Bengali/ বাাংলা
তথ্য বববরণী ১ । অস্ট্রেবলয়াস্ট্রত অক্ষমতা/ববকলাঙ্গতা বলস্ট্রত বক ববাঝাস্ট্র া হয়।
বববিন্ন িাষািাষী এবাং সাংস্কৃবতর অন্তর্ভক্ত
ু সম্প্রদাস্ট্রয়র জস্ট্র য অক্ষম/ ববকলাঙ্গ বযক্তিস্ট্রদর বযাপাস্ট্রর
আম্পাস্ট্ররা এস্ট্রভাস্ট্রকবস (AMPARO Advocacy) এই অ ূবদত তথ্য বববরণীটি প্রকাশ কস্ট্ররস্ট্রে।
১. অক্ষমতা/বিকলাঙ্গতা বক?
২. অস্ট্রেবলয়ার প্রেবক্ষস্ট্রত অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা
৩. অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতার েকারস্ট্রেদ
৪. োরবিক েস্ট্রয়াজনীয় সাহায্য সহায়তা
৫. আনুষবঙ্গক সহায়তাসমুহ
৬. প্রকাথায় সাহায্য পাওয়া য্াস্ট্রি
৭. অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা প্রসিার পবরিততনাবদ
৮. প্রদাোষীর প্রসিা পাওয়ার সুস্ট্রয্াগ
৯. মতামত েকাস্ট্রে সাহায্য পাওয়ার সুস্ট্রয্াগ

১. অক্ষমতা/ ববকলাঙ্গতা বক?
প্রকাস্ট্রনা িযক্তি বনস্ট্রজই বনস্ট্রজর প্রদখাশুনা িা হাাঁটাচলা করস্ট্রত অক্ষম হস্ট্রল , প্রদখস্ট্রত িা শুনস্ট্রত িা পবরষ্কার বচন্তা
করস্ট্রত না পারস্ট্রল অথিা বেখস্ট্রত অপারগ হস্ট্রল তাস্ট্রক অক্ষম/ বিকলাঙ্গ িলা য্ায়। বনতযবদস্ট্রনর কমকাণ্ড
ত
সম্পাদস্ট্রনর প্রক্ষস্ট্রে হয়স্ট্রতা তাস্ট্রদরস্ট্রক অস্ট্রনক ঝাস্ট্রমলায় পরস্ট্রত হয়।
প্রকাস্ট্রনা দুর্টনা,
ত
েচণ্ড মানবসক আর্াত, িযাবি, অথিা জন্মসূস্ট্রে পাওয়া প্রকানও জটটলতা একজন িযক্তির
অক্ষমতা/ ববকলাঙ্গতার কারণ হস্ট্রত পাস্ট্রর। অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা সািারণত দীর্স্ট্রত ময়াবদ এিং
চলমান,আজীিন স্থায়ী হয়। তাই, অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা িলস্ট্রত শুিুমাে কস্ট্রয়কমাস্ট্রসর অসুস্থতাস্ট্রক অথিা
প্রদস্ট্রহর োঙ্গা হাড় প্রসস্ট্রর ওঠাস্ট্রনাস্ট্রক প্রিাঝায় না।
একজস্ট্রনর সামথযত িা কমক্ষমতা
ত
হয়স্ট্রতা অনযজস্ট্রনর দৃটিেবঙ্গর ( মস্ট্রনাোি) আর পাবরপাববক
ত পবরস্ট্রিস্ট্রের
কারস্ট্রণও েোবিত হস্ট্রত পাস্ট্রর , প্রয্মন তারা িাসায়, কমস্ট্রত ক্ষস্ট্রে , জনসমাস্ট্রজ প্রয্োস্ট্রি চলাস্ট্রেরা কস্ট্রর থাস্ট্রকন,
সিজনীন
ত
পবরিহন প্রয্োস্ট্রি িযিহার কস্ট্ররন এিং সমাস্ট্রজ প্রয্োস্ট্রি তারা প্রয্োস্ট্রি গৃহীত হস্ট্রয় থাস্ট্রকন।

