
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা িাফাম্বলার ইস্ট সাইম্বের র্র্নলোন্ড ওয়াকন ম্বফাসন ট্রেইবর্িং ট্রসন্টাম্বরর (NORTHLAND 

WORKFORCE TRAINING CENTER, NWTC) প্রর্ম স্নাতকম্বের অবভর্ন্দর্ জাবর্ম্বয়ম্বের্  
  

র্র্নলোন্ড ওয়াকন ম্বফাসন ট্রেইবর্িং ট্রসন্টার 127 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলার র্র্নলোন্ড ট্রিলটলাইর্ 
বরম্বেম্বভলপম্বমন্ট এবরয়াম্বত বিবর্ম্বয়াগ কম্বরম্বে  

  
র্র্নলোন্ড ওয়াকন ম্বফাসন ট্রেইবর্িং ট্রসন্টাম্বরর েবি ট্রেখুর্ এখাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বাফাম ার ইস্ট সাইমের র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টামরর 
(NWTC) র্ার্নক্রমমর প্রর্ম বমষনর প্রর্ম নিক্ষার্ীমের পাি র্মর ট্রবমরামর্ার র্র্া ট্র াষণা 
র্মরর্। র্র্ন যামন্ডর উন্নত মযার্ুফযার্চানরিং প্রনিক্ষণ ট্রর্ন্দ্র (Advanced Manufacturing Training 
Center) তার নিক্ষাগত অ্িংিীোর, SUNY ইনর র্নমউনর্টি র্ম জ (SUNY Erie Community 
College) এবিং আ মেে ট্রস্টট র্ম মজর (Alfred State College) মাধ্যমম মূ  পনরমষবা নিমসমব 
ফর-ট্রক্রনেট, সাটিন নফমর্ট এবিং নেগ্রী ট্রপ্রাগ্রাম প্রোর্ র্মর, স্থায়ী র্মনসিংস্থামর্র উমেিয নর্ময় স্থার্ীয় 
সিংস্থার সামর্ র্ামজর অ্নভজ্ঞতা এবিং চার্রী অ্ন্তভুন ক্ত র্মর। আজমর্র স্নাতর্রা উন্নত উৎপাের্ 
ট্রপিার জর্য প্রস্তুত স্থার্ীয় প্রার্ীমের সিংখ্যা এবিং মার্ বৃনি র্রমত সািার্য র্রমব।  
  
"পনিম নর্উ ইয়মর্ন  উন্নত উৎপাের্ র্মীমের জর্য র্ামজর সুমর্াগ ট্রবম়েই চম মে, এবিং আমরা 
নর্নিত র্রনে তীর ট্রর্র্ ট্রসই নেমর্ নর্মেনি র্রমত র্ামর্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম 
আজমর্র েক্ষ র্র্ন যান্ড স্নাতর্মের অ্নভর্ন্দর্ জার্াই, র্ারা বহু বের ধ্মর র্মনজীবমর্র উন্ননত এবিং 
অ্র্ননর্নতর্ নস্থনতিী তার জর্য ভাম াভামব অ্বস্থার্ র্রমের্ তামের র্ম ার পনরশ্রম এবিং এর্টি 
উৎপাের্ নেগ্রী প্রাপ্ত িবার জর্য অ্ধ্যাবসাময়র জর্য।"  
  
