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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর ঐবিহাবিক ওয়াকনম্ব ািন ডেম্বভলপম্বমন্ট ইবর্বেম্বয়টিম্বভর অংে বহম্বিম্বি
3,600 জম্বর্রও অবিক বর্উ ইয়কনিািীম্বক প্রবিবিি করম্বি 3.1 বমবলয়র্ মাবকনর্ েলার অর্ুদাম্বর্র
ড াষণা বদম্বয়ম্বের্

70টি বর্উ ইয়কন রাম্বজের িেিিা, কবমউবর্টি কম্বলজ এিং িম্প্রদায়বভবিক িংস্থা কমন েবি
উন্নয়ম্বর্র জর্ে অম্বথন র ড াগার্ পাম্বি
অর্ুদার্ ইর্-বেমান্ড দিিা প্রবেিম্বণর জর্ে অথন প্রদার্ করম্বি 3,600 জম্বর্রও ডিবে বর্উ
ইয়কনিািীর জর্ে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রাজযব্যাপী প্রায় 70টি ব্যব্সা, কমমউমর্টি
কমেজ এব্ং সম্প্রদায়মভমিক সংস্থা কমনশমি উন্নয়মর্র জর্য 3.1 মমমেয়র্ মামকন র্ ডোর অ্মথনর
ঘোগার্ পামব্ রামজযর ঐমিহামসক ওয়াকন ম াসন ঘডমভেপমমন্ট ইমর্মশময়টিমভর অ্ংশ মহমসমব্। মডপার্নমমন্ট
অ্ ঘেব্ামরর (Department of Labor) এব্ং ঘের্ ইউমর্ভামসনটি অ্ মর্উ ইয়মকন র (State
University of New York) মাধ্যমম অ্র্ুদামর্র িহমব্ে 3,644 জর্ মর্উ ইয়কন ব্াসীমক ঘপশাগি
প্রমশক্ষণ প্রদামর্ সহায়িা করমব্, িামদরমক ঘসইসব্ দক্ষিার প্রমশক্ষণ ঘদমব্ মর্ময়াগকিন ামদর কামে
ঘেগুমোর চামহদা রময়মে। 2019-এর ঘম ঘি চােু হওয়ার পর ঘথমক, 175 মমমেয়র্ মামকন র্ ডোমরর
ওয়াকন ম াসন ঘডমভেপমমন্ট ইমর্মশময়টিমভর মাধ্যমম প্রায় 12 মমমেয়র্ মামকন র্ ডোর অ্থন ঘোগার্
ঘদওয়া হময়মে, ো 8,200 জমর্রও অ্মধ্ক মর্উ ইয়কন ব্াসীমক প্রমশক্ষণ প্রদার্ করমব্।
"এই অ্র্ুদার্ ব্িন মার্ সমময়র দ্রুি ব্ধ্নর্শীে মশল্পগুমেমি প্রমিমোমগিা করার জর্য হাজার হাজার
মার্ুষমক প্রমশক্ষণ এব্ং দক্ষিা সরব্রাহ করমব্ এব্ং ভমব্ষযমির কাজ গ্রহমণর জর্য প্রস্তুি করমব্,"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "দ্রুি পমরব্িন র্শীে অ্থনর্ীমির সুমোগ গ্রহমণর জর্য রামের কমী ব্ামহর্ীমক
অ্ব্শযই মামর্ময় মর্মি হমব্, এব্ং আমামদর ওয়াকন ম াসন ঘডভেপমমন্ট ইমর্মশময়টিভ মর্উ ইয়কন ব্াসীমক
স ে হওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় িীক্ষ্ণিা মদমে।"
"রাজযব্যাপী মর্ময়াগদার্ কারীমদর কাে ঘথমক আমম প্রধ্ার্ মব্ষয় মহমসমব্ ো শুমর্মে িা হে িারা
দক্ষিা সম্পন্ন শ্রমমক খুুঁমজ পার্ র্া ো 21 শিমকর কামজর জর্য প্রময়াজর্ীয়," ডল ম্বের্োন্ট গভর্ন র
