
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/30/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল অক্ষমতাস  বেশুম্বের সু্কম্বলর বিবর্ম্ব াম্বগ ঐবত াবসক 240 বমবল র্ 

মাবকনর্ ডলার িৃদ্ধির হ াষণা করম্বলর্  

   

বপ্রসু্কল এিং সু্কল-ি সী বিম্বেষ বেক্ষা প্রোর্কারীম্বের ত বিল 15 েতাংে িৃদ্ধি পাম্বি  

  

এছাড়াও গভর্ নর অক্ষমতাস  বেক্ষািী, তাম্বের পবরিার এিং সামাদ্ধিক হসিা 

প্রোর্কারীম্বের সংস্থার্ প্রোর্ করম্বত প্রধার্ বিবধমালার পোম্বকম্বি স্বাক্ষর করম্বলর্  

   

গভর্ নর হ োকল আজকক তোর আসন্ন 2022-2023 নর্র্ নো ী র্োকজকে (Executive Budget) 

অর্ুক োনিত অক্ষ তোস  নিশুকির হর্সরকোনর সু্ককলর নর্নর্ক োকগ ঐনত োনসক 240 ন নল র্ 

 োনকনর্ ডলোর র্ৃদ্ধির হ োষণো করকলর্। এছোড়োও গভর্ নর হ োকল অক্ষ তোস  নিক্ষোর্থী, তোকির 

পনরর্োর এর্ং সো োদ্ধজক হসর্ো প্রিোর্কোরীকির সংস্থোর্ প্রিোর্ করকত প্রধোর্ নর্নধ োলোর পযোকককজ 

স্বোক্ষর করকলর্।  

   

"অক্ষ তোস  নিক্ষোর্থী সু্ককল ঐনত োনসক এই নর্নর্ক োগ, এর্ং এর সোকর্থ আন  হে চোরটে নর্ল 

আইর্ ন কসকর্ স্বোক্ষর করনছ, নর্উ ই ককনর প্রনতটে হকোণো  নিক্ষোর্থী, পনরর্োর এর্ং সু্ককলর জর্য 

নর্িোল পনরর্তনর্ নর্ক  আসকর্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আন  অনিকস র্থোকোকোলীর্ স ক , 

প্রনতর্ন্ধী সম্প্রিোক র কর্থো হিোর্ো এর্ং তোকির ভোকলোভোকর্ হর্েঁকচ র্থোককত প্রক োজর্ী  সংস্থোর্ ও 

স র্থ নর্ প্রিোর্কক অগ্রোনধকোর প্রিোর্ ককরনছ। অক্ষ তোস   োর্ুষকির জর্য আ োর প্রনতশ্রুনত 

 কলো: আপর্োকির গভর্ নর ন কসকর্, আন  সর্স   আপোকির পোকি র্থোককর্ো এর্ং আপর্োকির  ক  

লড়োই করকর্ো।"  

   

2021-2022 সু্কল র্ছকরর জর্য অর্ুক োনিত টেউির্  োকর 4 িতোংি জীর্র্েোপকর্র-খরচ 

স ন্বক র পর, নর্উ ই কন হেে র্োকজে নডনভির্ (New York State Division of the Budget) 

2022-2023 সু্কল র্ছকরর জর্য অনতনরক্ত 11 িতোংি জীর্র্েোপকর্র-খরচ স ন্বক র অর্ুক োির্ 

প্রিোর্ করকর্, েো নর্গত িুই র্ছকরর তুলর্ো  15 িতোংকির হর্নি র্ৃদ্ধি। 2022-2023 

জীর্র্েোপকর্র-খরচ স ন্ব  নপ্রসু্কল এর্ং সু্কল-র্ সীকির নর্কিষ নিক্ষো প্রিোর্কোরীকির র্োনষ নক 

ত নর্ল 240 ন নল র্  োনকনর্ ডলোকরর হর্নি র্ৃদ্ধি করকর্, হেখোকর্ হেে সু্কল হজলো ও 

কোউনিগুনলকক তোকির হ োে খরকচর প্রো  60 িতোংি পুর্রো  পনরকিোধ ককর নিকর্।  

  

গভর্ নর হ োকল এছোড়োও অক্ষ তোস  নিক্ষোর্থীকির স র্থ নকর্ নর্নধ োলোর একটে পযোকককজ স্বোক্ষর 

