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গভর্নর কুওম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট (STATE OF THE STATE) এর 32তম প্রস্তাি স্ট াষণা 
কম্বরম্বের্: উদ্ীয়মার্ চাকবরর চাবিদ্া পরূম্বণ বর্উ ইয়ম্বকন র 175 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর জর্িল 

উন্নয়র্ উম্বদ্োম্বগর সম্প্রসারণ  
  

কমন স্টকন্দ্রগুবলর র্তুর্ ভবিষেত (Future of Work Centers) ততবর কম্বর বপবেম্বয় পরা 
সম্প্রদ্ায়গুবলম্বত স্থার্ বভবিক কমনেবি বিকাে প্রসাবরত করা  

  
বেল্প-চাবলত বির্ জিস প্রবেক্ষণ কমনসূবচ ততবর কম্বর বির্ ইম্বকার্বমম্বত ির্নর্েীল চাবিদ্া তুম্বল র্রা  
  
আরও রাজে জমু্ব়ে বেক্ষার্বিে কার্নক্রম এিং প্রাথবমক কম্বলজ উচ্চ বিদ্োলম্বয় প্রবেক্ষণ কমনসূচীর 

বিকাে  টাম্বর্া  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ তার 2020 স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেট এর 32তম প্রস্তাব স্ট াষণা 
কমরমের্: নর্উ ইয়মকন র ঐনতহানিক 175 নমনিয়র্ ডিামরর জর্বি উন্নয়র্ উমদ্যামগর (Workforce 
Development Initiative) উপর িম্প্রিানরত চাকনরর চানহদ্া পূরণ করা। গভর্নর র্তুর্ কমনশনি 
প্রনশক্ষণ স্টকন্দ্র এবং কমনিূনচ িহ একানিক পনরকল্পর্া িামমর্ স্টরমেনেমির্, যা বযনিমদ্র র্তুর্ কামজর 
জর্য পুর্রায় প্রনশনক্ষত এবং প্রস্তুত করমব। উদ্ীয়মার্ নশল্পগুনিমক িক্ষয কমর কমনশনি উন্নয়র্ 
উমদ্যাগমক প্রিানরত করার মািযমম, রাজযটি নর্নিত করমব স্টয নর্ময়াগকতন ারা নর্উ ইয়মকন  চানহদ্া 
অ্র্ুযায়ী দ্ক্ষতার িামে স্টযাগয কমী েুুঁমজ স্টপমত এবং নর্ময়াগ করমত িক্ষম হমের্।  
  
"কমী বানহর্ী প্রনশক্ষমণর জর্য এই আগ্রািী, িবনাত্মক পদ্ধনতটি নর্উ ইয়মকন র জর্বি উন্নয়র্ 
উমদ্যামগর িম্প্রিারণমক আরও স্টজারদ্ার করমব যামত আমামদ্র রাজয জমু়ে দ্রুত নবকাশমার্ 
উদ্ীয়মার্ নশল্পগুনিমত কমীমদ্র প্রনতমযানগতা করার এবং দ্ক্ষ হময় উঠার প্রময়াজর্ীয় দ্ক্ষতা নর্নিত 
করমত িহায়তা কমর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িবনকামির উচ্চ পযনাময় স্টবিরকারী োমতর 
কমনিংস্থামর্র িামে নর্উ ইয়কন  স্টক অ্বশযই তার কমনশনিগুনিমত নবনর্ময়াগ চানিময় স্টযমত হমব এবং 
নর্নিত করমত হমব স্টয আমামদ্র শ্রনমকমদ্র দ্রুত পনরবতন র্শীি অ্েনর্ীনতমত কাজ করার প্রময়াজর্ীয় 
দ্ক্ষতা রময়মে।"  
  
গভর্নর কুউমমা 175 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার জর্বি উন্নয়র্ উমদ্যামগর িম্প্রিারমণর মািযমম 
উচ্চমামর্র চাকনরমত প্রমবশ নর্নিত করমত নর্উ ইয়কন মক একটি জাতীয় স্টর্তৃত্ব নহিামব গম়ে তুমিমের্ 



এবং আজ অ্বনি 3,000 এর ও স্টবনশ নর্উ ইয়কন বািীর প্রনশক্ষমণ তহনবি িরবরাহ কমরমের্। 
এো়োও, গভর্নর এ বের একাই স্টপশা এবং কানরগনর নশক্ষার কমনিনূচমত, নশক্ষার্নবশ এবং রামজযর 
স্টদ্মশর-শীষনস্থার্ীয় নপ-স্টটক/আনিন কমিজ উচ্চ নবদ্যািময়র প্রনশক্ষণ কমনিূনচমত 430 নমনিয়র্ মানকন র্ 
ডিার নবনর্ময়াগ কমরমের্।  
  
