অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা মূখ্ে বিকােমার্ বেল্পগুম্বলাম্বে জর্িল উন্নয়ম্বর্ সহায়োর উম্বেম্বেে স্টেট
ইউবর্ভাবসন টি অফ বর্উ ইয়কন বেক্ষার্িীে কমন সূবি (SUNY APPRENTICESHIP PROGRAM)-র
আওোয় 3 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার সম্প্রসারম্বের বর্ম্বদন ের্া বদম্বয়ম্বের্

সাইিারবসবকউবরটি, েথ্ে প্রযুবি, কৃবিম িুবিমত্তা এিং অর্োর্ে অগ্রাবিকার বেম্বল্পর স্টপ্রাগ্রামগুম্বলা
স্টমাহক ভোবল কবমউবর্টি কম্বলজ (Mohawk Valley Community College, MVCC) কেৃন ক সমন্বয়
করা হম্বি
গভর্ন র কুওম্বমা স্টসম্বেের 22 স্টথ্ম্বক 29, 2019-স্টক জর্িল উন্নয়র্ সম্বিের্ো সপ্তাহ (Workforce
Development Awareness Week) স্ট াষর্ার সময় এ বিিৃবে আম্বস
স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবথ্ হিু ল এিং জর্িল উন্নয়র্ পবরিালক স্টেট জুম্বে জর্িল উন্নয়র্
উম্বদোগ (Workforce Development Initiative)- কমন োলার স্টর্েৃ ত্ব স্টদম্বির্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ইয়মকন র নিক্ষার্নিস কমনসূনিমে 3
নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার নিনর্ময়ামগর স্ট াষণা নিময়মের্, যা গভর্নমরর ঐনেহানসক 175 নমনিয়র্ মানকন র্
ডিামরর জর্িি উন্নয়র্ উমিযাগ স্টেমক প্রাপ্ত প্রেম একীভূ ে েহনিি আমিির্ (Consolidated
Funding Application, CFA) পুরষ্কার। এই েহনিিটি কৃ নিম িুনিমিা, সাইিারনসনকউনরটি, এিং
েেয প্রযুনির পািাপানি অ্র্যার্য নিকািমার্ নিল্পগুমিামে, অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন নিক্ষার্নিি কমনসূনি
সম্প্রসানরে করমি, অ্র্যার্য SUNY স্কু ি যার সমন্বয় করমি স্টমাহক ভযানি কনমউনর্টি কমিজ।
"নিক্ষার্নিি কমনসনূ িগুমিা নিক্ষােীমির ভনিষযৎ কামজর জর্য প্রস্তুে করার উমেমিয োমির প্রময়াজর্ীয়
নিক্ষাগে সুমযাগ এিং হামে কিমম প্রেযক্ষ অ্নভজ্ঞো প্রিার্ কমর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই
েহনিমির ফমি এই অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন নিক্ষার্নিি কমনসূনিগুমিা সম্প্রসানরে হমি যা নিক্ষােীমির নর্উ
ইয়মকন র দ্রুে নিকািমার্ প্রযুনি নিল্পগুমিামে সাফিয অ্জন র্ করমে এিং আমামির স্টেমটর উিীয়মার্
জর্িিমক উন্নে করমে সহায়ো করমি।"
জর্িি উন্নয়র্ সমিের্ো সপ্তামহর সামে একই সমময় এটি উমবাধর্ হয়। স্টিফমটর্যান্ট গভর্নর কযানে
হিু ি এিং ওয়াকন মফাসন স্টডমভিপমমমন্টর পনরিািক মাধুরী কমামরনি ওময়োর্ন নর্উ ইয়কন , স্টসন্টার
নর্উ ইয়কন , সাউিার্ন টিয়ার, র্েন কানি এিং স্টমাহক ভযানিমে সপ্তাহ জুমে জর্িি উন্নয়র্ উমিযাগ

কমনিািার স্টর্েৃ ত্ব স্টিমির্। এরপমরই নর্উ ইয়কন নসটি, িং আইিযান্ড, নমড-হডসর্, কযানপটাি
