
•  আপনার কর্মসূচি সম্বন্ধে বার্ম া এবং ইন্রল 
আপন্েট পপন্র সাইন আপ করুন। 

•  নরুন পচরদর্মন্নর প্রচরন্বদন সম্পন্ক্ম অথবা 
যখন নরুন অনরুচরপ্রাপ্ত কর্মসূচি আপনার 
এলাকায় পখালার চবষন্য় জ্াত হন।

•  রহর জনু়্ে চরশু যত্ন কর্মসূচিসরহূ
অনসুন্ান ও তুলনা করুন। 

•  আপনার সন্ানন্ক চনরাপদ রাখার জন্য 
পসবাপ্রদানকারীন্দর অবর্যই পযসব 
পদন্ষেপ গ্রহণ করন্র হন্ব পসগুচল
সম্বন্ধে জাননু।

nyc.gov চিন্য় NYC Child Care 
Connect পদখুন আজন্কই!

আপনার সন্ানকক নথিভুক্ত করার আকে 
আরও একবার সাইটটি দেখুন।   

থনকজকক থজজ্াসা 
করুন  

✓ আমার সন্ান থক এখাকন থিখকব এবং এখাকন 
খুথি হকব? 

✓ আথম এখাকন আমার সন্ান রাখকত পারব? 

✓ আথম থক এখাকনর থি বহন করকত পারব?  

আকরা তি্য   

• আপনার সন্ান্নর বয়স 4 বছর হন্ল Pre-K for All
(সকন্লর জন্য চপ্র-পক) পদখন্র nyc.gov/PreK-এ 
যান। 

• যচদ আপচন ভরু্ম চকপ্রাপ্ত পে-পকয়ান্রর জন্য পযাি্যরা 
অজ্ম ন কন্রন, 311 নম্বন্র প�ান করুন বা nyc.gov/
acs পদখুন।

• সরকার-চনয়চ্রির পপ্রাগ্রার পযরন-বাসাচভচতিক পসবা 
বা সু্ল-বয়চস চরশুন্দর পসবা সম্পন্ক্ম আরও রন্থ্যর
জন্য ocfs.ny.gov-এ যান।

অন্য ভাষায় এই দ্াথিওর দপকত 311 নম্বকর 
দিান করুন অিবা nyc.gov দেখুন। 

দকান সাইটকক যথে আপথন মকন ককরন 
দয, অথনরাপে অস্াস্্যকর বা অববধভাকব
পথরচালনা করকে, দস সম্পকককে প্রথতকবেন 

করকত 311 নম্বকর দিান করুন ও থিশুর যত্ন 
সম্পকককে  থজকজ্স করুন।
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থনউইয়ককে  িহকরর মকধ্য 
থিশুকসবা দবকে দনওয়া 

প্রন্র্যক রারাচপরার যা জানা প্রন্য়াজন  

(NYC িাইল্ড পকয়ার কান্নক্ট)

Bengali



একটি থনরাপে এবং সযকত্ন লালন পালকনর 
স্ান কী ভাকব দবকে দনকবন 
চরশুর ভাল যত্নগ্রহণ শুধুরাত্র পবচবচসটংন্য়র পথন্ক আন্রা পবচর 
চকছু। এটা চরশুন্দর একট উদ্ীপক, সযন্ত্ন লাচলর এবং চনরাপদ 
পচরন্বন্র পখলন্র এবং চরখন্র উৎসাচহর কন্র। 

চনউ ইয়ক্ম  (New York) চসট সরকাচর লাইন্সন্স, চরশু স্াস্্য রষোর 
জন্য চরশু কল্যাণ সুচবধা চনয়্রিণ ও পচরদর্মন কন্র।  

চরশুর যত্ন এবং প্রন্য়াজনীয় আইন সম্পন্ক্ম  জানার জন্য আপনার 
অনসুধোন িাইে করন্র এই পুচতিকাট ব্যবহার করুন। 

আপনার সময় থনন এবং সাহাকয্যর জন্য থজজ্াসা 
করুন 

আপচন যচদ পান্রন, চনন্জন্ক অন্র চরনরাস সরয় চদন: 

•  স্ান সুপাচরর করার জন্য আত্ীয়স্জন, বধুেবাধেব ও
প্রচরন্বরীন্দর চজজ্াসা করুন অথবা কী এ়োন্র হন্ব রা
আপনান্ক বলন্র বলনু।

•  আপনার আন্রপান্র লাইন্সন্সপ্রাপ্ত স্ান্নর নান্রর জন্য এবং
পচরদর্মন্নর �লা�ল পয্মান্লািনা করন্র 311 নম্বন্র প�ান করুন
অথবা nyc.gov/health/childcare পচরদর্মন করুন।

•  চরশুর যন্ত্নর উপলব্ধ চবকল্পগুচলর (পিাষ্ীর চরশুর যত্ন, িৃহ-
চভচতিক চরশুর যত্ন, সু্ল-চভচতিক ও সু্ন্ল যাবার বয়ন্সর পপ্রাগ্রার
এবং গ্রীষ্ম চরচবর) রুলনা করুন।

থনকজর জন্য দেখুন  

প্রচরট স্ান পচরদর্মন করুন। 

•  করমীরা চক উৎসাহী এবং বধুেত্বপূণ্ম? বাচ্ান্দর সন্গে রারা চক পনেহ
এবং সম্ান চদন্য় কথা বন্লন এবং আগ্রহ সহকান্র রান্দর কথা
পরান্নন? রারা চক চরশুন্দর সন্গে ভান্লা আিরণ কন্রন – কখনও
চিৎকার করা, পজার করা অথবা পসই রকর চকছু কন্রন না পরা?

• চরশুন্দর খুচর পদখায়?

• িৃহরন্ধ্য এবং বাইন্র রারা সব সরন্য় রত্তাবধান কন্র?

•  চরশুন্দর চবকার ঘটান্র এবং চরখন্র সাহায্য করার জন্য চক
পসখান্ন প্রিুর পখলনা ও সরঞ্ার (ব্লক, পাজল, বই, কাদারাট,
বাদ্যয্রি) এবং কায্মক্রর আন্ছ?

প্রশ্ন থজজ্াসা করুন 

• পকান ভাষায় কথা বলা হয়? 

• সরয় করষেণ? সপ্তাহান্ন্ চক সাইটগুচল পখালা থান্ক? 

