
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

  
গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামাবরর সময় বেশু সসিা প্রদার্কারীম্বদর সহায়তা করার জর্ে 

সকয়ারস অোক্ট তহবিল 88.6 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার স াষণা কম্বরর্  
  

সেডাম্বরল সকয়ারস অোক্ট তহবিল িবধনত স্বাস্থ্ে এিং সুরক্ষা সপ্রাম্ব াকম্বলর অধীম্বর্ বেশু সসিা 
প্রদার্কারীম্বদর পরু্রায় খুলম্বত সহায়তা করম্বি  

  
আম্বিদম্বর্র সময়সীমা আগামী সপ্তাহ সেম্বক শুরু কম্বর 31 বডম্বসের পর্নন্ত চলম্বি  

  
পরু্রায় সখালার পবরকল্পর্ায় বেশু সসিা প্রদার্কারীম্বদর সহায়তা করার জর্ে 48.3 বমবলয়র্ 

মাবকন র্ ডলার পরুস্কার প্রদার্ করা হয়  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ফরওয়ার্ন  (NY Forward) 
অ্র্ুদামর্র মাধ্যমম নিশু ঘেবা প্রদার্কারীমদর েহায়তা করার জর্য 88.6 নমনিয়র্ মানকন র্ র্িার 
ঘফর্ামরি কমরার্াভাইরাে েহায়তা, ত্রাণ এবং অ্র্ননর্নতক েুরক্ষা (Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security, CARES) অ্যাক্ট তহনবমি পাওয়া োমব ো COVID-19 মহামানরর মমধ্য 
ঘপ্রাগ্রামগুনিমক েমন্বয় করমব। এই তহনবিটি বেমে উপিভয 30 নমনিয়র্ মানকন র্ র্িার এবং 
েম্প্রনত নিশু ঘেবা প্রদার্কারীমদর র্তুর্ োমানজক দরূমের প্রময়াজর্ীয়তাগুনি পূরমণর জর্য তামদর 
িারীনরক পনরকল্পর্া পরু্রায় চািু বা পরু্গনঠমর্ েহায়তা করার জর্য 48.3 নমনিয়র্ মানকন র্ র্িার 
প্রদার্ করা হয়।  
  
"মার্ুষমক কামজ নফনরময় আর্মত এবং আমামদর নর্উ ইয়কন  ফরওয়ার্ন  অ্র্ননর্নতক পুর্রায় চািু 
রাখার জর্য নিশুমদর েত্ন অ্পনরহােন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রমতযক কমনজীবী নপতামাতা 
মার্নেক প্রিানে চায় ো একটি মার্েম্পন্ন নিশু েমত্নর ঘপ্রাগ্রাম অ্র্ুোয়ী চমি ঘেখামর্ তামদর েোর্ 
ঘবমে উঠমত পামর এবং নিখমত পামর ো এই অ্স্বাভানবক েমময়র স্বাস্থ্য এবং েুরক্ষার প্রময়াজর্ীয়তা 
পূরমণর জর্য অ্নভমোনজত হময়মে। আনম নিশু ঘেবা প্রদার্কারীমদর অ্র্ুমরাধ্ করনে ঘে এই 
অ্র্ুদামর্র েুমোগ কামজ িানগময় নিশুমদর েমত্ন স্বাস্থ্য এবং েুরক্ষা নর্নিত করমত েহায়তা করুর্।"  
  
