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প্র্ানকািী ককন্দ্রগুতলি 
তক জানা উতচি



1

গ্রুপ তিশু 
পতিচরদো 
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এই নির দ্ে নিকাটি স্পেিীয়, চাইিীজ, রানিয়াি, ফরানি-স্রেওল, বাংলা এবং স্কানরয়াি ভাষায় উপলদ্ধ। 

অিগু্রহ করর মরি রাখরবি স্ে এই নির দ্ে নিকাটি শুধুমাত্র নিউইয়কদে  নিটির গ্রুপ নিশু পনরচেদো প্রকল্পগুনলর জি্য প্ররোজ্য। আমরা 
আপিার পরামরিদের িমা্র কনর এবং এটি আপিার স্প্রাগ্রারমর একটি িারদেক িম্প্ হরয় উঠুক এই কামিা কনর। েন্ আপিার 
স্কাি প্রশ্ন বা মতামত রারক, তাহরল এই ইরমরলর মাধ্যরম অিগু্রহ করর পাঠাি: childcareinfo@health.nyc.gov।
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নিশু পনরচেদো িম্পা্ি িারাংি কারদে   4

আইন অনসুিণ	 5
পনর্িদেি  5
লঙ্ঘরির নবজ্ঞনতি  5
লঙ্ঘরির প্রকার এবং স্াস্্য ্তিররর প্রষেপ  6
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আসনু শুরু কিা রাক

নিউ ইয়রকদে র স্াস্্য ্তির (New York City Health Department) একটি পনররবি দতরীরত আপিার 
িঙ্গী স্েখারি আপিার নিশু স্বরে উঠরত পারর। এই নির দ্ে নিকাটি আপিারক আইি অিিুরণ কররত এবং 
পনরবারবগদেরক এই নিশ্চয়তা প্র্াি কররত িাহাে্য করর স্ে আপনি আপিার নিশুর্র নিরাপত্া, স্াস্্য এবং 
প্রারনমক নিষো িুরনষেত কররেি এবং উন্নত িাধি কররেি। 

গ্রুপ তিশু পতিচরদো প্রকল্প তক? [স্হলর স্কার ধারা 47.01]*

একটি গ্রুপ নিশু পনরচেদো প্রকল্প হল স্কন্দ্র নভনত্ক নিশুর পনরচেদো ো: 

I বানেরত অবনস্ত িয়
I জন্ম স্ররক 6 বের বয়ি পেদেন্ত নিশুর্র স্িবা প্র্াি করর
I নতি বা আররা স্বিী নিশুর্র রাকার জায়গা আরে
I  12 মাি িময় স্ময়ার্র মরধ্য 30 ন্রির স্বিী িমরয় িতিারহ পাঁচ বা তাঁর স্বিী ঘন্া ধরর নিশুর্র স্িবা 

প্র্াি করর 

গ্রুপ নিশু পনরচেদো প্রকল্পগুরলা নিউ ইয়কদে  নিটি স্হলর স্কার (্্য স্কার) এর অিরুছে্ 47 এবং অি্যাি্য ধারা 
দ্ারা নিয়নন্ত্রত। আপিার জায়গা এবং এবং এটিরত আপিার নিশুরা নিরাপ্ এবং িুস্ আরে স্িটি নিনশ্চত 
কররত কমমীর স্োগাি স্ররক অননিকারন্র িতকদে তা, টীকাপ্র্াি স্ররক রায়াপার পনরবতদে ি- স্াস্্য নবভারগর 
ো ো প্ররয়াজি এই স্কারটি স্িই িবনকেুই নববতৃ করর। এই স্কাররর প্ররয়াজিীয়তাগুনল নবন্ডং নরপােদে রমন্ 
(Department of Buildings), ফায়ার নরপােদে রমন্ (Fire Department, FDNY), নিষো ্তির 
(Department of Education) এবং নিশু পনররষবার জি্য প্রিািরির স্ররক প্ররয়াজিীয়তাগুনল এবং  
অি্যাি্য নিটি স্কারগুনলর র মরধ্য িামঞ্ি্য নবধাি করর।

আপনি নিধদোনরত মাি বজায় রাখরেি (নক িা), নকভারব আপনি িময়মত ট্্যারক নফরর আিরেি (এবং েন্ 
নফরর িা আরিি তাহরল নক হরব) এবং এই প্রনরেয়ার আপিার অনধকারগুনল নক তা নিটি নকভারব নস্র করর স্িই 
িম্বরধেও এই নির দ্ে নিকাটি আরলাকপাত করর। 

* এই নির দ্ে নিকাটি নবসৃ্তভারব পরামিদে স্্য়। আররা নববররণর জি্য, ব্্যারকরের মরধ্যর স্হলর স্কার ধারার 
িহায়তা নিি। অি্যাি্য িহায়ক রকুরমন্ এবং নলরকের িারর পনরনিটিরত িম্পূণদে অিরুছে্ 47 এর একটি নলকে 
স্্খরত পারবি।
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অনরু্তিপত্র [স্হলর স্কার ধারা 47.03–47.09]

একটি গ্রুপ নিশু পনরচেদো প্রকল্প চালারত আপিারক স্াস্্য ্তিররর স্ররক 
অবি্যই একটি অিমুনতপত্র নিরত হরব। অিমুনতপত্রটি স্ারির প্ররবিদ্ারর 
প্র্নিদেত হরত হরব, পরচারীর্র কারে বা োরা স্ারি প্ররবি কররেি তারঁ্র 
কারে ্িৃ্যমাি হরত হরব। এটি অবি্যই নিটি নিধদোনরত িময় স্ময়ার্ িবীকরণ 
কররত হরব, প্রনত ্বুেররর স্বিী িময় ব্যবধারি িয়।

অিমুনতপত্রটি স্পরত, আপিার প্রকরল্পর নেনি অিমুনতপত্র আরব্রির জি্য 
্ানয়ত্বপ্রাতি (স্েমি এরুরকিিাল নরররক্টর বা িাইে নরররক্টর) তারঁক অবি্যই 
স্াস্্য ্তিররর দ্ারা আরয়ানজত একটি ওনররয়রন্িাি স্িিরি অংিগ্রহণ কররত 
হরব। আপিারক অবি্যই জমা কররত হরব: 

I 	স্কন্দ্রটির পনরকাঠারমা িংরোন্ত একজি আনকদে রেকচার বা 
ইনঞ্নিয়াররর প্্যাি

I  নবন্ডং নরপােদে রমন্ এর কাে স্ররক স্ভাগ ্খরলর একটি িাটিদে নফরকে, 
োরত এই মরমদে বলা আরে স্ে আপিার স্ািটি একটি নিশু পনরচেদো 
প্রকরল্পর জি্য বাস্ব প্ররয়াজিীয়তাগুনল পূরণ কররে (উ্াহরণ স্রূপ,  
এর পেদোতি স্্ার স্পেি আরে, আরমনরকার প্রনতবধেী আইরির িারর 
িঙ্গনতপূণদে, ইত্যান্)

I  স্ািটি অননি-িুরনষেত এটি প্রত্যনয়ত করর একটি অননি নিরীষেরণর নররপােদে

I 	প্রমাণ স্ে কমমীবনৃ্দ স্কাররর িতদে গুনল পূরণ কররি স্েমি িাটিদে রফনকিাি 
এবং প্রনিষেণ, অপরারধর নবচার এবং নিশু নিেদোতি পরীষো, এবং 
টীকা প্র্াি

I  একটি িীিা-নভনত্ক রঙ পনর্িদেরণর নররপােদে  

I  স্ািটির করলর জল এবং পািীয় জরলর ধারার জরল িীিা উপা্াি 
রাকার পনরমারণর জি্য পরীষোর ফলাফল

I  অিরুছে্ 47 এর আবনি্যক নবষয়গুনল পূররণর জি্য িীনত এবং পদ্ধনত 
িমনবিত একটি নলনখত নিরাপত্ার পনরকল্পিা [47.11]

তিশু পতিচরদো সম্া্ন সািাংি কারদে   
[স্হলর কারদে  ধারা §3-01 – §3-06]

স্াস্্য ্তির ( Health Department) এখি িবদেিমরষে একটি নিশু  
পনরচেদো পারফররমন্স িামানর কারদে  স্পাস্ট করার জি্য ইিু্য করররে এবং  
িমস্ গ্রুপ নিশু পনরচেদো প্রকল্পগুনলর জি্য ো প্ররয়াজি। আপিার প্রকল্প 
বতদে মাি স্ারি কত বের ধরর চলরে এবং উক্ত প্রকরল্প িরবদোচ্চ কত জি  
নিশুরক পনররষবা প্র্াি করা িম্ভব িহ নিশু পনরচেদো প্রকল্প িম্পরকদে  এই  
কাররদে  গুরুত্বপূণদে তর্য ররয়রে। 

2019 স্ররক শুরু করর, িামনগ্রকভারব নিটির পনর্িদেরির ফলাফরলর 
িরঙ্গ নিশু পনরচেদো প্রকরল্পর পনর্িদেরির একটি তুলিা িহ 12 মারির স্বনি 
িময়কাল ধরর আপিার প্রকরল্পর কমদ্ে ষেতা িম্পরকদে  অনতনরক্ত তর্য 
কমদ্ে ষেতার িারাংি পত্ররত রাকরব। 

আপিার নিশু পনরচেদো স্ারির প্ররবিদ্ারর অবি্যই কমদ্ে ষেতার িারাংি পত্র 
লানগরয় রাখরত হরব, ো িামরির ্রজার স্ররক 2 ফুরের মরধ্য অরবা অি্য 
প্ররবিদ্ারর এবং 4 স্ররক 6 ফুরের উচ্চতারত হরত হরব। প্রকল্প প্র্ািকারীর 
অনফরির বাইরর স্ররক অবি্যই স্েি এটি িমূ্পণদে ্িৃ্যমাি হয়।

এোোও, েন্ আপিার নিশু িহায়তা প্রকল্প গত নতি বেরর কখিও স্নগত 
হরয় রারক তাহরল স্াস্্য ্তির আপিারক স্নগরতর একটি পৃরক িারাংি পাঠারব 
ো আপিারক অবি্যই কমদ্ে ষেতার িারাংি পরত্রর িরঙ্গ লাগারত হরব।

4
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স্কাররর িকল নিয়ম এবং আইি অিিুরণ করা নিশু পনরচেদো 
স্প্রাগ্রামগুনলর জি্য গুরুত্বপূণদে। স্কারটির একটি িংগঠিত গাইরলাইি 
আরে ো নিশুর্র এবং কমমীর্র নিরাপত্রক বাোয়। স্কারটি অিিুরণ 
কররত ব্যরদে হওয়ার ফলস্রূপ অিুরনষেত পনররবরির িৃনটি হরত পারর এবং 
নিশু ও কমমীবরৃন্দর নিরাপত্ারক নবপন্ কররত পারর। 

পতি্িদেন

I  অিরুমান্ত নিশু পনরচেদো প্রকল্পটি স্কার স্মরি চলরে এটি নিনশ্চত 
কররত স্াস্্য ্তিররর বেরর কমপরষে একবার স্িগুনলরক পনর্িদেি 
করা প্ররয়াজি। স্ে প্রকল্প প্র্ািকারী স্কন্দ্রগুনল স্বিী আইি অমাি্য 
করর স্িগুনল বারবার পনর্িদেি করা হরব। এই িব কাররণও পনর্িদেণ 
করা হরয় রারক: 

   Z  অিমুনতপরত্রর িবীকরণ

   Z  অনভরোগ িমহূ (পৃষ্া 7 স্্খুি) বা আইি ভরঙ্গর নররপােদে গুনলর 
প্রনতনরেয়া স্রূপ

   Z  আইি লঙ্ঘি িংরিাধি করার জি্য নিটি-র আর্ি স্মরি চলা 
হরয়রে নকিা 

I  পনর্িদেরির স্িরষ, নিশু পনরচেদো প্র্ািকারী স্কন্দ্রটিরক, স্কািও আইি 
লঙ্ঘি হরয়রে নকিা এবং স্িটি স্কাি তানররখর মরধ্য িংরিাধি কররত 
হরব (কমপ্ারয়ন্স োইম) তা জানিরয় পনর্িদেক একটি ইরলকট্নিক 
নররপােদে  স্্রবি। স্ে আইি গুরলা অমাি্য করা হনছেল তা িংরিাধি 
করা হরয়রে নকিা পরীষো কররত একজি পনর্িদেক স্ািটিরক আবার 
পনর্িদেি কররবি (নিশ্চয়তা নিধদোরণ)।

   Z  প্রকল্প স্কন্দ্রগুনলর অবি্যই ইরমল রাকরত হরব। েন্ ইরমল 
ঠিকািায় স্কািও পনরবতদে ি হয়, আপনি পনর্িদেরণর িময় 
বা স্াস্্য ্তিরর 646-632-6100 িম্বরর স্োগারোগ করর তা 
আপররে কররত পাররি। 

I  নিশু স্াস্্য এবং নিরাপত্ার স্ষেরত্র (পৃষ্া 6 এ স্েনবল স্্খুি) আইি 
লঙ্ঘরির নবপজ্জিরকর মাত্রা অিেুায়ী আইি লঙ্ঘিগুনল স্রেণীবদ্ধ 
করা হরয় রারক। িবরররক স্বিী নবপজ্জিক স্ররক িবরররক কম 
নবপজ্জিক: জিস্ারস্্যর নবপ্, গুরুতর লঙ্ঘি ও িাধারণ লঙ্ঘি। 
প্ররত্যক ধররণর লঙ্ঘরির জি্য স্াস্্য ্তিররর নবনভন্ ধররণর 
প্রনতনরেয়া এবং পনরণনত আরে।

লঙ্ঘরনি তিজ্ঞততি 

েন্ স্কািও প্রকল্প স্কন্দ্র জিস্ারস্্যর নবপ্ বা গুরুতর লঙ্ঘি বরল উরলেখ 
করা হয়, তাহরল স্িই প্রকল্প স্কন্দ্ররক একটি লঙ্ঘরির নবজ্ঞনতি (NOV) 
পাঠারিা হরব ো: 

I  নিশু পনরচেদো অপাররেররক OATH শুিানি নবভারগ একটি শুিানিরত 
হানজরা ন্রত বলা হরব এবং শুিানির তানরখ, িময় এবং স্ারির 
নির দ্েি স্্ওয়া হরব

I  নকভারব NOV টির জবাব ন্রত হয় স্িই তর্য প্র্াি করর

I  অপাররেররক অবগত করর স্ে নতনি (পুরুষ/মনহলা) স্াস্্য ্তিররর 
রায় স্ক চ্যারলঞ্ জািারত প্রমাণ জমা কররত পাররি অরবা আত্মপষে 
িমরদেি কররত পাররি এবং/বা আইি মাি্য কররে তা স্্খারত পাররি

আইন অনসুিণ
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লঙ্ঘরনি িিণ তিশু স্াস্থ্য এিং 
তনিাপত্ারি 
তিপর্ি র্াত্রা

কর্রন চলাি সর্য় 
এিং তনশ্চয়িা 
প্র্ারনি প্রষেপ

সম্াি্য  
ফলাফল সর্হূ

জনস্ারস্থ্যি  
তিপর্ি ঝঁুতক

সিদোতিক গুরুিি, নিশু 
স্াস্্য এবং নিরাপত্ারত 
আিন্ নবপর্র আিকো

অনবলরম্ব স্াস্্য ্তিররর 
একটি িম্মনত পনর্িদেি 
দ্ারা অিিুরণ করা হরব

রত্ অতিলরবে সংরিািন 
না কিা হয়, তাহরল প্রকল্প 
স্কন্দ্র বধে করা হরব এবং 
িংরিাধি িা হওয়া পেদেন্ত 
পারনমে স্নগত রাখা হরব; 
লঙ্ঘরির নবজ্ঞনতি (NOV), 
জনরমািা বা অি্যাি্য িানস্ 
জানর করা হরত পারর

গুরুিি লঙ্ঘন গুরুিি, নকন্তু স্াস্্য এবং 
নিরাপত্ারত আিন্ নবপর্র 
ঝঁুনক স্িই

2 িতিারহর মরধ্য স্াস্্য 
্তিররর একটি িম্মনত 
পনর্িদেি দ্ারা অিিুরণ 
করা হরব

কমপ্্যারয়রন্সর নিধদোনরত 
ন্রি বা পরর অরঘানষত 
পুিঃপনর্িদেণ

একটি NOV, জনরমািা বা 
অি্যাি্য িানস্ জানর করা 
হরত পারর

সািািণ লঙ্ঘন ক�াটখারটা, স্াস্্য এবং 
নিরাপত্ারত প্রত্যষেভারব 
নবপর্র ঝঁুনক স্িই

1 মাি এবং স্াস্্য ্তিররর 
লঙ্ঘি িংরোন্ত স্কািও 
পনর্িদেণ হরব িা েখি 
5 তার কম িাধারণ  
লঙ্ঘি হরল

6 বা তার স্বনি িাধারণ 
লঙ্ঘি: কমপ্ারয়ন্স 
িময়িীমা বা পরর 
অরঘানষত পুি: পনর্িদেি; 
একটি NOV, জনরমািা বা 
অি্যাি্য িানস্ জানর করা 
হরত পারর

