
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/14/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়ম্বকনর সকল সু্কম্বলর জর্ে ফাউম্বেের্ এইড সম্পূর্ নভাম্বি অি নায়র্ 

কম্বর NYSER ির্াম NYS মামলা মীমাাংসা করার হ াষর্া কম্বরম্বের্  

  

চুক্তি অর্ুযায়ী বর্উ ইয়কন হেটম্বক এই িের ফাউম্বেের্ এইড অি নায়ম্বর্ উম্বেখম্বযাগে 

অগ্রগবি করম্বি  ম্বি এিাং 2024 অি নিেম্বরর িাম্বজম্বট এর জর্ে সম্পূর্ নভাম্বি অি নায়র্ 

করম্বি  ম্বি  

  

ফাউম্বেের্ এইড সু্কল হজলার সম্পদ এিাং বেক্ষািীম্বদর প্রম্বয়াজর্ বিম্বিচর্া কম্বর 

সু্কম্বলর ি বিম্বলর একটট র্োযে িণ্টম্বর্র িেিস্থা তিবর কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্নার্ ন ফর র্্টুকেন্টর্ এেুকক্শর্াল 

রাইটর্ (New Yorkers for Students' Educational Rights, NYSER) বর্াম থর্উ ইয়ক্ন হেট 

মামলাটট মীমাাংর্া ক্কর হশষ ক্রার বযাপাকর থর্উ ইয়ক্ন হেট এক্টট চুক্তিকে হপ ৌঁছাকে হপকরকছ, 

এটট  ল আগামী থের্ বছকরর মকযয থর্উ ইয়ক্ন সু্কল হজলাগুথলর বেনমার্ ফাউকেশর্ এইে 

(Foundation Aid) ফমু নলা র্ম্পূণ নভাকব অি নায়র্ ক্রার হেকটর অঙ্গীক্াকরর ফল এবাং এটট 

আমাকের থশক্ষািীকের অথে প্রকয়াজর্ীয় এই অি নায়র্ প্রোর্ ক্রকে হেকটর পূকব নর থবকরাথযোর 

অবর্ার্ ক্রকলা।  

  

"আমাকের হেকট প্রকেযক্ থর্উ ইয়ক্নবার্ীর র্ফল  ওয়ার জর্য ভাকলামাকর্র থশক্ষার অথযক্ার 

রকয়কছ, এবাং আমাকের থশক্ষািীকের উপকর উঠার র্ুকোগ প্রোকর্র এক্টট অথে গুরুত্বপূণ ন 

উপাোর্  ল পাবথলক্ সু্কল," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই মীমাাংর্া অর্মোর এক্টট লম্বা 

অযযায় বন্ধ ক্কর এবাং হেটকক্ পথরষ্কার ক্রা ও হজলাগুথলর অর্র্য প্রকয়াজর্ থবকবচর্া ক্কর 

এক্টট প্রথেক্তিয়াশীল মকেল বযব ার ক্কর পাবথলক্ থশক্ষাকক্ র্ম্পূণ নভাকব অি নায়র্ ক্রার 

বযাপাকর আমার প্রশার্কর্র অঙ্গীক্ার প্রেশ নর্ ক্কর। ক্িার হিকক্ ক্াজ হবথশ গুরুত্বপূণ ন, এবাং 

েথেও এই মীমাাংর্াটট প্রিম যাপ, আমরা হেকটর বাকজকট অি নায়কর্র মাযযকম ক্াজ র্ম্পূণ ন 

ক্রকবা। আমাকের হেকটর ভথবষযৎ থর্ভনর ক্কর প্রথেটট থশশুকক্ র্টঠক্ভাকব থশক্ষাোকর্ 

আমাকের ক্ষমোর উপর, এবাং ফাউকেশর্ এইে অর্মোর র্মাযাকর্ র্মাকলাচর্ামূলক্ েৃটি 

প্রোর্ ক্রকব এবাং সু্কলগুথল োকে োকের প্রাপয প্রকয়াজর্ীয় র্া ােয পায় ো থর্ক্তিে ক্রকব।"  

  

