
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অি দ্ে স্টেম্বটর 31তম প্রস্তাির্া প্রকাে কম্বরম্বের্: বসরাবকউম্বে 
স্টেম্বটর প্রথম সমবিত বেক্ষা এিং ওয়াকন ম্ব াসন প্রবেক্ষণ প্রবেক্ষণ স্টকন্দ্র বর্মনাণ  

 
িহুমুখী সুবিধার স্টক্ষম্বে হাউস SUNY এম্পায়ার স্টেট কম্বলে, বরবেওর্াল হাইসু্কল অোন্ড ওয়াকন ার 

স্টেবর্ং এিং বস্কল স্টসন্টার থাকম্বি  
 

বিজ্ঞার্, প্রযুবি, প্রম্বকৌেল, বেল্পকলা ও গবণম্বতর ওপর হাই সু্কল গুরুত্ব প্রদ্ার্ করম্বি  
 

র্তুর্ ওয়াকন ম্ব াসন ের্িল প্রবেক্ষণ স্টকন্দ্র স্টিসরকাবর খাম্বতর চাকবরর চাবহদ্া পরূম্বণ 
কবমউবর্টিম্বত চাকবরর প্রবেক্ষণ সাটিন ব ম্বকের্ ও কম্বলে বিবি প্রদ্ার্ করম্বি  

 
প্রবতশ্রুবত অিোহত 2019 বসরাবকউে সােন  সমথনর্ করার ের্ে অঙ্গীকারিদ্ধ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ তার 2020 স্টেমের এমজন্ডা সম্পর্কন ত 31তম প্রস্তাব স্ট াষণা 
কমরর্ - স্টেখামর্ র্সরার্কউমজ র্বজ্ঞার্, প্রেরু্ি, প্রমকৌশল, চারুকলা এবং গর্ণমতর চাকর্রর চার্িদা 
স্টমোমত একটি র্বসৃ্তত র্শক্ষা এবং ওয়াকন ম াসন প্রর্শক্ষণ স্টকন্দ্র র্র্মনামণর স্ট াষণা করা িয়। বহুমুখী 
সুর্বধায় একটি স্থার্ীয় কমলজ ও ইউর্র্ভন ার্সটির সামে অ্ংশীদার্রমের মাধযমম SUNY এম্পায়ার স্টেে 
কমলজ (SUNY Empire State College) দ্বারা পর্রচার্লত একটি িাই সু্কল, একটি কমী প্রর্শক্ষণ 
এবং র্শক্ষার্র্বশ স্টপ্রাগ্রাম োকমব। 
 
"স্টেমিতু স্টসন্ট্রাল র্র্উ ইয়মকন র জর্র্প্রয়তা অ্বযািত আমে, তাই এই অ্ঞ্চমল আজ স্টরকর্ন  সংখযক 
চাকুর্র আমে ো র্র্ময়াগদাতারা প্রায়ই স্টোগযতাসম্পন্ন কমীমদর মাধযমম পূরমণর জর্য সংগ্রাম কমর," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। " র্লত র্শক্ষণ ও জর্বল প্রর্শক্ষণ কােনক্রমমর এই র্তুর্ িাই সু্কল এমর্ 
এক র্শর্ক্ষত, অ্তযন্ত দক্ষ শ্রর্মকমদর একটি পাইপলাইর্ ততর্র করমব, োরা 21 শতাব্দী পেনন্ত প্রেুর্ি 
দ্বারা চার্লত এবং এই অ্ঞ্চমল ক্রমবধনমার্ িামর চাকর্রর স্টমাকামবলার জর্য সর্িত।" 
 
গভর্নর 21 শতাব্দীর র্শল্প স্টপশার জর্য র্সরার্কউজ অ্ঞ্চমল িাই সু্কল র্শক্ষােীমদর প্রস্তুত করমত 
স্টেমের প্রেম আঞ্চর্লক িাই সু্কল প্রর্তষ্ঠা করমবর্। র্শক্ষােীরা উদীয়মার্ প্রেুর্ি, প্রকল্পর্ভর্িক র্শক্ষা 
ও সিমোর্গতায় গুরুে র্দময় েোেে ও দক্ষতা র্ভর্িক র্শক্ষায় র্র্ময়ার্জত োকমব। সু্কলটি 
র্সরার্কউজ, ওর্ন্ডাগা-কেন লযান্ড-মযার্র্সর্ স্টবার্ন  অ্ব স্টকা-অ্পামরটিভ এরু্মকশর্াল সার্ভন মসস অ্ঞ্চল 



 

 

