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এিং কেট্ট ইউবর্ভাবেনটি অফ বর্উ ইয়কন  (STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, SUNY) 
এম্পায়ার কেট কম্বলম্বজর (SUNY EMPIRE STATE COLLEGE) মম্বযে ককৌেলগত অংেীদাবরত্ব 

ক াষণা কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

অংেীদারীম্বত্বর েুবিযার মূলে পাাঁচ িেম্বরর কিবে েময় যম্বর 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িম্বল 
মূলোবয়ত  

  
অংেীদাবরত্ব NWTC-কত মম্বডম্বলর দী নম্বময়াদী কটকেইতা বর্বিত করম্বি এিং অফার এিং 

কপ্রাগ্রাম প্রোবরত করম্বি  
    
আগামী 16ই বডম্বেের পবিম বর্উ ইয়কন  কমীবিকাে চোম্বলঞ্জ পিন 2 উম্ববাযম্বর্র কর্াও ক াষণা 

কম্বরর্ গভর্নর।  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বামেম ার র্র্ন যান্ড জর্ব  প্রশিক্ষণ কেমের এবং SUNY 
এম্পায়ার কেট েম মজর হ্যাশর ভার্ আর্নমে  জশুর্য়র সু্ক  অ্ে ক বামরর (Harry Van Arsdale 
Jr. School of Labor) মমযয কেৌি গত অ্ংিীদাশরমের ের্া ক াষণা েমরমের্ যা কেমের অ্তযন্ত 
র্ে  প্রশিক্ষণ মমেম র উপর শভশি েমর গম়ে উঠমব এবং SUNY এম্পায়ারমে কেমের শর্ইও এবং 
মযামর্জমমন্ট দম র র্ামর্ র্হ্মযাশগতা েরমত কদমব বৃশি কপমত এবং দী ন কময়াদী অ্র্ননর্শতে 
স্থাশয়মের পমর্ স্থাশপত েরমত। এম্পায়ার কেট েম জ এোমেশমে, োত্র, এবং অ্র্যার্য র্মর্নর্ 
বাবদ পাাঁচ বেমরর জর্য 10 শমশ য়র্ মাশেন র্ ে ার প্রদার্ েরমব NWTC-কে।  
  
"আমরা এই অ্ঞ্চম  চােরী শেশরময় আর্ার জর্য কেৌি গত শবশর্ময়াগ শুরু েরার পর পশিম শর্উ 
ইয়মেন র েমীবৃন্দ চমেপ্রদ অ্গ্রগশত  াভ েমরমে, এবং এখর্ আমরা এেটি র্তুর্ চযাম মের 
মুমখামুশখ হ্শি - যামত এই র্তুর্ োজগুশ র জর্য যমর্ষ্ট েমী পাওয়া যায়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "SUNY এম্পায়ার কেট েম মজর র্ামর্ অ্ংশিদারীে েমর র্র্ন যান্ড জর্ব  প্রশিক্ষণ কেে 
র্বমচময় ভা  র্রোম প্রাপ্ত হ্মব এই অ্ঞ্চম র জর্বম র যারা বশঞ্চত, তামদর প্রশিক্ষণ প্রদামর্র জর্য 
এমর্ োমজর জর্য যা একুি িতাব্দীর অ্র্নর্ীশতমে ক্ষমতাশয়ত েমর, এবং পশিম শর্উ ইয়মেন র 
কবম়ে ওঠা এবং র্মৃি হ্ওয়া শর্শিত েমর।"  
  



 

 

"আশম প্রতযক্ষ ভামব কদমখশে শেভামব র্র্ন যান্ড জর্ব  প্রশিক্ষণ কেে বামেম ার পূবন শদে বদম  
শদমি এবং আজমের ও আগামী শদমর্র চােশরর জর্য আমামদর জর্বম র উমেমিয শবশর্ময়াগ 
েরমে," কলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ক াচুল িম্বলর্। "তরুণ এবং শ্রশমেমদর মযয েমনজীবমর্ 
র্ােম যর জর্য র্তুর্ পর্ আমে যার জর্য র্র্ন যান্ড এর েরা োজমে যর্যবাদ শদমত হ্য়। SUNY 
এম্পায়ার এবং র্র্ন যামন্ডর মমযয এই দরূদশৃষ্ট র্ম্পন্ন শচন্তা র্হ্ অ্ংিীদাশরমের মাযযমম আমরা 
আমামদর প্রমচষ্টামে এশগময় শর্ময় কযমত র্ােমবা চােশরর প্রশিক্ষণ, উদ্ভাবর্ এবং পশিম শর্উ ইয়মেন  
আমরা অ্র্ননর্শতে প্রবৃশি র্মর্নর্ েরার জর্য।"  
  
SUNY এম্পায়ার - NWTC পাটন র্ারশিপ এই কেমের র্াে য অ্বযাহ্ত রাখমত দী নমময়াশদ র্মাযার্ 
প্রদার্ েরমব এবং র্মবনািম শর্ময়াগ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, স্থার্, গমবষণা এবং ওময়োর্ন শর্উ ইয়মেন র 
েমীবৃন্দমে ভশবষযমতর জর্য প্রস্তুত েরমত প্রশিক্ষণ প্রদার্ েরমত, এমর্ভামব যা ভা ভামব স্থার্ীয় 
শিমের চাশহ্দা পূরণ েরমব এবং িহ্মরর র্ব কচময় বশঞ্চত এ াোর বাশর্ন্দামদর র্ব কচময় কবশি 
অ্ন্তভুন শিেরমণ র্হ্ায়তা েরমব।  
  
