
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/1/2021 গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল চাকবর প্রািীম্বের কর্ নসংস্থাম্বর্র সাম্বি সংযুক্ত করম্বে সা াযে করার জর্ে 

রাজেিোপী উম্বেোম্বগর হ াষণা কম্বরম্বের্ 

  

কবর্উবর্টি পািনর্ারবেপগুবল জরুরী ভাডা স ায়ো হপ্রাগ্রার্ স  র্ ার্ারী-সম্পবকনে 

হপ্রাগ্রার্ দ্বারা পবরম্বিবেে বর্উ ইয়কনিাসীম্বের স ায়ো করার উপর হ াকাস করম্বি 

  

বর্উ ইয়কন হেি জি িোম্বে হরকর্ন সংখ্েক 220,000+ চাকবর উপলব্ধ 

  

রাম্বজের প্রবেটি অঞ্চম্বল আসন্ন ভাচুনয়াল চাকবরর হর্লাসর্ূ  

  

বর্উ ইয়কনিাসীম্বের োম্বের পেম্বের চাকবর খ্ুুঁম্বজ হপম্বে স ায়ো করার উপর েৃটি 

বর্িদ্ধ করা িেনর্ার্ প্রচারাবভযাম্বর্র উপর বভবি কম্বর প্রম্বচিাগুবল গম্বড েুলম্বি 

  

DOL প্রবে সপ্তাম্ব  1,000-টি অবেবরক্ত ভাচুনয়াল কোবরয়ার অোপম্বয়ন্টম্বর্ন্ট প্রোর্ 

করম্বি 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেট থিপাটনমেন্ট অফ হলবার ক্র্ত নক্ ইথর্েমযযই চলোর্ 

বযাপক্ প্রমচষ্টার উপর থভথি ক্মর এক্টট র্রু্র্ উম্যাগ হ াষণা ক্মরমের্ যা হরক্িন সংখ্যক্ 

220,000 এরও হবথি উপলব্ধ চাক্থর, সরঞ্জাে এবং প্রথিক্ষমণর সংস্থার্গুথলর সামি চাক্থর 

প্রািীম্র সংযুক্ত ক্মর। 

  

"হক্াথভি-19-এর ফমল থর্উ ইয়মক্নর ক্েীবাথ র্ী হয ক্মষ্টর সম্মুখ্ীর্  ময়মের্ র্ার পমর এটা 

অর্যন্ত গুরুত্বপূণ ন হয আেরা চাক্থর খ্ুুঁজমের্ এের্ বযক্তক্তম্র যারা থর্ময়ামগর জর্য ক্েী 

খ্ুুঁজমের্ এের্ বযবসাগুথলর সামি সংযুক্ত ক্থর।" গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "থর্ময়ামগর প্রক্তিয়ামক্ 

সুথবর্যস্ত ক্রা সােথিক্ভামব রাজয ও র্ার সামি জথ়ির্ প্রমর্যক্মক্ উপক্ত র্ ক্মর। আথে থর্উ 

ইয়ক্নমক্ আমগর হচময় আরও ভামলা এবং িক্তক্তিালী ক্মর গম়ি হর্ালার ফমল এই উম্যাগ হিমক্ 

হয ভামলা থক্েু আসমব র্া হ্খ্ার অমপক্ষায় আথে।" 

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট থিপাটনমেন্ট অফ হলবার হক্াথভি-19 ে াোরী হিমক্ থর্উ ইয়ক্ন হেমটর 

অি ননর্থর্ক্ পুর্রুদ্ধামরর অংি থ সামব থর্ময়াগ, ্ক্ষর্া-েযাথচং, োমক্নটটং, ক্থেউথর্টট 

আউটথরচ, ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার পথরমষবা, এক্টট সম্প্রচার এবং হসািযাল থেথিয়া প্রচারাথভযার্ 

