আমার NDIS কর্মসচূ ীর সূচনা প্রক্রিয়া

অংশগ্রহনকারী, দেখভালকারী ও পরিবারের জন্য সহায়িকা
সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল স�োসাইট এনএসডব্লিউ এর স্থানীয় এলাকা সমণ্বয় প্রোগ্রাম

Bengali

স্বাগতম
আপনার Vinnies Local Area Coordinator বা ‘LAC’
আপনাকে নিম্ন প্রকারে সহায়তা করবেন:
• আপনার সাথে বসে পরবর্তী ১২ মাসের
• আপনার সম্প্রদায় থেকে সহায়তা খুঁজে বের
প্রয়�োজন ও লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করে একটি
করতে সাহায্য করবেন
‘অংশগ্রহণ মূলক বিবরণ’ প্রণয়ন করবেন
• আপনার NDIS কর্মসূচীর সময়সীমা যখন
•

আপনার NDIS কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য
এই বিবরন NDIA এর কাছে পাঠাবেন

•

আপনার NDIS কর্মসূচী শুরুর প্রক্রিয়া
ও এর অর্থায়ন ব্যবস্থা বুঝিয়ে দেবেন

•

আপনাকে MyGov হিসাব কিভাবে চালু
করতে হয়, সহায়ক ব্যবস্থা কিভাবে সন্ধান
করতে হয় ও কর্মপ্রনালী চুক্তিনামা কিভাবে
প্রণয়ন করতে হয় তা দেখিয়ে দেবেন
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শেষ হয়ে আসবে, তখন সাথে বসে আপনার
NDIS কর্মসূচীর একটি পর্যাল�োচনা প্রণয়নে
সাহায্য করবেন

•

আপনার NDIS কর্মসূচী নিয়ে যদি
অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে করণীয় নির্ধারন
করতে পরামর্শ দেবেন

আপনার LAC যা করতে পারবেননা:
•

আপনার পক্ষ হয়ে সাহায্যকারী সংস্থার সাথে
য�োগায�োগ ও আপনার কাজের জন্য সংরক্ষণ
করে রাখা

আপনার VINNIES LAC
আমার নাম:
আমার সাথে য�োগায�োগ করার ফ�োন নং:
আমার ইমেইল ঠিকানা:
আমার অফিসের ঠিকানা:
আমাদের LAC প্রোগ্রামের সাথে সরাসরি য�োগায�োগ করার একটি ফ�োন নং ও ইমেইল ঠিকানাও
আছে। যদি আমার সাথে য�োগায�োগ করা সম্ভব না হয় অথবা আপনার স্থানীয় LAC এর পরিচয়
জানতে চান, তাহলে নিম্ন উপায়ে আমদের সাথে য�োগায�োগ করতে পারেন।

ফ�োনঃ 		
ইমেইলঃ 		
ওয়েবসাইট:		
ফেসবুক:		

1800 794 934
LAC@vinnies.org.au
https://lac.vinnies.org.au
ফেসবুক গ্রূপে ‘Vinnies LAC’ অনুসন্ধান করুন
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আমরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও
টরেস ষ্ট্রেট দ্বীপপুন্জবাসী দের এই ভূখন্ডের চিরাচরিত
জিম্মাদার হিসাবে স্বীকার করি। অতীত ও বর্তমানের প্রবীণরা
স�ৌভাগ্যবান ও সম্মাণীত হ�োন। প্রার্থনা এই, আমরা যেন এক
সাথে মিলে সহমর্মিতা, ন্যায় বিচার, আশাবাদ, বিশ্বাস ও
ব�োঝাপড়া ভিত্তিক এক ভবিষ্যত রচনা করতে পারি।

দাবি পরিত্যাগ:
কপিরাইট আইন দ্বারা অনুম�োদিত ব্যাতিরেকে, ক�োন ব্যাক্তি সেন্ট ভিনসেন্ট
ডি পল স�োসাইট এনএসডব্লিউ এর অনুমতি ছাড়া এই NDIS সহায়িকার
ক�োন অংশ পুনঃ প্রচার করতে পারবেনা। এই সহায়িকায় প্রদত্ত তথ্য প্রচার
ক্ষণ পর্যন্ত সঠিক বলে ধরে নিতে হবে এবং এটা পরিবর্তন সাপেক্ষ।

VINNIES LAC কর্মসূচী
4

প্রাপ্তি স্বীকার

১ // নিজস্ব ভাষায় য�োগায�োগ স্থাপন
২ // NDIS এবং আপনি

আধেয়

NDIS কি ................................................................... 12
NDIS ১ বছর সময় রেখা ............................................... 14
আপনার NDIS পরিকল্পনা বৈঠকে .................................... 16
আপনার অর্থ তহবিল ব্যবস্থাপনার পন্থা সমূহ ......................... 17
আপনার NDIS পরিকল্পনা অনুধাবন .................................. 18
কিভাবে সেবা প্রদানকারী অনুসন্ধান করবেন .......................... 20
MyGov হিসাব চালু করা ............................................... 22
myplace প�োর্টালে প্রবেশ করা ........................................ 26
সেবা প্রদান চুক্তি প্রণয়ন ................................................... 28

৩ // আপনার অধিকার সমূহ
আপনাকে প্রতারণা হতে রক্ষা করা ...................................... 32
আপনার গ�োপনীয়তা রক্ষা করা .......................................... 34
আপনার ভ�োগ্যপন্য স্বার্থ সংরক্ষণ ........................................ 36
আপনার অধিকার ও অভিয�োগ দায়ের করা ........................... 38
মূল য�োগায�োগ সমূহ ....................................................... 40
কিভাবে Vinnies LAC এর সাথে য�োগায�োগ করবেন............ 42

