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গভর্নর কুওম্বমা সেবলম্বের্ এ SUNY এম্পায়ার সেট কম্বলজ লং আইলোন্ড কোম্পাে (SUNY 
EMPIRE STATE COLLEGE LONG ISLAND CAMPUS)- এর গ্র্োন্ড ওম্বেবর্ং স াষণা কম্বরম্বের্  

  
 6.6-একর কোম্পাম্বে রম্বয়ম্বে োিবলক হাইবকং সেলে, অত্োধুবর্ক সেখার েুবিধা, সটকেই 

বর্মনাণ  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ SUNY এম্পায়ার স্টেট কমেমজর র্তুর্ 14 মমমেয়র্ মামকন র্ 
ডোর েং আইেযান্ড কযাম্পামের গ্র্যান্ড উমবাধমর্র স্ট াষণা কমরমের্। কযাম্পাে মিক্ষার্থীমের এবং 
েম্প্রোময়র জর্য আধুমর্ক মিক্ষার েুম াগ, মমটং এবং কামজর েমুবধা প্রোর্ কমর। স্টেেমডর্-এর 
407 কমেজ স্টরামড অ্বমিত এই কযাম্পাে পমরমবিগত িাময়মের জর্য উচ্চ মামর্র জর্য ততমর করা 
হময়মে,  ার তবমিষ্ট্য হমে েবনজর্ীর্ প্রকৃমতর গমতপর্থ  া োম াক কাউমির েমমিত হাইমকং এবং 
বাইমকং স্টেইে স্টর্টওয়ামকন র োমর্থ েংম াগ িাপর্ করমব এবং স্ব-িরীমর ও েরূবতী মিক্ষর্ উভয় 
স্টক্ষমের জর্য মিক্ষার্থীমের কাটং-এজ মিক্ষার েুমবধা েরবরাহ কমর। এোড়া কমেমজর চারুকো 
ক্ষমতায়র্ উমেযামগর আওতায় স্টপ্রাগ্র্ামমংময়র জর্য পার মমনং আটন ে স্টেমের বযবিাও করা হমব।  
  
"এই র্তুর্ অ্তযাধুমর্ক কযাম্পাে কময়ক েিক ধমর কময়ক হাজার েী ন বীমপর মিক্ষার্থীমের 
মবশ্বমামর্র স্টিখার েুম ামগর োমর্থ  কু্ত করমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা  খর্ SUNY 
এম্পায়ার স্টেট কমেজ েং আইেযান্ড কযাম্পামের মমতা মর্উ ইয়মকন র অ্মধবােীমেরমক একুি িতমকর 
মিক্ষণ েমুবধা প্রোর্ কমর, তখর্ আমরা তামের পূণন েম্ভাবর্ামক স্টপ ৌঁোমত এবং আজ ও আগামীর 
চাকমরজীবীমের জর্য প্রস্তুত করমত োহা য করমে।"  
  
SUNY এম্পায়ার বতন মামর্ অ্র্োইর্ এবং বযমক্তগত মর্মেনির্া উভয় মাধযমম 1,300 এর স্টবমি 
মিক্ষার্থীমক স্টেবা প্রোর্ করমে। মর্উ ইয়কন  স্টেট ও তার বাইমর স্টমাট 17,000 মিক্ষার্থীমক 
অ্র্োইমর্ 30টরও স্টবমি িামর্ কমেজট স্টেবা প্রোর্ কমর।  
  
েইু তো মবমিষ্ট্, 26,668-বগন ুট কাঠামমার মামকন র্ মগ্র্র্ মবমডং কাউমিমের স্টর্তৃে িমক্ত ও 
পমরমবিগত র্কিা স্টগাড েযান্ডাডন   র োেমটইমর্মবমেট-স্টত মর্মনাণ করা হময়মেে। এই ভবমর্ 
রময়মে অ্তযাধুমর্ক প্র ুমক্ত, স্ট মর্ ইমারমেভ ক্লাউড োমর্নং (Immersive Cloud Learning, ICL) 
স্টোেন ও স্টডমেমর্ির্ রুম, প্র ুমক্তগতভামব উন্নত েমিয় মিক্ষণ িার্ এবং আরও অ্মর্ক মকেু। 
ICL প্র ুমক্তর মাধযমম মিক্ষার্থীরা স্টেট জমুড় েহম ামগতা,  াইে স্টিয়ার করমত, উপিাপর্া করমত 
এবং প্রমিক্ষক ও েঙ্গীমের কাে স্টর্থমক স্টিখার এবং বাস্তব েমময় একট েমদৃ্ধ স্টিখার পমরমবমি 



স্টর্থমক মিখমত পামর। উন্নত প্র ুমক্ত েমৃদ্ধ অ্যামিভ োমর্নং স্টেেগুমে মিক্ষার্থীমের েহম ামগতার জর্য 
তামের মর্জস্ব মডভাইে বা কমেজ-প্রেত্ত েরু্ার েযাপটপ স্টর্থমক কমিি ভাগ করমত েহায়তা কমর।  
  
