
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/29/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  
  

গভর্নর কুওম্বমা িারুচ কম্বলম্বের লম্বরন্স এিং এবরস বিল্ড বিবল্ডং-এর প্রথম পর্নাম্ব়ের সংস্কাম্বরর 
কাে সম্পন্ন হও়োর কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
সংস্কাম্বরর মম্বযে ভিম্বর্র র্তুর্ সমু্মখভাগ, লবি এিং উম্বেখম্বর্াগে পবরকাঠাম্বমা উন্ন়ের্ অন্তভুন ক্ত  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 17 লেক্সিংটর্ এক্ভক্র্উমে বারুচ কমেমজর (Baruch College) 
ঐক্েহাক্িক েমরন্স এবিং এক্রি ক্িল্ড ক্বক্ল্ডিং এর 109 ক্মক্েয়র্ মাক্কন র্ ডোমরর িিংস্কামরর প্রথম 
পর্নাময়র িমাক্ির কথা ল াষণা কমরমের্। এই প্রকল্পটি 1929 িামে ক্িটি কমেজ অ্ি ক্র্উ ইয়কন  
(City College of New York) ক্হিামব োর দরজা ল াোর পর ভবমর্র প্রথম উমে মর্াগয 
িিংস্কার - ভবর্টি এোডাও 1847 ক্ি অ্যাকামডক্মর (Free Academy) মূে িাইমট অ্বক্িে - 
উভয় প্রক্েষ্ঠার্ই ক্র্উ ইয়কন  ক্িটি ক্বশ্বক্বদযােময়র (City University of New York) অ্গ্রদেূ 
ক্হমিমব কাজ কমরক্েে। িমূ্পণন িিংস্কার, র্া একটি েয় পর্নাময়র বযাপক িিংস্কামরর অ্িংশ, োমে 
ভবমর্র র্াক্িক এবিং ববদযুক্েক বযবিার জটিে পক্রকাঠামমার উন্নয়র্ অ্ন্তভুন ক্ত, একই িামথ প্রাকৃক্েক 
আমো প্রবেন র্ এবিং জর্ ক্র্রাপত্তা বৃক্ি প্রদার্ করার জর্য লেক্সিংটর্ এক্ভক্র্উময়র িম্মু ভাগ এবিং 
েক্বর পরু্রায় র্কশা করা।  
  
109 ক্মক্েয়র্ মাক্কন র্ ডোমরর এই প্রকমল্পর জর্য েহক্বে এমিমে ক্র্উ ইয়কন  লেট লথমক, এবিং ক্র্উ 
ইয়কন  ক্িটি কাউক্ন্সে (New York City Council) অ্ক্েক্রক্ত েহক্বে প্রদার্ কমর। ক্িটি 
ইউক্র্ভাক্িনটি অ্ি ক্র্উ ইয়কন  এবিং ক্র্উ ইয়কন  রামজযর ডরক্মটক্র অ্থক্রটি (Dormitory Authority 
of the State of New York) ক্র্মনাণ কজ পক্রচাের্া কমর।  
  
"ক্র্উ ইয়কন বািীমদর উচ্চ ক্শক্ষার প্রমবশাক্িকার ক্র্ক্িে করা হমো আমামদর িম্প্রদায় এবিং আমামদর 
লেমটর জর্য িব লচময় গুরুত্বপূণন ক্বক্র্ময়ামগর একটি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর োত্রমদর 
িিংস্কারকৃে ক্িল্ড ক্বক্ল্ডিং এর মে অ্েযািুক্র্ক িুক্বিা প্রদামর্র মািযমম, আমরা আমামদর ক্িটি 
ইউক্র্ভাক্িনটি অ্ি ক্র্উ ইয়কন  (City University of New York, CUNY) ক্িমেমমর িমবনাত্তম 
িুমর্াগ-িকু্বিার িমো এবিং মার্পণূন প্রমবশাক্িকার ক্র্ক্িে করমে িাহার্য করমে পাক্র এবিং োর 
িামথ ক্র্উ ইয়মকন  লিরা প্রক্েভামদর আকষনণ করমে এবিং এই প্রক্েষ্ঠামর্র অ্েীেমক িম্মার্ জার্ামে 
পাক্র।"  



