স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবা রবভাগ (Department of Health and পুিস্কাষিি রবজ্ঞরি
পুিস্কাি #2101NYCSC6
Human Services)
FAIN# 2101NYCSC6
রিিু এবং পরিবাষিি জনয িিাসন (Administration for Children and
Families)
িাপষেি তথ্য
1. িাপষেি নাম
New York
Capital View Park
South Building, Room 204
RENSSELAER, NEW YORK 12144
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ফেডাষিল পুিস্কাষিি তথ্য
11. পুিস্কাি নম্বি
2101NYCSC6
12. ইউরনে ফেডাষিল অ্যাওযাডত আইষডরন্টরেষেিন নম্বি (Federal Award Identification Number, FAIN)
2101NYCSC6

2. িাপষেি েংষেসনাল রডরিক্ট
*মন্তবয ফেখুন

13. সংরবরধবদ্ধ েতৃত পক্ষ
আষমরিোন উদ্ধাি পরিেল্পনা আইন (American Rescue Plan Act, ARPA) 2021 [P.L. 117-002]

3. ফপষমন্ট অ্যাোউষন্টি নম্বি এবং িোি
*মন্তবয ফেখুন

14. ফেডাষিল পুিস্কাি িেষল্পি রিষিানাম
*মন্তবয ফেখুন

রনষ াগেতত াি সনাক্তেিণ নম্বি (Employer Identification
Number, EIN)
1146013200W1

15. ফেডাষিল ফডাষমরেে অ্যারসেযাি েযাটালগ (Catalog of Federal Domestic Assistance, CFDA) নম্বি
93.575

4.

ফডটা ইউরনভাসতাল নাম্বারিং রসষেম (Data Universal
Numbering System, DUNS)
042387717
5.

6. িাপষেি অ্ননয সত্তা সনাক্তোিী
*মন্তবয ফেখুন

16. CFDA ফিাোম রিষিানাম
রিিু পরিচ াত এবং উন্নযন ব্লে অ্নুোন
17. পুিস্কাি িরি াি ধিন
নতু ন
18. পুিস্কাি রে R&D?
*মন্তবয ফেখুন

7. িেল্প পরিচালে বা িধান তেন্তোিী
অ্নুোন িিাসে

সংরক্ষি ফেডাষিল পুিস্কাি

আরথ্তে তথ্য

19. বাষজট সময িুিু হও াি তারিখ 10-01-2020

ফিে হও াি তারিখ 09-30-2023

20. এই ো েত লাষপি দ্বািা বাধযতামূলে ফেডাষিল তহরবষলি ফমাট পরিমাণ
20a. সিাসরি খিষচি পরিমাণ
20b. পষিাক্ষভাষব খিষচি পরিমাণ িিাসরনেভাষব ফেও া

$1,124,501,000.00
*মন্তবয ফেখুন
*মন্তবয ফেখুন

ফেডাষিল এষজরিি তথ্য

21. অ্নুষমারেত বহন

*মন্তবয ফেখুন

9. িোনোিী সংস্থ্াি সাষথ্ ফ াগাষ াগ েিাি তথ্য
Christopher Felton
অ্নুোন বযবস্থ্াপনা আরধোরিে
christopher.felton@acf.hhs.gov
617-565-2443

22. অ্েষসট

*মন্তবয ফেখুন

23. এই বাষজষটি সমষয বাধযতামূলে ফেডাষিল তহরবষলি ফমাট পরিমাণ

$1,124,501,000.00

24. ফ খাষন িষ াজয, ফসখাষন ফমাট অ্নুষমারেত খিচ ফিযাি বা মানানসই েিা

*মন্তবয ফেখুন

25. ফমাট ফেডাষিল এবং নন-ফেডাষিল অ্নুষমারেত

*মন্তবয ফেখুন

10. ফিাোম আরধোরিষেি সাষথ্ ফ াগাষ াষগি তথ্য
Ellen Wheatley
রিিু পরিচ াত ি অ্রেস
ellen.wheatley@acf.hhs.gov
202-401-4558

26. িষজষক্টি ফমযাে িুিু হওযাি তারিখ 10-01-2020 -

ফিে হও াি তারিখ 09-30-2023

27. অ্নুষমারেত খিচ ফিযাি বা মানানসই েিা সহ ফেডাষিল পুিস্কাষিি ফমাট পরিমাণ

*মন্তবয ফেখুন

8. অ্নুষমারেত আরধোরিে
*মন্তবয ফেখুন

28. ফিাোম আষযি অ্নুষমারেত রবষবচনা
*মন্তবয ফেখুন
29. অ্নুোন বযবস্থ্াপনা আরধোরিে– স্বাক্ষি

েু টষনাট
Christopher Felton
অ্নুোন বযবস্থ্াপনা আরধোরিে
এই পুিস্কািটি ARP রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীল তহরবষলি জনয।

1 | পৃষ্ঠা

স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবা রবভাগ (Department of Health and পুিস্কাষিি রবজ্ঞরি
পুিস্কাি #2101NYCSC6
Human Services)
FAIN# 2101NYCSC6
রিিু এবং পরিবাষিি জনয িিাসন (Administration for Children and
Families)

