
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

SUNY-এর কোম্পাসগুম্বলাম্বে উচ্চ মার্সম্মে চাইল্ড হকয়ার হসন্টার সম্প্রসারণ ও তেবর 

করার জর্ে উম্ব্োগ গ্র ণ করা  ম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

পরিেী প্রজম্বের চাইল্ড হকয়ার প্র্ার্কারী হপোজীিীম্ব্র বর্ম্বয়াগ ও প্রবেক্ষম্বণর জর্ে 

বর্ম্বিব্ে অর্ু্ার্ স  িেনমার্ হসন্টারগুম্বলাম্বক স ায়োর জর্ে 4.5 বমবলয়র্ ডলার 

িরাে  

  

SUNY-এর 18টি স্থাম্বর্ চাইল্ড হকয়াম্বরর মরুভূবম অিস্থা ্রূীকরম্বণর জর্ে হেি অি ্ো 

হেি ভাষম্বণ উম্বে আসা লক্ষেম্বক সমি নর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হেট ইউথর্ভাথস নটট অব থর্উ ইয়র্ক্নর (State University of New 

York) সব ক্যাম্পার্স থিক্ষািী ও অর্ুষদ সদসযর্দর জর্য - থবর্িষ ক্র্র হেসব এলাক্ায় চাইল্ড 

হক্য়ার্রর মরুভূথম অবস্থা থবদযমার্ রর্য়র্ে হসসব স্থার্র্ - উচ্চ মার্সম্মত চাইল্ড হক্য়ার হসন্টার 

সম্প্রসারণ ও ততথর ক্রার জর্য এক্টট উর্দযাগ শুরুর হ াষণা থদর্য়র্ের্। এই উর্দযার্গর মর্যয 

বতনমার্ হসন্টারগুর্লার্ক্ স ায়তা ক্রার জর্য 4.5 থমথলয়র্ ডলার্রর হেডার্রল ও হেট ত থবল, 

পরবতী প্রজর্ের চাইল্ড হক্য়ার প্রদার্ক্ারী হপিাজীবীর্দর প্রথিক্ষর্ণর জর্য এক্টট ক্ম নসূথচ, 

এবং SUNY-বযাপী চাইল্ড হক্য়ার্রর মরুভূথম অবস্থা দরূীক্রর্ণর জর্য গভর্ নর্রর হেট অব দযা 

হেট ভাষর্ণ উর্ে আসা লক্ষয অজনর্র্র এক্টট দী নর্ময়াদী পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ অন্তভভ নক্ত রর্য়র্ে। 

গভর্ নর্রর থর্ব না ী বার্জর্ট SUNY ক্যাম্পাসগুর্লার্ত বাড়থত চাইল্ড হক্য়ার হসন্টার ততথরর্ত 

স ায়তার জর্য 10.8 থমথলয়র্ ডলার অন্তভভ নক্ত ক্রা  র্য়র্ে।  

 

"চাইল্ড হক্য়ার পথরর্ষবাগুর্লা আমার্দর অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধার্রর এক্টট অথত গুরুত্বপূণ ন অংি, 

হেটট বাবা-মার্য়র্দর থিক্ষা অজনর্ অিবা ক্মীদর্ল হোগদার্র্র হক্ষর্ে অথত প্রর্য়াজর্ীয় স ায়তা 

প্রদার্ ক্র্র িার্ক্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই ত থবল হেটবযাপী SUNY 

ক্যাম্পাসগুর্লার্ত চাইল্ড হক্য়ার্রর খরা দরূীক্রণ এবং আমার্দর হের্টর থিক্ষািী, অর্ুষদ 

সদসয, ও ক্ম নজীবী বাবা-মার্য়র্দর প্রথত পে নাপ্ত থবথর্র্য়াগ ক্রার জর্য আমার প্রিাসর্র্র থর্য নাথরত 

লক্ষয অজনর্র্ এথগর্য় োওয়ার পর্ি এক্টট গুরুত্বপূণ ন পদর্ক্ষপ।"  

  

