
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

 গভর্নর কুউম্বমা 2.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অর্ুদাম্বর্র ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 825 জর্ বর্উ 
ইয়কন িাসীম্বক প্রবেবিত করার জর্ে যা রাম্বজের ঐবতহাবসক ওয়াকন ম্ব াসন ঘডম্বভলপম্বমন্ট 

ইবর্বেম্বয়টিম্বভর অংে  
  

র্য়টি বর্উ ইয়কন  বসটি িেিসা, কবমউবর্টি কম্বলজ এিং সম্প্রদায়বভবিক সংস্থা কমনেবি উন্নয়ম্বর্র 
জর্ে অম্বথনর ঘযাগার্ পাম্বি  

  
অর্ুদার্ ইর্-বডমান্ড দিতা প্রবেিম্বণর জর্ে অথন প্রদার্ করম্বি 825 জর্ বর্উ ইয়কন িাসীর জর্ে  

  
  

গগভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে র্য়টি নর্উ ইয়কন  নিটি নভনিক ব্যব্িা, 
কনমউনর্টি কমেজ এব্ং িম্প্রদায়নভনিক িংস্থা কমনশনি উন্নয়মর্র জর্য 2.3 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর 
অ্মথনর ঘোগার্ পামব্ রামজযর ঐনিহানিক 175 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোমরর ওয়াকন ম ািন ঘডমভেপমমন্ট 
ইনর্নশময়টিমভর অ্ংশ নহমিমব্। দযা নিটি ইউনর্ভানিনটি অ্  নর্উ ইয়কন  (City University of New 
York, CUNY) এব্ং নর্উ ইয়কন  ঘেট নডপাটন মমন্ট অ্  ঘেব্ামরর (New York State 
Department of Labor, NYSDOL) মাধ্যমম অ্র্ুদামর্র িহনব্ে 825 জর্ নর্উ ইয়কন ব্ািীমক 
ঘপশাগি প্রনশক্ষণ প্রদার্ করমব্, িামদরমক ঘিইিব্ দক্ষিার প্রনশক্ষণ ঘদমব্ ঘেগুমোর চানহদা রময়মে 
নর্ময়াগকিন ামদর কামে। চােু হওয়ার পর ঘথমক 2019-এর ঘম ঘথমক, ওয়াকন ম ািন ঘডমভেপমমন্ট 
ইনর্নশময়টিমভর মাধ্যমম প্রায় 9 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর অ্থন ঘোগার্ ঘদওয়া হময়মে, ো প্রায় 4,600 
জর্ নর্উ ইয়কন ব্ািীমক প্রনশক্ষণ প্রদার্ করমব্।  
  
"এই অ্র্ুদার্ নর্নিি করমি িহায়িা করমব্ ঘে নর্উ ইয়কন ব্ািী ঘকব্ে ব্িন মার্ কামজর জর্যই 
প্রস্তুি র্য়, ভনব্ষযমির কাজ গ্রহমণও প্রস্তুি রময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়মকন র 
কমীমদর অ্ব্শযই আধ্ুনর্ক বব্নিক অ্থনর্ীনির দ্রুি পনরব্িন মর্র িামথ মানর্ময় নর্মি হমব্ এব্ং 
আমামদর ওয়াকন ম ািন ঘডমভেপমমন্ট ইনর্নশময়টিভ নর্উ ইয়কন ব্ািীমদর িামদর িা মেযর জর্য 
প্রনিমোনগিামূেক িীক্ষ্ণিা অ্জন র্ করমি িহায়িা করমব্।"  
  
