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আমরা যারা শারররীক বা মানরিকভাবব অিমর্থ রকবশারবরর িাবর্ কা  করর তারা প্ররতরনয়ত সিই রকবশারবরর 

উপবযাগী রবরভন্ন বযরি পযথাবয়র সিবার আশার বাণী শুরন। এরইররবক স াবের িামবনই প্রাপ্ত িুরবধাগুরিবক িংকুর ত হবত 
সরেরি। রবকল্প  ািুর আবগই রবরভন্ন সিবারান ও িহায়তা কমথিচ ী ব্ধ কবর সরয়া হবছে। িঠিক পররকল্পনার অভাবব 

কমথিচ ী ক্ষরতর রশকার হবছে। হয়বতাবা সকাবনা অশুভ পররকল্পনাও কা  করবি। সমাদ্দা কর্া, এই রকবশাবররা রিবেবমর 
অরক্ষতার রশকার। কর্া আর বাস্তবতার এই ফারাবকর কারবণ ক্ষরতগ্রস্ত এই রকবশারবরর কাবি তাই আিারা স্বীকি রতর 
মচিয েুবই কম।  

 

গত সিবেম্ববরর ১৭ তাররবে িং আইিযান্ড এবং মযানহাাাবনর Transformation Panel সফারাবমর কাবি 
অবনক ভুিবভাগী অরভভাবক ও সস্ব িাবিবক সিবারাবনর সক্ষবব রবরভন্ন বাস্তব প্ররতব্ধকতা তুবি ধবরন। আমাবরর বিবের 
সিাক ন রভন্ন পররববশ, িমিযা ও প্ররতকুিতার ি্ুেীন। তারপরও আমরা রবরভন্ন রিরটিবকান সর্বক সিই একই িমিযার 
কর্া শুরনিঃ রিবেম আর কা  করবিনা, সভবে পরবি, িমিযায়   থ ররত, এবং আমাবরর পররতযাগ কবরবি। এোবন 
সকাবনা ন ররারী সনই, আর অিন্তষটি  প্রকাবশর  ায়গাও সনই।  

 

এই সফারমগুরিবত আমরা OPWDD এর ভারপ্রাপ্ত করমশনার সকরী রলিযানীর বিবযও শুবনরি। রতরন স্বছেতার 
প্রবয়া নীয়তা স্বীকার কবরবিন, রকতু আমরা এেনও তর্য িংকবাই রবয়রি। রতরন ববিবিন “এক ওষটুবধ িব সরাগ 

িাবরনা”, রকনতু বাস্তবব আমরা সিই নীরতর রশকার যা িংকবা র্াকা রকবশারবরর মচিযায়বনর িুবযাগ ব্ধ কবর ররবছে। 
আমরা শুনিাম Transformation হবছে “সিবা সকবে সনয়া নয়, বরন্  িরতযকাবরর প্রবয়া নীয়তার প্ররত িাো সরয়া ও 
সাকিই বযবস্থাপনা”। রকতু এর মাব ই আমরা সরেরি প্র রিত সিবা/িহবযাগীতা ব্ধ কবর সরয়া হবছে। সিাকবরর 
সশল্টার্ ওয়াকথ শপ সর্বক বার সরয়া হবছে, সযোবন তারা স্বাছেন্দববাধ করবতা। আশাহত ও ক্ষরতগ্রস্ত এই সিাবকরা 
মিগুরিবত উবদ্দশযরবহীন রুবর সবোবছে। অবনযরা ২০-৩০ বির ধবর বিবাি করা ‘সহাম’ হারাবছে, সকননা এই 

সহামগুরিবক ‘ক্ষরতকর’ ইনরেি উশন রহবিবব আেযারয়ত করা হবয়বি। আর সযই সিাকগুরি স্বাবিম্বী হবার পবর্ অবনকররু 
এরগবয়রিি তারা এেন সরেবি OPWDD এর স্ব-বযবস্থাপনার কমথিচ ীগুরি কঠিন বাধা আর রবস্তর কাগুব  প্রররিয়য়ায় 
স্থরবর।  স্ব-বযবস্থাপনার বাণীি  রিি “রন  বাব াবক রনব ই রনয়ন্ত্রণ ক ন”। অর্  বাস্তব হবছে াাকা ের  করা যাবব 
শুধু িংকুর ত ও িম্পকথ হীন োতগুরিবতই। এাা অবনকাা সফালথ  এর Model-T অফার এর মত: “আপরন পিবন্দর সয 
সকাবনা রঙ পাববন, যতক্ষণ পযথন্ত তা কাবিা হয়।  

