
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ ইয়কন  স্টেট শ্রম বিভাগ স্টিকারত্ব সুবিধার জর্ে COVID-19 মহামাবর চলাকালীর্ সমম্বে 2 
বমবলয়ম্বর্র স্টিবে বর্উ ইয়কন িাবসম্বক প্রায় 10 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর স্টিবে স্টিবর্বিম্বটর সুবিধা 

প্রদাম্বর্র স্ট াষণা কম্বরম্বের্; PRE-4/22 অোবিম্বকের্ িোকম্বলাগ 7,580 এ স্টর্ম্বমম্বে  
  
িোকলম্বগর মম্বধে এমর্ অোবিম্বকের্ অন্তভুন ক্ত রম্বয়ম্বে োম্বে সমাম্বলাচর্ামূলক েথ্ে অর্ুপবিেও 

প্রবিয়াজাে, প্রবেবলবপ এিং পবরেেক্ত দাবি হম্বে পাম্বর র্া  
  

22 এবপ্রম্বলর আম্বগ স্টথ্ম্বক অবেবরক্ত 20,801 বর্উ ইয়কন িাবসর দাবি প্রবিয়া করা হম্বয়ম্বে, বকন্তু 
স্টিডাম্বরল-আম্বদেেুক্ত সাপ্তাবহক েংসাপত্র জমা স্টদওয়া র্া পেনন্ত অথ্ন প্রদার্ করা োম্বি র্া  

  
  
নিউ ইয়র্ক  স্টেট শ্রম নিভাগ (New York State Department of Labor) আজ স্ট াষণা র্রেরে 
স্টে, মুলতুনি স্টির্ােত্ব সুনিধা অ্যানিরর্শরিে িযার্লগ 7,580-এ হ্রাস র্ো হরয়রে—COVID-19 
মহামানে সংক্রান্ত অ্যানিরর্শরিে এর্টি অ্ভূতপিূক ক্রাশ মার্ক  মারস DOL এে নসরেরম িানিত হওয়াে 
পে স্টেরর্ প্রধাি অ্গ্রগনতে প্রনতনিনধত্ব র্রে। অ্প্রর্ানশত অ্যানিরর্শিগুনলে এই মহানিশ্ব স্টসগুনল 
অ্ন্তভুক ক্ত েরয়রে ো সমারলার্িামূলর্ তেয হানেরয়রে এিং প্রনক্রয়া, অ্িুনলনপ ও পনেতযাক্ত দানি র্ো 
োরি িা। উপেন্তু, স্টেডারেল CARES অ্যাক্ট পারসে পে স্টেরর্ 562,766 জি PUA আরিদির্ােী 
স্টির্ােরত্বে সনুিধা স্টপরয়রেি। 
  
সিকরমাট, 2 নমনলয়রিেও স্টিনশ স্টির্ােরত্বে সনুিধাে জিয অ্যানিরর্শিগুনল প্রনক্রয়া র্ো হরয়রে এিং 
স্টসই নিউ ইয়র্ক িানসো 10 নিনলয়ি মানর্ক ি ডলারেে স্টিনশ সুনিধা স্টপরয়রেি।  
  
"COVID-19 মহামানেে র্ােরণ মানর্ক ি েুক্তোষ্ট্র জরুে স্টে স্টির্ােরত্বে অ্যানিরর্শি েরয়রে তাে 
তেঙ্গ সম্পরর্ক  স্টর্উ পূিকাভাস নদরত পারেনি এিং প্রনতটি স্টেট সংগ্রাম র্েরে—তরি নিউ ইয়র্ক  
আমারদে িযার্লগটি সরবাধি র্েরত এিং নিউ ইয়র্ক িানসরদে হারত টার্া পাওয়াে জিয অ্িয 
স্টেরর্ািও স্টেরটে স্টর্রয় দ্রুত এনগরয়রে। এখি পেকন্ত, আমো এই সঙ্করটে সমরয় গত িেরেে স্টমাট 
2.1 নিনলয়ি মানর্ক ি ডলারেে তুলিায় 10 নিনলয়ি মানর্ক ি ডলারেেও স্টিনশ অ্েক প্রদাি 
র্রেনে," NYS স্টলিার কবমের্ার রিাটন া বরয়াডন র্ িম্বলর্। "এই দানি স্টে র্রয়র্ সপ্তাহ ধরে 
অ্িাদায়ী আরে আমো স্টর্িল প্রনক্রয়া র্েরত পানে িা—আমো ইরতামরধয এই সর্ল নিউ 
ইয়র্ক িানসে সারে স্টোগারোগ র্োে স্টর্ষ্টা র্রেনে এিং োো আরিদি র্রেরেি আমো তারদে সারে 



 

 

স্টোগারোরগে স্টর্ষ্টা র্ানলরয় োি, োরত তারদে মরধয োো স্টে সুনিধা পাওয়াে জিয স্টোগয তা 
আমো তারদে সারে সংেকু্ত র্েরত পানে"  
  
বপ্র-4/22 এ জমা স্টদওয়া আম্বিদম্বর্র জর্ে র্েরগুবল বর্ম্নরূপ:  

• 1,194,933 সময়র্ারলে জিয নিম্ননলনখত নিরদকশগুনল জানে র্েনে: অ্েক স্টদওয়া  
• 20,801 সময়র্ারলে জিয নিম্ননলনখত নিরদকশগুনল জানে র্েনে: স্টপইড িয় - 