2020-2021 এক্ার্ডথমক্ বর্ষ ন, অর্-সাইট চাইল্ড হক্য়ার হসন্টার রর্য়র্ে এমর্ 46টট SUNY 

ক্যাম্পার্স 4,000 এরও হবথি চাইল্ড হক্য়ার স্পট বযব ার ক্র্র SUNY 1,200 থিক্ষািী মা-বাবার্ক্ 

হসবা প্রদার্ ক্র্রর্ে। এসব হসন্টার অর্ুষদ সদসয, ক্ম নচারী, ও হের্টর ক্ম নচারীর্দর, এবং 



হসইসার্ি প্রথতর্বিী ক্থমউথর্টটর্ক্ও হসবা প্রদার্ ক্র্র িার্ক্ - োর্দর প্রর্তযর্ক্ হমাট চাইল্ড 

হক্য়ার স্পর্টর আর্ুমাথর্ক্ এক্ তৃতীয়াংি বযব ার ক্র্র িার্ক্। হেটবযাপী SUNY-এর 64টট 

ক্যাম্পার্সর সবগুর্লার্ক্ পুর্রাপুথর ক্ভার ক্রার জর্য বতনমার্র্ আর্রা 18টট হসন্টার্রর প্রর্য়াজর্ 

রর্য়র্ে।  

  

হেি ইউবর্ভাবস নটি অি বর্উ ইয়কন-এর অন্তি নেীকালীর্ চোম্বেলর হডম্বিারা এফ. 

েোর্বল িম্বলর্, "চাইল্ড হক্য়ার্রর সুথবযা সীথমত িাক্র্ল তা আমার্দর থিক্ষািী বাবা-মার্য়র্দর 

জর্য এবং বয়র্স বড় ভাই-হবার্র্দর জর্য এক্টট বৃ ৎ প্রথতবন্ধক্তা ততথর ক্র্র োর্দরর্ক্ বাযয 

 র্য় ক্লার্সর পথরবর্তন চাইল্ড হক্য়ার্রর থবষয়টটর্ক্ হবর্ে থর্র্ত  য়, এবং আমার্দর অর্ুষদ সদসয 

বাবা-মার্য়র্দর হক্ষর্েও তাই  র্ট িার্ক্। বাড়থত হেডার্রল, হেট, ও SUNY স ায়তা ক্ার্জ 

লাথগর্য় আমরা উচ্চ মার্র্র হসবা সমৃদ্ধ ক্যাম্পাস গর্ড় তভলর্ত আমার্দর সংস্থার্সমূ  

সম্প্রসারণ ক্রর্ত পারর্বা, এবং এক্ই সমর্য় SUNY-এর জর্য ও আমার্দর হেটবযাপী অর্যার্য 

হসন্টার্রর জর্য আর্রা হবথি সংখযক্ হোট বাচ্ছার্দর চাইল্ড হক্য়ার প্রদার্ক্ারী হপিাজীবীর্দর 

প্রথিক্ষণ প্রদার্র্র জর্য ক্াজ ক্রর্ত পারর্বা। এটট SUNY-বযাপী গৃ ীত এক্াথযক্ উর্দযার্গর মর্যয 

প্রিমটট মাে। তার হেট অব দযা হেট বক্তর্বয চাইল্ড হক্য়ার পথরর্ষবাগুর্লা সম্প্রসারর্ণর 

প্রর্য়াজর্ীয়তা স্বীক্ার ক্র্র হর্ওয়ায় আমরা গভর্ নর ক্যাথি হ াক্র্লর প্রিংসা ক্থর, এবং ক্ম নজীবী 

বাবা-মার্য়র্দর জর্য আমরা সুর্োর্গর সক্ল দ্বার উেুক্ত রাখর্ত এক্সর্ে ক্াজ ক্র্র োওয়ার 

প্রতযািা রাথখ।"  

  

হেি বসম্বর্ির হিাবি অোর্ েোবভবি িম্বলর্, "থিক্ষািীর্দর ভথতনর সংখযা ক্র্ম োওয়াটা 

SUNY-হত এবং হদিবযাপী এক্টট সমসযায় রূপ থর্র্য়র্ে। চাইল্ড হক্য়ার সুথবযা প্রদার্ ক্রর্ল তা 

