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োইহসন্স অনুহমাদহনর পহর আহবদহন আপহোড ক্রহত েহব(মাচধ 24, 2022 -এ সংদশারর্ত)
 49 

7.5  ুিরাষ্ট্রীয় প্রহয়াজনীয়তা .................................................................................................51 

7.6 প্রহয়াজনীয় ববদযুক্ততন অর্যপ্রদান ও ক্তবক্ল্প ফময W-9 - আহবদনপহত্রর মহিয জমা যদওয়া েহব
 51 
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1.0 সোধো ণ তথ্য/ইরভরে  েযোরেন্ডো  

 

যেহটর ক্তশশু পক্তরচ যা পক্তরতযি ক্তেসাহব য াগয এোক্ায় ক্তশশু পক্তরচ যার অোহবর ক্তনষ্পক্তি 

ক্রহত এই ক্তরহক্াহয়ে ফর অযাক্তিহক্শাহনর (Request for Applications, RFA) মািযহম 

ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর ক্তশশু ও পাক্তরবাক্তরক্ পক্তরহষবা দপ্তর (Office of Children and Family 

Services, OCFS) নতুন ক্া যক্রমগুক্তেহত NY ক্তশশু পক্তরচ যা অনুদাহন ক্তবক্তনহয়াহগর জনয 
আহবদনগুক্তে গ্রের্ ক্রহে। 
 

আরিদনেো ীরদ  র্োিতীয ররর্োজয আইন, শনযম ও শিশধ অ্নুসোর  েোজ ে ো 
আিিযে। 

 

দ্রষ্টিয: এই নক্তর্ জহু়ে রস্তোি, দ পত্র ও আরিদন পশ ভোষোগুশে প স্প  অ্দেিদে 

ের  িযিহো  ে ো হয, কর্মন আরিদনেো ী, রস্তোিেো ী ও দ দোতোগণ।  

 

প্রস্তাবক্ারী এই RFA-যত যক্াহনা অস্পষ্টতা, দ্বন্দ্ব, অসঙ্গক্তত, ভ্রাক্তি বা অনয যক্াহনা ত্রুটি 

খুুঁহজ যপহে প্রস্তাবক্ারী অক্তবেহে OCFS-যক্ (শিভোগ1.1সংগ্রহের অখণ্ডতা/য াগাহ াহগ 
সীমাবদ্ধতা) এই িরহনর ত্রুটির ক্তবষহয় অবক্তেত ক্রহবন এবং নক্তর্র বযাখযা বা পক্তরবতয হনর 

অনুহরাি ক্রহবন। 
 

ক্তেক্তখত প্রশ্নগুক্তে জমা যদওয়ার যশষ তাক্তরহখর আহগ যক্ানও প্রস্তাবক্ারী OCFS-যক্ RFA-

যত যক্ানও ত্রুটি বা বাদ প়ো সম্পহক্য  অর্বা প্রস্তাবক্ারীর জানা ক্তেে বা জানা উক্তচত ক্তেে 

এমন RFA এর যক্ানও দরপহত্রর ক্তনক্তদযষ্টক্রহর্ বা নক্তর্পহত্র যক্ানও ত্রুটি বা বাদ প়ো বা 
পূবযিারর্া সম্পহক্য  অবক্তেত ক্রহত বযর্য েহে প্রস্তাবক্ারী সম্মত েহেন য  অর্য অপযর্ ক্রা 
েহে ক্ততক্তন যসই ঝুুঁ ক্তক্র দায় যনহবন এবং প্রস্তাবক্ারী সম্মত েহেন য  ক্ততক্তন দরপহত্রর 

ক্তনক্তদযষ্টক্রহর্ বা নক্তর্পহত্র যক্ানও ত্রুটি, বাদ প়ো বা পূবযিারর্ার মহতা ক্ারহর্ এই অপযহর্র 

অিীহন আর যক্ানও প্রশাসক্তনক্ ক্তনরসন বা অক্ততক্তরি িক্ততপূরর্ চাওয়ার যর্হক্ 

ক্তনবৃি েহবন।  

 

োইহসন্সিারী/যরক্তজোডয /অনুমক্ততপ্রাপ্ত: এই অর্যায়হনর সুহ াগ োইহসন্সিারী ও যরক্তজোডয  
ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রহমর প্রক্তত তর্া NYCDOHMH এর জাক্তর ক্রা িারা 47 যগাষ্ঠীর 

ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা ক্া যক্রহমর জনয পাওয়া  াহব,  াহদর এক্হত্র এই অর্যায়হনর সুহ াহগ 

"োইহসন্সিারী" বহে উহেখ ক্রা েহব। এই RFA কেিেমোত্র নতুন েোর্েিমগুশে  

জরনযই, শিদযমোন েোর্েিমগুশে  জরনয নয। েক্তবষযহত, য  ক্তবদযমান ক্া যক্রমগুক্তে 

সম্প্রসারর্ ক্রহত চাইহে তাহদর জহনয আোদা RFA প্রক্াশ ক্রা েহব। 
 

ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রমগুক্তে ক্তশশু ও পাক্তরবাক্তরক্ পক্তরহষবা দপ্তর (Office of Child and 

Family Services, OCFS) যর্হক্ ক্তনয়ক্তিত েয়, শুিু ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটি-ক্তেক্তিক্ ক্তদহনরহবোর 

পক্তরচ যা যক্ন্দ্রগুক্তে ো়ো, য গুক্তে ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটির স্বাস্থয ও মানক্তসক্ স্বাস্থযক্তবক্তি ক্তবোহগর 

(New York City Department of Health and Mental Hygiene, NYCDOHMH) দ্বারা 
ক্তনয়ক্তিত েয়। ক্া যক্রমগুক্তেহক্ ক্া যক্রহমর প্রক্ার (পদ্ধক্তত) ও অবস্থাহনর উপর ক্তনেয র ক্হর 

যরক্তজোডয , োইহসন্সিারী বা অনুমক্ততপ্রাপ্ত বহে ক্তবহবচনা ক্রা েয়। যরক্তজোডয  ও 

োইহসন্সিারী ক্া যক্রমগুক্তের জনয প্রহয়াজনীয়তা সংক্রাি তর্য এখাহন পাওয়া  াহব 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regulations/. NYC'র অনুমক্ততপ্রাপ্ত 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regulations/
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ক্া যক্রমগুক্তের জনয প্রহয়াজনীয়তা সংক্রাি তর্য এখাহন পাওয়া  াহব 

https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-
adolescents-childcare.page. 

 

1.1 সংগ্ররহ  অ্খণ্ডতো/কর্োগোরর্োরগ সীমোিদ্ধতো 
 

অনুগ্রে ক্হর এই পরামশয ক্তনন য  যেহটর আইহন য  যক্ানও ক্তবহক্রতাহক্ আহবদন সংক্রাি 

যক্ানও অসঙ্গত প্রোব যফোর বা যফোর যচষ্টা ক্রার যর্হক্ ক্তনক্তষদ্ধ ক্হর। "অসঙ্গত প্রোব" 

এর অর্য েে আহবদহনর য াগযতা ো়ো ক্তবহবচনার অনয যক্ানও ক্তেক্তিহত যক্ানও আহবদহনর 

পেন্দসই, অসম বা পিপাতদষু্ট ক্তবহবচনা অজয হনর প্রয়াস ক্রা,  ার মহিয পহ়ে সরক্াক্তর 

আক্তিক্াক্তরক্হদর আইন (Public Officers Law) §§ 73 ও 74 এর যঘাষর্া অনুসাহর সরক্াহর 

বনক্ততক্তার আইহন (Ethics in Government Act) ক্তনক্তষদ্ধ ক্রা যক্ানও আচরর্, ক্তক্ন্তু 

তাহতই তা সীমাবদ্ধ নয়। 
 

এই RFA নক্তর্ সংক্রাি  াবতীয় প্রশ্ন সে ইউক্তনহটর চুক্তি পক্তরচােক্ বা OCFS-যত তার 

যক্ানও মহনানীত বযক্তিহক্ সহোিন ক্হর, ইহমে মারফৎ investnychildcare@ocfs.ny.gov 

-এ ক্তবষহয়র োইহন "RFA#1 (নতুন ক্া যক্রমগুক্তে)" সে পাঠাহনা আবশযক্। 

 
 

1.2 ইরভরে  েযোরেন্ডো  (18 এধিল, 2022 -এ সংশ ়াধিত) 
 
 

RFA#1 NY চোইল্ড কেযো  ইমোরজে শি শ রেোরযস্ট ফ  অ্যোশিরেিন (REQUEST FOR 

APPLICATIONS, RFA) নতুন করোগ্রোরম  জনয শিশনরযোগ েরুন 

ইরভে তোশ খ 

ক্তরহক্াহয়ে ফর অযাক্তিহক্শন জাক্তর 28 জানয়ুাক্তর, 2022  

ক্তশশু পক্তরচ যা পক্তরতযি অঞ্চহের মানক্তচত্র প্রক্াশ ক্রা: 
ক্া যক্রমগুক্তে যেহটর সনাি ক্রা ক্তশশু পক্তরচ যা পক্তরতযি 

অঞ্চেগুক্তেহক্ এখাহন প যাহোচনা ক্রহত পাহর: 

https://bit.ly/cc_deserts 

28 জানয়ুাক্তর, 2022 

রর্ুশিগত সহোযতো  কসিনগুশে (ঐশিে – সমযসযশচ  

জনয শিভোগ 1.3 কদখুন) 

সমযসযশচ  জনয 
শিভোগ শিভোগ 1.3 ও 

সংর্ুশি 1 কদখুন 

শেশখত রশ্নগুশে জমো কদওযো  কিষ তোশ খ 

রশত শুিিো   

শিরেে 5:00টো ET'  

মরধয, জোশ  ে ো  

তোশ খ কথ্রে। 

ক্তেক্তখত প্রশ্নগুক্তের উির প্রক্াহশর তাক্তরখ (যমাহটর উপর এই 
তাক্তরহখ) 

5 যম, 2022 প যি যখহপ 

যখহপ 

আহবদনপত্র জমা যদওয়া শুরুর তাক্তরখ 11 এক্তপ্রে, 2022 

https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-adolescents-childcare.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-adolescents-childcare.page
mailto:investnychildcare@ocfs.ny.gov?subject=RFA#1 (New Programs)
https://bit.ly/cc_deserts
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আরিদনপত্র জমো কদওযো  কিষ তোশ খ  

19 কম, 2022 

 োত 11:59টো ET'  

মরধয 
প্রতযাক্তশত প্রাক্-অনুহমাদহনর ক্তবজ্ঞক্তপ্ত (এর আহগ নয়) এটি 

অপযহর্র ক্তনশ্চয়তা নয়, অক্তপযত চূ়োি রাক্তশ োইহসন্স পাওয়ার 

পর ক্তনিযাক্তরত েহব 

15 জনু, 2022 

 

প্রতযাক্তশত প্রাক্-অনুহমাদহনর ক্তবজ্ঞক্তপ্ত  োইহসন্স পাওয়ার পর  

প্রতযাক্তশত অপযর্1 শুরুর তাক্তরখ (এর আহগ নয়) 
প্রাক্-অনুহমাদহনর ক্তচঠির 

তাক্তরখ 
 

1.3 আরিদনেো ীরদ  জনয রর্ুশিগত সহোযতো  কসিনগুশে 

 

• স্থোনীয শিশু পশ চর্েো সংস্থোন ও কর রণ  (Local Child Care Resource and 

Referral, CCR&R) রর্ুশিগত সহোযতো  
োইহসন্সিারী ক্তশশু পক্তরচ যা প্রদানক্ারী েহত আগ্রেী আহবদনক্ারীরা তাহদর স্থানীয় 

CCR&R এর সহঙ্গ য াগাহ াগ ক্রহত পাহরন,  াহদর োইহসন্স যদওয়া প্রক্তক্রয়ার 

অক্তেজ্ঞতা রহয়হে এবং আগ্রেী পিগুক্তেহক্ এক্সাক্তর তহর্যর যসশন প্রদান ক্রহব। 

তহর্যর যসশনগুক্তের তাক্তরখ ও সময় সংর্ুশি 1 – রর্ুশিগত সহোযতো  

কসিনগুশে  সমযসযশচ এখাহন পাওয়া  াহব: 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-

Desert-Info-Sessions.pdf. আহবদনক্ারীরা তাহদর স্থানীয় CCR&R-যদর এখাহন 

খুুঁহজ ক্তনহত পাহরন: https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-

agencies.php 
 

• ক্তশশু ও পাক্তরবাক্তরক্ পক্তরহষবা দপ্তরও যসইসব বযক্তি ও সংস্থাগুক্তেহক্ সোয়তা প্রদান 

ক্হর  ারা তাহদর ক্ক্তমউক্তনটিহত ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা ক্া যক্রম শুরু ক্রহত 

আগ্রেী। দপ্তরটি আঞ্চক্তেক্ দপ্তরগুক্তের এক্টি যনটওয়াক্য  বজায় রাহখ  ারা আগ্রেী 
পিগুক্তেহক্ আহবদহনর ক্াগজপত্র, এক্টি ক্া যক্রম শুরু ক্রার প্রক্তক্রয়ার তর্য 
এবং প্রহয়াজনীয়তাগুক্তে যবাঝার বযাপাহর সাো য প্রদান ক্রহত পাহর। 

আহবদনক্ারীরা তাহদর স্থানীয় আঞ্চক্তেক্ দপ্তরগুক্তে এখাহন খুুঁহজ ক্তনহত পাহরন: 
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regional-offices.php  
 

OCFS োইহসন্স বা যরক্তজহেশহনর জনয আহবদন ক্রা সক্ে আহবদনক্ারীর 

আহবদন ক্রার আহগ অনোইন পক্তরক্তচক্তত সম্পন্ন ক্রা আবশযক্: 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/providers/cdc-orientation.php 
 

NYC DOHMH িারা 47 ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্র েহয় ওঠার জনয আহবদনক্ারী 
ক্া যক্রমগুক্তের যিহত্র, এক্টি নতুন অনুমক্ততর জনয আহবদন ক্রার আহগ আপনার 

এক্টি প্রাক্-অনুমক্তত পক্তরক্তচক্ততহত ("যগাষ্ঠী ক্তশশু পক্তরচ যা ও গ্রীষ্মক্ােীন ক্তশক্তবহরর 

পক্তরক্তচক্ততর যসশন (Group Child Care and Summer Camp Orientation 

 
1 *োইহসহন্সর অনুহমাদন ও োইহসহন্সর িমতার শতয সাহপহি অপযর্ ক্রা েহব। 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Sessions.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Sessions.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regional-offices.php
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/providers/cdc-orientation.php
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
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Sessions)" এর পাহশর বাহে টিক্ ক্তদন, তারপর পষৃ্ঠার নীহচর "অগ্রসর যোন" 

যবাতামটি ক্তিক্ ক্রুন) উপক্তস্থত েওয়া আবশযক্।  

 

• আইশন সত্তো/ে  আইশি শনধেো ণ, পশ িতে  W-9 ফমে, শিরিতো  দোশযরে  

কসিন – OCFS চুক্তি পক্তরচােনা বুযহরা (Bureau of Contract Management, BCM) 

 

এই যসশহনর তাক্তরখ OCFS ওহয়বসাইহট যপাে ক্রা েহব। 

 

• দোশি ও অ্থ্েরদোরন  ওরযশিনো  – OCFS চুক্তি পক্তরচােনা বুযহরা (Bureau of 

Contract Management, BCM) ও ক্তশশু পক্তরচ যা পক্তরহষবা শাখা (Division of Child 

Care Services, DCCS) 
 

এই যসশহনর তাক্তরখ OCFS ওহয়বসাইহট যপাে ক্রা েহব। 

 

সংর্ুশি 1 যদখুন – প্র ুক্তিগত সোয়তা যসশনগুক্তের সময়সূক্তচ প্র ুক্তিগত সোয়তা 
যসশনগুক্তের সময়সূক্তচর জনয ও OCFS ওহয়বসাইহট। 

 

1.4 শেশখত রশ্নগুশে জমো কদওযো 
 

সংগ্রে প্রক্তক্রয়ায়, প্রশ্ন ক্রায় বা এই RFA এর বযাখযার অনুহরাি ক্রায় যক্ানও ত্রুটি বা 
বাদ প়ো ক্তরহপাটয  ক্রার  াবতীয় বাতয ায় ক্তবহশষ RFA ক্তবোগ ও অনুহেদ নের উহেখ 

ক্রহত েহব এবং তা ইরমে মো ফৎ investnychildcare@ocfs.ny.gov -এ 

শিষরয  েোইরন RFA#1 (নতুন েোর্েিম) কেখো সহ ইরভরে  েযোরেন্ডোর   

শিভোগ 1.2 ইহেহের ক্যাহেন্ডার ক্তনক্তদযষ্ট ক্রা ক্তেক্তখত প্রশ্নগুক্তে জমা যদওয়ার যশষ 

তাক্তরহখর পহর নয় এমন সমহয়র মহিয জমা যদওয়া আবশযক্।  
 

ক্তেক্তখত প্রশ্নগুক্তের উির যপাে ক্রার যশষ তাক্তরহখর পহর পাওয়া প্রশ্নগুক্তের উির যদওয়া 
েহব না। প্রশ্ন ও উিহরর এক্টি সবযাঙ্গীর্ তাক্তেক্া ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর মঞ্জকু্তর যগটওহয় 

ক্তসহেহমর Grants Gateway System (https://grantsgateway.ny.gov) (GGS or 

Grants Gateway) আহবদহনর যঘাষর্ায়, OCFS ওহয়বসাইহট 

(http://ocfs.ny.gov/main/bcm/RFA.asp) এবং ক্ন্ট্র্যাক্ট ক্তরহপাটয ার (Contract Reporter) 

ওহয়বসাইহট এখাহন (https://www.nyscr.ny.gov/login.cfm) ইরভরে  েযোরেন্ডোর   

শিভোগ 1.2 ইহেহের ক্যাহেন্ডার ক্তনক্তদযষ্ট ক্রা বা তার আহশপাহশর তাক্তরহখ যপাে ক্রা 
েহব।  
 

NYS মঞ্জুক্তর যগটওহয়হত যপাে ক্রা প্রশ্ন ও উিহরর সবযাঙ্গীর্ তাক্তেক্াটি যদখহত 

গ্রােস অপারচুক্তনটি যপাটয াে (Grants Opportunity Portal) এর মঞ্জুক্তরর সুহ াহগর 

যঘাষর্ার নীহচর ক্তেহে ক্তিক্ ক্রুন। 

  

1.5 আরিদনপত্র জমো কদওযো 
 

 াবতীয় প্রস্তাব ববদযুক্ততন উপাহয় ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার অনোইন 

আক্তিহক্শহন (Invest in NY Child Care Online Application) জমা ক্তদহত েহব,  া 
OCFS ওহয়বসাইহট আহবদন জমা যদওয়া শুরুর তাক্তরহখ পাওয়া  াহব। 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Sessions.pdf
mailto:@ocfs.ny.gov
https://grantsgateway.ny.gov/
http://ocfs.ny.gov/main/bcm/rfp.asp
https://www.nyscr.ny.gov/login.cfm
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অনুগ্রে ক্হর আরও তহর্যর জনয শিভোগ 5.0 আহবদহের চবষয়বস্তু ও জমা যদওয়া 

যদখুন। 
 

1.6 OCFS এ  অ্শধেো  সং শিত (ফেব্রুয়ারী 9, 2022 -এ সংশ ়াধিত) 
 

OCFS এর প্রক্ততটি অনুদান 

 

1. অপযহর্র অর্যায়হনর রাক্তশর আক্তর্যক্ সীমা ক্তনিযারহর্র; 

 

2. প্রস্তাব জমা যদওয়ার যশষ তাক্তরহখর আহগ এই RFA-যত যদওয়া য  যক্ানও ক্তনিযাক্তরত 

তাক্তরখ বদোহনার; 

3. এই RFA'র উিহর পাওয়া য  যক্ানও ও  াবতীয় প্রস্তাব প্রতযাখযান ক্রার; 

 

4. সংস্থার এক্মাত্র ক্তবহবচনায় য  যক্ানও সময় RFA প্রতযাোর ক্রার;  

 

5. এই RFA'র অিীহন পুহরা বা আংক্তশক্োহব যক্ানও অপযর্ ক্রার; 

 

6. য  দরদাতার আচরর্ এবং/অর্বা প্রস্তাব এই RFA'র প্রহয়াজনীয়তা যমহন চেহত 

বযর্য েহব তাহক্ অহ াগয যঘাষর্া ক্রার;  

 

7. OCFS এর এক্মাত্র ক্তবহবচনায় যক্ানও দরদাতা দাক্তয়েশীে ক্তবহক্রতা নয় বহে 

ক্তনিযাক্তরত েহে য  যক্ানও প্রস্তাব প্রতযাখযান ক্রার; 

 

8. প্রস্তাবগুক্তের বযাখযা ও সংহশািন চাওয়ার অক্তিক্ার সংরক্তিত র্াক্হব। দরদাতাহদর 

পক্তরপূরক্ তর্য উপস্থাক্তপত ক্রার অনুহরাি ক্রুন  াহত তারা তাহদর প্রস্তাবগুক্তে েয় 

ক্তেক্তখতোহব অর্বা প্রর্াগত উপস্থাপনার দ্বারা বযাখযা ক্রহত পাহরন। অনুহরাি ক্রা 
বযাখযা ও পক্তরপূরক্ তর্য ো়ো নতুন তর্য জমা যদওয়ার অনুমক্তত যদওয়া েয় না; 

 

9. দরদাতাহদর তাহদর প্রস্তাহবর অঙ্গ ক্তেহসহব উপক্তস্থত য  যক্ানও ববক্তশষ্টয OCFS এর 

পহি সহিাষজনক্োহব প্রদশযন ক্রহত েহব,  ার মহিয র্াক্হত পাহর তাহদর 

প্রস্তাহবর এক্টি যমৌক্তখক্ উপস্থাপনা। এমন য  যক্ানও প্রদশযন বা উপস্থাপনা 
প্রস্তাহবর মূেযায়হন ক্তবহবচনা ক্রা েহত পাহর; 

 

10. দরপত্র যখাোর আহগ সক্ে দরদাতাহক্ ক্তবজ্ঞক্তপ্ত ক্তদহয় এই RFA'র য  যক্ানও অংশ 

সংহশািন ক্রুন এবং প্রহয়াজন েহে সক্ে দরদাতাহক্ RFA'র এই সংহশািনগুক্তে 

ক্তনষ্পক্তি ক্রা পক্তরবতয ন প্রস্তুত ক্রার ক্তনহদযশ ক্তদন। এই RFA'র উিহর জমা যদওয়া 
যক্ানও প্রস্তাব বা পক্তরবতয হনর প্রস্তুক্ততহত েওয়া খরচ শুিমুাত্র দরদাতার বা অনয 
পহির দাক্তয়ে এবং এই খরচ OCFS দ্বারা বেন ক্রা বা যফরত যদওয়া েহব না; 

  

11. এমন অর্যায়হনর ক্তসদ্ধাি ক্তনন  া এই RFA-যত সনাি ক্রা ফোফেগুক্তে সবহচহয় 

যবক্তশ প্রক্ততপােন ক্হর ও তার ক্তনষ্পক্তি ক্হর; 
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12.  ুিরাষ্ট্রীয় ও যেহটর প্রহয়াজনীয়তার ক্তেক্তিহত ক্তনবযাক্তচত দরদাতার প্রস্তাহবর 

যক্বেমাত্র এক্টি অংশ বা ক্তনবযাক্তচত ক্া যক্োপ অর্যায়ন ক্রুন এবং/অর্বা 
ক্তনবযাক্তচত দরদাতার প্রস্তাহবর পুহরাটা বা এক্টি অংশ গ্রের্ ক্রুন; 

 

13. এমন য  যক্ানও RFA প্রহয়াজনীয়তা দরূ ক্রুন  া প্রস্তাব জমা যদওয়া সক্ে 

পিহক্ অবক্তেত ক্রার পর সক্ে সম্ভাবয দরদাতাহদর দ্বারা পূরর্ ক্রা  াহব না; 
 

14. সংক্তিষ্ট দরদাতাহদর ক্তবজ্ঞক্তপ্ত যদওয়ার পর পদ্ধক্ততগত খুুঁটিনাটিহত ো়ে ক্তদন অর্বা 
প্রস্তাহব র্াক্া যোটখাহটা অক্তনয়ম বদহে ক্তনন; 

 

15. য  যক্ানও প্রস্তাহবর গাক্তর্ক্ততক্ ত্রুটি সংহশািন ক্হর ক্তনন অর্বা দরদাতার 

সম্মক্ততক্রহম প্রস্তাব টাইপ ক্রায় যক্ানও ত্রুটি র্াক্হে তা ত্রুটি সংহশািন ক্হর ক্তনন; 

 

16. ক্তনবযাক্তচত দরদাতা গ্রের্হ াগয সময়সীমার মহিয RFA'র প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ না 
ক্রহে পহরর সহবযাচ্চ দরদাতাহক্ অপযর্ ক্রুন। যক্ানও দরদাতার এরক্ম যক্ানও 

পদহিহপর যর্হক্ উক্তিত ক্তবষহয় OCFS এর ক্তবরুহদ্ধ যক্ানও অক্তিক্ার র্াক্হব না; 
 

17. এই RFP'র উিহর পাওয়া য  যক্ানও ও  াবতীয় প্রস্তাহবর অর্যায়ন ক্রুন।  ক্তদও, 

এই RFA জাক্তর ক্রা OCFS-যক্ যক্ানও প্রস্তাহবর অর্যায়ন ক্রহত অঙ্গীক্ারবদ্ধ 

ক্হর না। OCFS য  যক্ানও জমা যদওয়া প্রস্তাব প্রতযাখযান ক্রহত পাহর এবং ক্তবনা 
ক্তবজ্ঞক্তপ্তহত এবং এই RFA'র উিহর জমা যদওয়া প্রস্তাহবর প্রস্তুক্ততহত েওয়া খরহচর 

জনয যক্ানও দরদাতা বা অনয যক্ানও পহির প্রক্তত যক্ানও দায় ো়োই এই RFA 

প্রতযাোর বা স্থক্তগত ক্রার অক্তিক্ার সংরক্তিত রাহখ এবং য  যক্ানও সময় এই 
অক্তিক্ারগুক্তে প্রহয়াগ ক্রহত পাহর; 

 

18. সংগ্রে প্রক্তক্রয়া চোক্ােীন য  যক্ানও সময় বযাখযার প্রহয়াজন েহত পাহর 

এবং/অর্বা যক্ানও প্রস্তাবক্ারীর প্রস্তাব পুহরাপুক্তর ও সমূ্পর্যরূহপ বুঝহত পারা 
ক্তনক্তশ্চত ক্রার উহেহশয এবং/অর্বা যক্ানও প্রস্তাবক্ারীর আহবদহনর 

প্রহয়াজনীয়তা প্রক্ততপােন ক্তনিযারর্ ক্রহত গাক্তর্ক্ততক্ বা অনযানয সুস্পষ্ট ত্রুটি 

সংহশািহনর প্রহয়াজন েহত পাহর; 
 

19. এই RFA'র উিহর জমা যদওয়া বাক্তক্ প্রস্তাবগুক্তের ক্তেক্তিহত অক্ততক্তরি অপযর্ ক্রহত 

এবং/অর্বা অপযর্ প্রাপক্হদর অক্ততক্তরি অর্য প্রদান ক্রহত পাহর  ক্তদ যসই অর্য 
পাওয়া  ায়; 

 

20. আহবদনক্ারীর অক্তেজ্ঞতা বা OCFS এর প্রস্তাক্তবত যিহত্র প্রাসক্তঙ্গক্ বহে ক্তবহবক্তচত 

অনযানয ক্তবষহয়র সম্পহক্য  তৃতীয়পিগুক্তের অনুসন্ধান ক্রহত পাহর,  ার মহিয 
রহয়হে দরদাতার সূত্রগুক্তে, ক্তক্ন্তু তাহতই তা সীমাবদ্ধ নয়। এই RFA'র উিহর প্রস্তাব 

জমা ক্তদহয় আহবদনক্ারী OCFS এর অনুসন্ধাহন তার সম্মক্তত জানান; 

 

21. ঠিক্াদারহদর OCFS এর বতক্তর ক্া যক্রমগুক্তের এক্টি প্রর্াগত মূেযায়হন অংশ ক্তনহত 

েয়। ঠিক্াদারহদর এই উহেহশয যডটা সংগ্রে ক্রহত েহত পাহর। মেূযায়হনর 

নক্শায় অংশগ্রের্ক্ারীহদর যগাপনীয়তা বজায় রাখা েয় এবং এই িরহনর তর্য 
সংগ্রহের বযবোক্তরক্ সীমাবদ্ধতাগুক্তেহক্ স্বীক্ার ক্হর; 
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22. প্রস্তাবগুক্তে মেূযায়ন ক্রার যিহত্র ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটির মহিয বহরা ক্তবতরর্ পদ্ধক্তত সে 
যেটবযাপী বেন ও আঞ্চক্তেক্ বেন ক্তবহবচনা ক্রুন 

 

23. OCFS দ্বারা অনুহরাহির ক্তেক্তিহত সমস্ত প্রহয়াজনীয় W-9 ও ক্তবহক্রতার দাক্তয়হের 

তর্য প্রদাহন বযর্য েহে অর্বা আহবদনক্ারী ক্া যক্রম পক্তরচােনা ক্রায় োইহসহন্সর 

প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ না ক্রহে অপযর্ প্রাপক্হদর অপযর্ প্রতযাোর ক্রুন; 

 

24. এই RFA য  যক্ানও সময় পহুরাপুক্তর বা আংক্তশক্োহব বাক্ততে ক্রুন এবং যেহটর 

যসরা স্বাহর্য  খন উপ ুি েহব য  যক্ানও ও  াবতীয় প্রস্তাব প্রতযাখযান ক্রুন; এবং 
 

25. ক্া যক্রহমর প্রহয়াজহনর ক্তেক্তিহত এবং জমা যদওয়া আহবদঙ্গকু্তের যমাট ডোর 

মূহেযর ক্তেক্তিহত অনুহরাি ক্রা অর্যরাক্তশ সমক্তিত ক্রুন।  

 

31. 26.উপেেয তেক্তবে ক্তবতরর্ সবযাক্তিক্ ক্রহত অর্যরাক্তশর অবহশষ র্াক্হে 

পদ্ধক্ততগুক্তে ও আঞ্চক্তেক্ অর্যরাক্তশ এবং অপযহর্র যবানাহসর যমাট মূহেযর মহিয যমাট 

উপেেয ডোর মূেয পুনক্তবযতরর্ ক্রুন। উপরন্তু, ARPA অর্যায়ন পুহরাপুক্তর ক্াহজ 

োগাহত এই RFA'র যর্হক্ পাওয়া অবযবহৃত অর্য ক্তবদযমান ক্া যক্রমগুক্তের জনয 
ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার ইমারহজক্তন্স ক্তরহক্াহয়ে ফর অযাক্তিহক্শনস 

(Request for Applications, RFA) এর ক্াহে পুনক্তবযতরর্ ক্রা য হত পাহর। 

 
 

1.7 RFA'  সংজ্ঞোসমযহ (ফেব্রুয়ারী 9, 2022 -এ সংশ ়াধিত এবং 24 ম়ার্চ, 2022) 

 

রোথ্শমে অ্থ্েোযন: এর ক্তেক্তি েে স্লহটর সংখযা এবং/অর্বা যেহটর দটুি ক্তবসৃ্তত 

যেৌহগাক্তেক্ এোক্ার পক্তরচ যা পদ্ধক্ততসমূে ও ক্া যক্রহমর স্থান। শিভোগ 2.3, উহেশ্য ও 

অর্ থরাচশ্র উপেেযতা, REDC ও ক্া যক্রহমর প্রক্ার িহর উপেেয অর্য প্রদান ক্হর। 
 

ধো ণিমতো: োইহসহন্স ক্তনক্তদযষ্ট ক্রা অনুসাহর য  যক্ানও মুেূহতয  উপক্তস্থত র্াক্ার 

অনুমক্ততপ্রাপ্ত ক্তশশুহদর সবযাক্তিক্ সংখযা।  

 

পশ তযি এেোেো গণনো  শিস্তো : এই অর্যায়হনর সুহ াহগর উহেহশয, এর অর্য েে 

য খাহন প্রক্ততটি ক্তশশু পক্তরচ যার স্লহটর জনয 3 জন বা তার যবক্তশ 5 বেহরর ক্মবয়সী ক্তশশু 

রহয়হে অর্বা গর্নার ক্তবস্তাহর ক্তশশু পক্তরচ যার যক্ানও স্লট ফাুঁক্া যনই। এই ক্তবহিষহর্র জনয 
বযবহৃত উপেেয ক্তশশু পক্তরচ যার স্লটগুক্তের মহিয পহ়ে োইহসন্সিারী ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা 
যক্ন্দ্রগুক্তেহত এবং NYCDOHMH এর অনুমক্ততপ্রাপ্ত (যক্বেমাত্র িারা 47 ক্া যক্রহমর জনয) 
যগাষ্ঠীর ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা ক্া যক্রমগুক্তেহত র্াক্া যোট ক্তশশু, বাচ্চা ও ক্তপ্রকুে বয়সীহদর 

স্লট, তর্া অহক্টাবর 2021 এর োইহসন্সপ্রাপ্ত িারর্িমতার ক্তেক্তিহত োইহসন্সিারী যগাষ্ঠীগত 

পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা ও যরক্তজোডয  পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যাগুক্তেহত 

র্াক্া 6 সপ্তাে যর্হক্ 12 বের বয়সীহদর স্লট। উপেেয স্লটগুক্তের সংখযার উপর ক্তনেয র ক্হর 

ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর  াবতীয় গর্নার ক্তবস্তাহর ক্তচত্রাক্তেত ক্রা েহয়হে এবং এর তর্য ক্তশশু 

পক্তরচ যার পক্তরতযি এোক্ার মানক্তচহত্র পাওয়া  াহব: https://bit.ly/cc_deserts যকার 

ক্রার উহেহশয পক্তরতযি এোক্াগুক্তের সংজ্ঞা ক্তদহত শিভোগ 5.2 আহবদহের চবষয়বস্তু 

যদখুন। 

https://bit.ly/cc_deserts
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বিশচত্রয সযচে: 

এনোয়রনহমোে ক্তসহেমস ক্তরসাচয  ইন্সটিটিউট (Environmental Systems Research 

Institute, ESRI) যর্হক্ পাওয়া ববক্তচত্রয সচূক্ এই সম্ভাবনা উপস্থাক্তপত ক্হর য  এক্ই এোক্ার 

যর্হক্  দেৃোহব যবহে যনওয়া দজুন বযক্তির জাক্তত বা জনহগাষ্ঠী ক্তেন্ন। ববক্তচত্রয সূচক্ তর্া 
জাক্ততগত ববক্তচত্রয ক্তবহিষহর্ অিেুয ি ক্রা েয়। ESRI এর ববক্তচত্রয গর্নায় সাতটি প যি 

জাক্ততহগাষ্ঠীহক্ স্থান যদওয়া েয়। যক্ানও এোক্া জনহগাষ্ঠীর ক্তদক্ যর্হক্ ববক্তচত্রযপূর্য েহে 

ববক্তচত্রয এক্ত্র ক্রা েয়। ববক্তচত্রয সচূক্ ব্লহক্র যগাষ্ঠী স্তহরর েূহগাে প যি পাওয়া  ায়। 
http://downloads.esri.com/support/whitepapers/other_/2015_USA_ESRI_Diversity_I
ndex_Methodology.pdf  
 

কস্টরট  দশিণভোগ: এহক্ ক্তনম্নরূহপ সংজ্ঞাক্তয়ত ক্রা েহয়হে: NYC, েং আইেযান্ড (Long 

Island) (নাসাউ (Nassau), সাহফাক্ (Suffolk)), ওহয়েহচোর অঞ্চে (Westchester 

region) (ডাহচস (Dutchess), অহরঞ্জ (Orange), পুটনাম (Putnam), রক্েযান্ড (Rockland), 

সাক্তেোন (Sullivan), উেোর (Ulster), ওহয়েহচোর (Westchester)) 

 

ভোরেো অ্িস্থোয থ্োেো: েে এক্টি োইহসন্সিারী ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রহমর অর্যপ্রদানহ াগয 
ক্তস্থক্তত  া OCFS বা ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটি ক্তবোহগর স্বাস্থয ও মানক্তসক্ স্বাস্থযক্তবক্তি ক্তবোগ 

(Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) দ্বারা ক্তবহশষ ক্তক্েু িরহনর 

বেবৎক্রর্ সাহপি নয়।  

 

অ্রর্োগয শস্থশতগুশে  মরধয পরে: 

 

অহ াগয OCFS বেবৎ ক্রার ক্তস্থক্ততগুক্তের মহিয পহ়ে: 

• োইহসন্স এর স্থক্তগতাহদশ 

• োইহসন্স এর সীমাবদ্ধতা 
• োইহসন্স এর স্থক্তগতাহদশ ও প্রস্তাক্তবত প্রতযাোর 

• োইহসন্স এর প্রস্তাক্তবত প্রতযাোর ( 24 মাচধ, 2022 -এ সংদশারর্ত) 

• োইহসন্স নবায়হনর আহবদন প্রতযাখযান 

 

অহ াগয DOHMH বেবৎ ক্রার ক্তস্থক্ততগুক্তের মহিয পহ়ে: 

• অনুমক্তত প্রতযাোর ক্রা েহয়হে 

• অনুমক্তত স্থক্তগত ক্রা েহয়হে 

• বযবসা বন্ধ েহয় যগহে 

• যময়াদ উিীর্য েহয়হে 
 

NYC বেবৎ ক্রার ক্তস্থক্তত সম্পক্তক্য ত প্রশ্নগুক্তেহক্ NYCDOHMH এর ক্াহে পাঠাহত েহব। 

 

ক োট শিশুরদ /িোচ্চোরদ  স্লট: যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর স্লটগুক্তে েে জন্ম যর্হক্ 36 মাস 

প যি বয়হসর ক্তশশুহদর প্রদি ক্তশশু পক্তরচ যা পক্তরহষবা। এই িরহনর পক্তরহষবা ও ক্মীক্তনহয়াগ 

এই বয়ঃহগাষ্ঠীর জনয  াবতীয় ক্তনয়িক্ ও ক্া যক্রহমর প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ ক্রা আবশযক্। 

NYC িারা 47 ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্রগুক্তের যিহত্র, যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর 

ক্া যক্রমগুক্তের সংজ্ঞা যদওয়া েহয়হে এক্টি ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রম ক্তেহসহব  া 24 মাহসর 

ক্মবয়সী ক্তশশুহদর পক্তরচ যা প্রদান ক্হর। 

http://downloads.esri.com/support/whitepapers/other_/2015_USA_ESRI_Diversity_Index_Methodology.pdf
http://downloads.esri.com/support/whitepapers/other_/2015_USA_ESRI_Diversity_Index_Methodology.pdf
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েোর্েপদ্ধশত: য  প্রক্াহরর ক্া যক্রম প্রদান ক্রা েহয়হে। পরূ্যাঙ্গ আইক্তন সংজ্ঞার জনয 
অনুগ্রে ক্হর https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regulations/ যদখনু। 

 

• পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা (Family Day Care, FDC) ক্তশশু প্রক্তত ক্তদহন 

ক্ততনঘণ্টার যবক্তশ সময় পক্তরচ যা যদওয়া ক্তশশুহদর জনয ক্া যক্রম য খাহন ক্ততনজন 

সদহসযর পক্তরবাহরর বাক্ত়েহত আটজন প যি ক্তশশুহক্ ক্তশশুহদর ক্তদহনরহবোর 

পক্তরচ যা প্রদান ক্রা েয়। 

• যগাষ্ঠীগত পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা (Group Family Day Care, GFDC) 

ক্তশশু প্রক্তত ক্তদহন ক্ততনঘণ্টার যবক্তশ সময় পক্তরচ যা যদওয়া ক্তশশুহদর জনয ক্া যক্রম 

য খাহন সাতজন সদহসযর পক্তরবাহরর বাক্ত়েহত বাহরা জন প যি ক্তশশুহক্, যসইসহঙ্গ 

সম্ভাবয অক্ততক্তরি চারজন  
কুে-বয়সী ক্তশশু সে যমাট যষাহো জন ক্তশশুহক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা প্রদান ক্রা 
েয়। 

• ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্র (Day Care Center, DCC) এক্টি ক্া যক্রম বা যক্ন্দ্র 

 া যক্ানও বাসস্থান নয়, য খাহন িক্ততপূরর্ বাবদ বা অনযর্ায় ক্তশশু প্রক্তত ক্তদহন 

ক্ততনঘণ্টার যবক্তশ সময় েয়জহনর যবক্তশ ক্তশশুহক্ ক্তনয়ক্তমত ক্তেক্তিহত ক্তদহনরহবোর 

পক্তরচ যা প্রদান ক্রা েয়। 

o NYC িারা 47 ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্রগুক্তের যিহত্র: ক্তশশু পক্তরচ যা 
ক্া যক্রহমর অর্য এমন যক্ানও ক্া যক্রম  া েয় বেহরর ক্মবয়সী 
ক্ততনজন বা তার যবক্তশসংখযক্ ক্তশশুহক্ 12 মাহসর সময়ক্াহে 30 ক্তদহনর 

যবক্তশ সময় িহর সপ্তাহে পাুঁচঘণ্টা বা তার যবক্তশ সময় িহর ক্তশশু পক্তরচ যা 
প্রদান ক্হর। 

• কুে বয়সী ক্তশশুহদর পক্তরচ যা (School Age Child Care, SACC) এক্টি ক্া যক্রম 

বা যক্ন্দ্র  া যক্ানও বাসস্থান নয় য খাহন যসইসব ক্তশশু সািারর্োহব কুহে র্াক্ার 

সময় বা কুহের মিযাহ্নহোহজর সমহয়র আহগ এবং/অর্বা পহর কুেবষয 
চোক্ােীন নক্তর্েুি যগাষ্ঠীর 13 বেহরর ক্মবয়সী সাতজন তার যবক্তশসংখযক্ 

ক্তশশুহক্ ক্তশশুহদর ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা প্রদান ক্রা েয়। কুে বয়সী ক্তশশুহদর 

পক্তরচ যা ক্া যক্রমগুক্তে কুহের েুটির সময় এবং বেহরর যসই সব সমহয়ও পক্তরচ যা 
প্রদান ক্রহত পাহর  খন কুে যসশহন র্াহক্ না,  ার মহিয পহ়ে গ্রীহষ্মর েুটি।  

 

নতুন েোর্েিম: যক্ানও বযক্তি বা সিা  ার যক্ানও োইহসন্স যনই এবং ক্তনক্তদযষ্ট স্থাহন ক্তশশু 

পক্তরচ যা ক্া যক্রম চাোহনার োইহসন্স পাওয়ার জনয আহবদন ক্রহে। প্রার্ক্তমক্ অনুদাহনর 

ক োনও ব্যক্তি ব্ো সত্তো যোর ক োনও লোইসসন্স কনই এব্ং নননদিষ্ট স্থোসন নিশু পনরচয িো  োয িক্রম 

চোলোসনোর লোইসসন্স পোওয়োর জনয আসব্দন  রসে।(3/24/22 তোনরসে সংসিোনিত) 
আহবদহনর সময় OCFS এর "অনুহরাি ক্রা আহবদহনর" বা "আহবদন প্রাপ্ত েহয়হে" ক্তস্থক্তত 

পূরর্ ক্রা আবশযক্। প্রাক্-অনুহমাদন মঞ্জুর ক্রা আহবদনক্ারীহদর প্রাক্-অনুহমাদহনর 

ক্তচঠির তাক্তরহখর 60 ক্তদহনর মহিয োইহসন্স যদওয়ার তহর্যর অবম সীমা পূরর্ ক্রা এবং প্রাক্-

অনুহমাদন মঞ্জুর ক্রার ক্তচঠির 120 ক্তদহনর মহিয এক্টি নতুন ক্া যক্রহমর োইহসন্স 

মঞ্জুর ক্রা আবশযক্  ার সংজ্ঞা যদওয়া েহয়হে OCFS নীক্ততহত (সংর্ুশি 2, OCFS 

শিশু পশ চর্েো েোইরসশিং/ক শজরেিন জমো কদওযো  নযযনতম ররযোজনীযতো 
কদখুন)। NYC আহবদনক্ারীহদর প্রাক্-অনুহমাদন মঞ্জুর ক্রার ক্তচঠির 120 ক্তদহনর মহিয 
অনুমক্তত পাওয়ার  াবতীয় প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ ক্রা আবশযক্।  

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regulations/
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-2-Minimum-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-2-Minimum-Requirements.docx
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য  যপ্রাগ্রামগুক্তে তাহদর পদ্ধক্ততর পক্তরবতয ন ক্রহে এবং তাহদর িমতাহক্ প্রসাক্তরত 
ক্রহে, উদােরর্স্বরূপ, এক্টি ফযাক্তমক্তে যড যক্য়ার (Family Daycare, FDC)  া 
এক্টি গ্রুপ ফযাক্তমক্তে যড যক্য়ার (Group Family Daycare, GFDC) –এ পক্তরবক্ততয ত 
েহত চহেহে, তাহদর এক্টি "নতুন যপ্রাগ্রাম" ক্তেসাহব ক্তবহবচনা ক্রা েয়। 
 

অনুগ্রহ  সর লক্ষ্য  রুন: কয  োয িক্রমগুনল তোসদর পদ্ধনত ব্দলোসে ও তোসদর িোরণক্ষ্মতো 

ব্োড়োসে (উদোহরণস্বরূপ, এ টি পোনরব্োনর  নদসনরসব্লোর পনরচয িো (Family Daycare, FDC) 

যো এ টি কগোষ্ঠীগত পোনরব্োনর  নদসনরসব্লোর পনরচয িো (Group Family Daycare, GFDC) 

হসত চসলসে যোস  এ টি “নতুন  োয িক্রম” ব্সল নব্সব্চনো  রো যোয়। এ টি নব্দযমোন 

লোইসসন্সপ্রোপ্ত প্রদোন োরী নযনন এ টি পৃথ  অব্স্থোন েুলসত চসলসেন নতনন এ টি "নতুন 

কপ্রোগ্রোম" কেোলোর জনয নব্সব্চনো  রসত পোসরন যনদ কসই নতুন অব্স্থোসনর আসগ কথস  

ক োসনো লোইসসন্স নো কথস  থোস । কয কপ্রোগ্রোমগুনল ব্ো প্রদোন োরীরো এই RFA ইসুয  রোর 

তোনরসের আসগর ব্েসরর মসিয এ টি লোইসসন্স অনি ৃত  সরনেসলন ব্ো ব্তিমোসন 

লোইসসন্সিোরী এব্ং তোসদর অব্স্থোন ব্ো আইনন সত্তো পনরব্তিন  রসেন ন ন্তু প্র ৃতপসক্ষ্ 

তোসদর লোইসসসন্সর সোমথ িস  প্রসোনরত  রসেন নো তোরো আসব্দসনর কযোগয নয়।  

  

রথ্ো িশহভযে ত ঘণ্টো: (3/24/22 তাচরহখ সংহশ্াচিত)  সহন্ধ 7টার পর যর্হক্ যোর 6টা 
প যি তর্া সপ্তাোহি ও ক্তনম্নক্তেক্তখত  ুিরাষ্ট্রীয় েুটির ক্তদনগুক্তেহত প্রদি পক্তরচ যার সময়: 

নববষয, যমহমাক্তরয়াে যড, স্বািীনতা ক্তদবস, শ্রম ক্তদবস, র্যাংক্সক্তগক্তেং যড ও ব়েক্তদন। 

ক্া যক্রমগুক্তের এই পক্তরহষবার  াবতীয় ক্তনয়িক্ ও ক্া যক্রহমর প্রহয়াজনীয়তা যমহন চো 
এবং এই সব ঘণ্টার মহিয পক্তরহষবা প্রদাহনর অনুহমাদহনর োইহসন্স প্রাপ্ত ক্রা আবশযক্। 

 

NYC িারা 47 ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্রগুক্তের যিহত্র, প্রর্া বক্তেেূয ত ঘণ্টাগুক্তেহক্ রাহতর 

ক্তশশু পক্তরচ যা (Night Child Care) ক্া যক্রম ক্তেহসহব িরা েয়,  ার সংজ্ঞা েে এক্টি ক্তশশু 

পক্তরচ যা ক্া যক্রম  া ক্তবহক্ে 5টা যর্হক্ শুরু ক্হর পক্তরচ যার জনয ক্তশশুহদর গ্রের্ ক্হর, 

ক্তবহক্ে 5টা ও রাত 8টার মহিয ক্তশশুহদর পক্তরচ যা পক্তরহষবা প্রদান ক্হর এবং এক্টি 12 

মাহসর সময়ক্াহে 30 ক্তদহনর যবক্তশ সময় িহর সপ্তাহে এক্টি রাহতর যবক্তশ ক্াজ ক্হর। 
 

NYC িোরো 47 নদসনরসব্লোর পনরচয িো ক ন্দ্রগুনলর কক্ষ্সে, অপ্রচনলত সময়গুনল RFA এর 

সংজ্ঞো এব্ং কেিসহোসের সোসথ সোমঞ্জসযপূণ িভোসব্ সংজ্ঞোনয়ত  রো হয়।NYC অনুগ্রহ  সর 

লক্ষ্য  রুন: রোক্তে োলীন যত্ন প্রদোন  রসত ইেু  কপ্রোগ্রোমগুনলস  NYC রোসতর নিশু 

পনরচয িো (Night Child Care) পোরনমি কপ্রোগ্রোসমর প্রসয়োজনীয়তোগুনল কমসন চলসত হসব্, যোর 

সংজ্ঞো হল "এ টি নিশু যত্ন কপ্রোগ্রোম যো নিশুসদর যসত্নর জনয নব্স ল 5িো কথস  শুরু  সর 

স োল 8 পয িন্ত নিশু যত্ন পনরসেব্ো প্রদোন  সর" এব্ং 12 মোসসর সমসয়র মসিয 30 নদসনরও 

কব্নি সময় িসর প্রনত সপ্তোসহ এ  রোসতর কব্নি  োজ  সর থোস । 

 

RFA-কত সংজ্ঞোনয়ত অপ্রচনলত পনরচয িোর সময় অব্িযই SACC ব্যতীত সমস্ত যসত্নর 

পদ্ধনতর জনয প্রনত সপ্তোসহ নূযনতম 15 ঘন্টো উপলব্ধ থো সত হসব্। SACC কপ্রোগ্রোমগুনলসত 

তোসদর স্থোনীয় সু্কল  যোসলন্ডোর অনুসোসর সমস্ত সু্কল েুটি এব্ং েুটির নব্রনতর 75% সময় যত্ন 

উপলব্ধ থো সত হসব্। SACC-র অপ্রচনলত সমসয়র জনয কযোগয হওয়োর জনয গ্রীষ্ম োলীন 

সময়গুনল ক  এই িতোংসি অন্তভুিি  রো হয়নন। 
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REDC- আঞ্চশেে অ্থ্েননশতে শিেোি পশ ষদ (Regional Economic Development 

Council): (https://regionalcouncils.ny.gov/), আপনার অঞ্চে ক্তনবযাচন ক্রহত 'অঞ্চে' 

এর উপর ক্তিক্ ক্রুন। পক্তরষদগুক্তে স্থানীয় ক্তবহশষজ্ঞহদর সহঙ্গ বযবসা, ক্তশিামেে, স্থানীয় 

সরক্ার ও যস্বোহসবী সংস্থাগুক্তের অংশীদারহদর ক্তনহয় গ়ো সরক্াক্তর-যবসরক্াক্তর 

অংশীদাক্তরে। NYS এম্পায়ার যেট যডহেেপহমে (Empire State Development, ESD) 

আঞ্চক্তেক্ পক্তরষদগুক্তে পক্তরচােনার যনতৃেক্ারী সংস্থা ক্তেহসহব ক্াজ ক্হর। যেহটর সংস্থা, 
ক্তৃয পি ও ক্তবোগগুক্তে পক্তরষদগুক্তের সহঙ্গ ক্াজ ক্রায় সক্তক্রয় অংশগ্রের্ক্ারী এবং 
প্রহয়াজনীয় সংস্থান প্রদান ক্হর। যসইসহঙ্গ, ক্তশিা প্রক্ততষ্ঠান, ক্তবহশষজ্ঞগর্ ও অনযানয স্বািীন 

সংস্থাগুক্তেহক্ উপহ াক্তগতা অনুসাহর আঞ্চক্তেক্ পক্তরষদগুক্তেহত আমির্ জানাহনা েয়। 
 

NY এ  িোশে অ্ংরি  মরধয পরে: দক্তির্োহগর বাইহর র্াক্া ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর  াবতীয় 

ক্াউক্তে। 

2.0 রিোসশনে রূপর খো 
 

2.1 েোর্েিরম  উরেিয ও পটভয শম  ভয শমেো/িণেনো 
 

ক্তনউ ইয়ক্য  যেট যসই সবহচহয় ক্ম সরবরাহের এোক্াগুক্তেহত োইহসন্সিারী ক্তশশু 

পক্তরচ যার িমতা গহ়ে তুহে ও সম্প্রসাক্তরত ক্হর ক্তশশু পক্তরচ যার পক্তরতযি এোক্ার 

ক্তনষ্পক্তি ক্রহত $100M সনাি ক্হরহে। এর ফেস্বরূপ  া অপযর্ ক্রা েয় তার উহেশয 
েে ক্তনউ ইয়ক্য  যেহট চাক্তেদা ুি ক্তেহসহব সনাি ক্রা এোক্াগুক্তেহত উপেেয ক্তশশু 

পক্তরচ যার স্লহটর সংখযা বা়োহনা। আহমক্তরক্ান পুনরুদ্ধার পক্তরক্ল্পনা আইন (American 

Rescue Plan Act, ARPA) এর যর্হক্ পাওয়া অর্যরাক্তশ ক্াহজ োগাহনা এই অর্যরাক্তশ 

বযবসাগুক্তেহক্ প্রোক্তবত ক্রা যসই সমসযাগুক্তের ক্তনষ্পক্তি ক্রার দ্বারা িমতা গহ়ে 

যতাোর ও যেহটর অর্যনীক্ততহক্ শক্তিশােী ক্রার এক্ অেূতপূবয সুহ াগহক্ উপস্থাক্তপত 

ক্হর  ার মহিয পহ়ে যেহটর সবহচহয় যবক্তশ চাক্তেদা ুি অংশগুক্তেহত উচ্চমাহনর ক্তশশু 

পক্তরচ যার অপ্রতুে ক্তবক্হল্পর ক্ারহর্ দীঘযহময়াদী অনুপক্তস্থক্তত, উৎপাদনশীেতা ও বযবসায় 

খাটা অর্য ক্হম  াওয়া। এই অর্যায়ন যোট ক্তশশু ও বাচ্চাহদর পক্তরচ যার তীব্র ঘাটক্তত এবং 
প্রমার্ ক্াহজর ঘণ্টার ও ক্তদহনর বাইহর ক্তশশু পক্তরচ যার উপেেযতার অোবহক্ স্বীক্ার 

ক্হর। এই নক্তর্টিহত NY ক্তশশু পক্তরচ যার অনুদান সংক্রাি  াবতীয় য াগযতা, ক্া যক্রম ও 

অনুহমাদনহ াগয খরহচর প্রহয়াজনীয়তার রূপহরখা যদওয়া েহয়হে।  
 

OCFS এিং শিশু ও পশ িো  পশ ষদ (Council on Children and Families, CCF) 

NYS-এ শিশু পশ চর্েো পশ তযি এমন গণনো  শহরসরি  শিস্তো  তথ্ো কসই 

এেোেোয কেোনও েোর্েিম ররযোগ ে ো হরে এই RFA'  সম্ভোিয ককোর   

রূপর খো কদওযো এেটি অ্নেোইন শচত্রোঙ্করন  টুে বতশ  ের র । সেে 

আরিদনেো ীরে তোরদ  রস্তোশিত েোর্েিরম  স্থোরন  আ ও শিিদ শিি রণ  

জনয মোনশচত্রটিরে র্ত্ন সহেোর  পর্েোরেোচনো ে রত হরি। সংর্ুশি 3 - REDC 

শিশু পশ চর্েো পশ তযি এেোেো  মোনশচত্র এখোরন পোওযো র্োরি: 

https://bit.ly/cc_deserts  
 

OCFS এর এই অনুদাহনর সুহ াহগর ক্তনয়ম ও শতয াবেী সংহশািহনর অক্তিক্ার সংরক্তিত 

র্াক্হব এবং এই নক্তর্র য  যক্ানও আপহডট OCFS ওহয়বসাইহট যপাে ক্রা েহব। 

 

https://regionalcouncils.ny.gov/
https://bit.ly/cc_deserts
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2.2 OCFS কস্টটিযোপী শিরিচনোসমযহ 

 

ইনরভস্ট ইন NY চোইল্ড কেযো  উরদযোরগ  জনয জাক্ততগত নযা যতার ক্াঠাহমা  

ক্তনউ ইয়ক্য  যেহট ক্তশশু পক্তরচ যার সরবরাে গহ়ে যতাোয় ঐক্ততোক্তসক্ ক্তবক্তনহয়াগহক্ সহঙ্গ 

ক্তনহয় আমাহদর ক্তনক্তশ্চত ক্রা আবশযক্ য  অর্যায়হনর সুহ াহগর মহিয য ন এক্টি 

জাক্ততগত নযা যতার ক্াঠাহমা গহ়ে যতাো েয়  াহত COVID-19 অক্ততমারীহত সবহচহয় 

িক্ততগ্রস্ত অহেতক্ায় ক্ক্তমউক্তনটিহক্ ক্তশশু পক্তরচ যার স্লটগুক্তে গহ়ে যতাোয় অগ্রাক্তিক্ার 

যদওয়া ও সমর্যন ক্রা েয়। 
 

ক্তশশু পক্তরচ যা প্রদানক্ারী ও তাহদর ক্মীবৃন্দ মূেত মক্তেো ও অহেতক্ায় মানুষ,  া এই 
অর্যায়হনর সুহ াগহক্ এই যনতৃবগয ও উহদযাগীহদর অংশীদার েওয়ার সুহ াগ যদয় এবং 
পক্তরবার ও ক্ক্তমউক্তনটিগুক্তের এমন প্রকৃ্ত পক্তরবতয ন ঘটায়  া ক্তবক্তনহয়াগহক্ প্রোবশােী 
ক্হর যতাহে।  

 

সুহ াগটিহত এই নীক্ততগুক্তেহক্ অবেেন যদওয়ার মহতা ক্াঠাহমা র্াক্া ক্তনক্তশ্চত ক্রহত 

এই জাক্ততগত নযা যতার ক্াঠাহমাহক্ যগাটা পক্তরক্ল্পনা ও অপযর্ প্রক্তক্রয়া জহু়ে 

দকৃ্তষ্টহগাচর ক্রা েহব। 

 

জোশতগত নযোর্যতো  নীশতমোেো: 
NYS-এ আমরা জাক্তন য  জাক্ততগত নযা যতার ক্তনষ্পক্তি ক্রহত আমাহদর আরও অহনক্ 

ক্তক্েু ক্রা আবশযক্। এই অর্যায়হনর সুহ াহগর উহেহশয আমরা আমাহদর ক্াহজ 

ক্তনম্নক্তেক্তখত নীক্ততগুক্তে বাস্তবাক্তয়ত ক্হর পদহিপ যনওয়া যবহে ক্তনই: 
 

নীক্ততক্তনিযারর্ প্রক্তক্রয়া জহু়ে অহেতক্ায় মানুহষর পাহশ দাুঁ়োহনা ও যবুঁহচ র্াক্ার 

অক্তেজ্ঞতা র্াক্া মানুষহদর ক্তঘহর ক্ণ্ঠস্বর গহ়ে যতাো; 
 

অসাময যবাঝার ও ক্তনষ্পক্তি ক্রার জনয জাক্তত ও জনহগাষ্ঠী িহর ক্তবক্তেন্ন ক্রা যডটা 
সংগ্রে ও ক্তবহিষর্ ক্রহত এবং প্রক্তক্রয়ায় স্বেতা ও দায়বদ্ধতা আনার জনয এই তর্য 
প্রক্াশ ক্রহত; 

 

অসাহমযর পদ্ধক্ততগত ক্ারর্গুক্তে পরীিা ও ক্তনষ্পক্তি ক্রহত র্াক্ার দ্বারা আমাহদর 

ক্াহজ জাক্ততগত নযা যতার উপর মহনাহ াগ সম্প্রসাক্তরত ক্রহত; 

 

উহদযাগটির  াবতীয় অংহশ জাক্ততক্তবহদ্বষ ক্তবহরািী েহত, জাক্ততক্তবহদ্বষ ও িমযান্ধতার 

ক্তবরুহদ্ধ সক্তক্রয়োহব ে়োইহয়র প্রক্তত অঙ্গীক্ারবদ্ধ েহত। 

 
 

2.3 উরেিয ও অ্থ্ে োশি  উপেভযতো (ফেব্রুয়ারী 9, 2022 -এ সংশ ়াধিত এবং 24 ম়ার্চ, 

2022) 
 

OCFS ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার: ক্তশশু পক্তরচ যা পক্তরতযি এোক্ার মঞ্জুক্তর 

ক্া যক্রহম $100 ক্তবক্তেয়ন উপেেয ক্রহব। ARPA'র মািযহম  ুিরাষ্ট্রীয় অর্যরাক্তশ পাওয়া 
 াহব। এই RFA $63 ক্তমক্তেয়ন উপেেয ক্রহে কেিেমোত্র নতুন েোর্েিমগুশে  
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জনয, আহবদনপত্রগুক্তে শিভোগ 1.2 ইহেহের ক্যাহেন্ডার তাক্তরখ ও সমহয়র মহিয 
জমা ক্তদহত েহব। এই RFA'র অিীহন নতুন ক্া যক্রমগুক্তেহক্ অক্তপযত অনুদাহনর অহর্যর 

উপর যবানাস প্রদান ক্রহত $7 ক্তমক্তেয়ন সংরক্তিত রাখা েহব,  ার সবযহমাট েে $70 

ক্তমক্তেয়ন (যমাট উপেেয অনদুান রাক্তশর 70%).  
 