"রাজযব্যাপী নর্ময়াগদার্ কারীমদর কাে ঘথমক আনম প্রধ্ার্ নব্ষয় নহমিমব্ ো শুমর্নে িা হে িারা 
দক্ষিা িম্পন্ন শ্রনমক খুুঁমজ পার্ র্া ো 21িম শিমকর কামজর জর্য প্রময়াজর্ীয়," ঘল ম্বের্োন্ট 
গভর্নর কোবথ ঘহাচুল িম্বলর্। "এই কারমণই আমরা নর্উ ইয়কন  নিটি নভনিক র্য়টি প্রনশক্ষণ 
কমনিূনচমি 2.3 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর নব্নর্ময়াগ করনে ো শি শি নর্উ ইয়কন ব্ািীমক উপকৃি 
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করমব্ অ্ংশ নহমিমব্ আমামদর ঐনিহানিক 175 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোমরর ওয়াকন ম ািন ঘডমভেপমমন্ট 
ইনর্নশময়টিমভর। এটি ঘহাম ঘকয়ার, রন্ধর্ নশল্প ব্া ঘমনরর্ ইনিনর্য়ানরং োই ঘহাক র্া ঘকর্, আমরা 
নব্নর্ময়াগ করনে এব্ং ব্ন্ধ করার জর্য কাজ করনে দক্ষিার অ্ভাব্মক এব্ং নর্উ ইয়কন ব্ািীমক 
প্রস্তুি করনে কামজর জর্য ব্িন মামর্র এব্ং ভনব্ষযমির।"  
  
আজ ঘ াষণা করা নর্উ ইয়কন  নিটির র্য়টি ওয়াকন ম ািন ঘডমভেপমমন্ট ইনর্নশময়টিভ িহনব্মের মমধ্য, 
রময়মে:  
  
বকংসিম্বরা কবমউবর্টি কম্বলজ (Kingsborough Community College, KCC): KCC'র ঘমনরটাইম 
ঘটকমর্ােনজ অ্যামপ্রন্টাইিনশপ ঘপ্রাগ্রাম (Maritime Technology Apprenticeship Program, MTAP), 
ো ঘমনরর্ ঘমকানর্কমদর জর্য ঘদমশর মমধ্য প্রথম NYSDOL অ্র্ুমমানদি নশক্ষার্নব্শ কমনিূচী, নিটি 
ইউনর্ভানিনটি অ্  নর্উ ইয়কন  (CUNY) অ্যামপ্রন্টাইিনশপ ঘপ্রাগ্রাম ঘথমক 857,643 মানকন র্ ডোমরর 
অ্র্ুদার্ পামব্। ঘে মটর্যান্ট গভর্নর হচুে আজ নকংিব্মরা কনমউনর্টি কমেজ ঘমনরটাইম ঘপ্রাগ্রামমর 
একটি ি মর এই অ্র্ুদামর্র ব্যাপামর আমোকপাি কমরনেমের্।  
  
ব্রঙ্কস কবমউবর্টি কম্বলজ (Bronx Community College, BCC): BCC'র আইটি ওয়াকন -ঘরনড এব্ং 
এনিোমরমটড আইটি ঘেমডর্নশয়াে ঘপ্রাগ্রামি (Accelerated IT Credentials Programs) 
200,000 মানকন র্ ডোর অ্র্ুদার্ পামব্। আঞ্চনেক অ্থননর্নিক উন্নয়র্ কাউনিে (Regional 
Economic Development Council, REDC) দ্বারা অ্গ্রানধ্কারপ্রাপ্ত ঘক্ষত্র নহিামব্ নচনিি নশল্পগুনেমি 
িথয প্রেুনেনভনিক চাকনরর জর্য ঘব্কার ও আংনশকভামব্ নর্েুি ব্যনিমদর প্রনশক্ষণ প্রদার্ করমব্ 
এই কমনিূনচগুমো।  
  
ঘসন্টার  র এমপ্লয়ম্বমন্ট অপরুচুবর্টিজ (Center for Employment Opportunities, CEO): নর্উ 
ইয়কন  নিটি, রমচোর, ব্াম মো এব্ং এযােমব্নর্মি এনি ঘেমভে চাকনরর জর্য প্রাির্ কারাভুগী 
ব্যনিমদর প্রনশক্ষমণর জর্য CEO 200,000 মানকন র্ ডোর অ্থন কাভ করমব্। প্রনশক্ষণ নর্মনাণ এব্ং 
রক্ষণামব্ক্ষণ খামি র্জর ঘদমব্।  
  