২. অস্ট্রেবলয়ার বপ্রবক্ষস্ট্রত অক্ষমতা/ ববকলাঙ্গতা
অস্ট্রেবলয়াস্ট্রত , সমাস্ট্রজর অনযানযস্ট্রদর মস্ট্রতাই অক্ষম/ বিকলাঙ্গ িযক্তিগন টঠক একই অবিকার এিং সমস্ত
কায্কলাস্ট্র
ত
পর সুবিিাবদ প্রপস্ট্রয় থাস্ট্রকন। উদাহরণস্বরূপ, তাস্ট্রদর বনরস্ট্রপক্ষোস্ট্রি গৃবহত হওয়ার অবিকার আস্ট্রে ,
প্রেখার প্রক্ষস্ট্রে , কাজ করার প্রক্ষস্ট্রে এিং তারা প্রকাথায় বকোস্ট্রি জীিন য্াপন করস্ট্রিন প্রসস্ট্রক্ষস্ট্রে।
অক্ষম/ বিকলাঙ্গ িযক্তি একটট পবরবমত জীিন অবতিাবহত করস্ট্রত পাস্ট্ররন , তাস্ট্রদর জীিস্ট্রনর লক্ষয এিং স্বপ্ন
পূরণ করস্ট্রত পাস্ট্ররন এিং সমাস্ট্রজ অংেগ্রহণপূিক
ত অিদানও রাখস্ট্রত পাস্ট্ররন। অক্ষম/ বিকলাঙ্গ িযক্তির
েবতস্ট্ররািেক্তি েিল এিং তারা নতু ন বেক্ষাস্ট্রত দীবক্ষত হওয়ার ক্ষমতা রাস্ট্রখন।
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পবরিার এিং সমাজ জীিস্ট্রনর েবতস্ট্রক্ষস্ট্রেই অক্ষম/ বিকলাঙ্গ িযক্তিগন বনস্ট্রজস্ট্রক অন্তেুি
ত করস্ট্রত চান , আর
অস্ট্রেবলয়ার আইন তাস্ট্রদরস্ট্রক এসি করস্ট্রত সহায়তা বদস্ট্রয় থাস্ট্রক। অস্ট্রেবলয়াস্ট্রত একজন অক্ষম/ বিকলাঙ্গ
িযক্তিস্ট্রক বিষময করা আইস্ট্রনর পবরপন্থী।
কাস্ট্ররা অক্ষমতা থাকা মাস্ট্রন হয়স্ট্রতা ঐ িযক্তিটট কাজগুস্ট্রলা বেন্নোস্ট্রি সম্পাদন কস্ট্রর থাস্ট্রকন, এিং এই িযাপাস্ট্রর
তাস্ট্রদর হয়স্ট্রতা নানারকস্ট্রমর সহায়তা ( সাহায্য) দরকার হয়। তাস্ট্রদর হয়স্ট্রতা বনম্নিবণতত সাহায্যসমূহ েস্ট্রয়াজনঃ
• প্রগাসল িা স্নান করা
• জামা কাপড় পবরিান করা
• বিোনায় য্াওয়া িা পবরতযাগ করা
• কথা িলা অথিা িুস্ট্রঝ প্রনয়া
• প্রকনাকাটা করা
• সমাস্ট্রজর অন্তেুি
ত হওয়া
• কমস্ট্রত ক্ষস্ট্রে অথিা বচবকৎসালস্ট্রয়র সাক্ষাস্ট্রত য্াওয়া
• প্রকাস্ট্রনা সরঞ্জমাবদ ক্রয় করা, প্রয্মন হুইলস্ট্রচয়ার
• বনস্ট্রজর িাড়ীর প্রদখাশুনা করা এিং টঠকোস্ট্রি ( সুন্দরমস্ট্রতা ) জীিনটাস্ট্রক অবতিাবহত করা

