
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/4/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 2022 অর্নিেম্বরর িাম্বেট বেশু পবরচর্নার ের্ে ঐবিহাবিক 5 
বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করম্বি, বেশু পবরচর্নার উপলব্ধিা টাস্ক ঘ াম্বিনর প্রবিম্বিদম্বর্ 

অন্তভুন ক্ত িহু িুপাবরে পরূণ কম্বর  
  

বিবর্ম্বয়াগ অপবরহার্ন কমী এিং বেশু পবরচর্না প্রদার্কারীম্বদর িহায়িা করম্বি এিং গুণমার্ 
িম্পন্ন, িাশ্রয়ী মূম্বলের বেশু পবরচর্নার অোম্বেি উন্নি করম্বি  

  
চাইল্ড ঘকয়ার অোম্বভবিবিবলটি টাস্ক ঘ াম্বিনর বরম্বপাটন  এখাম্বর্ উপলব্ধ  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে সম্প্রতি প্রণীি তর্উ ইয়কন  ঘেট অ্র্নবষন 
2022 এর বামজমট আমামের অ্র্নর্ীতি পুর্রায় শুরু করমি, অ্পতরহােন শ্রতমক এবং তিশু পতরচেনা 
প্রোর্কারীমের সহায়িা করমি এবং তর্উ ইয়মকন র সমস্ত ঘোগয কমনরি পতরবারগুতির জর্য 
মার্সম্পন্ন, সাশ্রয়ী মূমিযর তিশু পতরচেনার অ্যামেস উন্নি করার জর্য পতরকতিি রাষ্ট্রীয় এবং 
েুক্তরাষ্ট্রীয় উভময়র অ্র্নায়মর্র উমেযামগর মাধ্যমম তিশু পতরচেনার জর্য এক ঐতিহাতসক 5 তবতিয়র্ 
মাতকন র্ ডিামরর তবতর্ময়াগ অ্ন্তভুন ক্ত কমরমে। বামজটটি গভর্নর কুওমমার চাইল্ড ঘকয়ার 
অ্যামভতসতবতিটি টাস্ক ঘ ামসনর (Child Care Availability Task Force) প্রতিমবেমর্ জাতর করা 
সুপাতরিগুতির এক উমেখমোগয সংখযা পূরণ কমর। গভর্নর কুউমমা সাশ্রয়ী ও তিশু পতরচেনা প্রাতির 
উদ্ভাবর্ী পন্থা োচাই করমি চাইল্ড ঘকয়ার এমভইমিতবতিটি টাস্ক ঘ াসন তিতর কমরমের্ ঘবসরকারী 
এবং সরকারী ঘেকমহাল্ডাসনমের একতিি করমি।  
  
"তপিামািামের কখর্ই কামজ োওয়া এবং িামের পতরবামরর ঘেখামিার্া করার মমধ্য বা সাশ্রয়ী 
মূমিযর, মার্সম্পন্ন তিশু পতরচেনার মমধ্য ঘবমে ঘর্ওয়ার পতরতিতিমি পরা উতচৎ র্য়," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "COVID মহামারী আমামের সমামজ ইতিমমধ্য তবেযমার্ সমসযা এবং অ্সামযমক 
আরও বাত়িময় িুমিমে, এবং আমরা পরু্তর্নমনাণ এবং পুর্রুদ্ধার চাতিময় োতি, তর্উ ইয়কন বাসীমের 
কামজ ত তরময় আর্মি এবং আমামের অ্র্নর্ীতি পুর্রায় ঘখািার ঘেমি তিশু পতরচেনা একটি গুরুত্বপূণন 
ভূতমকা পাির্ করমব। এই বেমরর বামজমট অ্ন্তভুন ক্ত ঐতিহাতসক তবতর্ময়াগগুতি কমনরি পতরবার এবং 
তিশু পতরচেনা প্রোর্কারী উভয়মকই সহায়িা করমব ো এই অ্ভূিপূবন সমময় এি অ্পতরহােন তেি 
োমি আমরা আমগর ঘচময় আমরা ভামিাভামব, আমরা িতক্তিািীভামব এবং আরও অ্ন্তভুন ক্তমূিকভামব 
গম়ি িুিমি  পাতর।"  
  

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/
https://ocfs.ny.gov/reports/childcare/Child-Care-Availability-Task-Force-Report.pdf


 

 

