
     

OPWDD FSS পারিবারিক বযয়পূিণ আববদনপত্র  

*আববদনপত্রটি রবববরিত হবাি জনয এটি অবশ্যই সমূ্পণণ ভাবব পূিণ কিবত হবব* 

1. যে ব্যক্তি পক্তিষেব্াগুক্তি গ্রহণ কিষেন তাি নাম: 

                                                      

1a  জন্ম তাক্তিখ: 

                         

1b. ট্যাব্গুক্তিি নম্বি: 

                                           

1c. ঠিকানা (িাস্তা/শহি/Zip):  

            
1d.  কাউক্তি: 

            

 1e.  যহাষম থাকা মানুষেি সংখযা: 

      
2. ক্তপতা-মাতা / আত্মীয় / অক্তিিাব্ষকি নাম: 

           
2a. ক্তপতা-মাতা / অক্তিিাব্ষকি ইষমইি:  

                                   

 

2b. ক্তপতা-মাতা / অক্তিিাব্ষকি য ান #: 

       

3.  যকয়াি মযাষনজাষিি নাম:  

           

3a. যকয়াি মযাষনজাষিি ঠিকানা (িাস্তা/শহি/Zip): 

       
3b. যকয়াি মযাষনজাষিি ইষমইি:  

                   

 

3c.  যকয়াি মযাষনজাষিি য ান #: 

       

4. আক্তথিক মধ্যস্থতাকািী (েক্তি প্রষোজয হয়- নাম/এষজক্তি/য ান/ইষমইি): 

                   

5. যিাগক্তনণিয় – অনুগ্রহ কষি OPWDD অনুসাষি যেগুক্তি প্রষোজয তাি সব্গুক্তিষত টিক ক্তিহ্ন ক্তিন 

 

   যব্ৌক্তিক অক্ষমতা                 ট্রমাটিক যেইন ইনজুক্তি – TBI                   অনযানয       

    

   অটিজম ব্া আত্মমগ্নতা                                          যসক্তিোি পািক্তস 

          

   এক্তপষিক্তি ব্া মৃগীষিাগ (স্থক্তব্িতা ব্া ক্তসজািস)                      স্নায়ুতন্ত্রঘটিত অক্ষমতা 

 

6.  ব্যয়পূিষণি জনয কী ধ্িষনি আইষট্ম(গুক্তি) ব্া পক্তিষেব্া িিকাি – অনুগ্রহ কষি ব্ণিনা করুন:   

 

                                                                                                                      

 

অনুগ্রহ কষি মষন িাখুন - যকব্ি যসই কযাষেি জনয ব্যয়পূিণ কিা হষব্ োি ক্তনউ ইয়কি  যেট্ এি স্বাস্থয িপ্তষিি এব্ং/অথব্া স্থানীয় স্বাস্থয িপ্তষিি অনুষমািন আষে ো ক্তনউ ইয়কি  

যেট্ সযাক্তনট্াক্তি যকাড এি উপাংশ 7 অনুসাষি পাওয়া যগষে (যিখুন 10 NYCRR এি উপাংশ 7)।  

 

এই আববদনপবত্র মমাট মে পরিমাণ অর্ণ পাবাি অনুবিাধ কিা হবয়বে:       

* এই আইষট্ম/পক্তিষেব্া ক্তক ক্তনষিি ক্তশকাগুক্তি অনুসাষি তাৎক্ষক্তণক সংকট্কািীন পক্তিক্তস্থক্তত ক্তহসাষব্ োষক ক্তিক্তহ্নত কিা হষয়ষে যসই িকম? অনুগ্রহ কষি একটিষত টিক ক্তিহ্ন ক্তিন:   
              হযাাঁ     না   

 

7. আপক্তন ক্তক প্রাথক্তমক ক্তিক্তকৎসা ক্তব্মা, নমনীয় িাষব্ খিি কিাি অযাকাউি অথব্া অনযানয উৎস – যেমন MEDICAID, MEDICARE, আত্ম-ক্তনষিি শনা, HCBS োড় এি যথষক 

অথিসংস্থাষনি যিষ্টা কষিষেন।   

 

হযাাঁ         না       ফলাফলসমূহ         

 

     7a. যহাম ও সম্প্রিায় ক্তিক্তক পক পক্তিষেব্া (HCBS) োড় এব্ং/অথব্া OPWDD যেট্ পক্তিকল্পনা পক্তিষেব্াগুক্তিি যথষক আপক্তন কী ধ্িষনি পক্তিষেব্া গ্রহণ কিষেন? 

