
পরিবািগুরিি ক্ষেত্রে দত্তক ক্ষেওয়াি পত্রি সহায়তা 
 

নিউ ইয়র্ক  স্টেট অনিস অি নিলড্রেি অযান্ড িযানিনল সানভক ড্রসস (Office of Children and Family Services, OCFS) দত্তর্ 

স্টিওয়া পনিবািগুনলড্রর্ সাহাড্রযযি প্রড্রয়াজড্রি তাড্রদি দ্বািা প্রায়শই িাওয়া পনিড্রেবাি সাড্রে সংড্রযাগড্রর্ সিাক্ত র্িড্রত 

প্রনতশ্রুনতবদ্ধ। স্টযাগাড্রযাড্রগি তানলর্াটি িানহদাি নবসৃ্তত পনিসিড্রর্ র্ভাি র্িাি উড্রেড্রশয র্িা হড্রয়ড্রে। এটিি প্রনতনিয়া 
আপিাি র্াড্রে স্টর্িি লাগড্রে স্টস সম্পড্রর্ক  জািড্রত অিুগ্রহ র্ড্রি সড্রিতি হি; যনদ স্টর্ািও নর্েু আপিাি পনিবাড্রিি িানহদা 

পূিণ র্িড্রত িা পাড্রি, তাহড্রল এর্জি নভন্ন সহায়তা প্রদাির্ািী বা এিিনর্ এর্টি নভন্ন নদর্ নদড্রয় স্টিষ্টা র্রুি। 
 

রবষয়বস্তু 

স্টযাগাড্রযাড্রগি তেয 

িাইনসস নলংর্/স্টটাল নি হটলাইি িম্বি 

সংস্থাি/তেয জািাি ওড্রয়ব সাইটগুনল 

নশশুড্রদি এবং পনিবাড্রিি জিয পনিড্রেবানদ 

TANF স্টপাে অযাডপশি িানন্ডং 

দত্তর্ স্টিবাি স্টযাগয নশশুড্রদি স্টেড্রে নিউ ইয়র্ক  র্াউনিল (NYC-স্টর্ পনিড্রেবা নদড্রে) 

আঞ্চনলর্ স্থায়ী সংস্থাি স্টর্ন্দ্রগুনল (Permanency Resource Centers, PRCs) 

 

ক্রাইরসস রিিংক/ক্ষ াি রি হ িাইে েম্বি 

আপনি বা আপিাি পনিনিত স্টর্উ যনদ েনতগ্রস্থ হওয়াি তাৎেনণর্ ঝুুঁ নর্ড্রত োড্রর্ি, তাহড্রল আিিা আপিাড্রর্ এখিই 911 

িম্বড্রি র্ল র্িাি জিয অিুড্রিাধ র্িনে। 
• 211 

• 311 (শুধুমাে রেউ ইয়কক  শহত্রি) 

• NYC Well: 

1-888-692-9355 (1-888-NYC-WELL) ইংড্রিনজি জিয 2 টিপুি; স্প্যানিড্রশি জিয 3 টিপুি; এনশয়াি ভাোগুনলি 

জিয 4 টিপুি. 

1-212-982-5284 711 িম্বড্রি স্টিাি র্রুি (বনধি/র্াড্রি র্ি স্টশািা বযানক্তড্রদি জিয নিড্রল পনিড্রেবা) (TTY)। 

• িযাশিাল ইযু়ে িাইনসস হটলাইি (Hopeline, স্টহাপলাইি): 1-800-442-HOPE (4673) 

• বড্রয়জ টাউি সুইসাইড অযান্ড িাইনসস লাইি (Boys Town Suicide and Crisis Line): 1-800-448-3000 বা 
1-800-448-1833 (TDD) 

• িযাশািাল িািঅযাওড্রয় সুইিড্রবাডক  (National Runaway Switchboard): 1-800-RUNAWAY 

(1-800-786-2929) বা 66008 িম্বড্রি স্টটক্সট র্রুি 



• নশশুড্রদি জিয উনর্ল (নশো) স্টহল্পলাইি: 1-866-427-6033 (শুধুিাে নিউ ইয়র্ক  নসটিি জিয, স্টসািবাি-

বৃহস্প্নতবাি) 

সিংস্থাে/তথ্য জাোি ওত্রয়ব সাই গুরি 

• দত্তর্ এবং পালর্ পনিবাি স্টজাট নিউ ইয়র্ক  
• স্টসন্টাি িি দয ইিপ্রুভড্রিন্ট অি িাইল্ড স্টর্য়ানিং, (Center for the Improvement of Child Caring, CICC) 

• নশশু র্লযাণ তেয স্টগটওড্রয় (Child Welfare Information Gateway) 

• NYS, Inc-এ এর্সাড্রে োর্া পনিবািগুড্রলা 
• পনিবাি এবং নশশুড্রদি জিয স্টস্প্ি-িযানপি পনিড্রেবা 
• নিউ ইয়র্ক  স্টেড্রটি িািনসর্ অসুস্থতাি জিয জাতীয় স্টজাট (National Alliance for Mental Illness of 

New York State, NAMI-NYS) 

• NYC Well 

• িদযপাি এবং িাদড্রর্ি অপবযবহাড্রিি পনিড্রেবাি জিয নিউ ইয়র্ক  স্টেট অনিস (New York State Office of 

Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) 

• নিউ ইয়র্ক  স্টেট নশো নবভাগ - নপতািাতাি জিয সম্পদ 

• NYS নর্িনশপ স্টিনভড্রগটি স্টপ্রাগ্রাি 

• উন্নয়িিূলর্ প্রনতবন্ধীড্রদি জিয নিউ ইয়র্ক  স্টেট অনিস 

• িািনসর্ স্বাড্রস্থযি জিয নিউ ইয়র্ক  অনিস - জিসাধািড্রণি জিয িািনসর্ স্বাস্থয সংস্থাি 

• নিউ ইয়র্ক  স্টেড্রটি স্টপড্রিণ্ট টু স্টপড্রিণ্ট (Parent to Parent of New York State) 

• অভাবী পনিবাড্রিি জিয অস্থায়ী সহায়তা 
 

রশশুত্রদি এবিং পরিবাত্রিি জেয পরিত্রষবারদ 

দত্তর্ স্টিওয়া পনিবািগুনলড্রর্ সিেকি ও সহায়তা র্িাি জিয OCFS এবং আপিাি সািানজর্ পনিড্রেবাগুনলি স্থািীয় নবভাগ 

উপলব্ধ। অিুগ্রহ র্ড্রি আপিাি সািানজর্ পনিড্রেবাগুনলি স্থািীয় নবভাড্রগি সাড্রে স্টযাগাড্রযাগ র্িাি র্ো নবড্রবিিা র্রুি, 

স্টসইসাড্রে, প্রড্রয়াজিীয় পনিড্রেবাগুনল সিাক্ত র্িড্রত, আপিাড্রর্ সম্প্রদাড্রয়ি সংস্থাি এবং অিযািয দত্তর্ নপতািাতাি র্াড্রে 

নিড্রদকশ নদড্রত, বা স্টর্বলিাে আপিাি র্ো স্টশািাড্রিাি জিয এখাড্রি তানলর্াভুক্ত অিযািয সংস্থাগুনলি সাড্রে স্টযাগাড্রযাগ 

র্রুি৷ 

 

TANF ক্ষপাস্ট-অ্যাডপত্র শে ফারডিং 

গভিকি কুওড্রিা স্টপাে-অযাডপড্রটশি পনিড্রেবাি জিয $1.57 নিনলয়ি বযয় র্িাি র্ো স্ট ােণা র্ড্রিি 

 

দত্তক ক্ষেবাি ক্ষ াগ্য রশশুত্রদি ক্ষেত্রে রেউ ইয়কক  কাউরিি (NYC-ক্ষক পরিত্রষবা রদত্রে) 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: 

Joann Buttaro 

333 W 39th Street, 2nd Floor 



New York, NY 10018 

212-475-0222 

 

আঞ্চরিক স্থায়়ী সিংস্থাে ক্ষকন্দ্রগুরি (Permanency Resource Centers, PRCs) 

PRCs র্াজ র্ড্রি: 

 

