
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/8/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা দ্ে বরইমাবিম্বর্ এডুম্বকের্ অোডভাইসাবর 
কাউবিম্বলর সদ্সেম্বদ্র ঘ াষণা বদ্ম্বেম্বের্  

  
প্রযুবিগত ও অর্োর্ে উদ্ভাির্ বর্রাপম্বদ্ পরু্রাে চালু করার ির্ে প্রস্তুত করম্বত ঘেট িমু্বে বেক্ষা 

ঘর্তাম্বদ্র বর্ম্বে গঠিত সু্কল ও কম্বলিগুম্বলাম্বক সহােতা করার ির্ে ঘিম্বে ঘর্ওো হম্বেম্বে  
  

  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ রনউ ইয়ধ্কন ি রিইমারজধ্ন 
এডুধ্কশন অ্োডভাইসারি কাউরিল (Reimagine Education Advisory Council)-এি সদসেধ্দি 
ঘ াষণা রদধ্য়ধ্েন — রশক্ষক, রশক্ষার্থী, অ্রভভাবক এবং রশক্ষা ঘনতাধ্দি রনধ্য় ততরি কিা হধ্য়ধ্ে — 
রডরিক্টগুধ্লাধ্ক পুনিায় কল্পনা কিাি জনে সাহায্ে কিাি জনে ঘয্মন তািা স্বাস্থ্ে ও রনিাপত্তা 
িক্ষাি সময় ঘ ালা িা াি প্রস্তুরত ঘনয়, ভাচুন য়াল ঘশ াি বেবযানটি কীভাধ্ব পূণন কিধ্ত পাধ্ি এবং 
সু্কল ঘ ালা হধ্ল রশক্ষাি মধু্ ামুর  সমূ্পিক। SUNY এম্পায়াি ঘেট কধ্লধ্জি (SUNY Empire 
State College) ঘপ্ররসধ্ডন্ট রজম মোলটিাধ্সি সভাপরতধ্ে ঘেধ্টি রবরভন্ন প্রাধ্েি রনম্ন ও উচ্চ রশক্ষা 
ঘনতাধ্দি রনধ্য় কাউরিল গঠিত হধ্ব। সদসেধ্দি তারলকা রনধ্চ ঘদওয়া আধ্ে:  

• আলবারন রসটি সু্কল রডরিক্ট (Albany City School District)-এি সুপারিনধ্টনধ্ডন্ট 
কাওধ্য়দা অ্োডামস  

• রসিারকউস রসটি সু্কল রডরিক্ট (Syracuse City School District)-এি 
সুপারিনধ্টনধ্ডন্ট ঘজইরম আরলরশয়া  

• ডাি এডুধ্কটি লোবধ্িটরি (Dance Educator Laboratory)-এি প্ররতষ্ঠাতা ঘজারড 
আননধ্হাল্ড  

• ইউনাইধ্টড ওধ্য় অ্ব বাধ্েধ্লা এন্ড এরি কাউরন্ট (United Way of Buffalo & 
Erie County) এি রশক্ষাি পরিচালক ঘমলরড ঘবকাি  

• রনউ ইয়কন  ঘেট PTA (New York State PTA)-এি রনবনাহী পরিচালক কাইল 
ঘবলকরপটরস্ক  

• SUNY এম্পায়াি ঘেট কধ্লজ (SUNY Empire State College)-এি প্রধ্ভাে ঘমগ 
ঘবনধ্ক  

• সাধ্োক কাউরন্ট-এি পোধ্িন্ট জোরক বুিরিজ  
• িোধ্টরজক কাধ্লকটিভ (Strategic Collective)-এি পাটন নাি ঘকটি কোধ্ম্পাস  
• ক্লাকন সন ইউরনভারসনটিি (Clarkson University) ঘপ্ররসধ্ডন্ট অ্োন্থরন করলি  



 

 

• ঘেোরন কনকরলন, সাউর্থ কধ্লারন ঘসন্ট্রাল সু্কল রডরিক্ট (South Colonie Central 
School District)-এি মাোি টিচাি  

