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প্রায়শই স্থিজ্ঞািস্থি প্রশ্নাবলী  

 

িাইল্ড কেযার কেজার্ট স-এর কেপথ্যের তযে 

 

 

অেুদাথ্ের ক াগ্েতা এবং আথ্বদে সংক্রান্ত প্রশ্ন  
 

চাইল্ড কেযার কেজার্ট স েী?  ইনভেস্ট ইন NY চাইল্ড কেযার-এর RFA চাইল্ড কেযার কেজার্ট স-কে এেটি জনগ্ণনার অঞ্চল বহসাভি সংজ্ঞাবযত 

েভর কয্খাভন প্রবতটি উপলব্ধ বশ্শু পবরচয্টার স্লভর্র জনয 5 িেভরর ের্ িযসী 3টি িা তার কিবশ্ বশ্শু রভযভে, িা 

কয্খাভন জনগ্ণনার অঞ্চভল কোনও বশ্শু পবরচয্টার স্লর্ উপলব্ধ কনই।  

 

ইনভেস্ট ইন NY - চাইল্ড কেযার 

কেজার্ট স অনুদাভনর উভেশ্য েী?  

বনউ ইযেট  কস্টর্(New York State) নূযনতর্ সরিরাহ সহ এলাোয লাইভসন্সপ্রাপ্ত, বনিবন্ধত, এিং অনুভর্াবদত চাইল্ড 

কেযাভরর সার্থট ততবর এিং প্রসাবরত েরভত $100M বনধটারণ েভরভে৷  

 

তহবিল কোথা কথভে আভস?  ইনভেস্ট ইন NY - চাইল্ড কেযার কেজার্ট স-এর জনয তহবিল আভস আভর্বরোন করসবেউ প্ল্যান অযাক্ট (ARPA) 

কথভে।  

 
এই অনুদান ের্টসূবচটি বনউ 

ইযেট িাসীভদর েীোভি সাহায্য েরভি?  
চাইল্ড কেযার কেজাভর্ট র অথটাযন দীর্টস্থাযী অনুপবস্থবত, কস্টভর্র সিভচভয প্রভযাজনীয অংশ্গুবলভত র্ানসম্পন্ন বশ্শু 

পবরচয্টার জনয অপয্টাপ্ত বিেল্পগুবলর োরভণ উৎপাদনশ্ীলতা হ্রাস এিং র্ানটওোর সহ িযিসাগুবলভে প্রোবিত েভর 

এর্ন সর্সযাগুবলভে সর্াধান েভর বশ্শু পবরচয্টার ক্ষর্তা ততবর েরার এিং কস্টভর্র অথটনীবতভে শ্বক্তশ্ালী েরার 

এেটি অেূতপূিট সুভয্াগ্ এিং বিবনভযাভগ্র প্রবতবনবধত্ব েভর। 
 

এই অনুদাননর দ্বারা পররনেরিত করা হনে 

এমন রিশুনদর েয়নের পররেীমা রক? 

িাইনেেপ্রাপ্ত/রনেরেত/অনুমরতপ্রাপ্ত চাইল্ড শকয়ার শপ্রাগ্রামগুরি দ্বারা পররনেরিত হনত পানর এমন েকি েয়েী৷ 

ইনভেস্ট ইন NY - চাইল্ড কেযার 

কেজার্ট স অনুদাভনর জনয োরা কয্াগ্য 

এিং েতর্া অথট উপলেয রভযভে?  

NYS রনউ ইয়কত  শেনটর(New York State) মরুভূরম অঞ্চনি নতুন িাইনেেপ্রাপ্ত/রনেরেত/অনুমরতপ্রাপ্ত 

চাইল্ড শকয়ার শপ্রাগ্রামগুরিনক শখািার জনয প্রদানকারীনদর $70 রমরিয়ন প্রদান করনে৷  

আপবন কয্াগ্য বেনা তা জানভত RFA-এর অধযায 3.0- আভিদন েরার নূযনতর্ কয্াগ্যতা, অধযায 7.0, প্রদাভনর 

িাধযতারূ্লে প্রভযাজনীযতা এিং অধযায 8.0- ের্টসূবচ-বনবদট ষ্ট প্রভযাজনীযতা এিং ফর্টগুবল পড়ুন:  

 

ইনভেস্ট ইন NY - চাইল্ড কেযার কেজার্ট স-এর আভিদভনর জনয অনুভরাধ (Request for Application, RFA) 

 
 
 
এ েছনরর শিনের রদনক রেদযমান প্রোররত 

হনত চাওয়া শপ্রাগ্রামগুরির জনয একটি 

পৃথক অনুদাননর েুন াগ প্রকারিত হনে 

েনি প্রতযািা করা হনে। 

 
 
এ েছনরর শিনের রদনক, রেদযমান প্রোররত হনত চাওয়া শপ্রাগ্রামগুরির জনয একটি পৃথক অনুদাননর েুন াগ প্রকারিত হনে 

েনি প্রতযািা করা হনে। অনুদানটি উপিব্ধ হনি, শেটি OCFS ওনয়েোইনট শপাে করা হনে: 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/ 
 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/
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তহবিল বেভসর জনয িযিহার েরা কয্ভত 

পাভর?  