েক্তবষযহত এক্টি পৃর্ক্ RFA প্রক্াশ ক্রা েহব,  া ক্তবদযমান ক্া যক্রমগুক্তেহক্ 

সম্প্রসাক্তরত ক্রহত সবযহমাট $30 ক্তমক্তেয়ন খরচ েহব। 

 

ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার এর অনুদান নতুন েোর্েিমগুশে  জনয আহবদন 

গ্রের্ ক্রহে শিভোগ 1.2 ইহেহের ক্যাহেন্ডার তাক্তরখ ও সময়ক্াহের মহিয,  ক্তদও 

OCFS আহবদহনর সময়ক্াে বা়োহনার বা এক্টি পরৃ্ক্ অক্ততক্তরি আহবদহনর 

সময়ক্াে য াগ ক্রার অক্তিক্ার সংরক্তিত রাখহব  ক্তদ অক্ততক্তরি অর্যরাক্তশ পাওয়া  ায়। 

প্রদানক্ারীরা োইহসন্সিারী ক্া যক্রম প্রক্তত মাত্র এক্টি ক্হর অপযর্ যপহত পারহবন। 

এক্জন প্রদানক্ারী এক্াক্তিক্ ক্া যক্রহমর স্থাহনর জনয আহবদন জমা ক্তদহে প্রক্ততটি 

ক্া যক্রহমর স্থাহনর জনয পরৃ্ক্ আহবদন জমা যদওয়া আবশযক্।  
 

এই RFA'র অিীহন অক্তপযত অনুদান েহব নতুন ক্া যক্রমগুক্তের জনয $63 ক্তমক্তেয়ন ও $7 

ক্তমক্তেয়ন প যি যবানাস। নীহচর চাটয টিহত যসই প্রার্ক্তমক্ অনুদাহনর সবযহমাট যদখাহনা 
েহয়হে  া এই RFA'র অিীহন আঞ্চক্তেক্ অর্যননক্ততক্ উন্নয়ন পক্তরষহদর (Regional 

Economic Development Council, REDC) দ্বারা ও ক্া যক্রহমর প্রক্ার অনুসাহর 

অপযর্ ক্রা েহত পাহর: 
 

NY এ  িোশে 

অ্ংি/ 

কস্টরট  

দশিণভোগ REDC 

নতুন শিশু পশ চর্েো েোর্েিমগুশে – রোথ্শমে অ্নুদোন উপেভয অ্থ্েোযন 

DCC FDC/GFDC SACC কমোট 

যেহটর 

দক্তির্োগ 

Long Island  $        6,695,870   $        2,231,957   $        2,231,957   $      11,159,784  

Mid-Hudson  $        6,527,299   $        2,175,766   $        2,175,766   $      10,878,831  

ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটি  $        9,456,831   $        3,152,277   $        3,152,277   $      15,761,385  

উপহমাট  $      22,680,000   $        7,560,000   $        7,560,000   $      37,800,000  

NY এর বাক্তক্ 

অংশ 

রাজিানী অঞ্চে 

(Capital Region)  $        2,198,438   $           732,812   $           732,812   $        3,664,062  

মিয NY  
(Central NY)  $        2,196,081   $           732,027   $           732,027   $        3,660,135  

Finger Lakes  $        2,441,945   $           813,982   $           813,982   $        4,069,909  

Mohawk Valley  $        1,831,493   $           610,498   $           610,498   $        3,052,489  

উিহরর ক্াউক্তে 

(North Country)  $        1,829,802   $           609,934   $           609,934   $        3,049,670  

দক্তির্ টিয়ার 

(Southern Tier)  $        2,113,988   $           704,662   $           704,662   $        3,523,312  

পক্তশ্চম NY 

(Western NY)  $        2,508,253   $           836,085   $           836,085   $        4,180,423  

উপহমাট  $      15,120,000   $        5,040,000   $        5,040,000   $      25,200,000  

  সমস্ত অঞ্চে  $      37,800,000   $      12,600,000   $      12,600,000   $      63,000,000  

 

ক্তনম্নক্তেক্তখত চাটয টিহত যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর স্লটগুক্তে এবং এই RFA'র অিীহন REDC এর দ্বারা 
ও ক্া যক্রহমর প্রক্ার খুেহত  াওয়া প্রদানক্ারীহদর জনয যবানাস অর্যায়হনর সবযাক্তিক্ যমাট 

পক্তরমার্ যদখাহনা েহয়হে: 
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NY এ  িোশে 

অ্ংি/ 

কস্টরট  

দশিণভোগ REDC 

নতুন শিশু পশ চর্েো েোর্েিমগুশে – অ্নুদোরন  কিোনোস উপেভয 
অ্থ্েোযন 

DCC FDC/GFDC SACC কমোট 

যেহটর 

দক্তির্োগ 

Long Island  $           743,986   $           247,995   $           247,995   $        1,239,976  

Mid-Hudson  $           725,255   $           241,752   $           241,752   $        1,208,759  

ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটি  $        1,050,759   $           350,253   $           350,253   $        1,751,265  

উপহমাট  $        2,520,000   $           840,000   $           840,000   $        4,200,000  

NY এর বাক্তক্ 

অংশ 

রাজিানী অঞ্চে 

(Capital Region)  $           244,271   $             81,424   $             81,424   $           407,119  

মিয NY  
(Central NY)  $           244,009   $             81,336   $             81,336   $           406,681  

Finger Lakes  $           271,327   $             90,442   $             90,442   $           452,211  

Mohawk Valley  $           203,499   $             67,833   $             67,833   $           339,165  

উিহরর ক্াউক্তে 

(North Country)  $           203,311   $             67,770   $             67,770   $           338,851  

দক্তির্ টিয়ার 

(Southern Tier)  $           234,887   $             78,296   $             78,296   $           391,479  

পক্তশ্চম NY 

(Western NY)  $           278,696   $             92,899   $             92,899   $           464,494  

উপহমাট  $        1,680,000   $           560,000   $           560,000   $        2,800,000  

  সমস্ত অঞ্চে  $        4,200,000   $        1,400,000   $        1,400,000   $        7,000,000  

OCFS ক্তবোগ 1.6, OCFS এর সংরক্তিত অক্তিক্ারসমূহের ক্তববৃক্তত অনুসাহর অর্যরাক্তশ সমক্তিত 

ক্রার অক্তিক্ার সংরক্তিত রাহখ। 

 

আঞ্চশেে অ্থ্েননশতে উন্নযন পশ ষদগুশে  (Regional Economic Development 

Councils) মরধয শনম্নশেশখত েোউশেগুশে  রযর : 

 

• পশিম শনউ ইযেে  (Western New York): অযাহেগযাক্তন (Allegany), ক্যাটারগাস 

(Cattaraugus), যশটকুয়া (Chautauqua), (Erie), নায়াগ্রা (Niagara) 

• শফঙ্গো  কেেস: যজহনক্তস (Genesee), ক্তেক্তেংহোন (Livingston), মনহরা (Monroe), 

অোক্তরও (Ontario), অরক্তেন্স (Orleans), যসহনক্া (Seneca), ওহয়ইন (Wayne), 

ওয়াইহয়াক্তমং (Wyoming), ইহয়টস (Yates) 

• দশিণ টিযো : ব্রুম (Broome), যশমুং (Chemung), যশনাহঙ্গা (Chenango), 

যডোওয়যার (Delaware), শুযইোর (Schuyler), ক্তেউহবন (Steuben), টিওগা 
(Tioga), টমক্তক্নস (Tompkins) 

• মধয শনউ ইযেে : ক্ায়ুগা (Cayuga), ক্টয েযান্ড (Cortland), মযাক্তডসন (Madison), 

ওনন্ডাগা (Onondaga), অসওহয়হগা (Oswego) 

• কমোহে ভযোশে (Mohawk Valley): ফুল্টন (Fulton), োরক্তক্মার (Herkimer), 

মেহগামাক্তর (Montgomery), ওটহসহগা (Otsego), যশাোক্তর (Schoharie) 

• উত্তর   েোউশে: ক্তিনটন (Clinton), ফ্র্যােক্তেন (Franklin), যজফারসন 

(Jefferson), েুইস (Lewis), যসে েহরন্স (St. Lawrence) 

•  োজধোনী অ্ঞ্চে: অযােবাক্তন (Albany), ক্েক্তেয়া (Columbia), গ্রীন (Greene), 

সারাহটাগা (Saratoga), যশহনক্টাক্তড (Schenectady), যরনহসোহয়র (Rensselaer), 

ওয়াহরন (Warren), ওয়াক্তশংটন (Washington) 
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• মধয হোিসন: ডাহচস (Dutchess), অহরঞ্জ (Orange), পুটনাম (Putnam), রক্েযান্ড 

(Rockland), সাক্তেোন (Sullivan), উেোর (Ulster), ওহয়েহচোর (Westchester) 

• শনউ ইযেে  শসটি: ব্রংে (Bronx), ক্তক্ংস (Kings), ক্তনউ ইয়ক্য  (New York), ক্তরচমন্ড 

(Richmond), কুইন্স (Queens) 

• েং আইেযোন্ড: নাসাউ (Nassau), সাহফাক্ (Suffolk) 

 

2021 2022 শিশু পশ চর্েো পশ তযি এেোেো  অ্নুদোন অ্পেণ- (ফেব্রুয়ারী 9, 2022 -এ 

সংশ ়াধিত) ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রম প্রক্তত অক্তপযত যমাট রাক্তশ, OCFS প্রাক্-অনুহমাদহনর ক্তচঠির 

তাক্তরহখর 120 ক্তদহনর মহিয োইহসন্স যদওয়া েহব িহর ক্তনহয় দবুের িহর ক্তবতরর্ ক্রা েহব। এই 
সময়ক্াহের মহিয োইহসন্স যদওয়া না েহে অপযহর্র চূ়োি রাক্তশ ক্মাহনা েহত পাহর। 

 

কেন্দ্র-শভশত্তে ক্তশশু পক্তরচ যার অপযর্গুক্তে োইহসন্সিারীর িারর্িমতা অনুসাহর োইহসন্সিারী 
ক্তশশু পক্তরচ যার স্লট প্রক্তত ক্তেক্তিহত গর্না ক্রা েয়  

 

েোর্েপদ্ধশত স্থোন 

স্লট রশত 

দিু র   

িোশষেে 
অ্পেরণ   োশি 

দিু র   

সিেোশধে অ্পেরণ  

 োশি  ঊর্ধ্েসীমো 
যগাষ্ঠীগত ক্তদহনরহবোর 

পক্তরচ যা (Group Day 

Care, GDC) 

ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটি $9,000 $500,000 

ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা 
যক্ন্দ্র (Day Care 

Center, DCC) 
 

েং আইেযান্ড RO ও 

ওহয়েহচোর RO 

$9,000 $500,000 

NY এর বাক্তক্ অংশ $7,000 $400,000 

কুহে  াওয়ার বয়হসর 

ক্তশশুহদর পক্তরচ যা 
(School Age Child 

Care, SACC) 
 

ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটি $3,300 $300,000 

েং আইেযান্ড RO ও 

ওহয়েহচোর RO 

$3,300 $300,000 

NY এর বাক্তক্ অংশ $2,500 $200,000 

 

স্লট প্রক্তত যগাষ্ঠীগত ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা ও ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্রগুক্তের অপযহর্র রাক্তশ 

ক্তনম্নরূহপ গর্না ক্রা েহয়হে: যসোর ফর আহমক্তরক্ানস যপ্রাহগ্রস (Center for American 

Progress') (https://www.americanprogress.org/issues/early-
childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-

states/) এর ক্তনউ ইয়হক্য  উচ্চমাহনর যক্ন্দ্র-ক্তেক্তিক্ ক্তশশু পক্তরচ যার যিহত্র বাক্তষযক্ বাচ্চা প্রক্তত 

আনুমাক্তনক্ খরচহক্ NYC, েং আইেযান্ড অঞ্চে ও ওহয়েহচোর অঞ্চহের যিহত্র স্লট প্রক্তত 

পক্তরচ যার পুহরা খরচ ক্তেহসহব িরা েহয়হে এবং ক্তনউ ইয়হক্য র অনয সব অঞ্চহের যিহত্র 75% 

আনুপাক্ততক্ োর রাখা েহয়হে। পক্তরচ যায় েতুয ক্তক্ যদওয়ার জনয স্লট প্রক্তত খরচহক্ 50% ক্তদহয় গুর্ 

ক্রা েহয়হে, পুহরাপুক্তর অর্যায়হনর জনয নয়। পক্তরহশহষ, অর্যবে অপযহর্র রাক্তশ গর্না ক্রহত স্লট 

প্রক্তত অনুপাক্ততক্ োর 65% িরা েহয়হে, তহব তা উপেেয অর্যায়নহক্ োক্ত়েহয়  াহব না,  ার ক্তেক্তি 

েে নতুন ক্া যক্রমগুক্তের অনমুাক্তনক্ সংখযা  া অর্যায়হনর সুহ াগ, ক্া যক্রহমর গ়ে মাপ এবং 
যক্ানও ক্তশশু পক্তরচ যা পক্তরতযি এোক্ার ক্তেক্তিহত অর্যায়হনর য াগযতা ক্তনর্যহয়র সময় যখাো েহব। 

প্রক্তত স্লট ক্তেক্তিহত অপযর্ গর্না ক্রা েয়। 

https://www.americanprogress.org/issues/early-childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-states/
https://www.americanprogress.org/issues/early-childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-states/
https://www.americanprogress.org/issues/early-childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-states/
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স্লট প্রক্তত কুে  াওয়ার বয়হসর ক্তশশু পক্তরচ যার জনয অক্তপযত রাক্তশ ক্তনম্নরূহপ গর্না ক্রা েহয়ক্তেে: 

যসোর ফর আহমক্তরক্ানস যপ্রাহগ্রস (Center for American Progress') 

(https://www.americanprogress.org/issues/early-
childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-

states/) এর ক্তনউ ইয়হক্য  উচ্চমাহনর যক্ন্দ্র-ক্তেক্তিক্ ক্তশশু পক্তরচ যার যিহত্র বাক্তষযক্ ক্তপ্রকুহের 

ক্তশিার্ী প্রক্তত আনমুাক্তনক্ খরহচর 50%-যক্ NYC, েং আইেযান্ড অঞ্চে ও ওহয়েহচোর 

অঞ্চহের যিহত্র কুে বয়সীহদর স্লট প্রক্তত পক্তরচ যার আনুমাক্তনক্ পুহরা খরচ ক্তেহসহব িরা েহয়হে 

এবং ক্তনউ ইয়হক্য র অনয সব অঞ্চহের যিহত্র 75% আনুপাক্ততক্ োর রাখা েহয়হে। পক্তরচ যায় 

েতুয ক্তক্ যদওয়ার জনয স্লট প্রক্তত খরচহক্ 50% ক্তদহয় গুর্ ক্রা েহয়হে, পুহরাপুক্তর অর্যায়হনর জনয 
নয়। পক্তরহশহষ, অর্যবে অপযহর্র রাক্তশ গর্না ক্রহত স্লট প্রক্তত অনুপাক্ততক্ োর 65% িরা েহয়হে, 

তহব তা উপেেয অর্যায়নহক্ োক্ত়েহয়  াহব না,  ার ক্তেক্তি েে নতুন ক্া যক্রমগুক্তের অনমুাক্তনক্ 

সংখযা  া অর্যায়হনর সুহ াগ, ক্া যক্রহমর গ়ে মাপ এবং যক্ানও ক্তশশু পক্তরচ যা পক্তরতযি এোক্ার 

ক্তেক্তিহত অর্যায়হনর য াগযতা ক্তনর্যহয়র সময় যখাো েহব। প্রক্তত স্লট ক্তেক্তিহত অপযর্ গর্না ক্রা েয়। 

 

গৃহ শভশত্তে ক্তশশু পক্তরচ যার অপযর্গুক্তে োইহসন্সিারীর িারর্িমতার যিহত্র ক্া যক্রহমর 

ক্তেক্তিহত গর্না ক্রা েহয়হে  

 

েোর্েপদ্ধশত স্থোন 

েোর্েিম রশত 

দিু র   অ্পেরণ  

 োশি 

পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা 
(Family Day Care, FDC) 

ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটি $18,000 

েং আইেযান্ড RO ও 

ওহয়েহচোর RO 

$18,000 

NY এর বাক্তক্ অংশ $14,000 

যগাষ্ঠীগত পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর 

পক্তরচ যা (Group Family Day 

Care, GFDC) 

ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটি $30,000 

েং আইেযান্ড RO ও 

ওহয়েহচোর RO 

$30,000 

NY এর বাক্তক্ অংশ $23,000 

 

ক্া যক্রম প্রক্তত অক্তপযত রাক্তশ ক্তনম্নরূহপ গর্না ক্রা েহয়ক্তেে: যসোর ফর আহমক্তরক্ানস যপ্রাহগ্রস 

(Center for American Progress') (https://www.americanprogress.org/issues/early-
childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-

states/) এর ক্তনউ ইয়হক্য  গৃে-ক্তেক্তিক্ ক্তশশু পক্তরচ যা চাোহনার বাক্তষযক্ আনুমাক্তনক্ খরচহক্ NYC, 

েং আইেযান্ড অঞ্চে ও ওহয়েহচোর অঞ্চহের যিহত্র যগাষ্ঠীগত ও পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর 

পক্তরচ যার গৃে ক্া যক্রমগুক্তের খরচ ক্তেহসহব িরা েহয়হে এবং ক্তনউ ইয়হক্য র অনয সব অঞ্চহের 

যিহত্র 75% আনুপাক্ততক্ োর রাখা েহয়হে। পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা গৃে 
ক্া যক্রমগুক্তের খরচ আনুপাক্ততক্ োহর পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যার খরহচর 60% বহে 

িরা েহয়ক্তেে। পক্তরহশহষ, অর্যবে অপযহর্র রাক্তশ গর্না ক্রহত ক্া যক্রম প্রক্তত অনপুাক্ততক্ োর 

85% িরা েহয়হে, তহব তা উপেেয অর্যায়নহক্ োক্ত়েহয়  াহব না,  ার ক্তেক্তি েে নতুন 

https://www.americanprogress.org/issues/early-childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-states/
https://www.americanprogress.org/issues/early-childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-states/
https://www.americanprogress.org/issues/early-childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-states/
https://www.americanprogress.org/issues/early-childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-states/
https://www.americanprogress.org/issues/early-childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-states/
https://www.americanprogress.org/issues/early-childhood/reports/2021/06/28/501067/true-cost-high-quality-child-care-across-united-states/
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ক্া যক্রমগুক্তের অনুমাক্তনক্ সংখযা  া অর্যায়হনর সুহ াগ, ক্া যক্রহমর গ়ে মাপ এবং যক্ানও ক্তশশু 

পক্তরচ যা পক্তরতযি এোক্ার ক্তেক্তিহত অর্যায়হনর য াগযতা ক্তনর্যহয়র সময় যখাো েহব। 

 
 

অ্শপেত অ্নুদোরন  কিোনোস  

 

1. ক োট শিশুরদ /িোচ্চোরদ  পশ চর্েো: (3/24/22 তাচরহখ সংহশ্াচিত)   

 

যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর স্লটগুক্তে েে জন্ম যর্হক্ 36 মাস প যি অর্বা NYC িারা 47 

ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্রগুক্তের যিহত্র 24 মাস প যি বয়হসর ক্তশশুহদর প্রদি 

পক্তরহষবা। এই িরহনর পক্তরহষবা ও ক্মীক্তনহয়াগ এই বয়ঃহগাষ্ঠীর জনয  াবতীয় ক্তনয়িক্ ও 

ক্া যক্রহমর প্রহয়াজনীয়তা পরূর্ ক্রা আবশযক্। 

 

যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর িারর্িমতাসম্পন্ন োইহসন্স পাওয়া প্রদানক্ারীরা যোট 

ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর স্লট ক্তপেু বাক্তষযক্ অক্ততক্তরি $3,000 পাহবন। যবানাহসর য াগয েহত 

প্রদানক্ারীহদর অক্তপযত স্লটগুক্তের জনয ক্মী ও ক্তশশুহদর অনুপাত পূরর্ ক্রহত 

ক্মীক্তনহয়াগ পক্তরক্ল্পনা/ক্াহজর সময়সকূ্তচ, ক্মীহদর য াগযতা ও ক্মীহদর উপক্তস্থক্ততর েগ 

এর নক্তর্ প্রদান ক্রা আবশযক্। যসইসহঙ্গ, এই স্লটগুক্তে প্রদাহনর জনয বত্রমাক্তসক্ অর্য 
যপহত ক্া যক্রমহক্ তাহদর অনুদাহনর প্রক্তত বত্রমাক্তসহক্ নক্তর্েুি যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর 

সংখযা বত্রমাক্তসক্ ক্তেক্তিহত ক্তরহপাটয  ক্রা আবশযক্।  
 

এই কব্োনোসসর জনয আসব্দন োরী পোনরব্োনর  নদসনরসব্লোর পনরচয িো কপ্রোগ্রোমগুনল, দুটি 

স্লি পয িন্ত অথ িোয়সনর জনয কযোগয হসব্। এই কব্োনোসসর জনয আসব্দন োরী কগোষ্ঠীগত 

পোনরব্োনর  নদসনরসব্লোর পনরচয িো কপ্রোগ্রোমগুনল, চোরটি স্লি পয িন্ত অথ িোয়সনর জনয কযোগয 

হসব্। অনুগ্রহ  সর মসন রোেসব্ন: এটি তোসদর লোইসসন্স এব্ং প্রসযোজয প্রনব্িোন দ্বোরো 

 তজন নিশু প্রদোন োরীস  যত্ন কনওয়োর জনয অনুমনত কদওয়ো হসয়সে তোস  প্রভোনব্ত 

 সর নো। 

 

2. রথ্ো িশহভযে ত ঘণ্টো: (3/24/22 তাচরহখ সংহশ্াচিত)   

 

য  প্রদানক্ারীরা োইহসন্স পান ও প্রর্া বক্তেেূয ত ঘণ্টায় পক্তরচ যা প্রদান ক্রহবন ( ার সংজ্ঞা 
েে সহন্ধ 7টা যর্হক্ যোর 6টা, তর্া সপ্তাোহি ও ক্তনম্নক্তেক্তখত  ুিরাষ্ট্রীয় েুটির ক্তদনগুক্তেহত: 

নববষয, যমহমাক্তরয়াে যড, স্বািীনতা ক্তদবস, শ্রম ক্তদবস, র্যাংক্সক্তগক্তেং যড ও ব়েক্তদন, অর্বা 
যক্ানও NYC রাহতর ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রম), কয প্রদোন োরীরো লোইসসন্স পোসব্ন এব্ং 

তোরো অপ্রচনলত সময়গুনলসত পনরচয িো প্রদোন  রসব্ন (যোর সংজ্ঞো হল সসে 7িো কথস  

কভোর 6িো পয িন্ত, কসইসোসথ সপ্তোহোসন্ত ও ননম্ননলনেত যুিরোষ্ট্রীয় েুটির নদনগুনলসত: এবং 
 ারা যসই বত্রমাক্তসহক্ প্রর্া বক্তেেূয ত ঘণ্টায় পক্তরহষবা যদওয়া তরুর্হদর সংখযা বত্রমাক্তসক্ 

ক্তেক্তিহত ক্তরহপাটয  ক্হরন তারা অক্তপযত প্রক্ততটি স্লহটর জনয বের প্রক্তত অক্ততক্তরি $3000 

পাহবন। অক্তপযত স্লটগুক্তের ক্মী ও ক্তশশুহদর অনুপাত পূরর্ ক্রহত প্রদানক্ারীহদর 

অক্তিক্তনবযাপহর্র ক্তিে এবং/অর্বা আশ্রহয়র স্থাহনর ক্তিহের নক্তর্পত্র প্রদান ক্রা, পক্তরচ যার 

অক্ততক্তরি ক্তশফহটর অনুহরাি ক্রা, ক্মীক্তনহয়াগ পক্তরক্ল্পনা/ক্াহজর সময়সূক্তচ, ক্মীহদর 

য াগযতা ও ক্মীহদর উপক্তস্থক্ততর েগ নক্তর্েুি ক্রাও আবশযক্।  
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NYC িোরো 47 নদসনরসব্লোর পনরচয িো ক ন্দ্রগুনলর কক্ষ্সে, অপ্রচনলত সময়গুনল RFA এর 

সংজ্ঞো এব্ং কেিসহোসের সোসথ সোমঞ্জসযপূণ িভোসব্ সংজ্ঞোনয়ত  রো হয়।NYC অনুগ্রহ 

 সর লক্ষ্য  রুন: রোক্তে োলীন যত্ন প্রদোন  রসত ইেু  কপ্রোগ্রোমগুনলস  NYC রোসতর 

নিশু পনরচয িো (Night Child Care) পোরনমি কপ্রোগ্রোসমর প্রসয়োজনীয়তোগুনল কমসন চলসত 

হসব্, যোর সংজ্ঞো হল "এ টি নিশু যত্ন কপ্রোগ্রোম যো নিশুসদর যসত্নর জনয নব্স ল 5িো 

কথস  শুরু  সর স োল 8 পয িন্ত নিশু যত্ন পনরসেব্ো প্রদোন  সর" এব্ং 12 মোসসর সমসয়র 

মসিয 30 নদসনরও কব্নি সময় িসর প্রনত সপ্তোসহ এ  রোসতর কব্নি  োজ  সর থোস । 

 
RFA-কত সংজ্ঞোনয়ত অপ্রচনলত পনরচয িোর সময় অব্িযই SACC ব্যতীত সমস্ত যসত্নর 

পদ্ধনতর জনয প্রনত সপ্তোসহ নূযনতম 15 ঘন্টো উপলব্ধ থো সত হসব্। SACC 

কপ্রোগ্রোমগুনলসত তোসদর স্থোনীয় সু্কল  যোসলন্ডোর অনুসোসর সমস্ত সু্কল েুটি এব্ং েুটির 

নব্রনতর 75% সময় যত্ন উপলব্ধ থো সত হসব্। SACC-র অপ্রচনলত সমসয়র জনয কযোগয 

হওয়োর জনয গ্রীষ্ম োলীন সময়গুনল ক  এই িতোংসি অন্তভুিি  রো হয়নন। 

 

শিশু পশ চর্েো পশ তযি অ্ঞ্চরে  অ্থ্েোযরন  অ্নুমশতরর্োগয িযিহো গুশে 

 ুিরাষ্ট্রীয় ক্তনহদয ক্তশক্ার অিীহন অনুমক্ততর এবং অনুদাহনর আহবদন জমা যদওয়ার তাক্তরখ 

যর্হক্ েওয়া খরহচর উহেহশয, ইনহেে ইন NY অনুদাহনর অক্তপযত অর্যরাক্তশর 

অনুমক্ততহ াগয বযবোহরর মহিয পহ়ে: 

 

• ক্া যক্রম ক্তবক্াহশর খরচ ও ক্া যক্রম চাোহনার স্বল্পহময়াদী বযয়সমূে,  ার মহিয 
রহয়হে, ক্তক্ন্তু তাহতই তা সীমাবদ্ধ নয়: ক্মী বাবদ খরচ,  ার মহিয রহয়হে যবতন 

তাক্তেক্া, যবতন, অনুরূপ ক্মযচারীহদর িক্ততপরূর্, ক্মযচারীহদর সুক্তবিাক্তদ, 

অবসরক্ােীন খরচ, ক্তশিার খরচ, অনযানয ক্তশশু পক্তরচ যা বযবসার খরচ; এবং 
COVID-19 েযাক্ক্তসন অযাহেস ক্রহত সোয়ক্ ক্মীহদর খরচ; ো়ো (ক্তেজ চুক্তির 

অিীহন সে) অর্বা যক্ানও বন্ধক্ী দায়, উপহ াক্তগতা (তাপ, ক্তবমা, ক্তবদযুৎ)। গৃে-
ক্তেক্তিক্ প্রদানক্ারীহদর যিহত্র, খরচগুক্তেহক্ তাহদর অনুহমাক্তদত খরচ বরাহের 

পদ্ধক্তত অনুসারী েহত েহব। 
• প্রক্তশির্ ও প্র কু্তিগত সোয়তার খরচ,  ার মহিয রহয়হে যপশাদারী ক্তবক্াশ, 

বযবসাক্তয়ক্ প্রক্তশির্ ও বযবসাক্তয়ক্ পক্তরহষবা। 

 

এই ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার RFA-যত ক্তশশু পক্তরচ যা ক্মীহদর জনয জীবন াপহনর 

খরচ প্রদাহনর গুরুহের উপর যজার যদওয়া েহয়হে। ক্া যক্রহমর চাক্তেদা পূরর্ ক্রহত 

ক্মীহদর ক্তনহয়াগ, িহর রাখা ও প্রক্তশির্ যদওয়ার উপর যজার যদওয়া না েহে নতুন 

প্রদানক্ারীরা সফে েহত পারহবন না। ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রহমর খুব যবক্তশসংখযক্ ক্মীই 
মক্তেো এবং এহদর 30%-ই অহেতক্ায় মক্তেো এবং নযা যতা অজয ন ক্রহত এই RFA'র 

অর্যায়হনর মাত্রার ক্মীহদর নযা য মজকু্তরর ক্তনষ্পক্তি ক্রা আবশযক্।  
 

ক্মীবৃহন্দর জনয খরচগুক্তে য াগয খরচ এবং আহবদনক্ারীহদর ক্তনহয়াহগ প্রহর্াদনা ক্তদহত, 

ক্তনহয়াহগ যবানাস প্রদান ক্রহত এবং ক্মীবৃহন্দর অনযানয খরচ যমটাহত এই তেক্তবে বযবোর 

ক্রহত উৎসাে যদওয়া েয়। 

 

অনুমক্ততহ াগয খরহচর উদােরহর্র মহিয পহ়ে, ক্তক্ন্তু এগুক্তেহতই তা সীমাবদ্ধ নয়, 

সংর্ুশি 4, অ্নুমশতরর্োগয খ রচ  তোশেেোয প্রদি তাক্তেক্াটি 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-4-Allowable-Expenses.docx
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ভিন ও শনমেোরণ  অ্থ্েোযন 

 ুিরাষ্ট্রীয় CCDF ক্তনহদয ক্তশক্া অনুসাহর, এই আপৎক্ােীন RFA'র মািযহম উপেেয 
অর্যরাক্তশ বযাপক্ যমরামক্তত বা মূেিনী খরহচর জনয বযবোর ক্রা  াহব না। মূেিনী 
অর্যায়হনর প্রহয়াজন র্াক্া প্রদানক্ারীহদর তাহদর আঞ্চক্তেক্ অর্যননক্ততক্ উন্নয়ন 

পক্তরষদগুক্তের ও অনযানয সম্ভাবয উৎহসর মািযহম সম্ভাবয অর্যায়হনর উৎস সনাি ক্রহত 

সোয়তা ক্রা েহব। 
 

র্ুি োষ্ট্রীয অ্পেণ সংস্থোগুশে  তোরদ  ে ো র্ুি োষ্ট্রীয অ্পেণগুশে সংিোন্ত শিরিষ 

শে ু দোশযে  রযর । পশ চোেনো ও িোরজট দপ্তর   (Office of Management and 

Budget, OMB) অ্শভন্ন পথ্শনরদে রি  (2014) "রোে-র্ুি োষ্ট্রীয অ্পেরণ  

ররযোজনীযতো এিং র্ুি োষ্ট্রীয অ্পেরণ  শিষযিস্তু"   র্ুি োষ্ট্রীয শনযমোিেী 
আইন (Code of Federal Regulations - CFR) শির োনোম 2 §200.210-এ 

র্ুি োষ্ট্রীয অ্পেরণ  ররতযে উপ-রোপেরে আিশিযেভোরি ররদয র্ুি োষ্ট্রীয 

অ্পেরণ  তরথ্য  শনযমোিেী রদোন ের । OCFS শনধেো ণ ের র  কর্ এই সংগ্ররহ  

অ্ধীনস্থ অ্পেণ রোপেরদ  র্ুি োষ্ট্রীয অ্পেরণ  এেটি অ্ংি সম্পোদরন  উরেরিয 
2 CFR §200.330 এ  কদওযো রূপর খো অ্নুসোর  উপ-রোপে শহরসরি মরনোনীত 

ে ো হরযর । OCFS অ্-র্ুি োষ্ট্রীয সত্তোগুশে  (Non-Federal Entities) জনয 
পশ শিষ্ট 2 (Appendix II) কথ্রে 2 CFR অ্ংি 200 এ  চুশি  িতে গুশে পয ণ ে ো 
অ্পেণ রোপেরদ  সহোযতো ে ো  জনয এই তথ্য রদোন ে র ।  

 

কসইসরঙ্গ, অ্নুগ্রহ ের  সংর্ুশি 5 - ARPA র্ুি োষ্ট্রীয অ্নুদোরন  ররযোজনীযতো 
(Federal Grant Requirements) পর্েোরেোচনো েরুন। 

 

এই সংগ্ররহ  অ্ধীরন কেোনও আগোম অ্থ্েরদোরন  অ্নুমশত কদওযো হরি নো। 

 

উপহরর শিভোগ 1.6 OCFS এর অচিক্ার সংরচিত উহেখ অনুসাহর, OCFS প্রক্ততটি 

অপযহর্ প্রদি অর্যরাক্তশর উপর আক্তর্যক্ সীমা আহরাপ ক্রার অক্তিক্ার সংরক্তিত রাখহব। 
 

2.4 অ্পেরণ  িতে োিেী ও অ্থ্েরদোরন  তথ্য  (ফেব্রুয়ারী 9, 2022 -এ সংশ ়াধিত এবং 24 

ম়ার্চ, 2022) 
 

ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়াহরর অপযর্গুক্তে দবুের প যি ক্রা েহব। আহবদনক্ারীরা 
4/11/22 তাক্তরহখর আহগ নয় এমন ক্তদহন আহবদন ক্রা শুরু ক্রহবন এবং 5/19/22 

তাক্তরহখর পহর নয় এমন ক্তদহনর মহিয আহবদন ক্রা যশষ ক্রহবন। অপযহর্র 

ক্তসদ্ধািগুক্তে যনওয়ার পর অনুদান প্রাপক্হদর প্রাক্-অনুহমাদহনর ক্তচঠি পাঠাহনা েহব।  
লোইসসন্স অনুসমোদসনর পর, আসব্দসনর মোিযসম সরব্রোহ  রো ব্ো ততনর  রো SFS 

আইনির যোচোই রণ, এব্ং আসব্দন োরীরো তোসদর নব্সক্রতোর দোনয়সের তথয জমো 

কদওয়োর পসর OCFS দ্বোরো দোনয়েিীল ব্সল ননি িোনরত হওয়োর পর, এ টি আনুষ্ঠোনন  

পুরস্কোর পে জোনর  রো হসব্। চূড়োন্ত পুরস্কোসরর পনরমোণ এব্ং চলমোন অথ িপ্রদোনগুনল 

আসব্দন জমো কদওয়োর তোনরে ব্ো লোইসসসন্সর জনয অনুসমোনদত ক্ষ্মতো অনুসোসর 

প্রস্তোনব্ত স্লসির সংেযোর কচসয়  ম হসব্ নো এব্ং িোরো 4.1,  োক্তিত ফলোফল এব্ং 

কপ্রোগ্রোম প্রসয়োজনীয়তো অনুসোসর তেমোনস  পনরদি িসনর নভনত্তসত সমন্বয় ৃত  রো কযসত 

পোসর । 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-5-ARPA-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-5-ARPA-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-5-ARPA-Requirements.docx
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োইহসহন্সর অনুহমাদন যপহে এবং তাহদর ক্তবহক্রতার দাক্তয়হের তর্য জমা যদওয়ার পর 

OCFS এর দ্বারা দাক্তয়েশীে বহে ক্তনিযাক্তরত েওয়ার পর এক্টি ক্তনয়মমাক্তফক্ অপযহর্র 

ক্তচঠি জাক্তর ক্রা েহব। োইহসন্স ও অপযর্ যপহে অনুদাহনর অর্য যসই য াগয প্রক্হল্পর 

খরহচর প্রক্তত প্রহয়াগ ক্রা  াহব  া আহবদনক্ারীরা অনুদাহনর আহবদন জমা যদওয়ার 

তাক্তরখ যর্হক্ শুরু ক্হর প্রদান ক্হরহেন। চূ়োি অনুদাহনর অর্য 30 জনু, 2024 

তাক্তরহখর পর প্রদান ক্রা েহব না।  (3/24/22 তাচরহখ সংহশ্াচিত)   
 

অ্থ্েরদোরন  তথ্য 
 

বতয মাহন অর্যায়ন অনুদাহনর সময়ক্াহের জনয পাওয়া  াহব বহে অনুমান ক্রা েহে, 

তহব তা িারাবাক্তেক্োহব  িুরাষ্ট্রীয় অর্যরাক্তশ পাওয়ার উপর ক্তনেয র ক্রহে  ার যক্ানও 

ক্তনশ্চয়তা যনই। প্রদানক্ারীরা োইহসন্স পাওয়ার তাক্তরহখর আহগ ক্তশশু পক্তরচ যা প্রদান 

ক্রহত পারহবন না এবং অপযর্ প্রাপক্রা অনুদাহনর আহবদহনর তাক্তরহখর আহগ েওয়া 
যক্ানও য াগয খরহচর জনয এই অর্যরাক্তশ বযবোর ক্রহত পারহবন না (অক্তপযত েহে); 

OCFS এর যসই সমহয়র আহগ যদওয়া পক্তরহষবার অর্য প্রদাহনর যক্ানও দায় যনই। 

ক্তনয়মমাক্তফক্ অনুদান অপযহর্র এবং ক্তবহক্রতার দাক্তয়ে সে অপযহর্র আহগর ও পহরর 

 াবতীয় প্রহয়াজনীয়তা পূরহর্র আহগ অর্যপ্রদান ক্রা  াহব না।  
 

নতুন ক্া যক্রমহক্ োইহসন্স জাক্তর ক্রার এবং অপযহর্র আহগর ও পহরর  াবতীয় 

প্রহয়াজনীয়তা পূরহর্র পর 8টি বত্রমাক্তসক্ অর্যপ্রদাহনর প্রর্মটি যমাট অপযহর্র রাক্তশর 