• দত্তর্-পিবতী এবং অনভভাবর্ত্ব-পিবতী নবড্রেদ/প্রনতবন্ধর্তা প্রনতড্রিাধ র্িড্রত, 

• নশশুিা যাড্রত তাড্রদি দত্তর্ নপতািাতা বা আইিী অনভভাবড্রর্ি সাড্রে তাড্রদি নিজস্ব বান়িড্রত আদি যত্ন স্টপড্রত পাড্রি 

স্টসড্রেড্রে পনিবািগুনলড্রর্ সহায়তা প্রদাি র্িড্রত। 
• দত্তর্-পিবতী এবং অনভভাবর্ত্ব-পিবতী পনিবািগুনলড্রর্ শনক্তশালী র্িড্রত, এবং 

• িোি স্টর্য়াি বা আউট অি স্টহাি স্টেসড্রিন্টগুনল এন়িড্রয় িলড্রত। 

PRCs গুনল দত্তর্-পিবতী পনিবাি এবং অনভভাবর্ত্ব-পিবতী পনিবািগুনলড্রর্ সহায়তা প্রদাি র্ড্রি। দত্তর্-পিবতী 
পনিবািগুনল হল স্টসই পনিবািগুনল যািা তাড্রদি সন্তািড্রর্ দত্তর্ স্টিওয়াি িূ়িান্ত নসদ্ধান্ত নিড্রয়ড্রে৷ এগুনল দত্তর্ গ্রহণর্ািী 
পনিবাড্রিি স্টয স্টর্াি সদসযড্রর্ অন্তভুকক্ত র্ড্রি, যনদ স্টসটি এর্টি এড্রজনি (সির্ানি বা অিুড্রিানদত স্টস্বোড্রসবী সংস্থা) স্টেড্রর্ 

দত্তর্ স্টিওয়া হয়; এর্টি প্রাইড্রভট স্টেসড্রিন্ট স্টেড্রর্ দত্তর্ স্টিওয়া হয়, বা এর্টি আন্তজক ানতর্ সংস্থা স্টেড্রর্ দত্তর্ স্টিওয়া হয়। 

অনভভাবর্ত্ব-পিবতী পনিবািগুনলি িড্রধয নশশুি আইনি অনভভাবর্ত্ব এবং অিুড্রিানদত KinGAP িুনক্ত সহ পনিবাি বা 
KinGAP িুনক্ত ো়িাই আইনি অনভভাবর্ত্ব সহ পনিবািগুনল অন্তভুক্ত৷ 

 

অ্যাব  হাউস 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Althea Milton, amilton@abbotthouse.net 

100 Commerce Drive, Suite 101, New Windsor, NY 12553 

914-740-6225 

ডাড্রিস, সুনলভাি, আলোি এবং ওড্রয়েড্রিোি র্াউনন্টগুনলি পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি।। 
 

রেউ ইয়ত্রকক ি দত্তক এবিং পািক পরিবাি ক্ষজা  

প্রত্রতযত্রকি জেয দত্তক ক্ষেবাি এবিং অ্রিিাবকত্রে সহায়তা পাবাি ক্ষপ্রাগ্রাম (AGAPE সাউদােক  ায়াি রফঙ্গাি 

ক্ষিকস) 

 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Renee Hettich, renee@affcny.org 

950 Danby Road Suite 318, Ithaca, NY 14850 

607-272-0034 



888-354-1342 

ব্রুি, স্টিিুং, শুইলাি এবং টম্পনর্ি র্াউনন্টি পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি।। 
 

রেউ ইয়ত্রকক ি দত্তক এবিং পািক পরিবাি ক্ষজা  

প্রত্রতযত্রকি জেয দত্তক ক্ষেবাি এবিং অ্রিিাবকত্রে সহায়তা পাবাি ক্ষপ্রাগ্রাম (AGAPE হাডসে িযারি) 

 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Sharon Williams, sharon@affcny.org 

108 Main Street, Suite 5, New Paltz, NY 12561 

845-679-9900 

888-354-1342 

র্লনম্বয়া, স্টডলাওয়যাি, ডাড্রিস, নগ্রি, অড্রিঞ্জ, পুটিাি, ির্লযান্ড, সুনলভাি এবং আলোি র্াউনন্টড্রত পনিড্রেবা প্রদাি 

র্িড্রেি।। 
 

রেউ ইয়ত্রকক ি দত্তক এবিং পািক পরিবাি ক্ষজা  

সকত্রিি জেয দত্তক ক্ষেবাি এবিং অ্রিিাবকত্রে সহায়তা পাবাি ক্ষপ্রাগ্রাম (AGAPE ক্ষসন্ট্রাি NY) 

 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Renee Hettich, renee@affcny.org 

950 Danby Road, Suite 318, Ithaca, NY 14850 

607-272-0034 

888-354-1342 

র্যু়গা, স্টিিািড্রগা, র্টক লযান্ড, এবং িযানডসি র্াউনন্টড্রত পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি। 
 

রেউ ইয়ত্রকক ি দত্তক এবিং পািক পরিবাি ক্ষজা  

সকত্রিি জেয দত্তক ক্ষেবাি এবিং অ্রিিাবকত্রে সহায়তা পাবাি ক্ষপ্রাগ্রাম (AGAPE িিং আইিযাড) 

 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Samantha Fuhrman, samantha@affcny.org 

21 Greene Avenue, Amityville, NY 11701 

631-598-1983 

888-354-1342 

িাসাউ, পুটিাি, ির্লযান্ড এবং সাড্রিার্ র্াউনন্টড্রত পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি। 
 



িত্রেস্টাত্রিি কযাথ্রিক দাতবয ডাত্রয়ারসস 

রফঙ্গাি ক্ষিত্রকি রডরবএ (DBA) কযাথ্রিক দাতবয 
 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Deacon Peter Dohr, peter.dohr@dor.org 

94 Exchange Street, Geneva, NY 14456 

315-789-2686 

অন্টানিও, অিনলি, স্টসড্রির্া, ওড্রয়ি এবং ইড্রয়টস র্াউনন্টড্রত পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি। 
 

েথ্ক কাউরিি রশশু  ত্ন সমন্বয় পরিষদ 

 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Jamie Basiliere, jamie@primelink1.net 

 

PO Box 2640, 194 US Oval, Plattsburgh, NY 12901 

518-561-4999 

নিিটি, এড্রসক্স, িযাঙ্কনলি (স্টসন্ট স্টিনজস স্টিাহার্ ইনন্ডয়াি নিজাড্রভক শি সহ), হযানিল্টি এবং স্টসন্ট লড্রিি র্াউনন্টড্রত 

পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি। 
 

ক্ষজফািসে কাউরিি রেিত্রেে ক্ষহাম 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Karen Richmond, Krichmond@nnychildrenshome.com 

PO Box 6550, 1704 State Street, Watertown, NY 13601 

315-788-7430 

িযাঙ্কনলি (স্টসন্ট স্টিনজস স্টিাহার্ ইনন্ডয়াি নিজাড্রভক শি সহ), স্টজিািসি, লুইস, ওসওড্রয়ড্রগা এবং স্টসন্ট লড্রিি র্াউনন্টড্রত 

পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি। 
 

G.A. (Gustavus Adolphus) ফযারমরি সারিক ত্রসস, Inc. 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: 

Karl Wiggins, karlw@lutheran-jamestown.org 

Erika Garcia, egarcia@lutheran-jamestown.org 

200 Gustavus Avenue, Jamestown, NY 14701 

716-665-2116 

র্াত্তিগুস, িটকূয়া, এনিড্রয়, িায়াগ্রা, and ওয়াইওনিং র্াউনন্টড্রত পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি।. 

mailto:jamie@primelink1.net


রহিসাইড রেিত্রেে ক্ষসিাি – রবিংহাম ে 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: 

Tess Mahnken-Weatherspoon, tmahnken@hillside.com 

Beth Harrington, bharring@hillside.com 

840 Upper Front Street, Binghamton, NY 13905 

607-722-2507 

অযাড্রলগনি, ব্রুি, স্টিিুং, ওড্রিান্ডাগা, নেউড্রবি এবং টিওগা র্াউনন্টড্রত পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি। 
 

রহিসাইড রেিত্রেে ক্ষসিাি – িত্রেস্টাি 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: 