"COVID-19 মহামানর আমামদর েমামজ, নবমিষ কমর কমনরত র্ারীমদর মমধ্য ইমতামমধ্য নবদযমার্ 
ববষমযমক আরও বানেময় তুমিমে এবং নিশু েমত্নর তুির্ায় এর ঘচময় ঘবনি উপনস্থ্ত আর ঘকার্াও 
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ঘর্ই," সলেম্ব র্োন্ট গভর্নর কোবে সহাচুল িম্বলর্। "চাইল্ড ঘকয়ার অ্যামভইমিনবনিটি টাস্ক ঘফােন 
(Child Care Availability Task Force) এরেহ-েভাপনত নহমেমব, আনম আমামদর ঘেটজমুে নিশু 
ঘেবা প্রদার্কারীমদর কাে ঘর্মক শুমর্নে ঘে এই তহনবি কতটা গুরুেপূণন ঘেমহতু তারা কমী এবং 
নিশু উভয়মক নর্রাপদ রাখার জর্য পেনাপ্ত োমানজক দরূমের োমর্ নর্রাপমদ কাজ কমর 
োমে। আমামদর অ্র্নর্ীনতমক পূমবনর তুির্ায় েমৃদ্ধ এবং আরও েমনন্বত কমর তুিমত, আমামদর 
অ্বিযই নিশুমদর েমত্নর চাপ ও খরমচর ঘবাঝা কমামত হমব এবং অ্নতনরক্ত ঘফর্ামরি তহনবমির 
চানহদা অ্বযাহত রাখমত হমব ো নর্উ ইয়মকন র শ্রনমক পনরবার এবং েরবরাহকারীমদর জর্য অ্তযে 
গুরুেপূণন।"  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্নফে অ্ব নচিমের্ অ্যান্ড ফযানমনি োনভন মেে (New York State Office of 
Children and Family Services) ঘফর্ামরি CARES অ্যাক্ট অ্র্ুদার্ পনরচাির্া কমর। ঘেটজমুে 
চাইল্ড ঘকয়ার নরমোেন এবং ঘরফামরি এমজনিগুনি েরবরাহকারীমদর অ্র্ন প্রদার্ প্রনিয়া করমব।  
  
কংম্বেসওমোর্ বর্ া এম. সলাউই িম্বলর্, "ঘিায়ার হার্ের্ উপতযকা জমুে কমরার্াভাইরাে েনেময় 
পোর নবরুমদ্ধ িোই এবং আমামদর পনরবামরর উপর এর প্রভাব কমামর্ার জর্য নিশু ঘেবা 
প্রদার্কারীগণ অ্পনরহােন। এই ঘফর্ামরি তহনবি স্বাস্থ্যমেবা কমী, জরুনর প্রর্ম োো প্রদার্কারী 
এবং অ্র্যার্য প্রময়াজর্ীয় কমীমদর তামদর নিশুমদর জর্য একটি নর্রাপদ, নর্ভন রমোগয স্থ্ার্ নদময় এই 
জর্স্বাস্থ্য েঙ্কমটর অ্বোর্  টামত িোই কমর কমরার্াভাইরাে মহামানরর োমমর্র োনরমত োরা কাজ 
কমর তামদর জর্য এই গুরুেপূণন েহায়তা প্রদার্ কমর। নর্উ ইয়মকন র নিশু ঘেবা প্রদার্কারীমদর 
কােনকর র্াকমত েহায়তা করার পািাপানি, এই তহনবিগুনি COVID-19 েম্পনকন ত তানিকাভুনক্ত হ্রাে 
বা েমূ্পণন বন্ধ কাটিময় উঠমত েহায়তা করার জর্য প্রময়াজর্ীয়। আনম আমামদর পনরবারগুনিমত 
েুরক্ষা ও নর্রাপত্তা আর্মত এবং ওময়েমচোর ও রকিযান্ড জমুে বযবো ও ঘেবা প্রদার্কারীমদর 
ঘফর্ামরি তহনবি প্রদামর্র জর্য কাজ চানিময় োব।"  
  
