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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল 1,000 জর্ র্তু র্ বর্িবিত র্াম্বসরন জর্ে SUNY ও CUNY িৃবি হপ্রাগ্রাম
হ াষণা কম্বরম্বের্

র্াম্বসসন ফর আওয়ার বফউচার স্কলারবেপ বর্উ ইয়কনিাসীম্বক হসিা প্রদাম্বর্র জর্ে 1,000
জর্ র্তু র্ র্াম্বসরন বেক্ষার অিায়র্
ন
করম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ অ্যাকিাথিকেশর্ ফর এ হেটার থর্উ ইেকক্নর (Association for a
Better New York) আকোজজত প্রাতরাকশ, হেট ইউথর্ভাথিটট
ন অ্ফ থর্উ ইেক্ন (State University
of New York, SUNY) এেং থিটট ইউথর্ভাথিটট
ন অ্ফ থর্উ ইেকক্ন (City University of New York,
CUNY) র্াকিিন ফর আওোর থফউচার স্কলারথশপ (Nurses For Our Future Scholarship) র্ামক্
েৃথি হপ্রাগ্রাম হ াষণা ক্করকের্ যা SUNY ও CUNY হত হরজজোর্ন র্াি (Registered
ন
Nurse, RN)
পাওোর জর্য 1,000জর্ র্তু র্ স্বাস্থ্যকিো ক্মীর পড়ার খরচ ে র্ ক্রকে। স্বাস্থ্যকিো হেকে
াটথত ও হেট জুকড় ািপাতাকল ক্মী াটথত িমাধাকর্র প্রকচষ্টাে হপ্রাগ্রামটট একিকে।
"মাে এক্ েের আকগ, আমরা আমাকের স্বাস্থ্যকিো ক্মীকের থেরত্ব উেযাপর্ ক্রথেলাম, এেং
ম ামারী আমাকের হেথখকে থেকেকে হয স্বাস্থ্যকিো থশকে শ্রথমক্ াটথত থর্কে আমরা চলকত
পারকো র্া," গভর্রন হ াকল িম্বলর্।"আথম এটট হ াষণা ক্রকত হপকর গথেতন হয আমাকের
র্াকিিন ফর আওোর থফউচার স্কলারথশপ আকরা র্াি প্রথশেকণর
ন
হেকে এেং তাকের আমাকের
স্বাস্থ্যকিো েযেস্থ্াে থর্কে আিার জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ পেকেপ
ন
কে। SUNY ও CUNY েৃথি
আমাকেরকক্ আকরা িমৃদ্ধ ও র্যােিঙ্গত থর্উ ইেকক্নর থেকক্ ধাথেত ক্রকে, ক্ারণ এটট িক্ল
থর্উ ইেক্নোিীর যাকত প্রথশেণ হপ্রাগ্রাম, এক্, েুই ও চার েেকরর থর্থগ্র অ্জনর্, ক্থমউথর্টট
ক্কলকজ যাওোর িুকযাগ িাকক্ তা থর্জিত ক্রকত ক্াজ ক্রকে; SUNY ও CUNY মধযথেকির
জর্য এক্টট পি ততথর ক্কর থেকে।"
হক্াথভর্-19 ম ামারীর শুরু হিকক্ই, ািপাতালগুথল শ্রথমক্ াটথত ও হরাগীকের েযাপক্
আগমর্ হেকখকে। েৃথি হপ্রাগ্রামটট র্ক্শা ক্রা কেকে হরজজোর্ন র্াকিিন ইর্ থর্উ ইেক্ন হেকট
(Registered Nurses in New York State, NYSRN) হিো প্রোকর্র জর্য র্াথিংন ও স্বাস্থ্যকিো
