
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা হাডসর্ ভোবল কবমউবর্টি কম্বলজ (HUDSON VALLEY COMMUNITY 
COLLEGE, HVCC)-এর বর্উ সসন্টার ফর অোডভান্সড মোর্ুফোকচাবরিং বিল (CENTER FOR 

ADVANCED MANUFACTURING SKILLS, CAMS) এর গ্র্োন্ড ওম্বেবর্িং স াষণা কম্বরম্বের্  
  

সম্প্রসারণটি কম্বলজম্বক এর সপ্রাগ্র্াম কোোবসটি বিগুণ করম্বে সক্ষম কম্বরম্বে  
  

দক্ষ শ্রবমক তেবরর মাধ্েম্বম প্রকল্পটি সেম্বের জর্িল উন্নয়ম্বর্র প্রম্বচষ্টা করম্বি  
  

এখাম্বর্ েবি বিদেমার্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ট্রম়ের ররর্সলা়োর কাউন্টির হাডসর্ ভযান্টল কন্টমউন্টর্টি কমলজ 
কযাম্পামস ন্টজর্ এফ হাস রসিার ফর অ্যাডভান্সড মযার্ুফযাকচান্টরিং ন্টিল (Gene F. Haas 
Center for Advanced Manufacturing Skills (CAMS)) এর গ্র্যান্ড ওমেন্টর্িং র াষণা কমরর্। 
37,000-বগন ফুমের এই সুন্টবধা কমলমজর অ্যাডভান্সড মযার্ুফযাকচান্টরিং রেকমর্ালন্টজ ন্টডন্টগ্র্ ররাগ্র্ামম 
রমাে তান্টলকাভুন্টি ক্ষমতা ন্টিগুণ কমর 288 ন্টিক্ষার্থীমত উন্নীত কমরমে, এবিং রাজধার্ী িহমরর 
উত্োদকমদর দক্ষ শ্রমমর চান্টহদা েূরমণ সাহায্য করমব।  
  
"আমরা য্খর্ আমামদর জর্বল ততন্টরমত ন্টবন্টর্ম়োগ কন্টর, তখর্ আমরা এমর্ রকাম্পান্টর্মক রদন্টখম়ে 
িন্টিিালী ন্টর্উই়েকন  ততন্টর করন্টে রয্ আমামদর দক্ষ শ্রমিন্টি তামদর রবম়ে ওঠার 
রম়োজর্ী়ে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হাডসর্ ভযান্টলর ন্টজর্ এফ হাস রসিার ফর অ্যাডভান্সড 
মযার্ুফযাকচান্টরিং ন্টিল হমে রেে ন্টকভামব এমর্ রকল্প সমর্থনর্ করমে তার সবনমিষ উদাহরণ, য্া 
বতন মার্ এবিং ভন্টবষমতয চাকন্টরর জর্য ন্টর্উ ই়েকন বাসীমদর রস্তুত করমে।"  
  
"রাজয জমু়ে চান্টহদা বা়েমত র্থাকা়ে আমরা ন্টর্ন্টিত করমত চাই রয্, জর্গণ উত্োদর্ সিংন্টিষ্ট 
কামজর জর্য রন্টিন্টক্ষত", সলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি সহাচুল িম্বলর্। "হাডসর্ ভযান্টল কন্টমউন্টর্টি 
কমলমজর র্তুর্ রসিার ফর অ্যাডভান্সড মযার্ুফযাকচান্টরিং ন্টিল ন্টিক্ষার্থীমদর ভন্টবষযমত রাজধার্ী 
িহর ও তার বাইমর কামজর জর্য রম়োজর্ী়ে দক্ষতার রন্টিক্ষণ রদমব। দক্ষতার  ােন্টত েূরণ করা, 
আন্টর্থনক স্বাধীর্তা ন্টর্ন্টিত করা এবিং বযবসা-বান্টণজয সম্প্রসারণ এবিং বৃন্টি করার জর্য আমরা 
ররাগ্র্ামম ন্টবন্টর্ম়োগ করমত রন্টতশ্রুন্টতবি।"  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/HVCC%20CAMS.pdf


 

 

