
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/12/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর স্টেট অি দ্ো স্টেম্বটর অংে বিম্বসম্বি একটি পাথওম্বেজ স্টেজ তৈবর 
করার প্রস্তাি ঘম্ব াণা কম্বরম্বের্  

  
স্টকাম্পাবর্গুম্বলা আম্বরা অন্তভুন বিমূলক কমীিল তৈবর করম্বৈ এিং আম্বরা কমীিল উন্নেম্বর্র সুম্ব াগ 

প্রদ্ার্ করম্বি  
  

গভর্নর কুওম্বমার ঐবৈিাবসক 175 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর কমীিল উন্নের্ উম্বদ্োম্বগর উপর 
বভবি কম্বর বর্মনাণ করম্বি  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো এবং ব্লু-ররবর্ ররইমযোরির্ রর্উ ইয়র্ন  র্রমশর্ (Reimagine New York 
Commission) আি রর্উ ইয়র্ন  রোমিযর রর্ময়োগর্র্ন োমের ির্য এর্টি পোথওময়ি প্লেি তর্রর র্রোর 
এর্টি পররর্ল্পর্ো প্ল োষণো র্মরমের্ আমরো অন্তভুন রিমলুর্ র্মনচোরী তর্রর র্রোর ির্য এবং 2021 
সোমলর প্লেট অফ েয প্লেমটর অংশ রিমসমব আমরো র্মীবল উন্নয়মর্র সুম োগ প্রেোর্ র্রোর 
ির্য। এই অঙ্গীর্োরটি COVID-19 মিোমোরীর পর আমরো র্যো য র্মীমের প্ররর্পোলমর্র ির্য সরর্োরর 
ও প্লবসরর্োরর খোমর্র রর্ময়োগর্র্ন োমের র্োমের প্ররর্ভোর রর্ময়োগ, রবরর্ময়োগ এবং পমেোন্নরর্র 
র্ীরর্গুরলমর্ সংস্কোর র্রমর্ প্ররর্শ্রুরর্বদ্ধ।  
  
"COVID-19 আমোমের সমোি িমু়ে রবেযমোর্ তবষমযগুরলমর্ বরধনর্ র্মরমে, এবং অথনর্ীরর্ও প্লর্োর্ 
বযরর্ক্রম র্য়। ঐরর্িোরসর্ সংখযর্ রর্উ ইয়র্ন বোসীরো চোর্রী িোররময়মের্, এবং রর্ম্ন ও মধয আময়র 
পররবোরগুরল সব প্লচময় প্লবরশ ক্ষরর্গ্রস্ত িমে। সরর্োরর এবং প্লবসরর্োরর রর্ময়োগর্র্ন োমের এই 
বযবধোর্টি বন্ধ র্রোর প্লক্ষমে গুরুত্বপূণন ভূরমর্ো রময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্োরো র্োমের 
রর্ ুি র্রমবর্, প্ররশক্ষণ ও পুর্রোয় প্ররশক্ষমণ রবরর্ময়োগ র্রমবর্ র্ো আমোমের সম্প্রসোরণ র্রো 
প্রময়োির্ এবং র্মনিীর্ বযরিমের ির্য চোর্রর প্লপমর্ র্মীবমলর উন্নয়মর্র অংশীেোরমের সোমথ র্োি 
র্রমর্ িমব। এই ির্য আমরো রোিয িমু়ে রর্ময়োগর্র্ন োমের অর্ুমরোধ র্ররে সর্ল রর্উ ইয়র্ন বোসীমের 
সুম োগ প্রেোর্ র্রমর্ সোিো য র্রোর ির্য পোথওময়ি প্লেিটি গ্রিণ র্রমর্, শুধুমোে  োরো ইরর্মমধযই 
সুস্থ রময়মের্ র্োমের ির্যই প্লর্বল র্য়।"  
  
এখর্ প নন্ত 16টি প্লর্োম্পোরর্ এই অঙ্গীর্োরটি গ্রিণ র্মরমে,  ো রর্উ ইয়মর্ন  120,000 এরও প্লবশী 
র্মীমের প্রভোরবর্ র্মরমে, এবং রোিযটি আগোমী বেমর প্লসই প্ররর্শ্রুরর্গুরলমর্ রর্র্গুণ র্রোর লক্ষয 
র্রমে। প্লেিটি রর্উ ইয়র্ন  রোমিয গভর্নর কুওমমোর র্মীবমলর রবর্োমশর প্লক্ষমে অগ্রগর্ীর উপর 
রভরি র্মর গম়ে রু্লমে,  োমর্ অন্তভুন ি 175 রমরলয়র্ মোরর্ন র্ ডলোমরর র্মীবল রবর্োমশর উমেযোগ 



