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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা স্মার্ন স্কু ল িন্ড আইম্বর্র (SMART SCHOOLS BOND ACT) মাধ্েম্বম স্কু ল প্রযুবি
আপম্বেড করার জর্ে 50 বমবলয়র্ ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্

স্মার্ন স্কু ল বরবভউ ঘিাডন আজ 52টি বিবর্ম্বয়াগ পবরকল্পর্া অর্ুম্বমাদর্ কম্বরম্বে
2 বিবলয়র্ ডলার স্মার্ন স্কু ল িন্ড আইর্ ক্লাসরুম প্রযুবি, উচ্চ-প্রযুবির বর্রাপত্তা, এিং স্কু ম্বলর

ঘযাগাম্বযাগ িেিস্থাম্বক সহায়তা করম্বি

স্কু লের নিরাপত্তা উন্নত করা এবং 21 শতলকর নশক্ষাদাি এবং নশক্ষণ পুিব্যাখ্যার েলক্ষয গভি্র অ্যান্ড্রু এম.
কুওলমা আজ 52টি স্মার্্ স্কু ে নবনিল াগ প্রকল্প (Smart Schools Investment Plans) অ্িুলমাদলির কথা
ঘ াষণা কলরলেি। অ্িুলমানদত প্রকল্পগুনে, ঘমার্ 50 নমনে ি ডোর, 2 নবনে ি ডোর স্মার্্ স্কু ে বন্ডস
আইলির অ্ংশ--গভি্লরর দ্বারা প্রথম প্রস্তানবত নশক্ষা প্রযুনি উন্ন লির একটি উলদযাগ নসংহভাগ ঘভার্ারলদর
দ্বারা অ্িুলমানদত হল লে। আজলকর অ্িুলমানদত নবনিল াগ নিরাপত্তা নিনিত করলব, নিউ ই ক্ জুলে
ক্লাসরুমগুনেলক আধুনিক করলব, এবং োত্রোত্রীলদর নবলের অ্থ্নিনতক পনরনিনতলত টিলক থাকলত প্রল াজিী
দক্ষতা নিপুণ কলর তু েলব।
"দযা স্মার্্ স্কু ে বন্ডস আইি স্কু লের নিরাপত্তা সুনিনিত করলত এবং ঘসলকলে ক্লাসরুমগুনেলক আধুনিক করলত
একটি গুরুত্বপূণ্ ভূ নমকা পােি করলে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্, "এই নবনিল াগ নশক্ষার সুলযাগ সম্প্রসানরত
করলব এবং োত্রোত্রীলদর 21 শতলকর অ্থ্নিনতক পনরনিনতলত সফে হলত প্রল াজিী দক্ষতা এবং প্রযুনি
প্রদাি করলব।"
"দযা স্মার্্ স্কু েস প্রকল্পটি 21 শতলকর পাঠ্যক্রমটি নিল আসলে, নশক্ষার সুলযাগগুনে সম্প্রসানরত করলে এবং
সমগ্র নিউ ই লক্ ক্লাসরুমগুনেলত উন্নত প্রযুনি এবং সংলযাগ বযবিা প্রদাি করলে", ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র
কোবথ ঘহাচু ল িম্বলর্। "স্মার্্ স্কু েস নবনিল াগ প্রকল্পগুনের অ্ংশ নহসালব এই 50 নমনে ি ডোর নবনিল াগ
নবলের সৃজিশীে এবং প্রযুনি ঘকন্দ্রীক অ্থ্িীনতলত তালদর প্রল াজিী দক্ষতাগুনে থাকা সুনিনিত করলে।
আমালদর ক্লাসরুমগুনেলক আধুনিক করলত আমালদর অ্বশযই পদলক্ষপ ঘিও া অ্বযাহত রাখ্লত হলব এবং
প্রলতযক োত্রোত্রীলক সফে হও ার জিয একটি সমাি সুলযাগ নদলত হলব।"
স্কু ে নডনিক্ট এবং নবলশষ নশক্ষার স্কু েগুনে দ্বারা জমা করা নবনিল ালগর পনরকল্পিাগুনে নবলবচিা করলত স্মার্্
স্কু ে পয্ালোচিা ঘবাড্ আজ এই নিল দ্বাদশ বার সাক্ষাত কলরলে। এই ঘবালড্ আলেি নডলরক্টর অ্ফ বালজর্,
ঘের্ ইউনিভানস্টি অ্ফ নিউ ই লক্ র (State University of New York, SUNY) চযালেের, এবং ঘের্
নশক্ষা দপ্তলরর (State Education Department) কনমশিার।