৩. অক্ষমতা/ ববকলাঙ্গতার প্রকারস্ট্রিদ
িুক্তিিৃবিক অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা
িুক্তিিৃবিকতায় অক্ষম/ বিকলাঙ্গ িযক্তিস্ট্রক নতু ন বকেু বেখস্ট্রত , সমসযা সমািাস্ট্রন , মস্ট্রনাস্ট্রয্াস্ট্রগ আর বকেু স্মরণ
রাখার প্রক্ষস্ট্রে অনযানযস্ট্রদর তু লনায় আস্ট্ররা প্রিবে অসুবিিায় পরস্ট্রত হয়। সিচাইস্ট্রত সািারণ কারণগুস্ট্রলা হস্ট্রে –
• জন্মগতোস্ট্রি অক্ষম/ বিকলাঙ্গ
• গেতািস্তায় সমসযা ( উদাহরণস্বরূপ, পয্াপ্ত
ত অক্তিস্ট্রজন না পাওয়া)
• স্বাস্থয সমসযা
• পয্াপ্ত
ত খাস্ট্রদযর অথিা োল বচবকৎসার অোি
োরীবরক অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা
োরীবরক অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা একজন মানুস্ট্রষর োরীবরক কায্কলাপ
ত
িা চলাচলস্ট্রক েোবিত কস্ট্রর থাস্ট্রক ,
প্রয্মন - হাাঁটাচলা িা মূোেয় বনয়ন্ত্রন। অথিা েরীস্ট্ররর প্রকানও অংেস্ট্রক েোবিত কস্ট্রর , প্রয্মন – একটট হাত িা
পা না থাকা। োরীবরক অক্ষমতার/ বিকলাঙ্গতার অস্ট্রনক কারণ আস্ট্রে , একজন িযক্তি জন্মগতোস্ট্রি এরকম
হস্ট্রত পাস্ট্রর ,স্ট্রকানও দুর্টনা
ত
িা প্ররাগও এর কারণ হস্ট্রত পাস্ট্রর। প্রমরুদস্ট্রণ্ড আর্াত, মক্তস্তষ্ক সংক্রান্ত পক্ষার্াত
(cerebral palsy ) এিং একাবিক িমবনর নরম কলার কাটঠনযতা ( multiple sclerosis ) এই সিই োরীবরক
অক্ষমতার/ বিকলাঙ্গতার অন্তেুি
ত ।
স্নায়ুতাবিক অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা
স্নায়ুতাবিক অক্ষমতা েরীস্ট্ররর িাকী অংস্ট্রের সাস্ট্রথ মক্তস্তস্ট্রষ্কর তথয আদান েদাস্ট্রনর েক্তক্রয়াস্ট্রক েোবিত কস্ট্রর
থাস্ট্রক , উদাহরণস্বরূপ, কথা িলা, বচন্তা করা এিং চলাস্ট্রেরা করা। মানুষ জন্মগতোস্ট্রিই এরকম হস্ট্রত
পাস্ট্রর ,পরিতী জীিস্ট্রন অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা বিকবেত হস্ট্রত পাস্ট্রর অথিা অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা প্রকাস্ট্রনা
দুর্টনার
ত
কারস্ট্রণও হস্ট্রত পাস্ট্রর।
মানবসক অসুস্থতা
মানবসকোস্ট্রি বিকারগ্রস্ত িযক্তিগন তাস্ট্রদর বচন্তাোিনা, আচরণ িা অনুেি েকাস্ট্রে জটটলতায় পরস্ট্রত পাস্ট্রর ,
য্া বকনা তাস্ট্রদর সম্পকত , কাজ িা প্রিাঁস্ট্রচ থাকার সামথযস্ট্রত ক েোবিত কস্ট্রর থাস্ট্রক। প্রয্মন একজন িযক্তির গুরুতর
বিষণ্ণতা তার বদনক্তন্দন জীিনয্াপস্ট্রনর সামথযস্ট্রত ক েোবিত করস্ট্রত পাস্ট্রর। এটা তাস্ট্রদর সম্পকত , তাস্ট্রদর কাজ
এিং জীিন উপস্ট্রোগ করাস্ট্রক েোিাবিত কস্ট্রর থাস্ট্রক।
ঐন্দ্রবয়ক অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা
শ্রিণহাবন,দৃটি েবতিন্ধকতা িা িাক্েক্তির অক্ষমতা এগুস্ট্রলার মস্ট্রিয পস্ট্রর।
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মক্তস্তস্ট্রষ্ক োপ্ত আর্াত
জস্ট্রন্মর পরিতীস্ট্রত মক্তস্তস্ট্রষ্ক োপ্ত প্রয্স্ট্রকাস্ট্রনা আর্াতস্ট্রক এস্ট্রকাইয়ার্ত প্রেন ইনজুবর ( Acquired Brain Injury ) িলা
হয়। গাবড়, প্রখলািুলা িা অনয দুর্টনা,
ত
প্রোক, মক্তস্তস্ট্রষ্কর অবিমাংস (Brain Tumour), মদযপান, মাদস্ট্রকর
অপিযিহার িা বিষ প্রসিস্ট্রনর কারস্ট্রণ এটা হস্ট্রত পাস্ট্রর। মক্তস্তস্ট্রষ্ক োপ্ত আর্াত সামানয এিং স্বল্পস্ট্রময়াদী, অথিা
গুরুতর আর জীিনিযাপী হস্ট্রত পাস্ট্রর।
অটটজম
অটটজস্ট্রম আক্রান্ত িযক্তিগণ োষাগত িা প্রয্াগাস্ট্রয্াস্ট্রগর আদান েদাস্ট্রন এিং সামাক্তজক দক্ষতা প্রেখার প্রক্ষস্ট্রে
জটটলতায় পরস্ট্রত পাস্ট্রর। তারা হয়স্ট্রতা েব্দ, স্পে ,ত স্বাদ, ঘ্রান, আস্ট্রলা অথিা রস্ট্রঙ্গ সংস্ট্রিদনেীল হস্ট্রত পাস্ট্ররন।

