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গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা ও SUNY‘র চেয়ারমোর্ এইে. কালন মোককল চেয়ারমোর্-এর 
অিসম্বরর চ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
  
চেয়ারমোর্ এইে. কালন মোককল িম্বলর্, "দশ বছরেে চাকুরে শশরে, আরি শেট ইউরিভারসিটি অব 
রিউ ইয়র্ি  (State University of New York)-এে ট্রারে শবার্ি -এে শচয়ােিযাি-এে পদ শেরর্ 
অবসরেে রসদ্ধান্ত রিরয়রছ। আরি রবশ্বাস র্রে আিাে এখি অিয র্ারে িরিার াগী হওয়াে এবং 
SUNY-শর্ আেও শবরশ উচ্চতায় রিরয় শ রত িতুি দেূর্রেে সুর াগ র্রে শদওয়াে সিয় এরসরছ। 
এতটা আন্তরের্ পরেরবরশ র্াে র্েরত শপরেরছ রবধায় আরি গভিিে, ট্রারে সদসযগণ, ফ্যার্ারি ও 
রিউইয়রর্ি ে ভরবেযৎ শিতা আিারদে রশক্ষােীরদেরর্ তারদে রিেবরিন্ন সহায়তা রদরয়  াওয়াে েিয 
ধিযবাদ োিারত চাই।"  
  
গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা িম্বলর্, "দীর্ি 50 বছরেে শবরশ সিয় ধরে সের্ারে চাকুরেে পে এই 
েিু-এ SUNY‘ে শচয়ােিযাি এইচ. র্ার্ি িযার্র্র্-এে অবসরেে শর্ােণা শদওয়া অম্লিধুে 
অরভজ্ঞতা। শচয়ােিযাি িযার্র্র্ এর্েি বনু্ধ, রিখাাঁদ সের্ারে র্িির্তি া র রি তাে শপশাগত 
েীবরিে পুরোটা অিযরদে েীবিিাি উন্নয়রি উৎসগি র্রেরছি।  
  
শচয়ােিযাি িযার্র্র্ র্খরিা র্ারো সাহার যে অিুরোধ আগ্রাহয র্রেিরি এবং রিউইয়র্ি  ও আিারদে 
শদরশে প্ররত প্ররত অতুর্িীয় অঙ্গীর্াে প্রদশিি র্রেরছি, রতরি শেট রসরিটে, র্ম্পরট্রার্াে, 
র্রিশিাে, োরতসংরর্ শদরশে দতূ, এবং সম্প্ররত 2011 সার্ শেরর্ SUNY ট্রারে শবার্ি -এে 
শচয়ােিযাি রহরসরব এসব দারয়ত্ব পার্ি র্রেি। তাে অেি ি অসংখয, রর্ন্তু সিতা, ববরচত্র্য, 
রিউইয়রর্ি ে রশক্ষােীরদে, রবরশে র্রে অিগ্রসে অঞ্চর্ শেরর্ আসা রশক্ষােীরদে রশক্ষাে সুর াগ বতরে, 
তারদে উচ্চতে ও সুর্রভ রশক্ষা প্রদারি তাে অঙ্গীর্ারেে েিয দীর্িরদি িািেু তারর্ স্মেণ র্েরব।  
  
রতরি এর্েি পে প্রদশির্ র রি অিযরদে অিুসেরণে েিয পে বতরে র্রেি, এবং রতরি সের্ারেে 
শিৌরর্র্ র্ক্ষয শেরর্ র্খরিাই রবচুযত হিরি: শ টি হরি আিো  ারদে শসবা রদই তারদে েীবরি 
ইরতবাচর্ পরেবতি ি সাধি র্ো। শচয়ােিযাি িযার্র্র্-এে শিতৃরত্বে র্ােরণ SUNY এখি আেও 
শবরশ শরিশার্ী, তাে রর্রগরস ও প্রভাব রতরি চরর্  াওয়াে পেও রিউইয়রর্ি ে অরধবাসীগণ দীর্িরদি 
বরয় রিরয়  ারব। আরি রিউইয়রর্ি ে অরধবাসীরদে সারে রিরর্ শচয়ােিযাি িযার্র্র্-এে ি িাদাপূণি 
র্যারেয়াে উদ াপি র্েরত চাই এবং আিারদে শেরটে প্ররত প্রদত্ত শসবাে েিয তারর্ ধিযবাদ 
োিারত চাই।"  
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