
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/22/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামাবরর মম্বযে বিকার আম্বমবরকািাসীম্বের জর্ে গুরুত্বপরূ্ন সহায়তা 
কমনসূবিগুবল র্িায়র্ ও সম্প্রসারম্বর্র জর্ে কংম্বেম্বসর প্রবত আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বে  

  
যখর্ বেে েুটির বমৌসুম্বম প্রম্বিে কম্বর এিং আম্বরকটি COVID িৃবির সমু্মখীর্ হয়, বেডাম্বরল 

বপ্রাোম বময়ােউত্তীর্ন হম্বত যাম্বে  
  
গভর্নর কুওম্বমা: "কংম্বেস এই িসম্বে মহামারীর অর্ননর্বতক প্রভািগুবল সমাযার্ করার জর্ে 
বসিাে বর্ম্বয়ম্বে এিং কোম্বলন্ডার িের বেষ হওয়ার আম্বগই আম্বরা একিার পেম্বেপ েহর্ করা 
উবিত যাম্বত লে লে সংোমী আম্বমবরকািাসীম্বের বজারাম্বলাভাম্বি প্রম্বয়াজর্ীয় সহায়তায় আর্া 

যায়।"  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বেকার আমমররকাোসীমের জর্য বেডারাল সহায়তা কমনসরূিগুরল 
র্োয়র্ এেং প্রসাররত করমত কংমেমসর প্ররত আহ্বার্ জারর্ময়মের্ - যার অ্মর্কগুমলাই বময়ামোত্তীর্ন 
হময় বগমে অ্থো রিসমামসর মাত্র কময়করের্ পমরই বেষ হমে। এই কমনসূরি লক্ষ লক্ষ 
আমমররকাোসীমের পররোর যারা িলমার্ COVID-19 মহামাররর েমল বেকারমের সম্মুখীর্ হময়মে 
তামের জর্য গুরুেপূর্ন সরুেধা প্রোর্ কমর যার মমধয রময়মে েযরিমের জর্য সমূ্পরক সুরেধা এেং 
স্থার্ীয় ও বেট সরকামরর প্ররত সমথনর্। গভর্নর কংমেের্াল বর্তামের কামে একটি রিঠি 
পাঠিময়মের্ যামত সারা বেমে বেটগুরলমত আমরা একটি সংিমমর্র, হাসপাতামল ভরতন  হওয়া এেং 
মৃতুযর মুমখামুরখ হওয়ার কারমর্ তামের দ্রুত পেমক্ষপ বর্ওয়ার আহ্বার্ জার্ামর্া হময়মে, বযখামর্ লক্ষ 
লক্ষ আমমররকাোসী বেকার রময়মে।  
  
"এই মহামারী শুধুমাত্র আমমররকাোসীমের স্বামস্থযর উপর প্রভাে বেমলরর্ -- এটি এক অ্ভূতপূেন 
অ্থননর্রতক সংকমটর সৃরি কমরমে। যখর্ আমরা েুটির বমৌসুমম প্রমেে করর এেং যখর্ বেটগুমলা 
COVID েন্ধ করার জর্য আমরা কম ার পেমক্ষপ েহর্ কমর, তখর্ গুরুেপূর্ন বেডারাল বেকারমের 
সুরেধার বময়াে বেষ হমত যামে। ওয়ারেংটমর্র রর্রিয়তা লক্ষ লক্ষ আমমররকাোসীমের আরথনক 
রর্রাপত্তামক ঝুুঁ রকর মুমখ বেমল রেমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই েসমে কংমেস মহামাররর 
অ্থননর্রতক প্রভাে বমাকামেলার জর্য সমেহাতীতভামে এরগময় যায় এেং কযামলন্ডার েের বেষ 
হওয়ার আমগই আমরা একোর পেমক্ষপ েহর্ করা উরিত যামত লক্ষ লক্ষ সংোমী আমমররকাোসীমের 
বজারামলাভামে প্রময়াজর্ীয় সহায়তায় আর্া যায়।"  
  



