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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা পবিম বর্উ ইয়কন কমী উন্নয়র্ প্রবিম্ব াবগিার বিিীয় রাউম্বের পুরস্কৃ িম্বের র্াম
ঘ াষণা কম্বরম্বের্

কৃবষ, স্বাস্থ্ে ও জীির্ বিজ্ঞার্, এিং প্র ুবি ঘেত্রগুবলম্বি কমন মুখী প্রবেেম্বণর সহায়িা করার জর্ে
চারটি স্থ্ার্ীয় অ-লাভজর্ক প্রবিষ্ঠার্ 1.45 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ঘপম্বয়ম্বে
ঘলফম্বের্োন্ট গভর্ন র ঘহাচু ল বর্উ ইয়কন ঘেে কমী উন্নয়র্ সম্বচির্িা সপ্তাহ উম্বিাধর্ কম্বরম্বের্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ দ্বিতীয় দফার অ্র্নায়মর্র জর্য 1,454,072 মাদ্বকনর্ ডলার ঘ াষণা
কমরমের্ যা পদ্বিম দ্বর্উ ইয়কন কমনক্ষম উন্নয়র্ প্রদ্বতমযাদ্বগতার চারটি স্থার্ীয় অ্লাভজর্ক প্রদ্বতষ্ঠার্মক
প্রদার্ করা হময়মে। এই কমনসূচী দ্বর্দ্বিত করমত সাহাযয কমর ঘয এই অ্ঞ্চমলর কমী পাইপলাইর্
দ্বিমের চাদ্বহদার প্রদ্বত সাড়া দ্বদমে এবং অ্র্গ্রসর জর্মগাষ্ঠীর জর্য কমীমদর প্রদ্বিক্ষমণর উদ্ভাবর্ী
পদ্ধদ্বতমত দ্ববদ্বর্ময়াগ করমে।
ঘলফমের্যান্ট গভর্নর কযাদ্বর্ ঘহাচু ল আজমকর ঘ াষণা দ্বদময়মের্ এবং দ্বর্উ ইয়কন ঘেমের কমী উন্নয়র্
সমচতর্তা সপ্তাহ শুরু কমরমের্, যা 28 ঘসমেম্বর ঘর্মক 4 অ্মটাবর পযনন্ত চলমব। এই সপ্তামহ, দ্বর্উ
ইয়কন ঘেে কামজর প্রদ্বিক্ষণ এবং উচ্চদ্বিক্ষা ঘকৌিল প্রদিনর্ করমব যা বযবসা এবং দ্বিে কমীমদর
চাদ্বহদা পূরণ, আঞ্চদ্বলক প্রদ্বতভা পাইপলাইর্ উন্নয়র্, স্থার্ীয় কমী সত্তার র্মর্ীয়তা এবং অ্দ্বভমযাজর্
বৃদ্বদ্ধ, এবং দ্ববদ্বভন্ন ক্রস-ঘসকিমর্র মার্ুমষর জর্য কমনমক্ষত্র ঘিখার সুমযাগ প্রসাদ্বরত করমত সাহাযয
করমব যারা ঘেমের এবং জাদ্বতর কমীদমলর মূল দ্বভদ্বত্ত।
"এই অ্র্ুদার্ বতন মার্ সমময়র দ্রুত বর্নর্িীল দ্বিেগুদ্বলমত প্রদ্বতমযাদ্বগতা করার জর্য মার্ুষমক প্রদ্বিক্ষণ
এবং দক্ষতা সরবরাহ করমব এবং দ্বর্উ ইয়কন মক আমগর ঘচময় উন্নত কমর গমড় তু লমত সাহাযয
করমব," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "দ্রুত পদ্বরবতন র্িীল অ্র্নর্ীদ্বতর সুমযাগ গ্রহমণর জর্য রামের কমী
বাদ্বহর্ীমক অ্বিযই মাদ্বর্ময় দ্বর্মত হমব, এবং আমামদর ওয়াকন মফাসন ঘডভলপমমন্ট চযামলঞ্জ (Workforce
