
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/28/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হকৌেলগত কর্মীিাব র্ী বিকাে অবিম্বের অর্ুদাম্বর্র প্রির্ম রাউম্বে হর্মাট 

6 বর্মবলয়র্ র্মাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে প্রদার্ হ াষণা করম্বলর্  

  

হেটজুম্বে আটটট প্রকল্প 4 বর্মবলয়র্ র্মাবকনর্ ডলাম্বরর হিবে েরকাবর/হিেরকাবর ত বিল 

িেি ার করম্বি, 100-র হিবে িেিোবয়ক অংেীদাম্বরর জর্ে প্রায় 3,000 প্রবেক্ষণািীম্বক 

ের্মি নর্ করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেকের হক্ৌশলগত ক্র্মীবাথ র্ী 

থবক্াশ অথিস (New York State Office of Strategic Workforce Development) এর ক্যাথিোল 

(Capital) এবং হি ির িারির্ম নযান্স (Pay for Performance, P4P) অর্ুদার্ ক্র্ম নসূথিসর্মূক র 

র্মাধ্যকর্ম হেেজকুে আেটে প্রক্ল্পকক্ 6 থর্মথলয়র্ র্মাথক্নর্ ডলাকরর হবথশ অর্ুদার্ প্রদার্ ক্করকে। 

এই অর্ুদার্গুথল আধ্ুথর্ক্ উৎিাদর্, তিয প্রেুক্তি, এবং থিল্ম ও হেথলথভশকর্র র্মকতা হেত্রসর্মূক  

প্রথশেণ প্রদার্ক্ারী ও 100-র হবথশ িাক্থরদাতা অংশীদারকদর র্মধ্যক্ার স কোথগতার র্মাধ্যকর্ম 

প্রায় 3,000 ক্র্মীর প্রথশেণকক্ সর্মি নর্ ক্রকব। এম্পায়ার হেে হডকভলিকর্মকের (Empire State 

Development, ESD) অধ্ীকর্ িথরিাথলত এই অথিসটের দাথয়ত্ব  কলা আজকক্র থদকর্র 

িাক্থরদাতাকদর প্রকয়াজর্ ও অগ্রাথধ্ক্ার িূরণ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর প্রস্তুথত থর্ক্তিত 

ক্রকত ক্র্মীবাথ র্ী থবক্াশ ক্র্ম নসূথি ও অর্ুশীলর্কক্ সর্মি নর্ ক্রা।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হেে আর্মাকদর অি নর্ীথতকত সা সী ও হক্ৌশলগত থবথর্কয়াগ ক্রকে ো থর্উ ইয়কক্ন 

হক্াম্পাথর্সর্মূ কক্ আকৃ্ষ্ট ও থবক্থশত ক্রকে, এবং ভথবষযকতর এই িাক্থরগুথল ক্রার জর্য প্রস্তুত 

ও সের্ম ক্র্মী িাক্া থর্ক্তিত ক্রকত আর্মরা থর্থবে র্মকর্াকোগ থদক্তি," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"আর্মাকদর র্তুর্ হক্ৌশলগত ক্র্মীবাথ র্ী থবক্াশ অথিস প্রথশেণ ও িাক্থরর প্রথতবন্ধক্তা হ্রাস 

ক্রকত সা ােয ক্রকব এবং হসই সাকি বযবসাসর্মূ কক্ তাকদর ক্র্মীবাথ র্ীর প্রকয়াজর্ হর্মোকত 

সর্মি নর্ ক্রকব। আগার্মী অকর্ক্ দশকক্র জর্য এক্টে শক্তিশালী ও ববথিত্রযর্ময় ক্র্মীবাথ র্ী গঠকর্ 

আর্মাকদর থবথর্কয়াকগর হেকত্র এই ত থবলটে এক্টে সূির্ার্মাত্র।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল তার হেে অব দযা হেে ভাষকণ সব নপ্রির্ম এই র্তুর্ অথিস অব স্ট্র্যাকেক্তজক্ 

ওয়াক্নকিাস ন হডকভলিকর্মে গঠকর্র প্রস্তাব থদকয়থেকলর্ এবং থশল্পখাকতর িাথ দাগুকলা আকরা 

ভাকলাভাকব িূরণ ক্রা এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর জর্য ক্যাথরয়াকরর সুকোগ বতথর ক্রার জর্য 2022 