বামফম া নবন য়মর্র (Buffalo Billion) অ্ধ্ীমর্ এর্টি ববনিষ্ট্যসূচর্ র্মীবম র উমেযাগ নিমসমব, 683 
র্র্ন যান্ড এনভনর্উমত NWTC এর্টি নিল্প-চান ত, নর্ময়াগর্তন া, নিক্ষা প্রনতষ্ঠার্, র্নমউনর্টি এবিং 
নবশ্বাসনভনির্ সিংস্থা এবিং রাজয ও স্থার্ীয় সরর্ামরর মমধ্য সরর্ানর-ট্রবসরর্ানর অ্িংিীোনরত্ব রময়মে। 
র্র্ন যান্ড স্থার্ীয় ট্র বার পমু র েক্ষতার অ্ভাব পূরণ র্রার নেমর্ র্জর নর্বি র্মরমে এবিং 
প্রনিক্ষণ, ট্রর্া-ওপস, ইন্টার্ননিপ, অ্যামপ্রনন্টসনিপ বনৃি র্মর অ্র্ননর্নতর্ সমনৃির উমেমিয এবিং 
ওময়স্টার্ন নর্উ ইয়র্ন বাসীমের জর্য স্থায়ী র্মনসিংস্থার্ প্রোর্ র্রা তামের র্ারা উচ্চ-ট্রবতর্ উন্নত 
উৎপাের্ এবিং িনক্ত ট্রক্ষমে র্মনজীবর্ অ্মেষণ র্রমের্।  
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"র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টামর ট্রর্ অ্ভাবর্ীয় র্াজ িমে আনম প্রতযক্ষভামব ট্রেমখ্নে, তা 
তরুণমের প্রস্তুত র্রমে এবিং র্মীমের পুর্রায় প্রনিক্ষণ নেমে ক্রমবধ্নমার্ সিংখ্যর্ উৎপাের্মূ র্ 
র্ামজর জর্য", ট্রলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ট্র াচুল িম্বলর্। "র্র্ন যান্ড আমামের অ্র্নর্ীনত ট্রর্ েক্ষতার 
অ্ভামবর সম্মুখ্ীর্ তা পরূণ র্রমে এবিং বাফাম ার ইস্ট সাইমের অ্নধ্বাসীমের র্তুর্ আিা প্রোর্ 
র্মর। রামজযর নবনর্ময়ামগমর্ ধ্র্যবাে, আমরা আমামের জর্ব  উন্নয়র্  ক্ষয অ্গ্রসর র্রনে, 
আমামের নর্ময়াগর্তন ার প্রময়াজর্ীয় েক্ষ র্মী প্রোর্ র্মর এবিং পনিম নর্উ ইয়মর্ন র অ্র্ননর্নতর্ 
ভনবষযমতর জর্য প্রস্তুত িনে।"  
  
NWTCন  18 বের বা তার ট্রবনি বয়সী বযনক্তমের জর্য অ্র্র্যভামব বতনর র্রা িময়মে ট্রর্ সব 
ব়ে বাধ্া সাধ্ারণত োে-োেীমের ট্রপাস্ট-ট্রসর্ন্ডানর নিক্ষায় নর্বনিত িমত এবিং তা ট্রিষ র্রার 
পমর্ অ্ন্তরায় িময় োাঁ়োয়, ট্রসগুন র ট্রমার্ানব া র্রার জর্য: পনরবির্, নিশু পনরচর্না, নিক্ষাগত 
তৎপরতা এবিং ক্রয়ক্ষমতা। NWTC নবর্া খ্রমচ বা অ্ল্প খ্রমচ অ্র্ননর্নতর্ভামব েবুন মের ফর-
ট্রক্রনেট নিক্ষা প্রোর্ র্রার জর্য অ্নির্ারবি, এবিং বযাপর্ সিায়তা পনরমষবা প্রোর্ র্রার প্রনতও 
র্া োেমের পাি র্মর ট্রবমরামত এবিং সাফম যর জর্য প্রময়াজর্ীয় সব সরঞ্জাম দ্বারা সনিত িময় 
র্মীবম  প্রমবি র্রমত সািার্য র্রমব।  
  
NWTC নিক্ষার্ীরা এর্টি নিল্প সমচতর্তা র্ার্নক্রমম অ্িংিগ্রিণ র্মর, র্ামত তারা উন্নত উৎপাের্ ও 
িনক্তর ট্রপিা সম্পমর্ন  জার্মত পামরর্। ট্রস্টট ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ইয়মর্ন র (State University of 
New York, SUNY) নিক্ষাগত অ্িংিীোর, SUNY আ মেে ট্রস্টট র্ম জ (SUNY আ মেে) এবিং 
SUNY ইনরর মাধ্যমম NWTC ট্রর্ার অ্ফার নিমসমব ফর-ট্রক্রনেট এবিং অ্যামসানসময়ট নেগ্রী ট্রপ্রাগ্রাম 
প্রোর্ র্মর র্ামর্। ট্রর্ামসনর র্ামজর আমগ এবিং তা চ ার্া ীর্ নিক্ষার্ীমের র্মননজবমর্র ট্রর্াচ এবিং 
ট্রেসমমন্ট নবমিষজ্ঞ নর্ময়াগ র্রা িয় র্ারা তামের সামর্ র্াজ র্মর এবিং তামের গাইে র্মর স্থামীয় 
সিংস্থাগুন র সামর্ চার্রী ট্রপমত এবিং তা বজায় রাখ্মত। পাি র্মর ট্রবমরামর্ার নতর্ বের পর পর্নন্ত 
এই সিায়তা প্রোর্ র্রা িয় তামের পুমরা সমময় জর্য নর্ময়াগ র্রার পমর।  
  