VINNIES LAC

অনুচ্ছেদ এক

6

১ // নিজস্ব ভাষায় য�োগায�োগ স্থাপন

VINNIES LAC

প্রয়�োজনে আপনার দ�োভাষীর সহায়তা নেবার অধিকার আছে। প্রয়�োজনে আপনার LAC এর সাথে কথা
বলা ও প্রোগ্রামের সাথে য�োগায�োগে গ�োপনীয়তা বজায় রেখে বিনা মূল্যে দ�োভাষীর সহায়তা দেয়া হয়।
LAC অনুবাদ ও দ�োভাষী লাইন (TIS), একটি পেশাদার দ�োভাষী সেবা সংস্থা, এর সহায়তা নেয়।

ফ�োন দ�োভাষী

একজন দ�োভাষীর মাধ্যমে আপনার LAC এর সাথে ফ�োনে কথা বলতে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপগুলি নিতে হবে:
1.
2.
3.
4.
5.

১৩১ ৪৫০ নম্বরে TIS National কে ফ�োন করুন
ক�োন ভাষা প্রয়�োজন, তা বলুন
অপারেটরকে আপনার LAC এর ফ�োন নম্বর দিন
অপারেটর আপনার ভাষার এক দ�োভাষীর সাথে সংয�োগ করে দেবে
তারপর তারা আপনি ও দ�োভাষীকে LAC এর সাথে সংয�োগ করে দেবে

আপনার ভাষায় য�োগায�োগ স্থাপন
8

স্থানীক দ�োভাষী
আমরা স্থানীক দ�োভাষীর ব্যবস্থাও করে থাকি, যে বৈঠকে উপস্থিত থাকবে। স্থানীক অর্থ যে দ�োভাষী
LAC এর সাথে সশরীরে আসবেন। বৈঠকে দ�োভাষীর উপস্থিতি চাইলে আপনার LAC কে জানান।
পেশাদার দ�োভাষীর সাহায্য সব সময় নেয়া হয় এবং তারা গ�োপনীয়তার আদর্শ দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ।
LAC গন যারা অধিক সংখকভাষায় পারদর্শী:
আমাদের কিছুসংখক LAC ( ল্যাকগণ) অপর ভাষায় পারদর্শী। আপনি যদি চান, তাহলে যেখানে সম্ভব
আমরা আপনার ভাষায় কথা বলেন এমন LAC এর নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি। এটা সম্ভব না হলে আমরা
একজন দ�োভাষীর ব্যবস্থা নিশ্চিত করি। আরও তথ্যাদির জন্য আপনার LAC কে জিজ্ঞাসা করুন।

VINNIES LAC

অনুচ্ছেদ দুই
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২ // NDIS এবং আপনি

VINNIES LAC

জাতীয় পঙ্গু ইন্সুরেন্স প্রণালী (NDIS)
NDIS সামনে চলার অবলম্বন হিসেবে তাদেরকে দেওয়া হয়, যারা অষ্ট্রেলিয়ায় পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছেন।

এটার উদ্দেশ্য পঙ্গু মানুষদের দেয়া অবলম্বন সমূহের উপর তাদের অধিক পছন্দ ও নিয়ন্ত্রন প্রথিষঠা করা,
যাতে তারা যেভাবে চান সেভাবে জীবন যাপন করতে পারেন।
আপনার দৈনন্দিন জীবনে সহায়তা দেবার ও আপনার স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে NDIS আপনাকে
‘ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়�োজনীয়’ অবলম্বন সংগ্রহের জন্য তহবিল প্রদান করবে।
আপনার জন্য প্রদত্ত অন্যান্য অবলম্বন সমূহের মধ্যে আছে:
•
•
•

আপনার পরিবার ও বন্ধূদের দেয়া সহায়তা সমূহ
অষ্ট্রেলিয়া সরকারের অন্যান্য সংস্থা যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দফতরে প্রাপ্ত সহায়তা সমূহ
আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন কার্য্যক্রম যেমন, ধর্মীয় উপাসনালয়, ক্রীড়া সংগঠন, বা সাংষ্কৃতিক
সংগঠনে অন্তর্ভূক্ত হওয়া ও অংশগ্রহনে সাহায্য করতে সহায়তা সমূহ

প্রতি ব্যাক্তির কর্ম পরিকল্পনা ভিন্ন হবে, কারন এটা ব্যাক্তির প্রয়�োজন অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়। যেক�োন
দুটি কর্ম পরিকল্পনা ক�োন সময় এক হবেনা।
অধিক তথ্যের জন্য NDIS ওয়েব সাইট: www.ndis.gov.au. এ অনুসন্ধান করুন। কিছু তথ্য বিভিন্ন
সম্প্রদায়গত ভাষায় দেয়া আছে।
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সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল স�োসাইট এনএসডব্লিউ নিম্নলিখিত এনএসডব্লিউ অঞ্চলের স্থানীয় এলাকা সমণ্বয় (LAC)
কর্মসুচী বাস্তবায়নের জন্য NDIS এর সাথে কাজ করে: সিডনী, দক্ষিন পূর্ব সিডনী, দক্ষিন পশ্চিম সিডনী,
মধ্য উপকূল ও হান্টার ও নিউ ইংল্যান্ড।
আপনার LAC এর কাজ, আপনাকে NDIS কর্মসূচী সূচনা করতে সহায়তা করা, ও NDIS কিভাবে কাজ
করে তা বুঝিয়ে দেয়া, যাতে আপনার কর্মসূচীর অর্থায়নের উপর আপনি অধিক পছন্দ ও নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা
করতে পারেন। আপনার LAC আপনার স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংয�োগ স্থাপনেও সহায়তা করতে পারে।
NDIS পরিক্রমায় আমরা আপনাকে কিভাবে সহায়তা করতে পারি জানতে চাইলে:
•
•