সাকলর এথপ্রল র্মাকস এই অথিস প্রথতষ্ঠা ক্করর্।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-creation-new-york-state-office-strategic-workforce-development&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce53283b870634974b81108dae8f7247d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078445445909706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AR3NrvO%2BGhCZZ1cgYPECgWbdUjHjjp3wM8K6Kjec5kc%3D&reserved=0


আজকক্ আেটে প্রক্ল্পকক্ হে অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রা  কয়কে তা িাক্থরদাতা িাথলত, উচ্চ দেতার 

ক্র্মীবাথ র্ী প্রথশেণ ক্র্ম নসূথিসর্মূ কক্ সর্মি নর্ ক্রকব এবং উচ্চ িাথ দার সম্প্রদায়সর্মূক  

অংশগ্র কণর প্রথতবন্ধক্তা হ্রাস ক্কর এর্মর্ উদ্ভাবর্ী িন্থা ও হসরা অর্ুশীলর্কক্ িুরসৃ্কত ক্রকব। 

35 থর্মথলয়র্ র্মাথক্নর্ ডলাকরর ক্যাথিোল অর্ুদার্ ক্র্ম নসূথি হসবা উন্নত বা সম্প্রসাথরত ক্রকত 

ইিুক্ ক্র্মীবাথ র্ী প্রথশেণ প্রদার্ক্ারীকদর ক্যাথিোল িাথ দা িূরণ ক্রকব। 115 থর্মথলয়র্ র্মাথক্নর্ 

ডলাকরর হি ির িারির্ম নযান্স অর্ুদার্ ক্র্ম নসূথির দুইটে অি নায়র্ ট্র্যাক্ আকে:  

• র্র্মর্ীয় পবরচালর্ার অর্ুদার্ (Flexible Operating Grants) ো সরবরা ক্ারীকদর 

ক্র্ম নসূথির বযয়ভার ব কর্ সা ােয ক্কর হের্মর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর উচ্চ িাথ দার দেতা ও 

থশল্পখাকত স্বীকৃ্থত সর্কদর জর্য প্রস্তুত ক্রকত িাঠযসূথি থবক্াশ ও র যািঅযারাউন্ড হসবা।  

• ধারণক্ষর্মতা বিকাম্বে অি নদার্ (Capacity-Building Awards), এক্টে হডো ও 

হর্মটট্র্ক্স িাথলত িন্থা োকত সক্তিয়ভাকব ভাকলা িাক্থরকত গ্রযাজকুয়েকদর স্থাির্ ক্রার 

হেকত্র প্রর্মাথণত ক্র্মীবাথ র্ী প্রথশেণ ক্র্ম নসূথিসর্মূ কক্ থবস্তৃত ক্রা োয়। অজনর্থভথিক্ 

িুরস্কার বযব ার ক্কর, ক্র্মীবাথ র্ী প্রথশেণ প্রদার্ক্ারীরা অথধ্ক্ িাক্থরদাকর্র  ারস  

সিল ক্র্ম নসূথিসর্মূক র ধ্ারণের্মতা বৃক্তি ক্রকত ত থবল লাভ ক্রকব।  

  

প্রির্ম রাউকন্ডর প্রািক্:  

  

হি ির িারির্ম নযান্স অিাকরটেং অর্ুদার্ প্রািক্:  

• িাম্বিম্বলা র্ায়াগ্রা পাটনর্ারবেপ (ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন) - 1 বর্মবলয়র্ র্মাবকনর্ ডলার 

এই ক্র্ম নসূথিটে বাকিকলা র্ায়াগ্রার প্রথতভার িাক্থরদার্ িাইিলাইর্ বযবস্থাির্া ক্র্ম নসূথির 

(Employ Buffalo Niagara Talent Pipeline Management Program) র্মাধ্যকর্ম  উৎিাদর্ 

ও অর্যার্য িাক্থরদাতার হর্তৃকত্ব স কোথগতার্মূলক্ হেকত্র প্রাক্-িাক্থর এবং হিশাদাথর 

দেতার প্রথশেণ প্রদার্ ক্রকব। থশল্পখাকতর অংশীদারকদর র্মকধ্য আকে হসািাক্ন, 

হজ ন্ডার থরেথলং, হক্াথব ইর্ক্কি নাকরকেড, র্যাশর্াল িুকয়ল গযাস, ইক্তন্ডকিকন্ডে হ লি, 

