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গভর্নর কুওম্বমা সু্কম্বল ফেবিযাল বরকগবর্ের্ প্রযুবি িেিহার এিং পবরচালর্া স্থবগত করার আইম্বর্ 
স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
আইর্ (A6787-D/S5140-B) সু্কম্বল ফেবিযাল বরকগবর্ের্ এিং অর্োর্ে ধরম্বর্র িাম্বযাম্বমবিক 

প্রযুবি িেিহার করা উবচত বকর্া ফি বিষম্বয গম্বিষণার প্রবত বর্ম্বদন ে কম্বর; িঠিকভাম্বি 
পযনাম্বলাচর্া র্া করা পযনন্ত তাম্বদর িেিহার স্থবগত কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ (A6787-D/S5140-B) সু্কমে ফেসিযাে 
সরকগসর্শর্ প্রযসুি এবং অ্র্যার্য ধরমর্র বামযামমসিক প্রযুসির বযবহার স্থসগত কমর, সু্কমে এর 
বযবহার যথাযথ সকর্া তা সর্ময একটি গমবষণার সর্মদনশ সদমযমের্ এবং িুপাসরশ জাসর কমরমের্।  
এই আইমর্ কমপমক্ষ 1 জেুাই, 2022 পযনন্ত অ্থবা প্রসতমবদর্ িম্পন্ন র্া হওযা এবং রাজয সশক্ষা 
কসমশর্ার এর বযবহামরর অ্র্ুমমাদর্ পযনন্ত, ফযটি পমর ঘমে র্া ফকর্, সু্কে কততন ক বামযামমসিক 
শর্ািকরণ প্রযুসি ক্রয এবং বযবহামরর উপর স্থসগতামদশ জাসর করা হমযমে। এো সর্উ ইযকন  
রামজযর িরকাসর এবং ফবিরকাসর উভয সু্কমের ফক্ষমে প্রমযাজয।  
  
"ফেসিযাে সরকগসর্শর্ প্রযুসি সর্উ ইযকন বািীমদর ফবশ সকেু িুসবধা প্রদার্ করমত পামর, সকন্তু এর 
বযবহার গুরুতর এবং ববধ ফগাপর্ীযতা উমেমগর িতসি কমর যা আমামদর পরীক্ষা করমত হমব, 
সবমশষ কমর সু্কমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইমর্র জর্য সর্উ ইযমকন র সু্কমে ফকার্ ধরমর্র 
বামযামমসিক শর্ািকরণ প্রযুসি আর্া যামব সকর্া তা সর্ধনারণ করার আমগ রাষ্ট্রীয সশক্ষা র্ীসত 
সর্ধনারকমদর এক ধাপ সপসেময ফযমত হমব, সবমশষজ্ঞমদর িামথ পরামশন করমত হমব। আমামদর 
িন্তার্মদর সর্রাপত্তা প্রমতযক সপতামাতার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন, এবং এই প্রযুসি বযবহার করা হমব 
সকর্া ফিই সিদ্ধান্ত হােকাভামব ফর্ওযা যামব র্া।"  
  
এই আইমর্র প্রমযাজর্ সকেু সবদযমার্ ফেসিযাে সরকগসর্শর্ এবং অ্র্যার্য বামযামমসিক প্রযুসির 
মাধযমম সশক্ষাথীমদর জর্য িম্ভাবয ঝুুঁ সক সর্ময উমেগ প্রকামশর সভসত্তমত রসিত, যার মমধয রমযমে 
র্ারী, তরুণ এবং অ্মেতাঙ্গ বযসিমদর ভুে শর্ািকরমণর উচ্চ হার এবং ফিই িামথ বামযামমসিক 
তমথযর সর্রাপত্তা এবং িংসিি সশক্ষাথীমদর ফগাপর্ীযতা উমেগ।  
  
আিন্ন আইর্িভার অ্সধমবশমর্ পাশ হওযা একটি িুসির অ্ধীমর্, রাজয তথয প্রযুসি দপ্তর (Office 
of Information Technology) রাজয সশক্ষা দপ্তমরর (State Education Department) িামথ কাজ 