৪. প্রারবিক সাহায্যগুস্ট্রলা
য্বদ আপবন মস্ট্রন কস্ট্ররন প্রয্ আপনার সন্তান প্রকাস্ট্রনাোস্ট্রি অক্ষম/ বিকলাঙ্গ য্থােীঘ্রই তাস্ট্রক সাহায্য করা হস্ট্রল
প্রসটা সন্তাস্ট্রনর প্রিস্ট্রড় ওঠাস্ট্রত আর বিকাস্ট্রের সহায়ক হস্ট্রি এিং তার মাস্ট্রন পরিতীস্ট্রত তাস্ট্রদর সল্পতর সাহাস্ট্রয্যর
েস্ট্রয়াজন পরস্ট্রি।
এই োরবিক উপকারী সাহায্যগুস্ট্রলা পবরিারিগস্ট্রত ক তাস্ট্রদর সন্তাস্ট্রনর অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা িুঝাস্ট্রত সাহায্য
কস্ট্রর এিং তারা তাস্ট্রদর সন্তাস্ট্রনস্ট্রদরস্ট্রক োস্ট্রলাোস্ট্রি য্ত্ন বনস্ট্রত পাস্ট্রর।

৫. আ ুষবঙ্গক সহায়তাসমুহ
বকেু বকেু অক্ষম/ বিকলাঙ্গ িযক্তি আর তাস্ট্রদর পবরিারিস্ট্রগরত কাস্ট্রে আনুষবঙ্গক সাহায্য সহায়তাসমূহ পাওয়াটা
অস্ট্রনকটা কিসািয হস্ট্রয় পস্ট্রর। তাই অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতা বক আর কাস্ট্রক িলা হয় প্রসটা প্রিাঝাটা জরুরী।
আপনার প্রকাস্ট্রনারকম অক্ষমতা আস্ট্রে বকনা প্রসটা জানার জনয আপনার বচবকৎসস্ট্রকর পরামে বনন।
ত
একজন
অক্ষম/ বিকলাঙ্গ িযক্তি আর তার পবরিারস্ট্রক সমথনত করার জস্ট্রনয নানা রকস্ট্রমর সাহায্য এিং প্রসিা রস্ট্রয়স্ট্রে।