Tess Mahnken-Weatherspoon, tmahnken@hillside.com 

Karen Kelley, kkelley@hillside.com 

1 Mustard Street, Rochester, NY 14609 

585-654-1463 

স্টজড্রিনস, নলনভংেি, িিড্রিা এবং ওয়াইনিং র্াউনন্টড্রত পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি। 
 

রেউ অ্ল্টািত্রেটিিস ফি রেিত্রেে, Inc. 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Patricia Bryant-Reid, pbreid@nackidscan.org 

37 West 26th St, 6th Floor, New York, NY 10010 

নিউইয়র্ক  নসটিি পাুঁিটি বড্রিাড্রত পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি। 
 

রেউ ইয়কক  কাউরিি অ্ে অ্যাডপত্র বি রেিত্রেে 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Joann Buttaro, jbuttaro@coac.org 

333 W 39th St, 2nd Floor, New York, NY 10018 

212-475-0222 

নিউইয়র্ক  নসটিি পাুঁিটি বড্রিাড্রত পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি। 
 



পাসকেস োইল্ড অ্যাড ফযারমরি ক্ষসিাি 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Suzanne D’Aversa, Suzanne.daversa@northernrivers.org 

60 Academy Road, Albany, NY 12208 

518-426-2600 

আলবানি, িুলটি, িন্টড্রগািানি, স্টিিড্রসলাি, সািাড্রটাগা, স্টশড্রির্টযানড, ওয়াড্রিি এবং ওয়ানশংটি র্াউনন্টড্রত পনিড্রেবা প্রদাি 

র্িড্রেি। 
 

ফযারমরি ক্ষসিাি, Inc. 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Marya Gilborn, mgilborn@thefamilycenter.org 

493 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11216 

718-230-1379 

নিউইয়র্ক  নসটিি পাুঁিটি বড্রিাড্রত পনিড্রেবা প্রদাি র্িড্রেি। 
 

দয ক্ষেবািহুড ক্ষসিাি 

স্টপ্রাগ্রাড্রিি জিয স্টযাগাড্রযাগর্ািী বযনক্ত: Patrice VanNortwick, patricev@neighborhoodctr.org 

624 Elizabeth Street, Utica, NY 13501 

315-272-2615 

পনিড্রেবা প্রদাি র্িা হড্রে: ওড্রিইডা, হািনর্িাি, ওতড্রসড্রগা, এি স্টকাহযানি র্াউনন্টড্রত 

 

রেউ ইয়কক  অ্যাডপশে সাবরসরড 

 

• নবেয়বস্তু 

• স্টযাগাড্রযাড্রগি তেয 
• অযাডপশি সাবনসনড র্ী? 

• স্টর্ি অযাডপশি সাবনসনড স্টদওয়া হয়? 

• র্ািা স্টযাগয? 

• স্টযাগযতা নিধকািণ 

• র্ীভাড্রব আড্রবদি জিা হয়? 

• অযাডপশি সাবনসনড প্রদাড্রিি স্টর্াি স্টলড্রভল অিুড্রিাদি র্িা হড্রব? 

• প্রড্রয়াজিীয় ডকুড্রিড্রন্টশি র্ী? 



• সাবনসনড স্টর্াি স্টেড্রে স্টদওয়া হয় িা? 

• ভনবেযড্রতি সিসযাগুনল সম্পনর্ক ত ঝুুঁ নর্ র্তটা? 

• স্টর্সটি সাবনসনডি পূবকশতক  পূিণ িা র্িড্রল র্ী হড্রব? 

• নর্ভাড্রব সাবনসনড ত্বিানিত র্িা স্টযড্রত পাড্রি? 

• হাইলাইট র্িা টাড্রিক নির্ র্িড্রল স্টসটি আপিাড্রর্ শব্দড্রর্াড্রে স্টসই টাড্রিকি সংজ্ঞাড্রত নিড্রয় যাড্রব। স্টটক্সড্রট নিড্রি স্টযড্রত 

আপনি বযার্ স্টবাতাি বযবহাি র্রুি। 
 

এই তড্রেযি উড্রেশয হল প্রনতবন্ধী সাবনসনডি উপি নবড্রশে গুরুত্ব নদড্রয় স্টর্সওয়ার্ক ািড্রদি অযাডপশি সাবনসনড স্টযাগযতা এবং 

অিুড্রিাদড্রিি প্রনিয়া ত্বিানিত র্িড্রত সহায়তা র্িা। যখি আড্রবদড্রিি সাড্রে উপস্থানপত ডকুড্রিড্রন্টশড্রিি গুণিাি বা 

নবেয়বস্তু অিুড্রিাধ র্িা স্টিটড্রর্ সিেকি র্ড্রি িা তখি অযাডপশি সাবনসনড অিুড্রিাড্রধি অিুড্রিাদি প্রায়ই নবলনম্বত হয়। এই 

তেযটি নশশুি প্রড্রয়াজিড্রর্ িনেভুক্ত র্িাি জিয স্টপশাদাি নিনর্ৎসর্ এবং িািনসর্ স্বাস্থয র্িীড্রদি স্টেড্রর্ র্ী প্রড্রয়াজি তা 

স্প্ষ্ট র্িড্রব। এই স্টপশাদািড্রদি সাড্রে এই তড্রেযি নর্েু অংশ স্টশয়াি র্িা উপড্রযাগী হড্রত পাড্রি। 
 

শব্দড্রর্াে, এবং প্রনিয়াটিি বযাখযা সংনিষ্ট সর্ড্রলি জিয সাবনসনড আড্রবদি প্রনিয়াটিড্রর্ আিও ভালভাড্রব র্াজ র্িড্রত 

সহায়তা র্িাি উড্রেড্রশয র্িা হড্রয়ড্রে; যনদও, অযাডপশি সাবনসনড স্টপ্রাগ্রাড্রিি নবেড্রয় উদূ্ভত সিস্ত সম্ভাবয সিসযাগুনলড্রর্ 

সিাধাি র্িাি স্টর্াড্রিা প্রড্রিষ্টা র্িা হয়নি৷ স্টর্সওয়ার্ক ািড্রদি তাড্রদি সুপািভাইজাি এবং আইিী র্িীড্রদি সাড্রে নিনদকষ্ট 

স্টর্ড্রসি সিসযা সম্পড্রর্ক  পিািশক র্িড্রত উত্সানহত র্িা হয়। 
 

অ্যাডপশে সাবরসরড ক়ী? 

অযাডপশি সাবনসনড হল িানসর্ স্টিইিড্রটড্রিি স্টপড্রিন্ট (শব্দড্রর্াে স্টদখুি: স্টিইিড্রটড্রিি সাবনসনড) যা এর্টি নশশুি নবড্রশে 

িানহদাি নভনত্তড্রত উপলব্ধ হড্রত পাড্রি। 
 

দত্তর্ স্টিওয়া সন্তাি (শব্দড্রর্াে স্টদখুি: অযাডনিভ স্টেসড্রিন্ট) স্টিডাড্রিল স্টিনডড্রর্ল অযানসসটযাি স্টপ্রাগ্রাি বা স্টেট িাড্রন্ডড 

স্টিনডর্াল সাবনসনডি জিযও স্টযাগয হড্রত পাড্রি। উপস্থাপিা এবং িনেপড্রেি অিুড্রিাদড্রিি উপি নভনত্ত র্ড্রি সিস্ত অযাডপশি 

সাবনসনড পযকাড্রলািিা র্িা হয় যা নবনধবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রর্ প্রড্রয়াজিীয়তা পূিণ র্ড্রি। 
 

আড্রগ স্টেড্রর্ নবদযিাি অজািা শতক  বযতীত, দত্তর্ গ্রহণ সম্পণূক হওয়াি আড্রগ অযাডপশি সাবনসনডি িুনক্তগুনল অবশযই 

অিুড্রিানদত হড্রত হড্রব (শব্দড্রর্াে স্টদখুি: অিুড্রিানদত সাবনসনড). 