5 বা তার কম হরল: 
পনর্িদেরণর প্ররয়াজি িাও 
হরত পারর 

েন্ আপনি পনর্িদেরণর মরধ্য উলেঙ্ঘি খুরঁজ পাি, আপিারক িরঙ্গ িরঙ্গ অনত অবি্যই তা িংরিাধি করারত হরব। স্কারটি িম্বরধে প্রশ্ন রাকরল স্ে স্কািও 
িময় স্াস্্য ্তিররর িারর স্োগারোগ করুি বা স্কন্দ্রটি পনর্িদেরণর অিরুরাধ করুি (পনরনিটি: স্কন্দ্র পনর্িদেরণর অিরুরাধ)।

লঙ্ঘরনি প্রকাি এিং স্াস্থ্য ্তিরিি প্রষেপ
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অতিররাগসর্হূ 

নপতা মাতা, কমমী, অনতনর বা পরচারী স্ে স্কউ-আপিার প্রকল্পরকরন্দ্রর 
নবরুরদ্ধ অনভরোগ জািারত পারর। স্াস্্য ্তির এই অনভরোগগুনলরক 
গুরুরত্বর িারর স্্রখ এবং স্িগুনলর ত্ন্ত করর 

অিসান [স্হলর স্কার ধারা 47.77]

স্াস্্য ্তির নকেু আইরির লঙ্ঘিরক এত গুররত্বর িারর নবরবচিা করর 
স্ে নিশু পনরচেদো প্রকল্পরকন্দ্ররক স্কািও মামলা মকদ্দমা োোই বধে 
করর স্্ওয়া হয়। েখি একটি স্াস্্য িংরোন্ত নবপ্ রারক ো িুপেটি 
এবং আিন্ এবং ো 24 ঘন্ার মরধ্য নিরিি করা বা িংরিাধি করা 
িম্ভব িয় স্িরষেরত্র স্াস্্য ্তির পনরচেদো স্কন্দ্রটি বধে করার একটি নির দ্েি 
(অিপুনতপত্রটির িামনয়ক স্নগতার্ি) ইিু্য কররব। নপতা মাতা এবং 
অি্যাি্য তত্তাবধািকারী োরা নিশু পনরচেদো প্রকল্পরকন্দ্র স্ররক নিশুর্র 
বানেরত স্পৌরে স্্য় তাঁর্র মরধ্যও একটি নবজ্ঞনতি নবনল করা হরব। েখি 
স্াস্্য ্তির মরি কররবি স্ে নিশুর্র জি্য আর স্কািও আিন্ নবপর্র 
িম্ভাবিা স্িই তখি প্রকল্পরকন্দ্রটি স্খালা স্েরত পারর।

স্াস্্য ্তির একটি অিমুনতপত্র প্রত্যাখাি কররত, নিন দ্েটি িমরয়র জি্য 
নফনররয় নিরত বা এরকবারর প্রত্যাহারও কররত পারর। অিমুনতপত্র োো 
একটি নিশু পনরচেদো পনরচেদো প্রকল্পরকরন্দ্রর কােদেকলাপ স্বআইনি এবং 
তার ফলস্রূপ স্িটি বধে করর স্্ওয়া হরব। 

কসিা প্র্ানকািীর্ি অতিকাি সর্হূ

I  বধে করার নির দ্েি, স্কি প্রকল্পরকন্দ্রটি আবার আবার স্খালা উনচত 
তা স্্খাবার এবং/বা একটি শুিানিরত প্রমাণ করার ো স্্খায় স্ে 
লঙ্ঘিটি িংরিানধত হরয়রে তা উপস্াপি করার, আপিারক একটি 
িুরোগ স্্য়।

I  ব্যবিার মানলরকর অনধকাররর নবলটিও আপিারক অনধকার স্্য়:

   Z  শুিানি, নবচার বা অি্যাি্য প্রনরেয়ার মাধ্যরম লঙ্ঘিটিরক 
নবররানধতা কররত। 

   Z  পনর্িদেরণর ফলাফরলর একটি পেদোরলাচিা বা স্াস্্য ্তিররর 
পুিরায় পনর্িদেরির অিরুরাধ করার।

সংরিািনকািী ি্যিস্থাগ্রহণ পতিকল্পনা (তসএতপ)  
[স্হলর স্কার ধারা 47.21] 

(পনরনিটি: নিশু পনরচেদো স্পাগ্রারমর িংরিাধিকারী কােদেকলারপর 
পনরকল্পিা)

একটি নিশু পনরচেদো অপাররের অবি্যই একটি িংরিাধিকারী ব্যবস্াগ্রহণ 
পনরকল্পিা (CAP)জমা স্্রব এটি স্্খারত স্ে নতনি স্কারটি অিিুরণ 
কররত ইছেকু এবং িমরদে। অিমুনতপরত্রর ধারক স্াস্্য ্তিরর CAP জমা 
করা এবং CAP রূপায়ি করার জি্য ্ায়বদ্ধ। ্ ুধররণর CAP আরে:
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I  স্ফৌজ্ারী অনভরোগ, স্্াষী িাব্যস্ বা রাজ্য স্কন্দ্রীয় নিবধেি প্রমাণ, বা োরা একটি চলমাি ত্রন্তর অংি 
এমি একজি ব্যনক্তরক নিেুক্ত করার আরগ অিমুনতপরত্রর ধারকরক পাঁচ ত্রনি র্রি্য কর্মীি একটি 
CAP স্াস্্য ্তিরর জমা ন্রত হরব। 

I  অিমুনতপরত্রর ধারকরক স্াস্্য ্তিরর ঘটনাি একটি CAP জমা কররত হরব। ঘেিার একটি CAP এর 
নতিটি অংি আরে:

   1.  ঘেিার নববরণ

   2.  প্রনতনরেয়ার নররপােদে

   3.  স্াস্্য িম্পনকদে ত নবপর্র িম্ভাবিা িংরিাধি করার জি্য গৃহীত প্রষেপ বা পনরকল্পিা

I  নিশুর্ররক আঘাত, ষেনত, নহংিাত্মক বা ড্ারগর ব্যবহারর অনতনরক্ত গুরুত্ব আররাপ করর স্াস্্য ্তির  
CAP-টি অিরুমা্ি বা প্রত্যাখ্যাি করর। 

I  স্াস্্য ্তির েতষেণ িা CAP-টি স্ীকার কররে প্রকল্পরকন্দ্রটিরক ততষেণ স্িটিরক পনরমাজদে িা কররত হরব। 
স্কন্দ্রটি তারপর পনরকল্পিাটি কােদেকর কররবি এবং গৃহীত প্রষেপ গুনল পরীষো করা হরয়রে এই জানিরয় 
কমমীর স্ররক একটি স্িাোনর করা নববনৃত নিরয় তা প্র্াি কররবি। 

তপিার্ািার্ি প্ররিিাতিকাি এিং জানাি অতিকাি [স্হলর স্কার ধারা 47.67 (d)] 

(পনরনিটি: NYC নিশু পনরচেদো িংরোগ)

I  নপতা মাতার তাঁর্র নিশুর্র কারে িব িময় বাধানিরষধহীি 
প্ররবিানধকার রাকরত হরব। 

I  স্েরপ বা অিলাইরি নপতা মাতারক তাঁর্র নিশুর্র স্্খরত স্্ওয়ার 
জি্য নিশু পনরচেদো স্ািটিরত প্রকল্পটি নভনরও ক্যারমরা লাগারত পারর। 
তরব, কমমীর্র স্ষেরত্র িরািনর স্চারখ-স্চারখ- স্ররখ তত্তাবধাি করার 
স্কািও নবকল্প নভনরও িজর্ানর িয়। 

   Z  নপতা মাতা এবং িকল কমমীরক নলনখত ভারব এই ক্যারমরাগুনলর 
ব্যবহাররর উরদ্দি্য এবং ক্যারমরাগুনলর অবস্াি িম্পরকদে  অবনহত 
কররত হরব।

   Z  নিশুর িনরভুনক্তর িময়, স্করন্দ্রর নলনখত নিরাপত্ার পনরকল্পিা 
এবং স্কারটিরত স্ে রকম প্ররয়াজি স্িই অিিুারর তত্তাবধাি এবং 
উপনস্নতর নিয়ম, আপৎকালীি পদ্ধনত িমহূ এবং অিুস্তার 
ব্যবস্াপিা িহ - প্রকল্পরকন্দ্রটির িীনত এবং পদ্ধনত গুনলর তর্য 
নপতা মাতারক জািারত হরব।

   Z  িবরররক িাম্প্রনতক পনর্িদেরির নররপােদে  নকভারব স্্খা োরব স্ি 
িম্পরকদে  প্রকল্পরকন্দ্ররক অবি্যই নপতা মাতারক জািারত হরব। 

I  প্রকল্পরকন্দ্রটিরক একটি িাইিরবারদে  োঙারত হরব স্েখারি নপতা মাতা 
এটিরক স্্খরত পাররি, এটি জানিরয় স্ে: 

   Z  প্রকল্পটির িবরররক িাম্প্রনতক পনর্িদেরির নররপােদে  স্াস্্য ্তিররর 
ওরয়বিাইরে বা 311 কল করার মাধ্যরম লভ্য।

   Z  নিশু পনরচেদো প্রকল্পরকন্দ্রগুনলর জি্য আবনি্যক নবষয়গুনল 311 
স্ত কল করার মাধ্যরম জািরত পাররবি।

   Z  নিশু পনরচেদো প্রকল্পরকন্দ্রটি িম্বরধে অনভরোগগুনল 311-এর 
মাধ্যরম জািারিা স্েরত পারর।

t  আপনাি অনরু্তিপত্র

t  তিশু পতিচরদো কর্দেষের্িা  
সার্াতি কারদে

t  স্থতগরিি সািাংি (রত্ আপতন 
কখনও কপরয় থারকন)

t  প্রকরল্পি ককরন্দ্রি অতি সাম্প্রতিক 
স্াস্থ্য ্তিরিি পতি্িদেরনি একটি 
তিজ্ঞততি 

t  অতিররাগ জানারি িা তিশু 
পতিচরদোি আিতি্যকিাি িথ্য 
জানরি 311 কি কল কিা সবেরধে িথ্য

t  প্ররি্যক তসরকে(িাথরুর্, রায়াপাি 
পতিিিদে রনি জায়গায়, ইি্যাত্)হাি-
কিায়াি পদ্ধতি 

করখারন সকরল ক্খরি পারি 
কসখারন প্র্িদেণ করুন 
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আপিার নিশু পনরচেদো স্প্রাগ্রারম উন্ত পনরচেদো প্র্াি কররত স্োগ্য কমমী আবনি্যক। উন্য়ি মলূক ধারাবানহকতার 
রেম স্ীকৃত কররত তারঁ্র তত্তাবধারির অধীরি নিশুর্র পনরচেদোয় বয়রির িারর েররাপেুক্ত নিষোগত স্োগ্যতা এবং 
িাটিদে নফরকরের দ্ারা নিষেকর্র প্রনিনষেত করা হয়। এই নবনিটিকরণ তাঁর্ররক নিশুর্র স্িখার িুরোগ দতরী কররত 
িমরদে করর। নপতা মাতা বা অনভভাবকর্র একটি নিশুর নিষোগত অগ্রগনতর িুপেটি তর্য প্র্াি কররতও নবরিষ প্রনিষেণ 
নিষেকর্র িহায়তা কররত পারর। 

িত্তািিান সংক্ান্ত আিি্যকিা

I  স্কািও নিশুরক কখিই তত্তাবধাি োো রাখা োরব িা। প্ররত্যক নিশু বা নিশুর্র গ্রুপরক িব িময় স্চারখ স্চারখ 
রাখরত হরব।

I  নিশু পনরচেদোর িময় স্োগ্য কমমীর্র প্ররয়াজিীয় অিপুারত (পৃষ্া 10 এ স্েনবল স্্খুি) কমদেরত রাকরত হরব। নবরনতর 
িময়, মধ্যাহ্ন স্ভাজি এবং িামনয়ক অিপুনস্নতর (নতি ন্ি বা তার কম) কমমী-নিশু অিপুাত বজায় রাখরত িহরোগী 
কমমীর্ররক স্িই জায়গা পূরণ কররত হরব।

I  নিশুর্র ঘুমাবার িময় এবং রারত পনরচেদোর জি্য কমমীর্র িবিময় স্জরগ রাকরত হরব।

করাগ্য কর্মী
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ন্ূযনির্ কর্মী সংখ্যা এিং কর্মী-তিশু অনপুাি [স্হলর স্কার ধারা 47.23]

তিশুর্ি িয়স কর্মী-তিশু অনপুাি সিদেিৃহৎ 
গ্রুরপি 
আকাি

সিদেিৃহৎ গ্রুরপি আকাি প্রতি 
কর্মীি প্ররয়াজনীয়িা

12 র্ারসি কর্ িয়সী 1 জি নিশু/মাত্র হােঁরত স্িখা 
নিশুর স্ররক 4 জি নিশুর 
নিষেক*

8 2 জি নিশু/মাত্র হাঁেরত স্িখা নিশুর 
িা  1 জি নিশু/মাত্র হাঁেরত স্িখা নিশুর 
নিষেক এবং একজি িহকানর 

12 কথরক 24 র্াস 1 জি নিশু/মাত্র হােঁরত স্িখা 
নিশুর 5 জি নিশুর জি্য 
নিষেক *

10 2 জি নিশু/মাত্র হাঁেরত স্িখা নিশুর িা  
1 জি নিশু/মাত্র হাঁেরত স্িখা নিশুর জি্য 
নিষেক এবং একজি িহকানর

2 ি�ি কথরক  
3 ি�রিি কর্

6 জি নিশুর জি্য 1 জি 
নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক

12 2 জি নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক িা  1 জি 
নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক এবং 1 জি িহকানর

3 ি�ি কথরক  
4 ি�রিি কর্

10 জি নিশুর জি্য 1 জি 
নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক

15 2 জি নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক িা  1 জি 
নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক এবং 1 জি িহকানর

4 ি�ি কথরক  
5 ি�রিি কর্

12 জি নিশুর জি্য 1 জি 
নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক

20 2 জি নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক িা  1 জি 
নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক এবং 1 জি িহকানর

5 ি�ি কথরক  
6 ি�রিি কর্

15 জি নিশুর জি্য 1 জি 
নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক

25 2 জি নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক িা  1 জি 
নপ্রসু্ল গ্রুপ নিষেক এবং 1 জি িহকানর

*  আপৎকালীি অবস্ার স্ষেরত্র, 12 মারির িীরচ নিশুর্র জি্য 1:3 কমমী-নিশু অিপুাত প্ররয়াজি। সিুষোি পতিকল্পনাি আপৎকালীন পদ্ধতিগুতলি 
ধারারত এগুনলর অবি্যই উরলেখ রাকরত হরব।
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কর্মী করাগারনি আিি্যকিা, কিদে ি্য এিং তিষোগি করাগ্যিা [স্হলর স্কার ধারা 47.13–47.17] 

তপ্রসু্ল (িয়স 2 to 6)

প্ কিদে ি্যসর্হূ তিষোগি করাগ্যিা

তিষোসংক্ান্ত 
পতিচালক* 

কমমী এবং প্রনিষেরণর তত্তাবধাি 
নিষো িংরোন্ত পাঠ্যরেম উন্য়ি এবং  
কােদেকর করা 
প্রাত্যনহক স্াস্্য পনর্িদেি িম্পন্ করা 
অিরুছে্ 47 জি এ উরলেনখত স্িই এরকম কমমীর্র 
কতদে ব্যিমরূহর রূপররখা প্রণয়ি 
নিরয়ারগ অংিগ্রহণ
েন্ >40 নিশু পনরচেদোয় রারক তাহরল নিষেরণর 
কতদে ব্যিমহূ পালি কররত পাররি িা

প্রারনমক দিিব নিষোয় বা িংনলিটি দিিরবর নিষোয় BA এিং  

স্স্টে িাটিদে নফরকিি এিং 
6 বেররর িীরচর নিশুর্র(47.13) জি্য 2 বের বা তার স্বিী 
গ্রুপ নিষেক নহিারব কারজর অনভজ্ঞতা

তপ্রসু্ল গ্রুপ 
তিষেক
দ্রটিব্য: একজি 
এরুরকরিিাল নরররক্টর 
বা গ্রুপ নিষেকরক োঁর্র 
স্স্টরের নিষো ্তির স্ররক 
প্রত্যায়ি পত্রবা অিরুমা্ি 
বানক আরে তারঁ্ররক 
িামনয়কভারব নিরয়াগ 
করা হরব। নস্নত বানক 
রাকা মারি হল প্রত্যায়ি 
পরত্রর জি্য নতিটি 
পরীষো প্ররয়াজি এবং 
স্স্টরের নিষো ্তিররর 
নিনশ্চতকররণর জি্য 
অরপষোয় রাকা।

