
এসপিওএ  হাউপ িং ডেস্ক গাইে  

সাপ াপটে ড (নন -লাইপসপেড ) হাউজ িং: 

সাপিাপটে ে /সাপিার্টে ভ হাউপ িং ডরাগ্রামস  (এসএইচপি) – এই প্রোগ্রোমগুলি লিলিপ্ত সোইট অ্যোপোটট মমন্টগুলি পলিচোিনো কমি যো গ্রোহকমেি 

দ্বোিো লনিটোলচত এিং লিজ প্েওযো হয। এসএইচপি প্রোগ্রোমগুলি ভোডো রেোমনি সহোযতো এিং সহোযক পলিমেিো রেোন কমি। কমীিো আিও 

স্বোধীন জীিনযোপন এিং িলধটত স্বযংসম্পূর্টতোি জনয রমযোজনীয েিতো অ্জট ন িো পলিমোলজট ত কিমত গ্রোহকমেি সহোযতো কিোি জনয 
লিজোইন কিো পলিমেিোগুলি সিিিোহ কমি। স্টোফ সোধোির্ত প্ভোক্তোমেি সোমে রলত মোমস েইু িো তমতোলধক িোি প্েখো কমি যো গ্রোহমকি 
িযলক্তগত চোলহেোি উপি লনভট ি কমি। প্ভোক্তোিো স্বতন্ত্র িিযগুলি লিকোশ কিমি িমি আশো কিো হয যো আিও স্বোধীনভোমি জীিনযোপমনি 

উপি প্ফোকোস কমি। েোকোি সোধোির্ দের্ঘটয ৩-৪  িছি। প্িফোমিিগুলি প্সন্ট্রোিোইজি হোউলজং প্েসমমন্ট লসমস্টম এিং এলি কোউলন্ট হোউলজং 

প্কোঅ্লিট মনটমিি মোধযমম সমলিত হয। অএমএইচ অ্েটোযমন পলিচোলিত এসএইচপি -এি জনয মোনলসক অ্িমতোি কোিমর্ কোযটকোলিতোয 

উমেখমযোগয রলতিন্ধকতো যোচোই কিো রমযোজন। 

েকুপমপেশন রপ া ন  

• কনপসে  

• লচলকৎসমকি অ্নুমমোেন/ প্িোগ লননটয়  

প্মলিমকি লিলিজোইন প্িিস (এমআিটি ) হাউপ িং : এসএইচলপ লিছোনো লকন্তু অ্িশযই একটি ফযোলসলিটি  প্েমক স্থোনোন্তলিত হমত হমি িো  একজন 

উচ্চ প্মলিমকি িযিহোিকোিী।  

লিটিকযোি টোইম ইন্টোিমভনশন (লসটিআই) হোউলজং: িোইমসন্সলিহীন এিং দ্রুত পুনিটোসমনি অ্নিুূপ। শধুুমোত্র স্টোটট আপ ফোন্ড প্যমন লসলকউলিটি 

লিমপোলজট এিং রেম মোমসি ভোডো, রকৃত স্টোইমপন্ড প্নই।  

এইচইউলি ফোমন্ডি: এসএইচলপ-প্েিও ভলতট ি সময গহৃহীনতোি যোচোইকির্ রমযোজন।ইলি কোউলন্ট হোউলজং প্কোঅ্লিট মনটি এমজলন্স লনমযোমগি জনয 
েোযী।এসএইচলপ রেোনকোিীমেি মমধয ট্রোলন্সশনোি সোলভট স,ইঙ্ক, লিলভং অ্পিচুলনটি অ্ফ লিমপোি, প্িক প্শোি লিমহলভউি প্হিে, প্েকট্রোম লহউমযোন 
সোলভট মসস, লিমস্টোমিশন প্সোসোইটি এিং িলিউএনওয়োই প্ভমটিোনস হোউলজং প্কোযোলিশন অ্ন্তভুটক্ত িমযমছ।  

েকুপমপেশন রপ া ন  

 

• কনমসন্ট  

• VI-SPDAT ফমট HMIS- এি মমধয পিূর্ কিো হময়মছ  

 

লাইপসপেড সাপ ার্টে ভ হাউজ িং  

  



 িকুমমমন্টশন রমযোজন 

• কনপসে  

• লচলকৎসমকি অ্নুমমোেন/ প্িোগ লননটয় 

•  ক্লোময়মন্টি লক প্মলিকোইি/ এসএসআই আমছ?  

