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প্রাথমিক হস্তক্ষেক্পি পদক্ষেপসিূহ: প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মসূমি এ প্রাক্িক্টেি সিৌমলক মনক্দ্ম মিকরা একমট অনলরাইন প্করািনরা 
সেমট প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মসূমি সম্পক্ক্ম  আিও মবস্তরামির রথ্ প্দরান কক্ি। এই পুমস্তকরাি অন্তি্্ম ক্ত সরািগ্রীি িক্্্ িক্য়ক্ে 
একজন করাে্মকি প্রাক্িটে সহরায়ক হওয়রাি জন্ পিরািি্ম, গুরুত্বপূর্ম িূল্রায়ন রক্থ্ি জন্ একমট নজিররামলকরা এবং মপররািরাররা 
ররাক্দি েথরােথ প্মরিয়রাি অম্করাি আদরাক্য়ি জন্ সরাহরাে্ কিক্র নিুনরা মিমিপত্র। এই পুমস্তকরামট পরাওয়রা েরাক্ব এখরাক্ন: 
www.nyhealth.gov/publications/0532/index.htm.

www.nyhealth.gov/publications/0532/index.htm.
www.nyhealth.gov/publications/0532/index.htm.
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প্রাথমিক হস্তক্ষেে কি্মসমূি এ 
স্রাগত
মনউ ইয়ক্ম  সটেট প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মসূমি (EIP) হক্লরা 
সদিব্রাপরী EIP এি অংি। এমট মরন বেক্িি কি বয়সরী 
নবজরারক ও টিলরাক্িি জন্ েরািরা িরানমসক মবকরািগর 
মবলম্ব বরা প্মরবন্রীক্ত্বি করািক্র অন্ মিশুক্দি িক্ররা অগ্গমর 
লরাি কিক্ে নরা। প্মরবন্রীত্ব অথ্ম হক্লরা একমট মিশুি একমট 
মনরণীর িরািরীমিক বরা িরানমসক সিস্রা েরা মবকরািগর সিস্রা 
সৃমটি কিক্র পরাক্ি। এি িক্্্ কক্য়কমট হক্লরা অমটজি, িরাউন 
মসনক্্রাি, সপিরী সঞ্রালন সিস্রা বরা দমৃটি ও শ্রবর সিস্রা। 
মবকরািগর মবলম্ব অথ্ম একমট মিশু মবকরাক্িি মকেু মকেু সষেক্ত্র 
মপমেক্য় আক্ে, সেিন বৃমধি, মিখন ও মিন্তন বরা সেরাগরাক্েরাগ। 

প্থি পদক্ষেপ হক্লরা আপমন সে করাউমটেক্র বসবরাস কক্িন 
সসখরানকরাি EIP সর আপনরাি সন্তরানক্ক সিফরাি কিরা। মনউ 
ইয়ক্ম  সটেক্টি (NYS) সব করাউমটে এবং মনউ ইয়ক্ম  মসমটি 
একমট EIP িক্য়ক্ে। সে সকল মিশুি পমিক্ষবরা প্ক্য়রাজন 
ররাক্দিক্ক প্থক্ি অবি্ই EIP সর সিফরাি কিক্র হক্ব। 
মপররািরাররা ররাক্দি মনক্জক্দি সন্তরানক্ক EIP সর সিফরাি কিক্র 
পরািক্বন েমদ ররাক্দি সন্তরাক্নি মবকরাক্িি ব্রাপরাক্ি ররাক্দি 
সকরাক্নরা উক্বেগ সথক্ক থরাক্ক। NYS সর, েমদ একমট মবকরািগর 
সিস্রাি ব্রাপরাক্ি সক্দেহ কিরা হয় ররাহক্ল EIP সর মিশুক্দি 
সিফরাি কিরাি জন্ মকেু প্ক্ফিনরাক্লি প্ক্য়রাজন হয়। সিফরাি 
কিরাি পক্ি, আপনরাি সন্তরানক্ক সেরাগ্ প্ক্ফিনরালক্দি িরা্্ক্ি 
িূল্রায়ন কিরা হক্ব। আপনরাি সন্তরানক্ক পমিক্ষবরা গ্হক্রি জন্ 
উপেুক্ত মহক্সক্ব পরাওয়রা সগক্ল আপনরাি করাউমটেি EIP বরা মনউ 
ইয়ক্ম  মসমটি EIP আপনরাক্ক পমিক্ষবরা সপক্র সরাহরাে্ কিক্ব। 
প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরাি িূল্ পমিক্িরাক্্ ব্মক্তগর বরীিরা 
এবং সিমিক্কইি সহ স্রাস্্ বরীিরা ব্বহরাি কিরা সেক্র পরাক্ি। 
আপনরাক্ক মবনরা খিক্ি EIP পমিক্ষবরা প্দরান কিক্র হক্ব এবং 
এমট আপনরাি বরীিরাি আওররাক্ক প্িরামবর কিক্ব নরা। 

প্রাথমিক হস্তক্ষেপ (EI) পমিক্ষবরা আপনরাক্ক ও আপনরাি 
পমিবরািক্ক সরাহরাে্ কিক্র পরািক্ব:

•  আপনরাি সন্তরাক্নি পমিিে্মরাি জন্ সবক্িক্য় িরাক্লরা উপরায় 
সম্পক্ক্ম  জরানক্র; 

•  আপনরাি সন্তরাক্নি মবকরাক্ি সহরায়ররা ও সংবম্্মর কিক্র; 
এবং

•  আপনরাি সন্তরানক্ক পরামিবরামিক ও সরাম্প্রদরাময়ক করাে্মরিক্ি 
অন্তি্্ম ক্ত কিক্র।

আপনরাি সন্তরান সরা্রািরর সে কিু্মনমটক্র মদন করাটরায় 
সসখরানকরাি সেক্করাক্নরা জরায়গরায় প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা 
প্দরান কিরা সেক্র পরাক্ি, সেিন: 

•  আপনরাি বরাসরা; 

•  িরাইল্ড সকয়রাি সসটেরাি বরা ফ্রামিমল সি সকয়রাি সহরাি 
সেখরাক্ন আপনরাি সন্তরান েরায়; 

•  কিু্মনমট/মবক্নরাদন সকন্দ্র, সখলরাি দল, সখলরাি িরাি, 
লরাইক্রেমি বরা সেক্করাক্নরা জরায়গরা সেখরাক্ন মপররািরাররা ও মিশু 
সন্তরানিরা িজরা ও সহরায়ররা কিরাি জন্ েরায়; এবং 

•  প্রাথমিক শিিব কি্মসূমি ও সকন্দ্রসিূহ সেিন আমল্ম সহি 
টেরাট্ম। 
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প্ক্ফিনরালগর সেিন িরাক্তরািগর আপনরাি নবজরারক বরা টিলরািক্ক 
EIP সর সিফরাি কিক্র পরাক্িন েখন আপনরাি সন্তরাক্নি মবকরাক্িি 
ব্রাপরাক্ি সকরাক্নরা উক্বেগ থরাক্ক, েমদ নরা আপমন আপর্মর জরানরান। 
আপনরাি েমদ একমট উক্বেগ থরাক্ক, ররাহক্ল আপমন সে করাউমটেক্র 
বসবরাস কক্িন সসখরানকরাি EIP সর আপমনও সিফরাি কিক্র পরািক্বন। 
করাউমটেক্র সেরাগরাক্েরাক্গি রথ্ অনলরাইক্ন পরাওয়রা েরাক্ব এখরাক্ন: 
www.health.ny.gov/community/infants_children/early_
intervention/county_eip.htm 

অথবরা আপমন কল কিক্র পরাক্িন “সগ্রাময়ং আপ সহলমদ” সর 24-ঘণ্রা, 
ররাক্দি হটলরাইন 1-800-522-5006; মনউ ইয়ক্ম  মসমটক্র িরায়রাল করুন 
311 এ। আপমন আপনরাি িরাক্তরাক্িি সরাক্থ বরা আপনরাি মবশ্বস্ত করাক্িরা সরাক্থ 
কথরা বলক্র পরাক্িন এবং সিফরাি কিরাি ব্রাপরাক্ি ররাক্ক সরাহরাে্ কিক্র 
বলক্র পরাক্িন। সিফরাি কিরাি প্মরিয়রা আপনরাক্ক EIP সম্পক্ক্ম  জরানক্র 
সরাহরাে্ কিক্ব। এই EIP আপনরাি ও আপনরাি সন্তরাক্নি জন্ প্ক্েরাজ্ হক্ব 
মকনরা সস ব্রাপরাক্ি আপনরাক্ক অবি্ই মসধিরান্ত মনক্র হক্ব। এই কি্মসমূিি 
জন্ আপনরাি সন্তরানক্ক িলূ্রায়ন কিরা এবং পমিক্ষবরা গ্হক্রি পকূ্ব্ম, 
আপনরাক্ক অবি্ই আপনরাি মলমখর অনুিমর প্দরান কিক্র হক্ব। 

ররফরার কররা: প্থি েদক্ষেে

www.health.ny.gov/community/
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আেনরার প্রাথমিক রসবরা সিন্বয়ক
EIP সর আপমন প্থি সেসব ব্মক্তি সরাক্থ সরাষেরাৎ কিক্বন 
ররাক্দি িক্্্ একজন হক্লন আপনরাি প্রাথমিক সসবরা সিন্বয়ক 
(ISC)। আপনরাি সন্তরাক্নি মবকরাক্িি ব্রাপরাি আপনরাি 
উক্বেগসিহূ সম্পক্ক্ম  আপনরাি ISC আপনরাি সরাক্থ কথরা বলক্বন। 
মরমন EIP সম্পমক্ম র আপনরাি সব প্ক্নেি উত্তি সদক্বন।

এেরাড়রাও ISC: 

•  আপনরাি পমিবরাক্িি অম্করািসিূহ পে্মরাক্লরািনরা কিক্বন 
এবং মনমচির কিক্বন সে আপমন ররা বুক্েক্েন; 

•  EIP এি জন্ আপনরাি সন্তরাক্নি িলূ্রায়ক্নি ব্রাপরাক্ি এবং 
আপনরাি সন্তরান EIP এি িরা্্ক্ি পমিক্ষবরা গ্হক্রি উপেকু্ত 
মকনরা এই িলূ্রায়ন ররা করীিরাক্ব মন্্মরাির কিক্ব সস ব্রাপরাক্ি 
আপনরাি সরাক্থ কথরা বলক্বন; 

•  আপনরাক্ক আপনরাি করাউমটে িলূ্রায়নকরািরীক্দি ররামলকরা 
প্দরান কিক্বন এবং আপনরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি িরামহদরা 
পিূর কিক্ব এিন একজনক্ক সবক্ে মনক্র সহরায়ররা কিক্বন; 

•  আপনরাি অনুিমরক্র আপনরাি সন্তরাক্নি িূল্রায়ক্নি 
ব্বস্রা কিক্র সহরায়ররা কিক্বন; 

•  আপনরাি সন্তরাক্নি িূল্রায়ক্নি জন্ পমিবহক্নি 
প্ক্য়রাজন হক্ল ররাি ব্বস্রা কিক্র আপনরাক্ক সরাহরাে্ 
কিক্বন; 

•  আপমন িরাইক্ল আপনরাি সন্তরাক্নি িূল্রায়ক্ন অংিগ্হর 
কিক্বন; 

•  আপনরাক্ক জরানরাক্বন সে, NYS সর, অবি্ই আপনরাি 
পমিবরাক্িি সকরাক্নরা খিি েরাড়রাই EI পমিক্ষবরা প্দরান কিরা 
হয়। েরাইক্হরাক, EIP এি জন্ NYS িূল্ পমিক্িরাক্্ি 
িক্্্ িক্য়ক্ে EI পমিক্ষবরাি িূল্ পমিক্িরাক্্ি জন্ 
সিকরামি বরীিরা (সেিন সিমিক্কইি এবং িরাইল্ড সহলথ 
প্রাস) এবং সবসিকরামি বরীিরা (সেিন ইউনরাইক্টি 
সহলথক্কয়রাি এবং অন্রান্) এি ব্বহরাি; 

•  সিকরামি ও সবসিকরািরী বরীিরা সহ আপনরাি সন্তরাক্নি বরীিরা 
আওররাি ব্রাপরাক্ি রথ্ ও করাগজপত্র সংগ্হ কিক্বন। 
এই রক্থ্ি িক্্্ অন্তি্্ম ক্ত আক্ে: বরীিরা পমলমস বরা স্রাস্্ 
সুমব্রা প্রাক্নি ্িন, বরীিরাকরািরী বরা প্রান প্িরাসক্কি 
নরাি, পমলমস বরা প্রাক্নি পমিমির নম্বি, পমলমসক্র 
আওররাি ্িন এবং আপনরাি বরীিরাি মবল শরমি কিক্র 
প্ক্য়রাজনরীয় অন্রান্ রথ্; এবং 

•  আপনরাি পমিবরাক্িি স্রাস্্ বরীিরা সম্পক্ক্ম  আপনরাি 
অম্করাি ও দরাময়ত্বসিূহ ব্রাখ্রা কিক্বন এবং পমিবরাক্িি 
বরীিরা সুমব্রাি জন্ আইন সে সুিষেরা প্দরান কক্ি সস 
সম্পক্ক্ম  আপনরাি প্ক্নেি উত্তি প্দরান কিক্বন। 

েমদ আপনরাি সন্তরাক্নি িূল্রায়ন প্দি্মন কক্ি সে সস EIP এি 
জন্ উপেুক্ত রক্ব আপনরাি ISC: 

•  EIP সম্পক্ক্ম  আপনরাি প্ক্নেি উত্তি সদক্বন; 

•  আপনরাি ইনমিমিজয়ুরালরাইজি ফ্রামিমল সরামি্ম স প্রান 
(IFSP) এি উপি করাজ কিক্র একমট মিমটং িরাকক্বন; 

•  এই মিমটংমট করীরূপ হক্ব, সসখরাক্ন আি করাক্ক করাক্ক 
উপমস্র থরাকক্র হক্ব এবং করাক্ক করাক্ক আিন্ত্রর কিরা 
েরাক্ব সস সম্পক্ক্ম  বুেক্র আপনরাক্ক সরাহরাে্ কিক্বন; 

•  আপনরাি স্রাস্্ বরীিরা করীিরাক্ব ব্বহরাি কিরা েরাক্ব এবং 
প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা সপক্র করীিরাক্ব আপনরাি 
সকরাক্নরা খিি হক্ব নরা সস ব্রাপরাক্ি ব্রাখ্রা কিক্বন; 

