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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল বিম্বরক্ট সাম্ব ার্ন প্রম্বেের্ালম্বের স ায়তা করার জর্ে 10 বিবলয়র্ িাবকনর্
িলাম্বরর অংেীোবরত্ব হ াষণা করম্বলর্

বিম্বরক্ট সাম্ব ার্ন প্রম্বেের্ালম্বের জাতীয় হজাম্বর্র সাম্বি বতর্ িছম্বরর চুক্তি সুম্ব াগ
সম্প্রসারণ, কিম্বেত্রম্বক
ন
আম্বরা হ োোর করার জর্ে
অংেীোবরত্ব বিকােগত অেিতা হেম্বত্র চলিার্ কিী ার্বতর সিাধাম্বর্ সা া ে করম্বি

গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেকের থিক্াশগত অক্ষমতাস
মার্ুকষর জর্য অথিস (Office for People With Developmental Disabilities, OPWDD) থিকরক্ট
সাক ােন প্রকিশর্ালকের জাতীয় হজাকের (National Alliance for Direct Support Professionals)
সাকি এক্টে 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর চুক্তিকত প্রকিশ ক্করকে, োকত ুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকে
থিক্াশগত অক্ষমতার হক্ষকে থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্ালকের (Direct Support Professionals,
DSP) হ শাোর হেকির্থশয়াল প্রোকর্র সুকোগ সম্প্রসারণ ক্রা োয়। থতর্ িেকরর চুক্তিটে
থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্াল ক্মকক্ষেকক্
ন
আকরা হ শাোর ক্রকত সা ােয ক্রকি এিং ক্মী
ােথতর সমাধার্ ক্রকি।
"ক্মীিাথ র্ীর ােথত আমাকের থর্কিথেত থিকরক্ট সাথভনস প্রকিশর্ালকের জর্য অতযথধক্ চা
সৃটি ক্রকে, এিং এর সাড়াোর্ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন অথত গুরুত্ব ূণ এই
ন
খাকত ক্যাথরয়ার
অগ্রগথত এিং থিক্াকশর সুকোগ প্রোর্ ক্রকত েকক্ষ ক্রকে," গভর্রন হ াকল
িম্বলর্। "হেকির্থশয়াল প্রোর্ ক্রার জর্য এই 10 থমথলয়র্ মাথক্নর্ িলাকরর অংশীোথরত্বটে
প্রথশক্ষণ, থশক্ষা ও সম্প্রসাথরত থর্কয়াগ ও ধকর রাখার প্রকচিাকক্ সমির্ন ক্রকি, ো থিক্াশগত
অক্ষমতাস থর্উ ইয়ক্নিাসীকের চাথ ো ূরণ ক্রার জর্য এক্টে গুরুত্ব ণ
ূ ধা
ন
।"
জাতীয় হজাকের (National Alliance) সাকি OPWDD-র অংশীোথরত্ব থতর্ োকয়র
ন
হ শাোথর
হেকির্থশয়াল প্রোকর্র সুকোগ রথের্ ক্রকি এিং এর ই-িযাজ এক্াকিথমকত (E-Badge
Academy) অংশগ্র কণর মাধযকম সম্মুখসাথরর সু ারভাইজার সর্ে প্রোর্ ক্রকি। প্রক্ল্পটে
আকমথরক্ার্ উদ্ধার থরক্ল্পর্া অযাক্ট 2021 (American Rescue Plan Act of 2021, ARPA) এর
মাধযকম OPWDD হে হিিাকরল ত থিল াকে তা দ্বারা সমথিতন কি।

জাতীয় হজাে হেকির্থশয়াল ারেথশতাথভথিক্
ন
এিং এটে হসন্টাস ির
ন
হমথিকক্ইি (Centers for
Medicaid) এিং হমথিকক্য়ার সাথভনকসস থিকরক্ট সাথভনস ওয়াক্নকিাকসরন মূল ারেথশতা
ন
(Medicare Services' Direct Service Workforce Core Competencies) ও জাতীয় হজাকের
এথিক্স হক্াকির (National Alliance Code of Ethics) মার্েকের থভথিকত ততথর।
1996 সাকল প্রথতটিত থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্ালকের জাতীয় হজােটের থমশর্ কলা ণয, হসিা,
এিং থিকরক্ট সাক ােন ক্মীকের অিস্থা উন্নত ক্কর এমর্ সর্কের থিধাকর্র মাধযকম অক্ষমতাস
