অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/20/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বর্উইয়কন স্টেট শ্রম দপ্তর অবিমারীর কারম্বে স্টিকারম্বে সহায়িার জর্ে আম্বিদর্ করম্বি প্রথম্বম স্টে
স্টিকারে বিমার জর্ে আম্বিদর্ করম্বি হি িা র্া কম্বরই বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর জর্ে র্িু র্
বিমলাইন্ড আম্বিদর্ লঞ্চ কম্বরম্বে

দুিনহ েুক্তরাষ্ট্রীয় র্ীবি ো বর্উইয়কনিাসীম্বদর কাম্বে সুবিধািলী িন্টম্বর্র িেিস্থাম্বক শ্লথ কম্বর িু লি
িা প্রিোহার করা হম্বয়ম্বে
সকাম্বলর এই উন্নি আম্বিদর্ প্রবিয়া প্রকাম্বের সাম্বথ সবিবলিভাম্বি, এই উন্নি প্রবিয়ায় স্টিকারে
সুবিধার সম্পবকনি প্রশ্নািলীর উত্তর স্টদওয়ার জর্ে, শ্রম দপ্তম্বরর (DOL) 3,100 এরও স্টিবে সম্পূেন
বর্ম্বিবদি প্রবিবর্বধ প্রম্বয়াজর্
COVID-19 সংকটটি শুরু হওয়ার সময় স্টথম্বক শ্রম দপ্তর 1.1 বমবলয়র্ বর্উইয়কনিাসীম্বদর 2.2
বিবলয়র্ ডলার স্টিকারে সংিান্ত সুবিধা প্রদার্ কম্বরম্বে
4/8 এর আম্বগ আম্বিদম্বর্র কম্বলর িোকলগ বেল 275,000, িা এখর্ 4,305 এ কবমম্বয় আর্া হম্বয়ম্বে

নিউইয়র্ক স্টেট শ্রম দপ্তর (Department of Labor, DOL) গতািুগনতর্ স্টের্ারত্ব নেমা ো িতু ি
COVID-19 অনতমারীর র্ারণে হওয়া স্টের্ারণত্বর সহায়তার জিয নিউইয়র্ক োসীণদর সহায়তা র্রণত
আজ এর্টি িতু ি আণেদি প্রনিয়া লঞ্চ র্রার র্থা স্ট াষো র্ণরণে। স্টের্ারত্ব জনিত সুনেধােলীর
জিয এই ওয়াি-েপ-শপটি নিউইয়র্ক োসীণদর তাণদর অনেলণে স্টে সুনেধাগুনল পাওয়ার র্থা
স্টসগুনলর সাণথ সংেুক্ত র্রণে, এেং তার জিয তাণদরণর্ শ্রম দপ্তণর স্ট াি র্রারও প্রণয়াজি হণে
িা।
আজণর্র আণগ, দুেকহ েুক্তরাষ্ট্রীয় নিণদক নশর্ার র্ারণে, নিউইয়র্ক োসীণদর নিয়নমত স্টের্ারত্ব নেমার
জিয আণেদি র্রণত হত এেং অনতমারী সংিান্ত স্টের্ারণত্বর র্ারণে সহায়তা পাওয়ার জিয আণেদি
র্রার আণগ প্রতযাখাত হণত হত। আপণেট হওয়া েুক্তরাষ্ট্রীয় িীনতর সাণথ সংগত এই িতু ি
আণেদণির মাধযণম, সঠির্ সুনেধােলী পাওয়ার জিয নিউইয়র্ক োসীণদর শুধু এর্টি মক পূরে র্রণলই
হণে।

