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গভর্নর কুওম্বমা স্মার্ন  স্টার্ন  (SMART START) প্প্রাগ্রাম্বমর মাধ্েম্বম 6 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার 
অর্নায়র্ পাওয়ার প্ াষণা কম্বরর্  

  
প্প্রাগ্রামটি কবিউর্ার সাম্বয়ন্স ও ইবিবর্য়াবরিংম্বয় বেক্ষক উন্নয়ম্বর্র জর্ে প্রার্বমক ও মাধ্েবমক 

বিদ্োলয়গুম্বলাম্বে অর্ুদ্ার্ প্রদ্ার্ করম্বি  
  

স্মার্ন  স্টার্ন  প্প্রাগ্রাম্বমর আম্বিদ্র্ এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্, স্মার্ন  স্টার্ন  কম্পিউর্ার সামেন্স ঘরাগ্রামমর মাধ্যমম 
রাথম্পমক ও মাধ্যম্পমক ম্পিদ্যালেগুমলার জর্য 6 মাম্পকন র্ ডলার অ্থনাের্ পাওো ঘগমে। স্মার্ন  স্টার্ন  
ম্পকন্ডারগামর্ন র্ ঘথমক 8ম ঘগ্রমডর ম্পিক্ষাথীমদ্র কম্পিউর্ার সামেন্স ও ঘর্কমর্ালম্পজমে ম্পিক্ষমকর সহােো 
ও ম্পরমসাসন সরিরাহ করার মাধ্যমম উচ্চ মামর্র কম্পিউর্ার সামেন্স ম্পিক্ষা রসাম্পরে করমে কাজ 
কমর। ঘস্টমর্র ম্পিম্পভন্ন রামের ম্পিদ্যালেগুমলা আমিদ্র্ করমে পারমি এিং উচ্চ-চাম্পহদ্া সিন্ন 
ম্পিদ্যালেগুমলামক অ্গ্রাম্পধ্কার ঘদ্ওো হমি। আমিদ্মর্র ঘিষ সমে 19 র্মভম্বর, 2019 এিং ো 
এখামর্ পাওো যামি।  
  
"ম্পর্উ ইেকন  কম্পিউর্ার সামেন্স ম্পিক্ষাে অ্ভূেপিূন ম্পিম্পর্মোগ করমে এিং ভম্পিষযমের চাকম্পরর জর্য 
ম্পর্উ ইেমকন র পরিেী রজন্মমক রস্তুে করমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্মার্ন  স্টার্ন  ঘরাগ্রামটি 
আমামদ্র কম্পর্ষ্ঠেম ম্পিক্ষাথীমদ্র ঘসই সরঞ্জাম এিং ম্পরমসাসন রদ্ার্ করমি যা োমদ্র এই সমৃম্পিিালী 
ম্পিমে সফলো অ্জন মর্র জর্য রমোজর্ীে এিং িেন মামর্ কম্পিউর্ার সামেমন্স অ্যামেস ঘর্ই এমর্ 
েরুণ পুরুষ ও মম্পহলামদ্র রম্পেমযাম্পগোর ঘক্ষত্র সমার্ করমি।"  
  
রযুম্পি িেন মামর্ দ্রুেেম ক্রমিধ্নমার্ এিং সমিনাচ্চ খরুমচ খােগুম্পলর মমধ্য অ্র্যেম, এমর্ম্পক যা 
আরও কম িেমস কম্পিউর্ার সামেন্স ম্পিক্ষামক আমগর ঘচমে গুরুত্বপূণন কমর েুলমে। শ্রম পম্পরসংখযার্ 
িুযমরা (Bureau of Labor Statistics) অ্র্ুযােী, কম্পিউর্ার এিং েথয রযমু্পি ঘপিা কমনসংস্থার্ 
2018 ঘথমক 2028 পযনে 12 িোংি িৃম্পি পামি, যা সি ঘপিার গমের ঘচমে অ্মর্ক দ্রুে। েমি 
ম্পর্উ ইেমকন র ম্পসংহভাগ পািম্পলক সু্কল এখর্ও ক্লাসরুমম কম্পিউর্ার সামেন্স ঘরাগ্রামমর অ্ফার কমর 
র্া।  
  
