
 
 

শির োনোম: আগ্রহের অনহুরোধ (Solicitation of Interest), শিশু পশরচর্ যো 

সুশিতকরহের অনুদোন (Child Care Stabilization Grant) 

 

সংস্থো:   শনউ ইয়র্ক  স্টেট শিশু ও পশ বো  পশ রেবো (Children and Family Services)  

   িোখো, শিশু পশরচর্ যো পশরহেবোর (Child Care Services)  

 

জোশ  র্ ো  তোশ খ:   08/03/2021 

 

শনশদক ষ্ট তোশ খ/সময়:  গ্রহণ র্ ো শুরু হরে 08/03/2021 তোশরহে যর্েোহন আহবদনপত্র গ্রেে করোর 

চূড়োন্ত সময়সীমো 11/30/2021 তোশরে রোত 11:59টো। 

 

স্থোন:   স্টেটবযোপী 
 

র্োউশি:  সমস্ত NYS অঞ্চল  

 
 

পটভূশম 

 

এই আগ্রহের অনুহরোহের মোেযহম, নিউ ইয়র্ক স্টেটের নিশু ও পনরবার পনরটেবা দপ্তর (Office of Children 

and Family Services, OCFS) COVID-19 অনিমারী সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্ কায়টির মাধ্যটম উপলভ্য 

নিশু পনরচয কা সুনিির্রটের অিুদাটির আটবদিগুনল গ্রহে র্রটে। আটমনরর্াি ররসকিউ প্ল্যোন অযোক্ট 
(American Rescue Plan Act, ARPA) ও র্টরািাভ্াইরাস স্টরসপন্স অযান্ড নরনলফ সানিটমন্টাল 

অযাটরানরটয়িন্স (Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations, CRRSA) 

আইটির ফটল রাপ্ত অর্ করানি র্াটে লানিটয় সুনিির্রটের অর্ কায়ি নিশু পকরচর্যোর রেত্রটিহি িোর্যিরভোহে 
সুকিত িরোর এি নকিরকেেীন সুহর্োগ ও কেকনহ োগহি উপিোকপত িহর। এই নকিটিহত সুকিতিরহের অনুদোন 
সংক্রোন্ত র্োেতী  রর্োগযতো ও অনুহমোদনহর্োগয খরহচর প্রহ োিনী তোর রূপহরখো রদও ো েহ হে। OCFS এর এই 

অিুদাটির সুটযাটির নিয়ম ও িিকাবলী সংটিাধ্রনর অকেিোর সংরকেত িোিহে এেং এই নকির রর্ রিোনও 
আপহেট OCFS ওটয়বসাইটে স্টপাে র্রা হটব। 

 

OCFS নিশু পনরচয কা সুনিির্রটের অিুদাি র্ায কক্রম বাবদ $1.074 নবনলয়ি উপলভ্য র্রটব। 

 

কিশু পকরচর্যো প্রদোনিোরীর িোহন র্োও োর সম ?  এমি সূত্র রটয়াি র্টর অর্ করদাি র্রা হয় যা নিশু 

পনরচয কার িড় মূলয, নবিযাস, ভূ্টিাল, ধ্ারেক্ষমিা ও র্ায কক্রটমর মাপটর্ নবটবচিা র্টর। স্টযািয 

রদাির্ারীটদর OCFS লাইটসন্সধ্ারী বা স্টরজেোর্ক নিশু পনরচয কা র্ায কক্রম হওয়া, NYC অিুমনিরাপ্ত 

নদটিরটবলার পনরচয কা হওয়া (ধ্ারা 47) অর্বা আইনি োড়রাপ্ত নিশু পনরচয কা র্ায কক্রম নহটসটব 

িানলর্াভু্ক্ত হওয়া (স্টর্ািও িানলর্াভু্জক্ত সংিায় িানলর্াভু্ক্ত হওয়া) আবিযর্।  যাবিীয় র্ায কক্রটমর 

OCFS এবং/অর্বা NYC অিুসারী হওয়া আবিযর্ এবং অর্ করদাটির েিয অনুহমোকদত েহত অকতমোরী ও 
অনযোনয করহপোটয  িরোর প্রহ োিনী তো সংক্রোন্ত OCFS এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বািয নবভ্াটির (Department 

of Health) যাবিীয় নিয়মাবলী স্টমটি চলটি সম্মি হওয়া আবিযর্। 

 

আহেদন প্রকক্র ো সুিৃঙ্খল ও সরল িরহত প্রদোনিোরীরো এিটি এিি অনলোইন আহেদনপহত্রর মোেযহম আহেদন 
িরহেন। অনযোনয অংিীদোর CSEA, UFT ও WHEDco এর সটেই নিশু পনরচয কা রদাির্ারীটদর অিলাইি 

আটবদি পরূে র্রার েিয নিশু পনরচয কা সংিাি ও স্টরফারাল (Child Care Resource and Referral, 
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CCR&R) এর দ্বারা রযুজক্তিি সহায়িা স্টদওয়া হটব।  সংিার চুজক্তর িরিযর িনয অনুগ্রে িহর এখোহন কিি 
িরুন। 
 
 

$1.07B শিশু পশরচর্ যো সুশিতকরহের অনদুোন কোর্ যক্রম 

 

তেকেলগুকল র্ুক্তরোষ্ট্রী  কিশু পকরচর্যো দপ্তহরর (Office of Child Care) সংজ্ঞািুসারী আেটে স্টেেীটি 

বযবহাটরর স্টযািয। এই অর্ করানি মানসর্ নভ্নিটি অিুটমানদি রদাির্ারীটদর েয়টে নর্জিটি রদাি র্রা 

হটব যার রর্মটে স্টর্ািও আটবদি অিুটমাদটির 30 নদটির মটধ্য হটব।  

 

কিশু পকরচর্যো সকুিতিরে অনুদোহনর আহেদহনর সম িোল 08/03/2021-11/30/2021। আহেদনপত্রগুকল 
েোরোেোকেিভোহে 11/30/2021 িানরখ রাি 11:59ো পয কন্ত গ্রহে র্রা হটব।  রদাির্ারীরা 