এই প্রনিক্ষণ পিনতর মাধ্যমম সমচতর্তা, নর্ময়াগ, ম ূযায়র্, র্মনজীবর্ পনরর্ল্পর্া, নিক্ষা এবিং 
প্রনিক্ষণ, চার্নরর স্থায়ীর্রণ এবিং ধ্ারণ পনরমষবা সম্পমর্ন  প্রমাণ-নভনির্ সমবনািম পিনতর সনম্ম র্ 
বযবিার র্রা িয় োেমের উপর্ুক্ততা, প্রস্তুনত, অ্ধ্যবসায়, ট্রেসমমন্ট এবিং র্যানরয়ার অ্গ্রগনত নর্নিত 
র্রার জর্য বযাপর্ সমর্নর্ প্রোর্ র্রার জর্য।  
  
NWTC ট্রর্াসনটি নিমল্পর প্রময়াজর্ অ্র্ুর্ায়ী প্রনত ট্রসনমস্টামরর নভন্ন িয়, র্ার মমধ্য রময়মে SUNY 
আ মেে এবিং SUNY ইনরর নিক্ষর্বনৃ্দ দ্বারা ট্রিখ্ামর্া ঝা াই, ববেযুনতর্ নর্মনাণ/রক্ষণামবক্ষণ, 
ট্রমনিনর্িং এবিং ট্রমর্ােনর্ক্স (উত্পাের্ প্রর্ুনক্ত র্া ইম র্েনর্ক্স, নর্য়ন্ত্রণ প্রমর্ৌি , এবিং র্ানন্ত্রর্ 
প্রমর্ৌি  এর্ীভুত র্মর) এর মত মূর্ নর্মনাণ এবিং িনক্তর েক্ষতা র্া অ্র্-সাইট প্রোর্ র্রা 
িয়। ট্রসৌর এবিং অ্র্যার্য পনরেন্ন-ইউটিন টির প্রর্ুনক্তমত ভনবষযমতর ট্রপ্রাগ্রানমিং পনরর্ল্পর্া র্রা 
িময়মে।  
  



 

 

NWTCন -র স্নাতর্মের ট্রবিীর ভাগই জর্নপ্রয় পনিম নর্উ ইয়র্ন  নর্মনাতাণ সিংস্থায় চার্নরমত রাখ্া 
িময়মে; র্ার মমধ্য রময়মে মুগ (Moog), NFTA, িামনযার্ (Harmac),  র্নানমে (Lornamead), 
অ্যা াময়ে সানর্ন টস (Allied Circuits), ট্ররমক্স  (Rexel),  যাক্টান স (Lactalis), ভায়ান্ট 
(Viant), আমমমটর্ (Ametek), হুইটবার্ন ইম র্নের্ (Whittburn Electric), র্ায়াগ্রা োন্সফরমার 
র্পন (Niagara Transformer Corp.), এবিং বাফাম া ট্রগমস (Buffalo Games)।  
  