ফেডাষিল পুিস্কাষিি তারিখ: 14 এরিল, 2021

িাপষেি তথ্য
রনউ ই েত
Capital View Park
South Building, Room 204
RENSSELAER, NEW YORK 12144

রনষ াগেতত াি সনাক্তেিণ নম্বি (Employer Identification Number,EIN)
XXXXXXXXXXXX

ফডটা ইউরনভাসতাল নাম্বারিং রসষেম (Data Universal Numbering System, DUNS)
042387717
িাপষেি অ্ননয সত্তা সনাক্তোিী: *মন্তবয ফেখুন

রবেষ ি ক্লাস: 41.15

আরথ্তে তথ্য
বিাদ্দেৃ ত অ্ষথ্তি পরিমাণ

CAN

75-21-1515

2021,G990238

আবণ্টন

এই োজটিষে পুিস্কৃত েিুন

হালনাগাে িমবধতমান অ্নুোন

নরথ্ নম্বি

অ্ষথ্তি ফজাগান:

$1,124,501,000.00

$1,124,501,000.00

2101NYCSC6

রবষবচনামূলে

িতত াবলী
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সম্পূিে িতত াবলী
সাধািণ িতত াবলী সমস্ত বাধযতামূলে অ্নুোন ফিাোষমি জনয িষ াজয, ফ গুরলি উষদ্দষিয এই নরথ্ি সূত্র এবং ব্লে অ্নুোন অ্ন্তভুত ক্ত েিা া এখাষন উপলব্ধ িষ ষে https://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-andentitlement-grants.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula- block-and-entitlement-grants. এই সম্পূিে িতত াবলী হল অ্রতরিক্ত িষযাজনীযতা া রনম্নরলরখত ফিাোষমি নাষমি জনয িষ াজয।
এই ফিাোষমি জনয পুিষ্কাি েহষণি মাধযষম, রলড এষজরি এই ফিাোষমি জনয সাধািণ এবং সম্পূিে উভয িতত াবলীষত অ্ন্তভুত ক্ত িষযাজনীযতা ফমষন চলষত সম্মত হয। এই িতত াবলী ফমষন চলষত বযথ্ত হষল ফেডাষিল তহরবষলি ক্ষরত হষত পাষি া এই অ্নুোষন
স্থ্রগতাষেি বা ফিে হও াি োিণ রহষসষব রবষবরচত হষত পাষি।
রিিু ও পরিবাি িিাসন (Administration for Children and Families ) রিিু পরিচ াত অ্রেস (Office of Child Care, OCC)
চাইল্ড ফেযাি েযারবলাইষজিন োন্ড'
'আষমরিোন ফিসরেউ প্ল্যান (ARP) আইন
রিিু পরিচ াত এবং উন্নযন তহরবল অ্নুোন সহাযতা তারলো নম্বি [93.575]
িষ াজয আইন, সংরবরধ, িরবধান
1.

এই ফিাোম িিাসন রনষম্নাষক্তি িতত াধীন:

2021 সাষলি আষমরিোন উদ্ধাি পরিেল্পনা (American Rescue Plan, ARP) আইষনি সংরবরধবদ্ধ িষযাজনীযতা [P.L. 117-2] (https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS117hr1319enr.pdf).

রিিু পরিচ াত এবং উন্নযন ব্লে অ্নুোন (Child Care and Development Block Grant, CCDBG) আইন এবং সম্পরেত ত িরবধান
a.
CCDBG আইন 42 U.S.C. §9857 et seq. ফোরডোইড েিা হষযষে,
b. 45 CFR পাটত 98 এবং 99 এ ফিাোষমি বাস্তবা নোিী আইন অ্বরস্থ্ত
(https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-98 and https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitleA/subchapter-A/part-99)।

বতত মান অ্নুষমারেত CCDF ফেট, অ্ঞ্চল, বা উপজাতীয পরিেল্পনাি রবধান, সমস্ত অ্নুষমারেত সংষিাধন বা সংস্কিণ সহ িষ াজয।

2.

ARP আইষনি (www.acf.hhs.gov/occ-এ OCC ওষযবসাইষট উপলব্ধ) অ্ধীষন উপলব্ধ রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীল তহরবল সম্পরেত ত তথ্য স্মািেরলরপষত উষেখ েিা অ্নুসাষি া উষেখ েিা োডা, এই তহরবষল সমস্ত CCDF রডসষিিনারি
িষযাজনীযতাি সাষপক্ষ। রলড এষজরি সিবিাহোিীি উষেখ েিা বতত মান পরিচারলত বযষযি পরিমাষণি উপি রভরত্ত েষি ফ াগয রিিু পরিচ াত িোনোিীষেি অ্নুোন িোষনি জনয রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা বযবহাি েিষত পাষি। এেজন ফ াগয রিিু
পরিচ াত িোনোিী রনষম্নাক্ত রিযােলাষপি মষধয অ্ন্তত এেটিি জনয তহরবল বযবহাি েিষত পাষিন:

তারলোভু ক্ত েমতচািীি ফপষিাল এবং ফবতন বা এেজন েমতচািীি জনয অ্নুিূপ ক্ষরতপূিণ (ফ ষোষনা এেে মারলে বা স্বাধীন ঠিোোি সহ), েমতচািী সুরবধা, রিরমযাম ফবতন, বা েমতচািী রনষযাগ এবং ধষি িাখাি জনয খিচ সহ েমী সম্পরেত ত
খিচ।