 

 

  
র্ র্ োত্র, ক্শক্ষক এবিং কমীরা কযাম্পামি ক্িমর আিমবর্, োরা একটি িমূ্পণন পুর্ক্বনর্যাি করা 
লেক্সিংটর্ এক্ভক্র্উময়র প্রমবশদ্বার এবিং েক্ব লদ মে পামবর্, র্ার মমিয আমে একটি র্েুর্ কাাঁমচর 
িম্মুম র প্রমবশ পথ র্া প্রাকৃক্েক আমোমক বায়বীয়, প্রমবশমর্াগয এবিং আকষনণীয় িামর্ েক্ডময় 
পডার অ্র্ুমক্ে লদয়। অ্র্যার্য উন্নক্েিািমর্র মমিয রময়মে:  
  

      একটি র্েুর্ প্রমবশমর্াগয র  ্ র্াম্প িাপর্ করা  
      একটি র্েুর্ ক্র্রাপত্তা লডস্ক এবিং েক্বমে টার্নোইে ইর্েমেশর্ িহ গণ ক্র্রাপত্তার 

উন্নক্েিাির্  
      মামবনমের লদওয়াে এবিং লমমে এবিং কাাঁমচর লদয়াে বরাবর র্েুর্ গ্রার্াইমটর লবঞ্চ িহ 

েয়টি আিুক্র্ক্ককৃে ক্েিট  
      প্রিার্ েক্ব এবিং ক্েিট েক্বমে লটরামজা লমমে  
      ক্দ্বেীয় েমে একটি র্েুর্ োত্রমদর োউঞ্জ লেি  
      ক্বক্ভন্ন গুরুত্বপূণন র্াক্িক আপমগ্রড, একটি র্েুর্ র্াক্িক প্ল্যান্ট, ক্চোর, বয়োর, এয়ার 

হযান্ডক্েিং ইউক্র্ট, এবিং একটি কুক্েিং টাওয়ার ইর্েমেশর্ িহ  
      কযাম্পামির চাক্হদা পরূমণর জর্য বৃহত্তর ববদযুক্েক ক্ষমো প্রদামর্র জর্য 23েম ক্িট এবিং 

লেক্সিংটর্ এক্ভক্র্উমে একটি উন্নে কর্ এডির্ (Con Edison) ববদযুক্েক ভল্ট  
  
CUNY-এর চোম্বন্সলর ঘিবলক্স বভ. মোটস রডবরম্বগে িম্বলর্, "বারুচ কমেমজ একটি োক্েে এবিং 
ঐক্েহাক্িক েযান্ডমামকন র এই বহু ক্মক্েয়র্ ডোমরর উন্নক্েিাির্ CUNY-র কযাম্পাি িম্প্রিারণ এবিং 
রূপান্তমরর প্রক্েশ্রুক্ে এবিং এর োত্রমদর োমদর ক্শক্ষাগে েক্ষয অ্র্ুিরণ করার জর্য িব লচময় 
আিুক্র্ক এবিং ভক্বষযৎমু ী িুক্বিা প্রাি হয় ো ক্র্ক্িে করার প্রক্েশ্রুক্ের প্রক্েক্র্ক্িত্ব কমর। আমরা 
আমামদর ক্িক্েশীে োত্রমদর োমদর পডামশার্ায় িহায়ো করার জর্য প্রময়াজর্ীয় িিংিার্ প্রদার্ 
করার জর্য আমামদর বািযবািকো গুরুমত্বর িামথ গ্রহণ কক্র। গভর্নর কুময়ামমামক ির্যবাদ উচ্চ 
ক্শক্ষার প্রক্ে োর পাথমরর মে দঢ়ৃ িমথনমর্র জর্য, এবিং অ্মর্ক রাজয এবিং শহমরর কমনকেন ামদর 
র্ারা এই প্রকল্পমক িমথনর্ কমরমে এবিং ো িম্ভব কমর েুমেমে।"  
  