নরনজয়র্ এিং নফঙ্গার স্টিমকর সাম্প্রনেক কমনসনূ িগুমিা অ্র্ুনিে হয়।
"িেন মামর্ সুিভ এমর্ কামজ নর্ময়ামগর জর্য এিং পািাপানি পরিেী প্রজন্ম বারা পূণন হমি এমর্
কামজর নর্ময়াগকেন ামির িানহিা পূরমণর উমেমিয জর্িি উন্নয়র্মক আমরা র্েু র্ উপাময় পুর্রায়
কল্পর্া করনে", স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবথ্ স্টহািু ল িম্বলর্। "175 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর জর্িি
উন্নয়র্ উমিযাগ িক্ষো িযিধামর্র পনরসমানপ্ত টামে এিং 21 িোব্দীমে সাফিয িামভর জর্য
নর্উইয়কন িাসীমিরমক োমির প্রময়াজর্ীয় কমন প্রনিক্ষণ এিং নিক্ষার িযিস্থা করমে সহায়ো করমি।
SUNY নিক্ষার্নিনস কমনসনূ ির প্রায় 3 নমনিয়র্ ডিার েহনিমির এই র্েু র্ সম্প্রসারণ স্থার্ীয়
নর্ময়াগকেন ামির িাকনর স্টপমে সাহাযয করমি এমর্ প্রনিক্ষণ স্টপ্রাগ্রামম সহায়ো প্রিার্ করমি। জর্িি
উন্নয়মর্র উমেমিয অ্ভূ েপূিন পযনাময়র এই েহনিমির কো আমামির েনেময় স্টিয়া অ্িযাহে রাখমে
হমি, কারণ এই সহায়োর মাধযমম আমরা িযিসাময়র অ্েননর্নেক প্রিৃনি ও সাফমিযর জর্য
প্রময়াজর্ীয় িানহিা পূরণ করনে এিং স্টেট জুমে অ্গনণে নর্উ ইয়কন িাসী এিং োমির পনরিারমক
আনেনক নস্থনেিীিো এিং মযনািা িার্ করি।"
SUNY-এর িোম্বেলর বিবের্া এম. জর্সর্ িম্বলর্, "SUNY-র নিক্ষার্নিনি কমনসূনিমে ইমোমমধয
40টিরও স্টিনি স্টকাম্পানর্ এিং 750 জর্ িযনির অ্ংি স্টর্ওয়া মাধযমম গভর্নমরর কমীিানহর্ী উন্নয়র্
উমিযাগ িৃঢ় ফিাফমির ইংনগে নিমে। আজমকর স্ট ানষে সম্প্রসারণটি আমামির নিক্ষােী এিং অ্র্যার্য
িযনিমির ভনিষযমে উন্ননেিামভর সম্ভাির্াপূণন নিমল্প কামজর সামে যুি করমি। গভর্নরমক োাঁর
সহায়োর জর্য, এিং পািাপানি নর্উ ইয়কন স্টেট স্টিিার নডপাটনমমন্ট (New York State
Department of Labor)-এ আমামির অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন অ্ংিীিারমির প্রনে ধর্যিাি জার্াই।"
এম্পায়ার স্টেট স্টডভলপম্বমন্ট (Empire State Development, ESD)-র ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং
সভাপবে ও CEO-মম্বর্ার্ীে এবরক স্টজ জাটনলার িম্বলর্, "িযিসাময়র সাফিয আজ এমর্ একটি
জর্িনির উপর নর্ভন রিীি যা একটি নির- পনরিেন র্িীি কমন পনরনস্থনরর সামে োি নমনিময় িিমে
পামর। কমনমক্ষত্র পূরমণ এিং 21 িেমকর িক্ষো যা আজমকর অ্েনর্ীনের জর্য অ্েযািিযকীয়, োর
সামে োি নমনিময় িিার মে িক্ষ এিং নিনক্ষে কমী আমামির রময়মে ো নর্নিে করমে SUNY
নিক্ষার্নিনস কমনসূনিটি গুরুত্বপূণন।"
গভর্নমরর ঐনেহানসক কমীিানহর্ী উন্নয়র্ উমিযাগ, আঞ্চনিক অ্েননর্নেক উন্নয়র্ কাউনিি
(Regional Economic Development Councils, REDCs)-স্টক স্টকৌিিগে আঞ্চনিক প্রমিষ্টায়
