অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/11/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে এম্পায়ার ঘেট এবিম্বলন্স ইর্ টিব িং (EMPIRE STATE
EXCELLENCE IN TEACHING) পুরস্কাম্বরর তৃ তীয় রাউম্বের জর্ে মম্বর্ার্য়র্ এিিং আম্বিদর্
এখর্ উন্মুক্ত

সম্মার্র্া প্রাপম্বকরা ঘপোদার উন্নয়র্ সমর্ন র্ করার জর্ে 5,000 মাবকনর্ ডলাম্বরর ভাতা পাম্বি
গভর্নর এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে এম্পোয়োর ঘেট এক্সিমেন্স ইর্ টিক্স িং পুরস্কোমর তৃ তীয় রোউমের
জর্য মমর্োর্য়র্ এবিং আমবদর্ এখর্ উন্মুক্ত। ঘরোগ্রোমটি ক্সর্উ ইয়কন রোজয জুম়ে ক্সিক্ষকমদর স্বীকৃ ক্সত ঘদয় েোরো
সফেভোমব ভক্সবষযমতর জর্য র্তু র্ রজমন্মর ক্সিক্ষোর্থীমদর রস্তুত করমে এবিং অসোধোরণ বযক্সক্তমদর সম্মোর্র্ো ঘদয়,
েোরো ক্সিক্ষোর সমবনোচ্চ মোর্মক উদোহরণ কমর, সৃজর্িীেতোমক উত্সোক্সহত করোর জর্য কোজ কমর, ঘিখোর
ভোমেোবোসো সৃক্সি কমর এবিং স্বোধীর্ ক্স ন্তোভোবর্ো এবিং ক্সিক্ষোর্থী উমদযোগমক অর্ুরোক্সণত কমর।
"ক্সর্উ ইয়কন রোজয অগক্সণত রক্সতভোবোর্ এবিং ক্সর্মবক্সদত ক্সিক্ষকমদর আবোসস্থে েোরো তোমদর কযোক্সরয়োর বযয় কমর
আমোমদর তরুণমদর জীবর্মক উৎসোক্সহত কমর এবিং সমৃদ্ধ কমর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ঘরোগ্রোমটি
ঘসরোমদর মমধয ঘসরো মোর্ুষমক স্বীকৃ ক্সত ক্সদমত সহোয়তো কমর – ঘসসব ক্সিক্ষক েোরো তোমদর েোত্রমদর ঘেণীকমক্ষ এবিং
তোর বোইমরও সফে হওয়োর জর্য রময়োজর্ীয় সিংস্থোর্গুক্সে সরবরোহ করোর জর্য সোমধযর বোইমর কোজ কমর
েোমের্।"
"সোম্রোজয রোমের ক্সিক্ষোদোমর্র ঘেষ্ঠত্ব পুরস্কোমরর মোধযমম, ক্সিক্ষকরো েোরো তোমদর েোত্রমদর জীবর্মক উন্নত করোর
অগ্রোক্সধকোর ক্সদময়মে, তোমদর উৎসগীকরমণর জর্য স্বীকৃ ত এবিং পুরস্কৃ ত করো হমব", ঘলফম্বটর্োন্ট ভর্ন র কোবর্
ঘ া ু ল িম্বলম্বের্। "আমরো ক্সর্উ ইয়কন রোমজযর ক্সিক্ষকমদর মূেযবোর্ মমর্ কক্সর এবিং জোক্সর্ ঘে তোরো আমোমদর
ক্সিশুমদর সোফমেযর জর্য একটি অপক্সরহোেন উপোদোর্। তোমদর েোত্রমদর ঘেণীকমক্ষ এবিং বোইমর ঘেষ্ঠতো েোভ করো
করমত ঘদখোর অঙ্গীকোমরর সোমর্থ, এই অসোমোর্য বযক্সক্তরো আমোমদর ক্সিক্ষো বযবস্থো এবিং আমোমদর রোমের ভক্সবষযৎ
উন্নক্সত করমত র্থোকমব।"
সম্মোর্র্ো রোপমকরো তোমদর ঘপিোদোর উন্নয়মর্র স্বোর্থন সমর্থনর্ করোর জর্য 5,000 মোক্সকনর্ ডেোমরর ভোতো পোমব
এবিং তোমদর দক্ষতো ও অন্তদৃন ক্সি ভোগ কমর ঘর্ওয়োর জর্য সোরো ক্সবশ্ব জুম়ে ক্সবশ্বক্সবদযোেয়, কমনিোেোয় এবিং র্ীক্সত
ঘর্তোমদর সোমর্থ ঘদখো করোর জর্য আমক্সিতও হমব।
ক্সর্উ ইয়মকন র ক্সিক্ষকগণ ক্সর্উ ইয়কন ঘপিোদোর ক্সিক্ষো সক্সমক্সতগুক্সের ঘর্তোমদর একটি পযোমর্ে দ্বোরো ূ ়েোন্ত
ক্সবমব র্োর জর্য একটি আমবদর্ জমো ঘদওয়োর জর্য আমক্সিত হময়মের্। আমবদর্ জমো ঘদওয়োর তোক্সরখ মো ন 8,
2019।

