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গভর্নর কুওম্বমা চাইল্ড ককয়ার এম্বভইম্বলবভবলটি টাস্ক ক ার্ন (CHILD CARE AVAILABILITY 

TASK FORCE)-এর উম্ববাধর্ ক াষণা কম্বরম্বের্  

  

আজম্বক এর প্রথম র্ভা অর্বুিত হম্বয়ম্বে; টাস্ক ক াম্বর্নর কাজ হম্বে র্িার জর্ে মার্র্ম্মত, 

িোয়র্াধে বেশু কর্িা র্হজলভে করার র্পুাবরে ততবর করা  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চাইল্ড কেয়ার এমভইমেভভভেটি টাস্ক ক ার্ন উমবাধর্ ক াষণা েমরমের্। গভর্নমরর 

2018 উইমমর্‘র্ এমেন্ডার অ্ংশ ভিমর্মে এ েেমরর শুরুর ভিমে প্রণীত টাস্ক ক ার্নটি এেিে ভেমশষমের 

র্মন্বময় গঠিত যার োে িমে ভর্উ ইয়মেন  মার্র্ম্মত, েযায়র্াধয ভশশু কর্ো র্োর ের্য র্িেেভয েরার 

রু্পাভরশ ততভর েরা। আেমে টাস্ক ক ার্নটির প্রথম র্ভা অ্র্ুভিত িময়মে।  
  

“র্ন্তার্ র্ঠিে পভরচযনা পামে ভে-র্া কর্ িভুিন্তা োড়াই কযর্ প্রভতটি োো-মা োমে কযমত পামর”, গভর্নর 

কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “েযায়র্াধয ও উচ্চ-মার্র্ম্পন্ন ভশশু কর্ো কেেে আমামির েমনেীভে পভরোরগুমোর ের্যই 
গুরুত্বপূণন র্য়, েরং আমামির কেমটর অ্থনর্ীভত শভিশােী েরার ের্য এটি আেশযে। অ্ভভভােেমির েমনমেত্র 

ও পাভরোভরে েীেমর্ র্ েতার ের্য এ ধরমর্র রু্মযাগ ততভরর মাধযমম আমরা র্েমের ের্য শভিশােী এে 

ভর্উ ইয়েন  গমড় তুেভে।”  
  

“এেের্ মা ভিমর্মে আভম োভর্ েমনমেত্র ও পাভরোভরে িাভয়মত্ব ভারর্াময প্রভতিার ের্য রু্েমভ মার্র্ম্মত ভশশু 

কর্ো পাওয়া েতটা গুরুত্বপূণন”, চাইল্ড ককয়ার এম্বভইম্বলবভবলটি টাস্ক ক ার্ন-এর ককা-কচয়ার 

কল ম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ হচুল িম্বলম্বের্। “েমনেীভে পভরোরগুমো যামত ভর্রাপি, রু্েভ ও েযায়র্াধয 
ভশশু কর্ো পায় আমরা কর্টি ভর্ভিত েরমত চাই। আমরা োভর্ কয ভশশু কর্ো প্রর্ার ও এমত ভেভর্ময়ামগর 

মাধযমম আমরা েমনমেমত্র র্ারীমির অ্ংশগ্রিণ োড়ামত পাভর ও মেভুরমত ভেঙ্গ তেষময েমামত পাভর। চাইল্ড 

কেয়ার এমভইমেভভভেটি টাস্ক ক ার্ন কেট েমুড় মার্র্ম্মত ভশশু কর্ো প্রিামর্ উদ্ভাের্ী উমিযাগগুমো ভচভিত 

েরমে ও তামত র্িায়তা েরমে।”  
  

গভর্নম্বরর র্বচি এিং বি বর্উ ইয়কন  কেট কাউবিল অর্ উইম্বমর্ এন্ড গালনর্-এর কচয়ার কমবলর্া 
বিম্বরাজা িম্বলর্, “ভর্উ ইয়মেন  আমরা ভেশ্বার্ েভর কোমর্া র্ারীমেই যামত মার্র্ম্মত, েযায়র্াধয ভশশু কর্োর 

