
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়ম্বকন বেশু পবরচর্ নাম্বক আম্বরা সাশ্রয়ী, স জলভে এিং র্োর্ে 

করার পবরকল্পর্া হ াষণা কম্বরম্বের্  

   

র্তুর্ উম্ব্োগগুবল বেশু পবরচর্ নার আম্বি্র্ প্রক্রিয়াম্বক বিমলাইর্ করম্বি, বেশু 

পবরচর্ নার অোম্বেস প্রসাবরত করম্বি এিং বর্উ ইয়ম্বকনর বেশু পবরচর্ নার পবরকাঠাম্বমাম্বক 

স ায়তা করম্বি   

    

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2023 হেট অভ দ্যা হেট এর অংশ থ সাবে, থর্উ ইয়বক্নর থশশু 

পথরচর্ না েযেস্থাবক্ আবরা র্যার্য, আবরা সাশ্রয়ী এেং স জলভয ক্রার জর্য এক্টট েযাপক্ 

পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্বরবের্৷ প্রস্তােগুথলর মবযয থশশু পথরচর্ নার আবেদ্র্ প্রক্রিয়াবক্ থিমলাইর্ 

এেং হক্ন্দ্রীয়ক্রণ, থসবেবম অযাবেস সম্প্রসাথরত ক্রা এেং থর্উ ইয়বক্নর থশশু পথরচর্ নার 

পথরক্াঠাবমাবক্ সমি নর্ ক্রার জর্য পথরোর, ক্মী এেং েযেসাথয়ক্বদ্র স ায়তা প্রদ্াবর্র 

পথরক্ল্পর্া অন্তভভ নক্ত রবয়বে।      

   

"সাশ্রয়ী মূবলযর থশশু পথরচর্ নার থেক্বল্পর অভাবে হর্সে েযক্রক্তবক্ তাবদ্র ক্ম নজীের্বক্ থেরথতবত 

রাখবত  বয়থেল, আথম েুঝবত পাথর হর্ এই লাইফলাইর্টট তাবদ্র পথরোবরর জর্য ক্তটা 

গুরুত্বপূণ ন," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "র্থদ্ও আমরা চাইল্ড হক্য়ার ফাক্রডং োড়াবর্ার জর্য েড় 

থেথর্বয়াগ ক্বরথে, এখর্ও অবর্ক্ পথরোর আবে র্ারা এই সংস্থার্গুথল অযাবেস ক্রবত সক্ষম 

র্য়৷ এই ক্ারবণই আমরা থশশু পথরচর্ না হখা োঁজার প্রক্রিয়া উন্নত ক্রবত, হপ্রাগ্রাবমর হর্াগযতা 

প্রসাথরত ক্রবত এেং আমাবদ্র থশশু পথরচর্ না ক্মীবদ্র সমি নর্ ক্রার জর্য গুরুত্বপূণ ন পদ্বক্ষপ 

থর্ক্রি।"     

   

চাইল্ড হক্য়ার হপ্রাগ্রামগুথল দ্ী নক্াল যবর সেবচবয় ক্ম মাক্রজনবর্ পথরচাথলত  বয়বে, র্া আমাবদ্র 

সেবচবয় হোট োচ্চাবদ্র লালর্-পালর্ এেং থশক্ষাদ্ার্ক্ারী ক্মীবদ্র জীথেক্া থর্ে নাব র মজথুর স  

মার্সম্পন্ন পথরচর্ না প্রদ্াবর্র থেশাল খরচগুথল পূরণ ক্রার জর্য র্বিষ্ট র্য়। ম ামারীর চরম 

অেস্থায়, হশ্রথণক্ক্ষগুথল েন্ধ  বয় র্াওয়ায় এেং সমূ্পণ ন হপ্রাগ্রামগুথল তাবদ্র দ্রজা েন্ধ ক্বর 

হদ্ওয়ায়, অবর্ক্ পথরোর তাবদ্র ক্ম নসংস্থার্ - এেং তাবদ্র অি ননর্থতক্ থস্থথতশীলতাবক্ থেপবদ্ 

হফবল থেক্ল্প পথরচর্ নার েযেস্থা খুোঁবজ হপবত লড়াই ক্বরথেল। ফলস্বরূপ, মথ লারা অসমারু্পাথতক্ 

 াবর ক্ম নশক্রক্ত হেবড় চবল র্ায় র্খর্ হর্সক্ল পথরোরগুলর জর্য ক্াজ র্া ক্রা হক্াবর্া থেক্ল্প 

