
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

  

  

গভর্ নর হ াচুল SUNY-হক পুর্রুজ্জীবিত করার এিং উচ্চ বেক্ষায় বিশ্বম্বর্তা ব ম্বেম্বি এর 

স্থার্ম্বক েুরবক্ষত করার পবরকল্পর্া হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

SUNY-এর জর্ে গভর্ নর হ াচুম্বলর ো েী পবরকল্পর্া বিশ্বিোপী, জাতীয় এিং আঞ্চবলক 

গম্বিষণা প্রবতষ্ঠার্গুবলর প্রবত বেম্বেম্বের র্াগাম্বলর প্রোবরত করম্বি  

  

SUNY প্রবতষ্ঠার্গুবল োত্র ঋণ কোম্বত এিং েফল হকবরয়াম্বরর োম্বি োত্রম্বের েংযুক্ত 

করম্বত িড় পেম্বক্ষপ হর্ম্বি  

  

র্তুর্ উম্বেোগগুবল SUNY োত্রম্বের েম্বযে ইকুেইটি িাড়াম্বি, বিবভন্ন পিভূবের োত্রম্বের 

স্নাতক  ম্বত এিং উন্নবত করম্বত ো াযে করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ 2022 হেট অফ দ্য হেটটর অংশ থ সাটে হেট ইউথর্ভাথস নটট অফ 

থর্উ ইয়ক্ন থসটেমটক্ পুর্রুজ্জীথেত ক্রার এক্টট পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্টরটের্ - এেং এটটটক্ 

আমাটদ্র হদ্টশর সটে নাত্তম রাষ্ট্রীয় উচ্চ থশক্ষা েযেস্থায় পথরণত ক্রটে৷ এই রূপান্তরমূলক্ 

পথরক্ল্পর্াটট থেশ্বেযাপী স্বীকৃ্ত উচ্চথশক্ষা প্রথতষ্ঠার্ থ সাটে (State University of New York, 

SUNY) এর স্থার্টক্ থর্শ্চিত ক্রটে, গটেষণা ও উদ্ভােটর্ এক্জর্ হর্তা থ টসটে SUNY-র 

থেশ্বেযাপী র্াগালটক্ প্রসাথরত ক্রটে, থশক্ষািীটদ্র সমি নর্ ক্রটে এেং তাটদ্র অি ননর্থতক্ 

সাফটলযর পটি থর্টয় যাটে, এেং ইকু্যইটটর উপর র্জর হক্ন্দ্রীভূত ক্রটে যাটত থশক্ষািীরা সমশৃ্চি 

লাভ ক্টর তাটদ্র পিাদ্পট যাই হ াক্ র্া হক্র্।  

  

"আমার পথরোটরর জীের্ েদ্টল থগটয়থেল ক্ারণ আমার োো ক্টলটজ পডাশুর্া ক্রার সমি ন 

থেল। থর্উ ইয়টক্ন অেশযই এক্টট রাজযেযাপী থেশ্ব-মাটর্র পােথলক্ থেশ্বথেদ্যালয় েযেস্থা িাক্টত 

 টে যা পরেতী প্রজটের থশক্ষািীটদ্র জীের্ পথরেতনর্ ক্রটত পাটর।" গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলর্। "আমাটদ্র অেশযই এই মু তূ নটট SUNY-হক্ পুর্রুজ্জীথেত ক্রটত, এক্টট থেস্তৃত এেং 

বেথচত্র্যময় েযাক্গ্রাউন্ড হিটক্ আসা থশক্ষািীটদ্র তুটল ধরটত  টে এেং এক্ই সাটি 

প্রথতষ্ঠার্টটটক্ এক্টট থেশ্বেযাপী, 21 শতটক্র থশক্ষাগত হর্তাটত রূপান্তর ক্রটত  টে।"  

  

গভর্ নর হ াচুল এক্টট পরু্গ নটিত SUNY-হক্ আহ্বার্ জার্াটের্ যাটত থর্উ ইয়ক্নটক্ উদ্ভাের্, 