 

অযাডপশি সাবনসনড িুনক্ত হল সম্ভাবয দত্তর্ স্টিওয়াি অনভভাবর্(স্টদি) এবং সািানজর্ পনিড্রেবাগুনলি স্থািীয় নবভাড্রগি 

িড্রধয এর্টি িুনক্ত৷ 

 



সন্তাড্রিি 21 বেি িা হওয়া পযকন্ত স্টিইিড্রটড্রিি সাবনসনড অবযাহত োড্রর্, যনদ িা দত্তর্ নপতািাতা আি সন্তািড্রর্ সিেকি 

র্িাি জিয আইিত দায়বদ্ধ িা হি বা নশশুটি আি দত্তর্ নপতািাতাি র্াে স্টেড্রর্ স্টর্াড্রিা সহায়তা িা পায়। এই এর্ই 

পযািানিটাড্রিি িড্রধয প্রনতবন্ধী নশশুড্রদি জিয স্টিনডর্াল সহায়তা এবং স্টিনডর্াল সাবনসনড অবযাহত িড্রয়ড্রে। 18 তি 

জন্মনদড্রিি পড্রি এর্ড্রিাখা নশশুড্রদি জিয স্টিনডর্াল সহায়তা অবযাহত োড্রর্ িা যনদ িা স্টসটিি প্রড্রয়াজিড্রর্ নিধকািি িা র্িা 
োড্রর্৷ 

 

ক্ষকে অ্যাডপশে সাবরসরড ক্ষদওয়া হয়? 

প্রনতবন্ধী এবং এর্ড্রিাখা নশশুড্রদি যত্ন স্টিওয়াি নবড্রশে প্রড্রয়াজি স্টিটাড্রত এবং তাড্রদি দত্তর্ স্টিওয়াি জিয উৎসাহ ও সুনবধা 

প্রদাড্রিি জিয সাবনসনড স্টদওয়া হয়। স্টযসব নশশুিা তাড্রদি জন্মদাির্ািী পনিবাড্রিি সাড্রে আি োর্ড্রত পািড্রে িা, তাড্রদি 

জিয এর্টি বনু্ধত্বপূণক ও সহায়র্ পনিবাি খুুঁড্রজ স্টপড্রত সাবনসনড সাহাযয র্ড্রি। 
 

কািা ক্ষ াগ্য? 

অযাডপশি সাবনসনড প্রনতবন্ধী এবং এর্ড্রিাখা নশশুড্রদি জিয উপলব্ধ যািা সািানজর্ পনিড্রেবাি স্থািীয় র্নিশিাড্রিি, বা 
নিউ ইয়র্ক  স্টেড্রটি এর্টি অিুড্রিানদত স্টস্বোড্রসবী সংস্থাি, বা এর্জি প্রতযনয়ত বা অিুড্রিানদত পালর্ নপতািাতাি স্টহিাজড্রত 

এবং অনভভাবর্ড্রত্ব আড্রে। নিউ ইয়র্ক  স্টেড্রটি এর্জি র্নিশিাি বা স্টস্বোড্রসবী সংস্থাি অনভভাবর্ড্রত্ব এবং স্টহিাজড্রত োর্া 

প্রনতটি নশশুই নর্ন্তু সাবনসনড পাওয়াি স্টযাগয িয়। 
 

ক্ষ াগ্যতা রেধকািণ 

স্টিডাড্রিল এবং িাষ্ট্রীয় আইি এবং প্রনবধাড্রিি উপি নভনত্ত র্ড্রি অযাডপশি সাবনসনডি জিয স্টযাগযতা নিধকািণ র্িা হয়। 

স্টযাগযতা নিধকািড্রণি জিয নশশুটি স্টয প্রড্রয়াজিীয় িনেপড্রেি নবধাি এবং অিুড্রিাদি দ্বািা সিনেকত নিয়ন্ত্রর্ িািগুনল পূিণ 

র্ড্রি তা যািাই র্িা প্রড্রয়াজি। স্টিইিড্রটড্রিি স্টপড্রিন্ট স্টিট সাধািণত নশশুি প্রড্রয়াজড্রিি তীব্রতাি উপি নিভক ি র্ড্রি। দত্তর্ 

গ্রহড্রণি জিয সাবনসনড অিুড্রিানদত হওয়াি জিয, নশশুি প্রড্রয়াজি অবশযই প্রনতটি স্টসাশযাল সানভক স নডনিক্ট দ্বািা প্রনতনিত 

হাি নবভাড্রগি িড্রধয প়িড্রব। স্টিট স্টযাগযতাি জিয স্টযসব িনেপড্রেি প্রড্রয়াজি স্টসগুনলি সন্তুনষ্ট প্রদাি র্িা আবশযর্। 

 

ক়ীিাত্রব আত্রবদে জমা হয়? 

এর্টি অযাডপশি সাবনসনডি আড্রবদি অযাডপশি সাবনসনড িুনক্তি আর্াড্রি স্টযাগযতা নিধকািণ এবং অিুড্রিাদড্রিি জিয জিা 

স্টদওয়া হয়। সম্ভাবয দত্তর্ গ্রহণর্ািী নপতািাতািা তাড্রদি স্টর্সওয়ার্ক াড্রিি সহায়তায় এর্টি দত্তর্ সংস্থা বা স্থািীয় স্টসাশযাল 

সানভক স নডনিক্ট অনিড্রস এই িুনক্তটি পূিণ র্ড্রিি। আড্রবদিটি র্াউনন্ট এবং নিউ ইয়র্ক  স্টেট অনিস অি নিলড্রেি অযান্ড 

িযানিনল সানভক ড্রস পযকাড্রলািিাি জিয জিা স্টদওয়া হয়, যনদ িা অনিস স্থািীয় স্টজলাড্রর্ তাি অিুড্রিাদড্রিি েিতা অপকণ র্ড্রি। 
এই এর্র্ালীি সাবনসনড স্টযাগযতা এবং স্টিট নিধকািণ অবশযই অনডড্রটি স্টযাগয হড্রত হড্রব এবং প্রনতনিত স্টিটড্রর্ সিেকি র্িড্রত 

হড্রব। সিস্ত অযানেড্রর্শি দত্তর্ িূ়িান্তর্িড্রণি আড্রগ অিুড্রিানদত হড্রত হড্রব যনদ িা িািলাটি িূ়িান্তর্িণ বা আপড্রগ্রড্রডি 

অিুড্রিাড্রধি স্টোট উইড্রন্ডাি িড্রধয পড্র়ি। 



অ্যাডপশে সাবরসরড প্রদাত্রেি ক্ষকাে ক্ষিত্রিি অ্েুত্রমাদে কিা হত্রব? 

স্টয নশশু অযাডপশি সাবনসনড পাওয়াি স্টযাগযতা অজক ি র্ড্রি স্টস সাধািণত এর্টি স্টিৌনলর্ স্টিট পাড্রব। প্রনতবন্ধী নহসাড্রব 

নিধকানিত এর্টি নশশু স্টিৌনলর্, নবড্রশে বা বযনতিিী স্টিড্রট সাবনসনড স্টপড্রত পাড্রি। প্রনতবন্ধী সাবনসনডি স্টলড্রভলটি হল এর্ 

প্রশাসনির্ নসদ্ধান্ত যা উপস্থানপত নিনর্ৎসা এবং/অেবা িিস্তানির্ ডকুড্রিড্রন্টশড্রিি উপি নভনত্ত র্ড্রি ততনি। প্রনতটি স্টসাশযাল 

সানভক স নডনিক্ট দ্বািা প্রনতনিত প্রনবধাি এবং নবভাগগুনলড্রত অযাডপশি সাবনসনড স্টিড্রটি সংজ্ঞা ডকুড্রিড্রন্টশি পযকাড্রলািিাি 

সাড্রে সম্পনর্কত। অিুড্রিাধ র্িা সাবনসনডি স্টলড্রভলড্রর্ সিেকি র্িাি জিয উপযুক্ত ডকুড্রিড্রন্টশি জিা নদড্রত হড্রব. সম্ভাবয 
দত্তর্ নপতািাতা(িা) এবং স্টর্সওয়ার্ক াি নসদ্ধান্ত স্টিড্রবি এই তেয পাওয়াি জিয স্টর্ দায়ী তা নিধকািি র্িড্রবি এবং সাবনসনড 

আড্রবদড্রিি সাড্রে যোযে িনেপে জিা স্টদওয়া হড্রয়ড্রে তা নিনিত র্িড্রবি। 
 

স্টলার্াল নডনিক্টগুনল প্রনতবন্ধী নশশুড্রদি জিয স্টিৌনলর্, নবড্রশে বা বযনতিিী স্টিড্রটি িড্রধয স্টপড্রিড্রণ্টি স্টলড্রভলগুনলড্রর্ নস্থিীরৃ্ত 

র্িড্রত পাড্রি। 
 

নর্েু নডনিক্ট সাবনসনডি শতাংশ নিধকািণ র্িড্রত নপতািাতাি আয় এবং পনিবাড্রিি আর্ািড্রর্ বযবহাি র্ড্রি। নডনিক্টগুনল 

উপযুক্ত স্টিড্রটি 75 শতাংড্রশি র্ি অিুড্রিাদি র্িড্রত পাড্রি িা। 
 

প্রত্রয়াজে়ীয় ডকুত্রমত্রিশে ক়ী? 

