
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল বর্উ ইয়ম্বকনর কর্ নেক্তিম্বক েক্তিোলী করার জর্ে এিং অি নর্ীবির িৃক্তিম্বি 

স ায়িা করার জর্ে িোপক পবরকল্পর্ার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

আঞ্চবলক চাব দা, র্িুর্ কর্ নজীির্ এিং কর্ নজীিম্বর্র পবরম্বষিাগুবলম্বি অোম্বেস 

প্রসাবরি করা এিং বর্উ ইয়ম্বকনর শ্রর্ িাব র্ীর পরিিী প্রজন্মম্বক বর্ম্বয়াগ করার উপর 

র্ম্বর্াবর্ম্বিে করার জর্ে সাি-র্ুখী উম্বদোগটি বর্উ ইয়ম্বকন কর্ নেক্তির উন্নয়র্ সংম্বোধর্ 

করম্বি  

  

পবরকল্পর্াটি বর্উ ইয়কনম্বক প্রবিিন্ধী িেক্তিম্বদর বর্ম্বয়াগ করার জর্ে একটি জািীয় 

র্ম্বেল ব সাম্বি প্রবিষ্ঠা করম্বি এিং সকল শ্রবর্কম্বদর জর্ে সুরক্ষাগুবলম্বক েক্তিোলী 

কম্বর িুলম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়র্ক্নর ক্র্মীবাথ র্ীর্ক্ শক্তিশালী ক্র্র হ ালার জর্য এবং 2022 

হেট অফ দ্য হের্টর অংশ থ সার্ব অি নর্ীথ র বকৃ্তির্  স ায় া ক্রার জর্য এক্টট বযাপক্ 

পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্র্রর্ের্৷ এই সা -র্মুখী উর্দ্যাগটট আঞ্চথলক্ চাথ দ্ার উপর দৃ্টি থর্বি ক্র্র, 

ক্র্ম নজীবর্র্র পথরর্ষবাগুথল এবং আগার্মীক্ার্লর চাক্থরগুথলর্  অযার্েস ত থর এবং সম্প্রসারণ 

ক্র্র এবং ভথবষযর্ র ক্র্মীবাথ র্ীর্ক্ গর়্ে হ ালার উদ্ভাবর্ী উপায়গুথল থচথি  ক্র্র ক্র্ম নশক্তির 

থবক্ার্শর জর্য থর্উ ইয়র্ক্নর দৃ্টিভথির পুর্থর্ নর্ম নাণ ও পুর্গ নঠর্ ক্র্র৷  

  

"র্ম ার্মারীটট আর্মার্দ্র ক্র্ম নশক্তির বযাপক্ ক্ষথ  ক্র্রর্ে, এবং আরও শক্তিশালী  র্য় থফর্র আসার 

জর্য আর্মার্দ্র অবশযই আর্মার্দ্র দৃ্টিভথির সার্ি সজৃর্শীল  র্   র্ব এবং হসই আঞ্চথলক্ 

অংশীদ্ারর্দ্র সার্ি সরাসথর ক্াজ ক্রর্   র্ব যারা থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দ্র ক্র্ম নসংস্থার্র্র সার্ি 

সংযুি ক্রর্  সা াযয ক্র্রর্ে।" গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "এক্াথিক্ পক্ষ হির্ক্ এই 

সর্মসযাটটর্ক্ হর্মাক্ার্বলা ক্র্র এর্মর্ এক্টট থবস্ ৃ  পিথ  গ্র ণ ক্রার র্মািযর্র্ম আর্মরা হসই 

থর্থদ্নি অঞ্চল, থশল্প বা শ্রথর্মর্ক্র চাথ দ্াগুথলর্ক্ সর্ব নাত্তর্মভার্ব হর্মটার্  আর্মার্দ্র সর্মািার্গুথল 

ত থর ক্রর্  পাথর।"  

  

থর্উ ইয়র্ক্নর ক্র্মীবাথ র্ী এখর্ও র্ম ার্মারী প র্র্র হির্ক্ পরু্রাপুথর হসর্র ওর্ঠথর্। 2021 সার্লর 

