অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/30/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর বিসরকাবর, অলাভজর্ক কম্বলজ ও বিশ্ববিদ্োলম্বয়র গুরুত্বপূর্ন
অিকাঠাম্বমা উন্নয়ম্বর্ সহায়তার জর্ে 21.3 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার তহবিম্বলর ব াষর্া বদ্ম্বয়ম্বের্।

অর্ুদ্াম্বর্র অর্ন ায়র্ ফ্োবসবলটিগুম্বলার আধুবর্কায়র্, োত্রম্বদ্র অবভজ্ঞতা সমৃদ্ধ করা এিং
অর্ন নর্বতক উন্নয়র্ ত্বরাবিত করায় কোম্পাসগুম্বলাম্বক সাহায্ে করম্বি।

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র 35 টি কমেজ ও নিশ্বনিদ্যােময় িড় মামের প্রকমের
জর্য 21.3 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর অ্র্ুদ্ার্ প্রদ্ামর্র ঘ াষণা কমরর্। এই অ্র্ুদ্ার্ হায়ার এডু মকশর্
কযানেটাে মযান িং গ্র্যান্ট ঘপ্রাগাম (Higher Education Capital Matching Grant Program,
HECap) ঘেমক আসমে এিিং ঘহকযাে (HECap) ঘিাডন কর্তন ক প্রদ্ত্ত, ঘেটি নর্মনাণকাজ সিংক্রান্ত
কমনসিংস্থার্ সতনি কমর এিিং ঘেটজুমড় কনমউনর্টিগুমোমর্ নিনর্ময়াগ কমর এমর্ প্রকমের জর্য
ঘিসরকানর, অ্োভজর্ক কমেজ ও নিশ্বনিদ্যােয়গুমোমক মযান িং গ্র্যান্ট প্রদ্ার্ কমর োমক। প্রকমের
মমযয ো ো রময়মে র্ার মমযয কময়কটি হমো র্র্ু র্ আিানসক হে ও কর্ফামরন্স ফযানসনেটির
নর্মনাণ, অ্যােমেটিক ফযানসনেটির সম্প্রসারণ এিিং সিনাযুনর্ক সাময়ন্স ফযনসনেটিমক উদ্ভাির্ী প্রেুনি ও
উেকরমণ সমতদ্ধ করা। নশক্ষার গুর্গর্ মার্ ও জীির্মার্ উন্নর্ করার জর্য ো সম্পন্ন করা হমে
র্ার মমযয র্র্ু র্ ঘেণীকমক্ষর জায়গা এিিং ঘটকসই নর্রােত্তা ও অ্িকাঠামমাগর্ উন্নয়র্ও রময়মে।
"নর্উ ইয়মকন র একটি নিশ্বমামর্র নশক্ষা িযিস্থা আমে এিিং নর্উ ইয়মকন র নশক্ষােীমদ্র সাফমেযর জর্য
একটি অ্র্ুকূে জীির্োের্ এিিং ঘশখার েনরমিশ প্রদ্ামর্র জর্য আমামদ্র নশক্ষা প্রনর্ষ্ঠামর্ নিনর্ময়াগ
ানেময় ঘেমর্ হমি", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদ্র কমেজ কযাম্পামস এই নিনর্ময়াগগুমো শুযু
আমামদ্র েরির্ী প্রজমের ঘর্র্ামদ্র সুনিযা ঘদ্মি র্া, এগুমো আমামদ্র কনমউনর্টিমকও শনিশােী
করমি এিিং সমগ্র্ ঘেমটর অ্েননর্নর্ক সমতনদ্ধ নর্ময় আসমি।"
"আজমক ঘে অ্েনায়র্ ঘ াষণা করা হময়মে র্া উচ্চনশক্ষার প্রনর্ আমামদ্র েমার্ ঘেটমজাড়া
অ্ঙ্গীকার এিিং নশক্ষােীমদ্র জর্য নর্উ ইয়মকন র কমেজ ও নিশ্বনিদ্যােয়গুমোমর্ এক িযনর্ক্রমী
অ্নভজ্ঞর্া নর্নির্ করার একটি অ্িংশ", বলফ্ম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ বহাচু ল িম্বলর্। "ঘেমটর
সহায়র্ায় এই নিনর্ময়াগগুমো ঘেটজুমড় কযাম্পাস ও সহায়র্ার আযুনর্কায়মর্র মাযযমম িতনদ্ধ ও
সাফেয োভ করমি।"
গভর্নমরর ঘর্র্ত মে হায়ার এডু মকশর্ কযানেটাে মযান িং গ্র্যান্ট ঘপ্রাগ্র্াম ঘেমটর নিনভন্ন কযাম্পাসমক
র্ামদ্র অ্িকাঠামমা এিিং সরঞ্জাম নর্মনামণ গুরুেেূণন নিনর্ময়াগ করার জর্য সনক্রয় কমরমে োশাোনশ

