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দায়বদ্ধতার ববজ্ঞবি (ববদযমান)

পৃ ষ্ঠা 1
নিদ্যোি িনরভেিা সেূ ভের প্রতি দ্ায়িদ্ধতার নিজ্ঞনি
িনরভেিা গ্রেণর্ারী িযনি: ______________________________________তানরখ____________________
এই ববজ্ঞবিটি শুধু মাত্র এমন বযবিদদর ক্ষেদত্র প্রদ াজ্য াাঁরা বদবাকালীন পু নববাসন গ্রহণ করদেন বা বযবিগতকৃত ববকল্প আবাসদন, পাবরবাবরক পবরচ বা গৃ দহ, গণ
আবাসদন বা ক্রমবর্ধমান অেমত বববিষ্ট বযবিদদর জ্নয বনবমধত অন্তববতী পবরচ বা ক্ষকদে বাস করদেন। 15ই এবপ্রল, 2009 প বন্ত, এহেন যেহ াহনা পবরদেব
গ্রহণ ারী ক্ষ ক্ষকাদনা বযবিদক অবশ্যই এমন ক্ষমবিদকি কবরদয় রাখদত হদব া পবরদেবাগুবলর জ্নয টাকা ক্ষমটায় বা বযবিগতভাদব টাকা ক্ষমটাদনার বদদাবস্ত
করদত হদব।
আমরা আপনাদক এই ববষহে ববজ্ঞবিত রবি কারণ আপবনই উপদরাি বযবি ব বন আমাদদর কাে ক্ষেদক পবরদেবা বনদেন, কারণ আপবন অনয ক্ষকাদনা বযবি বেবন
বনদজ্র টাকাে পবরদেবার মাশুল ক্ষমটাদত দােবদ্ধ, বা আপবন ক্ষসই বযবির অহথধর জনয দাবেত্বিীল । বদ আপবন ক্ষকাদনা বযবির টাকার জ্নয দায়ী হদয় োদকন,
তাহদল আপনাদক ক্ষসই বযবির টাকা বদদয়ই পবরদেবাগুবলর টাকা ক্ষমটাদত হদব, আপনার বনদজ্র টাকা বদদয় নে।
15ই এবপ্রল, 2009-এর মদধয:
আমরা যেস ল তথয চাইব তা আপনাহ প্রদান রহত েহব। বদ ক্ষমবিদকদি পবরদেবাগুবল ইবতমদধযই অন্তভুবি না োদক, তাহদল আমাদদরদক ক্ষদখদত হদব ক্ষ
ক্ষমবিদকি অথধ যমটাহব না অনয ক্ষকউ । এমনবক আপবন বদ পবরদেবাগুবলর জ্নয টাকা ক্ষমটাদত সম্মতও হন, তাহদলও আমরা আপনার কাদে তেয চাইদত পাবর
াদত আমরা এটি বু বি যে য এই পবরহষবার জনয অথধ প্রদান রহবন, ব বন এই টাকাটি ক্ষমটাদেন বতবন এটি বদদত সেম বকনা এবং ক্ষমবিদকি এই অথধ প্রদান
রহব ব না।
15ই এবপ্রল, 2009-এর পদর আমাহদর পবরহষবা প্রদান রা ালীন ক্ষ ক্ষকাদনা সময়:
বদ আপবনই পবরদেবা গ্রহণকারী বযবি হন, তাহদল আপবন অবশ্যই আমাদদরদক বনদজ্র সম্পদকব বনম্নবলবখত তেযগুবল ক্ষদদবন। বদ আপবন অনয ক্ষকাদনা বযবি
হন াাঁদক পবরদেবার জ্নয বনদজ্ ক্ষেদক টাকা ক্ষমটাদত েহব, তাহদল আপবন অবশ্যই পবরদেবা গ্রহণকারী বযবির সম্পদকব বনম্নবলবখত তেযগুবল আমাদদরদক ক্ষদদবন।
− ক্ষমবিদকি োবরহে োওোর ববষহে ক্ষকাদনা ক্ষমবিদকি বিবিক্ট ক্ষেদক পাওয়া যেহ াহনা ববজ্ঞবি। আপবন ববজ্ঞবিটি পাওয়ার বা ক্ষসটির ববষহে জ্ানার 5
বদদনর মদধয আমাদদরদক ববজ্ঞবিটির ববষহে জ্ানাদবন।
−

ক্ষমবিদকি কভাদরদজ্র প্রকাদর ক্ষকাদনা পবরবতব ন এদল।

− উপাজ্বন, সঞ্চয় বা অনয সম্পদ, বসবাদসর পবরবিবত, অবভবাসন পবরবিবত বা অনয ক্ষকাদনা পবরবতব ন া ক্ষমবিদকদির ক্ষ াগযতাদক প্রভাববত কদর।
আপবন ক্ষ ই ক্ষহান না ক্ষকন, বদ আপবন পবরদেবার জ্নয টাকা প্রদান কদরন, তাহদল আপনাহ আমাদদর অবশ্যই ঞ্জানাহত েহব েবদ আপবন মহন হরন যে
আপনাহ আর অথধ প্রদান রহত েহবনা, েবদ আপবন মহন হর অনয ক্ষকউ এই অথধ প্রদান রহবন, অেবা েবদ মহন হরন যে আপনার বা আপনার েহে অনয
ারুর এই অথধ প্রদাহনর সামথধ যনই।

