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 2021 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর অংে বিসাম্বি গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  র্াসনম্বদ্র SUNY এিং 

CUNY স্টপ্রাগ্রাম্বম অগ্রাবিকার প্রদ্াম্বর্র প্রস্তাি স্ট াষণা কম্বরম্বের্  
  

িীরত্বপণূন র্াসনরা িোকালবরম্বয়ট প্রমাণপত্রাবদ্ পরূম্বণ রাজ্ে ও েির পবরচাবলত বিশ্ববিদ্োলম্বয় 
ভবতন র অগ্রাবিকার পাম্বির্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2021 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেমটর অ্ংশ হিমসমে হর্উ ইয়মকন র 
র্াসনমদ্র স্টেট ইউহর্ভাহসনটি অ্ফ হর্উ ইয়কন  (SUNY) এেং হসটি ইউহর্ভাহসনটি অ্ফ হর্উ ইয়কন  
(CUNY) স্টরাগ্রামম অ্গ্রাহিকার রদ্ামর্র জর্য আইর্ স্ট াষণা কমরমের্। এই রস্তামের অ্িীমর্ 
োইমসন্সরাপ্ত র্াসন এেং র্াহসনং রার্থীরা 2021 সামের শরত স্টর্থমক শুরু কমর সারা রাজযজমু়ে সকে 
SUNY এেং CUNY স্টরাগ্রামম েযাকােহরময়ট রমাণপত্রাহদ্ পূরমণ ভহতন মত এেং রযাকটিস চাহেময় 
যাওয়ার অ্গ্রাহিকার পামের্।  
  
"স্বাস্থ্য স্টসো কমীরা রহতহদ্র্ আমামদ্র হর্রাপদ্ রাখমত আমস। তারা িাজার িাজার জীের্ োাঁচামর্ার 
জর্য অ্ক্লান্ত পহরশ্রম কমরমে, যখর্ তারা তামদ্র হর্মজমদ্র জীের্মক ঝুাঁ হকর মমুখ স্টফমে হদ্ময়মে। 
যখর্ আহম তামদ্র এহগময় আসমত েেোম, তারা অ্ন্ধভামে তা করে। তারা ঝুাঁ হকগুমো জার্ত এেং 
তারা এখমর্া আমামদ্র োহকমদ্র রক্ষা করার জর্য রহতহদ্র্ কাজ করমত আসমে। অ্মর্মক সািামযযর 
জর্য তামদ্র জীের্যাত্রা স্থ্হগত কমরমে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "তারা আমামদ্র সামর্থ হেে, এখর্ 
আমামদ্র অ্েশযই তামদ্র সামর্থ র্থাকমত িমে। আমরা এই COVID হিমরামদ্র হেমের েৃিত্তম 
হেেহেদ্যােয় েযেস্থ্ায় অ্গ্রাহিকার হদ্হি, তামদ্র হিহগ্র সম্পন্ন করমত এেং এই মিামারী জমু়ে তারা 
যা কমরমে তা অ্েযািত রাখমত: আমামদ্র সোইমক হর্রাপদ্ রাখা।"  
  
 স্টরাগীমদ্র যমের মার্ েহৃি এেং র্াহসনং স্টপশামক উন্নীতকরমত 2017 সামে গভর্নর কুওমমা BSN 
ইর্ 10 আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। এর জর্য সকে র্াসন যারা হর্উ ইয়কন  রামজয একটি অ্যামসাহসময়ট 
হিহগ্র সম্পন্ন কমরমে, রাষ্ট্র কতৃন ক রদ্ত্ত োইমসন্স েজায় রাখার জর্য তামদ্র র্াসন িওয়ার 10 
েেমরর মমিয র্াহসনং-এ েযাকােহরময়ট অ্ফ সাময়ন্স হিহগ্র সম্পন্ন করমত িমে। SUNY এেং CUNY 
কযাম্পামসর সামর্থ কাজ করমে SUNY এেং CUNY র্াহসনং স্টরাগ্রামম অ্গ্রাহিকার রমেশাহিকামরর জর্য 
যা 40,000 র্াসন এেং র্াহসনং রার্থীমদ্র অ্র্ুমমাদ্র্ স্টদ্মে যারা আইমর্র দ্বারা রময়াজর্ীয় 
েযাকােহরময়ট রমাণপত্রাহদ্ সম্পন্ন করমত পারমে এেং স্টেমটর মমিযইউন্নত মামর্র এেং সুেভ হশক্ষা 
গ্রিমণর সুমযাগ পামে।  



