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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে মবিলাম্বের কম্ব ন্াম্বরট বলডারবে্ অোকাম্বডবম এখর্ 
েরৎকাম্বলর জর্ে উম্ববাধর্ী ক্লাম্বের আম্বিের্ গ্রিণ করম্বে  

  
SUNY এম্পায়ার ঘেট কম্বলম্বজর ঘেটিোব্ অোকাম্বডবম কােনবর্িনািী ও ঘিাম্বডন র ্ম্বে অগ্রগবিম্বি 

মবিলাম্বের েমু্মখীণ িওয়া চ্োম্বলঞ্জগুবল ঘমাকাম্বিলা করম্বি  
  

গভর্নর েিনপ্রথম 2020 োম্বল ঘেট অি ঘেট এম্বজন্ডা প্রস্তাি প্রিিন র্ কম্বরর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মহিলামের কম্নামরট হলডারহি্ অ্যাকামডহম 
(Women's Corporate Leadership Academy) এখর্ িরৎকামলর জর্য উমবাধর্ী ক্লামের আমেের্ 
গ্রিণ করমে। অ্যাকামডহমটি SUNY এম্পায়ার ঘেট কমলজ (SUNY Empire State College) এর 
একটি অ্ংি িমে, ঘেখামর্ এর ঘরাগ্রামগুহল অ্র্ুষে ও কমী কতৃকন  উন্নত িময়মে। মহিলামের 
কম্নামরট হলডারহি্ অ্যাকামডহমর লক্ষ্য িমলা কােনহর্েনািী ও ঘোডন  ্মের জর্য মহিলামের রস্তুত করা 
এেং তামের হলঙ্গ রহতহর্হধত্ব উন্নত করমত হর্উ ইয়কন  ঘেট জমুে েংগঠমর্র োমে কাজ করা। 
গভর্নর েেনরেম 2020 োমল ঘেট অ্ে ঘেট এমজন্ডায় অ্যাকামডহম গঠমর্র রস্তাে রেতন র্ কমরর্।  
  
"কােনহর্েনািী ্মের হ্েমর্ েুমট চলার েময় কম্নামরট জগমতর র্ারীরা রায়িই অ্মর্ক ঘেহি োধার 
েম্মুখীর্ ির্ এেং আমামের ঘেি জমুে ঘকাম্পাহর্গুমলামক হ মর োকা হলঙ্গ বেষমমযর েংসৃ্কহতর অ্ংি 
হিমেমে ঘর্টওয়াহকন ং েুমোগ ঘেমক হর্মজমক েমূর েহরময় রামখর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হর্উ 
ইয়মকন  কমনরত র্ারীমের েমেনর্ ও েুমোগ েৃহির ্মে এহগময় োমে। মহিলামের কম্নামরট হলডারহি্ 
অ্যাকামডহম আজমকর র্ারীমের এেং আগামীকালমক োরা - েফলতার অ্েিৃয োধা অ্হতক্রম করমে 
তামের জর্য একটি িহিিালী েম্পে িমে।"  
  
SUNY এম্পায়ার অ্যাকামডহম র্ারী ঘর্তামের উন্নয়মর্র উ্র মমর্ামোগ রোর্ করমে এেং 
ঘোগামোমগর মমতা হেষয় অ্র্ুেন্ধার্ করমে, ঘর্টওয়াহকন ং েুমোগ রোর্ করমে এেং ঘ্িাোরী স্ব-
উন্নয়র্ ঘকৌিলগুহলর মমতা হেষয়গুহল অ্মেষণ করমে। কােনহর্েনািী ও ঘোমডন র ্মে অ্গ্রের িওয়ার 
ঘক্ষ্মে রহিক্ষ্ণটি র্ারীমের এেং কম রহতহর্হধমত্বর আওতায় েযহিমের চযামলঞ্জ ঘমাকামেলা করার জর্য 
হডজাইর্ করা িময়মে। অ্যাকামডহম 2020 োমলর িরৎকামল 15 েপ্তামির অ্র্লাইর্ মাইমক্রা-
ঘক্রমডর্হিয়াল ঘকােন, অ্হতহরি র্র্-ঘক্রহডট ঘকােনেমূি, ভাচুন য়াল ঘলকচার হেহরজ এেং উইকএন্ড 
ঘরহেমডহিেেি চালু িমে।  
  



 

 

"SUNY এম্পায়ার উইমমি কম্নামরট হলডারহি্ অ্যাকামডহম উচ্চাকাঙ্ক্ষী র্ারী ঘর্তামের জর্য একটি 
গুরুত্ব্ূণন েংস্থার্ িমে, ্ািা্াহি কমনমক্ষ্মে হলঙ্গ বেষময, বেষময এেং ্ক্ষ্্াহতমত্বর উমেিয েমাধার্ 
অ্র্ুেন্ধার্ করমে।" SUNY এম্পায়ার ঘেট কম্বলম্বজর ঘপ্রবেম্বডন্ট বজম মোলাট্রাে িম্বলর্। "গভর্নর 
কুওমমা অ্যাকামডহমর মমতা উমেযামগর মাধযমম ঐহতিাহেক অ্গ্রগহত অ্েযািত ঘরমখমের্, ো আমামের 
র্ারী ঘর্তামের আমরা িহিিালী এেং ক্ষ্মতায়র্ করমে। ঘেমটর ক্রমেধনমার্ হর্রম্ক্ষ্তা রমচিায় 
অ্েোর্ রাখমত SUNY এম্পায়ার গহেনত।"  
  