হাডসর্ ভযান্টল কন্টমউন্টর্টি কমলজ র্তুর্ 37,000-বগন ফুমের সনু্টবধা ততন্টর ও সরঞ্জামেূণন করার 
জর্য 14.5 ন্টমন্টল়ের্ মান্টকন র্ ডলার ন্টবন্টর্ম়োগ কমরমে। এই রকল্পটি 2.9 ন্টমন্টল়ের্ মান্টকন র্ ডলার 
অ্যাম্পা়োর রেে রডমভলেমমি (Empire State Development) গ্র্যাি িারা সমন্টর্থনত হ়ে, য্া 
আঞ্চন্টলক েন্টরষমদর উমদযামগর সপ্তম দফা়ে রাজধার্ী িহমরর অ্র্থননর্ন্টতক উন্ন়ের্ েন্টরষদ (Capital 
Region Economic Development Council, CREDC) িারা রস্তান্টবত হম়েমে। উেরন্তু, 
অ্র্থননর্ন্টতক উন্ন়ের্ রিাসমর্র মাধযমম রফডামরল ফান্টন্ডিংম়ে 1.5 ন্টমন্টল়ের্ মান্টকন র্ ডলার বরাদ্দ করা 
হ়ে। ন্টজর্ হাস ফাউমন্ডির্ (Gene Haas Foundation) এর 1 মান্টকন র্ ডলার চযামলঞ্জ মঞ্জুরসহ 
রবসরকান্টর রকাম্পান্টর্ ও দাতামদর ন্টর্কে রর্থমক রাপ্ত উেহামরর মাধযমম CAMS-রক সমর্থনর্ করা 
হ়ে।  
  
হাডসর্ ভোবল কবমউবর্টি কম্বলম্বজর সপ্রবসম্বডন্ট ড. রজার রামসোবম িম্বলর্, "ন্টজর্ এফ হাস 
রসিার ফর অ্যাডভান্সড মযার্ুফযাকচান্টরিং ন্টিল এর উমিাধর্ই আমামদর এই অ্ঞ্চমলর ভন্টবষযৎ ন্টর্ম়ে 
হাডসর্ ভযান্টলর রন্টতশ্রুন্টতর রতীক। CAMS ততন্টর করার মাধযমম, আমরা আমামদর স্থার্ী়ে এবিং 
রেমের উত্োদর্ ন্টিমল্প দক্ষতাসম্পন্ন কামজর জর্য ন্টিগুণ োত্র রন্টিক্ষণ ন্টদমত সক্ষম হব, তামদর 
কমনজীবর্ সম্ভাবর্া সমৃি হমব এবিং ন্টিমল্পর উন্নন্টত চলমার্ রাখার জর্য রম়োজর্ী়ে জর্বল রদার্ 
করা হমব। এই এলাকার অ্র্থননর্ন্টতক রবৃন্টির অ্িংিীদার হমত রেমর আমরা গন্টবনত, এবিং এই রকল্পটি 
বাস্তবা়ের্ করমত গভর্নর অ্যানু্ড্র এম ন্টকওমমা ও আমামদর ন্টর্উ ই়েকন  রেে গভর্নমমমির রর্তামদর 
সমর্থনমর্র জর্য, অ্যাম্পা়োর রেে রডমভলেমমি (Empire State Development) এবিং কযান্টেোল 
ন্টরন্টজ়ের্ ইমকার্ন্টমক রডমভলেমমি কাউন্টন্সল (Capital Region Economic Development 
Council) এর অ্র্থন ন্টবন্টর্ম়োগ করার জর্য আমরা কৃতজ্ঞ।"  
  
এম্পায়ার সেে সডম্বভলেম্বমম্বন্টর সপ্রবসম্বডন্ট, প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকেন া এিিং কবমের্ার হাওয়াডন  
সজমবি িম্বলর্, "আমামদর আরও রমধািন্টি ততন্টর করার মাধযমম, রসিার ফর অ্যাডভান্সড 
মযার্ুফযাকচান্টরিং ন্টিল (Center for Advanced Manufacturing Skills) দক্ষ জর্বল ততন্টর করমে 
য্া উৎোদকমদর রাজধার্ী অ্ঞ্চল এবিং ন্টর্উ ই়েকন  রেমের কাোকান্টে রসান্টরত করমত উত্সান্টহত 
করমব।"  
  
