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ছাঁটাই হয়েছেন এরকম কর্মচারীদের জন্য সহায়তা

দ্রুত প্রতিক্রিয়াদায়ক বলতে কী বোঝো?

দ্রত
ু প্রতিক্রিয়াদায়ক হল একটি পরিষেবা যা আমরা সেইসব ব্যবসা
এবং কর্মীদের প্রদান করি যারা খরচ ছাঁটাই বা সাইট বন্ধের দ্বারা
প্রভাবিত হয়েছেন। আমরা দ্রত
ু কাজ পেতে সহায়তা করি এবং
অন্যান্য পরিষেবার সংস্থান প্রদান করি। আমরা জানি এটি একটি
কঠিন সময় এবং আমরা তাই সাহায্য করতেই এখানে প্রস্তত
ু আছি।
আমরা আমাদের পরিষেবাগুলিকে আরও বিশদে আলোচনা করতে এবং
আপনাকে এবং আপনার ক্যারিয়ারের লক্ষয
্ গুলি জানার জন্য আপনার
সাথে দেখা করার সুযোগ পেতে চাই৷

ব্যক্তিগতভাবে দ্রত
ু প্রতিক্রিয়া দানে সহায়তা
আমরা আপনার মতো কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থীকে আপনার
এলাকার শীর্ষ কোম্পানিগুলির সাথে কর্মসংস্থানের জন্য সংযুক্ত
করি। আমাদের পরিষেবাগুলি অনন্য এবং আপনার প্রয়োজন
অনুসারে তৈরি করা হয়। আমরা আপনাকে সর্বত্তম উপার্জনের
সুযোগ জোগাতে পুরো চাকরির অনুসন্ধান প্রক্রিয়া জুড়ে
আপনার সাথে হাতে-হাত মিলিয়ে কাজ করব।
আপনার দ্রুত প্রতিক্রিয়াদায়ক টিম নিশ্চিত করবে যে আপনি
সময়মত চাকরিতে নিয়োগের সহায়তা পেয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে:

আপনার দক্ষতা ভিত্তিক সারসংকলন তৈরি করা
• জব জোন(Job Zone) ব্যবহার করে - এখানে অনুসন্ধান করুন:
nyjobzone.org আপনার আগ্রহ অনুসারে এবং কাজের মান
শনাক্ত করার জন্য ক্যারিয়ার অন্বেষণ মূল্যায়নের জন্য; এটি
আপনার আগ্রহের সাথে মেলে এমন চাকরিরও পরামর্শ দেয় এবং
একটি স্থানীয় চাকরি মেলার সময়সূচী প্রদান করে
• আমরা জানি ব্যবসাগুলি আপনার সারসংকলনে কী খোঁজে এবং
একটি দক্ষতা-ভিত্তিক সারসংকলনের মাধ্যমে আপনার দক্ষতা
প্রদর্শন করতে আপনার সাথে কাজ করবো।

• কাজের সংস্থানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
• কাজের প্রধান ক্ষেত্রগুলি
• কাজের প্রয়োজনীয়তা
• আবেদন করার সরাসরি একটি লিঙ্ক

পক্ষসমর্থন
• আমাদের কর্মীদের শীর্ষ ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে
দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে এবং আমরা আপনার নিয়োগের পক্ষে কথা
বলব
• আ
 পনি কোনো একটি পদের জন্য আবেদন করলে, আমাদের
কর্মীরা আপনার দক্ষতার সারসংকলন, যোগ্যতা নিয়ে
আলোচনা করতে এবং আপনার দক্ষতা তুলে ধরতে ব্যবসার সাথে
যুক্ত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করবে।

নিম্নলিখিত বিষয়েও তথ্য প্রদান করা হয়:
• ব
 েকারত্ব বীমা দাবি করতে দায়ের করুন: dol.ny.gov/
unemployment/file-your-first-claim-benefits
• স
 াশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা বিকল্প এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট
মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করে (nystateofhealth.ny.gov)
• স
 হায়ক পরিষেবার রেফারেল পেতে, যেমন বাচ্চার পরিষেবা বা
অন্যান্য সহায়তা

