
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুউম্বমা রাজ্েজ্মু্বে বপ্র-বকন্ডারগাম্বটন র্ প্প্রাগ্রাম (PRE-KINDERGARTEN PROGRAMS) 
এর জ্র্ে 15 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অর্ুদাম্বর্র প্ াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
তহবিলটি 2,000 এরও প্িবে বেশুম্বক উচ্চমাম্বর্র বপ্র-বকন্ডারগাম্বটন র্ প্প্রাগ্রাম্বম ভবতন  করম্বত সাহায্ে 

করম্বি  
  
জ্রুবর প্রম্বয়াজ্র্ আম্বে এমর্ চারটি সু্কল প্জ্লাম্বত প্রথমিাম্বরর মম্বতা বপ্র-বকন্ডারগাম্বটন র্ সুবিধা 

প্দওয়া হম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  জমু়ে 2,000-এর ঘেনি নির্ 
ঘেমক চার েেমরর নিশুমের জর্য উচ্চমামর্র নি-নকন্ডারগামটন র্ এর েযেস্থা করার জর্য 26টি জরুনর 
িময়াজর্ আমে এমর্ সু্কল ঘজলামি 15 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার িোর্ করা হমে। এই অ্েনায়র্ খুে 
কম েয়স ঘেমকই নিক্ষাগ্রহণ িচার করমি এেং সকল নিক্ষােীর নিক্ষামূলক ভনেষযৎ উন্নি করমি 
িমেমির চলমার্ িমচষ্টার অ্ংি নহমসমে জরুনর িময়াজর্ আমে এমর্ ো স্বল্প সুনেধা িাপ্ত নডসনিমে 
িাক-নকন্ডারগামটন র্ সম্প্রসারণ সমেনর্ করমে।  
  
"নর্উইয়কন  উচ্চ-অ্ভােী এেং নর্ম্ননেত্ত সু্কল ঘজলায় োসকারী নিশুমের জর্য সােনজর্ীর্  
নি-নকন্ডারগামটন মর্র িনি অ্ভূিপূেন িনিশ্রুনি নেমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্েনায়র্ আমগর 
ঘচময় অ্মর্ক ঘেনি নিশুর নি-নকন্ডারগামটন মর্ উপনস্থনি নর্নিি করমে এেং োলযকামলর নিক্ষার 
িমানণি সুনেধা গুমলা ঘেৌেমর্ উপমভাগ করার সুমোগ কমর ঘেমে।"  
 
আমেেমর্র মার্ এেং অ্র্যার্য নেষয় ঘেমর্ ঘজলা ও নিক্ষােীমের িময়াজর্, সমেনাচ্চ অ্ভােী 
নিক্ষােীমের খুুঁমজ ঘের করমি রামজযর লক্ষয, এেং নি-নকন্ডারগামটন র্ ঘিাগ্রামম নিশুমের সমেনাচ্চ সংখযক 
ঘসোোমর্র উপর নভনত্ত কমর সু্কল ঘজলাগুমলামক এই িহনেল িোর্ করা হময়মে। এই অ্নিনরক্ত 15 
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার নর্নিি করমে ঘে জরুনর িময়াজর্ আমে এমর্ ঘজলাসমূমহ, োর মমধয 
েিন মামর্ ঘকার্ও নি-নকন্ডারগামটন র্ ঘজলা অ্ন্তভুন ক্ত, নি-নকন্ডারগামটন র্ সম্প্রসানরি করা সমেনর্ করার 
মাধযমম নর্উ ইয়কন  িার সেনকনর্ষ্ঠ নিক্ষােীমের সমেনর্ ঘেওয়া চানলময় ঘেমি পামর।  
  



 

 

2011 সাল ঘেমক গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়মকন র কমেয়সীমের নিক্ষার ভনেষযৎ উন্নি করার জর্য 
িামের কমেয়সীমের নিক্ষার েযেস্থা করমি িমেমির ঘে অ্ঙ্গীকার িা নিগুমণর অ্নধক েৃনি 
কমরমের্। 2013 সামল, গভর্নর কুউমমা রামজযর অ্েনানয়ি িেম পণূন-নেেস নি-নকন্ডারগামটন র্ 
আসর্সমূহ তিনর কমরর্ এেং, 2015 সামল, িেমোমরর মমিা নির্ েের েয়সীমের পনরমষো িোর্ 
করার জর্য নি-নকন্ডারগামটন র্মক সম্প্রসানরি কমরর্। এখর্ নিক-নকন্ডারগামটন মর্র জর্য নর্উ ইয়মকন র 
োনষনক খরচ 840 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর ঘেনি, ো িনিেের 120,000 নির্ এেং চার েের 
েয়সী নিক্ষােীমের পানরোনরক ঘকার্ও খরচ ো়োই সানেনক নিক-নকন্ডারগামটন র্ সুনেধা নেমে।  
 
