
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল 15,000টিরও হিবে গ্রীষ্মকালীর্ চাকবরর সুম্ব াম্বগর হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

কর্ নেক্তিম্বে প্রম্বিে করম্বে চাওযা  ুি কর্ীম্বের জর্ে সংস্থার্গুবল উপলব্ধ  

  

বর্উ ইযকন হেি বিপািনম্বর্ন্ট অফ হলিাম্বরর বসজর্াল জি িোম্বে গ্রীষ্মকালীর্ সুম্ব াম্বগর 

সন্ধার্কারী বর্উ ইযকনিাসীম্বের জর্ে  াজার  াজার চাকবর রম্বযম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে রারজযর প্রথিটি অঞ্চরল থিথভন্ন থিরে থর্উ 

ইয়ক্নিাসীরের জর্য গ্রীষ্মক্ালীর্ চাক্থরর সুরোগ হরক্র্ন সংখ্যায় উপলব্ধ। থিরর্ােরর্র পাক্ন এিং 

হররতারা াঁ হিরক্ শুরু ক্রর খ্ামার এিং গ্রীষ্মক্ালীর্ ক্যাম্প অিথি, আমারের গ্রীরষ্মর মাসগুথল 

আসার সারি থর্উ ইয়ক্ন হেি থর্পািনরমন্ট অফ হলিাররর (New York State Department of 

Labor) থসজর্াল জি িযারে (Seasonal Job Bank) ইথিমরিযই 15,000টিরও হিথি চাক্থর হপাে 

ক্রা  রয়রে এিং আমরা েি গ্রীরষ্মর মাসগুথলরি প্ররিি ক্ররিা, আরও আসরি িাক্রি। থর্উ 

ইয়ক্নিাসীরা থসজর্াল জি িযাে অযারেস ক্ররি পাররর্ এখ্ারর্।  

  

"থর্রয়াগক্ারীরা হরক্র্ন সংখ্যায় থর্রয়াগ ক্ররের্ এিং হসই থর্উ ইয়ক্নিাসীরের জর্য অরর্ক্ 

েুেনান্ত সুরোগ উপলব্ধ ররয়রে িারের জর্য োরা মূলযিার্ অথভজ্ঞিা অজনর্ ক্ররি এিং 

গ্রীষ্মক্ারল থক্েু অথিথরক্ত অি ন উপাজনর্ ক্ররি চার্," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "এি সক্রিয় 

চাক্থরর িাজাররর সারি রাজয জরু়ে অরেষণ ক্রার জর্য থিথভন্ন িররণর থিক্ে ররয়রে। আথম 

সক্ল চাক্থরপ্রািীরের িারের পেরের চাক্থররি গাইর্ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেি শ্রম থিভাগ 

হে িহু সংস্থার্ প্রোর্ ক্রর হসগুথল িযি ার ক্ররি উৎসাথ ি ক্থর।"  

  

হেসি িরুণ থর্উ ইয়ক্নিাসীরা ক্াজ খ্ুাঁজরের্ িারের জর্য থর্রেনথিক্া অর্লাইরর্ পাওয়া োয় 

োরি চাক্থরর আরিের্ পূরণ ক্রার আরগ িারের ক্ী প্ররয়াজর্ হস থিষরয় িারের থিক্ষা হেওয়া 

োয়। থর্রেনথিক্াগুথল 14-17 এিং 18-24 িয়স দ্বারা ভাগ ক্রা  য় এিং ক্ারজর ক্াগজপত্র 

পাওয়া, সটিক্ ির্াক্তক্রণ, জীির্িতৃ্তারন্তর প্রস্তুথি এিং আরও অরর্ক্ থক্েুর মি গুরুত্বপূণ ন 

থিষয়গুথল আওিাভুক্ত ক্রর।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseasonalworks.labor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vJPapPlessWFg2X2Q8JuzrhtONeRrE2Nn2ZPHsCJJVc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-14-17&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKGFnV5ZI3ipjyM%2B7mCDiClQS5oVgApHoi8EiS1VVvM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-18-24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9ZUpqI75QHNI0%2Bg7CS3QckRNe3zivj3CHEkY0WPp6E%3D&reserved=0


থির্ামূরলযর থর্উ ইয়ক্ন হেরির শ্রম েপ্তররর সংস্থার্ িযিসাগুথলরক্ িারের ক্ারজর সুরোগগুথল 

িাথলক্াভুক্ত ক্ররি হেয় এিং চাক্থরপ্রািীরা অিস্থার্, হক্াম্পাথর্ এিং চাক্থরর থিররার্াম 

অর্ুসারর খ্ণ্ডক্ালীর্ এিং হমৌসুমী চাক্থরগুথল ব্রাউজ ক্ররি পাররর্ এিং ক্ীওয়ার্ন দ্বারা 

অর্ুসন্ধার্ ক্ররি পাররর্।  

  

শ্রর্ বিভাম্বগর কবর্ের্ার রিািনা বরযািনর্ িম্বলম্বের্, "এই চাক্থরর িাজারর হেখ্ারর্ ক্ারজর 