Development Challenge, WDC) পদ্বিম দ্বর্উ ইয়কন বাসীমদর সফল হওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয়
তীক্ষ্ণতা দ্বদমে।"
WDC পুরস্কারপ্রাপ্তরা এই অ্ঞ্চমলর অ্ন্তত একটি অ্ভীষ্ট দ্বিে খামত কমী উন্নয়র্ কমর, যার মমর্য
রময়মে: উন্নত উৎপাদর্, স্বাস্থয ও জীবর্ দ্ববজ্ঞার্, পযনের্, পদ্বরেন্ন িদ্বি, এবং কৃ দ্বষ। দ্বিতীয় রাউন্ড
এোড়াও প্রযুদ্বি ঘকদ্বিক প্রদ্বিক্ষণ অ্ন্তভুন ি এবং তহদ্ববল প্রসাদ্বরত করা হয়। রালফ দ্বস উইলসর্,
জুদ্বর্য়র ফাউমন্ডির্ এই রাউমন্ড ঘপ্রাগ্রামমর সাফমলযর জর্য তহদ্ববমল অ্দ্বতদ্বরি 1.5 দ্বমদ্বলয়র্ মাদ্বকনর্

ডলার অ্বদার্ ঘরমখমে। অ্র্ুদার্ কদ্বমউদ্বর্টি ফাউমন্ডির্ ফর ঘগ্রোর বামফমলা অ্যান্ড এম্পায়ার ঘেে
ঘডমভলপমমন্ট, দ্বর্উ ইয়কন ঘেমের প্রর্ার্ অ্র্ননর্দ্বতক উন্নয়র্ সংস্থা িারা পদ্বরচাদ্বলত হমব।
"চাকদ্বরর প্রদ্বিক্ষণ শুর্ু একটি চেক বামকযর ঘচময় অ্মর্ক ঘবিী- এর আক্ষদ্বরক অ্র্ন হমে
ভদ্ববষযমতর কামজর জর্য প্রদ্বিক্ষণ - এবং এটি োড়া আমামদর কমীরা স্থদ্ববর হময়
পমড়," ঘলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি ঘহাচু ল িম্বলর্। "আজ আমার দ্বর্মজর িহর বামফমলামত কমী
উন্নয়র্ সমচতর্তা সপ্তাহ শুরু করমত ঘপমর আদ্বম গদ্ববনত, কারণ আমার কামে এো বযদ্বিগত। দ্বর্উ
ইয়কন বাসীরা মহামারী িারা প্রচণ্ডভামব ক্ষদ্বতগ্রস্ত হময়মে, দ্বকন্তু আমরা দ্ববদ্বর্ময়াগ করদ্বে চাকদ্বরর
প্রদ্বিক্ষণ এবং কযাদ্বরয়ার ঘেসমমন্ট সবার জর্য সহজলভয করার জর্য। আজমকর দ্ববদ্বর্ময়াগ আমামদর
অ্র্নর্ীদ্বতমক আরও উন্নত কমর গমড় ঘতালার আমরকটি হাদ্বতয়ার এবং সকল দ্বর্উ ইয়কন বাসীমদর
কামে সাফলয সহজলভয কমর তু লমব।"
11.5 দ্বমদ্বলয়র্ মাদ্বকনর্ ডলামরর কমী উন্নয়র্ চযামলঞ্জ কমনসূদ্বচটি পদ্বিমা দ্বর্উ ইয়কন জুমড় ঘবকার
এবং স্বে কমমনর জর্সংখযার জর্য কমনিালার প্রদ্বিক্ষমণর উদ্ভাবর্ী পন্থাগুদ্বলমক উন্নীত এবং তামত
দ্ববদ্বর্ময়াগ করার জর্য সাজামর্া হময়মে। প্রকেটি সম্প্রদায় দ্বভদ্বত্তক প্রদ্বিক্ষক যারা দ্বর্মজমদর ট্র্যাক
ঘরকডন, দ্ববশ্বস্ত সম্প্রদায়দ্বভদ্বত্তক সম্পকন এবং ঘযাগামযাগ ও দ্বর্ময়ামগর জর্য অ্সামার্য দক্ষতা প্রমাণ
কমরমের্, তামদর ক্ষমতা বৃদ্বদ্ধ করমত সহায়তা করমব। উপরন্তু, এটি এই অ্ঞ্চমলর অ্ভীষ্ট খামত
কমনসূচী সমর্নর্ করমব যা প্রবৃদ্বদ্ধর জর্য পাকা এবং চাকুরী চাদ্বহদা আমে, ঘবকার এবং স্বে কমমনর