লাইটসন্সধ্ারী/স্টরজেোর্ক/পারনমে পাওয়া বা িানলর্াভু্ক্ত আইনি োড় পাওয়া স্টিাষ্ঠী নিশু পনরচয কা 

র্াোর্যক্রম প্রকত এিটিমোত্র সকুিতিরে অনুদোন রপহত পোরহেন। রিোনও প্রদোনিোরীর এিোকেি সুকেেোর িোন 
িোিহল িোন প্রকত এিটি িহর আহেদনপত্র িমো কদহত েহে। রিোনও আহেদন অনুহমোকদত েহল প্রদোনিোরীহদর 
6টে নর্জি পয কন্ত মানসর্ অর্ করদাি োনর র্রা হটব।  স্টযািয ও অিুটমানদি নিশু পকরচর্যো প্রদোনিোরীহদর 
র্োেতী  অিযপ্রদোন 9/30/2022 িানরটখর আটি র্রা হটব।  অিুদাটির সটুযাি পাওয়ার স্টযািয হটি এবং 

অিুদাটির েিয রদি অর্ ক স্টপটি র্ার্টি রদাির্ারীটদর ভ্াটলা অবিায় র্ার্া, চালু র্ার্া এবং সিরীটর 

পনরচয কা রদাি র্রা আবিযর্। এই অিুদাটির সুটযাটির নিয়ম ও িতয োেলী অনুসোহর 9/30/2023 িানরখ 

পয কন্ত অিুটমাদিটযািয সুনিির্রে িহনবল বযবহাটরর েিয হওয়া খরচ পনরটিাধ্ র্রটি রদাির্ারীটদর 

হাটি 9/30/2023 িানরখ পয কন্ত সময় রটয়টে। 

 

শিশু পশ চর্কো র্োর্কক্ররম  সুশস্থতর্ রণ  অর্ক োশি  অনুরমোদনরর্োগ্য বযবহো গুশি 

 

র্ুক্তরোষ্ট্রী  কনহদয কিিোগুকলর অেীহন অনুহমোকদত উহেিযগুকলর মহেয পহে: 

• েযকক্তগত খরচ, যার মটধ্য রটয়টে স্টবিি িানলর্া, স্টবিি, অিুরূপ র্ম কচারীটদর ক্ষনিপূরে, 

র্ম কচারীটদর সুনবধ্ানদ, অবসরর্ালীি খরচ, নিক্ষার খরচ, নিশু পনরচয কার খরচ; এবং COVID-19 

টের্া অযাটেস র্রটি সহায়র্ র্মীটদর খরচ 

• ভোেো (নলে চুজক্তর অধ্ীিি সহ) অর্বা স্টর্ািও বযবসানয়র্ বন্ধিী দো , উপটযানিিা, বযবসা 

সংক্রান্ত নবমার অর্ করদাি; নবলটের নফ বা নবলটে অর্ করদাি সংক্রান্ত চােকও অন্তভু্কক্ত হটি পাটর 

(যাবিীয় খরচ স্টর্বলমাত্র 9/30/23 িানরখ পয কন্ত হওয়া আবিযর্)। 

• রিহের রেেোহেেে েো উন্নকত, স্টযগুনলটর্ স্টোেখাটো স্টমরামনি নহটসটব সংজ্ঞা রদও ো েহ হে (স্টযমি 

বার্রুম স্টমরামনি, রটবিটযািযিার উন্ননি (স্টরনলং লািাটিা রয্াম্প, স্বয়ংজক্রয় দরো লািাটিা)), যার 

মটধ্য পটড় স্টখালা োয়িায় নিক্ষার োয়িা/স্টখলার মাঠ এবং COVID-19 এর উটদ্বটির নিষ্পনি 

র্রটি স্টোেখাটো উন্ননি (স্টযমি সামাজের্ দরূটের েিয োয়িা নদটি ভ্ার বহন িহর নো এমন 
রদও োল অপসোরে)।  

• েযকক্তগত সুরেো সরঞ্জোম, সাফাই ও সযানিোইে র্রার সরবরাহ ও পনরটেবা অর্বা স্বািয ও সুরক্ষার 

অিুিীলি সংক্রান্ত রনিক্ষে ও স্টপিাদারী নবর্াি 

• COVID–19 এর রনিজক্রয়ায় সরঞ্জাম ও সরবরাহ স্টর্িা বা আপটর্ে র্রা 

• কিশু পকরচর্যো পকরহেেো েিো  রোখোর েো পুনরো  শুরু িরোর িনয প্রহ োিনী  পেয ও পকরহেেো 
• কিশুহদর ও িমযচোরীহদর িনয মোনকসি স্বোিয সেো তো 
• িমীহদর িনয স্বোিয ও সুরেো প্রকিেে, যার মটধ্য পটড় CPR, রার্নমর্ নচনর্ৎসা ও MAT, নর্ন্তু 

িাটিই িা সীমাবদ্ধ িয়, এবং COVID-19 সংক্রান্ত রনিক্ষে 

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/occ/CCDF-ACF-IM-2021-02.pdf
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অকতমোরী চলোিোলীন পকরহেেো প্রদোন িরহত িোিোর িনয কিশু পকরচর্যো প্রদোনিোরীহদর েও ো র্হিষ্ট পকরমোে 
আকিযি েকত েহ হে। সুতরোং, আটমনরর্াি স্টরসনর্উ িযাি অযাক্ট র্িত কপটক্ষর অধ্ীটি, রদাির্ারীরা 31 

োিুয়ানর, 2020 িানরটখর পর হওয়া স্টসই খরচ বাবদ সুনিির্রটের অর্ করানি েযেেোর িরহত পোরহেন 
রর্গুকল COVID-19 েিযস্বাটিযর েরুনর অবিার রনিজক্রয়ায় উপটরর স্টয স্টর্ািও স্টেেীর স্টক্ষটত্র র্রা 

হটয়নেল, িটব িা এই িটিক স্টয স্টসই খরচগুনল এর আটি NYS CARES নিশু পনরচয কা অিুদাি সহ অিয 