এম্পায়ার ট্রস্টট ট্রেম্বভলপম্বমর্ম্বটর (Empire State Development) ট্রপ্রবসম্বেন্ট, বসইও ও কবমের্ার 
 াওয়ােন  ট্রজমবি, বিবর্ আজম্বকর অর্ুষ্ঠাম্বর্ িক্তিে রাম্বখর্, িম্বলর্, "র্র্ন যামন্ডর স্নাতর্রা উচ্চ-
চানিোর েক্ষতা এবিং প্রনিক্ষণ দ্বারা সনিত র্া নিমল্প সাফ য ামভর জর্য গুরুত্বপূণন র্া পনিম নর্উ 
ইয়মর্ন র অ্বযািত অ্র্ননর্নতর্ বৃনির এর্টি নর্েিনর্। স্থার্ীয় নর্ময়াগর্তন ারা এখ্র্ এর্টি অ্সাধ্ারণ 
টযাম ন্ট পুম র র্াগা  পামবর্ র্া আঞ্চন র্ বযবসার উন্নয়র্  টামব এবিং নর্উইয়র্ন  ট্রস্টট জমু়ে প্রবৃনি 
ও সুমর্াগ সম্প্রসারমণর জর্য আমামের  ক্ষযমর্ আমরা অ্গ্রসর র্রমব।"  
  
বসম্বর্টর টিম ট্রকম্বর্বে িম্বলর্, "র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টার তামের নিক্ষাজীবর্ এবিং েক্ষতা 
আমরা উন্নত র্রার জর্য এর্টি অ্নবশ্বাসয সম্পে নিমসমব প্রমানণত িময়মে, এবিং আজমর্র স্নাতর্রা 
তামের ট্রপিামর্ অ্গ্রসর র্রমত সনতযই নর্মজমের নর্মবনেত র্মরমে। আনম র্র্ন যান্ড গ্রযাজমুয়টমের এই 
প্রর্ম ট্রশ্রণীটিমর্ অ্নভর্ন্দর্ জার্াই, তামের সফ তা উের্াপর্ র্নর, এবিং আিা র্নর তারা পনিম 
নর্উ ইয়মর্ন ই তামের এই র্ব ব্ধ েক্ষতা বযবিার র্রমবর্।"  
  
বসম্বর্টর বিস জোকিস িম্বলর্, "আনম র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টামরর উমদ্বাধ্র্ী স্নাতর্ 
ট্রশ্রণীমর্ অ্নভর্ন্দর্ জার্ামত চাই, তারা র্খ্র্ সম্ভাবর্াময় র্তুর্ উচ্চ-প্রর্নুক্তর, উন্নত উৎপাের্ এবিং 
িনক্ত সিংক্রান্ত ট্রপিায় নর্মজমের নর্ময়ানজত র্মর। এটি এর্টি উমিজর্াপূণন সময় র্খ্র্ র্র্ন যান্ড 
ভনবষযমতর র্মীব  প্রস্তুত র্রার উমেিয সাধ্র্ র্রমত শুরু র্মরমে, এবিং আনম এই স্নাতর্রা 
পনিম নর্উ ইয়মর্ন র অ্র্নর্ীনতমত নর্ প্রভাব ট্রফ মব তা ট্রেখ্ার জর্য উন্মুখ্।"  
  
অোম্বসেবল ট্রর্তা বিস্টাল বপপলস-ট্রস্টাকস িম্বলর্, "র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টামরর 
উমদ্বাধ্র্ী স্নাতর্ ট্রশ্রণীমর্ অ্নভর্ন্দর্! আপর্ার সাফ য ট্রেখ্ায় নর্ভামব বাফাম া নবন য়র্ উন্নত 
উত্পাের্ সিংক্রান্ত র্ামজর জর্য আগামী নেমর্র র্মীব মর্ প্রনিক্ষণ ট্রেবার জর্য র্াজ র্রমে আপর্ার 
জীবমর্র মার্ উন্নত র্রমে এবিং আপর্ার পনরবামরর ট্রেখ্ামিার্ার ক্ষমতা উন্নত র্রমে।"  
  
অোম্বসেবল ট্রমোর ের্ রায়ার্ িম্বলর্, "র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টার ওময়স্টার্ন নর্উ ইয়মর্ন র 
শ্রনমর্মের এর্টি অ্মূ য পনরমষবা প্রোর্ র্রমে। এই ট্রপ্রাগ্রাম ট্রর্মর্ পাি র্মর ট্রবমরামর্া র্মীরা 
আমামের নবনবধ্ র্মনবানির্ীমত ট্রর্াগ নেমত প্রস্তুত এবিং আমামের অ্র্নর্ীনতমর্ আমরা বা়েমত নেমত 
সািার্য র্রমব। র্াাঁরা গ্রযাজমুয়ট িওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় র্ঠির্ পনরশ্রম র্মরমে, তাাঁমের প্রমতযর্মর্ 
অ্নভর্ন্দর্। আমামের সমামজর ওপর আপনর্ ট্রর্ ইনতবাচর্ প্রভাব রাখ্মবর্ তা ট্রেখ্ার অ্মপক্ষায় 
র্ার্ াম।"  
  



