
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
একটি বিশুর লালন-পালন উচ্চ-িযয়ভার বনয়য় পবরিারগুয়লা যে সংগ্রাম কয়র তা “বিশুর লালন-
পালয়নর জনয পুয়রা সমায়জর সহায়তা প্রয়য়াজন” এই প্রাচীন প্রিাদটির মত আজও যতমবন সতয। 
অয়নক পবরিায়রর যেয়ে িাসস্থান সংক্রান্ত িযয়য়র পর বিতীয় িৃহত্তম িযয় হল বিশু েত্ন সংক্রান্ত 
িযয়। কানাডায় বিশু েত্ন সংক্রান্ত মাবসক গড় িযয় নিজাতকয়দর জনয ৭৬১ ডলার, হাাঁটয়ত-য়িখা 
বিশুয়দর জনয ৭০১ ডলার এিং প্রাক-সু্কল িয়য়সর বিশুয়দর জনয ৬৭৪ ডলার।   
পটভূবমকা 
উচ্চ বি ছাড়াও, আয় বনবিণয়িয়ষ বিশু েত্ন যকন্দ্র খুাঁয়জ পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ত পায়র। কানাডায় ০-৫ িছর িয়য়সর এক-
চতুরণাংয়িরও কম বিশুর এিং ০-১২ িছর িয়য়সর পাাঁচটির ময়ধ্য একটি বিশুর জনয বনয়বিত বিশু েত্ন যকয়ন্দ্র আসন রয়য়য়ছ। 

চাবহদা রাকা সয়ত্বও, কানাডার যকান জাতীয় বিশু েত্ন সংক্রান্ত কমণসূবচ নাই। যকন্দ্রীয় সরকার বপতা-মাতায়দর নগদ অরণ সুবিধ্া 
প্রদান কয়র োয়ক ইউবনভায়সণল চাইল্ড যকয়ার িলা হয়। 

সুবিধ্া (UCCB)। এই িছর UCCB-এর পবরকবিত িৃবি সয়ত্বও, বপতা-মাতাগর্ ৬ িছয়রর কম িয়য়সর বিশুয়দর জনয প্রবত 
িছয়র মাে ১৯২০ ডলার পায়িন। ো বকনা বিশু েত্ন সংক্রান্ত িযয়য়র এক-চতুরণাংিও যমটায়ি না। এছাড়াও, নগদ অরণ সুবিধ্াটি 
চাবহদা পূরর্ করয়ত আমায়দর যে পেণাপ্ত বনয়বিত বিশু েত্ন যকয়ন্দ্র আসন রয়য়য়ছ তা সুবনবিত করার জনয বকছুই কয়র না।   

স্বিমূয়লযর বিশু েত্ন যকয়ন্দ্রর জনয হাজার হাজার বিশুর অয়পেমার্ তাবলকায় রাকা এিং পবরিারসমূয়হর কবমউবনটিয়ত উচ্চমায়নর 
বিশু েত্ন যকন্দ্র যখাাঁজার জনয সংগ্রাম করা, একটি জাতীয় বিশু েত্ন িযিস্থার প্রয়য়াজনীয়তায়ক সুস্পষ্ট কয়র। ো বপতা-মাতায়দর 
সঙ্গবতপূর্ণ, বনরাপদ, স্বিমূয়লযর এিং মানসম্পন্ন বিশুেত্ন যকন্দ্র পাওয়ার িযাপায়র পবরিারসমূহয়ক সহায়তা কয়র এিং বিশুয়দর 
পরিতীয়ত সিল হওয়ার প্রস্তুবত সুবনবিত কয়র। সকল কানাডীয়ই উচ্চ মানসম্পন্ন, বনয়বিত বিশু েত্ন যকয়ন্দ্রর িযাপায়র আগ্রহী।   

প্রশ্নািলী 
১। আপনার দল বকভায়ি উচ্চ িযয়সম্পন্ন বিশু েত্ন যকন্দ্র ও ভতুণ বকপ্রাপ্ত আসনগুয়লার অভাি যমাকায়িলা করয়ি? 

২। আপনার দল বক সকয়লর জনয সুবিধ্াসম্ববলত একটি জাতীয় প্রারবিক বিো ও বিশু েত্ন িযিস্থা প্রিতণ ন করয়ি?  

সম্পদ: 
এই বসবরয়জর আরও তরয এিং অবতবরক্ত তরয পয়ের জনয http://spno.ca/canada-votes-2015–এ যদখুন 

 

CANADA 

 যভাট যদয় 

২০১৫ সায়লর যকন্দ্রীয় বনিণাচন িুয়লটিন: 
      বিশু েত্ন  

 
 কযানাডীয়ান কাউবিল অন যসািযাল যডভয়লাপয়মন্ট, কবমউবনটি যডভয়লাপয়মন্ট কাউবিল ডারহযাম, কবমউবনটি যডভয়লাপয়মন্ট হল্টন, অযাডমন্টন যসািযাল প্ল্যাবনং কাউবিল, যসন্ট জন 

বহউমযান যডভয়লাপয়মন্ট কাউবিল, যসািযাল প্ল্যাবনং অযাণ্ড বরসাচণ  কাউবিল অি বিবস, যসািযাল প্ল্যাবনং অযাণ্ড বরসাচণ  কাউবিল অি হযাবমল্টন, যসািযাল প্ল্যাবনং কাউবিল অি কযামব্রীজ অযাণ্ড নরণ 
ডামফ্রাইজ, যসািযাল প্ল্যাবনং কাউবিল অি বকয়চনার-ওয়াটারলু, যসািযাল প্ল্যাবনং যনটওয়াকণ  অি অন্টাবরও, এিং যসািযাল প্ল্যাবনং টরয়ন্টা কতৃণ ক প্রকাবিত। 
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