
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

মর্ম্বরা কবমউবর্টি কম্বলম্বে (MONROE COMMUNITY COLLEGE, MCC) বিঙ্গার ললকস 
ওয়াকন ম্বিাসন লেম্বভলপম্বমন্ট লসন্টাম্বরর (FINGER LAKES WORKFORCE DEVELOPMENT 

CENTER) র্তুর্ লকন্দ্রস্থল ল াষণা কম্বরর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

লরাম্বেস্টাম্বর আম্বরা লকন্দ্রীভূত অিস্থার্ MCC এর োউর্টাউর্ কোম্পাম্বস িতন মাম্বর্ উপলব্ধ 
পবরম্বষিায় উন্নত প্রম্বিোবিকার প্রদার্ কম্বর  

  
কবমউবর্টিগুবলম্বক পরু্রুজ্জীবিত করম্বত এিং অর্নর্ীবতম্বক িাড়াম্বত এই অঞ্চম্বলর বিসৃ্তত লকৌেল - 

"বিঙ্গার ললকস িম্বরায়ােন " (Finger Lakes Forward) এর সম্পরূক এই বিবর্ম্বয়াগ  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ফিঙ্গার ঘেকস ওয়াকন মিাসন ঘেমভেপমমন্ট ঘসন্টার 
শীঘ্রই মর্মরা কাউফন্টর মযার্মেস্টার ফসটির 321 ঘস্টট ফিমট অ্বফিত মর্মরা কফমউফর্টি কমেমজর 
োউর্টাউর্ কযাম্পামস অ্বিার্ করমব। এটি ইস্টমযার্ ঘকাোক ফবজমর্স পামকন  (Eastman Kodak 
Business Park) মূে পফরকফিত অ্বিার্ ঘেমক ঘকন্দ্রটিমক োউর্টাউর্ MCC কযাম্পামস আমরা 
ঘকন্দ্রীয় অ্বিামর্ সফরময় ঘর্য়। র্তুর্ "MCC িমরায়ােন  ঘসন্টার" ফশক্ষােী, বাফসন্দা এবং 
কফমউফর্টির সহম াগীমের কামে আরও সহমজ সুগম হমব। এটি ইস্টমযার্ ঘকাোক ফবজমর্স পামকন র 
ভাডামট ঘকাম্পাফর্গুমোমক সহায়তা করমব ঘ মর্ ঘকমন্দ্র েক্ষ বাফণজয ঘরাগ্রাম, উন্নত উৎপাের্ এবং 
ফশি র ুফি বা অ্র্-সাইট েুফি রফশক্ষণ রোর্ করা হমব, পাশাপাফশ ফবজমর্স পামকন র বাইমর 
অ্বফিত অ্ফতফরি বযবসারফতষ্ঠার্গুমোমক সহায়তার জর্য এই সুম াগ ঘ াো হমে।  
  
"ঘরামেস্টার ও ফিঙ্গার ঘেক অ্ঞ্চমে েেমার্ রবৃফির জর্য আমামের জর্বমে ফবফর্ময়াগ 
অ্পফরহা ন", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "MCC িমরায়ােন  ঘসন্টার োফহোফভফিক র ুফিগত উৎপাের্ 
কামজর জর্য একটি রময়াজর্ীয় পাইপোইর্ রোর্ করমব - এবং এই র্তুর্ অ্বিার্ এই অ্ঞ্চমে, 
মর্মরা কফমউফর্টি কমেমজ আমামের সহম াগী ও বযবসা রফতষ্ঠার্গুমোর জর্য ঘ ৌফিক উপ ুি  ারা 
গুণমামর্র শ্রফমকমের মাধ্যমম োভবার্ হমব  ারা বতন মামর্ অ্েনর্ীফতমত সিে হওয়ার জর্য রময়াজর্ীয় 
েক্ষতায় রফশফক্ষত।"  
  
