
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সেই েকল সু্কল সেলার ের্ে শুক্রিার পর্নন্ত েময়েীমার স াষণা করম্বলর্ র্ারা 
েেরীম্বর বেক্ষার ের্ে তাম্বের পবরকল্পর্া েমা কম্বরবর্  

  
107টি সু্কল সেলা েেরীম্বর বেক্ষার ের্ে তাম্বের পবরকল্পর্া েমা কম্বরবর্  

  
সর্ েকল সেলা শুক্রিাম্বরর েময়েীমা পরূণ করম্বত িের্ন হম্বি তারা এই িছর েেরীম্বর বেক্ষা 

প্রোর্ করম্বত অক্ষম হম্বি  
  

স্বাস্থ্ে বিভাগ আে সেলাগুবলম্বক তাম্বের পরু্রায় স ালার পবরকল্পর্ার অিস্থ্া েম্পম্বকন  অিবহত 
করম্বি  
  

এই মার্ পরূণ করম্বত সেলাগুবলম্বক অিেেই বপতামাতা এিং বেক্ষকম্বের োম্বর্ বতর্ সর্ম্বক পাাঁচটি 
োিনের্ীর্ বিঠক েম্পন্ন করম্বত হম্বি এিং 21এ আগম্বের মম্বযে তাম্বের ওম্বয়িোইম্বে েরূিতী 

বেক্ষা, পরীক্ষণ, ের্াক্তকরম্বণর ের্ে পবরকল্পর্া সপাে করম্বত হম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ সেই েকল সু্কল সজলার জর্য শুক্রবার পর্নন্ত েময়েীমার স াষণা 
করমলর্ র্ারা েশরীমর শশক্ষার জর্য তামের পশরকল্পর্া জমা কমরশর্। বতন মামর্, 107টি সু্কল সজলা 
েশরীমর শশক্ষার জর্য তামের পশরকল্পর্া জমা কমরশর্। সর্ েকল সজলা শুক্রবামরর েময়েীমা পূরণ 
করমত বযর্ন হমব তারা এই বছর েশরীমর শশক্ষা প্রোর্ করমত অ্ক্ষম হমব  
  
রাজয শর্র্নাশরত মার্েমের উপর শভশি কমর পশরকল্পর্ার পর্নামলাচর্া করা চাশলময় র্ামে। সর্ েকল 
সজলাগুশলমক এটি সমমর্ চলমত সেখা র্ামব র্া, তারা আজ রামজযর স্বাস্থ্য শবভামগর (State 
Department of Health) কাছ সর্মক একটি শচঠি পামব এবং তামের পশরকল্পর্ার শকছু অ্পর্নাপ্ত 
অ্ংমশর র্াম উমেখ কমর একটি ফমলা-আপ কল পামব, সর্ সক্ষমে তামের পশরকল্পর্া েংমশার্র্ 
করমত তারা শুক্রবার পর্নন্ত েময় পামব।  
  
"107টি সু্কল সজলা আমছ র্ারা তামের পশরকল্পর্া জমা কমরশর্ - সেই 107টি সু্কমলর সজলা, সকর্ 
সকামর্া পশরকল্পর্া জমা কমরশর্, তা আমার শচন্তার বাইমর। র্শে তারা এই শুক্রবামরর মমর্য একটি 
পশরকল্পর্া জমা র্া কমর, তাহমল তারা খুলমত পারমব র্া।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একটি সু্কল 
সজলার কামছ পুর্রায় সখালার জর্য বুশিমার্ পশরকল্পর্া আমছ শকর্া এবং সেই সজলার পশরকল্পর্ার 



 

 

