
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/15/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়কনিাসীম্বক চাইল্ড হকয়ার অোম্বেস করম্বে সা ায্ে করার জর্ে র্েুর্ অর্লাইর্ 

টুল চাল ুকরা সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

পবরিারগুম্বলাম্বক উপয্ুক্তো হচক করম্বে এিং স্থার্ীয় অি নায়র্কারী সংস্থার্সমূম্ব র 

সাম্বি সংয্কু্ত  ম্বে সা ায্ে করার জর্ে বপ্র-স্ক্রিবর্ং টুল; গভর্ নম্বরর হেট অি দ্ো হেট 

প্রস্তাি পূরণ করম্বে    

  

সি নজর্ীর্ চাইল্ড হকয়ার িাস্তিায়ম্বর্র একটট পবরকল্পর্া প্রণয়র্ করার জর্ে টাস্ক হ াস ন 

পুর্রায় প্রবেষ্ঠা করা  ম্বয়ম্বে; হয্খাম্বর্ হেট সংস্থাগুম্বলা, বেক্ষাখাম্বের হর্েৃিৃন্দ, ও 

হেকম্ব াল্ডাররা অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেট জড়ুে ক্র্ নজীবী পথরবারগুড়লাড়ক্ চাইল্ড হক্য়ার 

অ্যাড়েস ক্রড়ে সা ায্য ক্রার জর্য ক্র্ নপ্রড়চষ্টার ক্িা হ াষণা ক্ড়রড়ের্, য্ার র্ড়যয োড়ের জর্য 

উপয্ুক্তো হচক্ ক্রার এক্টট র্েুর্ অ্র্লাইর্ টুল চালু ক্রা এবং সব নজর্ীর্ চাইল্ড হক্য়ার 

বাস্তবায়ড়র্র এক্টট পথরক্ল্পর্া প্রণয়ড়র্র জর্য হেটবযাপী এক্টট টাস্ক হ াস ন পুর্রায় প্রথেষ্ঠা ক্রা 

অ্ন্তভুনক্ত রড়য়ড়ে। এসব প্রড়চষ্টা থর্উ ইয়ড়ক্নর চাইল্ড হক্য়ার থসড়ের্ড়ক্ র্যায্যের, আড়রা হবথি 

সাশ্রয়ী এবং অ্যাড়েস ক্রা স জের ক্ড়র হোলার জর্য গভর্ নড়রর সুেরূপ্রসারী পথরক্ল্পর্ার 

অ্ংি, য্া োর 2023 সাড়লর হেট অ্ব েয হেট ভাষড়ণর অ্ংি থ ড়সড়ব হ াষণা ক্রা  ড়য়থেল।  

  

"সাশ্রয়ী চাইল্ড হক্য়াড়রর অ্ভাব িাক্ায় থর্ড়জর ক্যাথরয়ারড়ক্ স্থথগে রাখড়ে বাযয  ওয়া এক্জর্ 

র্া থ ড়সড়ব, এই লাই লাইর্ পথরবারগুড়লার জর্য ক্েটা গুরুত্বপূণ ন ো আথর্ প্রেযক্ষভাড়ব 

অ্র্ুযাবর্ ক্থর," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "চাইল্ড হক্য়ার খাড়ে অ্ি নায়ড়র্র জর্য  ওয়া ব ৃৎ 

থবথর্ড়য়াগগুড়লার পথরপূরক্ থ ড়সড়ব, সব থর্উ ইয়ক্নবাসী য্াড়ে এসব অ্থে গুরুত্বপূণ ন সংস্থাড়র্র 

অ্যাড়েস পায় হস থবষয়টট থর্শ্চিে ক্রড়ে আর্রা হসবা খুুঁড়জ হর্ওয়ার প্রশ্চিয়া উন্নে ক্রড়ে, 

ক্র্ নসূথচর উপয্ুক্তো সম্প্রসারণ ক্রড়ে, এবং আর্াড়ের ক্র্ীড়েরড়ক্ স ায়ো ক্রড়ে 

উড়েখড়য্াগয পেড়ক্ষপসরূ্  গ্র ণ ক্রথে।"   

  

এই র্েুর্ অ্র্লাইর্ শ্চিথর্ং টুল বাবা-র্াড়য়ড়েরড়ক্ ক্র্ খরড়চ বা থবর্ারূ্ড়লয চাইল্ড হক্য়াড়রর 

অ্যাড়েস হপড়ে হেড়টর চাইল্ড হক্য়ার স ায়ো (Child Care Assistance) ক্র্ নসূথচর ের  হিড়ক্ 

আথি নক্ স ায়ো পাওয়ার উপয্ুক্তো থর্ণ নয় ক্রড়ে সা ায্য ক্রড়ব। হেড়টর থিশু ও পথরবার 

