
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

অবিস অি স্ট্র্োম্বেজিক ওয়াকনম্বিাস ন হেম্বভলপম্বেন্ট গ্র্োন্ট অর্ুদাম্বর্র বিতীয় রাউম্বে 

হোে 7 বেবলয়র্ েলাম্বররও হিবে িরাে করা সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

হেেিুম্বে হ ৌেটে প্রকল্প 100-এরও হিবে িেিসাবয়ক অংেীদারম্বদর ির্ে 3,700 

িম্বর্রও হিবে প্রবেক্ষণািীম্বক স ায়তা করার ির্ে 6.3 বেবলয়র্ েলাম্বররও হিবে 

সরকাবর/হিসরকাবর অি নায়র্ কাম্বি লাগাম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেরের অথিস অব স্ট্র্যারেজজক্ 

ওয়াক্নরিাস ন হেরভলপরেন্ট (Office of Strategic Workforce Development) ওয়াক্নরিাস ন 

হেরভলপরেন্ট ক্যাথপোল (Workforce Development Capital) এবং হপ ির পারিে নযান্স (Pay 

for Performance) অরু্দার্ ক্ে নসূথির থিতীয় রাউরের োধ্যরে হেেজরুে হিৌদ্দটে প্রক্ল্পরক্ 7 

থেথলয়র্ েলারররও হবথি অরু্দার্ প্রদার্ ক্রা  রয়রে। এসব অরু্দার্ উন্নত উৎপাদর্, 

র্বায়র্রোগয িজি, ও থর্ে নাণক্ারজর েরতা খাতগুরলারত প্রথিক্ষণ হসবা প্রদার্ক্ারীরদর এবং 

100-এরও হবথি থর্রয়াগক্তনা অংিীদাররদর েধ্যক্ার স রোথগতার সম্পরক্নর োধ্যরে 3,700 

জরর্রও হবথি ক্েীরক্ প্রথিক্ষণ প্রদারর্ স ায়তা ক্ররব। এম্পায়ার হেে হেরভলপরেরন্টর 

(Empire State Development, ESD) অধ্ীরর্ পথরিাথলত এই অথিসটের দাথয়ত্ব  রলা আজরক্র 

থদরর্র িাক্থরদাতারদর প্ররয়াজর্ ও অগ্রাথধ্ক্ার পূরণ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর প্রস্তুথত 

থর্জিত ক্ররত ক্েীবাথ র্ী থবক্াি ক্ে নসূথি ও অরু্িীলর্রক্ সেি নর্ ক্রা।  

  

"আেরা সবরিরয় গুরুত্বপূণ ন হে থবথর্রয়াগ ক্ররত পাথর তা  রে থর্উ ইয়রক্নর োরু্ষরদর উপর 

থবথর্রয়াগ," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আোরদর র্তুর্ অথিস অব স্ট্র্যারেজজক্ ওয়াক্নরিাস ন 

হেরভলপরেন্ট থর্উ ইয়রক্নর বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুরলার িাথ দাগুরলা পূরণ ক্ররত স ায়তা ক্ররব 

এবং এক্ইসারি ভথবষযরতর ক্েীদরল সেৃজি অজনরর্র জর্য প্ররয়াজর্ীয় প্রথিক্ষণ ও দক্ষতা 

অজনরর্র দী নথদরর্র প্রথতবন্ধক্তাগুরলা অপসারণ ক্ররব এের্ প্রথিক্ষণ ক্ে নসূথিগুরলারক্ 

সংস্থার্সেূ  প্রদার্ ক্ররব।"  

  

অথিস অব স্ট্র্যারেজজক্ ওয়াক্নরিাস ন হেরভলপরেরন্টর অরু্দার্গুরলার প্রিে রাউরে, হেটে গত 

বেররর হিরষ হ াষণা ক্রা  রয়থেল, 6 থেথলয়র্ েলারররও হবথি অরু্দার্ প্রদার্ ক্রা  রয়রে এবং 

এটে সরক্াথর/হবসরক্াথর ত থবরলর 4 থেথলয়র্ েলারররও হবথি অি ন ক্ারজ লাগারব এবং 100-

এরও হবথি বযবসাথয়ক্ অংিীদাররর জর্য প্রায় 3,000 প্রথিক্ষণািীরক্ স ায়তা ক্ররব।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-ever-round-office-strategic-workforce-development-grant-awards&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dd124076f684b64b64708db1b5331c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638133816362731946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I%2BvlVGHCa2iNMcwMThkxnGUY1tAp6NGhUuckfITGVac%3D&reserved=0


আজ হিৌদ্দটে প্রক্ল্পরক্ প্রদার্ ক্রা অরু্দার্গুরলা থর্রয়াগক্তনা-হক্জিক্ উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন ক্েী 

প্রথিক্ষণ ক্ে নসূথিগুরলারক্ স ায়তা ক্ররব এবং উচ্চ িাথ দাসম্পন্ন ক্থেউথর্টেগুরলার জর্য 

অংিগ্র ণ ক্রার প্রথতবন্ধক্তাগুরলা ক্থেরয় আর্রব এের্ উদ্ভাবর্েূলক্ ক্ে নপ্ররিষ্টা এবং হসরা 