"সুেভ োকফরর রফশক্ষমণ ফবফর্ময়াগ করা অ্পফরহা ন,  ার মাধ্যমম জর্বেমক েক্ষ কমর ঘতাো হমব 
বযবসা রফতষ্ঠার্গুমো উদ্ভাবর্ী অ্েনর্ীফতমত তামের আধ্ুফর্কায়মর্ এবং রবৃফির জর্য  ামেরমক 
 ুুঁজমের্", ললিম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ল ােুল িম্বলর্। "মর্মরা কফমউফর্টি কমেমজ ফিঙ্গার ঘেকস 
ওয়াকন মিাসন ঘেমভেপমমন্ট ঘসন্টার র্তুর্ভামব ফশক্ষােী এবং বাফসন্দামের জর্য ঘকন্দ্রীয়ভামব অ্বিার্ 



 

 

করমে  ামত বযবসা-বাফণজয, উৎপাের্ এবং র ুফিমত কমনসূফের সুম াগ ঘর্ওয়া  ায়। এমত কমর 
ঘরামেস্টার ও তার বাইমর ভামো ঘবতমর্ োকফর করার সুম াগ বাডমব এবং বযবসা-বাফণজয 
ঘজারোর এবং আপমস্টট অ্েনর্ীফতমত ফবফর্ময়াগ তরাফিত হমব। ফর্উ ইয়কন  আমামের জর্বে ও 
ফর্ময়াগোতামের জর্য রফতভার পাইপোইর্ ততফরর পমে অ্গ্রসর হমে।"  
  
লস্টট ইউবর্ভাবসনটি অি বর্উ ইয়কন  (State University of New York, SUNY)-এর েোম্বেলর 
বিবস্টর্া এম. ের্সর্ িম্বলর্, "ঘস্টমটর ফবফভন্ন কফমউফর্টির জর্য SUNY কযাম্পাসগুমো একামেফমক 
উৎকষনতার ঘকন্দ্রিে এবং হাই সু্কে ঘেমক োকফরর সুম াগ এবং েী নমময়ােী ঘপশার জর্য একটি 
পােওময় রোর্ কমর। আমরা আর্ফন্দত ঘ , মর্মরা কফমউফর্টি কমেজ MCC িমরায়ােন  ঘসন্টামরর 
জর্য র্তুর্ ঘোমকশর্ ফহমসমব কাজ করমব। বযবসা ও রফতষ্ঠামর্র সমঙ্গ ফমমে এই কযাম্পাস এই 
অ্ঞ্চমের আমরা মার্ুমষর কামে একটি বযফিত্বসম্পন্ন ফশক্ষা রোর্ করমব।"  
  
এম্পায়ার লস্টট লেম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development, ESD)-এর লপ্রবসম্বেন্ট, প্রিার্ বর্িনা ী 
কমনকতন া ও কবমের্ার  াওয়ােন  লেমবি িম্বলর্, "ঘ মহতু ঘস্টমটর অ্েনর্ীফত ফববফতন ত হমত োমক, 
তাই আমামের ফর্উ ইয়কন বাসীমের ফেমত হমব একটি সো পফরবতন র্শীে োকফরর বাজামর রফতম াফগতা 
করার জর্য রময়াজর্ীয় েক্ষতা ঘ  ামর্ রফশফক্ষত কমীমের সিে হওয়ার জর্য বযবসা করার সুম াগ 
ফেমত হমব এবং MCC এর োউর্টাউর্ কযাম্পামসর এই পেমক্ষপ ফিঙ্গার ঘেকসমক এফগময় ফর্ময় 
 ামব।"  
  