থবষয়ক্ পথরড়ষবা েপ্তড়রর (Office of Children and Family Services) তেথর ক্রা এই টুড়লর লক্ষয 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-make-child-care-more-affordable-accessible-and-fair-new-york%23%3A~%3Atext%3DJanuary%252010%252C%25202023-%2CGovernor%2520Hochul%2520Announces%2520Plan%2520to%2520Make%2520Child%2520Care%2520More%2520Affordable%2Cand%2520Fair%2520in%2520New%2520York%26text%3DGovernor%2520Kathy%2520Hochul%2520today%2520announced%2C2023%2520State%2520of%2520the%2520State.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506254866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MbnN7FZQiFmREsEDciP0RmArFHdXUSGCnc6U%2Flz5%2FDE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhs.ocfs.ny.gov%2FCCAPeligibility&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506254866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GgQt%2B2uzo2Ra7W1DJv6qGnf6EfFwD4on6N1FqYETBoE%3D&reserved=0


 ড়লা পথরবারগুড়লার জর্য আড়বের্ প্রশ্চিয়া ত্বরাথিে ও স জের ক্রা, য্াড়ে োরা হক্ার্ 

পথরড়ষবাগুড়লা পাওয়ার জর্য উপয্কু্ত  ড়ে পাড়রর্ হস থবষয়টট োরা দ্রুে থর্ণ নয় ক্রড়ে পাড়রর্।  

  

পথরবারগুড়লা এক্টট ঐশ্চিক্ অ্র্লাইর্ প্রশ্নর্ালা সম্পন্ন ক্রড়ে পাড়র, য্া োরা উপয্ুক্তোর 

প্রািথর্ক্ িেন পূরণ ক্রড়ে থক্র্া ো োড়েরড়ক্ োৎক্ষথণক্ভাড়ব জাথর্ড়য় থেড়ব এবং এরপর 

োড়েরড়ক্ ে থবড়লর জর্য আড়বের্ ক্রড়ে স্থার্ীয় হসািযাল সাথভনড়সস থিপাটনড়র্ড়ে য্াওয়ার 

থেক্থর্ড়েনির্া প্রোর্ ক্রড়ব। এই র্েুর্ অ্র্লাইর্ টুল সাযারণ র্ার্ুড়ষর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেড়টর 

থিশু ও পথরবার থবষয়ক্ পথরড়ষবা েপ্তড়রর ওড়য়বসাইড়ট 12টট ভাষায় পাওয়া য্াড়ি এবং এক্টট 

ক্ম্পম্পউটার বা হর্াবাইল থিভাইস থেড়য় হয্ড়ক্াড়র্া জায়গায়, হয্ড়ক্াড়র্া সর্য় অ্যাড়েস ক্রা য্াড়ব।    

  

গভর্ নর হ াক্ল জার্ুয়াথর র্াড়স োর হেট অ্ব েয হেট ভাষড়ণর অ্ংি থ ড়সড়ব হেটজড়ুে 

ইড়লক্ট্রথর্ক্ থপ্র-শ্চিথর্ং টুল লভয  ওয়ার ক্িা হ াষণা ক্ড়রথেড়লর্, হয্সর্য় থেথর্ চাইল্ড হক্য়াড়রর 

আড়বের্ প্রশ্চিয়া উন্নে ক্রা ও হক্ন্দ্রীভূে ক্রার আ বার্ জাথর্ড়য়থেড়লর্। এোো উচ্চ-

র্ার্সম্মে চাইল্ড হক্য়াড়রর অ্যাড়েস সম্প্রসারণ ক্রার জর্য োর অ্বযা ে প্রড়চষ্টার অ্ংি 

থ ড়সড়ব গভর্ নর পথরবারগুড়লার জর্য আড়বের্ প্রশ্চিয়া ত্বরাথিে ক্রার জড়র্যও অ্ঙ্গীক্ারাবদ্ধ 

রড়য়ড়ের্, য্ার র্ড়যয চার বের হর্য়াড়ের 7.6 থবথলয়র্ িলাড়রর র্শ্চজরথব ীর্ থবথর্ড়য়াগ অ্ন্তভুনক্ত 

রড়য়ড়ে৷  

  

হসইসাড়ি, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেট চাইল্ড হক্য়ার এড়ভইড়লথবথলটট টাস্ক হ াস ন (New York 

State Child Care Availability Task Force) পুর্রায় প্রথেষ্ঠা ক্রার ক্িা হ াষণা ক্ড়রড়ের্, য্া 