শরৎক্াল থ সার্ব, থর্উ ইয়র্ক্নর চাক্থরর  াটথ  জা ীয় গ়ে হির্ক্ থ র্গুণ হবথশ এবং অর্য 

হযর্ক্ার্র্া রার্জযর  ুলর্ায় থক্েু বযবস্থার দ্বারা হবথশ থেল। থক্েু উচ্চ-চাথ দ্ার থশর্ল্পর 

থর্র্য়াগক্ নারা উন্মুি পর্দ্র বকৃ্তি  র্  হদ্র্খর্ের্ যখর্ থক্েু প্রর্য়াজর্ীয় হসক্টর্র িাক্া বযক্তিরা 

শীষ ন প্রথ ভা ির্র রাখর্  এবং থর্র্য়ার্গর জর্য ল়োই ক্রর্ের্।  



  

রাজয জরু়্ে অি নপূণ ন চাক্থরর সুর্যাগ এবং স ায় ার থশল্পগুথলর্ক্ এথগর্য় থর্র্  গভর্ নর হ াচুল 

ক্র্মীবাথ র্ীর উন্নয়র্র্ রার্জযর দৃ্টিভথির সংর্শাির্ ক্রর্বর্, হসই সার্ি ক্র্ম নজীবর্র্র সুর্যাগগুথল 

আর্লক্ ক্রার জর্য হপ্রাগ্রার্মগুথলর সম্পূণ ন বণ নালীর্  থবথর্র্য়াগ ক্রর্বর্ যা ভথবষযর্ র চাক্থরর 

জর্য আরও থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দ্র প্রস্তু  ক্রর্ব।  

  

এটট সম্পন্ন ক্রার জর্য, গভর্ নর যা ক্রর্বর্:  

  

রাম্বজের কর্ নেক্তির উন্নয়ম্বর্র প্রম্বচষ্টা সংম্বোধর্ করা ও অঞ্চল-বর্বদনষ্ট প্রম্বয়াজম্বর্র উপর 

র্ম্বর্াবর্ম্বিে করার জর্ে অবিস অি ওয়াকনম্বিাস ন অোন্ড ইম্বকার্বর্ক হেম্বভলপম্বর্ন্ট 

(Office of Workforce and Economic Development) তিবর করম্বির্_  

ক্র্মীর্দ্র এবং বযবসাগুথল উভর্য়র চাথ দ্া হর্মটার্  হসই সার্ি আঞ্চথলক্ অি নর্ীথ র র্মর্িয 

পাি নক্যর্ক্ স্বীকৃ্থ  হদ্ওয়ার সর্ময় গভর্ নর হ াচুল রাজয জরু়্ে ক্র্ম নশক্তির থবক্াশর্ক্ চাথল  ক্রার 

জর্য অথফস অফ ওয়াক্নর্ফাস ন অযান্ড ইর্ক্ার্থর্মক্টট ত থর ক্রর্বর্।  

  

এম্পায়ার হেট হের্ভলপর্র্মন্ট (Empire State Development) দ্বারা পথরচাথল  এবং থেপাটনর্র্মন্ট 

অফ হলবর (Department of Labor), হেট ইউথর্ভাথস নটট অফ থর্উ ইয়ক্ন (State University of 

New York) এবং থসটট ইউথর্ভাথস নটট অফ থর্উ ইয়র্ক্নর (City University of New York) সার্ি 

এক্র্ে থরজর্াল ইর্ক্ার্থর্মক্ হের্ভলপর্র্মন্ট ক্াউক্তিলর্সর (Regional Economic Development 

Councils) র্মািযর্র্ম পথরচাথল  র্ ুর্ অথফসটট রাজয জরু়্ে থর্র্য়াগক্ারীর্দ্র সার্ি এম্পায়ার হেট 

হের্ভলপর্র্মর্ন্টর সম্পক্নর্ক্ ক্ার্জ লাগার্ব এবং বযবসাথয়ক্ সম্প্রদ্ার্য়র র্মর্িয এক্জর্ থবশ্বস্ত 

