এরিয়া এজেন্সি অন এন্সেিং: ________________________________________________________
(Name of Area Agency on Aging)

এক্সপাজেড ইন-হ াম সারভিজসস ফি দ্যা এল্ডািরি হরাগ্রাম এবিং করমউরনটি
সারভিজসস ফি দ্যা এল্ডািরি হরাগ্রাম
শুনারন, রনষ্পরি ববঠক ও পর্াজিাচনাি
ি
অরিকাি
একজন গ্রাহক হহসেসে এক্সপাজেড ইন-হ াম সারভিজসস ফি দ্যা এল্ডািরি হরাগ্রাম (EISEP) থেসক থেো
প্রাহির থেসে হকিংো করমউরনটি সারভিজসস ফি দ্যা এল্ডািরি হরাগ্রাম (CSE) এর অধীসন আপহন যহি
মামলা পহরচালনা, অপ্রাহিষ্ঠাহনকভাসে শাস্তি স্থহিি হওয়া ো ঘসর থেো থপসয় োসকন, িখন এহরয়া এসজস্তির
থকান হেদ্ধাসের হেপসে থমাকাহেলা করার জনয হনম্নহলহখি অহধকারেমূহ রসয়সে:
1. এহরয়া এসজস্তির থকান হেদ্ধাসের হেপসে আপহি উত্থাপসনর জনয হনসম্নাক্ত পহরহস্থহিেমূসহ
এহরয়া এসজস্তি আপনাসক শুনাহনর েুসযাি অেশযই প্রিান করসে:
a. আপনার বেহশষ্ট্য EISEP এর থযািযিা পূরণ কসর না (বেহশষ্ট্য দ্বারা থযািযিা পূরণ োড়াও,
থপ্রাগ্রাসমর েম্পসির অভাসের হভহিসিও এহরয়া এসজস্তি থেো প্রিান স্থহিি করসি পাসর) এই
মসম এহরয়া
ে
এসজস্তির হেদ্ধাে অনুোসর EISEP এর থেো থেসক আপনাসক অেযাহহি থিওয়া;
b. এহরয়া এসজস্তি কিতক
ে হনধাহরি
ে
ভািকতি খরচ প্রিাসন হেসরাধ উত্থাপন; অেো
c. হনসম্নাক্ত কারসণ EISEP থেসক আপনাসক অহনচ্ছাধীনভাসে অেযাহহি থিয়া:
i.

9 NYCRR § 6654.6 অনুোসর ভািকতি খরসচর পহরমাণ পহরসশাধ করসি েযেিা;
ে

ii.

মূলযায়ন করাসি অস্বীকার করা েহ EISEP এর আেশযকিার োসে েহসযাহিিা েযে ে
হওয়া, থকয়ার প্ল্যাসনর োসে েম্মি হওয়া, মামলা পহরচালক ো মামলা পহরচালসকর
হনসিে সশ অনযানয কমকিে
ে া দ্বারা োো পহরিশসন
ে েম্মি হওয়া, ভািকতি খরচ ো
থমহিকএইসির থযািযিা হনণসয়র
ে
উসেসশয অনুসরাসধর হভহিসি আসয়র িেয বেধ
করার োসে েম্মি হওয়া; অেো

iii.