ভাড়া (রলজ চু রক্তি অ্ধীষন ভাড়া অ্ন্তভুত ক্ত) অ্থ্বা ফোনও বন্ধেী ো , উপষ ারগতা, সুরবধা িক্ষণাষবক্ষণ বা উন্নরত বা বীমাি জনয অ্থ্তিোন।

বযরক্তগত সুিক্ষা সিঞ্জাম, পরিচ্ছন্নতা ও সযারনটাইজ েিাি সিবিাহ ও পরিষেবা অ্থ্বা স্বাস্থ্য ও সুিক্ষাি অ্নুিীলন সংিান্ত িরিক্ষণ ও ফপিাোিী রবোি।

COVID-19 জনস্বাস্থ্য জিুিী পরিরস্থ্রতষত িরতরি া ফেও াি জনয সিঞ্জাম এবং উপাোনগুরল ফেনা অ্থ্বা আপষডট েিা।

রিিু পরিচ াত পরিষেবা িক্ষণাষবক্ষণ েিষত বা পুনিায িুিু েিাি জনয িষযাজনীয পণয এবং পরিষেবা।

রিিুষেি ও েমতচািীষেি জনয মানরসে স্বাস্থ্য সহা তা

3.

HHS পুিষ্কাষিি জনয রভন্ন িিাসরনে িষযাজনীযতা, খিষচি নীরত এবং রনিীক্ষাি িষযাজনীযতা 45 CFR পাটত 75-এি অ্ধীষন িষ ষে। 45 CFR §75.101(d) অ্নুসাষি, 45 CFR পাটত 75-এ ফেডাষিল িরবধাষনি িুধুমাত্র সীরমত অ্ংি
CCDF ফিাোষমি জনয িষ াজয।

সাবপাটত A, “সংরক্ষি িব্দ এবং সংজ্ঞা,” িষ াজয থ্াষে।

সাবপাটত B, “সাধািণ রবধান,” িষ াজয থ্াষে।

সাবপাটত C, “িাে-পুিস্কাষিি িষযাজনীযতা,” ফেডাষিল পুিস্কাি এষজরিি জনয িষ াজয §75.202 োড়া িষ াজয ন ।

সাবপাটত D, “পুিস্কাষিি পষিি িষযাজনীযতা” §§75.351-.353 িষ াজয থ্াো োড়া িষ াজয ন ।

সাবপাটত E, “খিষচি মূলনীরত।” সম্পূণিত ূষপ িষ াজয নয, 45 CFR §98.84 এি অ্ধীষন উষেখ েিা োডা।

সাবপাটত F, “অ্রডট িষযাজনীযতা” িষ াজয থ্াষে (OMB সার্কতলাি A-133-এি রবধান িরতস্থ্াপন েষি)।

4.

45 CFR 87.2(b) অ্নুসাষি, 45 CFR পাটত 87-এ ফেডাষিল িরবধাষনি রবধান সম্পূণভত াষব CCDF ফিাোষমি জনয িষ াজয নয৷

5.

অ্রতরিক্ত িষ াজয িরবধান এবং িষযাজনীযতা বাধযতামূলে েিাি জনয সাধািণ িতত াবলী পাওযা াষব: সূত্র, ব্লে এবং এনটাইষটলষমন্ট অ্নুোন।
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ফিাোম তহরবষলন খিচ ফিযাি বা মানানসই েিা (নন-ফেডাষিল ফিযাি)
6.

তহরবল ফ াগয বযরক্তষেি জনয রিিু ত্ন পরিষেবা িোষনি জনয বযয েিা অ্নযানয ফেডাষিল, ফেট এবং স্থ্ানীয পাবরলে তহরবষলি সম্পূিে রহসাষব বযবহাি েিা হষব না।

7.

এই অ্নুোন তহরবল অ্নযানয ফেডাষিল অ্নুোন ফিাোষমি রমরলত িষযাজনীযতা পূিণ েিষত বযবহাি েিা াষব না।

ফেট এবং অ্ঞ্চল
8. ফেট এবং অ্ঞ্চষলি জনয, এই ফিাোষমি জনয রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবল ফিাোম খিষচি জনয 100 িতাংি ফেডাষিল আরথ্তে অ্ংিেহণ (Federal Financial Participation, FFP) হাি রেষয পুিস্কৃত েিা হয, াি অ্থ্ত হল এই
ফিাোষমি জনয ফিাোষমি তহরবষলি এেটি নন-ফেডাষিল ফিযাষিি িষযাজন ফনই (অ্থ্তাৎ, ফোনও ফেট বা অ্ঞ্চষলি সমেক্ষতাি িষযাজন ফনই)।
উপজারত
9. উপজারতষেি জনয, এই ফিাোষমি জনয রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবল ফিাোম খিষচি জনয 100 িতাংি ফেডাষিল আরথ্তে অ্ংিেহণ (Federal Financial Participation, FFP) হাি রেষয পুিস্কৃত েিা হয, াি অ্থ্ত হল এই ফিাোষমি
জনয ফিাোষমি তহরবষলি এেটি নন-ফেডাষিল ফিযাষিি িষযাজন ফনই (অ্থ্তাৎ, ফোনও উপজারত মযাষচি িষযাজন ফনই)।
আরথ্তে িরতষবেন এবং িষযাজনীযতা
10. এই অ্নুোষনি আওতা িেত্ত ফেডাষিল তহরবল অ্বিযই ফসই উষদ্দষিয বযয েিষত হষব ফ গুরলি জনয তাষেি িোন েিা হষযরেল৷
11. ফেডাষিল তহরবল িতত াবলী লঙ্ঘন েষি বযবহাি েিা হযরন তা িমাণ েিাি জনয িষযাজনীয িরতষবেন ততরি এবং বযষযি ট্র্যারেংষযি অ্নুমরত ফেওযাি জনয িরতটি অ্নুোনোিীি িাজস্ব এবং অ্যাোউরন্টং পদ্ধরত অ্বিযই প াত ি হষত হষব।
12. িিাসরনে মূলধন খিচ