•  আপচন চক পযন্কান সরন্য় পযন্র পান্রন? (উতির “হ্যাাঁ”! 
হওয়া উচিৎ) 

•  আপনার চক োয়াপার আনন্র হয় বা অন্য চকছু সরবরাহ করার 
প্রন্য়াজন হয়? 

•  খরি কী? কর আন্য়র পচরবার চবনারনূ্ল্য বা কর খরন্ি চরশুর
যত্ন অথবা পকান আয়কর পক্রচেন্টর পযাি্যরাসম্পন্ন হন্র পান্রন 
(আপচন পযাি্য চকনা পদখন্র 311 নম্বন্র প�ান করুন।) 

আইকনর কী প্রকয়াজন হয় 

সাইটটি অবি্যই সঠিকভাকব লাইকসন্সপ্রাপ্ত
এবং পযকেকবক্ষণ করা হকত হকব

•  চনউ ইয়ক্ম  চসট স্াস্্য চবভাি (New York City 
Health Department) এবং চরশুন্দর ও পচরবার
পচরন্ষবার চনউইয়ক্ম  পটেট অচ�স সবন্িন্য় (New 
York State Office of Children and Family 
Services) পবরী সন্ান্নর যন্ত্নর পসটংস চনয়্রিণ কন্র। 
স্াস্্য চবভাি চনউ ইয়ক্ম  চসট সাইটগুচলর জন্য পারচরট, 
লাইন্সন্স ও চনবধেীকরণ পচরদর্মন কন্র এবং পাঠায়।

•  প্রদানকারী অবর্যই পদওয়ান্ল একট বর্ম রান লাইন্সন্স 
পপাটে করন্বন পযখান্ন আপচন এট পদখন্র পান্রন। 

•  চরশু যত্ন পকন্দ্রগুচলন্ক অবর্যই অচনি চবভাি এবং ভবন চবভান্ির 
চনয়রকাননু পরন্ন িলন্র হন্ব।

যারা কাজ ককরন অিবা সাইকট িাককন তাকের 
প্রকত্যককক অবি্যই থিশুকের সকগে থ্রিনড হকত হকব। 

•  বাচ়ে-চভচতিক পচরন্ষবার সকল পপ্রাগ্রার করমী, পস্চ্ান্সবী এবং 
পচরবান্রর সদস্য যারা 18 বা রার পিন্য় পবরী বয়সী রারা 
পকান প�ৌজদাচর ও চরশু চনয্মারন / খারাপ ব্যবহার পচরপাচশ্্মক
অবস্ার রধ্যচদন্য় পিন্ছন চকনা রা পরীষো করা আবর্যক।  

•  পসইসব করমীন্দর যারা চরশু পচরবহন কন্রন ও চরশু কল্যাণ
পকন্ন্দ্রর অথবা এন্দর পকান একট কন্টাক্টন্রর জন্য কাজ কন্রন 
রান্দর অবর্যই চ্রিচনং করান্র হন্ব। 

•  করমীরা অবর্যই স্াস্্য কল্যাণ প্রদাণকারী দ্ারা প্রর্যচয়র ভান্লা 
স্ান্স্্যর হন্বন এবং একট পরচেন্কল পিকআপ পান। 

সকল থিশু কল্যাণ সাইটগুথলর থনম্নথলথখত
থনরাপত্া আইনগুথলর প্রকয়াজন:  

•  একাচধক প্রস্ান এবং একট জরুরী উদ্াসন পচরকল্পনা থাকা। 

•  সাবান ও পপপার টাওন্য়ল সচজির পয্মাপ্ত টয়ন্লট এবং চসন্কের
সুচবধাগুচল থাকা। 

•  চরশুরা থাকন্র পান্র এরন ঘন্রর চভরর পরচেন্য়টর এবং 
পাইপগুচল ঢাকা চদন্য় রাখা। এই রুরগুচলন্র পপান্ট্ম ন্বল চহটার 
ব্যবহার করা যান্ব না। 

• জানালায় বাধা ব্যবহার করুন। 

•  সুইচরং পুল বা অন্যান্য জলারয় পথন্ক চরশুন্দর রাখা বাধা ইনটেল 
করুন। (আপচন আপনার সন্ান্নর পুল ব্যবহান্রর জন্য চলচখর
অনরুচর চদন্র হন্ব।)  

•  একট কান্জর পটচলন্�ান ও পপাটে জরুরী প�ান নম্বর রন্য়ন্ছ।  

•  পচরবহন প্রচবধান চনউ ইয়ক্ম  পটেট চেপাট্ম ন্রন্ট (New York 
State Department of Transportation) পরন্ন িন্ল যচদ 
পচরবহন প্রদান করা হয় এবং যন্ত্ন থাকা চরশুন্দর পচরবহন্নর 
জন্য বাবা-রার অননু্রাদন লাভ করুন। 

দরগুকলিন প্রকয়াজন দয বাচ্াকের তার জন্য 
পথরচযকো সব দপ্রাগ্াকমর একটি থনরাপে ঘকুমর 
পথরকবি দয অন্ভুকে ক্ত প্রোন করুন: 

•  চরশুন্দর চপন্ঠ পরায়ান যান্র রারা ঘুন্রর সরয় ন়ো ি়ো
করন্র পান্র।

•  শুধুরাত্র চক্রবস এবং পবচসন্নটন্ক রাচক্ম ন যুক্তরান্্রে কনচজউরার 
পপ্রাোন্ক্টর সুরষো কচররন (U.S. Consumer Product Safety 
Commission) করৃ্ম ক অননু্রাচদর ব্যবহার করা হন্চ্। 

•  যচদ না পরচেক্যাল চনধ্মাচরর ঘুন্রাবার এলাকায় রাখা হয় রন্ব 
বাম্পার প্যাে, পখলনা, ভারী কম্বল, বাচলর বা চরশু পচজরনান্র 
রাখুন।

• িাচ়ের আসন ব্যবহার চনচষদ্ধ। 

স্াস্্য প্রথবধান প্রকয়াজন দয সব সাইকট: 

•  চনচচির করুন পয চরশুরা একট সমূ্পণ্ম রারীচরক পরীষো এবং 
সরতি আবর্যক টকা পপন্য়ন্ছ। 

• একট অননু্রাচদর স্াস্্য যন্ত্নর পচরকল্পনা পান। 

•  চরশুন্দর জন্য ওষুধ (ওভার দ্য কাউন্টার রলর ব্যরীর) চদন্র 
অননু্রাদন করা। 

•  জরুরী চিচকৎসা পসবা পপন্র বাবা-রান্য়র পথন্ক চলচখর 
অনরুচর পান যচদ দরকার পন়্ে। 