 সুিারভাই ে কলমউলনটি প্িলসমিন্স – এসলসআি  হি কংলগ্রমগট প্কযোি সুলিধো (গ্রুপ প্হোম) প্যখোমন ১৮ িছি িো তোি প্িলশ িযমসি 

৮ প্েমক ২৪ জন িোলসন্দো েোমক। এই প্রোগ্রোমগুলিমক রকৃলতমত িোলন্তকোিীন এিং পুনিটোসনমূিক িমি মমন কিো হয, কোির্ িোলসন্দোমেি 
িিয হি ২৪ মোমসি মমধয একটি কম সীমোিদ্ধ জীিনযোপমনি পলিমিমশ চমি যোওযো। প্িিিুমগুলি রোযই ভোগ কিো হয তমি লকছু 
প্রোগ্রোমম একক শযনকি েোমক৷ িোলসন্দোিো িোলডি িির্োমিিমর্ অ্ংশগ্রহর্ কমি যোি মমধয িমযমছ খোিোি পলিকল্পনো এিং রস্তুলত। 
লিমনোেন কোযটিম রেোন কিো হয. লকছু গ্রুপ প্হোমম স্বোধীন জীিনযোত্রোি েিতো পিীিো কিোি জনয রস্তুত িোলসন্দোমেি জনয একটি 
সংযুক্ত রলশির্ অ্যোপোটট মমন্ট ( টিএসআই) অ্ন্তভুটক্ত। স্টোফিো  সোইমট ২৪/৭ আমছন। এসলসআি পলিমেিোগুলি েয িোমফমিো প্ফিোমিশন 
অ্ফ প্নিোিহুি প্সন্টোি, লিপি কলমউলনটি সোলভট স এিং সোউেোনট টিযোি এনভোযিনমমন্টস ফি লিলভং, ট্রোনলজশনোি সোলভট স, ইনক দ্বোিো 
রেোন কিো হয়।  

  সুিারভাই ে লসলনযি কলমউলনটি প্িলসমিন্স  - এসএসলসআি  তত্ত্বোিধোমন েোকো কলমউলনটি প্িলসমিমন্সি মমতোই কোজ কমি লকন্তু ৫৫ িছি িো 

তোি প্িলশ িযসী গ্রোহকমেি জনয। িোসস্থোনগুলিমক স্বোধীন জীিনযোপমনি িিযগলুি সনোক্ত কিমত উত্সোলহত কিো হয তমি একটি অ্যোপোটট মমমন্ট 
যোওযোি উপি কম প্জোি প্েওযো হয। এসএসলসআি গ্রীনউি প্িলসমিন্স (সমস্ত একক প্িিিুম), সোউেোনট টিযোি লিলভং এনভোযিনমমন্টস এিং 
ট্রোনলজশনোি সোলভট মসস, ইনকমপটোমিমটি দ্বোিো সিিিোহ কিো হয।  

লচলকত্সো/তত্ত্বোিধোমন েোকো অ্যোপোটট মমন্ট- টিএসএ  সম্প্রেোমযি ভোগ কিো এক, েইু এিং লতনটি প্িিিুমমি অ্যোপোটট মমমন্ট ট্রোনলজশনোি হোউলজং রেোন 

কমি। অ্যোপোটট মমন্টগলুি হয একটি একক সোইমট অ্িলস্থত প্যখোমন ২৪/৭ সোইমট স্টোফ িমযমছ িো লিলিপ্ত সোইমটি অ্যোপোটট মমন্ট িমযমছ প্যখোমন কমীিো 
রলত সপ্তোমহ ৩ প্েমক ৭  লেন পলিেশটন কমি এিং ২৪/৭ জিিুী অ্িস্থোি জনয কি কিো হয। স্টোফিো িোলসন্দোমেি স্বোধীন জীিনযোপমনি জনয 
রমযোজনীয েিতো অ্জটন িো পলিমোলজটত কিমত সহোযতো কিোি জনয লিজোইন কিো পলিমেিোগুলি রেোন কমি। লকছু প্রোগ্রোম দ্বোিো মুলে এিং 

