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গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র ঐবিহাবিক ওয়াকন ম্ব ািন ডেম্বভলপম্বমন্ট ইবর্বেম্বয়টিম্বভর অংে 
বহম্বিম্বি 9 বমবলয়র্ মাবকন র্ েলার পরুস্কার ড াষণা কম্বরম্বের্  

  
66 বর্উ ইয়কন  ডেট বিজম্বর্ি, কবমউবর্টি কম্বলজ এিং কবমউবর্টি-বভবিক িংস্থাগুম্বলা কমনেবি 

উন্নয়ম্বর্র জর্ে িহবিল গ্রহণ কম্বর  
  

অর্ুদার্ চাবহদা-িম্পর্ দক্ষিা প্রবেক্ষম্বণর জর্ে অর্ন প্রদার্ করম্বি 3,600 জর্ বর্উ ইয়কন িািীর 
জর্ে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে রাজযব্যাপী প্রায় 66টি ব্যব্সা, সু্কে, এব্ং 
সম্প্রদায়-ভভভিক প্রভিষ্ঠার্গুভেমক রামজযর ঐভিহাভসক কমনশভি উন্নয়র্ উমদযামগর (Workforce 
Development Initiative) অ্ংশ ভহমসমব্ 9 ভমভেয়র্ মাভকন র্ ডোর প্রদার্ করা হময়মে। এই 
অ্র্ুদার্গুভে ঘেডারােভামব্ অ্র্নায়র্ করা হয় এব্ং COVID-পরব্িী অ্র্নর্ীভির সামর্ মাভর্ময় 
ঘর্ওয়া 3,600 ভর্উ ইয়কন ব্াসীর জর্য রাজয জমু়ে চাকভরর প্রভশক্ষমণর সুমোগগুভেমক সমর্নর্ করমব্।  
  
"সকে ভর্উ ইয়কন ব্াসীমদর পক্ষ ঘর্মক, আভম ঘসই সকে অ্িযাব্শযক কমীমদর ধর্যব্াদ জার্াই োরা 
অ্র্যার্য ভর্উ ইয়কন ব্াসীমদর জীব্র্ ব্াাঁচামি এব্ং িামদর েত্ন ভর্মি ভর্মজমদর জীব্মর্র ঝুাঁ ভক 
ভর্ময়মের্, এব্ং ভর্উ ইয়মকন র চেমার্ পুর্রুদ্ধামর সাহােয করা সকে শ্রভমকমদর সমর্নর্ করার জর্য 
আভম পুর্রায় প্রভিশ্রুভিব্দ্ধ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই অ্র্নপ্রদার্ হাজার হাজার কমীমদর 
আমরা ভামোভামব্ পুর্রায় গম়ে ঘিাোর জর্য প্রময়াজর্ীয় প্রভশক্ষণ এব্ং দক্ষিা প্রদার্ করমব্।"  
  
"আমামদর ঐভিহাভসক কমনশভি উন্নয়মর্র উমদযাগ ব্যব্সাসমূমহর স্বল্পমময়াদী চাভহদাগুভে পূরণ করমে, 
আঞ্চভেক প্রভিভা পাইপোইমর্ উন্নয়র্, এব্ং ক্রমব্ধনমার্ ভশল্পমক্ষত্রগুভের দী নমময়াদী চাকভরর 
প্রভশক্ষমণর চাভহদা ঘমটামি সাহােয করমে,” রাজেিোপী আঞ্চবলক অর্ননর্বিক উন্নয়র্ পবরষম্বদর 
(Regional Economic Development Councils) িভাপবি ডল ম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ ডহাচুল 
িম্বলর্। "এই 9 ভমভেয়র্ মাভকন র্ ডোমরর পুরস্কার 66টি ব্যব্সা, কমেজ এব্ং প্রভিষ্ঠার্মক 3,600 
এরও ঘব্ভশ ভর্উ ইয়কন ব্াসীমদর প্রভশক্ষমণর জর্য িহভব্ে প্রদার্ করমব্। হাজার হাজার ভর্উ 
ইয়কন ব্াসীমদর আমরা ভামোভামব্ পরু্রায় গম়ে ঘিাোর জর্য প্রময়াজর্ীয় দক্ষিা প্রদার্ করমি এব্ং 
মহামারীর-পরব্িী ভভব্ষযমি র্িুর্ চাকভর এব্ং সুমোগ খুাঁজমি সাহােয করার জর্য চাকভরর 
প্রভশক্ষণ এখর্ আমগর ঘচময় অ্মর্ক ঘব্ভশ গুরুত্বপূণন।"  
  