 

 

COVID-19 সংকমটর শুরু বথমক রর্উ ইয়কন  বেট 3.8 রমরলয়র্ রর্উ ইয়কন োসীমক 55 রেরলয়র্ 
মারকন র্ ডলামররও বেরে বেকারমের সুরেধা প্রোর্ কমরমে — যা 26 েেমরর বেরে সময় ধমর 
সমযাগ-সরুেধাসমূহমক তূমল ধমর। বেেেযাপী, 20 রমরলয়র্ এরও বেরে আমমররকাোসী েতন মামর্ 
বেকারমের সরুেধা পামের্, যার মমধয 12 রমরলয়র্ কমনসূরিসমূমহর অ্েভুন ি রময়মে যা 2020 
সামলর 31 রডমসম্বর, তাররমখ বেষ হমে। রর্উ ইয়মকন , এর মমধয মহামারর বেকারে সহায়তায় প্রাপ্ত 
রর্উ ইয়কন োসীমের কাে বথমক েতন মামর্ 1.2 রমরলয়র্ োরে অ্েভুন ি রময়মে, যা রিলযান্সার, স্ব-
কমনজীেী কমী এেং অ্র্যমের জর্য যারা সাধারর্ত ঐরতহযোহী বেকারমের সুরেধার জর্য বযাগযতা 
অ্জন র্ কমর র্া তামের জর্য সুরেধা প্রোর্ কমর এেং 26 সপ্তামহর ঐরতহযগত সুমযাগ-সরুেধা বেষ 
করার পর মহামারর জরুরর বেকারে ক্ষরতপূরর্ কমনসূরি (Pandemic Emergency Unemployment 
Compensation) কমনসরূির অ্ধীমর্ অ্রতররি 13 সপ্তাহ সুমযাগ-সুরেধা পামের্ এমর্ েযরিমের কাে 
বথমক 682,000টি োরে।  
 
রিঠিটির সমূ্পর্ন োতন া রর্মি বেওয়া হমলা:  
 
রপ্রয় সংখযাগররষ্ঠ বর্তা মযাককমর্ল, রিকার বপমলারস, সংখযালঘু বর্তা শুমার এেং সংখযালঘু বর্তা 
মযাককারথন:  
 
বযমহতু আপরর্ ভামলা কমরই জামর্র্, কমরার্াভাইরাস সারা বেমে েরিময় পমিমে, মারকন র্ যুিরাষ্ট্র 
এই েরৎ এ আমরকটি সংিমমর্র মমধয প্রমেে করমে। রেররিকর হমলও, এই েৃরি রেস্ময়কর র্য় 
— রেমেষজ্ঞরা আমামের েমলমের্ বয যখর্ তাপমাত্রা কমম যামে, তখর্ আিাে োিমে এেং 
েভুন াগযেেত এই ভরেষযদ্বার্ীগুমলা সরতয হময়মে।  
  
মহামারীর ক্ষরত ভামলা কমরই জার্া: 12 রমরলয়র্ আমমররকাোসী আিাে হময়মে এেং 250,000 
এর ও বেরে তামের মার্ষু প্রার্ হাররময়মে।  
 
রকন্তু এই মহামারী শুধুমাত্র আমমররকাোসীমের স্বামস্থযর উপর প্রভাে বেমলরর্ — এটি সারা বেমে 
র্রজররেহীর্ বেকারমের মাত্রার সমে একটি অ্ভূতপূেন অ্থননর্রতক সংকট সৃরি কমরমে। মািন  বথমক 
68 রমরলয়মর্রও বেরে আমমররকাোসী বেকারমের োরে োরখল কমরমে, যা বেেটির 42 েতাংমেরও 
বেরে কমীর প্ররতরর্রধে করমে। গত সপ্তামহ, বেেেযাপী র্তুর্ োরখলকৃত োরের সংখযা 31,000 এ 
েৃরি বপময়মে, যা োরে কমামর্ার িার সপ্তাহ পর প্রথম সপ্তাহেযাপী েৃরির প্ররতরর্রধে কমর।  
 
