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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্, বর্উ ইয়কন জুম্ব়ে উচ্চ-প্রম্বয়াজর্ সম্পন্ন স্কু ল ঘজলায় প্রাক-ঘক
কমন সূবি স্থাপম্বর্র জর্ে 15 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার উপলব্ধ

গভর্ন ম্বরর প্রবিশ্রুবি মি অর্ন ায়র্ উপলব্ধ করা হম্বয়ম্বে 2019 এর ঘেট অফ দ্ে ঘেম্বট

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন জুম়ে নির্-চার বছর বয়সী নিক্ষার্থীমের জর্য
প্রার্-নর্ন্ডারগামটনর্ প্প্রাগ্রাম প্রনিষ্ঠা র্রার উমেমিয 15 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার অ্র্থনায়র্ উপিব্ধ বমি
প্ াষণা র্মরমছর্। প্ে সমস্ত উচ্চ-প্রময়াজমর্র স্কু মির বিন মামর্ রামজযর অ্র্থনানয়ি প্রার্-নর্ন্ডারগামটনর্
প্প্রাগ্রাম প্র্ই িামের অ্র্থনায়মর্র অ্গ্রানির্ার প্েওয়া হমব।
"প্রনিটি নিশুর এর্টি মার্র্ নিক্ষা প্রাপয প্রর্থম পেনায় প্র্থমর্ শুরু র্মর, এবং এই গুরুত্বপূণন
অ্র্থনায়র্ সব প্চময় ঝুুঁ নর্পূণন সম্প্রোময়র ছাত্রমের সাফিযিামভর জর্য প্রময়াজর্ীয় প্প্রাগ্রামমর অ্যামেস
নর্নিি র্রমি সাহােয র্রমব", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের নিক্ষার্থীমের উমেমিয এই স্মাটন
নবনর্ময়াগ র্মর আমরা আমামের রামজযর ভনবষযমিও নবনর্ময়াগ র্রনছ এবং সবার জর্য এর্
িনিিািী নর্উ ইয়র্ন গ়েমি সহায়িা র্রনছ।"
"সাশ্রয়ী উন্নি মামর্র নিক্ষার সুমোগ পাওয়া গুরুত্বপূণন, নবমিষ র্মর অ্ল্প বয়মস", ঘলফম্বটর্োন্ট
গভর্ন র কোবর্ ঘহািু ল িম্বলর্। "পুমরা প্রমেমি প্রার্-প্র্-প্প্রাগ্রাম িহনবি জরুনর প্রময়াজর্ আমছ এমর্
স্কু ি নডসনিমে এই সুনবিার বযবস্থা র্রমব এবং প্রনিটি নিশু োমি সমার্ সুমোগ পায় িা নর্নিি
র্রমব। সব নিশু এবং পনরবামরর জর্য র্ম বয়মসই নিক্ষার বযবস্থা র্মর িামেরমর্ ভনবষযৎ
সাফমিযর পমর্থ নর্ময় আসার জর্য অ্ঙ্গীর্ারবদ্ধ।"
2011 সাি প্র্থমর্ গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়মর্ন র র্মবয়সীমের নিক্ষার ভনবষযৎ উন্নি র্রার জর্য
িামের র্মবয়সীমের নিক্ষার বযবস্থা র্রমি প্রমেমির প্ে অ্ঙ্গীর্ার িা নিগুমণর অ্নির্ বৃনদ্ধ
র্মরমছর্। 2013 সামি গভর্নর কুওমমা রামজযর অ্র্থনানয়ি প্রর্থম পূণন-নেবস প্রার্-নর্ন্ডারগামটনর্
