
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর কোবি হ াকল বর্উ ইয়কন হেট শ্রম বিভাম্বগর জর্ে আধুবর্কীকরম্বের 

মাইলফলক হ াষো কম্বরম্বের্  

  

NYSDOL 4-িেম্বরর প্রযুক্তি িাস্তিায়র্ পবরকল্পর্ার মধেির্তী স্থাম্বর্ হপ ৌঁম্বেম্বে  

গ্রা কম্বের অর্ুসন্ধাম্বর্র 100 ের্তাাংে পবরচালর্া করার লক্ষ্ে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট শ্রম থর্ভাগ তার 4-বেররর 

হক্ৌশলগত আধুথর্ক্ীক্রণ পথরক্ল্পর্ার অরধ নক্ পি অথতক্রম ক্রররে, ো এক্টট চলমার্ প্ররচষ্টা 

ো ক্রলর পথরমাণ হ্রাস ক্ররব, গ্রা রক্র অথভজ্ঞতা বাডারব এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীরের হবক্ারত্ব 

বীমা সুথবধার সারি দ্রুত সংেুক্ত ক্ররব। থর্উ ইয়ক্ন হেট শ্রম েপ্তর (New York Sate 

Department Of Labor, NYSDOL) বতনমারর্ থর্উ ইয়ক্ন হেট অথিস অি ইর্িররমশর্ 

হটক্রর্ালজজ সাথভনরসরসর (New York State Office of Information Technology Services) 

সারি স রোথগতা ক্ররে প্রেুজক্তগত সমাধার্গুথল থবক্াশ ও বাস্তবায়র্ ক্ররত ো UI সুথবধার 

আরবের্ প্রজক্রয়ারক্ উন্নত ক্ররব, োথবর থিথত পরীক্ষা ক্ররব এবং 100% গ্রা ক্রের অর্ুসন্ধার্ 

পথরচালর্ার লরক্ষয অভূতপূব ন েক্ষতার সারি োথবর সমসযাগুথল সমাধার্ ক্ররব। এই পথরক্ল্পর্াটট 

গ্রা ক্রের সামথগ্রক্ অথভজ্ঞতা ঊঊর্ত ক্রার এবং জাথলয়াথত ক্মারর্ার জর্য DOL এর চলমার্ 

প্ররচষ্টার অংশ।  

  

"ম ামারী চলাক্ালীর্ থর্উ ইয়রক্নর ক্মীবাথ র্ী হে সংগ্রারমর সম্মুখীর্  রয়থেল তা আমারের 

হেথখরয়রে হে চাক্থরর সন্ধার্ক্ারীরের থর্রয়াগক্ারীরের সারি সংেুক্ত ক্ররত সক্ষম  ওয়া ক্তটা 

গুরুত্বপূণ ন," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "েখর্ আমরা ম ামারীর অি ননর্থতক্ প্রভাব হিরক্ পুর্রায় 

গরড তুলথে, আমারের অবশযই হসই থসরেমগুথলরক্ উন্নত ক্ররত  রব ো আমারের থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরের  ারত অি ন হিরত থেরত সক্ষম ক্রর। হে থর্উ ইয়ক্নবাসীরা ক্রষ্টর সম্মখুীর্  রের্ 

তারের সা ােয ক্রার জর্য ম ামারী জরুড তারের দ্রুত ক্ারজর জর্য আথম শ্রম থবভারগর প্রশংসা 

ক্থর এবং আমরা আমারের পথরক্াঠারমার িাাঁক্গুথল সমাধার্ ক্রার জর্য তারের সারি ক্াজ 

চাথলরয় োওয়ার জর্য উন্মুখ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট শ্রম বিভাম্বগর কবমের্ার রিাটনা হরয়ার্নর্ িম্বলর্, "শ্রম থবভাগ ইথতমরধযই 

হবক্ারত্ব বযবিার উন্নথতর জর্য ক্াজ ক্রথেল, থক্ন্তু ম ামারীটট প্রায় 5 থমথলয়র্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরক্ 105 থবথলয়র্ ডলাররর স ায়তা প্রোর্ ক্রার জর্য হসই প্রজক্রয়াটটরক্ ত্বরাথিত 

