জনয 

আিও িুনযাগ িিিিানহি জনয প্ররতশ্রুরতিি। যখন ককানও িযরি তাি 

পরিনষিাগুরল িম্পনকন  রিিান্ত কনওয়াি ককনি থানক 

এিং তািা তানিি িম্প্রিানয়ি কাযনকলানপ আিও কিরশ জরেত 

থানক, তখন তািা আিও আত্ম-রননিন রশত হনয় উঠনত পানি এিং 

উন্নত স্বানস্থ্যি িলািল এিং িামরগ্রক িুস্থ্তাি অরভজ্ঞতা অজন ন 

কিনত পানি, কযগুরল উভয়ই রমরলত হনয় আমানিি উচ্চতি মাননি 

জীিন যাপননি রিনক পরিচারলত কিনত পানি। 

মানুষনক কযন রননজনিি পেন্দ মনতা কাজ কিাি িুনযাগ কিওয়া হয় 

তা রনরচিতত কিাি জনয, আমিা িমরথনত রিিান্ত গ্রহনণি অযানেি 

এিং তাি িযিহাি তানিি জনয িম্প্রিারিত ও উৎিারহত কিরে যািা 

এটি রিিান্ত গ্রহনণি রিকল্প রহিানি প্ররতস্থ্ারপত কনি িা প্ররতরনরি 

রহিানি িা িানিানগট রহিানি িযিহাি কনি কিখনত চান, পাশাপারশ 

তানিি জনযও যািা ককিল মনন কনিন কয তানিি রিিান্ত গ্রহনণি 

কক্ষ্নত্র অরতরিি িহায়তাি প্রনয়াজন হনত পানি।
xix
2018 িানল শুরু 

হনয়, িমরথনত রিিান্ত গ্রহনণি নীরতগুরল রনিনারচত OPWDD এি 

অভযন্তিীণ প্ররিয়াগুরলনত প্রনয়াগ কিা হনয়রেল। এই প্রাথরমক 

প্রনচষ্টাগুরলি িমূ্পিক হিাি জনয, আমানিি এনজরি এনজরিি 

ARPA রিষয়ক অথনিংস্থ্াননি একটি অংশ িযিহাি কিনে 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয িমরথনত রিিান্ত 

গ্রহনণি িযিহািনক উৎিারহত কিাি জনয এিং 

আমানিি কেনট ইরতমনিয পরিচারলত িমরথনত রিিান্ত গ্রহনণি 

মনেলটি 
উন্নত কিা জনয। এই প্রকল্পটি একটি িুরিিায়ননি মনেল রিকরশত 

কিনি এিং এি পিীক্ষ্া কিনি যা মানুষনক তানিি রনজস্ব রিিান্ত 

রননত আিও িহায়তা কিনি, 

 

 
 

মনেলটিি রিষনয় িায়িহনকািীনিি রশরক্ষ্ত কিনি এিং OPWDD 

পরিনষিা িযিস্থ্াি মনিয িমরথনত রিিান্ত গ্রহনণি নীরতগুরলনক 

শরিশালী কিনি। 

এই প্রনচষ্টাগুরল িম্প্ররত পাি হওয়া আইন, মানরিক স্বাস্থ্যরিরি আইন 

অনুনচ্ছি 82 এি িাস্তিায়ননক িহায়তা কিাি জনয আমিা কয 

কাজটি কিি তাি িানথ িামঞ্জিযপূণন, যা িমরথনত রিিান্ত গ্রহনণি 

চুরিগুরলনক রনউ ইয়কন  এ আইনীভানি গ্রাহয হওয়াি জনয 

অনুনমারিত কিনি।
xx
এই আইনটি একিাি িাস্তিারয়ত হনল, িমরথনত 

রিিান্ত গ্রহণনক িযাপক রনয়ন্ত্রণমূলক িযিহাি কিনত িক্ষ্ম কিনি 

এিং হাজাি হাজাি 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিিা উপকৃত হনিন যািা তানিি 

িনু্ধ এিং রপ্রয়জননিি িহায়তায় তানিি রনজস্ব রিিান্ত রননত চান। 
 

উনেশয 

রনয়ন্ত্রণমূলক ও নীরতগত পরিিতন নিমূহ 
আিও নমনীয়তা বতরি কিনত নীরতগুরল পরিিতন ন কিা, িম্প্রিায়গত 

ভানি িংহরত িাোননাি জনয িুনযাগ িাোননা এিং উন্নত িযরিগত 

িলািলগুরলনক উৎিারহত কিা। 
 

OPWDD রনয়মািলী ও নীরতগুরল িংস্কানিি জনয কিশ কনয়কটি 

উনিযাগ িাস্তিায়ন শুরু কনিনে। আমানিি ককৌশলগত পরিকল্পনা 

প্ররিয়াি িময়, অিংখয িায়িহনকািীিা রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা 

পরিনষিা িযিস্থ্ায় অরতরিি রনয়মকানুন িম্পনকন  উনদ্বগ প্রকাশ 

কনিরেনলন। রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয, রকেু 

রকেু নীরত তানিি পেন্দিই জীিন গনে কতালায় িািা িৃরষ্ট কিনত 

পানি। DSPকিি জনয, কাজটি চযানলরঞ্জং হনয় উঠনত পানি কািণ 

তাৌঁ িা 
 

 
 

40 ক্তব্কাশজক্তন্ত প্রক্ততব্ন্ধকতা থাকা ব্যক্তিস্টদর অক্তিস - অক্তিস ির ক্তপপয উইথ কেভযপস্টমন্টায ক্তেসঅযাক্তব্ক্তযটিস 



 

 
রনয়ন্ত্রণ কিাি প্রনয়াজনীয়তা কমাকানিলা কিাি িানথ িানথ িহায়তাও 

প্রিান কনিন। িিিিাহকািীনিি রিক কথনক কিখনল, অরতরিি কিাঝা 

রিনল তা প্ররতিন্ধী িযরিনিি িহায়তা কিা এিং পরিনষিাগুরলনত 

উদ্ভািন কিায় রিলম্ব ঘটিনয় কমীনিি িময় করমনয় রিনত পানি। 

আমানিি এনজরি ইরতমনিয শুরু কনিনে এিং এখনকাি নীরতগুরলি 

মূলযায়ন কিা চারলনয় যানি এিং আমিা যানিি িহায়তা করি তানিি 

জনয িযরিগত িলািলগুরল উন্নত কিাি লনক্ষ্য প্ররিয়াগুরল 

িংনশািন কিাি িুনযাগগুরল িন্ধাননি জনয কিগুরল কীভানি 

িাস্তিারয়ত হয় তা মূলযায়ন কিা অিযাহত িাখনি। 

 

1115 ছাড় সংস্টশািন্ 

রনউ ইয়কন  কহলথ ইকুইটি রিিমন 1115 ওনয়ভাি অযানমন্ডনমন্ট 

ইন্টািএনজরি ককালানিানিটিভ, OPWDD এিং DOH এি িানথ 

আমানিি চলমান অংশীিারিনত্বি অংশ রহিানি রিনেম পরিিতন ননি 

উদ্ভািনী প্রনচষ্টাগুরল রচরিত কিা হনচ্ছ যা Medicaid গ্রহণকািী 

িমস্ত িযরিি স্বাস্থ্য িমতা এিং স্বাস্থ্যনিিা অযানেি উন্নত কিনত 

পানি। এই রিয়াকলাপগুরল ককৌশলগত, প্রমাণ-রভরত্তক রিরননয়ানগি 

প্ররতরনরিত্ব কনি যা 

আথন-িামারজক ও আঞ্চরলক স্বাস্থ্য বিষমযনক কমাকারিলা কনি, যাি 

মনিয অননকগুরল COVID-19 অরতমািীি িময় আিও কিনে 

রগনয়রেল। এগুরল কিশ কনয়কটি কমৌরলক 1115 োে কিিাি 

উপািানগুরলি মািযনম প্রনয়াগ কিা হনি। 

এই িহনযারগতা রনরচিতত কিনি কযন আমানিি রিনেনমি 

চারহিাগুরল কেটিযাপী এিং আঞ্চরলক পরিকল্পনা প্ররিয়া এিং 

নকশাগুরলনত অন্তভুন ি কিা হয়। 

OPWDD রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয 

পরিনষিা িিিিাহকািীনিি কযন 

কহলথ ইকুইটি রিরজওনাল অগনানাইনজশন (HERO) এিং কিাশযাল 

রেটারমননযান্টি অি কহলথ কনটওয়াকন  (SDHN) এি রূপান্তি 

মনেলগুরলি মনিয অন্তভুন ি কিা হয় তা রনরচিতত কিাি জনয তাি 

কেট এনজরিি অংশীিািনিি িানথ কাজ কিনত প্ররতশ্রুরতিি। 

1115 োে িংনশািনী িাস্তিায়ন কথনক উদ্ভূত িংস্কািগুরল কথনক 

উপকৃত হওয়াি জনয আমিা DD আিান্ত িযরিনিি পক্ষ্ অিলম্বন 

কিা চারলনয় যাি, উত্তিণমূলক গৃহিংস্থ্ান পরিনষিা ও গৃহিংস্থ্ান 

অযানেনিি উন্নরত িহ। 

লক্ষ্য 2 

ক্তন্য়ন্ত্রণমূযক ন্মন্ীয়তা বৃ্ক্তদ্ধ করা 

রনয়ন্ত্রণমূলক নমনীয়তা িাোননাি জনয, আমানিি এনজরি পূিনিতী 

িেনিি িমীক্ষ্াগুরলনত িিিিাহকািীি গুণমান এিং িম্মরতি 

ইরতহানিি িানথ িারিিি কিাি জনয তিািরক রিয়াকলাপগুরল 

পুনগনঠন কিনে, উচ্চ িম্পািনকািী িিিিাহকািীনিি ত্রাণ 

িিিিাহ কনি এিং রনম্নতি পািিরমনং প্রিানকািীিা কযন অ-িম্মরত 

িম্পরকন ত িমিযা িংনশািন কিাি জনয প্রনয়াজনীয় যথাযথ 

তিািরক 

পায় তা রনরচিতত কনি। 2021 সাস্টযর 1 অস্টক্টাব্র কথস্টক শুরু হওয়া সমীক্ষা 
চস্টির সাস্টথ এই পুন্রায় ক্তেজাইন্ করা সমীক্ষা প্রক্তিয়াটি প্রস্টয়াগ করা 

হস্টয়ক্তছয। 

এোো, COVID -19 অরতমািীি িময় পিীক্ষ্া কিা হনয়রেল 

এমন রকেু পরিনষিাি জনয OPWDD নমনীয়তা গ্রহণ কনিনে, 

যাি মনিয িনয়নে দূিিতী প্রযুরিি িযিহাি এিং িযরিি প্রনয়াজন 

এিং পেনন্দি উপি রভরত্ত কনি একটি িাটিন রিনকট প্রাপ্ত 

িািস্থ্ানন িম্প্রিায়গত িািস্থ্াননি পরিনষিাগুরলি িযিস্থ্া। আমিা 

এই নমনীয়তাগুরল চারলনয় যাওয়াি কচষ্টা কিি যা অরতরিি 

HCBS োে কিিাি 

িংস্কানিি মািযনম আিািনন আিও উদ্ভািননি অনুনমািন কনি। 

আমানিি এনজরিও িম্প্ররত ADMগুরল এিং নতুন রনয়মািলীি 

উন্নয়ন এিং চূোন্তকিনণি জনয একটি নতুন প্ররিয়া িাস্তিায়ন 

কনিনে। OPWDD এখন িমস্ত প্রস্তারিত রনয়ন্ত্রণমূলক 

পরিিতন নগুরল এিং খিো আকানি নতুন ADMগুরল প্রিতন ন কনি 

এিং কিগুরল চূোন্ত হওয়াি আনগ তানিি মতামত রিনত এিং 

পযন ানলাচনা কিনত কিওয়াি জনয িায়িহনকািীনিি কানে রিতিণ 

কনি। খিো ADMগুরল এিং রনয়মািলী তখন একটি মারিক 

িায়িহনকািীনিি িভায় আনলাচনা কিা হয় এিং িায়িহনকািীনিি 

ADM চূোন্ত হওয়াি আনগ রলরখত মতামত জমা কিওয়াি িুনযাগ 

কিওয়া হয়। আমিা এই মন্তিযগুরলি িািিংনক্ষ্প বতরি করি এিং এই 

মন্তিযগুরলি জিাি কিই এিং চূোন্ত ADM-এ এই মূলযায়নটি প্রকাশ 

করি। উপিন্তু, মারিক িভায়, আমিা িায়িহনকািীনিি রনয়ন্ত্রণমূলক 

িংস্কানিি কক্ষ্ত্রগুরল রননয় পিামশন  কিওয়াি জনয আমন্ত্রণ জানাই 

এিং কযখানন উপযুি মনন হয় কিখানন ওয়াকন গ্রুপগুরলি িানথ 

পিিতী পরিরস্থ্রতি পযন ানলাচনা করি। 

িম্ভািয রনয়ন্ত্রণমূলক িংস্কানিি আিও কক্ষ্ত্রগুরল িনাি কিাি জনয, 
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প্রতযাক্তশত িযািযসমূহ 

• প্ররতশ্রুরতিি অনুশীলন এিং পরিনষিা মনেলগুরলি িরিনত 

অিযয়ন এিং জ্ঞান অজন ন 

• উন্নত িযরি এিং রিনেনমি িলািল 

• শরিশালী এিং আনিা উদ্ভািনী িহায়তা 

লক্ষ্য 2 
OPWDD রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি, রপতা-মাতা, 

পরিনষিা িিিিাহকািী এিং উরকলনিি অন্তভুন ি কিাি জনয একটি 

ওয়াকন গ্রুপ আহ্বান কিনি। এই ওয়াকন গ্রুপটি রকেু কশ্রণীকনক্ষ্ি 

পাঠিনমি ভাচুন য়াল রননিন শনা কিিাি অনুমরত কিওয়াি জনয 

কমীনিি প্ররশক্ষ্নণ িম্ভািয নমনীয়তা িনাি কিাি রিনক 

মননারননিশ কিনি 

এিং িৃহত্তি িক্ষ্তাি জনয রকেু প্ররশক্ষ্ণনক িহজতি কিনি, 

কমনচািীনিি কপ্রক্ষ্াপট যাচাইকিণগুরল পরিচালনা কিাি আিও 

িক্ষ্ পিরত বতরি কিনি, 

এনজরিগুরল জুনে কমনিংস্থ্ান রিনশষজ্ঞনিি জনয প্ররশক্ষ্ণ িহজতি 

কিনি, মূলযায়ন নরথগুরল িংনশািন কিনি, কম িীমািি কিটিংনি 

মানুষনক িহায়তা কিাি জনয প্রযুরি এিং উদ্ভািনী পরিনষিাগুরল 

িযিহাি কিনি এিং অনযানয উনিযাগগুরলি মনিয ঘটা ঘটনাি 

িযিস্থ্াপনা এিং অপিযিহাি ও অিনহলাি িংজ্ঞাগুরল পযন ানলাচনা 

কিনি। 

আমিা আশা করি কয এই ককৌশলগত পরিকল্পনাি আগামী িেনিি 

িারষনক আপনেনটি অংশ রহিানি প্রাথরমক িুপারিশগুরল রিনিচনাি 

জনয উপলব্ধ থাকনি। 

 

আমাস্টদর গুণমাস্টন্র ব্যব্স্থাপন্া উন্নত করা 

রেপাটন নমন্ট অি ককায়ারলটি ইমপ্রুভনমন্ট (DQI) হল OPWDD-ি 

অন্তগনত প্রশািরনক ইউরনট যা রনয়ন্ত্রণমূলক িািযিািকতা এিং 

িযরি-ককরিক গুণমান িম্পন্ন পরিনষিা িিিিাহ রনিীক্ষ্নণি জনয 

িায়ী। 

DQI িমস্ত িাষ্ট্র-পরিচারলত কমনিূচী এিং অলাভজনক HCBS এিং 

শুশ্রূষা িযিস্থ্াপনা পরিনষিাগুরলনকও প্রতযরয়ত কনি। যরিও DQI-

এি কিরশিভাগ কাজ স্বাস্থ্য ও িুিক্ষ্া এিং মানযতা অজন ননি 

কাযনকলানপি উপি মননারননিশ কনি, 

DQI এোোও যাচাই কনি কযন িযরি-ককরিক পরিনষিাগুরল 

গুণমাননি উন্নরত কিাি ককৌশলগুরল িাস্তিায়ননি মািযনম মানুনষি 

জীিননি গুণমান উন্নত কিনত পানি। এই রিয়াকলাপগুরলি মনিয 

িনয়নে আমানিি ঝুৌঁ রক অনুিানি স্তিারয়ত িতকন  পযননিক্ষ্নণি 

পযন ানলাচনা কিাি প্ররিয়াি অিযাহত িাস্তিায়ন, অরভনযানগি 

মূলযায়ন, িযরি-ককরিক পযন ানলাচনা, আমানিি অন্তিনতী শুশ্রূষা 

কিাি প্ররতিানগুরলি মূলযায়ন কিাি জনয DOH-এি িানথ িারষনক 

পরিিশনন, 

HCBS কিটিংনিি জনয কেটিযাপী উত্তিনণি পরিকল্পনাি কাজ 

কিা, ঘটনা িযিস্থ্াপনা, NYS জারেি কিন্টাি এিং অরেট 

কপ্রানটকশন িারভন নিনিি িানথ িহনযারগতা কিা, এিং স্বাস্থ্য ও 

রনিাপত্তা িতকন তা এিং রননিন রশকা জারি কিা। 

 

 
 

DQI, তাি অিযাহত ভানি গুণমাননি উন্নরত কিাি ইউরননটি 

মািযনম, কযখানন প্রনয়াজনগুরল রচরিত কিা হয় কিখানন 

গুণমাননি উন্নরতি ককৌশলগুরল িনাি কনি এিং িাস্তিায়ননি 

জনয কেটিযাপী করমটিগুরলি িানথও কাজ কনি। এটি OPWDD 

এি রিনেম জুনে ঘটনাগুরলি প্রিণতা পযন ানলাচনা কনি যা 

কক্ষ্নত্রি জনয রননিন রশকা িা প্ররশক্ষ্ণ, নতুন িা আপনেট কিা 

নীরত প্রণয়ন এিং 

ঘটনা িযিস্থ্াপনাি রননিন রশকা এিং অনুশীলননক আিও পরিমাজন ন কনি। 

DQI রিয়াকলাপগুরল OPWDD-ি উনেশয ও িংকল্পি রিক কথনক 

গুরুত্বপূণন, আমিা যানিি কিিা করি তানিি স্বাস্থ্য ও িুিক্ষ্া এিং 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতাযুি রনউ ইয়কন িািীনিি জনয পরিনষিাি 