 

 

(Workforce Development Initiative), র্মীবল রবর্োমশর গভর্নমরর প্রথম অরফস, এবং রর্রির্ 
র্মর প্ল  রর্উ ইয়র্ন  রোমিযর প্লবরশরভোগ রসরভল সোরভন মসর পেগুরল রডগ্রী র্য়, েক্ষর্োর উপর রভরি 
র্মর র্োমি রর্ময়োগ র্মর।  
  
অংশগ্রিণর্োরী রর্ময়োগর্র্ন োরো র্োমের অঙ্গীর্োমরর প্ররর্শ্রুরর্গুরলর বোস্তবোয়মর্ র্োমের অগ্রগরর্ সম্পমর্ন  
তেমোরসর্ প্ররর্মবের্ র্রমর্ সম্মর্ িমবর্। র্োরো পেমক্ষপ রর্মর্ সম্মর্ িমব, এগুরল সি:  
  

• পমেোন্নরর্ এবং/অথবো উচ্চর্র মিরুীর ির্য বর্ন মোর্ র্মীমের পরু্রোয় প্ররশক্ষমণ বো 
েক্ষর্োর রবর্োমশ রবরর্ময়োগ র্রুর্,  োর মমধয অন্তভুন ি র্মলমির আরথনর্ সিোয়র্োর 
প্রেোর্ র্রো অথবো চোর্রীমর্ র্রু্র্ েক্ষর্োসমূমির প্ররশক্ষণ সমথনর্ র্রো;  

• র্ম প্ররর্রর্রধত্বরৃ্র্ ির্মগোষ্ঠীর ির্য পথগুরল সরবরোি র্রমর্ র্রু্র্ রশক্ষোর্রবমশর 
পররর্ল্পর্োগুরল তর্রর র্রুর্;  

• রর্ম্ন আময়র র্মীমের বো প্ররশক্ষণোথীমের ির্য বো়েরর্ র্মীসংখযোর সিোয়র্োর 
অর্ুসন্ধোর্ র্রমর্ প্ররর্শ্রুরর্বদ্ধ ির্, উেোিরণস্বরূপ, রশশু পররচ নো এবং পররবিমর্র 
ভরু্ন রর্গুরল;  

• র্রু্র্ রর্ময়োগপ্রোপ্তমের ির্য উপ ুি, উচ্চ রবেযোলয় বো প্লপোে-প্লসমর্ন্ডোররর রডরগ্রর 
প্রময়োির্ীয়র্োগুরল রিসোমব অপসোরমণর মোধযমম েক্ষর্ো-রভরির্ রর্ময়োমগর মমডলগুরল 
অমেষণ র্রমর্ প্ররর্শ্রুরর্বদ্ধ িওয়ো;  

• র্রু্র্ প্রর্যোরশর্ র্মীমের রর্ময়োগ, ইন্টোররভউ এবং প্লমন্টররশমপর সুম োগগুরল সিির্র 
র্রোর ির্য র্িরবল প্রেোমর্র মোধযমম এবং/অথবো সম্প্রসোররর্ র্মীমের প্লস্বেোমসবীর 
সময় সরবরোমির মোধযমম রবেযমোর্ অপ্রচরলর্ র্মীবমলর উন্নয়মর্র সিম োগীমের সোমথ 
সম্পর্ন গুরলমর্ প্লস্কল র্রুর্; এবং/অথবো  

• রর্উ ইয়র্ন  রোমিযর র্মীবমলর রবর্োমশর সরবরোির্োরীরো  োরো রর্ম্নরবি 
সম্প্রেোয়গুরলমর্ সরবরোি র্মরর্ র্োমের সোমথ র্রু্র্ সম্পর্ন  গম়ে রু্লুর্,  োর মমধয 
রময়মে প্লেট ইউরর্ভোরসনটি অফ রর্উ ইয়র্ন  (State University of New York), 
রসটি ইউরর্ভোরসনটি অফ রর্উ ইয়র্ন  (City University of New York), প্লবোডন স 
অফ প্লর্ো-অপোমরটিভ এডুমর্শর্োল সোরভন মসস (Boards of Cooperative 
Educational Services), এবং/অথবো অপ্রচরলর্ র্মীবল উন্নয়মর্র সংস্থোগুরল।  