পরিদর্শন করুন আমাদের ওয়েব সাইট: https://lac.vinnies.org.au
য�োগ দিন আমাদের ফেসবুক গ্রূপঃ অনুসন্ধান করুন ‘Vinnies LAC’ ফেসবুক গ্রূপে

সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল স�োসাইটি ল্যাক সম্পর্কে
VINNIES LAC

প্রবেশ ৬ থেকে ১০ সপ্তাহ

আপনি NDIS
থেকে প্রবেশপত্র
পাবেন

আপনি
আপনার LAC
এর সাথে
পরিকল্পনা
বৈঠকে অংশ
নিবেন

NDIS ১ বৎসর সময়রেখা
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আপনি
NDIS থেকে
অনুম�োদিত
কর্মসূচী
পাবেন

কর্মসূচী শুরু ১ থেকে ২ মাস

আপনার
এলাকায় সেবা
দানকারী সংস্থা
অনুসন্ধান
করুন

আপনার

MyGov হিসাব ও
myplace ACCESS

চালু করুন

সেবা দানকারী
সংস্থার সাথে
সেবা-চুক্তিপত্র
প্রণয়ন করুন

আপনার কর্মসচূ ী কাজে লাগান ৯ থেকে ১০ মাস
আপনার
অর্থায়নকৃত
অবলম্বন সমূহ
কাজে লাগান
শুরু করুন

আপনি যদি
আপনার অবলম্বন
সমূহ পরিবর্তন
করতে চান, তবে
প্রকৃত পরিমান
ন�োটিস দেয়া
নিশ্চিত করুন

দেখুন আপনার
তহবিলের অর্থ কত
বাকী রেখেছেন।
তহবিলের অর্থ
ব্যবহার নিশ্চিত
করুন, কিন্তু
অতিরিক্ত ব্যয়
করবেন না!

আপনার কর্মসচূ ী পর্যাল�োচনা ৪ থেকে ৮ সপ্তাহ
আপনি NDIS
থেকে আপনার
কর্মসূচী
পর্যাল�োচনা
সম্পর্কিত একটি
চিঠি বা ফ�োন
কল পাবেন

আপনার LAC
এর সাথে
আপনার
কর্মসূচী
পর্যাল�োচনা
বৈঠক

আপনি আপনার
পরবর্তী অনুম�োদিত
NDIS কর্মসূচী
পাবেন। আপনি
সেবা দানকারী
সংস্থার সাথে শেবাসেবা-চুক্তিপত্র
প্রণয়ন করুন

আপনি আপনার LAC এর
কাছে সাহায্য চাইতে পারেন
VINNIES LAC

আপনার LAC আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন:
•
•
•
•

আপনার কাছে বর্তমানে কি অবলম্বন আছে
ভবিষৎ এর জন্য আপনার লক্ষ্য কি
এই লক্ষ্যে প�ৌঁছাতে আপনার নতুন কি অবলম্বনের প্রয়�োজন হতে পারে
এই তথ্যাবলী আপনার অংশগ্রহন মূলক বিবরণে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

এই তথ্যের উপর ভিত্তি করবে আপনার কর্মসূচি ও তহবিল

আপনার কর্মসূচী প্রণয়ন বৈঠকে
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আপনার LAC জিজ্ঞেসও করবেন আপনি কিভাবে আপনার তহবিল পরিচালনা করবেন। চারটি পদ্ধতি আছে:
1.

2.

এজেন্সী পরিচালিত
•
•

পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা
•
•
•

3.

একজন ব্যক্তি বা ব্যবসা (পরিকল্পনা ব্যবস্থাপক) আপনার তহবিল থেকে সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে অর্থ প্রদান করবে
আপনার প্রয়�োজন মত NDIS এ নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত যে ক�োন সেবা প্রদানকারী সংস্থা আপনি কাজে
নিয়�োজিত করতে পারেন
পরিকল্পনা ব্যবস্থাপক সকল রসিদ সংরক্ষণ করবেন যাতে NDIS প্রয়�োজনে দেখতে পারেন কিভাবে আপনার
তহবিলের অর্থ ব্যয় হচ্ছে

নিজস্ব ব্যবস্থাপনা
•
•
•

4.

NDIA আপনার সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে অর্থ প্রদান করবে
NDIS এ নিবন্ধিত সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে আপনাকে বেছে নিতে হবে

আপনি নিজেই আপনার NDIS তহবিল থেকে সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে অর্থ প্রদান করবেন
আপনার প্রয়�োজন মত NDIS এ নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত ক�োন সেবা প্রদানকারী সংস্থা আপনি কাজে নিয়�োজিত
করতে পারেন
আপনাকে সকল রসিদ সংরক্ষণ করতে হবে যাতে NDIS প্রয়�োজনে দেখতে পারেন কিভাবে আপনার তহবিলের
অর্থ ব্যয় হচ্ছে

মিশ্রণ ব্যবস্থাপনা

আপনি এসকল পদ্ধতির একটি মিশ্রণ বেছে নিতে পারেন। ক�োন পদ্ধতি আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল হবে তা জানতে
আপনার LAC এর সাথে আলাপ করুন।