সর্াণল এই উন্নত আণেদি প্রনিয়া স্ট াষোর সাণথ সাণথ, শ্রম দপ্তর (DOL) সপ্তাণহর সাত নদণির
জিয স্টের্ারত্ব সংিান্ত সুনেধােলীর প্রশ্নগুনলর উত্তর স্টদওয়ার জিয 3,100 এরও স্টেনশ সম্পূেক
নিণেনদত প্রনতনিনধ নিণয়াগ র্রণে। র্মীসংখযা অনতমারীর আণগ DOL র্ল স্টসন্টাণরর র্মী সংখযা
400 এর স্টথণর্ োনিণয় এই সংখযায় আিা হণয়ণে।
COVID-19 সংর্টটি শুরু হওয়ার সময় স্টথণর্ শ্রম দপ্তর 1.1 নমনলয়ি নিউইয়র্ক োসীণদর প্রায় 2.2
নেনলয়ি েলার স্টের্ারত্ব সংিান্ত সুনেধা প্রদাি র্ণরণে 8ই এনপ্রল এর আণগ আণেদণির র্ণলর
েযার্লগ নেল 275,000, ো 4,305 এ র্নমণয় আিা হণয়ণে।
"আনম আণগ স্টের্ার নেলাম, তাই, নিউইয়র্ক োসীরা স্টে দুদকশা, ভয় এেং দুনিন্তার সম্মুখীি, আনম
নিণজ তা উপলনি র্নর। DOL এর লক্ষ্য হল আমাণদর িাগনরর্ণদর, তাণদর র্ঠিি সমণয় সহায়তা
র্রা, এেং গত সপ্তাণহ আমরা আমাণদর নসণেম আপণেট র্রার স্টক্ষ্ণে দারুে অগ্রগনত র্ণরনে, "
বর্উইয়কন স্টেট শ্রম দপ্তম্বরর কবমের্ার রিাটনা বরয়াডনর্ িম্বলম্বের্। "েখি মণি হণে স্টে
র্ণরািাভাইরাস অনতমারীটি নথনতণয় আসা শুরু র্ণরণে – অন্তত জিস্বাণযযর নিরীণখ – আমরা জানি
স্টে েহু নিউইয়র্ক োসী এর্টি অনিনিত অথকনিনতর্ ভনেষযণতর সম্মুখীি হণেি, এেং
নিউইয়র্ক োসীণদর এই প্রনতকূল অেযার স্টমার্াণেলা র্রণত সহায়তা র্রার জিয শ্রম দপ্তর উপলভয
প্রনতটি সংযািণর্ নিণেদি র্রা অনেরত রাখণে।"
এখাণি উপলভয, আপণেট র্রা স্টের্ারত্ব সুনেধােলীর আণেদি পদ্ধনতটি, স্টর্াি স্টের্ারত্ব র্মকসূনির
জিয – স্টের্ারত্ব নেমা িা অনতমারীর র্ারণে হওয়া স্টের্ারণত্ব সহায়তা – নিউইয়র্ক োসীরা আণেদি
র্রণেি তা নিধকারে র্রণে এেং তারপর তাণদর এর্টি নিনদক ষ্ট প্রশ্নােলীর উত্তর নদণত প্রণোনদত
র্রণে। COVID-19 অনতমারীর র্ারণে িতু ি দানেগুনলর অতযন্ত দ্রুত এেং অপ্রতযানশত েৃনদ্ধ
সামলাণত সহায়তা র্রার জিয, দপ্তণরর দ্বারা শুিোর, 10ই এনপ্রল, প্রর্াশ র্রা অযানিণর্শিটি,
স্টেণটর তথয প্রেুনক্ত পনরণষো র্ােকালয় (State Office of Information Technology Services)
এেং গুগুল ক্লাউে (Google Cloud) এর সহণোনগতায়, িতু ি অিলাইি পদ্ধনতর উপর নিনমকত
হণয়ণে।
অনতমারীর র্ারণে হওয়া স্টের্ারণত্ব সহায়তা (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)
র্মকসূনি, োণর্ েুক্তরাষ্ট্রীয় র্ণরািাভাইরাস সহায়তা, োি, এেং অথকনিনতর্ সুরক্ষ্া (Coronavirus
Aid, Relief, and Economic Security, CARES) আইণি অন্তভুক ক্ত র্রা হণয়ণে, তা গতািুগনতর্
স্টের্ারত্ব নেমার জিয অণোগয েযনক্তেগকণর্ স্টের্ারত্ব সংিান্ত সুনেধােলী প্রদাি র্ণর। PUA এর মণধয
োরা অন্তভুক ক্ত তাণদর উদাহরে:
•
•
•
•

