
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

অম্ব া বেম্বে কমনসংস্থার্ সৃবির লম্বযে কাবরগরম্বের প্রবেযণ বেম্বে গভর্নর কুওম্বমা  াস্কম্ব াসন 
গঠম্বর্র ঘ াষণা বেম্বেম্বের্  

  
‘এম্বেলবেের অম্ব াম্বমটিভ ঘ কবর্বেোর্  াস্কম্ব াসন‘ বর্বেন ি কার প্রস্তুেকারকম্বের জর্ে েয কমী 

তেবরম্বে বেযা কমনসবূি প্রণের্ করম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি র্তুর্ টাস্কম ার্ন গঠমর্র ঘ াষণা দিমেমের্ যার কাজ হমে 
গাদির কাদরগরমির প্রদিক্ষণ ঘিওো এেং প্রদিক্ষণার্থীমির র্রার্দর উৎপাির্ দিমে কামজর র্ুমযাগ 
ততদর করা। গভর্নর দর্উইেকন  দর্টির জযাকে ঘজদভট্র্ ঘর্ন্টার (Jacob Javits Center)-এ 19-
28 এদপ্রল অ্র্ুদিতেয দর্উইেকন  ইন্টারর্যাির্াল অ্মটা ঘিা-এর উমবাধর্ী অ্র্িুামর্ এমেলদিের 
অ্মটামমটিভ ঘটকদর্দিোর্ টাস্কম ার্ন-এর ঘ াষণা দিমেমের্।  
  
"এই ঘেমট আমরা ঘয কাজটি করমত যাদি তা হমলা আমামির দিক্ষা েযেস্থামক েিমল ঘ লা, 
ঘযখামর্ দর্উইেকন  ঘেট ইউদর্ভাদর্নটি দিে কারখার্াগুমলার র্ামর্থ ঘযৌর্থভামে দমমল দেমিষাদেত 
প্রদিক্ষণ প্রিার্ করমে যামত কমর আপদর্ দেশ্বদেিযালমে পিা ঘিমষ দর্িার্-প্রতযাদেত ো ঘহান্ডা-
প্রতযাদেত অ্র্থো দেএমডদিউ (BMW)-প্রতযাদযত একজর্ কাদরগর দহমর্মে ঘের হমত পামরর্", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামির এখামর্ প্রাে 75,000 কাদরগদর চাকুদর রমেমে ঘযগুমলা ভামলা 
এেং উচ্চ-ঘেতমর্র চাকুদর, এেং আমরা দর্উইেকন ারমিরমক এখামর্, এই দর্উইেমকন ই ঘর্র্ে কামজর 
জর্য প্রস্তুত করমত চাই। এই র্তুর্ টাস্কম ার্নটি আমামিরমক ঘর্ লমক্ষযর পমর্থ দর্মে যামে।"  
  
"আমরা দর্দিত করমত চাই ঘয ঘেট জমুি দেদভন্ন দিেকারখার্ার চাকুদর দর্উইেমকন র র্োই 
তামির প্রমোজর্ীে এই িক্ষতাগুমলা লাভ করমে", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ঘ ািুল িম্বলর্। "এই 
টাস্কম ার্ন দর্দিত করমে যামত এই কমনর্ূদচমত মার্ষু অ্ংিগ্রহণ করমত পামর যার আওতাে তারা 
অ্মটা দিমে চাকুদরর জর্য প্রস্তুদতর প্রদিক্ষণ দর্মত পামর। এটি তামির দর্দিষ্ট কার প্রস্তুতকারী 
কারখার্াে দকভামে কাজ করমত হে তা ঘিখামে। এমেলদিের অ্মটামমটিভ ঘটকদর্দিোর্ টাস্কম ার্ন 
দেদভন্ন দিেখারখার্ার জর্য শ্রমিদির উন্নেমর্র র্ুমযাগ ততদরমত আমামির প্রমচষ্টামক এদগমে দর্মে 
যামে যামত কমর দর্উইেমকন র অ্দধোর্ীগণ িক্ষতার  াটদত পূরণ করমত পামর এেং তামির ঘর্রা 
জীের্মার্ উপমভাগ করমত পামর।"  
  
দেিযমার্ অ্মর্ক েৃদিমূলক কমনর্ূদচমত র্াধারণ কাদরগদর দিক্ষা প্রিার্ করা হে, দকন্তু ঘযর্ে 
প্রদিক্ষণ র্ুদর্দিনষ্ট কমর ততদর করা ঘর্গুমলা দিক্ষার্থী ও ঘকাম্পার্ী উভেমকই র্ুদেধা ঘিে। র্াধারণত, 
র্ম্ভােয কাদরগরগণ তামির গাদির কাজকমন দকভামে করমের্ তা ঘিখামত অ্মটা প্রস্তুতকারকগমণর 