এবং অর্যার্য চলোর্ প্রমচষ্টার োযযমে সক্তিয়ভামব থর্উ ইয়ক্নবাসীম্র ক্ামজর সামি সংযুক্ত 



ক্মর চমলমে। এই র্রু্র্ উম্যামগর োযযমে, থর্উ ইয়ক্ন হেট থিপাটনমেন্ট অফ হলবার রাজয 

জমু়ি অথর্থরক্ত সম্প্র্াময়র অংিী্ারম্র সামি স মযাথগর্া ক্রার জর্য হসই থব্যোর্ 

পথরমষবাগুথলমক্ প্রসাথরর্ ক্রমব যামর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীম্র চাক্থরর সামি সংযুক্ত ক্রার জর্য 

উপলব্ধ থবর্া খ্রমচর সংস্থার্গুথল সম্পমক্ন থিথক্ষর্ ক্রা যায়। থিপাটনমেন্ট অফ হলবার 

(Department of Labor) সম্প্র্ায় থভথিক্ সংস্থাগুথলর সামিও অংিী্াথরত্ব ক্রমব, যার েমযয 

র্ারা রময়মের্ যারা থর্উ ইয়ক্নবাসীম্র এোমজনক্তি হরন্টাল অযাথসোি হপ্রািামের (Emergency 

Rental Assistance Program, ERAP) োযযমে যাম্র প্রময়াজর্ র্াম্র চাক্থর, প্রথিক্ষণ এবং 

অর্যার্য সংস্থার্গুথলর সামি সংযুক্ত ক্রমর্ স ায়র্া ক্মরমে।  

  

বর্উ ইয়কন হেি বর্পািনম্বর্ন্ট অ  হলিার কবর্ের্ার রিািনা হরয়ার্নর্ িম্বলর্, "হক্াথভি-

19 ে াোরীটট শুযুোত্র উপলব্ধ চাক্থরর যরমণই র্য়, হক্ ক্াজ খ্ুুঁজমে -- ক্খ্র্, হক্ািায়, 

থক্ভামব -- এবং র্াম্র স ায়র্া ক্রার জর্য প্রময়াজর্ীয় থসমেে এবং হপ্রািােগুথলর েমযয 

এক্টট থবিাল পথরবর্নর্ তর্থর ক্মরমে৷ আোম্র র্রু্র্ ক্মর ভাবমর্  মব হয আেরা থক্ভামব 

চাক্থরপ্রািীম্র এই চাক্থরগুথল সামি সংযুক্ত ক্রব এবং র্ার সামি আোম্র থর্ময়াগক্র্নাম্র 

চাথ ্াও পূরণ ক্রমর্ পাথর এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীম্র এই গুরুত্বপূণ ন সংস্থার্গুথল সম্পমক্ন থিথক্ষর্ 

ক্রমর্ আোম্র সা াযয ক্রার জর্য আোম্র ক্েীম্র উন্নয়র্ হিমক্ শুরু ক্মর আোম্র 

স্থার্ীয় সম্প্র্াময়র সংস্থাগুথলর সেস্ত অংিী্ারম্র প্রময়াজর্ আমে।"  

  

অস্থায়ী ও প্রবেিন্ধী স ায়ো কায নালম্বয়র (Office of Temporary and Disability 

Assistance) বর্ি না ী হর্পুটি কবর্ের্ার িারিারা বস. গুইর্ িম্বলর্, "বহু থর্উ ইয়ক্নবাসী 

চাক্থর  াথরময়মের্ বা হক্াথভি-19 ে াোরী শুরু  ওয়ার সামি সামি ক্াজ ক্রমর্ অক্ষে 

 ময়মের্ এবং থস্থর ক্ে নসংস্থামর্র জর্য সংিাে চাথলময় যামের্। আোম্র অথফস সম্প্র্ায়-

থভথিক্ সংস্থাগুথলমক্ থবজথ়ির্ ক্রমব হযগুথল ইথর্েমযযই রাজয জমু়ি থর্ম্ন এবং োঝাথর আময়র 