স্টর্ািও অর্ কায়ি বা র্ায কক্রটমর দ্বারা পনরটিাধ্ র্রা হয়নি। এই অনুদোহনর সহুর্োহগর কন ম ও িতয োেলী 
অনুসোহর 9/30/2023 িানরখ পয কন্ত অিুটমাদিটযািয সুনিির্রে িহনবল বযবহাটরর েিয হওয়া খরচ 

পনরটিাধ্ র্রটি রদাির্ারীটদর হাটি 9/30/2023 িানরখ পয কন্ত সময় রটয়টে। 

 
 

অশগ্রম ও অর্কপ্রদোরন  তর্য 

এই অনুদোহনর রেহত্র রিোনও অকগ্রম অিযরোকি পোও ো র্োহে নো। আহেদন অনুহমোদহনর পর অিযপ্রদোন আরম্ভ 
েহে।  রমোট প্রদত্ত অিযরোকি ে টি মোকসি অিযপ্রদোহন কেভক্ত িরো েহে এেং রসই প্রদোনিোরীহদর রদও ো েহে 
র্োরো প্রকতেোর অিযপ্রদোহনর সম  রখোলো রহ হেন ও সিরীহর পকরচর্যো প্রদোন িরহেন এেং “ভ্াটলা অবিায়” 

রটয়টেি। 

প্রদত্ত অিয পোও োর িনয আহেদন িরোর আহগ কিশু পকরচর্যো প্রদোনিোরীর এটো কনকিত িরো আেিযি রর্ 
তোরো রর্ন OCFS (বা িাটদর নিয়ামর্) এর র্াটে র্ায কক্রটমর নিখুুঁি ির্য রদাি র্টর র্াটর্, যার মটধ্য 

পটড় আইনি সিার িাম, ইটমল ও র্ার্ টঠর্ািা, TIN/SSN এবং/অর্বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইকে নম্বর। 

 

অনুদোরন  জনয অর্কোয়ন পদ্ধশত 

পোও োর পর বেদযুকতন পর্যোহলোচনো িরো েহে এেং রর্োগযতোমোন পূরে িরো েহল আহেদনপত্রটি অনুহমোদহনর 
িনয অগ্রসর িরো েহে।  অনুহমোকদত েহল কেনযোস, স্টভ্ৌটিানলর্ অবিাি এবং সব কানধ্র্ 

লাইটসন্সধ্ারী/স্টরজেোর্ক/অিুমনিরাপ্ত ধ্ারেক্ষমিার অর্েো আইকন েোে পোও ো রগোষ্ঠীগুকলর িনয 
পকরচর্যো  িোিো ভতুয কিপ্রোপ্ত কিশুহদর সংখযোর কভকত্তহত রর্োগয কিশু পকরচর্যো িোর্যক্রমগুকলহি অনুদোহনর অিয 
িোকর িরো েহে। অনুদোহনর িনয প্রহদ  রোকি প্রকতটি কেনযোহসর িনয; বতহির স্টভ্ৌটিানলর্ বাোরদটরর 

অঞ্চটলর র্র্া1; এবং ধ্ারেক্ষমিা/নিশুটদর সংখযা নবটবচিা র্টর পতর্র্ভ্াটব িেিা র্রা হয়। পনরবাটরর 

নদটিরটবলার পনরচয কা ও স্টিাষ্ঠী পনরবাটরর নদটিরটবলার পনরচয কার েিয স্টভ্ৌটিানলর্ অঞ্চল রনি এর্টে 

অিুদাি রানি স্টদওয়া হটব। স্টর্ন্দ্রনভ্নির্ র্ায কক্রমগুনলর েিয, স্টোেখাটো র্ায কক্রমগুনলর র্টম যাওয়া 

তোকলিোভুকক্তর অসম প্রভোহের কেহসে িরহত এেং েেসে িোর্যক্রমগুকলর সেমতোর পকরমোপ িরহত 
িোর্যক্রহমর মোহপর কভকত্তহতও প্রহদ  রোকির গুরুত্ব কেচোর িরো ে । গুরুত্ব কেচোহরর িোরেগুকল রসই রেোটখোহটো 
িোর্যক্রমগুকলর িনয অগ্রোকেিোর প্রদোন িহর র্োহদর রোিস্ব আহ র বেকচত্রযপূেয েোরো  অযোহেস রনই। লেয 
িরুন রর্ তোকলিোভুক্ত আইকন েোে পোও ো রগোষ্ঠী িোর্যক্রমগুকলর েোরেেমতোর কভকত্ত েল OCFS নিশু 

পনরচয কা স্টর্ন্দ্র বযবিায় (Child Care Facility System, CCFS) র্ায কক্রম রদি পনরটেবা পাওয়া 

ভ্িুকনর্রাপ্ত নিশুটদর সংখযা এবং র্ায কক্রমরার পূেয েোরেেমতো ন । অনুদোহনর রোকি সংক্রোন্ত আরও তিয 
সংর্ুশি A-স্টি পাওয়া যাটব। 

 

স্টর্োগ্যতো  প্ররয়োজনীয়তোসমূহ 

 

রর্োগয প্রদোনিোরীহদর OCFS লাইটসন্সধ্ারী বা স্টরজেোর্ক নদটিরটবলার পনরচয কা র্ায কক্রম, NYC এর 

অিুমনিরাপ্ত নদটিরটবলার পনরচয কা (নিউ ইয়র্ক নসটে স্টহলর্ স্টর্ার্(New York City Health Code) এর 

 
1 NYC; 5টে দনক্ষেরাটন্তর র্াউনন্ট নিটয় বাোরদর অঞ্চল 1 িটঠি হয়; এবং স্টেটের বানর্ অংি, স্টরে 

অব স্টেে(Rest of State, ROS), নিটয় বাোরদর অঞ্চল 2, 3 ও 4 িটঠি হয় 
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ধ্ারা 47 এর সংজ্ঞািুসাটর) অর্বা িানলর্াভু্ক্ত আইনি োড় পাওয়া স্টিাষ্ঠী র্ায কক্রম (র্রাোনও তোকলিোভুকক্ত 
সংিো  তোকলিোভুক্ত) হওয়া আবিযর্।  সর্ল রদাির্ারীর িাটদর লাইটসন্স/স্টরজেটেিি/পারনমে বা 

