
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল র্তুর্ অর্লাইর্ ড্োেম্বিাড্ন চাল ুকরার হ াষণা কম্বরম্বের্ ও তা কম্বরম্বের্  

হিকারম্বের তম্বিের অোম্বেসম্বক প্রসাবরত করার জর্ে  

  

স্থার্ীয় এলাকার হিকারম্বের পবরসংখ্োর্ ড্োেম্বিাড্ন, এখ্াম্বর্ উপলব্ধ, মাবসক এিং 

িাবষ নক কম নসংস্থার্ এিং হিকারম্বের তিে প্রদার্ কম্বর  

  

হিকারে িীমার ড্োেম্বিাড্ন, এখ্াম্বর্ উপলব্ধ, হিকারম্বের দাবি এিং সুবিধা সংক্রান্ত 

সাপ্তাব ক হড্টা অন্তভুনক্ত  

  

র্তুর্ ড্োেম্বিাড্নগুবল হড্টা স্বচ্ছতার জর্ে রাজেিোপী প্রবতশ্রুবত, চলমার্ 

আধুবর্কীকরণ প্রম্বচষ্টাম্বক সমি নর্ কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীদের জর্য হবক্ারদের হেটা অ্যাদেস উন্নত 

ক্রদত েুটট র্তুর্ ইন্টাদরথিভ অ্র্লাইর্ েযাশদবােন চালু ক্রার হ াষণা ক্দরদের্। স্থার্ীয় 

এলাক্ার হবক্ারদের পথরসংখ্যাদর্র েযাশদবােন, থর্উ ইয়ক্ন হেট এবং ইউর্াইদটে হেটস বুযদরা 

অ্ফ হলবার েযাটটথেক্দসর (United States Bureau of Labor Statistics) মদযয এক্টট হ ৌি 

প্রদচষ্টা, থর্উ ইয়ক্ন হেট, শ্রম বাজার অ্ঞ্চল, হমদরাপথলটার্ এলাক্া, ক্াউথন্ট, ক্মীবল 

থবথর্দয়াদগর অ্ঞ্চদলর জর্য এবং অ্ন্তত 25,000 মার্ুদষর হপৌরসভাগুথলর মাথসক্ এবং বাথষ নক্ 

ক্ম নসংস্থার্, হবক্ারে, শ্রমশক্তি এবং হবক্ারদের  াদরর হেটা সরবরা  ক্দর। হবক্ারে 

বীমা েযাশদবাদেন প্রেত্ত সুথবযা, সুথবযাদভাগী, এবং অ্ঞ্চল, থশল্প এবং হপ্রাগ্রাম অ্র্ু ায়ী বাোই ক্রা 

প্রািথমক্ োথবগুথলর সাপ্তাথ ক্ হেটা রদয়দে। UI েযাশদবাদেনর হেটা থর্উ ইয়ক্ন হেদটর 10টট শ্রম 

বাজার অ্ঞ্চদলর জর্য উপলব্ধ, হসই সাদি রাদজযর বাইদরর বাথসন্দারা  ারা থর্উ ইয়দক্ন থর্ ুি 

থেদলর্ এবং থর্উ ইয়ক্ন UI সুথবযার জর্য হ াগয।  

  

"আমার প্রশাসর্ শুরু হিদক্ই স্বচ্ছতার প্রথত অ্ঙ্গীক্ারবদ্ধ, এবং আমরা অ্গ্রগথতগুথলদক্ 

অ্গ্রাথযক্ার থেদত িাক্ব  া থর্উ ইয়ক্নবাসীদের তাদের সরক্ার তাদের জর্য ক্ী ক্রদে তা 

জার্দত হেয়," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "শ্রম থবভাগ হিদক্ এই র্তুর্ েযাশদবােনগুথল 

জর্সাযারদণর জর্য উপলব্ধ ক্রার মাযযদম, এটট প্রক্তিয়াটটদক্ সুথবর্যস্ত ক্রদব এবং থর্উ 

ইয়ক্নবাসীদের দ্রুত এবং স দজ হেটা হপদত হেদব৷ এটট থর্উ ইয়ক্নবাসীদের আমাদের শ্রম 

বাজার হক্মর্ ক্রদে তার এক্টট পথরষ্কার থচত্র হেদব।"  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Funemployment-insurance-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hluy495XIASA1D29BgCkGj25KWq62ujnGc78LDIUM%2F4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
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এই হেটা থবতরণ থর্উ ইয়ক্নবাসীদের তাদের প্রদয়াজর্ীয় সংস্থার্ এবং স ায়তার সাদি আরও 