অংশীদ্ার থ সার্ব দ্া াঁথ়ের্য়র্ে যার্  থর্র্য়াগক্ নার চাথ দ্াগুথল  া়ো াথ়ে শর্াি ক্রা যায় এবং 

এই চাথ দ্াগুথল পূরর্ণর জর্য থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দ্র প্রথশক্ষণ হদ্ওয়া  য়। পথরবথ ন  চাথ দ্াগুথল 

হর্মটার্  র্র্মর্ীয় া থর্ক্তি  ক্রার জর্য প্রথ টট REDC আঞ্চথলক্-গুরুত্বপূণ ন থশল্পগুথলর জর্য 

র্ ুর্ ক্র্মীর্দ্র এক্টট পাইপলাইর্ ত থর ক্রর্  এক্টট থরর্য়ল-টাইর্ম, ক্রর্মাগ  থভথত্তর্  (বাথষ নক্ 

  থবল চর্ক্রর থবপরীর্ ) ক্র্ম নশক্তি উন্নয়র্র্র   থবল থর্ি নারর্ণ স ায় া ক্রর্ব।  

   

অথ থরিভার্ব, গভর্ নর হ াচুল অথফস অফ থর্উ আর্র্মথরক্ার্ির (Office of New Americans) 

সফল ক্র্ম নশক্তির উন্নয়র্র্র হপ্রাগ্রাথর্মংর্ক্ শক্তিশালী ক্রর্বর্ যার লক্ষয  ল থবথভন্ন উর্দ্যার্গর 

র্মািযর্র্ম র্ ুর্ আর্র্মথরক্ার্র্দ্র ক্র্ম নজীবর্র্র পি জরু়্ে স ায় া ক্রা।  

  

আরও বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর বেক্ষা এিং কর্ নজীিম্বর্র র্ম্বধে পালা কম্বর সম্পাদর্ করম্বি 

সা ায্ে করম্বির্_  

গভর্ নর হ াচুল এক্টট পথরক্ল্পর্া বাস্তবায়র্ ক্রর্বর্ যার্  থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দ্র জর্য থশক্ষা এবং 

ক্র্ম নজীবর্র্র র্মর্িয পালা ক্র্র সম্পাদ্র্ ক্রা স জ  য় যা োের্দ্র  ার্দ্র থর্জস্ব সর্মর্য় এবং 

সাশ্রয়ী পিথ র্  শংসাপে অজনর্র্র পি এবং স ায় া প্রদ্ার্ ক্র্র।  

  

এই পথরক্ল্পর্ার উপাদ্ার্গুথলর র্মর্িয রর্য়র্ে:  

  



• খন্ডক্ালীর্ টটউশর্ অযাথসেযাি হপ্রাগ্রার্ম সম্প্রসারণ ক্রা, থপ ার্মা া এবং স্থার্চুয  

ক্র্মীর্দ্র  ার্দ্র জীবর্ থর্ি নারণ র্া ক্র্র সু্কর্ল হযাগদ্ার্র্র অর্ুর্মথ  হদ্ওয়া, 75,000 

থশক্ষািীর্ক্ হসবা প্রদ্ার্ ক্রা;  

• CUNY এবং SUNY-হ  থেগ্রী ীর্ ক্র্ম নশক্তির প্রথশক্ষর্ণর জর্য আথি নক্ স ায় া প্রদ্ার্ 

ক্রা;  

• SUNY এবং CUNY থশক্ষািীর্দ্র জর্য র্ ুর্ ইন্টার্ নথশর্পর সুর্যাগ ত থর ক্রর্  সরক্ারী-

হবসরক্াথর অি নায়র্র্র অংথশদ্াথরত্ব ত থর ক্রুর্;  

• এক্টট র্ীথ  প্রথ ষ্ঠা ক্রা যা ক্ার্জর অথভজ্ঞ াগুথলর্ক্ থেথগ্র হক্রথেটগুথলর থদ্র্ক্ গণর্া 

ক্রর্  সক্ষর্ম ক্রর্ব; এবং  

• হক্রথেট অজনর্ এবং র্মযাটিকু্র্লশর্র্র চারপার্শ সর্মক্ালীর্  াথলক্াভুক্তি হপ্রাগ্রার্মগুথলর্ক্ 