থেল র্া, তাবদ্রবক্ এক্টট ভঙু্গর, পযাচওয়াক্ন থসবেম হর্থভবগট ক্রার জর্য হেবড় হদ্ওয়া 

 বয়থেল।    



   

গত েের গভর্ নর হ াক্ল থশশু পথরচর্ নার হক্ষবে এক্টট ঐথত াথসক্ 7 থেথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাবরর 

হেট থেথর্বয়াগ হ াষণা ক্বরবের্। তেুও, থশশুর পথরচর্ না গ্র ণ ক্রা ক্ম হিবক্ হগবে এেং গভর্ নর 

পথরোরগুথলবক্ উপলভয সংস্থার্গুথল স জলভয ক্রবত স ায়তা ক্রবত প্রথতশ্রুথতেদ্ধ। এই 

ক্ারবণই গভর্ নর হ াক্বলর প্রস্তােটট থর্উ ইয়বক্নর থশশু পথরচর্ না েযেস্থাবক্ সংবশাযর্ ক্রার জর্য 

থতর্টট প্রযার্ লবক্ষযর উপর হফাক্াস ক্রবে: পথরোরগুথলর জর্য হসইসক্ল আথি নক্ স ায়তা 

অযাবেস ক্রা স জলভয ক্রা র্ার জর্য তারা হর্াগয; চাইল্ড হক্য়ার ক্মীবদ্র স ায়তা প্রদ্ার্ 

ক্রা; এেং আবরা পথরোবরর জর্য সরেরা  ততথর এেং খরচ ক্মাবত র্তভর্ উপাবয় েযেসায়ী 

ক্থমউথর্টটবক্ অন্তভভ নক্ত ক্রা।    

   

বেশু ও পবরিার বিষয়ক পবরম্বষিা ্প্তম্বরর (Office of Children and Family Services) 

ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার হেইলা পুবল িম্বলর্, "হেবটর সেবচবয় ঝুোঁ থক্পূণ ন থশশু, পথরোর ও 

ক্থমউথর্টটগুবলার উন্নথতর জর্য তার অথেচল অঙ্গীক্ারােদ্ধতার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্বলর 

প্রশংসা ক্থর। এই েযাপক্ এেং র্ুগান্তক্ারী উবদ্যাগগুথল আমাবদ্র ক্বঠার পথরশ্রমী 

থপতামাতাবদ্র জর্য থশশু পথরচর্ নায় আবরা হেথশ অযাবেবসর সুথেযা হদ্বে, আমাবদ্র হর্াগয থশশু 

পথরচর্ না ক্মীবদ্র জর্য মজথুর েৃক্রদ্ধ ক্রবে, র্ারা প্রায়শই হসোর চাথ দ্া িমাগত োড়বত িাক্ায় 

জীথেক্া থর্ে না  ক্রবত এেং থশশু র্ত্ন ক্ম নসূথচর থস্থথতশীলতা থর্ক্রিত ক্রবত থর্বজবদ্র পক্ষ 

হিবক্ সংগ্রাম ক্রবের্। আমরা আমাবদ্র পথরোরেবগ নর ক্িা শুবর্থে, থেবশষ ক্বর মথ লারা র্ারা 

প্রায়শই থশশু পথরচর্ নার সীমােদ্ধতার দ্বারা প্রভাথেত  র্ তারা আমাবদ্র সরেরা ক্ারীবদ্র ক্িা 

শুবর্বের্ এেং উচ্চস্ববর েলবের্ আপথর্ এক্া র্র্। মার্সম্পন্ন, থর্রাপদ্ এেং ঝুোঁ থক্মুক্ত থশশু 

পথরচর্ নাবক্ আবরা র্যায়সঙ্গত, সাশ্রয়ী এেং হটক্সই ক্রবত এই সা সী পদ্বক্ষবপর অংশ  বত 

হপবর OCFS গথে নত।"   

    

চাইল্ড হকয়ার আম্বি্র্ প্রক্রিয়াম্বক িীমলাইর্ এিং হসন্ট্রালাইজ করা   

গভর্ নর হ াক্ল এক্টট হেটেযাপী ইবলক্ট্রথর্ক্ সমাযার্ প্রস্তাে ক্বরবের্ র্া পথরোরগুথলবক্ 

