
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল িবধ নত জীির্যাত্রার খরম্বের সমাধাম্বর্ বর্উ ইয়কনিাসীম্বের সা াযে কম্বর 

িাবষ নকভাম্বি র্যের্তম মজুবর িাডাম্বর্ার পবরকল্পর্ার কিা হ াষণা কম্বরর্   

   

 াজার  াজার বর্উ ইয়কনিাসীম্বের সুবিধা কম্বর, মুদ্রাস্ফীবতম্বত বর্উ ইয়কনিাসীম্বের 

র্যের্তম মজুবরর বিষয়ম্বক সযবেকরণ কম্বর প্রস্তাি হেওয়া  য় – বিম্বেষ কম্বর মব লা এিং 

বিবভন্ন িম্বণ নর মার্ুষম্বের   

   

কমীিৃন্দ এিং বর্ম্বয়াগকতনারা যাম্বত 21 েতম্বকর অি নর্ীবতর োব ো পযরণ করম্বত পাম্বরর্ 

হসই িোপাম্বর স ায়তায়, গভর্ নর হেম্বের কম নিাব র্ী উন্নয়ম্বর্র পবরকাঠাম্বমা েক্তিোলী 

এিং বিমলাইম্বর্র পবরকল্পর্া প্রকাে কম্বরর্ এিং হেম্বের কম নিাব র্ীম্বক আধুবর্ক কম্বর 

তুলম্বত বসবভল সাবভনস সংম্বোধর্ কম্বরর্ এিং প্রবতভার পাইপলাইর্ বিকাে কম্বরর্   

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2023 সাললর হেট অব দ্য হেট বক্তলবযর অংশ থ লসলব 

মুদ্রাস্ফীথিলি থর্উ ইয়লক্নর র্যযর্িম মজথুরর থবষয়লক্ সযথিক্রণ ক্লর ক্ম-মজথুর প্রাপ্ত থর্উ 

ইয়ক্নবাসীলদ্র বথধ নি জীবর্যাত্রার বযয় পযরলণ সা াযয ক্রলি এক্টট সুদ্যরপ্রসারী পথরক্ল্পর্া 

হ াষণা ক্লরলের্। প্রস্তাবর্াটটর মলধয, প্রলিযক্ বের, হেলটর র্যযর্িম মজথুর উত্তরপযব ন অঞ্চলল 

মজথুর উপাজনর্ক্ারীলদ্র জর্য গ্রা ক্ মযললযর সযিক্ অর্ুযায়ী এক্টট  ালর থর্ধ নাথরি  লব – 

মুদ্রাস্ফীথির জর্য গ্র ণ ক্রা হসরা আঞ্চথলক্ বযবস্থা। প্রস্তাবর্াটট হিলক্ থর্উ ইয়ক্ন হেট জলু়ে 

ক্লয়ক্লশা  াজার র্যযর্িম মজথুরপ্রাপ্ত ক্মী সুথবধা পালবর্ বলল আশা ক্রা  লে। হসইসালি 

গভর্ নর সা সী উলদ্যাগগুথলর আলরক্টট র্িুর্ দ্বার উলমাির্ ক্লরলের্ যা হেলটর প্রমাথণি 

ক্ম নবাথ র্ী উন্নয়লর্র পথরক্াঠালমালক্ আধুথর্ক্ ক্রলব এবং থিমলাইলর্ আর্লব, যালি থর্শ্চিি 

ক্রা যায় থর্উ ইয়ক্নবাসীলদ্র ক্ালে হসই দ্ক্ষিা আলে যা আজলক্র থদ্লর্র অি নর্ীথিলি উন্নথির 

জর্য িালদ্র প্রলয়াজর্ এবং এটট এক্টট আধুথর্ক্ সরক্াথর খালি ক্ম নবাথ র্ী পুর্থর্ নম নালণও সা াযয 

ক্রলব।   

   

 "আমরা যথদ্ সথিযই সাশ্রয়ীভালব সম্মুখীর্  ওয়া সংক্ট সামলালি িাই, িা লল আমালদ্র 

অবশযই বুঝলি  লব হয বথধ নি জীবর্যাত্রার খরলির ক্ারলণ থর্উ ইয়লক্নর ক্ম-মজথুরপ্রাপ্ত ক্মীরা 

সবলিলয় হবথশ ক্ষথিগ্রস্থ  লয়লের্," িম্বলর্ গভর্ নর হ াকল। "মুদ্রাস্ফীথির ক্ারলণ র্যযর্িম 

