
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা পবিম বর্উ ইয়কন  কমনক্ষম উন্নয়র্ প্রবিম্ব াবগিার (WORKFORCE 

DEVELOPMENT CHALLENGE, WDC) পরুসৃ্কিম্বের র্াম ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  

উন্নি উৎপাের্, স্বাস্থ্ে ও জীির্ বিজ্ঞার্, এিং েবি উৎপাের্ ঘক্ষত্রগুবলম্বি কমনমুখী প্রবেক্ষম্বণর 

সহায়িা করার জর্ে েয়টি স্থ্ার্ীয় অ-লাভজর্ক প্রবিষ্ঠার্ 4.2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার ঘপম্বয়ম্বে  

  

ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়ম্বকন র কমনোলার পাইপলাইর্ বেল্প চাবহো পরূণ বর্বিি কম্বর  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ প্রথম দফার অ্থনায়মর্র জর্য 4.2 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার ঘ াষণা কমরমের্ যা 
পমিম মর্উ ইয়কন  কমনক্ষম উন্নয়র্ প্রমিমযামগিার েয়টি স্থার্ীয় অ্িাভজর্ক প্রমিষ্ঠার্মক প্রদার্ করা হময়মে। 

অ্র্ুষ্ঠার্টি মর্মিি করমে ঘয অ্ঞ্চমির কমনশমির পাইপিাইর্ উন্নি উৎপাদর্, স্বাস্থয এেং জীের্ মেজ্ঞার্ এেং 
শমি উৎপাদমর্র মমিা মশল্পগুমির চামহদা পরূণ করমে। এই অ্র্ুদার্টি কমমউমর্টি ফাউমেশর্ ফর ঘেটার 

োমফমিা (Community Foundation for Greater Buffalo) এেং এম্পায়ার ঘেট ঘডমভিপমমন্ট (Empire 

State Development), প্রমদশটির অ্থননর্মিক উন্নয়র্ সংস্থা, দ্বারা পমরচামিি হমে।  

  

“কমনসংস্থার্ উন্নয়র্ ঘকামর্া সমৃদ্ধ অ্থনর্ীমির জর্য গুরুত্বপূণন, এেং এই িহমেি স্থার্ীয় অ্িাভজর্ক 

প্রমিষ্ঠার্সমূহমক ভমেষযমির চাকমরগুমিমি শ্রমমকমদর প্রমশক্ষমণর জর্য প্রময়াজর্ীয় সহায়িা সরেরাহ করমে”, 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “এই মেমর্ময়াগগুমির মাধ্যমম, আমরা 21 শিাব্দীর অ্থনর্ীমির দামে পূরমণর জর্য 
প্রময়াজর্ীয় দক্ষিা মর্উইয়কন ারমদর প্রদামর্র জর্য পমিমা মর্উইয়মকন  মেমর্ময়াগ চামিময় যাওয়ার জর্য উৎসামহি 

করমে।”  

  

"আমামদর কমনশািায় মেমর্ময়াগ করা োমফমিা এেং পমিম মর্উ ইয়মকন র ক্রমেধ্নমার্ েৃমদ্ধর জর্য অ্পমরহাযন”, 
ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি িম্বলর্, ব বর্ আজম্বকর ঘ াষণাপত্র পাঠ কম্বরম্বের্। “শ্রম োজামরর 

চামহদাগুমি েজায় রাখার জর্য, মর্উইয়মকন  দক্ষিামূিক ফাাঁক েন্ধ করমি মর্ময়াগকারীমদর জর্য একটি প্রমিভার 

পাইপিাইর্ তিমরর জর্য উন্নি উৎপাদর্, স্বাস্থযমসো এেং শমি উৎপাদর্ কমীমদর প্রমশক্ষমণর পথ পমরচাির্া 
করমি হমে। পমিম মর্উ ইয়কন  কমনক্ষম উন্নয়র্ প্রমিমযামগিা পুরস্কার (Workforce Development 

Challenge Awards) ভামিা ঘেিমর্র চাকমরর জর্য প্রমশক্ষণ মর্মিি করার িমক্ষয সম্পদসমূহমক মচমিি 

করমে পমিম মর্উ ইয়কন  জমু়ে যা আমামদর অ্থনর্ীমিমক অ্েসর করমে।”  

  



 

 

10 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর কমনসূমচটি পমিমা মর্উ ইয়কন  জমু়ে েমঞ্চি জর্সংখযার জর্য কমনশািার প্রমশক্ষমণর 

