
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

SOMOS সম্বেলম্বর্ গভর্নর কুওম্বমা ইউবর্ভাবসনটি অোট অোলম্বিবর্র (UNIVERSITY AT 
ALBANY) প্রপ্রবসম্বেন্ট হাবভোর্ রবিম্বগজম্বক প্রেট ইউবর্ভাবসনটি অফ বর্উ ইয়কন  বহস্প্োবর্ক 

বলোরবেপ ইর্বেটিউম্বটর (SUNY HISPANIC LEADERSHIP INSTITUTE) বর্িনাহী পবরচালক 
বহম্বসম্বি বর্ম্বয়াগ করার কথা প্র াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
প্রবিষ্ঠার্টি উচ্চ বেক্ষায় লোটিম্বর্া একবজবকউটিভ ও প্রর্িাম্বির বিকবেি এিং উন্নীি করার জর্ে 

জািীয় মম্বেল বহম্বসম্বি কাজ কম্বর যাম্বে  
  
  
পুয়েয ট্ ো রিয োি SOMOS সযেলযে গভেটি অ্যোনু্ড্র এম. কুওযমো আজ ইউরেভোরসটটি অ্যো্ 
অ্যোলযেরেি প্রেরসযেন্ট েঃ হোরভেযোে িরিযগজ প্রে্ ইউরেভোরসটটি অ্ফ রেউ ই়ে ট  রহস্প্যোরে  
রলেোিরিপ ইন্সটিটিউয্ি এ রজর উটিভ রেযিক্টি রহযসযে দোর়েত্ব পোলে  িযেে েযল প্র োষণো 
প্রদে। প্রেরসযেন্ট িরিযগজ, রিরে 1 জোেু়েোিী 2020 তোরিযে তোি প্রম়েোদ শুরু  িযেে, তোয  
আগোমী েজযেি রেেটোহী পিটোয়েি লযোটিযেো প্রেতোযদি SUNY রসযেম জযু়ে রে রিত ও সমর্টে 
 িোি দোর়েত্ব প্রদও়েো হযে। িুক্তিোযে উচ্চরিক্ষোি সেযেয়ে ে়ে সমরিত জেেযেস্থো রহযসযে SUNY 
সোহযসি সযে প্রদযিি সে প্রেয়ে অ্ন্তভুট রক্তমূল  রেশ্বরেদযোল়ে েযেস্থো হয়ে উঠযত েরতশ্রুরতেদ্ধ।  
  
"আমিো রহস্প্োরে  রলেোিরিপ ইন্সটিটিউ্ ততরি  যিরি  োিণ আমিো েুঝযত পোরি প্রি রেউ ই়েয ট  
অ্ন্তভুট রক্ত এেং তেরেত্র্য আমোযদি সে প্রেয়ে ে়ে িরক্ত এেং আমোযদি অ্েিযই প্রসই সম্পযদিসুরেধো 
রেযত হযে SUNY রসযেযম এেং তোি েোইযি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আরম িোেপরত িরিযগযজি 
 োযি  ৃতজ্ঞ প্রি এই অ্রতরিক্ত প্রেতৃযত্বি ভূরম ো গ্রহণ  িোি জেয এেং রতরে এেং তোি সহ মীিো 
পিেতী েজযেি রহস্প্যোরে  প্রেতোযদি ক্ষমতো়েে অ্েযোহত িোেযত প্রি অ্সোধোিণ  োজ  িযেে তো 
প্রদেোি জেয উদগ্রীে।"  
  
প্রপ্রবসম্বেন্ট হাবভেোর্ রবিম্বগজ িম্বলর্, "রহস্প্োরে  রলেোিরিপ ইন্সটিটিউ্ SUNY-ি এ টি 
গুরুত্বপূণট সম্পদ,  োিণ এটি রসযেযমি উদী়েমোে তোি োযদি জেয সফলতোি পর্ েৃরদ্ধ  িযত 
েো়ে। েতুে েজযেি SUNY প্রেতোযদি েস্তুত  িোি জেয এই গুরুত্বপূণট উযদযোযগি সোফলয রেরিত 
 িযত সোহোিয  িোি জেয এ টি ভূরম ো পোলে  িযত প্রপযি আরম সেোরেত।"  
  