"ফশক্ষা ও রফশক্ষণ আমামের অ্ঞ্চমের কেযামণর োফবকাঠি। ফিঙ্গার ঘেকস ওয়াকন মিাসন ঘেমভেপমমন্ট 
ঘসন্টার আমরা ঘবফশ ঘোমকর জর্য অ্েনপণূন কমনসংিার্ এবং জীবমর্র উন্নত মামর্র জর্য েরজা  ুমে 
ঘেমব", িম্বলর্ বিঙ্গার ললকস বরবেওর্াল ইম্বকার্বমক লেম্বভলপম্বমন্ট কাউবেম্বলর (Finger Lakes 
Regional Economic Development Council) স -সভাপবত ও মর্ম্বরা কবমউবর্টি কম্বলম্বের 
লপ্রবসম্বেন্ট অোর্ লিস। "আমামের োউর্টাউর্ কযাম্পামস অ্বিামর্ MCC এর ওয়াকন মিাসন 
ঘেমভেপমমন্ট ঘসন্টার োকার িমে ফর্ময়াগকারীমের রফতম াফগতামূেক এবং অ্ঞ্চমের অ্েননর্ফতক 
রাণশফি বৃফির ঘক্ষমে অ্ফধ্কতর ভূফমকা পাের্ করমত হয়। এই অ্বিার্ োেমের MCC এর 
সহায়তা পফরমষবামতও রমবশাফধ্কার রোর্ কমর, এমর্ফক আমরা বযফি এবং তামের পফরবারমক 
উজ্জ্বে অ্েননর্ফতক ভফবষযৎ গমড তুেমত সাহা য কমর। এই রকমির রফত সমেনমর্র জর্য কাউফন্ট 
এফিফকউটিভ ফেমর্ােমিা এবং কাউফন্ট আইর্সভার রফত এবং এই গুরুত্বপূণন আঞ্চফেক জর্বে ও 
অ্েননর্ফতক উন্নয়র্ উমেযামগ তহফবমের জর্য গভর্নর কুওমমা, এম্পায়ার ঘস্টট ঘেমভেপমমন্ট এবং 
SUNY এর রফত আমরা কৃতজ্ঞ।"  
  
ওয়াকন ম্বিাসন লেম্বভলপম্বমন্ট ির গভর্নর কুওম্বমা এর বেম্বরক্টর মািুরী লকামাম্বরবে িম্বলর্, "MCC 
িমরায়ােন  ঘসন্টার ক্রস-ঘসক্টর সহম াগীমের অ্েনপণূন রবৃফির মাধ্যমম কা নকর জর্বে উন্নয়মর্র জর্য 
একটি ঘর্তৃিার্ীয় মমেে,  া ফর্ময়াগকতন ার োফহো পূরমণর জর্য ক্রমাগত ফববফতন ত রফশক্ষণ 
ঘরাগ্রামমর উপর গুরুত্ব ঘেয় এবং রেণ্ড অ্েননর্ফতক এবং একামেফমক অ্বকাঠামমার মমধ্য সমিয় 
সাধ্র্ কমর  া ইমতামমধ্য ফিঙ্গার ঘেমক ফবেযমার্ আমে।"  
  



 

 

একুশ শতমকর জর্বে ততফরমত বহুমু ী পেমক্ষপ ঘর্মব MCC িমরায়ােন  ঘসন্টার। বযাপক, 11,4 
ফমফেয়র্ মাফকন র্ েোমরর জর্বে উন্নয়র্ রফশক্ষণ কমমেি ফিঙ্গার ঘেক এোকার উচ্চ র ুফি 
ঘকাম্পাফর্গুমোর সামে োফহো সম্পন্ন কমীমের ফমে করমব  ারা শফি, তজব উপাোর্, িাংশর্াে 
ফিল্ম এবং িমটাফর্ি ফর্ময় কাজ কমর। িমটাফর্ি হে ফিঙ্গার ঘেকস িমরায়ােন  এর অ্েননর্ফতক 
র্ীের্কশার মূে। আগামী পাুঁে বেমরর মমধ্য, MCC িমরায়ােন  ঘসন্টার 2,300 কমীমের উপর 
রফশক্ষণ ঘেমব এবং কমীমের ঘবতর্ এবং বফধ্নত সাোই ঘেইর্ ভযােু আকামর এই অ্ঞ্চমে অ্েননর্ফতক 
সুফবধ্ায় 90 ফমফেয়র্ মাফকন র্ েোর ঘ াগ করমব বমে রতযাশা করা হয়। ঘ াগ করা সুফবধ্ার মমধ্য 
রময়মে MCC এর জর্য অ্পামরটিং এবং কমী  রমের সমূ্পরক সঞ্চয় ঘেওয়ার পাশাপাফশ েী নমময়াফে 
সম্প্রসারমণর জর্য উপেব্ধ িার্। এই র্তুর্, োউর্টাউর্ অ্বিার্মক 5.4 ফমফেয়র্ মাফকন র্ েোমরর 
আপমস্টট পুর্রুজ্জীফবতকরণ উমেযাগ অ্র্ুোর্ (Upstate Revitalization Initiative grant) পাশাপাফশ 6 
ফমফেয়র্ মাফকন র্ েোমরর NYSUNY 2020 েযামেঞ্জ অ্র্ুোর্ এর মাধ্যমম সহায়তা করা হমব। 
রকিটি 2023 সামের বসমের ফেমক সম্পন্ন হমব বমে আশা করা  ামে।  
  
