
 

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

 

 

গভর্ নর হ াচুল বর্উ ইয়ম্বকনর ছাত্র, বেক্ষক এিং সু্কম্বল র্তুর্ বিবর্ম্বয়াম্বগর হ াষণা 

কম্বরম্বছর্  

  

গভর্ নর হ াচুম্বলর পবরকল্পর্া বেক্ষকতাম্বক হপো ব ম্বেম্বি উৎোব ত করম্বি; ভবিষেত 

বেক্ষাবিদম্বদর জর্ে একটি েক্তিোলী পাইপলাইর্ ততবর করম্বি  

  

পবরকল্পর্া বর্উ ইয়ম্বকনর চলমার্ বেক্ষম্বকর  ািবতর হমাকাবিলা করম্বি এিং K-12 

বেক্ষার জর্ে র্ািকীয়ভাম্বি অি নায়র্ িৃক্তি করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়র্ক্নর থিক্ষর্ক্র ক্র্ নিক্তি পুর্থর্ নর্ নার্ের এক্টি পথরক্ল্পর্া 

হ াষো ক্র্রর্ের্, রাজয জরু়্ে থিক্ষক্ থর্র্য়াগ এবং তার্ের ধর্র রাখার উপর হজার থের্য় চলর্ার্ 

থিক্ষক্ সংক্ি সর্াধার্ ক্রার জর্য। গভর্ নর হ াচুর্লর সা সী পথরক্ল্পর্ার র্র্ধয রর্য়র্ে 

থিক্ষক্র্ের জর্য প্রর্োের্া প্রোর্, রার্জযর িংসাপত্র প্রক্তিয়ার্ক্ ত্বরাথিত ক্রা, োত্রর্ের চাথ োর 

হর্াক্ার্বলা ক্রা এবং ভথবষযর্তর থিক্ষাথবের্ের এক্টি িক্তিিালী পাইপলাইর্ ততথর ক্রা যার্ত 

এই অভাব আর ক্খর্ও পথরবার এবং থিশুর্ের জর্য সুর্যাগগুথলর্ক্ থবপন্ন র্া ক্র্র।  

  

"থর্উ ইয়র্ক্নর সু্কল থসর্ের্র্ক্ আর্গ হয চযার্লঞ্জগুথল থেল এবং র্ ার্ারীর দ্বারা যা আরও হবর়্ে 

থগর্য়র্ে, হসগুথল ক্াটির্য় উঠর্ত সা াযয ক্রার জর্য আরও অর্র্ক্ থক্েু ক্রর্ত  র্ব," গভর্ নর 

হ াচুল িম্বলর্। "আর্ার্ের অবিযই আর্ার্ের রার্জয োত্র ও থিক্ষক্র্ের সর্ি নর্ ক্রার জর্য 

আরও হবথি থক্েু ক্রর্ত  র্ব এবং এক্টি র্তুর্ প্রজন্মর্ক্ থিক্ষার হক্ষর্ত্র প্রর্বি ক্রার জর্য 

উৎসাথ ত ক্রর্ত  র্ব যার্ত থর্উ ইয়ক্ন আর ক্খর্ও েী নস্থায়ী ক্র্ীর্ের অভার্বর র্ুর্খার্ুথখ র্া 

 য় যা আর্রা আজ হেখথে।"  

  

অর্টাবর্র, গভর্ নর হ াচুল হ াষো ক্র্রথের্লর্ হয থর্উ ইয়ক্ন হেি অবর্ির্ষ 2023-24 সু্কল বর্ষ নর 

র্র্ধয থর্উ ইয়ক্ন সু্কল হজলাগুথলর্ত ফাউর্েির্ এইর্ের সম্পূে ন অি নায়র্ এবং আথি নক্ সর্তার 

জর্য প্রচারোর প্রথতশ্রুথত পূরে ক্রর্ব। এর অি ন রাজয জরু়্ে হজলাগুথলর জর্য হক্াটি হক্াটি 

েলার্রর অথতথরি স ায়তা এবং থর্উ ইয়র্ক্নর থিক্ষা বযবস্থার্ক্ িক্তিিালী ক্রার এক্টি 

