
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে 228 অবিবরক্ত মাোর টিচার বর্িনাচম্বর্র স্ট াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

মাোর টিচার স্বীকৃবি অর্ন র্কারী অসাধারণ সাম্বয়ন্স, স্টেকম্বর্ালবর্, ইবিবর্য়াবরিং এিিং 
মোথম্বমটিকস (Science, Technology, Engineering, and Mathematics, STEM) বেক্ষক-স্টর্িার 

স্টমাে সিংখ্ো 1200 এর স্টিবে  
  

K-12 STEM আম্বিির্কারীম্বির র্র্ে র্িুর্ আম্বিির্ পিন এখ্র্ 22 স্টেব্রুয়াবর, 2020পর্নন্ত চালু 
আম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা নর্উ ইয়র্ন  স্টেট মাোর টিচার স্টরাগ্রামম স্ট াগ নিমে স্টেট জমুে 228 
নিক্ষর্ নর্র্নাচমর্র স্ট াষণা র্মরমের্। স্ট ানষে র্েুর্ মাোর টিচারমির এর্ েৃেীয়াাংি এনিমমন্টানর 
নিক্ষর্, K -12 STEM নিক্ষর্মির অ্ন্তভুন ক্ত র্রার জর্য অ্সাধারণ নিক্ষর্-স্টর্োমির স্টর্টওয়ার্ন  
সম্প্রসারণ র্রা এর্াং 27 িোাংি নিক্ষর্ উচ্চ চানিিা সম্পন্ন সু্কি নিনিমে, এর মমধয রময়মে 
ইময়ার্র্াসন, নসরানর্উজ, রমচোর, আির্ানর্, নর্াংিযামটর্ ও র্ামেমিা নসটি সু্কি নিনিমের নিক্ষর্।  
  
"আনম এই স্টমধার্ী এর্াং নর্মর্নিে নিক্ষর্  ারা নর্উ ইয়মর্ন র ভনর্ষযে স্টর্োমির উপর এর্টি 
অ্ভার্র্ীয়, িী নস্থায়ী রভার্ তেনর র্মরমের্, োমির অ্নভর্াির্ জার্াই", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"মাোর টিচার স্টরাগ্রামমর এই 228 জর্ র্েুর্ সিসয স্টেমটর িীষন নিক্ষর্ পমি স্ট াগ স্টিমর্র্, এর্টি 
িি  ারা রনেনির্ সাংগ্রাম র্মর এম্পায়ার স্টেমটর রনেটি স্টর্াণায় অ্গনণে নিক্ষার্থীর নিগন্ত সমৃদ্ধ ও 
রসানরে র্মর।"  
  
"নিক্ষর্গণ আমামির েরুণমির নিনক্ষে র্রমে এর্াং স্টেনণর্মক্ষর স্টভেমর ও র্াইমর োমির সেি িমে 
উদ্বদু্ধ র্রার জর্য নর্মজমির জীর্র্ উৎসগন র্মরর্", স্টলেম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ স্ট াচুল িম্বলর্। 
"আনম 228 জর্ র্েুর্ নিক্ষর্মির অ্নভর্ন্দর্ জার্াই  ারা STEM নিক্ষায় োমির মূিযর্ার্ স্টর্েৃত্ব 
এর্াং িক্ষোর জর্য নর্উ ইয়র্ন  স্টেট মাোর টিচাসন স্টরাগ্রামম অ্াংিগ্রিণ র্রমর্র্। স্টপিািারমির রর্ৃনদ্ধ 
এর্াং ভনর্ষযে নিক্ষার্থীমির নিনক্ষে র্রার রনেশ্রুনের স্বীরৃ্নে নিময় মাোর টিচাসন স্টরাগ্রামটির 
রসারণ অ্র্যািে রময়মে।"  
  
মাোর টিচারমির আগে িিটির মমধয রময়মের্ 14 জর্ নিক্ষর্-সি এর্ানধর্ নিক্ষার সাটিন নেমর্ির্, 
চারজর্ নিক্ষর্  ারা নর্মিষ নিক্ষা এর্াং/অ্র্থর্া রনের্ন্ধী নিক্ষার্থীমির জর্য রেযনয়ে এর্াং র নুক্ত 
নিক্ষায় রেযনয়ে 18 জর্ নিক্ষর্  ারা স্টরামর্াটিক্স, স্টরার্ নিজাইর্, অ্যািভান্সি স্টেসমমন্ট 