লসম্বর্টর লো লরািাে িম্বলম্বের্, "এটা বাধ্যতামূেক ঘ  আমরা ফর্ফিত কফর ঘ  আজমকর জর্বে 
শুধ্ু বতন মার্ রময়াজর্ীয় োকফরর জর্য রস্তুত র্য়, বরং ভফবষযমতও োফহো োকমব এমর্ কামজর 
জর্য। MCC িমরায়ােন  ঘসন্টার এই অ্মর্ক রময়াজর্ীয় রফশক্ষণ ঘেমব ঘ মহতু আমরা আঞ্চফেক 
অ্েনর্ীফত গমড ঘতাো অ্বযাহত রাফ ।"  
  
অোম্বসেবল লমোর  োবর ব্রর্সর্ িম্বলর্, "োউর্টাউর্ ঘরামেস্টামর MCC ওয়াকন মিাসন ঘেমভেপমমন্ট 
ঘেফর্ং ঘসন্টারমক সরামর্া সঠিক ফর্মেনশর্ায় একটি ইফতবােক পেমক্ষপ এবং ফর্ফিত করমব ঘ , 
বাফসন্দা এবং বযবসায়ীরা উচ্চ র ুফির কামজর ক্রমবধ্নমার্ োফহোর সমঙ্গ সামঞ্জসয রা মে  া এই 
অ্ঞ্চমে আমরা ঘবফশ কমর ঘকাম্পাফর্মক আকৃষ্ট করা অ্বযাহত রা মব।"  
  
মর্ম্বরা কাউবন্ট এবিবকউটিভ লেবরল বের্ম্বফা িম্বলর্, "মর্মরা কাউফন্টর জর্বে উন্নয়মর্ 
ফবফর্ময়াগ আমামের এোকা জমুড পফরবারগুমোর জর্য জীবর্ পফরবতন র্কারী, ঘ মহতু আমামের 
পুরস্কার-জয়ী ঘরাগ্রামগুমো উন্নত উৎপাের্, IT, স্বািযমসবা এবং আমরা অ্মর্ক ক্রমবধ্নমার্ ঘক্ষমে 
ভামো ঘবতমর্ কাজ করা কময়কশ বযফিমক সাহা য কমরমে। ঘবশ কময়ক বের আমগ   র্ মর্মরা 
কাউফন্ট আমামের কফমউফর্টির জর্য একটি র্তুর্ োউর্টাউর্ কযাম্পাস ফর্মনামণর জর্য MCC এর 
সামে েুফিবি হয়, ত র্ সব সময় আমরা MCC ঘত উদ্বিৃ জায়গা ফর্ময় কাজ করতাম 
োউর্টাউর্ ঘকামর্া ফের্ উন্নত জর্বে উন্নয়র্ রফশক্ষমণর জর্য একটি সহম াফগতামূেক হামব পফরণত 
হমব। আমরা এ র্ আর্ফন্দত ঘ  এই স্বপ্নমক বাস্তমব ফর্ময় আসমত এবং আমরা MCC, SUNY, 
ESD এবং আমামের সকে রকমির সহম াগীমের তামের অ্বযাহত সহম াফগতা এবং সমেনমর্র জর্য 
ধ্র্যবাে জার্াই।"  
  