উদ্ভাের্ী পন্থাগুমিমক উন্নীি এেং িামি মেমর্ময়াগ করার জর্য সাজামর্া হময়মে। পমিম মর্উ ইয়কন  কমনক্ষম 

উন্নয়র্ প্রমিমযামগিা সম্প্রদায় মভমিক প্রমশক্ষক যারা মর্মজমদর ট্র্যাক ঘরকডন , মেশ্বস্ত সম্প্রদায়মভমিক সম্পকন  
এেং ঘযাগামযাগ ও মর্ময়ামগর জর্য অ্সামার্য দক্ষিা প্রমাণ কমরমে িামদর ক্ষমিা েৃমদ্ধ করমি সহায়িা 
করমে। এ ো়ো, এটি ঘেকার, আংমশক ঘেকারমদর জর্য প্রমশক্ষণ প্রদার্ কমর উন্নি উৎপাদর্, স্বাস্থয এেং জীের্ 

মেজ্ঞার্, পযনটর্, শমি, এেং কৃমষ সহ েিন মামর্ এই অ্ঞ্চমির েধ্নর্শীি িক্ষযমাত্রা খামির কমনসূমচগুমিমক সমথনর্ 

করমে, অ্থো/এেং সূচর্া ো মধ্যস্তমরর কমীমদর জর্য কমনজীেমর্র মসাঁম়ে মহমসমে কাজ করমে। এটি েযেসা এেং 
কমনশািার প্রমশক্ষকমদর মমধ্য সহমযামগিা সমেনাচ্চকরণ করমি ঘসরা অ্র্ুশীির্ মমডি অ্থনায়র্ করমে।  

  

ঘ সি প্রকল্প অিনায়র্ করা হম্বিেঃ  
  

র্ায়াগ্রা কাউবন্টম্বি একটি স্থ্ায়ী কমনেবি বর্মনাণ করম্বি প্রম্বয়াজর্ীয় উন্নয়র্ ঘকৌেল বর্র্নারণ  

সংগঠর্েঃ ঘজমর্মস কমমউমর্টি কমিজ (Genesee Community College) / অ্মিনময়ন্স-র্ায়াো BOCES 

(Orleans-Niagara BOCES, ONBOCES) এর প্রাপ্তেয়স্ক মশক্ষা সুমযাগ ঘকন্দ্র (Adult Educational 

Opportunity Center, AEOC)  

WDC পরুস্কার পবরমাণ / ঘমাে প্রকল্প খরচেঃ 1,229,667 / 5,764,618 মামকন র্ ডিার  

িণনর্ােঃ ONBOCES জিুাই 2018 সামি র্ায়াো ফমি একটি র্িুর্ কমনশমির প্রমশক্ষণ ঘকন্দ্র উমদ্বাধ্র্ 

উদযাপর্ কমরমে এেং 2018 সামি িকমপামটন  একটি অ্ঞ্চি খুিমে। WDC ঘথমক িহমেি মর্ময়, িারা উভয় 

স্থামর্ যন্ত্র, ঢািাই এেং HAVC-ঘি প্রমশক্ষমণর জর্য সরেরাহকৃি পমরমসো প্রসামরি করমি সক্ষম হমের্। 

প্রমশক্ষক যারা ঘপ্রাোম সম্পন্ন কমরমের্ িারা সাটিন মফমকশর্ (OSHA, NIMS, ইিযামদ) পাোর ঘযাগয হমের্। 

AEOC এর সামথ অ্ংশীদামরমত্বর মাধ্যমম, প্রমিষ্ঠার্টি িার প্রমশক্ষকমদর জর্য সহায়িা পমরমসো সরেরাহ 
করমি সক্ষম হমে, যার মমধ্য ঘকস মযামর্জাররাও আমের্ যারা সাফিয অ্জন মর্র পমথ োধ্াসমূমহর জর্য সমাধ্ার্ 

সরেরাহ করমি সহায়িা করমে। িহমেিটি প্রমশক্ষণ, ভের্ মর্মনাণ, কমী, এেং কমনসমূচ মর্ময়ামগর জর্য সরঞ্জাম 

ক্রয় করমি েযেহার করা হমে।  

প্রবেক্ষণপ্রাপ্ত িেবির সংখোেঃ এক েেমরর মমধ্য 75; প্রমি েের 170 কমর েৃমদ্ধ পাওয়া প্রিযামশি  