8.3 নমনিয়র্ স্টরকডন  উচ্চতায় স্টবিরকারী োমতর কমনিংস্থার্ নর্ময়, নর্উ ইয়কন  স্টক অ্বশযই অ্েনর্ীনত 
স্টরকডন  গনতমত পনরবতন র্ অ্বযাহত োকায় দ্ক্ষতার ফাুঁক বন্ধ করমত নবনর্ময়াগ চানিময় স্টযমত হমব। 
কমনশনি স্বয়ংনিয়তার মািযমম পনরবনতন ত হওয়ার আর্ুমানর্ক কামজর িংেযা 2037 িামির মমিয 
4.8 নমনিয়মর্রও স্টবনশ অ্র্ুমার্ করা হময়মে। এই পনরবনতন ত অ্েনর্ীনতটি র্তুর্ কামজর জর্য 
বযনিমদ্র পুর্রায় প্রনশক্ষণ ও প্রস্তুত করার একটি িুমযাগ ততনর কমর যার মমিয র্বায়র্মযাগয শনি 
স্টযমর্ বায়ু টারবাইর্ প্রযুনিনবদ্ এবং স্টিৌর শনি, স্বাস্থযমিবা, িাইবার নিনকউনরটি এবং উন্নত 
উৎপাদ্র্ প্রযুনিনবদ্ এর অ্ন্তভুন ি।  
  
গভন র্র উদ্ীয়মার্ কামজর চানহদ্া স্টমটামত তাুঁর 175 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার কমনশনি উন্নয়র্ উমদ্যাগ 
ততনর করমবর্:  
  
কমন স্টকন্দ্রগুবলর র্তুর্ ভবিষেত ততবর কম্বর অর্িসর সম্প্রদ্ায়গুবলম্বত বস্থত বভবিক কমনেবি 
বিকাে প্রসাবরত করা  
নর্উ ইয়মকন র স্টবনশরভাগ অ্ংশ জমু়ে ঐনতহানিক নর্ম্ন স্টবকারমত্বর কারমণ, রামের নর্ময়াগকতন ারা 
অ্র্াবশযক দ্ক্ষতা িম্পন্ন কমনচারী রময়মে তা নর্নিত করার জর্য িমবিনমার্ আরও িহজ 
উপায়গুনি িন্ধার্ করমের্। এই চযামিঞ্জ স্টমাকানবিার জর্য, গভর্নর কুউমমা বামফমিার র্েনিযান্ড 
ওয়ার্ল্ন মফািন স্টেনর্ং স্টিন্টার এবং নিরানকউমি িদ্য স্ট ানষত জর্বি প্রনশক্ষণ স্টকমন্দ্রর িাফমিযর উপর 
নভনি কমর গম়ে তুিমবর্ এবং দ্'ুটি অ্নতনরি, স্টদ্শ-স্টর্তৃত্বািীর্ কমন স্টকমন্দ্রর ভনবষযত প্রনতষ্ঠা 
করমবর্।  
  
এই ভনবষযত কমন স্টকন্দ্রগুনি স্টবিরকারী োত, িম্প্রদ্ায়নভনিক িংস্থাগুনি এবং SUNY ও CUNY 
বযবস্থার িামে অ্ংশীদ্ার হমব স্থার্ীয় নর্ময়াগকতন া এবং নশল্প িনমনতগুনিমক বতন মার্ নডনগ্র 
স্টপ্রাগ্রামগুনির মািযমম প্রময়াজর্ীয় প্রনশক্ষণ প্রদ্ার্ করার জর্য, বা র্তুর্ স্বল্প-স্টময়াদ্ী, র্র্-নডনগ্র 
ততনর কমর নবদ্যমার্ কমী এবং র্তুর্ কমী উভময়রই জর্য নর্ময়াগকতন ার দ্ক্ষতার প্রময়াজর্ীয়তার 
দ্রুত িমািামর্র জর্য শংিাপত্র এবং মাইমিা-স্টিমডর্নশয়াি স্টপ্রাগ্রাম।  
  
র্তুর্ কমন স্টকমন্দ্রর ভনবষযৎ 2020 এর শীতকামির আমগই এবং স্থার্ 2021 এর মমিয ঠিক করা 
হমব।  
  