পরেিী (90) হিসনর মসধয আর থেো গ্রহসণর প্রসয়াজন না োকা।

2. আপহি উত্থাপসনর হেজ্ঞহি গ্রহসণর স্তেশ (30) হিসনর মসধয থমৌহখক ো হলহখিভাসে শুনাহনর
জনয এহরয়া এসজস্তি থেসক আপহন আসেিন করসি পাসরন।
3. শুনাহনর জনয আপনার আসেিন পাওয়ার িাহরখ থেসক ষাট (60) হিসনর মসধয এহরয়া এসজস্তিসক
অেশযই শুনাহন পহরচালনা করসি হসে এেিং একটট হেদ্ধাসে উপনীি হসি হসে।
যহি স্থহিিাসিসশর আসেিন করা হয় অেো এহরয়া এসজস্তির পে থেসক থকান িরুটট োড়াই যহি শুনাহন
হেলহিি হয়, িাহসল স্থহিিাসিশ ো হেলসির জনয েযয়কতি েমসয়র জনয ষাট (60) হিসনর েময় েীমা
োড়াসনা হসে। যহি থকান হনষ্পহি বেঠক অনুটষ্ঠি হয়, িসে বেঠসকর েময়েূহচ হনধারণ
ে ও পহরচালনার
জনয েযয়কতি েমসয়র কারসণ ষাট (60) হিসনর েময় েীমা োড়াসনা হসে।
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4. অেহহিকরসণর েিংহেি েমযসয়র প্রহি আপহন েম্মি না হসল, শুনাহনর িাহরসখর অেি থচৌে
(14) হিন পুসে EISEP
ে
শুনাহনর েময়, িাহরখ ও স্থান েম্পসকে এহরয়া এসজস্তি আপনাসক অেহহি
করসে।
5. শুনাহনর স্থহিিাসিসশর অনুসরাধ করসি আপহন এহরয়া এসজস্তির োসে থযািাসযাি করসি
পাসরন। শুনাহনর স্থহিিাসিসশর অনুসরাধ অেশযই শুনাহনর জনয হনধাহরি
ে
িাহরসখর কমপসে
পাাঁচ (5) কমহিেসের
ে
পূসে করসি
ে
হসে
6. অহভসযাসির অনাহূি হিসেপ, েলপ্রসয়াি, বেষময ো প্রিযাঘাি মুক্ত েমাধাসনর জনয আপনার
পেসের একজন েহহরািি প্রহিহনহধ দ্বারা েহায়িা পাওয়ার অহধকার আপনার রসয়সে।
7. অেমিা েম্পন্ন ো ইিংসরস্তজ ভাষায় িেিা কম এমন েযস্তক্ত েহ েকল েযস্তক্তসির জনয EISEP
শুনাহনসি অিংশগ্রহসণর জনয যাসি অেপূে ণ েু
ে সযাি োসক িা এহরয়া এসজস্তিসক অেশযই হনস্তিি
করসি হসে। আপনাসক শুনাহনর োসে েিংসযাি স্থাপন কসর এমন থেোেমূহ, থযমন হদ্বভাহষক থেো,
োিংসকহিক ভাষা েযাখযাকারী ো চলাচসল েহায়িার থেো প্রভত হি যহি আপহন থপসি চান, িসে এহরয়া
এসজস্তিসক থ ান থিয়ার মাধযসম আপহন থেগুসলার জনয আসেিন করসি পাসরন।
শুনাহন
1. Area Agency দ্বারা হনসয়ািপ্রাি একজন েযস্তক্ত ো একাহধক েযস্তক্তর একটট পযাসনল দ্বারা EISEP
শুনাহন েভাপহিত্ব করা হসি পাসর। আইনিি েযেস্থা েম্পসকে েুঝার েেমিা, উত্থাহপি হেসরাসধর
েমেযার োসে জহড়ি না োকার েেমিা এেিং একটট হনরসপে হেদ্ধাে গ্রহসণর েমিাসক প্রভাহেি
করসি পাসর ো প্রভাহেি করসে েসল মসন হয় এমন থকান স্বাসেরে দ্বন্দ্ব থেসক মুক্ত োকার েেমিা
একজন শুনাহন কমকিে
ে ার (েতে) মসধয অেশযই োকসি হসে।
2. হেিহকেি হেদ্ধাসের োসে েকল উপস্থাহপি প্রমাণ প্রােহিক এই মসম প্রমাণ
ে
উপস্থাপসনর মাধযসম
উভয় পেসক িাসির মামলা উপস্থাপসনর েুসযাি প্রিান করা হসে।
3. আপনার মামলার াইসলর েকল প্রােহিক নহে ো িহললপে অেশযই আপনার কাসে ো
আপনার মসনানীি প্রহিহনহধর কাসে োকসি হসে।
4. থযেে মানিন্ড একটট EISEP শুনাহনসি অনুেরণ করা হয় থেগুসলা হসচ্ছ:
a. অনুপযুক্তিা েিংক্রাে হেদ্ধােেমূহ 9 NYCRR § 6654.15 এ উহিহখি EISEP এর থযািযিার
হনণায়ক
ে
অনুোসর গ্রহণ করা হসে।
b. এহরয়া এসজস্তি দ্বারা হনধাহরি
ে
ভািকতি খরসচর পহরমাণ েিংক্রাে হেদ্ধােেমূহ অেশযই
9 NYCRR § 6654.6 এ উহিহখি EISEP এর ভািকতি খরসচর হনসিে শােহল থমসন গ্রহণ করসি
হসে।
c. অননস্তচ্ছকভাসে অেযাহহি েিংক্রাে হেদ্ধােেমূহসক েকল প্রসযাজয থ িাসরল ও New York
State আইন ও প্রহেধান এেিং New York State Office for the Aging (NYSOFA) এর থপ্রাগ্রাম
হনসিে শােলীর োসে অেশযই েিহিপূণ হসি
ে
হসে।