আসর্সমূহ তিনর র্মরর্ এবং 2015 সামি নর্উ ইয়র্ন প্রর্থমবামরর মমিা নির্ বছর বয়সীমের
পনরমষবা প্রোর্ র্রার জর্য প্রার্-নর্ন্ডারগামটনর্মর্ সম্প্রসানরি র্মর। এখর্ প্রার্-নর্ন্ডারগামটনমর্র
জর্য নর্উ ইয়মর্ন র বানষনর্ অ্নঙ্গর্ারবদ্ধিার পনরমাণ 800 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিামরর প্বনি, ো
প্রনিবছর 120,000 নির্-চার বছর বয়সী নিক্ষার্থীমের পনরমষবা প্রোর্ র্মর, এবং সানবনর্
প্রার্-নর্ন্ডারগামটনর্ পনরবারগুনির জর্য নবর্ামূমিয প্রোর্ র্রা হমে।

এই অ্নিনরি 15 নমনিয়র্ মানর্ন র্ ডিার নর্নিি র্রমব প্ে নর্উ ইয়র্ন জুম়ে স্কু ি নডনিেগুনিমি
র্বীর্িম নিক্ষার্থীমের সহায়িা প্রোর্ র্রার জর্য প্রমচষ্টা অ্নবরি রাখা প্েমি পামর প্রার্নর্ন্ডারগামটনমর্র প্রসারণ সমর্থনর্ র্রার মািযমম, োর মমিয রময়মছ এমর্ নডনিে প্েখামর্ বিন মামর্
প্র্ার্ প্রার্-নর্ন্ডারগামটনর্ আসর্ প্র্ই। উপরন্তু, প্ে সমস্ত প্জিা সমনিি প্সটিংস এবং প্প্রাগ্রামম
প্রনিবন্ধীমের অ্ন্তভুন নি নর্নিি র্মর, িামের অ্গ্রানির্ার প্েওয়া হমব এবং িামের বিা হমব
র্নমউনর্টি নভনির্ অ্ংিীোনরত্ব সবনানির্ র্রমি।
প্রস্তাবর্ার অ্র্ুমরাি পাওয়া োয় এখামর্ আর আমবের্পত্র গ্রহণ র্রা হমব 18 প্সমেম্বর 2019,
2019 পেনন্ত।
বরম্বজন্টস ঘিাম্বডনর (Board of Regents) িোম্বেলর ঘিটি এ. ঘরাজা িম্বলর্, "প্রার্থনমর্ নিক্ষা সব
নিশু, সর্ি পনরবার এবং সমাজমর্ উপর্ৃ ি র্মর সানবনর্ভামব। ইকুইটি এবং নপ্রনর্ন্ডারগামটনর্
প্শ্রনণর্মক্ষ অ্ন্তভুন নির মািযমম আমরা সারা জীবমর্র নিক্ষাগি এবং সামানজর্ ও মার্নসর্ সাফমিযর
িক্ষয পূরমণর উমেমিয সর্ি নর্উ ইয়মর্ন র নিশুমের সরঞ্জাম এবং সুমোগ প্রোর্ র্রার জর্য র্াজ
র্রনছ।"
প্রম্বদ্ম্বের বেক্ষা অবিদ্প্তম্বরর (Education Department) কবমের্ার ঘমবরএম্বলর্ এবলয়া িম্বলম্বের্,
"প্রারনির্ তিিব প্প্রাগ্রাম, নবমিষ র্মর প্রার্-প্র্, পরবিী প্গ্রমড ছাত্রমের ফিাফমি সহায়িা র্মর,
আমামের র্নর্ষ্ঠ নিক্ষার্থীমের এর্ অ্সািারণ সূচর্া প্রোর্ র্মর। এই প্প্রাগ্রামগুমিা অ্মর্র্ নিশুর
জর্য এর্টি পার্থনর্য তিনর র্রমছ, এবং এই অ্র্ুোর্ আমরা অ্মর্র্ সুনবিার জর্য েরজা খুমি
নেময়মছ। নর্উ ইয়র্ন আমামের প্শ্রণীর্মক্ষ র্যায় নর্নিি র্রার মািযমম সর্ি নিক্ষার্থীমর্ মূিয
প্েওয়া, সম্মার্ র্রা এবং সফি হওয়ার নবষয়টি নর্নিি র্রমি প্রনিশ্রুনিবদ্ধ।"