VINNIES LAC

আপনার কর্মসূচী বুঝে নেওয়া
অবলম্বনের অর্থায়ন ৩ প্রকার:
•
•
•

মূল – দৈনন্দিন অবলম্বনের জন্য, যেমন নিজস্ব দেখভাল এবং সামাজিক সহায়তা
মূলধন – প্রয়�োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য যেমন, হুইল চেয়ার, লাগসই প্রযুক্তি, বা আপনার
আবাস এবং বা যানবাহনের পরিবর্তন
সামর্থ্য গঠন – আপনার কর্মদক্ষতা ও স্বাবলম্বীতা বৃদ্ধির জন্য যেমন যানবাহন ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ,
এবং বাকশক্তি অথবা পেশাগত চিকিৎসা

আপনার কর্মসূচীতে সব প্রকার অবলম্বন নাও থাকতে পারে, কারন এটা আপনার বিশেষ প্রয়�োজন সমূহ
মিটাতে বিন্যাস করা হয়েছে।
আপনার কর্মসূচী ও অবলম্বনের প্রকারের ব্যাপারে অধিক তথ্যের জন্য আপনার LAC কে জিজ্ঞেস করুন।
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যানবাহন
গন পরিবহন যথা বাস বা ট্রেন ব্যবহারে অক্ষম প্রাপ্তবয়ষ্কদেরকে NDIS পরিবহন সংক্রান্ত অর্থ প্রদান করে।
এই অর্থ অন্য যানবাহন যেমন ট্যাক্সি বা কম্যূনিটি বাস ব্যবহারে প্রয়�োগ করা যেতে পারে। যদি প্রয�োজ্য হয়,
তাহলে স্কূল বয়সী শিশুরা তাদের স্কুল পরিবহন ব্যবহারের জন্য অর্থ তহবিল পেতে পারে। আপনার LAC
কে পরামর্শের জন্য জিজ্ঞেস করুন।
আপনি যদি য�োগ্য হন, তবে উপযুক্ত যানবাহন সংক্রান্ত অর্থায়ন আপনার NDIS কর্মসূচীর মূল অবলম্বন
তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবে। অন্য আর্থিক সহয�োগিতার মত না হয়ে যানবাহন সংক্রান্ত অর্থ আপনার ব্যাংক
হিসাবে সরাসরি পাক্ষিক ভাবে জমা হয়।
যানবাহন সংক্রান্ত অর্থায়নের বিশদ বিবরনের জন্য আপনার LAC কে জিজ্ঞেস করুন।

VINNIES LAC

সেবা প্রদানকারী হ�োল নির্দিষ্ট ল�োকগণ বা প্রথিষঠান যাদের আপনি আপনার NDIS কর্মসূচীতে সেবা
প্রদানের জন্য নির্বাচন করেন। যেমন, একজন সাহায্যকারী কর্মী, বাকশক্তি বিশেষজ্ঞ বা গৃহ পরিবর্তন সেবা।
সেবা প্রদানকারী সব সময় আপনার পছন্দ অনুযায়ী হবে।
NDIS নিবন্ধিত সেবা প্রদানকারীদের এক তালিকা পাওয়া যাবে এখানে:
•
•
•

www.mycarespace.com.au

অংশগ্রহনকারী প�োর্টালে সেবা প্রদানকারী অনুসন্ধানী
NDIS ওয়েব সাইটে

কিভাবে সেবা প্রদানকারী অনুসন্ধান করা যায়
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আপনি আপনার এলাকায় এদের সাথে আলাপ করে সেবা প্রদানকারী খুঁজে বের করতে পারেন:
•
•
•
•
•

তুলনীয় পরামর্শ দাতা গ�োষ্ঠি
অন্যান্য NDIS অংশগ্রহনকারী
আপনার LAC
আপনার সম্প্রদায়ভূক্ত জনগন
বন্ধূবর্গ ও পরিবার

NDIS এ নিবন্ধিত সেবা প্রদানকারীরা NDIS মূল্য সহায়িকায় নির্ধারিত মূল্য্ তালিকার উর্ধে মাসূল ধার্য্য
করতে পারবেনা। দেখুন: https://www.ndis.gov.au/providers/pricing-and-payment
NDIS এ নিবন্ধিত নয় সেবা প্রদানকারী NDIS মূল্য সহায়িকায় নির্ধারিত মূল্য্ তালিকা অনুসরন করতে

হবেনা। আপনি তাদের মূল্য তালিকা চাইতে পারেন এবং অন্য সেবা প্রদানকারী হতে মূল্য নমুনা সংগ্রহ
করতে পারেন যাতে আপনার প্রাপ্ত সেবার সর্বোত্তম মূল্যমান পেতে পারেন। এর অর্থ অন্য সেবা সহায়তার
জন্য অধিক অর্থ তহবিল পাওয়া যাবে।

VINNIES LAC

কিভাবে মাইগভ (MyGov) হিসাব চালু করা হয়
NDIS কর্মসূচীর তথ্য পেতে আপনাকে MyGov হিসাব চালু করতে হবে।
আপনার MyGov হিসাব ইন্টারনেটে আপনার NDIS প�োর্টাল,
myplace এ নিরাপদ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

এখানে মাইগভ (MyGov) হিসাব চালু করার পদক্ষেপগুলি দেয়া হল:
•
•
•
•
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কম্পিউটার দক্ষ্য বিশ্বস্ত বন্ধূ, পরিবারের সদস্য বা কম্যূনিটি কর্মীর
সাথে আলাপ করুন
আপনার LAC এর সাথে আলাপ করুন
MyGov হটলাইনে কথা বলুন
সেন্টারলিঙ্ক অফিসে দেখা করুন