কােদেকলাপ গুনলর পনরকল্পিা করা 
একটি নিন দ্েটি গ্রুরপর নিশুর্র তত্তাবধাি করা

প্রারনমক নিশু নিষোয় বা িংনলিটি নবষরয় BA বা রাজ্য নিষো 
নবভারগর িাটিদে নফরকিাি িা 
রাজ্য নিষো নবভাগ দ্ারা স্ীকৃত িমতুল্য িাটিদে নফরকিাি িা
প্রারনমক নিশু নিষোয় BA এবং 5 বেররর তত্তাবধারির 
অনভজ্ঞতা (োর্র 2008 এর আরগ নিরয়াগ করা হরয়রে)িা
7 বেররর মরধ্য স্োগ্যতা অজদে রির জি্য স্াস্্য ্তির-
অিরুমান্ত স্ীকৃত অধ্যয়রির পনরকল্পিা:
আনলদে নচলরড্ি এরুরকিি, প্র্যাকটিকারম অ্যারিানিরয়ে'ি 
(AA বা AS) নরগ্রী িা
90 বা তার স্বনি আন্ারগ্রাজরুয়ে করলজ স্রেনরে এবং এক 
বেররর নপ্র নকন্ারগারেদে ি, নকন্ারগারেদে ি বা প্ররম স্ররক 
নদ্তীয় স্রেণীর নিশুর্র ক্ািরুরম পোরিার অনভজ্ঞতা িা
অি্যাি্য একাররনমক নবষরয় BA এবং তৃতীয় স্রেণী পেদেন্ত 
বাচ্চার্র ক্ািরুরম পোরিার অনভজ্ঞতা। 

সহকািী তিষেক কােদেকলারপ িহায়তা কররি এবং গ্রুপ নিষেক 
ও নিষো িংরোন্ত পনরচালরকর নির দ্েিািিুারর 
নিশুর্র তত্বাবধাি কররি 

কমপরষে 18 বের বয়িী হরত হরব সারথ
উচ্চ নব্্যালরয়র নররপ্ামা বা GED এিং 
স্কারর স্েরকম নিন দ্েটি আরে স্িই অিেুায়ী করলজ স্রেনরে, 
অনভজ্ঞতা এবং/বা অধ্যয়রির পনরকল্পিার নবনভন্ িমবিয় 

িারিি পতিচরদো

প্ কিদে ি্যসর্হূ তিষোগি করাগ্যিা

তিষোসংক্ান্ত 
পতিচালক
(স্োগ্য গ্রুপ নিষেক 
নিষোিংরোন্ত 
পনরচালক 
হরত পাররি)

রারতর পনরচেদোর তত্তাবধাি কররি স্হলর স্কার 47.13 অিিুারর মািক অথিা
BA, প্রারনমক নিশু নিষোয় 12 টি স্রেনরে িহ এিং 
6 বেররর নিরচর নিশুর্র নিরয় লাইরিন্সপ্রাতি স্প্রাগ্রারম 
2 বেররর অনভজ্ঞতা

11
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িাত্রীকাতলন পতিচরদো (রেমি)

প্ কিদে ি্যসর্হূ তিষোগি করাগ্যিা

সহকািী তিষেক রারতর পনরচেদো িহায়তা কররি কমপরষে 18 বের বয়িী হরত হরব সারথ
উচ্চ নব্্যালরয়র নররপ্ামা বা GED এিং 
স্কারর স্েরকম নিন দ্েটি আরে স্িই অিেুায়ী করলজ স্রেনরে, 
অনভজ্ঞতা এবং/অরবা অধ্যয়রির পনরকল্পিার নবনভন্ 
িমবিয়

তিশু/র্াত্র হাঁটরি কিখা তিশু (24 র্ারসি কর্ িয়সী)

প্ কিদে ি্যসর্হূ তিষোগি করাগ্যিা

তিষোসংক্ান্ত 
পতিচালক* 

কমমী এবং প্রনিষেরণর তত্তাবধাি 
নিষো িংরোন্ত পাঠ্যরেম উন্য়ি এবং কােদেকর 
করা 
প্রাত্যনহক স্াস্্য পনর্িদেি িম্পন্ করা 
অিরুছে্ 47 এ উরলেনখত স্িই এরকম কমমীর্র 
কতদে ব্যিমরূহর রূপররখা প্রণয়ি 
নিরয়ারগ অংিগ্রহণ
েন্ >40 জি নিশু পনরচেদোয় রারক তাহরল 
নিষেরণর কতদে ব্যিমহূ পালি কররত পাররি িা

দিিরবর নিষোয় বা িংনলিটি দিিরবর নিষোয় BA এিং 
গ্রুপ নিষেক নহিারব বা 24 মারির কম বয়রির নিশুর্র 
পনরচেদো প্র্ািকারী নহিারব 1 বা স্বিী বেররর অনভজ্ঞতা 
অথিা 
নিশু/মাত্র হাঁেরত স্িখা নিশুর পাঠ্যরেরমর কারজ 6 টি করলজ 
স্রেনরে অথিা
স্াস্্য ্তির স্ীকৃত অধ্যয়রির পনরকল্পিায় 6 টি স্রেনররের 
িমতুল্য

তিশু/র্াত্র 
হাঁটরি কিখা 
তিশু তিশুি  
গ্রুপ তিষেক

কােদেকলাপ গুনলর পনরকল্পিা করা 
একটি নিন দ্েটি গ্রুরপর নিশুর্র পনরচেদো এবং 
তত্তাবধাি করা

কমপরষে 21 বের বয়িী হরত হরব সারথ
প্রারনমক নিশু নিষোয় িহকারী (AA বা AS) নরগ্রী িা 
নিশু উন্য়রি িহকারীর িাটিদে নফরকে এবং 7 বেররর মরধ্য 
AA বা AS র জি্য অধ্যয়রির পনরকল্পিা িা 
উচ্চ নব্্যালরয়র নররপ্ামা বা GED এবং স্কারর স্েরকম 
নিন দ্েটি করা আরে স্িই অিেুায়ী করলজ স্রেনরে, অনভজ্ঞতা 
এবং/বা অধ্যয়রির পনরকল্পিার নবনভন্ িমবিয়

সহকািী তিষেক কােদেকলারপ িহায়তা কররি এবং গ্রুপ নিষেক 
ও নিষো িংরোন্ত পনরচালরকর নির দ্েিািিুারর 
নিশুর্র তত্বাবধাি কররি 

কমপরষে 18 বের বয়িী হরত হরব সারথ
উচ্চ নব্্যালরয়র নররপ্ামা বা GED এিং 
স্কারর স্েরকম নিন দ্েটি আরে স্িই অিেুায়ী করলজ স্রেনরে, 
অনভজ্ঞতা এবং/অরবা অধ্যয়রির পনরকল্পিার নবনভন্ 
িমবিয়

অন্যান্য 

প্ কিদে ি্যসর্হূ তিষোগি করাগ্যিা

জলক্ীডা 
সংক্ান্ত 
পতিচালক

স্করন্দ্রর নভতরর এবং বাইরর িাঁতার কাো এবং 
জলরেীো িংরোন্ত নরেয়াকলারপর তত্তাবধাি, 

কাররন্ কানরদে ওপুলমিানর নরিাকরিিাি (CPR) িাটিদে নফরকে 
এিং 
হয় একজি িাটিদে নফরকে প্রাতি িাঁতার প্রনিষেক বা একজি 
স্োগ্যতািম্পন্ জীবিরষেক 

*   েন্ স্কাি স্করন্দ্র নপ্র-সু্ল এবং মাত্র হাঁেরত স্িখা নিশুর্র জি্য প্রকল্প রারক তাহরল স্িখারি প্রনতটি পারনমরের জি্য একটি করর ্টুি এরুরকরিিাল 
নরররক্টর রাকা আবি্যক। অরবা নপ্রসু্ল নিষো িংরোন্ত পনরচালক নিশু/মাত্র হাঁেরত স্িখা নিশু স্প্রাগ্রারমরও তত্তাবধাি কররল স্কন্দ্রটিরক অবি্যই 
স্াস্্য ্তিররর স্ররক অিরুমা্ি নিরত হরব।

12
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প্ররয়াজনীয় নতথপত্র

এরুরকরিিাল নরররক্টর এবং গ্রুপ নিষেকর্র জি্য নিম্ননলনখত িনর প্ররয়াজি। [স্হলর স্কার ধারা 47.13 এবং 47.19]।

I  করলজ নরগ্রীর প্রনতনলনপ 

I জীবিপঞ্ী 

I স্স্টরের িংিাপত্র, প্ররোজ্য হরল

I নতিটি স্রফাররন্স

I প্ররয়াজিীয় প্রনিষেরণর নিনশ্চতকরণ

I নিশু নিেদোতি এবং উৎপীেরির তর্য রাজ্যব্যাপী স্কন্দ্রীয় স্রনজ্রিার এবং আঙুরলর োপ দ্ারা নক্য়াররন্স 

I অধ্যয়ি পনরকল্পিা, প্ররোজ্য হরল (অধ্যয়ি পনরকল্পিার অিমুনত স্কবল গ্রুপ নিষেকর্র আরে)

I িাত বেররর মরধ্য বানক রাকা আবি্যকতা িমূ্পণদে করার পনরকল্পিা উনলেনখত প্রনতশ্রুনতবদ্ধতার পত্র

I প্রারমীর িনরভুক্ততা নিনশ্চতকারী করলজ স্রনজর্রিিি িনর
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কর্মী প্রতিষেণ [স্হলর স্কার ধারা 47.37]

নিষেরকরা োরত জরুরী পনরনস্নতরত িনরেয় হরত পাররি এবং নিশুর্র নিষো িংরোন্ত পনররষবা প্র্াি কররত পাররি তা নিনশ্চত কররত স্াস্্য ্তির 
নিয়নমত প্রনিষেণ স্্ওয়ার আরয়াজি করর রারক। নিষো িংরোন্ত পনরচালক প্রনিষেরণর(বা একজি িাটিদে নফরকে প্রাতি প্রনিষেরকর আরয়াজি করার) এবং 
কমমীরা প্ররয়াজিীয় প্রনিষেণ পারছেি তা পরীষো করার জি্য ্ানয়ত্বপ্রাতি। 

প্রতিষেরণি িিণ প্ররয়াজনীয় কর্মী প্রতিষেরণি তিষয়িস্তু প্রতিষেরণি  
পনুিািৃতত্ি হাি

তিশু তনরদোিন এিং 
উৎপীডন

কমদেচারী, স্স্ছোরিবক 
এবং োর্র িারর নিশুর্র 
তত্তাবধাি োোই স্োগারোগ 
ররয়রে; 6 মারির মরধ্য িতুি 
নিরয়াগ করা হরয়রে 

িিাক্তকরণ, নররপােদে  করা 
নিশু নিেদোতি এবং উৎপীেি 
প্রনতররাধ এবং নিয়মকািিু

প্ররত্যক 24 মারি

সংক্র্ন তনয়ন্ত্রণ িকল নিষেক িংরেমণ স্োগ্য স্রারগর 
নিয়ন্ত্রি এবং নররপােদে  করা

কমপরষে একবার; িহকারী 
নিষেক আবার কররত পাররি এবং 
15-ঘন্ার নদ্বানষদেক প্রনিষেরণর 
প্ররয়াজরি ব্যবহার কররত পাররি

আপৎকালীন  
পদ্ধতি সর্হূ

কমদেচারী, স্স্ছোরিবক 
এবং োর্র িারর নিশুর্র 
তত্তাবধাি োো স্োগারোগ 
ররয়রে

নিরাপত্ার পনরকল্পিা, জরুরী 
নচনকৎিা এবং গুরুতর 
ঘেিায় িনরেয় হরয় ওঠা, এবং 
খানল করার পনরকল্পিা িহ 

বানষদেক, স্িইিারর স্ঘানষত এবং 
অরঘানষত অিিুীলি 

CPR এিং প্রাথতর্ক 
তচতকৎসা

িবিময় কমপরষে 1 জি 
িাটিদে নফরকে প্রাতি ব্যানক্ত  
স্করন্দ্র রাকরবি

কানরদে ওপালমিানর 
নরিাকরিিাি (CPR) এবং 
অি্যাি্য প্রারনমক নচনকৎিা

প্ররত্যক 2 স্ররক 3 বেরর

কিরকন কিিী এিং 
সাররন ইনফ্যান্ট 
করথ তসনর্ার্ 
(SIDS)

নিশু/মাত্র হাঁেরত স্িখা 
নিশু নিশু এবং রারতর 
পনরচেদো কমমী

িিাক্তকরি এবং প্রনতররাধ কমপরষে একবার; িহকারী 
নিষেক আবার কররত পাররি এবং 
15-ঘন্ার নদ্বানষদেক প্রনিষেরণর 
প্ররয়াজরি ব্যবহার কররত পাররি

সািািণ প্রতিষেণ িহকারী নিষেক উপররাক্ত িকল নবষয়; 
স্িইিারর নিশু স্াস্্য এবং 
িুরষো এবং দিিরবর উন্য়ি 

প্ররত্যক 24 মারি 15 ঘন্া

জলক্ীডা সংক্ান্ত জলরেীো িংরোন্ত পনরচালক CPR, অগ্রগনতিীল িাঁতার বা 
জীবিরষোর প্রনিষেণ

বাৎিনরক প্ররয়াজি মানফক

খা্্য সিুষোি 
সাটিদে তফরকট

খা্্য পনররষবা নরেয়াকলারপর 
তত্তাবধায়ক

খা্্য িুরষো, খা্্য প্রস্তুত এবং 
মজতু করা িহ

একবার
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অন্যান্য সপুাতিিকৃি প্রতিষেণ

ওষুধ পনরচালিা: স্কািও প্রকল্পরকন্দ্র ওষুধ স্্য় স্্য় নকিা তার জি্য, 
নিরাপ্ ও স্াস্্যকর নিশু (পৃষ্া 17) স্্খুি।

অ্যাসপায়াি কিতজত্রি [স্হলর স্কার ধারা 47.13(a)]

অ্যািপায়ার স্রনজন্রি হল নিউ ইয়রকদে র স্স্টরের প্রারনম্ভক দিিব এবং সু্ল 
বয়রির নিশুর্র জি্য িমনবিত স্পিা্ার উন্য়ি ব্যবস্া। নিষেক, অপাররের, 
পনরচালক এবং অি্যাি্য ব্যনক্ত োরা প্রারনম্ভক দিিব স্ষেরত্র কাজ কররি তারা 
প্রনিষেণ ও স্পিা্ার উন্য়ি িহ তার্র কমদেজীবি িম্পরকদে  গুরুত্বপূণদে তরর্যর 
ট্্যাক রাখরত অ্যািপায়ার ব্যবহার কররত পাররি।

তনউইয়কদে  তসটিি সর্স্ত তিশু পতিচরদো প্রকল্পরকন্দ্র ও িার্ি 
কর্মীর্িরক 1লা জলুাই, 2019 এি র্রি্য অনলাইন অ্যাসপায়াি 
কিতজত্রি সহ সতক্য় অ্যাকাউন্ট তিিী করি িাখরি হরি। নিরাপ্ 
স্রোরবরির মাধ্যরম, স্াস্্য ্তিররর কমমীরা নিষেকর্র নিষো, কারজর ইনতহাি, 
প্রনিষেণ ও অি্যাি্য স্পিা্ার কােদেকলাপ িহ নিষেকর্র স্োগ্যতা পেদোরলাচিা 
কররত পাররবি।

িমস্ স্করন্দ্রর পনরচালক বা প্রিািকর্র নিনশ্চত কররত হরব িতুি ও 
বতদে মারি নিেুক্ত িমস্ নিষোকমমী তার্র অ্যািপায়ার স্প্রাফাইল িমূ্পণদে 
করররে। িব নিেুক্তর্র অবি্যই নিেুক্ত হওয়ার ্ইু িতিারহর মরধ্য 
অ্যািপায়ার স্প্রাফাইল িমূ্পণদে কররত হরব। অপররর জি্য বা অপররর হরয় 
অ্যািপারায় স্প্রাফাইল িমূ্পণদে করা োরব িা।

অপিাির্লূক তিচাি এিং তিশু তনরদোিন সংক্ান্ত পিীষো  
[স্হলর স্কার ধারা 47.19] 

নিউইয়কদে  স্স্টে িংরিাধণী আইি 23A ও স্্খুি (পনরনিটি: অপরাধ মলুক 
পশ্চা্পে এবং রাজ্য স্কন্দ্রীয় স্রনজ্রিার পরীষো)।

I োচাই 

   Z  নিরয়ারগর পূরবদে, স্ে স্কউ োঁর্র স্করন্দ্রর নিশুর্র িারর তত্তাবধাি 
োো স্োগারোগ রাকরত পারর নিটির অিিুধোি নবভাগ দ্ারা তাঁর্র 
আঙুরলর োপ অবি্যই পরীনষেত হরত হরব এবং তারঁ্র অপরারধর 
স্রকরদে  বা নিশু নিেদোতি এবং উৎপীেরির তর্য রাজ্যব্যাপী স্কন্দ্রীয় 
স্রনজ্রিারর (SCR) অন্তভুদে নক্ত আরে নকিা তা পরীষো কররত হরব। 