 

োয্টক্রর্ উন্নযভনর খরচ, স্বল্পভর্যাদী পবরচালনার খরচ, ের্ীভদর খরচ, প্রবশ্ক্ষণগ্ত, এিং প্রযু্বক্তগ্ত সহাযতার খরভচর জনয 

পুুঁবজ িযিহার েরা কয্ভত পাভর। 

তহরেি েযেহার েম্পনকত  আরও তনথযর জনয অধযায় 2.3, উনেিয এেং তহরেনির উপিব্ধতা, চাইল্ড শকয়ার শ্জাটত  অথতা 

তহরেনির অনুনমারদত েযেহার প়ুিন:  

 
ইননভে ইন NY - চাইল্ড শকয়ার শ্জাটত ে-এর আনেদননর জনয অনুনরাধ (Request for Application, RFA) 

আভিদভনর সর্যোল েখন খুলভি?  

 

04/11/2022 তাবরভখ অযাবপ্ল্ভেশ্ন কপার্ট ালটি খুলভি এিং 05/19/2022 তাবরভখ িন্ধ হভি৷   

 

আভিদভনর আভগ্ েরণীয ধাপ সম্পভেট  আরও তভথযর জনয, RFA  অধযায 5.0, আভিদভনর বিষযিস্তু এিং জর্া 

কদওযা পড়ুন:  

 

ইনভেস্ট ইন NY - চাইল্ড কেযার কেজার্ট স-এর আভিদভনর জনয অনুভরাধ (Request for Application, 

RFA) 

 

অনুদানটি বে আভগ্ আসভল আভগ্ পাভি 

বেবিভত নাবে প্রবতভয্াবগ্তারূ্লে?  

 

অনুদানটি প্রবতভয্াবগ্তারূ্লে। প্রাে-অনুভর্াদন অজট ন েরা প্রদানোরীভদর সফলোভি এেটি লাইভসন্স, বনিন্ধন িা 

পারবর্র্ অজট ন েরভত হভি। প্রদানোরীভদর তাভদর প্রস্তাবিত ের্টসূবচর বিশ্দ এিং এটি েীোভি তাভদর কস্টভর্র 

অঞ্চভল চাইল্ড কেযার কেজাভর্ট র কর্াোভিলা েরভি তা প্রদান েরার জনয এেটি অনলাইন আভিদন সমূ্পণট েরভত 

হভি। ধাপ কয্াগ্যতার কস্কাভরর উপর বেবি েভর তহবিল প্রদান েরা হভি এিং সর্স্ত অনুভর্াবদত আভিদনোরী 

প্রাপযতার উপর বেবি েভর তহবিল পাভিন না। কয্াগ্য ফলাফভলর বেবিভত পুুঁবজ প্রদান েরা হভি।  সর্স্ত অনুভর্াবদত 

আভিদনোরীরা পুুঁবজ পাভিন এর্ন বনশ্চযতা OCFS কদয না। 

 
 

আরও তভথযর জনয RFA-টি পড়ুন:  
 

ইনভেস্ট ইন NY - চাইল্ড কেযার কেজার্ট স-এর আভিদভনর জনয অনুভরাধ (Request for Application, 

RFA) 
  

আবর্ অনুদাভনর জনয আভিদন েরভত 

চাইভল প্রথভর্ আর্ার েী েরা উবচত?  

এেটি OCFS লাইভসন্স িা করবজভেশ্ভনর জনয, NY চাইল্ড কেযার(Child Care) অনুদাভনর সুভয্াভগ্ বিবনভযাভগ্র জনয 

আভিদন েরার আভগ্ OCFS ওবরভযভেশ্নটি পূরণ েরুন: 
 

বেোভি শুরু েরভিন/ কে কেযার ওবরভযভেশ্ন (Day Care Orientation) 

 
এেটি NYC DOHMH আটিট ভেল 47 কে কেযার কসোভর হওযা কপ্রাগ্রার্গুবলর জনয আভিদন েরভত, আপনাভে অিশ্যই 

এেটি বপ্র-পারবর্র্ ওবরভযভেশ্ভন কয্াগ্দান েরভত হভি -  https://a816-

healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action. 
 