হেট থক্ভাড়ব সব নজর্ীর্ চাইল্ড হক্য়ার বাস্তবায়র্ ক্রড়ে পাড়র োর এক্টট ক্াঠাড়র্া উন্নয়র্ 

ক্রড়ে সা ায্য ক্রড়ব। OCFS-এর ভারপ্রাপ্ত ক্থর্ির্ার সুজার্ র্াইলস-গুস্তাড়ভ এবং শ্রর্ 

থবভাড়গর (Department of Labor) ক্থর্ির্ার রবাটনা থরয়ারিড়র্র স -সভাপথেড়ত্ব পথরচাথলে এই 

টাস্ক হ াস ন 2021 সাড়লর হর্ র্াড়স এটটর চূোন্ত থরড়পাটন প্রক্াি ক্রার পড়র এই প্রির্ বাড়রর র্ড়ো 

গে সপ্তাড়  তবঠক্ ক্ড়রড়ে।  

  

পুর্ঃপ্রথেটষ্ঠে চাইল্ড হক্য়ার এড়ভইড়লথবথলটট টাস্ক হ াস ন হেটড়ক্ সব নজর্ীর্ চাইল্ড হক্য়ার প্রোর্ 

ক্রার লক্ষযর্াত্রা পূরড়ণর জর্য পরার্ি ন প্রোর্ ক্রড়ব এবং এটটড়ক্ বের হিড়ষ র্েুর্ থরড়পাটন 

প্রোর্ ক্রার োথয়ত্ব র্যস্ত ক্রা  ড়য়ড়ে। এই পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ ক্রার পািাপাথি, টাস্ক হ াস নটট 

হেড়টর চাইল্ড হক্য়াড়রর চাথ ো, চাইল্ড হক্য়ার প্রোড়র্র উপর হক্াথভি-19 র্ ার্ারীর প্রভাব 

র্ূলযায়র্ ক্রড়ব, চাইল্ড হক্য়ার ক্র্ীড়ের সংক্ট হর্াক্াড়বলার উপায় সম্পড়ক্ন সুপাথরি ক্রড়ব, 

এবং হ িাড়রল অ্ি নায়ড়র্ পথরচাথলে র্ ার্ারী সম্পথক্নে ক্র্ নসূথচগুড়লার দ্বারা সর্থি নে 

র্ীথের্ালার বাস্তবায়র্ র্ূলযায়র্ ক্রড়ব।  

  

এই টাস্ক হ াস ন অ্স্থায়ী ও অ্ক্ষর্ো সংিান্ত স ায়ো থবষয়ক্ েপ্তর (Office of Temporary and 

Disability Assistance), থিশু ও পথরবার থবষয়ক্ ক্াউশ্চিল (Council on Children and Families), 

থিপাটনড়র্ে অ্ব টযাড়েির্ অ্যান্ড থ র্যাি (Department of Taxation and Finance), আঞ্চথলক্ 

অ্ি ননর্থেক্ উন্নয়র্ ক্াউশ্চিল (Regional Economic Development Council), হেট ইউথর্ভাথস নটট 

অ্ব থর্উ ইয়ক্ন (State University of New York), থসটট ইউথর্ভাথস নটট অ্ব থর্উ ইয়ক্ন (City 

University of New York), হেড়টর থিক্ষা থবভাড়গর (State Education Department) 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Fccap%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6azxo26imeItBcOO%2B6GjI7mFeTsfGxqOCFbNg8928wY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focfs.ny.gov%2Fprograms%2Fchildcare%2Favailability%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C229ade85531b40f368db08db25664242%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144893506409579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LVoM2WoFoHqtyP0oKI82CnjeoCDxWZPQ7B7K1AGn9OQ%3D&reserved=0
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প্রথেথর্থযড়ের থর্ড়য় গঠর্ ক্রা  ড়য়ড়ে। টাস্ক হ াড়স নর সেসযড়ের র্ড়যয চাইল্ড হক্য়ার হসবা 

প্রোর্ক্ারী ও ইউথর্য়র্, অ্যািড়ভাড়ক্থস গ্রুপ ও হেক্ড় াল্ডারগণ, বযবসাথয়ক্ ক্থর্উথর্টট এবং 

স্থার্ীয় হসািযাল সাথভনড়সস থিপাটনড়র্েও অ্ন্তভুনক্ত রড়য়ড়ে।  

  

2018 সাড়লর থিড়সম্বর র্াড়স টাস্ক হ াস নটট য্খর্ শুরুর থেড়ক্ আ বার্ ক্রা  ড়য়থেল েখর্ গভর্ নর 

হ াক্ল স -সভাপথে থ ড়সড়ব োথয়ত্ব পালর্ ক্ড়রথেড়লর্ এবং সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য 

