
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/16/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম ো নর্উ ইয়মকন র বেসরকোনর, অলোভজর্ক কমলজ ও নেশ্বনেদ্যোলময়র গুরুত্বপূর্ন 
অেকোঠোম ো উন্নয়মর্ সহোয়তোর জর্য 57.2 ন নলয়র্  োনকন র্ ডলোর তহনেমলর ব োষর্ো নদ্ময়মের্   

  
10.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অর্ুদার্ অর্ননর্বিক উন্নয়র্ উৎসাহ দদওয়ার সময় সুবিধা 
আধুবর্কীকরণ এিং বেক্ষার্ীম্বদর অবভজ্ঞিা িৃবির মাধেম্বম র্াবসনং এিং অর্োর্ে স্বাস্থ্ে দসিা 

কমনসূচীম্বক সমর্নর্ করম্বি  
  

সকল প্রবিম্ব াবগিামূলক রাউন্ড 4 অর্ুম্বমাবদি প্রকল্প এখাম্বর্ দদখুর্  
  
গভর্নর অযোনু্ড্র এ . কুওম ো আজ নর্উ ইয়মকন র 35টি কমলজ ও নেশ্বনেদ্যোলময় েড়  োমপর প্রকমের 
জর্য হোয়োর এডুমকশর্ কযোনপটোল  যোন িং গ্রোন্ট বপ্রোগ্রোম র (Higher Education Capital (HECap) 
Matching Grant Program)  োধ্যম  57.2 ন নলয়র্  োনকন র্ ডলোর অর্ুদ্োর্ প্রদ্োমর্র ব োষর্ো 
কমরর্। এই HECap পুরস্কোর ঐসে প্রকেমক সহোয়তো কমর যো র্তুর্ গমেষর্োগোর এেিং গমেষর্ো 
স্থোর্ নর্ নোর্, র্তুর্ নশক্ষো লূক প্রযুনি এেিং ন নকৎসো সরঞ্জো  ক্রয়, এেিং অর্যোর্য  ূলধ্র্ নেনর্ময়োগ 
এেিং উন্ননতর  োধ্যম  স্বোস্থয নেজ্ঞোমর্ েনধ্নত প্রনশক্ষর্ প্রদ্োর্ কমর। এই তহনেল একটি গুরুত্বপূর্ন স ময় 
আসমলো যখর্ নর্উ ইয়কন   হো োরীর পর পুর্নর্ন নোর্ করমে, বযখোমর্ উচ্চনশক্ষো এেিং স্বোস্থয বসেোয় 
ক নসিংস্থোর্ এেিং সুমযোগ সৃনির লমক্ষয নেনর্ময়োমগর লক্ষয োত্রো রময়মে।  
  
HECap বেোমডন র 12  োম ন র সভোয় এই তহনেল প্রদ্োর্ করো হয়, যো নর্উ ইয়কন েোসীমদ্র জর্য 
নশক্ষোর সুমযোগ েনৃি, নর্ নোর্ কোজ ততনর এেিং রোজয জমুড় কন উনর্টিমত নেনর্ময়োমগর জর্য 
বেসরকোনর, অলোভজর্ক কমলজ এেিং নেশ্বনেদ্যোলয়মক  যোন িং অর্ুদ্োর্ প্রদ্োর্ কমর।  
  
"যখর্ নর্উ ইয়কন  পুর্রোয় নর্ নোর্ করমে, এই নেনর্ময়োগগুমলো  োর্ুষমক আকৃি করমত এেিং প্রনশক্ষর্ 
নদ্মত সোহোযয করমে যো নর্উ ইয়মকন র প্রময়োজর্, বযমহতু আ রো আ োমদ্র অর্নর্ীনত পরু্রোয়  োল ুএেিং 
পুর্রোয় কের্ো করনে, এেিং আ োমদ্র উচ্চনশক্ষোর নেশ্ব বর্তৃস্থোর্ীয় প্রনতষ্ঠোর্গুমলোমক শনিশোলী এেিং 
উন্নত করমত," গভর্নর কুওম ো েমলর্। "এই অর্ুদ্োর্ ক নসূ ী আ োমদ্র নশক্ষোর্ীমদ্র স নৃির জর্য 
প্রময়োজর্ীয় সরঞ্জো  সরেরোহ কমর যো েযেহোর কমর তোরো নর্উ ইয়মকন র ভনেষযৎ বর্তো, নেজ্ঞোর্ী 
এেিং প্রর্  সোনরর ক ী হময় ওমঠ।"  
  