লরাম্বেস্টার বসটির লময়র লাভবল ওয়াম্বরর্ িম্বলর্, "শহমরর রাণমকমন্দ্র োকা MCC িমরায়ােন  
ঘসন্টামরর জর্য এই আরও ঘকন্দ্রীভূত অ্বিার্ হে ঘরামেস্টামরর বযবসা রফতষ্ঠার্ এবং ঘ  সব 
বাফসন্দারা উচ্চ োফহো সম্পন্ন কামজর জর্য উচ্চ র ুফির রফশক্ষণ  ুুঁজমের্ উভময়র জর্য ফবজয়। 

https://esd.ny.gov/about-us/signature-projects/upstate-revitalization-initiative
https://www.suny.edu/impact/business/nysuny-2020/


 

 

এটি ঘরামেস্টার ফসটির অ্বযাহত রবফৃির রফত আমরকটি অ্মর্ক রময়াজর্ীয় সম্পে  া এটিমক বাফড 
বো মার্ষুমের ফবকামশ সাহা য করমব।"  
  
বিঙ্গার ললকস িম্বরায়ােন ম্বক ত্বরাবিত করা  
এোডা আজমকর ঘ াষণা "ফিঙ্গার ঘেকস িমরায়ােন " এর সমূ্পরক, এই এোকায় বযাপক অ্েননর্ফতক 
এবং সামাফজক উন্নয়মর্র একটি সমূ্পণন র্ীের্কশা। ঘস্টট এ অ্ঞ্চমে 2012 সাে ঘেমক এই 
পফরকির্ার জর্য বুফর্য়ােী কামজর ফপেমর্ ইমতামমধ্যই 6.1 ফবফেয়মর্র ঘবফশ মাফকন র্ েোর ফবফর্ময়াগ 
কমরমে - িমটাফর্ি, কৃফষ ও  ােয উৎপাের্ এবং আধ্ুফর্ক ফর্মনাণ কাম নর মমতা মূে ফশি এই 
ফবফর্ময়ামগ অ্েভুন ি। বতন মামর্, মহামন্দার পর ঘেমক ঘবকারমত্বর হার কমম সবনফর্ম্ন প নাময় রময়মে; 
বযফিগত এবং কমপনামরট আয়কর কমমমে এবং রফতষ্ঠার্গুমো ফবকাশ ও ফবফর্ময়ামগর গেবয ফহমসমব 
ফবংহযামটর্, জর্সর্ ফসটি এবং কফর্নং এর মমতা জায়গা ফর্বনাের্ করমে। বতন মামর্, আপমস্টট 
পুর্রুজ্জীফবফতকরণ উমেযামগর মাধ্যমম অ্ঞ্চেটি 500 ফমফেয়র্ মাফকন র্ েোমরর ঘস্টমটর ফবফর্ময়াগসহ 
ফিঙ্গার ঘেকস এর অ্গ্রগফত ত্বরাফিত করমে  া গভর্নর কুওমমা ফেমসম্বর 2015-এ ঘ াষণা কমরর্। 
ঘস্টমটর এই 500 ফমফেয়র্ মাফকন র্ েোমরর ফবফর্ময়াগ 2.5 ফবফেয়র্ মাফকন র্ েোমররও ঘবফশ 
ফবফর্ময়াগ করার জর্য বযফিগত বযবসায়ীমের উদ্দীপর্া ঘেমব এবং অ্ঞ্চমের জমাকৃত পফরকির্া 
অ্র্ু ায়ী আশা করা হমে ঘ  8,200 টিরও ঘবফশ র্তুর্ কমনসংিার্ সৃফষ্ট হমব। আরও তেয পাওয়া 
 ামব এ ামর্।  
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