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আোি ইশতেনধযই এেটি My.NY.gov অযাোউে আনি। আশে  গ্ইন েিনত কোথায় কর্নত পাশি? ......................................7 

সুরক্ষা, যগ্াপনীয়িা এবং িাস্থলয়াস্থি প্রস্থিবরাধ ................................................................................. 8 
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যয্াগ্যিা 
 

কে শিশু পশিচর্যা সুশিতেিণ অনদুাননি জনয 
কর্াগ্য? 

 

আপনাি োর্যক্রেটিনে নীনচি তাশ োয় থাো কর্ কোনও এেটি কেণীনত পড়া, 2021 

সান ি 11 ই োচয  পর্যন্ত শিশুনদি জনয উন্মুক্ত এবং র্ত্নিী , এবং এেটি িায়ী তবধ 
 াইনসন্স/কিশজনেিন/পািশের্ ভান া অবিানন থাো (অনুদাননি সুনর্ানগ্ি শববৃশতনত 
(Statement of Grant Opportunity) কদওয়া সংজ্ঞা অনুসানি) অথবা আইশন-িাড় পাওয়া 
শহনসনব বতয োনন তাশ োভুক্ত ও সশক্রয় থাো আবিযে: 

 

• OCFS  াইনসন্সধািী োর্যক্রেগুশ  

o শদননিনব াি পশিচর্যা কেন্দ্র (Day Care Centers, DCC) 

o কগ্াষ্ঠীগ্ত শদননিনব াি পশিচর্যা (Group Family Day Care, GFDC) 

• OCFS কিশজস্টাডয  োর্যক্রেগুশ  

o সু্কন  র্াওয়াি বয়নসি শিশুি পশিচর্যা  
(School Age Child Care, SACC) 

o পাশিবাশিে শদননিনব াি পশিচর্যা (Family Day Care, FDC) 

o কু্ষদ্র শদননিনব াি পশিচর্যা কেন্দ্রগুশ  (Small Day Care Centers, 

SDCC) 

• NYCDOHMH এি অনুেশত পাওয়া োর্যক্রেগুশ  

o কেব োত্র ধািা 47 এি োর্যক্রেগুশ  

• তাশ োভুক্ত আইশন িাড় পাওয়া কগ্াষ্ঠী োর্যক্রেগুশ  

o কোনও তাশ োভুশক্ত সংিায় তাশ োভুক্ত থাো আবিযে 
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এেটি োর্যক্রনেি “ভান া অবিানন” থাো ব নত েী 
কবাঝায়?   

কর্াগ্য হনত,সেস্ত রদানোিীনে অবিযই "ভা  অবিানন" থােনত হনব র্া রনদয় 
শিশতনত শিশু র্ত্ন েেযসূচী শহসানব সংজ্ঞাশয়ত হনয়নি, র্া হয়  াইনসন্সরাপ্ত / কিশজস্টাডয  
/ পািশেনর্ড (NYC ধািা 47) না হয় এেটি তাশ োভুক্ত আইনী িানড়ি কগ্াষ্ঠীগ্ত 
োর্যক্রে (এেটি তাশ োভুশক্ত সংিাি সানথ তাশ োভুক্ত), র্া সতযায়ননি স্বাক্ষনিি 
সেয় OCFS বা শনউ ইয়েয  শসটি শবভানগ্ি স্বািয ও োনশসে স্বািযেি শবভাগ্ 
(Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) দ্বািা সশক্রয় রনয়ানগ্ি 
শক্রয়াে াপ নয়। অনর্াগ্য OCFS রনয়ানগ্ি স্টযার্াসগুশ ি েনধয িনয়নি: 

•  াইনসন্স/কিশজনেিন এি িশগ্তানদি 

•  াইনসন্স/কিশজনেিন এি সীোবদ্ধতা 
•  াইনসন্স/কিশজনেিন এি িশগ্তানদি এবং রস্তাশবত রতযাখযান 

•  াইনসন্স/কিশজনেিন এি রস্তাশবত রতযাখযান 

•  াইনসন্স/কিশজনেিন এি নবীেিনণি আনবদন অস্বীোি 

  
অনর্াগ্য DOHMH রনয়ানগ্ি স্টযার্াসগুশ ি েনধয িনয়নি:  

• েশেিনানিি অনুেশতনত পািশের্ িশগ্ত 

• োিণ দিযাননাি শুনাশন  

• নবীেিণ অস্বীোি, পািশের্ রতযাখযান  

 

NYC রনয়ানগ্ি শিশত সম্পশেয ত রশ্নগুশ নে NYC DOHMH এি উনেখ েিা উশচত। 

COVID-19 ি োিনণ আোি করাগ্রাে আপাতত বন্ধ 

শি ,আেিা এই বিনি আবাি তাড়াতাশড় খু ব। 

আশে শে কর্াগ্য?  

