
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ বর্উ ইয়কন  প্রারবিক শেেম্বির বিম্বেম্বমর িমন্বয়িাধর্ করম্বে 
এিং ো েবিোলী করার জর্ে 40 বমবলয়র্ ডলাম্বরর ঘেডারাল অর্ুদার্ প্রদার্ কম্বরম্বে  

  
এম্বজবি এিং িািা-মাম্বয়রা পবরম্বষিার উন্নবেিাধর্ করার জর্ে িহম্ব াবগো করম্বি  াম্বে 

আমাম্বদর কবর্ষ্ঠেম বর্উ ইয়কন িািীম্বদর িােম্বলের পম্বে স্থাপর্ করা  ায়  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, রামজযর প্রারম্ভিক শৈৈব বযবস্থার 
সমন্বয়সাধর্ ও তা সুদঢৃ় করমত ম্ভর্উ ইয়কন মক 40.2 ম্ভমম্ভিয়র্ মাম্ভকন র্ ডিামরর ঘেডারাি অ্র্ুদার্ 
প্রদার্ করা হময়ে। ম্ভপ্রসু্কি ঘডমভিপমমন্ট বার্ন থ্রু োইভ (Preschool Development Birth 
Through Five) অ্র্ুদার্ প্রারম্ভিক শৈৈমবর কমীবি সমৃদ্ধ করার ঘেমে অ্গ্রগম্ভত বজায় রাখা 
অ্বযাহত রাখমত এবং উচ্চ মামর্র প্রারম্ভিক পম্ভরচেনা এবং ম্ভৈোর ঘপ্রাগ্রামমর অ্যামেস প্রসাম্ভরত 
করার জর্য সমবনাত্তম অ্র্ৈুীির্ ভাগ করমব এবং বাবা-মামক ম্ভবজম্ভিত করমব ঘর্তা রুমপ। মাম্ভকন র্ 
স্বাস্থয ম্ভবভাগ এবং ম্ভৈশু ও পম্ভরবামরর মার্ব ঘসবা প্রৈাসর্ ঘর্মক ম্ভতর্ বের ধমর প্রাপ্ত বাম্ভষনক 
13.4 ম্ভমম্ভিয়র্ মাম্ভকন র্ ডিামরর অ্র্নায়মর্র প্রদার্ করমব ম্ভর্উ ইয়কন  ঘেট কাউম্ভিি অ্র্ ম্ভচিমের্ 
অ্যান্ড েযাম্ভমম্ভিজ (New York State Council on Children and Families)। ম্ভৈশু ও পম্ভরবামরর 
ওপর ম্ভর্উ ইয়কন  ঘেট কাউম্ভিি পম্ভরচাম্ভিত হমব।  
  
"ম্ভর্উ ইয়কন  প্রম্ভতটি ম্ভৈশুর জর্য সুমোগ শতম্ভর করমত প্রম্ভতশ্রুম্ভতবদ্ধ ো তামদর পূণন সিাবর্ায় 
ঘপ ৌঁেমত ঘদমব আমামদর েবুসমাজমক উচ্চতম মামর্র ম্ভৈশু পম্ভরচেনা, স্বাস্থয পম্ভরচেনা এবং ম্ভৈো প্রদার্ 
কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রারম্ভিক শৈৈমবর ঘপ্রাগ্রামগুম্ভির মমধয ৈম্ভিৈািী সহমোম্ভগতা 
গুরুত্বপূণন এবং এই অ্র্নায়র্ আমামদর প্রমচষ্টামক আমরা সমর্নর্ করমব আমামদর কম্ভর্ষ্ঠতম ম্ভর্উ 
ইয়কন বাসীমদর সেিতার পমর্ স্থাপর্ করার জর্য।"  
  
