অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/18/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2021 সাম্বলর স্টেট অি দ্ো স্টেম্বটর অংে বিম্বসম্বি আংবেক স্টিকারম্বের সুবিধাবদ্র
উন্নবিসাধর্ করার প্রস্তাি স্ট াষণা করম্বলর্

র্িু র্ পবরকল্পর্াটি বর্বিি করম্বি স্টে স্টিকার বর্উ ইয়কনিাসীরা োরা খণ্ডকালীর্ কাজ গ্রিণ
কম্বরর্ িাম্বদ্র জবরমার্া করা িম্বি র্া এিং িেিসাগুবল আরও ভাম্বলাভাম্বি পুর্রায় গম্ব়ে ওঠার
সাম্বে র্মর্ীয়িা প্রদ্ার্ করা িম্বি
আংবেক স্টিকারম্বের সুবিধাবদ্র গণর্া এখর্ কাজ করা বদ্ম্বর্র িদ্ম্বল কাজ করা প্রকৃি ন্টার
বভবিম্বি করা িম্বি
মার্ন 2020 স্টেম্বক, বর্উ ইয়কন রাজে 4 বমবলয়র্ বর্উ ইয়কনিাসীম্বদ্র জর্ে স্টিকারম্বের সুবিধাবদ্র
মাধেম্বম 62 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার বিিরণ কম্বরম্বে - সাধারণ 29টি িেম্বররও স্টিবে মূলে
স্টসামিার, জার্ুয়ারী 18, 2021 স্টেম্বক শুরু িওয়া কাম্বজর স্টেম্বে কােন কর িওয়া আংবেক স্টিকারম্বের
িীমার পবরিিন র্গুবল – োর জর্ে স্টিকার বর্উ ইয়কনিাসীরা রবিিার, জার্ুয়ারী 24, 2021 স্টেম্বক
সােেদ্ার্ করা শুরু করম্বির্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ 2021 সামের স্টেট অ্ব দ্যা স্টেমটর অ্ংশ হিমসমব খণ্ডকােীর্ কাজ
করমে হিমর আসা হর্উ ইয়কন বাসীমদ্র জর্য আংহশক স্টবকারমের বীমা সুহবধাহদ্র বৃহির একটি
প্রস্তাব স্ট াষণা করমের্। স্টে স্টবকার হর্উ ইয়কন বাসীরা খণ্ডকােীর্ কাজ গ্রিণ কমরর্ োমদ্র আংহশক
স্টবকারমের সুহবধাহদ্ একটি হর্হদ্ন ষ্ট সপ্তামি কাজ করা হদ্মর্র সংখযার বদ্মে, কাজ করা প্রকৃ ে ন্টার
উপর হভহি কমর গণর্া করার মাধযমম এই পহরকল্পর্া হর্হিে করমব স্টে োমদ্র জহরমার্া িমব র্া।
এই পহরবেন র্ বযবসাগুহেমক খণ্ডকােীর্ পদ্গুহে পূরণ করমে সািােয করার সামে হর্উ ইয়মকন র
অ্েনর্ীহেমে আরও অ্েন উদ্বুি করমব।
হর্বনািী বামজমটর সামে স্টে আইর্ জমা স্টদ্ওয়া িমব স্টসটি স্টবকার হর্উ ইয়কন বাসীমদ্র পূণন সমময়র
কামজর সন্ধার্ করার সামে একটি খণ্ডকােীর্ চাকরী গ্রিমণর জর্য উত্সাহিে করমে স্থায়ীভামব
একটি আংহশক স্টবকারমের বীমার কমনসূহচ (Unemployment Insurance Program) প্রণয়র্ করমব,
বেন মামর্ চেমার্ প্রেুহিগে উন্নহের মাধযমম সম্ভব িওয়া একটি সংমশাহধে গণর্ার সামে।