হর্াগযতার জর্য প্রাক্-ক্রির্ ক্রবত এেং থশশু পথরচর্ না স ায়তার জর্য আবেদ্র্ ক্রার সুবর্াগ 

হদ্য়, হর্ হক্ার্ও অপ্রবয়াজর্ীয় প্রক্রিয়া এেং পথরোরগুথলর উপর অপ্রবয়াজর্ীয় থরবপাটটনং এর 

আেশযক্তাসমূ  অপসারণ ক্বর৷ চাইল্ড হক্য়ার স ায়তার জর্য আবেদ্র্বক্ স জীক্রণ এেং 

হক্ন্দ্রীক্রণ ক্বর, ডকু্বমবেশর্ উপস্থাপবর্র প্রক্রিয়াবক্ স জ ক্বর, এেং সমস্ত ক্াউথের জর্য 

এক্টট অর্লাইর্ আবেদ্বর্র থেক্ল্প ততথর ক্বর, গভর্ নর হ াক্ল সফলভাবে সম্পন্ন ক্রা 

আবেদ্বর্র সংখযা র্াটক্ীয়ভাবে েৃক্রদ্ধ ক্রার লক্ষয থর্য নারণ ক্বরবের্।   

    

চাইল্ড হকয়ার বসম্বেম্বম অোম্বেস সম্প্রসারণ করা   

গভর্ নর হ াক্ল হফডাবরল আইর্ দ্বারা অরু্বমাথদ্ত সবে নাচ্চ আবয়র সীমা োথড়বয় থশশু পথরচর্ না 

স ায়তার জর্য হর্াগযতা প্রসাথরত ক্রার এক্টট পথরক্ল্পর্া উবমাচর্ ক্বরবের্ - র্া থর্উ ইয়বক্নর 

মযয আবয়র 85 শতাংশ, ো চারজবর্র এক্টট পথরোবরর জর্য প্রথত েের প্রায় 93,200 মাথক্নর্ 

ডলার। ফলস্বরূপ, আরু্মাথর্ক্ আবরা 113,000 থশশুর পথরোর প্রিমোবরর মবতা স ায়তার জর্য 

হর্াগয  বয় উঠবে, র্া অথযক্ পথরোবরর জর্য সাবযযর োইবর িাক্া খরচ ক্মাবত সা ার্য ক্রবে।   

    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-investment-child-care-part-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3d9cd5577a964963dccd08daf33eb001%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089747811585272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fiPC2BUQu%2FGbf1WPzKGQ563itHbEnWhzB8MdAvqIrZk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-historic-investment-child-care-part-fy-2023-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3d9cd5577a964963dccd08daf33eb001%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089747811585272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fiPC2BUQu%2FGbf1WPzKGQ563itHbEnWhzB8MdAvqIrZk%3D&reserved=0


উপরন্তু, গভর্ নর এক্টট অপ্রবয়াজর্ীয়তা দ্রূ ক্রার প্রস্তাে ক্বরবের্ হর্ হর্সক্ল পথরোর থেথভন্ন 

হপ্রাগ্রাবম হর্মর্ পথরপূরক্ পুটষ্ট স ায়তা হপ্রাগ্রাম, হ াম এর্াক্রজন অযাথসেযান্স হপ্রাগ্রাম, 

হমথডবক্ইড এেং মথ লা, র্েজাতক্ এেং থশশুবদ্র জর্য থেবশষ পথরপূরক্ পুটষ্ট হপ্রাগ্রাম 

অংশগ্র ণ ক্বর তাবদ্রবক্ তারা চাইল্ড হক্য়ার অযাথসেযান্স হপ্রাগ্রাবমর জর্য উপর্ুক্ত-আবয়র 

হসটট প্রমাণ ক্রবত  বের্া। এই পথরেতনর্গুথলর ফলস্বরূপ, ইথতমবযযই হর্াগয পথরোরগুথলর 

আরু্মাথর্ক্ 83,400 জর্ থশশু চাইল্ড হক্য়ার অযাথসেযান্স হপ্রাগ্রাবম স বজ অযাবেস পাবে।   

    

গভর্ নর হ াক্ল স্থার্ীয় থডথিক্ট জবুড় মূল হর্াগযতার মার্দ্ণ্ডও থর্ক্রিত ক্রবের্ হর্ সেবচবয় 

ঝুোঁ থক্পূণ ন পথরোরগুথল — গৃ  ীর্তার সমু্মখীর্ পথরোর এেং হর্ পথরোরগুথল পালক্ পথরচর্ না ো 