বর্ম্বয়াগ প্রিোোেঃ প্রমি েের সেনমর্ম্ন 35  

প্রকম্বল্পর অিস্থ্ার্েঃ র্ায়াো ফি ও িকমপাটন , র্ায়াো কাউমন্ট  

  

ঘহলি কোবরয়ার একাম্বডমী ও প্রবেক্ষণ ঘকন্দ্র (Health Careers Academy and Training 

Center)  

সংগঠর্েঃ ইমর 2-শামটাকুয়া-কযাটারাগাস BOCES মশক্ষা ফাউমেশর্ (Erie 2-Chautauqua-

Cattaraugus BOCES Educational Foundation)  

WDC পরুস্কার পবরমাণ / ঘমাে প্রকল্প খরচেঃ 504,877 / 685,987 মামকন র্ ডিার  

িণনর্ােঃ এই ঘপ্রাোমটি স্বাস্থযমসো প্রমিষ্ঠার্গুমিমি কমনজীেমর্র পমথর সূচর্া করমি সাটিন ফাইড র্ামসনং 
অ্যামসেযান্ট (Certified Nursing Assistant, CNA), েযমি ঘসো প্রমশক্ষণ এেং গৃহ স্বাস্থয প্রমশক্ষমণর 

(Home Health Aide, HHA) ঘক্ষমত্র হাইসু্কি মশক্ষাথী এেং প্রাপ্তেয়স্কমদর প্রমশক্ষণ প্রদার্ করমে - এসমস্তই 
স্বাস্থযমসোর ঘক্ষমত্র শুরুর পময়ন্ট মহসামে ঘদখা হয়। CNA এেং HHA ঘপ্রাোমগুমি একটি িাইমসন্সযুি 

প্রযাকটিকাি র্াসন প্রমশক্ষণ ঘপ্রাোমম স্তুপমযাগয দক্ষিা এেং মফডার সরেরাহ করমে। এই ঘক্ষমত্র গুরুত্বপূণন 
কযামরয়ারদ্বয়, উভয় রিস্রােণ প্রযমুিমেদ (Phlebotomy Technicians) এেং মদ্বভামষক ঘমমডমকি 

সহায়কমদর (Bilingual Medical Transcriptionists) জর্য অ্মিমরি প্রমশক্ষণ সুমযাগ উপিভযকরা হমে। 



 

 

সফি স্নািক সাটিন মফমকশর্ পরীক্ষা মর্মি সক্ষম হমে। আমথনক সহায়িা, মশশুমসো, পমরেহর্, এেং ঘপশাদার 

দক্ষিা প্রমশক্ষণ সহ সহায়িা পমরমষোমদ এর অ্ন্তভুন ি হমে।  

বর্ম্বয়াগ প্রিোোেঃ প্রমশক্ষণাথীর 95 শিাংশ, অ্থো 213 জর্  

প্রকম্বল্পর অিস্থ্ার্েঃ ঘেমডামর্য়া, শামটাকুয়া কাউমন্ট  

  

ঘজরাডন  ঘেস কমনেবি উন্নয়র্ ঘকন্দ্র (Gerard Place Workforce Development Center)  

সংগঠর্েঃ ঘজরাডন  ঘেস  

WDC পরুস্কার পবরমাণ / ঘমাে প্রকল্প খরচেঃ 594,819 / 4,735,681 মামকন র্ ডিার  

িণনর্ােঃ সাটিন ফাইড র্ামসনং সহায়ক, গৃহ স্বাস্থয ঘসো সহায়ক এেং িাইমসন্সপ্রাপ্ত প্রযাকটিকাি র্াসনমদর জর্য 
প্রমশক্ষণ প্রদার্ করা হমে। ঘপ্রাোমটি চাকমরর দক্ষিা প্রদার্ করমে এেং কমনসংস্থামর্র সুমযাগগুমিমি সরামি 

প্রময়াজর্ীয় সাটিন মফমকশর্ এেং িাইমসমন্সর সুমযাগ কমর ঘদমে। প্রমশক্ষমকরা ঘজরাডন  ঘেস মশক্ষা ও কমমউমর্টি 

ঘসন্টামরর সহায়িা পমরমষোমদগুমির সমুেধ্া মর্মি পারমের্ এেং ঘকস সহায়ক সহমযাগীমদর সামথ কাজ করমের্ 

যারা সম্পদগুমি িামদর শর্াি এেং সংমযাগ করমি সহায়িা করমে।  

বর্ম্বয়াগ প্রিোোেঃ প্রমি েের 250  

প্রকম্বল্পর অিস্থ্ার্েঃ োমফমিা, ইমর কাউমন্ট  

  