• দে রচলধ্েন ঘহাম অ্ব ওয়াইরমং কনোধ্িি (The Children Home of Wyoming 
Conference)-এি CEO জজন  ডািধ্মারদ  

• জন ঘজ কধ্লজ অ্ব রিরমনাল জারেস (John Jay College of Criminal 
Justice)-এি ঘপ্ররসধ্ডন্ট মোসন কধ্িাল  

• SUNY েুধ্ডন্ট অ্োধ্সম্বরল (SUNY Student Assembly)-এি ঘপ্ররসধ্ডন্ট অ্রেন 
ওধ্িা  

• উইরলয়াম ফ্লধ্য়ড সু্কল রডরিক্ট (William Floyd School District) এি মাোি 
টিচাি মাটিন ন পালনািধ্মা  

• হাডসন ভোরল করমউরনটি কধ্লজ (Hudson Valley Community College)-এি 
ঘপ্ররসধ্ডন্ট িজাি িামসারম  

• রগলরডলোন্ড ঘসন্ট্রাল সু্কল রডরিক্ট সু্কল ঘবাডন  (Guilderland Central School 
District School Board)-এি ঘপ্ররসধ্ডন্ট সীমা রিধ্ভিা  

• রনউ ইয়কন  ঘেট এডুধ্কশন রডপাটন ধ্মন্ট (New York State Education 
Department)-এি অ্েবনতীকালীন করমশনাি শোনন তাধ্হা  

• , রনউ ইয়কন  ঘেট রডপাটন ধ্মন্ট অ্ব এডুধ্কশন (New York State Department of 
Education)-এি সাধ্বক চোধ্িলি ঘডরনস ওয়ালকট  

• আধ্মরিকান ঘেডাধ্িশন অ্ব টিচাসন (American Federation of Teachers)-এি 
ঘপ্ররসধ্ডন্ট িারন্ড িাইনগাধ্টন ন  

  
"COVID-19 ভাইিাধ্সি কািধ্ণ আমিা য্ ন সু্কধ্লি সুরবযা বন্ধ কধ্ি রদধ্য়রে, ত ন আমাধ্দি 
রশক্ষক এবং রশক্ষার্থীিা এই অ্নুষ্ঠাধ্ন ঘমধ্ত উঠত, তাধ্দি বীিেপূণন কাধ্জি জনে আমিা তাধ্দি 
কাধ্ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্নে সব রকেুি মধ্তা, য্ ন আমিা 
সু্কলগুরল আবাি চালু করি এটা শুযু আধ্গি মধ্তা  ুধ্ল ঘেলাি কর্থা নয়, এটি আধ্গি ঘচধ্য় আিও 
ভাধ্লা কধ্ি গধ্ে ঘতালাি কর্থা। এই নতুন উপধ্দষ্টা কাউরিধ্লি সরিরলত দক্ষতা ও অ্রভজ্ঞতা, 
কীভাধ্ব আমিা আগামী কধ্য়ক দশক যধ্ি রনউ ইয়ধ্কন ি পুধ্িা রশক্ষাবেবস্থ্াধ্ক শরিশালী কিধ্ত পারি 
ঘস সম্পধ্কন  মলূ প্রধ্েি উত্তি রদধ্ত সহায়তা কিধ্ব।"  
  
নতুন প্রয্রুি বেবহাি কধ্ি ভরবষেধ্ত রশক্ষাধ্ক কী দরৃষ্টভরি কিা উরচত ঘস সম্পধ্কন  মূল প্রধ্েি 
উত্তি রদধ্ত এবং নতুনধ্ক সাযািণভাধ্ব রশক্ষাি পুনিায় কল্পনা কিাি জনে একটি নীলনকশা ততরিি 
জনে পরিষদ, ঘেট এবং রবল অ্োন্ড ঘমরলন্ডা ঘগটস োউধ্ন্ডশন (Bill & Melinda Gates 
Foundation) সহ অ্নোনে রবধ্শষজ্ঞ এবং ঘেকধ্হাল্ডািধ্দি সহধ্য্ারগতায় কাজ কিধ্ব।  
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