িানলর্াভু্জক্তর নচটঠ 11 মাচক, 2021 িানরটখ বা িার আটি োনর হওয়া এবং িাটদর অিুদাটির েিয 

আটবদি র্রার িানরটখ স্টখালা র্ার্া ও সিরীটর নিশু পনরচয কা পনরটেবা রদান িরো আেিযি। এর মহেয 
পহেন রসই প্রদোনিোরীরো র্োহদর েতয মোহন রিোনও তোকলিোভুক্ত কিশু রনই, িটব পনরচয কা রদাটির েিয 

"স্টখালা" ও র্মী নিটয়াি র্রা রটয়টে।  স্টয র্ায কক্রমগুনল েিস্বািয বা COVID-19 েিস্বাটিযর েরুনর 

অবিা সংক্রান্ত অিয স্টর্ািও র্ারটে আটবদটির িানরটখ সোমক িভোহে েন্ধ রহ হে ও কিশু পকরচর্যো 
পকরহেেো প্রদোন িরহে নো তোহদরহি প্রতয ন িরহত েহে রর্ তোরো 9/20/2021 িানরটখ বা আটবদি র্রার 

30 নদটির মটধ্য, এর মটধ্য স্টযটে পটর হটব, িার মটধ্য নিশুটদর পনরটেবা স্টদটব। 

 

আইকন েোে পোও ো রগোষ্ঠী িোর্যক্রমগুকলর রেহত্র, র্ায কক্রমগুনলটর্ 11 মাচক, 2021 িানরটখর মটধ্য 

িানলর্াভু্ক্ত হটি এবং ভ্িুকনর্ পাওয়া পনরবারগুনলটর্ পনরটেবা নদটি হটব এবং এর্টে রায় পাওয়ার 

স্টযািয হটি িানলর্াভু্ক্ত র্ার্টি হটব এবং ভ্িুকনর্ পাওয়ার অিুটমাদিরাপ্ত পনরবারগুনলটর্ পকরহেেো 
রদও ো চোকলহ  রর্হত েহে। িনস্বোিযগত েো COVID-19 েিস্বাটিযর েরুনর অবিা সংক্রান্ত অিযািয 

র্ারটে আটবদটির িানরটখ এমিনর্ সামনয়র্ভ্াটব বন্ধ র্ার্টল এবং নিশু পনরচয কা পনরটেবা রদাি িা 

র্রটলও র্ায কক্রমগুনল আটবদটির িানরটখ পনরবারগুনলটর্ পনরটেবা নদটে বটল ধ্ররা রনও ো েহে।  

 

র্ুক্তরোষ্ট্রী  ও রেহটর সেো তোর অনযোনয উৎস িোিো রেে েোটয  (Head Start), আনল ক স্টহর্ োেক (Early 

Head Start) র্ায কক্রমগুনল এবং সরর্ানর অর্ কানয়ি নর-K র্ায কক্রমগুনলটর্ এর্টে রিযয়ি র্রটি হটব স্টয 

এই সুনিির্রটের অর্ করানি িাটদর র্ায কক্রটমর সরাই অংিহি সমিযন রদও োর িনয েযেেোর িরো েহে 
রর্গুকল অনযোনয সরিোকর অিযরোকি পোহে নো। িোর্যক্রমগুকলহি তোহদর লোইহসন্সপ্রোপ্ত/স্টরজেোর্ক ধ্ারেক্ষমিার 

িটর অর্ কায়ি র্রা হটব। 

 

রর্োগয েহত, সমি রদাির্ারীর "ভ্াল অবিায় র্ার্া" আবিযর্ যার রটদয় নিনিটি নিশু পরকাচর্যো িোর্যক্রম 
কেহসহে সংজ্ঞো েল এিটি লোইহসন্সেোরী/স্টরজেোর্ক/পারনমে পাওয়া (NYC ধ্ারা 47), িিুবা এর্টে 

িানলর্াভু্ক্ত আইনি োড় পাওয়া স্টিাষ্ঠী র্ায কক্রম (স্টর্ািও িানলর্াভু্জক্ত সংিায় িানলর্াভু্ক্ত), যা রিযয়ি 

স্বাক্ষটরর সময় OCFS বা নিউ ইয়র্ক নসটে নবভ্াটির স্বািা র্ ও মোনকসি স্বোিযকেকে কেভোগ (Department 

of Health and Mental Hygiene, DOHMH) দ্বারা সজক্রয় বলবৎর্রটের পদটক্ষপ িয়। অটযািয OCFS 

বলবৎ র্রার নিনিগুনলর মটধ্য রটয়টে: 

• লোইহসন্স/ ররকিহেিহনর িকগতোহদি 

• লোইহসন্স/ ররকিহেিহনর সীমোেদ্ধতো 
• লোইহসন্স/ ররকিহেিহনর িকগতোহদি এেং প্রস্তোকেত প্রতযোেোর 

• লোইহসন্স/ ররকিহেিহনর প্রস্তোকেত প্রতযোেোর 

• লোইহসন্স/ ররকিহেিহনর নেো হনর আহেদন প্রতযোখযোন 

  

অহর্োগয DOHMH বলবৎ র্রার নিনিগুনলর মটধ্য রটয়টে:  

• িকমিনোহরর পোরকমট িকগত িরোর আহদি 

• িোরে দিযোহনোর শুনোকন  

• নেো ন প্রতযোখযোন, পোরকমট প্রতযোেোর  

 

NYC বলবৎ র্রার নিনি সম্পনর্কি রশ্নগুনলটর্ NYC DOHMH এর র্াটে পাঠাটি হটব। 

 

