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ভূপ্রেকা
ন্টবন্টর্ন্ন ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর অন্টিস (OPWDD) যয ন্টনউ ইয়কু বাসীদদর ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা সহ যবৌন্টিক
অক্ষ্র্িা, যসন্টরব্রাল পালন্টস, ডাউন ন্টসদরার্, অটিের্ যেকট্রার্ ন্টডসঅডুার, প্রযাডার-উইন্টল ন্টসদরার্ এবং অনযানয স্নায়ভিন্ত্রঘটিি প্রন্টিবন্ধকিা
আদে, িাদদর পন্টরদষবা যদবার কাে সর্ন্টিি করার েনয দান্টয়ত্ব প্রাপ্ত। এটি সরাসন্টর ও প্রায় 500 অ-লার্েনক পন্টরদষবাদানকারী এদেন্টিদদর
যনটওয়াদকু র র্াধযদর্ পন্টরদষবাদান কদর থ্াদক।
এই OPWDD এর সংকল্প গ্রহণ ন্টববৃ ন্টিটি হল ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর ন্টবন্টর্ন্ন পন্টরদষবাদান ও সহদযান্টগিা করার ন্টসদেদর্র
যকন্দ্রীয় ন্টবষয়, যার শুরুদিই যলখা আদে:

ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তরা িাদদর বন্ধভ, পন্টরবার ও েীবদনর সাদথ্ সংন্টেষ্ট অনযানয বযন্টক্তদদর সাদথ্ অথ্ুপূণু সম্পকু
উপদর্াগ কদরন, বযন্টক্তগি স্বািয ও ন্টবকাদশর অন্টর্জ্ঞিা লার্ কদরন, িাদদর পেন্দ র্দিা বান্টিদি থ্াদকন, এবং িাদদর সম্প্রদাদয়র
কাযুকলাদপ সম্পূ ণু র্াদব অংশগ্রহণ কদরন।1
এই সংকল্পদক বাস্তবান্টয়ি করদি হদল যসই সব সহদযান্টগিা ও পন্টরদষবাদাদনর ন্টসদেদর্র প্রন্টি ন্টিন্টিশীল র্াদব র্দনাদযাগ যদওয়া দরকার যযটা
র্ানভ ষদক িাদদর েীবদনর লক্ষ্য অেুদন সাহাযয কদর। গি 45 বের ধদর, ন্টনউ ইয়কু যেট (NYS) এ থ্াকা ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা
বযন্টক্তদদর েনয র্ানভষদক সহদযান্টগিা ও পন্টরদষবাদাদনর ন্টসদের্টি বযাপক সংখযক প্রন্টিষ্ঠাদনর উপদর ন্টনর্ুর কদর চলার নীন্টি যথ্দক রূপান্তন্টর ি
হদয় সম্প্রদায়-ন্টর্ন্টিক ন্টসদেদর্ পন্টরণি হদয়দে যা স্বাধীনিা ও আত্মসম্মান সদবুাচ্চকরদণর নীন্টির উপদর ন্টনর্ুর কদর গদি উদঠদে। ন্টবগি
দশদক এই ন্টবষয়টি অনভধাবদনর ন্টদদক আরও উন্নন্টি ঘদটদে যয ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর যবেঁ দচ থ্াকার, কাে করার এবং
সম্প্রদাদয়র বযাপকির কাযুকলাদপ সম্পূ ণু অংশগ্রহণ করার এবং এই সহদযান্টগিা ও পন্টরদষবাদাদনর ন্টবকাশ ঘটাদি সক্ষ্র্ হওয়া সহ
আত্মন্টনদদু শনার র্াধযদর্ পন্টরদষবা গ্রহদণর র্দডদলর ন্টবস্তার ঘটাদি পারার অন্টধকার আদে।
এই ধরদনর র্ানন্টসকিার উন্নন্টি ঘটা সদেও, গৃ হ ও সম্প্রদায়-ন্টর্ন্টিক পন্টরদষবা - ন্টসদের্ অি যহার্ অযান্ড কন্টর্উন্টনটি-যবসড সান্টর্ুদসস
(HCBS) ির্াগি চাদপর র্ভ দখ পিদে। দীঘুন্টদন ধদর কর্ীবান্টহনীর অর্াব COVID-19 অন্টির্ারীর কারদণ বৃ ন্টিপ্রাপ্ত হদয়দে, যার িদল
র্ানভ দষর পদক্ষ্ িাদদর েনয প্রদয়ােনীয় পন্টরদষবা ও সহদযান্টগিার নাগাল পাওয়া ির্বধুর্ান হাদর কঠিন হদয় উঠদে।2 র্ানভ ষ ন্টবকল্প চায় এবং
ন্টনয়ন্ত্রণ করদি চায়, ন্টকন্তু প্রায়ই যদখা যায় যয কর্ীবান্টহনীর স্বল্পিা, অনর্নীয় পন্টরদষবাদাদনর র্দডল এবং ন্টসদেদর্র ন্টনয়র্াবলী িাদদর েীবদনর
লক্ষ্যগুন্টল অেুদনর সক্ষ্র্িাদক প্রর্ান্টবি কদর। বাচ্চারা ও িাদদর পন্টরবারগুন্টলদক অবশযই একান্টধক অ-সর্ন্টিি ন্টসদের্গুন্টলর ন্টবষদয় র্াদলা
র্দিা যেদন ন্টনদি হদব যযন িারা প্রদয়ােনীয় সহদযান্টগিা ও পন্টরদষবাগুন্টল গ্রহণ করদি পাদর। যযসব প্রাপ্তবয়স্ক ও বাচ্চাদদর সবদচদয় েটিল
ধরদনর সহদযান্টগিা দরকার িারা হয়দিা যদখদবন যয িাদদর যয ধরদনর পন্টরদষবাগুন্টল দরকার যসগুন্টল উপলব্ধ যনই, আবার যযসব সম্প্রদায়দক
প্রদয়ােদনর যচদয় কর্ পন্টরদষবা যদওয়া যায় আর যারা সাংস্কৃন্টিক ও োন্টিগি র্াদব ববন্টচত্রযর্য় িারা হয়দিা যদখদবন যয সহদযান্টগিা ও
পন্টরদষবাদাদনর ন্টসদের্টি িাদদর নাগাদলর র্দধয যনই বা িারা হয়দিা িাদদর প্রদয়ােনগুন্টলর ন্টবষদয় প্রন্টিন্টিয়া কদর না।

1

https://opwdd.ny.gov/about-us/mission-vision-values
COVID-19 ন্টবষদয় এবং ন্টনউ ইয়দকু র ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর উপদর িার প্রর্াব ন্টবষদয় আরও িথ্য োনদি হদল যদখভ ন:
https://opwdd.ny.gov/coronavirus-guidance.
2

নীদচ যযর্ন আরও পন্টরপূ ণু র্াদব বণুনা করা হদয়দে, আর্াদদর ন্টসদের্ যযসব চযাদলদের র্ভ দখার্ভ ন্টখ হদয়দে এবং সারা যেট েভ দি
দায়বহনকারীদদর যথ্দক যযসব র্িার্ি পাওয়া যগদে যসই অনভ সাদর প্রন্টিন্টিয়া করার েনয, OPWDD ন্টনম্নন্টলন্টখি ন্টিনটি যকৌশলগি লক্ষ্য
2023-2027 সাদলর েনয ন্টচন্টিি কদরদে:

লক্ষ্য 1: োিু ষদক যথাসম্ভি িযপ্রিগত ভাদি সহদযাপ্রগতা করা
প্রদি সর্থ্ুনগুন্টল সভ সংহি, সার্ন্টগ্রক ধরদনর এবং বযন্টক্তগি প্রদয়ােনীয়িার ন্টদদক র্দনাদযাগ সম্পন্ন হদয় ন্টবকল্প উপিাপন
কদর, সবুান্টধক স্বাধীনিা সম্পন্ন হদয় এবং সম্প্রদাদয়র সাদথ্ সংহন্টি বৃ ন্টি করার র্াধযদর্ ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা
বযন্টক্তদদর েনয প্রাপ্ত পন্টরদষবাগুন্টলদি যয িােঁকগুন্টল যথ্দক যাদে যসগুন্টলর ন্টদদক নের যরদখ আেীবন OPWDD-এর
সহদযান্টগিা ও পন্টরদষবাদাদনর কাদে উন্নন্টি ঘটাদনা।

লক্ষ্য 2: এেি িরদির কাদজর অভযাদস উৎসাহী করা ডযটা কেীিাপ্রহিী ও িপ্ররকাঠাদোদক শপ্রিশালী
কদর
কাযুকর ও ন্টিন্টিশীল পন্টরদষবাদাদনর কাদে অদপক্ষ্াকৃি র্াদলা র্াদব সহদযান্টগিা করার েনয কর্ীবান্টহনীর উপদর
ন্টবন্টনদয়াগ কদর, পন্টরদষবাদাদনর ন্টসদের্টিদক আপদডট কদর OPWDD ন্টসদেদর্র উন্নন্টি ঘটাদনা।

লক্ষ্য 3: ডেট িযািী প্রসদেদের িপ্ররিতু ি ও উদ্ভািিী শপ্রির উন্নপ্রত ঘটাদিা
ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা র্ানভ ষদক অদপক্ষ্াকৃি র্াদলা র্াদব পন্টরদষবা যদবার েনয েটিলিা কর্াদি এবং
ন্টসদেদর্র সক্ষ্র্িায় উন্নন্টি ঘটাদি নিভন দৃন্টষ্টর্ন্টি ও সভ দযাগগুন্টল অনভ সন্ধান করা।

ডকৌশলগত িপ্ররকল্পিা েতােত গ্রহণ ও তথয সংগ্রহ
2021 সাদলর যর্ র্াদস, OPWDD একটি পন্টরকল্পনা করার উদদযাগ ন্টনদয়দে যযন OPWDD-এর যকৌশলগি লক্ষ্যর্াত্রাগুন্টল ন্টচন্টিি করার
কাদে সাহাযয করা যায়। এই উদদযাদগর অন্তর্ভুক্ত হল বযাপকির দায়বহনকারীদদর অন্তর্ভুক্ত কদর ন্টনদয়, একটি সভ দৃঢ় েনসাধারদণর র্িার্ি
যনবার প্রন্টিয়া গ্রহণ এবং যেদটর সংগৃ হীি িথ্য ও নীন্টির পযুাদলাচনা করা। ন্টনম্নন্টলন্টখি ন্টবর্াগটি এই উদদযাগগুন্টলর যথ্দক প্রাপ্ত িলািলগুন্টলর
রূপদরখা উপিাপন কদর।

োয়িহিকারীদের অন্তভুি করা
পােঁচটি আঞ্চন্টলক গণদিারার্গুন্টল চলাকালীন, OPWDD 100 েন অংশগ্রহণকারীর র্িার্ি শুদনদে। এই দায়বহনকারীদদর অন্তর্ভুক্ত করার
িলািদলর সংন্টক্ষ্প্তসার ও িাদদর র্িার্ি এই ন্টরদপাদটুর সাদথ্ পন্টরন্টশষ্ট B ন্টহসাদব সংযভক্ত করা হদয়দে। যয সর্স্ত সাধারণ ন্টথ্র্ বা র্ূ লর্াব
প্রকাশ করা হদয়ন্টেল যসগুন্টল হল আরও কর্ী থ্াকার প্রদয়ােনীয়িা এবং সরাসন্টর সহদযান্টগিাকারী যপশাদার বযন্টক্ত - ডাইদরক্ট সাদপাটু
প্রদিশনাল (DSP)-যদর র্েভ ন্টর বািাদনা, পন্টরদষবাগুন্টল যদবার শিু গুন্টলদি নর্নীয়িা আনা, গৃ হসংিাদনর ন্টবকল্পগুন্টল সম্প্রসান্টরি করা, ন্টসিান্ত
গ্রহণকারীদদর িথ্য সরবরাহ করার সর্য় যডটাদবদসর বযবহার, সবদচদয় েটিল সহদযান্টগিা করার প্রদয়ােনীয়িা থ্াকা বযন্টক্তদদরদক সাহাযয
করায় উন্নন্টি ঘটাদনা এবং সংকটকালীন পন্টরদষবাদাদন উন্নন্টি ঘটাদনা।
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গণদিারার্গুন্টলদি র্িার্ি যনওয়া োিাও, OPWDD 26 টি দায়বহনকারীদদর যগাষ্ঠীর প্রন্টিন্টনন্টধ সহ আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারী যগাষ্ঠীসর্ূ হ,
পান্টরবান্টরক সংগঠন, পন্টরদষবা সরবরাহকারীদদর সংগঠন, ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর কাউন্টিল এবং প্রদয়ােদনর িভলনায় কর্
প্রন্টিন্টনন্টধ থ্াকা যগাষ্ঠীগুন্টলর সাদথ্ আদলাচনা কদরদে। এই আদলাচনাগুন্টলর ববন্টশষ্টযসূ চক ন্টথ্র্ বা র্ূ লর্াবগুন্টল গণদিারার্গুন্টলদি যয ন্টবষয়গুন্টল
ন্টচন্টিি করা হদয়ন্টেল িার সাদথ্ সাযভেযপূ ণু ন্টেল িদব এই আদলাচনাগুন্টলদি ন্টনম্নন্টলন্টখি ন্টবষয়গুন্টলও অন্তর্ভুক্ত ন্টেল যযর্ন কর্ প্রন্টিন্টনন্টধ থ্াকা
যগাষ্ঠীগুন্টল যযন পন্টরদষবাগুন্টলর নাগাল যপদি পাদর যসই বযাপাদর উন্নন্টি ঘটাদনার প্রদয়ােনীয়িা সহ র্াষা বভ ঝদি পারা এবং সাংস্কৃন্টিক র্াদব
অনভ কূল পন্টরদষবাগুন্টল যদওয়া এবং যেদটর ন্টবন্টর্ন্ন এদেন্টিগুন্টলর র্দধয পারেন্টরক সহদযান্টগিা বৃ ন্টি, প্রযভন্টক্তগি ন্টবষদয় সম্প্রসান্টরি উদ্ভাবন
ঘটাদনা এবং ন্টসিান্ত গ্রহদণর ন্টবষদয় অথ্ুপূণু র্াদব দায়বহনকারীদদর অংশগ্রহণ।
218 এর যবশী দায়বহনকারী ন্টলন্টখি ন্টববৃ ন্টি সরবরাহ কদরন্টেদলন, যার র্দধয 163 েন যকানও রকদর্র গণদিারাদর্ অংশগ্রহণ কদরনন্টন বা
যকানও আনভ ষ্ঠান্টনক দায়বহনকারী যগাষ্ঠীর অংশ ন্টহসাদব যকানও র্ন্তবয কদরনন্টন। এই দায়বহনকারীদদর সদবুাচ্চ প্রাথ্ন্টর্কিা যয ন্টবষয়গুন্টলদি
ন্টেল যসগুন্টল হল কর্ীবান্টহনীর সংকদটর ন্টদদক দৃন্টষ্ট যদওয়া এবং গৃ হসংিানগি সহদযান্টগিা যদওয়ার কাদে উন্নন্টি ঘটাদনা, আত্ম-ন্টনদদু শনা ও
শুশ্রূষা করার বযবিাপনা। আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারীদদর সাধারণ ন্টথ্র্ বা র্ূ লর্াবগুন্টলর অন্তর্ভুক্ত ন্টেল এর্ন আকাঙ্ক্ষা যয িাদদর কথ্া যকউ শুনদব
এবং সম্মান যদদব, প্রযভ ন্টক্তগি যক্ষ্ত্র এবং নাগাল পাবার যযাগয গৃ হসংিাদন ন্টবন্টনদয়াগ করার আহ্বান এবং র্াচু ভ য়াল যপ্রাগ্রান্টর্ং চান্টলদয় যাওয়া।
পন্টরবাদরর সদসযদদরও আত্ম-ন্টনদদু শনার ন্টদদক উন্নন্টি ঘটাদনার প্রদয়ােনীয়িা এবং েটিল ধরদনর প্রদয়ােনীয়িা থ্াকা বযন্টক্তদদর প্রন্টি
সহদযান্টগিা করার বযবিা সরবরাহ করার র্দিা ন্টবষয় োিাও অদনক ক্ষ্দত্র সবার র্দিা একই রকদর্র ন্টবষয় ন্টনদয় উদদ্বগ ন্টেল।
পন্টরদষবাদানকারীদদর প্রাথ্ন্টর্ক উদদ্বদগর ন্টবষয় ন্টেল কর্ীবান্টহনী, পন্টরদষবা সরবরাহ করার বযাপাদর নর্নীয়িা এবং ন্টনয়র্াবলীর ন্টদক যথ্দক োি
পাওয়ার সাদথ্ সংন্টেষ্ট ন্টবষদয়।

কাউপ্রন্ট িপ্ররকল্পিার প্রিষদয় িপ্রতপ্রিয়া
প্রন্টি বের, OPWDD এর িরি যথ্দক ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয Medicaid বযবহাদরর িথ্য িানীয় সরকাদরর ইউন্টনট
- যলাকাল গর্নুদর্িাল ইউন্টনট (LGU) গুন্টলদক সরবরাহ কদর এবং OPWDD এর যেট বযাপী পন্টরকল্পনায় িাদদর র্িার্ি আহ্বান কদর
থ্াদক। কাউন্টি পন্টরকল্পনার ন্টবষদয় প্রন্টিন্টিয়ার একটি সংন্টক্ষ্প্তসার পন্টরন্টশষ্ট C ন্টহসাদব সংযভক্ত করা আদে। LGU-গুন্টল পদরর বের যযসব
চযাদলদের র্ভ দখার্ভ ন্টখ হদব বদল ন্টবশ্বাস কদর যসগুন্টলদক ন্টচন্টিি কদরদে। এগুন্টলর র্দধয আদে কর্ীবান্টহনী সংিান্ত চযাদলে, গৃ হসংিাদনর
পযুাপ্তিা এবং আপদকালীন প্রন্টিন্টিয়া/সংকটকালীন পন্টরদষবাসর্ূ হ, COVID-19 এর টীকাকরদণ DSP-যদর ন্টদ্বধা এবং পন্টরবহন।

Medicaid তথয
দায়বহনকারীদদর র্িার্ি োিাও, OPWDD পােঁচ বেদরর Medicaid িথ্য পযুাদলাচনা কদরদে।3 এোিাও OPWDD নযাশনাল যকার
ইন্টন্ডদকটর (NCI) এর সরাসন্টর সহদযান্টগিা করার কাদে ন্টনযভক্ত কর্ীবান্টহনীদি থ্াকা কর্ুচারীদদর ন্টিন্টিশীলিার িদথ্যর উপরও ন্টনর্ুর কদরদে।
Medicaid এর িথ্য কিেন বযন্টক্তদক পন্টরদষবা যদওয়া যগল িার সংখযা, যর্াট খরচ এবং বযন্টক্ত ন্টপেভ বাৎসন্টরক যপদর্দির বৃ ন্টিদক প্রন্টিিন্টলি
কদর। 2016 যথ্দক 2020 সাদল, যি েন বযন্টক্তদক পন্টরদষবা যদওয়া যগল িার সংখযা 113,561 যথ্দক বৃ ন্টি যপদয় 121,898 হদয়দে। খরচ
$7.1B যথ্দক যবদি $8.3B হদয়দে আর র্াথ্ান্টপেভ গি যপদর্ি যবদি $62,557 যথ্দক $68,491 হদয়দে, নীদচর যটন্টবল 1 দ্রষ্টবয।

3

সম্প্রন্টি OPWDD এদেন্টিটির ওদয়বসাইদট গি পােঁচ বেদরর Medicaid িথ্য উপলব্ধ কদরে: https://opwdd.ny.gov/data. সাম্প্রন্টিক আইন প্রণয়দনর র্াধযদর্
যকৌশলগি পন্টরকল্পনা ন্টবষদয় ন্টরদপাটু করার প্রদয়ােনীয়িা সম্প্রসান্টরি করা হদয়দে যযন আরও যবশী েনসংখযাগি িথ্য িাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিভ ন িথ্য উপলব্ধ হদল
OPWDD যসগুন্টলদক র্ন্টবষযৎ বাৎসন্টরক পন্টরকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করদব। এর্ন আশা করা হয় যয বািন্টি িদথ্যর র্দধয ন্টকেভ টা Medicaid এর বাৎসন্টরক প্রকাশনার অংশ
ন্টহসাদব আগার্ী বেরগুন্টলদি পন্টরকল্পনা করার কাযুকলাদপ সহদযান্টগিা করদি এবং দায়বহনকারীদদর অন্তর্ভুক্ত করার কাদে বযবহার করা হদব।
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যারা (2020 এর িথ্য অনভ সাদর) যারা ঐসব পন্টরদষবা গ্রহণ কদরদেন িাদদর েনসংখযাগি ন্টবস্তান্টরি িথ্য নীদচ প্রদি হদয়দে: এর র্দধয 63
শিাংশ ন্টনদেদদর পভ রুষ ও 37 শিাংশ ন্টনদেদদর নারী ন্টহদসদব ন্টচন্টিি কদরদেন; OPWDD এর পন্টরদষবা প্রাপ্তদদর দুই-িৃিীয়াংদশরও কর্
(61 শিাংশ) ন্টনদেদদর যশ্বিাি ন্টহসাদব ন্টচন্টিি কদরদেন, িার যচদয় কর্ অথ্ুাৎ প্রায় এক-পঞ্চর্াংশ (18 শিাংশ) ন্টনদেদদর কৃষ্ণাি ন্টহসাদব
ন্টচন্টিি কদরদেন। দশ শিাংশ ন্টচন্টিি হদয়দে যেনীয় (েয় শিাংশ), এশীয় (ন্টিন শিাংশ), ও আদর্ন্টরকান আন্টদবাসী (এক শিাংশ) এবং 11
শিাংশ "অনয" (চার শিাংশ) ও "অোনা" (সাি শিাংশ) ন্টহসাদব।4

4

আনডভ ন্টিদকদটড বা প্রন্টিন্টলন্টপহীন যর্াট গণনা ন্টশশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্কদদর সর্ন্টষ্টর সর্ান হয় না কারণ ন্টকেভ বযন্টক্ত একটি কযাদলন্ডার বেদরর সর্য় 21 বা 65 বের বয়দস
যপৌেঁদেদেন। যর্াট অথ্ু প্রদাদনর র্দধয রদয়দে Medicaid, যেদটর পন্টরকল্পনা এবং যবৌন্টিক ও ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর প্রদদয় সম্পূ ণু সভ সংহি বদ্বি
অগ্রান্টধকার অথ্ুাৎ ইন্টিদগ্রদটড ডভ য়াল অযাডর্াদিে ির ইন্টন্ডন্টর্েভ য়ালস উইথ্ ইদিদলকচভয়াল অযান্ড যডর্লপদর্িাল ন্টডসঅযান্টবন্টলটিে (FIDA-IDD) এর যপদর্ি।
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Medicaid এর িথ্যও গি পােঁচ বেদর প্রান্টিষ্ঠান্টনক শুশ্রূষা যদওয়ায় একটি উদেখদযাগয হ্রাস যদখায়, যকানও ন্টবকাশেন্টনি সর্সযা ন্টচন্টকৎসা
যকন্দ্র বা যকানও OPWDD-এর সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত যেশান্টলটি হাসপািাদল প্রান্টিষ্ঠান্টনক যসবা গ্রহণকারী র্ানভ দষর সংখযা 506 যথ্দক 2020
সাল নাগাদ কদর্ 274 এ যনদর্ এদসদে। সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত আবান্টসক পন্টরদষবা গ্রহণকারী বযন্টক্তরা 2016 সাদল 38,613 যথ্দক সার্ানয হ্রাস
যপদয় 2020 সাদল 36,929 এ যনদর্ এদসদে। একই সর্দয়, িথ্য অনভ সাদর আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি পন্টরদষবাগুন্টল গ্রহণ করা বযন্টক্তদদর সংখযায়
উদেখদযাগয পন্টরর্াদণ বৃ ন্টি প্রন্টিিন্টলি কদর 2016 সাদল 5,166 েন যথ্দক 2020 সাদল 18,272 েন হদয়দে।
এই পন্টরসংখযানগুন্টলও OPWDD পন্টরদষবাপ্রাপ্ত ন্টশশুদদর েনয খরদচর একটি উদেখদযাগয বৃ ন্টিদক প্রন্টিিন্টলি কদর। OPWDD পন্টরদষবা
গ্রহণকারী ন্টশশুদদর (21 বেদরর কর্ বয়সী) সংখযা 2016 সাদল 37,115 যথ্দক 2020 সাদল 40,819-এ বৃ ন্টি যপদয়দে, যার যর্াট খরচ
$468.9M যথ্দক $725.5M পযুন্ত বৃ ন্টি যপদয়দে এবং যটন্টবল 2 এ যদখাদনা ন্টহসাদব র্াথ্ান্টপেভ গি যপদর্ি $12,632 যথ্দক $17,774 এ বৃ ন্টি
যপদয়দে।
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ন্টশশুদদর দ্বারা আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি পন্টরদষবাগুন্টলর বযবহার বৃ ন্টি ন্টবদশষর্াদব উচ্চান্টরি হয়, আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি পন্টরদষবাগুন্টল প্রাপ্ত ন্টশশুদদর সংখযা
2016 সাদল 1,985 যথ্দক 2020 সাদল 9,457 এবং 2020 সাদল সর্স্ত আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি প্রাপকদদর 51.6 শিাংশ ন্টশশু (যটন্টবল 3)।
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2016 সাদলর েভ ন যথ্দক 2020 সাদলর েভ ন এর র্দধয সম্প্রদায়গি র্াদব সাহাযযপ্রাপ্তদদর সংখযাদিও উদেখদযাগয বৃ ন্টি যদখা যায়: 2016
সাদল 21,859 েন প্রাপক (যর্াট খরচ $312.1M এবং র্াথ্ান্টপেভ গি অথ্ু প্রদান $14,277) যথ্দক 2020 সাদল 37,770 েন প্রাপক (যর্াট
খরচ $608.4M এবং র্াথ্ান্টপেভ গি অথ্ু প্রদান $16,109)। কাঠাদর্াগি ন্টদদনর কর্ুসূচী বা ্াকচাডু যড যপ্রাগ্রাদর্র বযবহারকারী 2016 সাদল
48,639 েন (যর্াট খরচ $1.5B এবং র্াথ্ান্টপেভ গি অথ্ু প্রদান $30,526) যথ্দক 2020 সাদল 47,779 েন (যর্াট খরচ $1.6B এবং র্াথ্ান্টপেভ
গি অথ্ু প্রদান $32,670) হদয়দে। 2016 সাদল 18,058 েন যথ্দক কর্ুসংিান সহায়িা প্রাপ্ত যলাদকর সংখযা হ্রাস যপদয় ($181.9M যর্াট
খরচ এবং র্াথ্ান্টপেভ খরচ $10,072) যথ্দক 2020 সাদল 15,307 েন ($175.6M যর্াট খরচ এবং র্াথ্ান্টপেভ $11,472 খরচ) হদয়দে।
পােঁচ বেদরর সর্য়কাদল শুশ্রূষা সর্িয় পন্টরদষবাগুন্টলর খরচ বযাপকর্াদব বৃ ন্টি যপদয়দে (যটন্টবল 4 যদখভ ন)। এই সর্দয়র র্দধয, OPWDD
ন্টনদেদক HCBS এর োি প্রদাদনর সর্িয়কারী যথ্দক 2018 সাদল একটি ন্টবস্তৃি স্বািযপন্টরদষবা যহার্ যকয়ার র্যাদনেদর্ি কাঠাদর্াদি
রূপান্তন্টরি কদর শুশ্রূষা সর্িয়কারী পন্টরদষবা প্রদাদনর যক্ষ্দত্র একটি উদেখদযাগয ন্টবন্টনদয়াগ কদরদে।শুশ্রূষা সর্িয় গ্রহণকারীর সংখযা 2016
সাদল 97,957 যথ্দক বৃ ন্টিপ্রাপ্ত হদয় 2020 সাদল 109,756 হদয়দে, যার িদল কর্ুসূচীটির খরচ 2016 সাদল $238.9M যথ্দক বৃ ন্টি যপদয়
2020 সাদল $508.2M হদয়দে। এই সর্দয়র র্দধয, র্াথ্ান্টপেভ গি শুশ্রূষা সর্িয় যপদর্ি 2016 সাদল $2,439 যথ্দক যবদি 2020 সাদল
$4,630 হদয়দে।

কেু চারীদের প্রস্থ্প্রতশীলতার তথয
পন্টরকল্পনার েনয বযবহৃি আদরকটি প্রাথ্ন্টর্ক িথ্য উত্স হল NCI এর কর্ুচারীদদর ন্টিন্টিশীলিা সর্ীক্ষ্া। বাৎসন্টরক ন্টর্ন্টিদি, OPWDD এর
পন্টরচালনায় NYS-এ DSP কর্ীদদর উপর বযাপক িথ্য সংগ্রহ করার েনয NCI কর্ুচারীদদর ন্টিন্টিশীলিা সর্ীক্ষ্া করা হয়, যার র্দধয
টানুওর্াদরর হার, শূ নয পদদর হার এবং ক্ষ্ন্টিপূ রণ সংিান্ত িথ্য অন্তর্ভুক্ত রদয়দে। NCI অংশগ্রহণকারী প্রন্টিটি যেদটর েনয ন্টনন্টদুষ্ট যেট
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ন্টর্ন্টিক িথ্য সম্বন্টলি একটি বাৎসন্টরক ন্টরদপাটু সংকলন এবং প্রকাশ কদর। 2019 সাদলর সর্ীক্ষ্া 2021 সাদলর োনভ য়ান্টর র্াদস প্রকাশ করা
হদয়ন্টেল।5
OPWDD যথ্দক NCI এর কর্ুচারীদদর ন্টিন্টিশীলিা সর্ীক্ষ্া NYS এর 347 টি যস্বোদসবী / অলার্েনক যযাগযিাসম্পন্ন সংিার কাদে
পাঠিদয়দে।6 সংগৃ হীি এবং নীদচ অন্তর্ভুক্ত করা িথ্যগুন্টল 1 োনভ য়ারী, 2019 যথ্দক 31 ন্টডদসম্বর, 2019 এর র্দধযকার সর্দয়র উদেখ কদর,
যার র্দধয 261 টি অংশগ্রহণকারী এদেন্টিদি 63,337 েন DSP ন্টনযভক্ত হদয়ন্টেল। অংশগ্রহণকারী এদেন্টিগুন্টলর DSP কর্ীদদর সংখযা দুই
যথ্দক 2,164 টি DSP পযুন্ত ন্টেল, যার র্দধয 58 শিাংশ এদেন্টি 200 টিরও কর্ DSP ন্টনদয়াগ কদরন্টেল।
সর্ীক্ষ্াটি ন্টরদপাটিুং এদেন্টিগুন্টলদি শূনযপদদর হার এবং টানুওর্াদরর হার উর্য় সম্পদকু ই িথ্য সংগ্রহ কদরদে। শূ নযপদদর হাদরর েনয, 11.9
শিাংশ পূ ণু-সর্দয়র পদ এবং 17.5 শিাংশ আংন্টশক সর্দয়র পদ খান্টল ন্টেল। DSP-যদর টানুওর্াদরর হার ন্টেল 36.2 শিাংশ, যার র্দধয
পন্টির্ ন্টনউ ইয়কু (OPWDD অঞ্চল 1) ন্টেল সবুান্টধক 41.3 শিাংশ এবং যকন্দ্রীয় ন্টনউ ইয়কু (OPWDD অঞ্চল 2) 39.3 শিাংশ এবং
রােধানী অঞ্চদল (OPWDD অঞ্চল 3) ন্টেল অদপক্ষ্াকৃি কর্ অথ্ুাৎ 30.0 শিাংশ, ন্টনউ ইয়কু ন্টসটি (OPWDD অঞ্চল 4) এ 33.7 শিাংশ
এবং লং আইলযান্ড (OPWDD অঞ্চল 5) এ 30.7 শিাংশ, যটন্টবল 5 এ যযর্ন যদখাদনা হদয়দে।7

ক্ষ্ন্টিপূ রদণর যক্ষ্দত্র, 2019 NCI সর্ীক্ষ্ার সর্য়, যস্বোদসবী সরবরাহকারীদদর র্দধয প্রন্টি ঘণ্টায় র্েভ ন্টর সবুন্টনম্ন $12 যথ্দক সদবুাচ্চ $24.21
পযুন্ত ন্টেল, NYS এর গি $15.31 ন্টেল। OPWDD অঞ্চল অনভ সাদর গি র্েভ ন্টর ন্টেল ন্টনম্নন্টলন্টখি ধরদনর: অঞ্চল 1 $14.01, অঞ্চল 2:
$14.06, অঞ্চল 3: $15.39, অঞ্চল 4: $16.40 এবং অঞ্চল 5: $15.61। উদেখয, 2019 সাল নাগাদ, NYS-এ চারটি ন্টর্ন্ন আঞ্চন্টলক নূ যনির্
র্েভ ন্টর ন্টেল, যা গি আঞ্চন্টলক DSP র্েভ ন্টরর উপর প্রর্াব যিদল থ্াকদি পাদর (যযর্ন, ন্টনউ ইয়কু ন্টসটি: 11 বা িদিান্টধক কর্ুচারী ন্টনদয় কাে
করা বদিা ন্টনদয়াগকারীদদর েনয $15.00 এবং 10 কর্ুচারী বা িার কর্ কর্ুচারী ন্টনদয় কাে করা যোদটা ন্টনদয়াগকারীদদর েনয $13.50; লং
আইলযান্ড এবং ওদয়েদচোর: $12.00 এবং বান্টক NYS: $11.10)।

5

https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/
ন্টনম্নন্টলন্টখি িথ্য শুধভ র্াত্র অলার্েনক/যস্বোদসবী এদেন্টির কর্ীদদর উদেখ কদর, এগুন্টল যেদটর ন্টনযভ ক্ত DSP-যদরদক যবাঝায় না।
7
OPWDD এর আঞ্চন্টলক র্ানন্টচদত্রর েনয পন্টরন্টশষ্ট B যদখভ ন।
6
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NYS ইদলক্ট্রন্টনক পাদসুাদনল ন্টসদের্ যথ্দক প্রাপ্ত প্রিযক্ষ্ সহদযান্টগিাকারীর ন্টশদরানার্ ট্রযান্টকং অনভ যায়ী, অলার্েনক যক্ষ্দত্রর অনভ রূপ প্রবণিা
NYS এর কর্ীবান্টহনীর র্দধয আদে। অন্টির্ারীটি OPWDD কর্ীবান্টহনীদি সরাসন্টর শুশ্রূষা করার কাদে কর্ুরি কর্ীদদর উপরও প্রর্াব
যিদলদে। 2021 সাদল টানুওর্াদরর হার যবদি হদয়দে 21.4 শিাংদশ, যা 2020 সাদলর যথ্দক যবদি হদয়দে 14.6 শিাংশ এবং 2019 সাদল
ন্টেল 16 শিাংশ। 2021 সাদল এই বৃ ন্টিপ্রাপ্ত টানুওর্ার ন্টেল ন্টিন বেদরর র্দধয সদবুাচ্চ। 2020 এবং 2021 সাদল, সরাসন্টর শুশ্রূষাকারীর
র্ূন্টর্কাদি থ্াকা বযন্টক্তদদর সংখযা হ্রাদসর সর্য়ও ন্টনদয়াগ 921 টি পদ োন্টিদয় যগদে।
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ডকৌশলগত িপ্ররকল্পিার লক্ষ্য ও উদেশযসেূ হ
দায়বহনকারীদদর অন্তর্ভুক্ত করাদ এবং যেদটর িথ্য ও নীন্টির পযুাদলাচনার উপর ন্টর্ন্টি কদর, OPWDD এর িরি যথ্দক 2023-2027
সাদলর যকৌশলগি পন্টরকল্পনার অংশ ন্টহসাদব ন্টনম্নন্টলন্টখি অগ্রান্টধকার এবং উদেশযগুন্টল প্রস্তাব করা হয়।

লক্ষ্য 1: োিু ষদক যথাসম্ভি িযপ্রিগত ভাদি সহদযাপ্রগতা করা
িেত্ত সেথু িগুপ্রল সু সংহত, সােপ্রগ্রক িরদির এিং িযপ্রিগত িদয়াজিীয়তার প্রেদক েদিাদযাগ সম্পন্ন হদয় প্রিকল্প
উিস্থ্ািি কদর, সিু াপ্রিক স্বািীিতা সম্পন্ন হদয় এিং সম্প্রোদয়র সাদথ সংহতী িৃ প্রি করার োিযদে প্রিকাশজপ্রিত
িপ্রতিন্ধকতা থাকা িযপ্রিদের জিয িাপ্ত িপ্ররদষিাগুপ্রলদত ডয িাাঁকগুপ্রল ডথদক যাদচ্ছ ডসগুপ্রলর প্রেদক িজর ডরদখ
আজীিি OPWDD-এর সহদযাপ্রগতা ও িপ্ররদষিাোদির কাদজ উন্নপ্রত ঘটাদিা।

OPWDD এর একটি র্ূ ল র্ূ লযদবাধ হল সবদচদয় বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক উপাদয় পন্টরদষবা প্রদান করা। অিএব, OPWDD এর্ন কাযুকলাপগুন্টলদক
অগ্রান্টধকার যদওয়ার েনয ন্টবন্টনদয়াগ করা হয় যা সর্স্ত সম্প্রদাদয়র ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর এর্নর্াদব পন্টরদষবা ন্টদদি
সহায়িা কদর যা িাদদর বযন্টক্তগি প্রদয়ােন, পেন্দ এবং আগ্রদহর সাদথ্ সদবুাির্র্াদব সার্েসযপূ ণু। ন্টনম্নন্টলন্টখি লক্ষ্য এবং কাযুকলাপগুন্টল
আগার্ী পােঁচ বেদর এই বৃ হির লক্ষ্য পূ রদণর েনয OPWDD এর প্রদচষ্টায় সহায়িা করদব।

উদেশয 1.1: সম্প্রোয়গত সংহপ্রত এিং অংশগ্রহণ
সম্প্রোয়গত সংহপ্রত এিং অংশগ্রহদণর জিয সু দযাগ িৃ প্রি কদর, আত্ম্ব-সংকল্পদক সহজতর করার েদতা কদর সহায়তা
কদর এিং স্বাদস্থ্যর সাোপ্রজক প্রিিু ারকগুপ্রলর উন্নপ্রত ঘটাদিার েদতা কাযু কলািগুপ্রলদক সেথু ি কদর।
োিীয় নীন্টিগুন্টল (যহার্ অযান্ড কন্টর্উন্টনটি যবসড সান্টর্ুদসস, ওলর্দেড ন্টসিান্ত), দায়বহনকারীদদর অগ্রান্টধকার এবং এদেন্টির ন্টর্শদনর সাদথ্
সার্েসয যরদখ, OPWDD ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর িাদদর সম্প্রদাদয়র র্দধয বসবাস, কাে এবং অংশগ্রহদণর েনয আরও
সভ দযাগ প্রদাদনর েনয প্রন্টিশ্রুন্টিবি।8 এটি সিল হওয়ার েনয একেন বযন্টক্তদক এর্ন পেন্দগুন্টল করদি সক্ষ্র্ হদি হদব যা িাদদর বযবহার
করা সহদযান্টগিা ও পন্টরদষবাগুন্টল ন্টবষদয় িাদদরদক অবন্টহি করদি পাদর। যখন যকানও বযন্টক্ত ন্টসিান্ত গ্রহদণর প্রন্টিয়াটির যকদন্দ্র থ্াদকন এবং
িারা িাদদর সম্প্রদাদয়র সাদথ্ আরও যবন্টশ েন্টিি থ্াদকন, িখন িারা িাদদর স্বািয এবং র্াদলা থ্াকার উন্নন্টি করদি পাদরন এবং িাই
উচ্চির র্াদনর েীবন যাপন করদি পাদরন। সভ িরাং, OPWDD সংহন্টি এবং পেদন্দর েনয সভ দযাগ বািাদনার েনয ন্টনম্নন্টলন্টখি কাযুকলাপগুন্টল
পন্টরচালনা করার পন্টরকল্পনা কদরদে যার িদল ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয েীবন উন্নিির হদয়দে।

8

Olmstead ন্টসিান্ত এবং HCBS এর চূিান্ত ন্টনয়র্ সম্পদকু আরও িদথ্যর েনয, যদখভ ন:https://www.ada.gov/olmstead/index.html এবং
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-community-based-services-finalregulation/index.html
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আরও সভ সংহি যড পন্টরদষবাসর্ূ হ
2020 সাদল, OPWDD দ্বারা পন্টরদষবা প্রাপ্ত প্রায় 50,000 েন বযন্টক্ত যড হযান্টবন্টলদটশন যপ্রাগ্রার্ এবং পন্টরদষবাগুন্টলদি অংশগ্রহণ কদরদেন।9
HCBS এর োি যদবার পন্টরদষবাগুন্টলর একটি নীন্টি হল সম্প্রদাদয়র নাগাদলর র্দধয যথ্দক সবুান্টধক সভ সংহি উপাদয় পন্টরদষবাগুন্টল যদবার
বযবিা করা। িাোিা, HCBS এর ন্টবনযাস ন্টনয়দর্র সংদশান্টধি র্াষা একেন অংশগ্রহণকারীর অন্টর্জ্ঞিার গুণর্ান এবং অন্টেুি বযন্টক্তগি
িলািলগুন্টলর গুরুত্বদক িভদল ধদর। যসই অনভ সাদর, OPWDD আদর্ন্টরকান যরসন্টকউ িযান অযাক্ট (ARPA) িান্ডগুন্টলদি $30 ন্টর্ন্টলয়ন
ডলার পযুন্ত ন্টবন্টনদয়াগ করদে উদ্ভাবনী শন্টক্ত সম্পন্ন, সর্ন্টিি এবং বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক যড এবং ন্টনদয়াগ কাযুকলাদপর বযবহাদর উন্নন্টি করা যযন
সরবরাহকারীদদর বন্টধুি ক্ষ্র্িার র্াধযদর্ ঐন্টিহযগি, ঘটনািল-ন্টর্ন্টিক যড কাযুকলাদপর পন্টরদষবাগুন্টল অেুন করা যায়। এই উদদযাদগর লক্ষ্য
হল বৃ হির সম্প্রদাদয় OPWDD -এর HCBS োি যদবার যড ও ন্টনদয়াগ যদবার পন্টরদষবাগুন্টল সরবরাহ করা।
প্রিপ্রিদয়াদগর েদিয রদয়দে িেিীয় সম্প্রোয়-প্রভপ্রত্তক ডে িপ্ররদষিা ডেিার সেথু ি, িৃ প্রত্তেূ লক অপ্রভজ্ঞতা, কাযু চালিা করায়
সহদযাপ্রগতা করার অথু সংস্থ্াি এিং িযিসাপ্রয়ক েদেল-এর িপ্ররিতু িগুপ্রল অজুদির জিয িযু প্রিগত সহায়তা বতপ্রর করার জিয
সরিরাহকারীদের জিয অিু োি তহপ্রিল যা িৃ হত্তর সম্প্রোদয়র েদিয ডে িপ্ররদষিা ডেিার িারািাপ্রহকতা, িৃ প্রত্তেূ লক এিং প্রিদয়াগ
করার িপ্ররদষিাপ্রে িোদির জিয এক িযপ্রি-ডকপ্রিক দৃপ্রষ্টভপ্রিদক সেথু ি কদর। এই প্রদচষ্টাগুন্টল OPWDD-র বৃ ন্টির্ূ লক, ন্টশক্ষ্াগি,
ন্টনদয়াগগি এবং প্রন্টশক্ষ্ণ কর্ুসূন্টচগুন্টল বািাদনার ন্টদদক এক পদদক্ষ্প, যযর্নটি গর্নুর যহাচভদলর 2022 যেট অি দয যেট র্াষদণ বন্টণি
ু
হদয়দে। অনযানয প্রদচষ্টার র্দধয রদয়দে গর্নুদরর নিভন যপ্রাগ্রার্গুন্টল সম্পদকু িথ্য র্াগ কদর যনওয়া যা স্কভল এবং কর্ীবান্টহনী হবার অন্তবুিী
পযুাদয় র্ানভ ষদক রূপান্তন্টরি করদি সহায়িা কদর এবং প্রন্টিবন্ধী বযন্টক্তদদর েনয লার্েনক কর্ুসংিাদনর প্রন্টিবন্ধকিা হ্রাস করার লদক্ষ্য ন্টচি
ন্টডসঅযান্টবন্টলটি অন্টিসাদরর নবন্টনন্টর্ি
ু অন্টিদসর সাদথ্ সহদযান্টগিা কদর।

সহায়ক প্রযভন্টক্ত এবং পান্টরপান্টশ্বুকিায় পন্টরবিু দনর বযবিা বযবহাদরর সভ ন্টবধা সম্প্রসান্টরি করা
OPWDD স্বীকার কদর যয সহায়ক প্রযভন্টক্তগুন্টল র্ানভ ষদক িাদদর স্বাধীনিা এবং সম্প্রদাদয়র র্দধয অন্তর্ভুন্টক্ত বািাদনার সভ দযাগও সরবরাহ
করদি পাদর। সহায়ক
প্রযভন্টক্তগুন্টল ন্টকেভ প্রন্টিবন্ধী বযন্টক্তর পদক্ষ্ ন্টশক্ষ্া, কর্ুসংিান, স্বািয এবং কলযাণ এবং স্বাধীন েীবনযাপদনর র্দিা যক্ষ্ত্রগুন্টলদি সর্স্ত নাগন্টরদকর
দ্বারা উপদর্াগ করা সভ দযাগ এবং সভ ন্টবধাগুন্টলর সর্ান র্াদব বযবহার করদি সক্ষ্র্ করদি পাদর। সহায়ক এবং দূরবিী সহায়িা প্রযভন্টক্তর যথ্াযথ্
বযবহার ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর ক্ষ্র্িায়ন করদি পাদর যখন যক্ষ্ত্রটিদক আরও দক্ষ্িার সাদথ্ এবং কাযুকরর্াদব DSPযদর ন্টনদয়াগ করদি সহায়িা কদর যযন যযখাদন এবং যখন সহায়িার প্রদয়ােন হয় িখন র্ানভ ষদক সহায়িা করা যায়।
COVID অন্টির্ারীর আদগ এবং অন্টির্ারী চলাকালীন অন্টর্জ্ঞিাগুন্টল যথ্দক যবাঝা যায় যয, যখন যথ্াযথ্র্াদব বযবহার করা হয়, িখন দূরবিী
সর্থ্ুনগুন্টল বযন্টক্তগি স্বািয ও সভ রক্ষ্ার সাদথ্ আপস না কদর আরও যবন্টশ সন্তুন্টষ্টন্টবধান এবং খরচ হ্রাস করদি পাদর। একই সাদথ্, অন্টির্ারীটি
বিু র্ান নীন্টিগুন্টলর র্াধযদর্ সহায়ক এবং সক্ষ্র্কারক প্রযভন্টক্তর বযবহারদক কীর্াদব সদবুাির্র্াদব সর্থ্ুন করা যায় যস সম্পদকু অন্টিন্টরক্ত
ন্টবদবচনার প্রদয়ােনীয়িা িভদল ধদরদে। িাই, আগার্ী বেরগুন্টলদি একটি র্ূ ল র্দনাদযাগ যদবার যক্ষ্ত্র হদব সম্পূ ণুরূদপ সহায়ক, সক্ষ্র্কারক
এর্ন সব প্রযভন্টক্ত এবং দূরবিী সর্থ্ুনগুন্টল বযবহার অনভ সন্ধান করা ও সহেির করা, যযন িা র্ানভষদক আরও স্বাধীনর্াদব েীবনযাপন করদি
এবং বযন্টক্তর দ্বারা উপযভক্ত এবং কান্টঙ্ক্ষি দুলুর্ কর্ুচারী ন্টনদয়াদগর সম্পদগুন্টলর আরও দক্ষ্ র্াদব বযবহার সহেির করদি সহায়িা করদি
পাদর।
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বযবহাদরর সভ দযাগ উন্নি করার প্রথ্র্ পদদক্ষ্প ন্টহসাদব, ARPA-এর িহন্টবদলর একটি যোদটা অংশ OPWDD বযবহার করদে যা ন্টবকাশেন্টনি
প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয সহায়ক প্রযভন্টক্ত বযবহার করদি এবং িাদদর বান্টি এবং যানবাহনগুন্টলদি প্রদয়ােনীয় পন্টরবিু ন করার েনয
বযবহৃি প্রন্টিয়াটিদক সহেির এবং উন্নি করদি বযবহার কদর। ন্টকেভ দায়বহনকারীরা উদেখ কদরদেন যয প্রন্টিয়াটি দীঘু, ক্লান্টন্তকর ও
ন্টবভ্রান্টন্তকর হদি পাদর। িাই, OPWDD এই প্রিযাশার সাদথ্ যপ্রাগ্রাদর্র বিু র্ান প্রন্টিয়াগুন্টল র্ূ লযায়ন করদে যয এর িলস্বরূপ যয সভ পান্টরশগুন্টল
করা হদব যসটা র্ন্টবষযদির প্রদচষ্টাদক সরলীকরণ, পন্টরদষবাটির উপলব্ধিা সম্প্রসান্টরি করদি এবং সার্ন্টগ্রক বযবহারকারীর অন্টর্জ্ঞিা এবং
যপ্রাগ্রাদর্র সাদথ্ েন্টিি থ্াকার অন্টর্জ্ঞিা উন্নিির করদি পারদব। উপরন্তু, OPWDD প্রন্টশক্ষ্দণর সৃ ন্টষ্ট এবং বাস্তবায়দনর েনয অথ্ুসংিান
করদব যা যপ্রাগ্রাদর্র র্ূ ল ন্টদকগুন্টলর রূপদরখা বিন্টর কদর। প্রন্টশক্ষ্ণটি পন্টরদষবা সরবরাহকারী, শুশ্রূষা সর্িয়কারী সংগঠন, ন্টচন্টকৎসক এবং
OPWDD কর্ুচারীদদর ন্টদদক লক্ষ্য কদর করা হদব।
যক্ষ্ত্রটিদি সহায়ক প্রযভ ন্টক্তর সভ ন্টবধাগুন্টল সম্পূ ণুরূদপ উপলন্টব্ধ করার েনয, OPWDD এোিাও অথ্ুসংিাদনর দক্ষ্ এবং সর্দয়াপদযাগী বযবহাদরর
েনয িার িয় বযবিাদক সদবুাির্র্াদব আধভ ন্টনকীকরণ করা এবং OPWDD ন্টসদেদর্র র্দধয িথ্য সংগ্রহ, ন্টরদপাটু করা এবং স্বেিার ন্টবকাশ
করার েনয উপযভক্ত ধরদনর প্রযভন্টক্ত র্ূলযায়ন কদর যসটার অনভ সন্ধান করদব।

