
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/24/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

প্রত্েক্ষ স ায়ত্া প্রদার্কারী হেোজীিীম্বদর হেম্বের্বেয়াল অজনম্বর্র সুম্ব াগ সম্প্রসারণ 

করম্বত্ 5 বিবলয়র্ েলাম্বরর অংেীদাবরত্ব সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

হেম্বের বিকাে সংোন্ত অক্ষিত্ায় আোন্ত িেক্তিম্বদর জর্ে অবিস এিং হেে 

ইউবর্ভাবস নটে অি বর্উ ইয়কন প্রত্েক্ষ স ায়ত্া প্রদার্কারী হেোজীিীম্বদর জর্ে 

িাইম্বোম্বেম্বের্বেয়াল প্রদার্ করম্বি  

  

এই অংেীদাবরত্ব বিদেিার্ প্রত্েক্ষ স ায়ত্া প্রদার্কারী কিীদল সম্প্রসারণ করা এিং 

বিকাে সংোন্ত অক্ষিত্ায় আোন্ত বর্উ ইয়কনিাসীম্বদরম্বক স ায়ত্া করার প্রম্বেষ্টার 

সম্বে হ াগ  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরের থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতায় 

আক্রান্ত িযক্তিরের জর্য অথিস (Office for People With Developmental Disabilities) হেে 

ইউথর্ভাথস নটে অি থর্উ ইয়রক্নর (State University of New York) সরে 5 থমথলয়র্ ডলাররর 

এক্টে চুক্তি সম্পন্ন ক্রররে ো প্রতযক্ষ স ায়তা প্রোর্ক্ারী হেশাজীিীরেররক্ এক্টে 

সাটেনথিরক্ে, অযারসাথসরয়ে িা িযারচলর থডথির জর্য র্যাশর্াল সাটেনথিরক্শর্ ও ক্রলজ হক্রথডে 

অজনর্ ক্রার সক্ষমতা প্রোর্ ক্ররি। মাইরক্রারক্ররডর্থশয়াল থ রসরি েথরথচত, এই ক্ম নসূথচ এই 

হেশায় ইরতামরযয ক্ম নরত ররয়রের্ এমর্ িযক্তিরেররক্ এিং থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতা খারত 

র্তুর্ আসা িযক্তিরেররক্ স ায়তা ক্রার জর্য চাথ োসম্পন্ন এিং ক্মীেরল ক্ারজ লাগারর্ার 

জর্য প্রস্তুত েক্ষতা ও অথভজ্ঞতাসমূ  প্রোর্ ক্রার জর্য ততথর ক্রা  রয়রে।  

  

"থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতায় আক্রান্ত থর্উ ইয়ক্নিাসীরের সটিক্ প্রথশক্ষণপ্রাপ্ত িযক্তিরের ক্াে 

হিরক্ স ায়তা োওয়ার অথযক্ার ররয়রে োরত তারা থর্রজরের তের্ক্তির্ জীিরর্ সমকৃ্তি অজনর্ 

ক্ররত োররর্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এই অংশীোথরত্ব থর্উ ইয়রক্নর প্রতযক্ষ স ায়তা 

প্রোর্ক্ারী ক্মীেলরক্ আররা শক্তিশালী ও হেশাোর ক্রর তুলরে এিং এই অথত গুরুত্বেূণ ন খারত 

ক্যাথরয়ার এথগরয় হর্ওয়া এিং সমকৃ্তি অজনরর্র সুরোগ-সুথিযা প্রোর্ ক্ররত আমরা হেসি 

েেরক্ষে ি ণ ক্রথে হসগুরলার আররক্টে উো রণ।"  

  

আরমথরক্ার্ হরসথক্উ প্ল্যার্ আইরর্র তরি হিরক্ 5 থমথলয়র্ ডলাররর হিডাররল ত থিল 

স ায়তার মাযযরম, এই মাইরক্রারক্ররডর্থশয়াল হপ্রািারমর লক্ষয  রে এই হেশায় ইরতামরযয 

ক্ম নরত ররয়রের্ এিং থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতা খারত র্তুর্ িযক্তিরেররক্ র্যাশর্াল অযালারয়ন্স 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnadsp.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cdaffa7dd390d4d7d691208db1696c5eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128609047080584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9g3HP0DlAhCwGJ5hrx1oFRp9c2jQo0GX3BBFahCHT00%3D&reserved=0