   Z  প্ররত্যক কমদেচারীরক প্রনত ্ ুবের পরীষো কররত হরব। 

   Z  নপতা মাতা এবং নপতা মাতার-অিরুমান্ত প্রনতনিনধগণ পরীষো 
স্ররক ্ায়মকু্ত। 

   Z  পরীষোর োেপরত্রর জি্য অরপষোরত কাউরক নিশুর্র িারর 
তত্তাবধাি োো স্োগারোগ কররত স্্ওয়া িাও হরত পারর।

I িম্মনত 

   Z  স্কন্দ্রটিরক অবি্যই আঙুরলর োরপর এবং পূবদে অপরারধর পরীষোর 
নলনখত িম্মনত স্পরত হরব। স্ে ব্যনক্তটিরক পরীষো করর হরব তাঁরক 
অবি্যই একটি নলনখত নবজ্ঞনতি প্র্াি কররব স্ে একটি ত্রন্তর 
প্রনতরব্ি SCR এ জমা স্্ওয়া হরব। 

   Z  েন্ স্িই ব্যানক্ত পরীনষেত হরত িম্মত িা হি, তাঁরক নিরয়াগ করা বা 
স্করন্দ্র প্ররবি কররত স্্ওয়া িাও হরত পারর। 
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I  অপরাধমলূক স্রকরদে , স্গ্রতিারী বা নিশু উৎপীেরির অনভরোগ িমহূ

   Z  একজি িম্ভাব্য কমদেচারীর পূবদেবতমী অপরাধ মলূক পেভূনম তারঁক 
একটি নিশুর িারর কাজ করার পরর বাধা িৃনটি কররব নকিা 
তা নস্র কররত স্কন্দ্রটি অবি্যই একটি মলূ্যায়ি কররব। েন্ 
SCR "খুজঁিু" বরল স্কািও নচঠি স্ফরত পাঠায়, প্রকল্পরকন্দ্রটিরক 
24 ঘন্ার মরধ্য অবি্যই স্িই তর্যটি স্াস্্য ্তিররক নররপােদে  কররত 
হরব। (পনরনিটি: অপরাধ মলূক পেভূনম এবং রাজ্য স্কন্দ্রীয় 
স্রনজ্রিার পরীষো)।

   Z  েন্ স্কন্দ্র এমি কাউরক নিেুক্ত কররত চায় স্ে গত 10 বেরর 
গুরুতর অপরারধ স্্াষী িাব্যস্, অভব্য আচররণর কাররণ স্্াষী 
িাব্যস্ অরবা স্কাি গুরুতর অপরাধ বা অভব্য আচররণর 
অনভরোগ উঠরলও আ্ালত পেদেন্ত নবষয়টি গোয়নি এমি হরল 
উক্ত প্রকল্পরকন্দ্ররক পাঁচ ন্রির মরধ্য কর্মী CAP জমা ন্রত হরব। 
ব্যনক্তর নিরয়াগ চূোন্ত করার আরগ স্াস্্য ্তিররক Staff CAP টি 
অবি্যই অিরুমা্ি কররত হরব। 

   Z  বতদে মাি স্কািও কমদেচারী েন্ স্গ্রতিার হি তাহরল 24 ঘন্ার 
মরধ্য তাঁরক অবি্যই তা স্কন্দ্রটিরক জািারত হরব। প্রকল্পরকন্দ্রটি 
এই স্গ্রতিাররর খবর জািার 24 ঘন্ার মরধ্য স্াস্্য ্তিররক স্িটি 
জািারব।

   Z  স্গ্রতিাররর খবর জািার 24 ঘন্ার মরধ্য প্রকল্পরকন্দ্রটিরক SCR 
এর কারে একটি ত্রন্তর নররপােদে  জমা কররত হরব। ব্যানক্তটিরক 
অনভরোগ মকু্ত করা হরব নকিা তা নিধদোরণ করা একটি নিশু 
নিেদোতি বা উৎপীেরির পরীনষেত নররপারেদে র উপর নিভদে রিীল। 
েন্ SCR "খুজঁিু" বরল স্কািও নচঠি স্্য়, প্রকল্পরকন্দ্রটিরক 
24 ঘন্ার মরধ্য অবি্যই স্িই তর্যটি স্াস্্য ্তিররক নররপােদে  কররত 
হরব। (পনরনিটি: অপরাধ মলূক পেভূনম এবং রাজ্য স্কন্দ্রীয় 
স্রনজ্রিার পরীষো)।

I  আঘাত, ষেনত বা মতুৃ্যর নবজ্ঞনতি [স্হলর ধারা স্কার 47.19(g); 
47.27 (c)(3)]

   Z  একজি কমদেচারী, স্স্ছোরিবক বা স্করন্দ্রর প্রনতনিনধর পনরচেদোয় 
রাকাকালীি েন্ একটি নিশু হানররয় োয়, গুরুতর আঘাত পায় 
বা মারা োয় তাহরল প্রকল্পরকন্দ্রটিরক 24 ঘন্ার মরধ্য SCR স্ক 
জািারত হরব। স্প্রাগ্রামটিরক SCR স্ক জািাবার 24 ঘন্ার মরধ্য 
স্াস্্য ্তিররক জািারত হরব। 

I স্নগতার্ি এবং অি্যাি্য িতকদে তামলূক ব্যবস্া 

একজি কমদেরত বা িম্ভাবিাময় কমদেচারীরক পুররাপুনর একটি ফয়িালা িা 
হওয়া অপরাধমলূক কাজ বা নিেদোতি, উৎপীেরির ্ারয়র করা অনভরোগ 
বা ত্রন্তর নভনত্রত বরখাস্ বা নিরয়াগ কররত অস্ীকার িাও হরত 
পারর। েতষেণ অনভরোগটি খানরজ িা হরছে এবং নিশু পনরচেদো স্কন্দ্রটির 
(পনরচালরকর) মলূ্যায়রির ওপর নভনত্ করর নিরয়াগ স্নগত, বা নবলনম্বত 
হরত পারর।
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তনিাপ্ ও সসু্থ তিশু সর্হূ

নিশু পনরচেদো স্করন্দ্র িরীভুক্ত িকল নিশুর িুরনষেত এবং স্াস্্যবাি 
হওয়া জরুরী। স্ে িকল নিশু আপিার স্প্রাগ্রাম শুরু করর তারা 
নচনকৎিাগত ন্ক ন্রয় িুস্(স্মনরক্যানল ক্ীয়ারদে ) এবং েতন্ি তারা 
িরীভুক্ত রাকরব ততন্ি নচনকৎিাগত ন্ক ন্রয় িুস্ই রাকরব তা 
নিনশ্চত কররত প্ররয়াজিীয়তাগুনল এই ধারাটি িংরষেরপ নববতৃ করর। 
স্করন্দ্রর মরধ্য নিশুর্র জি্য এবং বাইরর স্বোরিার িময় পনরচেদো 
এবং জবাবন্নহতা এবং গুরুত্বপূণদে পুনটির প্ররয়াজিীয়তা গুনলর তর্যও 
আপনি জািরত পাররবি।

তচতকৎসা সংক্ান্ত পতিচরদো [স্হলর স্কার ধারা 47.25]

I পরীষেণ িমহূ 

   Z  ভনতদে র আরগ এবং স্াস্্য ্তিররর দ্ারা বাধ্যতামলূক নিন দ্েটি 
িমরয়র ব্যবধারি, িকল নিশুর স্াস্্য িম্পনকদে ত ইনতহাি 
এবং স্াস্্য পরীষো িহ একটি বয়রিাপরোগী রাক্তনর পরীষো 
করারত হরব। 

   Z  স্াস্্য পনরচেদো প্র্ািকারীরক স্াস্্য পরীষোটির িংনষেতি 
নববরণ িহ একটি স্াষেনরত ফমদে স্কন্দ্রটিরক ন্রত হরব। এই 
ফমদেটিরত স্ে পনরনস্নত(অ্যালাজমী িহ)বা স্রাগ ো নরেয়াকলারপ 
অংিগ্রহরণ নিশুটির ষেনত কররত পারর, নিশুটিরক অংিগ্রহণ 
কররত িহায়তার জি্য পরামিদে এবং নিশুটির নচনকৎিা 
িংরোন্ত প্ররয়াজিীয়তা স্মোরিার পনরকল্পিা অন্তভুদে ক্ত 
কররত হরব। 

   Z  স্কন্দ্রটি অবি্যই নিশু এবং কমমীর্র জি্য িবধররণর নচনকৎিা 
িংরোন্ত পনরচেদো এবং আপৎকালীি অবস্ার স্রকরদে  রাখরব। 
এই স্রকরদে গুনল স্গাপিীয়। স্িগুনল শুধুমাত্র নপতা মাতা, োরা 
নপতা মাতা দ্ারা অিরুমান্ত ব্যনক্ত এবং স্াস্্য ্তিররর এবং 
অিরুমান্ত স্করন্দ্রর কমমীর্র জি্য উপলদ্ধ।

I  টিকাপ্র্াি (পনরনিটি: টিকাপ্র্ারির তর্য)

   Z  িকল নিশুরক িাম্প্রনতক নিউ ইয়কদে  রাজ্য জিস্াস্্য আইি 
অিেুায়ী িংরোমক স্রাগগুনলর নবরুরদ্ধ টিকাপ্র্াি 
কররত হরব।

   Z  েন্ টিকাপ্র্াি নিশুটির স্ারস্্যর জি্য নবপজ্জিক হয়, একজি 
লাইরিন্সকৃত নচনকৎিা প্র্ািকারী দ্ারা প্রত্যনয়ত, বা 
টিকাপ্র্ািটি েন্ পানরবানরক ধমমীয় নবশ্ারির নবররাধী হয় 
তাহরল টিকাপ্র্াি স্ররক োে স্্ওয়া হয়। 

I প্রত্যহ পনর্িদেি

   Z  প্ররত্যকন্ি, নবরিষ করর খাওয়ার িময়, নিষোিংরোন্ত 
পনরচালক বা একজি ্ানয়ত্বপ্রাতি নিষেক অবি্যই প্ররত্যক 
নিশুর স্াস্্য পরীষো কররবি। পনরচালক বা নিষেকরক 
নিশুটির িারর পনরনচত হরত হরব এবং অিুস্তার লষেি 
স্চিার জি্য প্রনিনষেত হরত হরব। 
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I  িংরোমক স্রাগ িমহূ (পনরনিটি: নিশু পনরচেদো প্র্ািকারীর্র জি্য িংরোমক 
স্রারগর তানলকা)

   Z  েন্ স্কািও নিশুর নচরকি পক্স, কংজাইটিভাইটিি, রাইনরয়া, নরপররনরয়া, 
ফুর পয়জনিং, স্হপাোইটিি, স্হরমানফলাি ইি্ুরয়ঞ্া োইপ নব িংরেমণ, 
চমদেররাগ, হাম, ম্যারিিজাইটিি (িব ধররণর), স্মনিিরজারকাককাল 
স্রাগ, স্মনরনিনলেি-স্রনজিে্যান্ স্স্টফাইরলাকক্াি অনরয়াি (MRSA), 
মাম্পি, পােুদে নিি (হুনপং কানি), স্পানলওমাইরলটিি, রুরবলা (জামদোি হাম), 
িালরমারিলা, লাল ব়্যািেুক্ত জ্বর, টিউবাররকালনিি বা অি্য স্কািও 
স্রাগ বা অবস্া ো অি্য নিশুর্র স্ারস্্যর পরষে নবপজ্জিক হরত পারর 
এমি স্কািও কাররণ অিপুনস্ত রারক তাহরল নপতা মাতা স্ক 24 ঘন্ার 
মরধ্য তা স্কন্দ্রটিরক অবগত কররত হরব। 

   Z  HIV/AIDS এর জি্য নররপােদে  করার প্ররয়াজি স্িই।

   Z  স্করন্দ্রর পনরচেদোয় রাকা স্কািও নিশু োর একটি টিকা-প্রনতররাধক 
অিুস্তা, ম্যারিিজাইটিি বা টিবাররকালনিি, বা দ্রুত েনেরয় পরর এমি 
স্রাগ বা স্কন্দ্র স্ররক স্কািও স্রারগর বা অবস্ার প্রা্ভুদে াব হরয়রে খবর 
পাওয়ার 24 ঘন্ার মরধ্য স্কন্দ্রটিরক স্াস্্য ্তিররক জািারত হরব। নিন দ্েটি 
স্রাগ বা অবস্াটির উপর নভনত্ করর স্াস্্য ্তির অনতনরক্ত নির দ্ে নিকা 
প্র্াি কররব। 

   Z  িংরোমক স্রারগ আরোন্ত স্কািও কমমীর কারজ আিা নিনষদ্ধ। ককরন্দ্রি 
র্রি্য সংক্ার্ক কিারগ আক্ান্ত কাউরক থাকাি সম্মতি ত্রল িা 
ককাররি অিীরন তিশুর্ি স্াস্থ্য এিং তনিাপত্ায় এিং জনস্ারস্থ্যি 
পরষে একটি অতনিারদে তিপর্ি সম্ািনা। 

I জরুরী নচনকৎিা ব্যবস্া

   Z  জরুরী অবস্া পরবতমী পদ্ধনতগুনল (নিরাপত্ার পনরকল্পিাটিরত স্ে রকম 
উরলেনখত আরে) এবং পুনলি, অননি নিবদোপি নবভাগ, নবষনরেয়া নিয়ন্ত্রি 
স্কন্দ্র, নিশু নিেদোতরির হে লাইি এবং স্াস্্য ্তিররর স্েনলরফাি িম্বরগুনল 
প্ররত্যকটি ঘরর বা নিশুর্র দ্ারা ব্যবহৃত অঞ্চরল িহরজ-স্্খা োয় এমি 
জায়গায় লানগরয় রাখরত হরব। 

   Z  স্করন্দ্রর আপৎকালীি পদ্ধনত িমহূ িম্বরধে নপতা মাতা স্ক জািারিা।

   Z  েন্ স্কািও নিশুর স্কািও আঘাত বা অিুস্তার জি্য অনবলরম্ব 
পনরচেদোর প্ররয়াজি হয় তাহরল একজি রাক্তার বা আপৎকালীি 
নচনকৎিরকর িারর স্োগারোগ করুি, এবং ততষেণাৎ নপতা মাতা স্ক 
অবগত করুি।

   Z  নচনকৎিা প্র্ািকারীর্র, নপতা মাতার এবং অনবভাবকর্র 
স্োগারোরগর তর্য িবিময় আপ েু স্রে এবং ফাইরল রাখুি। 

I ওষুধ

   Z  নস্র করুি স্কন্দ্রটি ওষুরধর ত্ারনক কররব নকিা, এবং নিরাপত্ার 
পনরকল্পিার মরধ্য স্িটিরক অন্তভুদে ক্ত করুি। 

   Z  শুধুমাত্র একজি মরিািীত কমমী ি্ি্য নিশুর্র স্প্রিনরেপিরির 
ঔষধগুনল ত্ারনক কররত পাররি। তাঁরক(পুরুষ/মনহলা)কমপরষে 
18 বের বয়ি হরত হরব, প্রারনমক নচনকৎিা এবং CPR এ িাটিদে নফরকে 
প্রাতি হরত হরব, এবং অবি্যই একটি ওষুধ পনরচালিার প্রনিষেণ (MAT) 
স্পরত হরব। 
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   Z  এমিনক েন্ স্কন্দ্রটির নিয়ম ওষুধ পনরচালিা করা িাও হয়, 
প্রনতবধেতা আইরির িাহারে্য আরমনরকািরা নিয়মটিরক অগ্রাহ্য 
কররত পারর এবং একটি প্রনতবধেতা েুক্ত নিশুরক ওষুধ প্র্াি 
কররত (িািদে বা একজি িাটিদে নফরকে প্রাতি কমমী দ্ারা) নিশু 
পনরচেদো স্কন্দ্রটির প্ররয়াজি হরত পারর। 

আচিণ ি্যিস্থাপনা এিং আশ্াস [স্হলর স্কার ধারা 
47.01(k)(1), 47.01(k)(2); 47.67 (a)]

I  নিশু আচরণ ব্যবস্াপিার নচন্তা স্চতিার ওপর স্কন্দ্রটি অনত অবি্যই 
একটি নলনখত নববনৃত দতরী কররব। এটি প্রনতটি কমমীরক নবনল কররত 
হরব, নিশু পনরচেদো স্কন্দ্রটির মরধ্য একটি লষেণীয় জায়গায় প্র্িদেি 
কররত হরব এবং নপতা মাতা অিরুরাধ কররল তাঁরা স্েি স্িটি পাি তা 
স্্খরত হরব।

I  কখিও একটি নিশুরক আঘাত কররবি িা, ভয় স্্খারবি িা বা 
অপমাি কররবি িা। এই িঙৃ্খলামলূক পদ্ধনতগুনলর ি্যিহাি তিশুি 
স্াস্থ্য এিং তনিাপত্ায় একটি আসন্ন তিপর্ি সম্ািনা, এিং 
একটি জনস্ারস্থ্যি আসন্ন তিপ্ তহসারি তিরিতচি হয়, রা 
অিি্যই স্াস্থ্য ্তিরি তিরপাটদে  কিরি হরি।