র্ার্সম্মে চাইল্ড হক্য়ারড়ক্ সাশ্রয়ী ও অ্যাড়েসড়য্াগয ক্ড়র হোলার জর্য এক্টট সর্থিে 

পথরক্ল্পর্া প্রণয়র্ ক্ড়রথেড়লর্। থর্উ ইয়ক্ন হেড়টর হসািযাল সাথভনড়সস আইর্ সংড়িাযর্ ক্ড়র 

টাস্ক হ াস নটট পুর্রায় গঠর্ ক্রা  ড়য়ড়ে এবং 2021 সাড়লর থরড়পাড়টন প্রোর্ ক্রা সুপাথরিগুড়লার 

অ্গ্রগথে পয্ নাড়লাচর্ার পািাপাথি এক্টট র্েুর্ োথয়ত্ব অ্প নণ ক্রা  ড়য়ড়ে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর বেশু ও পবরিার বিষয়ক পবরম্বষিা দ্প্তম্বরর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 

টাস্ক হ াম্বস নর স -সভাপবে সুজার্ মাইলস-গুস্তাম্বভ িম্বলর্, "আর্রা জাথর্ হয্ চাইল্ড 

হক্য়ার স ায়ো পাওয়ার উপয্ুক্ত থিশুড়ের র্ড়যয 10 িোংড়িরও ক্র্ থিশু প্রকৃ্েপড়ক্ষ এটট 

হপড়য় িাড়ক্। চাইল্ড হক্য়ার হসবার খরচ ব র্ ক্রড়ে পথরবারগুড়লাড়ক্ স ায়ো ক্রার জর্য এবং 

হসইসাড়ি হেড়টর থবেযর্ার্ ক্র্ নসূথচগুড়লাড়ক্ বে ক্ড়র হোলা এবং র্েুর্ ক্র্ নসূথচ তেথর ক্রার 

জর্য হসবা প্রোর্ক্ারীড়েরড়ক্ িশ্চক্তিালী ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ড়লর ঐথে াথসক্ থবথর্ড়য়াগ 

পথরচালর্া ক্রড়ে হপড়র OCFS গথব নে। োর রূপক্ল্পড়ক্ আর্াড়ের পিথর্ড়েনিক্ থ ড়সড়ব ক্াড়জ 

লাথগড়য়, সব নজর্ীর্ চাইল্ড হক্য়ার বাস্তবায়র্ ক্রা এবং থর্উ ইয়ক্নড়ক্ অ্যাড়েসড়য্াগয, সাশ্রয়ী ও 

সর্োপূণ ন অ্পিড়র্র জর্য এক্টট র্ড়িড়ল পথরণে ক্রার পি অ্র্ুসন্ধার্ ক্রার এই সর্ড়য় এই 

টাস্ক হ াড়স নর স -সভাপথে থ ড়সড়ব োথয়ত্ব পালর্ ক্রড়ে হপড়র আথর্ উিথসে।"   

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর শ্রম বিভাম্বগর কবমের্ার রিাটনা বরয়ারডর্ িম্বলর্, "এই টাস্ক হ াস ন 

হ াষণার র্যয থেড়য়, গভর্ নর হ াক্ল আর্াড়ের হেড়ট ক্র্ নজীবী পথরবারগুড়লার সম্মুখীর্  ওয়া 

চলর্ার্ চাইল্ড হক্য়ার সর্সযা হর্াক্াড়বলায় র্শ্চজরথব ীর্ হর্েৃত্ব ও থর্ড়বথেে র্ড়র্াভাব হেথখড়য় 

চড়লড়ের্। থেথর্ প্রেযক্ষভাড়ব অ্বগে রড়য়ড়ের্ হয্ এটট শুয ুর্থ লাড়ের সর্সযা র্য়। এটট বাবা-

র্াড়য়ড়ের সর্সযা। এটট থর্ড়য়াগক্েনার সর্সযা। এটট এক্টট সার্াশ্চজক্ সর্সযা, এবং এটট 

হর্াক্াড়বলা ক্রা আর্াড়ের অ্বযা ে অ্ি ননর্থেক্ পুর্রুদ্ধাড়রর জর্য অ্েযন্ত গুরুত্বপণূ ন। টাস্ক 

হ াড়স নর স -সভাপথে থ ড়সড়ব োথয়ত্ব পালর্ ক্রড়ে হপড়র আথর্ গথব নে এবং সর্াযার্গুড়লা 

ির্াক্ত ও বাস্তবায়র্ ক্রড়ে অ্র্য সেসযড়ের সড়ঙ্গ ক্াজ ক্রার জর্য অ্যীর আগ্র  থর্ড়য় অ্ড়পক্ষা 

ক্রথে।"  

  

###   
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