পুরুষ ও মথ লার্দরর্ক্ SUNY-হত থের্র আসর্ত, বাড়থত ক্লাস গ্র ণ ক্রর্ত এবং ক্মীদর্ল হোগ 

থদর্ত সক্ষম ক্র্র তভলর্ব। অি ননর্থতক্ ও সামাজজক্ সুেলগুর্লা অতযন্ত স্পষ্ট। চমৎক্ার SUNY 

থসর্ের্মর সর্ে এই যারাবাথ ক্ সংর্োজর্র্র জর্য আথম গভর্ নর হ াক্লর্ক্ যর্যবাদ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল স্সে হডম্বিারা হজ. বিক িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দর ক্খর্র্াই তার্দর 

সন্তার্র্দর পথরচে না ক্রা অিবা থর্র্জর্দর থিক্ষার্ক্ এথগর্য় হর্ওয়া এই দুইটটর মর্যয এক্টট হবর্ে 

থর্র্ত বাযয  ওয়া ক্াময র্য়। আথম চাইল্ড হক্য়ার পথরর্ষবা সম্প্রসারর্ণর থবষয়টটর্ক্ অগ্রাথযক্ার 

প্রদার্র্র জর্য গভর্ নর হ াক্লর্ক্ যর্যবাদ জার্াই, ো SUNY-এর থিক্ষািী, েযাক্াথি, ও 

ক্ম নচারীর্দর হেথণক্র্ক্ষ থের্র হের্ত সা ােয ক্রর্ব। এই সম্প্রসারর্ণর ের্ল বাড়থত সুেল  র্লা 

হেসব সন্তার্র্র বাবা-মা ক্র্লর্জ অযযয়র্রত আর্ের্ তার্দর থর্র্জর্দর উচ্চ থিক্ষা অজনর্র্ 

সর্চষ্ট  ওয়ার সম্ভাবর্া হবর্ড় োর্ব, ো ক্থমউথর্টটগুর্লার আর্রা উন্নথত সাযর্ ক্রর্ব।"  

  

SUNY আর্ুমাথর্ক্ 4.5 থমথলয়র্ ডলার্রর ত থবল বন্টর্ ক্র্রর্ে, োর মর্যয রর্য়র্ে:  

  

• থিশু ও পথরবার থবষয়ক্ পথরর্ষবা দপ্তর (Office of Children and Family 

Services, OCFS) ক্তৃ নক্ চাইল্ড হক্য়ার থস্থথতিীলক্রণ ত থবর্লর (Child Care 

Stabilization Funds) অংি থ র্সর্ব SUNY-এর সক্ল চাইল্ড হক্য়ার হসন্টার্রর 

জর্য 3.9 থমথলয়র্ ডলার্রর হেডার্রল অর্ুদার্। হেডার্রল আর্মথরক্ার্ হরসথক্উ 

প্ল্যার্ অযাক্ট (American Rescue Plan Act) ও ক্র্রার্া ভাইরাস হরসপন্স এন্ড 



থরথলে সাথপ্ল্র্মন্টাল অযার্প্রাথপ্রর্য়িন্স (Coronavirus Response and Relief 

Supplemental Appropriations, CRRSA) অযাক্ট এর মাযযর্ম বরাদ্দ  ওয়া এসব 

ত থবল ক্মী থর্র্য়াগ ও প্রথিক্ষর্ণর মর্তা ক্াে নপথরচালর্ার বযয় থর্ব নার্ র হক্ষর্ে 

সা ােয ক্র্র এবং এক্ই সার্ি ক্ম নচারীর্দর ও তার্দর সন্তার্র্দর মার্থসক্ স্বাস্থয 

সংক্রান্ত চাথ দা পূরর্ণর হক্ষর্ে স ায়তা প্রদার্ ক্র্র।  

  