কংম্বেসমোর্ এবলয়  এম্বেল িম্বলর্, "CARES অ্যাক্ট, ো পাি করার জর্য আনম কঠির্ িোই 
কমরনে, তা নর্উ ইয়মকন র পনরবারগুমিার জর্য অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় ত্রাণ আর্মত েহায়তা করমে। আনম 
এই তহনবি ঘ াষণায় গভর্নর কুওমমার োমর্ ঘোগ নদমত ঘপমর আর্নিত, ো নিশু ঘেবা 
প্রদার্কারীমদর পুর্রায় কােনকর করার ঘক্ষমত্র নর্উ ইয়কন মক েমর্নর্ করমত েহায়তা করমব। নিশু 
ঘেবা ঘেট জমুে পনরবামরর জর্য অ্তযে গুরুেপূণন এবং আমামদর পুর্রুদ্ধামরর জর্য অ্পনরহােন। 
আনম প্রনতনর্নধ্ দমি আমার েহকমীমদর োমর্ অ্নতনরক্ত তহনবি পাওয়ার জর্য কাজ চানিময় োনে 
োমত আমামদর ঘেট এই েঙ্কট ঘর্মক দঢৃ়ভামব পরু্রুদ্ধার হময় উঠমত পামর।"  
  
কংম্বেসমোর্ ব্রায়ার্ বহবর্গস িম্বলর্, "আমামদর নিশু ঘেবা প্রদার্কারীগণ আমামদর কনমউনর্টির 
আমরকটি গুরুেপূণন এবং প্রময়াজর্ীয় অ্ংি ো COVID-19 মহামানরর মাধ্যমম চরমভামব আিাে 
হময়মে। আমরা এই ঘফর্ামরি তহনবি অ্ফার করমত ঘপমর গনবনত ো এই মহামানরর আনর্নক ঘবাঝা 
ঘমাকামবিা করমত েহায়তা করমব ভাোর জর্য েহায়তা প্রদার্, র্তুর্ COVID-19 নর্মদন নিকার 
অ্ধ্ীমর্ পুর্রায় ঘখািা এবং আমামদর প্রময়াজর্ীয় কমীমদর েোর্মদর জর্য োরা আমামদর 
কনমউনর্টির জর্য জীবমর্র ঝুুঁ নক ঘর্য় তামদর জর্য বৃনত্ত প্রদার্ কমর।"  



 

 

  
কংম্বেসমোর্  মাস সুবজ িম্বলর্, "আমরা এই ঘফর্ামরি তহনবি েরবরাহ করমত ঘভাট নদময়নে 
কারণ আমামদর অ্পনরহােন কমীমদর অ্বিযই নর্রাপদ, েুরনক্ষত এবং নর্ভন রমোগয নিশু ঘেবা নর্মত 
হমব। আমামদর ঘর্-ঘকয়ার ঘপ্রাভাইর্ারগণ টিউির্ হানরময় এবং এখর্ আরও কম ক্ষমতার দ্বারা 
নবধ্বস্ত হময় ঘগমে এবং তামদর জর্য আমামদর েহায়তা প্রময়াজর্। আমামদর প্রময়াজর্ীয় কমী এবং 
তামদর পনরবামরর জর্য গভর্নর কুওমমার প্রমচষ্টার জর্য তামক োধ্ুবাদ জার্াই।"  
  
বেশু ও পবরিার পবরম্বষিা অবেস (OCFS) এর কবমের্ার বেলা সজ. পলু িম্বলল, "আনম আর্নিত 
ঘে আমরা নিশু ঘেবা প্রদার্কারীমদর র্তুর্ প্রময়াজর্ীয়তার োমর্ খাপ খাইময় নর্মত েহায়তা করমত 
েক্ষম হময়নে এবং নপতামাতাগণ কামজ নফমর আোর পািাপানি েত্ন ঘর্ওয়ার ঘক্ষমত্র পনরবারগুমিামক 
েহায়তা করমত েক্ষম হময়নে। নিশু ঘেবা আমামদর অ্র্ননর্নতক পরু্রুদ্ধামরর নভনত্ত এবং আমামদর 
বতন মার্ জিবায়ুমত কাজ করার জর্য প্রময়াজর্ীয় স্বাস্থ্য এবং েুরক্ষা পনরবতন মর্র োমর্ খাপ খাইময় 
নর্মত ঘপমর আমরা গনবনত।"  
  
88.6 নমনিয়র্ মানকন র্ র্িামরর অ্র্ুদার্ তহনবি ঘেভামব বযবহার করা হমব:  
  