স্ব-নিণয়ানজত নিউইয়র্ক োসী;
স্বাধীি র্ন্ট্রাক্টর;
এর্টি অযাপ-নভনত্তর্ স্টর্াম্পানির (স্টেমি, "gig র্মীেৃন্দ") জিয র্াজ র্রা
নিউইয়র্ক োসীগে
র্ৃ ষর্;

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

োণদর COVID-19 নিেীত হণয়ণে ো োণদর COVID-19 উপসগক আণে এেং স্টরাগ
নিেকয় র্রণত িাইণেি;
োরা COVID-19 নিেীত হওয়া এর্জি পনরোর ো োনির সদণসযর সাণথ েসোস
র্রণেি;
োরা COVID-19 দ্বারা আিান্ত, পনরোর ো পনরোণরর সদণসযর পনরিেকা প্রদাি
র্রণেি;
COVID-19 এর জিয স্কু ল ো অিয স্ট নসনলটিণত স্টেণত িা পারা এর্টি নশশুর
এর্জি প্রাথনমর্ পনরিেকার্ারী;
োরা COVID-19 র্ারণে এর্টি আণরানপত স্টর্ায়ারান্টাইণির জিয, অথো নিনর্ৎসা
প্রদাির্ারী দ্বারা স্ব-আণরানপত স্টর্ায়ারান্টাইণির পরামশক অিুোয়ী র্াণজ স্টেণত
পারণেি িা;
োণদর িতু ি িার্নরণত স্টোগ স্টদওয়ার র্থা নেল নর্ন্তু COVID-19 এর প্রতযক্ষ্
লা ল নহসাণে স্টোগদাি র্রণত পাণরিনি;
COVID-19 এর ণল পনরোণরর র্তক ার মৃতুয হওয়ার জিয র্ারণে নেনি পনরোণরর
মুখয উপাজক িক্ষ্ম েযনক্ত হণয় পণিণেি;
COVID-19 এর প্রতযক্ষ্ লা ল নহণসণে োরা তাণদর িার্নর স্টেণি নদণয়ণেি;
COVID-19 এর প্রতযক্ষ্ লা ল নহণসণে োণদর র্মকণক্ষ্ে েন্ধ হণয় স্টগণে;
োণদর র্াণজর অনভজ্ঞতা অপেকাপ্ত এেং COVID-19 দ্বারা ক্ষ্নতগ্রস্ত হণয়ণে; এেং
নিয়নমত ো সম্প্রসানরত স্টের্ারত্ব নেমার জিয অিয স্টর্াণিা ভাণে স্টোগয িা হওয়া
এেং COVID-19 দ্বারা ক্ষ্নতগ্রস্ত নিউইয়র্ক োসী

উপরন্তু, খাদয সম্পনর্ক ত নিরাপত্তার অভাণে স্টভাগা নিউইয়র্ক োসীণদর মণি র্নরণয় স্টদওয়া হণে স্টে
সমগ্র স্টেট জুণি সংযাি উপলভয। এখাণি ন নেং আণমনরর্ার (Feeding America) ওণয়েসাইণট
নগণয় সহায়তা প্রাথী স্টে স্টর্উ, নিউইয়র্ক স্টেট এর সহায়তাপ্রাপ্তগুনল সহ, এর্টি যািীয় খাদয ভান্ডার
খুুঁণজ স্টপণত পাণরি।
স্টের্ারত্ব নেমার সুনেধােলী পাওয়ার স্টোগয সমস্ত নিউইয়র্ক োসী স্টেি তাণদর প্রাপয সমস্ত সুনেধােলী
পাি তা নিনিত র্রণত নিউইয়র্ক স্টেট শ্রম দপ্তর অঙ্গীর্ারেদ্ধ। এর্টি স্টের্ারত্ব নেমার দানে াইল
র্রণত ইেুর্ নিউইয়র্ক োসীণদর labor.ny.gov নভনজট র্রণত হণে ো স্টটনলণ াি স্টক্লম স্টসন্টাণর
(Telephone Claim Center) (888) 209-8124 িেণর স্ট াি র্রণত হণে। নিণি নর্েু নরণসাসক
স্টদওয়া হল ো নিউইয়র্ক োসীণদর তাণদর দানে াইল র্রণত সহায়তা র্রণে:
অতিমারীর কারণে হওয়া বেকারত্বণক সহায়িা করা সম্পতকি ি িথ্যপত্র
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