SUNY রহস্প্যোরে  রলেোিরিপ ইন্সটিটিউ্ রেশ্বরেদযোলয়েি প্রেরসযেন্ট, েযভোে, েধোে আরর্ট  
 মট তট ো এেং েধোে েযেসো়েী   মট তট োি পযদি জেয SUNY রহস্প্যোরে  প্রেতোযদি রে রিত 
 িযত, ধযি িোেযত এেং উন্নীত  িযত তোযদি েজি প্র ন্দ্রীভূত  যি। SUNY রহস্প্যোরে  



 

 

রলেোিরিপ ইেরেটিউয্ি  োজ রেযদট রিত হ়ে এ টি রেরিষ্ট উপযদষ্টো পরিষদ দ্বোিো, িো 15টি স্বী ৃত 
রহস্প্যোরে  এেং উচ্চ রিক্ষোি সম্প্রদোয়েি িোজয এেং জোতী়ে প্রেতৃেৃন্দ দ্বোিো গঠিত।  
  
এই েরতষ্ঠোেটি এ টি এ -েিি েযোপী প্রফযলোরিপ প্রেোগ্রোম েদোে  যি, িোি মধয প্রর্য  রসরে়েি 
পিটোয়েি লযোটিযেো েযেস্থোপ  এেং রেেটোহীিো রতেটি SUNY  যোম্পোযস প্রেরসযেন্টযদি, এেং এ ই 
সোযর্ অ্যোলযেরেযত SUNY-ি রসযেম অ্যোেরমরেযেিযেি রেেটোহী  মট তট োযদি অ্েুসিণ  িযেে। 
SUNY রহস্প্যোরে  রলেোিরিপ ইন্সটিটিউ্ মধযম পিটোয়েি রহস্প্যোরে  প্রেতোযদি জেয অ্যপক্ষো ৃত 
 ম প্রম়েোযদি উন্ন়েযেি সযুিোগ েদোে  িযে, িোযদি পিেতী  মটজীেযেি অ্গ্রগরত হযে এ টি 
SUNY  যলজ প্রেরসযেযন্টি  যোরেযেয্ পরিযষেো েদোে  িো। এই েরতষ্ঠোেটি SUNY জযু়ে 
অ্েুষযদি জেয এ টি েোরষট  দইু রদেেযোপী লযোটিযেো প্রেতৃত্ব সযেলে আয়েোজে  িযে।  
  
এই েরতষ্ঠোেটি রেযনোক্ত লক্ষযিুক্ত প্রেোগ্রোম েদোে  যি এেং সহো়েতো েদোে  যি উচ্চ মোযেি 
রহস্প্যোরে  প্রেতোযদি SUNY-প্রত আ ষটণ  িোি জেয:  
  
িেবিগিকৃি সহায়িা: েরতষ্ঠোেটি েতট মোে েো উদী়েমোে লযোটিযেো প্রেতোযদি জেয েযরক্তগত ৃত 
মূলযো়েে ও উন্ন়েে  মটসূরে গয়ে প্রতোযল, তোযদি অ্গ্রগরত ও সোফলয রেরিত  িোি জেয।  
  
সম্বচির্িা ও বেক্ষা কাযনক্রম: এই েরতষ্ঠোেটি লযোটিযেো প্রেতৃযত্বি রেষয়ে তোযদি সযেতেতো, 
প্রেোধিরক্ত এেং জ্ঞোে েৃরদ্ধি জেয SUNY প্রেোেট  অ্ফ ট্রোরে সহ রেরভন্ন প্রেতোযদি সোযর্ েকৃ্ততো ও 
অ্েুষ্ঠোে স্প্ন্সি  যি।  
  
অর্ুসন্ধার্ কবমটির প্রবেক্ষণ: এই েরতষ্ঠোেটি SUNY রেফ েোইভোরসটটি অ্রফসোযিি সোযর্  োজ  যি 
রেযদট রি ো েস্তুত  িযত এেং িোযত সোেট   রমটিগুযলোয  েরিরক্ষত  িো হ়ে এেং তোিো েুঝযত পোযি 
র ভোযে সম্ভোেয মোযেি রহস্প্যোরে  েোর্ীযদি সেোক্ত  িো িো়ে তো রেরিত  িযত সহো়েতো  যি।  
  