রনযরমত CCDF িিাসরনে মূলধন খিচ (ফেট ও অ্ঞ্চষলি জনয 5 িতাংি, উপজারতষেি জনয 15 িতাংি) ARP-এি অ্ধীষন রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবষলি ফক্ষষত্র িষ াজয নয।


উপ-অ্নুোন পরিচালনা েিষত ফেট এবং অ্ঞ্চল রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীল তহরবষলি 10 িতাংষিি ফবরি সংিক্ষণ েিষব না, উপ-অ্নুোষনি সুষ াষগি জনয আষবেন এবং উপব্ধতাি জনয ি ুরক্তগত সহাযতা এবং সমথ্তন ফেষব, উপ-অ্নুোষনি িাপযতা
িচাি েিষব, রিিু ষত্নি সিবিাহ বাডাষত ো ি
ত ম পরিচালনা েিষব এবং রিিু ত্ন িোনোিীষেি সাহা য েিাি জনয ি ুরক্তগত সহাযতা িোন েিষব।



উপ-অ্নুোন পরিচালনাি জনয উপজারতিা রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীল তহরবষলি 20 িতাংষিি ফবরি সংিক্ষণ েিষব না, উপ-অ্নুোষনি সুষ াষগি জনয আষবেন এবং উপব্ধতাি জনয ি ুরক্তগত সহাযতা এবং সমথ্তন ফেষব, উপ-অ্নুোষনি িাপযতা
িচাি েিষব, রিিু ষত্নি সিবিাহ বাডাষত ো ি
ত ম পরিচালনা েিষব এবং রিিু ত্ন িোনোিীষেি সাহা য েিাি জনয ি ুরক্তগত সহাযতা িোন েিষব। রস্থ্রতিীল তহরবল রহসাষব িেত্ত CCDF রভরত্ত পরিমাণ এই িিাসরনে মূলধন খিচ
সাষপষক্ষ পরিমাষণি গণনাি মষধয অ্ন্তভুত ক্ত নয।

13. গুণমান বযষযি িষযাজনীযতা (CCDBG আইষনি 658G এ; 45 CFR 98.53) এবং সিাসরি পরিষেবা বযষযি িষযাজনীযতা (658E(c)( 3)(D) এবং (E) CCDBG আইষনি; 45 CFR 98.50(f) এবং (g)) রিিু পরিচ াত
রস্থ্রতিীলতা তহরবষল িষ াজয নয।
14. রিষপাটত েিা এই তহরবল হল সিোি-বযাপী এবং CCDF-রনরেত ষ্ট রিষপাটিতং িষযাজনীযতাি রবেয। OCC তাি ওষযবসাইট www.acf.hhs.gov/occ এবং ফেন্দ্রী ACF COVID-19 সংস্থ্ান ওষযবসাইষট
https://www.acf.hhs.gov/coronavirus.-এ রিষপাটিতং িষযাজনীযতা সম্পষেত অ্রতরিক্ত রনষেত রিো িোন েিষব।
15. তহরবষলি িরতশ্রুরত/পরিষিাষধি সমযসীমা।

রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবল অ্বিযই 30 ফসষেম্বি, 2022 এি মষধয তহরবল িোষনি জনয িরতশ্রুরতবদ্ধ হষব এবং 30 ফসষেম্বি, 2023 এি মষধয পরিষিাধ েিষব। এই পুিষ্কাি ফথ্ষে ফ ফোনও ফেডাষিল তহরবল উপষি উদ্ধৃত
সমযসীমাি মষধয তহরবল িোষনি িরতশ্রুরতবদ্ধ না হষল বা পরিষিারধত না হষল তা ACF দ্বািা পুনিা রনষ ফনও া হষব। ARP আইন তহরবল ফেট এবং পুষযষতত া রিষোি জনয 45 CFR 98.64 (b) এবং উপজারতষেি জনয 45
CFR 98.64 (d) এ রিষযলটষমন্ট িরিযাি সাষপষক্ষ। এোডাও, ফেট, অ্ঞ্চল বা উপজারতষে অ্বিযই ACF-ফে অ্বরহত েিষত হষব রে এটি 11 রডষসম্বি, 2021 এি মষধয রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবষল েমপষক্ষ 50 িতাংিষে
রতশ্রুরতবদ্ধ েিষত না পাষি।
ফিাোম রিষপাটত েিা
16. রিষপাটত েিা। এই তহরবল হল সিোি-বযাপী এবং CCDF-রনরেত ষ্ট রিষপাটিতং িষযাজনীযতাি রবেয। OCC তাি ওষযবসাইট www.acf.hhs.gov/occ রিষপাটিতং িষযাজনীযতা সম্পষেত অ্রতরিক্ত রনষেত রিো িোন েিষব।
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িেৃ ত সম্পরত্তি রিষপাটত েিা
17. OCC তাি ওষযবসাইষট www.acf.hhs.gov/occ এ িেৃ ত সম্পরত্ত রিষপাষটত ি িষযাজনীযতা সম্পষেত অ্রতরিক্ত রনষেত রিো িোন েিষব। ACF সম্পরত্ত রনষেত রিো এখাষন উপলব্ধ িষ ষে https://www.acf.hhs.gov/grants/realproperty-and-tangible-personal-property।
ো েত ি সম
18. এই ফিাোষমি রনরেত ষ্ট রনযম ও িতত াবলী পৃষ্ঠাি নীষচ মারজত ষন ফেও া তারিষখ ো েত ি হষব এবং আপষডট না হওযা প ন্তত ো েত ি থ্ােষব। খনই এেটি নতু ন ফিাোম-রনরেত ষ্ট সংরবরধ, িরবধান বা অ্নযানয িষযাজনীযতা িণীত হয বা খনই িষ াজয রবেযমান
ফেডাষিল সংরবরধ, িরবধান, নীরত, পদ্ধরত, বা রবরধরনষেধগুরলি মষধয ফ ষোষনা এেটি সংষিাধন, সংষিারধত, পরিবরতত ত বা বারতল েিা হয তখনই িষযাজন অ্নুসাষি ফসগুরল আপষডট েষি পুনিায জারি েিা হষব।
ফ াগাষ াষগি পষযন্ট
19. ফিাোষমি ো েত লাপ বা সম্পরেত ত আরথ্তে বা অ্নুোন সংিান্ত রবেষয অ্রতরিক্ত তথ্য বা িষেি জনয ফ াগাষ াষগি পষযন্ট আপনাি রনধতারিত অ্নুোন রবষিেজ্ঞ বা OCC আঞ্চরলে অ্রেষস রনষেত রিত হওযা উরচত এবং পুিস্কািিাি বা OCC আঞ্চরলে
অ্রেস এবং পুিস্কািিাি রবজ্ঞরিষত পাওযা ফ ষত পাষি।

মন্তবয
* এই জা গাটি পুিস্কাষিি িরমত রবজ্ঞরিষত অ্ন্তভুত ক্ত েিাি উষদ্দষিয এবং পিবতী তত্রমারসষে িেরিতত হষব।
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রিিু পরিচ াত এবং উন্নযন তহরবল (Child Care and Developmental Fund, CCDF)
ARP আইন রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবল (CSC6)

সম্পূিে রন ম ও িতত াবলী—

সম্পূিে িতত াবলী
সাধািণ িতত াবলী সমস্ত বাধযতামূলে অ্নুোন ফিাোষমি জনয িষ াজয, ফ গুরলি উষদ্দষিয এই নরথ্ি সূত্র এবং ব্লে অ্নুোন অ্ন্তভুত ক্ত েিা া এখাষন উপলব্ধ িষ ষে
https://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula- block-and-entitlement-grants. এই সম্পূিে িতত াবলী হল
অ্রতরিক্ত িষযাজনীযতা া রনম্নরলরখত ফিাোষমি নাষমি জনয িষ াজয।
এই ফিাোষমি জনয পুিষ্কাি েহষণি মাধযষম, রলড এষজরি এই ফিাোষমি জনয সাধািণ এবং সম্পূিে উভয িতত াবলীষত অ্ন্তভুত ক্ত িষযাজনীযতা ফমষন চলষত সম্মত হয। এই িতত াবলী ফমষন চলষত বযথ্ত হষল ফেডাষিল
তহরবষলি ক্ষরত হষত পাষি া এই অ্নুোষন স্থ্রগতাষেি বা ফিে হও াি োিণ অ্নু া ী রবষবরচত হষত পাষি।

রিিু এবং পরিবাষিি জনয িিাসন (Administration for Children and Families)
অ্রেস অ্ে চাইল্ড ফেযাি

চাইল্ড ফেযাি সুরস্থ্রতেিণ োন্ড (CHILD CARE STABILIZATION FUNDS)
আষমরিোন উদ্ধাি পরিেল্পনা (AMERICAN RESCUE PLAN, ARP) আইন
রিিু পরিচ াত এবং উন্নযন তহরবল অ্নুোন (CHILD CARE AND DEVELOPMENT FUND GRANTS)
সহাযতা তারলো নম্বি [93.575]

িষ াজয আইন, সংরবরধ, িরবধান

1.

এই ফিাোম িিাসন রনষম্নাষক্তি িতত াধীন:




2.