বডোেন ম্বমন্ট অি সলিার কবমের্ার রিােন া বরয়াডন র্ িম্বলর্, "রসিার ফর অ্যাডভান্সড 
মযার্ুমফকচান্টরিং ন্টিল (Center for Advanced Manufacturing Skills) রখালা সমম়োেময্াগী, 
রয্মহতু ন্টর্উ ই়েকন  রেে জমু়ে অ্যাডভান্সড মযার্ুমফকচান্টরিং ইন্ডান্টির বৃন্টি রদখা য্ামে। আমরা 
সবাই দক্ষতার  ােন্টতর বযাোমর রবি সতকন , তাই আমরা মযার্ুমফকচান্টরিং ও়োমডন  আরও য্ত রবন্টি 
সিংখযক রন্টিন্টক্ষত শ্রন্টমক রেমত োন্টর ততই ভাল। এই রসক্টমর রমধাবী জর্বমলর রম়োজর্ী়েতা বৃন্টি 
আমামদর রেমের জর্য ভাল এবিং আমামদর শ্রন্টমকমদর জর্যও ভাল কারণ এই চাকন্টরগুন্টল গ়ে 
রাষ্ট্রী়ে মজনু্টরর রচম়ে অ্ন্টধক রদার্ কমর।"  
  
বর্উ ইয়কন  সেে বডম্বরক্টর অফ ওয়াকন ম্বফাসন সডম্বভলেম্বমন্ট মাধ্ুরী সকামারম্বরবড িম্বলর্, "রসিার 
ফর অ্যাডভান্সড মযার্ুফযাকচান্টরিং ন্টিল (Center for Advanced Manufacturing Skills) রন্টিন্টক্ষত 
উন্নত উৎোদর্কমী ততন্টর করমত সাহায্য করমব য্া রকাম্পান্টর্ চা়ে এবিং তামদর রম়োজর্। 



 

 

ররাগ্র্ামমর 100% জব রেসমমি ররে এই ধরমর্র ররাগ্র্ামমর গুরুত্ব এবিং ন্টর্উ ই়েকন  রেমে দক্ষ 
কমীমদর বযােক চান্টহদা ন্টর্মদনি কমর।"  
  
CREDC এর সহ-সভােবে, অোলিোবর্ বিশ্ববিদোলম্বয়র (University at Albany) সপ্রবসম্বডন্ট ড. 
হাবভম্বডর্ রবিম্বগজ এিিং বকিোিংক মাম্বকন ে (KeyBank Market) এর সপ্রবসম্বডন্ট রুি মোহবর্ 
িম্বলর্, "হাডসর্ ভযান্টল কন্টমউন্টর্টি কমলজ রসিার ফর অ্যাডভান্সড মযার্ুফযাকচান্টরিং ন্টিল এই 
অ্ঞ্চমল আমামদর অ্র্থননর্ন্টতক উন্ন়ের্ রমচষ্টার একটি গুরুত্বেূণন উোদার্। আমরা এই রকমল্পর 
সম্ভাবর্ামক সপ্তম দফা়ে অ্গ্র্ান্টধকার ন্টহমসমব স্বীকৃন্টত ন্টদম়েন্টে এবিং রতযািা করন্টে রয্ আমরাও 
ন্টিক্ষার্থীরা রাজধার্ী অ্ঞ্চমল একটি উন্নত মযার্ুফযাকচান্টরিং কযান্টর়োর গম়ে তুলমত োরমব।"  
  
হাডসর্ ভযান্টল কন্টমউন্টর্টি কমলজ এর অ্যাডভান্সড মযার্ুফযাকচান্টরিং রেকমর্ামলান্টজ ন্টডগ্র্ী 
ররাগ্র্াময্ন্ত্রন্টবদ, সরঞ্জাম ন্টর্মনাতারা এবিং সিংখযাগতভামব ন্টর়্েন্টন্ত্রত কন্টম্পউোর ররাগ্র্ামারমদর রন্টিক্ষণ 
রদ়ে। এো 125 মাইমলর মমধযএই ধরমর্র একমাত্র কন্টমউন্টর্টি কমলজ রট্রন্টর্িং ররাগ্র্াম, এবিং এর 
গ্র্যাজমু়েমেমদর জর্য 100% জব রেসমমি ররে আমে, রা়ে সব োত্রই গ্র্যাজমু়েির্ রিষ করার আমগই 
কাজ ন্টর্ন্টিত করমত োমরব।  
  
