ওেয়িবনার িসিরজ
জুয্ম-এর মাধয্েম

মাচর্ 23, 2021 - 11:00 AM - 12:30 PM
কীভােব আমানত ও মূলধেনর জনয্ ��ত হেবন (এমনিক অিতমারী চলাকালীনও)
েযখােন বয্বসাগিল, মাইনিরিট িডেপািজটির ইনি�িটউশেনর কাছ েথেক সংকেটর সমেয়ও মূলধন েজাগাড় করার
েসরা উপায়গিল িশখেত পারেব।

এি�ল 22, 2021 - 11:00 AM – 2:30 PM
েবােডর্ ৈবিচ� আনার দািবেক ই�ন েজাগােনা: M/WBEs ও তরণ েপশাদারেদর জনয্
েযখােন বয্বসােয়র মািলক ও তরণ েপশাদােররা িশখেবন েয েকােনা পাবিলক েকা�ািনর েবােডর্র িডের�র হওয়ার
জনয্ কী লােগ।

েম 12, 2021 - 11:00 AM - 12:30 PM
কীভােব একজন মুখয্ ৈবিচ� অিফসারেক িনেয়াগ করেত হেব
েযখােন কেপর্ােরশন, কেলজ/ইউিনভািসর্িট ও NYC সং�াগিল তােদর বয্বসা করার প�িতর মেধয্ ওতে�াতভােব
ৈবিচ�েক কােজ লাগােত পারেবন তা িশখেব – ও কেলেজর িশ�াথ�রা কীভােব কাজিট করেত হেব তা িশখেত
পারেব,

জুন 9, 2021 - 11:00 AM - 12:30 PM
কীভােব M/WBE �য় প�িতর সুেযাগগিল বাড়ােনা যায়: NYC সং�াগিলর জনয্
েযখােন NYC সং�া কন�য্া� অিফসােররা, M/WBE অিফসােররা, এবং মুখয্ ৈবিচ� অিফসােররা কীভােব ৈবিচে�র
কথা মাথায় েরেখ পণয্ বা পিরেষবা অজর্ন করা যায় তা িশখেত পারেবন।

জুলাই 14, 2021 - 10:00 AM – 11:30 AM
েকািভড-পরবত� সমেয় অবসরভাতা পরামশর্দাতােদর সে� িবিনেয়াগ স�কর্
েযখােন M/WBE িবিনেয়াগ ময্ােনজােররা NYC-র অবসরভাতা পরামশর্দাতাতেদর সােথ স�কর্ ৈতির করার িবষেয়
িশখেবন ও স�কর্ গড়েবন।

অগ� 4, 2021 - 9:30 AM - 2:00 PM
িনয়ামেকর অিফেসর সে� বয্বসা করা
েপশাদারী পিরেষবা, আইিন পিরেষবা, �য্া�াডর্ পিরেষবা ও পণয্ চু ি� িবষেয় সরাসির িনয়ামেকর অিফস েথেক
খবর পান ও M/WBE–এর তােদর িনেজেদর িশে� অ�ণীেদর কাছ েথেক পণয্ ও পিরেষবা অজর্েনর েসরা উপায়
িশখুন।

তািরখ মেন রাখুন: িডেস�র 2021
বািষর্ক উদীয়মান ও M/WBE ময্ােনজার কনফাের�
আমরা চাই েয পাবিলক ইকুয্ইিট, পাবিলক �ায়ী আমানত, �াইেভট ইকুয্ইিট, িরেয়ল এে�ট, পিরকাঠােমা, েহজ
ফা�, িবক� আমানত ও ইকনিমকািল টােগর্েটড ইনেভ�েম� ফােমর্র CEO, বির� অংশীদার এবং দালাল/িডলােররা
এখােন উপি�ত থাকুন।
RSVP করার জনয্, http://Comptrollerdiversity.eventbrite.com -েত যান অথবা
diversity@comptroller.nyc.gov -েত ই-েমল করন। আরিব, বাংলা, কয্া�িনজ, ফরািস, হাইিতয়ান ি�ওল,
েকািরয়ান, ময্া�ািরন, েনপািল, রািশয়ান, �য্ািনশ ও উদুর্ ভাষায় তৎ�ণাৎ অনুবােদর বয্ব�া আেছ। অনু�হ কের,
RSVP করার সমেয়ই �িত েসশেনর অ�ত দুই িদন আেগ অনুবাদ পিরেষবার অনুেরাধ জানান।
এই েসশনগিলেত েদওয়া তথয্গিল বদেল েযেত পাের, েকননা েকািভড-19 অিতমারীর সমেয় আপতকালীন আইন, সং�ান ও
অনয্ানয্ িবষয়গিলর বদল ঘেট। সা�িতকতম তেথয্র জনয্ অনু�হ কের US, NYS, ও NYC COVID-19 ওেয়বসাইটগিল
েদখুন।

শহের েনিভেগট করার ে�ে� সহায়তা পান
আপিন যিদ েকােনা বয্বসােয়র মািলক হন ও শহেরর পণয্ ও পিরেষবা অজর্েনর সুেযাগ
ও সং�ানগিল জানার বয্াপাের সাহাযয্ লােগ, তাহেল diversity@comptroller.nyc.gov.–েত ইেমল
কের িনয়ামক-এর অিফেসর সে� অয্াপেয়�েম� িনন।
আপিন যিদ িনবর্াচক হন এবং সরকাির পিরেষবা সং�া� অিভেযাগ বা �� িনেয় সাহাযয্
�েয়াজন হয়, তাহেল অনু�হ কের িনয়ামেকর কিমউিনিট অয্াকশন েস�াের
action@comptroller.nyc.gov–েত ইেমল করন।

