
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুউম্বমা 17টি এলাকায় ভরু্ন বকযুক্ত বেশু পবরচযনা সম্প্রসারম্বের জর্ে চাইল্ড 

ককয়ার ফাবডিং এর জর্ে 20 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার ক াষো কম্বরর্  
  

অবর্বরক্ত অর্নায়র্ রাজেজমু্বে প্রায় 2,500 র্রু্র্ বেশু পবরচযনা স্লট অর্ন কযাগার্ বিম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  রামজয নিশু পনরচর্না সহায়তা র্ার্নক্রম সম্প্রসারমের 
জর্য ফেডামরল অ্র্নায়মর্ 20 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলার পুরস্কার ফ াষো র্মরর্। রামজযর নিনভন্ন প্রামের 
সমতমরা টি িাখা সেল ভামি এই তহনিমলর জর্য আমিদর্ র্মরমে র্ামত ভতুন নর্ প্রাপ্ত চাইল্ড 
ফর্য়ামরর জর্য িা উদ্ভাির্ী চাইল্ড ফর্য়ার ফপ্রাগ্রানমিং-এর জর্য অ্মপক্ষমার্ তানলর্া র্নমময় আর্া 
র্ায়, র্া নিশু পনরচর্না স্লট িাড়ামি। এই অ্র্নায়র্, নর্উ ইয়র্ন  ফেট অ্নেস অ্ে নচলমের্ অ্যান্ড 
েযানমনল সানভন মসস দ্বারা পনরচানলত, এখর্ ফর্মর্ 2021 এর ফসমেম্বমরর পর্নে নিশু পনরচর্না ফসিার 
জর্য প্রদত্ত।  
  
নিশু পনরচর্নার জর্য তহনিমলর এই িরাদ্দ 800 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর ফিনি ঐনতহানসর্ 
নিনর্ময়ামগর ফরর্ডন  গভর্নর কুউমমা ততনর র্রা র্মরমের্ নর্ম্ন আময়র নর্উ ইয়র্ন  িাসীমদর 
উচ্চমামর্র,সাশ্রয়ী নিশু পনরচর্নার িযিস্থা পাওয়ার জর্য।  
  
"ফর্ার্ পনরিার র্াজ িা নিশু পনরচর্নার মামর্র মমযয ফিমে ফর্য়া উনচত র্য় এিিং ফর্ার্ 
নর্ময়াগর্তন া সাশ্রয়ী মূমলযর নিশু পনরচর্নার অ্ভামির র্ারমে জর্িল উৎপাদর্িীলতা হারামির্ র্া," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নিশু পনরচর্না ভতুন নর্র নিনর্ময়াগ নর্ম্ন আময়র পনরিারমর্ নর্য়নিত নিশু 
পনরচর্নায় প্রমিি র্রমত সাহার্য র্রমি র্ামত তারা তামদর চার্নরমত ফর্মত পামর ফর্ তামদর সোর্রা 
ভাল ভামি ফদখভাল হয়। নিশু পনরচর্না আমামদর রামজযর অ্র্নর্ীনতমত ফর্মর্ অ্পনরহার্ন, ফতমর্ই 
অ্নভভাির্মদর মার্নসর্ িানের জর্যও জরুরী।"  
  
গভর্নর কুউমমা সাশ্রয়ী ও নিশু পনরচর্না গ্রহমের উদ্ভাির্ী পন্থা র্াচাই র্রমত চাইল্ড ফর্য়ার 
এমভইমলনিনলটি টাস্ক ফোরস ততনর র্মরমের্।  
  
"আনম জানর্ ফর্ এর্জর্ মনহলার জর্য র্ত গুরুত্বপূেন সাশ্রয়ী, নর্ভন রমর্াগয নিশুর পনরচর্না নর্নর্ 
র্মনমক্ষমে অ্গ্রসর হমত ফচষ্টা র্রমের্ নর্ন্তু সামর্ জার্া প্রময়াজর্ তার সোর্রা এর্টি নর্রাপদ, 
নিক্ষামূলর্ এিিং িাড়ে পনরমিমি আমে," বর্উ ইয়কন  কেট চাইল্ড ককয়ার অোম্বভইম্বলবিবলটি টাস্ক 



 

 

কফাম্বসনর সহ-সভাপবর্ কলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ হচুল িম্বলর্। "ভতুন নর্র্ুক্ত নিশু পনরচর্না স্লমটর 
সিংখযা সম্প্রসানরত র্রমল রামজযর সিনে নর্ম্ন-আময়র পনরিারগুনলর র্মনসিংস্থামর্র সুমর্াগ িাড়মি।"  
  
অবফস অফ বচলম্বের্ অোড ফোবমবল সাবভন ম্বসস (Office of Children and Family Services, 
OCFS) কবমের্ার এিিং বর্উ ইয়কন  কেট চাইল্ড ককয়ার এম্বভইবলবিটি টাস্ক কফাম্বসনর ককা-কচয়ার 
েীলা কজ. কপাল িম্বলর্, "গুেমার্, সাশ্রয়ী মূমলযর নিশু পনরচর্না র্খমর্াই র্ামজ অ্িংিগ্রহের্ারী 
পনরিামরর জর্য অ্েরায় হওয়া উনচত র্য়। এই অ্র্নায়র্ আমামদর রামজযর সি অ্ঞ্চমল ফিনি অ্ভািী 
সম্প্রদাময়র মমযয উপলব্ধ ভতুন নর্ নিশু পনরচর্না িৃনি আমামদর লক্ষয আমরা অ্গ্রসর র্রমি।"  
  
অ্র্নায়র্ প্রাপ্ত এলার্া এিিং পনরমাে নর্ম্নরূপ:  
  
  
কাউবন্ট িা স্থার্ীয় সামাবজক কসিা কজলা  পরুস্কাম্বরর পবরমাে  
নিশুমদর ফসিার জর্য প্রিাসর্ - নর্উইয়র্ন  নসটি  5,000,000 মানর্ন র্ ডলার  
ব্রুম  1,000,000 মানর্ন র্ ডলার  
এনরর্  2,000,000 মানর্ন র্ ডলার  
এমসক্স  500,000 মানর্ন র্ ডলার  
ফ্রাঙ্কনলর্  500,000 মানর্ন র্ ডলার  
মর্মরা  2,000,000 মানর্ন র্ ডলার  
মন্টমগামানর  500,000 মানর্ন র্ ডলার  
র্াসাউ  2,000,000 মানর্ন র্ ডলার  
র্ায়াগ্রা  700,000 মানর্ন র্ ডলার  
ওনর্ডা  1,000,000 মানর্ন র্ ডলার  
ওর্র্ডাগা  1,000,000 মানর্ন র্ ডলার  
ওন্টানরও  500,000 মানর্ন র্ ডলার  
অ্মরঞ্জ  750,000 মানর্ন র্ ডলার  
রর্লযান্ড  1,000,000 মানর্ন র্ ডলার  
সারামটাগা  1,000,000 মানর্ন র্ ডলার  
ফিাহানর  50,000 মানর্ন র্ ডলার  
ফসমর্র্া  500,000 মানর্ন র্ ডলার  
    
রাজযজমুড় ফমাট  20,000,000 ডলার  
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