োত্র রন্টিক্ষণ সমর্থনর্ এবিং কমনচারী ন্টর্ম়োমগ উত্সান্টহত করার একটি ও়োর্ েে হাব ন্টহসামব কাজ 
করার জর্য CAMS ন্টডজাইর্ করা হম়েমে। এই সুন্টবধার মমধয রম়েমে ক্লাসরুম, একটি েুমডি 
অ্যাডভাইজমমি রসিার, অ্যাডভান্সড মযার্ুফযাকচান্টরিং লযাব এবিং কন্টম্পউোর-এইমডড 
মযার্ুফযাকচান্টরিং (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing, CAD/CAM) 
ন্টেমুমলির্ কন্টম্পউোর ও়োকন মেির্। এই ভবমর্রঅ্যামসেসমূহ িুমলর কমেনামরে োেন র্ারমদর অ্র্ুষদ 
অ্ন্টফস সিংলগ্ন অ্ন্টফস এবিং কর্ফামরন্স রেমস রমবিান্টধকার রদার্ করার মাধযমম বৃহত্তর রর্েও়োন্টকন িং 
এবিং জব রেসমমমিআগ্র্হী করমত সহা়েতা করমব, য্ার মমধয রদিনমর্রএর সুময্াগ, রন্টিক্ষণ 
কায্নক্রম, সভা এবিং ইমভি য্া কমলজমক তার ও়োকন মফাসন োেন র্ারমদর সামর্থ য্ুি কমর।  
  
বসম্বর্ের বর্ল সেজবলর্ িম্বলর্, "হাডসর্ ভযান্টল কন্টমউন্টর্টি কমলজ এর অ্যাডভান্সড মযার্ুফযাকচান্টরিং 
ন্টডগ্র্ী ররাগ্র্াম রবি ন্টকেু স্থার্ী়ে রকাম্পার্ীর ভন্টবষযত কমীমদর রন্টিক্ষণ রদামর্ অ্তযন্ত গুরুত্বেূণন 
ন্টেল, এবিং আমরা আিাবাদী রয্ এমর্ন্টক আমরাও োত্র এই অ্তযাবিযকী়ে কমন দক্ষতা অ্জন মর্র 
সুময্াগ োমব। এম্পা়োর রেে রডমভলেমমি এবিংCREDC,এর সহা়েতার জর্য ধর্যবাদ, রসিার ফর 
অ্যাডভান্সড মযার্ুফযাকচান্টরিং ন্টসমেমস রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর অ্র্থননর্ন্টতক রবৃন্টির রক্ষমত্র গুরুত্বেূণন 
অ্িংিীদার ন্টহমসমব কাজ করমব এবিং আন্টম এই িুল ও তার োত্রমদর অ্ন্টভর্ন্দর্ জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল সমোর জর্ টি. মোকম্বডার্াল্ড III িম্বলর্, "আন্টম আজ গমবনর সন্টহত হাডসর্ ভযান্টল 
কন্টমউন্টর্টি কমলমজ আন্টেময্মহতু তারা আর্ুষ্ঠান্টর্কভামব র্তুর্ ন্টজর্ এফ হাস রসিার ফর 
মযার্ুফযাকচান্টরিং ন্টিল ওমের্ কমরমে। এই রসিারটি হাডসর্ ভযান্টলর অ্যাডভান্সড মযর্ুফযাচান্টরিং 
রেকমর্ামলান্টজ ররাগ্র্ামমর অ্ন্তরভুন্টির েন্টরমাণ বনৃ্টি করমত সাহায্য করমব, য্া এই অ্ঞ্চমলর একমাত্র 
ট্রন্টর্িং ররাগ্র্াম। এই সম্প্রসারমণর রন্টত ধর্যবাদ, আমরা শুধু আরও দক্ষ জর্বল ততন্টর করব র্া 
বরিং আমামদর অ্ঞ্চমলর অ্র্থননর্ন্টতক রবৃন্টি রবম়ে য্ামব। এই রকল্পটি অ্যাম্পা়োর রেে 



