
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র ঐবিহাবিক ওয়াকন ম্ব ািন ডেম্বভলপম্বমন্ট ইবর্বেম্বয়টিম্বভর অংে 
বহম্বিম্বি 9.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলাম্বরর পরুস্কার ড াষণা কম্বরম্বের্  

  
ওয়াকন ম্ব ািন ডেম্বভলপম্বমম্বন্টর জর্ে 75টি িেিিাবয়ক প্রবিষ্ঠার্, সু্কল ও কবমউবর্টি-বভবিক 

প্রবিষ্ঠার্ এই অর্ননর্বিক িহায়িা পাম্বি  
  

প্রায় 5,000 জর্ বর্উ ইয়কন িািীর জর্ে অর্ুদার্গুম্বলা চাবহদা-িম্পর্ দক্ষিামূলক প্রবেক্ষম্বণর জর্ে 
অর্ন প্রদার্ করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেটব্যাপী প্রায় 75টি ব্যব্সায়য়ক প্রয়িষ্ঠার্, 
সু্কল এব্ং কয়মউয়র্টি-য়ভয়িক প্রয়িষ্ঠার্গুয়লমক ঘেমটর ঐয়িহায়সক ওয়াকন ম াসন ঘেমভলপমমন্ট 
ইয়র্য়িময়টিভ (Workforce Development Initiative)-এর অ্ংি য়হমসমব্ 9.5 য়ময়লয়র্ মায়কন র্ েলার 
প্রদার্ করা হময়মে। য়েপাটন মমন্ট অ্ব্ ঘলব্ার (Department of Labor), এম্পায়ার ঘেট 
ঘেমভলপমমন্ট (Empire State Development) এব্ং য়র্উ ইয়কন  ঘেট এর্ায়জন  য়রসার্ন  অ্যান্ড 
ঘেমভলপমমন্ট অ্থয়রটি (New York State Energy Research and Development Authority) 
দ্বারা প্রদি িহয়ব্ল এব্ং প্রমণাদর্া ঘেট জমুে প্রায় 5,000 জর্ য়র্উ ইয়কন ব্াসীমদর জর্য উচ্চ 
র্ায়হদা সম্পন্ন য়িমের গুরুত্বপূণন র্াকয়রর প্রয়িক্ষণ এব্ং কমনসংস্থামর্র সুমোগ সহায়িা করমব্।  
  
"েখর্ COVID-19 সংকট য়ব্পেনয়  টায় এব্ং য়র্উ ইয়মকন র অ্থনর্ীয়ি খারামপর য়দমক ঘমাে ঘর্য়, 
িখর্ ঘেমটর ওয়াকন ম াসন ঘেমভলপমমন্ট ইয়র্য়িময়টিভ প্রমিযমকর একটি ভামলা কামজর প্রমব্িায়িকামরর 
সুমোগ রময়মে ঘসই ঘপ্রক্ষাপট ব্যয়িমরমক আমামদর সুদরূপ্রসারী লক্ষয অ্জন মর্র জর্য আমরা গুরুত্বপূণন 
হময় ওমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা য়র্উ ইয়কন ব্াসীমদর জর্য ব্ৃহির অ্থননর্য়িক সুমোগ 
প্রদার্ করয়ে এব্ং সম্প্রসায়রি হমি প্রয়িশ্রুয়িব্দ্ধ ঘকাম্পায়র্গুমলার ব্যব্সায়য়ক র্ায়হদা ঘমাকামব্লা 
করয়ে এব্ং এই অ্র্ুদার্ ঘেটীয় প্রয়িক্ষণ প্রাপ্ত কমীমদর য়ব্পণর্মোগয দক্ষিায় সাহােয করমব্ ো 
িারা ভামলা র্াকয়র ঘপমি এব্ং য়র্উ ইয়মকন র অ্থনর্ীয়িমক এয়গময় য়র্ময় ঘেমি সাহােয করমি 
পামর।"  
  
"COVID-19-এর কারমণ সৃষ্ট অ্থননর্য়িক প্রভাব্ িারাব্ায়হক কমনমক্ষত্রমক সমূ্পণনরূমপ ব্দমল য়দময়মে 
এব্ং আমামদর র্াকয়রর প্রয়িক্ষণ য়ব্ষয়ক ঘকৌিল জার্া প্রময়াজর্ ো পয়রব্িন র্িীল পয়রমব্িমক 
প্রয়ি য়লি কমর," ডল ম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ ডহাচুল িম্বলর্। "য়র্উ ইয়কন  ঘেমটর য়রয়জওর্াল 
ইমকার্য়মক ঘেমভলপমমন্ট কাউয়িল (Regional Economic Development Council)-এর 