জর্সংখযার জর্য প্রদ্বিক্ষণ প্রদার্, একই সামর্ এদ্বি ঘলমভল এবং মর্যম-দক্ষতার কমীমদর জর্য
কযাদ্বরয়ার উন্নদ্বতর সুমযাগ প্রদার্ করমব। প্রকেটি বযবসা এবং কমনিালার প্রদ্বিক্ষকমদর মমর্য
সহমযাদ্বগতা সমবনাচ্চকরণ করমত ঘসরা অ্র্ুিীলর্ মমডল অ্র্নায়র্ করমব।
ঘযসব প্রকে অ্র্নায়র্ করা হমবেঃ
ঘরাকাইর কম্বলজ ঘেকম্বর্ালবজ ইর্বেটিউে কোবরয়ার বরিুে ঘপ্রাগ্রাম
সংগঠর্ঃ ঘট্র্াকাইর কমলজ
WDC পুরস্কাম্বরর পবরমাণ: 674,162 মাদ্বকনর্ ডলার
িণন র্াঃ একটি আইটি এবং সাইবার দ্বর্রাপত্তা প্রদ্বিক্ষণ, এর প্রমযাজয সাটিনদ্বফমকে এবং সংদ্বিষ্ট সফে
দ্বস্কল সামপােন সাদ্বভনমসর 36 সপ্তামহর পাইলে কভার করার জর্য তহদ্ববল বযবহার করা হমব।
প্রকম্বের অিস্থ্ার্ঃ ইদ্বর কাউদ্বন্ট
বর্উ ঘহাপ ইম্বর্াম্বভটিভ কোবরয়ার ঘসন্টার
সংগঠর্ঃ হামভন ে হাউজ
WDC পুরস্কাম্বরর পবরমাণ: 379,822 মাদ্বকনর্ ডলার
িণন র্াঃ দ্ববদযমার্ ঘপ্রাগ্রামমর একটি সম্প্রসারণ যা র্মর্ীয় এবং জীবর্ দক্ষতা প্রদ্বিক্ষণ এবং সহায়তা
সহ স্বাস্থয এবং জীবর্ দ্ববজ্ঞামর্ সাটিনদ্বফমকে দ্বভদ্বত্তক, হামত-কলমম প্রদ্বিক্ষণ প্রদার্ কমর।
প্রকম্বের অিস্থ্ার্ঃ ইদ্বর কাউদ্বন্ট

বিবগবর্ং ফারমার ঘরবর্ং ঘপ্রাগ্রাম
সংগঠর্ঃ র্ায়াগ্রা কাউদ্বন্টর কমর্নল ঘকা-অ্পামরটিভ এক্সমের্ির্
WDC পুরস্কাম্বরর পবরমাণ 250,088 মাদ্বকনর্ ডলার
িণন র্াঃ তহদ্ববল দ্ববদ্বগদ্বর্ং ফারমার ঘট্র্দ্বর্ং ঘপ্রাগ্রাম, একটি সাটিনদ্বফমকে ঘপ্রাগ্রামমক বৃদ্বদ্ধ করমব যা
ঘবকার এবং স্বে কমমনর কৃ দ্বষ কমীমদর সাহাযয করমব যারা দক্ষতা উন্নয়র্ এবং কমনজীবমর্র
অ্গ্রগদ্বত খুুঁজমে। এই ঘপ্রাগ্রাম ঘেণীকক্ষ দ্বর্মদন ির্া, হামত-কলমম প্রদ্বিক্ষণ, এবং র্
যাপঅ্যারাউন্ড ঘসবা
বযবহার কমর দ্বিক্ষার্ীমদর বীজ ঘর্মক দ্ববক্রয় পযনন্ত খামার পণয ঘর্ওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় জ্ঞার্ এবং
দ্বিে সংমযাগ প্রদার্ কমর।
প্রকম্বের অিস্থ্ার্ঃ র্ায়াগ্রা ফল ও লকমপােন, র্ায়াগ্রা কাউদ্বন্ট
অোডভান্সম্বমন্ট ঘরবর্ং ফর ঘহলিম্বকয়ার অকুম্বপেন্স (Advancement Training for Healthcare
Occupations, ATHOS): একটি গ্রামীণ উদ্ভাির্ী প্রবেেণ সুম্ব াগ (A Rural Innovative Training
Opportunity)
সংগঠর্ঃ WNY গ্রামীণ এলাকা স্বাস্থয দ্বিক্ষা ঘকি ইর্কমপনামরমেড (WNY Rural Area Health
Education Center Inc.)