ককরর্: নর্নধ োলো (S.2911/A.1953) অর্ুেো ী অটেজ  হেকট্রো  নডজঅডনোরস অযোডভোইজনর 



হর্োডন (Autism Spectrum Disorders Advisory Board) অটেজ  নর্ণ ন , নিক্ষো, এর্ং  যোনপংক র 

উপর একটে প্রনতকর্ির্ প্রিোর্ করকর্; নর্নধ োলো (S.6682/A.7614) অক্ষ তোস  নিক্ষোর্থীকির জর্য 

প্রদ্ধি োসংিোন্ত অনভকেোকগর নর্চোর করোর জর্য একজর্ নর্রকপক্ষ শুর্োনর্ ক নকতনো নর্ক োগ 

করোর একটে প্রদ্ধি ো ততনর ককর; নর্নধ োলো (S.1662-B/A.3523-A) নর্উ ই ককন আচরণগত 

নর্কেষক লোইকেস ইসুয করো অর্য হেেগুনলর সোকর্থ সংগনতপূণ ন ককর; নর্নধ োলো (S.5560-

A/A.5339) অক্ষ তোস  র্োচ্চোকির আনল ন ইিোরকভর্ির্ (Early Intervention, EI) নিক্ষোর ত নর্ল 

প্রিোর্ ককর।  

  

নর্নধ োলো (S.2911/A.1953) অর্ুেো ী অটেজ  হেকট্রো  নডজঅডনোরস অযোডভোইজনর হর্োডন 

অটেজ  নর্ণ ন , নিক্ষো, এর্ং  যোনপংক র উপর একটে প্রনতকর্ির্ প্রিোর্ করকর্।প্রনতকর্ির্টে 

নিশুকির  কধয অটেজক র কোরণ সংিোন্ত সম্ভোর্য নর্ষ গুনল সটিকভোকর্  ূলযো র্ ও পে নোকলোচর্ো 

করকর্ এর্ং একই সোকর্থ স্বোস্থযকসর্ো ও নিক্ষো প্রিোর্কোরীকির জর্য অটেজ  আিোন্তকির আকরো 

ভোকলো উপোক  সো োেয করকত স ো তো করকর্।  

   

বসম্বর্টর হকবভর্ এস. পাকনার িম্বলর্, "েনি জোর্ো অকধ নক লড়োই জ   ক  র্থোকক তো কল আ রো 

আ োকির   োর্ হেকে অটেজক র নর্রুকি লড়োইক  হ কর েোদ্ধি। এটে পনরর্তনর্ করোর প্রর্থ  

ধোপ  কর্  যোনপং নর্ল। আন  এই জরুনর আইর্টের খসড়ো করকত হপকর গনর্ নত েোর দ্বোরো অটেজ  

হেকট্রো  নডজঅডনোরস অযোডভোইজনর হর্োকডনর জর্য অটেজ  নর্ণ ন , নিক্ষো, এর্ং  যোনপংক র 

উপর একটে প্রনতকর্ির্ প্রিোর্ করো আর্নিযক করো  কর্। প্রনতকর্ির্টে নিশুকির  কধয 

অটেজক র কোরণ সংিোন্ত সম্ভোর্য নর্ষ গুনল সটিকভোকর্  ূলযো র্ ও পে নোকলোচর্ো করকর্ এর্ং 

একই সোকর্থ স্বোস্থযকসর্ো ও নিক্ষো প্রিোর্কোরীকির জর্য অটেজ  আিোন্তকির আকরো ভোকলো উপোক  

সো োেয করকত স ো তো করকর্। আন  গভর্ নর হ োকলকক অটেজ  নর্ক  হর্েঁকচ র্থোকো পনরর্োকরর 

স র্থ নকর্র প্রকচষ্টো  হেোগিোকর্র জর্য ধর্যর্োি জোর্োদ্ধি।"  

   

অোম্বসেবল সেসে কোটাবলর্া ক্রুি িম্বলর্, "নর্উ ই কন হেকে, 1996 সোল হর্থকক অটেজক র 

 োর উকদ্বগজর্কভোকর্ র্ৃদ্ধি হপক কছ। এেো েষ্ট হে, আ োকিরকক নিশুকির অটেজক র কোরণ 

সংিোন্ত সম্ভোর্য নর্ষ গুনল সটিকভোকর্ নর্ণ ন  করোর জর্য অটেজ  হককসর সংখযো হকোর্থো  

হক র্ তো জোর্কত  কর্। আইর্টে অটেজ  হেকট্রো  নডজঅডনোরস অযোডভোইজনর হর্োডন গির্ 

ককর, এর্ং অটেজ  নর্ণ ন , নিক্ষো, এর্ং  যোনপংক র উপর একটে প্রনতকর্ির্ প্রিোর্ 

করকর্।আ োকির জর্য অটেজ  প্রোিুভনোকর্র  োর সর্োক্ত করকত এর্ং সর্ নজর্ীর্ দ্ধিনর্ং 

সম্প্রসোনরত করকত এর্ং একই সোকর্থ ডোক্তোর ও নিক্ষোিোর্কোরীকির আনল ন দ্ধিনর্ং, ইিোরকভর্ির্ 