ির থডররক্ট সারোেন প্ররিশর্ালস (National Alliance for Direct Support Professionals, 

NADSP)-এর ক্াে হিরক্ সাটেনথিরক্শর্ োওয়ার আিথশযক্তা েূরণ ক্ররি এমর্ ক্রলজ 

হক্রথডে অজনর্ ক্ররত সা ােয ক্রা। এই হপ্রািাম সিলভারি সম্পন্ন ক্রার িরল এক্টে SUNY 

মাইরক্রারক্ররডর্থশয়াল, এক্টে র্যাশর্াল সাটেনথিরক্শর্, এিং এক্টে সাটেনথিরক্ে, অযারসাথসরয়ে 

িা িযারচলর থডথির জর্য ক্রলজ হক্রথডে োওয়া োরি।  

  

এই ক্ম নসূথচ সিলভারি এক্টে মাইরক্রারক্ররডর্থশয়াল সম্পন্ন ক্রর এক্টে সাটেনথিরক্শর্ 

অজনর্ক্ারী উেেুি থশক্ষািীরেররক্ 750 ডলাররর িথৃি প্রোর্ ক্ররি। হসইসারি, অর্ুোরর্র অি ন 

টেউশর্, িই, হক্াস ন মযারেথরয়াল, থশক্ষািীরের জর্য NADSP হক্ররডর্থশয়াল, এিং থশক্ষাগত 

স ায়তা ক্ভার ক্ররি। এই অংশীোথরত্ব SUNY মাইরক্রারক্ররডর্থশয়াল ক্ম নসূথচরক্ 

উরেখরোগযভারি সম্প্রসারণ ক্ররে, হেটে ক্থর্ নং ক্থমউথর্টে ক্রলরজ প্রিম প্রথতটিত  রয়থেল। 

হিডাররল ত থিল ক্ারজ লাথগরয় SUNY 400 জর্ েে নন্ত থশক্ষািীরক্ স ায়তা ক্ররত োররি িরল 

অর্ুমার্ ক্ররে।  

  

এই অংশীোথররত্বর লক্ষয  রলা থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতায় আক্রান্ত িযক্তিরেররক্ প্রতযক্ষ 

স ায়তা প্রোর্ ক্রর এমর্ হেশা হিরে হর্ওয়ার জর্য থশক্ষািীরেররক্ উৎসাথ ত ক্রা এিং থিক্াশ 

সংক্রান্ত অক্ষমতা খারতর ক্মীরের আররা হিথশ হেশাোর ক্রর হতালা। মাইরক্রারক্ররডর্থশয়াল 

হপ্রািামটে অংশি ণক্ারীরেররক্ থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতায় আক্রান্ত িযক্তিরেররক্ উচ্চ-

মার্সম্মত স ায়তা প্রোর্ ক্রার জর্য প্রস্তুত ক্রর তুলরি, থিেযমার্ ক্মীরেররক্ সুরোগ-সুথিযা 

প্রোর্ ক্ররি, এিং এই খারত প্রথশক্ষণপ্রাপ্ত ও সর্েপ্রাপ্ত হোগয প্রািীরের এক্টে োইেলাইর্ ততথর 

ক্ররি।  

  

থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতা খারত এখরর্া ক্াজ ক্ররের্ র্া এমর্ ভথতন  ওয়া থশক্ষািীরেররক্ 

OPWDD অিিা OPWDD-সাটেনিাইড হসিা প্রোর্ক্ারীরের সরে ক্ারজর মাযযরম হশখার সুরোগ 

অিার ক্রা  রি। হসইসারি, OPWDD-এর হসিা প্রোর্ক্ারী সংস্থা এিং স ায়তা প্রোর্ক্ারী 

হেশাজীিীরের জর্য হেরের হর্তৃস্থার্ীয় সংস্থার্ ও স ায়তা িযিস্থা, থরক্তজওর্াল হসন্টাস ন ির 

ওয়াক্নরিাস ন ট্রান্সিররমশর্ (Regional Centers for Workforce Transformation) এই ক্ম নসূথচরত 

অংশি ণক্ারী হসিা প্রোর্ক্ারীরের জর্য প্রথশক্ষণ, হক্াথচং ও হমন্টথরং অিার ক্ররি।  

  