"আম্ভম জাম্ভর্, সাশ্রয়ী মূমিযর, উচ্চ মামর্র ম্ভৈশুর পম্ভরচেনার র্াগাি র্াকা আমামদর তরুণমদর 
উন্নয়র্ ও সােিয ম্ভর্ম্ভিত করমত সাহােয করার ঘেমে কতটা গুরুত্বপূণন," বর্উ ইয়কন  ঘেট চাইল্ড 
ঘকয়ার অোম্বভইম্বলবিবলটি টাস্ক ঘোম্বিনর (NYS Child Care Availability Task Force) িহ-
িভাপবে ঘলেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবে হচুল িম্বলর্,। "আমামদর ৈম্ভিৈািী রাজয এবং ঘেডারাি 
অ্ংৈীদাম্ভরমত্বর জর্য ো পাওয়া ঘগমে, ঘসই উমেখমোগয ঘেডারাি অ্র্ুদার্, রাজয জমুি প্রারম্ভিক 
ম্ভৈশু পম্ভরচেনা ম্ভসমেমম বম্ভধনত সমন্বয়সাধর্ করমত এবং ম্ভৈোমূিক কমনসমূ্ভচমক ৈম্ভিৈািী করমত এবং 
কমীবি উন্নয়র্ করামক সেমকরমব। এই অ্র্নায়র্ ম্ভৈশু ঘসবা বমৃ্ভদ্ধর উদ্ভাবর্ী সমাধার্ খুৌঁমজ ঘবর 



 

 

করার জর্য আমামদর প্রমচষ্টার উপর ম্ভভম্ভত্ত কমর গমি তুিমে এবং কমনজীবী পম্ভরবারগুমিা এখর্ 
এবং ভম্ভবষযমত োমত তামদর সেিতার জর্য প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্ পায় তা ম্ভর্ম্ভিত করমে।"  
  
এই অ্র্ুদার্ অ্র্নায়র্ প্রারম্ভিক পম্ভরচেনা এবং ম্ভৈো বযবস্থামক সাম্ভরবদ্ধ করমব, োর মমধয রময়মে 
ম্ভৈশু পম্ভরচেনা, ম্ভপ্র-ম্ভকন্ডারগামটন র্, ঘহড োটন , ম্ভপ্র-সু্কমির ম্ভবমৈষ ম্ভৈো, গৃহ সাোৎ এবং প্রারম্ভিক 
হস্তমেপণ, সামঞ্জসযপণূন মার্ এবং পম্ভরমাপ প্রময়াগ করা, এবং সুষম ও বযাপক পম্ভরচেনা গ্রহর্ 
করমত, সেি ম্ভবকামৈর জর্য ম্ভৈোর পম্ভরমবৈ এবং প্রময়াজর্ীয় পম্ভরমষবাগুম্ভি সমৃ্পি করমত 
পম্ভরবারমদর সেম করমব।  
  
ম্ভৈশু ও পম্ভরবামরর জর্য ম্ভর্উ ইয়কন  রাজয কাউম্ভিি (New York State Council on Children 
and Families), প্রার্ম্ভমক ম্ভৈশু উপমদষ্টা কাউম্ভিি (Early Childhood Advisory Council), ম্ভর্উ 
ইয়কন  রাজয ম্ভৈশু ও পম্ভরবার পম্ভরমষবা দপ্তর (Office of Children and Family Services, 
OCFS), ম্ভর্উ ইয়কন  রাজয ম্ভৈো ম্ভবভাগ (New York State Education Department), ম্ভর্উ 
ইয়কন  রাজয মার্ম্ভসক স্বাস্থয দপ্তর (New York State Office of Mental Health) এবং অ্র্যার্য 
ম্ভৈশুমসবক অ্ংৈীদার ম্ভবদযমার্ প্রার্ম্ভমক পম্ভরচেনা কমনসূম্ভচ এবং পম্ভরমষবাগুম্ভির মমধয সমন্বয় বািামত 
এবং আমরা দেতার সামর্ উচ্চ মামর্র কমনসমূ্ভচমত সুষম প্রমবৈাম্ভধকার প্রদার্ করমত আগামী ম্ভতর্ 
বেমর ম্ভপতামাতা ও প্রদার্কারীর সামর্ অ্ংৈীদাম্ভরত্ব অ্বযাহত রাখমব। এই অ্র্ুদার্ দ্বারা সমম্ভর্নত 
অ্ংৈীদারমদর অ্মর্মকই গভর্নমরর প্রার্ম্ভমক শৈৈব উপমদষ্টা কাউম্ভিি (Early Childhood Advisory 
Council) এবং গভর্নমরর ম্ভৈশু পম্ভরচেনা সহজিভযতা টাস্ক ঘোমসনর (Child Care Availability 
Task Force) সদসয। এই কাজ টাস্ক ঘোমসনর ম্ভৈশু পম্ভরচেনা মরুভূম্ভম কমামর্ার এবং তামদর 
প্রার্ম্ভমক ম্ভৈশু পম্ভরচেনা ও ম্ভৈোর প্রময়াজর্ ঘমটামর্ার জর্য পম্ভরবারমদর সমে কাজ করার িেযমক 
পম্ভরপূণন করমব।  
  