পথরবারগুথলমক্ সেি নর্ ক্মর যামর্ র্ারা থর্ক্তির্ ক্রমর্ সা াযয ক্রমর্ পামর হয বাথসন্দারা শ্রে 

থবভাগ হিমক্ উপলব্ধ পথরমষবাগুথল সম্পমক্ন সমচর্র্ িামক্র্ যামর্ র্াম্র ্ক্ষর্া এবং 

ক্ে নসংস্থামর্র সুমযাগ উন্নথর্র জর্য চাক্থর, প্রথিক্ষণ এবং অর্যার্য গুরুত্বপূণ ন সংস্থার্গুথলর 

সামি সংযুক্ত  মর্ পামরর্৷" 

  

অংেীোর সংস্থার প্রবেক্ষণ 

  

NYS DOL অলাভজর্ক্, রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং অর্যার্য সম্প্র্াময়র অংিী্ারম্র িা ক্-েুখ্ী 

ক্েীম্র প্রথিক্ষণ হ্মব যারা থর্য়থের্ভামব থর্উ ইয়ক্নবাসীম্র পথরমষবার সামি সংমযাগ স্থাপমর্ 

স ায়র্া ক্মরর্, যার েমযয রময়মে এই গুরুত্বপূণ ন ক্যাথরয়ার সংস্থার্গুথলমর্ ে াোরী সংিান্ত 

স ায়র্া, যামর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট জমু়ি সােঞ্জসযপূণ ন হেমসক্তজং িামক্ যা চাক্থর হখ্া ুঁজার পথরমষবা 

এবং স ায়র্ার অযামেসমক্ প্রসাথরর্ এবং উন্নর্ ক্মর। 

  

সংস্থাগুথল প্রথিক্ষক্মক্ হিখ্ামর্ার হসির্গুথল থর্মর্ সাইর্ আপ ক্রমর্ পামর এখ্ামর্। 

  

সম্প্র্াময়র অংিী্ারম্র জর্য প্রথিক্ষণটট উপলব্ধ অমর্ক্ ক্যাথরয়ামরর পথরমষবাগুথলর উপর, 

থক্ভামব এই পথরমষবাগুথলমক্ অযামেস ক্রা যায় এবং থক্ভামব হসগুথল ক্ায নক্রভামব বযব ার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fg%2FtSVjhGdLSv&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347406425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cSgOQYie%2B3UzISrRXqQIhQFX0ks8DZIUKgVSd4lFqOY%3D&reserved=0


ক্রা যায় র্ার উপর েমর্াথর্মবি ক্রমব। পথরমষবাগুথলর েমযয রময়মে ক্যাথরয়ার অমেষণ ক্রা, 

চাক্থরর সন্ধামর্ স ায়র্া, জীবর্বতিান্ত হলখ্া, সাক্ষার্্ক্ামরর ্ক্ষর্া এবং ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার 

পথরমষবাগুথল, হযের্ এক্টট ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হক্ন্দ্র এবং ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ামরর হেলাগুথল। 

শ্রে থবভাগ (Department of Labor, DOL) ওময়থবর্ার হ াে ক্রমব এবং হসই সংস্থার্গুথল 

সরবরা  ক্রমব যা র্ারা সরাসথর র্াম্র হর্টওয়ামক্নর োযযমে হিয়ার ক্রমর্ পামরর্। 

  

যারা হবক্ারমত্বর সুথবযা পামের্ র্াম্র জর্য DOL ইথর্েমযযই  াজার  াজার ভাচুনয়াল ওয়ার্-

অর্-ওয়ার্ ক্যাথরয়ামরর পথরমষবার অযাপময়ন্টমেন্ট প্র্ার্ ক্মর। এই অংিী্াথরমত্বর অংি 

থ সামব, এটট রাজয জমু়ি প্রথর্ সপ্তাম  1,000-টট অথর্থরক্ত অযাপময়ন্টমেন্ট স্লট হযাগ ক্রমব 

