26 ফেব্রুয়ারী, 2021
প্রিয পপ্ররব়ারবর্গ,
আপ্রি আশ়া করপ্রি ফে আপপ্রি এবং আপি়ার পপ্ররব়ার প্রির়াপদ ও সু স্থ্ আছিি। প্রকিু গুরুত্বপূ র্গ সংব়াদ জ়াি়াছে আপ্রি আজ প্রিখপ্রি।
প্রে ি বির DOE-ফে ফিেৃ ত্ব ফদয়ার পর, এই ি়ার্ গ-এ আপ্রি র্য়াছেির পদ ফেছক পদেয়ার্ করপ্রি।
DOE পপ্ররব়ার ফিছে ফেছে আি়ার প্রিশ্র অিু ভূপ্রে হছে। আপি়াছদর পপ্ররছেব়া প্রদছে প়ার়া এবং আপি়াছদর সন্ত়ািছদর স্কুি ও
আি়াছদর পুছর়া প্রসছেিপ্রিছক সম্পূর্গ সম্ভ়াবি়া অজগছির ক়াি়াক়াপ্রি প্রিছয ফেছে প়ার়া আি়ার ফপশ়াজীবছির জিয একপ্রি সম্ম়ািজিক
অধ্য়ায। আপি়াছদর সন্ত়াির়া—আি়াছদর 1 প্রিপ্রিযি প্রশক্ষ়ােগীছদর—দৃ ঢ়ে়া ও সহিশীিে়া প্রবস্মযকরভ়াছব অিু ছিরর়্াদ়াযক। এি়াই
আি়াছক এই অভূ েপূ বগ সঙ্কছি পপ্ররর়্াপ্রিে কছরছি, এবং এই পদ ফিছে ে়াব়ার পছে এি়াই আপ্রি আি়ার স়াছে প্রিছয
ে়াপ্রে। আপি়াছদর সন্ত়ািছদর ও আপি়াছদর স্কুি কপ্রিউপ্রিপ্রির িপ্রে আপি়ার়া ফে অঙ্গীক়ার ও সিেগি িদশগি কছরছিি, ফসি়া
অস়াধ়্ারর্।
ফিছিছিছযছদর ি়াছে সবছর্ছয শপ্রি শ়ািী সিে়া িদ়ািক়ারক হছে প়াবপ্রিক এডুছকশি - আি়ার ফপশ়াজীবি জু ছে, এি়া আি়ার পে
প্রিছদগশি়ার আছি়া প্রহছসছব ক়াজ কছরছি। প়াবপ্রিক এডুছকশি হছে কপ্রিউপ্রিপ্রিগুছি়ার িঙ্গর। প়াবপ্রিক এডুছকশি একপ্রি প্রশশু ফে
দপ্ররদ্র, অেব়া অস্থ়াযী আব়াসছি (ছিছম্প়ার়াপ্রর হ়াউপ্রজং) বসব়াস কছর, অেব়া—আি়ার প্রিছজর ফক্ষছেই—ফে প়াবপ্রিক স্কুি প্রসছেছি
িছবছশর সিয ইংছরপ্রজ বছি ি়া, ে়াছক স্বপ্ন তেপ্রর করছে এবং ফসই স্বছপ্নর প্রপছি িুছি ে়াওয়া সম্ভব কছর। সপ্রে যক়ারভ়াছবই,
প়াবপ্রিক এডুছকশি আি়াছদর র্র্েছের সছবগ়াচ্চ আদশগ িক়াশ কছর। বছর়াবয়াপী স্কুিগুছি়াছে আপ্রি েখি এি়ার র্র্গ়া ব়ারব়ার হছে
ফদছখপ্রি, ে়া প্রিউ ইযকগ প্রসপ্রিছে ে়াক়াক়ািীি সিছয আি়ার এই প্রবশ্ব়াসপ্রিছক দৃ ঢ়ের কছরছি।
এবং একস়াছে, আির়া ফসই িি়ার্ ফপছযপ্রি। গ্র্য়াজুছযশছির হ়ার ও কছিছজ ভপ্রে গর হ়ার ক্রিশ বৃপ্রি এবং ড্রপআউ ফির (কছিজ ফিছে
ে়াব়ার) হ়ার ক্রিশ প্রিম্নের কর়ার ি়াধ্যছি আি়াছদর প্রসপ্রিযছরর়া অবয়াহেভ়াছব ে়াছদর প্রিছজছদর ফরকডগ প্রিছজর়াই ভ়াঙ্গছি।
আির়া ক়াঠ়াছি়া ও িীপ্রে ি়াি়া পপ্ররবেগছি সপ্রে যই অগ্র্র্প্রে অজগি কছরপ্রি ফেগুছি়া েুর্ েুর্ ধ্ছর বর্গব়াছদ র়্াাঁে়া এই প্রসপ্রি ও ফদছশ
উৎপ়াপ্রদে। আির়া পৃেক বযবস্থ়া (ছসছগ্র্ছর্শি) দূ র করছে এবং একপ্রি প্রির্ূঢ় ধ়্ারর়্া ফেছক সপ্রে যক়ার "সিে়া" ব়াস্ত ছব রূপ প্রদছে