কাজের অনুসন্ধান
• জব এক্সপ্রেস(Jobs Express) ব্যবহার করে - এখানে অনুসন্ধান
করুন: labor.ny.gov/jobs/regional.shtm নিউ ইয়র্কের
10টি আঞ্চলিক অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি শিল্পের উপর ভিত্তি
করে বর্তমান কাজের চাহিদার জন্য; কাজের ব্যাপারে প্রতিদিন
আপডেট করা হয়
• আমরা আপনাকে এরকমই সংস্থানে সরবরাহ করব যা আপনার দক্ষতা
এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বেছে নেওয়া হয়, ইন্টারনেটে
পোস্ট করার মাধ্যমে আপনার অংশের কাজের সময়গুলিকে বাদ দিয়ে
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নিউ ইয়র্ক স্টেটের শ্রম দপ্তর (New York State Department of Labor) হল সকলকে সমান সুযোগ প্রদানকারী একটি নিয়োগকর্তা/প্রোগ্রাম। প্রতিবন্ধী
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আঞ্চলিক দ্রুত প্রতিক্রিয়াদায়ক
কোঅর্ডিনেটররা
রাজধানী অঞ্চল
Patrick Brown (প্যাট্রিক ব্রাউন)
518-457-2483 / ফ্যাক্স 518-485-2577
Patrick.Brown@labor.ny.gov
কেন্দ্রীয় অঞ্চল
Paula Yerdon (পাউলা ইয়ার্ডন)
315-479-3435 / ফ্যাক্স 315-479-3216
Paula.Yerdon@labor.ny.gov
FINGER LAKES REGION (ফিঙ্গার লেকস অঞ্চল)
Regenna Darrah (রাগিনা ডারাহ)
585-258-8819 / ফ্যাক্স 585-339-9457
Regenna.Darrah@labor.ny.gov
LONG ISLAND REGION (লং আইল্যান্ড অঞ্চল)
Frederick Danks (ফ্রেড্রিক ড্যাঙ্কস)
516-934-8560 / ফ্যাক্স 516-433-3799
Frederick.Danks@labor.ny.gov
HUDSON VALLEY REGION (হাডসন ভ্যালি অঞ্চল)
Elias Flores (ইলিয়াস ফ্লোরস)
845-568-5392 / ফ্যাক্স 845-568-5321
Elias.Flores@labor.ny.gov
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মোহাক ভ্যালি অঞ্চল (MOHAWK VALLEY REGION)
Michael Clark (মাইকেল ক্লার্ক)
315-793-2491 / ফ্যাক্স 315-793-2216
Michael.Clark@labor.ny.gov
NEW YORK CITY (নিউ ইয়র্ক সিটি)
Stuart Goldberg (স্টুয়ার্ট গোলবার্গ)
718-613-3587 / ফ্যাক্স 718-613-3983
Stuart.Goldberg@labor.ny.gov
NORTH COUNTRY REGION (নর্থ কান্ট্রি অঞ্চল)
John Hetfield (জন হেটফিল্ড)
518-561-0430 এক্সটেনশন 3081 / ফ্যাক্স 518-561-9566
John.Hetfield@labor.ny.gov
SOUTHERN TIER REGION (সাউদার্ন টিয়ার অঞ্চল)
Deanna Simon (ডিয়ানা সিমন)
518-457-1143 / ফ্যাক্স: 518-485-2577
Deanna.Simon@labor.ny.gov
WESTERN REGION (ওয়েস্টার্ন অঞ্চল)
Christopher Kokoszka (ক্রিস্টোফার কোকোসজকা)
716-851-2655 / ফ্যাক্স 716-851-2636
Christopher.Kokoszka@labor.ny.gov
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