
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা প্রাক্তর্ য াদ্ধা এিং তাম্বের জীির্সঙ্গীম্বের জর্ে যেট ইউবর্ভাবসনটি অফ বর্উ ইয়কন  
(STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, SUNY) এিং বসটি ইউবর্ভাবসনটি অফ বর্উ ইয়কন  (CITY 

UNIVERSITY OF NEW YORK, CUNY) ভবতন  বফ মওকুফ করম্বি িম্বল য াষণা বেম্বলর্  
  

11 র্ম্বভের, যসামিার, প্রাক্তর্ য াদ্ধা বেিস উপলম্বে যেম্বটর লোন্ডমাকন গুম্বলাম্বক লাল, সাো এিং 
র্ীল রং-এ আম্বলাবকত করা হম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ প্রাক্তর্ য াদ্ধা এবং তামের জীবর্সঙ্গীমের জর্য যেট ইউনর্ভানসনটি 
অ্ফ নর্উ ইয়র্ন  এবং নসটি ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ইয়র্ন  ভনতন নফ মওকুফ র্রমব বমে য াষণা 
নেময়মের্। SUNY এবং CUNY র্যাম্পামস ভনতন র আমবের্ র্রার সময় আমবের্র্ারীমের 50 যেমর্ 
65 মানর্ন র্ ডোর প নন্ত নফ নেমত হয়, আর এই পেমেপ সর্ে প্রাক্তর্ য াদ্ধা ও তামের 
জীবর্সঙ্গীমের জর্য যসই নফ-যর্ যেট র্ততন র্ পনরচানেত সর্ে র্যাম্পামসর জর্য মওকুফ র্রমব। এই 
পনরবতন র্ বাস্তবায়মর্র েমেয SUNY এবং CUNY-র উভয় ট্রানে যবাডন  পরবতী যবাডন  নমটিং-এর 
এমজন্ডায় প্রস্তাব অ্ন্তভুন ক্ত র্রমব। গভর্নর র্মভম্বর 11, যসামবার ওয়ার্ ওয়ার্ল্ন  যট্রড যসন্টার, 
যর্ানস কু যসতু, আেমেড ই। নিে ভবর্, SUNY যসন্ট্রাে, যেট নিো ভবর্ এবং যেট যফয়ার 
এক্সমপা যসন্টার প্রাক্তর্ য াদ্ধা নেবমসর স্বীর্ত নত স্বরূপ োে, সাো, এবং র্ীে আমোয় আমোনর্ত হমব 
বমেও য াষণা নেময়মের্।  
  
"প্রজমের পর প্রজমের নর্উ ইয়র্ন বাসীরা বযনক্তগত মহার্ আত্মতযামগর মাধ্যমম এই যেট ও জানতর 
স্বাধ্ীর্তা ও আেিনমর্ সংরেমণর েমেয েডাই র্মরমে, এবং তারা  মর নফমর আসা মাত্র তামের 
সাহা য র্রার জমর্য আমামের সামমেনর সবটুকু আমামের র্রমত হমব," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "প্রাক্তর্ য াদ্ধা এবং তামের জীবর্সঙ্গীমের জর্য SUNY এবং CUNY-র আমবেমর্র নফ 
মওকুফ এই সর্ে নর্ভীর্ পুরুষ ও র্ারী এবং তামের পনরবারমর্ যবসামনরর্ র্াগনরর্ জীবমর্ 
অ্ভযস্ত হমত সহায়তা র্রমব এবং সফেতার জর্য প্রময়াজর্ীয় সরঞ্জাম তামের হামত রময়মে তা 
নর্নিত র্রমত সাহা য র্রমব। এবং  ারা আমামের জানতর যসর্াবানহর্ীমত শ্রম নেময়মের্, তামের 
পনরমষবা, সাহনসর্তা এবং তযামগর অ্র্ুিারর্ নহমসমব, যেট জমুড েযান্ডমার্ন গুমোমর্ প্রাক্তর্ য াদ্ধা 
নেবস উপেমেয আমমনরর্ার্ পতার্ার রং এর সামে নমনেময় আমোনর্ত র্রা হমব।"  
  
SUNY-এর চ্োম্বেলর বিবের্া এম. জর্সর্ িম্বলর্, " বীমরানচতভামব েডাই র্রা 
আমামের যসর্াসেসয এবং সেসযামের জর্য সবচাইমত র্ম আমরা  া র্রমত পানর তা হমে গমবষর্া, 
নিো এবং তামের জীবর্মর্ এনগময় নর্ময়  াওয়ার উমেমিয তামের নিো নবষয়র্ আর্াঙ্ক্ষামর্ 