অ্ভামে োর্ায় কথমে পভরোরমে র্ময় কিওয়া ভেংো েযাভরয়ার এ িমুটার এেটিমে কেমে ভর্মত র্া িয়। গভর্নর 

কুওমমা‘র 2018 উইমমর্‘র্ এমেন্ডার অ্ংশ ভিমর্মে আমরা চাইল্ড কেয়ার এমভইমেভভভেটি টাস্ক ক ার্ন গঠর্ 



 

 

েমরভে যা েমনেীভে োো-মামির কর্ো প্রিামর্ আমামির র্েমচময় কমধােী কপশােীভেমির ভর্যুি েরমে। এটি 

ভশশু কর্োর কেমত্র র্ারা কিমশর ের্য এেটি মমেে ভিমর্মে গমড় উঠমে।”  
  

চাইল্ড কেয়ার এমভইমেভভভেটি টাস্ক ক ার্ন-টি ভশশু কর্ো প্রিার্োরী েভমউভর্টি, এেমভামেভর্ েভমউভর্টি, 

েযের্ায়ী েভমউভর্টির প্রভতভর্ভধগণ, ভশশু কর্ো প্রিার্োরীমির ইউভর্য়র্, ভেভভন্ন কেট এমেভির প্রভতভর্ভধ, 

এেং র্ামাভেে কর্োর স্থার্ীয় িপ্তরর্মূমির প্রভতভর্ভধমির র্মন্বময় গঠিত। টাস্ক ক ার্নটি েযায়র্াধয ভশশু কর্োর 

েভযতা, অ্ভতভরি র্ময় োে েরা অ্ভভভােেমির ের্য ভশশু কর্োর প্রাপযতা, ভশশু কর্োর প্রাপযতা ভর্ভিত 

েরমত ো োড়াতে  আইর্ী ও ভেভধর প্রময়াের্ীয় পভরেতন র্, ভশশু কর্োর েভযতা োড়ামর্ার ের্য েযের্াভয়ে 

প্রমণাির্া, এেং ভশশু কর্ো র্ংভিষ্ট ের রু্ভেধা ো োমড়র প্রভাে পযনামোচর্া েরমে। এই টাস্ক ক ার্ন আগামী 
েের র্াগাি এর প্রাথভমে রু্পাভরশমাো তুমে ধরমে এেং 2020 র্ামের কশষ র্াগাি চূড়ান্ত প্রভতমেির্ ততভর 

েরমে।  
  

গভর্নর কুওমমা‘র চাইল্ড কেয়ার এমভইমেভভভেটি টাস্ক ক ার্ন-টির র্ির্যমির তাভেো এখানে পাওয়া যােে ।  
  

এবটং অব র্ বচলম্বের্ এন্ড  োবমবল র্াবভন ম্বর্র্ (Office of Children and Family Services) 

কবমের্ার বেলা কজ. পমু্বল িম্বলর্, “েমনেীভে োো-মামির ের্য মার্র্ম্মত ভশশু কর্ো প্রাপযতা োড়ামর্ার 

ের্য এেটি অ্গ্রণী পিমেপ যার ের্য কেট ও ক োমরে অ্থনায়মর্র োইমরও েযের্ায়ী ও েভমউভর্টি 

র্ংগঠর্গুমোর অ্ংশীিাভরত্ব প্রভতিা আেশযে। ভশশু কর্ো ভর্ময় আমামির উদ্ভাের্ী ভচন্তা-ভাের্া িরোর োরণ 

অ্থননর্ভতে প্রেৃভির ের্য ভশশু কর্ো এেটি কমৌভেে োে।”  
  

