
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

11.4 বিবলয়র্ ডলাম্বরর বিঙ্গার হলকস ওয়াকনম্বিাস ন হডম্বভলপম্বিন্ট হসন্টাম্বরর সাড়ের 

উম্ববাধর্ সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

ির্ম্বরা কবিউবর্টি কম্বলম্বের ডাউর্িাউর্ কোম্পাম্বস অিবিত এই হসন্টারটি উচ্চতর 

উৎপাদর্ ও আইটি খাম্বতর উচ্চ-চাব দাসম্পন্ন চাকবরর ের্ে প্রযুক্তিগত প্রবেক্ষম্বণর 

উপর হোর বদম্বে  

  

NYS-এর এই বিবর্ম্বয়াগ 'বিঙ্গার হলকস িম্বরায়াডন' এর পবরপূরক - যা কবিউবর্টিম্বক 

পুর্রুজ্জীবিত করার ও অি ননর্বতক প্রিৃক্তির ের্ে এই অঞ্চম্বলর সিবিত হকৌেল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ মর্ররা ক্থমউথর্টি ক্রলরজর (Monroe Community College) 

ডাউর্িাউর্ ক্যাম্পারে থিঙ্গার হলক্ে ওয়াক্নরিাে ন হডরভলপরমন্ট হেন্টাররর (Finger Lakes 

Workforce Development Center) উরবাধর্ী অর্ুষ্ঠারর্ উপথিত হিরক্ হেন্টারটির োড়ম্বর 

উরবাধর্ হ াষণা ক্রররের্। 11.4 থমথলয়র্ ডলাররর 50,000-বগ নিুি জায়গা থর্রয় অবথিত, 

েব নাধুথর্ক্ প্রযুক্তিেম্পন্ন থিঙ্গার হলক্ে ওয়াক্নরিাে ন হডরভলপরমন্ট হেন্টার স্বল্প-হময়াদী ও 

ত্বরাথিত, প্রযুক্তিরক্ক্তিক্ প্রথিক্ষণ ক্ম নেূথিগুরলার প্রথত হজার থদরে হযেব ক্ম নেূথি প্রথিক্ষণ 

গ্র ণক্ারী বযক্তিরদর উচ্চতর উৎপাদর্ খাত, তিয প্রযুক্তি, দক্ষ বাথণজয, থিক্ষার্থবি  ওয়া 

েম্পথক্নত থর্রদনির্া, ও হপিাদার পথররষবাগুরলারত উচ্চ-িাথ দােম্পন্ন িাক্থর প্রদার্ ক্ররব।  

  

"এই ম ামারী আমারদর ক্মীদরলর বযাপক্ ক্ষথত ক্রররে, আর এক্াররণই আমরা ভারলা িাক্থরর 

েুরযাগগুরলার োরি থর্উ ইয়ক্নবােীরদর েংরযাগ ক্থররয় থদরত থবগুণ উদযরম প্ররিষ্টা িালাক্তে," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই েব নাধুথর্ক্ থিক্ষা ও ক্মীদল উন্নয়র্ হক্ি থিঙ্গার হলক্ে 

অঞ্চরলর থর্উ ইয়ক্নবােীরদর জর্য বতনমারর্র এই গথতময় ও েদা-পথরবতনর্িীল িাক্থরর বাজারর 

প্রথতরযাথগতা ক্রার জর্য তারদর প্ররয়াজর্ীয় দক্ষতাগুরলা েরবরা  ক্ররত ত্বরাথিত প্রথিক্ষণ 

ক্ম নেূথি প্রদার্ ক্ররব। আমারদর অি নর্ীথত পুর্থর্ নম নারণর এই েমরয়, এই প্রক্রল্পর মরতা 

প্রক্ল্পগুরলা হদরির েবরিরয় হবথি বযবো ও ক্মী-বান্ধব হেি থ রেরব থর্উ ইয়রক্নর অবিার্ ধরর 

রাখার থবষয়টি থর্ক্তিত ক্ররব।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি ও SUNY-এর প্রদার্কৃ্ত হমাি 11.4 থমথলয়র্ ডলাররর মূলধর্ী ত থবল বযরয় 

বাস্তরব রূপ হর্ওয়া, এই থিঙ্গার হলক্ে ওয়াক্নরিাে ন হডরভলপরমন্ট (FWD) হেন্টার যিােমরয় ও 

বারজরির মরধয েম্পন্ন  রয়রে, হযখারর্ 6 থমথলয়র্ ডলার SUNY2020 অর্ুদার্ ক্ম নেূথি হিরক্ 