মজথুরলক্ থস্থর ক্রার বযাপালর আমালদ্র সাধারণ জ্ঞার্ প্রসযি পথরক্ল্পর্াগুললা শুধুমাত্র 

ক্লয়ক্লশা  াজার পথরশ্রমী থর্উ ইয়ক্নবাসীলদ্র  ালি অি নই এলর্ হদ্লব র্া, সালি এটট 



ক্ম নিারীলদ্র জর্য অর্ুমার্লযাগযিার সুলযাগ হদ্লব এবং স্থার্ীয় অি নর্ীথি ও বযবসাগুললায় আলরা 

হবথশ খরি ক্রার অর্ুলপ্ররণা হদ্লব।"   

   

গভর্ নলরর প্রস্তাবটট উত্তরপযব ন অঞ্চলল বেলরর পর বের মজথুর উপাজনর্ক্ারীলদ্র জর্য গ্রা ক্ 

মযললযর সযিক্ (CPI-W)-এ বশৃ্চি এলর্ হেলটর র্যযর্িম মজথুর বা়োলব। হক্ার্ও এক্টট এক্ক্ 

বেলরর বশৃ্চি যালি থর্লয়ালগ থবপদ্ হেলক্ র্া আলর্ িা থর্শ্চিি ক্রলি বাথষ নক্ বশৃ্চিগুললালক্ ক্যাপ 

ক্রা  লব। উপরন্তু, প্রস্তাবটটলি হক্ার্ও থর্থদ্নষ্ট অি নর্ীথি বা বালজট পথরথস্থথির  টর্া সামলালর্ার 

জর্য "অফ-ব্যাম্প" বযবস্থার অর্ুমথিও িাক্লব।   

   

বর্উ ইয়কন হেে শ্রম বিভাম্বগর (New York State Department of Labor) কবমের্ার 

রিােনা বরয়ারডর্ িম্বলর্, "আমালদ্র ক্ম নবাথ র্ীলি থবথর্লয়াগ ক্লর আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেলটর 

ভথবষযলি থবথর্লয়াগ ক্রথে। গভর্ নর হ াক্ল ক্ায নাললয় দ্াথয়ত্ব গ্র ণ ক্রার পর হিলক্ ইথিমলধয 

অলর্ক্ ক্ায নই সম্পন্ন ক্লরলের্ এবং ব়ে েথবর প্রথি থিথর্ িাাঁর িীক্ষ্ণ দৃ্টষ্ট হরলখ িলললের্। 

ক্ম নবাথ র্ী উন্নয়লর্ গভর্ নলরর অথবরাম প্রথিশ্রুথি থর্শ্চিি ক্লর হয হক্ার্ও থর্উ ইয়ক্নবাসী 

আগামীর অি নর্ীথির মলঞ্চ হর্পলিয হিলক্ যালবর্ র্া।"   

   

বর্উ ইয়কন হেম্বের বসবভল সাবভনস েপ্তর (Department of Civil Service)-এর কবমের্ার 

টেম্বমাবি আর. হ াগাস িম্বলর্, "এই হদ্শ জলু়ে অলর্ক্ ক্ম নিারীর মলিাই, হেট সরক্ারর ক্ালে 

পদ্গুললা পযরণ ক্রার বযাপালর থর্উ ইয়ক্ন হেট লক্ষণীয় প্রথিবন্ধক্িার সম্মুখীর্  লে এবং এই 

সমসযা অথিমাথরর সময় আরও হবল়ে হগলে। গভর্ নর হ াক্ললর হবসামথরক্ িাক্থর প্রশ্চিয়া 

পুর্ঃপথরক্ল্পর্া এবং আধুথর্ক্ীক্রণ ক্রার সা সী হর্িৃত্ব এক্টট প্রগথিশীল এবং সুদ্যরপ্রসারী 

হবসামথরক্ িাক্থর পরীক্ষার মলেললক্ সমি নর্ ক্রলব যা সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য আরও 

সুথবধাজর্ক্  লব। থসথভল সাথভনস দ্প্তলর, িাক্থরর জর্য প্রলবলশ বাধাগুললা সথরলয় গভর্ নলরর 

দৃ্টষ্টভথি ফলপ্রসয ক্রার জর্য, হবসামথরক্ িাকু্থরপ্রািীরা হযখালর্ আলে হসখালর্ িালদ্র সালি 