2014 র্াল হিকক্ চলকে িাক্া এই মামলাটটর োথব থছল থর্উ ইয়ক্ন হেটকক্ ঐথে াথর্ক্ 

ক্যাকম্পইর্ ফর থফর্ক্যাল ইকু্ইটট মামলার পরবেীকে স্থাপর্ ক্রা ফাউকেশর্ এইে ফমু নলার 

র্ম্পূণ ন অি নায়র্ ক্রকে  কব, এবাং পকূব ন হেট এর থবকরাথযো ক্করথছকলা। ফাউকেশর্ এইে গটঠে 



 য় 2007 র্াকল এবাং এটট সু্কল হজলার র্ম্পে ও থশক্ষািীকের প্রকয়াজর্ থবকবচর্া ক্কর সু্ককলর 

জর্য হেকটর ে থবকলর র্যােয বণ্টর্ র্টৃি ক্কর। থক্ন্তু, থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্খকর্াই ফাউকেশর্ 

এইকের র্ম্পূণ ন অি নায়র্ ক্করথর্।  

  

র্েুর্ মীমাাংর্া অর্ুোয়ী, থর্উ ইয়ক্ন হেটকক্ 2024 অি নবছকরর বাকজকটর মকযয যীকর যীকর 

ফাউকেশর্ এইকের র্ম্পূণ ন অি নায়র্ ক্রকে  কব। 2022 অি নবছকরর প্রণীে বাকজকট, ো এথপ্রকল 

অর্ুকমাথেে  কয়কছ, থর্ব না ী ও আইর্র্ভা 2024 অি নবছকরর বাকজকটর মকযয ফাউকেশর্ এইকের 

র্ম্পূণ ন অি নায়র্ ক্রকে র্ম্মে  কয়কছ এবাং এই অঙ্গীক্ারকক্ আইকর্ পথরণে ক্করকছ।  

  

বেনমাকর্ প্রেযাথশে ফাউকেশর্ এইে অি নায়কর্র হেক্োউর্ থর্কচ উপলভয:  

  

• 2022 অি নবছর: 19.8 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলার, থবেযমার্  াটথের 30% পরূণ ক্রকব  

• 2023 অি নবছর: আর্ুমাথর্ক্ 21.3 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলার, প্রেযাথশে  াটথের 

50% পূরণ ক্রকব।  

• 2024 অি নবছর: আর্ুমাথর্ক্ 23.2 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলার, প্রেযাথশে  াটথে 

অপর্ারণ ক্রকব, এবাং সু্কল হজলার জর্য ফাউকেশর্ এইকের র্ম্পূণ ন পথরমাণ 

অি নায়র্ ক্রকব।  

  

বসম্বর্টর হেবল বি. মায়ার িম্বলর্, "আমরা আগামী থের্ বছকর আমাকের অর্াোয়ী থশক্ষা 

বাযযবাযক্োকক্ র্ম্পূণ ন অি নায়র্ ক্রার আমাকের অঙ্গীক্াকরর জর্য হজার লড়াই ক্করথছ। আথম 

আর্ক্তিে হে এখর্ আমরা এই েী নস্থায়ী মামলাটটকক্ হপছকর্ হফলকে পারকবা এবাং প্রথেশ্রুে 

অি নায়কর্র বযাপাকর অগ্রর্র থশক্ষামূলক্ র্ুকোগ র্ম্প্রর্ারণ ক্রকে পারকবা। অবকশকষ থর্উ ইয়ক্ন 

হেট প্রকেযক্ থশশুর জর্য পূণ নগভন হম থলক্ থশক্ষার র্াাংথবযাথর্ক্ র্ীথেকক্ স্বীকৃ্থে প্রোর্ 

ক্করকছ। আথম জর্থশক্ষার জর্য োর অঙ্গীক্াকরর জর্য গভর্ নর হ াক্লকক্ যর্যবাে জার্াক্তি 

এবাং হর্ই র্ক্ল থপোমাো ও উথক্ল োরা ক্খকর্াই থপছপা র্া  কয় োকের র্ন্তাকর্র পকক্ষ 

অবযা ে োথব ক্কর হগকছর্ োকের অবোর্ স্বীক্ার ক্রথছ।"  

  

বসম্বর্টর রিাটন জোকসর্ িলম্বর্, "NYSER মামলাটট মীমাাংর্া ক্রার বযাপাকর গভর্ নর হ াক্কলর 