 

 

এবং 5.4 থমথলয়র্ ডলার থিঙ্গার হলক্ে িররায়াডন আপরেি পুর্রুজ্জীথবতক্রণ উরদযারগর 

(Finger Lakes Forward Upstate Revitalization Initiative) তরি হিরক্ প্রদার্ ক্রা  রয়রে। 321 

হেি থিরি MCC-র ডাউর্িাউর্ ক্যাম্পারের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলায় অবথিত এই র্তুর্ িযাথেথলটি 

পরবতী থতর্ বেররর মরধয আর্ুমাথর্ক্ 2,500 বযক্তিরক্ প্রথিক্ষণ প্রদার্ ক্ররব বরল প্রতযািা ক্রা 

 রে।  

  

এই র্তুর্ িযাথেথলটি থর্রয়াগক্ারীরদর দক্ষ হিক্থর্থিয়ার্ পাওয়ার ক্রমবধ নমার্ িাথ দা পূররণ 

ো াযয ক্ররত এবং আঞ্চথলক্ অি নর্ীথতর পুর্রুদ্ধারর ে ায়তা ক্ররত এক্াথধক্ ক্রলজ ও 

হবেরক্াথর খারতর েংিারক্ এক্ই িারর্ এক্ক্তিত ক্রার হক্ষরি এক্টি মরডল  রয় িাক্রব। FWD 

হেন্টারটি থিঙ্গার হলক্ে ক্থমউথর্টি ক্রলজ (Finger Lakes Community College), থগথর্ে 

ক্থমউথর্টি ক্রলজ (Genesee Community College), মর্ররা ক্থমউথর্টি ক্রলজ, এম্পায়ার 

হেি হডরভলপরমন্ট (Empire State Development), ররিোর ইর্থেটিউি অব হিক্রর্ালক্তজ 

(Rochester Institute of Technology), ররিোর থেটি, BOCES, ররিোর থেটি সু্কল থডথিক্ট 

(Rochester City School District), ররিোর হিক্রর্ালক্তজ এন্ড মযার্ুিযাক্িাথরং অযারোথেরয়ির্ 

(Rochester Technology and Manufacturing Association), হগ্রিার ররিোর এন্টারপ্রাইজ 

(Greater Rochester Enterprise), ররিোর ওয়াক্নে! (RochesterWorks!), NYS-এর শ্রম থবভাগ 

(Department of Labor), ও মর্ররা ক্াউথন্টর মধযক্ার অংিীদাথরত্বরক্ এক্ক্তিত ক্রররে। এেব 

অংিীদাথরত্ব থিক্ষার েরঙ্গ থিক্ষািীরদর েংরযাগ ততথর ক্রর এবং ক্ম ন-থভথিক্ থিক্ষা অজনরর্র 

েুরযাগ ও েক্তক্রয়ভারব িাক্থর প্রদারর্র মাধযরম ক্ম নেংিারর্ ে ায়তা ক্রর।  

  

এম্পায়ার হেি হডম্বভলপম্বিন্ট-এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO এিং কবিের্ার হ াপ র্াইি 

িম্বলর্, "এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্রল্পর জর্য আমারদর ে ায়তার মাধযরম আমরা এই অঞ্চরলর হমধাবী 

ক্মীরদর বতনমারর্র এই গথতময় ও েদা-পথরবতনর্িীল িাক্থরর বাজারর প্রথতরযাথগতা ক্রার মরতা 

দক্ষতা িাক্ার থবষয়টি থর্ক্তিত ক্রথে। MCC-হত এই র্তুর্ থিঙ্গার হলক্ে ওয়াক্নরিাে ন 

হডরভলপরমন্ট হেন্টার হক্াম্পাথর্গুরলার উচ্চতর প্রথিক্ষণপ্রাপ্ত ক্মীরদর এক্টি িক্তিিালী 

পাইপলাইর্ অযারেে ক্রার েক্ষমতা হজারদার ক্ররব যা িার্ীয় বযবো প্রথতষ্ঠার্গুরলার উন্নয়রর্ 

ে ায়তা ক্ররব এবং আঞ্চথলক্ অি নর্ীথতরক্ োমরর্ এথগরয় থর্রয় যারব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বির শ্রি বিভাম্বগর কবিের্ার রিািনা বরয়ারডর্ িম্বলর্, "ক্মীদল উন্নয়রর্র 

প্রথত গভর্ নর হ াক্রলর অথবিল েমি নর্ হেিজরুড় থর্উ ইয়ক্নবােীরদর জর্য েুরযাগ-েুথবধা ততথর 

