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গভর্নর কুওম্বমা, যদু্ধম্বেম্বে মারা যাওয়া সের্াম্বের (GOLD STAR) পবরিাম্বরর জর্ে বমবলটাবর 
এর্হ্োন্সড বরকগবর্ের্ ইম্বন্সর্টিভ অোন্ড বিিুইট (MILITARY ENHANCED RECOGNITION 
INCENTIVE AND TRIBUTE, MERIT) স্কলারবেপ সযাগেতার িোখ্ো েম্প্রোবরত করম্বত উচ্চ 
বেো পবরম্বেিা কম্বপনাম্বরের্ম্বক (HIGHER EDUCATION SERVICES CORPORATION, HESC) 

বর্ম্বেন ে বেম্বয়ম্বের্  
  

বর্উ ইয়কন  সের্ািাবহ্র্ীর কমনচাবর যারা সের্ার কতন িে পালম্বর্র েময় মারা সগম্বের্ িা 
গুরুতরভাম্বি আহ্ত হ্ম্বয় প্রবতিন্ধী হ্ম্বয় সগম্বের্, িা যদু্ধম্বেম্বে হ্াবরম্বয় সগম্বের্, তাম্বের 

পবরিারিম্বগনর কম্বলম্বজ পড়ার খ্রচ চালাম্বত বমবলটাবর এর্হ্োন্সড বরকগবর্ের্ ইম্বন্সর্টিভ অোন্ড 
বিবিউট স্কলারবেপ িবধনত কম্বরম্বে  

  
বমবলটাবর চাইল্ড মাম্বের (এবপ্রল মাে) েময় সের্ািাবহ্র্ীর পবরিারিগনম্বক স্বীকৃবত সেওয়া এিং 

শ্রদ্ধাজ্ঞাপর্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র নমনিটানর এর্হ্যান্সড নরকগনর্শর্ ইমন্সর্টিভ অ্যান্ড 
নিবুইট (MERIT) স্কিারনশমের জর্য য াগযতার বযাখ্যা সম্প্রসানরত করার জর্য উচ্চ নশক্ষা েনরমেবা 
কমেনামরশর্মক নর্মদনশ নদময়মের্। র্তুর্ বযাখ্যা অ্র্ু ায়ী, মানকন র্  ুক্তরামের সশস্ত্র বানহ্র্ীর সদসয 
 ারা  ুমের সময় মারা যগমের্ বা গুরুতর বা স্থায়ীভামব কমনক্ষমতা হ্ানরময়মের্, বা তামদর 
নমনিটানর কতন বয োিমর্র সময়  ুেমক্ষত্র যেমক হ্ানরময় যগমের্, তামদর সকি সন্তার্, স্বানম বা স্ত্রী 
এবং আনেনকভামব নর্ভন রশীিমদর জর্য কমিজ টিউশর্ এবং সংনিষ্ট খ্রচ আওতাভুক্ত করা হ্মব। 
আইমর্র আমগর বযাখ্যা অ্র্ু ায়ী, একটি  ুেমক্ষমত্র মারা  াওয়া যসর্াবানহ্র্ীর সদসযমদর সন্তার্, স্বানম 
বা স্ত্রী, এবং আনেনক নদক নদময় নর্ভন রশীি সদসযরা শুধুমাত্র স্কিারনশমের জর্য য াগযতা িাভ করত। 
যসর্াবানহ্র্ীর েনরবারবগন প্রনতনদর্ য  স্বােনতযাগ কমরর্ তামক সন্মার্ জানর্ময়, নমনিটানর চাইল্ড 
মামস, য ােণাটি করা হ্ময়মে।  
  