1/8 অংশ ক্তেহসহব প্রদান ক্রা েহব। প্রর্ম অর্যপ্রদাহনর পর অপযর্ প্রাপক্ শিভোগ 4.1 

ক্াঙ্ক্ষিত ফোফে ও ক্া থক্রহমর প্রহয়াজেীয়তাগুচে উহেখ ক্রা সরবরাে ক্রার 

মহতা  াবতীয় ক্তক্েু পরূর্ ক্রহে তহবই বত্রমাক্তসক্ ক্তেহসহব অক্ততক্তরি 7টি অর্যপ্রদান 

ক্রা েহব। 
 

প্রর্ম অর্যপ্রদান ো়োও, অপযহর্র প্রার্ক্তমক্ রাক্তশর বাক্তক্ অংশ 7টি বত্রমাক্তসক্ জহু়ে 

বত্রমাক্তসক্ অর্যপ্রদান োগ ক্রা েহব এবং য  প্রদানক্ারীরা চােু র্াক্হবন, সশরীহর 

পক্তরচ যা প্রদান ক্রহবন (অর্বা অনুহমাক্তদত স্লহটর জনয অকুস্থহে পক্তরচ যা প্রদাহনর 

ক্মী রাখহবন), "োহো অবস্থায়" র্াক্হবন এবং  াহদর বত্রমাক্তসক্ পক্তরদশযহন বা যডক 

প যাহোচনায় যসই বত্রমাক্তসহক্র অনুদাহনর সরবরাে ক্রার ক্তবষয়গুক্তে পরূর্ ক্রা 
যদখাহে তাহদর প্রদান ক্রা েহব। প্রদানক্ারীহদর শিভোগ 4.1 ক্া যক্রহমর সরবরাে 
ক্রার মহতা OCFS এর অনুহরাি ক্রা নক্তর্পত্র প্রক্ততটি বত্রমাক্তসক্ সম্পন্ন েওয়ার পহরর 

30 ক্তদহনর মহিয জমা যদওয়া এবং OCFS অনুদান বযবস্থার মহিয OCFS বত্রমাক্তসক্ 

প্রতযয়ন পূরর্ ক্রা আবশযক্। প্রদানক্ারীহদর অনুদান সংক্রাি  াবতীয় খরহচর 

নক্তর্পত্র রাখহত েহব, তহব অনুহরাি ক্রা না েহে OCFS-যক্ নক্তর্পত্র জমা ক্তদহত েহব 

না। 

 

যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর ও প্রর্া বক্তেেূয ত ঘণ্টার যবানাহসর অর্যপ্রদান সমান রাক্তশ 

ক্তেহসহব প্রক্ততটি বত্রমাক্তসহক্র যশহষ প্রদান ক্রা েহব  খন আহবদনক্ারী বত্রমাক্তসক্ 

প্রতযয়ন পূরর্ ক্হরন এবং প্রহয়াজনীয় সরবরাে ক্রার ক্তবষয়গুক্তে পূরর্ ক্হরন, য মনটা 
শিভোগ 4.1 ক্াঙ্ক্ষিত ফোফে ও ক্া থক্রহমর প্রহয়াজেীয়তাগুচে বো েহয়হে।  
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ক্া যক্রমটি 2 বেহরর অনুদাহনর সময়ক্াে যশষ েওয়ার আহগ বন্ধ েহয় যগহে তারা 
ক্া যক্রম বন্ধ েওয়ার তাক্তরহখর পর OCFS অনুদাহনর রাক্তশ পাওয়ার য াগয র্াক্হবন না 
এবং OCFS এর ক্াে যর্হক্ পাওয়া য  যক্ানও খরচ না েওয়া অনুদাহনর রাক্তশ যফরত 

ক্তদহত েহব।  

 

অপযহর্র  াবতীয় অর্যপ্রদাহনর য াগয েহত, সক্ে নতুন ক্হর োইহসন্স পাওয়া 
প্রদানক্ারীর "োহো অবস্থায়" র্াক্া এবং অহ াগয ক্তস্থক্তত না র্াক্া আবশযক্, য মনটা 
শিভোগ 1.7 RFA'র সংজ্ঞাসমূেNYC বেবৎ ক্রার ক্তস্থক্তত সম্পক্তক্য ত প্রশ্নগুক্তেহক্ NYC 

DOHMH এর ক্াহে পাঠাহত েহব। 
 

এই অনুদাহনর সুহ াহগর ক্তনয়ম ও শতয াবেী অনুসাহর অনমুক্ততহ াগয ইনহেে ইন NY 

চাইল্ড যক্য়ার অনুদাহনর য  যক্ানও অর্য প্রদান ক্রার জনয প্রদানক্ারীহদর োহত 

অপযর্ যশষ েওয়ার তাক্তরখ প যি সময় রহয়হে।  ুিরাষ্ট্রীয় ও যেহটর যরক্ডয  িহর রাখার 

ক্তনয়মাবেী অনুসাহর, ক্া যক্রম ও অর্যায়ন সংক্রাি  াবতীয় যরক্ডয  অনুদাহনর 

সময়ক্াে যশষ েওয়ার 6 বের পর প যি বজায় রাখা আবশযক্। 
 
 

3.0 আরিদন ে ো  নযযনতম কর্োগযতো ও কর্োগযতো-পযিে রশিযো 
 

3.1 ররর্োজয নযযনতম কর্োগযতো (ফেব্রুয়ারী 9, 2022 -এ সংশ ়াধিত এবং 24 ম়ার্চ, 2022) 

 

(2/9/22 তোনরসে সংেযো রণ সংসিোনিত - 3/24/22-এ অনুসেদ 3.1-এর অনযোনয 

পনরব্তিনগুনল সংসিোনিত অনযথোয় িী োযুি নো থো সল) 

 

য াগয প্রদানক্ারীহদর এগুক্তে ক্রা আবশযক্: 

 

1. এমন এক্টি নতুন ক্া যক্রম যখাো  া শিভোগ 5.2 আহবদহের চবষয়বস্তু A1-A4 

যশ্রর্ীহত অিত 30 পহয়ে যকার ক্হর। 
 

গুরুেপযণে দ্রষ্টিয:  
 

• সমস্ত আহবদেক্ারীহদর অবশ্যই অেুদাহের আহবদে জমা যদওয়ার 

আহগ তাহদর োইহসন্স প্রদােক্ারী /চেয়ন্ত্রহক্র ক্াহে চশ্শু পচরি থা 

যপ্রাগ্রাহমর প্রস্তাচবত অবস্থাে জাোহত েহব, NYC িারা 47 

চদহেরহবোর পচরি থা যক্ন্দ্রগুচে এর যর্হক্ বযতীত, তাহদর 

অেুদাহের আহবদে জমা যদওয়ার আহগ অেুমচতর জেয আহবদে 

জমা চদহত েহব।)েোইরসি-পযিে স্থোন পশ দিেরন  প  রস্তোশিত 

েোর্েিরম  স্থোন িদেোরনো তাহদর োইহসন্স প্রদােক্ারী/চেয়ন্ত্রহক্র 

ক্াহে আিিযে হরে অ্থ্েোযরন  কর্োগয হরত আরিদনেো ীরদ  

শিভোগ 1.2 আরিদন জমো কদওযো  কিষ তোশ রখ  মরধয স্থোরন  

ররযোজনীযতো পয ণ ে ো এেটি নতুন স্থোরন  অ্িস্থোন রদোন ে ো 
আিিযে। আরিদন জমো কদওযো  কিষ তোশ রখ  মরধয আরিদরন 

নতুন েোর্েিরম  অ্িস্থোন ও তথ্য (# রদোন ে ো হরি র্ো িদেোরত 

পোর , ইতযোশদ) আপরিট ে রত িযথ্ে হরে কসই েোর্েিমরে 
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অ্থ্েোযরন  কথ্রে িোদ কদওযো হরি। চবহবচিত েওয়ার যর্হক্ 

যপ্রাগ্রামটিহক্ বাদ যদওয়া েহব। 
 

• অেুদাহের সময়ক্াহের মহিয য  যক্ােও সময় যক্ােও আহবদেক্ারী 

এক্টি বযবসার প্রক্াহরর অিীহে আহবদে ক্রহে (এক্মাত্র মাচেক্, 

LLC, ইতযাচদ) চক্ন্তু অেুদাে যশ্ষ েওয়ার আহগ তাহদর বযবসার 

প্রক্ার বদোহো যবহে চেহে বযবসার েতুে প্রক্ার দাহয়র ক্রার 

তাচরহখর 30 চদহের মহিয OCFS এর ক্াহে এক্টি চেয়মমাচফক্ 

চবজ্ঞচি প্রদাে ক্রহত েহব।)অ্নুদোরন  সমযেোরে  মরধয কর্ কেোনও 

সময কেোনও আরিদনেো ী এেটি িযিসো  রেোর   অ্ধীরন 

আরিদন ে রে (এেমোত্র মোশেে, LLC, ইতযোশদ) শেন্তু অ্নুদোন কিষ 

হওযো  আরগ তোরদ  িযিসো  রেো  িদেোরনো কির  শনরে িযিসো  

নতুন রেো  দোরয  ে ো  তোশ রখ  30 শদরন  মরধয OCFS এ  েোর  

এেটি শনযমমোশফে শিজ্ঞশপ্ত রদোন ে রত হরি। ে দোতো  

আইশিরত কেোরনো েম িদে হরেও িদরে  30 শদরন  মরধয শিজ্ঞশপ্ত 

রদোন ে রত হরি। এই িদে OCFS-কে জোনোরনো  িযথ্েতো  ফরে 

অ্নুদোন ও তৎসংিোন্ত অ্থ্েরদোরন শিেম্ব িো িোশতে হওযো  ঝুুঁ শে 

কথ্রে র্োরি।  অেুগ্রে ক্হর মহে রাখহবে য  চক্েু বযবসাচয়ক্ 

প্রচতষ্ঠাহের পচরবতথহের যিহত্র এক্টি েতুে োইহসহন্সর জেয 

আহবদহের প্রহয়াজে েহয় র্াহক্৷  (3/24/22 তাচরহখ সংহশ্াচিত)   
  
2.এক্টি নতুন োইহসন্সিারী ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা ক্া যক্রম হওযো  জনয 
আরিদন ের র ন, শেন্তু এখনও কেোনও েোইরিি বা NYCDOHMH এর 

অনুমক্ততপ্রাপ্ত িারা 47 ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্র NYC DOHMH অনুসমোনদত 

িোরো 47 নদসনরসব্লোর পনরচয িো ক ন্দ্ররগুনলস  অব্িযই এ টি নতুন লোইসসন্সপ্রোপ্ত 

নদসনরসব্লোর পনরচয িো কপ্রোগ্রোম হওয়োর জনয আসব্দন  রসত হসব্ ন ন্তু আসব্দন 

জমো কদওয়োর তোনরসের আসগ তোরো এেনও লোইসসন্স পোয়নন। (3/24/22 তোনরসে 

সংসিোনিত) িো এখনও কেোনও অ্নুমশত পোযশন অর্বা অনুদাহনর প্রাক্-

অনুহমাদহনর ক্তবজ্ঞক্তপ্ত যপহে এক্টি োইহসন্সিারী বা অনুমক্ততপ্রাপ্ত ক্া যক্রম েহয় 

ওঠার আহবদন ক্রহব। য  ক্া যক্রমগুক্তে তাহদর পদ্ধক্তত বদোহে ও তাহদর 

িারর্িমতা বা়োহে (উদােরর্স্বরূপ, এক্টি পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা 
(Family Daycare, FDC)  া এক্টি যগাষ্ঠীগত পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা 
(Group Family Daycare, GFDC) েহত চহেহে  াহক্ এক্টি "নতুন ক্া যক্রম" বহে 

ক্তবহবচনা ক্রা  ায়। দ্রষ্টবয: য  ক্া যক্রমগুক্তের "আহবদহনর অনুহরাি ক্রা 
েহয়হে/যপহয়হে" ক্তস্থক্তত রহয়হে বা প যাহোচনার অিীন রহয়হে,  তির্ তাহদর RFA 

জাক্তর না ক্রার সময় োইহসন্স বা অনুমক্তত মঞ্জুর ক্রা েহে, তারা আহবদন 

ক্রার য াগয র্াক্হব।  
 

 

2. 3.অনুদাহনর আহবদন জমা যদওয়ার আহগ েোইরসরি  জনয এেটি 

আরিদরন  অ্নুর োধ জমো শদরযর । সক্ে আহবদনক্ারীর আহবদন ক্রার 

আহগ অনোইন পক্তরক্তচক্তত পূরর্ ক্রা আবশযক্: 
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https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/providers/cdc-orientation.php এবং 
পক্তরক্তচক্তত সম্পন্ন েহে আহবদনক্ারীরা োইহসন্স যদওয়ার আহবদহনর অনুহরাি  

 
ব়া  (3/24/22 তাচরহখ সংহশ্াচিত)   

 

ক্রহত পাহরন। NYCDOHMH িারা 47 ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্র েহয় ওঠার 

জনয আহবদনক্ারী ক্া যক্রমগুক্তের যিহত্র, এক্টি নতুন অনুমক্ততর জনয আহবদন 

ক্রার আহগ আপনার এক্টি প্রাক্-অনুমক্তত পক্তরক্তচক্ততহত ("যগাষ্ঠী ক্তশশু পক্তরচ যা ও 

গ্রীষ্মক্ােীন ক্তশক্তবহরর পক্তরক্তচক্ততর যসশন (Group Child Care and Summer Camp 

Orientation Sessions)" এর পাহশর বাহে টিক্ ক্তদন, তারপর পষৃ্ঠার নীহচর 

"অগ্রসর যোন" যবাতামটি ক্তিক্ ক্রুন) উপক্তস্থত েওয়া আবশযক্। পক্তরক্তচক্ততহত 

উপক্তস্থত েওয়ার পর আপক্তন এক্টি নতুন ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রহমর জনয এক্টি 

অনুমক্ততর আহবদন ক্রহত পাহরন। এই অনুদোসনর সুসযোসগর জনয এ টি আসব্দন 

শুরু  রোর আসগ NYC কপ্রোগ্রোমগুনলস  অব্িযই এ টি পোরনমসির জনয তোসদর 

আসব্দন জমো নদসত হসব্। 
 

3. 4.প্রতযয়ন ক্রুন য  তারা তাহদর অনুদাহনর অর্য পাওয়ার সময়ক্াহে ক্তনক্তদযষ্ট ক্তক্েু 

প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ ক্রহব। অপযহর্র জনয ক্তবহবক্তচত েহত শিভোগ 4.1 এর  াবতীয় 

প্রতযয়ন সে প্রদানক্ারীহদর তাহদর আহবদহন  াবতীয় ক্তববৃক্ততর প্রতযয়ন ক্রা 
আবশযক্। 

 

4. 5.ক্তশশু পক্তরচ যার েতুয ক্তক্ পাওয়া পক্তরবারগুক্তেহক্ গ্রের্ ক্রার সাগ্রে সম্মক্তত প্রতযয়ন 

ক্রুন,  ক্তদও পক্তরবারগুক্তে অনয যক্ানও প্রদানক্ারী যবহে ক্তনহে প্রদানক্ারীহদর এই 
সময়ক্াে জহু়ে েতুয ক্তক্ পাওয়া পক্তরবারগুক্তেহক্ বজায় রাখহত েহব না। 

 

5. 6.প্রতযয়ন ক্রুন য  অপযহর্র প্রর্ম েমাহসর মহিয অপযর্ যশষ েওয়ার পহরর এক্টি 

যটক্সই পক্তরক্ল্পনা বতক্তর ক্রহব এবং তাহদর CCR&R, OCFS, তাহদর আঞ্চক্তেক্ 

অর্যননক্ততক্ উন্নয়ন পক্তরষহদর (Regional Economic Development Council, 

REDC) এবং অনযানয স্থানীয় ও যেহটর অংশীদারহদর অংশীদাক্তরহে যসই 
পক্তরক্ল্পনা বতক্তর ক্রহব। 

 

6. 7.প্রতযয়ন ক্রুন য  সংস্থাটি অনুদাহনর যময়াহদর মহিয য খাহন ক্া যক্রমগুক্তের 

জনয প্র কু্তিগত সোয়তা ও সমর্যহনর উপর মহনাহ াগ যদওয়া েহব এমন ইনহেে 

ইন NY চাইল্ড যক্য়ার অপযর্ প্রাপক্হদর বাক্তষযক্ ববঠহক্ এবং যসইসহঙ্গ য  যক্ানও 

আঞ্চক্তেক্ অপযর্ প্রাপক্হদর ববঠহক্ অংশ যনহব। OCFS, ক্তশশু ও পাক্তরবাক্তরক্ 

পক্তরষদ (Council on Children and Families, CCF) ও অনযানয অংশীদারহদর 

সহঙ্গ এই ববঠক্গুক্তের সময়সূক্তচ সক্ে প্রদানক্ারীহক্  হর্ষ্ট পক্তরমার্ ক্তবজ্ঞক্তপ্ত ক্তদহয় 

আগাম ক্তস্থর ক্রা েহব। 

 

7. 8.প্রতযয়ন ক্রুন য  সংস্থাটি অপযহর্র প্রর্ম বেহর বযবসাক্তয়ক্ ক্তবক্াহশর প্রক্তশির্ 

সম্পন্ন ক্রহব। OCFS ও তাহদর CCR&R উপেেয প্রক্তশিহর্র সংস্থান প্রদাহন 

সোয়তা ক্রহব। বযবসাক্তয়ক্ ক্তবক্াহশর প্রক্তশিহর্র জনয ক্তফ িা য ক্রা েহত পাহর  া 
এই অপযহর্র এক্টি অনুমক্ততহ াগয খরচ। 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/providers/cdc-orientation.php
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/group-child-care-center-permit
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/group-child-care-center-permit
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/group-child-care-center-permit
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8. 9.প্রতযয়ন ক্রুন য  সংস্থাটি প্রহ াজযতা অনুসাহর ক্তপ্র-K ক্া যক্রম বাস্তবাক্তয়ত ক্রা 
য  যক্ানও প্রাসক্তঙ্গক্ পাবক্তেক্ কুে ক্তডসক্তিহক্টর সহঙ্গ ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রম 

সমক্তিত ক্রহব। 

 

9. 10.প্রতযয়ন ক্রুন য  সংস্থাটি স্থানীয় মাতৃহের, যোট ক্তশশুহদর ও প্রর্ম বশশহবর 

গৃে পক্তরদশযন ক্া যক্রহমর সেহ াক্তগতায় ক্াজ ক্রহব এবং/অর্বা সক্তক্রয়োহব 

আহোচনা ক্রহব য  ক্ীোহব গৃে পক্তরদশযন ক্া যক্রমটি ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রহমর 

যপশাদারী ক্তবক্াশ/প্রক্তশির্ প্রদান ক্রহত পাহর। 

10. 11.প্রতযয়ন ক্রুন য  সংস্থাটি উপহ াক্তগতা অনসুাহর ক্তবহশষ ক্তক্েু তীব্র চাক্তেদা ুি 

জনগর্হক্ পক্তরহষবা ক্তদহত ক্াজ ক্রহব, য মন গৃেেীনতার সম্মুখীন েওয়া ক্তশশুরা 
এবং/অর্বা পােক্ পক্তরচ যায় র্াক্া ক্তশশুরা। 

 

11. 12.প্রতযয়ন ক্রুন য  আমার সংস্থা শিভোগ 4.1, ক্াঙ্ক্ষিত ফোফে ও 

ক্া থক্রহমর প্রহয়াজেীয়তাগুচে সরবরােহ াগয ক্মযপক্তরক্ল্পনা ও ক্া যক্রহমর 

প্রহয়াজনীয়তাগুক্তেহত সম্মক্তত ক্তদহে। 
 

য  ক্া যক্রমগুক্তের "আহবদহনর অনুহরাি ক্রা েহয়হে/যপহয়হে" ক্তস্থক্তত রহয়হে বা 
প যাহোচনার অিীন রহয়হে,  তির্ তাহদর RFA জাক্তর না ক্রার সময় োইহসন্স বা 
অনুমক্তত মঞ্জুর ক্রা েহে, তারা আহবদন ক্রার য াগয র্াক্হব।  

 
 

শনম্নশেশখত রদোনেো ী ো এই RFA'  অ্ধীরন আরিদন ে ো  কর্োগয নন: 

 

• োইহসন্স/যরক্তজহেশন/অনুমক্তত র্াক্া ক্তবদযমান ক্া যক্রমগুক্তে।  

• এই RFA জাক্তর ক্রার তাক্তরহখর আহগর বেহর োইহসন্স র্াক্া ক্া যক্রম বা 
প্রদানক্ারীরা অর্বা বতয মাহন োইহসন্সিারী এবং স্থান বদে ক্রহে, ক্তক্ন্তু 

আসহে তাহদর োইহসন্স র্াক্া িারর্িমতা সম্প্রসাক্তরত ক্রহে না। 

• য  ক্া যক্রমগুক্তে োইহসন্স পাওয়ার প্রহয়াজনীয়তা পরূর্ ক্হর না। 

• য  ক্া যক্রমগুক্তে তাহদর অর্যরাক্তশর 100% সরক্াক্তর উৎস যর্হক্ পায়, য মন 

যেড োটয /আক্তেয যেড োটয  বা সরক্াক্তর অর্যাক্তয়ত ক্তপ্র-K ক্া যক্রমগুক্তে, তারা 
য াগয নয়।  

 
 

3.2 শিরিতো  দোশযরে  ররযোজনীযতোগুশে (সেে আরিদনেো ী) (3/24/22 তাচরহখ 

সংহশ্াচিত)   

 

NY যেহটর অর্য আইহনর (Finance Law) ক্তবোগ 163(9)(f) -এ প্রহয়াজন েয় য  এক্টি 

যেহটর সংস্থা ক্তনিযারর্ ক্হর য  এক্জন আহবদনক্ারী এক্টি যেহটর চুক্তি যসই 
আহবদনক্ারীহক্ অপযহর্র আহগ য ন দাক্তয়েশীে ক্তনিযারর্ ক্হর। অনোইহন ইনহেে 

ইন NY চাইল্ড যক্য়ার অনুদাহনর আহবদহনর মািযহম অনোইহন র্াক্া তর্য ও 

আহবদনক্ারীর প্রদি তহর্যর ক্তেক্তিহত ক্তবহক্রতার দাক্তয়ে ক্তনিযারর্ ক্রা েহব। $100,000 

বা তার যবক্তশ অনুদান অপযহর্র যিহত্র, যস্বোহসবী বযবসাগুক্তে কেিোরসিী 
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িযিসোশযে সত্তো প্রহশ্নর উির যদহব এবং োেজনক্ বযবসাগুক্তে েোভজনে 

িযিসোশযে সত্তো  প্রহশ্নর উির যদহব। $100,000 বা তার ক্ম অনুদান অপযহর্র সমস্ত 

পুরস্কোসরর জনয যিহত্র, প্রশ্নগুক্তের সীক্তমত অংহশর উির প্রদানক্ারীহদর ক্তদহত েহব। 

যক্ানও অপযর্ ক্রার আহগ OCFS প্রদি তর্য প যাহোচনা ক্রহব।  
 

OCFS এর যক্ানও আহবদন প্রতযাখযাহনর অক্তিক্ার সংরক্তিত র্াক্হব  ক্তদ, এক্মাত্র 

তার ক্তবহবচনায়, এটা ক্তনিযারর্ ক্রা েয় য  আহবদনক্ারী এক্জন দাক্তয়েশীে ক্তবহক্রতা 
নন। ক্তনয়মমাক্তফক্ অনুদান অপযর্ ক্রার আহগ সক্ে আহবদনক্ারী ক্তবহক্রতার দাক্তয়ে 

ক্তনিযারর্ সাহপি েহবন এবং যসই ক্তনিযারর্ অনুদাহনর অর্য প্রক্ততবার প্রদাহনর আহগ 

পুনক্তবযচার ক্রা েহত পাহর। ক্তবহক্রতাহদর অপযহর্র যগাটা সময়ক্াে জহু়ে তাহদর 

ক্তবহক্রতার দাক্তয়ে বজায় রাখা আবশযক্।  
 

4.0 েোর্েিরম  ররযোজনীযতোগুশে 

 

4.1 েোশিত ফেোফে ও েোর্েিরম  ররযোজনীযতোগুশে (ম়ার্চ 24, 2022 -এ 
সংশ ়াধিত) 

 

েোইরসি কদওযো  জনয অ্নুরমোশদত েোর্েিমগুশে শনউ ইযেে  কস্টরট শিশুরদ  

ও পশ িো গুশেরে শিশু পশ চর্েোয অ্যোরেরস  উপেভযতো িোেোরি। 

েোর্েিমগুশেরে ররর্োজয তদো শে সংস্থো দ্বো ো তোরদ  পদ্ধশত ও অ্ঞ্চরে  জনয 
বত্রমোশসে শভশত্তরত পশ দিেন ে ো হরি। েোর্েিরম  এই পশ দিেন রশিযোয 

স্থোনীয েতৃে পরি  সরঙ্গ সহরর্োশগতো ে ো এিং তোরদ  ি োে ে ো পশ দিেরন  

তোশ রখ উপেভয নীরচ  ইনরভস্ট ইন NY চোইল্ড কেযো  অ্নুদোন েোর্েিরম  

স ি োহরর্োগযগুশে  চোরটে  তোশেেোভুি নশথ্পত্র হোরত থ্োেো আিিযে।  
 

এই েোর্েিমগুশে NYS শিশধসমযরহ রূপর খো কদওযো র্োিতীয ররর্োজয শনযম ও 

আইন, র্ো এখোরন পোওযো র্োরি 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regulations/ অ্থ্িো NYC GDC 

েোর্েিমগুশে  কিরত্র NYC DOHMH এ  ররযোজনীযতোগুশে কমরন চেরি, র্ো 
এখোরন পোওযো র্োরি https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-

licenses/children-and-adolescents-childcare.page. েোর্েিমগুশে অ্নুদোরন  

অ্ধীরন অ্শপেত স্লটগুশে  স্থোনসংকুেোন ে রত ররযোজনীয জোযগো ও েমী 
পোরি। েমীরদ  েোরজ  সমযসযশচ  পশ েল্পনো ও উপশস্থশত  েগ এ  নশথ্পত্র 

অ্নুসোর  েমীরদ  উপশস্থত থ্োেো আিিযে।  
 

েোর্েিমগুশে কগোটো অ্নুদোরন  সমযেোে জরুে ধো োিোশহেভোরি পযণে নশথ্ভুশি 

ও উপশস্থশত পয ণ ে ো  ও িজোয  োখো  রযোস ে রি। েোর্েিমটি এই েরিয 
সহোযতো ে রত তোরদ  স্থোনীয শিশু পশ চর্েো সংস্থোন ও ক ফো োে সংস্থো  সরঙ্গ 

শনরযোশজত থ্োেরি।  

 

য  আহবদনক্ারীহদর ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার অনুদাহনর প্রাক্-অনুহমাদন 

অপযর্ ক্রা েহয়হে তাহদর অর্যায়হনর চূ়োি অনুহমাদন যপহত প্রস্তাক্তবত িারর্িমতার 

োইহসন্স যনওয়ার প্রক্তক্রয়া সম্পন্ন ক্রা আবশযক্। প্রাক্-অনুহমাদনপ্রাপ্ত 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regulations/
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-adolescents-childcare.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-adolescents-childcare.page
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আহবদনক্ারীহদর অবশযই OCFS/NYC নীক্তত অন ুায়ী তহর্যর অবম সীমা পূরর্ 

ক্রহত েহব (সংর্ুশি 2 কদখুন, OCFS শিশু পশ চর্েো  েোইরসি 

কনওযো /ক শজরেিরন  জনয নযযনতম জমো  ররযোজনীযতো) অনুদান প্রাক্-

অনুহমাদহনর ক্তচঠির তাক্তরখ যর্হক্ 60 ক্তদহনর মহিয এবং এক্টি অনুদান প্রাক্-

অনুহমাদহনর ক্তচঠির তাক্তরখ যর্হক্ 120 ক্তদহনর মহিয এক্টি নতুন ক্া যক্রহমর জনয 
এক্টি োইহসন্স মঞ্জুর ক্রা েহব  ক্তদ না যসখাহন অপ্রীক্ততক্র পক্তরক্তস্থক্তত র্াহক্ এবং 
প্রদানক্ারী নক্তর্পত্র জমা যদন  াহত যদখায় য  ক্তবেেটি OCFS চূ়োি ক্তনিযারহর্র জনয 
প্রদানক্ারীর ক্তনয়িহর্র বাইহর। NYC DOHMH এর য  আহবদনক্ারীহদর 120 ক্তদহনর 

মহিয অনুমক্তত মঞ্জুর ক্রা েয়ক্তন তাহদর NYC/OCFS চূ়োি অনুদান ক্তনিযারহর্র জনয 
এমন নক্তর্পত্র জমা যদওয়া আবশযক্  াহত যদখা  ায় য  যসই ক্তবেে প্রদানক্ারীর 

ক্তনয়িহর্র বাইহর। OCFS  াবতীয় প্রদানক্ারীর জমা যদওয়ার যিহত্র এক্ই 
প যাহোচনার মাপক্াঠি প্রহয়াগ ক্রহব। প্রহয়াজনীয় োইহসন্স মঞ্জুর ক্রা েহে, 

OCFS ক্তবহক্রতার দাক্তয়ে প যাহোচনা এবং দাক্তয়েশীে মহন ক্রা প্রদানক্ারীহদর 

ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার অনুদাহনর অর্যায়ন অপযর্ প্রক্তক্রয়ায় অগ্রসর েহব। 120 

ক্তদহনর মহিয (প্রাক্-অনুহমাদন মঞ্জুক্তরর ক্তচঠির তাক্তরহখর যর্হক্) োইহসন্স মঞ্জুর 

ক্রা না েহে OCFS তার প্রাক্-অনুহমাদন ও অর্যায়ন প্রতযাোর ক্রার অক্তিক্ার 

সংরক্তিত রাখহব।  
 

অ্নুগ্রহ ের  েিয েরুন: র্শদ 120 শদরন  মরধয েোইরসি মঞ্জ ু ে ো নো হয, 

শেন্তু আরিদনেো ীরে অ্নুদোন অ্পেরণ  কর্োগয মরন ে ো হয, কসরিরত্র 

আরিদনেো ী ো চোেু ে রিন নো ও চোেোরিন নো, র্ো  অ্থ্ে হে তো ো হযরতো 
আটটি (8) অ্থ্েরদোরন  সিেটি পোওযো  জনয অ্নুদোরন  স ি োহরর্োগয 
শিষযগুশে পয ণ ের ন নো। এ  েো ণ হে অ্নুদোরন  সমযেোে 6/30/2024 

তোশ রখ কিষ হরি এিং এই তোশ রখ  প  কেোনও বত্রমোশসে অ্থ্েরদোন ে ো 
হরি নো। 
 

কর্োগয হরত, সমস্ত রদোনেো ী  "ভোে অ্িস্থোয থ্োেো" আিিযে র্ো  ররদয 

শস্থশতরত শিশু পশ চর্েো েোর্েিম শহরসরি সংজ্ঞো হে এেটি 

েোইরসিধো ী/ক শজস্টোিে /পো শমট পোওযো (NYC ধো ো 47), নতুিো এেটি 

তোশেেোভুি আইশন  োে পোওযো কগোষ্ঠী েোর্েিম, র্ো রতযযন েোির   সময 

OCFS িো NYCDOHMH দ্বো ো সশিয িেিৎে রণ  পদরিপ নয। 
 

QUALITYstarsNY অ্ংিগ্রহণ: 

 

QUALITYstarsNY েে ক্তনউ ইয়হক্য র প্রর্ম বশশহবর ক্া যক্রমগুক্তের গুর্মাহনর যরটিং 
ও উন্নক্তত বযবস্থা (Quality Rating and Improvement System, QRIS) এবং  াবতীয় 

োইহসন্সিারী ক্া যক্রমগুক্তেহত প্রর্ম বশশহবর পক্তরচ যা ও ক্তশিার মেূযায়ন ক্রার, 

উন্নক্তত ঘটাহনার ও বজায় রাখার জনয এর নক্শা ক্রা েহয়হে। নতুন ের  েোইরসি 

পোওযো কর্ শিশু পশ চর্েো েোর্েিমগুশেরে ইনরভস্ট ইন NY চোইল্ড কেযো  

অ্নুদোন েোর্েিরম  অ্থ্ে োশি অ্পেণ ে ো হরযর  তোরদ  এেটি 

QUALITYstarsNY উরদযোগ স্টোটে  উইথ্ স্টো স (Start with Stars) এ  জনয 
আরিদন ে ো আিিযে। অংশ যনওয়ার জনয ক্তনবযাক্তচত েহে ক্া যক্রমগুক্তের 

অনুদাহনর সময়ক্াহের জনয QUALITYstarsNY-যত নক্তর্েুি েওয়া ও অংশ যনওয়া 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-2-Minimum-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-2-Minimum-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-2-Minimum-Requirements.docx
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আবশযক্। য  ক্া যক্রমগুক্তে ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার এর অর্যায়ন পায় এবং 
ক্তনবযাক্তচত েওয়ার পর োটয  উইর্ োরস-এ অংশ যনয় না তাহদর অনুদান অপযর্ ক্তবপন্ন 