সর্ন্টথ্ুি ন্টসিান্ত গ্রহণ
OPWDD সর্ন্টথ্ি
ু ন্টসিান্ত গ্রহদণর র্াধযদর্ িাদদর ন্টনেস্ব পেন্দগুন্টল বিন্টর করার েনয র্ানভ দষর ক্ষ্র্িা সম্প্রসান্টরি করার যচষ্টা কদরদে। 2018
সাদল শুরু কদর, সর্ন্টথ্ি
ু ন্টসিান্ত গ্রহদণর নীন্টিগুন্টল ন্টনবুান্টচি OPWDD এর অর্যন্তরীণ প্রন্টিয়াগুন্টলদি প্রদয়াগ করা শুরু হদয়ন্টেল। আগার্ী
ন্টদদনর ন্টদদক িাকাদল, OPWDD এর্ন আইনদক সর্থ্ুন কদরদে যা সর্ন্টথ্ুি ন্টসিান্ত গ্রহদণর চভন্টক্তগুন্টলদক ন্টনউ ইয়দকু আইনীর্াদব স্বীকৃি
হওয়ার অনভ র্ন্টি যদদব। আইন্টন র্ানযিা সর্ন্টথ্ুি ন্টসিান্ত গ্রহদণর এক বযাপক ন্টনয়র্াবলী প্রদয়াদগর অনভ র্ন্টি যদদব এবং ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা
থ্াকা হাোর হাোর র্ানভ ষদক উপকৃি করদব যারা িাদদর ন্টনদেদদর ন্টসিান্ত বন্ধভ ও ন্টপ্রয়েনদদর সহদযান্টগিায় ন্টনদেরাই গ্রহণ করদবন।
এদেন্টির APRA িাদন্ডর একটি অংশ বযবহার কদর, OPWDD ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয সর্ন্টথ্ুি ন্টসিান্ত গ্রহদণর
বযবহারদক আরও প্রচার করদে এবং সর্ন্টথ্ুি ন্টসিান্ত গ্রহদণর র্দডলটি উন্নি করার যচষ্টা করদে। িান্ডগুন্টলর একটি সভ ন্টবধা র্দডল ন্টবকাশ এবং
পরীক্ষ্া করার েনয বযবহার করা হদব যা র্ানভ ষদক িাদদর ন্টনেস্ব ন্টসিান্ত ন্টনদি আরও সহায়িা করদব, র্দডদলর ন্টবষদয় দায়বহনকারীদদর
ন্টশন্টক্ষ্ি করদব এবং OPWDD পন্টরদষবাদান ন্টসদেদর্র র্দধয সর্ন্টথ্ুি ন্টসিান্ত গ্রহদণর নীন্টিগুন্টলদক শন্টক্তশালী করদব।

উদেশয 1.2: প্রশশু, যু িা, ও অল্পিয়সী িাপ্তিয়স্ক িযপ্রিগণ
প্রিপ্রিত করুি ডযি প্রশশু, যু িা, ও অল্পিয়সী িাপ্তিয়স্ক িযপ্রিগণ যথাযথ সেপ্রিত িপ্ররদষিা ডিদত িাদরি।
অনভ র্ান করা হয় যয ইউনাইদটড যেটদস থ্াকা প্রায় 17 শিাংশ বাচ্চারা যাদদর বয়স ন্টিন বের যথ্দক 17 বের িাদদর এক বা একান্টধক
ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা আদে।10 গদবষণা যথ্দক আরও োনা যায় যয সাম্প্রন্টিক বেরগুন্টলদি এই সংখযাটি বৃ ন্টি যপদয়দে।11 োিীয় প্রবণিার
সাদথ্ সার্েসয যরদখ, গি পােঁচ বেদর OPWDD োি যদবার পন্টরদষবাপ্রাপ্ত ন্টশশুদদর েনয খরচ যদথ্ষ্ট পন্টরর্াদণ বৃ ন্টি যপদয়দে। যারা আত্মন্টনদদু ন্টশি পন্টরদষবা র্দডদলর র্াধযদর্ সর্থ্ুন চাইদেন িাদদর র্দধয এই বৃ ন্টিটি ন্টবদশষর্াদব উদেখদযাগয। একই সর্দয়, সংকটাপন্ন ন্টশশুদদর
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েযাদলাটন্টস্ক ন্টব., লযাক ন্টল, র্াইনার এর্.যে., ন্টস্কর্ এল.এ., ডযান্টনদয়লসন এর্.এল., ন্টবটদস্কা আর.এইচ., ব্লুর্বাগু এস.যে., যকাগান এর্.ন্টড., বদয়ল ন্টস.এ.। র্ান্টকুন যভ ক্তরাদে
ন্টশশুদদর র্দধয ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা ন্টশশুদদর প্রাদুর্ুাব এবং প্রবণিা: 2009–2017। ন্টশশুন্টচন্টকৎসা। 2019; 144(4): e20190811।
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যবোন্টর্ন েযাদলাটন্টস্ক, ন্টলন্ডদস আই. লযাক, র্যান্টথ্উ যয. র্যাইনার, যলৌরা এ., ন্টস্কর্, যর্ন্টলসা এল. ডযান্টনদয়লসন, যরদবকা এইচ. ন্টবটদস্কা, ন্টেদিন যে. ব্লুর্বাগু, ন্টর্দশল ন্টড.
যকাগান, যকান্টলন এ. বদয়ল; র্ান্টকুন যভ ক্তরাদে ন্টশশুদদর র্দধয ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিার প্রাদুর্ুাব এবং প্রবণিা: র্ান্টকুন যভ ক্তরাদে ন্টশশুদদর র্দধয ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা
থ্াকা ন্টশশুদদর প্রাদুর্ুাব এবং প্রবণিা: 2009–2017। যপন্টডয়াট্রিক্স অদক্টাবর 2019-144 (4): e20190811। 10.1542/peds.2019-0811
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পন্টরদষবা যদবার প্রদয়ােন যবদিদে যারা উপযভক্ত আপদকালীন সহায়িার নাগাল পাবার েনয অদনক উদদযাগ ন্টনদি হদয়দে। আগার্ী
বেরগুন্টলদি, OPWDD ন্টশশু, যভবক এবং কর্ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদদর েনয উপলব্ধ পন্টরদষবাগুন্টল উন্নি করার েনয যবশ কদয়কটি উদদযাগ গ্রহণ
করদব। এই উদদযাগগুন্টলর র্দধয রদয়দে ন্টবদশষান্টয়ি ন্টচন্টকৎসা পাবার সক্ষ্র্িা বািাদনা, আরও সার্েসযপূ ণু ন্টবন্টর্ন্ন-ন্টসদেদর্র র্দধয সংলাদপ
েন্টিি থ্াকা এবং রােীয় এদেন্টিগুন্টলর র্দধয পন্টরদষবাগুন্টলর সর্িয় উন্নি করার েনয কাে করা।

ন্টবন্টর্ন্ন োি যদবার পন্টরদষবা
প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা যথ্াদযাগয ন্টশশুদদর (বয়স 0-20 বের) েনয অনযানয এদেন্টি এবং সংগঠদনর র্াধযদর্ প্রদি সবুেনীনর্াদব অথ্ুসংিানকৃি
বযাপক ধরদনর কর্ুসূচী এবং পন্টরদষবান্টদ বযবহার করদি পারা যায় যযর্ন আন্টলু ইিারদর্নশন সান্টর্ুদসস - প্রাথ্ন্টর্ক স্তদরই পরীক্ষ্া করাদনার
পন্টরদষবান্টদ সহ যহড োটু; চাইল্ড যকয়ার; Medicaid আন্টলু অযান্ড ন্টপন্টরয়ন্টডক ন্টিন্টনং, ডায়াগনন্টেক অযান্ড ট্রিটদর্ি (EPSDT); স্কভল-ন্টর্ন্টিক
ন্টশক্ষ্ার্ূ লক পন্টরদষবা; পান্টরবান্টরক সর্থ্ুন; বৃ ন্টির্ূ লক পন্টরদষবা এবং OPWDD োি যদবার পন্টরদষবা। ঐন্টিহান্টসকর্াদব, যখন ন্টবকাশেন্টনি
প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা যকানও োত্র ন্টশক্ষ্া বযবিা যথ্দক যবন্টরদয় আদস িখন OPWDD এর HCBS োি প্রাথ্ন্টর্কর্াদব প্রাপ্তবয়স্কদদর সর্থ্ুন
এবং পন্টরদষবা প্রদান কদর এদসদে।
িাোিা, NYS ন্টশশুদদর বযাপক ধরদনর োি প্রদান কদর থ্াদক যার র্দধয রদয়দে সম্প্রদায়গি হযান্টবন্টলদটশন, যড হযান্টবন্টলদটশন,
শুশ্রূষাকারী/পান্টরবান্টরক সহায়িা এবং পন্টরদষবান্টদ, সম্প্রদায়গি আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারী প্রন্টশক্ষ্ণ এবং সহায়িা, প্রাক-বৃ ন্টির্ূ লক পন্টরদষবান্টদ,
সর্ন্টথ্ুি কর্ুসংিান, পন্টরকন্টল্পি অবকাশ এবং সংকটকালীন অবকাশ, উপশর্কারী শুশ্রূষা, পান্টরপান্টশ্বুকিায় পন্টরবিু ন সাধন, যানবাহনগি
পন্টরবিু ন, অন্টর্দযান্টেি এবং সহায়ক সরোর্ এবং অ-ন্টচন্টকৎসা পন্টরবহন। NYS এোিাও ন্টচলদেন অযান্ড িযান্টর্ন্টল ট্রিটদর্ি অযান্ড সাদপাটু
সান্টর্ুদসস অথ্ুাৎ ন্টশশু এবং পান্টরবান্টরক ন্টচন্টকৎসা এবং সহায়িা পন্টরদষবা কর্ুসূচীর র্াধযদর্ সর্থ্ুন প্রদান কদর থ্াদক। এই কর্ুসূচীর র্দধয
ন্টচন্টকৎসা পন্টরদষবা, পান্টরবান্টরক সর্বয়সীদদর সান্টন্নধয েন্টনি সহায়িা পন্টরদষবা, সংকটকালীন হস্তদক্ষ্প, পভ নবুাসন পন্টরদষবা এবং যভবকদদর
সর্বয়সীদদর সান্টন্নধয েন্টনি সহায়িা পন্টরদষবা এবং প্রন্টশক্ষ্ণ অন্তর্ভুক্ত রদয়দে।
ির্বধুর্ান সংখযায় যভবকদদর OPWDD োি প্রদান এবং রােীয় পন্টরদষবা ন্টসদের্গুন্টলর র্দধয পন্টরদষবাগুন্টল গ্রহদণর সাদথ্ সাদথ্, OPWDD
ন্টশশু এবং যভবকরা যয ধরদনর পন্টরদষবাগুন্টল বযবহার করদে যসগুন্টল পরীক্ষ্া কদর যদদখ এটা সভ ন্টনন্টিি করদব যযন এই পন্টরদষবাগুন্টল
কাযুকরর্াদব অনযানয উপলব্ধ সংিানগুন্টলর সাদথ্ সর্ন্টিি হয়। এই পযুাদলাচনাটি পরীক্ষ্া করদব যয পন্টরদষবাগুন্টল এবং সর্থ্ুনগুন্টল ন্টশশুযকন্টন্দ্রক, গৃ হ এবং সম্প্রদায়-ন্টর্ন্টিক, ন্টবকাশর্ূ লক ও বয়দসর সাদথ্ উপযভক্ত, এবং পন্টরবাদরর পন্টরন্টিন্টির সাদথ্ র্ানানসই র্াদব পন্টরকন্টল্পি ও
সরবরাহকৃি হদয়দে ন্টকনা। OPWDD অনভ র্ান কদর যয এই পযুাদলাচনাটি পন্টরদষবা যদবার নকশাদক এর্ন ধরদনর উদ্ভাবন এবং উন্নন্টির
সভ দযাগগুন্টলর ন্টদদক পন্টরচান্টলি কদর যা র্ন্টবষযদি োি প্রদান ন্টবষয়ক সংস্কাদরর কারণ হদি পাদর।

ন্টশশুদদর যত্ন যনবার বযবিাপনা
OPWDD ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা ন্টশশুদদর যত্ন যনবার বযবিাপনা সংিান্ত পন্টরদষবাগুন্টল উন্নি করদি িার অংশীদার রােয
এদেন্টিগুন্টলর সাদথ্ কাে করদব। NYS বিু র্াদন দুটি যহলথ্ যহার্ কর্ুসূচী পন্টরচালনা কদর যা ন্টশশুদদর পন্টরদষবা - যহলথ্ যহার্স সান্টর্ুং
ন্টচলদেন (HHSC) ন্টদদি পাদর এবং ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর যহলথ্ যহার্স সান্টর্ুং ন্টপপল পন্টরদষবা যদয়, যা যকয়ার
যকাঅন্টডুদনশন অগুানাইদেশন / যহলথ্ যহার্ (SSO/HH) নাদর্ পন্টরন্টচি।12 ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা ন্টশশুদদর যবন্টশরর্াগই
CCO/HH কর্ুসূচীর র্াধযদর্ যত্ন যনবার বযবিাপনা েন্টনি পন্টরদষবা গ্রহণ কদর থ্াদক। OPWDD একটি ARPA-এর অথ্ুসংিান প্রাপ্ত
12

ন্টশশুদদর যত্ন যনবার বযবিাপনা ন্টবষদয় আরও িথ্য োনদি হদল, যদখভ ন:
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
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র্ূ লযায়দনর অংশ ন্টহসাদব CCO / HH র্দডদলর শন্টক্তগুন্টল র্ূ লযায়ন করদব যা ন্টশশু সহ ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয
পন্টরদষবার গুণর্ান উন্নি করদি ও যত্ন যনবার বযবিাপনাদক অবন্টহি করদি সহায়িা করদব। র্ূ লযায়ন এবং চলর্ান পান্টরবান্টরক ইনপভ দট
ন্টরদপাদটু প্রাপ্ত িলািদলর উপর ন্টর্ন্টি কদর, OPWDD অনযানয যেট এদেন্টিগুন্টলদি িার অংশীদারদদর সাদথ্ ন্টর্ন্টলি র্াদব কাে করদব
যাদি প্রন্টিবন্ধী ন্টশশুরা যথ্াযথ্ যত্ন যনবার বযবিাপনা সংিান্ত পন্টরদষবাগুন্টল অেুন ন্টনন্টিি করার েনয কর্ুসূচীদি প্রদয়ােনীয় সংদশাধন করা
যায়।

ন্টশশুদদর সংকটকালীন পন্টরদষবাসর্ূ হ
গি কদয়ক বের ধদর, OPWDD এবং NYS এর র্ানন্টসক স্বািয সংিান্ত অন্টিস - অন্টিস অি যর্িাল যহলথ্ (OMH) ন্টশশুদদর
সংকটকালীন পন্টরদষবাগুন্টলর প্রাপযিা সম্প্রসান্টরি করার েনয অংশীদান্টরত্ব কদরদে। আওয়ার যলন্টড অি ন্টর্ক্টন্টর (OLV) সান্টর্ুদসস দ্বারা
পন্টরচান্টলি একটি ন্টবদশষান্টয়ি ন্টশশুদদর আবান্টসক ন্টচন্টকৎসা সভ ন্টবধা - যরন্টসদডনন্টশয়াল ট্রিটদর্ি যিন্টসন্টলটি (RTF) আগে 2018 সাদল
বাদিদলাদি যখালা হদয়ন্টেল এবং নদর্ম্বর 2019 সাদল িাদদর পূ ণু ক্ষ্র্িা সম্প্রসান্টরি হদয় 12 টি হদয়ন্টেল। OLV এর ইনদটনন্টসর্ ট্রিটদর্ি
যপ্রাগ্রার্ - ন্টনন্টবি ন্টচন্টকৎসা কর্ুসূচীটি এর্ন ন্টশশু/ন্টকদশার-ন্টকদশারীদদর পন্টরদষবা ন্টদদয় থ্াদক যাদদর বদ্বির্াদব একটি গুরুির র্ানন্টসক ববকলয
এবং একটি ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা ন্টনণীি হদয়দে এবং এটি OMH (যা RTF-এর েনয অথ্ুসংিান এবং সাটিুন্টিদকট সরবরাহ কদর) এবং
OPWDD (যা র্ন্টিুর েনয সর্স্ত সভপান্টরশগুন্টলর ন্টচন্টকৎসাগি পযুাদলাচনা সরবরাহ কদর এবং RTF ন্টচন্টকৎসার লক্ষ্যগুন্টল পূ রণ হওয়ার পদর
যথ্াযথ্ র্াদব ন্টডসচােু করার পন্টরকল্পনা অনভ সাদর সম্প্রদায়গি পান্টরপান্টশ্বুকিায় ন্টিন্টরদয় যদয়) এর র্দধয পারেন্টরক সহদযান্টগিার প্রন্টিন্টনন্টধত্ব
কদর। এই ন্টবদশষান্টয়ি RTF কর্ুসূচীর সাদথ্ যভক্ত অসংখয সিল যকদসর নর্ভ না রদয়দে, যার র্দধয রদয়দে িাদদর পন্টরবাদরর সাদথ্ বা অনযানয
সম্প্রদায়-সর্ন্টিি পান্টরপান্টশ্বুকিায় বসবাদসর েনয পন্টরকন্টল্পি র্াদব ন্টডসচােু করার বযবিাপনা যা উপযভক্ত গৃ হ-ন্টর্ন্টিক সর্থ্ুন এবং পন্টরদষবান্টদর
সাদথ্ ন্টিন্টিশীল হদয়দে। OPWDD অনভ সন্ধান করদে যয কীর্াদব এই ন্টনন্টবি ন্টচন্টকৎসা কর্ুসূচী যেদটর অনযানয অঞ্চদলও চালভ করা যযদি
পাদর।
OPWDD এবং OMH এোিাও ন্টবদশষান্টয়ি, র্ান্টি-ন্টডন্টসন্টিনান্টর অথ্ুাৎ বহুর্ান্টত্রক, ইনদপদশি সাইন্টকয়াট্রিক ইউন্টনটগুন্টল ন্টবকন্টশি করদব
যযখাদন পােঁচ যথ্দক 21 বের বয়সী ন্টশশুরা যাদদর বদ্বির্াদব যরাগন্টনণুয় করা হদয়দে (গুরুির র্ানন্টসক ববকলয এবং একটি ন্টবকাশেন্টনি
প্রন্টিবন্ধকিা, ন্টবদশষ কদর অটিের্ যেকট্রার্ ন্টডসঅডুার সহ) িাদদর চান্টহদাগুন্টল যর্াকাদবলার েনয অননযর্াদব উপযভক্ত পন্টরদষবাগুন্টল গ্রহণ
করদি পারদব। কর্ুসূচীটি এর্ন ন্টশশুদদর পন্টরদষবা যদদব যারা OPWDD পন্টরদষবার েনয যযাগয এবং যারা আগ্রাসন, স্ব-আঘাি বা সম্পন্টি
ধ্বংদসর র্দিা গুরুির র্ানন্টসক ববকলয এবং বার বার ন্টনরাপিা ঝভেঁ ন্টক প্রদশুন কদর। এটি েনসংখযার র্দধয এর্ন ন্টশশুদদর অন্তর্ভুক্ত করার েনয
লক্ষ্যন্টনন্টদুষ্ট হদয়দে যারা ন্টনদেদদর যেদটর বাইদর ন্টগদয় ন্টচন্টকৎসা করাদনার ঝভেঁ ন্টকদি রদয়দে আর যসইসাদথ্ যাদদর আচরদণর কারদণ র্াদঝ
র্াদঝই আপদকালীন ন্টচন্টকৎসা করাদনার রুদর্ এবং র্ানন্টসক ন্টচন্টকৎসার ইনদপদশি ইউন্টনদট যযদি হয়।
এই পন্টরকল্পনার অংশ ন্টহসাদব, আপদেট যর্ন্টডদকল যসিার সম্প্রন্টি যঘাষণা কদরদে যয িারা হান্টচংস সাইন্টকয়াট্রিক যসিার দ্বারা বিু র্াদন
ন্টশশুদদর েনয সরবরাহ করা সর্স্ত ইনদপদশি যরাগীর র্ানন্টসক স্বািয পন্টরদষবা পন্টরচালনা করদব এবং 12 যথ্দক 17 বের বয়সী যসই সব
ন্টশশুদদর েনয একটি ন্টবদশষান্টয়ি OMH-এর অথ্ুসংিান এবং সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত ইনদপদশি ইউন্টনট বিন্টর করদব যাদদর ন্টবকাশেন্টনি
প্রন্টিবন্ধকিা ও র্ানন্টসক অসভ িিা উর্য় ধরদনর যরাগন্টনণুয় করা হদয়দে। এই ন্টবদশষান্টয়ি ইনদপদশি ইউন্টনটটি ন্টশশুদদর বিু র্াদন এই যেদট
উপলব্ধ ন্টচন্টকৎসার যচদয় আরও যবন্টশ র্দনাদযাগী এবং ন্টবদশষান্টয়ি স্তদরর শুশ্রূষা করদব এবং বান্টি ন্টিদর আসার আদগ যযখাদন দীঘুদর্য়াদী
অন্তবুিীকালীন পন্টরদষবাগুন্টল প্রদয়ােন এর্ন যক্ষ্দত্র OLV এর ন্টনন্টবি ন্টচন্টকৎসা কর্ুসূচীর সহদযান্টগিায় কাে করদব। OMH, আপদেট
যর্ন্টডদকল যসিার, পন্টরবার এবং প্রিযান্টশি ন্টডসচােু করার পরবিী পন্টরদষবা সরবরাহকারীদদর সাদথ্ অংশীদান্টরদত্ব OPWDDD কাে করদব
যাদি শুরু যথ্দক র্ন্টিু, ন্টচন্টকৎসা এবং ন্টডসচােু করার প্রন্টিয়াদি সন্টিয় র্াদব সর্থ্ুন এবং সভ ন্টবধায়ন করা যায়। পন্টরবার এবং পন্টরদষবা
সরবরাহকারীরা ন্টনন্টদুষ্ট যকৌশল এবং হস্তদক্ষ্দপর যকৌশলগুন্টল বাস্তবায়দন দক্ষ্িা অেুদনর েনয প্রন্টশক্ষ্ণ, পরার্শু এবং সহায়িা পাদবন যা
ন্টডসচােু করার পর সািলয পাবার সভ ন্টবধাদথ্ু যরাগীর ন্টচন্টকৎসার সর্য় সহায়ক হয় বদল যদখা যগদে। উপরন্তু, OPWDD এর ন্টডসচােু প্রন্টিয়ার
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পন্টরকল্পনা করার অংশ ন্টহসাদব যযাগয ন্টশশুদদর েনয প্রস্তান্টবি HCBS োি প্রদান এবং যেদটর পন্টরকল্পনা অনভ সাদর সর্থ্ুন পাওয়া সহেির
করদি সাহাযয করদব।
েয় বের বা িার যবন্টশ বয়দসর ন্টশশুরাও যবৌন্টিক এবং/অথ্বা ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা (CSIDD) থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয সংকটকালীন
পন্টরদষবা বযবহার করদি পাদর, যা এই নন্টথ্র সংকটকালীন পন্টরদষবা ন্টবর্াদগ আরও ন্টবস্তান্টরি বণুনা করা হদয়দে। উপরন্তু, OPWDD রােয
েভ দি অনযানয সভ দযাগগুন্টল অনভ সন্ধান করদে যা েটিল চান্টহদাসম্পন্ন ন্টশশুদদর পন্টরদষবা যদদব, যার র্দধয রদয়দে একটি ন্টবদশষান্টয়ি হাসপািাল
ন্টবকাদশর একটি প্রস্তাব র্ূ লযায়ন করা যা ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা ন্টশশুদদর সর্থ্ুন করার ক্ষ্র্িা প্রদান করদব যাদদর উদেখদযাগয
ন্টচন্টকৎসা প্রদয়ােন বা যাদদর অটিের্ যেকট্রার্ ন্টডসঅডুাদরর েটিল রূপগুন্টল সহ ন্টবন্টর্ন্ন ন্টচন্টকৎসাগি পন্টরন্টিন্টি রদয়দে।

উদেশয 1.3: প্রিপ্রভন্ন জটিল িদয়াজিীয়তা
আিাপ্রসক ও সংকটকালীি িপ্ররদষিা এিং আচরণগত সেথু ি সহ জটিল সেথু ি িািার িদয়াজি থাকা িযপ্রিদের জিয
লক্ষ্যপ্রিপ্রেুষ্ট িপ্ররদষিাগুপ্রল সম্প্রসাপ্ররত এিং উন্নত করা।
OPWDD ন্টবন্টর্ন্ন চান্টহদা থ্াকা র্ানভ ষদক পন্টরদষবা যদয়, যাদদর েটিল ন্টচন্টকৎসাগি প্রদয়ােন আদে, আরও আচরণগি সর্থ্ুন প্রদয়ােন এবং
যাদদর েনয বদ্বি যরাগন্টনণুয় করা হদয় থ্াকদি পাদর।13
োিীয় গদবষণা প্রন্টিদবদন এবং ন্টনউ ইয়দকু র দায়বহনকারীরা ন্টনন্টিি কদরদেন যয সবদচদয় েটিল সর্থ্ুন প্রদয়ােনযভক্ত বযন্টক্তরা প্রায়শই
একান্টধক ন্টসদেদর্ যনন্টর্দগট করার যচষ্টা করার সর্য় িারা যয বাধাগুন্টলর র্ভ দখার্ভ ন্টখ হয় িার কারদণ উপযভক্ত পন্টরদষবাগুন্টল বযবহার করদি ন্টগদয়
সর্সযার সম্মভ খীন হদি পাদর। এটা ন্টবদশষি সংকটকালীন সর্দয় যদখা ন্টদদি পাদর।
আরও েটিল চান্টহদাসম্পন্নদদর েনয পন্টরদষবা বযবহার উন্নি করার েনয, OPWDD ন্টবন্টর্ন্ন যেদটর পন্টরদষবা ন্টবিরণ বযবিা েভ দি সহদযান্টগিা
করার সভ দযাগগুন্টল অনভ সন্ধান করদব। OPWDD CSIDD-র র্দিা যেদটর সহদযাগীদদর সাদথ্ও সংকট এবং আচরণগি সহায়িা কর্ুসূচীগুন্টল
সম্প্রসান্টরি করদি কাে করদব। OPWDD এই কর্ুসূচী সম্প্রসারদণর েনয, ন্টবন্টর্ন্ন ন্টসদের্ েভ দি সহদযান্টগিা এবং সংস্কাদরর সাদথ্ সংন্টর্শ্রদণ,
উপযভক্ত স্বািয এবং আচরণগি পন্টরদষবাগুন্টলদি বযবহাদরর সভ দযাগ বৃ ন্টি করদি, অপ্রদয়ােনীয় হাসপািাদল র্ন্টিু এবং েরুরী পন্টরদষবান্টদর
প্রদয়ােনীয়িা হ্রাস করদি এবং যাদদর সবদচদয় েটিল সর্থ্ুন প্রদয়ােন িাদদর ন্টদদক দৃন্টষ্ট ন্টনবি কদর সর্থ্ুন সরবরাহ করদি চায়।

ন্টবন্টর্ন্ন েটিল প্রদয়ােনীয়িা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয দীঘুদর্য়াদী সর্থ্ুন
ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তরা, উন্টকল, ন্টচন্টকৎসক এবং প্রশাসকরা স্বীকার কদরন যয েটিল এবং ন্টনন্টবি আচরণগি সহায়িা করার
প্রদয়ােন রদয়দে এর্ন যলাকদদর চান্টহদাগুন্টল কাযুকরর্াদব এবং যথ্াযথ্র্াদব পূ রণ করার েনয নিভন ন্টবকল্পগুন্টল প্রদয়ােন। অদনদকর ন্টনরাপিা
এবং ঝভেঁ ন্টক বযবিাপনার যক্ষ্দত্র (যযর্ন, আপন্টিকর আচরদণর ইন্টিহাদসর েনয, েীবদনর হুর্ন্টকস্বরূপ ন্টপকা, ন্টনদেদক আঘাি করার র্দিা
আচরণ, বদ্বি যরাগন্টনণুয়, ইিযান্টদ) এবং কাযুকর র্াদব যর্াকাদবলার যকৌশলগুন্টলর ন্টবকাদশর েনয ন্টবদশষান্টয়ি ন্টচন্টকৎসাগি সর্থ্ুন প্রদয়ােন।
িোবধাদনর সংস্কৃন্টি যথ্দক ির্াগি এর্ন র্াদব সদর আসা হদয়দে যযন িা বৃ হির বযন্টক্তগি ন্টনরাপিা এবং বযন্টক্তগি স্বাধীনিার েনয দক্ষ্িার
ন্টবকাশদক উত্সান্টহি কদর যা এই বযন্টক্তদদর আরও কাযুকরর্াদব সর্থ্ুন করার নীন্টির র্ূদল রদয়দে।
দীঘুদর্য়াদী যদত্নর প্রদয়ােন এর্ন েটিল চান্টহদাসম্পন্ন যলাকদদর সর্থ্ুন করার েনয, OPWDD িার আবান্টসক হযান্টবন্টলদটশদনর যরট ন্টনধুারদণর
পিন্টির সংস্কাদরর কথ্া ন্টবদবচনা করদে। বিু র্াদন, প্রন্টিটি পন্টরদষবা সরবরাহকারী যসই সরবরাহকারীর পন্টরদষবা প্রদাদনর ঐন্টিহান্টসক বযদয়র
উপর ন্টর্ন্টি কদর একটি যরট পায়, যা পন্টরদষবা প্রদি বযন্টক্তর প্রদয়ােদনর উপর ন্টর্ন্টি কদর যদওয়া হয় না। একটি আঞ্চন্টলক ন্টি প্রদাদনর েনয
13
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বিু র্ান যরট যদবার পিন্টির সংস্কার কদর, পন্টরদষবা প্রদি বযন্টক্তর িীক্ষ্ণিার স্তর দ্বারা এর সার্েসয ন্টবধান কদর, OPWDD েটিল চান্টহদাসম্পন্ন
র্ানভ ষদক পন্টরদষবা যদবার েনয অ-লার্েনক পন্টরদষবা সরবরাহকারীদদর আরও র্াদলার্াদব সর্থ্ুন করদব। অনভ রূপর্াদব, OPWDD কর্ িীক্ষ্ণ
চান্টহদাসম্পন্ন এর্ন বযন্টক্তদদর সনাক্ত করার েনয কাে কদরদে যারা যেট পন্টরচান্টলি পন্টরদষবাগুন্টল গ্রহণ করদে, যারা অলার্েনক
এদেন্টিগুন্টল দ্বারা প্রদি আবান্টসক সভদযাগগুন্টল যথ্দক উপকৃি হদি পাদর এবং িাদদর এর্ন একটি বান্টিদি অন্তবুিী পন্টরন্টিন্টিদি থ্াকার
সভ দযাগ প্রদান করদি পাদর যা িাদদর প্রদয়ােন এবং আকাঙ্ক্ষাগুন্টলর সাদথ্ আরও র্াদলার্াদব খাপ খাইদয় ন্টনদি পাদর।
OPWDD এর যেট অপাদরশনস এোিাও যারা বিু র্াদন ন্টনন্টবি সর্থ্ুন প্রাপ্ত এবং দীঘুদর্য়াদী আবান্টসক বযবিাপনায় যাবার আদগ র্ধযবিী
অন্তবুিী পন্টরন্টিন্টিদি আবান্টসক সর্থ্ুন প্রদয়ােন িাদদর পন্টরদষবা প্রদাদনর েনয নিভন র্দডল অনভ সন্ধান করদে। ন্টসদেদর্র "সভ রক্ষ্া যনট" এর
অংশ ন্টহসাদব অন্তবুিীকালীন এবং/অথ্বা দীঘুদর্য়াদী রাে-পন্টরচান্টলি গ্রুপ যহার্গুন্টলর উন্নয়ন যকানও বযন্টক্তর প্রদয়ােনগুন্টল ন্টবদবচনা কদর এবং
উপযভক্ত ডাক্তান্টর ন্টচন্টকৎসা এবং পযুদবক্ষ্ণ কদর কর্ সীন্টর্িকারক ন্টবনযাদস যসই প্রদয়ােনগুন্টল সর্থ্ুন করার যচষ্টা কদর। এই আবান্টসক
ন্টবকল্পগুন্টল ন্টবকাদশর র্াধযদর্, OPWDD রাে পন্টরচান্টলি গ্রুপ যহার্গুন্টলদি ন্টনন্টবি আচরণগি সহায়িার প্রদয়ােনীয়িাগুন্টল থ্াকদল সম্প্রদায়ন্টর্ন্টিক বযবিাপনা প্রদাদনর ক্ষ্র্িা বান্টিদয় িভলদব।

ন্টনন্টবি আচরণগি পন্টরদষবাগুন্টল উন্নি করা
OPWDDD ন্টনন্টবি আচরণগি পন্টরদষবা - ইনদটনন্টসর্ ন্টবদহন্টর্য়ারাল সান্টর্ুদসস (IB) এর েনয যরট বৃ ন্টিদক িায়ী কদর িভলদব, একটি HCBS
োি প্রদান পন্টরদষবা িাদদর েনয পন্টরকন্টল্পি হদয়দে যারা বিু র্াদন স্বাধীনর্াদব বসবাস করদে এবং অিযন্ত চযাদলন্টেং আচরণগুন্টল উপিাপন
করদে যা িাদদর আরও সীন্টর্িকারক আবান্টসক ন্টবনযাদস থ্াকবার আসন্ন ঝভেঁ ন্টকদি যিদল যদয়। একটি আপদকালীন োি প্রদান সংদশাধনীর
র্াধযদর্ বাস্তবায়ন করা, একটি িায়ী যরট বৃ ন্টি এই স্বল্পদর্য়াদী, িলািল-ন্টর্ন্টিক পন্টরদষবা গ্রহদণ বন্টধুি বযবহাদরর অন্টধকার অবযাহি রাখদব যা
স্বািয ও সভ রক্ষ্া ন্টনন্টিি করার েনয কাযুকর আচরণগি যকৌশলগুন্টল ন্টবকাদশর উপর দৃন্টষ্ট ন্টনবি কদর এবং/অথ্বা েীবদনর র্ান উন্নি কদর।

ন্টবন্টর্ন্ন সংকটকালীন পন্টরদষবা
প্রাপ্তবয়স্কদদর এবং েয় বের বা িার যবন্টশ বয়সী ন্টশশুদদর েনয যারা সংকদটর সম্মভ খীন, িাদদর েনয OPWDD োিীয়র্াদব স্বীকৃি
ন্টসদেন্টর্ক, ন্টচন্টকৎসাগি, র্ূ লযায়ন, সংিান এবং ন্টচন্টকৎসা (START) র্দডল অনভ সরণ কদর CSIDD প্রদয়াগ কদরদে। CSIDD এর্ন
বযন্টক্তদদর েনয উচ্চ িীব্রিার পন্টরদষবাগুন্টল সরবরাহ কদর যারা ঘন ঘন হাসপািাদল র্ন্টিু, সংকটকালীন পন্টরদশুন, যর্াবাইদলর র্াধযদর্
আপদকালীন পন্টরদষবাগুন্টল বযবহার কদর এবং িার িদল িারা যিসদর্ি এবং/অথ্বা অনযানয সম্প্রদায়গি পন্টরদষবাগুন্টল হারাদনার ঝভেঁ ন্টকদি
থ্াদকন।
িাদদর ন্টক্লন্টনকাল প্রদয়ােদনর উপর ন্টর্ন্টি কদর, CSIDD-যি নন্টথ্র্ভক্ত 18 বের বা িার যবন্টশ বয়সী বযন্টক্তরাও ন্টরদসাসু যসিার বযবহার করদি
পাদর, যা পন্টরকন্টল্পি এবং আপদকালীন, ঘটনািল-ন্টর্ন্টিক, ন্টচন্টকৎসাগি সহায়িা উর্য়ই সরবরাহ কদর থ্াদক। ন্টরদসাসু যসিারগুন্টল র্ূ লযায়ন,
পিন্টিগি সর্থ্ুন এবং পন্টরদষবাগুন্টল সরবরাহ কদর যার লক্ষ্য হল বযন্টক্তটি যযন সিলর্াদব ন্টিদর আদস এবং/অথ্বা িাদদর বান্টিদি
থ্াদক। CSIDD এর যর্ন্টডদকল এবং ন্টক্লন্টনকাল পন্টরচালকদদর দ্বারা র্ূ লযায়ন দ্বারা প্রদি িথ্য বযবহার কদর, ন্টরদসাসু যসিার দলটি CSIDD এর
ন্টচন্টকৎসা দদলর সাদথ্ ঘন্টনষ্ঠর্াদব কাে কদর।
OPWDD-র শীঘ্রই রােয েভ দি CSIDD সরবরাহকারীদদর একটি সম্পূ ণু যনটওয়াকু থ্াকদব। 2021 সাদলর েভ দন, CSIDD প্রদয়াদগর েনয
আদবদনপত্র পাঠাবার একটি অনভ দরাধ এবং অঞ্চল 2 (যকন্দ্রীয় ন্টনউ ইয়কু /নথ্ু কান্টি) -এ একটি ন্টরদসাসু যসিার খভ লবার অনভদরাধপত্র OPWDD
প্রকাশ কদরদে। চভন্টক্ত শুরুর িান্টরখ ন্টেল 2021 সাদলর অদক্টাবর, এবং বিু র্াদন পন্টরদষবাগুন্টল ন্টবকন্টশি হদে। 2021 সাদলর ন্টডদসম্বদর,
OPWDD এখনকার অঞ্চল 3 (রােধানী, টযাদকান্টনক এবং হাডসন র্যান্টল অঞ্চল) এর রূপান্তর করার েনয আদবদনপত্রগুন্টল পাঠাবার একটি
অনভ দরাধ প্রকাশ কদরদে, আর CSIDD রােীয় পন্টরচালনাধীন দলদক একটি যস্বোদসবী সরবরাহকারীর কাদে পাঠাদনা হদব ন্টযন্টন 2022 সাদল
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অঞ্চল 3 এ একটি ন্টরদসাসু যসিারও িাপন করদবন। এই পদদক্ষ্পগুন্টল ন্টনন্টিি করদব যযন CSIDD এবং ন্টরদসাসু যসিার কর্ুসূচীগুন্টল উর্য়ই
প্রন্টিটি অঞ্চদল উপলব্ধ হয়।
CSIDD কর্ুসূচী োিাও, OPWDD একটি যেটবযাপী অংশীদান্টরদত্ব অংশগ্রহণ করদে, যা OMH দ্বারা ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা
বযন্টক্তদদর েনয সংকটকালীন পন্টরদষবাগুন্টল বযবহাদরর অন্টধকার ন্টনন্টিি করার েনয সভ ন্টবধায়ন করা হদয়দে যারা নিভন র্দনানীি 9-8-8
হটলাইদনর সাদথ্ যযাগাদযাগ করদি পাদরন। যিডাদরল আইন েভ লাই 2022 নাগাদ একটি র্ানন্টসক স্বািয এবং আত্মহিযা েন্টনি সংকদট
সহদযান্টগিা পাবার সংখযা 9-8-8 প্রন্টিন্টষ্ঠি কদরদে। 9-8-8 লাইনটি হটলাইদনর সাদথ্ যযাগাদযাগ কদর এর্ন বযন্টক্তদদর সভ পান্টরশ এবং সংযভক্ত
করার উদেদশয বিন্টর করা হদয়দে যারা উপলব্ধ যথ্দক যথ্াযথ্ র্াদব সংকটকালীন সর্থ্ুন প্রদান কদর (যযর্ন, কাউন্টির যর্াবাইল দ্বারা
সংকটকালীন সর্থ্ুদনর বযবিাগুন্টলর সাদথ্ কাউদক সংযভক্ত করার র্াধযদর্)।

যর্াবাইল দ্বারা সংকটকালীন পন্টরদষবা সম্প্রসারণ
OPWDD িার ARPA অথ্ুসংিাদনর একটি অংশ NYS এর িানীয় র্ানন্টসক স্বািযন্টবন্টধ পন্টরচালকদদর কনিাদরি - কনিাদরি অি যলাকাল
যর্িাল হাইন্টেন ডাইদরক্টসু (CLMHD) এর সাদথ্ সহদযান্টগিা করার েনয বযবহার করদব, যযন িা যর্াবাইল দ্বারা সংকটকালীন প্রন্টিন্টিয়া
োনাদনার ন্টসদের্গুন্টল কীর্াদব ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর সর্থ্ুন কদর িা অনভ সন্ধান করদি, বিু র্ান ন্টসদেদর্র িােঁকগুন্টল
সনাক্ত করদি এবং িােঁকগুন্টল পূ রদণর েনয সর্াধানগুন্টল প্রস্তাব করদি পাদর। কাউন্টিগুন্টলর সাদথ্ কাে কদর, CLMHD হস্তদক্ষ্পগুন্টল
পন্টরচালনা করদব যা যর্াবাইল দ্বারা সংকটকালীন প্রন্টিন্টিয়া এবং ন্টশশুদদর পন্টরদষবাগুন্টলদক উন্নি করদব। পাইলট প্রন্টিন্টিয়া কাযুকলাপগুন্টল
ন্টক্লন্টনকাল আউটন্টরচ 24/7/365 সরবরাহ করদি দূরবিী প্রযভন্টক্তর বযবহারদক উত্সান্টহি করদব, িথ্য সংগ্রদহর উন্নন্টি করদব এবং
ন্টসদের্গুন্টলদক শন্টক্তশালী করার েনয প্রন্টশক্ষ্ণ যদবার বযবিা করদব। ন্টশশু পন্টরদষবা পাইলট প্রকল্পগুন্টল ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা ন্টশশু
এবং িাদদর পন্টরবারদক আরও র্াদলার্াদব সর্থ্ুন করার েনয পন্টরদষবা সরবরাহকারী এবং যকয়ার র্যাদনোরদদর জ্ঞান বািাদনার েনয
প্রন্টশক্ষ্দণর সর্িয় এবং ন্টবকাশ করদব। এই প্রকল্পটি পন্টরদষবা এদেন্টিগুন্টলর (যযর্ন, যহলথ্ যহার্, ন্টশশু/পান্টরবান্টরক ন্টচন্টকৎসা পন্টরদষবা এবং
অনযানয রােীয় এদেন্টি) র্দধয অংশীদান্টরত্ব এবং সংদযাগ িাপদন সহায়িা করদব।

পন্টরদষবা সরবরাহকারীদদর েনয প্রযভন্টক্তগি সহায়িা
OPWDD স্বীকার কদর যয সরবরাহকারীদদর যযদহিভ আরও েটিল এবং চযাদলন্টেং সর্থ্ুদনর প্রদয়ােন থ্াকা বযন্টক্তদদর পন্টরদষবা ন্টদদি বলা
হয়, িাদদর অবশযই ঝভেঁ ন্টকগুন্টল র্ূ লযায়ন এবং পন্টরচালনা এবং ন্টচন্টকৎসা পন্টরদষবান্টদর ধারাবান্টহকিা বোয় রাখদি আরও র্াদলার্াদব সক্ষ্র্ হদি
হদব। সম্প্রদায়গি ন্টবনযাদস থ্াকা বযন্টক্তদদর পন্টরদষবাগুন্টল সরবরাহ করার সর্য় কথ্াগুন্টল ন্টবদশষ র্াদব সন্টিয। িাই, OPWDD একটি প্রযভন্টক্তগি
সহায়িা এবং পরার্শু যদবার দল (TACT) গদি িভলদব যা সরবরাহকারী এদেন্টিগুন্টলদক সহায়িা করদব কারণ িারা েটিল চান্টহদাসম্পন্ন
বযন্টক্তদদর পন্টরদষবা দান কদর। TACT সম্প্রদাদয়র র্দধয কাে করার েনয প্রযভন্টক্তগি সহায়িা দল িাপন করদব, পাবন্টলক - প্রাইদর্ট
অংশীদান্টরত্ব গঠন করদব যা প্রন্টশক্ষ্ণ, পরার্শুদািা এবং যস্বোদসবী সরবরাহকারীদদর েনয পযুদবক্ষ্দণর র্াধযদর্ যথ্াযথ্ ন্টচন্টকৎসা সহায়িা এবং
ন্টনর্ুাণ ক্ষ্র্িা অেুদনর ধারাবান্টহকিা সরবরাহ করদি পাদর। প্রযভন্টক্তগি সহায়িা দলগুন্টল ন্টসদেদর্র র্দধয এবং ন্টবন্টর্ন্ন ন্টসদের্ েভ দি
সরবরাহকারীদদর সংযভক্ত করদব, িানীয় সংকট সংিানগুন্টলর সাদথ্ সহদযান্টগিা করদব এবং ন্টশন্টক্ষ্ি করদব এবং ন্টবদশষ চান্টহদাসম্পন্নদদর সাদথ্
যারা প্রায়ই প্রান্টিষ্ঠান্টনক বা আরও সীন্টর্িকারক ধরদনর ন্টবনযাদস পন্টরদষবা বযবহার করদি পাদর িাদদর পন্টরদষবা যদওয়ার সাদথ্ সম্পন্টকুি
সদবুাির্ অনভ শীলনগুন্টলদি প্রন্টশক্ষ্ণ এবং পরার্শু সরবরাহ করদব।
2023-2027 পন্টরকল্পনার সর্য়, OPWDD ন্টনউ ইয়দকু উদ্ভাবন এবং প্রন্টিশ্রুন্টিসম্পন্ন অনভ শীলনগুন্টল বযবহার করার অন্টিন্টরক্ত উপায়গুন্টল
পরীক্ষ্া করা চান্টলদয় যাদব যাদি স্বািয এবং পৃ থ্ক িলািদলর সার্ান্টেক ন্টনধুারকদদর উন্নি করার েনয সংকটকালীন পন্টরদষবা, আচরণগি
পন্টরদষবা এবং ন্টনরাপিা-োল পন্টরদষবাগুন্টল সহ েটিল সহায়িা প্রদয়ােন থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয লক্ষ্যন্টনন্টদুষ্ট পন্টরদষবাগুন্টল আরও সম্প্রসান্টরি
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এবং উন্নি করা যায়।14 OPWDD আরও ন্টবদবচনা করদব যয কীর্াদব OMH, DOH, কাউন্টির পন্টরদষবা সরবরাহকারী, হাসপািাল এবং
অনযানয সহ ন্টবন্টর্ন্ন দায়বহনকারীদদর সাদথ্ অন্টিন্টরক্ত সহদযান্টগিাগুন্টল সদবুাির্র্াদব বযবহার করা যায় যাদি পন্টরদষবাগুন্টলর উন্নি সর্িয়
ন্টনন্টিি করা যায়, ন্টবন্টর্ন্ন সর্থ্ুন সম্পদকু িদথ্যর বযবহার বৃ ন্টি পায় এবং ন্টসদের্ বযাপী উন্নি যযাগাদযাগ ন্টনন্টিি করা যায়।

উদেশয 1.4: প্রিপ্রভন্ন সাংস্কৃপ্রতক ও জাপ্রতগত ভাদি বিপ্রচত্র্যেয় সম্প্রোয়
িপ্ররদষিাগুপ্রলর িাাঁকগুপ্রল সিাি ও সোিাি কদর এিং অসংরপ্রক্ষ্ত, সাংস্কৃপ্রতক ও জাপ্রতগতভাদি বিপ্রচত্র্যেয়
সম্প্রোদয়র চাপ্রহোগুপ্রল আরও ভাদলাভাদি িূ রণ করদত সহায়তা কদর।
সাংস্কৃন্টিক ও র্াষাগির্াদব ববন্টচত্রযর্য় পন্টরবার এবং সম্প্রদাদয়র প্রন্টিবন্ধী বযন্টক্তরা সাধারণি সর্থ্ুন এবং পন্টরদষবাগুন্টল বযবহার করার েনয
অন্টিন্টরক্ত বাধার র্ভ দখার্ভ ন্টখ হন, যার িদল স্বািয ববষর্য বৃ ন্টি পায়।15 OPWDD এটি স্বীকার কদর এবং এটি পন্টরদষবাগুন্টলর নযায়সিি বযবহারদক
অগ্রান্টধকার যদওয়ার েনয প্রন্টিশ্রুন্টিবি এবং ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা সর্স্ত ন্টনউ ইয়কু বাসীদদর েনয গর্নুর যহাচভদলর র্ি সর্থ্ুন কদর।
পােঁচ বের ধদর, সর্িা ও সংহন্টির উদদ্বগগুন্টল সর্াধান করার েনয পিন্টিগি, আঞ্চন্টলক এবং িানীয় স্তদরর প্রদয়ােনীয়িাগুন্টল ন্টচন্টিি কদর,
OPWDD সাংস্কৃন্টিক ও র্াষাগি দক্ষ্িার উপর যিডারাল অথ্ুসংিান প্রাপ্ত নযাশনাল কন্টর্উন্টনটি অি প্রযাকটিস (Cop) এ অংশগ্রহণ কদরদে।
প্রাথ্ন্টর্ক প্রদচষ্টাগুন্টল সর্িা, কর্ুসংিানকারী িদথ্যর ন্টবদেষণ, নীন্টির পযুাদলাচনা, প্রর্াব অধযয়ন, দায়বহনকারীদদর অন্তর্ভুক্ত করা এবং
ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর সাংস্কৃন্টিকর্াদব সক্ষ্র্ সর্থ্ুন সরবরাহ পরীক্ষ্া করার েনয আরও কাে করার প্রদয়ােনীয়িা ন্টনদদু শ
কদর।