মাননি জনয গুরুত্বপূণন। অতএি, DQI আমানিি এনজরিি িামরগ্রক 

গুণমাননি উন্নরত কিাি ককৌশনলি উন্নয়ন এিং িাস্তিায়নন একটি 

প্রিান ভূরমকা পালন কিনি, যা িতন মানন OPWDD রিকরশত কিনে, 

এিং যা আমানিি 2023-2027 ককৌশলগত পরিকল্পনা এিং CMS 

দ্বািা জারি কিা নতুন HCBS-ি গুণমাননি পরিমানপি িানথ 

িিািরি িামঞ্জিযপূণন হনি। 
 

উনেশয 

গনিষণা ও উদ্ভািন 
গনিষণা পরিচালনা কিা, কমনিূচীগুরল মূলযায়ন কিা এিং পরিনষিা 

িিিিানহি জনয নতুন পিরতগুরল পিীক্ষ্া কিা। 
 

 

আগামী কনয়ক িেি িনি, OPWDD উন্নত িলািল এিং রিনেম 

পরিিতন ন উন্নীত কিাি জনয তাি গনিষণা ক্ষ্মতা িম্প্রিারিত কিনি। 

উপিন্তু, আমিা আিও ভানলাভানি মানুনষি চারহিা পূিনণি জনয 

পরিনষিা িিিিানহি উদ্ভািনী পিরতগুরল অনুিন্ধান কিি। 
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আমানিি FSS িাক্ষ্াৎকাি িম্পনকন  আিও 

জাননত হনল কিখুন: 

https://www.opwdd.ny.gov/ 

 

 
আমাস্টদর কমিসূচীগুক্তযর মূযযায়ন্ ও উদ্ভাব্ন্ 

আমানিি এনজরি রিিযমান কমনিূচীগুরল রিনিষণ কিা চারলনয় 

যাওয়াি মািযনম পরিনষিাগুরলনক কজািিাি কিনি, উিাহিণস্বরূপ, 

পারিিারিক িহায়তা পরিনষিাগুরল। আমিা অরতরিি ভরিষযৎ 

পরিনষিাগুরলি কথা রিনিচনা কিি এিং ARPA রিষয়ক 

অথনিংস্থ্ানগুরল িযিহাি কনি আত্ম-রননিন শনা, শুশ্রূষা িমিয় এিং 

িযিরস্থ্ত শুশ্রূষা পিীক্ষ্ািহ কিশ কনয়কটি স্বািীন কমনিূচী মূলযায়ন 

কিাি জনয িযিহাি কিি। এই রিনিষণ ও মূলযায়ন এিং তাি িনল 

অরজন ত উন্নয়নগুরল আমানিি কেটা িংগ্রহ, প্রিণতা রিনিষণ এিং 

িহায়তা, পরিনষিা ও ভরিষযনতি োে পাওয়া ও নীরতগত িংস্কাি 

িম্পনকন  কাযনকি রিিান্ত 

গ্রহণনক িহায়তা কিাি জনয 

তথয িযিহাি কিাি ক্ষ্মতা িারেনয় তুলনি। 

উপিন্তু, OPWDD কিই িি িামারজক ও নীরত িংিান্ত গনিষণা 

উনিযাগগুরল রিকরশত ও িাস্তিারয়ত কিনি যা কেট, জারত এিং 

রিশ্বিযাপী প্ররতশ্রুরতিম্পন্ন অনুশীলনগুরল অনুিন্ধান কনি কযন তা 

এটা রনরচিতত কিনত পানি কয, কয পরিনষিা এিং িমথননগুরল 

িিিিাহ কিা হনচ্ছ তা কারিত লক্ষ্য এিং িলািলগুরল পূিনণি 

জনয িিনচনয় কাযনকি। এই প্রনচষ্টাগুরলি মনিয িনয়নে একানেরমক 

ও গনিষণা প্ররতিানগুরলি িানথ িহনযারগতা িৃরি কিা, জাতীয় 

পযন ানয় অনুশীলন এিং কশখাি িহনযাগী িম্প্রিানয়ি মনিয 

অংশগ্রহণ কিা এিং রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতাি কক্ষ্নত্র অনযানয 

কনতানিি কাে কথনক জরেত হওয়া ও তানিি কথনক কশখা। 

 

পাক্তরব্াক্তরক সহায়তা পক্তরস্টেব্াগুক্তয পরীক্ষা করা 

OPWDD পরিিাি এিং শুশ্রূষাকািীিা তানিি পরিিানিি প্ররতিন্ধী 

িিিযনিি জনয কয রিশাল অিিান কিনখ থানক তানক স্বীকৃরত কিয়। 

আমিা এটাও স্বীকাি করি কয পরিিাি এিং শুশ্রূষাকািীনিি িহায়তা 

োো আমানিি রিনেমটি রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা রনউ 

ইয়কন িািীনিি চারহিা পূিণ কিনত রগনয় আিও চযানলনঞ্জি মুনখ 

পেনি। অতএি, আমিা আমানিি িীঘননময়ািী পরিকল্পনায় 

পরিিািগুরলনক জরেত কিা চারলনয় যাি যানত কিাঝা যায় কয 

আমানিি িতন মান এিং ভরিষযনতি িযিস্থ্া কীভানি পরিিািগুরলনক 

িনিনাত্তমভানি প্ররতরিয়া জানানত এিং িহায়তা কিনত 
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পানি। এটি পারিিারিক িমথননিান পরিনষিািমূহ িা িযারমরল 

িানপাটন  িারভন নিি (FSS) মূলযায়ন কিা অন্তভুন ি থাকনি। 

FSS পরিিািগুরলি কানে উপলব্ধ িনয়নে যা একটি কিৌরিক িা 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা পরিিানিি িিিযনিি িারেনত 

িহায়তা কিাি জনয তানিি ক্ষ্মতা রিকরশত কিনত িহায়তা কনি। 

এই পরিনষিাগুরল িযরি-ককরিক, স্থ্ানীয়ভানি চারলত এিং প্ররতিন্ধী 

িযরি এিং তাি পরিিানিি িিিযনিি িহায়তা কিাি অনুনিাি 

িাখনত নমনীয় হওয়াি মনতা কনি পরিকরল্পত হনয়নে। FSS-গুরল 

কেনটি অথনিংস্থ্ান রননয় কাজ কনি এিং অনযানয িম্প্রিায়গত, 

প্রাকৃরতক, কিোনিল, এিং িাষ্ট্রীয় িহায়তা এিং িম্পিগুরল কশষ 

হনয় যাওয়াি পনি পরিনষিাগুরলি িাৌঁ কগুরল পূিণ কিাি জনয 

পরিিািগুরলনক িযিহাি কিাি উনেনশয কিা হয়। আমানিি এনজরি 

এমন পরিিািগুরলি জনয FSSকক অগ্রারিকাি কিয় যানিি পরিিানিি 

িিিযিা OPWDDি HCBS োে পািাি জনয তারলকাভুি নয়। 

এই ককৌশলগত পরিকল্পনাি অংশ রহিানি, OPWDD িমতা, 

িািািারহকতা, এিং োে পািাি পরিনষিাগুরলি নন-েুরপ্ল্নকশনিহ 

পরিিানিি চারহিা পূিনণি জনয কমনিূচীি ক্ষ্মতা মূলযায়ননি জনয 

FSS-এি আিও পযন ানলাচনা কিনি। উপিন্তু, আমিা FSS প্রশািরনক 

প্ররিয়াগুরলনক শরিশালী কিি যানত িম্পিগুরল িমানভানি রিতিণ 

কিা হয় তা রনরচিতত কিনত পারি। 

এই প্রনচষ্টাগুরল NYS এি মানরিক স্বাস্থ্যরিরি আইননি িািা 41.43 

অনুিানি কেটিযাপী FSS করমটি এিং স্থ্ানীয় FSS 

কাউরিলগুরলি মনিয পািস্পরিক িহনযারগতায় FSS কমনিূচীি 

নীরতগুরলি প্ররত রিশ্বস্ততা রনরচিতত কিাি জনয ঘটনি। 
 

 
ব্য়স্ক জন্সািারস্টণর জন্য পক্তরকল্পন্া 

আগামী পাৌঁ চ িেনি, আমানিি এনজরিি পরিকল্পনা প্ররিয়াি অংশ 

রহিানি, আমিা এমন পিনক্ষ্পগুরল রচরিত কিি যা গ্রহণ কিনল 

আমিা িয়স্ক প্ররতিন্ধী িযরিনিি চারহিাগুরল আিও ভানলাভানি 

পূিণ কিনত পারি। আমানিি প্রনচষ্টা িযরি-ককরিক পরিকল্পনা 

প্ররিয়াি উপি মননারননিশ কিনি। 

 

2023-2027 ককৌশযগত পক্তরকল্পন্া 43 

http://www.opwdd.ny.gov/
http://www.opwdd.ny.gov/


লক্ষ্য 2 
িতন মানন, আমানিি কস্বচ্ছানিিী খানতি মনিয রকেু পরিনষিা 

িিিিাহকািী িনয়নে যািা িািস্থ্াননি রিকল্পগুরল রিকানশি জনয 

কাজ কিনে, রিনশষ কনি যািা িয়স্ক, রেনমনরশয়া/অযালজাইমাি 

কিাগ িনয়নে এিং/অথিা যানিি পরিিতন নশীল অযামু্বনলটরি িা 

রচরকৎিাি প্রনয়াজন হনত পানি তানিি িহায়তা কিাি উপি 

মননারননিশ কনি। আমিা 

এই িিিিাহকািীনিি িানথ িম্ভািনাময় অনুশীলনগুরল িম্পনকন  

জাননত কাজ কিি যা 

িানষ্ট্রি অনযানয অংনশি জনয পরিমাপনযাগয হনত পানি 

এিং কশষ পযনন্ত রিনেম-রিসৃ্তত নীরত এিং কমনিূচীগুরলনত 

এমনিে কিা কযনত পানি। 

 

শুশ্রূো করার ব্যব্স্থাপন্ার গুণমান্ ও কাযিকাক্তরতা ব্াড়াস্টন্া 

গত কনয়ক িেি িনি, OPWDD তাি ককয়াি মযাননজনমন্ট মনেলটি 

Medicaid িারভন ি ককা-অরেন ননশন (MSC) কথনক িাতটি আঞ্চরলক 

CCOি মািযনম িিিিাহকৃত DD কহলথ কহাম ককয়াি মযাননজনমনন্ট 

রূপান্তরিত কনিনে। এই উত্তিনণি লক্ষ্যগুরল রেল একটি দ্বন্দ্ব-মুি 

শুশ্রূষা িযিস্থ্াপনাি প্ররিয়া বতরি কিা এিং আিও িযরি-ককরিক 

শুশ্রূষা িযিস্থ্াপনা িিিিাহ কিা। এটি আিও রিকল্প, আিও নমনীয়তা 

এিং আিও ভানলা িলািল িিিিাহ কিাি জনয স্বাস্থ্য, আচিণগত 

স্বাস্থ্য এিং িুস্থ্তাি িানথ Medicaid কহাম এিং িম্প্রিায়-রভরত্তক 

পরিনষিাগুরলনকও িংহত কিাি লক্ষ্য িানখ। 

 

পক্তরচযিা সমক্তন্বত করার খরচ 

 

 

 
যরিও এই মনেনলি উত্তিণটি রিরভন্ন রিক কথনক িিল হনয়নে, 

তনি আমিা আিও প্রনচষ্টাগুরল রিনিচনা কনি চনলরে যা 

আমানিি এনজরি DOH, CCO, পরিনষিা িিিিাহকািী 

এনজরি এিং িায়িহনকািীনিি িানথ িহনযারগতায় শুশ্রূষা 

িযিস্থ্াপনানক শরিশালী কিাি জনয গ্রহণ কিনত পানি। 

উিাহিণ স্বরূপ, 2020 িানলি শুরুি রিনক, অরতমািীি আনগ, 

OPWDD CCO, রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরি, পরিিানিি 

িিিয, পরিনষিা িিিিাহকািী প্ররতরনরি এিং অনযানয মূল 

িায়িহনকািী গ্রুপগুরলি িানথ একটি িায়িহনকািী ওয়াকন  গ্রুপ 

গঠননি উনিযাগ রননয়রেল যাি িাহানযয কীভানি িযরি-ককরিক 

পরিকল্পনা এিং জীিন পরিকল্পনা উন্নয়ননি প্ররিয়া উন্নত কিা যানি 

তাি রিকল্পগুরল অনুিন্ধান কিা যায়। ওয়াকন গ্রুনপি িিিযিা তানিি 

কনরেটুনয়রিি কথনক মতামত িংগ্রহ কনি এিং িম্ভািয কমনিূচীি 

প্রনয়াজনীয়তা এিং গুণমান পযন ানলাচনা কিাি উপািানগুরলি উপি 

মূলযিান মতামত রিনয় থানক যানক OPWDD CCOগুরলি 

িাটিন রিনকশন পুনননিীকিণ কনিরেল রহিানি রিনিরচত হওয়া উরচত। 

আমিা তখন কথনক 

অননক িুপারিশ িাস্তিায়ন কনিরে এিং 

অনযগুরল অন্তভুন ি কিাি পরিকল্পনা আমানিি আনে। 

িতন মানন এই িিননি একটি িুপারিশ প্ররিয়ািীন িনয়নে তা হল 

শুশ্রূষা িযিস্থ্াপনাি পরিনষিাগুরলি জনয একটি কেটিযাপী 

িািািারহক গুণমান উন্নরতি ককৌশনলি রিকরশত কিা। OPWDD 

কমনিূচীি লক্ষ্য, উনেশয, িযরিগত িলািল পূিনণি অগ্রগরতি 

মূলযায়ন কিাি জনয একটি িারহযক পিামশনিাতা রনযুি কিাি 

জনয ARPA রিষয়ক অথনিংস্থ্ান িযিহাি কিনে 

 

শুশ্রূো সমন্বস্টয়র সাস্টথ যুি ব্যক্তিগণ 
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এিং আমানিি উন্নরতি ককৌশলনক অন্তভুন ি কিাি জনয 

পরিিতন নগুরল কিাি িুপারিশ কিনে। 

OPWDD এোোও প্ররশক্ষ্ণগুরল আপনেট কিনি, শুশ্রূষা 

িযিস্থ্াপনা িাস্তিায়ননি জনয কিা পরিিতন নগুরল মূলযায়ন কিনি, এিং 

কিিলাইন িযিস্থ্া িংকরলত কিনি যা ভরিষযনত উন্নরত কিাি 

প্রনচষ্টাগুরলনক অিরহত কিনত িাহাযয কিনত পানি। 

 

ব্যব্ক্তস্থত শুশ্রূো করার ক্তদস্টক OPWDD এর উত্তরস্টণর মূযযায়ন্ 

গত কিশ কনয়ক িেি িনি, OPWDD-ি অথনিংস্থ্ান কিা োে 

পািাি পরিনষিাগুরলি উত্তিনণি িম্ভািনা OPWDD এিং DOH 

একটি অক্ষ্মতা িংিান্ত পরিনষিা িিিিাহকািীি-কনতৃত্বািীনন 

পরিচারলত শুশ্রূষা কিাি মনেনলি মািযনম পরিচারলত হনয় 

উত্তিনণি িম্ভািনা অনুিন্ধান কনিনে।
xxi
আগে 2018 এ, OPWDD 

এিং DOH জনিািািনণি মন্তনিযি জনয একটি খিো কযাগযতাি 

নরথ প্রকাশ কনিনে। প্রাপ্ত প্ররতরিয়াি উপি রভরত্ত কনি, আমিা 

খিো নরথটি িংনশািন কনিরে, যা 2020 িানলি কিব্রুয়ারিনত 

জনিািািনণি অরতরিি মন্তনিযি জনয প্রকাশ কিা হনয়রেল। 

প্ররতটি খিো কযাগযতাি নরথ প্রকানশি িানথ িানথ, আমিা 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরি, পরিিাি, পরিনষিা 

িিিিাহকািী এিং উরকলনিি কাে কথনক যনথষ্ট িািনজনীন মন্তিয 

কপনয়রে। 

যািা অক্ষ্মতা থাকা িযরিনিি পরিনষিা প্রিানকািীি কনতৃত্বািীন 

িযিরস্থ্ত শুশ্রূষা কিিাি রিনক উত্তিণনক িহায়তা কনিনেন তািা উচ্চ 

মাননি এিং িক্ষ্তা িম্পন্ন শুশ্রূষানক উৎিারহত কিাি একটি প্ররিয়া 

রহিানি রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি পরিনষিা কিওয়াি 

িানথ স্বাস্থ্যনিিা, আচিণগত স্বাস্থ্য এিং অনযানয িামারজক শুশ্রূষা 

কিাি িহায়তাগুরল কিওয়া িংহত কিানক িহায়তা কনিনেন। যািা 

এই উত্তিনণি রিনিারিতা কনিরেনলন তািা 

লক্ষ্য 2 
পরিচারলত শুশ্রূষাি িানথ িংরিষ্ট প্রশািরনক খিচগুরলি রিষনয় 

উরদ্বগ্ন রেনলন। তািা প্রশ্ন কনিরেনলন কয এই খিচগুরলি কািনণ 

পরিনষিাগুরল এিং িহায়তাগুরল কমাননাি প্রনয়াজন হনি রকনা 

এিং তািা জাতীয়ভানি রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

িযরিনিি িযিরস্থ্ত শুশ্রূষা িিিিানহি িীরমত িািনলযি কথা 

উনেখ কনিনেন। এোোও তািা 

স্বীকাি কনিনেন কয CCO মনেনলি িািলয প্রিশনননি জনয আিও 

কিরশ িময় এিং িুনযাগ কিওয়া প্রনয়াজন এিং আিও িংহত মনেনল 

আিও রিকরশত হওয়া এিং আরথনক ও কমীিারহনীি রিষয়গুরল িহ 

পরিনষিা িযিস্থ্াি অনযানয চযানলঞ্জগুরলনত মননারননিশ কিাি জনয 

আমানিি প্ররত আহ্বান জানাননা হনয়নে। 

এই প্ররতরিয়াটি মাথায় কিনখ, OPWDD আমানিি ARPA রিষয়ক 

অথনিংস্থ্াননি একটি অংশ রিরননয়াগ কিনে 

আমানিি িতন মান এিং অনযানয কেরলভারি মনেলগুরলি িম্ভািয 

কাযনকারিতা এিং স্থ্ারয়ত্ব রিষনয় অিযয়ন এিং অনুিন্ধান কিাি 

জনয, কযমন িযিরস্থ্ত শুশ্রূষা, আমানিি কেট এিং আমিা যানিি 

িহায়তা করি তানিি জনয ককান মনেলটি িিনচনয় উপযুি হনি 

তা রনিনািণ কিাি জনয। লক্ষ্যটি হল আমিা যানিি পরিনষিা কিই 

তািা কযন িিনচনয় িযয় িাশ্রয়ী পিরতনত যথাযথ পরিনষিাগুরল 

গ্রহণ কনি চলনত পানি তা রনরচিতত কিাি জনয িনিনাত্তম রিকল্পগুরল 

অনুিািন কিা, পাশাপারশ গুণমান, অরজন ত িলািলগুরল এিং 

মানুনষি িন্তুরষ্টি মূলযায়ন কিা। 

উপিন্তু, মূলযায়নটি রনউ ইয়নকন ি এিং অনযানয কেনটি িযিরস্থ্ত 

শুশ্রূষাি অরভজ্ঞতাি উপি রভরত্ত কনি রিনশষারয়ত শুশ্রূষাি 

রিকল্পগুরলি জনয পরিকল্পনা কিাি িুপারিশগুরল বতরি কিনি এিং 

এই িিননি একটি পিরত ককৌশলগত লক্ষ্য অজন ননি জনয আমানিি 

ক্ষ্মতা উন্নত কিনি রকনা যাচাই কিনি। 
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প্রতযাক্তশত িযািযসমূহ 