বলপ ইর্কম্বপনাম্বরের্ (Leap Inc): নেপ'র ব্রুকনের্ ওয়াকন ম ািন ইমর্ামভশর্ি কমানশনয়াে ড্রাইভার 
ঘেইনর্ং (Workforce Innovations Commercial Driver Training) ওয়াকন ম ািন ঘডমভেপমমন্ট 
ইনর্নশময়টিভ স্বল্প আময়র, ঘব্কার নর্উ ইয়কন ব্ািীর কমনিংস্থামর্র প্রনিব্ন্ধকিা দরূ কমর। এই 
কােনেম 200,000 মানকন র্ ডোর িহনব্ে পামব্।  
  
দো অসির্ন এম্বসাবসম্বয়ের্, ইর্কম্বপনাম্বরের্ (The Osborne Association, Inc): 200,000 মানকন র্ 
ডোর পুরষ্কার প্রাপ্ত উমদযাগ পূব্নব্িী কারাব্ন্দীমদর জর্য রন্ধর্ নশমল্পর প্রনশক্ষণ িরব্রাহ কমর, 
এমর্ একটি নশমল্প কামজর ঘক্ষত্র বিরী করমব্ ো খবু্ দ্রুি ব্ৃনি পামে।  
  
ঘসন্ট বর্কস অোলাম্বয়ন্স (St. Nicks Alliance): িম্প্রদায়নভনিক িংস্থা ো ঘিব্াদার্ করমে র্থন 
ব্রুকনেমর্র ব্ানিন্দামদর িামদর নিেড নব্ল্ড ইনর্নশময়টিমভর জর্য 200,000 মানকন র্ ডোর অ্র্ুদার্ 



 

 

পামব্, ো একটি নর্নব্ড়, এমপ্লয়ার-নড্রমভর্ ঘেমডর্নশয়াে নিেি ঘেইনর্ং ঘপ্রাগ্রাম ো টু নেজ 
(Two Trees) কিৃন ক ঘডানমমর্া িগুার  যাক্টনর (Domino Sugar Factory) এব্ং নব্এ নি 
পাটন র্ারি (BFC Partners) দ্বারা ঘব্ডম াডন  ইউনর্য়র্ আমনানরর (Bedford Union Armory) 
উন্নয়র্িহ, ব্ৃহির, স্থার্ীয় উন্নয়র্ প্রকল্পগুনেমি এনি-স্তমরর নর্মনামণর কামজর পনরচানেি কমর।  
  
ঘমাবরসাবর্য়া বরভাইোলাইম্বজের্ কম্বপনাম্বরের্ (Morrisania Revitalization Corporation, 
MRC): িুে-ব্নহভূন ি েুব্ক এব্ং প্রাপ্তব্য়িমদর এব্ং পূমব্ন কারাব্ন্দীমদর এম্বুমেটানর ঘহেথ ঘকয়ার 
িানভন মি চাকরীর প্রনশক্ষণ ঘদওয়া হমব্।  
MRC মাটিন র্ েুথার নকং ঘেট ইউনর্ভানিনটি অ্  নর্উ ইয়কন  এমটইর্ নরমিািন ঘিন্টামরর (MLK 
SUNY ATTAIN Resource Center) িামথ ঘেৌথভামব্ অ্ব্নস্থি। এই প্রকল্প 199,550 মানকন র্ 
ডোর অ্র্ুদার্ োভ করমব্।  
  
অপরুচুবর্টিজ  র ঘিোর েুম্বমাম্বরা: ব্রুকনেমর্র, িার্মিট পামকন র নগ্রর্উড নিমমটানরমি অ্ব্নস্থি 
নিজ টু ো ট কযানরয়ার ঘপ্রাগ্রামমর (Bridge to Craft Careers program) মাধ্যমম 18-ঘথমক 
27-ব্ের-ব্য়িীমদর প্রনশক্ষমণর জর্য এই িম্প্রদায়নভনিক িংস্থাটি 139,200 মানকন র্ ডোর অ্র্ুদার্ 
পামব্। এর িৃিীয় ব্েমর, প্রনশক্ষণটি পাথমরর গঠর্, পুর্ঃনর্নমনাণ এব্ং পাথর গাুঁথুনর্মক ঘকন্দ্র কমর 
কাজ করমে।  
  