ক্ররে। এই থিঙ্গার হলক্ে ওয়াক্নরিাে ন হডরভলপরমন্ট হেন্টার, আংথিক্ভারব, থিক্ষার্থবিরদর 

 ারত, এই হেন্টারর হযেব প্রথিক্ষণ পথরিালর্া ক্রা  রব হেেব প্রথিক্ষরণর মাধযরম তারদর 

অক্তজনত দক্ষতা বযব ার গরড় হতালা  রয়রে। হযেব থর্উ ইয়ক্নবােী এক্টি ভারলা হবতর্ আয় 

ক্রার পািাপাথি েিল  ওয়ার জর্য থর্রজরদর প্ররয়াজর্ীয় দক্ষতা অজনর্ ক্ররত পাররবর্ এমর্ 

িাক্থরর বযাপারর আগ্র ী তারদররক্ আথম এক্টি থর্বথন্ধত থিক্ষার্থবি ক্ম নেূথিরত অংিগ্র ণ 

ক্ররত উৎোথ ত ক্রথে।"  

  

SUNY-এর অন্তি নতীকালীর্ চোম্বেলর হডম্বিারা এি. েোর্বল িম্বলর্, "SUNY শুধ ু

বতনমারর্র ক্মীদরলর িাথ দার েরঙ্গই মাথর্রয় থর্রে র্া, বরং ভথবষযরতর িাথ দার ক্িাও 

থবরবির্ায় রাখরে। উৎপাদর্, ক্ম্পম্পউিার থবজ্ঞার্, ও হপিাগত পথররষবা খারতর দক্ষতা 

হিখারর্ার উপরযাগী ক্রর থর্থম নত এই েব নাধুথর্ক্ থিক্ষা হক্ি প্রদার্ ক্রার মাধযরম আমরা 



 

 

ক্ম নরক্ষি পথরবতনর্ ক্ররত অিবা থর্রজরদর পেরের ক্যাথরয়ারর োমরর্ এথগরয় হযরত আগ্র ী 

থর্উ ইয়ক্নবােীরদর েবার েম্ভাবর্ার উপর থবথর্রয়াগ ক্রথে। আররা এক্বার, গভর্ নর হ াক্ল 

হেরির অি নর্ীথত েমদৃ্ধ ক্রা এবং আমারদর হমধাবী থিক্ষািীরা যারত তারদর স্বপ্ন পূরণ ক্ররত 

পারর হেজর্য তারদর উপর থবথর্রয়াগ ক্রার উপায় থ রেরব উচ্চতর থিক্ষার প্রথত েমি নর্ প্রক্াি 

ক্রররের্, এবং এজর্য আমরা তারক্ ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

এোড়া অন্তব নতীক্ালীর্ িযারেলর েযার্থল FWD হেন্টাররর ক্ায নক্রম শুরু ও েরঞ্জামগুরলার 

জর্য দয রয্ালি থে. উইলের্ জথুর্য়র িাউরন্ডিরর্র (Ralph C. Wilson, Jr. Foundation) তরি 

হিরক্ 3.2 থমথলয়র্ ডলাররর ে ায়তা প্রদার্ ক্রার থবষয়টিও স্বীক্ার ক্ররর্।  

  

FWD হেন্টারটি থবথভন্ন ক্ম নেূথিরত ে ায়তা ক্রার জর্য ততথর ক্রা  রয়রে এবং আঞ্চথলক্ 

থর্রয়াগক্তনারদর েুথর্থদনষ্ট িাথ দাগুরলা পূররণর জর্য জায়গাটিরত দ্রুত থক্েু পথরবতনর্ েম্পন্ন 

ক্রর হর্ওয়ার েুরযাগ ররয়রে। FWD হেন্টারর অিারকৃ্ত র্তুর্ ক্ম নেূথিগুরলারত অরিারমির্, 

হরারবাটিে, হমক্াট্রথর্ে এর পািাপাথি তিয প্রযুক্তি থবষরয় ইন্ডাথি 4.0-েম্পথক্নত দক্ষতাগুরলার 

উপর হজার হদওয়া  রব। থবতীয়ত দক্ষ বাথণজয এবং তরুণরদর থিক্ষার্থবি  ওয়া েম্পথক্নত 

থর্রদনির্ার উপর হজার হদওয়া  রব। থিক্ষাগত এই পাইপলাইর্ হজারদার ক্ররত, ক্রলরজর 

প্রািথমক্ পয নারয়র উপরযাগী এক্টি ক্ম নেূথির মরডরল  াই সু্করলর থিক্ষািীরদর উচ্চতর স্মািন 