SUNY এম্পায়ামরর হ্যাশর ভার্ আর্নমে  জশুর্য়র সু্ক  অ্ে ক বার মযার্হ্াটমর্ তার বতন মার্ 
পদশচহ্ন আমরা প্রর্াশরত েরমব (র্ারা রামজয র্যামট াইট অ্শের্ র্হ্), বামেম ামত NWTCকত এেটি 
র্তুর্ আঞ্চশ ে হ্াব শর্ময়। আগামী বেমরর জর্য NWTC বযবস্থাপর্া দ , পশরচা র্া পষনদ, 
এোমেশমে অ্ংিীদার ও স্থার্ীয় কেেমহ্াল্ডারমদর র্ামর্ োজ েমর NWTC-র পাঠযক্রম এবং 
পশরমষবাগুশ র শবতরণ ব বত েরমত এেটি র্তুর্ উপরাজয পশরচা ে শর্ময়ামগর পশরেের্া েরা 
হ্ময়মে। এেটি উদাহ্রণ শহ্র্ামব, SUNYএম্পায়ার ক্রমবযনমার্ শিমে শ্রম অ্যামপ্রশন্টর্ প্রর্াশরত েরমত 
র্ক্ষম, কযমর্ র্বুজ িশি, র্বুজ িশি জর্ব  প্রশিক্ষণ িংর্াপত্র (Green 
Energy Workforce Training Certificate) র্ৃশষ্টর মাযযমম। এটি এটি এম্পায়ার কেট 
কেমভ পমমমন্টর (Empire State Development) 2 শমশ য়র্ মাশেন র্ ে ামরর প্রমচষ্টার পশরপূরে 
হ্মব, যা এেটি র্র্ন যামন্ড কর্ৌর অ্যামর স্থাপর্ েরার জর্য অ্র্নায়মর্র প্রমচষ্টা এবং বামেম া শবশ য়র্ 
কেজ II (Buffalo Billion Phase II) এর অ্ংি, যার র্মে এেটি েশমউশর্টি কর্ৌর কপ্রাগ্রাম 
প্রশতষ্ঠার জর্য, যা েম খরমচ িশি প্রদার্ েরমব র্ং গ্ন এ াোয় এবং NWTC-কত উদীয়মার্ 
িশির পাঠযক্রম ও  যাবমে র্মৃি েরমব।  
  
SUNYএম্পায়ার শুযু শ্রম পাইপ াইর্ িশিিা ী েরার জর্য প্রস্তুত েরা হ্ময়মেতাই র্য়, বরং 
বাশর্ন্দামদর আমরা র্ুশবযা প্রদার্ েরমত র্ীশত এবং কপ্রাগ্রাম র্হ্ যার মমযয শর্ম্নশ শখতগুশ  অ্ন্তভুন ি  
  
অবতবরক্ত একাম্বডবমক ও অর্লাইর্ ককাম্বেনর অফার বর্ম্বয় NWTC পাঠ্েক্রম প্রোবরত করা  

• SUNYএম্পায়ার NWTC-র র্ামর্ োজ েরমব তার অ্শতশরি এোমেশমে এবং 
প্রশিক্ষণ র্হ্ায়তা প্রদামর্র জর্য NWTC-র শর্মবশদত পশিম শর্উ ইয়েন  েমী এবং 
অ্র্ুষদ র্র্াি েরমত। SUNY এম্পায়ামরর 800-প্লার্ অ্র্ াইর্ কোর্ন এবং তার 
েযাশরয়ার র্ংমযাগোরী কপ্রাগ্রামমর মাযযমম কেে তার এোমেশমে অ্োর র্ম্প্রর্ারণ 
েরমব শবএ শেগ্রী অ্ন্তভুন ি েরার জর্য, এবং স্থার্ীয় শিক্ষেমদর পরবতী প্রজন্ম 



 

 

আগত শ্রশমে শিক্ষার্ীমদর প্রশিক্ষণ শদমত র্াহ্াযয েরমব। এেটি প্রার্শমে  ক্ষয হ্মব 
উচ্চ শবদযা য় এবং েশমউশর্টি েম মজর পাইপ াইমর্ র্ম্ভাবয শিক্ষে র্র্াি েরমত 
যারা স্থার্ীয় র্ম্প্রদায়মে র্ব কচময় কবশি প্রশতেশ ত েরমবর্ পরবতী প্রজমন্মর 
শিক্ষেমদর মমযয এবং শিক্ষাদার্ এশর্মেন্টশর্পর্ র্হ্ করশর্মেশি শিক্ষে অ্ংিীদাশরে 
ততশর েরমব।  

  
আম্বগর শ্রম প্রবেক্ষণ ও জীির্ অবভজ্ঞতার জর্ে বেক্ষার্ীম্বদর কম্বলজ কক্রবডট কদওয়া  