• নািান্ল একট প্রাথচরক চিচকৎসার চকট রাখুন।

•  সন্ান্নর যন্ত্নর সরয়কান্ল চসিান্রট বা রদ্যপান বা রাদক পথন্ক 
করমীন্দর চনচষদ্ধ করুন। 

• C.P.R.-এ রংচরর এরন একজন যত্নদান কারীন্ক সাইন্ট রাখুন।

•  যচদ একট সন্ান অসুস্ বা যত্ন আহর হয় রন্ব রান্দর বাবারান্ক 
জানান।

http://nyc.gov/health/childcare


একটি থনরাপে এবং সযকত্ন লালন পালকনর 
স্ান কী ভাকব দবকে দনকবন 
চরশুর ভাল যত্নগ্রহণ শুধুরাত্র পবচবচসটংন্য়র পথন্ক আন্রা পবচর 
চকছু। এটা চরশুন্দর একট উদ্ীপক, সযন্ত্ন লাচলর এবং চনরাপদ 
পচরন্বন্র পখলন্র এবং চরখন্র উৎসাচহর কন্র। 

চনউ ইয়ক্ম  (New York) চসট সরকাচর লাইন্সন্স, চরশু স্াস্্য রষোর 
জন্য চরশু কল্যাণ সুচবধা চনয়্রিণ ও পচরদর্মন কন্র।  

চরশুর যত্ন এবং প্রন্য়াজনীয় আইন সম্পন্ক্ম  জানার জন্য আপনার 
অনসুধোন িাইে করন্র এই পুচতিকাট ব্যবহার করুন। 

আপনার সময় থনন এবং সাহাকয্যর জন্য থজজ্াসা 
করুন 

আপচন যচদ পান্রন, চনন্জন্ক অন্র চরনরাস সরয় চদন: 

 •  স্ান সুপাচরর করার জন্য আত্ীয়স্জন, বধুেবাধেব ও 
প্রচরন্বরীন্দর চজজ্াসা করুন অথবা কী এ়োন্র হন্ব রা 
আপনান্ক বলন্র বলনু। 

 •  আপনার আন্রপান্র লাইন্সন্সপ্রাপ্ত স্ান্নর নান্রর জন্য এবং 
পচরদর্মন্নর �লা�ল পয্মান্লািনা করন্র 311 নম্বন্র প�ান করুন 
অথবা nyc.gov/health/childcare পচরদর্মন করুন। 

 •  চরশুর যন্ত্নর উপলব্ধ চবকল্পগুচলর (পিাষ্ীর চরশুর যত্ন, িৃহ-
চভচতিক চরশুর যত্ন, সু্ল-চভচতিক ও সু্ন্ল যাবার বয়ন্সর পপ্রাগ্রার 
এবং গ্রীষ্ম চরচবর) রুলনা করুন।

থনকজর জন্য দেখুন  

প্রচরট স্ান পচরদর্মন করুন। 

 •  করমীরা চক উৎসাহী এবং বধুেত্বপূণ্ম? বাচ্ান্দর সন্গে রারা চক পনেহ 
এবং সম্ান চদন্য় কথা বন্লন এবং আগ্রহ সহকান্র রান্দর কথা 
পরান্নন? রারা চক চরশুন্দর সন্গে ভান্লা আিরণ কন্রন – কখনও 
চিৎকার করা, পজার করা অথবা পসই রকর চকছু কন্রন না পরা? 

 • চরশুন্দর খুচর পদখায়?  

 • িৃহরন্ধ্য এবং বাইন্র রারা সব সরন্য় রত্তাবধান কন্র? 

 •  চরশুন্দর চবকার ঘটান্র এবং চরখন্র সাহায্য করার জন্য চক 
পসখান্ন প্রিুর পখলনা ও সরঞ্ার (ব্লক, পাজল, বই, কাদারাট, 
বাদ্যয্রি) এবং কায্মক্রর আন্ছ?

প্রশ্ন থজজ্াসা করুন 

 • পকান ভাষায় কথা বলা হয়? 

 • সরয় করষেণ? সপ্তাহান্ন্ চক সাইটগুচল পখালা থান্ক? 

 •  আপচন চক পযন্কান সরন্য় পযন্র পান্রন? (উতির “হ্যাাঁ”! 
হওয়া উচিৎ) 

 •  আপনার চক োয়াপার আনন্র হয় বা অন্য চকছু সরবরাহ করার 
প্রন্য়াজন হয়? 

 •  খরি কী? কর আন্য়র পচরবার চবনারনূ্ল্য বা কর খরন্ি চরশুর 
যত্ন অথবা পকান আয়কর পক্রচেন্টর পযাি্যরাসম্পন্ন হন্র পান্রন 
(আপচন পযাি্য চকনা পদখন্র 311 নম্বন্র প�ান করুন।) 

আইকনর কী প্রকয়াজন হয় 

সাইটটি অবি্যই সঠিকভাকব লাইকসন্সপ্রাপ্ত 
এবং পযকেকবক্ষণ করা হকত হকব

 •  চনউ ইয়ক্ম  চসট স্াস্্য চবভাি (New York City 
Health Department) এবং চরশুন্দর ও পচরবার 
পচরন্ষবার চনউইয়ক্ম  পটেট অচ�স সবন্িন্য় (New 
York State Office of Children and Family 
Services) পবরী সন্ান্নর যন্ত্নর পসটংস চনয়্রিণ কন্র। 
স্াস্্য চবভাি চনউ ইয়ক্ম  চসট সাইটগুচলর জন্য পারচরট, 
লাইন্সন্স ও চনবধেীকরণ পচরদর্মন কন্র এবং পাঠায়।

 •  প্রদানকারী অবর্যই পদওয়ান্ল একট বর্ম রান লাইন্সন্স 
পপাটে করন্বন পযখান্ন আপচন এট পদখন্র পান্রন। 

 •  চরশু যত্ন পকন্দ্রগুচলন্ক অবর্যই অচনি চবভাি এবং ভবন চবভান্ির 
চনয়রকাননু পরন্ন িলন্র হন্ব।