6.6 একর আয়তমর্র এই কযাম্পামের মমধয রময়মে প্রকৃমত েংরক্ষণিাো (Nature Conservancy) 
এবং েং আইেযান্ড মগ্র্র্মবল্ট স্টেইে কর্ ামরমির (Long Island Greenbelt Trail Conference) 
মাধযমম মচমিত ও রক্ষণামবক্ষণ করা একট স্টেইে মেমেম। এই স্টেইেগুমে অ্যাকামডমমক েমমৃদ্ধ এবং 
োধারণ জর্োধারমণর বযবহামরর জর্য বযবহার করা হমব এবং একট অ্ংি,  া কাউমি হাইমকং 
এবং বাইক চাোমর্ার গমতপমর্থর জর্য একট বযাপক পমরকল্পর্া, একট অ্ংিমভমত্তক কাউমির 
েমমিত, গঠর্ করা হমব।  
  
মরবর্ কাটার েমব ও মভমডও পাওয়া  ামে।  
  
SUNY এম্পায়ার সেট কম্বলম্বজর সপ্রবেম্বেন্ট বজম মোলটরাে িম্বলর্, "এই েী ন বীমপ অ্মবশ্বােয 
র্তুর্ োমর্নং েমুবধা এবং েুন্দর কযাম্পাে আমামের মিক্ষার্থী পািাপামি বৃহত্তর েম্প্রোয়মক প্রোর্ 
করমত স্টপমর আমরা গমবনত। আমম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা, রাষ্ট্রীয় েংেে, মেমর্টর কযামর্র্থ 
োভযামে, োম াক কাউমির স্টর্তােহ  ামের প্রমচষ্ট্া এবং  ারা এই  টর্া  টামত োহা য কমরমে 
তামের কামে কৃতজ্ঞ। আমরা এই কযাম্পামে আমামের মিক্ষার্থী এবং েম্প্রোয় উভময়র জর্য একট 
হাব ততমরর জর্য আগ্র্হী, তাই আেন্ন মবষয়টর জর্য েমঙ্গ র্থাকুর্।"  
  
SUNY-এর চ্োম্বেলর বিবের্া এম. জর্ের্ িম্বলর্, "কাটং এজ স্টটকমর্ােমজ এবং মর্মেনির্ামূেক 
পদ্ধমতর েমঙ্গ, স্টপ্রমেমডি মাোটরাে এর স্টর্তৃমে SUNY এম্পায়ার েী ন বীপ জমুড় শ্রমজীবী 
স্টপিাোরমের জর্য মিক্ষাগত েুম াগ প্রোর্ প্রমতশ্রুমতবদ্ধ। আমামের র্তুর্ েং আইেযান্ড হাব স্টেইেব 
েুম াগ-েমুবধা প্রোমরত করমব, র্তুর্ে োের্ করমব এবং কমমউমর্ট পাটন র্ারমিপ গমড় তুেমব, 
 ার  মে তামের মর্মেনষ্ট্ চামহো পূরণ কমর মিক্ষার্থীমের একট োশ্রয়ী মূমেযর, উচ্চ মামর্র মিক্ষায় 
েং ুক্ত করার জর্য SUNY-র মবসৃ্তত মমির্ এমগময়  ামব। গভন র্র কুওমমা এবং আজমকর মের্টমক 
বাস্তমব রূপোর্ করার স্টক্ষমে জমড়ত েবাইমক ধর্যবাে।"  
  
SUNY সিােন  অফ োবের েভােবত্ ো. সমবরল এইচ্ টিে িম্বলর্, "SUNY এম্পায়ামরর র্তুর্, 
অ্তযাধুমর্ক কযাম্পাে মর্মিত করমব স্ট  েী ন বীমপ মবমভন্ন স্টপিাোরী বযাকগ্র্াউন্ড স্টর্থমক অ্-প্রর্থাগত 
মিক্ষার্থীরা েবমচময় ভামো এবং েবমচময় োশ্রয়ী মূমেযর মিক্ষাগত েুম াগ উপেভয কমর  া তামের 
জীবর্ এবং স্টপিামক এমগময় মর্ময় স্ট মত পামর। আমম গভর্নর, আমামের অ্ংিীোরমের এবং SUNY 
এম্পায়ার স্টপ্রমেমডি মজম মযােটরাে তামের স্টর্তৃে, েমর্থনর্ এবং SUNY ও উচ্চমিক্ষার প্রমত 
প্রমতশ্রুমতবদ্ধতার জর্য ধর্যবাে জার্ামত চাই।"  
  
NY সেট বেম্বর্ট ও উচ্চবেক্ষা কবমটির (NY State Senate Higher Education Committee) 
েংখোল ু েদেে বেম্বর্টর সকর্ লাভাম্বল িম্বলর্, "এই গ্র্যান্ড ওমপমর্ং স্টবি কময়ক বের ধমর বহু 
মার্ুমষর কমঠার পমরশ্রমমর  ে। আমম আর্মন্দত স্ট  েং আইেযান্ড কযাম্পাে SUNY এম্পায়ামরর 
মিক্ষার্থীমের জর্য এখামর্ িীষনিার্ীয় প্র ুমক্ত মর্ময় আেমব। অ্তযাধুমর্ক ইমারমেভ ক্লাউড োমর্নং 
মিক্ষার্থীমের মমধয এবং কযাম্পামের মমধয অ্র্ুষে এবং স্টিখার েুম াগ প্রোমরত করার মমধয মেময় 

https://protect2.fireeye.com/url?k=1b6bf1a8-474ff0e1-1b69089d-0cc47aa8d394-b4bc51613748128a&q=1&u=https%3A%2F%2Fflic.kr%2Fs%2FaHsmJmD9om
https://vimeo.com/372965909