কোবথ ডহাচু ল িম্বলর্। "এই কারমণই আমামদর ঐমিহামসক 175 মমমেয়র্ ডোমরর ওয়াকন ম াসন
ঘডভেপমমন্ট ইমর্মশময়টিমভর অ্ংশ মহসামব্, আমরা মর্উ ইয়কন রামজযর প্রায় 70টি ব্যব্সা,

অ্োভজর্ক প্রমিষ্ঠার্ ও সম্প্রদায়মভমিক সংগঠর্ দ্বারা পমরচামেি চাকমর প্রমশক্ষণ কমনসূমচমি 3.1
মমমেয়র্ ডোর মব্মর্ময়াগ করমে ো 3,600 জর্ মর্উ ইয়কন ব্াসীমক উপকৃ ি করমব্। এটি রন্ধর্ মশল্প
ব্া উন্নি উৎপাদর্ ব্যব্স্থা োই ঘহাক র্া ঘকর্, আমরা মব্মর্ময়াগ করমে এব্ং দক্ষিার অ্ভাব্ ব্ন্ধ
করমি কাজ কমর চমেমে এব্ং এব্ং মর্উ ইয়কন ব্াসীমক ব্িন মার্ এব্ং ভমব্ষযমির কামজর জর্য প্রস্তুি
করমে।"
আঞ্চমেক অ্থননর্মিক চামহদা এব্ং সুমোমগর উপর মভমি কমর, িহমব্মের জর্য আমব্দমর্র প্রস্তাব্
ঘদওয়ার ঘক্ষমে মর্উ ইয়মকন র মরমজওর্াে ঘডমভেপমমন্ট কাউমিেমসর (Regional Economic
Development Councils, REDC) একটি মূে ভূ মমকা রময়মে। আর্টি আঞ্চমেক অ্থননর্মিক উন্নয়র্
পমরষদ (REDC) অ্ঞ্চে ঘথমক ব্যব্সা ও সংস্থাগুমেমি কমনশমি উন্নয়র্ িহমব্ে গ্রহণ করমে োর
মমধ্য অ্ন্তভন ি:
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•

•
•

•

•
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ব ঙ্গার ডলকি: ব্যাক্সর্ার (Baxter), ু ডমেংক (Foodlink), ঘজমর্মস কিট্রাকশর্ সামভন স
(Genesee Construction Service), গ্রাহাম কমপনামরশর্ (Graham Corporation),
োই র্াইম এমসসমর্ি (Lifetime Assistance), ঘমমর কযামরওো মচেমেি ঘসন্টার (Mary
Cariola Childrens Center), মযাকএযােমপর্ ইন্ডামিজ (McAlpin Industries), অ্পটিমযাক্স
(Optimax), অ্মথনা মিমর্কাে ডায়াগমর্ামেকস (Ortho Clinical Diagnostics),
ঘপ্রসমর্াোইর্ (Prestolite), ওময়র্ম ংগার ঘেকস ঘব্াডনস অ্ ঘকাঅ্পামরটিভ এডু মকশর্াে
সামভন মসস (WayneFinger Lakes BOCES)
িাউদার্ন োয়ার: এযামচভ (ACHIEVE), DYCO ইমেকট্রমর্ক্স (DYCO Electronics),
ঘলাব্াে িাউড সমেউশি (Global Cloud Solutions), MPL ইর্কমপনামরশর্ (MPL Inc.),
ঘরমন্ড-হযাডমে (Raymond-Hadley), মট্রপে মসটিস ঘর্র্ওয়াকন সমেউশি (Triple Cities
Network Solutions)
কোবপোল বরবজয়র্: এযােমব্মর্ ঘশাহামর ঘশমর্কর্ামড সারামর্াগা BOCES (Albany
Schoharie Schenectady Saratoga BOCES)
ডিন্ট্রাল বর্উ ইয়কন: এমমস মেমর্র্ সামভন স (Ames Linen Service), োমর্নং মডজএযামব্মেটিস