 

 

য মর্ামর্া উপাময় সহায়তা র্রা। এই প্রময়াজর্ীয় পেমেপ সুপানরি র্রার জর্য আনম গভর্নর 
কুউমমামর্ সাধ্ুবাে জার্াই য টি আমামের প্রাক্তর্ য াদ্ধামের জর্য এর্টি ধ্ারাবানহর্ অ্র্ুিারর্ হমব 
য  SUNY-যত আমরা তামের পনরমষবা এবং তযাগমর্ সম্মার্ র্নর আর যবসামনরর্ র্াগনরর্ জীবমর্ 
তামের উত্তরমণর মধ্যবতী সমময় তামেরমর্ সমবনাচ্চ মামর্র নিো যেয়ার জর্য আমরা সো প্রস্তুত।"  
  
CUNY চ্োম্বেলর যফবলক্স বভ. মোটস রডবরম্বগজ িম্বলম্বের্, "ভনতন হওয়া 3,300 জমর্রও যবনি 
প্রাক্তর্ য াদ্ধামের র্ততন র্ আমামের র্যাম্পামস আনর্ত ববনচত্র এবং অ্যার্ামডনমর্ উৎর্মষনর জর্য 
CUNY গনবনত। নিোেী-প্রাক্তর্ য াদ্ধামের জর্য নবশ্বনবেযােয় র্ততন র্ প্রোর্র্ত ত নবেযমার্ পনরমষবা 
এবং সুম াগ সুনবধ্ার তানের্ায়, তামের জীবর্সঙ্গীমের জর্য নফ মওকুফ র্রা এর্টি গুরুত্বপূণন 
সংম াজমর্র প্রনতনর্নধ্ত্ব র্রমব। শুধ্ুমাত্র আমামের যেমির জর্য র্য়, বরঞ্চ আমামের র্যাম্পাস 
র্নমউনর্টির জর্য প্রাক্তর্ য াদ্ধামের অ্বোমর্র এই মূেযবার্ স্বীর্ত নতর জর্য CUNY গভর্নর কুউমমামর্ 
সাধ্ুবাে জার্ায়।"  
  
বর্উ ইয়কন  যেম্বটর যভম্বটরাে সাবভন স বিভাম্বগর পবরচ্ালক কম্বর্নল (মাবকন র্  ুক্তরাষ্ট্রর যসর্ািাবহর্ী, 
অিসরপ্রাপ্ত) বজম মোকম্বডার্া িম্বলর্, "SUNY এবং CUNY-যত যেমির সবমচময় যবনি সংখ্যর্ 
নিোেী প্রাক্তর্ য াদ্ধা নিোরত রময়মে। প্রাক্তর্ য াদ্ধা এবং নিোর মাধ্যমম নর্মজমেরমর্ এনগময় 
নর্ময়  াওয়া তামের পনরবামরর প্রনত তারা য  মূেয আর্য়র্ র্মর এটি তার প্রমাণ। এই গুরুত্বপূণন 
পেমেমপর মাধ্যমম যসর্াবানহর্ীমত চার্নর র্মরমে এমর্ সেসয এবং তামের জীবর্সঙ্গীমের জর্য র্রা 
আমবের্ নফর এই উমেেটি স্বমেমি এর্টি সহজ এবং সাশ্রয়ী মূমেযর স্থার্ান্তর র্রায় গভর্নর কুউমমা 
এবং নর্উ ইয়মর্ন র র্াজ র্রামর্ তুমে ধ্মে।"  
  
যহামলোন্ড বসবকউবরটি এিং বমবলটাবরর প্রাক্তর্ য াদ্ধা বিষয়ক সভাপবত (Committee on 
Veterans, Homeland Security and Military Affairs) বসম্বর্টর জর্ ই. িুকস িম্বলর্, "র্োর মাধ্যমম 
যসর্াবানহর্ীমত যেয়া যসবার সম্মার্ র্রা  মেষ্টই সহজ নর্ন্তু আজমর্ আমরা এর্টি র্ত তজ্ঞ 
জর্মগানির র্মমনর মাধ্যমম আমামের মূেযায়র্ প্রেিনর্ র্রার আিা র্নর। SUNY এবং CUNY 
প্রনতিামর্ নর্উ ইয়মর্ন র প্রাক্তর্ য াদ্ধা এবং তামের জীবর্সঙ্গীমের জর্য আমবেমর্র নফ মওকুফ র্রার 
মাধ্যমম, গভর্নর কুউমমা আমামের প্রাক্তর্ য াদ্ধামেরমর্ যবসামনরর্ র্াগনরর্ জীবমর্ প্রতযাবতন মর্র 
অ্জন মর্ এর্টি গুরুত্বপূণন সচূর্া র্মর নেমের্।"  
  
