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বর্উইয়কন েহম্বর যুিক কমীম্বের বেক্ষার জর্ে 2,400টি চাকবরর িেিস্থা করার ক্ষক্ষম্বে 

গভর্ নর কুওম্বমা কর্সাটিনয়াম্বমর সাম্বে অংেীোবরম্বের ক্ষ াষণা কম্বরম্বের্। 
 

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ ব্রুকলির্ বব্ামরার বেলিমেন্ট এলরক অ্যাোমি এর িামে 

িরকামরর চিমে োকা ব্ন্দমুকর মাধ্যমম ল িংিার েলেমরামধ্র স্ট্রামেজজর একটে অ্িংশ ল মিমব্ 

কমীমের লশক্ষার জর্য কর্িাটেনয়ামমর িামে অ্িংশীোলরমের ব াষণা কমরর্। CWE, NYC বিন্ট্রাি 

বিব্ার কাউজিি এর একটে অ্িংশ ওয়াকনম াি ন বেমভিপমমন্ট েী ন বময়ােী ভামিা মাইমর্ ি  

2,400 র্েুর্ চাকলরর ব্যব্স্থা কমরমে ,বেলর্িং, বেলর্িং স্টাইমপন্ড্ি,বেমের্লশয়াি এব্িং ভামিা 

জায়গায় বেিমমন্ট ি  যারা সু্কি েুে এব্িং ব্ন্দমুকর ভযায়মিি এর মাধ্যমম েভালব্ে  ময়মে।  
 

”বস্টে ল মিমব্ এই ব্ন্দমুকর ভযায়মিি বমাকালব্িা করমে আমরা যা করমে পালর ো  মিা বয 

যুব্করা এমে িব্মেমক েভালব্ে  মে পামর োমের উৎপাের্শীি কাজ এব্িং িাই  লস্কি 

িরব্রা  করা"গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলবেম্বলর্, “আমরা আমরা যুব্কমের কাজ বেব্, োমের 

েলশক্ষণ বেব্ এব্িং োমের এমর্ চাকলর বেব্ যা োমের কযালরয়ারমক েী ন বময়ালে িা মিযর জর্য 

তেলর করমব্। এই যুব্কমের িামমর্ পুমরা ভলব্ষযৎ পমর আমে এব্িং আমরা োমের বেখমে চাই 

োরা লক করমে পামর ব্া  মে পামর োর বকার্ িীমা বর্ই। “ 
 

িরুকবলর্ ক্ষিাম্বরার ক্ষপ্রবসম্বেন্ট এবরক অোোম িম্বলবেম্বলর্, “আপলর্ যলে আপর্ার 

ব্াচ্চামক ব্ন্দকু েুমি বর্ওয়া বেমক আেকামে চার্ ো মি োর  ামে  ােুলি, স্প্যােুিা , 

বস্টমোমস্কাপ েুমি লের্। জর্গমণর িুরক্ষা ব্জায় রাখার বক্ষমে কম নিিংস্থামর্র িুমযাগ কমর বেওয়া 

অ্র্যেম েী নমময়ােী স্ট্রামেজজ। যুব্কিম্প্রোময়র ল িংিার  ে স্প্েগুলিমে ব াকাি কমর আমরা 

এই ল িংিা রক্তপামের কারণ ব্া গলে আমামের ব্ল্যাক এব্িং ব্রাউর্ কলমউলর্টে বেমক িলরময় লেমে 

পালর আলম গভর্ নরমক ধ্র্যব্াে জার্াই আমামের োমক িারা লেময় এই গুুেপূণ ন বক্ষমে 

লব্লর্ময়ামগর জর্য, এব্িং এটে ি ি করার জর্য আলম DOL এব্িং কলমউলর্টের বস্টকম াল্ডারমের 

িামে কাজ করার েেযাশায় আলে। “ 
 

18 বেমক 24 ব্ের ব্য়িীমের যারা লর্উইয়কন শ মরর ব্ন্দকু চালিে ল িংিার দ্বারা িব্মেমক বব্লশ 

