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নিউ ইয়র্ক স্টেট 

নিশু ও পনিবাি স্টেবা অনিে (NEW YORK STATE OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES) 
আইনি অন্ধত্বের নরত্ব োর্ট / তত্বযের জিে অিুত্বরোধ 

অন্ধত্বের জিে নিউ ইয়র্ট স্টের্ র্নিশি (NEW YORK STATE COMMISSION FOR THE BLIND, NYSCB) 

স্টরোগীর নিবন্ধি এবং/অযবো অিুত্বরোধরৃ্ত তযে প্রোনিত্বত নবলম্ব এডোত্বত অিুগ্রহ র্ত্বর এই তযেটর্ সমূ্পর্ টভোত্বব  ূরর্ র্রুি। (অিুগ্রহ 

র্ত্বর স্পষ্টভোত্বব ছো ো অক্ষত্বর নলখুি।) 

আইনি অন্ধত্বের নরত্ব োর্ট: আ িোর আইনি অন্ধে নরত্ব োর্ট র্রত্বত এই অংশটর্  রূর্ র্রুি। 

অ
ংশ

 র্
 

স্টরোগীর তযে 

পদনব: 

      
প্রথম িাম 

      
MI 

  
নিঙ্গ 

  
জন্ম তানিখ: 

 /   /     
স্টোিযাি নেনর্উনিট িম্বি 

      
িাস্তাি িাম: 

      
স্টিাি িম্বি: 

(     )       -       

নেটট: 

      
স্টেট: 

NY 
জজপ স্টর্াড: 

      
র্াউনি বা NYC বরিা: 

      
 রীক্ষর্: অিুগ্রহ র্ত্বর উ যুক্ত অবস্থো এবং র্োরত্বর্ টর্র্ নেি: 

অবস্থো র্োরর্ 

1.  উভয় স্ট ারখ অন্ধত্ব; স্টর্ারিা আরিাি অিুভব স্টিই। 1.  ছানি 

2.  তুিিামূির্ ভারিা অথবা িজিিািী স্ট াখটটরত েব কানির্ েংরিািরিি 

ক্ষমতা েহ 20/200 বা তাি র্ম দৃটিি তীক্ষ্মতা  

2.  গ্িুরর্ামা 

3.  তুিিামূির্ ভারিা  স্ট ারখ 20 নডনিি স্টবনি িয় এমি এর্টট  াকু্ষষ স্টক্ষত্র। 3.  অিযািয েমস্ত স্টিাগ:       

4.  এই বযজি র্টটকর্াি  াকু্ষষ প্রনতবনন্ধতাি মরতা দৃটিিজিি র্ািরে আইনি 

অন্ধরত্বি েংজ্ঞা অিুযায়ী র্াজ র্রি। েযান্ডাডক তীক্ষ্ণতা পিীক্ষা অেম্ভব 

বা অনিভকিরযাগয এবং, আমাি ন নর্ৎো মরত, র্ায কর্িী দৃটিটট আইনি 

অন্ধরত্বি েংজ্ঞা পূিে র্রি। 

4.  জন্মগত অবস্থা 

5.  দুর্ কটিা, নবষজিয়া, েংস্পি ক বা আর্াত 

 

5.  এই বযজি আইিত অন্ধ নহোরব নিবনন্ধত নছি, এবং এখি আইিত অন্ধ 

িয়। (যনদ স্টতমি হয়, অিুিহ র্রি র্ািে #7 টটর্ নদি।) 

6.  অনিনদকি র্ািে 

 

6.  এই বযজি  ারু্নিরত নিযিু আরছি এবং আিা র্িা হরে এর্ বছরিি 

মরিয আইিত অন্ধ হরয় যারবি।  

7.  উন্নত দৃটিিজি 

েৃটষ্টশক্তক্ত নির্ টয়:      

পিীক্ষরর্ি পদনব  

      

প্রথম িাম 

      
পিীক্ষরর্ি স্টপিা: 

 অপরথারমািজজে    অপরটারমটিে 
 ন নর্ৎের্ 

পিীক্ষাি তানিখ: 

   /    /       

িাস্তাি িাম: 

      

নেটট: 

      
স্টেট: 