রীথতগুরলারক্ পুরসৃ্কত ক্ররব। 35 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাররর ক্যাথপোল অরু্দার্ ক্ে নসূথি হসবা 

উন্নত বা সম্প্রসাথরত ক্ররত ইেুক্ ক্েীবাথ র্ী প্রথিক্ষণ প্রদার্ক্ারীরদর ক্যাথপোল িাথ দা পূরণ 

ক্ররব। 115 থেথলয়র্ োথক্নর্ েলাররর হপ ির পারিে নযান্স অরু্দার্ ক্ে নসূথির দুইটে অি নায়র্ 

ট্র্যাক্ আরে: র্ের্ীয় ক্াে নপথরিালর্ার জর্য প্রদত্ত অরু্দার্ ো িাথ দাসম্পন্ন দক্ষতা এবং 

থিল্পখারতর স্বীকৃ্ত হেরের্থিয়াল থর্রয় থর্উ ইয়ক্নবাসীরদররক্ প্রস্তুত ক্রর হতালার জর্য 

পাঠ্যেে প্রণয়র্ ও সাথব নক্ পথররষবাসেূর র েরতা ক্ে নসূথির খরি ব র্ ক্ররত হসবা 

প্রদার্ক্ারীরদররক্ সা ােয ক্রর; এবং সক্ষেতা গরে হতালার জর্য প্রদত্ত অরু্দার্, 

গ্রযাজরুয়েরদররক্ সজেয়ভারব সরতাষজর্ক্ ক্ে নসংস্থারর্ থর্েুি ক্রার জর্য প্রোথণত ক্েী 

প্রথিক্ষণ ক্ে নসূথিগুরলার পথরসর বে ক্রর হতালার জর্য োো ও হেটট্র্ক্স থভথত্তক্ এক্টে 

ক্ে নপ্ররিষ্টা। অজনর্থভথত্তক্ অরু্দার্ বযব ার ক্রর, ক্েীরদর প্রথিক্ষণ হসবা প্রদার্ক্ারীরা উচ্চ 

হেসরেরন্টর  ার এবং িলপ্রসূ সাথব নক্ পথররষবা সম্পন্ন সিল ক্ে নসূথিগুরলার সক্ষেতা 

সম্প্রসাররণর জর্য ত থবল পারব।  

  

এম্পায়ার হেে হেম্বভলপম্বেম্বন্টর (Empire State Development) হপ্রবসম্বেন্ট, CEO ও 

কবেের্ার হ াপ র্াইে িম্বলর্, "আোরদর অথিস অব স্ট্র্যারেজজক্ ওয়াক্নরিাস ন হেরভলপরেন্ট 

এের্ সব ক্ে নসূথিরত স্মােন ও হক্ৌিলগত থবথর্রয়াগ ক্ররে হেগুরলা থর্উ ইয়ক্ন হেরের 

ক্েীরদররক্ এক্টে পথরবতনর্িীল বযবসাথয়ক্ পথররবরি সিল  ওয়ার জর্য তারদর প্ররয়াজর্ীয় 

 াথতয়ারগুরলা প্রদার্ ক্ররব। বতনোরর্ এবং আগােী থদর্গুরলারত প্ররয়াজর্  রব এের্ 

িাথ দাসম্পন্ন দক্ষতা ও বাথণরজযর প্রথত েরর্ারোগ হদওয়ার োধ্যরে, আেরা বতনোর্ ও ভথবষযত 

প্রজরের জর্য প্ররয়াজর্ীয় অপথর াে ন উপাদার্গুরলা প্রদার্ ক্রথে। "  

  

বিতীয় রাউম্বের অর্ুদার্প্রাপ্তরা  ম্বে:  

  

হপ ির পারিে নোন্স (Pay for Performance, P4P) কার্ নপবর ালর্ার ির্ে প্রদত্ত অর্ুদার্ 

গ্র্ ীতা:  

  

হো াক ভোবল কবেউবর্টে কম্বলি (Mohawk Valley Community College) - হো াক 

ভোবল - 976,000 েলার: হো াক্ ভযাথল ক্থেউথর্টে ক্রলরজর িাে ট্র্যাক্ প্রথিক্ষণ ক্ে নসূথি 

অর্য হক্ারর্াভারব থর্রজরদর দথরদ্র অবস্থা ক্াটেরয় উঠ্রত সক্ষে  রতা র্া এের্ তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক 

বযজিরদররক্ িাে-ট্র্যাক্ প্রথিক্ষণ গ্র ণ ক্ররত সা ােয ক্রার জর্য ততথর ক্রা  রয়রে, ো 

তারদররক্ এক্ বেররর ক্ে সেয় ধ্রর প্রথিক্ষণ গ্র ণ ক্রর এক্টে ভারলা ক্যাথরয়ার গঠ্রর্র পরি 

এথগরয় োওয়ার সুরোগ ক্রর থদরব, এবং এক্ইসারি থর্রয়াগক্তনারদর বযাপক্ ক্েী িাথ দা পূরণ 

ক্ররব এবং এই অঞ্চরলর অি নর্ীথতর জর্য অতযত গুরুত্বপূণ ন েধ্যে-দক্ষতার ক্যাথরয়ারগুরলার 