উৎসাথ   ক্রা  

   

বেক্ষার্বিম্বের অোম্বেসম্বক প্রসাবরি করম্বির্  

থর্বথি  থশক্ষার্থবশগুথল অি ননর্থ ক্ গথ শীল ার জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ ন  াথ য়ার,  র্ব সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এই জা ীয় হপ্রাগ্রার্মগুথলর সুথবিা থর্র্  সক্ষর্ম  র্ র্া। ব নর্মার্র্, রার্জয 975টট 

থর্বথি  থশক্ষার্থবশ হপ্রাগ্রার্র্ম প্রায় 18,400 জর্ সক্তক্রয় থশক্ষার্থবশ রর্য়র্ের্ যার 40 শ াংশ 

হপ্রাগ্রার্ম উচ্চ-বকৃ্তি থফর্ে আর্ে হযর্মর্ IT, স্বাস্থযর্সবা এবং উন্ন  উ ্পাদ্র্র্।  

  

এই উদ্ীয়র্মার্ থফেগুথলর্  থশক্ষার্থবর্শর অযার্েস প্রসাথর  ক্রর্ , গভর্ নর হ াচুল যা ক্রর্বর্:  

• SUNY এবং CUNY-হ  থশক্ষার্থবশ হপ্রাগ্রার্মগুথলর জর্য   থবল বা়োর্বর্;  

• এম্পায়ার হেট অযার্প্রথন্টসথশপ টযাে হক্রথেট (Empire State Apprenticeship Tax 

Credit) প্রসাথর  ক্রর্বর্ এবং সুথবিাবক্তঞ্চ  যুবক্র্দ্র থর্র্য়ার্গর জর্য থর্র্য়াগক্ারীর্দ্র 

আরও উৎসাথ   ক্রর্বর্;  

• উচ্চ-প্রবকৃ্তির থশর্ল্প থশক্ষার্থবশর্দ্র স ায় া ক্রর্বর্ র্ারী এবং থভন্ন বর্ণ নর র্মার্ুষর্দ্র 

র্মর্ া সুথবিাবক্তঞ্চ  হগাষ্ঠীর্ক্ লক্ষয ক্র্র;   

• আরও থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দ্র  ার্দ্র জর্য সটঠক্ হপ্রাগ্রার্ম খুাঁর্জ হপর্  সা াযয ক্রার জর্য 

এক্টট প্রাক্-থশক্ষার্থবর্শর হপাটনাল ত থর ক্রর্বর্;  

• সরাসথর-প্রর্বর্শর প্রাক্-থশক্ষার্থবশ এবং হসই সার্ি প্রাক্-থশক্ষার্থবশর্দ্র সংস্থাগুথলর্ক্ 

সর্মি নর্ ক্র্রর্; এবং  

• ক্র্লজ হসথভংস (529) অযাক্াউন্টগুথল হির্ক্ খরচ ক্রার জর্য হযাগয থশক্ষার্থবর্শর 

খরচগুথলর্ক্ হযাগয ক্রুর্  

  

সরকারী কর্ নচারীম্বদর পরিিী প্রজন্ম বর্ম্বয়াগ করুর্  

পরব ী 5 বের্রর র্মর্িয রার্জযর ক্র্ম নশক্তির এক্-চ ুি নাংর্শরও হবথশ অবসর হর্ওয়ার জর্য হযাগয, 

এটা অপথর ায ন হয থর্উ ইয়ক্ন সবর্চর্য় হসরা এবং উজ্জ্বল জর্সািারর্ণর পথরর্ষবা ক্র্ম নজীবর্র্র 

প্রথ  আকৃ্ি ক্রর্  িাক্র্ব যার্  আর্মরা যার্দ্র হসবা ক্থর  ার্দ্র চাথ দ্া পূরণ ক্রা চাথলর্য় 

হযর্  পাথর।  



  

এই শরূ্য া পূরণ ক্রর্  এবং রার্জযর ক্র্মীবাথ র্ীর্  থবথভন্ন র্ ুর্ প্রথ ভার এক্টট শক্তিশালী 