"গ্রুপ চাইল্ড কেযার এিং সার্ার েযাম্প ওবরভযভেশ্ন কসশ্নস(Group Child Care and Summer Camp 

Orientation Sessions)" এর পাভশ্র িাভে টিে বচহ্ন বদন, তারপর নতুন পারবর্ভর্র জনয আভিদন েরার আভগ্ পৃষ্ঠার 

নীভচ "চাবলভয য্ান(Continue)" এ বিে েরুন। 
 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/become-a-provider.php
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/become-a-provider.php
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
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আপবন কসই ওবরভযভেশ্ভন কয্াগ্দান েরার পভর, এেটি নতুন বশ্শু পবরচয্টা ের্টসূবচর জনয 

লাইভসন্স/বনিন্ধন/পারবর্ভর্র জনয আভিদন েরভত পাভরন। 
 

অনুদাভনর আভিদন প্রবক্রযার সর্স্ত ধাভপর জনয, RFA, অধযায 5.0, আভিদভনর বিষযিস্তু এিং জর্া কদওযা 

পড়ুন: 
 

ইনভেস্ট ইন NY - চাইল্ড কেযার কেজার্ট স-এর আভিদভনর জনয অনুভরাধ (Request for Application, 

RFA) 
 

আভিদন েরার ধাপগুবল েী?  অনুদাভনর আভিদন প্রবক্রযার পাুঁ চটি ধাপ রভযভে 
 

ধাপ 1: লাইভসবন্সং এিং অনুদাভনর প্রভযাজনীযতার পয্টাভলাচনা েরা 

ধাপ 2: েরদাতা শ্নাক্তেরণ নম্বর, প্রোর, আইবন িযিসার নার্ এিং িযিসাবযে সিার ধরন বনধটারণ েরা 

ধাপ 3: প্রযু্বক্তগ্ত সহাযতার কসশ্ভন কয্াগ্দান েরা 

ধাপ 4: অনুদাভনর আভিদন জর্ার প্রবক্রযা সমূ্পণট েরা 

ধাপ 5: লাইভসবন্সং এিং েন্ট্রাবক্টং সমূ্পণট েরা 
 

অনুদাভনর আভিদন প্রবক্রযার বিশ্দ িযাখযার জনয, RFA, অধযায 5.0, আভিদভনর বিষযিস্তু এিং জর্া কদওযা 

পড়ুন: 
 

ইনভেস্ট ইন NY - চাইল্ড কেযার কেজার্ট স-এর আভিদভনর জনয অনুভরাধ (Request for Application, 

RFA) 
 

আভিদন কোন কোন োষায েরা য্াভি?  আভিদনপত্রটি ইংভরবজ, স্প্যাবনশ্, চাইবনজ, রাবশ্যান, বযবেশ্, িাংলা, কোবরযান, হাইবতযান বক্রওল, ফরাবস, 

ইতালীয, আরবি এিং কপাবলশ্ োষায উপলব্ধ। 

 
অনুদাভনর আভিদভনর বিষভয আরও 

তভথযর জনয আবর্ কোথায কয্ভত পাবর?  
ইনভেস্ট ইন NY - চাইল্ড কেযার কেজার্ট স অনুদান সম্পভেট  আরও তভথযর জনয এখাভন য্ান: 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts 

 
অথিা এখাভন RFA পড়ুন:  

ইনভেস্ট ইন NY - চাইল্ড কেযার কেজার্ট স-এর আভিদভনর জনয অনুভরাধ (Request for Application, 

RFA) 

 
 
আপবন এখাভনও প্রশ্ন জর্া বদভত পাভরন:  

investnychildcare@ocfs.ny.gov 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/RFA1/RFA1-Childcare-Deserts.pdf
mailto:investnychildcare@ocfs.ny.gov
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আরম হই একজন রেদযমান চাইল্ড শকয়ার 

প্রদানকারী। আরম রক এই অনুদাননর 

শ াগয? 

এেটি অবতবরক্ত কর্াোবলটি ততবর েভর িা তাভদর িতট র্ান পদ্ধবত পবরিতট ন েভর সক্ষর্তা কয্াগ্ েরা কপ্রাগ্রার্গুবলভে এেটি 

"নতুন কপ্রাগ্রার্(new program)" বহসাভি বিভিচনা েরা হয এিং কসগুবল আভিদন েরার কয্াগ্য। উদাহরণস্বরূপ, এেটি 

ফযাবর্বল কে কেযার (Family Day Care, FDC) কয্টি এেটি গ্রুপ ফযাবর্বল কে কেযার (Group Family 

Daycare, GFDC) পবরণত হভত চভলভে তারা আভিদন েরার কয্াগ্য৷  

কয্ কপ্রাগ্রার্গুবল িা প্রদানোরীরা এই RFA ইসুয েরার তাবরভখর আভগ্র িেভরর র্ভধয এেটি লাইভসন্স অবধেৃত েভরবেভলন িা 

িতট র্াভন লাইভসন্সধারী এিং তাভদর অিস্থান িা আইবন সিা পবরিতট ন েরভেন বেন্তু প্রেৃতপভক্ষ তাভদর লাইভসভন্সর সার্থটভে 

প্রসাবরত েরভেন না তারা আভিদভনর কয্াগ্য নয। 

আবর্ এেটি আফর্ার-সু্কল কপ্রাগ্রার্ 

চালাবি এিং আর্রা এেটি বপ্রসু্কল 

উপাদানভে অন্তেুট ক্ত েরার পবরেল্পনা 

েরবে। বপ্র-সু্কল কপ্রাগ্রার্ বে এই 

অনুদাভনর কয্াগ্য হভি? 