র্যায়সঙ্গত অি ননর্থতক্ প্রেশৃ্চি এেং ঊর্ধ্ নমুখী গথতশীলতায় থেটশ্বর শীষ নস্থার্ীয় ক্রার উটেটশয 

চথলত ক্রা যায়। এর জর্য SUNY-হক্ 2030 সাটলর মটধয উচ্চাথভলাষী লক্ষয অজনর্ ক্রটত  টে 

যাটত অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ এেং ঊর্ধ্ নমখুী গথতশীলতার জর্য রাটজযর চালক্  টয় উিটত পাটর।  



  

এই লক্ষযগুথলর মটধয অন্তভুনক্ত রটয়টে এক্ তৃতীয়াংশ হিটক্ 500,000-এর হেথশ োত্র্-োত্র্ীটদ্র 

তাথলক্াভুশ্চক্ত এেং সমাথির  ার যা রাটজযর বেথচত্র্যটক্ প্রথতফথলত ক্টর; চাথ দ্ামটতা চাক্থর 

এেং ঊর্ধ্ নমখুী ক্যাথরয়াটরর জর্য ক্টয়ক্  াজার মার্ুষটক্ প্রস্তুত ক্রা; শীষ ন থশক্ষক্ এেং ক্মীটদ্র 

থর্টয়াগ এেং সমি নর্ ক্রা; সে ধরটর্র থশক্ষািীটক্ সাশ্রয়ী মূটলযর প্রমাণপত্র্াথদ্ এেং থিথগ্র প্রদ্ার্ 

ক্রা; এেং স্পন্সর ক্রা গটেষণা, োটন-আপ এেং হপটটন্ট থিগুণ ক্রা যাটত SUNY সমগ্র রাটজযর 

অি ননর্থতক্ উদ্ভাের্ এেং ভাল চাক্থরগুথলটক্ ত্বরাথিত ক্রটত পাটর৷ এই প্রথতটট লটক্ষযর সাফলয 

সামথগ্রক্ অগ্রগথতর পাশাপাথশ ইকু্যইটটর অগ্রগথতর উপর থর্ভনর ক্রটে।  

  

এই লক্ষযগুথল অজনটর্ স ায়তা ক্রার জর্য, গভর্ নর হ াচুটলর SUNY-এর র্াগাল প্রসাথরত ক্রার 

পথরক্ল্পর্া প্রথতষ্ঠার্টটটক্ গটেষণা এেং উদ্ভােটর্র জর্য এক্টট থেশ্বেযাপী এেং জাতীয় হর্তা 

থ সাটে গটড হতালার মাধযটম শুরু  টে;  

  

• হটাবর্ ব্রুক এিং িাম্বফম্বলাম্বক বিবশ্বক গম্বিষণা প্রবতষ্ঠাম্বর্ রূপান্তর করা: হটাথর্ 

ব্রুক্ ইউথর্ভাথস নটট (Stony Brook University) এেং ইউথর্ভাথস নটট এট োটফটলা 

(University at Buffalo), SUNY, হসই সাটি থেশ্বমাটর্র গটেষণা প্রথতষ্ঠাটর্র জর্য 

ফ্ল্যাগথশপ  টয় উিটে। এই ক্যাম্পাসগুথল 2030 সাটলর মটধয প্রািথমক্ভাটে হফিাটরল 

গটেষণা ত থেটলর প্রথতটটটত 1 থেথলয়র্ িলাটরর লক্ষয পূরণ ক্রটত হদ্খটে। এটট 

গটেষণা েযটয় এই দ্ুটট থেশ্বথেদ্যালয়টক্ জাতীয়ভাটে শীষ ন 20-টট পােথলক্ থেশ্বথেদ্যালটয়র 

মটধয রাখটে। এই প্রথতষ্ঠার্গুথলটক্ শশ্চক্তশালী ক্রার প্রিম পদ্টক্ষপ থ সাটে, গভর্ নর 

