
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামারীর সমম্ব়ে এিং পম্বর কমীম্বের প্রবেক্ষণ এিং উম্বেোক্তাম্বের 
সহা়েতা বেম্বত 18 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর উম্বেোগ ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
ঘেসি বেক্ষামূলক সুম্বোগ বর্উ ই়েকন িাসীম্বের ইর্-বডমান্ড চাকবরর জর্ে প্রবেক্ষণ প্রোর্ কম্বর, 
উম্বেোক্তাম্বের সহা়েতা কম্বর, এিং ঘোট িেিসা়েীম্বের পরু্রুদ্ধার করম্বত সাহােে কম্বর তাম্বের 

অর্না়েম্বর্ ঘেডাম্বরল অর্ুোর্ িেিহার করা হম্বি  
  

বর্উ ই়েকন  অর্ুোর্ পাও়ো জাবতর মাত্র আটটি রাম্বজের একটি বেল এিং সি রাম্বজের মম্বযে 
সিম্বচম্ব়ে ঘিবে তহবিল বর্উ ই়েকন ম্বক পরুসৃ্কত করা হ়ে  

  
বর্উ ই়েকন  ঘেম্বটর কমী উন্ন়ের্ সম্বচতর্তা সপ্তাম্বহর অংে বহসাম্বি অর্ুোম্বর্র ঘ াষণা করা হ়ে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে কমী উন্নয়র্ সমেতর্তা সপ্তামের সমময় নর্উ 
ইয়কন  ঘেটমক 18 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর ঘেডামরি অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা েময়মে ো ঘেসব 
নিক্ষামূিক সুমোগ নর্উ ইয়কন বাসীমদর ইর্-নডমান্ড োকনরর জর্য প্রনিক্ষণ প্রদার্ কমর, উমদযাক্তামদর 
সোয়তা কমর, এবং ঘোট বযবসায়ীমদর পুর্রুদ্ধার করমত সাোেয কমর তামদর অ্র্নায়মর্ বযবোর 
করা েমব। নর্উ ইয়কন  নেি মাত্র আটটি রামজযর একটি োরা এই তেনবি গ্রেণ কমরমে - ো 
ঘকয়ারস অ্যামের মাধ্যমম উপিভয করা েময়মে - এবং ঘেমকার্ রামজযর মমধ্য সবমেময় ঘবনি 
অ্র্ুদার্ িাভ কমরমে।  
  
"কমরার্াভাইরাস মোমারী এখমর্া ঘিষ েয়নর্, এবং ঘেমেতু আমরা এই মারাত্মক ভাইরামসর নবরুমদ্ধ 
িডাই োনিময় োনি, আমামদর অ্বিযই অ্র্ননর্নতক নবপেনময়র প্রনত সাডা নদমত েমব। িক্ষ িক্ষ 
আমমনরকার্ কামজর বাইমর র্াকায়, আমামদর অ্বিযই নর্উ ইয়কন বাসীমদর এই কঠির্ অ্র্ননর্নতক 
পনরনিনতমত প্রনতদ্বনিতা করা এবং সেি েওয়ার জর্য ততনর করমত উপিভয প্রনতটি সম্পদ বযবোর 
করমত েমব," গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা িম্বলর্, "আমামদর কমীদি আমামদর অ্র্নর্ীনতর নভনি, 
এবং আনম জানর্ ঘে এই তেনবি নিক্ষা এবং নিমের মমধ্য বযবধ্ার্ ঘমটামত সাোেয করমব, োর 
েমি রাজয জমুড োকনর ঘখাোঁজা বযনক্ত এবং ঘোট বযবসা উভয়মক উন্নীত কমর আমরা আমরা 
ভামিাভামব গমড তুিমত সাোেয করব।"  
  
"নর্উ ইয়কন বাসীমদর র্তুর্ োকনর এবং সুমোগ ঘখাোঁজার জর্য তামদর প্রময়াজর্ীয় প্রনিক্ষণ এবং দক্ষতা 
আমে তা নর্নিত করার মাধ্যমম আমরা সােিয সেজিভয করনে, েখর্ আমরা এই মোমারীর সামর্ 
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িডাই োনিময় োনি," ঘলেম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ঘহাচুল িম্বলর্। "কমনসংিার্মক আমরা সমনিত 
কমর এবং ঘকার্ নর্উ ইয়কন বাসী নপেমর্ ঘেমি র্া ঘরমখ আমামদর েিমার্ কমী উন্নয়র্ উমদযাগ 
র্ারী, তরুণ এবং অ্র্যার্য দমির অ্র্ননর্নতক নর্রাপিা উন্নয়মর্র প্রমেষ্টামক সমর্নর্ করমে, োরা 
উমেখমোগয বাধ্ার সম্মুখীর্ েমি। আমরা নর্উ ইয়কন বাসীমদর কামে একটি পনরষ্কার বাতন া পাঠানি 
ঘে ভনবষযমতর জর্য আমরা ভামিা, স্মাটন  এবং িনক্তিািী নেমসমব পুর্গনঠমর্র সময় সােিয িামভর 
জর্য তামদর ঘে প্রনিক্ষণ এবং দক্ষতা প্রময়াজর্ তা তামদর প্রদার্ করা েমব।"  
 