ভর্উ ইয়কন  েখর্ পুর্রায় ঘখাোর প্রভক্রয়ার মাধযমম এভগময় চমেমে, ভর্উ ইয়কন  রামজযর শ্রম ভব্ভাগ 
(New York State Department of Labor) ভর্উ ইয়মকন র প্রভিটি চাকুরীপ্রার্ীমক সঠিক কমন 
সুমোমগর সামর্ সংেিু করার জর্য কাজ কমর চমেমে। শ্রম ভব্ভাগ (Department of Labor) 
jobs.ny.gov-ঘি িামদর জব্স এক্সমপ্রস ওময়ব্সাইমটর সুভব্ধা ভর্মি, ঘসই ব্যব্সাগুভেমক োমদর র্িুর্ 
শ্রভমমকর প্রময়াজর্, এব্ং চাকরী সন্ধ্যার্কারী ভর্উ ইয়কন ব্াসীমদর একইসামর্ উৎসাভহি কর 
চমেমে। অ্ভব্েমে ভর্ময়াগ করমি আগ্রহী ব্যব্সাগুভে ঘর্মক রাজয জমু়ে 100,000 এরও ঘব্ভশ 
চাকভরর সুমোগ উপেব্ধ রময়মে। এই কমনশভি উন্নয়মর্র অ্র্ুদার্গুভে ঘসই শ্রভমকমদর প্রভশক্ষণ প্রদার্ 
করমি সাহােয করমব্ োরা র্িুর্, পভরপূণন কামজর জর্য দক্ষিা অ্জন র্ করমি চায়।  
  
আঞ্চভেক অ্র্ননর্ভিক চাভহদা এব্ং সুমোমগর উপর ভভভি কমর, িহভব্মের জর্য আমব্দমর্র প্রস্তাব্ 
ঘদওয়ার ঘক্ষমত্র ভর্উ ইয়মকন র ভরভজওর্াে ঘডমভেপমমন্ট কাউভিেমসর (Regional Economic 
Development Councils, REDC) একটি মূে ভূভমকা রময়মে। র্য়টি আঞ্চভেক অ্র্ননর্ভিক উন্নয়র্ 
পভরষদ অ্ঞ্চমের ব্যব্সা ও সংস্থাগুভে োরা িহভব্ে গ্রহণ করমের্ িামদর মমধয অ্ন্তভুন ি: 

• কযাভপটাে ভরভজয়র্: আেব্াভর্-ঘস্কাহাভর-ঘশমর্কটাভড-সারামটাগা সমব্ায় ভশক্ষামেূক 
পভরমষব্ার ঘব্াডন  (Board of Cooperative Educational Services, BOCES), 
আেব্াভর্কযার্মকাড (AlbanyCanCode), ইন্টারমেইর্ পাটন র্ারভশপ ের দয ঘহামমেস 
(Interfaith Partnership for the Homeless), ভর্উ ইয়কন  অ্যাোময়ি ের 
ইর্কু্লশর্ অ্যান্ড ইমর্ামভশর্ (New York Alliance for Inclusion and 
Innovation), ওময়সভে স্বাস্থয পভরচেনা ঘকন্দ্র (Wesley Health Care Center), 
রাজধার্ী ঘজোর ভখিৃষ্টার্ সংম র েুব্করা (YMCA of the Capital District)  