• যুিনিি জনয পরিনষিা চারহিাগুরল িম্পনকন  িৃরিপ্রাপ্ত জ্ঞান 

• রশশুনিি জনয উন্নত পরিনষিা িমিয় এিং পরিকল্পনা 

• িম্প্রিারিত রশশুনিি িংকটকালীন পরিনষিা 

লক্ষ্য 3 
 

 

OPWDD এি একটি মূল মূলযনিাি হল িিনচনয় িযরি-ককরিক 

উপানয় পরিনষিা প্রিান কিা। অতএি, আমিা এমন 

কাযনকলাপগুরলনক অগ্রারিকাি রিরচ্ছ যা পরিনষিাগুরলনত অযানেি 

উন্নত কনি এিং িমস্ত িম্প্রিানয়ি রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

িযরিনিি িহায়তা কনি। উপিন্তু, আমানিি লক্ষ্য হল মানুষ এিং 

তানিি পরিিািগুরলনক এমনভানি পরিনষিা কিওয়া যা তানিি 

িযরিগত চারহিা, পেন্দ এিং আগ্রনহি িানথ িনিনাত্তমভানি 

িামঞ্জিযপূণন হয়। রনম্নরলরখত লক্ষ্যগুরল অনুিিণ কিা হনল তা 

আমানিি এনজরিনক আগামী পাৌঁ চ িেনি এই িৃহত্তি লক্ষ্য পূিনণ 

িহায়তা কিনি। এই প্রনচষ্টাগুরল, যখন আমানিি পরিকাঠানমানক 

শরিশালী কিাি এিং আমানিি রিনেমনক রূপান্তরিত কিাি জনয 

আমানিি প্রনচষ্টাি িানথ রমরলত হনি, তখন 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা রনউ ইয়কন িািীনিি জনয উন্নত 

িহায়তা  

এিং পরিনষিাগুরলি রিনক পরিচারলত কিনি। 
 

উনেশয 

রশশু, যুিা, ও অল্পিয়িী প্রাপ্তিয়স্ক িযরিগণ 
রশশু, যুিা এিং অল্পিয়িী প্রাপ্তিয়স্ক িযরিিা কযন যথাযথ এিং িমরিত 

পরিনষিাগুরল পায় তা রনরচিতত কিা। 

 

 
21 িেনিি কম িয়িী রশশুিা OPWDD দ্বািা পরিনষিা প্রিত্ত মানুনষি 

প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এিং আমানিি জনিংখযাি এই িয়নিি অংশটি 

িামরগ্রকভানি আমানিি পরিনষিা প্রিত্ত জনিংখযাি কচনয় প্রায় 40% 

দ্রুত হানি িৃরি পানচ্ছ। 

 
46 ক্তব্কাশজক্তন্ত প্রক্ততব্ন্ধকতা থাকা ব্যক্তিস্টদর অক্তিস - অক্তিস ির ক্তপপয উইথ 

কেভযপস্টমন্টায ক্তেসঅযাক্তব্ক্তযটিস 

 

 

 
জাতীয় প্রিণতাি িানথ িামঞ্জিয কিনখ, গত পাৌঁ চ িেনি OPWDD 

এি HCBS োে কিিাি পরিনষিাপ্রাপ্ত রশশুনিি জনয খিচ যনথষ্ট 

পরিমানণ িৃরি কপনয়নে। 

যািা আত্ম-রননিন রশত পরিনষিা মনেনলি মািযনম িহায়তা 

চাইনেন তানিি মনিয এই পরিনষিাগুরল ও খিনচি িৃরিটি 

রিনশষভানি উনেখনযাগয। একই িমনয়, িংকটাপন্ন রশশুনিি 

পরিনষিা কিিাি প্রনয়াজন কিনেনে যািা উপযুি আপিকালীন 

িহায়তাি নাগাল পািাি জনয অননক উনিযাগ রননত হনয়নে। 

আগামী িেিগুরলনত, OPWDD রশশু, যুিক এিং কম িয়িী 

প্রাপ্তিয়স্কনিি জনয উপলব্ধ পরিনষিাগুরল উন্নত কিাি জনয কিশ 

কনয়কটি উনিযাগ গ্রহণ কিনি। এই উনিযাগগুরলি মনিয থাকনি 

আনগ কযমন উনেখ কিা হনয়নে কিভানি িািািারহক ভানি 

CANS িাস্তিায়ন কিা, রিনশষারয়ত রচরকৎিা পািাি িক্ষ্মতা 

িম্প্রিারিত কিা, আিও িািািারহক িি-রিনেম আনলাচনাি 

মনিয জরেত থাকা এিং কেনটি এনজরিগুরলি মনিয 

পরিনষিাগুরল িিিিানহি িমিয় উন্নত কিাি জনয কাজ কিা। 

 

ছাড় কদব্ার পক্তরস্টেব্াগুক্তয মূযযায়ন্ করা 

প্ররতিন্ধকতা থাকা যথানযাগয রশশুনিি (িয়ি 0-20 িেি) জনয 

অনযানয এনজরি এিং িংগঠননি মািযনম প্রিত্ত িিনজনীনভানি 

অথনিংস্থ্ানকৃত িযাপক িিননি কমনিূচী এিং পরিনষিাগুরল িযিহাি 

কিনত পািা যায় কযমন আরলন  ইন্টািনভনশন িারভন নিি - প্রাথরমক 

স্তনিই পিীক্ষ্া কিাননাি পরিনষিাগুরল িহ কহে োটন ; চাইে 

ককয়াি; Medicaid আরলন  অযান্ড রপরিয়রেক রিরনং, োয়াগনরেক 

অযান্ড ট্রিটনমন্ট (EPSDT); সু্কল-রভরত্তক রশক্ষ্ামূলক পরিনষিা; 

পারিিারিক িমথনন; িৃরত্তমূলক পরিনষিা এিং OPWDD োে কিিাি 

পরিনষিা। ঐরতহারিকভানি, যখন রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

ককানও োত্র রশক্ষ্া িযিস্থ্া কথনক উত্তিণ ঘটিনয় কিরিনয় আনি তখন 

OPWDD এি HCBS োে প্রাথরমকভানি প্রাপ্তিয়স্কনিি িহায়তা 

এিং পরিনষিা প্রিান কনি এনিনে। 

আমানিি িযরি-ককরিক িহনযারগতা এিং পরিনষিাগুরল উন্নত কিা 

িহায়তাগুরল িামরগ্রক, চারহিা-রভরত্তক, িমতারিরত্তক এিং িযরি-ককরিক রকনা তা রনরচিতত কনি 

িমগ্র জীিনকাল জুনে পরিনষিাগুরল উন্নত করুন। 
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উপিন্তু, NYS রশশুনিি একটি িযাপক িিননি োে প্রিান কনি 

যাি মনিয িনয়নে করমউরনটি হযারিরলনটশন, কে হযারিরলনটশন, 

শুশ্রূষাকািী/পারিিানিি পক্ষ্ অিলম্বন এিং িহায়তা কিিাি 

পরিনষিািমূহ, 

প্রাক-প্রাকিৃরত্তমূলক পরিনষিা, িহায়তাপ্রাপ্ত কমনিংস্থ্ান, পরিকরল্পত 

অিকাশ এিং িংকটকালীন অিকাশ, উপশমকািী শুশ্রূষা, 

পারিপারশ্বনকতায় কিা পরিিতন নিমূহ, গারেি পারিপারশ্বনকতায় কিা 

পরিিতন নিমূহ, অরভনযারজত এিং িহায়তাপ্রিত্ত িিঞ্জাম এিং অ-

রচরকৎিা পরিিহন। NYS রশশু ও পারিিারিক রচরকৎিা এিং িহায়তা 

পরিনষিাগুরল  িা রচনেন অযান্ড িযারমরল ট্রিটনমন্ট অযান্ড িানপাটন  

িারভন নিি (CFTSS) এি আচিণগত স্বাস্থ্য রিষয়ক Medicaid কেট 

প্ল্যান পরিনষিাগুরলি মািযনমও িহায়তা প্রিান কনি। এই 

পরিনষিাগুরলি মনিয রচরকৎিা পরিনষিা, পারিিারিক িমিয়িীনিি 

িারন্নিয জরনত িহায়তা পরিনষিা, িংকটকালীন হস্তনক্ষ্প, পুনিনািন 

পরিনষিা এিং যুিকনিি িমিয়িীনিি িারন্নিয জরনত িহায়তা 

পরিনষিা এিং প্ররশক্ষ্ণ অন্তভুন ি িনয়নে। 

লক্ষ্য 3 
পরিিানিি কপ্রক্ষ্াপনট রেজাইন এিং রিতিণ কিা হনয়নে রকনা। 

আমিা অনুমান করি কয এই পযন ানলাচনাটি পরিনষিা কিিাি 

পরিকল্পনানক এমন িিননি উদ্ভািন এিং উন্নরতি িুনযাগগুরলি রিনক 

পরিচারলত কিনি যা ভরিষযনত োে প্রিান রিষয়ক িংস্কানিি কািণ 

হনত পানি। 
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িমিিনমান িংখযায় যুিকনিি OPWDD-ি HCBS োে প্রিান 

এিং কেনটি অথনিংস্থ্ানকৃত কমনিূচীগুরল অনুিানি আমিা রশশু 

এিং যুিকিা কয িিননি পরিনষিাগুরল িযিহাি কিনে কিগুরল 

পিীক্ষ্া কনি কিনখ এটা িুরনরচিতত কিি কযন এই পরিনষিাগুরল 

কাযনকিভানি অনযানয উপলব্ধ িংস্থ্ানগুরলি িানথ িমরিত হয়। এই 

পযন ানলাচনাটি পিীক্ষ্া কনি কিখনি কয তািা কয পরিনষিা ও 

িহায়তাগুরল গ্রহণ কনি তা রশশু-ককরিক, গৃহ ও িম্প্রিায়-রভরত্তক, 

উন্নয়নমূলক ও িয়নিাপনযাগী এিং 

ক্তশশুস্টদর জন্য শুশ্রূো ব্যব্স্থাপন্া উন্নত করা 

OPWDD রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা রশশুনিি যত্ন কনিাি 

িযিস্থ্াপনা িংিান্ত পরিনষিাগুরল উন্নত কিনত তাি অংশীিাি কেট 

এনজরিগুরলি িানথ কাজ কিনি। NYS িতন মানন দুটি কহলথ কহাম 

কমনিূচী পরিচালনা কনি যা রশশুনিি পরিনষিা - কহলথ কহামি িারভন ং 

রচলনেন (HHSC) রিনত পানি এিং রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

িযরিনিি কহলথ কহামি িারভন ং রপপল পরিনষিা কিয়, যা ককয়াি 

ককাঅরেন ননশন অগনানাইনজশন/কহলথ কহাম (SSO/HH) িা CCO 

নানম পরিরচত।xxii 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা রশশুনিি কিরশিভাগই CCO/HH 

কমনিূচীি মািযনম শুশ্রূষা পািাি িযিস্থ্াপনা জরনত পরিনষিাগুরল 

গ্রহণ কনি থানক। 

উপনি কযমন উনেরখত হনয়নে, আমিা একটি ARPA এি অথনিংস্থ্ান 

প্রাপ্ত মূলযায়ননি অংশ রহিানি CCO/HH মনেনলি শরিগুরল 

মূলযায়ন কিনি যা রশশু িহ রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

িযরিনিি জনয পরিনষিাি গুণমান উন্নত কিনত ও যত্ন কনিাি 

িযিস্থ্াপনানক অিরহত কিনত িহায়তা কিনি। মূলযায়ন এিং চলমান 

পারিিারিক মতামত কথনক প্রাপ্ত িলািনলি রিনপানটন ি উপি রভরত্ত 

কনি, আমিা অনযানয কেট এনজরিগুরলি িানথ প্রনয়াজনীয় 

কমনিূচীগত পরিিতন ন কিাি কাজ কিি 
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লক্ষ্য 3 
যানত রনরচিতত কিা যায় কয প্ররতিন্ধকতা থাকা রশশুিা যথাযথ 

শুশ্রূষা িযিস্থ্াপনা এিং অনযানয পরিনষিাগুরল কপনত পানি। 

 

রশশুনিি িংকটকালীন পরিনষিা িম্প্রিারিত কিা 

গত কনয়ক িেি িনি, OPWDD এিং OMH রশশুনিি 

িংকটকালীন পরিনষিাগুরলি উপলব্ধতা িম্প্রিারিত কিাি জনয 

অংশীিারিত্ব কনিনে। আওয়াি কলরে অি রভক্টরি (OLV) 

িারভন নিি দ্বািা পরিচারলত একটি রিনশষারয়ত রশশুনিি আিারিক 

রচরকৎিা িুরিিা - কিরিনেনরশয়াল ট্রিটনমন্ট কিরিরলটি (RTF) 

আগে 2018 িানল িানিনলানত কখালা হনয়রেল এিং ননভম্বি 

2019 িানল 

তানিি পূণন ক্ষ্মতা িম্প্রিারিত হনয় 12 টি হনয়রেল। OLV 

ইননটনরিভ ট্রিটনমন্ট কপ্রাগ্রাম এমন রশশু/ রকনশাি-রকনশািীনিি 

পরিনষিা কিয় যানিি একটি গুরুতি মানরিক িমিযা এিং একটি 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা আনে িনল বদ্বতভানি কিাগরনণনয় কিা 

হনয়নে 

এিং তা OMH (যা RTF এি অথনিংস্থ্ান এিং িাটিন রিনকট 

প্রিান কনি) এিং OPWDD (যা ভরতন ি জনয িমস্ত 

িুপারিশগুরলি রচরকৎিাগত পযন ানলাচনা িিিিাহ কনি এিং 

RTF রচরকৎিাি লক্ষ্যগুরল পূিণ হওয়াি পনি িম্প্রিায়গত রিনযানি 

উপযুি রেিচাজন  কিাি পরিকল্পনাগুরল রিকরশত কনি)। এই 

রিনশষারয়ত RTF কমনিূচীি িানথ যুি অিংখয িিল ককনিি 

িলািল িনয়নে 

যাি মনিয িনয়নে তানিি পরিিানিি িানথ িা অনযানয িম্প্রিায়-

িমরিত রিনযানি িিিানিি জনয মানুনষি পরিকরল্পত রেিচাজন  যা 

উপযুি কহাম-রভরত্তক িহায়তা এিং পরিনষিাগুরলি িানথ কটকিই 

হনয়নে। OPWDD এিং OMH অনুিন্ধান কিনে কয কীভানি এই 

রনরিে রচরকৎিা কমনিূচী কেনটি অনযানয অঞ্চনলও চালু কিা কযনত 

পানি। 

OPWDD এিং OMH এোোও আপনেট কমরেকযাল কিন্টানি 

একটি রিনশষারয়ত, মারল্ট-রেরিরপ্ল্নারি অথনাৎ িহুমারত্রক, ইননপনশন্ট 

িাইরকয়াট্রিক ইউরনটগুরল রিকরশত কিনি কযখানন পাৌঁ চ কথনক 21 

িেি িয়িী রশশুিা, যানিি বদ্বতভানি কিাগরনণনয় (গুরুতি মানরিক 

বিকলয এিং একটি রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা, রিনশষ কনি অটিজম 

কস্পকট্র্াম রেিঅেন াি) কিা হনয়নে, তানিি চারহিাগুরল কমাকানিলাি 

জনয 

 

 
 

অননযভানি উপযুি পরিনষিাগুরল গ্রহণ কিনত পানি। কমনিূচীটি 

এমন রশশুনিি পরিনষিা কিনি যািা আমানিি পরিনষিাি জনয কযাগয 

এিং যািা আগ্রািন, স্ব-আঘাত িা িম্পরত্ত ধ্বংনিি মনতা গুরুতি 

মানরিক বিকলয এিং িাি িাি রনিাপত্তা ঝুৌঁ রক প্রিশনন কনি। 

লক্ষ্যরনরিন ষ্ট জনিংখযাি মনিয কেনটি িাইনি রচরকৎিাি ঝুৌঁ রকনত 

থাকা রশশুিা অন্তভুন ি িনয়নে, 

পাশাপারশ তািাও িনয়নে যািা তানিি আচিনণি কািনণ 

আপিকালীন পরিনষিা কক্ষ্ এিং মানরিক কিাগীনিি ইননপনশন্ট 

ইউরনটগুরলনত ঘন ঘন ভিরত হনত হয়। 

এই পরিকল্পনাি অংশ রহিানি, আপনেট কমরেনকল কিন্টাি িম্প্ররত 

কঘাষণা কনিনে কয তািা হারচংি িাইরকয়াট্রিক কিন্টাি দ্বািা 

িতন মানন রশশুনিি জনয িিিিাহ কিা িমস্ত ইননপনশন্ট কিাগীি 

মানরিক স্বাস্থ্য পরিনষিা পরিচালনা কিনি এিং 12 কথনক 17 িেি 

িয়িী কিই িি িাচ্চানিি জনয একটি রিনশষারয়ত OMH-এি 

অথনিংস্থ্ান এিং িাটিন রিনকট প্রাপ্ত ইননপনশন্ট ইউরনট বতরি কিনি 

যানিি রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা ও মানরিক অিুস্থ্তা উভয় িিননি 

কিাগরনণনয় কিা হনয়নে। এই রিনশষারয়ত ইননপনশন্ট ইউরনটটি 

রশশুনিি িতন মানন কেনট কযমন উপলব্ধ আনে তাি কচনয় কিরশ 

মননানযাগী এিং রিনশষারয়ত স্তনিি শুশ্রূষা িিিিাহ কিনি 

এিং িারেনত রিনি আিাি আনগ িীঘননময়ািী উত্তিণকালীন পরিনষিাগুরলি 

প্রনয়াজন হয় এমন কক্ষ্নত্র 
OLV ইননটনরিভ ট্রিটনমন্ট কপ্রাগ্রাম িা তীব্র রচরকৎিা কমনিূচীি 