প্রাথী ের্ািকরণ: েরতষ্ঠোেটি উপযদষ্টো প্রেোেট  এেং সোিো প্রদযিি প্রেতোযদি এ টি েৃহত্তি 
প্রে্ও়েোয ট ি প্রেতোযদি সোযর্  োজ  যি SUNY রলেোিরিপ পযদি জেয সম্ভোেয রহস্প্যোরে  েোর্ীযদি 
সেোক্ত  িযত সোহোিয  িযত।  
  
সম্পি ও গম্বিষণা বক্রয়াকলাপ: েরতষ্ঠোেটি রেউ ই়ে ট  প্রে্ এেং জোতী়ে পিটোয়ে উচ্চরিক্ষো়ে 
লযোটিযেো প্রেতোযদি েযোযলঞ্জ এেং সুযিোগ সম্পর ট ত তযর্যি জেয এ  সংস্থোযেি  োজ  যি; এেং 
রহস্প্োরে  প্রেতৃত্ব উন্ন়েে, ধোিণ, এেং সোফযলযি প্রক্ষযত্র্ গযেষণো পরিেোলেো  যি এেং তো স্প্ন্সি 
 যি।  
  
SUNY প্রিােন  অফ ট্রাবের সভাপবি ো. প্রমবরল এইচ টিে িম্বলর্, "প্রেরসযেন্ট িরিযগযজি েো়ে রতে 
দিয ি অ্রভজ্ঞতো আি উচ্চরিক্ষো়ে প্রেতৃযত্বি  োিযণ আমিো প্রিোমোরিত প্রি রতরে তোি রেযেরদত 
 োজ েোরলয়ে িোযেে এই মিটোদোপূণট সংগঠেয  এরগয়ে রেয়ে প্রিযত আমোযদি  যোম্পোযসি সেটত্র্ 
রহস্প্যোরে  প্রেতোযদি সুযিোগ উদ্ঘো্ে  িযত প্রেতৃত্ব েদোে  যি। আমোযদি িোত্র্িো ক্রমি তেরেত্র্যম়ে 



 

 

হয়ে উঠযি, এেং আমিো রেরিত  িযত েরতশ্রুরতেদ্ধ প্রি আমোযদি রেেটোহী প্রেতৃযত্বি দল SUNY 
জযু়ে প্রসই পরিেতট যেি েরতফলে  ্োযেোি জেয ঐ যেদ্ধ হ়ে তো রেরিত  িযত।"  
  
SUNY-এর চোম্বেলর বক্রবের্া এম. জর্সর্ িম্বলর্, "প্রেরসযেন্ট িরিযগযজি আজীেযেি অ্রে োি 
অ্েযযদি প্রসেো়ে  োজ  িোি জেয জ্ঞোেয   োযজ লোগোযেোি, রেযিষত লযোটিে আযমরি ো জযু়ে 
রেপিট়ে প্রমো োরেলো েযেষ্টোি মোধযযম তোি প্রেতৃত্ব, তোয  SUNY রহস্প্যোরে  রলেোিরিপ 
ইেরেটিউয্ি প্রেতৃত্ব প্রদেোি প্রক্ষযত্র্ এ টি রেেুুঁত পিন্দ  যি প্রতোযল। রতরে রহস্প্যোরে  উচ্চতি 
রিক্ষো প্রপিোজীেীযদি জেয এ জে দষৃ্টোন্তমূল  প্রিোল মযেল এেং প্রমন্টি। রসরে়েি ভোইস েযোযন্সলি 
ফি েযোয্রজ  ইরেরিয়েটিভস ও রেফ েোইভোরসটটি অ্রফসোি প্র্যিসো রমলোযিি রেযদটিেো়ে SUNY-ি 
তেরেত্র্, েযো়ে ও অ্ন্তভুট রক্তি অ্রফযসি (SUNY's Office of Diversity, Equity and Inclusion) 
পূণট সমর্টে ও সংস্থোে উপলব্ধ র্ো যে প্রেরসযেন্ট িরিযগযজি  োযি।"  
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