 

 

িাম্বফম্বলা বসটির ট্রময়র িায়রর্ োবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "আজমর্র র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং 
ট্রসন্টামরর স্নাতর্মের প্রর্ম ট্রশ্রণী এর্টি উন্নততর, িনক্তিা ী এবিং আমরা প্রাণবন্ত বাফাম ার উমেমিয 
আমরা এর্টি মাই ফ র্। আনম স্নাতর্মের শুমভো জার্ানে র্খ্র্ তারা তামের র্তুর্ েক্ষতা 
বযবিার র্রমবর্ নর্মজমের ট্রপিায় প্রনতনষ্ঠত িবার জর্য। র্র্ন যান্ড র্নরমোর প্রর্ল্প (Northland 
Corridor Project), র্া এখ্মর্া তার বিিমব রময়মে, ইনতমমধ্যই এর্টি ইনতবাচর্ প্রভাব বতনর র্রমে 
র্ারা এখ্ামর্ উন্নত উত্পাের্ েক্ষতা নিখ্মত আমসর্ তামের উপর, এবিং এই এ ার্া, বাফাম ার ইস্ট 
সাইে এবিং সমগ্র বাফাম া িিমরর জর্য। আমামের স্বপ্নমর্ সমর্নর্ র্রার জর্য গভর্নর কুওমমামর্ 
ধ্র্যবাে জার্াই, বাফাম ামর্ এর্ ববনচেযময় ও অ্ন্তভুন নক্তমূ র্ সুমর্ামগর স্থার্ র্মর ট্রতা ার জর্য 
সবার জর্য ট্রর্খ্ামর্ ট্রর্উ বনঞ্চত িয় র্া এবিং র্াউমর্ ট্রেম়ে র্াওয়া িয় র্া।"  
 
ইবর কাউবন্ট বর্িনা ী মাকন  ট্রপালর্কারজ িম্বলর্, "ইনর র্াউনন্টর র্মীব  ট্রবম়ে চম মে এবিং 
র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টামরর এই প্রর্ম ট্রশ্রণীর স্নাতর্মের পাি র্মর ট্রবমরামর্ার মাধ্যমম 
আমামের অ্র্ননর্নতর্ খ্াত আমরা িনক্তিা ী িময় ওম । আনম জানর্ SUNY ইনরর দ্বারা প্রেি নিক্ষা 
সি এই স্নাতর্মের র্ামে এখ্র্ সাফ য ামভর েক্ষতা এবিং সরঞ্জাম েইুই আমে, র্ামত তারা ভা  
র্মনজীবর্ গম়ে তুম  নর্মজমের এবিং তামের পনরবামরর সমর্নর্ র্রমত পামরর্। স্নাতর্মের অ্নভর্ন্দর্ 
এবিং ভনবষযমতর জর্য শুমভো জার্াই।"  
 