I করটির মরধ্য একটি নিশুরক িবিময় িান্ত্বিা ন্ি।

ত্তনক উপতস্থতি এিং অনপুতস্থতি [স্হলর স্কার ধারা 
47.27 (a), (c)(4)] 

(পনরনিটি: প্রাত্যনহক উপনস্নত িরীভুক্ত করার ফমদে) 

I  প্ররত্যকটি নিশুর িাম, স্�াকার এবং স্বরোবার িময় নিরবি করর, 
একটি প্রাত্যনহক উপনস্নতর স্রকরদে  রাখুি। েখি নপতা মাতা তাঁর্র 
নিশুর্র িনরভুক্ত করারবি তারঁ্র নিশুটির নিধদোনরত আগমরির 
িময় এবং স্ে ন্ি নিশুটি অিপুনস্ত রাকরব তা স্কন্দ্রটিরক এক 
ঘন্ার অবগত কররত হরব।

I  েন্ স্কািও একটি নিশু অপ্রত্যানিতভারব িময়মত উপনস্ত িা হয়, 
স্কন্দ্রটি অনত অবি্যই এক ঘন্ার মরধ্য হয় স্ফাি, স্েক্সে, ইরমল বা 
অিনতনবলরম্ব স্োগারোরগর অি্য স্কািও মাধ্যরম নপতা মাতা স্ক 
অবগত কররব। নবজ্ঞনতিটির একটি স্রকরদে  রাখুি।

অনরুর্াত্ি পথপ্র্িদেকগণ
[স্হলর স্কার ধারা 47.57(h)]

(পনরনিটি: অিরুমান্ত প্রনতনিনধর্র িারমর তানলকার ফমদে)

I  স্কন্দ্ররত এবং নিশু পনরচেদো স্কন্দ্র স্ররক একটি নিশুরক ন্রয় আিা 
বা নিরয় োওয়ার জি্য নপতা মাতা দ্ারা অিরুমান্ত স্কািও ব্যানক্তর 
একটি তানলকা রাখুি। এিকরেদে র িাম, নিশুটির িারর িম্পকদে , ঠিকািা 
এবং স্োগারোরগর তর্য তানলকাটিরত অন্তভুদে ক্ত রাকা উনচত। 

I  অিরুমান্ত প্রনতনিনধ িয় এরকম কাররার ্ানয়রত্ব নিশুটিরক স্েরে 
স্্রবি িা।

েন্ আপনি আপিার পনরচেদোয় রাকা স্কািও 
নিশুর নিেদোতি স্্খরত পাি বা খবর পাি, 
প্রররমই আপিারক স্্িব্যাপী স্কন্দ্রীয় নিশু 
নিেদোতি এবং উৎপীেি স্রনজ্রিার (SCR) 
এবং স্াস্্য ্তিরর নররপােদে  কররত হরব। 
নিশুটিরক নিরাপ্ কররত আপিারক েরাের 
িংরিাধিমলূক নরেয়াকলাপ কররত হরব। েন্ 
আপনি তা কররত ব্যরদে হআপিার অিমুনতপত্র 
বানতলআপিার স্কন্দ্রটি বধে করর স্্ওয়া হরত 
পারর। স্করন্দ্র োরা কাজ কররি বা স্স্ছোরিবক 
প্ররত্যরকই বাধ্যতামলূক নররপােদে ার এবং 
তার্ররক প্রনিষেণ নিরত হরব। বাধ্যতামলূক 
নররপাটিদে ং এর হেলাইি হল 800-635-1522।

তিশু তনরদোিরনি িাি্যিার্লূক 
তিরপাটিদে ং
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ভ্রর্ণ [স্হলর স্কার ধারা 47.57] 

(পনরনিটি: ভ্রমরণর িমবিয়রকর জি্য নির দ্ে নিকা; স্কন্দ্রগুনলর জি্য হানররয় 
োওয়া নিশু পনরকল্পিার নির দ্ে নিকা)

I  স্কন্দ্রটি অবি্যই স্বোরত োওয়ার িমবিয়কারীগণ, কমমী িংরোন্ত 
পনরকল্পিা িমহূ, নিশুর জবাবন্নহতা িংরোন্ত এবং হানররয় োওয়া 
নিশু িম্পনকদে ত প্রনতনরেয়ার িীনত এবং পদ্ধনত িমনবিত একটি 
িাম্প্রনতক নলনখত নিরাপত্ার পনরকল্পিা স্মরি চলরব (পনরনিটি: 
নলনখত নিরাপত্া পনরকল্পিা)। অিমুনত পরত্রর আরব্ি, অিমুনত 
পরত্রর িবীকররির িময় এবং নিরাপত্ার পনরকল্পিা েখিই আপররে 
কররব স্কন্দ্রটিরক নিরাপত্ার পনরকল্পিা স্াস্্য ্তিরর জমা ন্রত হরব। 

I  নিশুর্র উ্্যাি, গ্রন্াগার, স্্াকাি বা বাইরর অি্য স্কারাও নিরয় 
োওয়ার আরগ: 

   Z  নপতা মাতা স্ক একটি অব্যাহনতর ফমদে স্াষের কররত হরব োরত 
নিশুটির িাম এবং বয়ি, গন্তব্যস্ল, পনরবহি পদ্ধনত(হাঁো িহ), 
স্বোরিার িময়কাল এবং প্রত্যানিত ভ্রমরণর নরেয়াকলাপ িমহূ 
অন্তভুদে ক্ত রাকরব। স্ািীয় ভ্রমরণ আপনি একটি ফাঁকা অব্যাহনতর 
ফমদে ব্যবহার কররত পাররি।

   Z  ভ্রমরণর িমবিয়কারী নহিারব স্কন্দ্রটি ভ্রমরণর িকল িম্ভাবিা 
িম্পরকদে  অবি্যই একজি ি্ি্য কমমীরক মরিািীত এবং প্রনিনষেত 
কররব এবং নিশুটির ্ানয়ত্ব িম্পনকদে ত আপৎকালীি পদ্ধনতগুনল 
িম্বরধে স্খয়াল রাখরত নির দ্েি স্্রব।

I  কমমী নিরয়াগ এবং নিশুর ্ানয়ত্ব

   Z  প্ররয়াজিীয় কমমী-নিশু অিপুাত বজায় রাখা (চােদে , পৃষ্া 10) 
িমবিয়কারী এই অিপুাতগুনলরত পনরগনণত হরত পাররি।

   Z  িবিমরয়র জি্য প্ররত্যক নিশুরক িরািনর স্চারখ স্চারখ স্ররখ 
তত্তাবধাি নিনশ্চত করুি। প্রাতি বয়স্ স্স্ছোরিবক বা অনতনরক্ত 
কমমীর এরকম করার প্ররয়াজি হরত পারর।

   Z  প্ররত্যক নিশুরক িিাক্ত কররত স্করন্দ্রর িাম েুক্ত টি-িােদে  বা অি্য 
ে্যাগ ব্যবহার করুি। নিশুটির িাম অন্তভুদে ক্ত কররবি িা। 

   Z  স্কন্দ্রটি োোর আরগ, স্কন্দ্ররত নফরর আিার িময়, ভ্রমরণর িময় 
মারঝ মারঝ, স্ািটি স্েরে োওয়ার আরগ এবং স্ািটিরত আিার 
পর িাম-ধরর-নিশুর িংখ্যা গুিিু। 

   Z  একটি বধুেত্ব মলূক পদ্ধনত দতরী করর এবং/বা কমমীর্র ষুেদ্র গ্রুপ 
বরাদ্দ করর গ্রুপটিরক িঙ্ঘবদ্ধ রাখুি।

   Z  স্কািও হানররয় োওয়া নিশু বা অি্য ধররির আপৎকালীি 
অবস্ার জি্য িুপেটি পদ্ধনতর িারর দতরী রাকুি।

পতিিহন [স্হলর স্কার ধারা 47.65]

(পনরনিটি: প্রাত্যনহক পনরবহরির লগ ফমদে)

I  স্করন্দ্রর বাইরর োওয়ার িময় েররাপেুক্ত কমমী-নিশু অিপুারত প্রাতি 
বয়স্ দ্ারা তত্তাবধাি আবি্যক।

I  স্প্রাগ্রামটি দ্ারা প্র্ত্ বা চুনক্তবদ্ধ চালকরক-অবি্যই একটি 
অপরাধমলূক পেভূনম এবং নিশু নিেদোতি িম্পনকদে ত পরীষো  
কররত হরব।
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I  ড্াইভারর্র অবি্যই নিশুর্র বানে এবং স্করন্দ্রর মরধ্য বা অি্য 
জায়গায় স্ািান্তকররণর িনরভুক্তকরণ কররত হরব। 

I  োিবাহিগুনলরক অবি্যই েররাপেুক্ত অবস্ায় আইিািগুভারব 
পরীনষেত এবং চানলত, এবং বয়রিাপরোগী বিার জায়গা এবং নিে 
স্বল্ট িহ িনজ্জত হরত হরব। 

ওপররর পনরনিটিরত উনলেনখত ফমদেগুনলর জি্য নিরাপ্ এবং স্াস্্যবাি নিশু 
নবভাগটি স্্খুি

পতুষ্ট [স্হলর স্কার ধারা 47.61]

স্িবা প্র্ািকারীরক নিশুর্র প্রচুর পনরমারণ ফল এবং স্গাো খা্্যিি্য িহ 
নবনভন্ ধররির স্াস্্যকর, ভাল-মারির, কম-লবণেুক্ত, কম-চনবদেেুক্ত খা্্য 
প্র্াি কররত হরব।

I  পািীয় - কৃনত্রম বা প্রাকৃনতক নমনটি েুক্ত পািীয় স্্রবি িা। 

   Z  জিু 

      n  শুধুমাত্র 2 বের বা তার স্ররক বে নিশুর্র জিু ন্ি 

      n  শুধুমাত্র 100% ভাগ জিু প্র্াি করুি, ন্রি একটি 
4-আউন্স এর স্বিী স্্রবি িা।

   Z  ্ ধু

      n  12 স্ররক 24 মারির মাত্র হােঁরত স্িখা নিশু এবং নিশুর্র 
নমনটি োো/ গধেহীি ্ধু প্র্াি করুি। 

      n  2 বের বা তার স্ররক বে নিশুর্র চনবদেনবহীি (িি ফ্যাে)বা 
1 িতাংি ্ধু প্র্াি করুি; উচ্চ চনবদেেুক্ত-্ধু অিরুমা্ি করা 
হয় েখি নচনকৎিাগত ভারব প্ররয়াজি হয়। 

      n  ্ রুধর নবকল্পগুনল (স্েমি িয়া ্ধু)ো কৃনত্রম ভারব নমনটিেুক্ত	
িয় এবং পুনটিগত ন্ক স্ররক ্রুধর িমতুল্য স্িটি ন্ি।

   Z  জল 

      n  িারান্ি এবং খাবার ও স্্যারক্সর িারর জল উপলদ্ধ রাখুি।

িািীতিক কারদেকলাপ [স্হলর স্কার ধারা 47.71 (a)]

(পনরনিটি: পুনটি এবং িারীনরক কােদেকলাপ স্কন্দ্রগুনলর জি্য িবরররক  
ভাল অভ্যাি) 

I  নিধদোনরত নবরোম বা ঘুরমর িময় োো, স্কািও নিশুরকই একোিা 
30 নমনিে অলিভারব বরি রাকরত স্্ওয়া োরব িা। 

I  িারা-ন্রির স্প্রাগ্রারমর(েয় ঘন্া এবং 20 নমনিে বা তার স্বিী) 
আওতাভুক্ত 12 মাি বা তার স্ররক স্বিী বয়রির নিশুর্র কমপরষে 
60 নমনিরের িারীনরক কােদেকলারপ অংিগ্রহণ কররত হরব। 12 মাি 
বা তার স্ররক স্বিী বয়রির নিশুরা োরা পুররা ন্রির স্ররক কম িময় 
উপনস্ত রারক তারঁ্ররক স্িই িমরয়র আিপুানতক িময় অংিগ্রহণ 
কররত হরব। 

I  3 বের বা তার স্বিী বয়রির পুররা-ন্রির স্প্রাগ্রারমর নিশুর্র জি্য, 
60 নমনিরের মরধ্য কমপরষে 30 নমনিে িারীনরক কােদেকলাপ গঠিত 
এবং নির দ্ে নিত হরত হরব। 

কটতলতিিন ক্খা 
[স্হলর স্কার ধারা 47.71 (d)]

I  নিষোমলূক বা নিশুর্র িোচোয় নিরয়ানজত রাখরব এরকম 
স্প্রাগ্রানমং হরত হরব। 

I  2 বের বা তার স্ররক কম বয়িী নিশুর্র স্েনলনভিি বা অি্য স্কািও 
নভজয়ুাল স্রকনরদে ং স্্খরত স্্ওয়া োরব িা। 2 বের বা তার স্ররক 
স্বিী বয়রির নিশুর্র, িতিারহ 30 নমনিে বা তার স্বিী স্েনলনভিি বা 
অি্য স্কািও নভজয়ুাল স্রকনরদে ং স্্খরত স্্ওয়া োরব িা। 

ঘরু্ এিং িারিি পতিচরদো 

(পনরনিটি: রারতর পনরচেদোর নিয়মাবলী এবং মাি্ন্ িমহূ)

নিশুর্র ঘুমাবার িময় এবং রারত পনরচেদোর জি্য কমমীর্র িবিময় 
স্জরগ রাকরত হরব।

নিশুর্র এমি একটি পনররবরি রাখরত হরব ো স্াস্্যকর অভ্যাি 
উৎিানহত করর। এরত অন্তভুদে ক্ত পুনটিকর খাবার প্র্াি। স্কারর উনলেনখত 
পুনটির জি্য অত্যাবি্যক নজনিি গুনলর িারর, স্াস্্য ্তির আপিারক 
নিম্ননলনখত নির দ্ে নিকা অিিুারর খাবার প্রস্তুত করার জি্য িুপানরি করর: 

I  স্িানরয়াম (লবণ)

   Z  প্রাতরাি: 425 mg বা কম 

   Z  জলখাবার: 170 mg বা কম 

   Z  ্ পুুররর এবং রারতর খাবার: 600 mg বা কম 

   Z  প্রনতন্ি স্মাে: 1,700 নমগ্রার স্বিী িয় 

I   ফ্যাে

   Z  স্মাে ফ্যাে: প্রাত্যনহক খাওয়ার মরধ্য স্ে ক্যারলানরর পনরমাণ তার 
35 িতাংরির স্বিী িয়

   Z  ি্যাচুরররের ফ্যাে: প্রাত্যনহক খাওয়ার মরধ্য স্ে ক্যারলানরর 
পনরমাণ তার 10 িতাংরির স্বিী িয়

I  ফাইবার 

   Z  কমপরষে ন্রি 19 গ্রাম

নপতা মাতারক স্াস্্যকর খাবাররর নবকল্পগুনল প্র্াি কররত িহায়তা 
করুি। নপতা মাতার মরধ্য স্াস্্য ্তির-স্ীকৃত নির দ্ে নিকাগুনল নবতরণ 
করুি এবং এবং তার্র জািাি স্ে তাঁরা স্করন্দ্র স্ে খা্্য এবং পািীয় 
আরিি এটি স্িরষেরত্র প্ররোজ্য (পনরনিটি: নপতামাতার্র জি্য পুনটি 
নির দ্ে নিকা)।
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I  িরঞ্াম  [স্হলর স্কার ধারা 47.55(b)]

   Z  স্ে িকল নিশু পনরচেদো স্করন্দ্র ন্রি চার ঘন্ার স্বিী রারক তার্র প্ররত্যরকর জি্য মানকদে ি েুক্তরার্রের স্ভাগ্য পণ্য 
িুরষো কনমিরির অিরুমান্ত একটি আলা্া খাে, স্ববী স্বর, মা্রু বা স্প্-স্পি স্কন্দ্রটিরত রাকরত হরব।

   Z  স্ববী স্বর বা িু্ঢৃ় স্্ালিা, ি্যানিোনর স্তািক ন্রয় িনজ্জত রাকরত হরব এবং বাম্পার প্যার, বানলি, আলগা 
নবোিাপত্র বা অি্য ্মবধে হওয়ার ঝঁুনক মকু্ত হরত হরব।

   Z  স্কািও স্স্টরকরবল খাে বা স্ববী স্বর িয়।

   Z  প্ররত্যক নিশুর জি্য কম্বল, চা্র এবং বানলরির ওয়ার আলা্া ভারব রাখুি; স্িগুনল িতিারহ একন্ি স্ধৌত করুি। 

I  স্োে নিশুর্র ঘুমাবার িতদে াবলী  [স্হলর স্কার ধারা 47.67 (f)]

   Z  ঘুমাবার িময়, খাে বা স্ববী স্বরগুনলরক কমপরষে 2 ফুে ্রুরত্ব রাখুি।

   Z  েখি নিশুরা ঘুমারছে তখি তার্র ওপর িজাগ ্নৃটি স্ররখ নিরাপ্ ঘুমাবার পনররবি বজায় রাখা নিনশ্চত 
করুি। ঘুমন্ত স্োে নিশুর্র প্ররত্যক 15 নমনিে অন্তর পরীষো করুি। আপিার পেদেরবষেণ প্র্ত্ বা স্াস্্য ্তির 
অিরুমান্ত ফরমদে স্রকরদে  করুি। নভনরও িজর্ানর কমমীর্র দ্ারা িরািনর স্চারখ-স্চারখ স্ররখ তত্তাবধারির 
স্কািও নবকল্প িয়। 