এই ভাইরামসর প্ররত বেডামরল সরকামরর প্ররতরিয়ার রেপরীমত, কংমেস এই েসমে মহামারীর 
অ্থননর্রতক প্রভাে বমাকামেলা করমত এরগময় এমসমে - আমমররকাোসীমের বেডামরল অ্থনায়মর্ 
উদ্দীপক বিক, সমূ্পরক বেকারমের সুরেধা এেং অ্র্যার্যমের জর্য সুরেধা যারা সাধারর্ত 
ঐরতহযগত বেকারে রেমার আওতায় পমি র্া।  
 
যাইমহাক, যখর্ আমরা েুটির বমৌসুমম প্রমেে করর — এেং যখর্ বেটগুমলা আমরা একোর 
আিাে, হাসপাতামল ভরতন এেং মৃতুযর পররমার্ েন্ধ করার জর্য আমরা কম ার পেমক্ষপ েহর্ কমর 



 

 

— ওয়ারেংটমর্র রর্রিয়তা লক্ষ লক্ষ আমমররকাোসীমের আরথনক রর্রাপত্তামক ঝুুঁ রকর মুমখ বেমল 
রেমে।  
 
মািন  মামস যখর্ CARES আইর্ পাস হয়, তখর্ প্রায় 10 রমরলয়র্ আমমররকার্ মহামারীর সময় 
বেকারমের সরুেধার জর্য আমেের্ কমররেল — আজ এই সংখযা প্রায় 600% েৃরি বপময়মে। বস 
সময়, জারত মাত্র েইু সপ্তামহর বেকারমের োরের সমু্মখীর্ হময়রেল প্রাক-মহামারী সমেনাচ্চ 695,000 
এর উপমর। এখর্, আমরা টার্া 35 সপ্তাহ ধমর বসই স্তর অ্রতিম কমররে।  
 
তা সমেও এই খারাপ অ্থননর্রতক রিত্র সমেও, এই েেমরর শুরুমত বয সে গুরুেপূর্ন সহায়তা 
কমনসূরি িালু করা হময়রেল তা ইমতামমধয বেষ হময় বগমে এেং োরক কময়কটি রিসমামসর মাত্র 
কময়করের্ পমরই বময়ােউত্তীর্ন হমত যামে। এটা এমকোমরই েহর্মযাগয র্য় এেং অ্েেযই সংমোধর্ 
করমত হমে।  
 
রসমর্ট ও হাউসমক অ্েেযই আমমররকাোসীমের জর্য বেকারমের সুরেধা র্োয়র্ এেং সম্প্রসারমর্র 
জর্য কাজ করমত হমে বযমহতু বেট সরকার যারা এই সে কমনসূরি োস্তোয়র্ করমে এেং সুমযাগ-
সুরেধাসমূহ প্রোর্ করমে তামের সমথনর্ করমে।  
 
রর্ম্নরলরখত কমনসূরিগুরল বেডামরল আরথনক েের 2021 এর বেমষ েরধনত ো র্োয়র্ করা উরিত।  

• মহামাবর বিকারত্ব সহায়তা (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)— এই 
বপ্রাোম, যা 2020 সামলর 31 রডমসম্বর তাররমখ বেষ হমত যামে, রিলযান্সার, স্ব-রর্যুি 
েযরি এেং অ্র্যার্য যারা সাধারর্ত তারা 46 সপ্তামহর বেডামরল সুমযাগ-সুরেধা পাওয়ার 
বযাগয র্র্ তামের অ্র্ুমরত প্রোর্ কমর। সাম্প্ররতক US DOL বডটা অ্র্ুযায়ী, প্রায় 8.7 
রমরলয়র্ আমমররকার্ েতন মামর্ মহামারী বেকারে সহায়তা (PUA) -এর অ্ধীমর্ সুমযাগ-
সুরেধা পামের্।  

