
OPWDD পারিবারিক বযয়পূিণ 

অবকাশ যাচাইকিণ ফর্ম  

* ব্যয়পূরণের জন্য বব্ণব্চন্া করণে হণে এই ফর্মটি অব্শ্যই যেখাণন্ বন্ণদম বশ্ে হণব্ যেখাণন্ অব্কাশ্ েরব্রাহকারী এব্ং বপো-র্াো/পবরব্াণরর েদেয দ্বারা স্বাক্ষবরে হণে হণব্।

অনুগ্রহ করি ফর্মটি গৃরহত হরত হরে এি সর্স্ত ক্ষেত্র সমূ্পণম রূরপ পূিণ করুন 

* েবদ অব্কাশ্ েরব্রাহকারী একজন্ পবরব্াণরর েদেয হয়, েণব্ োণক অব্শ্যই বযরিটিি বার়িি বাইরি একটি ব্ােস্থান্ ব্জায় রাখণে হণব্।

1 যে ব্যবি পবরণেব্াগুবে গ্রহে করণেন্ োর ন্ার্ 

1a  জন্ম োবরখ 1b ট্যাব্গুবের ন্ম্বর 

2. বপো-র্াো/অবিিাব্ণকর ন্ার্

 2a  ঠিকান্া  2b যট্বেণফান্ ন্ম্বর ও ইণর্ইে 

3. অব্কাশ্ েরব্রাহকারী: 3a. েম্পকম : 

3b. অব্কাশ্ েরব্রাহকারীর ঠিকান্া 3c.  অব্কাশ্ েরব্রাহকারীর যট্বেণফান্ ন্ম্বর ও ইণর্ইে 

4. এই অব্কাশ্ েরব্রাহকারী বক আপন্ার েন্তাণন্র জন্য HCBS ইন্-যহার্ আওয়ারবে যরেপাইট্ - ব্াবির র্ণযয ঘণ্টা বিবিক অব্কাশ্ যদব্ার পবরণেব্া েরব্রাহ করার জন্য যকান্ও

এণজবির হণয়ও কাজ কণরন্?

হযাাঁ        ন্া  

* েবদ োই হয়, অনু্গ্রহ কণর র্ণন্ রাখণব্ন্ যে পাবরব্াবরক ব্যয়পূরেণক ঘণ্টা প্রবে অব্কাশ্ যদব্ার পবরণেব্ার হাণরর পবরপূরক অর্ম প্রদান্ বহোণব্ ব্যব্হার করা োণব্ ন্া এব্ং োই

ঘণ্টাগুবেণক ডুবিণকট্ করা োণব্ ন্া।

োবরখ েরব্রাহকৃে পবরণেব্া 

র্ার্া/বদবদ/ব্ব্ 

ের্য় 

প্রণব্শ্ 

ের্য় 

ব্াবহর 

ঘণ্টার 

েংখযা 

অর্ম প্রদাণন্র হার 

প্রবে ঘণ্টা 

প্রবেবদন্ প্রদি যর্াট্ 

অর্ম 

সিবিাহকািীি 

স্বােি 

যর্াট্ ঘণ্টা (এই পৃষ্ঠা):       ব্যয়পূরণের জন্য অনু্ণরাণযর যর্াট্ পবরর্াে (এই পৃষ্ঠা): 



প্ররয়াজনীয় স্বােি এবং তরযযি জনয অনুগ্রহ করি পিবতী পৃষ্ঠাটি ক্ষেখুন 

এরজরিগুরে অবকাশ এি আরবেনপত্রগুরেি জনয এরোরর্রো ভারব স্পট যাচাইকিণ পরিচােনা কিরব; 

অবকাশ সিবিাহকািীরেি সারয ঘণ্টা এবং অযম প্রোন যাচাই কিাি জনয ক্ষযাগারযাগ কিা ক্ষযরত পারি। 

েবদ পেয ব্া পবরণেব্াবদর জন্য করা যকান্ও দাবব্ প্রোরোরূ্েক ব্ণে আবব্ষ্কার করা হয়়, েণব্ যে এণজবির কাণে যেই ব্যয়পূরণের আণব্দন্পত্রটি জর্া যদওয়া হণয়বেে োণক 
অব্বহে করা হয় (েবদ োরা আবব্ষ্কারকারী েিা ন্া হয়) অব্বহে করা হয় এব্ং আণোচয অনু্ণরায এব্ং ব্যয়পূরণের অনু্ণরাণযর োণর্ েরব্রাহ করা ের্স্ত ন্বর্পণত্রর েদন্ত করা হয়। 