প্রযুক্তির েংস্পরি ন আর্ার থবষয়টির প্রথত হজার হদওয়া  রব। র্তুর্ ক্ম নেূথি ও বাড়থত 

অংিীদাথরত্ব থর্রয় আোর জর্য ক্াজ িলরে এবং এটি এবেররর পরবতী েমরয় হ াষণা ক্রা 

 রব। আররা তরিযর জর্য, থভক্তজি ক্রুর্ www.FWD-Center.com।  

  

আজরক্র হ াষণা হেি েরক্ার জরুড় ক্ায নক্র প্রথিক্ষণ ও ক্মীদল উন্নয়র্ ক্ম নেূথি প্রণয়র্ ও 

েমন্বরয়র জর্য গভর্ নর হ াক্রলর থবে্তৃত প্ররিষ্টার োরি েঙ্গথতপূণ ন। েম্প্রথত, থতথর্ থর্উ ইয়ক্ন 

হেরির অথিে অব িযারিক্তজক্ ওয়াক্নরিাে ন হডরভলপরমন্ট (New York State Office of 

Strategic Workforce Development) গঠরর্র হ াষণা থদরয়রের্, হয অথিেটি বতনমার্ েমরয়র 

থর্রয়াগক্তনারদর প্ররয়াজর্ ও অগ্রাথধক্ারগুরলার োরি অথধক্তর েঙ্গথত রক্ষার জর্য হেরির 

ক্মী উন্নয়র্ ক্ম নেূথি ও রীথতেমূ  উন্নত ক্রার জর্য দাথয়ত্ব পারব। এবেররর শুরুর থদরক্ তার 

হেি অব দযা হেি ভাষরণ গভর্ নর েব নপ্রিম এই র্তুর্ দপ্তরটির ক্িা হ াষণা ক্ররথেরলর্, হযটি 

এম্পায়ার হেি হডরভলপরমন্ট এর মরধয প্রথতষ্ঠা ক্রা  রে এবং আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ 

ক্াউক্তেরলর (Regional Economic Development Councils) থর্রদনির্া অর্ুযায়ী পথরিাথলত  রব, 

এবং থতথর্ হয ত থবল বরাদ্দ হদওয়ার অঙ্গীক্ার ক্ররথেরলর্ যা 2023 অি নবেররর বারজরি 

অর্ুরমাথদত  য়।  

  

হেি ত থবরলর মাধযরম 350 থমথলয়র্ ডলাররর এই থবথর্রয়াগ হেি পয নারয়র েংিা ও 

ক্তৃনপক্ষগুরলারত ক্মী উন্নয়রর্র জর্য েুথবে্তৃত, ঐথত াথেক্ ও েমথন্বত থবথর্রয়ারগ ে ায়তা 

ক্ররব, যার মরধয প্রািথমক্ভারব থর্রয়াগক্তনা-হক্ক্তিক্ উচ্চ-দক্ষতােম্পন্ন ক্মী প্রথিক্ষণ 

ক্ম নেূথিগুরলারক্ ে ায়তা ক্ররব এমর্ র্তুর্ অর্ুদার্ ক্ম নেূথিগুরলার জর্য এক্াথধক্-বের 

হময়ারদ 150 থমথলয়র্ ডলাররর ত থবল অন্তভুনি ররয়রে।  

  

হেি বসম্বর্ির সািরা ব্রুক িম্বলর্, " াই-হিক্ থিল্পখারত ক্মীর িাথ দা বকৃ্তদ্ধ পাওয়ার এই 

েমরয় আমারদর অঞ্চল যারত হেই িাথ দা পূররণর জর্য প্রস্তুত িারক্ FWD হেন্টার হেই থবষয়টি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fwd-center.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8e11bb0790d2489d2fed08da3ccf6726%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637889158739819743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gvJ6pR7Ouz13G1l9ei8Z4oiHnCuUel7RhNP%2FOd9b7V0%3D&reserved=0


 

 

থর্ক্তিত ক্ররব। এেব উন্নত থিল্পখারতর হবরড় উঠার হক্ষরি অংিীদার  ওয়া ক্মীরা তারদর 

োিরলযর অঙ্গীক্ারও হিয়ার ক্ররব, যা আমারদর ক্থমউথর্টির েবার উপক্ারর আেরব। 

জীবর্ভর থিক্ষা অজনরর্র পথররবি ততথর ক্রা, আমারদর ক্মীরদর ে ায়তা ক্রা এবং আমারদর 

ক্থমউথর্টি ও অি নর্ীথতরক্ পুর্রুজ্জীথবত ক্রর হতালা এই উরদযারগর মরতা উরদযাগগুরলা েমি নর্ 