বভবজটিং র্াসন সাবভন স অ  বর্উ ইয়কন : র্িুর্ নর্ময়াগপ্রাপ্ত র্ািনমদর জটিে পনরনস্থনি এব্ং 
এনপমিানডক নরি আরও ভােভামব্ পনরচাের্া করার জর্য ঘহাম ঘকয়ামর কমীমদর দক্ষিা ব্ৃনির 
পাশাপানশ মার্-নভনিক েমের উদীয়মার্ ধ্ারণাগুনের উন্ননিিাধ্মর্র জর্য প্রনশক্ষণ ঘদওয়া হমব্। এই 
উমদযামগ পামব্ 99,900 মানকন র্ ডোর অ্র্ুদার্।  
  
CUNY চোম্বন্সলর ঘ বলক্স বভ. মোেস রডবরম্বগজ িম্বলম্বের্, "কুউমমা' র জর্ব্ে উন্নয়র্ উমদযামগর 
িমথনমর্ িত্ত্বই আর্নন্দি, ো কনমউনর্টি কমেমজর নশক্ষাথীমদর র্িুর্ কযানরয়ার পথ উন্মুি করার 
জর্য আমামদর প্রমচষ্টামক চাঙা করমব্। নকংিব্মরা'র ঘমনরটাইম ঘটকমর্ােনজ অ্যামপ্রন্টাইিনশপ ঘপ্রাগ্রাম 
এব্ং িঙ্কি কনমউনর্টি কমেমজর আইটি ঘেমডর্নশয়াে ঘপ্রাগ্রাম উভয়ই স্নািকমদর নব্মশষভামব্ িনিি 
কমর দক্ষিা দ্বারা োর চানদহা আমে নর্উ ইয়মকন র নর্ময়াগকিন ামদর কামে; এই কমনিূনচগুনে চাের্া 
করমব্ শহর ও রামজযর ভনব্ষযমির অ্থননর্নিক প্রব্নৃি।"  
  
বডপােন ম্বমন্ট অি ঘলিাম্বরর কবমের্ার রিােন া বরয়াডন র্ িম্বলর্, "প্রনশক্ষণ িকে ব্য়মির নর্উ 
ইয়কন ব্ািীর জর্য জরুরী, আমামদর কমনশনির জর্য প্রস্তুি হওয়া েুব্ক ঘথমক, োরা ঘব্কার এব্ং 
ঘচষ্টা করমের্ র্িুর্ বর্পুণয োভ করমি, িামদর জর্যও োরা র্িুর্ িুমোমগর িন্ধামর্ আমের্। 
আমামদর রামজয ঘরকডন  িংখযক ঘব্িরকারী খামির চাকনরর িামথ আমামদর অ্ব্শযই একটি প্রনশনক্ষি 
কমনশনি থাকমি হমব্ ো এই ব্ধ্নমার্ চানহদা ঘমটামি প্রস্তুি। আনম নর্উ ইয়কন ব্ািীমক িা েয 
অ্জন মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় প্রনশক্ষণ নদময় িনিি করার এই কমনিূনচমক িমথনর্ করার জর্য গভর্নরমক 
ধ্র্যব্াদ জার্াই।"  
  



 

 

