
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ চাকবরর দক্ষতা বেখম্বত, সার্টন বিম্বকট অর্ন র্ এিং তাম্বদর কমনর্ীির্ অগ্রসর 
করম্বত বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর র্র্ে বির্ামূম্বলে অর্লাইর্ প্ল্োটিমন চাল ুকম্বরম্বের্  

  
বিকার এিং আংবেক বিকার বর্উ ইয়কন িাসীরা বকাম্বসনরাম্বত প্রায় 4,000 অর্লাইর্ বি বকাসন এিং 

সার্টন বিম্বকট বপ্রাগ্রাম্বম অোম্বেস করম্বত পারম্বির্  
  

উন্নত উৎপাদর্, প্রযুবি ও স্বাস্থ্েম্বসিার মম্বতা িোপক বিকােমার্ ও কাবিত বেল্পগুবলম্বত 
বকাসনগুবলম্বত বিাকাস কম্বর  

  
বির্ামূম্বলে অোকাউন্ট উপলভে এখাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি র্তুর্ অ্র্লাইর্ প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফমন চাল ুকরার কথা ঘ াষণা 
কমরমের্ যা ঘেকার ও আংশিক ঘেকার শর্উ ইয়কন োসীমের COVID-19 মহামাশরর সময় র্তুর্ 
েক্ষতা শিখমত, সাটিন শফমকট অ্জন র্ করমত এেং শের্ামূমলয তামের কমনজীের্মক এশগময় শর্ময় ঘযমত 
সক্ষম করমে। র্তুর্ টুলটি অ্র্যমের মমযয উন্নত উৎপাের্ ও প্রযুশি চাশহো এেং স্বাস্থ্যমসো ঘযমর্- 
েযাপক-েৃশি এেং চাশহো অ্র্ুযায়ী খাতগুশলমত ঘফাকাসসহ, ঘকামসনরা (Coursera)-এর িীষনস্থ্ার্ীয় 
অ্যযাপক এেং শিল্প ঘপিাোরমের দ্বারা ঘিখামর্া প্রায় 4,000 অ্র্লাইর্ ঘপ্রাগ্রামগুশলমত অ্যামেস প্রোর্ 
করমে।  
  
"COVID-19 এর শেরুমি যুি একাশযক ঘক্ষমে অ্র্শুিত হমে এেং যখর্ আমরা শর্উ ইয়কন োসীমের 
স্বাস্থ্য রক্ষার জর্য যথাসাযয ঘচষ্টা করশে, তখর্ আমামের অ্েিযই একটি িশিিালী অ্থনর্ীশত গমে 
ঘতালার জর্য প্রময়াজর্ীয় পেমক্ষপ গ্রহণ করমত হমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেকার ও আংশিক 
ঘেকার শর্উ ইয়কন োসীরা যামত শপেমর্ র্া পমে তা সংস্থ্ার্গুশলমত অ্যামেস সরেরাহ এেং প্রশিক্ষমণর 
মাযযমম তামের শর্মজর পাময় োাঁোমত হমে তা শর্শিত করার মাযযমম এই র্তুর্ প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফমন 
এই প্রমচষ্টার মলূ ভূশমকা হমে। এটা শরমেিার ঘকাসন গ্রহণ করা ঘহাক ো র্তুর্ েক্ষতা ঘিখা ঘহাক, 
আশম সকল শর্উ ইয়কন োসীমক এই শের্ামূমলয কমনসূশচর সুমযাগ ঘর্ওয়ার কথা শেমেচর্া করমত 
উৎসাশহত করশে।"  
  
শর্উ ঘকামসনর ঘেট শিপাটন মমন্ট অ্ে ঘলোর (New York State Department of Labor) এেং 
শেমের িীষনস্থ্ার্ীয় অ্র্লাইর্ লাশর্নং প্ল্যাটফমন ঘকামসনরা এর মমযয অ্ংিীোশরমের মাযযমম র্তুর্ ঘকামসনর 
সুমযাগ প্রোর্ করা হময়মে। এই অ্ংিীোশরে শর্উ ইয়কন োসীমের শের্ামূমলয কামজর েক্ষতা প্রশিক্ষণ 
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প্রোমর্র সময় আগামী কময়ক েেমর শর্উ ইয়মকন র শমশলয়র্ িলার সঞ্চয় করমে। শর্উ ইয়কন োসীরা 
শর্উ ইয়কন  ঘেট শিপাটন মমন্ট অ্ে ঘলোর এর ওময়েসাইমট একটি শের্ামূমলয অ্যাকাউমন্টর জর্য 
আমেের্ করমত পারমের্।  
  