বর্উ ঘহাপ উদ্ভাির্ী স্বাস্থ্ে কোবরয়ার ঘসন্টার (New Hope Innovative Health Career Center)  

সংগঠর্েঃ হামভন ে হাউজ  

WDC পরুস্কার পবরমাণ / ঘমাে প্রকল্প খরচেঃ 284,970 / 524,775 মামকন র্ ডিার  

িণনর্ােঃ এই প্রকল্পটি একটি উদ্ভাের্ী স্বাস্থয কযামরয়ার ঘসন্টার প্রমিষ্ঠার জর্য মেমভন্ন প্রমশক্ষণ মেষয়ক 

ঘপ্রাোমগুমি প্রসামরি করমে, মেদযমার্ অ্েকাঠামমামক িযাে, সরঞ্জাম এেং মসমুমিটর এেং উন্নি সফটওয়যার 

সহ কমম্পউটার িযাে অ্ন্তভুন ি করার মাধ্যমম উন্নিির করমে। WDC ফামেং হামভন ে হাউজমক িার সমথনর্ 

পমরমষোমদ প্রসামরি করমিও অ্র্ুমমি ঘদমে। িহমেিটি মশক্ষার্মেশমদর জর্য মচমকৎসা ঘসো, পমরেহর্ 

ভাউচার, মশশু যত্ন সহায়িা, এেং কযামরয়ার ঘকাচ সমে কাজ করার ক্ষমিা প্রদার্ করমে। সম্প্রসামরি স্বাস্থয 
প্রযুমি ঘপ্রাোম প্রমশক্ষণ মিমর্কাি ইন্টার্নমশপ মাধ্যমম র্িুর্ ঘসো প্রদামর্র জর্য হামভন ে হাউজমক অ্র্ুমমি 

ঘদমে। সাটিন ফাইড র্ামসনং অ্যামসেযান্ট, ঘহাম ঘহিথ এড, পামসনার্াি ঘকয়ার এড, িাইমসন্সপ্রাপ্ত প্রযাকটিকাি র্াসন, 
ফামমনমস ঘটকমর্মশয়ার্, ঘহল্থ ইর্ফরমমশর্ ঘটকমর্মশয়ার্ এেং ঘেমোটমমর জর্য প্রমশক্ষণটি পাওয়া যামে।  

বর্ম্বয়াগ প্রিোোেঃ প্রমি েের 288  

প্রকম্বল্পর অিস্থ্ার্েঃ োমফমিা, ইমর কাউমন্ট  

  

ATHOSঃ  একটি গ্রামীণ উদ্ভাির্ী প্রবেক্ষণ সুম্ব াগ (A Rural Innovative Training 

Opportunity)  

সংগঠর্েঃ WNY োমীণ এিাকা স্বাস্থয মশক্ষা ঘকন্দ্র ইর্কমপনামরমটড (WNY Rural Area Health Education 

Center Inc.) (R-AHEC)  

WDC পরুস্কার পবরমাণ / ঘমাে প্রকল্প খরচেঃ 388,979 / 429,616 মামকন র্ ডিার  

িণনর্ােঃ এই প্রকল্পটি একটি যত্ন সমন্বয় প্রমশক্ষণ কমনসূমচ মেকাশ করমে যা ATHOS এর প্রমশক্ষণ কমনসূমচ 

সম্প্রসারমণর মাধ্যমম োমীণ, মচমকৎসাগিভামে-অ্ধ্ীর্স্থ সম্প্রদায়গুমি এেং স্থার্ীয় স্বাস্থযমসো মশল্পমক পমরমেশর্ 

করমে। োমীণ প্রমশক্ষণ উন্নি এেং অ্র্িাইর্ মমডউি মমধ্য প্রসামরি করা হমে, এেং মশল্প অ্ংশীদারমদর 

প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী সরাসমর ঘশ্রণীকক্ষ ো একটি সংকর ঘপ্রাোমমর সুমযাগ ঘদমে। পাঠযক্রমমর মূি ঘফাকাস 

ঘরাগীমদর ঘকন্দ্রীয় যত্ন েৃমদ্ধর ঘকৌশি, স্বাস্থযমসো পমরমষো সরেরামহর উন্নমি, কমনমক্ষমত্র ঘপশাদার আচরণ েৃমদ্ধ 



 

 

