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এই গাইড েীভাদব বযবহার েরদবন্

Maryland State ডিপার্ট মেন্ট অফ এিুমেশন-এর প্রতিবন্ধী বযতিদের জন্য সেদেন্ডাতর ট্রান্তজশন্ প্ল্যাতন্িং গাইড -এর
োধযমে স্থানান্তমরর প্রডিো সম্পমেট  ডশক্ষাযী, ডপিা-োিা/অডিিাবে, ডশক্ষাডবে ও েডেউডনটি এমজডিগুডলমে িযয সরবরাহ েরা
হে। েডেও প্রডিটি ডশক্ষাযী পরবিীমি স্থানান্তমরর স্বিন্ত্র লক্ষয ও ফলাফলগুডল অজট ন েরমব, িা সমত্ত্বও এই গাইি-এর োধযমে
ইডন্ডডিজেুালস উইয ডিমসডবডলটিজ এিুমেশন অযাক্ট (IDEA)-এর অধীমন স্থানান্তমরর প্রডিোর প্রমোজনীেিার পাশাপাডশ ইডিবাচে
ফলাফল লামির জনয প্রস্তাডবি স্পেৌশল ও সম্পে সম্পমেট  "প্রাযডেে" িযয সরবরাহ েরা হে।

এই গাইি ডনমচর ডবষেগুডল সম্পমেট  ডবশে িযয সরবরাহ েমর:

● স্থানান্তর পডরেল্পনা (IDEA অনসুামর, এটি েেটসিংস্থান ও স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষাগি ফলাফমলর ডেমে
পডরচাডলি েমর)

● সঙ্গীমের িূডেো ও সিংেুডি

● Maryland হাই সু্কল ডিমপ্ল্াো ও Maryland হাই সু্কল সাটিট ডফমের্ অফ স্পপ্রাগ্রাে েেডপ্ল্শন-এর প্রমোজনীেিা

● Maryland সাোডর অফ পারফরেযাি (আমগ নাে ডিল Maryland এেডজর্ িক্যমেন্ট)

● অডধোর বনাে স্পোগযিা

● প্রাপ্তবেস্ক হওোর বেস

● Maryland অযািাল্ট সাডিট স এমজডি

1. ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসস (DORS)

2. স্পিমিলপমেন্টাল ডিমসডবডলটিজ অযািডেডনমেশন (DDA)

3. ডবমহডিওরাল স্পহলয অযািডেডনমেশন (BHA)

4. ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পলবর, লাইমসডিিং অযান্ড স্পরগুমলশন - ডিডিশন অফ ওোেট মফাসট স্পিমিলপমেন্ট অযান্ড
অযািাল্ট লাডনটিং (DLLR)

● সুডবধা সেূহ

● স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষা/প্রডিবন্ধীমের সহােিা সিংিান্ত পডরমষবা

● পডরবহন/ভ্রেণ্ সিংিান্ত প্রডশক্ষণ্

● স্বাস্থযমসবা

● েডেউডনটি অযামেস

1. ডবমনােন/অবসর
2. অডিিাবেত্ব
3. সাোডজে ডনরাপিা
4. আডযটে পডরেল্পনা/স্পেশযাল ডনিস ট্রাস্ট্/এমস্ট্র্ পডরেল্পনা

● স্থানান্তমরর প্রডিো: এমজডি সিংমোগ

পডরডশষ্ট এ: প্রস্তাডবি সেেমরখা(সেূহ)

পডরডশষ্ট ডব: স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষা/প্রডিবন্ধী সহােিা সিংিান্ত পডরমষবার বযাপামর প্রােশই ডজজ্ঞাডসি প্রশ্নাবলী

পডরডশষ্ট ডস: ডনডেটষ্ট জনসিংখযা/সিংস্থানসেূহ

পডরডশষ্ট ডি: প্রােশই বযবহৃি আেযক্ষরসেডষ্ট বা অযামিাডনে এবিং শব্দমোষ 
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স্থান্ান্তদরর পতরেল্পন্া োদে বদে? 

Maryland State ডিপার্ট মেন্ট অফ এিুমেশন-এর ডিডিশন অফ আডলট ইন্টারমিনশন অযান্ড স্পেশযাল এিুমেশন সাডিট মসস-এর প্রতিবন্ধী 
বযতিদের জন্য সেদেন্ডাতর ট্রান্তজশন্ প্ল্যাতন্িং গাইড -এর োা্ধযমে সু্কল স্পযমে স্পসমেন্ডাডর-পরবিী জীবমন প্রডিবন্ধী বযডিমের গডিডবডধর 
উপমর েমনাডনমবশ েরা হে। স্পসমেন্ডাডর ট্রানডজশন পডরেল্পনার এেটি প্রধান অিংশ হল স্থানান্তমরর িোনসুারী ডিোেলাপ ও পডরমষবাগুডল 

বযডি-স্পেডিে হে এবিং ইডন্ডডিজেুাল এিুমেশন স্পপ্রাগ্রাে (IEP) পডরচালনা েমর। স্পেসেল ডশক্ষাযীরা হাই সু্কল সাফমলযর সমঙ্গ পাশ েমর 
েমলজ, স্পেডরোর ও েডেউডনটির জনয প্রস্তুি হমি চাে, িামের স্পসই সিংিান্ত ডবষমে প্রাযডেে পডরেল্পনা স্পনওো অিযন্ত গুরুত্বপণূ্ট।  
Maryland-এ, স্পে IEP বমষট ডশক্ষাযীর 14 বির বেস হে, স্পসই বষট জমুে স্থানান্তমরর পডরেল্পনা স্থানান্তর সিংিান্ত পডরমষবাগুডলর সরবরাহ 
েরা শুরু হে।  

ইডন্ডডিজেুাল উইয ডিমসডবডলটিজ এিুমেশন অযাক্ট (IDEA) স্পযমে জানা োে স্পে আইন প্রণ্েমনর উমেশয হল "প্রডিবন্ধী সেস্ত ডশশুমের োমি 

ডনখরচাে উপেুি সরোডর ডশক্ষা গ্রহমণ্র ডবষেটি উপলদ্ধ রমেমি, িা ডনডিি েরা, ো িামের অননয চাডহো স্পের্াা্মি গমে স্পিালা ডবমশষ 

ডশক্ষা ও সম্পডেট ি পডরমষবাগুডলর উপমর গুরুত্ব আমরাপ েমর এবিং অডিডরি েেটসিংস্থান ও স্বাধীন জীবনোপমনর জনয িামের প্রস্তুি েমর 

স্পিালা।" ডশক্ষাযীটি স্পসমেন্ডাডর-পরবিী লক্ষয ও ফলাফমলর জনয ডনমজমে প্রস্তুি েমর স্পিালার সেে িামে সহােিা েরার জনয আইনটি 

ডশক্ষাডবে, ডপিাোিা ও েডেউডনটি এমজডিগুা্ডলর হামি হাি ডেডলমে এে সমঙ্গ োজ েরার উপমর গুরুত্ব আমরাপ েমর। ডশক্ষাযীমে িার 

স্পসমেন্ডাডর-পরবিী লমক্ষয স্পপৌৌঁিামনার জনয প্রমোজনীে েক্ষিা অজট মন সহােিা েরমি স্থানান্তর সিংিান্ত পডরমষবাগুডল সরবরাহ েরা আবশযে। 

IDEA 2004 স্পোনও প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীর জনয ডিোেলামপর সেমেডণ্িুি এেটি স্পসর্ ডহসামব স্থানান্তর সিংিান্ত পডরমষবাগুডলমে সিংজ্ঞাডেি 

েমর, স্পেগুডল: 

● এেটি ফলাফল-ডিডিে প্রডিোর েধয ডেমে ডিজাইন েরা হমেমি, স্পোনও প্রডিবন্ধী বযডির অযাোমিডেে ও প্রামোডগে 

েৃডিমত্বর ডবোমশ গুরুত্ব আমরাপ েমর, োমি সু্কল স্পযমে সু্কল-পরবিী ডিোেলামপর স্পক্ষমে িামের গডিডবডধ সহজির েরা োে, 

োর অন্তগটি স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষা; বৃডিেূলে ডশক্ষা; সিংহি েেটসিংস্থান; ধারাবাডহে ও প্রাপ্তবেস্ক ডশক্ষা; প্রাপ্তবেস্ক 

পডরমষবা; স্বাধীন জীবনোপন অযবা েডেউডনটি-ডিডিে অিংশগ্রহণ্; 

● িামের সক্ষেিা, পিন্দ ও আগ্রহগুডল ডবমবচনা েরার োধযমে স্বিন্ত্র চাডহোর উপমর ডনিট র েমর এবিং  

● ডনমেটশনা, সম্পডেট ি পডরমষবা, েডেউডনটির অডিজ্ঞিা, েেটসিংস্থান ও সু্কল-পরবিী প্রাপ্তবেস্ক জীবনোোর অনযানয উমেশয ও 

প্রমোজন সামপমক্ষ বেনডন্দন জীবনোোর েক্ষিা অজট ন ও োেটেডর বডৃিেূলে েূলযােন অন্তিুট ি েরার জনয ডিজাইন েরা 
হমেমি। 
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স্থান্ান্তদরর পতরেল্পন্া
প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের সু্কলজীবমন অগ্রগডি ও জীবন সিংগ্রামের জনয প্রস্তুডির স্পক্ষমে িামের সহােিা েরা হল স্থানান্তমরর পডরেল্পনার লক্ষয। এর েমধয
রমেমি েমলজ, োজ, পডরবহন, যাোর বযবস্থা, স্বাস্থযমসবা এবিং বেনডন্দন জীবনোোর পডরেল্পনা। প্রাপ্তবেস্ক ডিোেলাপগুডল ডনম্নডলডখি স্পে
স্পোমনাটির সিংডেেণ্ হমি পামর:

● স্ব-ডনধটারণ্ ও পক্ষসেযটন
● েডেউডনটিমি অিংশগ্রহণ্
● স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষা
● েেটসিংস্থামনর জনয প্রডশক্ষণ্
● প্রডিমোডগিােলূে েেটসিংস্থান
● স্বাধীন জীবনোপন
● প্রাপ্তবেস্কমের পডরমষবামি সিংেুডি

স্পোনও ডশক্ষাযীর িডবষযমির জনয স্থানান্তমরর পডরেল্পনা প্রাযডেে সু্কমলর সেহ স্পযমেই শুরু হে, োর অন্তিুট ি স্পেডরোর সম্পমেট  সমচিনিা ও
অনুসন্ধানেলূে ডিোেলাপ। স্পে বিমর ডশক্ষাযীর বেস 14 হে, স্পসই বিমর IEP প্রডিোর োধযমে আনুষ্ঠাডনেিামব ট্রানডজশমনর পডরেল্পনা েরা
শুরু হে এবিং IEP-র ডবোশমে পডরচাডলি েমর। ডপিাোিা এবিং ডশক্ষাডবেমের সহােিাে ডশক্ষাযীরা েেটসিংস্থান, স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষা বা
েেটসিংস্থান সিংিান্ত প্রডশক্ষণ্ ও উপেুি েমন হমল স্বাধীন জীবনোপমনর স্পক্ষমে স্পসমেন্ডাডর-পরবিী লক্ষযগুা্ডলমে শনাি েমর। এই স্পসমেন্ডাডর-পরবিী
লক্ষযগুডল ডবডিন্ন বেমসর জনয উপেুি স্থানান্তর সিংিান্ত েূলযােমনর ফলাফমলর উপর ডনিট র েমর।

স্থান্ান্তদরর পতরেল্পন্া েরা সেন্ প্রদ াজন্?

সু্কলজীবন স্পযমে জীবনসিংগ্রামের পময েসৃণ্িামব অবিীণ্ট হমি ডশক্ষাযীমে িডবষযমি প্রমোজনীে েক্ষিা ও পডরমষবা সরবরাহ েরার ডবষেটি ডনডিি
েরার উমেমশয স্থানান্তমরর পডরেল্পনাটি ডিজাইন েরা হমেমি। IEP-স্পি অন্তিুট ি ডশক্ষাযীমের জনয সরোডর সু্কল ডসমস্ট্ে ও স্পবসরোডর সু্কলগুডল
ডশক্ষােলূে সহােিা সরবরাহ েমর োর েমধয সহােে প্রেুডি, োমজর প্রডশক্ষণ্, বযডিগি সহােিা এবিং IEP টিমের দ্বারা উপেুি ডহসামব ডবমবডচি
অনযানয সহােিা অন্তিুট ি যােমি পামর। ডশক্ষাযীরা েখন হাই সু্কল স্পযমে পাশ েমর স্পবরে, িখন এই সহােিাগুডল স্বেিংডিেিামব সরবরাহ েরা হে
ন্া, এেনডে েডে স্পসগুডল স্পগার্া সু্কল জীবন জমুে উপলব্ধ যামে, িা হমলও। (স্পোগযিা ও অডধোর সিংিান্ত ডবিাগটি স্পেখনু)

স্থান্ান্তদরর পতরেল্পন্াদি েী অন্তভভু ি থাদে?

স্নািে উিীণ্ট হওোর পর িাা্রা েী েরমব, িা েখন IEP-স্পি অন্তিুট ি ডশক্ষাযীরা শনাি েমর এবিং স্পসই লমক্ষয স্পপৌৌঁিামনার জনয প্রমোজনীে
েক্ষিা, প্রডশক্ষণ্ লাি এবিং/অযবা সিংস্থানগুডল ডবমবচনা েমর, স্পসই সেমে স্থানান্তমরর পডরেল্পনা েরার প্রডিো আরম্ভ হে।  এটিমি এিাোও
অন্তিুট ি যামে:

● প্রাপ্তবেস্কমের জনয উপেুি পডরমষবা প্রোনোরী এমজডিগুডল শনাি ও স্পসগুডলমি আমবেন েরা।
● েমলজ, ডনমোগেিট া বা পডরমষবা সরবরাহোরীমের জনয িডবষযমি প্রমোজন হমব এরেে নডযপে সিংগ্রহ েরা।
● প্রডশক্ষমণ্র স্থানান্তর সিংিান্ত ডিোেলাপ ও সহােিা ডনধটারণ্ েরা, স্পেগুডল
● ডশক্ষাযীমের এই লক্ষযগুডলমি স্পপৌৌঁিামি েুডিসঙ্গিিামব সক্ষে েমর স্পিালার স্পক্ষমে প্রমোজন।

স্থান্ান্তদরর জন্য পতরেল্পন্া েখন্ সথদে শুরু েরদি হ ?

ডশক্ষাযীর বেস েখন 14 বির হে, িখন স্পযমে স্থানান্তমরর পডরেল্পনা শুরু হে, িমব িার আমগ নে। এই সেমে স্থানান্তমরর এেটি আনুষ্ঠাডনে
পডরেল্পনা অবশযই গমে িুলমি ও IEP-স্পি অন্তিুট ি েরমি হমব, োমি যােমব ডশক্ষাযীর স্পসমেন্ডাডর-পরবিী লক্ষয ও ট্রানডজশন সিংিান্ত পডরমষবা।
এসব অমনে আমগ স্পযে েরা হমে বমল েমন হমি পামর, ডেন্তু ডশক্ষাযীরা েডে িামের স্পসমেন্ডাডর-পরবিী লক্ষয অজট মন সহােিা লামির জনয
প্রমোজনীে েক্ষিা ও অডিজ্ঞিা অজট ন েরমি পামর, িাহমল স্পসমক্ষমে সাবধানিার সাময পডরেল্পনা েরা েরোর। 14 বির বেমস স্থানান্তমরর
পডরেল্পনার সচূনা ডশক্ষাযীমে িামের স্পসমেন্ডাডর-পরবিী লক্ষয পিন্দগুডল অমেষণ্ েরার এবিং স্থানান্তমরর অডিজ্ঞিা ও অডজট ি জ্ঞামনর উপর ডিডি
েমর স্পসগুডল সিংমশাধন বা পডরবিট ন েরার সেে স্পেে। এটি এিাোও স্পসমেন্ডাডর-পরবিী পডরমষবা ও সহােিাগুডলর জনয আমবেন জানামনার সেে
সরবরাহ েরমব, স্পেেন: েমলমজ ডশক্ষােূলে সহােিা, চােডরর প্রডশক্ষণ্, বযডিগি েত্ন সহােিা, িিুট ডেেুি বাসস্থান, বা প্রাপ্তবেস্ক অনযানয
পডরমষবাসেূহ।  
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অিংশীোরমের ভূতিো ও েিংযভতি
স্পসমেন্ডাডর-পরবিী লক্ষযগুডল শনািেরমণ্র েমিাই গুরুত্বপণূ্ট হল ডবডিন্ন অিংশীোরমের শনািেরণ্ োর োধযমে স্থানান্তমরর প্রডিোটিমে
সেযটন েরা এবিং ডশক্ষাযীমের ডচডিি লক্ষয অজট মন সহােিা েরা োে। স্থানান্তর পডরেল্পনার স্পক্ষমে অিংশীোরমের ডবডিন্ন িূডেো ও োডেত্ব
রমেমি। স্থানীে সু্কল ডসমস্ট্েগুডলর স্পক্ষমে এগুডল পৃযে হমি পামর।

েঙ্গী ভূতিো/োত ত্ব

তশক্ষাথী o স্থানান্তর পডরেল্পনামি অিংশগ্রহণ্ েমর
o সক্ষেিা ও প্রডিকূলিা শনাি েমর
o আগ্রহ ও পিন্দ প্রোশ েমর
o স্পসমেন্ডাডর-পরবিী লক্ষয শনাি েমর
o IEP-স্পি ডচডিি স্থানান্তর সিংিান্ত ডিোেলামপ অিংশগ্রহণ্ েমর

তপিািািা/অতভভাব
ে

o IEP ও স্থানান্তর সিংিান্ত েমলর পডরেল্পনা ডেটিিং-এ অিংশগ্রহণ্ েমর
o IEP টিমের সমঙ্গ ডশক্ষাযীর সক্ষেিা, আগ্রহ ও সহােিার প্রমোজনীেিা ডবডনেে েমর
o স্থানান্তমরর ডবষমে িারপ্রাপ্ত অনযানয অিংশীোরমের অযামেস েরমি ডশক্ষাযীমের সহােিা েমর
o ডশক্ষাযীর লক্ষযগুডলর পক্ষসেযটন েমর
o োমজর সম্ভাবয সুমোমগর জনয পডরডচি োনষুজন ও স্পনর্ওোমেট র ডবডনেে ঘর্াে
o স্থানান্তমরর ডবষমে িারপ্রাপ্ত অিংশীোরমের েিােি জানাে
o স্থানান্তমরর সেেমরখার পেটামলাচনা েমর এবিং প্রমোজন সামপমক্ষ সাহােয চাে

স্কভে তেদেি o স্পস্ট্র্ ও েডেউডনটি এমজডিগুডলর সমঙ্গ স্পোগামোমগর জনয ডপিাোিা/অডিিাবমের অনুেডি
প্রোন েমর

o স্থানান্তমরর ডবষমে আমলাচনা েরার জনয IEP-স্পি অিংশীোরমের আেন্ত্রণ্ জানাে
o স্পস্ট্র্ এমজডি, স্পেেন ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসস (DORS), স্পিমিলপমেন্টাল

ডিমসডবডলটিজ অযািডেডনমেশন (DDA),এবিং ডবমহডিওরাল স্পহলয অযািডেডনমেশন (BHA)-

স্পি স্পসমেন্ডাডর-পরবিী পডরমষবাগুডলর জনয আমবেন েরমি ডপিাোিা/অডিিাবেমের সহােিা
েমর

o েডে ডশক্ষাযীর IEP-স্পি ডনমেট ডশি হে, িমব োজ েরার উপেুি পডরমবমশ ডনমেটশনা ও োমজর
অডিজ্ঞিা সরবরাহ েমর

o স্পোগয ডশক্ষাযী ও সম্ভাবয স্পোগয ডশক্ষাযীমের শনাি েরা হমেমি ডেনা এবিং ডপ্র-এেপ্ল্েমেন্ট
ট্রানডজশন সাডিট মসস (ডপ্র-ETS) লাি েমরমি ডেনা, িা ডনডিি েরমি DORS-এর সমঙ্গ
স্পেৌযিামব োজ েমর

o সু্কলজীবন স্পশষ েরার পমর ডশক্ষাযীমের পডরমষবা সরবরাহ েরমি পামর, এেন স্পস্ট্র্
এমজডিগুডলমি আমবেন জানামনার প্রডিো/সেেমরখা এবিং স্থানান্তর পডরেল্পনার ডেেগুডলর
সামপমক্ষ ডপিাোিামের জনয িযযেূলে ডেটিিং-এর আমোজন েমর

o সু্কল পাশ েরার পমর ডশক্ষাযীর অগ্রগডি ও স্পস্ট্র্াস নডযিুি েমর ও স্পসই সিংিান্ত ডরমপার্ট  প্রস্তুি
েমর

Maryland 
তডতভশন্ অফ
তরহযাতবতেদেশন্
োতভুদেে (DORS)

o সম্ভাবয স্পক্ষমে স্থানান্তর পডরেল্পনার ডেটিিংগুডলমি অিংশ স্পনে/IEP ডেটিিংগুডলমি স্পোগ স্পেে
o েেটসিংস্থামনর জনয স্পোনও পযৃে পডরেল্পনা (IPE) গমে িুলমি স্পোগয ডশক্ষাযীমের সমঙ্গ হাই

সু্কমলর সবটমশষ বিমরর শুরুমি োজ েরা আরম্ভ েমর
o স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষা এবিং/অযবা েেটসিংস্থামন সফলিামব স্থানান্তমরর জনয প্রমোজনীে

পডরমষবাগুডল শনাি েমর
o চােডরমি অগ্রগডি ও েেটসিংস্থান সিংিান্ত পডরমষবামি ডশক্ষাযীমের সহােিা েরার জনয

https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/
https://dda.health.maryland.gov/
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েঙ্গী ভূতিো/োত ত্ব 

েডেউডনটি ডরহযাডবডলমর্শন স্পপ্রািাইিার (CRP)-স্পের সমঙ্গ চুডি েমর 
o চােডর অমেষণ্ সিংিান্ত োউমিডলিং, েেট-ডিডিে ডশক্ষণ্ অডিজ্ঞিা, ডনমের পক্ষসেযটন সম্পডেট ি 

ডনমেটশনা, স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষামি সুমোগ সিংিান্ত োউমিডলিং ও েেটমক্ষমের জনয প্রস্তুডির 

