অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/29/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা থ্রুওম্বে অথবরটি বিল্ড ট্রেডস িলারবেপ ট্রপ্রাগ্রাম (THRUWAY AUTHORITY
SKILLED TRADES SCHOLARSHIP PROGRAM) চালু করার ট্র াষণা বিম্বেম্বের্

এই উম্বিোগটি ট্র াগেতাসম্পন্ন বেক্ষাথীম্বিরম্বক ট্রেড ট্রপ্রাগ্রামসমূম্বে কোবরোর গঠর্ এিং
কমন সংস্থাম্বর্র সুম্ব াগ প্রিার্ কম্বর
এই িেম্বরর পাইলট ট্রপ্রাগ্রাম্বম অংেগ্রেম্বণর জর্ে িে জর্ বেক্ষাথীম্বক বর্িন াচর্ করা েম্বি
আগ্রেী বেক্ষাথীরা এখাম্বর্ আম্বিির্ করম্বত পারম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ থ্রুওমে অ্থররটি এর একটি র্তু র্ রিল্ড ট্রেডস িলাররিপ ট্ররাগ্রাম
চালু করার ট্র াষণা রিমেমের, যার লক্ষ্য হমে ট্রেড ট্রপিাে কমনজীবর্ অ্মেষণকারী ট্রযাগযতাসম্পন্ন
রিক্ষ্াথীমির রর্মোগ রিার্ এবং কমনমক্ষ্মে ববরচেযতা বৃরি করা। রর্উ ইেকন ট্রেট িু লসমূমহর সামথ
সহমযারগতার মাধ্যমম থ্রুওমে অ্থররটি কামপনরি, ইমলকরেকযাল, এইচরভএরস (HVAC) ও প্লারবংমের
মমতা রবরভন্ন ট্রেমড ট্ররাগ্রাম পররচালর্া করমব এবং কমনকালীর্ মূলযবার্ িক্ষ্তা ররিক্ষ্ণ রারির
পািাপারি রিক্ষ্াথীমিরমক থ্রুওমে অ্থররটিমত গরতমে কমনজীবমর্র সুমযাগ সরবরাহ করমব। পুমরা ট্রেট
জুমে থ্রুওমে অ্থররটির ররতটি রক্ষ্ণামবক্ষ্ণ রবভামগ কাজ করার জর্য এই বেমরর পাইলট ট্ররাগ্রামমর
জর্য িি জর্ রিক্ষ্াথীমক রর্বনাচর্ করা হমব।
"উচ্চ িক্ষ্তাসম্পন্ন ট্রেমডর কমনচারীমির উন্নের্ ও ধ্ারাবারহকতা বহাল রাখমত এবং আমামির
ট্রেমটর জর্য একটি ভরবষযৎ কমনিরি ররতষ্ঠা করমত বৃরিমূলক ও পরামিনক ট্ররাগ্রামসমূহ অ্তযন্ত
গুরুত্বপূণন", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ট্ররাগ্রামটি হমে কমনিরি উন্নেমর্র একটি মূলযবার্
হারতোর যা রর্উ ইেমকন র যুব সমামজর জর্য সম্ভাবর্ার র্তু র্ দ্বার উমমাচর্ করমব, যামত কমর
তারা বতন মামর্র অ্থনর্ীরতমত সাফলয অ্জনমর্র সুমযাগ পামব।"
"থ্রুওমে অ্থররটি রিল্ড ট্রেডস িলাররিপ ট্ররাগ্রামটি কমনিরি উন্নেমর্র একটি র্তু র্ মূলযবার্
হারতোর, যা রবমিষারেত ট্রেড সম্পরকন ত কামজর জর্য কমনসংস্থার্-রভরিক ররিক্ষ্ণ রিার্
কমর", ট্রলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবথ ট্রোচু ল িম্বলর্, ব বর্ আজম্বকর ট্র াষণা কম্বরম্বের্। "রিক্ষ্াথীরা
রিক্ষ্া ও ররিক্ষ্ণ গ্রহমণর জর্য অ্রভজ্ঞ পরামিনিাতামির সামথ কাজ করমব এবং তারা ট্ররাগ্রাম সম্পন্ন
করার পর, অ্গ্রগরত অ্জনমর্র সুমযামগর সামথ সামথ তারা থ্রুওমে অ্থররটিমত কামজর সুমযাগ পামব।
রর্উ ইেমকন র সকল বারসন্দা যামত ট্রেমড ররিরক্ষ্ত হমত রমোজর্ীে সুমযাগ ও ররমসাসন পাে এবং
রর্উ ইেকন জুমে উচ্চ-িক্ষ্তা সম্পন্ন কামজ ট্রযাগিার্ করমত পামর আমরা তা রর্রিত করমত চাই।"