এবং স্টসন্ট্রাল র্র্উ ইয়মকন  র্বম স্টশ্রর্ণ স্টেমক দ্বাদশ স্টশ্রর্ণ র র্বমশষ র্শক্ষাগত সুমোগগুর্ল সরবরাি 
করমব এবং প্রায় 1,000 র্শক্ষােীমক, প্রর্ত স্টগ্রমর্ 250 র্শক্ষােীমক স্টসবা প্রদার্ করমব। পাঠ্যক্রমটি 
র্সরার্কউজ ইউর্র্ভার্সনটি (Syracuse University), স্টল মময়র্ কমলজ (Le Moyne College) 
এবং ওর্ন্ডাগা কর্মউর্র্টি কমলজসি (Onondaga Community College) স্থার্ীয় কমলজগুর্ল দ্বারা 
উন্নত করা িমব। 
  
গভর্নমরর প্রস্তাবটি আেন  ওয়াকন ম াসন প্রর্শক্ষণ কমনসূর্চর একটি র্তুর্ স্টেে ততর্র করমব ো িাই 
সু্কমলর সমতুলযতা, উন্নত প্রেুর্িগত সাটিন র্ মকশর্ এবং কমলজ র্র্র্গ্র প্রদার্ করমব। এই স্টপ্রাগ্রাম 
স্টসন্ট্রাল র্র্উ ইয়কন  জমুে বযবসা-বার্ণমজযর সমে অ্যামপ্রর্িমসসর্শমপর মাধযমম অ্র্জন ত উন্নত প্রেরু্িমত 
প্রমোজয দক্ষতায় তামদর প্রর্শক্ষণ র্দময় সম্ভাবর্াময় স্টসক্টমর প্রমবশ করার জর্য সু্কল গ্রাজমুয়েমদর 
এবং কর্মউর্র্টির সদসযমদর প্রস্তুত করমব।  
  
র্তুর্ সু্কলটির স্থার্ িমব ঐর্তিার্সক স্টসন্ট্রাল িাই সু্কল ভবমর্ ো র্াউর্োউর্ র্সরার্কউমজ স্টগ্রমোর্ 
র্বর্ডং র্ামম পর্রর্চত, ো স্টশষবার 1976 সামল সু্কল র্িমসমব বযবহৃত িয়, র্শক্ষােীমদর অ্তযাধুর্র্ক 
সুর্বধা প্রদার্ কমর এবং এটি র্তুর্ বযবিামরর পূমবন সংস্কার করা িমব।  
  
বসরাবকউে সােন  সমথনর্  
 
গভর্নর প্রেমম র্সরার্কউজ সাজন মক সমেনর্ কমরমের্ - এই বযাপক প্রমচষ্টার  মল র্সরার্কউজ র্সটিমত 
অ্েননর্র্তক প্রবৃর্ি ও উদ্ভাবর্মক প্রাধার্য স্টদওয়া িময়মে - ো তার 2019 স্টেে অ্ব দয স্টেমের 
অ্গ্রার্ধকার। গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃমে স্টসন্ট্রাল র্র্উ ইয়কন  র্রর্জওর্াল ইমকার্র্মক স্টর্মভলপমমি 
কাউর্িল (Central New York Regional Economic Development Council) র্সরার্কউমজ 
প্রেুর্ি-সংক্রান্ত স্টবশ র্কেু অ্গ্রার্ধকার র্ভর্িমত র্চর্িত ও র্বর্র্ময়াগ করার মমতা প্রকমল্পর জর্য র্সটি 
ও কাউর্ি কমনকতন ামদর সমে কাজ কমরমে। CNY রাইর্জং (CNY Rising) আপমেে 
র্রর্ভোলাইমজশর্ ইর্র্র্শময়টিভ (Upstate Revitalization Initiative) প্ল্যামর্র অ্ধীমর্ প্রকল্পসমূমির 
অ্েনায়র্ করা িময়মে। গভর্নর কুওমমা কতৃন ক সমর্েনত র্সরার্কউজ সামজন র অ্ংমশর প্রকল্পগুমলার মমধয 
রময়মে:  

• র্সরার্কউজ স্টেক গামর্ন র্ সম্প্রসারণ করা  
• 2020 সামল র্যাশর্াল স্টভমেরাি র্রমসাসন স্টসিার চালু করা  
• র্সরার্কউজ স্মােন  র্সটিস এর উমদযামগ র্সরার্কউজ স্মােন  র্িে লাইটিং ইর্েল করা  
• স্টল স্টমারাইর্ কমলমজ ERIE 21টি উমদযাগমক সমেনর্ কমর  
• র্সটিমত JMA ওয়যারমলস অ্যান্ড বযাংকাসন স্টিলেমকয়ার গ্রুপ কােনক্রম সম্প্রসার্রত 

কমর র্সরার্কউমজ কমনসংস্থার্ সৃর্ষ্ট কমর  
###  
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