2021 সাষলি আষমরিোন উদ্ধাি পরিেল্পনা (American Rescue Plan, ARP) আইষনি সংরবরধবদ্ধ িষযাজনীযতা [P.L. 117-2]
(https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf).
রিিু পরিচ াত এবং উন্নযন ব্লে অ্নুোন (Child Care and Development Block Grant, CCDBG) আইন এবং সম্পরেত ত িরবধান
a. CCDBG আইন 42 U.S.C. §9857 et seq. ফোরডোইড েিা হষযষে,
b. 45 CFR পাটত 98 এবং 99 এ ফিাোষমি বাস্তবা নোিী আইন অ্বরস্থ্ত (https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapterA/part-98 এবং https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-99)।
বতত মান অ্নুষমারেত CCDF ফেট, অ্ঞ্চল, বা উপজাতীয পরিেল্পনাি রবধান, সমস্ত অ্নুষমারেত সংষিাধন বা সংস্কিণ সহ িষ াজয।

ARP আইষনি (www.acf.hhs.gov/occ-এ OCC ওষযবসাইষট উপলব্ধ) অ্ধীষন উপলব্ধ রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীল তহরবল সম্পরেত ত তথ্য স্মািেরলরপষত উষেখ অ্নুসাষি া উষেখ েিা োডা, এই
তহরবষল সমস্ত CCDF রডসষিিনারি িষযাজনীযতাি সাষপক্ষ। রলড এষজরি সিবিাহোিীি উষেখ েিা বতত মান পরিচারলত বযষযি পরিমাষণি উপি রভরত্ত েষি ফ াগয রিিু পরিচ াত িোনোিীষেি অ্নুোন
িোষনি জনয রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা বযবহাি েিষত পাষি। এেজন ফ াগয রিিু পরিচ াত িোনোিী রনষম্নাক্ত রিযােলাষপি মষধয অ্ন্তত এেটিি জনয তহরবল বযবহাি েিষত পাষিন:


তারলোভু ক্ত েমতচািীি ফপষিাল এবং ফবতন বা এেজন েমতচািীি জনয অ্নুিূপ ক্ষরতপূিণ (ফ ষোষনা এেে মারলে বা স্বাধীন ঠিোোি সহ), েমতচািী সুরবধা, রিরমযাম ফবতন, বা েমতচািী রনষযাগ
এবং ধষি িাখাি জনয খিচ সহ েমী সম্পরেত ত খিচ।



ভাড়া (রলজ চু রক্তি অ্ধীষন ভাড়া অ্ন্তভুত ক্ত) অ্থ্বা ফোনও বন্ধেী ো , উপষ ারগতা, সুরবধা িক্ষণাষবক্ষণ বা উন্নরত বা বীমাি জনয অ্থ্তিোন।



বযরক্তগত সুিক্ষা সিঞ্জাম, পরিচ্ছন্নতা ও সযারনটাইজ েিাি সিবিাহ ও পরিষেবা অ্থ্বা স্বাস্থ্য ও সুিক্ষাি অ্নুিীলন সংিান্ত িরিক্ষণ ও ফপিাোিী রবোি।



COVID-19 জনস্বাস্থ্য জিুিী পরিরস্থ্রতষত িরতরি া ফেও াি জনয সিঞ্জাম এবং উপাোনগুরল ফেনা অ্থ্বা আপষডট েিা।



রিিু পরিচ াত পরিষেবা িক্ষণাষবক্ষণ েিষত বা পুনিায িুিু েিাি জনয িষযাজনীয পণয এবং পরিষেবা।



রিিুষেি ও েমতচািীষেি জনয মানরসে স্বাস্থ্য সহা তা।

সম্পূিে রন ম ও িতত াবলী—

3.

রিিু পরিচ াত এবং উন্নযন তহরবল (Child Care and Developmental Fund, CCDF)
ARP আইন রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবল (CSC6)

HHS পুিষ্কাষিি জনয রভন্ন িিাসরনে িষযাজনীযতা, খিষচি নীরত এবং রনিীক্ষাি িষযাজনীযতা 45 CFR পাটত 75-এি অ্ধীষন িষ ষে। 45 CFR §75.101(d) অ্নুসাষি, 45 CFR পাটত 75-এ
ফেডাষিল িরবধাষনি িুধুমাত্র সীরমত অ্ংি CCDF ফিাোষমি জনয িষ াজয।


সাবপাটত A, “সংরক্ষি িব্দ এবং সংজ্ঞা,” িষ াজয থ্াষে।



সাবপাটত B, “সাধািণ রবধান,” িষ াজয থ্াষে।



সাবপাটত C, “িাে-পুিস্কাষিি িষযাজনীযতা,” ফেডাষিল পুিস্কাি এষজরিি জনয িষ াজয §75.202 োড়া িষ াজয ন ।



সাবপাটত D, “পুিস্কাষিি পষিি িষযাজনীযতা” §§75.351-.353 িষ াজয থ্াো োড়া িষ াজয ন ।



সাবপাটত E, “খিষচি মূলনীরত।” সম্পূণিত ষূ প িষ াজয নয, 45 CFR §98.84 এি অ্ধীষন উষেখ েিা োডা।



সাবপাটত F, “অ্রডট িষযাজনীযতা” িষ াজয থ্াষে (OMB সার্কতলাি A-133-এি রবধান িরতস্থ্াপন েষি)।

4.