ক্ররত হপরর আথম গথব নত।"  

  

অোম্বসেবল সদসে  োবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "এরক্ অপররর োরি েঙ্গথত রক্ষা ক্রর ক্াজ ক্রর 

যাওয়া থবথভন্ন প্রথতষ্ঠারর্র মাধযরম থবদযমার্, েম্প্রোরণিীল ও র্তুর্ উদীয়মার্ থিল্প ও 

প্রযুক্তিগুরলার জর্য আমারদর ক্মীরদর থিক্ষাদার্ ও প্রস্তুত ক্রর হতালার হক্ষরি আমারদর অঞ্চল 

েম্মুখভারগ হিরক্রে। FWD হেন্টারটি বহু বেররর অংিীদাথরত্ব এক্টি এক্ক্ জায়গায় - মর্ররা 

ক্থমউথর্টি ক্রলরজর ডাউর্িাউর্ ক্যাম্পারে - দৃঢ় অবিার্ ততথর ক্রর হর্ওয়ার িূড়ান্ত রূপ। 

এখর্ থিক্ষার্থবি  ওয়ার উপর হজার হদওয়া এক্টি র্তুর্ যগু শুরু  রয়রে, হযখারর্ থিক্ষািীরা 

থিক্ষা অজনরর্র পািাপাথি উপাজনর্ ক্ররত পাররব এবং থর্রয়াগক্ারীরা এই থিঙ্গার হলক্ে 

অঞ্চরল এক্টি র্তুর্ দক্ষ ক্মীদরলর প্রথত র্জর থদরত পাররব। গভর্ নর হ াক্ল, থিঙ্গার হলক্ে 

আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউক্তেল, ও SUNY-এর েমি নর্ োড়া এটি েম্ভব  রতা র্া। এই 

থবথর্রয়াগ আমারদর পথরবারগুরলার জর্য ভথবষযত থর্ম নাণ ক্ররে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে সারা  ক্লাকন িম্বলর্, "ব ৃির ররিোর অঞ্চরলর অি নর্ীথত ও ক্মীদরলর 

জর্য এই অোধারণ েুরযাগ এথগরয় হর্ওয়ার জর্য ক্থমউথর্টি ও হবেরক্াথর খাতরক্ এক্েরঙ্গ 

এথগরয় আেরত হদরখ আথম অতযন্ত উেথেত। ম ামারী হিরক্ েমতাপূণ নভারব পুর্রুদ্ধার 

অবযা ত রাখার এই েমরয় MCC ডাউর্িাউরর্র থিঙ্গার হলক্ে ওয়াক্নরিাে ন হডরভলপরমন্ট 

হেন্টাররর মরতা টঠক্ এধররর্র প্রক্ল্পই আমারদর প্ররয়াজর্। এই প্রক্ল্পরক্ বাস্তরব রূপ হদওয়া 

অংিীদাথরত্ব আমারদর হেিরক্ অর্র্য ক্রর তুরলরে, যা FWD হেন্টার হযেব থিল্পখাতগুরলার 

প্রথত মরর্ারযাগী  রব হেগুরলার জর্য এবং এক্ইোরি ততথর  ওয়া হমধাবী ক্মীদরলর জর্য 

েীমা ীর্ েুরযাগ-েুথবধা বরয় আর্রব। এই র্তুর্ উরদযারগ থর্উ ইয়ক্ন হেরির থবথর্রয়ারগ েমি নর্ 

থদরত হপরর আথম গথব নত। গভর্ নর হ াক্ল, MCC, SUNY এবং আররা অেংখয অংিীদাররদর প্রথত 

ধর্যবাদ যারা এটিরক্ েম্ভব ক্রর তুরলরের্।"  

  

অোম্বসেবল সদসে হেবর্িার লােম্বিাডন িম্বলর্, "ডাউর্িাউর্ ররিোরর MCC ক্যাম্পারে 

থিঙ্গার হলক্ে ওয়াক্নরিাে ন হডরভলপরমন্ট হেন্টার এমর্ ধররর্র ক্মীদল গরড় তুলরে যা 

বতনমার্ েমরয়র অি নর্ীথতরত থর্দারুণভারব প্ররয়াজর্। এই প্রক্ল্প এবং আজরক্র োড়ম্বর 