• ঘসন্ট্রাে ভর্উ ইয়কন : অ্যার্ামরর্ মাইমক্রাওময়ভ (Anaren Microwave), ভড অ্যান্ড 
ডাভিউ ভডমজে (D&W Diesel), ঘক অ্যান্ড এি েুড মাভকন র্ েুিরাষ্ট্র (K&N's 
Foods USA), ভেওর্াভডন  মযার্ুেযাকচাভরং ঘকাং (Leonardi Manufacturing Co.), 
ডাব্লু এম টি ভপ্রভসশর্ (WMT Precision)  

• ভেঙ্গার ঘেকস: এয়ারকুইপ (Airquip), কযার্ান্ডাইগুয়া ড্রাইভভং সু্কে 
(Canandaigua Driving School), ঘমভর কযাভরওো ভশশু ঘকন্দ্র (Mary Cariola 
Children's Center), ঘরামচস্টার শহমরর সু্কে ঘজো OACES (Rochester City 
School District OACES), ভেভর্ক্স অ্মটামমশর্ (Phenix Automation), 
সুইটর্ারস প্লাস (Sweeteners Plus), টার্নার আন্ডারগ্রাউন্ড ইর্স্টমেশর্স (Turner 
Underground Installations), ইউর্াইমটড ঘমমমাভরয়াে ভচভকৎসামেূক ঘকন্দ্র 
(United Memorial Medical Center)  

• েং আইেযান্ড: ঘপমেস এন্টারপ্রাইজ ইর্কমপনামরমটড (Payless Enterprises Inc), 
অ্যামক্সস কযাভরয়ারস (Access Careers), অ্ে-ওময়জ এভেমভটর (All-Ways 
Elevator), ঘকমভিজ ভব্জমর্স ইর্ভস্টটিউট (Cambridge Business Institute), 
োইেস ওয়াকন  WORC (Life's WORC), েুমটক ঘভমটভরর্াভর ইন্ডাভিজ (Lutech 
Veterinary Industries), ভর্মকাোস ঘকন্দ্র (Nicholas Center), ঘস্টাভর্ ব্রুক 
ভব্শ্বভব্দযােয় (Stony Brook University), টপাজ োইটিং কমপনামরশর্ (Topaz 

http://jobs.ny.gov/


Lighting Corp.), ঘহম্পমস্টড শহমরর ব্যব্সাভয়ক সম্পদ ভব্ভাগ (Town of 
Hempstead Department of Occupational Resources)  

• ভমড-হাডসর্ঃ সম্প্রদায় ভভভিক পভরমষব্া (Community Based Services), 
ইস্কোর (eScholar), ভশশুমদর জর্য রামামপা (Ramapo for Children), স্টমকড 
ওয়াকন স (Stockade Works), দযা আকন  ভমড-হাডসর্ (The Arc Mid-
Hudson), ওময়স্টমচস্টার ব্াভ়েমি পভরচেনা (Westchester Care at Home), 
ওময়স্টহযাব্ (Westhab)  

• ঘমাহক ভযাভে: মাউমন্টর্ ভযাভে হসভপস (Mountain Valley Hospice), ওটমসমগা 
র্দন ার্ন কযাটভস্কেস BOCES (Otsego Northern Catskills BOCES), ভযাভে ঘহল্র্ 
সাভভন স (Valley Health Services)  

• ভর্উ ইয়কন  ভসটি: অ্যাোময়ি কভম্পউটিং সভেউশর্স (Alliance Computing 
Solutions), অ্যাোময়ড ভব্জমর্স সভেউশর্স (Allied Business Solutions), 
কমনসংস্থার্ সুমোমগর ঘকন্দ্র (Center for Employment Opportunities), এম্মাস টচন  
(Emma's Torch), ইর্ভস্টটিউট ের কযাভরয়ার ঘডমভেপমমন্ট (Institute for 
Career Development), ভকংসমব্ামরা কভমউভর্টি কমেজ (Kingsborough 
Community College), োগাভডন য়া কভমউভর্টি কমেজ (LaGuardia Community 
College), ঘেহমযার্ কমেজ (Lehman College), পার ঘস্কাোস (Per 
Scholas), ভপ্রভময়ার সাভভন মসস মযামর্জমমন্ট (Premiere Services Management), 
প্রমজক্ট ভরভর্উয়াে (Project Renewal), কুইি কভমউভর্টি হাউস (Queens 
Community House), সযাঙ্কচুয়াভর ের েযাভমভেস (Sanctuary for Families), 
দযা আোময়ি ের পভজটিভ ঘচঞ্জ (The Alliance for Positive Change), দযা 
ঘডার - এ ঘসন্টার ের অ্ল্টামর্নটিভস (The Door - A Center of 
Alternatives), ট্রািমেটিঙ্কস ঘর্টওয়াকন  (Translatinx Network), উইেসর্ আমের্ 
কযাভরয়ারস ইিটিটিউট (Wilson Allen Health Careers Institute)  

