
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

এইচ. কালন মোককম্বলর সম্মাম্বর্ স্টেট ইউবর্ভাবসনটি অফ বর্উ ইয়ম্বকন র (State University of New 
York, SUNY) প্রোসবর্ক ভির্ পরু্ঃর্ামকরম্বের স্ট াষো বিম্বয়ম্বের্ গভর্নর কুউম্বমা  

  
এই এইচ. কালন মোককল SUNY বিবডিং (H. Carl McCall SUNY Building) িেনর্ার্থীম্বির আমন্ত্রে 

জার্াম্বি SUNY প্রোসবর্ক কোম্পাম্বস, ফলকটি স্টিখুর্ এখাম্বর্  
  

গভর্নর কুউম্বমা মোককলম্বক বর্উ ইয়ম্বকন  তাাঁর িী ন ও স্বতন্ত্র স্টসিািাম্বর্র জর্ে গভর্নর পিক (The 
Governor's Medal) প্রিার্ কম্বরম্বের্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ডাউর্টাউর্ অ্যালবানর্মে অ্বনিে SUNY 
প্রশাসনর্ক ভবর্ পুর্ঃর্ামকরণ করা হমব দ্যা এইচ কালন মযাককল SUNY নবনডিং নহমসমব, সম্মার্ 
জার্ামে পনিকৃে সরকারী কমনকেন ামক নেনর্ নর্উ ইয়কন মক ঘসবা নদ্ময়মের্ দ্ী নকাল SUNY ঘবাডন  
অ্ফ ট্রানিমজর ঘচয়ারমযার্, রাজয ঘকাষাধ্যক্ষ এবিং জানেসিংম র প্রনেনর্নধ্ নহমসমব, অ্র্যার্য অ্মর্ক 
নবনশষ্ট ক্ষমো মমধ্য।  
  
গভর্নর মযাককলমক গভর্নসন ঘমমডল অ্ফ পাবনলক সানভন মস (Governor's Medal of Public 
Service) ভূনষে কমরনেমলর্ নর্উ ইয়কন  রামজযর পনরমষবামে োাঁর দ্ী ন এবিং নবনশষ্ট কমমনর জর্য।  
  
"কালন মযাককল একজর্ বনু্ধ এবিং একজর্ সনেযকামরর সরকারী কমনচারী নেনর্ 50 বেমররও ঘবনশ 
সময় ধ্মর নবনশষ্ট ঘসবা এবিং ঘর্েৃত্ব নদ্ময় এই মহার্ রাষ্ট্রটিমক অ্লঙৃ্কে কমরমের্, এবিং সকল নর্উ 
ইয়কন বাসী এর সনুবধ্া লাভ কমরমের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েনদ্ও োর অ্জন র্গুনল গণর্ার 
বাইমর, োর উত্তরানধ্কার জয়ী নহসামব িাকমব অ্ভাবীমদ্র জর্য, এবিং নবশ্বাস নফনরময় আর্মে 
সাহােয করার জর্য জর্গমণর জীবমর্ ইনেবাচক পনরবেন র্ আর্মে সরকামরর ক্ষমোর প্রনে। এটি 
একটি ঘোগয সম্মার্ ো আমরা নদ্নি নর্উ ইয়মকন র অ্র্যেম অ্গ্রদ্েূমক গভর্নসন ঘমমডল অ্ফ 
পাবনলক সানভন মস ভূনষে করার এবিং SUNY প্রশাসনর্ক ভবর্ োাঁর সম্মামর্ র্েুর্ র্ামকরণ করার 
মাধ্যমম।"  
  
"নর্উ ইয়কন বাসীমদ্র আরও ঘবনশ নকেু প্রদ্ামর্র ঘর্েৃত্ব ও প্রভামবর অ্র্যেম উৎস হমে ঘপমর আনম 
সম্মানর্ে, নবমশষে সকল নশক্ষািীর উচ্চের নশক্ষার সুমোগ বাডামর্ার মাধ্যমম, এবিং আনম গভর্নর 
কেৃন ক আমার কামজর স্বীকৃনে এবিং আর্ুষ্ঠানর্কোর ফমল কৃেজ্ঞ," িম্বলম্বের্ কালন মোককল। "ঘজমর্ 
রাখুর্ ঘে আমার সাফলযগুনলমে গভর্নর, আইর্সভা, SUNY ঘবাডন  অ্ব ট্রানিজ, চযামেলর এবিং 
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অ্মর্ক কমনকেন া আমার অ্িংশীদ্ার নেমলর্। এবিং, আনম ঘে সকল বযনির ঘসবা কমরনে োমদ্র 
প্রনেনিয়ার ফলাফলও এটি, নবমশষে ঘেসকল োত্রমদ্র নর্মজমদ্র পনরশ্রম এবিং আরও নকেু করার 
আকাঙ্ক্ষার মধ্য নদ্ময় উন্নেের জীবর্ অ্জন র্ করমে ঘদ্মখনে।"  
  
গভর্নর কুউমমা আর্ুষ্ঠানর্কভামব র্াম পনরবেন মর্র ঘ াষণা নদ্ময়নেমলর্ এবিং মযাককলমক গভর্নর 
ঘমমডল অ্ফ পাবনলক সানভন স প্রদ্ার্ কমরর্ এনিনকউটিভ মযার্শমর্ এক সিংবধ্নর্া অ্র্ুষ্ঠামর্ ঘেখামর্ 
অ্নেনি ও সদ্সযগণ উপনিে নেমলর্ কৃষ্ণাঙ্গ, পুময়মেন া নরকার্, স্প্যানর্শ ও এনশয়ার্ ঘলনজসমলটিভ 
ককামসর (Black, Puerto Rican, Hispanic & Asian Legislative Caucus)।  
  