NWTC র্র্ন যান্ড ট্রব ট াইর্ প্রমজমক্টর অ্যাঙ্কর, র্া এর্টি 35 এর্র ব্রাউর্নফল্ড নরমেমভ পমমন্ট 
প্রমজক্ট র্া এর্টি উন্নত উৎপাের্, পনরেন্ন িনক্ত, উদ্ভাবর্ এবিং র্মীবম র প্রনিক্ষমণর উপর গুরুত্ব 
নেময় এর্টি িহুমর বযবসার র্যাম্পাস বতনর র্রমে। এই প্রর্ল্পটি বাফাম ার ইস্ট সাইমে অ্বনস্থত 
এর্টি ঐনতিানসর্ নর্মনাণর্ারী ট্রজ ায় এর্ানধ্র্ খ্ান  ভবর্/সম্পনির পরু্ঃনবর্ামির সামর্ জন়েত। 
NWTC 683 র্র্ন যান্ড এনভনর্উমত অ্বনস্থত, সামবর্ নিয়ানরিং র্ায়াগ্রা োমন্টর (Clearing Niagara 
Plant) এর্টি অ্নভমর্াজর্মূ র্ পুর্বনযবিামরর মাধ্যমম বতনর র্রা িময়মে এবিং এম্পায়ার ট্রস্টট 
ট্রেমভ পমমন্ট, নর্উইয়র্ন  পাওয়ার অ্র্নরটি (New York Power Authority) এবিং বাফাম া িিমরর 
মমধ্য অ্িংিীোনরমত্বর মাধ্যমম অ্র্নায়র্ র্রা িময়মে। এম্পায়ার ট্রস্টট ট্রেমভ পমমন্ট এবিং নর্উইয়র্ন  
পাওয়ার অ্র্নরটি বামফম া আরবার্ ট্রেমভ পমমন্ট র্মপনামরিমর্র (Buffalo Urban Development 
Corporation) সামর্ অ্িংনিোরীত্ব র্রমে, র্া NWTC এবিং বৃিির র্র্ন যান্ড ট্রবল্ট াইর্ র্যাম্পামসর 
অ্র্যার্য উপািংমির জর্য ট্রেমভ পার নিমসমব র্াজ র্মরমে।  
  
NWTC ট্রফনসন টি বাফাম া নবন য়র্ ট্রর্মর্ 29 নমন য়র্ মানর্ন র্ ে ার, নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্র্নরটি 
ট্রর্মর্ 15 নমন য়র্ মানর্ন র্ ে ার এবিং নর্উ ইয়র্ন  ট্রস্টট এর্ানজন  নরসাচন  অ্যান্ড ট্রেমভ পমমন্ট 
অ্র্নরটির র্াে ট্রর্মর্ 120,000 মানর্ন র্ ে ার অ্র্নায়র্  াভ র্মরনে । এই প্রর্ল্প নর্েু ঐনতিানসর্ 
টযাক্স ট্রক্রনেট, ব্রাউনফল্ড টযাক্স ট্রক্রনেট এবিং নর্উ মামর্ন ট টযাক্স ট্রক্রনেমটর ট্রর্াগযতাপ্রাপ্ত। উপরন্তু, 
র্যািার্া  নগ্রে (National Grid) এবিং র্যািার্া  ফুময়  (National Fuel) ট্রর্মর্ প্রাপ্ত অ্র্ুোর্ 
এই প্রর্ল্পটির অ্র্নায়র্ র্রমত সািার্য র্মরমে।  
  
বর্উ ইয়কন  বিেেুৎ কততন পম্বের ট্রচয়ারমোর্ এিিং িাফাম্বলার িাবসন্দা, জর্ আর. ট্রকাম্বয়লম্বমল 
িম্বলম্বের্, "র্র্ন যান্ড ট্রেনর্িং ট্রসন্টার ট্রর্মর্ ট্রবমরামর্া প্রর্ম গ্রযাজমুয়টমের অ্নভর্ন্দর্ জার্াই। এই 



 

 

র্ব ব্ধ-েক্ষতা প্রাপ্ত র্ারী এবিং পুরুষরা এখ্র্ আমামের আঞ্চন র্ অ্র্নর্ীনতমত ট্রটর্সই ভূনমর্ার জর্য 
অ্মর্র্ ভাম া অ্বস্থামর্ রময়মের্, তারা স্থার্ীয় উন্নত উত্পাের্ ও জ্বা ানর্ খ্ামতর জর্য প্রময়াজর্ীয় 
ট্রমধ্া প্রোর্ র্রমের্।"  
  
