
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল চাব দা িাকা চাকবরর হেত্রসমূম্ব র জর্ে SUNY মাইম্বরাম্বরম্বের্বেয়াল 

সম্প্রসারম্বের হ াষো বদম্বলর্  

  

SUNY দ্রুত দেতা িৃদ্ধি, হেোদাবর অগ্রগবত, এিং চাকবরর প্রস্তুবতর জর্ে উচ্চ-চাব দার 

হেম্বত্র বেোস  400-র হিবে মাইম্বরাম্বরম্বের্বেয়াল, িা কম্বলজ-ের্ নাম্বয়র সর্দ িা 

বেবগ্রর জর্ে হরবেট প্রদার্ কম্বর  

  

গভর্ নর হ াকম্বলর হেট অফ দে হেট SUNY উম্বদোম্বগর অংে  ম্বলা প্রাপ্তিয়স্ক 

বেোিীম্বদর জর্ে বেোগত সুম্বর্াগ িৃদ্ধি করা  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ 31টি থর্উ ইয়ক্ন হেি ইউথর্ভাথস নটি (State University of New 

York, SUNY) ক্যাম্পাকস 400-র হেথি মাইকরাকরকের্থিয়াল থিকয় দ্রুত ও সুথেধামকতা হিখার 

সুক াগ সম্প্রসারকের হ াষো থিকলর্  াকত ক্কর েতনমার্ থিক্ষািী হিকক্ শুরু ক্কর ক্ম নজীেী 

হেিািার সক্কলই তাকির চাক্থরিাতারা হ ইসে িক্ষতা, জ্ঞার্ এেং অথভজ্ঞতা খুুঁজকে তা অজনর্ 

ক্রকত োকর। মাইকরাকরকের্থিয়াল র্ক্িা ক্রা  কয়কে  াকত এক্টি ক্কলজ থেথির হিকক্ ক্ম 

সমকয় হিষ ক্রা  ায়, এেং হিষ ক্রকত ক্কয়ক্ েের র্া হলকগ এক্টি ো িুইটি হসথমোর 

প্রকয়াজর্  য়, এেং এগুথল এক্টি ক্কলজ ট্রান্সক্ররপ্ট ো থেক্রজিাল েযাকজর মাধযকম অক্রজনত 

িক্ষতার তাৎক্ষথেক্ প্রমাে প্রিার্ ক্কর।  

  

"হিকির সেকিকক্ িক্রিিালী সরক্াথর ইউথর্ভাথস নটি থসকেম SUNY থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ দ্রুত-

থেেথতনত ভথেষযকতর ক্ম নোজাকরর জর্য প্রস্তুত ক্রার হক্ষকে হর্তৃত্ব থিকয় ভাকলা অেস্থাকর্ 

রকয়কে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "মাইকরাকরকের্থিয়াল ক্ম নসূথচ সক্ল হেিার থর্উ 

ইয়ক্নোসীকক্ হসইসক্ল িক্ষতা এেং জ্ঞার্ অজনর্ ক্রকত থিকে  া তাকির চাক্থরিাতারা খুুঁজকে, 

এেং এটি গতার্ুগথতক্ ক্কলজ হক্াকস নর তুলর্ায় দ্রুততর এেং স জতর। উচ্চ থিক্ষার অিগামী-

থচন্তার এই েন্থাটি থর্উ ইয়ক্নকক্ এক্টি উচ্চ িক্ষতার গথতিীল ক্মীোথ র্ীর চাথ িাসম্পন্ন 

েযেসাসমূক র জর্য গন্তেয হেকি েথরেত ক্রকে।"  

  

60টির হেথি থিক্ষার হক্ষকে মকর্াক াগী SUNY মাইকরাকরকের্থিয়ালগুথল স্বাস্থযকসো, েযেসা, 

থিক্ষা, েথরচ্ছন্ন িক্রি, তিয প্র ুক্রি, অেরাধ র্যায়থেচার, এেং অিসর উৎোিকর্র মকতা উচ্চ 

চাথ িার হক্ষকে জর্য। প্রথতটি মাইকরাকরকের্থিয়াল তাৎক্ষথেক্, ক্ম নকক্ষকের জর্য প্রস্তুত 

িক্ষতা প্রিার্ ক্কর এেং অথধক্াংি (64 িতাংি) অর্য এক্টি মাইকরাকরকের্থিয়াল, সর্ি, ো 