এমসামশময়শর্ অ্ ঘসন্ট্রাে মর্উ ইয়কন (Learning Disabilities Association of CNY),
মযারাথর্ ঘব্ার্ গ্রুপ (Marathon Boat Group)
বমে-হােির্ঃ কযামরমব্য়ার্ ু ড মডোইর্স (Caribbean Food Delights), ঘজর্পযাক
(Genpak), রকেযান্ড BOCES (Rockland BOCES), শপরাইর্ (ShopRite), র্ু মরা
কমেজ এযান্ড ইউমর্ভামসনটি মসমেম (Touro College and University System), ওয়ামের্
ঘসমভংস ব্যাংক (Walden Savings Bank)
ডমাহক ভোবল: ঘের্র্ ইন্ডামিজ
লং আইলোন্ড: 106িম ঘরসমকউ উইং এয়ার র্যাশর্াে গাডন এযার্ গযাব্মরমি এয়ারমপার্ন
(106th Rescue Wing Air National Guard at Gabreski Airport), AHRC সাম াক
কাউমন্ট (AHRC Suffolk County), আমমমরকার্ মরমজন্ট (American Regent),
কযামথামেক ঘহেথ সামভন মসস অ্ েং আইেযান্ড (Catholic Health Services of Long
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Island), ঘডমভেপমমন্টাে মডজএযামব্মেটিস ইিটিটিউর্ (Developmental Disabilities
Institute), ইে এন্ড মডজএযামব্মেটিস এমসামসময়র্স (East End Disabilities Associates),
যামমমে ঘরমসমডমিস এযান্ড এমসর্মশয়াে এন্টারপ্রাইমসস (Family Residences and
Essential Enterprises), ইমন্ডমপমন্ডন্ট গ্রুপ ঘহাম মেমভং (Independent Group Home
Living), মর্উ ইয়কন ইউমর্ভামসনটি-উইর্থ্রপ হসমপর্াে (NYU-Winthrop Hospital),
র্রমযার্ ঘকইে র্াসনামরস (Norman Keil Nurseries), সাইর্এমমড (SightMD), ঘসন্ট
ফ্রামিস হসমপর্াে (St. Francis Hospital)
পবিম বর্উ ইয়কন: আমমমরকার্ র্ায়াগ্রা হসমপর্ামেটি (American Niagara Hospitality),
অ্ডু ব্র্ মযামশর্ামর কমপনামরশর্ (Audubon Machinery Corporation), ব্রুর্ার ইন্টারর্যাশর্াে
(Brunner International), ব্ুশ ইন্ডামিজ (Bush Industries), কযার্ামরাগাস কাউমন্ট
(Cattaraugus County), এমর 2-ঘশার্ু কুয়া-কযার্ামরাগাস BOCES (Erie 2Chautauqua-Cattaraugus BOCES), ইর্মর্র্মডম (Intandem), ঘর্মপামেয়র্ ইমিমর্য়ামরং
সামভন মসস (Napoleon Engineering Services), র্ায়াগ্রা ইন্ডামিয়াে ঘমকামর্কাে (Niagara
Industrial Mechanical), মপপে ইর্কমপনামরশর্ (People Inc), ঘপ্রশাস ঘের্ (Precious
Plate), এসমজ ঘেশাে ঘমাে কমম্পামর্ন্টস (SG Special Mold Components), সাউদার্ন
র্ায়ার এর্ভায়মরার্মমন্টস র মেমভং (Southern Tier Environments for Living), ঘসন্ট
