
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/13/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হল-অম্বের সমু্মখীর্  ওয়া কর্মীম্বের সা ায্ে করার জর্ে র্তুর্ প্রয্ুক্তি ও বিবির্মালা 

সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

র্তুর্ WARN আইম্বর্র হ ার্নাল বর্ম্বয়াগকতনাম্বেরম্বক একটর্ দ্রুততর, আম্বরা হিবে স জ 

প্রক্তিয়ার র্মািেম্বর্ম হল-অম্বের হর্াটর্ে জর্মা বেম্বত সা ায্ে করম্বি  

  

িেিসা প্রবতষ্ঠার্গুম্বলার জর্ে WARN আইর্ সম্পম্বকন স্পষ্ট িারণা হেওয়ার জর্ে 

NYSDOL বিবির্মালা েক্তিোলী করম্বে  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বর্র শ্রর্ম বিভাম্বগর 4-িের হর্ময়ােী প্রয্ুক্তি িাস্তিায়র্  বরকল্পর্ার অংে  

  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ র্তুর্ ক্র্মীদের সর্মন্বয় ও পুর্রায় প্রথিক্ষণ প্রোদর্র থিজ্ঞথি 

সম্পথক্নত আইদর্র হপার্নাল (Worker Adjustment and Retraining Notification Act Portal) 

চাল ুক্রার পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্দরদের্, যা থর্উ ইয়ক্ন হেদর্র শ্রর্ম থিভাদগর (Department of 

Labor) এক্াথিক্ িের হর্ময়ােী প্রযুক্তির আিুথর্ক্ায়র্ পথরক্ল্পর্ার অংি। এই আপদেডকৃ্ত 

অর্লাইর্ রু্ল িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুদলাদক্ এক্টর্ দ্রুততর, আদরা হিথি স জ উপাদয় হল-অদের 

থিজ্ঞথি জর্মা হেওয়ার সক্ষর্মতা প্রোর্ ক্রদি এিং ক্র্মীদেরদক্ র্তুর্ ক্র্ম নসংস্থাদর্ যাওয়ার জন্ত্য 

আদরা হিথি সর্ময় থেদি। এোড়াও এই র্তুর্ থসদের্ম NYSDOL-হক্ হল-অদের সম্মুখীর্  ওয়া 

ক্র্ম নচারীদেরদক্ র্তুর্ ক্র্ম নসংস্থার্ ও প্রথিক্ষদণর সুদযাগ-সুথিিা স  স ায়তা পথরদষিা ও 

সংস্থার্সর্মূদ র সাদি আদরা দ্রুত সংযুি  দত সা াযয ক্রদি। এোড়াও র্ম ার্মারী পরিতী 

ক্র্ম নসংস্থাদর্র পথরদিি হর্মাক্াদিলা ক্রদত এিং থর্উ ইয়ক্ন হেদর্র WARN আইর্ প্রথতপালর্ 

থর্ক্তিত ক্রদত সা াযয ক্রার জর্য গভর্ নর হেদর্র WARN আইদর্র থিথির্মালা পথরিতনদর্র হ াষণা 

থেদয়দের্।  

  

"এই র্তুর্ WARN আইদর্র হপার্নাল এিং WARN আইদর্র থিথির্মালার উন্নয়র্ িযিসা 

প্রথতষ্ঠার্গুদলার জর্য প্রিাসথর্ক্ হিাঝা ক্থর্মদয় আর্া এিং এক্ইসাদি থর্উ ইয়ক্নিাসীদেরদক্ 

সর্মথন্বত স ায়তা প্রোর্ ক্রার জর্য অতযন্ত্ গুরুত্বপূণ ন পেদক্ষপ," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল। "শ্রর্ম থিভাদগর থসদের্ম ও থিথির্মালা উন্নত ক্রার র্মািযদর্ম, আর্মার প্রিাসর্ 

প্রক্তিয়াগুদলা সরল ও স জতর ক্রা, ো ক্ পথরদষিা িকৃ্তি ক্রা, এিং থর্উ ইয়দক্নর চাক্থর 

প্রতযািীদেরদক্ সদন্ত্াষজর্ক্ ক্র্ম নসংস্থাদর্র সুদযাদগর সদে আদরা ভাদলাভাদি সংযুি ক্রদত 21 