হপশাোর থর্কোগ ও পুর্ঃপ্রথশেণ প্রোকর্র জর্য, হযখাকর্ িোথধক্
ন
প্রকোজর্ রকেকে। েতনমাকর্
হরজজোর্ন র্াকিিন ইর্ থর্উ ইেক্ন হেকট 9,300 এর হেথশ খাথল পে রকেকে। র্াকিিন ফর আওোর
হেটার থফউচাকরর অ্ি ন ল SUNY ো CUNY হত 1,000-র হেথশ থশোিী র্াথিংন হপ্রাগ্রাকম ভথতন
কত পারকে। থশোিীরা তাকের হপ্রাগ্রাম র্মর্ীে িমেিূথচকত, খণ্ডক্ালীর্ ো পূণক্ালীর্
ন
থভথিকত
হশষ ক্রকত পারকে।

প্রকচষ্টাটট থর্উ ইেক্ন হেকটর োথিন্দাকের স্বাস্থ্যকিো হেকে িজিে কে তাকের ক্যাথরোর পকির
েেতা েৃজদ্ধ ক্রকত এেং SUNY ো CUNY থিকেকমর মকধয থেকে তাকের থশো অ্গ্রির ক্রকত
পারকে।
উপরন্তু, থর্উ ইেক্ন হেট থর্পাটন কমন্ট অ্ফ হলোর (New York State Department of Labor)
থেেযমার্ ও হেক্ার ক্মীকের ক্াকে র্তু র্ এইিে িুকযাকগর প্রচার ক্রকে, যার মকধয রকেকে
আঞ্চথলক্ SUNY এর্ুকক্শর্াল অ্পরচুথর্টট হিন্টাকিরন (SUNY Educational Opportunity
Centers) মাধযকম উচ্চ চাথ োর এথি-হলকভল র্াি ির্কের
ন
িুকযাগ যার মকধয রকেকে িাটটন ফাইর্
র্াথিংন অ্যাথিকেন্ট (Certified Nursing Assistant), লাইকিন্সর্ প্রযাথিক্যাল র্াি (ন Licensed
Practical Nurse, LPN) এেং র্াথিংন হ াম এইর্ (Nursing Home Aide)।
চাকবর হ াোঁজার স ায়তা
আজকক্ থর্উ ইেক্ন হেট জে েযাকে (New York State Job Bank) থর্উ ইেক্ন হেকটর প্রাে
220,000টট চাক্থর রকেকে এেং েযে ারক্ারীরা থক্ওোর্ন, জজপ হক্ার্ এেং চাক্থরর পে ও
হক্াম্পাথর্র র্াম থেকে খুজ
ুঁ কত হেখকত পারকে। জেকজার্ (JobZone) চাক্থর হখাুঁজা ও ক্যাথরোর
হর্কভলপকমন্ট টুল েযে ার ক্কর, েযজিরা তাকের ভথেষযৎ পথরক্ের্া ক্রকত পারকে, থরজজউম
ততথর ক্রকত পারকে এেং ক্যাথরোর এক্সকলার ক্রকত পারকে।
এোড়াও থর্পাটন কমন্ট অ্ফ হলোর িক্ল থশকে চাক্থর িন্ধার্ীকের জর্য িংথিষ্ট থেষে হযমর্
থরজজউম হলখা, চাক্থর হখাুঁজা এেং ইন্টারথভউকের হক্ৌশল থর্কে তেথর্ক্ লাইভ ভাচুনযোল
ওোক্নশপ ও ওকেথের্ার আকোজর্ ক্কর। একজজন্স ভাচুনযোল ক্যাথরোর হমলা (Virtual Career
Fairs) আকোজকর্র জর্য শতাথধক্ েযেিার িাকি অ্ংশীোথরত্ব ক্কর হযখাকর্ চাক্থর িন্ধার্ীরা
েযেিার িাকি এক্টট চাক্থরর হমলা হিটটংকে ক্িা েলকত পারকে, উপলভয চাক্থর হেখকত
পারকে এেং প্রশ্ন ক্রার জর্য থর্কোগক্ারী েযেিাকের িাকি িরািথর িংযুি কত পারকে, থর্কজর
োথড় হিকক্ই।