2020 সামের মাচন মামস COVID মিামারী শুরু িওয়ার পর স্টেমক, হর্উ ইয়কন রাজয 4 হমহেয়র্
হর্উ ইয়কন বাসীমদ্র জর্য স্টবকারমের সুহবধাহদ্র মাধযমম 62 হবহেয়র্ মাহকন র্ ডোমররও স্টবহশ হবেরণ
কমরমে - ো 29টি সাধারণ বেমররও স্টবহশ মূমেযর সুহবধাহদ্ উপস্থাপর্ কমর, ো মাত্র দ্শ মামস
প্রদ্ার্ করা িময়মে। এর মমধয রময়মে র্েু র্-বহধনে স্টিডামরে স্টবকারমের কমনসূহচগুহের মাধযমম হর্উ
ইয়কন বাসীমদ্র 4 জার্ুয়াহর, 2021-এর সপ্তামি প্রদ্ার্ করা 1 হবহেয়র্ মাহকন র্ ডোর, ো হর্উ ইয়কন
অ্র্যার্য রামজযর স্টচময় কময়ক সপ্তাি আমগ বাস্তবায়র্ কমরমে।
"COVID মিামারী দ্বদ্বে সংকমটর সৃহষ্ট কমরমে, আমমহরকার্মদ্র শারীহরক স্বাস্থয এবং আহেনক
কেযাণমক ঝুুঁ হকর মুমখ স্টিমে - এবং হর্উ ইয়মকন আমরা এই জর্স্বামস্থযর জরুরী অ্বস্থার উভয়
পক্ষমক সমবাধর্ করহে। আহম অ্হবেমব স্টসমকমে হর্য়মগুহে পহরবেন র্ করমে শ্রম হবভাগমক
(Department of Labor) হর্মদ্ন শ হদ্হি োমে আমরা মিামারী স্টেমক হিমর দ্াুঁড়ামর্ার সামে,
স্টবকার হর্উ ইয়কন বাসীমদ্র খণ্ডকােীর্ চাকরী স্টর্ওয়ার জর্য জহরমার্া র্া করা িয়," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "খণ্ডকােীর্ কাজমক উৎসাহিে করা হর্উ ইয়কন বাসীমদ্র দ্রুে কামজ হিরমে সািােয
করমব, স্টোট বযবসাগুহেমক এই কঠির্ সমময় পহরভ্রমমণর জর্য প্রময়াজর্ীয় র্মর্ীয়ো প্রদ্ার্ করমব,
এবং আমামদ্র প্রহেমবশীমদ্র স্টটহবমে খাবার রাখার জর্য অ্েন রময়মে ো হর্হিে করমব।"
বর্উ ওয়াকন স্টেম্বটর শ্রম বিভাম্বগর (New York State Department of Labor) কবমের্ার রিাটনা
বরয়াডনর্ িম্বলর্, "এই প্রস্তাবটিমক এহগময় হর্ময় োওয়ার জর্য আহম গভর্নর কুওমমার প্রশংসা করহে।
গুরুেপূণন সুহবধাহদ্ িারামর্ার ভময় স্টকার্ও হর্উ ইয়কন বাসীমক খণ্ডকােীর্ কাজ করমে হর্রুৎসাহিে
করা উহচে র্য়, েখর্ োরা োমদ্র পহরবামরর সমেনমর্র জর্য এবং পূণনকােীর্ কামজ হিমর োওয়ার
জর্য প্রময়াজর্ীয় সমস্ত হকেু করার স্টচষ্টা করমের্। এই র্েু র্ পহরকল্পর্াটি আমামদ্র কমনশহি,
আমামদ্র বযবসা এবং আমামদ্র সম্প্রদ্াময়র জর্য একটি গুরুেপূণন পে।"
বেন মার্ আইর্ অ্র্ুোয়ী, স্টবকার হর্উ ইয়কন বাসীমদ্র সাপ্তাহিক সুহবধাহদ্ একজর্ বযহির কাজ করা
প্রমেযক হদ্মর্র জর্য 25 শোংশ হ্রাস করা িয়, কাজ করা ন্টা হর্হবনমশমষ - োরা খণ্ডকােীর্
চাকরী গ্রিণ কমরর্ োমদ্র অ্র্যায়ভামব জহরমার্া কমর। এর অ্েন, স্টে স্টকউ চার হদ্র্ বা োর
স্টবহশ কাজ কমরমের্ - েহদ্ও োরা হদ্মর্ মাত্র এক ন্টা কাজ কমর োমকর্ - োমদ্র পুমরা
সাপ্তাহিক সুহবধাহদ্ বামজয়াপ্ত করমে িমব।
আংহশক স্টবকারমের এই অ্মেৌহিক বযবস্থা সংমশাধর্ করার জর্য, গভর্নর কুওমমা শ্রম হবভাগমক
অ্হবেমব এমর্ জরুরী বযবস্থাগুহে বাস্তবায়মর্র জর্য হর্মদ্ন শর্া স্টদ্মবর্ ো এক সপ্তামির সময়কামে
কাজ করা ন্টার সংখযার উপর আংহশক স্টবকারমের সুহবধার হভহি করমব। এই র্েু র্ বযবস্থার
অ্ধীমর্, স্টবকার হর্উ ইয়কন বাসীরা সপ্তামি সাে হদ্র্ পেনন্ত কাজ কমরও হকেু স্টবকারমের সুহবধাহদ্
স্টপমে পামরর্, েেক্ষণ পেনন্ত োরা 30 ন্টার কম কাজ কমরর্ এবং স্টমাট স্টবেমর্ 504 মাহকন র্
ডোমরর কম আয় কমরর্। আংহশক সুহবধাহদ্ গণর্ার র্েু র্ পিহে হর্মচ বণনর্া করা িময়মে:
•