পাইপলাইর্ ত থর ক্রর্ , গভর্ নর হ াচুল যা ক্রর্বর্:  

  

• বসবভল সাবভনস পরীক্ষাগুবলম্বক আরও স জলভে কম্বর িুলম্বির্: োে এবং 

চাক্থরপ্রািীর্দ্র জর্য  ার্দ্র থর্জস্ব সম্প্রদ্ার্য়র র্মর্িয পরীক্ষা হদ্ওয়া স জ ক্রর্  এবং 

তবথচেযর্ময় জর্সংখযার জর্য থর্র্য়াগ ও ক্র্ম নসংস্থার্র্র সুর্যাগ উন্ন  ক্রার জর্য রাজয 

জরু়্ে র্মর্র্ার্ী  SUNY ক্র্লজ ক্যাম্পার্স থসথভল সাথভনস পরীক্ষার হক্ন্দ্রগুথলর র্ ুর্ 

থবভাগ স্থাপর্ ক্রা  র্ব।  

• তিবচত্র্ের্য় িেক্তিম্বদর বর্ম্বয়াম্বগর প্রচার করুর্: রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুথলর্ক্ য  দ্রু  সম্ভব 

সর্ব নাত্তর্ম এবং উজ্জ্বল বযক্তির্দ্র থর্র্য়াগ ক্রর্  সা াযয ক্রার জর্য, গভর্ নর হ াচুল 

হযাগয তবথচেযর্ময় প্রািীর্দ্র সরক্ারী পথরর্ষবার ক্র্ম নজীবর্র্ থর্র্য়ার্গর গথ  ত্বরাথি  

ক্রর্  থসথভল সাথভনস আইর্ পথরব নর্ ক্রার জর্য আইর্ প্রণয়র্র্র প্রস্তাব ক্রর্বর্ এবং 

থর্র্য়ার্গর অর্ুশীলর্গুথলর্ক্ প্রবাথ   ক্রর্বর্৷  

• বসবভল সাবভনস পরীক্ষার সিিা িজায় রাখম্বির্: থেপাটনর্র্মন্ট অফ থসথভল সাথভনস 

(Department of Civil Service) এটা থর্ক্তি  ক্রার জর্য প্রর্চিা প্রসাথর  ক্রর্ব হয 

থসথভল সাথভনস পরীক্ষাগুথল স  া এবং র্যায়পরায়ণ ার সর্ব নাচ্চ র্মার্ বজায় রাখর্ে।  

  

রাম্বজের প্রয্ুক্তিগি প্রবিভার পাইপলাইর্ প্রসাবরি করম্বির্  

প্রথ থদ্র্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা আরও হবথশ থেক্তজটাল সরক্ারী পথরর্ষবার সার্ি জথ়ে   র্ের্, 

এক্টট প্রবণ া যা হক্াথভে-19 র্ম ার্মারীর শুরু হির্ক্ ত্বরাথি   র্য়র্ে। হসই পথরর্ষবাগুথলর 

প্রর্য়াজর্ীয় া হযর্মর্ হবর়্ের্ে হ র্মথর্ হসই পথরর্ষবাগুথল ত থর, থব রণ এবং উন্ন  ক্রার জর্য 

প্রযুক্তিগ  প্রথ ভার প্রর্য়াজর্ হবর়্ের্ে৷ গভর্ নর হ াচুল ইন্টার্ নথশপ, হফর্লাথশপ এবং র্মিয-

ক্যাথরয়ার্রর সুর্যার্গর র্মািযর্র্ম সরক্াথর চাক্থরর্  প্রযুক্তিগ  ভূথর্মক্ার এের্পাজার বাথ়ের্য় 

প্রযুক্তিগ  প্রথ ভার পাইপলাইর্র্ক্ প্রসাথর  ক্রর্বর্।  

  

এই প্রর্চিার অংশ থ সার্ব, রাজযপাল এগুথল ক্রর্বর্:  