 

কর্াগ্য রদানোিীনদি এেটি িায়ী তবধ  াইনসন্স/কিশজনেিন/পািশের্ ভান া অবিানন 
থাো (অনুদাননি সুনর্ানগ্ি শববৃশতনত (Statement of Grant Opportunity) কদওয়া 
সংজ্ঞা অনুসানি) অথবা আইশন-িাড় পাওয়া করাগ্রাে  শহনসনব বতয োনন তাশ োভুক্ত ও 
সশক্রয় থাো এবং 2021 সান ি 11 ই োচয  পর্যন্ত শিশুনদি জনয উন্মুক্ত এবং র্ত্নিী  
হনয় থাো আবিযে। 

 

সুশিতেিণ পিুষ্কাি রদাননি কর্াগ্য হনত আনবদননি তাশিনখ জনস্বািযগ্ত, আশথযে 
অস্বে তা অথবা েনিানাভাইিাস বযাশধ 2019 (COVID-19) সংক্রান্ত জনস্বািয জরুশি 
অবিাি োিনণ শিশু পশিচর্যা পশিনষবা না কদওয়া োর্যক্রেগুশ ি 20 কসনেম্বি, 2021 

তাশিনখি েনধয বা 30 শদননি (কর্র্াই পনি)েনধয পনুিায় চা ু হওয়া এবং পশিনষবা 
কদওয়া আবিযে। 

র্শদ আোি করাগ্রাে শুধুোত্র এেটি সু্ক  বিনিি 

করাগ্রাে হয় এবং আেিা গ্রীষ্মোন িি জনয বন্ধ 

থাশে, আেিা শে তাও আনবদন েিনত পাশি? 

হযাুঁ, র্তক্ষণ অশি আপনাি করাগ্রাে অনযানয সেস্ত রনয়াজনীয়তা পূিণ েিনি এবং 
20কি কসনেম্বি বা 30 শদননি েনধয আপনাি আনবদন জো কদওয়াি জনয কখা া 
থােনি।  

LEG গ্রীষ্মো ীন েযাম্পগুশ  শে কর্াগ্য?  LEG গ্রীষ্মো ীন েযাম্পগুশ  এই সুনর্ানগ্ি জনয কর্াগ্য নয়।  

কহড স্টার্য  করাগ্রােগুশ  কর্াগ্য?  কর্ করাগ্রােগুশ  কহড স্টার্য  বা রািশিে কহড স্টার্য  পায় তািা কর্াগ্য, তনব অবিযই 
রোণ েিনত হনব কর্ শিশতিী  তহশব  অনযানয কস্টর্ এবং/বা কেডানি  তহশব  
দান বা নে  েিনত বযবহৃত হনব না। 

জনসাধািণি জনয অথযাশয়ত শর-কে করাগ্রােগুশ  শে 

কর্াগ্য?  

কর্সব করাগ্রােগুশ  জনসাধািণি জনয অথযাশয়ত শর-কে তহশব গ্রহণ েনি তািা কর্াগ্য, 
তনব অবিযই রোণ েিনত হনব কর্ শিশতিী  তহশব  অনযানয কস্টর্ এবং/বা 
কেডানি  তহশব  দান বা নে  েিনত বযবহৃত হনব না। 
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সাধারণ অনুদান প্রশ্নাবলী 

 

কহড স্টানর্য ি জনয কর্াগ্যতাি রনয়াজনীয়তা শে, 

রািশিে শুরু করাগ্রাে, এবং পাবশ েভানব 

অথযাশয়ত শর-K করাগ্রাে? 

 

র্ুক্তিাষ্ট্রীয় ও কস্টনর্ি সহায়তাি অনযানয উৎস থাো কহড স্টার্য  (Head Start), আশ য 
কহড স্টার্য  (Early Head Start) োর্যক্রেগুশ  এবং সিোশি অথযাশয়ত শর-K 

োর্যক্রেগুশ নে এেটি রতযয়ন েিনত হনব কর্ এই সুশিতেিনণি অথযিাশি তানদি 

োর্যক্রনেি কসই অংিনে সেথযন কদওয়াি জনয বযবহাি েিা হনব কর্গুশ  অনযানয 
সিোশি অথযিাশি পানে না।   

 

আনবদন রশক্রয়াটি শেিেে? এই আনবদনটি 3িা আগ্স্ট, 2021 কথনে 30কি ননভম্বি, 2021 অশি কখা া। 30কি 
ননভম্বি 2021, িাত 11:59 শেশননর্ি পনি জো কদওয়া কোনও আনবদন পর্যান াচনা 
েিা হনব না। 

তহশব  শেনসি জনয বযবহাি েিা কর্নত পানি?  

 

কেডাি  শনদয শিো এি অধীনন অনুনোশদত উনেনিয তহশব  বযবহাি েিা কর্নত 
পানি, র্াি েনধয িনয়নি: 

• বযশক্তগ্ত খিচ, র্াি েনধয িনয়নি কবতন তাশ ো, কবতন, অনুরূপ েেযচািীনদি 
ক্ষশতপূিণ, েেযচািীনদি সুশবধাশদ, অবসি গ্রহনণি খিচ, শিক্ষাি খিচ, শিশু 
পশিচর্যাি খিচ; এবং COVID-19 টিো অযানেস েিনত সহায়ে েেীনদি খিচ 

• ভাড়া (শ জ চুশক্তি অধীনন অন্তভুয ক্ত) অথবা কোনও বন্ধেী দায়, উপনর্াশগ্তা 
বা শবোি অথযরদান; শব নম্বি শে বা শব নম্ব অথযরদান সংক্রান্ত চাজয ও 
অন্তভুয ক্ত হনত পানি 

• কেনন্দ্রি িক্ষণানবক্ষণ বা উন্নশত, কিার্খানর্া কেিােশত শহনসনব সংজ্ঞা কদওয়া 
হনয়নি, র্াি েনধয পনড় কখা া জায়গ্ায় শিক্ষাি জায়গ্া/কখ াি োঠ এবং 
COVID-19 এি উনদ্বনগ্ি শনষ্পশি েিনত কিার্খানর্া উন্নশত 

• বযশক্তগ্ত সুিক্ষা সিঞ্জাে, সাোই ও সযাশনর্াইজ েিাি সিবিাহ ও পশিনষবা 
অথবা স্বািয ও সিুক্ষাি অনিুী ন সংক্রান্ত রশিক্ষণ ও কপিাদািী শবোি 

• COVID–19 এি রশতশক্রয়ায় সিঞ্জাে ও সিবিাহ কেনা বা আপনডর্ েিা 
• শিশু পশিনষবা বজায় িাখাি বা পুনিায় শুরু েিাি জনয রনয়াজনীয় পণয 

ও পশিনষবা 
• শিশুনদি ও েেযচািীনদি জনয োনশসে স্বািয সহায়তা 
• েেীনদি জনয স্বািয ও সুিক্ষা রশিক্ষণ, র্াি েনধয পনড় CPR, রাথশেে 

শচশেৎসা ও শচশেৎসা রিাসন, শেন্তু তানতই তা সীোবদ্ধ নয় 

 

অনুদান তহশব  শে কেিত শদনত হনব?  