আত্মীয়তার পথরচর্ নায় এক্টট থশশুর পথরচর্ না হর্য় — তাবদ্র জর্য র্তক্ষণ ত থেল পাওয়া র্ায় 

ততক্ষণ থশশু পথরচর্ না স ায়তা প্রদ্ার্ ক্রা  য়৷ অথতথরক্তভাবে, গভর্ নর অরু্পথস্থথতর থেষবয় 

হেবটর র্ীথতগুথল মার্সম্মত ক্রবের্। েতনমাবর্, অরু্পথস্থথতর জর্য অি নপ্রদ্াবর্র থেষবয় 

থডথিবক্টর র্ীথতগুথল েযাপক্ভাবে পথরেথতনত  য়, 11টট থডথিক্ট পবক্ট হিবক্ অি ন প্রদ্াবর্র জর্য 

এক্টট পথরোর দ্ায়েদ্ধ  ওয়ার আবগ 80 থদ্র্ পর্ নন্ত ক্ষথতপূরণ প্রদ্ার্ ক্বর থক্ন্তু 20টটরও হেথশ 

থডথিক্ট শুযুমাে 24টট অরু্পথস্থথতবক্ ক্ভার ক্বর। হেট োযযতামূলক্ ক্রবে হর্ ক্াউথে জবুড় 

এই র্ীথতবক্ মার্সম্মত ক্রার প্রয়াবস থডথিক্টগুথল 80টট অরু্পথস্থথতবক্ ক্ভার ক্রবে৷   

    

হেট দ্াথরদ্র্য স্তবরর উপবর পাথরোথরক্ আবয়র এক্ শতাংবশ পাথরোথরক্ হক্া-হপবমেবক্ও 

সীমােদ্ধ ক্রবে, হর্মর্টট প্রায় অবয নক্ থডথিক্ট ইবতামবযযই ক্বরবে, 10 শতাংশ ক্যাপ র্া েতনমার্ 

হেটেযাপী থর্য়ম। হেট অরু্মার্ ক্বর হর্ এই থর্য়ম পথরেতনবর্র ফবল 10 শতাংশ পথরোর 

তাবদ্র হক্া-হপবমবে হ্রাস হদ্খবত পাবে, র্া হসইসে পথরোবরর জর্য হপ্রাগ্রাবম অংশগ্র ণ 

ক্রাবক্ স জতর ক্বর তভলবে।    

    

এোড়াও, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট হ ামস এেং ক্থমউথর্টট থরথর্উয়ালবক্ থর্বেথদ্ত থশশু 

পথরচর্ নার স্থার্ অন্তভভ নক্ত ক্রার জর্য আোসর্ উন্নয়বর্ উৎসাথ ত ক্রার থর্বদ্নশ থদ্বির্। সাশ্রয়ী 

মূবলযর থশশু পথরচর্ না থশশু এেং থপতামাতা উভবয়র জর্যই অপথর ার্ ন, তশশে থেক্াশবক্ 

উৎসাথ ত ক্রবে এেং থপতামাতার ক্াজ ক্রার স্বাযীর্তাবক্ েৃক্রদ্ধ ক্রবে। হেট জবুড় থশশু 

পথরচর্ না হক্ন্দ্রগুথল উচ্চ ভাড়া থর্ে না  ক্রবত এেং ক্বঠার থক্ন্তু গুরুত্বপূণ ন থর্রাপত্তা থর্য়ম দ্বারা 

সীমােদ্ধ এক্টট মাবক্নবট স্থার্ পাওয়ার জর্য প্রথতবর্াথগতায় থ মথশম খায়। চাইল্ড হক্য়ার হডজাবটন 

হপ্রাগ্রাবমর সক্ষমতা োড়াবর্ার জর্য 100 থমথলয়র্ ডলাবরর এক্টট অভূতপূে ন থেথর্বয়াগ ততথর 

ক্বর, হেট থশশু পথরচর্ না সুথেযাগুথল আমাবদ্র ক্থমউথর্টটর ফযাথিবক্র সাবি এক্ীভূত ক্রা 

থর্ক্রিত ক্রবত আবরা পদ্বক্ষপ হর্বে। HCR স্পষ্টভাবে তার স্বল্প-আবয়র  াউক্রজং টযাে 

হিথডবটর জর্য আবেদ্বর্র পবক্ষ িাক্বে র্া চাইল্ড হক্য়ার সুথেযার স্থার্বক্ অন্তভভ নক্ত ক্বর।   

