
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ব্রুম কাউবিম্বে বিিং োমটর্ ইউবর্ভাবস নটটর হেকার কম্বলজ অফ র্াবস নিং 

অোন্ড হ লি সাম্বেম্বেম্বসর শুভ উম্ববাধর্ হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

112  াজার িগ ন ফুম্বটর পবরম্বষিা - যা প্রাক্তর্ এন্ডন্ডকট শু িক্স ফোক্টবর বেল - এখর্ 

বেক্ষািীম্বের প্রিম ক্লাম্বসর জর্ে হখালা  

  

বর্উ ইেকন হেট বিিং োমটর্ ইউবর্ভাবস নটটর 13-একম্বরর হ লি সাম্বেম্বেস কোম্পাম্বস 

এিিং STEM বেক্ষা উম্বেোম্বগ 287 বমবলের্ মাবকনর্ েলার বিবর্ম্বোগ কম্বরম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ ব্রুম ক্াউথিকে জর্সর্ থসটি থভকলকজর থ িং যামির্ 

ইউথর্ভাথস নটির (Binghamton University, BU) হেক্ার ক্কলজ অফ র্াথস নিং অযান্ড হ লি 

সাকেকেকসর (Decker College of Nursing and Health Sciences) শুভ উকবাধর্ হ াষণা 

ক্করকের্। জর্সর্ থসটির োউর্িাউকর্ অ থিে 13-এক্করর হ লি সাকেকেস ক্যাম্পাস, যার 

মকধয রকেকে হেক্ার ক্কলজ এ িং থ জ্ঞার্, প্রযুক্তি, প্রকক্ৌশল ও গথণে (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics, STEM) STEM থশক্ষা উক্যাকগ (STEM Education Initiatives) 

হেি 287 থমথলের্ মাথক্নর্ েলার থ থর্কোগ ক্করকে। এখর্ সমূ্পণ ন, েে েলার, 112,000  গ ন ফুকির 

থশক্ষা পথরকষ াটি পুর্ নাথসে এক্তন্ডক্ি জর্সর্ শু  ক্স ফযাক্টথরর হভেকর অ থিে। এক্্া 97,000 

 গ ন ফুকির িাপর্া, প্রক্কে মূল ভ কর্র সাকি 15,000  গ ন ফুকির  াড়থে িাপর্া থর্ম নাণ অন্তভভ নি 

থেল। 130 জকর্র হ থশ ফযাক্াথি এ িং োফ হেক্ার ক্কলকজ ক্ম নরে আকের্, যাকে 700 এর 

হ থশ থশক্ষািী রকেকে (স্নােক্ এ িং স্নােকক্াত্তর পয নাকে)। থ শ্বজকুড় হেক্ার ক্কলকজর 6,000 এর 

হ থশ প্রাির্ থশক্ষািী রকেকে, যাক্র অকর্কক্ই প্রধার্ থিথর্থশোর্, গক ষক্, থশক্ষক্ এ িং 

এেথমথর্কেির থ সাক  োক্র সম্প্র্ােকক্ হস া ক্রকের্।  

  

"এটি থর্উ ইেকক্নর জর্য এক্টি খু ই উকত্তজর্াক্র মু েূ ন যখর্ আমরা থ িং যামির্ ইউথর্ভাথস নটির 

হেক্ার ক্কলজ অফ র্াথস নিং অযান্ড হ লি সাকেকেকসর এক্্ম র্েভর্ পথরকষ ার শুভ উকবাধর্ 

ক্রথে, যা থর্উ ইেকক্নর থ শ্ব মাকর্র থশক্ষা  য িার জর্য আমাক্র স ন সাম্প্রথেক্ থ থর্কোগ যা 

ভথ ষযকের ক্মী্ল তেথর ক্রকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই প্রক্ে এ িং সাউ্ার্ ন টিোরজকুড় 

অর্যার্য রূপান্তরমূলক্ উক্যাকগর মাধযকম, আমরা েরুণ প্রথেভাকক্ আকৃ্ষ্ট ক্রা এ িং ধকর রাখার 