এর্ং নচনকৎসো প্রিোকর্ স ো তো করকত নর্উ ই কন হেকের জর্য এই জরুনর সংগির্ আর্নিযক। 

আন  নর্লটের স্বপকক্ষর  োর্ুষ ও পনরর্োকর এ র্যোপোকর তোকির ককিোর পনরশ্রক র জর্য, নসকর্ের 

পোকনোরকক তোর অংিীিোনরকের জর্য এর্ং সর্কিকষ গভর্ নর হ োকলকক নর্নধ োলোর এই অপনর োে ন 

একোন্ত প্রক োজর্ী  অংিকক স্বোক্ষর ককর হেের্যোপী নিশুকির জীর্র্ উন্নত করোর জর্য ধর্যর্োি 

জোর্োকত চোই।"  

   

নর্নধ োলো (S.6682/A.7614) নর্কিষ নিক্ষোর প্রদ্ধি োসংিোন্ত অনভকেোকগর নর্চোর করোর জর্য 

তোৎক্ষনণকভোকর্ একজর্ নর্রকপক্ষ শুর্োনর্ ক নকতনো (Impartial Hearing Officer, IHO) নর্ক োগ 

করোর একটে প্রদ্ধি ো ততনর ককর, েনি র্ো একজর্ নপতো োতো অনভকেোগ িোনখল করোর 196 নিকর্র 



 কধয কোউকক নর্ক োগ র্ো করো   । নর্নধ োলোটে নর্দ্ধিত করকর্ হে নর্কিষ নিক্ষোর নিক্ষোর্থীরো হের্ 

তোকির প্রক োজর্ী  আইর্োর্ুেো ী আর্িযক হসর্ো স   কতো পো ।অনভকেোগ হিোর্োর IHO নর্ক োগ 

র্ো হিও োর িকল এধরকর্র অকর্ক হকস র্হু র্ছর ধকর নর্লনিত  ক কছ; নর্উ ই কন নসটেকত 

র্তন োকর্ কক ক  োজোর এ র্ হকস জক  আকছ। নর্উ ই কন নসটে এর্ং হেকের নিক্ষো নর্ভোগ 

(State Education Department) সম্প্রনত এ র্ হকস হিোর্োর জর্য আকরো IHO-হক চোকনরিোকর্র 

পনরকল্পর্ো ককরকছ, এর্ং এই নর্নধ োলো নপতো োতো ও নিক্ষোর্থীরো েোকত নর্লি ছোড়ো প্রক োজর্ী  

হসর্ো হপকত পোকর তো আকরো ভোকলোভোকর্ নর্দ্ধিত করকর্।  

   

বসম্বর্টর ির্ বস. বলউ িম্বলর্, "নর্উ ই কন নসটে  োজোর  োজোর নর্কিষ প্রক োজর্স  সু্ককল েোও ো 

নিশুকক সমূ্পণ ন  তোি ককরকছ, েোরো অপে নোপ্ত নিক্ষো হসর্ো লোভ ককরকছ এর্ং েোকির পনরর্োরকক 

ভীষণ কটির্ আ লোতোনিক এর্ং আনর্থ নক পনরনস্থনতর  কধয নিক  স   পোর করকত  ক কছ। নর্উ 

ই কন নসটের নিক্ষো নর্ভোগ (New York City Department of Education, NYCDOE) র্ছকরর পর 

র্ছর ধকর র্োর র্োর আইর্সভোর হর্তোকির কোকছ তোকির প্রদ্ধি ো উন্নত করোর প্রনতশ্রুনত ভঙ্গ 

ককরকছ েোর িকল নর্নধ োলোটে প্রক োজর্  ক কছ। নর্লটেকক আইর্ ন কসকর্ স্বোক্ষর করোর জর্য 

এর্ং NYCDOE-র  োকত র্হু িী ন স   ধকর অগ্রো য  ক কছ তোকির নিক্ষো সনতযকোর অকর্থ ন উন্নত 