বেক্ষার্বিস সম্প্রসারণ[রাজে জমু্ব়ে  
গভর্নর কুওমমা িাহিীভামব প্রনতশ্রুনতবদ্ধ হর্ 2019 িামি উচ্চ-বৃনদ্ধ স্টক্ষত্রগুনিমত নশক্ষার্নবশ এবং 
2025 িামির মমিয নশক্ষার্নবশ মনহিামদ্র িংেযা নিগুণ করার জর্য। এই িক্ষযটি অ্জন মর্র জর্য, 
নর্উইয়কন  গত নতর্ বেমর SUNY, CUNY এবং নর্উ ইয়কন  শ্রম অ্নিদ্প্তমরর (New York State 



Department of Labor) মািযমম র্াটকীয়ভামব নশক্ষার্নবশ এবং প্রাক-নশক্ষার্নবশ স্টপ্রাগ্রাম বা়োমর্ার 
জর্য 25 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার নর্মদ্নশ নদ্ময়মের্। রাজয এম্পায়ার স্টেট অ্যামপ্রনন্টনিপ টযাক্স স্টিনডট 
(Empire State Apprenticeship Tax Credit) ও প্রনতষ্ঠা কমর। এই প্রমচষ্টার ফমি গত নতর্ 
বেমর 300 টিরও স্টবনশ র্তুর্ নর্বনন্ধত নশক্ষার্নবশ কমনিূচী ততনর করা হময়মে।  
  
নশক্ষার্নবি িুমযাগগুনি নর্উ ইয়মকন র বযবিায় এবং নর্উ ইয়মকন র নর্ম্ননবি িম্প্রদ্াময়র উভময়র চানহদ্া 
স্টমটামত অ্বযাহত রােমত, নর্উ ইয়কন  রাজয রাজয জমু়ে নশক্ষার্নবমশর িুমযাগ বা়োমর্ার জর্য 14 
নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার নবনর্ময়াগ করা হমব। গভর্নরি অ্নফি অ্ফ ওয়াকন মফািন স্টডভিপমমন্ট 
(Governor's Office of Workforce Development) এবং নর্উ ইয়কন  স্টেট শ্রম অ্নিদ্প্তর, SUNY 
এবং CUNY আঞ্চনিক অ্েননর্নতক উন্নয়র্ কাউনিমির কমী কমনিূনচর স্টপ্রাগ্রামমর নিদ্ধান্ত গ্রহমণ 
বযবহার করা হমব।   
  
প্রারবিক কম্বলজ উচ্চ বিদ্োলম্বয়র প্রবেক্ষণ কার্নক্রম সম্প্রসারণ করা িম্বি  
নপ-স্টটক আনিন কমিজ হাই সু্কি স্টপ্রাগ্রামমর আওতায় নশক্ষােীরা একটি নবমশষায়মর্র িামে একটি হাই 
সু্কি নডমলামা এবং একটি িহমযাগী নডনগ্র অ্জন র্ কমর। তারপমর তারা স্টয নশমল্প কাজ কমরমের্ বা 
প়োমশার্া কমরমের্ স্টিোমর্ চাকনরর স্টক্ষমত্র তারা প্রেমম োমকর্। 2013 িাি স্টেমক নবনর্ময়াগ করা 
60 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর উপর নভনি কমর, গভর্নর এমর্ একটি বৃনদ্ধর প্রস্তাব করমবর্ যা 
আরও 12 টি অ্নতনরি নপ-স্টটক ততনর করমত িক্ষম করমব, যা 30% এরও স্টবনশ বৃনদ্ধ পামব।  
  