গভর্নমরর বর্তৃমত্ব হোয়োর এডুমকশর্ কযোনপটোল  যোন িং গ্রযোন্ট বপ্রোগ্রো  বেমটর নেনভন্ন কযোম্পোসমক 
তোমদ্র অেকোঠোম ো এেিং সরঞ্জো  নর্ নোমর্ গুরুত্বপূর্ন নেনর্ময়োগ করোর জর্য সনক্রয় কমরমে পোশোপোনশ 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/hecap_awards_0321.pdf


 

 

নর্ নোর্ ক নস িংস্থোর্ সনৃি কমরমে। বয সে কযোম্পোস অর্ুদ্োর্ গ্রহর্ কমর তোমদ্রমক তোমদ্র গৃহীত প্রনত 
1  োনকন র্ ডলোমরর জর্য তোমদ্র নর্জস্ব তহনেল বর্মক ক পমক্ষ 3  োনকন র্ ডলোর নেনর্ময়োগ করমত 
হয়।  
  
নর্েনোন ত পুরস্কোমরর পনর োমর্ অন্তভুন ি:  
  

• বসন্ট জর্স নেশ্বনেদ্যোলয় - 5 ন নলয়র্  োনকন র্ ডলোর: অর্ুদ্োমর্র একটি অিংশ 
েযোম লর অফ সোময়ন্স র্োনসনিং বপ্রোগ্রোম র জর্য একটি েৃহৎ অনডমটোনরয়ো  নর্ নোমর্র 
জর্য েযেহোর করো হমে।  

• নর্উ ইয়কন  ব নডমকল কমলজ - 2.2 ন নলয়র্  োনকন র্ ডলোর:  োনিনডনসনির্োনর 
নরসো ন  টিম র জর্য প্রময়োজর্ীয় জোয়গো এেিং অিংশীদ্োনর যন্ত্র নর্ নোমর্ সক্ষ  ওমপর্ 
কর্মসপ্ট লযোেমরটনর বেস ততনর।  

• ইর্োকো কমলজ - 1.6 ন নলয়র্  োনকন র্ ডলোর: একটি র্তুর্, 27  োমসর স্নোতক 
ন নকৎসক সহকোরী বপ্রোগ্রো  নর্ নোর্ এেিং সিংস্কোর।  

• বপস নেশ্বনেদ্যোলয় - 1 ন নলয়র্  োনকন র্ ডলোর: একটি বহল্র্মকয়োর হোে ততনর যো 
প্রোক-লোইমসন্স এেিং উন্নত অর্ুশীলর্ র্োসনমদ্র একটি আধ্ুনর্ক বশখোর পনরমেশ প্রদ্োর্ 
করমে।  

•  োউন্ট বসন্ট নভর্মসন্ট কমলজ - 467,000  োনকন র্ ডলোর: র্তুর্ সু্কল অফ র্োনসনিং 
এন্ড বহল্র্ প্রমফশর্োলস (School of Nursing and Health Professions)-এ 
নশক্ষো ূলক প্রযুনি, ন নকৎসো সরঞ্জো  এেিং লযোেমরটনর সরঞ্জো  অনধ্গ্রহর্।  

• আলেোনর্ কমলজ অফ ফোম ননস - 259,000  োনকন র্ ডলোর: নিনর্কযোল নস ুমলশর্ 
সুযইট এেিং জীেোর্ু িু বযৌনগক গমেষর্োগোর সহ লযোেমরটনর সিংস্কোর।  

  
HECap অর্ুদ্োর্ একটি প্রনতমযোনগতো ূলক আমেদ্র্ প্রনক্রয়ো অর্ুযোয়ী HECap বেোডন  দ্বোরো পুরসৃ্কত 
করো হয়। নতর্ সদ্মসযর HECap বেোডন  নেধ্োর্সভোর নেকোর কতৃন ক  মর্োর্ীত একজর্ সদ্সয, 
নসমর্মটর অস্থোয়ী সভোপনত কতৃন ক  মর্োর্ীত একজর্ সদ্সয এেিং গভর্নর কতৃন ক  মর্োর্ীত তৃতীয় 
সদ্সয নর্ময় গঠিত। DASNY HECap বেোমডন র ক ী নহমসমে কোজ কমর এেিং বপ্রোগ্রো  পনর োলর্ো 
কমর। DASNY ওময়েসোইমট পুরসৃ্কত প্রকমের একটি পূর্নোঙ্গ তোনলকো পোওয়ো যোমে।  
  