ঘগামব্ইর্ (Saint Gobain), স্নাইডার কমপনামরশর্ (Snyder Corporation), র্াইম মরমেজ
সাময়মিস (Time Release Sciences), র্াইর্ার্এক্স (TitanX), টিউমেপ মরচাডনসর্
মযার্ু যাকচামরং (Tulip Richardson Manufacturing), ভযার্মডমাকন কযামমকাে
(VanDeMark Chemical), ওয়ামশঙ্গর্র্ মমেস (Washington Mills)

ঘপশাদার প্রমশক্ষণ প্রকল্পগুমেমক ঘের্জুমে SUNY কমমউমর্টি কমেজগুমে কিৃন ক সহায়িা প্রদার্ করা
হয়, োর মমধ্য রময়মে: ব্রুম, ডামচস, ঘজমর্মস, ঘজমসর্াউর্, মমহাক ভযামে, মর্মরা, র্াসাউ, র্ায়াগ্রা
কাউমন্ট, অ্মরি কাউমন্ট, এব্ং সাম াক কাউমন্ট। মর্উ ইয়কন ঘের্ মডপার্নমমন্ট অ্ ঘেব্ামরর
মাধ্যমম অ্থনাময়ি প্রকমল্প কযামপর্াে মরমজওর্, ঘসন্ট্রাে মর্উ ইয়কন , ম ঙ্গার ঘেকস, মমড-হাডসর্,
মমহাক ভযামে, এব্ং ওময়োর্ন মর্উ ইয়মকন র সাইর্গুমে অ্ন্তভুন ি রময়মে।
এম্পায়ার ডেে ডেভলপম্বমন্ট (Empire State Development)-র ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং
িভাপবি ও প্রিার্ বর্িন াহী কমন কিনা-মম্বর্ার্ীি এবরক ডজ জােনলার িম্বলর্, "মর্উ ইয়মকন স ে
ব্যব্সা শুরু এব্ং প্রসামরি করমি এম্পায়ার ঘেমর্ উদীয়মার্ এব্ং ইর্-মডমান্ড ঘক্ষেগুমেমক সহায়িা
করার জর্য প্রময়াজর্ীয় দক্ষিাসহ একটি কমনশমি প্রময়াজর্। আমম গভর্নর কুওমমার েক্ষযমক সাধ্ুব্াদ
জার্াই ো অ্থননর্মিক প্রব্ৃমির জর্য একটি মব্জয়ী মুনো তিমর কমর এব্ং আমরা আগামীমি মশমল্পর
জর্য ঘসরা প্রমিভার প্রমশক্ষণ প্রদার্ কমর।"
বেপােনম্বমন্ট অি ডলিার কবমের্ার রিােনা বরয়ােনর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুউমমামক ধ্র্যব্াদ, রাজয
জুমে ঘব্কারমের হার হ্রাস ঘপময়মে এব্ং মর্উ ইয়মকন র ঘব্সরকারী খামির চাকমর ঐমিহামসক
উচ্চিায় রময়মে। আমামদর এমর্ একটি কমনশমি প্রময়াজর্ ো প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত এব্ং দ্রুি ব্ধ্নমার্
প্রময়াজর্ীয় চামহদা ঘমর্ামি প্রস্তুি। মর্উ ইয়কন ব্াসীরা উদীয়মার্ ঘক্ষমে দক্ষ িা মর্মিিকরমণ

ওয়াকন ারম াসন ঘডভেপমমন্ট মূে মব্ষয়, িমব্ প্রেুমি পমরব্িন মর্র সামথ সামথ, িারা ব্িন মার্ অ্ব্স্থার্
ঘথমক এমগময় োওয়ার প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত হয়।"
SUNY-এর চোম্বেলর বিবের্া এম. জর্ির্ িম্বলর্, "গভর্নর কুউমমা আমামদর রাজয জুমে মর্ষ্ঠ
সরকারী-ঘব্সরকারী অ্ংশীদামরমের মাধ্যমম মশল্প এব্ং মশমক্ষি কমীমদর একমেি করার ঘক্ষমে