• সাউদার্ন টায়ার: আেস্টম SA (Alstom SA), ব্রুম-টিওগা BOCES (Broome-
Tioga BOCES), ডাটা ব্াউন্ড সভেউশর্স (Data Bound Solutions), ঘরমন্ড 
হযাডভে কমপনামরশর্ (Raymond Hadley Corporation)  

• পভিম ভর্উ ইয়কন : অ্যামসেভে হাউস 150 (Assembly House 150), ব্াোমো 
ঘসন্টার ের আটন স অ্যান্ড ঘটকমর্ােভজ (Buffalo Center for Arts and 
Technology), ইভর 1 BOCES (Erie 1 BOCES), মাভসন ফ্লাইট (Mercy 
Flight), র্র্নেযান্ড ওয়াকন মোসন ঘট্রভর্ং ঘসন্টার (Northland Workforce Training 
Center), োর্ামর্র্ব্াগন (Pfannenberg), ঘসন্ট ঘব্ার্ামভঞ্চার ভব্শ্বভব্দযােয় (St. 
Bonaventure University)  

  
এম্পায়ার ডেট ডেম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
ডপ্রবিম্বেন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক ডজ. গাটন লার িম্বলর্, "আমামদর অ্র্নর্ীভি 
COVID-19 মহামারী ঘর্মক সুস্থ হময় ওঠার সময়, ঘে কােনক্রমগুভে শ্রভমকমদর ব্যব্সায় উচ্চ 
চাভহদার দক্ষিা ভব্কামশ সাহােয কমর ঘসগুভে ভর্উ ইয়মকন র ঘকাম্পাভর্গুভে এব্ং কমীমদর জর্য একই 



সামর্ োভজর্ক। গভর্নর কুওমমার ঐভিহাভসক কমনশভি উন্নয়মর্র উমদযাগটি আমামদর রামজযর 
সব্মচময় ব়্ে সম্পদ - ভর্উ ইয়কন ব্াসীমদর – জর্য খুব্ই গুরুিরভামব্-প্রময়াজর্ীয় ভব্ভর্ময়াগ – এব্ং 
এটি ভর্উ ইয়কন মক আমরা ভামোভামব্ পরু্রায় গম়ে িুেমি সাহােয করার জর্য প্রময়াজর্ীয় প্রভিভার 
পাইপোইর্ তিভর কমর।"  
  
বেপাটন ম্বমন্ট অি ডলিার কবমের্ার রিাটন া বরয়ােন র্ িম্বলর্, "েখর্ আমরা COVID-19 দ্বারা 
আমামদর কমীমদর উপর পরা অ্ভূিপবূ্ন প্রভাব্ ঘর্মক শভিশােী হময় উঠভে, একটি শভিশােী 
কমনশভির পাইপোইর্ তিভর করা আমগর ঘচময় এখর্ অ্মর্ক ঘব্ভশ গুরুত্বপূণন হময় উমঠমে। আভম এই 
উমদযামগর প্রভি গভর্নর কুওমমার সমর্নমর্র প্রশংসা করভে কারণ এই অ্ংশীদাভরত্ব এব্ং অ্র্নব্হ 
প্রভশক্ষণ কমনসূচীর সিৃভষ্ট ভর্উ ইয়মকন  উপেব্ধ চাকভরগুভের সামর্ এব্ং ঘে সব্ চাকভর ভর্উ ইয়কন মক 
এভগময় ভর্ময় োমব্ ঘসগুভের সামর্ ভর্উ ইয়কন ব্াসীমদর  
 সংমোগ স্থাপমর্র মূে ভব্ষয় হমি চমেমে।"  
  
