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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা সমস্ত স্টেট ইউবর্ভাবসন টি অফ বর্উ ইয়কন (STATE UNIVERSITY OF NEW
YORK, SUNY) কোম্পাম্বস অধ্োপকম্বের বিবিত্র িৃবি করার জর্ে স্টপ্রাবিগ প্রম্বিষ্টা (PROMOTING
RECRUITMENT, OPPORTUNITY, DIVERSITY, INCLUSION, AND GROWTH,
PRODiG) শুরু করম্বের্

কম প্রবিবর্বধ্ত্ব হওয়া গ্রুপগুবল স্টেম্বক অধ্োপকম্বের আকর্ন ণ করম্বি ও িাম্বের ধ্ম্বর রাখার জর্ে
ূ ীর বর্ম্বেন বেকা কোম্পাম্বস জারী করা হম্বয়ম্বে
এই ধ্রম্বণর প্রেম কমন সি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা - নর্ম াগ, সুম াগ, বৈনিত্র্য, অ্ন্তভুন নি, এৈং ৈৃনির প্রিার - PRODiG শুরু করার
কথা ঘ াষণা কমরর্, া ঘেট ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ই মকন র একটি প্রমিষ্টা তার 64টি কযাম্পাস জুম়ে ছাত্র্মের
বৈনিত্র্যমক আরও ভালভামৈ প্রনতফনলত করার জর্য। এই ৈযানিমত এই ধরমর্র ৈহুমুখী ঘকৌশলগুনলর মমধয এটি
হল প্রথম, এৈং 2030 সামলর মমধয কম প্রনতনর্নধত্ব হও া ঘগাষ্ঠীগুনলর মমধয ঘথমক 1,000 জর্ অ্ধযাপক
নর্ম ামগর লক্ষ্য নর্ম কযাম্পাস নর্ম াগ ও ধমর রাখার কমনসূিীগুনল এর অ্ন্তভুন ি। এই নর্মেন নশকাগুনল সৈ
কযাম্পামস জারি করা হম মছ।
"নর্উ ই মকন র শনি শুধু আমামের সমৃি সংস্কৃ নতগুনল উে াপর্ করা ঘথমকই আমস র্া, আমস আমামের SUNYর অ্ধযাপকমের মমধয বৈনিত্র্য ৈৃনি করার সুম াগগুনল ৈা়োমর্ার জর্য আক্রমণাত্মকভামৈ কাজ কমর", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্, "এই ধরমর্র প্রথম উমেযাগটি SUNY-র ঘমৌনলক মূলযমৈামধর মূমল রম মছ এৈং এটি ঘেমশর
সমৈনাচ্চ মামর্র এৈং সমৃিশালী ও বৈনিত্র্যপূণন নশক্ষ্া প্রোমর্র উমেমশয নর্উ ই মকন র গভীর অ্ঙ্গীকারৈিতামক
প্রনতফনলত কমর।"
"নর্উ ই মকন আমরা আমামের সমৃি সংস্কৃ নত ও বৈনিত্র্য উে াপর্ কনর া আমামেরমক সাম্রাজ্ঞী রাজয বতনর
কমরমছ", স্টলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবে স্টহািু ল িম্বলর্। "আমরা নর্নিত করমত িাই ঘ ঘেট ইউনর্ভানসনটি