এেং েযমিমদর স্বাস্থযমসো েমৃদ্ধর ঘক্ষমত্র অ্েগণয েযমিমদর ঘকৌশিগুমি মশমক্ষি করা। সম্প্রদাময়র স্বাস্থযমসো 
সরেরাহকারী, কমনশমি মেমর্ময়াগ ঘোডন  এেং সম্প্রদাময়র সদসযমদর একটি উপমদষ্টা ঘগাষ্ঠী সমূ্পরক োধ্াগুমি 

অ্মিক্রম করমি সম্পদ শর্াি করমি অ্ংশেহণকারীমদর সহায়িা করমে এেং পাঠযক্রম এেং চাকমরর স্থামর্র 

মক্রয়াকিাপগুমি মর্রীক্ষণ করমি সহায়িা করমে।  

বর্ম্বয়াগ প্রিোোেঃ োমষনক প্রমশক্ষণাথীর অ্ন্তি 50 শিাংশ  

প্রকম্বল্পর অিস্থ্ার্েঃ ঘমাট পাাঁচটি কাউমন্ট  

  

PUSH কবমউবর্টি এর্াবজন  কমনেবি উন্নয়র্ প্রকল্প (PUSH Community Energy Workforce 

Development Project)  

সংগঠর্েঃ মপপি ইউর্াইমটড ফর সাসমটইমর্েি হাউমজং ইর্কমপনামরমটড (People United for Sustainable 

Housing, Inc.) (PUSH োমফমিা)  
WDC পরুস্কার পবরমাণ / ঘমাে প্রকল্প খরচেঃ 1,200,000 / 3,046,650 মামকন র্ ডিার  

িণনর্ঃ ঃ  এই প্রকল্প র্োয়র্মযাগয শমি ঘসক্টমর শ্রমমকমদর প্রমশক্ষমণর এেং স্থাপর্ করার জর্য PUSH এর 

কমমউমর্টি হায়ামরং হমির ক্ষমিা ো়োমে, পুমশর কমনশািার উন্নয়র্ কমনসূমচর জর্য একটি ঘটকসই প্রমশক্ষণ 

ঘকন্দ্র গম়ে িুিমে, র্োয়র্মযাগয শমি খামির প্রময়াজর্ীয়িাগুমি পূরণ কমর এেং একটি প্রমশক্ষণ পাঠযক্রম তিমর 

করমে এেং একটি কমমউমর্টি ঘসৌর অ্যামর তিমর করমে। ঘসাশাি এন্টারপ্রাইমজর র্িুর্ পমরচািক 

মশক্ষার্মেশমদর জর্য কমীমদর সহায়িা প্রদামর্র িত্ত্বােধ্ার্ করমে। মশক্ষার্মেশগণ ঘপ্রাোম সমামপ্তর পমর মশল্প 

সাটিন মফমকশর্ পরীক্ষা করমি পারমের্।  

বর্ম্বয়াগ প্রিোোেঃ প্রমি েের 20 কমর, ঘপ্রাোমমর পরেিী েেরগুমিমি সম্প্রসারমণর সম্ভাের্া রময়মে  

প্রকম্বল্পর অিস্থ্ার্েঃ োমফমিা, ইমর কাউমন্ট  

  

2019-এ অ্যামেমকশর্গুমির মদ্বিীয় রাউে পযনামিাচর্া করা হমে। ইমর, র্ায়াোরা, কযাটারাগাস, শামটাকুয়া 
এেং অ্যামিগামর্ কাউমন্টমি অ্িাভজর্ক সংস্থাগুমি কমনশমির মেকামশর জর্য কমপমক্ষ 250,000 মামকন র্ 

ডিার পাোর ঘযাগয হমি পামর। অ্মিমরি িথয পাওয়া যামে এখামর্।  

  

এম্পায়ার ঘস্টে ঘডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর ঘপ্রবসম্বডন্ট, প্রর্ার্ বর্িনাহী 
কমনকিন া এিং কবমের্ার হাওয়াডন  ঘ মবস্ক িম্বলর্, “ওময়োর্ন মর্উইয়মকন  কমনশমি প্রমশক্ষমণর জর্য 
উদ্ভাের্ী এেং ফিাফি মভমিক পদ্ধমিমি মেমর্ময়ামগর মাধ্যমম, কমনক্ষম উন্নয়র্ প্রমিমযামগিা এই অ্ঞ্চমির 

প্রমিভা পুিটি উচ্চ চামহদা, উচ্চ-অ্মথনর চাকমরর সামথ িাি ঘরমখ এই অ্ঞ্চমি ক্রমেধ্নমার্ েৃমদ্ধর মচি মহসামে 