WDC পুরস্কাম্বরর পবরমাণ: 150,000 মাদ্বকনর্ ডলার
িণন র্াঃ তহদ্ববল একটি পাঠ্যক্রমমর উন্নয়র্ সম্পন্ন করমব, ঘপ্রাগ্রাম সরবরাহ বাস্তবায়র্ করমব এবং
প্রদ্বিক্ষণ কমনসূচীর জর্য সহায়তা ঘসবা প্রদার্ করমব যা গ্রামীণ, দ্বচদ্বকৎসাগতভামব অ্র্গ্রসর সম্প্রদায়
এবং স্থার্ীয় স্বাস্থযমসবা দ্বিমে যত্ন সমন্বয় প্রদ্বিক্ষণ প্রদার্ কমর। ঘপ্রাগ্রাম সরাসদ্বর ঘেণীকক্ষ অ্দ্বভজ্ঞতা,
একটি ই-লাদ্বর্নং েযােফমমনর মার্যমম, অ্র্বা একটি হাইদ্বিড ঘপ্রাগ্রামমর মার্যমম প্রদ্বিক্ষণ প্রদার্ কমর।
প্রকম্বের অিস্থ্ার্ঃ ইদ্বর, র্ায়াগ্রা, কযাোরাগাস, িামোকুয়া এবং আমলগাদ্বর্ কাউদ্বন্ট।
আগামী মাসগুমলামত ভদ্ববষযৎ তহদ্ববল রাউন্ড ঘ াষণা করা হমব। অ্দ্বতদ্বরি তর্য এখামর্ পাওয়া
যামব।
এম্পায়ার ঘেে ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত
মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িন াহী কমন কিনা এবরক গােনলার িম্বলর্, "উদ্ভাবর্ী এবং
পদ্ধদ্বতমত দ্ববদ্বর্ময়ামগর মার্যমম,ওয়াকন মফাসন ঘডভলপমমন্ট চযামলঞ্জ পদ্বিম দ্বর্উ
চাদ্বহদা, উচ্চ-ঘবতমর্র চাকদ্বরর সামর্ তাল ঘরমখ চলমে তা দ্বর্দ্বিত করমত
অ্ঞ্চমল ক্রমবর্নমার্ বৃদ্বদ্ধ এবং পদ্বরবতন মর্র প্রতীক।"

কবমের্ার, ঘপ্রবসম্বডন্ট ও
ফলাফল দ্বভদ্বত্তক
ইয়মকন র প্রদ্বতভা পুল উচ্চ
সাহাযয করমব যা এই

রাে ইমতামমর্য েম ও দ্বিে চাদ্বহদা সরবরামহর মমর্য বযবর্ার্ দূর করমত কমী উন্নয়র্ প্রমচষ্টায়
উমেখমযাগয দ্ববদ্বর্ময়াগ কমরমে। এই প্রমচষ্টার মার্যমম ঘিখা গমবষণা এবং সমবনাত্তম অ্র্ুিীলর্ প্রময়াগ
কমর, WDC প্রকে ঘগাষ্ঠীসমূমহর মমর্য ইমতামমর্য দ্ববদযমার্ কমনিদ্বির দ্ববকামির উপর উমেিযসার্মর্র
উপায় দ্বর্মনাণ করমব এবং পদ্বিম দ্বর্উ ইয়মকন কমনসংস্থামর্র সুমযাগ প্রদার্ কমর ক্রমবর্নমার্ দ্বিে
খাতগুদ্বলর চাদ্বহদা ঘমোমর্ার জর্য বদ্বঞ্চত জর্সংখযার দক্ষতা বৃদ্বদ্ধ করমব।

দ্বর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য সুমযাগ সম্প্রসারমণ কমী উন্নয়র্ সমচতর্তা সপ্তাহ এবং দ্বর্উ ইয়কন ঘেমের
