
 

   

  

আমাদের পররদেবা বযবস্থার ভরবেযৎ পররকল্পনা করার জনয, সহায়তা পাদেন এমন বযরি ও তাদের পররবারদক 

OPWDD আমন্ত্রণ জানায়। 
 
  

 

পাবলিক ফ ারাম OPWDD-এর ফকৌশিগত অগ্রালিকার, আমমলরকান পুনরুদ্ধার প্ল্যান ফেমক পাওয়া তহলবমির বযবহার এবং এমেলির 5-বছমরর 

রােযবযাপী লবস্তালরত পলরকল্পনা লবকলশত করার ফেমে আপনামক মতামত ফেওয়ার সুম াগ ফেমব। 

OPWDD লনমের পে সমেথনকারী বযলি, লবকাশ সংক্রান্ত সমসযায় আক্রান্ত বযলির পলরবামরর সেসয এবং অনযানয আগ্রহী পেমক অংশগ্রহণ 

করার অনুমরাি কমর। আমরা বলি ফ , প্রমতযক বযলি শুিুমাে একটি ফ ারামমই অংশগ্রহণ করুন  ামত আমরা  ত ফবলশ সম্ভব মানুমের ফেমক 

শুনমত পালর। ইমেমে আপনামক ফমৌলিক সােয প্রোন করা, লিলিত সােয েমা ফেওয়া বা শুিুমাে ফশানার েনয ফবমছ ফনওয়া হমত পামর। 

OPWDD লনম্নলিলিত ফ াকাস এলরয়া বা অনযানয এমন এলরয়াগুলিমত মন্তবয করার আমন্ত্রণ োনায় ফ গুলি আপলন এমেলির ফকৌশিগত 

পলরকল্পনার অংশ হওয়া উলিত বমি আপলন মমন কমরন বা OPWDD পলরমেবা বযবস্থার এককািীন আলেথক লবলনময়াগ লহমসমব লবমবিনা করা হয়। 

 স্থালয়ত্ব, সাময এবং অযামেস লনলিত করমত ফকানও বযলির সমগ্র েীবন েুমে পলরমেবার বলিথত িালহো কীোমব OPWDD পূরণ 

করমব? 

 সমগ্র পলরমেবা বযবস্থা েুমে OPWDD কীোমব ববলিমেযর মান, সাময বা অন্তেুথ লি ফ াগ করমত পামর? 

 আমরা  ামের সহায়তা প্রোন কলর, প্রতযে সহায়তা এবং লনোলনক কমথবিমক কীোমব ফসই বযলিমের উচ্চ গুণমামনর সহায়তা প্রোন 

করার েনয শলিশািী করা ফ মত পামর। 

 OPWDD পলরমেবা বযবস্থা কীোমব লবলেন্ন িরমনর আবাসন সম্পলকথ ত সহায়তা বতলর করমত এবং বোয় রািমত পামর। 

 লেন এবং কমথসংস্থান পলরমেবা কীোমব মানুেমক তামের িেয অেথ ন করমত ফবলশ োি সাহা য করমত পামর? 

 স্ব-লনমেথ লশত কা থক্রম কীোমব বযলির প্রময়ােন পূরণ করমত এবং পলরবামরর পলরি থা প্রোনকারীমক সহায়তা প্রোন করমত পামর এবং 

 



তার সামে সামে, স্ব-লনমেথ লশত সহায়তার অযামেস এবং স্থালয়ত্ব লনলিত করমত পামর। 

 ফকানও বযলির েীবমনর িেয অেথ ন করার ফেমে সহায়তা করমত, প্র ুলি কীোমব সাহা য করমত পামর?   

 OPWDD কীোমব অনযানয ফেট এমেলি, লশশুমের পলরমেবা প্রোন করার সবমেমক োি পলরকল্পনা এবং েটিি প্রময়ােন আমছ 

এমন প্রাপ্তবয়স্কমের সামে কাে করমছ? 

 ফকানও বযলির লনোলনক িালহো পূরণ করমত OPWDD কীোমব ফটলিমহল্ে সবমেমক োি বযবহার কমর? 

 পলরি থা সমন্বয়কারী কীোমব েটিি িালহো ুি বযলিমের ফবলশ োি সহায়তা প্রোন কমর বা পলরি থা মযামনোরমের েেতা আরও 

োি করমত পামর। 

 ফকান লরসািথ  ফপ্রামেক্ট লবকাশ সংক্রান্ত সমসযায় আক্রান্ত বযলিমের লিলনং, মূিযায়ন, লিলিতকরণ এবং সহায়তা করার ফেমে সহায়তা 

করমত পামর? 

লিলিত সােয planning@opwdd.ny.gov এই ইমমি আইলিমত ইমমি করা ফ মত পামর বা এই ঠিকানায় পাঠামনা ফ মত পামর। 

OPWDD 

মদনাদ াগ রেন: য াগাদ াগ অরিস 

44 হল্যান্ড অযাদভরনউ, 3য় তল্ 

অযাল্দবরন, রনউ ইয়কক  12229 

বিামের অবশযই আমগ ফেমক লনবন্ধন করমত হমব এবং তামের বিবয লতন (3) লমলনমটর মমিয সীলমত রািমত হমব। প্রলতটি ইমেমের দুই 

কমথলেবস আমগ প থন্ত বিা লহমসমব লনবন্ধন করার ফশে তালরি িা থ করা হয়। সমময়র লেলিমত, আমগ এমি আমগ পামবন লেলিমত বিবয রািার 