প্রারথিক্ ো অিসর থেথির জর্য এক্াকেথমক্ হরথেি প্রিার্ ক্কর। SUNY ক্যাম্পাসগুথল েযেসা, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.suny.edu%2Fmicrocredentials&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2114ae1d952643159bb408d9f0a75a41%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637805423846800741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fXn0JLNa1hL0TdH5rTZ2b9%2BwreacDv19HJdGqBskI6o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.suny.edu%2Fmicrocredentials&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2114ae1d952643159bb408d9f0a75a41%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637805423846800741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fXn0JLNa1hL0TdH5rTZ2b9%2BwreacDv19HJdGqBskI6o%3D&reserved=0


P-12, ো সম্প্রিাকয়র সংস্থাসমূক র ক্ম নকক্ষকের প্রকয়াজর্ অর্ু ায়ী মাইকরাকরকের্থিয়াল 

ক্াকোমাইজ ক্রকত োরকে।  

  

মাইকরাকরকের্থিয়ালগুথল  কলা গভর্ নকরর হেি অফ িয হেকি (State of the State)প্রাপ্তেয়স্ক 

থিক্ষার সুক াগ েকৃ্রির ও থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ িক্ষতার িূর্যস্থার্ েূরকে সা া য ক্রার আহ্বাকর্র 

সাকি সামঞ্জসযেূে ন। মাথক্নর্ হচম্বার অফ ক্মাস ন (U.S. Chamber of Commerce) অর্ু ায়ী, 74 

িতাংি থর্কয়াগক্ারী েযেস্থােক্ এ েযাোকর এক্মত হ  োজাকর এক্টি িক্ষতার িরূ্যস্থার্ হিখা 

 াকচ্ছ, এেং 48 িতাংি প্রািীর িূর্যেি েূরকে প্রকয়াজর্ীয় িক্ষতার অভাে রকয়কে। োিাোথি, 

74 িতাংি থ উকমর্ থরকসাস ন েযেস্থােক্ েকলর্ হ  থর্কয়াকগর জর্য তারা এখর্ হরকের্থিয়াল 

জমািার্ আেিযক্ ক্রকের্।  

  

িক্ষতার িূর্যস্থার্ েূরকের জর্য র্তুর্ ও উদ্ভাের্ী থিক্ষামূলক্ ক্ম নসূথচ প্রিাকর্র োিাোথি, 

গভর্ নর থিক্ষািীকির জর্য প্রথতেন্ধক্তা অেসারে ক্রকত ক্কলজ ও ইউথর্ভাথস নটি 

অর্ুিীলর্সমূক র ে নাকলাচর্াও ক্রকত েকলকের্। তার হেি অফ িয হেকি, থতথর্ SUNY এেং 

থর্উ ইয়ক্ন থসটি ইউথর্ভাথস নটি (City University of New York, CUNY) হর্তৃেনৃ্দকক্ আউিেযাক্রডং 

েযাকলন্সস  থিক্ষািীকির ট্রান্সক্ররপ্ট আিক্ ক্রার অর্ুিীলর্ েন্ধ ক্রকত থর্কিনির্া থিকয়কের্,  া 

তার ভাষকের ক্কয়ক্ সপ্তাক র মকধয ক্া নক্র ক্রা  কয়কে। ট্রান্সক্ররপ্ট  াকত িাক্কল থিক্ষািীরা 

এক্টি ক্যাম্পাকস ভথতন  কত োকর, হরথেি স্থার্ান্তর ক্রকত োকর, তাকির থেথি সম্পূে ন ক্রকত 

োকর, এেং তাকির অেথরকিাথধত েযাকলন্স েথরকিাধ ক্রকত সা া য ক্রার জর্য চাক্থর হজাগাড় 

ক্রকত োকর।  

  

SUNY-র অন্তি নতীকালীর্ চোম্বেলর হেম্বিারা  এফ. েোর্বল িম্বলর্, "চাক্থরজীেী এেং 

চাক্থরিাতা উভকয়ই মাইকরাকরকের্থিয়াল খুুঁকজ  াকত স্বাস্থযকসো,তিয প্র ুক্রি, এেং অর্য 

অকর্ক্ হক্ষকে এখর্ক্ার প্রকয়াজর্ীয় থেকিষাথয়ত িক্ষতা থর্ক্রিত ক্রা  ায়। SUNY প্রাপ্তেয়স্ক 

থিক্ষািীকির জর্য এক্াকেথমক্ মাকর্ প্রিম ও প্রধার্ মকর্াক াগ প্রিার্ ক্করও িক্ষতার িূর্যস্থার্ 

েূরে ক্রকত উদ্ভাের্ী এক্টি মাইকরাকরকের্থিয়াল েথলথস ি ে ক্রার েযাোকর হিকির প্রিম 

ইউথর্ভাথস নটিগুথলর এক্টি। আমাকির অর্ুষকির িক্ষতা থিকয় এেং সম্প্রিায়, আঞ্চথলক্ ও হেি 