স্টে বর্উ ইয়কনিাসীরা সপ্তাম্বি েূর্ে স্টেম্বক র্ার ন্টা পেন ন্ত কাজ কম্বরর্ এিং 504 মাবকনর্
ডলাম্বরর স্টিবে আয় কম্বরর্ র্া, োরা োমদ্র পূণন স্টবকারমের সুহবধাহদ্ পামবর্;

•
•
•
•

স্টে বর্উ ইয়কনিাসীরা সপ্তাম্বি র্ার স্টেম্বক দ্ে ন্টা পেন ন্ত কাজ কম্বরর্ এিং 504 মাবকনর্
ডলাম্বরর স্টিবে আয় কম্বরর্ র্া, োরা োমদ্র স্টবকারমের সুহবধাহদ্র 75 শোংশ পামবর্;
স্টে বর্উ ইয়কনিাসীরা সপ্তাম্বি দ্ে স্টেম্বক 20 ণ্টা পেন ন্ত কাজ কম্বরর্ এিং 504 মাবকনর্
ডলাম্বরর স্টিবে আয় কম্বরর্ র্া, োরা োমদ্র স্টবকারমের সুহবধাহদ্র অ্মধনকটা পামবর্;
স্টে বর্উ ইয়কনিাসীরা সপ্তাম্বি 20 স্টেম্বক 30 ণ্টা পেন ন্ত কাজ কম্বরর্ এিং 504 মাবকনর্
ডলাম্বরর স্টিবে আয় কম্বরর্ র্া, োরা োমদ্র স্টবকারমের সুহবধাহদ্র 25 শোংশ পামবর্;
স্টে বর্উ ইয়কনিাসীরা সপ্তাম্বি 30 ন্টার স্টিবে কাজ কম্বরর্, আয় বর্বিন ম্বেম্বষ, োরা োমদ্র
স্টবকারমের সুহবধাহদ্র হকেু ই পামবর্ র্া।

ো সমেও হর্উ ইয়কন বাসীমদ্র প্রহে সপ্তামি োমদ্র সুহবধাহদ্ পাওয়ার জর্য অ্র্োইমর্ অ্েবা স্টিামর্
সাপ্তাহিক সাক্ষযদ্ার্ জমা হদ্মে িমব। েমব, শ্রম হবভাগমক (Department of Labor, DOL)
অ্হবেমব এই পহরবেন র্ বাস্তবায়র্ করার অ্র্ুমহে হদ্মে, দ্াহবদ্ারমদ্র সাক্ষযদ্ার্ করার সময়
প্রহেমবদ্র্ করার জর্য একটি িমুনো বযবিার কমর োমদ্র কাজ করা ন্টার সংখযামক "হদ্মর্র"
সংখযায় রূপান্তর করমে িমব।
েখর্ DOL-এর সাক্ষযদ্ার্ বযবস্থাটি কামজর হদ্মর্র সংখযা জার্মে চায়, হর্উ ইয়কন বাসীরা একটি
হর্হদ্ন ষ্ট সপ্তামি োমদ্র কাজ করা স্টমাট ন্টার সংখযা স্টোগ করমবর্ এবং োমদ্র সাপ্তাহিক কাজ করা
ন্টাগুহে কীভামব প্রহেমবদ্র্ করার জর্য হদ্মর্র সংখযায় অ্র্ুবাহদ্ে িয় ো হর্ধনারণ করমে
হর্ম্নহেহখে চাটনটি বযবিার করমবর্।
স্টসামবার, 18ই জার্ুয়াহর, 2021 োহরমখ বা োর পমর করা কামজর জর্য এই পহরবেন র্গুহে
কােনকর িমব, োর জর্য স্টবকার হর্উ ইয়কন বাসীরা রহববার, 24স্টশ জার্ুয়াহর, 2021 স্টেমক সাক্ষযদ্ার্
করা শুরু করমবর্।
একটি বর্বদ্ন ষ্ট সপ্তাম্বি কাজ
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সপ্তামির জর্য স্টমাট ন্টা গণর্া করার সময়, দ্াহবদ্ারমদ্র প্রহেহদ্মর্ সমবনাচ্চ 10
উহচে, েহদ্ও বা োরা হদ্মর্ আরও স্টবহশ ন্টার জর্য কাজ কমর োমকর্।