অোম্বসেবল সেসে বেবে িোম্বরট, প্রাক্তর্ য াদ্ধা বিষয়ক বর্উ ইয়কন  যেম্বটর অোম্বসেবলর েোবন্ডং 
কবমটির সভাপবত, বেবে িোম্বরট িম্বলর্, "আমামের প্রাক্তর্ য াদ্ধা ও যসর্া পনরবামরর প্রনত তামের 
অ্ঙ্গীর্ামরর জর্য আনম গভর্নর কুউমমা এবং SUNY-র চযামেের জর্সর্মর্ সাধ্ুবাে জার্াই। 
আমামের প্রতযাবতন র্র্ারী যসর্া সেসয এবং সেসযামের জর্য আমবের্ নফ মওকুফ র্রা আমামের 
SUNY র্যাম্পামস অ্ভযেনর্ার সংস্কত নত বতনর নর্নিত র্রার পমে এর্টি গুরুত্বপূণন পেমেপ।"  
  
উচ্চতর বেো বিষম্বয় বর্উ ইয়কন  যেট অোম্বসেবলর (NYS Assembly Committee in Higher 
Education) সভাপবত, অোম্বসেবল সেসে যডিরা বিক িম্বলর্, "র্মেমজ আমবের্ প্রনিয়া  তটা 
সম্ভব সহজ র্রমত সহায়তা পাওয়া আমামের যসর্া সেসযমের প্রাপয। নর্জ যেিমর্ যসবার্ারীর জর্য 



 

 

র্মেমজ প্রমবমির পমে য  প্রনতবন্ধর্ োর্া উনচত র্য়, আমবেমর্ নফ-র মওকুফ যসটিমর্ অ্পসারণ 
র্মরমে। CUNY এবং SUNY প্রেম যশ্রনণর নিো প্রোর্ র্মর এবং এটি আরও অ্নধ্র্ পনরমামণ 
প্রাক্তর্ য াদ্ধামের আমবের্ র্রার জর্য উৎসানহত র্রমব বমে আিা র্রা  ায়।"  
  
আজমর্র য াষণা নর্উ ইয়র্ন  যেমট বসবাসর্ারী প্রায় 750,000 প্রাক্তর্ য াদ্ধামের প্রনত গভর্নর 
কুউমমার েী ন নেমর্র অ্ঙ্গীর্ামরর উপমর নভনত্ত র্মর হময়মে। নর্উ ইয়র্ন , তার প্রিাসমর্র অ্ধ্ীমর্, 
 ুদ্ধাহত প্রাক্তর্ য াদ্ধামের মানের্ার্াধ্ীর্ বযবসা প্রনতিামর্র জর্য জানতর সবনবতহৎ তহনবে প্রণয়র্ 
র্মরমে,  া এখ্র্ প নন্ত 600-র যবনি বযবসা প্রনতিার্মর্ সর্ে প্রোর্ র্মরমে; প্রাক্তর্ য াদ্ধা এবং 
যসর্া পনরবামরর জর্য যেমটর সবন-প্রেম িীষন সমম্মেমর্র আময়াজর্ র্মরমে; প্রাক্তর্ য াদ্ধামের 
সহায়তা প্রোর্ র্মর এমর্ আইর্ সু্কেগুমোমত আইনর্ নিনর্র্গুমোর তহনবমের জর্য জানেস ফর 
নহমরাস ইনর্নিময়টিভ (Justice for Heroes Initiative) চাে ুর্মরমে; প্রাক্তর্ য াদ্ধা ও তামের 
পনরবামরর জর্য নপয়ার-টু-নপয়ার সহায়তা প্রোর্ র্রা অ্োভজর্র্ সংস্থাগুমোর জর্য তহনবে 
সরবরাহ র্মরমে; SUNY র্যাম্পামস হাজার হাজার যসর্া নিোেী এবং তামের উপর নর্ভন রিীেমের 
নিোর সুম াগ বতনদ্ধ র্রমত রাষ্ট্রেতূ র্ােন নিেমভামভে তহনবে (Ambassador Carl Spielvogel 
Fund) প্রচার র্রমে এবং নসনভে সানভন স পরীো নেমের্ এমর্মের জর্য আমবের্ নফ মওকুফ 
র্মরমে। গভর্নর কুউমমার প্রমচষ্টা নর্উ ইয়র্ন মর্ আমমনরর্ার সবচাইমত প্রাক্তর্ য াদ্ধা-বান্ধব যেমট 
পনরণত র্মরমের্।  
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