• মহামারী জরুবর বিকারত্ব েবতপরূর্ (Pandemic Emergency Unemployment 
Compensation, PEUC)— এই বপ্রাোম, যা 2020 সামলর 31 রডমসম্বর তাররমখ বেষ হমত 
যামে, যা বেট বেকারমের অ্েসার্ ঘটিময় আসা আমমররকাোসীমের জর্য অ্রতররি 13 
সপ্তামহর বেডামরল-অ্থনারয়ত বেকারে সুরেধা প্রোর্ কমর। সাম্প্ররতক US DOL বডটা 
অ্র্ুযায়ী, প্রায় 4.4 রমরলয়র্ আমমররকার্ েতন মামর্ মহামারী বেকারে সহায়তা (PEUC) -
এর অ্ধীমর্ সুমযাগ-সুরেধা পামের্।  

• বেডাম্বরল মহামারী বিকারত্ব েবতপরূর্ (Federal Pandemic Unemployment 
Compensation, FPUC)— CARES আইর্ দ্বারা রর্রমনত, এই কমনসরূি সকল বেকার 
আমমররকাোসীমের প্ররত সপ্তামহ 600 মারকন র্ ডলার বেডামরল সমূ্পরক সরুেধা প্রোর্ 
কমরমে। জলুাই মামসর বেমষর রেমক বময়ােউত্তীর্ন হওয়ার পর, এই কমনসূরিটি সামরয়কভামে 
হারামর্া মজরুর সহায়তা কমনসূরির সামথ প্ররতস্থারপত হয়, যা আমমররকাোসী জর্গমর্র 
িমাগত িারহো পূরর্ করমত েযথন হয়, যখর্ বেটগুমলার জর্য আমরা প্রোসরর্ক কামজর 
সৃরি কমর।  



 

 

• বেয়ারকৃত কাম্বজর জর্ে বেডাম্বরল সাম্বপার্ন  (Federal Support for Shared Work)— 
বেয়ারকৃত কমন কমনসূরি রর্ময়াগকতন ামের খরি কমামর্ার সময় কমীমের আংরেকভামে রর্যুি 
রাখার অ্র্ুমরত বেয়। তামের কমী োুঁটাই করার পররেমতন , বেকারমের সুরেধার সামথ 
তামের হারামর্া মজরুরর পররেমতন  একটি েযেসা প্ররতষ্ঠার্ সকল শ্ররমকমের সময় কমামত 
সক্ষম হয়। এই কমনসরূিগুরলর েযেহারমক উৎসারহত করার জর্য, বেডামরল সরকার 
সমূ্পর্নরূমপ বেটগুরলর অ্ংেীোরর কমনসূরির তহরেল বেয়, রকন্তু এই সহায়তা 2020 সামলর 
31 রডমসম্বর তাররমখ বেষ হমত যামে।  

• স্থার্ীয় সরকার, অলাভজর্ক ও আবেিাসী বর্ম্বয়াগকতন াম্বের জর্ে েবতপরূর্ —স্থার্ীয় 
সরকার, অ্লাভজর্ক সংস্থা এেং উপজাতীয় বেেগুরলর উপর কমরার্াভাইরাস মহামারীর 
গুরুতর প্রভাে স্বীকার কমর, বেডারাল সরকার এই রর্ময়াগকারীমের প্রেত্ত বেকারমের 
অ্মধনক ক্ষরতপূরর্ রেমত সম্মত হময়মে। এই সহায়তার বময়াে 2020 সামলর 31 রডমসম্বর 
তাররমখ বেষ হওয়ার কথা, যারা ইমতামমধয ভাসমার্ থাকায় এেং প্রময়াজর্ীয় পররমষোরে 
সরেরামহর জর্য লিাই করমে তামের উপর আমরা িাপ সরৃি করা হমে।  