গভর্নম্বরর ঘিম্বেটাবর এিং বর্উ ইয়কন  ঘেট মবহলা ও ঘমম্বয় বিষয়ক কাউবিল (New York State 
Council on Women and Girls)-এর ঘচয়ারমোর্ ঘমবলিা বডম্বরাো িম্বলর্। "েী ন সময় ধ্মর, 
তর্রাপে, সাশ্রয়ী মূমিযর তিশু পতরচেনার অ্ভাব অ্গতণি মতহিামক িামের ঘপিায় অ্গ্রগতি করা 
ঘর্মক তপতেময় ঘরমখমে এবং আমরা ঘসই প্রবণিাটি তচরিমর ঘিষ করার জর্য আমামের র্জর 
ঘকন্দ্রীভূি ঘরমখতে। চাইল্ড ঘকয়ার অ্যামভইতিতবতিটি টাস্ক ঘ াসন এই সমসযাগুতির উদ্ভাবর্ী সমাধ্ার্ 
খুুঁমজ ঘপমি তর্উ ইয়মকন র ঘসরা এবং উজ্জ্বিিম মর্গুতিমক একতিি কমরমে এবং িামের কম ার 
পতরশ্রমমক ধ্র্যবাে, এই বেমরর রাজয বামজমট এমর্ ঘপ্রাগ্রামগুতির জর্য ঐতিহাতসক অ্র্নায়র্ অ্ন্তভুন ক্ত 
রময়মে ো বহু তজতর্ষ ঠিক করমি শুরু করমব। এটি তর্উ ইয়মকন  মতহিামের জর্য সুমোমগর ঘেমি 
সমিা আর্ার জর্য আমরকটি পেমেপ এবং আমরা কমনজীবী তপিামািার জর্য তিশু পতরচেনার বযয় 
হ্রাস করার উপায়গুতি খুুঁমজ বার করা চাতিময় ঘেমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং িার সামর্ এই মহার্ 
রামজযর প্রতিটি ঘকামণ পতরবারগুতির জর্য মার্সম্পন্ন তিশু পতরচেনার অ্যামেস প্রসাতরি করমি।"  
  
"COVID-19 এর অ্মর্ক আমগ, আতম তিশু পতরচেনার সংকট ঘমাকামবিা করার জর্য ি়িাই কমরতে 
ো র্ারী, পতরবার এবং আমামের অ্র্নর্ীতিমক বহুকাি ধ্মর আটমক ঘরমখমে," ঘল ম্বটর্োন্ট গভর্নর 
কোবর্ ঘহাচুল এিং বর্উ ইয়কন  ঘেট চাইল্ড ঘকয়ার টাস্ক ঘ াম্বিনর (New York State Child Care 
Task Force) িহ-িভাপবি িম্বলর্। "এই মহামারী কমনমেি এবং বাত়ি উভয় ঘেমিই অ্সামযমক 
আরও বাত়িময় িুমিমে। তর্উ ইয়কন  ঘেট সমস্ত পতরবামরর জর্য মার্সম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী মূমিযর তিশু 
পতরচেনার অ্যামেস উন্নি করমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ঘে পতরবারগুতি খরচ পরূণ করার জর্য সংগ্রাম 
করমে িামের সাহােয করার জর্য প্রমচষ্টা তিগুণ করমে।"  
  
গভর্নর OCFS এবং তর্উ ইয়কন  ঘেট কাউতিি অ্র্ তচিমের্ অ্যান্ড  যাতমতিজমক (New York 
State Council on Children and Families) সংস্কার এবং সুিৃঙ্খিায়ীি করার সুমোগগুতি সর্াক্ত 
করার জর্য ঘ ডামরি এবং রামজযর আইর্ এবং তবতধ্গুতি পরীো করার তর্মেনি তেময় টাস্ক ঘ ামসনর 
আমরকটি সুপাতরিমক বাস্তবায়র্ করা শুরু কমরমের্, োর মমধ্য রময়মে অ্প্রময়াজর্ীয় বযাকগ্রাউন্ড 
ঘচকগুতি অ্পসারণ করা ো তিশু পতরচেনা প্রোর্কারীমের জর্য প্রিাসতর্ক ঘবাঝা এবং খরচ বা়িায়।  
  