"আমরা ম্পর্ম্পিে করমে চাই ঘয সকল ম্পিক্ষাথীর STEM ম্পফমে উচ্চ মামর্র ঘরাগ্রামমর অ্যামেস 
আমে", প্লফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবর্ প্ াচুল িম্বলর্। "স্মার্ন  স্টার্ন  ঘরাগ্রামমর মাধ্যমম, ঘস্টর্ জমুে 
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রাথম্পমক ও মাধ্যম্পমক ম্পিদ্যালেগুমলামে সহােো এিং সিমদ্র জর্য অ্থনাের্ রদ্ার্ করা হমি যামে 
আমামদ্র েরুণরা কম িেমস কম্পিউর্ার সামেন্স ও রমকৌিল দ্ক্ষো ম্পিখমে পামর। এই ঘরাগ্রামটি 
আমামদ্র উচ্চ রযুম্পি ঘিখার সুমযামগর সামম্পগ্রক রমচষ্টার অ্ংি, যামে ম্পিক্ষাথী, ম্পিমিষ কমর ঘমমেরা 
এিং সংখযাল ুরা, উন্নম্পের সমার্ সুমযাগ পাে এিং দ্ক্ষোর ম্পিভাজর্ দ্রূ করমে সাহাযয কমর।"  
  
বরম্বজন্টস প্িাম্বডন র (Board of Regents) চোম্বন্সলর প্িটি এ. প্রাজা িম্বলর্, "রম্পেটি ম্পিশুর সমিনাচ্চ 
মামর্র ম্পিক্ষাগে সুমযামগর সুষম রমিিাম্পধ্কার আমে ো ম্পর্ম্পিে করমে ম্পরমজন্টস ঘিাডন  এিং আম্পম 
রম্পেশ্রুম্পেিি। এটি খূূ্িই গুরুূ্ত্বপূণন ঘয আমরা কম্পিউর্ার ম্পিজ্ঞার্মক ম্পর্উ ইেমকন র রাষ্ট্রীে ম্পিক্ষার 
একটি ঘমৌম্পলক অ্ংি ম্পহমসমি গমে েুলমে চাই ঘযর্ একুি িেমকর পমৃ্পথিীর জর্য োমদ্রমক রস্তুে 
করমে পাম্পর ঘযখামর্ আমরা িাস কম্পর।"  
  
অন্তিনেী রাষ্ট্রীয় বেক্ষা কবমের্ার প্ির্ িাবলনর্ িম্বলর্, "ম্পিক্ষাদ্ার্ ও ম্পিদ্যাে রযুম্পির ঘমলিন্ধর্ 
সম্প্রসাম্পরে করা আমামদ্র ম্পিক্ষাথীমদ্র কমলজ, ঘপিা ও র্াগম্পরকমত্বর জর্য রস্তুে করার ঘক্ষমত্র 
অ্েযে গুরুমত্বর। আমরা জাম্পর্ ঘয আমামদ্র ম্পিক্ষাথীমদ্র একটি ম্পিক্ষা রমোজর্ যা র্েুর্ রযমু্পি 
উন্নে করমে োরা িযিহার করমে পারমি, যা ম্পিমের সিমচমে জটিল সমসযার সমাধ্ার্ করমি। 
আমামদ্র ম্পিক্ষকমদ্র সমথনর্ কমর এিং রারম্পিক ঘগ্রমডর ম্পিক্ষাথীমদ্র মমধ্য কম্পিউর্ার ম্পিজ্ঞার্মক 
সম্প্রসাম্পরে কমর, আমরা োমদ্র সরঞ্জাম ম্পদ্ম্পি ঘযর্ োরা সু্কমল ও িাইমর সাফলয লাভ করমে 
পামর।"  
  
উপরন্তু, কম্পিউর্ার ম্পিজ্ঞার্ অ্ধ্যের্ ম্পিক্ষাথীমদ্র মমধ্য একটি িযাপক ম্পলঙ্গ িযিধ্ার্ আমে। কমলজ 
ঘিাডন  ঘথমক রাপ্ত েথয অ্র্ুযােী, যম্পদ্ও ঘেমলমদ্র ঘচমে ঘিম্পি ঘমমে অ্যাডভান্সড ঘেসমমন্ট পরীক্ষাে 
অ্ংিগ্রহণ কমর (ম্পর্উ ইেমকন র পরীক্ষাে অ্ংিগ্রহণকারীমদ্র মমধ্য 55 িোংি মম্পহলা), ঘমমেরা 
অ্যাডভান্সড ঘেসমমন্ট (Advanced Placement, AP) কম্পিউর্ার সামেমন্সর জর্য মাত্র 27 িোংি 
পরীক্ষাে অ্ংিগ্রহণ কমর। এই অ্থনাের্, রথমম গভর্নমরর র্ারী এমজন্ডা অ্ংি ম্পহমসমি ঘ াষণা করা 
হে, যামে পরিেী রজমন্মর ম্পিক্ষাথীরা কম্পিউর্ার ম্পিজ্ঞার্ ও রযুম্পিমে সফল হমে রস্তুে থামক, ো 
ম্পর্ম্পিে করমে সাহাযয করমি।  
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