জর্য এক্টে হেক্সই ক্েী উন্নয়র্ েরেল গরে তুলরব। MVCC হেক্াট্র্থর্ক্স, ওরয়জডং, CNC, 

ক্ারপ নথি, ও েযাসর্াথর ক্ারজর দক্ষতাথভথত্তক্ প্রথিক্ষণ প্রদার্ ক্ররব, এবং এক্ইসারি স্থার্ীয় 

ক্েী উন্নয়র্ অংিীদাররা প্রথিক্ষণািীরদররক্ থর্রয়াগ প্রদার্ ক্ররব এবং ক্ে নসংস্থারর্ 

হেসরেরন্টর প্ররিষ্টায় স ায়তা ক্ররব।  



  

রম্ব োর ওয়াকনস (Rochester Works) - বিঙ্গার হলকস - 862,000 েলার: প্রথিক্ষণ 

অংিীদার YAMTEP-এর সরে এক্টে স রোথগতার োধ্যরে, ররিোর ওয়াক্নস-এর রক্ থসেস 

ইউি হর্থভরগের (ROC SEEDS youth navigator) ক্ে নসূথি ক্ে নসংস্থার্পূব ন প্রথিক্ষণ ও 

অথভজ্ঞতা প্রদার্ ক্রর িারক্ ো অংিীগ্র ণক্ারীরদররক্ উন্নত প্রস্তুতক্রণ খারতর এথি ও থেে 

হলরভরলর ক্ে নসংস্থারর্র সুরোগগুরলার সরে সংরোগ ক্থররয় হদয়। এই ক্ে নসূথি ক্ে নসংস্থারর্র 

সাধ্ারণ প্রথতবন্ধক্তাগুরলার থবরুরি লোই ক্ররত সিে-থস্কল উন্নয়রর্র পািাপাথি  ারত-ক্লরে 

ক্াজ ক্রার অথভজ্ঞতা এবং থবস্তৃত স ায়ক্ পথররষবাসেূ  প্রদার্ ক্রর।  

  

ক্লাকনসর্ বিশ্ববিদোলয় (Clarkson University) - র্ি ন কাবি - 729,000 েলার: ক্লাক্নসর্ 

থবশ্বথবদযালরয়র অযােভাজন্সং ইোথস্ট্র্ উইি োইরো-হেরের্থিয়ালস (Advancing Industry with 

Micro-credentials) ক্ে নসূথি উন্নত প্রস্তুতক্রণ, থক্লর্ হেক্, ও থর্ে নাণক্াজ খারতর হক্াস নগুরলা 

অতভুনি ক্রার জর্য এই ক্রলরজর থবদযোর্ োইরো-হেরের্থিয়াল ক্ে নসূথিরক্ সম্প্রসারণ 

ক্ররব ো িাথ দাসম্পন্ন খাতগুরলারত থর্রয়ারগর জর্য প্রস্তুত গ্রযাজরুয়ে ততথর ক্ররব। র্তুর্ 

োইরো-হেরের্থিয়ালগুরলা থিল্পখারতর অংিীদাররদর প্ররয়াজর্ পূররণর জর্য উন্নয়র্ ক্রা 

 রে, োরা পাঠ্যেরের র্ক্িা প্রণয়রর্ স ায়তা ক্রা, অথভজ্ঞতা অজনরর্র োধ্যরে হিখার 

সুরোগ প্রদার্ ক্রা, এবং ক্ে নসূথির গ্রযাজরুয়েরদর সাক্ষাতক্ার গ্র ণ ক্রার বযাপারর 

অেীক্ারাবি  রয়রে।  

  

হসােোল এন্টারপ্রাইি এে হেইবর্ং হসন্টার (Social Enterprise and Training Center) 

- রািধার্ী অঞ্চল - 485,200 েলার: হসািযাল এন্টারপ্রাইজ এে হট্র্ইথর্ং হসন্টাররর (Social 

Enterprise and Training Center, SEAT) থবড আপ ইয়ং থিল্মরেক্াস ন (Build Up Young 

Filmmakers) ক্ে নসূথি ঐথত াথসক্ ক্াল হিরক্ প্রাথতক্ীক্ররণর সমু্মখীর্  ওয়া তরুণ 

বযজিরদররক্ থিল্ম ও থভথেও হপ্রাোক্ির্ থিরল্প ক্যাথরয়ার গঠ্রর্ সরিষ্ট  ওয়ার সুরোগ প্রদার্ 

ক্ররব এবং এক্ইসারি রাজধ্ার্ী অঞ্চরলর থিল্ম হপ্রাোক্ির্  াবরক্ হবরে উঠ্রত এবং 

তবথিত্র্যপূণ ন  রয় উঠ্রত সা ােয ক্ররব। SEAT অংিগ্র ণক্ারীরদর সিলতা সরব নাচ্চ পে নারয় থর্রয় 

োওয়ার জর্য সাথব নক্ পথররষবাসেূ  প্রদার্ ক্ররব, এবং এক্ইসারি থিল্পখারতর অংিীদাররা 

পাঠ্যেে প্রণয়রর্ স ায়তা ক্রা, ইন্টার্ নথিপ বা ক্ে নিালার বযবস্থা ক্রা, এবং ক্ে নসূথির 

গ্রযাজরুয়েরদর সাক্ষাতক্ার গ্র ণ ক্রার বযাপারর অেীক্ারাবি  রয়রে।  

  

