
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা ফার্স্ন -ইর্-দ্ো-নর্ের্ নপ্রাগ্রাম্বমর বিতীয় িছর এম্বেলবিওর িৃবি 20 েতাাংে িৃবির 

ন াষণা নদ্র্  
  

বিতীয় িছম্বর 24,000 বেক্ষার্থী এম্বেলবিওর িৃবি পাম্বে, প্রর্থম িছর নর্থম্বক 20,000 নিবে  
  

কবমউবর্টি কম্বলজ অর্-টাইম গ্রোজমু্বয়ের্ এর হার এম্বেলবিওর িৃবির জর্ে তাম্বদ্র িমকক্ষম্বদ্র 
তুলর্ায় বিগুম্বণরও নিবে  

  
িূচক প্রদ্েনর্ করম্বছ নে অর্-টাইম িমাবির হার নিম্ব়েই চম্বলম্বছ  

  
িামবগ্রকভাম্বি 210,000-এর নিবে বেক্ষার্থী SUNY িা CUNY টিউের্-বি-নত োম্বি, োর মম্বযে 
এম্বেলবিওর িৃবি, TAP, নপল (Pell) এিাং অর্োর্ে আবর্থনক িাহােে পাওয়া বেক্ষার্থী অন্তভুন ক্ত  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ফার্স্ন -ইর্-দ্যা-নর্শর্ নরাগ্রামমর দ্বিতীয় বছর এমেলদ্বিওর স্কলারদ্বশপ 
20 শতাাংশ বাডামর্ার কথা ন াষণা কমরমছর্। SUNY এবাং CUNY এর আর্মুাদ্বর্ক 24,000 
দ্বশক্ষাথী দ্বিতীয় বছর এমেলদ্বিওর বৃদ্বি পামব, যা রথম বছমর রাপ্ত 20,000 বৃদ্বি নথমক অ্দ্বিক।  
  
গভর্নর আরও ন াষণা কমরর্, SUNY এবাং CUNY কদ্বমউদ্বর্টি কমলমজ উপদ্বিত এমেলদ্বিওর 
দ্বশক্ষাথীমদ্র রাথদ্বমক দ্বুছর নময়াদ্ী অ্র্ টাইম গ্রযাজমুয়শমর্র হার িািারণ স্নাতমকর হামরর মত 
দ্বিগুণ হময়মছ। SUNY কদ্বমউদ্বর্টি কমলজগুদ্বলমত র্র্-এমেলদ্বিওর স্নাতমকর হামরর 11 শতাাংমশর 
তুলর্ায় এমেলদ্বিওর দ্বশক্ষাথীমদ্র অ্র্ টাইম গ্রযাজমুয়শমর্র হার 30 শতাাংশ। CUNYএর নক্ষমে, 
কদ্বমউদ্বর্টি কমলমজ এমেলদ্বিওর দ্বশক্ষাথীমদ্র জর্য টাইম গ্রযাজমুয়শমর্র হার 30 শতাাংশ, যা  
র্র্-এমেলদ্বিওর কদ্বমউদ্বর্টি কমলমজর ছােমদ্র তুলর্ায় 12 শতাাংশ।  
  
উপরন্তু, 2016 িাল নথমক, SUNY এবাং CUNY তামদ্র রথম নিদ্বমর্স্ামরর পণূন িমময় 15 নেদ্বিট 
বা তার নবদ্বশ গ্রহণকারী দ্বশক্ষাথীর উমেখমযাগয হামর বৃদ্বি লক্ষয কমরমছ-জর্য টাইম গ্রযাজমুয়শমর্র 
জর্য রময়াজর্ীয় পদ্বরমাণ। CUNY-নত 31 শতাাংশ নথমক নবমড 44 শতাাংশ, নযখামর্ SUNY-নত 54 
শতাাংশ নথমক নবমড 58 শতাাংশ হময়মছ। িামদ্বগ্রকভামব, 210,000-এর নবদ্বশ দ্বশক্ষাথী SUNY বা 
CUNY টিউশর্-দ্বি-নত যামব, যার মমিয এমেলদ্বিওর স্কলারদ্বশপ, TAP, নপল ও অ্র্যার্য আদ্বথনক 
িাহাযয পাওয়া দ্বশক্ষাথী অ্ন্তভুন ক্ত।  
  