আলালপর জর্য এবং থর্লয়ালগ স ায়িার জর্য এবং ভথবষযলি সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীলদ্র পথরলষবা 

থদ্লি পারলব এমর্ এক্টট ববথিত্রযপযণ ন ও প্রথিভাময় ক্ম নবাথ র্ী ধলর রাখার জর্য আমালদ্র 

ক্ম নবাথ র্ীর প্রলয়াজর্ীয়িা পযরলণ হেট পন্থার আধুর্ীথক্ক্রণ ক্রলি আমরা উমখু  লয় িাথক্।"   

   

মুদ্রাস্ফীথির ক্িা মািায় হরলখ র্যযর্িম মজথুরর সযথিক্রণ বেলরর পর বের ক্মীলদ্র মজথুর 

হক্র্ার ক্ষমিা বজায় রাখলি সা াযয ক্রলব। আর যখর্ র্যযর্িম মজথুর বা়েলল হযমর্ সমস্ত 

ক্ম-আলয়র ক্মীলদ্র সুথবধা পালবর্, হিমর্ই এটট থবলশষভালব মথ লা এবং হেিাি র্র্ এমর্ 

হযলক্ার্ও বলণ নর মার্ুষলক্ সুথবধা হদ্লব থযথর্ র্যযর্িম মজথুর প্রাপ্ত ক্মীলদ্র সামঞ্জসয ীর্ 

হশয়ালরর অংশীদ্ার।    

   

সলিলরাটট অর্য হেট  য় বিনমালর্ মুদ্রাস্ফীথি সালপলক্ষ থর্লজলদ্র র্যযর্িম মজথুর অিবা অর্য 

হক্ার্ও অি ননর্থিক্ ফমু নলা থর্থদ্নষ্ট ক্লরলে অিবা হসটট ক্রার ক্িা ভাবলে, এর মলধয থির্টট হেট 

ইথিমলধয 2023 সালল 15 েলালরর উপলর র্যযর্িম মজথুর থর্ধ নারণ ক্লরলে। অি ননর্থিক্ গলবষণায় 

হদ্খা হগলে হয র্যযর্িম মজথুর বা়োলর্ার ফলল দ্াথরদ্র ক্লম, সামাশ্চজক্ স ায়িায় খরি, 

উৎসা জর্ক্ খরি ক্লম, ক্মীর উৎপাদ্র্শীলিা বাল়ে এবং অর্যার্য সুলযাগ-সুথবধা িালক্।    

   



গভর্ নর হ াক্ল ক্মীলদ্র বথধ নি খরলির সালি পাল্লা থদ্লি এবং মুদ্রাস্ফীথির সালি মাথর্লয় থর্লি 

সা ালযযর জর্য পযব নবিী গ্র ণ ক্রা বযবস্থাগুললা সমি নর্ ক্লরলের্। গিবের, গভর্ নর থর্উ ইয়ক্ন 

থসটটর বাইলর িাক্া ক্াউথিগুললা, লং আইলযান্ড এবং ওলয়েলিোলরর জর্য প্রথি  ণ্টায় 14.20 

েলালরর এক্টট র্যযর্িম মজথুরর ক্িা হ াষণা ক্লরথেললর্। হসইসালি গভর্ নর FY 2023 বালজট 

অর্ুযায়ী বাথ়ের স্বাস্থয স ায়িার জর্য এক্টট র্যযর্িম মজথুর বশৃ্চিও থর্শ্চিি ক্লরর্।   

   

হেম্বের প্রবেক্ষণ এিং োকবর পবরকাঠাম্বমার আধুবর্কীকরণ এিং বিমলাইর্ করা  

গভর্ নর হ াক্ল এক্ইসলি থর্উ ইয়লক্নর ক্ম নবাথ র্ী উন্নয়র্ বযবস্থা আধুথর্ক্ ক্রার, হেলটর 

টযাললি পাইপলাইর্ সম্প্রসারণ ক্রার এবং 21 শিলক্র অি নর্ীথির প্রলয়াজর্ীয়িা পযরলণ ক্মী ও 

ক্ম নিারীলদ্র সা াযয ক্রার পদ্লক্ষপগুললাও হ াষণা ক্লরর্। গভর্ নর থর্উ ইয়ক্ন হেলটর শ্রম 

দ্প্তলরর (NYSDOL) হপশা হক্ন্দ্র (Career Centers)-হক্ ক্থমউথর্টটর প্রথশক্ষণ ও হপশা হক্ন্দ্রলি 