SUNY ওসওম্বয়ম্বগা (SUNY Oswego) - হসিাল বর্উ ইয়কন - 340,963 েলার: SUNY 

ওসওরয়রগার ইর্স্ট্র্াক্টর বুেক্যাম্প (Instructor Bootcamp)  রব থসরাথক্উস থবড (Syracuse 

Build) এবং হট্র্েস থিউিার (TradesFuture) ইতযাথদর েরতা অর্যার্য ক্েী প্রথিক্ষণ ক্ে নসূথির 

জর্য লভয ইর্স্ট্র্াক্টররর সংখযা বৃজি ক্ররত হসিাল থর্উ ইয়ক্ন অঞ্চরল থিল্পখাত, ক্েী উন্নয়র্, ও 

থিক্ষা খারতর অংিীদাররদর েধ্যক্ার এক্টে স রোথগতােূলক্ প্ররিষ্টা। ইর্স্ট্র্াক্টর বুেক্যাম্প এই 

অঞ্চরলর প্রস্তুতক্রণ খারতর দ্রুত হবরে উঠ্ায় স ায়তা ক্ররব এের্ ক্ে নসূথিগুরলারক্ স ায়তা 

ক্রার জর্য আরু্োথর্ক্ 120 জর্ র্তুর্ প্রথিক্ষণ গ্র ণক্ারী হপিাজীবীরক্ থিক্ষাথবজ্ঞার্, 

ইর্স্ট্র্াক্ির্াল হেক্রর্ালজজ, এবং সৃজর্িীল অতভুনজিেূলক্ থিক্ষার স্থার্ থবষয়ক্ দক্ষতা প্রদার্ 

ক্ররব।  

  



ইউর্াইম্বেে ওম্বয় অি লং আইলোে (United Way of Long Island) - লং আইলোে - 

249,000 েলার: ইউর্াইরেে ওরয় অব লং আইলযারের পাওয়ার আপ উইে, হসালার এে 

থরথর্উরয়বলস (Power Up Wind, Solar & Renewables)  রে সাংসৃ্কথতক্ভারব তবথিত্র্যপূণ ন 

তরুণ প্রাপ্তবয়স্করদর জর্য র্বায়র্রোগয িজি, থক্লর্ হেক্, উপকূ্লীয় বায়ুিজি, হসৌরিজি, এবং 

উন্নত প্রস্তুতক্রণ খারত ক্যাথরয়ার গঠ্রর্র পি ততথর ক্রর হদওয়ার জর্য থবর্ােূরলযর এক্টে 

প্রথিক্ষণ ক্ে নসূথি। এই ক্ে নসূথি োরত থিল্পখারতর প্ররয়াজরর্ সাোদার্ ক্রর তা থর্জিত ক্রার 

পািাপাথি প্রথিক্ষণািীরদররক্ স্থার্াতররোগয এবং থিল্পখারত স্বীকৃ্ত দক্ষতাসেূ  প্রদার্ ক্রার 

জর্য থিল্পখারতর অংিীদাররদর েতােত থর্রয় ক্ে নসূথিটে প্রণয়র্ ক্রা  রয়রে।  

  

হসন্টার ির এেপ্লয়ম্বেন্ট অপ চ নবর্টেস (Center for Employment Opportunities) - বর্উ 

ইয়কন বসটে - 193,735 েলার: হসন্টার ির এেেয়রেন্ট অপিুনথর্টেস (Center for Employment 

Opportunity, CEO)-এর থর্উ ইয়ক্ন থসটে পািওরয়স েু অযারপ্রর্টেসথিপ (New York City 

Pathways to Apprenticeship) ক্ে নসূথি থবিার বযবস্থার িারা ক্ষথতগ্রস্ত আগ্র ী 

অংিগ্র ণক্ারীরদররক্ এক্টে ইউথর্য়রর্ থিক্ষার্থবি থ রসরব হোগদার্ ক্রা, এবং এক্ পে নারয় 

থগরয় ইউথর্য়রর্র থর্ে নাণক্ারজর ক্ে নসংস্থারর্র উচ্চ হবতর্ ও উন্নত ক্ে নস্থরলর থর্রাপত্তা 

উপরভাগ ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় িাক্থরর প্রস্তুথতেূলক্ দক্ষতা ও ক্ারজর অথভজ্ঞতা প্রদার্ 

ক্ররব। ক্ে নসূথির অংিগ্র ণক্ারীরদররক্ ক্ে নসূথি সম্পন্ন  ওয়ার পর পূণ নক্ালীর্ ক্ে নসংস্থারর্র 

সুরোগসেূ  থিথিত ক্ররত সা ােয ক্রার জর্য হবতর্স  এক্টে অতব নতীক্ালীর্ ক্ারজর সুরোগ, 

এক্জর্ জব হক্াি, এবং জব হেরভলপার প্রদার্ ক্রা  রব।  

  

হসন্টার ির এেপ্লয়ম্বেন্ট অপ চ নবর্টেস - ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন - 168,750 েলার: হসন্টার 