 

 

জর্য অ্র্র্য প্রদিক্ষণ কমনর্দূচ প্রমোজর্। একাজটি েতন মামর্ কমেকটি SUNY সু্কমল করা হমি ঘযখামর্ 
দিক্ষার্থীগণ র্েুারু, ঘটর্লা ও টমোটা (Subaru, Tesla ও Toyota)-এর মমতা অ্মটামমাটিভ 
ঘকাম্পার্ীগুমলামত কাজ করমে।  
  
গভর্নর দর্উইেকন  ঘেট দডপাটন মমন্ট অ্ে মটর দভকল (Department of Motor Vehicles, 
DMV)-ঘক এমেলদিের অ্মটামমটিভ ঘটকদর্দিোর্ টাস্কম ার্ন আমোজমর্ ঘর্তৃত্ব ঘিোর দর্মিনি 
দিমেমের্, যা এই দিমে তেদচত্র্য োিামত র্তুর্ র্তুর্ র্ুমযাগ ততদরর ঘচষ্টা করমে।  
  
"আগামী দিমর্র চাকুদরর জর্য কমীমির প্রদিক্ষমণ দর্উইেমকন র প্রদতমযাদগতা র্ক্ষমতা োিামত এই 
উদ্ভাের্ী িদৃষ্টভদির জর্য আমরা গভর্নর কুওমমামক ধর্যোি জার্াই", ভারপ্রাপ্ত DMV কবমের্ার 
মাকন  ঘজ. এ . ঘরাম্বেডার িম্বলম্বের্। "আমরা একটি ইদতোচক কমনর্ূদচ প্রণেমর্ র্ে অ্ংিীজর্মির 
র্ামর্থ কামজর জর্য মুদখমে আদে যা দক-র্া দিক্ষার্থী ও দিে উভেমক এেং চূিান্ত দেচামর যারা 
গাদি দকর্মের্ ও চালামের্ তামির র্োইমকই র্ুদেধা ঘিমে।"  
  
টাস্কম ার্নটি অ্মটামমাটিভ, ঘলোর, মযার্ু যাকচাদরং ও একামডদমক ঘক্ষত্র্গুমলা ঘর্থমক দেদভন্ন 
অ্ংিীজর্মক র্মৃ্পি কমর োজামরর দর্মনাি দিকটির উন্নেমর্ কাজ করমে:  

• মাধযদমক ও উচ্চমাধযদমক দিক্ষাস্তমর দেিযমার্ অ্মটামমাটিভ কাদরগদর কাদরকুলামমর 
মার্ োিামর্া যামত এগুমলা প্রযুদিগত দেকামির র্ামর্থ তাল ঘমলামত পামর;  

• দেিযমার্ প্রদিক্ষণ মমডলগুমলা ও প্রাদতিাদর্ক েযেস্থার্মূহ দচদিত করা ও ঘর্গুমলার 
মামর্ান্নের্ যামত ঘর্গুমলা আধুদর্ক শ্রমিদির প্রমোজর্ীেতামক প্রদত দলত কমর;  

• ঘর্রা র্মুর্া ও দিক্ষা মমডলগুমলামক দডলার ও অ্র্লাইমর্র র্ম্ভােয কাদরগরমির মমধয 
েদিমে ঘিওো;  

• দিক্ষক ও কমলমজর অ্ধযাপকমির জর্য ঘপিাগত উন্নের্ কমনর্দূচ প্রণের্ ও োস্তোের্ 
করা যামত তারা োজামরর প্রমোজমর্র র্ামর্থ খাপ খাওোমত পামর;  

• শ্রমিদির তেদচত্র্য োিামত ঘভটারার্ ও র্ারীমির জর্য র্ুদর্দিনষ্ট ও র্তুর্-র্তুর্ 
প্রচারণা চালামর্া;  

• র্তুর্ পুর্:প্রদিক্ষণ কমনর্ূদচ ও দিক্ষার্দেদি র্দুেধা প্রণের্ ও ঘর্গুমলামত দেদর্মোগ 
করা যামত র্তুর্ ও পরুমর্া কমীরা তামির কযাদরোর অ্েযাহত রাখমত পামর; এেং  

• অ্মটামমাটিভ কাদরগর পুর্:প্রমেি কমনর্দূচ ততদরর জর্য র্ংমিাধর্ী প্রদতিার্গুমলার 
র্হােতাে দেদভন্ন দেকে অ্র্ুর্ন্ধার্ করা।  
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