
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেম্বের এম্বেবিগুম্বলাম্বক আম্বমবরকার ইবিহাম্বে স্টেডাম্বরল অচলািস্থার কারম্বে 

েিম্বচম্বে দীর্ন েমে কমনহীর্ থাকা কমীম্বদর োহায্ে করার বর্ম্বদন ে বদম্বেম্বের্  

  

DOL-স্টক স্টিকার বিমা েুবিধা প্রিোেী কমীম্বদর ের্ে আম্বিদর্ প্রবিো দ্রুিির করার এিং কল 

স্টেন্টাম্বরর কমন র্ণ্টা িৃবি করার বর্ম্বদন ে বদম্বেম্বের্  

  

েুটি প্রাপ্ত কমী ও য্ারা OTDA-স্টি বির্া স্টিিম্বর্ কাে কম্বরর্ িাম্বদর ের্ে ভাড়া, মুবদ দ্রিে ও 

উপম্বয্াগ খরম্বচ েরকাবর েহােিা েুবিধা থাকম্বি পাম্বর  

  
  

আজ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা স্টেমের অ্যামজন্সিগুম ামে যুক্তরামের ইন্সিহামে পূমবনর েব স্টরের্ন মে ছান্সিমে 

যাওো েবমেমে দীর্ন েমে ধমর স্টের্ামর  অ্ে াবস্থার োরমে প্রভান্সবি স্টের্ামর  েমীমদর জর্য েহােিা 
প্রদামর্র ন্সর্মদনশ ন্সদমেমছর্। গভর্নর ন্সর্উ ইেেন  স্টেমের শ্রম দপ্তরমে (Department of Labor, DOL) স্টবোরত্ব 

ন্সবমার েুন্সবধা প্রিযাশী েমীমদর বন্সধনি েহােিা প্রদামর্র এবং স্টেমের অ্ন্সেে অ্ব স্টেমপারান্সর এন্ড 

ন্সর্জযান্সবন্স টি অ্যান্সেেযাি (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) এ স্টবির্ র্া 
ন্সর্মে োজ েরা েমীমদর আমবদর্ েরমি ও েরোন্সর েহােিার েনু্সবধা স্টপমি োহাযয েরার আহ্বার্ 

জান্সর্মেমছর্।  

  

"রােপন্সি িার র্ৃেয ও প্রিযাবিী রাজনর্ন্সিে এমজন্ডা বাস্তবােমর্র প্রমেষ্টাে েম ার পন্সরশ্রমী আমমন্সরোর্মদর 

মজনু্সর ও জীন্সবো জান্সমর্ স্বরূপ রাখমছর্, এো স্টমমর্ স্টর্ওো যাে র্া", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টযখামর্ 

স্টের্ামর  প্রশাের্ েমীমদর ন্সপন্সছমে ন্সদমে, স্টেখামর্ ন্সর্উ ইেেন  স্টেে িামদর এন্সগমে ন্সর্মে স্টযমি স্টযভামব পান্সর 

েোহিা েরার স্টেষ্টা েরমছ। এই পদমেপেমূহ ন্সর্উ ইেমেন র োজ হারামর্া স্টের্ামর  েমীমদর দ্রুি ও ন্সবমশষ 

এে-এে স্টেবা প্রান্সপ্ত ন্সর্ন্সিি েরমব যামি িারা এই েঠির্ েমমে িারা প্রমোজর্ীে গুরুত্বপূেন ন্সর্রাপত্তা-জাম র 

আওিাে থামের্।"  

  

"এেটি েরোরমে উন্মকু্ত ও েন্সিে রাখার ন্সবষমে আমামদর রাজর্ীন্সি ন্সর্মে স্টখ া েরা উন্সেি র্ে", 

স্টলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহাচুল িম্বলর্। "স্টের্ামর  অ্ে াবস্থা ে মি থােম  জর্গমের জীবর্ প্রন্সি 

মুহূমিন  ঝুুঁ ন্সের মমধয থামে। ইন্সিহামের েবমেমে দীর্নিম অ্ে াবস্থার োরমে প্রভান্সবি েম ার পন্সরশ্রমী ন্সর্উ 

ইেেন বােীমদর োহাযয েরমি, স্টের্ামর  েরোর েিৃেন  স্টবির্ বন্ধ রাখার েমে স্টেমের এমজন্সিগুম া 
িামদরমে প্রমোজর্ীে েহােিা, েুন্সবধা ও োহাযয প্রদার্ েরমব।"  

  