"মহিলারা েুিরামে এেং এই ঘেমির অ্েননর্হতক ইহঞ্জর্ হিোমে কম্মক্ষ্ 20 িতাংি ঘোমডন র আের্ 
বতহর কমর, হর্উ ইয়কন মক ঘিাম হিমেমে ঘেমে ঘর্ওয়া েযেোেমূি আমামের বেহচেযমক রহতফহলত 
কমর তা হর্হিত করার জর্য আমামের একটি োহয়ত্ব রময়মে," গভর্নম্বরর েবচ্ি এিং বর্উ ইয়কন  
ঘেট কাউবিল অর্ উইম্বমর্ অোন্ড গালনে (New York State Council on Women and Girls)-এর 
ঘচ্য়ারমোর্ ঘমবলো বডম্বরাজা িম্বলর্, "হর্উ ইয়কন  হলঙ্গ েমতার জর্য ঘর্তৃত্ব হেময়মে এেং এই 
কমনেূহচটি আরও েংখযক র্ারীমেরমক তামের েংগঠমর্র ঘর্তা িওয়ার জর্য এেং বেষমমযর ঘমাকাহেলা 
করার জর্য আরও ঘেহি েরঞ্জাম ও েমেনর্ ঘর্টওয়াকন  রোর্ করমে, ঘেখামর্ আরও মহিলামের 
তামের ঘর্তৃত্ব অ্র্ুেরণ করার েরজা উন্মুি কমর হেময়মে।"  
  
অ্যাকামডহমর ঘরাগ্রাহমং এর মমধয োকমে:  

• একটি উইমকন্ড ঘরহেমডহি ো SUNY এম্পায়ার ঘেট কমলমজর অ্র্ুষে হেমিষজ্ঞমের 
ঘর্তৃত্ব এেং েফল মহিলা কম্নামরট ঘর্তামের আগামীকালমকর র্ারী ঘর্তামের োমে 
ঘগালমটহেল আমলাচর্া, কমনিালা, ঘর্টওয়াহকন ং এেং েিৃতার জর্য একহেত কমর;  

• হর্উ ইয়কন  এেং ঘেিজমুে উচ্চাহভলাষী র্ারী ঘর্তামের ঘর্তৃস্থার্ীয় র্ারী কম্নামরট 
কমনচারী এেং ঘোডন  েেেযমের োমে েংেুি করার জর্য একটি ভাচুন য়াল র্ারী ঘর্েীর 
ঘলকচার হেহরজ;  

• অ্র্লাইর্ ঘক্রহডট এেং র্র্-ঘক্রহডট ঘোহরং হেষয়গুহলর উ্র রহিক্ষ্ণ ঘেমর্- 
ঘর্তৃত্ব, ঘোগামোগ, ঘর্টওয়াহকন ং এেং স্ব-্মোন্নহত েক্ষ্তা ো কু্ষ্দ্র রমাণ্োহে রোর্ 
কমর এেং একটি SUNY এম্পায়ার MBA হডগ্রীমত জমা িওয়ার উ্মোগী;  

• আরও হলঙ্গ েমতা বতহরর জর্য েংস্থা এেং ঘকৌিলগুহলর মমধয হেেযমার্ রাহতষ্ঠাহর্ক 
ও স্বতন্ত্র হলঙ্গনেষময কীভামে হচহিত করা োয় ঘে েম্পমকন  অ্র্লাইর্ ঘক্রহডট এেং 
অ্র্-ঘক্রহডট রহিক্ষ্ণ রোর্ কমর: এেং  

• কম্নামরট ঘর্তামের জর্য একটি ঘকন্দ্রীভূত েেোে োরা তামের রহতষ্ঠার্ জমুে হলঙ্গ 
েমতা বতহর করমত আগ্রিী, োর মমধয রময়মে ঘগালমটহেল আমলাচর্া, কমনিালা এেং 
োস্তে হেমের েমাধার্ েংস্থার উ্র েিৃতা, স্ত্রী-্রুুষ ঘভমে/হলঙ্গ বেষময হ্রাে এেং 
হর্মূনল করার জর্য োস্তোয়র্ করা িমে।  

  
SUNY এম্পায়াম্বরর সু্কল ফর গ্রাজমু্বয়ট োবডজ (School for Graduate Studies) এর বডর্ ও 
ঘপ্রাগ্রাম ঘডম্বভল্ার র্াথার্ ঘগাবর্য়া িম্বলর্, "সু্কল ফর গ্রাজমুয়ট োহডজ হেহর্য়র কম্নামরট ঘর্তৃত্ব 
ও ঘোডন  ্মে আমরা মহিলামের জর্য একটি ্ে বতহর করমত োিােয করমত ঘ্মর আর্হিত। 
অ্যাকামডহম আমামের হমিমর্র একটি রাকৃহতক েম্প্রোরণ ো েকল হর্উ ইয়কন োেীমের উচ্চ মামর্র 