OPWDD-এর ববন্টচত্রয, সর্িা ও সংহন্টি (DEI) ন্টবষয়ক অন্টিস
OPWDD ববন্টচত্রয, সর্িা ও সংহন্টি ন্টবষয়ক একটি পৃ থ্ক অন্টিস প্রন্টিষ্ঠা করদে এবং বিু র্ান OPWDD নীন্টি, কর্ীবান্টহনী এবং সর্িা
অনভ শীলদনর পরীক্ষ্ার র্াধযদর্ সাংগঠন্টনক পন্টরবিু ন চালাদনার েনয একেন ন্টচি ডাইর্ান্টসুটি অন্টিসার - প্রধান ববন্টচত্রয কর্ুকিু া ন্টনদয়াগ করদে।
এই অন্টিসটি রান্টর্দরে েভ ন যডর্লপদর্িাল ন্টডসঅযান্টবন্টলটিস নযান্টর্দগটর ইন্টনন্টশদয়টির্, যডর্লপদর্িাল ন্টডসঅযান্টবন্টলটিস িযান্টনং কাউন্টিল
(DDPC), NYS অন্টিস ির ন্টনউ আদর্ন্টরকানস (ONA) এবং OPWDD-র র্দধয পারেন্টরক সহদযান্টগিা ন্টনদয় চলর্ান উদদযাগগুন্টলর উপর
ন্টর্ন্টি কদর বিন্টর করা হদব। রান্টর্দরে েভ ন ইন্টনন্টশদয়টির্টি রােয েভ দি পন্টরদষবা সরবরাহকারীদদর সাদথ্ সংযভক্ত কদর ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা
থ্াকা অন্টর্বাসীদদর এবং িাদদর পন্টরবারগুন্টলদক সর্থ্ুন যোগায়। িাোিা, 2021 নাগাদ OPWDD চীনা-আদর্ন্টরকান এবং েযান্টনশ-র্াষী
সম্প্রদাদয়র েনয সর্িা ও পন্টরদষবা বযবহাদরর ন্টসদের্ বযবহার করার েনয DDPC-র র্াধযদর্ যিডারাল অথ্ুসংিাদনর র্াধযদর্, দুই বেদরর
অনভ দান চালভ কদরদে। $400,000 পন্টরর্াদণর এই 27-র্াদসর বযবহার ন্টনন্টিিকরণ অনভ দানটি OPWDD পন্টরদষবান্টদ সম্পদকু িথ্য বযবহাদরর
সভ দযাগ বান্টিদয় িভলদব এবং েযান্টনশ-র্াষী এবং চীনা-আদর্ন্টরকান দায়বহনকারীদদর একটি লক্ষ্যন্টনন্টদুষ্ট প্রচারান্টর্যাদনর র্াধযদর্ সর্থ্ুন
যোগাদব। OPWDD এই উদদযাদগর প্রর্াব র্ূ লযায়ন করদি এবং র্ন্টবষযদির সাংস্কৃন্টিক ও র্াষাগি দক্ষ্িা (CLC) উদদযাগগুন্টল ন্টবষদয়
অবন্টহি করার েনয িথ্য সংগ্রহ করদব।

14

সার্ান্টেক স্বািয ন্টনধুারকগুন্টলর ন্টবষদয় আরও িথ্য োনদি হদল, ন্টনম্নন্টলন্টখি ওদয়বসাইট যদখভ ন: https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
যযৌন্টগক ববষর্যসর্ূ হ: অক্ষ্র্িা, োন্টিগি পন্টরচয়, এবং নৃ িান্টেক পন্টরচয় ন্টনরদপক্ষ্ র্াদব স্বািয সর্িা (dredf.org) এবং NCL এর িদথ্যর সংন্টক্ষ্প্তসার: োন্টিগি সর্িা
(nationalcoreindicators.org)
15
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অর্যন্তরীণ ও বান্টহযক DEI নীন্টিসর্ূ হ
চলর্ান প্রদচষ্টার উপর ন্টর্ন্টি কদর, OPWDD অলার্েনক পন্টরদষবা প্রদানকারী, িানীয় সরকার কিৃুপক্ষ্ এবং/অথ্বা উচ্চ ন্টশক্ষ্া প্রন্টিষ্ঠাদনর
েনয ARPA িহন্টবদলর যথ্দক $30 ন্টর্ন্টলয়ন ন্টবন্টনদয়াগ করদব যাদি সর্িা, ববন্টচত্রয ও সংহন্টি এবং পন্টরদষবা দাদনর বযবিায় অন্তর্ভুন্টক্তর
অগ্রগন্টি হয়। এদেন্টি এবং যক্ষ্দত্রর েনয যকৌশলগি উন্নয়দনর র্াধযদর্, OPWDD এর্ন নীন্টি এবং কর্ুসূচীগুন্টল পরীক্ষ্া করদব যা সর্িা,
ববন্টচত্রয, অন্তর্ভুন্টক্ত, র্াষার বযবহার এবং সাংস্কৃন্টিক দক্ষ্িাদক প্রর্ান্টবি কদর।
অনযানয ন্টিয়াকলাদপর র্দধয এই যক্ষ্ত্রগুন্টলর চান্টহদাগুন্টল সংজ্ঞান্টয়ি করার েনয দায়বহনকারীদদর সরাসন্টর েন্টিি করা এবং OPWDD কীর্াদব
এই চান্টহদাগুন্টল সদবুাির্র্াদব পূ রণ করদি পাদর এবং ন্টবন্টর্ন্ন েনদগাষ্ঠীদক পন্টরদবশন করদি পাদর যস সম্পদকু র্িার্ি সরবরাহ করা
অন্তর্ভুক্ত থ্াকদব।
2021 সাদল শুরু কদর, OPWDD িার এদেন্টির কাযুন্টনবুাহী যনিৃত্ব এবং িোবধানকারীদদর রাদেযর ন্টসন্টর্ল সান্টর্ুস অন্টিস অি ডাইর্ারন্টসটি
অযান্ড ইনক্লভশন র্যাদনেদর্দির ইর্ন্টিন্টসট বায়াস যট্রইন্টনং - অন্তন্টনুন্টহি পক্ষ্পাি প্রন্টশক্ষ্ণ বযবহার কদর প্রন্টশক্ষ্ণ যদয় এবং যসই প্রন্টশক্ষ্ণটি
একান্টধক স্তদরর এদেন্টির কর্ীদদর কাে পযুন্ত প্রসান্টরি হদব। OPWDD এোিাও বহুসাংস্কৃন্টিক এদেন্টি এবং বহুসাংস্কৃন্টিক এডদর্াদকন্টস
গ্রুপগুন্টলর সাদথ্ িার দায়বহনকারীদদর সম্পৃ ক্তিা বৃ ন্টি কদরদে, যার র্দধয যকৌশলগি পন্টরকল্পনা প্রন্টিয়ার থ্াকা যসই দায়বহনকারীরাও
অন্তর্ভুক্ত রদয়দেন।
একইর্াদব, িার ইক্যযইটি এদেন্ডার অংশ ন্টহসাদব, OPWDD একটি প্রন্টর্ি, বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক প্রন্টিয়া বাস্তবায়দনর েনয সার্েসযপূ ণু পন্টরদষবা
অনভ দর্াদদনর র্ানদণ্ড ন্টবকাশ করদে যযন এটা ন্টনন্টিি করা যায় যয যসটা পন্টরদষবাগুন্টলর অনভদর্াদন ন্টবন্টর্ন্ন যেট েভ দি সার্েসযপূ ণু এবং
ন্টচন্টকৎসাগির্াদব উপযভক্ত হয়। অনভ দর্াদন প্রন্টিয়াটি যারা OPWDD পন্টরদষবাগুন্টলদি নিভন এবং যারা চলর্ান OPWDD পন্টরদষবাগুন্টলদি
পন্টরবিু ন চাইদেন িাদদর সবার েনয প্রদযােয হদব। OPWDD আগার্ী বেরগুন্টলদি HCBS -এর োি প্রদান পন্টরদষবাগুন্টলর েনয সার্েসযপূ ণু
এবং নযায়সিি পন্টরদষবা অনভ দর্াদন প্রন্টিয়া এবং ন্টনদদু ন্টশকাগুন্টল পরীক্ষ্া এবং উন্নি করা চান্টলদয় যাদব।
OPWDD এই কর্ুসূচী সংস্কাদরর েনয িভলনার্ূ লকর্াদব কর্ পন্টরদষবা প্রাপ্ত এবং ঐন্টিহান্টসকর্াদব প্রান্টন্তক েনদগাষ্ঠীর েনয পন্টরদষবা বযবহার
বৃ ন্টি করদি ইেভ ক। OPWDD স্বাদিযর সার্ান্টেক ন্টনধুারকগুন্টলর উপর র্দনাদযাগ যদবার র্াধযদর্ এর্ন িলািলগুন্টল সনাক্ত এবং ন্টনরীক্ষ্ণ
করদব যা পন্টরদষবাগুন্টল বযবহার ও ন্টবিরণদক প্রর্ান্টবি করদি পাদর।

লক্ষ্য 2: এেি িরদির কাদজর অভযাদস উৎসাহী করা ডযটা কেীিাপ্রহিী ও িপ্ররকাঠাদোদক শপ্রিশালী
কদর
কাযু কর ও প্রস্থ্প্রতশীল িপ্ররদষিাোদির কাদজ অদিক্ষ্াকৃত ভাদলা ভাদি সহদযাপ্রগতা করার জিয
কেীিাপ্রহিীর উিদর প্রিপ্রিদয়াগ কদর, িপ্ররদষিাোদির প্রসদেেটিদক আিদেট কদর OPWDD
প্রসদেদের উন্নপ্রত ঘটাদিা।

সন্টিযকার অদথ্ু র্ানভষদক একটি সর্ৃ িির েীবন যাপদন সহায়িা করার ন্টর্শনটি পূ রণ করার েনয, OPWDD এদেন্টির কর্ুশন্টক্ত, প্রযভন্টক্ত,
বযবিাপনা প্রন্টিয়া এবং িথ্য রক্ষ্ার পন্টরকাঠাদর্ার ন্টদদক নের যদদব এবং আধভ ন্টনকীকরণ করদব। OPWDD একটি উচ্চ র্াদনর, ন্টিন্টিশীল
কর্ীবান্টহনী এবং একটি উন্নি পন্টরকাঠাদর্া যা আরও র্াদলা ন্টবদেষণ, পন্টরকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পন্টরদষবাগুন্টলর র্ূ লযায়দনর েনয অনভ র্ন্টি যদয়
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িার গুরুত্বদক স্বীকৃন্টি যদয়। যসই লদক্ষ্য, এদেন্টিটি িার বিু র্ান প্রন্টিয়া এবং পন্টরকাঠাদর্ার র্ূ লযায়নদক অগ্রান্টধকার যদওয়া অবযাহি রাখদব
যাদি ন্টসদের্টি ন্টনম্নন্টলন্টখি ন্টিয়াকলাপগুন্টলর র্াধযদর্ দায়বহনকারীদদর প্রন্টি িার প্রন্টিন্টিয়াশীলিাদক সর্থ্ুন করার র্দিা উপাদয় এন্টগদয়
চলাদক ন্টনন্টিি করদি পাদর।

উদেশয 2.1: িতযক্ষ্ শুশ্রূষাকারী কেীিাপ্রহিী
প্রিদয়াগ, িদর রাখা, এিং িতযক্ষ্ সেথু ি এিং শুশ্রূষাকারী কেীদের গুণোি উন্নত করা।
দায়বহনকারীর প্রন্টিন্টিয়া ধারাবান্টহকর্াদব প্রিযক্ষ্ শুশ্রূষাকারী কর্ীবান্টহনীদক ন্টিন্টিশীল করাদক ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর
সর্থ্ুন করার েনয সবদচদয় গুরুত্বপূ ণু ন্টবষয় ন্টহসাদব ন্টচন্টিি কদরদে। এটি 2020 NCI োি েযান্টবন্টলটি সর্ীক্ষ্া যথ্দক প্রাপ্ত িদথ্যর সাদথ্
সার্েসযপূ ণু যা DSP কর্ীদদর র্দধয 35.6 শিাংশ টানুওর্ার হার এবং পূ ণু-সর্দয়র পদদর েনয 17.2 শিাংশ এবং আংন্টশক-সর্দয়র পদদর
েনয 21.34 শিাংশ শূ নয পদ থ্াকার হার যদখায়।16 COVID-19 ইন্টির্দধয এই চযাদলন্টেং প্রবণিাদক আরও বান্টিদয় িভদলদে, পন্টরদষবা
প্রদানকারীরা প্রিযক্ষ্ সর্থ্ুনদান কর্ী ন্টনদয়াগ এবং বোয় রাখার বযাপাদর দীঘুিায়ী অক্ষ্র্িার কথ্া োন্টনদয়দে এবং উদেখদযাগয কর্ীদদর পদ
শূ নয থ্াকার হার যবশী থ্াকায় িাদদর কর্ুসূচীগুন্টল বন্ধ করদি বা কর্ীদদর ঘাটন্টির কারদণ কাযুকলাপ হ্রাস করদি হদয়দে।
যহাচভল প্রশাসদনর সহদযান্টগিায়, OPWDD প্রিযক্ষ্ সর্থ্ুনদানকারী কর্ীবান্টহনীর েনয অথ্ু ন্টবন্টনদয়াদগর েনয স্বল্প ও দীঘুদর্য়াদী যকৌশলগুন্টল
বাস্তবায়ন করদব।17 স্বল্পদর্য়াদদ, OPWDD প্রিযক্ষ্ সর্থ্ুনকারী কর্ীদদর র্দধয উদেখদযাগয নিভন ন্টবন্টনদয়াগ করদব। দীঘুদর্য়াদদ, OPWDD
একটি শন্টক্তশালী এবং ববন্টচত্রযর্য় কর্ীবান্টহনী ন্টনর্ুাণ এবং বোয় রাখার েনয DSP-যদর ন্টনদয়াগ এবং ধদর রাখার যচষ্টা করদব।18
OPWDD এবং যহাচভল প্রশাসন DSP-যদর ধদর রাখদি, বৃ ন্টি ঘটাদি, শূ নযপদদর হার কর্াদি এবং টানুওর্াদরর হার কর্াদি প্রিযক্ষ্
সর্থ্ুনকারী কর্ীদদর র্দধয এই ন্টবন্টনদয়াগগুন্টল করার েনয ইেভ ক। NCI কর্ুচারীদদর ন্টিন্টিশীলিা সর্ীক্ষ্ার র্াধযদর্ OPWDD এই িলািদলর
িথ্য ন্টনরীক্ষ্ণ এবং ন্টরদপাটু করদব, যা OPWDD সরবরাহকারীদদর র্দধয প্রন্টি বের পন্টরচান্টলি হয় এবং িার সবুেনীন ওদয়বসাইদটর র্াধযদর্
এই িারা িথ্যটি ন্টরদপাটু করদব।

প্রিযক্ষ্ সর্থ্ুন কর্ীবান্টহনীদি আন্টথ্ুক ন্টবন্টনদয়াগ
ARPA-র র্াধযদর্ নিভন যিডারাল অথ্ুসংিান OPWDDযক প্রিযক্ষ্ শুশ্রূষাকারী কর্ীবান্টহনীর র্দধয িাত্ক্ষ্ন্টণক এবং উদেখদযাগয নিভন
ন্টবন্টনদয়াগ করদি সক্ষ্র্ করদে। ন্টনউ ইয়দকু র ARPA পন্টরকল্পনাটি ন্টনদয়াগদক সর্থ্ুন করার েনয, ধদর রাখার উন্নন্টি ঘটাদি এবং DSP-যদর
র্েভ ন্টর বািাদনার েনয $1.5 ন্টবন্টলয়ন ন্টবন্টনদয়াগ কদরদে। এই অথ্ুসংিাদনর র্দধয রদয়দে বিু র্ান DSP এবং পান্টরবান্টরক শুশ্রূষা সরবরাহকারীদদর
সহায়িা করার েনয একটি সম্পূ রক, এককালীন অথ্ু প্রদান, যারা অন্টির্ারীর সর্য় কাে কদরন্টেদলন এবং যন্টদ কর্ীটি COVID-19 এর সম্পূ ণু
টিকা যনন িদব অন্টিন্টরক্ত যবানাস সহ OPWDD পন্টরদষবা বযবিায় ন্টনযভক্ত থ্াকদবন। "ন্টহদরাস যপ" যবানাস এবং র্যাকন্টসন ইনদসনটির্
যপদর্িগুন্টলর েনয সরবরাহকারীদদর কিেন শ্রন্টর্ক অথ্ু প্রদাদনর েনয যযাগযিা অেুন কদরদেন এবং ন্টবদশষর্াদব উদেন্টখি পিন্টিদি যযাগয
কর্ীদদর যবানাস এবং প্রদণাদনা প্রদাদনর েনয িাদদর সংিার প্রন্টিশ্রুন্টির সিযিা যাচাই করদি হদব। এই অথ্ু প্রদানগুন্টল পান্টরবান্টরক শুশ্রূষা
প্রদানকারী সহ কর্ীদদর েনয উপলব্ধ, যাদদরদক সরাসন্টর OPWDD-র HCBS োি প্রদানকারীদদর দ্বারা র্ািা করা হয় এবং যারা OPWDD
এর আত্ম-ন্টনদদু শনা কর্ুসূচীদি পন্টরদষবা সরবরাহ কদরন।
16

https://www.nationalcoreindicators.org/upload/coreindicators/2020StaffStabilitySurveyReport_FINAL.pdf
কর্ীবান্টহনীর সাদথ্ সম্পন্টকুি যেদটর অগ্রান্টধকার ন্টবষদয় আরও িথ্য যপদি হদল যদখভ ন: https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/202201/2022StateoftheStateBook.pdf
18
গর্নুর যহাচভদলর একটি ববন্টচত্রযর্য় কর্ীবান্টহনী ন্টনদয়াগ এবং প্রন্টশক্ষ্দণর প্রদচষ্টার অংশ ন্টহসাদব, একটি উদদযাগ একটি DSP কর্ুেীবদনর পথ্ বিন্টর করদি নিভ ন এবং
চলর্ান অন্টর্বাসী কর্ীদদর সাদথ্ কাে করদব।
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উপরন্তু, ARPA এর খরদচর র্দধয পন্টরকল্পনা োিাও কর্ীবান্টহনী দীঘুিায়ী করা এবং ধদর রাখার যবানাস অন্তর্ভুক্ত। এই যবানাসগুন্টল সম্পূ রক,
এককালীন অথ্ু প্রদাদনর র্াধযদর্ আরও ন্টিন্টিশীল কর্ীবান্টহনীদক সর্থ্ুন করদব যার েনয DSP-যদর ক্ষ্ন্টিপূ রদণ প্রায় 20 শিাংশ বৃ ন্টি পাদব
বদল অনভ র্ান করা হয়।
ন্টনউ ইয়কু 8 েভ লাই, 2021 এ যসিাসু ির যর্ন্টডদকয়ার অযান্ড Madicaid সান্টর্ুদসস (CMS) এর কাদে িার খসিা বযয় পন্টরকল্পনা ের্া
ন্টদদয়দে এবং কর্ীদদর েনয ন্টবন্টনদয়াগদক এন্টগদয় ন্টনদয় যাওয়ার েনয আংন্টশক পন্টরকল্পনা অনভ দর্াদন যদওয়া হদয়দে। যসদেম্বদর, OPWDD
CMS-এর কাদে একটি পন্টরন্টশষ্ট K আদবদনপত্র ের্া যদয়, যযখাদন এর HCBS োদি অিায়ী পন্টরবিু ন করার েনয কিৃুপক্ষ্দক এই
পন্টরকল্পনাগুন্টল সান্টর্ল করদি অনভদরাধ করা হয়। CMS 2021 সাদলর নদর্ম্বদর পন্টরন্টশষ্ট K অনভ দর্াদন কদর এবং OPWDD প্রিযক্ষ্
সর্থ্ুনকারী কর্ীদদর অিযন্ত েরুন্টর অথ্ুননন্টিক সহায়িা প্রদাদনর েনয আন্টথ্ুক প্রদণাদনা বাস্তবায়দনর েনয কাে করা শুরু কদর।

কর্ী ন্টনদয়াগ ও ন্টনদয়াগ বোয় রাখার সর্াধানসর্ূ হ
এই স্বল্প-যর্য়াদী ন্টবন্টনদয়াদগর পাশাপান্টশ, OPWDD-র ARPA বযয় পন্টরকল্পনায় DSP-যদর ন্টনদয়াগ এবং ধদর রাখার উন্নন্টির েনয একান্টধক
উদদযাগও অন্তর্ভুক্ত রদয়দে।
OPWDD DSP কর্ীবান্টহনীর পারদন্টশুিা ও দক্ষ্িা উন্নি করার েনয পন্টরকন্টল্পি কর্ীবান্টহনী উদ্ভাবনদক উত্সান্টহি করার পাশাপান্টশ ন্টনদয়াগ
এবং িাদদর ধদর রাখা উৎসান্টহি করার েনয ARPA িহন্টবল বযবহার করদব। OPWDD একান্টধক উদদযাগ গ্রহণ করদে, যযর্ন:

িতযক্ষ্ সেথু দির প্রিষদয় কেু জীিি ও িযু প্রিগত প্রশক্ষ্া
OPWDD উচ্চ ন্টবদযালয়, BOCES, NYS ন্টশক্ষ্া ন্টবর্াগ এবং যেট েভ দি এবং পন্টরদষবা সরবরাহকারী সংিাগুন্টলর সাদথ্
অংশীদান্টরত্বদক উত্সান্টহি করদব যযন িা 2020 সাদল পন্টরচান্টলি একটি পরীক্ষ্ার্ূ লক কর্ুসূচীর প্রন্টিন্টলন্টপ বিন্টর করদব।
অথ্ুসংিাদনর আওিায় যেদটর প্রন্টিটি অঞ্চদল পাঠযিদর্র উন্নয়ন এবং কর্ুসূচীর প্রন্টিষ্ঠা করা হদব। কর্ুসূচীগুন্টলর র্ূ লযায়ন
ন্টশক্ষ্াথ্ীদদর ন্টশক্ষ্া সর্ান্টপ্তর হার, ন্টবষয়বস্তুর জ্ঞান এবং সিল র্াদব চাকন্টরদি ন্টনদয়াদগর পন্টরর্াপ করদব।

ডেট ইউপ্রিভাপ্রসুটি অি প্রিউ ইয়কু (SUNY) এর প্রসদেেগত িারস্পপ্ররক সহদযাপ্রগতা
OPWDD এবং SUNY পারেন্টরক সহদযান্টগিা কদর SUNY ন্টশক্ষ্াগি সভ দযাগ যকন্দ্র - এডভ দকশনাল অপারচভন্টনটি যসিাসু
(EOC) গুন্টলর র্াধযদর্ অননয DSP প্রন্টশক্ষ্দণর সভ দযাগ ন্টদদে। গর্নুদরর সর্থ্ুন
যপদয়, SUNY ও OPWDD নিভন DSP-যদর েনয একটি ন্টনদয়াগ ট্রযাক্ট এবং বিু র্ান DSP এবং ফ্রিলাইন সভ পারর্াইোর
(FLS)-যদর উন্নি প্রন্টশক্ষ্ণ এবং সাটিুন্টিদকট যদবার েনয একটি ন্টনদয়াগ ধদর রাখার ট্রযাক্ট বিন্টর করদে। এই অিারগুন্টল SUNY
এর 10 টি EOC-গুন্টলর সবগুন্টলদি উপলব্ধ করা হদব, যা িাত্ক্ষ্ন্টণক র্াদব চাকন্টরদি ন্টনদয়াগ ও যপশাদারী উন্নয়দনর সভ দযাগগুন্টলর
সাদথ্ োত্র এবং পন্টরদষবা সরবরাহকারী সংিাগুন্টলদক সংযভক্ত করদব।

ডেট িযািী DSP প্রিিণি, কেী প্রিদয়াগ, প্রিদয়াগ িদর রাখার িচারাপ্রভযাি
অথ্ুসংিান একটি রােযবযাপী ন্টনদয়াগ এবং ন্টনদয়াগ ধদর রাখার ন্টবপণন প্রচারান্টর্যাদনর ন্টবকাশ, প্রবিু ন এবং বোয় রাখদি বযবহার
করা হদব যা ন্টবজ্ঞাপন এবং প্রযভন্টক্তগি সহায়িার সাদথ্ গদবষণা এবং যডটা-চান্টলি যকৌশলদক সন্টম্মন্টলি কদর। এই প্রচারান্টর্যানটি
এই উদদযাদগর সর্স্ত ন্টদকদক সর্থ্ুন এবং ট্রযাক করার েনয একটি ওদয়ব-ন্টর্ন্টিক িযাটির্ু সহ ন্টর্ন্টডয়ার ন্টবন্টর্ন্ন যর্াডগুন্টল বযবহার
করদব।
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DSP-ডের িোণিত্র্ ডেিার উদেযাগ
DSP কর্ীবান্টহনীর দক্ষ্িা যপশাদারীকরণ এবং উন্নি করার েনয, OPWDD অথ্ুসংিান কদর ন্টবন্টনদয়াগ করদব যাদি নযাশনাল
অযালাদয়ি ির ডাইদরক্ট সাদপাটু প্রদিশনালস (NADSP) সাটিুন্টিদকট প্রদাদন অংশগ্রহদণর েনয যেটবযাপী পন্টরদষবা
সরবরাহকারীদদর উত্সান্টহি করা যায়। প্রন্টর্ি NADSP ন্টত্র-স্তরযভক্ত শংসাপদত্রর সম্প্রসারণ ধদর রাখার হার, গুণর্ান পন্টরদষবা
সরবরাহ এবং কর্ীবান্টহনীর দক্ষ্িা-ন্টর্ন্টিক পারদশীিা বািাদি পারদব বদল অনভ র্ান করা হদয়দে।
উপরন্তু, কর্ীবান্টহনীর একটি শন্টক্তশালী প্রাথ্ীদদর র্াণ্ডারদক আকৃষ্ট করার েনয, OPWDD ন্টনদয়াদগর েনয িথ্য-চান্টলি যকৌশলগুন্টল
বাস্তবায়দনর েনয পন্টরদষবা সরবরাহকারী এবং সরবরাহকারী সন্টর্ন্টিগুন্টলদক অনভ দান প্রদান করদব, যার র্দধয DSP কর্ীবান্টহনীর দৃন্টষ্টদকাণ এবং
িারা যয বযন্টক্তদদর সর্থ্ুন কদর িাদদর অন্তর্ভুক্ত কদর এর্ন প্রদচষ্টাগুন্টলদক অন্তর্ভুক্ত করদব। OPWDD এই উদদযাগগুন্টলর কাযুকান্টরিা ট্রযাক
এবং র্ূ লযায়ন করার েনয একটি স্বাধীন র্ূ লযায়দন ন্টবন্টনদয়াগ করদব এবং একটি র্ানসম্পন্ন কর্ীবান্টহনী ন্টনদয়াদগর ন্টবষদয় র্ন্টবষযদির
প্রদচষ্টাগুন্টলদক অবন্টহি করদব।

চলর্ান কর্ীবান্টহনীর ন্টবকাশ যকৌশলসর্ূ হ
ARPA কর্ীবান্টহনী ন্টনদয়াগ এবং ধদর রাখার ন্টবন্টনদয়াগগুন্টল চলর্ান এবং পন্টরকন্টল্পি OPWDD ন্টিয়াকলাদপর পন্টরপূ রক হদব এবং গর্নুর
যহাচভদলর অগ্রান্টধকারগুন্টলর সাদথ্ প্রিযক্ষ্ সর্থ্ুনকারী কর্ীবান্টহনীদক শন্টক্তশালী করদি এবং প্রন্টির্াসম্পন্নদদর যরািদক বান্টিদয় িলার র্দিা
কর্ীবান্টহনীর উন্নয়ন অংশীদান্টরত্বগুন্টল সম্প্রসান্টরি করদি পাদর। এই উদদযাগগুন্টলর র্দধয আদে:

SUNY এম্পায়াদরর অংশীোপ্ররত্ব
2021 সাদল, OPWDD এবং SUNY এম্পায়ার যেট কদলে ন্টনদয়াদগর সভ দযাগগুন্টল উন্নি করদি, কযান্টরয়াদরর পথ্দক শন্টক্তশালী
করদি এবং কর্ুচারীদদর ধদর রাখা উৎসান্টহি করার েনয িাদদর অংশীদান্টরদত্বর চভন্টক্ত পভ ননুবীকরণ কদরদে। অংশীদান্টরত্ব OPWDD
কর্ীবান্টহনীদক একটি স্কলারন্টশপ বযবহার, ওন্টরদয়দিশন ন্টি োি এবং SUNY এম্পায়ার যেট কদলদের অধযয়ন পূ বুবিী র্ূ লযায়ন
কর্ুসূচী উপলব্ধ করায়। অধযয়ন পূ বুবিী র্ূ লযায়ন কর্ুসূচী প্রন্টশক্ষ্ণ এবং অন্টর্জ্ঞিা অেুদনর েনয কদলে যিন্টডট প্রদান কদর, ন্টশক্ষ্া
অবযাহি রাখার েনয কর্ীবান্টহনীর সর্য় এবং অথ্ু সাশ্রয় কদর। িাোিা, OPWDD NYS-এর যকানও DSP-যক কদলে যিন্টডদটর
েনয যযাগযিা প্রদাদনর েনয রাদের প্রদয়ােনীয় কর্ুবান্টহনীদক প্রন্টশক্ষ্ণ এবং সাটিুন্টিদকটগুন্টল র্ূ লযায়ন করার েনয SUNY এম্পায়ার
যেট কদলদের সাদথ্ সহদযান্টগিা করদে।

OPWDD এর হায়াপ্ররং প্রহদরাস ইপ্রিপ্রশদয়টিভ
OPWDD GI Bill® যর্দটরাি যট্রন্টনং অযান্ড অযাদপ্রন্টিসন্টশপ যপ্রাগ্রাদর্র েনয ডাইদরক্ট সাদপাটু অযান্টসেযাি এবং
যডর্লপদর্িাল অযান্টসেযাি যট্রন্টনর র্দিা ন্টনন্টদুষ্ট প্রন্টশক্ষ্ণ ন্টশদরানার্গুন্টলর অনভ দর্াদন যপদি NYS ন্টডন্টর্শন অি যর্দটরান
সান্টর্ুদসদসর সাদথ্ অংশীদান্টরত্ব চান্টলদয় যাদব। এই পদগুন্টলর র্দধয একটিদি OPWDD কর্ীবান্টহনীর সাদথ্ যযাগ যদওয়া প্রবীণরা,
এবং যারা যযাগযিার প্রদয়ােনীয়িাগুন্টল পূ রণ কদরন, িারা িাদদর প্রন্টশক্ষ্ণাথ্ীর সর্য়কাদলর েনয যিডাদরল সরকাদরর কাে যথ্দক
কর-র্ভ ক্ত র্ান্টসক বৃ ন্টি যপদি পাদরন। OPWDD এবং যর্দটরান সান্টর্ুদসস ন্টবর্াগ অনযানয পদগুন্টলর কথ্াও র্াবদে যাদক হায়ান্টরং
ন্টহদরাস ইন্টনন্টশদয়টিদর্র অন্তর্ভুক্ত করা যযদি পাদর।

DOL এর সাদথ OPWDD এর অংশীোপ্ররত্ব
প্রিযক্ষ্ সর্থ্ুনকারী প্রাথ্ীদদর র্াণ্ডার বৃ ন্টি করার েনয OPWDD এর NYS ন্টডপাটুদর্ি অি যলবার (DOL) এবং আঞ্চন্টলক ওয়ান
েপ কযান্টরয়ার যসিারগুন্টলর সাদথ্ একটি চলর্ান অংশীদান্টরত্ব রদয়দে। ন্টনদয়াগ যোরদার করার েনয, OPWDD একটি ন্টবন্টর্ন্ন
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ন্টসদের্ বযাপী, র্ানব পন্টরদষবা ন্টনদয়াগ প্রচারান্টর্যাদনর উন্নয়দন অনযানয র্ানব পন্টরদষবা এদেন্টিগুন্টলর সাদথ্ অংশীদান্টরদত্বর েনয
DOL-এর সাদথ্ সহদযান্টগিা করদব।

কেীিাপ্রহিীর রূিান্তরসািদির জিয আঞ্চপ্রলক ডকিসেূ হ
OPWDD সন্টিয়র্াদব ন্টরন্টেওনাল যসিাসু ির ওয়াকু দিাসু ট্রািিদর্ুশন (RCWT) এর েনয আঞ্চন্টলক যকন্দ্রগুন্টলর সাদথ্
অংশীদান্টরদত্ব েন্টিি রদয়দে। RCWT যপশাদান্টরত্বদক শন্টক্তশালী করদি এবং প্রিযক্ষ্ সর্থ্ুনকারী কর্ীদদর ক্ষ্র্িা ন্টবকাশদক
সর্থ্ুন কদর। ন্টনউ ইয়দকু র DSP ন্টনদয়াগকিু াদদর 96 শিাংদশরও যবন্টশর সাদথ্ েন্টিি হদয়, RCWT 2021 সাদল NYS এর
পন্টরদষবা সরবরাহকারী এবং কর্ুচারীদদর েনয ন্টবনার্ূ দলয 100 টিরও যবন্টশ ইদর্ি যহাে কদরদে। িাদদর ওদয়বসাইট যদদখদেন
98,500 এরও যবন্টশ র্ানভ ষ, যযখাদন RCWT ন্টর্ন্টডওগুন্টলর 1,200 টিরও যবন্টশ ন্টর্উ আদে। এই চলর্ান উদদযাদগর অংশ ন্টহসাদব,
চলর্ান প্রকল্পগুন্টলর র্দধয রদয়দে যেটবযাপী কর্ুশালা, আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারী সর্া, DSP এবং FLS সদম্মলন, ন্টনয়ন্টর্ি প্রন্টশক্ষ্ণ,
SUNY অযালবান্টন এবং পন্টরদষবা প্রদানকারীদদর প্রযভন্টক্তগি সহায়িার র্াধযদর্ প্রন্টশক্ষ্ণ র্ূ লযায়ন। এই র্দডদলর সািলয 2021 সাদল
স্বীকৃি হদয়ন্টেল, RCWT িাদদর সিল কর্ীবান্টহনী উন্নয়ন উদদযাগ এবং রােযবযাপী প্রদচষ্টার েনয োিীয়র্াদব স্বীকৃি "র্ভ ন্টর্ং
র্াউদিনস" পভ রষ্কার যপদয়দে, যার িদল ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয সহায়িার র্ান উন্নি হদয়দে।

একটি DSP-ডের ডিশাগত ডকাে সেথু ি করা
DSP-যদর েনয একটি যিডাদরল েযান্ডাডু অক্যদপশনাল ক্লান্টসন্টিদকশন (যপশাগি যকাড) এর েনয OPWDD সর্থ্ুন করার কাে
চান্টলদয় যাদে। OPWDD োিীয় এবং যেদটর দায়বহনকারীদদর সাদথ্ অংশীদান্টরত্ব করদে যা NYS এর DOL এর ন্টনদদু ন্টশকা
এবং সহায়িা ন্টনদয় যিডাদরল বভ যদরা অি যলবার েযাটিসটিক্স দ্বারা একটি স্বিন্ত্র DSP যকাড বিন্টরর কাে উৎসান্টহি কদর। যপশাগি
আচরণন্টবন্টধ বাস্তবায়ন উন্নি িথ্য সংগ্রহ, গদবষণা এবং প্রিযক্ষ্ সর্থ্ুনকারী কর্ীবান্টহনীর সাদথ্ সম্পন্টকুি নীন্টিগি ন্টসিাদন্তর েনয
অনভ র্ন্টি যদদব।

উদেশয 2.2: তথয িযিহার ও স্বচ্ছতা
উন্নত িযু প্রি এিং তথয িপ্ররচালিার িপ্ররকাঠাদো এিং প্রসিান্ত গ্রহণদক সেথু ি করার জিয কেু ক্ষ্েতা প্রিরীক্ষ্ণ এিং
িপ্ররদষিাগুপ্রলর গুণোি েূ লযায়ি করার জিয তদথযর িািযতা এিং সেয়সীো িাড়াদিার িিপ্রতগুপ্রল অিু সন্ধাি কদর।
যকৌশলগি পন্টরকল্পনা প্রন্টিয়ার র্াধযদর্, OPWDD দায়বহনকারী গ্রুপগুন্টল 'OPWDD এর যডটা বযবহার এবং দায়বহনকারীদদর সাদথ্ এর
স্বেিা উন্নি করা', এবং শীষু অগ্রান্টধকার ন্টহসাদব 'বৃ হির স্বেিা এবং যযাগাদযাগ বিন্টর করা' ন্টবষয়গুন্টলর উদেখ কদরদে।
OPWDD সম্মি হয় এবং স্বীকার কদর যয বযবসান্টয়ক প্রন্টিয়া এবং পন্টরদষবা প্রদাদনর পিন্টির পন্টরবিু দনর সাদথ্ িাল ন্টর্ন্টলদয় চলার েনয
চটপদট ও নর্নীয় প্রযভন্টক্ত এবং যডটা ন্টসদের্গুন্টল প্রদয়ােনীয়। িাই, OPWDD, NYS ইনিরদর্শন যটকদনালন্টে সান্টর্ুদসস (ITS) এর সাদথ্
অংশীদান্টরদত্ব এবং যহাচভল প্রশাসদনর সহায়িায়, সংিার প্রযভন্টক্তদক আরও উদ্ভাবনী এবং অন্তদৃুন্টষ্ট সম্পন্ন কর্ুসূচীগুন্টলদি রূপান্তর করার
পন্টরকল্পনা ন্টনদয় এন্টগদয় চদলদে, উপযভক্ত র্াদব ন্টসদের্গুন্টলদক সংহি কদর, কর্ুপ্রবাহগুন্টলদক সহেির কদর এবং ক্ষ্র্িা এবং কর্ীদদর
ন্টবন্টর্ন্ন দক্ষ্িা আপদগ্রড কদর। উন্নি প্রযভন্টক্ত র্ানসম্পন্ন যডটা ন্টসদের্ বিন্টরদিও সহায়িা করদি পাদর, যার িদল আরও িদথ্যর েনয
দায়বহনকারীর অনভ দরাদধ সািা যদওয়ার েনয OPWDD এর ক্ষ্র্িা বৃ ন্টি পায়।
OPWDD সম্প্রন্টি পােঁচ বেদরর Medicaid িথ্য প্রকাশ কদরদে এবং িারা আগার্ী বেরগুন্টলদি অন্টিন্টরক্ত িথ্য উপলব্ধ করা অবযাহি রাখদব।
একইর্াদব, OPWDD যেদটর, আবান্টসক িথ্য ন্টসদের্ প্রকল্প - যরন্টসদডনন্টশয়াল ইনিদর্ুশন ন্টসদের্স যপ্রাদেক্ট (RISP) এবং কন্টর্উন্টনটি
ইনক্লভশন সাদর্ু সহ বি োিীয় িথ্য সংগ্রদহর প্রদচষ্টায় অংশ ন্টনদয়দে, যার িথ্য সবুেনীনর্াদব বযবহারদযাগয। এদেন্টিটি NYS এর েনয NCI
প্রাপ্তবয়স্ক এবং কর্ীদদর ন্টিন্টিশীলিার িথ্য সংগ্রহদকও সর্থ্ুন কদর। এই চলর্ান যডটা যসটগুন্টলর পাশাপান্টশ, OPWDD িার বান্টষুক
পন্টরকল্পনা প্রন্টিয়ার অংশ ন্টহসাদব এবং যেটবযাপী স্বেিার নীন্টিগুন্টল বোয় যরদখ েনসাধারদণর কাদে উপলব্ধ করার েনয অন্টিন্টরক্ত িথ্য
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সনাক্ত করদব। এই প্রদচষ্টার অংশটিদি পন্টরকল্পনার উদেদশয অর্যন্তরীণ এবং বান্টহযকর্াদব যকান যডটা পদয়িগুন্টল সবদচদয় যবন্টশ সহায়ক হদব
যস সম্পদকু আরও দায়বহনকারীর ইনপভ ট সংগ্রহ করার েনয একটি যডটা কন্টর্উন্টনটি অি প্রযান্টক্টস প্রন্টিষ্ঠা করা অন্তর্ভুক্ত থ্াকদব।
উন্নি প্রযভন্টক্ত এবং পন্টরকাঠাদর্ার র্াধযদর্, OPWDD িার িথ্য সংগ্রহ এবং ন্টবদেষণ কাযুকান্টরিা যোরদার করদব, যার র্দধয রদয়দে
র্ন্টবষযদির পন্টরকল্পনাদক অবন্টহি করদি পাদর এর্ন িথ্য সংগ্রহ করা, কর্ুক্ষ্র্িা র্ানদণ্ড বিন্টর করা এবং যাদদর পন্টরদষবা যদওয়া হদে
িাদদর িলািলগুন্টল র্ূ লযায়ন করার েনয প্রধান ন্টবষয় - কী যর্ট্রিকগুন্টল ন্টচন্টিি করা। যযদহিভ িথ্য ির্বধুর্ান হাদর উপলব্ধ হদয় উঠদে,
OPWDD দায়বহনকারীদদর সাদথ্ িথ্য ন্টবন্টনর্দয়র সবদচদয় কাযুকর উপায়গুন্টল অনভ সন্ধান করদব।

উদেশয 2.3: োয়িহিকারীদের অন্তভুি করা এিং েতােত গ্রহণ
প্রেিান্ত গ্রহদণর প্রিষদয় োয়িহিকারীদের তথয জািাদিার সু দযাগগুপ্রল উৎসাপ্রহত করা।
বিু র্াদন, OPWDD যবশ কদয়কটি বান্টহযক দায়বহনকারী ওয়াকু গ্রুপ, কন্টর্টি এবং কাউন্টিলগুন্টলদি সহায়িা কদর এবং অংশগ্রহণ কদর। এর
র্দধয রদয়দে আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারী, বাবা-র্া, পন্টরদষবা সরবরাহকারী সংিা এবং সন্টর্ন্টি এবং যকয়ার যকা-অন্টডুদনশন অগুানাইদেশন (CCO)
এর প্রন্টিন্টনন্টধত্বকারী অসংখয যগাষ্ঠীর সাদথ্ ন্টনয়ন্টর্ি সর্য় ন্টনধুান্টরি কদথ্াপকথ্ন। OPWDD এর এোিাও এর্ন কর্ুচারী আদে যারা ন্টবন্টর্ন্ন
ন্টসদের্ এবং ন্টবন্টর্ন্ন এদেন্টি গ্রুপগুন্টলদি অংশগ্রহণ কদর। এর র্দধয কদয়কটির র্দধয রদয়দে কন্টর্শনারদদর ন্টবন্টর্ন্ন ন্টসদের্ বযাপী ন্টর্টিং,
প্রারন্টম্ভক বশশব উপদদষ্টা পন্টরষদ - আন্টলু চাইল্ডহুড অযাডর্াইসান্টর কাউন্টিল, প্রারন্টম্ভক হস্তদক্ষ্প সর্িয় পন্টরষদ - আন্টলু ইিাদর্ুনশন
যকাঅন্টডুদনটিং কাউন্টিল, ন্টবদশষ ন্টশক্ষ্ার েনয কন্টর্শনারদদর উপদদষ্টা পযাদনল - কন্টর্শনাসু অযাডর্াইসন্টর পযাদনল ির যেশাল এডভ দকশন,
RiTaTs (আঞ্চন্টলক আন্তঃএদেন্টি প্রযভন্টক্তগি সহায়িা দল - ন্টরন্টেওনাল ইিাএদেন্টি যটকন্টনকাল অযান্টসেযাি টির্স), শুশ্রূষা করার বযবিা ন্টসদের্স অি যকয়ার, সম্প্রদায়গি পন্টরদষবাদান যবাডু - কন্টর্উন্টনটি সান্টর্ুস যবাডু, বযবহাদরর সভ দযাদগর একক পদয়ি - ন্টসংদগল পদয়িস অি
অযাদক্সস, NY কাদনক্ট, সংযর্ এবং ন্টনেুন ওয়াকু গ্রুপ - যরদ্ইিস অযান্ড যসক্লভশন ওয়াকু গ্রুপ, েটিল চান্টহদা সম্পন্ন র্ানভদষর গ্রুপ - ন্টপপল
উইথ্ কর্দিক্স ন্টনডস গ্রুপ, সবুান্টধক সর্ন্টিি যসটিং সর্িয় পন্টরষদ - যর্াে ইন্টিদগ্রদটড যসটিং যকাঅন্টডুদনটিং কাউন্টিল, অটিের্ যেকট্রার্
ন্টডসঅডুার অযাডর্াইেন্টর যবাডু, এবং ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয পন্টরকল্পনা কাউন্টিল - যডর্লপদর্িাল ন্টডসঅযান্টবন্টলটিস
িযান্টনং কাউন্টিল এর েনয কাে করা।
OPWDD স্বীকার কদর যয যকানও ন্টসদের্ পন্টরবিু ন এবং রূপান্তদরর সিল বাস্তবায়দনর েনয OPWDD, ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা
বযন্টক্ত, বাবা-র্া, পন্টরদষবা সরবরাহকারী, উন্টকল এবং অনযানয যেট পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র র্দধয অবযাহি অংশীদান্টরদত্বর প্রদয়ােন হদব। অিএব,
OPWDD চলর্ান উপাদয় (দায়বহনকারী ন্টর্টিং, প্রকল্প ন্টনন্টদুষ্ট উপদদষ্টা গ্রুপ, এদেন্টি উপিাপনা এবং যিারার্) এই যকৌশলগি পন্টরকল্পনায়
প্রন্টিন্টনন্টধত্বকারী 5 বেদরর সর্য়কাল েভ দি র্ন্টবষযৎ ও পরের র্াগার্ান্টগ কদর যনওয়া লক্ষ্যর্াত্রা অেুদন দায়বহনকারীদদর এবং অনযানয রােয
সংিাগুন্টলদক েন্টিি করার েনয প্রন্টিশ্রুন্টিবি।
OPWDD এোিাও অন্টিন্টরক্ত সভ দযাগ যদবার কথ্া উৎসান্টহি করদব যযন স্বেিা এবং িদথ্যর বযবহার বৃ ন্টি করা যায়। উন্নি অংশীদান্টরত্ব এবং
আরও িথ্য-অবন্টহি দায়বহনকারীদদর র্দধয কদথ্াপকথ্দনর র্াধযদর্, OPWDD িার দায়বহনকারীদদর সাদথ্ কীর্াদব কাে কদর িা এন্টগদয়
ন্টনদয় যাওয়া যাদব যাদি পন্টরদষবাগুন্টল যদবার একটি ন্টসদের্ গদি যিালা ন্টনন্টিি করা যায় যা র্ানভ ষদক উন্নিির েীবন যাপদন সহায়িা করদব,
যসই যচষ্টা চান্টলদয় যাদব।

লক্ষ্য 3: ডেট িযািী প্রসদেদের িপ্ররিতু ি ও উদ্ভািিী শপ্রির উন্নপ্রত ঘটাদিা
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প্রিকাশজপ্রিত িপ্রতিন্ধকতা থাকা োিু ষদক অদিক্ষ্াকৃত ভাদলা ভাদি িপ্ররদষিা ডেিার জিয জটিলতা কোদত
এিং প্রসদেদের সক্ষ্েতায় উন্নপ্রত ঘটাদত িতুি দৃপ্রষ্টভপ্রি ও সু দযাগগুপ্রল অিু সন্ধাি করা।

আরও বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক পিন্টিগুন্টলদক সর্থ্ুন করার েনয এবং ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েীবনদক উন্নি করার েনয,
OPWDD বিু র্ান পন্টরদষবা কাঠাদর্াগুন্টল পভ নর্ূ ুলযায়ন করদব। অর্যন্তরীণ ও বান্টহযক র্ূ লযায়দনর িলািদলর উপর ন্টর্ন্টি কদর, OPWDD
কর্ুসূচী সংস্কার, পন্টরদষবা প্রদান এবং উদ্ভাবদন নর্নীয়িা বৃ ন্টি করদব যা িাদদর সম্প্রদাদয়র র্দধয প্রন্টিবন্ধী বযন্টক্তদদর সংযভক্ত হওয়ার এবং
অংশগ্রহদণর সভ দযাগদক আরও বান্টিদয় িভলদব।

উদেশয 3.1: সেথু ি এিং িপ্ররদষিাসেূ হ
আত্ম্-প্রিদেুশিার েদেল, িপ্রতদযাপ্রগতােূ লক সেপ্রিত কেু সংস্থ্াি িপ্ররদষিা, আিাসি এিং আিাপ্রসক প্রিকল্পগুপ্রলর
িারািাপ্রহকতা এিং শুশ্রূষা ডেিার িযিস্থ্ািিার িপ্ররদষিাগুপ্রল সহ সেথু দির গুণোি, িযাযযতা এিং কাযু কাপ্ররতা
ডজারোর করা।
HCBS নীন্টিগুন্টলর সাদথ্ সার্েসয যরদখ র্ানভ ষদক িাদদর ন্টনদের বান্টিদি বা সম্প্রদাদয়র র্দধয পন্টরদষবাগুন্টল পাওয়ার সভ দযাগগুন্টলদক
অগ্রান্টধকার যদওয়ার েনয, OPWDD বযন্টক্তগি পেন্দদক সম্প্রসান্টরি কদর এবং স্বাধীনিার েনয সভ দযাগগুন্টল সবুান্টধক কদর িার সর্থ্ুদনর
ন্টবনযাসদক শন্টক্তশালী করার পন্টরকল্পনা কদর। এখাদন পন্টরদষবা যক্ষ্ত্র এবং ন্টিয়াকলাপগুন্টলর রূপদরখা যদওয়া হদয়দে যা OPWDD অগ্রান্টধকার
যদদব কারণ এটি িার পন্টরদষবাগুন্টলর গুণর্ান, নযাযযিা এবং কাযুকান্টরিা উন্নি করদি চায়।