    
জজপ স্টর্াড: 

      

 

স্টিাি িম্বি: 

(     )       -       

পিীক্ষরর্ি স্বাক্ষি: 

X  
18 বছত্বরর র্ি বয়সী বেক্তক্তত্বের জিে, ন তো-িোতো/অনভভোবত্বর্র িোি ও টির্োিো প্রত্বয়োজি: 
নপতা-মাতা/অনভভাবর্ পদনব 

      
প্রথম িাম 

      

িাস্তাি িাম: 

      

নেটট: 

      
স্টেট 

    
জজপ স্টর্াড: 

      
স্টিাি িম্বি: 

(     )       -       
জিোর্োরী (উ ত্বরর স্টযত্বর্ নভন্ন হত্বল) 
জমার্ািী: পদনব 

      
প্রথম িাম 

      

িাস্তাি িাম: 

      

নেটট: 

      
স্টেট 

    
জজপ স্টর্াড: 

      
স্টিাি িম্বি: 

(     )       -       

তত্বযের জিে অিতু্বরোধ: যদি ব্যদিটি দিউ ইয়র্ক  স্টেট র্দিশি ফর িয ব্লাইন্ড (New York State Commission for the Blind, NYSCB) এর 
স্টেকর্তযে চোি তত্বব এই নবভোগটর্ সম্পূর্ ট র্রুি। 

অ
ংশ

 B
 

 র্ীভারব আনম র্রিি র্াজগুরিা র্িরত পানি 

 র্ীভারব NYSCB আমারর্  ার্নিি জিয প্রস্তুত র্িরত োহাযয র্িরত পারি 

 র্ীভারব NYSCB আমাি বতকমাি  ার্নি বজায় িাখরত োহাযয র্িরত পারি 

 র্ীভারব NYSCB উপরি উরেনখত আইিত অন্ধ নিশুরর্ পনিরষবা প্রদারি েহায়তা র্িরত পারি 

 অিয পনিরষবা (নিনদকি র্রুি):       

স্টযাগারযারগি বযজি (স্টিাগী/জমার্ািী) (অিুিহ র্রি স্পি র্রি নিখুি): 
      

স্টিাি িম্বি: 
(     )       -       
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আইনি অন্ধত্বের নরত্ব োর্ট (অংশ A) 

(অ ত্বযোত্বিোলক্তজে, অ ত্বর্োত্বিটিে বো অিে নচনর্ৎসত্বর্র দ্বোরো সম্পন্ন র্রত্বত হত্বব) 

এই নবভাগটট এমি েমস্ত বযজিি জিয েম্পূে ক র্িরত হরব যািা  ৃষ্ঠো 1 এ তানির্াভুি র্মপরক্ষ এর্টট িতক  
(1-6) পূিে র্রি: 

তত্বযের জিে অিতু্বরোধ (অংশ B ) 

(এর্জি আইিত অন্ধ বেক্তক্তর দ্বোরো বো তোর জিে সমূ্পর্ ট র্রত্বত হত্বব) 

অংশ র্ েম্পূে ক র্িাি পািাপানি, অিুিহ র্রি আপিাি স্টিাগীরর্ জজজ্ঞাো র্রুি স্টয তািা র্াজ বা জিয়ার্িাপ 

েম্পাদি র্িরত স্টর্ারিা অেুনবিাি েম্মুখীি হরে নর্িা। যনদ তাই হয়, অিুিহ র্রি োহাযয র্রুি বা স্টিাগীরর্ অংশ 

খ েম্পূে ক র্িরত বিুি এবং তারদি জািাি স্টয িম কটট NYSCB-স্টত পাঠারিা হরব। 

েম্পূে ক র্িা িম কটট এই স্টিাগীটট স্টয র্াউনিরত র্াজ র্রিি/বরিারত বাে র্রিি িীর  তানির্াভুি স্টেই NYSCB 

অনিরে পাটঠরয় নদি। তািপি স্টিাগীি পুিব কােি পনিরষবা েম্পরর্ক স্টযাগারযাগ র্িা হরব।  