 

 

স্নাতক হিক্ষ্ায় অ্যামেে রোর্ কমর ো তামের ভহেষযৎ োফমলযর জর্য রস্তুত করমত োিােয কমর। 
আমরা েফল মহিলা ঘর্তৃেৃিেি অ্র্ুষে ও রাির্ হিক্ষ্ােীমের একটি অ্তযন্ত রহতভাোর্ েল অ্জন র্ 
করায় ঘেৌভাগযোর্, োরা কম্নামরট আমমহরকার েেমচময় উর্ধ্নতর্ ্মে অ্যাকামডহমর লক্ষ্য োস্তোয়মর্ 
েিমোহগতা কমর কাজ কমরমের্।"  
  
SUNY এম্পায়ার সু্কল ফর গ্রাজমু্বয়ট োবডজ অোন্ড ঘপ্রাগ্রাম ঘডম্বভল্ার (SUNY Empire School 
for Graduate Studies and Program Developer)-এর েিম্বোগী অধো্ক ঘরাম্বজবলর্ রুফার 
িম্বলম্বের্, "রাপ্তেয়স্ক হিক্ষ্ায় েক্ষ্তােি একটি অ্যাকামডহমক রহতষ্ঠার্ হিমেমে আমরা েহধনত 
হিক্ষ্াগত েুহেধার োমে কমনমক্ষ্মে অ্হজন ত েক্ষ্তার উ্র হভহি কমর গমে ঘতালার রময়াজর্ীয়তা 
উ্লহি কহর। ঘর্তারা ঘেমিতু কম্নামরট হেিঁহে ঘেমক ওঠার ্মে দ্রুত ট্র্যাক কমর ঘেমক্ষ্মে কম্নামরট 
ঘোমডন  ভূহমকা ঘর্ওয়ার জর্য অ্রস্তুত িমত ্ামর। এটা হেমিষভামে র্ারী এেং েংখযাল ুমের জর্য 
েতয, োমের অ্র্যমের মমতা একই েমেনর্ েযেস্থা র্াও োকমত ্ামর।"  
  
মহিলামের কম্নামরট হলডারিী্ অ্যাকামডহম ঘেেরকারী, ্ােহলক এেং অ্লাভজর্ক েংস্থাগুহলর 
উচ্চাহভলাষী মহিলা ঘর্তামের জর্য তামের ঘর্তৃমত্বর েক্ষ্তা োোমত ঘকেল েফল ঘোমডন র েেেয িমত 
্ামর র্া, েরং তামের ঘোগযতার জর্যও স্বীকৃহত ্ামে।  
  
SUNY এম্পায়ার ঘেট কম্বলজ েম্পম্বকন   
SUNY এম্পায়ার ঘেট কমলজ জীেমর্র ঘে ঘকার্ ্েনাময়অ্র্লাইমর্ রেি একটি েযহিগতকৃত ঘিখার 
অ্হভজ্ঞতা, েিরীমর, অ্েো উভময়র েংহমশ্রণ এ হিক্ষ্ােীমের হিক্ষ্া গ্রিমণর েযেস্থা কমর। 1971 োল 
ঘেমক SUNY এম্পায়ার হিক্ষ্ােীমের েযস্ত জীের্ো্মর্র োহেমত তামের েযহিগত এেং ঘ্িাোর 
লমক্ষ্য এহগময় োওয়ার জর্য একটি অ্র্ুমমাহেত হডহগ্র অ্জন র্ করার ক্ষ্মতা হেময়মে। হেেমামর্র 
অ্র্ুষে েি, 1,300টিরও ঘেহি হর্মেহেত ঘমন্টর এেং আধুহর্ক রেুহির েরূহিক্ষ্ণ রেুহি েি 
হিক্ষ্ােীমের তামের হডগ্রী ঘরাগ্রাম হর্জস্বকৃত করমত োিােয করার জর্য, SUNY এম্পায়ার 30টিরও 
ঘেহি হর্উ ইয়কন  রামজযর অ্েস্থামর্ এেং োতটি আন্তজন াহতক োইমট ঘেখামর্ হিক্ষ্ােীরা হিখমত এেং 
েযহিগতভামে েিমোহগতা করমত ্ামর তার হভহিমত একটি হর্ভন রমোগয এেং র্মর্ীয় অ্র্লাইর্ 
কমলজ অ্হভজ্ঞতা েরেরাি কমর। আমামের রায় 50 েের ধমর ঘিখার এেং জীের্ অ্হভজ্ঞতা 
কৃহতমত্ব ্ুরস্কার এ একজর্ ঘর্তা হিোমে হিক্ষ্ােী একটি হডগ্রী দ্রুত এেং কম খরমচ উ্াজন র্ করমত 
োিােয কমর। আরও জার্মত, www.esc.edu ওময়েোইটটি হভহজট করুর্ এেং @SUNYEmpire 
অ্র্ুেরণ করুর্।  
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