কংম্বেিমোর্ ঘজাম্বিে বড. ঘমাম্বরল িম্বলর্, "আমামদর সন্তার্মদর উপর ম্ভবম্ভর্ময়াগ মামর্ আমামদর 
সম্প্রদাময়র ভম্ভবষযমতর উপর ম্ভবম্ভর্ময়াগ করা। এই কারমণ ম্ভৈশুমদর বৃম্ভদ্ধ এবং উন্নম্ভতিাভ করার 
অ্র্ুমম্ভত ম্ভর্ম্ভিত করমত এটা খুবই গুরুত্বপূণন ঘে তামদর কামে ঘোট বয়স ঘর্মক অ্পম্ভরহােন সহায়তা 
পম্ভরমষবা র্ামক। আম্ভম এই ঘেমডরাি অ্র্নায়র্ ম্ভর্রাপদ করায় সাহােয করমত ঘপমর গম্ভবনত এবং 
গভর্নর কুওমমা'র এবং রাজয জমুি আরও অ্র্যার্য সংস্থামদর প্রম্ভত কৃতজ্ঞতা প্রকাৈ করম্ভে, আমামদর 
ম্ভৈশুমদর, ম্ভবমৈষ কমর প্রময়াজমর্র ম্ভৈশুমদর জর্য পম্ভরমষবা আমরা ভামিা করমত, তামদর অ্ংৈীদাম্ভরত্ব 
এবং ম্ভর্ষ্ঠার জর্য।" 
  
OCFS এর কবমের্ার বেলা ঘজ. পলু িম্বলল, "প্রার্ম্ভমক বেরগুম্ভিমত একটি উচ্চ মামর্র, সমৃদ্ধ এবং 
িাির্ সহ ম্ভৈোর পম্ভরমবৈ ম্ভৈশুমদর উন্নয়র্ এবং জীবমর্র সােিয উন্নীত কমর,একইসামর্ আমামদর 
রামজযর জর্য একটি ৈম্ভিৈািী ভম্ভবষযত গমি ঘতামি। প্রমতযক বাবা-মা মমর্র এই ৈাম্ভন্ত ম্ভর্ময় কাজ 
করমত োওয়ার ঘোগয ঘে তামদর সন্তার্রা ম্ভর্রাপদ, ভামিাভামব ঘদখামৈার্া পামে এবং ঘৈখার-
তত্পরতা ও সেিতার পমর্ এম্ভগময় োমে।"  
  



 

 

বেশু ও পবরিাম্বরর কাউবিম্বলর (Council on Children and Families, CCF) বর্িনাহী পবরচালক 
ঘরম্বর্ এল রাইডার িম্বলর্, "এই অ্র্ুদার্ তহম্ভবি রাজয জমুি ম্ভবদযমার্ প্রার্ম্ভমক পম্ভরচেনা এবং 
ম্ভৈো উমদযামগর বৃম্ভদ্ধমত সাহােয করমব ো আমামদর কম্ভর্ষ্ঠ ম্ভর্উ ইয়কন বাসী এবং তামদর পম্ভরবামরর 
জর্য েিােি উন্নম্ভত করমত সেি হময়মে। আম্ভম ভম্ভবষযমতর সুমোমগর জর্য খুবই উমত্তম্ভজত, ম্ভবমৈষ 
কমর ম্ভৈো ও স্বাস্থযমসবা খাতমক একে করার ম্ভবষময়, োমত আমামদর ম্ভৈশুরা সু্কমি ও বাইমর সেি 
হয়ার জর্য সঠিক ম্ভদমক এম্ভগময় োমে তা ম্ভর্ম্ভিত করা হয়।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "স্বাস্থয অ্ম্ভধদপ্তর 
(Department of Health) আমামদর প্রার্ম্ভমক হস্তমেপ কমনসূম্ভচর মিূযায়র্ এবং উন্নত করমত ম্ভৈশু 
ও পম্ভরবামরর কাউম্ভিমির (CCF) এর সামর্ অ্ংম্ভৈদার হমত উন্মুখ। গভর্নর কুওমমা'র ঘর্তৃমত্ব, 
আমরা ম্ভবম্ভর্ময়াগ আকৃষ্ট করমত র্াকম্ভে ো ম্ভর্উ ইয়কন  রামজযর উচ্চ মামর্র, প্রার্ম্ভমক শৈৈব 
পম্ভরচেনার বযাপক বযবস্থা এবং অ্ল্পবয়সী ম্ভৈশু ও পম্ভরবামরর জর্য েিােি উন্নত কমর।"  
  