CUNY িারুচ কম্বলম্বের ঘপ্রবসম্বডন্ট এস ঘডবভড উ িম্বলম্বের্, "আমরা গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 
এবিং অ্মর্ক রাজয এবিং শহমরর আইর্িভার প্রক্েক্র্ক্ি, ক্বমশষ কমর আমামদর রাজয ক্িমর্ট 
প্রক্েক্র্ক্ি ক্েজ কু্রময়গার এবিং িিংিদ িদিয ক্রচাডন  গটক্িড এবিং হাক্ভন  এপমেইমর্র প্রক্ে আমামদর 
আন্তক্রক কৃেজ্ঞো জার্াই এই ঐক্েহাক্িক ভবমর্র িিংস্কারমক িম্ভব কমর লোোর জর্য মূেির্ 
অ্থনায়র্ প্রাক্ির উমেমশয োমদর অ্মূেয িহায়োর জর্য। আক্ম চযামন্সের লিক্েস মােি রক্িমগমজর 
প্রক্ে আমামদর কৃেজ্ঞো জার্ামে চাই CUNY িুক্বিার উন্নক্েিাির্মক অ্গ্রাক্িকার লদওয়ার জর্য। 
ক্িল্ড ক্বক্ল্ডিং এর এই গুরুত্বপূণন উন্নক্েগুক্ে ক্র্ক্িে করমব লর্ আমামদর িকু্বিাগুমো 21েম 
শোব্দীর ক্শক্ষার চাক্হদা পরূণ করমব। োরা আমামদর উচ্চক্শক্ষায় একজর্ উদ্ভাবর্ী লর্ো ক্হমিমব 
বারুমচর ক্মশর্মক এক্গময় ক্র্ময় লর্মে িাহার্য করমব - শুিু িামাক্জক চোচমের অ্র্ু টক ক্হমিমব 
র্য়, একটি প্রক্েষ্ঠার্ ক্হমিমব র্া িকে লপ্রক্ষাপট এবিং বয়মির ক্শক্ষাথীমদর জর্য িমবনাচ্চ পর্নাময় 
ক্শক্ষাগে উৎকষন অ্জন র্ কমর।"  



 

 

  
বসম্বর্টর বলে কু্রগার িম্বলর্, "এই গুরুত্বপূণন প্রকমল্পর 1 পর্নায় িম্পন্ন করার জর্য লপ্রক্িমডন্ট উ 
এবিং চযামন্সের মােি রক্িমগজমক অ্ক্ভর্ন্দর্। 17 লেক্সিংটমর্ ক্িল্ড ক্বক্ল্ডিং এর উন্নক্েগুক্ে একটি 
আমরা কার্নকর এবিং আকষনণীয় প্রমবশ পথ বেক্র কমর এই ভবর্টিমক 21 শেমক ক্র্ময় আমি, োর 
িামথ প্রমবশমর্াগযো উন্নে কমর এবিং ক্র্উ ইয়কন  শহমরর ইক্েহামির এই গুরুত্বপূণন চক্রত্র িিংরক্ষণ 
করার িামথ পক্রমবশগেভামব লটকিইোর প্রক্ে অ্ঙ্গীকারবিো উন্নে কমর। আক্ম এই প্রকমল্পর 
পর্নায় 2 এ CUNY এবিং বারুচ লর্েৃমত্বর িামথ কাজ করার জর্য উদগ্রীব।"  
  