৬. বকাথ্ায় সাহায্য পাওয়া য্াস্ট্রব
আপবন য্বদ কুইন্সলযান্ড বনিাসী হস্ট্রয় থাস্ট্রকন, আর আপনার িা আপনার পবরিাস্ট্ররর কাস্ট্ররা এখনই সাহায্য
প্রপস্ট্রত ১৩ ৭৪ ৬৮ নাম্বাস্ট্রর কল করুন এিং আপনার পবরবস্থবতর িযাপাস্ট্রর কথা িলার জনয বর্সএবিবলটট
সাবেতস ( Disability Service) এর কারও সাস্ট্রথ কথা িলার জনয অনুস্ট্ররাি করস্ট্রিন।

৭. অক্ষম/ ববকলাঙ্গ বযক্তিবস্ট্রগরে পবরববতেত বয বসবাসমূহ
আগামী ৩ িেস্ট্রর অক্ষম/ বিকালাঙ্গ িযক্তিস্ট্রদর এিং তাস্ট্রদর পবরিাস্ট্ররর প্রলাস্ট্রকরা বকোস্ট্রি আনুষবঙ্গক সাহায্য
সহায়তা প্রপস্ট্রত পাস্ট্রর প্রস িযাপাস্ট্রর িড় রকস্ট্রমর পবরিততন ও উন্নবত করা হস্ট্রি। হালনাগাদ তথয প্রপস্ট্রত দয়া কস্ট্রর
নযােনাল বর্সএবিবলটট স্কীম ইন্সুস্ট্ররন্স স্কীম ওস্ট্রয়িসাইট (National Disability Insurance Scheme Website)
এর ওস্ট্রয়িসাইট www.ndis.gov.au প্রদখুন অথিা ১৮০০ ৮০০ ১১০ নাম্বাস্ট্রর কল করুন। প্রদাোষীর েস্ট্রয়াজন
হস্ট্রল ১৩১ ৪৫০ প্রত কল করুন।

৮. আপ ার বক একজ বদািাষীর বা বকা ও অ ূবদত তস্ট্রথ্যর প্রস্ট্রয়াজ
প্রয্স্ট্রহতু অক্ষম/ বিকলাঙ্গ িযক্তির প্রসিায় বনস্ট্রয়াক্তজত সকল সংস্থার খরচ কুইন্সলযান্ড রাজয
সরকার বদস্ট্রয় থাস্ট্রক , প্রসস্ট্রহতু েস্ট্রয়াজস্ট্রন তাস্ট্রদরস্ট্রক প্রদাোষীর িযিস্থা করস্ট্রত হস্ট্রি , এিং আপবনও
একজন প্রদাোষীর িযাপাস্ট্রর ক্তজস্ট্রেস করস্ট্রত পাস্ট্ররন। নযােনাল বর্সএবিবলটট ইন্সুস্ট্ররন্স স্কীমও
প্রদাোষী সরিরাহ কস্ট্রর থাস্ট্রক। প্রদাোষীরা েবেক্ষণ প্রপস্ট্রয় থাস্ট্রক তথাবপ তাস্ট্রদরস্ট্রক মস্ট্রেস্ট্রলর
একান্ত তথযাবদ অিেযই সংয্ত রাখস্ট্রত হয়। প্রসিার েক্তক্রয়া এরকম হওয়া উবচত প্রয্নও
Page 3 of 4

আপনাস্ট্রক প্রদওয়া তথযসমূহ আপবন িুঝস্ট্রত পাস্ট্ররন, উদাহরণসরূপ, আপবন তথযসমূহ আপনার োষাস্ট্রত
অনুিাদ কস্ট্রর প্রদওয়ার জনয অনুস্ট্ররাি কস্ট্ররস্ট্রত পারস্ট্রিন।