গি এক েিমক, গভর্নর কুওমমা তিশু পতরচেনার প্রমবিাতধ্কার উন্নি করমি এবং তিশু পতরচেনার 
ঘোগয বয়মসর তিশুমের পতরবারগুতিমক সহায়িা করার জর্য তর্রিসভামব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 2011 সাি 
ঘর্মক প্রতি বের তর্উ ইয়কন  তর্ম্ন আময়র তর্উ ইয়কন বাসীমের উচ্চ মামর্র পতরচেনা ঘপমি সহায়িা 
করার জর্য প্রায় 800 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার প্রোর্ করার জর্য অ্তিকারবদ্ধ হয়। তিশু-ঘকতন্দ্রক 
টযাে ঘেতডট এবং প্রাক-তকন্ডারগামটন র্ ঘপ্রাগ্রাম সহ, তিশু পতরচেনার ঘোগয বয়মসর তিশু সহ 
পতরবারগুতির জর্য সহায়িা ঘমাট প্রায় 2.8 তবতিয়র্ মাতকন র্ ডিার হয়, ো 2011 অ্র্নবের ঘর্মক 
500 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিামররও ঘবতি বৃতদ্ধ।  
  
রাজয বামজমট এই বাতষনক সহায়িা ো়িাও, ঘ ডামরি সরকার 2.3 তবতিয়র্ মাতকন র্ ডিার উদ্দীপর্া 
িহতবি তহমসমব প্রোর্ করমে (কমরার্াভাইরাস ঘরসপি অ্যান্ড তরতি  সাতিমমন্টাি অ্যামপ্রাতপ্রময়ির্স 
অ্যাক্ট (Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act) 2021 ঘর্মক 



 

 

469 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার এবং 2021 সামির আমমতরকার্ ঘরসতকউ িযার্ অ্যাক্ট (American 
Rescue Plan Act) ঘর্মক 1.8 তবতিয়র্ মাতকন র্ ডিার)। এর মমধ্য রময়মেেঃ  

• তিশু েমের সরবরাহকারীমের ঘখািা রাখমি তিতিিীিিার অ্র্ুোমর্র জর্য 1.25 
তবতিয়র্ মাতকন র্ ডিার  

• ঘ ডামরি োতরদ্রিার স্তমরর 200% অ্যামেস এবং ভিুন তক ঘোগযিা প্রসাতরি করার 
জর্য 225 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার  

• অ্পতরহােন কমীমের জর্য তিশু পতরচেনার োিবৃতি প্রোমর্র জর্য 25 তমতিয়র্ মাতকন র্ 
ডিার  

• তিশু েমের ভিুন তক ঘোগযিার তর্ধ্নারমণর জর্য 12 মামসর চে সমর্নর্ করার জর্য 
291 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার  

• তিশু েমের ঘপ্রাগ্রামগুতির জর্য সুতবধ্াজর্ক িাতিকাভুক্ত করা সমর্নর্ করমি 50 
তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার  

• ঘ ডামরি োতরদ্রিার স্তমরর উপমর িামের আময়র 10 িিাংমির ঘবতি পাতরবাতরক 
ভিুন তক ঘকামপ সীমাবদ্ধ করার জর্য 192 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার  

• প্রতি বের 24 টি অ্র্ুপতিতির জর্য তিশু পতরচেনার ভিুন তকর অ্র্ন প্রোমর্র জর্য 
120 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার  

• তিশু পতরচেনার "মরুভূতম"-ঘি তিশু পতরচেনার েমিা বৃতদ্ধ এবং প্রসাতরি করমি 
100 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার  

• তিশু েমের সরবরাহকারীমের জর্য পতরষ্কার, বযতক্তগি সুরোর সরঞ্জাম এবং অ্র্যার্য 
সরবরামহর জর্য 40 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার  

• ঘকায়াতিটি োরস NY ঘপ্রাগ্রাম (Quality Stars NY program) সমর্নর্ করমি এবং 
তিশু পতরচেনার তসমেমম প্রেুতক্তর উন্নতি করমি 39 তমতিয়র্ মাতকন র্ ডিার  

  
বেশু ও পবরিারম্বদর ঘিিার দপ্তম্বরর (Office of Children and Family Services) কবমের্ার এিং 
টাস্ক ঘ াম্বিনর িহ-িভাপবি বেলা ঘে. পলু িম্বলর্, "ঘকার্ও তপিামািামক িামের সন্তামর্র জর্য ো 
সমবনািম িা করার এবং কাজ করার মমধ্য একটি ঘবমে ঘর্ওয়ার তসদ্ধান্ত তর্মি হওয়া উতচি র্া। 
এই সমসযাটি কৃষ্ণাি পতরবারগুতি এবং তর্ম্ন আময়র সম্প্রোয়গুতিমি বসবাসকারীমের 
অ্সামঞ্জসযপণূনভামব প্রভাতবি কমরমে এবং এটি অ্বিযই বন্ধ করমি হমব। প্রতিটি তিশু প্রার্তমক 
তিোর সতুবধ্া পাওয়া উতচৎ ো িামের সামর্ আজীবর্ র্াকমব। এবং প্রমিযক তপিামািার প্রাপয 
িামের সন্তার্ তর্রাপে আমে এবং ভামিাভামব িার পতরচেনা করা হমি ঘজমর্ কামজ োওয়া।"  
  