িানথ িহনযারগতায় কাজ কিনি। আমিা OMH, আপনেট 

কমরেনকল কিন্টাি, 

পরিিাি এিং প্রতযারশত রেিচাজন  কিাি পিিতী পরিনষিা 

িিিিাহকািীনিি িানথ অংশীিারিনত্ব কাজ কিি যানত প্রথম 

কথনকই ভরতন , রচরকৎিা এিং রেিচাজন  কিাি প্ররিয়ানত িরিয় ভানি 

িহায়তা এিং িুরিিায়ন কিা যায়। 

পরিিাি এিং পরিনষিা িিিিাহকািীিা রনরিন ষ্ট ককৌশল এিং 

হস্তনক্ষ্নপি ককৌশলগুরল িাস্তিায়নন িক্ষ্তা অজন ননি জনয প্ররশক্ষ্ণ, 

পিামশন  এিং িহায়তা পানিন যা রেিচাজন  কিাি পি িািলয পািাি 

িুরিিানথন কিাগীি রচরকৎিাি িময় িহায়ক হয় িনল কিখা কগনে। 

উপিন্তু, আমানিি এনজরি রেিচাজন  প্ররিয়াি পরিকল্পনা কিাি 

অংশ রহিানি কযাগয রশশুনিি জনয প্রস্তারিত HCBS োে প্রিান 

এিং কেনটি পরিকল্পনা অনুিানি িমথনন পাওয়া িহজতি কিনত 

িাহাযয কিনি। 
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েয় িেি িা তাি কিরশ িয়নিি রশশুিাও যািা িংকটকালীন 

পরিরস্থ্রতনত আনে তািা CSIDD িযিহাি কিনত পানি, কয রিষনয় 

এই নরথি িংকটকালীন পরিনষিা রিভানগ আিও রিস্তারিত িণননা 

কিা হনয়নে। উপিন্তু, OPWDD কেট জুনে অনযানয িুনযাগগুরল 

অনুিন্ধান কিনে যা জটিল চারহিািম্পন্ন রশশুনিি পরিনষিা কিনি, 

যাি মনিয িনয়নে একটি রিনশষারয়ত হািপাতাল রিকানশি জনয 

একটি প্রস্তানিি মূলযায়ন কিা যা 

কিই িি রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা রশশুনিি িহায়তা কিাি 

ক্ষ্মতা প্রিান কিনি যানিি উনেখনযাগয রচরকৎিা প্রনয়াজন িা 

অটিজম কস্পকট্র্াম রেিঅেন ানিি জটিল িিনগুরল রচরকৎিাগত 

অিস্থ্াগুরলি িানথ িানথ 

হনত কিখা যানচ্ছ। 

 

উনেশয 

রিরভন্ন জটিল চারহিা 
জটিয আচরণগত এব্ং ক্তচক্তকৎসা চাক্তহদা সম্পন্ন ব্যক্তিস্টদর জন্য সহায়তা 

প্রসাক্তরত করুন্। 
 

 

OPWDD রিরভন্ন চারহিা থাকা মানুষনক পরিনষিা কিয়, যানিি 

জটিল রচরকৎিাগত প্রনয়াজন আনে, আিও আচিণগত িহায়তা 

প্রনয়াজন এিং যানিি জনয বদ্বত কিাগরনণনয় কিা হনয় থাকনত 

পানি। 

জাতীয় গনিষণা প্ররতনিিন এিং রনউ ইয়নকন ি িায়িহনকািীিা 

রনরচিতত কনিনেন কয িিনচনয় জটিল িমথনন প্রনয়াজনযুি িযরিিা 

প্রায়শই একারিক রিনেনম কনরভনগট কিাি কচষ্টা কিাি িময় তািা 

কয িািাগুরলি মুনখামুরখ হয় তাি কািনণ উপযুি পরিনষিাগুরল 

িযিহাি কিনত রগনয় িমিযাি িমু্মখীন হনত পানি। এটি রিনশষত 

িংকটকালীন িমনয় কিখা রিনত পানি। 

আিও জটিল চারহিা িম্পন্ননিি জনয অযানেি উন্নত কিনত আমানিি 

এনজরি কিই িুনযাগগুরল অনুিন্ধান কিনি 

যাি িাহানযয কেট পরিনষিা রিতিণ িযিস্থ্া জুনে িহনযারগতা 

কিা যায়। CSIDD এি মনতা  

লক্ষ্য 3 
িংকট এিং আচিণগত িহায়তা কমনিূচীগুরল প্রিারিত কিাি জনয 

OPWDD কেনটি িহনযাগীনিি িানথও কাজ কিনি। আমিা এই 

কমনিূচী িম্প্রিািনণি জনয, রিরভন্ন রিনেম জুনে িহনযারগতা এিং 

িংস্কানিি িানথ িংরমশ্রনণ, উপযুি স্বাস্থ্য ও আচিণগত 

পরিনষিাগুরল িযিহানিি িুনযাগ িৃরি কিনত, অপ্রনয়াজনীয় 

হািপাতানল ভরতন  এিং জরুিী পরিনষিাগুরলি প্রনয়াজনীয়তা হ্রাি 

কিনত এিং যানিি িিনচনয় জটিল িহায়তা প্রনয়াজন তানিি রিনক 

মননারননিশ কনি িহায়তা িিিিাহ কিনত চাই। 

 

ক্তব্ক্তভন্ন জটিয চাক্তহদা থাকা ব্যক্তিস্টদর জন্য দীর্িস্টময়াদী সমথিন্ 

দান্ সংস্কার করা 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিিা, উরকল, রচরকৎিক এিং 

প্রশািকিা স্বীকাি কনিন কয জটিল এিং রনরিে আচিণগত িহায়তা 

কিাি প্রনয়াজন িনয়নে এমন কলাকনিি চারহিাগুরল কাযনকিভানি 

এিং যথাযথভানি পূিণ কিাি জনয নতুন রিকল্পগুরল প্রনয়াজন। 

অনননকি রনিাপত্তা এিং ঝুৌঁ রক িযিস্থ্াপনাি কক্ষ্নত্র (কযমন, 

আপরত্তকি আচিনণি ইরতহাি, জীিননি হুমরকস্বরূপ কোনটা ঘটনা, 

রননজনক আঘাত কিাি মনতা আচিণ, বদ্বত কিাগরনণনয়, ইতযারিি 

জনয) এিং কাযনকি ভানি কমাকানিলাি ককৌশলগুরলি রিকানশি জনয 

রিনশষারয়ত রচরকৎিাগত িমথনন প্রনয়াজন। তিািিাননি িংসৃ্করত 

কথনক িমাগত এমন ভানি িনি আিা হনয়নে কযন তা িৃহত্তি 

িযরিগত রনিাপত্তা এিং িযরিগত স্বািীনতাি জনয িক্ষ্তাি 

রিকাশনক উৎিারহত কনি যা মানুষনক আিও কাযনকিভানি িমথনন 

কিাি নীরতি মূনল িনয়নে। 

িীঘননময়ািী শুশ্রূষাি প্রনয়াজন এমন জটিল চারহিািম্পন্ন কলাকনিি 

িহায়তা কিাি জনয, OPWDD তাি আিারিক হযারিরলনটশননি কিট 

রনিনািনণি পিরতি িংস্কানিি কথা রিনিচনা কিনে। িতন মানন, প্ররতটি 

পরিনষিা িিিিাহকািী কিই িিিিাহকািীি পরিনষিা প্রিাননি 

ঐরতহারিক খিনচি উপি রভরত্ত কনি একটি কিট পায়, যা পরিনষিা 

প্রিত্ত িযরিি প্রনয়াজননি উপি রভরত্ত কনি কিওয়া হয় না। একটি 

আঞ্চরলক রি প্রিাননি জনয িতন মান কিট কিাি পিরতনত িংস্কাি 

কনি, 

পরিনষিা িিিিাহকৃত িযরিি তীব্রতাি স্তনিি িানথ িামঞ্জিয রিিান 

কিা হয়, OPWDD জটিল চারহিািম্পন্ন িযরিনিি পরিনষিা 

িিিিাহ কিাি জনয অলাভজনক িিিিাহকািীনিি আিও 

ভানলাভানি িহায়তা কিনি। অনুরূপভানি, আমিা তুলনামূলক 

ভানি কম তীব্র চারহিািম্পন্ন এমন িযরিনিি িনাি কিাি জনয 

কাজ কনিরে যািা কেট-পরিচারলত পরিনষিাগুরল গ্রহণ কিনে এিং 
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প্রতযাক্তশত িযািযসমূহ 

• জটিল চারহিািম্পন্ন কলাকনিি কিিা কিাি উন্নত 

িক্ষ্মতা 

• উন্নত রনরিে আচিণগত পরিনষিা 

• রিরভন্ন িংকটকালীন পরিনষিাগুরলনত িৃরিপ্রাপ্ত অযানেি 



সংকে কমাকাস্টব্যার় কাযিকযাপসমূহ 
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CLMHD কমাব্াইয িাইক্তসস 

পাইযে ক্তশশুস্টদর সংকে পাইযে 

প্রযুক্তিগত সহায়তা দয 

লক্ষ্য 3 
যািা অলাভজনক এনজরিগুরল দ্বািা িিিিাহকৃত আিারিক 

িুনযাগগুরল কথনক উপকৃত হনত পানি এিং তানিি এমন একটি 

িারেনত উত্তিনণি িুনযাগ কিয় যা তানিি প্রনয়াজন ও আকািাি 

িানথ আিও ভানলাভানি মানানিই হনত পানি। 

OPWDD এোোও যািা িতন মানন OPWDD পরিচারলত আিারিক 

িযিস্থ্াপনায় রনরিে িহায়তা পায় এিং যানিি িীঘননময়ািী আিারিক 

িযিস্থ্াপনায় উত্তিণ ঘটাি আনগ মিযিতী অন্তিনতী পরিরস্থ্রতনত 

উত্তিণকালীন আিারিক িহায়তা প্রনয়াজন তানিি পরিনষিা 

িিিিানহি জনয নতুন মনেল অনুিন্ধান কিনে। রিনেনমি 

"রনিাপত্তা কনট" এি অংশ রহিানি উত্তিণকালীন এিং/অথিা 

িীঘননময়ািী কেট-পরিচারলত গ্রুপ কহামগুরল আমানিি ককানও 

িযরিি প্রনয়াজনগুরল আিও ভানলাভানি রিনিচনা কিনত এিং 

উপযুি োিারি রচরকৎিা ও পযননিক্ষ্ণ কিাি িযিস্থ্া থাকা কম 

িীমািি রিনযানি কিই চারহিাগুরল পূিণ কিনত িহায়তা কিনি। এই 

আিারিক রিকল্পগুরল রিকানশি মািযনম, আমিা িাষ্ট্র পরিচারলত গ্রুপ 

কহামগুরলনত মানুনষি রনরিে আচিণগত িহায়তাি 

প্রনয়াজনীয়তাগুরল থাকনল িম্প্রিায়-রভরত্তক িযিস্থ্াপনা িিিিানহি 

কানজ আমানিি ক্ষ্মতা িারেনয় তুলনি। 

 

ক্তন্ক্তব্ড় আচরণগত পক্তরস্টেব্া উন্নত করা 

OPWDDD ইননটনরিভ রিনহরভয়ািাল িারভন নিি (IB) এি জনয কিট 

িৃরিনক স্থ্ায়ী কিনি, যা তাি ARPA এি পরিকল্পনায় িিিিাহ কিা 

হনয়নে, যা এই িংকটকালীন পরিনষিাটি িম্প্রিারিত এিং উন্নত 

কিাি জনয আনুমারনক $4 রমরলয়ন উপলব্ধ কনি। IB পরিনষিাগুরল 

একটি HCBS োে প্রিান পরিনষিা যা তানিি জনয পরিকরল্পত হনয়নে 

যািা িতন মানন স্বািীনভানি িিিাি কিনে এিং যানিি অতযন্ত 

চযানলরঞ্জং আচিণ কিখা যানচ্ছ যা তানিি আিও রনয়রন্ত্রত আিারিক 

রিনযানি থাকিাি আিন্ন ঝুৌঁ রকনত কিনল কিয়। একটি আপিকালীন 

োে প্রিান িংনশািনীি মািযনম িাস্তিায়ন কনি, একটি স্থ্ায়ী কিট িৃরি 

এই স্বল্পনময়ািী, িলািল-রভরত্তক পরিনষিা গ্রহনণ িরিনত অযানেি 

অিযাহত িাখনি যা স্বাস্থ্য ও িুিক্ষ্া রনরচিতত কিাি জনয কাযনকি 

আচিণগত ককৌশলগুরল রিকানশি উপি মননারননিশ কনি এিং/অথিা 

জীিননি মান উন্নত কনি। 

 

 
সংকেকাযীন্ পক্তরস্টেব্া ব্াস্তব্াক্তয়ত করা 

প্রাপ্তিয়স্কিা এিং েয় িেি িা তাি কিরশ িয়িী রশশুিা 

যািা জনয িংকনটি িমু্মখীন, তানিি জনয আমানিি 

এনজরি 

জাতীয়ভানি স্বীকৃত START মনেল অনুিিণ কনি CSIDD 

িাস্তিারয়ত কনিনে। CSIDD এমন িযরিনিি জনয উচ্চ তীব্রতাি 

পরিনষিাগুরল িিিিাহ কনি যািা ঘন ঘন হািপাতানল ভরতন  হন, 

িংকটকালীন পরিিশনন কিনত হয়, কমািাইনলি মািযনম 

আপিকালীন পরিনষিাগুরল িযিহাি কনিন এিং তাি িনল তািা 

কপ্ল্িনমন্ট এিং/অথিা অনযানয িম্প্রিায়গত পরিনষিাগুরল 

হািাননাি ঝুৌঁ রকনত থানকন। 
 
 

 
তানিি রিরনকাল প্রনয়াজননি উপি রভরত্ত কনি, CSIDD-কত 

নরথভুি 18 িেি িা তাি কিরশ িয়িী িযরিিাও রিনিািন কিন্টাি 

িযিহাি কিনত পানি, যা পরিকরল্পত ও আপিকালীন, 

ঘটনাস্থ্ল-রভরত্তক, রচরকৎিাগত িহায়তা 

িিিিাহ কনি থানক। রিনিািন কিন্টািগুরল মূলযায়ন এিং পিরতগত 

িহায়তা এিং পরিনষিাগুরল িিিিাহ কনি যাি লক্ষ্য হল িযরিটি কযন 

িিলভানি রিনি আনিন এিং/অথিা তানিি িারেনত থানকন। CSIDD 

এি কমরেনকল এিং রিরনকাল পরিচালকনিি মূলযায়ন কথনক প্রাপ্ত তথয 

িযিহাি কনি, রিনিািন কিন্টাি িলগুরল CSIDD এি রচরকৎিা িনলি 

িানথ ঘরনিভানি কাজ কনি। আমানিি লক্ষ্য প্ররতটি অঞ্চনল একটি 

রিনিািন কিন্টাি স্থ্াপন কিা। 
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ARPA তহরিল িযিহাি কনি OPWDD-ি শীঘ্রই িাজয জুনে CSIDD 

িিিিাহকািীনিি একটি িমূ্পণন কনটওয়াকন  থাকনি। 2021 িানলি 

জুনন, CSIDD প্রনয়ানগি জনয আনিিনপত্র পাঠািাি একটি অনুনিাি 

এিং অঞ্চল 2 (ককিীয় রনউ ইয়কন /নথন কারি) -এ একটি রিনিািন 

কিন্টাি খুলিাি অনুনিািপত্র OPWDD প্রকাশ কনিনে। চুরিটি শুরুি 

তারিখ 

রেল 2021 িানলি অনক্টািি, এিং িতন মানন পরিনষিাগুরল রিকরশত 

হনচ্ছ। OPWDD িম্প্ররত 

রিিযমান অঞ্চল 3 (িাজিানী, টযানকারনক, এিং হােিন ভযারল 

অঞ্চল) CSIDD কেট-পরিচারলত িনলি উত্তিণ ঘটাননাি জনয কিা 

আনিিনপত্রগুরলি একটি অনুনিািও প্রকাশ কনিনে 

যা একটি কস্বচ্ছানিিী িিিিাহকািীি কিা হনি রযরন অঞ্চল 3 এ 

একটি রিনিািন কিন্টািও স্থ্াপন কিনিন। এই পিনক্ষ্পগুরল রনরচিতত 

কিনি কযন CSIDD এিং রিনিািন কিন্টাি কমনিূচীগুরল উভয়ই 

প্ররতটি অঞ্চনল উপলব্ধ হয়। 

CSIDD কমনিূচী োোও, OMH এি পরিচালনায় OPWDD 

একটি কেটিযাপী অংশীিারিনত্ব অংশগ্রহণ কিনে, 

কযন রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয িংকটকালীন 

পরিনষিাগুরল িযিহানিি অরিকাি রনরচিতত কিা যায়, যািা নতুন 

মননানীত 9-8-8 হটলাইননি িানথ কযাগানযাগ কিনত পানিন। 

কিোনিল আইন জুলাই 2022 নাগাি মানরিক স্বাস্থ্য ও আত্মহতযা 

জরনত িংকনট িহনযারগতা পািাি একটি নম্বি 9-8-8 প্ররতরিত 

কনিনে। 9-8-8 লাইনটি হটলাইননি িানথ কযাগানযাগ কনি এমন 

িযরিনিি িুপারিশ এিং িংযুি কিাি উনেনশয বতরি কিা হনয়নে 

যািা উপলব্ধ কথনক যথাযথ ভানি িংকটকালীন িহায়তা প্রিান কনি 

(কযমন, কাউরন্টি কমািাইল দ্বািা িংকটকালীন িমথনননি িযিস্থ্াগুরলি 

িানথ কাউনক িংযুি কিাি মািযনম)। এই কানজি উপনি 

অরতরিি আপনেট ভরিষযনত িারষনক রিনপাটন গুরলনত 

প্রিান কিা হনি। 

 

কমাব্াইয সংকেকাযীন্ পক্তরস্টেব্া সম্প্রসাক্তরত করা 

আমিা আমানিি ARPA এি অথনিংস্থ্াননি একটি অংশ NYS 

এি CLMHD এি িানথ িহনযারগতা কিাি জনয িযিহাি কিি, 

কযন তা মানরিক স্বাস্থ্যি ভ্রামযমান িংকটকালীন প্ররতরিয়া 

জানাননাি িল ও রিনেমগুরল কীভানি রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি িহায়তা কনি তা অনুিন্ধান 