" ুে যহ্াক বা র্া যহ্াক নমনিটানর েনরমেবা সবসময়ই গুরুত্বেূণন – আমার মমত সমস্ত েনরবারটিই 
কতন বয োির্ করমে, আর আমরা শুধু মুমখ্ বমি, বা শুধু একটা তকমা নদময়ই যসই স্বােনতযাগমক 
শ্রো জ্ঞাের্ এবং ওই কাজমক সন্মার্ জার্ামবা র্া, শ্রো জার্ামবা তামদর জর্য নকেু কমর", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আর তাই  ুমের সময় কতন বয োির্ করমত নগময়  ারা মারা যগমের্ বা 
কমনক্ষমতা হ্ানরময়মের্ তামদর জর্য সুম াগ সুনবধা সম্প্রসারণ করমত নর্উ ইয়কন  এখ্ুনর্ েদমক্ষে 
নর্মে। আমরা হ্ানরময়  াওয়া কামের মার্ুেটিমক কখ্র্ওই নিনরময় আর্মত োরমবা র্া, নকন্তু আমরা 
তামদর কষ্ট নকেুটা িা ব করমত োরমবা এবং তামদর এই অ্েূণনতামক েণূন করা একটু সহ্জ কমর 



তুিমত োরমবা, এবং যসটা করমত োরা, আমামদর কামে সম্মার্ জ্ঞাের্, আমামদর দায়বেতা এবং 
আমামদর আর্ন্দ। আমরা আশা করমবা এই সম্মার্ জ্ঞাের্ তামদর যসই মমনেীড়ায় নকেুটা স্বনস্ত, 
শানন্ত, সান্ত্বর্া এবং সনুবচামরর প্রমিে যদমব।"  
  
"আমরা নর্নিত করমত চাই য  যসই যগাল্ড স্টার েনরবারগুনি য র্ একটি সাশ্রয়ী, উচ্চ-মামর্র 
নশক্ষা োওয়ার প্রময়াজর্ীয় সহ্ায়তা োয়", সলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি সহ্াচুল িম্বলর্। "এই 
স্কিারনশে যপ্রাগ্রাম আমামদর সশস্ত্র যসর্া বানহ্র্ীর েরুুে ও র্ানরমদর সম্মার্ জার্াবার এবং য  
সকি নর্উ ইয়কন বাসী আমামদর যদমশর যসবা করার সময় চূড়ান্ত স্বােনতযাগ কমরমের্ তামদর শ্রো 
জ্ঞােমর্র বহুনবধ উোময়র মমধয একটি।"  
  
বর্উ ইয়কন  সেট সেম্বর্ট েংখ্োগবরষ্ঠ সর্তা অোনু্ড্র েুয়াটন -কাবজর্, একজর্ বিতীয় বিশ্বযমু্বদ্ধর 
(WWII) সের্া েেম্বেের সমম্বয় এিং একজর্ বভম্বয়তর্াম যমু্বদ্ধর সের্ার সিার্ িম্বলম্বের্, " ুেমক্ষমত্র 
 ারা চূড়ান্ত স্বােনতযাগ কমরমের্ বা  ারা আমামদর যদমশর যসবায় নচরতমর কমনক্ষমতা হ্ানরময়মের্ 
তামদর েনরবারবগনমক একটি উন্নত মামর্র উচ্চ নশক্ষা প্রদার্ করার নবেয়টি নর্নিত করা আমামদর 
কতন বয। গভর্নর এবং যসমর্ট যভটামরন্স, যহ্ামিযান্ড নসনকউনরটি এবং নমনিটানর নবেয়ক কনমটির 
(Veterans, Homeland Security and Military Affairs Committee) প্রধার্, যসমর্টর জর্ 
ব্রুকসমক, এই গুরুত্বেূণন নবেময় তামদর প্রমচষ্টার জর্য আনম সাধুবাদ জার্াই। নবমশে কমর আমামদর 
সকি প্রাক্তর্ যসর্াকমী এবং নমনিটানর েনরবারবগনমক আনম ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
অোম্বেেবল বিকার কালন বহ্বে িম্বলর্, "আমামদর যসর্াবানহ্র্ীর েুরুে ও র্ানর এবং তামদর 
েনরবারবমগনর স্বােনহ্ীর্ আত্মতযাগমক অ্যামসমব্লী সংখ্যাগনরষ্ঠ সদমসযরা স্বীকৃনত জার্ায়। 2003 সাি 
যেমক, MERIT স্কিারনশে যপ্রাগ্রাম 387টি প্রাক্তর্ যসর্াকমীর েনরবামরর সদসযমদর কমিমজ েড়ার 
খ্রচ প্রদার্ করমত সহ্ায়তা কমরমে এবং আনম আর্নন্দত য  আমরা আমামদর প্রাক্তর্ যসর্াকমী 
এবং তামদর েনরবারবমগনর প্রময়াজর্ীয়তা েরূণ করমত যেমরনে।"  
  
