
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বিকারত্ব জাবলযাত প্রবতম্বরাম্বে, এিং দাবির দ্রুত গবতম্বত প্রবিযাকরম্বে র্তুর্ 
আইবি বভবরবিম্বকের্ টুল চাল ুকরার ব াষো বদম্বযম্বের্  

  
বেট বিপাটন ম্বমন্ট অি বলিার পবরচয চুবর-বভবিক জাবলযাবত িন্ধ করম্বত ID.me িেিহার করম্বি 

এিং যাচাইকৃত বর্উ ইযকন িাসীম্বদর আম্বরা দক্ষতার সাম্বে বিকারম্বত্বর সুবিো প্রদার্ করম্বি  
  

র্তুর্ ওম্বযি বরম্বসাসন বর্উ ইযকন িাসীম্বদর তাম্বদর পবরচয রক্ষা এিং জাবলযাবতর বিরুম্বে লডাই 
করম্বত সাহাযে করার জর্ে বর্ম্বদন বেকা প্রদার্ কম্বর  

  
মহামারীর শুরু বেম্বক, বর্উ ইযকন  বেট প্রতারোমূলক বিকারত্ব সুবিোয 6.4 বিবলযর্ মাবকন র্ 
িলাম্বরর বিবে প্রবতম্বরাে কম্বরম্বে এিং 4.2 বমবলযর্ বর্উ ইযকন িাসীম্বদর 70 বিবলযর্ মাবকন র্ 

িলাম্বরর বিবে সুবিো বিতরে কম্বরম্বে  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বেকারমের জর্য প্রাপ্ত সুবেধাসমূহ জাবিযাবির বেরুমে িডাই এেং 
বর্উ ইযকন োসীমের িামের পবরচয যাচাই এেং দ্রুি সুবেধা বপমি সাহাযয করার জর্য একটি র্িুর্ 
পবরচয যাচাই টুি, ID.me চািু করার ব াষণা বেমযমের্। বিপাটন মমন্ট অ্ফ বিোর (Department 
of Labor, DOL) 500,000 এর ও বেশী প্রিারণামূিক োবে বচবিি কমরমে এেং মহামারীর শুরু 
বেমক অ্পরাধীমের 6.4 বেবিযর্ মাবকন র্ িিার প্রোর্ েন্ধ কমরমে এেং 2020 সামির মাচন  বেমক 
4.2 বমবিযর্ বর্উ ইযকন োসীমক 70 বেবিযর্ মাবকন র্ িিামররও বেবশ বেধ বেকারমের সুবেধা প্রোর্ 
কমরমে।  
  
উপরন্তু, বিপাটন মমন্ট অ্ফ বিোর বর্উ  ইযকন োসীমের সাইোর অ্পরাধীমের হাি বেমক িামের 
পবরচয রক্ষার জর্য একটি র্িুর্ ওমযে বপজ চািু কমর ধামপ ধামপ একটি বর্মেন বশকা প্রোমর্র মাধযমম  
জাবিযাবি বেমরাধী প্রমচষ্টামক শবিশািী করমে।  
  
"এই বেবিক জর্স্বাস্থ্য সংকট অ্গবণি বর্উ ইযকন োসীমের জর্য অ্েননর্বিক অ্বর্শ্চযিার সৃবষ্ট 
কমরমে। োস্তেিা হমে বয অ্পরাধীরা এই বৈি সংকটমক প্রিারণার আেরণ বহমসমে েযেহার করমে 
এেং আমরা আমামের অ্স্ত্রাগামরর প্রবিটি সরঞ্জাম েযেহার কমর িামের োমামর্ার বচষ্টা করবে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এই সুমযাগটি গ্রহণ করবে ইউআই বসমেমমক সূক্ষ্ম করমি এেং 
অ্িযাধুবর্ক প্রযুবি েযেহার কমর যামি সুবেধাগুমিা বেধ োবে সম্ববিি বর্উ ইযকন োসীমের কামে 

https://dol.ny.gov/report-fraud


 

 

যায এেং এই প্রবিযা েরাবিি কমর যামি েযবি এেং পবরোর দ্রুি িামের প্রমযাজর্ীয সুবেধা 
পায।"  
  
বেট বলিার কবমের্ার রিাটন া বরযািন র্ িম্বলর্, "এই র্িুর্ আইবি বভবরবফমকশর্ টুি এেং এই 
অ্বিবরি সম্পে জাবিযাবি বমাকামেিার জর্য বিপাটন মমন্ট অ্ফ বিোমরর িমাগি প্রসাবরি অ্স্ত্রাগামর 
বযাগ কমর। যি দ্রুি সম্ভে জাবিযাবি বচবিি করমি, এই অ্পরাধীমের িামের ট্র্যামক োমামি এেং 
বর্উ ইযকন োসীমের বেকারে েযেস্থ্ামক রক্ষা করমি প্রবিবের্ আমরা অ্িযন্ত অ্বভজ্ঞ িেন্তকারী, 
কৃবিম েুবেমত্তা এেং অ্র্যার্য অ্িযাধুবর্ক বকৌশি েযেহার কবর।"  
  