বর্উ ইয়কন  রাম্বেের শ্রম দপ্তম্বরর (New York State Department of Labor) কবমের্ার রিাটন া 
বরয়াডন র্ িম্বলর্, "আতম গভর্নর কুওমমামক সাধ্ুবাে জার্াই ঘে সাশ্রয়ী মূমিযর এবং সুিভ তিশু 
পতরচেনা একটি সামাতজক সমসযা তহমসমব স্বীকৃতি ঘেওয়ার জর্য ো আমামের সম্প্রোময়র প্রতিটি 
ঘকাণমক প্রভাতবি কমর, পতরবার ঘর্মক বযবসা পেনন্ত, এিাকা বা অ্র্ননর্তিক অ্বিা তর্তবনমিমষ।  
আতম এই টাস্ক ঘ ামসনর সেসযমের ধ্র্যবাে জার্ামি চাই োরা  ন্টার পর  ন্টা কঠির্ কমর্াপকর্মর্ 
তর্মজমের উজা়ি কমর তেময়মের্ এবং এই জটিি সমসযা সমাধ্ামর্র জর্য উদ্ভাবর্ী এবং বাস্তব সম্মি 
সমাধ্ার্ খুুঁমজ বার করার জর্য িমর্যর পাহা়ি তবমেষণ কমরর্।"  



 

 

  
চাইল্ড ঘকয়ার এমভইমিতভতিটি টাস্ক ঘ াসন-টি তিশু ঘসবা প্রোর্কারী কতমউতর্টি, এডমভামকতস 
কতমউতর্টি, বযবসায়ী কতমউতর্টির প্রতিতর্তধ্গণ, তিশু ঘসবা প্রোর্কারীমের ইউতর্য়র্, তবতভন্ন ঘেট 
এমজতির প্রতিতর্তধ্, এবং সামাতজক ঘসবার িার্ীয় েিরসমূমহর প্রতিতর্তধ্মের সমন্বময় গঠিি।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেট চাইল্ড ঘকয়ার অোম্বভবিবিবলটি টাস্ক ঘ াম্বিনর িদিেরা:  

• ঘমবলিা বডম্বরাো, গভর্নমরর সচীব, একতজতকউটিভ ঘচম্বামরর প্রতিতর্তধ্  
• কোবর্ ঘহাচুল, ঘি মটর্যান্ট গভর্নর, ঘেট অ্  তর্উ ইয়কন , টাস্ক ঘ াসন ঘকা-ঘচয়ার  
• েীলা পলু, কতমির্ার,  NYS অ্ত স অ্  তচিমের্ অ্যান্ড  যাতমতি সাতভন মসস, টাস্ক ঘ ামসনর 

ঘকা-ঘচয়ার  
• রিাটন া বরয়ারডর্, কতমির্ার,  NYS শ্রম তবভাগ (NYS Department of Labor), টাস্ক 

ঘ াসন ঘকা-ঘচয়ার  
• আম্বেয়া অোন্টবর্, এতেতকউটিভ তডমরক্টর, ঘড ঘকয়ার কাউতিি অ্  তর্উ ইয়কন  (Day 

Care Council of New York)  
• বহদার বি বিম্বকবি, ঘপ্রতসমডন্ট এবং তসইও, তবজমর্স কাউতিি অ্  তর্উ ইয়কন  ঘেট 

(Business Council of New York State)  
• ঘিাবর্য়া িাউর্, আঞ্চতিক পতরচািক, ঘিায়ার হাডসর্ ভযাতি ওয়াকন ম াসন ঘডমভিপমমন্ট 

ইর্তেটিউট (Lower Hudson Valley Workforce Development Institute)  
• োদা কালাহার্, বাবা-মা  
• ঘমম্বরবডর্ ঘমর্বেি বচম্বমম্বন্তা, তর্বনাহী পতরচািক, আতিন ঘকয়ার অ্যান্ড িাতর্নং কাউতিি 

(Early Care and Learning Council)  
• বহল্ডা ঘরাোবরও এিচার, প্রাক্তর্ তসইও, আইমবমরা আমমতরকার্ অ্যাকির্ তিগ, (Ibero 