 

 

ঘর্য়ারমযার্ য়হমসমব্ আয়ম গয়ব্নি ঘে আমামদর ওয়াকন ম াসন ঘেমভলপমমন্ট ইয়র্য়িময়টিভ দয়ুদন মর্ 
আমামদর ঘেটমক এয়গময় রাখমব্ এব্ং সকল য়র্উ ইয়কন ব্াসীমদর জর্য সুমোগ য়ব্দযমার্ এমর্ 
মহামায়র পরব্িী ভয়ব্ষযৎ প্রয়িষ্ঠা করমব্।"  
 
আঞ্চয়লক অ্থননর্য়িক র্ায়হদা এব্ং সুমোমগর উপর য়ভয়ি কমর, িহয়ব্মলর জর্য আমব্দমর্র প্রস্তাব্ 
ঘদওয়ার ঘক্ষমত্র য়র্উ ইয়মকন র য়রয়জওর্াল ঘেমভলপমমন্ট কাউয়িলমসর (Regional Economic 
Development Councils, REDC) একটি মূল ভূয়মকা রময়মে। ঘেসব্ ব্যব্সা ও প্রয়িষ্ঠার্ 
ওয়াকন ম াসন ঘেমভলপমমন্ট অ্র্ুদার্ পামব্:  

• কোবপোল বরবজয়র্: SUNY Adirondack; য়সমস্কা অ্যালব্ায়র্ LLC; ইয়ুথ FX 
ইর্কমপনামরমটে  

• ডিন্ট্রাল বর্উ ইয়কন : অ্যামভামকটস; কযাথয়লক র্যায়রটিজ অ্ব্ দয ঘরামার্ কযাথয়লক 
য়েওমসস অ্ব্ য়সরাকজ; D&W য়েমজল ইর্কমপনামরমটে; অ্সওময়মগা কাউয়ন্ট; 
ঘরসপয়িভ টু আওয়ার কয়মউয়র্টি; ঘেিালাইজে য়েয়িব্ুির্ সলুযির্স  

• ব ঙ্গার ডলকি: লাই টাইম অ্যায়সেযাি; ঘরামর্োর ইর্য়েটিউট অ্ব্ ঘটকমর্ালয়জ; 
ঘরামর্োর য়রহযায়ব্য়লমটির্ ঘসন্টার, ইর্কমপনামরমটে; ঘসমর্কা কাইয়ুগা ইময়টস 
কাউয়ন্টস র্যাপ্টার NYSARC ইর্কমপনামরমটে (DBA ঘমাজাইক); টার্নার 
আন্ডারগ্রাউন্ড ইর্েমলির্  

• লং আইলোন্ড: অ্যাোল্টস অ্যান্ড য়র্মের্ উইথ লায়র্নং অ্যান্ড ঘেমভলপমমন্টাল 
য়েমজয়ব্য়লটি ইর্কমপনামরমটে; AVNA ঘলাব্াল ইর্কমপনামরমটে; ইে অ্যান্ড য়েমজয়ব্য়লটি 
অ্যামসায়সময়টস ইর্কমপনামরমটে;  যায়ময়ল ঘরয়সমেি অ্যান্ড এমসর্য়িয়াল এন্টারপ্রাইজ 
ইর্কমপনামরমটে (য়ি); ইর্য় য়র্টি ঘের্; র্াসাউ কয়মউয়র্টি কমলজ; য়র্মকালাস 
ঘসন্টার; NYIT; ঘেকট্রাম য়েজাইর্  াউমন্ডির্; ভাইয়ব্য়লটি ইর্কমপনামরমটে  

• বমে-হােির্ঃ য়েমজয়ব্য়লটি য়ব্য়ন্ড য়েমজয়ব্য়লটি, ইর্কমপনামরমটে; র্ময়স য় ল্মস অ্যাট 
উম্ব্রা ঘেজ; ঘগ্রের্  াউমন্ডির্, ইর্কমপনামরমটে; ওময়েমর্োর ঘময়েমকল ঘসন্টার 
ঘহলথ ঘর্টওয়াকন   

