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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা স্মার্ন স্কু ল িন্ড আইম্বর্র মাধ্েম্বম স্কু ল প্রযুবি হালর্াগাদ করার জর্ে 94 বমবলয়র্
ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্

স্মার্ন স্কু ল পযন াম্বলাচর্া ঘিাডন কর্তন ক 148টি বিবর্ম্বয়াম্বগর পবরকল্পর্ার অর্ুম্বমাদর্ ঘদওয়া হম্বয়ম্বে
2 বিবলয়র্ ডলার স্মার্ন স্কু ল িন্ড আইর্ ক্লাসরুম প্রযুবি, উচ্চ-প্রযুবির বর্রাপত্তা, এিং স্কু ম্বলর
ঘযাগাম্বযাগ িেিস্থাম্বক সহায়র্া করম্বি
স্কু লের নিরাপত্তা উন্নত করা এবং 21 শতলকর নশক্ষাদাি এবং নশক্ষণ পুিব্যাখ্যার েলক্ষয গভি্র
অ্যান্ড্রু এম. কুওলমা আজ 148টি স্মার্্ স্কু ে নবনিল াগ প্রকল্প (Smart Schools Investment Plans)
অ্িুলমাদলির কথা ঘ াষণা কলরলেি। অ্িুলমানদত প্রকল্পগুনে, যার ঘমার্ পনরমাণ 94 নমনে ি মানক্ ি
ডোর, 2 নবনে ি মানক্ ি ডোর স্মার্্ স্কু ে বন্ডস আইলির (Smart Schools Bond Act) অ্ংশ
-- গভি্লরর দ্বারা প্রথম প্রস্তানবত নশক্ষা প্রযুনি উন্ন লির একটি উলদযাগ যা নসংহভাগ ঘভার্ারলদর
দ্বারা অ্িুলমানদত হল লে।
"চেমাি জিস্বাস্থ্য সংকর্ ঘযমি ঘদখ্া ঘগলে, এখ্ি স্কু েগুলোলক তালদর পনরকাঠালমা আধুনিকীকরলণ
সাহাযয করার জিয আমালদর যথাসাধয ঘচষ্টা করলত হলব এবং ঘেণীকলক্ষ থাকলত িা পারলেও
োত্রোত্রীলদর পডালশািার সালথ তাে নমনেল চেলত সক্ষম হও ার জিয সনিত হলত হলব," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নবনিল াগ স্কু েগুনেলক এই নবনিবযাপী মহামানরর মলধয নদল নিলজলদর
পনরচােিা করলত সাহাযয করলব এবং তার সালথ সুলযাগ-সুনবধা প্রসানরত করলব এবং োত্রোত্রীলদর
21 শতলকর অ্থ্নিনতক পনরনস্থ্নতলত সফে হলত প্রল াজিী দক্ষতা এবং প্রযুনি প্রদাি করলব।"
স্কু ে নডনিক্ট এবং নবলশষ নশক্ষার স্কু েগুলো কতত্ ক জমা ঘদও া নবনিল ালগর পনরকল্পিাগুলো
নবলবচিার উলেলশয স্মার্্ স্কু ে পয্ালোচিা ঘবাড্ (Smart Schools Review Board) আজ এই নিল
পলিলরা বার সাক্ষাৎ কলরলে। এই ঘবালড্ আলেি নডলরক্টর অ্ফ বালজর্, ঘের্ ইউনিভানস্টি অ্ফ
নিউ ই লক্ র (State University of New York) চযালেের, এবং ঘের্ নশক্ষা দপ্তলরর (State

