
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর স্টেট ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উ ইয়কন  বর্উ পাল্টজ (SUNY NEW PALTZ) এ ইবিবর্য়াবরিং 

ইম্বর্াম্বভের্ হাি স্ট ালার স্ট াষণা কম্বরর্  
  

র্তুর্ অতোধুবর্ক সুবিধা কম্বলম্বজর প্রম্বকৌেল কার্নক্রমম্বক স্টজারদার এিিং বমড-হাডসর্ ভোবলর 
অর্নর্ীবতম্বক চাঙ্গা করম্বি  

  
প্রকল্পটি 195টি পণূন সময়কালীর্ চাকবর এিিং 75 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টিবে অর্ননর্বতক 

প্রভাি সৃবিম্বত সহায়তা করম্বি িম্বল প্রতোো করা র্ায়  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ ইয়র্ন  নর্উ পাল্টজ-এ প্রমর্ৌশল 
উদ্ভাবর্ স্টর্ন্দ্র উমবাধমর্র স্ট ালার স্ট াষণা নিময়মের্, যা যানির্ প্রমর্ৌশমল র্মলমজর র্তুর্ বযামেলর 
নিগ্রী স্টপ্রাগ্রামমর সংস্থার্ র্রমব এবং র্যাম্পাসমর্ তার স্টেমর্ দ্রুত বধনর্শীল প্রমর্ৌশল স্টপ্রাগ্রামমর্ 
ববনেত্রপণূন র্রমত সক্ষম র্রমব। উমবাধর্মর্ নিতা র্াটার অ্র্ষু্ঠামর্র মাধযমম উিযাপর্ র্রা হয়। 
19,500 বগন িুমটর অ্যার্ামিনমর্ সুনবধা হািসর্ ভযানল অ্যানিটিভ মযার্ুিযার্োনরং স্টসন্টার এবং 
র্মলমজর 3D নিজাইর্ ও নপ্রনন্টং স্টপ্রাগ্রামমর স্টহাম নহমসমবও র্াজ র্রমব।  
  
"আজ স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ ইয়র্ন  নর্উ পাল্টজ-এ প্রমর্ৌশল উদ্ভাবর্ স্টর্ন্দ্র এর উমবাধর্ 
নমি-হািসর্ ভযানলমত আমামির হাইমটর্ স্টসক্টমরর প্রবৃনির আমরর্টি িিুন ান্ত উিাহরণ যার িমল 
সমগ্র অ্ঞ্চলজমুে োর্নর এবং অ্েননর্নতর্ সম্প্রসারণ  টমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ 
ইয়মর্ন র র্তুর্ প্রজমের উদ্ভাবর্মির উবিু র্রমত এই ধরমর্র নভশর্মর্ বাস্তবয়র্ র্রমত আমরা 
উচ্চনশক্ষা প্রনতষ্ঠার্ ও নশল্প স্টর্তৃবৃমের সামে অ্ংশীিানরমের নভনিমত র্াজ র্রা অ্বযাহত রা মবা।"  
  
"স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ ইয়র্ন  নর্উ পাল্টজ-এর এই র্তুর্ প্রমর্ৌশল সনুবধা র্মলমজর উদ্ভাবর্ী 
র্মনসূনে ও সুমযাগসুনবধাসমহূ সৃনি র্রমব", স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্টহাচুল িম্বলর্। 
"ইনিনর্য়ানরং ইমর্ামভশর্ হাব সু্কমল ইনিনর্য়ানরং স্টপ্রাগ্রাম সম্প্রসানরত র্রমব, নশক্ষােীরা যামত 
ভনবষযমত উচ্চ প্রযুনির র্ামজর জর্য প্রনশনক্ষত হয় তা নর্নিত র্রমব। এই হাব প্রায় 195টি পূণন 
সময়র্ালীর্ োর্নর এবং নর্উ পাল্টজ ও স্টগাটা অ্ঞ্চমল নমনলয়র্ নমনলয়র্ িলামরর অ্েননর্নতর্ প্রভাব 
সৃনিমর্ও সমেনর্ র্মর। এই প্রর্ল্পটি আমামির উৎপািমর্র উন্নয়র্, র্তুর্ সুমযাগ বতনর র্রা, এবং 
অ্েনর্ীনতমর্ শনিশালী র্রার প্রমেিার অ্ংশ।"  
  



 

 