মর্মিি করমি সহায়িা করমে।”  

  

গমেষণায় ঘদখা যায় ঘয উচ্চ চামহদা, উচ্চ-পমরমশাধ্ মশল্পগুমিমি মর্ময়াগকিন া দক্ষ শ্রমমকমদর পুি এেং িামদর 

চামহদা ঘমটামি প্রমশক্ষণ কমনসূমচগুমিামক দ্রুি শর্াি করমি হয় এেং দী নমময়ামদ, িামদর চামহদাগুমি আরও 

ভািভামে সাজামর্ার জর্য কমনশািার পাইপিাইমর্র দক্ষিামক প্রভামেি কমর। এই অ্ঞ্চমির শ্রম োজামরর 

সাম্প্রমিক গমেষণায় একটি মর্ময়াগকিন া জমরমপ ঘদখা ঘগমে ঘয োমফমিা র্ায়াোর ঘেমশরভাগ ঘকাম্পামর্ 

ঘেশমকেু দিুনভ চাকুরী ো অ্পূরণীয় দক্ষিা মরমপাটন  কমরমে, যা ঘথমক ঘোঝা যায় ঘয শ্রমমর ঘযাগার্ 

মশল্পসংস্থাগুমিার প্রময়াজমর্র সামথ আরও ভামিাভামে একাত্ম হমি পারমিা। ঘয চাকুমরগুমি আজমক পরূণ করা 
কঠির্ এেং মর্ময়াগকিন ামদর জর্য ঘয দক্ষিাগুমি খুাঁমজ ঘপমি চযামিমঞ্জং, িা এই অ্ঞ্চি জমু়ে মশমল্পর মমিা ো়েমে। 

এই অ্ঞ্চমির অ্মর্ক মশল্প খাি গি পাাঁচ েেমর মদ্বগুণ কামজর েৃমদ্ধ ঘপময়মে এেং পরেিী পাাঁচ েেমর অ্মর্ক মশল্প 

https://esd.ny.gov/esd-media-center/press-releases/esd-announces-applications-available-workforce-development-challenge


 

 

েেমর এই অ্ঞ্চমি হাজার হাজার চাকমরর ঘখািস পূরণ করমি পামর। এই অ্ঞ্চিটি শ্রমমমকর সরেরামহর উপর 

প্রভাে ঘফিমে এমর্ একটি দী নস্থায়ী অ্েসর কমনকামের মুমখামুমখ হময়মে।  

  

এই চযামিঞ্জসমূহ মেমেচর্া কমর, রাষ্ট্র ইমিমমধ্য কমনশমির উন্নয়র্ প্রমচষ্টায় উমেখমযাগয মেমর্ময়াগ কমরমে এেং 
এমগময় যাওয়া মেমর্ময়াগগুমি েৃমদ্ধ করমে। আজ পযনন্ত, এই কমনশমি মেকামশর প্রমচষ্টাগুমি উৎপাদর্ খামি 

সেনামধ্ক প্রময়াজর্ীয় কমনশািার পাইপিাইর্ ো়োমর্ার উপর েযাপকভামে র্জর মদময়মে। র্থনিযাে কমরডমরর 

োফামিা এর পেূন মদমক অ্েমস্থি র্থনিযামের র্িুর্ কমনশািার প্রমশক্ষণ ঘকমন্দ্র চিমার্ মেমর্ময়াগ উৎপাদর্ ও 

শমি খামি প্রমশক্ষণ, এেং কমনজীেমর্র জর্য অ্থননর্মিক অ্র্াক্রমযিা তিমর করমে। এই প্রমচষ্টার মাধ্যমম ঘশখা 
গমেষণা এেং সমেনািম অ্র্ুশীির্ প্রময়াগ কমর, WDC ঘগাষ্ঠীসমূমহর মমধ্য ইমিমমধ্য কমনরি কমনশমির 

মেকামশর উপর উমেশযসাধ্মর্র উপায় মর্মনাণ করমে এেং পমিমা মর্উইয়মকন  সমস্ত পাাঁচটি কাউমন্টমি 

কমনসংস্থামর্র সুমযাগ প্রদার্ কমর ক্রমেধ্নমার্ মশল্প খািগুমির চামহদা ঘমটামর্ার জর্য দক্ষিামেহীর্ জর্সংখযার 

দক্ষিা েৃমদ্ধ করমে। 

  
###  
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