সমস্ত ক্ষেত্রে: 

প্রনবধািগুনলি স্টেড্রে ডকুড্রিড্রন্টশি অবশযই এর্জি নিনর্ৎসর্, এর্জি িড্রিানবজ্ঞািী, বা এর্জি িড্রিাড্রিাগ নবড্রশেজ্ঞ দ্বািা 

প্রদাি র্িা উনিত। সাবনসনড প্ররৃ্ত সিসযাি উপি নভনত্ত র্ড্রি, ভনবেযড্রতি সিসযাি ঝুুঁ নর্ িয়। নশশুড্রর্ স্টিৌনলর্, নবড্রশে বা 

বযনতিিী স্টিড্রটি জিয স্টযাগযতা অজক ি র্িাি ডকুড্রিড্রন্টশড্রিি উড্রেশয িয় - এটি নশশুি প্রড্রয়াজিড্রর্ বণকিা র্ড্রি। স্টপশাদাি 

নিনর্ৎসর্ এবং িািনসর্ স্বাস্থয র্িীড্রদি প্রনবধািগুনল জািাি প্রড্রয়াজি স্টিই এবং তািা স্টিড্রটি নবেড্রয় সুপানিশ র্িড্রবি বড্রল 

আশা র্িা হয় িা। স্টিট স্টর্সওয়ার্ক াি দ্বািা সুপানিশ র্িা হয়, এবং িূ়িান্ত অিুড্রিাদি এর্টি প্রশাসনির্ বযপাি। 
 

প্রাথ্রমক আত্রবদে (েূডান্তকিত্রণি আত্রগ্): 

প্রায় সব অযাডপশি সাবনসনড আড্রবদি িূ়িান্ত র্িাি আড্রগ জিা স্টদওয়া হয়। নশশুটি সম্ভাবয দত্তর্ গ্রহণর্ািী নপতািাতাি 

(স্টদি) বান়িড্রত োর্াি সাড্রে সাড্রে অযাডপশি সাবনসনড আড্রবদি িুনক্তটি জিা স্টদওয়া স্টযড্রত পাড্রি৷ প্রনতবন্ধী অবস্থাি উপি 

নভনত্ত র্ড্রি আড্রবদিগুনলড্রত উপড্রি বনণকত ডকুড্রিড্রন্টশি োর্ড্রত হড্রব। এই আড্রবদিটি বতক িাড্রি (এর্ বেড্রিি র্ি সিড্রয়) হওয়া 

উনিত। নিনর্ৎসর্ড্রদি নশশুি প্রড্রয়াজি, আিিণ, নিড্রর্াড্রয়নি এবং সিসযাি তীব্রতা, হস্তড্রেড্রপি প্রড্রয়াজিীয়তা, পিীো, 

িলািল, স্টিাগ নিণকয়, নিনর্ৎসাি সুপানিশ এবং পূবকাভাস সম্পড্রর্ক  সুনিনদকষ্ট হড্রত হড্রব। সিস্ত প্রােনির্ অযাডপশি সাবনসনড 

আড্রবদিগুনলড্রর্ অবশযই স্টিডাড্রিল পূবকশতকগুনলড্রর্ পূিণ র্িড্রত এবং স্টিইিড্রটড্রিি স্টপড্রিন্ট এবং স্টিনডর্াল সাবনসনড বা 

স্টিনডর্াল সহায়তা নিনিত র্িাি জিয দত্তর্ গ্রহড্রণি িূ়িান্তর্িড্রণি আড্রগ িূ়িান্ত অিুড্রিাদি স্টপড্রত হড্রব। যনদ এর্টি প্রােনির্ 



আড্রবদড্রিি িড্রল এর্টি িযাযয শুিানি হয়, তাহড্রল িযাযয শুিানিি পি িূ়িান্ত র্িাি আড্রগ এর্টি িতুি আড্রবদি জিা নদড্রত 

হড্রব এবং অিুড্রিাদি র্িাড্রত হড্রব। 
 

েূডান্তকিত্রণি পত্রি অ্েুত্রিাধগুরি: 

নিউ ইয়র্ক  স্টেড্রটি বাচ্চাড্রদি দত্তর্ স্টিওয়া স্টযগুনল সাবনসনড ো়িাই  ড্রট তািা খুব সীনিত পনিনস্থনতড্রত সাবনসনডি জিয 

িূ়িান্তর্িড্রণি পড্রি অিুড্রিাড্রধি জিয স্টযাগয হড্রত পাড্রি। স্টযসব নশশুড্রদি আড্রগ স্টেড্রর্ই নবদযিাি এর্টি শানিিীর্ অবস্থা িড্রয়ড্রে 

যা িূ়িান্তর্িড্রণি সিয় নপতািাতাি র্াড্রে অজািা এবং দত্তর্ গ্রহণ িূ়িান্ত হওয়াি পড্রি তা নিণকয় র্িা হড্রয়ড্রে, তািা িি-IVE 

স্টিইিড্রটড্রিি এবং/অেবা স্টিনডড্রর্ল সাবনসনডি জিয স্টযাগযতা অজক ি র্িড্রত পাড্রি। আড্রবদি প্রনিয়াি জিয প্রােনির্ 

আড্রবদড্রিি িড্রতা এর্ই িাড্রিি ডকুড্রিড্রন্টশি প্রড্রয়াজি এবং স্টসই সাড্রে সাটিক নিড্রর্শিও োর্ড্রত হড্রব স্টয অিুড্রিাধটি আড্রগ স্টেড্রর্ 

নবদযিাি শািীনির্ অবস্থাড্রর্ র্ভাি র্ড্রি। উপিন্তু, স্টপশাদাি নিনর্ৎসর্ বা িািনসর্ স্বাস্থয র্িীড্রদি অবশযই স্টিাগ নিণকড্রয়ি 

তানিখ যািাই র্িড্রত হড্রব। 
 

আপত্রগ্রড কিাি অ্েুত্রিাধ: 

সাবনসনড নদড্রয় দত্তর্ স্টিওয়া নশশুড্রদি প্রােনির্ অবস্থাি অবিনত হড্রত পাড্রি যাি জিয সাবনসনড অিুড্রিানদত হড্রয়নেল। যনদ 

এই শতকগুনল এর্টি উচ্চতি স্টিড্রটি জিয স্টযাগযতা পূিড্রণি পনিিাড্রণ পনিবনতক ত হয়, তড্রব আপড্রগ্রড্রডি জিয অিুড্রিাধ জানিড্রয় 

এর্টি আড্রবদি র্িা স্টযড্রত পাড্রি। এই আড্রবদিটি অবশযই বতক িাি পিীো(গুনল) দ্বািা সিনেকত হড্রত হড্রব, নশশুি প্রড্রয়াজড্রিি 

পনিবতক িগুনল অবশযই িনেভুক্ত র্িড্রত হড্রব এবং অিযািয সিস্ত িনেপড্রেি প্রড্রয়াজিীয়তা অবশযই পূিণ র্িড্রত হড্রব৷ 

অপনিবনতকত বা নস্থনতশীল অবস্থাি জিয আপড্রগ্রড অিুড্রিাধগুনল যা গ্রহড্রণি সিয় নবদযিাি নেল নর্ন্তু সম্পণূকরূড্রপ িনেভুক্ত 

নেল িা তা অিুড্রিাদি র্িা হড্রব িা। এর্টি আপড্রগ্রড িঞু্জি র্িা হড্রব নর্িা তা স্থািীয় স্টসাশযাল সানভক স নডনিক্ট এবং নশশু ও 

পনিবাি পনিড্রেবাগুনলি অনিড্রসি (Office of Children and Family Services) নবড্রবিিাি নভনত্তড্রত। 
 

সাবরসরড ক্ষকাে ক্ষেত্রে ক্ষদওয়া হয় ো? 