এর আমগ, বর্উ ইযকন োসীমের িামের োবে প্রবিবিি হওযার আমগ বযখামর্ প্রমযাজর্ বসখামর্ 
প্রমাণস্বরূপ অ্বিবরি পবরচয পি জমা বেমি হি- যার মমধয বেি জন্ম সর্ে, পাসমপাটন , ড্রাইবভং 
িাইমসন্স ো অ্র্যার্য অ্র্রুূপ কাগজপমির কবপ - অ্র্িাইর্ অ্েো ফযামের মাধযমম। এরপর DOL 
কমীরা প্রবিটি র্বে পযনামিাচর্া করমিা এেং এর সিযিা যাচাই করমিা, একটি মযার্ুযাি প্রবিযা যা 
প্রাযই সম্পন্ন হমি কমযক সপ্তাহ সময িাগমিা। র্িুর্ প্রবিযার অ্ধীমর্, এই বর্উ ইযকন োসীরা 
বিপাটন মমন্ট অ্ফ বিোর বেমক একটি ইমমইি ো বটেট বমমসজ পামে, যামি িারা অ্র্িাইমর্ িামের 
পবরচয দ্রুি এেং সহমজ যাচাই করমি ID.me েযেহার করমি পামর। এই আপমগ্রি পবরচয চুবরর 
বশকার েযবিমের জর্য বেমশষভামে ফিপ্রসূ হমে যারা িারপর বর্মজরাই বেধ বেকারে বেবর্বফট 
োবে করমে এেং িামের পবরচয প্রমাণ করমি হমে।  
  
রামের বেকারে েযেস্থ্ায প্রিারণা করার বচষ্টা করা অ্পরাধীরা প্রিারণামিূক োবে োবখি করমি 
এেং অ্নেধভামে বেবর্বফট সংগ্রহ করমি প্রকৃি বর্উ ইযকন োসীমের পবরচয েযেহার কমর- সম্ভেি 
েযাংক, েীমা বকাম্পাবর্ এেং প্রধার্ বর্মযাগকিন ামের মি িৃিীয পমক্ষর প্রবিিামর্র সামে জবডি 
পূেনেিী িেয িঙ্ঘমর্র সময চুবর করা।  বর্উ ইযকন োসীমের পবরচয চুবর এেং বশকারী সাইোর 
অ্পরাধীমের হাি বেমক বর্মজমের রক্ষা করমি সাহাযয করার জর্য বিপাটন মমন্ট একটি র্িুর্ সম্পে 
চািু কমরমে।  
 
এই র্িুর্ েযেস্থ্া DOL-এর ইমিামমধয আিমণাত্মক অ্বফস অ্ফ বেশাি ইর্মভবেমগশর্মক (Office 
of Special Investigations) সমেনর্ করমে, যা মহামারী জমুড জাবিযাবির বেরুমে িডাই করমে, 
521,000 এর ও বেশী প্রিারণামিূক োবে বচবিি এেং েন্ধ কমরমে, যা 6.4 বেবিযর্ মাবকন র্ 
িিামররও বেবশ প্রিারকমের হামি পডমি োধা বেমযমে। বেবশরভাগ প্রিারণামিূক োবে এক বসন্ট 
পবরমশাধ করার আমগই ধরা পমডমে।  
 
বকার্ েযবি বযবর্ বিপাটন মমন্ট অ্ফ বিোর বেমক আবেনক বর্ধনারমণর বচঠি বপমযমের্ বকন্তু বেকারমের 
সুবেধার জর্য আমেের্ কমরর্বর্, িার অ্বেিমম্ব on.ny.gov/uifraud একটি প্রবিমেের্ োবখি করা 
উবচি। যারা অ্র্িাইমর্ বিপাটন মমন্ট অ্ফ বিোমরর কামে বরমপাটন  োবখি কমরর্ িামের আর বকার্ 
পেমক্ষপ বর্মি হমে র্া এেং স্বযংবিযভামে িামের একাউন্ট বেমক বকার্ প্রিারণামূিক অ্বভমযাগ 
মুমে বফিা হমে।  
  

http://on.ny.gov/uifraud


 

 

বর্উ ইযকন োসী যারা সমেহ কমর বয িারা পবরচয চুবরর বশকার হমযমে, িামের সবিযভামে 
বর্মজমের রক্ষা করার জর্য পেমক্ষপ বর্মি উৎসাবহি করা হয, যার মমধয www.identitytheft.gov 
িাবিকাভুি েযবিরাও রমযমে।  

###  
  
 

আমরা সংোে বপমি বেখুর্ www.governor.ny.gov 
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