 

 

র্নম্পউটার সাময়ন্স এর্াং র্নম্পউটার-সিায়র্ মযার্েুযার্চানরাংসি র্নম্পউটার সাময়ন্স অ্যান্ড 
স্টটর্মর্ািনজমে নর্নভন্ন স্টর্াসন অ্োর র্রমের্।  
  
এই নিক্ষর্র্ৃন্দ 2013 সামি গঠিে মাোর টিচারমির স্টর্টওয়ামর্ন  স্ট াগ স্টিমর্র্,  ার েমি নর্উ ইয়র্ন  
স্টেট জমুে স্টমাট নর্র্নানচে নর্উ ইয়র্ন  স্টেট মাোর টিচামরর সাংখ্যা 1200 জমর্র স্টর্নি িমর্।  
  
SUNY-এর চোম্বন্সলর বিবের্া এম. র্র্সর্ িম্বলর্, "স্টেমটর সর্নত্র আমামির সমর্নাচ্চ রময়াজর্ীয় 
এিার্ায় নিক্ষর্মির িী নস্থায়ী  াটনে স্টমার্ামর্িায় উদ্ভার্র্ী সমাধার্ রিার্ র্মর স্টেমটর মাোর 
টিচার স্টরাগ্রামমর আময়াজর্ র্রমে স্টপমর আমরা গনর্নে। আমামির স্টমধার্ী নিক্ষর্মির পুি র্নৃদ্ধমে 
সািা য র্রার মাধযমম আমরা নর্নিে র্রমে পানর স্ট  আমরা নিক্ষার্থী স্টোট র্য়মস শুরুর মাধযমম 
োমির রাপয সমর্নাচ্চ মামর্র নিক্ষা স্টপমে পামর। আমামির নিক্ষর্মির অ্র্িার্ ও র্ম ার পনরেমমর 
স্বীরৃ্নে রিামর্র জর্য গভর্নরমর্ আনম সাধুর্াি জার্াই। সর্ি নর্জয়ীমির অ্নভর্ন্দর্।"  
  
228 মাোর টিচার নর্মর্নিে স্টপিাজীর্ী  ারা সাময়ন্স, স্টটর্মর্ািনজ, র্নম্পউটার সাময়ন্স, স্টরামর্াটিক্স, 
স্টর্ানিাং, ইনিনর্য়ানরাং, মযার্থ এর্াং ইনন্টমগ্রমটি STEM স্টর্াসনমর্ K-12-এর মমধয অ্ন্তভুন ক্ত র্মর 
অ্যািভান্স স্টেসমমন্ট, অ্র্াসন, নরমজন্টস এর্াং ইন্টারর্যাির্াি র্যার্ািুমরট স্টিমভমি নিক্ষা স্টির্।  
  
নর্র্নানচে মাোর টিচার গমে 15 র্ের ধমর নিক্ষর্ো র্রমের্। 76 িোাংমির স্টর্নি িি র্ের র্া 
োর স্টর্নি সময় ধমর স্টেনণর্মক্ষ রময়মের্, আর 25 িোাংি নিক্ষর্ো র্রমের্ 20 র্েমররও স্টর্নি 
সময় ধমর। 228 মাোর টিচার 129টি সু্কি নিনিমে রনেনর্নধত্ব র্মরর্।  
  
সর্ি মাোর টিচার োমির স্টেনণর্মক্ষর র্াইমরও সনিয়, পা যিম নর্ভামগর স্টর্ো র্া নিনিে ও 
স্টেট স্টিমভমির র্নমটির সিসয নিমসমর্ র্মনরে। োরা নেউচার নসটিস এর্াং সাময়ন্স অ্নিনম্পয়াি 
রনেম ানগো, সু্কি র্াগার্, স্টরামর্াটিক্স িি, স্টর্ানিাং ক্লার্, র্নমউনর্টি সানভন স সাংস্থার পািাপানি স্টর্াচ 
এর্াং পযামরন্ট-টিচার অ্যামসানসময়ির্ (Parent-Teacher Association, PTA) সিসযমির স্পন্সর 
নিমসমর্ও র্াজ র্রমে। মাোর টিচারগণ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট STEM রমেির্াি অ্যামসানসময়ির্ এর্াং 
আঞ্চনির্ ও স্টেটওয়াইি এিুমর্টর র্র্োমরমন্সর জর্য স্টপিািার উন্নয়মর্র র্মনিািায় স্টর্েৃমত্বর 
ভূনমর্া পাির্ র্মরর্। 228 মাোর টিচারমির অ্মর্মর্ই োমির সির্মী, স্থার্ীয় র্নমউনর্টি র্া 
স্টপিািার সাংগ র্ স্টর্থমর্ নিক্ষর্োর জর্য পুরস্কার এর্াং সর্নজর্ীর্ স্বীরৃ্নে স্টপময়মের্।  
 
