
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/24/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্মার্ন  সু্কল িন্ড আইম্বর্র মাধ্েম্বম সু্কল প্রযুবি হালর্াগাদ করার জর্ে 59.9 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর কথা ঘ াষণা কম্বরর্  

  
আজ স্মার্ন  সু্কল পযনাম্বলাচর্া ঘিাডন  কর্তন ক 78টি বিবর্ম্বয়াম্বগর পবরকল্পর্ার অর্ুম্বমাদর্ ঘদওয়া হম্বয়ম্বে  

  
2 বিবলয়র্ ডলার স্মার্ন  সু্কল িন্ড আইর্ ক্লাসরুম প্রযুবি, উচ্চ-প্রযুবির বর্রাপত্তা, এিং সু্কম্বলর 

ঘযাগাম্বযাগ িেিস্থাম্বক সহায়র্া করম্বি  
  
  
অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একব িংশ শতাব্দীর জন্য সু্কল সুরক্ষার উন্নবত ও পনু্রায় বশক্ষাদান্ ও 
বশক্ষণ পনু্ ্যাখ্যার লমক্ষয 78টি স্মার্্ সু্কল ব বন্ময়াগ পবরকল্পন্া (Smart Schools Investment 
Plans) এর অ্ন্ুমমাদমন্র ঘ াষণা বদময়মেন্। অ্ন্ুমমাবদত প্রকল্পগুবল, ঘমার্ 59.9 বমবলয়ন্ মাবক্ন্ 
ডলার, 2 ব বলয়ন্ মাবক্ন্ ডলার স্মার্্ সু্কল  ন্ডস আইমন্র (Smart Schools Bond Act) অ্িংশ—
গভন্্র কতত্ ক প্রথম প্রস্তাব ত বশক্ষা প্রযুবি উন্নয়মন্র একটি উমদযাগ বসিংহভাগ ঘভার্ারমদর দ্বারা 
অ্ন্ুমমাবদত হময়মে।  
  
"আমামদর সু্কলগুবল মহামাবর দ্বারা চাবলত ন্তুন্ চাবহদাগুবল ঘমর্ামন্ার সামথ সামথ তামদর ক্রমব কাশ 
অ্ যাহত রময়মে এ িং স্মার্্ সু্কল  ন্ড আইন্ (Smart Schools Bond Act, SSBA) বশক্ষাথীমদর 
স ্মশষ প্রযবুি সর রাহ কমর যামত তারা ঘেবণকক্ষ ঘযখ্ামন্ই থাকুক ন্া ঘকন্ তারা সিংযুি থাকমত 
পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এমন্বক ক্রম র্্মান্ ভযাকবসন্গুবল ও একটি ঘদমশর-ঘন্তত ত্বার্ীন্ 
পরীক্ষামূলক কম্সূবচ সকল বশক্ষাথীমদর ক্লাসরুমম বিমর আসার পথ ততবর করার পমরও, বডবিক্টগুবল 
একটি ন্তুন্  াস্তম র চলাচল অ্ যাহত ঘরমখ্মে এ িং এই তহব মলর সাহামযয, আমরা তামদরমক 
একব িংশ শতাব্দীর অ্থ্ন্ীবতমত সািমলযর জন্য প্রস্তুত করার সময় তামদর সহায়তা করবে।"  
 
সু্কল বডবিক্ট ও ব মশষ বশক্ষার সু্কলগুমলা কতত্ ক জমা ঘদওয়া ব বন্ময়ামগর পবরকল্পন্াগুমলা ব ম চন্ার 
উমেমশয স্মার্্ সু্কল পয্ামলাচন্া ঘ াড্ (Smart Schools Review Board) আজ এই বন্ময় ঘষালতম 
 ামরর মত সাক্ষাৎ কমরমে। ঘ াড্টি  ামজমর্র পবরচালক, ঘের্ ইউবন্ভাবস্টি অ্  বন্উ ইয়ক্ 
(State University of New York) এর চযামেলর এ িং ঘের্ বশক্ষা ব ভামগর কবমশন্ার (State 
Education Department) এর সমন্বময় গঠিত।  
 