নবপুল সংখযর্ আড্রবদড্রি সম্ভাবয দত্তর্ নপতািাতা(িা), নশের্, IEPs, OP-5 িিক বা স্টসটিি সিতুলয, নিনজর্যাল স্টেিানপে, 

নস্প্ি স্টেিানপে এবং স্টপশাগত স্টেিানপেড্রদি র্াে স্টেড্রর্ প্রাপ্ত তেয িড্রয়ড্রে। এই উৎসগুনল সিেকি র্িড্রত পাড্রি, নর্ন্তু 

প্রড্রয়াজিীয় ডকুড্রিড্রন্টশি পদ্ধনতি প্রনতস্থাপি র্িড্রত পাড্রি িা। এটি স্বীরৃ্ত স্টয স্টপশাদাি নিনর্ৎসর্ড্রদি দারুণ র্াড্রজি িাপ 

োড্রর্; যনদও, স্টপ্রাড্রগ্রস স্টিাট, স্টিড্রটি অিুড্রিাদি, সিসযাি উড্রেখর্ািী এর্টি স্টপ্রসনিপশি িিক, এবং িড্রিাসািানজর্ 

ইনতহাড্রসি সিেকি ো়িা এর্টি নিনণকত স্টিাগ, স্টিট নিধকািড্রণি স্টেড্রে যড্রেষ্ট ডকুড্রিড্রন্টশি হড্রব িা। 
 

এই পিীোি উড্রেশয নশশুড্রর্ এর্টি নিনদকষ্ট স্টিড্রটি জিয শুধু স্টযাগযতা অজক ি র্িা িয়; এটি নশশুি প্রড্রয়াজিড্রর্ িূলযায়ি র্ড্রি 

এবং নিনদকষ্ট আিিণ এবং শতকগুনলি নিড্রর্াড্রয়নি এবং তীব্রতাড্রর্ স্টদখায় যাি জিয নপতািাতাড্রর্ অবশযই পনিড্রেবা প্রদাি 

র্িড্রত হড্রব। গৃহীত ডকুড্রিড্রন্টশি অনডট স্টযাগয হড্রত হড্রব. 

 



িরবষযত্রতি সমসযাগুরি সম্পরকক ত ঝুুঁ রক কত া? 

অড্রির্ নশশুি ভনবেযড্রত এিি সিসযা হওয়াি ঝুুঁ নর্ িড্রয়ড্রে যা প্রােনির্ অযাডপশি সাবনসনড আড্রবদড্রিি সিয় স্প্ষ্ট িয়। 

প্রােনির্ সাবনসনড অিুড্রিাধ ডকুড্রিড্রন্টশড্রিি সাড্রে ঝুুঁ নর্টিি উড্রেখ র্িা স্টযড্রত পাড্রি, এবং যনদ সম্পনর্কত সিসযাগুনল নশশুি 

িানহদা বৃনদ্ধি র্ািণ হয়, তাহড্রল ভনবেযড্রত আপড্রগ্রড্রডি জিয এর্টি আড্রবদি এড্রেড্রে উপযুক্ত হড্রত পাড্রি। স্টয নশশুিা আড্রগ 

স্টেড্রর্ নবদযিাি অবস্থাি সাড্রে সম্পনর্কত িয় বা প্রার্-দত্তর্ পনিনস্থনতি জিয সিাসনি দায়ী িয় এিি অিযািয ধিড্রিি সিসযা 

ততনি র্িড্রে তািা দত্তর্ পিবতী সহায়তাি জিয স্টযাগয হড্রব িা। 
 

ক্ষকসটি সাবরসরডি পূবকশতক  পূিণ ো কিত্রি ক়ী হত্রব? 

এিি সিয়ও আড্রস যখি অযাডপশি সাবনসনডি আড্রবদিটি এর্ড্রিাখা স্টর্াড্রিাও স্টযাগযতাগুনলি পূবকশতক ড্রর্ পূিণ র্ড্রি িা এবং 
যখি প্রনতবন্ধী সংজ্ঞা বা স্টসই স্টিটটি যাি জিয আড্রবদি জিা স্টদওয়া হড্রয়নেল তাড্রর্ সিেকি র্িাি জিয ডকুড্রিড্রন্টশি স্টপশ 

র্িা যায় িা। প্রড্রয়াজিীয় ডকুড্রিড্রন্টশি উপলব্ধ এবং পযকাড্রলািিা র্িা হড্রয়ড্রে তা নিনিত র্িাি জিয প্রড্রিষ্টা র্িা উনিত। 

যনদও, অিুড্রিাধ অিুযায়ী িািলাটিড্রর্ যখি অিুড্রিাদি র্িা যায় িা, এবং নপতািাতা(িা) এর্টি নিম্নতি স্টিটড্রর্ প্রতযাখাি 

র্ড্রিি যাি জিয তািা স্টযাগয, বা অিয স্টর্াি স্টিড্রটি জিয তািা স্টযাগয িয়, এিি স্টর্সড্রর্ অস্বীর্াি র্িা হয়। অস্বীর্ািটি 

স্থািীয় পযকাড্রয় র্িা স্টযড্রত পাড্রি যখি নশশুটিড্রর্ অযাডপশি সাবনসনডি জিয অড্রযাগয বড্রল গণয র্িা হয়, বা এটিড্রর্ িূ়িান্ত 

অিুড্রিাদি র্িা স্টযড্রত পাড্রি। স্থািীয় বা িাষ্ট্রীয় র্িকর্তক াড্রদি অবশযই এর্টি অস্বীরৃ্নত পে পাঠাড্রত হড্রব যা অনভভাবর্(িা) 
তাড্রদি অযাডপশি সাবনসনড আড্রবদি অস্বীর্াি র্িাি োট নদড্রিি িড্রধয এর্টি িযাযয শুিানিি অিুড্রিাধ র্িাি অনধর্াি 

সম্পড্রর্ক  অবনহত র্ড্রি। িযাযয শুিানিি প্রনিয়াটি নপতািাতাি(স্টদি) এই নসদ্ধান্ত নিড্রয় প্রশ্ন স্টতালাি এর্টি সুড্রযাগ প্রদাি র্ড্রি। 

শুিানিি র্িকর্তক ািা আইি এবং প্রনবধাড্রিি পনিড্রপ্রনেড্রত আড্রবদিটিি পযকাড্রলািিা র্ড্রিি এবং িযাযয শুিানিি অিুড্রিাড্রধি 

পনিড্রপ্রনেড্রত এর্টি নসদ্ধান্ত প্রদাি র্ড্রিি। 
 

রকিাত্রব সাবরসরড েিারন্বত কিা ক্ষ ত্রত পাত্রি? 

80 শতাংড্রশিও স্টবনশ স্টেড্রে দত্তর্ গ্রহণ প্রনিয়াি অংশ নহড্রসড্রব সাবনসনড প্রদাি র্িা হয়; অতএব, এটি গুরুত্বপূণক স্টয আড্রবদি 

প্রনিয়াটি স্টর্সওয়ার্ক ািড্রদি র্াড্রে পনিনিত হওয়া উনিত। িোি স্টর্য়াি স্টিট নিধকািড্রণি জিয স্টয তেয বযবহাি র্িা উনিত 

তাি স্টেড্রর্ প্রড্রয়াজিীয় তেয আলাদা িয় (স্টদখুি শব্দড্রর্াে: িোি স্টর্য়াি স্টবাড্রডক ি স্টিট)। প্রনবধাড্রিি প্রড্রয়াজিীয়তা পূিণ 

র্ড্রি এিি ভাল তেয সংগ্রহ র্িা নপতািাতাি অনধর্াি বন্ধ র্িাি প্রনিয়াটি  টাি অড্রির্ আড্রগই শুরু র্িা স্টযড্রত পাড্রি। 

তেয আপড্রডট র্িাি প্রড্রয়াজি হড্রত পাড্রি, তড্রব এর্টি নশশুড্রর্ সািড্রি িাখড্রল সনলড এর্টি স্টবসলাইি ততনি র্িা স্টযড্রত পাড্রি। 
 

আড্রবদি প্রনিয়াটি দ্রুত এবং আিও িসৃণভাড্রব র্াজ র্িাি জিয: 

 