এবং চাক্থরপ্রািীম্র জর্য এক্টট অর্লাইর্ হরফামরল ফে ন প্র্ার্ ক্রমব যা সম্পূণ ন ক্মর 

এক্জর্ ক্যাথরয়ার ক্াউমিলমরর সামি এক্টট ভাচুনয়াল অযাপময়ন্টমেমন্টর অর্ুমরায ক্রা যায়। 

হলামক্রা অযাপময়ন্টমেমন্টর জর্য সাইর্ আপ ক্রমর্ পামরর্ এখ্ামর্। 

  

চাক্থরপ্রািীম্র জর্য র্রু্র্ থসথরমজর টুলগুথল ো়িাও, NYS DOL বযবসাগুথলমক্ থবর্া খ্রমচ 

থর্ময়ামগর পথরমষবা এবং থর্ময়ামগর জর্য উপলব্ধ প্রমণা্র্ার সুথবযা ি ণ ক্রমর্ উৎসাথ র্ 

ক্মর চমলমে।  

  

ভাচুনয়াল কোবরয়াম্বরর হর্লাগুবল 

  

প্রথর্টট অঞ্চমল চাক্থরপ্রািীরা এখ্র্ বাথ়ি হিমক্ র্া হবথরময় চাক্থরর হেলার পথরমবমি 

বযবসাগুলীর সামি জথ়ির্  মর্ পামরর্, উপলব্ধ চাক্থরগুথল ব্রাউজ ক্রমর্ পামরর্ এবং প্রশ্ন 

ক্তজজ্ঞাসা ক্রার জর্য থর্ময়াগক্ারী বযবসাগুথলর সামি সরাসথর সংযুক্ত  মর্ পামরর্। থবভাগটট 

থর্উ ইয়ক্ন রাজয সরক্ামরর েমযয সুমযামগর জর্য  াইলাইট এবং থর্ময়ামগর জর্য অর্যার্য রাষ্ট্রীয় 

সংস্থাগুলীর সামি অংিী্াথরত্ব ক্রমে। 

  

ক্যাথরয়ার হেলা এবং ভাচুনয়াল ক্ে নিালার এক্টট সম্পূণ ন র্াথলক্া পাওয়া যামব এখ্ামর্। আসন্ন 

থক্েু ভাচুনয়াল হেলাগুথলর েমযয রময়মে: 

  

• 1 বর্ম্বসের – সক্াল 11 – র্ি ন ক্াথি ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হেলা 

• 1 বর্ম্বসের – সক্াল 11 - NYS ভাচুনয়াল থির্ হটক্ অযান্ড অযািভািি 

েযামটথরয়ালস হেলা 

• 2 বর্ম্বসের – সক্াল 11 – লং আইলযান্ড ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হেলা  

• 2 বর্ম্বসের – সক্াল 11 – হো ক্ ভযাথল ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হেলা 

• 7 বর্ম্বসের – সক্াল 11 - থর্উ ইয়ক্ন থসটট ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হেলা 

• 8 বর্ম্বসের - সক্াল 11 - হসিাল NY ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হেলা 

• 8 বর্ম্বসের - সক্াল 11 - থফঙ্গার হলক্স ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হেলা 

• 9 বর্ম্বসের - সক্াল 11 – ক্যাথপটাল থরজার্ ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হেলা 

• 14 বর্ম্বসের - সক্াল 11 - ওময়োর্ ন NY ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হেলা  

• 15 বর্ম্বসের - সক্াল 11 -  ািসর্ ভযাথল ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার 

• 16 বর্ম্বসের - সক্াল 11 - সাউ্ার্ ন টটয়ার ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হেলা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fg%2FWu3aQX53wp&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347416376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xhIc8qolOzYeO1gmhD1vqPIUIBHzPb%2Bs20g5hIGm%2BYA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fevents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347416376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rCmtwmVTYECX96XXJAaYiIuAj9RkixvUKUo4V6oE5%2B4%3D&reserved=0