সুম াগ প্রোন করা হমব। সমস্ত ওময়লবনার ফরকিথ  করা হমব এবং ইমেমের পমর ফরকলিথ ংময়র লিঙ্ক OPWDD ওময়বসাইমট ফপাে করা হমব। 

বিবয রাখার জনয সাইন-আপ করদত, প্ররতটি যিারাদমর জনয য াগাদ াদগর বযরিদক কল্ বা ইদমল্ করুন (ইদমদল্র যেদে অনুগ্রহ 

কদর রবেয়বস্তুর জায়গায় “বিবয রাখার অনুদরাধ” কথাটি য াগ করদবন)। আপরন  রে শুধুমাে য ানার পররকল্পনা কদরন, তাহদল্ 

আপরন সাইন-আপ করার জনয রনদে যেওয়া রল্ঙ্কগুরল্র য দকানও একটিদত রিক করদত পাদরন। এছাড়াও, রনম্নরল্রখত রল্ঙ্ক বযবহার 

কদর আপরন ইদভদের জনয ভাো অযাদেস করার অনুদরাধ করদত বা রবদ ে বাসস্থাদনর বযবস্থা করদত পাদরন (বাসস্থাদনর প্রদয়াজন 

হদল্ অনুগ্রহ কদর আদগ যররজস্টার করুন): 

যিারাদমর সময়সূেী এবং য াগাদ াদগর তথয 

অঞ্চল্ 1 (ওদয়স্টানক রনউ ইয়কক  ও রিঙ্গার যল্ক) 

26 ফম, 2021 

দুপুর 1টা ফেমক লবকাি 4 টা 

https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e775373e7c9b62337534878168e5128b8 

য াগাদ াদগর তথয: 

Amy Hoffower 

Amy.Hoffower@opwdd.ny.gov 

(585) 241-5797 

mailto:planning@opwdd.ny.gov
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTEuNDAzMDExMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21lZXRueS53ZWJleC5jb20vbWVldG55L29uc3RhZ2UvZy5waHA_TVRJRD1lNzc1MzczZTdjOWI2MjMzNzUzNDg3ODE2OGU1M
mailto:Amy.Hoffower@opwdd.ny.gov


অঞ্চল্ 2 (যসন্ট্রাল্ রনউ ইয়কক , সাউোনক টিয়ার ও নথক কাউরন্ট্র) 

2 েুন, 2021 

সকি 10টা ফেমক দুপুর 1টা 

https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=ec9b4864f64c32cbb1f2d43ae37dfeef6 

য াগাদ াদগর তথয: 

Jessica Davis 

Jessica.F.Davis@opwdd.ny.gov 

ফ ান: (607) 217-6619 

অঞ্চল্ 3 (কযারপটাল্ রররজওন ও হাডসন ভযারল্) 

3 েুন, 2021 

দুপুর 3টা ফেমক সন্ধযা 6টা 

https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=ed628c6ff1758546ffb0411a43bccf288 

য াগাদ াদগর তথয: 

Karen Francisco 

Karen.Francisco@opwdd.ny.gov 

ফ ান: 518-388-0431 

অঞ্চল্ 4 (NYC) 

8 েুন, 2021 

সন্ধযা 6:30টা ফেমক রাত 9:30টা 

https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e0f60f8240dcee20c9de6bad1c2f9b182 

য াগাদ াদগর তথয: 

Heather Ifill-hinds 

Heather.Ifill-Hinds@opwdd.ny.gov 

ফ ান: (718) 642-6112 

অঞ্চল্ 5 (ল্ং আইল্যান্ড) 

9 েুন, 2021 

সন্ধযা 6:30টা ফেমক রাত 9:30টা 

https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e6c60863c80efcb85eb90286dc3d950e1 

য াগাদ াদগর তথয: 

Gina McCready 

Gina.N.Mccready@opwdd.ny.gov 

ফ ান: (631) 601-6065 

*বিবয রািার অনুমরাি সািারণ কমথসমময়র মমিয প্রলক্রয়া করা হমব। 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTEuNDAzMDExMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21lZXRueS53ZWJleC5jb20vbWVldG55L29uc3RhZ2UvZy5waHA_TVRJRD1lYzliNDg2NGY2NGMzMmNiYjFmMmQ0M2FlMzdkZ
mailto:Jessica.F.Davis@opwdd.ny.gov
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTEuNDAzMDExMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21lZXRueS53ZWJleC5jb20vbWVldG55L29uc3RhZ2UvZy5waHA_TVRJRD1lZDYyOGM2ZmYxNzU4NTQ2ZmZiMDQxMWE0M2JjY
mailto:Karen.Francisco@opwdd.ny.gov
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTEuNDAzMDExMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21lZXRueS53ZWJleC5jb20vbWVldG55L29uc3RhZ2UvZy5waHA_TVRJRD1lMGY2MGY4MjQwZGNlZTIwYzlkZTZiYWQxYzJmO
mailto:Heather.Ifill-Hinds@opwdd.ny.gov
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA1MTEuNDAzMDExMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21lZXRueS53ZWJleC5jb20vbWVldG55L29uc3RhZ2UvZy5waHA_TVRJRD1lNmM2MDg2M2M4MGVmY2I4NWViOTAyODZkYzNkO
mailto:Gina.N.Mccready@opwdd.ny.gov


OPWDD-এর ফকৌশিগত পলরকল্পনা সংক্রান্ত আরও তেয এই লিমঙ্ক উপিেয https://opwdd.ny.gov/strategic-planning. 
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