•  েমদ আপনরাি সন্তরাক্নি সকরাক্নরা বরীিরা নরা থরাক্ক 
রক্ব সিমিক্কইি, িরাইল্ড সহলথ প্রাস এবং সসরািরাল 
মসমকউমিমট মিসঅ্রামবমলমট ইনকরাি সহ আপনরাি 
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পমিবরাি সে সুমব্রা কি্মসূমিি উপেুক্ত ররা িনরাক্ত কিক্র 
ও আক্বদন কিক্র আপনরাক্ক সহরায়ররা কিরাি জন্ 
ISC দরায়বধি, রক্ব EIP পমিক্ষবরা প্দরান কিরাি জন্ 
আপনরাক্ক নমথি্ক্ত হক্র হক্ব নরা; 

•  আপনরাি পমিবরাক্িি সবসিকরামি বরীিরা আওররাি অবস্রা 
এবং সিমিক্কইক্িি অবস্রা সম্পক্ক্ম  রথ্ পরাক্বন; 

•  আসন্ন সেক্করাক্নরা সিস্রা সিরা্রাক্ন আপনরাক্ক সরাহরাে্ 
কিক্বন – সেিন আপনরাি ও আপনরাি সন্তরাক্নি সে 
পমিক্ষবরা দিকরাি ররাক্র অসম্মমর; 

•  মবকরািগর প্মরবন্রী সলরাকক্দি NYS অমফস 
(NYS Office for People with Developmental 
Disabilities, OPWDD) সেরাগ্ররা এবং উপলব্ধ কি্মসূমি 
ও পমিক্ষবরা সহ আপনরাি পমিবরািক্ক সরাহরাে্ কিক্র 
পরাক্ি এিন অন্রান্ কি্মসূমি ও পমিক্ষবরা সম্পক্ক্ম  
আপনরাক্ক রথ্ প্দরান কিক্বন; 

•  OPWDD এি আওররাি্ক্ত কি্মসূমি ও পমিক্ষবরাি 

জন্ আপনরাি সন্তরান সম্রাব্ উপেুক্ত মকনরা সস ব্রাপরাক্ি 
আপনরাি ও আপনরাি সন্তরাক্নি িূল্রায়নকরািরীি সরাক্থ কথরা 
বলক্বন; এবং 

•  আপনরাি সম্মমরক্র, OPWDD এি েথরােথ সেরাগরাক্েরাগকরািরী 
ব্মক্তক্ক OPWDD এি কি্মসমূি ও পমিক্ষবরাি জন্ আপনরাি 
সন্তরাক্নি উপেকু্তররাি কথরা জরানরাক্বন। আপমন েমদ আগ্হরী 
হন, রক্ব OPWDD সর সিফরাি কিরাি জন্ আপনরাি সসবরা 
সিন্বয়ক আপনরাক্ক সরাহরাে্ কিক্বন। 

েমদ িূল্রায়ন প্দি্মন কক্ি সে আপনরাি সন্তরান EIP এি 
জন্ উপেুক্ত নয় ররাহক্ল আপনরাি ISC অন্ সে পমিক্ষবরা 
উপকরাক্ি আসক্র পরাক্ি সস সম্পক্ক্ম  আপনরাক্ক জরানরাক্বন। 
আপমন েমদ িূল্রায়ক্নি ফলরাফক্লি ব্রাপরাক্ি অসম্মর হন 
রক্ব আপমন মসধিরান্তমটি ব্রাপরাক্ি আমপল কিক্র পরািক্বন। 
আপনরাি মবকল্পগুমল সদখক্র আপমন “প্রাথমিক হস্তক্ষেপ 
কি্মসূমি এ একজন প্রাক্িটে মহক্সক্ব আপনরাি অম্করািগুমল” 
পমিক্ছেদ পে্মরাক্লরািনরা কিক্র পরাক্িন, আপমন েমদ িূল্রায়ক্নি 
ফলরাফক্লি ব্রাপরাক্ি অসম্মর হন।
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আেনরার সন্রাক্নর িলূ্রায়ন 
আপমন েমদ মসধিরান্ত সনন সে EIP আপনরাি সন্তরান এবং 
আপনরাি পমিবরাক্িি সরাহরাক্ে্ আসক্ব রক্ব এি পক্িি পদক্ষেপ 
হক্লরা আপনরাি সন্তরানক্ক িূল্রায়ন কিরা। এই িূল্রায়নক্ক বলরা 
হয় িরামটি-মিমসমপ্নরামি িূল্রায়ন 

MDE। “িরামটিমিমসমপ্নরামি” অথ্ম হক্লরা মবমিন্ন মবিরাগ বরা 
সপিরাি সেরাগ্ প্ক্ফিনরালগক্রি একমট দল আপনরাি সন্তরাক্নি 
িলূ্রায়ক্নি অংিগ্হর কিক্বন। মকেু মনরণীর অবস্রাি মিশু 
স্য়ংমরিয়িরাক্ব EIP এি জন্ উপেকু্ত হয়। এই মিশুক্দি জন্, 
MDE এি উক্দেি্ হক্লরা আপনরাি সন্তরাক্নি িমক্ত, িরামহদরা এবং 
মবকরাক্িি সব সষেক্ত্র করাে্মকরামিররাি বর্ম িরান স্তি সম্পক্ক্ম  েরািরাই 
কিরা। IFSP এি উন্নয়ক্ন সহরায়ররা কিরাি জন্ মবকরাক্িি পরঁািমট 
সষেত্র সেগুক্লরা খমরক্য় সদখরা হক্ব: জ্রানরীয় (মিখন ও মিন্তন), 
িরািরীমিক (বমৃধি, দমৃটি ও শ্রবর, স্থুল ও সকু্ষ্ম সপিরী সঞ্রালন 
সষেিররা), সেরাগরাক্েরাগ (িব্দ সবরােরা ও ব্বহরাি কিরা), িক্নরা-
সরািরামজক (অন্ক্দি সরাক্থ সম্পক্ম  স্রাপন) এবং অমিক্েরাজনরীয় 
(আত্ম-সহরায়ররা দষেররা সেিন খরাওয়রা)। েমদ মবকরািগর মবলম্ব 
হক্য়ক্ে বক্ল সক্দেহ কিরা হয়, রক্ব আপনরাি সন্তরান EI পমিক্ষবরা 
ও সহরায়ররাি জন্ উপেকু্ত মকনরা ররা মন্্মরািক্রি জন্ আপনরাি 
সন্তরানক্ক িলূ্রায়ন কিরা হক্ব। 

New York State Department of Health (মনউ ইয়ক্ম  সটেট 
স্রাস্্ মবিরাগ) অনুক্িরামদর িলূ্রায়নকরািরীক্দি একমট ররামলকরা 
সথক্ক িলূ্রায়ক্নি সব মবকল্প মনক্য় আপনরাি সরাক্থ আপনরাি 
ISC আক্লরািনরা কিরাি জন্ দরায়বধি। এি িক্্্ অন্তি্্ম ক্ত আক্ে  
আপনরাি সন্তরাক্নি িরামহদরা অনুেরায়রী সকরান িলূ্রায়নকরািরী সবক্িক্য় 
িরাক্লরা হক্ব সস ব্রাপরাক্ি মসধিরান্ত মনক্র আপনরাক্ক সরাহরাে্ কিরা, 
িলূ্রায়নকরািরীি অবস্রান, করী ্িক্নি িলূ্রায়ন সম্পরাদন কিরা হক্ব 
সস ব্রাপরাক্ি জরানরাক্নরা এবং িলূ্রায়ক্নি ব্বস্রা কিরা (বরাসরায় বরা 
িলূ্রায়ন সংস্রায়)। 

আপমন একজন িূল্রায়নকরািরীক্ক সবক্ে  সনওয়রাি পি, আপমন 
বরা আপনরাি ISC, আপনরাি অনুিমরক্র, িূল্রায়নকরািরীক্ক 
কল কিক্বন এবং আপনরাি সন্তরাক্নি িূল্রায়ক্নি জন্ একমট 
অ্রাপক্য়টেক্িটে মিক কিক্বন। িূল্রায়ন সংঘমটর হওয়রাি পূক্ব্ম 
আপনরাক্ক অবি্ই মলমখর সম্মমর জরানরাক্র হক্ব। বরাসরায় সে 
িরাষরায় কথরা বলরা হয় ররা সহ িূল্রায়ন প্মরিয়রা অবি্ই আপনরাি 
সন্তরান ও পমিবরাক্িি সরাংস্কৃ মরক পটিূমিি প্মর প্মরমরিয়রািরীল। 

আপনরাি সন্তরাক্নি MDE এি িক্্্ থরাকক্ব: 

•  একমট স্রাস্্ িূল্রায়ন, দমৃটি ও শ্রবর পিরীষেরা সহ। আপনরাি 
সন্তরাক্নি স্রাস্্ িূল্রায়ন আপনরাি সন্তরাক্নি স্রাস্্ক্সবরা 
প্দরানকরািরী করৃ্ম ক সুমব্রািক্ররা সিক্য় সম্পন্ন কিরা 
উমির। সম্প্রমর আপনরাি সন্তরাক্নি সিকআপ কিরা হক্ল, 
নর্নিরাক্ব সিকআপ কিরাি দিকরাি নরাও হক্র পরাক্ি; 

•  আপনরাি সম্মমরক্র, আপনরাি সন্তরাক্নি পূব্মবরণী সেক্করাক্নরা 
সিকক্ি্ম ি পে্মরাক্লরািনরা েরা উপকরাক্ি আসক্র পরাক্ি; 

•  মবকরাক্িি প্মরমট সষেক্ত্র (িরািরীমিক, জ্রানরীয়, সেরাগরাক্েরাগ, 
িক্নরা-সরািরামজক এবং অমিক্েরাজনরীয়) আপনরাি সন্তরাক্নি 
িমক্ত ও িরামহদরাি িূল্রায়ন; 

•  আপনরাি সন্তরাক্নি মবকরাি এবং আপনরাি সন্তরান করী 
পেদে কক্ি সস মবষক্য় আপনরাি উক্বেগ সম্পক্ক্ম  আপনরাি 
সরাক্থ একমট সরাষেরাৎকরাি; এবং 

•  েমদ EI পমিক্ষবরা বরাসরাি বরাইক্ি সকরাথরাও হয় রক্ব 
আপনরাি সন্তরাক্নি স্রানরান্তি সম্পক্ক্ম  একমট আক্লরািনরা। 

EIP এি জন্ আপনরাি সন্তরাক্নি সেরাগ্ররা মন্্মরািক্রি জন্ 
MDE এি ফলরাফল ব্বহৃর হক্ব। আপনরাি ও িূল্রায়ন দল 
সরাষেরাৎ কিক্বন এবং আপনরাি সন্তরাক্নি মবকরাক্িি অগ্গমর 
সম্পক্ক্ম  সব রথ্ পে্মরাক্লরািনরা কিক্বন। আপনরাি সন্তরান 
মবকরািগর মবলম্ব, বরা মনরণীর িরািরীমিক বরা িরানমসক অবস্রা 
থরাকরায় EIP এি িরানদণ্ড পূির কক্িক্ে মিনরা এবং EIP এি 
জন্ উপেুক্ত মকনরা সস ব্রাপরাক্ি িূল্রায়ন দল আপনরাি সরাক্থ 
কথরা বলক্ব। 
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েমরবরাক্রর িলূ্রায়ন 
আপনরাি সন্তরাক্নি MDE এি অংি মহক্সক্ব, আপনরাক্ক 
পমিবরাক্িি একমট ঐমছেক িূল্রায়ক্ন অংি  সনওয়রাি সুক্েরাগ 
প্দরান কিরা হক্ব; এমট আবি্ক নয়। পমিবরাক্িি িূল্রায়ন 
হক্লরা পমিবরাি মনক্দ্ম মির এবং আপনরাক্ক আপনরাি সন্তরাক্নি 
মবকরাক্িি পমিিে্মরা এবং বৃমধি সম্পক্ক্ম  আপনরাি পমিবরাক্িি 
সম্পদ, অগ্রাম্করাি এবং উক্বেগসিূহ মন্্মরািক্র আপনরাক্ক 
সহরায়ররা কিরাি জন্ ব্বহৃর; এমট আপনরাি প্রাক্িমটেং 
দষেররাি ব্রাপরাক্ি সকরাক্নরা পিরীষেরা নয়। পমিবরাক্িি িূল্রায়ন 
হক্লরা আপনরাি সন্তরাক্নি িূল্রায়ন দক্লি একজন সদক্স্ি 
সরাক্থ একমট ব্মক্তগর 

এক-এক আক্লরািনরায় আপনরাি ও আপনরাি পমিবরাি করৃ্ম ক 
প্দত্ত রথ্ মির্মরক। EI পমিক্ষবরা এবং অন্রান্ কিু্মনমট 
পমিক্ষবরা বরা সহরায়ররা সথক্ক আপনরাি সব্মরাম্ক করী প্ক্য়রাজন 
সস সম্পক্ক্ম  মিন্তরা কিক্র পমিবরাক্িি িলূ্রায়ন আপনরাক্ক সরাহরাে্ 
কিক্র পরািক্ব। এেরাড়রাও এমট আপনরাি IFSP মিমটং এি জন্ 
প্স্তুর হক্র সরাহরাে্ কিক্ব। আপনরাি প্দরানকৃর সকল রথ্ 
সগরাপন িরাখরা হক্ব। িলূ্রায়ন মিক্পরাক্ট্ম এই িলূ্রায়ক্নি করী করী রথ্ 
অন্তি্্ম ক্ত কিরা হক্ব এবং আপনরাি IFSP মিমটং এ করী করী রথ্ 
আক্লরািনরা কিরা হক্ব সস ব্রাপরাক্ি আপমন মসধিরান্ত সনক্বন। 
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ইনমিমিজয়ুরালরাইজি ফ্রামিমল সরামি্ম স প্রান বরা IFSP হক্লরা 
একমট মলমখর পমিকল্পনরা সেমট মবক্িষর আপনরাি, আপনরাি 
সন্তরান এবং আপনরাি পমিবরাক্িি জন্ পমিকমল্পর হক্ব েরা 
আপনরাি সন্তরান ও পমিবরাি সে EI পমিক্ষবরা পরাক্ব ররাি রূপক্িখরা 
ও ব্রাখ্রা প্দরান কিক্ব। েমদ MDE সদখরায় সে আপনরাি সন্তরান 
EIP এি জন্ উপেকু্ত, রক্ব আপনরাি ISC একমট IFSP মিমটং 
এি আক্য়রাজন কিক্বন এবং আপনরাি IFSP মলখক্বন। IFSP 
একমট খুব গুরুত্বপরূ্ম নমথ এবং আপনরািরা দক্লি গুরুত্বপরূ্ম 
সদস্িরা এমট শরমি কক্িন। এই পমিকল্পনরা সম্পক্ক্ম  িরাবক্র 
আপনরাি েমদ অমরমিক্ত সিয় লরাক্গ রক্ব ররা সিক্য় মনন। 
আপমন পমিবরাক্িি অন্রান্ সদক্স্ি সরাক্থ এই পমিকল্পনরা মনক্য় 
আক্লরািনরা কিক্র িরাইক্র পরাক্িন বরা এমট আপনরাি সন্তরাক্নি ও 
পমিবরাক্িি িরামহদরা পিূর কিক্ব মকনরা মনমচির হওয়রাি জন্ এমট 
পে্মরাক্লরািনরা কিক্র পরাক্িন। েখন পমিকল্পনরামট সম্পন্ন হয় রখন 
আপনরাক্ক আপনরাি IFSP সর স্রাষেি কিক্র বলরা হক্ব। IFSP সর 
স্রাষেি কিরাি িরা্্ক্ি আপমন বক্লন সে আপমন IFSP মিমটং এ 
মেক্লন এবং পমিকল্পনরাি পমিক্ষবরাক্র আপমন সম্মর। এেরাড়রাও 
আপমন EI পমিক্ষবরা শুরু কিরাি ব্রাপরাক্ি সম্মমর প্দরান কিক্েন। 