মার্বিক স্বাস্থে দপ্তম্বরর (Office of Mental Health, OMH) কবমের্ার অোর্ মাবর টি 
িাবলভার্: "মার্ম্ভসক স্বাস্থয দপ্তর (OMH) প্রার্ম্ভমক পম্ভরচেনা এবং ম্ভৈোর পম্ভরমবৈগুম্ভিমত ম্ভৈশুমদর 
সামাম্ভজক মার্ম্ভসক ম্ভবকামৈর সমর্নমর্ সাহােয করমত ঘপমর উমত্তম্ভজত। এই অ্র্ুদার্ আমরা আমগ 
হস্তমেপ করার সুমোগ ঘদমব এবং সঠিক পম্ভরমষবা স্বাভাম্ভবক পম্ভরমবমৈ সঠিক সমময় ঘদওয়া হয় তা 
ম্ভর্ম্ভিত কমর েিােি উন্নত করমব োমত ম্ভৈশু ও পম্ভরবার/শুশ্রুষাকারীমদর জর্য সমবনাত্তম সমর্নর্ 
প্রদার্ করা সিব হয়। প্রারম্ভিক ও ম্ভর্ম্ভবি হস্তমেমপর েমি ভামিা েিােি হয়। এই অ্র্নায়র্ 
কমীসংখযা সমর্নমর্র এবং তামদর দেতা বৃম্ভদ্ধর সুমোগ প্রদার্ কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  রাজে ঘহড োটন  (NYS Head Start Collaboration) িহম্ব াবগো িংক্রান্ত পবরচালক 
এিং প্রারবিক শেেি উপম্বদষ্টা কাউবিম্বলর (Early Childhood Advisory Council) ঘকা-ঘচয়ার 
পোটি ঘপরম্বিল িম্বলর্, "ম্ভর্উ ইয়মকন  একটি বযবস্থা-ম্ভর্মনার্ প্রম্ভিয়ায় অ্র্নায়র্ এবং মমর্ামোমগর 
সামর্, প্রার্ম্ভমক পম্ভরচেনা এবং ম্ভৈো বযবস্থা ঘশ্রর্ীবদ্ধ করার একটি ম্ভমম্ভিত িেয উপিব্ধ করা ঘেমত 
পামর। ম্ভর্উ ইয়মকন র প্রারম্ভিক শৈৈব কমনসমূ্ভচ ও পম্ভরমষবাগুম্ভি সম্পমকন  বাবা-মাময়মদর ম্ভর্বনাচর্ ও 
জ্ঞামর্র উন্নম্ভতর দ্বারা, বাবা-মাময়রা তামদর সন্তামর্র পম্ভরচেনা ও ম্ভৈো সম্পমকন  অ্বম্ভহত ম্ভসদ্ধান্ত 
ম্ভর্মত পারমবর্ ো পুমরা পম্ভরবামরর চাম্ভহদা পূরণ কমর।"  
  