অ্তযাধুনর্র্ ভবর্টির জর্য গভর্নমরর NYSUNY 2020 অ্র্ুিার্ স্টপ্রাগ্রাম স্টেমর্ 10 নমনলয়র্ মানর্ন র্ 
িলামরর তহনবল স্টিওয়া হয় যা নর্উ ইয়র্ন  জমুে অ্েননর্নতর্ উন্নয়র্ বাোমর্ার পনরর্ল্পর্ামর্ সমেনর্ 
র্মর। এোোও স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ ইয়র্ন  নর্উ পাল্টজ-স্টর্ গভর্নমরর নমি-হািসর্ 
নরনজওর্াল ইমর্ার্নমর্ স্টিমভলপমমন্ট র্াউনিমলর এর্ীভূত তহনবল আমবিমর্র মাধযমম 1 নমনলয়র্ 
িলার প্রিার্ র্রা হয়।।  
  
এই প্রর্ল্পটি 1984 সামল শুরু হওয়া স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ ইয়র্ন  নর্উ পাল্টজ প্রমর্ৌশল 
র্াযনক্রমমর এর্টি উিরানধর্ার গমে স্টতামল, য র্ গভর্নর মানরও কুওমমা র্মলমজ এর্টি 
আন্ডারগ্রাজমুয়ট প্রমর্ৌশল র্াযনক্রম সৃনিমত সহায়তা র্মরনেমলর্।  
  
ইনিনর্য়ানরং ইমর্ামভশর্ হাব নর্মনামণর র্াজ 2017-এর িল এ শুরু হয়। র্মলমজর স্টটর্সই লমক্ষযর 
অ্ংশ নহমসমব আমমনরর্ার নগ্রর্ নবনডং র্াউনিল স্টেমর্ নলিারনশপ ইর্ এর্ানজন  অ্যান্ড 
এর্ভায়রর্মমন্টাল নিজাইর্ (Leadership in Energy & Environmental Design, LEED) 
নসলভার স্টরটিং পূরমণর জর্য ভবর্টির র্র্শা বতনর র্রা হময়মে।  
  
আগামী 10 বেমরর মমধয এই নবভাগটি 195টি পূণন সময়র্ালীর্ োর্নর সৃনিমত সহায়তা র্রমব বমল 
আশা র্রা হমে, যার স্টমাট অ্েননর্নতর্ প্রভাব 75 নমনলয়র্ মানর্ন র্ িলামরর স্টবনশ হমব।  
  
SUNY-র চোম্বেলর বক্রবের্া এম.জর্সর্ িম্বলম্বের্, "প্রমর্ৌশল উদ্ভাবর্ হাব এর উমবাধর্ স্টেট 
ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ ইয়র্ন  নর্উ পাল্টজ-এর স্টর্তৃেমর্ পরবতী প্রজমের প্রমর্ৌশলী এবং অ্র্যার্য 
হাইমটর্ স্টপশািারমির জর্য এর্টি প্রনশক্ষণ স্থলসহ অ্েননর্নতর্ প্রবৃনির জর্য এর্টি ইনির্ নহমসমব 
প্রমাণ র্মর। এই গুরুেপূণন প্রর্মল্পর প্রনত তার উিার সমেনমর্র জর্য আমরা গভর্নর কুওমমার প্রনত 
রৃ্তজ্ঞতা প্রর্াশ র্রনে এবং র্মলজ এবং অ্ঞ্চমলর অ্যানিটিভ মযার্ুিযার্োনরং এবং প্রমর্ৌশল নশমল্প 
উদ্ভাবর্ী সহমযানগতার জর্য উেু  হময় আনে।"  
  
স্টেট ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উ ইয়কন  বর্উ পাল্টজ-এর স্টপ্রবসম্বডন্ট স্টডার্াল্ড বপ. বক্রবিয়ার্ িম্বলর্, 
"ইনিনর্য়ানরং ইমর্ামভশর্ হাব আমামির নশক্ষােী এবং অ্র্ুষিসহ 3D র্র্শা এবং মুদ্রমণর মাধযমম 
র্মলমজর সমে অ্ংনশিারী স্টর্াম্পার্ীর র্ামজর সহায়তার জর্য ইন্ডানির-স্টর্তৃস্থার্ীয় সরিামমর 
সংস্থার্ র্মরমে। এই নবনর্ময়াগ িশ বেমরর মমধয 75 নমনলয়র্ মানর্ন র্ িলামরর আঞ্চনলর্ 
অ্েননর্নতর্ প্রভাব এবং প্রায় 195টি োর্নর সৃনি র্রমব বমল ধারণা র্রা হয়। র্মলমজর পক্ষ স্টেমর্ 
এই প্রর্মল্পর মূলয স্বীরৃ্নত স্টিওয়ার জর্য আনম স্টময়র ও তাাঁর িলমর্ গভীর ধর্যবাি জার্ানে।"  
  