45 CFR 87.2(b) অ্নুসাষি, 45 CFR পাটত 87-এ ফেডাষিল িরবধাষনি রবধান সম্পূণভত াষব CCDF ফিাোষমি জনয িষ াজয নয৷

5.

অ্রতরিক্ত িষ াজয িরবধান এবং িষযাজনীযতা বাধযতামূলে েিাি জনয সাধািণ িতত াবলী পাওযা াষব: সূত্র, ব্লে এবং এনটাইষটলষমন্ট অ্নুোন।

ফিাোম তহরবষলন খিচ ফিযাি বা মানানসই েিা (নন-ফেডাষিল ফিযাি)
6.

তহরবল ফ াগয বযরক্তষেি জনয রিিু ত্ন পরিষেবা িোষনি জনয বযয েিা অ্নযানয ফেডাষিল, ফেট এবং স্থ্ানীয পাবরলে তহরবষলি সম্পূিে রহসাষব বযবহাি েিা হষব না।

7.

এই অ্নুোন তহরবল অ্নযানয ফেডাষিল অ্নুোন ফিাোষমি রমরলত িষযাজনীযতা পূিণ েিষত বযবহাি েিা াষব না।

ফেট এবং অ্ঞ্চল
8. ফেট এবং অ্ঞ্চষলি জনয, এই ফিাোষমি জনয রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবল ফিাোম খিষচি জনয 100 িতাংি ফেডাষিল আরথ্তে অ্ংিেহণ (Federal Financial Participation, FFP) হাি
রেষয পুিস্কৃত েিা হয, াি অ্থ্ত হল এই ফিাোষমি জনয ফিাোষমি তহরবষলি এেটি নন-ফেডাষিল ফিযাষিি িষযাজন ফনই (অ্থ্তাৎ, ফোনও ফেট বা অ্ঞ্চষলি সমেক্ষতাি িষযাজন ফনই)।
উপজারত
9. উপজারতষেি জনয, এই ফিাোষমি জনয রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবল ফিাোম খিষচি জনয 100 িতাংি ফেডাষিল আরথ্তে অ্ংিেহণ (Federal Financial Participation, FFP) হাি রেষয
পুিস্কৃত েিা হয, াি অ্থ্ত হল এই ফিাোষমি জনয ফিাোষমি তহরবষলি এেটি নন-ফেডাষিল ফিযাষিি িষযাজন ফনই (অ্থ্তাৎ, ফোনও উপজারত মযাষচি িষযাজন ফনই)।

আরথ্তে িরতষবেন এবং িষযাজনীযতা
10. এই অ্নুোষনি আওতা িেত্ত ফেডাষিল তহরবল অ্বিযই ফসই উষদ্দষিয বযয েিষত হষব ফ গুরলি জনয তাষেি িোন েিা হষযরেল৷
11. ফেডাষিল তহরবল িতত াবলী লঙ্ঘন েষি বযবহাি েিা হযরন তা িমাণ েিাি জনয িষযাজনীয িরতষবেন ততরি এবং বযষযি ট্র্যারেংষযি অ্নুমরত ফেওযাি জনয িরতটি অ্নুোনোিীি িাজস্ব এবং অ্যাোউরন্টং
পদ্ধরত অ্বিযই প াত ি হষত হষব।
12. িিাসরনে মূলধন খিচ


রনযরমত CCDF িিাসরনে মূলধন খিচ (ফেট ও অ্ঞ্চষলি জনয 5 িতাংি, উপজারতষেি জনয 15 িতাংি) ARP-এি অ্ধীষন রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবষলি ফক্ষষত্র িষ াজয নয।



উপ-অ্নুোন পরিচালনা েিষত ফেট এবং অ্ঞ্চল রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীল তহরবষলি 10 িতাংষিি ফবরি সংিক্ষণ েিষব না, উপ-অ্নুোষনি সুষ াষগি জনয আষবেন এবং উপব্ধতাি জনয ি রু ক্তগত
সহাযতা এবং সমথ্তন ফেষব, উপ-অ্নুোষনি িাপযতা িচাি েিষব, রিিু ষত্নি সিবিাহ বাডাষত ো ি
ত ম পরিচালনা েিষব এবং রিিু ত্ন িোনোিীষেি সাহা য েিাি জনয ি রু ক্তগত সহাযতা িোন
েিষব।

14 এরিল, 2021 ফথ্ষে ো েত ি হষব

পৃষ্ঠা 2-এি 3

সম্পূিে রন ম ও িতত াবলী—



রিিু পরিচ াত এবং উন্নযন তহরবল (Child Care and Developmental Fund, CCDF)
ARP আইন রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবল (CSC6)

উপ-অ্নুোন পরিচালনাি জনয উপজারতিা রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীল তহরবষলি 20 িতাংষিি ফবরি সংিক্ষণ েিষব না, উপ-অ্নুোষনি সুষ াষগি জনয আষবেন এবং উপব্ধতাি জনয ি রু ক্তগত সহাযতা
এবং সমথ্তন ফেষব, উপ-অ্নুোষনি িাপযতা িচাি েিষব, রিিু ষত্নি সিবিাহ বাডাষত ো ি
ত ম পরিচালনা েিষব এবং রিিু ত্ন িোনোিীষেি সাহা য েিাি জনয ি রু ক্তগত সহাযতা িোন েিষব।
রস্থ্রতিীল তহরবল রহসাষব িেত্ত CCDF রভরত্ত পরিমাণ এই িিাসরনে মূলধন খিচ সাষপষক্ষ পরিমাষণি গণনাি মষধয অ্ন্তভুত ক্ত নয।