  

বেক্ষার্ূলক প্রচারর্া 

 

থর্উ ইয়ক্নবাসীম্র ক্ামে সরাসথর ইমেইল হপ ৌঁমে হ্ওয়া ো়িা NYS DOL এক্টট সম্প্রচার এবং 

হসািযাল থেথিয়ার প্রচারও চাল ুক্মরমে থর্উ ইয়ক্নবাসীম্র উপলব্ধ চাক্থরগুথলর সামি সংযুক্ত 

ক্রার জর্য। এর েমযয রময়মে হরথিও, হটথলথভির্, হসািযাল থেথিয়া এবং পাবথলক্ ট্রার্ক্তজমটর 

থবজ্ঞাপর্। 

  

থবভাগটট থর্উ ইয়ক্নবাসীম্র র্রু্র্ ক্ে নজীবমর্র পমির সামি পথরচয় ক্থরময় থ্মর্ "এই ক্ারমণ" 

র্ামে এক্টট র্রু্র্ প্রচারণাও চাল ুক্মরমে যার েমযয আমে ট্রাক্ ড্রাইথভং, থর্ে নাণ, এবং র্াথস নং। 

  

চাকবরপ্রািীম্বের জর্ে বির্া খ্রম্বচর সংস্থার্গুবল 

  

NYS DOL অমর্ক্গুথল থবর্া খ্রমচর সংস্থার্ প্র্ার্ ক্মর ক্াজ খ্ুুঁজমের্ এের্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীম্র সা াযয ক্রার জর্য, যার েমযয রময়মে: 

  

• বর্উ ইয়কন হেি জি িোে এিং জিম্বজার্: এখ্র্ এক্টট হরক্িন সংখ্যক্ 

220,000+ উপলব্ধ প্ স , জব বযাংমক্র ওময়বসাইট থর্উ ইয়ক্নবাসীম্র 

অবস্থার্, চাক্থরর থিমরার্াে এবং হক্াম্পাথর্র র্াে অর্ুসামর উপলব্ধ চাক্থরগুথল 

ব্রাউজ ক্রমর্ হ্য়। আমরা চাক্থর হখ্া ুঁজা ও ক্যাথরয়ার হিমভলপমেন্ট টুল তর্থর 

ক্রা  য় বযক্তক্তম্র র্াম্র ভথবষযৎ পথরক্ল্পর্া ক্রার জর্য, চাক্থরর অর্ুসন্ধার্ 

আময়াজর্ ক্রমর্, জীবর্ বতিান্ত তর্থর ক্রমর্ এবং ক্যাথরয়ার এেমলার ক্রমর্।  

• কবর্উবর্টি কর্ নোলা: ত্থর্ক্ লাইভ ওময়থবর্ার প্রাসথঙ্গক্ থবষময়র উপর, 

হযের্ জীবর্বতিান্ত হলখ্া, চাক্থর হখ্া ুঁজা এবং ইন্টারথভউময়র হক্ িল। 

• কোবরয়ার হকম্বের পবরম্বষিা: থবমিষজ্ঞম্র ক্াে হিমক্ থিখ্ুর্ এবং হফার্ বা 

থভথিও ক্র্ফামরমির োযযমে ভাচুনয়ালভামব প্র্ার্ ক্রা ক্যাথরয়ার ক্াউমিথলং, 

জীবর্বতিান্তর হিমভলপমেন্ট এবং চাক্রীর সন্ধামর্র সংস্থার্গুথলমর্ অযামেস 

পার্। NYSDOL এক্টট সােথিক্ ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হসন্টামরর লযাটফে ন চালু 

ক্মরমে এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এখ্ামর্ এক্টট অযাপময়ন্টমেন্ট থর্মর্ পামরর্। 