বসম্বর্টর স্টজর্ স্টমটগার িম্বলর্, "স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ ইয়র্ন  নর্উ পাল্টজ-এ উচ্চ মামর্র 
উিার নশল্পর্লা এবং STEM নশক্ষা প্রিামর্র স্টক্ষমত্র প্রনতমযানগতামূলর্ োর্ার জর্য অ্র্বরত 
নববনতন ত হমে যা নশক্ষােীমিরমর্ তামির ভনবষযমতর জর্য প্রস্তুত র্মর। প্রমর্ৌশল উদ্ভাবর্ হাব এর্টি 
র্তুর্ নবভাগ যা আঞ্চনলর্, স্টেট ও ববনির্ র্নমউনর্টিমত র্াযনর্র ও সহমযানগতামূলর্ অ্বিার্ 
রক্ষার্ারী নহমসমব িক্ষতার সমে নশক্ষােীমিরমর্ সনিত র্রার োনবর্াঠি হমব।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সদসে স্টকবভর্ এ. কাবহল ও স্টেট ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উ ইয়কন  বর্উ পাল্টজ '77 
স্নাতক িম্বলর্, "1977-এ র্যাম্পামসর নবজ্ঞার্ অ্ংশটি নর্েু প্রােীর্ ভবমর্ নেল, তা সনতযই গুরুে 
পায়নর্। এটি এর্টি স্টিার্াস। এই র্তুর্ নবভাগ একুশ শতমর্ আমরা স্টর্াোয় আনে এবং পরবতী 
প্রজমের মার্ুমষর মমধয যারা আমামির িনুর্য়ামর্ এর্টি উন্নততর জায়গায় পনরণত র্রমত যামে 
তামিরমর্ আরৃ্ি, নশনক্ষত, যুি, আমলানর্ত ও উবিু র্রমত আমামিরমর্ স্টর্াোয় স্টযমত হমব তার 
এর্টি প্রিশনর্ী।"  
  
আলোর কাউবন্টর বর্িনাহী পোট রায়ার্ িম্বলর্, "স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ ইয়র্ন  নর্উ 
পাল্টজ-এর এই র্তুর্ প্রমর্ৌশল হাব উচ্চ নশক্ষা, স্থার্ীয় স্টর্তৃবৃে এবং নশমল্পর মমধয সহমযানগতা 
নর্ভামব বাস্তব িলািমলর উপর প্রভাব স্টিলমত পামর তার এর্টি নর্ ুাঁত উিাহরণ যা আমামির 
র্নমউনর্টির জর্য অ্মর্র্ সুনবধা বময় আর্মব। আনম আবারও স্টময়রমর্ স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ব 
নর্উ ইয়র্ন  নর্উ পাল্টজ এবং আমামির সমগ্র অ্ঞ্চমলর জর্য সাধুবাি জার্াই।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট ইউবর্ভাবসনটি সম্পম্বকন   
  
যুিরামের স্টেট ইউনর্ভানসনট নর্উ ইয়মর্ন  উচ্চতর নশক্ষার সবনানধর্ নবসৃ্তত বযবস্থা, প্রমিমশর প্রনতটি 
বানে, সু্কল এবং বযবসার 30 মাইমলর মমধয অ্বনস্থত 64 টি র্মলজ এবং নবিনবিযালয় র্যাম্পাস 
সহ। 2018 সামলর শীমত 424,000 এরও স্টবনশ নশক্ষােী এর্টি SUNY র্যাম্পামসর নিনগ্র স্টপ্রাগ্রামম 
র্াম স্টলম র্। সামনগ্রর্ভামব, 2017-18 নশক্ষাবমষন, SUNY 1.4 নমনলয়র্ োত্রমিরমর্ স্টক্রনিট 
বহর্র্ারী স্টর্াসন এবং স্টপ্রাগ্রামম, অ্নবরত নশক্ষা এবং র্নমউনর্টি আউটনরে স্টপ্রাগ্রামগুনলমত স্টসবা 
প্রিার্ র্মরমে। SUNY নর্উ ইয়মর্ন র প্রায় এর্-েতুেনাংশ অ্ধযয়র্ নবষয়র্ গমবষণার তত্ত্বাবধার্ 
র্মর| গমবষণা ও আনবষ্কামরর স্টক্ষমত্র এর োত্র এবং নশক্ষর্রা উমে মযাগয অ্বিার্ স্টরম মের্, 1.6 
নবনলয়র্ িলামরর গমবষণা স্টপাটন মিানলওমত অ্বিার্ স্টরম । নবিবযাপী 3 নমনলয়র্ SUNYর প্রাির্ 
নশক্ষােী রময়মের্, এবং র্মলমজর নিগ্রী সহ নতর্জর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীর মমধয এর্জর্ হমলর্ SUNYর 
প্রাির্ নশক্ষােী। SUNY র্ীভামব সুমযাগ বতনর র্মর স্টস সম্পমর্ন  আমরা জার্মত, www.suny.edu এ 
যার্।  
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