সংসদ সদসে বরচাডন  গটবিড িম্বলর্, "বারুচ কমেমজর ক্িল্ড ক্বক্ল্ডিং িিংস্কামরর প্রথম পর্নাময়র 
িমাক্ি উদর্াপর্ করার লর্াগয একটি মাইেিেক। ক্র্উ ইয়কন  ক্িটি পাবক্েক কমেমজ উচ্চক্শক্ষা োভ 
করা দইু ক্পোমাোর পুত্র ক্হমিমব, ক্র্উ ইয়মকন  িাশ্রয়ী মূমেযর উচ্চক্শক্ষার প্রমবশাক্িকার িিংরক্ষমণর 
লচময় আমার কামে  ুব কমই গুরুত্বপূণন কারণ আমে, এবিং আক্ম গক্বনে লর্ এই িুন্দর এবিং 
ঐক্েহাক্িক ভবর্টি পুর্রুিামরর জর্য 109 ক্মক্েয়র্ মাক্কন র্ ডোমরর রামজযর মূেির্ েহক্বমের 
িমথনমর্র লক্ষমত্র ভূক্মকা পাের্ করমে লপমর আক্ম গক্বনে।"  
  
সংসদ সদসে হাবভন  এপম্বেইর্ িম্বলর্, "িরকামর আমার িহকমী এবিং বারুমচর লপ্রক্িমডন্ট উ এবিং 
চযামন্সের মােি রক্িমগজমক ির্যবাদ এই প্রকল্পমক বাস্তবাক্য়ে করার লক্ষমত্র োমদর ভূক্মকার জর্য। 
একজর্ CUNY স্নােক ক্হমিমব, CUNY আমামদর শহর এবিং রামজযর লিবা করমে পামর এমর্ 
আমরা লর্ো বেক্র করার লক্ষমত্র লর্ গুরুত্বপূণন ভূক্মকা পাের্ কমর, োর প্রেক্ষয জ্ঞার্ আমার 
আমে। লিই প্রমচষ্টা িিে হওয়ার জর্য, আমামদর োত্রমদর িমবনাত্তম পক্রকাঠামমা প্রময়াজর্ - এটারই 
প্রক্েক্র্ক্িত্ব কমর এই প্রকল্প। র্ারা এমক একটি ক্বশ্বমামর্র প্রক্েষ্ঠার্ কমর েুমেমে, আক্ম লিই োত্র 
এবিং ক্শক্ষাক্বদমদর িুক্বিামথন, CUNY-লে ক্বক্র্ময়ামগর জর্য েডাই চাক্েময় র্াওয়ার জর্য উদগ্রীব। 
র্ র্ আমরা একটি বহু ক্বক্েয়র্ ডোমরর বামজট  াটক্ের িম্ম ুীর্ হই, আমরা জাক্র্ লর্ িমবনাত্তম 
গণ ক্শক্ষা এবিং অ্র্যার্য িরকারী পক্রমষবা ক্র্ক্িে করার চাক্বকাঠি হমে লিই িব বযক্ক্তমদর উপর 
কর বাডামর্ার িাহি রা া র্ামদর আমামদর রামজযর পুর্রুিার এবিং ভক্বষযৎ িমৃক্িমে অ্বদার্ 
রা মে পারার ক্ষমো থাকার লিৌভাগয আমে।"  
  
বর্উই়েকন  বসটি কাউবন্সম্বলর সদসে কাবলনর্া বরম্বভরা িম্বলর্, "আক্ম 17 লেক্সিংটর্ এক্ভক্র্উময়র 
ক্িল্ড ক্বক্ল্ডিং এর লটকিই িিংস্কামরর জর্য বারুচ কমেজমক অ্ক্ভর্ন্দর্ জার্ামে চাই, র্া ক্র্উ ইয়কন  
ক্িটি জমুড োত্রমদর জর্য এমর্ গুরুত্বপূণন ক্শক্ষার িার্ প্রদার্ করমব র্ র্ COVID-19 মহামারী 
লশষ হওয়ার পর োত্ররা কযাম্পামি ক্িমর র্ামব। আক্ম এই প্রকমল্পর জর্য কাউক্ন্সমের মূেির্ 
েহক্বে বাবদ প্রায় 1.8 ক্মক্েয়র্ মাক্কন র্ ডোর উৎিগন করমে লপমর গক্বনে, এবিং আক্ম ক্িটি এবিং 
লেট লর্োমদর িামথ কাজ কমর CUNY এ একটি িাশ্রয়ী, িহজেভয এবিং ক্বশ্বমামর্র ক্শক্ষা 
বযবিায় ক্বক্র্ময়াগ অ্বযাহে রা মে চাই।  