 

না, অনুদান তহশব  এেটি ঋণ নয়, র্া কেিত শদনত হনব।  

তহশব  কেেন ভানব পাওয় র্ানব? হয় সিাসশি জো কদওয়া নয়ত কচনেি োধযনে, িয়টি োশসে অথয রদান সহ তহশব  
পাঠাননা হনব। আপনাি তহশব  আনবদননি অনুনোদন পাওয়াি 30 শদননি েনধয রথে 
অথয রদান পাঠাননা হনব। র্শদ আপনাি এেটি SFS কভন্ডাি ID থানে তাহন  আপশন 
আপনাি তহশব  সিাসশি জো কদওয়াি োধযনে পানবন। র্শদ আপনাি এেটি SFS 

কভন্ডাি ID না থানে, আপশন সিাসশি জো কদওয়াি োধযনে আপনাি তহশব গুশ  
পাওয়া বািাই েিনত পানিন বা তহশবন ি আনবদনন শনবযাশচত ঠিোনায় এেটি 

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/occ/CCDF-ACF-IM-2021-02.pdf
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োগ্নজি কচে কপনত পানিন। করাগ্রানেি শিশত পশিবতয ন হন  অথয রদান বাধারাপ্ত বা 
বাশত  হনত পানি। 

 

আশে েতগুন া অথয রদান পাব?  

 

অনুনোদন পাওয়াি পি, সিাসশি জো কদওয়া বা কচনেি োধযনে িয় োনসি অথয 
রদাননি সেয় অথয পাঠাননা হনব।(*দ্রষ্টবয – অথয রদান োশসে শিসাটিয শেনেিননি 
কর্াগ্যতাি সানথ শে  কিনখ অবযাহত থানে এবং করাগ্রানেি শিশত পশিবতয ন হন  অথয 
রদান পভাশবত হনত পানি।) 

আোি করাগ্রাে েত পশিোণ অথয পানব? 

 

তহশবন ি পশিোণ েডযাশ টি, কভৌগ্শ ে আঞ্চ  শভশিে বাজানিি হাি এবং সবযাশধে 
ধািণক্ষেতা সহ শবশভন্ন োিনণি উপি শভশি েনি থানে। আইনী-িাড়রাপ্ত কগ্াষ্ঠীবদ্ধ 
করাগ্রােগুশ  ধািণক্ষেতা, পশিনষবারাপ্ত বাচ্চানদি কর্ পশিোণ ভতুয শে কদওয়া হনে এবং 
পুনিা করাগ্রানেি ধিণক্ষেতাি উপি শভশি েনি থানে। সুশিতেিণ ওনয়বসাইনর্ পুনিা 
তহশবন ি পশিোণ কপাস্ট েিা আনি। 

কর্ করাগ্রােগুশ নে অথযাশয়ত েিা হনব তাি সংখযাি 

শে কোন সীো িনয়নি? 

 

না, তহশব গুশ ি পশিোণ সুশনশিত, তাই রশতটি কর্াগ্য করাগ্রাে রশত সুশবধা/সাইর্ 
অনুর্ায়ী এেটি েনি অনদুান কপনত পানি।  

শিশু পশিচর্যা রদানোিীি সশুিতেিণ তহশব  শে 

েিনর্াগ্য? 

 

সেস্ত করাগ্রােগুশ  অনদুান তহশবন ি জনয 1099 পানবন। OCFS েি সম্পশেয ত 
উনদ্বগ্গুশ ি জনয আপনাি েি রস্তুতোিনেি সানথ আন াচনা েিাি পিােিয কদয়।  

েীভানব তহশব  খিচ েিা হনয়শি  তাি িশসদ বা 
ডকুনেনেিন শে আোয় সিবিাহ েিনত হনব? 

 

কেডানি  তহশবন ি সেস্ত রাপেনদি পাুঁচ (5) বিনিি জনয কেডািা  আইনগুশ ি 
জনয আশথযে নশথ িাখা রনয়াজন। র্শদ আপনাি করাগ্রােটি অশডনর্ি জনয শনবযাশচত 
হয় তাহন  কর্েন আপনাি অনুদাননি েনধয শননদয শিত আনি কসভানব আপনানে 
খিচাগুশ ি রোণ রদাননি জনয কেব োত্র িশসদগুশ  কদখানত হনব। 

 

আপনাি করাগ্রােটি কর্নোননা সেয় অশডর্ েিাি জনয শনবযাশচত হনত পানি তাই 
অনুগ্রহ েনি ইনভনে খিনচি র্াচাইেিণ পাুঁচ (5) বিি অবশধ িাখুন। 

 

 

খিনচি কিেডয  এবং খিচ সম্পশেয ত ডকুনেনেিন সহায়তা এবং েীভানব করাগ্রানেি 
তহশব  বযয় েিা হনয়শি  তা অন্তভুয ক্ত, তনব সীোবদ্ধ নয়: 

• বন্ধে/ভাড়া/িাননি দানেি শববৃশত  

• ইউটিশ টিি শববৃশত  

• কবতন এবং সশুবধাি কিেডয  
• েূ  চা ান এবং/অথবা কেনাি জনয সােগ্রী/সিবিানহি িশসদ 

• শিশু র্ত্ন েেী-সদসযনদি অতযশধে বীোি বযয় বা টিউিননি অথয কেিনতি 
েত রদি অনযানয সুশবধাগুশ ি ডকুনেনেিন 

 

রদানোিীনদি এেটি শনশদযষ্ট তাশিনখি েনধয তানদি 

তহশব  খিচ েিা দিোি?  