যারা কাজ ককরন অিবা সাইকট িাককন তাকের 
প্রকত্যককক অবি্যই থিশুকের সকগে থ্রিনড হকত হকব। 
 •  বাচ়ে-চভচতিক পচরন্ষবার সকল পপ্রাগ্রার করমী, পস্চ্ান্সবী এবং 

পচরবান্রর সদস্য যারা 18 বা রার পিন্য় পবরী বয়সী রারা 
পকান প�ৌজদাচর ও চরশু চনয্মারন / খারাপ ব্যবহার পচরপাচশ্্মক 
অবস্ার রধ্যচদন্য় পিন্ছন চকনা রা পরীষো করা আবর্যক।  

 •  পসইসব করমীন্দর যারা চরশু পচরবহন কন্রন ও চরশু কল্যাণ 
পকন্ন্দ্রর অথবা এন্দর পকান একট কন্টাক্টন্রর জন্য কাজ কন্রন 
রান্দর অবর্যই চ্রিচনং করান্র হন্ব। 

 •  করমীরা অবর্যই স্াস্্য কল্যাণ প্রদাণকারী দ্ারা প্রর্যচয়র ভান্লা 
স্ান্স্্যর হন্বন এবং একট পরচেন্কল পিকআপ পান। 

সকল থিশু কল্যাণ সাইটগুথলর থনম্নথলথখত 
থনরাপত্া আইনগুথলর প্রকয়াজন:  
 •  একাচধক প্রস্ান এবং একট জরুরী উদ্াসন পচরকল্পনা থাকা। 

 •  সাবান ও পপপার টাওন্য়ল সচজির পয্মাপ্ত টয়ন্লট এবং চসন্কের 
সুচবধাগুচল থাকা। 

 •  চরশুরা থাকন্র পান্র এরন ঘন্রর চভরর পরচেন্য়টর এবং 
পাইপগুচল ঢাকা চদন্য় রাখা। এই রুরগুচলন্র পপান্ট্ম ন্বল চহটার 
ব্যবহার করা যান্ব না। 

 • জানালায় বাধা ব্যবহার করুন। 

 •  সুইচরং পুল বা অন্যান্য জলারয় পথন্ক চরশুন্দর রাখা বাধা ইনটেল 
করুন। (আপচন আপনার সন্ান্নর পুল ব্যবহান্রর জন্য চলচখর 
অনরুচর চদন্র হন্ব।)  

 •  একট কান্জর পটচলন্�ান ও পপাটে জরুরী প�ান নম্বর রন্য়ন্ছ।  

 •  পচরবহন প্রচবধান চনউ ইয়ক্ম  পটেট চেপাট্ম ন্রন্ট (New York 
State Department of Transportation) পরন্ন িন্ল যচদ 
পচরবহন প্রদান করা হয় এবং যন্ত্ন থাকা চরশুন্দর পচরবহন্নর 
জন্য বাবা-রার অননু্রাদন লাভ করুন। 

দরগুকলিন প্রকয়াজন দয বাচ্াকের তার জন্য 
পথরচযকো সব দপ্রাগ্াকমর একটি থনরাপে ঘকুমর 
পথরকবি দয অন্ভুকে ক্ত প্রোন করুন: 

 •  চরশুন্দর চপন্ঠ পরায়ান যান্র রারা ঘুন্রর সরয় ন়ো ি়ো 
করন্র পান্র।

 •  শুধুরাত্র চক্রবস এবং পবচসন্নটন্ক রাচক্ম ন যুক্তরান্্রে কনচজউরার 
পপ্রাোন্ক্টর সুরষো কচররন (U.S. Consumer Product Safety 
Commission) করৃ্ম ক অননু্রাচদর ব্যবহার করা হন্চ্। 

 •  যচদ না পরচেক্যাল চনধ্মাচরর ঘুন্রাবার এলাকায় রাখা হয় রন্ব 
বাম্পার প্যাে, পখলনা, ভারী কম্বল, বাচলর বা চরশু পচজরনান্র 
রাখুন। 

 • িাচ়ের আসন ব্যবহার চনচষদ্ধ। 

স্াস্্য প্রথবধান প্রকয়াজন দয সব সাইকট: 

 •  চনচচির করুন পয চরশুরা একট সমূ্পণ্ম রারীচরক পরীষো এবং 
সরতি আবর্যক টকা পপন্য়ন্ছ। 

 • একট অননু্রাচদর স্াস্্য যন্ত্নর পচরকল্পনা পান। 

 •  চরশুন্দর জন্য ওষুধ (ওভার দ্য কাউন্টার রলর ব্যরীর) চদন্র 
অননু্রাদন করা। 

 •  জরুরী চিচকৎসা পসবা পপন্র বাবা-রান্য়র পথন্ক চলচখর 
অনরুচর পান যচদ দরকার পন়্ে। 

 • নািান্ল একট প্রাথচরক চিচকৎসার চকট রাখুন।  

 •  সন্ান্নর যন্ত্নর সরয়কান্ল চসিান্রট বা রদ্যপান বা রাদক পথন্ক 
করমীন্দর চনচষদ্ধ করুন। 

 • C.P.R.-এ রংচরর এরন একজন যত্নদান কারীন্ক সাইন্ট রাখুন। 

 •  যচদ একট সন্ান অসুস্ বা যত্ন আহর হয় রন্ব রান্দর বাবারান্ক 
জানান।



একটি থনরাপে এবং সযকত্ন লালন পালকনর 
স্ান কী ভাকব দবকে দনকবন 
চরশুর ভাল যত্নগ্রহণ শুধুরাত্র পবচবচসটংন্য়র পথন্ক আন্রা পবচর 
চকছু। এটা চরশুন্দর একট উদ্ীপক, সযন্ত্ন লাচলর এবং চনরাপদ 
পচরন্বন্র পখলন্র এবং চরখন্র উৎসাচহর কন্র। 

চনউ ইয়ক্ম  (New York) চসট সরকাচর লাইন্সন্স, চরশু স্াস্্য রষোর 
জন্য চরশু কল্যাণ সুচবধা চনয়্রিণ ও পচরদর্মন কন্র।  

চরশুর যত্ন এবং প্রন্য়াজনীয় আইন সম্পন্ক্ম  জানার জন্য আপনার 
অনসুধোন িাইে করন্র এই পুচতিকাট ব্যবহার করুন। 

আপনার সময় থনন এবং সাহাকয্যর জন্য থজজ্াসা 
করুন 

আপচন যচদ পান্রন, চনন্জন্ক অন্র চরনরাস সরয় চদন: 