• এই কপ্রাগ্রামম, SUNYএম্পায়ার েম জ কক্রশেমটর জর্য শিক্ষার্বীি কপ্রাগ্রাম ম ূযায়র্ 
েরমব, এবং োত্র শিক্ষার্বীি কপ্রাগ্রাম ো়োও এেটি োে ট্র্যাে অ্যামর্াশর্ময়ট বা 
স্নাতে শেগ্রীর এই কক্রশেটগুশ  র্াযারণ শিক্ষার কক্রশেমটর র্মে এেশত্রত েরমব। এই 
"পূমবনর শিক্ষার মূ যায়র্" এর মাযযমম — জীবমর্র অ্শভজ্ঞতার জর্য েম জ কক্রশেট 
এবং অ্র্যার্য চােশরর প্রশিক্ষণ কপ্রাগ্রামমর জর্য কক্রশেট — SUNY এম্পায়ার 
শিক্ষার্ীমদর র্র্ন যামন্ডর জর্ব  প্রশিক্ষণ েমনর্ূশচর জর্য েম জ কক্রশেট অ্জন মর্র 
র্ুমযাগ প্রদার্ েরমব এবং র্ে  র্ম্পশেন ত অ্যামপ্রশন্টমর্র জর্যও।  াইমর্ি র্ংক্রান্ত, 
কেিামর্বে োজ, র্ামশরে, ইর্-র্াশভন র্ কোর্ন েম জ স্তমরর শিক্ষার মূ যায়র্ েরার 
ক্ষমতা এবং োযীর্ পঠর্ এবং অ্যযয়র্ এেটি র্তুর্ জর্ব  পাইপ াইমর্র মমে  
কগটওময় হ্ময় উঠমব ।  

  
েমাজ উন্নয়ম্বর্র প্রবত অঙ্গীকারিদ্ধতা  

• র্মার্ র্ুমযামগর কপ্রাগ্রাম (Equal Opportunity Program, EOP): বামেম া কিষ 
পযনন্ত SUNY এম্পায়ামরর র্তুর্ EOP কপ্রাগ্রামমর (EOP Program) জর্য এেটি 
কহ্াে র্াইট হ্ময় উঠমব, যা হ্মব প্রর্ম SUNY EOP যা অ্প্রর্াগত োত্রমদর উপর 
র্জর কদমব। এই কপ্রাগ্রামম উচ্চ র্ােম যর হ্ার উন্নীত েরার জর্য 20জর্ শিক্ষার্ীমে 
এে গুি োজ েরার র্ুমযাগ প্রদার্ েমর। েমনিা া ও মার্ার্র্ই র্হ্ায়তা র্াইমট 
প্রদার্ েরা হ্মব।  

• কবশর্ে চাশহ্দার কর্বা র্মন্বয়োরী: SUNY এম্পায়ার এেটি শর্মবশদত কমৌশ ে 
চাশহ্দা র্ম্পন্ন কর্বা র্মন্বয়োরী শর্ময়ামগর মাযযমম NWTC-র আিাদর্ প্রমচষ্টামে 
আরও িশিিা ী েরমব, যামত শিক্ষার্ীরা এবং শ্রশমেমদর খাদয, পশরবহ্র্, বার্স্থার্ 
এবং র্ামশগ্রে র্ুস্থতার শর্রাপিার জর্য অ্পূণন প্রময়াজর্গুশ  পরুণ েরমব, এবং যামত 
কেউ অ্র্ননর্শতে োরমণ শিক্ষাগতভামব ক্ষশতগ্রস্ত র্া হ্র্।  

• শিক্ষাগত র্ুমযামগর কেে (Educational Opportunity Center, EOC) এর মাযযমম 
SUNY এম্পায়ার বা অ্র্যার্য SUNY েম মজর মাযযমম েযাশরয়ার ও শিক্ষার পর্ 
শচশহ্নত েরমত বামেম ার EOC-র শবশ্বশবদযা ময়র র্মে NWTC-র অ্ংিীদাশরে 
অ্বযাহ্ত র্ােমব।  

• এম্পায়ার কেট েযাশরয়ার োমর্ক্টর: SUNY এম্পায়ার এবং শর্উ ইয়েন  কেট 
শেপাটন মমন্ট অ্ে ক বার (New York State Department of Labor, NYSDOL) 



 

 

এর মমযয এই অ্র্র্য অ্ংিীদাশরে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষামে স্থার্ীয় জর্ব  কবােন  এবং 
আঞ্চশ ে অ্র্ননর্শতে উন্নয়র্ পশরষমদর দ্বারা শচশহ্নত চােশরর চাশহ্দার কশ্রণীবি 
েরমব। এটি তারপর অ্র্-র্াইট NYSDOL জব োউমি রদ প্রদার্ েরার মাযযমম 
োমজর র্ামর্ মার্ুষমে র্ংযুি েরমব, যারা SUNY এম্পায়ামরর েমীমদর পািাপাশি 
েমনরত, োত্রমদর র্মে োজ েরার জর্য শর্শদনষ্ট চােশরমত কযাগযতা অ্জন মর্র জর্য 
েী েী অ্শতশরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রময়াজর্, তা শর্যনারণ েরার জর্য।  

