
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

ওয়াকনম্ব ার্ ন হেম্বভলপম্বেন্ট ইবর্বেম্বয়টিম্বভর বিতীয় রাউম্বের জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 7 

বেবলয়র্ েলার িরাে হেওয়ার হ াষণা  

  

42টি র্ংস্থা এই ওয়াকনম্ব ার্ ন হেম্বভলপম্বেন্ট অর্ুোর্ পাবে  

  

2,550 জম্বর্রও হিবে বর্উ ইয়কনিার্ীম্বক চাব োর্ম্পন্ন েক্ষতাগুম্বলাম্বত প্রবেক্ষণ 

প্রোম্বর্র ত বিল প্রোর্ করম্বি  

  

বর্য়বেত বভবিম্বত িাড়বত আম্বিের্ গ্র ণ করা  ম্বে এিং প্রবেক্ষণ র্ংস্থাগুম্বলাম্বক 

এখাম্বর্ আম্বিের্ করম্বত হজারাম্বলা উৎর্া  প্রোর্ করা  ম্বে: 

workforcedevelopment.ny.gov  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্বরবের্ হে ওয়াক্নব ার্ ন হেবভলপবেন্ট ইথর্থিবয়টিভ 

(Workforce Development Initiative)-এর অংি থ বর্বে হেিেযাপী 42টি র্ংস্থাবক্ 7 থেথলয়র্ 

েলার েরাদ্দ হেওয়া  বয়বে। ত থেবলর থিতীয় রাউবের আওতায় প্রিে গ্রুবপ এর্ে ধারাোথ ক্ 

অর্ুোর্ প্রোর্ ক্রা  বে, হেটি আগে োবর্ শুরু  বয়থেল, এেং থর্উ ইয়ক্নোর্ীবেরবক্ 

োর্র্ম্মত, ভাবলা হেতবর্র ক্ে নর্ংস্থাবর্র জর্য প্রস্তুথত থর্বত ও অর্ুর্ন্ধার্ ক্রবত, েযের্া 

প্রথতষ্ঠার্গুবলার স্বল্প-হেয়ােী ক্েী চাথ ো পূরণ, আঞ্চথলক্ িযাবলন্ট পাইপলাইর্ উন্নতক্রণ, 

থিক্ষার্থেি  ওয়ার র্ুবোগ র্ম্প্রর্ারণ, এেং ক্রেেধ নোর্ থিল্পগুবলার েী নবেয়ােী চাথ ো 

হোক্াবেলায় র্া ােয ক্বর এের্ হক্ৌিলগত আঞ্চথলক্ প্রবচষ্টায় র্ ায়তার জর্য 48 থেথলয়র্ 

েলার েরাদ্দ থেবয়বে। চলোর্ ক্র্বর্াথলবেবিে  ান্েং আবেের্ প্রন্ক্রয়ার োধযবে আবেের্ 

গ্র ণ ক্রা অেযা ত রবয়বে।  

 

অর্ুোবর্র এই রাউবে শ্রে থেভাগ (Department of Labor), SUNY ও CUNY এর র্রেরা  ক্রা 

ত থেল ও প্রবণাের্া হেিজবুে 2,550 জবর্রও হেথি থর্উ ইয়ক্নোর্ীর জর্য অপথর াে ন চাক্থরর 

প্রথিক্ষণ প্রোর্ এেং উচ্চ-চাথ ো র্ম্পন্ন থিল্পগুবলাবত ক্ে নর্ংস্থাবর্র র্ুবোগ র্টৃষ্ট ক্রবত 

র্ ায়তা ক্রবে।  

  

"আোবেরবক্ এই ক্টির্ োস্তেতা হোক্াবেলা ক্রবত  বে হে এই ে াোরী েহু থর্উ 

ইয়ক্নোর্ীবক্  িাৎ ক্বর হেক্ার ক্বর থেবয়বে এেং থর্বজবের র্ংস্কার ক্রা ও পুর্রায় ক্যাথরয়ার 

শুরুর জর্য তাবের র্তুর্ েক্ষতার র্ন্ধাবর্ র্াথেবয় থেবয়বে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। 

"ক্েীেবলর জর্য এর্ে অর্ুোর্ অপথর াে ন েক্ষতাগুবলার প্রথিক্ষণ প্রোর্ ক্রবে, থর্উ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fworkforcedevelopment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C035d395dae6c4c84c0ac08d9d5f1a856%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776056157231414%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bgq97dDzROX8XiiD4ehNFyE2PhfpQEkjb0N15EZLSEs%3D&reserved=0