অ্ফ নর্উ ই কন নসমেমম আমামের অ্ধযাপকমের মমধয এমর্ প্রনতনর্নধত্ব অ্ন্তভুন ি া আমামের অ্নৈশ্বাসয ছাত্র্
জর্সংখযা প্রনতফনলত কমর। ারা তামের ঘপশা , নৈমশষ কমর STEM ঘক্ষ্ত্র্গুনলমত কম প্রনতনর্নধত্ব ঘপম মছর্,
আমরা তামের জর্য সৈ ৈাাঁধা অ্নতক্রম করার প্রনত অ্নঙ্গকারৈি। এই উমেযাগটি কমলজ ঘথমক কমনজীৈর্ এৈং
বের্নির্ জীৈমর্র সকল নেকগুনলর ঘক্ষ্মত্র্ নর্উ ই কন ৈাসীমের সমতা অ্জনমর্র লমক্ষ্যর উমেমশয আমামের
আমরকটি পেমক্ষ্প।"
এক বৈনিত্র্যপূণন অ্ধযাপকৈৃি নশক্ষ্াগত ঘেষ্ঠমত্বর জর্য গুরুত্বপূণন এৈং একটি ক্রমৈধনমার্ নৈশ্বৈযাপী,
অ্ন্তভুন নিমূলক এৈং আন্তঃসং ুি নৈমশ্ব ৈাস করমত এৈং কাজ করার জর্য সমস্ত ছাত্র্মের প্রস্তুত করার ঘক্ষ্মত্র্
ঘমৌনলক ভূ নমকা পালর্ কমর। নর্উ ই মকন র ৈহুমুখী বৈনিত্র্যমক প্রনতফনলত কমর এমর্ নৈস্তৃ ত বৈনিত্র্যপূণন
ছাত্র্সমূহমক নর্ৈনিত করার ঘক্ষ্মত্র্ SUNY উমেখম াগয অ্গ্রগনত কমরমছ। 2018 সামলর শরৎকামল, 28.5

শতাংশ SUNY-র ছাত্র্রা কম প্রনতনর্নধত্ব হও া ঘগাষ্ঠী ঘথমক এমসমছ, া 2017 সামল 27.9 শতাংশ এৈং
2007 সামল 15.4 শতাংশ ঘথমক ঘৈনশ।
ছাত্র্মের বৈনিত্র্য বতনর করার ঘক্ষ্মত্র্ SUNY-র সাফলয তটা, এখমর্া অ্ধযাপকমের ঘক্ষ্মত্র্ অ্র্ুরূপ সাফলয
পাও া া নর্। SUNY অ্ধযাপকমের সেসযমের মমধয আর্ুমানর্ক আট শতাংশ কম প্রনতনর্নধত্ব হও া
ঘগাষ্ঠীমের দ্বারা গঠিত। PRODiG আক্রমণাত্মকভামৈ পরৈতী েশমকর মমধয এই সংখযা প্রা নদ্বগুণ কমর
ঘতালার লক্ষ্য স্থীর কমরমছ। SUNY এর আ তর্, আর তার সামথ কযাম্পামসর অ্ৈস্থার্ এৈং নৈস্তৃ ত নিনগ্র
ঘপ্রাগ্রামগুনল, ছাত্র্মের সাফলয অ্জনমর্র জর্য এৈং ঘেষ্ঠত্বমক উত্সানহত করার জর্য সুম াগ বতনর করমৈ ার
সুনৈধা PRODiG ঘর্মৈ এৈং নৈনভন্ন েৃনষ্টমকাণ, পটভূ নম এৈং অ্নভজ্ঞতার প্রনতনর্নধমত্বর মাধযমম এই কাজ
সম্পন্ন করমৈ।
SUNYর স্টিয়ারমোর্ এইি. কালন মোককল িম্বলর্, "আমরা এমর্ একটি ঘেমট থাকমত ঘপমর আর্নিত,
ঘ খামর্ গভর্নর নৈনভন্ন স্তমর বৈনিত্র্য এৈং অ্ন্তভুন নির জর্য স্পষ্ট অ্ঙ্গীকারৈিতা স্থাপর্ কমরমছর্ এৈং আমামের
কযাম্পাসগুনলমক আমরা ঘর্তা, অ্ধযাপক, কমী এৈং ছাত্র্মের কামছ আমরা স্বাগতপূণন কমর ঘতামল। PRODiG এর