  
িাম্বফম্বলাম্বত শ্রম র্ীবত গম্বিষণা প্রোবরত করা  

• SUNY এম্পায়ার এবং রেমে ার ইিটিটিউট অ্ে গভর্নমমন্ট (Rockefeller 
Institute of Government) এর কযৌর্ অ্ংিীদাশরে শ্রম গমবষণা কেমের র্তুর্ 
ভশবষযত প্রর্াশরত েরমব যামত বামেম া এবং পশিম শর্উ ইয়মেন র স্থার্ীয় 
অ্ংিীদারমদর র্ামর্ তারা োজ েরমত পামর। এই গমবষণা বতন মার্ প্রবণতা এবং 
চাশহ্দা র্র্াি েরার পািাপাশি কেক্স কপ্রাগ্রামমে শচশহ্নত েমর বযবযার্ পূরণ েরার 
জর্য। এেজর্ শরর্াচন  কেম া শবমিষভামব বামেম ামত শর্যুি েরা হ্মব SUNY 
এম্পায়ার - NWTC প্রশিক্ষণ কপ্রাগ্রাম অ্যযয়র্ েরার জর্য এবং কর্ই র্ামর্ বৃহ্ির 
অ্র্ননর্শতে এবং শ্রম শবষয়শর্ময় যা পশিম শর্উ ইয়মেন  উদূ্ভত হ্মি।  

  
SUNY এম্পায়ার কেট কম্বলম্বজর কপ্রবেম্বডন্ট বজম মোলাট্রাে িম্বলর্, "SUNY এম্পায়ার েমনরত 
োত্রমদর জর্য র্মর্ীয়, বযশিগতেৃত শিক্ষায়, এবং তার র্ামর্ োমজর এবং জীবমর্র অ্শভজ্ঞতার 
জর্য েম জ কক্রশেট প্রদার্ েরার কক্ষমত্র এেজর্ কর্তা, এবং আমামদর হ্যাশর ভার্ আর্নমে  
জশুর্য়র শ্রমমর সু্কম র শ্রম ও র্ম্প্রদাময়র র্মে অ্ংশিদাশরে েরার প্রায় 50 বেমরর ইশতহ্ার্ আমে 
েমীমদর দক্ষতা উন্নত েরার জর্য। গভর্নর কুওমমার ভশবষযৎমুখী-শচন্তার র্র্ন যান্ড জর্ব  প্রশিক্ষণ 
কেমের র্ামর্ এই উমিজর্াপূণন অ্ংিীদাশরে জর্ব  উন্নয়মর্র এেটি িশিিা ী ইশের্ ততশর েরমব 
যা বামেম া ও পশিম শর্উ ইয়মেন র মার্ুমষর োমে র্ুদরূপ্রর্ারী র্ুশবযা বময় আর্মব।"  
  
র্র্নলোন্ড ওয়াকন ম্বফােন কট্রইবর্ং কেন্টাম্বরর েভাপবত ও বর্িনা ী আবযকাবরক বেম্বফর্ টাকার িম্বলর্, 
"আমরা SUNY এম্পায়ার কেট েম মজর র্ামর্ আমামদর র্তুর্ অ্ংিীদাশরে শর্ময় অ্তযন্ত উমিশজত, 
এই জর্য কয এটি NWTC-কত শর্ময়াশজত র্ে  মমেম র দী নমময়াদী কটের্ইতা শর্শিত েরমব। 
র্র্ন যান্ড র্ামমর্ বহু বেমরর জর্য উন্নত উত্পাদর্ এবং পশরষ্কার িশি কপিার জর্য পশিম র্তুর্ 
ইয়েন বার্ীমদর প্রস্তুত েরার জর্য এখর্ ভাম া অ্বস্থামর্ আমে।"  
  
এম্পায়ার কেট কডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং কপ্রবেম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রযার্ বর্িনা ী 
কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "র্র্ন যান্ড জর্ব  প্রশিক্ষণ কেমে উন্নত চাশহ্দা র্ম্পন্ন দক্ষতা ও 
প্রশিক্ষণ পশিম শর্উ ইয়মেন র চাশহ্দা-র্ম্পন্ন শিমে র্ােম যর জর্য গুরুেপূণন। SUNY এম্পায়ামরর 
অ্ংিীদাশরে NWTC-র স্থাশয়মের পািাপাশি এই অ্ঞ্চ  জমু়ে আরও বশৃি এবং র্ুমযাগ শর্শিত 
েমর।"  
  



 

 

বামেম া র্াোো ীর্ গভর্নর কুওমমা এই ক াষণাও েমরর্ কয পশিম শর্উইয়েন  জর্ব  উন্নয়র্ 
চযাম ে-এর 2 রাউন্ড শুরু হ্মব শেমর্ম্বর 16, 2019 কর্মে। 10 শমশ য়র্ ে ামরর এই কপ্রাগ্রাম, 
যা বামেম া শবশ য়র্ II-এর অ্ংি, এশর, র্ায়াগ্রা, েযাটারাউগার্, চাউটাউকুয়া এবং অ্যাম গাশর্ 
োউশন্টগুশ র জর্ব  প্রশিক্ষমণর জর্য আঞ্চশ েভামব উপমযাগী পন্থা প্রচার ও শবশর্ময়াগ েরার জর্য 
ততশর েরা হ্ময়মে।  
  