হ াচুল োটফটলা থেশ্বথেদ্যালটয়র সু্কল অফ ইশ্চিথর্য়াথরং অযান্ড অযাপ্লাটয়ি সাটয়টন্সটসর 

জর্য এক্টট র্তুর্ এক্াটিথমক্ ভেটর্র জর্য 102 থমথলয়র্ িলার এেং হটাথর্ ব্রুক্ এ 

এক্টট েহু-থেষয়ক্ প্রটক্ৌশল ভের্ থর্ম নাটণর জর্য 100 থমথলয়র্ িলাটরর ত থেটলর 

হ াষণা ক্রটের্৷  

• অোলিাবর্ এিং বিং ােির্ম্বক জাবতর হর্তৃস্থার্ীয় গম্বিষণা ও বেক্ষাোর্ 

বিশ্ববিেোলয় ব োম্বি পুর্রুজ্জীবিত করা: অযালোথর্ থেশ্বথেদ্যালয় (University at 

Albany) এেং থেং ামটর্ ইউথর্ভাথস নটট (Binghamton University) োথষ নক্ গটেষণা 

ত থেল োেদ্ প্রথতটট 500 থমথলয়র্ িলাটরর অজনটর্র লটক্ষয হদ্টশর শীষ নস্থার্ীয় গটেষণা 

ও থশক্ষাদ্াটর্র থেশ্বথেদ্যালটয় রূপান্তথরত  টে। এটট ফথলত গটেষণা ও উন্নয়টর্র 

অি ননর্থতক্ প্রভাে েশৃ্চি ক্রটে, োত্র্ তাথলক্াভুশ্চক্তর প্রসাথরত ক্রটে ও বেথচত্র্য আর্টে 

এেং স্নাতক্  ওয়ার  ার উন্নত ক্রটে। গভর্ নর হ াচুলও প্রস্তাে ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্টরটের্ 

হয ক্টলজ অফ র্যাটর্াটস্কল সাটয়ন্স অযান্ড ইশ্চিথর্য়াথরং (College of Nanoscale 

Science and Engineering, CNSE) েযেস্থাপর্াটক্ সুথের্যস্ত ক্রটত এেং গটেষণার 

উৎক্ষ নতাটক্ উন্নীত ক্রটত আলটেথর্ থেশ্বথেদ্যালটয়র (University at Albany) সাটি 

পুর্রায় এক্শ্চত্র্ত  টে। এোডাও থেং যামটর্ থেশ্বথেদ্যালয় BATTERY-NY হ াে ক্রটে, যা 

এক্টট প্রযুশ্চক্ত উন্নয়র্ ও উৎপাদ্র্ হক্ন্দ্র। হক্ন্দ্র পথরেন্ন শশ্চক্ত প্রযুশ্চক্তর জর্য 

েযাটাথরগুথলর উন্নত উৎপাদ্র্ থেক্াটশর মাধযটম সাউদ্ার্ ন টটয়াটরর অি নর্ীথতটক্ সমি নর্ 

ক্রটে যা পথরে র্, সামথরক্ এেং শশ্চক্তর খাতগুথল রূপান্তথরত ক্রটে। হক্ন্দ্র এক্াথধক্ 

থশল্প এেং তাটদ্র সরেরা  হচইর্টক্ সমি নর্ ক্রার জর্য এক্টট শশ্চক্তশালী উত্পাদ্র্ 

পথরক্ািাটমাও প্রথতষ্ঠা ক্রটে।  



• SUNY বেম্বেম্বের প্রবতটি অংম্বের েক্তক্তর বেম্বক ঝুুঁ কুর্ - শুযু ডক্টরাল-অর্ুোর্ 