অথর্থরক্ত সংস্থার্সেূ  এখ্ামর্ পাওয়া যামব। 

• হকাম্বস নরা: এক্টট সাম্প্রথর্ক্ বযবসাথয়ক্ সেীক্ষার ফলাফমলর উপর থভথি ক্মর, 

NYS DOL িীষ নস্থার্ীয় ্ক্ষর্াগুথলমক্ অিাথযক্ার হ্ওয়ার জর্য ক্াজ ক্মরমে যা 

বমল হয বযবসাগুথল সব হচময় হবথি প্রময়াজর্ এবং হবক্ার থর্উ ইয়ক্নবাসীম্র 

জর্য থবর্ােূমলয অর্লাইর্ প্রথিক্ষণ হক্াস নগুথল উপলব্ধ ক্মর৷ 56,000 এরও হবথি 

োর্ুষ হক্ামস নরার োযযমে অর্লাইর্ প্রথিক্ষণ ইথর্েমযয বযব ার ক্রমের্, যা 

উচ্চ-চাথ ্া থিমল্পর সামি প্রাসথঙ্গক্ ্ক্ষর্ার  াজার  াজার হক্াস ন অফার ক্মর, 

্ক্ষর্া বতক্তদ্ধ ক্রমর্ এবং অর্যার্য ক্ে নজীবমর্র পি অমেষণ ক্মর। 

• SUNY প্রবেক্ষণ: NYSDOL চাক্থরপ্রািীম্র অর্লাইর্ এবং বযক্তক্তগর্ভামব 

SUNY উভময়র দ্বারা প্র্ি SUNY-এর হিখ্ার সুমযামগর থবস্র্ত র্ বণ নালীর সামি 

সংযুক্ত ক্রমর্ ক্াজ ক্রমে।.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYE3sLtat3NI&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347426342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BwUeOrLTLCG%2BzQfUXxnk7iRNXe0SrYY%2FwmXVTJxKKus%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dx2lMUv0_Fxw&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347426342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zVTRip09b86eTMSIoRR0OQk05NvQlLlcQQiJmOzB3UQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCEXuNi4Q4Os&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347436297%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vTd3WZ8XPLziCpuR4Xf%2FcckVBwqWtxZH98DSiBXK74I%3D&reserved=0
file:///C:/Users/MBoyles/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2Q5GSOSA/dol.ny.gov/jobs-and-careers
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jobzone.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347436297%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9mKNQxD%2BoPdQUqnxvqJKifIl5fSz9uJ9R6k81uJt4C8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fevents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347446248%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KC1bRKjP4rLzXC92j7hKczsiEERVVcizLykgDHwR4wo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dol.ny.gov%2Fvirtual-career-center&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347446248%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v9DqNdd1kt2e5IL68MhG%2FKwSuYFs8pE2DqEF%2FOS4zEY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dol.ny.gov%2Fcareer-development&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347446248%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yShFaC2LB2POvmMuzryyeW1YgjAhSwLB0ehF0IYAh7M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labor.ny.gov%2Fcoursera&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347456213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ib9pEDapkJTNrR6MdrzPuaeyiJXBRim4WopUw65c9tE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.suny.edu%2Fotc&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347456213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EIqhLLm%2BiXKSqbNGdjY3halYrKMhPahZ9qN4pmeiWW4%3D&reserved=0


• বর্িবন্ধে বেক্ষার্বিে: থবস্র্ত র্ হট্রমির (উৎপা্র্, থর্ে নাণ, র্িযর প্রযুক্তক্ত, থিশু 