ইউথর্কভরা হ লিকক্য়ার, ABC-অযাকর্মগা, থিিল ইর্ক্কি নাকরকেড, WNY অযাস্পায়ার 

এবং সাবাব নার্ অযাডাল্ট সাথভনকসস, ইর্ক্কি নাকরকেড, এবং অর্যার্য।  

• হেন্টারম্বেট CEO (হেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন) - 1 বর্মবলয়র্ র্মাবকনর্ ডলার; ক্র্ম নসূথিটে 

হবক্ার ও অিে নাপ্ত ক্াজ ক্রা বযক্তিকদর এবং ঐথত াথসক্ভাকব প্রাথিক্ সম্প্রদায়সর্মূক র 

র্মার্ুষকক্ আধ্ুথর্ক্ উৎিাদর্ ও আইটে ক্যাথরয়াকরর আকরা থবকশষাথয়ত প্রথশেকণ প্রকবশ 

ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ীয় দেতা থদকয় প্রস্তুত ক্রকত সা ােয ক্রকব। থশল্পখাকতর 

অংশীদারকদর র্মকধ্য আকে হরর্মন্ড, ক্তিটেক্যাল িাি ইথেকগ্রেস ন (Critical Path 

Integrators, CPI), িাকয়াকর্মক্, অকোকর্মকেড বাকয়ার্মযাস থসকের্ম (Automated Biomass 

Systems, ABS), থশকর্মরা ইথেকগ্রশর্স, এবং হর্ক্সকজর্ িাওয়ার থসকের্মস।  

• রম্বচোর প্রযুক্তি ইর্বেটটউট (বিঙ্গার হলকে) - 999,000 র্মাবকনর্ ডলার: 

ক্র্ম নসূথিটে উৎিাদর্ হেক্থর্থশয়ার্, আইটে সর্মি নর্ অযার্াথলে, সাইবার প্রথতরো 

অযার্াথলে, দে হট্র্ডসথিিল, এবং ভবর্ থর্র্ম নাণক্াকজর বযবস্থািকক্র র্মকতা অথত 

গুরুত্বিূণ ন হিশার প্রথশেকণর জর্য েয়টে ক্র্ম নসূথি প্রদার্ ক্রকব। এোোও একত িাক্কব 

িাক্থরদাতাকদর প্রথশেণ ক্র্ম নসূথি ো িাক্থরদাতাকদরকক্ ঐথত াথসক্ভাকব প্রাথিক্ 



সম্প্রদায়সর্মূ  হিকক্ আসা র্তুর্ ক্র্মীকদর জর্য প্রস্তুত ক্রকব। রকিোর প্রেুক্তি 

ইর্থেটেউে (Rochester Institute of Technology, RIT) অংশীদাথরত্ব ক্রকে  

L3 যাথরকসর সাকি এবং অর্য 20টে আঞ্চথলক্ িাক্থরদাতার সাকি জথেত  কব।  

• কোলা ার্ র্মোম্বর্জম্বর্মন্ট হেবর্ং হেন্টার/ম্বেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন র্মোর্ুিোকচাে ন 

অোম্বোবেম্বয়ের্ (ম্বর্মা ক ভোবল এিং হেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন) - 996,378 বর্মবলয়র্ 

র্মাবকনর্ ডলার: ক্র্ম নসূথিটে উৎিাদকর্ ক্যাথরয়ার গঠর্ ক্রকত ইিুক্ র্ারীকদর জর্য প্রাক্ 

থশোর্থবশ প্রথশেণ এবং র যািঅযারাউন্ড হসবা প্রদার্ ক্রকব। থশল্পখাকতর অংশীদারকদর 

র্মকধ্য রকয়কে উলিস্পস্পড, এি. এক্স. র্মযাে থিউইং হক্া, HEI থপ্রথসশর্ হর্মথশর্ড িােনস, 

ক্তিসকেক্, এবং ইক্তন্ডয়ার্ম ক্কি নাকরশর্।  

• বরল হোবরজ টটর্ বিল্মম্বর্মবকং (বর্উ ইয়কন বেটট) - 453,959 র্মাবকনর্ ডলার: 