• ডমাহক ভোবল: অ্যােভািে টুল ইর্কমপনামরমটে, র্থনলযান্ড ঘটয়লম ার্ য়সমেমস 
য়লয়মমটে DBA র্থনলযান্ড কয়মউয়র্মকির্স  

• বর্উ ইয়কন  বিটি: BioBus, ইর্কমপনামরমটে; ব্রুকয়লর্ কয়মউয়র্টি কলামব্ামরটিভ; 
য়ব্য়ডং য়স্কল NY; য়সটি কমলজ অ্ব্ য়র্উ ইয়কন ; ঘেয়সলর্, ইর্কমপনামরমটে; 
Cureatr, ইর্কমপনামরমটে; ইে সাইে হাউস, ইর্কমপনামরমটে; ইর্য়ভসামজয়র্ক্স, 
ইর্কমপনামরমটে; ঘ সায়রয়াস ঘথরায়পউটিক্স, ইর্কমপনামরমটে; ঘগ্রস ইর্য়েটিউট অ্ব্ 
য়র্উ ইয়কন ; ঘহর্য়র য়িট ঘসমটলমমন্ট; য়কমর্াস; লুসার্না, ইর্কমপনামরমটে; এর্পাওয়ার 
ইর্কমপনামরমটে; NYCDCC অ্যায়প্রয়ন্টমসিীপ জায়র্নমযার্ য়রমট্রইয়র্ং এেুমকির্াল অ্যান্ড 
ইন্ডায়ি  ান্ড; ঘকায়াোস ঘময়েমকল ঘটকমর্ালয়জস; য়রয়েজাইর্ সাময়ি, 
ইর্কমপনামরমটে; য়রল ঘোয়রজ টির্ য় ল্মমময়কং ইর্কমপনামরমটে; রকওময় ঘেমভলপমমন্ট 
অ্যান্ড য়রভাইমটয়লমজির্ কমপনামরির্; রাউমলট ইন্টারয়ময়েয়াম; রাউন্ডঅ্যাব্াউট 
য়থময়টার ঘকাম্পায়র্, ইর্কমপনামরমটে; ঘস ারয়েক য়ব্কুর ঘহায়লম; ঘসাহারমলম; য়েমভর্ 
উইন্টার অ্যামসায়সময়টস অ্যান্ড অ্যালাময়ে পাটন র্াসন ঘরয়সমেয়িয়াল মযামর্জমমন্ট; 



 

 

STRIVE ইন্টারর্যাির্াল ইর্কমপনামরমটে; সায়র্সাইে কয়মউয়র্টি সায়ভন স; থমাস 
ঘহায়াইট জয়ুর্য়র  াউমন্ডির্ ইর্কমপনামরমটে; আপওয়ােন য়ল ঘলাব্াল; ভযার্ট AI, 
ইর্কমপনামরমটে; XL ব্যাটায়র; ইয়ুথ অ্যাকির্ ইয়ুথয়ব্ড  

• র্র্ন কাবন্ট্র: অ্যালমকায়া USA কমপনামরির্; ঘজ ারসর্-লুইস BOCES; র্থন কায়ি 
ঘর্ম্বার অ্ব্ কমাসন; র্থন কায়ি ওয়াকন ম াসন পাটন র্ারয়িপ, ইর্কমপনামরমটে; 
Ready4Real ETS  

• িাউদার্ন োয়ার: ব্রুম কাউয়ন্ট আরব্ার্ লীগ; ব্রুম টিওগা ওয়াকন ম াসন; ব্ায়কংহাম 
মযার্ু যাকর্ায়রং ঘকাং ইর্কমপনামরমটে;  টিন রু্ে ইন্ডায়িজ ইর্কমপনামরমটে; ওময়মগা 
আপালায়র্র্ ঘসিাল সু্কল য়েয়িক্ট  

• পবিম বর্উ ইয়কন : কযাথয়লক র্যায়রটিজ অ্ব্ ব্াম মলা NY; ঘিমসয়র্য়াস কায়ব্; মায়সন 
ফ্লাইট  