েমীব  উন্নয়র্ চযাম ে প্রশতমযাশগতা র্ম্প্রদায় শভশিে প্রশিক্ষে যারা শর্মজমদর ট্র্যাে করেেন , শবশ্বস্ত 
র্ম্প্রদায়শভশিে র্ম্পেন  এবং কযাগামযাগ ও শর্ময়ামগর জর্য অ্র্ামার্য দক্ষতা প্রমাণ েমরমের্, তামদর 
ক্ষমতা বৃশি েরমত র্হ্ায়তা েরমব। এ ো়ো, এটি কবোর, আংশিে কবোরমদর জর্য প্রশিক্ষণ 
প্রদার্ েমর উন্নত উৎপাদর্, োস্থয এবং জীবর্ শবজ্ঞার্, পযনটর্, িশি, এবং েৃশষ র্হ্ বতন মামর্ এই 
অ্ঞ্চম র বযনর্িী   ক্ষযমাত্রা খামতর েমনর্ূশচগুশ মে র্মর্নর্ েরমব, অ্র্বা/এবং র্ূচর্া বা মযযস্তমরর 
েমীমদর জর্য েমনজীবমর্র শর্াঁশ়ে শহ্মর্মব োজ েরমব।  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমা আজ প্রর্ম দোর অ্র্নায়মর্র জর্য শেমর্ম্বর 2018-এ 4.2 শমশ য়র্ ে ার 
প্রদার্ েরার ের্া ক াষণা েমরমের্ যা পশিম শর্উ ইয়েন  েমনক্ষম উন্নয়র্ প্রশতমযাশগতার প্রর্ম 
রাউন্ড কর্মে প্রদার্ েরা হ্ময়শে  েয়টি স্থার্ীয় অ্ াভজর্ে প্রশতষ্ঠার্মে এবং তামদর প্রেেগুশ মে: 
ওময়োর্ন শর্উ ইয়েন  উশর্ গ্রামীণ এ াো োস্থয শিক্ষা কেে (WNY Rural Area Health 
Education Center), হ্ামভন ে হ্াউজ (Harvest House), ইশর 2-চাউটাউকুয়া - েযাটারাউগার্ 
BOCES (Erie 2-Chautauqua-Cattaraugus BOCES), কজরােন  কপ্লর্ (Gerard Place), 
অ্যাোল্ট এেুমেির্া  অ্পচুন শর্টি কর্ন্টার অ্ে কজমর্শর্ েশমউশর্টি েম জ (Adult Educational 
Opportunity Center of Genesee Community College) অ্শ নি-র্ায়াগ্রা BOCES (Orleans-
Niagara BOCES) এবং পুি বামেম া (PUSH Buffalo) র্হ্।  
  
প্রবতবর্বয ব্রায়ার্ ব বগন্স িম্বলর্, "র্র্ন যান্ড হ্  হ্ামত-ে মম প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাগত অ্গ্রগশতর 
এেটি কেেস্থ , যা চােশর প্রতযািী এবং যারা গুণগত মার্, উচ্চ চাশহ্দার কক্ষমত্র র্ুমযামগর জর্য 
োমজর দক্ষতা প্রর্াশরত েরমত চার্, তামদর পদার্ীর্ েমর। এই অ্ংিীদাশরে শ্রশমে ও পশিম শর্উ 
ইয়মেন র বযবর্ার র্ুশবযার জর্য র্র্ন যামন্ডর পশরমষবাগুশ  িশিিা ী েমর।"  
  
বেম্বর্টর টিম ককম্বর্বড িম্বলর্, "র্র্ন যান্ড জর্ব  প্রশিক্ষণ কেে ততশর শুযু বামেম ার পূবন শদমের 
র্য়, শর্উইয়েন  কেট জমু়েও এে যুগান্তোরী  টর্া শে । SUNY এম্পায়ার কেট েম মজর র্ামর্ 
এই র্তুর্ অ্ংিীদাশরমের মাযযমম আমরা শর্শিত হ্শি কয, এই কেমের এেটি িশিিা ী, অ্মমাচর্ীয় 
প্রভাব র্ােমব যা ভশবষযত প্রজমন্মর প্রশতও প্রর্াশরত হ্মব এবং এোমেশমে প্রস্তুশত, উচ্চ কবতমর্র 
েমনর্ংস্থামর্র এবং েমনজীবর্ অ্গ্রর্র েরার জর্য র্তুর্ র্ুমযাগ প্রশতষ্ঠা েরমব।"  
  
অোম্বেেবল েংখ্োগবরষ্ঠ কর্তা বক্রোল বপপলে-কোকে িম্বলর্, "গত কর্মেম্বমর এর দরজা 
কখা ার পর কর্মে র্র্ন যান্ড জর্ব  প্রশিক্ষণ কেে প্রশিক্ষণ এবং ভশবষযমতর উত্পাদর্ র্ংক্রান্ত 
চােশরজীবীমদর জর্য ওময়োর্ন শর্উ ইয়েন বার্ীমদর প্রস্তুত েরার এেটি গুরুেপূণন র্ম্পদ। গভর্নর 
এবং তার বামেম া শবশ য়র্মে যর্যবাদ, র্র্ন যান্ড জর্ব  প্রশিক্ষণ কেমের র্ামর্ এই র্তুর্ 



 

 