রিোনও প্রদোনিোরীর আহেদহনর উপর অিেো মোকসি পনুঃপ্রতয ন প্রকক্র ো চলোিোলীন রর্ রিোনও সম  রিোনও 
েলেৎিরে কিকত িোিহল রর্োগযতো িোিোর ও রর্োগযতো েিো  িোিোর িনয তোহদর আহেদনপহত্রর আভযন্তরীে 
পর্যোহলোচনো িরো েহে। কিকত ও েলেৎিরহে পকরেতয ন েহল তোর ফহল কেলম্ব েহত েো রমোট প্রহদ  রোকি িহম 
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রর্হত পোহর। কেনযোহসর পকরেতয ন ও অনযোনয তহিযর পকরেতয হনর ফহলও রমোট প্রহদ  রোকি এেং/অর্বা 
মানসর্ রিযানিি রটদয় রানি রভ্াবকাত েহত পোহর।  

 

আরবদনপত্র জমো স্টদওয়ো  প্ররয়োজনীয়তোসমূহ: শিশু পশরচর্ যো সুশিতকরহের অনুদোন 

 

রর্োগয কিশু পকরচর্যো প্রদোনিোরীহদর অনলোইন রপোটয োল েযেেোর িহর OCFS এর র্াটে এর্টে ববদুযনিি 

আটবদি েমা স্টদওয়া আবিযর্। রদাির্ারীটদর র্ম্পম্পউোটর অযাটেস িা র্ার্টল িাটদর িািীয় নিশু 

পনরচয কা সংিাি ও স্টরফারাল (CCR&R) সংিা অর্বা UFT, CSEA, বা WHEDco মারফৎ সহায়িা প্রোপ্ত 
িরো েহে। এই আহেদনটি অনলোইহন 3 আিে, 2021 িানরখ স্টর্টর্ আরম্ভ র্টর 30 িটভ্ের, 2021 িানরখ 

রাি 11:59ো পয কন্ত েমা স্টদওয়া যাটব। সময়সীমার পর OCFS এর পাওয়া স্টর্ািও আটবদিপত্র 

পয কাটলাচিা র্রা হটব িা। আহেদনপত্রগুকল OCFS'র দ্বারা পয কাটলাচিা ও অিুটমাদটির পর রদাির্াোরীহদর 
OCFS স্টর্টর্ ইটমল মারফৎ িাটদর রাটয়র রানি সম্পটর্ক অবনহি র্রা হটব।   

 

কিশু পকরচর্যো প্রদোনিোরীহদর তোহদর আহেদনপহত্রর সহে নকিপত্র আপহলোে িরোর প্রহ োিন েহে নো, িটব 

িাটদর আটমনরর্াি স্টরসনর্উ িযাি অযাক্ট স্টমটি চলটি িাটদর আিুমানির্ মানসর্ চালু খরচ নিটদকি র্রা 

আবিা র্ি। সুকিতিরে তেকেল পকরহিোে-নভ্নির্ িয় এবং িা COVID-19 েিস্বাটিযর েরুনর অবিার 

সটে সংনিষ্ট হটল 31 োিুয়ানর, 2020 িানরটখর মটধ্য হওয়া আটির্ার খরচ স্টমোটি বযবহার র্রা যাটব। 

এই অনুদোহনর সুহর্োহগর কন ম ও িতয োেলী অনুসোহর 9/30/2023 িানরখ পয কন্ত অিুটমাদিটযাি্র্ সকুিতিরে 
তেকেল েযেেোহরর িনয েও ো খরচ পকরহিোে িরহত প্রদোনিোরীহদর েোহত 9/30/2023 িানরখ পয কন্ত সময় 

রটয়টে। 
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প্রদোনর্ো ীরদ  জনয প্রতযয়ন 

কিশু পকরচর্যো প্রদোনিোরীহদর প্রতয ন িরো আেিযি রর্ তোরো তোহদর অনুদোহনর অিয পোও োর সম িোহল 
কনকদযষ্ট কিেু প্রহ োিনী তো পরূে িরহে। রোহ র রোকি রপহত প্রদোনিোরীহদর তোহদর আহেদনপহত্রর র্োেতী  
কেেৃকত প্রতয ন িরো আেিযি। 

প্রতয হনর কন ম ও িতয োেলী:  

এই কন ম ও িতয োেলীহত সম্মকত কদহ  এেং কিশু পকরচর্যো সকুিতিরে অনুদোহনর আহেদনপত্র িমো কদহ  আকম প্রতযক ত 

িরকে রর্ এই আহেদনপহত্রর অে কেহসহে প্রদত্ত র্োেতী  তিয আমোর রেষ্ঠ জ্ঞোহন সঠিি ও কনখুুঁত এেং কনম্নকলকখত 

কেেৃকতগুকলর প্রকতটিহত সম্মকত কদকে;  

 আকম দ্রুত কিশু ও পোকরেোকরি পকরহেেো দপ্তরহি (Office of Children and Family Services, OCFS) 

এই আহেদনপহত্র প্রদত্ত রর্ রিোনও পকরেতয ন সম্পহিয  অেকেত িরহেো, র্োর মহেয পহে, কিন্তু তোহতই তো সীমোেদ্ধ 

ন ,  

o আমোর কিশু পকরচর্যো িোর্যক্রম েন্ধ িরো,  
o আমোর আইকন েোে পোও ো রগোষ্ঠী িোর্যক্রম আর ভতুয কি পোও ো পকরেোরগুকলহি পকরহেেো কদহে নো 
o এখন েন্ধ িোিহল আমোর কিশু পকরচর্যো িোর্যক্রম 20, রসহেম্বর 2021 তোকরহখর অিেো আহেদন 

িরোর কতকরি কদহনর মহেয খুলহে নো, এর মহেয রর্টি পহর েহে।  
 আকম েঝুহত রপহরকে রর্ আমোর কিশু পকরচর্যো িোর্যক্রম অনুদোহনর সম িোল চলোিোলীন িো ীভোহে েন্ধ েহ  

রগহল আমোর র্োেতী  খরচ নো েও ো অিযরোকি রফরত রদও ো আেিযি এেং আকম আর রিোনও অকতকরক্ত 

অনুদোহনর অিয পোও োর রর্োগয িোিহেো নো। অনুদোহনর িনয আহেদন িরোর সম িোল 30 নহভম্বর, 2021 