নর্উ ইয়কন  ঘেট নডপাটন মমন্ট অ্ে ঘিবার নর্উ ইয়কন  ঘেট নডপাটন মমন্ট অ্ে ওয়াকন মোসন 
ঘডমভিপমমমন্টর অ্নেস, এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট, নর্উ ইয়মকন র দিটি আঞ্চনিক অ্র্ননর্নতক 
উন্নয়র্ কাউনিি, ঘেট ইউনর্ভানসনটি অ্ে নর্উ ইয়কন  (State University of New York, SUNY) 
এবং নসটি ইউনর্ভানসনটি অ্ে নর্উ ইয়মকন র (City University of New York, CUNY) সামর্ 
অ্ংিীদানরত্ব করমব।  
  
নিক্ষা কােনক্রম প্রেনুক্ত, িনজনেক, এবং উন্নত উৎপাদমর্র মত উদীয়মার্ প্রবৃনদ্ধ নিমে সেি েওয়ার 
জর্য প্রময়াজর্ীয় দক্ষতা উন্নয়র্ এবং উমদযাক্তামদর সোয়তা প্রদামর্র উপর মমর্ামোগ প্রদার্ 
করমব। নর্উ ইয়মকন র বহুমুখী পদমক্ষমপ োরটি উপাদার্ অ্ন্তভুন ক্ত করা েমব:  
  
1) ঘিবে আ াত প্রাপ্ত বর্উ ই়েকন  বসটির জর্ে বেক্ষা: নর্উ ইয়কন  নসটিমত, ো সবমেময় ক্ষনতগ্রস্ত 
COVID-19 সম্প্রদাময়র মমধ্য নেি, CUNY নসমেম ইর্-নডমান্ড ঘসের ঘেমর্ ডাটা অ্যার্ানিটিক্স, 
সাইবার নসনকউনরটি, উন্নত িনজনেক/সাপ্লাই ঘেইর্, নডনজটাি মামকন টিং এবং ঘোগামোগ, এবং 
সেটওয়যার ঘডমভিপমমমন্টর জর্য প্রময়াজর্ীয় নডনজটাি দক্ষতা অ্জন মর্ বানসন্দামদর প্রনিক্ষণ সাোেয 
করমব।  
  
2) SUNY ঘত "কাোকাবে র্াকুর্, িহুেরূ এবগম্ব়ে োর্": সারা রামজযর 30টি কনমউনর্টি কমিমজ 
উচ্চ বধ্নর্িীি নিমে নর্উ ইয়কন বাসীমদর প্রনিনক্ষত করমত SUNY তার নবদযমার্ "কাোকানে র্াকুর্, 
বহুদরূ এনগময় োর্" উমদযাগমক কামজ িাগামব, োর মমধ্য রময়মে প্রেুনক্ত, স্বািযমসবা এবং উন্নত 
উৎপাদর্, এবং তামদর নর্জস্ব বযবসা ঘখািার জর্য প্রময়াজর্ীয় উমদযাক্তা দক্ষতা প্রদার্ করা।  
  
3) উম্বেোক্তা িুট কোম্প: নবদযমার্ সম্পমদর উপর নভনি কমর, এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট উমদযাক্তা 
এবং কু্ষদ্র বযবসায়ীমদর জর্য মোমারীর সমময় এর পমর বযবসা পনরোির্ার জর্য প্রনিক্ষমণর জর্য 
ঘবি নকেু নর্নবড কমনিািা এবং বুট কযামম্পর আময়াজর্ করমব।  
  