েভালব্ে  ময়মে এই CWE বোগ্রামম োমের অ্গ্রালধ্কার বেওয়া  মব্। ব্ন্দকু লব্মরাধ্ী ভযায়মিি 

অ্যােমভামকলি গরুপ এব্িং অ্র্যার্য বর ামরি িিংস্থাগুলি বেমক উমেখ করা ব্যজক্তমের 

অ্গ্রালধ্কার বেওয়া  মব্।  
 



লর্ধ্ নালরে োইমভে বিক্টমরর কম নচারী এব্িং ইউলর্য়মর্র লশক্ষার্লব্শ বোগ্রামমর জর্য কাজ 

িম্পলকনে বেলর্িং বেওয়া এব্িং ইন্ড্ালস্ট্রর লর্ভনর কামজর িুমযাগ কমর বেওয়ার জর্য লব্মশষ ব্যব্স্থা 

লর্ময়মে। লশল্প এব্িং বপশা অ্ন্তভুনক্ত করমব্: 

 

• োক, ব্াি এব্িং অ্মোমমাব্াইি বমকালর্কযাি বমরামে এব্িং রক্ষণামব্ক্ষণ 

• ব্ালণজজযক ড্রাইভার িাইমিি 

• লর্ম নাণ মামর্মেন্ত  

• কুলির্ালর, বব্লকিং এব্িং খােয পলরমষব্া 

• স্বাস্থয বিব্া  

• লব্জল্ডিং বেে লশক্ষার্লব্শ 

• আইটে ি েওয়যার এব্িং ি ায়ো  

• িাইব্ার লর্রাপত্তা  

• লর্ম নাণ িারলভি  

•  িলপোলিটে এব্িং পয নের্  

 

কমী বেক্ষার জর্ে কর্ম্বসাটিনয়াম্বমর ক্ষপ্রবসম্বেন্ট ক্ষজাম্বসফ মোকোম নি িম্বলম্বের্, “ লর্উ 

ইয়কন শ মর ব্ন্দমুকর ভযায়মিি বমাকালব্িা করমে িব্মেমক েময়াজর্ীয়  ি েলশক্ষণ এব্িং 

চাকলরর জায়গা লর্ধ্ নারণ করা। এটে বয শুধ্ু যুব্কমের ব্াইমর বব্মরামর্া বেমক আেকায় ো র্য়, 

এোিাও আমামের অ্ে নর্ীলে লস্টলমউমিে কমর এব্িং শজক্তশািী , জ্ঞার্িম্পন্ন কমী েোর্ কমর। 
আমরা গলব্ নে গভর্ নর কুওমমার িমে একিামে গার্ ভযায়মিি লব্ুমে িিাই করমে বপমর এব্িং 

আমরা েেযাশা করলে আমগ আমরা েুণ কমীমের লর্মজরমের বকলরয়ার খুুঁমজ লর্মে ি ায়ো 

করমে পারমব্া। “ 
 

লর্উইয়কন বস্টে -এর বিব্ার লেপােনমমন্ট কলমউলর্টে পােনর্ামরর িামে ব্ন্দমুকর লব্মরাধ্ী 

ভযায়মিি, পােলর এব্িং কলমউলর্টে গরুপ এব্িং বিব্ার পােনর্ারমের মমধ্য বেমক বজায়ার্ এব্িং 

লশলক্ষে কম নচারীমের িামে CWE এব্িং বেিমমন্ট লর্ময় চুজক্ত িাক্ষর করা  মব্। যুব্ক কমীরা যারা 

আমরা লশখমে আগ্র ী অ্েব্া কলমউলর্টে বগাষ্ঠী যারা বর ামরি তেলর করমে চাইমের্ োরা 

DOL's ওময়ব্িাইমে বেখমে পামরর্ এখামর্. 
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