 

 

প্রকম্বের পর্নাম্বলাচর্া  
ক্িল্ড ক্বক্ল্ডিং, বারুচ এবিং োর আমশপামশর িম্প্রদাময়র কামে "17 লেস" র্ামম পক্রক্চে, এটি 
একই িাইট দ ে লর্ ামর্ ক্ি একামডমী 1849 িামে োর দরজা  ুমে লদয়। র্ র্ পুমরাপুক্র 
িিংস্কার করা হমব, ক্িল্ড ক্বক্ল্ডিং স্মাটন  লশ্রণীকক্ষ, আিুক্র্কীকৃে ক্বজ্ঞার্ েযাব, একটি োত্র োউঞ্জ 
এবিং িযাকাক্ল্ট এবিং কমনচারীমদর জর্য অ্ক্িি িহ একটি অ্েযািুক্র্ক লিক্িক্েটি হমব।  
  
ভবর্ িিংস্কামরর পক্রকল্পর্া প্রথম 2008 িামে প্রণয়র্ করা হয়, এবিং প্রকল্পটি েয় পর্নাময় ক্বভক্ত 
করা হয়। 2017 িামে লিজ 1a এর ক্র্মনাণ শুরু হয়। ভক্বষযৎ পর্নায়গুমো ভবর্টিমক পুমরাপুক্র 
িিংস্কার করমব, লটকিইোর উপর প্রবে লজার ক্দময়।  
  
কমেজটি গুরুত্বপূণন িাপমেযর ক্বশদ িিংরক্ষণ করমে োর ক্ডজাইর্ারমদর িমঙ্গ  ক্র্ষ্ঠভামব কাজ 
কমরমে। ভবর্টি গ্রামাক্িন এোকার একটি ঐক্েহাক্িক অ্িংশ, এবিং এর অ্েিংকৃে ইোেীয় লরমর্িাাঁ 
পুর্রুজ্জীবর্ বশেীর িম্মু ভাগ প্রায় িমূ্পণনভামব অ্ক্ষে থাকমব।  
  
প্রকমল্পর ইক্েহাি এবিং ভক্বষযমের পক্রকল্পর্া িম্পমকন  আমরা েথয এ ামর্ পাওয়া র্ামব।  
  
িারুচ কম্বলে সম্পম্বকন   
বারুচ কমেজ আজমকর ববক্শ্বক পক্রমবমশ োমদর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অ্র্ুিরণ করার ক্শক্ষাথীমদর দক্ষো, 
জ্ঞার্ এবিং দকৃ্ষ্টভক্ঙ্গ প্রদার্ কমর। ক্র্উ ইয়কন  ক্িটি ইউক্র্ভাক্িনটির অ্িংশ, বারুচ ক্শক্ষাগে উৎকষন, 
িাশ্রয়, োত্র িািেয এবিং মূমেযর জর্য লদমশর শীষন িরকারী কমেজগুক্ের মমিয োক্েকাভুক্ত করা 
হয়। এর ক্ের্টি সু্কে 19,500 এর ও লবশী ক্শক্ষাথীমক ক্শক্ক্ষে কমর র্ারা লদমশর িব লচময় 
ববক্চত্রযময় কমেজ কযাম্পামির প্রক্েক্র্ক্িত্ব কমর। শক্ক্তশােী লপশাগে এবিং িহায়ো পক্রমষবা 
িামাক্জক ও অ্থননর্ক্েক গক্েশীেোর জর্য বারুমচর ক্িকৃক্ের একটি ইক্ঞ্জর্ ক্হমিমব কাজ কমর। 
ক্র্বনাহী আক্িকাক্রকমদর জর্য ক্শক্ষা, অ্বযাহে পডামশার্া, আন্তজন াক্েক অ্িংশীদাক্রত্ব, িবনজর্ীর্ ইমভন্ট 
এবিং কোর লপ্রাগ্রাক্মিং এর মািযমম, বারুচ ক্র্উ ইয়কন  ক্িটি এবিং ক্বমশ্বর জর্য একটি লবৌক্িক এবিং 
িািংসৃ্কক্েক িিংিার্ ক্হমিমব র্জর কামড। baruch.cuny.edu  
  