৯. পক্ষসমথ্ ে /ওকালবত সক্রান্ত সহায়তাবদ
আপনার আিেযকতা পূরস্ট্রণ কথা িুক্তঝস্ট্রয় িলস্ট্রত সাহাস্ট্রয্যর দরকার পরস্ট্রল হয়স্ট্রতািা আপবন প্রকাস্ট্রনা
ওকালবত/পক্ষসমথনত কস্ট্রর এরকম সংস্থার প্রসিা পাওয়ার উপয্ুিও হস্ট্রত পাস্ট্ররন।
আপবন কুইন্সলযাস্ট্রন্ডর িসিাসী হস্ট্রল , প্রয্াগাস্ট্রয্াগ করস্ট্রিন –

AMPARO Advocacy (Brisbane)
Capricorn Citizen Advocacy (Rockhampton)
Gold Coast Advocacy
Independent Advocacy Townsville
Ipswich Regional Advocacy Service
Mackay Advocacy Inc
Queensland Advocacy Incorporated
Rights In Action Incorporated (Cairns)
Speaking Up For You (Brisbane/ Caboolture)
Sunshine Coast Citizen Advocacy
The Advocacy and Support Centre (Ipswich)
The Advocacy and Support Centre(Toowoomba)
People with Disability Australia
(Bundaberg, Fraser Coast, Logan, Mt Isa, Sunshine Coast)

3354 4900
4922 0299
5564 0355
4725 2505
3281 6006
4957 8710
3844 4200
4031 7377
3255 1244
5442 2524
3812 7000
4616 9700
1800 422 015

অসস্ট্রন্তাষ থ্াকস্ট্রল অবিস্ট্রয্াগ করস্ট্রত পারস্ট্রব
মস্ট্রন রাখস্ট্রিন, আপনাস্ট্রক য্বদ প্রকাস্ট্রনা সংস্থার সাস্ট্রথ প্রয্াগাস্ট্রয্াগ করস্ট্রত িলা হয় , বকন্তু তারা প্রকাস্ট্রনারকম
সাহায্য না কস্ট্রর , আপবন বেস্ট্রর বগস্ট্রয় তাস্ট্রদরস্ট্রক আস্ট্ররা োলোস্ট্রি সাহাস্ট্রয্যর জনয অনুস্ট্ররাি করস্ট্রত িলস্ট্রত
পারস্ট্রিন, েস্ট্রয়াজস্ট্রন অবেস্ট্রয্াগ করুন।
সংস্কৃবতগত এিং অক্ষমতা/ বিকলাঙ্গতার কারস্ট্রণ য্বদ আপনাস্ট্রক বিষস্ট্রমযর বেকার হস্ট্রত হস্ট্রয়স্ট্রে , এমন মস্ট্রন
কস্ট্রর থাস্ট্রকন, অযাবি বর্সক্তক্রবমবনেন কবমেন কুইন্সলযান্ড (Anti Discrimination Queensland Comission)
১৩০০ ১৩০ ৬৭০ বরাবররও য াগার াগ কররে পাররবন।
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

আম্পাস্ট্ররা এস্ট্রভাস্ট্রকবস (AMPARO Advocacy Inc) এই েথ্যগুর া প্রকাশ করররে। তথযসমূস্ট্রহর েকােকাস্ট্রল অতযন্ত য্ত্নসহকাস্ট্রর এর
সটঠকতা বনশ্চস্ট্রয়র প্রচিা করা হস্ট্রয়স্ট্রে , িবণতত তথযসমূহ সািারণ বদকবনস্ট্রদতেনা প্রদওয়ার জনয েস্তুত করা হস্ট্রয়স্ট্রে মাে, বকন্তু তথযগুস্ট্রলা
য্থায্থ, হালনাগাদ িা সম্পূণ তনাও হস্ট্রত পাস্ট্রর। িযক্তিগত পৃথক পবরবস্থবতর িযাপাস্ট্রর পরামে িাঞ্ছনীয়।
ত
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