অংিীিারকির সাকি এক্কে আমাকির ক্াকে এখর্ মার্সম্পন্ন মাইকরাকরকের্থিয়াকলর এক্টি 

েড় হোিনকফাথলও রকয়কে, এর ফকল আমরা থর্উ ইয়ক্নোসীকক্ আজকক্র ক্ম নকক্ষকের জর্য 

প্রকয়াজর্ীয় িক্ষতা থিখকত সা া য ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর লক্ষয অজনকর্র ক্াজ শুরু 

ক্রকত োরকো।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট শ্রম বেোটনম্বমম্বের (New York State Department of Labor) 

কবমের্ার রিাটনা বরয়ারের্ িম্বলর্, "আমরা আজীের্ থিক্ষার  ুকগ রকয়থে। SUNY 

মাইকরাকরকের্থিয়াল ক্ম নসূথচর সম্প্রসারে  কলা গভর্ নর হ াক্কলর েহুমাক্রেক্ েন্থায় িারুে 

এক্টি সংক াজর্  া থর্ক্রিত ক্রকে হ  থর্উ ইয়ক্নোসীরা তাকির প্রকয়াজর্ীয় মার্সম্পন্ন প্রথিক্ষে 

লাভ ক্রকে এেং এক্ইসাকি েযেসাসমূক র জর্য এক্টি িক্ষ ক্মীোথ র্ী ততথর  কে। এধরকর্র 

সমন্বয়ই থর্উ ইয়কক্নর অি ননর্থতক্ সাফকলযর চাথেক্াটি  কে।"  

  



SUNY হিাম্বেনর ট্রাবে রিাটন হজ. োবফ িম্বলর্, "SUNY মাইকরাকরকের্থিয়ালগুথল থর্উ 

ইয়কক্নর েযেসাসমূ , P-12 সু্কল হজলা, এেং সম্প্রিাকয়র অংিীিারকির চাক্থরজীথেকির হেথর্থফি 

ক্ম নসূথচর এক্টি আিি ন সংক াজর্  ওয়া উথচত। োস্তে-সমকয় প্রথিক্ষে, িক্ষতা েকৃ্রি, হেিািাথর 

থেক্াি, এেং অথতথরি মাইকরাকরকের্থিয়াল, এক্টি প্রারথিক্ ো এমর্থক্ অিসর থেথির 

মাধযকম অেযা ত থিক্ষায় থেথর্কয়াকগর মাধযকম এটি চাক্থরজীেী ও চাক্থরিাতা উভকয়র জর্য 

লাভজর্ক্  কে।"  

  

হেট বসম্বর্টর হটাবি অোর্ েোবভবস্ক িম্বলর্, "অকর্ক্ েের ধকর, SUNY েযেস্থা 

র্যাকর্াকিক্কর্ালক্রজ ক্ম নসূথচ ততথর হিকক্ শুরু ক্কর স্থার্ীয় অি নর্ীথত চাঙ্গা ক্রার মাধযকম 

আমাকির হেকির জর্য এক্টি উদ্ভাের্ী হর্তা থ কসকে আকে। উদ্ভাের্ী মাইকরাকরকের্থিয়াল 

ক্ম নসূথচ সম্প্রসারকের মাধযকম, আমরা সক্ল থিক্ষািীর জর্য সুক াকগর ত্বরাথন্বত েি প্রিার্ 

ক্রকো, এক্ইসাকি স্বাস্থযকসো ও থিক্ষার মকতা খাকত অথত গুরুত্বেূে ন িরূ্যস্থার্ েূরে ক্রকো। 

আথম আকরক্োর SUNY-র অিসর থচন্তার হর্তৃত্বকক্ চাথলত ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর 

প্রিংসা ক্রথে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে হেম্বিারা  হজ. বিক িম্বলর্, "উচ্চ থিক্ষা তখর্ই সে হিকক্ ভাকলা ক্াজ 

ক্কর  খর্ এটি থিক্ষািীকির অেস্থাকর্ হে ৌঁকে তাকির সাকি থমথলত  য়। SUNY-র 

মাইকরাকরকের্থিয়াল প্রাপ্তেয়স্ক থিক্ষািীকিরকক্ হেকি উচ্চ চাথ িা এমর্ হক্ষকে তাকির 