কিনত, িতন মান রিনেনমি িাৌঁ কগুরল িনাি কিনত এিং 

িাৌঁ কগুরল পূিনণি জনয িমািানগুরল প্রস্তাি কিনত পানি। 

কাউরন্টগুরলি িানথ কাজ কনি, 

CLMHD িিকাি মনতা হস্তনক্ষ্পগুরল পাইলট কিনি যা 

কমািাইল দ্বািা িংকটকালীন প্ররতরিয়া এিং রশশুনিি 

পরিনষিাগুরলনক উন্নত কিনি। 

লক্ষ্য 3 
পাইলট প্ররতরিয়া কাযনকলাপগুরল রিরনকাল আউটরিচ 

24/7/365 িিিিাহ কিাি জনয দূিিতী প্রযুরিি িযিহািনক 

উৎিারহত কিনি, তথয িংগ্রনহি উন্নরত ঘটানি, 

এিং রিনেমগুরলনক শরিশালী কিাি জনয প্ররশক্ষ্ণ কিিাি িযিস্থ্া 

কিনি। রশশু পরিনষিা পাইলট প্রকল্পগুরল রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা 

থাকা রশশু এিং তানিি পরিিািনক আিও ভানলাভানি িহায়তা 

কিাি জনয পরিনষিা িিিিাহকািী এিং ককয়াি মযাননজািনিি জ্ঞান 

িাোননাি জনয প্ররশক্ষ্নণি রিকাশ ও িমিয় ঘটানি। এই প্রকল্পটি 

পরিনষিা কিিাি িংস্থ্াগুরলি (কযমন, কহলথ কহাম, রশশু/পারিিারিক 

রচরকৎিা পরিনষিা এিং অনযানয কেট পরিনষিা কিিাি িযিস্থ্াপনাি) 

মনিয অংশীিারিত্ব এিং িংনযাগ স্থ্াপনন িহায়তা কিনি। OPWDD 

এই পাইলটনিি কাে কথনক প্রাপ্ত িুপারিশ এিং িলািলগুরল 

পযন ানলাচনা কিনত এিং যথাযথ উন্নয়নগুরল িাস্তিায়ননি জনয 

OMH-এি িানথ অংশীিারিত্ব কিনি। 

 

পক্তরস্টেব্া সরব্রাহকারীস্টদর জন্য প্রক্তশক্ষণ এব্ং প্রযুক্তিগত সহায়তা 

OPWDD স্বীকাি কনি কয িিিিাহকািীনিি কযনহতু আিও 

জটিল এিং চযানলরঞ্জং িমথনননি প্রনয়াজন থাকা িযরিনিি 

পরিনষিা রিনত িলা হয়, তানিি অিশযই ঝুৌঁ রকগুরল মূলযায়ন এিং 

পরিচালনা এিং রচরকৎিা পরিনষিাগুরলি িািািারহকতা িজায় 

িাখনত আিও ভানলাভানি িক্ষ্ম হনত হনি। এই কথাগুরল 

িম্প্রিায়গত রিনযানি থাকা িযরিনিি পরিনষিাগুরল িিিিাহ কিাি 

িময় রিনশষ ভানি িরতয। তাই, আমিা প্রযুরিগত িহায়ত িল গনে 

তুলি যা পরিনষিা িিিিাহকািী এনজরিগুরলনক জটিল 

চারহিািম্পন্ন িযরিনিি পরিনষিা কিিাি িময় িহায়তা কিনি। 

প্রযুরিগত িহায়তা িলগুরলনক িম্প্রিানয়ি মনিয কমাতানয়ন কিা 

হনি কযন তািা িম্প্রিানয়ি মনিয কাজ কিনত পানি, এমন পািরলক 

- প্রাইনভট অংশীিারিত্ব গনে তুলনত পানি যা 

িািািারহক ভানি প্ররশক্ষ্ণ, নজিিািী এিং পযননিক্ষ্নণি মািযনম 

উপযুি রিরনকাল িহায়তা কিিাি এিং িক্ষ্মতা গনে কতালাি কাজ 

কিনত পানি। প্রযুরিগত িহায়তা িলগুরল রিনেমগুরলি মনিয এিং 

রিনেম জুনে িিিিাহকািীনিি িংযুি কিনি, স্থ্ানীয় িংকট 

কমাকানিলা িংস্থ্ানগুরলি িানথ প্রযুরিগত িহনযারগতা কিনি এিং 

রশরক্ষ্ত কিনি 

এিং রিনশষ চারহিািম্পন্ন কিই িি িযরিনিি পরিনষিা কিিাি িানথ 

িম্পরকন ত িনিনাত্তম অনুশীলনগুরলি রিষনয় প্ররশক্ষ্ণ ও পিামশন  

কিয়, যািা প্রায়শই প্রারতিারনক িা আিও িীমািি রিনযানি 

পরিনষিা অযানেি কিনত পানি। 
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লক্ষ্য 3 
পিিতী পাৌঁ চ িেনি, OPWDD রনউ ইয়নকন  উদ্ভািন এিং 

প্ররতশ্রুরতিম্পন্ন অনুশীলনগুরল আনাি জনয অরতরিি উপায়গুরল 

পিীক্ষ্া কিা চারলনয় যানি যানত স্বাস্থ্য এিং িযরিগত িলািনলি 

িামারজক প্ররতিন্ধকগুরল কথনক মুরি পািাি জনয িংকটকালীন 

পরিনষিা, আচিণগত পরিনষিা এিং রনিাপত্তা-জাল পরিনষিাগুরল িহ 

জটিল িহায়তাি চারহিা থাকা িযরিনিি জনয লক্ষ্যরনরিন ষ্ট 

পরিনষিাগুরল 

আিও িম্প্রিারিত এিং উন্নত কিা যায়।
xxiii
আমানিি এনজরি 

আিও রিনিচনা কিনি কয কীভানি OMH, DOH, কাউরন্টি 

পরিনষিা িিিিাহকািী, হািপাতাল এিং অনযানয িহ রিরভন্ন 

িায়িহনকািীনিি িানথ অরতরিি িহনযারগতাগুরল িনিনাত্তমভানি 

িযিহাি কিা যায় যানত পরিনষিাগুরলি উন্নত িমিয় রনরচিতত কিা 

যায়, রিরভন্ন িমথনন িম্পনকন  তনথযি িযিহাি িৃরি পায় এিং রিনেম 

িযাপী উন্নত কযাগানযাগ রনরচিতত কিা যায়। 

উনেশয 

রিরভন্ন িাংসৃ্করতক ও জারতগত ভানি 

বিরচত্রযময় িম্প্রিায় 
কম পক্তরস্টেব্া প্রাপ্ত, সাংসৃ্কক্ততক ও জাক্ততগত ভাস্টব্ ত্রব্ক্তচত্রযময় সম্প্রদাস্টয়র 

জন্য পক্তরস্টেব্ার িািঁ কগুক্তয ব্ন্ধ করার ক্তদস্টক মস্টন্াক্তন্স্টব্শ করা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
িাংসৃ্করতক ও ভাষাগতভানি বিরচত্রযময় পরিিাি এিং িম্প্রিানয়ি 

প্ররতিন্ধী িযরিিা িািািণভানি িহায়তা  ও পরিনষিাগুরল িযিহাি 

কিাি িময় অরতরিি িািাি মুনখামুরখ হন। রিিযমান এিং ঐরতহারিক 

কাঠানমাগত িণনিাি স্বাস্থ্য বিষমযনক আিও িারেনয় তুলনত 

পানি।
xxiv
OPWDD এই রিষয়গুরলনক স্বীকৃরত কিয় এিং গভননি 

কহাচুনলি িানথ, রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িমস্ত রনউ 

ইয়কন িািীনিি জনয পরিনষিা ও িহায়তাগুরলনত নযায়িঙ্গত অযানেি 

অজন ননক অগ্রারিকাি রিনচ্ছ। 
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উইথ কেভযপস্টমন্টায ক্তেসঅযাক্তব্ক্তযটিস 

 

 
আমিা িুঝনত পারি কয রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা জনিংখযাি 

মনিয প্রারন্তক িম্প্রিানয়ি মনিয ককানও রিরননয়াগ রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা থাকা িমস্ত রনউ ইয়কন িািীনক উপকৃত কনি এিং তাই 

আমিা DEI-এি একটি পৃথক রনিনাহী অরিি প্ররতিা কিরে। উপিন্তু, 

আমিা িম্প্ররত িাংগঠরনক পরিিতন ন চালাননাি জনয এিং িৃহত্তি 

DEI-এি জনয অভযন্তিীণ ও িারহযক ক্ষ্মতা গনে কতালাি জনয 

একজন মুখয বিরচত্রয অরিিাি রননয়াগ কনিরে। DEI-এি রনিনাহী 

অরিি এখনকাি উনিযাগগুরলি উপি রনভন ি কনি চলনি এিং 

িম্প্রিায়-রভরত্তক িংগঠন, িহুিাংসৃ্করতক পরিনষিা িিিিাহকািী 

এিং িাস্তি অরভজ্ঞতা িম্পন্ন িযরিনিি অংশীিারিত্ব কনি পরিনষিা 

িযিস্থ্াি কাযনকলানপ DEI উন্নত কিাি জনয িাংসৃ্করতক ভানি 

প্ররতরিয়া জানাননাি মনতা হস্তনক্ষ্প িাস্তিারয়ত কিনি এিং 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি জনয িামারজক 

নযায়রিচানিি িলািলগুরল উন্নত কিনি। 

 

প্রাক্তন্তক জন্স্টগাষ্ঠীর জন্য অযাস্টেস বৃ্ক্তদ্ধ করা 

পাৌঁ চ িেি িনি, িমতা ও িংহরতি উনদ্বগগুরল িমািান কিাি জনয 

পিরতগত, আঞ্চরলক এিং স্থ্ানীয় স্তনিি প্রনয়াজনীয়তাগুরল রচরিত 

কনি, OPWDD িাংসৃ্করতক ও ভাষাগত িক্ষ্তাি উপি কিোিাল 

অথনিংস্থ্ান প্রাপ্ত নযাশনাল করমউরনটি অি প্রযাকটিি (Cop) এ 

অংশগ্রহণ কনিনে। 

প্রাথরমক প্রনচষ্টাগুরল OPWDD-ি িম্প্রিায়-রভরত্তক এনজরি 

এিং রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরি এিং 

তানিি পরিিানিি কাে কথনক রশখিাি এিং অংশীিাি হওয়া চারলনয় 

যাওয়াি প্রনয়াজনীয়তা রননিন শ কনি। 

িম্প্রিায়গত অংশীিারিত্ব, কিাকাি গ্রুপ, গনিষণা এিং অনুিান 

কিিাি কানজি মািযনম, আমিা রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

মানুষ এিং তানিি পরিিানিি জনয িামারজক নযায়রিচাি পািাি 

অরভমুনখ কাজ কিরে। 

মুখয বিরচত্রয অরিিািটি DDPC, NYS অরিি িি রনউ 

আনমরিকানি (ONA) এিং OPWDD-ি মনিয পািস্পরিক 

িহনযারগতায় গনে ওঠা িারমনিজ জুন কেভলপনমন্টাল 

রেিঅযারিরলটিি নযারভনগটি ইরনরশনয়টিভ িহ, চলমান 

উনিযাগগুরলি উপি রভরত্ত কনি কাজ কিনিন। 

িারমনিজ জুন ইরনরশনয়টিভটি কেট জুনে ONA ককিগুরলনত IDD 

পরিনষিা িিিিাহকািীনিি িানথ রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

অরভিািীনিি এিং তানিি পরিিািগুরলনক িংযুি কনি। 

প্রতযাক্তশত িযািযসমূহ 

• প্রারন্তক জননগািীি জনয OPWDD পরিনষিাগুরলনত 

অযানেি িৃরি 

• রিরভন্ন িযাকগ্রাউনন্ডি কলাকনিি িহায়তা কিাি জনয 

OPWDD এিং পরিনষিা িিিিাহকািী এনজরিগুরলি উন্নত 

িক্ষ্মতা 

• তথয এিং িহায়তাগুরলনত আিও অযানেি 



 

 
 

উপিন্তু, 2021 িানল আমিা DDPCি মািযনম প্রিত্ত একটি 

কিোনিলভানি অথনিংস্থ্ানকৃত দুই িেনিি অনুিান, রনরচিততকিণ 

অযানেি গ্রান্ট িা এনরশওরিং অযানেি গ্রযান্ট চালু কনিরে, কযন 

চীনা-আনমরিকান এিং স্পযারনশ-ভাষী িম্প্রিানয়ি জনয িমতা  

এিং পরিনষিা িযিস্থ্ায় অযানেি পািাি িমিযা কমাকানিলা কিা যায়। 

এই অনুিাননি লক্ষ্য হল স্পযারনশ-ভাষী এিং চীনা-আনমরিকান 

িায়িহনকািীনিি জনয একটি লক্ষ্যরনরিন ষ্ট প্রচািারভযাননি মািযনম 

OPWDD পরিনষিা 

এিং িহায়তা িম্পনকন  তনথযি অযানেি িাোননা। রিনশষ কনি, 

আমিা িম্প্রিায়-রভরত্তক এনজরিগুরল এিং রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি এিং তানিি পরিিানিি িক্ষ্তানক ফ্রন্ট 

কোি তথয কিশনগুরল পুনিায় রেজাইন কিনত, অযানেিনযাগয 

কিাশযাল রমরেয়া কযাগানযাগ বতরি কিনত এিং লক্ষ্যরনরিন ষ্ট 

আউটরিচ পরিচালনা কিনত রনযুি কিি। 

এখন্কার এইিি প্রনচষ্টাি উপি রভরত্ত কনি, আমানিি এনজরি 

িম্প্রিায়-রভরত্তক িংগঠন, অলাভজনক পরিনষিা িিিিাহকািী, 

স্থ্ানীয় িিকাি কতৃন পক্ষ্ এিং/অথিা উচ্চরশক্ষ্া প্ররতিানগুরলি জনয 

DD এিং তানিি পরিিানিি িানথ িমস্ত মানুনষি জনয পরিনষিা 

িযিস্থ্ায় DEIকক এরগনয় রননয় যাওয়াি জনয অথন রিরননয়াগ কিনি। 

OPWDD জজন টাউন রিশ্বরিিযালনয়ি নযাশনাল কিন্টাি িি 

কালচািাল কমরপনটি (NCCC) এি িানথ রতন িেনিি 

অংশীিারিনত্বি িম্পনকন ও প্রনিশ কিনে। এই অংশীিারিনত্বি িামরগ্রক 

লক্ষ্য হল OPWDD-ি িাংসৃ্করতক ও ভাষাগত িক্ষ্তা িা কালচািাল 

অযান্ড রলংগুইরেক কমরপনটি (CLC) কক এরগনয় রননয় যাওয়াি 

এিং িজায় িাখাি িক্ষ্মতা কজািিাি কিা যানত DD, তানিি পরিিাি 

এিং তািা কয িম্প্রিায়গুরলনত িাি কনি তানিি জনয িহায়তা এিং 

পরিনষিা রিনেনমি মনিয উন্নত DEI অজন ন কিা যায়। 

এই কানজি অংশ রহিানি, NCCC পিপি কিশ রকেু ভাচুন য়াল 

কিািানমি আহ্বান কিনি যা DD এিং তানিি পরিিানিি িানথ 

আনলাচনায় অংশগ্রহণ কিনি কযন তাি িাহানযয িমতা শব্দটিি অথন 

এিং কিটি তানিি জনয, তািা কয িম্প্রিায়গুরলনত িাি কনি তানিি 

জনয এিং DD রিনেনমি জনয কী অথন িহন কনি কিটি িংজ্ঞারয়ত 

কিা যায়। তািা DEI, CLC এিং রিনেম পরিিতন ননি কাজনক 

অিরহত কিাি জনয রিরভন্ন িংশগত, জারতগত, িাংসৃ্করতক এিং 

ভাষাগত কগািীি মনিয DD এিং তানিি পরিিানিি িানথ গঠিত একটি 

কেটিযাপী কনতৃনত্বি গ্রুপ বতরি কিাি জনয OPWDD ককও 
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পিামশন  কিনি। এিং পরিনশনষ, NCCC DD থাকা িযরিনিি জনয 

একটি রলোিরশপ একানেরম পাইলট পরিচালনা কিনি যা 

DD রিনেনম DEI এিং CLC পরিিতন ননি প্রনচষ্টানক এরগনয় রননয় 

যাওয়াি কক্ষ্নত্র তানিি অপরিহাযন  ভূরমকা পালন কিাি উপনি কজাি 

কিয়। 

 

অস্টপক্ষাকৃত কব্শী ন্যায়সঙ্গত প্রশাসক্তন্ক ব্যব্স্থায় ক্তব্ক্তন্স্টয়াগ করা 

আমানিি এনজরি বিরচত্রয িযিস্থ্াপনা, িমতা রিনিষণ এিং 

CLCকত এনজরি কমীনিি প্ররশক্ষ্ণ কিওয়াি জনয একটি 

উনেখনযাগয প্রনচষ্টা রননচ্ছ। আমিা জজন টাউন রিশ্বরিিযালনয়ি 

NCCCি িানথ কমননক্ষ্নত্র প্রযুরিগত িহায়তা, পিামশন  এিং 

কপশাগত উন্নয়ন কাযনিম কিাি জনয কাজ কিি। 
NCCC যখন আমানিি নীরত এিং অনুশীলনগুরলি একটি 

পযন ানলাচনা পরিচালনা কিনি আমিা তখন তানিি িানথ একটি 

CLC কমন পরিকল্পনা বতরি কিি যা 

তািা CLC এিং DEIকক কতটা এরগনয় রননয় কযনত পানি তা 

রনিনািণ কিনি। উপিন্তু, NCCC কপশাগত রিকানশি স্বাথনগুরল ও 

OPWDD কমীনিি চারহিাগুরলি মূলযায়ন কিনি এিং আমানিি 

কমীনিি জনয স্বাথনরনিনারিত কপশাগত উন্নয়ন কাযনিনমি একটি 

িািানক িাস্তিায়ন কিনি যা ককারচং এিং নজিিািী কিাি প্রমাণ-

রভরত্তক অনুশীলনগুরলও অন্তভুন ি কনি। পরিনশনষ, NCCC এি 

রলোিরশপ অযাকানেরম িি কালচািাল োইভারিনটি এিং CLC কক 

অরভনযারজত কিা হনি এিং মননানীত OPWDD কমীনিি জনয 

রননয়াগ কিা হনি। OPWDD NCCC িনঙ্গ আমানিি লক্ষ্য এিং 

উনেশয পূিনণ আমানিি অগ্রগরত মূলযায়ন কিনি এিং রনিীক্ষ্নণ 

িহায়তা কিাি জনয গুণমান, কিঞ্চমাকন  এিং কমট্রিে রিকরশত কিনি। 

NCCC DEIকত িক্ষ্মতা এিং িক্ষ্তা গনে তুলনত DD িিিিাহকািী 

কনটওয়ানকন ি িানথও কাজ কিনি। NCCC DEI, CLC এিং িহায়তা 

এিং পরিনষিাগুরলি DD িযিস্থ্া িলনত তািা কী কিাঝায় তা পৃথক 

কিাি এিং িংজ্ঞারয়ত কিাি জনয একটি প্ররিয়ানত DD 

িিিিাহকািী কনটওয়াকন নক জরেত কিনি। তািা DD প্রিানকািী 

কনটওয়াকন নক CLCি এিং DEI-এি িক্ষ্মতাি রিষনয় িাংগঠরনক 

মূলযায়ন কিাি জনয একটি িিঞ্জামও িিিিাহ কিনি এিং প্রযুরিগত 

িহায়তা ও পিামশন  কিনি এিং িাংগঠরনক পরিিতন ন পরিচালনা কিাি 

জনয কমন পরিকল্পনা বতরি কিনত িহায়তা কিনি। এই 
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লক্ষ্য 3 