পথরচয না, থিক্ষক্, ইর্যাথ্) জর্য প্রোথণর্ প্রথিক্ষমণ আি ী চাক্থরপ্রািীরা 

থর্বথন্ধর্ থিক্ষার্থবমির হপ্রািাে এর োযযমে পাওয়া চাক্থরর সেয় হবর্মর্র এবং 

হশ্রণীক্ক্ষ প্রথিক্ষমণর সম্পমক্ন জার্মর্ পামরর্। 

• আংবেক সর্ম্বয়র বর্ম্বয়াম্বগর সুম্বযাগসর্ূম্ব র চাকবরর িোংক: হক্াথভি-19-

এর পথরমপ্রথক্ষমর্, NYS DOL র্ার আংথিক্ হবক্ারত্ব বীো বযবস্থামক্ সংমিাযর্ 

ক্মরমে যা এখ্র্ ক্াজ ক্রা থ্মর্র সংখ্যার পথরবমর্ন, এক্ সপ্তাম  আসমল ক্র্ 

 ন্টা ক্াজ ক্রা  ময়মে র্ার উপর হবক্ারত্ব বীো সুথবযাগুথল থভথি ক্মর। এই 

র্রু্র্ বযবস্থার অযীমর্, হবক্ার থর্উ ইয়ক্নবাসীরা র্াম্র UI সুথবযাগুথল  ারামর্ার 

ঝুুঁ থক্ ো়িাই আংথিক্ সেময়র ক্ামজ থফমর হযমর্ পারমবর্। এই পথরবর্নমর্র 

প্রিংসা ক্রমর্, NYS DOL এক্টট ওময়বসাইট চালু ক্মরমে যা এখ্র্ থর্উ ইয়ক্ন 

হেমট 27,000-এর হবথি আংথিক্ সেময়র চাক্থরর র্াথলক্া প্রস্তুর্ ক্রমে যা 

চাক্থরপ্রািীরা অবস্থার্, চাক্থরর থিমরার্াে এবং হক্াম্পাথর্ অর্ুসামর সাজামর্ 

পামরর্।  

  

িেিসার জর্ে বির্া খ্রম্বচর সংস্থার্সর্ূ   

  

উপরন্তু, NYS DOL অমর্ক্গুথল থবর্া খ্রমচর সংস্থার্ প্র্ার্ ক্মর ক্েীম্র খ্ুুঁজমের্ এের্ 

বযবসাগুথলমক্ স ায়র্া ক্রমর্, যার েমযয রময়মে: 

  