সাটিক নেরর্শি প্ররয়াজি  
• 7,580 সময়র্ারলে জিয নিম্ননলনখত নিরদকশগুনল জানে র্েনে: স্টপইড িয় - আংনশর্ 

দানিগুনল অ্িুপনিত তেয প্রনক্রয়া র্োে জিয প্ররয়াজি  
  
সপ্তাহ স্টশরষ, শ্রম নিভাগ স্টির্ােরত্বে সনুিধাে িযার্রলারগে আর্ারেে পনেমাণ নিধকােরণে প্রয়ারস 22 
এনপ্রল িা তাে আরগ দারয়ে র্ো আরিদরিে েলােল নিরেষণ র্রেরে। এই নিরেষরণ স্টদখা স্টগরে, 
স্টসই তানেরখে আরগ 7,580টি আরিদি র্ো হরয়নেল ো প্রনক্রয়া র্ো হয়নি। DOL এই 
আরিদিগুনল প্রনক্রয়া র্েরত পারেনি র্ােণ স্টসগুনলরত ভুল িা তেয অ্িুপনিত েরয়রে, স্টসগুনল 
অ্িুনলনপ, িা দানিদাে দ্বাো তযাগ র্ো হরয়রে। শ্রম নিভাগ সর্ল নিউ ইয়র্ক িানসে সারে 
স্টোগারোগ র্োে স্টর্ষ্টা র্রেরে এিং তারদে আরিদিটি সমূ্পণক র্েরত িা দানিটি নিষ্পনি র্োে 
জিয তারদে র্ারে স্টপ ৌঁোরিাে স্টর্ষ্টা র্ানলরয় োরি।  
  
স্টর্ারিা আরিদি প্রনক্রয়া র্েরত িাধা স্টদয় এমি অ্িুপনিত িা ভুল তরেযে উদাহেণগুনলে মরধয 
েরয়রে এর্টি স্টেডারেল এমিয়াে আইরডনিনেরর্শি িবে (Federal Employer Identification 
Number, FEIN) এিং স্টর্ারিা িযনক্তে প্রাক্তি নিরয়াগর্তক াে ঠির্ািা িা স্টর্ারিা আরিদির্ােীে 
সামানজর্ সুেক্ষা িবে। গত মারস, শ্রম নিভাগ নিউ ইয়র্ক  নভনির্ িযিসায়ীরদে স্মেণ র্নেরয় নদরয় 
এর্টি নিরদকশ জানে র্রে, স্টির্াে নিউ ইয়র্ক িানসরর্ তারদে সনুিধাগুনলে জিয প্ররয়াজিীয় তেয, 
সংিাে FEIN ও ঠির্ািা সহ সেিোহ র্োে আইিী িাধযিাধর্তা েরয়রে।  
  
আরো 15,831টি আরিদি রূ্োন্ত প্রনক্রয়ার্েণ হরে — োে মরধয েরয়রে জানলয়ানত ও পনের্য় 
রু্নেে স্টর্র্। এই দানিগুরলা আগামী নদরি প্রদািরোগয হরয় োরি অ্েিা অ্নতনেক্ত পেকারলার্িাে জিয 
জানলয়ানত নিরোধী নিরশষজ্ঞরদে দ্বাো নর্নিত র্ো হরি।  
  
এোোও, 22 এনপ্ররলে আরগ আরিদি র্ো 20,801 জি নিউ ইয়র্ক িানসে জিয আরিদিগুনল 
প্রনক্রয়া র্ো হরয়রে তরি তারদেরর্ অ্েক প্রদাি র্ো হয়নি র্ােণ এই িযনক্তো স্টেডারেল-আরদশেুক্ত 
সাপ্তানহর্ শংসাপত্র জমা স্টদয়নি। আইি অ্িুোয়ী, সনুিধাগুনল প্রদারিে আরগই এই শংসাপত্র জমা 
নদরত হরি। শ্রম নিভাগ র্রয়র্ হাজাে নিউ ইয়র্ক িানসরর্ শংসাপত্র জমা স্টদওয়াে র্ো স্মেণ র্নেরয় 
সনক্রয়ভারি ইরমল র্রেরে এিং এর্টি িতুি, সুেনক্ষত অ্িলাইি নসরেম র্াল ুর্রেরে োে েরল নিউ 
ইয়র্ক িানস সহরজ আরগে সপ্তারহে শংসাপত্র জমা র্েরত পােরিি ো তাো হানেরয়নেল। 330,000 
এেও স্টিনশ নিউ ইয়র্ক িানস এই িতুি নসরেমটি আরগে সপ্তারহে সনুিধাগুনলরত 400 নমনলয়ি মানর্ক ি 
ডলারেে স্টিনশ আিলর্ র্েরত িযিহাে র্রেরেি স্টেগুরলা র্ােকর্েভারি স্টটনিরল স্টেরখনেল।  
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পনেরশরষ, শ্রম নিভাগ এর্টি িতুি নসরেম র্ালু র্রেরে ো স্টটক্সট এিং ইরমরলে মাধযরম এর্টি 
স্বতন্ত্র স্টির্াে নিমা আরিদরিে েযাটাস প্ররমাট র্রে এিং সোসনে স্টোগারোগ র্রে। এই নসরেমটি 
র্ালু হওয়াে পে, র্রয়র্ হাজাে নিউ ইয়র্ক িানস তারদে িাতক া স্টপরয়রে ো জানিরয় স্টদয় স্টে 
আরিদিটি গ্রহণ র্ো হরয়রে, প্রনক্রয়া র্ো হরয়রে এিং প্রদািরোগয দানি হরয় স্টগরে।  
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