পাশাপাথশ আমাক্র হেকির অি ননর্থেক্ উন্নের্ ক্রকে পারক া।"  

  

র্েভর্ হেক্ার ক্কলজ অফ র্াথস নিং অযান্ড হ লি সাকেকেস ভ র্, যা প্রিম াকরর মে 2021 সাকল 

জর্সর্ থসটিকে থশক্ষািীক্র স্বাগে জার্াে, থ শ্বথ ্যালেটির উচ্চাথভলাষী হ লি সাকেে 



ক্যাম্পাকসর মাত্র এক্টি অিংকশর প্রথেথর্থধত্ব ক্কর, যা গ্রাকমর প্রাির্ মুষকড় পড়া ক্রথলস 

অযাথভথর্উ এলাক্াে অ থিে। প্রক্কের মকধয রকেকে থ িং যামির্ ইউথর্ভাথস নটি সু্কল অফ ফাকম নথস 

অযান্ড ফাম নাথসউটিক্যাল সাকেকেস (School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences), যা 

গে  সকন্ত এর প্রিম স্নােক্ িাসকক্ থ ্াে জার্াে এ িং হসই প্রিম স্নােক্ িাকসর সাকি ফাকম নথস 

থশক্ষার জর্য স্বীকৃ্থে ক্াউক্তেল (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE) এর 

ক্াে হিকক্ হপ্রাগ্রাকমর জর্য পূণ ন স্বীকৃ্থে আকস।  

  

থর্উ ইেক্ন হেকির সাকি অিংশী্াথরকত্ব, থ িং যামির্ ইউথর্ভাথস নটি জর্সর্ থসটির অি নর্ীথেক্ থ্ক্ 

হিকক্ অকর্ক্ চ্যাকলকে জজনথরে এক্টি এক্্া মষুকড় পড়া এলাক্াকক্ রূপান্তর ক্করকে। হ লি 

সাকেকেস ক্যাম্পাস, ক্া থভকলকজর হমইর্ থেি থ জকর্স থেসটিকক্ট অ থিে, এমর্ এক্টি 

এলাক্াে পথরণে  কেকে হযখাকর্ মার্ুষ  স াস ক্রকে, ক্াজ ক্রকে, হখলকে এ িং উদ্ভা র্ী 

গক ষণা ক্রকে।।  েনমাকর্, থ শ্বথ ্যালেটি লেনস  াসপাোকলর সাকি অিংশী্াথরত্ব ক্রকে ক্াকেই 

এক্টি  েস্ক যত্ন পথরকষ া থর্ম নাকণর জর্য হযটি সম্প্র্ােকক্ হস া প্র্ার্ ক্রক  এ িং থশক্ষািীক্র 

 াকে ক্লকম থিথর্ক্াল অথভজ্ঞো অজনকর্র সুকযাগ হ্ক ।  

  

বিিং োমটর্ ইউবর্ভাবস নটটর হপ্রবসম্বেি  াবভন হেঙ্গার িম্বলর্, "আমাক্র হ লি সাকেকেস 

ইথর্থশকেটিভ (Health Sciences Initiative) এ িং জর্সর্ থসটি ক্যাম্পাস হক্ ল রাোরাথে তেথর 

 কে যােথর্  রিং আমাক্র হক্ৌশলগে পথরক্ের্া প্রক্তিোর হরাে মযাপ ধকর একসকে। আমরা 

জার্োম হয আমাক্র স্বািয থ জ্ঞাকর্ উকেখকযাগয পথরমাণ ্ক্ষো থেল, এ িং িার্ীে, আঞ্চথলক্ 

এ িং জাথেগে ক্মী্ল সিংক্ি রকেকে যা আমরা প্রশমর্ ক্রকে স ােো ক্রকে পারোম।  হু 

 েকরর পথরক্ের্া এ িং আমাক্র থ শ্বথ ্যালে সম্প্র্াকের প্রথেটি হক্ষত্র এ িং  াইকরর সমি নকর্, 