আপনার যদি কম্পিউটারে
প্রবেশগম্যতা না থাকে,
তবে স্থানীয় লাইব্রেরী,
সেন্টারলিঙ্ক অফিস,
বসতি সেবা প্রদানকারী বা
কম্যূনিটি সেন্টারে যান,
যেখানে জন সাধারনের
ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার
আছে। সব সময় যখন কাজ
শেষ হবে, তখন কম্পিউটার
লগ আউট করতে
ভুলবেননা এবং আপনার
ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদ
স্থানে সংরক্ষণ করুন।

আপনার ইতিপূর্বে একটি MyGov হিসাব থাকতে পারে।
যদি না থাকে, তবে নতুন একটি হিসাব চালু করার পদক্ষেপগুলি এখানে দেয়া হল।

পদক্ষেপ ১

পদক্ষেপ ২

পদক্ষেপ ৩

my.gov.au এ যান, ও
‘Select MyGov account’

এরপর, MyGov ব্যবহারের
শর্তাবলী আপনাকে মেনে নিতে হবে।
আপনি শর্তাবলী আগে পড়ে নিতে
পারেন। তারপর নির্বাচন করুন
‘I agree’।

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রদত্ত শূন্য স্থানে
পূরণ করুন।

নির্বাচন করুন।

আপনার যদি নিজের MyGov হিসাব
আগেই থেকে থাকে এবং দেখভাল করেন
এমন অন্য কার�ো জন্য যদি হিসাব চালু
করতে চান, তাহলে আপনাকে তাদের
জন্য ভিন্ন একটি ইমেইল ঠিকানা ব্যবহার
করতে হবে।
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পদক্ষেপ ৪

পদক্ষেপ ৫

পদক্ষেপ ৬

এক সেট নম্বর (একটি ক�োড)
আপনার ইমেইল ঠিকানায়
পাঠান হবে। এই ক�োড আপনার
নিরাপত্তার জন্য, যাতে আপনার
MyGov হিসাবে শুধু আপনারই
প্রবেশাধিকার নিশ্চিত থাকে।
প্রদত্ত শূন্য স্থান এই ক�োড দিয়ে
পূরণ করুন। ‘Next’ নির্বাচন করুন।

আপনার যদি ম�োবাইলে প্রবেশগম্যতা না থাকে,
তবে নির্বাচন করুন ‘Skip this step’।

আপনার MyGov হিসাবের জন্য
একটি পাসওয়ার্ড তৈরী করুন।
এই পাসওয়ার্ডে কমপক্ষে ৭টি চিহ্ন
থাকতে হবে, যার মধ্যে ১টি সংখ্যা
ও ১টি বর্ণ থাকতে হবে।
আপনার পাসওয়ার্ড চাপুন এবং
‘Next’ নির্বাচন করুন।
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পদক্ষেপ ৭
এরপর আপনাকে তালিকা থেকে তিনটি গ�োপন প্রশ্ন
বেছে নিতে হবে, অথবা আপনি আপনার নিজের প্রশ্ন
তৈরী করতে পারেন।
এটা আপনার হিসাব নিরাপদ নিশ্চিত করতে প্রয়�োজন।
আপনার প্রশ্নোত্তর মনে করে লিখে রাখুন ও নিরাপদে
সরিয়ে রাখুন।

এবার আপনার হিসাব তৈরী এবং
সেবা প্রদানকারীর সাথে সংয�োগ
স্থাপনে আপনি প্রস্তুত।
গ�োপনীয়তা ও নিরাপত্তার জন্য
MyGov হিসাবের কাজ শেষে সবসময়
কম্পিউটার স্ক্রীনের উপরস্থ ডান দিকের
ক�োনায় ‘Sign out’ নির্বাচন করুন।
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myplace অংশগ্রহনমূলক প�োর্টাল একটি নিরাপদ ওয়েবসাইট যা আপনি আপনার NDIS কর্মসূচী দেখতে

ও আপনার তহবিলের টাকা কত খরচ হয়েছে তা জানতে ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার সেবা প্রদানকারীদের সাথে সেবা ব্যবস্থাপনা, ও যদি আপনি আপনার কর্মসূচী স্ব- ব্যবস্থাপনা করেন,
তাহলে অর্থ প্রদানের অনুর�োধ করতে এই প�োর্টাল ব্যবহার করতে পারেন।
আপনি MyGov বা NDIS ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মাইপ্লেস (myplace) প�োর্টালে প্রবেশ করতে পারেন।
প্রথমবারের মত এই প�োর্টালে প্রবেশ করতে আপনার একটি সক্রিয়করণ ক�োড লাগবে। NDIS বা আপনার
LAC আপনাকে এই ক�োড দিতে পারবে।
আপনার LAC আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারে কিভাবে:
•
•
•
•

myplace প�োর্টাল ব্যবহার করতে হয়

আপনার তথ্য হালনাগাদ করা
আপনার ব্যাঙ্ক হিসাব myplace প�োর্টালে য�োগ করা
আপনার NDIS তহবিল দেখা

myplace প�োর্টাল ব্যবহার করতে আপনার সাহায্যের প্রয়�োজন হলে, আপনার LAC এর সাথে য�োগায�োগ করুন।

কিভাবে MYPLACE অংশগ্রহনমূলক প�োর্টালে প্রবেশ করবেন
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myplace (মাইপ্লেস) প�োর্টাল আপনার

