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১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ 

 
রিয় রিতামাতা, 
  
রিউ ইয়র্ক  রিটিি িাবরির্ সু্কি িম্পর্র্ক  রর্ছু ভার্িা িংবাদ জািার্ত আিিার্দি র্ার্ছ এ রিঠি রদরি। 
  
গত িপ্তার্ে আমিা ফ াষণা র্র্িরছ ফে, োই সু্কি গ্র্যাজরু্য়শর্িি োি িব িমর্য়ি িাইর্ত ফবরশ, এবং ড্রি-আউর্েি োি িব 
িমর্য়ি িাইর্ত র্ম। িরতটি বর্িার্ত গ্র্যাজরু্য়শর্িি োি ফবর্ের্ছ এবং ড্রি-আউর্েি োি র্র্মর্ছ। 
  
এো এর্ রবিাে িােিয, এবং এজিয আমার্দি রশক্ষার্থীর্দি, এবং িার্র্থ িার্র্থ আমার্দি রশক্ষর্মণ্ডিী এবং সু্কি 
স্টাের্দি র্র্ াি িরিশ্রর্মি জিয অরভিরিত র্িা উরিৎ। আমিা এোও জারি ফে, এির্বি ফর্ািোই িাবরির্ 
সু্কিিমূর্েি রিতামাতার্দি ছাো িম্ভব ের্তা িা, এবং এমি অিাধািণ িন্তাির্দি গর্ে তুির্ত আিিািা ফে তযাগ 
র্র্ির্ছি, তাি জিয আিিার্দির্র্ ধিযবাদ। আিিার্দি জিযই রিউ ইয়র্র্ক ি ঔজ্বিয খুব ফবর্ে ফগর্ছ। 
 
আমিা েখি অরজক ত িাের্িযি জিয রশক্ষার্থীর্দি অরভিরিত র্িরছ, তখি আমিা স্মিণ র্িরছ, আমার্দি 
আিও অিংখয র্াজ র্িা বারর্ আর্ছ। আমার্দি িংস্কাি উর্দযাগ 'ইক্যযইটি অযান্ড অযার্েিযান্স েি অি" 
(িবাি জিয অরধর্াি ও উৎর্ষক)-এি মাধযর্ম ির্ি এিার্ায় িবগুর্িা সু্কর্িি উন্নয়র্িি জিয আমিা আর্গি 
িাইর্ত র্র্ াি িরিশ্রম র্িরছ।  
  
রি-ফর্ ফর্থর্র্ ির্তযর্ ৪ বছি বয়িীর্দি জিয, িরতটি এর্ির্মন্টারি সু্কর্িি জিয রির ং ফর্াি রির্য়ার্গ, িরতটি 
বর্িাি িরতটি োই সু্কর্ি এরি ক্লাি, র্মরিউোি ক্লাি িািুি জিয- আমার্দি সু্কি বযবস্থায় ফে রবরির্য়াগ 
আমিা র্িরছ, তা আর্গ র্খিও র্িা েয়রি, ২০১৬ িার্িি মর্ধয, শতর্িা ৮০ ভাগ রশক্ষার্থী োই সু্কি ফর্থর্র্ 
ের্থািমর্য় র্র্ির্জ ভরতক ি জিয িস্তুত ের্য় গ্র্যাজরু্য়শি র্ির্ব,  এবং আমার্দি ির্ি রশক্ষার্থী ২য়  ফগ্র্  িেকার্য় 
িা  র্ির্ত িক্ষম ের্ব। 
  
আমার্দি অবযােত অগ্র্গরত অজক র্িি িাশািারশ িাবরির্ সু্কিগুর্িাি িাের্িযি জিয আমিা িব িমর্য়ি িাইর্ত 
অরধর্ িরতশ্রুরতবদ্ধ র্থার্র্বা। আমিা িব িময় িাবরির্ সু্কিগুর্িাি িরত আস্থাশীি র্থার্র্বা। আমিা িব িময় 
রিউ ইয়র্ক  রিটিি রশক্ষার্থী, আমার্দি িরিবািিমূে, এবং আমার্দি রশক্ষর্মণ্ডিীি িরত আস্থাভাজি র্থার্র্বা।  
  
আিিার্দি ফছর্ির্মর্য়র্দি এবং আমার্দি রিটিি জিয ো র্র্ির্ছি, তাি িবরর্ছুি জিয আিিার্দির্র্ আবািও 
ধিযবাদ জািারি, এবং রিউ ইয়র্ক  রিটিি রশক্ষাি অগ্র্গরতি জিয আমিা এর্িার্র্থ ফে র্াজগুর্িা র্ির্বা, 
ফিগুর্িাি অর্িক্ষায় আরছ।  
  
এই রবশাি িাের্িযি জিয আিিার্দির্র্ অরভিিি! 
  
  
আিিার্দি রবশ্বস্ত, 
 
 

 

 
 
 

 
চ্যান্সেলর     
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মেয়র 

ডিটি অভ ডনউ ইয়েট   