অভূতপূব ন সুর্যাগ।  

  

থক্ন্তু থর্উ ইয়ক্ন আগার্ী বেরগুথলর্ত এক্টি থবপুল পথরর্ার্ে অবসর্রর র্ুর্খারু্থখ  র্ত চর্লর্ে - 

যা চলর্ার্ র্ ার্ারী ফর্ল আরও বকৃ্তি হপর্য়র্ে। ক্র্ নিক্তির চাথ ো হর্িার্ত আগার্ী েির্ক্ 

রার্জয আর্রু্াথর্ক্ 180,000 জর্ র্তুর্ থিক্ষর্ক্র প্রর্য়াজর্।  



  

এই সংক্ি হর্াক্ার্বলা ক্রার জর্য, গভর্ নর হ াচুল থিক্ষক্ থর্র্য়াগ এবং তার্ের ধর্র রাখার জর্য, 

থিক্ষর্ক্র সাটিনথফর্ক্ির্র্র প্রক্তিয়ার্ক্ ত্বরাথিত ক্রর্ত এবং K-12 থিক্ষার জর্য র্ািক্ীয়ভার্ব 

ত থবল বা়োর্ত অথবলর্ে পের্ক্ষপ হর্র্বর্। এর র্ার্ে আর্ে:  

  

• আরও বেক্ষক এিং সু্কল কমীম্বদর আকৃষ্ট করার জর্ে প্রম্বণাদর্া প্রদার্: 

থিক্ষর্ক্র  ািথত েরূ ক্রার তাৎক্ষথেক্ পের্ক্ষপ থ র্সর্ব, থর্থেনষ্ট থক্েু 

অবসরপ্রাপ্তর্ের জর্য 35,000 েলার্রর আর্য়র সীর্া সার্থয়ক্ভার্ব র্ওকু্ফ ক্রা 

 র্ব, যার ফর্ল রাজয জরু়্ে প্রায় 169,000 জর্ অবসরপ্রাপ্ত থিক্ষক্র্ের র্র্ধয 

থক্েুর্ক্ ক্র্ীবাথ র্ীর্ত পুর্রায় হযাগোর্ ক্রর্ত উৎসাথ ত ক্রা  র্ব। অবসরপ্রাপ্ত 

ক্াউর্েলর এবং সু্কল বাস চালক্র্েরও ক্ার্জ থফর্র হযর্ত উৎসাথ ত ক্রা  র্ব। 

তবক্থল্পক্ থিক্ষক্ সাটিনথফর্ক্ির্ হপ্রাগ্রার্, হযর্র্ থর্উ ইয়ক্ন থসটি টিথচং 

হক্ালার্বার্রটিভ, অর্যার্য ক্র্ নজীবর্র্র হপিাোরর্ের জর্য থিক্ষক্  ওয়ার 

থবষয়টির্ক্ আরও স জ এবং আরও আক্ষ নেীয় ক্রার জর্য প্রসাথরত ক্রা  র্ব। 

যারা থিক্ষক্  র্ত চার্ তারা তার্ের হক্ষর্ত্র স্নাতর্ক্াত্তর থেথগ্র অজনর্র্র সার্ি উচ্চ-

প্রর্য়াজর্ স  সু্কল হজলাগুথলর্ত থিক্ষার্থবথি ক্রর্বর্।  

• বেক্ষক োটিনবিম্বকের্ প্রক্তিয়া ত্বরাবিত করা: পয নার্লাচর্ার সর্য় ক্র্ার্ত 

রাজয থিক্ষা থবভাগর্ক্ (State Education Department, SED) তার থিক্ষক্ 

সাটিনথফর্ক্ির্ অথফর্সর জর্য আর্রা ক্র্ী প্রোর্ ক্রা  র্ব। উপরন্তু , গভর্ নর 

আইর্সভা এবং SED এর সার্ি সাটিনথফর্ক্ির্ প্রক্তিয়ার সংস্কার্রর জর্য ক্াজ 

ক্রর্বর্ যার্ত সার্থয়ক্ভার্ব অর্ুর্র্াথেত থিক্ষক্ যারা হক্াস নওয়াক্ন, থফঙ্গারথপ্রন্ট 