ইয়ক্নোর্ীবেরবক্ ভথেষযবতর উচ্চ-চাথ োর্ম্পন্ন ও ভাবলা হেতবর্র চাক্থরর র্বে র্ংেুক্ত 

ক্রবে, এেং থিক্ষা, েযের্া প্রথতষ্ঠার্, এেং র্রক্াথর থেথর্বয়াবগর েবধয র্েথত ততথর ক্রবে ো 

আোবের হেবির অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধার ত্বরাথিত ক্রবে। হের্ে থর্উ ইয়ক্নোর্ী এই ে াোরীর 

 বল ক্ে ন ীর্  বয় পবেবের্, অিো এই অথর্ন্িত র্েবয় তাবের পরেতী ক্যাথরয়ার র্ম্পবক্ন 

থর্দ্ধান্ত থর্বের্, তাবের জর্য আেরা আপর্ার হেধা ও উচ্চাক্াঙ্ক্ষার উপবোগী এক্ র্তুর্ থর্উ 

ইয়ক্ন গবে তুলথে।"  

  

থর্উ ইয়বক্নর আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউন্িলগুবলা আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ চাথ ো ও 

র্ুবোবগর থভথিবত ত থেবলর জর্য আবেের্গুবলার েযাপাবর র্ুপাথরি ক্রার হক্ষবে এক্টি 

গুরুত্বপূণ ন ভূথেক্া পালর্ ক্রবত পাবর। হের্ে েযের্া প্রথতষ্ঠার্ ও র্ংগির্র্েূ  ওয়াক্নব ার্ ন 

হেবভলপবেন্ট অযাওয়ােন হপবয়বে হর্গুবলার েবধয রবয়বে:  

  

·   কোবপিাল বেবিক্ট: SUNY হস্কবর্ক্বিথে ক্াউথন্ট ক্থেউথর্টি ক্বলজ (SUNY Schenectady 

County Community College), NSH USA ক্বপ নাবরির্ (NSH USA Corporation),  াের্র্ 

ভযাথল ক্থেউথর্টি ক্বলজ (Hudson Valley Community College)  

·   হর্ন্ট্রাল বর্উ ইয়কন: পাইবরাবিক্ ইর্ক্. (Pyrotek Inc.), িম্পথক্ি হক্ািনলযাে ক্থেউথর্টি 

ক্বলজ (Tompkins Cortland Community College)  

·   ব ঙ্গার হলকর্: রবচোর হজর্াবরল  ার্পাতাল (Rochester General Hospital), ই-হ লি 

হিক্বর্ালন্জর্ (eHealth Technologies), হ বলর্ এে গারি্রুে এজন্ি (Helen & Gertrude 

Agency), লাই িাইে অযাথর্েযাি ইর্ক্. (Lifetime Assistance Inc.), অথিেযাক্স SI 

(Optimax SI), হপ্রা অযােপযাক্ (ProAmpac), হগ্রিার থলথভং আথক্নবিক্টর্ P.C. (Greater 

Living Architects P.C.), ের্বরা ক্থেউথর্টি ক্বলজ (Monroe Community College), GW 

থলস্ক, ইর্ক্. (GW Lisk, Inc), থ োর হলক্র্ ক্থেউথর্টি ক্বলজ (Finger Lakes Community 

College)  

·   লং আইলোে: ইউর্াইবিে ওবয় অে লং আইলযাে (United Way of Long Island), 

থর্বক্ালার্ হর্ন্টার (Nicholas Center), উই ক্াবর্ক্ট েয েির্, ইর্ক্. (We Connect The 

Dots, Inc.), ক্যািথলক্ হ লি র্াথভনবর্র্ অে লং আইলযাে (Catholic Health Services of 

Long Island), হর্ন্ট ফ্র্যান্ির্  ার্পাতাল (St. Francis Hospital), পাক্নার জইুি ইর্থেটিউি 

 র হ লি হক্য়ার এে থর যাথেথলবিির্ (Parker Jewish Institute for Health Care and 

Rehabilitation), র্ার্াউ ক্থেউথর্টি ক্বলজ (Nassau Community College), 

হেবভলপবেন্টার থেবজথেথলটিজ ইর্থেটিউি (Developmental Disabilities Institute), ইে 

এে থেবজথেথলটিজ অযাবর্াথর্বয়ির্ (East End Disabilities Associates),  যাথেথল 

হরথর্বেবির্ এে এবর্র্থিয়াল এন্টারপ্রাইবজর্, ইর্ক্. (Family Residences and Essential 