নবি নমনিয়র্ প্রময়াজর্ীয় কমীমদর নিশুমদর জর্য চাইল্ড ঘকয়ার স্কিারনিপ েমর্নর্ করমব। আবনিযক 
কমীমদর মমধ্য প্রর্ম ঘরেপন্ডার ঘেমর্- ঘহির্ ঘকয়ার ঘপ্রাভাইর্ার, ফামনানেউটিকযাি োফ, আইর্ 
প্রময়াগকারী েংস্থ্া, দমকিকমী, খাদয নবতরণ কমী, মুনদ ঘদাকামর্র কমনচারী এবং অ্র্যার্যমদর মমধ্য 
COVID-19 মহামানরমত োো ঘদওয়ার জর্য োমদর প্রময়াজর্। নিশু ঘেবার বযয় এমর্ প্রময়াজর্ীয় 
কমীমদর পনরবারগুনির জর্য প্রদার্ করা হমব োমদর আময়র পনরমাণ ঘফর্ামরি দানরদ্র্য স্তমরর 300 
িতাংমিরও কম - বা চারজমর্র একটি পনরবামরর জর্য, 78,600 মানকন র্ র্িার - এবং প্রনতটি 
অ্ঞ্চমির জর্য ঘেট জমুে বাজার হামর প্রদার্ করা হমব। এই তহনবি 14 েপ্তামহর জর্য নিশু ঘেবায় 
5,400 নিশুমক েহায়তা করমব।  
  
মহামানরর কারমণ বাস্তুচুযত সু্কি নভনত্তক চাইল্ড ঘকয়ার ঘপ্রাগ্রামমর জর্য ভাো েহায়তার জর্য আরও 
20 নমনিয়র্ মানকন র্ র্িার েহজিভয করা হমে। এটি চার মামের জর্য মানেক ভাো েহায়তায় 
2,000 মানকন র্ র্িারেহ 2,300 সু্কি বয়েী নিশুর জর্য চাইল্ড ঘকয়ার ঘপ্রাগ্রামমক েহায়তা করমব। 
ঘপ্রাগ্রামগুমিা নিশুমদর র্তুর্ অ্বস্থ্ামর্ নর্ময় োওয়ার জর্য তহনবি বযবহার করমত পামর।  
  
নবি নমনিয়র্ োমানজক দরূমের জর্য র্তুর্ নর্মদন নিকাগুনির অ্ধ্ীমর্ বন্ধ চাইল্ড ঘকয়ার ঘপ্রাগ্রামগুনি 
পুর্রায় চািু বা পুর্গনঠমর্র জর্য অ্র্ুদার্মক োমপাটন  করমব। এটি পাটিন ির্, স্বল্পমময়াদী ভাোর স্থ্ার্, 
েরবরাহ বা ব্রর্বযান্ড অ্যামেে কভার করমত পামর।  
  
অ্বনিষ্ট 28.6 নমনিয়র্ মানকন র্ র্িার নিশু ঘেবা প্রদার্কারীমদরমক একটি র্তুর্ ঘশ্রনণকক্ষ ঘখািার 
জর্য খরমচর অ্মধ্নক (6,000 মানকন র্ র্িার পেনে) পনরমিাধ্ করার জর্য অ্র্ুদার্ প্রদার্ করমব। 
নদ্বতীয় এবং তৃতীয় মামে অ্স্থ্ায়ী তহনবি পেনায়িমম ঘবর করা হমব কারণ নপতামাতারা আরও 
নিশুমদর চাইল্ড ঘকয়ামর ভনতন  করার্।  



 

 

  
নিশু ঘেবা প্রদার্কারীগণ এখামর্ https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/ তহনবমির জর্য 
আমবদর্ করমত পামরর্। এই মামের ঘিমষর নদমক আমবদর্পত্র ঘপাে করা হমব এবং 31 নর্মেম্বর 
2020 পেনে ঘরানিং নভনত্তমত গ্রহণ করা হমব।  
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