   Z  পুররা ন্রির স্প্রাগ্রারমর আওতাভুক্ত নিশুর্র জি্য আিমুানিক এক ঘন্া এবং কম িমরয়র স্প্রাগ্রারমর 
আওতাভুক্ত নিশুর্র জি্য আিপুানতক পনরমাণ নিরূপদ্রব, নিরুরদ্গ িময় রাখুি।   

I  রারতর পনরচেদো [স্হলর স্কার ধারা 47.69; 47.01(o)] 

   Z  রারতর পনরচেদো হল স্ে স্কািও নিশু পনরচেদো পনররষবা ো নবকাল 5 ো এবং িকাল 8 োর মরধ্য পনরচেদো প্র্াি 
করর রারক। এর জি্য নবরিষ অিমুনতপত্র এবং অনতনরক্ত নফ লারগ [47.03 (c)]।

   Z  স্কািও নিশুই 24-ঘন্া িময় স্ময়ার্র 12 ঘন্ার স্বিী িময় রারতর পনরচেদোয় কাোরব িা। 

   Z  েখি িম্ভব হরব, নিশুর্র ঘুরমর িময় নবরক্ত িা করর, তার্র ঘুমাবার আরগ পনরচেদো স্করন্দ্র নিরয় আিরত হরব 
এবং ঘুম স্ররক ওঠার পর নিরয় স্েরত হরব। 

   Z  খাবার, ্াঁতমাজা এবং শুরত োওয়ার িময় িহ নিশুটির িাধে্য রুটিরির তর্য নপতা মাতার স্ররক স্জরি নিি, 
এবং েতো িম্ভব স্িই রুটিি স্মরি চলার স্চটিা করুি। 

   Z  রারতর পনরচেদোর স্প্রাগ্রানমং নিরূপদ্রব, নিরুরদ্গ এবং ঘররায়া হরত হরব।

গির্ ও ঠান্াি আিহাওয়া [স্হলর স্কার ধারা 47.57(d) এবং 47.57(e)]

নিশুরা স্েি গরম এবং ঠান্ার উপেুক্ত স্পািাক পরে স্িটি নিনশ্চত করুি, নবরিষ করর েখি বাইরর স্খলাধূলা করর। 
েখি খুব স্বিী গরম বা ঠান্া পরর, নভতরর নিরাপ্ এবং িনরেয় স্খলাধূলার আরয়াজি করুি। চরম আবহাওয়ার 
অবস্া গুনলরত, নিউ ইয়কদে  নিটির আপৎকালীি ব্যবস্াপিা কােদোলয় জানতয় আবহাওয়া পনররষবা কােদোলয় িমরয়র আরগ 
নিশুর্র বানেরত পাঠাবার বা স্িই ন্রির জি্য স্কন্দ্রটি বধে করার িুপানরি কররত পারর।

I গরম

   Z  নিধদোনরত তাপমাত্রায়, ওরজাি বা বায়ু ্ষূরণর উপ্ীটি ন্রি বা অত্যানধক গরম পেরল বা স্্খা স্গরল, নিশুর্র 
এবং কমমীর্র স্করন্দ্রর স্ভতরর পেদোতি হাওয়া বাতাি েুক্ত এবং/বা বাতািকুূল জায়গায় রাখুি। 

   Z  গররম ক্ানন্ত বা গররমর স্্রিাক প্রনতররাধ কররত নরেয়াকলাপ গুনল পনরবতদে ি করুি। 

   Z  নিনশ্চত করুি নিশুরা পাি করার জি্য স্েি পেদোতি জল পায়। 

I ঠান্া

   Z  েখি বাইররর তাপমাত্রা 55 নরগ্রীর কম রারক, নিশুর্র ব্যবহৃত িকল জায়াগায় এবং স্করন্দ্রর নভতররর 
তাপমাত্রা 68 এবং 72 নরগ্রী ফাররিহাইরের মরধ্য রাখুি।



24

কপাষা প্রাণী [স্হলর স্কার ধারা 47.53]

I  হ্যামস্টার, গানবদেল, নগনিনপগ, খররগাি এবং মাে নিশু 
পনরচেদো স্কন্দ্র গুনলরত অিরুমান্ত।

I  স্পাষা প্রাণীগুনলরক িুস্, স্কািও স্রারগর লষেি িা রাকা, 
এবং নিশুর্র জি্য স্কািও নবপর্র আিকো (কামোি, 
নবষাক্ত, ইত্যান্) েুক্ত িা হয় এরকম হরত হরব। 

I  স্পাষা প্রাণীগুনলরক খাঁচায় রাখরত হরব, এবং খাঁচাগুনল 
স্রাজ বা ্রকার পেরল প্রায়ই পনরস্ার কররত হরব। 

I  িরীিৃপ, কুকুর এবং নবোল নিশু পনরচেদো স্ািগুনলরত 
নিনষদ্ধ [স্হলর স্কার 161.01]। 

তিশুিা একটি করেতণি কপাষা প্রাণীর্ি পতিচরদোি 
র্াি্যরর্ ক্র্তিকাির্ান উপরকু্ত ্ষেিা আয়ত্ব 
কিরি পারি িা প্রাণীর্ি সরগে িত্তিিানকৃি 
সর্য় কাটারি পারি। রাইরহাক, পতিচরদোকািীরক 
কার্ডারনাি সম্ািনা, অ্যালাতজদে  সংক্ান্ত 
প্রতিতক্য়া এিং প্রাতণগুতলরক জলািরকেি জন্য 
টিকাপ্র্ান কিা হরয়র� তকনা কসগুতল তিরিচনা 
কিরি হরি। তিশু পতিচরদো প্রকল্পরকন্দ্রগুতল 
িাঁত্রকি কনারট করিকর্ উরলেতখি আর�, কসইসি 
তনত দ্ে ষ্ট িিরণি ক�াটখাট প্রাণীর্ি িাখাি জন্য 
অনরু্তিপ্রাতি। 
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একটি তনিাপ্ ও স্াস্থ্যকি স্থান 

নিশু পনরচেদো স্ািগুনলরত িুরষো, স্াছেন্দ্য এবং নিরাপত্ার ি্ূযিতম মাি 
বজায় রাখরত হরব। নিশুর্র ন্রির িব িমরয় িহরজ চলারফরা কররত 
িষেম হরত হরব। নিম্ননলনখত ধারায় স্েরকম নববতৃ আরে স্িই মারির 
িুরোগ িুনবধা বজায় রাখরত হরব।

অি্যন্তিীণ সরুরাগ সতুিিা এিং জায়গা  
[স্হলর স্কার ধারা 47.41; 47.57[f]; 47.39; 47.41(h)]

নিশু পনরচেদো স্করন্দ্রর িুরোগ িুনবধায় স্কািও পনরবতদে ি হরল স্ি নবষরয় 
স্াস্্য ্তিররক িতকদে  করুি (47.09)। 

I  পনররষবা চাল ুরাকার িময়, পনরচেদোয় রাকা নিশুর্র জি্য 
অিরুমান্ত নিশু পনরচেদো ঘর এবং অঞ্চল ব্যবহার করুি। স্িগুনলরক 
অি্য নিশুর্র বা প্রাতি বয়স্র্র িারর স্িয়ার কররবি িা। 

I  নিশু প্রনত স্্য়াল-স্ররক-স্্য়াল ি্ুযিতম 30 ফুে ক্ািরুরমর জায়গা 
বরাদ্দ রাখুি।

I  স্ম্ভ, স্রনররয়োর, খুটঁি বা অি্যাি্য িম্ভাব্য ষেনতকারক কাঠারমার কারে 
প্রনতরষোমলূক রনষেবানহিী স্াপি করুি। 

অিস্থান

স্ে িব স্কন্দ্রগুনল 1989 এর পরর অিমুনতপত্র স্পরয়রে স্িগুনল স্্াতলা, 
নতিতলা বা চারতলায় হরত পারর। েন্ স্কাি স্কন্দ্র স্িরটেম্বর 2008 
এর পর অিমুনতপত্র পায়, তাহরল মাত্র হাঁেরত স্িখা নিশু/স্োে নিশুর্র 
পনরচেদোর জায়গাটি অবি্যই স্্াতলায় হরত হরব। 

িাতহ ি পথ (িতহগদে র্ন)  
[স্হলর স্কার ধারা 47.11(b)]

আপিার স্করন্দ্র ো রাকরত হরব:

I  অননিকারন্র িময় স্বরবার পর, এোোও ি্ুযিতম ্টুি অননিতারণ 
পর। অননিতারণ পর কখিই নিশুর পনরচেদো স্করন্দ্রর অিরুমান্ত 
বনহগদেমি হরত পারর িা। [47.41(a)]

I  প্ররত্যক বনহগদেমরির পরর পঠিরোগ্য, আরলানকত বনহগদেমরির নচহ্নিমহূ

I  অিবরুদ্ধ হলঘর, নিনঁে, ্রজা এবং নিগদেরমর পর

I  বাইররর ্রজার নভতররর ন্রক, স্মরঝ স্ররক 34 এবং 48 ইনঞ্চর মরধ্য 
িহরজ স্ঠরল স্খালা োয় এমি একটি প্যানিক বার, িহরজ স্খালা োয় 
এমি নখলেুক্ত রেিবার

I  আপৎকালীি িমরয় িকল বনহগদেমরির পরগুনলই ব্যবহাররোগ্য এটি 
নিনশ্চত কররত বনহগদেমরির পরগুনল নবন্ডং এর এক স্কাণা স্ররক অি্য 
স্কাণা পেদেন্ত অরধদেক (1/2) ্রূরত্বর স্বিী দ্ারা ভাগ হরব িা। 

I  স্ে িব স্কন্দ্রগুনল জরুে ন্রিকেলার আরে, বনহগদেমরির পরগুনল নবন্ডং 
এর 1/3 স্কাণাকুনণ ্রূরত্বর স্বিী হরত পাররব িা। শুধুমাত্র মাত্র হাঁেরত 
স্িখা/স্োে নিশুর্র স্প্রাগ্রারম ন্রিকেলার রাকরতই হরব। 

তনিাপত্া পতিকল্পনা প্র্ান করুন 

1.  তিত্ডং ি্যিস্থা সর্রূহি তিপরদেয় িা 
হঠাৎ ি্যথদেিা

 a. তি্্ুযৎ তিভ্রাট

 b.  সরুপয় জরলি সিিিাহ হ্াস (জল 
রা পান কিা তনিাপ্)

 c. অি্যন্তিীণ িন্যা

 d. তনকািী লাইন কফরট রাওয়া

 e. কাঠারর্াগি ি্যথদেিা

2. কিাঁয়া ও আগুরনি ঘটনা

3. ঝড এিং ্রুরদোগপণূদে আিহাওয়া

এগুতল এিং অন্যান্য জরুিী 
পতিতস্থতিগুতলি আরেয় ক্ওয়াি 
স্থান, তিত্ডং এি র্রি্য স্থানান্তি এিং 
আংতিক িা সম্ণূদে খাতল করি ক্ওয়াি 
পদ্ধতিগুতলও তনিাপত্াি পতিকল্পনায় 
অন্তিুদে ক্ত করুন। 

তনিাপত্া পতিকল্পনাি 
তনর দ্ে তিকা 
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সিকদে িা/অ্যা লার্দে [স্হলর স্কার ধারা 47.59]

(পনরনিটি: স্করন্দ্রর কােদেকানরতার স্চকনলস্ট)

প্ররত্যক নিশু পনরচেদো স্কন্দ্রগুনলরত অবি্যই ো রাকরত হরব: 

I  অননি িতকদে তা পদ্ধনত িমহূ(হস্চানলত এবং স্য়ংনরেয়)

I  অ্যালামদেিহ স্ধাঁয়া এবং কাবদেি মরিাক্সাইর িিাক্তকারী ো িব জায়গা 
স্ররক শুিরত পারা োরব।

I  অননি িতকদে তা পদ্ধনত গুনল ও অি্যাি্য িংনলিটি পদ্ধনত গুনলর 
তত্তাবধারির জি্য স্োগ্যতার িাটিদে নফরকেেুক্ত একজি ব্যনক্ত 
পনররষবা প্র্ারির িময় স্করন্দ্র কমদেরত রাকরবি (পনরনিটি: স্োগ্যতার 
িাটিদে নফরকরের জি্য আরব্ি)

একটি তিতিষ্ট স্থারন টাঙান: 
 
t আপৎকালীন পদ্ধতি সর্হূ 

t কটতলরফান নবেি গুতল: 

  n  পতুলস (আপনাি তনকটিিমী 
পতুলস ফাতড)

  n  অতনি তনিদোপন তিিাগ

  n  তিষতক্য়া তনয়ন্ত্রন ককন্দ্র

  n  তিশু তনরদোিরনি অতিররাগ 
জানারনাি হটলাইন 

  n  স্াস্থ্য ্তিরিি তিশু পতিচরদো 
িু্যরিা কারদোলয় 

আপৎকালীন পতিতস্থতি
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সিুষো

স্ািটির প্ররবিদ্ার অবি্যই এমি হরত হরব:

I  কমদেচারী দ্ারা মনিের করা এবং/বা স্কািও বাঁধা োো স্্খরত 
পাওয়া োরব এরকম ইরলক্ট্রনিক বা অি্যাি্য িজর্ানর 

I  কমমী, নপতা মাতা এবং অি্যাি্য অিরুমান্ত ব্যনক্তর্র প্ররবিানধকার 
িীনমত কররত নভতরর প্ররবরির (পািনক) পনরচয়পত্র বা অি্য স্কািও 
ভারব িুরনষেত

জানলাি গিা্ িা সীর্ািদ্ধ কিাি সিঞ্ার্ সর্হূ

আগুি লাগরল স্বরবার জি্য স্ে জািলাগুনল খুরল স্্ওয়া হয় স্িগুনল োো 
িকল জািলার গরা্ বা িীমাবদ্ধ করার িরঞ্াম িমহূ রাকরত হরব। 
শুধুমাত্র নিটি-অিরুমান্ত জািলার গরা্ বা িীমাবদ্ধ করার িরঞ্াম 
এবং লাগারিার পদ্ধনত অিরুমা্িরোগ্য। 

অতনি সিুষো [স্হলর স্কার ধারা 47.59]

I  নিশু পনরচেদো স্কন্দ্রগুনলরক মারি একবার আগুি স্িভাবার মহোর 
আরয়াজি এবং লগ কররত হরব। এোোও স্ািগুনলরত ো রাকরত হরব: 

   Z  কােদেকর, অিরুমান্ত এবং পরীনষেত অননি নিবদোপক েন্ত্র 

   Z  নহোরগুনলর চানরপারি প্রনতররাধক স্বটিিী (স্কািও স্পেি নহোর 
অিরুমান্ত িয়) 

   Z  অিরুমান্ত এক্সহস্ট ফ্যাি এবং গ্যাি স্স্টাভ এবং ওরভিগুনলর 
জি্য আগুি ্মি করার পদ্ধনত

   Z  স্কািও দব্্ুযনতক, রািায়নিক, োনন্ত্রক বা অি্যাি্য আগুি 
িম্পনকদে ত নবপর্র িম্ভাবিা রাকরব িা 

I  স্কন্দ্রগুনলর অবি্যই একটি অননি িুরষো পনরকল্পিা রাকরত হরব 
[47.11 (b)(9)] ো হল: 

   Z  অননি প্রনতররাধ স্কৌিল

   Z  খানল করার োত্রাপর

   Z  অবগত করার,ত্ারনক করার, খানল করার নিশুর্র এবং 
কমমীর্র গণিা পদ্ধনত

   Z  স্কন্দ্রটির বাইরর আরেরয়র (আরেয় স্ল) নিরাপ্ স্াি

   Z  FDNY পনর্িদেিকারল স্ািীয় অননি নিবদোপি কমদেকতদে ার্র িরঙ্গ 
িমবিয়

   Z  নপতামাতা এবং কতৃদে পষেরক অবগত করার পদ্ধনত

িান্নাঘি এিং খা্্য ি্যিস্থাপনা সংক্ান্ত তনিাপত্া 
[স্হলর স্কার ধারা 47.61 এবং অিরুছে্ 81]

স্কাররর অিরুছে্ 81 অিিুারর খা্্য মজতুকরণ, প্রস্তু্ত এবং পনররবিি 
করা। আপিার স্কাি অনতনরক্ত খা্্য পনররষবা অিমুনতপরত্রর 
প্ররয়াজি স্িই। 

একটি খা্্য িুরষো িাটিদে নফরকে প্রাতি একজি খা্্য পনররষবা তত্তাবধায়ক 
রান্াঘরটি তত্তাবধাি কররবি। মজতুকরণ, প্রস্তুনত, রান্া করা, ঠান্া 
এবং গররম রাখা এবং পনরষ্ার করার ত্ারনক কররত নতনি (পুরুষ/
মনহলা)অবি্যই স্করন্দ্রর এলাকারতই রাকরবি। প্রকল্পরকন্দ্রটি েখি অি্য 
স্কাি জায়গায় খাবার পনররবিি করর তখিও তাঁর প্ররয়াজি হরব।