প্রায় 4,000 ঘকাসন পাঠ্যক্রমগুশল িীষনস্থ্ার্ীয় অ্যযাপক এেং শিল্প শিক্ষাশেেগণ কতৃন ক ঘিখামর্া হয় 
এেং যাশিক প্রমকৌিল এেং প্রকল্প েযেস্থ্াপর্া ঘথমক শুরু কমর প্রযুশি এেং ঘিটা শেজ্ঞামর্র েক্ষতা 
পযনন্ত শেষয়গুশল অ্ন্তভুন ি কমর। এই কমনসূশচগুশলর মমযয অ্মর্কগুশল ঘপিাোরী সাটিন শফমকট এেং 
অ্র্যার্য সাটিন শফমকমট একটি পথ সরেরাহ কমর যা শর্উ ইয়কন োসীমেরমক তামের কযাশরয়ার উন্নীত 
করমত ো একটি র্তুর্ শিমল্প প্রশতদ্বশিতা করমত সাহাযয করমত পামর।  
  
শ্রম অ্শযেফতর (Department of Labor) ঘেট জমুে ঘেকমহাল্ডারমের সামথ শিল্প ও আঞ্চশলক 
প্রময়াজমর্র প্রশতশক্রয়া জার্ামর্ার জর্য শেষয়েস্তু কযাটালগটি সংমিাযর্ করার জর্য কাজ করমে, যামত 
চাকশর প্রাথীরা সহমজই ঘকাসনগুশল সন্ধার্ করমত পামর যা তামের শর্উ ইয়কন  ঘেমট উন্মুি অ্েস্থ্ামর্র 
জর্য সেমচময় প্রশতমযাশগতামূলক কমর তুলমে।  
ঘকামসনরা (Coursera) এর মাযযমম উপলভয শেশভন্ন ঘকাসন, ঘপ্রাগ্রাম এেং ঘপিাোরী সাটিন শফমকমটর 
উোহরমণর মমযয রময়মে:  
  

• শকভামে একটি েরূেতী েল পশরচালর্া করমত হয়  
• শেজমর্স রাইটিং  
• ঘমকাশর্কযাল ইশিশর্য়াশরং শিজাইর্ এন্ড মযার্ুফযাকচাশরং ঘমশির্ লাশর্নং (Mechanical 

Engineering Design and Manufacturing Machine Learning) পশরশচশত  
• ঘমাটর ও ঘমাটর কমরাল সাশকন ট  
• সংমযাজর্ উৎপােমর্র জর্য ঘজর্ামরটিভ শিজাইর্  
• প্রশিক্ষণ শকভামে শিখমত হয়: আপর্ামক কঠির্ শেষয় মাোর করমত সাহাযয করার জর্য 

িশিিালী মার্শসক সরিাম  
• শিশজটাল জগমত শেপণর্  
• সাপ্ল্াই ঘচইর্ অ্পামরির্  
• িাটা সাময়ন্স ঘেিালাইমজির্  
• প্রকল্প েযেস্থ্াপর্া  
• সাইোর শর্রাপত্তা  
• গুগল আইটি সামপাটন  প্রমফির্াল সাটিন শফমকট  
• স্বাস্থ্য ঘসো শেমিষায়মর্র েযেসা  
• ঘমশিমকল শর্উমরাসাময়ন্স  
• আশথনক োজার  
• ঘফসেুক ঘসািযাল শমশিয়া মামকন টিং  
• উমেযািা  
• ঘগম ঘিমভলপমমন্ট পশরশচশত  
• েয আটন  অ্ে ঘর্মগাশসময়ির্  
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• জাভাশিপ্ট (JavaScript), HTML এেং CSS সহ ঘপ্রাগ্রাশমং ফাউমন্ডির্  
• HTML5-এর পশরশচশত  
• একটি উমেযািা মার্শসকতা উন্নয়র্: সাফমলযর প্রথম যাপ  
• iOS অ্যাপ ঘিমভলপমমন্ট পশরশচশত  