 া কিত্রবে 

প্রড্রয়াজিীয় স্টপশাদািড্রদি র্াে স্টেড্রর্ স্টর্য়াড্রি োর্া সিস্ত নশশুড্রদি পিীোি সংনেপ্ত, সম্পূণক এবং বতক িাি স্টির্ডক  সংগ্রহ 

র্রুি। নশশুি িোি স্টর্য়াড্রি প্রড্রবশ র্িাি সিয় স্টেড্রর্ ধািাবানহর্ভাড্রব যখি এটি র্িা হয়, তখি পনিবািগুনল নশশুি 

িানহদা পূিড্রণি জিয প্রনত বেি অিুড্রিানদত সঠির্ স্টিটগুনল পায় এবং নপতািাতািা স্টয স্টিট পাড্রবি তািও এর্ বাস্তবসম্মত 

ধািিা োড্রর্। 
পিীোি উড্রেশয এবং প্রড্রয়াজিীয় নবেয়বস্তুড্রর্ স্টশয়াি র্িড্রত স্টপশাদাি নিনর্ৎসর্ ও িািনসর্ স্বাস্থয র্িীড্রদি সাড্রে র্াজ 

র্রুি। 
বতক িাি পিীোগুনল সম্পন্ন র্িাি পনির্ল্পিা র্রুি যাড্রত সাবনসনড িুনক্ত জিা স্টদওয়াি সিয় আপড্রডট র্িা নিড্রপাটক  পাওয়া 

যায়। 

বতক িাি (অতীত বা অিুিাি িয়) অবস্থাি উপি নভনত্ত র্ড্রি নশশুি প্রড্রয়াজিড্রর্ িূলযায়ি র্রুি। 
নিনর্ৎসাি সুপানিশগুনল অিুসিণ র্িা হড্রয়ড্রে তা নিনিত র্িড্রত প্রড্রয়াজিীয় প্রনশেণ এবং সংস্থাি সিাক্তর্িণ সহ সম্ভাবয 

দত্তর্ নপতািাতাড্রর্ সাহাযয র্রুি। 

জিা স্টদওয়া সিস্ত উপর্িণগুনল পযকাড্রলািিা র্রুি। স্টসগুনল পুঙ্খািুপুঙ্খ এবং বতক িাি হড্রত হড্রব। 

আপিাি পনলনস লাইড্রব্রনিড্রত 18 NYCRR 421.24 এবং 427.6 প়িুি। নসদ্ধান্ত স্টিওয়াি জিয এটি বযবহাি র্রুি। 

প্রনবধাি বযাখযা এবং িীনত সম্পনর্কত প্রশ্ন সহ NYSAS-স্টর্ ই-স্টিইল র্রুি। 

 া কিত্রবে ো 

• িূ়িান্ত অিুড্রিাদড্রিি আড্রগ দত্তর্ নপতািাতা(স্টদি)-স্টর্ সম্ভাবয এর্টি স্টিড্রটি প্রনতশ্রুনত প্রদাি। 
• ডকুড্রিড্রন্টশি দ্বািা সিনেকত িয় এিি এর্টি স্টিড্রটি অিুড্রিাধ র্িা। 
• এর্ বেড্রিি স্টবনশ পুিাড্রিা অসম্পূণক তেয বা উপাদাি জিা স্টদওয়া। 
• সাবনসনড িুনক্ত অিুড্রিানদত হওয়াি আড্রগ এর্টি দত্তর্ িূ়িান্ত র্িা। এটি অেক প্রদািড্রর্ নবপন্ন র্িড্রব এবং এি িড্রল 

স্টর্াড্রিা নিনর্ৎসা বা স্টিইিড্রটড্রিি স্টপড্রিন্ট র্িা যাড্রব িা। 
আিও তড্রেযি জিয, 1-800-345-KIDS (5437) িম্বড্রি নিউ ইয়র্ক  স্টেট অযাডপশি সানভক ড্রসি সাড্রে স্টযাগাড্রযাগ র্রুি অেবা 

আিাড্রদি নিম্ননলনখত অযাড্রেড্রস ইড্রিল র্রুি: adopt.me@ocfs.ny.gov । 
 

রকিাত্রব অ্যাডপশে সাবরসরড ক্ষপত্রমি পাত্রবে 

 

নিউ ইয়র্ক  স্টেট অনিস অি নিলড্রেি অযান্ড িযানিনল সানভক ড্রসস (Office of Children and Family Services) এবং 
সািানজর্ পনিড্রেবাগুনলি স্থািীয় নবভাগগুনল (Local Departments of Ssocial Services) নডড্রিক্ট নডড্রপানজট বা এর্ 

জাতীয় ব্রযাড্রন্ডড স্টডনবট র্াড্রডক ি িাধযড্রি তবদুযনতিভাড্রব অযাডপশি স্টবনিনিটগুনলড্রর্ ইসুয র্ড্রি৷ 

mailto:adopt.me@ocfs.ny.gov


ইত্রিকট্ররেক ক্ষপত্রমি 

 

NYEPAY বযবহাি কত্রি 

আপিাি স্টপড্রিন্ট নিবকািি র্িড্রত এবং আপিাি িানসর্ স্টিনিটযাি স্টেটড্রিন্ট স্টদখড্রত NYEPAY-এ লগ ইি র্রুি। এো়িাও 

আপনি আপিাি অযার্াউন্ট িযাড্রিজ র্িড্রত পাড্রিি এবং প্রড্রয়াজড্রি আপিাি বযানঙ্কং তেয পনিবতকি র্িড্রত পাড্রিি। 
 

আনি র্ীভাড্রব NYEPAY ওড্রয়বসাইড্রট লগ ইি র্িব এবং স্টিনভড্রগট র্িব? 

 

রবকল্প 1 – রডত্রিক্ট রডত্রপারজ : ইরতমত্রধয একটি বযািংক অ্যাকাউি আত্রে? 

আপিাি নবদযিাি স্টিনর্ং অযার্াউড্রন্ট সুনবধাগুনল জিা প়িড্রত এবং স্টসই সুনবধাগুনলড্রর্ অনবলড্রম্ব অযাড্রক্সস র্িাি জিয। 
 

এর্টি NYEPAY অযার্াউন্ট স্টসট আপ র্িড্রত, NYEPAY ওড্রয়ব সাইড্রট যাি৷ 

অ্থ্বা 

আপিাি স্টিনর্ং অযার্াউড্রন্ট সিাসনি নডড্রপানজট স্টসট আপ র্িড্রত, অযাডপশি সাবনসনড ডাইড্রিক্ট নডড্রপানজট/স্টডনবট র্াডক  
অিুড্রিাদি িিক বযবহাি র্রুি: 

• OCFS-4744 - Adoption Subsidy Direct Deposit/Debit Card Authorization Form 

• OCFS-4744-S - Formulario de Autorización de Depósito Directo o en Tarjeta de Débito del 

Subsidio de Adopción 

• OCFS-4744 - অযাডপশি সাবনসনড নডড্রিক্ট নডড্রপানজত/স্টডনবট র্াডক  অিুড্রিাদড্রিি িিক 
 

রবকল্প 2 - ক্ষডরব  কাডক  

 

আপিাি িানসর্ সাবনসনড র্াডক  স্বয়ংনিয়ভাড্রব আপিাি র্াড্রডক  জিা হয়। 
 

Master Card ক্ষিাত্রগ্া ুক্ত ক্ষডরব  কাডক গুরি ক্ষ খাত্রেই গ্হৃ়ীত হয় ক্ষসখাত্রে আপোি কাডক টি বযবহাি করুে - 

ATMs, বযাঙ্ক, স্টদার্াড্রি এবং অিলাইড্রি৷ 

 

ATMs, বযাঙ্ক বা খুিিা স্টদার্াড্রি ইিনিড্রিড্রন্ট আপিাি সাবনসনড প্রতযাহাি র্রুি। 
 



KeyBank MasterCard স্টর্াড্রিা নি ো়িাই আপিাি তহনবল অযাড্রক্সস এবং িযাড্রিজ র্িাি আিও উপায় প্রদাি র্ড্রি। 
 

KeyBank MasterCard নিম্ননলনখতগুনল অিািগুনল স্টদয়: 

 

• PIN-স্টবসড স্টলিড্রদড্রিি জিয অংশগ্রহণর্ািী খুিিা নবড্রিতাড্রদি র্াড্রে র্যাশ বযার্ নবর্ল্প সহ রবোমূত্রিয পড্রয়ন্ট-

অি-স্টসল স্টর্িার্াটা। 
• স্টযড্রর্াড্রিা MasterCard সদসয বযাড্রঙ্ক আেরিরমত্র ড স্টটলাি উইেেয়াল। 
• নিম্ননলনখত পনিড্রেবাগুনলি জিয ক্ষকােও োজক  ক্ষেই: 

a. KeyBank এবং Allpoint ATMs-এ ATM টার্া স্টতালা। 
b. এর্টি বযনক্তগত স্টিনর্ং বা স্টসনভংস অযার্াউড্রন্ট অিলাইড্রি তহনবল স্থািান্তি। 
c. এই স্টটাল-নি িম্বড্রিি িাধযড্রি KeyBank গ্রাহর্ সহায়তাি সাড্রে স্টযাগাড্রযাগ র্িা: 1-866-295-2955, 

অেবা অিলাইি র্াডক ধািীি ওড্রয়বসাইট: www.key2benefits.com. 