প্রডশক্ষমণ্র স্পক্ষমে স্পোগয 14-22 বেসী হাই সু্কমলর ডশক্ষাযীমের ডপ্র-এেপ্ল্েমেন্ট স্পট্রডনিং সাডিট মসস 

(ডপ্র-ETS) সরবরাহ েমর 
Maryland 

সডদভেপদিন্টাে 

তডদেতবতেটিজ 

অযাডতিতন্দেশন্ 

(DDA) 

o স্থানান্তর পডরেল্পনামি অিংশগ্রহণ্ েমর 
o ডশক্ষাযীমের স্পোগযিা অজট ন ও পডরমষবা লাি েরার উপেুি নডযপে রমেমি ডেনা, িা ডনডিি 

েরমি স্থানান্তমরর ডবষমে িারপ্রাপ্ত অনযানয অিংশীোরমের সমঙ্গ সহমোডগিা েমর 
o সু্কল পাশ েরার পমর স্পোগয বযডিমের জনয েীঘটমেোেী সেে জমুে অযট সাহােয েমর 
o সু্কলজীবন স্পযমে জীবনেমুদ্ধ অবিীণ্ট হওোর সেে সহােিা েরমি স্পোনও স্পোডিট মনর্র অফ 

েডেউডনটি সাডিট মসস (CCS)-এর সমঙ্গ চুডি েমর 
অযাডাল্ট োতভুে 

সপ্রাভাইডার, 

েতিউতন্টি 

তরহযাতবতেদেশন্ 

সপ্রাভাইডার 

(CRPs) 

o স্থানান্তর পডরেল্পনামি অিংশগ্রহণ্ েমর 
o েেট-ডিডিে অডিজ্ঞিার সুডবধা স্পেওো এবিং সু্কল পাশ েরার আমগ ও পমর চােডরমি অগ্রগডি ও 

োমজর প্রডশক্ষণ্ স্পেওোর জনয সু্কল ডসমস্ট্ে ও DORS-এর সমঙ্গ চুডিবদ্ধ সম্পেট  স্থাপন েমর 
o হাই সু্কল পাশ েরার পমর চােডরমি অগ্রগডি ও োমজর প্রডশক্ষণ্ স্পেওোর জনয DORS ও 

DDA-এর ক্লামেন্টমের পডরমষবা ও সহােিা সরবরাহ েমর 

েদেজ, সেদেন্ডাতর-

পরবিী তশক্ষা 
েিংক্রান্ত প্রতশক্ষণ 

সপ্রাগ্রাি 

o েমলজ েযাম্পামস ডিমসডবডলটি সামপার্ট  সাডিট সগুডলর সহমোডগিাে যাোর বযবস্থা ও সহােিা 
লামির প্রমোজনীেিা শনাি েরমি ডশক্ষাযীর সমঙ্গ সিংমোগ স্থাপন েমর 

o েযাম্পামসর ডিোেলাপ, পাঠ্যিে ও েেটসিংস্থামন অিংশগ্রহমণ্র সুডবধা ও সহােিা সরবরাহ েমর 
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Maryland হাই স্কভে তডদপ্ল্ািা ও Maryland হাই স্কভে োটুিতফদেে
অফ সপ্রাগ্রাি েিতপ্ল্শন্-এর প্রদ াজন্ী িা
Maryland হাই স্কভে তডদপ্ল্ািা 
(COMAR 13A.03.02.09 সেখভন্)

● Maryland হাই সু্কল ডিমপ্ল্াো স্পসই ডশক্ষাযীমে িূডষি েরা হমব, স্পে:

a. িাডলোিুডি, ঋণ্ ও পডরমষবার প্রমোজনীেিাগুডলমে পূরণ্ েমর।
b. স্থানীে সু্কল ডসমস্ট্েগুডল অডিডরি ঋমণ্র প্রমোজনীেিা স্থাপন েরমি পামর অযবা স্পস্ট্র্ দ্বারা ডনডেটষ্ট েরা নূযনিে েূমলযর

বাইমর স্থানীেিামব প্রডিডষ্ঠি প্রমোজনীেিাগুডল পরূমণ্র জনয উত্সাহিািা ডহসামব ডশক্ষাযীমের জনয ডিমপ্ল্াোমি
অনুমোেনিািা স্পোগ েরমি পামর।

● আরও িমযযর জনয স্পেখুন:

http://www.marylandpublicschools.org/programs/Documents/Testing/GraduationsRequirements2
018.pdf

Maryland হাই স্কভে োটুিতফদেে অফ সপ্রাগ্রাি েিতপ্ল্শন্ 

(COMAR 13A.03.02.09E সেখভন্)

● Maryland হাই সু্কল সাটিট ডফমের্ অফ স্পপ্রাগ্রাে েেডপ্ল্শন স্পেবলোে স্পসইসেল প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের জনয প্রোন েরা হমব োরা
ডিমপ্ল্াোর প্রমোজনীেিা পরূণ্ েরমি পামর না, িমব ডনম্নডলডখি োনেণ্ডগুডল পূরণ্ েমর:

a. ডশক্ষাযীটি 8 -ে স্পগ্রমির পমর েেপমক্ষ 4 বিমরর জনয অযবা বেস অনুোেী স্পোগযিার োনেমণ্ড িডিট  হমেমি এবিং োমজর
জগমি প্রমবশ, নাগডরে ডহসামব োডেত্বমবামধর পডরচে স্পেখামনা ও পডরপণূ্ট এে জীবন োর্ামনার স্পক্ষমে িার উপেুি
েক্ষিার ডবোমশর ডবষেটি স্পোনও IEP টিমের দ্বারা ডনধটাডরি হমেমি, োমি প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীর ডপিাোিার সম্মডি
রমেমি এবিং োর েমধয অন্তিুট ি িমব িামিই সীোবদ্ধ নে:

● লািজনে েেটসিংস্থান;

● স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষা ও প্রডশক্ষণ্;
● সহােে েেটসিংস্থান এবিং
● েডেউডনটিমি সেডেি অনযানয পডরমষবাসেূহ অযবা

b. ডশক্ষাযীটি 8 -ে স্পগ্রমির পমর েেপমক্ষ 4 বিমরর জনয অযবা বেস অনুোেী স্পোগযিার োনেমণ্ড িডিট  হমেমি এবিং
পরবিী সু্কল বমষটর প্রযে ডেন আসার আমগই িার 21 বির বেস পূণ্ট হমব।

● ডশক্ষাযীর েক্ষিা বণ্টনা েরা Maryland সাোডর অফ পারফেটযামি Maryland হাই সু্কল সাটিট ডফমের্ অফ স্পপ্রাগ্রাে েেডপ্ল্শন অন্তিুট ি
যাো উডচি।

● স্পোনও প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমে Maryland হাই সু্কল সাটিট ডফমের্ অফ স্পপ্রাগ্রাে েেডপ্ল্শন স্পেওোর চূোন্ত ডসদ্ধান্ত হাই সু্কমল ডশক্ষাযীর সবটমশষ
বির শুরুর আমগ পেটন্ত েরা হমব না।

● জ্ঞানগি ডেে স্পযমে ডবমশষ রেমের প্রডিবন্ধী স্পোনও ডশক্ষাযী হাই সু্কমলর স্নািে হওোর প্রমোজনীেিা পূরণ্ নাও েরমি পামর, েডে স্পসই
ডশক্ষাযী:

http://www.marylandpublicschools.org/programs/Documents/Testing/GraduationsRequirements2018.pdf
http://www.marylandpublicschools.org/programs/Documents/Testing/GraduationsRequirements2018.pdf
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a. অল্টারমনটিি অযাোমিডেে অযাডচিমেন্ট স্ট্যান্ডািট  (AA-AAAS)-এর উপর ডিডি েমর স্পোনও ডবেল্প েূলযােমন 

অিংশগ্রহণ্ েমর এবিং  
b. হাই সু্কল জমুে অল্টারমনটিি অযাোমিডেে অযাডচিমেন্ট স্ট্যান্ডািট -এর উপর ডিডি েমর ডনমেটশ লাি েমর স্পেমি যামে।  

● স্পোনও ডশক্ষাযী েডে িার ডশক্ষা োেটিে স্পশষ হওোর আমগ স্পোনও স্নািে অনষু্ঠামন অিংশ স্পনে, িমব স্পসই অনুষ্ঠামন সু্কল ডসমস্ট্ে 

ডশক্ষাযীমে ডিমপ্ল্াো স্পেওোর পডরবমিট  এেটি সাটিট ডফমের্ অফ অযাডচিমেন্ট অযবা অনুরূপ ডশমরানােেুি অনয শিংসাপে প্রোন েরমব।  
(COMAR 13A.03.02.09E(3) 

Maryland োিাতর অফ পারফিুযান্স (MSOP)  

IEP-স্পি অন্তিুট ি ডশক্ষাযীরা সু্কল স্পযমে সু্কল-পরবিী জীবমন োওোর আমগ Maryland িামের Maryland সাোডর অফ পারফেটযাি 

(MSOP) সরবরাহ েমর। 2004 সামলর ইনডিডিজেুাল উইয ডিমসডবডলটিজ এিুমেশন অযাক্ট-এর পনুরাে অনমুোেমনর অধীমন MSOP 

প্রমোজন। Maryland-এ, IEP-স্পি অন্তিুট ি ডশক্ষাযীরা Maryland হাই সু্কল ডিমপ্ল্াো বা Maryland হাই সু্কল সাটিট ডফমের্ অফ স্পপ্রাগ্রাে 
েেডপ্ল্শন ডনমে পাশ েরার আমগ িামের সেলমে এই নডযটি স্পেওো হমেমি (COMAR 13A.03.02.09E (2)স্পেখনু)। 

Maryland োিাতর অফ পারফিুযান্স (MSOP) সেন্ গুরুত্বপণুূ? 

Maryland সাোডর অফ পারফেটযাি (MSOP) IEP-স্পি অন্তিুট ি প্রস্থানোরী ডশক্ষাযীমের এেন সব গুরুত্বপণূ্ট িযয স্পেে, স্পেগুডলমে সু্কল 

স্পযমে স্পসমেন্ডাডর-পরবিী জীবমন োওোর সেমে িারা বযবহার েরমি পামর। এই ডিোেলাপগুডলর েমধয েেটসিংস্থান, স্পসমেন্ডাডর-পরবিী 
ডশক্ষা, সহােে েেটসিংস্থান বা েডেউডনটি ডরহযাডবডলমর্শন স্পপ্রািাইিারমের দ্বারা সরবরাহ েরা স্বিন্ত্র জীবনোপন অন্তিুট ি যােমি পামর। 
MSOP ডশক্ষাযীর IEP ও িমযযর অিংশ ডহসামব বিডর েরা হমব, স্পে িযয সিংগ্রহ েরা হে ডশক্ষাযী, পডরবার ও IEP টিমের ইনপুমর্র উপর 

ডিডি েমর।   

MSOP সম্ভাবয ডনমোগেিট া, স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষাপ্রডিষ্ঠান এবিং অযািাল্ট সাডিট স স্পপ্রািাইিারমের িরুণ্ প্রাপ্তবেস্কমের েক্ষিা, সক্ষেিা 
ও সাফলয লামির জনয িার প্রমোজনীে স্পেমোনও সহােিা সম্পমেট  অযটবহ িযয সরবরাহ েরমি পামর। Maryland সাোডর অফ 

পারফেটযাি-এর চারটি অিংশ রমেমি। প্রডিটি অিংশ ডনমচ িাডলোিুি রমেমি।  

অিংশ 1- প্রাসডঙ্গে িযয  
অিংশ 2- ডশক্ষাযীর স্পসমেন্ডাডর-পরবিী লক্ষযসেহূ 
অিংশ 3- পারফেটযামির সিংডক্ষপ্তসার (ডশক্ষােূলে, জ্ঞানডিডিে ও োেটেরী পেটামের) 

অিংশ 4- স্পসমেন্ডাডর-পরবিী লক্ষয পূরমণ্র প্রস্তাবনা  
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অতিোর বন্াি সযাগযিা

সরোডর ডশক্ষার অডধোর ও প্রাপ্তবেস্কমের পডরমষবার স্পোগযিার েমধয পাযটেয বুঝমি পারার ডবষেটি খুব ডবভ্রাডন্তের হমি পামর। Maryland-

এ, ডবমশষ ডশক্ষা পডরমষবা গ্রহণ্োরী স্পোনও প্রডিবন্ধী অল্পবেস্ক ডশক্ষাযী স্পসই সু্কল বমষটর জনয ডবনােূমলযর উপেিু সরোডর স্পোনও ডশক্ষা লাি
েরার অডধোরী, স্পেটিমি িারা 21 বির বেমস পা ডেমেমি অযবা Maryland হাই সু্কল ডিমপ্ল্াো বা Maryland হাই সু্কল সাটিট ডফমের্ অফ
স্পপ্রাগ্রাে েেডপ্ল্শন পাওোর প্রমোজনীেিা পূরণ্ েমরমি। IEP টিে দ্বারা স্পেেনিামব ডনধটাডরি এবিং স্থানীে সু্কল ডসমস্ট্ে দ্বারা অযটাডেি হমেমি,

স্পসই ডহসামব এই পডরমষবাগুডল ডশক্ষাযীর ইনডিডিজেুালাইজি এা্িুমেশন স্পপ্রাগ্রাে (IEP)-এর েমধয নডযিুি েরা হে। স্পে ডশক্ষাযী Maryland

হাই সু্কল ডিমপ্ল্াো বা স্পপ্রাগ্রাে সোডপ্তর স্পক্ষমে প্রেি Maryland হাই সু্কল শিংসাপে সমেি সু্কল ডসমস্ট্ে স্পযমে প্রস্থান েমর, স্পস আর পডরমষবাগুডল
লামির স্পোগয নে। এই েহূুমিট  প্রাপ্তবেস্ক পডরমষবাগুডল লামির জনয িামের অবশযই আমবেন েরমি হমব, োমি স্পবাঝা োে িারা স্পসগুডল গ্রহমণ্র
স্পোগয ডেনা। স্পোগযিার োনেণ্ড পরূমণ্র পাশাপাডশ, অযািাল্ট সাডিট স এমজডিগুডল (স্পেেন DORS, DDA এবিং BHA)-র োি স্পযমে পডরমষবা
ও সহােিা স্পপমি অমযটর স্পোগামনর বমন্দাবস্ত অবশযই রাখমি হমব। ডনমচর চার্ট টি স্পেখুন।

অতিোর
স্কভ দে ন্তথভভ ি থাোোেীন্

সযাগযিা (ADA এবিং িারা 504)

স্কভে পাশ েদর সবরদন্ার পদর অথবা 21 বছর ব দে

ইডন্ডডিজেুালস উইয ডিমসডবডলটিজ এিুমেশন অযাক্ট (IDEA) হল
এে ধরমনর "অডধোর সামপক্ষ" আইন, ো প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের
ডবনােূমলয উপেুি প্রাইোডর ও স্পসমেন্ডাডর ডশক্ষা স্পেওোর ডনিেিা
স্পেে।

আমেডরোনস উইয ডিমসডবডলটিজ অযাক্ট (ADA) অযামেমসর সমঙ্গ সম্পডেট ি।
ধারা 504 ও ADA-র লক্ষয হল বাধা অপসারণ্ ও েুডিসঙ্গি যাোর বযবস্থা
ডনডিি েরা। প্রডিবন্ধী বযডিরাই স্পোগামোমগর এেোে উপাে হমে োৌঁোে,

ডপিাোিা বা পডরবার নে।

 ডবনােূমলয উপেুি সরোডর ডশক্ষা (FAPE)

 নূযনিে প্রডিমরাধেূলে পডরমবশ (LRE)

 ডবমশষিামব গমে স্পিালা ডি্মেট ডশো (SDI)

 সম্পডেট ি পডরমষবাসেূহ
 অডিডরি ডশক্ষা, েেটসিংস্থান ও স্বিন্ত্র জীবনোপমনর প্রস্তুডি
 ডশক্ষাযীমের সু্কমল সাফলয পূরমণ্ সহােিা েরমব, এেন

পডরমষবা পাওোর অডধোরী।
 সু্কল ডসমস্ট্মের োধযমে পডরমষবাগুডল লাি েরা হে

 স্পসমেন্ডাডর-পরবিী পডরমষবাগুডলর স্পক্ষমে স্পোগযিার ডনিেিা স্পনই
 প্রমিযেমে অবশযই পডরমষবাগুডলর জনয স্পোগয হমি হমব
 পডরমষবাগুডল অযটােন ও লিযিার উপমর ডনিট র েমর
 স্পসমেন্ডাডর-পরবিী পডরমষবাগুডল শুধুোে ডনডিি েমর
 প্রমিযেমে স্পেন সোন অযামেমসর সুডবধা স্পেওো হে
 পডরমষবা লামির োডেত্ব ডনডেট ষ্ট বযডি/ডপিাোিা/অডিিাবমের উপমর

যামে
 পডরমষবাগুডল সরবরাহ েরা স্পেমি পামর েডে পেটাপ্ত েেী, সুমোমগর

সক্ষেিা এবিং/অযবা পডরমষবা সরবরামহর জনয িহডবল যামে
 যাোর বযবস্থা েরার জনয ডনমজর পক্ষসেযটন েরা প্রমোজন।

প্রাপ্তব স্ক হও ার ব ে 

প্রাপ্তবেস্ক হওোর বেস হল আইনি সিংজ্ঞাডেি বেস স্পে বেমস স্পোনও বযডিমে পণূ্টিাপ্রাডপ্তর সেস্ত অডধোর ও োডেত্বসহ প্রাপ্তবেস্ক ডহসামব
ডবমবচনা েরা হে। েখন প্রাপ্তবেস্ক হওোর বেস পডরিাষাটি বযবহৃি হে, িখন এটি সাধারণ্ি স্পবাঝাে স্পোনও েুবমের এেন এে বেমস
স্পপৌৌঁমি োওো, স্পে বেসটিমি িামে এেজন প্রাপ্তবেস্ক ডহসামব ডবমবচনা েরা হে। Maryland-এ, স্পসই বেসটি হল 18। 18 বির বেমস
স্পপৌৌঁিামনার েেপমক্ষ এে বির আমগ স্পোনও বযডিমে IDEA-এর অধীমন িামের অডধোর সম্পমেট  অবডহি েরমি হমব। Maryland-এ,
ডশক্ষা সিংিান্ত ডসদ্ধান্ত গ্রহণ্ সীডেি পডরডস্থডি বযিীি অনয স্পোনও স্পক্ষমে প্রাপ্তবেস্ক হওোর বেমস স্পোনও প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীর োমি
স্বেিংডিেিামব স্থানান্তডরি হে না। (ডশক্ষা প্রডিমবেন §8-412.1, Annotated Code of Maryland স্পেখুন)

Maryland State অযাডাল্ট োতভুে এদজতন্স 

ডনমচর অিংশটিমি চারটি স্পস্ট্র্ এমজডি সম্পমেট  বণ্টনা েরা হমেমি, স্পেগুডল স্পোগয বযডিমের জনয সম্ভবি পডরমষবা বা সহােিা সরবরাহ েরমি
পামর। বযডিমের অবশযই প্রডিটি এমজডির জনয ডনডেটষ্ট স্পোগযিার োনেণ্ড পরূণ্ েরমি হমব। চারটি স্পস্ট্র্ এমজডির সিংডক্ষপ্তসার ও স্পসগুডলর
স্পোগযিার োনেণ্ড স্পেওো হমেমি।
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Maryland State অযাডাল্ট োতভুে এদজতন্স: DORS

এদজতন্সর ন্াি ও তববরণ এদজতন্স েম্পদেু িথয

তডতভশন্ অফ তরহযাতবতেদেশন্ োতভুদেে (DORS) http://www.dors.maryland.
gov/ 

এই এদজতন্সর োজ েী? Maryland ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসস (DORS)-এর
সবডেিুই েেটসিংস্থামনর সমঙ্গ সম্পডেট ি। আপডন োজ েরমি চাইা্মল DORS আপনামে সাহােয
েরমি পামশ আমি!  হাই সু্কমলর ডশক্ষাযী, েমলজ ডশক্ষাযী ও অনযানয অনুমোডেি স্পপ্রাগ্রামের
ডশক্ষাযীমের োমজর জনয প্রস্তুি েরমি DORS সহােিা েমর। এিাোও DORS প্রডিবন্ধী
বযডিমের েেটসিংস্থান খুৌঁজমি সহােিা েমর। আপডন েডে োজ েরমি চান এবিং এেন স্পোনও
অক্ষেিা আমি, ো আপনামে চােডর খুৌঁমজ স্পপমি বা িা বজাে রাখা েঠিন েমর স্পিামল, স্পসমক্ষমে
DORS আপনামে সহােিা েরমি পামর।

নডযিুি প্রডিবন্ধী েুবেমের েেটসিংস্থামনর জনয প্রস্তুি েরমি DORS েটুি ডনডেট ষ্ট স্পপ্রাগ্রাে অফার
েমর:

● েেপমক্ষ 14 বির বেসী, অন্তিপমক্ষ হাই সু্কমল পাঠ্রি ও 21 বিমরর স্পবডশ বেসী
ডশক্ষাযীমের জনয ডপ্র-এেপ্ল্েমেন্ট ট্রানডজশন সাডিট স। আরও িমযযর জনয স্পেখুন:

http://dors.maryland.gov/Brochures/Pre-ETS_Fact_Sheet.pdf.
● পরবিী িযা সবটমশষ বিমর পাঠ্রি হাই সু্কমলর ডশক্ষাযী ও সু্কল পাশ েমর স্পবরমনা

েুবেরা ডপ্র-এেপ্ল্েমেন্ট ট্রানডজশন সাডিট স িাোও অডিডরি স্পিামেশনাল ডরহযাডবডলমর্শন
পডরমষবাগুডল পাওোর স্পোগয হমি পামর। স্পিামেশনাল ডরহযাডবডলমর্শন পডরমষবা পাওোর
স্পোগয প্রোডণ্ি হওোর জনয অবশযই আমবেন েরমি হমব। এই পডরমষবাগুডলর জনয
এেটি ওমেটিিং ডলস্ট্ যােমি পামর।

Maryland-এর প্রডিটি সরোডর হাই সু্কমল DORS-এর দ্বারা ডনেুি স্থানান্তমরর ডবষমে িারপ্রাপ্ত
োউমিলর রমেমি এবিং ডবমশষি উমেখমোগয প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের েেটসিংস্থামনর জনয প্রস্তুি েমর
িুলমি োজ েমর।  সু্কল স্পযমে স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষা বা েেটসিংস্থামন েসৃণ্িামব অগ্রসর হওো
ডনডিি েরমি স্থানান্তমরর পডরেল্পনামি সহােিা েরার জনয স্থানান্তমরর ডবষমে িারপ্রাপ্ত DORS

োউমিলররা উপেুি ডশক্ষাযীমের জনয িামের সু্কলজীবমনর স্পশষ েটুি বির জমুে পডরমষবা
সরবরাহ ও স্পসগুডলর বমন্দাবস্ত েমর (স্পেেন স্পেডরোর োউমিডলিং ও ডসদ্ধান্ত গ্রহণ্, সহােে প্রেুডি,

চােডরর জনয প্রস্তুডি, োধযডেমের পমর ডশক্ষা সহােিা, জব স্পপ্ল্সমেন্ট সিংিান্ত পডরমষবা এবিং
চােডি্র জনয প্রডশক্ষণ্ সিংিান্ত পডরমষবা)।

েখন্ আদবেন্ েরদবন্: আপনার হাই সু্কমলর প্রযে বমষট অবশযই DORS সু্ট্মিন্ট সাডিট মসর সমঙ্গ
স্পোগামোগ েরুন এবিং হাই সু্কমলর স্পশমষর েইু বিমর অডিডরি পডরমষবার জনয আমবেন েরুন।
14 বির বেমস, অন্তি হাই সু্কমল পোর সেমেই, স্পোগয ডশক্ষাযীরা ডপ্র-এেপ্ল্েমেন্ট ট্রানডজশন
সাডিট মসমসর জনয অনুমরাধ েরমি পামরন। ডশক্ষাযীমের এই পরােশট স্পেওো োে স্পে িাৌঁরা স্পেন হাই
সু্কল স্পশষ হওোর আমগর বিমরই DORS-এর োধযমে স্পিামেশনাল ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসমসর
জনয আমবেন েমরন। িাৌঁরা েডে স্পোগয হন, িাহমল িাৌঁমের িাোবস্থা স্পশষ হমে োওোর পমর িাৌঁরা
স্পিামেশনাল ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসস স্পপমি পামরন।  ডশক্ষাযীমের সমঙ্গ িাৌঁমের হাই সু্কমলর স্পশষ েইু
বিমর োজ েরার ফমল DORS স্থানান্তর োউডিলররা েমযষ্ট সেে পান িাৌঁমের স্থানান্তমরর

োরা পতরদেবা সপদি পাদরন্?