• SUNY-এর আথল ন চাইল্ডহুড ওয়াক্নার (Early Childhood Worker) হপইড 

ইন্টার্ নথিপ ক্ম নসূথচর অংি থ র্সর্ব 16টট ক্যাম্পার্স 500,000 ডলার বরাদ্দ। 139 

জর্ হপইড ইন্টার্ ন োরা আথল ন চাইল্ডহুড োথডজ থবষর্য় তার্দর থডথগ্র অজনর্ 

ক্রর্ের্ তার্দরর্ক্ সপ্তার্  গর্ড় 20  ণ্টা ক্াজ ক্রার জর্য থর্র্য়াগ প্রদার্ ক্রা 

 র্ব। এই র্তভর্ স্কলারথিপ ক্ম নসূথচ বাড়থত চাইল্ড হক্য়ার স ায়তার চাথ দা পূরণ 

ক্রর্ে এবং এক্ই সমর্য় প্রর্তযক্ থিক্ষািীর্ক্ অযাক্ার্ডথমক্ হক্াস নওয়ার্ক্নর 

সমূ্পরক্ থ র্সর্ব বাস্তব-জীবর্র্ আথল ন চাইল্ডহুড হসবা খার্ত ক্াজ ক্রার মূলযবার্ 

অথভজ্ঞতা অজনর্র্র সুর্োগ ক্র্র থদর্চ্ছ।  

  

• জাতীয়ভার্ব স্বীকৃ্থতপ্রাপ্ত মার্সম্মত সংস্থাগুর্লার ক্াে হির্ক্ স্বীকৃ্থত অজনর্ বা 

বজায় রাখার জর্য 11টট ক্যাম্পাসর্ক্ 80,000 ডলার বরাদ্দ। এই ত থবল 

হেথণক্র্ক্ষর পুর্রার্র্া  র্য় োওয়া সরঞ্জাম প্রথতস্থাপর্ ক্রা, হেথণ উপক্রণ 

সরবরা  ক্রা, ADA-হত অযার্েস থর্জিত ক্রা, এবং পরামি ন ও স্বীকৃ্থত প্রাথপ্তর 

থে পথরর্িায ক্রার জর্য বযয়  র্ব।  

  

আজ 4.5 থমথলয়র্ ডলার্রর ত থবর্লর এক্টট অংি লাভ ক্রা SUNY ক্যাম্পাসগুর্লার মর্যয 

রর্য়র্ে:  

  

• ইউথর্ভাথস নটট অযাট আলবাথর্ (University at Albany)  

• থবং যামটর্ ইউথর্ভাথস নটট (Binghamton University)  

• SUNY ব্রক্র্পাটন (SUNY Brockport)  

• SUNY ব্রুম (SUNY Broome)  

• ইউথর্ভাথস নটট অযাট বার্ের্লা (University at Buffalo) (দুইটট সাইট)  

• বার্ের্লা হেট ক্র্লজ (Buffalo State College)  

• ক্ায়ুগা ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Cayuga Community College)  

• SUNY হক্াবলথস্কল (SUNY Cobleskill)  

• ক্লথিয়া থগ্রর্ ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Columbia Greene Community College)  

• SUNY হক্াটনলযান্ড (SUNY Cortland)  

• SUNY থদল্লী (SUNY Delhi)  

• ডাউর্র্েট হ লি সার্য়র্ন্সস ইউথর্ভাথস নটট (Downstate Health Sciences 

University)  

• ডার্চস ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Dutchess Community College)  

• এথর ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Erie Community College) (থতর্টট সাইট)  

• োথম নংর্ডল হেট ক্র্লজ (Farmingdale State College)  



• Finger Lakes Community College  

• SUNY হের্ডাথর্য়া (SUNY Fredonia)  

• োির্ মন্টর্গার্মথর ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Fulton Montgomery Community 

College)  

• থগথর্স ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Genesee Community College)  

•  াডসর্ ভযাথল ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Hudson Valley Community College)  

• হজোরসর্ ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Jefferson Community College)  

• Monroe Community College  

• SUNY মথরসথভল (SUNY Morrisville)  