 

☐ অব্কাশ     ☐ যড হযাক্তব্ক্তিষট্শন    ☐ ক্তিি-ইন শুশ্রূোকািী     ☐ প্রাকবৃ্ক্তক পমূিক পক্তিষেব্া 

 



☐ আব্াক্তসক ব্াসস্থান    ☐ সমক্তথিত কমিসংস্থান    ☐ সম্প্রিায়-ক্তিক্তক পক অন্তব্িতীকািীন পক্তিষেব্াসমূহ 

 

☐ আক্তথিক মধ্যস্থতাকািী    ☐ ব্যক্তি ক্তনষিি ক্তশত পণয ও পক্তিষেব্াসমূহ    ☐ িািািী সমথিন 

 

☐ সহায়ক প্রেুক্তি – ক্তব্ক্তিন্ন অক্তিষোজন সহায়ক ক্তডিাইস    ☐ সম্প্রিায়গত আব্াসন ☐ পাক্তিপাক্তবিকতায় কিা পক্তিব্তি নসমূহ 

 

☐ পাক্তিব্াক্তিক ক্তশক্ষা ও প্রক্তশক্ষণ    ☐ তীে আিিণগত পক্তিষেব্া    ☐ কমিসংস্থাষনি গক্ততপথ 

 

☐ োনব্াহষন কিা পক্তিব্তি নসমূহ    ☐শুশ্রূো সমন্বয় পক্তিষেব্াসমূহ    ☐ যব্ৌক্তিক/ক্তব্কাশজক্তনত প্রক্ততব্ন্ধকতা থাকা ব্যক্তিষিি জনয সংকট্কািীন পক্তিষেব্া 

 

☐আটিি ষকি 16 ক্তিক্তকৎসািয়। 

 

    7b. আপনাি ব্াক্তড়ষত ব্সব্াসকািী যকউ ক্তক গ্রাহক পক্তিিাক্তিত ব্যক্তিগত সহায়তা কমিসূিী - কনক্তজউমাি ডাইষিষেড পাষসিানাি অযাক্তসেযাি যপ্রাগ্রাম (CDPAP) ব্া অনয যকানও 

অথিসংস্থান ব্যব্স্থাপনাি মাধ্যষম পক্তিষেব্া গ্রহণকািী যকানও ব্যক্তিষক শুশ্রূো পক্তিষেব্া সিব্িাহ কিাি জনয অথি পাষেন? 

 

হযাাঁ     না  

 

8.  এই িুক্তিব্ষেি যেসমস্ত ব্যয়পূিষণি জনয আষব্িন কিা হষয়ষে এব্ং/অথব্া পাওয়া যগষে যসই সব্গুক্তিষক তাক্তিকাব্ি করুন:  (িিকাি হষি একটি পৃষ্ঠা যোগ করুন): এই 

তথযটিি ক্তিষপাট্ি  অবশ্যই কিষত হষব্। অনুগ্রহ কষি যজষন থাকুন যে সব্িাক্তধ্ক $3,000 পক্তিমাণ অথি ব্যয়পূিণ ক্তহসাষব্ যিওয়া হষত পাষি। আপক্তন েক্তি যব্শী পক্তিমাষণ ব্যয়পূিণ 

অনুষিাধ্ কষি থাষকন ো যকানও এষজক্তিি অিযন্তিীণ ঊর্ধ্ি সীমাি যিষয় যব্শী হয় এব্ং আপক্তন েক্তি ক্তব্ক্তিন্ন এষজক্তিি কাষে আংক্তশক ব্যয়পূিষণি জনয আষব্িন জমা কিষেন, তাহষি 

আপনাষক যসই কথা অব্শযই নীষিি  াাঁ কা স্থাষন যসট্া সূিীত কিষত হষব্। 

এষজক্তি                                       তাক্তিখ                           পক্তিমাণ        অনুষমাক্তিত                    অস্বীকৃত                 ব্ষকয়া 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