EWI দ্বারা পনরচান ত বাফাম া মযার্ুফযার্চানরিং ওয়ার্ন স (Buffalo Manufacturing Works) 
বতন মামর্ তার বতন মার্ ট্রমইর্ নিমটর অ্বস্থার্ ট্রর্মর্ 683 র্র্ন যান্ড এনভনর্উমত এর্টি 50,000-
বগনফুট জায়গায় সমর র্াবার প্রনক্রয়ায় রময়মে, এটি তামের র্ন্ত্রপানত,  যাব এবিং অ্নফস স্থার্ 
প্রসানরত র্রার সুমর্াগ র্মর ট্রেমব। 2015 সাম  চা ু বাফাম া মযার্ুফযার্চানরিং ওয়ার্ন স, পনিম নর্উ 
ইয়র্ন  এবিং তার বাইমরর বযবসাগুন র সামর্ জন়েত উত্পাের্ উন্নত র্রার জর্য আধ্ুনর্র্তম 
উৎপাের্ প্রর্ুনক্ত উন্নয়র্ এবিং বাস্তবায়মর্র জর্য। র্র্ন যামন্ড সমর আসার ফম  BMW তার র্মীর 
সিংখ্যা বৃনি র্রমত পারমব এবিং ট্রসই সামর্ নর্মনামণ পনরমষবা প্রোর্ র্রা সিংস্থাগুন র সামর্ নবেযমার্ 
অ্িংিীোনরত্বগুম া বান়েময় তু মব র্া র্র্ন যামন্ড এর্ই োমের নর্মচ অ্বনস্থত।  
  
িাম্বফম্বলা মোর্ুফোকচাবরিং ওয়াকন ম্বসর ট্রপ্রবসম্বেন্ট মাইম্বকল উলবব্রচ িম্বলর্, "এমর্ এর্টি র্মীব  
বতনর র্রা র্া আমামের অ্ঞ্চম র নর্মনাতারা চানিো পূরণ র্রমত পামর, ি  তামের আমরা 
প্রনতমর্ানগতামূ র্ র্মর তু মত সািার্য র্রার চানবর্াঠি। র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টার ট্রর্মর্ 
প্রর্ম ট্রশ্রণীর পাি র্মর ট্রবমরামর্া ট্রসই চানিো পূরমণর  মক্ষয এর্টি গুরুত্বপূণন পেমক্ষপ এবিং পরবতী 
প্রজমন্মর প্রমসস ও প্রর্ুনক্ত নর্ময় পরবতী প্রজমন্মর র্মীমের সামর্ এর্ োমের নর্মচ এ ার্ার 
উত্পােমর্র খ্ামত পনরমষবা প্রোর্ র্রার জর্য আমরা সিমর্ানগতা র্রমত ট্রপমর আমরা উৎফুল্ল। "  
  
র্র্নলোন্ড ওয়াকন ম্বফাসন ট্রেইবর্িং ট্রসন্টাম্বরর সভাপবত ও বসইও বস্টম্বফর্ টাকার িম্বলর্, "গত েইু 
বের ধ্মর আমরা র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টার চা ু র্রার জর্য র্ম ার পনরশ্রম র্মরনে, 
এবিং এখ্র্ আমামের প্রর্ম পাি র্মর ট্রবমরামর্া ট্রশ্রণীমর্ ট্রেমখ্ আনম আর্নন্দত। এই স্নাতর্মের প্রর্ম 
আমরা আমামের অ্র্নর্ীনত এখ্র্ ট্রর্ প্রনতভার অ্ভামবর সম্মুখ্ীর্ তা ট্রমার্ানব া র্রার জর্য এবিং 
ভনবষযমতর জর্য এর্টি অ্নবরত প্রনতভার সরবরাি গম়ে ট্রতা ার জর্য আমামের প্রমচষ্ট্ায় মেত নেমত 
এই স্নাতর্রা িম র্ ভনবষযমত আসমবর্ এমর্ অ্মর্মর্র মমধ্য প্রর্ম। আনম গভর্নর অ্যানু্ড্র কুময়মমা 
এবিং ট্রময়র বায়রর্ ব্রাউর্মর্ তামের নভির্ ও ট্রর্তৃমত্বর জর্য ধ্র্যবাে জার্ামত চাই ট্রসন্টারটি গম়ে 
ট্রতা ার জর্য এবিং তার সার্ এম্পায়ার ট্রস্টট ট্রেমভ পমমন্ট, নর্উইয়র্ন  পাওয়ার অ্র্নরটি, বামফম া 
আরবার্ ট্রেমভ পমমন্ট র্মপনামরির্, েয ইমর্ার্নমর্ ট্রেমভ পমমন্ট গ্রুপ ইর্র্মপনামরমটে, জার্ানে। 
আমামের পনরচা র্া পষনে ও আমামের অ্র্নায়র্র্ারীমের ধ্র্যবাে জার্ামত চাই।"  
  