েমদ আপমন ও IFSP দল IFSP সর সম্মর নরা হন রক্ব 
আপনরাক্ক IFSP সর স্রাষেি কিক্র হক্ব নরা। আপমন সে 
পমিক্ষবরায় সম্মর হন ররা শুরু কিরাি জন্ মলমখর সম্মমর 
প্দরান কিক্র পরািক্বন এবং িররাননক্ক্ি সিরা্রান কিরাি জন্ 
আপনরাি েথরােথ প্মরিয়রাি অম্করাি প্ক্য়রাগ কিক্র পরািক্বন। 

IFSP মিমটং এ করী ঘক্টক্ে সস সম্পক্ক্ম  আপনরাি ISC আপনরাক্ক 
বলক্বন এবং আপনরাক্ক প্স্তুমর মনক্র সরাহরাে্ কিক্বন। 
আপনরাি IFSP মিমটং সম্পক্ক্ম  আপনরাক্ক মকেু গুরুত্বপূর্ম মবষয় 
জরানক্র হক্ব সেিন: 

•  IFSP মিমটং অবি্ই এিন সিক্য় ও স্রাক্ন অনুমঠির হক্ব েরা 
আপনরাি ও আপনরাি পমিবরাক্িি জন্ উপক্েরাগরী; 

•  আপমন, আপনরাি ISC, আপনরাি করাউমটেি প্রাথমিক 
হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম রা (EIO) এবং িূল্রায়ন দল বরা দক্লি 
মনব্মরামির সদস্ অবি্ই মিমটং অংিগ্হর কিক্বন; 

•  আপমন অন্ক্দিক্কও IFSP মিমটং এ আিন্ত্রর জরানরাক্র 
পরাক্িন সেিন পমিবরাি, বনু্-বরান্ব, আপনরাি সবমবমসটরাি বরা 
মিশুি পমিিে্মরা প্দরানকরািরীগর; 

•  আপনরাি ISC আপনরাি সম্মমরক্র অন্ক্দিক্ক মিমটং এ 
অংিগ্হক্রি আিন্ত্রর জরানরাক্র পরািক্বন; 

•  আপমন একজন উমকলক্ক মিমটং অংিগ্হর কিক্র বলক্র 
পরািক্বন; 

•  আপমন, আপনরাি ISC, আপনরাি সন্তরাক্নি িলূ্রায়নকরািরী এবং 
আপনরাি EIO আপনরাি সন্তরাক্নি মবকরাক্িি ব্রাপরাক্ি সে রথ্ 

সংগ্হ কিরা হক্য়ক্ে ররা পে্মরাক্লরািনরা কিক্বন এবং 
EIP করীিরাক্ব আপনরাি সন্তরান ও পমিবরািক্ক সরাহরাে্ 
কিক্ব সস ব্রাপরাক্ি একসরাক্থ আক্লরািনরা কিক্বন; 

•  আপনরাি সন্তরাক্নি মবকরাক্িি সরাক্থ সম্পমক্ম র 
আপনরাি পমিবরাক্িি সম্পদ, অগ্রাম্করাি এবং 
উক্বেগসিূহ আক্লরািনরা কিরা হক্ব; 

•  আপমন আপনরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি জন্ 
ফলরাফলগুমল (আপনরাি সন্তরাক্নি মবকরাক্ি সে 
উন্নয়নগুমল সদখক্র িরান) মিমনিরকিক্র সরাহরাে্ 
কিক্বন; 

•  ফলরাফলগুমল অজ্মন কিক্র সে সকৌিল, 
করাে্মকলরাপ ও পমিক্ষবরা করাক্জ আসক্ব বক্ল 
আপমন আিরা কক্িন ররা উন্নরীর কিরা হক্ব এবং 
পমিকল্পনরায় সলখরা হক্ব; 

•  আপনরাি অবকরাি পমিক্ষবরাি প্ক্য়রাজন আক্ে 
মকনরা ররা প্ক্য়রাজন অনুসরাক্ি আক্লরািনরা কিরা হক্ব 
এবং আপনরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি ব্মক্তগর 
িরামহদরাি মির্মরক্র মন্্মরামির হক্ব। অবকরাি 
পমিক্ষবরা পমিিে্মরা প্দরাক্নি দরাময়ত্ব সথক্ক 
অস্রায়রীিরাক্ব অব্রাহমর প্দরাক্নি জন্ ব্বহৃর 
হয় েরা আপনরাি সন্তরাক্নি জন্ প্ক্য়রাজন হক্র 
পরাক্ি।  অবকরাি বরামড়ক্র বরা অন্ সকরাক্নরা উপেুক্ত 
অবস্রাক্ন প্দরান কিরা সেক্র পরাক্ি; 

আেনরার ইনমিমিজয়ুরালরাইজি 
ফ্রামিমল সরামি্ম স প্রান 
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•  আপনরাি IFSP সর একমট পমিক্ষবরা অন্তি্্ম ক্ত কিক্র, 
আপনরাক্ক এবং IFSP দক্লি সকল সদস্ক্ক উক্ত 
পমিক্ষবরাি প্মর সম্মর হক্র হক্ব; এবং 

•  আপনরাি সন্তরাক্নি IFSP সর িনরাক্তকৃর অন্রান্ EI 
পমিক্ষবরা গ্হক্রি অম্করািক্ক খব্ম নরা কক্ি আপমন 
সেক্করাক্নরা EI পমিক্ষবরা গ্হর বরা প্র্রাখ্রান কিক্র পরাক্িন। 

আপনরাি পমিবরাক্িি IFSP সর মনক্্রাক্ত রথ্ অন্তি্্ম ক্ত থরাকক্ব: 

•  আপনরাি সন্তরাক্নি বর্ম িরান করাে্মকরামিররাি স্তক্িি একমট 
মববৃমর; 

•  আপনরাি অনুিমরক্র, আপনরাি সন্তরাক্নি মবকরাক্িি সরাক্থ 
সম্পমক্ম র আপনরাি পমিবরাক্িি সম্পদ, অগ্রাম্করাি এবং 
উক্বেগসিূক্হি একমট মববৃমর; 

•  EI পমিক্ষবরা সথক্ক প্র্রামির প্্রান প্্রান ফলরাফক্লি 
একমট মববৃমর। IFSP ফলরাফলগুমল অবি্ই অথ্মপূর্ম এবং 
আপনরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি িরামহদরা ও অগ্রাম্করাি 
মির্মরক হক্র হক্ব; 

•  আপনরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি িরামহদরা পূিক্রি জন্ 
প্ক্য়রাজনরীয় স্রানরান্তি সহ EI পমিক্ষবরাি একমট মববৃমর; 

•  আপনরাি সন্তরান েখন সিক্কয়রাক্ি থরাক্ক এবং েখন EI 
সসবরা প্দরানকরািরীি সিক্কয়রাি টেরাফক্ক প্মিষের প্দরাক্নি 
প্ক্য়রাজন হয় রখন আপনরাি সন্তরাক্নি িরামহদরা পূিক্রি জন্ 
একমট পমিকল্পনরা; 

•  EI পমিক্ষবরাি জন্ একজন মিমকৎসক্কি, মিমকৎসক্কি 
সহকরািরীি বরা নরাস্ম প্্রাকমটিনরাক্িি আক্দি বরা ব্বস্রাপত্র 

সেমটি সুমনমদ্মটি সিমিক্কল প্ক্ফিনরাক্লি একমট আক্দি/
ব্বস্রাপক্ত্রি প্ক্য়রাজন হয়; 

•  আপনরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি প্ক্য়রাজনরীয় মিমকৎসরা 
পমিক্ষবরা েরা EIP করৃ্ম ক প্দরান বরা পমিক্িরা্ কিরা হয় নরা 
ররা সহ অন্রান্ পমিক্ষবরা সম্পক্ক্ম  একমট মববৃমর; 

•  আপমন পমিকল্পনরায় স্রাষেি ও অনুিমর প্দরান কিক্ল, 
IFSP মিমটং এি পি ের িরীঘ্র সম্ব পমিক্ষবরা শুরু 
হওয়রাি প্র্রামির ররামিখ; 

•  িলিরান সসবরা সিন্বয়ক্কি নরাি মেমন উক্ত পমিকল্পনরা 
করাে্মকি কিরায় আপনরাক্ক সরাহরাে্ কিক্বন; 

•  মপ্-স্থু ল মবক্িষ মিষেরা পমিক্ষবরা সহ আপনরাি সন্তরান ও 
পমিবরাক্িি অন্রান্ পমিক্ষবরা পমিবর্ম ক্ন সরাহরাে্ কিরাি 
পদক্ষেপসিূহ। EIP সর, এমটক্ক বলরা হয় স্রানরান্তি 
পমিকল্পনরা; এবং 

•  প্রাকৃমরক পমিক্বক্িি একমট মববৃমর সেখরাক্ন EI পমিক্ষবরা 
প্দরান কিরা হক্ব। “প্রাকৃমরক পমিক্বি” বলক্র সবরােরায় 
সসই ব্বস্রা সেখরাক্ন নবজরারক ও টিলরািক্দিক্ক 
সরা্রািরক্র কিু্মনমটি িক্্্ পরাওয়রা েরায়। সসমট হক্র 
পরাক্ি আপনরাি বরাসরা বরা অন্ কিু্মনমটি অবস্রান, সেিন 
সি সকয়রাি বরা সখলরাি িরাি। 

IFSP সর ররামলকরাি্ক্ত EI পমিক্ষবরা প্দরাক্নি জন্ আপনরাি 
সম্মমর প্দরাক্নি পি ের িরীঘ্র সম্ব পমিক্ষবরা প্দরান শুরু 
কিরা উমির। আপনরাি EIO সক অবি্ই অন্তর বেক্ি 
একবরাি হক্লও একমট মিমটং িরাকক্র হক্ব আপনরাি সন্তরান 
ও পমিবরাক্িি জন্ IFSP িূল্রায়ন এবং প্ক্য়রাজক্ন সংক্িরা্ন 
কিরাি জন্। আপমন একমট পে্মরাক্লরািনরাি অনুক্িরা্ কিক্ল 
IFSP প্মর েয় িরাস পি পি বরা আিও ঘন ঘন পে্মরাক্লরািনরা 
কিরা হক্ছে মকনরা ররা মনমচির কিরাি জন্ EIO দরায়রী। 
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প্রাকৃমতক েমরক্বশ 
EIP সৃমটিকরািরী সফিরাক্িল আইন বক্ল সে EI পমিক্ষবরা অবি্ই 
েথরােম্ব প্রাকৃমরক পমিক্বক্ি প্দরান কিক্র হক্ব। প্রাকৃমরক 
পমিক্বি হক্লরা সসই পমিক্বি সেখরাক্ন মবক্িষ িরামহদরাসম্পন্ন 
বরা মবক্িষ িরামহদরামবহরীন নবজরারক ও টিলরািিরা এবং ররাক্দি 
পমিবরািগুমল মনর্কি্ম ও করাে্মকলরাক্প অংিগ্হর কক্ি েরা 
ররাক্দি করাক্ে গুরুত্বপূর্ম এবং ররা গুরুত্বপূর্ম মিখন সুমব্রা 
মহক্সক্ব ব্বহৃর হয়। প্রাকৃমরক পমিক্বক্িি িক্্্ থরাকক্র 
পরাক্ি আপনরাি বরাসরা, সে স্রাক্ন মিশু পমিিে্মরা প্দরান কিরা হয়, 
সখলরাি িরাি, সিক্স্তরািরঁা, গর পমিবহন, গ্ন্রাগরাি, সুপরাি-িরাক্ক্ম ট, 
প্রাথ্মনরাস্ল এবং অন্রান্ কিু্মনমটি পমিক্বি। প্রাকৃমরক 
পমিক্বি িরাক্ন শু্ ুস্রান বরা অবস্রান নয়। 