I  েখি খাবার নিরয় কাজ কররেি তখি িময় এবং তাপমাত্রার 
প্ররয়াজিীয়তা অিিুরণ করুি: 

   Z  প্ররয়াজিীয় তাপমাত্রা এবং মজতু, প্রস্তুত এবং নিন দ্েটি খাবার 
রান্া করার জি্য নিরাপ্ পনরমাণ িমরয়র জি্য অিরুছে্ 
81.09 পেদোরলাচিা করুি।

   Z  গরম এবং ঠান্া মজতুঘরর এবং খা্্য প্রস্তুনতর িময় তাপমাত্রা 
মনিের কররত একটি রারমদোনমোর ব্যবহার করুি। 

I  েখি খাবার নিরয় কাজ কররেি তখি স্াস্্যকর অভ্যািগুনল অিিুরণ 
করুি [81.13]:

   Z  খাবার গুনলরক ্নূষত হওয়া স্ররক রষো করুি (খাবাররর 
পচি বা ব্যাকরেনরয়া বা চুল বা আবজদে িার মত বাইররর বস্তু 
খাবারর পরা)। 

   Z  কাজ কররবি িা েন্ আপনি জারিি স্ে আপিার একটি 
িংরোমক বা স্োঁয়ারচ স্রাগ আরে।

   Z  চুরল জাল লাগাি এবং স্ধায়ার স্োগ্য কাপে পনরস্ার 
করুি, এবং ্ষূি স্রাধ কররত েতবার প্ররয়াজি ততবার 
পনরবতদে ি করুি। 

   Z  কাজ শুরু করার আরগ এবং েয়রলে ব্যবহার, ধূমপাি, হাঁনচ বা 
কানি, খাওয়া, পাি করা বা অি্য স্কািও কাজ োরত হাত স্িাঙরা 
হরত পারর তার পরর হাত এবং বাহুর উন্মকু্ত অংি ভাল করর 
িাবাি এবং জল ন্রয় ধুরয় নিি। 

   Z  ্ স্ািা পরার আরগ হাত ধুরয় নিি। 

   Z  খাবার জি্য প্রস্তুত খাবা গুনলরক খানল হারতর িংরোগ স্ররক রষো 
কররত ্স্ািা পরুি বা অি্য প্রনতবধেক পদ্ধনত ব্যবহার করুি, 
স্েমি নচমো বা স্মাম কাগজ। 

আপৎকালীন পতিতস্থতিি 
সিঞ্ার্গুতলরক হারিি কার� িাখুন

t প্রাথতর্ক তচতকৎসাি িাক্স

t  CPR এি জন্য স্চাতলি িাতহ্যক 
তরতফতরিরলটি (AED) 

t কর্তরি্যাক কচয়াি 

t তিশু আকারিি ক্রিচাি

t কগা ি্যাগ 

 

আপৎকালীন পতিতস্থতি
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কীটপিগে তনয়ন্ত্রণ [স্হলর স্কার ধারা 47.51] 

(পনরনিটি: আপিার স্ররস্ারাঁরক স্পাকামাকে মকু্ত রাখুি)

I  প্রনতররাধ

   Z  ময়লা, আবজদে িা এবং খাবার িক্ত �াকিা েুক্ত িীল করা 
কীেপতঙ্গ- নিররাধক পারত্র মজতু করুি।

   Z  েোরিা নেোরিা অবস্া স্ররক মকু্ত রাকুি

   Z  স্মরঝ, স্বিরবারদে  এবং পাইরপর আরিপারি স্কািও গতদে  রাকরল তা 
েরাের নজনিি ন্রয় ভনতদে  এবং িীল করুি। 

   Z  কীেপতঙ্গর্র ঘরগুনলর মরধ্য চলারফরা বধে কররত স্রার িুইপি 
ইন্সেল করুি। 

   Z  ে্যাম্পার-প্রনতররাধী পাত্র স্েগুনল নিশুরা ধররত পাররব িা স্িখারি 
আঠােুক্ত ফাঁ্ এবং ই্রুরর স্োপ রাখুি।

I  নিমূদেলকরণ

   Z  কীেিািক প্ররয়াগ কররত নিউ ইয়কদে  স্স্টে পনররবি রষো 
নবভারগর িাটিদে নফরকে প্রাতি লাইরিন্স রাকা স্পিা্ারর্রই 
শুধুমাত্র ভাো করুি। 

   Z  নিমূদেলকারীরক িবরররক কম নবষাক্ত পদ্ধনত এবং প্ারদে ব্যবহার 
কররত বলিু। 

   Z  স্েিকল কীেিািক ব্যবহৃত হয় তাঁর একো স্রকরদে  রাখুি। 
নকেু নকেু কীেিািক নিশু পনরচেদো পনরকাঠারমায় ব্যবহার 
করা স্বআইনি। 

   Z  কমপরষে 48 ঘন্া আরগ কীেিািক প্ররয়ারগর করা, এবং স্কারায়, 
কখি এবং নক দ্রব্য ব্যবহৃত হরব তা নিন দ্েটি করর নপতামাতা 
স্ক অবনহত করুি। একজি কমমীর িাম এবং স্েনলরফাি িম্বর 
প্র্াি করুি োর িারর তাঁরা আররা তরর্যর জি্য স্োগারোগ 
কররত পাররবি। (আপনি 47.51 (c)(4) স্ত নবজ্ঞনতির ভাষা স্্রখ 
নিরত পাররবি।)

সীসারকু্ত িঙ এিং সীসাি তিষতক্য়া প্রতিরিাি  
[স্হলর স্কার ধারা 47.63]

(পনরনিটি: নিশুবস্ায় িীিা স্ররক নবষনরেয়া প্রনতররাধ কররত প্রনতটি নিশু 
পনরচেদো অপাররেররক নক কররত হরব)

নিশু পনরচেদো স্কন্দ্রগুনলরক অবি্যই িীিা-মকু্ত রাকরত হরব। স্খালার 
আরগ, স্করন্দ্রর অপাররের বা নবন্ডংরয়র মানলকরক অবি্যই িীিা পরীষো 
করারত হরব অরবা স্কন্দ্রটিরক প্রত্যায়ি কররত হরব স্ে স্িখারি স্কাি 
িীিা েুক্ত রঙ স্িই। 

 িীিার নবষনরেয়া িংরোন্ত স্ে স্কািও স্মরামনতর কাজ অনবলরম্ব কররত 
হরব। স্মরামনতগুনলর জি্য একজি EPA-িাটিদে নফরকে প্রাতি ঠিকা্াররক 
ভাো করুি। 

I  কল এবং প্রস্রবরির পািীয় জরল িীিা হ্াি কররত ইউ.এি পনররবি 
িংরষেণ এরজন্সীর (EPA's) "3Ts" অিিুরণ করুি (পনরনিটি: 
নব্্যালরয় পািীয় জরল িীিা হ্াি কররত 3Ts):

   Z  িীিা নবপনত্,এর কারণ ও স্ারস্্যর ষেনত িম্পরকদে  িরচতিতা 
বাোরত স্করন্দ্রর কমমীর্র প্রতিষেণ  ন্ি। 

   Z  পিীষো করুন  িম্ভাব্য িমি্যাগুনল িিাক্ত কররত এবং 
িংরিাধিমলূক ব্যবস্া গ্রহণ কররত।

   Z  নপতামাতা এবং কমমীর্র স্প্রাগ্রামগুনল মনিের, িম্ভাব্য িীিা 
িম্পনকদে ত নবপ্িমহূ এবং পরীষোর ফলাফল এবং উপিম িম্বরধে 
িলুন। 

I  েন্ পািীয় পানি/জরলর িীিার স্র প্রনত নবনলয়রি 15 পােদে ি (bbp) 
বা তার ওপর পরীনষেত হয়, অিমুনতপরত্রর ধারকরক স্াস্্য ্তিরর 
একটি ইনন্সররন্ CAP জমা কররত হরব এবং EPA দ্ারা িুপানরিকৃত 
িংরিাধিমলূক ব্যবস্া গ্রহণ স্েমি িরঞ্ামটি িরারিা এবং পানি/
জরলর নবকল্প উৎি খুজরত হরব।
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জরলি পাইপ এিং কিৌচাগাি সর্হূ  
[স্হলর স্কার ধারা 47.43]

I  নিকে এবং েয়রলে ইিস্টরলিারির জি্য শুধুমাত্র লাইরিন্স প্রাতি প্াম্বার 
ব্যবহার করুি। 

I  প্ররত্যক নিরকে(বাররুম, রায়াপার পনরবতদে রির জায়গায়, ইত্যান্)হাত-
স্ধায়ার পদ্ধনত োঙাি। 

I  24 মাি বা তার স্ররক স্বিী বয়িী প্রনত 15 জি নিশুর্র একটি 
েয়রলে এবং একটি হাত-স্ধায়ার নিকে বরাদ্দ রাখুি।

I  নিশুর্র মলধারণ পাত্র শুধুমাত্র বাররুরম রাখুি। হাত স্ধায়ার জি্য 
স্ে নিকে ব্যবহার করা হয় িা স্িই নিকে প্ররত্যকবার ব্যবহাররর পর 
স্িগুনল ধুরয় স্ফলিু এবং জীবাণমুকু্ত করুি।

I  ক্ািরুম এবং স্খলার জায়গার কারে েয়রলে এবং নিকে িরমত 
বাররু্ম রাখুি।

I  হাত-স্ধায়ার জল 115 নরগ্রী ফাররিহাইরের স্ররক স্বিী হরত 
স্্রবি িা। 

I  নিকেগুনল তরল িাবাি নিগদেমক এবং আলা্া আলা্া স্পপার োওরয়ল 
বা ি্যানিোনর ড্ায়ািদে িরমত িনজ্জত আরে স্িটি নিনশ্চত করুি। 

I  নিকে, িাবাি এবং কাগরজর োওরয়ল বা ড্ায়ািদে এমি জায়গায় রাখুি 
স্েখারি নিশুরা িাগাল স্পরত পারর।

I  প্রাতিবয়স্র্র আলা্া বাররুরমর িুনবধা প্র্াি করুি।

রায়াপাি পতিিিদে ন [স্হলর স্কার ধারা 47.43(h)]

I  রায়াপার পনরবতদে রির জি্য একটি ্ঢৃ়, স্িারষ িা এমি, িহরজ 
পনরস্াররোগ্য এবং স্ফরল স্্ওয়ার স্োগ্য আবরণ প্র্াি করুি। 
এটিরক কাউন্াররর িমাি উচ্চতােুক্ত, ক্ািরুরমর স্ভতরর বা ঠিক 
পরর, এবং গরম এবং ঠান্া জল িরমত নিরকের পারি হরত হরব।

I  উপনরভাগ জীবাণমুকু্ত করার অিরুমান্ত স্লরবলেুক্ত স্্রি স্বাতল 
ন্রয় কাউন্ারটি জীবাণমুকু্ত করুি, এবং প্ররত্যকবার রায়াপার 
পনরবতদে রির পর একটি িতুি স্ফরল স্্ওয়া োয় এমি আবরণ রাখুি।

I  িুরনষেত �াকিা এবং িরাি োরব এরকম প্ানস্টক লাইিার েুক্ত 
একটি িহরজ অ্যারক্সিরোগ্য পারত্র রায়াপারগুনল স্ফলিু। কাপরের 
রায়াপারগুনলর জি্য অি্য পাত্র ব্যবহার করুি।

I  রায়াপার পনরবতদে রির িময় ব্যবহাররর পর স্ফলা স্্ওয়া োয় এরকম 
রবাররর ্স্ািা পরুি। 

আরলা এিং িািারসি ি্যিস্থা [স্হলর স্কার ধারা 47.45]

I  স্বিী গরম হরয় োওয়া, ড্াফেি, ধুরলা, স্ধায়া, গধে বা অত্যানধক 
জ্বলীয় বাষ্প প্রনতররাধ কররত নিশুর্র ব্যবহৃত প্ররত্যকটি ঘর মকু্ত 
বায়ুর মরধ্য রাখুি।

I  উজ্বল, িমািভারব েনেরয় পরা এবং চকমক ,নঝকনমক করা বা 
োয়া স্ররক মকু্ত আরলা দ্ারা এই িকল অঞ্চলগুনলরক ভাল করর 
আরলানকত করুি। 

I  আরলানকতকরণ এবং হাওয়া চলাচল ব্যবস্া স্াভানবক বা কৃনত্রম 
হরত পারর।

I  িবদেনিম্ন প্ররয়াজিীয় আরলাকিজ্জা স্হলর স্কার ধারা 47.45 (b)(1-6) 
এ স্্খা স্েরত পারর।

আসিািপত্র এিং সিঞ্ার্ [স্হলর স্কার ধারা 47.55(b)]

I  স্েনবল, স্চয়ার এবং অি্যাি্য আিবাবপত্র বয়ি এবং আকাররর িারর 
িামঞ্ি্যপূণদে হরত হরব, অ নবষাক্ত, িীিা মকু্ত উপনরতরলর আবরণ 
এবং পনরষ্ার এবং স্েমি প্ররয়াজি স্িরকম ি্যানিোইজ করা িমূ্পণদে 
হরত হরব। 

I  স্ে িকল নিশু স্করন্দ্র ন্রি চার ঘন্ার স্বিী রারক তার্র প্ররত্যরকর 
জি্য মানকদে ি েুক্তরার্রের স্ভাগ্য পণ্য িুরষো কনমিরির অিরুমান্ত 
একটি খাে, স্ববী স্বর, মা্রু বা স্প্রপি স্কন্দ্রটিরত রাকরত হরব 
(পৃষ্া 19, ঘুম স্্খুি)।

িাইরিি জায়গা [স্হলর স্কার ধারা 47.47]

স্কন্দ্রগুনলরক হয় স্করন্দ্রর মরধ্য বা কাোকানে নিশু-উপরোগী এবং িহরজ 
ব্যবহাররোগ্য বাইররর স্খলার জায়গা, প্র্াি কররত হরব, নিম্ননলনখত 
প্ররয়াজি অিেুায়ী:

I  বাইররর অঞ্চলগুনলরক ভাঙা কাঁচ, জঞ্াল, নবষাক্ত গােপালা, 
স্পাকামাকে বা অি্যাি্য নবপ্ মকু্ত হরত হরব। 
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I  স্াস্্য ্তির, নবন্ডং ্তির এবং অননি নিবদোপি ্তিররর অিরুমা্ি 
িারপরষে অননি িুরনষেত নবন্ডংগুনলর োর্ স্খলা অিরুমান্ত। 

I  বাইরর স্খলার িরঞ্াম িমহূ, স্েমি স্্ালিা, নলিপ এবং ওপরর চোর 
িরঞ্ামগুনলরক, হরত হরব:

   Z  বয়ি এবং স্বরে ওঠার িারর িামঞ্ি্যপূণদে

   Z  প্রস্তুতকাররকর নিন দ্েটি করর স্্ওয়া অিেুায়ী ইিস্টল করা, 
ব্যবহৃত এবং রষেিারবষেি করা

   Z  ধারারলা প্রান্তর্িমকু্ত এবং িীিা বা আরিদেনিক িহ নবপজ্জিক 
প্ারদে স্ররক নবপ্ মকু্ত

I   স্বো

   Z  স্করন্দ্রর আউেররার স্খলার জায়গাটি ি্ুযিতম 5 ফুে উচ্চ ো 
েপকারিা োরব িা এরকম স্বো দ্ারা স্ঘরা রাকরত হরব।  

   Z  ষুের বা কাঁোতার স্িইিব স্বোর ওপর ব্যবহার করা স্েরত পারর 
স্ে স্বোগুনল 6.5 ফুে স্ররক স্বিী উঁচু। 

   Z  োর্র স্বোগুনল 45-নরগ্রী স্কারণ নভতররর ন্রক স্ঝাকাি 
প্যারিল িরমত ি্ুযিতম 10 ফুে উঁচু হরত হরব। 

I  িহিিীল পৃষ্তল, অ্যািফল্ট বা নিরমন্ েুক্ত হরব িা, স্খলার 
িরঞ্ারমর নিরচ ইিস্টল কররত হরব এবং চানরপারি েনেরয় ন্রত হরব।

I  িরঞ্াম এবং উপনরভাগ অবি্যই মানকদে ি েুক্তরার্রের উপরভাক্তা 
পণ্য িুরষোর কনমিি (U.S. Consumer Product Safety 
Commission) দ্ারা অিরুমান্ত হরত হরব। 

জল সিুষো [স্হলর স্কার ধারা 47.57 (i)]