প্রোর্কারী প্রবতষ্ঠার্ই র্য় িরং বিে্তৃত কম্বলজ, প্রযুক্তক্তর কম্বলজ এিং 

কবেউবর্টি কম্বলজগুবলর প্রবতও: এর মটধয রটয়টে েতনমার্ এেং সম্ভােয গটেষণা 

শশ্চক্তর হক্ষটত্র্ থেথর্টয়াগ, রাজযেযাপী ইকু্যইটট অর্ুদ্ার্ প্রদ্ার্ (টযমর্ থর্টচ েথণ নত), এেং 

অর্ুষদ্ ও গটেষণার জর্য ক্ষথতপূরণ এেং থর্টয়াটগর হপ্রাগ্রাম োডাটর্া - আরও 

প্রথতটযাথগতামূলক্ ফযাক্াথি পযাটক্জ অফার ক্রার র্মর্ীয়তা স  এেং আরও 

বেথচত্র্যময় এেং উচ্চ হযাগযতা স  অর্ুষদ্ আক্ষ নণ ক্রার এেং ধটর রাখার উপর র্জর 

হক্ন্দ্রীভূত ক্টর।  

• রাজেিোপী "ভবিষেম্বতর জর্ে লোি" বতবর করা:  সমস্ত ধরটণর SUNY প্রথতষ্ঠার্ 

এেং হপ্রাগ্রামগুথলটত লযাে এেং বেজ্ঞাথর্ক্ সুথেধাগুথল হমরামত এেং আধুথর্ক্ীক্রণ ক্রা 

উথচত।  

• প্রাবতষ্ঠাবর্ক বিম্বেষীকরণ বিকাম্বের োযেম্বে তাবলকাভুক্তক্ত িৃক্তি করা: প্রথতটট 

SUNY ক্যাম্পাসটক্ তার থর্জস্ব স্বতন্ত্র পথরচয় প্রথতষ্ঠা ক্রটত উত্সাথ ত ক্রার জর্য 

SUNY ক্টলজগুথলর জর্য উপলব্ধ এক্টট চযাটলি অর্ুদ্ার্ বতথর ক্রটে হযগুথল 

তাথলক্াভুশ্চক্ত োডাটর্া এেং থশক্ষািীটদ্র চাক্থরর ফলাফল উন্নত ক্রার জর্য প্রস্তুত ক্রা 

পাি নটক্যর এক্টট হক্ষটত্র্র প্রস্তাে ক্টর৷  

  

গভর্ নর হ াচুল SUNY োত্র্টদ্র ভাটলাভাটে পথরটষো প্রদ্ার্ ক্রার জর্য, ভথেষযটতর ক্যাথরয়াটরর 

জর্য তাটদ্র প্রস্তুত ক্রার জর্য এেং ঋটণর ভাটর চূণ ন র্া  টয় তাটদ্র স্নাতক্  ওয়ার অর্ুমথত 

হদ্ওয়ার জর্য গুরুত্বপণূ ন পদ্টক্ষপ হর্টের্। এই উটদ্যাগটটটত অন্তভুনক্ত িাক্টে:  

  

• আম্বিের্ এিং আবি নক ো াযে প্রক্তিয়া েুবির্েস্ত করা: SUNY থশক্ষার জর্য র্তুর্ 

দ্ক্ষ অযাথপ্লটক্শর্ (Efficient Application for SUNY Education, EASE) উটদ্যাগটট 

থশক্ষািীটদ্র এক্টট এক্ক্ সাধারণ আটেদ্র্ প্রশ্চিয়ার মাধযটম সমস্ত SUNY সু্কটল 

আটেদ্র্ ক্রটত হদ্টে, এেং এক্টট র্তুর্ FAFSA ক্মথপ্লশর্ ক্প নস এর মাধযটম আরও 

হেথশ থশক্ষািীটক্ তাটদ্র FAFSA সম্পূণ ন ক্রটত উৎসা  হদ্টে এেং সা াযয ক্রটে। 

এোডাও থর্উ ইয়ক্ন HESC-এর উথচত থেথভন্ন আথি নক্ সা াযয ক্ম নসূথচর পুর্গ নির্ ও 

সুথের্যস্তক্রটণর জর্য সুপাথরশ ক্রা উথচৎ এেং সা াযয পাওয়ার হযাগযতা অজনটর্র জর্য 

এক্টট এক্ক্ সুথের্যস্ত প্রশ্চিয়া বতথর ক্রা উথচৎ। এই উটদ্যাগটট হয হক্াটর্া SUNY 

ক্যাম্পাটস পুর্রায় র্থিভুক্ত  ওয়া হয হক্াটর্া থশক্ষািীর জর্য তিাক্থিত  অঅসথস্থত 