• লক্ষ লক্ষ চাকবরপ্রািীর অোম্বেস: বযবসাগুথলর সেয় এবং অি ন সাশ্রয় ক্রমর্ 

NYS DOL এর থবর্া খ্রমচর হপ্রািাে এবং পথরমষবা রময়মে৷ বযবসাগুথল আপর্ার 

থব্যোর্ সাইট, থর্মজ ক্রা হপাে বা ক্েীম্র স ায়র্ার োযযমে ইর্মিক্তেংময়র 

োযযমে NYS জব বযামে চাক্গুথলথর হপাে ক্রমর্ পামর। উপরন্তু, র্ারা NYS 

টযামলন্ট বযাংক্ অযামেস ক্রমর্ পামর লক্ষ লক্ষ হযাগয চাক্থরপ্রািীম্র সামি, 

বর্নোর্ থর্ময়ামগর চাথ ্া পূরণ ক্রমর্।  

• কোবরয়াম্বরর হর্লাগুবল: NYS DOL এর ভাচুনয়াল ক্যাথরয়ার হেলার লযাটফে ন 

বযবসাগুথলমক্ র্াম্র অথফস হিমক্ র্া হবথরময়ই চাক্থরপ্রািীম্র সামি সংযুক্ত 

 মর্ হ্য়। র্ারা সংস্থার্ সরবরা  ক্রমর্ পামর, র্াম্র চাক্থরগুথল র্াথলক্াভুক্ত 

ক্রমর্ পামর, চযাট ক্রমর্ পামর, জীবর্বতিান্ত পয নামলাচর্া ক্রমর্ পামর এবং 

থর্ময়াগ ক্রমর্ পামর, সবই এক্টট লযাটফমে নর োযযমে। 

• িোে হেবর্ি এিং বর্ম্বয়াম্বগর প্রম্বণাের্াগুবল: NYS DOL বযবসাগুথলমক্ 

উপলব্ধ হফিামরল এবং রামজযর টযাে হিথিট এবং অর্যার্য থর্ময়ামগর 

প্রমণা্র্ায় এক্টট সরাসথর সংমযাগ প্র্ার্ ক্মর। 

• প্রবেক্ষম্বণর ে বিল: প্রথিক্ষণ র্ থবল ক্েীম্র ্ক্ষর্া আপমিি ক্রমর্ বা 

র্রু্র্ ক্েীম্র জর্য ্ক্ষর্ার বযবযার্ পূরণ ক্রমর্ স ায়র্া ক্রার জর্য উপলব্ধ। 

জলুাই োমস, হেট ওয়াক্নমফাস ন হিমভলপমেন্ট ইথর্থিময়টটভ ফাক্তন্ডং এর থদ্বর্ীয় 

্ফা চালু ক্মরমে, যা থর্উ ইয়ক্নবাসীম্র োর্সম্পন্ন, ভামলা হবর্মর্র চাক্থর 

খ্ুুঁমজ হপমর্ এবং বযবসার স্বল্প ও ্ী নমেয়া্ী ক্ে নিক্তক্তর চাথ ্া হেটামর্ 48 

থেথলয়র্ িলার উপলব্ধ ক্মরমে।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fapprenticeship%2Foverview&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347466169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IO37RS3EYuc3Q9nZAa%2Bw9ZKX8xwzinpamcQQ0KhjxtA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyparttime.usnlx.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347466169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BTYZm2rmpmfUL7o%2FcczTcMVKTz0i95PdMJeDcJzxNfM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dol.ny.gov%2Fservices-businesses&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347476119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MTtDrBysIdub1uM0vv15AU1R%2F5kAEZ0x0KHHo2fNYeE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dol.ny.gov%2Frecruit-your-workforce&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347476119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4%2Bg%2Bm7id10zV6nkJAKev6ajPcjzDd219WqtV%2BvzMIpE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dol.ny.gov%2Frecruit-your-workforce&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347476119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4%2Bg%2Bm7id10zV6nkJAKev6ajPcjzDd219WqtV%2BvzMIpE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dol.ny.gov%2Frecruit-your-workforce%23hold-a-career-fair-or-custom-recruitment&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347476119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4shrb%2F8KBmjlK750PCI%2FS3Du%2BBvp%2Bqak5XzGa8I8lRA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dol.ny.gov%2Fhiring-incentives-tax-credits-and-funding-opportunities&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347486071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=E3M3hP8aAWCRQ11DaXSMmIEoOj7oS6HjsNX3qKr35jk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fworkforcedevelopment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347486071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LCF%2FgES9O564jnxMG21vOGs2FoxwkhQJ%2FqMsXb%2BtQS4%3D&reserved=0


• শ্রর্ িাজাম্বরর েিে: শ্রে সরবরা , েজথুর , হপিাগর্ অর্ুোর্, যার্ায়ামর্র 

যরণ এবং চাক্থরর উপর উপলব্ধ সাম্প্রথর্ক্র্ে এবং সটিক্ হিটার অযামেস। 

• বর্িবন্ধে বেক্ষার্বিে: বযবসাগুথল উৎপা্র্িীলর্া বা়িামর্ এবং  ামর্-ক্লমে 

ক্ামজর অথভজ্ঞর্া এবং হশ্রণীক্ক্ষ থর্ম ন্ির্ার োযযমে টার্ নওভার হ্রাস ক্রার 

সামি সামি ্ক্ষ ক্েীম্র সরবরা  তর্থর ক্রমর্ পামর। 

• হেয়ার করা কাজ: ক্ে  ন্টা ক্াজ ক্রার সামি ক্েীম্র আংথিক্ হবক্ারমত্বর 

বীোর সুথবযাগুথল হপমর্ থ্ময় থর্ময়াগক্র্নাম্র ো ুঁটাই এ়িামর্ সা াযয ক্মর। 
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