শ্রম দপ্তরমে স্টবোরত্ব ন্সবমা আমবদর্ প্রন্সিো দ্রুিির েরার ও ে  স্টেন্টামরর োমজর েমে বািামর্ার ন্সর্মদনশ 

স্টদওো হমেমছ। এছািাও শ্রম দপ্তমরর েদেযরা এইেব েুন্সবধান্সদর বযাপামর ওোন্সেবহা  আমছর্ িা ন্সর্ন্সিি 

েরি গভর্নর শ্রম দপ্তরমে স্টের্ামর  ইউন্সর্েমর্র োমথ োজ েরার ন্সর্মদনশ ন্সদমেমছর্।  



  

উপরন্তু, এখর্ও োজ েরমছর্ ন্সেন্তু স্টবির্ পামের্ র্া এমর্ ন্সেছু োজ হারামর্া স্টের্ামর  শ্রন্সমে বা স্টের্ামর  

েমনোরীও স্টেমের অ্ন্সেে অ্ব স্টেমপারান্সর এন্ড ন্সর্জযান্সবন্স টি অ্যান্সেেযাি স্টথমে িামদর স্টমৌন্স ে োন্সহদা 
পূরমের জর্য েহােিা পাওোর স্টযাগয হমি পামরর্। এমর্ন্সে স্টযেব পন্সরবার োধারেি েরোন্সর েহােিা 
পাওোর স্টযাগয র্ে িারাও িামদর আে হ্রাে পাওোর োরমে যমথষ্ট েপমদর অ্ভামবর োরমে িামদর ভািা 
পন্সরমশাধ ও খাদয িে েরার জর্য স্বল্প স্টমোমদ েহােিা পাওোর স্টযাগয হমি পামর। এই েহােিা  ামভ বা েী 
ধরমর্র েমনেনূ্সের জর্য িারা উপযুক্ত হমি পামরর্ স্টে েপমেন  জার্মি আগ্রহী বযন্সক্তমে 

https://otda.ny.gov/programs/apply/ স্টদখমি বা িামদর স্থার্ীে েমাজ স্টেবা অ্ন্সধদপ্তমর (department 

of social services) বা ন্সর্উ ইেেন  ন্সেটি জব স্টেন্টামর (New York City Job Center) স্টযমি উৎোন্সহি 

েরা হমে।  

  

যন্সদ আপন্সর্ স্টের্ামর  অ্ে াবস্থার োরমে প্রভান্সবি এেজর্ ন্সর্উ ইেেন বােী হর্, িাহম  আপন্সর্ ন্সর্উ ইেেন  
স্টেে শ্রম দপ্তমরর মাধযমম স্টবোরত্ব ন্সবমা েুন্সবধা পাওোর স্টযাগয হমি পামরর্। আপন্সর্ স্টযাগয ন্সের্া িা স্টদখমি বা 
েুন্সবধার জর্য আমবদর্ েরমি 1-888-209-8124 র্ম্বমর স্টোর্ েরুর্ এবং আপন্সর্ শ্রম অ্ন্সধদপ্তমরর এেজর্ 

ন্সবমশষমের োমথ েথা ব মি পারমবর্ ন্সযন্সর্ আপর্ামে আপর্ার প্রমোজর্ীে েুন্সবধা দ্রুি স্টপমি োহাযয েরমবর্। 

ে  স্টেন্টার স্টোমবার স্টথমে শুিবার েো  8 ো স্টথমে েন্ধযা 7 ো পযনন্ত স্টখা া থামে। আপন্সর্ DOL এর 

ওমেবোইমের মাধযমমও আমবদর্ েরমি পারমবর্: https://labor.ny.gov/ui/how_to_file_claim.shtm।  

  

যন্সদ আপন্সর্ অ্স্থােী বা আংন্সশে েমমের োেন্সর পাওোর েুমযামগর বযাপামর ন্সবস্তান্সরি জার্মি আগ্রহী হর্ িাহম  

আপর্ার এ াোর শ্রম দপ্তমরর েযান্সরোর স্টেন্টামর যার্ বা 1-888-469-7365 র্ম্বমর স্টোর্ েরুর্। অ্থবা 
আপন্সর্ www.labor.ny.gov ওমেবোইমে স্টযমি পামরর্।  

  

শ্রম দপ্তম্বরর কবমের্ার রিােন া বরোডন র্ িম্বলম্বের্, "এই অ্ে াবস্থা স্টের্ামর  েমীমদর জর্য েমষ্টর, ন্সেন্তু 