স্বীকৃ ত রিক্ষ্াথীরা বৃরি ট্ররাগ্রামমর জর্য ট্রভামকির্াল/ট্রটকরর্কযাল ট্ররাগ্রামম রর্বরিত অ্থবা একটি
ট্রেড িু ল অ্থবা কমলজ-ট্রলমভল ট্ররাগ্রামম রর্বিমর্র আমবির্ করমত পামরর্। আমবির্কারীমক একটি
চাকররর আমবির্ ও িুইটি সুপাররিপে িারখল করমত হমব। িারখলকৃ ত আমবির্পে একটি করমটি
দ্বারা পযনামলাচর্া করা হমব এবং এই গ্রীষ্মকামল করমটি সাক্ষ্াৎকার গ্রহণ করমবর্ ও ট্রযাগযতাসম্পন্ন
রাথী রর্বনাচর্ করমবর্।
িক্ষ্তা রমোমগর জর্য থ্রুওমে অ্থররটির জর্বমল ট্রযাগিামর্র পািাপারি রিক্ষ্া অ্জনমর্র জর্য রর্বনারচত
আমবির্কারীমক 1,000 মারকন র্ ডলার রিার্ করা হমব। থ্রুওমে অ্থররটির একজর্ পূণনকালীর্
কমনচারী রহমসমব রিক্ষ্ার খরচমক আরও অ্থনারেত করার জর্য অ্ংিগ্রহণকারীরা থ্রুওমে অ্থররটির
টিউির্ ররইমবাসনমমন্ট ট্ররাগ্রামমর জর্য ট্রযাগয বমল রবমবরচত হমব।
এই ট্ররাগ্রাম চলাকামল, অ্ংিগ্রহণকারীরা ক্লামস উপরস্থত থাকা অ্বযাহত রাখমবর্ এবং এই ট্ররাগ্রামমর
অ্গ্রগরতমূলক স্তরগুমলার জর্য রমোজর্ীে ট্রযাগযতা অ্জনর্ করমবর্। সঠিক ররিক্ষ্ণ এবং অ্রভজ্ঞতার
গ্রহমণর মাধ্যমম ট্রেমড র্ূযর্তম ট্রযাগযতা অ্জনর্ সামপমক্ষ্ একজর্ সম্পূণন ট্রযাগযতাসম্পন্ন কমী রহমসমব
রাথীগণ থ্রুওমে অ্থররটিমত রর্মোগরাি হমবর্।
থ্রুওম্বে অথবরটির এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর মোবথউ ট্রজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "একটি ববরচেযমে জর্বল
রর্মোগ ও একজর্ রিক্ষ্াথীর কমনজীবমর্ গরতমেতা ট্রযাগ করার জর্য এই পাইলট ট্ররাগ্রামটি একটি
অ্র্র্য সুমযাগ। এই ট্ররাগ্রামম আমবির্ করমত এবং থ্রুওমে অ্থররটিমত রিলড ট্রেমড বতন মামর্ কমনরত
অ্গরণত পুরুষ ও মরহলামির সামথ ট্রযাগিার্ করমত আমরা ট্রযাগযতাসম্পন্ন রাথীমিরমক উৎসারহত
করর।"
অোম্বসেবলম্বমোর জর্ টি. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "আমামির করমউরর্টি ও অ্থনর্ীরতমত রিলড
ট্রেমড সহােক কমনজীবর্ ও রিক্ষ্ার অ্সাধ্ারণ মূলয রমেমে। রিলড ট্রেমডর এই ট্রক্ষ্েসমূমহ বৃরি
রিার্ কমর এর মূলয অ্র্ুধ্াবর্ ও এই রিক্ষ্াথীমির জর্য রবরর্মোগ করার জর্য আরম থ্রুওমে
অ্থররটির রিংসা করর।"
অোম্বসেবল োন্সম্বপাম্বটনের্ কবমটি (Assembly Transportation Committee) এর সভাপবত
অোম্বসেবলম্বমোর উইবলোম বি. মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "আপমেট রর্উ ইেকন (Upstate New
York)-এ রমোজর্ এমর্ সব ট্রেমডর রবিাল ট্রক্ষ্ে অ্র্ুসিামর্ থ্রুওমে অ্থররটি রিল্ড ট্রেডস
িলাররিপ ট্ররাগ্রাম রিক্ষ্াথীমির জর্য একটি িারুণ সুমযাগ। এই ট্রেমডর মাধ্যমম অ্রজনত িক্ষ্তাসমূহ
বযরিবগনমক তামির সমগ্র কমনজীবমর্র জর্য একটি চমৎকার রভরি গমে ট্রিমব।"
রিক্ষ্াথীমির জর্য একটি আমবির্ জমা ট্রিওোর ট্রিষ তাররখ হমে 31 ট্রম, 2019। আগ্রহী রিক্ষ্াথীরা
কমনসূরচটি সম্পমকন thruway.ny.gov/scholarship এ রগমে আরও রবস্তাররত তথয জার্মত পারমব এবং
আমবির্ করমত পারমব।
আজমকর অ্র্ুষ্ঠামর্র েরবগুমলা এখামর্ পামবর্।

থ্রুওমে অ্থররটির অ্রতররি কমনসংস্থার্ সম্পরকন ত আরও তমথযর জর্য থ্রুওমে অ্থররটির ওমেবসাইট
এ রগমে রবরভন্ন কাজ ট্রিখমত পারমবর্ এবং অ্র্লাইমর্ আমবির্ করমত পারমবর্।
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