সংখ্যা সীথমি, হসখ্ারর্ ক্াজ খ্ুাঁজরের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নিাসীরের সারি সম্পূণ ন সমরয়র, আংথিক্ 

সমরয়র িা হমৌসুমী ক্ারজর সুরোগ স  িযিসাগুথলরক্ েুক্ত ক্রা আমরা েিিা সম্ভি স জ ক্রর 

িুলরি চাই। আমারের ক্ারে অরর্ক্গুথল থির্ামূরলয পরামরি নর পথররষিা এিং সমািার্ উপলব্ধ 

ররয়রে িাই আথম থর্রয়ারগর প্ররয়াজর্ স  হে হক্ার্ও িযিসারক্ আমারের সারি হোগারোগ 

ক্ররি উৎসাথ ি ক্থর।"  

  

রারজযর অি নর্ীথির পুর্রুদ্ধারর সা ােয ক্রার জর্য খ্ণ্ডক্ালীর্ ক্াজ এক্টি গুরুত্বপণূ ন অংি 

এিং এটি চাক্থরপ্রািীরের অথিথরক্ত সুরোগ প্রোর্ ক্রর হেমর্:  

  

• িারের পূি নিিী এক্টি ক্ম নজীিরর্ থফরর হেরি সা ােয ক্রা হেখ্ারর্ পূণ ন-সমরয়র পে 

উপলব্ধ র্াও িাক্রি পারর;  

• িারের এক্টি র্িুর্ ক্ম নজীির্ িা থভন্ন পরে ক্াজ ক্রার হচষ্টা ক্ররি হেওয়া;   

• র্িুর্ েক্ষিা হিখ্ার এক্ই সমরয় ক্াজ ক্রা;  

• থিশু এিং িয়স্করের পথরচে নার প্ররয়াজর্গুথলর িযিস্থা ক্রর এমর্ র্মর্ীয় সময়সূচী প্রোর্ 

ক্রা;  

• সম্ভািয পূণ ন-সমরয়র চাক্থরগুথলর পি প্রিত ক্রা;  

• স ায়ক্ এিং চাক্থরর হর্িওয়াথক্নংরয়র জর্য এক্টি র্িুর্ সম্প্রোয় তিথর ক্রা; এিং  

• আত্মসম্মার্ িা়োরর্া  

  

থসজর্াল জি িযাে ো়োও, DOL এর ক্ারে সমত িয়রসর চাক্থরপ্রািীরের লাভজর্ক্ 

ক্ম নসংস্থারর্র সারি সংেুক্ত ক্ররি সা ােয ক্রার জর্য হিি থক্েু সংস্থার্ উপলব্ধ ররয়রে।  

  

হে সি থর্উ ইয়ক্নিাসী ক্ম ন ীর্ িারের রারজযর ক্যাথরয়ার পথররষিার সংস্থারর্র হপরজর সুথিিা 

থর্রি উৎসাথ ি ক্রা  য়, থর্উ ইয়রক্নর জিস এেরপ্রস ওরয়িসাইি labor.ny.gov/jobs এ 

রারজযর সমত অঞ্চল এিং সমত থিে জরু়ে 250,000-এর হিথি চাক্থরর হপাথেং হেখ্রি িলা 

 য়, হক্ারস নরার (Coursera) সারি অংিীোথররত্ব রারজযর অর্লাইর্ লাথর্ নং প্ল্যািফম ন এর মািযরম 

িারের েক্ষিা িকৃ্রদ্ধ ক্ররি, এিং হেি ইউথর্ভাথস নটি অফ থর্উ ইয়রক্নর (State University of 

New York) SUNY ফর অল (SUNY FOR ALL) থির্ামূরলয অর্লাইর্ প্রথিক্ষণ হক্ন্দ্র িযি ার 

ক্ররি িলা  য়।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Ffind-job-0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwpqX5PpzeZltGcLtNWqojYzS3mrnuCzVA4zmwBUGGc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstatistics.labor.ny.gov%2Fcareer-zone%2Fjobs-express.shtml&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dwCC5iYGpFrs9D40CJFUMBBkjxKLKmtutXtTp%2Fc0zTA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fonline-learning-coursera&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v5aU5neiCtvgfPpG70F63ftR8JbzAEuSOqmM3i0FsQ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.suny.edu%2Fsuny-news%2Fpress-releases%2F12-20%2F12-10-20%2Fsunyforall.html%23%3A~%3Atext%3DAlbany%252C%2520NY%2520%25E2%2580%2593%2520State%2520University%2520of%2Cprep%252C%2520and%2520employment%2520certification%2520programs.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oX7sAUCr0oaR1kDYpwPLpuWCRBPegQwGNQl4M1JyjaU%3D&reserved=0


DOL এক্টি র্িুর্ থভথর্ও থসথরজও তিথর ক্ররে ো গ্রীরষ্মর মাসগুথলরি এিং িার পররও থর্উ 

ইয়ক্ন জরু়ে উপলব্ধ ভারলা হমৌসুমী চাক্থরগুথলর উপর র্জর হক্ন্দ্রীভূি ক্রর।  

  

###  
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