কম্পিউটার স্ক্রীনে এরকম দেখাবে
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কিভাবে সেবা প্রদান চুক্তিপত্র করতে হয়
সেবা প্রদান চুক্তিপত্র আপনার ও আপনার পছন্দকৃত সেবা প্রদানকারীর মধ্যে একটি লিখিত চুক্তিপত্র।
এটা কখন, ক�োথায়, কার দ্বারা এবং কি মূল্যে আপনাকে সেবা প্রদান করবে তা বর্নণা করে।
সেবা প্রদান চুক্তিপত্র NDIS কর্মসূচী হতে আলাদা। আপনার NDIS কর্মসূচী আপনার NDIS সহায়তা
সমূহর তালিকা দেয়। সেবা প্রদান চুক্তিপত্র, ঐ সহায়তা সমূহ কিভাবে দেয়া হবে ও আপনি আপনার
তহবিলের টাকা কিভাবে ব্যয় করবেন, তা সম্পর্কিত।
সেবা প্রদান চুক্তিপত্র সহজব�োধ্য হতে হবে। সেবা প্রদানের ঘন্টা হার ও সম্পূর্ণ মূল্য চুক্তিপত্রে থাকতে হবে।
ঘন্টা হার NDIS মূল্য সহায়িকায় দেয়া আছে। আপনার LAC এই সহায়িকা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়
দেখিয়ে দেবে।
আপনি যদি সেই সেবা বাতিল করতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে, তাও সেবা প্রদান চুক্তিপত্রে
থাকতে হবে। সাধারনতঃ ৪ সপ্তাহর ন�োটিস আপনাকে দিতে হবে, তবে আপনি এর চেয়ে কম সময়
চাইতে পারেন। সেবা প্রদানকারীকেও আপনাকে একই সময়ের ন�োটিস দিতে হবে যদি আপনাকে আর
সেবা প্রদানে অক্ষম হয়।
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আপনি আপনার সেবা প্রদানকারীকে সেবা প্রদান চুক্তিপত্র আপনার পছন্দের ভাষায় অনুবাদ করে দিতে
বলতে পারেন বা একজন দ�োভাষী দ্বারা পড়িয়ে শুনতে পারেন।
আপনি যদি ক�োন সেবা প্রদান চুক্তিপত্র বুঝতে না পারেন বা চুক্তিপত্র নিয়ে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে চুক্তিপত্র
সই করবেননা। চুক্তিপত্র সই ছাড়া ক�োন সেবা গ্রহণ করবেননা।
সেবা প্রদানকারী আপনার NDIS কর্মসূচী দেখতে চাইতে পারে। আপনাকে আপনার সম্পূর্ণ কর্মসূচী সেবা
প্রদানকারী বা অন্য কাউকে দেখাতে হবে না। তবে আপনার কর্মসূচীর লক্ষ্যগুলি সেবা প্রদানকারীকে
দেখান�ো প্রয়�োজন, যাতে তারা আপনার দরকারী সহায়তা গুলি অবহিত থাকেন ।

VINNIES LAC

অনুচ্ছেদ তিন
30

৩ // আপনার অধিকার সমূহ
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যখন ব্যক্তি, বা ব্যবসা টাকা পেতে অসততা অবলম্বন করে, তখন এটা প্রতারণা: যেমন ক�োন সেবা
প্রদানকারী আপনাকে ক�োন সেবা দেয়নি বা যার জন্য আপনি চুক্তি করেননি, এর জন্য মূল্য দাবী করে।
NDIA এর বিশেষ এক প্রতারণা গুরুপ নিয়�োজিত আছে, যারা অসৎ ক্রিয়াকলাপ তদন্ত করে। পঙ্গু মানুষ

ও তাদের পরিবার সমূহকে নিরাপদ রাখা এটার উদ্দেশ্য।

যদি NDIS অংশগ্রহনকারী, সেবা প্রদানকারী বা কর্মচারীর দ্বারা অসৎ ক্রিয়াকলাপের সন্দেহ জাগে,
তাহলে এ ব্যপারে একটি প্রতিবেদন তৈরীর জন্য NDIA এর সাথে য�োগায�োগ করুন।
NDIS এর বিরুদ্ধে ঘটিত সন্দেহজনক প্রতারণামূলক ক্রিয়াকলাপের সকল প্রতিবেদন কঠ�োর বিবেচনায়

নেয়া হবে ও তদন্ত করা হবে।

NDIS প্রতারণা দল
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আপনি প্রতারণা এ ভাবে অবহিত করবেন:
•
•
•

ইমেইল: fraudreporting@ndis.gov.au
ফ�োন: 1800 650 717 (আপনি আপনার নিজের ভাষায় কথা বলার জন্য TIS দ�োভাষী সেবা নিতে
এই নাম্বারে ফ�োন করুন)
আপনার LAC এর সাথে কথা বলা

