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দেউ ইয়কক  স্টেনের 

দিশু ও পদরবার পদরনেবা অদিস (NEW YORK STATE OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES) 

দষৃ্টিহীনদদর জনয কষ্টিশন  

পষ্টরদেবার জনয আদবদন 

ষ্টবজ্ঞষ্টি: এই িরমটি এমে একজে জমা দিনে পানরে দিদে অন্ধ বা িদৃি প্রদেবন্ধী বা অথবা স্টসই বযদির হনয় স্টকানো বযদি বা এনজদি 

• িদি এই িরমটি ডাকনিানে পাঠিনয় থানকে, োহনে এটিনক আনে স্টথনক ঠিকাো স্টেখা প্রিত্ত খানম ভনর স্টিরে পাঠাে।  

• িদি আপদে অেোইনে এই িরমটি পূরণ করনেে, োহনে িরমটি পূরণ করুে এবং আপোর স্টডস্কেনপ WORD বা PDF ডকুনমন্ট দহসানব 

সংরক্ষণ করুে। োরপর িরমটি ডাকনিানে বা ইনমনের মাধ্যনম আপোর দেকেবেী দডদিক্ট অদিনস পাঠাে। (এই িরনমর উনটাদিনক 

অদিস ও ইনমে ঠিকাো স্টিয়া আনে)।  
 

 

আদবদনকারীর তথ্য 
োম (সম্পূণক):  
      

মানের আিযক্ষর: 

      

পিদব: 

      

স্টসািযাে দসদকউদরটি েম্বর: 

    -    -      

রাস্তার ঠিকাো (অযাপােক নমন্ট েম্বর): 

      

জনের োদরখ: 

      /       /       

দসটি: 

      

স্টেে: 

NY 

দজপ স্টকাড: 

      

কাউদন্ট: 

      

এদরয়া স্টকাড/স্টিাে েম্বর: 

(     )       -       

িদি স্টিাে ো থানক, োহনে দক স্টকানো েম্বর আনে স্টিখানে আনবিেকারী বা আনবিেকারীর 

দপোমাো/অদভভাবনকর সনে স্টিাোনিাে করা িানব?   ো      হযাাঁ   
িদি "হযাাঁ" হয়, োহনে অেুগ্রহ কনর দেখুে: (     )       -       

ইনমে (আনবিেকারী অথবা দপোমাো/অদভভাবক): 

      

আনবিেকারী দক আনে িদৃিহীনের জেয দেউ ইয়কক  স্টেে কদমিনের (New York State Commission for the Blind, NYSCB) স্টথনক পদরনেবা 
স্টপনয়নে? 

  ো       হযাাঁ 
হযাাঁ হনে, অেুগ্রহ কনর আনবিেকারীর NYSCB আই স্টরদজনিিে েম্বর প্রিাে করুে:       

আদবদনকারীর প্রদয়াজনীয় পষ্টরদেবা: (প্রদ াজয সবকটিদত টিক ষ্টদন।) 

 কাউনিদেং এবং দেনিকিো 
 পাদরবাদরক কাজকমক করার জেয প্রদিক্ষণ 

 স্টকােও চাকদরর প্রস্তুদে এবং/অথবা অেুসন্ধানে সহায়ো 

 বেক মাে কাজ করনে সাহািয  
 উপনর উদিদখে োনমর জেয পদরনেবা স্টপনে সাহািয িদৃি প্রদেবন্ধী দিশু 

 অেযােয পদরনেবাদি 

21 বছদরর কিবয়সী আদবদনকারীরা, (অনুগ্রহ কদর ষ্টনদের অংশটি পূরণ করুন): 

িদৃিিদি অবেদের কারণ:      

শুরু হওয়ার বয়স       দিশুটির দক অেয স্টকােও প্রদেবন্ধকো আনে?       ো      হযাাঁ 

িদি হযাাঁ হয়, োহনে বণকো দিে:       

িন্তবয (ককাদনা অষ্টতষ্টরক্ত তথ্য প্রদান করদত আপষ্টন নীদের বাক্সটি বযবহার করদত পাদরন)  

      

আষ্টি দষৃ্টিহীদনর জনয ষ্টনউ ইয়কক  কেট কষ্টিশন (NEW YORK STATE COMMISSION FOR THE BLIND)-এর কথ্দক পষ্টরদেবাষ্টদর 

জনয আদবদন করষ্টছ এবং পষ্টরদেবাষ্টদ পাওয়ার জনয আিার ক াগ্যতা ষ্টনর্কারদণ তথ্য পাওয়ার কেদে সহদ াষ্টগ্তা করার জনয সম্মষ্টত 

জানাষ্টি। 

আনবিেকারীর স্বাক্ষর: 

 

োদরখ: 

      /       /       

দপোমাো/অদভভাবনকর োপানো োম (িদি আনবিেকারীর বয়স 18 বেনরর কম হয়): 

      

দপোমাো/অদভভাবনকর স্বাক্ষর: 

      

োদরখ: 