কানজি প্রভাি এিং িলািলগুরল িুঝনত OPWDDকক িহায়তা 

কিাি জনয, NCCC তানিি মূলযায়ননি িলািল এিং কশখা 

পাঠগুরলি একটি প্ররতনিিননি খিো বতরি কিনি। 

উপিন্তু, আমিা একটি প্ররমত িযরি-ককরিক প্ররিয়া 

িাস্তিায়ননি জনয িামঞ্জিযপূণন পরিনষিা অনুনমািননি মানিে 

রিকরশত কিরে যানত পরিনষিাগুরলি অনুনমািন 

কেটিযাপী িামঞ্জিযপূণন এিং োিারিভানি উপযুি হওয়া রনরচিতত 

কিা যায়। অনুনমািন প্ররিয়াটি যািা OPWDD পরিনষিাগুরলনত 

নতুন এিং যািা চলমান OPWDD পরিনষিাগুরলনত পরিিতন ন 

চাইনেন তানিি িিাি জনয প্রনযাজয হনি। আমিা আগামী 

িেিগুরলনত HCBS -এি োে প্রিান পরিনষিাগুরলি জনয 

িামঞ্জিযপূণন এিং নযায়িঙ্গত পরিনষিা অনুনমািন প্ররিয়া এিং 

রননিন রশকাগুরল পিীক্ষ্া কিা এিং উন্নত কিা চারলনয় যাি। 

উপিন্তু, আমানিি এনজরি িমাগত আমানিি ভাষা অযানেি কিাি 

নীরত এিং প্ররিয়াগুরল মূলযায়ন কিনি এটি রনরচিতত কিাি জনয কয 

আমিা এমন ভানি তথয িিিিাহ এিং কশয়াি কিরে যা আমানিি 

পরিনষিাগুরল যািা অযানেি কিাি জনয আগ্রহী এিং কযাগয 

তানিিনক কিই কানজ িহায়তা কিা যায়। 

িরণনত রিরননয়াগ, িম্প্রিায়গত অংশীিারিত্ব এিং কমনিূচী িংস্কানিি 

মািযনম, OPWDD স্বল্প পরিনষিা প্রাপ্ত এিং ঐরতহারিকভানি 

প্রারন্তক জননগািীি জনয পরিনষিাগুরলনত অযানেি িারেনয় তুলনি। 

একটি পরিনষিা রিতিণ রিনেম যা স্বল্প পরিনষিা প্রাপ্ত 

 

 

 
ও প্রারন্তক িম্প্রিানয়ি কথা মাথায় কিনখ পরিকরল্পত হনয়নে, তা 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িমস্ত মানুনষি কানে আিও 

িহজলভয হনি। 

আগামী পাৌঁ চ িেি িনি, OPWDD রনউ ইয়নকন  উদ্ভািন এিং 

প্ররতশ্রুরতিি অনুশীলনগুরল আিও িম্প্রিারিত এিং উন্নত কিাি জনয 

অরতরিি উপায়গুরল পিীক্ষ্া কনি কিখনত থাকনি, যাি মনিয িনয়নে 

রশশু, জটিল িহায়তাি প্রনয়াজন থাকা মানুষ এিং স্বল্প পরিনষিা প্রাপ্ত 

িম্প্রিানয়ি জনয OPWDD পরিনষিািমূহ। আমিা OMH, DOH, 

OASAS, OCFS, কাউরন্টি পরিনষিা িিিিাহকািী, হািপাতাল, 

িম্প্রিায়-রভরত্তক এনজরি এিং অনযনিি িানথ িােরত িহনযারগতা িপ্ত 

কিি যানত পরিনষিাগুরলি উন্নত িমিয় রনরচিতত কিা যায়, 

উপলব্ধ িহায়তা িম্পনকন  তনথযি অযানেি িানে, এিং 
পরিনষিা িযিস্থ্া জুনে উন্নত কযাগানযাগ রনরচিতত কিা যায়। 

পরিনশনষ, এিং িিনচনয় গুরুত্বপূণনভানি, OPWDD আমানিি 

িায়িহনকািীনিি িানথ িহনযারগতায় কাজ কিা চারলনয় যানি, কযন 

তা আমানিি রিনেনম এিং তানিি জীিননি মনিয রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা থাকা মানুষ এিং তানিি পরিিানিি অরভজ্ঞতা উন্নত 

কিনত পানি। 

আমিা জারন কয একিানথ কাজ কিা গুরুত্বপূণন হনি যরি আমিা 

আমানিি রিনেমনক এমন একটিনত রিনেনম রূপান্তরিত কিনত 

চাই যা আিও নযায়িঙ্গত, কটকিই এিং মানুনষি চারহিাি প্ররত 

িংনিিনশীল। 
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পরিরশষ্ট 

সংজ্ঞা, মান্ক্তচত্র, এব্ং তথযসূত্র। 
 

 

 

 
 



পরিরশষ্ট A 

Medicaid এি মািযনম অথনিংস্থ্ান কিা পরিনষিািমূহ 

প্রাক্ততষ্ঠাক্তন্ক পক্তরস্টেব্াসমূহ 

রিকাশ ককি - কেভলপনমন্টাল কিন্টাি (DC) ও কোনটা আিারিক ইউরনট - স্মল কিরিনেন্টাল ইউরনট (SRU)। এক কযাম্পানিি 

মনতা িযিস্থ্াপনায় 24-ঘণ্টা িযাপী িমস্ত িিননি শুশ্রূষা (হািপাতাল এিং রিনশষ রচরকৎিা পরিনষিা িযতীত) িিিিাহ কিাি 

কেট-পরিচারলত রচরকৎিা কমনিূচী। িতন মানন, এই রিনযািগুরল গুরুতি 

আচিণগত িমিযা এিং অনযানয অতযন্ত রনরিে শুশ্রূষাি প্রনয়াজন থাকা িযরিনিি পরিনষিা কিয়। পরিনষিাগুরল িম্প্রিায়-

রভরত্তক শুশ্রূষায় রিনি আিাি জনয কিই িযরিনক প্রস্তুত কিাি রিনক মননারননিশ কনি। 

রিনশষারয়ত হািপাতাল। 24-ঘণ্টা িযাপী িমস্ত িিননি শুশ্রূষা (হািপাতাল এিং রিনশষ রচরকৎিা পরিনষিা িযতীত) িিিিাহ 

কিাি মনতা কস্বচ্ছানিিী-পরিচারলত রনরিে রচরকৎিা কমনিূচী। িতন মানন, রনউ ইয়কন  রিটিনত এই জাতীয় একটি প্ররতিান 

িাটিন রিনকট প্রাপ্ত হনয়নে। এটি রনরিে এিং চলমান রচরকৎিা ও নারিনং শুশ্রূষাি প্রনয়াজন থাকা রশশু এিং অল্পিয়িী 

প্রাপ্তিয়স্কনিি পরিনষিা রিনয় থানক। 

সাটিি ক্তিস্টকে প্রাপ্ত আব্াক্তসক পক্তরস্টেব্া 

অন্তিনতীকালীন শুশ্রূষা িুরিিািমূহ (ICFs)। ICF-গুরল মূলত আিও রনরিে আচিণগত, অরভনযারজত, এিং/অথিা 

স্বাস্থ্যনিিা প্রনয়াজনযুি িযরিনিি জনয গ্রুপ কহাম। ICF-গুরল নারিনং, পুরষ্ট কজাগাননি পরিনষিা, মননারিজ্ঞান, িামারজক 

কাজ, কপশাগত/শািীরিক / রস্পচ কথিারপ পরিনষিাগুরল প্রনয়াজন অনুিানি আিারিকনিি িিিিাহ কনি। তািা তানিি 

আিারিকনিি জনয রচরকৎিা ও কে পরিনষিাগুরলি িমিয় িািন কনি। কিরশিভাগ ICF আিারিকিা তানিি িারেি িাইনি 

কে কমনিূচীনত অংশ কনয়। এই িারেগুরল িািািণত প্রারতিারনক কিটিং এি কচনয় কোনটা, তনি IRA/CRগুরলি (নীনচ 

িরণনত) কচনয় িনো। 

িযরিগত িিিানিি রিকল্পিমূহ - ইরন্ডরভজুয়াল কিরিনেনরশয়াল অল্টানননটিভি (IRA) /িম্প্রিায়গত িিিাি - করমউরনটি 

কিরিনেনিি (CR)।  IRA/CR-গুরল গ্রুপ কহাম পরিনষিাগুরলি জনয একটি তুলনামূলক ভানি কোনটা, আিও িম্প্রিায়-িমরিত 

পিরতি প্রস্তাি কিয়।  কিরশিভাগ আিারিকনিি চলমান লাইনিিযুি রিরনকাল িহায়তাি প্রনয়াজন হয়, কযটা তািা িািস্থ্াননি 

কমনচািীনিি দ্বািা রনযুি িা চুরিিি কমীনিি পরিিনতন , িম্প্রিায়-রভরত্তক িিিিাহকািী এিং রিরনকগুরলি মািযনম পায়। 

শুশ্রূষা িমিনয়ি িারয়ত্ব তৃতীয় পনক্ষ্ি CCOগুরলি িানথ কশয়াি কিা হয় (নীনচ কিখুন)। এই িারেগুরলনত 14 জননি কিরশ 

আিারিক িাখা যায় না; কিরশি ভাগই এগুরল কোনটা। IRA এিং CR-গুরলনক দুটি কমৌরলক "মনেল" এ রিভি কিা কযনত 

পানি: 

তিািিানন থাকা IRA/CR-গুরল িািািারহক ভানি কমীনিি িহায়তা িিিিাহ কনি থানক যখন আিারিকিা গ্রুপ 

কহামটিনত উপরস্থ্ত থানক। 

িহায়তাকািী IRA/CR-গুরল যািা রনরিন ষ্ট পযন ানয়ি জনয স্বািীন (আনুিারনক ভানি কমীনিি তিািিান োোই) থাকনত 

পানি তানিি জনয প্রনয়াজননি রভরত্তনত পরিনষিা িিিিাহ কনি। 
 

 

 

 

 

 

A-2 
 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি অরিি - অরিি িি রপপল উইথ কেভলপনমন্টাল রেিঅযারিরলটিি 



পরিরশষ্ট 
পারিিারিক শুশ্রূষা - িযারমরল ককয়াি (FC) কহামিমূহ। পারিিারিক শুশ্রূষায়, পৃিনপাষণকািী পরিিািগুরল তানিি িযরিগত 

িারেি মনিয মানুষনক শুশ্রূষা, িহায়তা এিং তিািিান কিাি জনয একটি মারিক অথন পায়। এটি রচিাচরিত গ্রুপ কহামগুরলনত 

হওয়া কমীনিি রশিট পরিিতন ন োোই আিও িারেি মনতা শুশ্রূষাি অরভজ্ঞতাি পরিরস্থ্রত কিয়। OPWDD িা একটি পৃিনপাষক 

অলাভজনক এনজরি পারিিারিক শুশ্রূষাকািীনিি িহায়তা এিং তিািিান কনি। স্বাস্থ্য, িুিক্ষ্া এিং গুণমান রনরচিতত কিাি জনয 

কহাম এিং শুশ্রূষাকািীিা উভয়ই OPWDD দ্বািা িাটিন রিনকট প্রাপ্ত হয়। 

কাঠাস্টমাগত কে পক্তরস্টেব্া কমিসূচীসমূহ 

কে হযারিরলনটশন। কে হযারিরলনটশন পরিনষিাগুরল িািািণত প্রাপ্তিয়স্কনিি জনয িপ্তানহি েুটিি রিন িানি িকাল এিং রিনকনল 

উপলব্ধ হয়। কমনিূচীগুরল অংশগ্রহণকািীিা কযখাননই থাকুক না ককন তানিি কিওয়া হয় (স্বািীনভানি, পরিিানিি িানথ, িা 

িাটিন রিনকট প্রাপ্ত িারেনত)। এই কমনিূচীগুরল ককানও িযরিি িারেি িাইনি িঞ্চারলত হয়, িািািণত একটি িাটিন রিনকট প্রাপ্ত 

িাইনট িা িম্প্রিানয়ি মনিয (কযমন, কিয়াল োো কে হাি)। কে হযারিরলনটশন পরিনষিাগুরল মানুষনক তানিি স্ব-িহায়তা, 

িামারজকীকিণ এিং অরভনযারজত িক্ষ্তা অজন ন িনি িাখনত িা 

উন্নত কিনত িহায়তা কনি, যাি মনিয িনয়নে কযাগানযাগ, ভ্রমণ এিং প্রাপ্তিয়স্ক রশক্ষ্াি অনযানয কক্ষ্ত্র। রিয়াকলাপ এিং 

পরিনিশগুরল িক্ষ্তা এিং উপযুি আচিনণি রিকাশ, িৃহত্তি স্বািীনতা, িম্প্রিানয়ি অন্তভুন রি, িম্পকন  রনমনাণ, আত্ম-পক্ষ্ িমথনন 

এিং তথয িংজ্ঞাত ভানি রিকল্পগুরল িােনত উৎিারহত কিাি জনয পরিকরল্পত হনয়নে। যখন লাইনিিপ্রাপ্ত রচরকৎিা 

পরিনষিাগুরল কে হযারিরলনটশন অংশগ্রহণকািীনিি প্রনয়াজন হয়, তখন কিগুরল িািািণত িম্প্রিায়গত পরিনষিা 

িিিিাহকািী এিং রিরনকগুরলি মািযনম িযিহাি কিা হয়। 

কে ট্রিটনমন্ট। একটি ককি-রভরত্তক কে পরিনষিা িাননি মনেল যা কম নমনীয় এিং িািািণত িম্প্রিায়গত িংহরতি জনয কম 

িুনযাগ িিিিাহ কনি। লাইনিিপ্রাপ্ত রিরনকাল পরিনষিাগুরল (কপশাগত, শািীরিক এিং রস্পচ কথিারপ, িামারজক কাজ, 

ইতযারি) মনেনলি মনিয অন্তভুন ি কিা হয় এিং রনযুি িা চুরিিি কমীনিি দ্বািা রিতিণ কিা হয়। 

কমিসংস্থান্গত সমথিন্সমূহ 

পাথওনয় টু এমপ্ল্য়নমন্ট।  এই কমনিূচীটি এমন িযরিনিি জনয উপলব্ধ যািা প্ররতনযারগতামূলক কমনিংস্থ্ান িা স্ব-কমনিংস্থ্ানন 

আগ্রহী িা কযারিয়ানিি পরিিতন ন চাইনেন। 12 মানিি মনিয, অংশগ্রহণকািীিা একটি নরথভুি কমনজীিননি লক্ষ্য কপনয় যান; 

রিস্তারিত কমনজীিন পরিকল্পনা তানিি কমনিংস্থ্ান িমথনন কিাি িহারয়কা রহিানি িযিহৃত হয়; এিং িমরথনত কমনিংস্থ্ান 

পরিনষিাগুরলি জনয প্রস্তুরত গ্রহণ। অংশগ্রহণকািীিা তািপি িম্প্রিানয়ি মনিয একটি কমপনক্ষ্ নূযনতম মজুরি অজন নকািী 

প্ররতনযারগতামূলক চাকরি খুৌঁ নজ কপনত িমরথনত কমনিংস্থ্াননি রিনক এরগনয় যায়। 

রপ্রনভানকশনাল িারভন নিি - প্রাক-িৃরত্তমূলক পরিনষিা। রপ্রনভানকশনাল িারভন নিি - প্রাক-িৃরত্তমূলক পরিনষিাগুরল মানুষনক 

কমননক্ষ্নত্র িিল হওয়াি িক্ষ্তা রিকানশ িহায়তা কনি। এই পরিনষিাগুরল িৃরত্তমূলক স্বাথন রননয় কাজ কনি এিং মানুষনক 

তানিি শরিি উপি রভরত্ত কনি রননজনক গনে তুলনত এিং কমনিংস্থ্াননি িািাগুরল অরতিম কিনত িহায়তা কিনত পানি। 

এই পরিনষিাগুরলি মনিয কমনিংস্থ্ান অজন ন এিং িজায় িাখাি ক্ষ্মতা িম্পরকন ত িহায়তা এিং প্ররশক্ষ্ণ অন্তভুন ি িনয়নে, তনি 

এই পরিনষিাটি রনরিন ষ্ট ককানও চাকরিি কাজগুরল কশখাননাি রিনক মননারননিশ কনি না। 
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পরিরশষ্ট 
িানপানটন ে এমপ্ল্য়নমন্ট - িমথনন প্রাপ্ত কমনিংস্থ্ান। িমথনন প্রাপ্ত কমনিংস্থ্ান ককানও িযরিনক তাি িম্প্রিানয়ি মনিয কমপনক্ষ্ 

নূযনতম মজুরি অজন নকািী একটি প্ররতনযারগতামূলক চাকরি খুৌঁ নজ কপনত িমথনন কজাগায়। 

এখানন মানুষ কমনজীিননি পরিকল্পনা এিং কানজি উন্নয়ন রিষয়ক পরিনষিাগুরলও কপনত পানি। 

আত্ম-ক্তন্স্টদি শন্া সমথিন্কারী পক্তরস্টেব্াসমূহ 

আত্ম-রননিন শনা।  আত্ম-রননিন শনা একজন িযরিনক তাি রনজস্ব পরিনষিাগুরল চয়ন কিাি িুনযাগ কিয় যানত তািা তানিি 

পেন্দিই জীিন যাপন কিনত পানিন। আত্ম-রননিন রশত পরিনষিাগুরলি িময়, ককানও িযরি তাি রননজি জনয িঠিক িমথননগুরল 

িাোি জনয নমনীয়তা িারেনয়নেন, রতরন কয কমীনিি িানথ কাজ কিনত চান এিং তাি চারহিাগুরলি জনয িনিনাত্তম কাজ কনি 