িথ্যের স্ট ািিীয়তা
আমরা সমস্ত তহথযর ক্ষগাপনীয়তা অবিযই রো করদবা। শুধু মাত্র করা বনবদব ষ্ট বকেু বযবি োাঁরা আমাদদর হদয় কাজ্ হরন তাাঁরাই এই তহথযর ববষহে বজ্জ্ঞাসা করদত
পাহরন ও ক্ষদখদত পাদবন। ক্ষমবিদকি, ক্ষমবিদকয়ার, ক্ষসাশ্যাল বসবকউবরটি ও ফু ি স্ট্যাদম্পর মত সু ববধাগুবলর আদবদন করার জনয আমরা এই তেয শুধু মাত্র বনউ
ইয়কব ক্ষস্ট্ট এবং অনযদদর প্রদান রহত পাবর।

নিউ ইয়র্ক স্টেট অনিস ির নিিল উইথ স্টেভেলিভেন্টাল নেভসনিনলটিজ িেক
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িনরভেিাগুনলর জিয অথক প্রদ্াণ
বদ আপবন স্বয়ং পবরদেবা গ্রহণ কদরন তাহদল:
−
বদ আপনার সঠিক প্রকাদরর ক্ষমবিদকি না োদক এবং আমরা ফী মকুব না কবর তাহদল আপনাদকই বযবিগতভাদব এই অথধ প্রদান রহত হদব।
−
বদ ক্ষকউ বযবিগতভাদব টাকা না ক্ষদয় এবং আমরা ফী মকুব না কবর তাহদল আপনাদক ক্ষমবিদকদির জ্নয আদবদন করদত হদব।
−
−

−

বদ আপনার ইবতমদধযই সঠিক প্রকাদরর ক্ষমবিদকি োদক, তাহদল আপবন অবশ্যই আপনার ক্ষমবিদকি ক্লাদয়ন্ট আইদিবন্টবফদকশ্ন নম্বরটি (অথবা
এমন বকেু া প্রমাণ কদর ক্ষ আপনার ক্ষমবিদকি আদে) আমাদদরদক প্রদান রহবন এবং আপবন আপনার ক্ষমবিদকিটি ভববেযদতও রাখদবন।
বদ আপবন চান ক্ষমবিদকি অথধ প্রদান রু , বকন্তু আপনার সঠি প্রকাদরর ক্ষমবিদকি না োদক, তাহদল আপবন অবশ্যই ক্ষমবিদকি করাদনার জ্নয
এবং যসটিহ বজাে রাখার জনয া া করণীয় তাই করদবন, বা আমাদদরদক আমাদদর প্রদয়াজ্নীয় তেযগুবল ক্ষদদবন এবং আপনার ক্ষমবিদকি
আদবদদন সাহা য করদত বা আপনার হদয় ক্ষমবিদকদির আদবদন করদত সাহা য করদবন।
আপবন েবদ ক্রমবর্ধমান অেমতা বববিষ্ট বযবিদদর জ্নয বনবমধত ক্ষকাদনা অন্তববতী পবরচ বা ক্ষকদে না থাহ ন, তােহল আপবন অবশ্যই ক্ষহাম অযান্ড
কমু যবনটি ক্ষবসি সাবভব দসস ওদয়ভার-এ বনহজর নাম নবেভুি রার জ্নয া া করণীয় তাই করদবন।

বদ আপবন অনয ক্ষকউ হন াাঁদক পবরদেবাগুবলর জ্নয অবশ্যই টাকা ক্ষমটাদত েহব:
−
বদ অনয বযবির সঠিক ধরদনর ক্ষমবিদকি না োদক এবং আমরা বদ ফী মকুব না কবর তাহদল আপনাদক বযবিগতভাদব অথধ প্রদান রহত হদব।
−
−

বদ ক্ষকউ বযবিগতভাদব টাকা ক্ষদয় এবং আমরা ফী মকুব না কবর তাহদল আপনাদক ক্ষসই বযবির ক্ষমবিদকদির জ্নয আদবদন করদত হদব।
বদ ক্ষসই বযবির ইবতমদধযই সঠিক প্রকাদরর ক্ষমবিদকি োদক, তাহদল আপবন অবশ্যই তাাঁর ক্ষমবিদকি ক্লাদয়ন্ট আইদিবন্টবফদকশ্ন নম্বরটি (অনয
এমন বকেু া প্রমাণ কদর ক্ষ তাাঁর ক্ষমবিদকি আদে) আমাদদরদক প্রদান রহবন এবং আপবন তাাঁর ক্ষমবিদকিটি ভববেযদতও বজাে রাখদবন।