অ্ংিীদাশরমের েম  আমরা কবশি র্ংখযে ক াে পাওয়া যামব তামদর তামদর পশরবামরর জর্য 
প্রদার্োরী হ্াওয়ার জর্য এবং আমামদর ক্রমবযনমার্ পশিম শর্উ ইয়মেন র অ্র্নর্ীশতর উত্পাদর্িী  
র্দর্য হ্ওয়ার জর্য।"  
  
অোম্বেেবল কমোর ের্ রায়ার্ িম্বলর্, "র্র্ন যান্ড ওয়ােন মোর্ন কট্র্ইশর্ং কর্ন্টার ওময়োর্ন শর্উ 
ইয়মেন র শ্রশমেমদর এেটি অ্মূ য পশরমষবা প্রদার্ েরমে। এই অ্ংিীদাশরে র্াহ্াযয েরমব র্র্ন যান্ড 
জর্ব  প্রশিক্ষণ কেেমে আমামদর জর্বম র মমযয উচ্চ চাশহ্দার দক্ষতা র্ম্পন্ন র্ুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভাম া 
েমীমদর এেটি উৎর্ হ্ময় র্াো অ্র্যাহ্ত রাখা। NWTC শুরু হ্ওয়ার পর কর্মে প্রচণ্ড র্াে য 
 াভ েমরমে, এবং পমর েী আমর্, তা কদখার জর্য অ্মপক্ষায় র্াে াম।"  
  
ইবর কাউবন্ট বর্িনা ী মাকন  কপালর্কারজ িম্বলর্, "জর্ব  উন্নয়র্ র্ব জায়গায় এেটি গুরুেপূণন 
এবং চ মার্ প্রময়াজর্, এবং এখামর্ এশর োউশন্টমত আমামদর জর্ব  SUNY এম্পায়ার কেট 
েম জ এবং NWTC-র মমযয োভাশবে অ্ংিীদাশরে কর্মে  াভবার্ হ্মব। কযমহ্তু চােশর এবং শিে 
পশরবশতন ত হ্য় র্ে  েরার জর্য দক্ষতা র্হ্ র্শিত জর্ব  উপশস্থত র্াো গুরুেপূণন পশরবতন র্ 
েমর এবং এই অ্ংিীদাশরে আমামদর এ াোয় এটি েরমত র্াহ্াযয েরমব, র্র্ন যামন্ডর োত্র কবর্ 
বাশ়েময়, যা SUNY এশরর োত্র জর্র্ংখযা বৃশি েরমব, যা র্র্ন যামন্ডর অ্মর্ে কোর্নই প্রদার্ েমর। 
গভর্নর কুওমমামে যর্যবাদ আমামদর এ াোর অ্র্নর্ীশত বৃশির জর্য তার অ্বযাহ্ত অ্শেোরবিতার 
জর্য।"  
  
িাম্বফম্বলা বেটির কময়র িায়রর্ ডাবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "র্র্ন যান্ড জর্ব  প্রশিক্ষণ কেেটি ইে 
র্াইমের অ্র্যতম কর্রা র্ম্পদ। এই অ্ংিীদাশরে বেমরর পর বের যমর কেেটিমে কটের্ই েরমব 
এবং োত্রমদর জর্য র্ম্প্রর্াশরত পশরমষবা প্রদার্ েরমব, যামদর মমযয অ্মর্মেই পাশ্বনবতী এ াো 
কর্মে আমর্র্। আশম গভর্নর কুওমমা এবং SUNY এম্পায়ারমে যর্যবাদ জার্াই এের্ামর্ োজ 
েরার জর্য যামত তারা প্রময়াজর্ীয় দী নমময়াদী র্মাযার্ খুাঁমজ কবর েরমত পামরর্, এবং আমরা 
আগামী শদমর্র বামেম ার জর্ব মে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা শদমত পাশর এবং আমামদর অ্র্নর্ীশতমে 
ঊর্ধ্নমুখী রাখা অ্বযাহ্ত রাখমত পাশর।"  
  
োবর্ এম্পায়ার কেট কম্বলজ  োবর ভার্ আেনম্বডল সু্কল অফ কলিার েম্পম্বকন   
শর্উ ইয়েন  কেট দ্বারা প্রায় 50 বের আমগ ততশর এবং তার জন্ম গ্ন কর্মে SUNY এম্পায়ার দ্বারা 
পশরচাশ ত, ভযার্ আর্নমে  সু্ক  অ্ে ক বার এেটি শ্রমমেশেে, উদার শিেে ার এে রাজয বযাপী 
কেেীয় েমীমদর জর্য প্রশিক্ষণ কপ্রাগ্রাম প্রদার্ েমর যামত র্শুবযাজর্ে র্ান্ধ্য ক্লার্ বা েমনজীবী 
প্রাপ্তবয়স্কমদর জর্য 800 টিরও কবশি অ্র্ াইর্ ক্লামর্র মমযয এেটি প্রদার্ েমর । এটি বতন মামর্ 
1,256 োত্র শর্বশন্ধ্ত েমর এবং IBEW স্থার্ীয় #3 (IBEW Local #3), আন্তজন াশতে কমশিশর্ে 
এবং এমরামের্ ওয়ােন ার্ন (International Association of Machinists and Aerospace Workers, 
IAMAW), শচত্রশিেী ও র্হ্মযাগী কট্র্মের ইন্টারর্যাির্া  ইউশর্য়র্ International Union of 
Painters and Allied Trades (IUPAT), শর্উ ইয়েন  শর্টি শের্শট্র্ক্ট োউশি  অ্ে োমপনন্টার্ন 
(NYC District Council of Carpenters), ইউর্াইমটে অ্যামর্াশর্ময়ির্ অ্ব প্লাম্বারর্ অ্যান্ড 
পাইপশেটার্ন (United Association of Plumbers and Pipefitters), ইউর্াইমটে কেোমরির্ অ্ব 