ঘর্তৃ স্থার্ীয় ভূ দ্বমকা সম্পমকন আমরা তর্য এখামর্ পাওয়া যামব। রাে চাদ্বহদাসম্পন্ন কমনসংস্থার্ দক্ষতা
এবং প্রদ্বিক্ষণ প্রদামর্র জর্য ঐদ্বতহাদ্বসক কমী উন্নয়র্ উমদযাগ ততদ্বর কমরমে, সকল দ্বর্উ
ইয়কন বাসীমদর জর্য কমলজ সামর্নয উন্নয়মর্ অ্ভূ তপূবন প্রমচষ্টা কমরমে, এবং একটি এদ্বক্সদ্বকউটিভ
অ্দ্বফস অ্ফ ওয়াকন মফাসন ঘডমভলপমমন্ট প্রদ্বতষ্ঠা কমরমে - যা দ্বর্উ ইয়কন বাসীমদর কমীমদর অ্ংি
দ্বহমসমব প্রিাদ্বন্ত খুুঁমজ ঘপমত এবং আমামদর সামমর্র দ্বদর্গুদ্বলমত গদ্বত বজায় রাখমত সাহাযয করমব
যখর্ আমরা আমামদর ঘেমে আরও পদ্বরপূণন এবং সদ্বহষ্ণু অ্র্নর্ীদ্বত গমড় ঘতালার ঘচষ্টা করদ্বে।
এম্পায়ার ঘেে ঘডম্বভলপম্বমন্ট সম্পম্বকন
এম্পায়ার ঘেে ঘডমভলপমমন্ট দ্বর্উ ইয়মকন র মুখয অ্র্ননর্দ্বতক ঘডমভলপমমন্ট এমজদ্বি
(www.esd.ny.gov)। ESD এর দ্বমির্ হমে একটি উন্নত এবং ক্রমবর্নমার্ অ্র্নর্ীদ্বত প্রদ্বতষ্ঠা করা,
র্তু র্ কমনসংস্থার্ এবং অ্র্ননর্দ্বতক সুমযামগর ততদ্বরকরণ উৎসাদ্বহত করা, ঘেে এবং তার
দ্বমউদ্বর্দ্বসপযাদ্বলটিস রাজস্ব বৃদ্বদ্ধ করা এবং দ্বস্থদ্বতিীল ও তবদ্বচত্রযময় স্থার্ীয় অ্র্নর্ীদ্বত অ্জন র্ করা। ঋণ,
অ্র্ুদার্, েযাক্স ঘক্রদ্বডে এবং অ্র্যার্য র্রমর্র অ্র্ননর্দ্বতক সহায়তা বযবহামরর মার্যমম দ্বর্উ ইয়কন
ঘেমে কমনসংস্থার্ সৃদ্বষ্ট শুরু করা এবং উন্নত কদ্বমউদ্বর্টিমক সহায়তা করার জর্য ESD বযদ্বিগত
বযবসায় দ্ববদ্বর্ময়াগ বৃদ্বদ্ধ করার প্রমচষ্টা চালামে। এোড়াও গভর্নর কুওমমার দ্বরদ্বজওর্াল ইমকামর্াদ্বমক
ঘডমভলপমমন্ট কাউদ্বিলস (Regional Economic Development Councils) এবং "আদ্বম দ্বর্উ
ইয়কন মক ভামলাবাদ্বসর (I LOVE NY)," মামকন টিং তত্ত্বাবর্ার্ করার প্রার্দ্বমক প্রিাসদ্বর্ক এমজদ্বি হমে
ESD, আদ্বম দ্বর্উ ইয়কন মক ভামলাবাদ্বস রামজযর আইকদ্বর্ক েু যদ্বরজম িযান্ড। আঞ্চদ্বলক কাউদ্বিল এবং
এম্পায়ার ঘেে ঘডমভলপমমন্ট সম্পমকন আরও তমর্যর জর্য, অ্র্ুগ্রহ কমর ঘদখুর্
www.regionalcouncils.ny.gov এবং www.esd.ny.gov।
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