• এম্বেলবসয়র সাবভনস হিম্বলাবেপ হপ্রাগ্রাম্বর্র সািম্বলের বভবিম্বি একটি র্িুর্ 

হিম্বলাবেপ হপ্রাগ্রার্ স্থাপর্ করা: এই উর্দ্যাগটট থর্উ ইয়ক্ন জরু়্ে সু্কলগুথলর 

প্রািীর্দ্রর্ক্ আক্ষ নণ ক্রর্ব, যার র্মর্িয আর্ে প্রযুক্তির্  ঐথ  াথসক্ভার্ব স্বল্প 

প্রথ থর্থিত্বপ্রাপ্ত পিাদ্পটগুথল, স্না ক্র্দ্র সু্কর্লর বাইর্র দ্ুই বের্রর জর্য পাবথলক্ 

সাথভনর্স প্রর্বর্শর সুর্যাগ হদ্ওয়ার জর্য।  

• একটি র্িুর্ বেক্তজিাল SWAT টির্ গঠর্ করুর্: এই হপ্রাগ্রার্মটট র্মিয-ক্যাথরয়ার্রর 

প্রযুক্তিথবদ্র্দ্র সরক্ার্র 18-র্মার্সর হর্ময়াদ্ ক্াটার্র্ার সুর্যাগ হদ্র্ব, থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দ্র 

জর্য র্মার্সম্পন্ন থেক্তজটাল পথরর্ষবা প্রদ্ার্ ক্রার জর্য রার্জযর ক্ষর্ম ার্ক্ ত্বরাথি  

ক্রার জর্য ক্াজ ক্রর্ব।  

  



প্রবিিন্ধী শ্রবর্কম্বদর কর্ নসংস্থাম্বর্র জর্ে বর্উ ইয়কনম্বক একটি র্ম্বেল করুর্  

সাম্প্রথ ক্ বেরগুথলর্ , প্রায় এক্- ৃ ীয়াংশ ক্াজ ক্রার বয়র্সর থর্উ ইয়র্ক্নর প্রথ বিী বযক্তিরা 

ক্াজ ক্রর্ের্ - যা হদ্র্শ 38 র্ম স্থার্র্ রর্য়র্ে। থর্উ ইয়ক্নর্ক্ এই হক্ষর্ে এক্টট জা ীয় হর্ া 

থ র্সর্ব গর়্ে হ ালার জর্য, গভর্ নর হ াচুল প্রথ বিী ক্র্মীর্দ্র জর্য উচ্চ-বকৃ্তির এলাক্ায় ক্ার্জর 

সুর্যাগ সম্প্রসারর্ণর জর্য ক্াজ ক্রর্বর্ এগুথল ক্র্র:  

  

• প্রধার্ প্রবিিন্ধী কর্ নকিনার অবিস তিবর করা: গভর্ নর হ াচুল প্রথ বিী 

বযক্তির্দ্র প্রর্য়াজর্র্র জর্য এক্জর্ উথক্ল থ সার্ব ক্াজ ক্রার জর্য প্রিার্ 

প্রথ বিী ক্র্ম নক্ নার ক্ায নালয় ত থর ক্রর্বর্ এবং এই রার্জযর র্াগথরক্র্দ্র এবং 

প্রথ বিী বযক্তির্দ্র প্রদ্ত্ত সর্মস্ত অথিক্ার ও দ্াথয়ত্ব প্রর্য়াগ ক্রার সুর্যাগ থর্ক্তি  

ক্রর্বর্, যার্  অি নপূণ ন ক্র্ম নসংস্থার্ খুাঁর্জ হপর্  প্রথ বিী বযক্তির্দ্র বািা হদ্ওয়ার 

এক্াথিক্ ক্ারর্ণর সর্মািার্ অন্তভুনি। অথফসর্ক্ থর্থদ্নি, ক্র্ম ন-থভথত্তক্ ক্র্ম নসংস্থার্ 

সুপাথরশ ক্রার জর্য দ্াথয়ত্ব হদ্ওয়া  র্ব:   

• বযবসাগুথল প্রথ বিী বযক্তির্দ্র থর্র্য়ার্গর জর্য অিীক্ারবি িাক্া এবং  া ক্রার 

জর্য প্রর্য়াজর্ীয় টুলথক্ট রর্য়র্ে  া থর্ক্তি  ক্রা;  