আজমকর অ্ন্ুমমাবদত প্রকল্পগুমলা 72টি সু্কল বডবিক্ট ও 2টি ব মশষ বশক্ষা সু্কল কতত্ ক জমা ঘদওয়া 



 

 

হময়বেল। প্রকল্পগুবলমত উচ্চ প্রযুবির সুরক্ষার জন্য 21.2 বমবলয়ন্ মাবক্ন্ ডলার, সু্কল কামন্বক্টবভটির 
জন্য 16.7 বমবলয়ন্ মাবক্ন্ ডলার, ঘেবণকক্ষ প্রযুবির জন্য 14.6 বমবলয়ন্ মাবক্ন্ ডলার, বপ্র-
বকন্ডারগামর্্ন্ ক্লাসরুমমর জন্য 5.3 বমবলয়ন্ মাবক্ন্ ডলার, পবর হন্মযাগয ঘেবণকক্ষ ইউবন্র্ 
প্রবতস্থাপমন্র জন্য 1.1 বমবলয়ন্ মাবক্ন্ ডলার ও ঘ সরকাবর সু্কমলর ঘেবণকক্ষ প্রযুবি ও সু্কল 
কামন্বক্টবভটির জন্য 1.1 বমবলয়ন্ মাবক্ন্ ডলার। পবরকল্পন্াগুমলার একটি সারসিংমক্ষপ এখ্ামন্ পাওয়া 
যাম ।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘের্ িাম্বজর্ (New York State Budget ) এর বডম্বরক্টর রিার্ন  এফ. মুবজকা 
িম্বলর্, "গভন্্র বডবজর্াল ব ভাজমন্র ঘসতু ন্ধন্ করমত 2 ব বলয়ন্ মাবক্ন্ ডলামরর স্মার্্ সু্কল  ন্ড 
আইমন্র প্রস্তা  কমরমেন্। গত দইু  ের র্মর, এই তহব ল সু্কলগুমলামক এই প্রযুবির মার্যমম 
সর রাহ করা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ্, যা মহামাবর আ ামতর সময় দরূ তী বশক্ষা প্রদান্ করা সম্ভ  
কমরবেল। এই তহব মলর জন্য র্ন্য াদ, বন্উ ইয়ক্ ঘের্ জমুে সু্কলগুমলার কামে এমন্ সরঞ্জাম আমে 
ঘযখ্ামন্ তারা ঘেবণকমক্ষর সামথ বশক্ষাথীমদর সিংযুি করমত পামর এ িং চলমান্ ব বন্ময়াগ তামদর 
সিংযুি রাখ্মত এ িং চলমান্ ব বন্ময়াগগুবল সু্কলগুবলমক সিংযুি রাখ্মত এ িং আর্ুবন্ক অ্থ্ন্ীবতমত 
বশক্ষাথীমদর প্রস্তুত করার জন্য তামদর প্রয়াসমক সহায়তা কমর চমলমে।  
  
ঘিাডন  অি বরম্বজন্টস চোম্বেলর ঘলোর ডবিউ. ইয়াং, জবুর্য়র  মলন্, "এই মহামাবর এই 
 াস্ত তামক আমরা  াবেময় বদময়মে ঘয বন্উ ইয়মক্র বশশু ও পবর ামরর বডভাইস ও ব্রড যামন্ড সমান্ 
অ্যামেস ঘন্ই। এই অ্ভূতপূ ্ পবরবস্থবত আমামদর বন্ষ্ঠা পুন্ য্ি কমরমে যামত সকল বশক্ষাথী, ব মশষ 
কমর চযামলবঞ্জিং সমময় বশক্ষামক ন্যায়সঙ্গতভাম  বন্বিত করমত পামর। এই বডবজর্াল ব ভাজন্ ঘমর্ামত 
বডবিক্টগুবল স্মার্্ সু্কল  ন্ড অ্যাক্ট তহব ল  য হার করমত পামর।"  
  