ররােরাড়রা আিও িক্য়ক্ে পরামিবরামিক খরাবরাি, সগরাসল, ঘুিরাক্নরাি 
সিয়, পরামিবরামিক উদেরাপন, গৃহস্রামলি করাজ এবং পমিবরাি 
ও বনু্-বরান্ক্বি করাক্ে ঘুিক্র েরাওয়রা সহ পমিবরাক্িি নৃর্কি্ম 
ও করাে্মকলরাপ।  মকেু পমিক্ষবরা থরাকক্র পরাক্ি সেগুক্লরা একমট 
সংস্রায় বরা একমট স্থু ক্ল প্দরান কিরা হয় সেমট EI পমিক্ষবরায় 
মবক্িষজ্ েমদ সসই পমিক্বি আপনরাি সন্তরাক্নি জন্ উত্তি 
হয়। সেক্হর্ প্রাকৃমরক পমিক্বি হক্লরা সসমট সেখরাক্ন মবক্িষ 
িরামহদরাসম্পন্ন বরা িরামহদরামবহরীন মিশুিরা বরাস কক্ি, সিক্খ, সখলরা 
কক্ি এবং কিু্মনমট/প্মরক্বিরীি করাে্মকলরাপ ও অনুঠিরাক্ন 
অংিগ্হর কক্ি, সেমট সব মিশুক্দি এক্ক অপি সথক্ক সিখরাি 
সুক্েরাগ প্দরান কক্ি। 
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আেনরার িলিরান রসবরা সিন্বয়ক 
আপনরাি প্থি IFSP মিমটং এ আপনরাক্ক একজন িলিরান 
সসবরা সিন্বয়ক (OSC) মনব্মরািন কিক্র বলরা হক্ব মেমন আপনরাি 
ISC সথক্ক মিন্ন হক্র পরাক্িন। আপনরাি OSC বরােরাই কিরা 
একমট গুরুত্বপূির্ম মসধিরান্ত। এই সসবরা সিন্বয়ক আপনরাি IFSP 
সক করাে্মকি কিরাি জন্ দরায়বধি। 

আপনরাি িলিরান সসবরা সিন্বয়ক মনক্্রাক্ত করাজগুক্লরা কিরাি 
জন্ও দরায়বধি: 

•  আপনরাি পমিবরাক্িি থরাকক্র পরাক্ি এিন সেক্করাক্নরা 
সিয়সূমি বরা অন্রান্ িরামহদরা েরা প্দরানকরািরীি 
মন্্মরামির করাজক্ক প্িরামবর কিক্ব সস সম্পক্ক্ম  
আপনরাি সরাক্থ কথরা বলরা; 

•  আপনরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি প্রাথমিক হস্তক্ষেপ 
পমিক্ষবরাি িরামহদরা িনরাক্ত কিক্র আপনরাি IFSP 
পে্মরাক্লরািনরা কিরা; 

•  সিয়সূমি মন্্মরাির, পমিক্ষবরা এবং অন্রান্ 
প্ক্য়রাজনগুমল মনমচির কিক্র আপনরাি সরাক্থ 
কথরা বলরা; 

•  IFSP সর পমিক্ষবরা প্দরান কিরাি জন্ 
প্দরানকরািরীক্দি মনক্য়রাগ ও ব্বস্রা কিরা েরািরা New 
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অনুক্িরামদর এবং ি্মক্তি আওররাি্ক্ত; 

•  আপনরাি ও আপনরাি মন্্মরামির প্দরানকরািরীি সরাক্থ 
সেরাগরাক্েরাক্গি ব্বস্রা কিরা; 

•  আপনরাি পমিবরাি অন্ সে পমিক্ষবরা গ্হর কিক্ে 
সেিন সি সকয়রাি পমিক্ষবরা ররাি সরাক্থ EI পমিক্ষবরাি 
সিন্বয় কিরা; 

•  আপনরাি সন্তরান ও পমিবরাি আপনরাি IFSP এি 
সকল পমিক্ষবরা পরাক্ছেন মকনরা ররা মনমচির কিরা; 

•  সিয়সূমি এবং মন্্মরামির সিয়সরীিরাি িক্্্ প্থি 
মদক্নি পমিক্ষবরা প্দরান কিরা হক্ছে মকনরা ররা  মনমচির 
কিরাি জন্ আপনরাি ও আপনরাি মন্্মরামির 
প্দরানকরািরীক্ক রদরািক কিরা; 

•  ওকরালমর সসবরা সম্পক্ক্ম  আপনরাক্ক জরানরাক্নরা; 

•  আপনরাি IFSP এি েয় িরাক্সি পে্মরাক্লরািনরা এবং 
বরামষ্মক িূল্রায়ন সম্পন্ন হক্য়ক্ে মকনরা ররা মনমচির 
কিরা; 

•  আপনরাি IFSP সর সকরাক্নরা পমিবর্ম ন আনয়ক্ন 
আপনরাক্ক সরাহরাে্ কিরা েরা ষরান্রামসক পে্মরাক্লরািনরা 
এবং বরামষ্মক িূল্রায়ক্নি ি্্করাি সিক্য় হক্র পরাক্ি; 

•  প্ক্য়রাজন উত্রামপর হক্ল আপনরাি পরামিবরামিক 
বরীিরাি রথ্ হরালনরাগরাদ কিরা। সিমিক্কইি ও িরাইল্ড 
সহলথ প্রাস সহ েমদ পমিবরাক্িি বরীিরা পমলমসক্র 
সকরাক্নরা পমিবর্ম ন আনরা হয় রক্ব আপনরাি উমির ররা 
আপনরাি OSC সক জরানরাক্নরা। 

•  EIP সথক্ক মপ্-স্থু ল মবক্িষ মিষেরা পমিক্ষবরায় 
আপনরাি সন্তরাক্নি সম্রাব্ স্রানরান্তি সম্পক্ক্ম  স্থু ল 
মিম্রিক্টক্ক অবমহর কিরাক্নরা; এবং 

•  একমট স্রানরান্তি পমিকল্পনরা শরমি কিরাি জন্ 
আপনরাি সরাক্থ সরাষেরাৎ কিরা সেমটি িক্্্ অন্তি্্ম ক্ত 
থরাকক্ব আপনরাক্ক ও আপনরাি সন্তরানক্ক EIP সেক্ড় 
নর্ন পমিক্ষবরা শুরু কিক্র সরাহরাে্ কিরাি জন্ 
প্ক্য়রাজনরীয় পদক্ষেপসিূহ। 
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স্রাস্্ বীিরা সংক্রান্ তথ্
আপনরাি পমিবরাক্িি স্রাস্্ বরীিরা সম্পমক্ম র সবক্িক্য় সরাম্প্রমরক 
ও সমিক রথ্ পরাওয়রা আপনরাি সসবরা সিন্বয়ক্কি জন্ খুব 
গুরুত্বপূর্ম। আপনরাি পমিবরাক্িি সকরান ্িক্নি স্রাস্্ বরীিরা 
পমিকল্পনরা আক্ে ররা আপনরাি সসবরা সিন্বয়ক আপনরাি সরাক্থ 
অনুসন্রান কিক্বন এবং আপনরাি পমিকল্পনরা মনউ ইয়ক্ম  
সটেট  বরীিরা আইন ("মনয়মন্ত্রর") এি আওররায় পক্ড় নরামক মনউ 
ইয়ক্ম  সটেট বরীিরা আইন ("অমনয়মন্ত্রর") করৃ্ম ক মনয়মন্ত্রর নয় 
ররা িনরাক্ত কিক্র সরাহরাে্ কিক্বন। এেরাড়রাও আপনরাি সসবরা 
সিন্বয়ক আপনরাি বরীিরা পমলমসি আওররায় আপনরাি সন্তরাক্নি 
করী পমিিরার সুক্েরাগ সুমব্রা আক্ে সস সম্পক্ক্ম  রথ্ সনক্বন। 
আপনরাি পমিবরাক্িি স্রাস্্ বরীিরা পমিকল্পনরা েমদ মনউ ইয়ক্ম  
সটেট বরীিরা আইন বেরািরা মনয়মন্ত্রর নরা হয়, রক্ব উক্ত পমিকল্পনরা 
অথ্ম পমিক্িরাক্্ি জন্ ররামলকরাি্ক্ত কিরা হক্ব নরা েমদ নরা আপমন 
জ্রামপর মলমখর সম্মমর জরানরান। 

স্রাস্্ বীিরা আওতরাে ধেি 
সিমিক্কইি ও সিমিক্কইি পমিিরামলর পমিিে্মরা পমিকল্পনরাগুমল 
সটেট জকু্ড় কক্য়কমট স্রাস্্ পমিকল্পনরাি িরা্্ক্ি পমিিরামলর 
হয়। পমিক্ষবরাগুমলি খিক্িি মহসরাব সিরাসমি সিমিক্কইিক্ক 
সদয়রা হয়। 

িরাইল্ড সহলথ প্রাস (CHP) সটেট ব্রাপরী কক্য়কমট স্রাস্্ সসবরা 
পমিকল্পনরা বেরািরা পমিিরামলর হয়। EIP সংরিরান্ত CHP NYS বরীিরা 
আইক্নি মবষয়। 

মনউ ইয়ক্ম  সটেক্টি বরাইক্ি প্করামির/মলমখর স্রাস্্ বরীিরা 
পমিকল্পনরাগুমল মনয়মন্ত্রর নয় (সেিন অন্ সটেক্ট প্করামির ব্থু 
রিস/ব্থু মিল্ড পমিকল্পনরা মনয়মন্ত্রর নয়)। 

সহলথ সপেম্ডং অ্রাকরাউটেস/সহলথ সসমিংস অ্রাকরাউটেস 
(HSAs) হক্লরা সিমিক্কল সসমিংস অ্রাকরাউটেস এবং বরীিরা 
মহক্সক্ব মবক্বিনরা কিরা হয়; এই অ্রাকরাউটেগুমল সম্পক্ক্ম  রথ্ 
আপনরাি সসবরা সিন্বয়ক করৃ্ম ক সংগ্হ কিরা উমির নয়। 

এেরাড়রাও আপনরাি ISC মনউ ইয়ক্ম  সটেট গর স্রাস্্ ও বরীিরা 
আইক্নি আবি্কররাসিূহ সম্পক্ক্ম  আপনরাি সরাক্থ আক্লরািনরা 
কিক্বন, সেিন: 

•  মনউ ইয়ক্ম  সটেট গর স্রাস্্ আইক্নি আওররায়, মপররািরাররাক্ক 
অবি্ই মবনরা খিক্ি EI পমিক্ষবরা প্দরান কিক্র হক্ব; 

•  সবসিকরামি বরীিরা ও সিমিক্কইি EI পমিক্ষবরাি জন্ 
NYS এি িূল্ পমিক্িরা্ পধিমর। এই সবসিকরামি 
পমিক্িরা্করািরীিরা EIP এি জন্ একমট গুরুত্বপূর্ম সম্পদ।

•  স্রাস্্ বরীিরা শু্ ুEI পমিক্ষবরাি িূল্ পমিক্িরাক্্ি জন্ 
ব্বহৃর হক্ব েমদ আপনরাি সন্তরাক্নি/পমিবরাক্িি পমলমস 
মনয়মন্ত্রর হয় বরা আপনরাি সম্মমরক্র ব্বহৃর হক্ব, েমদ 
পমলমস অমনয়মন্ত্রর হয়; এবং 

•  সসবরা সিন্বয় ও িূল্রায়ন সহ আপনরাি সন্তরাক্নি IFSP 
এি সকল EIP পমিক্ষবরা অবি্ই প্দরান কিক্র হক্ব েমদ 
আপমন বরীিরাি রথ্ প্দরাক্ন অসম্মমর জরানরান বরা েমদ 
আপনরাি সন্তরাক্নি সকরাক্নরা বরীিরা নরা থরাক্ক। 

মিয়ম্রিত বীিরাে ব্বহরাক্েে জি্ সুেষেরাসিূহ 
মপররািরাররাি পক্কট সথক্ক সকরাক্নরা খিি কিক্র হক্ব নরা সেিন 
EI পমিক্ষবরাি জন্ কর্ম নক্েরাগ্ বরা সহরায়ক িূল্ পমিক্িরা্ 
মহক্সক্ব। 

বরীিরাকরািরীক্দি সেক্করাক্নরা সক্ব্মরাচ্চ বরামষ্মক বরা আজরীবন পমলমস 
সরীিরাি মবপিরীক্র EI পমিক্ষবরাি জন্ পমিক্িরাম্র সকরাক্নরা 
সুমব্রামদ ্রাে্ম্ কিরাি অনুিমর সনই। 

মিশু ও পমিবরাক্িি স্রাস্্ক্সবরাি জন্ বরীিরাকরািরীক্দি বেরািরা 
পমিক্িরা্কৃর EI সরাষেরাৎগুমলি সংখ্রা কিরাক্নরা েরাক্ব নরা। 

বরীিরাকরািরীিরা একমট পমিবরাক্িি বরীিরা আওররা এককিরাক্ব সিষ 
কিক্র বরা নবরায়ন নরাকি কিক্র পরাক্িন নরা, করাির একমট মিশু 
EI পমিক্ষবরা গ্হর কিক্ে। 

বরীিরাকরািরীিরা সকবল স্রাস্্ বরীিরা মপ্মিয়রাি বরাড়রাক্র পরািক্বন নরা 
করাির একমট মিশু EI পমিক্ষবরা গ্হর কিক্ে। 
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অমিয়ম্রিত বীিরাে ব্বহরাে 
েমদ একমট পমিবরাক্িি বরীিরা পমিকল্পনরা NYS বরীিরা আইন 
করৃ্ম ক মনয়মন্ত্রর নরা হয় রক্ব উক্ত পমিকল্পনরা অথ্ম পমিক্িরাক্্ি 
জন্ ররামলকরাি্ক্ত কিরা হক্ব নরা েমদ নরা আপমন জ্রামপর 
মলমখর সম্মমর জরানরান। আপমন েমদ EIP পমিক্ষবরা িলূ্ 
পমিক্িরাক্্ি জন্ অমনয়মন্ত্রর বরীিরা ব্বহরাক্িি মলমখর সম্মমর 
প্দরান কক্িন রক্ব এই সম্মমরক্র প্ক্র্ক IFSP মিমটং এি 
সিয় পনুিরায় স্রাষেি কিক্র লরাগক্ব। 

েমদ আপনরাি পমিবরাক্িি বরীিরা NYS বরীিরা আইন বেরািরা মনয়মন্ত্রর 
নরা হয়, আপনরাি বরীিরা সমুব্রা সিুমষের নরাও হক্র পরাক্ি েমদ EIP 
পমিক্ষবরাি অথ্ম পমিক্িরাক্্ি জন্ ররামলকরাি্ক্ত কিরা হয়। এই 
সষেক্ত্র, েমদ আপনরাক্ক সম্পরূ্মিরাক্ব জরানরাক্ন হয় এবং আপমন 
মলমখর সম্মমর প্দরান কিক্র িরান রক্বই সকবল উক্ত বরীিরা 
ব্বহরাি কিরা েরাক্ব। 

মপতরািরাতরাে ্রাময়ত্ব 
সিমিক্কইি ও িরাইল্ড সহলথ প্রাস সহ েমদ আপনরাি পমিবরাক্িি 
বরীিরা পমলমসক্র সকরাক্নরা পমিবর্ম ন আনরা হয় রক্ব আপনরাি 
উমির ররা েথরািরীঘ্র আপনরাি সসবরা সিন্বয়কক্ক জরানরাক্নরা। 