SUNY ইবর কবমউবর্টি কম্বলম্বজর ট্রপ্রবসম্বেন্ট েঃ েোর্ ট্র াম্বকায় িম্বলর্, "আমরা অ্তযন্ত গনবনত ট্রর্ 
আমরা গত বের ধ্মর র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টামরর সামর্ অ্িংনিোনরত্ব র্মরনে এর্ামেনমর্ 
ট্রপ্রাগ্রানমিং প্রোর্ র্রার জর্য র্া আমামের স্নাতর্মের জর্য ভনবষযমত পনরবামরর ট্রেখ্ামিার্া র্রা র্ায় 
এমর্ র্মনসিংস্থামর্র নেমর্ নর্ময় র্ামব। NWTC র্মীরা স্নাতর্মের এই প্রর্ম ে টির জর্য আিার 
আম া এবিং তামের স্বপ্ন পরূমণর জর্য ভনবষযমতর িামসর জর্য সুর নর্ধ্নারণ র্মরমে। আমরা ট্রচষ্ট্া 
র্রনে র্র্ন যামন্ডর সামর্ র্াজ চান ময় র্াওয়ার র্ামত সমাজমর্ মার্সম্পন্ন নিক্ষাগত সুমর্াগ প্রোর্ 
র্রা র্ায়।"  



 

 

  
র্র্নলোম্বন্ডর োত্র ট্রভম্বর্সা-মাবর  ল িম্বলর্, "আনম গবন র্মর ব মত পানর ট্রর্ আনম SUNYইনরর 
র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টামরর প্রর্ম স্নাতর্ ট্রশ্রণীর এর্টি অ্িংি। র্র্ন যান্ড আমামর্ এর্টি 
এর্ীভুত স্থার্ প্রোর্ র্মরমে এর্টি র্তুর্ র্যানরয়ামর ট্রর্াগোর্ র্রার জর্য, এবিং এখ্র্, এর্ বেমরর 
র্ম সময় পমর, আনম এর্জর্ প্রতযনয়ত ট্রমর্ােনর্ক্স ট্রটর্নর্নিয়ার্। আনম বতন মামর্ িামমনযমর্র জর্য 
এর্টি ট্রমর্ানর্র্া  ট্রসট আপ ট্রটর্নর্নিয়ার্ নিমসমব র্াজ র্রনে এবিং এর্টি ব়ে ট্রবতর্ পানে এবিং 
তার সামর্ NFTA ইন্টারনর্িং র্রনে, র্া আমামর্ আমগর ট্রচময় এর্টি উন্নত জীবর্ প্রোর্ র্মরমে।"  
  
 ামনোক ট্রমবেম্বকল ট্রপ্রাোক্টম্বসর (Harmac Medical Products) জর্ে প্ল্োন্ট ইবিবর্য়াবরিংম্বয়র 
অোম্বসাবসম্বয়ট বেম্বরক্টর এিিং র্র্নলোন্ড সু্টম্বেন্ট বর্ম্বয়াগকতন া েগ কোম্পম্বিল িম্বলর্, "ট্রভমর্সা 
খ্ুবই সামানজর্ভামব সাব ী  এবিং উমেিযপ্রমণানেত। নতনর্ তার র্র্ন যান্ড প্রনিক্ষণ ট্রর্মর্ অ্নজন ত জ্ঞার্ 
বযবিার র্রমের্ িামনযামর্র সামর্ তার ভূনমর্ায় উন্ননত র্রমত। তার র্াজ এবিং িামসর মমধ্য তার 
সময়সূচী অ্তযন্ত বযস্ত, নর্ন্তু ট্রস আমামের জর্য অ্তযন্ত ভাম া মমর্াভাব বজায় রামখ্ এবিং 
ধ্ারাবানির্ভামব আমরা নিখ্মত এবিং আমরা র্রমত আগ্রিী। আমার নবশ্বাস, ট্রভমর্সা িামনযার্ 
পনরবামরর জর্য উপর্ুক্ত।"  
 
র্র্ন যান্ড ওয়ার্ন মফাসন ট্রেইনর্িং ট্রসন্টার সম্পমর্ন  আমরা তর্য পাওয়া র্ামব এখ্ামর্।  
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