• র্াসাউ ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Nassau Community College)  

• SUNY থর্উ পযািজ (SUNY New Paltz)  

• র্ায়াগ্রা ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Niagara Community College)  

• SUNY ওথর্ওর্টা (SUNY Oneonta)  

• ওর্র্ার্র্ডগা ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Onondaga Community College)  

• SUNY অর্রঞ্জ (SUNY Orange) (দুইটট সাইট)  

• SUNY ওসওর্য়র্গা (SUNY Oswego)  

• SUNY প্ল্যাটসবাগ ন (SUNY Plattsburgh)  

• SUNY পটসডযাম (SUNY Potsdam)  

• SUNY পারর্চজ (SUNY Purchase)  

• Rockland Community College  

• SUNY হস্কর্র্ক্র্টথড (SUNY Schenectady)  

• হোথর্ ব্রুক্ ইউথর্ভাথস নটট (Stony Brook University)  

• সার্োক্ ক্থমউথর্টট ক্র্লর্জ (Suffolk Community College) (দুইটট সাইট)  

• টম্পথক্র্স হক্াটনলযান্ড ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Tompkins Cortland Community 

College)  

• SUNY Ulster  

• আপর্েট হমথডর্ক্ল ইউথর্ভাথস নটট (Upstate Medical University)  

• ওর্য়ের্চোর ক্থমউথর্টট ক্র্লজ (Westchester Community College)  

  

হেি ইউবর্ভাবস নটি অি বর্উ ইয়কন সম্পম্বকন  

SUNY  র্লা েুক্তরার্ে উচ্চথিক্ষার বৃ ত্তম থবস্তৃত বযবস্থা এবং সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীর 95 

িতাংর্িরও হবথি SUNY-র 64টট ক্র্লজ এবং ইউথর্ভাথস নটটর হের্ক্ার্র্া এক্টটর 30 মাইর্লর 

মর্যয বাস ক্র্র। পুর্রা হের্ট, SUNY-র চারটট এক্ার্ডথমক্ স্বাস্থযর্ক্ন্দ্র, পাাঁচটট  াসপাতাল, চারটট 

হমথডর্ক্ল সু্কল, দুইটট হডন্টাল সু্কল, এক্টট আইর্ সু্কল, হের্টর এক্মাে অর্টার্মটি রর্য়র্ে, 

এবং এটট এক্টট মাথক্নর্ এর্াজজন থডপাটনর্মর্ন্টর জাতীয় গর্বষণাগার (US Department of Energy 

National Laboratory) বযবস্থাপর্া ক্র্র।  

  

সব নর্মাট, SUNY হক্রথডট-থবথিষ্ট হক্াস ন ও হপ্রাগ্রামগুর্লার্ত প্রায় 1.3 থমথলয়র্ থিক্ষািীর্ক্ হসবা 

প্রদার্ ক্রার মাযযর্ম থিক্ষা, ও ক্থমউথর্টট হক্জন্দ্রক্ প্রচারণা ক্ম নসূথচ অবযা ত হরর্খর্ে। SUNY 

থর্উ ইয়র্ক্নর প্রায় এক্-চতভি নাংি অযযয়র্ থবষয়ক্ গর্বষণার তত্ত্বাবযার্ ক্র্র। পুর্রা থসর্ের্ম 



2021 অি নবের্র গর্বষণা বযয় থের্লা প্রায় 1.1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, োর মর্যয থিক্ষািী ও 

েযাক্াথির উর্ল্লখর্োগয অবদার্ থের্লা। থবশ্ববযাপী থতর্ থমথলয়র্ SUNY এর প্রাক্তর্ থিক্ষািী 

রর্য়র্ের্ এবং ক্র্লর্জর থডগ্রীস  থতর্জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর মর্যয এক্জর্  র্লর্ SUNY এর 

প্রাক্তর্ থিক্ষািী। SUNY থক্ভার্ব সুর্োগ ততথর ক্র্র হস সম্পর্ক্ন আর্রা জার্র্ত, www.suny.edu 

এ োর্।  
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