ক়াজ কছরপ্রি। িপ্রে প্রি স্কুি, ফেি়া ভপ্রে গছে ফিছিছিছযছদর ে়ার্ ়াই (প্রিি) কছরি়া, এবং িপ্রে প্রি প্রডপ্রিক্ট, ফেি়া স্বল্প-আছযর প্রশক্ষ়ােগী
অেব়া ইংছরপ্রজ ভ়াে়া প্রশক্ষ়ােগীছদর (ইংপ্রিশ িয়াঙ্গুছযজ ি়ািগ়ার) জিয অপ্রধ্কের স্থ়াি সংকুি়াি কছর, ফসগুছি়া এই িক্ষয ব়াস্ত ছব রূপ
প্রদছে।
অবছশছে, আির়া আি়াছদর ফিছিছিছযছদর ি়ািপ্রসক স্ব়াস্থয স্পিি়াইছি প্রিছয এছসপ্রি এবং ফসি়াছক ি়াধ়্ািয প্রদছযপ্রি ফেি িপ্রে প্রি
ফিছিছিছয ে়াছদর ক্ল়াসরুি ও স্কুি কপ্রিউপ্রিপ্রিছে স্ব়ার্ে, স্ব়ােন্দ্য, এবং প্রির়াপদ ফব়াধ্ কছর—প্রবছশে কছর এখি, েখি আি়াছদর বহু
প্রশক্ষ়ােগীর়া অিক়াশয ি়ািপ্রসক আঘ়াে ব়া কষ্ট ফি়াক়াপ্রবি়া করছি।
এবং, অবশযই, COVID-19 প্রবশ্ববয়াপী িহ়াি়ারীর শুরুছে আি়াছদর প্রশক্ষ়ােগী, ে়াে, পপ্ররব়ার, ও কপ্রিউপ্রিপ্রিছদর স্ব়াস্থয সু রক্ষ়ায ফদছশর
সবগবৃহৎ স্কুি প্রসছেিপ্রিছক আির়া র়াে ়ার়াপ্রে রূপ়ান্তপ্ররে কছরপ্রি। প্রিউ ইযকগ প্রসপ্রি প়াবপ্রিক স্কুিগুছি়াছে প্রশক্ষ়াদ ়াি ও প্রশক্ষ়া গ্র্হছর্র
অেগ কী, ে়া পুিঃআপ্রবষ্ক়ার কছরপ্রি।
সবপ্রকিু জু ছে, র়াজনিপ্রে কভ়াছব ফক়ািপ্রি জিপ্রিয ফসি়ার পপ্ররবছেগ ফিছিছিছযছদর জিয ফক়ািপ্রি সবছর্ছয ভ়াি ফসি়াছক আপ্রি ি়াধ়্ািয
প্রদছযপ্রি। আপ্রি কখছি়াই কপ্রঠি আছি়ার্ ি়া ফেছক প্রপিপ়া হইপ্রি। আপ্রি সবসিযই প্রবশ্ব়াস কছরপ্রি ফে আি়াছদর িপ্রে প্রি প্রশক্ষ়ােগীর জিয
উচ্চ িেয়াশ়া ধ়্ােগ কর়া িছয়াজি—এবং এরপর ফসি়া অজগছি ে়া প্রকিু কর়া িছয়াজি সবপ্রকিু কর়া।
আপি়ার়া, আপি়াছদর সন্ত়াির়া, এবং প্রিছবপ্রদে ে়াের্র্ ে়ার়া আপি়াছদর পপ্ররছেব়া প্রদছে, আপি়াছদর সকছির পরবেগী র্য়াছেির
ফেছক র্িি়ািে়া ও স়াহসী ফিেৃ ত্ব ি়াপয। আপি়াছদর এিি একজি িছয়াজি ে়ার আি়াছদর স্কুিগুছি়ার ব়াস্ত বে়া সম্পছকগ বযপ্রি র্ে
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অপ্রভজ্ঞে়া রছযছি, এবং প্রশক্ষ়া বিরপ্রি দৃ ঢ়ে়ার স়াছে ফশে কর়ার ও সকি প্রশক্ষ়ােগীছদর ফসছেম্বছর স্কুি ভবিগুছি়াছে প্রেপ্ররছয আিছে
ক়াজ কর়ার িপ্রে ভ়া ও ফিেৃ ছত্বর গুর়্াবিী রছযছি।
ফসজিয আপ্রি অেযন্ত র্প্রবগে ফে এই ক়াছজ সবছর্ছয গুরুত্বপূ র্গ ফিে়াছদর একজি এই সম্ম়াি গ্র্হর্ করছবি এবং আপি়াছদর
র্য়াছেির প্রহছসছব দ়াপ্রযত্ব প়ািি করছবি, প্রে প্রি হছেি: প্রিযশ়া ফপ়ািগ়ার (Meisha Porter)।
প্রিযশ়া (Meisha) 20 বির ে়াবে প্রিউ ইযকগ প্রসপ্রি প়াবপ্রিক স্কুিগুছি়াছে ক়াজ করছিি, এবং বেগি়াছি ব্রংক্স এপ্রক্সপ্রকউপ্রিভ