নর্মনাণ কমনসিংস্থার্ সতনি কমরমে। ঘে সি কযাম্পাস অ্র্ুদ্ার্ গ্র্হণ কমর র্ামদ্রমক র্ামদ্র গতহীর্ প্রনর্
1 মানকন র্ ডোমরর জর্য র্ামদ্র নর্জস্ব র্হনিে ঘেমক কমেমক্ষ 3 মানকন র্ ডোর নিনর্ময়াগ করমর্
হয়। গর্ 30 জুোই এক বিঠমক 35 টি প্রকমে HECap ঘিাডন 21.3 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর
অ্যাওয়ামডনর অ্র্ুমমাদ্র্ নদ্ময়মে।
ঘিামডনর েক্ষ ঘেমক ঘপ্রাগ্র্াম েনর াের্াকারী ঘে সি প্রকে ডরনমটনর অ্মোনরটি অ্ি নর্উ ইয়কন
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) ঘেমক র্হনিে ঘেময়মে র্ামদ্র একটি
েূণনাঙ্গ র্ানেকা োওয়া োমি এখামর্। অ্ঞ্চমের দ্বারা েুরস্কত র্ অ্মেনর েনরমাণ হে:
•
•
•
•
•
•
•
•

কযানেটাে নরনজয়র্: 1.3 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর
নফঙ্গার ঘেকস: 2.3 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর
েিং আইেযান্ড: 3.3 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর
ঘমাহক ভযানে: 312,711 মানকন র্ ডোর
নমড-হাডসর্ঃ 3.7 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর
র্েন কানি: 825,385 মানকন র্ ডোর
নর্উ ইয়কন নসটি: 5.9 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর
েনিম নর্উ ইয়কন ঃ 3.6 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর

এই সাম্প্রনর্কর্ম রাউমন্ড অ্র্ুদ্ামর্র জর্য নর্িনান র্ প্রকেগুনেমক একটি প্রনর্মোনগর্ামূেক আমিদ্র্
প্রনক্রয়ার অ্িংশ নহমসমি ঘিমে ঘর্ওয়া হময়মে। নর্র্ সদ্মসযর ঘহকযাে ঘিামডনর মমযয একজর্ সদ্সয
ঘিমে নর্ময়মের্ সিংসমদ্র নিকার, একজর্ সদ্সয ঘিমে নর্ময়মের্ ঘসমর্মটর অ্স্থায়ী ঘপ্রনসমডন্ট, আর
একজর্ র্ত র্ীয় সদ্সযমক ঘিমে নর্ময়মের্ গভর্নর। নর্র্ সদ্মসযর HECap ঘিামডনর মমযয একজর্ সদ্সয
ঘিমে নর্ময়মের্ সিংসমদ্র নিকার, একজর্ সদ্সয ঘিমে নর্ময়মের্ ঘসমর্মটর অ্স্থায়ী ঘপ্রনসমডন্ট, আর
একজর্ র্ত র্ীয় সদ্সযমক ঘিমে নর্ময়মের্ গভর্নর।
বজরাডন বপ. িুম্বেল, DASNY এর বপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও িম্বলর্, "HECap ঘিামডনর েক্ষ ঘেমক অ্র্ুদ্ার্
েনর াের্া করমর্ ঘেমর DASNY সন্তুি। আমামদ্র উচ্চ নশক্ষা সুনিযামক আযুনর্ক করার জর্য
প্রনর্টি ডোর খর র্ামদ্রমক ঘশখা, উদ্ভাির্ এিিং ূ ড়ান্তভামি সফে হওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় সম্পদ্
প্রদ্ার্ করার মাযযমম আমামদ্র েরির্ী প্রজমের জর্য একটি নিনর্ময়াগ।"
বসম্বর্ের েবি অোর্ স্ট্োবভবি িম্বলর্, "আমামদ্র র্রুণমদ্র মমযয নিনর্ময়াগ এিিং নিশ্বমামর্র নশক্ষা
উোজনমর্র মাযযমম র্ামদ্র সম্ভাির্া ঘির কর আর্ার জর্য র্ামদ্র ক্ষমর্ায়র্ করা ঘেট সরকামরর
একটি শীষন অ্গ্র্ানযকার হমর্ হমি। HECap অ্র্ুদ্ার্ এই ঘিসরকানর এিিং অ্োভজর্ক কমেজগুমোমক
র্ামদ্র নশক্ষােীমদ্র আমরা ভামোভামি ঘসিা করার জর্য প্রময়াজর্ীয় উন্ননর্সাযমর্র সুমোগ কমর
ঘদ্মি। নসমর্ট উচ্চর্র নশক্ষা কনমটির সভােনর্ নহমসমি, আনম আমামদ্র নশক্ষা ও উচ্চনশক্ষা িযিস্থায়
নিনর্ময়াগ অ্িযাহর্ রাখার জর্য এিিং আমামদ্র সরকারী প্রনর্ষ্ঠার্মক সহায়র্া, ঘেমটর নিনর্ময়াগ
এিিং র্ামদ্র প্রােয মূেযর্ প্রদ্ামর্র জর্য আইর্সভায় সহকমীমদ্র সামে এিিং গভর্নর কুওমমার সামে
কাজ করার আশায় রইোম।"

অোম্বসেবল সদ্সে বডম্বিারাহ বজ. বিক িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন নশক্ষায় অ্র্যািশযক নিনর্ময়াগ কমর
মেমে। আইর্সভা এিিং গভর্নমরর আমামদ্র নশক্ষােীমদ্র প্রনর্ এিিং আমামদ্র ঘিসরকানর,
অ্োভজর্ক কমেজ ও নিশ্বনিদ্যােয়গুমো ঘদ্মশর সিম ময় মেনাদ্ােূণন কমেজ নিশ্বনিদ্যােময়র মমযয আমে
র্া নর্নির্ করার জর্য অ্নি ে অ্ঙ্গীকার রময়মে।"
স্বাধীর্ কম্বলজ ও বিশ্ববিদ্োলয় সংক্রান্ত কবমেম্বর্র (Commission on Independent Colleges and
Universities) সভাপবত বমবর বির্ বলম্বিে িম্বলর্, "সরকানর ডোর নদ্ময় ঘিসরকানর নিনর্ময়াগ
করার মাযযমম HECap ঘপ্রাগ্র্াম নর্উ ইয়মকন র নিনভন্ন কনমউনর্টির মমযয অ্েননর্নর্ক প্রিতনদ্ধমক
উদ্দীনের্ কমর, োশাোনশ নর্নির্ কমর ঘে নর্উ ইয়কন উচ্চ নশক্ষা ও উদ্ভাির্ অ্েনর্ীনর্মর্ নিমশ্ব
শীষনস্থামর্ রময় ঘগমে। সরাসনর ঘিসরকানর, অ্োভজর্ক কযাম্পাসগুমোমর্ দ্বারা নিনর্ময়াগ করা
র্হনিে সহ একসমঙ্গ, মযান িং ঘপ্রাগ্র্াম আমামদ্র উচ্চ নশক্ষা প্রনর্ষ্ঠামর্র অ্িকাঠামমার জর্য 1 নিনেয়র্
মানকন র্ ডোমররও ঘিনশ িযিহার কমরমে। নর্উ ইয়কন মক আগামী িেরগুমোমর্ নফমর োওয়ার মমর্া
একটি নিনর্ময়াগ প্রদ্ামর্র জর্য আমরা গভর্নর কুওমমা এিিং ঘেট আইর্সভামক যর্যিাদ্ জার্াই।"
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