
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন  জমু্বে সরকাবর স্থাপর্াগুম্বলাম্বে েবি দক্ষোর  উন্নবের উম্বেম্বেে 1.5 
বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার েহবিম্বলর ঘ াষণা বদম্বলর্  

  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার কেতন পক্ষ জলিাযু় পবরিেন ম্বর্র বিরুম্বে লোইম্বয়র উম্বেম্বেে আগামী সাে িছর 

অর্নায়ম্বর্র সাহাম্বযে গভর্নম্বরর BuildSmartNY কমনসূবির সম্প্রসারণ করল  
  

ঘযটি গভর্নর কুউম্বমার পবরম্বিেিান্ধি র্েুর্ বডল: ঘদেম্বক ঘর্েত ত্বপ্রদার্কারী পবরচ্ছন্ন েবি<এিং 
কমনসংস্থার্ এম্বজন্ডার সাম্বর্ সংগবেপণূন  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট নর্উ ইয়মর্ন র সর্নত্র স্টেট ও স্থার্ীয় সরর্ার 
ভর্মর্ শনির দক্ষতা র্াডামর্ার প্রনতশ্রুনত স্টজারদার র্রার স্ট াষণা নদময়মের্। নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার 
অ্থনরটি ট্রানে স্টর্ার্ন  গভর্নমরর BuildSmartNY র্মনসূনির অ্ংশ নিমসমর্ আগামী সাত র্েমরর মমযয 
অ্নতনরি র্মনসূনি অ্থনায়মর্ 1.5 নর্নিয়র্ মানর্ন র্ র্িামরর অ্র্ুমমাদর্ নদময়মে। আজমর্র এই 
স্ট াষণাটি, সরর্ানর ভর্মর্ উন্নত শনি দক্ষতা যা 2025 সামির মমযয নর্উ ইয়মর্ন র 1.8 নমনিয়র্ 
র্ানডর সমপনরমাণ, র্ানষনর্ নতর্ শতাংশ নর্দযুমতর িানিদা হ্রাস র্রার মাযযমম NYPA-র জির্ায় ু
স্টর্তৃত্ব এর্ং র্নমউনর্টি সরুক্ষা আইমর্র িক্ষযগুমিামর্ সমথনর্ র্মর, যা স্টদমশর সর্মিময় আগ্রাসী 
জির্ায়ু এর্ং পনরচ্ছন্ন শনি আইর্।  
  
"জির্ায়ু পনরর্তন মর্র নর্রুমে িডাইময় নর্উইয়র্ন  স্টেট উদািরণস্বরূপ স্টর্তৃত্ব নদমচ্ছ র্ারণ অ্পিয় 
র্রার মমতা সময় স্টর্ই।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টেট এর্ং স্থার্ীয় সরর্ারী ভর্র্গুমিামর্ শনির 
র্যর্িার এর্ং নর্গনমর্ হ্রামস আমামদর প্রমিষ্টার সম্মখুভামগ থার্মত িমর্। নর্উ ইয়মর্ন র শনি নর্ষয়র্ 
িক্ষযমাত্রা অ্জন র্ এর্ং আমামদর র্ার্নর্ নর্িঃসরণ হ্রাস র্রার উন্নয়র্ সরর্ারী স্থাপর্াগুমিামত শনি 
দক্ষতার উন্ননতমত এই নর্নর্ময়াগ অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন।"  
  
নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্মথানরটি স্টর্ার্ন  এর্ানজন  অ্নর্ট, প্রর্ল্প ইনিনর্য়ানরং, নর্জাইর্, ইর্েমিশর্ ও 
নর্মনাণ পনরিাির্া সি নর্নভন্ন যরমণর শনি প্রযনুি এর্ং র্র্ায়র্মযাগয শনি পনরমষর্াগুমিামত 
নর্নর্ময়ামগর অ্র্ুমনত নদময়মে। এই স্টর্ৌশিগত সিায়তা নর্নিত র্রমর্ স্টয NYPA পার্নির্ 
স্থাপর্াগুমিামত শনি দক্ষতা এর্ং র্র্ায়র্মযাগয র্যর্স্থায় র্ানষনর্ 300 নমনিয়র্ মানর্ন র্ র্িামরর 
নর্নর্ময়াগ র্মর শনি র্যর্িার হ্রাস র্রায় তার িক্ষয পূরণ অ্র্যািত রাখমে।  
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NYPA এর ঘিয়ারমোর্ জর্ আর. ঘকাম্বয়লম্বমল িম্বলর্, "এই অ্নতনরি তিনর্ি নর্নিত র্রমর্ স্টয 
পাওয়ার অ্মথানরটির শনি দক্ষতা  প্রর্ল্পগুমিার নস্থনতশীি পাইপিাইর্টি আগামী দশর্ পযনন্ত ভািভামর্ 
িানিময় স্টযমত পামর। NYPA 2018 সামি স্টেট জমুড আমামদর সরর্ারী অ্ংশীদারমদর সামথ-340 
নমনিয়র্ মানর্ন র্ র্িার শনি-সাশ্রয়ী প্রর্মল্পর র্াজ স্টশষ র্মরমে এর্ং আমরা গভর্নমরর শনি নর্ষয়র্ 
উচ্চানভিাষী িক্ষযগুমিা পরূমণ সিায়তার জমর্য সরর্ারী স্থাপর্াগুমিামত শনি-র্যর্িার হ্রাস র্রার 
উমেমশয র্াজ িানিময় যামর্।"  
  
NYPA-র সভাপবে ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া বগল বস. কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন মর্ 
গভর্নমরর জির্ায় ুস্টর্তৃত্ব এর্ং সম্প্রদায় সুরক্ষা আইমর্ নর্র্যস্ত র্রা িক্ষয নর্যনারমণর উমেমশয, 
আমামদর শনির র্যর্িার উমেখমযাগযভামর্ হ্রাস র্রমত িমর্। NYPA BuildSmartNY-এর অ্যীমর্ 
স্টেট জমুড শনি দক্ষতা  প্রর্ল্পগুমিা সম্পন্ন র্রমত এর্ং নর্উ ইয়র্ন মর্ এর্টি পনরষ্কার জ্বািার্ী  
অ্থনর্ীনতর নদমর্ স্থার্ান্তর র্রমত স্টেট এর্ং স্থার্ীয় সরর্ামরর সামথ অ্ংশীদানরত্ব অ্র্যািত রাখমর্।"  
  
BuildSmartNY শনি দক্ষতা প্রর্ল্পগুনির মমযয রময়মে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন  িাইটিং স্টরমট্রানিটস, 
অ্কুমপনি এর্ং স্টর্িাইটিং িাইটিং স্টসির, ভর্র্ এর্ং শনি র্যর্স্থাপর্া নসমেম, র্ইিার, নিিার, 
এয়ার-িযান্ডনিং নসমেম, থারমাি স্টোমরজট, মাইমরা-নগ্রর্, স্টসািার িমটামভাল্টাইর্ নসমেম, 
নর্জাোর গযা নসমেম, এর্ং উদীয়মার্ শনি প্রযুনি সমূি। NYPA তার গ্রাির্মদর দ্বারা সমূ্পণন 
খরি পুর্রুোমরর পাশাপানশ অ্নগ্রম অ্থনায়র্ প্রদার্ র্রমর্।  
  
গত 20 র্ের যমর NYPA স্টর্ার্ন  স্টেট জমুড স্টেট ও স্থার্ীয় সরর্ামরর পাশপানশ শনি দক্ষতা 
প্রর্মল্প 4 নর্নিয়র্ মানর্ন র্ র্িামরর অ্র্ুমমাদর্ র্মরমে। এই অ্থন শতানযর্ শনি সাশ্রয়র্ারী প্রর্মল্পর 
অ্থনায়মর্র স্টযাগার্ নদময়মে। এই প্রর্ল্পগুমিা সরাসনর BuildSmart NY এর্ং এনিনর্উটিভ অ্র্ন ার 88 
এর পনরপণূনতার সামথ যিু, যা 2020 সামির মমযয রাষ্ট্রীয় ভর্র্গুনিমত শনি দক্ষতায় 20 শতাংশ 
র্ৃনে র্রার আহ্বার্ জানর্ময়মে।  
  
  

###  
  
 

অ্নতনরি তথয পাওয়া যামর্ এখামর্ www.governor.ny.gov 
নর্উ ইয়র্ন  স্টেট | এনিনর্উটিভ স্টিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্সার্স্ক্রাইর্ র্রুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=08aaf77b-549251c6-08a80e4e-000babd9fa3f-e8586a4141e22167&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC9B80B8B545C2FD8852584D400724C0B00000000000000000000000000000000