বাস্তব েময় মমর্থমিয়া েক্ষম করমব। এই েুমবধা েং আইেযান্ড জমুড় SUNY এম্পায়ার মিক্ষার্থীমের 
জর্য প্রময়াজর্ীয় চামহো পরূণ করমব। এই প্রমিয়ার অ্ংি হমত স্টপমর আমম আর্মন্দত।"  
  
োম্বফাক কাউবন্টর এবিবকউটিভ বেভ সিম্বলার্ িম্বলর্, "SUNY এম্পায়ার স্টেট কমেমজ স্টেেমডর্ 
কযাম্পামের গ্র্ান্ড ওমপমর্ং-এর মাধযমম, েকে বয়মের মিক্ষার্থী,  ারা তামের বামড়র মপেমর্র মেমক 
মর্উ ইয়মকন র একট প্রধার্ মিক্ষা প্রমতষ্ঠামর্ পড়ামিার্া এবং স্টিখার েুম াগ পামব। আমরা ইমতামমধয 
এম্পায়ার স্টেট কমেমজর োমর্থ অ্ংিীোর হমত শুরু কমরমে এবং োম াক উচ্চতর মিক্ষার 
স্টকন্দ্রমবন্দুমত পমরণত হময়মে তা মর্মিত করমত আমরা আমামের কাজ চামেময়  াওয়ার প্রতযািায় 
রময়মে।"  
  
োম্বফাক কাউবন্টর েংেদ েদেে টম মুম্বরটম্বর িম্বলর্, "এখামর্ SUNY এম্পায়ার স্টেট কমেজ র্থাকা 
এবং আমার আইর্েভা মডমিমি আমরা মবমিষভামব, আমামের েম্প্রোময়র োমর্থ অ্তযন্ত স্বাগত 
েংম াজর্। জীবর্ধারা ও প্র ুমক্তমত পমরবতন র্ মিক্ষামক অ্-প্রর্থাগত মিক্ষার্থীমের কামে েহজেভয 
কমরমে এবং এই মিল্প েুমবধার এই অ্বিায় স্টেেমডর্-এর োমর্থ জমড়ত েকমের েহম ামগতামূেক 
প্রমচষ্ট্ার জর্য আমম কৃতজ্ঞ।"  
  
SUNY এম্পায়ার সেট কম্বলজ েম্পম্বকন   
SUNY এম্পায়ার স্টেট কমেজ জীবমর্র স্ট  স্টকার্ প নাময়অ্র্োইমর্ প্রেত্ত একট বযমক্তগতকৃত স্টিখার 
অ্মভজ্ঞতা, েিরীমর, অ্র্থবা উভময়র েংমমশ্রণ এ মিক্ষার্থীমের মিক্ষা গ্র্হমণর বযবিা কমর। 1971 
োে স্টর্থমক SUNY এম্পায়ার মিক্ষার্থীমের বযস্ত জীবর্ াপমর্র োমবমত তামের বযমক্তগত এবং 
স্টপিাোর েমক্ষয এমগময়  াওয়ার জর্য একট অ্র্ুমমামেত মডমগ্র্ অ্জন র্ করার ক্ষমতা মেময়মে। 
মবশ্বমামর্র অ্র্ুষে েমঙ্গ, 1,300 স্টবমি মর্মবমেত স্টমিররা তামের মডগ্র্ী স্টপ্রাগ্র্াম এবং কাটং-এজ 
েরূমিক্ষণ প্র ুমক্ত মিক্ষার্থী স্টেইের োহা য করার জর্য, SUNY এম্পায়ার 30টরও স্টবমি মর্উ ইয়কন  
রামজযর অ্বিার্ এবং োতট আন্তজন ামতক োইমট স্ট খামর্ মিক্ষার্থীরা মিখমত এবং বযমক্তগতভামব 
েহম ামগতা করমত পামর তার মভমত্তমত একট মর্ভন রম াগয এবং র্মর্ীয় অ্র্োইর্ কমেজ অ্মভজ্ঞতা 
েরবরাহ কমর। আমামের প্রায় 50 বের ধমর স্টিখার এবং জীবর্ অ্মভজ্ঞতা কৃমতমে পুরস্কার এ 
একজর্ স্টর্তা মহোমব মিক্ষার্থী একট মডগ্র্ী দ্রুত এবং কম খরমচ উপাজন র্ করমত োহা য কমর। 
আরও জার্মত, www.esc.edu মভমজট করুর্ এবং @SUNYEmpire অ্র্ুেরণ করুর্।  
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