স্টেৌভাগযিমম এই দুুঃেমমে িামদর োহামযযর জর্য েুন্সবধান্সদ রমেমছ। আমামদর এমজন্সি আমামদর েহেমী 
েরোন্সর েমীমদর োহামযযর জর্য প্রস্তুি থাোর োজ োন্স মে যামে। আমামদর োমথ স্টযাগামযাগ েরুর্ — 

আমরা আপর্ামদর োহাযয েরার জর্য এখামর্ আন্সছ।"  

  

অবেে অি স্টেম্বপারাবর এন্ড বডেোবিবলটি অোবেেম্বেি এর কবমের্ার োমুম্বেল বড. রিােন ে 

িম্বলম্বের্, "ে মি থাো েরোন্সর অ্ে াবস্থার োরমে ন্সবরূপভামব প্রভান্সবি স্টের্ামর  েমীমদর জার্মি হমব স্টয 

যখর্ িামদরমে ন্সবর্া স্টবিমর্ োজ েরমি বাধয হমের্ িখর্ িারা েহােিার জর্য স্টযাগযিা  াভ েরমি 

পামরর্। িামদর জর্য েী ধরমর্র েহােিা থােমি পামর িা জার্মি িামদর স্থার্ীে েমাজ স্টেবা দপ্তমর যাওো 
গুরুত্বপূেন।"  

  

14ই জার্ুযান্সর, ন্সর্উ ইেেন  স্টেে অ্ন্সেে অ্ব স্টেমপারান্সর এন্ড ন্সর্জযান্সবন্স টি অ্যান্সেেযাি স্টর্াষো েমর স্টয 

েপূরে পুন্সষ্ট েহােিা েমনেূন্সে (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) েুন্সবধার 

অ্ন্সধোংশ গ্রাহেগে ে মি থাো স্টের্ামর  েরোন্সর অ্ে াবস্থার োরমে িামদর স্টেব্রুোন্সরর েপূেন েুন্সবধা 
আমগই স্টপমে যামবর্। বিন মার্ SNAP গ্রাহেগে িামদর স্টেব্রুোন্সরর েুন্সবধা 17ই জার্েুান্সর, বৃহস্পন্সিবামর 

স্টপমি পামরর্। এছািাও েরোন্সর অ্ে াবস্থার েম  েৃষ্ট অ্ন্সর্িেিার োরমে OTDA, SNAP গ্রাহেমদর 

বামজে অ্র্ুোমর িামদর েুন্সবধা আমগভামগ গ্রহে েরার আহ্বার্ জান্সর্মেমছ। আরও িথয এখামর্ রমেমছ।  

  

https://otda.ny.gov/programs/apply/
http://otda.ny.gov/workingfamilies/dss.asp
http://otda.ny.gov/workingfamilies/dss.asp
https://www1.nyc.gov/site/hra/locations/job-locations.page
https://labor.ny.gov/ui/how_to_file_claim.shtm
http://www.labor.ny.gov/
https://otda.ny.gov/news/2019/2019-01-14.asp?mc_cid=d06d407a17&mc_eid=680b1b03fc&fbclid=IwAR0tEDkaSgYYnWj7Q8sIhsICt1ubYSbVAhILOIIVaNUMXVKUWa_EtNZIeuo


িাছািা, আজ ন্সর্উ ইেেন  স্টেমের েরোন্সর পন্সরমষবা েন্সমশর্ (New York State Public Service 

Commission) স্টর্াষো েমরমছ স্টয েরোন্সর অ্ে াবস্থার োরমে োজ হারামর্া স্টিিা ও স্টযেব েমী ন্সবর্া 
স্টবিমর্ োজ েরমছর্ িামদর জর্য ন্সর্উ ইেমেন র মুখয ন্সবদযুৎ ও গযাে উপমযাগ েংস্থাগুম া ন্সবমশষ েংগ্রহ পদ্ধন্সি 

বাস্তবান্সেি েরমছ। স্টেমের মুখয উপমযাগ প্রন্সিষ্ঠার্গুম া স্টযেব স্টের্ামর  েমীর, েরোন্সর অ্ে াবস্থার োরমে 

আন্সথনে েমষ্টর মধয ন্সদমে ন্সদর্ান্সিপাি েরার েম  ন্সবদযুমির ন্সব  পন্সরমশাধ েরা েঠির্ হমে দাুঁন্সিমেমছ িামদরমে 

অ্ে াবস্থা ে াো ীর্ এবং যিন্সদর্ িামদর স্টবির্ পন্সরমশাধ েরা র্া হমব িিন্সদর্ িামদর এই েব েুন্সবধান্সদ 

বজাে রাখার মাধযমম োহাযয েরার প্রন্সিশ্রুন্সি ন্সদমেমছ।  
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