 

 

"এমেলদ্বিওর বৃদ্বি কাযনেমমর চমৎকার শুরু হমত যামে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নরাগ্রামটি 
দ্বর্উ ইয়মকন র ভদ্ববষযত নর্তামদ্র জর্য দ্বি-টিউশর্ নথমক অ্মর্ক নবদ্বশ-এটি একটি কমলজ িমাদ্বপ্তর 
এবাং দ্বিগ্রী রাদ্বপ্তর নরাগ্রাম। আমরা এখর্ জাদ্বর্ নয এমেলদ্বিওর মািযমম দ্বশক্ষাথীরা দ্ইু বা চার 
বছমরর মমিয তামদ্র দ্বিগ্রী অ্জন মর্র জর্য ট্র্যাক একামিদ্বমগুমলামত অ্বিার্ করমছ, এবাং এই িমময়র 
মমিয কমলজ নশষ কমর মিযদ্ববি ছাে এবাং তামদ্র পদ্বরবামরর জর্য উমেখমযাগয িঞ্চয়পমে রূপান্তদ্বরত 
কমরমছ।"  
  
"এমেলদ্বিওর স্কলারদ্বশপ নরাগ্রাম দ্বর্উ ইয়কন  জমুড দ্শ হাজার ছাে জর্য একটি বড িাফমলযর গল্প 
হময়মছ", নলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্থ নহাচুল িম্বলর্। "এই জাদ্বত-রিার্ নরাগ্রামমর মািযমম আমরা 
িাফমলযর জর্য র্তুর্ দ্রজা ও পথ খুমলদ্বছ এবাং রদ্বতটি দ্বর্উ ইয়কন বািীমদ্র উচ্চদ্বশক্ষার িুমযাগ 
দ্বর্দ্বিত করদ্বছ। ছাে ঋণ একটি জাতীয় িঙ্কট যা তামদ্র পূণন অ্থননর্দ্বতক িম্ভাবর্া অ্জন র্ নথমক 
তরুণমদ্র দ্বপছমর্ নফমল নরমখমছ। এমেলদ্বিওর বদৃ্বি এই িঙ্কট নমাকামবলার একটি কাযনকরী উপায়, 
এবাং আমামদ্র রামের ভদ্ববষযমত একটি দ্ববদ্বর্ময়াগ হমত চমলমছ।"  
  
রদ্বত বছর দ্বর্উ ইয়মকন র আমরা অ্মর্ক পদ্বরবামরর কামছ নযাগযতা িম্প্রিারণ কমর দ্বতর্ বছমরর 
নবদ্বশ িমময়র মমিয এমেলদ্বিওর বদৃ্বি িামপ িামপ উন্নীত করা হময়মছ। 2019-20 দ্বশক্ষাবমষনর জর্য, 
125,000 মাদ্বকন র্ িলার আয়কারী দ্বর্উ ইয়মকন  বিবািকারীরা নযাগয, 2018-19 এর 110,000 
মাদ্বকন র্ িলার এবাং 2017-18 এর 100,000 মাদ্বকন র্ িলার নথমক বৃদ্বি নপময়মছ। ফান্ড পাওয়ার 
জর্য দ্বশক্ষাথীমদ্র পূণন িমময়র জর্য কমলমজ ভদ্বতন  হমত হমব এবাং রদ্বত বছর (গ্রীষ্ম ও জার্ুয়াদ্বর 
নিদ্বমর্স্ার িহ) 30 নেদ্বিট িম্পন্ন করমত হমব। যাইমহাক, এই নরাগ্রামটি র্মর্ীয়তা ততদ্বর কমরমছ 
যামত নকার্ ছাে কমের িম্মুখীর্ হমল থামমত এবাং নরাগ্রামটি পুর্রায় শুরু করমত িক্ষম হয়, এবাং 
িকল রাপমকর রদ্বত নিদ্বমর্স্ামর নেদ্বিট িাংখযা দ্বর্িনারমণর নক্ষমে র্মর্ীয়তা থাকমত পামর যা রদ্বত 
বছর 30 নেদ্বিট িম্পন্ন কমর।  
  