সহায়োর জর্য জনেে কমর যা িেন মার্ জর্িি িানহিা পূরণ কমর, আঞ্চনিক স্টমধা পাইপিাইর্
উন্নে কমর, স্থার্ীয় জর্িি সত্ত্বার র্মর্ীয়ো উন্নে কমর, এিং কমনমক্ষমত্র নিক্ষণ সুনিধা সম্প্রসানরে
কমর। র্ারী, অ্ল্পিয়স্ক কমী, যুিপ্রিীণ, এিং নিকিাঙ্গো োকা িযনিিগন সহ কমনজীিমর্র অ্গ্রগনেমে
প্রায়ি িাধাপ্রাপ্ত হওয়া জর্গমর্র অ্েননর্নেক নর্রাপিা উন্নে করার প্রমিষ্টায় এই উমিযাগটি সহায়ো
কমর।

কমীিানহর্ী উন্নয়র্ উমিযাগ CFA-এর অ্ংি নহমসমি, SUNY কযাম্পাসগুমিা, রূপান্তনরে
(Customized) জর্িি উন্নয়র্ প্রনিক্ষণ কমনসনূ ির জর্য, প্রাসনঙ্গক েহনিি রময়মে এমর্ স্থার্ীয়
নর্ময়াগকেন ামির কামে আমিির্ করমে পামর। এখর্ পযনন্ত, র্েন কানি, সাউিার্ন টিয়ার এিং স্টমাহক
ভযানি অ্ঞ্চিগুমিামে প্রকল্পগুমিা অ্র্ুমমানিে হময়মে। স্থার্ীয় িযিসা োকা নর্মনাি কনমউনর্টি
কমিজগুমিা প্রনিক্ষণ প্রিার্ করমি: এনগ্র-মাকন (Agri-Mark) এিং আন্তজন ানেক কাগমজর
(Internation Paper) জর্য র্েন কানি, স্টরমন্ড কমপনামরির্ (Raymond Corporation)-র জর্য
ব্রুম, এিমাইরা স্টসনভংস িযাঙ্ক (Elmira Savings Bank)-র জর্য কনর্নং এিং নসএন্ড এইি প্লানেক
(C & H Plastics)-র জর্য স্টমাহক ভযানি।
আজ স্ট ানষে 3 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর েহনিি, নর্উইয়কন স্টেট নডপাটনমমন্ট অ্ফ স্টিিার-এর
অ্ংিীিানরমত্ব 2018 সামি িািু হওয়া SUNY-র নিক্ষার্নিনস স্টপ্রাগ্রামমক সম্প্রসানরে কমর। উন্নে
উৎপাির্ ও স্বাস্থযমসিা, সমিের্ কমনসংস্থার্ প্রিামর্ স্থার্ীয় নর্ময়াগকেন ামির সক্ষম করা, িাকরীমে
প্রনিক্ষণ এিং নর্িনিে নিক্ষার্নিিমির স্টপিাগে সম্ভাির্ার নিমক মমর্ামযাগ স্টিয়ার মাধযমম এই
কমনসূনির সূির্া হময়নেি। এখর্ পযনন্ত, 40টিরও স্টিনি নর্ময়াগকেন া অ্ংি নর্ময়মের্ এিং 750
জমর্রও স্টিনি িযনি নিক্ষার্নিনি এিং প্রাক-নিক্ষার্নিনি স্টপ্রাগ্রামগুমিা স্টেমক উপকৃ ে হময়মের্।
কবমউবর্টি কম্বলজ এিং এডু ম্বকের্ পাইপলাইম্বর্র বসবর্য়র ভাইস িোম্বেলর স্টজায়োর্া ডার্কার্পইটিম্বয়, িম্বলর্, "SUNY-র কনমউনর্টি কমিজগুমিা নর্উ ইয়মকন র জর্িনি উন্নয়র্ প্রমিষ্টায় সিনামগ্র
রময়মে এিং স্টেমটর অ্েনর্ীনেমে ক্রমিধনমার্ভামি অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন নহমসমি োকমে। আমরা সন্তুষ্ট স্টয
MVCC এই নিক্ষার্নিনি সম্প্রসারমণর সমন্বয় কমরমে এিং আমরা আমামির স্টেমটর জর্িনি
িনিিািী করার জর্য িযিসা ও সরকামর আমামির অ্ংিীিারমির সামে আমরা কাজ করার প্রেযািা
রানখ।"
স্টমাহক ভোবল কবমউবর্টি কম্বলম্বজর সভাপবে র্োন্ডাল ভোর্ওয়াগর্ার, িম্বলম্বের্, "আমামির
অ্যাকামডনমক স্টপ্রাগ্রামগুমিার সামে হামে কিম জর্িনি প্রনিক্ষমণর ভারসাময করমে মহাক ভযানি