 

 

টিচার্ন পযারাপ্রমেির্া  কপ্রাগ্রাম (United Federation of Teachers Paraprofessional Program), 
IBEW স্থার্ীয় #1430 (IBEW #1430), শর্উইয়েন  কেট ইউর্াইমটে টিচার্ন (New York State 
United Teachers, NYSUT), ইউর্াইমটে শে ওয়ােন ার্ন অ্ে আমমশরো - ইিটিটিউট ের 
েযাশরয়ার কেমভ পমমন্ট (United Steelworkers of America - Institute for Career 
Development), পশিম শর্উ ইয়েন  এশরয়া ক বার কেোমরির্ (WNY Area Labor Federation) 
AFL-CIO, ইন্টারর্যাির্া  ইউশর্য়র্ অ্ে পুশ ি অ্যামর্াশর্ময়ির্র্ (International Union of Police 
Associations, IUPA), এবং শর্উ ইয়েন  কেট োমরেির্া  অ্শের্ার এবং পুশ ি কবশর্মভাম ন্ট 
অ্যামর্াশর্ময়ির্ (New York State Correctional Officers and Police Benevolent Association, 
NYSCOPBA) এর র্ামর্ র্ামর্ শ্রম র্ংক্রান্ত অ্ংিীদাশরে আমে।  
  
র্র্নলোন্ড কমীিল প্রবেক্ষণ ককন্দ্র েম্পম্বকন   
NWTC এম্পায়ার কেট কেমভ পমমন্ট (Empire State Development, ESD) দ্বারা শবেশিত হ্য়, 
বামেম া শবশ্বশবদযা য় আঞ্চশ ে ইিটিটিউমটর (University at Buffalo Regional Institute, 
UBRI), পশিম শর্উ ইয়েন  উত্পাদর্ এবং িশি কোম্পাশর্, এবং স্থার্ীয় েশমউশর্টি কর্তৃবৃমন্দর 
র্ামর্ এের্ামর্ োজ েমর। NWTC, র্ামবে শক্লয়াশরং র্ায়াগ্রা প্লযামন্ট যা অ্বশস্থত যার 100 
শমশ য়র্ মাশেন র্ ে ামরর কবশি র্ংস্কার েরা হ্য় এবং যা এখর্ বামেম া মযার্ুেযােচাশরং 
ওয়ামক্সনরও আবার্স্থ  - এেটি বৃহ্ির, 35 এের, র্র্ন যান্ড েশরের পুর্শবনোি এ াো 
(র্র্ন যান্ড) কে েব্জা েমর করমখমে বামেম ার ঐশতহ্াশর্ে ইে র্াইমে। এই ভবর্টি র্র্ন যান্ড 
েশরের ও পাশ্বনবতী এ াোর অ্র্ু টে শহ্মর্মব োজ েমরমে।  
  
ESD এবং UBRI NWTC-র জর্য এেটি অ্র্র্য বযবর্া পশরেের্া গম়ে কতাম , উন্নত উত্পাদর্ 
এবং িশির কক্ষমত্র অ্তযন্ত-দক্ষ েমীমদর ততশর েরার জর্য র্ৃষ্ট - পরবতী দইু দিমে পশিম শর্উ 
ইয়মেন  20,000টি র্তুর্ েমীর প্রময়াজর্ বাযযতামূ ে েমর - এবং এটি এমর্ এেটি পিশতমত 
েমর যা শবমিষভামব স্থার্ীয় জর্বম র র্বমচময় অ্র্ুন্নতমদর প্রশতশর্শযে েমর, যামদর অ্মর্মেই পূবন 
শদমে বর্বার্ েমরর্। SUNY এশর এবং আ মেে কেট েম জ েতৃন ে প্রেৃত প্রশিক্ষমণর পাঠক্রম 
প্রদার্ েরা হ্ম ও, NWTC-র েমনচারীরা বতন মামর্ েম জ পযনাময়র প্রশিক্ষণ োযনক্রম কিষ েরার 
কক্ষমত্র প্রশতবন্ধ্েতা কমাোমব ার জর্য শেজাইর্ েরা এেটি বযাপে োযনক্রম পশরচা র্া েমর র্ামে, 
যার মমযয রময়মে, শেন্তু তামতই র্ীমাবি র্য়, পশরবহ্র্, টিউিশর্, দ্রবয অ্পবযবহ্ার, ঋণ 
প্রিমর্/আশর্নে োউমিশ ং, এবং চাইল্ডমেয়ার। প্রশতটি শিক্ষার্ীমে তদর্শন্দর্ অ্যােমভামেট শহ্মর্মব 
এেজর্ "েযাশরয়ার কোচ" শর্ময়াগ কদওয়া হ্য়, র্মর্যা র্মাযামর্র পিশত এবং শবশভন্ন র্েট-শস্ক  
প্রশিক্ষমণর মাযযমম র্হ্ায়তা প্রদার্ েরার জর্য। পা াক্রমম, কপ্লর্মমন্ট শবমিষজ্ঞমদর প্রশিক্ষণ র্ময় 
অ্যামপ্রশন্টর্/ইন্টার্নিীপগুশ র র্ামর্ োত্রমদর কম ায়, স্থার্ীয় কোম্পার্ীর র্মে স্নাতেমদর স্থায়ী অ্বস্থামর্ 
স্থাপর্ েমর। েমনজীবর্ কোচ তারপর স্নাতে এবং তামদর শর্ময়াগদাতামদর র্মে শতর্ বের পযনন্ত 
গুরুেপূণন েম া-আপ প্রদার্ েমর র্াে য শর্শিত েরার জর্য। ESD ইমোর্শমে কেমভ পমমন্ট 
গ্রুমপর (Economic Development Group, EDG) র্ামর্ চুশি েমর, যা হ্  এেটি অ্ াভজর্ে 
র্ংস্থার র্ং , যামত েযার্শ ে দাতবয প্রশতষ্ঠার্ কযমর্, বামেম া আরবার্  ীগ (Buffalo Urban 
League), গুেউই  ইন্ডাশিজ (Goodwill Industries), এবং বামেম া র্ায়াগ্রা মযার্ুেযােচাশরং 