য্বদ আপনাভে বপ্র-সু্কল বশ্শুভদর য্ত্ন কনওযার জনয এেটি নতুন লাইভসন্স/পারবর্র্/করবজভেশ্ভনর জনয আভিদন েরভত 

চান, তাহভল আপবন RFA 1-এর র্ানদভের বেবিভত কয্াগ্য বদভত পাভরন - নতুন কপ্রাগ্রার্গুবলর আভিদভনর জনয NY চাইল্ড 

কেযার ইর্াভজট বন্স বরভোভযস্ট (Request for Applications, RFA)-এ বিবনভযাগ্ েরুন। 

আরম েতত মান একজন প্রদানকারী এেং 

আমার েতত মান িাইনেনের অধীনন 

আমার েুরেধা েম্প্রোরণ ো পদ্ধরত 

পররেতত ন করার রেেনয় আমার প্রশ্ন 

আনছ। এই রেেনয় কথা েিার জনয 

েেনচনয় ভানিা েযরি শক?   

শ েকি েতত মান প্রদানকারীর েতত মানন িাইনেে েম্পনকত  প্রশ্ন আনছ তানদর রনয়ন্ত্রক/িাইনেোনরর োনথ শ াগান াগ করা 

উরচত। 

একটি চাইল্ড শকয়ার োইট রনেতাচন করার 

জনয রক োহা য শকানও পাওয়া  ায়? 

শ েকি আনেদনকারীর িাইনেনের প্রনয়াজন এেং একটি োইট রনেতাচন করনত েহায়তার প্রনয়াজন তারা তানদর িানীয় 

চাইল্ড শকয়ার ররনোেত অযান্ড শরফানরি এনজরের (CCR&R) োনথ শ াগান াগ করনত পানরন। CCR&R এনজরেগুরির 

একটি র্নরক্টরর এেং শ াগান ানগর তথয এখাননউপিব্ধ  

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php 
 খন অনুদাননর শপাটত ািটি শখানি, 

আমানক কতক্ষণ ধনর আনেদন করনত 

হনে এেং আরম অনুদান শপনয়রছ রকনা 

তা কখন জাননত পারে? 

আনেদননর েময়কাি 11 এরপ্রি, 2022-এ খুিনে এেং 19 শম, 2022-এ েে হনে। প্রাক-অনুনমাদননর রেজ্ঞরপ্তর 

প্রতযারিত তাররখটি জুন 15, 2022 এর পূনেত নয়। 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
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প্রবতদান বহসাভি বে পুুঁবজ প্রদান েরা 

হয? 

এটি একটি প্ররতদান-রভরিক অনুদান নয় তনে পুরকৃত প্রদানকারীরা তানদর চাইল্ড শকয়ার শপ্রাগ্রামটিনক েমথতন করার জনয 

তহরেি কীভানে েযেহার করনেন তার একটি শরক ত্  রাখনত হনে।  অনুদাননর শময়াদ শিে হওয়ার পর কমপনক্ষ 6 েছনরর 

জনয একটি অর্নটর শক্ষনত্র েমস্ত ররিনদর রিরখত ো বেদ্যযরতন শরক ত্  অেিযই উপিব্ধ রাখনত হনে। অনুদাননর তহরেি 

কীভানে েযেহার করা শ নত পানর শে েম্পনকত  আরও তথয RFA 1-এর মনধয পাওয়া  ায় নতুন শপ্রাগ্রাম েং ুরি 4-এর 

আনেদননর জনয NY চাইল্ড শকয়ার ইমানজত রে ররনকানয়ে (Request for Applications, RFA)-এর জনয রেরননয়াগ 

করুন - অনুনমারদত খরনচর তারিকাটি৷ 

আরম  রদ অপ্রচরিত েমনয়র অফার করর 

এেং আমার  রদ এমন পররোর না থানক 

 ারা এই পররনেোগুরির েুরেধা গ্রহণ 

কনর তাহনি কী হনে? 

