পরিচর্য া ও
সুযর্াযেি জন্য
একটি পরিকল্পন্া
আযিা বেরি চাইল্ড বকয়াি, আযিা বেরি অপিন্
ছ োট শিশু আছ এমন পশিবোছিি জনয, চোইল্ড ছেয়োছিি সুশবধো পোওয়ো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ৷ যখন আছিো ছবশি
মো-বোবো সোশ্রয়ী চোইল্ড ছেয়োছিি সুশবধো পোছবন, ত্খন ত্োিো চোেশিছত্ শিছি ছযছত্ পোিছবন৷ চোইল্ড ছেয়োছি
অযোছেস বোড়োছনো এবং আছিো ছবশি পশিবোছিি জনয সোমর্থণয বোড়োছত্ অন্টোশিও বোছজছট শত্ন ব ি ধছি $2.2
শবশিয়ন ডিোছিিও ছবশি বোড়শত্ শবশনছয়োগ েিছ ৷

স্কু ল শুরুি আযেি ও স্কু ল ছু টি

রেন্ামূযলয রিস্কল
ু চাইল্ড বকয়াি

পিের্তী পরিচর্য া
ছবশিিভোগ প্রোর্থশমে স্কুছি েমস
ণ ূশচ
প্রদোন েিোটো স্কুি ছবোডণগুছিোি জনয
বোধযত্োমূিে েিোি মোধযছম 12
ব ি বয়স পযণন্ত শিশুছদি
পশিবোিবৃছেি জনয স্কি
ু শুরুি
আছগি ও স্কুি ু টি পিবত্ী
পশিছেবো েমণসূশচছত্ আছিো
ভোছিোভোছব অযোছেস প্রদোন েিো
হছে৷

চাইল্ড বকয়াযিি জন্য আযিা
বেরি আসন্

আড়োই ব ি বয়সী শিশুিো
শেন্ডোিগোছটণছনি জনয ছযোগয হওয়োি
আছগ পযণন্ত ত্োছদি জনয শবনোমূছিয
শপ্রস্কুি চোইল্ড ছেয়োি চোিু েিোি
মোধযছম পশিবোিবৃছেি জনয আছিো
সোশ্রয়ী মোনসম্পন্ন চোইল্ড ছেয়োি
প্রদোন েিো হছে, পূর্ণ-শদবস
শেন্ডোিগোছটণন ছর্থছে পশিবোিগুছিোি
যো সোশ্রয় হছব ত্োি সোছর্থ এটি
ছযোগ হছব৷

উচ্চমোনসম্পন্ন চোইল্ড ছেয়োি
অযোছেস েিোি জনয 100,000এিও ছবশি শিশুছে সোহোযয েিো
হছে - এবং নত্ু ন সব আসছনি
িত্েিো প্রোয় 60 ভোছগি ছেছে
ভত্ুণ শেপ্রোপ্ত পশিবোিগুছিোছে বোড়শত্
আশর্থণে সহোয়ত্ো প্রদোন েিো হছব৷

শবনোমূছিয শপ্রস্কি
ু
অন্টোশিওছত্ যো যো েিো হছে:
•

আড়োই ব ি বয়সী শিশুিো 2020 সোছিি ছসছেম্বি ছর্থছে শেন্ডোিগোছটণছনি জনয ছযোগয হওয়োি আছগ
পযণন্ত ত্োছদি জনয শপ্রস্কু ি চোইল্ড ছেয়োি সম্পূর্ভোছব
ণ
শি েছি ছদয়োি মোধযছম প্রশত্টি শিশুি জনয
পশিবোিবছেি
গছড় $17,000 ডিোি সোশ্রয় হছব৷
ৃ

2018 অন্টোশিও বোছজট

•

স্কুিগুছিোছত্ 10,000 শপ্রস্কুি চোইল্ড ছেয়োি আসন এবং 4,000 েশমউশনটি-শভশিে আসন তত্শি
েিোি জনয আগোমী

•

য় ব ি ধছি $534 শমশিয়ন ডিোি শবশনছয়োগ েিো হছব৷

সমগ্র প্রছদিজছড়
ু
45,000 নত্ন
ু িোইছসন্সধোিী চোইল্ড ছেয়োি আসন তত্শিি জনয পোাঁচ ব ি ধছি
মূিধন শহছসছব $1.6 শবশিয়ন ডিোছিিও ছবশি শবশনছয়োগ েিো হছব৷

অযোছেস বোড়োছনো এবং চোইল্ড ছেয়োি পদ্ধশত্ি উন্নয়ন
অন্টোশিওছত্ যো যো েিো হছে:
•

চোইল্ড ছেয়োছি অযোছেস বোড়োছনো এবং আছিো ছবশি পশিবোছিি জনয সোমর্থণয বোড়োছত্ অন্টোশিও শত্ন
ব ি ধছি $2.2 শবশিয়ন ডিোি প্রদোন েিছ ৷

•

িোর্স্ণ ছনিন েশমউশনটিগুছিোছত্ 1,800 এিও ছবশি শিশু ও ত্োছদি পশিবোিবৃেছে উন্নত্,
সোংস্কৃশত্েভোছব প্রোসশিে চোইল্ড ছেয়োি, এবং শিশু ও পশিবোছিি জনয েমণসূশচ প্রদোন েিো হছে৷

•

শিজোভণ গুছিোছত্ নত্ু ন ও শবদযমোন চোইল্ড ছেয়োি েমণসূশচগুছিোি জনয বোড়শত্ ত্হশবি শহছসছব শত্ন
ব ছি $40 শমশিয়ন ডিোি প্রদোন েিো হছে৷

•

চোইল্ড ছেয়োছি েমণিত্ ছপিোজীবীছদি ছবত্ন বোশড়ছয় এবং ত্োছদি শনছয়োগ, ছিছখ ছদয়ো ও ছপিোগত্
উন্নয়ছন শবশনছয়োগ েিোি মোধযছম ত্োছদিছে সহোয়ত্ো েিো হছে৷

•

শবজশড়ত্ ও অবশহত্ শিেোশবদছদি দ্বোিো উচ্চমোনসম্পন্ন চোইল্ড ছেয়োি প্রদোন অবযোহত্ িোখোি শবেয়টি
শনশিত্ েিোি জনয এেটি ছবত্ন শগ্রড তত্শি েিো হছে৷

অর্থণ মন্ত্রর্োিয়