এম্পায়ার ডেে ডেম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ডপ্রবিম্বেন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক গােন লার িম্বলর্, "ঘেমহিু আমরা মহামারী 
পরব্িী অ্থনর্ীয়ির য়দমক এয়গময় োয়ি, িাই ESD গভর্নর কুওমমার ঐয়িহায়সক ওয়াকন ম াসন 
ঘেমভলপমমন্ট ইয়র্য়িময়টিভমক সহায়িা করমি অ্র্যার্য ঘেটীয় সংস্থার সামথ ঘোগ য়দমি ঘপমর 
গয়ব্নি। আমামদর য়রয়জওর্াল ইমকার্য়মক ঘেমভলপমমন্ট কাউয়িল দ্বারা পয়রর্ায়লি, এই িহয়ব্ল য়র্উ 
ইয়কন ব্াসীমদর র্িুর্ কামজর সুমোমগর জর্য প্রস্তুি করমি সাহােয কমর এব্ং ঘকৌিলগিভামব্ 
আমামদর ব্যব্সা ও য়িমের র্ায়হদা পরূমণর জর্য প্রয়িভা সম্বয়লি পাইপলাইর্ মজব্ুি করমি সাহােয 
কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  ডেম্বের শ্রম দপ্তম্বরর কবমের্ার রিােন া বরয়ােন র্ িম্বলর্, "ঘেমহিু আমরা এই মহামারী 
দ্বারা সৃষ্ট পয়রব্িন র্িীল কমীমদর মমিয আমামদর কয়মউয়র্টির আঞ্চয়লক র্ায়হদা পূরমণ কাজ করয়ে 
িাই গভর্নর কুওমমার ওয়াকন ম াসন ঘেমভলপমমন্ট ইয়র্য়িময়টিমভর প্রয়ি েমাগি সমথনর্ আমগর ঘর্ময় 
অ্মর্ক ঘব্য়ি গুরুত্বপূণন। এই সকল র্ায়হদা পূরমণ য়র্উ ইয়কন ব্াসীগণ প্রয়িয়ক্ষি ও প্রস্তি িা য়র্য়িি 
করার মািযমম ওাকন মেস ঘেমভলপমমন্ট িায়মদর কামজ য় য়রময় আর্ার র্ায়ব্কাঠি হমি োমি।"  
  
বর্উ ইয়কন  ডেে এর্াবজন  বরিাচন  অোন্ড ডেম্বভলপম্বমন্ট অর্বরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA)-এর ভারপ্রাপ্ত ডপ্রবিম্বেন্ট এিং প্রধার্ 
বর্িনাহী কমনকিন া ডোবরর্ এম. হোবরি িম্বলর্, "ঘেমহিু য়র্উ ইয়কন  গভর্নর কুময়ামমার সাহসী গ্রীর্ 
এর্ায়জন  য়ব্ষয়ক লক্ষযমাত্রা অ্জন র্ অ্ব্যাহি ঘরমখমে িাই পয়রমব্ি-ব্ান্ধব্ জ্বালার্ী য়িমে কমীমদর 
আকৃষ্ট করার জর্য ওয়াকন ম াসন ঘেমভলপমমন্ট এব্ং প্রয়িক্ষমণ ঘকৌিলগি য়ব্য়র্ময়াগ অ্পয়রহােন। 
সাম্প্রয়িক ব্েরগুমলামি, য়র্উ ইয়মকন র পয়রমব্ি-ব্ান্ধব্ জ্বালার্ী কমনসংস্থার্ জািীয় পয়রমব্ি-ব্ান্ধব্ 
জ্বালার্ী কমনসংস্থার্ প্রায় য়ির্গুণ হামর ব্ৃয়দ্ধ ঘপময়মে এব্ং য়ব্দযমার্ কমীমদর দক্ষিা ব্ৃয়দ্ধ কমরমে 
েখর্ ভয়ব্ষযমি পয়রমব্ি-ব্ান্ধব্ কমনসংস্থামর্র সুমোমগর জর্য র্িুর্ প্রয়িভার একটি পাইপলাইর্ তিয়র 
করা য়র্উ ইয়মকন র সা মলযর র্ায়ব্কাঠি।"  
  
SUNY চোম্বেলর বজম মালাট্রাি িম্বলম্বের্। "য়র্উ ইয়মকন র ঘেট য়ব্শ্বয়ব্দযালয় (SUNY)-এর 
অ্দময লক্ষয হমি সম্পমদর সুষু্ঠ ব্যব্হার অ্ব্যাহি রাখা এব্ং এমর্ অ্ংিীদায়রত্ব গমে ঘিালা ো 



 

 