4) বেল্প ঘোকাস, আঞ্চবলক েলােল: নডপাটন মমন্ট অ্ে ঘিবার প্রস্তামবর জর্য একটি 
প্রনতমোনগতামূিক অ্র্ুমরাধ্ জানর করমব এবং নর্উ ইয়কন  রামজযর দিটি আঞ্চনিক অ্র্ননর্নতক উন্নয়র্ 
কাউনিমির সামর্ কাজ করমব নিে-োনিত কমনসেূী নেনিত করার জর্য ো েয় োকুরীপ্রার্ীমদর 
বতন মার্ িার্ীয় কমনসংিামর্র োনেদা পূরমণর প্রনিক্ষণ ঘদমব অ্র্বা ভনবষযৎ অ্র্ননর্নতক ও কমী 
উন্নয়মর্র োনেদা পূরমণর জর্য নডজাইর্ করা েময়মে।  
  



 

 

বর্উ ই়েকন  ঘেম্বটর শ্রম েপ্তম্বরর কবমের্ার রিাটন া বর়োডন র্ িম্বলর্, "COVID-19 জর্স্বািয জরুনর 
অ্বিা আমামদর জীবমর্র প্রায় প্রনতটি নদক বদমি নদময়মে- োর মমধ্য রময়মে আমামদর কমনমক্ষত্র 
এবং কমীদি। মোমারীর সময় এবং মোমারীর পমর নর্উ ইয়কন বাসীমদর সেি েওয়ার জর্য প্রস্তুত 
করা আমামদর দানয়ত্ব, এবং এই র্তুর্ প্রনিক্ষমণর সুমোগ তামদর কামজ নেমর ঘেমত এবং ঘোট 
বযবসায়ীমদর সমৃনদ্ধমত সাোেয করার জর্য প্রময়াজর্ীয় দক্ষতা প্রদার্ করমব।"  
  
এম্পা়োর ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ঘপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রযার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক ঘজ. গাটন লার িম্বলর্, "কমীমদর প্রনিক্ষণ 
দী ননদর্ ধ্মর ESD এর নমিমর্র একটি ঘমৌনিক অ্ংি এবং আমামদর রামজযর বযবসামক আমরা 
ভামিাভামব গমড তুিমত সাোেয করার একটি োনবকাঠি েমব। এই তেনবি আমামদর নর্উ ইয়মকন র 
িীষন স্তমরর পাবনিক নবশ্বনবদযািয়, কমনিািা এবং বটু কযামম্পর িনক্তর সামর্ ঘেৌর্ভামব উন্নয়র্ 
করমত এবং সমর্নর্ কমর ো এই র্তুর্ অ্র্ননর্নতক পনরমবমির েযামিঞ্জ ঘমাকামবিার জর্য প্রময়াজর্ীয় 
দক্ষ প্রনতভার সামর্ উমদযাক্তামদর সংেকু্ত করমব।"  
  
ঘেট ইউবর্ভাবসনটি অে বর্উ ই়েকন  চোম্বেলর বজম মালাট্রাস িম্বলম্বের্, "মোমারী আমামদর 
েযামিঞ্জ কমরমে অ্র্নর্ীনতমক োঙ্গা করার জর্য সােসী, সৃজর্িীি, অ্ভাবর্ীয় ঘকৌিি নেনিত করা 
এবং অ্র্ুসরণ করা এবং মার্ুষমক কামজ নেনরময় আর্ার জর্য। নর্মজমদর সম্প্রদাময় োনেদার জর্য 
প্রময়াজর্ীয় নবমিষ দক্ষতার সামর্ জর্গণমক সংেুক্ত করা অ্র্নর্ীনতর পুর্গনঠমর্র জর্য এবং কঠির্ 
সমময়র মধ্য নদময় োওয়া নর্উ ইয়কন বাসীরা ঘের্ নর্মজমদর এবং তামদর পনরবারমক সমর্নর্ করার 
জর্য র্তুর্, অ্র্নবে সুমোগ খুোঁমজ ঘপমত পামর তা নর্নিত করার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন। নরইমানজর্ 
ওয়াকন মোসন নপ্রপামরির্ গ্রযান্ট ঘসই গুরুত্বপূণন প্রমেষ্টামক একটি প্রধ্ার্ গনতিীিতা প্রদার্ করমব।"  
  
CUNY-এর চোম্বেলর ঘেবলক্স বভ. মোটস রডবরম্বগজ িম্বলর্, "CUNY সকি নর্উ ইয়কন বাসীমদর 
উচ্চ মামর্র সুমোগ ঘপমত সাোেয করমত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ ো ক্রমবধ্নমার্ কমনসংিামর্র সামর্ সংেকু্ত, 
ঘেমেতু আমামদর িের এবং রাষ্ট্র অ্র্ননর্নতকভামব পরু্রুদ্ধার অ্বযােত ঘরমখমে। এই অ্র্ুদার্ CUNY 
নডনজটাি মামকন টিং, ডাটা অ্যার্ানিটিক্স, সেটওয়যার এবং ওময়ব অ্যাপ ঘডমভিপমমমন্টর মত গুরুত্বপূণন 
ঘক্ষমত্র োজার োজার নর্উ ইয়কন বাসীমক ঘসবা করমত সক্ষম করমব।"  
  