ক্র্ম নসূথিটে স্থার্ীয় ইউথর্য়কর্ িাক্থরর জর্য থসকর্র্মা থশল্পখাকতর প্রথশেণ প্রদার্ ক্রকব, 

হের্মর্ দৃশযিে র্ক্শা, হিাশাক্, থবকর্াদর্ থশকল্পর িুল ও হর্মক্াি, স্েুথডও হর্মক্াথর্ক্  

থগ্রি,ইকলক্টট্র্ক্ এবং শি িযািে, স কোগী িথরিালক্, স কোগী সম্পাদক্ এবং হিাে 

হপ্রাডাক্শর্ সর্মন্বয়। থশল্পখাকতর অংশীদারকদর র্মকধ্য রকয়কে AMC হর্েওয়াক্নস, দয 

 াব নার থিক্িার হক্াম্পাথর্, IATSE ইউথর্য়র্, হর্েথিক্স, িযারার্মাউে, এবং ওয়ার্ নার 

িাদাস ন।  

• কম্বর্ নল ইউবর্ভাবে নটট (ম্বেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন, বিঙ্গার হলকে, র্ি ন কাবন্ট্র, োউদার্ ন 

টটয়ার, এিং ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন) - 400,742 র্মাবকনর্ ডলার: এই ক্র্ম নসূথিটে এক্টে 

দুগ্ধজাত িণয প্রক্তিয়াক্রণ বুেক্যাম্প এবং এক্টে অর্লাইর্ হডইথর থবজ্ঞার্ ও 

সযাথর্কেশর্ হক্াকস নর র্মাধ্যকর্ম দুগ্ধজাত থশল্পখাকত প্রথশেণ প্রদার্ ক্রকব। থশল্পখাকতর 

অংশীদারকদর র্মকধ্য রকয়কে বাইর্ ন হডইথর, হগ্রে হলক্স থিজ, লযাক্েযাথলস, র্ি নইে 

হডইথর িুডস, হিথরস আইসক্তির্ম, এবং আিকেে র্ায়াগ্রা হক্াঅিাকরটেভ।  

  

P4P ধ্ারণের্মতা গঠকর্ অি নদার্:  

• হেন্টারম্বেট CEO (হেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন) - 264,000 র্মাবকনর্ ডলার; ধ্ারণের্মতা 

গঠকর্ অি নদার্ ক্রা  কল তা থর্র্ম নাণক্াজ প্রথশেণ ক্র্ম নসূথিসর্মূক র ধ্ারণের্মতা বৃক্তি 

ক্রকব এবং ইউথর্য়র্ ভবর্ বাথণকজয র যািঅযারাউন্ড হসবা উন্নত ক্রকব, থবকশষ ক্কর 

ইকলথিথশয়ার্, প্লাম্বার, িাইিথিোর, থ টেং, হভথেকলশর্ এবং এয়ার ক্ক্তন্ডশথর্ং/HVAC 

 (িথরিন্ন ক্ে থর্র্ম নাকণর জর্য) ইতযাথদর জর্য। থশল্পখাকতর অংশীদারকদর র্মকধ্য রকয়কে 

হলাক্যাল 277  (ক্াঠথর্মথ)), হলাক্যাল 43  (ইকলথিক্যাল), হলাক্যাল 60  ( থিজ আয়রর্ 

ক্র্মী) , এবং হলাক্যাল 158  (িথরিালর্াক্ারী প্রকক্ৌশলী)।  

  

ক্যাথিোল অর্ুদার্:  

• হেইন্ট বর্ক্স হজাট (বর্উ ইয়কন বেটট) - 1.25 বর্মবলয়র্ র্মাবকনর্ ডলার ক্যাথিোল 

অর্ুদার্টে র্তুর্ এক্টে ভবকর্ ক্র্মীবাথ র্ীর প্রথশেকণর স্থার্ািকর স ায়তা ক্রকব এবং 

বযাংথক্ং, আথি নক্ িথরকষবা, হর্মৌথলক্ প্রেুক্তির প্রথশেণ, হডো অযার্াথলটেক্স, আইটে হ ল্প 

হডস্ক সর্মি নর্, থর্র্ম নাণ ও স্বাস্থযকসবার খাতসর্মূক  প্রথশেণ আকয়াজর্ ক্রার জর্য র্তুর্ 