অোম্বেমব্লী েেেে বডবড িোম্বরট, প্রাক্তর্ সের্া বিেয়ক কবমটির (Committee on Veteran's Affairs) 
প্রধার্, িম্বলম্বের্, " ুমে অ্ংশগ্রহ্ণকারী সকি যসর্াবানহ্র্ীর সদসয  ারা  ুেমক্ষমত্র মারা যগমের্ বা 
নচরতমর কমনক্ষমতা হ্ানরময়মের্, তামদর সন্তার্ সন্তনত, স্বানম বা স্ত্রী এবং আনেনকভামব নর্ভন রশীি 
সদসযমদর অ্ন্তভুন ক্ত করমত নর্উ ইয়কন  যস্টমটর MERIT স্কিারনশে যপ্রাগ্রামমর েনরনধ সম্প্রসারণ, ঠিক 
য টা করা উনচৎ যসটাই কমরমে – আমামদর যদমশর যসবায় নর্মজমদর জীবর্ উৎসগন করা শুধুমাত্র 
েুরুে বা র্ানর যসর্াকমীমকই শ্রোজ্ঞাের্ র্য়, যসইসামে তামদর সন্তার্ সন্তনত এবং েনরবামরর 
অ্র্যার্য সদসযবৃন্দ  ারা তামদর েনরবামরর যসর্া সদমসযর োমশ যেমকমের্ এবং যবনশরভাগ সময় 
 ামদর একটি মমনানন্তক মূিয নদমত হ্ময়মে, তামদরমকও সহ্ায়তা কমরমে।"  
  
সেম্বর্টর জর্ ব্রুকে, সহ্ামলোন্ড বেবকউবরটি এিং বমবলটাবর বিেয়ক প্রাক্তর্ সের্া কবমটির প্রধার্, 
িম্বলম্বের্, "আমামদর র্ায়মকানচত যসর্া সদসয  ারা তামদর কতন বয োির্ কমরমের্ এবং আমামদর 
যদশমক রক্ষা করার জর্য চূড়ান্ত আত্মতযাগ কমরমের্, তামদর কামে আমরা চীরঋণী এবং তামদর যসই 
আত্মতযামগর প্রকৃত মূিয কখ্র্ওই েনরমশাধ করা  ামব র্া। তামদর েনরবারবগনমক েড়াশুর্ার যক্ষমত্র 
সমূ্পণন সহ্ায়তা প্রদার্ করমত এবং ওই নর্ভন রশীি সদমসযরা য র্ তামদর আকানিত ভনবেযমতর ভীত 



গমড় তুিমত োমর তা নর্নিত করমত আমামদর সক্ষম করার জর্য গভর্নমরর সমেনর্মক ধর্যবাদ। 
একটি সন্তামর্র অ্নভভাবক র্া োকার অ্ভাব আমরা েূরণ করমত োরমবা র্া নকন্তু আমরা অ্বশযই 
এটি নর্নিত করমত োনর য র্ তারা তামদর প্রােয নশক্ষাটি োয়।"  
  