ভয়ব্ষযমি আমামদর কমী ও র্াকয়রর প্রয়িক্ষমণর প্রময়াজমর্ য়ব্য়র্ময়াগ কমর। আমরা এই কমনসূয়র্মক 
সহায়িা করার পািাপায়ি আমামদর য়িক্ষাথী ও আমরা য়র্উ ইয়কন ব্াসীমদর জর্য অ্য়িয়রক্ত িহয়ব্ল 
প্রদামর্র অ্ঙ্গীকারমক সমথনর্ করমি ঘপমর আমরা গয়ব্নি। ঘসইসামথ আয়ম য়েপাটন মমন্ট অ্ব্ ঘলব্ার, 
এম্পায়ার ঘেট ঘেমভলপমমন্ট এব্ং য়র্উ ইয়কন  ঘেট এর্ায়জন  য়রসার্ন  অ্যান্ড ঘেমভলপমমন্ট অ্থয়রটির 
র্লমার্ অ্ংিীদায়রমত্বর জর্য এব্ং িারা সয়িয়লিভামব্ আমামদর কযাম্পামসর ওয়াকন ম াসন 
ঘেমভলপমমমন্টর র্ায়হদার প্রয়ি ঘে য়র্ষ্ঠা ঘিয়ার কমরমে িার জর্য কৃিজ্ঞ।"  
  
CUNY চোম্বেলর ড বলক্স বভ. মোেি রেবরম্বগজ িম্বলম্বের্, "য়সটি ইউয়র্ভায়সনটি অ্ব্ য়র্উ ইয়কন  
(City University of New York) য়র্উ ইয়কন  ঘেট ঘথমক অ্র্ুদার্ প্রাপ্ত ব্যব্সা এব্ং প্রয়িষ্ঠামর্র 
এই গুরুত্বপূণন দমলর অ্ংি হমি ঘপমর গয়ব্নি, ো আমামদর য়িক্ষাথীমদর জর্য অ্য়িয়রক্ত সহায়িা 
প্রদার্ করমি সক্ষম কমর িুলমব্ োমি িারা য়র্উ ইয়মকন র ভয়ব্ষযৎ কমী এব্ং COVID পরব্িী 
স্বাস্থযমসব্া খামি র্ায়হদা সম্পন্ন কমনসংস্থামর্র সুমোগ য়র্য়িি করমি পামর। ঘেমটর ঐয়িহায়সক 
ওয়াকন ম াসন ঘেমভমলপমমন্ট ইয়র্য়িময়টিমভর ঘর্িৃত্ব এব্ং অ্ঙ্গীকামরর জর্য আমরা গভর্নর কুওমমামক 
ির্যব্াদ জার্াইো এই গুরুত্বপূণন অ্থননর্য়িক সুমোগ প্রদার্ কমর োমি।"  
  
য়র্উ ইয়কন  েখর্ পুর্রায় ঘখালার প্রয়েয়ার মািযমম এয়গময় র্মলমে, িখর্ য়র্উ ইয়কন  ঘেমটর 
য়েপাটন মমন্ট অ্ব্ ঘলব্ার (New York State Department of Labor) য়র্উ ইয়মকন র প্রমিযক র্াকুয়র 
প্রাথীমক সঠিক কমনসংস্থামর্র সুমোমগর সামথ সংেুক্ত করার জর্য কাজ কমর োমি। য়েপাটন মমন্ট অ্ব্ 
ঘলব্ার (Department of Labor, DOL) jobs.ny.gov ঠিকার্ায় িামদর জব্স এক্সমপ্রস 
ওময়ব্সাইমটর সুয়ব্িা য়র্মি, ঘসই ব্যব্সাগুয়লমক োমদর র্িুর্ শ্রয়মমকর প্রময়াজর্ এব্ং র্াকয়র প্রিযািী 
য়র্উ ইয়কন ব্াসীমদর একইসামথ উৎসায়হি কর র্মলমে। অ্য়ব্লমম্ব য়র্ময়াগ করমি আগ্রহী ব্যব্সাগুয়ল 
ঘথমক রাজয জমুে 1,33,000 এরও ঘব্য়ি র্াকয়রর সুমোগ উপলব্ধ রময়মে। এই ওয়াকন ম াসন 
ঘেমভলপমমন্ট অ্র্ুদার্গুয়ল ঘসই সমস্ত শ্রয়মকমদর প্রয়িক্ষণ প্রদার্ করমি সাহােয করমব্ োরা র্িুর্, 
পয়রপূণন কামজর জর্য দক্ষিা অ্জন র্ করমি র্ায়।  
  