বেল্প-চাবলত বির্ জিস প্রবেক্ষণ কমনসূবচ ততবর কম্বর বির্ ইম্বকার্বমম্বত ির্নর্েীল চাবিদ্া তুম্বল র্রা  
রাজযজমু়ে প্রায় 160,000 র্বায়র্মযাগয শনির চাকনর এবং 2016 িাি স্টেমক 8.9 শতাংশ পনরষ্কার 
চাকনরর প্রবৃনদ্ধ, যা রাজযবযাপী গ়ে নিগুণ, রামজযর স্টদ্শ-স্টর্তৃস্থার্ীয় জিবায় ুর্ীনতগুনি স্টবিরকারী 
োমতর নবনর্ময়াগমক আকৃষ্ট করমে এবং বযবিানয়ক উৎিাহ স্টজারদ্ার করমে। নর্উইয়কন  রাজয প্রায় 
প্রনতটি িবুজ কমনমক্ষমত্র শীষনস্থার্ীয়, স্টিৌর জর্য চাকনরমত রাজযগুনির মমিয তৃতীয়, শনির দ্ক্ষতার 
জর্য 3য়, উন্নত পনরবহমর্র জর্য 9ম, বাতামির জর্য 10ম এবং িামনগ্রকভামব 4েন অ্বস্থামর্ 
রময়মে। গত বের, গভর্নর কুওমমা দ্টুি িমুদ্র তিকত বায়ু োমামরর জর্য চুনি িমাপ্ত কমর আরও 
একটি ব়ে পদ্মক্ষপ নর্ময়নেমির্ যা রাজিার্ী অ্ঞ্চি, স্টেমটর্ আইিযান্ড, ব্রুকনির্ এবং িং আইিযামন্ড 
প্রতযানশত নর্মনাণ, িমামবশ এবং রক্ষণামবক্ষমণর িুনবিািহ 1,600 টিরও স্টবনশ কাজ ততনর করমব। 
উমেেমযাগযভামব, অ্মর্ক প্রােনমক এবং মাঝানর স্তমরর পনরষ্কার জ্বািার্ী স্টপশা অ্র্যার্য োমতর 
শ্রনমকমদ্র তুির্ায় যোিমম 32 শতাংশ এবং 12 শতাংমশর তুির্ায় উমেেমযাগয পনরমামণ স্টবনশ 
মজনুরর িনুবিা উপমভাগ কমর।  
  
একটি শনি কমী বানহর্ীর প্রময়াজর্ীয়তা স্টমাকামবিা করমত এবং রাজয জমু়ে নর্উ ইয়কন ারবািীমদ্র 
জর্য িুমযাগ নদ্মত, নর্উ ইয়কন  যা করমব:  
  
40,000 পবরচ্ছন্ন েবি কমীম্বদ্র প্রবেক্ষম্বণর জর্ে পরিতী পাাঁচ িেম্বর স্টমাট 100 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর জর্ে অবতবরি 40 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করম্বি:  



• গভর্নর অ্নফি অ্ফ ওয়াকন মফািন স্টডমভিপমমমন্টর িামে নমমিনমমশ, নর্উ ইয়কন  স্টেট 
এর্ানজন  নরিাচন  এযান্ড স্টডমভিপমমন্ট অ্মোনরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), নির্ এর্ানজন  নশমল্পর িামে 
অ্ংশীদ্ানরত্ব গম়ে তুিমব যামত কমীরা স্টকবি প্রনশনক্ষতই হর্ র্া তমব র্তুর্ কমীমদ্র 
জর্য অ্র্-দ্য-জব প্রনশক্ষমণর মািযমম চাকরীমত রামের্, ইন্টার্ননশপ এবং কযানরয়ামরর 
পে নর্মদ্নশমক িমেনর্ কমরর্।  

• এই নশল্প-চানিত প্রনশক্ষণটি অ্নভজ্ঞ ও অ্র্যার্য অ্গ্রানিকার স্টগাষ্ঠীগুনিমক একটি 
পনরষ্কার শনি অ্েনর্ীনতমত র্যাযয রূপান্তরমক িমেনর্ করার জর্য নর্যুি করার জর্য 
NYSERDA রাজয জমু়ে িম্প্রদ্ায় নভনিক িংস্থাগুনির িামে কাজ করমব।  

  
তিদ্েুবতক র্ার্িাির্গুবলর প্রবেক্ষণ অন্তভুন ি করম্বত রাজে জমু্ব়ে অম্বটা স্টটক প্রবেক্ষণ টাস্ক স্টফাসন 
প্রসাবরত করা:  

• গভর্নর কুওমমা অ্মটা স্টটকনর্নশয়ার্মদ্র মারাত্মক  াটনত স্টমটামত এবং নর্উ 
ইয়কন বািীমদ্র জর্য মার্িম্মত কামজর িুমযাগগুনি িরবরাহ করার জর্য এমক্সিনিয়র 
অ্মটামমাটিভ স্টটকনর্নশয়ার্ টাস্ক স্টফািন (Excelsior Automotive Technician Task 
Force) ততনর কমরনেমির্। অ্মটামমাবাইি নডিার, স্টমাটর প্রযুনিনবদ্ এবং রামজযর 
পাবনিক কমিজগুনির িামে  নর্ষ্ঠভামব কাজ কমর, টাস্ক স্টফািন এের্ আগামী বেমরর 
মমিয তবদ্যুনতক যার্বাহমর্র প্রনশক্ষণ অ্ন্তভুন ি করমব।  