একটট হনষ্পহি বেঠসক আপনার অহধকারেমূহ
1. EISEP শুনাহনর পূসে থযসকান
ে
েময় একটট আসরা অনানুষ্ঠাহনক হনষ্পহি বেঠসকর মাধযসম
আপনার অহভসযাি েমাধাসনর অহধকার আপনার রসয়সে।
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2. একটট হনষ্পহি বেঠসক অিংশগ্রহসণর মাধযসম গ্রাহসকর শুনাহনর অহধকার প্রভাহেি হয় না।
3. একটট হনষ্পহি বেঠসকর লা সল যহি এটা প্রহি হলি হয় থয উত্থাহপি হেসরাসধর জনয থকান
শুনাহনর প্রসয়াজন থনই, িসে গ্রাহক এেরিং এহরয়া এসজস্তির মসধয একটট েম্মহি চুস্তক্ত েম্পন্ন হসে
এেিং িা প্রসিযক পসের স্বাের দ্বারা প্রমাহণি হসে।
New York State Office for the Aging এর পযাসলাচনা
ে
EISEP থেো গ্রহণকারী থযসকান েযস্তক্ত অেো একটট এহরয়া এসজস্তি কিতক
ে অসযািযিা ো ভািকতি খরসচর
পহরমাণ েিংক্রাে িতহীি হেদ্ধাসের উপর আপহি উত্থাপনকারী আসেিনকারীসক একটট পযাসলাচনা
ে
ত
করার েুসযাি এেিং একটট এহরয়া এসজস্তির শুনাহনর লা সলর উপর কিত্ত্ব
ে জারীর েুসযাি NYSOFA
হিসয় োসক।
1.

NYSOFA কিতক
ে পযাসলাচনাক
ে
ত ি একটট EISEP শুনাহনর লা ল থপসি, এহরয়া এসজস্তির
হেদ্ধাসের হেজ্ঞহি গ্রহসণর 30 হিসনর মসধয আপহন হলহখিভাসে NYSOFA এর কাসে আসেিন
করসি পাসরন এেিং আসেিসন আপনার নাম ও জহড়ি এহরয়া এসজস্তির নাম অেশযই উসিখ
োকসি হসে। একটট পযাসলাচনার
ে
জনয অনুসরাধ হনসচর টঠকানায় অেশযই পাঠাসি হসে:

New York State Office for the Aging
Office of General Counsel
2 Empire State Plaza, 5th Floor
Albany, New York 12223
2. একটট পযাসলাচনার
ে
জনয আসেিন প্রাহির 60 হিসনর মসধয NYSOFA এর পযাসলাচনা
ে
েম্পন্ন
করসে।
3. প্রসয়াজন হসল, NYSOFA একটট শুনাহনও পহরচালনা করসি পাসর। যহি NYSOFA একটট শুনাহন
পহরচালনা কসর, িসে িা শুনাহন েম্পন্ন করসে এেিং একটট পযাসলাচনার
ে
জনয আসেিন প্রাহির
60 হিসনর মসধয িার হেদ্ধাে জাহর করসে।
4. যহি অহ ে কিতক
ে অনুসমাহিি েমসঝািা চুস্তক্ত দ্বারা অহভসযািেমূহ েমাধান হসয় যায়, িসে থয
থকান মুহসূ িে শুনাহন ো পযাসলাচনা
ে
পদ্ধহিসক NYSOFA েমাি কসর হিসি পাসর।
5. 9 NYCRR § 6651.3 এেিং State Administrative Procedure Act NYSOFA থমসন চসল।

একটট শুনাহন ো হনষ্পহি বেঠসকর জনয আসেিন করা
একটট শুনাহন ো হনষ্পহি বেঠসকর জনয আসেিন করসি, আপহন এহরয়া এসজস্তিসক
(_____)______-_________ নিসর থ ান হিসি পাসরন অেো হনসচর টঠকানায় একটট হলহখি আসেিন পাঠাসি পাসরন:
(Telephone Number)

____________________________________________________________________ _____
{AGENCY NAME}

__________________________________________________________________ _______
{AGENCY NAME 2}

___________________________________________________________________ ______
{ADDRESS}

___________________________________________________________________ ______
{ADDRESS}
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