তোকরহখ রিে েহে এেং িোর্যক্রমটি চোলু িোিহল ও কিশুহদর পকরহেেো কদহত িোিহল অিেো তোকলিোভুক্ত িোিহল ও 

কিশু পকরচর্যো ভতুয কি পোও ো পকরেোরগুকলহি পকরহেেো কদহত িোিহল অিযরোকি 9/30/23 তোকরখ পর্যন্ত েযেেোর 

িরো র্োহে। 
 আকম সম্মকত কদকে রর্ আমোর িোর্যক্রম OCFS এর র্োেতী  কেকে এেং প্রহর্োিয েহল কনউ ই িয  রেহটর স্বোহিযর 

পিকনহদযি কেভোগ (Department of Health guidance) ও কনউ ই িয  কসটি স্বোিয ও মোনকসি স্বোিযকেকে 

কেভোহগর (Department of Health and Mental Hygiene) কেকেগুকল রমহন চলহে এেং ভোহলোভোহে েিো  

রোখহে (মঞ্জকুরর সুহর্োহগর কেেকৃতর সংজ্ঞো অনুসোহর) এেং র্ত রেকি িহর সম্ভে ররোগ কন ন্ত্রে ও প্রকতহরোে রিে 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এর পিকনহদযি েহর নীকতগুকল েোস্তেোক ত 

িরহে (এখোহন পোও ো র্োহে https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/guidance-forchildcare.html)।  

 

শিশু পশ চর্কো র্োর্কক্ররম  সশুস্থতর্ রণ  অর্ক োশি  অনরুমোদনরর্োগ্য বযবহো গুশি 

র্ুক্তরোষ্ট্রী  কনহদয কিিোগুকলর অেীহন অনুহমোকদত উহেিযগুকলর িনয, যার মটধ্য রটয়টে: 

o েযকক্তগত খরচ, যার মটধ্য রটয়টে স্টবিি িানলর্া, স্টবিি, অিুরূপ র্ম কচারীটদর ক্ষনিপূরে, 

র্ম কচারীটদর সুনবধ্ানদ, অবসরর্ালীি খরচ, নিক্ষার খরচ, নিশু পনরচয কার খরচ; এবং 

COVID-19 টের্া অযাটেস র্রটি সহায়র্ র্মীটদর খরচ 

o ভোেো (নলে চুজক্তর অধ্ীটি সহ) অর্বা স্টর্ািও বন্ধর্ী দায়, উপটযাকগতো েো কেমোর 
অিযপ্রদোন; নবলটের নফ বা নবলটে অর্ করদাি সংক্রান্ত চােকও অন্তভু্কক্ত হটি পাটর 

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/occ/CCDF-ACF-IM-2021-02.pdf
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o রিহের রেেোহেেে েো উন্নকত, স্টোেখাটো স্টমরামনি নহটসটব সংজ্ঞা স্টদওয়া হটয়টে, যার 

মটধ্য পটড় স্টখালা োয়িায় নিক্ষার োয়িা/স্টখলার মাঠ এবং COVID-19 এর উটদ্বটির 

নিষ্পিা কত িরহত রেোটখোহটো উন্নকত 

o েযকক্তগত সুরেো সরঞ্জোম, সাফাই ও সযানিোইে র্রার সরবরাহ ও পনরটেবা অর্বা স্বািয ও 

সুরক্ষার অিুিীলি সংক্রান্ত রনিক্ষে ও স্টপিাদারী নবর্াি 

o COVID–19 এর রনিজক্রয়ায় সরঞ্জাম ও সরবরাহ স্টর্িা বা আপটর্ে র্রা 

o কিশু পকরহেেো েিো  রোখোর েো পুনরো  শুরু িরোর িনয প্রহ োিনী  পেয ও পকরহেেো 

o কিশুহদর ও িমযচোরীহদর িনয মোনকসি স্বোিয সেো তো 

o িমীহদর িনয স্বোিয ও সুরেো প্রকিেে, যার মটধ্য পটড় CPR, রার্নমর্ নচনর্ৎসা ও 

নচনর্ৎসা রিাসি, নর্ন্তু িাটিই িা সীমাবদ্ধ িয় 

 

এর মহেয রহ হে 31 োিুয়ানর, 2020 িাকরহখর মহেয েও ো খরচ পকরহিোে, যিক্ষে উপটরর স্টেেীগুনলটি 

স্টসগুনল COVID-19 েিস্বাটিযর েরুনর অবিার সটে সম্পনর্কি, িটব িা এই িটিক স্টয স্টসই খরচ এর 

আটি অিয স্টর্ািও িহনবল বা র্ায কক্রটমর দ্বারা পনরটিাধ্ র্রা হয়নি। এই অনুদোহনর সুহর্োহগর কন ম ও 
িতয োেলী অনুসোহর 9/30/2023 িানরখ পয কন্ত অিুটমাদিটযািয সুনিির্রে িহনবল বযবহাটরর েিয হওয়া 

খরচ পনরটিাধ্ র্রটি রদাির্ারীটদর হাটি 9/30/2023 িানরখ পয কন্ত সময় রটয়টে। 

 

 আমোর প্রদত্ত তহিযর অভ্রোন্ততো ও অিযরোকির সঠিি েযেেোর কনকিত িরহত OCFS েো তোর এহিন্টরো এই 
আহেদনপত্র ও অিযরোকির েযেেোর পর্যহেেে িরহত পোহরন।  

 আকম েঝুহত রপহরকে রর্ আমোহি রর্ রিোনও সম  কিশু পকরচর্যো সুকিতিরে তেকেহলর রিোনও কেসোেপরীেো 
িরো েহল প্রদত্ত অিয পোও ো ও প্রদোন িরো সে র্োচোইিরহের উহেহিয ররিেয  রদখোহত েলো েহত পোহর।  

 আকম অনুহরোেক্রহম তিয ও সমিযনিোরী নকিপত্র প্রদোহন সম্মকত কদকে।   
 আকম কেসোেপরীেোর উহেহিয রসই এই আহেদনপত্র র্োর িনয িমো রদও ো েহ হে রসই কিশু পকরচর্যো রিহে, 