জনগনকে নিরাপদ রাখা
যদি আপনার LAC এর ক�োন শিশু, প্রবীণ ব্যক্তি বা পঙ্গু র দেখভাল বা নিরাপত্তার ব্যাপারে ক�োন দূর্ভাবনা
থাকে, তবে আইন অনুসারে এই তথ্য সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে হবে।
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আপনার ব্যক্তিগত গ�োপনীয়তা রক্ষা করা
আমরা আপনার ব্যক্তিগত গ�োপনীয়তা ও তথ্য রক্ষা করার প্রয়�োজনীয়তা স্বীকার করি।
সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল স�োসাইটি এনএসডব্লিউকে ব্যক্তিগত গ�োপনীয়তা রক্ষা করার আইন অনুসরন
করতে হয়। এর মধ্যে আছে অষ্ট্রেলিয়ান গ�োপনীয়তা এক্ট ১৯৮৮ (কমনওয়েলথ) এর গ�োপনীয়তা নীতিমালা।
অত্র স�োসাইটি ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে স�োসাইটি ন্যাশনাল ডিসাবিলিটি ইন্সূরেন্স স্কীম এক্ট ২০১৩
দ্বারা আবদ্ধ।
এই এক্ট এবং গ�োপনীয়তা এক্ট দ্বারা অব্যাহতি প্রাপ্ত অলাভজনক সংস্থার জন্য প্রয�োজ্য ব্যক্তিগত তথ্য
স�োসাইটি ক�োন ক�োন সময় ব্যবহারে করে।
আমাদের এই আইনগুলি মেনে চলতে হবে, যাতে আপনার ব্যক্তিগত গ�োপনীয়তা সবসময় নিরাপদ রাখা যায়।
আমরা আপনার তথ্য অন্যকে জানাতে পারিনা, যতক্ষন আপনারা তা অনুম�োদেন করবেননা। আপনি যেক�োন
সময় আমাদেরকে ফ�োন ও ইমেইলে য�োগায�োগ করতে পারেন এ ব্যপারে:
•
•
•
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কিভাবে আমরা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার ও ভাগাভাগি করি
কিভাবে আমরা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করে থাকি
সংগ্রিহিত তথ্যে কার প্রবেশাধিকার আছে

ক�োন গ�োপনীয় বিষয় জানাতে সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল স�োসাইটি এনএসডব্লিউ (NSW) এর প্রাইভেসি
অফিসারের সাথে দয়া করে য�োগায�োগ করুন:
ডাক ঠিকানা: PO Box 5, Petersham NSW 2049
ফ�োন: (02) 9568 0262
ইমেইল: privacy@vinnies.org.au

আপনি NDIS এও য�োগায�োগ করতে পারেন:
ফ�োন: 1800 800 110
ইমেইল: privacy@ndis.gov.au
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NDIS এর দ্রব্য ও সেবার একজন ভ�োক্তা হিসেবে, আপনি অষ্ট্রেলিয়ান কনসিউমার ল দ্বারা আচ্ছাদিত।

এর অর্থ এ ব্যাপারে আপনার অধিকার, নিশ্চয়তা ও দায়িত্ব আছে।

অষ্ট্রেলিয়ান কমপিটিশন এ্যান্ড কনজিউমার কমিশন (ACCC) আপনার নিম্নলিখিত অধিকার দেয়:
•
•
•
•

ন্যায্য বিবেচনা পাওয়ার অধিকার
ক্রয় করার আগে সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার
একটি ত্রূটিপর্ণূ সেবা বাতিল করার অধিকার
ক�োন কিছু ত্রূটিপূর্ণ হলে সংশ�োধন, বদল বা অর্থ ফেরত পাবার অধিকার

আপনার ভ�োক্তা অধিকার
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এটার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে:
•
•
•

সাধারন দ্রব্য (যথা, মুদিখানার জিনিস, বস্ত্র ও গৃহসামগ্রী)
অক্ষমতা সংক্রান্ত দ্রব্য (যথা, শ্রবণ সহায় যন্ত্র বা সচলতা সহায় যেমন পদচালিকা, হইলচেয়ার বা
মটর চালিত স্কুটার)
সাধারন সেবা দান (যথা, বাসস্থান, পরিছন্নতা, রন্ধন, ব্যাক্তির দেখভাল, বাগানের কাজ বা কেস
ব্যবস্থাপনা সহায়তা)

আপনি ক�োন সেবাদান বা দ্রব্যাদি ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হলে, আপনি এনএসডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট অব ফেয়ার
ট্রেডিং (NSW Department of Fair Trading) এ ১৩ ৩২ ২০ নম্বরে অভিয�োগ করতে পারেন।

VINNIES LAC

আপনার অধিকার ও অভিয�োগ দাখিল
আপনার অভিয�োগ দাখিল করার অধিকার আছে যদি:
•
•
•
•

আপনার প্রতি অন্যায্য আচরণ করা হয়
আপনার অধিকার সমূন্বত রাখা হয়নি
আপনার প্রতি প্রবঞ্চণা ও বদাচরণ করা হয়েছে
আপনি ক�োন সেবাদান বা দ্রব্যাদি ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হলে

আপনার অভিয�োগ করার কিছু উপায় আছে:

স্থানীয় এলাকার সমণ্বয় কর্মসুচীর ব্যপারে অভিয�োগ থাকলে
•
•
•
•
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উপস্থিত থেকে: আপনার LAC বা অন্য কার�ো সাথে কথা বলে
ইমেইল দ্বারা: LACcomplaints@vinnies.org.au
ডাক দ্বারা: PO Box 5 Petersham NSW 2049
ফ�োন দ্বারা: 1800 795 626

NDIS বা সেবাদানকারীর ব্যাপারে অভিয�োগ থাকলে
•
•
•

উপস্থিত থেকে: আপনার স্থানীয় NDIA অফিসে
ইমেইল দ্বারা: feedback@ndis.gov.au
ফ�োন দ্বারা: 1800 800 110

আর�ো পরামর্শের জন্য, কথা বলুন
•
•
•

অভিয�োগ সুরাহা ও রেফারাল কর্মসূচী – 1800 880 052
এনএসডব্লিউ (NSW ) ওমবাডসম্যান – ফ�োন: 02 9286 1000 বা www.ombo.nsw.gov.au
ন্যাশনাল ডিসাবিলিটি এবিউজ & নেগলেক্ট হটলাইন – 1800 880 052