অপ্রচবলত সর্ভযর স্লর্গুবল অিশ্যই উপলব্ধ থােভত হভি, এিং অনুদাভনর প্রভযাজনীযতাগুবলভত প্রবতফবলত উপবস্থবত 

বনবিটভশ্ভষ কপ্রাগ্রার্টি উনু্মক্ত েরভত হভত হভি, কিানাস পাওযার জনয।  

 
 কপ্রাগ্রার্টি অিশ্যই উনু্মক্ত এিং প্রভযাজনীয স্টাফ অনুপাভতর সাভথ োয্টেরী হভত হভি য্াভত অযাবপ্ল্ভেশ্ভন উভেখ েরা 

স্লভর্র সংখযার জনয অপ্রচবলত সর্য প্রদান েরা য্ায। 

গত মানে আরম OCFS িাইনেেপ্রাপ্ত 

হওয়ার প্ররিয়াটি শুরু কনররছ। আরম রক 

এখনও একটি নতুন প্রদানকারী রহোনে 

রেনেরচত হে? 

িাইনেনের জনয আনেদন করার প্ররিয়ার মনধয থাকা প্রদানকারীগণ 28 জানুয়ারী, 2022 এর মনধয িাইনেে না পাওয়া 

প তন্তই শ াগয।  রদ পুরকৃত করা হয়, চাইল্ড শকয়ার শ্োটত  অনুদান শথনক তহরেি শুধুমাত্র আনেদন জমা শদওয়ার তাররনখ 

শ াগয খরনচর জনয েযয় করা শ নত পানর। 

েতত মানন আরম একজন আইনগতভানে 

অেযাহরতপ্রাপ্ত প্রদানকারী। আরম রক এই 

অনুদাননর শ াগয? 

কয্ আইনগ্তোভি অিযাহবতপ্রাপ্ত কপ্রাগ্রার্গুবল লাইভসন্সপ্রাপ্ত িা বনিবন্ধত হভি তারা আভিদন েরার কয্াগ্য। 

আরম তথযমূিক অরধনেিনটি রমে 

কনররছ। আরম শদখনত পারর এমন একটি 

শরকর ত্ ং রক আনছ? 

এখাভন আপবন নতুন কপ্রাগ্রাভর্র জনয NY চাইল্ড কেযার ইর্াভজট বন্স বরভোভযস্ট ফর অযাবপ্ল্ভেশ্াভনর (Request for 

Applications, RFA) বিবনভযাগ্ সম্পভেট  পািবলে ইনফরভর্শ্ন কসশ্ভনর করেবেট ং, স্লাইে কেে এিং ট্রান্সবক্রপ্টগুবল 

খুুঁভজ কপভত পাভরন:  

  
ইংভরবজ সংস্করণগুবল 

  
• কফব্রুযাবর 7, 2022-র কসশ্ন বেবেও 

• কফব্রুযাবর 7, 2022-র স্লাইে কেে 

• কফব্রুযাবর 7, 2022-র ট্রান্সবক্রপ্ট 

  
স্প্যাবনশ্ সংস্করণগুবল 

  
• কফব্রুযাবর 7, 2022-র কসশ্ন বেবেও 

• কফব্রুযাবর 7, 2022-র স্লাইে কেে 

• কফব্রুযাবর 7, 2022-র ট্রান্সবক্রপ্ট  

  
অবতবরক্ত তথয এখাভন উপলব্ধ: https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/#RFA1 

 
 

https://youtu.be/GlFK-iI-rco
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Session-Presentation.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Session-Transcript.pdf
https://youtu.be/pq7SEPPUXp8
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Session-Presentation.es.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/Child-Care-Desert-Info-Session-Transcript.es.pdf
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/#RFA1
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REDC িাইল্ড কেযার কেজার্ট স-এর মােচিত্রটি কবাঝা 

 
আর্ার অঞ্চলটি চাইল্ড কেযার 

কেজার্ট স-এর র্ভধয আবে বেনা তা আবর্ 

েীোভি জানি?  

বনউ ইযেট  কস্টভর্ চাইল্ড কেযার কেজার্ট স কদখভত, REDC চাইল্ড কেযার কেজার্ট স-এর র্ানবচত্রটি কদখুন: 

https://bit.ly/cc_deserts 
 

আবর্ র্ানবচত্রটি বেোভি অনুসন্ধান েরি? আপবন পৃষ্ঠার উপভরর িাুঁ -হাভতর কোভণ "ঠিোনা িা স্থান খুুঁজুন(Find address or place)" িভে আপনার সাইভর্র 

ঠিোনাটি র্াইপ েরভত পাভরন।  

 

 
 

আপবন New York-এর েবিটিভত বিে েরভত পাভরন এিং আরও তভথযর জনয এেটি বনবদট ষ্ট এলাোয জুর্ েরভত পাভরন। 

 

 
 

REDC চাইল্ড কেযার কেজার্ট স(Child 

Care Deserts Map) র্যাপটি েীোভি 

পড়ভত হয কস বিষভয আরও তভথযর জনয 

আবর্ কোথায কয্ভত পাবর? 