ক্সর্বনো র্ পযোমর্মের সদসযমদর মমধয রময়মের্:
•
•
•
•
•
•

ক্সর্উ ইয়কন রোমজযর স্কু ে রিোসক সক্সমক্সত (School Administrators Association of New
York State)
ক্সর্উ ইয়কন ঘেট ইউর্োইমটড টি োসন (New York State United Teachers, NYSUT)
ইউর্োইমটড ঘফডোমরির্ অব টি োসন (United Federation of Teachers)
ক্সর্উ ইয়কন ঘেট কোউক্সন্সে অব স্কু ে সুপোক্সরমের্মডে (New York State Council of
School Superintendents)
ক্সর্উ ইয়কন রোমজযর অক্সভভোবক-ক্সিক্ষক সক্সমক্সত (New York State Parent Teacher
Association)
ঘেট ইউক্সর্ভোক্সসনটি অব ক্সর্উ ইয়কন (State University of New York)

সোম্রোজয রোমের ক্সিক্ষোদোমর্র ঘেষ্ঠত্ব ঘরোগ্রোমমর আরও তমর্থযর জর্য, অর্ুগ্রহ কমর
https://www.suny.edu/excellence-in-teaching/ এ েোর্।
বসম্বর্ট বেক্ষা কবমটির (Senate Education Committee) সভাপবত ঘেবল মাম্বয়র িম্বলর্,
"অসোধোরণ ক্সিক্ষক কোেনকর ক্সিক্ষোর ক্সভক্সি। সোম্রোজয রোমের ক্সিক্ষোদোমর্র ঘেষ্ঠত্ব পুরস্কোর ঘেণীকমক্ষ কোেনকর
ক্সর্মদন ির্ো রদোমর্র পোিোপোক্সি ক্সবক্সভন্ন উপোময় ক্সিক্ষোর্থীমদর পোমি র্থোমকর্ এমর্ বযক্সতক্রমী ক্সিক্ষোক্সবদমদর স্বীকৃ ক্সত
ঘদওয়োর একটি দুদনোন্ত উপোয়। পুরস্কোমরর পোিোপোক্সি রদি ভোতো ক্সিক্ষকমদর তোমদর ঘপিোগত উন্নয়র্ োক্সেময়
ঘেমত এবিং ঘেণীকমক্ষ তোমদর ভূ ক্সমকো আরও অগ্রসর করমত ঘদমব। আক্সম এই বেমরর সম্মোর্র্ো রোপকমদর সোমর্থ
সোক্ষোত করমত এবিং আমোমদর ক্সিক্ষকমদর রময়োজর্ীয় সিংস্থোর্গুক্সেমক সমর্থনর্ করোর জর্য উন্মুখ।"
অোম্বসেবল বেক্ষা কবমটির (Assembly Education Committee) সভাপবত মাইম্বকল ঘিম্বর্ম্বদম্বতা
িম্বলর্, "আক্সম এই ক্সিক্ষোরক্সতষ্ঠোমর্র এই বেমরর ক্সিক্ষোদোমর্র ঘেষ্ঠত্ব পুরস্কোর রোপক ক্সর্মবক্সদত ক্সিক্ষকমদর
অক্সভর্ন্দর্ জোর্োক্সে। ক্সর্উ ইয়কন রোজয জুম়ে অঞ্চেগুমেোর রক্সতক্সর্ক্সধ ক্সহমসমব, আমোমদর ববক্স ত্রযময় েোত্র সমোজমক
ক্সিক্সক্ষত করোয় গক্সতিীে ভূ ক্সমকো পোের্ করোর জর্য এই স্বতি স্বীকৃ ক্সত অজনমর্র জর্য তোমদর রমতযমক অক্সভর্ন্দর্