ির এেেয়রেন্ট অপিুনথর্টেস (CEO)-এর বারিরলা পািওরয়স েু অযারপ্রর্টেসথিপ (Buffalo 

Pathways to Apprenticeship) ক্ে নসূথি থবিার বযবস্থার িারা ক্ষথতগ্রস্ত আগ্র ী 

অংিগ্র ণক্ারীরদররক্ এক্টে ইউথর্য়রর্ থিক্ষার্থবি থ রসরব হোগদার্ ক্রা, এবং এক্ পে নারয় 

থগরয় ইউথর্য়রর্র থর্ে নাণক্ারজর ক্ে নসংস্থারর্র উচ্চ হবতর্ ও উন্নত ক্ে নস্থরলর থর্রাপত্তা 

উপরভাগ ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় িাক্থরর প্রস্তুথতেূলক্ দক্ষতা ও ক্ারজর অথভজ্ঞতা প্রদার্ 

ক্ররব। ক্ে নসূথির অংিগ্র ণক্ারীরদররক্ ক্ে নসূথি সম্পন্ন  ওয়ার পর পূণ নক্ালীর্ ক্ে নসংস্থারর্র 

সুরোগসেূ  থিথিত ক্ররত সা ােয ক্রার জর্য হবতর্স  এক্টে অতব নতীক্ালীর্ ক্ারজর সুরোগ, 

এক্জর্ জব হক্াি, এবং জব হেরভলপার প্রদার্ ক্রা  রব।  

  

র্ি ন কাবি হ োর অি কোস ন (North Country Chamber of Commerce) - র্ি ন কাবি - 

125,000 েলার: থক্লর্ের্ ক্থেউথর্টে ক্রলজ (Clinton Community College) এবং থলঙ্কর্ 

ইরলথিক্ (Lincoln Electric)-এর সরে অংিীদাথররত্বর োধ্যরে অিারকৃ্ত র্ি ন ক্াথি হিম্বার অব 

ক্োরস নর থবর্া খররি ওরয়জডং প্রথিক্ষণ প্রদারর্র ক্ে নসূথিটে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ওরয়ডাররর জর্য 

স্থার্ীয় থিল্পখারতর িাথ দা পূরণ ক্ররত সা ােয ক্ররব। এই ক্ে নসূথি স্থার্ীয় উন্নত প্রস্তুতক্রণ ও 

পথরব র্ সরঞ্জাে প্রস্তুতক্ারক্রদর জর্য এবং তারদর সরে পরােি নেরে ততথর ক্রা  রয়রে, 

হেখারর্ গ্রযাজরুয়েরদর জর্য অথবলরম্ব হোগদার্ ক্রার েরতা 50টের হবথি িূর্য পদ ররয়রে।  

  

SUNY হকািলবিল (SUNY Cobleskill) - হো াক ভোবল - 86,400 েলার: SUNY 

হক্াবলথস্করলর হেইথর প্ররসথসং বুেক্যাম্প (Dairy Processing Bootcamp) 



অংিগ্র ণক্ারীরদররক্ অথবলরম্ব ক্ে নসংস্থারর্ হোগদার্ ক্রার জর্য প্রস্তুত ক্রর হতালার জর্য 

হেইথর থিরল্পর অংিীদাররদর িারা অথত গুরুত্বপূণ ন থ রসরব থিথিত ক্রা থবষয়গুরলারত খাদয 

প্রজেয়াক্রণ ক্েীরদররক্ ক্ে নসংস্থার্পূব ন থর্রাপত্তা ও সযাথর্রেির্ সংোত প্রথিক্ষণ প্রদার্ 

ক্ররব। স্থার্ীয় ক্েী উন্নয়র্ হবােন এবং িরণািী হক্িগুরলার োধ্যরে োরগ নেকৃ্ত থর্রয়াগ থর্জিত 

ক্ররব োরত প্রাথতক্ীক্ররণর সমু্মখীর্ জর্রগাষ্ঠীগুরলারক্ এই েেবধ্ নোর্ স্থার্ীয় থিরল্প ক্যাথরয়ার 

গঠ্রর্র পি প্রদার্ ক্রা োয়।  

  

P4P সক্ষেতা গম্বে হতালার ির্ে অর্ুদার্ গ্র্ ীতা:  

  

পার িলাস (Per Scholas) - বর্উ ইয়কন বসটে - 822,000 েলার: পার স্কলারসর টেউির্েুি 

হেক্ প্রথিক্ষণ, োর েরধ্য আইটে সারপােন, AWS থর/োেন, সাইবার থর্রাপত্তা, এবং সিেওয়যার 

ইজঞ্জথর্য়াথরং থবষরয় বুেক্যাম্প োইরলর হক্াস নগুরলা অতভুনি ররয়রে, ক্ে ন ীর্/হোগযতার হিরয় 

থর্ম্নোরর্র ক্ে নসংস্থারর্ িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর জর্য ক্যাথরয়ার গঠ্রর্র সুরোগ এবং 

অি ননর্থতক্ গথতিীলতা ততথর ক্রর। গ্রযাজরুয়েরা োরত হেক্রর্ালজজ হট্র্ে এবং উদীয়োর্ 

প্ররয়াজর্গুরলা হোক্ারবলা ক্ররত সক্ষে  য় তা থর্জিত ক্ররত এবং এক্ইসারি থিল্পখারতর 