  
সমূ্পণন ঘকাসন কযাটালগ এখামর্ ঘেখা যামে।  
  
বর্উ ইয়কন  বেম্বটর শ্রম কবমের্ার রিাটন া বরয়ার্ন র্ িম্বলর্, "শর্উ ইয়কন োসীমের কামজ শফশরময় 
আর্ার ঘক্ষমে আমামের কমীমের প্রশিক্ষণ এেং পুর্রায় প্রশিক্ষণ ঘেওয়া অ্তযন্ত গুরুেপূণন। র্তুর্ 
েক্ষতা এেং সম্প্রসাশরত জ্ঞার্ আমরা কামজর পথ প্রোর্ করমত পামর এেং আমামের কমীমের বেশচেয 
আর্মত সাহাযয করমত পামর - যা শ্রশমক এেং আমামের েযেসা উভময়র জর্য ভামলা। শর্উ ইয়কন  
ঘেট শ্রম অ্শযেফতর শর্উ ইয়কন োসীমের আমামের ওময়েসাইমট শর্েন্ধর্ কমর এই শের্ামূমলয ঘিখার 
সুমযাগ শর্মত উৎসাশহত করমে।"  
  
ঘেট তামের কমীমের এই শের্ামূমলয ঘিখার সুমযাগ কামজ লাগামত উৎসাশহত করার জর্য শর্উ ইয়কন  
শভশত্তক েযেসার সামথ অ্ংিীোশরে করমে। তামের কমীমের অ্শতশরি েক্ষতা এেং প্রশিক্ষণ প্রোমর্র 
মাযযমম, শর্ময়াগকতন ারা আমামের শর্উ ইয়কন  কমীমের পশরেতন র্িীল চাশহো পূরণ করমত পামরর্ 
ঘযমহতু আমামের অ্থনর্ীশত আমরা ভামলাভামে গমে উঠ্মে।  
  
মহামারী চলাকালীর্, ঘকামসনরা 70টি ঘেি এেং মাশকন র্ যুিরামের 30টি ঘেট ও িহরগুশলমত 
330টিরও ঘেশি সরকাশর সংস্থ্ামক কামজর প্রাসশিক েক্ষতা প্রশিক্ষণ শেময় ক্ষশতগ্রস্ত শ্রশমকমের 
সহায়তা কমরমে। ঘকামসনরা ওয়াকন মফাসন শরকভাশর ইশর্শিময়টিভ (Coursera Workforce Recovery 
Initiative) চালু হওয়ার পমর ঘথমক 1 শমশলয়মর্রও ঘেশি কমী ভশেষযমতর চাকশরর ঘক্ষমে গুরুেপূণন 
েক্ষতা অ্জন মর্র জর্য 7 শমশলয়মর্রও ঘেশি ঘকামসন ভশতন  হময়মের্। ঘকামসনরা ওয়াকন মফাসন শরকভাশর 
ইশর্শিময়টিভ একটি অ্তযন্ত সফল উমেযামগর পর মমিল করা হময়মে যা ঘকাম্পাশর্ 2020 সামলর মাচন  
মামস চালু কমরশেল, যা COVID-19 মহামাশরটির প্রশতশক্রয়ায় তামের কযাম্পাসগুশল েন্ধ কমর ঘেওয়া 
3,700 টিরও ঘেশি কমলজ এেং শেেশেেযালয়গুশলমত শের্ামূমলয ঘকাসন সরেরাহ কমরশেল। মাে েয় 
সপ্তামহর মমযয, এই উমেযাগ শেেেযাপী 2,800 কমলজ এেং শেেশেেযালময়র জর্য 6,400 ঘপ্রাগ্রাম চালু 
কমরমে, যা 1.1 শমশলয়র্ ঘকামসন 475,000 োস্তুচুযত শিক্ষাথী ভশতন  করমত সাহাযয করমে।  
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