Education Department) কনমশিার।
আজলকর অ্িুলমানদত পনরকল্পিাগুনে 131টি স্কু ে নডনিক্ট এবং পাাঁচটি নবলশষ নশক্ষার স্কু ে জমা
নদল নেে। প্রকল্পগুনের মলধয রল লে ঘেণীকক্ষ প্রযুনির জিয 52.2 নমনে ি মানক্ ি ডোর, স্কু ে
সংলযালগর জিয 13.7 নমনে ি মানক্ ি ডোর, উচ্চ প্রযুনির নিরাপত্তার জিয 24.9 নমনে ি মানক্ ি
ডোর এবং প্রাক-নকন্ডারগালর্্ি ঘেণীকলক্ষর জিয 2 নমনে ি মানক্ ি ডোর। পনরকল্পিাগুলোর একটি
সারসংলক্ষপ এখ্ালি পাও া যালব।
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
কলর, উন্নত পাঠক্রম ও ইন্টালরনক্টভ কানরকুোলমর অ্যালেস সম্প্রসানরত কলর, এবং মাবাবা এবং
নশক্ষক-নশনক্ষকালদর মলধয ঘযাগালযাগ উন্নত কলর। উচ্চ প্রযুনির স্কু ে সুরক্ষা নবনিল াগগুনে জরুনর
সরঞ্জাম নবজ্ঞনপ্ত নসলেম এবং অ্িযািয সুরক্ষা প্রযুনির মলতা িতু ি সরঞ্জাম ক্র লক সমথ্ি কলর।
প্রাক-নকন্ডারগালর্্ি ঘেণীকক্ষ নিম্ালণর উলেলশয অ্নতনরি নবনিল াগ নিনিত করলত সাহাযয করলব ঘয
নশক্ষাথীরা আধুনিক, হােিাগাদকত তা স্থ্ালি নশক্ষা পা ।
ঘের্ িাম্বজর্ বডম্বরক্টর রিারর্ন এফ. মুবজকা িম্বলম্বের্, "স্মার্্ স্কু ে ঘপ্রাগ্রালমর মাধযলম আমরা
আধুনিক ঘেণীকক্ষ পনরচােিা করার জিয প্রল াজিী সরঞ্জাম সরবরাহ করনে যার সালথ নশক্ষাথীরা
সংযুি হলত পালর তারা ঘযখ্ালিই থাকুক িা ঘকি - যা আলরা ঘবনশ গুরুত্বপূণ্ যখ্ি আমরা
চেমাি জিস্বাস্থ্য সংকলর্র সালথ েডাই করনে। একই সমল , িতু ি প্রযুনি আমালদর স্কু লের নিরাপত্তা
বাডালব নশশুলদর নিরাপদ রাখ্ার জিয যখ্ি তারা ভবলির মলধয থাকলব এবং একই সালথ 21তম
শতাব্দীর অ্থ্িীনতলত সাফলেযর জিয আমালদর োত্রলদর স্থ্াপি করলব।"
অন্তিন র্ী রাষ্ট্রীয় বেক্ষা কবমের্ার েোর্র্ র্াবহ িম্বলর্, "COVID-19 মহামারী সকে নশক্ষাথীলদর
ভাচু্ াে নশক্ষালক সমথ্ি কলর এমি নডভাইলসর িাগাে পাও ার প্রল াজিী তার কথা তু লে ধলরলে।
এই অ্িুলমাদিগুনের সম , আনম আিনিত ঘয এতগুলো ঘজো নশক্ষা ঘযি সকে োত্রোত্রীলদর জিয
সমাি হ , নবলশষ কলর এই কঠিি সমল , তা নিনিত করার জিয আমালদর নিষ্ঠা ভাগ কলর
নিল লে। নডপার্্লমন্ট SSBA ঘবালড্ আমালদর অ্ংশীদারলদর সালথ নিষ্ঠভালব কাজ করা চানেল যালব
যালত সারা রালজযর ঘজোগুলো দ্রুত উন্ন িশীে প্রযুনিগত ঘপ্রক্ষাপলর্র সালথ তাে নমনেল চেলত
পালর।"
ঘের্ ইউবর্ভাবসন টি অফ বর্উ ইয়ম্বকনর (SUNY) বসবর্য়র ভাইস চোম্বেলর এিং বচফ অপাম্বরটিং
অবফসার িি ঘমগ্না িম্বলর্, "নশক্ষা অ্বযাহত রাখ্ার সালথ সালথ জিগণলক সুরনক্ষত রাখ্ার জিয
প্রল াজিী সম দূরবতী নশক্ষালক একীভূ ত করার জিয সকে স্তলরর নশক্ষা ঘিতারা আগামী স্কু ে
বেলরর জিয পনরকল্পিা ততনর করলেি। গভি্র কুওলমার স্মার্্ স্কু ে ঘপ্রাগ্রাম সফেভালব জিস্বাস্থ্য
এবং একালডনমক চানহদার ভারসাময বজা রাখ্ার সালথ সালথ নশক্ষাথীলদর সফে হও ার সরঞ্জাম
প্রানপ্ত নিনিত করলত সাহাযয করলব। দনরদ্র এবং সংখ্যাে ু সম্প্রদাল র উপর নবিবযাপী মহামারীর

অ্সমািুপানতক প্রভালবর কারলণ - আমরা গনব্ত ঘয নিউ ই ক্ োত্রলদর সাহাযয করার প্রলচষ্টা
নদ্বগুণ করলে যালদর তা সব ঘচল ঘবনশ প্রল াজি।"
2014 সালে, গভি্র কুওলমা নিউ ই ক্ ঘের্লক একটি স্মার্্ স্কু ে বন্ড আইলির মাধযলম তার
স্কু েগুনেলত 2 নবনে ি ডোর মানক্ ি ডোর নবনিল াগ করার আহ্বাি জািাি - একটি উলদযাগ যা
নশক্ষাগত প্রযুনি এবং পনরকাঠালমালত অ্লথ্র ঘযাগাি ঘদ , োত্রোত্রীলদর 21 শতলকর অ্থ্িীনতলত
সফে হলত এবং প্রনতদ্বনিতা করলত প্রল াজিী সাম্প্রনতকতম প্রযুনি ও সংলযাগ বযবস্থ্া বযবহালরর
অ্নধকার প্রদাি কলর। ি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 নস্থ্র করলত তথয সংগ্রলহর জিয গভি্র কুওলমা স্মার্্ স্কু ে কনমশি গঠি
কলরি। এই উপলদষ্টা পনরষদ, ব্রডবযালন্ডর ও ও যারলেস সংলযালগর বযাপক সম্প্রসারণ এবং আমূে
পনরবত্ িকারী প্রযুনিগুনে বযবহালরর উপর ঘজার ঘদও ার সুপানরশ কলর একটি চূ ডান্ত প্রনতলবদি
ঘপশ কলরলে। স্মার্্ স্কু ে নরনভউ ঘবাড্ দ্বারা আজলকর অ্িুলমানদত পনরকল্পিাগুনে কনমশি দ্বারা
নচনিত উৎকত ষ্ট রীনতর অ্লিকগুনেলক সুনচনন্ততরূলপ প্রকাশ কলর।
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