েমদ আপনরাি বরীিরা সকরাম্পরামন আপনরাক্ক EI পমিক্ষবরাি 
অথ্ম পমিক্িরাক্্ি জন্ একমট সিক পরািরায়, রক্ব সসই অথ্ম 
আপনরাক্ক ি্লবির পরািরাক্নরা হক্য়ক্ে। উক্ত অথ্ম সিরাসমি 
আপনরাি সন্তরাক্নি EI প্দরানকরািরী বরা প্দরানকরািরী সংস্রাক্ক 

পরািরাক্র হক্ব সে জন্ আপনরাি সন্তরাক্নি প্দরানকরািরী করাজ 
কক্ি বরা ি্মক্তবধি হক্য়ক্ে। আপনরাি উক্ত সিক্কি নগদ 
অথ্ম সনওয়রা উমির নয়। উক্ত ি্ক্লি কথরা ররাৎষেমরকিরাক্ব 
আপনরাি বরীিরা সকরাম্পরামনক্ক অবমহর করুন এবং বরীিরা 
সকরাম্পরামনক্ক সিকমট সফির পরািরাক্র সহরায়ররাি জন্ 
আপনরাি সসবরা সিন্বয়ক্কি সরাক্থ সেরাগরাক্েরাগ করুন। 

েমদ আপনরাি NYS মনয়মন্ত্রর স্রাস্্ বরীিরা সকরাম্পরামন 
আপনরাি বরীিরা পমলমসক্র সুমনমদ্মটি বরামষ্মক ও আজরীবন 
সরীিরাি EI পমিক্ষবরাি জন্ অথ্ম প্দরান কক্ি, রক্ব আপনরাি 
ররাৎষেমরকিরাক্ব আপনরাি বরীিরা সকরাম্পরামনক্ক ি্ক্লি ব্রাপরাক্ি 
জরানরাক্নরা উমির এবং সহরায়ররাি জন্ আপনরাি সসবরা 
সিন্বয়ক্কি সরাক্থ সেরাগরাক্েরাগ কিরা উমির। 

েমদ আপনরাি সহলথ সপেম্ডং অ্রাকরাউটে (HSA) রহমবল 
আপনরাি স্রাস্্ বরীিরা সকরাম্পরামন করৃ্ম ক EI পমিক্ষবরাি অথ্ম 
পমিক্িরাক্্ি জন্ ি্লবির আপনরাি সন্তরাক্নি EI পমিক্ষবরা 
প্দরানকরািরীি করাক্ে পরািরাক্নরা হয়, রক্ব আপনরাি উমির 
ররাৎষেমরকিরাক্ব আপনরাি সসবরা সিন্বয়কক্ক অবমহর 
কিরাক্নরা। EI কি্মসূমি এি আওররায় এই অথ্ম পমিক্িরা্ 
অনুক্িরামদর নয় এবং বরীিরাকরািরী করৃ্ম ক আপনরাি HSA সর 
অমবলক্ম্ব সফির মদক্র হক্ব। উক্ত অথ্ম েরা আপনরাি উপলব্ধ 
সুমব্রামদক্র সফির সদয়রা হক্ব ররা সফির সদয়রাি মনক্দ্মিনরা 
জরানক্র আপনরাি স্রাস্্ বরীিরা সকরাম্পরামনি সরাক্থ সেরাগরাক্েরাগ 
কিরাি জন্ আপনরাি EI প্দরানকরািরী দরায়বধি। 
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স্রানরান্র: আেনরার সন্রাক্নর েরবততী 
েদক্ষেেসিহূ
মিশুক্দি রৃররীয় জন্মদক্ন বরা করােরাকরামে সিক্য় মপ্-স্থু ল মবক্িষ 
মিষেরা বরা অন্রান্ পমিক্ষবরায় েরাওয়রা সহ EIP র্রাগ কিরা সব 
মিশুক্দি জন্ একমট স্রানরান্তি পমিকল্পনরা অবি্ই শরমি 
কিক্র হক্ব। পমিক্ষবরা পমিবর্ম ক্নি সরাক্থ খরাপ খরাইক্য় মনক্র 
এবং একমট সহজ স্রানরান্তক্িি জন্ আপনরাি ও আপনরাি 
সন্তরাক্নি প্ক্য়রাজন হক্র পরাক্ি এিন সেক্করাক্নরা সরাহরাে্, সহরায়ররা 
ও পমিক্ষবরা স্রানরান্তি পমিকল্পনরায় অন্তি্্ম ক্ত থরাকক্ব। স্রানরান্তি 
পমিকল্পনরাি আক্লরািনরা আপনরাি সন্তরাক্নি প্থি IFSP সর শুরু 
হওয়রা উমির। মকেু মিশুি আি সকরাক্নরা পমিক্ষবরাি প্ক্য়রাজন 
হক্ব নরা। অন্রান্ মিশু ও পমিবরাি ররাক্দি কিু্মনমটি প্রাথমিক 
শিিব কি্মসূমি বরা অন্রান্ পমিক্ষবরায় সেক্র পরাক্ি। আপমন বরা 
অন্ সকউ েমদ িক্ন কক্িন সে আপনরাি সন্তরান মপ্-স্থু ল মবক্িষ 
মিষেরা পমিক্ষবরাি জন্ উপেুক্ত, আপনরাি সসবরা সিন্বয়ক 
আপনরাি স্থু ল মিম্রিক্ক্টি মপ্-স্থু ল মবক্িষ মিষেরা (CPSE) 
কমিমটক্ক অবমহর কিক্বন। আপনরাি CPSE মবজ্মতি নরা সপক্র 
িরাওয়রাি সুক্েরাগ িক্য়ক্ে। আপমন আপর্মর জরানরাক্ল OSC এই 
পদক্ষেপ মনক্র পরািক্বন নরা। 

স্রানরান্তক্িি অমরমিক্ত পদক্ষেপসিূক্হি িক্্্ িক্য়ক্ে: 

•  আপনরাি OSC অবি্ই আপনরাক্ক একমট স্রানরান্তি 
কনফরাক্িন্স কিরাি সুক্েরাগ সদক্বন। একমট স্রানরান্তি 
কনফরাক্িন্স হক্লরা একমট  মিমটং সেমট CPSE এি সিরাপমর 
(বরা ররাি িক্নরানরীর ব্মক্ত) এি সরাক্থ আপনরাি সন্তরানক্ক 
মপ্-স্থু ল মবক্িষ মিষেরা পমিক্ষবরাি জন্ সিফরাি কিরা উমির 
হক্ব মকনরা ররা মনক্য় আক্লরািনরা কিরাি জন্ অনুমঠির হয়। 
এই মিমটংক্ক একমট স্রানরান্তি কনফরাক্িন্স বলরা হয়। আপমন 
একমট স্রানরান্তি কনফরাক্িন্স কিক্র িরান মক িরান নরা সস 
ব্রাপরাক্ি আপমন মসধিরান্ত মনক্র পরাক্িন। এই কনফরাক্িন্স 
সংঘমটর কিরাি জন্ আপনরাি OSC সক আপনরাি সম্মমর 
প্দরান কিক্র বলরা হক্ব; 

•  আপমন েমদ একমট স্রানরান্তি কনফরাক্িন্স কিরা প্র্রাখ্রান 
কক্িন, ররাহক্ল আপনরাি OSC আপনরাক্ক একমট মলমখর 
স্রানরান্তি রথ্ প্দরান কিক্বন; 

•  আপমন েমদ স্রানরান্তি কনফরাক্িক্ন্স সম্মমর প্করাি কক্িন, 
আপনরাি OSC আপনরাি সরাক্থ স্রানরান্তি কনফরাক্িন্স কিরাি 
ব্বস্রা কিক্বন, CPSE এি সিরাপমর/িক্নরানরীর ব্মক্ত এবং 
IFSP দক্লি অন্রান্ সদস্ক্ক আিন্ত্রর জরানরাক্নরা হক্ব। 
আপনরাি সন্তরান CPSE এি িরা্্ক্ি পমিক্ষবরাি জন্ প্থি 
উপেুক্ত হওয়রাি অন্তর 90 মদন পূক্ব্ম স্রানরান্তি কনফরাক্িন্স 
অনুমঠির হক্র হক্ব। আপনরাি সন্তরান CPSE এি পমিক্ষবরাি 
জন্ প্থি কখন উপেুক্ত হক্ব সস ব্রাপরাক্ি আপনরাি OSC 
আপনরাক্ক রথ্ প্দরান কিক্বন। 

•  আপমন একমট স্রানরান্তি কনফরাক্িন্স কিক্র িরান বরা নরা 
িরান, আপমন আপনরাি সন্তরানক্ক স্থু ল মিম্রিক্ট CPSE সর 
সিফরাি কিরাি মসধিরান্ত মনক্র পরািক্বন। আপনরাি OSC 
সিফরাি কিরাি করাক্জ আপনরাক্ক সরাহরাে্ কিক্র পরািক্বন। 
আপনরাি সন্তরানক্ক CPSE করৃ্ম ক িলূ্রায়ন কিরাি জন্ 
এবং আপনরাি সন্তরান মপ্-স্থু ল মবক্িষ মিষেরাি জন্ উপেকু্ত 
মকনরা সস ব্রাপরাক্ি CPSE মসধিরান্ত সনওয়রাি জন্ আপনরাি 
সন্তরাক্নি রৃররীয় জন্মদক্নি আক্গ পে্মরাতি সিয় হরাক্র সিক্খ 
আপনরাি সন্তরানক্ক সিফরাি কিক্র হক্ব। অন্থরায়, EI 
পমিক্ষবরাি জন্ আপনরাি সন্তরাক্নি উপেকু্তররা ররাি রৃররীয় 
জন্মদক্নি আক্গি মদন সিষ হক্য় েরাক্ব; 
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•  আপনরাি সন্তরানক্ক সিফরাি কিরাি পি, আপনরাি সন্তরানক্ক 
করীিরাক্ব িূল্রায়ন কিক্বন সস ব্রাপরাক্ি জরানরাক্র CPSE 
আপনরাি সরাক্থ সেরাগরাক্েরাগ কিক্বন। CPSE আপনরাি 
সন্তরানক্ক িূল্রায়ন কিরাি জন্ আপনরাি মলমখর সম্মমর 
িরাইক্বন; 

•  আপনরাি সন্তরাক্নি EIP সিকি্ম গুমল CPSE করৃ্ম ক ব্বহৃর 
হক্র পরাক্ি আপনরাি সন্তরানক্ক করীিরাক্ব িূল্রায়ন কিরা হক্ব 
সস ব্রাপরাক্ি মসধিরান্ত মনক্র। উপকরাক্ি আসক্র পরাক্ি এিন 
EIP এি িূল্রায়ন প্মরক্বদনগুমল ও অন্রান্ সিকি্ম গুমল 
িনরাক্ত কিক্র আপনরাি সসবরা সিন্বয়ক আপনরাক্ক সরাহরাে্ 
কিক্বন। CPSE সক উপকরাক্ি আসক্র পরাক্ি এিন EIP 
িূল্রায়ন প্মরক্বদন ও সিকি্ম গুমল প্দরান কিক্র আপনরাি 
OSC এি আপনরাি মলমখর সম্মমরি প্ক্য়রাজন হক্ব। 

•  আপনরাি সন্তরাক্নি উপেকু্তররা ও পমিক্ষবরাি ব্রাপরাক্ি মসধিরান্ত 
মনক্র CPSE সক অবি্ই একমট মিমটং এ বসক্র হক্ব এবং 
স্থু ল মিম্রিক্ক্টি মিষেরা সবরাি্ম ক্ক একমট সপুরামিি প্দরান কিক্র 
হক্ব, আপনরাি সন্তরানক্ক িলূ্রায়ন কিরাি জন্ আপনরাি 
মলমখর সম্মমর পরাওয়রাি 60 মদক্নি িক্্্। এই মিমটং এ 
আপনরাি OSC সক আিন্ত্রর জরানরাক্নরাি জন্ আপমন CPSE 
সিরাপমরক্ক বলক্র পরাক্িন; 

•  আপনরাি সন্তরান েমদ মপ্-স্থু ল মবক্িষ মিষেরাি জন্ 
উপেুক্ত হয়, রক্ব আপনরাি সন্তরাক্নি জন্ একমট স্রন্ত্র 
মিষেরা পমিকল্পনরা (IEP) শরমি কিরা হক্ব। আপনরাি সন্তরান 
েখন প্থি উপেুক্ত হক্ব রখন আপমন মপ্-স্থু ল মবক্িষ 
মিষেরা কি্মসূমি ও পমিক্ষবরা শুরু কিক্র পরাক্িন অথবরা 
আপনরাি সন্তরাক্নি বয়স হওয়রা অবম্ EIP সর থরাকক্র 
পরাক্িন। আপমন েমদ মসধিরান্ত সনন সে আপনরাি সন্তরান 
EIP েরাড়ক্ব এবং মপ্-স্থু ল মবক্িষ মিষেরা পমিক্ষবরা শুরু 
কিক্ব, রক্ব আপনরাি উমির আপনরাি স্থু ল মিম্রিক্ক্টি 
CPSE সিরাপমরি সরাক্থ সেরাগরাক্েরাগ কিরা; এবং 

