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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে 2019 বর্িন াহী িাম্বেম্বে বর্উ ইয়কন েহম্বর বিড কোম্বমরা
পুর্িন হাল ও সংখ্ো বিগুণ করার ঘপ্রাগ্রাম্বমর প্রস্তাির্া অন্তভন ু ক্ত হম্বি

আইর্টি বিড কোম্বমরা িারা সুরবিত স্কু ল ঘোম্বর্র সংখ্ো 140 ঘেম্বক িাবিম্বয় 290 করম্বি এিং
ঘেসি এলাকায় কোম্বমরা িসাম্বর্া োম্বি তা সম্প্রসাবরত করম্বি
বসম্বর্ম্বের বরপািবলকার্রা এই েীির্-রিাকারী আইর্ সম্প্রসারণ করম্বত অস্বীকার করম্বল গত
অগাস্ট মাম্বস গভর্ন র ঘপ্রাগ্রামটি অস্থায়ীভাম্বি পুর্িন হাল ও সম্প্রসারণ করার ের্ে ঘে েরুবর আম্বেে
প্রোর্ কম্বরর্ এটি তা অর্ুসরণ করম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে নর্উ ইয়েন শহমর নিড েযামমরা আর্ুষ্ঠানর্েভামে
পুর্েনহাে েরমে এেং ঘজামর্র সংখ্যা নিগুমণর ঘেনশ েরমে এেটি প্রস্তাের্া 2019 নর্েনাহী োমজমে অ্ন্তভুন ক্ত েরা
হমে। গানি দু নের্া েমামে এেং স্কু ে ঘজামর্ ঘেেঁমে থাোর হার েৃনি েরমে নিড েযামমরা োেনেরী নহমসমে
প্রমানণে হময়মে, নেন্তু 2018 সামে নরপােনেোর্ ঘর্েৃ ত্বাধীর্ নসমর্ে এই ঘপ্রাগ্রামটি অ্েযাহে রাখ্ার প্রময়াজর্ীয়
আইর্ পাশ স্থনগে েমর ঘদয়। প্রনেনিয়ায়, গভর্নর কুওমমা ঘপ্রাগ্রামটি অ্স্থায়ীভামে পুর্েনহাে েরমে জরুনর
অ্েস্থা ঘ াষণা েমরর্। গভর্নমরর র্েু র্ োমজে প্রস্তাের্া সংনেনধর মাধযমম এই ঘপ্রাগ্রামটি পুর্েনহাে ও সম্প্রসারণ
েরমে এেং প্রভানেে স্কু ে ঘজামর্র সংখ্যা 140 ঘথমে োনিময় 290 েরমে।
"নিড েযামমরা জীের্ োেঁোয় এর অ্র্স্বীোেন প্রমাণ রময়মে, এেং জর্মসেে নহমসমে আমামদর নশশুমদর সুরক্ষা
নদমে আমামদর োমে থাো সে েযেস্থা আমামদর েযেহার েরমে হমে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "নসমর্মের
নরপােনেোর্রা েখ্র্ েজ্জাজর্েভামে জীের্-রক্ষাোরী এই ঘপ্রাগ্রাম সম্প্রসারণ েরমে অ্স্বীোর েরমো, আনম
স্কু ে েের শুরু হওয়ার আমগই জরুনর অ্েস্থা ঘ াষণা েনর অ্স্থায়ীভামে েযামমরাগুনে সেে রাখ্ার জর্য। র্েু র্
প্রস্তাের্াটির মাধযমম আমরা শুধু ঘপ্রাগ্রামটি প্রথমমই ঘেভামে েরা উনেে নেে ঘসটি পুর্েনহােই েরমো র্া আমরা আমরা নশশুমে সুরক্ষা নদমে এেং অ্প্রময়াজর্ীয় ট্র্যামজনড ও মমনমেদর্া প্রনেমরাধ েরমে েযামমরার সংখ্যা
েৃনি েরমো।"
এই ঘপ্রাগ্রামমর আওোয় থাো স্কু ে ঘজামর্র সংখ্যা েৃনির পাশাপানশ, গভর্নমরর প্রস্তাের্া েযামমরা ঘর্াটিশ
ঘদওয়ার জর্য অ্নেনরক্ত সাইমর্জ প্রদার্ েরমে এেং েযামমরা েসামর্ার এোো সম্প্রসানরে েরমে। নর্উ ইয়েন
শহর প্রনেটি স্কু ে ঘজামর্ েযামমরার সংখ্যা নর্ণনয় েমে, োরা এই ঘপ্রাগ্রামটি পনরোের্া েরমে।
2013 সামে, গভর্নর এেটি নেেমে আইর্ নহমসমে স্বাক্ষর েমরর্ ো নর্উ ইয়েন শহরমে ঘরেডন েমর নিনডং
আইর্ েঙ্ঘমর্র নেরুমি েযেস্থা ঘর্ওয়ার জর্য েযামমরা প্রেুনক্ত েযেহার েমর স্কু ে ঘজামর্র হাইওময় নর্রাপত্তা
উন্নে েরার এেটি নসমেম নেোমশর অ্র্ুমমাদর্ ঘদয়। পরেেী েেমর পুমরা নর্উ ইয়েন শহমর 140টি স্কু ে
ঘজামর্ নিড েযামমরা োগামর্ার অ্র্ুমমাদর্ প্রদার্ েমর ঘপ্রাগ্রামটি সম্প্রসারণ েরা হয়।

2018 সামে, নর্উ ইয়েন ঘেমের নসমর্ে নিড েযামমরা ঘপ্রাগ্রামটি নেস্তৃ ে েরার ঘোমর্া পদমক্ষপ র্া নর্ময়ই
নেধানর্ে অ্নধমেশর্ সমাপ্ত েমর, ফমে নেপজ্জর্ে গানিোেে ঘথমে স্কু মের নশশুমদর সফেভামে রক্ষা েরার
নর্দশনর্ ঘদখ্ামর্া এই অ্েযন্ত োেনেরী ঘপ্রাগ্রামটি ঘশষ হময় োয়। অ্গাে মামস, গভর্নর কুওমমা স্কু মের নশশু ও
োমদর নপোমাোর নর্রাপত্তা নর্নিে েরমে অ্স্থায়ীভামে ঘপ্রাগ্রামটি পুর্েনহাে েরার জর্য জরুনর অ্েস্থা
ঘ াষণা েমরর্।
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