আহেদনপত্র ও অিযরোকির েযেেোহরর সহে সংকিষ্ট তিয ও নকিপহত্র অযোহেস প্রদোহন এেং এই আহেদনপত্র ও প্রোপ্ত 

অিযরোকির েযেেোহরর সহে সংকিষ্ট কিশু পকরচর্যো িমী সদসযহদর সোেোৎিোর রনও োর অযোহেস প্রদোহন সম্মকত 

কদকে।  
 আমোর সমিযনিোরী নকিপত্র পোুঁচ েেহরর িনয েহর রোখো এেং অনুহরোেক্রহম দ্রুত OCFS এর িোহে তো িমো 

রদও ো আেিযি। 
 আকম েঝুহত রপহরকে রর্ এই আহেদনপত্র সম্পহিয  কমিযো েো ত্রুটিপূেয তিয িমো কদহল অিেো অিযরোকির অনুপর্ুক্ত 

েযেেোর িরহল অিযরোকি রফরত কদহত েো পকরহিোে িরহত েহে।  আকম OCFS এর প্রহ োিনী তো অনুসোহর 

অিযরোকি পকরহিোে িরো  সম্মকত কদকে। 
 আকম সম্মকত কদকে রর্ আমোর আহেদনপহত্রর অন্তভুয ক্ত পকরচোলনোর খরচ আমোর কিশু পকরচর্যো িোর্যক্রহমর রেহত্র 

কনখুুঁত 

 আকম অনুহরোেক্রহম OCFS েো তোর এহিন্টহদর প্রোপ্ত অহিযর েযেেোর করহপোটয  িরো  সম্মকত কদকে। 
 আকম সম্মকত কদকে রর্ আকম অনুদোহনর অিযপ্রদোহনর সম িোহলর মহেয আমোর কিশু পকরচর্যো িোর্যক্রহমর 

িমযচোরীহদর রেতন েো সকুেেোগুকল িমোহেো নো।  কিশু পকরচর্যো িোর্যক্রহমর প্রহতযি িমযচোরীর রেহত্র, আকম কিশু 

পকরচর্যো সকুিতিরে অনুদোহনর সম িোহল সোপ্তোকেি মিকুরর পকরমোে অন্তত এিই রোখো  এেং এিই সুকেেো 
েিো  রোখো  (রর্মন, প্রহর্োিয েহল স্বোিযকেমো ও অেসরিোলীন সুকেেো) সম্মকত কদকে। আকম আহেদন িমো 
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রদও োর তোকরখ রিহি অনুদোহনর সম িোল িহুে িমযচোরীহদর অননকেি সোমক ি েুটি রনও ো প্রকতহরোে িরো  

সম্মকত কদকে। 
 আকম রর্ পকরসহর সম্ভে আমোর কিশু পকরচর্যো িোর্যক্রহম তোকলিোভুক্ত পকরেোরগুকলর িনয রিোহপহমন্ট ও টুইিহনর 

অিয রিহি অেযোেকত প্রদোন িরহত এেং উভ  প্রিোহরর অিয রিোগোে িরহত অসুকেহে  পেো পকরেোরগুকলহি 

অেযোেকত রদও োহি অগ্রোকেিোর কদহত সম্মকত কদকে। 
 আকম সম্মকত কদকে রর্ আকম সসু্পষ্টভোহে অনয রিোনও েকেঃি উৎহসর আওতো  িোিো খরহচর অিযপ্রদোহন কিশু 

পকরচর্যো সকুিতিরহের অিয েযেেোর িরহত পোরহেো নো, রর্মন, রপ-রচি রপ্রোহটিিন রপ্রোগ্রোম (Paycheck 

Protection Program, PPP) অিেো অনয রিোনও র্ুক্তরোষ্ট্রী  েো রেহটর অিযরোকির েদহল েযেেোর িরো। 
 আমোর কিশু পকরচর্যো সুকিতিরহের র্োেতী  অিযরোকি 30 রসহেম্বর, 2023 তোকরহখর মহেয খরচ িরো 

আেিযি। 
 আকম কন ম ও িতয োেলী পহেকে ও তোহত সম্মকত কদহ কে এেং আকম এই আহেদনপত্র িমো রদও োর এিিন 

অনুহমোকদত েযকক্ত।  
 

আপকন কি এিিন রেে েোটয /আকলয রেে েোটয / রেহটর অিযোক ত কপ্র-K প্রদোনিোরী? েযোুঁ/নো 

েযোুঁ েহল: আকম প্রতয ন িরকে রর্ কিশু পকরচর্যো সুকিতিরে অনুদোন েোেদ পোও ো রর্ রিোনও অিযরোকি কিশু পকরচর্যো 
িোর্যক্রহমর আসহনর িনয অনয রিোনও রেে েোটয /আকলয রেে েোটয / রেহটর অিযোক ত কপ্র-K েো অনয রিোনও র্ুক্তরোষ্ট্রী  

অিযো নহি প্রকতিোকপত িরহে নো। 

 

প্রদোনর্ো ী  শ রপোটক  র্ ো: 

OCFS-স্টর্ সুনিির্রটের অিুদাি পাওয়া নিশু পনরচয কা রদাির্ারীটদর স্টর্টর্ নিম্ননলনখি ির্য সংগ্রহ 

র্রটি হটব: 

• প্রদোনিোরীর ঠিিোনো, কিপ রিোে সে 
• পকরেোহরর/রগোষ্ঠী পকরেোহরর কদহনরহেলোর পকরচর্যো প্রদোনিোরী; রিে ও SACC পকরচোলি  

• রিহের পকরচোলি েো পোকরেোকরি কিশু পকরচর্যো প্রদোনিোরীর মোকলহির কলে 

• প্রদোনিোরী কিশু পকরচর্যো পকরহেেো প্রদোহনর িনয রখোলো ও উপলভয রহ হে, নোকি COVID-19 িনস্বোহিযর 