অংিীদাররদর জর্য আররা হবথি তবথিত্র্যপূণ ন এক্টে েযারলন্ট পাইপলাইর্ ততথর ক্ররত প্রথিক্ষণ ও 

ক্যাথরয়াররর থবক্াি সংোত হক্ৌিলগুরলা থর্রয়াগক্তনারদর অবথ ত রারখ।  

  

ব্রুকবলর্ ওয়াকনম্বিাস ন ইম্বর্াম্বভের্ (Brooklyn Workforce Innovation) - বর্উ ইয়কন বসটে 

- 201,000 েলার: ব্রুক্থলর্ ওয়াক্নরিাস ন ইরর্ারভিরর্র "হেে ইর্ NY" হপ্রাোক্ির্ অযাথসেযান্ট 

হট্র্থর্ং ("Made in NY" Production Assistant Training) ক্ে নসূথি তবথিত্র্যপূণ ন পেভূথে হিরক্ 

আসা ক্ে ন ীর্ এবং হোগযতার হিরয় থর্ম্নোরর্র ক্ে নসংস্থারর্ িাক্া থর্উ ইয়ক্নবাসীরদররক্ 

হপিাগত দক্ষতা এবং িাক্থরর প্রস্তুথতর প্রথিক্ষণ প্রদার্ ক্রার পািাপাথি তারদর 24- ণ্টা ধ্রর 

সিল িাক্া হেসরেন্ট  েলাইরর্র োধ্যরে থিল্পখারত প্ররবরির এক্টে পি প্রদার্ ক্রার োধ্যরে 

থিল্ম ও হেথলথভির্ হপ্রাোক্ির্ খারতর ক্যাথরয়াররর সরে সংরোগ ক্থররয় হদয়। ক্ে নসূথির 

গ্রযাজরুয়েরদররক্ থর্রয়াগ প্রদার্ ক্রার পািাপাথি থিল্পখারতর অংিীদাররা 

অংিগ্র ণক্ারীরদররক্ অবথ ত ক্রর এবং প্রথিক্ষণ ও  ারত-ক্লরে ক্াজ ক্রার অথভজ্ঞতা ও 

হেন্টরথিপ প্রদার্ ক্রর।  

  

CenterState CEO - হসিাল বর্উ ইয়কন - 128,000 েলার: হসন্টার হেে CEO-এর 

থসরাথক্উস সাজন (Syracuse Surge) ক্ে নসূথিগুরলা উন্নত প্রস্তুতক্রণ, ইরলথিক্যাল হেক্াথর্ক্যাল 

হেক্রর্ালজজ, ক্ম্পম্পউোর হপ্রাগ্রাথেং এবং সাইবার থর্রাপত্তার েরতা িাথ দাসম্পন্ন খাতগুরলারত 

এথি-হলরভল ক্যাথরয়ার গঠ্রর্র জর্য প্রথিক্ষণ প্রদার্ ক্রার োধ্যরে অতভুনজিেূলক্ ও 

তবথিত্র্যপূণ ন অি ননর্থতক্ প্রবৃজি ততথর ক্ররে। এসব ক্ে নসূথি সম্প্রসাথরত  ওয়া স্থার্ীয় " াই-হেক্" 

ক্লাোররর জর্য এক্টে অথধ্ক্তর িজিিালী এবং আররা হবথি তবথিত্র্যপূণ ন েযারলে পাইপলাইর্ 

প্রদার্ ক্ররব, এবং এক্ইসারি গ্রযাজরুয়েরদররক্ প্রবৃজি অজনরর্র সুরোগ স  থস্থথতিীল, ভারলা 

হবতরর্র ক্ে নসংস্থারর্র এক্টে পি প্রদার্ ক্ররব।  

  

েূলধর্ী অর্ুদার্ গ্র্ ীতা:  

  



হকাম্বয়োর III BOCES (Questar III BOCES) - রািধার্ী অঞ্চল - 1,645,985 েলার: 

হক্ারয়োর III BOCES এক্টে পুররারর্া  রয় োওয়া িযাথসথলটেরক্ এক্টে সব নাধু্থর্ক্ প্রথিক্ষণ 

হক্রি রূপাতর ক্ররব ো দুইটে উচ্চ-িাথ দাসম্পন্ন হট্র্রের ক্ে নসূথি: এক্টে র্তুর্ ওরয়জডং এবং 

হেোল িযাথিরক্ির্ ক্ে নসূথি, এবং থবদযোর্ হ থভ ইকু্যইপরেন্ট রক্ষণারবক্ষণ ও পথরিালর্া 

ক্ে নসূথির টঠ্ক্ার্া থ রসরব ক্াজ ক্ররব। থিল্পখারতর হেক্র াডাররা এসব খারত ক্ে নসূথি 

সম্প্রসাররণর প্ররয়াজর্ থিথিত ক্রররে, এবং হসইসারি প্রথিক্ষণািীরদররক্ ইন্টার্ নথিপ এবং 

অর্যার্য অথভজ্ঞতােূলক্ থিক্ষা অজনরর্র সুরোগ প্রদার্ ক্ররত অেীক্ারাবি  রয়রে।  

  

অথিস ক্যাথপোল এবং হপ ির পারিে নযান্স উভয় অরু্দার্ ক্ে নসূথির জর্য আরবদর্ গ্র ণ 

ক্ররে এবং ধ্ারাবাথ ক্ভারব অি নদার্ ক্রা অবযা ত রাখরব। আরবদর্ ক্রা োরব এক্জত্র্ত ত থবল 