িযক্তিকের মার্সম্পন্ন সমির্ন প্রোর্ ক্রা। সংগঠর্টে িথলিভাকি থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্ালকের
স্বীক্ৃথত ও থরথচথতর প্রচার ক্কর োকত ক্কর অি ন ূণ সরক্াথর
ন
থলথস থিথর্কয়াগ কত াকর এিং
এক্ইসাকি জ্ঞার্, েক্ষতা এিং এই হ শার মূলয অগ্রসরও ক্রা োয়।
আসন্ন সপ্তা গুথলকত, জাতীয় হজাে হোগয িাসা ও সম্প্রোয়থভথিক্ হসিা প্রোর্ক্ারী
সংগঠর্গুথল োকত অর্ুোকর্ অংশগ্র ণ ক্রকত াকর এিং ক্মীকের জর্য ইিযাজ এক্াকিথমর
আসর্ োথি ক্রকত াকর হসই জর্য এক্ই প্রস্তাির্ার অর্ুকরাধ প্রক্াশ ক্রকি।জাতীয় হজাে থতর্
িেকর চুক্তির সময় প্রায় 2,442 জর্ থিকরক্ট সাথভনস প্রকিশর্াল এিং সম্মুখসাথরর
সু ারভাইজারকের হেকির্থশয়াল িা সর্ে প্রোর্ ক্রকি।
প্রক্ল্পটে অংশগ্র ণক্ারী থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্ালকের হিার্াস প্রোর্ ক্রকি। াশা াথশ,
প্রক্ল্পটে চাক্থরোতাকের তাকের ক্মীকের গৃ ীত প্রথশক্ষণ ণ্টাসমূক র জর্য ক্ষথত ূরণ প্রোর্
ক্রকি।
বিকােগত অেিতাস িার্ুম্বষর জর্ে অবেম্বসর কবিের্ার হকবর হর্ইম্বেল্ড িম্বলর্,
"এই ইন্ডাথি-স্বীক্ৃত হেকির্থশয়াল াওয়ার সুকোগ িৃক্তদ্ধ ক্রার িকল আমাকের ক্মীিাথ র্ীর
ারেথশতা
ন ও েক্ষতা উন্নত কি এিং এর থরণাকম একেরকক্ ধকর রাখার ার িৃক্তদ্ধ াকি। এটে
আমাকের থর্কিথেত সম্মুখসাথরর ক্মীকেরকক্, োরা ভীষণ চাক র মকধযও থিক্াশগত অক্ষমতাস
থর্উ ইয়ক্নিাসীকের চাথ ো ূরকণ থর্রলসভাকি ক্াজ ক্কর োকে, হসই হ শাোথর অগ্রগথত ও
ক্যাথরয়ার সুকোগ প্রোর্ ক্রকি ো তাকের প্রা য। এিং, আকরা গুরুত্ব ূণ ন কলা এই হে, এটে
থর্ক্তিত ক্রকত সা ােয ক্রকি োকত াজার াজার থর্উ ইয়ক্নিাসী, োকের প্রথতথেকর্র চাথ ো
ূরকণর জর্য েত্নশীল, েক্ষ থিকরক্ট সাথভনস প্রকিশর্ালকের হসিা প্রকয়াজর্, তারা তাকের
িযক্তিগত হসরাটে অজনর্ ক্রকত এিং তাকের সকিাচ্চ
ন সকতাষজর্ক্ জীির্ো র্ ক্রকত
প্রকয়াজর্ীয় হসিা হ কত াকর।"
প্রবতবর্বধ কোিবলর্ রাইস িম্বলর্, "থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্ালরা অথত গুরুত্ব ূণ হরাগীর
ন
েত্ন
প্রোর্ ক্কর এিং সিাথধক্
ন
েুিলন থর্উ ইয়ক্নিাসীকের স্বাধীর্, অি ন ূণ জীির্ো
ন
র্ ক্রকত সা ােয
ক্কর, থক্ন্তু তারা ক্োথচৎ তাকের ক্াকজর গুরুকত্বর অর্ু াকত হিতর্, ভাতা িা প্রথশক্ষণ হ কয়
িাকক্। ক্ংকগ্রকস, আথম থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্ালকের ভূ থমক্া সর্াি ক্রার অযাকক্টর
(Recognizing the Role of Direct Support Professionals Act) হর্তৃত্ব হেই, োকত হিিাকরল
সরক্ারকক্ এই ক্মীিাথ র্ীর চাথ ো িুঝকত ও র
ূ ণ ক্রকত সা ােয ক্রকত াথর, এিং আথম DSPহের জর্য ক্যাথরয়ার সুকোগ সম্প্রসারণ ক্রকত এিং থর্উ ইয়কক্ন হ ামকক্য়ার ক্মীকের ােথত
হ্রাস ক্রার জর্য গভর্রন হ াক্কলর েকক্ষ সমূক র জর্য ক্ৃতজ্ঞ।"

হেম্বর্র বসম্বর্র্র জর্ িবিউ. িোবর্য়র্ িম্বলর্, "থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্ালকের আমাকের
সমির্ন প্রকয়াজর্ ক্ারণ ক্মীিাথ র্ীর সঙ্কে হসিা ও প্রকয়াজর্ীয় েত্ন প্রোকর্র হক্ষকে িযা ক্