VINNIES LAC

মূল য�োগায�োগ

আমার প্রশ্ন

কাকে য�োগায�োগ করতে হবে

য�োগায�োগ তথ্য

স্থানীয় এলাকা সমণ্বয় কর্মসূচী (LAC)
এর ব্যাপারে আমার প্রশ্ন আছে

সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল স�োসাইটি এনএসডব্লিউ
(NSW) স্থানীয় এলাকা সমণ্বয় কর্মসূচী (LAC)

ফ�ো: 1800 794 934
ই: LAC@vinnies.org.au

আমার একজন দ�োভাষী প্রয়�োজন

টিস ন্যাশনাল (TIS National)

ফ�ো: 131 450
W: www.tisnational.gov.au

W: https://lac.vinnies.org.au

NDIS সম্পর্কে কার�ো সাথে আমি কথা বলতে চাই ন্যাশনাল ডিসাবিলিটি ইন্সূরেন্স স্কীম

ফ�ো: 1800 800 110
W: www.ndis.gov.au

আমার অক্ষমতা সেবা প্রদানকারীর কাজে আমি
সন্তুষ্ট নই

এনএসডব্লিউ ওমবাডসম্যান

ফ�ো: 1800 451 524
ই: nswombo@ombo.nsw.gov.au

অষ্ট্রেলিয়া সরকারী অক্ষমতা সেবা এজেন্সী বা
কর্মসূচীতে আমি সন্তুষ্ট নই

কমনওয়েলথ ওমবাডসম্যান

(NSW Ombudsman)

আমার ক্রয় ক্রীত দ্রব্য বা সেবার কাজ নিয়ে আমি এনএসডব্লিউ (NSW) ফেয়ার ট্রেডিং
সন্তুষ্ট নই

W: www.ombo.nsw.gov.au

ফ�ো: 1300 362 072
ই: ombudsman@ombudsman.gov.au
W: www.ombudsman.gov.au

ফ�ো: 13 32 30

W: www.fairtrading.nsw.gov.au

আমার পক্ষসমর্থন সেবা (Advocacy service) সেন্ট ভ িনসেন্ট ড ি পল স�োসাইটি এনএসডব্লিউ ফ�ো: 1800 794 934
ই: LAC@vinnies.org.au
(NSW) স্থানীয় এলাকা সমণ্বয় কর্মসূচী (LAC)
প্রয়�োজন

W: https://lac.vinnies.org.au
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আমার প্রশ্ন

কাকে য�োগায�োগ করতে হবে

য�োগায�োগ তথ্য

আমি আমার ভাষায় একটি NDIS তথ্য সভার
আয়�োজন করতে চাই

সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল স�োসাইটি এনএসডব্লিউ
(NSW) স্থানীয় এলাকা সমণ্বয় কর্মসূচী (LAC)

ফ�ো: 1800 794 934
ই: LAC@vinnies.org.au

আমি অন্যান্য পঙ্গু ব্যাক্তিদের সাথে য�োগায�োগ
করতে চাই

ডাইভারসিটি এবং ডিসএবলিটি এলায়েন্স

(Diversity and Disability Alliance)

ফ�ো: 0431 430 871
ই: info@ddalliance.org.au

আমি আমার কম্যূনিটির সাথে য�োগায�োগ করতে
চাই বা অন্যান্য সরকারী সেবা সংস্থার সাহায্য
নিতে সহায়তা চাই

এবিলিটি লিঙ্কস এনএসডব্লিউ

ফ�ো: (02) 9572 9684 (Sydney)

(Ability Links NSW)

W: https://lac.vinnies.org.au

W: www.ddalliance.org.au
(02) 4905 0700 (Newcastle)

ই: Ability.Links@vinnies.org.au

W: www.abilitylinksnsw.org.au

আমি অন্যান্য বহূবিধ সাংষ্কৃতিক সেবা প্রদানকারী এথিনিক কম্যূনিটিস সার্ভিসেস ক�োঅপারেটিভ
ও পঙ্গু সহায়ক সংস্থার সাথে য�োগায�োগ করতে চাই (Ethnic Communities Services

ফ�ো: 02 9569 1288
ই: admin@ecsc.org.au

আমি ব্যাক্তিগত বিষয় নিয়ে স�োসাইটির কারও
সাথে কথা বলতে চাই

সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল স�োসাইটি এনএসডব্লিউ
(NSW) স্থানীয় এলাকা সমণ্বয় কর্মসূচী (LAC)

ফ�ো: 1800 794 934
ই: LAC@vinnies.org.au

আমি ব্যাক্তিগত বিষয় নিয়ে NDIS এর কারও
সাথে কথা বলতে চাই

ন্যাশনাল ডিসাবিলিটি ইন্সূরেন্স স্কীম

Cooperative) (ECSC)

W: www.ecsc.org.au

W: https://lac.vinnies.org.au

ফ�ো: 03 5224 8348
(National Disability Insurance Scheme) ম�ো: 0472 827 784
E: privacy@ndis.gov.au

আমার স্থানীয় ভিনিস ল্যাক অফিসের ঠিকানা

ভিনিস LAC অফিসের পূর্ণ তালিকা পেতে এবং
LAC অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জানতে আপনি পারেন:
www

আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: https://lac.vinnies.org.au
আমাদের ফেসবুক পাতা দেখুন: ফেসবুকে, গ্রূপে সন্ধান করুন ‘Vinnies LAC’
ফ�োন করুন: 1800 794 934
(দ�োভাষীর জন্য ফ�োন করুন 131 450, তারপর জিজ্ঞেস করুন 1800 794 934)
আমাদেরকে ইমেইল করুন: LAC@vinnies.org.au
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