• প্রথ বিী বযক্তির্দ্র থর্র্য়ার্গর হক্ষর্ে সংস্থাগুথলর সম্মুখীর্  ওয়া বা াঁিাগুথল এবং 

এই ভূথর্মক্াগুথল খুাঁর্জ পাওয়ার হক্ষর্ে ক্র্মীর্দ্র দ্বারা সম্মুখীর্  ওয়া বা াঁিাগুথল হ্রাস 

ক্রা;  

• হফোর্রল এবং রাজয টযাে হক্রথের্টর সুথবিা হর্ওয়া;  

• 2015 এর্মপ্লয়র্র্মন্ট ফােন সুপাথরশগুথল আপর্েট ক্রা;  

• থবদ্যর্মার্ রাষ্ট্র-অি নায়র্কৃ্  প্রথশক্ষণ এবং ক্র্ম নসংস্থার্ ক্র্ম নসূথচর সর্ব নাত্তর্ম বযব ার 

থচথি  ক্রা এবং  ার সার্ি প্রাপ্তবয়স্কর্দ্র ক্যাথরয়ার এবং অবযা   থশক্ষার 

পথরর্ষবা - বথৃত্তর্মূলক্ পণূ:সংস্কার; এবং  

• ব্লাইন্ডস থবজর্র্স এন্টারপ্রাইজ হপ্রাগ্রার্র্মর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হের্টর ক্থর্মশর্ 

প্রসাথর  ক্রা  

• একটি র্ম্বেল বর্ম্বয়াগকিনা  ম্বয় উঠম্বি বর্উ ইয়কন হেম্বির সরকারম্বক 

অঙ্গীকারিি করা: থর্উ ইয়র্ক্নর পাবথলক্ হসক্টর্র থর্যুি প্রথ বিী ক্র্মীর্দ্র সংখযার 

উপর র্জর রাখর্  এবং বকৃ্তি ক্রার জর্য অর্যার্য রাজযগুথলর জর্য এক্টট উদ্া রণ 

স্থাপর্ ক্রার জর্য, গভর্ নর হ াচুল রাজয থসথভল সাথভনস থবভার্গর (State Department of 

Civil Service) 55 b/c হপ্রাগ্রার্মগুথলর উন্নথ র জর্য অর্যার্য রার্জযর সংস্থা এবং শ্রথর্মক্ 

ইউথর্য়র্গুথলর সার্ি ক্াজ ক্রার জর্য হেট থেপাটনর্র্মন্ট অফ থসথভল সাথভনসর্ক্ দ্ায়বি 

ক্রর্বর্, যা রাজযর্ক্ অ-প্রথ র্যাগী ার্মূলক্ হশ্রণীর্  1,200-টট পয নন্ত হযাগয াপ্রাপ্ত 

অক্ষর্ম বযক্তির্দ্র দ্বারা এবং 500-টট পয নন্ত পদ্ হযাগয যুিক্ালীর্ অক্ষর্ম াপ্রাপ্ত প্রবীণর্দ্র 

দ্বারা পূরণ ক্রার জর্য র্মর্র্ার্ী  ক্রার অর্ুর্র্মাদ্র্ হদ্য়। 55-b এবং 55-c হপ্রাগ্রার্র্মর 

অপ্রথ র্যাথগ ারূ্মলক্ ক্র্ম নচারীর্দ্র প্রথ র্যাথগ ার্মূলক্ হশ্রণীর্  স্থার্ান্তর ক্রার অর্ুর্মথ  

হদ্ওয়ার জর্য এই হপ্রাগ্রার্মটট আপর্েট ক্রা  র্ব, যথদ্  ারা প্রথ র্যাথগ ারূ্মলক্ পরীক্ষার 

প্রর্য়াজর্ীয় াগুথল পূরণ ক্র্র, ক্যাথরয়ার্রর আরও দ্রু  গথ শীল া প্রদ্ার্ ক্রার জর্য। 



উপরন্তু, রার্জযর প্রিার্ সংস্থাগুথল প্রথ বিী বযক্তির্দ্র আরও ভার্লাভার্ব স ায় া ক্রার 