প্রভাি হিলকে। প্রথশক্ষণ ও হেকির্থশয়াল প্রোর্ সম্প্রসারণ ক্রা কল DSP-হের হ শাোরভাকি
অগ্রসর ওয়ার সক্ষমতা প্রোর্ ক্রা কি এিং এক্ই সাকি হসিা অির্ীথতকত
ন
আকরা
স ার্ুভূথতশীল থর্উ ইয়ক্নিাসীকক্ থর্কয়াগ ও ধকর রাখা োকি। এটে আমাকের অথভভূ ত এিং
অর্যােয চা ি র্ক্ারী DSP-হের থক্েু স্বক্তস্ত প্রোকর্র জর্য এক্টে গুরুত্ব ূণ ধা
ন
। গভর্রন
হ াক্ল ক্মীিাথ র্ীর সঙ্কে সমাধাকর্ এক্জর্ অংশীোর কয় আকের্ এিং আথম এই েী থেকর্র
ন
সমসযার হক্ষকে অথতথরি সমাধার্ প্রোকর্ এক্কে ক্াজ ক্রার জর্য উন্মখ
ু ।"
বিম্বরক্ট সাম্ব ার্ন প্রম্বেের্ালম্বের জাতীয় হজাম্বর্র হপ্রবসম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্িান ী কিকতন
ন
া
হজাম্বসে িোকম্বিি িম্বলর্, "আমরা OPWDD এিং থর্উ ইয়ক্ন হসিাোর্ক্ারী সম্প্রোকয়র সাকি
ক্াজ ক্রকত হ কর গথিত,
ন োকত প্রায় 2500 থিকরক্ট সাথভনস প্রকিশর্ালকের এিং সম্মুখসাথরর
সু ারভাইজারকের ইিযাজ এক্াকিথমকত োওয়ার সুকোগ থেকত হ কর থিকরক্ট সাক ােন
প্রকিশর্ালকের মূলয প্রেশর্ন ক্রকত াথর। ক্মীিাথ র্ীর সঙ্কে এক্টে েী থেকর্র
ন
সমসযা এিং
এক্টে জটেল সমসযা োর জর্য অকর্ক্ থেক্ থেকয় স্তকক্ষ প্রকয়াজর্। েক্ষতার প্রেশর্কক্
ন
স্বীক্ৃথতোর্ ক্রা এিং ভাকলা ক্াজ ক্রকত িাক্া থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্ালকের ও সম্মুখসাথরর
সু ারভাইজারকের আথিক্
ন প্রকণাের্া প্রোর্ ক্রা এক্টে হ শা থ কসকি এটেকক্ স্বীক্ৃথত হেওয়ার
জর্য এক্টে গুরুত্ব ূণ প্রিম
ন
ধা ।"
অন্তভুক্তন ি ও উদ্ভািম্বর্র বর্উ ইয়কন হজাম্বর্র (New York Alliance for Inclusion and
Innovation) হপ্রবসম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্িান ী কিকতন
ন
া িাইম্বকল বসরাইর্ার িম্বলর্, "অতভুক্তন ি
ও উদ্ভািকর্র থর্উ ইয়ক্ন হজাে থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্ালকের জাতীয় হজাকের প্রশংসা ক্রকে
OPWDD-র সাকি ক্াজ ক্রার জর্য, োকত থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্ালকের জর্য এক্টে ক্কঠার
হেকির্থশয়াল ক্মসূন থচ থরচালর্া ক্রকত াকর ো থিকরক্ট সাক ােন প্রকিশর্ালকেরকক্ সর্ে
অজনকর্র মাধযকম থর্কজকের জ্ঞার্, মূলয, এিং েক্ষতা িৃক্তদ্ধর এক্টে সুকোগ হেয়। এটে ক্যাথরয়াকর
উ কর ি প্রোর্ ক্কর এিং DSP ক্মকক্ষকের
ন
ােথত সমাধার্ ক্কর এিং এর সাকি িুক্তদ্ধগত ও
থিক্াশগত অক্ষমতাস িযক্তিকের জর্য DSP-হেরকক্ মার্সম্পন্ন সমির্ন ও হসিা প্রোর্ অিযা ত
রাখকত সমির্ন ক্কর।"
এই উকেযাগটে হিিাকরল CMS প্রেি হক্াথভি-19 োণ ত থিল িযি ার ক্কর OPWDD হসিা
িযিস্থার মুখয থেক্সমূক র উন্নথত, উন্নয়র্ ও রূ াতর ক্রার িৃ ির প্রকচিার এক্টে অংশ। এই
ত থিলগুথল অভীি ক্রা কয়কে OPWDD ক্মসূন থচসমূক র িযা ক্ সীমার থর্থেনি থক্েু
ক্মক্াকের
ন
প্রথত এিং অথত গুরুত্ব ূণ সমসযা
ন
সমাধাকর্ সময়মত সুকোগ প্রোর্ ক্রার জর্য।
OPWDD-র সম্পূণ ARPA
ন
ত থিকলর জর্য এর থরক্ল্পর্াসমূ
https://opwdd.ny.gov/american-rescue-plan-act-arpa।
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