 

 

করমব এবং সশক্ষক এবং অ্সভভাবকমদর কাে ফথমক মতামত িাইমব, ফিই িামথ সু্কমের সর্রাপত্তা,  
তথয এবং সশক্ষাথীমদর ফগাপর্ীযতা সবষময সবমশষজ্ঞমদর মতামত িাইমব। এই গমবষণায আইমর্ 
বসণনত িুসর্সদনি সবমবির্ার কথা খসতময ফদখমব, যার মমধয রমযমে সশক্ষাথীমদর র্াগসরক স্বাধীর্তা 
এবং ফগাপর্ীযতার উপর প্রযুসির িম্ভাবয প্রভাব এবং িংগতহীত তথয সকভামব বযবহার করা হমব।  
  
বিম্বর্টর ব্রাযার্ কোভার্াহ িম্বলর্, "এই আক্রমণাত্মক র্জরদাসর প্রযুসি আমামদর সু্কমে আর্ার 
ফকার্ মামর্ হয র্া যখর্ ফকউ এমর্ ফকার্ প্রমাণ ফদখাযসর্ ফয এটি অ্থনবহভামব সর্রাপত্তা উন্নত 
করমব অ্থবা সশক্ষাথী, কমনিারী এবং দশনর্াথীমদর ফগাপর্ীযতা এবং র্াগসরক অ্সধকার েঙ্ঘর্ র্া 
কমর এটি বযবহার করা ফযমত পামর। এই আইর্ সর্সিত করমব ফয রাষ্ট্রীয সশক্ষা কমনকতন ারা এই 
প্রযুসি পযনামোির্া করমব এবং ফয ফকার্ তরুণমক এর আওতায আর্ার আমগ এই প্রযুসিমক িমথনর্ 
করমব। আসম আশা কসর ফয তারা এই সিদ্ধামন্ত উপর্ীত হমব ফয সু্কমে এো প্রমযাজর্ীয বা যথাযথ 
র্য। আসম অ্যামিম্বসে িদিয ওযামেিমক ধর্যবাদ জার্াই তার ফর্তত মত্বর জর্য; এই প্রযুসির 
বযবহারমক কাযনকরভামব িযামেঞ্জ করার জর্য সশক্ষাথী, পসরবার এবং উসকেমদর ধর্যবাদ জার্াই; 
এবং গভর্নরমক এই গুরুত্বপূণন আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
অোম্বিেবল িদিে মবর্কা বপ. ওযাম্বলি িম্বলর্, "এই র্তুর্ এবং অ্প্রমাসণত প্রযুসিমত েক্ষ েক্ষ 
ডোর খরি করার আমগ, ফেসিযাে সরকগসর্শর্ িেেওযযার সু্কমে বযবহামরর জর্য উপযিু সকর্া 
তা সর্ধনারণ করার জর্য আমরা সশক্ষাথী, সপতামাতা এবং করদাতামদর কামে দাযবদ্ধ। আসম 
গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই এই আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য এবং সবষযটি সর্ময আমরা 
গমবষণার প্রমযাজর্ীযতা উপেসি করার জর্য। ভুে শর্ািকরণ, অ্পবযবহার এবং তমথযর 
ফগাপর্ীযতা িম্পমকন  গুরুতর উমেগ আমে যা এই প্রযুসিমক রামজযর সবসভন্ন সু্কমে বযবহার করার 
অ্র্ুমসত ফদওযার আমগ সবমবির্া করমত হমব।"  
  
ফযখামর্ এটি সু্কমে বযবহামরর জর্য বামযামমসিক শর্ািকরণ প্রযুসিমক উপযুি মমর্ কমর, ফিখামর্ 
এই গমবষণায এর বযবহার পসরিাের্ার জর্য সবসধসর্মষধ এবং সর্মদন সশকা সিসিত করা হমব।  
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