 

 

অ্যা ায়াি (Buffalo Niagara Manufacturing Alliance) অ্ন্তভুন ি, NWTC-র েমী প্রদার্ েরার 
জর্য এবং তা পশরচা র্া েরার জর্য।  
  
প্রার্শমেভামব গভর্নর কুওমমার বামেম া শবশ য়র্ দ্বারা র্মশর্নত, NWTC-র পশরচা র্ ভতুন শে যা 
কখা ার আমগর েমী এবং োজ বা়োবার বযবস্থার জর্য প্রদার্ েরা হ্ময়শে  তা জরু্ 30,  
2020-এর মমযয র্মূ্পণন খরচ হ্ময় যামব। যশদও NWTC এই ভতুন শে র্ে ভামব বযশিগত 
োউমন্ডিমর্র অ্বদামর্র র্ামর্ ব বত েমরমে, এই কেমের "উচ্চ-কযাগামযাগ" মমে টি বাশষনে 
পশরমষবায় োত্র প্রশত আর্মুাশর্ে 10,000-15,000 মাশেন র্ ে ার কযাগ েমরমে, যা োভাশবে 
SUNY টিউির্ খরমচর কচময় কবশি। কেেটি কটের্ই েরার উপায় অ্মন্বষণ েমরমে রাজয এবং 
NWTC।  
  
SUNY এম্পায়ার কেট কম্বলজ েম্পম্বকন   
SUNY এম্পায়ার কেট েম জ জীবমর্র কয কোর্ পযনাময়অ্র্ াইমর্ প্রদি এেটি বযশিগতেৃত কিখার 
অ্শভজ্ঞতা, র্িরীমর, অ্র্বা উভময়র র্ংশমশ্রণ এ শিক্ষার্ীমদর শিক্ষা গ্রহ্মণর বযবস্থা েমর। 1971 
র্া  কর্মে SUNY এম্পায়ার শিক্ষার্ীমদর বযস্ত জীবর্যাপমর্র দাশবমত তামদর বযশিগত এবং 
কপিাদার  মক্ষয এশগময় যাওয়ার জর্য এেটি অ্র্ুমমাশদত শেশগ্র অ্জন র্ েরার ক্ষমতা শদময়মে। 
শবশ্বমামর্র অ্র্ুষদ র্হ্, 1,300টিরও কবশি শর্মবশদত কমন্টর এবং আযুশর্ে প্রযুশির দরূশিক্ষণ প্রযুশি 
র্হ্ শিক্ষার্ীমদর তামদর শেগ্রী কপ্রাগ্রাম শর্জেেৃত েরমত র্াহ্াযয েরার জর্য, SUNY এম্পায়ার 
30টিরও কবশি শর্উ ইয়েন  রামজযর অ্বস্থামর্ এবং র্াতটি আন্তজন াশতে র্াইমট কযখামর্ শিক্ষার্ীরা 
শিখমত এবং বযশিগতভামব র্হ্মযাশগতা েরমত পামর তার শভশিমত এেটি শর্ভন রমযাগয এবং র্মর্ীয় 
অ্র্ াইর্ েম জ অ্শভজ্ঞতা র্রবরাহ্ েমর। আমামদর প্রায় 50 বের যমর কিখার এবং জীবর্ 
অ্শভজ্ঞতা েৃশতমে পুরস্কার এ এেজর্ কর্তা শহ্র্ামব শিক্ষার্ী এেটি শেগ্রী দ্রুত এবং েম খরমচ 
উপাজন র্ েরমত র্াহ্াযয েমর। আরও জার্মত, www.esc.edu শভশজট েরুর্ এবং @SUNYEmpire 
অ্র্ুর্রণ েরুর্।  
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