ঘের্ বেক্ষা কবমের্ার ঘিবি এ. ঘরাজা  মলন্, "ইন্টারমন্র্ অ্যামেস হমে 1930 ও 40 এর দশমকর 
ব দযুৎ; এর্া তদন্বিন্ জী ন্ ও বশক্ষার জন্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ্ এ িং তাই, ক্লামস থাকমত ন্া পারমলও 
বন্উ ইয়মক্র  াচ্চামদর সিংমযাগ স্থাপন্ ও অ্থ্ হ বশক্ষা অ্জ্মন্র সমান্ সুমযাগ রময়মে তা বন্বিত 
করার জন্য আমামদর যথাসার্য ঘচষ্টা করা জরুবর। আবম এই স  প্রময়াজন্ীয় SSBA তহব মলর 
কামজর প্রশিংসা করবে, যামত তারা  যবিগতভাম  এ িং দরূ তী বশক্ষার জন্য অ্ কাঠামমা উন্নয়ন্ 
করমত পামর, একই সামথ উচ্চ প্রযুবির বন্রাপত্তা  য স্থা ঘক শবিশালী কমর এ িং বশক্ষাথী ও 
বশক্ষকমদর সিল হওয়ার জন্য যা করা প্রময়াজন্ তা বন্বিত কমর।"  
  
SUNY চোম্বেলর বজম মালাট্রাস িম্বলম্বের্। "এই মহামাবর বশক্ষা  য স্থাজমুে অ্ যাহত ত ষমমযর 
কথা স্মরণ কবরময় বদময়মে- ঘয ত ষময যা স্মার্্ সু্কল  ন্ড অ্যাক্ট ব মশষভাম  ঘমাকাম লা করার 
জন্য পবরকল্পন্া করা হময়মে। প্রযবুি উন্নয়মন্র জন্য আজমকর 60 বমবলয়ন্ মাবক্ন্ ডলার অ্ন্ুমমাদন্ 
70টিরও ঘ বশ সু্কল বডবিমকর বশক্ষাথীমদর র্যা মলর্ ও কবিউর্ার ঘথমক শুরু কমর উচ্চ গবতর 
ব্রড যান্ড এ িং ওয়যারমলস সিংমযাগ পয্ন্ত স বকেু প্রদান্ করম । আজ, এই স  প্রময়াজন্ীয় সরঞ্জাম 
যা সকল বশক্ষাথীমক বশখ্মত হম , সমতদ্ধ করমত হম  এ িং অ্ মশমষ কমলমজ ঘযমত হম - তারা বন্উ 
ইয়ক্ শহমরর একটি অ্যাপার্্মমন্ট ঘথমক দরূ তী বশক্ষা বন্মে অ্থ া বন্উ ইয়মক্র একটি ঘোর্ সু্কমল 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SSBA_Meeting_16_Plan_Approval_List.pdf


 

 

সশরীমর বন্মদ্শন্া পুন্রায় শুরু করম । সকল বশক্ষাথীমদর বশক্ষাগত প্রবত ন্ধকতা ঘভমঙ্গ ঘিলার দতঢ় 
অ্ঙ্গীকামরর জন্য আবম গভন্্র কুওমমামক র্ন্য াদ জান্ামত চাই।"  
  