েবদ প্রোরোরূ্েক দাবব্ করা হণয়ণে ব্ণে বন্বিে িাণব্ জান্া োয়, োহণে যেই ব্যবি/পবরব্ারণক যে পবরর্াে রাবশ্ ব্যয়পূরে করা হণয়ণে যেট্া এণজবিটিণক যফরে বদণে হণব্ 

(েবদ পবরণেব্া/পেযটির ব্যয়পূরে ইবের্ণযয করা হণয় র্াণক) এব্ং এণজবি এব্ং OPWDD দ্বারা বন্যমাবরে ের্য় পেমাণয়র জন্য পেয ও পবরণেব্াবদর জন্য িবব্েযণে প্রাপয যকান্ও 
ব্যয়পূরে পাওয়া স্থবিে রাখা হণব্। ব্যয়পূরে গ্রহেকারীণদর বব্রুণে এণজবি এব্ং OPWDD দ্বারা বন্যমাবরে যরণন্র আইন্ী পদণক্ষপও যন্ওয়া হণে পাণর।   

পবরব্ারগুবে যে যকান্ও ের্য় RO ব্া একটি FSS ব্যয়পূরে প্রদান্কারী েংস্থার কাণে ব্যয়পূরণের জন্য অনু্ণরায জর্া বদণে পাণর, োর উপর বন্িম র কণর যে েিাটি যেই অঞ্চণে 
ব্যয়পূরণের কর্মেূচী পবরচােন্া কণর, যে পাবরব্াবরক ব্যয়পূরে প্রদান্কারী এণজবি দ্বারা প্রদি ফর্মটি ব্যব্হার কণর ব্া ব্যবির যকয়ার র্যাণন্জার ব্া যকয়ার যকা-অবডম ণন্ট্ণরর কাে 

যর্ণক যেটি অজম ন্ কণর। েহবব্ে শুযুর্াত্র একটি চুবিব্ণেমর বিবিণে উপেব্ধ হয়। যকান্ও অনু্ণর্াবদে, বকন্তু অব্যব্হৃে, ব্যয়পূরেগুবে গ্রহেকারী পবরব্ার দ্বারা এক ব্ের যর্ণক পণরর 

ব্ের পেমন্ত যট্ণন্ আন্া োণব্ ন্া। আত্ম-বন্ণদম বশ্ে ব্যবিণদর জন্য, FSS কর্মেূচীটি যেন্ ব্েম র্ান্ ব্াণজণট্ অন্তিুম ি করা হয় ো বন্বিে করার জন্য োচাইকরে করা হয়। ব্াণজণট্ 
েহবব্ে অন্তিুম বির ঘট্ন্া এই বন্িয়ো যদয় ন্া যে অনু্ণরাযটি অনু্ণর্াবদে হণব্। ব্যয়পূরণের অনু্ণরাযগুবে অব্শ্যই FSS বন্ণদম বশ্কাগুবের োণর্ োর্ঞ্জেযপূেম হণে হণব্। ব্যবি, 

পবরব্ার, যকে র্যাণন্জার ব্া উবকেণদর দ্বারা যে যকান্ও পাবরব্াবরক ব্যয়পূরে কর্মেূচী েরব্রাহকারীর কাণে আণব্দন্পত্রগুবে জর্া যদওয়া যেণে পাণর। ক্রয়/ঘট্ন্ার 90 বদণন্রও যব্বশ্ 

ের্য় পণর জর্া যদওয়া যে যকান্ও বকেু ব্যয়পূরে কর্মেূচী েরব্রাহকারীর যস্বচ্ছাযীন্ বব্ণব্চন্ার বিবিণে প্রদান্ করা হণব্। যে আণব্দন্পত্রগুবে েমূ্পেমরূণপ পূরে করা হয় ন্া যেগুবে 
যফরে যদওয়া হণব্ এব্ং অর্ম প্রদান্ বব্েবম্বে হণব্।  

আবর্ উপণরর বব্বৃ্বেটি পণিবে এব্ং এই র্ণর্ম প্রেযবয়ে করবে যে এই ফণর্মর োণর্ েরব্রাহ করা ের্য েঠিক। 

অব্কাশ্ েরব্রাহকারীর স্বাক্ষর: েমূ্পেম করার োবরখ: 

বপো-র্াো/অবিিাব্ণকর স্বাক্ষর: েমূ্পেম করার োবরখ: 

9/2022অবকাশ যাচাইিকণ ফম রম  
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