মাধযমম আমরা আমামের মূলযমৈাধগুনল পুর্নর্নিত করনছ এৈং আমামের অ্ধযাপকমের উপর মমর্াম াগ নেনি
ামত আমরা মার্ুষ আমামের সামথ ঘ াগোর্ করার জর্যউত্সানহত হ ।"
SUNY-র িোম্বেলর বিবের্া এম.জর্সর্ িম্বলম্বের্, "SUNY সাে ী মূমলযর উচ্চমামর্র নশক্ষ্ার ঘক্ষ্মত্র্
ঘর্তৃ মত্বর স্থার্ ৈজা ঘরমখমছ এৈং অ্ধযাপকমের বৈনিত্র্যমক ৈৃনি করার নেমক র্জর ঘকন্দ্রীভূ ত কমর িমলমছ নৈমশষ কমর STEM শৃঙ্খলাগুনলত কম প্রনতনর্নধত্ব হও া সংখযাল ু এৈং মনহলারা - া সঠিক সমম করা সঠিক
কাজ। PRODiG আমার কামছ ৈযনিগত নৈষ - আমার আট ৈছমরর অ্স্নাতক এৈং স্নাতমকর ছাত্র্ থাকার
সমম র, আনম প্রাথনমকভামৈ একজর্ অ্ধযাপক হৈার কথা নৈমৈির্া কনরনর্ আমার প়োমশার্ার ঘক্ষ্মত্র্ কারণ
STEM এ ঘকার্ মনহলা অ্ধযাপক সেসয নছল র্া। এই ধরমর্র প্রথম ঘপ্রাগ্রামটি একটি প্রনতশ্রুনত রামখ ঘ ,
SUNY ছাত্র্মের এৈং অ্ধযাপকমের প্রম াজর্াগুনল সম্বমি ঘশার্া অ্নৈরত রামখ এৈং ঘেট জুম়ে কযাম্পামস
তামের নশক্ষ্ার অ্নভজ্ঞতা সম্প্রসারমণর সৃজর্শীল উপা খুাঁমজ ৈার কমর।"
প্রাথনমকভামৈ নর্উ ই কন ঘেট দ্বারা একটি পারফরমযান্স ইম্প্রুভমমন্ট ফামের মাধযমম অ্থনা র্ প্রোর্ করা হ
PRODiG এর, এটি আমরা বৈনিত্র্যপূণন অ্ধযাপকমের আকৃ ষ্ট এৈং ধমর রামখ রাখার জর্য বতনর করা হম মছ এৈং
ছাত্র্ এৈং অ্ধযাপকমের মমধয নৈনভন্ন প্রনতনর্নধমত্বর মমধয ঘজ ফাাঁক রম মছ তা সংকীণন কমর। এই উমেযামগর
মাধযমে , SUNY 2030 সামলর মমধয কম প্রনতনর্নধত্ব হও া ঘগাষ্ঠী ঘথমক 1000টি অ্ৈনধ প্রাথনমক মধয ঘথমক
কযানর ামরর অ্ধযাপকমের নর্ম াগ করার জর্য কযাম্পাস প্রমিষ্টামক সমথনর্ করমৈ। এই ঘপ্রাগ্রামটি নসমেম-ৈযানপ
এৈং কযাম্পাস সম্পমের সুনৈধা ঘর্ৈার জর্য এৈং কযাম্পামসর শনির উপর গম়ে ঘতালার জর্য বতনর করা
হম মছ।
PRODiG এর মাধযমম, SUNY STEM শৃঙ্খলাগুনলমত কম প্রনতনর্নধত্বমূলক ঘগাষ্ঠীগুনলর জর্য নতর্ ৈছমরর
ঘৈতর্ সহা তা অ্র্ুোর্ প্রোর্ করমৈ, তারপমর পেগুনল প্রনতটি কযাম্পাস সম্পূণনভামৈ অ্থনা র্ করমৈ।
ঘকৌশলগত উমেযামগর নসনর্ র ভাইস িযামন্সলর এৈং িীফ িাইভানসনটি অ্নফসার ঘটমরসা এ নমলামরর ঘর্তৃ মত্ব