উরবাধর্ পরবতী প্রজন্মরক্ দক্ষ ক্াথরগথর িাক্থরর জর্য প্রস্তুত ক্ররে হযগুরলার জর্য আগামী 

ক্রয়ক্ দিক্ র্া রলও অন্তত আগামী ক্রয়ক্ বের উচ্চ িাথ দা িাক্রব। এটি আমারদর 

ক্থমউথর্টির জর্য, অঞ্চরলর জর্য, আমারদর োমটষ্টক্ ভথবষযরতর জর্য ভারলা  রব।"  

  

ির্ম্বরা কাউবন্টর এক্তিবকউটিভ অোডাি হিম্বলা িম্বলর্, "বতনমারর্র ও আগামী েমরয়র 

িাথ দােম্পন্ন দক্ষতাগুরলার উপর হজার থদরয়, FWD হেন্টার মর্ররা ক্াউথন্ট ও থিঙ্গার হলক্ে 

অঞ্চরল বেবােক্ারী হলাক্জরর্র জর্য ক্ম নেংিারর্র েুরযাগ বকৃ্তদ্ধ ক্ররব, আমারদর থবদযমার্ 

বযবো প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ আররা িক্তিিালী ক্ররব এবং আমারদর অি নর্ীথত ও আমারদর 

জর্োধাররণর উপর আররা হবথি থবথর্রয়াগ ত্বরাথিত ক্ররত ো াযয ক্ররব। অি ননর্থতক্ ও 

ক্মীদরলর উন্নয়র্ মর্ররা ক্াউথন্টর েিল ভথবষযরতর জর্য ে ায়ক্ এক্টি গুরুত্বপূণ ন থভথি এবং 



 

 

আথম গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, থিঙ্গার হলক্ে আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউক্তেল এবং হেি 

ইউথর্ভাথে নটি অব থর্উ ইয়ক্নরক্ আমারদর ক্থমউথর্টির প্রথত তারদর অঙ্গীক্ারাবদ্ধতার জর্য 

ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

রম্বচোম্বরর হিয়র িাবলক বড. ইভাে িম্বলর্, "এটি থর্রয়াগক্তনারদর োরি থিক্ষক্রদর 

েংরযাগ ততথর ক্রার এবং হলাক্জরর্র থবপণর্রযাগয দক্ষতা প্রদার্ ক্ররব এমর্ প্রথিক্ষণ 

ক্ম নেূথি প্রদার্ ক্রার এক্টি গুরুত্বপূণ ন প্ররিষ্টা। এেব েুরযাগ-েুথবধা হিরক্ উপকৃ্ত  রত যাওয়া 

ররিোররর জর্োধাররণর জর্য আথম উেথেত, এবং এক্টি থিথক্ষত ক্মীদল ও ভারলা িাক্থরর 

জর্য থেটি আমারদর েুর্াম বকৃ্তদ্ধ ক্ররে হদরখ আথম উেথেত হবাধ ক্রথে।"  

  

বিঙ্গার হলকস আঞ্চবলক অি ননর্বতক উন্নয়র্ এর স -সভাপবত িি ডাবি, হেিার 

রম্বচোর হচোর অি কিাস ন এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO, এিং SUNY হেম্বর্বসও এর 

হপ্রবসম্বডন্ট হডবর্স িোিলস িম্বলর্, "থিঙ্গার হলক্ে ওয়াক্নরিাে ন হডরভলপরমন্ট হেন্টারর থর্উ 

ইয়ক্ন হেরির পক্ষ হিরক্ পাওয়া থবথর্রয়ারগর জর্য আমরা কৃ্তজ্ঞ। এই েরক্াথর-হবেরক্াথর 

অংিীদাথরত্ব আমারদর অঞ্চরলর হলাক্জরর্র জর্য উচ্চ িাথ দা েম্পন্ন ক্যাথরয়ার গঠরর্র 

প্রথিক্ষণ পাওয়ার েুরযাগ ততথর ক্ররব। থিঙ্গার হলক্ে অঞ্চরলর ক্রলজগুরলা ও থর্রয়াগক্তনারদর 

মধযক্ার এধররর্র ে রযাথগতার েম্পক্ন দক্ষতার বযবধার্ পূরণ ক্রর এবং থিক্ষািীরদর োমরর্ 

এথগরয় যাওয়া, আমারদর ক্থমউথর্টিরত িাক্া, এবং জীবর্যাপরর্র জর্য এক্টি প্রকৃ্ত পথরমারণ 

হবতর্ পাওয়ার মাধযরম তারদর পথরবারগুরলারক্ ে ায়তা ক্রার জর্য তারদর প্ররয়াজর্ীয় দক্ষতা 