এমন একটি িময়িূচী রতরন বতরি কিনত পানিন। মানুষ আত্ম-রননিন রশত 

িম্প্রিায়গত িািস্থ্ান, অিকাশ, এিং কমনিংস্থ্ান িহায়তা কিনে রননত পানিন। নীনচ িরণনত পরিনষিাগুরল আত্ম-রননিন শনাি 

"িানজট কতৃন পক্ষ্" মনেলনক িমথনন কনি, যা মানুষনক একটি অলাভজনক িংস্থ্াি মািযনম কাজ কিাি পরিিনতন  িিািরি 

কমীনিি রননয়াগ কিনত এিং অথনিংস্থ্াননি অথন খিচ কিনত কিয়। 

অথনিংস্থ্ানকািী অন্তিনতী এনজরি - রিনারিয়াল ইন্টািরমরেয়ারি (FI)।  FI-গুরল একজন িযরিি আত্ম-রননিন শনা িানজট ও 

Medicaid কথনক িারিি িযয়পূিণ িািি অনুনমারিত পণয ও পরিনষিাগুরলি জনয অথন প্রিান কনি।  FI-গুরল িঠিক প্রনয়াজন 

মনতা এিং প্রশািরনক পরিনষিাগুরলনত খিচ হনচ্ছ রকনা তা রনরচিতত কিাি জনয অযাকাউরন্টং পরিনষিাগুরলও িিিিাহ কনি 

কযন রনরচিতত কিা যায় কয Medicaid এি প্রনয়াজনীয়তাগুরল পূিণ কিা হনয়নে। FI-গুরল স্ব-রনযুি কমীনিি জনয "কিকনেন ি 

রননয়াগকতন া" রহিানি কাজ কনি এিং শ্রম আইননি প্রনয়াজনীয়তাগুরল পূিণ কিা হনচ্ছ রকনা তা রনরচিতত কনি। 

ইরন্ডরভজুয়াল োইনিনক্টে গুেি অযান্ড িারভন নিি (IDGS)। আত্ম-রননিন রশত িানজনটি কলানকিা তানিি অথনিংস্থ্াননি রকেু অংশ 

িিািরি পরিনষিা, িিঞ্জাম িা িিিিাহগুরল রকননত িযিহাি কিনত পানি যা তানিি লক্ষ্য এিং স্বািীনতানক িমথনন কনি তনি 

এগুরল Medicaid এি মািযনম উপলব্ধ হয় না। IDGS -এি উিাহিণগুরলি মনিয িনয়নে করমউরনটি িাি, অ-রচরকৎিা পরিিহন, 

কযাম্প, অথন প্রিাননি রিরনমনয় প্রাপ্ত প্ররতনিশী, কমী িংস্থ্ান রিষয়ক িমথনন এিং কহলথ িাি এিং িম্প্রিায়গত িংগঠননি 

িিিযপিিমূহ। 

রলভ-ইন ককয়ািরগভাি (LIC)।   রলভ-ইন ককয়ািরগভাি - একিানথ-থাকা শুশ্রূষাকািীিা একজন রুমনমট রহিানি িমরথনত 

িযরিি িানথ িিিানিি জনয একজন পূিনিম্পকন হীন শুশ্রূষাকািীি জনয অরতরিি ভাো, ইউটিরলটি পণয এিং খািানিি খিচগুরল 

কভাি কনি। 

রিনামূনলয ঘি ও কিানেন ি রিরনমনয়, পূিনিম্পকন হীন শুশ্রূষাকািীিা িমরথনত িযরিি শািীরিক, িামারজক িা মানরিক চারহিাগুরল 

িামলানত িহায়তা কনি। এটি কিই িযরিনক তাি রননজি িারে িা অযাপাটন নমনন্ট রনিাপনি এিং িিলভানি িিিাি কিনত কিয়। 

িমথনন কজাগাননাি িালাল।  িমথনন কজাগাননাি িালালিা মানুষনক িহায়তাি একটি চি গনে তুলনত এিং একটি আত্ম-

রননিন রশত িানজট িমূ্পণন কিনত িহায়তা কনি। িালালটি আত্ম-রননিন রশত পরিনষিাগুরল পরিচালনা কিনত িযরিটিনক প্ররশক্ষ্ণ 

কিন 

এিং িহায়তা কনিন। যরি ককানও অংশগ্রহণকািী স্ব-রনযুি িম্প্রিায়গত হযারিরলনটশন িা িমরথনত কমনিংস্থ্ান পরিনষিাগুরল 

কিনে কনয় তনি িহায়তা কিাি িালাল এই পরিনষিাগুরলি জনয কমীনিি কমন পরিকল্পনাগুরল িমূ্পণন কিনিন এিং আপনেট 

কিনিন। 

স্বাস্থয শুশ্রূো পক্তরস্টেব্া 

আটিন নকল 16 রচরকৎিালয়। আটিন নকল 16 রচরকৎিালয়গুরল রনম্নরলরখত লাইনিিযুি রচরকৎিারিরি অনুিানি রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি কিাগরনণনয়মূলক এিং চলমান রচরকৎিা পরিনষিা িিিিাহ কনি: পুরষ্ট, নারিনং, মননারিজ্ঞান, 

িামারজক কাজ, পুনিনািন রিষয়ক পিামশন , কপশাগত কিানগি কথিারপ, রিরজকযাল কথিারপ এিং কথা িলা িংিান্ত এিং ভাষাগত 

কিাগরিজ্ঞান। রকেু আটিন নকল 16 রচরকৎিালয় িীরমত রচরকৎিা (মানরিক রচরকৎিা এিং রিরজয়ট্রি িা শািীিরিিযা িহ) এিং 

কনয়কটি িাৌঁ নতি রচরকৎিা পরিনষিা িিিিাহ কনি। 

 

A-4 
 

রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি অরিি - অরিি িি রপপল উইথ কেভলপনমন্টাল রেিঅযারিরলটিি 



পরিরশষ্ট 
ইক্তিস্টপস্টিন্ট প্রযাকটিশন্ার সাক্তভি স্টসস ির ইক্তিক্তভজুয়াযস উইথ ইস্টন্টস্টযকচুয়ায অযাি/অর কেভযপস্টমন্টায ক্তেসঅযাক্তব্ক্তযটিস (IPSIDD)। 

IPSIDD মননারিজ্ঞান, িামারজক কাজ, কপশাগত কিানগি কথিারপ, রিরজকযাল কথিারপ এিং কথা িলা িংিান্ত এিং ভাষাগত 

কিাগরিজ্ঞাননি স্বািীন অনুশীলনকািীনিি িােরত Medicaid অথন প্রিান কনি যখন রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা প্ররতিন্ধী 

িযরিনিি পরিনষিা প্রিান কনি। অনুশীলনকািী অরিি, িযরিগত িারে এিং িম্প্রিায়গত কিটিং-এ পরিনষিাগুরল িিিিাহ কিা 

কযনত পানি। অনুশীলনকািীনিি অিশযই রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি িানথ কাজ কিাি অরভজ্ঞতা থাকনত হনি। 

রনরিে আচিণগত পরিনষিা - ইননটরিভ রিনহরভয়িাল িারভন নিি (IB)। IB পরিনষিাগুরল চযানলরঞ্জং আচিণগুরলনক িংকনটি 

পযন ানয় কপৌৌঁোননা কথনক আটকাননাি জনয লক্ষ্যরনরিন ষ্ট, িীরমত িমনয়ি রনিাময় এিং আচিণগত রচরকৎিা এিং হস্তনক্ষ্প কিাি 

পরিনষিা িিিিাহ কনি। IB একটি রিয়াকলাপগত আচিনণি মূলযায়ন - িাংশনাল রিনহরভয়ািাল অযানিিনমন্ট (FBA) এিং 

একটি িযরিগতকৃত আচিণ িহায়তা পরিকল্পনা - রিনহরভয়াি িানপাটন  প্ল্যান (BSP) রিনয় শুরু হয় যা লাইনিিপ্রাপ্ত 

মননারিজ্ঞানী, রচরকৎিাগত িামারজক কমী িা আচিণগত হস্তনক্ষ্প রিনশষজ্ঞ দ্বািা পরিকরল্পত হয়। এই পরিনষিাটিি মনিয BSP 

িাস্তিায়নকািী শুশ্রূষাকািীনিি (রপতা-মাতা িহ) প্ররশক্ষ্ণ কিওয়া ও িহায়তা কিা, BSPি কাযনকারিতা রনিীক্ষ্ণ এিং 

প্রনয়াজনীয় পরিিতন ন িা আপনেটগুরল কিাও অন্তভুন ি িনয়নে। 

িাইরিি িারভন নিি িি ইরন্ডরভজুয়ালি উইথ ইনন্টনলকচুয়াল অযান্ড/অি কেভলপনমন্টাল রেিঅযারিরলটিি (CSIDD)। 

CSIDD কিই িি িযরিনিি 24/7 িংকট প্ররতনিাি এিং প্ররতরিয়া কিাি পরিনষিা প্রিান কনি যানিি রিকাশজরনত 

প্ররতিন্ধকতা এিং জটিল আচিণগত চারহিা উভয়ই আনে। যানিি 

মূলযায়ন এিং পরিকল্পনাি জনয আিও কাঠানমাগত রিনযাি প্রনয়াজন হয় তািা িংরিষ্ট রিনিািন কিন্টািগুরল অযানেি কিনত 

পানি, িারেি মনতা প্রায়-তীব্র িিননি রিনযাি কপনত পানি যা মানুষনক 

মানরিক হািপাতানল ভরতন  কিা িা আপিকালীন পরিনষিাগুরলি িযিহানিি প্রনয়াজনীয়তা এোনত িহায়তা কিনত পানি। 

এোো, রিনশষ িমথনন এিং প্ররশক্ষ্ণ, পরিিাি ও শুশ্রূষাকািীনিিও িিিিাহ কিা হয়। CSIDD এি লক্ষ্য হল পরিনষিা 

িযিস্থ্া জুনে 

িম্পকন  বতরি কিা এিং িহায়তা কিা যানত মানুষ তানিি িারে এিং িম্প্রিায়গুরলনত থাকনত পানি এিং তানিি িহায়তা কিাি 

জনয িম্প্রিানয়ি ক্ষ্মতা িৃরি কপনত পানি। 

অন্যান্য সমথিন্ এব্ং পক্তরস্টেব্াসমূহ 

িহায়ক প্রযুরি (অরভনযাজনকািী িা অযাোরেভ রেভাইনিি)। এগুরল হল ককানও কনথাপকথননি িা অরভনযারজত হনত 

িাহাযয কিাি মনতা িিঞ্জাম িা িিিিাহ, িহায়ক প্রযুরি, রনয়ন্ত্রণ িযিস্থ্া, যা মানুষনক স্বািীনতা এিং রনিাপত্তা িহকানি 

িারেনত এিং িম্প্রিানয়ি মনিয িাি কিাি ক্ষ্মতা িৃরি িা িজায় িাখনত িক্ষ্ম কিাি জনয প্রনয়াজনীয়। িহায়ক প্রযুরিি 

মনিয রনম্নরলরখত রিষয়গুরল অন্তভুন ি থাকনত পানি, তনি এ োো আিও অনয রকেুও থাকনত পানি, কযমন  

িমরিকাশমান কনথাপকথন িহায়ক প্রযুরি ও িিঞ্জাম, অরভনযারজত হনত িাহাযয কিাি মনতা প্রযুরি ও িিঞ্জাম এিং 

গারেি মনিয কিা পরিিতন নিমূহ যা Medicaid কেট পরিকল্পনায় রস্থ্রতশীল রচরকৎিা িিঞ্জাম রহিানি অনযথায় উপলব্ধ নয়। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2023-2027 ককৌশলগত পরিকল্পনা A-5 



পরিরশষ্ট 
ককয়াি ককাঅরেন ননশন অগনানাইনজশন (CCO)িমূহ। CCOগুরল HH/CCO মনেল িযিহাি কনি এিং কখনও কখনও এনক 

HH/CCO রহিানি উনেখ কিা হয়।  CCOগুরল OPWDD পরিনষিাগুরলি জনয কযাগযতা অজন নকািী রনউ ইয়কন িািীনিি 

স্বাস্থ্যনিিা, আচিণগত স্বাস্থ্য এিং রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি পরিনষিাগুরলি িমিয় িিিিাহ কনি। েয়টি 

মূল স্বাস্থ্যনিিা কিিাি িারেি মািযনম িযিরস্থ্ত শুশ্রূষা কিাি কাযনকলাপ িনয়নে: িযাপক িযিরস্থ্ত শুশ্রূষা, শুশ্রূষা িমিয় 

এিং স্বাস্থ্য রিকানশ উৎিাহ িান, যথাযথ িনলা-আপ, িযরিগত এিং পারিিারিক িহায়তা, িম্প্রিায় এিং িামারজক 

পরিনষিাগুরল িযিহানিি িুপারিশ এিং পরিনষিাগুরল রলংক কিাি জনয স্বাস্থ্য তথয প্রযুরি - কহলথ ইনিনমনশন কটকননালরজ 

(HIT) িযিহাি িহ ইননপনশন্ট কথনক অনযানয রিনযানি িযাপক উত্তিণকালীন শুশ্রূষা - কমরপ্রনহরিভ ট্র্ানরজশনাল ককয়াি। 

করমউরনটি হযারিরলনটশন। এই পরিনষিাটি একজন িযরিি রনিাপনি এিং আিও স্বািীনভানি িাি কিাি জনয, মানুনষি িানথ 

কিখা কিনত, িনু্ধ বতরি কিনত ও িজায় িাখনত, িম্প্রিানয়ি ইনভন্টগুরলনত অংশ রননত এিং তানিি িম্প্রিানয়ি অংশ হনত 

প্রনয়াজনীয় িক্ষ্তাগুরল উৎিারহত কিনত িহায়তা কনি। িম্প্রিায়গত হযারিরলনটশন প্রায়ই িাটিন রিনকট প্রাপ্ত িারে িা ককি 

রভরত্তক কাঠানমাগত কে পরিনষিা কমনিূচীগুরলি মািযনম শুশ্রূষা পািাি একটি রিকল্প রহিানি িযিহাি কিা হয়। 

িমথননগুরলি মনিয িনয়নে অরভনযারজত িক্ষ্তা উন্নয়ন, বিনরন্দন জীিনযাত্রাি রিয়াকলানপি িযাপানি িহায়তা (হাত লারগনয়), 

িম্প্রিায়গত অন্তভুন রি এিং িম্পকন  রনমনাণ, ভ্রমণ, পরিিহন, িয়স্ক রশক্ষ্াগত িহায়তা, িামারজক িক্ষ্তাি রিকাশ, অিিি 

রিননািননি িক্ষ্তা, আত্ম-পক্ষ্ িমথনন এিং তথয িংজ্ঞাত ভানি রিকল্পগুরল িাোি িক্ষ্তা, এিং উপযুি আচিণগত উন্নয়ন যানত 

ককানও িযরিনক তানিি িম্প্রিানয়ি িানথ যুি থাকনত িহায়তা কিা যায়। 

িম্প্রিায়-রভরত্তক উত্তিণকালীন পরিনষিািমূহ (CTS)। করমউরনটি ট্র্ানরজশন িারভন নিি - িম্প্রিায়-রভরত্তক উত্তিণকালীন 

পরিনষিািমূহ একটি HCBS-ি োে কিিাি পরিনষিা যা োে পািাি তারলকাভুিনিি জনয অ-পুনিািৃরত্তমূলক কিট-আপ কিাি 

খিচগুরলি জনয অথনিংস্থ্ান কনি যািা একটি প্রারতিারনক িা িাটিন রিনকট প্রাপ্ত আিারিক কিটিং কথনক এমন একটিনত চনল 

যানচ্ছ কযখানন তািা তানিি রনজস্ব জীিনযাত্রাি খিনচি জনয িায়ী থাকনি (কযমন একটি িযরিগত অযাপাটন নমন্ট)। পরিনশািনযাগয 

খিচগুরলি মনিয িনয়নে আিিািপত্র, জানলাি পিন া, কম্বল এিং কমনঝ আচ্ছািন, আনলা এিং অল্প পাওয়ানিি িাল্ব, খািয 

প্রস্তুরতি আইনটম, রলননন, ইউটিরলটি পণয এিং রনিাপত্তাজরনত আমানত এিং িািা িিনলি খিচ। অনুরূপ একটি কেট প্রিত্ত 

পরিনষিা িনয়নে যা রকেু িযরিি কানে অ-িাটিন রিনকট প্রাপ্ত কিটিং কথনক তানিি প্রথম অযাপাটন নমনন্ট যাওয়াি জনয উপলব্ধ হনত 

পানি যরি তািা এই োে পািাি পরিনষিাটিি জনয কযাগয না হন। 

পারিপারশ্বনকতায় কিা পরিিতন নিমূহ (EMODs)। পারিপারশ্বনকতায় কিা পরিিতন নিমূহ (E-Mods) হল এমন এক িারেি িানথ 

শািীরিক ভানি মারননয় কনওয়া কযটা ককানও িযরিি িারেটিনত স্বািীন ভানি িাি কিাি ক্ষ্মতানক রিকরশত কনি িা িজায় 

িানখ। পারিপারশ্বনকতায় কিা পরিিতন নগুরলি মনিয িনয়নে ওঠা-নামাি িযিস্থ্া, রলিট, হযান্ড কিল এিং িাথরুনম কিা 

পরিিতন নগুরল (কযমন কিাল-ইন শাওয়াি) ইতযারি অননক রকেু। 

পারিিারিক রশক্ষ্া ও প্ররশক্ষ্ণ (FET)। OPWDD এি HCBS োনেি তারলকাভুি িাচ্চানিি (18 িেি িা তাি কম িয়িী) 

পরিিানিি কানে FET তথয এিং িংস্থ্ানগুরল িিিিাহ কনি। পরিনষিাটি প্ররত পরিিানি িেনি দুইিাি পযনন্ত িযরিগত ভানি 

এিং গ্রুপ কিশননি মািযনম িিিিাহ কিা হয়। 

অিকাশ।  অিকাশ শুশ্রূষা প্রিাননি চারহিা কথনক িামরয়ক স্বরস্ত প্রিান কনি, যা িামরগ্রক পারিিারিক চাপ কমানত িহায়তা 

কিনত পানি। এটি পরিিািগুরলনক রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরি িহ তানিি রপ্রয়জননি চারহিাগুরল আিও ভানলাভানি 

পূিণ কিনত িক্ষ্ম কনি। িারেনত িা িারেি িাইনি, রিনন, িন্ধযায় িা িাতািারত অিকাশ কিওয়া কযনত পানি। শুশ্রূষাকািীনিি 

স্বরস্ত কিিাি পাশাপারশ, অিকাশ পরিনষিাগুরল প্রায়শই রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি রিননািন, িামারজকীকিণ 

এিং িম্প্রিানয় অন্তভুন রিি জনয িুনযাগ প্রিান কনি। 

A-6 রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি অরিি - অরিি িি রপপল উইথ কেভলপনমন্টাল রেিঅযারিরলটিি 