পথরণি ক্রলব, র্িুর্ িাক্থরর সুলযাগ হখা াঁজা থর্উ ইয়ক্নবাসীলদ্র জর্য এক্টট ওয়ার্-েপ-শপ। 

এই পুর্রুৎজ্জীথবি হক্ন্দ্রগুললায়, অথিথরক্ত হপশাদ্ারী দ্ক্ষিার প্রথশক্ষক্রা হবক্ার এবং উপযুক্ত 

িাক্থর র্া পাওয়া থর্উ ইয়ক্নবাসীলদ্র থবর্া খরলি হবথশ-প্রলয়াজর্ীয়িার হক্ষত্রগুললায় প্রথশক্ষণ 

হদ্লবর্, হযমর্ থেশ্চজটাল এবং আথি নক্ সাক্ষরিা এবং থশলল্পালদ্যাগ (entrepreneurship)। উচ্চ-

িাথ দ্াসম্পন্ন ইন্ডাথি এবং পযরণ ক্রা ক্টঠর্ িাক্থরর থশলরার্ামগুললার প্রথি র্জর হরলখ, প্রথি 

বের  াজার  াজার উচ্চ-দ্ক্ষিার ক্মীলদ্র জর্য এক্টট র্িুর্, দ্ী ন-হেললর, ক্ম নস্থলল প্রথশক্ষণ 

(On-the-Job Training) ক্ম নসযথির সালি এটটলক্ হজা়ো  লব।    

   

গভর্ নর হসইসালি থর্উ ইয়ক্নবাসীলদ্র থবর্া খরলি থবথভন্ন ধরলর্র িাক্থর প্রস্তুথি এবং থবলশষাথয়ি 

প্রথশক্ষণ পথরলষবার সুলযাগ থদ্লি অথবরাম অযালেস থদ্লি NYSDOL এবং হেট ইউথর্ভাথস নটট 

অফ থর্উ ইয়ক্ন (SUNY)-হক্ হপশা হক্ন্দ্র এবং SUNY থশক্ষামযলক্ সুলযাগ-সুথবধার হক্ন্দ্র-র মালঝ 

র্িুর্ অংশীদ্ারীত্ব গল়ে হিালার থর্লদ্নশ  লব। এই র্িুর্ সব নািীণ পন্থা প্রমাথণি NYSDOL হপশা 

হক্ন্দ্র মলেললর পথরলষবা SUNY-র বথলষ্ঠ প্রথশক্ষণ এবং থশক্ষামযলক্ শাখার পথরপযরক্লক্ সিী 

ক্লর বথধ নি  লব, যা বযবসাগুললার প্রলয়াজর্ীয়িা সলব নাত্তলমা পযরলণ থরলয়ল-টাইলম অগ্রভাগ হর্লব 

এবং িাকু্থরপ্রািীলদ্র জর্য টটউশর্-মুক্ত প্রথশক্ষলণ অযালেস পাওয়ার সুলযাগ হদ্লব। NYSDOL 

এবং SUNY হফোলরল অি নায়র্ ধারাবাথ ক্ভালব হপলি এক্সালি ক্াজ ক্রলব এবং আরও থর্উ 

ইয়ক্নবাসীলদ্র প্রথশক্ষলণর সুলযাগ অযালেস থদ্লয় এবং সব নািীণভালব হমা়োলর্া পথরলষবা হপলি 

সা াযয ক্রলি অর্যার্য হেট এলজশ্চি এবং ক্থমউথর্টট থরলসালস নর সালি অংশীদ্ারীত্ব ক্রলব। এই 

থর্শ্চিি ক্রলব হয সমস্ত থর্উ ইয়ক্নবাসী অজনর্লযাগয থেললামা এবং থেশ্চজটাল সাক্ষরিা ও 

হপশাদ্ারী দ্ক্ষিা প্রথশক্ষলণর সালি হজা়েবি হিলের্থশয়াল, হরজযুলম বিথর, িাক্থরর অর্ুসন্ধার্ 

এবং হর্টওয়াথক্নং সমি নর্ এবং িাক্থরর বাধা ক্মায় এমর্ অর্যার্য পথরলষবার মাধযলম আজলক্র 

িাক্থর বাজালরর জর্য প্রস্তুি।  

   