বরম্বজন্টি ঘিাম্বডন র (Board of Regents) চোম্বিলর ঘিটি এ. ঘরাজা িম্বলর্, "ম্ভরমজন্টস ঘবাডন  একটি 
উচ্চাম্ভভিাষী প্রমচষ্টায় রামজযর প্রারম্ভিক পম্ভরচেনা, ম্ভপ্র-সু্কি, এবং প্রারম্ভিক শৈৈব ম্ভৈোর র্ীম্ভতমািা 
বম্ভিষ্ঠ করার জর্য ম্ভর্উ ইয়মকন র ম্ভৈশুমদর সব ধরমর্র সুম্ভবধা প্রদার্ করার উমেমৈয জম্ভিত। এই 
অ্র্ুদার্টি ম্ভৈশুমদর প্রার্ম্ভমক ম্ভৈো এবং তামদর প্রারম্ভিক পম্ভরচেনা ও ম্ভৈোয় পম্ভরবামরর জম্ভিত 
র্াকার একটি সসু্পষ্ট পম্ভরকল্পর্া গমি ঘতািার জর্য, আমামদর বতন মার্ বযবস্থা সম্পমকন  গুরুতর ম্ভচন্তা 
করমত অ্র্যার্য রাজয সংস্থার সামর্ আমামদর কাজ করার একটি উমত্তজর্াপণূন সুমোগ প্রদার্ কমর।"  
  
অন্তিনেী রাষ্ট্রীয় বেক্ষা কবমের্ার েোর্র্ টাবহ িম্বলর্, "ম্ভর্উ ইয়মকন র সকি ম্ভৈশুর সােমিযর 
সুমোগ ম্ভর্ম্ভিত করমত ম্ভৈশু ও পম্ভরবার সম্পম্ভকন ত কাউম্ভিি (CCF) এবং অ্ম্ভতম্ভরি রাজয সংস্থার 



 

 

অ্ংৈীদার হমত ঘপমর আমরা খুম্ভৈ। আমরা েখর্ ম্ভৈশু ও পম্ভরবামদর জর্য বযাপক পম্ভরমষবা প্রদার্ 
কম্ভর এবং প্রারম্ভিক শৈৈব কমীমদর জর্য সমর্নর্ ঘজারদার কম্ভর, তার সুেি আমরা একটি ম্ভৈশুর 
জীবমর্ সবনে ঘদখমত পাই। এই অ্র্নায়র্ পম্ভরবারমদর ম্ভৈশুমদর প্রারম্ভিক পম্ভরচেনা এবং ম্ভৈো 
ম্ভর্বনাচমর্ সমৃ্পি করার মাধযমম, ম্ভবমৈষত আমামদর সব ঘচময় ঝুৌঁ ম্ভকপণূন ম্ভৈশুমদর জর্য প্রারম্ভিক 
পম্ভরচেনা এবং ম্ভৈোর কমনসূম্ভচর মার্ ও তার জর্য প্রমবৈমোগযতা উন্নত করার একটি সুমোগ 
উপস্থাপর্ কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  রাজে প্রােবমক শেেি উপম্বদষ্টা কাউবিম্বলর (New York State Early Childhood 
Advisory Council) িহ-িভাপবে এিং বর্উ ইয়ম্বকন র বিশ্ববিদোলম্বয় (City University of New 
York) প্রােবমক শেেি উম্বদোম্বগর (Early Childhood Initiatives) বডর্, ঘেবর ঘেয়াবর িম্বলর্, "এই 
র্তুর্ অ্র্ুদার্ আমামদর কম্ভর্ষ্ঠতম ম্ভৈশুমদর ও তামদর পম্ভরবামরর জর্য কােনকর বযবস্থা গমি তুিমত 
ম্ভর্উ ইয়মকন র বযাপক প্রমচষ্টামক সমর্নর্ করমব। আমামদর ম্ভৈশুমদর সােিযমম্ভিত করার জর্য সরঞ্জাম 
ম্ভর্ম্ভিত করমত ম্ভর্উ ইয়মকন র সংস্থাগুমিা এবং অ্িাভজর্ক প্রম্ভতষ্ঠার্গুমিা একসামর্ কাজ কমর োমে। 
সেি ভম্ভবষযৎ ৈম্ভিৈািী প্রারম্ভিক শৈৈমবর উপর ম্ভর্ভন র কমর এবং এই অ্র্ুদার্ ম্ভর্উ ইয়মকন র জর্য 
কল্পর্া করা বযবস্থার অ্পম্ভরহােন অ্ংৈগুম্ভির অ্র্নায়র্ করমব।"  
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