হিথিটঅ প্রক্াশ ক্রার জর্য এক্টট ঋণ-মকু্ে ক্ম নসূথচরও পাইলট ক্রটে। রাজয উচ্চ 

থেদ্যালয় স্নাতক্ পয নন্ত FAFSA সমাথি থর্ম নাটণর অটিষণ ক্রটে।  

• SUNY স্থার্ান্তর প্রক্তিয়াম্বক ে জ ও উন্নত করা: SUNY এক্টট থেস্তৃত িস-

ক্যাম্পাস ট্রান্সফার এেং আটটনকু্টলশর্ র্ীথত বতথর ক্রটে, যার মটধয র্র্-থিথগ্র এেং 

থিগ্রী-গ্রাথন্টং হপ্রাগ্রাম রটয়টে। এর মটধয রটয়টে থেরামথে ীর্ স্থার্ান্তর এেং 

আটটনটক্টলশর্ চুশ্চক্ত সম্প্রসারণ ক্রা, হযটক্ার্ SUNY হক্াস ন ো হপ্রাগ্রাটম এক্টট স জ 

স্থার্ান্তর পিথতর প্রটয়াগ থর্শ্চিত ক্রার জর্য - প্রািথমক্ অর্ুটমাথদ্ত ক্যাম্পাস 

থর্থে নটশটষ। এটটটত েতনমার্ SUNY স্থার্ান্তর পিগুথলটক্ সরল ক্রার জর্য SUNY-এর 

জর্য এক্টট রাজযেযাপী সাধারণ-টক্াস ন র্ম্বটরর উন্নয়র্, SUNY চার েেটরর থিথগ্র হপ্রাগ্রাটম 

গযারাথন্টযুক্ত স টযাগী থিথগ্র স্থার্ান্তটরর থেক্াশ এেং পূে নেতীভাটে এক্টট স টযাগী থিথগ্র 



প্রদ্াটর্র জর্য এক্টট রাজযেযাপী থেপরীত স্থার্ান্তর অন্তভুনক্ত রটয়টে হয োত্র্রা চার 

েেটরর প্রথতষ্ঠাটর্ স্থার্ান্তথরত  ওয়ার আটগ এক্টট স টযাগী থিথগ্রর প্রটয়াজর্ীয়তা পূরণ 

ক্টরর্থর্। তাটদ্র জর্য।  

• বেক্ষা এিং চাকবরর েম্বযে িনু্ধত্বপূণ ন েম্পকন গম্বড় হতালার জর্ে চাকবরর ত্বরক: 

থর্টয়াগক্তনার চাথ দ্া এেং োত্র্টদ্র চাথ দ্া আরও ভালভাটে হমটাটত, SUNY-এর উথচত 

স্বাস্থযটসো, থিশ্চজটাল প্রযুশ্চক্ত এেং পথরটেষগত চাক্থর স  থর্উ ইয়টক্নর সটে নাচ্চ-েথধ নত 

হপশাগুথলর আটশপাটশ অফারগুথলটক্ বতথর ক্রার জর্য থিজাইর্ ক্রা এক্টট চাক্থরর 

ত্বরক্ হপ্রাগ্রাম বতথর ক্রা উথচত৷ থর্টয়াগক্তনার সম্পকৃ্ততা সম্প্রসাথরত ক্টর মার্সম্পন্ন 