যারা খণ্ডক্ালীর্ ক্াজ খুজ
ুঁ কে, তাকের জর্য হেকটর খণ্ডক্ালীর্ থর্কোগ িুকযাকগর চাক্থর েযাংক্
রকেকে হযখাকর্ থর্উ ইেক্ন হেকটর প্রাে 30,000টট খণ্ডক্ালীর্ চাক্থরর তাথলক্া রকেকে যা
অ্েস্থ্ার্, চাক্থরর পে ও হক্াম্পাথর্ দ্বারা িাজাকর্া আকে এেং থক্ওোর্ন থেকেও অ্র্ুিন্ধার্ ক্রা
যাকে।
েযেিাগুথল থর্পাটন কমন্ট অ্ফ হলোকরর থের্ামূকলযর হপ্রাগ্রাম এেং হিো েযে ার ক্কর ক্কেক্
থমথলের্ িম্ভােয চাক্থর িন্ধার্ীর হখাুঁজ হপকত পাকর। তারা থর্উ ইেক্ন হেকটর জে েযাকে
থেেযমার্ ওকেেিাইকটর িরািথর ইকেজক্সংকের মাধযকম চাক্থরর থেজ্ঞাপর্ থেকত পাকর ো ি ােতা
ক্মীর ক্াকে হপ্ররণ ক্কর তাকের থর্কোগ প্রকোজর্ অ্র্ুযােী থর্উ ইেক্ন হেট টযাকলন্ট েযাে
(NYS Talent Bank) হিকক্ িরািথর থমথলের্ থমথলের্ হযাগয চাক্থর িন্ধার্ীকের িন্ধার্ হপকত
পাকর। এোড়াও তারা আিন্ন ক্যাথরোর হমলাে অ্ংশগ্র ণ ক্রকত পাকর ো উপলভয ক্র হিথর্ট
ও অ্র্যার্য থর্কোগ প্রকণাের্ার েযাপাকর জার্কত পাকর।

SUNY চোম্বেলর জজম মালাট্রাস িম্বলর্, "LPN হিকক্ েযাকচলর অ্ফ িাইন্স ইর্ র্াথিংন
(Bachelor of Science in Nursing, BSN) িক্ল থর্থগ্র ি থর্উ ইেক্ন হেকটর িক্ল প্রাকে এেং
অ্র্লাইকর্ 70টটর হেথশ র্াথিংন হপ্রাগ্রাম থর্কে, SUNY, আমাকের স্বাস্থ্যকিোর হৃৎস্পন্দর্ র্ািকের
ন
েথধতন চাথ ো পূরকণ প্রস্তুত। আমরা গভর্রন হ াক্লকক্ এই ম ার্ ক্াকজ হযাগোকর্ ইচ্ছুক্কের
জর্য এই েৃথি প্রকণাের্া প্রোর্ ক্রার মাধযকম, এেং খণ্ডক্ালীর্ ো পূণক্ালীর্
ন
ক্কলজ ক্রার
িুকযাগ প্রোর্ ক্কর, যা আমাকের থশোিীকের তাকের থশো ও জীেকর্র োথেত্ব েযেস্থ্াপর্াে
থস্থ্থতস্থ্াপক্তা প্রোর্ ক্রকে, হর্তৃত্ব প্রেশকর্র
ন
জর্য ধর্যোে জার্াই। SUNY, উচ্চ থশোর
িেেৃন ৎ িাথেক্
ন েযেস্থ্া, এই িমিযা িমাধাকর্ প্রস্তুত।"
CUNY চোম্বেলর হফবলক্স বভ. মোম্ব াস িম্বলর্, "ম ামারী আমাকের স্বাস্থ্য হিো েযেস্থ্াে
থচথক্ৎিা প্রোকর্র ধারণেমতা েৃজদ্ধ ক্রার প্রকোজর্ীেতাকক্ ভাকলাভাকে থচথিত ক্করকে, এেং
এই প্রস্তাের্ার মুখয উপাোর্ ল তেথচেযমে, েে র্াকিরন পাইপলাইর্ েৃজদ্ধ ক্রা। িমেমত আিা
এই েৃথি হপ্রাগ্রাম আকরা থর্উ ইেক্নোিীকক্ CUNY-র মার্িম্পন্ন র্াথিংন হপ্রাগ্রাকম ভথতন ওোর
িুকযাগ থেকে এেং এমর্ এক্টট হেকে ফলপ্রিূ, ভাকলা উপাজনকর্র ক্যাথরোর ততথর ক্রকে