গভর্নর কুওম্বমার ওয়াকন ম্ব াসন ঘডম্বভলপম্বমন্ট ইবর্বেম্বয়টিভ  
গভর্নর কুওমমা 2019 িামের ঘম মামি ওয়াকন ম ািন ঘডমভেপমমন্ট ইনর্নশময়টিমভর জর্য ঘেট জমুড় 
175 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর নব্নর্ময়ামগর ঘ াষণা নদময়মের্ োমি ঘকৌশেগি আঞ্চনেক প্রয়ািমক 
িমথনর্ কমর ো ব্যব্িাময়র স্বল্পমময়াদী কমনশনির চানহদা পূরণ কমর, আঞ্চনেক প্রনিভা নব্ষয়ক 
পাইপোইর্গুনেমক উন্নি কমর, স্থার্ীয় কমী ব্ানহর্ীর িত্ত্বামদর র্মর্ীয়িা এব্ং অ্নভমোজর্ ঘোগযিা 
ব্ৃনি কমর, নশক্ষার্নব্শিা এব্ং ঠিকার্া প্রিানরি কমর েমব্ধ্নমার্ নশল্পগুনের দী নমময়াদী হওয়া 
প্রময়াজর্। এোড়াও এইিব্ িহনব্ে র্ারী, েুব্, এব্ং কযানরয়ার অ্গ্রির করমি উমেখমোগয ব্াধ্ার 
িম্মুখীর্ হয় এমর্ জর্গমণর অ্থননর্নিক নর্রাপিা উন্নি করমি ঘর্ওয়া প্রমচষ্টামকও িমথনর্ করমব্। 
ঘেমটর আঞ্চনেক অ্থননর্নিক উন্নয়র্ পনরষদ িামদর অ্ঞ্চমের অ্থননর্নিক ও কমনশনি উন্নয়র্ 
পনরকল্পর্ার িামথ িানরব্ি হময় এমর্ প্রকল্প িপুানরশ করার ঘক্ষমত্র গুরুত্বপূণন ভূনমকা পাের্ কমর।  
  
2019-এর ঘিমেম্বমর, ওয়াকন ম ািন ঘডমভেপমমন্ট ইনর্নশময়টিমভর 3 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোমররও ঘব্নশ 
অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হময়মে ঘমাহক ভযানে কনমউনর্টি কমেজ, র্থন কানিমি অ্যানগ্র-মাকন  এযান্ড 
ইন্টারর্যাশর্াে ঘপপামরর (Agri-Mark and International Paper) জর্য, ব্রুমম ঘরমন্ড 
কমপনামরশমর্র (Raymond Corporation) জর্য, কনর্নং-এ এেনমরা ঘিনভংি ব্যাংমকর (Elmira 
Savings Bank) জর্য, এব্ং ঘমাহাক ভযানের নি এযান্ড এইচ প্লানেকমির (C & H Plastics) 
জর্য উচ্চ-ব্ৃনির ইন্ডানি অ্যামপ্রন্টাইিনশপ র্াটকীয়ভামব্ প্রিানরি করমি।2020-এর জার্ুয়ানরমি, 
নর্উ ইয়কন  রামজযর 61টি ব্যব্িা, কনমউনর্টি কমেজ এব্ং িম্প্রদায়নভনিক িংস্থাগুনেমি 2,464 জর্ 
নর্উ ইয়কন ব্ািীমক ইর্-নডমান্ড দক্ষিার প্রনশক্ষণ ঘদওয়ার জর্য 3.4 নমনেয়র্ মানকন র্ ডোর 
ওয়াকন ম ািন ঘডমভেপমমন্ট ইনর্নশময়টিভ অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা হময়নেে।ওয়াকন ম ািন ঘডমভেপমমন্ট 
ইনর্নশময়টিভ ও অ্র্ুদামর্র ব্যাপামর আরও িথয পাওয়া োমব্ workforcedevelopment.ny.gov।  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি বিশ্ববিদোলয় সম্পম্বকন   
নিটি ইউনর্ভানিনটি অ্  নর্উ ইয়কন  ঘদমশর ব্ৃহিম র্গর গণ নব্িনব্দযােয়, িামানজক গনিশীেিার 
একটি রূপান্তরকারী চােক ো নর্উ ইয়কন  নিটির জীব্র্রক্ষার একটি গুরুত্বপূণন উপাদার্। 1847 
িামে ঘদমশর উচ্চনশক্ষার প্রথম নর্খরচায় িরকারী প্রনিষ্ঠার্ নহিামব্ প্রনিনষ্ঠি, আজ CUNY'র 
রময়মে িািটি কনমউনর্টি কমেজ, 11টি নিনর্য়র কমেজ এব্ং িািটি স্নািক ব্া ঘপশাদার 
প্রনিষ্ঠার্ ো নর্উ ইয়কন  নিটির পাুঁচটি অ্ঞ্চে জমুড় েনড়ময় আমে, প্রনিব্ের 500,000 জর্ 
নশক্ষাথীমক ঘিব্াদার্ কমর এব্ং 55,000টি নডনগ্র প্রদার্ কমর। CUNY'র মার্ এব্ং িাশ্রয়ীিার 
নমশ্রণটি আইভী েীমগর (Ivy League) িমস্ত কমেমজর িনম্মনেি অ্ংমকর ঘচময়ও প্রায় েয়গুণ ঘব্নশ 
মধ্যনব্ি এব্ং িারও ঘব্নশ নর্ম্ন-আময়র নশক্ষাথীমক িম্মুমখ এনগময় ঘর্য়। নব্িনব্দযােময়র 80 
শিাংমশরও ঘব্নশ স্নািক োরা নর্উ ইয়মকন  অ্ব্স্থার্ কমরর্, িারা শহমরর অ্থননর্নিক, র্াগনরক 
এব্ং িাংিৃনিক জীব্মর্র িমস্ত নদকগুনেমি অ্ব্দার্ রামখর্ এব্ং প্রনিটি ঘক্ষমত্র র্গরীর কমনশনিমক 
বব্নচত্রযময় কমর ঘিামের্। CUNY'র স্নািক এব্ং অ্র্ুষদরা অ্মর্ক িম্মার্জর্ক পদক ঘপময়মের্, 
13টি ঘর্ামব্ে পুরষ্কার এব্ং 26টি মযাকআথনার "নজনর্য়াি" গ্রযান্ট (MacArthur "Genius" Grant) 
িহ। নব্িনব্দযােময়র ঐনিহানিক োত্রা আজও অ্ব্যাহি রময়মে: ধ্রণ ব্া পটভূনম নর্নব্নমশমষ িকে 
নশক্ষাথীমদর জর্য ো প্রথম স্তমরর গণ নশক্ষা িরব্রাহ করমে।  
  