 

 
ব্যব্ক্তস্থত শুশ্রূো 

পরিরশষ্ট 

 

িুলরল ইরন্টনগ্রনটে েুয়ালি অযােভানন্টজ - ইনন্টনলকচুয়াল অযান্ড কেভলপনমন্টাল রেিঅযারিরলটিি (FIDA-IDD)।  NYS-এ 

উপলব্ধ একমাত্র িযিরস্থ্ত শুশ্রূষা পণয যা রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি পরিনষিাগুরল কভাি কনি তা হল FIDA-

IDD। এই পরিকল্পনাটি একটি কেট ও কিোিাল প্রিশনন কিাি পিীক্ষ্ামূলক প্রকল্প, যা রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

প্রাপ্তিয়স্কনিি জনয উপলব্ধ একটি কস্বচ্ছামূলক রিকল্প কিয় যানিি Medicare এিং Medicaid উভনয়ি মািযনম ঝুৌঁ রক িহন কিা 

হয় এিং যািা রনউ ইয়কন  রিটি িা নািাউ, িকলযান্ড, িানিাক এিং ওনয়েনচোি কাউরন্টনত িিিাি কনিন তানিি জনয এটি 

উপলব্ধ। FIDA-IDD-কত নরথভুি িযরিনিি জনয, পাটন নািন কহলথ প্ল্যান শুশ্রূষা িযিস্থ্া কনি এিং OPWDD পরিনষিাগুরল, 

DOH (কযমন, িযরিগত শুশ্রূষা) দ্বািা িযিরস্থ্ত িীঘননময়ািী শুশ্রূষা পরিনষিা এিং স্বাস্থ্যনিিা পরিনষিাগুরলি জনয অথন প্রিান 

কনি। FIDA-IDD দ্বািা গৃহীত Medicaid রপ্ররময়ানমি প্রায় 90% OPWDD পরিনষিাগুরলি জনয অথনিংস্থ্ান কনি। এোোও 

স্বাস্থ্য, হািপাতাল, িরহরিনভাগ, রচরকৎিক, এিং ওষুনিি খিনচি জনয অথনিংস্থ্ান কিাি জনয Medicare কথনকও FIDA-IDD 

একটি পৃথক রপ্ররময়াম পায়। 

ককিল কেনটি েলানিি মািযনম অথনিংস্থ্ানকৃত পরিনষিািমূহ 

OPWDD গৃহিংস্থ্ান ভতুন রক।  OPWDD গৃহিংস্থ্ান ভতুন রক, পূনিন  িযরিগত িহায়তা পরিনষিা িা ISS নানম রহিানি পরিরচত 

রেল, যা একটি ভাো ভতুন রক কিিাি কমনিূচী, যা িযিহাি কনি 

এমন কলাকনিি আিািন খিচ কমটাননা কযনত পানি যািা অনযানয িহায়তা, কযমন িম্প্রিায়গত গৃহিংস্থ্ান িা পারিপারশ্বনকতায় 

কিা পরিিতন নিমূনহি িাহাযয রননয় িম্প্রিানয়ি মনিয স্বািীনভানি িিিাি কিনত পানি। ভাো ভতুন রক োোও, কমনিূচীি 

অংশগ্রহণকািীিা িারেওয়ালাি িানথ রমথরিয়া, প্ররতনিশীনিি িানথ িমিযা এিং িযরিি জনয একটি িিল ভাোটিয়া রনরচিতত 

কিাি জনয প্রনয়াজনীয় অনযানয আইনটমগুরলি রিষনয় িহায়তা কপনত পানিন। রকেু িযরি তানিি প্রথম অযাপাটন নমনন্ট যাওয়াি 

িময় এককালীন উত্তিণকালীন খিনচি জনযও কযাগয হনত পানিন। 

কমনিংস্থ্ান প্ররশক্ষ্ণ কমনিূচী - এমপ্ল্য়নমন্ট কট্র্রনং কপ্রাগ্রাম (ETP)। এমপ্ল্য়নমন্ট কট্র্রনং কপ্রাগ্রাম (ETP) প্রাপ্তিয়স্ক এিং 

রশক্ষ্াথীনিি িযিিানয়ি মনিয DD প্রিত্ত ইন্টাননরশপ িিিিাহ কনি যা িম্প্রিানয়ি মনিয প্ররতনযারগতামূলক কমনিংস্থ্াননি িুনযাগ 

কনি কিয় কযখানন একজন িযরি কমপনক্ষ্ নূযনতম মজুরি অজন ন কিনত পানি। ETP ইন্টাননরশপগুরল িযরিি আগ্রহ, িক্ষ্মতা এিং 

অনযানয কানজি িানথ রমল থাকা মানিনেি উপি রভরত্ত কনি রিকরশত হয়।  ETP ইন্টাননরশনপি পনি, যরি িািলয পাওয়া যায়, 

তনি িযিিাটি িিািরি িযরিটিনক রননয়াগ কিনি এিং তািা OPWDD SEMP পরিনষিাগুরলি মািযনম চলমান িহায়তাগুরল 

পানি। ETP হল এমন 

প্রাপ্তিয়স্কনিি জনয একটি রিকল্প যািা পূনিন  িম্প্রিায়গত িা িৃরত্তমূলক অরভজ্ঞতায় অংশগ্রহণ কনিনেন।  হাই সু্কলগুরলনত DD 

থাকা রশক্ষ্াথীনিি জনয ETP প্ররশক্ষ্ণও রিনয় থানক। 

পারিিারিক িমথননিান পরিনষিািমূহ (FSS)। FSS িারেনত রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা তানিি রপ্রয়জননি শুশ্রূষাকািী 

পরিিািগুরলনক িমথনন কজাগায়। FSS এি মািযনম উপলব্ধ পরিনষিাগুরলি মনিয িনয়নে Medicaid-রিহীন অিকাশ, তথয এিং 

িুপারিশ, পরিিাি এিং িযরিগত কাউনিরলং, িহায়তা কগািী, ভাইনিাননিি কিা পরিনষিা এিং পরিিহন কিা। 
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5 টি আঞ্চক্তযক অক্তিস 

কস্বচ্ছাস্টসব্ী এস্টজক্তি সমন্বয় ও 

তত্ত্বাব্িান্ 

ক্তিন্েন্ক্তিন্েন্ 

ফ্রযাংকক্তযন্ 

কসন্ট যস্টরি 

কজিারসন্কজিারসন্ 

এস্টসেএস্টসে 

যুইসযুইস 

হযাক্তমল্টন্হযাক্তমল্টন্ ওয়াস্টরন্ওয়াস্টরন্ 

ওসউইস্টগাওসউইস্টগা 

ওন্াইোওন্াইো 
ওয়াক্তশংেন্ 

ন্ায়াগ্রা 
অরক্তযি 

মন্স্টরা ওস্টয়ন্ 
িুযেন্িুযেন্ 

কসরাস্টোগাকসরাস্টোগা 

কজস্টন্ক্তস 
হারকাইমারহারকাইমার 

কসস্টন্কাকসস্টন্কা ওস্টন্াোগাওস্টন্াোগা 

ইক্তর অন্টাক্তরও মযাক্তেসন্মযাক্তেসন্ 

মন্টস্টগামাক্তরমন্টস্টগামাক্তর 
কস্ককস্কস্টন্ক্টাক্তেস্টন্ক্টাক্তে 

ওয়াইওক্তমং করন্স্টসক্তযয়ার 

ক্তযক্তভংস্টোন্ 
কাইয়ুগাকাইয়ুগা 

ইস্টয়েস 
ককােি যযাি            কচন্যাংস্টগা ওেস্টসস্টগাওেস্টসস্টগা 

কস্কাহযাক্তরকস্কাহযাক্তর 
অযাযব্াক্তন্অযাযব্াক্তন্ 

েম্পক্তকিেম্পক্তকি 
স্কায়ুযারস্কায়ুযার 

কযাক্তিয়াকযাক্তিয়া 

শুোকুয়া কযােুরাউগাস 
অযাস্টযগযাক্তন্ 

ক্তগ্রন্ক্তগ্রন্ 

ক্তেউস্টব্ন্ কশমাংগকশমাংগ 
কেযাওয়ারকেযাওয়ার 

টিওগাটিওগা ব্রুমব্রুম 

আযস্টেরআযস্টের 

সুক্তযভান্সুক্তযভান্ 

োস্টচস 

 
 
পুেন্ামপুেন্াম 

অস্টরঞ্জঅস্টরঞ্জ 

ব্রংে ওস্টয়েস্টচোর 

রকযযাি 

ক্তন্উ ইয়কি  সাস্টিাকসাস্টিাক 

কুইি ন্াসাউ 

ক্তকংগস 

ক্তরচমি 

পরিরশষ্ট B 
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ওস্টয়োন্ি ক্তন্উ ইয়কি  অযাি ক্তিঙ্গার কযকস কস্ায 

ক্তন্উ ইয়কি , ব্রুম অযাি সান্মাউন্ট কযাক্তপোয 

ক্তেসট্রিক্ট, েযাস্টকাক্তন্ক অযাি হােসন্ ভযাক্তয 

কমস্টট্রা, ব্রুকক্তযন্, কেেন্ আইযযাি এব্ং ব্ান্িােি  িাইন্সন্ যং 

আইযযাি 
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কেে অপাস্টরশন্স অক্তিস ক্তিন্েন্ক্তিন্েন্ 

ফ্রযাংকক্তযন্ফ্রযাংকক্তযন্ 

কসন্ট যস্টরি 

কজিারসন্কজিারসন্ 

এস্টসেএস্টসে 

যুইসযুইস 

হযাক্তমল্টন্হযাক্তমল্টন্ ওয়াস্টরন্ওয়াস্টরন্ 

ওসউইস্টগাওসউইস্টগা 

ওন্াইোওন্াইো 
ওয়াক্তশংেন্ 

ন্ায়াগ্রা 
অরক্তযি 

মন্স্টরা ওস্টয়ন্ 
িুযেন্িুযেন্ 

কসরাস্টোগাকসরাস্টোগা 

কজস্টন্ক্তস 
হারকাইমারহারকাইমার 

কসস্টন্কা ওস্টন্াোগাওস্টন্াোগা 

ইক্তর অন্টাক্তরও মযাক্তেসন্মযাক্তেসন্ 

মন্টস্টগামাক্তরমন্টস্টগামাক্তর 
  কস্কস্টন্ক্টাক্তে 

ওয়াইওক্তমং করন্স্টসক্তযয়ার 

ক্তযক্তভংস্টোন্ 
কাইয়ুগা 

ইস্টয়েস 
ককােি যযাি               কচন্যাংস্টগা ওেস্টসস্টগাওেস্টসস্টগা 

কস্কাহযাক্তরকস্কাহযাক্তর 
অযাযব্াক্তন্ 

েম্পক্তকি 
স্কায়ুযার 

কযাক্তিয়া 

শুোকুয়া কযােুরাউগাস 
অযাস্টযগযাক্তন্ 

ক্তগ্রন্ক্তগ্রন্ 

ক্তেউস্টব্ন্ কশমাংগকশমাংগ 
কেযাওয়ারকেযাওয়ার 

টিওগাটিওগা ব্রুমব্রুম 

আযস্টেরআযস্টের 

সুক্তযভান্সুক্তযভান্ 

োস্টচস 

 
 

পুেন্াম 
অস্টরঞ্জঅস্টরঞ্জ 

ব্রংে ওস্টয়েস্টচোর 

রকযযাি 

ক্তন্উ ইয়কি  সাস্টিাকসাস্টিাক 

কুইি ন্াসাউন্াসাউ 

ন্াসাউন্াসাউ 

ক্তকংগস 

ক্তরচমিক্তরচমি 

পরিরশষ্ট 
 

 

 

 

 

 

 

 

ক্তিংগার কযকস অযাি ওস্টয়োন্ি ক্তন্উ ইয়কি  

ব্রুম অযাি কস্ায ক্তন্উ ইয়কি  কযাক্তপোয 

ক্তেসট্রিক্ট অযাি সান্মাউন্ট হােসন্ ভযাক্তয 

অযাি েযাস্টকাক্তন্ক 

ব্রুকক্তযন্, কমস্টট্রা ক্তন্উ ইয়কি , অযাি কেেন্ আইযযাি 

ব্ান্িােি  এম. িাইন্সন্ অযাি যং আইযযাি 
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পরিরশষ্ট C 

উপিংহাি 

i গৃহ ও িম্প্রিায়-রভরত্তক পরিনষিািমূহ: https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/ home-and-community-based-
services 

ii এটা মনন িাখা উরচত কয আমানিি 2021 কেটা একটি $4,000 িৃরি কিখায়। 2021 িানলি জনয আমানিি তথয COVID-

19 অরতমািী দ্বািা অতযন্ত প্রভারিত হনয়নে এিং আমিা আশা করি কয আগামী িেিগুরলনত রকেু পাথনকয হনি। 

iii OPWDD এি 2021 কেটা রচলনেন কিখায় কয 2017 িাল কথনক OPWDD দ্বািা পরিনষিা প্রিত্ত রশশুনিি িংখযা 4,000 

িৃরি কপনয়নে। 

iv https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/ 

v https://www.thearcny.org/application/files/1216/2697/6151/NYDA_WorkforceSurvey_ Onesheet.pdf 

vi বদ্বত কিাগরনণনয় িলনত একটি কিৌরিক/রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা এিং একটি মানরিক িযারি িা মািক দ্রিয 

অপিযিহানিি বিকলয একই িানথ হিাি ঘটনা কিাঝায়। 

vii নযাশনাল অযানিারিনয়শন অি েুয়াল োয়াগননারিি
viii 

https://idd.nationalcoreindicators.org/ 

ix https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/ 

x কমীিারহনীি তথযিূত্রি িানথ িম্পরকন ত কেনটি অগ্রারিকাি িম্পনকন  অরতরিি তথয জাননত হনল কিখুন: 
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2022-01/2022StateoftheStateBook. pdf 

xi DSP-গুরলি মািযনম প্ররশক্ষ্ণ এিং শংিাপত্রগুরল উপলব্ধ কিা হয় এিং কিটা তানিি িিাি জনয প্রনয়াজনীয়। যরি SUNY 

Empire তানিিনক নরথভুি কনি থানক তনি তািা কিই কাযনকলাপগুরলনক PLE কনলজ কিরেনটি জনয স্বীকৃত হওয়াি 

জনয আনিিন কিনত পানি। কপশািাি রশক্ষ্াগ্রহনণি মূলযায়ন িা প্রনিশনাল লারননং ইভযালুনয়শন (PLE) হল কনলজ-

স্তনিি রশক্ষ্াি পূনিনি একটি কনলজ-কিরেট যা কাজ এিং জীিননি অরভজ্ঞতাি মািযনম অরজন ত হয়। তািা কপশাগত 

লাইনিি, শংিাপত্র, িাটিন রিনকট, কিরমনাি, ইন-িারভন ি প্ররশক্ষ্ণ এিং রশক্ষ্ানরিশী কথনক PLE-গুরল উপাজন ন কিনত 

পানি। 

xii OPWDD এি িাষ্ট্রীয় কমীিারহনী িম্পনকন  আিও রিস্তারিত তথয 2022 রনউ ইয়কন  কেট ওয়াকন নিািন মযাননজনমন্ট 

রিনপানটন  NYS রেপাটন নমন্ট অি রিরভল িারভন ি দ্বািা কশয়াি কিা হনয়নে। 

xiii Medicaid তথয এখানন এনজরিি ওনয়িিাইনট পাওয়া যায়: https://opwdd.ny.gov/data। xivIOCC িম্পনকন  আিও তথয 

এখানন কিখা কযনত পানি: https://www.nysenate.gov/ 

legislation/laws/MHY/5.05 
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রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা িযরিনিি অরিি - অরিি িি রপপল উইথ কেভলপনমন্টাল রেিঅযারিরলটিি 
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পরিরশষ্ট 
 

 

 

 

xv https://opwdd.ny.gov/data/services-funded-fee-service-medicaid-2020 , https:// opwdd.ny.gov/services-
funded-fida-idd-managed-care-program-2020 

xvi এরিকিন, োরিউ., লী, রি., ভন কশ্রোি, এি. (2021)। 2018 িানলি আনমরিকান িম্প্রিায়গত িমীক্ষ্া - আনমরিকান 

করমউরনটি িানভন  (ACS) কথনক প্রাপ্ত অক্ষ্মতা রিষয়ক পরিিংখযান। ইথাকা, NY: কনননল ইউরনভারিনটি ইয়াং-টযান 
ইনরেটিউট (YTI)। কনননল ইউরনভারিনটি রেিঅযারিরলটি েযাটিরেে ওনয়িিাইট কথনক প্রাপ্ত: www. 
disabilitystatistics.org, U.S. কিনিাি িুযনিা, 2015-2019 আনমরিকান করমউরনটি িানভন  5-িেনিি অনুমান। 
https://data.census.gov 

xvii গত কনয়ক িেনি রনিাপি এিং অযানেিনযাগয আিািননি িুনযাগ রিকানশি জনয রিকাশজরনত প্ররতিন্ধকতা থাকা 

িযরিনিি কমাট $110 রমরলয়ন মূলিন অথনিংস্থ্ান কিা হনয়নে। 

xviii কিাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতনিানিি ককিিমূহ। িীঘনস্থ্ায়ী কিাগ এিং স্বানস্থ্যি উন্নরত উৎিারহত কিা। 
www.cdc.gov/chronicdisease, 2018 BRFSS Brief Disability Status.pdf 

xix NY-কত িমরথনত রিিান্ত গ্রহণ িম্পনকন  আিও তনথযি জনয, কিখুন: SDMNY – 

িমরথনত রিিান্ত গ্রহণ রনউ ইয়কন  

xx NY LEGIS 481 (2022), 2022 কিি। ল রনউজ অি N.Y. চযাোি. 481 (অনুনচ্ছি 7107-B) (মযাকরকরনি) 

xxi https://health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/ draft_mco_qual_doc.htm 

xxii রশশুনিি শুশ্রূষা িযিস্থ্াপনা িম্পনকন  আিও তনথযি জনয, কিখুন: https://www.health. 
ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/hh_children/index. htm; 
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_ homes/idd/index.htm 

xxiii স্বানস্থ্যি িামারজক রনিনািকনিি িম্পনকন  আিও তনথযি জনয, রনম্নরলরখত ওনয়িিাইটটি কিখুন: 
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm 

xxiv কযৌরগক বিষমযিমূহ: অক্ষ্মতা, জারতগত পরিচয়, এিং নৃতারিক পরিচয় রনিনপক্ষ্ ভানি স্বাস্থ্য িমতা (dredf.org) 
এিং NCL এি তনথযি িংরক্ষ্প্তিাি: জারতগত িমতা (nationalcoreindicators.org) 
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