REDC চাইল্ড কেযার কেজার্ট  র্যাপ(Child Care Deserts Map) সম্পভেট  আরও তভথযর জনয আপবন এখাভন 

িযিহারোরীর বনভদট বশ্ো এিং বেবেও কদখভত পাভরন:  

 
REDC চাইল্ড কেযার কেজার্ট  র্যাপ(Child Care Deserts Map) িযিহারোরীর বনভদট বশ্ো 

েীোভি REDC চাইল্ড কেযার কেজার্ট  র্যাপ(Child Care Deserts Map) বেবেও িযিহার েরভিন 

 
আমার রপন শকা্টি টাইপ কনর আরম 

আমার মরুভূরমর স্তরটি খুুঁনজ পারে না। 

শেটি কী? 

আপনাভে আভরা সুবনবদট ষ্ট হভত হভি এিং সাইভর্র সমূ্পণট ঠিোনাটি অন্তেুট ক্ত েরভত হভি, বেেু কক্ষভত্র। আদর্শুর্াবরর 

ট্রযাভক্টর সীর্ানাগুবল বজপ কোভের সীর্ানাগুবলর সভে সেবতপূণট নয. এেটি আদর্শুর্াবরর ট্রযাভক্টর বপন কোে এেটি িা 

https://bit.ly/cc_deserts
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LIhnqyRfXpk
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অেুদাথ্ের পুরষ্কার এবং ফলাফল 

 

 

অভনেগুবল থােভত পাভর এিং এেটি বপন কোে আদর্শুর্াবরর ট্রযাভক্টর সীর্ানাভে অবতক্রর্ েরভত পাভর।  আরও 

বনভদট শ্ািলীর জনয বনভচর বলঙ্কগুবলভত বিে েরুন। 

REDC চাইল্ড কেযার কেজার্ট  র্যাপ(Child Care Deserts Map) িযিহারোরীর বনভদট বশ্ো 

েীোভি REDC চাইল্ড কেযার কেজার্ট  র্যাপ(Child Care Deserts Map) বেবেও িযিহার েরভিন 

 
অনুদাননর জনয আনেদননর জনয আমানক 

রক মযাপ েযেহার করনত হনে? 

এেজন আভিদনোরীর র্ানবচত্র িযিহার হল ঐবিে বেন্তু কপ্রাগ্রাভর্র অিস্থান আভিদন েরার কয্াগ্য বেনা তা বনধটারণ েরভত 

OCFS িযিহার হভি. তহবিভলর জনয কয্াগ্য হভত নূযনতর্ কিস কস্কার 30 (কিানাস পভযে োড়া) প্রভযাজন৷ বনভদট শ্ািলীর 

জনয REDC চাইল্ড কেযার কেজার্ট  র্যাপ(Child Care Desert Map) িযিহারোরী বনভদট বশ্ো কদখুন৷ 

 
্উননেট্ েম্বনে আপনার রেনেচনা রক? োউনভস্টর্ভে New York City, Long Island (Nassau এিং Suffolk োউবে) এিং Westcheste অঞ্চল 

(Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster, and Westchester োউবে) বহসাভি 

বিভিচনা েরা হয। োউনভস্টর্ বনম্নবলবখত আঞ্চবলে অথটননবতে উন্নযন োউবন্সভলর (Regional Economic 

Development Council, REDC) অঞ্চলগুবলভে অন্তেুট ক্ত েভর: Long Island, Mid-Hudson এিং New 

York শ্হর 

 
 

আরম মানরচত্র েযেহার কনররছ, এেং 

আমার শেে শকার হি 65। আমার 

োর়িনত একটি শপ্রাগ্রাম শখািার জনয 

অনুদান পাওয়ার শ াগযতা অজত ননর জনয 

রক এটি  নথষ্ট? 

চাইল্ড শকয়ার মযানপ উচ্চ শকানরর তহরেি পাওয়ার জনয শ াগযতা অজত ননর েম্ভােনা শেরি হনত পানর।   াইনহাক, একই 

তহরেি REDC এেং অনযানয পদ্ধরতনত প্রাপ্ত অযারিনকিননর শমাট শকানরর তুিনায় একটি অযারিনকিননর শমাট শকানরর 

উপর রভরি কনর (শ্ শকয়ার শেন্টার, কুি এজ চাইল্ড শকয়ার, এেং শহাম-রভরিক)। শ েকি প্রদানকারীর নূযনতম শেে 

শকার 30 (শোনাে পনয়ন্ট ছা়িা) তারা আনেদন করার শ াগয।  আরও তনথযর জনয RFA-র রেভাগ 5.2 অযারিনকিননর 

রেেয়েস্তু এেং 6.2, মূিযায়ন প্ররিয়াটি শদখুন।   

শ াগযতা অজত ননর জনয রক আমার চাইল্ড 

শকয়ার শকন্দ্রটিনক চাইল্ড শকয়ার 

শ্োনটত র মনধয থাকনত হনে? 