 •  স্ান সুপাচরর করার জন্য আত্ীয়স্জন, বধুেবাধেব ও 
প্রচরন্বরীন্দর চজজ্াসা করুন অথবা কী এ়োন্র হন্ব রা 
আপনান্ক বলন্র বলনু। 

 •  আপনার আন্রপান্র লাইন্সন্সপ্রাপ্ত স্ান্নর নান্রর জন্য এবং 
পচরদর্মন্নর �লা�ল পয্মান্লািনা করন্র 311 নম্বন্র প�ান করুন 
অথবা nyc.gov/health/childcare পচরদর্মন করুন। 

 •  চরশুর যন্ত্নর উপলব্ধ চবকল্পগুচলর (পিাষ্ীর চরশুর যত্ন, িৃহ-
চভচতিক চরশুর যত্ন, সু্ল-চভচতিক ও সু্ন্ল যাবার বয়ন্সর পপ্রাগ্রার 
এবং গ্রীষ্ম চরচবর) রুলনা করুন।

থনকজর জন্য দেখুন  

প্রচরট স্ান পচরদর্মন করুন। 

 •  করমীরা চক উৎসাহী এবং বধুেত্বপূণ্ম? বাচ্ান্দর সন্গে রারা চক পনেহ 
এবং সম্ান চদন্য় কথা বন্লন এবং আগ্রহ সহকান্র রান্দর কথা 
পরান্নন? রারা চক চরশুন্দর সন্গে ভান্লা আিরণ কন্রন – কখনও 
চিৎকার করা, পজার করা অথবা পসই রকর চকছু কন্রন না পরা? 

 • চরশুন্দর খুচর পদখায়?  

 • িৃহরন্ধ্য এবং বাইন্র রারা সব সরন্য় রত্তাবধান কন্র? 

 •  চরশুন্দর চবকার ঘটান্র এবং চরখন্র সাহায্য করার জন্য চক 
পসখান্ন প্রিুর পখলনা ও সরঞ্ার (ব্লক, পাজল, বই, কাদারাট, 
বাদ্যয্রি) এবং কায্মক্রর আন্ছ?

প্রশ্ন থজজ্াসা করুন 

 • পকান ভাষায় কথা বলা হয়? 

 • সরয় করষেণ? সপ্তাহান্ন্ চক সাইটগুচল পখালা থান্ক? 

 •  আপচন চক পযন্কান সরন্য় পযন্র পান্রন? (উতির “হ্যাাঁ”! 
হওয়া উচিৎ) 

 •  আপনার চক োয়াপার আনন্র হয় বা অন্য চকছু সরবরাহ করার 
প্রন্য়াজন হয়? 

 •  খরি কী? কর আন্য়র পচরবার চবনারনূ্ল্য বা কর খরন্ি চরশুর 
যত্ন অথবা পকান আয়কর পক্রচেন্টর পযাি্যরাসম্পন্ন হন্র পান্রন 
(আপচন পযাি্য চকনা পদখন্র 311 নম্বন্র প�ান করুন।) 

আইকনর কী প্রকয়াজন হয় 

সাইটটি অবি্যই সঠিকভাকব লাইকসন্সপ্রাপ্ত 
এবং পযকেকবক্ষণ করা হকত হকব

 •  চনউ ইয়ক্ম  চসট স্াস্্য চবভাি (New York City 
Health Department) এবং চরশুন্দর ও পচরবার 
পচরন্ষবার চনউইয়ক্ম  পটেট অচ�স সবন্িন্য় (New 
York State Office of Children and Family 
Services) পবরী সন্ান্নর যন্ত্নর পসটংস চনয়্রিণ কন্র। 
স্াস্্য চবভাি চনউ ইয়ক্ম  চসট সাইটগুচলর জন্য পারচরট, 
লাইন্সন্স ও চনবধেীকরণ পচরদর্মন কন্র এবং পাঠায়।

 •  প্রদানকারী অবর্যই পদওয়ান্ল একট বর্ম রান লাইন্সন্স 
পপাটে করন্বন পযখান্ন আপচন এট পদখন্র পান্রন। 

 •  চরশু যত্ন পকন্দ্রগুচলন্ক অবর্যই অচনি চবভাি এবং ভবন চবভান্ির 
চনয়রকাননু পরন্ন িলন্র হন্ব।

যারা কাজ ককরন অিবা সাইকট িাককন তাকের 
প্রকত্যককক অবি্যই থিশুকের সকগে থ্রিনড হকত হকব। 
 •  বাচ়ে-চভচতিক পচরন্ষবার সকল পপ্রাগ্রার করমী, পস্চ্ান্সবী এবং 

পচরবান্রর সদস্য যারা 18 বা রার পিন্য় পবরী বয়সী রারা 
পকান প�ৌজদাচর ও চরশু চনয্মারন / খারাপ ব্যবহার পচরপাচশ্্মক 
অবস্ার রধ্যচদন্য় পিন্ছন চকনা রা পরীষো করা আবর্যক।  

 •  পসইসব করমীন্দর যারা চরশু পচরবহন কন্রন ও চরশু কল্যাণ 
পকন্ন্দ্রর অথবা এন্দর পকান একট কন্টাক্টন্রর জন্য কাজ কন্রন 
রান্দর অবর্যই চ্রিচনং করান্র হন্ব। 

 •  করমীরা অবর্যই স্াস্্য কল্যাণ প্রদাণকারী দ্ারা প্রর্যচয়র ভান্লা 
স্ান্স্্যর হন্বন এবং একট পরচেন্কল পিকআপ পান। 

সকল থিশু কল্যাণ সাইটগুথলর থনম্নথলথখত 
থনরাপত্া আইনগুথলর প্রকয়াজন:  
 •  একাচধক প্রস্ান এবং একট জরুরী উদ্াসন পচরকল্পনা থাকা। 

 •  সাবান ও পপপার টাওন্য়ল সচজির পয্মাপ্ত টয়ন্লট এবং চসন্কের 
সুচবধাগুচল থাকা। 

 •  চরশুরা থাকন্র পান্র এরন ঘন্রর চভরর পরচেন্য়টর এবং 
পাইপগুচল ঢাকা চদন্য় রাখা। এই রুরগুচলন্র পপান্ট্ম ন্বল চহটার 
ব্যবহার করা যান্ব না। 