বিপাটন ম্বমন্ট অি কলিার (Department of Labor) কবমের্ার রিাটন া বরয়ািন র্ িম্বলর্, “ভশশু কর্ো 
এমর্ এেটি ভেষয় যা ভর্উ ইয়মেন র প্রভতটি পভরোরমে কোমর্া র্া কোমর্া ভামে স্পশন েমর। গভর্নমরর ভর্মিনশর্া 
কমাতামেে, আভম গত েের কেমটর ভেভভন্ন োয়গায় ভগময়ভে এেং মেভুর তেষময ভর্ময় র্ারীমির র্ামথ েথা 
েমেভে, ভেন্তু ভশশু কর্োমে তারা তামির এে র্ম্বর র্মর্যা ভিমর্মে ভচভিত েমরমের্। প্রভতটি আমোচর্ায় 

ভেষয়টি উমঠ এমর্মে, যা এটাই প্রমাণ েমর কয এই টাস্ক ক ার্নটির োে অ্তযন্ত প্রময়াের্ীয়। আভম এর অ্ংশ িমত 

কপমর উদ্দীপ্ত এেং এটি শুরু েরমত পারায় আভম আর্ভিত।”  
  

এম্বর্েলী কবমটি অর্ বচলম্বের্ এন্ড  োবমবলজ (Assembly Committee on Children and 

Families)-এর কচয়ার এম্বর্েলী র্ির্ে এম্বলর্ জোব  িম্বলর্, “ভর্উ ইয়মেন র পভরোরগুমো, ভেমশষ েমর 

েমনেীভে র্ারীমির প্রভত অ্ঙ্গীোমরর ের্য, এেং ভশশু কর্ো টাস্ক ক ার্ন-কে প্রধার্ অ্গ্রাভধোর েরার মাধযমম 

ভর্উ ইয়েন  কেমট েযায়র্াধয, উচ্চ-মার্র্ম্পন্ন ভশশু কর্োর প্রময়াের্ কমটামর্ার েযেস্থা গ্রিণ েরায় গভর্নর 

কুওমমা, ভস্পোর িযাভে, আইর্র্ভায় আমার র্িেমীেিৃ এেং প্রচারেগণ-কে ধর্যোি োর্াই। এই র্ভাটি 

এেটি উমেখমযাগয প্রথম পিমেপ। কমাোমেোেৃত চযামেঞ্জর্মূি পযনামোচর্া এেং আমরা েমনেীভে োো-মার 

ভশশু কর্োর খরমচর ভার ো ে েমর ভেভামে ভশশু কর্োর প্রাপযতা, মার্, ও তিভেে োড়ামত পাভর কর্ ভেষময় 

টাস্ক ক ার্ন র্ির্যগণ ও আর্ন্ন আইর্র্ভা কর্শমর্র আমার র্িেমীমির র্ামথ োে শুরু েরমত কপমর আভম 

উৎ ুে।”  
  

চাইল্ড কেয়ার এমভইমেভভভেটি টাস্ক ক ার্ন ভশশু কর্োয় গভর্নর কুওমমা‘র ভেভর্ময়ামগর অ্ংশ ভিমর্মে গঠিত। 
েমনেীভে পভরোরগুমোর খরচ হ্রামর্ 2017 র্ামে গভর্নর এর্িযািে ভমেে-ক্লার্ চাইল্ড কেয়ার টযাক্স কেভেট 
(Enhanced Middle-Class Child Care Tax Credit) চাে ুেমরমের্। এই কেভেট ভর্উ ইয়েন  কেট-এর 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Members_of_Governor_Cuomo_Child_Care_Availability_Task_Force.pdf


 

 

200,000 েমনেীভে পভরোমরর ের রু্ভেধা ভবগুণ েমরমে। েতন মার্ কেট োমেমট ের কেভেমটর প্রথম েেমরর 

খভতয়ার্ প্রভত ভেত িময়মে, যা ভশশু কর্ো খরচ েমান্বময় েভমময় আর্মে এেং েমনেীভে োো-মামির র্িায়তা 
েরমে।  
  

###  
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