প্রদার্ ক্রার মাধযরম এক্টি অথধক্তর িক্তিিালী আঞ্চথলক্ অি নর্ীথত ততথর ক্রর।"  

  

ির্ম্বরা কবিউবর্টি কম্বলম্বের হপ্রবসম্বডন্ট ড. বড অোর্া আর. িািন-র্ার্া িম্বলর্, "আমারদর 

অঞ্চলটি হক্াথভড-19 ম ামারী ক্াটিরয় উরঠ োমরর্ এথগরয় হযরত েরিষ্ট  ওয়ার এই েমরয় হক্উ 

যারত থপথেরয় র্া পরড় হে থবষয়টি গুরুত্বপূণ ন। FWD হেন্টার ঋরণর দারয় জজনথরত  ওয়া োড়াই 

উচ্চ-মার্েম্মত, দ্রুত-গথতর প্রথিক্ষণ এবং পথরবাররর জর্য থিথতিীল হবতর্ প্রদার্ ক্রর এমর্ 

উচ্চ-িাথ দােম্পন্ন ক্যাথরয়াররর প্রথত আগ্র ী হযরক্ারর্া বযক্তির জর্য -  াই সু্করলর থিক্ষািী হিরক্ 

শুরু ক্রর ক্ম নজীবী বাবা-মা, থমথলিাথর হভরিরার্, এবং যিাযি ক্ম নেংিার্ হিরক্ বক্তঞ্চত ও 

ক্ম ন ীর্ বযক্তি পয নন্ত েবার জর্য - এক্টি গুরুত্বপূণ ন পদরক্ষরপর প্রথতথর্থধত্ব ক্রর। আমারদর 

েমোমথয়ক্ ক্রলজ, থর্রয়াগক্তনা ও থিল্পখারতর গ্রুপগুরলা, ক্থমউথর্টি হর্তৃবেৃ, এবং িার্ীয় ও 

হেি েরক্ারগুরলার েরঙ্গ MCC-এর িক্তিিালী তমিী আমারদর অঞ্চরলর েব ক্তজপ হক্ারডর 

অধীর্ এলাক্ার বাথেোরদর জর্য অথধক্তর িক্তিিালী, আররা হবথি অন্তভুনক্তিমূলক্ ক্থমউথর্টি 

গরড় হতালা এবং উন্নয়র্মুখী েুরযাগ-েুথবধা েরবরা  ক্রার জর্য আমারদর োমটষ্টক্ অঙ্গীক্াররর 

প্রথতিলর্  িায়। আমারদর থিক্ষািীরদর, ক্থমউথর্টি ও অঞ্চরলর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেরির 

থবথর্রয়ারগর জর্য MCC গথব নত।"  

  

ির্ম্বরা কবিউবর্টি কম্বলম্বের ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট অি ইম্বকাম্বর্াবিক হডম্বভলপম্বিন্ট, 

ওয়াকনম্বিাস ন এন্ড কোবরয়ার হিকবর্কাল এডুম্বকের্ ড. রবির্ হকাল েুবর্য়র 

িম্বলর্, "FWD হেন্টাররর রূপক্ল্প বাস্তবায়র্  রত হদরখ মর্ররা ক্থমউথর্টি ক্রলজ উেথেত। 

এই উরদযারগর জর্য ে রযাথগতার েম্পক্ন িাপর্ ক্রা েংিাগুরলা এবং এই হেন্টার থিঙ্গার 

হলক্ে অঞ্চরলর আগামী থদরর্র হিক্থর্থিয়ার্রদর উন্নয়রর্র জর্য থবথর্রয়াগ ক্রার থবষয়টি 

হদথখরয় থদরয়রে। আমরা ইন্ডাথি 4.0 থবপ্লরবর যুরগ প্ররবি ক্রার এই েমরয়, হক্াম্পাথর্গুরলা 



 

 

এমর্ দক্ষতাগুরলার প্রথত মরর্ারযাগী  রে হযগুরলা  য়রতা েুথর্থদনষ্ট িাক্থরর থববররণর মরধয 

উরেখ ক্রা হর্ই, থক্ন্তু হিক্থর্থিয়ার্রদর জর্য ভথবষতমুখী ভাবর্া িাক্া এবং 21 িতরক্র 

উপরযাগী দক্ষতার অথধক্ারী  ওয়া আবিযক্ ক্রর থদরয়রে। এই হেন্টার এবং এখারর্ েম্পন্ন 