বেক্ষা সংক্রান্ত বসম্বর্ট েোবডং কবমটির (Senate Standing Committee on Education) সভাপবি
বসম্বর্টর ঘেবল ঘময়ার িম্বলর্, "আনম প্রামানিি আমামের গৃহীি বামজট নির্ এবং চার বছর
বয়সী নিশুমের জর্য প্রার্-নর্ন্ডারগামটনমর্র অ্িযন্ত প্রময়াজর্ীয় প্প্রাগ্রামমর জর্য সহায়িা প্রোর্ র্মর,
নবমিষি আমামের উচ্চ-প্রময়াজমর্র স্কু ি নডনিেগুনিমি। এর পমক্ষ বহু প্রমাণ আমছ প্ে তিিমবর
নিক্ষায় নবনর্ময়াগ সব প্চময় বুনদ্ধমার্ এবং েী স্থ
ন ায়ী নবনর্ময়াগ ো আমরা র্রমি পানর এবং র্রা
উনচি। উচ্চ মামর্র তিিব নিক্ষা নিশুমের সামানজর্-আমবগগি অ্নভজ্ঞিা প্রোর্ র্মর ো িামের
প্রময়াজর্ এবং সারা জীবর্ উন্ননিিামভর জর্য প্রাপয। আনম গভর্নর কুওমমামর্ ির্যবাে জার্াই
আমামের সন্তার্মের প্রনি িার চিমার্ অ্নঙ্গর্ারবদ্ধিার জর্য এবং তিিব নিক্ষার প্রারনির্ গুরুত্বমর্
স্বীর্ৃ নি প্রোমর্র জর্য।"
গভর্নর কুওমমা িার বামজট প্রস্তামবর অ্ংি নহমসমব জার্ুয়ানরমি প্রর্থম এই উমেযামগর র্র্থা প্ াষণা
র্মরর্ এবং এটি 2020 অ্র্থনবছমর প্রণীি হয়। প্জিাগুনির জর্য অ্র্থনায়র্ বানষনর্ র্বায়র্ র্রা হমব,
এই িমিন প্ে প্প্রাগ্রামগুনি সব প্প্রাগ্রামমর প্রময়াজর্ীয়িা পূরণ র্মর এবং মার্ মূিযায়মর্র সূচর্
অ্বিম্বর্ র্মর পনরমবি, র্মী-ছাত্র প্োগামোগ এবং ছামত্রর ফিাফি পনরমাপ র্রার জর্য। রাজয

নিক্ষা েফির (State Education Department), োরা এই অ্র্ুোর্ পনরচাির্া র্রমব, িারা আিা
র্মর পমর এই িরমি প্রোমর্র প্ াষণা র্রমি পারমব।
প্রার্-নর্ন্ডারগামটনমর্র মািযমম র্ম বয়মস প্রাপ্ত নিক্ষা অ্জন মর্র মমিয িফািগুনি মুমছ নেমি পামর
এবং এর্েম িারুমণযর প্রার্থনমর্ স্তর প্র্থমর্ প্রাপ্তবয়স্কিার সম্পূণন সময় পেনন্ত সুনবিা প্রোর্ র্রমি
পামর। জািীয় র্মবয়সী নিক্ষা গমবষণা ইর্নিটিউট (National Institute for Early Education
Research) এর গমবষণায় প্েখা প্গমছ প্ে প্ে সব নিশু র্ম বয়মস উচ্চমামর্র নিক্ষা প্প্রাগ্রামম
অ্ংিগ্রহণ র্মর, তিিব প্র্থমর্ 21 বছর পেনন্ত িামের র্গনর্টিভ পরীক্ষার প্স্কার অ্মপক্ষার্ৃ ি প্বনি
হয়, পাঠ এবং গনণি উভয় প্ক্ষমত্র িামের নিক্ষাগি অ্জন র্ িু ির্ামূির্ভামব প্বনি হয়, এবং িামের
চার-বছর প্ময়ােী র্মিমজ োওয়া ও সফিভামব চার্নর পাওয়ার সিাবর্া প্বনি হয়।
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