•  আপনরাি সন্তরান েমদ মপ্-স্থু ল মবক্িষ মিষেরাি জন্ 
উপেুক্ত নরা হয়, রক্ব আপনরাি সন্তরান মরন বেি পূর্ম 
হওয়রাি মদন EIP পমিক্ষবরা সিষ হক্ব। আপনরাি সন্তরাক্নি 
জন্ একমট স্রানরান্তি পমিকল্পনরা আপনরাি প্দত্ত রক্থ্ি 
মির্মরক্র কিরা হক্ব। আপনরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি েমদ 
অন্রান্ পমিক্ষবরাি প্ক্য়রাজন হয় রক্ব এই পমিকল্পনরা 
উক্ত পমিক্ষবরাক্ক ও আপনরাক্ক এই পমিক্ষবরা সপক্র 
সরাহরাে্ কিরাি পদক্ষেপগুমল অন্তি্্ম ক্ত কিক্ব। 
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একজন ে্রাক্রন্ট মহক্সক্ব 
আেনরার অমিকরার 
একজন প্রাক্িটে মহক্সক্ব, EIP এি আওররায় আপনরাি মকেু 
অম্করাি আক্ে। আপনরাি সসবরা সিন্বয়ক ও সসবরা প্দরানকরািরীি 
দরাময়ত্ব আপনরাি অম্করািগুমল আপনরাক্ক ব্রাখ্রা কিরা 
এবং আপমন ররা বুক্েক্েন সস ব্রাপরাক্ি মনমচির কিরা এবং 
সসগুক্লরা আদরাক্য় আপনরাক্ক সরাহরাে্ কিরা। উদরাহিরস্রূপ, 
আপনরাি অম্করাি আক্ে প্রািমম্ক মলমখর মবজ্মতি পরাওয়রাি। 
িনরাক্তকির, িূল্রায়ন, পমিক্ষবরা মন্্মরাির বরা আপনরাি সন্তরান 
ও পমিবরাক্িি জন্ উপেুক্ত EI পমিক্ষবরাি ব্বস্রা শুরু কিক্র 
বরা পমিবর্ম ন কিক্র EIO ইছেরা কিরাি বরা প্র্রাখ্রান কিরাি পূক্ব্ম 
10 করাে্মমদবক্সি িক্্্ EIO করৃ্ম ক আপনরাক্ক প্রািমম্ক মলমখর 
মবজ্মতি প্দরান কিক্র হক্ব। 

এেরাড়রাও আপনরাি সন্তরাক্নি EIP এি জন্ উপেকু্তররা মনক্য় 
িররাননক্ বরা অমিক্েরাগগুমল বরা আপনরাি সন্তরাক্নি EI পমিক্ষবরা 
মনক্য় অমিক্েরাগগুমল মনষ্পর্মর কিরাি জন্ আপনরাি েথরােথ 
প্মরিয়রাি করাে্মমবম্ ব্বহরাি কিরাি অম্করাি িক্য়ক্ে। আপনরাি 
িররাননক্ বরা অমিক্েরাগ মনষ্পর্মর কিরাি জন্ েথরােথ প্মরিয়রাি 
করাে্মমবম্ ব্বহরাি কিরাি অম্করাক্িি িক্্্ িক্য়ক্ে, মন্রূপ 
ি্্স্ররা, মনিক্পষে শুনরামন এবং পধিমরগর অমিক্েরাগ মবম্ 
পরাওয়রাি অম্করাি: 

আপনরাি সন্তরাক্নি প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা মনক্য় আপনরাি 
সে িররাননক্ বরা অমিক্েরাগ থরাকক্র পরাক্ি ররা সিরা্রান কিরাি 
স্রা্রীন ও মবশ্বস্ত পধিমর হক্লরা ি্্স্ররা। আপনরাক্ক ও আপনরাি 
EIO সক েথরাসম্ব সহক্জ ও দ্রুর একমট িনরক্ক্ সপৌঁেরাক্র 
সরাহরাে্ কিরাি জন্ ি্্স্ররা ব্বহরাি কিরা হয়। এমট একজন 
ি্্স্ররাকরািরীি িরা্্ক্ি কিরা হয়। ি্্স্ররাকরািরীক্দি আপনরাি 
করাউমটেি কমিউমনমট মববরাদ িরীিরাংসরা সকন্দ্র করৃ্ম ক প্মিষের, 
প্র্য়ন ও মনক্য়রাগ কিরা হয়। ররািরা একমট সিস্রাি সবমদক 
সিরানরায় এবং ন্রাে্ হওয়রায় দষে। ি্্স্ররাকরািরীিরা প্রাথমিক 
হস্তক্ষেক্প মবক্িষজ্ নন। ররািরা মবক্িষজ্ ি্্স্ররাকরািরী েরািরা 
EIP সম্পক্ক্ম  জরাক্নন এবং সবরাক্েন। 

সংমলিটি সিস্রাগুমল আক্লরািনরা কিক্র এবং সিরা্রান খঁুক্জ 
সবি কিরায় সরাহরাে্ কিক্র আপনরাি ি্্স্ররাকরািরী আপনরাি 
ও আপনরাি EIO এি সরাক্থ সরাষেরাৎ কিক্বন। আপনরাক্দি 
উিক্য়িই প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা মনক্য় সে উক্বেগসিহূ 
আক্ে েরা মনষ্পর্মর কিক্র হক্ব ররা জরানরাক্নরাি সকু্েরাগ আক্ে। 
কমিউমনমট মববরাদ সকন্দ্র ি্্স্ররাি মলমখর আক্বদন পরাওয়রাি 
30 মদক্নি িক্্্ ি্্স্ররা প্মরিয়রা সম্পন্ন কিক্র হক্ব। ি্্স্ররা 
সম্পন্ন হওয়রাি পি, করী মবষক্য় সম্মর হওয়রা সগক্ে এবং সকরাক্নরা 
অমনষ্পন্ন মবষয় থরাকক্ল ররাি বর্মনরা মদক্য় একমট মলমখর 
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ি্মক্তনরািরা শরমি কিক্র হয়। আপনরাি সসবরা সিন্বয়ক মনমচির 
কিক্বন সে এই ি্মক্ত আপনরাি IFSP সর েকু্ত কিরা হক্য়ক্ে। েমদ 
এই িররাননক্ মনষ্পর্মর কিরা নরা েরায়, আপনরাি EIO এি উমির 
আপনরাি আক্িকমট অম্করাি, একমট মনিক্পষে শুনরামন সম্পক্ক্ম  
আপনরাি সরাক্থ আক্লরািনরা কিরা। 

একমট IFSP সর আপনরাি সন্তরাক্নি পমিক্ষবরা সম্পক্ক্ম  
আপনরাি EIO এি সরাক্থ িররাননক্ মনষ্পর্মর কিরাি আক্িকমট 
পধিমর হক্লরা একমট মনিক্পষে শুনরামন। ি্্স্ররাি িক্ররা, 
একমট মনিক্পষে শুনরামনও আপনরাি সকরাক্নরা খিি েরাড়রাই 
সম্পরামদর হক্ব। একজন িূল্রায়নকরািরী করৃ্ম ক আপনরাি 
সন্তরানক্ক পমিক্ষবরাি জন্ অক্েরাগ্ মহক্সক্ব িূল্রায়ন কিক্ল 
রখনও আপমন একমট মনিক্পষে শুনরামন িরাইক্র পরািক্বন। 
এই সিস্রাগুমল সিরা্রাক্নি জন্ আপনরাি একমট মনিক্পষে 
শুনরামন িরাওয়রাি অম্করাি িক্য়ক্ে, এিনমক আপমন প্থক্ি 
ি্্স্ররায় অংি মনক্লও। একমট মনিক্পষে শুনরামন পরাওয়রাি 
পূক্ব্ম আপনরাক্ক ি্্স্ররায় অংি মনক্র হক্ব নরা। আপনরাি ও 
আপনরাি পমিবরাক্িি জন্ উিয় সুক্েরাগই িক্য়ক্ে। মনিক্পষে 
শুনরামন শুনরামন কি্মকর্ম রা করৃ্ম ক সম্পন্ন কিরা হয় েরািরা ন্রাে্ 
এবং মনিক্পষে। এই শুনরামন কি্মকর্ম রাগর প্িরাসমনক আইক্নি 
মবিরািক েরাক্দিক্ক স্রাস্্ কমিিনরাি করৃ্ম ক মনক্য়রাগ বরা 
িক্নরানয়ন কিরা হয়। শুনরামন কি্মকর্ম রাি আপনরাি বরা EIO এি 
িরা্্ক্ি কিরা অনুক্িরাক্্ি ব্রাপরাক্ি মসধিরান্ত সনওয়রাি ষেিররা 
িক্য়ক্ে। আপনরাি সন্তরাক্নি সকক্সি সিস্রা বরা উক্বেক্গি 
ব্রাপরাক্ি এই শুনরামন কি্মকর্ম রা একমট িূড়রান্ত মসধিরান্ত সদক্বন। 

একমট শুনরামনক্র, মপররািরাররা ও EIO সরাষে্ প্দরান কক্িন এবং 
ররাক্দি িররািরক্ক সিথ্মন কিরাি জন্ সরাষেরী ব্বহরাি কিক্র 
পরাক্িন। মনিক্পষে শুনরামনি সিয় মপররািরাররা একজন বনু্, 
অন্ প্রাক্িটে, একজন উমকল বরা একজন অ্রাটমন্ম আনক্র 
পরাক্িন। শুনরামন কি্মকর্ম রাক্ক 30 মদক্নি িক্্্ একমট মসধিরাক্ন্ত 
সপৌঁেরাক্র হক্ব। শুনরামন কি্মকর্ম রাি মসধিরান্তই িূড়রান্ত মসধিরান্ত। 
আপনরাি বরা EIO এি শুনরামন কি্মকর্ম রা মসধিরাক্ন্তি একমট 
আইমন পে্মরাক্লরািনরা িরাওয়রাি অম্করাি িক্য়ক্ে। 

একমট মনিক্পষে শুনরামনি আক্বদন কিরাি জন্, আপনরাক্ক 
অবি্ই New York State Department of Health, 
প্রাথমিক হস্তক্ষেপ বু্ক্িরা এি পমিিরালক বিরাবি মলখক্র 
হক্ব। আপমন সেক্করাক্নরা সিয় একমট মনিক্পষে শুনরামন 
িরাইক্র পরািক্বন। আপনরাি অমিক্েরাগ েমদ আপনরাি সন্তরাক্নি 
অক্েরাগ্ররা মনক্য় হয়, রক্ব আপনরাি সন্তরানক্ক পমিক্ষবরাি জন্ 
অক্েরাগ্ মহক্সক্ব মবক্বিনরা কিরাি েয় িরাক্সি িক্্্ আপনরাি 
আক্বদন কিক্র হক্ব। 

ি্্স্ররা বরা একমট মনিক্পষে শুনরামন েরাড়রাও, সেসকল 
মপররািরাররাি করীিরাক্ব EIP করাজ কিক্ে সস সম্পক্ক্ম  সকরাক্নরা 
সিস্রা থরাকক্ল সস জন্ আক্িকমট সুক্েরাগ হক্ছে একমট 

পধিমরগর অমিক্েরাগ দরাক্য়ি কিরা। সিস্রাবমলি মকেু 
উদরাহির হক্লরা: 

•  একমট মিশুক্ক প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম রাি করাক্ে সিফরাি 
কিরাি 45 মদক্নি িক্্্ একমট IFSP সম্পন্ন নরা কিরা; 

•  েথরা সিক্য় পমিক্ষবরা প্দরান নরা কিরা; 

• আপনরাি IFSP সর ররামলকরাি্ক্ত পমিক্ষবরা নরা পরাওয়রা; 

•  একজন প্রাক্িক্টেি অনুিমর েরাড়রা একমট মিশুক্ক 
পমিক্ষবরা প্দরান কিরা; এবং 

•  স্রাস্্ ও মনিরাপত্তরা উক্বেগ িক্য়ক্ে এিন স্রাক্ন পমিক্ষবরা 
গ্হর কিরা। 

আপমন েমদ িক্ন কক্িন সে আপনরাি EIO, সসবরা সিন্বয়ক, 
িূল্রায়নকরািরী বরা সসবরা প্দরানকরািরী ররাক্দি করাজ আইন 
অনুসরাক্ি কিক্েন নরা রক্ব একমট পধিমরগর অমিক্েরাগ দরাক্য়ি 
কিরা সেক্র পরাক্ি। একমট পধিমরগর অমিক্েরাগ দরাক্য়ি কিরাি 
জন্, আপনরাক্ক অবি্ই New York State Department 
of Health, প্রাথমিক হস্তক্ষেপ বু্ক্িরা এি পমিিরালক বিরাবি 
মলখক্র হক্ব। এেরাড়রাও আপনরাক্ক আপনরাি অমিক্েরাগ পক্ত্রি 
একমট অনুমলমপ আপনরাি সসবরা সিন্বয়কক্ক, করাউমটেি 
প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম রাক্ক এবং সেক্করাক্নরা প্রাথমিক 
হস্তক্ষেপ প্দরানকরািরীি করাক্ে সপ্ির কিক্র হক্ব েরািরা এই 
অমিক্েরাক্গি সরাক্থ সম্পৃক্ত। Department of Health অবি্ই 
আপনরাি অমিক্েরাগ রদন্ত কিক্ব। 

আপমন েমদ Department of Health এ একমট অমিক্েরাগ 
কক্িন রক্ব Department of Health এি টেরাফ আপনরাি 
সরাক্থ সেরাগরাক্েরাগ কিক্বন। আপনরাি অমিক্েরাগ করীিরাক্ব রদন্ত 
কিরা হক্ব সস ব্রাপরাক্ি আপনরাক্ক বলরা হক্ব। এি িক্্্ থরাকক্র 
পরাক্ি আপনরাি, অমিক্েরাক্গ উক্লেমখর সেক্করাক্নরা ব্মক্ত এবং 
অন্রান্ক্দি করাে সথক্ক সরাষেরাৎকরাি সনয়রা, েরাক্দি করাক্ে এই 
অমিক্েরাগ সম্পক্ক্ম  সহরায়ক রথ্ থরাকক্র পরাক্ি। 

Department of Health অমিক্েরাগ পরাওয়রাি 60 মদক্নি 
িক্্্ অবি্ই এি রদন্ত সম্পন্ন কিক্ব। রদন্ত সিক্ষ আপনরাি 
অমিক্েরাগ সম্পক্ক্ম  আপমন একমট মলমখর জবরাব পরাক্বন। 
এই জবরাক্বি িক্্্ রদক্ন্তি ফলরাফল থরাকক্ব এবং সকরাক্নরা 
পদক্ষেপ অবি্ই মনক্র হক্ল ররা সুমনমদ্মটি কিরা থরাকক্ব। সিস্রা 
সিরা্রাক্নি জন্ সব পদক্ষেপ সনয়রা হক্ছে সস ব্রাপরাক্ি মনমচির 
কিরাি জন্ Department of Health দরায়রী থরাকক্ব। 

19 নং পৃঠিরা সথক্ক এসব ব্রাপরাক্ি আপনরাক্ক সরাহরাে্ কিরাি 
জন্ নিুনরা মিমিপত্র সদয়রা হক্য়ক্ে। 
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প্রাথমিক হস্তক্ষেে কি্মসমূি 
এর র�রাগরাক্�রাক্গর তথ্ 
প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মসূমি পমিক্ষবরা সম্পক্ক্ম  
আিও রক্থ্ি জন্, সেরাগরাক্েরাগ করুন: 