কংম্বেসমোর্ ঘহাম্বস ই. ঘসরাম্বর্া িম্বলর্, "আমামদর নর্নিত করমত েমব ঘে নর্উ ইয়মকন র শ্রমিনক্তর 
সুমোগ পাওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় দক্ষতা আমে, েখর্ আমরা COVID-19 ঘর্মক পুর্রুদ্ধার করনে। 
এই উমদযাগ নর্উ ইয়কন  রামজয নবর্ামূমিয বা কম খরমে সোয়তা, নিক্ষা এবং প্রনিক্ষমণ প্রমবিানধ্কার 
প্রসানরত করমব- ো এই নবনর্ময়ামগর জর্য নর্বনানেত মাত্র আটটি রামজযর একটি। কংমগ্রমস 
অ্র্ুমমানদত ঘকয়ারস অ্যামের ঘসৌজমর্য, এই সমময়াপমোগী প্রমেষ্টা ঘিষ পেনন্ত িার্ীয় শ্রনমক, উমদযাক্তা 
এবং কু্ষদ্র বযবসায়ীমদর সুমোগ খুোঁমজ ঘপমত, বযবসায় টিমক র্াকমত এবং COVID-19 এর পমর 
িনক্তিািী েময় উঠমত সাোেয করমব।"  
  
কংম্বেসমোর্ ঘজাম্বসে বড. ঘমাম্বরল িম্বলর্, "COVID-19 িক্ষ িমক্ষরও ঘবনি নর্উ ইয়কন বাসীমক 
কামজর বাইমর নর্ময় ঘগমে এবং প্রনতটি ঘসেমরর বযবসায় সংগ্রাম করমত েমি, ো আমামদর 



 

 

অ্র্নর্ীনতর ভনবষযৎমক গভীরভামব বদমি নদময়মে। এই মোমারী ঘর্মক পুর্গনঠর্ এবং পুর্রুদ্ধামরর 
জর্য কমী উন্নয়মর্ সােসী নবনর্ময়াগ প্রময়াজর্, এবং ঘকয়ারস অ্যামের মাধ্যমম গুরুত্বপূণন তেনবি 
সুরনক্ষত করমত সাোেয কমর এই উমদযাগমক বাস্তমব পনরণত করমত এবং শ্রনমক এবং বযবসায়ীমদর 
তামদর প্রময়াজর্ীয় সমর্নর্ নদমত সোয়তা করমত ঘপমর আনম গনবনত। এই সংকট জমুড তার দঢৃ় 
ঘর্তৃমত্বর জর্য এবং নর্উ ইয়কন মক নর্রাপদ এবং িনক্তিািী করার জর্য তার অ্ঙ্গীকামরর জর্য আনম 
গভর্নর কুওমমার কামে কৃতজ্ঞ।"  
  
এই ঘেডামরি অ্র্ুদার্ আমস েখর্ নর্উ ইয়কন  ঘেট তার নদ্বতীয় বানষনক কমী উন্নয়র্ সমেতর্তা 
সপ্তােমক স্বীকৃনত ঘদয়, ো 28 ঘসমেম্বর ঘর্মক 4 অ্মোবর পেনন্ত েিমব। এই সপ্তামে, নর্উ ইয়কন  
ঘেট কামজর প্রনিক্ষণ এবং উচ্চনিক্ষা ঘকৌিি প্রদিনর্ করমব ো বযবসা এবং নিে কমীমদর োনেদা 
পূরণ, আঞ্চনিক প্রনতভা পাইপিাইর্ উন্নয়র্, িার্ীয় কমী সিার র্মর্ীয়তা এবং অ্নভমোজর্ বৃনদ্ধ, 
এবং নবনভন্ন ক্রস-ঘসকিমর্র মার্ুমষর জর্য কমনমক্ষত্র ঘিখার সুমোগ প্রসানরত করমত সাোেয করমব 
োরা ঘেমটর এবং জানতর কমীদমির মূি নভনি। এই প্রমেষ্টা আমরা গুরুত্ব গ্রেণ কমর েখর্ ঘেট 
COVID-19 মোমারীর সামর্ িডাই োনিময় োমি, ঘেমটর অ্র্ননর্নতক পুর্রায় ঘখািা অ্বযােত 
ঘরমখমে, এবং আমরা ভামিাভামব গমড ঘতািার প্রনক্রয়া শুরু কমরমে।  
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