স্টয র্োউনিত্বত  নরত্বেবো 

প্রেোি র্রো হয় 

এখোত্বি  োিোি: স্টয র্োউনিত্বত  নরত্বেবো 

প্রেোি র্রো হয় 

এখোত্বি  োিোি: 

 

অযারিগনি (Allegany) 

NYSCB 
Ellicott Square Building 

295 Main St., Rm. 
Suite 545 

Buffalo, NY 14203 

স্ট োি: (716) 847-3516 

ব্রুম (Broome) 

NYSCB 
The Atrium  

100 South Salina St.  
Suite 105 

Syracuse, NY 13202 

স্ট োি: (315) 423-5417 

র্যাটািাউগাে (Cattaraugus) র্ায়ুগা (Cayuga) 

স্ট ৌতাউর্া (Chautauqua) স্ট মুং (Chemung) 

এনি (Erie) স্ট িারঙ্গা (Chenango) 

স্টজরিনে (Genesee) র্টকিযান্ড (Cortland) 

নিনভংেি (Livingston) হািনর্মাি (Herkimer) 

মিরিা (Monroe) স্টজিািেি (Jefferson) 

িায়ািা (Niagara) িুইে (Lewis) 

অিানিও (Ontario) মযানডেি (Madison) 

অিনিন্স (Orleans) ওয়ানিডা (Oneida) 

নেউরবি (Steuben) ওরিান্দাগা (Onondaga) 

ওরয়ি (Wayne) ওেওরয়রগা (Oswego) 

ওয়াইনমং (Wyoming) শুইিাি (Schuyler) 

ইরয়টে (Yates) স্টেরির্া (Seneca) 

 স্টেি িরিন্স (St Lawrence) 

(নিশু) 

আিবানি (Albany) 

NYSCB 
Albany District Office 

52 Washington St.  
Rensselaer, NY 12144 

স্ট োি: (518) 473-1675 

টায়ওগা (Tioga) 

নিিটি (Clinton) টম্পনর্ন্স (Tompkins) 

র্িানম্বয়া (Columbia)  

স্টডিওয়যাি (Delaware) ডার ে (Dutchess) 
NYSCB 

117 East Stevens Ave. 
Suite 300 

Valhalla, NY 10595 

স্ট োি: (914) 993-5370 

এরেক্স (Essex) অরিঞ্জ (Orange) 

ফ্রযাংর্নিি (Franklin) পটিাম (Putnam) 

িুিটি (Fulton) ির্িযান্ড (Rockland) 

িীি (Greene) োনিরভি (Sullivan) 

হযানমিটি (Hamilton) অিোি (Ulster) 

মিরগামানি (Montgomery) ওরয়ের োি (Westchester) 

ওটরেরগা (Otsego)  

স্টিরন্সনিয়াি (Rensselaer) িাোউ (Nassau) NYSCB 
711 Stewart Avenue  

Suite 210 
Garden City, NY 11530 
স্ট োি: (516) 743-4188 

োিারটাগা (Saratoga) োরিার্ (Suffolk) 

স্করির্টনড (Schenectady) রু্ইন্স (Queens) (মিয ও পূব ক) 

স্টস্কারহানি (Schoharie) 

স্টেি িরিন্স (St. Lawrence) 

(প্রাপ্তবয়স্ক) 

 

ওয়ারিি (Warren)  নরত্বেবো স্টেওয়ো বত্বরো NYSCB 
80 Maiden Lane 

Suite 401 
New York, NY 10038 

স্ট োি: (212) 825-5710 

ওয়ানিংটি (Washington) ব্রুর্নিি (Brooklyn) 

  মযািহাটি (Manhattan)  
(23 ডক নিট পয কন্ত এবং েহ) 

  স্টেরটি আইিযান্ড (Staten Island) 

 

অনতনরক্ত তযে এবং সংস্থোিগুনলর জিে আিোত্বের 

ওত্বয়বসোইর্ স্টেখুি 

visionloss.nv.gov 

ব্রঙ্কে (Bronx) NYSCB 
163 W. 125th St. 

Suite 1315 
New York, NY 10027 

স্ট োি: (212) 961-4440 

রু্ইন্স (Queens) (পজিমী) 

মযািহাটি (Manhattan)  
(23 ডক নিরটি উত্তিনদর্) 
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