মযাককল োাঁর প্রায় 50 বেমরর কমনজীবমর্ একানধ্ক ঘক্ষমত্র নর্উ ইয়কন  রামজয কাজ কমরমের্। নেনর্ 
শুরু কমরনেমলর্ নের্ ঘময়ামদ্ ঘিট নসমর্টর নহসামব হারমলম এবিং মযার্হাটমর্র অ্র্যার্য অ্িংমশর 
প্রনেনর্নধ্ত্ব করার মাধ্যমম, এরপমর নেনর্ নর্উ ইয়মকন র ঘিটওয়াইমড অ্নফমস প্রিম আনিকার্ 
আমমনরকার্ নহমসমব রাজয নহসাবাধ্যক্ষ নর্বনানচে হময়নেমলর্।  
  
সম্প্রনে, SUNY ঘবাডন  অ্ব ট্রানিমজর ঘচয়ারমযার্ নহসামব, মযাককল নশক্ষাবযয় সাশ্রয়ী করার জর্য 
এবিং কময়ক হাজার নর্উ ইয়কন বাসীর জর্য SUNY-ঘে উচ্চ-মামর্র নশক্ষার উপলভযো সরবরামহর 
জর্য কাজ কমরনেমলর্। োর ঘর্েৃমত্ব, SUNY প্রিম অ্নফস অ্ফ ডাইভানসনটি এযান্ড ইর্কু্লশর্ (Office 
of Diversity and Inclusion) এবিং নসমিম-ওয়াইড ডাইভানসনটি পনলনস গঠর্ কমর, এডুমকশর্াল 
অ্পুরচুনর্টি ঘপ্রাগ্রাম (Educational Opportunity Programs) প্রসানরে কমর, কমলজ কযাম্পাসগুনলমে 
ঘেৌর্ নর্পীডর্ ঘরামধ্ জানের মমধ্য সবমচময় কমঠার পদ্মক্ষপগুনল প্রময়াগ কমর, SUNY 
অ্যানিমকশর্গুনলমে অ্পরাধ্ীর ঘদ্াষ প্রকামশর অ্বসার্  টায়, এবিং নর্ম্ন উপিানপে অ্র্ুষমদ্র সিংখযা 
বাডামে একটি নসমিম-ওয়াইড ইনর্নশময়টিভ শুরু কমর।  
  
SUNY স্টচয়ারমোর্ ড. স্টমবরল এইচ. টিে িম্বলর্, "দ্যা এইচ কালন মযাককল SUNY নবনডিং 100 
বেমররও আমগ েৎকালীর্ রামজযর ইনেহাস প্রনেনবনিে করার জর্য র্কশা করা হময়নেল, এবিং আজ 
গভর্নমরর পদ্মক্ষমপ, এটি সবার মমধ্য আমামদ্র সমময়র সবমচময় রূপান্তরকামী ঘর্োর এক দ্শৃযমার্ 
অ্র্ুস্মারক নহসামব পনরনচে হমব। কালন মযাককল সকমলর রক্ষক, এবিং নেনর্ নশক্ষার মাধ্যমম নক 
অ্জন র্ করা ঘেমে পামর, এবিং আমামদ্র ঘদ্শ ও আমামদ্র র্াগনরকমদ্র ঘসবা নদ্ময় নক করা ঘেমে 
পামর োর প্রনেনর্য়ে উদ্াহরণ িাপর্ করমের্ নেনর্।"  
  
SUNY চোম্বেলর বিবের্া এম জর্সর্ িম্বলম্বের্, "এইচ. কালন মযাককল একবার আমামক 
বমলনেমলর্ ঘে বযনি এবিং োমদ্র পনরবামরর জর্য আরও ভাল জীবর্ গডার জর্য নশক্ষাই একমাত্র 
উপায়। োাঁর কিা এবিং জীবমর্র নর্জস্ব উমেশয আমার এবিং োাঁর সামি সাক্ষাে হওয়া প্রমেযমকর 
জর্য প্রনেনদ্মর্র অ্র্ুমপ্ররণা নহসামব অ্নবরে রময়মে। নর্উ ইয়মকন র সমস্ত নশক্ষািী, নবমশষে নর্ম্ননবত্ত 
অ্ঞ্চমলর নশক্ষািীমদ্র জর্য সামযো, ববনচত্রয এবিং নশক্ষার অ্নধ্গমযোর প্রনে োাঁর গভীর প্রনেশ্রুনে 
েুলর্াহীর্। আমামদ্র সদ্রদ্প্তর, এইচ কালন মযাককল SUNY নবনডিং র্ামকরমণর ঘচময় ভাল সম্মামর্র 
কিা আনম ভাবমে পানর র্া ো নশক্ষার প্রনে োাঁর আমবগ এবিং ভনবষযমের প্রজন্মমক আমমনরকার্ 



 

 

নিম (American dream) অ্জন মর্ সহায়ো করার জর্য োাঁর অ্ক্লান্ত প্রনেশ্রুনের প্রেীক নহসামব 
কাজ করমব।"  
  
গভর্নর ঘমমডল অ্ফ পাবনলক সানভন মস ঘলখাআমে:  
  
"এইচ. কালন মযাককমলর প্রনে  
  
অ্গ্রগামী, সরকারী কমনচারী, পরনহতেষী  
  
আপনর্ কময়ক দ্শক ধ্মর নর্উ ইয়কন , এবিং সারা নবমশ্বর মার্ষুমক ঘে ঘর্েৃত্ব, জ্ঞার্ এবিং 
বর্নেকোর স্বিো নদ্ময়মের্ োর জর্য শ্রদ্ধা ও কৃেজ্ঞোর সামি উপিাপর্ করা হমলা।"  
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