DASNY-এর বপ্রনসমডন্ট এেিং প্রধ্োর্ নর্েনোহী ক নকতন ো রুমের্ আর.  যোকডযোনর্ময়ল, III, 
েমলর্, "HECap বেোমডন র পক্ষ বর্মক অর্ুদ্োর্ পনর োলর্ো করমত বপমর DASNY গনেনত। আ োমদ্র 
পরেতী প্রজমের স্বোস্থয বসেো বপশোদ্োরমদ্র প্রনশক্ষমর্র জর্য আ োমদ্র উচ্চনশক্ষো সুনেধ্োয় নেনর্ময়োগ 
করো প্রনতটি ডলোর তোমদ্র সফল হওয়োর জর্য প্রময়োজর্ীয় সম্পদ্ সরেরোহ করোর  োধ্যম  নর্উ 
ইয়কন েোসীমদ্র উপকোর করমে।"  
  
বসমর্টর টনে অযোর্ েযোনভনস্ক েমলর্, "এই অর্ুদ্োর্ নর্উ ইয়কন  বেমটর ভনেষযমতর জর্য একটি 
নেনর্ময়োগ। এই অর্ুদ্োমর্র দ্বোরো অর্নোয়র্ করো উন্ননত নর্নিত করমত সোহোযয করমে বয আ োমদ্র 



 

 

রোষ্ট্র বদ্মশর নকেু উজ্জ্বল ন নকৎসো এেিং স্বোস্থয বসেো বপশোদ্োরমদ্র উন্নয়র্ অেযোহত রোখমত সোহোযয 
করমে।"  
  
অযোমসম্বনল সদ্সয বডমেোরোহ বজ. নিক েমলর্, "উচ্চনশক্ষোয় নেনর্ময়োগ অেশযই নর্উ ইয়মকন র 
অর্ননর্নতক পরু্রুিোমরর একটি বকন্দ্রীয় উপোদ্োর্ হমত হমে। আন  আর্নিত বয HECAP বপ্রোগ্রো  
নর্উ ইয়মকন র পরেতী প্রজমের বর্তোমদ্র প্রনশক্ষমর্র জর্য আ োমদ্র েযনিগত, অলোভজর্ক কমলজ 
এেিং নেশ্বনেদ্যোলয়মক স র্নর্ কমর যোমে।"  
  
কন শর্ অর্ ইনন্ডমপমন্ডন্ট কমলজ অযোন্ড ইউনর্ভোনসনটি (CICU) এর অন্তেনতীকোলীর্ বপ্রনসমডন্ট নিউ 
বেোগর্োর েমলর্, "HECap সরোসনর কন উনর্টি এেিং েোত্রমদ্র নেনর্ময়োমগর জর্য সরকোনর ডলোমরর 
সোমর্ েযনিগত তহনেমলর স ন্বয় কমর অর্নর্ীনতমক উৎসোহ প্রদ্োর্ কমর। আজ রোজযজমুড় বেসরকোনর 
এেিং অলোভজর্ক কমলজ এেিং নেশ্বনেদ্যোলময়র জর্য ব োনষত গুরুত্বপূর্ন তহনেল আ োমদ্র 
কযোম্পোসগুনলমক সনুেধ্ো নর্ নোর্ এেিং সিংস্কোর করমত, তোমদ্র স্থোর্ীয় কন উনর্টিমত নেনর্ময়োগ করমত 
এেিং হোজোর হোজোর ক নসিংস্থোর্মক স র্নর্ করমত সক্ষ  করমে। HECap বপ্রোগ্রো  একটি সরকোনর-
বেসরকোনর অিংশীদ্োনরত্ব যো নর্উ ইয়কন েোসীমদ্র জর্য কোজ কমর। এই পুরস্কোর নর্উ ইয়কন মক আমরো 
ভোমলোভোমে গমড় তুলমত সোহোযয করমে এেিং উচ্চনশক্ষো এেিং উদ্ভোের্ী অর্নর্ীনতমত একজর্ তেনশ্বক 
বর্তো নহমসমে েজোয় র্োকমত সোহোযয করমে। নর্উ ইয়মকন র 100+ বেসরকোনর, অলোভজর্ক কমলজ 
এেিং নেশ্বনেদ্যোলময়র পক্ষ বর্মক আ রো এই গুরুত্বপরূ্ন তহনেল উপলভয করোর জর্য HECap বেোডন  
এেিং আ োমদ্র নর্েনোন ত বর্তোমদ্র কোমে কৃতজ্ঞ।"  
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