অোম্বিেবল ডমোর হোবর বি. ব্রর্ির্ িম্বলর্, "ঘেমহিু আমরা আমরা য়র্উ ইয়মকন র শ্রমিয়ক্তর উপর 
COVID-19-এর ভয়াব্হ প্রভাব্ ঘথমক এয়গময় োয়ি িাই আমামদর এই প্রয়িমোয়গিামূলক র্াকয়রর 
ব্াজামর স ল হওয়ার জর্য এব্ং েমব্িনমার্ য়িমের দী নমময়াদী র্াকয়রর প্রয়িক্ষমণর র্ায়হদা পূরমণ 
শ্রয়মকমদর জর্য সুমোগ সয়ৃষ্ট করমি হমব্। অ্মর্মকর কামে, এর মামর্ হমি শ্রয়মকমদর প্রয়িমোয়গিার 
জর্য প্রময়াজর্ীয় দক্ষিা সরব্রাহ করা। য়র্উ ইয়কন  ঘেমটর অ্থনর্ীয়ি পুর্গনের্ করমি য়র্উ 
ইয়কন ব্াসীরা োমি আমগর ঘর্ময় িয়ক্তিালী এব্ং য়স্থয়িিীল হময় ওমে িা য়র্য়িি করার জর্য এই 
িহয়ব্ল অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন।"  
  
গভর্নর কুওম্বমার ওয়াকন ম্ব ািন ডেম্বভলপম্বমন্ট ইবর্বেম্বয়টিভ  
গভর্নর কুওমমা 2019 সামলর ঘম মামস কমনিয়ক্ত উন্নয়র্ উমদযামগর (Workforce Development 
Initiative) জর্য রাজয জমুে একটি য়ব্য়র্ময়ামগর ঘ াষণা করয়েমলর্ োমি ঘকৌিলগি আঞ্চয়লক 
প্রমর্ষ্টাগুয়লমক সমথনর্ করা োয় ো ব্যব্সাময়র স্বেমময়াদী কমনিয়ক্তর র্ায়হদাগুয়ল পূরণ কমর, 
আঞ্চয়লক প্রয়িভার পাইপলাইর্গুয়লমক উন্নি কমর, স্থার্ীয় কমী ব্ায়হর্ীর সত্ত্বামদর র্মর্ীয়িা এব্ং 
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অ্য়ভমোজমর্র ঘোগযিা ব্ৃয়দ্ধ কমর, য়িক্ষার্য়ব্িিা এব্ং েমব্িনমার্ য়িেমক্ষত্রগুয়লর দী নমময়াদী-
প্রময়াজর্গুয়লমক সমম্বাির্ কমর। এোোও এইসব্ িহয়ব্ল র্ারী, েুব্, এব্ং কযায়রয়ার অ্গ্রসর করমি 
উমেখমোগয ব্ািার সিুখীর্ হয় এমর্ জর্গমণর অ্থননর্য়িক য়র্রাপিা উন্নি করমি ঘর্ওয়া 
প্রমর্ষ্টামকও সমথনর্ করমব্। র্লমার্ COVID-19 জর্স্বামস্থযর জরুয়র অ্ব্স্থা এব্ং এর অ্থননর্য়িক 
প্রভাব্ য়ব্মব্র্র্া কমর, এই িহয়ব্ল য়র্উ ইয়কন  ঘেট জমুে ব্যব্সা, কয়মউয়র্টি এব্ং শ্রয়মকমদর 
িামদর পুর্রুদ্ধামরর ঘক্ষমত্র সাহােয করমব্।  
 
2019 সামলর ঘসমপ্টম্বর মামস ওয়াকন ম াসন ঘেমভলপমমন্ট ইয়র্য়িময়টিভ (Workforce Development 
Initiative, WDI) অ্র্ুদামর্র প্রথম ঘ াষণার পর ঘথমক য়র্উ ইয়মকন র 18,000 জর্ কমীর সুয়ব্িামথন 
278টি প্রকমে প্রায় 32 য়ময়লয়র্ মায়কন র্ েলামরর অ্র্ুদার্ ঘ াষণা করা হময়মে। ওয়াকন ম াসন 
ঘেমভলপমমন্ট ইয়র্য়িময়টিভ এব্ং আজিক ঘ ায়ষি অ্র্ুদার্ সম্পমকন  আরও িথয পাওয়া 
োমব্ workforcedevelopment.ny.gov।  
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