িরুরী অেিোর িোরহে েন্ধ রহ হে 

• অিযরোকি িীভোহে রর্োগয খরহচর রেেীগুকলহত েযেেোর িরো েহ হে 

• নকিপহত্র রদখোহত েহে রর্ প্রদোনিোরীরো প্রহ োিনী  প্রতয ন পরূে িহরন 

রসইসহে, ARPA অর্ কায়টির দ্বারা রটয়ােিীয় স্টর্ো নরটপােক র্রা পূরে র্রটি OCFS রদাির্ারীটদর স্টর্টর্ 

সীনমি ির্য সংগ্রহ র্রটব বটল রিযািা র্রা হয়। 

 

প্রদোনর্ো ী  প্রর্ুশিগ্ত সহোয়তো  উরদযোগ্ 

সুকিতিরহের আহেদন পূরে িরো কিশু পকরচর্যো প্রদোনিোরীহদর সেো তোর িনয প্ররু্কক্তগত সেো তো প্রদোন 
িরহত CSEA ও UFT এবং WHEDco সহ অিযািয অংিীদার সংিাগুনলর সটেই OCFS স্টেেবযাপী নিশু 

পনরচয কা সংিাি ও স্টরফারাল (CCR&R) সংিাগুনলটর্ অিুদাি রদাি র্রটে। CCR&Rs রচার পনরচোলনো 
িরহে এেং সেো তোর অনুহরোেিোরী অিেো আহেদন পূরে িরহত নো পোরো প্রদোনিোরীহদর অনুসন্ধোহনর িেোে 
রদহে। রিোনও কেসোেপরীেোর রেহত্র রর্োগয খরহচর িনয প্রহ োিনী  নকিপত্র তিো েেযহিহের ির করহপোটয  
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িরো  সুকিতিরহের অিযরোকি িীভোহে অন্তভুয ক্ত িরহত েহে তোর উপর প্রকিেে রদও োর িনয CCR&Rs 

নিশু পনরচয কা রদাির্ারীটদর সটেও র্াে র্রটব। সর্ল TA অংিীদাটরর স্টযািাটযাটির ির্য এখোহন 
সুকিতিরে অনুদোহনর ওহ েহপহি পোও ো র্োহে। 

  

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/
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সংর্ুশি A:  

2021 শিশু পশরচর্ যো সুশিতকরহের অনুদোহনর জনয প্রদত্ত রোশি- কিশু পকরচর্যো িোর্যক্রম প্রকত প্রদত্ত 
রমোট রোকি 

কদহনরহেলোর পকরচর্যো রিহের িনয প্রদত্ত রমোট রোকি: 

 
শদরন রবিো  পশ চর্কো স্টর্ন্দ্র (Day Care Centers, DCC) 

র্োর্কক্ররম  ধো ণক্ষমতো NYC স্টেরট  দশক্ষণভোগ্ ROS 

7-50 েি নিশু  $53,200  $53,200  $38,700 

51-100 েি নিশু  $108,600  $108,600  $78,900 

101-150 েি নিশু  $149,300  $149,300  $108,500 

151-200 েি নিশু  $164,700  $164,700  $119,700 

201-250 েি নিশু  $179,100  $179,100  $130,200 

251 এর স্টবনিসংখযর্ 

নিশু 

 $203,000  $203,000  $147,600 

 

সু্কল র্োও োর ে হসর কিশু পকরচর্যোর িনয রমোট প্রদত্ত রোকি: 

 সু্কি র্োওয়ো  বয়রস  শিশু পশ চর্কো 
(School Age Child Care, SACC) 

র্োর্কক্ররম  ধো ণক্ষমতো NYC স্টেরট  দশক্ষণভোগ্ ROS 

7-50 েি নিশু  $43,700  $43,700  $32,800 

51-100 েি নিশু  $89,200  $89,200  $67,000 

101-150 েি নিশু  $122,700  $122,700  $92,100 

151-200 েি নিশু  $135,300  $135,300  $101,600 

201-250 েি নিশু  $147,200  $147,200  $110,600 

251 এর স্টবনিসংখযর্ 

নিশু 

 $166,900  $166,900  $125,300 

 

পকরেোহরর কদহনরহেলোর পকরচর্যো রিহের িনয রমোট প্রদত্ত রোকি: 

পশ বোর   শদরন রবিো  পশ চর্কো (Family Day Care, FDC) 

NYC স্টেরট  দশক্ষণভোগ্ ROS 
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 $25,300  $25,300  $19,300 

 

 

 

রগোষ্ঠীর কদহনরহেলোর পকরচর্যো রিহের িনয রমোট প্রদত্ত রোকি: 

স্টগ্োষ্ঠী  শদরন রবিো  পশ চর্কো (Group Family Day Care, GFDC) 

NYC স্টেরট  দশক্ষণভোগ্ ROS 

 $50,600  $50,600  $38,500 

 

আইকন েোে পোও ো রগোষ্ঠীর িনয প্রদত্ত রমোট রোকি: রদাির্ারীরা িিক্ষেই মানসর্ রানি পাওয়ার অনধ্র্ারী 

যিক্ষে িাটদর পনরচয কায় ভ্িুকনর্ পাওয়ার স্টযািয নিশুরা র্ার্টব। র্ায কক্রটমর স্টযািযিার নিনির নভ্নিটি 

স্টমাে রদি রানি বদলাটি পাটর। আইনি োড় পাওয়া স্টিাষ্ঠী র্ায কক্রমগুনলর েোরেেমতোর সংজ্ঞো েল 
পকরচর্যো  িোিো ভতুয কি পোও ো কিশুর সংখযো। 

 
তোশির্োভুি LE য োষ্ঠী 

বতক মোন ভতুক শর্ পোওয়ো শিশু  # NYC স্টেরট  
দশক্ষণভোগ্ 

ROS 

1-10 েি নিশু  $3,990  $3,990  $2,903 

11-20 েি নিশু  $4,655  $4,655  $3,386 

21-30 েি নিশু  $5,320  $5,320  $3,870 

31-40 েি নিশু  $5,985  $5,985  $4,354 

41-50 েি নিশু  $6,650  $6,650  $4,838 

51-100 েি নিশু  $13,575  $13,575  $9,863 

101 েি বা িার স্টবনিসংখযর্ 

নিশু 

 $18,663  $18,663  $13,563 

 

 

 