DORS-এর পডরমষবা পাওোর স্পোগয
হওোর জনয, আপনার অবশযই স্পোনও
শারীডরে বা োনডসে প্রডিবন্ধেিা যােমি
হমব ো আপনার োজ েরার ক্ষেিার উপর
গুরুির প্রিাব স্পফমল এবিং চােডর স্পপমি বা
িা চাডলমে স্পেমি আপনার অবশযই
এেপ্ল্েমেন্ট ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসমসর
প্রমোজন হমব। আপডন েডে সাডপ্ল্মেন্টাল
ডসডেওডরটি ইনোে (SSI) এবিং/অযবা
স্পসাশযাল ডসডেওডরটি ডিমসডবডলটি
ইনডসওমরি (SSDI) গ্রহণ্ েমরন, িাহমল
আপনামে DORS পডরমষবা পাওোর স্পোগয
ডহসামব ডবমবচনা েরা হমব। DORS-এর
জনয স্পোগযিা এবিং ডনবটাচমনর িমের
ডবষমে আরও জানমি স্পেখনু:

https://dors.maryland.gov/con

sumers/Pages/eligibility.aspx 

েীভাদব পতরদেবা শুরু েরদবন্: আপডন
বা ডনমচ নডযিুি স্পেমোনও বযডি আপনার
স্থানীে DORS েপ্তমর স্পফান েরমি পামরন
বা সিংস্থার এই ওোবসাইমর্ এেটি অনলাইন
স্পরফামরল ফেট পরূণ্ েরমি পামরন:

● ডপিাোিা বা অডিিাবমের
সম্মডিসহ, সু্কমলর স্পোনও েেী।

● ডপিাোিা বা পডরবামরর অনয
স্পোনও সেসয।

● পডরমষবা প্রোনোরী।

http://www.dors.maryland.gov/
consumers/Pages/referral.aspx 

http://www.dors.maryland.gov/
http://www.dors.maryland.gov/
http://dors.maryland.gov/Brochures/Pre-ETS_Fact_Sheet.pdf
https://dors.maryland.gov/consumers/Pages/eligibility.aspx
https://dors.maryland.gov/consumers/Pages/eligibility.aspx
http://www.dors.maryland.gov/consumers/Pages/referral.aspx
http://www.dors.maryland.gov/consumers/Pages/referral.aspx
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পডরেল্পনা েরার জনয এবিং সু্কল স্পযমে স্পসমেন্ডাডর পরবিী পোমশানা বা চােডরর পয েসৃণ্ েরার 

জনয। 

 

Maryland State অযাডাল্ট োতভুে এদজতন্স: DDA 

এদজতন্সর ন্াি ও তববরণ এদজতন্স েম্পদেু িথয 

সডদভেপদিন্টাে তডদেতবতেটিজ 

অযাডতিতন্দেশন্ (DDA) 
https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx 

এই এদজতন্সর োজ েী? স্পিমিলপমেন্টাল 

ডিমসডবডলটি অযািডেডনমেশন (DDA) এেন 

এেটি সেডেি পডরমষবা সরবরামহর বযবস্থা 
প্রোন েমর, োমি ডবোশগি প্রডিবন্ধী বযডিরা 
েডেউডনটিমি িাৌঁমের সম্পণূ্ট অন্তিুট ডির লমক্ষয 
বিডর পডরমষবাগুডল স্পপমি পামরন, োর েমধয 
রমেমি সেডেি প্রডিমোডগিােলূে েেটসিংস্থান 
পাওো ও িা বজাে রাখা। DDA-র েডেউডনটি 

ডিডিে পডরমষবা স্পেওোর বযবস্থার েমধয রমেমি 

স্পোগয বযডিমের জনয ডবডিন্ন গৃহ এবিং 
েডেউডনটি ডিডিে পডরমষবা ও সহােিা স্পেগুডল 

স্পেওো হে স্পোনও Medicaid স্পস্ট্র্ প্ল্যান, 

িামের োেটেলাপ বা DDA রাজয অযটাডেি 

পডরমষবার োধযমে। 
 

েখন্ আদবেন্ েরদবন্: আপডন স্পেমোনও 

সেমে ও স্পেমোনও বেমস DDA পডরমষবার জনয 
আমবেন েরমি পামরন। DDA পডরমষবা 
পাওোর জনয আপনামে DDA-র স্পোগয হমি 

হমব। আপডন েডে ডবমশষি TY পডরমষবার জনয 
আমবেন েমর যামেন, িাহমল 14 বির বেমস 

আপনামে সাডিট ডসিং DDA আঞ্চডলে েপ্তমরর সমঙ্গ 

স্পোগামোগ েরমি হমব। আপনার স্পোগযিা 
ডনধটারণ্ েরার জনয আমবেনটি আপমির্ েরমি 

বা সম্পণূ্ট েরমি আপডন সাহােয চাইমি পামরন। 
সেস্ত DDA িামের আমবেনগুডল োমি 

অযটপ্রাডপ্তর জনয ডবমবডচি হে িার জনয 
স্পোগযিার বিমরর 30 জমুনর েমধয িা স্পশষ 

েরমি হমব। েডে স্থানান্তমরর িাডরখটি 21িে 

জন্মডেমনর পমর হে, িাহমল হাই সু্কল স্পযমে 

স্পবডরমে োওো বা স্নািে হমে োওোর পমর এে 

বির পেটন্ত ওই বযডি স্পোগয যােমবন। স্পেডরমি 

োরা পতরদেবা সপদি পাদরন্? DDA-অযটপ্রাপ্ত পডরমষবাগুডল স্পোনও অডধোর নে। 
ট্রানডজশডনিং ইউয (TY) পডরমষবার জনয অমযটর ডেিুর্া অিংশ আমস DDA-এর এই ডিনটি 

স্পফিামরল ওমেিার স্পপ্রাগ্রামের স্পেমোনও এেটির স্পযমে: েডেউডনটি পাযওমে, ফযাডেডল সামপার্ট  
বা েডেউডনর্ সামপার্ট । িােগুডলর ফমল DDA স্পেডিমেোর অযান্ড Medicaid সাডিট মসস 

(CMS)-এর স্পফিামরল স্পেমির স্পযমে অযটপ্রাডপ্তর োধযমে ডবডিন্ন পডরমষবা ডেমি পামর। 
এিাোও, গিনটর'স ট্রানডজশডনিং ইউয ইডনডশমেটিি (GTYI) সু্কল পাশ েমর স্পবরমনা স্পোগয 
ডশক্ষাযীমের জনয DDA-র বামজমর্ ডেিু িহডবল স্পরমখ স্পেে। GTYI হমে DDA ও 

Maryland-এর ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসস (DORS)-এর অিংশীোডরমত্ব বিডর 

এেটি সহমোডগিা। 
 

TY উদেযাদগর সযাগয হও ার জন্য, স্পসই বযডিমে ডনমচর শিট গুমলার ডিডিমি সম্পণূ্টিামব 

ডবোশগি প্রডিবন্ধেিার স্পোগয হমি হমব:  

● Maryland-এর বাডসন্দা  
● িামের স্পোগয  
● 21 বির বেস 
● স্পোনও গুরুির েীঘটোলীন প্রডিবন্ধেিা রমেমি স্পেটি:  

o শুধুোে ডনধটাডরি োনডসে অসসু্থিা িাোও অনয স্পোনও শারীডরে বা 
োনডসে েবুটলিার োরণ্। 

o ডনডেট ষ্টিামব িার জনযই পডরেল্পনা েরা এবিং সেডেি হমেমি এেন পডরমষবার 

প্রমোজমনর োরণ্। 
o সম্ভবি অডনডেট ষ্টোমলর জনয অবযাহি যােমব এেন পডরমষবার োরণ্।  
o 22 বিমরর আমগই ফল পাওো ডগমেমি।  
o স্বাধীনিামব যাোর স্পক্ষমে বাধা হমে োৌঁোে।  

দ্রষ্টবয: শুধেুাে ডবোশগি প্রডিবন্ধেিা ডনধটাডরি হওোর অযট এই নে স্পে স্পসই বযডি 

সরাসডর স্পোগয হমে োমবন 
 

আরও িমযযর জনয, আপনার স্থানীে েপ্তমরর সমঙ্গ স্পোগামোগ েরুন: 

 Central Maryland (পডরমষবা ডেমে Anne Arundel, Baltimore, 

Baltimore City, Harford ও Howard-এ) 1401 Severn Street, 

Baltimore, MD 21230, 410-234-8200 
 Southern Maryland (পডরমষবা ডেমে Calvert, Charles, 

Montgomery, Prince George’s ও St. Mary’s-এ) 312 Marshall 

Avenue, Laurel, MD 20707, 301-362-5100 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx
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জো স্পেওো আমবেন অমপক্ষার িাডলোে
যােমব। আমবেন পে অনলাইমন পাওো োমব
www.dda.health.maryland.gov/Do
cuments/dda_ea_application_upda
ted.pdf 

 Western Maryland:: (পডরমষবা ডেমে Allegany, Carroll, Frederick,

Garrett ও Washington-এ) 1360 Marshall Street, Hagerstown,

MD 21740, 301-362-5100

 Eastern Shore: (পডরমষবা ডেমে Caroline, Cecil, Dorchester, Kent,

Queen Anne’s, Somerset, Talbot, Wicomico ও Worcester-এ)
926 Snowhill Road, Building 100, Salisbury, MD 21802 , 410-
334-6920

Maryland State অযাডাল্ট োতভুে এদজতন্স: BHA

এদজতন্সর ন্াি ও তববরণ এদজতন্স েম্পদেু িথয

তবদহতভওরাে সহেথ অযাডতিতন্দেশন্ (BHA)
https://bha.health.maryland.gov/pages/i

ndex.aspx 

এই এদজতন্সর োজ েী? BHA Maryland ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পহলয
(MDH)-এর স্পসই ডবিাগ, স্পেটি োনডসে সেসযা রমেমি এবিং/অযবা
অযালমোহল বা ড্রামগর েবমল রমেমিন, এেন োনুষমের পডরমষবা স্পেে।
স্পলাোল ডবমহডিওরাল অযািডেডনমেশন (LBHA) বা স্পোর সাডিট মসস
এমজডিস (CSA) নামে পডরডচি িাৌঁমের স্থানীে সিংস্থাগুডলর োধযমে, BHA

ডেিু োেটেলাপ পডরচালনা েমর ও অযটসিংস্থান েমর, োর েমধয রমেমি ডেন্তু
এমিই সীোবদ্ধ নে: হাসপািামল িডিট  যাো োনডসে স্পরাগীর েত্ন, আবাডসে
ডচডেৎসা, ডনেডেি ও ডনডবেিামব বাইমরর স্পরাগীমের েত্ন, সিংের্োলীন
পডরমষবা, পনুবটাসন পডরমষবা, পডরবামরর সহােিা, োনডসে স্পরামগ আিান্ত
বযডিমের জনয বাসস্থান ও েেটসিংস্থামনর সহােিা। ডেিু অঞ্চমল ডনডেট ষ্টিামব
স্থানান্তমরর-বেসী েুবামের জনয োেটিে রমেমি।

েখন্ আদবেন্ েরদবন্: BHA ডশশু (জন্ম স্পযমে 16 বির পেটন্ত) ও
ডেমশারমের জনয ডেিু পডরমষবা স্পেে এবিং প্রাপ্তবেস্কমের পডরমষবা 16 বির
স্পযমে শুরু হে। আরও িমযযর জনয, স্পেখনু:

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/home.aspx. 

োরা পতরদেবা সপদি পাদরন্? োনডসে স্বামস্থযর েমত্নর
প্রমোজন রমেমি এেন Medicaid-এর স্পোগয বযডিরা। ডেিু
স্পক্ষমে, িাৎপেটপূণ্টিামব োনডসে স্বামস্থযর চাডহো সম্পন্ন বযডিরা,
োৌঁরা আডযটে োরমণ্ Medicaid-এর স্পোগয নন, িাৌঁরাও
সহােিা পাওোর স্পোগয হমি পামরন।

েীভাদব আদবেন্ েরদবন্: েমন রাখমবন স্পে আপডন েডে আমগ
স্পযমেই Medicaid-এ নডযিুি যামেন িাহমল আপনামে আলাো
েমর োনডসে স্বামস্থযর পডরমষবার জনয নাে নডযিুি েরমি হমব
না। আরও িমযযর জনয, BHA অডফস অফ েনডজউোর
অযামফরাসট-এর সমঙ্গ স্পোগামোগ েরুন 410-402-8447-স্পি
বা আপনার স্থানীে ডবমহডিোরাল অযািডেডনমেশন (LBHA) বা
স্পোর সাডিট মসস এমজডি (CSA)-এর সমঙ্গ স্পোগামোগ েরুন।
Maryland অযামসাডসমেশন অফ ডবমহডিওরাল স্পহলয েিৃট পমক্ষর
োমি সিংস্থাগুডলর নামের িাডলো স্পপমে োমবন।
www.marylandbehavioralhealth.org 

Maryland State অযাডাল্ট োতভুে এদজতন্স: Maryland সেবার

এদজতন্সর ন্াি ও তববরণ এদজতন্স েম্পদেু িথয

অতফে অফ ও ােুদফােু সডদভেপদিন্ট অযান্ড অযাডাল্ট
োতনু্িং, Maryland তডপােুদিন্ট অফ সেবার http://labor.maryland.gov 

এই এদজতন্সর োজ েী? Maryland ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পলবার-এর অডফস অফ
ওোেট মফাসট স্পিমিলপমেন্ট ইউয সাডিট স ডিডিশন সেয প্রাপ্তবেস্কমের ডশক্ষাগি ও
েেটসিংস্থামনর লক্ষয পরূণ্ েরমি সাহােয েরার জনয ডবডিন্ন োেটিে ও পডরমষবা
প্রোন েমর। Maryland স্পলবার স্পলাোল অযামেডরো'স জব স্পসন্টার অযান্ড
ওোেট মফাসট ইনমিস্ট্মেন্ট স্পবািট -এর োধযমে, Maryland স্পলবার স্পপশা সহােিা,

োরা পতরদেবা সপদি পাদরন্? ইউয সাডিট মসস ডিডিশন
14-24 বির বেসী সেয প্রাপ্তবেস্কমের পডরমষবা স্পেে,
প্রডিবন্ধেিা ডনডবটমশমষ। ওোন স্ট্প স্পেডরোর স্পসন্টার
চােডর সন্ধানোরীমের জনয উপলব্ধ, প্রডিবন্ধেিা
ডনডবটমশমষ। স্পপশা সন্ধান, প্রডশক্ষণ্ ও চােডরর ডবষমে আরও

https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
http://www.marylandbehavioralhealth.org/
http://labor.maryland.gov/
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প্রডশক্ষণ্, েডম্পউর্ামরর সহােিা ও অনযানয সহােিা পডরমষবা স্পেে। ওোেট মফাসট
ইমনামিশন অযান্ড অপরচুডনটি অযামক্টর (WIOA) িহডবমলর োধযমে, আমেডরোন
জব স্পসন্টারমসর সাময এেমে Maryland স্পলবার স্পবশ ডেিু েেটসিংস্থান পডরমষবা
সরবরাহ েমর এবিং গ্রাহেমের োজ-সম্পডেট ি প্রডশক্ষণ্ ও ডশক্ষার সুমোগগুডলর
সাময স্পোগামোগ েডরমে স্পেে। WIOA েবুে ও সেয প্রাপ্তবেস্কমের জনয স্পপশা
সন্ধান ও গাইমিি স্পযমে শুরু েমর ডশক্ষাগি সাফমলযর জনয িোগি সহােিা,
স্পবডশ চাডহো রমেমি এেন স্পপশার েক্ষিা প্রডশক্ষমণ্র সুমোগ, োধযডেে-পরবিী
ডশক্ষাে িাডলোিুডি ও েেটসিংস্থামনর ডেমে এডগমে ডনমে োমব এেন েেটজীবমনর
পমযর জনয ডশল্প স্বীেৃি শিংসাপে অজট মনর জনয উচ্চোমনর পডরমষবা প্রোন েরার
স্পক্ষমে ডিপার্ট মেমন্টর প্রডিশ্রুডিমে স্বীেৃডি স্পেে।

জানমি স্পেখনু:

● Maryland ডিপার্ট োন্ট অফ স্পলবামরর এই
ওমেবসাইমর্
http://labor.maryland.gov/county/
বা স্পোনও স্থানীে আমেডরোন জব স্পসন্টামরর
স্পখাৌঁজ পাওোর জনয েল েরুন Maryland

ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পলবারমে 410-767-2173-

স্পি অযবা স্পেখুন
● Maryland ওোেট মফাসট এেমচে ওোবসাইর্:

https://mwejobs.maryland.gov/vo
snet/Default.aspx.

েভতবিা েিহূ
Medicaid ও Medicaid ওদ ভার 

Maryland ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পহলয (MDH) Medicaid বা স্পেডিোল অযাডসমস্ট্ি (MA) পডরচালনা েমর। Medicaid ও Medicaid

ওমেিার োেটিে উিেই প্রডিবন্ধী বযডিমের জনয স্বাস্থয সরুক্ষা, পডরপরূে সহােিা, েীঘটমেোেী েত্ন ও বাডেমি/েডেউডনটি ডিডিে সহােিার
গুরুত্বপূণ্ট উৎস হমি পামর।

েভতবিা েভতবিার িথয
Medicaid Medicaid েী েদর?

 স্বাস্থয পডরমষবার েিামরজ স্পেে
 Medicaid ওমেিার োেটেলামপর োধযমে ডেিু বযডিগি েত্ন পডরমষবার জনয অডিডরি অযটসিংস্থান স্পেওো

হে স্পেেন: বযডিগি স্বাস্থযডবডধ ও গ্রুডেিং, র্েমলটিিং, খাওো, স্পপাশাে পরা, চলামফরা েরা, বাডেমি
ডচডেৎসা েত্ন ও ডচডেৎসার জনয অযাপমেন্টমেন্ট পাওো।

Medicaid-এর জন্য োরা সযাগয?
● সাধারণ্ি, স্পসই সব বযডিরা োৌঁরা:

o প্রডিবন্ধী
o অন্ধ
o এেন স্পোনও ডশশুর স্পেখামশানা েরমিন োর ডপিাোিা স্পবোর, অসসু্থ বা েৃি অযবা
o োেটিেটির স্পরাজগামরর প্রমোজনীেিা পরূণ্ েরমিন।

● Maryland-এ Medicaid-এর স্পোগযিা ডনধটারণ্ েমর স্থানীে ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পসাশযাল সাডিট মসস।
● আরও িমযযর জনয স্পেখনু:

o https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
 https://www.medicare.gov/manage-your-health/i-have-a-disability

http://labor.maryland.gov/county/
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
file:///C:/ভলিউম/এক্সটার্নাল%20এইচডি/সেকেন্ডারি%20ট্রানজিশন%20প্ল্যানিং%20গাইড/•%20https:/www.medicare.gov/manage-your-health/i-have-a-disability
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েভতবিা েভতবিার িথয 
Medicaid 
ওদ ভার 

সপ্রাগ্রািে 

Maryland Medicaid-এর বাডে ও েডেউডনটিডিডিে পডরমষবাগুডল ডনেডেি Medicaid োেটিে ও "ওমেিার" নামে 

পডরডচি ডবমশষ Medicaid োেটিমের োধযমে স্পেওো হে। ওমেিার প্রডিবন্ধী ডশশুর ডপিাোিার স্পোগযিার 

প্রমোজনীেিামে বাে ডেমে শুধেুাে ডশশুটির স্পরাজগার ডবমবচনা েমর। প্রডিটি ওমেিামরর আলাো স্পোগযিার শিট  রমেমি 

এবিং এটি প্রডিটি আলাো স্পেণ্ীর োনষুমে লক্ষয েমর, স্পেেন বেস্কমের বা স্পোনও প্রডিবন্ধেিা রমেমি এেন বযডিমের।  
● পডরমষবাগুডল স্পোনও অডধোর নে। 
● DDA পডরমষবার জনয আমবেন েরার জনয ও িার স্পোগয হওোর জনয Maryland-এর বাডসন্দা হওো 

আবডশযে। 
● েইু ধরমনর বযডি পডরমষবা পাওোর স্পোগয: 

o োৌঁমের ডবোশগি প্রডিবন্ধেিা রমেমি এবিং  
o োৌঁমের শুধুোে স্পোনও ডনধটাডরি োনডসে সেসযা িাোও স্পোনও শারীডরে বা োনডসে অসসু্থিার 

োরমণ্ গিীর, েীঘটোলীন প্রডিবন্ধেিা রমেমি। 
● স্পেখুন https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx. 