 • জানালায় বাধা ব্যবহার করুন। 

 •  সুইচরং পুল বা অন্যান্য জলারয় পথন্ক চরশুন্দর রাখা বাধা ইনটেল 
করুন। (আপচন আপনার সন্ান্নর পুল ব্যবহান্রর জন্য চলচখর 
অনরুচর চদন্র হন্ব।)  

 •  একট কান্জর পটচলন্�ান ও পপাটে জরুরী প�ান নম্বর রন্য়ন্ছ।  

 •  পচরবহন প্রচবধান চনউ ইয়ক্ম  পটেট চেপাট্ম ন্রন্ট (New York 
State Department of Transportation) পরন্ন িন্ল যচদ 
পচরবহন প্রদান করা হয় এবং যন্ত্ন থাকা চরশুন্দর পচরবহন্নর 
জন্য বাবা-রার অননু্রাদন লাভ করুন। 

দরগুকলিন প্রকয়াজন দয বাচ্াকের তার জন্য 
পথরচযকো সব দপ্রাগ্াকমর একটি থনরাপে ঘকুমর 
পথরকবি দয অন্ভুকে ক্ত প্রোন করুন: 

 •  চরশুন্দর চপন্ঠ পরায়ান যান্র রারা ঘুন্রর সরয় ন়ো ি়ো 
করন্র পান্র।

 •  শুধুরাত্র চক্রবস এবং পবচসন্নটন্ক রাচক্ম ন যুক্তরান্্রে কনচজউরার 
পপ্রাোন্ক্টর সুরষো কচররন (U.S. Consumer Product Safety 
Commission) করৃ্ম ক অননু্রাচদর ব্যবহার করা হন্চ্। 

 •  যচদ না পরচেক্যাল চনধ্মাচরর ঘুন্রাবার এলাকায় রাখা হয় রন্ব 
বাম্পার প্যাে, পখলনা, ভারী কম্বল, বাচলর বা চরশু পচজরনান্র 
রাখুন। 

 • িাচ়ের আসন ব্যবহার চনচষদ্ধ। 

স্াস্্য প্রথবধান প্রকয়াজন দয সব সাইকট: 

 •  চনচচির করুন পয চরশুরা একট সমূ্পণ্ম রারীচরক পরীষো এবং 
সরতি আবর্যক টকা পপন্য়ন্ছ। 

 • একট অননু্রাচদর স্াস্্য যন্ত্নর পচরকল্পনা পান। 

 •  চরশুন্দর জন্য ওষুধ (ওভার দ্য কাউন্টার রলর ব্যরীর) চদন্র 
অননু্রাদন করা। 

 •  জরুরী চিচকৎসা পসবা পপন্র বাবা-রান্য়র পথন্ক চলচখর 
অনরুচর পান যচদ দরকার পন়্ে। 

 • নািান্ল একট প্রাথচরক চিচকৎসার চকট রাখুন।  

 •  সন্ান্নর যন্ত্নর সরয়কান্ল চসিান্রট বা রদ্যপান বা রাদক পথন্ক 
করমীন্দর চনচষদ্ধ করুন। 

 • C.P.R.-এ রংচরর এরন একজন যত্নদান কারীন্ক সাইন্ট রাখুন। 

 •  যচদ একট সন্ান অসুস্ বা যত্ন আহর হয় রন্ব রান্দর বাবারান্ক 
জানান।



একটি থনরাপে এবং সযকত্ন লালন পালকনর 
স্ান কী ভাকব দবকে দনকবন 
চরশুর ভাল যত্নগ্রহণ শুধুরাত্র পবচবচসটংন্য়র পথন্ক আন্রা পবচর 
চকছু। এটা চরশুন্দর একট উদ্ীপক, সযন্ত্ন লাচলর এবং চনরাপদ 
পচরন্বন্র পখলন্র এবং চরখন্র উৎসাচহর কন্র। 

চনউ ইয়ক্ম  (New York) চসট সরকাচর লাইন্সন্স, চরশু স্াস্্য রষোর 
জন্য চরশু কল্যাণ সুচবধা চনয়্রিণ ও পচরদর্মন কন্র।  

চরশুর যত্ন এবং প্রন্য়াজনীয় আইন সম্পন্ক্ম  জানার জন্য আপনার 
অনসুধোন িাইে করন্র এই পুচতিকাট ব্যবহার করুন। 

আপনার সময় থনন এবং সাহাকয্যর জন্য থজজ্াসা 
করুন 

আপচন যচদ পান্রন, চনন্জন্ক অন্র চরনরাস সরয় চদন: 

 •  স্ান সুপাচরর করার জন্য আত্ীয়স্জন, বধুেবাধেব ও 
প্রচরন্বরীন্দর চজজ্াসা করুন অথবা কী এ়োন্র হন্ব রা 
আপনান্ক বলন্র বলনু। 

 •  আপনার আন্রপান্র লাইন্সন্সপ্রাপ্ত স্ান্নর নান্রর জন্য এবং 
পচরদর্মন্নর �লা�ল পয্মান্লািনা করন্র 311 নম্বন্র প�ান করুন 
অথবা nyc.gov/health/childcare পচরদর্মন করুন। 

 •  চরশুর যন্ত্নর উপলব্ধ চবকল্পগুচলর (পিাষ্ীর চরশুর যত্ন, িৃহ-
চভচতিক চরশুর যত্ন, সু্ল-চভচতিক ও সু্ন্ল যাবার বয়ন্সর পপ্রাগ্রার 
এবং গ্রীষ্ম চরচবর) রুলনা করুন।

থনকজর জন্য দেখুন  

প্রচরট স্ান পচরদর্মন করুন। 

 •  করমীরা চক উৎসাহী এবং বধুেত্বপূণ্ম? বাচ্ান্দর সন্গে রারা চক পনেহ 
এবং সম্ান চদন্য় কথা বন্লন এবং আগ্রহ সহকান্র রান্দর কথা 
পরান্নন? রারা চক চরশুন্দর সন্গে ভান্লা আিরণ কন্রন – কখনও 
চিৎকার করা, পজার করা অথবা পসই রকর চকছু কন্রন না পরা? 

 • চরশুন্দর খুচর পদখায়?  

 • িৃহরন্ধ্য এবং বাইন্র রারা সব সরন্য় রত্তাবধান কন্র? 

 •  চরশুন্দর চবকার ঘটান্র এবং চরখন্র সাহায্য করার জন্য চক 
পসখান্ন প্রিুর পখলনা ও সরঞ্ার (ব্লক, পাজল, বই, কাদারাট, 
বাদ্যয্রি) এবং কায্মক্রর আন্ছ?