বিকাে সংোন্ত অক্ষিত্ায় আোন্ত িেক্তিম্বদর জর্ে অবিস-এর কবিের্ার হকবর 

হর্ইম্বিল্ড িম্বলর্, "এই থিথর্রয়াগ আমারের িতনমার্ ক্মী সংক্ে হমাক্ারিলায় এিং থিরশষ ক্রর 

প্রতযক্ষ স ায়তা প্রোর্ক্ারী ক্মী োওয়ার খাত ক্রমশ সংকু্থচত  রয় আসার সংক্ে হমাক্ারিলায় 

স ায়তা ক্ররি, হেটে থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতায় আক্রান্ত িযক্তিরের উের এিং েথরেূণ ন 

জীির্োের্ ক্ররত োরার জর্য তারের সক্ষমতার উের থিরূে প্রভাি হিলরে। প্ররয়াজর্ীয় 

প্রথশক্ষণ প্রোর্ ক্রার মাযযরম, আমরা ক্মী যরর রাখরত এিং প্রতযক্ষ স ায়তা খারত ক্াজ ক্ররত 

এিং থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতায় আক্রান্ত িযক্তিরের হেসি হসিা প্ররয়াজর্ এিং তারা হেসি 

হসিার উের থর্ভনরশীল হসসি থিরশষজ্ঞ হসিা প্রোর্ ক্ররত প্রস্তুত এমর্ র্তুর্, উচ্চ 

হোগযতাসম্পন্ন প্রািীরের এক্টে থস্থথতশীল প্রিা  হিরক্ ক্মী হিরে থর্রত আররা ভারলাভারি 

সক্ষম  রিা।"  
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SUNY-এর েোম্বেলর জর্ বি. বকং জুবর্য়র িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেরের প্রতযক্ষ স ায়তা 

প্রোর্ক্ারী হেশাজীিীরেররক্ স ায়তা ক্রার জর্য OPWDD এিং র্যাশর্াল অযালারয়ন্স ির 

থডররক্ট সারোেন প্ররিশর্ালরসর সরে অংশীোর  রত হেরর SUNY গথি নত। আমারের 

মাইরক্রারক্ররডর্থশয়ালগুরলা িযি ার ক্রর, প্রাপ্তিয়স্ক থশক্ষািীরা উচ্চ-মার্সম্মত থশক্ষা ও 

প্রথশক্ষরণর অযারেরসর োশাোথশ টেউেথরং এিং সিলতা অজনরর্র অর্যার্য সংস্থারর্র অযারেস 

োরির্। আমারের প্রতযক্ষ স ায়তা হসিা প্রোর্ক্ারীরা প্রথতথের্ হে অমূলয ক্াজ ক্রর চরলরের্ 

আমরা তার স্বীকৃ্থত থেক্তে, এিং এই খারত প্ররিশ ক্রার, ক্যাথরয়ার এথগরয় থর্রয় োওয়ার, এিং 

এক্ারডথমক্ লক্ষযসমূ  িাস্তিায়রর্ সা ােয ক্রার জর্য র্তুর্ েি ততথর ক্ররত হেরর আমরা 

আর্ক্তিত।"  

  

অংশি ণক্ারী SUNY ক্যাম্পাসগুরলার মরযয ররয়রে SUNY ক্থর্ নং (SUNY Corning), ডারচস 

ক্থমউথর্টে ক্রলজ (Dutchess Community College), SUNY এম্পায়ার হেে ক্রলজ (SUNY 

Empire State College), থিোর হলক্স ক্থমউথর্টে ক্রলজ (Finger Lakes Community 

College), হজিারসর্ ক্থমউথর্টে ক্রলজ (Jefferson Community College), হমা াক্ ভযাথল 

ক্থমউথর্টে ক্রলজ (Mohawk Valley Community College), SUNY মথরসথভল (SUNY 

Morrisville), র্ায়ািা ক্াউথন্ট ক্থমউথর্টে ক্রলজ (Niagara County Community College), 

ওরর্ার্ডাগা ক্থমউথর্টে ক্রলজ (Onondaga Community College), SUNY হস্করর্ক্রেথড (SUNY 