আজলকর অ্িুলমানদত প্রকল্পগুনে 43টি স্কু ে নডনিক্ট এবং সাতটি নবলশষ নশক্ষার স্কু ে জমা নদল নেে। প্রকল্পটির
মলধয আলে উচ্চ-প্রযুনির নিরাপত্তা প্রকল্পগুনের জিয 30 নমনে ি ডোর, স্কুু্ ে ঘযাগালযাগ বযবিা প্রকল্পগুনের
জিয 16.7 নমনে ি ডোর, এবং ক্লাসরুম প্রযুনি ক্রল র জিয 3.2 নমনে ি ডোর। 52টি প্রকলল্পর একটি
সারসংলক্ষপ এখ্ালি পালবি।
স্মার্্ স্কু ে বন্ড আইলির মাধযলম, স্কু ে নডনিক্টগুনে কনিউর্ার সাভ্ ার, ইন্টালরনক্টভ ঘহা াইর্লবাড্, র্যাবলের্,
ঘডস্কর্প এবং েযাপর্প কনিউর্ার, এবং উচ্চ-গনতর ব্রডবযান্ড এবং ও যারলেস সংলযালগর মত প্রযুনিলত
নবনিল াগ করলে। এই প্রযুনি োত্রোত্রীলদর তালদর নিজস্ব গনতলত নশখ্লত সহা তা করলে, উন্নত পাঠ্ক্রম ও
ইন্টালরনক্টভ কানরকুোলম অ্যালেস সম্প্রসানরত করলে, এবং মা বাবা এবং নশক্ষক নশনক্ষকালদর মলধয ঘযাগালযাগ
উন্নত করলে। উচ্চ-প্রযুনি স্কু ে নিরাপত্তা নবনিল াগ, নডনিক্টগুনের নভনডও িজরদারীর সক্ষমতা বৃনি করলত
উচ্চ-ঘরলজানেউশিযুি নডনজর্াে কযালমরার মত িতু ি সরঞ্জাম, এবং অ্িযািয নিরাপত্তা প্রযুনি ক্রল সহা তা
করলে।
ঘের্ িাম্বজর্ বডম্বরক্টর রিারর্ন এফ.মুবজকা িম্বলম্বের্, "স্মার্্ স্কু ে প্রকল্প স্কু ে নডনিক্টগুনেলক, আমালদর
সন্তািলদর সুরনক্ষত রাখ্লত, নিরাপত্তা এবং িজরদারী পিনত ইিেে করলত সক্ষম করলে, ঘসইসালথ উন্নত
নশক্ষার জিয ক্লাসরুমগুনেলক পুিগ্ঠিত করলে, ঘযাগালযাগ বযবিা নিনিত করলে, এবং োত্রোত্রীলদর আশু
অ্থ্নিনতক পনরনিনতলত সফে হও ার জিয নশনক্ষত কলর তু েলে।"
প্রম্বদম্বের বেক্ষা অবধ্দপ্তম্বরর কবমের্ার মোবরএম্বলর্ এবলয়া িম্বলম্বের্, "আমালদর নডনিক্টগুনে সংলযাগ
বযবিা উন্নত করলত এবং সমস্ত োত্রোত্রী এবং প্রাপ্তব স্করা যালত সমাদৃত হি এবং নিরাপদ ঘবাধ কলরি
এরকম একটি পনরলবশ গলে তু েলত একটি অ্গ্রণী দৃনিভঙ্গী রাখ্লে। আজলকর 50 নমনে ি ডোলরর মলধয প্রা
30 নমনে ি ডোর, বালফলো, সাইরাকুজ এবং প্রা 50টি অ্িয স্কু ে নডনিক্ট এবং নবলশষ নশক্ষার স্কু েগুনেলত
স্কু ে ভবলি এবং স্কু ে কযািাসগুনেলত উচ্চ-প্রযুনির নিরাপত্তা বযবিার জিয নবনিল াগ করা হলব। এই