প্রশ্ন থজজ্াসা করুন 

 • পকান ভাষায় কথা বলা হয়? 

 • সরয় করষেণ? সপ্তাহান্ন্ চক সাইটগুচল পখালা থান্ক? 

 •  আপচন চক পযন্কান সরন্য় পযন্র পান্রন? (উতির “হ্যাাঁ”! 
হওয়া উচিৎ) 

 •  আপনার চক োয়াপার আনন্র হয় বা অন্য চকছু সরবরাহ করার 
প্রন্য়াজন হয়? 

 •  খরি কী? কর আন্য়র পচরবার চবনারনূ্ল্য বা কর খরন্ি চরশুর 
যত্ন অথবা পকান আয়কর পক্রচেন্টর পযাি্যরাসম্পন্ন হন্র পান্রন 
(আপচন পযাি্য চকনা পদখন্র 311 নম্বন্র প�ান করুন।) 

আইকনর কী প্রকয়াজন হয় 

সাইটটি অবি্যই সঠিকভাকব লাইকসন্সপ্রাপ্ত 
এবং পযকেকবক্ষণ করা হকত হকব

 •  চনউ ইয়ক্ম  চসট স্াস্্য চবভাি (New York City 
Health Department) এবং চরশুন্দর ও পচরবার 
পচরন্ষবার চনউইয়ক্ম  পটেট অচ�স সবন্িন্য় (New 
York State Office of Children and Family 
Services) পবরী সন্ান্নর যন্ত্নর পসটংস চনয়্রিণ কন্র। 
স্াস্্য চবভাি চনউ ইয়ক্ম  চসট সাইটগুচলর জন্য পারচরট, 
লাইন্সন্স ও চনবধেীকরণ পচরদর্মন কন্র এবং পাঠায়।

 •  প্রদানকারী অবর্যই পদওয়ান্ল একট বর্ম রান লাইন্সন্স 
পপাটে করন্বন পযখান্ন আপচন এট পদখন্র পান্রন। 

 •  চরশু যত্ন পকন্দ্রগুচলন্ক অবর্যই অচনি চবভাি এবং ভবন চবভান্ির 
চনয়রকাননু পরন্ন িলন্র হন্ব।

যারা কাজ ককরন অিবা সাইকট িাককন তাকের 
প্রকত্যককক অবি্যই থিশুকের সকগে থ্রিনড হকত হকব। 
 •  বাচ়ে-চভচতিক পচরন্ষবার সকল পপ্রাগ্রার করমী, পস্চ্ান্সবী এবং 

পচরবান্রর সদস্য যারা 18 বা রার পিন্য় পবরী বয়সী রারা 
পকান প�ৌজদাচর ও চরশু চনয্মারন / খারাপ ব্যবহার পচরপাচশ্্মক 
অবস্ার রধ্যচদন্য় পিন্ছন চকনা রা পরীষো করা আবর্যক।  

 •  পসইসব করমীন্দর যারা চরশু পচরবহন কন্রন ও চরশু কল্যাণ 
পকন্ন্দ্রর অথবা এন্দর পকান একট কন্টাক্টন্রর জন্য কাজ কন্রন 
রান্দর অবর্যই চ্রিচনং করান্র হন্ব। 

 •  করমীরা অবর্যই স্াস্্য কল্যাণ প্রদাণকারী দ্ারা প্রর্যচয়র ভান্লা 
স্ান্স্্যর হন্বন এবং একট পরচেন্কল পিকআপ পান। 

সকল থিশু কল্যাণ সাইটগুথলর থনম্নথলথখত 
থনরাপত্া আইনগুথলর প্রকয়াজন:  
 •  একাচধক প্রস্ান এবং একট জরুরী উদ্াসন পচরকল্পনা থাকা। 

 •  সাবান ও পপপার টাওন্য়ল সচজির পয্মাপ্ত টয়ন্লট এবং চসন্কের 
সুচবধাগুচল থাকা। 

 •  চরশুরা থাকন্র পান্র এরন ঘন্রর চভরর পরচেন্য়টর এবং 
পাইপগুচল ঢাকা চদন্য় রাখা। এই রুরগুচলন্র পপান্ট্ম ন্বল চহটার 
ব্যবহার করা যান্ব না। 

 • জানালায় বাধা ব্যবহার করুন। 

 •  সুইচরং পুল বা অন্যান্য জলারয় পথন্ক চরশুন্দর রাখা বাধা ইনটেল 
করুন। (আপচন আপনার সন্ান্নর পুল ব্যবহান্রর জন্য চলচখর 
অনরুচর চদন্র হন্ব।)  

 •  একট কান্জর পটচলন্�ান ও পপাটে জরুরী প�ান নম্বর রন্য়ন্ছ।  

 •  পচরবহন প্রচবধান চনউ ইয়ক্ম  পটেট চেপাট্ম ন্রন্ট (New York 
State Department of Transportation) পরন্ন িন্ল যচদ 
পচরবহন প্রদান করা হয় এবং যন্ত্ন থাকা চরশুন্দর পচরবহন্নর 
জন্য বাবা-রার অননু্রাদন লাভ করুন। 

দরগুকলিন প্রকয়াজন দয বাচ্াকের তার জন্য 
পথরচযকো সব দপ্রাগ্াকমর একটি থনরাপে ঘকুমর 
পথরকবি দয অন্ভুকে ক্ত প্রোন করুন: 

 •  চরশুন্দর চপন্ঠ পরায়ান যান্র রারা ঘুন্রর সরয় ন়ো ি়ো 
করন্র পান্র।

 •  শুধুরাত্র চক্রবস এবং পবচসন্নটন্ক রাচক্ম ন যুক্তরান্্রে কনচজউরার 
পপ্রাোন্ক্টর সুরষো কচররন (U.S. Consumer Product Safety 
Commission) করৃ্ম ক অননু্রাচদর ব্যবহার করা হন্চ্। 

 •  যচদ না পরচেক্যাল চনধ্মাচরর ঘুন্রাবার এলাকায় রাখা হয় রন্ব 
বাম্পার প্যাে, পখলনা, ভারী কম্বল, বাচলর বা চরশু পচজরনান্র 
রাখুন। 

 • িাচ়ের আসন ব্যবহার চনচষদ্ধ। 

স্াস্্য প্রথবধান প্রকয়াজন দয সব সাইকট: 