স্মার্্ সু্কল  ন্ড আইমন্র মার্যমম, সু্কল বডবিক্টগুবল কবিউর্ার সাভ্ার, ইন্টামরবক্টভ ঘহায়াইর্ম াড্, 
র্যা মলর্, ঘডস্কর্প এ িং লযাপর্প কবিউর্ার, এ িং উচ্চ-গবতর ব্রড যান্ড এ িং ওয়যারমলস সিংমযামগর 
মত প্রযুবিমত ব বন্ময়াগ করমে। এই প্রযুবি োত্রোত্রীমদর তামদর বন্জস্ব গবতমত বশখ্মত সহায়তা 
করমে, উন্নত পাঠক্রম ও ইন্টামরবক্টভ কাবরকুলামম অ্যামেস সম্প্রসাবরত করমে, এ িং মা  া া এ িং 
বশক্ষক বশবক্ষকামদর মমর্য ঘযাগামযাগ উন্নত করমে। আজমকর সভায় অ্ন্ুমমাবদত ঘেবণকক্ষ প্রযবুি 
 যয়সমূমহর 14.6 বমবলয়ন্ মাবক্ন্ ডলামরর মমর্য বডবিক্টগুবল লযাপর্প ও র্যা মলর্ ঘকন্ার জন্য 
8.8 বমবলয়ন্ মাবক্ন্ ডলার  রাে কমরমে, সু্কলগুবল চলমান্ মহামাবরর প্রবত সহায়তা অ্ যাহত 
রাখ্মত এ িং দরূ তী এ িং হাইবব্রড ঘশখ্ার মমডলগুবলর আওতায় পবরচাবলত হওয়ার কারমণ 
বশক্ষাথীমদর সিল হমত প্রময়াজন্ীয় প্রযবুি সর রাহ করমত সহায়তা কমর।  
  
উচ্চ প্রযুবির সু্কল সুরক্ষায় ব বন্ময়াগগুবল জরুবর সরঞ্জাম ব জ্ঞবি বসমেম এ িং অ্ন্যান্য সুরক্ষা 
প্রযুবির মমতা ন্তুন্ সরঞ্জাম ক্রয়মক সমথ্ন্ কমর। প্রাক-বকন্ডারগামর্্ন্ ঘেণীকক্ষ বন্ম্ামণর উমেমশয 
অ্বতবরি ব বন্ময়াগ বন্বিত করমত সাহাযয করম  ঘয বশক্ষাথীরা আর্বুন্ক, হালন্াগাদকত ত া স্থামন্ 
বশক্ষা পায়।  
  
2014 সামল, গভন্্র কুওমমা বন্উ ইয়ক্ ঘের্মক একটি স্মার্্ সু্কল  ন্ড আইমন্র মার্যমম তার 
সু্কলগুবলমত 2 ব বলয়ন্ ডলার ব বন্ময়াগ করার আহ্বান্ জান্ান্ - একটি উমদযাগ যা োত্রোত্রীমদর 21 
শতমকর অ্থ্ন্ীবতমত সিল হমত এ িং প্রবতদ্ববিতা করমত প্রময়াজন্ীয় সাম্প্রবতক প্রযুবি ও সিংমযাগ 
 য স্থা  য হামরর অ্বর্কার প্রদান্ কমর, বশক্ষাগত প্রযুবি এ িং পবরকাঠামমামত অ্মথ্র ঘযাগান্ ঘদম । 
ন্মভম্বর মামস ঘভার্াররা স্মার্্ সু্কলস  ন্ড আইমন্ অ্ন্ুমমাদন্ ঘদয়  মল, বন্উ ইয়ক্ াসীগণ সম্মত 
হন্।  
 
 ন্ড আইমন্র প্রস্তাম র পমর, সু্কলগুবল বকভাম   মন্ডর তহব ল স মথমক কায্করভাম  ব বন্ময়াগ 
করমত পামর তার ঘকৌশল বস্থর করমত তথয সিংগ্রমহর জন্য গভন্্র কুওমমা স্মার্্ সু্কল কবমশন্ গঠন্ 
কমরন্। এই উপমদষ্টা পবরষদ, ব্রড যামন্ডর ও ওয়যারমলস সিংমযামগর  যাপক সম্প্রসারণ এ িং আমলূ 
পবর ত্ন্কারী প্রযুবিগুবল  য হামরর উপর ঘজার ঘদওয়ার সুপাবরশ কমর একটি চূোন্ত প্রবতম দন্ 
ঘপশ কমরমে। স্মার্্ সু্কল বরবভউ ঘ াড্ কতত্ ক আজমকর অ্ন্ুমমাবদত পবরকল্পন্াগুবল কবমশন্ দ্বারা 
বচবিত ঘসরা পদ্ধবতর অ্মন্কগুবল প্রবতিবলত কমর।  
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