
ভাল�া বা খারাপ অর্থনৈতিক সমলে, New York স্টেট শ্রম দপ্তলরর  
(New York State Department of Labor) তবৈামূল�যের প্রকল্প 
এবং পতরলেবা রলেলে যা আপৈার বযেবসার সমে ও অর্থ বাঁচালি 
পালর। ৈিুৈ কমমীলদর তৈলোগ ও প্রতিক্ষণ স্দো অরবা তবতভন্ন 
ধরলৈর শ্রম সমসযোে তৈলদ্থ তিকা, আমরা আপৈালক সহােিা করলি 
পাতর।

কর্মখালির লিজ্ঞলতি
তৈউ ইেক্থ  স্টেট জব বযোলকে আপৈার কাজ স্পাটে করুৈ (jobs.
ny.gov) তবৈামূল�যে! আপতৈ আপৈার তৈলজর ওলেবসাইট স্রলক 
কম্থখাত�র তবজ্ঞতপ্ত কতপ করলি, তৈলজ স্রলক কম্থখাত�র তবজ্ঞতপ্ত 
স্পাটে করলি ইলডেত্সং ববতিষ্যে বযেবহার করলি পালরৈ অরবা 
বযেবসাতেক পতরলেবা কমমীর স্রলক সহােিা তৈলি পালরৈ। আপতৈ 
আমালদর কালজর তববরণ, দক্ষিা এবং কাতখিি ক্ষমিা সম্পলক্থ  
িরযে স্দলবৈ এবং আমরা এর জৈযে স্সরা জৈ আপৈালক খুঁলজ 
স্দব। এোড়াও আপতৈ আমালদর টযোল�ন্ট বযোলকের অযোল্সস 
পালবৈ, স্যখালৈ আপতৈ আপৈার প্রলোজৈীে স্যাগযে বযেততিলদর 
খুঁজলি পারলবৈ। এই পতরলেবা বযেবহার করল� কম্থখাত�র 
তবজ্ঞতপ্তর জৈযে আৈুমাতৈক $8,000 বাঁচলি পালর।

ক্ালরযার মরিা / কাস্টর লিয়যাগ
এই ধরলৈর তবৈামূল�যের অৈুষ্ালৈ আপতৈ অলৈক স্যাগযে চাকতর 
প্রারমীলদর মুলখামুতখ পালবৈ। আপতৈ অৈুষ্াৈ স্রলক তৈতদ্থষ্ তিল্প 
অরবা স্কাৈও তৈজস্ব বযেবসালক �ক্ষযে তথির করলি পালরৈ। আমরা 
শ্রম দপ্তলরর স্কন্দ্রগুত�লি অরবা আপৈার বযেবসার জােগাে 
অৈুষ্ালৈর আলোজৈ করলি পাতর। এইসব থিালৈ অংিগ্রহণ করল� 
তৈলোলগর জৈযে আৈুমাতৈক $13,000 বাঁচলব।

দক্ষতার সায়ে রািািসই পলরয়েিা- NY TALENT 
এিং SMART
NY Talent হল�া এমৈ একতট ৈিুৈ সরঞ্াম, যা বযেবসাতেক 
প্রতিষ্াৈলদরলক িালদর কম্থখাত�র জৈযে সবলচলে স্যাগযে প্রারমী 
খুঁজলি সাহাযযে কলর। এতটলি রলেলে জব অর্থ ালরর সরঞ্াম 
এবং জীবৈপঞ্ী অৈুসন্াৈ করার ক্ষমিা। SMART (দক্ষিা 
তম� ও স্রফালর� প্রযুততি) হল�া আলরকতট সরঞ্াম যা তদলে 
চাকতর প্রারমীরা িালদর জীবৈপঞ্ী বিতর কলর স্সই অৈুযােী জব 
অর্থ ার স্পলি পালরৈ। উভে সরঞ্ালমই িব্দ তদলে তম� স্খাঁজার 
জােগাে দক্ষিার তম� বযেবহার কলর জব অর্থ ার এবং জীবৈপঞ্ী 
তবললেেলণর জৈযে কৃতরিম বুতধিমত্ার প্রযুততি বযেবহার করা হে।

শ্রর লিভায়গর করমীয়দর সয়গে আয়িাচিা
New York স্টেলট একতট বযেবসাতেক প্রতিষ্াৈ তহলসলব আপৈার 
কি্থ বযে সম্পলক্থ  আপৈার প্রশ্ন রাকল�, শ্রম দপ্তলরর কমমীলদর সলগে 
করলি পালরৈ এবং তৈেম ও তবতধ পয্থাল�াচৈা করলি পালরৈ যালি 
স্মলৈ চ�লি পালরৈ। 