      /       /       

অনুগ্রহ কদর পাতা উল্টান এবং অনয ষ্টদকটি সম্পণূক করুন 



OCFS-1002-BN (সং. 05/2020) দপেনের দিক 

 

 ষ্টদ আদবদনকারী বা আদবদনকারীর ষ্টপতািাতা/অষ্টিিাবদকর বদদে অনয ককউ আদবদন জিা কদর, তখন অনুগ্রহ কদর ষ্টনম্নষ্টেষ্টখত 

পরূণ করুন এবং আদবদনকারী বা আদবদনকারীর ষ্টপতািাতা/অষ্টিিাবকদক ষ্টদদয় সই কষ্টরদয় ষ্টনন: 

ক  বযষ্টক্ত আদবদন জিা ষ্টদদিনঃ 

োম:        পিদব:        

পি/আনবিেকারীর সনে সম্পকক :        

স্টি জমা দিনয়নে োর স্বাক্ষর:        

এনজদি (প্রনিাজয হনে):       

জমািােকারী বা এনজদির ঠিকাো:  রাস্তা:       

 দসটি:       স্টেে:       দজপ স্টকাড:       

স্টি জমা দিনয়নে োর স্টিাে েম্বর:  (     )       -       

ষ্টিষ্টিক্ট িযাদনজাদরর ইদিে সহ ষ্টিষ্টিক্ট অষ্টিস 

Albany - NYSCB 
52 Washington St., 
Room 202 South Bldg. 
Rensselaer, NY 12144 

ইদিে: Ann.Gallagher-Sagaas@ocfs.ny.gov 

স্টেদেনিাে: (518) 473-1675 

Syracuse - NYSCB 
The Atrium 
100 S. Salina Str., Suite 105 
Syracuse, NY 13202 

ইদিে:Amy.Carreno@ocfs.ny.gov 

স্টেদেনিাে: (315) 423-5417 

Buffalo - NYSCB 
Ellicott Square Building 
295 Main St., Suite 590 

িাক: Suite 545 

Buffalo, NY 14203 
ইদিে: Jane.Sullivan@ocfs.ny.gov 

স্টেদেনিাে: (716) 847-3516 

Rochester - NYSCB-Outstation 
259 Monroe Ave., Suite 303 
Rochester, NY 14607 

ইদিে: Jane.Sullivan@ocfs.ny.gov 

স্টেদেনিাে: (585) 238-8110 

Westchester - NYSCB 
117 East Stevens Ave., Suite 300 
Valhalla, NY 10595 

ইদিে: Ana.Duraes@ocfs.ny.gov 

স্টেদেনিাে: (914) 993-5370 

Harlem - NYSCB 
Adam Clayton Powell Jr. 
State Office Bldg. 
163 West 125th St., Suite 1315 
New York, NY 10027 

ইদিে: Shawn.Chin-Chance@ocfs.ny.gov 

স্টেদেনিাে: (212) 961-4440 

Lower Manhattan - NYSCB 
80 Maiden Lane, Suite 401 
New York, NY 10038 

ইদিে: Brian.Pinto@ocfs.ny.gov 

স্টেদেনিাে: (212) 825-5710 

Garden City - NYSCB 
711 Stewart Ave., Suite 210 
Garden City, NY 11530 
ইদিে: Paola.Nappo-Ficarra@ocfs.ny.gov 

স্টেদেনিাে: (516) 743-4188 

1964 সানের োেদরক অদধ্কার আইনের ধ্ারা VI প্রদবধ্াে এবং 1973 সানের সংনিাদধ্ে পুেবকাসে আইে এবং েিধ্ীে জাদর করা প্রদবধ্ােসমূহ অেুিায়ী 
এবং িদৃিহীনের জেয দেউ ইয়কক  স্টেে কদমিনের পদরনেবাদি এমে এক পদ্ধদেনে পদরচাদেে হয় িার িনে স্টকােও বযদি অংিগ্রহণ স্টথনক বদিে হয় ো, 
সুদবধ্াদির স্টথনক প্রেযাখাে করা হয় ো অথবা দেে, জাদে, বয়স, ধ্মকদবশ্বাস, বণক, জাদেেে পদরচয় অথবা প্রদেবন্ধকোর ওপর দেভক র কনর এই ধ্রনের 

কমকসূদচনে ববেনমযর কারণ হয় ো; এবং স্টেনের এই এনজদিটি আইে এবং প্রদবধ্াে স্টমনেই কমকসূদচ পদরচােো কনর। 
1973 সানের সংনিাদধ্ে পুেবকাসে আইনের ধ্ারা 504 অেুিায়ী, মাদকক ে িুিরানে স্টিােয প্রদেবন্ধী বযদিনক, োর স্বেন্ত্র প্রদেবন্ধকোর কারনণ, অংিগ্রহণ 

স্টথনক বদহভূক ে করা িানব ো, সুদবধ্াদি প্রেযাখাে করা িানব ো অথবা স্টকােও কমকসূদচনে অথবা স্টিনডরাে অদথকক সহায়োয় পাওয়ার স্টক্ষনে ববেনমযর পাে 

করা িানব ো।  
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