ন্টা বযবিার করা

এই সংস্কারটির বাস্তবায়র্ এবং স্টবকার হর্উ ইয়কন বাসীমদ্র সমেনর্ করার জর্য, গভর্নর কুওমমা
একটি ওয়াকন মিাসন িরওয়াডন স্ট্রাইক দ্ে (Workforce Forward Strike Team) চােু করমবর্, ো
DOL, গভর্নমরর ওয়াকন মিাসন উন্নয়র্ অ্হিস (Workforce Development Office) এবং এম্পায়ার
স্টেট উন্নয়র্ কমপনামরশমর্র (Empire State Development Corporation) হবমশষজ্ঞমদ্র একহত্রে

করমব, খণ্ডকােীর্ কমীমদ্র সন্ধার্কারী স্টোট বযবসাগুহের সামে খণ্ডকােীর্ কমনসংস্থামর্র সন্ধার্কারী
স্টবকার হর্উ ইয়কন বাসীমদ্র সংেুি করমে। এোড়াও স্ট্রাইক দ্েটি বযবসাগুহেমক মিামারী স্টেমক
হিমর দ্াুঁড়ামর্ার সময় খণ্ডকােীর্ কমীরা স্টে র্মর্ীয়ো প্রদ্ার্ কমরর্ ো কামজ োগামে স্টকৌশে
হবকামশ সিায়ো করমব।
উপরন্তু, গভর্নর কুওমমা DOL-স্টক োর স্টশয়ার করা কমন কমনসূহচটি (Shared Work Program)
শহিশােী করার হর্মদ্ন শ স্টদ্মবর্, ো কমীমদ্র হ্রাসকৃ ে সময় কাজ করার সামে আংহশক স্টবকারমের
বীমার সুহবধাহদ্ পাওয়ার সুমোগ প্রদ্ামর্র মাধযমম হর্ময়াগকেন ামদ্র কমনহবরহে এড়ামে সক্ষম
কমর। এই কমনসূহচটি, ো 1986 সাে স্টেমক চেমে, COVID-19 সঙ্কমটর প্রহেহিয়ায় অ্স্থায়ীভামব
কমী হ্রাস করার সময় রাজয জুমড় বযবসাগুহের জর্য একটি গুরুেপূণন োইিোইর্ িময় ওমে।
গভর্নর কুওমমার স্টর্েৃ মে, DOL ইহেমমধয কাগজপমত্রর প্রময়াজর্ হ্রাস কমরমে এবং পহরকল্পর্া
অ্র্ুমমাদ্র্ এবং প্রেযয়র্ প্রহিয়াগুহে উন্নে কমরমে, োর িমে স্টশয়ার করা কমন কমনসূহচটি 2020
সামে পহরকল্পর্ার সংখযায় 10-গুণ বৃহি করমে সক্ষম িময়মে- ো মিামারীর সময় 60,000 এরও
স্টবহশ হর্উ ইয়কন বাসীমদ্র কমনরে োকমে সািােয করমে। আগামী বেমর, DOL েক্ষযেুি প্রসারমূেক
প্রমচষ্টা পহরচাের্া করমব এবং র্েু র্ প্রেুহি বাস্তবায়র্ করমব ো হর্ময়াগকেন ামদ্র জর্য এই গুরুেপূণন
কমনসূহচ সম্পমকন স্টশখা এবং এমে অ্ংশগ্রিণ করা সিজ করমব।
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