http://workforcedevelopment.ny.gov/
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#community-colleges
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#senior-colleges
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#honors-professionalschools
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#honors-professionalschools


 

 

NYSDOL সম্পম্বকন   
NYSDOL-এর েক্ষয নর্উ ইয়মকন র কামজর জগিমক রূপান্তর করা। আমরা নর্উ ইয়মকন র কমীরা 
োরা চাকনর ঘথমক ঘব্র হময় ঘব্কার নব্মা এব্ং কাজ খুুঁজমের্, র্যূর্িম মজনুর নর্নিি করা এব্ং 
অ্র্যার্য শ্রম আইর্ অ্র্ুিরণ করা এব্ং িকে শ্রনমকমক িামদর অ্নধ্কার িম্পমকন  নশনক্ষি কমর 
িুেমি কাজ কমর োনে। আমরা িামদর কমী নর্ময়ামগর িহায়িা, িামদর জর্ব্ে পনরচাের্া, 
নশক্ষার্নব্নশ ঘপ্রাগ্রামমর উন্নয়র্ এব্ং টযাি ঘেনডট অ্র্ুিন্ধার্ ও প্রমণাদর্া প্রদামর্র মাধ্যমম 
ব্যব্িাগুনে বিনর ও িমথনর্ কনর। আমরা ঘেটজমুড় আমামদর 96টি কযানরয়ার ঘিন্টামর কমীমদর 
িামদর পেন্দিই কযানরয়ার অ্র্ুিন্ধামর্ িহায়িা কনর ো চাকনর ঘপ্লিমমন্ট, পুর্রায় শুরু এব্ং 
কভার ঘেটার নেখমি িহায়িা, িাক্ষাৎকামরর প্রস্তুনি এব্ং একটি চাকনর খুুঁমজ পাওয়া, কযানরয়ার 
পনরব্িন র্ অ্থব্া ব্িন মার্ কযানরয়ামর অ্গ্রির হওয়ার জর্য অ্র্ুিন্ধার্ করমি অ্র্-দয-জব্ এর 
প্রনশক্ষমণর ঘর ামরমের জর্য নব্র্ামূমেয পনরমষব্া প্রদার্ কমর।  
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