9.  প্রবয়াজনীয় নরর্পত্রগুরলি োিাইকিণ তারলকা: (অনুগ্রহ কবি এই আববদনপবত্রি সাবর্ সংেুক্ত করুন) 

   DDRO দ্বািা অনুবমারদত রসদ্ধান্ত বা অনযানয OPWDD মোগ্যতা অজণ ন নরর্পবত্রি রবজ্ঞরি (েরদ সিবিাহকািী সংস্থাি কাবে বতণ মান নরর্পত্র ফাইবল না 

র্াবক।) 

  স্বাক্ষরিত আববদনপত্র, িরসদ/িালান (ফবটাকরপ এবং রিরজটাল করপ গ্রহণবোগ্য), অবকাশ্ োিাইকিণ ফমণ।  (েরদ িরসদটি আংরশ্ক বযয়পূিবণি জনয অনয 

মকানও এবজরিি কাবে জমা মদওয়া হয়, তবব মকান সংস্থাি কাবে িরসদটি িবয়বে তা তারলকাভুক্ত করুন।)       

 রিরকৎসাগ্ত নযােযতা / িাক্তাি বা রিরকত্সবকি কাে মর্বক প্রাি রিঠি েরদ অনুবিাধটি মকানও রিরকৎসা আইবটম / পরিবেবাি জনয কিা হয় 

  েরদ আত্ম-রনবদণ শ্নায় নরর্ভুক্ত কিা হয়, তবব সাম্প্ররতকতম আত্ম-রনবদণ শ্নাি বযয় প্ররতববদন বা বাবজবটি একটি করপ ো োিাই কবি মে পারিবারিক 

বযয়পূিবণি রহসাব কিা হবয়বে। 

  েরদ একটি CCOমত নরর্ভুক্ত কিা হয়, তবব FSS পারিবারিক বযয়পূিবণি সাবর্ সাম্প্ররতকতম জীবন পরিকল্পনাি একটি করপ সঠিকভাবব নরর্ভুক্ত কিা 

হবয়বে। 

10.  এই অনুবিাধটি কীভাবব বযরক্তি অক্ষমতাি সাবর্ সিাসরি সম্পরকণ ত হয়? অনুগ্রহ কবি একটি পৃষ্ঠা মোগ্ করুন বা নীবিি জায়গ্াটিবত উত্তি রদন।  সুরনরদণ ষ্ট কর্া 

বলুন এবং উপেুক্ত রহসাবব নযােযতা প্রদান করুন। 

                                              

 

 

 

 



েক্তি পণয ব্া পক্তিষেব্াক্তিি জনয কিা যকানও িাক্তব্ প্রতািণামূিক ব্ষি আক্তব্ষ্কাি কিা হয়়, তষব্ যে এষজক্তিি কাষে যসই ব্যয়পূিষণি আষব্িনপত্রটি জমা যিওয়া হষয়ক্তেি তাষক 

অব্ক্তহত কিা হয় (েক্তি তািা আক্তব্ষ্কািকািী সক পা না হয়) অব্ক্তহত কিা হয় এব্ং আষিািয অনুষিাধ্ এব্ং ব্যয়পূিষণি অনুষিাষধ্ি সাষথ সিব্িাহ কিা সমস্ত নক্তথপষত্রি তিন্ত কিা হয়। 

েক্তি প্রতািণামূিক িাক্তব্ কিা হষয়ষে ব্ষি ক্তনক্তিত িাষব্ জানা োয়, তাহষি যসই ব্যক্তি/পক্তিব্ািষক যে পক্তিমাণ িাক্তশ ব্যয়পূিণ কিা হষয়ষে যসট্া এষজক্তিটিষক য িত ক্তিষত হষব্ 
(েক্তি পক্তিষেব্া/পণযটিি ব্যয়পূিণ ইক্ততমষধ্য কিা হষয় থাষক) এব্ং এষজক্তি এব্ং OPWDD দ্বািা ক্তনধ্িাক্তিত সময় পেিাষয়ি জনয পণয ও পক্তিষেব্াক্তিি জনয িক্তব্েযষত প্রাপয যকানও 

ব্যয়পূিণ পাওয়া স্থক্তগত িাখা হষব্। ব্যয়পূিণ গ্রহণকািীষিি ক্তব্রুষি এষজক্তি এব্ং OPWDD দ্বািা ক্তনধ্িাক্তিত ধ্িষনি আইনী পিষক্ষপও যনওয়া হষত পাষি।   