আরবদরর্র (Consolidated Funding Application, CFA) োধ্যরে, এবং ক্ে নসূথির থর্রদনির্া ও 

হিষ তাথরখ পাওয়া োরব ESD এর ওরয়বসাইরে, এখারর্ https://esd.ny.gov/workforce।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের শ্রে বিভাম্বগর (Department of Labor) কবেের্ার রিােনা বরয়ারের্ 

িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল আররা এক্বার থর্উ ইয়ক্ন হেরের ভথবষযরতর জর্য ক্াজ ক্ররব এের্ 

এক্টে ক্েীদল গরে হতালার জর্য তার অেীক্ারাবিতা হদথখরয় থদরয়রের্। এই ত থবল ক্ে ন ীর্ 

এবং হোগযতার হিরয় থর্ম্নোরর্র ক্ে নসংস্থারর্ িাক্া ক্েীরদররক্ িেৎক্ার ক্যাথরয়ার হবরে থর্রত 

সা ােয ক্ররব এবং এক্ইসারি বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুরলারক্ সেৃজি অজনরর্র জর্য তারদর 

প্ররয়াজর্ীয় হেধ্া খুুঁরজ হপরত সা ােয ক্ররব। এই উরদযাগটে উভয় পরক্ষর জয়লাভ ক্রার েরতা 

এক্টে বযাপার, এটে থর্উ ইয়ক্ন হেরের ক্েীরদর সা ােয ক্ররে এবং আোরদর িজিিালী 

অি নর্ীথতরক্ স ায়তা ক্ররে।"  

  

SUNY-এর  োম্বন্সলর ির্ বি. বকং িুবর্য়র িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্রলর হর্তৃরত্বর ক্লযারণ, 

এম্পায়ার হেে হেরভলপরেন্ট এবং শ্রে থবভারগর িারা পথরিাথলত বযবসা প্রথতষ্ঠার্, থিক্ষা 

প্রথতষ্ঠার্, এবং হেে সংস্থাগুরলা এক্টে ক্যাথরয়াররর িযারলঞ্জ হোক্ারবলা ক্রার জর্য প্রস্তুত থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা োরত সিল  ওয়ার েরতা অবস্থারর্ িারক্ হস থবষয়টে থর্জিত ক্ররে। এই ক্ারজ 

অংি থর্রত হপরর SUNY আর্জিত, এবং থক্লর্ের্ ক্থেউথর্টে ক্রলজ, SUNY হক্াবলথস্কল, 

হো াক্ ভযাথল ক্থেউথর্টে ক্রলজ, এবং SUNY ওসওরয়রগার টেেগুরলারক্ অথভর্ির্ জার্ারে 

োরা এই অঞ্চরলর ক্েী িাথ দা পূররণ ক্ররত পাররব এের্ ক্রঠ্ার প্রথিক্ষণ ক্ে নসূথি উন্নয়রর্র 

জর্য এই রাউরে থর্ব নাথিত  রয়রে।"  

  

অোম্বসেবল সদসে  োবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "অযারসম্বথলর অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্থেটের 

(Assembly Economic Development Committee) সভাপথত থ রসরব, এসব তবথিত্র্যপূণ ন 

ক্ে নসূথিরক্ স্ট্র্যারেজজক্ ওয়াক্নরিাস ন গ্রযান্ট প্রদার্ ক্রা  রে হদরখ আথে আর্জিত। সুরোগ-

সুথবধ্াগুরলার েরধ্য উন্নত প্রস্তুতক্রণ, র্বায়র্রোগয িজি, এবং থর্ে নাণক্ারজর হট্র্েগুরলা 

অতভুনি ররয়রে হেগুরলারত থর্উ ইয়ক্ন এক্সেয় হর্তৃস্থার্ীয় অবস্থারর্ থেল, এবং হসগুরলা এখর্ 

এসব অরু্দারর্র োধ্যরে র্তুর্ জীবর্ লাভ ক্ররব। এসব অরু্দার্ আোরদর অথভজ্ঞ ক্েীরদররক্ 

ধ্রর রাখরব, হোগযতার হিরয় থর্ম্নোরর্র ক্ে নসংস্থারর্ িাক্া ক্েীরদররক্ দক্ষতা প্রদার্ ক্ররব এবং 

হসইসারি তরুণরদররক্ তারদর প্রিে ক্ারজর অথভজ্ঞতা প্রদার্ ক্ররব। আথে জাথর্ হে 

অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ এবং ক্েীরদর উন্নয়র্ পরষ্পররর সরে সম্পক্নেুি এবং আজরক্র হ াষণা 

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%7C0dd124076f684b64b64708db1b5331c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638133816362731946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rLJrXHI7MLD4nghFEBpvCbAxdcswngrS6OjQs%2F32zSQ%3D&reserved=0


আোরদর পথরবারগুরলা এবং আোরদর ক্থেউথর্টেগুরলারক্ অথধ্ক্তর উজ্জ্বল এক্টে ভথবষযত 

গরে হতালার েরতা অবস্থারর্ থর্রয় োরব।"  