    

কম নেক্রি ধম্বর রাখার অর্ু্ার্ কম নসূবচ    

হেটেযাপী 17,000 হপ্রাগ্রাবম থশশু পথরচর্ না প্রদ্ার্ক্ারীবদ্র অি ন প্রদ্াবর্র জর্য গভর্ নর হ াক্ল 

এক্টট র্তভর্ ক্ম নশক্রক্ত যবর রাখার অরু্দ্ার্ ক্ম নসূথচ প্রথতষ্ঠা ক্রবত অেযথয়ত হফডাবরল ত থেল 

েযে ার ক্রবের্। র্তভর্ ক্ম নচারীবদ্র জর্য সাইর্-অর্ হোর্াস এেং র্তভর্ ক্মীবদ্র থর্বয়াগ 

সংিান্ত অর্যার্য খরচ স  হেতর্-ক্র স ায়তা এেং স ায়তা ক্মী থর্বয়াবগর হক্ৌশলগুথল ক্ভার 

ক্রবতও অরু্দ্ার্ েযে ার ক্রা  বে। এটট চাইল্ড হক্য়ার হসক্টরবক্ থস্থথতশীল ক্রার জর্য এক্টট 



গুরুত্বপূণ ন এেং সমবয়াপবর্াগী পদ্বক্ষপ ক্ারণ হেট এেং থশশু পথরচর্ না প্রাপযতা টাস্ক হফাস ন 

থেক্ল্প ক্ম নশক্রক্ত ক্ষথতপূরণ ক্াঠাবমার মূলযায়বর্র গুরুত্বপূণ ন ক্াজ চাথলবয় র্াবি।    

    

বর্উ ইয়কন হেট বর্ম্বয়াকতনা-সমবি নত চাইল্ড হকয়ার পাইলট হপ্রাগ্রাম     

CCAP-এর জর্য অবর্াগয পথরোরগুথলর িয়ক্ষমতাবক্ আবরা ভালভাবে হমাক্াবেলা ক্রবত 

এেং থর্বয়াগক্তনাবদ্র ক্াে হিবক্ র্তভর্ সংস্থার্ আর্বত, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট 

থর্বয়াগক্তনা-সমথি নত চাইল্ড হক্য়ার পাইলট হপ্রাগ্রাম প্রথতষ্ঠা ক্রবের্ র্াবত হর্াগয ক্ম নচারীবদ্র 

পথরচর্ নার খরচগুথল রাজয, থর্বয়াগক্তনা এেং ক্ম নচারীবদ্র মবযয ভাগ ক্রা র্ায়। ESCC পাইলবট, 

থর্বয়াগক্তনারা মযয আবয়র 85 শতাংশ হিবক্ 100 শতাংবশর মবযয পথরোরগুথলর পথরচর্ নার 

খরবচর এক্ তৃতীয়াংশ অেদ্ার্ রাখবে এেং হেট এটট হমটাবে, এই পথরোরগুথলর জর্য সাবযযর 

োইবরর খরচ ক্মাবর্া এেং থশশু র্বত্নর জর্য থমথলয়র্ থমথলয়র্ ডলার র্তভর্ আথি নক্ স ায়তা 

ততথর ক্রার মাযযবম হেট এটট মযাচ ক্রবে।    

    

হেটিোপী বেশু পবরচর্ নার জর্ে িেিসাবয়ক আয়কর হিবিট গ্র ণ করুর্    

উপর্ুক্ত খরবচর সীমােদ্ধতা, এেং র্ক্শায় অর্যার্য সীমােদ্ধতা অরু্র্ায়ী আবগ হিবক্ থেদ্যমার্ 

হফডাবরল এেং হেট থর্বয়াগক্তনা-প্রদ্ত্ত থশশু পথরচর্ না হিথডট থর্বয়াগক্তনারা েযাপক্ভাবে 

েযে ার ক্বরর্থর্। গভর্ নর হ াক্ল তাবদ্র ক্মীবদ্র জর্য থশশু পথরচর্ নার অযাবেস ততথর ো 

প্রসাথরত ক্বর এমর্ েযেসাগুথলর জর্য আবরা র্মর্ীয় হেটেযাপী দু্ই েেবরর েযেসাথয়ক্ 

আয়ক্র হিথডট প্রস্তাে ক্বরবের্।    

    