আত্ম-ন্টনদদু শনা যদবার র্দডল ন্টবকন্টশি করা
আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি পন্টরদষবাগুন্টল গি পােঁচ বেদর অনয যযদকানও সম্প্রদায়-ন্টর্ন্টিক পন্টরদষবার র্দধয সবদচদয় উদেখদযাগয বৃ ন্টি যদন্টখদয়দে। যারা
আত্ম-ন্টনদদু শনা করদেন িারা ইোকৃির্াদব এদেন্টি সর্ন্টিি পন্টরদষবা ন্টবিরণ ন্টসদেদর্র িভলনায় একটি নর্নীয় পন্টরদষবা র্দডল যবদে
ন্টনদয়দেন। যন্টদও আত্ম-ন্টনদদু শনা অদনক নর্নীয়িা প্রদান কদর, এটি OPWDD সর্থ্ুন কদর এর্ন যলাকদদর েনয প্রশাসন্টনকর্াদব েটিল,
িাদদর পন্টরবার এবং সরবরাহকারীদদর, যা পন্টরদষবা র্দডদলর বযবহার সীর্াবি কদর এবং যপ্রাগ্রাদর্র ন্টিন্টিশীলিাদক হুর্ন্টকর র্ভ দখ যিদল।
OPWDD নর্নীয়িা এবং দক্ষ্িা বৃ ন্টি, সহে এবং প্রশাসন্টনক প্রন্টিয়াগুন্টল সহেির এবং অবাধ করার যকৌশলগুন্টল সনাক্ত করদি হদব, ন্টবদশষ
কদর অল্প পন্টরদষবাপ্রাপ্ত সম্প্রদাদয়র র্দধয পন্টরদষবা বযবহাদরর উদদ্বগগুন্টল সর্াধান করদি হদব এবং বিু র্ান র্দডদল সর্থ্ুদনর িােঁকগুন্টল সনাক্ত
করদি হদব। OPWDD িার ARPA িহন্টবদলর একটি যোদটা অংশ বযবহার কদর OPWDD এবং দায়বহনকারীদদর সাদথ্ যযৌথ্র্াদব কাে
করার েনয একেন পরার্শুদািাদক ন্টনযভক্ত করার পন্টরকল্পনা কদরদে যাদি এই বাধাগুন্টল এবং দায়বহনকারীদদর দ্বারা উত্থান্টপি কর্ুসূচীর সাদথ্
সংন্টেষ্ট অনযানয উদদ্বগগুন্টল সর্াধাদনর েনয উন্নন্টির ন্টবষদয় সভ পান্টরশ করা যায়।
িাোিা, আত্ম-ন্টনদদু শনা পরার্শুদািার কাদের সাদথ্ একসাদথ্, OPWDD িথ্যদক পন্টরবাদরর কাদে আরও সহদেই বযবহারদযাগয কদর িভলদব
এবং আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি পন্টরদষবাগুন্টলর সাদথ্ সম্পন্টকুি যকয়ার র্যাদনোরদদর েনয প্রন্টশক্ষ্ণ উন্নি করদব। OPWDD এোিাও বিু র্াদন কর্
পন্টরদষবা প্রাপ্ত েনসাধারদণর েনয আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি পন্টরদষবাগুন্টলদি বযবহাদরর অন্টধকার উন্নি করার সভ দযাগগুন্টল সন্ধান করার পন্টরকল্পনা কদর
এবং যসই যগাষ্ঠীগুন্টলদক ন্টচন্টিি কদর এবং েন্টিি কদর এবং সাধারণি কর্ পন্টরদষবা প্রাপ্ত সম্প্রদায়গুন্টলদি সর্থ্ুনকারী দালাল এবং আন্টথ্ুক
র্ধযিিাকারীদদর ন্টবকাদশর সভ দযাগগুন্টল পরীক্ষ্া কদর। আন্টথ্ক
ু র্ধযিিাকারী এবং সর্থ্ুনকারী দালালদদর ন্টশক্ষ্া এবং সহায়িা প্রদান করা হদব
যাদি িারা আত্ম-ন্টনদদু শক এবং িাদদর পন্টরবাদরর েনয প্রশাসন্টনক কােগুন্টল হ্রাস করদি সহায়িা করদি পাদর।
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এোিা, OPWDD পরার্শুদািা এবং দায়বহনকারীদদর সাদথ্ সম্ভাবয োি যদবার সংস্কারগুন্টল পরীক্ষ্া করার েনয কাে করদব যা বযন্টক্তগি
সম্পদ অযাকাউি (PRA) স্তদরর র্ূ লযায়ন, আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি পণয ও পন্টরদষবান্টদ (IDGS) এর েনয বিু র্ান ন্টবন্টলং কাঠাদর্াটি সহে করা এবং
সম্ভাবযর্াদব আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি পন্টরদষবাগুন্টলদি আরও সরলিা এবং নর্নীয়িা প্রদাদনর েনয সম্প্রদায়-ন্টর্ন্টিক সর্থ্ুনগুন্টলর েনয একটি স্বন্টনযভক্ত, কর্ী-ন্টনন্টদুষ্ট পন্টরদষবা বিন্টর করদি সহায়িা করদব।
পন্টরদশদষ, OPWDD আত্ম-ন্টনদদু শনার উপর দৃন্টষ্ট ন্টনবি কদর একটি োিীয় অধযয়ন সহদযান্টগিায় অংশগ্রহণ করদব। নযাশনাল যসিার অন
অযাডর্ান্টিং পাসুন-যসিারড প্রযাকটিদসস অযান্ড ন্টসদের্স (NCAPPS) যসল্ফ-ন্টডদরকশন লান্টনুং যকা-অন্টডুদনটির্ প্রন্টিবন্ধী বযন্টক্তদদর এবং
পন্টরবাদরর সদসযদদর আত্ম-ন্টনদদু শনা সম্পদকু ন্টশন্টক্ষ্ি করার সাদথ্ সম্পন্টকুি প্রন্টিশ্রুন্টিবি অনভ শীলনগুন্টল সদম্বাধন এবং র্াগ কদর যনদবন; স্বে,
সার্েসযপূ ণু, এবং সহদেই যবাঝা যায় এর্ন আত্ম-ন্টনদদু শনা নীন্টি এবং পিন্টিগুন্টল ন্টবকাশ করা; এবং ন্টনদয়াগ এবং প্রন্টশক্ষ্ণ সর্থ্ুনকারী দালাল,
পন্টরকল্পনায় সভ ন্টবধাপ্রদানকারী, এবং সর্বয়সী পরার্শুদািাদদর যনন্টর্দগটিং পন্টরদষবাগুন্টল ন্টদদয় এবং সর্থ্ুন কদর অংশগ্রহণকারীদদর সাহাযয
করার েনয।

কর্ী ন্টনদয়াগ ও যড কর্ুসূচী সংিান্ত পন্টরদষবাসর্ূ হ
COVID-19-এর আদগ, িথ্যগুন্টল ন্টনদদু শ কদরন্টেল যয প্রন্টিবন্ধী বযন্টক্তদদর েনয কর্ুসংিাদনর হার উদেখদযাগযর্াদব (18-64 বের বয়সীদদর
েনয 34.4 শিাংশ) ন্টনউ ইয়কু (76.4 শিাংশ) এর যচদয় কর্।19 COVID-19 অন্টির্ারী কর্ুসংিাদনর হার এবং কর্ুসংিান সহায়িা প্রদান
এবং অনযানয যড পন্টরদষবা কর্ুসূচীগুন্টলদক আরও প্রর্ান্টবি কদরদে। র্াইরাসটির ন্টবস্তার যরাদধ, 2020 সাদলর র্াচু র্াদস, OPWDD কর্ুিলন্টর্ন্টিক যড পন্টরদষবা কর্ুসূচীগুন্টল বন্ধ করার ন্টনদদু শ যদয়। যন্টদও এই যপ্রাগ্রার্গুন্টল এরপর পভ নরায় চালভ করা হদয়দে, চলর্ান ন্টনরাপিা সিকু িা,
কর্ীদদর ঘাটন্টি এবং বযন্টক্তগি পেন্দর কারদণ প্রাক-অন্টির্ারী স্তদরর িভলনায় কর্ুিল-ন্টর্ন্টিক যড হযান্টবন্টলদটশন পন্টরদষবাগুন্টলর বযবহার হ্রাস
যপদয়দে। একই সর্দয়, র্হার্ারীর অথ্ুননন্টিক প্রর্াব যসইসব ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর কর্ুসংিানদক িীব্রর্াদব হ্রাস কদরদে
যারা OPWDD-র আন্টথ্ক
ু সহায়িায় কর্ুসংিানগি সর্থ্ুনগুন্টল যপদয় থ্াদকন।
অন্টির্ারীর সর্য় র্ানভ ষদক সহায়িা করার েনয, OPWDD যড, বৃ ন্টির্ূ লক এবং কর্ুসংিান পন্টরদষবাগুন্টলর েনয দূরবিী পন্টরদষবা সরবরাদহর
ন্টবকল্পগুন্টল বযবহার কদরন্টেল। 1 েভ লাই, 2021-এ গৃ হীি একটি োি সংদশাধনী, এই নর্নীয়িাগুন্টল যড এবং প্রাক-বৃ ন্টির্ূ লক পন্টরদষবাগুন্টলদক
িায়ী কদর ন্টদদয়দে। 2021 সাল নাগাদ, OPWDD যকয়ার র্যাদনোরদদর েনয কর্ুসংিান এবং বৃ ন্টির্ূ লক পন্টরদষবাগুন্টলদি প্রন্টশক্ষ্ণ ও ন্টবকাশ
এবং সরবরাহ করার কাে কদরদে, CCOগুন্টলর েনয যট্রন-দয-যট্রনাদরর সভদযাগ বিন্টর কদরদে যাদি সর্স্ত যকয়ার র্যাদনোররা িাদদর
সর্থ্ুনকারী বযন্টক্তদদর েনয উপলব্ধ কর্ুসংিান পন্টরদষবা ন্টবকল্পগুন্টল যবাঝার সভ দযাগ পায়।
ARPA ন্টবন্টনদয়াগগুন্টল (পূ দবু লক্ষ্য 1, উদেশয 1 এর অধীদন উদেখ করা হদয়দে), যহাচভল প্রশাসন প্রস্তান্টবি অন্টিন্টরক্ত কর্ুসংিান উদদযাগগুন্টল
যথ্দক অন্টেুি জ্ঞাদনর সাদথ্ ন্টর্ন্টলি হদয়, কর্ুসংিান এবং যড পন্টরদষবাগুন্টলর েনয র্ন্টবষযদির পন্টরদষবা দাদনর নকশাদক অবন্টহি করদব।
উদাহরণস্বরূপ, OPWDD িার কর্ুসংিান পন্টরদষবাগুন্টলদি িলািল-ন্টর্ন্টিক অথ্ু প্রদাদনর র্দডলগুন্টল অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবযিা পরীক্ষ্া
করদব এবং প্রাক-আহ্বানর্ূ লক এবং কর্ুেীবন পন্টরকল্পনা পন্টরদষবান্টদ সহ যড পন্টরদষবা ন্টবকল্পগুন্টলর ধারাবান্টহকিা বোয় রাখার েনয যড কর্ুসূচী
সরবরাহকারীদদর উত্সান্টহি করদব। OPWDD এোিাও কর্ুিল-ন্টর্ন্টিক এবং দূরবিী পন্টরদষবা সংিাদনর র্দধয পাথ্ুকয করার েনয হার
পন্টরবিু ন করার সম্ভাবনা ন্টবদবচনা কদর যদখদব। অন্তবুিীকালীন সর্দয়, OPWDD কর্ুসংিাদনর িলািদলর পন্টরর্াপ উন্নি করদব, ন্টনন্টিি
করদব যয যড হযান্টবন্টলদটশন পন্টরদষবা প্রদানকারীরা বৃ ন্টির্ূ লক পন্টরদষবাগুন্টলর ধারাবান্টহকিা সম্পূ ণুরূদপ বযবহার করার েনয র্ানভ ষদক বৃ ন্টির্ূ লক
এবং কর্ুসংিাদনর সভ দযাগ প্রদান কদর, র্ানভ ষদক আরও যবন্টশ স্বাধীনিা অেুদন সহায়িা করার েনয এবং কর্ুসংিান ও বৃ ন্টির্ূ লক পন্টরদষবাগুন্টল
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এন্টরকসন, ডান্টলউ., লী, ন্টস., র্ন যশ্রডার, এস. (2021)। 2018 সাদলর আদর্ন্টরকান সম্প্রদায়গি সর্ীক্ষ্া - আদর্ন্টরকান কন্টর্উন্টনটি সাদর্ু (ACS) যথ্দক প্রাপ্ত অক্ষ্র্িা
ন্টবষয়ক পন্টরসংখযান। ইথ্াকা,, NY: কদনুল ইউন্টনর্ান্টসুটি ইয়াং-টযান ইনন্টেটিউট (YTI)। কদনুল ইউন্টনর্ান্টসুটি ন্টডসঅযান্টবন্টলটি েযাটিন্টেক্স ওদয়বসাইট যথ্দক প্রাপ্ত:
www.disabilitystatistics.org, U.S. যসনসাস বভ যদরা, 2015-2019 আদর্ন্টরকান কন্টর্উন্টনটি সাদর্ু 5-বেদরর েনয অনভ র্ানসর্ূ হ। https://data.census.gov
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সম্পদকু যকয়ার র্যাদনোরদদর প্রন্টশক্ষ্ণ যদওয়া চান্টলদয় যযদি পাদর যাদি িারা কাে করদি ইেভ ক বযন্টক্তদদর েনয যারা র্ানভষদক পন্টরদষবা
যদবার েনয কাে করদি চান িাদদর কর্ুসংিান প্রথ্র্ ন্টবকল্প ন্টহসাদব ন্টবদবন্টচি হদি পাদর।
OPWDD আগার্ী বেরগুন্টলদি ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর কর্ুসংিান বৃ ন্টির েনয বৃ ন্টির্ূ লক, ন্টশক্ষ্াগি, কর্ুসংিানগি এবং
প্রন্টশক্ষ্ণ কর্ুসূচীগুন্টল উন্নি করার েনয কাে করদব, যা গর্নুদরর উদদযাদগ প্রন্টশক্ষ্ণ ও টভলন্টকট উপলব্ধ কদর যযন িা িানীয় সরকার এবং
ন্টনদয়াগকিু াদদর প্রন্টিবন্ধী বযন্টক্তদদর আদশু ন্টনদয়াগকিু া হদি সহায়িা কদর এবং ন্টবন্টর্ন্ন অঞ্চদল ন্টনদয়াগকারী ন্টশল্পগুন্টলদক আরও র্াদলার্াদব
যবাঝার েনয প্রস্তান্টবি অন্টিস অি ওয়াকু দিাসু অযান্ড ইকনন্টর্ক যডর্লপদর্ি - কর্ীবান্টহনী ও অথ্ুননন্টিক ন্টবকাদশর অন্টিসদক কাদে লাগাদি
পাদর।
OPWDD এোিাও ন্টশক্ষ্ানন্টবন্টশ করার সভ দযাগ ন্টবষদয় গদবষণা কদর, উচ্চ ন্টশক্ষ্া পাওয়া (সাটিুন্টিদকট যদওয়া ও র্াইদিা যিদডনন্টশয়াল সহ)
সম্পদকু িথ্য ন্টবিরণ ও বযবহার বৃ ন্টি এবং প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর অন্তর্ভুন্টক্ত উৎসান্টহি কদর কর্ীবান্টহনীর যরাি বিন্টর করার র্দিা
উদদযাগগুন্টলদি অনযানয রােীয় অংশীদার এবং দায়বহনকারীদদর সাদথ্ উদ্ভাবন এবং সহদযান্টগিার েনয আরও সভদযাগগুন্টল অনভ সন্ধান করদব।

গৃ হসংিান সর্থ্ুন এবং বসবাস সংিান্ত পন্টরদষবাসর্ূ হ
2021 এবং 2022 সাদল, OPWDD-র প্রশাসন্টনক ও োি পাবার সংস্কারগুন্টল ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয বযবহারদযাগয,
সাশ্রয়ী র্ূ দলযর গৃ হসংিান সহায়িা এবং আবান্টসক পন্টরদষবাগুন্টলর ধারাবান্টহকিা যোরদার করার ন্টদদক র্দনান্টনদবশ কদরদে। এই পদদক্ষ্পগুন্টলর
র্দধয রদয়দে অর্যন্তরীণ পযুাদলাচনা প্রন্টিয়াগুন্টলদক শন্টক্তশালী করা যাদি যলাদকরা উপযভক্ত গৃ হসংিান সর্থ্ুনগুন্টল বযবহার করদি পাদর িা
ন্টনন্টিি করা, সংকদট থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয সর্থ্ুন বািাদনা, সবদচদয় েটিল চান্টহদাযভক্ত যলাকদদর সর্থ্ুন করার েনয সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত
আবান্টসক ক্ষ্র্িা সবুান্টধক করা এবং গৃ হসংিান র্িভুন্টক বৃ ন্টির পদক্ষ্ র্িার্ি যদওয়া।
OPWDD োি যদবার ন্টবকল্পগুন্টল অনভ সন্ধান করদব যা গৃ হসংিান সর্থ্ুদনর ন্টবকল্পগুন্টলদক সম্প্রসান্টরি কদর এবং বিু র্ান আবান্টসক প্রন্টিদান
পিন্টির সংস্কার কদর যা আবান্টসক হযান্টবন্টলদটশন সরবরাহকারীদদর িারা যয বযন্টক্তদদর পন্টরদষবা ন্টদদেন িাদদর প্রন্টি নযাযযিা করার ন্টবন্টনর্দয়
অথ্ু প্রদান কদর। সংস্কারগুন্টল 24/7 িোবধাদন থ্াকা বযন্টক্তগিকৃি আবান্টসক ন্টবকল্প - ইন্টন্ডন্টর্েভ য়ালাইেড যরন্টসদডনন্টশয়াল অিাদনুটির্স
(IRA) এর ন্টবকল্পগুন্টলও সর্থ্ুন করদব, যার র্দধয রদয়দে সর্থ্ুন প্রদি IRA এবং পান্টরবান্টরক শুশ্রূষা। একইর্াদব, OPWDD আবান্টসক
পন্টরদষবাগুন্টলদি নযাযয বযবহাদরর অন্টধকার ন্টনন্টিি করার েনয বযবহৃি র্ানদদণ্ডর র্ূ লযায়ন করদব, যার র্দধয বয়স্ক বযন্টক্তদদর েনয র্ূ লযায়নও
অন্তর্ভুক্ত রদয়দে।
OPWDD িার সর্ন্টিি HCBS োি পভ নন্টবুদবচনার র্াধযদর্ িোবধায়ক এবং সর্ন্টথ্ুি আবান্টসক হযান্টবন্টলদটশন পন্টরদষবাগুন্টলদক শন্টক্তশালী
করার পন্টরকল্পনা করদে। এই উন্নয়নগুন্টল সর্স্ত ক্ষ্র্িা স্তদরর র্ানভদষর েনয গৃ হসংিান সর্থ্ুন বা আবান্টসক পন্টরদষবান্টদ সরবরাদহর েনয
ন্টিন্টিশীল দৃন্টষ্টর্ন্টিগুন্টলদক সর্থ্ুন করদব। সহায়ক আবান্টসক হযান্টবন্টলদটশদনর হার পভ নন্টবুনযস্ত করা হদল যসটা ন্টবন্টর্ন্ন ধরদনর প্রদয়ােনীয়িা থ্াকা
বযন্টক্তদদর পন্টরদষবা দানকারী এদেন্টির যথ্দক প্রাপ্ত ইন-পাসুন এবং অন-কল পন্টরদষবাগুন্টলর ন্টর্শ্রদণর সাদথ্ আরও স্বাধীন ন্টবনযাদস বসবাদসর
অনভ র্ন্টি যদদব। যসটিংদয়র যরট যদবার একটি নিভন পিন্টির সহায়িার েনয র্ানভ দষর প্রদয়ােদনর উপর ন্টর্ন্টি কদর অথ্ু প্রদানদক স্তরান্টয়ি
করদব এবং স্বীকৃন্টি যদদব যয সরবরাহকারীর খরচগুন্টলদি সরাসন্টর কর্ীসংিান এবং অন-কল কর্ীসংিান, স্মাটু যহার্ প্রযভন্টক্ত এবং অথ্ু প্রদি
প্রন্টিদবশীদদর র্দিা কর্ীসংিান বযবিার বযবহার অন্তর্ভুক্ত থ্াকদব। যারা িাদদর আবান্টসক সর্থ্ুনগুন্টলদি পন্টরবিু ন করদি পেন্দ কদর এর্ন
বযন্টক্তদদর েনয বহনদযাগয অথ্ুসংিাদনর ন্টবকাশ কদর এই ন্টবন্টনদয়াগগুন্টল গৃ হসংিাদন উদ্ভাবন এবং বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক পেন্দ এবং নর্নীয়িাদক
সর্থ্ুন করদব।
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OPWDD গৃ হসংিান সর্থ্ুনগুন্টলদি অন্টিন্টরক্ত উদ্ভাবন এবং নর্নীয়িা উত্সান্টহি করদি ARPA িহন্টবলও বযবহার করদব। OPWDD
গৃ হসংিান ন্টবন্টনদয়াদগর কাযুকান্টরিা র্ূলযায়দনর েনয $20 ন্টর্ন্টলয়ন পযুন্ত ন্টবন্টনদয়াগ করদব যা OPWDD োি অংশগ্রহণকারীদদর েনয সাশ্রয়ী
র্ূ দলযর, বযবহার করার যযাগয, সাটিুন্টিদকটন্টবহীন গৃ হসংিান ন্টবকল্পগুন্টলদি নাগাল পাওয়ার সভ দযাগ সম্প্রসান্টরি কদর, যার র্দধয সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত
যসটিংগুন্টল যথ্দক রূপান্তর করদি চাওয়া বযন্টক্তরাও রদয়দেন। িহন্টবলগুন্টল বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক পন্টরদষবা সরবরাহ বািাদনার যকৌশলগুন্টলদক সর্থ্ুন
করদব যাদি র্ানভ ষ িাদদর পান্টরবান্টরক বান্টি যথ্দক (বয়স্ক যত্নশীলদদর সাদথ্ বসবাসকারীদদর েনয অগ্রান্টধকার সহ) বা বাোর চলন্টি হাদর
বযন্টক্তগি আবাসদন একটি কনদগ্রদগট যসটিং যথ্দক সরাদনার েনয সর্থ্ুন এবং পন্টরদষবাগুন্টলর ন্টবধানদক আরও উত্সান্টহি করদি পাদর।
OPWDD উদ্ভাবনী প্রযভন্টক্তর বযবহার সম্প্রসান্টরি করার েনয প্রদানকারীদদর উত্সান্টহি করার েনয $10 ন্টর্ন্টলয়ন পযুন্ত অন্টিন্টরক্ত িহন্টবল
ন্টবন্টনদয়াগ করদব এবং গৃ হসংিান ন্টবকল্প এবং োন্টিং র্দডলগুন্টল ন্টবকাশ করদব যা সহায়ক গৃ হসংিান এবং পান্টরবান্টরক যদত্নর ন্টবকল্পগুন্টল
সম্প্রসান্টরি কদর যা িাদদর চান্টহদা এবং পেন্দগুন্টলর সাদথ্ সার্েসযপূ ণু সবদচদয় সর্ন্টিি ন্টবনযাদস আরও স্বাধীন র্াদব র্ানভ ষদক সর্থ্ুন করদি
পাদর। এই ARPA ন্টবন্টনদয়াগগুন্টল র্ন্টবষযদির োি সংস্কারদক অবন্টহি করদব, যার র্দধয আরও সর্ন্টিি ন্টবনযাদস রূপান্তন্টরি হওয়া বযন্টক্তদদর
সর্থ্ুন করার েনয পন্টরদষবাগুন্টলর উন্নয়নও অন্তর্ভুক্ত রদয়দে।
উপরন্তু, OPWDD বযন্টক্তগি সর্থ্ুন এবং পন্টরদষবান্টদ এবং যিডাদরল ন্টডপাটুদর্ি অি হাউন্টেং অযান্ড আরবান যডদর্লপদর্ি (HUD) এর
নযাযয বাোর চলন্টি র্ািা হাদরর সাদথ্ সার্েসযপূ ণু র্াদব আত্ম-ন্টনদদু শনা কর্ুসূচীগুন্টলর েনয গৃ হসংিান র্িভুন্টক বািাদনার পদক্ষ্ সর্থ্ুন
অবযাহি যরদখদে। িহন্টবদলর এই বৃ ন্টিগুন্টল যকবল র্ানভ দষর েনয আরও সাশ্রয়ী র্ূ দলযর আবাসন ন্টবকল্প বিন্টর করদব না, বরং র্ানভষদক িাদদর
সম্প্রদায়গুন্টলদি আরও স্বাধীনর্াদব বসবাস করদি সহায়িা করদব। একইর্াদব, OPWDD, গর্নুর যহাচভদলর সহায়িায় এবং ন্টনউ ইয়কু যেট
যহার্স এবং কন্টর্উন্টনটি ন্টরন্টনউয়াদলর সহদযান্টগিায়, OPWDD এর ইন্টিদগ্রদটড সাদপাটিুর্ হাউন্টেং যপ্রাগ্রাদর্র েনয প্রস্তান্টবি নিভন র্ূ লধন
িহন্টবদলর র্াধযদর্ এদেন্টি দ্বারা পন্টরদষবা দান করা বযন্টক্তদদর েনয সাশ্রয়ী র্ূ দলযর এবং সর্ন্টিি গৃ হসংিান ইউন্টনটগুন্টলর প্রাপযিা সম্প্রসান্টরি
করদি সক্ষ্র্ হদব।
পন্টরদশদষ, OPWDD গৃ হসংিান সর্থ্ুনগুন্টলদি পন্টরদষবার গুণর্ান এবং িলািলগুন্টলদক যকন্দ্র কদর উদ্ভাবদন েন্টিি হওয়ার েনয অন্টিন্টরক্ত
উপায়গুন্টল অনভ সন্ধান করদব। উদ্ভাবদনর ন্টকেভ যক্ষ্ত্র ন্টবদবচনা করা হদে যার র্দধয রদয়দে যকানও বযন্টক্তর চান্টহদা পূ রদণর েনয নর্নীয়িা বৃ ন্টি
করা কারণ িারা েীবনকাল েভ দি পন্টরবন্টিুি হয়, েটিল চান্টহদাগুন্টল আরও র্াদলা র্াদব পূ রদণর েনয সহায়ক IRAগুন্টলর ক্ষ্র্িা শন্টক্তশালী
কদর এবং OPWDD গৃ হসংিান র্িভুন্টক যপ্রাগ্রাদর্র বাস্তবায়ন অবযাহি রাদখ যা সাটিুন্টিদকটন্টবহীন, সম্প্রদায়-ন্টর্ন্টিক এবং সর্ন্টিি গৃ হসংিান
বযবহার করার সভ দযাগ সর্থ্ুন কদর সরবরাহকারীদদর েনয সাটিুন্টিদকটন্টবহীন অযাপাটুদর্ি বা অযাপাটুদর্ি বশলীর েীবনযাত্রার েনয একটি
প্রন্টিয়া সরবরাহ কদর।

ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয উন্নি স্বািয পন্টরদষবাসর্ূহ
OPWDD-এর অথ্ু সংিানকৃি বা লাইদসিপ্রাপ্ত স্বািয পন্টরদষবাগুন্টলর র্দধয রদয়দে যর্িাল হাইন্টেন ল - র্ানন্টসক স্বািযন্টবন্টধ আইদনর
অনভ দেদ 16 এর অধীদন লাইদসিপ্রাপ্ত ন্টক্লন্টনকগুন্টলদি প্রদি স্বািয পন্টরদষবাগুন্টল, যসইসাদথ্ ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয
স্বাধীন অনভ শীলনকারী পন্টরদষবান্টদ - ইন্টন্ডদপদন্ডি প্রযাকটিশনরার সান্টর্ুদসস ির ইন্টন্ডন্টর্েভ য়ালস উইথ্ যডর্লপদর্িাল ন্টডসঅযান্টবন্টলটিস
(IPSIDD) এর েনয প্রদি হার বৃ ন্টি। অনভ দেদ 16 ন্টক্লন্টনকগুন্টল ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয একটি পন্টরদষবা সংিান যা
একটি ইিারন্টডন্টসন্টিনান্টর যকয়ার র্দডদল সরবরাহ কদর যা অক্ষ্র্ অবিা, যরাগ, বা অনযানয অসভ িিা উন্নি করার লদক্ষ্য র্ূ লযায়ন এবং
যথ্রান্টপগুন্টল বযবহার কদর। যেট বযাপী, 507 টি আটিুদকল 16 ন্টচন্টকৎসালয় আদে।
উপরন্তু, OPWDD অনযানয স্বািযদসবা যসটিং-এ ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয পন্টরদষবাগুন্টল বযবহাদরর সভ দযাগ বািাদনার
েনয কাে করদে। OPWDD বিু র্াদন DOH-লাইদসিপ্রাপ্ত আটিুদকল 28 ন্টক্লন্টনক এবং OMH-লাইদসিযভ ক্ত আটিুদকল 31 ন্টক্লন্টনকগুন্টলদি
বন্টধুি বযবহাদরর সভ দযাদগর র্াধযদর্ পন্টরদষবাগুন্টলর সংহিকরণ ন্টবষদয় অনভসন্ধান করদে। এই প্রদচষ্টার অংশ ন্টহসাদব, OPWDD অনভ দেদ 16
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ন্টক্লন্টনকগুন্টলর র্দধয পন্টরদষবা প্রদি বযন্টক্তদদর বিু র্ান সংখযা পযুাদলাচনা করদব এবং যয বযন্টক্তরা যসই ন্টক্লন্টনকগুন্টলদি পন্টরদষবা গ্রহণ কদর
িাদদর যয ন্টবদশষ পন্টরদষবাগুন্টল সরবরাহ করা হয় িা ন্টনধুারণ করা হদব। OPWDD িারপর বিু র্ান অনভদেদ 28 (যরাগন্টনণুয়গি এবং ন্টনন্টবি
শুশ্রূষা) এবং অনভ দেদ 31 (আচরণগি স্বািয) ন্টক্লন্টনকগুন্টলর ক্ষ্র্িা ন্টনধুারণ করদব যা ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর চান্টহদা পূ রদণ
সহায়িা করদব। বিু র্ান কাঠাদর্াগুন্টল আটিুদকল 16 ন্টক্লন্টনক দ্বারা প্রদি পন্টরদষবাগুন্টল বান্টিদয় িভলদি পাদর ন্টকনা যস ন্টবষদয় ন্টবদশষ র্দনাদযাগ
যদওয়া হদব।
DOH এবং OMH-এর সাদথ্ OPWDD কাে করদব যাদি সংহি লাইদসন্টিং ন্টবকল্পগুন্টল ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর আরও
যবন্টশ স্বািয সম্পদ সরবরাহ করদি পারদব ন্টকনা িা ন্টনধুারণ করা যায়। এটি ন্টবদশষান্টয়ি ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর
পন্টরদষবাগুন্টলর প্রদয়ােনীয়িা পূ রদণর েনয প্রন্টিটি ন্টক্লন্টনক পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র ক্ষ্র্িা সম্পদকু যবাঝাপিা বািাদি সহায়িা করদব। OPWDD
এই পযুাদলাচনার েনয গুণর্ানসম্পন্ন স্বািয পন্টরদষবাগুন্টল বযবহাদরর সভ দযাগ উন্নি করদি চায়। OPWDD পন্টরদষবা বযবহাদরর সভ দযাগ
বািাদনার প্রদচষ্টার কাযুকান্টরিা ন্টনধুারদণর েনয সর্দয়র সাদথ্ সাদথ্ ন্টক্লন্টনক পন্টরদষবাগুন্টলর বযবহাদরর পাথ্ুদকযর উপর নের রাখদব এবং যসই
ন্টবষদয় ন্টরদপাটু করদব।
OPWDD এোিাও লক্ষ্ কদরদে যয োিীয় এবং যেদটর িথ্য অনভ সাদর ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তরা ঐন্টিহান্টসকর্াদব অন্টিন্টরক্ত
স্বািয ববষদর্যর র্ভদখার্ভ ন্টখ হয়, উদাহরণস্বরূপ যবশ কদয়কটি দীঘুিায়ী যরাদগর উচ্চ হার, শারীন্টরক ন্টিয়াকলাদপর ন্টনম্ন হার এবং
কান্টডুওর্াসক্যলার যরাদগর উচ্চ হার।20 অিএব, OPWDD যবাঝার যচষ্টা করদব যয অনযানয এর্ন যকানও পন্টরদষবা এবং সর্থ্ুন রদয়দে ন্টকনা
যা যটন্টলদহলথ্ পন্টরদষবাগুন্টল সহ আধভ ন্টনকীকরণ বা উদ্ভাবদনর র্াধযদর্ শন্টক্তশালী করা যযদি পাদর, যা ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা
বযন্টক্তদদর উন্নি স্বািয িলািদলর ন্টদদক পন্টরচান্টলি করদব।

শুশ্রূষা করার বযবিাপনার গুণর্ান ও কাযুকান্টরিা
1 েভ লাই, 2018 এ, OPWDD িার যকয়ার র্যাদনেদর্ি র্দডলটি Medicaid সান্টর্ুস যকা-অন্টডুদনশন (MSC) যথ্দক সািটি আঞ্চন্টলক
যকয়ার যকা-অন্টডুদনশন অগুানাইদেশন (CCO) এর র্াধযদর্ প্রদি I/DD যহলথ্ যহার্ যকয়ার র্যাদনেদর্দি রূপান্তন্টরি কদরদে। এই
রূপান্তদরর লক্ষ্যগুন্টল ন্টেল একটি দ্বন্দ্ব-র্ভ ক্ত শুশ্রূষা বযবিাপনার র্দডল বিন্টর করা এবং বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক শুশ্রূষা বযবিাপনা সরবরাহ করা, স্বািয,
আচরণগি স্বািয এবং সভ িিার সাদথ্ Medicaid যহার্ এবং সম্প্রদায়-ন্টর্ন্টিক পন্টরদষবাগুন্টলদক সংহি করা যাদি আরও ন্টবকল্প, বৃ হির
নর্নীয়িা এবং আরও র্াদলা িলািল সরবরাহ করা যায়।
CCO অপাদরশদনর প্রথ্র্ 18 র্াস CCO এবং দায়বহনকারীদদর েনয চযাদলন্টেং ন্টেল কারণ যকয়ার র্যাদনোররা নিভন বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক
পন্টরকল্পনা, বযাপক র্ূ লযায়ন প্রন্টিয়া এবং ববদুযন্টিন েীবন পন্টরকল্পনা কাঠাদর্া, ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয সর্ন্টিি বযন্টক্তযকন্টন্দ্রক শুশ্রূষা পন্টরকল্পনার র্ূ ল ন্টর্ন্টি ন্টবকাশ এবং বাস্তবায়দনর েনয কাে কদরন্টেদলন। যকয়ার র্যাদনোররা নিভন সংিা, র্ূন্টর্কা এবং
নীন্টি/পিন্টিগুন্টল যনন্টর্দগট করার সর্য় নিভন িথ্য প্রযভ ন্টক্ত, সরোর্ এবং ির্ুযাটগুন্টল ন্টশখন্টেদলন। OPWDD, DOH, CCO ন্টনবুাহী,
সরবরাহকারী সংিা এবং দায়বহনকারী যগাষ্ঠীগুন্টলর র্দধয অংশীদান্টরত্ব এবং সহদযান্টগিা বাস্তবায়দনর চযাদলেগুন্টল হ্রাস করদি সহায়িা কদরদে,
এটি ন্টনন্টিি কদর যয ন্টডদসম্বর 2019 এর র্দধয MSC যথ্দক CCOযি (97,000 এরও যবন্টশ যলাক) রূপান্তন্টরি হওয়া প্রায় সর্স্ত বযন্টক্তর
একটি প্রাথ্ন্টর্ক বযাপক র্ূ লযায়ন সম্পন্ন হদয়দে এবং একটি চূিান্ত ইদলকট্রন্টনক লাইি িযান চূিান্ত করা হদয়দে।21
20

21

যরাগ ন্টনয়ন্ত্রণ ও প্রন্টিদরাদধর যকন্দ্রসর্ূ হ। দীঘুিায়ী যরাগ ও স্বািয উন্নয়ন।www.cdc.gov/chronicdisease, 2018 BRFSS Brief Disability Status.pdf
https://opwdd.ny.gov/data/care-coordination-organization-health-home-care-management-profile
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এর সাদথ্ সাদথ্, দায়বহনকারীরা কীর্াদব শুশ্রূষা বযবিাপনাদক আরও শন্টক্তশালী করা যায় িার েনয পরার্শুগুন্টল র্াগ কদর যনওয়া অবযাহি
যরদখদে। 2020 সাদলর শুরুর ন্টদদক, অন্টির্ারীর আদগ, OPWDD CCO, ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্ত, পন্টরবাদরর সদসয,
সরবরাহকারী প্রন্টিন্টনন্টধ এবং অনযানয র্ূ ল দায়বহনকারী গ্রুপগুন্টলর সাদথ্ একটি দায়বহনকারী ওয়াকু গ্রুপ উদদযাগ ন্টনদয়ন্টেল যয কীর্াদব বযন্টক্তযকন্টন্দ্রক পন্টরকল্পনা এবং েীবন পন্টরকল্পনা উন্নয়ন প্রন্টিয়া উন্নি করা যায়। ওয়াকু গ্রুপ সদসযরা িাদদর ন্টনবুাচনী এলাকা যথ্দক র্িার্ি সংগ্রহ
কদর এবং OPWDD যকয়ার র্যাদনেদর্ি অপাদরটিং সাটিুন্টিদকটগুন্টল ইসভ য এবং পভ ননুবীকরদণর েনয অন্তর্ভুক্ত করার েনয সবদচদয় গুরুত্বপূ ণু
কর্ুসূচীর প্রদয়ােনীয়িা এবং গুণর্ান পযুাদলাচনা উপাদানগুন্টল সনাক্ত করার েনয র্ূ লযবান অন্তদৃুন্টষ্ট সরবরাহ কদর (ন্টডদসম্বর 2021 সাদল
যহলথ্ যহার্ যকয়ার র্যাদনেদর্ি পন্টরদষবান্টদ প্রদাদনর েনয সর্স্ত CCOগুন্টলদক পভ নরায় সাটিুন্টিদকট যদওয়া/পভ নরায় ন্টডোইন করা হদয়ন্টেল)।
অন্টিন্টরক্ত ওয়াকু গ্রুপ সভ পান্টরশগুন্টল OPWDD এবং CCOগুন্টল যযখাদনই সম্ভব যসখাদন প্রদয়াগ কদরন্টেল এবং 2020 সাদলর ন্টডদসম্বদরর
যশদষর ন্টদদক একটি চূিান্ত ন্টরদপাদটুর র্াধযদর্ যসটা গৃ হীি হদয়ন্টেল।
ARPA িহন্টবদলর প্রাপযিা একটি র্ূল ওয়াকু গ্রুপ সভ পান্টরশদক এন্টগদয় ন্টনদয় যাওয়ার েনয একটি অননয সভ দযাগ উপিাপন কদর - CCO এবং
দায়বহনকারীদদর সাদথ্ অংশীদান্টরদত্ব যত্ন বযবিাপনা পন্টরদষবান্টদর েনয একটি রােযবযাপী ির্াগি র্াদনর উন্নন্টি যকৌশল ন্টবকাশ এবং বাস্তবায়ন
করদি। এই সভ পান্টরশটি চালভ করার েনয, কাদের একটি সভ দযাগ ন্টবকাদশর েনয CCOগুন্টল এবং দায়বহনকারীদদর সাদথ্ OPWDD কাে করদব
এবং একটি কর্ুসূচী র্ূ লযায়ন সম্পাদন করার েনয একটি বান্টহযক পরার্শুদািাদক ন্টনযভক্ত করার েনয প্রস্তাবগুন্টলর েনয একটি অনভ দরাধ প্রকাশ
করদব যা শুশ্রূষা বযবিাপনা পন্টরদষবান্টদর েনয ির্াগি র্াদনর উন্নন্টির যকৌশলটিদক আকার ন্টদদি এবং অবন্টহি করদি সহায়িা করদব।
কর্ুসূচীর র্ূলযায়ন করদল িা শুশ্রূষার বযবিাপনা পন্টরদষবান্টদ এবং OPWDD নীন্টি এবং ন্টসদের্গুন্টলর গুণর্ান কীর্াদব উন্নি করদি পারদব
িা োনাদি সহায়িা করদব যা এটি সর্থ্ুন কদর, যার লক্ষ্য হল যারা শুশ্রূষার বযবিাপনার পন্টরদষবাগুন্টল গ্রহণ কদর িাদদর েনয িলািলগুন্টল
উন্নি করা।

উদেশয 3.2: প্রিয়ন্ত্রণেূ লক ও িীপ্রতগত িপ্ররিতু িসেূ হ
আরও িেিীয়তা সেথু ি কদর এিং উন্নত িযপ্রিগত িলািলগুপ্রলদক িদণাপ্রেত কদর এেি প্রিয়ন্ত্রক এিং িীপ্রতগত
িপ্ররিতু িগুপ্রল অিু সন্ধাি এিং িাস্তিায়দির সু দযাগগুপ্রল িাড়াদিা।
অদনক দায়বহনকারী OPWDD ন্টসদেদর্ অন্টিন্টরক্ত ন্টনয়ন্ত্রণ করা সম্পদকু উদদ্বগ প্রকাশ কদরদেন। ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর
েনয, ন্টবন্টধন্টবধানগুন্টল িাদদর পেন্দসই েীবন গদি যিালায় বাধা সৃ ন্টষ্ট করদি পাদর। DSP-যদর েনয, কােটি চযাদলন্টেং হদয় উঠদি পাদর কারণ
িারা একই সাদথ্ ন্টবন্টধন্টনদষদধর প্রদয়ােনীয়িা এবং ন্টবন্টর্ন্ন বযন্টক্তদক সহায়িা প্রদান উর্য়ই কদর থ্াদক। সরবরাহকারীদদর েনয, ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক
যবাঝা যসই সর্থ্ুনগুন্টল সরবরাহ করার বযাপাদর উদ্ভাবনদক ন্টবলন্টম্বি করদি পাদর। পন্টরকল্পনা প্রন্টিয়ার র্াধযদর্, OPWDD দায়বহনকারীরা
ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক সংস্কাদরর েনয গুরুত্বপূ ণু যক্ষ্ত্রগুন্টল ন্টচন্টিি কদরদে এবং OPWDD যবশ কদয়কটি উদদযাগ বাস্তবায়ন শুরু কদরদে।

ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক নর্নীয়িা বৃ ন্টি
ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক নর্নীয়িা বািাদনার েনয, OPWDD পূ বুবিী বেদরর সর্ীক্ষ্াগুন্টলদি সরবরাহকারীর গুণর্ান এবং সম্মন্টির ইন্টিহাদসর সাদথ্
সান্টরবি করার েনয িদারন্টক ন্টিয়াকলাপগুন্টল পভ নগুঠন করদে, উচ্চ সম্পাদনকারী সরবরাহকারীদদর ত্রাণ সরবরাহ কদর এবং ন্টনম্নির পারিন্টর্ুং
প্রদানকারীরা যযন অ-সম্মন্টি সম্পন্টকুি যয যকানও সর্সযা সংদশাধন করার েনয প্রদয়ােনীয় যথ্াযথ্ িদারন্টক পায় িা ন্টনন্টিি কদর। 2021
সাদলর 1 অদক্টাবর যথ্দক শুরু হওয়া সর্ীক্ষ্া চদির সাদথ্ এই পভ নরায় ন্টডোইন করা সর্ীক্ষ্া প্রন্টিয়াটি প্রদয়াগ করা হদয়ন্টেল।
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এোিা, COVID -19 অন্টির্ারীর সর্য় পরীক্ষ্া করা হদয়ন্টেল এর্ন ন্টকেভ পন্টরদষবার েনয OPWDD নর্নীয়িা গ্রহণ কদরদে, যার র্দধয
রদয়দে দূরবিী প্রযভন্টক্তর বযবহার এবং বযন্টক্তর প্রদয়ােন এবং পেদন্দর উপর ন্টর্ন্টি কদর একটি সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত বাসিাদন সম্প্রদায়গি
হযান্টবন্টলদটশন পন্টরদষবাগুন্টলর বযবিা। OPWDD এই নর্নীয়িাগুন্টল চান্টলদয় যাওয়ার যচষ্টা করদব যা অন্টিন্টরক্ত োি পাবার সংস্কাদরর র্াধযদর্
আবাসদন আরও উদ্ভাবদনর অনভ র্ন্টি যদয়।
সম্ভাবয ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক সংস্কাদরর আরও যক্ষ্ত্রগুন্টল ন্টচন্টিি করার েনয, OPWDD ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর, বাবা-র্া,
সরবরাহকারী এবং উন্টকলদদর অন্তর্ভুক্ত করার েনয একটি ওয়াকু গ্রুপ আহ্বান করদব। এই ওয়াকু গ্রুপটি ন্টকেভ ক্লাসরুর্ পাঠযিদর্র র্াচু ভ য়াল
ন্টনদদু শনার েনয অনভ র্ন্টি যদওয়ার েনয কর্ীদদর প্রন্টশক্ষ্দণ সম্ভাবয নর্নীয়িার যক্ষ্ত্র সনাক্ত করার উপর দৃন্টষ্ট ন্টনবি করদব এবং অনযানয
উদদযাদগর র্দধয আরও দক্ষ্িার েনয ন্টকেভ প্রন্টশক্ষ্ণদক সহেির করদব, কর্ুচারীদদর বযাকগ্রাউন্ড যচক পন্টরচালনা করার েনয আরও দক্ষ্
পিন্টি বিন্টর করদব, ন্টবন্টর্ন্ন এদেন্টিগুন্টল েভ দি কর্ুসংিান ন্টবদশষজ্ঞদদর েনয প্রন্টশক্ষ্ণদক সহেির করদব, র্ূলযায়ন নন্টথ্গুন্টল সংদশাধন করদব,
প্রযভন্টক্ত এবং উদ্ভাবনী পন্টরদষবাগুন্টল বযবহার কদর কর্ সীন্টর্িকারক ন্টবনযাদস র্ানভ ষদক সর্থ্ুন করদব এবং ঘটনা পন্টরচালনা পযুাদলাচনা করদব
এবং অপবযবহার এবং অবদহলার সংজ্ঞা ন্টনরূপণ করদব। আশা করা হদে যয এই যকৌশলগি পন্টরকল্পনায় আগার্ী বেদরর বান্টষক
ু আপদডদটর
অংশ ন্টহসাদব প্রাথ্ন্টর্ক সভ পান্টরশগুন্টল ন্টবদবচনার েনয উপলব্ধ থ্াকদব।

উদেশয 3.3: গদিষণা ও উদ্ভািি
কেু সূচীগুপ্রল েূ লযায়ি কদর, গদিষণা িপ্ররচালিা কদর এিং িপ্ররদষিা সরিরাদহর িতুি িিপ্রতগুপ্রল িরীক্ষ্া
করার সু দযাগগুপ্রল প্রিকাদশর োিযদে উদ্ভািিদক অগ্রাপ্রিকার ডেওয়া।
আগার্ী কদয়ক বের ধদর, OPWDD উন্নি িলািল এবং ন্টসদের্ পন্টরবিু ন উন্নীি করার েনয িার গদবষণা ক্ষ্র্িা সম্প্রসান্টরি
করদব। িাোিা, OPWDD পন্টরদষবা প্রদাদনর েনয উদ্ভাবনী পিন্টিগুন্টল আরও অনভ সন্ধান করার পন্টরকল্পনা করদে যযন যাদদর
পন্টরদষবা যদওয়া হদে িাদদর চান্টহদাগুন্টল আরও র্াদলার্াদব পূ রণ করা যযদি পাদর।

কর্ুসূচীর পযুাদলাচনা ও উদ্ভাবন
ন্টবন্টর্ন্ন লক্ষ্য এবং উদেশযগুন্টলদি যযর্ন উদেন্টখি হদয়দে, OPWDD ARPA িহন্টবলগুন্টল আত্ম-ন্টনদদু শনা, শুশ্রূষা সর্িয় এবং বযবন্টিি
শুশ্রূষা পরীক্ষ্াসহ যবশ কদয়কটি কর্ুসূচী র্ূ লযায়ন করার েনয বযবহার করদব। এোিা, OPWDD িথ্য সংগ্রদহর েনয সংিার অর্যন্তরীণ
ক্ষ্র্িা বৃ ন্টি কদর, পন্টরসংখযানগি প্রবণিা ন্টবদেষণ কদর এবং সর্থ্ুন, পন্টরদষবা এবং র্ন্টবষযদির োি এবং নীন্টি সংস্কার সম্পদকু কাযুকর
ন্টসিান্ত গ্রহণদক অবন্টহি ও সর্থ্ুন করদি সহায়িা করার েনয সংগৃ হীি িথ্য বযবহার কদর অনযানয OPWDD কর্ুসূচী এবং পন্টরদষবাগুন্টলর
চলর্ান র্ূ লযায়নদক শন্টক্তশালী করা অবযাহি রাখদব।
উপরন্তু, OPWDD যসই সব সার্ান্টেক ও নীন্টি সংিান্ত গদবষণা উদদযাগগুন্টল ন্টবকন্টশি ও বাস্তবান্টয়ি করদব যা রােয, োন্টি এবং ন্টবশ্ববযাপী
প্রন্টিশ্রুন্টিসম্পন্ন অনভ শীলনগুন্টল অনভ সন্ধান কদর যযন িা এটা ন্টনন্টিি করদি পাদর যয, যয পন্টরদষবা এবং সর্থ্ুনগুন্টল সরবরাহ করা হদে িা
কান্টঙ্ক্ষি লক্ষ্য এবং িলািলগুন্টল পূ রদণর েনয সবদচদয় কাযুকর। এই প্রদচষ্টাগুন্টলর র্দধয রদয়দে একাদডন্টর্ক ও গদবষণা প্রন্টিষ্ঠানগুন্টলর সাদথ্
সহদযান্টগিা বৃ ন্টি করা, োিীয় পযুাদয় অনভ শীলন এবং যশখার সহদযাগী সম্প্রদাদয়র র্দধয অংশগ্রহণ করা এবং ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিার
যক্ষ্দত্র অনযানয যনিাদদর কাে যথ্দক েন্টিি হওয়া ও িাদদর যথ্দক যশখা।
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বযবন্টিি শুশ্রূষাদান করার ন্টদদক OPWDD এর রূপান্তর
গি কদয়ক বের ধদর, OPWDD এবং DOH একটি অক্ষ্র্দদর পন্টরদষবা সরবরাহকারীদদর-যনিৃত্বাধীন বযবন্টিি শুশ্রূষার র্দডদলর র্াধযদর্
পন্টরচান্টলি শুশ্রূষার েনয OPWDD-র অথ্ুসংিান করা োি পাবার পন্টরদষবাগুন্টলর সম্ভাবয রূপান্তর অনভ সন্ধান কদরদে।22 2018 সাদলর
আগদে, OPWDD এবং DOH েনসাধারদণর র্ন্তদবযর েনয একটি খসিা যযাগযিা অেুদনর নন্টথ্ প্রকাশ কদরদে। প্রাপ্ত প্রন্টিন্টিয়ার উপর
ন্টর্ন্টি কদর, OPWDD খসিা নন্টথ্টি সংদশাধন কদরদে, যা 2020 সাদলর যিব্রুয়ান্টরদি েনসাধারদণর অন্টিন্টরক্ত র্ন্তদবযর েনয প্রকাশ করা
হদয়ন্টেল।
প্রন্টিটি খসিা যযাগযিার নন্টথ্ প্রকাদশর সাদথ্ সাদথ্, OPWDD ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্ত, পন্টরবার, সরবরাহকারী এবং উন্টকলদদর
কাে যথ্দক যদথ্ষ্ট সাবুেনীন র্ন্তবয যপদয়দে। যারা অক্ষ্র্িা থ্াকা বযন্টক্তদদর পন্টরদষবা প্রদানকারীর যনিৃত্বাধীন বযবন্টিি শুশ্রূষা যদবার ন্টদদক
রূপান্তরদক সর্থ্ুন কদরদেন িারা উচ্চ র্াদনর এবং দক্ষ্িা সম্পন্ন শুশ্রূষাদক উত্সান্টহি করার একটি প্রন্টিয়া ন্টহসাদব ন্টব কাশেন্টনি
প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর পন্টরদষবা যদওয়ার সাদথ্ স্বািযদসবা, আচরণগি স্বািয এবং অনযানয সার্ান্টেক শুশ্রূষা করার সর্থ্ুনগুন্টল যদওয়া
সংহি করাদক সর্থ্ুন কদরদেন। যারা এই রূপান্তদরর ন্টবদরান্টধিা কদরদেন িারা বযবন্টিি শুশ্রূষার সাদথ্ সংন্টেষ্ট প্রশাসন্টনক খরচ সম্পদকু উন্টদ্বগ্ন
ন্টেদলন, প্রশ্ন কদরন্টেদলন যয এই পন্টরদষবা এবং সর্থ্ুন করার খরচগুন্টল হ্রাদসর প্রদয়ােন হদব ন্টকনা, োিীয়র্াদব ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা
থ্াকা বযন্টক্তদদর বযবন্টিি শুশ্রূষা যদবার পন্টরদষবাগুন্টল সরবরাদহর সীন্টর্ি সািলযর কথ্া িারা উদেখ কদরদেন, স্বীকার কদরদেন যয CCO
র্দডদল সািলয প্রদশুন করদি হদল আরও সর্য় এবং সভ দযাগ থ্াকা এবং এদক আরও সংহি র্দডদল ন্টবকন্টশি হওয়া প্রদয়ােন এবং িারা
OPWDD-যক আন্টথ্ক
ু ও কর্ীবান্টহনীর সর্সযা সহ পন্টরদষবা বযবিার অনযানয চযাদলেগুন্টলদি র্দনান্টনদবশ করার আহ্বান োন্টনদয়দেন।
OPWDD িার ARPA িহন্টবদলর একটি অংশ ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয বযবন্টিি শুশ্রূষা বাস্তবায়ন ন্টবষয়ক অধযয়ন
এবং র্ূ লযায়দন ন্টবন্টনদয়াগ করদব, যযন যশখা এবং অন্টর্জ্ঞিাগুন্টলদক একন্টত্রি করা যায়। র্ূ লযায়ন এই েনসংখযার র্ানভ দষর েনয, িাদদর
অন্টর্জ্ঞিা এবং বযবন্টিি শুশ্রূষার পন্টরদবদশ সন্তুন্টষ্ট সহ গুণর্ান এবং িলািদলর র্ূ লযায়ন করদব। উপরন্তু, র্ূ লযায়নটি শুশ্রূষা বযবিা উন্নি করার
েনয রাদের লক্ষ্যর্াত্রা যাচাই করদব এবং ন্টনউ ইয়দকু র অন্টর্জ্ঞিার উপর ন্টর্ন্টি কদর ন্টবদশষান্টয়ি শুশ্রূষার ন্টবকল্পগুন্টলর েনয পন্টরকল্পনা করার
সভ পান্টরশগুন্টল বিন্টর করদব এবং এই ধরদনর একটি পিন্টি িার যকৌশলগি লক্ষ্য অেুদনর েনয OPWDD এর ক্ষ্র্িা উন্নি করদব ন্টকনা যাচাই
করদব।