প্পোশোমকি জনয নগে ভোতো রেোন কিো হয। িোলসন্দোমেি স্বতন্ত্র িিয লিকোশ আশো কিো হয। েোকোি সোধোির্ দের্ঘটয ১৮ প্েমক ২৪ মোস। 
টিএসএ  আিোসন পলিমেিোগুলি েয িোমফমিো প্ফিোমিশন অ্ফ প্নিোিহুি প্সন্টোিস, লিপি কলমউলনটি সোলভট মসস এিং ট্রোনলজশনোি 
সোলভট মসস, ইনকমপটোমিমটি দ্বোিো সিিিোহ কিো হয। 

এমআইলসএ হোউলজং  - এমআইলসএ  গ্রুপ প্হোম এিং লট্রটমমন্ট অ্যোপোটট মমন্ট প্রোগ্রোমগুলি যোিো আসলক্তজলনত িযোলধ এিং প্সইসোমে একটি 
মোনলসক অ্িমতোয আিোন্ত তোমেি জনয লিমশে কমী এিং পলিমেিো রেোন কিমত সিম৷এমআইলসএ গ্রুপ প্হোমগুলি ট্রোনলজশনোি 
সোলভট মসস, ইনক   দ্বোিো পলিচোলিত হয এিং এমআইলসএ -এি জনয ১০টি প্িমিি তত্ত্বোিধোমন অ্যোপোটট মমন্ট প্রোগ্রোম পলিচোিনো কমি৷ 
একক প্িিিুম পোওযো যোয।  

ইযোং অ্যোিোল্ট হোউলজং – ওয়োইএএইচ  হি একটি গ্রুপ প্হোম এিং সমলেটত হোউলজং প্রোগ্রোম যো ১৮  প্েমক ২১ িছি িযসী িযলক্তমেি 
জনয লিমশে পলিমেিো রেোন কমি যোিো আিোলসক লচলকত্সো সুলিধোগুলি প্েমক স্থোনোন্তলিত হমে িো লকমশোি-লকমশোিীমেি জনয িসিোমসি 
পলিমিশমক একলত্রত কিমছ। পলিমেিোগুলি অ্নযোনয গ্রুপ প্সটিংমসি মমতো। প্রোগ্রোমমি সমলেটত হোউলজং কমম্পোমনমন্ট অ্ংশগ্রহর্কোিী িযলক্তমেি 
জনয আিও লনলিড পলিমেিো রেোমনি জনয স্টোলফং িমতো িমযমছ। ওয়োইএএইচ পলিমেিোগুলি ট্রোনলজশনোি সোলভট মসস, ইনক  দ্বোিো রেোন 
কিো হয।  

লসমেি িুম অ্কুমপলন্স – এসআিও -এি আিোসন রেোন কিো হয যো লিমশেভোমি একটি পলিমেিো-সমদৃ্ধ প্সটিংময স্থোযী আিোসন প্েওযোি 
জনয লিজোইন কিো হমযমছ। এই প্রোগ্রোমগুলি স্বোধীনভোমি িসিোস কিমত সিম িযলক্তমেি জনয আিোসন এিং পলিমেিো রেোমনি উমেমশয। 
একটি প্সোশযোি সোলভট স টিম সোইমট প্সিো রেোন কমি যোি মমধয িমযমছ প্কস মযোমনজমমন্ট, ইন্টোমিলিভ গ্রুপ, অ্যোলিলভটি, ওেুধ 
মযোমনজমমন্ট, মোলন মযোমনজমমন্ট এিং প্ভোমকশনোি লিমঙ্কজ। এসআিও হোউলজং লিপি কলমউলনটি সোলভট মসস দ্বোিো সিিিোহ কিো হয।  