েহত পাহর। কুে বয়সী ক্তশশুহদর পক্তরচ যা (School Age Child Care, SACC) 

ক্া যক্রমগুক্তে বতয মাহন QUALITYstarsNY-যত অংশ যনওয়ার য াগয নয়, তহব উপেেয 
েহে SACC ক্া যক্রমগুক্তেহক্ তাহত আহবদন ক্রহত েহব। 
 

োটয  উইর্ োরস েে এক্টি স্বল্পহময়াদী, ক্তনক্তব়ে ক্া যক্রম  া প্রর্ম বশশহবর যসই 
ক্া যক্রমগুক্তেহক্ সোয়তা ক্হর  ারা নতুন ক্হর প্রক্ততক্তষ্ঠত তর্া  াহদর 

QUALITYstarsNY-যত অংশ ক্তনহত শুরু ক্রার আহগ ক্তনয়িক্ প্রহয়াজনীয়তাগুক্তে পরূর্ 

ক্রা সংক্রাি অসুক্তবহি রহয়হে। অংশগ্রের্ক্ারীরা উচ্চমান পূরর্ ক্রা নতুন ক্া যক্রম 

বা যশ্রর্ীক্ি প্রক্ততষ্ঠায় তাহদর সোয়তা ক্হর এমন ক্তবক্তেন্ন িরহনর সংস্থাহনর যর্হক্ 

উপকৃ্ত েয়, য খাহন যক্ানও খরচ যনই। অংশ যনওয়ার ববক্তশষ্টযগুক্তের মহিয পহ়ে 

এগুক্তে, ক্তক্ন্তু তাহতই তা সীমাবদ্ধ নয়: 
• ক্তেক্তিমেূক্ ও ক্তনয়িক্ সমসযাগুক্তের দ্রুত ক্তনষ্পক্তি ক্রায় ক্তনক্তব়ে প্র ুক্তিগত 

সোয়তা ও সমর্যন যদওয়া এবং উচ্চমাহনর প্রর্ম বশশহবর ক্তশিার সুহ াগ 

প্রদাহনর পহর্ এক্তগহয়  াওয়া; 
• প্রর্ম বশশহবর যিহত্র ক্তবহশষজ্ঞ এমন মহনানীত উচ্চমাহনর উন্নক্তত ক্তবহশষহজ্ঞর 

সহঙ্গ ঘন ঘন য াগাহ াগ,  ারা মাহনর েিযগুক্তের সংজ্ঞা ক্তদহত ও ক্তনয়ক্তমত 

সোয়তা প্রদান ক্রহত ক্া যক্রহমর যনতৃহের সহঙ্গ ঘক্তনষ্ঠোহব ক্াজ ক্রহবন; 

• ক্তশিার পক্তরহবহশর উন্নক্তত ঘটাহত উচ্চমাহনর উপক্রর্, সরবরাে ও সরঞ্জাহম 

অযাহেস; এবং 
• প্রর্ম বশশহবর ক্তবক্তেন্ন ক্তবষহয়র উপর বযক্তিগতকৃ্ত যপশাদারী ক্তবক্াশ ও 

প্রক্তশিহর্র সুহ াগ। 

 

তাহদর ক্া যক্রহমর ক্তবক্াশ ও প্রার্ক্তমক্ োর যরটিং পাওয়া চাক্তেহয় য হত তাহদর 

উচ্চমাহনর উন্নক্তত ক্তবহশষহজ্ঞর সেহ াক্তগতায় ক্া যক্রহমর যনতৃবগয তাহদর েিয পূরহর্র 

জনয প্রহয়াজনীয় উপহ াগী যক্ৌশে ও সংস্থানগুক্তে সনাি ক্রহবন,  া যশষহমশ 

QUALITYstarsNY-যত স্থানািক্তরত ক্রহব।  

 

প্রদানক্ারীহদর QualityStarsNY বা োটয  উইর্ োরস-এ অংশগ্রেহর্র জনয তাহদর 

োইহসন্স জাক্তর েওয়ার 30 ক্তদহনর মহিয QUALITYstarsNY এর জনয আহবদন ক্রা 
আবশযক্। অযাস্পায়ার যরক্তজক্তে (Aspire Registry) েে QUALITYstarsNY এর জনয 
আহবদন ক্রার প্রর্ম িাপ এবং অনুদান প্রাপক্রা প্রর্হম তাহদর সংস্থার অযাক্াউহে 

তাহদর ক্া যক্রহমর জনয ক্তনউ ইয়হক্য র আক্তেয চাইল্ডহুড ক্মীদহের অযাস্পায়ার 

যরক্তজক্তেহত য াগ যদহবন। ক্ীোহব এক্টি সংস্থার অযাক্াউে বতক্তর ক্রহত েয় তার 

তহর্যর জনয অনুগ্রে ক্হর nyworksforchildren.org যদখুন।  
 

োটয  উইর্ োরস ও QUALITYstarsNY এর জনয ক্ীোহব আহবদন ক্রহত েহব তার 

আরও তর্য ও ক্তনহদযশ এখাহন পাওয়া  াহব: https://qualitystarsny.org/providers/start-

with-stars/. 
 
 

https://www.nyworksforchildren.org/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__qualitystarsny.org_providers_start-2Dwith-2Dstars_&d=DwQFAg&c=mRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY&r=3euzfvzFRdzcf7jak8MdrxRmesJMLAHlN5GuAs9AISU&m=VMREmFGTCV7fgHSFSfib63pvhpI_3I9wPcRY_rHW1Lg&s=ufmSZ6cVyx_7G4BEeytahfdeDAKHTQA-iq1gv9Ufl-Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__qualitystarsny.org_providers_start-2Dwith-2Dstars_&d=DwQFAg&c=mRWFL96tuqj9V0Jjj4h40ddo0XsmttALwKjAEOCyUjY&r=3euzfvzFRdzcf7jak8MdrxRmesJMLAHlN5GuAs9AISU&m=VMREmFGTCV7fgHSFSfib63pvhpI_3I9wPcRY_rHW1Lg&s=ufmSZ6cVyx_7G4BEeytahfdeDAKHTQA-iq1gv9Ufl-Q&e=
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ইনরভস্ট ইন NY চোইল্ড কেযো  অ্নুদোন েোর্েিরম  স ি োহরর্োগয শিষযগুশে  
(3/24/22 তাচরহখ সংহশ্াচিত   

 

সরবরােহ াগয ক্তবষয় মাপক্াঠি ক্ীোহব সরবরােহ াগয ক্তবষহয়র 

পক্তরমাপ ক্রা েয় 

প্রার্ক্তমক্ োইহসন্স যদওয়া ক্া যক্রমটি প্রার্ক্তমক্ চাোহনার 

োইহসন্স যপহয়হে 

োইহসন্স মঞ্জুর ক্রা েহয়হে 

সরবরােহ াগয ক্তবষয় 1: 

ক্া যক্রমটি চাে ুও ক্াজ 

ক্রহে।  

 

□ ক্মীহদর উপক্তস্থক্ততর েগ  

□ ক্মী ক্তনহয়াগ পক্তরক্ল্পনা/ক্াহজর 

সময়সূক্তচ 

 

□ ক্া যক্রহম/ ক্হি ক্তনহবক্তদত 

ক্মীহদর প্রহয়াজনীয় ক্মী 
অনুপাত র্াক্া আবশযক্  

□ চাে ুর্াক্ার ঘণ্টায় য াগয ক্মী 
ক্তন ুি ও ক্মযরত র্াক্া 
□ ক্া যক্রহমর 'সক্তক্রয়' ক্তস্থক্ততহত 

র্াক্া আবশযক্ ( ার মহিয 
COVID যক্ায়ার যাোইন বা 
অবক্াহশর ক্তদনগুক্তের মহতা 
সামক্তয়ক্ বন্ধ র্াক্া পহ়ে না) 
□ ক্া যক্রহমর অনুহমাক্তদত 

স্লহটর জনয স্থাহনর/ক্হির 

প্রহয়াজনীয় মাপ পূরর্ ক্রা 
আবশযক্। 

□ ক্া যক্রহম/ ক্হি উপক্তস্থত 

ক্মী ও ক্তশশুহদর সংখযা ক্তবক্তি 

অনুসাহর র্াক্া 
□ ক্া যক্রহমর আহবদন ও 

অনুদান অনুসাহর চােু র্াক্ার 

ঘণ্টায় য াগয ক্মী ক্তন ুি ও 

বরাে ক্রা েূক্তমক্ায় ক্মযরত 

র্াক্া  
 

সরবরােহ াগয ক্তবষয় 2:  

ক্া যক্রমটি ক্তক্ োহো 
অবস্থায় রহয়হে?  

□ ক্া যক্রমটি োহো অবস্থায় 

রহয়হে ক্তক্না তা যদখহত ক্তশশু 

পক্তরচ যা যক্হন্দ্রর ক্তসহেম বা ক্তশশু 

পক্তরচ যার ক্াহজর ক্তেহসব রাখার 

ক্তসহেহমর যরক্ডয  পরীিা ক্রা 
েয়। োহো অবস্থায় র্াক্ার 

সংজ্ঞার জনয ক্তবোগ 1.7 যদখুন। 
 
োহো অবস্থায় র্াক্া েে এক্টি 

োইহসন্সিারী ক্তশশু পক্তরচ যা 
ক্া যক্রহমর অর্যপ্রদানহ াগয 
ক্তস্থক্তত  া OCFS বা ক্তনউ ইয়ক্য  
ক্তসটি স্বাস্থয ও মানক্তসক্ স্বাস্থযক্তবক্তি 

ক্তবোগ (Department of Health 

□ OCFS বা মহনানীত বযক্তির 

দ্বারা বত্রমাক্তসক্ পুনঃপ্রতযয়ন 

প্রক্তক্রয়া চোক্ােীন ক্া যক্রহমর 

বেবৎক্রহর্র ক্তস্থক্তত প যাহোচনা 
ক্রা েহব। 
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সরবরােহ াগয ক্তবষয় মাপক্াঠি ক্ীোহব সরবরােহ াগয ক্তবষহয়র 

পক্তরমাপ ক্রা েয় 

and Mental Hygiene, 

DOHMH) দ্বারা ক্তবহশষ ক্তক্েু 

িরহনর বেবৎক্রর্ সাহপি নয়।  

 

সরবরােহ াগয ক্তবষয় 3:  

অংশ যনওয়ার জনয গৃেীত 

েহয় যগহে 

QUALITYStarsNY 

এবং/অর্বা োটয  উইর্ 

োরস এর জনয আহবদন 

ক্রা ও সক্তক্রয়োহব 

ক্তনহয়াক্তজত র্াক্া আবশযক্ 

(SACC বাহদ)।  

 

□ োটয  উইর্ োরস এর জনয 
আহবদন ক্রা  
□ প্রমার্ ইনহেেক্তর সম্পূর্য ক্রা 
□ উচ্চমাহনর উন্নক্তত পক্তরক্ল্পনা 
(Quality improvement plan, QIP)  
□ অনযানয সমর্যনক্ারী নক্তর্পত্র  া 
QualityStarsNY এর সহঙ্গ সক্তক্রয় 

ক্তনহয়াজন প্রদশযন ক্হর, য মন 

গুর্মান উন্নক্তত ক্তবহশষহজ্ঞর সহঙ্গ 

ববঠক্, QIP-যত রূপহরখা যদওয়া ও 

যক্ায়াক্তেটি োরস (Quality Stars) এর 

ক্মীহদর দ্বারা নক্তর্েুি যপশাগত 

ক্তবক্াহশর শংসাপত্র। 
 

 

□ যরটিং প্রক্তক্রয়া চোক্ােীন 

সনাি ক্রা উন্নক্ততর যিত্রগুক্তের 

ক্তনষ্পক্তি ক্রহত ক্া যক্রমগুক্তের 

গুর্মান উন্নক্তত পক্তরক্ল্পনা 
(Quality improvement plan, 

QIP) বতক্তর ক্রার জনয গুর্মান 

উন্নক্তত ক্তবহশষহজ্ঞর সহঙ্গ ক্াজ 

ক্রা ও গুর্মান উন্নক্ততর েিয 
ক্তস্থর ক্রা।  
QUALITYstarsNY মাক্তসক্ 

ক্তেক্তিহত OCFS-যক্ 

অংশগ্রের্ক্ারী ক্া যক্রমগুক্তের 

এক্টি তাক্তেক্া প্রদান ক্রহব। 

 

RFA প্রক্াশ অনুসাহর, 

SACC ক্া যক্রমগুক্তে 

QUATLITYStarsNY এর জনয 
আহবদন ক্রার য াগয নয়। 

ক্তবক্ল্পটি পাওয়া যগহে সমস্ত 

SACC ক্া যক্রহমর আহবদন 

ক্রা আবশযক্। 

সরবরােহ াগয ক্তবষয় 4:  

ক্মীরা ক্তক্ OCFS 

ক্তবক্তিসমেূ এবং/অর্বা িারা 
47 এর প্রহয়াজনীয়তা 
যমহন প্রক্তশির্ সম্পন্ন 

ক্হরহে? 

□ অনুদান অপযহর্র সহঙ্গ সংক্তিষ্ট 

ক্মীহদর প্রক্তশিহর্র যরক্ডয  
প্রক্ততপােহনর উহেহশয অকুস্থহের 

বাইহর বা বত্রমাক্তসক্ পক্তরদশযহনর সময় 

প যাহোচনা ক্রা 
 

 

□ ক্মীহদর প্রাক্-পক্তরহষবা ও 

চেমান প্রক্তশিহর্র 

প্রহয়াজনীয়তাগুক্তে যমহন চো 
আবশযক্।  

 

**ক্া যক্রমগুক্তের প্রক্তশিহর্র 

প্রহয়াজনীয়তা সে োইহসন্স 

যনওয়ার  াবতীয় প্রহয়াজনীয়তা 
পূরর্ ক্রা আবশযক্।  

সরবরােহ াগয ক্তবষয় 5 

(অপযহর্র জনয প্রহ াজয 
েহে): 

প্রর্া বক্তেেূয ত ঘণ্টার 

স্লটগুক্তে পাওয়া  াহে, 

য মনটা অনুদান অপযহর্ 

প্রক্ততফক্তেত েহয়হে 

□ ক্মীহদর ক্াহজর সময়সূক্তচ  

□ ক্মীহদর উপক্তস্থক্ততর েগ  

□ অক্তিক্তনবযাপহর্র ক্তিে এবং/অর্বা 
আশ্রয়স্থাহনর ক্তিে নক্তর্েুি ক্রা  
□ পক্তরচ যার জনয অক্ততক্তরি ক্তশফহটর 

অনুহরাি ক্রা 
 

□ ক্া যক্রমটি আহবদনপহত্র 

ক্তববৃত সংখযার স্লহট প্রর্া বক্তেেূয ত 

ঘণ্টায় পক্তরচ যা প্রদান ক্রার 

মহতা ক্মী অনুপাত সে যখাো 
ও চাে ুরহয়হে। 
 

□ আহবদহন ক্তববৃত প্রর্া বক্তেেূয ত 

ঘণ্টায় অিত এক্টি বত্রমাক্তসক্ 

পক্তরদশযন ক্রা েহব। 



  

 
30 

  

সরবরােহ াগয ক্তবষয় মাপক্াঠি ক্ীোহব সরবরােহ াগয ক্তবষহয়র 

পক্তরমাপ ক্রা েয় 

প্রর্া বক্তেেূয ত ঘণ্টায় ক্তশশুহদর 

নক্তর্েুক্তি নক্তর্েুি ক্রা যনদ নিশুরো 

তোনল োভুি হসয় থোস ) 
 

সরবরােহ াগয ক্তবষয় 6 

(অপযহর্র জনয প্রহ াজয 
েহে): যোট 

ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর স্লট -

যবানাস স্লটগুক্তে পূরর্ ক্রা 
বা উপেেয র্াক্া আবশযক্ 

(জন্ম যর্হক্ 36 মাস প যি 

অর্বা NYC'র জহনয জন্ম 

যর্হক্  
24 মাস প যি) য মনটা 
অনুদান অপযহর্ 

প্রক্ততফক্তেত েহয়হে।*  

□ ক্মীহদর উপক্তস্থক্ততর েগ  

□ ক্মী ক্তনহয়াগ পক্তরক্ল্পনা/ক্াহজর 

সময়সূক্তচ 

□ ক্মীহদর য াগযতা 
□ যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর স্লটগুক্তের 

জনয ক্তশশুহদর নক্তর্েুক্তি নক্তর্েুি ক্রা 
যনদ নিশুরো তোনল োভুি হসয় থোস  

ব্ো ননথভুি স্লি উপলব্ধ থোস  
 

অনুদান অর্যাক্তয়ত অবস্থান ও 

স্লটগুক্তের সহঙ্গ সংক্তিষ্ট 

প্রক্ততপােহনর জনয ক্া যক্রহমর 

োইহসহন্সর/অনুমক্ততর 

িারর্িমতা ও ক্মীক্তনহয়াগ। 
 

*যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর 

যবানাস পাওয়া গৃে-ক্তেক্তিক্ 

প্রদানক্ারীহদর যিহত্র, তাহদর 

যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর ক্তদহয় 

অক্তপযত যবানাস স্লটগুক্তের 

সবক্টি পূরর্ ক্রার অর্বা যসই 
উপেেয স্লটগুক্তেহক্ যোট 

ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর জনয িহর 

রাখার অঙ্গীক্ার ক্রা আবশযক্। 

 

সক্ে ক্া যক্রহমর এই সময়ক্াহের পুহরাটা জহু়ে োইহসন্স যদওয়ার  াবতীয় 

প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ ক্রা ও তা ক্রহত র্াক্া আবশযক্। অনুদাহনর সরবরােহ াগয 
ক্তবষয়গুক্তে োইহসন্স যদওয়ার প্রহয়াজনীয়তাগুক্তেহক্ প্রক্ততস্থাক্তপত ক্হর না। অনুদাহনর 

সরবরােহ াগয ক্তবষয়গুক্তে অনুদান অপযর্হক্ প্রোক্তবত ক্হর এবং প্রদানক্ারীহদর োইহসন্স 

যদওয়ার প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ ক্রার যর্হক্ মুক্তি যদয় না। 
 

বত্রমোশসে অ্থ্েোযরন  হ্রোস(সমযহ): 

 

• সরবরােহ াগয ক্তবষয় এক্ (1) ও দইু (2) পূরর্ ক্রা না েহে ক্া যক্রমগুক্তে য  য  

বত্রমাক্তসহক্ সরবরােহ াগয ক্তবষয়গুক্তে পূরর্ ক্হর না তার যক্াহনাটিহতই বরাে ক্রা 
বত্রমাক্তসক্ অর্যরাক্তশ পাহব না। অহ াগয ক্তস্থক্তত র্াক্া ক্া যক্রমগুক্তে তাহদর এই ক্তস্থক্তত 

র্াক্া বত্রমাক্তসক্গুক্তেহত যক্ানও অর্যরাক্তশ পাহব না। 

 

• য  ক্া যক্রমগুক্তে সরবরােহ াগয ক্তবষয় ক্ততন (3) এবং/অর্বা চার (4) পূরর্ ক্হর না 
তাহদর প্রক্তত পূরর্ না ক্রা সরবরােহ াগয ক্তবষহয়র জনয বত্রমাক্তসক্ অপযহর্র রাক্তশর 

25% ক্ম পাহব।  

 

• য  ক্া যক্রমগুক্তে সরবরােহ াগয ক্তবষয় পাুঁচ (5) এবং/অর্বা েয় (6) এর বক্তিযত 

অর্যরাক্তশ পাহে তারা উপহরর মাপক্াঠি পূরর্ না ক্রহে তারা য  য  বত্রমাক্তসহক্ 

মাপক্াঠি পূরর্ ক্হরক্তন তার বক্তিযত অর্যরাক্তশ পাহব না।  
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অ্পেণ রোপেরদ  বত্রমোশসে পশ দিেন 

 

সক্ে অক্তপযত প্রদানক্ারী ক্তস্থক্ততর উপর ক্তনেয র ক্হর তাহদর অঞ্চহের OCFS আঞ্চক্তেক্ 

দপ্তহরর অর্বা DOHMH এর দ্বারা বত্রমাক্তসক্ অকুস্থহের পক্তরদশযন পাহব। স্থাহনর 

পক্তরদশযহনর মহিয র্াক্হব উপহর উহেখ ক্রা ক্া যক্রহমর সরবরােহ াগয ক্তবষয়গুক্তের 

এক্টি প যাহোচনা। পক্তরদশযন সম্ভব না েওয়ার যিহত্র বত্রমাক্তসক্ দাক্তব জানাহনার জনয 
ক্া যক্রহমর দ্বারা উপহরর "ক্ীোহব সরবরােহ াগয ক্তবষয়গুক্তে পক্তরমাপ ক্রা েয়" চাহটয  
সনাি ক্রা নক্তর্পত্র জমা যদওয়া আবশযক্। সংর্ুশি 6, চেমোন কর্োগযতো  শ রপোটে  
যসই নজরতাক্তেক্া প্রদান ক্হর  া OCFS বা DOHMH এর ক্মীরা বত্রমাক্তসক্ অকুস্থহের 

পক্তরদশযন সম্পাদহন বযবোর ক্রহবন।  
 

OCFS ক্া যক্রমগুক্তের উপহরর ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার অনুদান ক্া যক্রহমর 

সরবরােহ াগয ক্তবষয়গুক্তের চাহটয  প্রহয়াজনীয় নক্তর্পত্র এবং অনুদাহনর যগাটা সময়ক্াে 

জহু়ে ও অনুদাহনর সময়ক্াে যশষ েওয়ার পহরর েবের িহর ক্া যক্রহমর  াবতীয় 

যরক্ডয  জমা যদওয়ার প্রহয়াজন েওয়ার অক্তিক্ার সরক্তিত রাখহব। ক্া যক্রমগুক্তে 

অনুদাহনর সময়ক্াহে অর্বা তার পহর ক্তেসাবপরীিা সাহপি েহত পাহর।  
 

 

রদোনেো ীরদ  জনয রতযযন (3/24/22 তাচরহখ সংহশ্াচিত   

 

ক্তশশু পক্তরচ যা প্রদানক্ারীহদর প্রতযয়ন ক্রা আবশযক্ য  তারা তাহদর অনুদাহনর অর্য 
পাওয়ার সময়ক্াহে অনুদাহনর ক্তনয়িক্ ও অনযানয প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ ক্রহব। 

অপযহর্র জনয ক্তবহবক্তচত েহত এবং অনুদাহনর অিীহন অপযহর্র বত্রমাক্তসক্ রাক্তশ যপহত 

প্রদানক্ারীহদর তাহদর আহবদনপহত্রর  াবতীয় ক্তববৃক্তত প্রতযয়ন ক্রা আবশযক্। 

 

ইনহেে ইন চাইল্ড যক্য়ার অনুদাহনর প্রাপক্ ক্তেহসহব আক্তম প্রতযয়ন ক্রক্তে য  আক্তম: 

• অনুদাহনর অর্য পাওয়ার সময়ক্াহে অনুদাহনর  াবতীয় প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ 

ক্রহবা।  

• OCFS লোইসসন্সিোরী নদসনরসব্লোর পনরচয িো  োয িক্রম অথব্ো NYC'র অনমুনতপ্রোপ্ত 

কগোষ্ঠীগত নদসনরসব্লোর পনরচয িো (কযমনিো ননউ ইয় ি নসটির স্বোস্থয আইসনর (New 

York City Health Code) িোরো 47-এ সংজ্ঞো কদওয়ো হসয়সে) হওয়োর জনয 

আসব্দন  রসব্ন ব্ো ইনতমসিযই আসব্দন  সরসেন।OCFS োইহসন্সিারী 
ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা ক্া যক্রম অর্বা NYC'র অনুমক্ততপ্রাপ্ত যগাষ্ঠীগত 

ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা (য মনটা ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটির স্বাস্থয আইহনর (New York City 

Health Code) িারা 47-এ সংজ্ঞা যদওয়া েহয়হে) েওয়ার জনয আহবদন ক্রহবা।  
• জায়গার অনুমক্তত ক্তেহসহব ক্তশশু পক্তরচ যার েতুয ক্তক্ পাওয়া পক্তরবারগুক্তেহক্ গ্রের্ 

ক্রহবা। 

• অনুদাহনর প্রর্ম েমাহসর মহিয দীঘযহময়াদী সাফহেয উৎসাে ক্তদহত অনুদাহনর 

যময়াহদর তাক্তরহখর পর এক্টি যটক্সই েওয়ার পক্তরক্ল্পনা বতক্তর ক্রহবা 
•  াবতীয় ক্মযপক্তরক্ল্পনার সরবরােহ াগয ক্তবষয়গুক্তে পূরর্ ক্রহত এবং 

সরবরােহ াগয ক্তবষয়গুক্তে সংক্রাি যক্ানও প্রহয়াজনীয় নক্তর্পত্র প্রদান ক্রহত 

অঙ্গীক্ারবদ্ধ র্াক্হবা। 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-6-Eligibility-Report.docx
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• অনুদাহনর যময়াহদর মহিয য খাহন ক্া যক্রমগুক্তের জনয প্র ুক্তিগত সোয়তা ও 

সমর্যহনর উপর মহনাহ াগ যদওয়া েহব এমন ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার 

অপযর্ প্রাপক্হদর বাক্তষযক্ ববঠহক্ এবং যসইসহঙ্গ য  যক্ানও আঞ্চক্তেক্ অপযর্ 

প্রাপক্হদর ববঠহক্ অংশ যনহবা। OCFS, ক্তশশু ও পাক্তরবাক্তরক্ পক্তরষদ (Council 

on Children and Families, CCF) ও অনযানয অংশীদারহদর সহঙ্গ এই 
ববঠক্গুক্তের সময়সকূ্তচ সক্ে প্রদানক্ারীহক্  হর্ষ্ট পক্তরমার্ ক্তবজ্ঞক্তপ্ত ক্তদহয় আগাম 

ক্তস্থর ক্রা েহব। 
• োইহসন্স বা যরক্তজহেশন জাক্তরর 30 ক্তদহনর মহিয আক্তম অযাস্পায়ার যরক্তজক্তেহত 

য াগ যদহবা এবং োটয  উইর্ োরস এর জনয আহবদন ক্রহবা।  

• আক্তম 7 ক্তদহনর মহিয ক্তশশু ও পাক্তরবাক্তরক্ পক্তরহষবা দপ্তরহক্ (Office of Children 

and Family Services, OCFS) এই আহবদনপহত্র প্রদি য  যক্ানও পক্তরবতয ন 

সম্পহক্য  অবক্তেত ক্রহবা,  ার মহিয পহ়ে, ক্তক্ন্তু তাহতই তা সীমাবদ্ধ নয়, 

▪ আমার ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রম বন্ধ ক্রা, 
▪ আমার ক্া যক্রহমর সক্তক্রয় ক্তস্থক্ততহত যক্ানও বদে,  ার মহিয পহ়ে 

পদহিপ বেবৎ ক্রা ও যস্বোিীন ক্তনক্তিয় ক্তস্থক্তত, ক্তক্ন্তু তাহতই তা সীমাবদ্ধ 

নয় 

• আক্তম বুঝহত যপহরক্তে য  আমার ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রম অনুদাহনর সময়ক্াে 

চোক্ােীন স্থায়ীোহব বন্ধ েহয় যগহে আমার  াবতীয় খরচ না েওয়া অর্যরাক্তশ 

যফরত যদওয়া আবশযক্ এবং আক্তম আর যক্ানও অক্ততক্তরি অনুদাহনর অর্য 
পাওয়ার য াগয র্াক্হবা না। আক্তম বুহঝক্তে য  ক্া যক্রমটি চােু র্াক্হে ও ক্তশশুহদর 

পক্তরহষবা ক্তদহত র্াক্হে অর্যরাক্তশ 9/30/24 তাক্তরখ প যি বযবোর ক্রা  াহব 

• আক্তম সম্মক্তত ক্তদক্তে য  আমার ক্া যক্রম OCFS এর  াবতীয় ক্তবক্তি এবং প্রহ াজয 
েহে ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর স্বাহস্থযর পর্ক্তনহদযশ ক্তবোগ (Department of Health 

guidance) ও ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটি স্বাস্থয ও মানক্তসক্ স্বাস্থযক্তবক্তি ক্তবোহগর (Department 

of Health and Mental Hygiene) ক্তবক্তিগুক্তে যমহন চেহব এবং োহোোহব বজায় 

রাখহব (এই RFA-যত যদওয়া সংজ্ঞা অনুসাহর) এবং  ত যবক্তশ ক্হর সম্ভব 

যসোরস ফর ক্তডক্তজজ ক্হন্ট্র্াে অযান্ড ক্তপ্রহেনশন(Centers for Disease Control 

and Prevention - CDC) এর পর্ক্তনহদযশ িহর নীক্ততগুক্তে বাস্তবাক্তয়ত ক্রহব (এখাহন 

পাওয়া  াহব https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools- childcare/guidance-forchildcare.html). 
• আক্তম যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর যবানাস অর্য যপহত র্াক্হে আক্তম সমস্ত 

প্রহয়াজনীয় ক্মী সে অনুদাহনর যগাটা সময়ক্াে িহর যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর 

জনয যসই অর্যাক্তয়ত স্লটগুক্তে উপেেয র্াক্া ক্তনক্তশ্চত ক্রার অঙ্গীক্ার ক্রক্তে। যোট 

ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর যবানাস পাওয়া গৃে-ক্তেক্তিক্ ক্া যক্রমগুক্তে যোট 

ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর ক্তদহয় অক্তপযত যবানাস স্লটগুক্তের সবক্টি পূরর্ ক্রার অর্বা 
যসই উপেেয স্লটগুক্তেহক্ যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর নক্তর্েুক্তির জনয িহর রাখার 

অঙ্গীক্ার ক্রহে। 
• আক্তম প্রর্া বক্তেেূয ত ঘণ্টার যবানাস অর্যরাক্তশ যপহত র্াক্হে আক্তম যসই প্রর্া বক্তেেূয ত 

ঘণ্টায় আমার ক্া যক্রম চাোহনার ( ার সংজ্ঞা েে সহন্ধ 7টা যর্হক্ যোর 6টা, তর্া 
সপ্তাোি ও ক্তনম্নক্তেক্তখত  িুরাষ্ট্রীয় েুটির ক্তদনগুক্তে: নববষয, যমহমাক্তরয়াে যড, 

স্বািীনতা ক্তদবস, শ্রম ক্তদবস, র্যাংক্সক্তগক্তেং যড ও ব়েক্তদন) অর্বা NYC DOHMH 

এর প্রহয়াজনীয়তা অনুসাহর রাহতর ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রম চাোহনার এবং 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-%20childcare/guidance-forchildcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-%20childcare/guidance-forchildcare.html
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নক্তর্পত্র ও যসই ঘণ্টাগুক্তেহত অক্তপযত স্লটগুক্তের জনয ক্মী/ক্তশশু অনুপাত পূরর্ 

ক্রহত ো়ে পাওয়া ক্মীহদর যবতন প্রদান ক্রার অঙ্গীক্ার ক্রক্তে। 

 

NYC িোরো 47 নদসনরসব্লোর পনরচয িো ক ন্দ্রগুনলর কক্ষ্সে, অপ্রচনলত সময়গুনল 

RFA এর সংজ্ঞো এব্ং কেিসহোসের সোসথ সোমঞ্জসযপূণ িভোসব্ সংজ্ঞোনয়ত  রো 

হয়।NYC অনুগ্রহ  সর লক্ষ্য  রুন: রোক্তে োলীন যত্ন প্রদোন  রসত ইেু  

কপ্রোগ্রোমগুনলস  NYC রোসতর নিশু পনরচয িো (Night Child Care) পোরনমি 

কপ্রোগ্রোসমর প্রসয়োজনীয়তোগুনল কমসন চলসত হসব্, যোর সংজ্ঞো হল "এ টি নিশু যত্ন 

কপ্রোগ্রোম যো নিশুসদর যসত্নর জনয নব্স ল 5িো কথস  শুরু  সর স োল 8 পয িন্ত 

নিশু যত্ন পনরসেব্ো প্রদোন  সর" এব্ং 12 মোসসর সমসয়র মসিয 30 নদসনরও কব্নি 

সময় িসর প্রনত সপ্তোসহ এ  রোসতর কব্নি  োজ  সর থোস । 

 
RFA-কত সংজ্ঞোনয়ত অপ্রচনলত পনরচয িোর সময় অব্িযই SACC ব্যতীত সমস্ত 

যসত্নর পদ্ধনতর জনয প্রনত সপ্তোসহ নূযনতম 15 ঘন্টো উপলব্ধ থো সত হসব্। SACC 

কপ্রোগ্রোমগুনলসত তোসদর স্থোনীয় সু্কল  যোসলন্ডোর অনুসোসর সমস্ত সু্কল েুটি এব্ং 

েুটির নব্রনতর 75% সময় যত্ন উপলব্ধ থো সত হসব্। SACC-র অপ্রচনলত সমসয়র 

জনয কযোগয হওয়োর জনয গ্রীষ্ম োলীন সময়গুনল ক  এই িতোংসি অন্তভুিি  রো 

হয়নন। 

 
 

অ্নুদোন রোপে শহরসরি এই অ্নুদোন ও রেরল্প  র্োিতীয শহসোিপ ীিো ও 

পর্েরিিরণ  ররযোজনীযতো কমরন চেরত আশম শনম্নশেশখত শিিৃশতগুশে িুরঝশ  

ও তোরত সম্মশত শদশি:  