ক্যাথরয়ার দ্রুত ও ক্া নক্রভাকে অিসর ক্রকত হিয়। এোড়াও এটি েতনমার্ থিক্ষািীকির 

থেকিষাথয়ত িক্ষতা অজনর্ ক্রকত হিয়  ার ফকল তাকির জর্য থিক্ষারত অেস্থায় উোজনর্ ক্রা 

সিে  কত োকর, হ ক তু এখর্ক্ার থিক্ষািীরা প্রায়িই সু্ককল  াওয়ার োিাোথি ক্াজ ক্কর 

িাকক্। আথম থর্উ ইয়কক্নর আজীের্ থিক্ষািীকির জর্য মাইকরাকরকের্থিয়াল সুক াগ সম্প্রসারে 

ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল এেং SUNY-হক্ ধর্যোি জার্াই।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর দে বিজম্বর্স কাউদ্ধেম্বলর (The Business Council of New York 

State) হপ্রবসম্বেে ও প্রধার্ বর্ি না ী কম নকতনা হ দার বিম্বকটট িম্বলর্, "গতার্ুগথতক্ হিখার 

মথেউলকক্ ক্ম নকক্ষকের প্রকয়াজকর্র সাকি মার্ার্সই ক্কর হফলা  কলা থর্উ ইয়কক্নর প্রথতভার 

োইেলাইর্ েূে ন ক্রার এক্টি উদ্ভাের্ী েন্থা। মাইকরাকরকের্থিয়াল চাক্থরসন্ধার্ীকির হিখাকত 

হিয় হ  চাক্থরর চাথ িা েূরকের িক্ষতা তাকির আকে এেং এক্ইসাকি তাকির আকরা সুক াকগর 

েকি স্থাের্ ক্কর হিয়। এক্ইসাকি, এগুথল  কলা মার্ুষকক্ চাক্থর থিকয় ক্ম নকক্ষকে হ াগ ক্রার 

জর্য চাক্থরিাতারা হ ই 'সটিক্-সমকয়র-িক্ষতা' খুুঁজকে টিক্ তাই। আমরা েযেসা সম্প্রিাকয়র 

ক্াকে মাইকরাকরকের্থিয়াকলর মূলয তুকল ধরার জর্য SUNY-র সাকি ক্াজ অেযা ত রাখকত 

উন্মুখ  াকত ক্কর আকরা হেথি চাক্থরিাতারা এই িারুে িক্ষতা-থভথিক্ োিযসূথচর েযাোকর 

জার্কত োকর।"  

  

SUNY-র মাইকরাকরকের্থিয়াল ক্ম নসূথচ থেক্থিত এেং থেেথতনত  কয়  াকচ্ছ,  ার েতনমার্ 

অিাথধক্ার হক্ন্দ্রীভূত আকে: উেলভয মাইকরাকরকের্থিয়াকলর েযাোকর উন্নত হ াগাক াগ; 

হেকির জর্য প্রাসথঙ্গক্ থিল্প ো হেিায় িূর্যস্থার্ সর্াি ক্রা; শুরুর চাক্থর হিকক্ অিসর 

চাক্থরর জর্য এেং সর্ি হিকক্ অিসর থেথির জর্য আকরা েি সটৃি ক্রা; এেং আকেির্ ও 

ট্রান্সক্ররপ্ট প্রক্ররয়া স জতর ক্রা। গভর্ নকরর লকক্ষযর অংি থ কসকে, SUNY চাক্থরকত থর্কয়াগ 



এেং থিক্ষামূলক্ ক্ম নসূথচকক্ অিাথধক্ার প্রিার্ ক্রকত িাক্কে, এেং প্রাপ্তেয়স্ক থিক্ষািীকির জর্য 

প্রথতেন্ধক্তা সর্াি ও হ্রাস ক্রার জর্য জথরে ক্রকে।  

  

মাইকরাকরকের্থিয়াল থেক্াকির হক্ষকে SUNY েরােরই জাতীয় ও তেথিক্ এক্ হর্তা। এক্টি 

প্রথতক াথগতামূলক্ জাতীয় েথরকেকি SUNY-র ক্ম নসূথচ অর্র্য ক্ারে SUNY এর অর্ষুি এর 

মাইকরাকরকের্থিয়ালগুথলর থিক্ষািার্ ক্কর এেং ক্কলজ হরথেি প্রিাকর্ এটি ক্টির্ 

মার্িকের আিি ন অর্সুরে ক্কর।  থিও SUNY-র মাইকরাকরকের্থিয়ালগুথল জাতীয় এেং 

আন্তজনাথতক্ ধারা ও হেিািাথর মার্িকের অর্ুসারী, এগুথল স্থার্ীয়, আঞ্চথলক্ এেং হেকির 