• আপিাি িানসর্ অযাডপশি সাবনসনড র্াড্রডক ি জিয Key2Benefits-এি সিস্ত নি-গুনলি সম্পূণক তানলর্া ক্ষদখুে। 
KeyBank MasterCard সম্পড্রর্ক  আিও তড্রেযি জিয তাড্রদি ওড্রয়ব সাইট: key.com/business/key2benefits/ 

নভনজট র্রুি। 
 

অিুসন্ধাড্রিি জিয, অিুগ্রহ র্ড্রি OCFS ইড্রলর্ট্রনির্ স্টপড্রিন্ট র্ল স্টসন্টাড্রি 1-877-437-7855 িম্বড্রি র্ল র্রুি বা 
ocfs.sm.electronic.payments@ocfs.ny.gov -এ আিাড্রদি ইড্রিল র্রুি 

 

• Frequently Asked Questions 

• Preguntas Frecuentes 

• প্রায়শই রজজ্ঞারসত প্রশ্নাবি়ী 

নডড্রিক্ট নডড্রপানজট বা স্টডনবট র্াড্রডক ি জিয নিবন্ধি র্িড্রত, বা আপিাি স্টিনিড্রটি অযাডভাইস স্টেটড্রিন্ট পযকাড্রলািিা 
র্িড্রত, NYEPAY ওড্রয়ব সাইড্রট যাি৷ 

 

 যাক্স ক্ষবরেরফ  

অ্যাডপশে  যাক্স ক্ষক্ররড  এবিং ক্ষবরেরফ  বজক ে 

 

অযাডপটিভ পনিবািগুনল এর্টি ক্ষ াগ্য সন্তািড্রর্ দত্তর্ স্টিওয়াি জিয স্টদওয়া স্টযাগয অ্যাডপটিি খিত্রেি জিয টযাক্স 

স্টিনডট নিড্রত সেম হড্রত পাড্রি। দত্তর্ গ্রহড্রণি স্টিনডট স্টর্াড্রিা প্রনতদাি খিি (reimbursed expenses) স্টযিি অ-

পুিিাবৃত্ত দত্তর্ খিড্রিি (non-recurring adoption expenses) জিয উপলব্ধ িয়। স্টিনডট ো়িাও, দত্তর্ স্টিওয়াি খিড্রিি 



স্টযাগযতাি জিয আপিাি নিড্রয়াগর্তক াি দ্বািা পনিড্রশানধত নিনদকষ্ট পনিিাণ আপিাি স্টিাট আয় স্টেড্রর্ বাদ স্টদওয়া স্টযড্রত 

পাড্রি। স্টযাগয দত্তর্ গ্রহড্রণি খিড্রিি জিয স্টিনডট এবং বজক ি প্রনতটি ডলাড্রিি সীিা এবং এর্টি আয় সীিাি সাড্রপড্রে। 
 

ক্ষ াগ্য রশশু 

এর্জি ক্ষ াগ্য রশশু হল: 

 

• 18 বেড্রিি র্ি বয়সী স্টযড্রর্াড্রিা নশশু। যনদ নশশুটি এই বেড্রি 18 বেি বয়সী হয়, তাহড্রল নশশুটি এই বেড্রি 

অংশগ্রহড্রিি জিয 18 বেড্রিি র্ি বয়সী নহসাড্রব স্টযাগয নশশু। 
• শািীনির্ বা িািনসর্ভাড্রব স্টয স্টর্াড্রিা প্রনতবন্ধী বযনক্ত নিড্রজি যত্ন নিড্রত অেি। 

ক্ষ াগ্য দত্তক খিে 

স্টযাগয দত্তর্ খিি অন্তভুক ক্ত: 

• দত্তর্ স্টিওয়াি নি, 

• আইিজীবীি পানিশ্রনির্, 

• আদালত খিি, 

• বান়ি স্টেড্রর্ দূড্রি োর্ার্ালীি ভ্রিণ খিি (খাবাি এবং োর্াি বযবস্থা সহ), এবং 

• এর্টি নবড্রদশী নশশুি দত্তর্ সংিান্ত নিডঅপশড্রিি খিি। 
• স্টযাগয অযাডপশি খিিগুনল খিি অন্তভুক ক্ত র্ড্রি িা: 

যাি জিয আপনি স্টর্াড্রিা িাজয, স্থািীয় বা স্টিডাড্রিল স্টপ্রাগ্রাড্রিি অধীড্রি তহনবল স্টপড্রয়ড্রেি, 

যা স্টেট বা স্টিডাড্রিল আইিড্রর্ লঙ্ঘি র্ড্রি, 

• সাড্রিাড্রগট পযাড্রিনন্টং বযবস্থা র্িাি জিয, 
• আপিাি স্ত্রীি সন্তািড্রর্ দত্তর্ স্টিওয়াি জিয, 
• আপিাি নিড্রয়াগর্তক া বা অিয স্টর্াি বযনক্ত বা সংস্থাি দ্বািা অেক প্রদাি বা প্রনতদাি, 

• 1997 এি আড্রগ অেক প্রদাি, বা 

• স্টিডাড্রিল আয়র্ি আইড্রিি অিয স্টর্াড্রিা নবধাড্রিি অধীড্রি এর্টি স্টিনডট বা নবড্রয়াজি নহসাড্রব অিুড্রিানদত। 

IRS ফমক 8839 

IRS িিক 8839 আপিাড্রর্ আপিাি দত্তর্ গ্রহড্রণি স্টিনডট এবং নিড্রয়াগর্তক া-প্রদত্ত স্টযড্রর্াি দত্তর্ গ্রহড্রণি সুনবধাগুনল নিধকািণ 

র্িড্রত সহায়তা র্িড্রব যা আপনি আপিাি আয় স্টেড্রর্ বাদ নদড্রত পাড্রিি। আপনি এর্টি স্টযাগয সন্তািড্রর্ দত্তর্ স্টিওয়াি 

খিড্রিি জিয স্টিনডট এবং বজক ি উভয়ই দানব র্িড্রত পাড্রিি। IRS িিক 8839 পূিণ র্িাি জিয নিড্রদকশাবলী এখাড্রি পাওয়া 

যাড্রব: irs.gov/instructions/i8839/ch01.html#d0e21। 
 



অ্রতরিক্ত অ্যাডপশে  যাক্স ক্ষক্ররড  সিংস্থাে 

13-OCFS-ADM-05 - স্টিডাড্রিল অযাডপশি টযাক্স স্টিনডট (PDF) এি সম্ভাবয দত্তর্ পনিবািগুনলি জিয নবজ্ঞনপ্ত 

 

নডপাটক ড্রিন্ট অি স্টট্রজানি ইন্টািিাল স্টিনভনিউ সানভক ড্রসস টনপর্ 607 - অযাডপশি স্টিনডট এর্জি নশশুড্রর্ দত্তর্ স্টিওয়াি 

খিিড্রর্ অিড্রসট র্িাি জিয উপলব্ধ দুটি টযাক্স সুনবধাি বযাখযা র্ড্রি। 
 

সহায়তাি জিয www.irs.gov-এ অভযন্তিীণ িাজস্ব পনিড্রেবা বা টযাক্স উপড্রদষ্টাি সাড্রে স্টযাগাড্রযাগ র্রুি। 
 