ক্ররথেল৷ তারপর হিরক্, থবভাগ উদ্ভাবর্ী সমাধার্গুথল গ্র ণ ক্রররে এবং আমরা থর্উ 



ইয়ক্নবাসীরের আরও ভারলা পথররষবা হেওয়ার জর্য অবযা তভারব থর্রজরের থববতনর্ চাথলরয় 

োজে। আমারের মাথর্রয় হর্ওয়ার ক্ষমতার ক্াররণই এই থবশ্ববযাপী স্বািয সংক্ট জরুড বহু রাজয 

হর্তৃরত্বর জর্য আমারের উপর থর্ভনর ক্রর।"  

  

পরবতী 24 মারস, NYSDOL, থর্উ ইয়ক্ন হেট অথিস অি ইর্িররমশর্ হটক্রর্ালজজ 

সাথভনরসরসর (New York State Office of Information Technology Services, ITS) সারি 

অংশীোথররত্ব, এগুথল ক্ররব:  

• এক্টট র্তুর্ ওমথর্-চযারর্ল হোগারোগ হক্রের থবক্াশ এবং বাস্তবায়র্ ক্রা ক্রা ো 

গ্রা রক্র োথব সম্পরক্ন থর্থেনষ্ট প্ররের উত্তর হেওয়ার জর্য বট-চাথলত প্রেুজক্ত বযব ার 

ক্ররব।  

• এক্টট আপরগ্রড ক্রা িম ন বযবিাপর্ার থসরেম উরন্মাচর্ ক্রা ো গ্রা ক্রের দ্রুত 

প্রজক্রয়াক্ররণর জর্য েিােি িম ন জমা থেরত সক্ষম ক্ররত বতনমার্ থসরেরমর সারি 

ক্াজ ক্ররব।  

• NYSDOL এর অভযন্তরীণ প্রথশক্ষরণর উন্নথতর জর্য এক্টট র্তুর্ ইন্ট্রারর্ট থসরেম িাপর্ 

ক্রা এবং ক্ল হসন্টাররর ক্মীরের অথধক্তর েক্ষতার জর্য োথব প্রজক্রয়াটটরক্ স জতর 

ক্ররত স ায়তা ক্রা৷  

• থবভারগর UI থসরেম আধুথর্ক্ীক্রণ প্রক্ল্পরক্ অগ্রসর ক্রা, ো এক্টট অতযাধুথর্ক্, 

প্রকৃ্ত-সমরয়র থসরেম দ্বারা প্রাচীর্ থলগযাথস হমইর্রেমরক্ প্রথতিাপর্ ক্ররব।  

• এক্টট র্তুর্ পথরচালর্ার মরডল ততথর ক্রা ো পথরচালর্ার েক্ষতা প্রোর্ ক্ররব, উন্নত 

ক্ররব এবং এরজন্ট এবং গ্রা রক্র সম্পকৃ্ততা বজৃি ক্ররব।  

  

NYS অবফস অফ ইর্ফরম্বমের্ হটকম্বর্ালক্তজ সাবভনম্বসম্বসর বচফ ইর্ফরম্বমের্ অবফসার 

অোম্বেম্বলা 'টবর্' বরবেক িম্বলম্বের্, "গভর্ নর ক্যাথি হ াক্রলর হর্তৃরত্ব, থর্উ ইয়ক্ন হেট 

হবক্ারত্ব বীমা সুথবধার সারি ক্মীরের েক্ষতার সারি সংেুক্ত ক্রার জর্য তার হক্ৌশলগত 

আধুথর্ক্ীক্রণ পথরক্ল্পর্ায় জরুথর থভথত্তরত এথগরয়রে৷ আথম ITS এর হর্তারের ধর্যবাে জার্ারত 

চাই োরা প্রেুজক্তগত সমাধার্গুথলরক্ থবক্াশ ক্ররত এবং বাস্তবায়র্ ক্রার জর্য এথগরয় আসরত 

সক্ষম  রয়থেরলর্ ো সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য UI সুথবধার আরবের্ প্রজক্রয়ারক্ উন্নত ক্ররব৷ 

প্রেুজক্তর প্রথত গভর্ নর হ াক্রলর অঙ্গীক্ারবিতা এবং আমারের রারজযর গুরুত্বপূণ ন পথরক্াঠারমা 

আপরডট ক্রা তার অথিরস প্রিম থের্ হিরক্ই অগ্রাথধক্ার হপরয়রে।"  

  

NYSDOL এর হবক্ারত্ব বীমা থবভাগ USDOL দ্বারা অি নায়র্ ক্রা  য়। ক্ারজর চাপ এবং 

উৎপােরর্র উপর থভথত্ত ক্রর UI োথব প্রজক্রয়াক্ররণর জর্য বারজট হিডাররল মার্ দ্বারা থর্ধ নাথরত 