িতদক্র ক্র্ম নপিথত ে ণ ক্রদে।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-kathy-hochul-announces-modernization-milestone-new-york-state-department-labor&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C344f906afbf643e7e93d08db23c401e2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143097117965290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ic9G6SJo8Hs%2BJlcDi1oAYTl9uIWurwKXZ3h79KlmJJw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fworker-adjustment-and-retraining-notification-warn&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C344f906afbf643e7e93d08db23c401e2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143097117965290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sswKwAPtW8AxP7VhAvKJnK8f3Nkz1plHRRWLJpqjVgo%3D&reserved=0


  

বর্উ ইয়কন হেম্বর্র শ্রর্ম বিভাম্বগর কবর্মের্ার রিার্না বরয়ারডর্ িম্বলর্, "িযি ারক্ারীর 

অথভজ্ঞতা উন্নত ক্রা এই থডপার্নদর্মদের জর্য এক্টর্ িীষ ন অোথিক্ার এিং প্রযুক্তিগত 

সর্মািার্গুদলা ে ণ ক্রা আর্মাদেরদক্ হসই থর্মির্ পূরণ ক্রদত সা াযয ক্রদে। এসি সাম্প্রথতক্ 

উন্নয়র্ ক্র্মীদেরদক্ হক্াম্পাথর্ িন্ধ  ওয়া ও হল-অে সম্পদক্ন আগার্ম অিথ ত ক্রার িযাপাদর 

থর্দয়াগক্তনাদেদক্ সা াযয ক্রদি। আগার্ম সতক্নিাতনা প্রোর্ ক্রা ক্র্ম নচারীদের ক্র্ম ন ীর্তা 

সংিান্ত্ থির্মার হিথর্থের্ ে ণ ক্রার সর্ময় সংথক্ষি ক্রদি, এিং তাই হল-অদের সদে সম্পিৃ 

থর্দয়াগক্তনার োয়িিতা ক্থর্মদয় আর্দি। প্রদতযক্ প্রভাথিত ক্র্ম নচারী যাদত দ্রুত থর্রাপে র্তুর্ 

ক্যাথরয়ার হিদে হর্ওয়ার সম্ভািয সি সুথিিা পার্ তা আর্মরা থর্ক্তিত ক্রদত চাই।"   

  

সর্মিৃ উন্নত WARN আইদর্র হপার্নাল থর্দয়াগক্তনাদেরদক্ থরদয়ল র্াইদর্ম সরাসথর NYSDOL-এর 

ক্াদে ক্াগজপত্র জর্মা হেওয়া, প্রভাথিত ক্র্মীদের তাথলক্া প্রোর্ ক্রা, এিং অর্যার্য গুরুত্বপূণ ন 

তিয পাঠাদর্ার সুদযাগ প্রোর্ ক্রদি। এসি উন্নয়র্ থর্দয়াগক্তনাদেরদক্ প্রভাথিত ক্র্ম নচারীদেরদক্ 

উত্তরদণর জর্য, র্তুর্ ক্র্ম নসংস্থাদর্র সুদযাগ-সুথিিা সন্ধার্ ক্রার জর্য, অিিা র্তুর্ ক্যাথরয়ার 

খুুঁদজ হর্ওয়ার জর্য ক্র্মীদের প্রথিক্ষণ ক্র্ম নসূথচদত প্রদিি ক্রার জর্য স ায়তা ক্রদত ততথর ক্রা 

 দয়দে। WARN আইদর্র এক্টর্ হর্াটর্ি জর্মা হেওয়া  দল, NYSDOL-এর থডথভির্ অি 

ওয়াক্নদোস ন এন্ড এর্মপ্লয়দর্মে সলুযিন্স (Division of Workforce and Employment Solutions) 

প্রভাথিত ক্র্মীদেরদক্ র্তুর্ ক্যাথরয়ার ও ক্র্ম নসংস্থাদর্র সুদযাগ-সুথিিার সদে সংযুি ক্রার জর্য 

স্থার্ীয় ওয়াক্নদোস ন হডদভলপদর্মে হিাডন, ক্থর্মউথর্টর্র হেক্দ াল্ডার, এিং িযিসা 

প্রথতষ্ঠার্গুদলার সদে ক্াজ ক্দর। হপার্নালটর্ আগার্মী র্মাদস চাল ু দি িদল প্রতযািা ক্রা  দে।   

  

থর্উ ইয়ক্ন হের্ WARN আইর্ 50 জর্ িা তার হিথি সংখযক্ ক্র্ম নচারী রদয়দে এর্মর্ হিসরক্াথর 

খাদতর থর্দয়াগক্তনাদের জর্য হক্াম্পাথর্ িন্ধ ক্দর হেওয়া, গণ াদর হল-অে, এিং অর্যার্য 