Enterprises, Inc.), ইন্েবপবেন্ট গ্রুপ হ াে থলথভং (Independent Group Home Living), 

র্াব াক্ ক্াউথন্ট ক্থেউথর্টি ক্বলজ (Suffolk County Community College)  

·   বেে- াের্র্: থর্বক্ালার্ হর্ন্টার (Nicholas Center), উইথলয়াের্ লাম্বার (Williams 

Lumber), িপ রাইি (ShopRite), োবচর্ ক্থেউথর্টি ক্বলজ (Dutchess Community 

College)  

·   হো াক ভোবল: হো াক্ ভযাথল ক্থেউথর্টি ক্বলজ (Mohawk Valley Community College), 

ইউথর্ভার্ নাল প্লাথেক্র্ (Universal Plastics), েযাবর্াথর্ক্ হক্য়ার ক্থেউথর্টি (Masonic Care 



Community), ক্র্বর্াথলবেবিে থপ্রথর্ির্ হপ্রাোক্ট (Consolidated Precision Product), 

ইন্েয়াে ক্বপ নাবরির্ (Indium Corporation), েয হর্ন্টার (The Center), GPO হ োবরল 

হক্রথেি ইউথর্য়র্ (GPO Federal Credit Union), েয হরর্থক্উ থেির্ (The Rescue Mission), 

থর্ এে এইচ প্লাথেক্র্ (C & H Plastics)  

·   বর্উ ইয়কন বর্টি: হগ্রর্ ইর্থেটিউি অে থর্উ ইয়ক্ন (Grace Institute of New York), লা 

গাথেনয়া ক্থেউথর্টি ক্বলজ (LaGuardia Community College), েয হোর - অযা হর্ন্টার অে 

অল্টারবর্টিভর্, ইর্ক্. (The Door - A Center of Alternatives, Inc.), ব্রঙ্কর্ ক্থেউথর্টি 

ক্বলজ থেজাইর্ র্্িুথেও (Bronx Community College Design Studio), পাক্নার জইুি 

ইর্থেটিউি  র হ লি হক্য়ার এে থর যাথেথলবিির্, ব্রঙ্কর্ ক্থেউথর্টি ক্বলজ (Bronx 

Community College), উই ক্াবর্ক্ট েযা েির্, ইর্ক্.  

·   র্াোর্ ন টিয়ার: এইচ এে ই েক্ন িাবে না হেথেং (H & E Stork Turbo Blading), িম্পথক্র্র্ 

ক্িনলযাে ক্থেউথর্টি ক্বলজ,  ােন হ থরবিজ হ োবরল হক্রথেি ইউথর্য়র্ (First Heritage 

Federal Credit Union), ক্থর্ নং ক্থেউথর্টি ক্বলজ (Corning Community College)  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির শ্রে বিভাম্বগর কবেের্ার রিািনা বরয়ারের্ িম্বলর্, "ক্েীোথ র্ীর 

উন্নয়র্ গভর্ নর কু্ওবোর ে াোরী হিবক্ অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধার পথরক্ল্পর্ার এক্টি অপথর াে ন 

অংি। ওয়াক্নব ার্ ন হেবভলপবেন্ট ইথর্থিবয়টিভ থিক্ষা, প্রথিক্ষণ ও েক্ষতা থর্ে নাবণর োধযবে 

থর্উ ইয়ক্নোর্ীবেরবক্ চাথ োর্ম্পন্ন ক্যাথরয়ার গিবর্র পবি এথগবয় হর্য় এেং এক্ই র্েবয় 

েযের্া প্রথতষ্ঠার্গুবলার চাথ ো পূরবণ েক্ষ ক্েীবের এক্টি পাইপলাইর্ প্রথতষ্ঠা ক্রবে। ক্েীবের 

ও েযের্া প্রথতষ্ঠার্গুবলাবক্ উপকৃ্ত ক্বর এেং থর্উ ইয়বক্নর অি নর্ীথতবক্ উদ্দীথপত ক্বর এের্ 