• নর্উ ইয়মকন র স্টতমরাটি পাবনিক কমিজ যামদ্র স্বয়ংচানিত স্টপ্রাগ্রাম রময়মে তারা 
হাডির্ ভযানি কনমউনর্টি কমিমজর পাুঁচ নদ্মর্র তবদ্যুনতক যার্বাহর্ স্টের্ প্রনশক্ষক 
স্টপ্রাগ্রামম (Electric Vehicle Train The Trainer Program) কমপমক্ষ একজর্ 
প্রনশক্ষক নর্ময়াগ করমব।  

• এই স্টকামিন অ্ংশগ্রহণকারী প্রনশক্ষকগণ তামদ্র নর্জ অ্ঞ্চমি স্টমাটরগান়ে প্রযুনিনবদ্মদ্র 
প্রনশক্ষণ স্টদ্ওয়ার অ্র্ুমনত স্টদ্মব, যার মমিয রময়মে রােীয় এমজনিগুনির বহর 
স্টমকানর্ক, স্থার্ীয় স্টপৌরিভা এবং োর্নজট কতৃন পক্ষ নবনভন্ন িরমণর যার্বাহমর্র 
প্রময়ামগর জর্য ইনভ অ্পামরশর্ এবং স্টমরামনতর মিূ নবষয়গুনি িম্পমকন ।  

• িমূ্পণনরূমপ বাস্তবানয়ত হমি, এই স্টপ্রাগ্রামটি বানষনক 2000 জর্ নশক্ষােীমক প্রনশক্ষণ 
নদ্মত িক্ষম হমব এবং প্রনতটি অ্ঞ্চমির নশক্ষােী এবং প্রযুনিনবদ্গণ প্রনত বের স্থার্ীয় 
স্টকার্ও িুনবিামত তবদ্যুনতক যার্বাহর্ নবমশষমজ্ঞর কাে স্টেমক নশেমত পারমবর্।  

  
সাবর্ েবর্ ব্রুক এিং ফাবমনংম্বডম্বল লং আইলোম্বে র্তুর্ অফম্বোর িাযু় প্রবেক্ষণ ইর্বেটিউট চালু 
করা িম্বি:  

• এো়োও, িানর্র ফানমনংমডি স্টেট কমিজ এবং েনর্ ব্রুক নবশ্বনবদ্যািয় কযাম্পািগুনি 
আর্ুষ্ঠানর্কভামব তার 20 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর জর্য অ্ফমশার উইন্ড স্টেনর্ং 
ইর্নেটিউমটর অ্ংশীদ্ারমদ্র কামে আমবদ্র্ করমব, যামত 2021 িামি 2,500 জর্ 



নর্উ ইয়কন বািীর প্রনশক্ষণ শুরু হমত পামর, যের্ এই নশল্পমক উমেেমযাগয িংেযক 
র্তুর্ দ্ক্ষ কমীর প্রময়াজর্ হমব বমি আশা করা হমে।  

  
স্টসালার এর্াবজন  কপনস (Solar Energy Corps, SEC) ততবর কম্বর স্টসৌর েবি রবি ততবর এিং রাষ্ট্রীয় 
উদ্োর্ ও পবরম্বিে সংরক্ষণ অবর্দ্প্তম্বর (Department of Environmental Conservation, DEC) 
স্টসৌর েবি সরঞ্জাম স্থাপম্বর্র জর্ে তরুণ বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র প্রবেক্ষণ স্টদ্য়া িম্বি:  

• পাকন ি, নবমর্াদ্র্ এবং ঐনতহানিক িংরক্ষণ কাযনািয় (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) এবং পনরমবশ িংরক্ষণ অ্নিদ্ফতমরর 
স্টযৌে স্টকামিনর কাজ এবং চাকনরর অ্র্ প্রনশক্ষণ নশমল্পর স্টর্তামদ্র িামে অ্ংশীদ্ানরমত্বর 
জর্য নডজাইর্ করা হমব যামত SEC স্টত অ্ংশগ্রহণকারীরা িরকারী বা স্টবিরকারী 
স্টয স্টকার্ও স্টক্ষমত্র কাজ করমত প্রস্তুত তা নর্নিত করমত িহায়তা কমর।  
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