েূ লযায়ি
OPWDD ন্টনয়ন্টর্ির্াদব এই 2023-2027 যকৌশলগি পন্টরকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত উদদযাগ ও কাযুিদর্র অগ্রগন্টি র্ূ লযায়ন ও ট্রযাক করদব। লক্ষ্য
এবং উদেশয অেুন করা হদে ন্টকনা িা ন্টনধুারণ করার েনয, বযবহারকারী, কর্ুসূচী, প্রকল্প এবং ন্টসদের্ স্তদরর পন্টরর্াণগি এবং গুণগি িথ্য
ন্টবদেষণ করা হদব। এর র্দধয চলর্ান যডটা যসটগুন্টলদক (যযর্ন, NCI, Medicaid িথ্য এবং অনযানয যিডাদরল িদথ্যর যসট) অন্টবরি র্াদব
যাচাই করা, প্রকল্প ন্টনন্টদুষ্ট প্রর্াব এবং প্রন্টিয়াগুন্টলর উন্নয়ন সনাক্ত করার েনয নিভন সরোর্ বিন্টর করা সংন্টেষ্ট থ্াকদব যা বযন্টক্তগি িলািল
সংগ্রহ এবং ন্টবদেষণ, স্বািয এবং েীবনযাত্রার র্ান পন্টরর্াদপর সার্ান্টেক ন্টনধুারকগুন্টলর উপর দৃন্টষ্ট ন্টনবি করদব।
যকৌশলগি পন্টরকল্পনার সর্য়কাদল সংঘটিি অদনক প্রকল্প এবং উদদযাদগর র্দধয ARPA-র অধীদন বন্টধুি িহন্টবদলর অংশ ন্টহসাদব পন্টরচান্টলি
প্রকল্পও অনযির্। এদেন্টির বৃ হির লক্ষ্যগুন্টলর উপর এই সভ দযাগগুন্টলর প্রর্াব র্ূ লযায়ন করার েনয, OPWDD িার ঠিকাদারদদর চভন্টক্তর
সর্য়কাদল কান্টঙ্ক্ষি িলািল অেুন, র্ূ ল র্াইলিলক, বাস্তবায়দন বাধা এবং প্রন্টিশ্রুন্টিবি অনভ শীলনগুন্টল পন্টরর্াপ করা, নেদর রাখা এবং
ন্টরদপাটু করাদনার কাে করদব। ন্টকেভ যক্ষ্দত্র, OPWDD ন্টবন্টর্ন্ন প্রকল্প এবং কর্ুসূচীগুন্টলর েনয যয প্রর্াব রদয়দে িা পরীক্ষ্া করার েনয বাইদরর
র্ূ লযায়নকারীদদর সাদথ্ চভন্টক্ত করদব।
22
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এোিা, OPWDD এডদর্াদকন্টস গ্রুপ, ওয়াকু গ্রুপ এবং কন্টর্টিগুন্টলর র্াধযদর্ চলর্ান দায়বহনকারীদদর সাদথ্ কদথ্াপকথ্দন েন্টিি থ্াকদব যা
দায়বহনকারীদদর সংিার কাে এবং অগ্রগন্টি র্ূ লযায়ন করদি এবং লক্ষ্য অেুদন সহায়িা করার েনয প্রদয়ােনীয় সর্িয়, পরবিী পদদক্ষ্প বা
র্ন্টবষযদির কাদের উপর বাস্তব সর্দয়র সাদথ্ সাদথ্ ইনপভ ট সরবরাহ করার অনভ র্ন্টি যদয়। পন্টরদশদষ, OPWDD নীন্টি এবং িাদদর প্রর্াদবর
প্রবণিা এবং পন্টরবিু দনর েনয বান্টষুক যেট ও যিডাদরল যডটা র্ূ লযায়ন করদব।
এর সাদথ্ ন্টর্ন্টলি র্াদব, বযন্টক্ত, কর্ুসূচী, প্রকল্প এবং ন্টসদের্ স্তদরর এই র্ূলযায়ন কাযুির্গুন্টল আর্াদদর যকৌশলগি লক্ষ্যগুন্টলদি যপৌেঁোদনার
অগ্রগন্টি সম্পদকু OPWDDযক অবন্টহি করদব এবং র্ন্টবষযদির প্রদচষ্টাগুন্টল ন্টচন্টিি করদব।

উিসংহার
2023-2027 যকৌশলগি পন্টরকল্পনার র্দধয লক্ষ্য এবং উদেশযগুন্টল স্বল্পদর্য়াদদ পন্টরদষবা বযবিাদক ন্টিন্টিশীল করার েনয একটি রূপদরখা
সরবরাহ কদর এবং গুরুত্বপূ ণু গদবষণা, র্ূ লযায়ন এবং উদ্ভাবনী ন্টিয়াকলাপগুন্টল ন্টনধুারণ কদর যা চলর্ান ন্টসদেদর্র উন্নন্টিদক অবন্টহি করদব।
এই যকৌশলগি লক্ষ্য, উদেশয এবং ন্টিয়াকলাপগুন্টল OPWDD এবং দায়বহনকারীদদরদক আরও বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক, ন্টিন্টিশীল, নযায়সিি,
অন্তর্ভুন্টক্তর্ূ লক এবং ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা ন্টনউ ইয়কু বাসীদদর েনয সর্থ্ুন ও পন্টরদষবান্টদর সর্ন্টিি ন্টসদেদর্র ন্টদদক েষ্ট এবং
ইোকৃি অগ্রগন্টি অেুদনর েনয একসাদথ্ কাে করদি সহায়িা করদব।
দায়বহনকারীদদর সাদথ্ যযাগাদযাগ এবং আপদডট করার েনয এই পন্টরকল্পনাটি বযবহার কদর, OPWDD দায়বহনকারীদদর সাদথ্ অংশীদান্টরত্ব
এবং সরকারী স্বেিা প্রদাদনর েনয প্রন্টিশ্রুন্টিবি যথ্দক, নীন্টিগি ন্টসিান্ত এবং সম্পদ বরােদক ন্টদশা ন্টনদদু শ কদর এবং পন্টরদষবা ন্টসদের্ েভ দি
আর্াদদর অংশীদারদদর সাদথ্ সর্িয় ও দান্টয়ত্ব বরাে কদর।
যযদহিভ OPWDD এই যকৌশলগি পন্টরকল্পনা বাস্তবায়ন কদর, এটি ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা বযন্টক্তদদর উপদদষ্টা পন্টরষদ, গর্নুদরর অন্টিস
এবং NYS আইনসর্া সহ দায়বহনকারীদদর অগ্রগন্টির আপদডট সরবরাহ করদব। এই আপদডটগুন্টল বান্টহযক যযাগাদযাদগর (ওদয়বসাইট,
দায়বহনকারীদদর ন্টবন্টর্ন্ন ন্টর্টিং, ইিযান্টদ) র্াধযদর্ এবং একটি সবুেনীনর্াদব ের্া করা এবং যশয়ার করা বান্টষুক প্রন্টিদবদদনর র্াধযদর্ অন্টবরি
র্াদব সরবরাহ করা হদব, যা সর্স্ত র্ূল ন্টিয়াকলাপ, প্রকল্প এবং খরচগুন্টলর প্রন্টি দৃন্টষ্ট আকষুণ করদব যা এদেন্টিদক িার বৃ হির লক্ষ্য এবং
উদেশয অেুদন সহায়িা করদে। িাোিা, OPWDD বান্টষুকর্াদব পন্টরকল্পনার বন্টণি
ু লক্ষ্য এবং উদেশযগুন্টল র্ূ লযায়ন করদব যাদি িারা
দায়বহনকারীদদর অগ্রান্টধকারগুন্টলর সাদথ্ সার্েসযপূ ণু এবং যশ্রণীবি অবিায় থ্াদক িা ন্টনন্টিি কদর এবং নিভন অগ্রান্টধকার বা প্রদয়ােন
যদখান্টদদল পন্টরকল্পনাটি সংদশাধন কদর।
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িপ্ররপ্রশষ্ট A
Medicaid এর োিযদে অথু সংস্থ্াি করা িপ্ররদষিাসেূ হ
প্রান্টিষ্ঠান্টনক পন্টরদষবাসর্ূ হ
প্রিকাশ ডকি - ডেভলিদেন্টাল ডসন্টার (DC) ও ডোদটা আিাপ্রসক ইউপ্রিট - স্মল ডরপ্রসদেন্টাল ইউপ্রিট (SRU)। 24-ঘণ্টা বযাপী
সর্স্ত ধরদনর শুশ্রূষা (হাসপািাল এবং ন্টবদশষ ন্টচন্টকৎসা পন্টরদষবা বযিীি) সরবরাহ কদর যেট-পন্টরচান্টলি ন্টচন্টকৎসা কর্ুসূচী। বিু র্াদন, এই
যসটিং ন্টদদয় প্রধান আচরণগি চযাদলে এবং অনযানয অিযন্ত ন্টনন্টবি শুশ্রূষার চান্টহদা সম্পন্ন র্ানভ ষদক পন্টরদষবা যদওয়া হদয় থ্াদক। পন্টরদষবাগুন্টল
সম্প্রদায়-ন্টর্ন্টিক শুশ্রূষায় ন্টিদর আসার েনয র্ানভ ষদক প্রস্তুি করার ন্টদদক র্দনান্টনদবশ কদর।
ডস্পপ্রশয়াপ্রলটি হাসিাতাল - প্রিদশষাপ্রয়ত হাসিাতাল। 24-ঘণ্টা বযাপী সর্স্ত ধরদনর শুশ্রূষা (হাসপািাল এবং ন্টবদশষ ন্টচন্টকৎসা পন্টরদষবা
বযিীি) সরবরাহ করার র্দিা যস্বোদসবী-পন্টরচান্টলি ন্টনন্টবি ন্টচন্টকৎসা কর্ুসূচী। বিু র্াদন, ন্টনউ ইয়কু ন্টসটিদি এই োিীয় একটি সভ ন্টবধা
সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত হদয়দে। এটি ন্টনন্টবি এবং চলর্ান ন্টচন্টকৎসা ও নান্টসুং শুশ্রূষার প্রদয়ােন থ্াকা ন্টশশু এবং িরুণ প্রাপ্তবয়স্কদদর পন্টরদষবা ন্টদদয়
থ্াদক।

সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত আবান্টসক সান্টর্ুদসস
অন্তিু তীকালীি শুশ্রূষাোি সু প্রিিাসেূ হ (ICF)। ICF-গুন্টল র্ূ লি আরও ন্টনন্টবি আচরণগি, অন্টর্দযান্টেি, এবং/অথ্বা স্বািযদসবা
প্রদয়ােনযভক্ত বযন্টক্তদদর েনয গ্রুপ যহার্। ICF-গুন্টল নান্টসুং, পভ ন্টষ্ট যোগাদনর পন্টরদষবা, র্দনান্টবজ্ঞান, সার্ান্টেক কাে, যপশাগি/শারীন্টরক / ন্টেচ
যথ্রান্টপ পন্টরদষবাগুন্টল প্রদয়ােন অনভ সাদর আবান্টসকদদর সরবরাহ কদর। িারা িাদদর আবান্টসকদদর েনয ন্টচন্টকৎসা ও যড পন্টরদষবাগুন্টলর সর্িয়
সাধন কদর। যবন্টশরর্াগ ICF আবান্টসকরা িাদদর বান্টির বাইদর যড কর্ুসূচীদি অংশ যনয়। এই বান্টিগুন্টল সাধারণি প্রান্টিষ্ঠান্টনক যসটিং এর যচদয়
যোদটা, িদব IRA/CRগুন্টলর (নীদচ বন্টণুি) যচদয় বদিা।
িযপ্রিগত িসিাদসর প্রিকল্পসেূ হ - ইপ্রিপ্রভজু য়াল ডরপ্রসদেিপ্রশয়াল অল্টাদিু টিভস (IRA) / সম্প্রোয়গত িসিাস - কপ্রেউপ্রিটি
ডরপ্রসদেদেস (CR)। IRA/CR-গুন্টল গ্রুপ যহার্ পন্টরদষবাগুন্টলর েনয একটি িভলনার্ূ লক র্াদব যোদটা, আরও সম্প্রদায়-সর্ন্টিি পিন্টির
প্রস্তাব যদয়। যবন্টশরর্াগ আবান্টসকদদর চলর্ান লাইদসিযভক্ত ন্টক্লন্টনকাল সহায়িার প্রদয়ােন হয়, যযটা িারা বাসিাদনর কর্ুচারীদদর দ্বারা ন্টনযভক্ত
বা চভন্টক্তবি কর্ীদদর পন্টরবদিু , সম্প্রদায়-ন্টর্ন্টিক সরবরাহকারী এবং ন্টক্লন্টনকগুন্টলর র্াধযদর্ পায়। শুশ্রূষা সর্িদয়র দান্টয়ত্ব িৃিীয় পদক্ষ্র
CCOগুন্টলর সাদথ্ যশয়ার করা হয় (নীদচ যদখভ ন)। এই বান্টিগুন্টলদি 14 েদনর যবন্টশ আবান্টসক রাখা যায় না; যবন্টশর র্াগই এগুন্টল যোদটা। IRA
এবং CR-গুন্টলদক দুটি যর্ৌন্টলক "র্দডল" এ ন্টবর্ক্ত করা যযদি পাদর:
গ্রুপ যহার্টিদি যখন আবান্টসকরা উপন্টিি থ্াদকন, িখন তত্ত্বািিাদি থাকা IRA/CR-গুপ্রল ধারাবান্টহক র্াদব কর্ুচারীদদর সর্থ্ুন সরবরাহ
কদর।
যারা ন্টনন্টদুষ্ট পযুাদয়র েনয স্বাধীন (আনভ ষ্ঠান্টনক র্াদব কর্ীদদর িোবধান োিাই) থ্াকদি পাদর িাদদর েনয সেথু ি োিকারী IRA/CR-গুপ্রল
প্রদয়ােদনর ন্টর্ন্টিদি পন্টরদষবা সরবরাহ কদর।
িাপ্ররিাপ্ররক শুশ্রূষা - িযাপ্রেপ্রল ডকয়ার (FC) ডহােসেূ হ। পান্টরবান্টরক শুশ্রূষায়, পৃ ষ্ঠদপাষণকারী পন্টরবারগুন্টল িাদদর বযন্টক্তগি বান্টির র্দধয
যলাদকদদর শুশ্রূষা, সহায়িা এবং িোবধান প্রদাদনর েনয একটি র্ান্টসক অথ্ু পায়। এটি ন্টচরাচন্টরি গ্রুপ যহার্গুন্টলদি হওয়া কর্ীদদর ন্টশিট
পন্টরবিু ন োিাই আরও বান্টির র্দিা শুশ্রূষার অন্টর্জ্ঞিার পন্টরন্টিন্টি যদয়। OPWDD বা একটি পৃ ষ্ঠদপাষক অলার্েনক সংিা পান্টরবান্টরক
শুশ্রূষাকারীদদর সহায়িা এবং িোবধান কদর। স্বািয, সভ রক্ষ্া এবং গুণর্ান ন্টনন্টিি করার েনয যহার্ এবং শুশ্রূষাকারীরা উর্য়ই OPWDD
দ্বারা সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত হয়।
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কাঠাদর্াগি যড পন্টরদষবা কর্ুসূচীসর্ূহ
ডে হযাপ্রিপ্রলদটশি। যড হযান্টবন্টলদটশন পন্টরদষবাগুন্টল সাধারণি প্রাপ্তবয়স্কদদর েনয সপ্তাদহর েভ টির ন্টদন বাদদ সকাল এবং ন্টবদকদল উপলব্ধ
হয়। কর্ুসূচীগুন্টল অংশগ্রহণকারীরা যযখাদনই থ্াক্যক না যকন িাদদর যদওয়া হয় (স্বাধীনর্াদব, পন্টরবাদরর সাদথ্, বা সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত বান্টিদি)।
এই কর্ুসূচীগুন্টল যকানও বযন্টক্তর বান্টির বাইদর সঞ্চান্টলি হয়, সাধারণি একটি সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত সাইদট বা সম্প্রদাদয়র র্দধয (যযর্ন, যদয়াল
োিা যড হাব)। যড হযান্টবন্টলদটশন পন্টরদষবাগুন্টল র্ানভ ষদক িাদদর স্ব-সহায়িা, সার্ান্টেকীকরণ এবং অন্টর্দযান্টেি দক্ষ্িা ধদর রাখদি বা উন্নি
করদি সহায়িা কদর, যার র্দধয রদয়দে কদথ্াপকথ্ন, ভ্রর্ণ এবং বয়স্কন্টশক্ষ্ার অনযানয যক্ষ্ত্র। ন্টিয়াকলাপ এবং পন্টরদবশগুন্টল দক্ষ্িা এবং
উপযভক্ত আচরদণর ন্টবকাশ, বৃ হির স্বাধীনিা, সম্প্রদাদয়র অন্তর্ভুন্টক্ত, সম্পকু ন্টনর্ুাণ, আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুন এবং িথ্য সংজ্ঞাি র্াদব ন্টবকল্পগুন্টল
বােদি উত্সান্টহি করার েনয পন্টরকন্টল্পি হদয়দে। যখন লাইদসিপ্রাপ্ত ন্টচন্টকৎসা পন্টরদষবাগুন্টল যড হযান্টবন্টলদটশন অংশগ্রহণকারীদদর প্রদয়ােন
হয়, িখন যসগুন্টল সাধারণি সম্প্রদায়গি পন্টরদষবা সরবরাহকারী এবং ন্টক্লন্টনকগুন্টলর র্াধযদর্ বযবহার করা হয়।
ডে ট্রিটদেন্ট। একটি যকন্দ্র-ন্টর্ন্টিক যড পন্টরদষবা দাদনর র্দডল যা কর্ নর্নীয় এবং সাধারণি সম্প্রদায়গি সংহন্টির েনয কর্ সভ দযাগ সরবরাহ
কদর। লাইদসিপ্রাপ্ত ন্টক্লন্টনকাল পন্টরদষবাগুন্টল (যপশাগি, শারীন্টরক এবং ন্টেচ যথ্রান্টপ, সার্ান্টেক কাে, ইিযান্টদ) র্দডদলর র্দধয অন্তর্ভুক্ত করা
হয় এবং ন্টনযভক্ত বা চভন্টক্তবি কর্ীদদর দ্বারা ন্টবিরণ করা হয়।

কন্টর্উন্টনটি হযান্টবন্টলদটশন।
কপ্রেউপ্রিটি হযাপ্রিপ্রলদটশি। এই পন্টরদষবাটি একেন বযন্টক্তর ন্টনরাপদদ এবং আরও স্বাধীনর্াদব বাস করার েনয, র্ানভ দষর সাদথ্ যদখা করদি,
বন্ধভ বিন্টর করদি ও বোয় রাখদি, সম্প্রদাদয়র ইদর্িগুন্টলদি অংশ ন্টনদি এবং িাদদর সম্প্রদাদয়র অংশ হদি প্রদয়ােনীয় দক্ষ্িাগুন্টল
উৎসান্টহি করদি সহায়িা কদর। সম্প্রদায়গি হযান্টবন্টলদটশন প্রায়ই সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত বান্টি বা যকন্দ্র ন্টর্ন্টিক কাঠাদর্াগি যড পন্টরদষবা
কর্ুসূচীগুন্টলর র্াধযদর্ শুশ্রূষা পাবার একটি ন্টবকল্প ন্টহসাদব বযবহার করা হয়। সর্থ্ুনগুন্টলর র্দধয রদয়দে অন্টর্দযান্টেি দক্ষ্িা উন্নয়ন, বদনন্টন্দন
েীবনযাত্রার ন্টিয়াকলাদপর বযাপাদর সহায়িা (হাি লান্টগদয়), সম্প্রদায়গি অন্তর্ভুন্টক্ত এবং সম্পকু ন্টনর্ুাণ, ভ্রর্ণ, পন্টরবহন, বয়স্ক ন্টশক্ষ্াগি
সহায়িা, সার্ান্টেক দক্ষ্িার ন্টবকাশ, অবসর ন্টবদনাদদনর দক্ষ্িা, আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুন এবং িথ্য সংজ্ঞাি র্াদব ন্টবকল্পগুন্টল বাোর দক্ষ্িা, এবং
উপযভক্ত আচরণগি উন্নয়ন যাদি যকানও বযন্টক্তদক িাদদর সম্প্রদাদয়র সাদথ্ যভক্ত থ্াকদি সহায়িা করা যায়।

শুশ্রূষা সর্িয়
ডকয়ার ডকাঅপ্রেুদিশি অগু ািাইদজশি (CCO)সেূ হ। CCOগুন্টল OPWDD পন্টরদষবান্টদর েনয যযাগযিা অেুনকারী ন্টনউ ইয়কু বাসীদদর
স্বািযদসবা, আচরণগি স্বািয এবং ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর পন্টরদষবাগুন্টলর সর্িয় সরবরাহ কদর। েয়টি র্ূ ল স্বািযদসবা যদবার
বান্টির র্াধযদর্ বযবন্টিি শুশ্রূষা করার কাযুকলাপ রদয়দে: বযাপক বযবন্টিি শুশ্রূষা, শুশ্রূষা সর্িয় এবং স্বািয ন্টবকাদশ উৎসাহ দান, যথ্াযথ্
িদলা-আপ, বযন্টক্তগি এবং পান্টরবান্টরক সহায়িা, সম্প্রদায় এবং সার্ান্টেক পন্টরদষবাগুন্টল বযবহাদরর সভ পান্টরশ এবং পন্টরদষবাগুন্টল ন্টলঙ্ক করার েনয
স্বািয িথ্য প্রযভন্টক্ত - যহলথ্ ইনিদর্ুশন যটকনলন্টে (HIT) বযবহার সহ ইনদপদশি যথ্দক অনযানয ন্টবনযাদস বযাপক পন্টরবিু নকালীন শুশ্রূষা কর্ন্টপ্রদহন্টির্ ট্রানন্টেশনাল যকয়ার।

অবকাশ
অিকাশ। অবকাশ শুশ্রূষা প্রদাদনর চান্টহদা যথ্দক সার্ন্টয়ক স্বন্টস্ত প্রদান কদর, যা সার্ন্টগ্রক পান্টরবান্টরক চাপ কর্াদি সহায়িা করদি পাদর। এটি
পন্টরবারগুন্টলদক ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্ত সহ িাদদর ন্টপ্রয়েদনর চান্টহদাগুন্টল আরও র্াদলার্াদব পূরণ করদি সক্ষ্র্ কদর। বান্টিদি
বা বান্টির বাইদর, ন্টদদন, সন্ধযায় বা রািারান্টি অবকাশ যদওয়া যযদি পাদর। শুশ্রূষাকারীদদর স্বন্টস্ত যদবার পাশাপান্টশ, অবকাশ পন্টরদষবাগুন্টল
প্রায়শই ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর ন্টবদনাদন, সার্ান্টেকীকরণ এবং সম্প্রদাদয় অন্তর্ভুন্টক্তর েনয সভ দযাগ প্রদান কদর।

কর্ুসংিানগি সর্থ্ুনসর্ূ হ
িাথওদয় টু এেপ্লয়দেন্ট। এই কর্ুসূচীটি এর্ন বযন্টক্তদদর েনয উপলব্ধ যারা প্রন্টিদযান্টগিার্ূ লক কর্ুসংিান বা স্ব-কর্ুসংিাদন আগ্রহী বা
কযান্টরয়াদরর পন্টরবিু ন চাইদেন। 12 র্াদসর র্দধয, অংশগ্রহণকারীরা একটি নন্টথ্র্ভক্ত কর্ুেীবদনর লক্ষ্য যপদয় যান; ন্টবস্তান্টরি কর্ুেীবন পন্টরকল্পনা
িাদদর কর্ুসংিান সর্থ্ুন করার সহান্টয়কা ন্টহসাদব বযবহৃি হয়; এবং সর্ন্টথ্ি
ু কর্ুসংিান পন্টরদষবাগুন্টলর েনয প্রস্তুন্টি গ্রহণ। অংশগ্রহণকারীরা
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িারপর সম্প্রদাদয়র র্দধয একটি কর্পদক্ষ্ নূ যনির্ র্েভ ন্টর অেুনকারী প্রন্টিদযান্টগিার্ূ লক চাকন্টর খভেঁদে যপদি সর্ন্টথ্ুি কর্ুসংিাদনর ন্টদদক এন্টগ দয়
যায়।
প্রিদভাদকশিাল সাপ্রভুদসস - িাক-িৃ প্রত্তেূ লক িপ্ররদষিা। ন্টপ্রদর্াদকশনাল সান্টর্ুদসস - প্রাক-বৃ ন্টির্ূ লক পন্টরদষবাগুন্টল র্ানভ ষদক কর্ুদক্ষ্দত্র
সিল হওয়ার দক্ষ্িা ন্টবকাদশ সহায়িা কদর। এই পন্টরদষবাগুন্টল বৃ ন্টির্ূ লক স্বাথ্ু ন্টনদয় কাে কদর এবং র্ানভ ষদক িাদদর শন্টক্তর উপর ন্টর্ন্টি কদর
ন্টনদেদক গদি িভলদি এবং কর্ুসংিাদনর বাধাগুন্টল অন্টিির্ করদি সহায়িা করদি পাদর। এই পন্টরদষবাগুন্টলর র্দধয কর্ুসংিান অেুন এবং
বোয় রাখার ক্ষ্র্িা সম্পন্টকুি সহায়িা এবং প্রন্টশক্ষ্ণ অন্তর্ভুক্ত রদয়দে, িদব এই পন্টরদষবাটি ন্টনন্টদুষ্ট যকানও চাকন্টরর কােগুন্টল যশখাদনার ন্টদদক
র্দনান্টনদবশ কদর না।
সাদিাদটুে এেপ্লয়দেন্ট - সেথু ি িাপ্ত কেু সংস্থ্াি। সর্থ্ুন প্রাপ্ত কর্ুসংিান যকানও বযন্টক্তদক িার সম্প্রদাদয়র র্দধয কর্পদক্ষ্ নূ যনির্
র্েভ ন্টর অেুনকারী একটি প্রন্টিদযান্টগিার্ূ লক চাকন্টর খভেঁদে যপদি সর্থ্ুন যোগায়। এখাদন র্ানভ ষ কর্ুেীবদনর পন্টরকল্পনা এবং কাদের উন্নয়ন
ন্টবষয়ক পন্টরদষবাগুন্টলও যপদি পাদর।

আত্ম-ন্টনদদু শনা সর্থ্ুনকারী পন্টরদষবাসর্ূ হ
দ্রষ্টবয: আত্ম-ন্টনদদু শনা একেন বযন্টক্তদক িার ন্টনেস্ব পন্টরদষবাগুন্টল চয়ন করার সভ দযাগ যদয় যাদি িারা িাদদর পেন্দসই েীবন যাপন করদি
পাদরন। আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি পন্টরদষবাগুন্টলর সর্য়, যকানও বযন্টক্ত িাদদর েনয সঠিক সর্থ্ুনগুন্টল বাোর েনয নর্নীয়িা বান্টিদয়দেন, ন্টিন্টন যয
কর্ীদদর সাদথ্ কাে করদি চান এবং িার েনয সদবুাির্ কাে কদর এর্ন একটি সর্য়সূ চী ন্টিন্টন বিন্টর করদি পাদরন। সম্প্রদাদয়র
হযান্টবন্টলদটশন, অবকাশ এবং সর্ন্টথ্ুি কর্ুসংিাদনর আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি সংস্করণ রদয়দে। নীদচ বন্টণি
ু পন্টরদষবাগুন্টল আত্ম-ন্টনদদু শনার "বাদেট
কিৃুপক্ষ্" র্দডলদক সর্থ্ুন কদর, যা র্ানভ ষদক একটি অলার্েনক সংিার র্াধযদর্ কাে করার পন্টরবদিু সরাসন্টর কর্ীদদর ন্টনদয়াগ করদি এবং
িহন্টবদলর অথ্ু বযয় করদি যদয়।
অথু সংস্থ্ািকারী অন্তিু তী সংস্থ্া - প্রিিাপ্রেয়াল ইন্টারপ্রেপ্রেয়াপ্রর (FI)। FI-গুন্টল একটি পৃ থ্ক বযন্টক্তগি বাদেদট অনভদর্ান্টদি পণয ও
পন্টরদষবান্টদর েনয অথ্ু প্রদান কদর এবং Medicaid যথ্দক ক্ষ্ন্টিপূ রণ দান্টব কদর। FI-গুন্টল সঠিক প্রদয়ােন র্দিা এবং প্রশাসন্টনক
পন্টরদষবাগুন্টলদি বযয় হদে ন্টকনা িা ন্টনন্টিি করার েনয অযাকাউন্টিং পন্টরদষবাগুন্টলও সরবরাহ কদর যযন ন্টনন্টিি করা যায় যয Medicaid এর
প্রদয়ােনীয়িাগুন্টল পূ রণ করা হদয়দে। FI-গুন্টল স্ব-ন্টনযভক্ত কর্ীদদর েনয "যরকদডুর ন্টনদয়াগকিু া" ন্টহসাদব কাে কদর এবং শ্রর্ আইদনর
প্রদয়ােনীয়িাগুন্টল পূ রণ করা হদে ন্টকনা িা ন্টনন্টিি কদর।
ইপ্রিপ্রভজু য়াল োইদরদেে গুেস অযাি সাপ্রভুদসস (IDGS)। আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি বাদেদটর যলাদকরা িাদদর িহন্টবদলর ন্টকেভ অংশ সরাসন্টর
পন্টরদষবা, সরোর্ বা সরবরাহগুন্টল ন্টকনদি বযবহার করদি পাদর যা িাদদর লক্ষ্য এবং স্বাধীনিাদক সর্থ্ুন কদর িদব এগুন্টল Medicaid এর
র্াধযদর্ উপলব্ধ হয় না। IDGS -এর উদাহরণগুন্টলর র্দধয রদয়দে কন্টর্উন্টনটি ক্লাস, অ-ন্টচন্টকৎসা পন্টরবহন, কযাম্প, অথ্ু প্রদাদনর ন্টবন্টনর্দয় প্রাপ্ত
প্রন্টিদবশী, কর্ী সংিান ন্টবষয়ক সর্থ্ুন এবং যহলথ্ ক্লাব এবং সম্প্রদায়গি সংগঠদনর সদসযপদসর্ূ হ।
প্রলভ-ইি ডকয়ারপ্রগভার (LIC)। ন্টলর্-ইন যকয়ারন্টগর্ার - একসাদথ্-থ্াকা শুশ্রূষাকারীরা একেন রুর্দর্ট ন্টহসাদব সর্ন্টথ্ুি বযন্টক্তর সাদথ্
বসবাদসর েনয একেন পূ বুসম্পকু হীন শুশ্রূষাকারীর েনয অন্টিন্টরক্ত র্ািা, ইউটিন্টলটি পণয এবং খাবাদরর খরচগুন্টল কর্ার কদর। ন্টবনার্ূদলয ঘর
ও যবাদডুর ন্টবন্টনর্দয়, পূ বুসম্পকু হীন শুশ্রূষাকারীরা সর্ন্টথ্ুি বযন্টক্তর শারীন্টরক, সার্ান্টেক বা র্ানন্টসক চান্টহদাগুন্টল সার্লাদি সহায়িা কদর। এটি
যসই বযন্টক্তদক িার ন্টনদের বান্টি বা অযাপাটুদর্দি ন্টনরাপদদ এবং সিলর্াদব বসবাস করদি যদয়।
সেথু ি ডজাগাদিার োলাল। সর্থ্ুন যোগাদনার দালালরা র্ানভ ষদক সর্থ্ুদনর একটি চি গদি িভলদি এবং একটি আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি বাদেট
সম্পূ ণু করদি সহায়িা কদর। দালালটি আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি পন্টরদষবাগুন্টল পন্টরচালনা করদি বযন্টক্তটিদক প্রন্টশক্ষ্ণ যদন এবং সহায়িা কদরন। যন্টদ
যকানও অংশগ্রহণকারী স্ব-ন্টনযভক্ত সম্প্রদায়গি হযান্টবন্টলদটশন বা সর্ন্টথ্ুি কর্ুসংিান পন্টরদষবাগুন্টল যবদে যনয় িদব সহায়িা করার দালাল এই
পন্টরদষবাগুন্টলর েনয কর্ীদদর কর্ু পন্টরকল্পনাগুন্টল সম্পূ ণু করদবন এবং আপদডট করদবন।
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ন্টবন্টর্ন্ন ন্টচন্টকৎসােন্টনি সর্থ্ুন
আটিুদকল 16 প্রচপ্রকৎসালয়। আটিুদকল 16 ন্টচন্টকৎসালয়গুন্টল ন্টনম্নন্টলন্টখি লাইদসিযভক্ত ন্টচন্টকৎসান্টবন্টধ অনভ সাদর ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা
থ্াকা বযন্টক্তদদর যরাগন্টনণুয়র্ূ লক এবং চলর্ান ন্টচন্টকৎসা পন্টরদষবা সরবরাহ কদর: পভ ন্টষ্ট, নান্টসুং, র্দনান্টবজ্ঞান, সার্ান্টেক কাে, পভ নবুাসন ন্টবষয়ক
পরার্শু, যপশাগি যরাদগর যথ্রান্টপ, ন্টিন্টেকযাল যথ্রান্টপ এবং কথ্া বলা সংিান্ত এবং র্াষাগি যরাগন্টবজ্ঞান। ন্টকেভ আটিুদকল 16 ন্টচন্টকৎসালয়
সীন্টর্ি ন্টচন্টকৎসা (র্ানন্টসক ন্টচন্টকৎসা এবং ন্টিন্টেয়ট্রি বা শরীরন্টবদযা সহ) এবং কদয়কটি দােঁদির ন্টচন্টকৎসা পন্টরদষবা সরবরাহ কদর।
ইপ্রিদিদিন্ট িযাকটিশিার সাপ্রভুদসস ির ইপ্রিপ্রভজু য়ালস উইথ ইদন্টদলকচুয়াল অযাি/অর ডেভলিদেন্টাল প্রেসঅযাপ্রিপ্রলটিস
(IPSIDD)। IPSIDD র্দনান্টবজ্ঞান, সার্ান্টেক কাে, যপশাগি যরাদগর যথ্রান্টপ, ন্টিন্টেকযাল যথ্রান্টপ এবং কথ্া বলা সংিান্ত এবং র্াষাগি
যরাগন্টবজ্ঞাদনর স্বাধীন অনভ শীলনকারীদদর বািন্টি Medicaid অথ্ু প্রদান কদর যখন ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা প্রন্টিবন্ধী বযন্টক্তদদর
পন্টরদষবা প্রদান কদর। অনভ শীলনকারী অন্টিস, বযন্টক্তগি বান্টি এবং সম্প্রদায়গি যসটিং-এ পন্টরদষবাগুন্টল সরবরাহ করা যযদি পাদর।
অনভ শীলনকারীদদর অবশযই ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর সাদথ্ কাে করার অন্টর্জ্ঞিা থ্াকদি হদব।
প্রিপ্রিড় আচরণগত িপ্ররদষিা - ইদন্টিপ্রসভ প্রিদহপ্রভয়রাল সাপ্রভুদসস (IBS)। IBS চযাদলন্টেং আচরণগুন্টলদক সংকদটর পযুাদয় যপৌেঁোদনা
যথ্দক আটকাদনার েনয লক্ষ্যন্টনন্টদুষ্ট, সীন্টর্ি সর্দয়র ন্টনরার্য় এবং আচরণগি ন্টচন্টকৎসা এবং হস্তদক্ষ্প করার পন্টরদষবা সরবরাহ কদর। IBS
একটি ন্টিয়াকলাপগি আচরদণর র্ূ লযায়ন - িাংশনাল ন্টবদহন্টর্য়ারাল অযাদসসদর্ি (FBA) এবং একটি বযন্টক্তগিকৃি আচরণ সহায়িা
পন্টরকল্পনা - ন্টবদহন্টর্য়ার সাদপাটু িযান (BSP) ন্টদদয় শুরু হয় যা লাইদসিপ্রাপ্ত র্দনান্টবজ্ঞানী, ন্টচন্টকৎসাগি সার্ান্টেক কর্ী বা আচরণগি
হস্তদক্ষ্প ন্টবদশষজ্ঞ দ্বারা পন্টরকন্টল্পি হয়। এই পন্টরদষবাটিদি BSP বাস্তবায়নকারী শুশ্রূষাকারীদদর (বাবা-র্া সহ) প্রন্টশক্ষ্ণ ও সর্থ্ুন এবং BSPর
কাযুকান্টরিা ন্টনরীক্ষ্ণ এবং প্রদয়ােনীয় পন্টরবিু ন বা আপদডটগুন্টল ন্টনন্টিি করাও অন্তর্ভুক্ত রদয়দে।
িাইপ্রসস সাপ্রভুদসস ির ইপ্রিপ্রভজু য়ালস উইথ ইদন্টদলকচুয়াল অযাি/অর ডেভলিদেন্টাল প্রেসঅযাপ্রিপ্রলটিস (CSIDD)। CSIDD
যসই সব বযন্টক্তদদর 24/7 সংকট প্রন্টিদরাধ এবং প্রন্টিন্টিয়া করার পন্টরদষবা প্রদান কদর যাদদর ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা এবং েটিল আচরণগি
চান্টহদা উর্য়ই আদে। যাদদর র্ূ লযায়ন এবং পন্টরকল্পনার েনয আরও কাঠাদর্াগি যসটিংএর প্রদয়ােন হয় িারা র্ানন্টসক হাসপািাদল র্ন্টিু বা
েরুরী পন্টরদষবাগুন্টল বযবহাদরর প্রদয়ােনীয়িা এিাদি ন্টরদসাসু যসিার, একটি বান্টির র্দিা সাব-অযান্টকউট যসটিং বযবহাদরর সভ দযাগ যপদি
পাদরন। এোিা, ন্টবদশষ সর্থ্ুন এবং প্রন্টশক্ষ্ণ, পন্টরবার ও শুশ্রূষাকারীদদরও সরবরাহ করা হয়। CSIDD এর লক্ষ্য হল পন্টরদষবা বযবিা েভ দি
সম্পকু বিন্টর করা এবং সর্থ্ুন করা যাদি যলাদকরা িাদদর বান্টি এবং সম্প্রদায়গুন্টলদি থ্াকদি পাদরন এবং িাদদর সর্থ্ুন করার েনয
সম্প্রদাদয়র ক্ষ্র্িা বৃ ন্টি করদি পাদরন।

অনযানয সর্থ্ুন এবং পন্টরদষবাসর্ূ হ
সহায়ক িযু প্রি (অপ্রভদযাজিকারী িা অযাোপ্রিভ প্রেভাইদসস)। এগুন্টল হল যকানও কদথ্াপকথ্দনর বা অন্টর্দযান্টেি হদি সাহাযয করার
র্দিা সরোর্ বা সরবরাহ, সহায়ক প্রযভন্টক্ত, ন্টনয়ন্ত্রণ বযবিা, যা র্ানভ ষদক স্বাধীনিা এবং ন্টনরাপিা সহকাদর বান্টিদি এবং সম্প্রদাদয়র র্দধয বাস
করার ক্ষ্র্িা বৃ ন্টি বা বোয় রাখদি সক্ষ্র্ করার েনয প্রদয়ােনীয়। সহায়ক প্রযভন্টক্তর র্দধয রদয়দে, ির্ন্টবকাশর্ান কদথ্াপকথ্দনর সহায়ক
প্রযভন্টক্ত ও সরোর্, অন্টর্দযান্টেি হদি সাহাযয করার র্দিা প্রযভন্টক্ত ও সরোর্ এবং গান্টির র্দধয করা পন্টরবিু নসর্ূ হ ইিযান্টদ আরও অদনক ন্টকেভ
হদি পাদর যা Medicaid যেট পন্টরকল্পনায় ন্টিন্টিশীল ন্টচন্টকৎসা সরোর্ ন্টহসাদব অনযথ্ায় উপলব্ধ নয়।
সম্প্রোয়-প্রভপ্রত্তক অন্তিু তীকালীি িপ্ররদষিাসেূ হ। কন্টর্উন্টনটি ট্রানন্টেশন সান্টর্ুদসস - সম্প্রদায়-ন্টর্ন্টিক অন্তবুিীকালীন পন্টরদষবাসর্ূ হ একটি
HCBS-র োি যদবার পন্টরদষবা যা োি পাবার িান্টলকার্ভক্তদদর েনয অ-পভ নরাবৃ ন্টির্ূ লক যসট-আপ করার খরচগুন্টলর েনয অথ্ুসংিান কদর
যারা একটি প্রান্টিষ্ঠান্টনক বা সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত আবান্টসক যসটিং যথ্দক এর্ন একটিদি চদল যাদে যযখাদন িারা িাদদর ন্টনেস্ব েীবনযাত্রার
খরদচর েনয দায়ী থ্াকদব (যযর্ন একটি বযন্টক্তগি অযাপাটুদর্ি)। পন্টরদশাধদযাগয খরচগুন্টলর র্দধয রদয়দে আসবাবপত্র, োনলার পদু া, কম্বল
এবং যর্দঝ আোদন, আদলা এবং অল্প পাওয়াদরর বাল্ব, খাদয প্রস্তুন্টির আইদটর্, ন্টলদনন, ইউটিন্টলটি পণয এবং ন্টনরাপিােন্টনি আর্ানি এবং
বাসা বদদলর খরচ। অনভ রূপ একটি যেট প্রদি পন্টরদষবা রদয়দে যা ন্টকেভ বযন্টক্তর কাদে অ-সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত যসটিং যথ্দক িাদদর প্রথ্র্
অযাপাটুদর্দি যাওয়ার েনয উপলব্ধ হদি পাদর যন্টদ িারা এই োি পাবার পন্টরদষবাটির েনয যযাগয না হন।
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িাপ্ররিাপ্রবুকতায় করা িপ্ররিতু িসেূ হ। পান্টরপান্টশ্বুকিায় করা পন্টরবিু নসর্ূ হ (E-Mods) হল এর্ন এক বান্টির সাদথ্ শারীন্টরক র্াদব র্ান্টনদয়
যনওয়া যযটা যকানও বযন্টক্তর বান্টিটিদি স্বাধীন র্াদব বাস করার ক্ষ্র্িাদক ন্টবকন্টশি কদর বা বোয় রাদখ। পান্টরপান্টশ্বুকিায় করা পন্টরবিু নগুন্টলর
র্দধয রদয়দে ওঠা-নার্ার বযবিা, ন্টলিট, হযান্ড যরল এবং বাথ্রুদর্ করা পন্টরবিু নগুন্টল (যযর্ন যরাল-ইন শাওয়ার) ইিযান্টদ অদনক ন্টকেভ ।
িাপ্ররিাপ্ররক প্রশক্ষ্া ও িপ্রশক্ষ্ণ। OPWDD-র কন্টম্প্রদহনন্টসর্ HCBS োদির িান্টলকার্ভক্ত ন্টশশুদদর (18 বের বা িার কর্ বয়সী) পন্টরবাদরর
কাদে িথ্য এবং সংিান সরবরাহ করা হয়। পন্টরদষবাটি প্রন্টি পন্টরবাদর বেদর দুইবার পযুন্ত বযন্টক্তগি র্াদব এবং গ্রুপ যসশদনর র্াধযদর্ সরবরাহ
করা হয়।

বযবন্টিি শুশ্রূষা
িুলপ্রল ইপ্রন্টদগ্রদটে েুয়ালস অযােভাদন্টজ - ইদন্টদলকচুয়াল অযাি ডেভলিদেন্টাল প্রেসঅযাপ্রিপ্রলটিস (FIDA-IDD)। NYS-এ
উপলব্ধ একর্াত্র বযবন্টিি শুশ্রূষা পণয যা ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর পন্টরদষবাগুন্টল কর্ার কদর িা হল FIDA-IDD। এই
পন্টরকল্পনাটি একটি যেট ও যিডারাল প্রদশুন করার পরীক্ষ্ার্ূ লক প্রকল্প, যা ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা প্রাপ্তবয়স্কদদর েনয উপলব্ধ একটি
যস্বোর্ূ লক ন্টবকল্প যদয় যাদদর Medicare এবং Medicaid উর্দয়র র্াধযদর্ ঝভেঁ ন্টক বহন করা হয় এবং যারা ন্টনউ ইয়কু ন্টসটি বা নাসাউ,
রকলযান্ড, সাদিাক এবং ওদয়েদচোর কাউন্টিদি বসবাস কদরন িাদদর েনয এটি উপলব্ধ। FIDA-IDD-যি নন্টথ্র্ভক্ত বযন্টক্তদদর েনয,
পাটুনাসু যহলথ্ িযান শুশ্রূষা বযবিা কদর এবং OPWDD পন্টরদষবাগুন্টল, DOH (যযর্ন, বযন্টক্তগি শুশ্রূষা) দ্বারা বযবন্টিি দীঘুদর্য়াদী শুশ্রূষা
পন্টরদষবা এবং স্বািযদসবা পন্টরদষবাগুন্টলর েনয অথ্ু প্রদান কদর। FIDA-IDD দ্বারা গৃ হীি Medicaid ন্টপ্রন্টর্য়াদর্র প্রায় 90% OPWDD
পন্টরদষবাগুন্টলর েনয অথ্ুসংিান কদর। এোিাও স্বািয, হাসপািাল, বন্টহন্টবুর্াগ, ন্টচন্টকৎসক, এবং ওষভ দধর খরদচর েনয অথ্ুসংিান করার েনয
Medicare যথ্দকও FIDA-IDD একটি পৃ থ্ক ন্টপ্রন্টর্য়ার্ পায়।