কেডানি  শননদযিাব ী অনুর্ায়ী, 9/30/2023 তাশিনখি েনধয সেস্ত তহশব  খিচা েিনত 
হনব। 

আশে এেটি অথয রদান গ্রহনণি পনি র্শদ আোি 

করাগ্রােটি বন্ধ হনয় র্ায়, তাহন  আোনে েী তহশব  

কেিত শদনত হনব?  

অনুদাননি অথয রদাননি সেয়োন  কোনও করাগ্রাে বন্ধ হনয় কগ্ন , অথয রদান বন্ধ 
হনয় র্ানব। অনুদাননি অথয রদাননি সেয়োন ি পনি র্শদ কোনও করাগ্রাে বন্ধ হনয় 
র্ায় তাহন  পুনিায় অথয রদাননি কোনও রতযািা শনধযািনণি জনয অনুদানগুশ  
পর্যান াচনা েিা হনব। 
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অনুদান আববদবনর প্রস্থিয়া 

 

অনুদাননি আনবদন পিূনণি জনয আোি র্শদ 

সাহানর্যি রনয়াজন হয় তাহন  আশে কোথায় কর্নত 

পাশি? 

 

https://ocfs.ny.gov/childcare-stabilization/ -এ শিশতিী তা সহায়তা কেনন্দ্র র্ান 
অথবা শিশতিী তা সাহার্যোিী  াইনন 844-863-9319 নম্বনি কোন েরুন। আপশন 
আপনাি িানীয় চাইল্ড কেয়াি শিনসাসয এবং কিোনি  এনজশন্সনে ে  েিনত পানিন। 

 

আনবদননি জনয শে কোননা শনশদযষ্ট সেয়সীোি 

আনি? 

 

আনবদন জো কদওয়াি সেয়সীো হ  েঙ্গ বাি, 30 ননভম্বি, 2021 তাশিনখ িাত 11:59 

শেশনর্। সেয়সীোি পি জো কদওয়া কোনও আনবদনপত্র পর্যান াচনা েিা হনব না। 

 

NYS ওনয়বসাইনর্ি োধযনে তবদুযশতেভানব সেস্ত আনবদনপত্র জো শদনত হনব।  

আোনে অনুদাননি জনয শে আনবদন েিনত হনব? 

 

আপনাি আনবদনপনত্র আপনাি কেনন্দ্রি আইশডি শভশিনত ইশতেনধযই সমূ্পণয েিা 
অননে তথয থােনব। আপনাি আনবদনপত্র চূড়ান্ত েিনত আপনাি এগুশ ি রনয়াজন 
হনব:  

 

•  াইনসনন্সি/কিশজনেিননি/ পািশের্/ আইশন নাে, কর্াগ্ানর্ানগ্ি তথয সহ 
তাশ োভুশক্তি তথয  

• গ্ড় োশসে খিচ 

• আপশন আপনাি অযাোউনে আপনাি অথযরদান সিাসশি কপনত চাইন  
আপনাি বযানেি তথয শদন, অনযথায় US কে  োিেৎ োগ্নজি কচে 
পাঠাননা হনব। 

র্শদ আশে আোি বযানেি তথয না শ শখ, তাহন  

আোনে শেভানব অথয রদান েিা হনব?  

অনুনোশদত রদানোিীিা র্ািা তানদি বযাশেংনয়ি তথয ক নখনশন তানদি োগ্নজি 
কচে শদনয় তানদি বযবসাশয়ে ঠিোনায় ডােনর্ানগ্ কদওয়া হনব।  

আনবদনন কোন ভাষাগুশ  উপ ব্ধ?  

 

ইংনিশজ 

কেনীয় 

ট্রযাশডিনা  চাইশনজ 

রুি 

ঈশিি 

বাং া 
কোিীয়ান 

হাইশতয়ান কক্রও  

েিাসী 
ইতা ীয় 

আিশব 

কপাশ ি 

 

অনুদাননি জনয আনবদন েিাি এেোত্র শবেল্পটি শে 

অন াইন অযাশিনেিন? 

 

হযাুঁ, আনবদন েিা এেোত্র অন াইননই উপ ব্ধ এবং তবদুযশতেভানবই জো কদওয়া 
উশচত। এটি এেটি েশম্পউর্াি বা কোবাই  শডভাইস বযবহাি েনিই সমূ্পণয েিনত 
হনব। আনবদনটি গুগ্  কক্রাে(Google Chrome), কোশজ া োয়ািেে (Mozilla 

Firefox), সাোশি(Safari), এবং োইনক্রাসের্ এজ (Microsoft Edge) -এসবনথনে ভান া 
োজ েনি। 
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আেিা এেটি বহু সাইর্ সংিা। আেিা শে এেটি 

সংিা শহসানব বা রশতটি সাইনর্ি জনয আনবদন েশি? 