অোম্বেমব্লী েেেে সডম্বিারা সজ. বিক, উচ্চ বেো বিেয়ক কবমটির (Committee on Higher 
Education) প্রধার্, িম্বলম্বের্, "আমরা শুধুমাত্র যগাল্ড স্টার েনরবারগুনির স্বানম বা স্ত্রী এবং সন্তার্ 
সন্তনতমদর েূণন সহ্ায়তা করনে র্া এবং কমিমজ েড়ার েুমরা খ্রচ নদনে র্া, যসইসামে আমরা 
তামদর কতন বয োির্ এবং আমামদর যদমশর জর্য তামদর আত্মতযাগমকও সম্মার্ জার্ানে। MERIT 
স্কিারনশে যপ্রাগ্রামমর জর্য আমবদর্ করা যেমক েনরবারগুনিমক নর্রস্ত্র করমত োমর এমর্ সাম্প্রনতক 
ভুি তমেযর জর্য আমরা হ্তাশ ও উনিগ্ন। েনরবারগুনির জর্য এই সহ্ায়তাগুনি উেিভয এটিমক 
স্পষ্ট করা, এবং য াগযতা বযাখ্যা করার জর্য আনম গভর্নর কুওমমার প্রনত কৃতজ্ঞ।"  
  
সেম্বর্টর টবি েোবভবস্ক, উচ্চ বেো কবমটির প্রধার্, িম্বলম্বের্, "নর্উ ইয়মকন র যসর্াবানহ্র্ীর 
সদমসযরা আমামদর সকিমক রক্ষা করার নিনখ্ত প্রনতশ্রুনত নদময়মের্ এবং আমামদরও তামদর ও 
তামদর েনরবারমদর তত্ত্বাবধার্ করার একটি দানয়ত্ব আমে, নবমশে কমর  ারা তামদর কতন বয োিমর্ 
চূড়ান্ত আত্মতযাগ কমরমের্। েরবতী প্রজমন্মর য র্ একটি কমিজ নডগ্রী িাভ করমত যকামর্া বাধা র্া 
োমক তা নর্নিত করমত আজ উচ্চ নশক্ষা েনরমেবা কমেনামরশর্ (HESC), েনরবারগুনিমক আমরা 
য  সহ্ায়তা প্রদার্ কনর তার সম্প্রসারণ কমরমে। আজমক এই েনরবতন র্ করার জর্য গভর্নর 
কুওমমার যর্তৃমত্বর এবং যসইসামে আমার সহ্কমী যসমর্টর ব্রুকসমক তার কাজ এবং এই নবেময় তার 
সমেনমর্র জর্য আনম ধর্যবাদ জার্ামত চাই। যসই আত্মতযামগর কো স্মরণ করা  াক এবং আশা 
করব য র্ এই যপ্রাগ্রামটিমক েনরবারগুনির যবনশ বযবহ্ার করার প্রময়াজর্ র্া হ্য়।"  
  
রিাটন  অরট, সহ্ামলোন্ড বেবকউবরটি এিং বমবলটাবর মন্ত্রম্বকর প্রাক্তর্ সের্া বিেয়ক কবমটির পেস্থ 
েেেে, িম্বলম্বের্, "আমামদর যগাল্ড স্টার েনরবারগুনি  ামত তামদর প্রােয ম নাদা ও সম্মার্ োয় তা 
নর্নিত করমত  া করা উনচৎ তা করাই এই নবেয়টির িক্ষয। য খ্ামর্ গভর্নর কুওমমা এবং আনম 
অ্মর্ক নবেময়ই সহ্মত হ্ই র্া, এই যক্ষমত্র, আমরা দজুমর্ই উেিনি কমরনে য  আমামদর 
যসর্াবানহ্র্ীর গুরুতর আহ্ত এবং মৃত সদসযমদর েনরবারগুনিমক সাহ্া য করা এমর্ একটি নবেয় 
 ামক সকমির সমেনর্ করা উনচৎ।"  
  