● Medicaid ওমেিার স্পপ্রাগ্রামের ডবষমে আরও জানমি (োর েমধয রমেমি েডেউডনটি ফাস্ট্ট  চমেস, 

েডেউডনটি অপশন, অযান্ড স্পেডিোল পামসটানাল অযাডসমস্ট্ি) েল েরুন 410-767-1739 বা স্পেখুন 

http://medicaidwaiver.org/state/maryland.html. 
স্পহাে অযান্ড েডেউডনটি স্পবসি সাডিট মসমসর ডবষমে আরও িযয জানমি, স্পেখুন 

https://mmcp.health.maryland.gov/waiverprograms/Pages/Home.aspx. 

েীভাদব আদবেন্ েরদবন্: Medicaid-এর আমবেন েরার জনয, Maryland-এর বাডসন্দারা িাৌঁমের োউডন্ট বা ডসটির ডিপার্ট মেন্ট 

অফ স্পসাশযাল সাডিট মসমস স্পেমি পামরন। স্পসখামন িাৌঁমের সাক্ষাৎোর স্পনওো হে এবিং িাৌঁমের আমবেন জো স্পনওো হে। প্রমশ্নর উির ডেমি, 

স্পোগযিা পরীক্ষা েরমি ও Medicaid-এ আমবেন েরাে সহমোডগিা েরাে সহােিা েরমি https://medicaid-

help.org/Primary-Information স্পেখনু। 

 

সোশযাে তেতেওতরটি অযাডতিতন্দেশন্ সবতন্তফে ফর তপপে উইথ তডদেতবতেটি 

প্রডিবন্ধী বযডিমের সহােিা েমর এেন ডবডিন্ন স্পফিামরল োেটিমের েমধয সবমচমে বে হল স্পসাশযাল ডসডেওডরটি ডিমসডবডলটি 

ইনডশওমরি অযান্ড সাডপ্ল্মেন্টাল ডসডেওডরটি ইনোে ডিমসডবডলটি স্পপ্রাগ্রাে। েডেও এই েটুি োেটিে অমনেিামবই আলাো, িাও এই 
েটুিমেই পডরচালনা েমর স্পসাশযাল ডসডেওডরটি অযািডেডনমেশন (SSA) এবিং শুধুোে স্পসই বযডিরা োৌঁমের প্রডিবন্ধেিা রমেমি ও 

ডচডেৎসা সিংিান্ত শিট  পূরণ্ েমরন, িাৌঁরাই এই োেটিমের আওিাে সুডবধা পামবন। আরও িমযযর জনয এবিং স্পসাশযাল ডসডেওডরটি 

সুডবধার জনয আমবেন েরমি বা প্রডিবন্ধেিার ডসদ্ধামন্তর আডপল জানামি https://www.disabilitysecrets.com/ স্পেখুন। 

োতপ্ল্দিন্টাে তেতেওতরটি ইন্োি (SSI) 

প্রশ্ন োতপ্ল্দিন্টাে তেতেওতরটি ইন্োি (SSI) েভতবিার তবেদ  উত্তর 

োতপ্ল্দিন্টাে 

তেতেওতরটি ইন্োি 

(SSI) েী েদর? 

সাডপ্ল্মেন্টাল ডসডেওডরটি ইনোে (SSI) োেটিে প্রডিবন্ধী প্রাপ্তবেস্ক এবিং সীডেি স্পরাজগার ও সুডবধা যাো ডশশুমের সুডবধা 
স্পেে। SSI এেটি স্পফিামরল ইনোে সাডপ্ল্মেন্ট োেটিে ো সাধারণ্ েমরর রাজস্ব দ্বারা অনুোনপ্রাপ্ত ( স্পসাশযাল ডসডেওডরটি 

ের নে): 
● এটিমে অল্প স্পরাজগার বা স্পরাজগারহীন বেস্ক, অন্ধ ও প্রডিবন্ধী বযডিমের সাহােয েরার জনয বিডর েরা হমেমি 
● খাবার, স্পপাশাে ও আেমের েূল চাডহো পূরণ্ েরার জনয অযট স্পেওো হে 
● সুডবধাপ্রাপ্তরা োমি হাসপািামল যাোর, ডচডেৎসমের ডবল, স্পপ্রডিপশমনর ওষুধ এবিং অনযানয ডচডেৎসা সিংিান্ত খরচ 

বহন েরমি পামরন িার জনয ডচডেৎসা সহােিা (Medicaid) স্পেওো হে। 
SSI সুডবধাপ্রাপ্তরা খােয সহােিার পাওোরও স্পোগয হমি পামরন।   

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
http://medicaidwaiver.org/state/maryland.html
https://mmcp.health.maryland.gov/waiverprograms/Pages/Home.aspx
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প্রশ্ন োতপ্ল্দিন্টাে তেতেওতরটি ইন্োি (SSI) েভতবিার তবেদ  উত্তর
োরা SSI েভতবিার
সযাগয?

● প্রডিবন্ধী, অন্ধ বা বেস্ক (65 বা িার স্পবডশ বেস) এবিং োৌঁমের সীডেি আে ও সীডেি সিংস্থান রমেমি।
● আডযটে স্পোগযিা ডনধটারণ্ েরার স্পক্ষমে প্রডিবন্ধী ডশশুমের পডরবামরর স্পরাজগার ও সম্পডিও ডবমবচনা েরা হমব।
● 18 বির বেমস, SSA শুধুোে স্পসই বযডির স্পরাজগার ও সম্পডি স্পেখমব, িার ডপিাোিার স্পরাজগার ও সম্পডি

নে।
● স্পোনও ডশশুমে েডে স্পরাজগামরর ডিডিমি আমগ েখনও SSI না বমল যামে, িাহমল িার 18িে জন্মডেমনর পমর

আবার আমবেন েরা োমব, েখন স্পোগযিা ডনধটারমণ্র জনয আর িাৌঁর ডপিাোিার স্পরাজগারমে ডবমবচনা েরা হমব
না।

● স্পে বযডিরা সাডপ্ল্মেন্টাল ডসডেওডরটি ইনোে (SSI) পান িারা সরাসডর স্পেডিেযাল অযাডসমস্ট্ি পাওোর স্পোগয।
েীভাদব আদবেন্
েরদবন্?

● আপডন স্পে শহমর বা োউডন্টমি যামেন স্পসখানোর স্থানীে ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পসাশযাল সাডিট মসমসর োমি আমবেন জো
েরুন।

● অনলাইন আমবেন সমূ্পণ্ট েরুন https://www.ssa.gov/forms/. অযাপ্ল্াই ফর ডিমসডবডলটি স্পবডনডফর্
ডনবটাচন েরুন।

● আপনার স্থানীে ডিপার্ট োন্ট অফ স্পসাশযাল সাডিট মসস ও স্থানীে স্পহলয ডিপার্ট মেমন্টর োি স্পযমে আমবেন ডনন।
আপডন 1-800-456-8900-স্পি েল েরমল স্পসর্া আপনামে স্পেলও েমর স্পেওো হমব।

আিার আদবেন্
যতে বাতিে হদ 
যা ?

● েডে আপনার আমবেন সম্প্রডি বাডিল হমে যামে, িাহমল ইন্টারমনর্ অযাডপল হমে প্রডিবন্ধেিা সুডবধার জনয
স্পনওো আপনার ডবষমের ডসদ্ধান্তমে পুনডবটমবচনা েরার অনুমরাধ েরার শুরুর ধাপ।

● আপনার আমবেন বাডিল হওোর োরণ্ েডে হে:
o ডচডেৎসা সিংিান্ত োরণ্, িাহমল আপডন অনলাইমন অযাডপল ডরমোমেস্ট্ অযান্ড অযাডপল ডিমসডবডলটি

ডরমপার্ট  সমূ্পণ্ট েরুন ও জো ডেন।
o ডচডেৎসা বডহিূট ি োরণ্, িাহমল পুনডবটমবচনার অনুমরাধ েরার জনয আপনামে আপনার স্থানীে স্পসাশযাল

ডসডেওডরটি েপ্তমরর সমঙ্গ স্পোগামোগ েরমি হমব। আপডন অযাডপমলর অনুমরাধ েরার জনয স্পর্াল ডি নম্বর
1-800-772-1213-স্পি েলও েরমি পামরন। স্পে বযডিরা বডধর বা োমন েে স্পশামনন িাৌঁরা স্পর্াল
ডি TTY নম্বর 1-800-325-0778-স্পি েল েরমি পামরন।

সোশযাে তেতেওতরটি তডদেতবতেটি ইন্তশওদরন্স (SSDI)

প্রশ্ন োতপ্ল্দিন্টাতর তডদেতবতেটি ইন্তশওদরন্স (SSDI) েভতবিার তবেদ  উত্তর
সোশযাে তেতেওতরটি
তডদেতবতেটি ইন্তশওদরন্স
(SSDI) েী েদর?

েডে আপনার "ডবো েরা" যামে, অযটাৎ আপডন েডে েমযষ্ট সেেবযপী োজ েমর যামেন এবিং স্পসাশযাল ডসডেওডরটি
ের ডেমে যামেন, িাহমল স্পসাশযাল ডসডেওডরটি ডিমসডবডলটি ইনডশওমরি (SSDI) আপনামে বা আপনার পডরবামরর
স্পোনও সেসযমে সুডবধা স্পেে।

SSDI েভতবিা পাও ার
জন্য োরা সযাগয?

SSDI-এর স্পোগয হওোর জনয স্পসই বযডির বেস 65 বিমরর েে হমি হমব এবিং স্পসাশযাল ডসডেওডরটি
অযািডেডনমেশমনর দ্বারা উমেখ েরা স্পোনও স্পোগয গুরুির প্রডিবন্ধেিা যােমি হমব।

● এেজন অডববাডহি সন্তান িাৌঁর ডপিাোিার োমজর ডিডিমি সুডবধা পাওোর স্পোগয েডে:
● প্রডিবন্ধেিা ডনডবটমশমষ সন্তামনর বেস 18 বিমরর েে হে; বা
● সন্তান 18-19 বির বেসী ও সমূ্পণ্ট সেমের ডশক্ষাযী (স্পগ্রি 12 -এর উমবট না); বা
● সন্তামনর বেস 18 বা িার স্পবডশ এবিং িাৌঁর স্পোনও প্রডিবন্ধেিা রমেমি ো 22 বির বেমসর আমগ

শুরু হমেডিল এবিং ডিডন পূরণ্ েমরন প্রাপ্তবেস্কমের জনয প্রডিবন্ধেিার সিংজ্ঞা পূরণ্ েমরন।
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সেদেন্ডাতর-পরবিী তশক্ষা/প্রতিবন্ধীদের েহা িা েিংক্রান্ত পতরদেবা  
ডশক্ষাযীমের জনয ইনডিডিজেুালস উইয ডিমসডবডলটি এিুমেশন অযাক্ট (IDEA), আমেডরোি উইয ডিমসডবডলটি অযাক্ট (ADA) ও 

1973-এর ডরহযাডবডলমর্শন অযামক্টর ধারা 504-এর েমধয পাযটেয এবিং এগুমলা ডশক্ষাযীমের জনয েী সুডবধা স্পেে, স্পসর্া স্পবাঝা খুবই 
গুরুত্বপূণ্ট। হাই সু্কমল পোর সেে, IEP পদ্ধডির োধযমে েীিামব ডশক্ষাগি সহােিা পাওো োে স্পসই ডবষমে IDEA এের্া ধারণ্া 
স্পেে। েখন এেজন ডশক্ষাযী েমলমজ প্রমবশ েমর (স্পসমেন্ডাডর পরবিী ডশক্ষা), িখন ADA এবিং ধারা 504 প্রডিবন্ধী বযডিমের 
স্পসমেন্ডাডর পরবিী ডশক্ষাে সফল হওোর জনয েুডিসঙ্গি বাসস্থান পাওোর অডধোরমে ডনডিি েমর। ডনমচর চার্ট টি হাই সু্কল ও 

েমলমজর পাযটেয স্পবাঝাে।  

পতরদেবার এোো হাই স্কভ দের জন্য েদেদজর জন্য 

আইতন্ ● ইনডিডিজেুাল উইয ডিমসডবডলটি অযাক্ট 

(IDEA) প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের ডবনােূলয ও 

েযােয ডশক্ষার অডধোর স্পেে।  
● IDEA-র ডবষে হমে োফেয। 

● আমেডরোি উইয ডিমসডবডলটি অযাক্ট (ADA) ও 

ধারা 504 েযােয বাসস্থান ডনডিি েমর।  
● ADA-র ডবষে হমে অযাদেে। 

প্রদ াজন্ী  ন্তথপত্র ● ইনডিডিজেুালাইজি এিুমেশন প্ল্যান (IEP) 

● নডযপে IDEA-র ডনডেট ষ্ট ডেিু ডবিামগর 

ডিডিমি স্পোনও ডশক্ষাযী পডরমষবা পাওোর 

স্পোগয ডেনা িা ডনধটারমণ্র ডেমে লক্ষয রামখ। 

● হাই সু্কমলর IEP েমযষ্ট নাও হমি পামর। 
● ডশক্ষাযীমের িাৌঁমের ডনমজর খরমচ েূলযােন(গুডল) 

েরামি হমি পামর। 
● নডযপেগুডলমে ডনডেট ষ্ট েযােয বাসস্থামনর িযয ডেমি 

হমব। 
রক্ষণ ● ডপিাোিারা িাৌঁমের সন্তামনর েযােয 

পডরমষবা ও সহােিার জনয িাৌঁমের হমে েযা 
বলমি পামরন। 

● সু্কল ডপিাোমের সমঙ্গ স্পোগামোগ েমর এবিং 
IEP েমলর পদ্ধডিমি িাৌঁমের স্পোগোন 

প্রমোজন। 
● ডপিাোিারা িাৌঁমের সন্তামনর ডশক্ষমের সমঙ্গ 

ডনেডেি সরাসডর েযা বমলন। 

● আশা েরা হে স্পে ডশক্ষাযীরা ডনমজমের পমক্ষ 

ডনমজরাই েযা বলমবন। ডপিাোিামের েুি হওো 
সবসেে বাঞ্ছনীে নে এবিং ডেিু স্পক্ষমে বারণ্ও েরা 
হমি পামর। 

● েমলমজর ডশক্ষে ও েেীরা সাধারণ্ি ডশক্ষাযীমের 

সম্মডি িাো সরাসডর ডপিাোিার সমঙ্গ স্পোগামোগ 

েমরন না। 

ইন্তডতভজভ াে 

এডভ দেশন্ সপ্রাগ্রাি 

অযান্ড োদপােু 

● IEP েল, োমের েমধয ডশক্ষাযী, ডপিাোিা ও 

সু্কল ডিডেক্ট রমেমি, িাৌঁরা ইনডিডিজেুাল 

এিুমেশন স্পপ্রাগ্রাে (IEP) বিডর েমর এবিং 
পডরমষবার জনয অবশযই এই আইডন নডযপে 
স্পেমন চমল। 

● ডপিাোিামের োমি ডশক্ষাযীর স্পরেিট  যােমব 

এবিং িাৌঁরা বাসস্থামনর প্রডিোেরমণ্ অিংশ 

ডনমি পারমবন। 

● েমলমজ স্পোনও IEP স্পনই। 
● ডশক্ষাযী িাৌঁর প্রডিবন্ধেিার স্পে প্রোণ্পে স্পেমব 

িার উপর ডিডি েমরই ডিমসডবডলটি সাডিট মসস 

অডফস এেটি বাসস্থান পডরেল্পনা বিডর েরমব। 
● ডশক্ষাযীমের প্রডি স্পসমেস্ট্ামর েমলমজর ডিমসডবডলটি 

সাডিট মসস অডফমসর োি স্পযমে বাসস্থামনর জনয 
অনুমরাধ েরমি হমব। 

● ডশক্ষাযীমের ডলডখি সম্মডি িাো ডপিাোিারা 
ডশক্ষাযীমের স্পরেিট  হামি পামবন না।  

 

স্পেমহিু IDEA েমলজ, স্পট্রি সু্কল ও ডবশ্বডবেযালমের স্পক্ষমে প্রমোজয নে, িাই ডশক্ষাযীমের িামের অডধোর ও োডেত্ব জানা খুব 

গুরুত্বপূণ্ট। এই গাইমির পডরডশষ্ট এ-র স্পপাস্ট্মসমেন্ডাডর এিুমেশন অযামোমোমিশন চার্ট  স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষাপ্রডিষ্ঠানগুডলমি 

বাসস্থান ও ডিমসডবডলটি সাডিট মসমসর সম্পমেট  ডেিু সাধারণ্ প্রমশ্নর এের্া ধারণ্া স্পেে। 
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যান্বাহন্, চোদফরা ও যািা াদির তন্দেুশ
ডশক্ষাযী ও িাৌঁমের পডরবামরর এই পডরেল্পনা েরা খবুই জরুডর স্পে ডশক্ষাযীরা সু্কল পরবিী স্পক্ষে, স্পেেন েমলমজ বা োমজ েীিামব
োিাোি েরমবন। সু্কমল পোর সেমে, ডশক্ষাযীরা সম্ভবি সু্কমলর পডরবহণ্, পডরবামরর সেসয বা বনু্ধমের উপমর িাৌঁমের োিাোমির
জনয ডনিট র েরমিন। ডশক্ষাযীরা েখন সু্কল পাশ েমর স্পবডরমে োমবন িখন োিাোমির এই সুডবধাগুডল নাও স্পপমি পামরন। সু্কমল
পোোলীনই ডশক্ষাযীমের স্বাধীনিামব োিাোি েরা এবিং োনবাহমনর ডবষমে জানা প্রমোজন, োমি িাৌঁরা েখন সু্কল পাশ েমর
স্পবরমবন, িখন িাৌঁমের স্পেমোনও জােগাে োওোর েমিা জ্ঞান ও েক্ষিা যামে।

স্থানান্তর পডরেল্পনাে, েলটি ডশক্ষাযী ও িাৌঁমের পডরবামরর সমঙ্গ স্পেৌযিামব োজ েরমি পামর োমি:

● এেজন ডশক্ষাযীর চলামফরার ক্ষেিা ও স্বাধীনিামব োিাোি েরার ক্ষেিা োচাই েরমি পামরন;

● স্বাধীনিামব চলামফরা েরার জনয প্রমোজনীে ডসদ্ধান্ত গ্রহণ্, সেসযা সোধান ও সাোডজে ডনেে স্পবাঝার স্পক্ষমে এেজন
ডশক্ষাযীর স্পবৌডদ্ধে ক্ষেিার েূলযােন েরমি পামরন;

● স্থানীে ট্রানডসর্ সিংস্থাে োওোর িাডরখ ডস্থর েরা স্পেখামন ডশক্ষাযীরা েডেউডনটির োনবাহমনর ডবেমল্পর ডবষমে জানমি
পারমবন;

● োনবাহন আডধোডরেমের ডশক্ষাযীমের সমঙ্গ িাৌঁমের পডরমষবার ডবষমে েযা বলার জনয আেন্ত্রণ্ জানামি পামরন;
● ডশক্ষাযী-ডনডেটষ্ট োেটিমের োধযমে িাৌঁমের েডেউডনটির েমধয উপলব্ধ োনবাহমনর পডরমষবার ডবষমে স্পখাৌঁজ রাখমি পামরন;

● স্থানীে োনবাহন পডরেল্পনা সিংগঠ্ন ও ট্রানডজর্ সিংস্থাগুডলর স্পযমে চলামফরার ডবেমল্পর ডবষমে জানমি পামরন;

● ডশক্ষাযীমের গণ্পডরবহন বযবহামরর পদ্ধডি স্পশখামনার জনয পডরবহণ্ ডনমেট ডশো ও পডরবহণ্ প্রডশক্ষণ্ োেটিে ডচডিি েরমি
পামরন; এবিং

● ডশক্ষাযীমের জনয সবমচমে সােেী পডরবহন বযবস্থার েযা িাবমি পামরন।

োনবাহমনর ফমল চােডর, ডশক্ষা, স্বাস্থয পডরমষবা ও ডবমনােমনর েমিা সুডবধা পাওো োে। স্পেসেল প্রডিবন্ধী বযডিরা গাডে চালামি
পামরন না বা ডনমজর গাডে স্পনই িাৌঁমের জনয ডবেল্প োনবাহমনর বযবস্থা েরমি হমব। ডবডিন্ন স্পস্ট্মর্র োনবাহমনর পডরমষবা আলাো।
স্পেসেল ডশক্ষাযীরা স্পোগয, িাৌঁমের জনয সবমচমে সুডবধাজনে োিাোমির পদ্ধডি হমে পযারাট্রানডসর্ পডরমষবা। Maryland-এ,
Maryland ট্রানডজর্ অযডরটি স্পোডবডলটি ডলঙ্ক োেটিে স্পে সব ডশক্ষাযীরা িামের স্পোগযিা ডনধটারমণ্র জনয েলূযােমনর েমধয ডেমে
োে িাৌঁমের স্পিার রু্ স্পিার োনবাহমনর বযবস্থা েমর। MobilityLink, ো ডবমশষি প্রডিবন্ধী বযডিমের জনয বিডর, স্পসর্া আমেডরোি
উইয ডিমসডবডলটি অযাক্ট (ADA) -র এেটি প্রমোজনীেিা এবিং এর জনয অডগ্রে ডবজ্ঞডপ্ত ও সেে ডনধটারমণ্র প্রমোজন আমি। িমব,

অমনে ডশক্ষাযীর জনযই, ডশক্ষাযীমের িৎক্ষণ্াৎ োিাোি েরমি স্পেে এেন অন্তিুট ি েডেউডনটি পডরবহন ডবেল্পগুডলই সবমচমে উপেুি
পডরমষবা। স্থানান্তমরর িারপ্রাপ্ত েেী, পডরবার ও েুবারা ডনমজরাই পডরবহণ্ স্পপশাোরমের সাময এেমে োজ েরমি পামরন ো
ডশক্ষাযীমের প্রমোজন ও সােমযটযর জনয েযােয োনবাহমনর পডরমষবা ডনধটারণ্ েরমি পামর।