বসটি ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উ ই়েকন   
ক্িটি ইউক্র্ভাক্িনটি অ্ি ক্র্উ ইয়কন  লদমশর বৃহত্তম র্গর গণ ক্বশ্বক্বদযােয়, িামাক্জক গক্েশীেোর 
একটি রূপান্তরকারী চােক র্া ক্র্উ ইয়কন  ক্িটির জীবর্রক্ষার একটি গুরুত্বপূণন উপাদার্। 1847 
িামে লদমশর উচ্চক্শক্ষার প্রথম ক্র্ রচায় িরকারী প্রক্েষ্ঠার্ ক্হিামব প্রক্েক্ষ্ঠে, আজ CUNY-র 
িােটি কক্মউক্র্টি কমেজ, 11টি ক্িক্র্য়র কমেজ এবিং িােটি স্নােক বা লপশাদার প্রক্েষ্ঠার্ আমে 
র্া ক্র্উ ইয়কন  ক্িটির পাাঁচটি লবামরা জমুড েক্ডময় আমে, এবিং প্রক্ে বের িব বয়মির 500,000 
জর্ ক্শক্ষাথীমক পক্রমষবা প্রদার্ কমর এবিং 55,000টি ক্ডক্গ্র প্রদার্ কমর। CUNY'র মার্ এবিং 
িাশ্রয়ীোর ক্মশ্রণটি আইভী েীমগর (Ivy League) িমস্ত কমেমজর িক্ম্মক্েে অ্িংমকর লচময়ও প্রায় 
েয়গুণ লবক্শ মিযক্বত্ত এবিং োরও লবক্শ ক্র্ম্ন-আময়র ক্শক্ষাথীমক িম্মুম  এক্গময় লর্য়। 
ক্বশ্বক্বদযােময়র 80 শোিংমশরও লবক্শ স্নােক র্ারা ক্র্উ ইয়মকন  অ্বিার্ কমরর্, োরা শহমরর 
অ্থননর্ক্েক, র্াগক্রক এবিং িািংসৃ্কক্েক জীবমর্র িমস্ত ক্দকগুক্েমে অ্বদার্ রাম র্ এবিং প্রক্েটি লক্ষমত্র 

https://17lexupdate.baruch.cuny.edu/#_blank
http://www.baruch.cuny.edu/#_blank
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#_blank
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#_blank
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#_blank


 

 

র্গরীর কমনশক্ক্তমক ববক্চত্রযময় কমর লোমের্। CUNY'র স্নােক এবিং অ্র্ুষদরা অ্মর্ক িম্মার্জর্ক 
পদক লপময়মের্, 13টি লর্ামবে পুরষ্কার এবিং 26টি মযাকআথনার "ক্জক্র্য়াি" গ্রযান্ট (MacArthur 
"Genius" Grant) িহ। ক্বশ্বক্বদযােময়র ঐক্েহাক্িক র্াত্রা আজও অ্বযাহে রময়মে: িরণ বা 
পটভূক্ম ক্র্ক্বনমশমষ িকে ক্শক্ষাথীমদর জর্য র্া প্রথম স্তমরর গণ ক্শক্ষা িরবরাহ করমে।  
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