 

• আমার প্রদি তহর্যর অভ্রািতা ও অর্যরাক্তশর সঠিক্ বযবোর ক্তনক্তশ্চত ক্রহত 

OCFS বা তার এহজেরা এই আহবদনপত্র ও অর্যরাক্তশর বযবোর প যহবির্ 

ক্রহত পাহরন। 

• আক্তম বুঝহত যপহরক্তে য  আমাহক্ য  যক্ানও সময় ইনহেে ইন NY চাইল্ড 

যক্য়ার তেক্তবহের যক্ানও ক্তেসাবপরীিা ক্রা েহে প্রদি অর্য পাওয়া ও প্রদান 

ক্রা সে  াচাইক্রহর্র উহেহশয যরক্ডয  যদখাহত বো েহত পাহর। 

• আক্তম অনুহরািক্রহম তর্য ও সমর্যনক্ারী নক্তর্পত্র প্রদাহন সম্মক্তত ক্তদক্তে। 

• আক্তম ক্তেসাবপরীিার উহেহশয যসই এই আহবদনপত্র  ার জনয জমা যদওয়া 
েহয়হে যসই ক্তশশু পক্তরচ যা যক্হন্দ্র, আহবদনপত্র ও অর্যরাক্তশর বযবোহরর সহঙ্গ 

সংক্তিষ্ট তর্য ও নক্তর্পহত্র অযাহেস প্রদাহন এবং এই আহবদনপত্র ও প্রাপ্ত 

অর্যরাক্তশর বযবোহরর সহঙ্গ সংক্তিষ্ট ক্তশশু পক্তরচ যা ক্মী সদসযহদর সািাৎক্ার 

যনওয়ার অযাহেস প্রদাহন সম্মক্তত ক্তদক্তে। 

• আমার য  যশষ বত্রমাক্তসহক্র অর্য প্রদান ক্রা েহয়হে যসই সময়ক্াহের জনয 
সমর্যনক্ারী নক্তর্পত্র েবেহরর জনয িহর রাখা এবং অনুহরািক্রহম OCFS এর 

ক্াহে তা জমা যদওয়া আবশযক্। 

• আক্তম বুঝহত যপহরক্তে য  এই আহবদনপত্র সম্পহক্য  ক্তমর্যা বা ত্রুটিপূর্য তর্য জমা 
ক্তদহে অর্বা অর্যরাক্তশর অনুপ ুি বযবোর ক্রহে অর্যরাক্তশ যফরত ক্তদহত বা 
পক্তরহশাি ক্রহত েহব। আক্তম OCFS এর প্রহয়াজনীয়তা অনুসাহর অর্যরাক্তশ 

পক্তরহশাি ক্রায় সম্মক্তত ক্তদক্তে। 
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• আক্তম অনুহরািক্রহম OCFS বা তার এহজেহদর প্রাপ্ত অহর্যর বযবোর ক্তরহপাটয  
ক্রায় সম্মক্তত ক্তদক্তে। 

• আক্তম সম্মক্তত ক্তদক্তে য  আক্তম অনুদাহনর সময়ক্াহের মহিয আমার ক্তশশু পক্তরচ যা 
ক্া যক্রহমর ক্মযচারীহদর যবতন বা সকু্তবিাগুক্তে ক্মাহবা না। ক্তশশু পক্তরচ যা 
ক্া যক্রহমর প্রহতযক্ ক্মযচারীর যিহত্র, আক্তম এই অনুদাহনর সময়ক্াহে সাপ্তাক্তেক্ 

মজকু্তরর পক্তরমার্ অিত এক্ই রাখায় এবং এক্ই সুক্তবিা বজায় রাখায় (য মন, 

প্রহ াজয েহে স্বাস্থযক্তবমা ও অবসরক্ােীন সুক্তবিা) সম্মক্তত ক্তদক্তে।  

• আক্তম আহবদন জমা যদওয়ার তাক্তরখ যর্হক্ অনুদাহনর সময়ক্াে জহু়ে সম্ভাবয 
পক্তরসহর ক্মযচারীহদর অননক্তেক্ সামক্তয়ক্ েুটি যনওয়া প্রক্ততহরাি ক্রায় সম্মক্তত 

ক্তদক্তে। 

• আক্তম সম্ভাবয পক্তরসহর আমার ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রহম তাক্তেক্ােুি পক্তরবারগুক্তের 

জনয যক্াহপহমে ও টুইশহনর অর্য যর্হক্ অবযােক্তত প্রদান ক্রহত এবং উেয় 

প্রক্াহরর অর্য যজাগা়ে ক্রহত অসুক্তবহিয় প়ো পক্তরবারগুক্তেহক্ অবযােক্তত 

যদওয়াহক্ অগ্রাক্তিক্ার ক্তদহত সম্মক্তত ক্তদক্তে। 

• আক্তম সম্মক্তত ক্তদক্তে য  আক্তম সুস্পষ্টোহব অনয যক্ানও বক্তেঃস্থ উৎহসর বা 
অনুদাহনর আওতায় র্াক্া খরহচর অর্যপ্রদাহন, য মন, ক্তশশু পক্তরচ যা 
সুক্তস্থতক্রহর্র অনুদান, যপ-যচক্ যপ্রাহটক্শন যপ্রাগ্রাম (Paycheck Protection 

Program, PPP) অর্বা অনয যক্ানও  ুিরাষ্ট্রীয় বা যেহটর অর্যরাক্তশর বদহে 

ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার এর অর্য বযবোর ক্রহত পারব না। 

• আমার ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার এর  াবতীয় অর্যরাক্তশ 30 যসহেের, 2024 

তাক্তরহখর মহিয খরচ ক্রা আবশযক্। 

• আনম প্রতযনয়ত  রনে কয অনুদোসনর অথ িরোনি অনুদোসনর আসব্দন জমো কদওয়োর 

তোনরে কথস  কযোগয েরসচর সোসথ কফিোসরল ননসদিনি ো অনুসোসর ব্যব্হোর  রো 

হসব্। 

• আনম প্রতযনয়ত  রনে কয আনম ব্ুক্তি অনুদোসনর অথ িরোনি কফিোসরল CCDF 

ননসদিনি ো অনুসোসর ব্যোপ  কমরোমনত ব্ো মূলিনী েরসচর জনয ব্যব্হোর  রো যোসব্ 

নো। আমোর আঞ্চনল  অথ িনননত  উন্নয়ন পনরেদ (Regional Economic 

Development Council) এব্ং অনযোনয উত্সসর মোিযসম সংস্কোর এব্ং সংস োচন 

 োয িক্রসমর জনয সমথ িন উপলব্ধ হসত পোসর। 

 
 

আহবদনক্ারীরা অনুদাহনর আহবদহনর যপাটয াহে স্বাির ও প্রতযয়ন ক্রহবন য  তাহদর যশ্রষ্ঠ 

জ্ঞান অনুসাহর  াবতীয় তর্য সঠিক্ ও ক্তনখুুঁত। 

 

আহবদনক্ারীরা অনুদাহনর আহবদহনর যপাটয াহে প্রতযয়ন ক্রহবন য  তারা ক্তনয়ম ও শতয াবেী 
পহ়েহেন ও তাহত সম্মক্তত ক্তদহয়হেন এবং তারা এই আহবদনপত্র জমা যদওয়ার অনুহমাক্তদত 

বযক্তি। 

 
 

4.2 ওরযি-শভশত্তে তথ্য ও অ্যোশিরেিনগুশে  ররিিরর্োগযতো 
 

এই সংগ্রে অনুসাহর সরবরাে ক্রা য  যক্ানও ওহয়ব-ক্তেক্তিক্ ইন্ট্র্াহনট ও ইোরহনহটর 

তহর্যর এবং অযাক্তিহক্শন যডহেেপহমে বা যপ্রাগ্রাক্তমংহয়র ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর এোরপ্রাইজ 
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আইটি নীক্তত (Enterprise IT Policy) NYS-P08-005, প্রহবশহ াগয ওহয়ব-ক্তেক্তিক্ তর্য ও 

অযাক্তিহক্শন এবং ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর এোরপ্রাইজ আইটি নীক্তত (Enterprise IT Policy) 

NYS-S08-005, ওহয়ব-ক্তেক্তিক্ তহর্যর অযাক্তিহক্শহনর প্রহবশহ াগযতা যমহন চো আবশযক্, 

ক্ারর্ যসই নীক্তত বা মান সংহশািন, পক্তরবতয ন বা রক্তেত ক্রা েহত পাহর,  ার জহনয যেহটর 

সংস্থার ওহয়ব-ক্তেক্তিক্ ইন্ট্র্াহনট ও ইোরহনহটর তর্য ও অযাক্তিহক্শনগুক্তে প্রক্ততবন্ধী 
বযক্তিহদর পহি প্রহবশহ াগয েহত েয়। ওহয়হবর ক্তবষয়বস্তু গুর্মান ক্তনশ্চয়তা পরীিার 

ক্তনিযারর্ অনুসাহর ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর এোরপ্রাইজ আইটি মান NYS-S08-005 যমহন চো 
আবশযক্। OCFS যসই গুর্মান ক্তনশ্চয়তা পরীিা পক্তরচােনা ক্রহব এবং চুক্তি বা সংগ্রহের 

অিীহন ওহয়হবর ক্তবষয়বস্তু য াগয সরবরােহ াগয ক্তবষয় ক্তেহসহব ক্তবহবচনা ক্রার আহগ যসই 
পরীিার ফোফে OCFS ক্াহে সহিাষজনক্ েওয়া আবশযক্। 

 

5.0 আরিদরন  শিষযিস্তু ও জমো কদওযো 
 

5.1 আরিদরন  শিষযিস্তু ও ককো  ে ো  
 

দ্রষ্টিয: এই ক্তবোহগ আহবদন প্রক্তক্রয়া, আপনার আহবদহন ক্ী জমা ক্তদহত েহব এবং 
উিরগুক্তে ক্ীোহব যকার ক্রা েহব তার বর্যনা যদয়। আপনার আহবদন ক্ীোহব জমা 
ক্তদহত েহব তার তহর্যর জনয অনুগ্রে ক্হর শিভোগ 5.3 আহবদে জমা যদওয়ার 

প্রক্রক্রয়া, যদখুন।  
 

অ্নুদোরন  আরিদন রশিযো 
 

ধোপ 1: েোইরসি কদওযো  ও অ্নুদোরন  ররযোজনীযতো পর্েোরেোচনো: এই নক্তর্টি 

প যাহোচনা ক্রুন ও অনোইন পক্তরক্তচক্তত পূরর্ ক্রুন,  া এখাহন রহয়হে: 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/providers/cdc-orientation.php. পক্তরক্তচক্ততর 

ক্তেক্তডওটি চােু ক্রহত আপনাহক্ এক্টি অযাক্াউে বতক্তর ক্রহত েহব। এই ক্তেক্তডওর বদঘযয 1 

ঘণ্টা। 

ক্তেক্তডও পক্তরক্তচক্তত পূরর্ ক্রার পর প্রদানক্ারীহদর েয় ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্রগুক্তের 

জনয ববদযুক্ততন উপাহয় অর্বা গৃে-ক্তেক্তিক্ প্রদানক্ারীহদর জনয ডাক্ মারফৎ নীহচর 

ঠিক্ানায় পাঠাহনা এক্টি আহবদহনর অনুহরাি ক্রা আবশযক্।  

 

NYC DOHMH এর সম্ভাবয অনুমক্তত পাওয়া ক্া যক্রমগুক্তের যিহত্র, প্রদানক্ারীহদর এখাহন 

অনুমক্ততর তহর্যর ওহয়বহপজ যদখহত েহব: 

https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/group-child-care-center-permit  
 

 

গুরুেপযণে দ্রষ্টিয: 
 

• প্র ুক্তিগত সোয়তা যসশনগুক্তের (িাপ 2 যদখুন) এবং আপনার স্থানীয় ক্তশশু পক্তরচ যা 
সংস্থান ও যরফারাে সংস্থার মািযহম সোয়তা পাওয়া  াহব। অঞ্চহের CCR&R এর 

য াগাহ াহগর তর্য যপহত এখাহন ক্তিক্ ক্রুন। CCR&R এর সোয়তার ক্তনশানা েে 

প্রদানক্ারীহদর োইহসহন্সর প্রহয়াজনীয়তা সম্পহক্য  সোয়তা ক্রা এবং এক্টি ক্তশশু 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/providers/cdc-orientation.php
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/group-child-care-center-permit
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
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পক্তরচ যা ক্া যক্রম সফেোহব প্রক্ততষ্ঠা ক্রায় প্রহয়াজনীয় স্থাহনর/পদ্ধক্ততর প্রহশ্ন, 

বযবসাক্তয়ক্ অনুশীেহন ও অনযানয প্রক্তক্রয়ায় সোয়তা ক্রা। 
• অর্যায়হনর আহবদন জমা যদওয়ার আহগ আপনার োইহসহন্সর অনুহরাি জমা 

ক্তদন।  

• এই অ্নুদোরন  িতে োিেী পর্েোরেোচনো ে ো  প  সমস্ত আগ্রহী ও কর্োগয 
আরিদনেো ী  OCFS পশ শচশত  শভশিও কদখো এিং OCFS এ  কথ্রে 

রথ্োগতভোরি এেটি েোইরসরি  আরিদরন  অ্নুর োধ ে ো আিিযে। 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/become-a-provider.php। 
 

ধোপ 2: শিশু পশ চর্েো েোর্েিম িযিসো  রেো  শনধেো ণ েরুন: অনুদাহনর আহবদহন 

প্রদানক্ারীহদর তাহদর বযবসার সিার প্রক্ার সনাি ক্রহত েহব, য মন এক্টি বযবসা বা 
এক্টি যস্বোহসবী সংস্থা। অেযিরীর্ রাজস্ব পক্তরহষবার (Internal Revenue Service) ক্াহে 

ক্হরর ক্তরটানয জমা ক্তদহত বযবোর ক্রার জনয প্রদানক্ারীহদর ক্র সনািক্রর্ নের ও 

প্রক্ার (ক্মযচারী আইক্তড নং (EIN), যসাশযাে ক্তসক্তক্উক্তরটি নং (SSN) বযক্তিগত ক্রদাতার 

আইক্তড নং (ITIN) ও বযবসার আইক্তন নাম সরবরাে ক্রহত েহব। এক্টি সংস্থা চােু ক্রহত 

সময় োগহত পারার ক্ারহর্ আহবদনক্ারীহদর এইসব ক্াগজপত্র  ত শীঘ্র সম্ভব জমা ক্তদহত 

উৎসাে যদওয়া েহে। আপনার এইসব তর্য সম্পহক্য  যক্ানও প্রশ্ন র্াক্হে আপনাহক্ 

আপনার অযাক্াউেযাে, আইনজীবীহক্ ক্তজজ্ঞাসা ক্রহত েহব অর্বা আপনার স্থানীয় 

CCR&R এবং/অর্বা িুদ্র বযবসা ক্তবক্াশ যক্হন্দ্রর (Small Business Development Center) 

যর্হক্ তর্য চাইহত েহব। 
 

ধোপ 3: রর্ুশিগত সহোযতো  কসিনগুশে: যঘাক্তষত অনুদাহনর প্র ুক্তিগত সোয়তার 

যসশনগুক্তেহত উপক্তস্থত র্াকুন  া আহবদন জমা যদওয়ার আহগ আহয়াক্তজত েহব। এই 
উপক্তস্থক্তত বািযতামূেক্ না েহেও যসশনগুক্তেহত প্রদানক্ারীহদর সাফহেযর জনয সাো য 
ক্রার মহতা গুরুেপূর্য তর্য প্রদান ক্রা েহব। প্রক্তশিহর্র পূর্যাঙ্গ তাক্তেক্ার জনয শিভোগ 1.3 

আহবদেক্ারীহদর জেয প্র ুক্রিগত সোয়তার যসশ্েগুচে যদখুন, এহত যসরা 
বযবসাক্তয়ক্ অনুশীেন, ক্ক্তমউক্তনটির ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যার প্রহয়াজন ক্তনিযারর্ এবং আহবদন 

প্রক্তক্রয়া ও জমা যদওয়ার প্রক্তশিহর্র যিহত্র প্র ুক্তিগত সোয়তা রহয়হে।  
 

ধোপ 4: অ্নুদোরন  আরিদন জমো কদওযো: প্রদানক্ারীরা প্রস্তাক্তবত ক্া যক্রহমর এবং এহত 

ক্ীোহব যেহটর মহিয তাহদর এোক্ায় ক্তশশু পক্তরচ যার পক্তরতযি এোক্া, যোট ক্তশশু ও 

বাচ্চাহদর স্লট এবং/অর্বা প্রর্া বক্তেেূয ত ঘণ্টার (প্রহ াজয েহে) ক্তনষ্পক্তি ক্রা েহব তার ক্তববরর্ 

প্রদান ক্রহত এক্টি অনোইন আহবদন পূরর্ ক্রহবন। প্রদানক্ারীরা অনুদান অনুহমাদহনর 

ক্তবজ্ঞক্তপ্ত পাওয়ার আহগ তাহদর োইহসন্স পাওয়ার আহবদন জমা ক্তদহত পাহরন। 
 

OCFS এিং শিশু ও পশ িো  পশ ষদ (Council on Children and Families, CCF) 

NYS-এ শিশু পশ চর্েো পশ তযি এমন গণনো  শহরসরি  শিস্তো  তথ্ো কসই এেোেোয 

কেোনও েোর্েিম ররযোগ ে ো হরে এই RFA'  সম্ভোিয ককোর   রূপর খো কদওযো 
এেটি অ্নেোইন শচত্রোঙ্করন  টুে বতশ  ের র । সমস্ত আরিদনেো ীরে তোরদ  

রস্তোশিত েোর্েিরম  স্থোন সম্পরেে  আ ও শিিরদ জোনরত REDC শিশু পশ চর্েো  

পশ তযি এেোেো  মোনশচত্র র্ত্ন সহেোর  পর্েোরেোচনো ে রত হরি: 

https://bit.ly/cc_deserts 
 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/become-a-provider.php
https://bit.ly/cc_deserts
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OCFS শিভোগ 5.1, আহবদহের চবষয়বস্তু ও যকার ক্রা-যত যকার ক্রার মাপক্াঠির 

এক্টি যসহটর ক্তবপরীহত প্রক্ততটি অনুদাহনর আহবদন এবং উপেেয অর্যায়ন প যাহোচনা 
ক্রহব, য মনটা আহবদনটিহক্ প্রাক্-অনুহমাদন মঞ্জুর ক্রা  াহব ক্তক্না তা ক্তনিযারর্ ক্রহত 

শিভোগ 2.3, উহেশ্য ও অর্ থরাচশ্র উপেেযতা-যত বক্তর্যত েহয়হে। প্রদানক্ারীহদর নতুন 

ক্া যক্রহমর যিহত্র তারা য  প্রস্তাক্তবত িারর্িমতার জনয আহবদন ক্রহে তা ক্তনহদযশ ক্রা 
এবং ক্তনয়িক্ প্রহয়াজনীয়তার মহিয র্াক্া আবশযক্। আহবদনক্ারীহদর সজাগ র্াক্হত েহব 

য  চূ়োি িারর্িমতা OCFS ক্তৃয পহির বাইহরর ক্ারর্গুক্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ,  ার মহিয 
রহয়হে পা়োর অক্তিক্াহরর শংসাপত্র (Certificate of Occupancy) এবং অনযানয স্থানীয় 

ক্তনয়ম ও ক্তবক্তিসমূে। ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়াহরর চূ়োি অপযহর্র রাক্তশ চূ়োি 

োইহসহন্সর িারর্িমতার দ্বারা ক্তনিযাক্তরত েহব। 
 

গুরুেপযণে দ্রষ্টিয:  
 

• আহবদনক্ারীহদর এই RFA'র উিহর যক্হন্দ্রর আইক্তড/DCID ক্তপেু 1টি আহবদন 

জমা যদওয়া আবশযক্।  

 

• অনুদাহনর আহবদন জমা যদওয়ার পর OCFS বা তার মহনানীত বযক্তি স্থানটি 

প্রস্তাক্তবত ক্া যক্রহমর প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ ক্হর ক্তক্না তা ক্তনিযারর্ ক্রহত 

আহবদনপহত্র যদওয়া প্রস্তাক্তবত ক্া যক্রহমর ঠিক্ানায় ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা 
যক্ন্দ্রগুক্তের স্থাহনর প্রার্ক্তমক্ পক্তরদশযন পক্তরচােনা ক্রহবন। গৃে-ক্তেক্তিক্ ক্তশশু 

পক্তরচ যা ক্া যক্রমগুক্তে োইহসন্স যদওয়ার সময় এক্টি স্থান পক্তরদশযন পাহব। 

অনুগ্রে ক্হর েিয ক্রুন য  এই পক্তরদশযন চোক্ােীন  ক্তদ এটা ক্তনিযাক্তরত েয় য  

জায়গার বা পক্তরহষবা যদওয়া ক্তশশুহদর সংখযার বদহের প্রহয়াজন রহয়হে, 

যসহিহত্র আহবদনক্ারীহক্ প্রস্তাক্তবত ক্া যক্রহম প্রহয়াজনীয় বদে প্রক্ততফক্তেত 

ক্রহত ক্া যক্রহমর বা স্থাহনর তহর্য য  যক্ানও বদে ক্রার জনয তাহদর 

অনুদাহনর আহবদনপহত্র  াওয়ার জনয অবক্তেত ক্রা েহব। অর্যায়হনর জনয 
ক্তবহবক্তচত েহত এটা যসই যশষ তাক্তরহখর আহগ ক্রা আবশযক্  া শিভোগ 1.2 

ইহেহের ক্যাহেন্ডার-এ তাক্তেক্ােুি রহয়হে। য  আহবদনক্ারীরা যশষ 

তাক্তরহখর মহিয বদে ক্রহবন না তাহদর অর্যায়হনর জনয ক্তবহবচনা ক্রা েহব না। 

এক্টি ক্তবক্ল্প সাইট ক্তনবযাচহনর সময় যক্ান গর্নার ক্তেহসব ও REDC যসই 
ঠিক্ানায় অবক্তস্থত  া স্থান বদোহনার ফহে উপেেয অর্যায়হনও বদে ঘটাহব।  

• আহবদনক্ারীহদর তাহদর োইহসন্স পাওয়ার আহবদন জমা ক্তদহত অনুদাহনর 

প্রাক্-অনুহমাদহনর জনয অহপিা না ক্রহত উৎসাে যদওয়া েহে। তাহদর 

োইহসন্স পাওয়ার প্রক্তক্রয়ায় এক্তগহয়  াওয়ার জনয তাহদর তত শীঘ্র আহবদন জমা 
ক্তদহত েহব  ত শীঘ্র তারা OCFS নীক্ততহত (সংর্ুশি 2, OCFS শিশু পশ চর্েো  

েোইরসি পোওযো/ক শজরেিন কদখুন) সংজ্ঞা যদওয়া তহর্যর অবম সীমা পূরর্ 

ক্রহত পারহবন।  
 

• প্রাক্-অনুহমাদন অর্যায়হনর ক্তনশ্চয়তা নয়, এক্টি প্রর্াগত অপযর্ জাক্তর ক্রার 

জনয আহবদনক্ারীহদর এক্টি অনুহমাক্তদত োইহসন্স র্াক্া এবং প্রস্তাক্তবত 

ক্া যক্রহমর জনয দাক্তয়েশীে বহে ক্তনিযাক্তরত েওয়া আবশযক্।  

 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-2-Minimum-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-2-Minimum-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-2-Minimum-Requirements.docx
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ধোপ 5: েোইরসি কদওযো  ও রোে-অ্পেরণ  ররযোজনীযতোগুশে: প্রাক্-অনুহমাদন 

যপহয় যগহে পহর অর্যায়ন যপহত প্রদানক্ারীহদর প্রস্তাক্তবত িারর্িমতার জনয োইহসন্স 

যনওয়ার প্রক্তক্রয়া সম্পন্ন ক্রা আবশযক্। প্রদানক্ারীহক্ 120 ক্তদহনর মহিয (অনুদান প্রাক্-

অনুহমাদহনর ক্তচঠির তাক্তরখ যর্হক্) এক্টি নতুন ক্া যক্রহমর োইহসন্স মঞ্জুর ক্রা 
আবশযক্  ক্তদ না এমন প্রশমনক্ারী পক্তরক্তস্থক্তত যদখা যদয় এবং প্রদানক্ারী OCFS এর চূ়োি 

ক্তনিযারহর্র জনয যসই নক্তর্পত্র জমা যদন  াহত যদখা  ায় য  যসই ক্তবেে প্রদানক্ারীর 

ক্তনয়িহর্র বাইহর ক্তেে। OCFS  াবতীয় প্রদানক্ারীর জমা যদওয়ার যিহত্র এক্ই 
প যাহোচনার মাপক্াঠি প্রহয়াগ ক্রহব। প্রহয়াজনীয় োইহসন্স যদওয়া েহয় যগহে OCFS ক্তশশু 

পক্তরচ যা পক্তরতযি এোক্ায় অনুদাহনর অর্যায়হনর জনয ক্তবহক্রতার দাক্তয়হের প যাহোচনা 
প্রক্তক্রয়ায় এক্তগহয়  াহব। 120 ক্তদহনর মহিয (প্রাক্-অনুহমাদন মঞ্জুক্তরর ক্তচঠির তাক্তরহখর 

যর্হক্) োইহসন্স মঞ্জুর ক্রা না েহে OCFS তার প্রাক্-অনুহমাদন ও অর্যায়ন প্রতযাোর 

ক্রার অক্তিক্ার সংরক্তিত রাখহব।  
 

অ্নুগ্রহ ের  েিয েরুন: র্শদ 120 শদরন  মরধয েোইরসি মঞ্জ ু ে ো নো হয, শেন্তু 

আরিদনেো ীরে অ্নুদোন অ্পেরণ  কর্োগয মরন ে ো হয, কসরিরত্র আরিদনেো ী ো 
চোেু ে রিন নো ও চোেোরিন নো, র্ো  অ্থ্ে হে তো ো হযরতো আটটি (8) অ্থ্েরদোরন  

সিেটি পোওযো  জনয অ্নুদোরন  স ি োহরর্োগয শিষযগুশে পয ণ ের ন নো। এ  

েো ণ হে অ্নুদোরন  সমযেোে 6/30/2024 তোশ রখ কিষ হরি এিং এই তোশ রখ  প  

কেোনও বত্রমোশসে অ্থ্েরদোন ে ো হরি নো।  
 

অনুহমাক্তদত োইহসন্স র্াক্া আহবদনক্ারীরা এবং  ারা  াবতীয় প্রাক্-অপযর্ প্রহয়াজনীয়তা 
পূরর্ ক্রহবন তারা তাহদর অনুহমাক্তদত োইহসন্সিারী িারর্িমতার ক্তেক্তিহত তাহদর অপযর্ 

সম্পহক্য  জানাহনা এক্টি প্রর্াগত ক্তচঠি পাহবন। প্রাক্-অনুহমাদন র্াক্া যক্ানও 

আহবদনক্ারী োইহসন্স যপহত না পারহে OCFS তাহদর প্রাক্-অনুহমাদন রদ ক্রহব এবং 
ক্া যক্রমটিহক্ যক্ানও অপযর্ ক্রা েহব না।  
 

প্রর্াগত অপযর্ ও অর্যপ্রদাহনর জনয অনুহমাক্তদত েহত সমস্ত ক্া যক্রমহক্ OCFS বা NYC 

DOHMH এর ক্াহে োহো অবস্থায় র্াক্া, OCFS এর দ্বারা দাক্তয়েশীে ক্তবহক্রতা বহে িহর 

যনওয়া আবশযক্ েহব এবং তাহদর OCFS, ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর স্বাস্থয ক্তবোগ ও প্রহ াজয েহে 

NYC DOHMH এর দ্বারা প্রচাক্তরত  াবতীয় COVID-19 অক্ততমারী তর্া অনুদাহনর অনযানয 
ক্তরহপাটয  ক্রার প্রহয়াজনীয়তা সংক্রাি ক্তবক্তি যমহন চেহত সম্মক্তত যদওয়া আবশযক্ েহব। ক্তশশু 

পক্তরচ যা প্রদানক্ারীর ক্াহে সরাসক্তর ক্রা অনুদাহনর অর্যপ্রদাহনর ক্তেক্তি েহব ক্া যক্রহমর 

প্রক্ার, োইহসহন্সর অিীহন অনুমক্তত যদওয়া ও েূহগাে অন ুায়ী সমক্তিত সবযাক্তিক্ 

িারর্িমতা।  
 

5.2 আরিদরন  শিষযিস্তু (ম়ার্চ 24, 2022 -এ সংশ ়াধিত) 
 

আহবদহন র্াক্া ক্তনম্নক্তেক্তখত প্রশ্নগুক্তের উিরগুক্তে ক্তনহয় আহবদনটি গঠিত েহব। এটা 
পাওয়া  াহব আহবদনপত্র জমা যদওয়া শুরুর তাক্তরহখ OCFS ওহয়বসাইহট উপেেয 
অনোইন আহবদহন। 

 

আহবদনক্ারীহদর আহবদনপত্রটি সমূ্পর্য বহে ক্তবহবক্তচত েওয়ার জনয  াবতীয় প্রহশ্নর 

উির সমূ্পর্য ক্রা আবশযক্।  



  

 
39 

  

 

কর্োগযতো  রশ্নগুশে:  

 

অনুগ্রে ক্হর  ত্ন সেক্াহর কর্োগযতো  রশ্নগুশে প যাহোচনা ক্রুন ও উির ক্তদন। 

প্রহয়াজনীয়তা সংক্রাি অক্ততক্তরি তহর্যর জনয RFA শিভোগ 3.1 প্রহ াজয েূযেতম 

য াগযতা যদখুন। আহবদনপত্র জমা যদওয়া শুরুর তাক্তরহখ OCFS ওহয়বসাইহট 

উপেেয অনুদাহনর সুহ াহগর যপাটয াহে এই প্রশ্নগুক্তের উির যদওয়া আবশযক্। কেোনও 

শেশখত আরিদনপত্র থ্োেরি নো, কেোনও েোগুরজ আরিদনপত্র জমো কদরিন নো। 

আরিদনগুশে কেিেমোত্র OCFS ওরযিসোইরট উপেভয আরিদরন  কপোটে োে 

মো ফৎ গ্রহণ ে ো হরি। 
 

নম্ব  রশ্ন হযোুঁ/নো 
1. আরিদন ে ো  নযযনতম কর্োগযতো - কর্োগযতো  রশ্নগুশে 

1ে. আপক্তন ক্তক্ এমন এক্টি নতুন ক্া যক্রম খুেহেন এবং আপক্তন 

ক্তক্ শিভোগ 5.2 আহবদহের চবষয়বস্তু A1-A4 যশ্রর্ীহত 

অিত 30 পহয়ে যকার ক্হরহেন? 

☐ েযাুঁ ☐ না * 

1খ. আক্তম এক্টি োইহসন্সিারী ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা ক্া যক্রম েহয় 

ওঠার জনয আহবদন ক্হরক্তে শেন্তু এখনও কেোনও েোইরসি 

পোইশন অর্বা আক্তম প্রতযয়ন ক্রক্তে য  আক্তম প্রাক্-

অনুহমাদহনর ক্তবজ্ঞক্তপ্ত পাওয়ার পর আহবদন ক্রহবা 

☐ েযাুঁ ☐ না * 

1গ. আপক্তন ক্তক্ এই আহবদন জমা যদওয়ার আহগ ইক্ততমহিযই 
োইহসহন্সর জনয এক্টি আহবদহনর অনুহরাি জমা ক্তদহয়হেন? 