িযাথসথলটে বতথর ক্রকব। থশল্পখাকতর অংশীদারকদর র্মকধ্য রকয়কে থিথর্থশং হট্র্ডস 



অযাকপ্রথেসথশি হপ্রাগ্রার্ম ইন্সটেটেউে, হলাক্যাল 78 ইউথর্য়র্ অযাকপ্রথেসথশি , থলকু্ইড 

হেক্কর্ালক্তজ, আইলযান্ড ক্স্পম্পউোর হপ্রাডাক্টস, হজথির্মরগার্, হিজ বযাংক্, ডাইর্ম 

ক্থর্মউথর্টে বযাংক্ , বযাংক্ অি আকর্মথরক্া, িডওকয় থবাাস ন, েু টট্র্জ, হর্মগা ক্াাথক্টং 

গ্রুি, ক্র্রক্ ক্র্স্ট্র্াক্শর্ এবং হর্মকট্র্া গ্রুি।  

  

অথিস ক্যাথিোল এবং হি ির িারির্ম নযান্স উভয় অর্ুদার্ ক্র্ম নসূথির জর্য আকবদর্ গ্র ণ 

ক্রকে এবং ধ্ারাবাথ ক্ভাকব অি নদার্ ক্রা অবযা ত রাখকব। আকবদর্ ক্রা োকব এক্ক্তত্রত ত থবল 

আকবদকর্র (Consolidated Funding Application, CFA) র্মাধ্যকর্ম, এবং ক্র্ম নসূথির থর্কদনশর্া ও 

হশষ তাথরখ িাওয়া োকব ESD এর ওকয়বসাইকে, এখাকর্ https://esd.ny.gov/workforce।  

  

হক্ৌশলগত ক্র্মীবাথ র্ী থবক্াশ অথিস বতথর  কলা থর্উ ইয়ক্ন হেকের ক্র্মীবাথ র্ী থবক্াশ 

হক্ৌশলকক্ হেকের সকব নাচ্চ বধ্ নর্শীল খাতগুথলর শ্রথর্মক্ িাথ দা িূরণ সর্মি নকর্ থর্থবেভাকব 

র্মর্কোগী এবং হসই সাকি হবক্ার বা অিে নাপ্ত ক্াজস  এবং ক্র্ম প্রথতথর্থধ্ত্ব িাওয়া ক্র্মীকদর 

জর্য র্তুর্ অি ননর্থতক্ সুকোগ সৃটষ্টক্ারী এক্টে থসিাির্মূলক্ িথরবতনকর্র প্রথতথর্থধ্। অথিসটে 

িুকরা হেকের িাক্থরদাতাকদর সাকি ESD-র সম্পক্ন এবং বযবসাথয়ক্ সম্প্রদাকয়র এক্টে থবশ্বস্ত 

অংশীদার থ কসকব এর অবস্থার্ বযব ার ক্কর দ্রুত িাক্থরদাতাকদর প্রকয়াজর্ সর্াি ক্রকব এবং 

হসই িাথ দা িূরকণ থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর িাথ দা িূরণ ক্রকব। িাশািাথশ, অথিসটে এই 

ক্র্ম নসূথিগুথলর প্রকতযক্টের বাস্তবায়র্ ও সািলয ট্র্যাক্ ক্রার হর্মটট্র্ক্স স্থাির্ ও ব াল রাখকব।  

  

এম্পায়ার হেট হডম্বভলপম্বর্মম্বন্টর  হপ্রবেম্বডন্ট, প্রধার্ বর্ি না ী কর্ম নকতনা ও কবর্মের্ার 

হ াপ র্াইট িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়কক্নর ক্র্মীবাথ র্ীর দেতা ও প্রথতভা বলীয়ার্ 

ক্রকত এবং অি নর্ীথতর প্রবৃক্তিকত সা ােয ক্রকত তার প্রথতশ্রুথত িূরণ ক্রকের্। এই অর্ুদার্গুথল 

ক্র্মীবাথ র্ী থবক্াকশ  সুদরূপ্রসারী, সর্মথন্বত থবথর্কয়াগকক্ সর্মি নর্ ক্রকব ো িাক্থরদাতা িাথলত, 

উচ্চ দেতার ক্র্মীবাথ র্ী প্রথশেণ ক্র্ম নসূথিসর্মূক র সর্মি নর্ ক্রকব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর শ্রর্ম বিভাম্বগর (Department of Labor) কবর্মের্ার রিাটনা বরয়ারডর্ 