 
প্ররতব্ধী সিাক ন তাবরর  নয কাযথকর পর্গুরি সর্বক রিাবক পরবি। সশল্টার্ ওয়াকথ শপই তাবরর  নয 

একমাব িমাধান হবত পাবরনা। আবার যাবরর কাবি সশল্টার্ ওয়াকথ শপ একি  কাযথকর অবিম্বন, তা সর্বক তাবরর 

বার সরয়া উর ত নয়। আমাবরর সমৌরিক  ারহরাগুরি বারক িবার মতই – বািস্থান, যাতায়াত, রশক্ষা,  াকুরী, এবং 
ব্ুধ। এাাই পররপচণথ  ীববনর  ারহরা।  

 
রনউইয়কথ  রিি  এবং িং আইিযাবন্ডর গল্প, ভয়, ও ররুচিন্তাগুরি একই ধরবণর। আরম রনরচিত, রনউইয়বকথ র 

আপবেবার র বও একই। আমাবরর িকবির বিবয েুবই ্পটি ভাষটায় OPWDD সক  ারনবয়বি সস্বছোবিবক ররন – 
“সতামরা রারয়ত্ব পািন করবিানা”।  
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এই পরররস্থরতর  নয ওিমবেল রায়ী নন। িুরপ্রম সকাবাথ র এই িরতহারিক রায়ি র মচিমন্ত্র হবছে িমাব র 
মচিধারায় র্াকবার প্রবয়া নীয় িহায়তা বযরি রনব ই ঠিক করবব। এোবন মচি িমিযা হবছে িাহবির অভাব। বিবরর 
পর বির রনউইয়কথ  সো তার বাব া রাারত সমাাবত সমরলবকইল ফান্ডবক বযবহার করবি। (সরেুনিঃ 
www.nytimes.com/2012/10/24/nyregion/new-yorks-medicaid-program-is-at-the-mercy-of-washington.html)। 
তার িমারপ্ত রবাবি, এর পরবতী অধযায়িঃ 

 

 সফলাবরি বুবরারিয়যাারা রনউইয়কথ  সোবক তার পচবথবতী অর্থ বিবরর প্রায়রচিে করাবছে, সকননা সফলাবরি 
সিন্টারি ফর সমরলবকয়ার ও সমরলবকইল িারভথ বিি (রিএমএি) এর নতুন ধারাবত পিবন্দর িুবযাগ িীরমত।  

 সো কতথ ারা OPW সক পররতযাগ কবরবিন, এেন আর এাা তাবরর  নয িাভ নক প্ররতষ্ঠান নয়। 
 সিবাপ্রতযাশীবরর হবয় িোই করার সকাবনা রা ননরতক পিষ্ঠবপাষটকতা না র্াকায় OPWDD কাযথত রিএমএি 

এর আজ্ঞাবহ একি  অরফি এ পররনত হবয়বি। 
 

সমাদ্দা কর্া, অিামর্থ বযরিবরর হবয় কা  করবত হবব। রিএমএি এর প্ররতি  আবরশ এর রপিবন সরৌোবত 

হববনা। রেুিঃ নক হবিও িতয, তাবরর রপিবি পো মাবন আমাবরর িন্তানবরর আরাত পাওয়া। OPWDD সক অবশযই 
রিএমএি এর সিই ধারাগুরি পািন সর্বক রবরত র্াকবত হবব যা এই রকবশারবরর  নয রবপর নক। আর এই 
ধারাগুরিবক অরতরিয়বমর প্রবণতাও ব্ধ করবত হবব। রিএমএি এর এই রবরধরনবষটবধর বাইবর রগবয়ও রনউইয়কথ  সো সবশ 
রকিু রনয়ম কানুন আবরাপ করবি। 

 
অরভভাবক ও সস্বছোবিবক রহবিবব আমাবররও রারয়ত্ব আবি। আমাবরর সো কতথ াবরর এই রকবশারবরর িহায়তা 

ররবত হবব। OPWDD সক িাহাযয বা প্রবয়া বন তাবরর উপর  াপ প্রবয়াগ করবত হবব। রিএমএি এর রবরভন্ন 
রবরধরনবষটবধর সক্ষবব িববথােম উের হ বি “িম্ভবপর নয়”; “জ্বী হু রু” বিা বার ররবত হবব। আইনপ্রবনতা, গভণথর, 

এবং সোর OPWDD সক িাফ  ারনবয় ররন সয আমাবরর কাযথরিয়বমর প্রাণবকবদ্রে এই মানুষটগুরিবকই রােবত হবব। 
রিএমএি এর আজ্ঞা পািনবক না বিুন, এবং  নবিবাবক হযাাঁ বিুন।   
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