বর্উ ইয়ম্বকনর সরকাবর কম নিাব র্ীর পুর্গ নঠর্   

গভর্ নর হ াক্ল এক্ইসালি পরবিী পাাঁি বেলর 26 শিাংলশর হবথশ হেলটর ক্ম নবাথ র্ী অবসলরর 

হযাগয  ওয়ার ফলল 15,000 এর হবথশ ক্মী ক্লম যাওয়ার সমসযা সমাধালর্ সরক্াথর খালি 

ক্ম নবাথ র্ী পুর্গ নঠলর্র জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেলটর থসথভল সাথভনস পিথিলক্ উন্নি ক্রার এক্টট 

পথরক্ল্পর্া র্ক্শাথয়ি ক্লরর্। এইভালব, হসরা প্রথিভালক্ আক্ষ নণ ক্রা ও ধলর রাখা এবং থর্উ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fcareer-centers&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C20965b71a5a44e76f5de08daf33f9bea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089751774678403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jFprWghDVkEg4AR7zD5YMBSWXgXLbWfTZjoOSKYLUxU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ucawd.suny.edu%2Feoc.php&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C20965b71a5a44e76f5de08daf33f9bea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089751774678403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2HghSH4eVC110l%2F%2BD9yyvuHrdyrbnq09ZXGD1Y8CxCY%3D&reserved=0


ইয়ক্ন হেটলক্ আরও ভাললাভালব প্রথিফথলি ক্রার জর্য সরক্াথর ক্ম নবাথ র্ীর ববথিত্রয বা়োলর্া 

 ল িাাঁর হক্ৌশললর লক্ষয:    

    

• পরীক্ষা হদ্ওয়ার জর্য প্রািীলদ্র আরও সুলযাগ থদ্লি িলমার্ থভথত্তলি থসথভল সাথভনস 

পরীক্ষাগুললার বযবস্থা ক্লর;    

• থর্উ ইয়ক্ন জলু়ে থর্ব নাথিি NYSDOL হপশা হক্ন্দ্রগুললায় সরক্ালরর মলধয পশার জর্য 

হক্ৌশলগিভালব অবথস্থি হক্ন্দ্রগুললা স্থাপর্ ক্রা, হযখালর্ হক্ন্দ্র-মধযস্থ থসথভল সাথভনস 

থবলশষজ্ঞরা, থসথভল সাথভনস দ্প্তর, থর্উ ইয়ক্ন হেলটর এলজশ্চি, আঞ্চথলক্ থশক্ষামযলক্ 

প্রথিষ্ঠার্, ক্থমউথর্টট-থর্ভনর প্রথিষ্ঠার্ এবং িাকু্থরপ্রািীলদ্র মলধয প্রিযক্ষ সংলযাগ থ সালব 

ক্াজ ক্রলব;   

• আরও প্রথিদ্বন্দ্বী মজথুর হদ্ওয়ার জর্য থসথভল সাথভনলসর হবির্ পথরক্াঠালমালক্ আধুথর্ক্ 

ক্লর, যালি হেট আরও টপ-টটয়ার প্রথিভা থর্লয়াগ ক্রলি পালর;   

• হটথললযাগালযাগ এবং  াইথিে ক্ালজর মলেল স জির ক্রলি হেট অথফলসর 

ভবর্গুললা আধুথর্ক্ ক্লর;  

• থর্উ ইয়ক্ন হেলটর ক্ম নিারীলদ্র জর্য হবির্ভুক্ত হপলরিাল েুটট বাথ়েলয়    

• থর্উ ইয়ক্ন হেলটর সালি হপশার সুলযাগ-সুথবধা প্রিার ক্রলি এক্টট সরক্াথর পথরলষবার 

থবষলয় প্রিারাথভযার্ লঞ্চ ক্লর; এবং  

• র্ালস নস ফর আওয়ার থফউিার েলারথশপ ক্ম নসযথির জর্য এক্টট র্িুর্ অর্ুদ্ালর্র রাউি 

বিথর ক্লর। অর্ুদ্ালর্র এই থদ্বিীয় রাউন্ডটট হেট সরক্ালর অর্ুদ্ার্মযলক্ হপশায় পরবিী 

প্রজলমর র্াস নলদ্র আক্ষ নণ ক্রার জর্য স্নািলক্র পলর এক্টট হেট এলজশ্চি থদ্লয় এক্টট 

র্াথস নং পলদ্র িাক্থর পাওয়া বযশ্চক্তলক্ উৎসাথ ি ক্রলব।  
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