
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বেশু পবরচর্ না হিম্বক িঞ্চিত এলাকাগুবলর হ াকাবিলা করার জর্ে 30 

ব বলয়র্ ডলাম্বরর হেডাম্বরল ত বিম্বলর জর্ে আম্বিদর্ করার প্রঞ্চিয়া এখর্ হখালা িম্বল 

হ াষণা করম্বলর্  

   

ত বিল পর্ নাপ্ত বেশু পবরচর্ নার স্লট ীর্ এলাকাস ূম্ব  র্তুর্ বেশু পবরচর্ নার ক নসূবচ 

স ি নর্ কম্বর  

  

অি নায়র্টট 2023 হেম্বটর িাম্বজম্বট বেশু পবরচর্ নায় ঐবত াবসক 7 বিবলয়র্ ডলার 

বিবর্ম্বয়াগম্বক স ি নর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেরের হে সব এলাক্ায় পে নাপ্ত থিশু পথরচে নার 

বযবস্থা হর্ই, ো থিশু পথরচে নার মরুভূথম র্ারম পথরথচত, হস সব এলাক্ায় 30 থমথলয়র্ ডলাররর 

অথতথরক্ত হেডারল অর্ুদারর্র ত থবল উপলব্ধ ক্রা  রব জরু্ 30, 2022 হিরক্। ত থবলগুথল, ো 

2022 প্রণীত বারজরে অর্ুরমাথদত 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর থিশু পথরচে নার মরুভূথম 

উরদযারগর অংি, আরমথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ অযারের (American Rescue Plan Act) মাধ্যরম 

উপলব্ধ ক্রা  রে এবং থর্উ ইয়ক্ন হেরের থিশু ও পথরবার পথররষবা অথেরসর (New York 

State Office of Children and Family Services, OCFS) দ্বারা পথরচাথলত  রব। গভর্ নর 11 এথপ্রল 

র্তুর্ প্রদার্ক্ারীরদর জর্য পূরব নর 70 থমথলয়র্ ডলার ত থবল হ াষণা ক্রররের্ এবং এখর্ পে নন্ত 

1,100-টেরও হবথি আরবদর্ জমা হদওয়া  রয়রে।  

  

"এক্জর্ মা থ সারব োর ক্ারে অযারেসরোগয থিশু পথরচে নার অভারবর ক্াররণ তার চাক্থর 

হের়ে হদওয়া ো়ো হক্ার্ উপায় থেল র্া, থর্উ ইয়রক্নর ক্ম নরত পথরবারগুথলর জর্য থিশু 

পথরচে নার প্রাপযতা বা়োরর্া  ল এমর্ এক্টে প্ররচষ্টা ো আমার ক্ারে গভীরভারব বযক্তক্তগত," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "সক্ল থপতামাতার উচ্চমারর্র থিশু পথরচে না পাওয়ার অথধ্ক্ার আরে 

তারা হেখারর্ই িাকু্র্ র্া হক্র্, এবং এই ত থবলটে সুথবধ্াবক্তিত এলাক্াসমূর  গুরুত্বপূণ ন থিশু 

পথরচে নার  ােথত সমাধ্ার্ ক্ররত সা ােয ক্ররব।" আমার প্রিাসর্ আমারদর সামথিক্ 

অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধাররর প্ররচষ্টার অংি থ সারব ক্ম নজীবী পথরবারগুথলর জর্য এই গুরুত্বপূণ ন 

জীবর্ররখাটেরক্ অিাথধ্ক্ার হদওয়া অবযা ত রাখরব।"  

  

অর্ুদার্টে অর্ুপথস্থত এলাক্ায় থবদযমার্ থিশু পথরচে না প্রদার্ক্ারীরদর সা ােয ক্ররব, এবং 

আরবদরর্র অর্ুররারধ্র (RFA) দুটে অংি িাক্রব। প্রিমটে থবদযমার্ হড হক্য়ার হসন্টার এবং সু্করল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fmain%2Fcontracts%2Ffunding%2FRFA2%2FRFA2-Childcare-Deserts.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C653599ba45f946891a5508da34fd701d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637880560370241733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gw1fdxeWu3Oof4PSy3mwlbOCqSJzSyyWZtTYpdDEJzg%3D&reserved=0


োওয়ার বয়সীরদর থিশু পথরচে নার হপ্রািামগুথলরত থিশু পথরচে না সম্প্রসাররণর উপর র্জর 