Schenectady) এিং েম্পথক্র্স হক্ােনলযান্ড ক্থমউথর্টে ক্রলজ (Tompkins Cortland 

Community College)। আররা তরিযর জর্য, অর্িু  ক্রর SUNY-এর মাইরক্রারক্ররডর্থশয়াল 

ওরয়িসাইরে োর্ অিিা OPWDD-এর সরে হোগারোগ ক্রুর্।  

  

মাইরক্রারক্ররডর্থশয়াল হপ্রািামটে প্রতযক্ষ হসিা প্রোর্ক্ারী হেশাজীিীরের ক্মীেল গরে হতালা 

এিং ক্মী স্বল্পতা হমাক্ারিলা ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্রলর প্ররচষ্টার সরে হোগ  রে। গত 

শরতক্ারল, OPWDD এটের ই-িযাজ অযাক্ারডথমর (E-Badge Academy) মাযযরম প্রতযক্ষ 

স ায়তা প্রোর্ক্ারী হেশাজীিীরের জর্য থতর্টে েে নারয়র হক্ররডর্থশয়াল এিং ফ্রন্টলাইর্ 

সুোরভাইজার সাটেনথিরক্শর্ প্রোর্ ক্ররত র্যাশর্াল অযালারয়রন্সর সরে থতর্ িের হময়ােী, 10 

থমথলয়র্ ডলাররর অংশীোথরত্ব সম্পন্ন ক্রররে।  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটেভ ইম্বভে ক্লাকন িম্বলর্, "এটে হক্ারর্া হগাের্ থিষয় র্য় হে প্রতযক্ষ স ায়তা 

প্রোর্ক্ারী হেশাজীিীরা  রের্ আমারের ক্থমউথর্টেগুরলারত থিরশষাথয়ত ও অিথ ত হসিার 

প্ররয়াজর্  ওয়া হরাগীরের জর্য অথত গুরুত্বেূণ ন লাইিলাইর্। SUNY সু্কলগুরলা এিং আলিাথর্র 

মযযক্ার অংশীোথররত্বর েী ন ইথত ারস আজ এক্টে র্তুর্ অযযায় প্রতযক্ষ ক্ররত হেরর আথম 

গথি নত, ো সি থর্উ ইয়ক্নিাসী োরত থর্রজরের অক্ষমতা থর্থি নরশরষ তারের প্ররয়াজর্ীয় ও প্রােয 

হসিা হেরত োররর্ হস থিষয়টে থর্ক্তিত ক্ররি।"  

  

হেে বসম্বর্ের এিং বসম্বর্ম্বের প্রবত্িন্ধীত্ব বিষয়ক কবিটের সভােবত্ বসম্বর্ের জর্ 

িোবর্য়র্ িম্বলর্, "থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতায় আক্রান্ত িযক্তিরা োরত মে নাো ও সম্মারর্র সরে 

িসিাস ক্রার জর্য তারের প্ররয়াজর্ীয় হসিা োর্ হস থিষয়টে থর্ক্তিত ক্ররত প্রতযক্ষ স ায়তা 

প্রোর্ক্ারী হেশাজীিীরের ক্মীেরল থিথর্রয়াগ ক্রা অেথর াে ন। মাইরক্রারক্ররডর্থশয়াল হপ্রািাম 

সম্প্রসাররণর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেরের থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতায় আক্রান্ত িযক্তিরের জর্য 

অথিস এিং SUNY-এর মরযয সম্পন্ন  ওয়া 5 থমথলয়র্ ডলাররর চুক্তিটে োরা এই খারত ক্ম নরত 
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ররয়রের্ তারেররক্ স ায়তা ক্ররত চাথ োসম্পন্ন েক্ষতা ও অথভজ্ঞতা প্রোর্ ক্ররি এিং হোগয 

প্রািীরের এক্টে োইেলাইর্ ততথর ক্ররি। এই থিথর্রয়াগ ক্মী সংক্ে হমাক্ারিলায় সা ােয 

ক্ররে এিং এর লক্ষয  রলা থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতা খারতর ক্মীরের হেশাোর ক্রর হতালা। 

ক্মীরের জর্য এিং এই অথত গুরুত্বেূণ ন হেশায় হোগোর্ ক্ররত ইেুক্ িযক্তিরের জর্য এটে 

এক্টে অমূলয সুরোগ।"  