পতরবহদন্র েভতবিা 
● স্পস্ট্র্ ডিপার্ট মেন্ট অফ ট্রািমপামর্ট শন অযান্ড ট্রাডির্ অযািডেডনমেশন স্থানীে পডরবহন সরবরাহোরীমের শনাি েরার জনয

এেটি গুরুত্বপূণ্ট সিংস্থান।
o Maryland ট্রাডির্ অযািডেডনমেশন (MTA)

o Maryland প্রডিবন্ধী বযডি বা বেস্কমের েডেউডনটি পডরবহন বযবহামরর জনয সক্ষে েরমি িাৌঁমের জনয
ডবনােমূলয বা েে িাোর োেটিমের সুডবধা স্পেে। এই োেটিেগুডলর ডবষমে জানার জনয, Maryland

MTA েে িাোর োেটিমে োন: https://mta.maryland.gov/disabled-reduced-fare-

program
● েমেেজন ডশক্ষাযীর োিাোি েরার জনয েমযষ্ট সহােিার প্রমোজন যােমি পামর এবিং িাৌঁরা স্বাধীনিামব বাস বা স্পট্রমন

(MTA ডনডেটষ্ট রুর্ পদ্ধডি) োিাোি েরমি সক্ষে নাও হমি পামরন। MTA MobilityLink (পযারাট্রাডির্) স্পপ্রাগ্রামের
স্পক্ষমে স্পোগয হওোর প্রমোজনীে ডবষেগুডল সম্পমেট  জাননু: https://mta.maryland.gov/mobility.

https://mta.maryland.gov/disabled-reduced-fare-program
https://mta.maryland.gov/disabled-reduced-fare-program
https://mta.maryland.gov/mobility
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● ডেিু ডশক্ষাযীর জনয র্যাডে পডরমষবা স্পবডশ উপেুি হমি পামর, োমি িাৌঁরা এেন অমনে জােগাে স্পেমি পামরন স্পেখামন বাস 

বা স্পট্রন োে না। 
o Maryland র্যাডে সাডিট মসস: http://mdod.maryland.gov/transport/Pages/Taxi-

Services.aspx  

● েুিরাষ্ট্রীে সিংস্থানগুডল জািীে বা স্থানীে োেটিমের ডবষমে িযয ডেমি পামর। 
o US ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পলবার, অডফস অফ ডিমসডবডলটি এেপ্ল্েমেন্ট পডলডস ট্রািমপামর্ট শন স্পপার্ট াল। োনবাহমনর 

সিংস্থানমে ও আমেডরোি উইয ডিমসডবডলটি অযামক্টর অধীমন পডরমষবা প্রোনোরীমের োডেত্বমে লক্ষণ্ীে 

েরা। https://www.dol.gov/odep/topics/Transportation.htm 

o US ডিপার্ট মেন্ট অফ ট্রািমপামর্ট শন, স্পফিামরল ট্রানডসর্ অযািডেডনমেশন ডেিু স্পফিামরল সিংস্থা োিাোমির 

পডরমষবা ও বযমে সহােিা েরমি পামর। স্পোঅিট মনটিিং োউডিল অন অযামেস অযান্ড স্পোডবডলটি (CCAM)-

এর োধযমে এই সিংস্থানগুডলমে সেেে েরার স্পক্ষমে স্পফিামরল প্রমচষ্টা সম্পমেট  জাননু। 
https://www.transit.dot.gov/ccam 

পতরবহদন্র তন্দেুশ 

পডরবহমনর ডনমেটশ হল এেটি সবটাঙ্গীণ্, গুরুত্বপূণ্ট ডনমেটশ স্পেটিমে প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের ডনরাপমে ও স্বিন্ত্রিামব গণ্পডরবহণ্ বযবহার 

েরমি স্পশখামনার জনয বিডর েরা হমেমি। পডরবহমনর ডনমেটশ হল প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের সডিেিা, স্বাধীনিা ও সমুোগ বৃডদ্ধ েরার 

জনয স্থানীে গণ্পডরবহন েীিামব বযবহার েরা হে, স্পসটি স্পশখার প্রডিো। প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের উপলব্ধ পডরবহন, েীিামব স্পসগুডল 

অযামেস েরমি হে, েীিামব িাৌঁমের পডরবহন পডরেল্পনা েরমি হে স্পসগুডল অবশযই জানা প্রমোজন এবিং অপ্রিযাডশি পডরডস্থডিমি বা 
জরুডর অবস্থাে েী েরা উডচি স্পসটি জানমি হমব। পডরবহমনর ডনমেটশ অবশযই প্রডশডক্ষি প্রডশক্ষে দ্বারা প্রোন েরমি হমব, ডেডন 
ক্লাসরুমে (ভ্রেণ্ পডরডচডি) ও সঠিে েডেউডনটি স্পসটিিংমস (ভ্রেণ্ প্রডশক্ষণ্) ধারাবাডহেিামব প্রডশক্ষণ্ ডেমি পামরন। ভ্রেণ্ প্রডশক্ষমণ্র 

ফমল িাৌঁমের েডেউডনটির েমধয স্বাধীনিা, আত্মডবশ্বাস ও জীবনোপন েরা, স্পশখা, োজ েরার ও স্পখলাধুলা েরার সুমোগ বৃডদ্ধ পাে। 
স্থানান্তর েেী ভ্রেণ্ প্রডশক্ষমের সমঙ্গ এেমে ভ্রেণ্ ডনমেটশ প্রোন েমরন, োর েমধয রমেমি: 

● ভ্রেণ্ প্রবণ্িা: পডরবহন বযবস্থা বযাখযা েরার উমেমশয পডরচাডলি বযডিগি বা েলগি োেটিে। 
● ভ্রেণ্ পডরডচডি: অযামেস ও বযবহারমোগযিার ববডশষ্টযগুডল উমেখ/বযাখযা েরমি নিুন প্রোমরর পডরবহন বা রুমর্ ভ্রেণ্ 

প্রডশক্ষমের সমঙ্গ যাো ডশক্ষাযীর পডরবহন বযবস্থার বযবহামরর সুডবধামযট বযডিগি বা েলগি োেটিে। 
● ভ্রেণ্ প্রডশক্ষণ্: গণ্পডরবহমন স্বাধীনিামব ভ্রেণ্ েরার জনয প্রমোজনীে েক্ষিা ও আচরমণ্ ওোন-রু্-ওোন েডম্প্রমহনডসিমে 

ডবমশষিামব গমে স্পিালা ডনমেটশ। ভ্রেণ্ প্রডশক্ষণ্ েডেউডনটি ও সঠিে স্পসটিিংমস সম্পন্ন হে। 
https://www.travelinstruction.org/ 

ভ্রিণ তন্দেুদশর েভতবিা 

● অযামসাডসমেশন অফ ট্রামিল ইিট্রােশন (ATI). এই জািীে সেসযপে সিংস্থাটির ডনম্নডলডখি লক্ষযগুডল রমেমি: উচ্চোমনর 

ভ্রেণ্ ডনমেটশ প্রচার েরমি সহােিা, িযয, প্রডশক্ষণ্ ও ডশক্ষা প্রোমনর োধযমে গণ্পডরবহন ও েডেউডনটি অিংশগ্রহণ্ সেল 
প্রডিবন্ধী ও বেস্ক বযডিমের স্পক্ষমে সোনিামব অযামেস েরার অডধোর উন্নি েরা। 
https://www.travelinstruction.org/ 

● নযাশনাল এডজিং অযান্ড ডিসযাডবডলটি ট্রািমপামর্ট শন স্পসন্টার (NADTC)। US ডিপার্ট মেন্ট অফ ট্রািমপামর্ট শন, স্পফিারাল 
ট্রানডজর্ অযািডেডনমেশন দ্বারা অযটাডেি নযাশনাল স্পর্েডনেযাল অযাডসস্ট্যাি স্পসন্টার স্পেটি বেস্ক বযডি, প্রডিবন্ধী বযডি, 

স্পেোরডগিার ও েডেউডনটির জনয পডরবহমনর ডবেল্পগুডলর উপলব্ধিা ও অডিগেযিা প্রচার েমর। NADTC-এর ভ্রেণ্ 
ডনমেটশ সম্পডেট ি ডবডিন্ন সিংস্থান রমেমি। www.nadtc.org  

পতরবহন্ ও েতক্র িা পতরদেবাগুতে তচতিি েরার েিংস্থান্ 

http://mdod.maryland.gov/transport/Pages/Taxi-Services.aspx
http://mdod.maryland.gov/transport/Pages/Taxi-Services.aspx
https://www.dol.gov/odep/topics/Transportation.htm
https://www.transit.dot.gov/ccam
https://www.travelinstruction.org/
https://www.travelinstruction.org/
http://www.nadtc.org/
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● স্পসন্টার ফর েডবডলটি ইক্যযইটি। MDTrip. এই ওমেব স্পপার্ট াল ও সিংস্থাটি আোমের বযবহারোরীমের সহমজ বযবহারমোগয
স্পোনও ওমেবসাইমর্ ডবডিন্ন পডরবহমনর ডবেল্প সরবরাহ েরমি সেগ্র Maryland-এ অমনে পডরমষবা সরবরাহোরীমের
সমঙ্গ ঘডনষ্ঠিামব োজ েমর। Maryland জমুে গন্তবযস্থলগুডল অযামেস েরমি পডরবহমনর ডবেল্পগুডলর অনসুন্ধান ও
বযবহামর জনসাধারণ্মে সাহােয েরাই হল এটির লক্ষয। MDTrip ভ্রেণ্ ডনমেটশও প্রোন েমর।
https://www.mdtrip.org/

● নযাশনাল স্পসন্টার ফর েডবডলটি েযামনজমেন্ট। US ডিপার্ট মেন্ট অফ ট্রািমপামর্ট শন, স্পফিারাল ট্রানডজর্ অযািডেডনমেশন দ্বারা
অযটাডেি নযাশনাল স্পর্েডনেযাল অযাডসস্ট্যাি স্পসন্টার ো গ্রাহে-স্পেডিে সডিেিার স্পেৌশলগুডল প্রচার েমর স্পেটি িামলা
স্বাস্থয, অযটননডিে জীবনশডি, স্বডনিট রিা ও েডেউডনটিমে উন্নি েরমি পামর। NCMM-এ স্থানীে পডরবহন সিংস্থান ও
েডবডলটি েযামনজার নােে েেীমের স্পনর্ওোেট  অন্তিুট ি রমেমি, স্পেসেল েডবডলটি েযামনজার পডরবহন সিংস্থান সম্পমেট  জ্ঞাি।
www.nc4mm.org

স্বাস্থযদেবার েভতবিা

স্বাস্থযমসবার অযামেস সু্কল ডসমস্ট্ে স্পযমে স্পবডরমে আসা ডশক্ষাযীমের স্পক্ষমে এেটি গুরুত্বপূণ্ট ডবমবচনা। হাইসু্কল স্পযমে প্রাপ্তবেস্ক জীবমন
েুবসোমজর স্থানান্তর ডহসামব িাৌঁমের সু্কল পরবিী লক্ষযগুডল অজট ন েরমি িাৌঁমের এেটি স্বাস্থযের জীবননশলী বজাে রাখা গুরুত্বপণূ্ট।
এটির েমধয িাৌঁমের স্বাস্থযমসবা ও ওষুমধর বযবস্থাপনা, স্বাস্থযমসবা েেীমের সমঙ্গ স্পোগামোগ এবিং স্বাস্থযমসবা ডবোর ডবেল্পগুডল স্পবাঝার
েমিা ডবষেগুডল অন্তিুট ি যােমি পামর। প্রডিবন্ধী বযডিরা 21 বির বেস না হওো পেটন্ত ডশশুমরাগ ডবমশষজ্ঞমের স্পেখমি পামর, িমব
এেই সমঙ্গ ডশশুমরাগ ডবমশষজ্ঞমের স্পযমে প্রাপ্তবেস্ক বযডিমের ডবমশষমজ্ঞর োমি স্থানান্তডরি েরাও গুরুত্বপণূ্ট। ডনম্নডলডখি ডলঙ্কগুডল
প্রডিবন্ধী বযডিমের জনয স্বাস্থযমসবা ও প্রাপ্তবেস্কমের জনয স্বাস্থযমসবা স্থানান্তেরমণ্র সম্পমেট  িযয প্রোন েমর:

● অডফস অফ স্পজমনটিে অযান্ড ডপপল উইয স্পেশাল ডনিস ডরমসাসট স্পলামের্র:

https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/home.aspx
● নযাশনাল স্পসন্টার ফর স্পেডিেযাল স্পহাে ইেডপ্ল্মেমন্টশন:

https://medicalhomeinfo.aap.org/Pages/default.aspx
● েুবে স্পযমে প্রাপ্তবেস্কমের স্বাস্থযমসবা স্থানান্তর:

https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/Health_Care_Transition.aspx
● স্থানান্তর স্পপমেমিন: http://www.gottransition.org/

েতিউতন্টি অযাদেদের েভতবিা

তবদন্ােন্ ও অবের 

● Maryland োতনু্িং তেঙ্কে সেগ্র Maryland-এ ডবমনােন ও অবসর োেটিে সিংিান্ত সম্পমের এেটি ডবসৃ্তি
স্পনর্ওোমেট র পাশাপাডশ ডবমনােনেলূে োেটিে সরবরাহ েমর। https://marylandlearninglinks.org

● সকলের জন্য অ্যালেস: Maryland ডিপার্টলেন্ট অ্ফ ন্যাচারাে ডরলসালস টস (DNR) রাষ্ট্রের অনবদ্য

প্রাকৃতিক সম্পদ্গুতি সকি নাগতরক ও দ্র্ শনার্থীষ্ট্রদ্র জনয অবাতরি, সসটি তনশ্চিি করার জনয কাজ করষ্ট্রে।
ধারণা ও পতরকল্পনা সর্থষ্ট্রক শুরু কষ্ট্রর তনর্ শাণ এবং বাস্তবায়ন পর্ শন্ত, কযাম্ম্পং অঞ্চিগুতি, সকতবন, তিতর্ং ও

সবাটিং ডক, দ্র্ শনার্থী সকন্দ্রগুতি, সেি ও অনযানয উনু্মক্ত পতরষ্ট্রবষ্ট্রর্ তবষ্ট্রনাদ্নর্ূিক সতুবধাগুতিষ্ট্রি সর্য় ও

র্ষ্ট্রনাষ্ট্রর্াগ সদ্ওয়া হষ্ট্রয়ষ্ট্রে র্াষ্ট্রি Maryland-এর অনবদ্য উনু্মক্ত পতরষ্ট্রবর্ উপষ্ট্র াগ করা সম্ভব হয়। DNR

প্রতিবন্ধী বযশ্চক্তষ্ট্রদ্র অন্ত ভ শক্ত করার জনয অত গর্যিা প্রসাতরি করষ্ট্রি অতবরি কাজ কষ্ট্রর

চষ্ট্রিষ্ট্রে। http://dnr.maryland.gov/Publiclands/Pages/accessforall.aspx

েতিউতন্টি জীবন্যাপদন্র  িািযিগুতে  

https://www.mdtrip.org/
http://www.nc4mm.org/
https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/home.aspx
https://medicalhomeinfo.aap.org/Pages/default.aspx
https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/Health_Care_Transition.aspx
http://www.gottransition.org/
https://marylandlearninglinks.org/
http://dnr.maryland.gov/Publiclands/Pages/accessforall.aspx
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 স্পসন্টাসট ফর ইডন্ডমপমন্ডন্ট ডলডিিং প্রডিবন্ধী বযডিমের েডেউডনটির েমধয স্ব-পডরচাডলি, স্বাধীন ও োেটেরী জীবনোপমন সহােিা েরার
জনয পডরমষবা সরবরাহ েমর। http://www.msilc.org/map.html

● সাডিট স অযামেস অযান্ড ইনফরমেশন ডলঙ্ক (SAIL): ওমেব-ডিডিে ডিডনিং অযাডপ্ল্মেশন রু্ল স্পেটি Maryland-বাসীমের
Maryland রাষ্ট্র দ্বারা প্রেি অনযানয সাোডজে পডরমষবাসেূহ প্রমোগ, পুননবীেরণ্ বা স্পশখার স্পক্ষমে অনেুডি প্রোন
েরমব। https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/dashboardClient/#/home

● স্পসাশযাল ডসডেওডরটি অযািডেডনমেশন স্পরিবুে: স্পসাশযাল ডসডেওডরটি ডিসযাডবডলটি ইিযুমরি (SSDI) এবিং সাডপ্ল্মেন্টাল
ডসডেওডরটি ইনোে (SSI) সুডবধা োেটিমের জনয েেটসিংস্থান-সম্পডেট ি ডবডধ সম্পমেট  এেটি িাৎক্ষডণ্ে স্পরফামরমির উৎস।
https://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm

● প্রযমে সাহামেযর জনয েল েরুন: বহৃির Baltimore অঞ্চমল 410-685-0525 বা Baltimore-এর বাইমর (800) 492-

0618 নম্বমর স্পোগামোগ েমর Maryland-এ স্বাস্থয ও োনবমসবার জনয এেটি ডবনােূমলয ও স্পগাপনীে স্পরফামরল পান।
https://211md.org/

আভযন্তরীণ েহা িা ও পতরদেবােিূহ 
● েয েতিউতন্টি ফােু চদ ে (CFC) সপ্রাগ্রাি বেস্ক বযডি ও প্রডিবন্ধীমের িাৌঁমের ডনমজমের বাডেমি যােমি সক্ষে েরমি

েডেউডনটি পডরমষবা ও সহােিা প্রোন েমর। েমেেটি সহােিার েমধয রমেমি: বযডিগি সহােিা পডরমষবা, বযডিগি জরুডর
প্রডিডিো পদ্ধডি, সহােে প্রেুডি, অডিগেযিা গ্রহণ্, গ্রাহে প্রডশক্ষণ্ ও বাডেমি খােয সরবরাহ। বযডিমের অবশযই এেটি
প্রডিষ্ঠাডনে স্তমরর েত্ন ডনমি হমব এবিং েডেউডনটি Medicaid-এর জনয আডযটে ডেে ডেমে স্পোগযিাসম্পন্ন হমি হমব। আরও
িমযযর জনয Medicaid-এর লিং-র্ােট স্পেোর ও ওমেিার সাডিট মস স্পোগামোগ েরুন: 410‐767‐1739 বা 1‐877‐463‐

3464 নম্বমর বা MD ডরমল পডরমষবার জনয 1‐800‐ 735‐2258 নম্বমর স্পোগামোগ েরুন। আরও িমযযর জনয Maryland

ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পহলময োন।
● েয Maryland পাদেুান্াে সে ার (MAPC) সপ্রাগ্রাি বাডেমি বযডিগিিামব েত্ন েমর, প্রডিবন্ধী বা েীঘটোলীন

ডচডেৎসাধীন বযডি োরা স্পেডিেযাি-এর জনয স্পোগয হন, িাৌঁমের জনয পডরেল্পনা ও নাসট দ্বারা স্পেখামশানার পডরমষবাগুডলমে
সহােিা েমর। োমজর জােগাে পডরমষবাগুডল সরবরাহ েরা স্পেমি পামর। এই স্পপ্রাগ্রােটি ডনের্বিী স্বাস্থয ডবিামগর োধযমে
পডরচাডলি হে। আরও িমযযর জনয, আপনার ডনের্বিী স্বাস্থয ডবিাগ বা Maryland ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পহলময স্পোগামোগ েরুন:

410‐767‐1739 বা 1‐877‐463‐3464 নম্বমর বা MD ডরমল পডরমষবার জনয 1‐800‐ 735‐2258 নম্বমর স্পোগামোগ
েরুন।

● েয েতিউতন্টি পাথওদ  ওদ ভার Maryland ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পহলয-এর (DMH) অধীমন স্পিমিলপমেন্টাল ডিসযাডবডলটি
অযািডেডনমেশন (DDA) দ্বারা পডরচাডলি। ওমেিার বডুদ্ধগি বা উন্নি প্রডিবন্ধেিাসম্পন্ন স্পোগয বযডিমের জনয ডবসৃ্তি পডরমষবা
প্রোন েমর স্পেটি অনেুডিপ্রাপ্ত সরবরাহোরী সিংস্থাগুডল বা স্ব-পডরচাডলি পডরমষবাগুডলর অধীমন স্বিন্ত্র সরবরাহোরী দ্বারা সরবরাহ
েরা হে। স্পসবা গ্রহমণ্র জনয এেটি অমপক্ষা েরার িাডলো রমেমি এবিং অমযটর উপলব্ধিা প্রমোজনডিডিে। আরও িমযযর জনয বা
অমপক্ষা েরার িাডলোে আমবেন েরমি, https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx -এ DDA

সের েপ্তমর স্পোগামোগ েরুন বা 410‐767‐5600 নম্বমর স্পফান েরুন। DDA আঞ্চডলে েফিমরর জনয স্পোগামোমগর িযয
অনুসন্ধান েরমি https://dda.health.maryland.gov/Pages/Regional%20Offices.aspx-এ োন।

● েয স্পলা ইমন্টনডসটি সামপার্ট  সাডিট মসস (LISS) স্পপ্রাগ্রাে Maryland ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পহলয-এর (DMH) অধীমন স্পিমিলপমেন্টাল
ডিসযাডবডলটি অযািডেডনমেশন (DDA) দ্বারা পডরচাডলি এবিং প্রডিবন্ধী বযডি ও িাৌঁর পডরবার েিৃট ে পডরমষবা সহােিার জনয,
স্পোগয আমবেনোরীমের $2,000 পেটন্ত অনেুান স্পেে।  DDA েইু েফাে আডযটে বিমর (জলুাই 1‐31 ও জানেুাডর 1‐31) ে'ুবার
LISS অযট প্রোন েমর। LISS িহডবল েমযেিামব ডনবটাচন ও স্পোগযিার প্রমোজনীেিার ডিডিমি প্রোন েরা হে। LISS ডবডিন্ন
স্বিন্ত্র সহােিা পডরমষবা এবিং পডরবার সহােিা পডরমষবাগুডলর জনয অযট প্রোন েমর োর েমধয রমেমি: বযডিগি ও পডরচারে
দ্বারা েত্ন, অবসর েত্ন এবিং েডেউডনটির-এর েমধয সবটাডধে স্বাধীনিা, োেটোডরিা ও সিংহিেরমণ্র জনয অনযানয পডরমষবা। রাষ্ট্র
জমুে বিট োমন প্রমোগগুডলর প্রডিোেরমণ্র জনয োেবদ্ধ LISS সিংস্থা স্পোর্ চারটি রমেমি। আরও িমযযর জনয স্পেখুন
https://dda.health.maryland.gov/Pages/liss.aspx।

http://www.msilc.org/map.html
https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/dashboardClient/#/home
https://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm
https://211md.org/
https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/Regional%20Offices.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/liss.aspx
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বােস্থাদন্র েিংস্থান্েিূহ 
● Maryland হাউডসিং সাচট  স্পির্ামবস: সােেের বাসস্থামনর জনয Maryland ডিপার্ট মেন্ট অফ হাউডসিং ও েডেউডনটি