 

রশতটি কর্াগ্য করাগ্রানেি জনয এেটি আনবদন জো শদনত হনব।  

 

আশে শে অন াইনন আোি আনবদননি শিশত কচে 

েিনত সক্ষে হব?  

আপনাি আনবদন জো কদওয়াি পনি, আপশন আপনাি NY. gov অযাোউে বযবহাি 
েনি  গ্ ইন েিনত সক্ষে হনবন এবং আপনাি আনবদন বা অথয রদাননি শিশত 
কদখনত পানবন। 

আোি আনবদননি তথয (কর্েন, নাে, ইনে , কোন 

নম্বি) ভু  হন  আোি েী েিা উশচত? 

আপনাি শনয়ন্ত্রনেি সানথ কর্াগ্ানর্াগ্ েিা উশচত র্ািা তথয সংনিাধন েিনব। আপশন 
এই তথয সংনিাধন না েিা পর্যন্ত সুশিতেিণ আনবদন রশক্রয়া শননয় এনগ্ানত পািনবন 
না।  

আনবদনটি কোবাইন  সহজভানব কদখা র্ায়?  হযাুঁ। আনবদনটি এেটি স্মার্য  কোন বা র্যাবন নর্ি পািাপাশি এেটি েশম্পউর্ানিও 
সমূ্পণয েিা র্ায়। আনবদনটি গুগ্  কক্রাে(Google Chrome), কোশজ া োয়ািেে 
(Mozilla Firefox), সাোশি(Safari), এবং োইনক্রাসের্ এজ (Microsoft Edge) -এ 
সবনথনে ভান া োজ েনি। 

আনবদননি জনয শে আোনে NY.gov অযাোউে 

ততশি েিনত হনব?  

আপনাি র্শদ ইশতেনধযই এেটি NY.gov অযাোউে থানে, আপশন আপনাি শবদযোন 
অযাোউেটি বযবহাি েিনত পানিন এবং এেটি নতুন অযাোউে ততশি েিাি 
রনয়াজন কনই। আপনাি র্শদ NY.gov অযাোউে ততশি েিাি দিোি হয় তাহন  
আপশন আপনার স্থক অযাকাউন্ট যনই? কত শিে েনি এবং এখানন শগ্নয় তা েিনত 
পানিন: https://my.ny.gov  

আোি শে বযশক্তগ্ত বা বযবসাি My.NY.gov 

অযাোউনেি জনয শনবন্ধন েিা উশচত? র্শদ 

আোি ইশতেনধযই এেটি বযবসাশয়ে অযাোউে 

থানে, তাহন  আশে শে এটি শুধুোত্র বযবহাি 

েিনত পাশি? 

 

আপনাি আনবদন সমূ্পণয েিাি জনয আপনাি এেটি বযশক্তগ্ত অযাোউনেি রনয়াজন 

হনব।  

 

My.NY.gov এোউনেি জনয শনবন্ধননি শবষনয় 

সহায়তাি জনয আশে কোথায় কর্নত পাশি?  

 

My.NY.gov অযাোউনে শনবন্ধননি শবষনয় আিও তনথযি জনয আপশন শভশডওটি 

এখানন কদখনত পানিন: শেভানব ততশি েিনবন My Ny.gov ID  

আোি ইশতেনধযই এেটি My.NY.gov 

অযাোউে আনি। আশে  গ্ইন েিনত কোথায় 

কর্নত পাশি?  

 

আপনাি আনবদন শুরু েিনত, https://childcarestabilization.ocfs.ny.gov/ 

এখানন শিে েরুন। 

আশে শভশডও কদনখশি এবং কিোনিন্স গ্াইড 

পর্যান াচনা েনিশি। আনবদন রশক্রয়া সম্পনেয  
আোি এখনও রশ্ন থােন  আশে কোথায় কর্নত 

পাশি? 

 

আপশন আপনাি CCR & R অথবা শিশতিী তা কহল্প  াইননি সানথ কর্াগ্ানর্াগ্ েিনত 

পানিন। CCR & R এি তাশ ো এখানন উপ ব্ধ হনত পানি: 

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

 

কোনন শিশতিী তা কহল্প  াইনন কপৌুঁিানত, ে  েরুন:  844-863-9319 

এিাড়াও আপশন Webchat (ওনয়বচযার্) এি োধযনে কপৌুঁিানত পানিন: এেজন 

রশতশনশধি সানথ চযার্ েরুন 

কহল্প াইননি েেীিা কসােবাি-শুক্রবাি, সো  8:30 র্া কথনে 4:30 কর্ পর্যন্ত উপ ব্ধ 

 

https://my.ny.gov/
https://youtu.be/9oiHEUSRkLU
https://youtu.be/9oiHEUSRkLU
https://childcarestabilization.ocfs.ny.gov/
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
https://home-c12.incontact.com/incontact/chatclient/chatclient.aspx?poc=12b2f361-b805-4da4-9e2e-9b12aac5b6b1&bu=4594381
https://home-c12.incontact.com/incontact/chatclient/chatclient.aspx?poc=12b2f361-b805-4da4-9e2e-9b12aac5b6b1&bu=4594381
https://home-c12.incontact.com/incontact/chatclient/chatclient.aspx?poc=12b2f361-b805-4da4-9e2e-9b12aac5b6b1&bu=4594381
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সুরক্ষা, যগ্াপনীয়িা এবং িাস্থলয়াস্থি প্রস্থিবরাধ 

 

 
পেমেন্ট প্রক্রিয়া 

 

এেবাি আশে আোি আনবদন সম্পন্ন েিন , 

আশে শে শ শখত তনথযি PDF েশপ কপনত পাশি? 