13. গুণমান বযষযি িষযাজনীযতা (CCDBG আইষনি 658G এ; 45 CFR 98.53) এবং সিাসরি পরিষেবা বযষযি িষযাজনীযতা (658E(c)(3)(D) এবং (E) CCDBG আইষনি; 45 CFR
98.50(f) এবং (g)) রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবষল িষ াজয নয।
14. রিষপাটত েিা। এই তহরবল হল সিোি-বযাপী এবং CCDF-রনরেত ষ্ট রিষপাটিত ং িষযাজনীযতাি রবেয। OCC তাি ওষযবসাইট www.acf.hhs.gov/occ এবং ফেন্দ্রী ACF COVID-19
সংস্থ্ান ওষযবসাইষট https://www.acf.hhs.gov/coronavirus-এ রিষপাটিত ং িষযাজনীযতা সম্পষেত অ্রতরিক্ত রনষেত রিো িোন েিষব।
15. তহরবষলি িরতশ্রুরত/পরিষিাষধি সমযসীমা।


রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবল অ্বিযই 30 ফসষেম্বি, 2022 এি মষধয তহরবল িোষনি জনয িরতশ্রুরতবদ্ধ হষব এবং 30 ফসষেম্বি, 2023 এি মষধয পরিষিাধ েিষব। এই পুিষ্কাি ফথ্ষে ফ
ফোনও ফেডাষিল তহরবল উপষি উদ্ধৃত সমযসীমাি মষধয তহরবল িোষনি িরতশ্রুরতবদ্ধ না হষল বা পরিষিারধত না হষল তা ACF দ্বািা পুনিা রনষ ফনও া হষব। ARP আইন তহরবল
ফেট এবং পুষযষতত া রিষোি জনয 45 CFR 98.64 (b) এবং উপজারতষেি জনয 45 CFR 98.64 (d) এ রিষযলটষমন্ট িরিযাি সাষপষক্ষ। এোডাও, ফেট, অ্ঞ্চল বা উপজারতষে অ্বিযই
ACF-ফে অ্বরহত েিষত হষব রে এটি 11 রডষসম্বি, 2021 এি মষধয রিিু পরিচ াত রস্থ্রতিীলতা তহরবষল েমপষক্ষ 50 িতাংিষে িরতশ্রুরতবদ্ধ েিষত না পাষি।

ফিাোম রিষপাটত েিা
16. রিষপাটত েিা। এই তহরবল হল সিোি-বযাপী এবং CCDF-রনরেত ষ্ট রিষপাটিত ং িষযাজনীযতাি রবেয। OCC তাি ওষযবসাইট www.acf.hhs.gov/occ রিষপাটিত ং িষযাজনীযতা সম্পষেত অ্রতরিক্ত
রনষেত রিো িোন েিষব।

িেৃ ত সম্পরত্তি রিষপাটত েিা
17. OCC তাি ওষযবসাইষট www.acf.hhs.gov/occ এ িেৃ ত সম্পরত্ত রিষপাষটত ি িষযাজনীযতা সম্পষেত অ্রতরিক্ত রনষেত রিো িোন েিষব। ACF সম্পরত্ত রনষেত রিো এখাষন উপলব্ধ িষ ষে
https://www.acf.hhs.gov/grants/real-property-and-tangible-personal-property।

ো ে
ত ি সম
18. এই ফিাোষমি রনরেত ষ্ট রনযম ও িতত াবলী পৃষ্ঠাি নীষচ মারজত ষন ফেও া তারিষখ ো েত ি হষব এবং আপষডট না হওযা প ন্তত ো েত ি থ্ােষব। খনই এেটি নতু ন ফিাোম-রনরেত ষ্ট সংরবরধ, িরবধান বা অ্নযানয
িষযাজনীযতা িণীত হয বা খনই িষ াজয রবেযমান ফেডাষিল সংরবরধ, িরবধান, নীরত, পদ্ধরত, বা রবরধরনষেধগুরলি মষধয ফ ষোষনা এেটি সংষিাধন, সংষিারধত, পরিবরতত ত বা বারতল েিা হয তখনই
িষযাজন অ্নুসাষি ফসগুরল আপষডট েষি পুনিায জারি েিা হষব।

ফ াগাষ াষগি পষযন্ট
19. ফিাোষমি ো েত লাপ বা সম্পরেত ত আরথ্তে বা অ্নুোন সংিান্ত রবেষয অ্রতরিক্ত তথ্য বা িষেি জনয ফ াগাষ াষগি পষযন্ট আপনাি রনধতারিত অ্নুোন রবষিেজ্ঞ বা OCC আঞ্চরলে অ্রেষস রনষেত রিত হওযা
উরচত এবং পুিস্কািিাি বা OCC আঞ্চরলে অ্রেস এবং পুিস্কািিাি রবজ্ঞরিষত পাওযা ফ ষত পাষি।

14 এরিল, 2021 ফথ্ষে ো েত ি হষব
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