  
পোথওময়ি প্লেমি অংশগ্রিণর্োরী 16 ির্ প্ররর্ষ্ঠোর্ো রর্ময়োগর্োরীরো িমলর্ IBM, প্লচোবোরর্, র্র্ 
ইরডসর্ (Con Edison), গুগল (Google), JPমরগোর্ প্লচি (JPMorgan Chase), মোেোরর্োডন  
(Mastercard), AIG, প্লমমমোররয়োল প্ললোয়োর্ প্লর্টোররং (Memorial Sloan Kettering), মমন্টরফওর 
(Montefiore), প্ললোবোলফোউরন্ড্রস (Globalfoundries), TEKরসমেমস (TEKsystems), লমরমটো 
(Loretto), র্গরর্মিন্ট (Cognizant), ক্লোর্ন সর্ রবশ্বরবেযোলয় (Clarkson University), বোর্ন মল 
র্মলি (Berkeley College) এবং অযোমথমর্ক্স (Athenex)।  
  



 

 

রর্উ ইয়মর্ন র প্লর্রৃ্স্থোর্ীয় রর্ময়োগর্র্ন োমের প্লথমর্ র্রু্র্ প্ররর্শ্রুরর্গুরল েো়েোও, গভর্নর কুওমমো র্োর 
175 রমরলয়র্ মোরর্ন র্ ডলোমরর ওয়োর্ন মফোসন প্লডমভলপমমন্ট ইরর্রশময়টিমভর (Workforce Development 
Initiative) মোধযমম রর্ম্নরলরখর্ রোষ্ট্রীয় পেমক্ষপগুরল গ্রিণ র্রমবর্,  ো ররইমযোরির্ রর্উ ইয়র্ন  
র্রমশমর্র র্োি দ্বোরো অর্পু্রোরণর্। COVID-19 স্বোমস্থযর িরুরী অবস্থোর র্োরমর্ রবপুল সংখযর্ রর্উ 
ইয়র্ন বোসীরো র্োমের চোর্রী িোররময়মের্। এই সংর্ট তবষমযমর্ আরও বোর়েময় রেময়মে, প্ল খোমর্ রর্ম্ন 
ও মধয আময়র পররবোরগুমলো সব প্লচময় ব়ে অথননর্রর্র্ ক্ষরর্র সম্মুখীর্ িমের্। রর্ম্নরলরখর্ 
পেমক্ষপগুরল চোর্ররর পথ এবং সুম োগ সম্প্রসোরমণর প্লচষ্টো র্রমব:  
  

• র্ম আময়র রর্উ ইয়র্ন বোসীমের রবর্োমূমলয উচ্চ মোমর্র প্ররশক্ষণ র্মনসচূীমর্ অংশগ্রিণ র্রমর্ 
রেমর্ NYS ওোকন ম্ব াসন স্কলারবেপ (NYS Workforce Scholarships) চালু র্রো। রর্উ 
ইয়র্ন বোসীমের রসিঁর়ে প্লবময় উঠমর্ সোিো য র্রোর ির্য অর্যন্ত গুরুত্বপূণন র্র্-র্মলি পোথওময় 
তর্রর র্মর মধযরবি রর্উ ইয়মর্ন র পররবোমরর ির্য র্মলিমর্ রবর্োমূমলযর র্রমর্ গভর্নর 
কুওমমোর প্লর্রৃ্মত্ব এই উমেযোগ গম়ে উমঠমে।  

• সকল বির্ামূম্বলে অর্লাইর্ প্রবেক্ষম্বণর জর্ে স্টেট ইউবর্ভাবসনটি অ  বর্উ ইেকন ম্বক (State 
University of NewYork, SUNY) প্রসাবরৈ করুর্  োমর্ রর্উ ইয়র্ন বোসীরো র্থয প্র ুরি, 
সোইবোর এবং স্বোস্থযমসবোর মর্ উচ্চ-চোরিেোসম্পন্ন এলোর্োয় উন্নর্ মোমর্র র্োমির ির্য 
অরর্ররি এমেয়মমন্ট সোটিন রফমর্ট প্লপ্রোগ্রোমম ভরর্ন  িমর্ পোমরর্, িোইরিড লোরর্নং মমডমলর 
সোফমলযর উপর গম়ে রু্মল।  