 ওয়া প্রথিক্ষণ ক্থমউথর্টির থদরক্ বাথড়রয় হদওয়া আঙুলগুরলারক্ এমর্  ারত পথরণত ক্ররব যা 

হলাক্জর্রক্ অি ননর্থতক্ িাথয়ত্ব ও উচ্চমুখী গথতিীলতার থদরক্ হিরর্ থর্রয় যারব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি ইউবর্ভাবস নটি সম্পম্বকন  

SUNY  রলা যুিরারে উচ্চথিক্ষার ব ৃিম থবে্তৃত বযবিা এবং েমস্ত থর্উ ইয়ক্নবােীর 95 

িতাংরিরও হবথি SUNY-র 64টি ক্রলজ এবং ইউথর্ভাথে নটির হযরক্ারর্া এক্টির 30 মাইরলর 

মরধয বাে ক্রর। পুররা হেরি, SUNY-র িারটি এক্ারডথমক্ স্বািযরক্ি, পাাঁিটি  ােপাতাল, িারটি 

হমথডরক্ল সু্কল, দুইটি হডন্টাল সু্কল, এক্টি আইর্ সু্কল, হেরির এক্মাি অরটারমটট্র ররয়রে, 

এবং এটি এক্টি মাথক্নর্ এর্াক্তজন থডপািনরমরন্টর জাতীয় গরবষণাগার (US Department of Energy 

National Laboratory) বযবিাপর্া ক্রর। হমাি, SUNY তার হক্রথডি এবং র্র্-হক্রথডি ব র্ক্ারী 

হক্াে ন এবং হপ্রাগ্রাম, অবযা ত থিক্ষা, এবং ক্থমউথর্টি আউিথরি হপ্রাগ্রামগুথলর েম্পণূ ন 

হপািনরিাথলওর মরধয আর্ুমাথর্ক্ 1.3 থমথলয়র্ থিক্ষািীরক্ পথররষবা প্রদার্ ক্রর। SUNY থর্উ 

ইয়রক্নর প্রায় এক্-িতুি নাংি অধযয়র্ থবষয়ক্ গরবষণার তত্ত্বাবধার্ ক্রর। পুররা থেরেরম 2021 

অি নবেরর গরবষণা বযয় থেরলা প্রায় 1.1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার, যার মরধয থিক্ষািী ও িযাক্াথির 

উরেখরযাগয অবদার্ থেরলা। থবশ্ববযাপী SUNY এর 3 থমথলয়র্ প্রাির্ থিক্ষািী ররয়রে এবং 

ক্রলরজর থডগ্রীে  থতর্জর্ থর্উ ইয়ক্নবােীর মরধয এক্জর্  রলর্ SUNY এর প্রাির্ থিক্ষািী। 

SUNY থক্ভারব েুরযাগ ততথর ক্রর হে েম্পরক্ন আররা জার্রত, www.suny.edu ওরয়বোইরি যার্।  

  

বিঙ্গার হলক িরওয়াডন ত্বরাবিত করা  

আজরক্র হ াষণাটি "থিঙ্গার হলক্ে িরওয়াডন" এর পথরপরূক্, যা িক্তিিালী অি ননর্থতক্ প্রবকৃ্তদ্ধ 

এবং েম্প্রদারয়র উন্নয়রর্র জর্য এই অঞ্চরলর বযাপক্ ব্লুথপ্রন্ট। আঞ্চথলক্ভারব পথরক্থল্পত 

পথরক্ল্পর্াটি হিারিাথর্ে, কৃ্থষ এবং খাদয উৎপাদর্, এবং উন্নত উৎপাদর্ ে  মূল থিল্পগুথলরত 

থবথর্রয়ারগর উপর দৃটষ্ট থর্বদ্ধ ক্রর। এখর্, অঞ্চলটি আপরেি পুর্জনাগরণ উরদযারগর মাধযরম 

500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর রােীয় থবথর্রয়ারগর োরি থিঙ্গার হলক্ে িরওয়াডনরক্ ত্বরাথন্বত 

ক্ররে। হেরির 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর থবথর্রয়াগ হবেরক্াথর বযবেগুথলরক্ 2.5 থবথলয়র্ 

মাথক্নর্ ডলারররও হবথি থবথর্রয়াগ ক্ররত অর্ুপ্রাথণত ক্ররব - এবং জমা হদওয়া অঞ্চরলর 

পথরক্ল্পর্াটি 8,200-টি অবথধ র্তুর্ িাক্থর প্রদার্ ক্রার আিা রারখ। আররা তিয এখারর্ পারবর্৷  
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