সু প়াপ্ররিছিিছডন্ট প্রহছসছব পপ্ররছেব়া প্রদছেি। এই ভূ প্রিক়ায, প্রে প্রি কপ্রিউপ্রিপ্রি স্কুি প্রডপ্রিক্ট 7-12 ফিেৃ ত্ব প্রদ ছেি, ফেি়ায সম্পূর্গ বছর়া,
ফসি়ার 361-প্রি স্কুি ও 235,000 জি প্রশক্ষ়ােগী অন্তভুগি । প্রে প্রি একজি আজীবি প্রিযকগব়াসী এবং আি়াছদর প়াবপ্রিক স্কুিগুছি়াছে
প্রশপ্রক্ষে, প্রেপ্রি িেি প্রডপ়ািগছিন্ট অভ এডুছকশছির ব্রংক্স স্কুি ের িয, র্ভিগছিন্ট, অয়ান্ড জ়াপ্রেস-এ একজি প্রশপ্রক্ষক়া প্রহছসছব ফে়ার্
ফদি—এবং এই স্কুিপ্রির পপ্ররকল্পি়া ও র্ঠছি প্রে প্রি সহ়াযে়া কছরছিি। 18 বির ঐ স্কুছি প্রশক্ষকে়া কর়ার পর, প্রে প্রি ফসখ়াছি
িপ্রেপয়াি পছদ অপ্রধ্প্রি ে হি, এরপর প্রিযশ়া (Meisha) প্রে ি বির প্রডপ্রিক্ট 11-এর সু প়াপ্ররিছিিছডন্ট প্রহছসছব ব্রংক্স-এর ফপিহ়াি
প়াকগওছয, ইেছর্ে়ার, এবং উডিি ফিইব়ারহুডগুছি়াছে পপ্ররছেব়া িদ়াি কছরি। প্রে প্রি 2018 ফেছক এপ্রক্সপ্রকউপ্রিভ সু প়াপ্ররিছিিছডন্ট
প্রহছসছব দ়াপ্রযত্ব প়ািি করছিি, এবং ঐ সিছয, ব্রংছক্সর প্রশক্ষ়ােগীর়া উছেখছে়ার্য প্রশক্ষ়ার্ে সেিে়া অজগি কছরছি, এবং স্কুিগুছি়া
ভ়াছি়া ফেছক অপ্রধ্কের ভ়াছি়া হছযছি।
প্রিযশ়া (Meisha) আি়াছদর প্রশক্ষ়ােগী ও স্কুিগুছি়ার এক অেু িিীয ফে়াি়া। প্রে প্রি ে়াছদর ি়াছে পে়াছশ়াি়া কছরছিি, ে়াছদর প্রশক্ষকে়া
কছরছিি, ে়াছদর ফিেৃ ত্ব প্রদ ছযছিি, এবং এখি ে়াছদর সকছির জিয র্য়াছেির হছবি। প্রবর্ে কছযকজি র্য়াছেির—আপ্রি সহ—
প্রিছয়ার্ি়াপ্রি র সিয ফেছক, ফকহই সপ্রক্রযভ়াছব আি়াছদর স্কুিগুছি়াছে িপ্রে প্রদ ি ক়াজ কপ্ররপ্রি। আপি়ার়া ও আপি়াছদর ফিছিছিছযছদর
সহ়াযে়া প্রদছে, প্রিযশ়া (Meisha) ে়াাঁর অেীে ও বেগি়াি সকি অপ্রভজ্ঞে়া বযবহ়ার কছর, এই ি়াাঁর্ ফভছঙ্গ ফদছবি। আপি়ার়া শীঘ্রই
প্রিযশ়া (Meisha)-এর ক়াি ফেছক আছর়া জ়ািছে প়ারছবি, এবং একপ্রি স্বেন্দ্ ও েিিসূ উত্তরর্ প্রিপ্রিে করছে আপ্রি ে়াাঁর স়াছে
পরবেগী কছযক সি়াহ ক়াজ করছব়া।
সছবগ়াপপ্রর, আপ্রি আপি়াছদর পপ্ররছেব়া প্রদছে ফপছর র্প্রবগে , এবং আির়া ে়া অগ্র্র্প্রে অজগি কছরপ্রি ফসজিয অেযন্ত র্প্রবগে । এরপর
আি়ার স়ািছি কী রছযছি জ়াপ্রি ি়া, প্রকন্তু আপ্রি জ়াপ্রি আপ্রি ফেখ়াছিই ে়াই ি়া ফকি এবং সবগে আপ্রি প্রিউ ইযকগ প্রসপ্রির ধ্য়াি -ধ়্ারর়্া ও
সিৃপ্রি স়াছে প্রিছয ে়াছব়া।
আপি়াছদর র্য়াছেির প্রহছসছব পপ্ররছেব়া প্রদছে প়ার়া আি়াছক একপ্রি জীবিভর সম্ম়ািি়া এছি প্রদছযছি। আপ্রি আপি়াছদর িছেযছকর
ক়াছি কৃেজ্ঞ।
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