অ্র্ু র্ক মহসামব্ কাজ কমর চমেমের্। SUNY'র কমমউমর্টি কমেজগুমে িার ওয়াকন ম াসন
ঘডমভেপমমন্ট ইমর্মশময়টিমভ কামজর প্রমশক্ষণ এব্ং স্বিন্ত্রকরণ মশক্ষার ঘকন্দ্রীয় ঘকন্দ্র মহসামব্, পাশাপামশ
িামদর অ্ঞ্চমে ঘেসব্ ব্যব্সা প্রমিষ্ঠার্ এব্ং সংস্থাগুমে পমরমব্শর্ করমে িামদর সহমোগী মহসামব্
আমরা গমব্নি।"
গভর্ন র কুওম্বমার ওয়াকনম্ব ািন ডেম্বভলপম্বমন্ট ইবর্বেম্বয়টিভ
গভর্নর কুওমমা 2019 সামের ঘম মামস ওয়াকন ম াসন ঘডমভেপমমন্ট ইমর্মশময়টিমভর জর্য ঘের্ জুমে
175 মমমেয়র্ মামকন র্ ডোর মব্মর্ময়ামগর ঘ াষণা মদময়মের্ োমি ঘকৌশেগি আঞ্চমেক প্রয়াসমক
সমথনর্ কমর ো ব্যব্সাময়র স্বল্পমময়াদী কমনশমির চামহদা পূরণ কমর, আঞ্চমেক প্রমিভা মব্ষয়ক
পাইপোইর্গুমেমক উন্নি কমর, স্থার্ীয় কমী ব্ামহর্ীর সত্ত্বামদর র্মর্ীয়িা এব্ং অ্মভমোজর্ ঘোগযিা
ব্ৃমি কমর, মশক্ষার্মব্শিা এব্ং ঠিকার্া প্রসামরি কমর ক্রমব্ধ্নমার্ মশল্পগুমের দী নমময়াদী হওয়া
প্রময়াজর্। এোোও এইসব্ িহমব্ে র্ারী, েুব্, এব্ং কযামরয়ার অ্গ্রসর করমি উমেখমোগয ব্াধ্ার
সম্মুখীর্ হয় এমর্ জর্গমণর অ্থননর্মিক মর্রাপিা উন্নি করমি ঘর্ওয়া প্রমচষ্টামকও সমথনর্ করমব্।
ঘেমর্র আঞ্চমেক অ্থননর্মিক উন্নয়র্ পমরষদ িামদর অ্ঞ্চমের অ্থননর্মিক ও কমনশমি উন্নয়র্
পমরকল্পর্ার সামথ সামরব্ি হময় এমর্ প্রকল্প সুপামরশ করার ঘক্ষমে গুরুেপূণন ভূ মমকা পাের্ কমর।
2019 সামের ঘসমেম্বর মামস ঘমাহক ভযামে কমমউমর্টি কমেজ, র্থন কামন্ট্র র অ্যামগ্র-মাকন অ্যান্ড
ইন্টারর্যাশর্াে ঘপপার, ব্রুম র দয ঘরমন্ড কমপনামরশর্, কমর্নং র দয এেমমরা ঘসমভংস ব্যাংক
এব্ং ঘমাহাক ভযামে র C & H োমেক, উচ্চ-ব্ৃমির মশল্প মশক্ষার্মব্শ র্ার্কীয়ভামব্ প্রসামরি
করমি ওয়াকন ম াসন ঘডমভেপমমন্ট ইমর্মশময়টিভ পুরষ্কামর 3 মমমেয়র্ মামকন র্ ডোমরর ঘব্মশ পুরিার
প্রদার্ করা হময়মে। 2020-এর জার্ুয়ামরমি, মর্উ ইয়কন রামজযর 61টি ব্যব্সা, কমমউমর্টি কমেজ
এব্ং সম্প্রদায়মভমিক সংস্থাগুমে 2,464 জর্ মর্উ ইয়কন ব্াসীমক ইর্-মডমান্ড দক্ষিার প্রমশক্ষণ ঘদওয়ার
জর্য ওয়াকন ম াসন ঘডমভেপমমন্ট ইমর্মশময়টিভ িহমব্ে 3.4 মমমেয়র্ মামকন র্ ডোর সরব্রাহ
কমরমেমো। অ্মধ্কন্তু, 2020-এর ঘ ব্রুয়ামরমি, 825 জর্ মর্উ ইয়কন ব্াসীমক প্রমশক্ষণ ঘদওয়ার জর্য
2.3 মমমেয়র্ মামকন র্ ডোর অ্র্ুদার্ ঘদওয়া হময়মেে। ওয়াকন ম াসন ঘডমভেপমমন্ট ইমর্মশময়টিভ এব্ং