 য়। হক্াথভড-19 ম ামারীর েখর্ শুরু  রয়থেল তার তুলর্ায় বতনমার্ ক্রলর পথরমাণ 

র্াটক্ীয়ভারব হ্রাস হপরয়রে এবং প্রসাথরত হিডাররল সুথবধার হময়াে হশষ  ওয়ার সারি সারি 

আবার ক্রম এরসরে।  

  

েখর্ হক্াথভড-19 ম ামারী প্রািথমক্ভারব থর্উ ইয়ক্ন রারজয আ াত  ারর্, তখর্ NYSDOL UI এর 

োথবর হক্ষরে এক্ অভূতপূব ন বজৃি হপরয়থেল। ম ামারীর দ্বারা োথবগুথল প্রভাথবত  ওয়ার প্রিম 

সপ্তার , NYSDOL হমাট 1,734,100টটরও হবথশ ক্ল হপরয়থেল, ো থসরেরমর ক্ষমতারক্ োথপরয় 



হগথেল। NYSDOL দ্রুত তার সারি মাথর্রয় থর্রয়থেল এবং ক্ল হসন্টাররর প্রাপযতা প্রসাথরত 

ক্রররে, ক্রলর উত্তর হেওয়ার জর্য আররা হবথশ ক্মী থর্রয়াগ ক্ররথেল, অথতথরক্ত ক্মী থর্রয়াগ 

ক্রর, োথবর প্রজক্রয়ারক্ সুগম ক্রর এবং বযান্ডউইি বাডারর্ার জর্য সাভনার হোগ ক্রর।  

  

ম ামারীর এই সময়সীমা জরুড NYSDOL থর্ম্নথলথখত প্রেুজক্তগত বযবিাগুথলও বাস্তবায়র্ ক্রররে:  

  

• হফার্ পবরম্বষিার আপম্বগ্রর্: NYSDOL এক্টট র্তুর্ আপরডট ক্রা এবং সুথবর্যস্ত 

স্বয়ংজক্রয় হিার্ থসরেম চালু ক্রর ো হবক্ার থর্উ ইয়ক্নবাসীরের তারের প্ররয়াজর্ীয় 

সা ারেযর সারি আরও ভালভারব সংেুক্ত ক্রর।  

• পারবকন্স   থবভাগটট বযব ারক্ারীর অথভজ্ঞতা উন্নত ক্ররত র্তুর্ বট প্রেুজক্ত বযব ার 

ক্রর। NYSDOL 'পারথক্ন্স' চালু ক্রর, ো NYSDOL ওরয়বসাইরট এক্টট চযাটবট, োরন্সস 

পারথক্রন্সর র্ারম োর র্ামক্রণ ক্রা  রয়রে, হেটট থক্ভারব সথুবধাগুথলর জর্য আরবের্ 

ক্ররত এবং তা হপরত  য় হস সম্পরক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীরের প্রায়শই জজজ্ঞাথসত বহু প্ররের 

উত্তর থেরত পারর। েথেও পারথক্ন্স এক্ক্ োথব সম্পরক্ন প্ররের উত্তর থেরত পারর র্া, এটট 

র্তুর্ প্রে সর্াক্ত ক্ররত কৃ্জেম বুজিমত্তা বযব ার ক্রর। পারথক্রন্সর থববতনর্  রয় চরলরে 