বর্উইয়কন  নর্স্ট উচ্চবেক্ষা নিিা করম্বপাম্বরেম্বর্র (New York State Higher Education Services 
Corporation) নপ্রবিম্বেন্ট ে. গুইলারম্বমা বলর্ারি িম্বলর্, "দ্বিতীয় বছমর এমেলদ্বিওর বদৃ্বি অ্ভূতপূবন 
িাংখযক দ্বর্উ ইয়মকন র দ্বশক্ষাথীমদ্র কমলজ দ্বশক্ষা অ্জন মর্ িক্ষম করমত চমলমছ। এটি তামদ্র আগামীমত 
কমনজীবীমদ্র চাদ্বহদ্া পূরমণ িক্ষম করমছ এবাং তামদ্র এবাং আমামদ্র রােমক আমরা রাণবন্ত 
ভদ্ববষযমতর দ্বদ্মক দ্বর্ময় যামে।"  
  
SUNY-এর চোম্বেলর বিবর্স্র্া এম. জর্ির্ িম্বলর্, "SUNY উচ্চ-মামর্র িাশ্রয়ী দ্বশক্ষা হমত 
চমলমছ, এবাং নিটা আমামদ্র দ্বশক্ষাথীমদ্র টিউশর্, বই, এবাং ছাে পদ্বরমষবার জর্য দ্বর্উ ইয়কন  নর্স্মট 
চলমার্ ইর্মভর্স্মমন্টর বড অ্াংশ পামে। এমেলদ্বিওর বৃদ্বির মািযমম, নরাগ্রামটি রদ্বতশ্রুদ্বত অ্র্ুযায়ী 
কাজ কমর চমলমছ-টিউশর্ খরচ কদ্বমময় আরও দ্বর্উ ইয়কন ারমক উচ্চদ্বশক্ষার িুমযাগ রদ্ার্ করমছ। 
এবাং, এই নরাগ্রামমর ফমল িারামদ্শ জমুড আমরা অ্মর্ক দ্বশক্ষাথীর নচময় কম ঋণ দ্বর্ময় দ্বশক্ষাথীরা 
িময়মমতা তামদ্র দ্বিগ্রী িম্পন্ন করার রবর্তা বৃদ্বি নপময়মছ।"  
  



 

 

CUNY-এর চোম্বেলর নফবলে বভ. মোটি রেবরম্বগজ িম্বলম্বছর্, "এমেলদ্বিওর বৃদ্বি দ্বর্উ 
ইয়কন বািীর দ্বর্কটআদ্বশবনাদ্ স্বরূপ। CUNY-নত, এটা জার্ার একটা বড বযাপার হমে নয, গভর্নর 
কুওমমা িুমযাগ বদৃ্বির জর্য িব দ্বশক্ষাথীমদ্র দ্বর্কট গভীরভামব রদ্বতশ্রুদ্বতবি। এমেলদ্বিওর বদৃ্বি উচ্চ 
দ্বশক্ষায় রমবমশর িুমযাগ বদৃ্বির জর্য একটি দ্রকারী বাহর্ দ্বহমিমব রমাদ্বণত হময়মছ এবাং দ্বিগ্রী িম্পন্ন 
করার জর্য দ্বশক্ষাথীমদ্র তামদ্র ট্র্যামক রাখার জর্য - যা আমরা জাদ্বর্, এটি েমবিনমার্ কমনমক্ষে 
বৃদ্বির একটি অ্বশযক পূবনশতন ।"  
  

###  
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