জর্য রাজয ক্র্মীর্দ্র জর্য প্রথশক্ষণ ত থর ক্রর্ব।  

• বর্উ ইয়কন কর্ নসংস্থার্ পবরম্বষিা িেিস্থা উন্নি করুর্: এই উর্দ্যাগটট থর্উ ইয়ক্ন 

এর্মপ্লয়র্র্মন্ট সাথভনর্সস থসর্ের্মর্ক্ উন্ন  ক্রর্ব, যা র্মার্থসক্ স্বাস্থয অথফস (Office of 

Mental Health) এবং শ্রর্ম থবভার্গর (Department of Labor) র্মর্িয এক্টট অর্র্য 

অংশীদ্াথরত্ব, যা অক্ষর্ম ার উপ-প্রক্ার বা রাজয সংস্থার অথিভুক্তি থর্থব নর্শর্ষ সম্পূণ নরূর্প 

ক্র্ম নসংস্থার্ পথরর্ষবা বযবস্থার্ক্ সর্মি নর্ ক্রার জর্য থবদ্যর্মার্।  

   

কর্ীম্বদর অবধকারগুবল সুরবক্ষি ও েক্তিোলী করা  

আর্মার্দ্র রার্জযর অি ননর্থ ক্ প্রবকৃ্তি এবং পুর্রুিার সর্মস্ত ক্র্মীর্দ্র উপর্র  ুর্ল ির্র  া 

থর্ক্তি  ক্রর্ , গভর্ নর হ াচুল এগুথল ক্রর্বর্:  

  

• এর্র্ চুক্তি বর্বষি কম্বর য্া শ্রবর্কম্বদর অিাম্বধ চলাম্বিরা এিং কাজ করার 

ক্ষর্িাম্বক সীর্ািি করা: গভর্ নর হ াচুল থর্উ ইয়ক্ন হের্ট র্মিযর্ম র্মজথুরর থর্র্চ 

শ্রথর্মক্র্দ্র জর্য অপ্রথ র্যাথগ ারূ্মলক্ চুক্তিগুথলর্ক্ বাদ্ হদ্ওয়ার জর্য এবং হেট 

অযাথন্টিাে আইর্র্র অিীর্র্ সর্মস্ত "র্র্া-র্পাচ" চুক্তিগুথলর্ক্ স্পিভার্ব থর্থষি ক্রার 

জর্য আইর্র্র প্রস্তাব ক্রর্বর্৷  

• হয্ বর্ম্বয়াগকিনারা র্জুবর চুবর কম্বরর্ িাম্বদর জর্ে হিৌজদাবর দণ্ড িৃক্তি করা: 

গভর্ নর হ াচুল অর্যার্য িরর্র্র চুথরর শাক্তস্তর সার্ি আরও  থর্ষ্ঠভার্ব সুসংগ  ক্রার 

জর্য জ্ঞা সার্র বা ইোকৃ্ ভার্ব র্মজথুর চুথরর লঙ্ঘর্ক্ারী থর্র্য়াগক্ নার্দ্র জর্য 

হফৌজদ্াথর দ্ণ্ড বা়োর্র্ার জর্য আইর্র্র প্রস্তাব ক্রর্বর্ — ক্ারণ র্মজথুর চুথরও চুথর।  

• আজম্বকর কর্ নেক্তির কাম্বে আরও অোম্বেসম্বয্াগে  ওয়ার দাবিম্বি শ্রবর্করা 

কীভাম্বি শ্রর্ আইম্বণর দাবি দাবখল কম্বরর্ িা আধুবর্ক করা: হেট থেপাটনর্র্মন্ট 

অফ হলবার শ্রথর্মক্র্দ্র বর্ক্য়া র্মজথুর, তবষর্ময, রাজয-থর্র্দ্নথশ  েুটট প্রদ্ার্র্ বযি ন া এবং 

শ্রর্ম আইর্র্র অর্যার্য লঙ্ঘর্ সম্পর্ক্ন অথভর্যাগ ক্রার প্রক্তক্রয়া উন্ন  ক্রর্ব।  
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