এবং এক্ ডজর্ ভাষায় হোগারোগ ক্ররত পারর, ো থর্উ ইয়রক্নর মরতা তবথচেযময় 

রারজয অপথর াে ন।  

• একটট র্রু্তর্ গুগল আম্বিের্   NYSDOL এক্টট ক্লাউড-থভথত্তক্ অযাথিরক্শর্ ততথর 

ক্ররত গুগল ক্লাউরডর সারি অংশীোথরত্ব ক্রররে, ো স্বয়ংজক্রয়ভারব হে হক্ারর্া সমরয় 

আগত োথবর সংখযা অর্ুোয়ী হেল ক্ররত পারর।  

• গ্রা ক সম্পকন সাংক্রান্ত িেিস্থাপর্ার সরোম: ক্রমাগত থবক্াশ ক্ররত িাক্ার সারি 

এই সরঞ্জামটট ক্ারজর ভার ট্র্যাক্ ক্ররত স ায়তা ক্রর, এরজন্টরের সটঠক্ তিয প্রোর্ 

ক্রর ক্লাররের জার্ারর্ার জর্য এবং গ্রা ক্রের সমসযা সমাধারর্ এরজন্টরের স ায়তা 

ক্রর। CRM গ্রা ক্রের আরও থর্রজরক্-পথররষবা প্রোরর্র থবক্ল্পসমূর  অযারেস প্রোর্ 

ক্রর, ো ক্রলর পথরমাণ হ্রাস ক্রর।  

• র্কুসাইর্: NYSDOL আরগর সপ্তার র সাটটনথিরক্শর্ জমা হেওয়ার জর্য ডকু্সাইর্ 

বযব ার ক্রর এক্টট সুথবর্যস্ত প্রজক্রয়া চালু ক্রররে, ো বযাক্রডরটড সাটটনথিরক্শর্ 

র্ারমও পথরথচত, ো থর্উ ইয়ক্নবাসীরের স রজ এবং দ্রুত অি ন হপরত হেয়। গ্রা ক্রের 

আর সাটটনিাই ক্রার জর্য ক্ল ক্ররত  রব র্া। পূরব ন, বযাক্রডরটড সাটটনথিরক্শর্ শুধু 

এক্জর্ লাইভ প্রথতথর্থধর সারি হিারর্ ক্রা হেত। র্তুর্ থসরেম দ্রুত অর্লাইরর্ 

সাটটনথিরক্শর্ সম্পন্ন ক্ররত হেয়। পথরচালর্ায় ডকু্সাইরর্র বাস্তবায়রর্র পর হিরক্, 

NYSDOL এর বযব ার প্রসাথরত ক্রররে গ্রা ক্রের েক্ষতার সারি এবং থর্রাপরে স ায়তা 

ক্রার জর্য।  

• উন্নর্ত হযাগাম্বযাগ: NYSDOL আরবের্ক্ারীরের তারের োথবর থিথত সরাসথর হটেট এবং 

ইরমল ক্রার জর্য এক্টট প্রজক্রয়া চালু ক্রররে েখর্ এটট অর্ুরমাের্ প্রজক্রয়ার মধয থেরয় 

োয়। এই থসরেমটট ম ামারী জরুড গ্রা ক্রের ক্ারে েযাটাস আপরডট স  100 

থমথলয়রর্রও হবথশ ইরমল এবং পাঠয বাতনা পাটঠরয়রে। এোডাও থবভাগটট থর্য়থমতভারব 

তার সামাজজক্ থমথডয়া িযাটিম নগুথলরত থর্উ ইয়ক্নবাসীরের পথরবতনরর্র তরিযর সারি 

সংেুক্ত ক্ররত হপাে ক্রর ো তারের প্রভাথবত ক্ররব, হসই সারি চাক্থরর অর্ুসন্ধারর্র 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4e81e83e391b4d5d420b08da508bef2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910859211361003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vgUFbKF1wElXCBkV%2FeED3lEFqFIjrwfYUfAwU4o0ujE%3D&reserved=0


সরঞ্জামসমূ , ক্যাথরয়ার গঠরর্ স ায়তা, এবং রাজযবযাপী  াজার  াজার উপলব্ধ ক্ারজর 

সুরোগগুথলরত অযারেরসর প্রচার ক্ররব৷  

• ওম্বয়িসাইট: NYSDOL তার ওরয়বসাইট পুর্গ নঠর্ ক্রররে োরত থর্উ ইয়ক্নবাসীরের 

গুরুত্বপূণ ন UI সুথবধার তিয এবং ক্ারজর সংিার্গুথল খুাঁরজ পাওয়া স জ  য়৷ এর মরধয 

আরে তিয পে, থভথডও, ভাচুনয়াল ওয়াক্নশপ এবং অর্যার্য থর্য়থমত আপরডট  ওয়া 

থবষয়বস্তু।  

  

NYSDOL প্রজক্রয়াগুথল মূলযায়র্ ক্রা এবং প্ররয়াজর্ অর্ুসারর সামঞ্জসয ক্রা অবযা ত হররখরে 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরের জর্য এই গুরুত্বপূণ ন স ায়তা বযবিারক্ সরুথক্ষত ক্রার সারি সারি। েখর্ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট থববতনর্রত COVID-19 ম ামারী হর্থভরগট ক্রর চরলরে, তখর্ NYSDOL 

থসরেরমর আধুথর্ক্ীক্ররণর সুরোগ অরিষরণর জর্য প্রথতশ্রুথতবি।  

  

  

###  
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