িম্বলর্, "ক্র্মীবাথ র্ী থবক্াকশ থবথর্কয়াগ ক্রার র্মাধ্যকর্ম আর্মরা থর্ক্তিত ক্রথে োকত থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকদর সক্ল অি ননর্থতক্ হেকত্র সিল ক্যাথরয়ার িাকক্। অি ননর্থতক্ সুকোকগর এক্জর্ 

দৃঢ়, থর্রলস অযাডকভাকক্ে  কয় িাক্ার জর্য আথর্ম গভর্ নর হ াক্লকক্ ধ্র্যবাদ জার্াক্তি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট ইউবর্ভাবে নটটর (State University of New York System, SUNY) 

অন্তি নতীকালীর্ চোম্বেলর হডম্বিারা  এি. েোর্বল িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল ভথবষযকতর 

ক্র্মীবাথ র্ী প্রস্তুকত অথবিল প্রথতশ্রুথত প্রদশ নর্ ক্করকের্। এই হক্ৌশলগত থবথর্কয়াগগুথল SUNY 

থশোিীকদর জর্য িলপ্রসূ ক্যাথরয়ার বতথর ক্রকব, প্রথতভাবার্ গ্রযাজকুয়েকদর এম্পায়ার হেকেই 

রাখকব, এবং আঞ্চথলক্ অি নর্ীথতসর্মূক র িুর্রুজ্জীবর্ অবযা ত রাখকব। কৃ্থষ হিকক্ শুরু ক্কর 

আথি নক্ িথরকষবা এবং আর্মাকদর উদীয়র্মার্ হসথর্মক্ন্ডাক্টর থশল্পখাত িে নি, আর্মরা র্মুখয 

অংশীদাথরত্ব িাক্াকিাি ক্রথে এবং সুকোকগ থবথর্কয়াগ ক্রথে। আজকক্র এবং আগার্মীক্াকলর 

ক্র্ম নিারীকদর িাথ দা িূরণ ক্রার জর্য SUNY এর থশোিীকদর েিােিভাকব প্রস্তুত ক্রকে তা 

থর্ক্তিত ক্রকত SUNY-হত আর্মরা গভর্ নর এবং তার দল, এম্পায়ার হেে হডকভলিকর্মে, এবং 

শ্রর্ম থবভাকগর সাকি অংশীদাথরত্ব ক্রকত হিকর গথব নত।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Foffice-strategic-workforce-development&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce53283b870634974b81108dae8f7247d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078445445909706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8njfdT0%2FrRKLE952oAsuFFWslhoGH8QOVoRkPomdyY8%3D&reserved=0


  

হেম্বটর বেম্বর্টর আর্া এর্ম. কাপলার্ িম্বলর্, "আর্মাকদর অি ননর্থতক্ িুর্রুিাকরর সািলয 

থর্ভনর ক্কর আজকক্র ও আগার্মীক্াকলর িাক্থরর জর্য প্রস্তুত এক্টে স্থার্ীয় ক্র্মীবাথ র্ী দ্বারা 

িাক্থরদাতাকদর িাথ দা িূরণ ক্রার উির। এসব িাথ দা িূরকণর জর্য ক্র্মীদল উন্নয়কর্র এক্টে 

র্মকর্াকোগী ও ভাকলাভাকব-সর্মথিত ক্র্ম নিিথত আবশযক্ ো অবকশকষ আর্মরা এই র্তুর্ অথিস 

অব স্ট্র্যাকেক্তজক্ ওয়াক্নকিাস ন হডকভলিকর্মে-এর অধ্ীকর্ থর্উ ইয়ক্ন হেকে হিকয়থে। এসব 

অর্ুদার্ এক্টে েুগািক্ারী িদকেি ো সবকশকষ থর্উ ইয়ক্নবাসীকদর সা ােয ক্রার জর্য এবং 

আর্মাকদর অি নর্ীথতকক্ সর্মৃি ক্কর হতালার জর্য আর্মাকদর প্রকয়াজর্ীয় ওয়াক্নকিাস ন 

হডকভলিকর্মে অবক্াঠাকর্মা গকে তুলকব।"  

  