আমরা সফলভাক  আমাক্র সু্কল অফ ফাকম নথস অযান্ড ফাম নাথসউটিক্যাল সাকেকেকসর জর্য 

হপ্রাগ্রাকমর র্ক্শা ক্রকে সক্ষম  ই এ িং আমাক্র হেক্ার ক্কলজ অফ র্াথস নিং এর জর্য  াড়থে 

থশক্ষাসূচ্ী এ িং হপ্রাগ্রাম তেথরকে সক্ষম  উ, যা র হেক্ার ক্কলজ অফ র্াথস নিং অযান্ড হ লি 

সাকেকেকস পথরণে  কেকে। আমরা জর্সর্ থসটির শহুকর মূলকক্ন্দ্র রূপান্তর ক্রার  যাপাকর 

উকত্তক্তজে। থ িং যামিকর্ আমাক্র সম্প্রসারণ প্রকচ্ষ্টাে োউর্িাউকর্র সম্প্র্ােগুথলকক্ িাকগ নি 

ক্রার আমাক্র হক্ৌশল ক্াকজ হলকগকে এ িং এখর্ থভকলকজ এক্ই ধরকণর ইথে াচ্ক্ প্রভা  

হফলকে। আমরা মূলধর্ েলার এ িং আঞ্চথলক্ অি ননর্থেক্ উন্নের্ ক্াউক্তেল (Regional 

Economic Development Council, REDC) এর  আপকেি থরভাইিালাইকজশর্ ইথর্থশকেটিকভর 

(Upstate Revitalization Initiative) মাধযকম পাওো ে থ কলর জর্য আমরা থর্উ ইেক্ন হেকির 

হর্েৃত্বকক্ এ িং আমাক্র িার্ীে থর্ নাথচ্ে ক্ম নক্েনাক্র ধর্য া্ জার্াই। গভর্ নর হ াক্ল শুরু 

হিকক্ই আমাক্র সাকি রকেকের্, এই প্রক্েকক্ সম্প্রসাথরে  কে হ্কখকের্ এ িং আজকক্ োর 

ফলাফল হ্খকে থেথর্ এখাকর্ উপথিে িাক্াে আমরা স াই উচ্ছ্বথসে।"  

  

থর্উ ইেক্ন হেকির 287 থমথলের্ মাথক্নর্ েলার থ থর্কোকগর মকধয রকেকে, উদ্ভা র্ী BU হ লি 

সাকেকেস ক্যাম্পাস এ িং হভোকল এর প্রধার্ ক্যাম্পাকসর চ্লমার্ উন্নের্কক্ সমি নর্ ক্রার 

জর্য হেি ইউথর্ভাথস নটি অফ থর্উ ইেকক্নর (State University of New York, SUNY) এ িং 

এম্পাোর হেি হেকভলপকমি (Empire State Development, ESD) উভকের পক্ষ হিকক্ 

ে থ ল।  

  



এম্পাোর হেট হেম্বভলপম্বমম্বির প্রধার্ পবরচালর্া কম নকেনা ও বর্ি না ী হেপুটট 

কবমের্ার হকবভর্ ইউবর্স িম্বলর্, "থ িং যামির্ ইউথর্ভাথস নটির হ লি সাকেকেস ক্যাম্পাস 

থর্ম নাকণ থর্উ ইেক্ন হেকির থ থর্কোগ এ িং অিংশী্াথরত্ব জর্সর্ থসটিকক্ আরও উজ্জ্বল 

ভথ ষযকের থ্কক্ ধাথ ে ক্রার জর্য মূল ভূথমক্া পালর্ ক্করকে। এই র্েভর্ পথরকষ া ক্মী্ল 

উন্নের্ এ িং উদ্ভা কর্র প্রথে ESD এর হক্ৌশলগে হফাক্াসকক্ প্রথেফথলে ক্কর, যা র্েভর্ চ্াক্থর 

এ িং রূপান্তরমূলক্ পথর েনর্ আর্কে যা সাউ্ার্ ন টিোকরর চ্লমার্ পুর্রুজ্জী কর্ অর্ু িকক্র 