স্থার্ান্ত্র এিং ক্র্ম ন ণ্টা ক্থর্মদয় আর্ার 90 থের্ আদগ WARN আইদর্র হর্াটর্ি জাথর ক্রা 

আিিযক্ ক্দরদে।  

  

র্ম ার্মারী চলাক্ালীর্ সর্মদয়, NYSDOL র্ক্তজরথি ীর্ সংখযায় WARN আইদর্র হর্াটর্ি জর্মা  দত 

হেদখদে, যা 2019 সাদল 27,858 জর্ ক্র্মীদক্ প্রভাথিত ক্রা 430টর্ হর্াটর্ি হিদক্ িকৃ্তি হপদয় 

2020 সাদল 240,001 জর্ ক্র্মীদক্ প্রভাথিত ক্রা 2,170টর্ হর্াটর্দি উন্নীত  দয়থেল।  

  

র্তুর্ভাদি হজারোর ক্রা থিথির্মালায় েরূ হিদক্ ক্াজ ক্রা থক্ভাদি WARN আইর্ প্রথতপালর্দক্ 

প্রভাথিত ক্দর হস সম্পদক্ন স্পষ্ট িারণা হেওয়া  দয়দে এিং িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুদলা যাদত থর্দজদের 

োথয়ত্বসরূ্ম  আদরা ভাদলাভাদি অর্ুিাির্ ক্রদত পাদর হস থিষয়টর্ থর্ক্তিত ক্রদত স জ ভাষা 

িযি ার ক্রা  দয়দে। িতনর্মাদর্ প্রস্তাথিত থিথির্মালা সম্পদক্ন র্মন্ত্িয ক্রার সর্ময়ক্াল উন্মুি 

রদয়দে, এিং থর্উ ইয়ক্নিাসীদেরদক্ regulations@labor.ny.gov টঠক্ার্ায় ইদর্মইল পাটঠদয় 

থর্দজদের র্মতার্মত হিয়ার ক্রার জর্য আর্মন্ত্রণ জার্াদর্া  দে।  

  

WARN আইদর্র হপার্নাল চাল ু ওয়ার থিষয়টর্ ক্দলর পথরর্মাণ ক্থর্মদয় আর্া, ো দক্র অথভজ্ঞতা 

সর্মিৃ ক্রা, এিং থর্উ ইয়ক্নিাসীদেরদক্ দ্রুত ক্র্ম ন ীর্তা সংিান্ত্ থির্মা হিথর্থেদর্র সদে সংযুি 

ক্রার জর্য NYSDOL-এর 4 িের হর্ময়ােী হক্ৌিলগত আিুথর্ক্ায়র্ পথরক্ল্পর্ার অংি। NYSDOL 

mailto:regulations@labor.ny.gov


িতনর্মাদর্ থর্উ ইয়ক্ন হেদর্র তিয প্রযুক্তি পথরদষিা থিষয়ক্ েিদরর (State Office of 

Information Technology Services) সদে থর্ম্নথলথখতগুদলা উন্নয়র্ ও িাস্তিায়দর্র জর্য ক্াজ 

ক্রদে:  

• ো ক্দের োথি সংিান্ত্ সুথর্থেনষ্ট প্রশ্নসর্মূদ র উত্তর হেওয়ার জর্য এক্টর্ র্তুর্ ির্-

চাথলত অর্মথর্-চযাদর্ল ক্োক্ট হসোর।  

• দ্রুত প্রক্তিয়াক্রদণর জর্য এক্টর্ উন্নত েরর্ম র্মযাদর্জদর্মে থসদের্ম।  

• োথি প্রক্তিয়ার ক্র্ম নেক্ষতা উন্নত ক্রদত NYSDOL প্রথিক্ষণ উন্নত ক্রার জর্য এক্টর্ 

সংস্কারকৃ্ত ইন্ট্রাদর্র্ থসদের্ম।  

• পুদরাদর্া  দয় যাওয়া UI হর্মইর্দের্ম প্রথতস্থাপদর্র জর্য এক্টর্ র্তুর্ আিথুর্ক্ থসদের্ম।  

• ো দক্র সম্পিৃতা উন্নত ক্রা এিং িকৃ্তি ক্রার জর্য এক্টর্ র্তুর্ ক্ায নপথরচালর্ার 

র্মদডল প্রথতষ্ঠা ক্রা।  

  

WARN সম্পদক্ন আদরা তদিযর জর্য, NYSDOL-এর WARN তিযপত্র পড়ুর্।  

  

###  
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