  
SUNY এর চোম্বেলর বজ্ম মালাট্রাস িম্বলর্, "এই মিামারী দ্বারা সৃষ্ট অ্ন্ধকার মুিূমতন র মমিয, 
আমামদ্র স্বাস্থ্যমসো স্টপশাজীেীরা তামদ্র েীরত্বপূণন এেং হর্িঃস্বার্থন রমচষ্টার মািযমম আমামদ্র সোর 
জর্য একটি অ্র্ুমররণা িময় দ্াাঁহ়েময়মে স্টযমিতু তারা জীের্ রক্ষাকারী যে রদ্ার্ কমর। এটা 
হেমশষভামে আমামদ্র র্াসনমদ্র স্টক্ষমত্র রমযাজয যারা স্বাস্থ্যমসোর হৃৎস্পন্দর্। হর্উ ইয়মকন র োইমসন্সরাপ্ত 
র্াসনমদ্র অ্গ্রাহিকার হদ্মত গভর্নর কুওমমার রস্তাে আমামদ্র স্বাস্থ্যমসো েযেস্থ্ামক শহিশােী এেং রক্ষা 
করমত রময়াজর্ীয় পদ্মক্ষপ। SUNY গভর্নমরর চযামেঞ্জ স্টমাকামেো করমত রস্তুত।"  
  