হযাুঁ । আপনার কপ্রাগ্রাভর্র অিস্থান এিং/অথিা আপনার আঞ্চবলে কেসাভর্ট র স্তভরর নূযনতর্ 

 কিস কস্কার অিশ্যই 30 (কিানাস পভযে োড়া) পাওযার জনয য্ভথষ্ট হভত হভি। 

 রদ আমার শেে শকার 50 পনয়ন্ট হয় 

তাহনি রক আমার অনুদান পাওয়ার 

50% েম্ভােনা আনছ? 

না। মানরচনত্রর আনুমারনক শেে শকানরর পনয়ন্টগুরি পুরকার পাওয়ার িতকরা েম্ভােনানক রননদত ি কনর না। ইনিকট্ররনক 

অযারিনকিানন প্রদি উিরগুরির মাধযনম েমূ্পণত অযারিনকিনগুরিনক শকার করা হনে। প্ররতটি শপ্রাগ্রানমর ধরন এেং 

REDC অঞ্চনির জনয উপিব্ধ তহরেি শথনক েমস্ত শ াগয প্রদানকারীনদর শকানরর িম অনুোনর পুরকানরর েুপাররি করা 

হনে। আনেদন জমা শদওয়ার েময়েীমার পনর, প্ররতটি REDC এেং শেই পদ্ধরতর মনধয অযারিনকিনগুরিনক চূ়িান্ত গ়ি 

শকার অ ত্ ানর (েনেতাচ্চ শথনক েেতরনম্ন) রাঙ্ক করা হনে। তহরেি শিে না হওয়া প তন্ত শপ্রাগ্রামগুরিনত শকানরর িম অনুোনর 

(েনেতাচ্চ শথনক েেতরনম্ন) পুরকারগুরি বতরর করা হনে।   আনেদননর শ াগয হনত হনি নূযনতম শেে শকার 30 (শোনাে 

পনয়ন্ট ছা়িা) প্রনয়াজন। 

আরম প্ররিয়াটিনক শোঝার শচষ্টা কররছ।  

আমার  রদ 57 পনয়নন্টর মনতা একটি 

মাঝারর পনয়নন্টর শকার থানক, তার মানন 

আরম রক একটি েম্ভােয শছাট অনুদান পাে?   

না। অনুদাননর পররমাণ প্ররতটি শমা্ারিটি (শপ্রাগ্রানমর ধরন) জনয স্লট প্ররত পররমাণ  

ো পররমাণ রনধতারণ করা হয় শ মন RFA শেকিন 2.3 উনেিয এেং তহরেনির  

উপিব্ধতা, "2022 চাইল্ড শকয়ার শ্জাটত  গ্রান্ট অযাওয়া ত্ ে(2022 Child Care Desert Grant Awards)" 

শিনেি ুি চানটত  েযাখযা করা হনয়নছ। 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LIhnqyRfXpk
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/assets/docs/deserts/CCD-Map-Instructions.en.pdf
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এেটি চিশু পচরি টা েমটসূচি শুরু েরা 

 

 

আবর্ েীোভি বনউ ইযেট  কস্টভর্ 

এেজন লাইভসন্সপ্রাপ্ত িা বনিবন্ধত বশ্শু 

পবরচয্টা প্রদানোরী হভত পাবর?  

এেজন প্রদানোরী হওযার বিষভয আরও তভথযর জনয এখাভন য্ান:  

েীোভি শুরু েরভিন/ কে কেযার ওবরভযভেশ্ন 

 
এেটি NYC DOHMH আটিট ভেল 47 কে কেযার কসোভর হওযা কপ্রাগ্রার্গুবলর জনয আভিদন েরভত, আপনাভে অিশ্যই 

এেটি বপ্র-পারবর্র্ ওবরভযভেশ্ভন কয্াগ্দান েরভত হভি -  https://a816-

healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action. 
 
"গ্রুপ চাইল্ড কেযার এিং সার্ার েযাম্প ওবরভযভেশ্ন কসশ্নস(Group Child Care and Summer Camp 

Orientation Sessions)" এর পাভশ্র িাভে টিে বচহ্ন বদন, তারপর নতুন পারবর্ভর্র জনয আভিদন েরার আভগ্ পৃষ্ঠার 

নীভচ "চাবলভয য্ান(Continue)" এ বিে েরুন। 

এেটি বশ্শু পবরচয্টা ের্টসূবচ কখালার 

বিষভয সহাযতার জনয আবর্ কোথায 

কয্ভত পাবর?  