American Action League), সেসয, ত িার ঘিকস আঞ্চতিক অ্র্ননর্তিক উন্নয়র্ পতরষে 
(Finger Lakes REDC)  

• অোর্ ঘগাল্ডমোর্, তিো তবভামগর অ্-সেসযমের জর্য ভাইস ঘপ্রতসমডন্ট, ইউর্াইমটড 
ঘ ডামরির্ অ্  টিচাসন (United Federation of Teachers)  

• মাইক ঘহইর্, কতমির্ার অ্ত স অ্ভ ঘটম্পরাতর অ্যান্ড তডজযাতবতিটি অ্যাতসেযাি (Office 
of Temporary and Disability Assistance)  

• বডবড বহল, তডমরক্টর অ্  পতিতস, শুইিার ঘসন্টার  র অ্যার্াতিতসস অ্যান্ড অ্যাডমভামকতস 
(Schuyler Center for Analysis and Advocacy)  

• বেম্বের্ ঘকর, তর্বনাহী পতরচািক, তর্উ ইয়কন  অ্যামসাতসময়ির্  র েয এডুমকির্ অ্  ইয়াং 
তচল্ডমরর্ (New York Association for the Education of Young Children, NYAEYC)  

• িু ঘকাওয়াম্বলবস্ক, ঘবাডন  সেসয,  যাতমতি চাইল্ড ঘকয়ার অ্যামসাতসময়ির্ অ্  তর্উ ইয়কন  
ঘকাঅ্তডন মর্টর, সাউোর্ন অ্যাতডমরান্ডাক চাইল্ড ঘকয়ার ঘর্টওয়াকন  (Southern Adirondack 
Child Care Network)  

• টি াবর্ মোম্বলার্, মাতিক/অ্পামরটর, ABC িার্ন অ্যান্ড ঘি (ABC Learn and Play)  
• লোবর মাকন ি, বিইও, েয তচমেি এমজন্ডা (The Children's Agenda)  



 

 

• ইম্বয়ালান্ডা মোকিাইড, তডমরক্টর অ্  পাবতিক পতিতস, তচিমের্স এইড (Children's 
Aid)  

• িারাহ বে. ঘমবরক, কতমির্ার, ওমর্ান্ডাগা কাউতন্ট সামাতজক পতরমষবা তবভাগ (Onondaga 
County Department of Social Services)  

• ঘের্ ও'কর্র, র্ীতি ও এডমভামকতসর পতরচািক, তপ্রমভন্ট চাউল্ড অ্যাতবউজ তর্উ ইয়কন  
(Prevent Child Abuse New York)  

• বরবর্ রাইডার, তর্বনাহী পতরচািক, তর্উ ইয়কন  ঘেট কাউতিি অ্র্ তচিমের্ অ্যান্ড 
 যাতমতিজ (New York State Council on Children and Families)  

• ঘেবর্ ার এল. মোবরয়র্ ঘরাোি, এতেতকউটিভ তডমরক্টর, চাইল্ড ঘকয়ার কাউতিি অ্  
সাম াক, ইঙ্কমপনামরমটে (Child Care Council of Suffolk, Inc.)  

• ঘিটি এ. ঘরািা, কতমির্ার, NYS তিো তবভাগ (NYS Education Department)  
• ইয়ার্ ঘরাম্বের্ব্লাম, তর্বনাহী পতরচািক, েয এডুমকির্ ট্রাে (The Education Trust) - 

তর্উ ইয়কন   
• ঘেবর এল স্কোম্বভার্, তর্বনাহী পতরচািক, ওময়োর্ন তর্উ ইয়কন  উইমমি  াউমন্ডির্ 

(Western New York Women's Foundation)  
• মাইম্বকল বিট, কতমির্ার, কর ও অ্র্ন তবভাগ (Department of Tax & Finance)  
• এবলোম্বির্ োকন ি, তর্বনাহী পতরচািক, ঘচৌিাউকুয়া ঘিক চাইল্ড ঘকয়ার ঘসন্টার 

(Chautauqua Lake Child Care Center)  
• ঘকট টোরান্ট, গমবষণা পতরচািক, তর্উ ইয়কন  আতিন প্রম ির্াি ঘডমভিপমমন্ট ইর্তেটিউট 

(New York Early Professional Development Institute), তসটি ইউতর্ভাতসনটি অ্  তর্উ 
ইয়কন  (CUNY)  

• ঘকবল এল. টবির্, তর্বনাহী পতরচািক, কটন িযান্ড কাউতন্টর YWCA (YWCA of Cortland 
County)  
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