নবনিল াগগুনে নিনিত করলে ঘয আমালদর োত্রোত্রীলদর কলেজ, ভনবষযৎ এবং জীবলির জিয প্রল াজিী
বলদাবস্ত নডনিক্টগুনের আলে এবং এটিও নিনিত করলে ঘয ঘশখ্া এবং উন্ননত করার জিয তারা নিরাপদ।"
SUNY-র চোম্বেলর বিবের্া এম.জর্সর্ িম্বলম্বের্, "সমগ্র নিউ ই ক্ ঘেলর্, সমস্ত ঘগ্রড এবং পয্াল র
োত্রোত্রীলদর উচ্চ মালির নশক্ষাগত বযবিা অ্যালেস করার অ্নধকার আলে যা তালদর ক্লাসরুলমর মলধয এবং
বাইলর প্রনতলযানগতা টিলক থাকলত সহা তা করলব, আর গভি্র কুওলমার স্মার্্ স্কু েস প্রকল্প ঠিক ঘসর্াই
কলরলে। অ্তযাধুনিক প্রযুনিযুি ক্লাসরুমগুনে প্রদাি করার মাধযলম, আমালদর বত্ মাি এবং ভনবষযৎ
োত্রোত্রীরা ঘসই দক্ষতাগুনে অ্জ্ি করলব যা আমালদর সব্দা-পনরবনত্ ত অ্থ্িীনত এবং কম্শনিলত উন্ননত
োভ করার জিয তালদর ততনর করলব। আজলকর পুরস্কৃ ত হও া স্কু েগুনেলক আমার অ্নভিদি।"
2014 সালে, গভি্র কুওলমা নিউ ই ক্ ঘের্লক একটি স্মার্্ স্কু ে বন্ড আইলির মাধযলম তার স্কু েগুনেলত 2
নবনে ি ডোর নবনিল াগ করার আহ্বাি জািাি - একটি উলদযাগ যা োত্রোত্রীলদর 21 শতলকর অ্থ্িীনতলত
সফে হলত এবং প্রনতদ্বনিতা করলত প্রল াজিী সাম্প্রনতক প্রযুনি ও সংলযাগ বযবিা বযবহালরর অ্নধকার প্রদাি
কলর, নশক্ষাগত প্রযুনি এবং পনরকাঠ্ালমালত অ্লথ্র ঘযাগাি ঘদলব। িলভম্বর মালস ঘভার্াররা স্মার্্ স্কু েস বন্ড
আইলি অ্িুলমাদি ঘদ বলে, নিউ ই ক্ বাসীগণ সম্মত হি।
বন্ড আইলির প্রস্তালবর পলর, স্কু েগুনে নকভালব বলন্ডর তহনবে সবলথলক কায্করভালব নবনিল াগ করলত পালর

তার ঘকৌশে নির করলত তথয সংগ্রলহর জিয গভি্র কুওলমা স্মার্্ স্কু ে কনমশি গঠ্ি কলরি। এই উপলদিা
পনরষদ, ব্রডবযালন্ডর ও ও যারলেস সংলযালগর বযাপক সম্প্রসারণ এবং আমূে পনরবত্ িকারী প্রযুনিগুনে
বযবহালরর উপর ঘজার ঘদও ার সুপানরশ কলর একটি চূ োন্ত প্রনতলবদি ঘপশ কলরলে। স্মার্্ স্কু ে নরনভউ ঘবাড্
দ্বারা আজলকর অ্িুলমানদত পনরকল্পিাগুনে কনমশি দ্বারা নচনিত উৎকৃ ি রীনতর অ্লিকগুনেলক সুনচনন্ততরূলপ
প্রকাশ কলর।
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