ডকিল ডেদটর েলাদরর োিযদে অথু সংস্থ্ািকৃত িপ্ররদষিাসেূ হ
OPWDD গৃ হসংস্থ্াি ভতুপ্রক - OPWDD গৃ হসংিান র্িভুন্টক, পূ দবু যা বযন্টক্তগি সর্থ্ুন পন্টরদষবা - ইন্টন্ডন্টর্েভ য়াল সাদপাটুস সান্টর্ুদসস বা
ISS নাদর্ পন্টরন্টচি ন্টেল, একটি র্ািা র্িভুন্টক কর্ুসূচী যা এর্ন যলাকদদর আবাসন খরচদক র্িভুন্টক যদওয়ার েনয বযবহার করা যযদি পাদর যারা
অনযানয সর্থ্ুনগুন্টল ন্টনদয় সম্প্রদাদয়র র্দধয স্বাধীনর্াদব বসবাস করদি পাদরন, যযর্ন সম্প্রদায়গি হযান্টবন্টলদটশন বা পান্টরপান্টশ্বুকিায় করা
পন্টরবিু নসর্ূ হ। র্ািা র্িভুন্টক োিাও, কর্ুসূচীর অংশগ্রহণকারীরা বান্টিওয়ালার সাদথ্ ন্টর্থ্ন্টিয়া, প্রন্টিদবশীদদর সাদথ্ সর্সযা এবং বযন্টক্তর েনয
একটি সিল র্ািাটিয়া ন্টনন্টিি করার েনয প্রদয়ােনীয় অনযানয আইদটর্গুন্টলর ন্টবষদয় সহায়িা যপদি পাদরন। ন্টকেভ বযন্টক্ত িাদদর প্রথ্র্
অযাপাটুদর্দি যাওয়ার সর্য় এককালীন রূপান্তরকালীন খরদচর েনযও যযাগয হদি পাদরন। গি কদয়ক বের ধদর, OPWDD গৃ হসংিান
র্িভুন্টকর েনয বান্টষুক গদি প্রায় $40 ন্টর্ন্টলয়ন খরচ কদরদে।
িাপ্ররিাপ্ররক সেথু িোি িপ্ররদষিাসেূ হ (FSS)। FSS বান্টিদি ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা িাদদর ন্টপ্রয়েদনর শুশ্রূষাকারী
পন্টরবারগুন্টলদক সর্থ্ুন যোগায়। FSS এর র্াধযদর্ উপলব্ধ পন্টরদষবাগুন্টলর র্দধয রদয়দে Medicaid-ন্টবহীন অবকাশ, িথ্য এবং সভ পান্টরশ,
পন্টরবার এবং বযন্টক্তগি কাউদিন্টলং, সহায়িা যগাষ্ঠী, র্াইদবানদদর করা পন্টরদষবা এবং পন্টরবহন করা। ঐন্টিহান্টসকর্াদব, OPWDD এই
যেদটর অথ্ুসংিানকৃি চভন্টক্ত-ন্টর্ন্টিক কর্ুসূচীগুন্টলদি বান্টষুক প্রায় $50 ন্টর্ন্টলয়ন খরচ কদরদে।
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িপ্ররপ্রশষ্ট B
প্রিকাশজপ্রিত িপ্রতিন্ধকতা থাকা িযপ্রিদের অপ্রিস - অপ্রিস ির প্রিিল উইথ ডেভলিদেন্টাল প্রেসঅযাপ্রিপ্রলটিস
আঞ্চপ্রলক োিপ্রচত্র্সেূ হ
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িপ্ররপ্রশষ্ট C
5.07 োয়িহিকারীদের েতােত ডেিার রূিদরখা িপ্ররকল্পিা
সংপ্রক্ষ্প্তসার
2023-2027 5.07 পন্টরকল্পনা প্রস্তুি করার েনয, OPWDD িার অদনক দায়বহনকারীদদর সাদথ্ বযাপক আদলাচনার আর্ন্ত্রণ োন্টনদয়দে। এটি
দায়বহনকারীদদর আগার্ী পােঁচ বেদর OPWDD-র যকৌশলগি ন্টদকন্টনদদু শনার েনয িাদদর ন্টচন্তার্াবনা এবং পরার্শুগুন্টল োনাদনার েনয যবশ
কদয়কটি উপায় সরবরাহ কদরন্টেল, যা র্ূ ল ন্টবষয় সম্পন্টকুি র্ন্তবযগুন্টল করার আর্ন্ত্রণ োন্টনদয়ন্টেল। OPWDD িার দায়বহনকারীদদর র্দি শীষু
অগ্রান্টধকারগুন্টল সনাক্ত করার েনয সংগৃ হীি সর্স্ত র্িার্ি ন্টবদেষণ কদরদে। এদেন্টিটি ন্টনন্টদুষ্ট ন্টসদের্ এবং কর্ুসূচীর উন্নন্টির েনয প্রদি
পরার্দশুর র্দধয যথ্দক সাধারণ পদয়িগুন্টল সনাক্ত করার েনয সর্স্ত ের্া যদওয়া র্ন্তবযগুন্টলও পরীক্ষ্া কদর যদদখদে এবং এদেন্টি প্রশাসদনর
র্দধয প্রাসন্টিক কর্ুসূচীটির সাদথ্ সংন্টেষ্ট যনিাদদর সাদথ্ প্রাপ্ত র্িার্িগুন্টল যশয়ার কদর ন্টনদয়দে।

সিপ্রেক প্রিচার কদর, োয়িহিকারীরা আগােী িাাঁচ িেদর ডযসি প্রিষদয় সিদচদয় ডিশী জরুপ্রর
প্রভপ্রত্তদত েদিাদযাগ প্রেদত হদি ডসগুপ্রল হল:
DSP কর্ীবান্টহনীর সংকট যর্াকান্টবলা
আত্ম-ন্টনদদু শনার উন্নয়ন ঘটাদনা
গৃ হসংিান সর্থ্ুন এবং পন্টরদষবাগুন্টলর উন্নন্টি ঘটাদনা
েটিল প্রদয়ােনীয়িা থ্াকা বযন্টক্তদদর সর্থ্ুন করা
OPWDD এর িথ্য বযবহার এবং দায়বহনকারীদদর সাদথ্ এর স্বেিার ন্টবকাশ ঘটাদনা
গদবষণার প্রন্টি সর্থ্ুন োনাদনা

[এখাদন আপনার িথ্য উৎস উদেখ করুন।]

আঞ্চপ্রলক গণদিারােসেূ হ
2021 সাদলর যর্ র্াদসর যশদষর ন্টদদক/েভ দনর প্রথ্র্ ন্টদদক, OPWDD পােঁচটি আঞ্চন্টলক, র্াচু ভ য়াল গণদিারাদর্র আদয়ােন কদরন্টেল। পােঁচটি
যিারাদর্, OPWDD 100 েন দায়বহনকারীর কাে যথ্দক শুদনন্টেল যারা যর্ৌন্টখক সাক্ষ্য ন্টদদি রান্টে হদয়ন্টেদলন। এই দায়বহনকারীদদর র্দধয
সর্থ্ুন প্রাপ্ত বযন্টক্ত, পন্টরবাদরর সদসয, সরবরাহকারী, পান্টরবান্টরক সংগঠন, আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারী এবং অনযানযরা অন্তর্ভুক্ত ন্টেল। যিারাদর্ অংশ
যনওয়া দায়বহনকারীরা আত্ম-ন্টনদদু শনা, কর্ীবান্টহনী এবং েটিল চান্টহদাসম্পন্ন বযন্টক্তদদর সর্থ্ুন করাদক এদেন্টিটির শীষু অগ্রান্টধকার ন্টহসাদব
ন্টচন্টিি কদরদে। বক্তাদদর যয 'ন্টদ্বিীয়' ন্টিনটি সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার ন্টেল যসগুন্টল হল, কর্ীবান্টহনী, গৃ হসংিান এবং িথ্য/স্বেিা। যয সর্স্ত সাধারণ
ন্টথ্র্ বা র্ূ লর্াব প্রকাশ করা হদয়ন্টেল যসগুন্টল হল আরও কর্ী থ্াকার প্রদয়ােনীয়িা এবং সরাসন্টর সহদযান্টগিাকারী কর্ীদদর র্েভ ন্টর বািাদনা,
আরও নর্নীয়িা, গৃ হসংিাদনর ন্টবকল্পগুন্টল সম্প্রসান্টরি করা, ন্টসিান্ত গ্রহণকারীদদর িথ্য সরবরাহ করার সর্য় যডটা বযবহার, েটিল সহদযান্টগিা
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করার প্রদয়ােনীয়িা থ্াকা বযন্টক্তদদরদক সাহাযয করায় উন্নন্টি ঘটাদনা এবং যেটবযাপী সংকটকালীন পন্টরদষবাদাদন উন্নন্টি ঘটাদনার
প্রদয়ােনীয়িা।
সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার যদবার েনয ন্টচন্টিি ন্টবষয়সর্ূ হ:
আত্ম-ন্টনদদু শনার উন্নয়ন ঘটাদনা
সরাসন্টর সর্থ্ুন যোগাদনা যপশাদার - ডাইদরক্ট সাদপাটু প্রদিশনাল (DSP)-যদর কর্ীবান্টহনীর সংকদটর প্রন্টি নের যদওয়া
েটিল প্রদয়ােনীয়িা থ্াকা বযন্টক্তদদর সর্থ্ুন করা

োয়িহিকারী ডগাষ্ঠীগুপ্রলর সাদথ সাক্ষ্াৎ করা
গণদিারার্গুন্টলদি র্িার্ি যনওয়া োিাও, OPWDD 33 টি আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারীদদর যগাষ্ঠী ন্টনদয় গঠিি দায়বহনকারীদদর যগাষ্ঠী,
পান্টরবান্টরক সংগঠন, পন্টরদষবা সরবরাহকারীদদর সংগঠন, ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর কাউন্টিল এবং প্রদয়ােদনর িভলনায় কর্
প্রন্টিন্টনন্টধ থ্াকা যগাষ্ঠীগুন্টলর প্রন্টিন্টনন্টধদদর সাদথ্ যদখা করা এবং/অথ্বা আদলাচনাও করা হদয়দে। দায়বহনকারীদদর যগাষ্ঠীগুন্টলর যয 'প্রথ্র্'
ন্টিনটি সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার ন্টেল যসগুন্টল হল কর্ীবান্টহনী, িথ্য ও স্বেিা এবং আত্ম-ন্টনদদু শনা। দায়বহনকারী যগাষ্ঠীগুন্টলর যয 'ন্টদ্বিীয়' ন্টিনটি
সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার ন্টেল যসগুন্টল হল গৃ হসংিান, কর্ীবান্টহনীর সংকট যর্াকাদবলা এবং OPWDD-র যডটা বযবহার এবং দায়বহনকারীদদর সাদথ্
এর স্বেিা উন্নি করা। সাধারণ ন্টথ্র্ বা র্ূ লর্াবগুন্টল গণদিারার্গুন্টলদি ধারাবান্টহকর্াদব ন্টচন্টিি করা হদয়ন্টেল, িদব এই আদলাচনাগুন্টলদি
ন্টনম্নন্টলন্টখি ন্টবষয়গুন্টলও অন্তর্ভুক্ত ন্টেল যযর্ন কর্ প্রন্টিন্টনন্টধ থ্াকা যগাষ্ঠীগুন্টল যযন পন্টরদষবাগুন্টলর নাগাল যপদি পাদর যসই বযাপাদর উন্নন্টি
ঘটাদনার প্রদয়ােনীয়িা বভ ঝদি পারা, যেদটর ন্টবন্টর্ন্ন এদেন্টিগুন্টলর র্দধয পারেন্টরক সহদযান্টগিা বৃ ন্টি, প্রযভন্টক্তগি ন্টবষদয় সম্প্রসান্টরি উদ্ভাবন
ঘটাদনা এবং ন্টসিান্ত গ্রহদণর ন্টবষদয় অথ্ুপূণু র্াদব দায়বহনকারীদদর অংশগ্রহণ।
সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার যদবার েনয ন্টচন্টিি ন্টবষয়সর্ূ হ:
DSP কর্ীবান্টহনীর সংকট যর্াকান্টবলা
গৃ হসংিান সর্থ্ুন এবং পন্টরদষবাগুন্টলর উন্নন্টি ঘটাদনা
OPWDD এর িথ্য বযবহার এবং দায়বহনকারীদদর সাদথ্ এর স্বেিার ন্টবকাশ ঘটাদনা
অিযািয িদক্ষ্র ডথদক ইদেইদলর োিযদে িাপ্ত েন্তিযসেূ হ
পন্টরদশদষ, OPWDD ন্টবন্টর্ন্ন পদক্ষ্র যথ্দক 150 টিরও যবন্টশ আলাদা ইদর্ইল ন্টচঠিপত্র যপদয়দে যারা গণদিারার্ বা দায়বহনকারীদদর গ্রুদপর
র্াধযদর্ র্িার্ি রাদখনন্টন। এই পক্ষ্গুন্টলর র্দধয পন্টরদষবা সরবরাহকারী এদেন্টি, ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তগণ, পন্টরবাদরর সদসয,
শুশ্রূষা সর্িয় সংিা এবং িাদদর সদসযদদর উপদদষ্টা যবাডু, যসই সাদথ্ ইনন্টেটিউট ির যবন্টসক ন্টরসাচু (IBR) এর আলাদা আলাদা
সহায়িাকারী দালাল এবং গদবষকরা অন্তর্ভুক্ত ন্টেদলন। এই ইদর্ইল করা র্ন্তবযগুন্টলদি যয 'প্রথ্র্' ন্টিনটি সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকারগুন্টল ন্টচন্টিি করা
হদয়ন্টেল যসগুন্টল হল DSP কর্ীদদর সংকট, গদবষণা এবং আত্ম-ন্টনদদু শনার উন্নন্টি ঘটাদনা। এই ইদর্ইল করা র্ন্তবযগুন্টলর র্দধয যয 'ন্টদ্বিীয়'
ন্টিনটি সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকারগুন্টল প্রকান্টশি হদয়ন্টেল যসগুন্টল হল শুশ্রূষা সর্িয় উন্নি করা, গৃ হসংিান সর্থ্ুন উন্নি করা এবং DSP কর্ীবান্টহনীর
সংকট যর্াকাদবলা করা।
সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার যদবার েনয ন্টচন্টিি ন্টবষয়সর্ূ হ:
DSP কর্ীবান্টহনীর সংকট যর্াকান্টবলা
গদবষণা
আত্ম-ন্টনদদু শনার উন্নয়ন ঘটাদনা
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িাসপ্রিক এলাকার েদিয োয়িহিকারীদের সািারণ িিিয


কর্ীবান্টহনীর সংকট যর্াকান্টবলা করা হল সবদচদয় গুরুত্বপূ ণু ন্টবষয় যার সর্াধান করদি হদব। OPWDD এই ন্টবষয়টিদি
সাবুেনীন স্বীকৃন্টি যপদয়দে। কর্ীবান্টহনীর সংকট অিযন্ত েরুন্টর ন্টবষয়।



একটি যবেঁ দচ থ্াকার র্দিা র্েভ ন্টর গঠন করদি DSP-যদর প্রন্টি ঘণ্টায় র্েভ ন্টর এবং স্বািয সভ ন্টবধাগুন্টল বৃ ন্টি করুন।



র্েভ ন্টর সংদকাচদনর সর্সযার যর্াকান্টবলা করুন।



যবিন সর্িার সাদথ্ কর্ুেীবদনর উন্নন্টির বযবিা প্রন্টিষ্ঠা করুন যা রােীয় ন্টিয়াকলাদপর কর্ুচারীদদর র্েভ ন্টরদক প্রন্টিিন্টলি
কদর।



DSP যপশার প্রর্াণপত্র থ্াকার বযবিা করা যহাক।



NYS ন্টডপাটুদর্ি অি যলবার এবং US ন্টডপাটুদর্ি অি যলবাদরর সাদথ্ ন্টর্ন্টলি র্াদব DSP র্ূন্টর্কার েনয একটি প্রন্টর্ি
যপশাগি যশ্রণীন্টবনযাস অেুন ও গ্রহণ করুন এবং এই যপশাদক বভ যদরা অি যলবার েযাটিন্টেক্স প্রদিশনাল যকাডস অথ্ুাৎ
শ্রর্ পন্টরসংখযান যপশাদার যকাড বভ যদরাদি অন্তর্ভুক্ত করুন।



এই ন্টসদেদর্ সম্ভাবয কর্ীদদর একটি অন্টবন্টেন্ন যরাি ন্টনন্টিি করার েনয যেটবযাপী উদদযাগগুন্টল গঠন করুন।



DSP কর্ীবান্টহনীদক ন্টশশু শুশ্রূষা র্িভুন্টক, টযাক্স যিন্টডট, বযাপক স্বািযদসবা এবং োত্র ঋণ ক্ষ্র্া ইিযান্টদ প্রদণাদনা ন্টদন।



DSP-যদর র্াদলা র্াদব প্রন্টশন্টক্ষ্ি করা দরকার।



পন্টরদষবা সরবরাহকারীদদর প্রন্টি বের অথ্ুসংিান বািাদনা দরকার।



অটিেদর্ আিান্ত বযন্টক্তদদর সহায়িা করার েনয এবং যাদদর েটিল চান্টহদা রদয়দে িাদদর েনয ন্টনন্টদুষ্ট প্রন্টশক্ষ্ণ যদওয়া
প্রদয়ােন।



অনদবান্টডুং এবং বযাকগ্রাউন্ড যচকগুন্টল র্সৃ ণ করুন এবং যপ্রক্ষ্াপট যাচাইকরণদক ন্টবন্টর্ন্ন যেদটর পন্টরদষবা ন্টসদের্ েভ দি
যশয়ার করার অনভ র্ন্টি ন্টদন।



গৃ হসংিান সর্থ্ুনগুন্টলর একটি ধারাবান্টহকিা ন্টবকাশ করুন যা ন্টবন্টর্ন্ন স্তদরর প্রদয়ােদনর ন্টবষয় ন্টনদয় প্রন্টিন্টিয়া োনায়, যার
র্দধয রদয়দে সদবুাচ্চ, সবদচদয় েটিল প্রদয়ােন অনভ সাদর সর্থ্ুন করা।



সর্থ্ুন করার চান্টহদা যথ্দক গৃ হসংিান প্রদয়ােনগুন্টল পৃ থ্ক করার েনয োি যদবার কিৃুপক্ষ্ খভেঁ েভন, অদনকটা আচরণগি
স্বািয বযবিায় "সবার প্রথ্দর্ গৃ হসংিান" পিন্টির র্দিা।



CRO িান্টলকাটি উন্নি করুন যাদি সর্স্ত আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারী এবং পন্টরবাদরর র্িার্ি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং যকানও
বযন্টক্তর প্রদয়ােন এবং আকাঙ্ক্ষা ন্টনধুারদণর আদগ আবান্টসক পন্টরদষবান্টদর কথ্া ন্টবদবচনা করুন। এটি এর্ন যকয়ার র্যাদনোর
দ্বারা ন্টনধুান্টরি হওয়া উন্টচি নয় যার সঠিক িদথ্যর অর্াব রদয়দে।



গৃ হসংিান ন্টবকল্পগুন্টলর পন্টরসীর্া বািান।



যস্বোদসবী পন্টরদষবা সরবরাহকারীদদর এর্ন বযন্টক্তদদর ন্টনদয়াগ করার অনভ র্ন্টি ন্টদন যারা িাদদর এদেন্টির কাে যথ্দক
আবান্টসক পন্টরদষবাগুন্টল করার অনভ দরাধ কদরন। এর বদদল এর্ন বযন্টক্তদদর গ্রহণ করদবন না যাদদর বাসিানটির বিু র্ান
গন্টিশীলিার (বয়স, কাযুকান্টরিা স্তর, আচরণ, ইিযান্টদ) উপর যনন্টিবাচক প্রর্াব পিার সম্ভাবনার কথ্া ন্টবদবচনা না কদরই
যেট ন্টনদয়াগ করদি চায়।



যখন প্রদয়ােন হয় িখন শুশ্রূষার বন্টধুি স্তদরর েনয অথ্ু সরবরাহ করুন যাদি বযন্টক্তটি িাদদর বাসিাদন থ্াকদি পাদরন।
কাউদক আরও সীন্টর্িকারক ন্টবনযাদস না ন্টনদয় ন্টগদয় বয়দসর সাদথ্ র্ানানসই র্াদব সর্থ্ুন করা উন্টচি।



যস্বোদসবী সরবরাহকারীদদর আবান্টসক পন্টরদষবা কর্ুসূচীগুন্টলদি যথ্াযথ্র্াদব অথ্ুসংিান করুন।



যস্বোদসবী সরবরাহকারীদদর নিভন আবান্টসক সভ দযাগগুন্টলর উন্নয়দনর েনয "খান্টল ন্টবোনা" বযবহার করার অনভ র্ন্টি ন্টদন।

কেীিাপ্রহিীর সংকট

গৃ হসংস্থ্াি সেথু িসেূ হ

সাটিুপ্রিদকট িাপ্ত
প্রিিযাসেূ হ
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যিসদর্ি যপদি খভ ব যবন্টশ সর্য় লাদগ। যাদদর 24/7 কর্ীসংিান প্রদয়ােন িাদদর েনয পযুাপ্ত সক্ষ্র্িা যনই। কাউদক
কাউদক সবসর্য় এই স্তদরর সর্থ্ুন যদবার প্রদয়ােন হদব। সভ দযাগগুন্টল যখন যদখা যায় িখন খভ ব সীন্টর্ি ন্টবকল্প থ্াদক।



যলা উদদযাগটি খভ ব ন্টবরন্টক্তকর। র্ানভ ষদক কর্ বযয়বহুল যসটিং-এ িানান্তন্টরি কদর এবং েটিল চান্টহদাযভ ক্ত বযন্টক্তদদর
ন্টবকাশেন্টনি পন্টরদষবাদান যকন্দ্র এবং যেট পন্টরচান্টলি বান্টিগুন্টলদি িানান্তন্টরি কদর শুশ্রূষার খরচ হ্রাস করার যচষ্টা করা
হদে বদল র্দন হদে।



অদনক র্ানভ ষ থ্াকবার যসটিংগুন্টলর কাদের উদেশয পন্টরবিু ন করুন। ন্টবন্টি করা ও আবার ন্টলে যদবার সম্ভাবনাগুন্টল
ন্টবদবচনা করুন।




সাটিুন্টিদকট ন্টবহীন যসটিং-এ ওষভ দধর যদবার বযবিার সর্সযা সার্লাদি হদব।
ন্টবকল্প গৃ হসংিান যশয়ার কদর ন্টনদি আগ্রহীদদর একটি আঞ্চন্টলক িান্টলকা ন্টবিরণ করুন। র্ানভ ষদক রুর্দর্ট খভেঁ দে যপদি
সাহাযয করদি হদব।
উপলব্ধ গৃ হসংিান ন্টবকল্পগুন্টল বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক ও খভ ব সীন্টর্ি হয়। বাবা-র্াদয়রা র্দন কদরন সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত ন্টবকল্পগুন্টলই
একর্াত্র ন্টবকল্প। পরীক্ষ্ার্ূ লক র্াদব একটি অ-সর্দবি, সাটিুন্টিদকট ন্টবহীন আবান্টসক র্দডল গঠন করুন।
আত্ম-ন্টনদদু শনায় থ্াকা বযন্টক্তদদর 24/7 কর্ীসংিাদনর র্দিা একটি ন্টবকল্প থ্াকা প্রদয়ােন।
েটিল প্রদয়ােন থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয একটি সাটিুন্টিদকট ন্টবহীন আবান্টসক যসবার ন্টবকল্প থ্াকা প্রদয়ােন।
ন্টদকন্টনদদু শনা এবং আশা যদবার েনয আর্াদদর একটি গৃ হসংিান নযান্টর্দগটর পন্টরদষবা থ্াকা প্রদয়ােন।
যারা িাদদর সহকর্ীদদর সাদথ্ বসবাস এবং কাে করদি চান িাদদর েনয সংগঠিি সম্প্রদায়গুন্টলদক ন্টবদবচনা যথ্দক বাদ
যদদবন না। ন্টবকল্প বািান।
যকউ যখন ন্টনদের অযাপাটুদর্দি থ্াদক িখন হাউস র্যাদনোদরর র্ূন্টর্কা যকউ পূ রণ কদরন না। আর্াদদর এর্ন কাউদক
প্রদয়ােন ন্টযন্টন সংগঠিি কদরন এবং কাঠাদর্া সরবরাহ কদরন যাদি র্ানভ দষ ন্টনদেরাই বােঁচদি পাদর। একেন র্যাদনোর 2-3
টি অযাপাটুদর্দির িোবধান করদি পাদরন, যার প্রন্টিটিদি 2-3 েন বান্টসন্দা থ্াদকন।
স্বাধীন েীবনযাপদনর েনয োটুআপ িহন্টবল সরবরাহ করুন। সঞ্চয় না থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয একটি নগদ প্রবাহ সংিান
বিন্টর করুন। রক্ষ্ণাদবক্ষ্দণর খরচ ন্টদদয় সাহাযয করুন।
যশয়ার কদর যবেঁ দচ থ্াকার বযবিাদক উত্সান্টহি করুন।



সাটিুপ্রিদকটপ্রিহীি
প্রিিযাসেূ হ











িযপ্রিগতকৃত সেথু ি এিং
িপ্ররদষিাসেূ হ (ISS)






আত্ম্-প্রিদেুশিা



সম্প্রসান্টরি ISS গৃ হসংিান যচকন্টলে আর্াদদর ন্টসদেদর্র কর্ীদদর েনয একটি যভ ন্টক্তসিি যচকন্টলে নয়।
ISS যরটগুন্টল বৃ ন্টি পায়ন্টন, এবং এই যরদটর র্দধয অযাপাটুদর্ি খভেঁ দে পাওয়া কঠিন। এটি ন্টবকল্প বান্টিল কদর। এগুন্টল
অবশযই বািাদি হদব।
HUD-র র্িভুন্টকর র্াধযদর্ র্ািার একটি বি অংশ প্রদান করা প্রদয়ােন। এটি সংদশাধন করা দরকার।
ISS অনভ দর্াদন প্রন্টিয়াটি খভ ব যবন্টশ সর্য় যনয়, যখন র্ািাদটদক পভ দরা র্ািা যদবার দায় ন্টনদি হয়। এটি অদনদকর কাদেই
বাধা হদয় ওদঠ।
OPWDD যক একেন বান্টিওয়ালাদক ন্টনন্টিি করা উন্টচি যয বযন্টক্তটি র্িভুন্টক পাবার েনয অনভ দর্ান্টদি, যযন
অযাপাটুদর্িটি বযন্টক্তটির হাি োিা না হয়।
একটি আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি পন্টরকল্পনা চালভ করার েনয পন্টরবাদরর যয সর্য় লাদগ িা বযবন্টিি এবং সংন্টক্ষ্প্ত করার েনয এটি
সহে, কর্ েটিল কদর িভলভ ন।
অনর্নীয় বাদেদটর ন্টনয়র্ এবং ন্টকেভ বাদেট লাইদনর উপর এদলাপাথ্ান্টি র্াদব চাপাদনা কযাপগুন্টল বাদ ন্টদন যযর্ন
বযন্টক্তগি ন্টনদদু ন্টশি পণয ও পন্টরদষবান্টদ - ইন্টন্ডন্টর্েভ য়াল ডাইদরদক্টড গুডস অযান্ড সান্টর্ুদসস (IDGS)-এর উপর। এগুন্টল
সীর্াবন্ধ করদি চায়। পান্টরবান্টরক ক্ষ্ন্টিপূ রণ যদবার বাদেদটর র্ান অিযন্ত কর্। যকউ িাদদর বাদেট িাদদর কর্ুিদল
পন্টরবহদনর েনয বযবহার করদি পাদরন না। পন্টরবারগুন্টল িাদদর ন্টপ্রয়েদনর েনয সদবুাির্ উপাদয় িহন্টবলগুন্টল এদকবাদরই
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তথয ও স্বচ্ছতা








ডে িপ্ররদষিাসেূ হ/িাকিৃ প্রত্তেূ লক িপ্ররদষিাসেূ হ



বযবহার করদি পাদরন না। সহায়িাগুন্টল যকন যদওয়া হদয়দে যস সম্পদকু দায়বহনকারীদদর আরও স্বে ধারণা যদওয়া
প্রদয়ােন।
েটিল চান্টহদাসম্পন্ন বযন্টক্তদদর েনয কর্ুসূচীটি কাযুকর করুন; িাদদর আত্ম-ন্টনদদু শনা অনভ সাদর সহায়ক গৃ হসংিাদনর একটি
উপায় কদর ন্টদন।
ন্টনন্টিি করুন যযন আত্ম-ন্টনদদু শনার পন্টরকল্পনাগুন্টল িাদদর েনয িখনও ন্টিন্টিশীল থ্াদক যখন িাদদর বাবা-র্া আর সাহাযয
করদি পারদবন না।
পন্টরবারগুন্টলদক কর্ীদদর খভেঁ দে যপদি এবং কর্ুচারী র্ািা করদি সহায়িা করার েনয একটি উপায় যবর করুন, যকানও
প্রযভ ন্টক্তন্টনর্ু র িযাটির্ুও বযবহার করদি পাদরন।
যখন যসই বযন্টক্তদদর অগ্রগন্টি যদখা যায় িখন বাদেট হ্রাস পায়। িখন আর পন্টরদষবা উপলব্ধ হয় না। একটি কযাচ 22 বদল
কথ্া আদে। সিল হবার েনয র্ানভ ষদক সহদযাগ ন্টদদি হয়।
পন্টরবারগুন্টলর আইদটর্গুন্টলর েনয অথ্ু খরচ করার সার্থ্ুয যনই আর িারপর প্রন্টিদান চাইদি পাদরন না। এটি ন্টকেভ
পন্টরবাদরর েনয িাদদর প্রদয়ােনীয় সর্থ্ুনগুন্টল বযবহাদরর অন্টধকার অস্বীকার কদর।
যকন্দ্রীয় অন্টিদসর পযুাদলাচনা এবং বাদেদটর অনভ দর্াদন করদি দীঘু ন্টবলম্ব হয়।
আর্াদদর আরও দালাল ও অথ্ুসংিান র্ধযিিাকারী (FI) দরকার। এই সরবরাহকারীদদর খভেঁ দে পাওয়া অিযন্ত কঠিন।
যারা আরও যবন্টশ সর্থ্ুন সরবরাহ কদর - িাদদর "বন্টধুি দালান্টল" যদবার সম্ভাবনা ন্টনদয় িদন্ত করুন। যসই র্দডদল,
দালালরা 8-12 েদনর সাদথ্ কাে কদর যাদি বযন্টক্তটি িাদদর সম্পূ ণু সম্ভাবযিা ন্টবন্টর্ন্ন ধরদনর কাে করার েনয কাদে
লাগাদি সহায়িা করদি পাদর, এর্নন্টক িাদদর প্রাথ্ন্টর্ক শুশ্রূষাকারী চদল যাওয়ার পদরও। ইন্টির্দধয শুরু হওয়া
পরীক্ষ্ার্ূ লক কাদে আরও অথ্ু যোগান ন্টদন।
কাউন্টির র্াধযদর্ উপদর্াক্তা ন্টনদদু ন্টশি বযন্টক্তগি সহায়িা পন্টরদষবাগুন্টল সহদে বযবহার করার অনভ র্ন্টি ন্টদন।
আত্ম-ন্টনদদু শনা বযবিায় যকানও বযাক-আপ কর্ী থ্াদকন না। এটা একটা ন্টবরাট সর্সযা।
যকয়ার র্যাদনোরদদর আত্ম-ন্টনদদু শনার কাদে প্রন্টশন্টক্ষ্ি করুন।
দালাল এবং প্রধান দালালদদর েনয প্রন্টশক্ষ্ণ বযবহার যযাগয এবং প্রন্টিদান পাবার যযাগয থ্াকা ন্টনন্টিি করুন। OPWDD
চান্টহদা বোয় রাখার েনয পযুাপ্ত প্রন্টশক্ষ্ণ সরবরাহ করদি অক্ষ্র্ হদয়দে।
অন্টির্ারীর সর্য় যযাগাদযাদগর অর্াব হবার সর্সযা ন্টেল। র্ানভ ষ চূিান্ত ন্টবন্টেন্নিা অনভ র্ব কদরদেন। এদেন্টির ন্টদক যথ্দক
আরও স্বেিা এবং যযাগাদযাগ প্রদয়ােন।
OPWDDD যক র্ন্টবষযদির পন্টরদষবার চান্টহদাগুন্টল অনভ র্ান করার েনয আরও যবন্টশ যডটার বযবহার করা উন্টচি। এটি
অবশযই যডটার সাহাদযয নিভন বযন্টক্তদদর ন্টনদয়াদগর পন্টরকল্পনা করদব।
যডটা বযবহার কদর একটি বয়স্ক েনসংখযার েনয পন্টরকল্পনা করুন।
OPWDD এবং পন্টরদষবা ন্টসদের্দক সর্স্ত স্তদর (OPWDDD, CCO, সরবরাহকারী)-যদর দায়বি করুন।
OPWDD যক অবশযই অসম্পূ ণু থ্াকা প্রদয়ােনগুন্টল পন্টরর্াপ করদি হদব। পন্টরদষবাগুন্টল অনভ দর্ান্টদি এবং অন্টেুি হওয়ার
েনয কিক্ষ্ণ সর্য় লাদগ, কিগুন্টল বাসিাদন কর্ কর্ুচারী আদে আর কি ঘণ্টা ধদর যির্ন আদে OPWDDD-যক
যসসব িথ্য যশয়ার করা উন্টচি।
নীন্টি ও কর্ুসূচী প্রণয়ন ও পন্টরকল্পনা করার কাদে দায়বহনকারীদদর আরও যবন্টশ সংন্টেষ্ট করুন।
একটি যডটা ন্টসদেদর্ ন্টবন্টনদয়াগ করুন।
যড কর্ুসূচীগুন্টল বন্ধ বা আংন্টশক ক্ষ্র্িাদি কাে করদে। র্ানভ ষ ঘদর বদস আদেন, কষ্ট পাদেন এবং আদগর র্দিা খারাপ
অবিায় ন্টিদর আসদেন।
ন্টকেভ বযন্টক্ত সাইট-ন্টর্ন্টিক কর্ুসূচীগুন্টল যবশী পেন্দ কদরন। িারা প্রদয়ােনীয় সার্ান্টেকীকরণ এবং বন্ধভত্বর সম্পকু সরবরাহ
কদরন।
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"সবার েনয একই সর্াধান কাদে লাদগ না" - র্ানভ দষর চান্টহদা সদবুাির্র্াদব পূ রণ করার েনয ন্টবন্টর্ন্ন কর্ুসূচী এবং
পন্টরদষবা প্রদয়ােন। যড পন্টরদষবাগুন্টল আরও বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক হওয়া দরকার।
যড কর্ুসূচীগুন্টলদি প্রাক-বৃ ন্টির্ূ লক পন্টরদষবাগুন্টল সরবরাহ করুন যাদি চাকন্টর করার র্দিা প্রস্তুন্টি চান্টলদয় যাওয়া যায়।
OPWDDযক যসই সব ন্টবদশষ ন্টশক্ষ্া গ্রহণকারী ন্টশক্ষ্াথ্ীদদর আরও র্াদলার্াদব প্রস্তুি করার েনয NYS এডভ দকশন
ন্টডপাটুদর্ি (SED) -র সাদথ্ সহদযান্টগিা করা উন্টচি যারা সিলর্াদব চাকন্টরর েগদির উপযভ ক্ত কদর রূপান্তন্টরি হওয়ার
েনয যকানও যড কর্ুসূচীদি িান্টলকার্ভক্ত হওয়ার পন্টরবদিু চাকন্টরদি ন্টনযভ ক্ত হওয়ার ইো প্রকাশ কদরদেন।
র্ানভ ষদক ন্টেজ্ঞাসা করা দরকার যয িারা প্রাক-কর্ুসংিান পন্টরদষবা চান ন্টকনা। প্রায়ই র্ানভ ষ যড হযান্টবন্টলদটশদন আটদক
থ্াদক এবং িাদদর প্রাক-বৃ ন্টির্ূ লক সভ দযাগ যদওয়া হয় না।
সর্ন্টথ্ুি কর্ুসংিাদনর সাদথ্ সম্প্রদায় এবং সাইট-ন্টর্ন্টিক প্রাক-বৃ ন্টির্ূ লক পন্টরদষবাগুন্টলদক ন্টবনযস্ত করুন।
র্ানভ ষদক চাকন্টরদি যাবার েনয পন্টরবহন করদি হয়। গ্রার্ীণ এলাকায় খভ ব কর্ পন্টরবহদনর বযবিা আদে।
র্ানভ ষদক আরও যবশী কর্ুসংিাদনর সভ দযাগ যদওয়া দরকার।
SED এবং স্কভল যেলাগুন্টলর সাদথ্ আরও র্াদলা র্াদব কাে করুন। অদনক পন্টরবারদক যদথ্ষ্ট িািািান্টি OPWDD -র
সদি সংযভ ক্ত করা হয় না।
যাদদর সবদচদয় যবন্টশ চান্টহদা রদয়দে িাদদর েনয সর্থ্ুন এবং পন্টরদষবা সরবরাহ করা ন্টনন্টিি করুন। যাদদর সবদচদয় যবন্টশ
প্রদয়ােন িারা প্রায়ই প্রদয়ােনীয় পন্টরদষবাগুন্টলদি সবদচদয় কর্ বযবহাদরর সভ দযাগ পাদেন, যড এবং আবান্টসক
পন্টরদষবাগুন্টলদি।
যারা আরও স্বাধীন ন্টবনযাদস রূপান্তন্টরি হদে িাদদর েনয একটি রূপান্তরকালীন পন্টরদষবা প্রন্টিন্টষ্ঠি করুন।
র্ানভ ষদক অদপক্ষ্াকৃি যোদটা ও কর্ সীন্টর্িকারক ন্টবনযাদস সর্থ্ুন ন্টদদি হদব।
NYS-এর পন্টরবারগুন্টলদক সাহাযয করার েনয আর্াদদর একটি সংকট বা ন্টনউদরাদবদহন্টর্য়ারাল ইউন্টনট থ্াকা প্রদয়ােন।
প্রদয়াগর্ূ লক আচরণ ন্টবদেষণ - অযািাদয়ড ন্টবদহন্টর্য়ার অযানালাইন্টসস (ABA) এবং িার সাদথ্ প্রিযক্ষ্ সহদযাগ পন্টরদষবা
যযাগ কদর ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয সংকটকালীন পন্টরদষবা - িাইন্টসস সান্টর্ুদসস ির
ইন্টন্ডন্টর্েভ য়ালস উইথ্ যডর্লপদর্িাল (CSIDD)
উন্নি করা যযদি পাদর। অনযানয যেদট সংকটকালীন হস্তদক্ষ্প ও ন্টচন্টকৎসা বযবিায় ABA-র যকন্দ্রীয় র্ূন্টর্কা থ্াদক।
যবাডু সাটিুিাইড ন্টবদহন্টর্য়ার অযানান্টলে - যবাদডুর সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত আচরণ ন্টবদেষকরা Medicaid এর প্রদি যরট গ্রহণ
কদরন না, িাই িারা BCBA-গুন্টলদক আত্ম-ন্টনদদু শনায় থ্াকা বযন্টক্তদদর প্রিযক্ষ্ এবং অ-প্রিযক্ষ্ সহায়িা প্রদাদনর
অনভ র্ন্টি যদয়।
অন্টিস অি যর্িাল যহলথ্ (OMH) এর সাদথ্ স্বল্পদর্য়াদী যিসদর্দির বযবিা করার েনয কাে করুন আর যাদদর এর
প্রদয়ােন আদে িাদদর েনয এটি দীঘুদর্য়াদীও হদি পাদর।
নাসু প্রযান্টক্টদসস অযাক্ট-টি বযাখযা করুন। ওষভ দধর প্রদয়ােনীয়িা স্বাধীন েীবনযাপদনর েনয যকানও প্রন্টিবন্ধক হওয়া উন্টচি
নয়।
যর্াবাইদলর সংকটকালীন পন্টরদষবাগুন্টল প্রদয়ােনীয়।
OMH পন্টরদষবাগুন্টলর সাদথ্ অদপক্ষ্াকৃি র্াদলা সর্িয় থ্াকা প্রদয়ােনীয়।
এদেন্টিটিদক িযান্টর্ন্টল সাদপাটু সান্টর্ুদসস (FSS) কর্ুসূচীর প্রকৃি র্ূ লয ন্টবদেষণ করদি হদব। FSS এর অথ্ুসংিান
ন্টসিান্তগুন্টলদক িথ্যর্াণ্ডাদরর সাহাদযয ন্টদশান্টনদদু শ করদি হদব।
ন্টপ্রয়েদনর সাদথ্ বান্টিদি বসবাসকারী বযন্টক্তদদর অপূ রণীয় চান্টহদার ন্টদদক এদেন্টিদক র্দনান্টনদবশ করদি হদব।
ন্টশক্ষ্ার্ূ লক পন্টরদষবা যথ্দক প্রাপ্তবয়স্ক পন্টরদষবাগুন্টলদি রূপান্তরদক উন্নি করা দরকার।
বযন্টক্ত এবং পন্টরবারদক সর্থ্ুন করার েনয OPWDD-র ন্টপয়ার-টভ-ন্টপয়ার বা সর্বয়সীদদর পারেন্টরক সহদযাগর্ূ লক
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িযু প্রি





ডটপ্রলদহলথ

গদিষণা

শুশ্রূষা সেিয়



পন্টরদষবাগুন্টল প্রদয়ােন।
অটিের্ বা আত্মর্গ্নিা এবং আচরণগি সর্সযা যর্াকাদবলার েনয আরও পন্টরদষবা প্রদয়ােন। ন্টনউ ইয়কু যেদটর ন্টকেভ
অংদশ এই ন্টবদশষান্টয়ি পন্টরদষবাগুন্টলর অর্াব রদয়দে।
CAS র্ূ লযায়দন পান্টরবান্টরক র্িার্ি প্রদয়ােন এবং খভ ব র্ূ লযবান।
FSS শুশ্রূষা বযবিাপনা বোয় রাখভ ন। সব পন্টরবার এই োি চায় না।
অথ্ু প্রদি পান্টরবান্টরক শুশ্রূষাকারীদদর েনয অনভ র্ন্টি ন্টদন। অনযানয যেদট এটি অনভ দর্ান্টদি, এর্নন্টক রক্ষ্ণশীল
যেটগুন্টলদিও। বাবা-র্াদয়রাই সবদচদয় যবন্টশ জ্ঞান রাদখন। িাদদর প্রদয়ােনদকও গুরুত্ব ন্টদদি হদব।
বযন্টক্তদদর ন্টনর্ু রদযাগয, সাশ্রয়ী র্ূ দলযর ইিারদনট পন্টরদষবা এবং ন্টডর্াইসগুন্টলদি বযবহাদরর সভ ন্টবধা থ্াকা প্রদয়ােন।
ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক ত্রাণ এবং যরদটর নর্নীয়িা োিা প্রযভ ন্টক্তগি সভ দযাগগুন্টলর সাহাদযয যকবল এিটভক্য সভ ন্টবধাই পাওয়া যযদি
পাদর। প্রযভ ন্টক্তর সিল বাস্তবায়দনর েনয OPWDD-যক ন্টনয়র্াবলীদি অবশযই প্রদয়ােনীয় পন্টরবিু ন করদি হদব।
বযন্টক্তদদর দৃন্টষ্টদকাণ যথ্দক, প্রযভ ন্টক্ত আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুন বািায় এবং ন্টবকল্প/পেন্দ ও সভ দযাগগুন্টল বযবহাদরর ন্টবষদয় েষ্ট র্াদব
কদথ্াপকথ্দনর সভ দযাগ কদর যদয় যযন আরও যবশী স্বাধীনিা পাওয়া যায় এবং চযাদলন্টেং পন্টরন্টিন্টিগুন্টলদি উন্নিির আত্মবন্টনয়ন্ত্রণ করা যায়।
সরবরাহকারীদদর দৃন্টষ্টদকাণ যথ্দক, প্রযভ ন্টক্তটি বযন্টক্তগি যপ্রািাইল, ওষভ ধ, বদন্টনক রুটিন এবং ন্টবদশষ বাসিান বোয় রাখার
েনয বযবহার করা যযদি পাদর। এটি কর্ীসংিাদনর চান্টহদা এবং ন্টনরাপিা ন্টবষয়ক ন্টনরীক্ষ্দণ সহায়িা করদি পাদর।
সফ্টওয়যার/হাডুওয়যার, পভ নরাবৃ ি পন্টরদষবান্টদ, যর্রার্ি এবং গৃ হসংিান সহায়িা এবং দূরবিী সহায়িা সহ সর্স্ত োি ের্া
যদওয়ার যক্ষ্দত্র প্রযভ ন্টক্তর উপাদানগুন্টলদক ক্ষ্ন্টিপূ রণদযাগয ন্টহসাদব অন্তর্ভুক্ত করুন। ন্টনন্টিি করুন যয র্াষাটি প্রযভ ন্টক্তর দ্রুি
পন্টরবিু নশীল ন্টবদশ্বর সাদথ্ খাপ খাইদয় যনওয়ার পদক্ষ্ যদথ্ষ্ট ন্টবস্তৃি।
যাদদর েনয এটি র্াদলা কাে কদর িাদদর েনয যটন্টলদহলথ্ ন্টবকল্পগুন্টল ধদর রাখভ ন িদব বভ ঝদি হদব যয এটি প্রদিযদকর
চান্টহদা পূ রণ কদর না।
যটন্টলদহলথ্ প্রন্টিটি পন্টরন্টিন্টিদি আদশু নয় িদব ন্টকেভ যক্ষ্দত্র এটি খভ ব উপকারী হদি পাদর।





IBR -এ যর্ৌন্টলক গদবষণা প্রকল্পগুন্টলর একটি শন্টক্তশালী ন্টবনযাস চান্টলদয় যান।
IBR -এ যনিৃত্ব এবং বযবিাপনা উন্নি করুন।
যকান পন্টরদষবাগুন্টল এখন কাে করদে িা র্ূ লযায়ন করদি, কী কাে করদে না এবং যকন িা সনাক্ত করদি এবং
র্ন্টবষযদির প্রদয়ােনগুন্টলর পূ বুার্াস ন্টদদি গদবষণাদক কাদে লাগান।



ন্টনদের র্দিা কদর বসবাসকারী বযন্টক্তদদর যকয়ার র্যাদনোদরর যরাোদর 2-য় স্তর ন্টহসাদব যশ্রণীবি করা হয়। িাদদর েনয
আসদল 4-থ্ু স্তদর র্দনানীি যবন্টশরর্াগ বযন্টক্তর যচদয় যকয়ার র্যাদনোরদক অদনক যবন্টশ সর্য় ন্টদদি হয়। যকয়ার
র্যাদনোরদদর যকদসর চাদপর পভ নর্ূ লু যায়ন করুন।
যকয়ার র্যাদনোরদদর টানুওর্ার অিযন্ত যবশী। িাদদর দান্টয়ত্ব পালদনর পদক্ষ্ র্েভ ন্টর যদথ্ষ্ট নয়।
CCOগুন্টলর েনয অথ্ুসংিান করা দরকার। আরও যকয়ার র্যাদনোর প্রদয়ােন।
যকয়ার র্যাদনোরদদর একান্টধক ন্টসদের্ েভ দি পন্টরদষবাগুন্টল সর্িয় করার েনয িাদদর ক্ষ্র্িা উন্নি করদি হদব।
যকয়ার র্যাদনোরদদর েটিল চান্টহদাসম্পন্ন বযন্টক্তদদর সর্থ্ুন করার েনয প্রন্টশক্ষ্ণ যদওয়া প্রদয়ােন।
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বিপ্রচত্র্য, সেতা ও সংহপ্রত
সু প্রিপ্রিতকরণ








জটিল িদয়াজিীয়তা থাকা
িযপ্রিদের সেথু ি করা





নীন্টি এবং কর্ুসূচীগুন্টল ন্টবকাদশর সর্য় সম্পূ ণু প্রন্টিন্টনন্টধত্ব ন্টনন্টিি করুন, ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর
অন্তর্ভুক্ত করুন, যসইসাদথ্ ন্টসিান্তগুন্টলদি সর্স্ত সংস্কৃন্টি এবং োন্টি এবং সরোর্ এবং কর্ুসূচীগুন্টলর সর্স্ত উন্নয়ন
অন্তর্ভুক্ত করুন।
ন্টসদেদর্ থ্াকা পিন্টিগি বণুবাদদর সর্সযার যর্াকান্টবলা করুন। িথ্যর্াণ্ডার যদখভ ন – পন্টরদষবা ন্টদদি ন্টগদয় যর্ৌদগান্টলক ও
োন্টিগি ন্টবর্াগ অনভ সাদর কি ডলার কদর খরচ হদয়দে োনভ ন। OPWDDD-যক অসর্ িলািল (সংখযালঘভ রা ন্টবন্টর্ন্ন
স্তদরর পন্টরদষবা যকর্ন পাদেন, ইিযান্টদ) এর ঘটনা যর্াকাদবলা করার েনয দায়বি থ্াকা উন্টচি। যযখাদন প্রদয়ােন,
অন্টবলদম্ব অন্টিন্টরক্ত যডটা পদয়ি এবং উপযভ ক্ত ন্টববরণ সংগ্রহ এবং ন্টবদেষণ করার েনয একটি প্রন্টিয়া ন্টবকন্টশি করুন। িথ্য
সবুেনীন করুন - পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র বযবহার এবং েনসংখযার িথ্য।
অন্তর্ভুক্তকরণদক অবশযই বযন্টক্তগিকৃি হদি হদব। আেদকর প্রবণিাটি কারও কারও েীবনযাত্রার র্ানদক হ্রাস কদর,
কারণ প্রদিযকদক যকবলর্াত্র সম্পূ ণরূু দপ সর্ন্টিি পন্টরদবদশ েন্টিি হদি বাধয করা বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক দৃন্টষ্টর্ন্টি নয়।
অদনক পন্টরবার পন্টরদষবাগুন্টলদি সাংস্কৃন্টিক বাধার র্ভ দখার্ভ ন্টখ হয়; আরও ন্টদ্বর্ান্টষক কর্ীসংিান এবং সাংস্কৃন্টিকর্াদব
সংদবদনশীল কর্ুসূচী থ্াকা প্রদয়ােন।
OPWDD-যক কর্ প্রন্টিন্টনন্টধত্ব থ্াকা েনদগাষ্ঠীর কাদে যপৌেঁোদনার লক্ষ্য ন্টনধুারণ করদি হদব। অদনক পন্টরবার িাদদর
ন্টপ্রয়েনদদর েনয প্রদযােয OPWDD পন্টরদষবা সম্পদকু োদন না। িাদদর ন্টনেস্ব র্াষায় ন্টসদেদর্র িথ্য বযবহাদরর
সভ দযাগ থ্াকা প্রদয়ােন।
অনযানয রােীয় এদেন্টির সাদথ্ প্রন্টিদযান্টগিা করা বন্ধ করুন। একেন বযন্টক্তর সর্স্ত প্রদয়ােদনর েনয
সহদযান্টগিার্ূ লকর্াদব পন্টরকল্পনা করার েনয সহদযান্টগিা করা শুরু করুন।
DSP-যদর ABA ন্টবদশষজ্ঞ থ্াকা দরকার।
েটিল চান্টহদাসম্পন্ন বযন্টক্তদদর সার্ন্টয়ক র্াদব অনযত্র পন্টরদষবা যদওয়া হদে বদল ন্টবোনাগুন্টল যখালা রাখার েনয সহায়িা
সরবরাহকারীদদর সাহাযয করুন।
ন্টকংস কাউন্টি বদ্বি যরাগন্টনণুদয়র পরীক্ষ্ার্ূ লক প্রকল্প উদদযাগ এবং ন্টশশুদদর েনয অনভ রূপ পরীক্ষ্ার্ূ লক প্রকদল্পর র্দিা
সাম্প্রন্টিক উদদযাগগুন্টল যথ্দক অন্টেুি ন্টশক্ষ্াগুন্টল র্ানভ দষর েনয যথ্রান্টপউটিক কর্ুসূচীগুন্টলর নিভন র্দডল ন্টবকাদশর েনয
প্রদয়াগ করা উন্টচি।
েটিল আচরণ এবং স্বাদিযর চান্টহদাযভ ক্ত বযন্টক্তদদর েনয ন্টবদশষ পন্টরদষবাগুন্টল সম্প্রসান্টরি করুন।
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িাসপ্রিক এলাকার েদিয োয়িহিকারীদের সািারণ িিিয