বরম্বজ্ন্টস প্িাম্বডন র (Board of Regents) চোম্বেলর প্িটি এ. প্রাজ্া িম্বলর্, "আমামের কনর্ষ্ঠ 
নিক্ষােীমের জর্য জরুরী িারনিক নিক্ষার সুমোগ েনৃির জর্য নর্উ ইয়কন  জমু়ে অ্ভাের্ীয় কাজ করা 
হমে। নির্ এেং চার েের েয়সী নিশুমের জর্য উচ্চ মামর্র নিনকন্ডারগামটন র্ ঘিাগ্রামমর সুষম 
িমেিানধকার িোর্ নডপামমন ন্ট এেং নরমজন্টস ঘোমডন র জর্য অ্গ্রানধকার োমি আমরা নর্নিি করমি 
পানর ঘে আমরা নিশুরা েয়মসর সামে সামে সাফমলযর পমে িমেি করমি পামর।  
  
অন্তিনতী রাষ্ট্রীয় বেক্ষা কবমের্ার েোর্র্ টাবহ িম্বলর্, "িারনিক তিিে ঘিাগ্রাম, নেমিষ কমর 
িাক-ঘক, পরেিী ঘগ্রমড োত্রমের ফলাফমল সহায়িা কমর, আমামের কনর্ষ্ঠ নিক্ষােীমের এক 
অ্সাধারণ সূচর্া িোর্ কমর। এই সে কমনসূনচর সম্প্রসারণ নর্ময় আমরা আিানিি, ঘে ক্রমি 
নিনকন্ডারগামটন র্ নিক্ষােীমের ঘজারোর ভামে শুরু করার মাধযমম িামের সু্কমল এেং জীেমর্ 
িময়াজর্ীয় সফলিা এমর্ ঘেমে।  
 
বডসবিক্ট কততন ক প্রদত্ত তহবিল বর্ম্বে অন্তগনত করা হম্বলা:  
  
  

সু্কল প্জ্লা  
িাবষনক 
পরুস্কার  

Amsterdam City School District  $167,587  
Batavia City School District  $303,467  
Bolivar-Richburg Central School District  $222,970  
Brocton Central School District  $158,008  
Chittenango Central School District  $365,040  
Dansville Central School District  $104,802  
East Ramapo Central School District (Spring 
Valley)  $409,648  
Freeport Union Free School District  $747,171  
Geneva City School District  $77,355  
Gorham-Middlesex Central School District (Marcus 
Whitman)  $221,824  



 

 

Greenwich Central School District  $124,800  
Honeoye Central School District  $97,200  
Hornell City School District  $445,806  
Lyncourt Union Free School District  $156,274  
Lyndonville Central School District  $540,392  
Niagara Falls City School District  $1,082,851  
New York City Public Schools  $5,995,536  
Peru Central School District  $341,847  
Phelps-Clifton Springs Central School District  $375,251  
Rensselaer City School District  $127,547  
Rochester City School District  $1,365,239  
Schenectady City School District  $477,604  
Waverly Central School District  $349,697  
Wheatland-Chili Central School District  $81,000  
Whitney Point Central School District  $512,926  
Windsor Central School District  $148,158  
রাজ্ে অর্ুয্ায়ী প্মাট  $15,000,000  
  
  
িাক-নকন্ডারগামটন মর্র মাধযমম কম েয়মস িাপ্ত নিক্ষা অ্জন মর্র নেমভে মুমে নেমি পামর এেং একেম 
ঘেৌেমর্র শুরুমিই সুনেধা িোর্ করমি পামর। র্যাির্াল ইর্নিটিউট ফর আনলন এডুমকির্ নরসামচন র 
গমেষণায় (National Institute for Early Education Research) ঘেখা ঘগমে ঘেসে নিশু উচ্চ 
মার্সম্পন্ন তিিে নিক্ষা কােনক্রমম অ্ংিগ্রহণ কমর িামের তিিে ঘেমক 21 েেমরর মমধয জ্ঞার্নভনত্তক 
পরীক্ষায় উচ্চির ঘস্কার কমর। এো়োও িারা পঠর্ এেং গনণি উভয় ঘক্ষমত্র উচ্চির একামডনমক 
অ্জন র্ এেং একটি চার েের কমলমজ ঘোগোর্ ও কমনমক্ষমত্র ঘোগোমর্ এনগময় োমক।  
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