• রর্উ ইয়মর্ন র বযবসোয়ীমের র্মীমের এবং ইন্টোর্নমের প্ররশক্ষণ এবং েক্ষর্ো বৃরদ্ধর প্ররশক্ষণ 
রেমর্ উৎসোরির্ র্রমর্ এমেেম্বমন্ট স্টেবর্ং ইর্ম্বসর্টিভ স্টপ্রাগ্রাম (Employment Training 
Incentive Program) বরম্বেইবর্ং টোম্বের প্লক্ররডট সম্প্রসোরণ র্রো। এই র্র প্রমণোের্ো 
COVID-19 মিোমোরীর র্োরমণ প্লবর্র্িীর্ অবস্থোয় েুটিমর্ আমের্ বো র্োি িোররময়মের্ এমর্ 
র্মনচোরীমের সোিো য র্রোর ির্য প্ররশক্ষণ এবং সবনরের্ বযোপী পররমষবোমর্ সিোয়র্ো র্রমব। 
এটি র্রুণ রর্উ ইয়র্ন বোসীমের ইন্টোর্নরশমপর সুম োগ প্রেোর্ র্রমব।  

 
বরইমোবজর্ বর্উ ইেকন  কবমের্ ওোবকন ং গ্রুম্বপর স্টকা-স্টচোরমোর্ এিং IBM এর প্রাির্ 
স্টচোরমোর্, স্টপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িনািী কমনকৈন া বজবর্ স্টরাম্বমটি িম্বলর্, "রর্উ ইয়মর্ন র 
অথননর্রর্র্ পরু্রুদ্ধোর রর্ভন র র্মর র্োমের ির্য সুম োগ তর্রর র্রো  োরো সব প্লচময় প্লবরশ প্রভোরবর্ 
মিোমোরীর দ্বোরো, রবমশষ র্মর প্লসই সব রর্উ ইয়র্ন বোসীমের ির্য  োমের র্মলমির রডগ্রী প্লর্ই। 
এির্যই আরম রর্উ ইয়মর্ন র সব প্লর্োম্পোরর্গুরলমর্ পোথওময়ি প্লেি গ্রিণ র্রমর্ উৎসোরির্ র্ররে,  ো 
রর্ময়োগর্র্ন োমের েক্ষর্োর উপর রভরি র্মর মোর্ুষমের রর্ময়োগ র্রমর্ প্ররর্শ্রুরর্বদ্ধ র্মর, শুধু র্োমের 
রডগ্রী উপর রভরি র্মর র্য়। এই প্লেি র্মীমের সব প্লথমর্ প্রময়োির্ীয় েক্ষর্োগুরল গম়ে রু্লমর্ 
সোিো য র্রোর ির্য পণূঃপ্ররশক্ষণ র্মনসূচীর আহ্বোর্ িোর্োয়  ো এর্টি দ্রুর্ পররবর্ন র্শীল রডরিটোল 
অথনর্ীরর্মর্ সব প্লচময় গুরুত্বপূণন। পোথওময়ি প্লেমি প্ররর্শ্রুরর্বদ্ধ িওয়ো প্লর্োম্পোরর্গুরলর ির্য সুম োগ 
প্রসোররর্ র্রোর এর্টি উপোয়, র্মীবলমর্ আমরো অন্তভুন রিমূলর্ র্রোর ির্য এবং রর্উ ইয়মর্ন র 
অথনর্ীরর্মর্ আবোর গম়ে প্লর্োলোর ির্য েক্ষর্োমর্ অগ্রোরধর্োর রেমর্।"  
  



 

 