জোর্োমত পোরো আমোর জর্য সম্মোমর্র।"
ইউর্াইম্বটড ঘফডাম্বরের্ অি টি াসন এর সভাপবত মাইম্বকল মালবিউ িম্বলম্বের্, "ক্সর্উ ইয়মকন র
ক্সিক্ষকরো আমোমদর ক্সিক্ষোর্থীমদর জীবমর্ অখযোত র্োয়ক, ঘসটি ঘিখোর ভোমেোবোসোমক বো়েোমর্ো, পক্সরবোর-গত
সিংকমটর সোমর্থ সোহোেয করো বো েোত্রমদর কমেমজর জর্য তোমদর রর্থম পেন্দ ঘপমত ক্ষমতো অজনমর্ সহোয়তো করো
সব ঘক্ষমত্রই। সোম্রোজয রোমের ক্সিক্ষোদোমর্র ঘেষ্ঠত্ব ঘরোগ্রোম আমোমদর সহকমীমদর মহোর্ কোজমক স্বীকৃ ক্সত ঘদয় এবিং
তোমদর সোফমেযর গল্পগুক্সে ভোগ কমর ঘর্য়।"
NYSUT সভাপবত অোবে পাল্লতা িম্বলর্, "আমরো েখর্ মৎকোর ক্সিক্ষকমদর উপর ক্সবক্সর্ময়োগ কক্সর এবিং
তোমদর উদেোপর্ কক্সর, তখর্ আমরো েোত্রমদর উন্নক্সত ও সফে হওয়োর সুমেোগ ঘদওয়োয় ক্সিক্ষকমদর গুরুত্বপূণন
ভূ ক্সমকোর উপর আমেোকপোত কক্সর। একজর্ ভোে ক্সিক্ষক একজর্ েোমত্রর কল্পর্োমক রজ্বক্সেত করোর স্ফু ক্সেঙ্গ হমত
পোমরর্ এবিং তো একটি উজ্জ্বে ভক্সবষযমতর পর্থ খুমে ক্সদমত পোমর। সোম্রোজয রোমের ক্সিক্ষোদোমর্র ঘেষ্ঠত্ব ঘরোগ্রোম

একটি গুরুত্বপূণন উপোয় েো অসোমোর্য ক্সিক্ষকমদর সম্ভোবয সমবনোিম ক্সিক্ষোক্সবদ হওয়োর পমক্ষ রময়োজর্ীয় সহোয়তো
ক্সর্ক্সিত কমর।"
গত বের, তৃ তীয় রোউমে রোমজযর দিটি অঞ্চমের সবকয়টি ঘর্থমক ঘমোট 58 জর্ ক্সবজয়ী ক্সর্বনোক্স ত হময়ক্সেে।
ক্সর্উ ইয়কন জুম়ে 200,000 এরও ঘবক্সি ক্সর্মবক্সদত ক্সিক্ষমকর রক্সতক্সর্ক্সধ ক্সহসোমব এই বযক্সক্তমদর ক্সর্বনোক্স ত করো
হময়মে েোরো রোমত এবিং সপ্তোহোমন্তও পরীক্ষো-পত্র সিংমিোধর্ এবিং পোঠ্য পক্সরকল্পর্োগুক্সে ক্সেখমত কোজ কমরর্;
ক্সিক্ষকরো েোরো সন্ধ্যোমবেোয় তোমদর পক্সরবোমরর কোে ঘর্থমক সময় ঘর্র্ অক্সভভোবকমদর েোত্রমদর অগ্রগক্সত সম্পমকন
কর্থো বেোর জর্য; ক্সিক্ষকরো েোরো আমগ আমগ আমসর্ এবিং েোত্রমদর অক্সতক্সরক্ত সোহোমেযর রময়োজর্ ঘমটোমত তোমদর
প়েোমর্োর জর্য ঘদরী কমর বোসোয় ক্সফমরর্ এবিং আরও অমর্ক ক্সকেু ।
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