CUNY চোম্বেলর স্টফবলক্স মাম্বতাস রবিম্বগজ্ িম্বলর্, "এই ভয়ােি মিামারী জমু়ে হর্মজমদ্র জীের্ 
োজী স্টরমখ এই হর্িঃস্বার্থন স্বাস্থ্যমসো কমীরা আমামদ্র পহরোমরর অ্গহণত সদ্সয, েনু্ধ এেং 
রহতমেশীমদ্র জীের্ োাঁহচময়মে এেং আমামদ্র কৃতজ্ঞতা তামদ্র রাপয। সামমর্র সাহরর র্াসনমদ্র 
মারাত্মক COVID-19 ভাইরামসর হেরুমি ে়োইময় ভূহমকা েীরমত্বর স্টচময় কম হকেু র্য়। গভর্নর 
কুওমমার রস্তাে এই সািসী স্টপশাদ্ারমদ্র রর্থম স্টশ্রণীর রহতষ্ঠামর্ তামদ্র প়োমশার্া সম্পন্ন করমত এেং 
তামদ্র জীের্ োাঁচামর্ার কাজ চাহেময় স্টযমত সক্ষম করমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট ইউবর্ভাবসনটি সম্পম্বকন   
SUNY িমো যুিরামষ্ট্র উচ্চহশক্ষার েৃিত্তম হেসৃ্তত েযেস্থ্া এেং সমস্ত হর্উ ইয়কন োসীর 95 শতাংমশরও 
স্টেহশ SUNY এর 64টি কমেজ এেং হেেহেদ্যােময়র স্টযমকামর্া একটির 30 মাইমের মমিয োস 
কমর। হসমেম জমু়ে, SUNY চারটি একামিহমক স্বাস্থ্য স্টকন্দ্র, পাাঁচটি িাসপাতাে, চারটি স্টমহিমকে 
সু্কে, দ্টুি স্টিন্টাে সু্কে, স্টেমটর একমাত্র অ্পমটামমহি কমেজ এেং একটি ইউএস হিপাটন মমন্ট অ্ে 
এর্াহজন  র্যাশর্াে েযােমরটহর পহরচাের্া কমর। 2019 সামের শরমত 415,500 এরও স্টেহশ হশক্ষার্থী 
একটি SUNY কযাম্পামসর হিহগ্র স্টরাগ্রামম র্াম স্টেমখর্। সামহগ্রকভামে, SUNY রায় 1.3 হমহেয়র্ 
হশক্ষার্থীমক স্টেহিট-হেয়াহরং স্টকাসন এেং স্টরাগ্রাম, অ্েযািত হশক্ষা এেং কহমউহর্টি আউটহরচ স্টরাগ্রামম 
রহশক্ষণ স্টদ্য়। SUNY হর্উ ইয়মকন র রায় এক-চতুর্থনাংশ অ্িযয়র্ হেষয়ক গমেষণার তত্ত্বােিার্ কমর। 
হশক্ষার্থী ও অ্র্ুষমদ্র গুরুত্বপূণন অ্েদ্ার্সি, 2019 অ্র্থনেেমর গমেষণা েযময়র েযেস্থ্া 1.7 হেহেয়র্ 
মাহকন র্ িোর োহ়েময়মে। হেেেযাপী 3 হমহেয়র্ SUNY এর রাির্ হশক্ষার্থী রময়মের্ এেং কমেমজর 
হিগ্রীসি হতর্জর্ হর্উ ইয়কন োসীর মমিয একজর্ িমের্ SUNY এর রাির্ হশক্ষার্থী। SUNY কীভামে 
সুমযাগ ততহর কমর স্টস সম্পমকন  আমরা জার্মত, www.suny.edu এ যার্।  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি বিশ্ববিদ্োলয় সম্পম্বকন   
হসটি ইউহর্ভাহসনটি অ্ফ হর্উ ইয়কন  স্টদ্মশর েৃিত্তম র্গর গণ হেেহেদ্যােয়, সামাহজক গহতশীেতার 
একটি রূপান্তরকারী চােক যা হর্উ ইয়কন  হসটির জীের্রক্ষার একটি গুরুত্বপূণন উপাদ্ার্। 1847 সামে 
স্টদ্মশর উচ্চহশক্ষার রর্থম হর্খরচায় সরকারী রহতষ্ঠার্ হিসামে রহতহষ্ঠত, আজ CUNY'র 
রময়মে সাতটি কহমউহর্টি কমেজ, 11টি হসহর্য়র কমেজ এেং সাতটি স্নাতক ো স্টপশাদ্ার 
রহতষ্ঠার্ যা হর্উ ইয়কন  হসটির পাাঁচটি অ্ঞ্চে জমু়ে েহ়েময় আমে, রহতেের সে েয়মসর 500,000 
জর্ হশক্ষার্থীমক স্টসোদ্ার্ কমর এেং 55,000টি হিহগ্র রদ্ার্ কমর। CUNY'র মার্ এেং সাশ্রয়ীতার 
হমশ্রণটি আইভী েীমগর (Ivy League) সমস্ত কমেমজর সহিহেত অ্ংমকর স্টচময়ও রায় েয়গুণ স্টেহশ 
মিযহেত্ত এেং তারও স্টেহশ হর্ম্ন-আময়র হশক্ষার্থীমক সিুমখ এহগময় স্টর্য়। হেেহেদ্যােময়র 80 

https://www.suny.edu/
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#community-colleges
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#senior-colleges
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#honors-professionalschools
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#honors-professionalschools


শতাংমশরও স্টেহশ স্নাতক যারা হর্উ ইয়মকন  অ্েস্থ্ার্ কমরর্, তারা শিমরর অ্র্থননর্হতক, র্াগহরক এেং 
সাংসৃ্কহতক জীেমর্র সমস্ত হদ্কগুহেমত অ্েদ্ার্ রামখর্ এেং রহতটি স্টক্ষমত্র র্গরীর কমনশহিমক 
তেহচত্রযময় কমর স্টতামের্। CUNY'র স্নাতক এেং অ্র্ুষদ্রা অ্মর্ক সিার্জর্ক পদ্ক স্টপময়মের্, 13টি 
স্টর্ামেে পরুষ্কার এেং 26টি মযাকআর্থনার "হজহর্য়াস" গ্রযান্ট (MacArthur "Genius" Grant) সি। 
হেেহেদ্যােময়র ঐহতিাহসক যাত্রা আজও অ্েযািত রময়মে: িরণ ো পটভূহম হর্হেনমশমষ সকে 
হশক্ষার্থীমদ্র জর্য যা রর্থম স্তমরর গণ হশক্ষা সরেরাি করমে।  
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