वेबिनार श्रृंखलाहरू
जुम (Zoom) मार्फत
मार्फ २३, २०२१ - ११:०० पवू ाफह्नदेबख १२:३० अपराह्नसम्म
जम्मा-धन / ऋण तथा पूँजीका लागि कसरी तयार हुने (महामारी हुदूँ ा पगन)
संकटका बेला पगन जहाूँ व्यवसायहरूले पूँजीसम्म पहुचूँ बनाउन अल्पसंख्यक गनक्षेप संस्थाहरू
(Minority Depository Institutions) बाट उत्कृ ष्ट ररवाजहरू गसक्न सक्छन् ।

अबिल २२, २०२१ - ११:०० पवू ाफह्नदेबख २:३० अपराह्नसम्म
बोर्डहरूमा गवगवधताको मािलाई समथडन िनडुः् एम/र्ब्लल्यग् बई (M/WBE) हरू र यव् ा पेशाकमीहरूका लागि
जहाूँ व्यवसायका मागलकहरू तथा यव् ा पेशाकमीहरूले क्नै सावडजगनक कम्पनीको बोर्ड गनदेशक हुन के िनडप् छड भनेर गसक्न सक्छन् ।

मे १२, २०२१ - ११:०० पवू ाफह्नदेबख १२:३० अपराह्नसम्म
मख्् य गवगवधता अगधकारी (Chief Diversity Officer) कसरी लाि् िने
जहाूँ गनिम, कलेज / गवश्वगवद्यालय तथा न्यय् ोकड महानिरका गनकायहरूले गवगवधताको के न्रमा कसरी व्यवसाय
सञ्चालन िनड सगकन्छ भनेर गसक्छन् – र जहाूँ कलेजका गवद्याथीहरूले पेशाकमड कसरी िने भनेर गसक्छन् ।

जुन ९, २०२१ - ११:०० पवू ाफह्नदेबख १२:३० अपराह्नसम्म
एम/र्ब्लल्यग् बई (M/WBE) गकनबेच तररका अवसरहरू कसरी वृगि िनेुः न्यय् ोकड महानिरका गनकायहरूका लागि
जहाूँ न्यय् ोकड महानिरका गनकायका ठे का अगधकारी, एम/र्ब्लल्यग् बई (M/WBE) अगधकारी, र मख्् य गवगवधता
अगधकारीहरूले गवगवधतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी खररद योजना कसरी बनाउने भन्ने गसक्न सक्छन् ।

जुलाई १४, २०२१ - १०:०० पूवाफह्नदेबख ११:३० पूवाफह्नसम्म
कोगभर्-१९ पश्चात गनवृगिभरण परामशदाडताहरूसूँिको लिानी सम्बन्धहरू
जहाूँ एम/र्ब्लल्यग् बई (M/WBE) का लिानी प्रबन्धकहरूले न्यय् ोकड महानिरका गनवृगिभरण परामशदाडताहरूसूँि सम्बन्ध बनाउन र गसक्न सक्छन् ।

अगस्त ४, २०२१ - ९:३० पवू ाफह्नदेबख २:०० अपराह्नसम्म
लेखा-गनयन्रक (कम््रोलर) कायाडलयसूँि व्यापार िदाड
पेशाित सेवा, कानन् ी सेवा, मानक सेवाहरू तथा सामान सम्झौताका अवसरहरूबारे लेखा-गनयन्रक (comproller) कायाडलयबाट प्रत्यक्ष सन्् नह् ोस,् र
एम/र्ब्लल्यग् बई (M/WBE) का अग्रणीहरूबाट उहाूँहरूको पेशाित क्षेरका सरकारी खररदसम्बन्धी उत्कृ ष्ट ररवाजहरूबारे गसक्नह् ोस् ।

यो बमबतमा आर्ूलाई र्ुसफबदलो राख्नुहोस:् बिसेम्िर २०२१
उदाउूँदा तथा एम/िब्ल्युबिई (M/WBE) प्रबन्धकको वागषडक सम्मेलन
हामी मख्् य कायडकारी अगधकारी (CEO), वररष्ठ साझेदार, र सावजडगनक सामान्य शेयर, सावजडगनक गनगश्चत आय, गनजी जेथा, घर-जग्िा, पवाधाडर, हेज कोष, वैगकल्पक
जम्मा-धन / ऋण, र आगथडक रूपमा लगक्षत लिानी फमडका गवभागिय प्रबन्धक, र ब्रोकर / गबक्रेताहरूलाई उपगस्थत हुन अत्यगधक प्रोत्सागहत िछौं ।
उपगस्थगतको जवाफ गदन हेनडह् ोस्: http://Comptrollerdiversity.eventbrite.com अथवा diversity@comptroller.nyc.gov मा इमेल िनडह् ोस् । यी भाषाहरूका लागि
दोभाषे-सेवा उपलब्लध हुनेछुः तत्काल अनव् ाद, अरबी, बंिाली, क्यान्टोगनज, फ्रेन्च, हाइगटयन गक्रयोल, कोररयाली, मन्र्ाररयन, नेपाली, रूसी, स््यागनश र उदड । कृ पया प्रत्येक सरअगघ
कगम्तमा दई् गदन पगहले दोभाषे-सेवाहरूका लागि अनर् ोध िनडह् ोस् ।
कोगभर्-१९ को महामारीका बखत गवकगसत हुनसक्ने आपतकागलन कान्न, स्रोतहरू र अन्य कारकहरूअन्सार यी सरहरूमा प्रदान िररने जानकारी बदगलन सक्छन् । हामी
तपाईलाई
ं त्यस्ता नयाूँ गस्थगतबारे सल्लाह गदन सक्दैनौं । ताजा जानकारी कृ पया US, NYS, NYC COVID-19 का वेबसाइटहरूबाट गलनह् ोस् ।

शहर खोज्न (नेबिगेट) गनफ सहयोग पाउनुहोस्
यगद तपाई ंएक व्यवसाय-मागलक हुनह् ुन्छ र शहरका सरकारी खररद अवसरहरू तथा स्रोतहरूबारे खोज्न सहायता चागहन्छ भने
diversity@comptroller.nyc.gov मा इमेल िरे र लेखा-गनयन्रकको कायाडलयमा अ्वाइन्टमेन्ट बनाउनह् ोस् ।
यगद तपाई ंगनवाडगचत हुनह् ुन्छ र सरकारी सेवाहरूबारे ि्नासो वा सोधपछ
् का लागि सहायता चागहन्छ भने कृ पया लेखा-गनयन्रकको सामद् ागयक कायडवाही के न्र
action@comptroller.nyc.gov मा इमेल िनडह् ोस् ।