New York State Department of Health 
Bureau of Early Intervention 
Corning Tower Building, Room 287 
Empire State Plaza 
Albany, New York 12237-0660 
(518) 473-7016 
ফ্রাক্স: (518) 486-1090 
ই-সিইল: beipub@health.ny.gov 
মপররািরাররাি জন্ সিিরািি মজজ্রামসর প্নেরাবমল, EIP 
এি মবম্-মব্রান, এ সম্পমক্ম র পরামিিরামষক িব্দিরালরা 
এবং িব্দসংষেক্পসিূহ এবং আপনরাি স্রানরীয় EIP এি 
জন্ সটমলক্ফরান নম্বি অনলরাইক্ন পরাওয়রা েরাক্ব এখরাক্ন: 
www.health.ny.gov/community/infants_children/
early_intervention/county_eip.htm 

প্রাথমিক হস্তক্ষেপ এবং অন্রান্ মিশু সম্পমক্ম র পমিক্ষবরা 
সম্পক্ক্ম  আিও রক্থ্ি জন্ মনক্িি মিকরানরায় সেরাগরাক্েরাগ 
করুন: 

“Growing Up Healthy”  
(“সগ্রাময়ং আপ সহলমদ”) 24-ঘণ্রাি হটলরাইন 
1-800-522-5006 
মনউ ইয়ক্ম  মসমটক্র িরায়রাল করুন 311 

Early Childhood Direction Centers
New York State Education Department  
(আমল্ম িরাইল্ডহুি মিক্িকিন সসটেরািস 
মনউ ইয়ক্ম  সটেট মিষেরা মবিরাগ) 
www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/ecdc/ 
(518) 486-7462 
TTY: (518) 474-5652 

New York Parent and Kid Connection Helpline 
(মনউ ইয়ক্ম  প্রাক্িটে ও মকি করাক্নকিন সহল্পলরাইন) 
1-800-345-KIDS (5437) 
(পরাওয়রা েরাক্ব সসরাি-শুরিবরাি সকরাল 9 টরা- মবকরাল 5 টরা) 

NYS Justice Center for the Protection
of People with Special Needs (মবক্িষ িরামহদরাসম্পন্ন 
সলরাকক্দি সুিষেরাি জন্ NYS জরামটেস সসটেরাি) 
www.justicecenter.ny.gov/services-supports/
advocacy 
1-800-624-4143 রথ্ ও সিফরাক্িল (সসরাি-শুরি, সকরাল 
8:30 টরা-মবকরাল 4:30 টরা) 
TTY: িরায়রাল করুন  7-1-1 NYS মিক্ল এি জন্ এবং 
অপরাক্িটিক্ক মদন 1-800-624-4143 

Assistive Technology (TRAID) Program  
(সহরায়ক প্েুমক্ত (TRAID) কি্মসূমি)
www.justicecenter.ny.gov/services-supports/
assistive-technology-traid 

Parent to Parent of New York State  
(প্রাক্িটে ট্ প্রাক্িটে অব মনউ ইয়ক্ম  সটেট) 
www.parenttoparentnys.org 
(518) 381-4530 or 1-800-305-8817 

Parent Training and Information Centers  
(প্রাক্িটে প্মিষের ও রথ্ সকন্দ্র) 
www.parenttip.org 
সটেটব্রাপরী (NYC ব্ররীর): (585) 546-1700 
শু্ ুমনউ ইয়ক্ম  সটেট: 1-800-650-4967 

Starbridge 
(মনউ ইয়ক্ম  মসমটি 5 মট বরািরা ব্ররীর সটেটব্রাপরী) 
www.starbridgeinc.org 
(585) 546-1700 or 1-800-650-4967 NYS সর) 

INCLUDEnyc 
(মনউ ইয়ক্ম  মসমটি 5 মট বরািরাক্র পমিক্ষবরা মদক্ছে) 
(আক্গ মবক্িষ িরামহদরাসম্পন্ন মিশুক্দি জন্ সংস্রান মেল) 
www.includenyc.org 
(212) 677-4650 

Advocates for Children of New York
(Serving the 5 boroughs of New York City)
(অ্রািক্িরাক্কটস ফি মিলক্্ন অব মনউ ইয়ক্ম   
(মনউ ইয়ক্ম  মসমটি 5 মট বরািরাক্র পমিক্ষবরা মদক্ছে)) 
www.advocatesforchildren.org 
1-800-427-6033 or (212) 947-9779 

www.health.ny.gov/community/infants_
www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/ecdc/
www.justicecenter.ny.gov/services-
www.justicecenter.ny.gov/services-
www.parenttoparentnys.org
www.parenttip.org
www.starbridgeinc.org
www.includenyc.org
www.advocatesforchildren.org
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পমেবরাক্েে 
উক্বেে 

প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমেক্েবরা* 
•  সহরায়ক প্েুমক্ত মিিরাইস 

ও পমিক্ষবরা 

• শ্রুমরমবজ্রান 

•  পমিবরাক্িি প্মিষের, 
করাউক্ন্সমলং, বরাসরায় 
সরাষেরাৎ এবং প্রাক্িটে 
সরাক্পরাট্ম গ্রুপ 

•  সিরাগ মনর্ময় বরা িূল্রায়ক্নি 
উক্দেক্ি্ মিমকৎসরা সসবরা 

• নরামস্মং সসবরা 

• পুমটি সসবরা 

• অকুক্পিনরাল সথিরামপ 

• মফমজক্রাল সথিরামপ 

• িনস্তরার্মত্বক সসবরা 

• অবকরাি সসবরা 

• সসবরা সিন্বয় 

• সিরাজ কি্ম সসবরা 

• মবক্িষ মনক্দ্মিনরা 

•  মপেি-ল্রাঙ্কু্য়জ প্রাথলমজ 

• দমৃটি সসবরা 

• স্রাস্্ সসবরা 

•  স্রানরান্তি ও সংমলিটি খিি 

1. মেফরাে কেরা (েমদ নরা প্রাক্িটে আপর্মর 

জরানরান) 

•  সিফরাি কিরাি উৎস বরা প্রাক্িটে সক্দেহ কক্িন 
মিশুি মবকরািগর মবলম্ব বরা প্মরবমন্ত্ব আক্ে 

 •  পমিবরািক্ক প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মসূমি (EIP) এি 
উপকরামিররা সম্পক্ক্ম  অবমহর কিরা হয় 

   •  িনরাক্তকিক্রি দইু মদক্নি িক্্্ মিশুক্ক 
প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম রাি (EIO) করাক্ে 
সিফরাি কিরা হয় 

     •  EIO প্রাথমিক সসবরা সিন্বয়কক্ক 
মনেুক্ত কক্িন

2. প্রাথমিক মসবরা 
সিন্বয়ক 

4. IFSP মিটিং* 
(েমদ মিশু উপেুক্ত হয়) 

• পমিবরাি প্র্রামির ফলরাফলগুমল িনরাক্ত কক্ি 

• প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা সু্মনমদ্মটি কিরা হয় 

• মলমখর পমিকল্পনরা পমিপূর্ম কিরা হয় 

• পমিবরাি ও EIO IFSP সর সম্মর হন 

• িলিরান সসবরা সিন্বয়কক্ক (OSC) মিমনির কিরা হয় 

• EIO সরািরামজক মনিরাপত্তরা নম্বি সনন 

• EIP সম্পক্ক্ম  রথ্ প্দরান কক্িন 

• পমিবরাক্িি অম্করাি সম্পক্ক্ম  জরানরান 

•  িূল্রায়নকরািরীক্দি ররামলকরা পে্মরাক্লরািনরা 
কক্িন 

•  বরীিরা/সিমিক্কইি সম্পক্ক্ম  রথ্ সনন 

• অন্রান্ প্রাসমঙ্ক রথ্ সনন 

3. িূি্রায়ি* 
• সেরাগ্ররা মন্্মরাির করুন 

• পমিবরাক্িি িূল্রায়ন (ঐমছেক) 

•  ইনমিমিজয়ুরালরাইজি ফ্রামিমল 
সরামি্ম স প্রান সম্পক্ক্ম  রথ্ 

সংগ্হ করুন 

•  IFSP এি পূক্ব্ম জিরাকৃর 
সরািরাংি ও প্মরক্বদন

মবকরাক্িে মষেত্র 
• জ্রানরীয় 

• িরািরীমিক (দমৃটি ও শ্রবর সহ) 

• সেরাগরাক্েরাগ 

• িক্নরা-সরািরামজক 

• অমিক্েরাজনরীয় মবকরাি 

5. IFSP প�্মরাক্িরািিরা ছয় িরা্ক্স, 
িূি্রায়ি প্মত বছক্ে 
•  ফলরাফল, সকৌিল এবং/অথবরা পমিক্ষবরা অমবির িরাখরাি, 

সংক্েরাজন, পমিবর্ম ন বরা কর্ম ন কিরাি মসধিরান্ত সনওয়রা হয় 

•  েমদ মপররািরাররা অনুক্িরা্ কক্িন, আিও িরীঘ্রই 
পে্মরাক্লরািনরা কিরা সেক্র পরাক্ি (েমদ মপররািরাররা পমিক্ষবরা 
বৃমধিি অনুক্িরা্ জরানরান, EIO সম্পূিক িূল্রায়ক্নি কথরা 
বলক্র পরাক্িন) 

*প্রাক্িটে/অমিিরাবক েথরােথ প্মরিয়রা করাে্মমবম্ ব্বহরাি কিক্র পরাক্িন। 

িূল্রায়ন, IFSP, IFSP সর পমিক্ষবরাি ব্বস্রা এবং স্রানরান্তক্িি জন্ প্রাক্িটে/অমিিরাবক্কি 
সম্মমর আবি্ক। 

6. স্রািরান্ে 
•  IFSP সর স্রানরান্তক্িি পমিকল্পনরা 

অন্তি্্ম ক্ত 

•  স্রানরান্তি কিরা হক্ব: 

-  মিষেরা আইক্নি অনুক্ছেদ 4410 
(3-5 মসক্টেি) এি আওররাি্ক্ত 
পমিক্ষবরায় 

অথবরা 

-  প্ক্য়রাজন অনুসরাক্ি অন্রান্ 
প্রাথমিক শিিব পমিক্ষবরা 

10/15 
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ন ি ুনরা  

আেনরার সন্রানক্ক র�িরাক্ব ররফরার করক্বন

 (ররামিখ মলখুন) 

(প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম রাি নরাি মলখুন)
(িরাস্তরাি মিকরানরা)
(িহি/সটেট/মজপ সকরাি)

মপ্য় (প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম রাি নরাি মলখুন):

আমি আিরাি সন্তরান, (সন্তরাক্নি নরাি) সক Early Intervention Program 
এ সিফরাি কিক্র িরাই। আিরাি সন্তরাক্নি বয়স (সন্তরাক্নি বয়স) বেি 
এবং ররাি মবকরাক্ি সিস্রা আক্ে বক্ল িক্ন হক্ছে। আমি বুক্েমে সে 
আিরাি সরাক্থ একজন সসবরা সিন্বয়ক সেরাগরাক্েরাগ কিক্বন মেমন আিরাক্ক 
কি্মসূমিমট ব্রাখ্রা কিক্বন এবং আিরাক্ক প্দত্ত একমট ররামলকরা সথক্ক 
একজন িূল্রায়নকরািরীক্ক সবক্ে মনক্র আিরাক্ক সরাহরাে্ কিক্র পরািক্বন। 
আমি আিও বুক্েমে সে প্রাথমিক হস্তক্ষেক্পি পদক্ষেপসিূহ: Early 
Intervention Program এ প্রাক্িক্টেি সিৌমলক মনক্দ্ম মিকরা আিরাক্ক প্দরান 
কিরা হক্ব।

আিরাি সরাক্থ সেরাগরাক্েরাগ কিরাি সবক্িক্য় উত্তি সিয় (মদন ও সিয় মলখুন)।

মবনরীর,

(আপনরাি স্রাষেি)
(নরাি মলখুন)
(িরাস্তরাি মিকরানরা)
(িহি/সটেট/মজপ সকরাি)
(করাউমটে)
(এমিয়রা সকরাি/সফরান নম্বি)
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ন ি ুনরা  

আেনরার সন্রাক্নর করাগজেত্র ে�্মরাক্লরািনরা 
কররার জন্ কীিরাক্ব বলক্বন 

 (ররামিখ মলখুন) 

(নরাি মলখুন), প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম রা
(িরাস্তরাি মিকরানরা)
(িহি/সটেট/মজপ সকরাি)

মপ্য় (প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম /সসবরা প্দরানকরািরী/সসবরা
সিন্বয়ক/িূল্রায়নকরািরী):

আমি আিরাি সন্তরান, (সন্তরাক্নি নরাি) এি সিকি্ম গুমল পে্মরাক্লরািনরা কিক্র 
িরাই সে (সসবরা প্দরানকরািরীি নরাি) সথক্ক প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা 
গ্হর কিক্ে।

আমি বুক্েমে সে েমদ আিরাি সকরাক্নরা প্নে থরাক্ক আমি আিরাি করাক্ে 
ব্রাখ্রাকৃর সিকক্ি্ম ি রথ্ সপক্র পরািব এবং আিরাি জন্ সিকি্ম গুমল 
পে্মরাক্লরািনরা কিরাি জন্ করাউক্ক মনব্মরািন কিক্র পরািব।

আিরাি সরাক্থ সেরাগরাক্েরাগ কিরাি সবক্িক্য় উত্তি সিয় (মদন ও সিয় 
মলখুন)।

মবনরীর,

(আপনরাি স্রাষেি)
(নরাি মলখুন)
(িরাস্তরাি মিকরানরা)
(িহি/সটেট/মজপ সকরাি)
(করাউমটে)
(এমিয়রা সকরাি/সফরান নম্বি)
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ন ি ুনরা  

কীিরাক্ব িি্স্তরার জন্ আক্বদন করক্বন

 (ররামিখ মলখুন) 
(নরাি মলখুন), প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম রা
(নরাি মলখুন) County Department
(িরাস্তরাি মিকরানরা)
(িহি/সটেট/মজপ সকরাি)

মপ্য় (প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম রাি নরাি মলখুন):

আিরাি সসবরা সিন্বয়ক এবং করাউমটে EIO এি করাক্ে আিরাি উক্বেগসিূহ ব্ক্ত কিরাি পি, আিিরা (আপনরাি 
সন্তরাক্নি পূর্ম নরাি মলখুন) এি জন্ প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরাি ব্বস্রা সম্পক্ক্ম  একরাত্মররায় সপৌঁেরাক্র পরািমে নরা।

অরএব, আমি িধ্স্তরাে জন্ একমট অনুক্িরা্ দরাক্য়ি কিক্র িরাই।

আিিরা মনক্্রাক্ত মবষয়গুমলক্র সম্মর হক্র পরািমে নরা:
(প্ক্েরাজ্ সবকমটক্র মটক মিনি মদন)

 F  Early Intervention Program এি জন্ আিরাি সন্তরাক্নি সেরাগ্ররা। আমি বুক্েমে সে অবি্ই আিরাি 
সন্তরান পমিক্ষবরাি জন্ অনুপেুক্ত হওয়রাি েয় িরাক্সি িক্্্ ি্্স্ররাি অনুক্িরা্ কিক্র হক্ব।

 Fআিরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি জন্ অনুক্িরা্কৃর প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা বরা িূল্রায়ন।

 F  করাউমটে আিরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি জন্ প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা বরা িূল্রায়ন প্দরান কিক্র অসম্মমর 
জরামনক্য়ক্ে।

 Fআিরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি জন্ প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা বরা িূল্রায়ক্নি পমিবর্ম ন।

(একমট সংমষেতি বর্মনরা মলখুন)

1. করী করী প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা বর্ম িরাক্ন আপনরাি সন্তরান ও পমিবরািক্ক প্দরান কিরা হক্ছে?