 

হযাুঁ। এেবাি আপশন আনবদন জো শদন  আপনানে "ধনযবাদ" শিনন আনা হনব এবং 
আপনানে আপনাি আনবদননি PDF শরে েিাি শবেল্প কদওয়া হনব। এেবাি আপশন 

অযাশিনেিন কথনে কবশিনয় কগ্ন  আপশন রদানোিী র্াচাইেিণ শিনন "এেটি শবদযোন 

অযাশিনেিন চয়ন েরুন" এি অধীনন আপনাি সমূ্পণয আনবদনটি খুুঁনজ পানবন। 

আপনাি এখান কথনে PDF শরে েিাি শবেল্পও থােনব। 

 

আনবদনটিনত আোি বযাশেং তথয ক খা শে শনিাপদ?  সুশিতেিণ অনুদান শসনস্টেটি শনিাপদ এবং সিুশক্ষত তনব আপশন র্শদ অশনশিত হন 
তাহন , আপশন আপনাি বযবসাশয়ে ঠিোনায় এেটি োগ্নজি কচে পাওয়াি জনযও 
শনবযাচন েিনত পানিন। 

 

রদানোিী সিুক্ষা কোনডি উনেিয েী?  এেবাি NY.gov- এ ঢুেন , তানদি শিশু র্ত্ন করাগ্রানেি রশতশনশধ শেনা তা র্াচাই 
েিনত ব া হনব। আনবদন অযানেস েিাি করাগ্রােটিি সুিক্ষা শনশিত েিাি জনয 
রদানোিীি পাসনোডটি োইন  থাা ইনে  ঠিোনায় ইনে  েিা হনব। রদানোিীি 
পাসনোডটি শনশিত েনি কর্ আনবদনটিনত অযানেস েিা স্বতন্ত্র বযশক্ত শিশুি র্ত্ন 
সিবিাহোিীি পনক্ষ জো কদওয়াি জনয অনুনোশদত। 

অশভবাসন বা নাগ্শিেনেি তথযগুশ  শে কেডানি  

সিোনিি সানথ ভাগ্ েনি কনওয়া হনে?  

কেডানি  সিোনিি সানথ কোনও রদানোিী-স্তনিি তথয ভাগ্ েিা হনে না। 
কেব োত্র রনয়াজনীয় তথয। 

আশে কেন আোি আনবদনটি সংিক্ষণ েিনত পাশি 

না এবং পনি আবাি কর্নত পাশি না??  

আপনাি করাগ্রানেি তনথয অনয োিও অযানেস কনই তা শনশিত েিাি জনয এটি 
এেটি সুিক্ষা তবশিষ্টয। 

এেবাি আশে আোি আনবদন জো শদনয় শদন  

শে আশে আি আোি কপনেনেি শববিণ 

আপনডর্ েিনত পাশি? 

 

হযাুঁ, আপশন আনবদন জো কদওয়াি পনিও আপনাি কপনেনেি তথয পশিবতয ন েিনত 

পানিন।  

 
আপশন র্শদ SFS শবনক্রতা না হন তাহন  আপশন োগ্জ কচে এবং ইন েট্রশনে িানান্তি, 

কেইশ ং এবং সাইনর্ি ঠিোনাি েনধয পশিবতয ন েিনত পানিন, অথবা শিশতিী তা 
কপার্য ান ি েনধয "কপনেনেি তথয আপনডর্ েরুন" শনবযাচন েনি বযাে অযাোউনেি 

তথয আপনডর্ েিনত পানিন।  

 

অনুদান তহশবন ি পশিোণ শনধযািনণি জনয 
কোন সূত্র বযবহাি েিা হয়? 

 

এেন সূত্র রনয়াগ্ েনি কপনেে েিা হয় র্া শিশু পশিচর্যাি গ্ড় েূ য, শবনযাস, ভূনগ্া , 

ধািণক্ষেতা ও োর্যক্রনেি োপনে শবনবচনা েনি।  অনুদান পুিস্কানিি পশিোণ রশতটি 

পদ্ধশতি জনয; শতনটি শবসৃ্তত কভৌগ্শ ে বাজাি হাি অঞ্চ  শবনবচনা েিা; এবং শিশুনদি 

ক্ষেতা/সংখযা আ াদাভানব গ্ণনা েিা হয়। কেন্দ্রশভশিে োর্যক্রেগুশ ি জনয, 
কিার্খানর্া োর্যক্রেগুশ ি েনে র্াওয়া তাশ োভুশক্তি অসে রভানবি শহনসব েিনত 

এবং বড়সড় োর্যক্রেগুশ ি সক্ষেতাি পশিোপ েিনত োর্যক্রনেি োনপি শভশিনতও 
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রনদয় িাশিি গুরুে শবচাি েিা হয়। গুরুে শবচানিি োিণগুশ  কসই কিার্খানর্া 
োর্যক্রেগুশ ি জনয অগ্রাশধোি রদান েনি র্ানদি িাজস্ব আনয়ি তবশচত্রযপূণয ধািায় 

অযানেস কনই।  ক্ষয েরুন কর্ আইশন িাড় পাওয়া কগ্াষ্ঠী োর্যক্রেগুশ ি তাশ োভুক্ত 

OCFS শিশু পশিচর্যা কেন্দ্র বযবিায় (Child Care Facility System, CCFS) - এি র্নত্নি 

জনয অনুনোশদত ভতুয শেি কর্াগ্য শিশুনদি সংখযাি উপি শভশি েনি এবং পুনিা 
করাগ্রানেি ক্ষেতা নয়।  

 

আোি বযাে অযাোউনে এেটি সেসযা হনয়নি, 

এবং আোি আনবদনন আোি অযাোউনেি 

তথয আপনডর্ েিনত হনব। আোি েী েিা 
উশচত?  