ক্ম নকক্ষকের প্রকয়াজকর্র সাকিও সামঞ্জসযেূে ন।  

  

হর্সকল কোম্পাস িতনমাম্বর্ মাইম্বরাম্বরম্বের্বেয়াল প্রদার্ করম্বে:  

SUNY অযাথেরডযাক্, ইউথর্ভাথস নটি অযাি অযালোথর্, থেং যামির্ ইউথর্ভাথস নটি, ব্রুম ক্থমউথর্টি 

ক্কলজ, োকফকলা হেি ক্কলজ, ইউথর্ভাথস নটি অযাি োকফকলা, SUNY ক্যান্টর্, ক্াইয়ুগা 

ক্থমউথর্টি ক্কলজ, SUNY ক্েলথস্কল, ক্লাথম্বয়া-থির্ ক্থমউথর্টি ক্কলজ, ক্থর্ নং ক্থমউথর্টি 

ক্কলজ, োকচস ক্থমউথর্টি ক্কলজ, এম্পায়ার হেি ক্কলজ, SUNY ইথর, ফাথম নংকেল হেি 

ক্কলজ, ফুলির্-মন্টকগামাথর ক্থমউথর্টি ক্কলজ, হজকর্থস ক্থমউথর্টি ক্কলজ, SUNY 

হজকর্থসও,  ােসর্ ভযাথল ক্থমউথর্টি ক্কলজ, হজফারসর্ ক্থমউথর্টি ক্কলজ, হমা ক্ ভযাথল 

ক্থমউথর্টি ক্কলজ, মর্করা ক্থমউথর্টি ক্কলজ, র্ায়ািা ক্াউথন্ট ক্থমউথর্টি ক্কলজ, SUNY থর্উ 

েয়াল্টজ, SUNY ওল্ড ওকয়েোথর, SUNY অেকিাকমটট্র, রক্লযাড ক্থমউথর্টি ক্কলজ, SUNY 

হস্ককর্ক্কিথে, িম্পথক্র্স ক্িনলযাড ক্থমউথর্টি ক্কলজ, SUNY আলোর, এেং আেকেি 

হমথেকক্ল ইউথর্ভাথস নটি।  

  

বর্উ ইয়কন হেট ইউবর্ভাবস নটট সম্পম্বকন  

SUNY  কলা  ুিরাকে উচ্চথিক্ষার ে ৃিম থেস্তৃত েযেস্থা এেং সমস্ত থর্উ ইয়ক্নোসীর 95 

িতাংকিরও হেথি SUNY-র 64টি ক্কলজ এেং ইউথর্ভাথস নটির হ কক্াকর্া এক্টির 30 মাইকলর 

মকধয োস ক্কর। েুকরা হেকি, SUNY-র চারটি এক্াকেথমক্ স্বাস্থযকক্ন্দ্র, োুঁচটি  াসোতাল, চারটি 

হমথেকক্ল সু্কল, িুইটি হেন্টাল সু্কল, এক্টি আইর্ সু্কল, হেকির এক্মাে অকপ্টাকমটট্র রকয়কে, 

এেং এটি এক্টি মাথক্নর্ এর্াক্রজন থেোিনকমকন্টর জাতীয় গকেষোগার (US Department of Energy 

National Laboratory) েযেস্থাের্া ক্কর। সামথিক্ভাকে, SUNY প্রায় 1.3 থমথলয়র্ থিক্ষািীকক্ 

হরথেি-থেয়াথরং হক্াস ন এেং হপ্রািাম, অেযা ত থিক্ষা এেং ক্থমউথর্টি আউিথরচ হপ্রািাকম 

প্রথিক্ষে হিয়। SUNY থর্উ ইয়কক্নর প্রায় এক্-চতুি নাংি অধযয়র্ থেষয়ক্ গকেষোর তত্ত্বােধার্ 

ক্কর। েুকরা থসকেকম 2021 অি নেেকর গকেষো েযয় থেকলা প্রায় 1.1 থেথলয়র্ মাথক্নর্ েলার,  ার 

মকধয থিক্ষািী ও ফযাক্াথল্টর উকেখক াগয অেিার্ থেকলা। থেিেযােী থতর্ থমথলয়র্ SUNY এর 

প্রাির্ থিক্ষািী রকয়কের্ এেং ক্কলকজর থেিীস  থতর্জর্ থর্উ ইয়ক্নোসীর মকধয এক্জর্  কলর্ 

SUNY এর প্রাির্ থিক্ষািী। SUNY থক্ভাকে সুক াগ ততথর ক্কর হস সম্পকক্ন আকরা জার্কত, 

www.suny.edu এ  ার্।  
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