ক্ম ন-থভথত্তক্ থশক্ষার সুটযাটগর সংখযা োডাটত এেং পািযিমটট প্রটয়াজর্ীয় ক্াটজর 

দ্ক্ষতা প্রথতফথলত ক্টর তা থর্শ্চিত ক্রটত এটট SUNY-এর অযাপ্লাটয়ি লাথর্ নং হপ্রাগ্রাটমর 

উপর থভথত্ত ক্টর গটড উিটে। এই পথরক্ল্পর্ায় প্রথতটট SUNY ক্টলজ এেং 

থেশ্বথেদ্যালটয়র জর্য ক্ম নজীেটর্র পরামশ ন এেং থর্টয়াগক্তনার অংশীদ্াথরত্ব প্রদ্াটর্র 

জর্য পুর্রায়ক্থল্পত, মার্সম্পন্ন ক্ম নজীেটর্র পথরটষো অন্তভুনক্ত রটয়টে যা োত্র্টদ্র 

উচ্চাক্াঙ্ক্ষা এেং থর্টয়াগক্তনার চাথ দ্ার সাটি সামিসযপূণ ন। থর্টয়াগক্তনা-মূলযোর্ 

ক্ম নজীেটর্র শংসাপটত্র্র হপ্রাগ্রামগুথলটত হফাক্াস স  এটট SUNY-এর মার্সম্পন্ন 

অর্লাইর্ অফারগুথলটক্ও প্রসাথরত ক্রটে।  

  

ইকুেইটিম্বত জাতীয় হর্তা  ম্বয় ওঠা। গভর্ নর হ াচুল SUNY থসটেমটক্ আরও র্যায়সঙ্গত 

ক্রার, সমস্ত বেথচটত্র্যর োত্র্টদ্র উপটর তুটল আর্ার থেষয়টটটক্ও থর্শ্চিত ক্রটত অগ্রাথধক্ার 

হদ্টের্। এটট ক্রটত, SUNY যা ক্রটে:  

  

• োত্রম্বের আিম্বক রাম্বে এের্ িাযাগুবল বচবিত করুর্ এিং অপোরণ করুর্: 

SUNY-এর োত্র্ জর্সংখযা তুলর্ামূলক্ভাটে বেথচত্র্যময়, রাটজযর বেথচত্র্যটক্ প্রথতফথলত 

ক্রার ক্াোক্াথে আটস থক্ন্তু সময়মটতা স্নাতক্  ওয়ার হক্ষটত্র্ সুথেধােশ্চিত থশক্ষািীরা 

এখর্ও থপথেটয় িাটক্র্। আরও র্যায়সঙ্গত েযেস্থা  টয় ওিার জর্য, SUNY থর্টয়াগ, 

ধারণ, সমাথি এেং চাক্থরর স্থার্ থর্ধ নারটণর ফা াঁক্গুথল েন্ধ ক্রার জর্য েযাপক্ প্রটচটা 

গটড তুলটে যাটত সামথগ্রক্ভাটে আরও র্যায়সঙ্গত েযেস্থায় পথরণত  টে।  

• োইর্বরটি োবভনং ইর্বেটিউের্গুবলর (Minority Serving Institutions) অি নায়র্: 

SUNY তার থেদ্যমার্ থতর্টট মাইর্থরটট সাথভনং ইর্থেটটউশর্ (MSIs)-হক্ আরও অি নায়টর্ 

এেং ক্মপটক্ষ এক্টট চার েেটরর প্রথতষ্ঠার্ স  2025 সাটলর মটধয পা াঁচটট অথতথরক্ত 

ক্যাম্পাসটক্ MSI  টত সা াযয ক্রটে৷ 2025 সাটলর মটধয হমাট আটটট MSI-এর লক্ষযটক্ 

সমি নর্ ক্রার জর্য, সু্কলগুথলটক্ অর্ুষদ্ থর্টয়াগ, ক্মী থর্টয়াগ এেং োত্র্ স ায়তার 

ক্ম নসূথচটত প্রমাণ-থভথত্তক্ অর্ুশীলটর্র জর্য অি নায়র্ হপটত  টে যা উন্নথতগুথলটক্ চালায় 