বরইমোবজর্ বর্উ ইেকন  কবমের্ ওোবকন ং গ্রুম্বপর স্টকা-স্টচোরমোর্ এিং প্রাির্ ইর্ র (Infor) 
স্টচোরমোর্ এিং প্রধার্ বর্িনািী কমনকৈন া চালনস ব বলপস িম্বলর্, "দ্রুর্ রববর্ন র্শীল রডরিটোল 
অথনর্ীরর্মর্, রর্উ ইয়র্ন বোসীমের ির্য র্রু্র্ েক্ষর্ো অিন র্ র্রো এখর্ আমগর প্লচময় প্লবরশ গুরুত্বপূণন। 
প্র ুরি রশমল্প আমোর র্মনিীবর্ অরর্বোরির্ র্রোর পর, আরম রর্মি প্লচোমখ প্লেমখরে রর্ভোমব 
উদ্ভোবমর্র ির্য বযরির র্মনমক্ষমে সফল িওয়োর ির্য র্রু্র্ েক্ষর্ো অিন মর্র প্রময়োির্ িমর্ পোমর। 
আমোমের অবশযই রর্উ ইয়র্ন বোসীমের চোর্ররর প্ররশক্ষমণ বরধনর্ প্রমবশোরধর্োর এবং এর ির্য 
প্রময়োির্ীয় আরথনর্ সিোয়র্ো প্রেোর্ র্রমর্ িমব; আমোমের রর্রির্ র্রমর্ িমব প্ল  রোমিযর প্ররশক্ষণ 
র্মনসূচীগুরল উচ্চ মোমর্র িয় এবং র্মীমের র্োমের র্মনিীবমর্ সোফমলযর ির্য প্রস্তুর্ র্মর; এবং 
আমোমের অবশযই র্মীমের প্ররশক্ষণ প্লপমর্ এবং র্মনমক্ষমে অংশগ্রিণ র্রমর্, উভময়র ির্য 
প্রময়োির্ীয় রডরিটোল সরঞ্জোম অযোমক্সস র্রমর্ সোিো য র্রমর্ িমব। ররইমযোরির্ রর্উ ইয়র্ন  র্রমশর্ 
রর্উ ইয়র্ন বোসীমের এই প্ররর্টি প্লক্ষমে সোিো য র্রোর ির্য র্রু্র্ র্ীরর্ এবং র্মনসূচী প্রস্তুর্ 
র্মরমে।"  
  
বরইমোবজর্ বর্উ ইেকন  কবমেম্বর্র সদ্সে এিং পার স্টস্কালাস (Per Scholas) স্টপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ 
বর্িনািী কমনকৈন া বেবর্ও আোলা িম্বলর্, "পোর প্লস্কোলোস রর্উ ইয়র্ন  র্রমশমর্ অংশগ্রিণ র্রমর্ 
প্লপমর খুবই সম্মোরর্র্ এবং আর্রির্ রর্উ ইয়র্ন মর্ COVID-19 মিোমোরীর পর এর্টি সফল 
অথননর্রর্র্ পরু্রুদ্ধোর পররর্ল্পর্ো গম়ে রু্লমর্ সোিো য র্রোর ির্য। আমরো অমর্র্ রর্উ ইয়র্ন  
প্লর্োম্পোরর্র দ্বোরো উৎসোরির্  োরো শ্ররমর্ েক্ষর্ো এবং প্রোর্-র্মনসংস্থোর্ প্ররশক্ষমণর মোধযমম আমরো 
র্যো য এবং তবরচেযময় র্মীবমলর ির্য এর্টি পোথওময় প্লেি র্রমে  োমর্ আমোমের শ্রমশরি চোরিেো 
আমে এমর্ র্োমির ির্য প্রস্তুর্ িয়।" 
  
বরইমোবজর্ বর্উ ইেকন  কবমেম্বর্র সদ্সে এিং প্রবৈষ্ঠাৈা এিং প্রধার্ বর্িনািী কমনকৈন া স্টচািাবর্ 
িামবদ্ উলুকাো িম্বলর্, "পোথওময়ি প্লেমির এর্ির্ প্ররর্ষ্ঠোর্ো সেসয রিমসমব প্লচোবোরর্ সর্ল রর্উ 
ইয়র্ন বোসীমের ির্য সুম োগ তর্রর র্রমের্, র্োরো প্লর্োথো প্লথমর্ এমসমের্ এবং র্োমের অরভজ্ঞর্ো 
রর্রবনমশমষ। আি আমরো প্ল  প্ররর্শ্রুরর্ রেরে র্ো এর্টি গুরুত্বপূণন রমশমর্র আর্ুষ্ঠোরর্রর্র্রণ র্রমে 
- শুধু এই রোমিযর ির্য র্য়, প্লেমশর ির্য। আমমররর্োর্ স্বপ্ন পূরমণর প্ররর্বন্ধর্র্োগুরল ভোঙমর্ 
আমোমের  থোসোধয প্লচষ্টো চোরলময় প্ল মর্ িমব।"  
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