2. আপমন সেসব সষেক্ত্র সম্মর হক্র পরািক্েন নরা সসসব সষেক্ত্র করী মবষক্য় সম্মর হওয়রা েরাক্ছে নরা ব্রাখ্রা করুন।

3.  অন্ক্দি পড়রাি জন্ গুরুত্বপূর্ম বক্ল িক্ন কক্িন এিন গুরুত্বপূর্ম ঘটনরা এবং/অথবরা করাগজপক্ত্রি অনুমলমপ 
প্দরান করুন।

4. আপনরাি প্স্তরামবর সিরা্রান বরা সিরা্রানগুমল জরানরান।

আমি বুক্েমে সে আিরাি অনুক্িরা্ গ্হক্রি দইু মদক্নি িক্্্, EIO ি্্স্ররাি জন্ আিরাি অনুক্িরা্ েথরােথ 
কিু্মনমট মবরক্ম  সিরা্রান সকক্ন্দ্র (CDRC) মলমখরিরাক্ব জরানরাক্বন। EIO আিরাক্ক ও সসবরা সিন্বয়কক্ক একই সরাক্থ 
মবজ্মতিি একমট অনুমলমপ প্দরান কিক্বন। অনুক্িরা্ গ্হক্রি পি, CDRC আিরাি ও EIO এি সরাক্থ সেরাগরাক্েরাগ 
কিক্ব ি্্স্ররা প্মরিয়রা সম্পক্ক্ম  আক্লরািনরা কিরাি জন্।

আিরাি সরাক্থ সেরাগরাক্েরাগ কিরাি সবক্িক্য় উত্তি সিয় (মদন ও সিয় মলখুন)।

মবনরীর,
(আপনরাি স্রাষেি)
(নরাি মলখুন)
(িরাস্তরাি মিকরানরা/মপও বক্স)
(িহি/সটেট/মজপ সকরাি)
(করাউমটে)
(এমিয়রা সকরাি/সফরান নম্বি)
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ন ি ুনরা  

 (ররামিখ মলখুন) 
পমিিরালক, Bureau of Early Intervention
NYS Department of Health
Corning Tower Building
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660

মপ্য় পমিিরালক:

আিরাি সসবরা সিন্বয়ক এবং করাউমটেি প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম রাি করাক্ে আিরাি উক্বেগসিূহ ব্ক্ত কিরাি পি, 
আিিরা আিরাি সন্তরাক্নি জন্ প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরাি ব্বস্রা সম্পক্ক্ম  একরাত্মররায় সপৌঁেরাক্র পরািমে নরা। 
অরএব, আমি আিরাক্দি প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরাি ব্বস্রা সম্পক্ক্ম  আিরাি সন্তরাক্নি (আপনরাি সন্তরাক্নি পূর্ম 
নরাি মলখুন) জন্ একমট মিেক্পষে শুিরামিে জন্ একমট অনুক্িরা্ দরাক্য়ি কিক্র িরাই।

আিিরা মনক্্রাক্ত মবষয়গুমলক্র সম্মর হক্র পরািমে নরা:
(প্ক্েরাজ্ সবকমটক্র মটক মিনি মদন)

 F  Early Intervention Program এি জন্ আিরাি সন্তরাক্নি সেরাগ্ররা। আমি বকু্েমে সে অবি্ই আিরাি সন্তরান 
পমিক্ষবরাি জন্ অনুপেুক্ত হওয়রাি েয় িরাক্সি িক্্্ একমট মনিক্পষে শুনরামনি জন্ অনুক্িরা্ কিক্র হক্ব।

 Fআিরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি জন্ অনুক্িরা্কৃর প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা বরা িূল্রায়ন।

 F  করাউমটে আিরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি জন্ প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা বরা িূল্রায়ন প্দরান কিক্র অসম্মমর 
জরামনক্য়ক্ে।

 Fআিরাি সন্তরান ও পমিবরাক্িি জন্ প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা বরা িূল্রায়ক্নি পমিবর্ম ন।

(একমট সংমষেতি বর্মনরা মলখুন)

1. করী করী প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিক্ষবরা বর্ম িরাক্ন আপনরাি সন্তরান ও পমিবরািক্ক প্দরান কিরা হক্ছে?

2. আপমন সেসব সষেক্ত্র সম্মর হক্র পরািক্েন নরা সসসব সষেক্ত্র করী মবষক্য় সম্মর হওয়রা েরাক্ছে নরা ব্রাখ্রা করুন।

3.  অন্ক্দি পড়রাি জন্ গুরুত্বপূর্ম বক্ল িক্ন কক্িন এিন গুরুত্বপূর্ম ঘটনরা এবং/অথবরা করাগজপক্ত্রি অনুমলমপ 
প্দরান করুন। েমদ অন্ সকরাক্নরা সলরাক থরাক্কন েরাক্দি আপমন সম্রাব্ সরাষেরী মহক্সক্ব িক্ন কক্িন বরা েরাক্দি 
করাক্ে প্রাসমঙ্ক রথ্ থরাকক্র পরাক্ি, অনুগ্হ কক্ি ররাক্দি পমিিয় এবং সকন ররািরা গুরুত্বপূর্ম হক্র পরাক্ি ররা 
ররামলকরাি্ক্ত করুন।

4. আপনরাি প্স্তরামবর সিরা্রান বরা সিরা্রানগুমল জরানরান।

আমি বুক্েমে সে York State Department of Health সথক্ক সকউ এই মিমি পরাওয়রাি পি আিরাি সরাক্থ সেরাগরাক্েরাগ 
কিক্বন।

আিরাে সরাক্থ ম�রােরাক্�রাে কেরাে সবক্িক্য় উত্তি সিয় (মদন ও সিয় মলখুন)।

মবনরীর,

(আপনরাি স্রাষেি)
(নরাি মলখুন)
(িরাস্তরাি মিকরানরা/মপও বক্স)
(িহি/সটেট/মজপ সকরাি)
(করাউমটে)
(এমিয়রা সকরাি/সফরান নম্বি)

র�িরাক্ব একটি মনরক্েষে শুনরামনর আক্বদন 
করক্বন
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ন ি ুনরা  

 (ররামিখ মলখুন) 

পমিিরালক, Bureau of Early Intervention
NYS Department of Health
Corning Tower Building
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660

মপ্য় পমিিরালক:
আমি জরামন সে আমি সসবরা সিন্বয়ক, প্রাথমিক হস্তক্ষেপ (EI) প্দরানকরািরী, করাউমটে বরা সটেক্টি করাক্ে আিরাি উক্বেগসিূহ 
অনরানুঠিরামনকিরাক্ব র্ক্ল ্িক্র পরািব; রক্ব, আমি একটি আিুষ্রামিক পদ্ধমতেত অমভক্�রাে ্রাক্য়ে কিক্র িরাই করাির 
আমি িক্ন কমি সে একজন EI প্দরানকরািরী এবং/অথবরা করাউমটে এবং/অথবরা সটেট Code of Federal Regulations এি 
Part C, Title 34 অথবরা 10 New York Codes, Rules and Regulations Subpart 69-4 অথবরা Public Health Law 
এি Article 25 এি Title II-A লঙ্ঘন কক্িক্ে।

 F এই EI এে পদ্ধমতেত অমভক্�রাক্েে জি্ কমথত িঙ্ঘিগুমি বণ্মিরা করুি:
(সিস্রাি একমট সংমষেতি মববির মদন এবং পধিমরগর অমিক্েরাগ সম্পমক্ম র মবষয়গুমল অন্তি্্ম ক্ত করুন।
আপমন এেরাড়রাও আপনরাি পধিমরগর অমিক্েরাগ সম্পমক্ম র অমরমিক্ত করাগজপত্র েুক্ত কিক্র পরাক্িন।)

 F �ম্ এই িঙ্ঘি একটি সুমিম ্্ম ষ্ট মিশু সম্পক্ক্ম  হয়:
(মিশুি নরাি/জন্ ররামিখ/বরাসরাি মিকরানরা/মিশুি বসবরাসির করাউমটেি নরাি মলখুন।)
(EI সসবরা প্দরানকরািরীি নরাি, সসবরা সিন্বয়ক্কি নরাি এবং মিশুক্ক সসবরাদরানকরািরী সেক্করাক্নরা EI সংস্রাি নরাি মলখুন।)
(লঙ্ঘক্নি একমট প্স্তরামবর সিরা্রান বরা ফলরাফল মলখুন।)

আমি বুমি ম�:
•  New York State Department of Health (মবিরাগ) সকবল একমট কমথর লঙ্ঘক্নি রদন্ত কিক্র পরািক্ব েমদ মবিরাগ 

এই পত্র পরাওয়রাি পূক্ব্ম এক বেক্িি িক্্্ এমট সংঘমটর হয়;
•  েমদ একমট পধিমরগর অমিক্েরাগ গ্হর কিরা হয় সেমট একমট মনিক্পষে শুনরামন বরা ি্্স্ররাি সরাক্থ সম্পৃক্ত, রক্ব মবিরাগ 

অবি্ই উক্ত পধিমরগর অমিক্েরাক্গি সেক্করাক্নরা অংিক্ক প্র্রাখ্রান কিক্র পরাক্ি সেমট সিরা্রান কিরা হক্ছে;
•  েমদ একমট মবষয় উত্রাপন কিরা হয় সেমটি ব্রাপরাক্ি পূক্ব্ম ি্্স্ররা বরা মনিক্পষে শুনরামনক্র মসধিরান্ত সনওয়রা হক্য়ক্ে সেমটি 

সরাক্থ একই পষেগর সম্পৃক্ত, রক্ব ি্্স্ররা বরা মনিক্পষে শুনরামনি মসধিরান্তক্ক আিক্ল সনয়রা হক্ব;
•  গ্হক্রি 60 মদক্নি িক্্্ আিরাি পধিমরগর অমিক্েরাগ রদন্ত কিরা হক্ব এবং আিরাি করাে সথক্ক সরাষেরাৎকরাি সনওয়রা 

হক্র পরাক্ি এবং আমি একমট মলমখর জবরাব পরাব;
•  সিয়সরীিরা বরাড়রাক্নরা সেক্র পরাক্ি েমদ পধিমরগর অমিক্েরাগ সম্পক্ক্ম  মবক্িষ পমিমস্মর থরাক্ক বরা পষেগর ি্্স্ররায় 

সম্পৃক্ত হক্র িরায়; এবং
•  একই সিক্য় আমি এই পদ্ধমতেত অমভক্�রাে মবভরােক্ক পরাঠরামছি, এটি আবি্ক ম�:

– আমি এই পদ্ধমতেত অমভক্�রাে পক্ত্রে একটি অিুমিমপ মপ্েণ কেব:
• আিরাি সন্তরাক্নি সসবরা সিন্বয়কক্ক েখন পধিমরগর অমিক্েরাগমট মিশু সংরিরান্ত হক্ব;
• করাউমটেি প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কি্মকর্ম রাক্ক বরা প্রাথমিক হস্তক্ষেপ পমিিরালকক্ক; এবং
• সেক্করাক্নরা EI প্দরানকরািরীক্ক েরািরা এই পধিমরগর অমিক্েরাক্গি সরাক্থ সম্পৃক্ত; অথবরা

–  আমি অিুক্েরাধ কেক্ত পরামে ম� আিরাে মপ্েক্ণে পমেবক্ত্ম  মবভরাে এই পদ্ধমতেত অমভক্�রাে পত্রটি উপক্েে 
তরামিকরাভুক্ত পষেেণক্ক মপ্েণ কেক্ব।

আিরাে সরাক্থ ম�রােরাক্�রাে কেরাে সবক্িক্য় উত্তি সিয় (মদন ও সিয় মলখুন)।

মবনরীর,
(আপনরাি স্রাষেি)
(নরাি মলখুন)
(িরাস্তরাি মিকরানরা/মপও বক্স)
(িহি/সটেট/মজপ সকরাি)
(করাউমটে)
(এমিয়রা সকরাি/সফরান নম্বি)

একটি েদ্ধমতগত অমিক্�রাগ র�িরাক্ব 
করক্বন
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Department
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New York State Early Intervention Program এি কি্মসূমি ও করাে্মকলরাক্প িমর্ম  বরা প্ক্বি, বরা মিমকৎসরা বরা কি্মসংস্রাক্নি অপূর্মররাি 
মির্মরক্র শবষি্ কক্ি নরা। 
আপমন েমদ িক্ন কক্িন New York State Early Intervention Program এ আপনরাক্ক িমর্ম  বরা প্ক্বি বরা মিমকৎসরা বরা কি্মসংস্রাক্নি 
মবপিরীক্র নবষি্ কিরা হক্ছে রক্ব অন্রান্ সব অম্করাি ও প্মরকরাি েরাড়রাও, আপমন সেরাগরাক্েরাগ কিক্র পরাক্িন: Bureau of Early 
Intervention, New York State Department of Health, Empire State Plaza, Corning Tower, Room 287, Albany, NY 12237-0660. 

আিরাক্দিক্ক অনুসির করুন:  
health.ny.gov 

facebook.com/nysdoh 
twitter.com/healthnygov 

youtube.com/nysdoh 
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