প্রস্তােটট এক্ই সমবয় থর্উ ইয়ক্ন থসটটর েযেসাথয়ক্ আয়ক্র হিথডট এর সাবি সাথরেদ্ধ  বে র্া 

এক্ই সমবয় থসটট-হলবভল এেং হেট-হলবভবলর ফলাফলগুথলবক্ মূলযায়র্ ক্রার অরু্মথত 

হদ্য়।     

    

একটট বিজম্বর্স হর্বভম্বগটর হপ্রাগ্রাম ততবর করা   

গভর্ নর হ াচভল 10টট আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউক্রন্সল অঞ্চবলর প্রথতটটবত এক্টট 

থেজবর্স হর্থভবগটর হপ্রাগ্রাম স্থাপর্ ক্রবের্ র্া আগ্র ী েযেসাগুথলবক্ ক্মীবদ্র থশশু পথরচর্ নার 

চাথ দ্াগুথল সমি নর্ ক্রার থেক্ল্পগুথল সর্াক্ত ক্রবত স ায়তা ক্রবে এেং হেট টাস্ক হফাবস নর 

সুপাথরশগুথলর মবযয এক্টটবক্ ভাল ক্বর এক্টট হেটেযাপী থর্বয়াগক্তনার থশশু পথরচর্ নার 

থর্বদ্নথশক্াও ততথর ক্রবে।    

   

গভর্ নর হ াকম্বলর বেশু পবরচর্ না এম্বজন্ডা   

গভর্ নর হ াক্বলর হেট অভ দ্য হেট প্রস্তােগুথল থর্উ ইয়ক্ন হেবট থশশু পথরচর্ নাবক্ আবরা 

র্যার্য, আবরা অযাবেসবর্াগয এেং আবরা সাশ্রয়ী ক্রার হক্ষবে তার দ্ী ন হরক্বডনর উপর থভথত্ত 

ক্বর ততথর  বয়বে৷ হলফবটর্যাে গভর্ নর থ সাবে, গভর্ নর হ াক্ল হেবটর থশশু পথরচর্ না প্রাপযতা 

টাস্ক হফাবস নর স -সভাপথত থেবলর্, হর্টট উদ্ভাের্ী সমাযার্গুথলর থেক্াবশর উপর দৃ্টষ্ট হফাক্াস 

ক্বর র্া থর্উ ইয়বক্ন মার্সম্পন্ন, সাশ্রয়ী মূবলযর থশশু পথরচর্ নার অযাবেবসর উন্নয়র্ ক্রবে৷ এেং 

গভর্ নর থ সাবে, থতথর্ আইর্সভার সাবি থশশু পথরচর্ না েযেস্থাবক্ সংবশাযর্ ক্রবত এেং থশশু 

পথরচর্ না স ায়তা ক্ম নসূথচর উন্নথতর জর্য চার েেবরর 7 থেথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাবরর প্রথতশ্রুথত স  

ঐথত াথসক্, এক্ক্ যরবর্র থেথর্বয়াগ ক্রবত ক্াজ ক্বরবের্; র্া থর্উ ইয়বক্নর অবয নবক্রও হেথশ 



অল্পেয়সী থশশুবদ্র জর্য থশশু র্ত্ন স ায়তার জর্য আবয়র হর্াগযতা সম্প্রসারণ ক্রবে; 

পথরোরগুথল হেবে থর্বত পাবর এমর্ হপ্রাগ্রাবমর সংখযা োড়াবর্ার জর্য প্রদ্ার্ক্ারীবদ্র হেবটর 

প্রথতদ্াবর্র  ার েৃক্রদ্ধ ক্রবে; এক্টট চাইল্ড হক্য়ার ক্যাথপটাল হপ্রাগ্রাম প্রথতষ্ঠার জর্য 50 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলার থেথর্বয়াগ ক্রবে; েন্ধ  ওয়ার ঝুোঁ থক্বত িাক্া হপ্রাগ্রামগুথলবক্ থস্থথতশীল ক্রবত এেং 

থশশু র্বত্নর ক্মীোথ র্ীবক্ সমি নর্ ক্রার জর্য 343 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থেথর্বয়াগ ক্রবে; 

এেং সমস্ত SUNY এেং CUNY ক্যাম্পাবস থশশু র্ত্ন সম্প্রসারবণর জর্য 15.6 থমথলয়র্ মাথক্নর্ 

ডলার থেথর্বয়াগ ক্রবে।   
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