মানব সম্পদ সহায়তা
•	 আপৈার কালজর বণ্থৈা এবং কমমীলদর জৈযে তৈলদ্থ তিকা ত�খুৈ/
পয্থাল�াচৈা করুৈ

•	 কালজর মূ�যোেৈ ও বযেততিগি ৈীতি বিতর করুৈ

•	 ৈিুৈ কমমীলদর জৈযে পতরতচতি স্সিৈ বিতর করুৈ

•	 দক্ষিা এবং সম্মতি জৈযে বাতড়লি চাকতরর ইন্টারতভউলের 
স্কৌি�

•	 কমমীর টাৈ্থওভার তবললেেণ করুৈ 

•	 মজতুর/ঘন্টা এবং তৈরাপত্া/স্বাথিযে প্রতবধাৈগুত� স্মলৈ চ�লি 
সহােিা করার জৈযে শ্রম আইৈ বযোখযো করুৈ

ননরাপত্া ও স্াস্থ্য সহায়তা
তৈউ ইেলক্থ র কম্থপ্রবাহলক তৈরাপদ রাখা হল�া আমালদর এক ৈম্বর 
গুরুত্বপূণ্থ কাজ। যতদ আপৈার স্পিাগি তৈরাপত্া এবং স্বাথিযে 
সহােিা সম্পলক্থ  স্কাৈও প্রশ্ন রালক অরবা তবৈামূল�যের পরামি্থ 
স্পলি চাৈ, িাহল� অযোপলেন্টলমলন্টর সমে তথির করলি onsite@
labor.ny.gov এ আমালদর ইলম� করুৈ।

আমালদর তৈরাপত্া এবং স্বাথিযে স্প্রাগ্রাম সম্পলক্থ  আরও িরযে 
আমালদর ওলেবসাইলট পাওো যালব: www.labor.ny.gov/
workerprotection/safetyhealth/DOSH_INDEX.shtm 

ট্াক্স মরেলিট
স্য সব বযেবসাতেক প্রতিষ্াৈ স্যাগযে বযেততিলদর তৈলোগ কলরৈ িালদর 
জৈযে একাতধক স্ফরালর� এবং স্টেট টযো্স স্রেতরট উপ�ভযে, 
এইসব টযো্স স্রেতরট স্রলক আপৈার বযেবসার অর্থ বাঁচলি পালর:  

টথ্যাক্স ক্রেনিট থাকা কাজের সুজ�াগ (WORK OPPORTUNITY 
TAX CREDIT, WOTC)
প্রাতিৈ সমরকমমী ও যুব সমালজর মলিা স্গাষ্টীলদর স্রলক তৈলোগ 
করার স্ফরালর� টযো্স স্রেতরট।  

ি্িসার জি্ পলরয়েিাসরূহ
ননউ ইয়জককে  বথ্যবসার প্রজয়ােনীয়তার সহায়তা



প্রনতবন্ী কমমী ননজয়াজগর টথ্যাক্স ক্রেনিট (WORKERS WITH 
DISABILITIES TAX CREDIT, WETC)
প্রতিবন্ী বযেততিলদর তৈলোগ করল� New York স্টেট টযো্স স্রেতরট 
স্দে। 

 এক্সজসলনসওর েবস প্রকল্প (EXCELSIOR JOBS 
PROGRAM) 
বালোলটকলৈা�তজ, ফাম্থাতসউতটকযো�, হাই-স্টক, তলিৈ স্টকলৈা�তজ, 
তগ্রৈ স্টকলৈা�তজ, আতর্থক পতরলেবা, চাে ও প্রস্তুলির মলিা তিলল্প 
চাকতর বিতর করার জৈযে টযো্স স্রেতরট প্রদাৈ কলর।

প্রলিক্ষণ
যতদ আপৈালক আপৈার কমমীলদর দক্ষিার উন্নতির প্রলোজৈ 
হে, িাহল� আমরা আপৈালক সৈদপ্রাপ্ত প্রতিক্ষণ প্রদাৈকারীর 
কালে স্রফার করলি পাতর অরবা আপৈার তৈজস্ব প্রতিক্ষণ প্রকল্প 
থিাপলৈ সাহাযযে করলি পাতর। তকেু স্ক্ষলরি, আপৈার কমমীলদর 
প্রতিক্ষণ তদলি সাহাযযে করার জৈযে িহতব� উপ�ভযে রালক। এইসব 
প্রকল্প হল�া:

কাজের মাধথ্যজম প্রনিক্ষণ ক্নওয়া  
(ON-THE-JOB TRAINING, OJT)
তবলিে প্রতিক্ষণ যা আপতৈ বিতর কলরলেৈ এবং সক�লক দক্ষলির 
মলধযে আৈা।

নিক্ষাননবিী প্রনিক্ষণ
দক্ষ শ্রতমক বিতরর জৈযে হালি ক�লম কালজর অতভজ্ঞিা এবং 
লিাসরুলমর তৈলদ্থিৈার সংতমশ্রণ 

শ্রর িাজায়রর তে্ (LABOR MARKET 
INFORMATION, LMI)
আপৈার বযেবসা অৈযে থিালৈ সরালি বা সম্প্রসারণ করলি চাৈ? শ্রম 
সরবরাহ, মজতুর, স্পিাগি অৈুমাৈ, যারিা তৈদি্থৈ এবং সব্থলিে 
কাজ পতরসংখযোলৈর িরযে সহ শ্রম বাজালরর অতি সাম্প্রতিক ও 
তৈভু্থ � িরযে আমালদর কালে রালক।  

ভাগ করা কাজ
কাজ উপ�ভযে ৈা রাকল�, ভাগ করা কাজ প্রকল্প হল�া সমাধালৈর 
একতট তবকল্প। আপতৈ আপৈার কমমীলদর কালজর সমে কমালি 
পালরৈ এবং আলের স্�াকসালৈর ক্ষতিপূরলণর জৈযে আংতিক 
স্বকার ভািার সুতবধা সংগ্রহ করলি পালরৈ। এতট আপৈালক 
আপৈার দক্ষ কমমীবগ্থ ধলর রাখলি এবং আতর্থক অবথিা তিক হল� 
দ্রুি উন্নতি করলি সাহাযযে করলব।

নিউ ইয়র্ক  স্টেটের শ্রম দপ্তর হল সমাি সটু�াটের নিটয়ােরর্ক া/প্ররল্প (Equal Opportunity Employer/Program)। প্রনরবন্ধী ব্যনতিটদর জি্য সহায়র সহায়রা ও পনরটেবা অিুটরাধ সাটপটষে উপলভ্য।P469BN (2/19)

রােধানী অঞ্চল 
Patrick Brown 
W.A. Harriman State Office Campus 
Building 12, Room 412 
Albany, NY 12240 
518-457-2483 
patrick.brown@labor.ny.gov

মধথ্য ননউ ইয়ককে  
Roy Jewell 
450 South Salina Street, Room 302 
Syracuse, NY 13202 
315-479-3362 
roy.jewell@labor.ny.gov

নিঙ্ার ক্লকস
Jason Kirchhoff 
276 Waring Road 
Rochester, NY 14609 
585-258-8843 
jason.kirchhoff@labor.ny.gov

হািসন ভথ্যানল 
Sherry Young 
3 Washington Center, 4th Floor 
Newburgh, NY 12550 
845-568-5371 
sherry.young@labor.ny.gov 

লং আইলথ্যান্ড
Pamela Bedford 
303 West Old Country Road 
Hicksville, NY 11801 
516-934-8521 
pamela.bedford@labor.ny.gov

ক্মাহক ভথ্যানল 
John Tully 
207 Genesee St 
Utica, NY 13501 
315-793-2271 
john.tully@labor.ny.gov

ননউ ইয়ককে  নসটি 
Ingrid Gonzalez 
9 Bond Street 
Brooklyn, NY 11201 
718-613-3657 
ingrid.gonzalez@labor.ny.gov

নথকে কাউন্রি 
Melissa Baretsky 
194 US Oval 
Plattsburgh, NY 12901 
518-561-0430 
melissa.baretsky@labor.ny.gov

সাউদানকে টিয়ার 
David Croston 
2001 Perimeter Road, Suite 3  
Endicott, NY 13760  
607-741-4518  
david.croston@labor.ny.gov

পনচিম ননউ ইয়ককে  
Deb Arbutina 
284 Main Street, Floor Mezzanine 
Buffalo, NY 14202 
716-851-2653 
deborah.arbutina@labor.ny.gov 

এইসি প্রকল্প এিং পলরয়েিার মকািও একলট সম্পয়ক্ম  আরও জািয়ত, ি্িসালযক পলরয়েিা প্রলতলিলির 
সয়গে ম�াগায়�াগ করুি।