থর্দ্ধান্ত জার্কে হপকর আথম কৃ্েজ্ঞ, এটট এমর্ র্ময় আর্কলা েখর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট পাবথলক্ 

সু্ককলর থশক্ষািীকের জর্য োকের থর্কজকের অি নায়র্ ফমু নলা অগ্রা য ক্করই োক্তিকলা। েখর্ 1993 

র্াকল র্েনার্ ন মযার্ যাটকর্র হজলা 6 হিকক্ মাইকক্ল হরকবল এবাং আথম প্রিম ক্যাকম্পইর্ ফর 

থফর্ক্যাল ইকু্ইটট শুরু ক্থর, আমরা জার্োম হে আমাকের পাবথলক্ সু্ককলর থশক্ষািীকের প্রাপয 

অি নায়র্ হপকে লম্বা েুদ্ধ ক্রকে  কব। আমাকের থশক্ষািী এবাং ক্কঠার পথরশ্রমী থশক্ষাোর্ক্ারী, 

োরা এক্ প্রজন্ম যকর অথে র্গণয বাকজকট, এবাং র্াম্প্রথেক্ র্মকয় এক্টট ম ামারীর মকযয, 

সু্কলগুথলকক্ র্চল হরকখকছ, োকের জর্য এই মীমাাংর্াটট র্টঠক্ থেকক্ এক্টট পেকক্ষপ। আমার 

অযালবাথর্  া াঁটার জকুো েুকল রাখকে হপকর আথম খুথশ এবাং এমর্ এক্টট আইর্র্ভার অথযকবশর্ 

হেখকে উন্মুখ  কয় আথছ হেখাকর্ থশশুকের পূণ নগভন হম থলক্ থশক্ষার অথযক্ার রাজনর্থেক্ ের 

ক্ষাক্থষর থবষয়  কব র্া।"  

  



অোম্বসেবলম্বমোর মাইক হিম্বর্ম্বদম্বতা িম্বলর্, "আথম অেযন্ত আর্ক্তিে হে এই মীমাাংর্া 

 কয়কছ এবাং গভর্ নর হ াক্কলর হর্েৃকত্বর জর্য কৃ্েজ্ঞ। থর্উ ইয়কক্নর থশশুরা আজকক্ থর্ক্তিকন্ত 

 ুমাকে পারকব।"  

  

অোলাম্বয়ন্স ফর হকায়াবলটট এডুম্বকেম্বর্র (Alliance for Quality Education) বর্ি না ী 

পবরচালক জোসবমর্ বগ্রপার িম্বলর্, "ফাউকেশর্ এইে র্ম্পূণ ন অি নায়র্ ক্রার অঙ্গীক্ার 

থর্ক্তিে ক্রকব হে ক্াকলা, বাোথম এবাং থর্ম্ন-আকয়র থশক্ষািীরা এমর্ সু্ককল োকব হেখাকর্ র্ব 

থরকর্ার্ ন আকছ এবাং এটট র্ুকোকগর েফাৎ উকেখকোগযভাকব ক্থমকয় আর্কব। আজকক্ থর্উ 

ইয়কক্ন থশক্ষা র্যায়থবচাকরর বহু থের্ আকগ আর্া উথচে থছকলা এমর্ এক্টট র্েুর্ অযযাকয়র র্ূচর্া 

 ল। গভর্ নর হ াক্কলর থর্দ্ধান্ত হে থর্উ ইয়ক্ন হেট যীকর যীকর 2024 র্াকলর মকযয ফাউকেশর্ 

এইে র্ম্পণূ ন অি নায়র্ ক্রকব এই শকেন মামলাটটর মীমাাংর্া ক্রকব থপোমাো ও র্ম্প্রোকয়র 

র্ের্যকের ক্কয়ক্ েশকক্র অবযা ে লড়াইকয় এক্টট গুরুত্বপূণ ন পথরবেনর্ আর্কব, এবাং এটট 

থর্উ ইয়কক্নর থশক্ষািীকের জর্য র্যায়থবচাকরর বযাপাকর গভর্ নকরর অঙ্গীক্াকরর র্কেে প্রোর্ 

ক্কর।"  

  

###  
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