SUNY নসমেমমর অ্নফস অ্ফ িাইভানসনটি, ইকুযইটি অ্যাে ইর্কুমলশর্ (Office of Diversity, Equity, and
Inclusion, ODEI) এই উমেযামগর ঘর্তৃ ত্ব ঘেমৈর্।

এ ছা়ো, SUNY উচ্চ নৈেযালম র সম ঘথমক প্রনতভাৈার্ ছাত্র্মের উপর র্জর রাখা শুরু করমৈ, ঘ সৈ
ছাত্র্রা নশক্ষ্ানৈমের কমনজীৈমর্র প্রনত আগ্রহী তামের জর্য একটি পাইপলাইর্ বতনর করমৈ, এৈং ছাত্র্মের
পরামশনোর্ সমামৈশ ও সহা তা প্রোমর্র মাধযমম উৎসানহত করমৈ। SUNY অ্নভমুখীং িক্টরাল ছাত্র্মের
সহা তা করার জর্য ছাত্র্-প্রনত 5,000 মানকন র্ িলামরর একটি এককালীর্ স্নাতমকর ৈৃনি প্রোর্ করমৈ।
কযাম্পামসর নর্মেন নশকাগুনলর মাধযমম, SUNY অ্ধযাপকমের বৈনিত্র্য ৈৃনির জর্য িযামলঞ্জ এৈং সুম াগ
সর্ািকরমণর জর্য কযাম্পাসগুনলমক নর্ম াগ করমৈ। কযাম্পাসগুনল এই মামসর শুরুমত নরংহযামটর্
নৈশ্বনৈেযালম (Binghamton University) প্রথম PRODiG প্রস্তাৈ কমনশালা অ্ংশগ্রহণ কমর।
বর্উ ইয়কন স্টেট ইউবর্ভাবসন টি সম্পম্বকন
ুিরামের ঘেট ইউনর্ভানসনট নর্উ ই মকন উচ্চতর নশক্ষ্ার সৈনানধক নৈস্তৃ ত ৈযৈস্থা, প্রমেমশর প্রনতটি ৈান়ে, স্কু ল
এৈং ৈযৈসার 30 মাইমলর মমধয অ্ৈনস্থত 64 টি কমলজ এৈং নৈশ্বনৈেযাল কযাম্পাস সহ। 2018 সামলর
শরৎকামল, প্রা 425,000 ছাত্র্ একটি SUNY কযাম্পামসর নিনগ্র ঘপ্রাগ্রামম নর্ৈনিত হম মছর্। সামনগ্রকভামৈ,
2017-18 নশক্ষ্াৈমষন, SUNY 1.4 নমনল র্ ছাত্র্মেরমক ঘক্রনিট ৈহর্কারী ঘকাসন এৈং ঘপ্রাগ্রামম, অ্নৈরত নশক্ষ্া
এৈং কনমউনর্টি আউটনরি ঘপ্রাগ্রামগুনলমত ঘসৈা প্রোর্ কমরমছ। SUNY নর্উ ই মকন র প্রা এক-িতু থনাংশ
অ্ধয র্ নৈষ ক গমৈষণার তত্ত্বাৈধার্ কমর| গমৈষণা ও আনৈষ্কামরর ঘক্ষ্মত্র্ এর ছাত্র্ এৈং নশক্ষ্করা উমেখম াগয
অ্ৈোর্ ঘরমখমছর্, 1.6 নৈনল র্ িলামরর গমৈষণা ঘপাটনমফানলওমত অ্ৈোর্ ঘরমখ। নৈশ্বৈযাপী 3 নমনল র্
SUNYর প্রাির্ নশক্ষ্াথী রম মছর্, এৈং কমলমজর নিগ্রী সহ নতর্জর্ নর্উ ই কন ৈাসীর মমধয একজর্ হমলর্
SUNYর প্রাির্ নশক্ষ্াথী। SUNY কীভামৈ সুম াগ বতনর কমর ঘস সম্পমকন আমরা জার্মত, www.suny.edu এ
ার্।
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