েী নবেয়ােী র্োধার্গুবলার জর্য তার অেযা ত অেীক্ারেদ্ধতার জর্য আথে গভর্ নর হ াক্বলর 

প্রিংর্া ক্থর।"  

  

ওয়াকনম্ব ার্ ন হেম্বভলপম্বেন্ট ইবর্বেম্বয়টিভ  

থর্উ ইয়ক্ন হেিেযাপী উদ্ভাের্েূলক্, র্জৃর্িীল, ও আঞ্চথলক্ভাবে স্বক্ীয় ক্েীেল উন্নয়বর্র 

প্রক্ল্পগুবলাবত 175 থেথলয়র্ েলার থেথর্বয়াগ ক্রার থেির্ থর্বয় 2019 র্াবল ওয়াক্নব ার্ ন 

হেবভলপবেন্ট ইথর্থিবয়টিভ শুরু  য়। এই ক্র্বর্াথলবেবিে  ান্েং-এর আবেেবর্র অধীর্ 

এর্ে অর্ুোর্ এের্ হক্ৌিলগত আঞ্চথলক্ প্রবচষ্টার্েূব  র্ ায়তা প্রোর্ ক্বর হেগুবলা েযের্া 

প্রথতষ্ঠার্গুবলার স্বল্পবেয়ােী ক্েী চাথ ো পূরণ ক্বর, থিল্পখাবতর েী নবেয়ােী চাথ ো হোক্াবেলা 

ক্বর, আঞ্চথলক্ প্রথতভার পাইপলাইর্ উন্নত ক্বর, স্থার্ীয় ক্েীেবলর র্ংস্থাগুবলার র্ের্ীয়তা ও 

উপবোগীতা েনৃ্দ্ধ ক্বর, এেং ক্ে নস্থবল হিখার র্ুবোগ র্ম্প্রর্ারণ ক্বর।  

  

WDI ত থেবলর প্রিে পে নাবয় চাক্থরর েথধ নত চাথ ো রবয়বে এের্ উিথত খাবতর আঞ্চথলক্ভাবে 

উবেখবোগয থিল্পগুবলাবক্ -- হেের্ থর্ে নল জ্বালার্ী, প্রাণ-থেজ্ঞার্, ক্ম্পম্পউিার থেজ্ঞার্, এেং 

উচ্চতর প্রেুন্ক্ত -- র্ ায়তা ক্রার পািাপাথি েথ লা, তরুণ ক্েী, এেং ক্যাথরয়াবরর অগ্রগথতর 

হক্ষবে উবেখবোগয োধার র্ম্মুখীর্  বত  য় এের্ জর্বগাষ্ঠীর অি ননর্থতক্ থর্রাপিা উন্নত 

ক্রার প্রবচষ্টায় র্ ায়তা ক্রার জর্য 225টি র্ংগির্বক্ 70 থেথলয়র্ েলাবরর হেথি প্রোর্ ক্রা 

 বয়বে। এই ত থেল হেিেযাপী 51,000 জবর্রও হেথি থর্উ ইয়ক্নোর্ীর জর্য অপথর াে ন 

চাক্থরর প্রথিক্ষণ প্রোর্ এেং উচ্চ-চাথ ো র্ম্পন্ন থিল্পগুবলাবত ক্ে নর্ংস্থাবর্র র্ুবোগ র্টৃষ্ট 

ক্রবত র্ ায়তা ক্বর।  



এই থিতীয়োর আবেের্ আ োবর্র হক্ষবে, ওয়াক্নব ার্ ন হেবভলপবেন্ট ইথর্থিবয়টিভ হক্াথভে-

19 ে াোরীর র্েবয় এক্াথধক্ হেি র্ংস্থা ও ক্তৃনপক্ষ, আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ 

ক্াউন্িলর্েূ , অলাভজর্ক্ প্রথিক্ষণ প্রোর্ক্ারী এেং হের্রক্াথর খাবতর থর্বয়াগোতাবের 

র্ংস্থার্র্েূ , পথরক্ল্পর্া, এেং েৃটষ্টভথেবক্ এক্ন্েত ক্রবে।  

  

ওয়াক্নব ার্ ন হেবভলপবেন্ট ইথর্থিবয়টিভ এেং আজ পে নন্ত হ াথষত অর্ুোর্গুবলা র্ম্পবক্ন 

আবরা তিয পাওয়া োবে workforcedevelopment.ny.gov টিক্ার্ায়।  

  

###  
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