েরাের পুল নিরাপত্ার পনরকল্পিা োো িাঁতার কাো নিনষদ্ধ। স্কাি 
িাঁতার বা পানি/জল িংরোন্ত নরেয়াকলাপ এবং প্রনিনষেত তত্তাবধায়ক 
প্রস্াব করার আরগ নিশু পনরচেদো স্কন্দ্রগুনলরক স্াস্্য ্তিররর স্ররক 
অিরুমা্ি নিরত হরব। নিশু পনরচেদো পনররষবার জল িংরোন্ত নরেয়াকলাপ 
িাঁতার স্িখা বা পানি/জল িংরোন্ত নিরাপত্া স্প্রাগ্রাম ো স্স্টে কনমিিার 
অফ স্হলর দ্ারা অিরুমান্ত তত্তাবধারির নিয়ম ব্যবহার করর স্িই পেদেন্ত 
িীনমত। এই নিয়মগুনল নিশুর্র আঘাত বা রুরব োওয়া স্ররক রষো 
করর। পানি/জল িংরোন্ত নরেয়াকলাপ অবি্যই নিশু পনরচেদো স্করন্দ্রর 
নলনখত নিরাপত্ার পনরকল্পিা এবং স্হলর স্কার ধারা 47.57 (i) অিেুায়ী 
কররত হরব।
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আসনু শুরু কিা রাক
I  স্হলর স্কার অিরুছে্ 47 এবং 81

I  পারফররমন্স িামানর কারদে

আইন অনসুিণ
পতি্িদেন এিং লঙ্ঘন

I  ব্যবিার মানলরকর অনধকাররর নবল

I প্রিািনিক ট্াইব্ুযিাল এবং শুিানির কােদোলয় (OATH)

I  স্কন্দ্র পনর্িদেরণর অিরুরাধ

I  িংরিাধিকারী ব্যবস্াগ্রহণ পনরকল্পিা

তপিার্ািার্ি প্ররিি এিং জানাি অতিকাি

I  NYC চাই্ড স্কয়ার কারিক্ট 

করাগ্য কর্মী
কর্মী করাগ্যি্য এিং প্রতিষেণ

I  অ্যািপারাই স্রনজন্রি ফর নিউ ইয়কদে 'ি আনলদে চাই্ডহুর ওয়াকদে রফািদে

অপিাির্লূক তিচাি এিং তিশু তনরদোিন পিীষো

I  অপরাধ মলূক পেভূনম এবং রাজ্য স্কন্দ্রীয় স্রনজ্রিার পরীষো

I  SCR নির দ্ে নিকা: রাজ্য স্কন্দ্রীয় স্রনজন্রির নিেদোতি এবং উৎপীেরির জি্য ত্রন্ত 
জবাব স্্ওয়া 

I  নিশু পনরচেদো স্পাগ্রারমর িংরিাধিকারী ব্যবস্াগ্রহণ পনরকল্পিা

তনিাপ্ ও স্াস্থ্যিান তিশু 
স্াস্থ্য সংক্ান্ত পতিচরদো

I  নিশু পনরচেদোর জি্য নচনকৎিা িংরোন্ত প্ররয়াজিীয়তা এবং িতুি সু্রল ভনতদে  

I  টিকাপ্র্ারির তর্য

I  নিশু পনরচেদো প্র্ািকারীর্র জি্য িংরোমক স্রারগর তানলকা  

ত্নতদিন উপতস্থতি 

I  দ্িনন্দি উপনস্নত িরীভুক্ত করার ফমদে 
 
অনরুর্াত্ি প্রতিতনতিিৃদি

I  অিরুমান্ত প্রনতনিনধবরৃন্দর তানলকার ফমদে

 

ভ্রর্ণ

I  ভ্রমরণর িমবিয়কানরর জি্য নির দ্ে নিকা

I  স্কন্দ্রগুনলর জি্য হানররয় োওয়া নিশু পনরকল্পিার নির দ্ে নিকা
 
পতিিহন

I  প্রাত্যনহক পনরবহরির লগ ফমদে

পতুষ্ট

I  নপতামাতার্র জি্য পুনটি নির দ্ে নিকা
 
িািীতিক কারদেকলাপ

I  পুনটি এবং িারীনরক কােদেকলাপ স্কন্দ্রগুনলর জি্য িবরররক ভাল অভ্যাি
 
ঘরু্ এিং িারিি পতিচরদো

I  রারতর পনরচেদোর নিয়মাবলী এবং মাি্ন্ 

একটি তনিাপ্ ও স্াস্থ্যকি স্থান 
গহৃর্ি্যস্থ সতুিিা

I  স্ারির কােদেকনরতার স্চকনলস্ট 
 
সিকদে িা

I  অননিকারন্র িতকদে তা পদ্ধনতগুনল ও অি্যাি্য িংনলিটি পদ্ধনতগুনলর তত্তাবধারির 
জি্য স্োগ্যতার একটি িাটিদে নফরকরের জি্য আরব্ি (S-95) 

 
িান্নাঘি এিং খা্্য ি্যিস্থাপনা সংক্ান্ত তনিাপত্া 

I  স্হলর স্কার অিরুছে্ 81: খাবার দতনর করা এবং খাবার দতনরর জায়গা:

I  আপনি েখি পনর্নিদেত হরছেি নক প্রত্যািা কররত হয়: খা্্য পনররষবা 
চালিাকারীর্র জি্য একটি নির দ্ে নিকা 

 
কীটপিগে তনয়ন্ত্রণ

I ঘেিার নববরিী: আপিার নিশু পনরচেদো স্কন্দ্ররক স্পাকামাকে মকু্ত রাখুি
 
সীসারকু্ত িঙ এিং সীসাি তিষতক্য়া প্রতিরিাি 

I  নিশুবস্ায় িীিা স্ররক নবষনরেয়া প্রনতররাধ কররত প্রনতটি নিশু পনরচেদো 
অপাররেররক নক কররত হরব 

I  নব্্যালরয় পািীয় জরল িীিা হ্াি কররত 3Ts 

তলতখি তনিাপত্াি পতিকল্পনা
I  নিরাপত্া পনরকল্পিার নির দ্ে নিকা

I  নিরাপত্া পনরকল্পিার স্েমরপ্ে

I  নিরাপত্া পনরকল্পিার নির দ্ে নিকার িংরোজি

পতিতিষ্ট: ফর্দে, তনর দ্ে তিকা এিং অন্যান্য 
সহায়ক নথী সর্হূ 

এই পনরনিটিটি ফমদে এবং এই নির দ্ে নিকায় উনলেনখত অি্যাি্য িহায়ক িরীগুনল তানলকাভুক্ত করর। এই িনরগুনল স্পরত বা নপ্রন্ কররত,  
nyc.gov/health/childcare স্্খুি এবং "নিশু পনরচেদো অপাররেরর্র জি্য তর্য (Information for Child Care Operators)" 
স্ত নক্ক করুি। এই িহানয়কাটি আপিারক স্কাররর নিয়ম মািরত িহায়তা কররব। স্হলর স্কাররর অিরুছে্ 47 িম্পরকদে  স্েরকাি প্ররশ্নর 
জি্য অিগু্রহ করর 311 িম্বরর স্োগারোগ করুি এবং childcareinfo@health.nyc.gov এ ইরমল পাঠাি।

http://nyc.gov/health/childcare
mailto:childcareinfo%40health.nyc.gov?subject=
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কর্মীি �াডপত্র

I  প্ররত্যক নিশু পনরচেদো স্করন্দ্রর কমমীরক নিশুর্র িারর তত্তাবধাি বনহভূদে ত িংরোগ 
রাখার জি্য স্স্টে স্িন্টাল স্রনজ্রিারর (SCR) আঙুরলর োপ ন্রত হরব এবং 
পরীনষেত হরত হরব। ফলাফলগুনল কমদেচারীর্র ব্যানক্তগত ফাইরল অন্তভুদে ক্ত কররত 
হরব এবং স্াস্্য ্তিররর পেদোরলাচিার জি্য স্ে স্কািও িময় উপলদ্ধ হরত হরব।

I  প্ররত্যক কমদেচারীরক প্রনত ্ ুবের অন্তর আবার পরীষো কররত হরব। িময়মত 
আবার পরীষো িংঘটিত হরয়রে এটি নিনশ্চত কররত িকল কমদেচারীর জি্য 
পরীষোর ন্ি িমনবিত একটি স্্রিরিীে িহায়তা কররত পারর। 

I  নিরয়ারগর িময়, স্করন্দ্রর িকল কমমীরক লাইরিন্স প্রাতি নচনকৎিা পনররষবা 
প্র্ািকারীর স্ররক তাঁরা তার্র ওপর অনপদেত কাজগুনল িম্পা্ি কররত পাররব 
এই মরমদে নচনকৎিািংরোন্ত িুস্তার একটি িাটিদে নফরকে স্্খারত হরব।

I  নিরয়ারগর িতদে  অিেুায়ী স্করন্দ্রর িকল কমদেচারীরক প্ররত্যক ্ ুবের অন্তর একটি 
নচনকৎিািংরোন্ত িুস্তারিাটিদে নফরকে জমা কররত হরব।

I  িাটিদে নফরকেগুনল স্করন্দ্রর মরধ্য অি্যাি্য িকল ব্যনক্তগত স্রকরদে  স্ররক আলা্া করর 
ফাইল করর রাখরত হরব এবং স্াস্্য ্তিররর পেদোরলাচিার জি্য স্ে স্কািও িময় 
উপলদ্ধ রাখরত হরব।

 
কর্মী-তিশু অনপুাি এিং িত্তািিান

I  িবিময় অিরুছে্ 47 এবং এই নির দ্ে নিকায় উনলেনখত ি্ুযিতম কমমী-নিশু 
অিপুাতটি অিিুরণ করুি।

I  কমমীর্র িবিময় নিশুর্র িরািনর স্চারখ স্চারখ স্ররখ তত্তাবধাি কররত হরব। 
স্কািও নিশু বা নিশুর্র গ্রুপ স্কািও িময় তত্তাবধাি োো রাকরব িা।

I  প্ররত্যক ্ ুঘন্া অন্তর, বা িকারল, ্পুুরর এবং রারত্র কমমী-নিশু অিপুাত পরীষো 
করুি। ঘুরমর িময় এবং কমমীর্র নবরনতর িময় িহ িকল িময় কমমী-নিশু 
অিপুাত বজায় রাখা হরছে এটি নিনশ্চত করুি। ভ্রাম্যমাি িহকারীর্র নবরবচিা 
করুি োরা স্েমি প্ররয়াজি ক্ািগুনল স্্খাশুিা কররত পাররব।

I  েখি 12 মাি বা তার স্ররক বে বয়রির নিশুরা একো নমরে গ্রুরপ আরে নকন্তু 
একই বয়িী, ি্ূযিতম কমমী-নিশু অিপুাত স্ে বয়রির নিশু স্বিী আরে তার ওপর 
নভনত্ করর হরত হরব।

 
কর্মীর্ি তিষোগি করাগ্যিা

I  2 স্ররক 6 বের বয়িী নিশুর্র প্ররত্যকটি গ্রুরপর ্ানয়রত্ব প্ররত্যক ক্ািরুরম 
একজি স্োগ্য নিষেক রাকরত হরব।

I  প্ররত্যক নিশু পনরচেদো স্করন্দ্র একজি নিনষেত নিষোিংরোন্ত পনরচালক রাকরত হরব 
নেনি কমমীর্র প্রনিষেণ, নিষো িংরোন্ত এবং নিশুর উন্য়রির অগ্রগনত এবং িকল 
নিষোকমমীর্র তত্তাবধাি কররবি।

I  নিষোিংরোন্ত পনরচালরকর স্কািও নিষেরণর ্ানয়ত্ব রাকরব িা েখি নিশু পনরচেদো 
স্কন্দ্রটিরত 40 জরির স্বনি নিশু িনরভুক্ত রাকরব।

 
কর্মী প্রতিষেণ

I  িমস্ কমমী, স্স্ছোরিবক এবং এমি স্ে স্কউ োর্র স্্খারিািা করা হয় িা এমি 
নিশুর িরঙ্গ স্োগারোগ আরে তার্ররক প্রনত ্ইু বেরর িিাক্তকরণ, নররপাটিদে ং, 
নিশু নিেদোতরির প্রনতররাধ ও নবনধ এবং অপুনটি িম্পনকদে ত প্রনিষেণ িমূ্পণদে করা 
আবি্যক।

I  িমস্ কমমী, স্স্ছোরিবক এবং এমি স্ে স্কউ োর্র স্্খারিািা করা হয় িা এমি 
নিশুর িরঙ্গ স্োগারোগ আরে তার্ররক অবি্যই বেরর একবার আপৎকালীি 
পদ্ধনতর প্রনিষেণ িমূ্পণদে করা আবি্যক।

I  িমস্ নিষোরমীরক অবি্যই অন্তত একবার িংরোমক স্রারগর নিয়ন্ত্রণ ও তা িম্পরকদে  
নররপাটিদে ং করার প্রনিষেণ িমূ্পণদে করা আবি্যক। 

 
তিশুি স্াস্থ্য সংক্ান্ত ইতিহাস

I  ভনতদে র আরগ, প্ররত্যক নপতা মাতা একটি নিশু স্াস্্য পনরষোর ফমদে পারবি ো নিশুর 
রাক্তার কতৃদে ক পূরণ কররত হরব।

I  সু্রল নিশুর প্ররম ন্রির আরগ, িমূ্পণদে করা ফমদে এবং অিুস্তার ইনতহাি নিশু 
পনরচেদো স্করন্দ্র পেদোরলাচিা এবং অিরুমা্রির জি্য জমা ন্রত হরব এটি নিনশ্চত 
কররত স্ে িকল নিশুর িমূ্পণদে স্াস্্য পরীষো িম্পন্ হরয়নেল োরত, অন্তভুদে ক্ত নকন্তু 
িীমাবদ্ধ িয়, িারীনরক পরীষো, পুনটির পেদোরলাচিা এবং অগ্রগনতর মলূ্যায়ি।

I  িকল নিশুর্র নরপররনরয়া, টিরেিাি, পােুদে নিি, স্পানলও, হাম। মাম্পি, রুরবলা, 
স্ভনররিলো, স্হপাোইটিি নব, নিউরমারকাক্ল স্রাগ এবং হ্যারমাওনফলাি ইি্ুরয়ঞ্া 
োইপ নব প্রনতররাধক টিকাপ্র্াি কররত হরব। 

 
পতিচ্ছন্নিা

I  প্ররত্যক নিশু পনরচেদো স্করন্দ্রর নভতররর ও বাইররর বনহরঙ্গরির ঘরগুনল, স্খলার 
জায়গাগুনল, আিবাবপত্র এবং িরঞ্াম পনরষ্ার এবং ভাল অবস্ায় রাখরত 
হরব। নিশুর্র আগমরির পূরবদে স্কন্দ্রগুনল প্রনতন্ি পনরছেন্তার জি্য পরীনষেত 
হরত হরব।

I  ন্রির শুরু এবং স্িরষ স্মরঝগুনল পনরস্ার করুি। েন্ ন্রির মরধ্য স্মরঝগুনল 
স্িাঙরা হরয় োয়, অি্যাি্য অঞ্চরল স্িাঙরা েনেরয় পরা বা ধুরলা প্রনতররাধ কররত 
স্পপার োওরয়ল, ঝােঁা বা কাপে ব্যবহার করুি। 

I  প্ররত্যক নিশু পনরচেদো স্কন্দ্রগুনলরক িকল েয়রলরের কারে গরম ও ঠান্া জল 
িহ নিকেগুনল প্র্াি কররত হরব। 2 বেররর স্বিী বয়রির নিশুর্র জি্য প্ররত্যক 
15 জি নিশু প্রনত একটি নিকে প্র্াি কররত হরব। নিশুর্র দ্ারা ব্যবহৃত হাত 
স্ধায়ার িকল নিকেগুনলত গরম জরলর তাপমাত্রা 115 নরগ্রী ফাররিহাইরের স্বিী 
হরব িা।

 
অতনি সিুষো

I  প্ররত্যক নিশু পনরচেদো স্করন্দ্রর অিরুমান্ত অননি নিবদোপক রাকরত হরব ো স্বিী 
বা কম চাজদে  েুক্ত হরব িা এবং বেরর একবার পনরষেীত বরল েরােরভারব নচনহ্নত 
হরত হরব।

I  প্ররত্যক নিশু পনরচেদো প্রকল্পরকন্দ্ররক কমপরষে মারি একবার একটি অননি 
নিবদোপরির মহোর আরয়াজি কররত হরব। শুরু এবং স্িরষর িময়, মহোটিরত 
অংিগ্রহণকারী স্মাে নিশু এবং কমমীর িংখ্যা এবং মহোটির ফলাফল স্িাে করার 
দ্ারা প্ররত্যকটি মহো িরীভুক্ত করুি। 

I  প্ররত্যক নিশু পনরচেদো স্করন্দ্রর পনরষ্ার এবং পঠিরোগ্য বনহগদেমরির নচহ্নেুক্ত 
বনহগদেমি পর রাকরত হরব। এই নচহ্নগুনল অধেকাররও ্িৃ্যমাি হরত হরব এবং িব 
িময় বনহগদেমি পরটি স্কারায় তা িবাইরক জানিরয় রাখরত হরব। বনহগদেমি পরটি 
িবিময় বাধামকু্ত হরত হরব।

তিশু পতিচরদো প্রকল্প
আপনাি ককন্দ্ররক তনিাপ্ িাখুন এিং প্রচতলি লঙ্ঘন এডান
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