হক্ন্দ্রীভূত ক্রর, হেখারর্ থিশু/বাচ্চা এবং/অিবা থবরিষ চাথ দােুক্ত থিশুরদর জর্য থবরিষভারব 

থর্থদনষ্ট স্লেসমূর র জর্য হবার্াস ত থবল স । RFA এর থদ্বতীয় অংিটে থবদযমার্ হোে থিশু 

পথরচে নার হক্ন্দ্র, পাথরবাথরক্ থিশু পথরচে নার হপ্রািাম এবং দলগত পাথরবাথরক্ থিশু পথরচে নার 

হপ্রািামগুথলরত থর্থদনষ্ট ধ্ররণর থিশু পথরচে নার প্রসাররর উপর দৃটষ্ট থর্বদ্ধ ক্রর - োরদর বতনমার্ 

তাথলক্াভুক্তক্ত তারদর ধ্ারণ ক্ষমতার ক্ম - থবরিষ ক্রর থিশু/বাচ্চা বা থবরিষ চাথ দা সম্পন্ন 

থিশুরদর জর্য, অিবা েথদ হপ্রািামটে অপ্রচথলত সময় অন্তভুনক্ত ক্রার জর্য প্রসাথরত ক্ররত 

চায়।  

  

অর্ুরমাথদত খররচর মরধ্য ররয়রে হপ্রািাম হডরভলপরমন্ট খরচ এবং স্বল্পরময়াদী হপ্রািাম 

পথরচালর্ার খরচ, োরমরধ্য আরে:  

• হপররাল, হবতর্, অর্ুরূপ ক্ম নচারীর ক্ষথতপূরণ, ক্ম নচারীর সথুবধ্া, অবসররর খরচ এবং 

থিক্ষাগত খরচ স  ক্মীরদর খরচ;  

• হক্াথভড-19 টেক্া অযারেস ক্রার জর্য ক্মীরদর খররচ স ায়তা;  

• হক্ার্ বন্ধক্ী এবং ইউটেথলটের ভা়ো বা অি ন প্রদার্; এবং  

• হপিাগত উন্নয়র্, বযবসাথয়ক্ প্রথিক্ষণ এবং বযবসাথয়ক্ পথররষবা স  প্রথিক্ষণ এবং 

প্রেুক্তক্তগত স ায়তার খরচ  

  

RFA সম্বরন্ধ আরও তরিযর জর্য প্রদার্ক্ারীরা এখারর্ থিক্ ক্ররত পাররর্। অর্ুদারর্র 

আরবদর্গুথল 30 জরু্, 2022 হিরক্ ি ণ ক্রা শুরু  রব এবং 4 আগে, 2022 পে নন্ত ি ণ ক্রা 

 রব এবং প্রদার্ ক্রার হ াষণা হসরেম্বরর ক্রা  রব বরল থর্ধ্ নাথরত।  

  

অি ন বষ ন 2023 এর বারজরে থর্উ ইয়ক্ন হেরের অবযা ত অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধাররক্ উদ্দীথপত 

ক্ররত সা ােয ক্রার জর্য উচ্চমারর্র থিশু পথরচে না থিশু ও পথরবারগুথলর প্রথত প্রসাথরত ক্রার 

জর্য এক্টে ঐথত াথসক্ থবথর্রয়াগ ররয়রে। এরত ররয়রে চার বের ধ্রর র্ক্তজরথব ীর্ 7 থবথলয়র্ 

ডলার থবথর্রয়াগ এবং আগে 2022 এ থিশু পথরচে নার ভতুনথক্র জর্য আরয়র হোগযতার সীমা 

হেডাররল দাথরদ্র্য সীমার (চারজরর্র পথরবাররর জর্য 83,250 ডলার) 300% বকৃ্তদ্ধ ক্রর, োর েরল 

থর্উ ইয়রক্নর অরধ্ নরক্র হবথি ক্ম বয়সী থিশু হোগযতা লাভ ক্ররব।  

  

বেশু ও পবরিার পবরম্বষিা কব ের্ার (Office of Children and Family Services) েীলা 

হজ পুল অবেস িম্বলর্, "এই অর্ুদার্গুথল আমারদর থিশু পথরচে না প্রদার্ক্ারীরদর থবদযমার্ 

হবসরক্ আরও সমি নর্ ক্রর, োরা  রলর্ থিরল্পর হমরুদণ্ড, তারদর পথররষবার পদথচহ্ন প্রসাথরত 

ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় ত থবল প্রদার্ ক্রর এবং থিশু, হোে বাচ্চা এবং থবরিষ চাথ দােুক্ত 