 

আপশন র্শদ SFS শবনক্রতা না হন তাহন  আপশন োগ্জ কচে এবং ইন েট্রশনে িানান্তি, 

কেইশ ং এবং সাইনর্ি ঠিোনাি েনধয পশিবতয ন েিনত পানিন, অথবা শিশতিী তা 
কপার্য ান ি েনধয "কপনেনেি তথয আপনডর্ েরুন" শনবযাচন েনি বযাে অযাোউনেি 

তথয আপনডর্ েিনত পানিন।  

 

আশে েখন অথয পাব? 

 

অশধোংি রদানোিীিা আনবদন অনুনোদননি তাশিখ কথনে 30 টি োর্যশদবনসি েনধয 
কপনেে পানব। পিবতী কপনেেগুশ  রশত োনস রায় এেই সেনয় হনব।  আনবদন বা 
সুশবধাি শিশতনত কোননা পশিবতয ন হন  কপনেে রভাশবত হনত পানি।  

 

আশে সঠিে অযাোউনে কপনেে পাই শন। 

আোি েী েিা উশচত? 

 

আপনাি শিশতিী তা আনবদনন সেস্ত বযাে অযাোউনেি তথয আপ রু্ কডর্ আনি শেনা 
তা অনুগ্রহ েনি শনশিত েরুন।  

 

আপশন র্শদ SFS শবনক্রতা হন, (শহে: আপনাি আনবদনন কোন কপনেনেি তথয থােনব 

না এবং আপশন আপনাি TIN -এি নীনচ এেটি "অযাোউে SFS শবনক্রতা ID " কদখনত 

পানবন) তাহন  আপনানে অবিযই SFS কপার্য ান ি োধযনে আপনাি SFS তথয আপনডর্ 

েিনত হনব। অনুগ্রহ েনি SFS কে HelpDesk@sfs.ny.gov এখানন কর্াগ্ানর্াগ্ েরুন 

অথবা https://www.sfs.ny.gov এখানন কদখুন এবং আপনাি শবনক্রতা কপার্য ান   গ্ 

ইন েরুন। 

 

আপশন র্শদ SFS শবনক্রতা না হন এবং অযাশিনেিনটিনত আপনাি কপনেনেি তথয 
পশিবতয ন েিনত চান, তাহন  আপশন শিশতিী তা কপার্য ান ি েনধয "বযাশেং তথয 
আপনডর্ েরুন" শবেল্পটি কবনি শননয় এটি েিনত পানিন।  

 

 
আশে শেভানব আোি SFS শবনক্রতাি তথয 
আপনডর্ েিব? 

 

SFS কে অনুগ্রহ েনি HelpDesk@sfs.ny.gov এখানন কর্াগ্ানর্াগ্ েরুন বা 
https://www.sfs.ny.gov কদখুন এবং আপনাি শবনক্রতা কপার্য ান   গ্ ইন েরুন। 

mailto:HelpDesk@sfs.ny.gov
mailto:HelpDesk@sfs.ny.gov
https://www.sfs.ny.gov/
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আোি বযাে এোউনে (বা কচে) আশে কর্ 

পশিোণ র্াো কপনয়শি তা আনবদনপনত্রি কথনে 

আ াদা। সাহানর্যি জনয আোি কোথায় র্াওয়া 
উশচত? 

 

েনন িাখনবন কর্, র্তক্ষণ আপশন কর্াগ্য থােনবন, আপনাি কোর্ অনুদাননি পশিোণ 

িয় োশসে পশিনিানধি সেনয় রদান েিা হনব। 
 
 
র্শদ আপশন এেজন SFS শবনক্রতা হন (ইশঙ্গত: আপনাি আনবদনন কোন কপনেনেি তথয 
থােনব না এবং আপশন আপনাি TIN -এি নীনচ এেটি "অযাোউে SFS শবনক্রতা ID " 

কদখনত পানবন) অনুদাননি অথয অনযানয তহশবন ি সানথ শেশ ত হনত পানি অথবা এেন 

অনযানয োিনণ আপনাি কপনেে শভন্ন হনত পানি।  SFS কে অনুগ্রহ েনি 

HelpDesk@sfs.ny.gov এখানন কর্াগ্ানর্াগ্ েরুন বা https://www.sfs.ny.gov 

কদখুন এবং আপনাি শবনক্রতা কপার্য ান   গ্ ইন েরুন।  

 
 র্শদ আপশন শবশ্বাস েনিন কর্ আপনাি কপনেনেি পশিোনণ এেটি ত্রুটি আনি, তাহন  

অনুগ্রহ েনি 844-863-9319 এ শিশতিী তা কহল্প াইনন কর্াগ্ানর্াগ্ েরুন এবং আেিা 
আপনাি সেসযাটি তদন্ত েিব।  

 

অযাশিনেিনটি বন  কর্ আোনে কপনেে েিা 
হনয়নি, শেন্তু আশে আোি অযাোউনে র্াো 
খুুঁনজ পাশে না। আশে এেজন SFS শবনক্রতা 
আোি েী েিা উশচত?   