ক্াজ ক্রক ।"  

  

বসম্বর্টর হেে আকোর িম্বলর্, "এমর্ এক্িা সমকে যখর্ র্াস নক্র থ রাি সিংক্ি চ্লকে, েখর্ 

র্াথস নিং হক্ষকত্রর সমৃক্তিকক্ স ােো ক্রকে সুকযাগ তেথরকে থ থর্কোগ ক্রা অেযন্ত জরুথর। এই 

থ থর্কোগগুথল  য  ার ক্কর পুর্রুজ্জী কর্র প্রকোজকর্ িাক্া সম্প্র্ােকক্ রূপান্তর ক্রার 

মাধযকমই সরক্াকরর ক্াজ ক্রা উথচ্ৎ।"  

  

হেম্বটর অোম্বসেবলওমোর্ ের্া লুপাম্বেনা িম্বলর্, "হেক্ার ক্কলজ অফ র্াথস নিং অযান্ড হ লি 

সাকেকেস জর্সর্ থসটিকে থ িং যামির্ ইউথর্ভাথস নটির ক্যাম্পাকসর এক্টি অথ কে্য 

অিংশ।ক্কলজটি এক্টি পথরেযি জেুার  াক্স ক্ারখার্াকক্ পুর্ নাসর্ ক্কর, সম্প্র্াকে র্েভর্ জী র্ 

এ িং শক্তি থর্কে একসকে। আথম আমাক্র সক্ল অিংশী্াকরর ক্াকে কৃ্েজ্ঞ, যারা হক্ ল জর্সর্ 

থসটির উপর ভরসাই রাকখথর্,  রিং, োরা  ুকেকের্ হয এই থ থর্কোগগুথল আমাক্র পুকরা অঞ্চল 

এ িং হেকির অেী  প্রকোজর্ীে থশক্ষা এ িং অি ননর্থেক্ সুকযাগ তেথরর মাধযকম ফল প্র্ার্ 

ক্রক ।"  

  

SUNY এর চোম্বেলর ন্ডজম মালাট্রাস িম্বলম্বের্, "থ িং যামির্ ইউথর্ভাথস নটির র্েভর্ হেক্ার 

ক্কলজ অফ র্াথস নিং অযান্ড হ লি সাকেকেস হেকির গুরুত্বপূণ ন থ থর্কোকগর মাধযকম SUNY ক্ী 

ক্রকে পাকর ো হ্খাে। এই থ থর্কোগ SUNY হক্ গুরুেরভাক  প্রকোজর্ীে স্বািযকস া ক্মীক্র 

থশথক্ষে এ িং প্রথশথক্ষে ক্রার সুকযাগ থ্কে, থ কশষ ক্কর র্াস নক্র যারা স্বািযকস া  য িার 

হৃৎস্পন্দর্। থর্উ ইেকক্নর ক্মী্ল উন্নের্ক্ারী  াে থ সাক , SUNY উচ্চ মাকর্র, সাশ্রেী, 

সরক্াথর থশক্ষা প্র্াকর্র মাধযকম চ্াক্থরর চ্াথ ্ার চ্যাকলে হমাক্াক লা ক্রকে প্রস্তুে। SUNY এর 

জর্য োর হর্েৃত্ব এ িং অিল সমি নকর্র জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্লকক্ ধর্য া্ জার্াই।"  

  

ব্রুম কাউবি এন্ডক্সবকউটটভ হজসর্ গার্ নার িম্বলর্, "জর্সর্ থসটিকে হয ক্াজ  কেকে ো 

আমাক্র আপকেি থরভাইিালাইকজশর্ ইথর্থশকেটিভ পথরক্ের্ার হক্ন্দ্রথ ন্দকুে থেল। 

থ িং যামির্ ইউথর্ভাথস নটির র্েভর্ র্াথস নিং সু্কল হখালা ব্রুম ক্াউথির এই অিংকশর চ্লমার্ রূপান্তকরর 