গভর্নর কুওম্বমার ওয়াকন ম্ব ািন ডেম্বভলপম্বমন্ট ইবর্বেম্বয়টিভ  
গভর্নর কুওমমা 2019 সামের ঘম মামস কমনশভি উন্নয়র্ উমদযামগর (Workforce Development 
Initiative) জর্য রাজয জমু়ে একটি ভব্ভর্ময়ামগর ঘ াষণা করভেমের্ োমি ঘকৌশেগি আঞ্চভেক 
প্রমচষ্টাগুভেমক সমর্নর্ করা োয় ো ব্যব্সাময়র স্বল্পমময়াদী কমনশভির চাভহদাগুভে পূরণ কমর, 
আঞ্চভেক প্রভিভার পাইপোইর্গুভেমক উন্নি কমর, স্থার্ীয় কমী ব্াভহর্ীর সত্ত্বামদর র্মর্ীয়িা এব্ং 
অ্ভভমোজমর্র ঘোগযিা ব্িৃভদ্ধ কমর, ভশক্ষার্ভব্শিা এব্ং ক্রমব্ধনমার্ ভশল্পমক্ষত্রগুভের দী নমময়াদী-
প্রময়াজর্গুভেমক সমোধর্ কমর। এো়োও এইসব্ িহভব্ে র্ারী, েুব্, এব্ং কযাভরয়ার অ্গ্রসর করমি 
উমেখমোগয ব্াধার সম্মুখীর্ হয় এমর্ জর্গমণর অ্র্ননর্ভিক ভর্রাপিা উন্নি করমি ঘর্ওয়া 
প্রমচষ্টামকও সমর্নর্ করমব্। চেমার্ COVID-19 জর্স্বামস্থযর জরুরী অ্ব্স্থা এব্ং এর অ্র্ননর্ভিক 
প্রভাব্ ভব্মব্চর্া কমর, এই িহভব্ে ভর্উ ইয়কন  রাজয জমু়ে ব্যব্সা, সম্প্রদায় এব্ং শ্রভমকমদর িামদর 
পুর্রুদ্ধামরর ঘক্ষমত্র সাহােয করমব্।  
  
2019 সামের ঘসমেের মামস 4টি কভমউভর্টি কমেমজ ভশক্ষার্ভব্শ ও কমনশভি উন্নয়র্ প্রকমল্পর 
সমর্নমর্র জর্য কমনশভি উন্নয়মর্র উমদযাগ িহভব্মের মাধযমম 3 ভমভেয়র্ মাভকন র্ ডোমররও ঘব্ভশ 
অ্র্ন প্রদার্ করা হময় র্ামক। 2020 সামের জার্ুয়াভর মামস ভর্উ ইয়কন  রামজযর 61টি ব্যব্সা, 
কভমউভর্টি কমেজ এব্ং সম্প্রদায়-ভভভিক প্রভিষ্ঠার্গুভেমক 3.4 ভমভেয়র্ মাভকন র্ ডোর প্রদার্ করা 
হয় 2464 জর্ ভর্উ ইয়কন ব্াসীমক চাভহদা-সম্পন্ন দক্ষিার প্রভশক্ষণ প্রদার্ করার জর্য। 2020 
সামের ঘেব্রুয়াভর মামস, 4,469 ভর্উ ইয়কন ব্াসীমদর প্রভশক্ষমণর জর্য অ্ভিভরি 5.4 ভমভেয়র্ মাভকন র্ 
ডোর পুরস্কিৃি করা হয়। কমনশভি উন্নয়মর্র উমদযাগ এব্ং আজ পেনন্ত ঘ াভষি সমস্ত পুরস্কার 
সম্পমকন  আমরা ির্য workforcedevelopment.ny.gov-এ পাওয়া োমব্।  
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