করোর জর্য গভর্ নর হ োকলকক অকর্ক অকর্ক ধর্যর্োি।"  

   

অোম্বসেবল সেসে মাইম্বকল হিম্বর্ম্বডম্বটা িম্বলর্, "আন  আর্দ্ধিত হে গভর্ নর কযোনর্থ হ োকল 

আ োর নর্লটে স্বোক্ষর করকছর্, হেটে অক্ষ তোস  নিক্ষোর্থীকির র্ো তোকির পনরর্োকরর সিসযকির 

সর্োক্তকরণ,  ূলযো র্, র্ো নিক্ষোর স্থোর্ সংিোন্ত র্যোপোকর একজর্ নর্রকপক্ষ শুর্োনর্ ক নকতনোর 

জর্য আকর্ির্ করকত পোরকর্। নর্নধ োলোটে প্রণ র্ করো  কল, নর্উ ই কন হেে নিক্ষো নর্ভোগ 

সংনক্ষপ্ত স   সী োর নর্স্তোনরতস  প্রনর্ধোর্ জোনর করকর্, হে স ক র  কধয একটে েরোনন্বত ত্রোকণর 

আকিি সন্ধোর্ী নপতো োতোর জর্য একজর্ IHO একটে নর্কিনি হপি করকর্।"  

   

নর্নধ োলো (S.1662-B/A.3523-A) নর্উ ই ককন আচরণগত নর্কেষক লোইকেস ইসুয করো অর্য 

হেেগুনলর সোকর্থ সংগনতপূণ ন ককর। র্তন োর্ আইর্ আচরণগত নর্কেষককির শুধু অটেজ  এর্ং 

অটেজ  হেকট্রো  নডজঅডনোকরর নচনকৎসো করকত অর্ু নত হি । নর্নধ োলোটে এই সী োর্িতো 

অপসোরণ করকর্, এর্ং ডো োগর্নেক অযোন্ড েযোটেনেকযোল  যোর্ু োল অি হ িোল নডজঅডনোরস 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) র্ো স তুলয র্যর্স্থো  তোনলকোর্ি 

সকল আচরণগত স্বোস্থয স সযোর নচনকৎসো করোর অর্ু নত প্রিোর্ করকর্।   

  

বসম্বর্টর হিমস হস্কাবিস িম্বলর্, "েখর্ অর্য সকল হেে তোকির র্যর্ োনরক আচরণগত 

নর্কেষককির র্যোপকভোকর্ নর্কজকির িক্ষতো অর্ুিীলর্ করকত নিকি, তখর্ নর্উ ই কন হেে 

িী ননির্ ধকর এই হপিোিোরকির নর্কিষ হশ্রণীর সী ো  আর্ি ককর হরকখকছ, েোর িকল নিশু ও 

অক্ষ তোস  র্যদ্ধক্তরো এই কোে নকর হর্থরোনপর সুকেোগ পোও ো হর্থকক র্দ্ধিত  ক কছ। নর্নভন্ন  োর্নসক 

স্বোস্থয স সযো র্ো নর্কোি লূক হরোকগ ভুগকত র্থোকো  োর্ুষকির জর্য এই নর্নধ োলোটে অকর্ক নকছু 

র্িকল নিকর্। আন  র্হু র্যর্ োনরক আচরণগত নর্কেষক (Applied Behavior Analysis, ABA), 

পনরর্োর, এর্ং স ক ীকির প্রনত কৃতজ্ঞ েোরো এই নর্লটেকক পোি করোকত নর্রলসভোকর্ কোজ 

ককরকছর্, েোর  কধয রক কছ সংখযোগনরষ্ঠ হর্তো স্েু োেন-কোদ্ধজে, সংখযোগনরষ্ঠ হর্তো নপপলস-

হেোকস, এর্ং নসকর্ের  যোনর্ওর্। পনরকিকষ, আ রো গভর্ নর হ োককলর প্রনত নর্কিষভোকর্ ঋণী এই 



গুরুেপূণ ন নর্নধ োলোকক স র্থ নর্ করোর জর্য এর্ং অক্ষ তোস  নিশুর প্রনত তোর প্রনতশ্রুনতর 

জর্য।"  

   

অোম্বসেবল সেসে দ্ধিস্টাল বড. বপপলস-হস্টাকস িম্বলর্, "আন  গভর্ নর হ োককলর প্রিংসো 

করনছ কোরণ নতনর্ র্ুঝকত হপকরকছর্ হে নর্উ ই কন হেকে র্যর্ োনরক আচরণগত নর্কেষণ 

অর্ুিীলর্  োলর্োগোি করোর এটেই সটিক স  । নর্নধ োলোটে এই হপিোকক অগ্রসর ককর এর্ং এটে 