স নকশষ সাফলয। UHS এর পাকশ BU এর হ লি সাকেকেস ক্যাম্পাস থর্ম নাণ ভথ ষযকের র্াস ন, 

ফাম নাথসে এ িং অর্যার্য স্বািযকস া ক্মীক্র জর্য থশক্ষা এ িং প্রথশক্ষকণর জর্য থর্খুুঁে পথরক শ 

প্র্ার্ ক্কর। আমাক্র সম্প্র্ােকক্ পুর্রুজ্জীথ ে ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এ িং এম্পাোর 

হেি হেকভলপকমকির এ িং পাশাপাথশ ইউথর্ভাথস নটির প্রথেশ্রুথেকক্ আথম সাধু া্ জার্াই।"  

  

জর্সর্ বসটট বভম্বলম্বজর হমের হেগ বেবম িম্বলর্, "থর্উ ইেক্ন হেি এ িং থ িং যামির্ 

ইউথর্ভাথস নটির মধযক্ার অিংশী্াথরত্ব জর্সর্ থসটির জর্য হগম হচ্োর থেল। এই থ থর্কোগগুথল 

আমাক্র সমৃি  কে এ িং আমাক্র সম্প্র্ােজকুড় এলাক্াগুথলকক্ পুর্রুজ্জীথ ে ক্রকে 



স ােো ক্রকে। জর্সর্ থসটির জর্য আরও উজ্জ্বল এক্টি ভথ ষযৎ থর্ম নাকণ আমাক্র প্রকচ্ষ্টাে 

অর্ু িকক্র ক্াজ ক্রার পকি আমাক্র িার্ীে এ িং হেি অিংশী্ারক্র সাকি ক্াজ ক্রা চ্াথলকে 

হযকে আথম উ্গ্রী ।"  

  

সাউোর্ ন টটোর বরন্ডজওর্াল ইম্বকার্বমক হেম্বভলপম্বমি কাউন্ডেম্বলর (Southern Tier 

Regional Economic Development Council) হকা-হচোর, এিিং অি ননর্বেক উন্নেম্বর্র 

জর্ে সু্কইলার কাউবি পাটনর্ারবেম্বপর (Schuyler County Partnership for Economic 

Development) বর্ি না ী পবরচালক, জুবে মোবকবর্ হচবর, এিিং ব্রুম কবমউবর্টট কম্বলম্বজর 

(Broome Community College) হপ্রবসম্বেি েঃ হকবভর্ ড্রাম িম্বলর্, "এই প্রক্েটি  প্রমাণ 

ক্কর হয অি ননর্থেক্ উন্নেকর্র জর্য থশক্ষাকক্  য  ার ক্রার আঞ্চথলক্ ক্াউক্তেকলর পিথে সথেয 

ক্াজ ক্রকে  হযক েভ  এটি অঞ্চকলর হক্ৌশলগে পথরক্ের্ার সাকি থমকল যাে এ িং ো এক্টি খাথল 

ভ র্কক্ এক্টি প্রাণচ্ঞ্চল পথরকষ াে রূপান্তর ক্রার মাধযকম োউর্িাউর্কক্ পুর্রুজ্জীথ ে 

ক্রকে। আমরা থ িং যামির্ ইউথর্ভাথস নটির সাকি আমাক্র অিংশী্াথরত্ব চ্াথলকে যাওোর জর্য 

মুথখকে আথে, যখর্ আমরা আরও থ থর্কোগ আক্ষ নণ, র্েভর্ চ্াক্থর তেথর, ভথ ষযকের ক্মী্ল 

প্রথশক্ষকণর পাশাপাথশ  েনমাকর্র সাউ্ার্ ন টিোকরর অি নর্ীথেকক্ সম্প্রসারণ এ িং শক্তিশালী ক্রার 

জর্য এক্সাকি ক্াজ ক্রক া।"  

  

সাউোর্ ন টটোর হসাবরিংম্বক (Southern Tier Soaring) ত্বরাবিে করা  

আজকক্র হ াষণার সমূ্পরক্ সাউ্ার্ ন টিোর হসাথরিং এই এলাক্াে অকর্ক্ অি ননর্থেক্ এ িং 