উন্নডির জনয অনুসন্ধানমোগয স্পির্ামবস। http://www.mdhousingsearch.org/

● Maryland অযামফামিট বল অযাপার্ট মেন্ট সাচট : US ডিপার্ট মেন্ট অফ হাউডসিং অযান্ড আরবান স্পিমিলপমেন্ট অফ
অযাপার্ট মেন্টস দ্বারা পডরচাডলি স্পির্ামবস ো স্বল্প-উপাজট নোরী িাোমর্মের িিুট ডে স্পেওোর জনয HUD স্পযমে অনুোনপ্রাপ্ত।
http://www.hud.gov/apps/section8/step2.cfm?state=MD

● GoSection8.com: ডবিাগ 8 িাউচার প্রাপ্ত জনসাধারমণ্র জনয উপলব্ধ বাসস্থামনর স্পির্ামবস।
http://www.gosection8.com/

ভাড়ার ভিভু তের োযুক্রি 

● Maryland-এর েডেউডনটির বাসস্থামনর িাোর স্পেওোর স্পক্ষমে স্বল্প-উপাজট নোরী বযডিমের সহােিা েরার জনয স্পপ্রাগ্রাে
রমেমি। েডেও, অমপক্ষা েরার িাডলোটি েীঘট, িাই েি িাোিাডে সম্ভব আমবেন েরমল খবু িামলা হে।

● Maryland ডিপার্ট মেন্ট অফ ডিসযাডবডলটি (MDOD) ডনম্ন উপাজট নোরী প্রডিবন্ধী বযডিমের জনয েটুি স্পপ্রাগ্রাে পডরচালনা
েরমি সহােিা েমর।

o Harry & Jeanette Weinberg Affordable Rental Housing Opportunities for
Persons with Disabilities Initiative

o Section 811 Project Rental Assistance for People with Disabilities

প্রডিবন্ধী ও স্বািাডবে বযডিরা হাউডজিং চমেস িাউচার (ডবিাগ 8) োেটিমের োধযমে সাবটজনীন বাসস্থান বা িাোর সহােিার জনয
আমবেন েরমি পামরন। আপনার স্পলাোলমে েী সহােিা উপলব্ধ, স্পসটি জানমি আপনার োউডন্টরপাবডলে হাউডজিং এমজডি -এর সমঙ্গ
স্পোগামোগ েরুন। দ্রষ্টবয: Eastern Shore, Allegany ও Frederick োউডন্টর বাডসন্দামের জনয, স্পোগামোগ েরুন
https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites-এ, স্পেটি আপনার স্পলাোলমের পাবডলে হাউডজিং
এমজডি ডহসামব োজ েমর।

অতভভাবেত্ব ও তবেল্প
প্রডিটি বযডি োৌঁমের বেস 18 ও িার স্পবডশ, িাৌঁমের ডনমজর জীবন সম্পমেট  ডসদ্ধান্ত স্পনওোর অডধোর রমেমি। েডেও, স্পোনও বযডির
এই সেল গুরুত্বপণূ্ট ডসদ্ধান্ত স্পনওোর জনয সহােিার প্রমোজন হমি পামর। এেজন প্রডিবন্ধী বযডির ডবষেগুডল োমি েযােয পডরচালনা
েরা হে স্পসটি ডনডিি েরমি অডিিাবেত্ব ও স্থােী স্পোিারনাো েটুি সম্ভাবয ডবেল্প বযবস্থা প্রোন েমর। েটুি ডবেমল্পর েমধয
উমেখমোগয পাযটেয রমেমি। আরও িমযযর জনয অনুগ্রহ েমর হযান্ডবেু, অডিিাবেত্ব ও এটির ডবেল্পগুডল স্পেখনু।
http://www.disabilityrightsmd.org/wp-content/uploads/2011/12/Guardianship-Handbook-
2011.pdf 

আতথুে পতরেল্পন্া/সেশযাে তন্ডে ট্রাে/এদেে পতরেল্পন্া
আডযটে পডরেল্পনা হল েডুনোমি অমযটর োেটোডরিা েীিামব সম্পাডেি হে স্পসটি স্পবাঝা: েীিামব স্পোনও বযডি এটি উপাজট ন েমর,

েীিামব স্পোনও বযডি স্পসটি চালনা েমর, েীিামব এটি আরও বৃডদ্ধ েরমি পামর এবিং েীিামব স্পসই বযডি অপর বযডিমে সহােিা
েরার জনয োন েমর। আরও ডবমশষিামব বলমি স্পগমল, এটি েক্ষিা ও জ্ঞামনর অিংশমে স্পবাঝাে ো স্পোনও বযডিমে িাৌঁমের অযট
সম্পমেট  অবডহি েরমি এবিং োেটের ডসদ্ধান্ত ডনমি স্পেে। প্রডিবন্ধী বযডিমের অননয প্রমোজনীেিার সমঙ্গ পডরডচি এেজন আডযটে
পডরেল্পনাোরীর সমঙ্গ পরােশট েরা উডচি। ডপ্রে বযডিমের জনয আডযটে পডরেল্পনা স্পেমোনও পডরবামরর জনয এেটি েঠিন োজ হমি
পামর, ডবমশষি োৌঁমের প্রডিবন্ধী আত্মীে রমেমি। প্রডিবন্ধী বযডিরা আমগর স্পচমে স্পবডশডেন ও আরও পডরপণূ্টিামব জীবনোপন েরমিন।
এই োরমণ্, এেবার িাৌঁমের েত্ন ডনমি সক্ষে না হমল ডপিাোিা এবিং/অযবা অডিিাবেমের পমক্ষ িাৌঁমের জনয এেটি আডযটে

http://www.mdhousingsearch.org/
http://www.hud.gov/apps/section8/step2.cfm?state=MD
file:///C:/Users/Sahana/AppData/Local/Temp/Temp1_02_Translated%20Bengali%20files%20for%20Review.zip/02_Translated%20Bengali%20files%20for%20Review/bn-BD/MDSecondaryTransitionPlanningGuide_BN/MDSecondaryTransitionPlanningGuide_BN/বিষয়:খালি
http://www.gosection8.com/
https://mmcp.health.maryland.gov/longtermcare/Pages/Weinberg-Foundation's-Affordable-Rental-Housing.aspx
https://mmcp.health.maryland.gov/longtermcare/Pages/Weinberg-Foundation's-Affordable-Rental-Housing.aspx
http://mdod.maryland.gov/housing/Pages/section811.aspx
https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites
https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites
http://www.disabilityrightsmd.org/wp-content/uploads/2011/12/Guardianship-Handbook-2011.pdf
http://www.disabilityrightsmd.org/wp-content/uploads/2011/12/Guardianship-Handbook-2011.pdf
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পডরেল্পনা প্রস্তুি েরা জরুডর। িডবষযমির েত্ন েরার বযবস্থার জনয অমনমের দ্বারা বযবহৃি এেটি আডযটে পুৌঁডজ হ'ল এেটি ট্রাস্ট্। 
ট্রাস্ট্ হল আইডন বযবস্থা স্পেখামন এে পক্ষ অপর পমক্ষর আডযটে সুডবধার জনয সম্পডি রামখ। অনযিামব বলমি স্পগমল, এটিমে এে 

প্রোমরর ধারে বযবস্থা ডহসামব িাবা স্পেমি পামর, স্পেখামন স্পোনও োিা, ট্রাস্ট্ গঠ্ন েরা পক্ষ, িাৌঁমের েমনানীি উিরাডধোরীমের 

ডবিরণ্ েরার আমগ িাৌঁমের সম্পেটি রাখমব। ট্রাস্ট্-এর োিা ডপিাোিা, ঠ্াক্যরো-ঠ্াক্যরো, আইডন অডিিাবে বা আোলি হমি 

পামর। এিাোও, ডবডিন্ন ধরমণ্র ট্রাস্ট্ রমেমি ো পাডরবাডরে পডরডস্থডিমি ডবডিন্ন অবস্থার জনয বযবহার েরা স্পেমি পামর। 

স্পেশাল ডনিস ট্রাস্ট্স (SNTs) হল এেটি জটিল প্রোমরর অডিবযবস্থা, স্পেটিমে প্রডিবন্ধী আত্মীেমের আডযটে ডস্থডিশীলিা প্রোন 
েরমি এবিং ডবমশষ প্রমোজমন অমনে পডরবার বযবহার েমর যামে। এই অডিবযবস্থাগুডল প্রাযডেেিামব সরোডর সহােিার স্পক্ষমে 
আত্মীমের স্পোগযিা রক্ষা েরার লমক্ষয পডরচাডলি হে েখন িাৌঁরা স্পেবলোে সরোডর সহােিাে জীবনোোর িুলনাে উচ্চির 

জীবনোো বজাে রাখমি পামরন। 

িডবষযমির পডরেল্পনার অিংশ ডহসামব, স্পেটি ডনমজর, পডরবামরর সেসয বা স্পোনও বনু্ধর জনয এেটি োডিি িডবষযমির পডরেল্পনা 
েরা স্পবাঝাে এবিং িারপমর প্রমোজনীে পডরমষবা এবিং সহােিাগুডলর ধরণ্গুডল ডচডিি েমর, সম্পে পডরেল্পনা এেন এেটি ডেে ো 
পডরেল্পনার প্রডিোটিমে স্পবাঝাে স্পে েীিামব আপডন আপনার জীবেশাে বা আপনার েৃিুযর সেে অযট বা সম্পে অনয বযডির োমি 

হস্তান্তর েরমি চান। আপনার পডরেল্পনার সহােিা ও সঠিে নডযগুডল োেটের েরমি এই প্রডিোটির জনয ডবমবচনােূলে বযবস্থা এবিং 
সহােিাোরী ও জ্ঞানী বযডির প্রমোজন।  পডরবামরর সেসযরা ডবেল্পগুডল ডবমবচনা েমর পডরেল্পনা প্রডিো শুরু েরার সমঙ্গ, এেন 

এেটি ডনমেটশ রমেমি ো েূলযবান সিংস্থান ডহসামব োজ েমর।  

িডবষযি ও সম্পে পডরেল্পনা ডনমেটশ ও হযান্ডবুে-এর ডবডিন্ন উোহরণ্গুডল স্পেখমি ডনমচর ওমেবসাইমর্ োন: 

● উন্নিিামব প্রডিবন্ধী ডশশু ও বেস্কমের পডরবামরর জনয এেটি িডবষযি ও সম্পে পডরেল্পনা গাইি 

● িডবষযৎ পডরেল্পনা 
● েখন আপনার সন্তামনর বেস 18 বির হমব: ডবমশষ প্রমোজমন অডিিাবেমত্বর জনয এেটি ডনমেটশ 
● স্পোগয অযাোউন্ট 

● Maryland ABLE স্পপ্রাগ্রাে 
● ABLE নযাশনাল ডরমসাসট স্পসন্টার 
● প্রমোজনীে ডবমশষিামব েমত্নর জনয আডযটে পডরেল্পনা: স্পেশাল ডনিস ট্রাস্ট্ (SNTs) 

উপেিংহার 

এেজন ডশক্ষাযীর সু্কল স্পযমে প্রাপ্তবেস্ক জীবন পেটন্ত সফমর স্থানান্তমরর পডরেল্পনা হল এেটি অডবমেেয অিংশ। 12 বিমররও স্পবডশ 

সেমের ডবেযালমের পডরমবশ স্পিমে প্রাপ্তবেমস্কর অজানা জগমি প্রমবশ েরার ডবষেটি ডশক্ষাযী ও িাৌঁর পডরবারমে ডবচডলি েমর িুলমি 

পামর। সিেট িার সমঙ্গ প্রাপ্তবেস্ক জগমি স্থানান্তর পডরেল্পনা, ডশক্ষাযী, সু্কল েেী, পডরবার ও েডেউডনটির সমঙ্গ টিে ওোেট -এর 

োধযমে এই িেগুডল েোমি সহােিা েমর।   

ডশক্ষাযীরা েখন প্রাপ্তবেস্ক জগমি প্রমবশ েমর িখন জীবন িাৌঁমের স্পেেন হমব িা ডনমে খবু দ্রুি পডরেল্পনা েরা ঠিে নে। স্পে সেল 
পডরবার ও স্পপশাোর এেটি হাইসু্কল স্পযমে েেটজীবন, সু্কল পরবিী ডশক্ষা এবিং েডেউডনটি জীবমন স্থানান্তমরর সেে ডশক্ষাযীমের 
সহােিা েরমি িাৌঁমের জনয এই গাইিটি এেটি সিংস্থান ডহসামব োজ েমর।  এর অযট এটি পডরেল্পনার জনয এেটি প্রাযডেে ডবষে ও 

এটিমে পডরেল্পনার অিংশ ডহসামব এেটি IEP েমলর সমঙ্গ এেমোমগ বযবহার েরা হমব এবিং প্রমোজনীে সহােিা ও পডরমষবাগুডল 
ডনডিি েরমব, োর ফমল স্পেটি এেটি সহজ ও িোডেি স্থানান্তর সডৃষ্ট হমব। 

  

http://www.md-council.org/wp-content/uploads/2014/03/PlannGuide-v10_FINAL.pdf
https://futureplanning.thearc.org/landing
https://www.friendshipcircle.org/blog/2012/10/16/when-your-child-turns-18-a-guide-to-special-needs-guardianship/
https://www.friendshipcircle.org/blog/2012/10/16/when-your-child-turns-18-a-guide-to-special-needs-guardianship/
https://www.marylandable.org/
https://www.marylandable.org/
https://www.ablenrc.org/
https://www.brainline.org/article/financial-planning-special-needs-care-special-needs-trusts-snts
https://www.brainline.org/article/financial-planning-special-needs-care-special-needs-trusts-snts
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পতরতশষ্ট ে

স্থান্ান্তর োইিোইন্ - 21 বছর ব দে স্কভ ে সথদে সবতরদ  আো তশক্ষাথী, যাাঁরা DDA পতরদেবার 

জন্য সযাগয, িাাঁদের জন্য। 
ব ে/োইিোই
ন্

21 বছর ব দে স্কভে সথদে সবতরদ  আো তশক্ষাথী, যারা DDA পতরদেবার জন্য সযাগয িাাঁদের জন্য
স্থান্ান্তর োইিোইন্ োযুক্রি

ব ে 14/15

(বা িার সথদে
েি, যতে
যথাযথ হ )

● ক্ষেিা, শডি ও সেসযা শনািেরণ্ শুরু েরুন।
● প্রডিবন্ধেিা এবিং এটি েীিামব ডশক্ষা ও জীবমনর অনযানয োেটিেমে প্রিাডবি েমর স্পসই সম্পমেট  জানুন।

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp

● ডনমজ োচাই েরা শুরু েরুন। IEP ববঠ্মে উপডস্থি হন ও অিংশগ্রহণ্ েরুন।
https://marylandlearninglinks.org/

● বাডষটে স্থানান্তর েলূযােমন অিংশগ্রহণ্ েরা শুরু েরুন (স্পেেন েেটজীবমন আগ্রমহর িাডলো, ডশক্ষাযীমের
সাক্ষাৎোর)। http://nsttac.org/content/age-appropriate-transition-assessment-

toolkit-3rd-edition

● েেটজীবমন আগ্রহ এবিং স্পসমেন্ডাডর পরবিী লক্ষযগুডল শনািেরণ্ শুরু েরুন।
● সু্কল ডিডেক্ট-এর েমধয েীিামব স্থানান্তর সহােিা স্পেওো েরা হে স্পসটি জাননু। স্থানান্তর েেীমের শনাি েরুন।
● বাডষটে IEP ববঠ্মে প্রাযডেে স্থানান্তর পডরেল্পনাটি বিডর েরুন। স্থানান্তর পডরেল্পনাটি IEP বমষট বিডর েরা হে

স্পে ডশক্ষাযীর বেস 14 বির হে এবিং এটি বাডষটে আপমির্ হে। http://www.mdtransitions.org/

● স্পিমিলপমেন্ট ডিসযাডবডলটিস অযািডেডনমেশন (DDA)-স্পি আমবেন েরুন।
https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx

● হাইসু্কমল িডিট  হমে যােমল, ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসস (DORS)-এর োধযমে ডপ্র-এেপ্ল্েমেন্ট
ট্রানডজশন সাডিট মসস (ডপ্র-ETS) অনসুন্ধান েরুন।

● পডরমষবাগুডলর জনয আমবেমন ডশক্ষাযী ও পডরবার আগ্রহী হমল DDA বা DORS-এর সমঙ্গ ডশক্ষাগি িযয িাগ
েমর স্পনওোর জনয সু্কমলর ডলডখি সম্মডি ডেন।

● েডেউডনটি স্থানান্তর স্পেলা ও ওোেট শমপ উপডস্থি হওো শুরু েরুন।
● এেটি স্থানান্তর পডরেল্পনার স্পহাে ফাইল বিডর েরুন।
● আপনার সু্কমলর োধযমে প্রেি েডেউডনটি-ডিডিে ডনমেট ডশোর সুমোগগুডল অনসুন্ধান েরুন ও অিংশগ্রহণ্ েরুন।

ব ে 16/17 ● আপনার সু্কল ডিডেক্ট-এর োধযমে প্রেি েেটসিংস্থামনর প্রডশক্ষমণ্র সমুোগগুডল অনসুন্ধান েরুন ও অিংশগ্রহণ্
েরুন।

● স্পোর্রোন প্রশাসমনর ডনের্ Maryland State আইমিডন্টডফমেশন োিট টি অজট ন েরুন।
http://www.mva.maryland.gov/Driver-Services/apply/id-card.htm

● ভ্রেণ্ প্রডশক্ষণ্ ডবমবচনা েরুন। আপনার েডেউডনটি-স্পি ভ্রেণ্ েরমি গণ্পডরবহন বযবহার েরুন।
https://www.mobilityequity.org/travel-training

● েডবডলটি/পযারাট্রানডজর্ পডরমষবার জনয এেটি েডবডলটি আমবেনপে জো েরুন।
http://mta.maryland.gov/mobility

● গাডে চালমের লাইমসি পাওোর ডবষেটি ডবমবচনা েরুন।
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm

http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf

● স্পসাশযাল স্পনর্ওোেট  বিডর েরুন। ডবমনােন ও সাোডজে অনুষ্ঠানগুডলর জনয বনু্ধমের সাময সিংমোগ স্থাপন েরুন
ো হাই সু্কল স্পযমে স্পবডরমে োওোর পমরও যােমি পামর।

ব ে 17/18 ● সহােিা স্পনর্ওোেট  বিডর েরুন। সাহামেযর জনয স্পেমি পামরন এেন বযডিমের এেটি িাডলো বিডর েরুন।
● স্বাস্থযমসবা সিংমোগ বিডর েরুন। ডশশুমরাগ ডবমশষজ্ঞ স্পযমে প্রাপ্ত বেস্কমের স্বাস্থযমসবা বযবস্থাে পডরবিট ন েরার

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp
https://marylandlearninglinks.org/
http://nsttac.org/content/age-appropriate-transition-assessment-toolkit-3rd-edition
http://nsttac.org/content/age-appropriate-transition-assessment-toolkit-3rd-edition
http://www.mdtransitions.org/
https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx
https://dors.maryland.gov/consumers/specialized/transition/Pages/default.aspx
https://dors.maryland.gov/consumers/specialized/transition/Pages/default.aspx
http://www.mva.maryland.gov/Driver-Services/apply/id-card.htm
https://www.mobilityequity.org/travel-training
http://mta.maryland.gov/mobility
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf
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পডরেল্পনা বিডর েরুন।
● প্রমোজনীে িডবষযমির পডরেল্পনার ডবষমে এেজন আইনজীবীর সমঙ্গ পরােশট েরুন।
● স্পোিারনাো বা অডিিাবমের প্রমোজনীেিাটি অনসুন্ধান েরুন। প্রস্তাডবি হযান্ডবুে: Guardianship and

Its Alternatives. https://aging.maryland.gov/Pages/default.aspx

● স্পোগযিার অবস্থান ও অগ্রাডধোর ডবিাগ োচাই েরমি DDA আঞ্চডলে েফিমর স্পোগামোগ েরুন।
● DDA আঞ্চডলে েফিমর স্পোগামোগ েরার িযযটি স্পপমি পামরন:

https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20s
ervices.aspx

● েডেউডনটি পডরমষবা সরবরাহোরীর এেটি অবস্থান অনসুন্ধান েরুন ও স্পবমি ডনন। আপনার অঞ্চমল েডেউডনটি
পডরমষবা সরবরাহোরীমের বিট োন অবস্থানটি অনুসন্ধান েরমি োন:

https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20s
ervices.aspx

● সু্কল ডসমস্ট্ে স্পযমে স্পবডরমে আসার পমর সহােে প্রেুডি (েডে উপেুি হে) ডবেল্পগুডল অনুসন্ধান েরুন
ব ে 18 ● আপনার সু্কল ডিডেক্ট-এর োধযমে প্রেি সহােে েেটসিংস্থান ও োেট-ডিডিে ডশক্ষার সুমোগগুডল অনুসন্ধান েরুন।

● েডেউডনটি স্থানান্তর স্পেলা ও েেটশালাে অিংশগ্রহণ্ েরুন। সাডপ্ল্মেন্টাল ডসডেওডরটি ইনোে (SSI)-এর জনয
আমবেন েরুন। http://ssa.gov

● ডচডেৎসাগি সহােিার জনয আমবেন েরুন।
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx

● উপমোডগিােলূে পরােশট ও পডরেল্পনা ডবমবচনা েরুন। mdtransitions.org/benefits-counselors/,

mdbenefitscounseling.org/

● আডযটে ও িডবষযমির পডরেল্পনাটি শুরু েরুন। 
● েডে এখনও সম্পণূ্ট না হমে যামে, িাহমল এেটি স্পোঅডিট মনশন অফ েডেউডনটি সাডিট স (CCS) প্রোনোরীমে