প্রশত জর্গমণর আস্থ্া রময়মছ শকর্া সে শবষময় এখামর্ প্রর্ার্ শর্য়ন্তা: বাবা-মাময়রা হমবর্ এবং 
শশক্ষমকরা হমবর্, এবং এর জর্য আমলাচর্ার প্রময়াজর্, এবং সেটি একটি েংলাপ হমব। বাবা-
মাময়রা তামের েন্তার্মক পাঠামত বার্য র্য়। বাবা-মাময়রা শশশুর স্বাস্থ্য এবং শর্রাপিার জর্য 
োয়বি, এবং তারা র্শে পশরকল্পর্াটিমক সবার্গময বমল শবশ্বাে র্া কমরর্ তাহমল তারা শশশুটিমক 
পাঠামবর্ র্া। একজর্ শশক্ষমকর র্শে সেণীকক্ষটিমক শর্রাপে বমল মমর্ র্া হয় তাহমল শতশর্ 
সেণীকমক্ষ শফমর আেমবর্ র্া, এবং এটা েঠিক। আমামের শর্য়ম েমূ্পণনভামব সমমর্ চলার জর্য সু্কল 
সজলাগুশলমক 21 তাশরমখর মমর্য সেই েংলাপ েমূ্পণন করমত হমব।"  
  
এছাড়াও গভর্নর সজলাগুশলমক স্মরণ কশরময় সের্ সর্ রাজয কততন ক প্রশতশিত মার্গুশল পূরণ করমত 
তামের অ্বশযই শপতামাতা এবং শশক্ষকমের োমর্ শতর্ সর্মক পাাঁচটি োবনজর্ীর্ ববঠক েম্পন্ন করমত 
হমব এবং 21এ আগমের মমর্য তামের ওময়বোইমট েরূবতী শশক্ষা, পরীক্ষণ, ের্াক্তকরমণর জর্য 
পশরকল্পর্া সপাে করমত হমব।  
  
সর্ েকল সু্কল সজলাগুশল সকামর্া পশরকল্পর্া জমা কমরশর্ তামের তাশলকা শর্মচ সেওয়া হল:  
  
Franklinville  
Portville  
Salamanca  
West Valley  
Broadalbin-Perth  
Mayfield  
Kendall  
Argyle  
Fort Ann  
Hendrick Hudson  
Bedford  
Garrison  
Carle Place  
Elmont  
Garden City  
Lawrence  
Locust Valley  
Malverne  
Manhasset  
Mineola  
New Hyde Park  
Plainedge  
Plainview  



 

 

Syosset  
Uniondale  
Middletown  
Valley-Montgmry  
Camden  
Oriskany  
Utica  
Waterville  
Lake Pleasant  
C-V At Ilion-Mohawk Csd  
Van Hornsville  
Carthage  
Lyme  
Newark Valley  
Spencer Van Etten  
George Jr Republic  
Brentwood  
Brookhaven-Comsewogue Ufsd  
Deer Park  
Longwood  
Middle Country  
Mount Sinai  
North Babylon  
Oysterponds  
Remsenburg  
Rocky Point  
Sachem  
Tuckahoe Common  
Wainscott  
Western Suffolk Boces  
Arkport  
Bradford  
Corning  
Hammondsport  
Cooperstown  
Richfield Springs Csd  
Worcester  
Odessa Montour  



 

 

Peru  
Johnsburg  
Webster  
Nyack  
Sloan  
Williamsville  
Catskill  
Windham Ashland  
Edinburg Common Sd  
Shenendehowa  
Sagaponack  
Cortland  
Andes  
Margaretville  
Beacon  
Poughkeepsie  
Elmira  
Victor  
East Bloomfield  
Geneva  
Lewiston Porter  
Pine Valley  
Altmar-Parish  
Oswego  
Fayettvlle-Manlius  
Berkshire  
Germantown  
Kinderhook  
Brunswick Central  
East Greenbush  
Troy  
Seneca Falls  
Eldred  
Jeff Youngsville  
Canton  
Hammond  
Heuvelton  
Lisbon  



 

 

Massena  
Potsdam  
Palmyra-Macedon  
Red Creek  
Wyoming  
Amsterdam  
Canajoharie  
Fort Plain  
  

###  
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