কয্ আভিদনোরীভদর বশ্শু পবরচয্টা ের্টসূবচ শুরু েরভত সহাযতার প্রভযাজন তারা তাভদর োউবের OCFS 

আঞ্চবলে অবফভস কয্াগ্াভয্াগ্ েরভত পাভরন (https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regional-

offices.php) িা তাভদর স্থানীয চাইল্ড কেযার বরভসাসট এিং করফাভরল (Child Care Resource and 

Referral, CCR&R)-এ কয্াগ্াভয্াগ্ েরভত পাভরন, য্াভদর লাইভসবন্সং প্রবক্রযার বিষভয অবেজ্ঞতা রভযভে।  

 
আভিদনোরীরা তাভদর স্থানীয CCR&R এখাভন খুুঁভজ কপভত 

পাভরন: https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php  

 
বনউ ইযেট  বসটির প্রদানোরীভদর NYC স্বাস্থয এিং র্ানবসে স্বাস্থযবিবধ বিোগ্ (NYC Department of Health 

and Mental Hygiene) কদখা উবচত এখাভন 

http://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-
adolescents-childcare.page 
 
অথিা 311-এ েল েরুন এিং কে কেযার লাইভসভন্সর জনয বজজ্ঞাসা েরুন  

পুরষ্কার শ ােণা করার পনর আমরা শকান 

তাররনখ শখািার আিা কররছ? 
সর্স্ত কপ্রাগ্রার্ অিশ্যই তাভদর প্রাে-পুরস্কার পত্রটি 120 বদভনর র্ভধয খুভল কফলভত হভি।  এই র্াইর্লাইনটি অজট ন েরভত, 

আভিদনোরীভদর সর্স্ত প্রভযাজনীয েকুভর্ভেশ্ন অিশ্যই তাভদর লাইভসবন্সং সিার োভে জর্া বদভত হভি প্রাে-পুরষ্কার 

পাওযার 60 বদভনর র্ভধয  

সর্স্ত কপ্রাগ্রার্ভে অনুদান জুভড় অিশ্যই সর্স্ত লাইভসবন্সংভযর প্রভযাজনীযতা পূরণ েরভত হভি এিং চাবলভয কয্ভত হভি, 

কেবলোরভয্াগ্য 1: কপ্রাগ্রার্টিভে কখালা এিং তার অপাভরটিং সহ।  

অনুগ্রহ েভর কখযাল েরুন: 9/30/2022-এর পভর লাইভসন্সপ্রাপ্ত কপ্রাগ্রার্গুবল সর্স্ত আর্টি তত্রর্াবসভের অথটপ্রদান পাভি 

না৷ োরণ অনুদাভনর সর্যসীর্া 6/30/2024 তাবরভখ কশ্ষ হয এিং কসই তাবরভখর পভর কোভনা অথটপ্রদান েরা হভি না। 

 
আরম রক আমার েতত মান অেিানন একটি 

নতুন রেরল্ডং রকননত ো ে়ি েংকার করনত 

এই অনুদানটি েযেহার করনত পারর? 

এই অনুদানভে িড় সংস্কাভর িা রূ্লধভন খরচ কয্র্ন এেটি নতুন েিন কেনার জনয িযিহার েরা য্াভি না। এই খরচগুবলর 

জনয সহাযতা চাওযা আভিদনোরীভদর সহাযতার জনয তাভদর স্থানীয আঞ্চবলে অথটননবতে উন্নযন পবরষভদর (Regional 

Economic Development Councils, REDCs) এর সাভথ কয্াগ্াভয্াগ্ েরা উবচত৷ র্ভন রাখভিন কয্ RFA-এর 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/become-a-provider.php
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://a816-healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regional-offices.php
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regional-offices.php
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-adolescents-childcare.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/children-and-adolescents-childcare.page
https://regionalcouncils.ny.gov/about/contact
https://regionalcouncils.ny.gov/about/contact
https://regionalcouncils.ny.gov/about/contact
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অধীভন এই অথটাযন েরা বশ্শু য্ভত্নর কপ্রাগ্রার্গুবলভে তাভদর প্রাে-পুরষ্কাভরর কনাটিভশ্র 120 বদভনর র্ভধয লাইভসন্সপ্রাপ্ত 

এিং পবরচালনা েরভত হভি। 

 

আরম রক অনুদানটি কমী রননয়ানগর জনয 

েযেহার করনত পারর? 
বনভযাভগ্র িযয অনুভর্াবদত। এেটি উদাহরণ হল প্রবশ্ক্ষভণর সর্াবপ্তর পভর এেটি সাইন-অন কিানাস প্রদান েরা। কিতভনর 

িৃবদ্ধ এিং ধভর রাখার কিানাসও অনুভর্াবদত।  অনুদাভনর তহবিলভে েীোভি িযিহার েরা কয্ভত পাভর কস সম্পভেট  অবতবরক্ত 

তথয RFA1 সংযু্বক্ত 4 - অনুভর্াদনভয্াগ্য িযভযর তাবলো-এর র্ভধয পাওযা কয্ভত পাভর । 

https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/#RFA1
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/#RFA1
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