এবং বযাক্গ্রাউে হচর্ক্র প্রর্য়াজর্ীয়তা পূরে ক্র্রর্, তার্ের অথবলর্ে ক্াজ 

ক্রার অর্ুর্থত হেয়, যার ফর্ল প্রািীরা SED এর েী ন অর্ুর্র্াের্ প্রক্তিয়া সম্পূে ন 

 ওয়ার জর্য অর্পক্ষা ক্রার সর্য় থিক্ষা প্রোর্ ক্রর্ত সক্ষর্  র্। অস্থায়ী 

অর্ুর্র্াের্ সু্কল ক্াউর্েলর, সর্াজ ক্র্ী, এবং অর্যার্য SED-লাইর্সেপ্রাপ্ত 

হপিার হক্ষর্ত্রও প্রসাথরত ক্রা  র্ব হযখার্র্ বতনর্ার্ চাক্থরর বাজার্রর  ািথত 

রর্য়র্ে, হসই সার্ি ভার্লা অবস্থার্র্ িাক্া হর্য়ার্োত্তীে ন লাইর্সে স  

অবসরপ্রাপ্তর্ের জর্যও।  

• বেক্ষা এিং মার্বেক স্বাস্থ্ে অর্ুদার্ প্রদার্: এই অর্ুোর্গুথল সু্কল 

হজলাগুথলর্ত যার্ব যার্ত আরও পরার্ি নোতা এবং র্ার্থসক্ স্বাস্থয হপ্রাগ্রার্ এবং 

বথধ নত হিখার সুর্যাগ স  সংস্থার্ সরবরা  ক্র্র এই চযার্লঞ্জগুথল হর্াক্ার্বলায় 

স ায়তা ক্রা যায়।  

• স্থ্ার্ীয় চাব দা হমিাম্বর্ার জর্ে কবমউবর্টি গ্রুম্বপর োম্বি ে্িুম্বেন্ট োবভনে 

কপ নেম্বক েংযুি করা: স্িুর্েন্ট সাথভনস ক্প নস উর্েযাগ থিশু পথরচয না, থিক্ষা, 

ক্াউর্েথলং এবং র্ার্থসক্ স্বাস্থয সম্পথক্নত হপ্রাগ্রার্গুথলর্ত  াজার  াজার হেি 

ইউথর্ভাথস নটি অফ থর্উ ইয়ক্ন (State University Of New York, SUNY) এবং থসটি 

ইউথর্ভাথস নটি অফ থর্উ ইয়ক্ন, (City University Of New York, CUNY) োত্রর্ের 

হর্ধা এবং িক্তির্ক্ ক্ার্জ লাগার্ব অলাভজর্ক্ সু্কল এবং ক্থর্উথর্টির 

সংস্থাগুথলর সার্ি ক্াজ ক্রার জর্য, থিশুর্ের এবং সম্প্রোয়গুথল স্থার্ীয় 

চাথ োগুথল পূরে ক্রর্ত।  



• একটি রাম্বজের বেক্ষক হরবেম্বেক্তি হপ্রাগ্রাম ততবর করা: এম্পায়ার হেি 

টিচার হরথসর্েক্তে হপ্রাগ্রার্ স্নাতক্-স্তর্রর থিক্ষক্ প্রািীর্ের জর্য েুই বের্রর 

হরথসর্েক্তে হপ্রাগ্রার্ ততথর ক্রর্ত স্থার্ীয় হজলাগুথলর জর্য সর্ার্ ত থবল প্রোর্ 

ক্রর্ব। অর্ুোর্প্রাপ্ত হপ্রাগ্রার্গুথলর্ত SUNY, থসটি ইউথর্ভাথস নটি অফ থর্উ ইয়ক্ন 