অোম্বেমব্লী েেেে বেভ হ্ওবল, প্রাক্তর্ সের্া মন্ত্রক কবমটির (Committee on Veteran's Affairs) 
প্রধার্, িম্বলম্বের্, "যগাল্ড স্টার েনরবারগুনি এবং প্রনতবন্ধী প্রাক্তর্ যসর্ারা অ্মর্কনদর্ ধমর 
অ্বমিনহ্ত হ্ময় এমসমের্ এবং অ্বমশমে আজ আমরা তামদর প্রনত সুনবচার কমর আমামদর দায়বেতা 
েূরণ করিাম। আমামদর যদমশর প্রনতরক্ষার জর্য আমামদর প্রাক্তর্ যসর্াকমী এবং কমনরত যসর্ামদর 
অ্বদার্ আমরা কখ্র্ও েনরমশাধ করমত োরব র্া নকন্তু MERIT স্কিারনশে যপ্রাগ্রাম সম্প্রসানরত 
হ্ময়মে যসটি যদখ্ার জর্য সমগ্র যস্টমটর নিদিীয় প্রমচষ্টার যর্তৃত্ব নদমত যেমর আনম গনবনত। আমামদর 
যদমশর র্ায়ক এবং তামদর েনরবারমদর এই যপ্রাগ্রামমর আওতায় আর্া আমামদর প্রধার্ িক্ষয এবং 
যসই কাজটি করার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই।"  
  



SUNY-র চোম্বন্সলর বিবের্া এম.জর্ের্ িম্বলম্বের্, " ুেমক্ষমত্র মারা  াওয়া এবং আহ্ত 
যসর্াকমীমদর েনরবারমদর সহ্ায়তা করার জর্য তামদর োমশ দাাঁড়ামর্া অ্তযন্ত গুরুত্বেূণন, এবং তামদর 
সন্তার্ সন্তনত এবং স্বানম বা স্ত্রীমক আমামদর যস্টট ইউনর্ভানসনটি অ্ি নর্উ নর্য়মকন  (SUNY) 
নবর্ামূমিয েড়ার সুম াগ যদওয়ার মাধযমম এই উমদযাগটি ঠিক যসটাই কমরমে। আমামদর যদমশর জর্য 
 ারা এত আত্মতযাগ কমরমের্, যসর্াবানহ্র্ীর যসই েরুুে ও র্ানর কমীমদর সম্মামর্ সহ্স্রানধক 
েনরবারমক তামদর নশক্ষার িক্ষয েরূতমণ সহ্ায়তা করমত এই গুরুত্বেূণন উমদযাগটিমক এনগময় তুমি 
ধরার জর্য আনম গভর্নরমক সাধুবাদ জার্াই।"  
  
ইরামক  ুে শুরু হ্ওয়ার ঠিক েমর 2003 সামি নর্উ ইয়মকন র যসর্াবানহ্র্ীর কমী সদসযমদর আরও 
সহ্ায়তা করার একটি প্রমচষ্টায় ততনর হ্ওয়া, MERIT স্কিারনশে চার-বের ে নন্ত েূণন-সমময়র 
অ্স্নাতক অ্ধযয়র্মক (বা একটি োাঁচ বেমরর অ্র্ুমমানদত বযামচিমরর নডগ্রী যপ্রাগ্রামমক) আওতাভুক্ত 
কমর এবং নর্ম্ননিনখ্ত নবেয়গুনিমক অ্ন্তভুন ক্ত কমর:  
  

• টিউের্: প্রকৃত টিউশর্ বা যস্টট ইউনর্ভানসনটি অ্ি নর্উ ইয়মকন র (SUNY) এর 
কাময়ম করা টিউশর্, য টি কম তার সমেনরমাণ একটি অ্েনরানশ।  