থিশুরদর এবং তারদর পথরবাররর জর্য অযারেস বকৃ্তদ্ধ ক্রর এবং োরদর অপ্রচথলত সমরয় 

ক্ভাররজ প্ররয়াজর্।"  

  

বসম্বর্টর চাল নস শু ার িম্বলম্বের্, "সাশ্রয়ী মূরলযর থিশু পথরচে না এক্টে অথধ্ক্ার এবং আমারদর 

অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধাররর জর্য অপথর াে ন। হসই ক্াররণই েখর্ আথম আরমথরক্ার্ হরসথক্উ 

প্ল্যার্ থলরখথেলাম, তখর্ আথম থর্ক্তিত ক্ররথেলাম হে শুধ্ ুআমারদর হড হক্য়ার এবং থিশু 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fdeserts%2Fexisting.php&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C653599ba45f946891a5508da34fd701d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637880560370241733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n4Aw0ZlKnV3xRntu24adTZAXcu9Vf1z9S2wj70WuE%2BU%3D&reserved=0


পথরচে নার হপ্রািামগুথলরক্ টেরক্ িাক্রত সা ােয ক্রার জর্য বথলষ্ঠ ত থবল অন্তভুনক্ত ক্রা  রব 

তাই র্য়, বরং আমারদর িামীণ এবং অর্ুন্নত সম্প্রদায়গুথল, োরদর সব নাথধ্ক্ থিশু পথরচে নার 

প্ররয়াজর্  য়, তারদর মরধ্য িূর্যস্থার্গুথল পূরণ ক্রার জর্য থবথর্রয়াগ ক্রার জর্যও। এখর্ 30 

থমথলয়র্ ডলার হেডাররল ত থবল, ো আথম প্রাপ্ত ক্ররথে, তা সরাসথর থিশু পথরচে নার মরুভূথম 

থর্মূ নল ক্ররত, চাক্থর ততথর ক্ররত এবং সংিামরত থপতামাতা এবং থিশুরদর জর্য প্রকৃ্ত সা ােয 

প্রদার্ ক্ররব।"  

  

প্রবতবর্বি জা াল হিা ার্ িম্বলর্, "আথম হদরখ খুথি হে আরমথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ ত থবল, 

ো আথম ক্ংরিরস পাস ক্রার জর্য ক্াজ ক্ররথে, তা থিশু পথরচে নায় থর্রবথদত  রয়রে, ো মক্তিষ্ক 

এবং িারীথরক্ থবক্ারির এক্টে গঠর্মূলক্ সমরয় আমারদর ক্থর্ষ্ঠতম থিক্ষািীরদর জর্য 

গুরুত্বপূণ ন। এই অথতথরক্ত 30 থমথলয়র্ ডলার থিশু এবং ক্ম নজীবী পথরবারগুথলরক্ সমি নর্ ক্রার 

জর্য অরর্ক্খাথর্ অবদার্ রাখরব। আথম হদরখ গথব নত হে আরমথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যারর্র 

গুরুত্বপূণ ন ত থবল আমারদর তরুণরদর সমি নর্ ক্রার জর্য বযব ার ক্রা  রে এবং আথম আরও 

হেডাররল পুি এবং ডলাররর মাধ্যরম আমারদর তরুণরদর সমি নর্ ক্রার জর্য উন্মখু।"  

  

প্রবতবর্বি আবিয়াম্বর্া এস্পিয়াত িম্বলর্, "থিশু পথরচে না অপথর াে ন, থবরিষ ক্রর আমারদর 

পথরবার-থভথিক্ প্রদার্ক্ারীরদর জর্য, োরদর ক্াজ হক্াথভড-19 এর চূ়োন্ত পে নারয় অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ন থেল। পথরবারগুথল েথদ সথতযই ম ামারীর প্রভাব ক্াটেরয় উঠরত চায়, তা রল তারদর 

হসই োত্রায় আমারদর সম্পূণ ন প্রথতশ্রুথত ও সমি নর্ প্ররয়াজর্  রব। আথম গভর্ নর হ াক্লরক্ এই 

হেডাররল ত থবল চাইল্ড হক্য়ার হপ্রািামগুথলরক্ প্রসাথরত ক্রার উরদ্দরিয বরাদ্দ ক্রার জর্য 

সাধ্ুবাদ জার্াই, সব হচরয় হবথি প্ররয়াজরর্ িাক্া পথরবারগুথলরক্ স ায়তা ক্রার জর্য, এবং 