(CUNY) এবং/অিবা প্রাইর্ভি ক্র্লজগুথলর সার্ি পাবথলক্ সু্কল থেথির্টর সার্ি 

অংিীোথরত্বর্ক্ অন্তভুনি ক্রর্ব প্রািীর্ের পাঠোর্র্র জর্য বই এবং থফ, 

পরার্ি নোর্ এবং জীবর্যাত্রার বযয়গুথল ব র্ ক্রার জর্য এক্টি উপবথৃত্ত স  ক্র্ 

বা থবর্ার্ূর্লযর টিউির্ প্রোর্ ক্রর্ত। হপ্রাগ্রার্টি থিক্ষক্ বাথসন্দার্ের এবং 

অংিীোথর পরার্ি নোতার্ের র্র্ধয তবথচত্রযর্ক্ অগ্রাথধক্ার হের্ব এবং উচ্চ-

প্রর্য়াজর্ীয় থবষয় হক্ষত্র এবং থিক্ষর্ক্র  ািথত স  হভৌগথলক্ অবস্থার্ উভর্য়র 

উপরই হজার হের্ব।  

• মাস্টার টিচার হপ্রাগ্রাম্বমর র্তুর্ দলগুবলম্বক অি নায়র্ করা: এই েলগুর্লার 

লক্ষয  র্ব কৃ্ষ্ণাঙ্গ থিক্ষক্, ক্যাথরয়ার এবং ক্াথরগথর থিক্ষা (Career and 

Technical Education, CTE) থিক্ষক্ এবং গাইর্েে ক্াউর্েলরর্ের স ায়তা ক্রা। 

থবর্িষ হপ্রাগ্রাথর্ং সর্স্ত থিক্ষািীর ক্ার্ে CTE হপ্রাগ্রার্ এবং থবক্ল্প ক্র্ নজীবর্র্র 

পি সম্পর্ক্ন তিয এবং সুর্যাগ রর্য়র্ে তা থর্ক্তিত ক্রার উপর র্জর হক্ন্দ্রীভূত 

ক্রর্ব।  

• বেক্ষক ে ায়তা কমীম্বদর তাম্বদর োটিনবিম্বকের্ অজনম্বর্র জর্ে দক্ষতা 

িৃক্তি করা: এটি ক্র্ নিক্তির্ত তবথচত্রযর্ক্ অগ্রাথধক্ার থের্য় থিক্ষক্  ওয়ার েক্ষতা 

এবং প্রর্ােপত্রাথে অজনর্র্র জর্য পযারাপ্রর্ফির্ালর্ের জর্য ত থবল সরবরা  

ক্রর্ব। এই হপ্রাগ্রার্টি SUNY এবং CUNY-হত পুরসৃ্কত পযারাপ্রর্ফির্ালর্ের জর্য 

েুই বের্রর পািন-িাইর্ টিউির্, থফ এবং বইর্য়র খরচ ব র্ ক্রর্ব যারা এক্টি 

সু্কল থেথির্ট থর্যুি িাক্র্বর্ থিক্ষক্তার থেথগ্রর জর্য প়োর্িার্া ক্রার সার্ি, 

এবং এটি অংিগ্র েক্ারীর্ের থিক্ষাোর্র্র থেথগ্রর জর্য প়োর্িার্া ক্রর্ত 

স ায়তা প্রোর্ ক্রর্ব। সু্কল থেথিটগুথল জর্য প্রািীর্ের হপিাোর 

পরার্ি নোতার্ের সার্ি সংযুি ক্রা আবিযক্  র্ব।  

• িাউম্বেের্ এইেম্বক েমূ্পণ ন অি নায়ম্বর্র মাধ্েম্বম সু্কলগুবলম্বক িহু বিবলয়র্ 

েলার প্রদার্ করা: সম্পূে নভার্ব ফাউর্েির্ এইের্ক্ অি নায়র্ ক্রা পাবথলক্ 

সু্কলগুথলর জর্য পয নাপ্ত ত থবল থর্র্য় 29 বের্রর যুর্ির অবসার্  িার্ব - থবর্িষ 

ক্র্র যার্ের উচ্চ-প্রর্য়াজর্ীয়তা স  োত্র রর্য়র্ে৷ এই সা সী থসিার্ন্তর র্ার্র্  ল 

সব সু্কলগুথল এখর্ সর্তপূে ন সংস্থার্ লাভ ক্রর্ব।  
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