 

 

রডমভলেমমি, ইমকামর্ান্টমক রডমভলেমমি অ্যাডন্টমন্টর্মিির্ (Economic Development 
Administration) এবিং অ্মর্ক রবসরকারী রকাম্পান্টর্ ও দাতামদর সহা়েতা োমে রদমখ আন্টম 
আর্ন্টন্দত।"  
  
েবরষদ সদসে বফল োম্বমসাম্বর্া িম্বলর্, "আমামদর ন্টডন্টিমক্ট অ্মর্ক উন্নত উত্োদর্ সনু্টবধা রম়েমে 
রয্মর্ রমর্মন্ড ন্টসমন্স রমন্টির্ েুযল এবিং রলর্থামম ন্টরন্টসজর্ ভালভ । আমামদর অ্ন্টফস 
মযার্ুফযাকচান্টরিং রসক্টর রক্ষণামবক্ষণ এবিং বৃন্টির জর্য জর্বল ততন্টর করমত রন্টতশ্রুন্টতবি 
কারণএগুমলা ভাল মজনু্টরর জর্য উেয্িু কাজ। ফমল আমরা অ্যাডভান্সড মযার্ুফযাকচান্টরিং ররাগ্র্ামম 
অ্র্থনা়ের্ কমরন্টে এবিং ররাগ্র্ামমর অ্সাধারণ রবৃন্টির জর্য HVCC-রক অ্ন্টভর্ন্দর্ জার্ান্টে।"  
  
অোম্বসেবল সদসে েোবিবসয়া ফাবহ িম্বলর্, "র্তুর্ ন্টজর্ এফ হাস রসিার ফর অ্যাডভান্সড 
মযার্ুফযাকচান্টরিং ন্টিল বৃহত্তর রাজধার্ী অ্ঞ্চমলএই ধরমণর একমাত্র রন্টিক্ষণ রকন্দ্র হমব। আজমকর 
জর্বমল উন্নত উত্োদর্ দক্ষতা  ােন্টত আমে-এবিং একটি 100% জব রেসমমি ররেসহ-এই ররাগ্র্াম 
ভন্টবষযত জর্বমলর জর্য একটি অ্মূলয ন্টবন্টর্ম়োগ। হাডসর্ ভযান্টল কন্টমউন্টর্টি কমলজ কযাম্পামসর এই 
র্তুর্ সিংময্াজর্ ভন্টবষযমতর জর্য দক্ষ উৎোদর্মুখী জর্বল গম়ে তুলমত সাহায্য করমব এবিং 
আমামদর অ্ঞ্চমলর অ্বযাহত অ্র্থননর্ন্টতক বৃন্টিমত অ্বদার্ রাখমব।"  
  
িয় সময়র েোবিক মোম্বডর্ িম্বলম্বের্, "হাডসর্ ভযান্টল কন্টমউন্টর্টি কমলজ রসিার ফর অ্যাডভান্সড 
মযার্ুফযাকচান্টরিং ন্টিলএর গ্র্যান্ড ওমেন্টর্িং হল ট্র়ে িহমরর আমরকটি ন্টবমিষ উন্ন়ের্। ESD এবিং 
রাকযান্টেোল ন্টরন্টজ়ের্ ইমকামর্ান্টমক রডমভলেমমি কাউন্টন্সল এর সমর্থনমর্র জর্য ধর্যবাদ, আরও োত্র 
উন্নত উত্োদর্ খামত একটি ককযান্টর়োর গম়ে তুলমত সক্ষম হমব, এবিং দক্ষ কমীমদর একটি 
রন্টতভাবার্ জর্বল র্থাকা়ে আরও ন্টর্মনাতারা রাজধার্ী অ্ঞ্চমল রন্টতন্টষ্ঠত এবিং রসান্টরত করা়ে 
উৎসান্টহত হমব। HVCC এবিং CAMS এর সকমলর সমে আমামদর জর্বমলর এই ন্টবন্টর্ম়োগ উদয্াের্ 
করমত রেমর আন্টম গন্টবনত।"  
  

###  
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