অিযািয সািারণ িরােশু









সাম্প্রন্টিককাদল সরবরাহকারীদদর যবিন োেঁটাই করা বান্টিল করুন।
ন্টবন্টর্ন্ন যবাডু েভ দি যয যকানও অথ্ুসংিান োেঁটাই করা বান্টিল করুন। র্ন্টবষযদিও এই ধরদনর যবিন োেঁটাই উৎসান্টহি
করদবন না। এটি র্ানভ ষদক বযন্টক্তগি র্াদব ন্টবপদাপন্ন কদর।
ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক র্ূ লযায়ন ও ত্রাণ করা অপন্টরহাযু। সরবরাহকারীরা বযাপক প্রশাসন্টনক প্রদয়ােনীয়িা পূ রদণর র্ভ দখার্ভ ন্টখ হয় যা
বযন্টক্তদদর পন্টরদষবা যদওয়া হদে িাদদর ন্টদদক র্দনান্টনদবশ করদি বাধা যদয় এবং শুশ্রূষার গুণর্ান সীন্টর্ি কদর। ঝভেঁ ন্টক
গ্রহদণ ন্টবর্ভখিা ইন্টিবাচক িলািল পাবার পদথ্ বাধা হদয় দােঁিায়।
আর্াদদর একটি দাশুন্টনক র্াবনাগি বদল ও ন্টনয়ন্ত্রণ নীন্টিদি সার্ন্টগ্রক সংস্কাদরর প্রদয়ােন যা আর্াদদর শন্টক্ত ন্টর্ন্টিক,
বযন্টক্তদদর েনয ঝভেঁ ন্টক বহদনর পন্টরদষবাগুন্টলর প্রন্টি র্যুাদা যদবার ন্টদদক এন্টগদয় ন্টনদয় যাবার সহায়ক হদব।
িীক্ষ্ণিার র্াত্রা ন্টনধুারদণর েনয সর্ন্টিি র্ূ লযায়ন ন্টসদের্ - যকাঅন্টডুদনদটড অযাদসসদর্ি ন্টসদের্ (CAS) বযবহাদরর
ন্টবষদয় সর্স্ত দায়বহনকারীদদর বযাপক পযুাদলাচনা করা প্রদয়ােন। দায়বহনকারীদদরদক পন্টরবিু দনর প্রর্াব পযুদবক্ষ্ণ করা
দরকার।
দায়বহনকারীদদর CAS বযবহার, র্ূ লযায়দনর বযাপাদর আরও স্বেিা এবং গুণর্াদনর ন্টনিয়িা সম্পন্টকুি একটি েষ্টর্াদব
সংজ্ঞান্টয়ি যথ্াযথ্ প্রন্টিয়া থ্াকা প্রদয়ােন।
IRA-গুন্টলদি সর্স্ত সবুসাধারদণর যািায়াদির িানগুন্টলদি কযাদর্রা বসান। র্ানভ ষ ন্টনরাপদ যনই। বযন্টক্ত িাদদর যগাপনীয়িা
সম্পদকু উন্টদ্বগ্ন নয় িদব িাদদর ন্টনরাপিা সম্পদকু উন্টদ্বগ্ন।
অপ্রাপ্তবয়স্ক ন্টবকলািদদর বাবা-র্া যক NYS-এ শুশ্রূষাকারীদদর যবিন যদওয়া যাদব না।
OPWDD-যক অবশযই এটি যয বযন্টক্তদদর যসবা কদর িাদদর পদক্ষ্র একেন উন্টকদলর র্দিা িার র্ূন্টর্কা পভ নরুিার
করদি হদব।
ন্টপন্টেদয় যদবার র্দিা যরট োটাই করা বন্ধ করুন। ন্টসদেদর্র যকানও র্াত্রায় ন্টিন্টিশীলিা সর্থ্ুন করার পদক্ষ্ যরটগুন্টল খভ বই
অপ্রিযান্টশি ধরদনর। এখনও পযুন্ত এিটাই যরট কর্াদনা হদয়দে যয COVID-এর যপ-যচক সভ রক্ষ্া কর্ুসূচী - যপ-যচক
যপ্রাদটকশন যপ্রাগ্রার্ যশষ হওয়ার পদর সরবরাহকারীরা বি সর্সযায় পিদবন।
যরট সংস্কার করা প্রদয়ােনীয়। ন্টিন্টিশীলিা ও গুণর্াদন উন্নন্টি করার েনয সর্দয়াপদযাগী ও পযুাপ্ত যরট থ্াকা প্রদয়ােনীয়।
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োয়িহিকারীদের েতােদতর প্রিদেষণ: আঞ্চপ্রলক ডিারােসেূ হ
নীদচ 5.07 যকৌশলগি পন্টরকল্পনা প্রদচষ্টার অংশ ন্টহসাদব OPWDD যনিৃদত্বর সাদথ্ যশয়ার করা দায়বহনকারীদদর র্িার্দির রূপদরখা যদওয়া
হদয়দে।
আঞ্চপ্রলক ডিারােসেূ হ
ডিারাদের সংখযা: যর্াট 5, যেদটর প্রদিযক OPWDD অঞ্চদলর েনয 1 টি
ডোট িিা: 100
িিাদের েদিয আদেি


67 েন পন্টরবাদরর সদসয/শুশ্রূষাকারী



16 েন বযন্টক্ত/আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারী



8 েন পন্টরবাদরর সংগঠনগুন্টলর প্রন্টিন্টনন্টধ



3 েন সরবরাহকারী/কর্ুচারী/দালাল/FI



2 েন আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারী সংগঠনগুন্টলর প্রন্টিন্টনন্টধ



2 েন ‘অনযানয’ সংগঠদনর প্রন্টিন্টনন্টধ



1 েন IBR কর্ুচারী



1 েন একটি সরবরাহকারী সংগঠদনর প্রন্টিন্টনন্টধ
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িিাদের প্রচপ্রিত অগ্রাপ্রিকারসেূ হ:
গণদিারাদর্ যারা কথ্া বদলন্টেদলন িাদদর েনয অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্রগুন্টল ন্টনধুারণ করার েনয, আলাদা আলাদা সাক্ষ্যগুন্টল যসই িদর্র উপর
ন্টর্ন্টি কদর যকাড করা হদয়ন্টেল যয অনভ সাদর িারা ন্টবষয়গুন্টল সম্পদকু কথ্া বদলন্টেদলন, িারা ন্টবষয়গুন্টলদক যয পন্টরর্াণ িান/সর্য় ন্টদদয়ন্টেদলন
এবং ন্টবষয়গুন্টল ন্টনদয় আদলাচনা করার সর্য় িারা যয র্াষা বযবহার কদরন্টেদলন। প্রন্টিটি সাক্ষ্যদক 'শীষু' ন্টিনটি অগ্রান্টধকাদরর েনয যকাড করা
হদয়ন্টেল। ন্টকেভ সাক্ষ্য ন্টিনটি ন্টবষয়বস্তু ন্টনদয় আদলাচনা কদরন্টন, আবার অদনদক ন্টিনটির যবশী ন্টবষয় ন্টনদয় আদলাচনা কদরন্টেদলন।
িিাদের প্রচপ্রিত সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার:
অগ্রাপ্রিকার িাপ্ত প্রিষয়িস্তু
কর্ীবান্টহনী
আত্ম-ন্টনদদু শনা
গৃ হসংিান
অনযানয
ন্টবন্টর্ন্ন েটিল প্রদয়ােনীয়িা
িথ্য ও স্বেিা
যড পন্টরদষবাসর্ূ হ
পান্টরবান্টরক পন্টরদষবাসর্ূ হ/ন্টশশুরা
পযুাদলাচনা/CAS

ডোট উদেখসেূ হ
43
33
23
21
13
12
10
10
7

পন্টরন্টশষ্ট C

11

কর্ুসংিান পন্টরদষবাসর্ূ হ
শুশ্রূষা সর্িয়
ন্টবন্টর্ন্ন ন্টচন্টকৎসা/সংকটকালীন পন্টরদষবা
প্রযভ ন্টক্ত
ববন্টচত্রয, সর্িা ও সংহন্টি (DEI)
গদবষণা
যটন্টলদহলথ্

7
6
4
4
3
2
2

* 'অিযািয' এর প্রকেু উোহরণ প্রিম্নরূি: িপ্ররিহি, ডেদটর এদজপ্রেগুপ্রলর েদিয আরও ভাদলা সহদযাপ্রগতা, ইি-ডিদশন্ট
হাসিাতাদলর ডসটিং-এ অিু দোপ্রেত সহদযাগকারী কেু চারী।
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1-3 েযু াোিে সম্পন্ন ডকাপ্রেং এর প্রভপ্রত্তদত অগ্রাপ্রিকারগুপ্রলর িু িঃিেপ্রিিযাস:
অগ্রাপ্রিকার িাপ্ত প্রিষয়িস্তু
পযুাদলাচনা/CAS
শুশ্রূষা সর্িয়
ন্টবন্টর্ন্ন ন্টচন্টকৎসা/সংকটকালীন পন্টরদষবা
ন্টবন্টর্ন্ন েটিল প্রদয়ােনীয়িা
িথ্য ও স্বেিা
যড পন্টরদষবাসর্ূ হ
DEI
কর্ুসংিান পন্টরদষবাসর্ূ হ
পান্টরবান্টরক পন্টরদষবাসর্ূ হ/ন্টশশুরা
গৃ হসংিান
গদবষণা
আত্ম-ন্টনদদু শনা
প্রযভ ন্টক্ত
যটন্টলদহলথ্
কর্ীবান্টহনী
অনযানয

অগ্রাপ্রিকার
1
4
1
1
8
5
3
0
5
7
4
2
25
0
0
22
13

অগ্রাপ্রিকার
2
2
3
0
3
7
4
1
1
1
11
0
5
2
0
17
6

অগ্রাপ্রিকার
3
1
2
3
2
0
3
2
1
2
8
0
3
2
2
4
2

ডোট উদেখসেূ হ
7
6
4
13
12
10
3
7
10
23
2
33
4
2
43
21

িিাদের ডয 'িথে' প্রতিটি সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার প্রেল ডসগুপ্রল হল আত্ম্-প্রিদেুশিা, কেীিাপ্রহিী এিং যাদের জটিল িরদির
সহদযাপ্রগতা করা েরকার হয় তাদেরদক সেথু ি করা
যয 100 েন বক্তা যিারার্গুন্টলদি সাক্ষ্য ন্টদদয়ন্টেদলন িাদদর র্দধয:
o 25 েন আত্ম-ন্টনদদু শনাদক সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদেন
o 22 েন কর্ীবান্টহনীদক সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদেন
o 8 েন েটিল চান্টহদা থ্াকা বযন্টক্তদদর সহদযান্টগিা করাদক ন্টচন্টিি কদরদেন

পন্টরন্টশষ্ট C

13

র্

*13 েন অংশগ্রহণকারী ‘অনযানয’ যকও িাদদর 1 অগ্রান্টধকার বদল র্দন কদরদেন। 'অনযানয' এর ন্টকেভ উদাহরণ ন্টনম্নরূপ: পন্টরবহন, যেদটর এদেন্টিগুন্টলর র্দধয আরও
র্াদলা পারেন্টরক সহদযান্টগিা, ইন-যপদশি হাসপািাদলর যসটিং-এ অনভ দর্ান্টদি সহদযাগকারী কর্ুচারী

িিাদের ডয 'প্রিতীয়' প্রতিটি সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার প্রেল ডসগুপ্রল হল, কেীিাপ্রহিী, গৃ হসংস্থ্াি এিং তথয/স্বচ্ছতা
যয 100 েন বক্তা যিারার্গুন্টলদি সাক্ষ্য ন্টদদয়ন্টেদলন িাদদর র্দধয 63 েদনর 2য় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র হল:
o 17 েন কর্ীবান্টহনীদক ন্টদ্বিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদেন
o 11 েন গৃ হসংিানদক ন্টদ্বিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদেন
o 7 েন িথ্য ও স্বেিাদক ন্টদ্বিীয় সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদেন

িিাদের ডয 'তৃতীয়' প্রতিটি সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার প্রেল ডসগুপ্রল হল গৃ হসংস্থ্াি, কেীিাপ্রহিী এিং আত্ম্-প্রিদেুশিা,
প্রচপ্রকৎসাগত/সংকটকালীি িপ্ররদষিা এিং ডে িপ্ররদষিাসেূ হ। *
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যয 100 েন বক্তা যিারার্গুন্টলদি সাক্ষ্য ন্টদদয়ন্টেদলন িাদদর র্দধয 37 েদনর 3য় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র হল:
o 8 েন গৃ হসংিানদক িৃিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদেন
o 4 েন কর্ীবান্টহনীদক িৃিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদেন
o 3 েন ন্টচন্টকৎসাগি/সংকটকালীন পন্টরদষবা, বা যড পন্টরদষবাসর্ূ হ, বা আত্ম-ন্টনদদু শনাদক একটি িৃিীয় অগ্রান্টধকাদরর
যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদেন

ডক্ষ্ত্র্গুপ্রলর জিয সািারণ েূ লভাি িা প্রথে:
* ন্টবদেষদণ OPWDD পন্টরদষবান্টদর েনয ন্টবন্টর্ন্ন যবাডু েভ দি আরও অথ্ুসংিাদনর েনয একটি সাধারণ ন্টবর্াগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়ন্টন, এটি অনযানয অগ্রান্টধকার ন্টহসাদব ন্টচন্টিি
ন্টবষয়গুন্টলর সাদথ্ সম্পন্টকুি র্াদব অদনক সাদক্ষ্যর র্দধয বার বার উদঠ আসা ন্টথ্র্ ন্টেল। OPWDD এর বাদেট োেঁটাই, বেদরর পর বের ধদর অপ্রিভ ল অথ্ুসংিাদনর সর্সযার
ন্টদদক দৃন্টষ্ট যদওয়া ও এটা বন্ধ করা, ARPA িহন্টবলগুন্টল সঠিকর্াদব বযবহার করা এবং আরও সাধারণর্াদব িহন্টবল বািাদনার েনয ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্ত
এবং পন্টরবাদরর পক্ষ্ সর্থ্ুন করা এর অন্তর্ভুক্ত ন্টেল।

অগ্রাপ্রিকার িাপ্ত প্রিষয়িস্তু

কেীিাপ্রহিী

আত্ম্-প্রিদেুশিা

সািারণ েূ লভাি িা প্রথে




আরও কর্ীর প্রদয়ােন, বিু র্াদন অপ্রিভল কর্ী থ্াকার সংকট যর্াগ করদি হদে
DSP-যদর/কর্ুচারীদদর র্েভ ন্টর বািান
েটিল প্রদয়ােনীয়িা থ্াকা বযন্টক্তদদর পন্টরদষবা দানকারী কর্ীবান্টহনীদক আরও প্রন্টশক্ষ্ণ যদওয়া



িহন্টবদলর অথ্ু কী েনয বযবহার করা যযদি পাদর যস সম্পদকু আরও নর্নীয়িা, বাদেদটর চারপাদশর
ন্টনয়র্াবলী, এক লাইন যথ্দক অনয লাইদন িানান্তন্টরি হওয়া
সংদশান্টধি কযাপ
পন্টরষ্কার এবং আরও সার্েসযপূ ণু িথ্য, প্রন্টিয়া, এবং ন্টসিান্ত
উপলব্ধ আন্টথ্ুক র্ধযিিাকারী (FI) এবং দালালদদর # বৃ ন্টি করুন
পন্টরবার এবং আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারীদদর েনয আরও সরোর্ যযন িা িাদদর আত্ম-ন্টনদদু শনা পন্টরদষবাগুন্টলর
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সািারণ েূ লভাি িা প্রথে



পন্টরচালনায় সহায়িা করদি পাদর, প্রশাসন্টনক কােদক সহে কদর যিাদল
সর্থ্ুনকারী আত্ম-ন্টনদদু শনায় থ্াকা CCO/যকয়ার র্যাদনোর, দালাল, পন্টরবার এবং কর্ুসূচীটি বযবহারকারী
বযন্টক্তদদর প্রন্টশক্ষ্ণ ন্টদন
আরও সহায়িা প্রদাদনর েনয 'উন্নির্াদনর দালান্টল' এর বযবহার করার উপায় অনভ সন্ধান করুন







অদপক্ষ্াকৃি র্াদলা গৃ হসংিান র্িভুন্টকগুন্টল যদওয়া প্রদয়ােন
সাটিুন্টিদকটন্টবহীন যসটিং-এর বাধাগুন্টল কর্ান
বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক পেন্দগুন্টল থ্াকার র্দিা কদর গৃ হসংিান ন্টবকল্পগুন্টল বািান
পিন্টিগি ও যলখান্টলন্টখর েটিলিা কর্ান
গ্রুপ যহার্গুন্টলর েনয যদথ্ষ্ট কর্ুচারী যনই




যাদদর আরও েটিল চান্টহদা আদে িাদদর কথ্া আরও যবন্টশ কদর ন্টবদবচনা করা দরকার
েটিল আচরণ এবং স্বাদিযর চান্টহদাযভ ক্ত বযন্টক্তদদর েনয ন্টবদশষান্টয়ি পন্টরদষবাগুন্টল সম্প্রসান্টরি করুন





OPWDD / DOH, CCO এবং সরবরাহকারী সহ পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র সর্স্ত স্তদর গৃ হীি ন্টসিাদন্তর র্দধয
আরও স্বেিা/েবাবন্টদন্টহিা আনা প্রদয়ােন
ন্টসদেদর্র বিু র্ান অবিার একটি সন্টিযকাদরর প্রন্টিিলন যদখাদনার েনয এবং র্ন্টবষযদির পন্টরকল্পনায়
সহায়িা করার েনয আরও িথ্য সরবরাহ করুন
সর্স্ত স্তদর েবাবন্টদন্টহিা উন্নি করুন এবং আরও কদথ্াপকথ্ন ও পন্টরকল্পনায় দায়বহনকারীদদর অন্তর্ভুক্ত
করুন
পন্টরদষবার চান্টহদাগুন্টল যদখাদি যডটা বযবহার করুন






আরও স্বিন্ত্র এবং বযন্টক্ত-যকন্টন্দ্রক কর্ুসূচীর প্রদয়ােন
যড কর্ুসূচীগুন্টলদি প্রাক-বৃ ন্টির্ূ লক সর্থ্ুন প্রদয়ােন
সম্প্রদায়গি কর্ুসূচীর সভ দযাগ বািান
যড কর্ুসূচীর পন্টরদষবান্টদ এবং ন্টবকল্পগুন্টল সম্পদকু আরও সার্েসযপূ ণু িথ্য সরবরাহ করুন







আরও ন্টপয়ার-টভ-ন্টপয়ার বা সর্বয়সীদদর পারেন্টরক সহদযাগর্ূ লক পন্টরদষবান্টদর প্রদয়ােন
FSS িহন্টবল এবং ন্টবকল্পগুন্টল বৃ ন্টি/যোরদার করুন
ABA বযবহাদরর সভ দযাগ উন্নি করুন
যখন শুশ্রূষাকারীরা 'চদল যগদেন' িখন যসই বযন্টক্তদদর েনয বয়স্ক শুশ্রূষাকারীদদর সর্থ্ুন প্রদয়ােন
অথ্ু প্রদি শুশ্রূষাকারীগণ







CAS এর পযুাদলাচনা করা প্রদয়ােন, আরও স্বে, এবং আদবদনর্য় হদি হদব
CAS এর সাদথ্ পন্টরবার/বযন্টক্তগি সম্পৃ ক্তিা এবং র্িার্ি গ্রহণ উন্নি করুন
CAS চান্টহদাগুন্টল র্াদলার্াদব বভ ঝদি পাদর না
ন্টবন্টর্ন্ন চান্টহদা/ন্টবনযাস/কর্ুসূচীর উপর ন্টর্ন্টি কদর র্ূ লযায়নগুন্টল ববন্টচত্রযর্য় করা উন্টচি
যারা যসবা গ্রহণ কদর িাদদর েনয বযবহৃি র্ানদণ্ড আপদডট করুন



গৃ হসংস্থ্াি

প্রিপ্রভন্ন জটিল িদয়াজিীয়তা


তথয ও স্বচ্ছতা

ডে িপ্ররদষিাসেূ হ

িাপ্ররিাপ্ররক
িপ্ররদষিাসেূ হ/প্রশশুরা

িযু াদলাচিা/CAS
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কেু সংস্থ্াি িপ্ররদষিাসেূ হ

শুশ্রূষা সেিয়

প্রিপ্রভন্ন প্রচপ্রকৎসা/সংকটকালীি
িপ্ররদষিা

িযু প্রি

DEI

গদিষণা

ডটপ্রলদহলথ

অিযািয

সািারণ েূ লভাি িা প্রথে
 আরও প্রাক-বৃ ন্টির্ূ লক সভ দযাগ, ন্টিন্টিশীল কর্ুসংিান ন্টবকল্পগুন্টল বযবহাদরর উন্নিির সভ দযাগ
 কর্ুসংিাদনর েনয যাওয়া বা যসখান যথ্দক আসার েনয পন্টরবহন বযবিার অর্াব
 যকয়ার র্যাদনোরদদর টানুওর্ার যরট হ্রাস করুন
 েীবন-বযাপী পন্টরকল্পনাগুন্টলদি টানুঅযারাউন্ড সর্য় উন্নি করুন
 সরলির পিন্টি এবং িথ্য যশয়ার করার বযবিা প্রদয়ােন





বযন্টক্ত ও পন্টরবাদরর েনয আরও সংকট প্রন্টিদরাধ এবং সহায়িার প্রদয়ােন
আচরণগি পন্টরদষবার অর্াব
সংকটকালীন পন্টরন্টিন্টিদি বাবা-র্াদয়র র্িার্ি যনবার কথ্া ন্টবদবচনা করুন
সংকদটর সর্য় স্বল্পদর্য়াদী যিসদর্দির েনয আরও ন্টবকদল্পর প্রদয়ােন

 আরও স্বাধীনিা সর্থ্ুন করার েনয উদ্ভাবনী প্রযভ ন্টক্ত বযবহাদরর সভ দযাগ বািান
 কর্ীসংিাদনর প্রদয়ােনীয়িা সর্থ্ুন করার েনয প্রযভ ন্টক্ত বযবহার করুন
 ন্টনরীক্ষ্ণ করা/ন্টনরাপিার েনয প্রযভ ন্টক্ত বযবহার করুন
 অন্তর্ভুক্তকরণদক অবশযই বযন্টক্তগিকৃি হদি হদব।
 যেটগুন্টল ও যারা পন্টরদষবাগুন্টল ন্টনদেন িাদদর ববন্টচত্রযদক র্ানযিা ন্টদন
 আরও সাংস্কৃন্টিক র্াদব ববন্টচত্রযর্য়/সংদবদনশীল কর্ুসূচী যনওয়ার ও পন্টরদষবাগুন্টল যদবার সভ দযাগ বািান
 ECHO বযবহাদরর কথ্া ন্টবদবচনা করুন
 আরও অথ্ুসংিান ন্টদদয় IBR সর্থ্ুন করুন



আরও সম্প্রদায়গুন্টলর েনয যটন্টলদহলথ্ বযবহাদরর সভ দযাগ বািান
ন্টকেভ র্াচুভ য়াল ন্টবকল্প সরবরাহ করা চান্টলদয় যান

 যেদটর এদেন্টি ও পন্টরদষবাগুন্টলর (SED, OMH, ইিযান্টদ) র্দধয পারেন্টরক সহদযান্টগিা ও সর্িয়
বািাদনা দরকার
 ইন-যপদশি বযবিাপনা/হাসপািালগুন্টলদি র্ানভ ষদক সহদযান্টগিা করার েনয কর্ুচারীদদর অনভ দর্াদন করুন
 সাটিুন্টিদকট ন্টবহীন যসটিং-এ ওষভ ধ যদবার বযবিার সর্সযা সার্লান
 স্বািয ন্টশক্ষ্া আরও যবশী উৎসান্টহি করুন

োয়িহিকারীদের েতােদতর প্রিদেষণ: ডগাষ্ঠীগত প্রেটিং ও েন্তিযসেূ হ
োয়িহিকারী ডগাষ্ঠীর প্রেটিংসেূ হ
ডগাষ্ঠীগত প্রেটিংগুপ্রলর সংখযা: 26
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ডয ডগাষ্ঠীগুপ্রল েন্তিয কদরপ্রেল তাদের সংখযা: 33
ডগাষ্ঠীগুপ্রলর িরি:


2 েন আত্ম-পক্ষ্ সর্থ্ুনকারীদদর সংগঠদনর



11 েন পন্টরদষবা সরবরাহকারী সংগঠদনর
o 1 েন কর্ প্রন্টিন্টনন্টধত্ব থ্াকা গ্রুপগুন্টলদক পন্টরদষবাদান কদরন



11 েন পান্টরবান্টরক সংগঠদনর
o 3 েন কর্ প্রন্টিন্টনন্টধত্ব থ্াকা গ্রুপগুন্টলর প্রন্টিন্টনন্টধ



5 েন ন্টনউ ইয়কু ন্টসটি বভ যদরা যডর্লপদর্িাল ন্টডসঅযান্টবন্টলটিস কাউন্টিলস এর



1 েন কাউন্টি গর্নুদর্দির সংগঠদনর



1 েন গদবষণা সংগঠদনর



2 েন যেট বযাপী পরার্শুদানকারীদদর সংগঠদনর

ডগাষ্ঠীগুপ্রলর িারা প্রচপ্রিত অগ্রাপ্রিকারসেূ হ:
র্িার্ি প্রদানকারী যগাষ্ঠীগুন্টলর েনয অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্রগুন্টল ন্টনধুারণ করার েনয, OPWDD ন্টর্টিংদয়র সর্য় করা র্ন্তবযগুন্টল যকাড কদর এবং
যয িদর্ ন্টবষয়গুন্টল ন্টনদয় আদলাচনা করা হদয়ন্টেল িার উপর ন্টর্ন্টি কদর ন্টলন্টখি ন্টববৃ ন্টি ের্া যদয়, ন্টনন্টদুষ্ট ন্টবষয় এলাকায় ন্টনদবন্টদি িান বা
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র্ন্তদবযর সংখযা এবং ন্টবষয়গুন্টলর উপর যোর যদওয়া হয়। প্রন্টিটি গ্রুদপর র্িার্ি ন্টিনটি সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকাদরর েনয যকাড করা হদয়ন্টেল। ন্টকেভ
গ্রুপ ন্টিন বা িদিান্টধক ন্টবষয় এলাকায় র্ন্তবয কদরদে, এবং ন্টকেভ গ্রুপ ন্টিনটিরও যবন্টশ ন্টবষয় ন্টনদয় র্ন্তবয কদরদে। ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা
ন্টবষদয় পরার্শুদান কাউন্টিল - যডর্লপদর্িাল ন্টডসঅযান্টবন্টলটিস অযাডর্াইেন্টর কাউন্টিল (DDAC) িার র্িার্িদক অগ্রান্টধকার না যদওয়ার
েনয অনভ দরাধ কদরন্টেল িাই এই ন্টবদেষদণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়ন্টন।

দ্রষ্টবয: OPWDD িার অদনক দায়বহনকারী গ্রুপ অনভ সাদর সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকারগুন্টল ন্টচন্টিি করার েনয এই অনভ শীলনটি কদরন্টেল। গ্রুপগুন্টলর
র্দধয অদনদকই যাদক সবদচদয় চাপ ন্টহসাদব ন্টচন্টিি করা হদয়দে িার বাইদরও পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র র্দধয উদদ্বদগর যবশ কদয়কটি যক্ষ্ত্র ন্টচন্টিি
কদরদে এবং ন্টসদেদর্র উন্নন্টির েনয বযাপক সভ পান্টরশ ের্া ন্টদদয়দে। 5.07 পন্টরকল্পনাদক প্রস্তুি করদি ন্টগদয়, OPWDD সর্স্ত র্ন্তবযদক
িাদদর সম্পূ ণি
ু ায় ন্টবদবচনা করদে।
িিাদের প্রচপ্রিত সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার:
অগ্রাপ্রিকার িাপ্ত প্রিষয়িস্তু
কর্ীবান্টহনী
গৃ হসংিান
িথ্য ও স্বেিা
যড পন্টরদষবাসর্ূ হ
সর্গ্র েীবনকাল বযাপী পন্টরদষবাসর্ূ হ
ন্টবন্টর্ন্ন ন্টচন্টকৎসা ও সংকটকালীন পন্টরদষবা
অনযানয
আত্ম-ন্টনদদু শনা
পান্টরবান্টরক পন্টরদষবাসর্ূ হ/ন্টশশুরা
ববন্টচত্রয, সর্িা ও সংহন্টি (DEI)
কর্ুসংিান পন্টরদষবাসর্ূ হ
ন্টবন্টর্ন্ন েটিল প্রদয়ােনীয়িা
প্রযভ ন্টক্ত
গদবষণা
যটন্টলদহলথ্

সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার প্রহসাদি করা ডোট উদেখসেূ হ
22
12
9
7
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1

* 'অনযানয' এর ন্টকেভ উদাহরদণর র্দধয রদয়দে: বযন্টক্তদদর অন্টধকার, ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক সংস্কার এবং ন্টসদের্ পভ নরায় পন্টরকন্টল্পি করা, বযন্টক্তগি শুশ্রূষা পন্টরদষবা, ইিারদনট
বযবহাদরর সভ ন্টবধা, পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র অথ্ুসংিান।
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1-3 েযু াোিে সম্পন্ন ডকাপ্রেং এর প্রভপ্রত্তদত অগ্রাপ্রিকারগুপ্রলর িু িঃিেপ্রিিযাস:

অগ্রাপ্রিকার 1

অগ্রাপ্রিকার 2

অগ্রাপ্রিকার 3

কর্ীবান্টহনী
গৃ হসংিান
িথ্য ও স্বেিা
যড পন্টরদষবাসর্ূ হ
ন্টবন্টর্ন্ন ন্টচন্টকৎসা ও সংকটকালীন পন্টরদষবা

14
1
3
1
1

5
6
4
2
2

3
5
2
4
2

সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার
প্রহসাদি করা ডোট
উদেখসেূ হ
22
12
9
7
5

সর্গ্র েীবনকাল বযাপী পন্টরদষবাসর্ূ হ

0

3

3

6

অনযানয
পান্টরবান্টরক পন্টরদষবাসর্ূ হ/ন্টশশুরা
আত্ম-ন্টনদদু শনা
ববন্টচত্রয, সর্িা ও সংহন্টি

1
1
3
2

2
2
0
1

2
1
2
0

5
4
5
3

কর্ুসংিান পন্টরদষবাসর্ূ হ
ন্টবন্টর্ন্ন েটিল প্রদয়ােনীয়িা
প্রযভ ন্টক্ত
গদবষণা
যটন্টলদহলথ্

2
0
0
1
0

1
1
0
0
0

0
1
2
0
1

3
2
2
1
1

অগ্রাপ্রিকার িাপ্ত প্রিষয়িস্তু

োয়িহিকারীদের ডগাষ্ঠীগুপ্রলর ডয 'িথে' প্রতিটি সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার প্রেল ডসগুপ্রল হল কেীিাপ্রহিী, তথয ও স্বচ্ছতা এিং আত্ম্প্রিদেুশিা।
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32 টি গ্রুদপর র্দধয যারা ন্টর্টিংদয়র র্াধযদর্ র্িার্ি সরবরাহ কদর এবং/অথ্বা ন্টলন্টখি র্ন্তবয ের্া যদয়, িাদদর র্দধয 30 টি গ্রুপ
একটি সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকারদক ন্টচন্টিি কদরদে:




14 টি গ্রুপ কর্ীবান্টহনীদক সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার বদল ন্টচন্টিি কদরদে
3 টি গ্রুপ িথ্য ও স্বেিাদক সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার বদল ন্টচন্টিি কদরদে
3 টি গ্রুপ আত্ম-ন্টনদদু শনাদক সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার বদল ন্টচন্টিি কদরদে

যয গ্রুপটি 'অনযানয' যক িার সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার ন্টহসাদব ন্টচন্টিি কদরদে, িারা বযন্টক্তগি অন্টধকারদক সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার ন্টহসাদব
র্দনান্টনদবশ করার েনয ন্টচন্টিি কদরদে।
োয়িহিকারী ডগাষ্ঠীগুপ্রলর ডয 'প্রিতীয়' প্রতিটি সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার প্রেল ডসগুপ্রল হল, গৃ হসংস্থ্াি, কেীিাপ্রহিী এিং তথয ও স্বচ্ছতা।
32 টি গ্রুদপর র্দধয যারা ন্টর্টিংদয়র র্াধযদর্ র্িার্ি সরবরাহ কদর এবং/অথ্বা ন্টলন্টখি র্ন্তবয ের্া যদয়, িাদদর র্দধয 29 টি গ্রুপ
একটি ন্টদ্বিীয় সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্রদক ন্টচন্টিি কদরদে:



6 টি গ্রুপ গৃ হসংিানদক ন্টদ্বিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদে।
5 টি গ্রুপ কর্ীবান্টহনীদক ন্টদ্বিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদে।



4 টি গ্রুপ িথ্য ও স্বেিাদক ন্টদ্বিীয় সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদে।

ন্টদ্বিীয় অগ্রান্টধকার ন্টহসাদব 'অনযানয' যক িান্টলকার্ভক্ত করা 2 টি গ্রুপ ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক সংস্কার এবং িার দায়গ্রহণকারীদদর সাদথ্
OPWDD এর অংশীদান্টরদত্বর উন্নন্টির ন্টদদক র্দনান্টনদবশ করার প্রদয়ােনীয়িা ন্টচন্টিি কদরদে।
োয়িহিকারী ডগাষ্ঠীগুপ্রলর ডয 'তৃতীয়' প্রতিটি সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার প্রেল ডসগুপ্রল হল গৃ হসংস্থ্াি ও ডে িপ্ররদষিাসেূ হ সহ কেীিাপ্রহিী
এিং যাদেরদক সেগ্র জীিিকাল িযািী িপ্ররদষিাসেূ হ িাদচ্ছি িদল তৃতীয় সিদচদয় গুরুত্বিূ ণু অগ্রাপ্রিকার প্রহসাদি প্রতিিার উদেখ
করা হদয়দে।
32 টি গ্রুদপর র্দধয যারা ন্টর্টিংদয়র র্াধযদর্ র্িার্ি সরবরাহ কদর এবং/অথ্বা ন্টলন্টখি র্ন্তবয ের্া যদয়, িাদদর র্দধয 28 টি গ্রুপ
একটি িৃিীয় সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্রদক ন্টচন্টিি কদরদে:





5 টি গ্রুপ গৃ হসংিানদক িৃিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদে।
4 টি গ্রুপ যড পন্টরদষবাসর্ূ হদক িৃিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদে।
3 টি গ্রুপ কর্ীবান্টহনীদক িৃিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদে।
3 টি গ্রুপ সর্গ্র েীবনকাল বযাপী পন্টরদষবাসর্ূ হদক িৃিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদে।

যয দুটি গ্রুপ 'অনযানয' যক িৃিীয় অগ্রান্টধকাদরর ন্টবষয় বদল িান্টলকাবি কদরদে িারা বযন্টক্তগিকৃি শুশ্রূষা যদবার পন্টরদষবার প্রন্টি
র্দনান্টনদবশ করা এবং পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র েনয অথ্ুসংিাদনর উন্নন্টি ঘটাদনার প্রদয়ােনীয়িার কথ্া ন্টচন্টিি কদরদে।
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োয়িহিকারীদের ডগাষ্ঠীদের েন্তিযগুপ্রলর সািারণ েূ লভাি
ডগাষ্ঠীর প্রিপ্রভন্ন িরি
আত্ম্-িক্ষ্ সেথু িকারীদের
ডগাষ্ঠীসেূ হ

সািারণ েূ লভাি িা প্রথে


ন্টনর্ু রদযাগয, সাশ্রয়ী র্ূ দলযর ইিারদনট পন্টরদষবা বযবহার।




কর্ীবান্টহনী সংকট - যর্াকাদবলা করা েরুরী
ন্টবন্টর্ন্ন ধরদনর চান্টহদা পূ রদণর েনয ন্টবন্টর্ন্ন ধরদনর পন্টরদষবা প্রদয়ােন। সবাই স্বাধীন র্াদব বােঁচদি পাদরন না।
সাটিুন্টিদকট ন্টবহীন বান্টিদি থ্াকা বযন্টক্তদদর সর্থ্ুন প্রদয়ােন।
যডটা এবং স্বেিা - পন্টরকল্পনার েনয যডটা সরবরাহ করুন - কাদদর পন্টরদষবা যদওয়া হলা, খরচ, র্ন্টবষযদির
চান্টহদা, বিু র্ান অসম্পূ ণু চান্টহদা ন্টবষয়ক যডটা।
আত্ম-ন্টনদদু শনার েনয প্রশাসদনর বৃ হির নর্নীয়িা এবং স্বােন্দয, েীবনকাল বযাপী ন্টিন্টিশীলিা।
ISS উন্নি করুন - বাধাগুন্টল কর্ান, র্িভুন্টক বৃ ন্টি করুন।
সংকটকালীন পন্টরদষবা উন্নি করুন।
র্ানভ ষদক িাদদর বান্টিদি যবশী বয়স পযুন্ত রাখবার র্দিা পন্টরকল্পনা করুন যযন িাদদরদক িানান্তন্টরি না করদি
হয়।
েটিল ন্টচন্টকৎসা এবং/অথ্বা আচরণগি সর্সযা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয পন্টরদষবাগুন্টল সম্প্রসান্টরি করুন
যড কর্ুসূচীগুন্টল বন্ধ হদয় যগদে এবং এর িদল র্ানভ ষদক র্ভগদি হদে আর িার িদল িাদদর অবিার অবনন্টি
হদে।



িাপ্ররিাপ্ররক ডগাষ্ঠীসেূ হ










কে িপ্রতপ্রিপ্রিত্ব থাকা িযপ্রিদের
ডগাষ্ঠীসেূ হ







কীর্াদব পন্টরদষবাগুন্টল বযবহার করদি হয় িা যবাঝা একটি বি বাধা। পন্টরবারগুন্টলর িাদদর ন্টনেস্ব র্াষায়
ন্টসদেদর্র িথ্য বযবহাদরর সভ দযাগ থ্াকা প্রদয়ােন।
অদনকগুন্টল পন্টরবার এর্নন্টক OPWDD পন্টরদষবাগুন্টলর ন্টবষদয় অবগি নন।
সাংস্কৃন্টিকর্াদব সক্ষ্র্ ন্টদ্বর্ান্টষক সরবরাহকারী/পন্টরদষবাদানকারী কর্ীদদর ক্ষ্র্িা বৃ ন্টি করুন।
িথ্য সবুেনীন করুন - পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র বযবহার এবং েনসংখযার িথ্য।
আত্ম-ন্টনদদু শনা উন্নি করুন - এটি সহে এবং ন্টিন্টিশীল করুন।
কর্ প্রন্টিন্টনন্টধত্বকারী েনদগাষ্ঠীর কাদে যপৌেঁোদনার বযবিা করুন; সংদযাগ এবং অংশীদান্টরত্ব গদি িভলভ ন।
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সরিরাহকারী ডগাষ্ঠীসেূ হ





প্রিউ ইয়কু প্রসটি িু যদরা
ডেভলিদেন্টাল প্রেসঅযাপ্রিপ্রলটি
কাউপ্রেলস





অথ্ুপূণু দায়গ্রহণকারী অংশীদান্টরত্ব এবং পারেন্টরক সহদযান্টগিা প্রদয়ােন।
কর্ীবান্টহনী সংকদট রদয়দে। একটি প্রন্টশন্টক্ষ্ি এবং নযাযয ক্ষ্ন্টিপূরণপ্রাপ্ত কর্ীবান্টহনী ন্টনন্টিি করা আগার্ী পােঁচ
বেদরর েনয সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার।
িথ্যসর্ৃ ি পন্টরকল্পনা, অথ্ুসংিান এবং নীন্টি ন্টনধুারণ প্রদয়ােন। একটি যডটা ন্টসদেদর্ ন্টবন্টনদয়াগ করুন।
ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক সংস্কার করা প্রদয়ােনীয়। অন্টি-ন্টনয়ন্ত্রণ অনভ ৎপাদনশীল হদয় ওদঠ ঝভেঁ ন্টক গ্রহদণ ন্টবর্ভখিা ইন্টিবাচক
িলািল পাবার পদথ্ বাধা হদয় দােঁিায়।
সদবুাচ্চ প্রদয়ােনীয়িা থ্াকা বযন্টক্তরা পন্টরদষবা না যপদয়ই থ্াকদেন বা পন্টরদষবা পাদেন না। িাদদর
পন্টরদষবাগুন্টল যদবার েনয অবশযই অথ্ুসংিান সরবরাহ করদি হদব।
যরট সংস্কার করা প্রদয়ােনীয়। ন্টিন্টিশীলিা ও গুণর্াদন উন্নন্টি করার েনয সর্দয়াপদযাগী ও পযুাপ্ত যরট থ্াকা
প্রদয়ােনীয়।
র্ানভ ষদক সহায়িা করার েনয প্রযভ ন্টক্তর উদ্ভাবনী বযবহারদক সর্থ্ুন করুন (যটন্টলদহলথ্ সহ) এবং এর েনয
অথ্ুসংিান করুন।
সম্পন্টি যথ্দক আবান্টসক সর্থ্ুনদক আলাদা করুন; সম্পন্টিগুন্টল বযবহাদরর উদেশয পন্টরবিু ন করুন; সর্থ্ুদনর
প্রদয়ােনগুন্টলর একটি সম্পূ ণু পন্টরসদরর েনয আবান্টসক ন্টবকল্পগুন্টল সম্প্রসান্টরি করুন; ISS র্িভুন্টক বৃ ন্টি করুন;
বাধুদকযর সর্দয় ন্টনদের োয়গায় থ্াকা অনভ দর্ান্টদি করুন।

OPWDD যক িথ্যসর্ৃ ি র্াদব পন্টরদষবা যদবার উপর র্াদলার্াদব নের রাখা প্রদয়ােন এবং দায়গ্রহণকারীদদর
সদি যসই িথ্য র্াগ করা প্রদয়ােন।
OPWDD যক অনযানয এদেন্টি ও যেট পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র সাদথ্ আরও সহদযান্টগিা করদি হদব। র্ানভ দষর
একান্টধক এদেন্টির কাে যথ্দক পন্টরদষবা প্রদয়ােন।
আরও আবান্টসক ন্টবকল্প প্রদয়ােন; ISS র্িভুন্টক অবশযই বািাদি হদব।
DSP-যদর অবশযই একটি যপশাদারী র্েভ ন্টর ন্টদদি হদব। আর্াদদর কর্ীবান্টহনী একটি সংকদটর র্ভ দখ রদয়দে।
বন্টধুি ARPA অথ্ুসংিানগুন্টল কর্ীবান্টহনীর েনয ন্টনদবন্টদি হওয়া উন্টচি।

োয়িহিকারীদের েতােদতর প্রিদেষণ: ইদেইদলর োিযদে িাপ্ত েন্তিযসেূ হ
ইদেইলকৃত েন্তিযসেূ হ
ডোট িাপ্ত ইদেইলসেূ হ:

218

ডযসি িদক্ষ্র ডথদক গণ ডিারােগুপ্রলদত িা োয়িহিকারীদের ডগাষ্ঠীদত ডকািও েন্তিয করা হয়প্রি তাদের ডথদক িাপ্ত ইদেইদলর
সংখযা: 163
ডযসেস্ত িরদির িক্ষ্গুপ্রলর শুিাপ্রি করা হদয়দে:
 20 েন প্রন্টিবন্ধী বযন্টক্ত
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85 েন পন্টরবাদরর সদসযগণ



12 টি পন্টরদষবা সরবরাহকারী এদেন্টিসর্ূ হ



2 েন CCO



2 েন যকয়ার র্যাদনোর



7 েন বযন্টক্তগি সরবরাহকারী (যযর্ন দালাল, অথ্ুসংিান র্ধযিিাকারী, ন্টচন্টকৎসক)



3 েন CCO সদসয পরার্শুদািা যগাষ্ঠীসর্ূ হ



21 েন OPWDD কর্ুচারী
o 19 েন IRB কর্ুচারী
o 2 েন অনযানয OPWDD কর্ুচারী



3 েন অনযানয
o 2 েন েযাদটন আইলযান্ড কদলদের
o 1 েন কযান্টপটাল ন্টডসট্রিক্ট যবাডু অি ন্টর্ন্টসটরদসর



8 েন যাদদর ন্টবর্াগীয় পদর্যুাদা যদওয়া হয়ন্টন

দ্রষ্টবয: CCO সদসয উপদদষ্টা কন্টর্টি এবং কযান্টপটাল ন্টডসট্রিক্ট যবাডু অি ন্টর্ন্টেটসু যথ্দক ইদর্ইল করা র্ন্তবযগুন্টল ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা
থ্াকা বযন্টক্তদদর পন্টরবাদরর সদসযদদর অসংখয কণ্ঠস্বদরর প্রন্টিন্টনন্টধত্ব কদর। এোিাও, একটি একক সরবরাহকারী এদেন্টি দ্বারা পন্টরদবশন করা
পন্টরবাদরর একটি গ্রুপ যথ্দক প্রাপ্ত একটি ইদর্ইদলর র্দধয 10 টি পৃ থ্ক পন্টরবাদরর র্ন্তবয অন্তর্ভুক্ত ন্টেল।
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ডগাষ্ঠীগুপ্রলর প্রচপ্রিত অগ্রাপ্রিকারসেূ হ
আলাদা আলাদা পক্ষ্গুন্টল যারা িাদদর র্িার্ি ইদর্ইদলর র্াধযদর্ সরবরাহ কদরন্টেদলন, িাদদর অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্রগুন্টল ন্টনধুারণ করার েনয,
OPWDD ন্টর্টিংদয়র সর্য় করা র্ন্তবযগুন্টল যকাড কদর এবং যয িদর্ ন্টবষয়গুন্টল ন্টনদয় আদলাচনা করা হদয়ন্টেল িার উপর ন্টর্ন্টি কদর ন্টলন্টখি
ন্টববৃ ন্টি ের্া যদয়, ন্টনন্টদুষ্ট ন্টবষয় এলাকায় ন্টনদবন্টদি িান বা র্ন্তদবযর সংখযা এবং ন্টনন্টদুষ্ট ন্টবষয়গুন্টলর উপর যোর যদওয়া হয়। প্রন্টিটি পক্ষ্র র্িার্ি
ন্টিনটি সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকাদরর েনয যকাড করা হদয়ন্টেল। ন্টকেভ গ্রুপ ন্টিন বা িার যচদয় কর্ ন্টবষয় এলাকায় র্ন্তবয কদরদে, এবং ন্টকেভ গ্রুপ
ন্টিনটিরও যবন্টশ ন্টবষয় ন্টনদয় র্ন্তবয কদরদে।

দ্রষ্টবয: OPWDD িার অদনক দায়বহনকারীদদর র্িার্ি অনভ সাদর সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকারগুন্টল ন্টচন্টিি করার েনয এই অনভ শীলনটি কদরন্টেল।
পক্ষ্গুন্টলর র্দধয অদনদকই যাদক সবদচদয় চাপ ন্টহসাদব ন্টচন্টিি কদরদেন িার বাইদরও পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র র্দধয উদদ্বদগর যবশ কদয়কটি যক্ষ্ত্র
ন্টচন্টিি করা হদয়দে এবং অদনদকই ন্টসদেদর্র উন্নন্টির েনয বযাপক সভ পান্টরশ সরবরাহ কদরদেন। 5.07 পন্টরকল্পনাদক প্রস্তুি করদি ন্টগদয়,
OPWDD সর্স্ত র্ন্তবযদক িাদদর সম্পূ ণুিায় ন্টবদবচনা করদে।
ইদেইদলর োিযদে েন্তিযকারীদের িারা প্রচপ্রিত সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার ডেিার প্রিষয়সেূ হ:
অগ্রাপ্রিকার িাপ্ত প্রিষয়িস্তু
কর্ীবান্টহনী
গৃ হসংিান
আত্ম-ন্টনদদু শনা
শুশ্রূষা সর্িয়
অনযানয
গদবষণা
সর্গ্র েীবনকাল বযাপী পন্টরদষবাসর্ূ হ
প্রযভ ন্টক্ত

সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার প্রহসাদি করা ডোট উদেখসেূ হ
76
61
35
34
31
24
15
12
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ন্টবন্টর্ন্ন েটিল প্রদয়ােনীয়িা
যড পন্টরদষবাসর্ূ হ
কর্ুসংিান
ববন্টচত্রয, সর্িা ও সংহন্টি (DEI)
িথ্য ও স্বেিা
ন্টবন্টর্ন্ন ন্টচন্টকৎসা ও সংকটকালীন পন্টরদষবা
ন্টবন্টর্ন্ন পন্টরবার/ন্টশশু পন্টরদষবা
যটন্টলদহলথ্

8
7
6
5
4
3
3
3

* 'অনযানয' র্ন্তদবযর র্দধয আদে ন্টসদের্ বাদেট োেঁটাই করা বন্ধ করার েনয অদনকগুন্টল আহ্বান, পন্টরদষবা দান ন্টসদেদর্র েনয বৃ হির অথ্ুসংিান সরবরাহ করা, এবং
ন্টবন্টর্ন্ন ন্টসদেদর্র র্দধয সহদযান্টগিা উন্নি করা। অনযানয সাধারণর্াদব কর্ প্রকান্টশি উদাহরণগুন্টলর র্দধয রদয়দে পন্টরদষবাগুন্টলর উন্নি বযবহার, যড পন্টরদষবার যরট যথ্দক
িায়ী খরচগুন্টল কন্টর্দয় আনা, ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক সংস্কার এবং দায়গ্রহণকারীদদর এবং অনযানয যেট পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র সাদথ্ উন্নি সহদযান্টগিা।

1-3 েযু াোিে সম্পন্ন ডকাপ্রেং এর প্রভপ্রত্তদত অগ্রাপ্রিকারগুপ্রলর িু িঃিেপ্রিিযাস:

অগ্রাপ্রিকার িাপ্ত প্রিষয়িস্তু
কর্ীবান্টহনী
গৃ হসংিান
আত্ম-ন্টনদদু শনা
শুশ্রূষা সর্িয়
অনযানয