পক্তিব্ািগুক্তি যে যকানও সময় RO ব্া একটি FSS ব্যয়পূিণ প্রিানকািী সংস্থাি কাষে ব্যয়পূিষণি জনয অনুষিাধ্ জমা ক্তিষত পাষি, োি উপি ক্তনিি ি কষি যে সক পাটি যসই অঞ্চষি 

ব্যয়পূিষণি কমিসূিী পক্তিিািনা কষি, যস পাক্তিব্াক্তিক ব্যয়পূিণ প্রিানকািী এষজক্তি দ্বািা প্রিক প  মিটি ব্যব্হাি কষি ব্া ব্যক্তিি যকয়াি মযাষনজাি ব্া যকয়াি যকা-অক্তডি ষনট্ষিি কাে 
যথষক যসটি অজি ন কষি। তহক্তব্ি শুধু্মাত্র একটি িুক্তিব্ষেিি ক্তিক্তক পষত উপিব্ধ হয়। যকানও অনুষমাক্তিত, ক্তকন্তু অব্যব্হৃত, ব্যয়পূিণগুক্তি গ্রহণকািী পক্তিব্াি দ্বািা এক ব্েি যথষক পষিি 

ব্েি পেিন্ত যট্ষন আনা োষব্ না। আত্ম-ক্তনষিি ক্তশত ব্যক্তিষিি জনয, FSS কমিসূিীটি যেন ব্তি মান ব্াষজষট্ অন্তিুি ি কিা হয় তা ক্তনক্তিত কিাি জনয োিাইকিণ কিা হয়। ব্াষজষট্ 

তহক্তব্ি অন্তিুি ক্তিি ঘট্না এই ক্তনিয়তা যিয় না যে অনুষিাধ্টি অনুষমাক্তিত হষব্। ব্যয়পূিষণি অনুষিাধ্গুক্তি অব্শযই FSS ক্তনষিি ক্তশকাগুক্তিি সাষথ সামঞ্জসযপূণি হষত হষব্। ব্যক্তি, 
পক্তিব্াি, যকস মযাষনজাি ব্া উক্তকিষিি দ্বািা যে যকানও পাক্তিব্াক্তিক ব্যয়পূিণ কমিসূিী সিব্িাহকািীি কাষে আষব্িনপত্রগুক্তি জমা যিওয়া যেষত পাষি। ক্রয়/ঘট্নাি 90 ক্তিষনিও যব্ক্তশ 

সময় পষি জমা যিওয়া যে যকানও ক্তকেু ব্যয়পূিণ কমিসূিী সিব্িাহকািীি যস্বোধ্ীন ক্তব্ষব্িনাি ক্তিক্তক পষত প্রিান কিা হষব্। যে আষব্িনপত্রগুক্তি সেূণিরূষপ পূিণ কিা হয় না যসগুক্তি 

য িত যিওয়া হষব্ এব্ং অথি প্রিান ক্তব্িক্তম্বত হষব্।  

* আরম উপবিি রববৃরতটি পব়েরে এবং বুঝবত মপবিরে মে বযয়পূিবণি জনয আমাি অনুবিাবধি সাবর্ সম্পরকণ ত তর্য OPWDD এি আঞ্চরলক/মজলাি অনযানয

এবজরিি সাবর্ পািস্পরিকভাবব মশ্য়াি কিা এবং/অর্বা প্রাি হবত পাবি:

11.  মিটিষত স্বাক্ষিকািী ক্তপতা-মাতা/অক্তিিাব্ষকি োপাি হিষ  নাম: 11a. সেূণি কিাি তাক্তিখ: 

11b. রপতা-মাতা/অরভভাববকি স্বাক্ষি: 

______________________________________________________________________________  

*আষব্িনপত্র অব্শযই স্বাক্ষিসহ জমা কিষত হষব্

12. েক্তি শুশ্রূো সমন্বয়কািী জমা কষি থাষকন, োপাি হিষ  তাি নাম: 12a. শুশ্রূো সমন্বয়কািী সংগঠন - যকয়াি যকাঅক্তডি ষনশন অগিানাইষজশন 

(CCO) এি নাম: 

13. জমা কিাি তাক্তিখ:

09/2022 
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