স্পবমি ডনন।
● িডবষযমির জনয এেটি পডরেল্পনা বিডর েরমি আপনার স্পোঅডিট মনশন অফ েডেউডনটি সাডিট স (CCS)

প্রোনোরীর সমঙ্গ স্পোগামোগ েরুন।
● বািাই েরা পডরমষবার জনয ডনবন্ধ েরুন (েডে পুরুষ হন)। http://www.sss.gov

● স্পিার্ স্পেওোর জনয ডনবন্ধন েরুন।
● জীবনোপমনর বযবস্থার ডবেল্পগুডল অনসুন্ধান েরুন। (এোেী, রুেমের্, েলবদ্ধিামব বসবাস ইিযাডে।)
● আপনার েডেউডনটি-স্পি িিুট ডেেুি বাসস্থানটি অনুসন্ধান েরুন।

https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites

ব ে 19-20

(প্রস্থান্ বছদরর
পদূবু)

● েডে এখনও ডনধটাডরি না হমে যামে িাহমল স্পোগযিার অবস্থানটি স্পপমি স্পিমিলপমেন্টাল ডিমসডবডলটি
অযািডেডনমেশন (DDA)-এর সমঙ্গ স্পোগামোগ েরুন।

● প্রস্থান বিমরর পূমবট ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসস (DORS)-এ আমবেন েরুন।
https://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx

● ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসস (DORS)-এর োধযমে এেটি েেটসিংস্থান েলূযােন ডবমবচনা েরুন।
● েডেউডনটি বেস্ক পডরমষবা সরবরাহোরীমের োমি োওো শুরু েরুন।

https://dda.health.maryland.gov/Pages/Self-Determination.aspx

● েডে স্ব-পডরচাডলি পডরমষবাগুডলর ডবষমে জানমি আগ্রহী হন িাহমল স্ব-পডরচাডলি পডরমষবাে োন।
https://dda.health.maryland.gov/Pages/sdforms.aspx

● েডে স্ব-পডরচাডলি পডরমষবা স্পবমি স্পনন, িাহমল সামপার্ট  স্পিাোর ও আডযটে বযবস্থাপনা পডরমষবাটি স্পবমি ডনন।
● সু্কল-পরবিী ডশক্ষা ও প্রডশক্ষমণ্র ডবেল্পগুডল অনুসন্ধান েরুন।

https://aging.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx
http://ssa.gov/
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
http://mdtransitions.org/benefits-counselors/
http://mdbenefitscounseling.org/
http://www.sss.gov/
https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites
https://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/Self-Determination.aspx
file:///C:/Users/Sahana/AppData/Local/Temp/Temp1_02_Translated%20Bengali%20files%20for%20Review.zip/02_Translated%20Bengali%20files%20for%20Review/bn-BD/MDSecondaryTransitionPlanningGuide_BN/MDSecondaryTransitionPlanningGuide_BN/বিষয়:খালি
https://dda.health.maryland.gov/Pages/sdforms.aspx
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● েডে প্রমোজন হে িাহমল প্রাপ্তবেস্কমের োনডসে স্বাস্থযমসবা সম্বমন্ধ অনসুন্ধান েরুন।
ব ে 20-21

(চূড়ান্ত বছদরর
অদটাবর/ন্দভম্ব
র)

● আপনার চাডহো পরূণ্ েরমি স্পবশ েমেেটি সরবরাহোরীমের জনয আমবেন েরুন।
● এেজন প্রাপ্তবেস্ক সরবরাহোরীর ডনবটাচন চূোন্ত েরুন।
● IEP ববঠ্ে স্পযমে স্পবডরমে আসার জনয প্রাপ্তবেস্ক সরবরাহোরীমে আেন্ত্রণ্ জানান।
● স্পিমিলপমেন্ট ডিসযাডবডলটিস অযািডেডনমেশন (DDA)-এ জো স্পেওোর জনয পডরমষবা িহডবল পডরেল্পনা ডবোশ

েরমি আপনার সিংস্থান পডরমষবাগুডলর সেেেোরী এবিং প্রাপ্তবেস্ক সরবরাহোরীর সমঙ্গ োজ েরুন।
● েডে স্ব-পডরচাডলি পডরমষবা স্পবমি স্পনন, িাহমল সামপার্ট  স্পিাোর-এর সাহামেয স্ব-পডরচাডলি পডরেল্পনাটি স্পলখা

শুরু েরুন।
● েডে স্পিমিলপমেন্ট ডিসযাডবডলটিস অযািডেডনমেশমনর (DDA) িরফ স্পযমে িহডবলটি িাৎক্ষডণ্েিামব উপলব্ধ না

যামে িাহমল এেটি সম্ভাবয পডরেল্পনা বিডর েরুন।
● পডরবহন ডবেল্পগুডল অনসুন্ধান েরুন (স্পেেন েীিামব েডেউডনটির আমশপামশ োজ েরমি হমব ইিযাডে।)

ব ে 20/21

(চূড়ান্ত বছদরর
বেন্তোে)

● সু্কল ডসমস্ট্ে স্পযমে প্রাপ্তবেস্ক পডরমষবা ডবিরণ্ বযবস্থাে ডনডবটমে স্থানাির েরমি জনয সু্কল স্থানান্তর েেীমের,
প্রাপ্তবেস্ক সরবরাহোরী এবিং স্পোঅডিট মনশন অফ েডেউডনটি ডরমসাসট-এর সমঙ্গ োজ েরুন।

স্থান্ান্তর োইিোইন্ - সয েেে তশক্ষাথী 18 বছর ব দে স্নািে িাাঁদের জন্য। 
ব ে/োইিোই
ন্

18 বছর ব দে স্নািে হও া তশক্ষাথীর জন্য স্থান্ান্তর োইিোইন্।

ব ে 13/14

(তিডে স্কভে-এর
সশে বছর)

● ক্ষেিা, শডি ও সেসযা শনািেরণ্ শুরু েরুন।
● প্রডিবন্ধেিা এবিং এটি েীিামব ডশক্ষা ও জীবমনর অনযানয োেটিেমে প্রিাডবি েমর স্পসই সম্পমেট  জানুন।

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp

● স্ব-োচাইেরণ্ েক্ষিা অনশুীলন েরুন। IEP ববঠ্মে উপডস্থি হন ও অিংশগ্রহণ্ েরুন।
www.marylandlearninglinks.org

● বাডষটে স্থানান্তর েলূযােমন অিংশগ্রহণ্ েরা শুরু েরুন (স্পেেন েেটজীবমন আগ্রমহর িাডলো, ডশক্ষাযীমের
সাক্ষাৎোর)। https://transitionta.org/toolkitassessment

● েেটজীবমন আগ্রহ এবিং স্পসমেন্ডাডর পরবিী লক্ষযগুডল শনািেরণ্ শুরু েরুন।
● সু্কল ডিডেক্ট-এর েমধয েীিামব স্থানান্তর সহােিা সরবরাহ েরা হে স্পসটি জাননু। স্থানান্তর েেীমের শনাি

েরুন।
● বাডষটে IEP ববঠ্মে প্রাযডেে স্থানান্তর পডরেল্পনাটি বিডর েরুন। স্থানান্তর পডরেল্পনাটি IEP বমষট বিডর েরা হে

স্পে ডশক্ষাযীর বেস 14 বির হে এবিং এটি বাডষটে আপমির্ হে। http://www.mdtransitions.org/

● এেটি ডিমপ্ল্াো অজট ন েরমি এেটি 5-বিমরর পডরেল্পনা ডবমবচনা েরুন।
● েডে উপেুি হন িাহমল স্পিমিলপমেন্ট ডিসযাডবডলটিস অযািডেডনমেশন (DDA)-স্পি আমবেন েরুন।

https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx
● হাইসু্কমল িডিট  হমে যােমল, ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলটিশন সাডিট মসস (DORS)-এর োধযমে ডপ্র-এেপ্ল্েমেন্ট

ট্রানডজশন সাডিট মসস (ডপ্র-ETS) অনসুন্ধান েরুন।
● DDA ও DORS-এর সমঙ্গ ডশক্ষােলূে িযয িাগ েমর ডনমি সু্কল-এর অনুেডি ডনন।
● এেটি স্থানান্তর পডরেল্পনার স্পহাে ফাইল বিডর েরুন।

ন্বীন্ বেু (সগ্রড ● অধযেমনর স্পক্ষমে এেটি হাইসু্কল পাঠ্যিে স্পবমি ডনমি ডনমেটশনা পরােশটমের সমঙ্গ স্পোগামোগ েরুন।

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp
http://www.marylandlearninglinks.org/
https://transitionta.org/toolkitassessment
http://www.mdtransitions.org/
https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx
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ব ে/োইিোই
ন্ 

18 বছর ব দে স্নািে হও া তশক্ষাথীর জন্য স্থান্ান্তর োইিোইন্। 

9) http://marylandpublicschools.org/programs/Documents/CTE/CTE%20Programs%
20of%20Study/CTEBlueBook2017.pdf  

● প্রমোজনীে ক্লাসরুে-এর েমধয যােমি অিযস্ত হন। 
● সাোডজে ও সহােিা স্পনর্ওোেট  বিডর েরুন। 
● ডনমেটশনা পরােশটমের সমঙ্গ স্নািমের প্রমোজনীেিাগুডল পেটামলাচনা েরুন।  

তিিী  বেু  

(সগ্রড 10) 

● পিমন্দর জীডবো অনুসন্ধান েরুন। ডবডিন্ন বযবসা স্পেখনু। ডবডিন্ন জীডবো পেটমবক্ষণ্ েমর স্পশখার স্পচষ্টা েরুন। 
● স্পোর্রোন প্রশাসমনর ডনের্ Maryland State আইমিডন্টডফমেশন োিট টি অজট ন েরুন। 

http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/id-card.htm   

● েমলজ স্পবািট -এর বাসস্থামনর জনয আমবেন েরমি সু্কল টিে-এর সমঙ্গ স্পোগামোগ েরুন। 
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-
accommodations 

● PSAT গ্রহণ্ েরুন।  
● ডনমেটশনা পরােশটমের সমঙ্গ স্নািমের প্রমোজনীেিাগুডল পেটামলাচনা েরুন।   
● পডরবহমনর ডবেল্পগুডল অনসুন্ধান েরুন। ভ্রেণ্ প্রডশক্ষণ্ ডবমবচনা েরুন। আপনার েডেউডনটি-স্পি ভ্রেণ্ েরমি 

গণ্পডরবহন বযবহার েরুন। 
● েডবডলটি/পযারাট্রানডজর্ পডরমষবার জনয এেটি েডবডলটি আমবেনপে জো েরুন। 

http://mta.maryland.gov/mobility  

● গাডে চালমের লাইমসি পাওোর ডবষেটি ডবমবচনা েরুন। 
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm  
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf 

জভতন্ র বেু 

(সগ্রড 11) 

● বৃডিেূলে পনুবটাসন পডরমষবাগুডলর জনয স্পিমে োওোর পূমবটর বিমর ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসস 

(DORS)-এ আমবেন েরুন। http://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx 

● ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসমসর োধযমে এেটি স্পেডরের অযামসসমেন্ট েরুন। 
● েমলজ স্পবািট -এর বাসস্থামনর জনয আমবেন েরমি সু্কল টিে-এর সমঙ্গ স্পোগামোগ েরুন। 

https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-
accommodations 

● PSAT গ্রহণ্ েরুন।  
● গাডে চালমের লাইমসি পাওোর ডবষেটি ডবমবচনা েরুন। 

http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm  
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf   

● আিংডশে সেে/গ্রীমে েেটডনেুডি ডবমবচনা েরুন।  
● েমলজ, স্পট্রি সু্কল, প্রডশক্ষণ্ োেটিে, ডেডলর্াডর ও েেটডনেুডির সুডবধাগুডল সম্বমন্ধ গমবষণ্া েরুন। গাইমিি 

োউমিলর এবিং/অযবা স্থানান্তমরর েেীমের সমঙ্গ আমলাচনা েরুন।  
● স্পসমেন্ডাডর-পরবিী লক্ষয ডস্থর েরুন। 
● েমলজ, স্পট্রি সু্কল এবিং/অযবা স্পসমেন্ডাডর-পরবিী প্রডশক্ষণ্ োেটিমে োন।  
● ডেডলর্াডরর ডবেল্পগুডল জানমি চাইমল ডেডলর্াডর ডরিুর্ামরর সমঙ্গ স্পেখা েরুন ও ASVAB ডনন।  

military.com/join-armed-forces/asvab 

● স্নািে হওোর পমর েডেটডনেুডি চাইমল, জীডবোর ডবডিন্ন সডুবধা সম্বমন্ধ স্পখাৌঁজ ডনন। পডরবার ও বনু্ধবান্ধবমের 

সিংস্থাে েেটখাডল সম্বমন্ধ জানমি িাৌঁমের সমঙ্গ স্পোগামোগ েরুন। 
● েডেউডনটি েমলজ ও 4-বিমরর ইউডনিাডসটটি স্পপ্রাগ্রামের েমধয পাযটেযগুডল জাননু। 
● স্পসমেন্ডাডর-পরবিী োেটিেগুডলর স্পক্ষমে আিংডশে সেে ও পূণ্ট সেমের ডনবন্ধমনর ডবেল্পগুডল জাননু।  

http://marylandpublicschools.org/programs/Documents/CTE/CTE%20Programs%20of%20Study/CTEBlueBook2017.pdf
http://marylandpublicschools.org/programs/Documents/CTE/CTE%20Programs%20of%20Study/CTEBlueBook2017.pdf
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/id-card.htm
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
http://mta.maryland.gov/mobility
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf
http://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf
https://www.military.com/join-armed-forces/asvab
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ব ে/োইিোই
ন্ 

18 বছর ব দে স্নািে হও া তশক্ষাথীর জন্য স্থান্ান্তর োইিোইন্। 

● স্পসমেন্ডাডর-পরবিী োেটিমের স্পক্ষমে স্পফমিরাল ও স্পস্ট্মর্র আডযটে সহােিা ও বৃডি সম্বমন্ধ স্পখাৌঁজ স্পনওো শুরু 

েরুন।  
● হাই সু্কল স্পযমে েমলমজ স্থানান্তমরর োেটিেগুডল সম্বমন্ধ জানুন/অিংশগ্রহণ্ েরুন। 
● ডনমেটশনা পরােশটমের সমঙ্গ স্নািমের প্রমোজনীেিাগুডল পেটামলাচনা েরুন। 

তেতন্ র বেু 

(সগ্রড 12) 

● SAT বা ACT স্পনওোর জনয বিডর হন 
http://sat.collegeboard.org/home?affiliateld=nav&bannerld=g-cbh-sat 
http://www.actstudent.org/ 
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-

accommodations 

● েডেউডনটি েমলমজ ডনবডন্ধি হমি চাইমল, Accuplacer ডেমি প্রস্তুি হন।  েডে স্পরডেডিোল ("েমলমজর জনয 
প্রস্তুি" নন) ডশক্ষাযী ডহসামব স্পেণ্ীিুি হন, িাহমল েমলজ-পবূটবিী ডনমেট মশর জনয ডশক্ষােলূে পডরমষবা গ্রহণ্ 
েরুন। http://accuplacer.collegeboard.org/students  

● েমলজ বা স্পসমেন্ডাডর-পরবিী োেটিমে আমবেন েরুন অযবা ডেডলর্াডরমি িডিট  হন।  
● েডে স্পসমেন্ডাডর-পরবিী সু্কমল আমবেন েমরন, িাহমল ডিমসডবডলটি সামপার্ট  স্পসন্টামরর সমঙ্গ স্পোগামোগ েরুন। 
● েেটজীবন শুরু েরমি চাইমল, আমবেন জো ডেমি শুরু েরুন।  
● বৃডি ও িািার জনয আমবেন েরুন। 
● স্পসমেন্ডাডর-পরবিী োেটিে বা েেটডনেুডির সুডবধাগুডলর জনয ডবডনমোমগর বযাপামর আমলাচনা েরমি DORS 

োউমিলমরর সমঙ্গ স্পেখা েরুন। 
● স্পোগযিা যােমল 18 বির বেমস সাডপ্ল্মেন্টাল ডসডেউডরটি ইনোে (SSI)-এর জনয আমবেন েরুন। 

http://ssa.gov    

● SSI ও SSDI গ্রহণ্োরী বযডিরা েডেউডনটি েমলজ টিউশন ওমেিামরর জনয আমবেন েরার স্পোগয। 
https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/p

rog_disabilities.aspx 

● 1লা জানুোডর স্পযমে 1লা োমচট র েমধয স্পফমিরাল ও স্পস্ট্মর্র আডযটে সহােিার জনয আমবেন েরুন। 
https://fafsa.ed.gov/  

● েডে প্রমোজন হে িাহমল প্রাপ্তবেস্কমের োনডসে স্বাস্থযমসবা সম্বমন্ধ অনসুন্ধান েরুন।  
● সু্কল বযবস্থা স্পযমে স্পবডরমে সহােে প্রেুডির সুডবধাগুডল (েডে েযােয হে) সম্বমন্ধ জাননু। 
● স্পোগযিা যােমল ডচডেৎসােলূে সহােিার জনয আমবেন েরুন। 

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx  

● 18 বির বেমস স্পসল্কটিি সাডিট মসর জনয (পুরুষ হমল) আমবেন েরুন। http://www.sss.gov 

● স্পিার্ স্পেওোর জনয 18 বির বেমস ডনবন্ধন েরুন। 
● ডশশু স্বাস্থযমসবা বেমল প্রাপ্তবেস্কমের স্বাস্থযমসবা বযবস্থা েরুন। 
● েমলমজ িডিট  হওোর পমর ডিমসডবডলটি সামপার্ট  সাডিট মসমসর সুডবধা ডনন। 

  

http://sat.collegeboard.org/home?affiliateld=nav&bannerld=g-cbh-sat
http://www.actstudent.org/
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
http://accuplacer.collegeboard.org/students
http://ssa.gov/
https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/prog_disabilities.aspx
https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/prog_disabilities.aspx
https://fafsa.ed.gov/
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
http://www.sss.gov/
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পতরতশষ্ট খ

সপােদেদেন্ডাতর এডভ দেশন্ অযাদোিদডশন্ প্রা শই তজজ্ঞাতেি প্রশ্নাবেী (FAQ)

ইডন্ডডিজেুালস উইয ডিমসডবডলটিজ অযাক্ট অফ 2004 (IDEA) অনুোেী এেজন প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীর IEP আমি। েডেও, IDEA

েমলজ, স্পট্রি সু্কল বা ইউডনিাডসটটিগুডলর স্পক্ষমে প্রমোজয নে। এই সু্কলগুডল আমেডরোনস উইয ডিমসডবডলটিজ অযাক্ট (ADA) ও
স্পিামেশনাল ডরহযাডবডলমর্শন অযামক্টর ধারা 504 সহ অনযানয েমেেটি েুিরাষ্ট্রীে আইন দ্বারা পডরচাডলি হে।

❖ সেদেন্ডাতর-পরবিী স্কভ দে বােস্থাদন্র েভতবিা গ্রহণ

আতি তে ইতন্ডতভজভ াোইজড এডভ দেশন্ সপ্রাগ্রাদির (IEP) েভতবিা সপদি থােব?

না। েমলজ বযবস্থাে স্পোনও IEP যামে না। েমলজ, স্পট্রি সু্কল ও ইউডনিাডসটটিগুডলর োেবদ্ধিা হাই সু্কমলর িুলনাে সমূ্পণ্ট
আলাো। আমরেটি লক্ষণ্ীে পাযটেয হল স্পসমেন্ডাডর-পরবিী সু্কলগুডল স্পেবল প্রাপ্তবেস্ক েবুামের সমঙ্গ োজ েরমব, ডপিাোিামের
সমঙ্গ নে। েমলমজর ডশক্ষাযী ডহসামব প্রাপ্তবেস্ক েুবামের োডেত্ব অমনে স্পবডশ যােমব। এই আইনগুডল প্রাপ্তবেস্ক েুবামের পডরমষবার
অনুমরাধ েরা এবিং প্রডিবন্ধেিার েযােয নডযিুডি েরার োডেত্ব স্পেমব। প্রাপ্তবেস্ক েুবামে অবশযই এই প্রডিো শুরু েরমি হমব
এবিং েযােয বাসস্থামনর অনমুরাধ েরাে সডিেিামব েুি যােমি হমব।

আতি হাই স্কভ দে সযিন্ বােস্থান্ সপদ তছোি, এখাদন্ও তে সেরেিই পাব?

নাও স্পপমি পামরন। স্পসমেন্ডাডর-পরবিী সু্কমল IEP-র ধারাবাডহেিা যামে না। িযয এেডেি েরা হমল এবিং নডযপে পেটামলাচনা
েরার পমর স্পসমেন্ডাডর-পরবিী সু্কল ডস্থর েরমব স্পে ডশক্ষাযী স্পোন বাসস্থান পামব।

❖ সেদেন্ডাতর-পরবিী স্কভ দে প্রবন্ধেিার েভতবিাগুতে গ্রহণ েরা

পতরদেবার জন্য আিাদে আতি সোথা  যাব?

প্রমিযে স্পসমেন্ডাডর-পরবিী সু্কমল এেন বযডি আমিন, োৌঁরা প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের সহােিা েমরন। এই বযডিরা ডিমসডবডলটি
সামপার্ট  সাডিট মসস োেটালমে (DSS) যামেন। ডশক্ষাোলীন বাসস্থান এবিং/অযবা অনযানয পডরমষবা স্পপমি, প্রাপ্তবেস্ক েুবামে প্রযমেই
DSS োেটালেটি ডনমজ শনাি েরমি হমব। প্রমোজনীে সহােিা সম্বমন্ধ স্পসমেন্ডাডর-পরবিী সু্কমল েযা বলার োডেত্ব প্রাপ্তবেস্ক
েুবার।

আিার পতরদেবার অন্ভদরাি েখন্ েরা উতচি?