ভাদলাভাদব সং ুি  দত স ায়তা ক্রদব। এই হেটা থবথভন্ন র্ীথতথর্য নারক্, থশল্প থবদশষজ্ঞ এবং 

অ্র্যার্য হেক্দ াল্ডাররা বযব ার ক্দরর্  ারা ব ৃত্তর অ্যাদেস হিদক্ উপকৃ্ত  দবর্। এটট থর্উ 

ইয়ক্ন হেটদক্ উপকৃ্ত ক্দর এমর্ হফোদরল স ায়তা ক্ম নসূথচর জর্য হ াগযতা থর্য নারণ ক্রদব 

এবং সা া য ক্রদব। অ্র্ুমার্গুথল রাজয এবং স্থার্ীয় বাদজদটর প্রক্তিয়াগুথলদক্ও অ্বথ ত 

ক্রদব। হবসরক্ারী থশল্প, গদবষক্, থমথেয়া এবং অ্র্যার্য বযক্তিরা স্থার্ীয় শ্রম বাজাদরর অ্বস্থার 

মূলযায়র্ ক্রদত এবং হভৌগথলক্ এলাক্া জদু়ে তুলর্া ক্রদত হেটা বযব ার ক্দরর্।  

  

বর্উ ইয়কন হেট বড্পাটনম্বমন্ট অফ হলিার (New York State Department of Labor) 

কবমের্ার রিাটনা বরয়াড্নর্ িম্বলর্, "এই র্তুর্, উদ্ভাবর্ী হেটা েযাশদবােনগুথল শুয ুবথয নত 

স্বচ্ছতার আমাদের েী নদময়ােী লক্ষ্যদক্ সমি নর্ ক্রদব তাই র্য়, বরং রাজয, স্থার্ীয় এবং 

হফোদরল সরক্ারী হগাষ্ঠীগুথলর জর্য, ও তার সাদি বযক্তিগত র্াগথরক্দের হেটার 

অ্যাদেসদ াগযতাও উন্নত ক্রদব থরদপাটন ক্রার জর্য এবং শ্রদমর বাজাদরর অ্বস্থা মূলযায়র্ 

ক্রার জর্য। এই জাতীয় উদেযাগগুথল থর্উ ইয়ক্ন হেটদক্ ভথবষযদতর থেদক্ থর্দয় আদস এবং 

হেখ্ায় হ  ক্ীভাদব প্র ুক্তিগত উদ্ভাবর্ আমাদের রাজয জদু়ে আরও অ্গ্রগথত ক্রদত পাদর এবং 

আমরা হ  মার্ুষদের পথরদষবা প্রোর্ ক্থর তাদের জীবর্ পথরবতনর্ ক্রদত পাদর।"  

  

এই র্তুর্ েযাশদবােনগুথল  ল থর্উ ইয়ক্ন হেট থেপাটনদমন্ট অ্ফ হলবাদরর বযবস্থা এবং 

প্রক্তিয়াদক্ আযুথর্ক্ীক্রণ, থেপাটনদমন্ট জদু়ে হেটার স্বচ্ছতা বকৃ্তদ্ধ এবং সামথগ্রক্ গ্রা ক্ 

অ্থভজ্ঞতা উন্নত ক্রার চলমার্ প্রদচষ্টার অ্ংশ। মাচন মাদস, গভর্ নর হ াক্ল বতনমার্ ক্ম নসংস্থার্ 

পথরসংখ্যার্ এবং হপশাগত ক্ম নসংস্থার্ এবং মজথুর পথরসংখ্যার্ েযাশদবােনগুথল উদমাচর্ ক্দরর্, 

থর্উ ইয়ক্নবাসীদের বতনমার্ ক্ম নসংস্থার্ সংিান্ত তিয এবং হেটা প্রবণতার আরও হবথশ অ্যাদেস 

প্রোর্ ক্দর। জরু্ মাদস, গভর্ নর হ াষণা ক্দরর্ হ  NYSDOL তার 4-বেদরর প্র ুক্তির বাস্তবায়র্ 

পথরক্ল্পর্ার অ্দয নক্ প নাদয় হপৌৌঁদে হগদে, 100% গ্রা ক্ অ্র্ুসন্ধার্গুথল পথরচালর্া ক্রার লক্ষ্য 

অ্জনদর্ এদজক্তিদক্ স ায়তা ক্রার জর্য উন্নয়র্সমূ  থবক্থশত ক্রা স ।  

  

###  
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