হযখাকর্ প্রকোজর্ অ্তযথধক্। CUNY আগামী প্রজকের র্াথিংন হপশাোরকের প্রথশেণ প্রোকর্
অ্ঙ্গীক্ারেদ্ধ এেং আমরা গভর্রন হ াক্লকক্ তার অ্েযা ত িমিকর্র
ন
জর্য ধর্যোে জার্াই।"
বর্উ ইয়কন হে র্াম্বসস
ন অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York State Nurses Association)
বর্িান ী পবরচালক পো হকর্, RN, িম্বলর্, "ম ামারীর িমে আমরা যারা ফ্রন্টলাইকর্ ক্াজ
ক্রথে, তাকের মকতা তযাগ আকরা ক্াউকক্ ক্রকত েথর্, এেং আমাকের র্াথিংন র্যাে পুর্গঠকর্
ন
িা াযযক্ারী গভর্রন হ াক্কলর েূরেৃটষ্টিম্পন্ন থেথর্কোকগর মকতা িমির্ই
ন আমাকের প্রকোজর্
যাকত আমরা থর্উ ইেক্নোিী হযই হিোর উপর থর্ভনরশীল তা প্রোর্ ক্কর হযকত পাথর। হযক তু
হশ্রষ্ঠ হিো ল িাংস্কৃথতক্ভাকে প্রথতজিোশীল হিো, তাই প্রেি এই 1,000 েৃথি হেটেযাপী িক্ল
িম্প্রোে হিকক্ থর্কোগ প্রোর্ চাথলকে হযকত আমাকের জর্য থেশাল িুকযাগ, এেং তাকের SUNY
ও CUNY-হত হপ্ররণ ক্রার মাধযকম তারা আমাকের উচ্চ থশোর প্রথতষ্ঠার্গুথলকক্ও হজারোর
ক্কর, যার ফকল এটট পথরষ্কার হয গভর্রন হ াক্ল আমাকের স্বাস্থ্যকিো ক্মী ও তরুণকের
অ্গ্রাথধক্ার থেকচ্ছর্ - থর্উ ইেক্নকক্ হফরত আর্ার জর্য আমাকের এমর্ অ্গ্রাথধক্ারই
প্রকোজর্।"
অোম্বসেবল সদসে বরচার্ন গ বির্ িম্বলর্, "স্বাস্থ্য হিোর িুকযাগ ও মাকর্র জর্য পযাপ্ত
ন ক্মী
অ্তযে গুরুত্বপূণ।ন হক্াথভর্ ম ামারী থেেযমার্ ক্মী াটথতর উপর আকলাক্পাত ক্করকে, এেং
আমাকের জর্গকণর েেি েৃজদ্ধর িাকি িাকি চাথ ো আকরা েৃজদ্ধ পাকে। গুরুত্বপূণ এই
ন
উকেযাকগর
জর্য আথম গভর্রন হ াক্কলর প্রশংিা ক্রথে এেং আমাকের প্রকোজর্ীে স্বাস্থ্যকিো ক্মীকের
প্রথশেণ হপ্রাগ্রাম আকরা অ্গ্রির কত হেখকত চাই।"
হ লিম্বকয়ার অোম্বসাবসম্বয়ের্ অফ বর্উ ইয়কন হেম্ব র (Healthcare Association of
New York State) হপ্রবসম্বর্ন্ট বি গ্রাউজ, RN, জুবরস র্ক্টর ইর্ ল (JD) িম্বলর্, "আমাকের
স্বাস্থ্যকিোর ক্মী োথ র্ীর পাইপলাইর্কক্ যত দ্রুত িম্ভে হজারোর ক্রা অ্তযে গুরুত্বপূণ।ন
আথম গভর্রন হ াক্লকক্ আথিক্
ন প্রথতেন্ধক্তা যা ভথেষযকতর িম্ভােয র্ািকের
ন
তাকের প্রাপয

থশো ও প্রথশেণ হিকক্ েজঞ্চত ক্রকত পারকতা, তা েূর ক্রার অ্থত প্রকোজর্ীে পেকেপ
হর্ওোর জর্য ধর্যোে জার্াজচ্ছ। আজকক্র পেকেপ ল থর্উ ইেকক্নর িম্প্রোকের আিন্ন