েডেও প্রাপ্তবেস্ক েবুা স্পেমোনও সেে স্পসমেন্ডাডর-পরবিী সু্কল স্পযমে বাসস্থামনর অনুমরাধ েরমি পামরন, িমব িাৌঁমে েি
িাোিাডে সম্ভব, স্পসডেস্ট্ার শুরু হওোর অন্তি এে োস আমগ DSS োেটালমে সাক্ষামির আমবেন েরার পরােশট স্পেওো হমে।
পডরমষবা ও বাসস্থামনর বযবস্থা েরমি সেে লামগ। ডেিু ডশক্ষাসিংিান্ত বযবস্থাপনাে অনযানয বযবস্থার িুলনাে স্পবডশ সেে লামগ।
বাসস্থামনর বযবস্থা েখনই আমগ স্পযমে েরা হে না। ডশক্ষাসিংিান্ত ডবডিন্ন সেসযা বিডর হওো পেটন্ত অমপক্ষা েরমবন না।

আিাদে ন্তথপত্র তহোদব েী তেদি হদব?

সু্কলগুডল নডযিুডির জনয উপেুি োন ডস্থর েমরমি। ডেিু সু্কমল অনযানয সু্কমলর িুলনাে স্পবডশ নডযপমের প্রমোজন হমি পামর, ডেন্তু
প্রমিযে সু্কমল প্রাপ্তবেস্ক েুবামে েযােয স্পোগযিাসম্পন্ন স্পপশাোর বযডির দ্বারা প্রস্তুি নডযপে প্রোন েরমি হমব। প্রাপ্তবেস্ক েুবা
প্রমোজনীে নডযপে প্রাডপ্তর সমঙ্গ েিু সযদোন্ও িাযু িূদেযর জন্য ো বদ্ধ যােমব। নডযিুডির প্রমোজনীে উপাোনগুডলর েমধয
রমেমি:
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● প্রডিবন্ধেিা ডনণ্টােে ডববৃডি।  
● প্রেুি স্পরাগসিংিান্ত ডচডেৎসার ডববরণ্, বিট োন ডিোেলূে সীোবদ্ধিা, স্পেমহিু এগুডল ডশক্ষােূলে ও 

বাসস্থানসিংিান্ত বযবস্থার সমঙ্গ সম্পডেট ি, প্রডিবন্ধেিার প্রিযাডশি উন্নডি বা ডস্থডি এবিং বিট োন ও অিীমির 

বাসস্থান, পডরমষবা এবিং/অযবা বযবহৃি ওষধু।  
● বাসস্থান, অডিমোডজি সরোে, সহােে পডরমষবা, সহােে স্পেৌশল এবিং/অযবা স্পসই অনেুােী সহােিার পডরমষবা।   

❖ সেদেন্ডাতর-পরবিী স্কভ দে বােস্থান্ প্রাতপ্ত 

েী িরদন্র বােস্থান্ প্রোন্ েরা হ ?  

বাসস্থানগুডল স্পসইসেল ডশক্ষােলূে প্রমোজনীেিার ডিডিমি পডরবডিট ি হে, স্পেগুডল স্পোগয প্রিীবন্ধী প্রাপ্তবেস্ক েুবামের সোন 

সুডবধাপ্রাডপ্ত ডনডিি েরমি বযবহৃি হে। উপেুি বাসস্থামনর অন্তিুট ি হমি পামর: 

● পরীক্ষাে অডিডরি সেে 
● অনয আোমর বই 
● প্রডিেী িাষাে বযাখযা 
● ডিন ডরিাসট 
● েণ্ঠস্বর শনািেরণ্ 
● অনযানয সহােে প্রেুডি 

 

DSS োেটালে উপেুি বাসস্থান গঠ্মন প্রাপ্তবেস্ক েুবার সমঙ্গ োজ েরমব। বাসস্থান েডে স্পোসটওোমেট র স্পেৌডলে পডরবিট ন ঘর্াে, 

িাহমল িা প্রোন েরা হমব না। প্রমোজনীে স্পোসটওোেট  স্পিমে স্পেওোর অনুেডি স্পনই। প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের স্নািে হওোর জনয 
পামঠ্যর োেটিমের প্রমোজনীেিাগুডল পরূণ্ েরমি হমব।  
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পতরতশষ্ট গ

তন্তেুষ্ট জন্েিংখযা 
প্রডিবন্ধী বযডিমের ডনডেটষ্ট জনসিংখযার জনয অনযানয স্থানান্তর-সম্বন্ধীে সহােিা ও পডরমষবা প্রমোজন হমি পামর, স্পেমহিু িাৌঁরা
েেটসিংখযান, স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষা ও েডেউডনটির ডিোেলামপর সুডবধা গ্রহণ্ েমরন। স্পসগুডলর েমেেটি সম্বমন্ধ ডনমচ আমলাচনা
েরা হল। ডনডেটষ্ট জনসিংখযা (স্পেেন অটিজে, বডধর/েবণ্ক্ষেিা েে, অন্ধ/েে েডৃষ্টশডি) সম্বমন্ধ আরও িমযযর জনয Maryland

ট্রাডেশন ওমেবসাইমর্ োন: https://mdtransitions.org/ পডরবামরর জনয ডনডেটষ্ট সহােিার িমযযর জনয
https://www.ppmd.org/ -স্পি পযামরন্টস' স্পপ্ল্স অফ Maryland ওমেবসাইমর্ োন অযবা আপনার স্থানীে সু্কল ডসমস্ট্মের
পযামরন্ট স্পসন্টামর োন।

অটিজি

অটিজে স্পেেট্রাে ডিসঅিট ারমে (ASD) েমেেটি ডনডেটষ্ট আচরমণ্র োধযমে সিংজ্ঞাডেি েরা হে এবিং এটি এেটি "স্পেেট্রাে
েডন্ডশন", ো ডবডিন্ন বযডির উপর ডিন্ন প্রিাব স্পফমল ও ডিন্ন োোে যামে। এই ববডশষ্টযগুডল সাধারণ্ি ডিন বির বেমসর আমগই েষ্ট
হে এবিং ডশক্ষােলূে ক্ষেিাে ডবপরীি প্রিাব স্পফমল। প্রডিবন্ধী ডশশুরা উচ্চ েেটক্ষেিাসম্পন্ন (অটিজে স্পনই, এেন ডশশুমের স্পযমে
আলাো েরা প্রাে অসম্ভব) স্পযমে চরে োমন প্রডিবন্ধী পেটন্ত হমি পামর। অটিজমের সমঙ্গ সম্পডেট ি েমেেটি আচরমণ্র েমধয রমেমি
িাষা স্পশখাে স্পেডর হওো; স্পচাখ স্পেলামনাে বা েমযাপেযন চাডলমে োওোে সেসযা; ডবচার ও পডরেল্পনা সম্বন্ধীে োেটডনবটাহী োজেমেট
সেসযা; সিংেীণ্ট, িীি বযডিগি প্রিাব; অঙ্গসঞ্চালমনর ক্ষেিা েে এবিং সিংজ্ঞাবহ সিংমবেনশীলিা। আবার উমেখয, এই স্পেক্ট্রামের
বযডিমের এগুডলর েমধয অমনেগুডল বা েমেেটি লক্ষণ্ যােমি পামর অযবা অনযানয অমনে লক্ষণ্ যােমি পামর। সব আচরণ্ ও
স্পসগুডলর প্রাবমলযর ডিডিমি অটিজে স্পেক্ট্রাে ডিসঅিট ামরর ডচডেৎসা েরা হে।

আরও িমযযর জনয এবিং উপলব্ধ সুডবধাগুডল সম্বমন্ধ জানমি স্পেখুন: http://www.pathfindersforautism.org/ অযবা
https://www.autismspeaks.org/. 

বতির/শ্রবণক্ষিিা েি

● বডধর: ইডন্ডডিজেুালস উইয ডিমসডবডলটিজ এিুমেশন অযাক্ট (IDEA) অনুোেী বডধরিার গ্রাহয সিংজ্ঞা হল "েবণ্সিংিান্ত
প্রডিবন্ধেিা, ো এির্াই প্রবল স্পে ডশশু ডবস্তারসহ বা ডবস্তারবযিীি েবমণ্র োধযমে িাষাগি িমযযর প্রডিোেরণ্ েরমি
অক্ষে"। এখামন "ডবস্তারসহ বা ডবস্তারবযিীি" েযাটি লক্ষণ্ীে, োরণ্ এটি স্পবাঝাে স্পে েবমণ্ সহােে েন্ত্র ডশক্ষাযীমে
ক্লাসরুমে সফল েরমি েমযষ্ট সুডবধা স্পেমব না।

● েবণ্ক্ষেিা েে: স্পেসেল ডশক্ষাযীমের েবণ্ক্ষেিা েে, িাৌঁমের েবণ্ক্ষেিা স্বল্প স্পযমে িীি োোে েে হে। স্পেসেল
বযডিমের েবণ্ক্ষেিা েে, িাৌঁরা েবমণ্ সহােে েন্ত্র বা অনযানয সহােে েবণ্েন্ত্র বযবহার েমর লািবান হমি পামরন। িাৌঁরা
অনয বযডির সমঙ্গ েমযাপেযমনর জনয প্রযডেে পেটামে ইিংমরডজমি েযা বমলন।

আরও িমযযর জনয এবিং উপলব্ধ সুডবধাগুডল সম্বমন্ধ জানমি স্পেখুন www.nationaldeafcenter.org.

অন্ধ/েি েতৃষ্টশতি

● IDEA অনুোেী, েডৃষ্টসিংিান্ত প্রডিবন্ধেিা হল েডৃষ্টশডি, ো সিংমশাধন েরার পমরও ডশশুর ডশক্ষাগি েেটক্ষেিাে ডবপরীর
প্রিাব স্পফমল। এই শব্দটি আিংডশে েডৃষ্ট ও অন্ধত্ব, ে'ুটিমেই স্পবাঝাে। আিংডশে েডৃষ্ট েে েডৃষ্টমে স্পবাঝামি পামর (সিংমশাধনোরী
স্পলি যাো সমত্ত্বও সাধারণ্ েরূত্ব স্পযমে পেমি পামরন না)। অন্ধত্ব আইনি অন্ধ (উন্নিির স্পচামখ 20/200 -এর স্পযমে েে
েডৃষ্টশডি), েডৃষ্টর সীডেি সীো বা সমূ্পণ্ট অন্ধত্ব (েডৃষ্ট স্পনই) স্পবাঝামি পামর।

https://mdtransitions.org/
https://www.ppmd.org/
http://www.pathfindersforautism.org/
https://www.autismspeaks.org/
http://www.nationaldeafcenter.org/
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● েডৃষ্টসিংিান্ত প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের িাৌঁমের সহেেীমের েমিা এেই ডবষে ও ডশক্ষােূলে েক্ষিা ডশখমি হমব, েডেও িাৌঁরা সম্ভবি 

এগুডল ডবমশষ পদ্ধডিমি েরমবন। িাৌঁমেরমে আরও ডেিু েক্ষিাও রপ্ত েরমি হমব, স্পেগুডল ডবমশষিামব েডৃষ্ট-সম্বন্ধীে। 

আরও িমযযর জনয এবিং উপলব্ধ সুডবধাগুডল সম্বমন্ধ জানমি স্পেখুন: 

ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসস  
অন্ধ বা িীিিামব েডৃষ্টসিংিান্ত প্রডিবন্ধীমের জনয ডরহযাডবডলমর্শন পডরমষবা ও সুডবধাগুডলর গাইি 

http://dors.maryland.gov/Brochures/blind_guide.pdf 
 

The Maryland School for the Blind 
3501 Taylor Avenue 
Baltimore, MD 21236 
(401) 444-5000 
https://www.marylandschoolfortheblind.org/ 
 

American Association of the Deaf-Blind 
8630 Fenton Street, Suite 121 
Silver Spring, MD 20910-3803 
(301) 495-4403 
TDD/TTY স্পর্ডলমফান: (304) 495-4402 

ইমেল: AADB-Info@aadb.org 

http://www.aadb.org/ 
 

Columbia Lighthouse for the Blind 
8720 Georgia Avenue Suite 210 
Silver Spring, MD 20910 
301-589-0894 
http://www.clb.org/  
 

National Federation of the Blind 
200 East Wells Street 
at Jernigan Place 
Baltimore, MD 21230 
(410)-659-9314 
Fax: (410)-685-5653 
https://nfb.org/  

 

  

https://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx
http://dors.maryland.gov/Brochures/blind_guide.pdf
http://dors.maryland.gov/Brochures/blind_guide.pdf
https://www.marylandschoolfortheblind.org/
https://www.marylandschoolfortheblind.org/
http://www.aadb.org/
file:///C:/Users/Sahana/AppData/Local/Temp/Temp1_02_Translated%20Bengali%20files%20for%20Review.zip/02_Translated%20Bengali%20files%20for%20Review/bn-BD/MDSecondaryTransitionPlanningGuide_BN/MDSecondaryTransitionPlanningGuide_BN/বিষয়:খালি
http://www.aadb.org/
http://www.clb.org/
http://www.clb.org/
https://nfb.org/
https://nfb.org/
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পতরতশষ্ট ঘ

শব্দ ও েিংতক্ষপ্ত ন্াদির পতরভাোদোে 

ADA - আোডরোন উইয ডিমসডবডলটিজ অযাক্ট- প্রডিবন্ধী বযডিমের জনয নাগডরে অডধোর অযাক্ট

ASD - অটিজে স্পেক্ট্রাে ডিসঅিট াসট

ASVAB - আেটি সাডিট মসস স্পিামেশনাল অযাডিটিউি বযার্াডর

AT - অযাডসডস্ট্ি স্পর্েমনালডজ-- োনুষমে েযা বলমি বা োজ সমূ্পণ্ট েরমি সহােিাোরী ডনম্ন বা উচ্চ প্রেুডিসম্পন্ন েন্ত্র (স্পেেন সুইচ
বা েডম্পউর্ার সফর্ওেযার)

BHA - ডবমহডিওরল স্পহলয অযািডেডনমেশন

CCS - স্পোঅডিট মনর্র অফ েডেউডনটি সাডিট মসস

CIL - স্পসন্টারস ফর ইডন্ডমপমন্ডন্ট ডলডিিং

Community-based(েডেউডনটি-ডিডিে)- পডরমষবা স্পেখামন প্রডিবন্ধী ও সাধারণ্ োনষু োজ েমরন, যামেন ও ডনমজমের ফাৌঁো
সেে োর্ান, বনাে এেটি পৃযে বযবস্থা, স্পেখামন এেটি ডনডেটষ্ট বযবস্থার েমধয সেল প্রডিবন্ধী যামেন

Competitive Employment(প্রডিমোডগিােূলে েেটসিংস্থান) - েডেউডনটির েমধয বৃডিেলূে বযবস্থাে েেটসিংস্থান, োমি স্পোনও
অডিডরি সহােিার প্রমোজন স্পনই

CRP - েডেউডনটি ডরহযাডবডলমর্শন পার্ট নার (প্রাপ্তবেস্কমের বযবস্থাপনাে যাো ডবমিিা, োৌঁরা সু্কল স্পযমে উিীণ্ট হওো স্পোগয প্রডিবন্ধী
বযডিমের পডরমষবা ও সহােিা প্রোন েরমি পামরন।)

DDA - স্পিমিলপমেন্ট ডিমসডবডলটিজ অযািডেডনমেশন

DORS - ডিডিশন অফ ডরহযাডবডলমর্শন সাডিট মসস

DLLR - ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পলবার, লাইমসি অযান্ড স্পরগুমলশন

DSS - ডিপার্ট মেন্ট অফ স্পসাশযল সাডিট মসস

Eligible(স্পোগয) - ডনডেটষ্ট প্রমোজনীেিাগুডল পূরণ্ েমর পডরমষবার জনয উপেুি হমি হমব

Entitlement(স্বত্বেুি) - পডরমষবা ডনডিি

Guardianship(অডিিাবেত্ব) - আোলমির ডসদ্ধান্ত, ো এেজন লক্ষণ্ীে জ্ঞানসম্বন্ধীে প্রডিবন্ধী প্রাপ্তবেস্কমের জনয স্পোনও িৃিীে
বযডিমে ডসদ্ধান্ত স্পেওোর অডধোর স্পেে (স্পেেন, সন্তামনর আডযটে ডবষে সম্বমন্ধ ডপিাোিার ডসদ্ধান্ত স্পনওোর ক্ষেিামে েেরু েরা হে।)

IDEA - ইডন্ডডিজেুালস উইয ডিমসডবডলটিজ এিুমেশন অযাক্ট - েিুরাষ্ট্রীে ডবধান, ো ডবমশষ ডশক্ষা পডরচালনা েমর

IEP - ইডন্ডডিজেুাল এিুমেশন স্পপ্রাগ্রাে
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সুডবধার বণ্টনােূলে িাডলো - স্পেৌডখে, ডলডখি বা েডম্পউর্ার অনশুীলন, োর োধযমে এেজন বযডি েী ধরমনর োজ পিন্দ েমরন ও
েী ধরমনর ডিোেলামপ অিংশগ্রহণ্ েরমি চান, িার ডিডিমি িাৌঁর জনয সবমচমে উপেিু জীডবো ডনবটাচন েরমি সহােিা েমর।

IPE - ইডন্ডডিজেুালাইজি প্ল্যান ফর এেপ্ল্েমেন্ট

MA - স্পেডিেযাল অযাডসসমর্ি

MTA - Maryland ট্রানডজর্ অযািডেডনমেশন

ডপ্র-ETS - ওোেট মফাসট ইমনামিশন অযান্ড অপরচুডনটি অযাক্ট (WIOA)-এর অধীমন ডপ্র- এেপ্ল্েমেন্ট ট্রাডেশন সাডিট মসস

Self-Advocacy(স্ব-রক্ষণ্) - ডনমজর জনয প্রমোজনীে পডরমষবা পাওো

Self-Determination(স্ব-ডনণ্টে) - এেটি প্রডিো, োমি স্পোনও বযডির পিন্দ, আগ্রহ, েক্ষিা ও চাডহোগুডল পডরেল্পনা ও
প্রমোমগর ডিোলামপর েলূ লক্ষয

SGA - সাবসর্যানডশোল স্পগনফুল অযাডক্টডিটি

SSA - স্পসাশযল ডসডেউডরটি অযািডেডনমেশন

SSDI - স্পসাশযল ডসডেউডরটি ডিমসডবডলটি ইডিওমরি

SSI - সাডপ্ল্মেন্টাল ডসডেউডরটি ইনোে

VR - স্পিামেশনাল ডরহযাডবডলমর্শন

WIOA - ওোেট মফাসট ইমনামিশন অযান্ড অপরচুডনটি অযাক্ট
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পতরতশষ্ট ঙ

স্থান্ান্তদরর প্রতক্র া: এদজতন্স েিংদযাগ 

প্রডিবন্ধী ডশক্ষাযীমের েেটসিংস্থান, স্পসমেন্ডাডর-পরবিী ডশক্ষা, প্রডশক্ষণ্ ও স্বিন্ত্র জীবনোপমন (েখন উপেুি) িাৌঁমের স্পসমেন্ডাডর-
পরবিী লক্ষয স্পপমি প্রাপ্তবেস্ক পডরমষবা প্রমোজন হমি পামর। ফমল, পডরমষবার স্পেমোনও প্রোর ঘার্ডি এোমি সু্কল িাোর আমগ
ডশক্ষাযী ও পডরবারমের সঠিে স্পোগামোগ গমে স্পিালা প্রমোজন। আপনার অনুেডি ডনমে, সু্কমলর এেজন প্রডিডনডধ ডশক্ষাযীর সমঙ্গ
উপেুি এমজডির সমঙ্গ স্পোগামোগ েরামি সহােিা েরমবন। ডশক্ষাযী স্পোগয হমল প্রমোজনীে পডরমষবার প্রাডপ্ত ডনডিি েরমি আমবেমনর
প্রডিো সমূ্পণ্ট েরার োডেত্ব ডশক্ষাযী ও পডরবামরর।

স্পসমেন্ডাডর ট্রাডেশন প্ল্যাডনিং গাইি ফর ইডন্ডডিজেুালস উইয ডিমসডবডলটিজ প্রাপ্তবেস্কমের জনয োেটেরী পডরমষবার িযয প্রোন েমর।
গাইমি এমজডির স্পোগযিার োপোঠি ও স্পোগামোমগর ডনডেটষ্ট প্রডিো সম্বমন্ধ িযয আমি। আপডন স্থানান্তমরর প্রডিো ও প্রাপ্তবেস্কমের
জনয পডরমষবার সমঙ্গ স্পোগামোগ েরমি শুরু েরমল, এই িযয আপনার ও আপনার সন্তামনর সহােিা েরমব।

স্পসমেন্ডাডর ট্রাডেশন প্ল্যাডনিং গাইি ফর ইডন্ডডিজেুালস উইয ডিমসডবডলটিমজর পেটামলাচনা হল উপেিু সিংস্থার সমঙ্গ স্পোগামোমগর
প্রডিোে প্রযে পেমক্ষপ। গাইি সহােিার জনয সঠিে সিংস্থা ডনবটাচমনর জনয প্রমোজনীে িযয প্রোন েমর। আপনার ডশক্ষাযীর সু্কমলর
েেী আমবেমনর প্রডিো সম্বমন্ধ স্থানীে সূমের িযয প্রোন েরমি পামরন।

স্পসমেন্ডাডর ট্রাডেশন প্ল্যাডনিং গাইি ফর ইডন্ডডিজেুালস উইয ডিমসডবডলটিমজর প্রাডপ্ত হল প্রাপ্তবেস্কমের জনয পডরমষবাগুডলর সিংস্থার সমঙ্গ
প্রাযডেে পেটামের স্পোগামোগ। এই গাইমির বণ্টন স্থানান্তমরর পডরেল্পনার প্রডিোর অিংশ এবিং এই ফমেট আপনার স্বাক্ষর আপনার
গাইি-প্রাডপ্ত োচাই েরমব।

ডশক্ষাযীর নাে:

িাডরখ:

স্থানীে সু্কমলর বযবস্থা:

ডশক্ষাযীর স্বাক্ষর:

ডপিাোিার স্বাক্ষর:
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Maryland-এ সেদেন্ডাতর স্থান্ান্তর পতরেল্পন্া েম্বদন্ধ আরও িদথযর জন্য: 

Maryland State সেদেন্ডাতর ট্রাতিশন্ েদের েদঙ্গ সযাগাদযাগ েরুন্- 

Maryland State Department of Education 
Division of Early Intervention and Special Education Services  
200 West Baltimore Street 
Baltimore, Maryland 21201 
410-767-0244 স্পফান 
410333-8165 ফযাে 

 

 

 

http://marylandpublicschools.org/programs/Pages/Special-Education/index.aspx
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