 •  চনচচির করুন পয চরশুরা একট সমূ্পণ্ম রারীচরক পরীষো এবং 
সরতি আবর্যক টকা পপন্য়ন্ছ। 

 • একট অননু্রাচদর স্াস্্য যন্ত্নর পচরকল্পনা পান। 

 •  চরশুন্দর জন্য ওষুধ (ওভার দ্য কাউন্টার রলর ব্যরীর) চদন্র 
অননু্রাদন করা। 

 •  জরুরী চিচকৎসা পসবা পপন্র বাবা-রান্য়র পথন্ক চলচখর 
অনরুচর পান যচদ দরকার পন়্ে। 

 • নািান্ল একট প্রাথচরক চিচকৎসার চকট রাখুন।  

 •  সন্ান্নর যন্ত্নর সরয়কান্ল চসিান্রট বা রদ্যপান বা রাদক পথন্ক 
করমীন্দর চনচষদ্ধ করুন। 

 • C.P.R.-এ রংচরর এরন একজন যত্নদান কারীন্ক সাইন্ট রাখুন। 

 •  যচদ একট সন্ান অসুস্ বা যত্ন আহর হয় রন্ব রান্দর বাবারান্ক 
জানান।



•  আপনার কর্মসূচি সম্বন্ধে বার্ম া এবং ইন্রল 
আপন্েট পপন্র সাইন আপ করুন। 

•  নরুন পচরদর্মন্নর প্রচরন্বদন সম্পন্ক্ম  অথবা 
যখন নরুন অনরুচরপ্রাপ্ত কর্মসূচি আপনার 
এলাকায় পখালার চবষন্য় জ্াত হন। 

•  রহর জনু়্ে চরশু যত্ন কর্মসূচিসরহূ 
অনসুন্ান ও তুলনা করুন। 

•  আপনার সন্ানন্ক চনরাপদ রাখার জন্য 
পসবাপ্রদানকারীন্দর অবর্যই পযসব 
পদন্ষেপ গ্রহণ করন্র হন্ব পসগুচল 
সম্বন্ধে জাননু।

nyc.gov চিন্য় NYC Child Care 
Connect পদখুন আজন্কই!

আপনার সন্ানকক নথিভুক্ত করার আকে 
আরও একবার সাইটটি দেখুন।   

থনকজকক থজজ্াসা 
করুন  

✓  আমার সন্ান থক এখাকন থিখকব এবং এখাকন 
খুথি হকব? 

✓ আথম এখাকন আমার সন্ান রাখকত পারব? 

✓ আথম থক এখাকনর থি বহন করকত পারব?  

আকরা তি্য   

•   আপনার সন্ান্নর বয়স 4 বছর হন্ল Pre-K for All 
(সকন্লর জন্য চপ্র-পক) পদখন্র nyc.gov/PreK-এ 
যান। 

•   যচদ আপচন ভরু্ম চকপ্রাপ্ত পে-পকয়ান্রর জন্য পযাি্যরা 
অজ্ম ন কন্রন, 311 নম্বন্র প�ান করুন বা nyc.gov/
acs পদখুন।  

•   সরকার-চনয়চ্রির পপ্রাগ্রার পযরন-বাসাচভচতিক পসবা 
বা সু্ল-বয়চস চরশুন্দর পসবা সম্পন্ক্ম  আরও রন্থ্যর 
জন্য ocfs.ny.gov-এ যান।

অন্য ভাষায় এই দ্াথিওর দপকত 311 নম্বকর 
দিান করুন অিবা nyc.gov দেখুন। 

দকান সাইটকক যথে আপথন মকন ককরন 
দয, অথনরাপে অস্াস্্যকর বা অববধভাকব 
পথরচালনা করকে, দস সম্পকককে  প্রথতকবেন 

করকত 311 নম্বকর দিান করুন ও থিশুর যত্ন 
সম্পকককে  থজকজ্স করুন।
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প্রন্র্যক রারাচপরার যা জানা প্রন্য়াজন  
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•  নরুন পচরদর্মন্নর প্রচরন্বদন সম্পন্ক্ম  অথবা 
যখন নরুন অনরুচরপ্রাপ্ত কর্মসূচি আপনার 
এলাকায় পখালার চবষন্য় জ্াত হন। 

•  রহর জনু়্ে চরশু যত্ন কর্মসূচিসরহূ 
অনসুন্ান ও তুলনা করুন। 

•  আপনার সন্ানন্ক চনরাপদ রাখার জন্য 
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পদন্ষেপ গ্রহণ করন্র হন্ব পসগুচল 
সম্বন্ধে জাননু।
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আপনার সন্ানকক নথিভুক্ত করার আকে 
আরও একবার সাইটটি দেখুন।   

থনকজকক থজজ্াসা 
করুন  

✓  আমার সন্ান থক এখাকন থিখকব এবং এখাকন 
খুথি হকব? 
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✓ আথম থক এখাকনর থি বহন করকত পারব?  

আকরা তি্য   

•   আপনার সন্ান্নর বয়স 4 বছর হন্ল Pre-K for All 
(সকন্লর জন্য চপ্র-পক) পদখন্র nyc.gov/PreK-এ 
যান। 

•   যচদ আপচন ভরু্ম চকপ্রাপ্ত পে-পকয়ান্রর জন্য পযাি্যরা 
অজ্ম ন কন্রন, 311 নম্বন্র প�ান করুন বা nyc.gov/
acs পদখুন।  

•   সরকার-চনয়চ্রির পপ্রাগ্রার পযরন-বাসাচভচতিক পসবা 
বা সু্ল-বয়চস চরশুন্দর পসবা সম্পন্ক্ম  আরও রন্থ্যর 
জন্য ocfs.ny.gov-এ যান।

অন্য ভাষায় এই দ্াথিওর দপকত 311 নম্বকর 
দিান করুন অিবা nyc.gov দেখুন। 

দকান সাইটকক যথে আপথন মকন ককরন 
দয, অথনরাপে অস্াস্্যকর বা অববধভাকব 
পথরচালনা করকে, দস সম্পকককে  প্রথতকবেন 

করকত 311 নম্বকর দিান করুন ও থিশুর যত্ন 
সম্পকককে  থজকজ্স করুন।
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থিশুকসবা দবকে দনওয়া 

প্রন্র্যক রারাচপরার যা জানা প্রন্য়াজন  
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