−

বদ আপবন চান ক্ষমবিদকি অথধ প্রদান রুন, বকন্তু েবদ ক্ষসই বযবির সঠিক প্রকাদরর ক্ষমবিদকি না োদক, তাহদল আপবন অবশ্যই ক্ষসই বযবির
ক্ষমবিদকি করাদনার জ্নয া া করণীয় তাই করদবন, বা আমাদদরদক আমাদদর প্রদয়াজ্নীয় তেযগুবল ক্ষদদবন এবং বযবিটির ক্ষমবিদকি-এর
আদবদদন সাহা য করদত বা বযবিটির হদয় ক্ষমবিদকদির আদবদন করদত সাহা য করদবন।

−

বযবিটি ক্রমবর্ধমান অেমতা বববিষ্ট বযবিদদর জ্নয বনবমধত ক্ষকাদনা অন্তববতী পবরচ বা ক্ষকদে না োকদল, আপবন অবশ্যই ক্ষহাম অযান্ড কমু যবনটি ক্ষবসি
সাবভব দসস ওদয়ভাদর বযবিটির নাম নবেভুি রাখার জ্নয া া করণীয় তাই করদবন।

সঠিক প্রকার ক্ষমবিদকি বলহত যবািাে যসই যমবিহ ি যেটি আমাদদর প্রদান করা পবরদেবাগুবলর র্ােধ অথধ প্রদান হর। ক্ষমবিদকি যনওো ও ক্ষসটি বজ্ায়
রাখার জনয া করা দরকার যসটি করা বলহত যবািাে আইনসম্মত যসই সমস্ত ববষে ো ক্ষকাদনা বযবিদক ক্ষমবিদকি পাওোর জ্নয যোগ্যতা প্রদান হর। এর
মদধয আহি এক ববদশ্ে ধরদনর ববশ্বাস িাপন করা বা আয় বা সংিাযনর খরচ ।
পূ ণব ফীটি হল ________________________________________। আমরা বদ ফী টি কম কদর োবক,তাহদল আপবন অবশ্যই কম করা ফী টিই
ক্ষদদবন। বদ আপবন ফী বদদত সেম তাহদল বদ আমরা ক্ষকাদনা মাশুল কবমদয় োবক বা মকুব করদলও আপনাহ সম্পূ ণব ফী টি বদহত েহত পাহর।
ক্ষস্ট্ট েবদ পবরদেবাগুবলর জ্নয আমাদদর অথধ প্রদানও হর এবং বদ আইবনত আমাদদর আপনাদক পবরদেবা বদদতই হয়, যসহেহেও আপবন ফী বদদত বাধয
োকদবন এবং যসহেহেও আমরা আপনহ ববল পাঠাব। আপবন টাকা বদদেন না বদল আমরা পবরদেবা ক্ষদওয়া বন্ধ কদর বদদত পাবর না। তহব, বদ আমরা অনয
ক্ষকাদনা কারদণ পবরদেবা বন্ধ করার ক্ষচষ্টা কবর, তাহদল খন পবরদেবা বন্ধ করার কা বধারা চলহব তখন আপবন অবশ্যই পবরদেবাগুবলর জনয অথধ প্রদাহন বার্য
থা হবন।

নিল
বদ আপবন পবরদেবাগুবলর অথধ প্রদান রহত থাহ ন, তাহদল আমরা আপনাদক যেহ াহনা বনবদধ ষ্ট মাহসর ববল পরবতী মাহসর 30 তাবরদখর মদধয
পাঠাদবা।উদােরণস্বরূপ, আমরা 30 ক্ষম-র মদধয এবপ্রল মাদসর ববলটি আপনাদক পাঠাদবা। আপবন বদ ববলগুবলর অথধ প্রদান না হরন, তাহদল আমরা ক্ষসগুবল
আপনার কাে ক্ষেদক আদাহের ক্ষচষ্টা করদবা। আমরা পবরদেবাগুবলযত ববঘ্ন ঘটাহত পাবর না বা আপনাদক বা অনয কাউদক আপনার ববদলর বযাপাদর ববব্রত, ববরি
করদত অেবা েেরাবন রহত পাবর না। বদ আপবন এর পদরও ববলগুবল না ক্ষমটান, তাহদল আমরা ক্ষপদমদন্টর জ্নয আমাদদর দাবীটি বনউ ইয়কব ক্ষস্ট্দটর কাদে ক্ষপশ্
করদবা। বদ আমরা হ্রাসপ্রাপ্ত বা িাড়প্রাপ্ত ফী-এর পবরবতধ ন ঘটাই তােহল যসটির ববষহে আমাহদর পে যথহ আপনাদক 30 বদদনর অবিম ক্ষনাটিশ্ বদদত হদব।

নিউ ইয়র্ক স্টেট অনিস ির নিিল উইথ স্টেভেলিভেন্টাল নেভসনিনলটিজ িেক

OPWDD LIAB 02 (িনরোনজকত 12/2010)