  

অোম্বসেবল সদসে এিং প্রবত্িন্ধী িেক্তিম্বদর সম্পম্বকন অোম্বসেবল কবিটের সভােবত্ 

হরম্বিকা বসরাইে িম্বলর্, "আমারের প্রতযক্ষ স ায়তা প্রোর্ক্ারী হেশাজীিীরের ক্মীেরল 

থিথর্রয়ারগর জর্য 5 থমথলয়র্ ডলাররর এই অংশীোথররত্বর জর্য আথম গভর্ নর হ াক্ল এিং 

ক্থমশর্ার হর্ইথিল্ডরক্ সাযুিাে জার্াই। এই ক্মীেল িুক্তিিথৃিক্ ও থিক্াশ সংক্রান্ত অক্ষমতায় 

আক্রান্ত িযক্তিরের এিং তারের েথরিাররর জর্য এক্টে লাইিলাইর্। SUNY-এর সরে এক্টে 

অংশীোথরত্ব র্তুর্ হমযার এক্টে োইেলাইর্ প্রথতিা ক্ররি এিং থর্রিথেত হেশাজীিীরের এক্টে 

র্তুর্ প্রজন্মরক্ অর্ুপ্রাথণত ক্ররি।"  

  

আেম্বেে হসম্বরব্রাল োলবস (Upstate Cerebral Palsy)-এর এক্তিবকউটেভ বেম্বরক্টর 

হজম্বর্া বে কম্বডা িম্বলর্, "আমরা SUNY, আমারের স্থার্ীয় অংশীোর, হমা াক্ ভযাথল 

ক্থমউথর্টে ক্রলজ, এিং OPWDD-এর সরে এই উরেযাগ থর্রয় ক্াজ ক্ররত অতযন্ত আি ী। 

মাইরক্রারক্ররডর্থশয়াল থশক্ষািীরেররক্ এক্টে থডথি অজনরর্র থেরক্ থর্রয় োরি এমর্ হোে হোে 

খরে থর্রজরের থশক্ষা অজনর্ ক্রার সুরোগ হেয়। এটে এমর্ এক্টে ক্ম নসূথচ ো থশক্ষািীরের 

আত্মথিশ্বাস গরে হতারল এিং প্ররয়াজর্ীয় েক্ষতা প্রোর্ ক্রর। থর্রজরের জাতীয় স্বীকৃ্থত এিং 

এক্টে থডথির জর্য ক্রলজ হক্রথডে অজনর্ ক্ররত সক্ষম  ওয়া আমারের থর্রিথেত ক্মীরের 

জর্য এিং এই অথত গুরুত্বেূণ ন হেশায় হোগোর্ ক্ররত ইেুক্ িযক্তিরের জর্য েেুনান্ত এক্টে 

সুরোগ।"  

  

SUNY কবর্ নং কবিউবর্টে কম্বলম্বজর হপ্রবসম্বেে ে. বিল িুলাবর্ িম্বলর্, "র্যাশর্াল 

সাটেনথিরক্শর্ প্রতযক্ষ স ায়তা প্রোর্ক্ারী হেশাজীিীরের হেশার অর্র্য োথয়ত্বসমূর র 

আর্ুিাথর্ক্ স্বীকৃ্থত হেয় এিং গুরুত্বেূণ ন ক্যাথরয়ার েি ততথর ক্রর ো ক্মী যরর রাখরত এিং 

ক্যাথরয়ার এথগরয় থর্রত স ায়তা ক্ররি। SUNY ক্থর্ নং এটের থ উমযার্ সাথভনরসস থডথি হপ্রািারম 

এসি মাইরক্রারক্ররডর্থশয়াল অন্তভুনি ক্ররে এিং অযারসাথসরয়ে প্ররিসর ও থডোেনরমরন্টর 

সভােথত এথরক্ এ. ক্তিি এিং অযারসাথসরয়ে থডর্ অি ইন্সট্রাক্শর্ হডরিারা  এ. থিরয়ল-এর 

স ায়তায় আমারের থর্রিথেত িযাক্াথিগণ ইরতামরযয  াই সু্করলর থশক্ষািী এিং ক্ম নরত 

ক্মীরের জর্য োইলে িাস্তিায়রর্র ক্াজ শুরু ক্রররের্।"  

  

###  
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