আজিক ঘ ামষি অ্র্ুদার্ সম্পমকন আরও িথয পাওয়া োমব্ workforcedevelopment.ny.gov।
NYS বেপােনম্বমন্ট অি ডলিার িম্পম্বকন
মর্উ ইয়কন ঘের্ মডপার্নমমন্ট অ্ব্ ঘেব্ামরর েক্ষয হমো মর্উ ইয়মকন র ওয়ােন অ্ব্ ওয়ামকন র রূপায়ণ
করা। আমরা মর্উ ইয়মকন র কমীরা োরা চাকমর ঘথমক ঘব্র হময় ঘব্কার মব্মা এব্ং কাজ খুুঁজমের্,
র্ূযর্িম মজুমর মর্মিি করা এব্ং অ্র্যার্য শ্রম আইর্ অ্র্ুসরণ করা এব্ং সকে শ্রমমকমক িামদর
অ্মধ্কার সম্পমকন মশমক্ষি কমর িু েমি কাজ কমর োমে। আমরা িামদর কমী মর্ময়ামগর সহায়িা,
িামদর জর্ব্ে পমরচাের্া, মশক্ষার্মব্মশ ঘপ্রাগ্রামমর উন্নয়র্ এব্ং র্যাক্স ঘক্রমডর্ অ্র্ুসন্ধার্ ও প্রমণাদর্া

প্রদামর্র মাধ্যমম ব্যব্সাগুমে তিমর ও সমথনর্ কমর। আমরা ঘের্জুমে আমামদর 96টি কযামরয়ার
ঘসন্টামর কমীমদর িামদর পেন্দসই কযামরয়ার অ্র্ুসন্ধামর্ সহায়িা কমর ো চাকমর ঘেসমমন্ট, পুর্রায়
শুরু এব্ং কভার ঘের্ার মেখমি সহায়িা, সাক্ষাৎকামরর প্রস্তুমি এব্ং একটি চাকমর খুুঁমজ পাওয়া,
কযামরয়ার পমরব্িন র্ অ্থব্া ব্িন মার্ কযামরয়ামর অ্গ্রসর হওয়ার জর্য অ্র্ুসন্ধার্ করমি অ্র্-দয-জব্
এর প্রমশক্ষমণর ঘর ামরমের জর্য মব্র্ামূমেয পমরমষব্া প্রদার্ কমর
বর্উ ইয়কন ডেে ইউবর্ভাবিন টি িম্পম্বকন
SUNY হে েুিরামে উচ্চমশক্ষার ব্ৃহিম মব্স্তৃ ি ব্যব্স্থা, এব্ং সমস্ত মর্উ ইয়কন ব্াসীর 95 শিাংমশরও
ঘব্মশ SUNY'র 64টি কমেজ এব্ং মব্শ্বমব্দযােময়র ঘে ঘকার্ও একটির 30 মাইমের মমধ্য ব্াস কমর।
2019 সামের শীমি 415,500 এরও ঘব্মশ মশক্ষাথী একটি SUNY কযাম্পামসর মডমগ্র ঘপ্রাগ্রামম র্াম
ঘেমখর্। সামমগ্রকভামব্, SUNY সারা ব্েমর প্রায় 1.4 মমমেয়র্ মশক্ষাথীমক ঘক্রমডর্-মব্য়ামরং ঘকাসন
এযান্ড ঘপ্রাগ্রামস, অ্ব্যাহি মশক্ষা এব্ং কমমউমর্টি আউর্মরচ ঘপ্রাগ্রামম প্রমশক্ষণ ঘদয়। SUNY মর্উ
ইয়মকন র প্রায় এক-চিু থনাংশ অ্ধ্যয়র্ মব্ষয়ক গমব্ষণার িত্ত্বাব্ধ্ার্ কমর| মশক্ষাথী ও অ্র্ুষমদর
গুরুেপূণন অ্ব্দার্ সহ, 2019 অ্থনব্েমর গমব্ষণা ব্যময়র ব্যব্স্থা 1.7 মব্মেয়র্ মামকন র্ ডোর
োমেময়মে। মব্শ্বব্যাপী 3 মমমেয়র্ SUNYর প্রাির্ মশক্ষাথী রময়মের্, এব্ং কমেমজর মডগ্রী সহ
মির্জর্ মর্উ ইয়কন ব্াসীর মমধ্য একজর্ হমের্ SUNYর প্রাির্ মশক্ষাথী। SUNY কীভামব্ সুমোগ
তিমর কমর ঘস সম্পমকন আমরা জার্মি, www.suny.edu এ োর্।
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