কনমউনর্টি কমিমজর জর্য নিক্ষার্নিনি একটি িযনেক্রমী উপায় হময় রময়মে। আমরা ও আমামির
অ্ংিীিার কমিজগুমিা, উন্নে উৎপাির্মক অ্নেক্রম কমর নগময় োমির অ্নধমক্ষত্র িাোমর্ার প্রেযািা
কনর। আমামির ভনিষযৎ কমনিারীমিরমক োমির প্রময়াজর্ীয় সিমিময় প্রাসনঙ্গক িক্ষোয় আমরা
প্রনিক্ষণ নিময়নে ো নর্নিে করমে, েেয প্রযুনি এিং অ্র্যার্য নিমল্প আমামির গুরুত্বপূণন অ্ংিীিার
রময়মে যারা এই র্েু র্ সুমযাগ স্টেমক উপকৃ ে হমি।"
নিক্ষার্নিনি স্টপ্রাগ্রামমর নিক্ষােীরা নিল্প-নর্নিন ষ্ট পোমিার্া এিং প্রনিক্ষমণ অ্ংি স্টর্য় এিং োমিরমক
প্রাসনঙ্গক নর্মিন ির্া (Related Instruction) িেন ািিী অ্িিযই পূরণ করমে হমি। নর্িনিে
নিক্ষার্নিিরা কমপনামরট স্পর্সর বারা নর্ময়াগপ্রাপ্ত হয় এিং একটি িংসাপত্র অ্জন র্ কমর স্টযটি স্টেট
এিং এর িাইমরও িহর্মযাগয।
SUNY কমিজগুমিা কেৃন ক আময়ানজে নিল্প নিষয়ক আমিাির্া সভার মাধযমম, িযিসায়ী সম্প্রিাময়র
গুরুত্বপূণন িযনিরা নিক্ষার্নিনি সম্ভাির্াগুমিা নর্ময় আমিাির্া করমে এিং আরও অ্ংিীিানরত্ব তেনর

করমে তিঠক কমরমের্। নর্ময়াগকারী অ্ংিীিারমির মমধয রময়মে, অ্ি নসজনর্ং ইর্মগ্রনডময়ন্টস (All
Seasonings Ingredients), নিি র্াট (Beech-Nut), ক্রাউর্ স্টকাকন অ্যান্ড নসি (Crown Cork
& Seal), স্টফল্ডমায়ার ইকুইপমমন্টট (Feldmeier Equipment), স্টর্ািস স্টপ্রনসির্ নডভাইমসস
(Knowles Precision Devices), স্টপ্রনসির্ টু িস অ্যান্ড মযার্ুফযাকিানরং (Precision Tool and
Manufacturing), এিং নরনভয়ার কপার স্টপ্রাডাক্টস (Revere Copper Products)।
বর্উ ইয়কন স্টেট ইউবর্ভাবসন টি সম্পম্বকন
যুিরামের স্টেট ইউনর্ভানসনট নর্উ ইয়মকন উচ্চের নিক্ষার সিনানধক নিস্তৃ ে িযিস্থা, প্রমিমির প্রনেটি
িানে, স্কু ি এিং িযিসার 30 মাইমির মমধয অ্িনস্থে 64 টি কমিজ এিং নিশ্বনিিযািয় কযাম্পাস
সহ। 2018 সামির িীমে 424,000 এরও স্টিনি নিক্ষােী একটি SUNY কযাম্পামসর নডনগ্র স্টপ্রাগ্রামম
র্াম স্টিমখর্। সামনগ্রকভামি, 2017-18 নিক্ষািমষন, SUNY 1.4 নমনিয়র্ োত্রমিরমক স্টক্রনডট
িহর্কারী স্টকাসন এিং স্টপ্রাগ্রামম, অ্নিরে নিক্ষা এিং কনমউনর্টি আউটনরি স্টপ্রাগ্রামগুনিমে স্টসিা
প্রিার্ কমরমে। SUNY নর্উ ইয়মকন র প্রায় এক-িেু েনাংি অ্ধযয়র্ নিষয়ক গমিষণার েত্ত্বািধার্ কমর|
গমিষণা ও আনিষ্কামরর স্টক্ষমত্র এর োত্র এিং নিক্ষকরা উমেখমযাগয অ্িিার্ স্টরমখমের্, 1.6 নিনিয়র্
ডিামরর গমিষণা স্টপাটনমফানিওমে অ্িিার্ স্টরমখ। নিশ্বিযাপী 3 নমনিয়র্ SUNYর প্রাির্ নিক্ষােী
রময়মের্, এিং কমিমজর নডগ্রী সহ নের্জর্ নর্উ ইয়কন িাসীর মমধয একজর্ হমির্ SUNYর প্রাির্
নিক্ষােী। SUNY কীভামি সুমযাগ তেনর কমর স্টস সম্পমকন আমরা জার্মে, www.suny.edu এ যার্।
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