আপনার এই আহবদন জমা যদওয়ার আহগ োইহসহন্সর জনয 
এক্টি আহবদহনর অনুহরাি জমা যদওয়া আবশযক্। 

☐ েযাুঁ ☐ না * 

1ঘ. আক্তম প্রতযয়ন ক্রক্তে য  আক্তম অনুদাহনর অর্য পাওয়ার 

সময়ক্াহে ক্তনক্তদযষ্ট ক্তক্েু প্রহয়াজনীয়তা পরূর্ ক্রহবা। অপযহর্র 

জনয ক্তবহবক্তচত েহত ক্তবোগ 4.1 এর  াবতীয় প্রতযয়ন সে 
প্রদানক্ারীহদর তাহদর আহবদহন  াবতীয় ক্তববৃক্ততর প্রতযয়ন ক্রা 
আবশযক্।  

☐ েযাুঁ ☐ না * 

1ঙ. আক্তম ক্তশশু পক্তরচ যার েতুয ক্তক্ পাওয়া পক্তরবারগুক্তেহক্ গ্রের্ ক্রার 

সাগ্রে সম্মক্তত প্রতযয়ন ক্রক্তে,  ক্তদও পক্তরবারগুক্তে অনয যক্ানও 

প্রদানক্ারী যবহে ক্তনহে প্রদানক্ারীহদর এই সময়ক্াে জহু়ে 

েতুয ক্তক্ পাওয়া পক্তরবারগুক্তেহক্ বজায় রাখহত েহব না।  আনম 

জোয়গোর অনুমনত নহসসসব্ নিশু পনরচয িোর ভতুিন  

গ্রহণ োরী পনরব্োরগুনলস  গ্রহণ  রসত ইেু তোর প্রমোণ 

নদক্তে। পনরব্োরগুনল অনয ক োনও প্রদোন োরী কব্সে ননসল 

প্রদোন োরীসদর এই সময় োল জসুড় ভতুিন  পোওয়ো 

পনরব্োরগুনলস  ব্জোয় রোেসত হসব্ নো। 

☐ েযাুঁ ☐ না * 

1চ. আক্তম প্রতযয়ন ক্রক্তে য  সংস্থাটি অনুদাহনর যময়াহদর 

মহিয য খাহন ক্া যক্রমগুক্তের জনয প্র কু্তিগত সোয়তা ও 

সমর্যহনর উপর মহনাহ াগ যদওয়া েহব এমন ইনহেে ইন 

NY চাইল্ড যক্য়ার অপযর্ প্রাপক্হদর বাক্তষযক্ ববঠহক্ এবং 
যসইসহঙ্গ য  যক্ানও আঞ্চক্তেক্ অপযর্ প্রাপক্হদর ববঠহক্ 

অংশ যনহব। OCFS, ক্তশশু ও পাক্তরবাক্তরক্ পক্তরষদ (Council 

☐ েযাুঁ ☐ না * 
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on Children and Families, CCF) ও অনযানয 
অংশীদারহদর সহঙ্গ এই ববঠক্গুক্তের সময়সূক্তচ সক্ে 

প্রদানক্ারীহক্  হর্ষ্ট পক্তরমার্ ক্তবজ্ঞক্তপ্ত ক্তদহয় আগাম ক্তস্থর 

ক্রা েহব। 

1ে. আক্তম প্রতযয়ন ক্রক্তে য  সংস্থাটি অপযহর্র প্রর্ম বেহর 

বযবসাক্তয়ক্ ক্তবক্াহশর প্রক্তশির্ সম্পন্ন ক্রহব। OCFS ও 

তাহদর CCR&R উপেেয প্রক্তশিহর্র সংস্থান প্রদাহন 

সোয়তা ক্রহব। বযবসাক্তয়ক্ ক্তবক্াহশর প্রক্তশিহর্র জনয ক্তফ 

িা য ক্রা েহত পাহর  া এই অপযহর্র এক্টি অনুমক্ততহ াগয 
খরচ। 

☐ েযাুঁ ☐ না * 

1জ. আক্তম প্রতযয়ন ক্রক্তে য  সংস্থাটি প্রহ াজযতা অনুসাহর ক্তপ্র-

K ক্া যক্রম বাস্তবাক্তয়ত ক্রা য  যক্ানও প্রাসক্তঙ্গক্ পাবক্তেক্ 

কুে ক্তডসক্তিহক্টর সহঙ্গ ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রম সমক্তিত 

ক্রহব। 

☐ েযাুঁ ☐ না * 

1ঝ. আক্তম প্রতযয়ন ক্রক্তে য  সংস্থাটি স্থানীয় মাতৃহের, যোট 

ক্তশশুহদর ও প্রর্ম বশশহবর গেৃ পক্তরদশযন ক্া যক্রহমর 

সেহ াক্তগতায় ক্াজ ক্রহব এবং/অর্বা সক্তক্রয়োহব 

আহোচনা ক্রহব য  ক্ীোহব গৃে পক্তরদশযন ক্া যক্রমটি 

ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রহমর যপশাদারী ক্তবক্াশ/প্রক্তশির্ 

প্রদান ক্রহত পাহর। 

☐ েযাুঁ ☐ না * 

1ঞ. আক্তম প্রতযয়ন ক্রক্তে য  সংস্থাটি উপহ াক্তগতা অনুসাহর 

ক্তবহশষ ক্তক্েু তীব্র চাক্তেদা ুি জনগর্হক্ পক্তরহষবা ক্তদহত 

ক্াজ ক্রহব, য মন গৃেেীনতার সম্মুখীন েওয়া ক্তশশুরা 
এবং/অর্বা পােক্ পক্তরচ যায় র্াক্া ক্তশশুরা। 

☐ েযাুঁ ☐ না * 

 

1ট. আক্তম প্রতযয়ন ক্রক্তে য  আমার সংস্থা শিভোগ 4.1., 

ক্াঙ্ক্ষিত ফোফে ও ক্া থক্রহমর 

প্রহয়াজেীয়তাগুচে-যত সরবরােহ াগয ক্মযপক্তরক্ল্পনা ও 

ক্া যক্রহমর প্রহয়াজনীয়তাগুক্তেহত সম্মক্তত ক্তদহে।  

☐ েযাুঁ ☐ না * 

   

আরিদনপত্র জমো কদওযো  ররযোজনীযতোসমযহ 

1. এক্টি প্রস্তাব জমা ক্তদহয় আহবদনক্ারী সম্মক্তত ক্তদহেন য  

সক্তবস্তার ক্তববরর্ীর যক্ানও েুে উপস্থাপনা বা েুে 

যবাঝাবুক্তঝর ক্ারহর্ অর্বা তহর্যর অোহবর ক্ারহর্ ক্ততক্তন 

যক্ানও দাক্তব জানাহবন না বা তার যক্ানও িক্ততপূরহর্র 

অক্তিক্ার র্াক্হব না। 

☐ েযাুঁ ☐ না * 

3. আহবদনক্ারী প্রতযয়ন ক্রহেন য  এই আহবদহনর সহঙ্গ 

সংক্তিষ্ট প্রদি  াবতীয় তর্য সঠিক্ ও ক্তনখুুঁত। 

☐ েযাুঁ ☐ না * 

4. প্রস্তাবক্ারী বুহঝহেন য , য  প্রস্তাবগুক্তে RFA শিভোগ 5.0 

আহবদহের চবষয়বস্তু ও জমা যদওয়া অনুসাহর 

অনুহরাি ক্রা  াবতীয় নক্তর্পত্র প্রদান ক্হরক্তন এবং/অর্বা 
এই RFA শিভোগ 5.3 আহবদে জমা যদওয়ার প্রক্রক্রয়া 

☐ েযাুঁ ☐ না * 
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প্রদি ক্তনহদযশনা অনুসাহর জমা যদওয়া েয়ক্তন, তােহে তা 
প্রতযাখযান সাহপি েহব। 

* কেোনও কর্োগযতো  ররশ্ন িো এই শিভোরগ  আরিদন জমো কদওযো  

ররযোজনীযতোয "নো" উত্ত  শদরে অ্থ্িো আপনো  আরিদরন  সরঙ্গ 

ররযোজনীয নশথ্পত্র জমো শদরত িযথ্ে হওযো  ফরে আপনো  আরিদন 

অ্রর্োগয হরত পোর । 

 
 

আরিদরন  সোধো ণ তথ্য  রশ্ন: নীরচ ইনরভস্ট ইন NY চোইল্ড কেযো  অ্নুদোরন  

আরিদরন  জনয ররযোজনীয অ্নযোনয তথ্য  রযর , র্ো এেটি অ্নেোইন কপোটে োরে 

থ্োেরি। 

 

নম্ব  রশ্ন উত্ত  

2. রোথ্শমে কর্োগোরর্োরগ  তথ্য 
রোথ্শমে কর্োগোরর্োগ আরিদনেো ী  শনিেোহী পশ চোেে িো অ্নয কেোনও অ্নুরমোশদত 

িযশি হরত হরি শর্শন এই সংগ্রহ সম্পরেে  OCFS'  কথ্রে স েোশ  শিজ্ঞশপ্ত পোরিন। 

2ক্. প্রার্ক্তমক্ য াগাহ াহগর PREFIX (শ্রী/শ্রীমক্তত/ডঃ/ইতযাক্তদ) প্রদান 

ক্রুন। 

যটেট ক্তফল্ড 

2খ. প্রার্ক্তমক্ য াগাহ াহগর প্রর্ম নাম প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

2গ. প্রার্ক্তমক্ য াগাহ াহগর পদক্তব প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

2ঘ. প্রার্ক্তমক্ য াগাহ াহগর পদম যাদা প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

2ঙ. প্রার্ক্তমক্ য াগাহ াহগর রাস্তার ঠিক্ানা প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

2চ. প্রার্ক্তমক্ য াগাহ াহগর শেহরর নাম প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

2ে. প্রার্ক্তমক্ য াগাহ াহগর যেহটর নাম প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

2জ. প্রার্ক্তমক্ য াগাহ াহগর ক্তজপ যক্াড প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

2ঝ. প্রার্ক্তমক্ য াগাহ াহগর যফান নের প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

2ঞ. প্রার্ক্তমক্ য াগাহ াহগর ইহমে অযাহিস প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

3. কর্ িযশি সংস্থো  হরয চুশিরত েোি  ে ো  জনয অ্নুরমোশদত 

শদ্বতীয কর্োগোরর্োগ হরেন আর েজন অ্নুরমোশদত িযশি শর্শন OCFS এ  কথ্রে এেটি 

সংগ্রহ সংিোন্ত স েোশ  শিজ্ঞশপ্ত পোরিন। 

3ক্. ক্তদ্বতীয় য াগাহ াহগর PREFIX (শ্রী/শ্রীমক্তত/ডঃ/ইতযাক্তদ) প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

3খ. ক্তদ্বতীয় য াগাহ াহগর প্রর্ম নাম প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

3গ. ক্তদ্বতীয় য াগাহ াহগর পদক্তব প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

3ঘ. ক্তদ্বতীয় য াগাহ াহগর পদম যাদা প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

3ঙ. ক্তদ্বতীয় য াগাহ াহগর রাস্তার ঠিক্ানা প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

3চ. ক্তদ্বতীয় য াগাহ াহগর শেহরর নাম প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

3ে. ক্তদ্বতীয় য াগাহ াহগর যেহটর নাম প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

3জ. ক্তদ্বতীয় য াগাহ াহগর ক্তজপ যক্াড প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

3ঝ. ক্তদ্বতীয় য াগাহ াহগর যফান নের প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

3ঞ. ক্তদ্বতীয় য াগাহ াহগর ইহমে অযাহিস প্রদান ক্রুন। যটেট ক্তফল্ড 

4. রিোসশনে রশ্নোিেী 
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4ক্. আপক্তন ক্তক্ ক্তবহক্রতার দাক্তয়হের প্রশ্নাবেী সমূ্পর্য ক্হরহেন? (RFA 

শিভোগ 3.2 চবহক্রতার দাচয়হের প্রহয়াজেীয়তাগুচে (সক্ে 

আহবদেক্ারী)। আক্তম প্রশ্নাবেীহত প্রহয়াজনীয় য  যক্ানও 

সমর্যনক্ারী নক্তর্পত্র আপহোড ক্হরক্তে। 

☐ েযাুঁ ☐ না 

4খ. আপক্তন ক্তক্ বুঝহত পারহেন য  OCFS আরিদনপত্র জমো কদওযো  

কিষ তোশ রখ   হর্ষ্ট আহগ র্াক্হত আপনার আহবদন জমা যদওয়ার 

সুপাক্তরশ ক্রহে? আপনার আহবদন জমা ক্তদহত যশষ ক্তদন প যি 

অহপিা ক্রার সপুাক্তরশ ক্রা েয় না। (RFA শিভোগ 1.2 ইহেহের 

ক্যাহেন্ডার ও শিভোগ 5.3 আহবদে জমা যদওয়ার প্রক্রক্রয়া 

কদখুন।) 

☐ েযাুঁ ☐ না 

4গ. আপক্তন ক্তক্ বুঝহত পারহেন য  যক্ানও কর্োগযতো  ররশ্ন "না" উির 

যদওয়ার ফহে আপনার আহবদন অহ াগয েহয় প়েহত পাহর? অনুগ্রে 
ক্হর  ত্ন সেক্াহর এইসব প্রহশ্ন আপনার উির প যাহোচনা ক্রুন। 

(RFA শিভোগ 3.1 প্রহ াজয েূযেতম য াগযতা ও শিভোগ 5.2 

আহবদহের চবষয়বস্তু কদখুন।) 

☐ েযাুঁ ☐ না 

4ঘ. আপক্তন ক্তক্ বুঝহত পারহেন য  আপনার পাসওয়াডয  সুরক্তিত বা 
ক্তনরাপদ নক্তর্পত্র আপহোড না ক্রা আবশযক্? আহবদন আপহোড 

ক্রার আহগ  াবতীয় পাসওয়াডয  সক্তরহয় যদওয়া ক্তনক্তশ্চত ক্রুন। 

যক্ানও আপহোড ক্রা নক্তর্ যদখা না যগহে এবং যসটি নযূনতম 

য াগযতার জনয েহে আহবদনটি অহ াগয ক্রা েহব। আসব্দনটি 

অসযোগয হসত পোসর। 

☐ েযাুঁ ☐ না 

4ঙ. আপক্তন ক্তক্ আপনার আহবদহনর  াবতীয় নক্তর্পত্র আপহোড ক্রা 
ক্তনক্তশ্চত ক্রা দবুার ক্হর পরীিা ক্হর ক্তনহয়হেন? আপহোড ক্রা 
নক্তর্গুক্তে য  সমূ্পর্য, সঠিক্, দশযনহ াগয ও এই RFA'র 

প্রহয়াজনীয়তাগুক্তে যমহন চহে তা  াচাই ক্রার দাক্তয়ে আহবদনক্ারীর। 

OCFS আপনার আহবদন জমা যদওয়ার আহগ এই  াচাইক্রর্ 

সম্পাদন ক্রার সুপাক্তরশ ক্হর। আপনার  াচাইক্রহর্র মহিয র্াক্হত 

পাহর, তহব তাহতই তা সীমাবদ্ধ নয়: স্বাির, তাক্তরখ, প্রহয়াজনীয় 

ক্তফল্ডগুক্তে,  াবতীয় পষৃ্ঠা অিেুয ি ক্রা ক্তনক্তশ্চত ক্রা, যটেট পাঠহ াগয 
েওয়া, কযানাহরর ক্তশল্পক্ময, প্রহয়াজনীয় তর্য, ইতযাক্তদ। আপহোড ক্রা 
নক্তর্ এই RFA'র প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ না ক্রহে এবং এটি নূযনতম 

য াগযতার জনয েহে আহবদনটি অহ াগয ক্রা েহব।  আসব্দনটি 

অসযোগয হসত পোসর। আপনন যনদ সীনমত নব্সক্রতোর দোয়ব্দ্ধতোর 

প্রশ্নগুনলর সমস্ত প্রনতক্তক্রয়ো জমো নো কদন তসব্ আমরো সংস্থোগুনলস  

প্রো -অনুসমোদন জোনর  রসত পোরসব্ো নো। আপক্তন $100,000 এর ক্ম 

অপযর্গুক্তের জনয যস্বোহসবী বা োেজনক্ ক্তবহক্রতার দাক্তয়হের 

প্রশ্নাবেী বা সীমাবদ্ধ ক্তবহক্রতার দাক্তয়হের প্রশ্নগুক্তে জমা যদওয়ার 

প্রমার্ জমা না ক্তদহে আমরা সংস্থাগুক্তের ক্াহে প্রাক্-অনুহমাদন জাক্তর 

ক্রহত পারহবা না।  াবতীয় প্রহয়াজনীয় সমর্যনক্ারী নক্তর্পত্রও 

আপহোড ক্রহত েহব।  

☐ েযাুঁ ☐ না 

 

ক্া যক্রহমর আহবদহনর প্রশ্নাবেী (SACC রদোনেো ীরদ  জনয 105 পরযে পর্েন্ত, 

অ্নয সি পদ্ধশত  জনয 110 পরযে পর্েন্ত) 
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এই প্রশ্নাবেী সংক্রাি অক্ততক্তরি তর্য ও ক্তনহদয ক্তশক্ার জনয অনুগ্রে ক্হর শিভোগ 5.1 

আহবদহের চবষয়বস্তু ও যকার ক্রা যদখুন। 
 

অ্নুদোরন  আরিদনগুশে  জনয ককো  ে ো: (ম়ার্চ 24, 2022 -এ সংশ ়াধিত) 

 

ক্া যক্রহমর প্রক্াহরর দ্বারা (পদ্ধক্তত) পৃর্ক্োহব অনুদাহনর যকার ক্রা েহব  ার ক্তেক্তি 

েে নীহচর যকার ক্রার মযাক্তিে  ার মহিয প্রস্তাক্তবত ক্া যক্রম এগুক্তে ক্তক্না তা রহয়হে: 

 

1. এটা ক্তক্ উচ্চ, মাঝাক্তর বা ক্তনম্ন মাত্রার ক্তশশু পক্তরচ যা পরতযি এোক্ার গর্নার 

ক্তেহসব 

2. এটা ক্তক্ এক্টা পক্তরতযি েওয়ার উচ্চ, মাঝাক্তর বা ক্তনম্ন োর সে REDC-যত 

3. এটা ক্তক্ ববক্তচহত্রযর সচূহক্ যবক্তশ যকাহরর এোক্ােুি2 

4. যবক্তশ দাক্তরদ্রয র্াক্া পা়োয় পক্তরহষবা যদয়, য মনটা  ুিরাষ্ট্রীয় দাক্তরদ্রয সীমার 200% 

বা তার নীহচ র্াক্া পক্তরবারগুক্তের শতাংশ ক্তেহসহব সনাি ক্রা েহয়হে। 

 

য  ক্া যক্রমগুক্তে এগুক্তের প্রস্তাব যদয় তাহদর জনয যবানাস পহয়ে পাওয়া  াহব: 

 

5. যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর জনতাহক্ পক্তরহষবা যদওয়ার স্লটগুক্তে (SACC প্রহ াজয 
নয়) 

6. প্রর্া বক্তেেূয ত ঘণ্টায় প্রদাহনর স্লটগুক্তে 

 
 

নম্ব  রশ্ন 

সিেোশধে 

পরযে 

SACC 

অ্নযোনয 
পদ্ধগুশে  

সিেোশধে 

পরযে 

ে েোর্েিরম  অ্িস্থোন  

ক্1. প্রস্তাক্তবত ক্া যক্রহমর অবস্থান পক্তরতযি এোক্ার 

গর্নার ক্তেহসহব যক্ান মাত্রার? 

• উচ্চ (পক্তরতযি এোক্া w no cc ও > 49 

জন ক্তশশু) – 40 পহয়ে 

• মাঝাক্তর (পক্তরতযি এোক্া w > স্লট প্রক্তত 

10.0) – 35 পহয়ে 

• ক্ম (পক্তরতযি এোক্া w স্লট প্রক্তত 3.01-

9.99 জন ক্তশশু, অর্বা পক্তরতযি এোক্া w 

no cc ও  
< 50 জন ক্তশশু) – 30 পহয়ে 

• পক্তরতযি এোক্া নয় - 0 পহয়ে 

40 40 
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ক্2. প্রস্তাক্তবত ক্া যক্রমটি ক্তক্ REDC-যত যবক্তশ োহরর 

পক্তরতযি এোক্ার গর্নার ক্তেহসহবর (CTs) মহিয 
পহ়ে? 

• উচ্চ (>= 68.0%) - 20 পহয়ে 

• মাঝাক্তর (64.0-67.9%) - 15 পহয়ে 

• ক্ম (<= 63.9%) CT'র পক্তরতযি এোক্া – 

10 পহয়ে 

20 20 

ক্3. ববক্তচত্রয সূচক্ প্রক্তত উচ্চ ববক্তচহত্রযর এোক্া 
• উচ্চ (50.0-100 ববক্তচত্রয সূচক্) – 20 

পহয়ে 

• মাঝাক্তর (25.0-49.9 ববক্তচত্রয সূচক্) – 14 

পহয়ে 

• ক্ম (<25.0 ববক্তচত্রয সচূক্) – 6 পহয়ে 

20 20 

ক্4. য  এোক্ায়  ুিরাষ্ট্রীয় দাক্তরদ্রয সীমার 200% এর নীহচ 

ক্তশশুহদর বসবাহসর োর যবক্তশ 

• উচ্চ (200% দাক্তরহদ্রযর নীহচ র্াক্া 
পক্তরবারগুক্তের 25.0-100%) – 20 পহয়ে 

• মাঝাক্তর (200% দাক্তরহদ্রযর নীহচ র্াক্া 
পক্তরবারগুক্তের 10.0-24.99%) – 14 পহয়ে 

• ক্ম (200% দাক্তরহদ্রযর নীহচ র্াক্া 
পক্তরবারগুক্তের 0-9.99%) – 6 পহয়ে 

20 20 

ঘ কিোনোস পরযে (10 পরযে পর্েন্ত) 

ঘ1. যোট ক্তশশুহদর/বাচ্চাহদর পক্তরহষবা যদওয়ার স্লটগুক্তে 

• েযাুঁ – 5 পহয়ে (SACC প্রহ াজয নয়) 

• না – 0 পহয়ে 

প্রহ াজয 
নয় 

5 

ঘ2. প্রর্া বক্তেেূয ত ঘণ্টায় প্রদাহনর স্লটগুক্তে 

• েযাুঁ – 5 পহয়ে  

• না – 0 পহয়ে 

5 5 

 সম্ভোিয সিেোশধে ককো  105 110 

 

আরিদনেো ীরদ  মরধয ককো  সমোন হরয কগরে কসগুশে আরিদন জমো 
কদওযো  িরম তোশ খ/সময রদোন ের  তো  শনষ্পশত্ত ে ো হরি। 

 

কস্টরট  কেোনও রদত্ত এেোেোয সম্ভোিয ককো  পর্েোরেোচনো ে রত OCFS ও CCF 

এ  বতশ  ে ো REDC শিশু পশ চর্েো  পশ তযি এেোেো  মোনশচত্র পর্েোরেোচনো 
েরুন: https://bit.ly/cc_deserts  

 

https://bit.ly/cc_deserts
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REDC REDC'র যসই 
গর্নার ক্তেহসহবর 

শতাংশ য গুক্তে 

"পক্তরতযি এোক্া" 

cc স্লট প্রক্তত 5 

বেহরর ক্মবয়সী 
ক্তশশুহদর গ়ে 

সংখযা* 

REDC-যত 5 

বেহরর ক্মবয়সী 
ক্তশশুহদর সংখযা 

REDC-যত 5 

বেহরর ক্মবয়সী 
ক্তশশুহদর NY 

জনতার অনুপাত 

রাজিানী অঞ্চে 

(Capital Region) 

68.1% 7.7 54,878 4.8% 

মিয NY 

(Central NY) 

70.2% 9.8 42,458 3.7% 

Finger Lakes 66.2% 9.0 64,872 5.6% 

Long Island 62.6% 7.1 154,027 13.3% 

Mid-Hudson 59.5% 7.4 135,400 11.7% 

Mohawk Valley 70.5% 8.5 25,853 2.2% 

ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটি 57.3% 5.6 544,971 47.2% 

উিহরর ক্াউক্তে 

(North Country) 

72.1% 8.6 24,303 2.1% 

দক্তির্ টিয়ার 

(Southern Tier) 

73.1% 10.4 32,180 2.8% 

পক্তশ্চম NY 

(Western NY) 

65.3% 7.9 75,259 6.5% 

যমাট 61.8% 7.0 1,154,201 100% 

যডটা সূত্র: োইহসন্সিারী ক্তশশু পক্তরচ যা প্রদানক্ারীহদর ক্তশশু পক্তরচ যার িারর্িমতা (কুে 

বয়সী ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রমগুক্তে বাহদ) চাইল্ড যক্য়ার যফক্তসক্তেটি ক্তসহেম, অসটোব্র 

2021; ক্তনউ ইয়ক্য  ক্তসটির ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্রগুক্তের ক্তশশু পক্তরচ যার িারর্িমতার 

যডটা, যডটা যনওয়া েহয়হে ওহপন যডটা NYC, অসটোব্র 2021যর্হক্; গর্নার ক্তেহসব প্রক্তত 

5 বেহরর ক্মবয়সী ক্তশশুহদর সংখযা, মাক্তক্য ন জনগর্না বুযহরা, আহমক্তরক্ান ক্ক্তমউক্তনটি 

সাহেয  2019, 5 বেহরর ক্তেহসব, সারর্ী B01001.  

*স্লট ও ক্তশশুহদর গ়ে অনুপাহত যক্বে গর্না ক্রা অনুপাত সে গর্নার ক্তেহসবগুক্তেই 
রহয়হে। যক্ানও ক্তশশু পক্তরচ যা না র্াক্া গর্নার ক্তেহসবগুক্তেহক্ পক্তরতযি ক্তেহসহব যক্াড 

যদওয়া েহয়হে, তহব এর যক্ানও ববি অনুপাত যনই। 

  

আরিদরন  মরধয ররযোজনীয ফমেগুশে 

 

নীহচর ফমযগুক্তে যর্হক্ পাওয়া তর্য আহবদহন প্রদান ক্রহত েহব। অ্নুগ্রহ ের  

ফমেগুশে পর্েোরেোচনো েরুন র্োরত আপশন অ্নেোইন অ্নুদোরন  কপোটে োরে 

আপনো  আরিদন পয ণ ে রত ররযোজনীয তথ্য এেত্র ে রত পোর ন। 

 
 

A. সংর্ুশি A-2,  ুিরাষ্ট্রীয় ক্তনশ্চয়তা ও প্রতযয়নসমূে  
 

 

B. AC 3237-S, ক্তবক্ল্প ফময W-9 - অনুদাহনর অপযর্ প্রাপক্হদর ক্তনউ ইয়ক্য  
যেটবযাপী আক্তর্যক্ ক্তসহেহম (Statewide Financial System, SFS) যসন্ট্র্াে 

যেন্ডর যরক্তজক্তে ফাইে (Central Vendor Registry File) আসব্দন োরীসদর 

 োয িক্রসমর ব্যব্সোর আইনন নোম ও  রদোতোর সনোি রণ নম্বর (Taxpayer 

http://ocfs.ny.gov/main/Forms/Contracts/OCFS-Attachment-A2-Federal-Assurances.pdf
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Identification Number, TIN) নম্বর প্রদোন  রসত ব্লো হসব্ যো আভযন্তরীণ 

রোজস্ব পনরসেব্োর (Internal Revenue Service, IRS)  োসে  র দোসয়র  রোর 

জনয ব্যব্হোর  রো হসব্, যোসত তোসদরস  ননউ ইয় ি কেসির নব্সক্রতো নহসসসব্ 

অথ িপ্রদোন  রো যোয়। -এ যরক্তজোডয  েওয়াও আবশযক্। আহবদনক্ারীহদর 

ক্া যক্রহমর বযবসার আইক্তন নাম ও ক্রদাতার সনািক্রর্ নের (Taxpayer 

Identification Number, TIN) প্রদান ক্রহত বো েহব  া আেযিরীর্ রাজস্ব 

পক্তরহষবার (Internal Revenue Service, IRS) ক্াহে ক্র দাহয়র ক্রার জনয 
বযবোর ক্রা েহব,  াহত তাহদরহক্ ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর ক্তবহক্রতা ক্তেহসহব  যনদ 

আপনোর ব্যব্সো প্রনতষ্ঠোন পনরনচত হয় এব্ং আপনোর ননয়ন্ত্রস র  োসে 

সটি ভোসব্ উপস্থোপন  রো হয় তোহসল আপনন আপনোর আসব্দসনর মসিয এই 

ফসম ি তথয পূরণ  রসব্ন। যোরো এনন্টটি িোইপ এব্ং/অথব্ো  রদোতোর সনোি রণ 

নম্বর (Taxpayer Identification Number (TIN) প্রনতষ্ঠো  সরননন তোসদর জনয 

এটি পসর জমো কদওয়ো হসত পোসর। যোইসহো , এ টি SFS কভন্ডর আইনি েোড়ো 

পুরস্কোর এব্ং অথ িপ্রদোন  রো যোসব্ নো।)অর্যপ্রদান ক্রা  ায়। আপক্তন আপনার 

আহবদহনর মহিয এই ফহময তর্য পূরর্ ক্রহবন। ফমযটির ক্তনম্নক্তেক্তখত ক্তেেটির 

উহেশয যক্বে আপনাহক্ আপনার আহবদন পূরহর্ য  তর্য োগহব যসগুক্তে 

যদখাহনা।  
ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর ক্তবক্ল্প ফময W-9 

 

আপনার এই ফহমযর জনয প্রহয়াজনীয় যক্ানও তর্য ক্তনহয় যক্ানও প্রশ্ন র্াক্হে 

আহবদন পূরর্ ক্রার আহগ আপনার অযাক্াউেযাে এবং/অর্বা অযাটক্তনযর 

সহঙ্গ য াগাহ াগ ক্রুন। 

 
 

C. $100,000 িো তো  কিশি অ্পেরণ  জনয, কেিোরসিী শিরিতোরদ  

কেিোরসিী িযিসোশযে সত্তোগুশে  শিরিতো  দোশযরে  রশ্নোিেী ফমেটি 

িযিহো  ে ো আিিযে। $100,000 এ  কিশি অ্পেণ রোপে েোভজনে 

শিরিতোরদ  েোভজনে িযিসোশযে সত্তোগুশে  শিরিতো  দোশযরে  

রশ্নোিেী ফমেটি িযিহো  ে ো আিিযে। $100,000 বা তার ক্ম অনুদান 

অপযহর্র যিহত্র, প্রশ্নগুক্তের সীক্তমত অংহশর উির প্রদানক্ারীহদর ক্তদহত েহব। 
 

 

5.3 আরিদন জমো কদওযো  রশিযো (ম়ার্চ 24, 2022 এবং 18 এধিল, 2022  -এ সংশ ়াধিত) 

 

েীভোরি এেটি রস্তোি জমো শদরত হরি 

 

অনোইন আহবদন OCFS ওহয়বসাইহট আহবদন শুরুর তাক্তরহখ পাওয়া  াহব। আহবদন 

জমা যদওয়ার সময়ক্াহের আহগ আহবদহনর িাহপ িাহপ ক্তনহদযশ পাওয়া  াহব।  

 

অনোইন প্রস্তাব ও সং ুক্তির মহতা অনযানয প্রহয়াজনীয় নক্তর্পত্র অযাহেস ক্রহত 

আপনার প্রর্হম এগুক্তে ক্রা আবশযক্: 

 

1. OCFS পক্তরক্তচক্ততর ক্তেক্তডওটি যদখা এবং আপনার ক্তনয়িহক্র ক্াহে আপনার 

োইহসহন্সর অনুহরাি জমা যদওয়া। এক্টি আহবদহনর অনুহরাি ক্রার পর 

https://www.osc.state.ny.us/files/vendors/2017-11/vendor-form-ac3237s-fe.pdf
https://www.osc.state.ny.us/files/vendors/2017-11/vendor-form-ac3237s-fe.pdf
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আপক্তন এক্টি FacilityID নের পাহবন। আহবদনপত্রটি পরূর্ ক্রহত আপনার 

যফক্তসক্তেটি আইক্তড/যরক্তজহেশন নের োগহব। NYC DOHMH িারা 47 

ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা যক্ন্দ্র েহয় ওঠার জনয আহবদনক্ারী ক্া যক্রমগুক্তের 

যিহত্র, এক্টি নতুন অনমুক্ততর জনয আহবদন ক্রার আহগ আপনার 

এক্টি প্রাক্-অনুমক্তত পক্তরক্তচক্ততহত ("যগাষ্ঠী ক্তশশু পক্তরচ যা ও গ্রীষ্মক্ােীন ক্তশক্তবহরর 

পক্তরক্তচক্ততর যসশন (Group Child Care and Summer Camp Orientation 

Sessions)" এর পাহশর বাহে টিক্ ক্তদন, তারপর পষৃ্ঠার নীহচর "অগ্রসর যোন" 

যবাতামটি ক্তিক্ ক্রুন) উপক্তস্থত েওয়া আবশযক্। পক্তরক্তচক্ততহত উপক্তস্থত েওয়ার 

পর আপক্তন এক্টি নতুন ক্তশশু পক্তরচ যা ক্া যক্রহমর জনয এক্টি অনুমক্ততর 

আহবদন ক্রহত পাহরন। এই অনুদ়াশনর সুশ ়াগ  ়াব়ার জনয আশবদন জম়া 

ফদওয়ার আশগ আ ন়াশে অব যই  ়ারধমশর্র জনয আ ন়ার আশবদন 

জম়া ধদশত হশব( 18 এরপ্রল, 2022 তোনরসে সংসিোনিত 
 

2. উপহরর  াবতীয় প্রশ্ন প যাহোচনা ক্রুন এবং আপনার আহবদন ক্তনহয় শুরু 

ক্রার আহগ  াবতীয় প্রহয়াজনীয় তর্য এক্ত্র ক্রুন। আপনাহক্ শিভোগ 5.2-এ 

তাক্তেক্ােুি ফরমগুক্তের জনয প্রহয়াজনীয় তর্য, আহবদহনর মহিযক্ার 

প্রহয়াজনীয় ফমযগুক্তেও োহতর ক্াহে রাখহত েহব  া আহবদহনর প্রশ্নগুক্তের 

অিেুয ি েহব।  
 

3. অেযিরীর্ রাজস্ব পক্তরহষবার (Internal Revenue Service) ক্াহে ক্হরর ক্তরটানয জমা 
ক্তদহত বযবোর ক্রার জনয আহবদহন আপনার ক্র সনািক্রর্ নের, এবং টাইপ 

ক্রহত েহব (ক্মযচারী আইক্তড নং (EIN), যসাশযাে ক্তসক্তক্উক্তরটি নং (SSN) বযক্তিগত 

ক্রদাতার আইক্তড নং (ITIN) ও বযবসার আইক্তন নামও সরবরাে ক্রহত েহব। আপনাহক্ 

আপনার বযবসার সিার প্রক্ারও ক্তনিযারর্ ক্রহত েহব। আপনার এই তর্য ক্তনহয় যক্ানও 

প্রশ্ন র্াক্হে আপনার অযাক্াউেযােহক্, আইনজীবীহক্ ক্তজজ্ঞাসা ক্রহত েহব অর্বা 
আপনার আঞ্চক্তেক্ অর্যননক্ততক্ উন্নয়ন পক্তরষহদর (Regional Economic 