 

শবশভন্ন বযাে সিাসশি র্াো জো েিা কে শভন্নভানব রশক্রয়া েনি। র্শদ আপনাি 

আনবদন অনুনোদননি 15 টি োর্যশদবস পনিও আপনাি অযাোউনে রথে কপনেে না 
থানে, অনুগ্রহ েনি SFS শবনক্রতা কপার্য ান   গ্ ইন েরুন: https://www.sfs.ny.gov 

অথবা SFS কে HelpDesk@sfs.ny.gov এখানন কর্াগ্ানর্াগ্ েরুন। 

অযাশিনেিনটি বন  কর্ আোনে কপনেে েিা 
হনয়নি, শেন্তু আশে আোি অযাোউনে র্াো 
খুুঁনজ পাশে না। আোি েী েিা উশচত?  আশে 

এেজন SFS শবনক্রতা নই  

 

কপপাি কচে েিাি জনয: আপশন আপনাি আনবদন অনুনোদন কথনে 30 টি োর্যশদবনসি 

েনধয আপনাি রথে কপনেে পাওয়াি আিা েিনত পানিন। 
 
সিাসশি আোননতি জনয: আপশন 15 টি োর্যশদবনসি েনধয আপনাি রথে কপনেে 

পাওয়াি আিা েিনত পানিন। 

 
আপশন র্শদ আপনাি কপনেে উপনিি সেয়সীোি েনধয না পান, তাহন  অনুগ্রহ েনি 

শিশতিী তা কহল্প  াইন নম্বি 844-863-9319 এ কর্াগ্ানর্াগ্ েরুন এবং আেিা 
আপনাি সেসযাটি তদন্ত েিব। 

 

োশসে, আপনানে আপনাি েূ  কপনেনেি তাশিনখি রায় এেই তাশিনখ কপনেে েিা 
হনব। 

 

আশে েখনও আোি োগ্নজি কচে পাইশন। 

আোি েী েিা উশচত? 

 

আপশন র্শদ আপনাি আনবদন অনুনোদননি 30 টি োর্যশদবনসি পনি আপনাি রথে 

কপনেে না পান: 

 
র্শদ আপশন এেজন SFS শবনক্রতা হন: 

 

 অনুগ্রহ েনি SFS শবনক্রতা কপার্য ান   গ্ ইন েরুন: https://www.sfs.ny.gov বা 
HelpDesk@sfs.ny.gov 

 এখানন SFS কে কর্াগ্ানর্াগ্ েরুন। 

mailto:HelpDesk@sfs.ny.gov
https://www.sfs.ny.gov/
https://www.sfs.ny.gov/
mailto:HelpDesk@sfs.ny.gov
https://www.sfs.ny.gov/
mailto:HelpDesk@sfs.ny.gov
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র্শদ আপশন এেজন SFS শবনক্রতা না হন: 

 
1) আপনাি ঠিোনা সঠিে শেনা তা র্াচাই েিনত আপনাি অনুদান আনবদনটি 

পিীক্ষা েরুন। 

2)  র্শদ আপনাি আনবদনন আপনাি ঠিোনা সঠিে হয়, তাহন  অনুগ্রহ েনি 

844-863-9319 এ শিশতিী তা কহল্প াইনন কর্াগ্ানর্াগ্ েরুন এবং আেিা 
আপনাি সেসযাটি তদন্ত েিব। আপশন আপনাি CCR & R এি সানথও কচে 

েিনত পানিন, শর্শন আপনাি কচে আপনানে ডােনর্ানগ্ পাঠাননা হনয়নি শেনা 
র্শদ/েখননা তা শননয় গ্নবষণা েিনত পানিন। 

আোি োগ্জ কচে এনসনি, শেন্তু এটিনত ভু  

নাে/ভু  রশতষ্ঠান আনি, তাই আশে এটি নগ্দ 

েিনত পািশি না। আোি েী েিা উশচত? 

 

র্শদ আপশন এেজন SFS শবনক্রতা হন: 

 
অনুগ্রহ েনি আপনাি SFS শবনক্রতা কপার্য ান   গ্ ইন েনি তথযটি সঠিে শেনা তা র্াচাই 

েরুন: https://www.sfs.ny.gov বা HelpDesk@sfs.ny.gov 

 এখানন SFS কে কর্াগ্ানর্াগ্ েিনত পানিন। 

র্শদ আপশন এেজন SFS শবনক্রতা না হন: 

 
অনুগ্রহ েনি 844-863-9319 এ শিশতিী তা কহল্প াইনন কর্াগ্ানর্াগ্ েরুন এবং আেিা 
আপনাি দাশবি তদন্ত েিব। আপশন আপনাি CCR & R এি সানথও কচে েিনত 

পানিন, শর্শন আপনাি আনবদননি তথযগুশ  গ্নবষণা েিনত পানিন। আপনাি CCR & R 

আপনাি সমূ্পণয আনবদনন তাশ োভুক্ত েিা হনয়নি।  

 
আোি কচে ক্ষশতগ্রস্ত হনয়নি, এবং আশে এটি 

নগ্দ েিনত পািশি না। আশে শে এেটি নতুন 

কচে কপনত পাশি? 

 

র্শদ আপনাি কচে ক্ষশতগ্রস্ত হয়, অনুগ্রহ েনি সাহানর্যি জনয 844-863-9319 এ 

শিশতিী তা কহল্প াইনন কর্াগ্ানর্াগ্ েরুন। 
 

আশে োগ্নজি কচে কথনে ইন েট্রশনে 

ট্রান্সোি/সিাসশি আোননত পশিবতয ন েিনত 

চাই। আশে শেভানব তানত কর্নত পাশি? 

 

র্শদ আপনাি আনবদনন আপনাি কপনেে তথয পশিবতয ন েিনত হয়, তাহন  আপশন 

শিশতিী তা কপার্য ান ি েনধয "বযাশে তথয আপনডর্ েরুন" শবেল্পটি কবনি শননয় তা 
েিনত পানিন।  
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