হিকি অর্য হেসকল হেে আচরণগত নর্কেষককির লোইকসে প্রিোর্ ককর তোকির সোকর্থ 

সংগনতপূণ ন। হেসকল র্যদ্ধক্ত র্যোপক ধরকর্র স সযো নর্ক  হর্েঁকচ আকছর্ তোরো িীঘ্রই ABA-র 

প্র োনণত হর্থরোনপ সুনর্ধো হর্থকক লোভর্োর্  কত পোরকর্র্। পোিোপোনি, নর্নধ োলোটে নর্উ ই ককনর 

লোইকসেধোরী আচরণগত নর্কেষককর তীব্র  োেনত হ েোকত সো োেয করকর্ এর্ং নর্দ্ধিত করকর্ হে 

ABA প্রক োজর্ এ র্ সককল এই অনত জরুনর অর্ুিীলকর্র সুনর্ধো পোও োর সুকেোগ পোকর্।"  

   

নর্নধ োলো (S.5560-A/A.5339) অক্ষ তোস  র্োচ্চোকির আনল ন ইিোরকভর্ির্ নিক্ষোর ত নর্ল প্রিোর্ 

ককর। এটে ন উনর্নসপযোনলটেস ূক  ত নর্ল নর্তরকণর র্যর্স্থোকক স জ ককর এর্ং নিশুকির জর্য 

আকরো হর্নি আনল ন ইিোরকভর্ির্ প্রিোকর্র সুকেোগ হি ।  

   

বসম্বর্টর এলাইিা  বরচবলর্-হমলবর্ক িম্বলর্, "আন  এই অনত গুরুেপূণ ন নর্ল স্বোক্ষর করোর 

জর্য গভর্ নর হ োককলর প্রনত অকর্ক কৃতজ্ঞ, নর্লটে পনরর্োর, নিশু, আনল ন ইিোরকভর্ির্ 

প্রিোর্কোরী, এর্ং করিোতো সককলর জর্য একটে নর্জ । আনল ন ইিোরকভর্ির্ দ্বোরো "জীর্র্ 

 ূলযো র্ প্রিোর্ র্যর্স্থো" ততনরর  োধযক  এর্ং র্ী ো হকোম্পোনর্গুনলর জর্য EI হসর্োর অযোকোউি 

প্রোক-অর্থ নো র্ করো আর্িযক ককর, র্তুর্ এই আইর্টে নর্দ্ধিত করকর্ হে নিশু ও র্োচ্চোরো েোকত 

তোকির নিখকত ও হর্কড় উিকত প্রক োজর্ী  হর্থরোনপ েত দ্রুত সম্ভর্ পো , এর্ং এটে নর্উ ই ককনর 

করিোতোকির ন নল র্ ন নল র্ ডলোর র্ো েঁনচক  নিকর্।"  

   

অোম্বসেবল সেসে এবম আর. পবলর্ িম্বলর্, "র্তুর্ এই আইর্টে হেকের আনল ন ইিোরকভর্ির্ 

ক নসূনচ সংকিোধর্ ও হজোরিোর করোর জর্য একটে নর্িোল অগ্রগো ী পিকক্ষপ েোকত ককর আকরো 

হর্নি নিশু তোকির েখর্ সো োেয প্রক োজর্, তখর্ তো হপকত পোকর। এটে নর্দ্ধিত করকর্ হে 

র্োনণদ্ধজযক স্বোস্থয র্ী োকোরীরো েোকত আনল ন ইিোরকভর্ির্ ক নসূনচকত তোকির র্যোেয অর্িোর্ রোকখ 

এর্ং হেে ও স্থোর্ী  ককরর ডলোকরর ভোকলো প্রক োগ নর্দ্ধিত করকর্। আন  গভর্ নর হ োকলকক এই 

র্যোপোকর তোর হর্তৃকের জর্য এর্ং এই নর্নধ োলো  স্বোক্ষর করোর জর্য ধর্যর্োি জোর্োকত চোই, হেটে 

আনল ন ইিোরকভর্ির্ প্রিোর্কোরীকিরকক তোরো নিশু ও পনরর্োকরর জর্য হেই হসর্ো প্রিোর্ ককর 

হসটেকত  কর্োকেোগী  কত হিকর্।"  

###  
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