Development Council, REDC) যর্হক্ তর্য চাইহত েহব। এই তর্য এখাহন পাওয়া  াহব 

(https://regionalcouncils.ny.gov/), আপনার অঞ্চে ক্তনবযাচন ক্রহত 'অঞ্চে' এর উপর 

ক্তিক্ ক্রুন। অনুগ্রে ক্হর েিয ক্রুন: 
  

• যদরীহত যদওয়া প্রস্তাব গ্রের্ ক্রা েহব না।  

• রস্তোিগুশে অ্নেোইন অ্যোশিরেিরন জমো কদওযো আিিযে এিং কসগুশে 

ইরমে, িোে স ি োহ, হোরত ের  স ি োহ, ফযোশেশমশে মো ফৎ িো মুশদ্রত 

েোগুরজ ফ মযোরট জমো কদওযো র্োরি নো। 

 

যে সকল নতুন প্রদানকারীরা তাদদর ওররদেদেশন সম্পন্ন কদরদেন, যেরসরলটি আইরি 

যেদেদেন এবং আদবদন করার জনয প্রস্তুত তাদদর কাে যেদক আদবদন গ্রহণ করা হদে। 

আদবদন করার আদে আেনার OCFS রনর্ ধাররত রনেন্ত্রক বা NYCDOHMH-এর সাদে কো 

বদল রনশ্চিত করুন যে আেনার সটিক টিকানাটি োইদল রদেদে। অনলাইন আদবদদনর 

অবস্থান রনণ ধে করার র্াদে র্াদে রনদদধশাবলী চাইল্ড যকোর যিজািধস গ্রাে (Child Care 

Deserts Grant) যেদজর গ্রাে যোিধাল যেরনং ররদসাদস ধস (Grant Portal Training 

Resources) রবভাদে উেলব্ধ। অনল়াইন অয়াধিশে ন ফ ়ার্চ়াশল: https://childcare-

grants.ocfs.ny.gov/আশবদন জম়া ধদন। সমস্ত অযারিদকশনগুরল অবশযই ধবভ়াগ 1.2 

https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/group-child-care-center-permit
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/group-child-care-center-permit
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/group-child-care-center-permit
https://regionalcouncils.ny.gov/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fdeserts%2F%23training-rscs&data=04%7C01%7CAllison.Taylor%40ocfs.ny.gov%7C0dab9a7bb3284898d99d08da2140e592%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637858859855206939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lN7%2FXSu0X1e%2BUHcfxaq5xEMEE1ulYgjLFXWPvj8eMtA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fdeserts%2F%23training-rscs&data=04%7C01%7CAllison.Taylor%40ocfs.ny.gov%7C0dab9a7bb3284898d99d08da2140e592%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637858859855206939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lN7%2FXSu0X1e%2BUHcfxaq5xEMEE1ulYgjLFXWPvj8eMtA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fdeserts%2F%23training-rscs&data=04%7C01%7CAllison.Taylor%40ocfs.ny.gov%7C0dab9a7bb3284898d99d08da2140e592%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637858859855206939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lN7%2FXSu0X1e%2BUHcfxaq5xEMEE1ulYgjLFXWPvj8eMtA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fdeserts%2F&data=04%7C01%7CAllison.Taylor%40ocfs.ny.gov%7C0dab9a7bb3284898d99d08da2140e592%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637858859855206939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n46NadXUjKmMVk%2FBqg0pacIwKMdlzJzFhUKZzM%2BEfnU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fdeserts%2F&data=04%7C01%7CAllison.Taylor%40ocfs.ny.gov%7C0dab9a7bb3284898d99d08da2140e592%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637858859855206939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n46NadXUjKmMVk%2FBqg0pacIwKMdlzJzFhUKZzM%2BEfnU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fdeserts%2F&data=04%7C01%7CAllison.Taylor%40ocfs.ny.gov%7C0dab9a7bb3284898d99d08da2140e592%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637858859855206939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n46NadXUjKmMVk%2FBqg0pacIwKMdlzJzFhUKZzM%2BEfnU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CAllison.Taylor%40ocfs.ny.gov%7C0dab9a7bb3284898d99d08da2140e592%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637858859855206939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mvQkuJMoecd0o5jQO5NNaDe0DAsiHl7M%2F%2FUusJ1i%2BuM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CAllison.Taylor%40ocfs.ny.gov%7C0dab9a7bb3284898d99d08da2140e592%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637858859855206939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mvQkuJMoecd0o5jQO5NNaDe0DAsiHl7M%2F%2FUusJ1i%2BuM%3D&reserved=0
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ঘর্ন়াক্রমগুধলশত উরিরিত আদবদন জম়া ফদওয়ার সমযসীম়ার মদর্য OCFS দ্বারা 

অনলাইন অযারিদকশন যোিধাল -এর মার্যদম গ্রহণ করদত হদব৷   

 

সোয়ক্ ক্তেেগুক্তে 

 

প্র ুক্তিগত প্রকৃ্ক্ততর ক্তক্েু প্রহশ্নর সোয়ক্ ক্তেেগুক্তে নীহচ যদওয়া েে। এই RFA-যত র্াক্া 
তর্য ক্তবষয়ক্ সুক্তনক্তদযষ্ট প্রশ্নগুক্তের ক্তবষহয় ক্তজজ্ঞাসা র্াক্া তা এই RFA এর প্রর্ম পষৃ্ঠায় 

র্াক্া শিভোগ 1.1 সংগ্রহের অখণ্ডতা/য াগাহ াহগ সীমাবদ্ধতা এই তাক্তেক্ােুি 

OCFS য াগাহ াহগর প্রক্তত ক্তনহদয ক্তশত েহব। 
 

 

6.0 নযযনতম মোপেোঠি/মযেযোযন রশিযো 
 

6.1 নযযনতম মোপেোঠি (পোস/কফে পর্েোরেোচনো  মোপেোঠি) 

 

আহবদনক্ারীহদর শিভোগ 3.1 প্রহ াজয েূযেতম য াগযতা ও শিভোগ 3.2 শিরিতো  

দোশযরে  ররযোজনীযতো (সমস্ত আরিদনেো ী ) অনুসাহর আহবদন জমা ক্তদহত 

নূযনতম মাপক্াঠি পূরর্ ক্রা আবশযক্। য  দরদাতারা এই প্রহয়াজনীয়তাগুক্তে পূরর্ 

ক্হরন না তাহদর অপযহর্র জনয ক্তবহবচনা ক্রা েহব না। 
 

6.2 মযেযোযন রশিযো 
 

 

আহবদহনর উিরগুক্তেহত শিভোগ 5.2 আহবদহের চবষয়বস্তু-যত যদওয়া বযাখযা এবং 
এই নক্তর্হত ইক্তঙ্গত যদওয়া এই ক্তবোহগর বর্যনা অনুসাহর ববদযুক্ততন অযাক্তিহক্শন মারফৎ 

স্বয়ংক্তক্রয়োহব যকার যদওয়া েহব। শিভোগ 2.3, উহেশ্য ও অর্ থরাচশ্র উপেেযতা-এ 

তাক্তেক্ােুি সমস্ত য াগয প্রদানক্ারী পদ্ধক্ততগুক্তেহক্ (ক্া যক্রহমর প্রক্ারগুক্তে) 

ক্া যক্রহমর প্রক্ততটি প্রক্ার ও REDC'এ জনয উপেেয অর্যরাক্তশ যর্হক্ যকাহরর ক্রহম 

অপযহর্র সুপাক্তরশ ক্রা েহব।  
 

শিভোগ 1.2 ইহেহের ক্যাহেন্ডার-এ আহবদন জমা যদওয়ার যশষ তাক্তরহখর পর 

প্রক্ততটি REDC'র মহিয আহবদনগুক্তেহক্ চূ়োি গ়ে যকাহরর ক্রহম (সবযাক্তিক্ যর্হক্ 

নূযনতম) সাজাহনা েহব এবং প্রাক্-অনুহমাদনগুক্তে জাক্তর ক্রা েহব। অর্যরাক্তশ যশষ না 
েওয়া প যি োইহসন্সিারী ক্া যক্রমগুক্তেহক্ যকাহরর ক্রহম (সবযাক্তিক্ যর্হক্ নযূনতম) 

অপযর্গুক্তে ক্রা েহব। 
 

দইু বা তার যবক্তশ আহবদনপহত্রর যকার সমান েহে যসগুক্তে আহবদন জমা যদওয়ার 

তাক্তরহখর/সমহয়র ক্রহম অপযহর্র ক্তনষ্পক্তি ক্রা েহব। 

 

ক্া যক্রহমর চাক্তেদা, অর্যরাক্তশর উপেেযতা, অপযহর্র যেৌহগাক্তেক্ ক্তবনযাস এবং  াবতীয় 

আহবদহনর যমাট ডোর মূহেযর ক্তেক্তিহত OCFS তার অনহুরািকৃ্ত অর্যায়হনর রাক্তশ 

সমক্তিত ক্রার অক্তিক্ার সংরক্তিত রাহখ। যসইসহঙ্গ, ক্তবতরর্ সবযাক্তিক্ ক্রহত উপেেয 
অর্যরাক্তশ বাক্তক্ র্াক্হে OCFS  াবতীয় ক্া যক্রম পদ্ধক্ততর জনয উপেেয যমাট ডোর, 

যমাট আঞ্চক্তেক্ অর্যরাক্তশ ও যবানাস অপযহর্র যমাট মূহেযর মহিয তার অর্যরাক্তশ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CAllison.Taylor%40ocfs.ny.gov%7C0dab9a7bb3284898d99d08da2140e592%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637858859855206939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mvQkuJMoecd0o5jQO5NNaDe0DAsiHl7M%2F%2FUusJ1i%2BuM%3D&reserved=0
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পুনক্তবযতরহর্র অক্তিক্ার সংরক্তিত রাহখ। উপরন্তু, ARPA অর্যায়ন পুহরাপুক্তর ক্াহজ 

োগাহত এই RFA'র যর্হক্ পাওয়া অবযবহৃত অর্য ক্তবদযমান ক্া যক্রমগুক্তের জনয 
ইনহেে ইন NY চাইল্ড যক্য়ার ইমারহজক্তন্স ক্তরহক্াহয়ে ফর অযাক্তিহক্শনস (Request 

for Applications, RFA) এর ক্াহে পুনক্তবযতরর্ ক্রা য হত পাহর। 

 

গুরুেপযণে দ্রষ্টিয: 
 

অ্পেরণ  রোে-অ্নুরমোদন েোইরসি পোওযো  শনিযতো কদয নো। চযেোন্ত অ্নুদোন 

অ্পেরণ   োশি েোইরসি পোওযো, অ্নুদোরন  র্োিতীয ররযোজনীযতো সফেভোরি 

পয ণ ে ো এিং OCFS এ  আরিদনেো ীরে দোশযেিীে শিরিতো শনধেো ণ ে ো 
সোরপি হরি।  

 
  

7.0 অ্পেরণ  িোধযতোমযেে ররযোজনীযতো 
 

7.1 অ্পেরণ  রস্তুশত 

 

OCFS যসই প্রাক্-অনুহমাদহনর ক্তচঠি বা ক্তনবযাক্তচত প্রাপক্হদর অপযর্ রদ ক্রহব  ারা 
তাহদর োইহসন্স যনওয়ার প্রক্তক্রয়া, ক্তবহক্রতার দাক্তয়হের প্রহয়াজনীয়তা সফেোহব পূরর্ 

ক্হরন না অর্বা এই RFA-যত র্াক্া অনুদাহনর প্রহয়াজনীয়তা যমহন চহেন না।  

 

7.2 শ্রশমেরদ  িশতপয ণ শিমো এিং রশতিন্ধেতো  সুশিধো েভোর জ ফরমে  রমোণ  
-  

েোইরসি অ্নুরমোদরন  পর  আরিদরন আপরেোি ে রত হরি $100,000 বা 

তার যবচশ্ পুরষ্কাহরর জেয োইহসন্স অেুহমাদহের পহর আহবদেটিহক্ 

আপহোড ক্রহত েহব (ম়ার্চ 24, 2022 -এ সংশ ়াধিত) 
 

ক্মীহদর িক্ততপূরর্ আইহনর (Workers’ Compensation Law, WCL) িারা 57 ও 220 

এবং যেহটর অর্য আইহনর িারা 142-যত ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর সহঙ্গ চুক্তিক্ারী 
বযবসাগুক্তের উপ ুি ক্মীহদর িক্ততপূরহর্র এবং প্রক্ততবন্ধক্তা সুক্তবিা ক্তবমার 

ক্োহরহজর প্রমার্ র্াক্ার ও বজায় রাখার ও প্রদান ক্রার প্রহয়াজন েয়। এই RFP'র 

যর্হক্ যক্ানও অপযর্ ক্রা েহে ক্োহরহজর আপহডট ক্রা প্রমার্ োইহসন্স 

অনুহমাদহনর পর ও অনুদান অপযহর্র আহগ প্রদান ক্রা আবশযক্। এই প্রমার্ জমা 
ক্তদহত বযর্য েহে অনুদান অপযহর্ ক্তবেে েহব এবং এর ফহে অপযর্ রদ ক্রা েহত পাহর। 

যপৌরসোগুক্তেহক্ ক্োহরহজর প্রমার্ যদখাহত েহব না। 
 

অ্নুগ্রহ ের  েিয েরুন: ACCORD ফমেটি েমীরদ  িশতপয রণ  এিং 
রশতিন্ধেতো সুশিধো শিমো  েভোর রজ  গ্রহণরর্োগয রমোণ নয। 

 

A. েমীরদ  িশতপয রণ  েভোর রজ  রমোণ  

 

WCL এর ক্োহরহজর ক্তবক্তিগুক্তে যমহন চেহত ক্মীহদর িক্ততপূরর্ পষযহদর 

(Workers’ Compensation Board) যেহটর সহঙ্গ চুক্তি ক্রহত বা চুক্তি নবায়ন 

ক্রহত চাওয়া যক্ানও বযবসাহক্ চুক্তি জাক্তর ক্রা যেহটর চুক্তিক্ারী সিার 
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ক্াহে ক্োহরহজর উপ ুি প্রমার্ জমা ক্তদহত েহব। অপযর্ প্রাপক্হক্ উপ ুি 

ক্মীহদর িক্ততপূরর্ ক্তবমার ক্োহরজ প্রমার্ ক্রহত নীহচর চারটি ফহমযর মহিয 
এক্টি জমা ক্তদহত েহব: 

http//www.wcb.ny.gov/content/main/forms/AllForms.jsp  
 

• ফমে C-105.2 - যবসরক্াক্তর ক্তবমা বেনক্ারীহদর জাক্তর ক্রা ক্মীহদর 

িক্ততপূরর্ ক্তবমার শংসাপত্র অর্বা যেহটর ক্তবমা তেক্তবহের (State 

Insurance Fund) জাক্তর ক্রা ফমে U-26.3; অর্বা 
• ফমে SI-12 - ক্মীহদর িক্ততপূরহর্র স্ব-ক্তবমার শংসাপত্র; অর্বা ফমে GSI-

105.2 ক্মীহদর িক্ততপূরহর্র যগাষ্ঠী স্ব-ক্তবমায় অংশ যনওয়ার শংসাপত্র; 

অর্বা 
• CE-200 - NYS ক্মীহদর িক্ততপূরর্ এবং/অর্বা প্রক্ততবন্ধক্তা সুক্তবিার 

ক্োহরজ এর যর্হক্ প্রতযয়হন োহ়ের শংসাপত্র। 

 

B. রশতিন্ধেতো সুশিধো  েভোর জ এ  রমোণ  

 

WCL এর প্রক্ততবন্ধক্তার সুক্তবিা সংক্রাি ক্োহরহজর ক্তবক্তিগুক্তে যমহন চেহত 

ক্মীহদর িক্ততপূরর্ পষযহদর যেহটর সহঙ্গ চুক্তি ক্রহত বা চুক্তি নবায়ন ক্রহত 

চাওয়া যক্ানও বযবসাহক্ চুক্তি জাক্তর ক্রা যেহটর চুক্তিক্ারী সিার ক্াহে 

ক্োহরহজর উপ ুি প্রমার্ জমা ক্তদহত েহব। অপযর্ প্রাপহক্র উপ ুি 

প্রক্ততবন্ধক্তার সুক্তবিা ক্তবমার ক্োহরজ প্রমার্ ক্রহত এই ক্ততনটি ফহমযর এক্টি 

জমা ক্তদন: http//www.wcb.ny.gov/content/main/forms/AllForms.jsp  
 

• ফমে DB-120.1 - প্রক্ততবন্ধক্তা সুক্তবিা ক্তবমার শংসাপত্র; অর্বা 
• ফমে DB-155 - প্রক্ততবন্ধক্তা সুক্তবিা স্ব-ক্তবমার শংসাপত্র; অর্বা 
• CE-200 - ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর ক্মীহদর িক্ততপূরর্ এবং/অর্বা 

প্রক্ততবন্ধক্তা সুক্তবিার ক্োহরজ এর যর্হক্ প্রতযয়হন োহ়ের শংসাপত্র। 

 
 

7.3 অ্পেণ রোপে, ঠিেোদো , েমেচো ী ও কেিোরসিেরদ  পটভয শম প ীিো  
 

OCFS যসইসব তরুর্হদর সরুিা বজায় রাখার জনয দায়ী  াহদর OCFS 

ক্া যক্রহম পক্তরহষবা যদওয়া েয়। NYC DOHMH যসইসব তরুর্হদর সুরিা বজায় 

রাখার জনয দায়ী  াহদর NYC DOHMH ক্া যক্রহম পক্তরহষবা যদওয়া েয়।  

 
 

7.3.1 অ্প োরধ  ইশতহোরস  পটভয শম প ীিো - যক্ানও অপযর্ প্রাপক্ বা 
ক্মযচারী, যস্বোহসবক্ অর্বা পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা 
যক্ন্দ্রগুক্তে ও যগাষ্ঠীগত পাক্তরবাক্তরক্ ক্তদহনরহবোর পক্তরচ যা গৃেগুক্তের 

যিহত্র অপযর্ প্রাপহক্র পক্তরবাহরর য  যক্ানও প্রাপ্তবয়ক সদসয োইহসন্স 

পাওয়ার আহগ পটেূক্তম পরীিা সাহপি েওয়া আবশযক্। এই পরীিায় 

ক্তনম্নক্তেক্তখতগুক্তের মািযহম বযক্তিহদর পটেূক্তমর প যাহোচনা অিেুয ি ক্রা 
আবশযক্: ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর জাক্তেস যসোর ফর দা যপ্রাহটক্শন অব 

পারসন্স উইর্ যস্পশাে নীডস এর ক্মীহদর োহ়ের তাক্তেক্া (Justice 

http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/AllForms.jsp
http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/AllForms.jsp
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Center for the Protection of Persons with Special Needs Staff 

Exclusion List - SEL), ক্তনউ ইয়হক্য র ক্তশশু ক্তন যাতন ও দবুযযবোহরর 

যেটবযাপী যক্ন্দ্রীয় যরক্তজোর (Statewide Central Register of Child 

Abuse and Maltreatment - SCR); এমন ক্তবহক্রতা মারফৎ অপরাহির 

ইক্ততোহসর পটেূক্তম পরীিা  া যফৌজদাক্তর ক্তবচার পক্তরহষবা ও  ুিরাষ্ট্রীয় 

তদি বুযহরা উেহয়র ক্াহে তর্য জমা যদহব, ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর য ৌন 

অপরািীহদর যরক্তজক্তে (Sex Offender Registry), এবং য  সব বযক্তি ক্তনউ 

ইয়ক্য  যেহটর বাইহর আহগর 5 বের বাস ক্হরহেন তাহদর যিহত্র, 

যসইসব যেহটর যফৌজদাক্তর ইক্ততোহসর োণ্ডার, য ৌন অপরািীহদর 

যরক্তজক্তে ও ক্তশশু ক্তন যাতন বা অবহেোর োণ্ডাহর পরীিা ক্রহব। এই 
পরীিাগুক্তে ক্ীোহব শুরু ও যশষ ক্রা েহব যসই সংক্রাি অক্ততক্তরি তর্য 
োইহসন্স যদওয়ার প্রক্তক্রয়ার অংশ ক্তেহসহব প্রদান ক্রা েহব। প্রহ াজয েহে 

OCFS বা DOHMH এই পরীিার ফোফে মূেযায়ন ক্রহব এবং অপযর্ 

প্রাপক্হদর যসইসব বযক্তিহদর প্রহতযহক্র সম্পহক্য  ক্তনিযারর্ সম্পহক্য  
অবক্তেত ক্রহব।  

 

7.5 র্ুি োষ্ট্রীয ররযোজনীযতো 
 

সং ুক্তি A-2,  ুিরাষ্ট্রীয় ক্তনশ্চয়তা ও শংসায়ন যদখুন,  া এই ক্তেহে পাওয়া  াহব 

শিভোগ 5.2 আহবদহের চবষয়বস্তু। প্রদানক্ারীরা জমা যদওয়ার জনয তাহদর 

আহবদন পূরর্ ক্রার সময় এই নক্তর্র প্রক্ততপােন প্রতযয়ন ক্রহবন।  
 

যসইসহঙ্গ, সংর্ুি 5 – আরমশ েোন পনুরুদ্ধো  পশ েল্পনো আইন (American 

Rescue Plan Act - ARPA) 2021 প যাহোচনা ক্রুন অক্ততক্তরি ক্তনয়ম ও 

শতয াবেীর জনয।  

 

7.6 ররযোজনীয বিদযুশতন অ্থ্েরদোন ও শিেল্প ফমে W-9 - আরিদনপরত্র  মরধয 
জমো কদওযো হরি 

 

গেনযহরর ক্রদাতার দায়বদ্ধতা দপ্তর (Office of Taxpayer Accountability) 

এক্টি ক্তনহদযশ জাক্তর ক্হরহেন য  28 যফব্রুয়াক্তর, 2010 তাক্তরহখর পর সম্পাক্তদত 

সমস্ত যেট সংস্থা ও যেট ক্তৃয পহির চুক্তি, অনুদান ও ক্রহয়র আহদহশর 

ক্তবহক্রতা, ঠিক্াদার ও অনুদান প্রাপক্হদর ববদযুক্ততন অর্যপ্রদান (e-pay) গ্রের্ 

ক্রহত েহব।  
 

OSC-যক্ এই প্রক্হল্প সোয়তা ক্রহত, আহবদনক্ারীহদর  াবতীয় প্রহয়াজনীয় 

ক্তবক্ল্প ফময  
W-9 এর তর্য তাহদর আহবদহন যদওয়া আবশযক্  ার মহিয পহ়ে ক্রদাতার 

সনািক্রর্ নের, বযবসার নাম ও বযবসার য াগাহ াহগর বযক্তির নাম। ক্তবহক্রতার 

ফাইহে যেহটর সংস্থাগুক্তের ক্তবহক্রতাহদর সহঙ্গ চুক্তি ও অর্যপ্রদান ক্রার 

প্রহয়াজহনর তর্য র্াক্া ক্তনক্তশ্চত ক্রহত এই যডটা খবু গুরুেপূর্য।  
 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-5-ARPA-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-5-ARPA-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-5-ARPA-Requirements.docx
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7.7 সংখযোেঘু ও মশহেো মোশেেোনোধীন িযিসোশযে উরদযোগ (MWBE) - সমোন 

েমেসংস্থোরন  সুরর্োগ (EEO) - ররযোজনীযতো রণোেীসমযহ  

 

7.8.1 শনউ ইযেে  কস্টট এশেশেউটিভ আইন (ধো ো 15-A) 

 

ক্তনউ ইয়ক্য  যেট এক্তেক্তক্উটিে আইহনর িারা 15-A এবং ক্তনউ ইয়ক্য  আইন, 

ক্তনয়মাবেী ও ক্তবক্তিসমূহের ক্তশহরানাম 5 এর অংশ 140-145 অনুসাহর OCFS-যক্ 

ক্তনউ ইয়ক্য  যেট-শংক্তসত সংখযােঘু ও মক্তেো মাক্তেক্ানািীন বযবসাক্তয়ক্ 

উহদযাহগর (Minority and Women-owned Business Enterprises, "MWBEs") 

সবযাক্তিক্ অংশগ্রেহর্ সুহ াগ এবং OCFS এর চুক্তি সম্পাদহন সংখযােঘু যগাষ্ঠী 
সদসযহদর ও মক্তেোহদর ক্তন কু্তি উন্নীত ক্রহত েয়।  

 

7.8.2 MWBE িযিসোয অ্ংি কনওযো  সুরর্োগ – OCFS এ  রশতশষ্ঠত 

েিযগুশে 

 

এই আহবদহনর উহেহশয, OCFS এতদ্বারা সাক্তবযক্োহব এক্টি MWBE অংশ 

যনওয়ার জনয 0 শতাংশ, ক্তনউ ইয়ক্য  যেট-শংক্তসত সংখযােঘু মাক্তেক্ানািীন 

উহদযাহগ (Minority-Owned Business Enterprise, "MBE") অংশ যনওয়ার 

জনয 0 শতাংশ এবং ক্তনউ ইয়ক্য  যেট-শংক্তসত মক্তেো মাক্তেক্ানািীন উহদযাহগ 

(Women-Owned Business Enterprise, "WBE") অংশ যনওয়ার জনয 0 

শতাংশ (MBE-যদর ও WBE-যদর বতয মান উপেেযতার ক্তেক্তিহত) েিয ক্তনিযারর্ 

ক্হরহে। এই সংগ্রহের ফেস্বরূপ যক্ানও চুক্তির ("চুক্তি") যক্ানও ঠিক্াদাহরর 

("ঠিক্াদার") এই চুক্তি সম্পাদহন উপ-ঠিক্াদার ও সরবরােক্ারী ক্তেহসহব 

MWBE-যদর অর্যবে অংশগ্রের্ প্রদান ক্রহত তার সরে ক্তবোসী প্রয়াস নক্তর্েুি 

ক্রা আবশযক্। এই উহেহশয, এই RFA'র উির জমা ক্তদহয় উিরদাতা সম্মত 

েহেন য  OCFS প্রহয়াজনীয় MWBE প্রাক্তপ্ত বাক্তক্ র্াক্হে এই RFA'র 

ফেস্বরূপ অক্তপযত যক্ানও চুক্তি সাহপহি অর্যপ্রদান িহর রাখহত পাহর। এখাহন 

MWBE-যদর ক্তডহরক্টক্তর যদখা  াহব: https://ny.newnycontracts.com. ক্ীোহব 

OCFS ঠিক্াদাহরর "সরে ক্তবোসী প্রয়াহসর" মূেযায়ন ক্রহব তার পর্ক্তনহদয হশর 

জনয 5 NYCRR § 142.8 যদখুন। 
 

উিরদাতা বুঝহত যপহরহেন য  যক্বেমাত্র বাক্তর্ক্তজযক্োহব ক্া যক্র সম্পাদহনর 

জনয MWBE-যদর প্রদি রাক্তশ, 5 NYCRR § 140.1-এ যদওয়া সংজ্ঞা অনুসাহর, 

MWBE-যদর উপ ুি অংশ যনওয়ার েিয অজয হনর প্রক্তত প্রহয়াগ ক্রা  াহব। 

যব্রাক্ার ক্তেহসহব ক্াজ ক্রা যক্ানও MWBE'র সহঙ্গ চুক্তির য  অংশটি MWBE 

এর বাক্তর্ক্তজযক্োহব ক্া যক্র সম্পাদন ক্রা ক্াজ ক্তেহসহব উপস্থাক্তপত েহয়হে 

বহে িরা  াহব তা চুক্তির যমাট মূহেযর 25% েহব। 
 

 

7.8 পশ রষিো-রশতিন্ধী রোিন বসশনে মোশেেোনোধীন িযিসো (SDVOB) 

 

পক্তরহষবা-প্রক্ততবন্ধী প্রািন বসক্তনক্ মাক্তেক্ানািীন বযবসা আইন,  া গেনযর অযানু্ড্র 

এম. কুওহমার (Andrew M. Cuomo) দ্বারা 12 যম, 2014 তাক্তরহখ স্বািক্তরত েহয় 

আইহন পক্তরর্ত েহয়হে, তা য াগয প্রািন বসক্তনক্ বযবসা মাক্তেক্হদর ক্তনউ ইয়ক্য  

https://ny.newnycontracts.com/
https://ogs.ny.gov/Veterans/
https://ogs.ny.gov/Veterans/
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যেহটর পক্তরহষবা-প্রক্ততবন্ধী প্রািন বসক্তনক্ মাক্তেক্ানািীন বযবসা (Service-Disabled 

Veteran-Owned Business, SDVOB) ক্তেহসহব শংক্তসত েওয়ার সুহ াগ যদয়,  াহত 

ক্তনউ ইয়ক্য  যেহটর চুক্তির সুহ াগগুক্তেহত যসই বযবসাগুক্তের অংশগ্রের্ বা়োহনা  ায়। 

SDVOB আইন,  া এক্ক্তজক্তক্উটিে আইহনর িারা 17-B-যত ক্তবক্তিবদ্ধ েহয়হে, স্বীক্ার 

ক্হর য  SDVOB-গুক্তে যেহটর ও যদহশর অর্যনীক্ততহত যজারাহো অবদান রাহখ। 

সুতরাং, তার মাোর যগাে িযান অনু ায়ী OCFS যসই ক্তবহক্রতাহদর যজারাহো উৎসাে 
যদয়  াহদর OCFS এর সহঙ্গ চুক্তি রহয়হে  া যসই শংক্তসত SDVOB-যদর ক্াহজ োগায় 

বহে ক্তবহবচনা ক্রা  ায়  ারা অিত ক্তবহবচনািীন ক্মী-ক্তবেীন পক্তরহষবার  য (6) 

িতোংি খরহচর জনয দায়ী ও সংহবদনশীে  ারা OCFS এর সহঙ্গ তাহদর চুক্তির 

প্রহয়াজনীয়তা পূরর্ ক্হর। যসই অংশীদাক্তরহের মহিয প়েহত পাহর শংক্তসত SDVOB-

যদর সম্ভাবয সবযাক্তিক্ বযবোক্তরক্ পক্তরসহর উপ-ঠিক্াদার, সরবরােক্ারী, আক্তশ্রত বযক্তি 

ক্তেহসহব বা অনয যক্ানও সোয়ক্ েূক্তমক্ায় ক্াহজ োগাহনা েয় এবং  া যেহটর অর্য 
আইন ও এক্ক্তজক্তক্উটিে আইহনর আইক্তন প্রহয়াজনীয়তার সহঙ্গ সামঞ্জসযপরূ্য। 

শংক্তসত SDVOB-যদর এখান যর্হক্ শংক্তসত বযবসার ক্তডহরক্টক্তরর মািযহম তৎির্াৎ 

সনাি ক্রা য হত পাহর: শংক্তসত NYS পক্তরহষবা-প্রক্ততবন্ধী প্রািন বসক্তনক্ 

মাক্তেক্ানািীন বযবসাগুক্তের তাক্তেক্া। 
 

8.0 েোর্েিম-শনশদে ষ্ট ররযোজনীযতো ও ফমেগুশে 

 

নীহচর সং ুক্তিগুক্তে OCFS ওহয়বসাইহট, NYS চুক্তি ক্তরহপাটয  ক্রার ক্তসহেহম বা গ্রােস 

যগটওহয় ক্তসহেম অপরচুক্তনটি যপাটয াহে পাওয়া  াহব। অনুগ্রে ক্হর গ্রাে অপরচুক্তনটি 

যপ্রাফাইে প যাহোচনা ক্রুন এবং সুহ াহগর যপ্রাফাইহের নীহচর গ্রাে অপরচুক্তনটি যদখনু 

যবাতাহম ক্তিক্ ক্হর নীহচরটি অযাহেস ক্রুন। 
 

• সংর্ুশি 1 - রর্ুশিগত সহোযতো  কসিনগুশে  সমযসযশচ এখোরন পোওযো 
র্োরি: 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-
Care-Desert-Info-Sessions.pdf 

• সংর্ুশি 2 - OCFS শিশু পশ চর্েো  েোইরসি কদওযো /ক শজরেিরন  জনয 
জমো কদওযো  নযযনতম ররযোজনীযতো 

• সংর্ুশি 3 - REDC শিশু পশ চর্েো পশ তযি এেোেো  মোনশচত্র এখোরন 

পোওযো র্োরি: https://bit.ly/cc_deserts 

• সংর্ুশি 4 - অ্নুমশতরর্োগয খ রচ  তোশেেো 
• সংর্ুশি 5 - ARPA র্ুি োষ্ট্রীয অ্নুদোরন  ররযোজনীযতো 
• সংর্ুশি 6 - চেমোন কর্োগযতো  শ রপোটে  

 
 

* তারক্া ক্তচক্তহ্নত সং কু্তিগুক্তে আপনার আহবদহনর সহঙ্গ পরূর্ ও প্রদান ক্রহত েহব। 

 

https://online.ogs.ny.gov/SDVOB/search
https://online.ogs.ny.gov/SDVOB/search
https://online.ogs.ny.gov/SDVOB/search
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Sessions.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Sessions.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-2-Minimum-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-2-Minimum-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-2-Minimum-Requirements.docx
https://bit.ly/cc_deserts
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-4-Allowable-Expenses.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-5-ARPA-Requirements.docx
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Att-6-Eligibility-Report.docx