স্টেট জমুে র্য়টি অ্ঞ্চমি, ইউনর্নভনসনটির েযার্ানি এর্াং নর্িযমার্ রনিক্ষর্ রস্তুনে স্টরাগ্রামমর িক্ষো 
র্ৃনদ্ধর জর্য এর্টি স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্র্ নর্উ ইয়র্ন  (State University of New York, 
SUNY) র্যাম্পামস মাোর টিচার স্টরাগ্রাম আময়াজর্ র্রা িয়। রনেটি আঞ্চনির্ িি এর্াং সাংনিষ্ট 
অ্াংিীিার SUNY র্যাম্পাস স্টর্থমর্ নিক্ষমর্র সাংখ্যা:  
  

• র্যানপটাি নরনজয়র্: 111 (আির্ানর্র ইউনর্ভানসনটি)  
• স্টসন্ট্রাি নর্উ ইয়র্ন : 121 (SUNY র্টন িযান্ড)  
• নেঙ্গার স্টির্স: 111 (SUNY স্টজমর্সনর্ও)  



 

 

• িাং আইিযান্ড: 90 (স্টোনর্ ব্রুর্ ইউনর্ভানসনটি)  
• নমি-িািসর্ঃ 62 (SUNY নর্উ পািজ)  
• স্টমাির্ ভযানি: 75 (SUNY অ্নর্য়ন্টা)  
• র্র্থন র্ানন্ট্র: 52 (SUNY েযাটসর্াগন)  
• সাউিার্ন টায়ার: 143 (নর্াংিযামটর্ ইউনর্ভানসনটি)  
• পনিম নর্উ ইয়র্ন : 109 (SUNY র্ামেমিা স্টেট)  
• নর্উ ইয়র্ন  নসটি: 52 (মযার্থ ের আমমনরর্া এর সামর্থ অ্াংিীিানরত্ব)  

  
মাোর টিচার ও োমির সু্কি নিনিমের পূণনাঙ্গ োনির্া এখ্াম্বর্ পাওয়া  ায়।  
  
এই স্টরাগ্রামম োমির চার র্েমরর অ্াংিগ্রিমণ, মাোর টিচারগণ:  

  
• র্ানষনর্ 15,000 মানর্ন র্ িিার র্ৃনি পার্;  
• অ্যার্ামিনমর্ র্ের জমুে নপয়ার স্টমন্টনরাং এর্াং ইমন্টর্নসভ নর্ষয়র্স্তু-নভনির্ স্টপিািার 

উন্নয়মর্র সুম ামগ  ুক্ত ির্;  
• পরর্েী রজমের STEM নিক্ষর্মির জর্য এর্টি সিায়র্ পনরমর্ি গমে েুিমে রার্-পনরমষর্া 

এর্াং রারনির্ র্মনজীর্মর্র নিক্ষর্মির সামর্থ  নর্ষ্ঠভামর্ র্াজ র্মরর্ এর্াং  
• োরা রনের্ের োমির SUNY র্যাম্পামস রময়াজর্ীয় আঞ্চনির্ নমটিাং এ অ্াংিগ্রিণ র্মরর্ 

এর্াং নর্নভন্ন স্টপিািার উন্নয়র্মূির্ স্টসিমর্ স্টর্েৃত্ব স্টির্।  
  
এোোও গভর্নর কুওমমা সমস্ত অ্ঞ্চমি K-12 STEM নিক্ষর্মির জর্য আমর্ির্পমত্রর পরর্েী পর্ন 
উমদ্বাধমর্র স্ট াষণা র্মরর্। K-12 STEM নিক্ষর্মিরমর্ www.suny.edu/masterteacher-এ 
স্ট াগযোর রময়াজর্ীয়ো প নামিাচর্া র্রমে র্িা িয়।  
  

###  
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