  

অোম্বসেবল সদসে লাম্বোয়া িয়র্ার িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেরের ক্েীরদররক্ িাক্থরর 

প্রথিক্ষরণর আররা সুরোগ প্রদার্ ক্রা অেূলয এক্টে বযাপার, থবরিষ ক্রর িঙ্করস আোর 

থেথস্ট্র্রক্টর ক্েীরদর জর্য। এসব অরু্দার্  াজার  াজার প্রথিক্ষণািীরক্ প্রাসথেক্ দক্ষতাগুরলা 

হিখার সুরোগ প্রদার্ ক্ররব ো তারদররক্ আজীবরর্র এক্টে ক্যাথরয়াররর জর্য প্রস্তুত ক্রর 

তুলরব।"  

  

অোম্বসেবল সদসে আলিােন স্ট্র্াইপ িুবর্য়র িম্বলর্, "কু্ষদ্র বযবসা থবষয়ক্ ক্থেটের সভাপথত 

থ রসরব, আথে প্রথতথর্য়ত বযবসা প্রথতষ্ঠার্গুরলার ক্াে হিরক্ শুর্রত পাই হে এক্থদরক্ হেের্ 

তারদর পণয বা হসবাগুরলার িজিিালী িাথ দা থবদযোর্ ররয়রে, অর্যথদরক্ তারা বােথত ক্েী 

থর্রয়ারগর জর্য বযাকু্ল  রয় আরে ো তারদর হক্াম্পাথর্গুরলারক্ হবরে উঠ্ার সুরোগ ক্রর থদরব। 

"ওয়াক্নরিাস ন হেরভলপরেন্ট ক্যাথপোল এবং হপ ির পারিে নযান্স অরু্দারর্র থিতীয় রাউে 

ক্ে নসংস্থারর্র পাইপলাইরর্র জর্য তারদর প্রথিক্ষণ হজারদার ক্ররত সা ােয ক্ররব। এসব 

অরু্দার্ প্রদার্ ক্রা আোরদর ক্থেউথর্টেগুরলার জর্য উভয় পরক্ষর জয়লাভ ক্রার েরতা 

এক্টে বযাপার ক্ারণ এটে হলাক্জর্রক্ অজনর্েুখী ক্ে নসংস্থার্ হপরত এবং থর্রয়াগক্তনারদররক্ 

প্ররয়াজর্ীয় ক্েী হপরত সা ােয ক্ররে। আথে গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, এম্পায়ার হেে 

হেরভলপরেন্ট এবং অথিস অব স্ট্র্যারেজজক্ ওয়াক্নরিাস ন হেরভলপরেন্টরক্ হেরের 

ক্েীরদররক্ থর্রয় তারদর িলোর্ ক্াজ ও থবথর্রয়ারগর জর্য সাধু্বাদ জার্াই।"  

  

এম্পায়ার হেে হেম্বভলপম্বেন্ট সম্পম্বকন  

এম্পায়ার হেে হেরভলপরেন্ট  ল থর্উ ইয়রক্নর প্রধ্ার্ অি ননর্থতক্ থবক্াি এরজজন্স। ESD এর 

থেির্  রে এক্টে উন্নত এবং েেবধ্ নোর্ অি নর্ীথত প্রথতষ্ঠা ক্রা, র্তুর্ ক্ে নসংস্থার্ এবং 

অি ননর্থতক্ সুরোরগর ততথরক্রণ উৎসাথ ত ক্রা, হেে এবং তার থেউথর্থসপযাথলটেস রাজস্ব বৃজি 

ক্রা এবং থস্থথতিীল ও তবথিত্র্যেয় স্থার্ীয় অি নর্ীথত অজনর্ ক্রা। ঋণ, অরু্দার্, েযাক্স হেথেে 

এবং অর্যার্য ধ্ররর্র অি ননর্থতক্ স ায়তা বযব াররর োধ্যরে থর্উ ইয়ক্ন হেরে ক্ে নসংস্থার্ সৃটষ্ট 

শুরু ক্রা এবং উন্নত ক্থেউথর্টেরক্ স ায়তা ক্রার জর্য ESD বযজিগত বযবসায় থবথর্রয়াগ বৃজি 

ক্রার প্ররিষ্টা িালারে। এোোও থর্উ ইয়রক্নর থরজজওর্াল ইরক্ারর্াথেক্ হেরভলপরেন্ট 

ক্াউজন্সলস (New York State Regional Economic Development Councils) এবং "আথে থর্উ 

ইয়ক্নরক্ ভারলাবাথস" ("I LOVE NEW YORK"), ো এই হেরের সব হিরয় আদি ন ভ্রেণ বযবস্থার 

িযারের থবপণর্ তত্ত্বাবধ্ার্ ক্রার প্রািথেক্ প্রিাসথর্ক্ এরজজন্স  ল এম্পায়ার হেে 

হেরভলপরেন্ট (Empire State Development, ESD)। আঞ্চথলক্ ক্াউজন্সল এবং এম্পায়ার হেে 

হেরভলপরেন্ট সম্পরক্ন আররা তরিযর জর্য, অরু্গ্র  ক্রর www.regionalcouncils.ny.gov এবং 

www.esd.ny.gov ওরয়বসাইে হদখুর্৷  
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