এেং তাথলক্াভুশ্চক্ত, সমাথি এেং ক্ম নজীেটর্র উপাজনটর্ আি ন-সামাশ্চজক্ ও জাথতগত 

বেথচত্র্যটক্ প্রসাথরত ক্টর।  

• প্রাপ্তিয়স্কম্বের বেক্ষার েুম্বযাম্বগ একজর্ হর্তা  ম্বয় ওঠা: অটর্ক্ প্রািেয়স্ক যারা  য় 

ক্টলটজ হযাগ হদ্র্থর্ ো হশষ ক্টরর্থর্ ো তাটদ্র চাক্থরর খাটতর উপর থভথত্ত ক্টর ক্ম 

গড আয় ক্টরটের্ তারা অথতথরক্ত থশক্ষা হিটক্ উপকৃ্ত  টত পাটরর্। গভর্ নর হ াচুটলর 

TAP-এ খণ্ডক্ালীর্ োত্র্-োত্র্ীটদ্র প্রটেশাথধক্ার সম্প্রসারণ ক্রটত, উচ্চ-চাথ দ্ার 

থফল্ডগুথলটত ক্থমউথর্টট ক্টলজগুথলটত টটউশর্-মুক্ত ক্ম নশশ্চক্তর প্রমাণপত্র্ প্রদ্ার্ 



ক্রটত, এেং SUNY ও CUNY জটুড পূটে ন হশখার হিথিট প্রদ্াটর্র পথরক্ল্পর্াগুথল SUNY 

হক্ আরও ক্ায নক্রভাটে প্রািেয়স্ক থশক্ষািীটদ্র চাথ দ্া পূরটণ স ায়তা ক্রটে৷ SUNY 

মাধযথমক্-পরেতী থশক্ষার জর্য হখা াঁজ ক্রা প্রািেয়স্কটদ্র থর্টয়াগ এেং থশক্ষামূলক্ 

ক্ম নসূথচটক্ অগ্রাথধক্ার হদ্টে যা প্রািেয়স্ক থশক্ষািীটদ্র জর্য োধা শর্াক্ত ক্রটত সমীক্ষা 

পথরচালর্া ক্রটে এেং তারপর হসই োধাগুথল দ্রূ ক্রার উপায় খুাঁটজ হের ক্রটে।  

  

এই লক্ষযগুথল অজনটর্র জর্য এক্টট পরেতী পদ্টক্ষপ থ সাটে গভর্ নর হ াচুল 2022 সাটলর মটধয 

এক্টট থেস্তাথরত োস্তোয়টর্র পথরক্ল্পর্া বতথর ক্রটত SUNY যা তার স্বতন্ত্র প্রথতষ্ঠার্, এেং মূল 

হেক্ট াল্ডারটদ্র সাটি ক্াজ ক্রটের্। গভর্ নর হ াচুটলর দৃ্টটভথঙ্গর হক্ন্দ্রথেন্দটুত থেশ্বাস ক্রা  য় 

হয SUNY-এর অর্যতম প্রধার্ শশ্চক্ত  ল থসটেম জটুড তাাঁর প্রথতষ্ঠার্গুথলর হপাটনটফাথলও, এেং 

োস্তোয়র্ পথরক্ল্পর্ার ধ্রুেতারা প্রথতটট সু্কলটক্ তাটদ্র থর্টজটদ্র হসরা সংস্করণ  টত সা াযয 

ক্রটে৷  

  

এই পথরক্ল্পর্ার জর্য SUNY-এর প্রথতটট অংটশর শশ্চক্তর সুেযে ার ক্রটত  টে: এর স্নাতক্-

অর্ুদ্ার্ প্রদ্ার্ক্ারী প্রথতষ্ঠার্, েযাপক্ ক্টলজ, প্রযুশ্চক্তগত ক্টলজ এেং ক্থমউথর্টট ক্টলজগুথল।  

  

  

###  
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