অগ্রাপ্রিকার 1

অগ্রাপ্রিকার 2

অগ্রাপ্রিকার 3

61
12
20
4
13

12
18
10
23
9

3
31
5
7
9

সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার
প্রহসাদি করা ডোট
উদেখসেূ হ
76
61
35
34
31
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গদবষণা
সর্গ্র েীবনকাল বযাপী পন্টরদষবাসর্ূ হ
প্রযভ ন্টক্ত
ন্টবন্টর্ন্ন েটিল প্রদয়ােনীয়িা
যড পন্টরদষবাসর্ূ হ
কর্ুসংিান
ববন্টচত্রয, সর্িা ও সংহন্টি
িথ্য ও স্বেিা
ন্টবন্টর্ন্ন ন্টচন্টকৎসা ও সংকটকালীন
পন্টরদষবা
পান্টরবান্টরক পন্টরদষবাসর্ূ হ/ন্টশশুরা
যটন্টলদহলথ্

24
11
2
3
1
3
3
2
1

0
4
6
3
3
1
2
1
0

0
0
4
2
3
2
0
1
2

24
15
12
8
7
6
5
4
3

2
1

1
1

0
1

3
3

ইদেইদলর োিযদে েন্তিযকারীদের ডয 'িথে' প্রতিটি সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার প্রেল ডসগুপ্রল হল কেীিাপ্রহিী, গদিষণা এিং আত্ম্প্রিদেুশিা।
যয 163 টি পৃ থ্ক পক্ষ্ যকবল ইদর্ইদলর র্াধযদর্ র্িার্ি ন্টদদয়ন্টেল িাদদর র্দধয, 163 টি পক্ষ্ একটা সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার ন্টচন্টিি
কদরন্টেল:





61 টি পক্ষ্ কর্ীবান্টহনীদক সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার বদল ন্টচন্টিি কদরদে।
24 টি পক্ষ্ গদবষণাদক সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার বদল ন্টচন্টিি কদরদে।
20 টি পক্ষ্ আত্ম-ন্টনদদু শনাদক সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকার বদল ন্টচন্টিি কদরদে।
13 টি পক্ষ্ 'অনযানয' যয সাধারণ ন্টবষদয় র্দনান্টনদবশ করদি আহ্বান কদরদেন বদল ন্টচন্টিি হদয়দে যসগুন্টল হল:
o সরবরাহকারীদদর েনয আন্টথ্ক
ু সহায়িা, বাদেট/হার োেঁটাই বান্টিল করা
o পন্টরদষবা বযবহাদরর সভ দযাদগ উন্নন্টি

ইদেইদলর োিযদে েন্তিযকারীদের ডয 'প্রিতীয়' প্রতিটি সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার প্রেল ডসগুপ্রল হল শুশ্রূষা সেিয়, গৃ হসংস্থ্াি এিং
কেীিাপ্রহিী।
যয 163 টি পৃ থ্ক পক্ষ্ যকবল ইদর্ইদলর র্াধযদর্ র্িার্ি ন্টদদয়ন্টেল িাদদর র্দধয, 97 টি পক্ষ্ একটা ন্টদ্বিীয় সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকাদরর
এলাকা ন্টচন্টিি কদরন্টেল:





23 টি পক্ষ্ শুশ্রূষা সর্িয়দক ন্টদ্বিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরন্টেল।
18 টি পক্ষ্ গৃ হসংিানদক ন্টদ্বিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরন্টেল।
12 টি পক্ষ্ শুশ্রূষাকারী কর্ীবান্টহনীদক ন্টদ্বিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরন্টেল।
10 টি পক্ষ্ আত্ম-ন্টনদদু শনাদক ন্টদ্বিীয় সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরন্টেল।

যয 9 টি গ্রুপ 'অনযানয' যক ন্টদ্বিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল িান্টলকাবি কদরন্টেল িারা সাধারণর্াদব পন্টরদষবা ন্টসদেদর্ অথ্ুসংিান
করা এবং বাদেট/যরট োেঁটাই বান্টিল করা, উন্নি আন্তরএদেন্টি পারেন্টরক সহদযান্টগিার উপদর র্দনান্টনদবশ করাদক ন্টচন্টিি
কদরদেন। ন্টদ্বিীয় অগ্রান্টধকার ন্টহসাদব "অনযানয" ন্টহসাদব অন্তর্ভুক্ত অনযানয ন্টবষয়গুন্টল হল যড পন্টরদষবার যরদটর েনয িায়ী খরচগুন্টল
বান্টিল করার প্রদয়ােন এবং অটিের্ বা আত্মর্গ্নিা থ্াকা েনসংখযার চান্টহদাগুন্টল সর্াধান করা।
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ইদেইদলর োিযদে েন্তিযকারীদের ডয 'তৃতীয়' প্রতিটি সদিু াচ্চ অগ্রাপ্রিকার প্রেল ডসগুপ্রল হল গৃ হসংস্থ্াি, ‘অিযািয’ এিং শুশ্রূষা
সেিয়।
যয 163 টি পৃ থ্ক পক্ষ্ যকবল ইদর্ইদলর র্াধযদর্ র্িার্ি ন্টদদয়ন্টেল িাদদর র্দধয, 70 টি পক্ষ্ একটা িৃিীয় সদবুাচ্চ অগ্রান্টধকাদরর
এলাকাদক ন্টচন্টিি কদরন্টেল:



31 টি পক্ষ্ গৃ হসংিানদক িৃিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদে।
9 টি পক্ষ্ একটি িৃিীয় অগ্রান্টধকার এলাকা ন্টহসাদব 'অনযানয' যক ন্টচন্টিি কদরদে, যাদদর সাধারণ আহ্বান হল:
o সান্টর্ুস ন্টসদেদর্র অথ্ুসংিান বৃ ন্টি করা।
o উন্নি আন্তরএদেন্টি পারেন্টরক সহদযান্টগিা।
o িৃিীয় অগ্রান্টধকার ন্টহসাদব 'অনযানয' এর অন্তর্ভুক্ত অনযানয ন্টবষয়গুন্টল হল OPWDD এবং এর দায়গ্রহণকারীদদর র্দধয
উন্নি অংশীদান্টরদত্বর প্রদয়ােন এবং OPWDD যক আরও যবন্টশ ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর পক্ষ্
অবলম্বনকারী হদয় ওঠা।
 7 টি পক্ষ্ শুশ্রূষা সর্িয়দক িৃিীয় অগ্রান্টধকাদরর যক্ষ্ত্র বদল ন্টচন্টিি কদরদে।

ইদেইলকৃত েন্তিযগুপ্রলর সািারণ েূ লভাি এিং গুরুত্বিূ ণু েন্তিযসেূ হ

িযপ্রিগত/আত্ম্-িক্ষ্ সেথু িকারীগণ




সািারণ েূ লভাি িা প্রথে



ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর যথ্দক িাদদর চান্টহদা ও প্রদয়ােনীয়িাগুন্টলর ন্টবষদয় শুনভ ন। অদনদক বদলদেন যয
িারা র্দন কদরন না যয িাদদর কথ্া যশানা হদে বা িাদদর সম্মান যদওয়া হদে।
যকান্টর্দডর সর্য় অনভ ন্টষ্ঠি র্াচুভ য়াল কর্ুসূচীগুন্টল ন্টকেভ যলাদকর েনয উপকারী ন্টেল এবং িারা যসগুন্টল চান্টলদয় যাওয়া যহাক
এটা চান (যযর্ন হুইলদচয়ার বযবহার কদরন এর্ন বযন্টক্তদদর েনয র্াচুভ য়াল যযাগবযায়ার্ ক্লাস এবং েভ র্ ন্টর্টিং)।
ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয প্রযভ ন্টক্তদি ন্টবন্টনদয়াগ করুন - উদাহরণ: সবার েনয েীবন বােঁচাদনার এলার্ু।
এটি একটি ন্টনরাপিােন্টনি সর্সযা এবং এটি আত্ম-ন্টনদদু শনার কাদে ন্টনযভ ক্ত কর্ীদদর ঘাটন্টি পূ রদণ সহায়িা করদি পাদর।
এোিাও, Alexa -র র্দিা প্রযভ ন্টক্ত বদন্টনক েীবন যাপদনর কাযুকলাপ - অযান্টক্টন্টর্টিস অি যডইন্টল ন্টলন্টর্ং (ADL) যক আরও
সহে কদর যিালার র্াধযদর্ একেন বযন্টক্তর েীবন ধারদণর র্ানদক বযাপকর্াদব উন্নি করদি পাদর।
ইিারদনট এবং ন্টবন্টর্ন্ন ন্টডর্াইদসর বযবহার সর্থ্ুন করুন।
বযবহারদযাগয গৃ হসংিান (ADA অনভ বিী) থ্াকা প্রদয়ােন। ন্টবন্টর্ন্ন র্িভুন্টক বািাদনা দরকার। যন্টদও এটি একটি সাবুেনীন

উদদ্বদগর ন্টবষয়, এই র্ন্তবযটি ন্টবদশষ কদর ডাউনদেট অঞ্চদল সাধারণর্াদব সবাই কদরদেন।


আত্ম-ন্টনদদু শনার বাদেট অিযন্ত সীন্টর্িকারক; আরও ন্টবকল্প আর িভলনার্ূ লক র্াদব কর্ ন্টবন্টধ-ন্টনদষধ থ্াকা দরকার।

পন্টরন্টশষ্ট C

28



অিযািয উদেখদযাগয েন্তিয





যারা আত্ম-ন্টনদদু শনায় আদে িাদদর েনয কর্ীর্াণ্ডার থ্াকার ন্টদদক নের ন্টদন যাদি কর্ীরা পন্টরদষবাগুন্টল গ্রহণকারী ন্টবন্টর্ন্ন
বযন্টক্তদদর কর্ার করদি পাদরন।
আত্ম-ন্টনদদু শনায় ঔষধ বযবিাপনা ও ন্টচন্টকৎসাগি ন্টনদয়াদগর বযবিাপনা অন্তর্ভুক্ত করা প্রদয়ােন। র্ানভ ষ বিু র্াদন এই সহায়িা
যপদি পাদর না এবং এটি প্রদয়ােন।
ন্টবচারক যরাদটনবাগু যসিার যথ্দক ন্টনউ ইয়কু বাসীদদর যবর কদর ন্টনন।
র্ানন্টসক স্বািয সর্সযা বা যশখার অক্ষ্র্িা রদয়দে এর্ন বযন্টক্তদদর ন্টবদনাদনর্ূ লক কর্ুসূচীর েনয আরও যবন্টশ অথ্ু উৎসগু
করুন।
এটা ন্টনন্টিি করুন যযন সরবরাহকারী এদেন্টিগুন্টলর আরও বহুর্ান্টষক কর্ী থ্াদক।

িপ্ররিাদরর সেসযগণ





সািারণ েূ লভাি িা প্রথে






DSP-যদর আরও যবশী র্েভ রী ও যবশী র্াদলা কর্ুেীবন দরকার।
আত্ম-ন্টনদদু শনা েটিল চান্টহদাসম্পন্ন বযন্টক্তদদর সর্সযার সর্াধান নয়। আত্ম-ন্টনদদু শনার সভ ন্টবধাগুন্টল েটিল চান্টহদাসম্পন্ন বযন্টক্তদদর
েনয উপলব্ধ করা উন্টচি।
েটিল চান্টহদাসম্পন্ন র্ানভ দষর েনয গৃ হসংিান করা প্রদয়ােন।
সহায়ক হাইন্টব্রড গৃ হসংিান প্রদয়ােন। সাটিুন্টিদকটন্টবহীন গৃ হসংিাদন অবিান ন্টনণুদয়র সহায়িা থ্াকা প্রদয়ােন।
গৃ হসংিাদনর েনয ISS র্িভুন্টক বািান এবং 4 ও 5 অঞ্চদল বার বার উন্টেন্টখি খরদচর র্ািাগুন্টলদি নর্নীয়িা আনার অনভ র্ন্টি
ন্টদন।
পন্টরদষবাগুন্টল গ্রহদণর েনয অদপক্ষ্া করার সর্য় কন্টর্দয় ন্টদন।
স্বে র্ূ লযায়ন প্রদয়ােন; CAS এ যকানও স্বেিা যনই।
আত্ম-ন্টনদদু শনার যলখান্টলন্টখর কােটি খভ ব েটিল, এবং এটি যসট আপ করদি এবং শুরু করদি খভ ব যবন্টশ সর্য় লাদগ। আত্মন্টনদদু শনা বাদেদটর ন্টনয়র্গুন্টল অিযন্ত সীন্টর্িকারক।
ন্টশক্ষ্াথ্ীদদর েনয আরও র্াদলা উিরণকালীন পন্টরকল্পনা। এটি OPWDD এর একটি ন্টসদের্গি সর্সযা। আরও র্াদলা
পন্টরকল্পনা করুন যাদি যকানও বযন্টক্তর পন্টরদষবাগুন্টলদি িােঁক না থ্াদক।

পন্টরন্টশষ্ট C

29








অিযািয উদেখদযাগয েন্তিয









Asperger's/Autism যনটওয়াকু দ্বারা প্রদি লাইি র্যাপ যকাচ কর্ুসূচী অিার করুন।
সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত গৃ হসংিান সম্প্রসান্টরি করা; সবাই সাটিুন্টিদকট ন্টবহীন বান্টিদি বসবাস করদি পাদরন না। OPWDD এর
আবান্টসক পন্টরদষবা পন্টরকল্পনার বাইদর েটিল সহায়িার প্রদয়ােন থ্াকা বযন্টক্তদদর যেদি যাদবন না।
যর্াবাইদলর সংকটকালীন পন্টরদষবাগুন্টল প্রদয়ােনীয়।
অথ্ু প্রদি পান্টরবান্টরক শুশ্রূষাকারীদদর েনয অনভ র্ন্টি ন্টদন।
প্রদিযদকর উপর আত্ম-ন্টনদদু শনা চান্টপদয় যদদবন না; এটি সবার েনয উপযভ ক্ত নয়।
যাদদর েটিল চান্টহদা রদয়দে এবং যারা ন্টনদেদদর প্রকাশ করদি পাদরন না িাদদর সহ অটিের্ যেকট্রাদর্ যারা আদেন
িাদদর সর্স্ত কণ্ঠস্বর যশানা দরকার।
র্ানভ দষর েনয উদ্ভাবনী/পারেন্টরক ন্টনর্ু রশীল অযাপাটুদর্ি সম্প্রদায় গঠদন সহায়িা করুন।
োন্টেস যসিার বা নযায় যকন্দ্র থ্াকদল সাহাযয হদব ন্টকনা িার র্ূ লযায়ন করুন।
ন্টনরাপিার েনয সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত ন্টবনযাদস কযাদর্রা থ্াকা সর্থ্ুন করুন।
অথ্ুসংিাদনর উপাদানগুন্টল সীর্াবি কদর র্ানভ ষদক সর্ন্টিি পন্টরদবদশ থ্াকদি বাধয করদবন না। গৃ হসংিাদনর বযাপাদর আসল
পেন্দ ন্টদদি বযথ্ু হওয়া ববষর্যর্ূ লক। ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিাই একর্াত্র যক্ষ্ত্র যযখাদন সরকার যোর ন্টদদয় বদল যয
যলাদকরা ন্টনদের র্দিা সর্সযা থ্াকা অনযদদর সাদথ্ থ্াকদি পাদর না। কারও কারও কাদে এটি আরও সদন্তাষেনক পেন্দ।
আপদকালীন দােঁদির শুশ্রূষা আরও র্াদলা র্াদব বযবহাদরর সভ দযাগ থ্াকা প্রদয়ােন।
আত্ম-ন্টনদদু ন্টশি বাদেদট কর্ুসংিাদনর েনয পন্টরবহদনর খরচ অন্তর্ভুক্ত করুন।
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যকয়ার র্যাদনোররা অন্টিন্টরক্ত কাগেপদত্রর কাদের চাদপ র্ারািান্ত থ্াদকন। ন্টবন্টর্ন্ন বযন্টক্তর অগ্রান্টধকাদরর র্াত্রা ন্টনধুারণ করুন
এবং যকয়ার র্যাদনোর এবং সভ পারর্াইোরদদর উপর ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক যবাঝা হ্রাস করুন যাদি বযন্টক্তরা িাদদর প্রদয়ােনীয়
সর্থ্ুন যপদি পাদরন।
আত্ম-ন্টনদদু শনা যসই সব র্ানভ দষর েনয ন্টিন্টিশীল হয় না যখন িাদদর বাবা-র্া/সর্থ্ুদনর চদি থ্াকা বযন্টক্তরা বয়স্ক হদয় যান
এবং র্ারা যান।
CAS এর গুণর্াদনর বযাপাদর ন্টকেভ ন্টনিয়িা প্রদয়ােন।
শুশ্রূষা বযবিাপনা অবশযই ন্টচন্টকৎসা পন্টরদষবা এবং আচরণগি স্বািযদসবার র্দিা পন্টরদষবাগুন্টলর র্দধয সংহন্টি উন্নি করদব।
সাটিুন্টিদকট প্রাপ্ত আবান্টসক ন্টবনযাদস থ্াকা বযন্টক্তদদর অনাদর করা হয়/আরও ন্টবকল্প থ্াকা প্রদয়ােন।
আত্ম-ন্টনদদু শনা এবং সম্প্রদায়গি হযান্টবন্টলদটশন বযবহাদরর সাদথ্ সংন্টেষ্ট কদর র্াদলা নর্নীয়িা থ্াকা প্রদয়ােন।
প্রযভ ন্টক্তর আরও র্াদলা বযবহাদরর সভ দযাগ থ্াকা প্রদয়ােন।
অটিের্ বা আত্মর্গ্নিা যরাদগ আিান্ত যসই সব ন্টশশুদদর েনয আরও পন্টরদষবা থ্াকা প্রদয়ােন যারা স্কভল যথ্দক যবন্টরদয়
আসদে; কদলে পন্টরকল্পনা এবং ভ্রর্ণ প্রন্টশক্ষ্দণর বযাপাদর সাহাযয করুন।
CAS এর কাযুকান্টরিার পযুাদলাচনা করুন।
ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা উপদদষ্টা কাউন্টিদলর সাদথ্ কাে কদর, অপূ রণীয় চান্টহদার একটি ন্টবদেষণ প্রকাশ করুন।

সরিরাহকারী
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ন্টনদয়াগ আরও সহে করার েনয যপ্রক্ষ্াপট যাচাইকরণ প্রন্টিয়াটি সরলীকরণ করুন।
DSP-যদর র্েভ ন্টর বািান, প্রন্টশক্ষ্ণ ও ন্টশক্ষ্াগি সভ দযাগ উন্নি করুন, কর্ুেীবদন উন্নন্টির পথ্গুন্টল প্রন্টিষ্ঠা করুন।
একই োয়গায় যবশী বয়স পযুন্ত থ্াকা উৎসান্টহি করুন।
পন্টরদষবা সরবরাহকারীদদর ন্টনয়ন্ত্রণর্ূ লক স্বন্টস্ত যদওয়া প্রদয়ােন।
যড পন্টরদষবাগুন্টলদি আরও নর্নীয়িা আনার অনভ র্ন্টি ন্টদন, সরবরাহকারীদদর প্রদয়ােদনর উপর ন্টর্ন্টি কদর িাদদর ন্টনেস্ব
কর্ুসূচী পন্টরকল্পনা করদি ন্টদন।
সংকটকালীন পন্টরদষবা সম্প্রসান্টরি করুন।
ন্টবন্টর্ন্ন ন্টসদেদর্র র্দধয আরও র্াদলা পারেন্টরক সহদযান্টগিা প্রদয়ােন (রােয ন্টশক্ষ্া ন্টবর্াগ, র্ানন্টসক স্বািয অন্টিস, ইিযান্টদ)।
CAS র্ূ লযায়ন বযবিাটি সভ শৃঙ্খন্টলি ও পভনরায় পন্টরকন্টল্পি হওয়া দরকার।
একটি সহায়ক প্রযভ ন্টক্ত কর্ুসূচী অন্টিস িাপন করুন।
যেট পন্টরদষবা ন্টসদের্গুন্টলদি নর্নীয়িা আনভ ন যাদি একান্টধক যরাগ ন্টনণীি হওয়া বযন্টক্তরা আরও সহদে িাদদর প্রদয়ােনীয়
পন্টরদষবাগুন্টল যপদি পাদরন
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িপ্ররপ্রশষ্ট D
োয়িহিকারীদের অন্তভুি করা এিং েতােত গ্রহণ: কাউপ্রন্ট িপ্ররকল্পিা
িানীয় র্ানন্টসক স্বািযন্টবন্টধ পন্টরচালকদদর সদম্মলন - কনিাদরি অি যলাকাল যর্িাল হাইন্টেন ডাইদরক্টসু (CLMHD) সহদযান্টগিার্ূ লক র্াদব
যেট ও িানীয় পন্টরকল্পনাদক সর্থ্ুন করার েনয ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর অন্টিস - অন্টিস ির ন্টপপল উইথ্ যডর্লপদর্িাল
ন্টডসঅযান্টবন্টলটিে (OPWDD), আসন্টক্ত পন্টরদষবান্টদ এবং সর্থ্ুনগুন্টলর অন্টিস - অন্টিস অি অযান্টডকশন সান্টর্ুদসস অযান্ড সাদপাটুস
(OASAS) এবং র্ানন্টসক স্বািয অন্টিস - অন্টিস অি যর্িাল যহলথ্ (OMH), এবং িানীয় সরকাদরর ইউন্টনটগুন্টল (57 কাউন্টি এবং NYC)
যক একন্টত্রি কদর। OPWDD িানীয় পন্টরদষবা পন্টরকল্পনার ন্টবকাশদক সর্থ্ুন করার েনয CLMHD দ্বারা পন্টরচান্টলি ন্টনয়ন্টর্ি পন্টরকল্পনা সর্ায়
অংশগ্রহণ কদরন।
যেট যর্িাল হাইন্টেন আইন - যেট যর্িাল যহলথ্ ল অনভ সাদর প্রন্টি বের প্রন্টিটি LGU যক একটি িানীয় পন্টরদষবা পন্টরকল্পনা - যলাকাল
সান্টর্ুস িযান (LSP) ন্টবকন্টশি করা এবং ের্া যদওয়া প্রদয়ােন। LSP অবশযই প্রন্টিটি যেট র্ানন্টসক স্বািযন্টবন্টধ এদেন্টি (অথ্ুাৎ, OPWDD,
OASAS এবং OMH) এর কাদে ের্া ন্টদদি হদব। এই পন্টরকল্পনা অনভ সাদর দীঘুদর্য়াদী লক্ষ্য এবং উদেশযগুন্টল প্রন্টিষ্ঠা করা উন্টচি, যা
রােযবযাপী লক্ষ্য এবং উদেশযগুন্টলর সাদথ্ সার্েসযপূ ণু। িাোিা, আইন চায় যযন যেদটর লক্ষ্য এবং উদেশয যেট ও LGU-গুন্টলর র্দধয
অংশীদান্টরদত্বর প্রন্টিন্টনন্টধত্ব কদর। OPWDD পযুাদলাচনা কদর এবং িানীয় পন্টরকল্পনাগুন্টল ন্টবদেষণ কদর যাদি িানীয় চান্টহদাগুন্টল আরও
র্াদলার্াদব যবাঝা যায় এবং িানীয় ও যেদটর দৃন্টষ্টর্ন্টিগুন্টল যযন একসাদথ্ কাে কদর যসটা ন্টনন্টিি করা যায়।
2021 ও 2022 সাদলর বান্টষুক পন্টরকল্পনার র্ানন্টসক স্বািযন্টবন্টধ পন্টরদষবা সরবরাহ COVID-19 অন্টির্ারীর কারদণ ক্ষ্ন্টিগ্রস্ত হদয়দে। COVID19 অন্টির্ারীর সর্য় র্ানন্টসক স্বািয, র্াদক পদাথ্ু বযবহারেন্টনি ববকলয এবং ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা েনদগাষ্ঠীদক পন্টরদষবা
সরবরাদহর চযাদলে সম্পদকু LGU-এর কাে যথ্দক গুরুত্বপূ ণু িথ্য সংগ্রদহর েনয যেট র্ানন্টসক স্বািযন্টবন্টধ এদেন্টিগুদলা COVID-19
সর্ীক্ষ্াটি বিন্টর কদরদে। যিিান্টেশ (43) টি LGU এই সর্ীক্ষ্াটি 4 আগে, 2021 নাগাদ সম্পন্ন কদরদে।

োয়িহিকারীদের অন্তভুি করা এিং েতােত গ্রহণ: LGU িারা প্রচপ্রিত করা COVID-19 অপ্রতোরীর িভাি
ডযেিটা ডিৌপ্রিক ও প্রিকাশজপ্রিত িপ্রতিন্ধকতা থাকা িযপ্রিদের েদিয ডেখা ডগদে
সর্ীক্ষ্ার প্রথ্র্ অংদশ LGU-গুন্টলদক COVID-19 অন্টির্ারীর সর্য় িাদদর িানীয় র্ানন্টসক স্বািযন্টবন্টধ যসবা বযবিার কাযুকান্টরিা র্ূ লযায়ন
করদি বলা হদয়দে। ন্টবদশষ কদর, LGU-গুন্টলদক "সার্ন্টগ্রকর্াদব, COVID-19 অন্টির্ারীর দ্বারা কীর্াদব ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা
েনসংখযার চান্টহদাগুন্টল প্রর্ান্টবি হদয়দে িা ন্টনদদু শ করদি বলা হদয়ন্টেল।" প্রন্টিন্টিয়া ন্টবদেষণ কদর, েয়টি প্রধান ন্টথ্র্ উদ্ভূি হদয়দে (যটন্টবল 1
এবং 2 যদখভ ন)। এই ন্টথ্র্গুন্টলর র্দধয র্ানন্টসক স্বািয, কর্ীবান্টহনী, পন্টরদষবা চযাদলে, যটন্টলদহলথ্, আন্টথ্ুক প্রর্াব এবং সহায়ক অনভ শীলদনর
স্বীকৃন্টি অন্তর্ভুক্ত রদয়দে।
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LGUগুপ্রল িারা প্রচপ্রিত িপ্রতিন্ধকতা থাকা িযপ্রিদের িদয়াজিীয়তাসেূ হ
ডয LGUগুপ্রল
িদয়াজিীয়তাগুপ্রল প্রচপ্রিত
কদরদে তাদের #

ডয LGUগুপ্রল
িদয়াজিীয়তাগুপ্রল প্রচপ্রিত
কদরদে তাদের %

পন্টরদশুদনর ন্টবন্টধন্টনদষধ এবং ন্টবন্টেন্নিার কারদণ র্ানন্টসক স্বািয এবং অনযানয গুরুির সর্সযাগুন্টল আরও
যবদি ন্টগদয়ন্টেল

27

63%

কর্ীসংিান ও কর্ীবান্টহনীর চযাদলেসর্ূহ (যদখভ ন: প্রিযক্ষ্ সর্থ্ুন যপশাদার ও অনযানয অবিান)

23

53%

পন্টরদষবাগুন্টলর ক্ষ্ন্টি/হ্রাস এবং পন্টরদষবাগুন্টলর গুণর্াদনর পন্টরবিু ন

22

51%

র্াচুভ য়াল পন্টরদষবাগুন্টলর বযবহার সম্পন্টকুি উদদ্বগ, িলািল এবং বাধাগুন্টল (অথ্ুাৎ, যটন্টলদহলথ্,
যটন্টলদিান্টনক)

18

42%

COVID -19 র্াইরাস এবং অন্টির্ারীর আন্টথ্ুক প্রর্াব সম্পন্টকুি উদদ্বগসর্ূ হ

12

28%

অন্টির্ারীর সর্য় সহায়ক সরবরাহকারীর অনভ শীলনগুন্টলর স্বীকৃন্টি

11

26%

প্রচপ্রিত িদয়াজিীয়তাসেূ হ

িপ্রতিন্ধকতা থাকা িযপ্রিদের িদয়াজিীয়তাসেূ হ – প্রথদের প্রিিরণ
প্রচপ্রিত িদয়াজিীয়তাসেূ হ

র্ানন্টসক স্বািয ও পৃ থ্ককরণ

প্রিিরণ



পন্টরদশুনগি ন্টবন্টধন্টনদষদধর কারদণ, OPWDD-সর্ন্টথ্ুি যহার্গুন্টলদি অক্ষ্র্িা থ্াকা বযন্টক্তরা আরও যবশী বন্ধভ,
পন্টরবার এবং িাদদর সম্প্রদায় যথ্দক ন্টবন্টেন্ন ন্টেল



ন্টবন্টেন্নিা এবং একাকীদত্বর িদল র্ানন্টসক স্বাদিযর উপসগুগুন্টল (যযর্ন, উদদ্বগ এবং ন্টবষণ্নিা), আচরণগি সর্সযা
বৃ ন্টি পাওয়া এবং আরও িীব্র র্াদব পন্টরদষবা যনবার এবং সংকটকালীন পন্টরদষবাগুন্টলর প্রদয়ােন হদয়ন্টেল



ন্টবন্টর্ন্ন কারদণ অন্টির্ারীর সর্য় কর্ীবান্টহনীর সংকট আরও খারাপ হদয়ন্টেল:
o কর্ীদদর ক্লান্টন্ত ও বনন্টিকিা কদর্ যাওয়া;
o ওর্ারটাইর্ যবদি যাওয়া;
o অল্প ক্ষ্ন্টিপূরদণর যরট ও অল্প র্েভ ন্টর;
o এদেন্টির র্দধয কর্ীসংিাদনর সর্সযা; এবং
o অন্টির্ারীর র্দধয কাদে ন্টিরবার র্য়



সম্প্রদাদয়র র্দধয সীন্টর্ি সার্ান্টেক কর্ুসূচী এবং যড কর্ুসূচী। ন্টকেভ কর্ুসূচী বন্ধ যথ্দকদে। এর্নন্টক কর্ুসূচীগুন্টল
পভ নরায় চালভ হওয়ার পদরও, সীন্টর্ি ক্ষ্র্িা যথ্দকদে এবং অদনদক (কর্ী, পন্টরবার এবং ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা
থ্াকা বযন্টক্তরা) COVID-19 এর কারদণ কর্ুসূচীগুন্টলদি ন্টিদর যযদি র্য় পাদেন।



যটন্টলদহলথ্ এবং যটন্টলদিাদনর র্াধযদর্ প্রাপ্ত পন্টরদষবাগুন্টল ন্টকেভ ন্টকেভ পন্টরদষবা সরবরাদহর েনয অনভ দর্ান্টদি, িদব
সার্ন্টগ্রকর্াদব কর্ বযন্টক্তদক পন্টরদষবা যদওয়া হদয়ন্টেল।



যটন্টলদহলথ্ এর অসভ ন্টবধাগুন্টল ন্টনম্নরূপ:

কর্ীসংিান ও কর্ীবান্টহনীর
চযাদলেসর্ূ হ

পন্টরদষবা সরবরাহ ও গুণর্ান

যটন্টল-যহলথ্

পন্টরন্টশষ্ট D
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প্রচপ্রিত িদয়াজিীয়তাসেূ হ

প্রিিরণ

o সীন্টর্ি সংদযাগ এবং ইিারদনট/ব্রডবযান্ড সর্সযাগুন্টলর কারদণ বযবহাদরর সভদযাগ কর্;
o সরোর্ বযবহাদরর সভদযাগ কর্; এবং
o সরবরাহকারীদদর যটন্টলদহলথ্ অনভ দর্াদন পাওয়ার েটিল প্রন্টিয়া


যটন্টলদহলথ্ পন্টরদষবাগুন্টল ন্টশশুদদর সহ ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয একটি র্াদলা উপায় নয়:
ন্টশশুদদর েনয দূরবিী স্কভল বযবিা, পন্টরদষবা পন্টরকল্পনা এবং র্াচুভ য়াল যশখার সভ দযাগগুন্টল বযন্টক্তগি র্াদব সরাসন্টর
যশখার ন্টবকল্পগুন্টলর র্দিা কাযুকর নয়



যেট এবং যিডাদরল উত্স যথ্দক উপলব্ধ সম্পদদর অর্াদবর কারদণ সরবরাহকারীর ন্টিন্টিশীলিা প্রর্ান্টবি
হদয়ন্টেল


COVID-19 এর আন্টথ্ুক প্রর্াব

উপকারী সরবরাহকারীদদর
অনভ শীলদনর প্রন্টি র্ানযিা

সরবরাহকারীরা ন্টবশাল আন্টথ্ুক যবাঝার র্ভ দখার্ভ ন্টখ হয় কারণ:

o PPE, েীবাণভ নাশক ও পন্টরষ্কার করার সার্গ্রী সরবরাদহর খরচ;
o অথ্ু প্রদাদনর ঝাদর্লা, ওর্ারটাইর্ কাে; এবং
o প্রযভ ন্টক্ত এবং অনযানয খরচ COVID -19 ন্টনদদু ন্টশকাগুন্টল যর্দন চলার েনয যা প্রদয়ােনীয় ন্টেল



র্ৃ িভয এবং কর্ীদদর শূ নযপদদরও আন্টথ্ুক প্রর্াব রদয়দে



অদনক সরবরাহকারী িাদদর পন্টরদবশন করা যলাকদদর পন্টরদষবা যদবার এবং িাদদর সাদথ্ েন্টিি হবার সভ দযাগ
যদবার যক্ষ্দত্র দক্ষ্িা প্রদশুন কদরদে

অন্টির্ারী সরবরাহকারীদদর উদ্ভাবন এবং ঐন্টিহযগি পন্টরদষবা সরবরাদহর র্দডলগুন্টল যথ্দক দূদর সদর যাওয়ার
সভ দযাগ ন্টদদয়দে

োয়িহিকারীদের অন্তভুি করা এিং েতােত গ্রহণ: OPWDD িপ্ররদষিাোি িযিস্থ্ার উির COVID-19 এর
িভাি প্রিষদয় ডলাকাল গভিু দেন্ট ইউপ্রিট (LGU) এর প্রিদেষণ
LGU-গুন্টলদক ন্টনম্নন্টলন্টখি প্রদশ্ন িথ্য সরবরাহ করদি বলা হদয়ন্টেল: "আপনার কাউন্টি ন্টক IDD পন্টরদষবা/OPWDD পন্টরদষবা ন্টসদেদর্র
উপদর COVID-এর প্রর্াব সম্পদকু ন্টবদেষণ পন্টরচালনা কদরদে? যন্টদ কদর থ্াদক, অনভ গ্রহ কদর যসটা বযাখযা করুন।" সর্ীক্ষ্ায় সািা যদওয়া
LGU-গুন্টলর প্রায় অদধুকই COVID-19-এর প্রর্াব সম্পদকু যকাদনা ন্টবদেষণ কদরন্টন (ন্টনদচর গ্রাি 1 যদখভ ন)।
যয LGU-গুন্টল COVID-19 এর প্রর্াদবর একটি ন্টবদেষণ পন্টরচালনা কদরন্টেল, িাদদর যবন্টশরর্াগই পন্টরদষবা সরবরাহকারীদদর উপর প্রর্াদবর
উপর দৃন্টষ্ট ন্টনবি কদরন্টেল (n = 16, 73%, গ্রাি 1 যদখভ ন)। LGU-গুন্টল পন্টরদষবা সরবরাদহর যক্ষ্দত্র চযাদলে বিন্টর করার েনয বযয় বৃ ন্টি,
পন্টরদষবা সরবরাদহর েনয অদপক্ষ্ার সর্য় বৃ ন্টি, কর্ীসংিাদনর সর্সযা এবং কর্ ক্ষ্ন্টিপূ রদণর যরট-এর উদেখ কদরদে। ন্টবকাশেন্টনি
প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয, LGU-গুন্টল পন্টরদষবা এবং গৃ হসংিান বযবহাদরর সভ দযাগ, র্ানন্টসক স্বািয এবং সার্ান্টেক ন্টবন্টেন্নিা, বন্টধুি
অদপক্ষ্ার সর্য় এবং স্কভল বয়সী ন্টশশুদদর চযাদলেগুন্টলদক সর্সযা ন্টহসাদব ন্টচন্টিি কদরদে।

পন্টরন্টশষ্ট D

3

আগােী িেরগুপ্রলদত LGUগুপ্রলদক ডযসি চযাদলদের ডোকাপ্রিলা করদত হদি
OPWDD পরবিী যয প্রশ্নটি LGU-গুন্টলর কাদে উপিাপন কদরন্টেল যসটি হল "পরবিী 12 র্াদস IDD পন্টরদষবান্টদর সাদথ্ সম্পন্টকুি সবদচদয়
বি চযাদলেগুন্টল কী কী আপনার কাউন্টি যার র্ভ দখার্ভ ন্টখ হদি চদলদে?" প্রন্টিন্টিয়াগুন্টল ন্টবদেষণ কদর, েয়টি প্রধান ন্টথ্র্ উদ্ভূি হদয়দে (যটন্টবল
5 এবং 6 যদখভ ন)। এই ন্টথ্র্গুন্টলর র্দধয রদয়দে কর্ীবান্টহনী, গৃ হসংিান, েরুন্টর/সংকটকালীন প্রন্টিন্টিয়া, টীকাকরদণ ন্টদ্বধা এবং পন্টরবহন।

আগােী 12 োদস LGUগুপ্রলদক ডযসি চযাদলদের ডোকাপ্রিলা করদত হদি তার েূ লভাি িা ডেইি প্রথে

প্রচপ্রিত চযাদলেসেূ হ
কর্ীসংিান ও কর্ীবান্টহনীর চযাদলেসর্ূহ
গৃ হসংিান
আপদকালীন প্রন্টিন্টিয়া/ সংকটকালীন পন্টরদষবাসর্ূ হ
DSP/কর্ুচারীদদর র্দধয টীকাকরদণ ন্টদ্বধা
িানান্তন্টরি করা

ডয LGUগুপ্রল
চযাদলেগুপ্রলদক প্রচপ্রিত
কদরদে তাদের #
30
11
6
4
4

ডয LGUগুপ্রল
চযাদলেগুপ্রলদক
প্রচপ্রিত কদরদে
তাদের %
70%
26%
14%
9%
9%

পন্টরন্টশষ্ট D
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আগােী 12 োদস LGUগুপ্রলদক ডযসি চযাদলদের ডোকাপ্রিলা করদত হদি তার েূ লভাি িা ডেইি প্রথে – প্রথদের প্রিিরণ

প্রচপ্রিত চযাদলেসেূ হ

কেীসংস্থ্াি ও কেীিাপ্রহিীর
চযাদলেসেূ হ

গৃ হসংস্থ্াি

আিেকালীি িপ্রতপ্রিয়া/
সংকটকালীি িপ্ররদষিাসেূ হ
DSP/কেু চারীদের েদিয
টীকাকরদণ প্রিিা

স্থ্ািান্তপ্ররত করা

প্রিিরণ





DSP-যদর ন্টনদয়াগ এবং ধদর রাখদি সর্সযার র্ভ দখার্ভ ন্টখ হওয়া এখনও চলদে



এটি এর্ন একটি চলর্ান সর্সযা যা যবশ কদয়কটি LGU উদেখ কদরদে, যযগুন্টলর র্ভ দখার্ভ ন্টখ িারা
হদয়দে এবং আগার্ী বেরগুন্টলদিও হদব



এর্ন ধরদনর গৃ হসংিাদনর সভ দযাদগর অর্াব যা ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর সর্থ্ুন
করদি পাদর যার িদল েরুন্টর এবং সংকটকালীন প্রন্টিন্টিয়া করার পন্টরদষবাগুন্টলর উপর চাপ পদি



কর্ ক্ষ্ন্টিপূ রদণর যরট এবং অথ্ুসংিাদন োেঁটাই সরবরাহকারীদদর েনয পন্টরদষবা সরবরাহ এবং ন্টবিরণ
করা চযাদলন্টেং কদর যিাদল




অন্টিন্টরক্ত অবকাশ এবং সংকটকালীন প্রন্টিন্টিয়া করার র্দিা ক্ষ্র্িা থ্াকা প্রদয়ােন




ন্টবন্টেন্নিা এবং একাকীত্বর কারদণ র্ানন্টসক স্বািয যসবা এবং সহায়িার ির্বধুর্ান প্রদয়ােন যদখা যদয়



সার্ান্টেক দূরত্বন্টবন্টধর কারদণ পন্টরবহদনর সীর্াবিিা ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয
পন্টরদষবাগুন্টল বযবহার করা এবং ইদর্িগুন্টলদি অংশ যনওয়া কঠিন কদর িভদলদে



ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয িাদদর সম্প্রদাদয়র সাদথ্ েন্টিি থ্াকার এবং
পন্টরদষবা/সর্থ্ুন পাওয়ার েনয বযবহারদযাগয গণপন্টরবহন বযবিার অর্াব

কর্ ক্ষ্ন্টিপূ রদণর যরট ও অল্প র্েভ ন্টর সরবরাহকারীদদর েনয র্ূ ল চযাদলে ন্টহসাদব উদেখ করা হদয়ন্টেল
সর্সযা ন্টবদশষ কদর যসই DSP-যদর র্দধয খারাপ যারা OPWDD পন্টরচান্টলি যহার্ এবং যড
হযান্টবন্টলদটশন সর্থ্ুন কদরন

ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয সংকটকালীন সহায়িার েনয েরুরী পন্টরদষবাগুন্টলর
(যযর্ন, েরুরী কক্ষ্, পভ ন্টলশ) বযবহার পভ নঃন্টনদদু ন্টশি করা প্রদয়ােন
DSP এবং অনযানযদদর র্দধয ন্টদ্বধা, যারা ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর যস্বোয়
COVID-19 র্যাকন্টসন গ্রহদণ সহায়িা কদরন

স্থ্ািীয় িপ্ররকল্পিা করার িপ্রিয়াদক সেথু ি করার জিয ভপ্রিষযৎ তথয
পরবিী যয প্রশ্নটি OPWDD ন্টেজ্ঞাসা কদরন্টেল িা হল: "িানীয় পন্টরকল্পনা প্রন্টিয়াটিদক আরও র্াদলার্াদব অবন্টহি করার েনয OPWDD এর
েনয সহায়ক হদব এর্ন যকানও িথ্য আদে ন্টক? অনভ গ্রহ কদর অগ্রান্টধকার/গুরুদত্বর ির্ানভ সাদর িান্টলকাবি করুন।" যয 43 টি LGU প্রন্টিন্টিয়া
কদরদে, িার র্দধয 12 টি LGU (28%) যকানও অন্টিন্টরক্ত িদথ্যর প্রদয়ােন প্রকাশ কদরন্টন। অবন্টশষ্ট 31 টি LGU ন্টবন্টর্ন্ন ধরদনর িথ্য প্রকাশ
কদরদে যা িানীয় পন্টরকল্পনার েনয সহায়ক হদব। এগুন্টলদক সািটি প্রধান ন্টথ্দর্র র্দধয সংন্টক্ষ্প্ত করা যযদি পাদর: পন্টরদষবা যদবার র্াদঝর
ন্টবলম্ব; েনসংখযাগি ববন্টশষ্টয; গৃ হসংিান; ন্টশশু এবং উঠন্টি বয়দসর যভবক; েরুরী ও সংকটকালীন পন্টরদষবা; কর্ীসংিান; এবং COVID-19
(যটন্টবল 7 ও 8 যদখভ ন)।
স্থ্ািীয় িপ্ররকল্পিা সেথু ি করার ভপ্রিষযৎ তদথযর েূ ল প্রথেসেূ হ
তদথযর িদয়াজিীয়তা

ডয LGUগুপ্রল তদথযর
িদয়াজিীয়তাগুপ্রল

ডয LGUগুপ্রল
তদথযর
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প্রচপ্রিত কদরদে তাদের
#
পন্টরদষবা যদবার র্াদঝর ন্টবলম্ব
েনসংখযান্টবনযাস
গৃ হসংিান
ন্টশশুরা / বয়ঃসন্টন্ধর বয়দসর যভ বকরা
আপদকালীন ও সংকটকালীন পন্টরদষবা
কর্ুচারী ন্টনদয়াগ
COVID-19

13
8
7
4
3
3
2

িদয়াজিীয়তাগুপ্রল
প্রচপ্রিত কদরদে
তাদের %
30%
19%
16%
9%
7%
7%
5%

স্থ্ািীয় িপ্ররকল্পিা সেথু ি করার ভপ্রিষযৎ তদথযর েূ ল প্রথেসেূ হ – প্রথদের প্রিিরণ

তদথযর িদয়াজিীয়তা

িপ্ররদষিা ডেিার োদের প্রিলম্ব

প্রিিরণ



পন্টরদষবাগুন্টলর হ্রাস/ক্ষ্ন্টি এবং ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয সর্থ্ুন ন্টবষয়ক িথ্য।
প্রদি উদাহরণগুন্টল হল: পান্টরবান্টরক সহায়িা পন্টরদষবান্টদ; আবাসন; যড পন্টরদষবাসর্ূ হ



যারা ঐন্টিহযগি যসবা (যযর্ন, যড হযান্টবন্টলদটশন) এর পাশাপান্টশ দূরবিী যসবা (যযর্ন, যটন্টলদহলথ্)
বযবহার করদি অক্ষ্র্ িাদদর িথ্য

 যযাগযিা এবং পন্টরদষবা এবং সর্থ্ুন পাওয়ার েনয অদপক্ষ্ার সর্য়গুন্টলর িথ্য
 যারা প্রদি পন্টরদষবাগুন্টল প্রিযাখযান কদরদে িাদদর িথ্য
 ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা (যযর্ন, বয়স, অক্ষ্র্িা, সহায়িার প্রদয়ােদনর স্তর) সম্পদকু কাউন্টি
পযুাদয় আরও ন্টবস্তান্টরি িথ্য
জিসংখযাপ্রিিযাস

গৃ হসংস্থ্াি
প্রশশুরা / িয়ঃসপ্রন্ধর িয়দসর
যু িকরা





ববন্টচত্রয, সর্িা ও সংহন্টি ন্টবষয়ক িথ্য



কিগুন্টল সভ দযাগ বিু র্ান এবং আবাসদনর েনয অদপক্ষ্ারি বযন্টক্তদদর সংখযা সহ যারা আবাসদনর
সভ দযাদগর সাদথ্ সংযভ ক্ত হদি অক্ষ্র্ িাদদর সংখযা যদখাদনার র্দিা িথ্য



যসই ন্টশশু এবং যভ বকদদর সংখযা যারা OPWDD পন্টরদষবাগুন্টলদি রূপান্তন্টরি হদি চদলদে িাদদর
উপর র্দনান্টনদবশ কদর এর্ন িথ্য। প্রদি উদাহরণগুন্টলর র্দধয আবান্টসক স্কভদল থ্াকা যভ বকদদর এবং
স্কভল যথ্দক যবন্টরদয় আসা যভ বকদদর িথ্য অন্তর্ভুক্ত রদয়দে



ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর দ্বারা েরুরী পন্টরদষবা (অথ্ুাৎ, েরুরী কক্ষ্, পভ ন্টলশ) এবং
সংদশাধনর্ূ লক বযবিা (যযর্ন, যেল, কারাগার) বযবহাদরর িথ্য
o েরুরী ন্টবর্াদগর বযবহার এবং হাসপািাদল থ্াকার সর্য়কাল
o আইন প্রদয়াগকারী সংিার েন্টিি থ্াকার িথ্য
o যেল/কারাবাদসর সর্য়কাল এবং শান্টস্ত




সংকটকালীন প্রন্টিন্টিয়া করার পন্টরদষবা (যযর্ন, START) এবং অবকাশ বযবহাদরর িথ্য

আিেকালীি ও সংকটকালীি
িপ্ররদষিা

কেু চারী প্রিদয়াগ

ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্তদদর েনয দীঘুিায়ী যরাদগর িথ্য
সহ-সংঘটিি অবিা থ্াকা বযন্টক্তদদর িথ্য (অথ্ুাৎ, ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা এবং র্াদক পদাথ্ু
বযবহারেন্টনি ববকলয এবং/অথ্বা র্ানন্টসক স্বািযেন্টনি সর্সযা)

DSP-যদর যবিন/র্েভ ন্টরর িথ্য
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তদথযর িদয়াজিীয়তা

COVID-19

প্রিিরণ






কর্ীবান্টহনী/কর্ীসংিাদনর প্রদয়ােনীয়িাসর্ূ হ
ন্টবকাশেন্টনি প্রন্টিবন্ধকিা থ্াকা বযন্টক্ত এবং কর্ীদদর েনয টীকাকরদণর িথ্য
পন্টরদষবা বযবহার এবং পন্টরদষবা সরবরাদহর উপর COVID -19 এর প্রর্াব সম্পদকু িথ্য
অন্টির্ারীর সর্য় পন্টরদষবা প্রদান, গ্রহণদযাগযিা এবং সন্তুন্টষ্ট

LGU-গুপ্রলর উির COVID-19 এর িভাি প্রিষদয় অিযািয েন্তিয
LGU-গুন্টলদক যয যশষ প্রদশ্নর উির ন্টদদি বলা হদয়ন্টেল িা হল "র্ানন্টসক স্বািযন্টবন্টধ পন্টরদষবা সরবরাদহর উপর COVID -19 এর প্রর্াব

সম্পন্টকুি অনয ন্টকেভ বণুনা করার েনয নীদচর ঐন্টেক িানটি বযবহার করুন যা আপন্টন আদগর প্রশ্নগুন্টলদি আদলাচনা করদি সক্ষ্র্ হনন্টন।"
LGU-গুন্টল এই সভ দযাগটি দুটি প্রধান ন্টবষদয়র উপর যোর যদওয়ার েনয বযবহার কদরন্টেল। প্রথ্র্ি, 18 টি LGU (42%) ধারাবান্টহক র্াদব
চলদি থ্াকা কর্ীবান্টহনী ধদর রাখা, ঘাটন্টি এবং পন্টরদষবা প্রদাদনর ক্ষ্র্িা সহ চলর্ান কর্ীসংিাদনর সর্সযাগুন্টল উদেখ কদরদে। ন্টদ্বিীয়ি, 11
টি LGU (26%) অন্টির্ারীর সর্য় যদওয়া যটন্টলদহলথ্ পন্টরদষবাগুন্টলর সাদথ্ সম্পন্টকুি সভ ন্টবধা এবং উদদ্বগগুন্টল ন্টনদয় আদলাচনা কদরদে।
কদয়কটি LGU যটন্টলদহলথ্ পন্টরদষবাগুন্টলর বযবহার এবং উপলব্ধ হবার যক্ষ্দত্র অসভ ন্টবধার কথ্া প্রকাশ কদরদে, অনযরা যটন্টলদহলদথ্র কারদণ
নিভন এবং অননয উপাদয় পন্টরদষবা সরবরাহ করদি সক্ষ্র্ হওয়ার সভ ন্টবধাগুন্টল প্রকাশ কদরদে।
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