• টিউের্-র্য় এমর্ খ্রচ: োকা এবং খ্াওয়া এবং বইময়র জর্য ভাতা, আর্েুানিক 
নজনর্সেত্র এবং SUNY কমিজগুনিমত  াতায়ামতর গড়েরতা খ্রচমক অ্ন্তভুন ক্ত কমর।  

• িাবড়: কযাম্পামসর বাইমর োকা একজর্ নশক্ষােীর যেমক কযাম্পামস োকা একজর্ 
নশক্ষােীমক একটি যবনশ ভামিা  র এবং খ্াওয়ার ভাতা যদওয়া হ্য়। নশক্ষােীর জর্য 
কযাম্পামস োকার বযবস্থা উেিভয র্া হ্মি তারা কযাম্পামস োকা একজর্ নশক্ষােীর 
সমেনরমাণ ভাতা োমব। বতন মার্ নশক্ষাবমেনর জর্য, প্রােকগণ কযাম্পামস োকমি 
সবনানধক 24,250 ডিার এবং কযাম্পামসর বাইমর যেমক কমিমজ আসমি সবনানধক 
15,750 ডিার োমবর্।  

  
2018 সামি, আুমানর্ক 111 জর্ নশক্ষােী এই েুরস্কার যেময়মে, যমাট অ্মেনর েনরমাণ 1.8 নমনিয়র্ 
ডিার। 2003 সামি বাস্তবানয়ত হ্ওয়ার ের যেমক, MERIT স্কিারনশে যপ্রাগ্রাম, কমিজ টিউশর্ 
প্রদার্ করমত 387টি প্রাক্তর্ যসর্া েনরবামরর সদসযমদর সহ্ায়তা কমরমে।  
  
প্রাক্তর্ সের্াম্বের জর্ে অবতবরক্ত েহ্ায়তা  
তার শাসর্কাি জমুড়, গভর্নর কুওমমা, নর্উ ইয়কন  যস্টমট বসবাসকারী প্রায় 750,000 প্রাক্তর্ 
যসর্ামদর জর্য উেিভয েনরমেবাগুনি আরও মজবুত কমরমের্,  ার মমধয আমে:  
  

• আজ ে নন্ত 621টি বযবসামক শংসানয়ত কমর,  ুেমক্ষমত্র কমনক্ষমতা হ্ারামর্া প্রাক্তর্ 
যসর্ামদর মানিকার্াধীর্ বযবসাগুনির জর্য যদমশর বৃহ্ত্তম তহ্নবি গঠর্ করা  

• সুম াগ সনুবধার জর্য নর্ষ্পনত্ত র্া হ্ওয়া দানবগুনি কমামত  ুক্তরােীয় প্রাক্তর্ যসর্া 
নবেয়ক দপ্তমরর (Department of Veteran Affairs) সামে অ্ংশীদারীত্ব করা  

• আইমর্র সু্কিগুনিমত, আইর্ সহ্ায়তা যকন্দ্রগুনি,  া প্রাক্তর্ যসর্াকমীমদর সহ্ায়তা 
প্রদার্ কমর, তামদর অ্েন সরবরাহ্ করমত র্ায়কমদর জর্য র্ায়মকানচত বযবহ্ার 
(Justice for Heroes) উমদযামগর সচূর্া করা  



• প্রাক্তর্ যসর্াকমী এবং তামদর েনরবারমদর জর্য সবরকমমর সহ্ায়তা প্রদার্কারী 
অ্মুর্ািামভাগী প্রনতষ্ঠার্গুনিমক অ্েন সরবরাহ্ করা  

• নসনভি সানভন স েরীক্ষা যদওয়ার যক্ষমত্র প্রাক্তর্ যসর্াকমীমদর আমবদমর্র নি োড় 
যদওয়া  

• কারারুে প্রাক্তর্ যসর্ামদর জর্য নবচারবযবস্থার উন্ননত সাধর্ করা  
  

###  
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