• বের্ বিকারত্ব বিমা ট্রাে তহবিল (State Unemployment Insurance Trust Funds)— 
এর জর্য সহায়তা- বেকারে রেমা োরের অ্ভূতপূেন েৃরির কারমর্, সারা বেমের বেটগুরল 
তামের রেমা ট্রাে তহরেলমক বেষ কমর রেময়মে। এই েেমরর শুরুমত, বেডামরল সরকার 
বেটগুরলমক তামের ট্রাে তহরেল সুেমুি পূরর্ করার অ্র্ুমরত বেয়। এমর্রক বেকারমের 
মাত্রা গুরুতরভামে উচ্চ পযনাময় থাকমলও আগামী েের বথমক, এই ঋর্গুমলা সুে আোয় 
করা শুরু করমে। সকল বেটমক আগামী েের সুে অ্জন র্ র্া কমর তামের বেকারে রেমা 
ট্রাে তহরেমলর জর্য ঋর্ অ্েযাহত রাখার অ্র্ুমরত বেওয়া উরিত। উপরন্তু, বেডামরল 
সরকারমক অ্েেযই স্বীকৃরত রেমত হমে বয এই ঋর্ পররমোমধর প্রভাে েযেসা, রেমেষ কমর 
ইমতামমধয সংোমী কু্ষদ্র েযেসায়ীমের উপর প্রভাে বেলমে এেং সমস্ত ঋর্ পুমরাপুরর ক্ষমা 
করমত হমে।  

• বিকারত্ব বিমা প্রোসবর্ক খরি (Unemployment Insurance Administrative Costs)— 
এর জর্য খরি ভাগাভারগ - প্ররতটি বেমটর বেকারে রেমা েযেস্থা মহামারী প্ররতরিয়া 
দ্বারা পরীক্ষা করা হময়মে এেং বেমটর অ্মর্ক শ্রম রেভাগ কময়ক েেমকর পুরমর্া প্রযুরি 
েযেহার কমর একারধক র্তুর্ বেডামরল কমনসূরি োস্তোয়র্ কমরমে। বেডামরল সরকার এখর্ 
পযনে এই প্রোসরর্ক খরমির অ্মধনক পররমোধ কমরমে — যা 100 েতাংে ক্ষরতপূরমর্র জর্য 
োিামর্া উরিত, রকন্তু র্ূযর্তম এই খরি ভাগাভারগ অ্েযাহত রাখমত হমে। তা করমত র্া 
পারমল বেকার শ্ররমকমের সহায়তা করার জর্য বেমটর ক্ষমতার উমেখমযাগয ক্ষরত হমে।  

 
মারকন র্ যিুরামষ্ট্রর অ্থনর্ীরত এখমর্া সংকমট রময়মে। 31 অ্মটাের বেষ হওয়া সপ্তামহ আমামের 20 
রমরলয়র্ এরও বেরে প্ররতমেেী এক ধরমর্র বেকারমের সুরেধা বপময়মের্ — যা গত েেমরর এই 
সমময়র বিময় বতর গুর্ বেরে।  
 
এই সে কমনসূরি সম্প্রসারর্ র্া করা - যা মলূত H.R. 925, HEROES আইমর্র বেকারে ও 
কমনেরি রেধার্গুরল পাে কমর সম্পন্ন করা বযমত পামর — তামের প্রময়াজমর্র সমময় লক্ষ লক্ষ 
আমমররকার্মক পররতযাগ করার সমার্। কযামলন্ডার েের বেষ হওয়ার আমগই কংমেসমক অ্েেযই 



 

 

েযেস্থা রর্মত হমে এেং কম রকেু আপর্ার োরয়েমক েজন র্ করমে।  
 
আরম এই রেষময় আপর্ার অ্রেলমম্ব মমর্ামযাগ আকষনমর্র অ্মপক্ষায় আরে।  
 
অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 
গভর্নর, রর্উ ইয়কন  বেট 
সভাপরত, জাতীয় গভর্নসন অ্যামসারসময়ের্ (National Governors Association)  
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