েেরগুথলকত অ্থত প্রকোজর্ীে যত্নক্ারী থর্জিত ক্রার থেকক্ এক্টট ধাপ।"
হগ্র ার বর্উ ইয়কন সবপ াল অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Greater New York Hospital
Association) হপ্রবসম্বর্ন্ট হকম্বর্ি ই. রাম্বস্ক িম্বলর্, "গভর্রন হ াক্ল কলর্ স্বাস্থ্যকিো ক্মী
োথ র্ীর এক্জর্ ক্ট্টর িমিক্
ন থযথর্ েুকের্ হয ািপাতাল িম্প্রোকে ক্মী িমিযার িমাধাকর্
িা িী পেকেপ প্রকোজর্। অ্থত প্রকোজর্ীে েৃথি হপ্রাগ্রামটট 1,000 জর্ র্তু র্ হরজজোর্ন
র্ািকের
ন
পড়ার খরচ প্রোর্ ক্রকে যা র্াকিরন াটথত হমটাকত িা াযয ক্রকে এেং উচ্চ প্রথশথেত
র্াকিরন থর্ভনরকযাগয পাইপলাইর্ থর্জিত ক্রকে। আমরা গভর্রন হ াক্কলর হর্তৃত্ব এেং এই
গুরুত্বপূণ থেষকে
ন
তার েূরেৃটষ্টর জর্য ক্ৃতজ্ঞ।"
হ াষণাটট এল িাম্প্রথতক্ থেং যামটর্ ইউথর্ভাথিটটর
ন হর্ক্ার ক্কলজ অ্ফ র্াথিংন অ্যাে হ লি
িাইন্স (Binghamton University's Decker College of Nursing and Health Sciences)
উকদ্বাধকর্র টঠক্ পকরই, যা স্বাস্থ্যকিো থশো ও থর্উ ইেক্ন হেকটর র্াথিংন ক্মী োথ র্ী
িম্প্রিারকণ গভর্রন হ াক্কলর থর্কেের্ থর্জিত ক্কর। SUNY ক্কলজ ও থর্উ ইেকক্নর
ইউথর্ভাথিটটগুথলকত
ন
70টট িম্পূণ হিথর্কটর
ন
র্াথিংন থর্থগ্র প্রাক্স্নাতক্ ও স্নাতক্ হপ্রাগ্রাম রকেকে,
যা োথড়র স্বাস্থ্য ি ােতা হিকক্ র্িথরোল ও উন্নত ির্েি 17টট থভন্ন হিকর্র্থশোল প্রোর্
ক্কর। SUNY থশোিীরা অ্র্লাইকর্ ো হশ্রণীক্কে তাকের ক্টঠর্ হক্ািওোক্ন
ন
হশষ ক্কর এেং
আেশযক্ াকত-ক্লকম োস্তে অ্থভজ্ঞতা লাভ ক্রার পর স্বাস্থ্যকিো হেকে প্রকেকশর জর্য প্রস্তুত
কে স্নাতক্ পাশ ক্কর। প্রথত েের CUNY-র 50টট র্াথিংন অ্যার্ভান্সর্ হিথর্টি ির্ে ও থর্থগ্র
হপ্রাগ্রাম হিকক্ 1,800 জর্ স্নাতক্ পাশ ক্কর, যার মকধয রকেকে 14টট CUNY ইর্থেটটউশর্ হিকক্
থিথর্ের ও ক্থমউথর্টট ক্কলজ উভকের হপ্রাগ্রামি LPN, অ্যাকিাথিকেট, েযাকচলর, মাোর ও
র্িরাল হপ্রাগ্রাম (DNP and Ph.D.)। CUNY-র র্াথিংন হপ্রাগ্রামগুথল স্বাস্থ্যকিো হেকে িুকযাগ ও
অ্গ্রগথত েৃজদ্ধর জর্য, এেং উচ্চমাকর্র ও িক্কলর জর্য িমার্ স্বাস্থ্য হিো প্রোকর্র জর্য
আগামী প্রজকের র্াথিংন হপশাোর, থেকশষ ক্কর িেকিকক্ েুঃস্থ্ ও িুথেধােজঞ্চত জর্কগাষ্ঠীকত,
প্রথশেকণর তাকের অ্ঙ্গীক্াকর এক্জেত আকে।
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