অোম্বেেবল েদেে  োবর ব্রর্ের্ িম্বলর্, "অযাকসম্বথলর অি ননর্থতক্ থবক্াশ ক্থর্মটের 

(Committee on Economic Development) প্রধ্ার্ থ কসকব, আথর্ম আজকক্র হ াষণার জর্য 

গভর্ নর হ াক্কলর প্রশংসা ক্রথে। থর্উ ইয়ক্ন হেকের হক্ৌশলগত ক্র্মীবাথ র্ী থবক্াশ অথিস 

আর্মাকদর অঞ্চকল এবং হেেজকুে িাক্থর বতথর ও ধ্কর রাখার হেকত্র এক্টে অতযাবশযক্ীয় 

ভূথর্মক্া িালর্ ক্কর। উৎিাদ, তিযপ্রেুক্তি, সাইবার প্রথতরো খাকত হর্তা থ কসকব এবং এক্ইসাকি 

দে থর্র্ম নাণ ক্র্মী ও বযবস্থািক্কদর জর্য রকিোর এলাক্ার এক্টে দী ন ও দৃঢ় ইথত াস রকয়কে। 

রকিোর প্রেুক্তি ইর্থেটেউে এবং L3 যাথরকসর র্মধ্যক্ার এই অংশীদাথরত্ব, এবং হসই সাকি এই 

অর্ুদার্, আর্মাকদর  িথরবাকরর জর্য প্রথশেকণর সুকোগ প্রদার্ ক্রকব এবং এক্টে ববথিত্রযর্ময় ও 

সর্মতার অি নর্ীথত গঠকর্ আকরক্ ধ্াি অগ্রসর  কব।"  

  

অোম্বেেবল েদেে অোল োপ ন িম্বলর্, "অযাকসম্বথল েুদ্র বযবসা ক্থর্মটের প্রধ্ার্ এবং এক্টে 

বযবসার সাকবক্ র্মাথলক্ থ কসকব, আথর্ম থর্কজর হিাকখ হদকখথে সক্ল থশল্পখাকত বযবসাথয়ক্ 

থস্থথতস্থািক্তার জর্য আধ্ুথর্ক্ ক্র্মীবাথ র্ীর প্রথশেণ ক্তো গুরুত্বিূণ ন। ক্যাথিোল এবং হি ির 

িারির্ম নযান্স অর্ুদার্ ক্র্ম নসূথিগুথল হেকের ক্র্মীবাথ র্ীর িাইিলাইর্কক্ বলীয়ার্ ক্রা এক্টে 

অতযাবশযক্ীয় থবথর্কয়াগ এবং আথর্ম এই গথতশীল সরক্াথর-হবসরক্াথর অংশীদাথরত্বকক্ অগ্রসর 

ক্রার জর্য আথর্ম হক্ৌশলগত ক্র্মীবাথ র্ী থবক্াশ অথিকসর প্রশংসা ক্রথে। এই ত থবলটে 

থর্ক্তিত ক্রকত সা ােয ক্রকব োকত হসাাল থর্উ ইয়কক্নর ক্র্ম নিারীকদর দেতাথভথিক্ প্রথশেণ 

এবং ভাকলা হবতকর্র িাক্থর থর্ক্তিত ক্রকত ও ক্যাথরয়ার অগ্রসর ক্রকত তাকদর প্রকয়াজর্ীয় 

সর্মি নর্ িাওয়ার সুকোগ িাকক্।"  

  

অোম্বেেবল েদেে কোবর ওয়র্ নার িম্বলর্, "প্রক্ল্পসর্মূক র এই সাথব নক্ িযাকক্কজর অি নায়কর্র 

জর্য আথর্ম গভর্ নর হ াক্ল এবং হক্ৌশলগত ক্র্মীবাথ র্ী থবক্াশ অথিকসর প্রশংসা ক্রথে। থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকদর থর্উ ইয়কক্ন রাখকব এবং এক্টে থস্থথতশীল অি নর্ীথত ও ক্র্ম নসংস্থার্ বতথরর জর্য 

উদ্ভাবর্ী অর্ুশীলকর্র থবক্াশ ও বাস্তবায়র্ ক্রার সর্ময় ক্র্মী ও িাক্থরদাতাকদর সর্মি নকর্র অথত 

গুরুত্বিূণ ন এক্টে িাথ দা এই অর্ুদার্ সর্াি ক্কর ও সর্মাধ্ার্ ক্কর।"  
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