সমি হোগয প্রদার্ক্ারীরক্ আরবদর্ ক্ররত এবং রারজযর আরিপারি আরও পথরবাররর 

প্ররয়াজর্ হমোরত হপ্রািাম ততথর ক্রার জর্য এই ত থবরলর সুরোরগর পূণ ন সদ্বযব ার ক্ররত 

উৎসাথ ত ক্থর৷"  

  

প্রবতবর্বি হজা হ াম্বরম্বল িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্নবাসীরা তারদর আরয়র 23 িতাংরির হবথি থিশু 

পথরচে নায় প্রদার্ ক্রর- ো থপতামাতার উপর এক্টে থবিাল আথি নক্ এবং মার্থসক্ হবাঝা সটৃষ্ট 

ক্রর এবং অবিযই এর পথরবতনর্  ওয়া উথচত। সাশ্রয়ী মূরলযর, মার্সম্পন্ন পথরচে না প্রদার্ ক্রা 

আমারদর বাচ্চারদর হোেরবলা হিরক্ই সােরলযর জর্য হসে ক্ররত সা ােয ক্ররব। আরমথরক্ার্ 

হরসুয প্ল্যারর্র মাধ্যরম এই ত থবল সরবরা  ক্ররত হপরর আথম গথব নত, এবং ক্ম নজীবী 

পথরবারগুথলর চাথ দাগুথলরক্ সমি নর্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্রলর সারি ক্াজ ক্ররত হপরর 

কৃ্তজ্ঞ।"  

  

আবল ন হকয়ার অোন্ড লাবর্ নিং কাউঞ্চিম্বলর (Early Care and Learning Council) বর্ি না ী 

পবরচালক হ ম্বরবডি বচম্ব ম্বতা িম্বলম্বের্, "আথল ন হক্য়ার অযান্ড লাথর্ নং ক্াউক্তিল এবং চাইল্ড 

হক্য়ার থররসাস ন এবং হরোররল এরজক্তিগুথলর আমারদর হর্েওয়াক্ন এই অথতথরক্ত ত থবলটে 

থবদযমার্ থিশু পথরচে না প্রদার্ক্ারীরদর জর্য উপলব্ধ  রত হদরখ খুবই আর্ক্তিত, োরা আরও 

থিশুরদর পথররষবা প্রদার্ক্রার জর্য তারদর বযবসা প্রসাথরত ক্ররত চায়৷ আমরা রাজয জরু়ে এই 

প্রদার্ক্ারীরদর সমি নর্ ক্রার জর্য প্রস্তুত আথে ক্ারণ তারা আমারদর তরুণরদর থিথক্ষত ও 



লালর্পালর্ ক্রর এবং আরও হবথি ক্মীরক্ ক্ম নরক্ষরত্র থেরর হেরত হদয়, গুরুত্বপূণ ন পথরচে নার 

োাঁক্ পূরণ ক্রর এবং আমারদর রারজযর অি নর্ীথতর িক্তক্তরক্ বথলষ্ঠ ক্রর।"  

  

এই ত থবল পাওয়ার সুরোগ প্রদারর্র জর্য, চাইল্ড হক্য়ার হসবার মরুভূথম বলরত আদমশুমাথর 

পথরচাথলত  ওয়া হসসব এলাক্ারক্ বুঝারর্া  রয়রে হেখারর্ প্রথতটে লভয চাইল্ড হক্য়ার স্লরের 

থবপরীরত পাাঁচ বেররর ক্ম বয়সী থতর্ জর্ বা তার হবথি থিশু ররয়রে, অিবা হসই এলাক্ায় 

হক্ারর্া চাইল্ড হক্য়ার স্লে লভয হর্ই। এই িরতনর থভথিরত, থর্উ ইয়ক্ন হেরের 60% এরও হবথি 

এলাক্া থিশু পথরচে নার মরুভূথম থ রসরব থবরবথচত  রব। উপলব্ধ স্লরের থভথিরত থর্উ ইয়ক্ন 

হেরের সব হসর্িারসর ট্র্যাে মযাপ ক্রা  রয়রে, এবং েিাি ন স্থার্ীয় এলাক্া থর্ণ নরয়র জর্য সম্ভাবয 

থিশু পথরচে না প্রদার্ক্ারীরা থিশু পথরচে নার মরুভূথমর মযাপ পে নারলাচর্া ক্ররত পাররবর্। 

অর্ুদারর্র জর্য হোগযতা ও আবিযক্তাগুথল সম্পথক্নত আররা তিয RFA-হতপাওয়া োরব।  

  

###  
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