সামাক্তজক্ উন্নথে ক্রার এক্টি সমূ্পণ ন  ্লুথপ্রি। আঞ্চথলক্ভাক  র্ক্শাকৃ্ে পথরক্ের্াটি এক্টি 

প্রথেভা ার্ ক্মী্ল, িম ধ নমার্  য সা এ িং উদ্ভা র্ আক্ষ নকণর থ্কক্ হফাক্াস ক্কর।  েনমাকর্, 

অঞ্চলটি আপকেি থরভাইিালাইকজশর্ ইথর্থশকেটিকভর (Upstate Revitalization Initiative) 

মাধযকম সাউ্ার্ ন টিোর হসাথরিংকক্ 500 থমথলের্ মাথক্নর্ েলার হেি থ থর্কোগ থ্কে ত্বরাথিে 

ক্রকে। হেকির 500 থমথলের্ মাথক্নর্ েলার থ থর্কোগ হ সরক্াথর  য সাগুথলকক্ 2.5 থ থলেকর্র 

হ থশ মাথক্নর্ েলার থ থর্কোগ ক্রকে প্রকণাথ্ে ক্রক  - এ িং এই অঞ্চকলর ্াথখলকৃ্ে পথরক্ের্া 

অর্ুযােী অর্ুথমে  কে হয 10,200টি র্েভর্ ক্ম নসিংিার্  ক । আরও েিয এখাকর্ রকেকে।  

  

এম্পাোর হেট হেম্বভলপম্বমি সম্পম্বকন  

এম্পাোর হেি হেকভলপকমি (ESD)  কে থর্উ ইেকক্নর মুখয অি ননর্থেক্ হেকভলপকমি 

একজক্তে (www.esd.ny.gov)। ESD এর থমশর্  কে এক্টি উন্নে এ িং িম ধ নমার্ অি নর্ীথে 

প্রথেষ্ঠা ক্রা, র্েভর্ ক্ম নসিংিার্ এ িং অি ননর্থেক্ সকুযাকগর তেথরক্রণ উৎসাথ ে ক্রা, হেি এ িং 

োর থমউথর্থসপযাথলটিস রাজস্ব  ৃক্তি ক্রা এ িং থিথেশীল ও ত থচ্ত্রযমে িার্ীে অি নর্ীথে অজনর্ 

ক্রা। ঋণ, অর্ু্ার্, িযাক্স হিথেি এ িং অর্যার্য ধরকর্র অি ননর্থেক্ স ােো  য  াকরর মাধযকম 

থর্উ ইেক্ন হেকি ক্ম নসিংিার্ সৃটষ্ট শুরু ক্রা এ িং উন্নে ক্থমউথর্টিকক্ স ােো ক্রার জর্য ESD 

 যক্তিগে  য সাে থ থর্কোগ  ৃক্তি ক্রার প্রকচ্ষ্টা চ্ালাকে। এোড়াও থর্উ ইেকক্নর থরক্তজওর্াল 

ইকক্াকর্াথমক্ হেকভলপকমি ক্াউক্তেলস এ িং "আথম থর্উ ইেক্নকক্ ভাকলা াথস (I LOVE NEW 

YORK)," এই হেকির স কচ্কে আ্শ ন ভ্রমণ  য িার ব্র্যাকন্ডর মাকক্নটিিং েত্ত্বা ধার্ ক্রার 

প্রািথমক্ প্রশাসথর্ক্ একজক্তে  কে ESD। আঞ্চথলক্ ক্াউক্তেল এ িং এম্পাোর হেি 

হেকভলপকমি সম্পকক্ন আকরা েকিযর জর্য, অর্ুগ্র  ক্কর www.regionalcouncils.ny.gov এ িং 

www.esd.ny.gov হ্খুর্।  

https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri
http://www.esd.ny.gov/
http://www.regionalcouncils.ny.gov/
http://www.esd.ny.gov/
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