
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/5/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুম্ব়েম্বমা ির্ন মার্ অর্ননর্বর্ক সক্ষমর্া বিষম্ব়ে িাম্বেট বিভাম্বগর (DIVISION OF THE 

BUDGET, DOB) বিম্বেষম্বের সাম্বর্ সামঞ্জসে ররম্বে 15 মাবকন র্ ডলাম্বরর র্যের্র্ম মেবুরর অন্তভযন বি 
2020 সাম্বল অিোহর্ রাোর র াষো বিম্ব়েম্বের্  

  
31 বডম্বসের, 2019 র্াবরে রর্ম্বক িবধনর্ পবরমাে কার্নকর হম্বি  

  
র াষোটি িাম্বেট বিভাম্বগর প্রবর্ম্বিির্ অর্ুসরে কম্বরম্বে রর্টি র্ুের্র্ম মেবুর িৃবি পািার 

পবরবিবর্ম্বর্ রিকারম্বের হার রর্ ররকডন  পবরমাে কম র্া রিবেম্ব়েম্বে  
  

মেবুর িাড়ম্বে এিং র্যের্র্ম মেবুর উপােন র্কারীম্বির েণ্ডকালীর্ কাে করার ের্করা হার কমম্বে  
  
  
বাজেট ববভাগ কর্তৃ ক পবিচাবির্ আইনগর্ভাজব বাধ্যর্ামূিক প্রবর্জবদন বনউ ইয়জকৃি ববকািজেি 
হািজক বিকরৃ্ পবিমাজে পড়বর্ি বদজক যাওয়াি, যা নূযনর্ম মেবুি বতবি প্রবর্টি অঞ্চজি শ্রম 
চাবহদাি উপজি, যবদও পজড়ও থাজক, র্াহজিও এজকবাজি নগেয প্রভাব বেিাি ইবির্ বদয়, এই ঘটনা 
আববষ্কাি কিাি পি গভনিৃ অযানু্ড্র এম. কুউজমা আে 15 মাবকৃন র্িাজিি নযূনর্ম মেবুিি 
অন্তভৃূবি বর্জেম্বি 31, 2019 র্াবিখ বথজক কাযৃকি হবাি বঘাষো বদজয়জেন। প্রবর্জবদজনি 
েিােজিি উপি বভবি কজি, একটি েহনীয় গবর্জর্ কমৃেংস্থান এবং মেবুিি অবযহর্ প্রবতবি ববষজয় 
বরৃ্মান দতবিভবি বেজটি শ্রম বাোিজক 2020 োজিি বনধ্াৃবির্ নূযনর্ম মেবুি বতবিজক গ্রহে কিজর্ 
েহায়র্া কজি। 31 বর্জেম্বি, 2018 র্াবিজখ, বনউ ইয়কৃ বেটিজর্ 11 বা র্াি অবধ্ক কমী থাকা 
বকাম্পাবনগুজিাি েনয নযূনর্ম মেবুি প্রবর্ ঘণ্টায় 15 মাবকৃন র্িাজি বপ ৌঁোয়, আি এ বেি 10 বা 
র্ািও কম েংখযক কমী থাকা বকাম্পাবনগুজিাি েনয প্রবর্ ঘন্টায় 15 মাবকৃন র্িাজি বপ ৌঁজে যাজব। 
িং আইিযান্ড ও ওজয়েজচিাি-এ, প্রবর্ ঘন্টায় এটি 13 মাবকৃন র্িাজি ববজড় দাৌঁড়াজব, আি বাবক 
বেজটি বাবক অংজে প্রবতবি অবযাহর্ থাকজি 11.80 মাবকৃন র্িাজি বপ োজব।  
  
"বনউ ইয়কৃ অথৃননবর্ক নযায়ববচাজিি িড়াইজয় বনর্ত ে বদজে, নূযনর্ম মেবুি 15 মাবকৃন র্িাজি 
উন্নীর্ কিাি মাধ্যজম একটি োর্ীয় উদাহিে স্থাপন কিজে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা 
বনউ ইয়কৃজক 15 মাবকৃন র্িাজিি নূযনর্ম মেবুি অেৃজনি পজথ বনজয় যাবাি যাত্রাি প্রায় বর্ন 
বেি পজি, আমিা েুববধ্াগুজিা বদখবে: ববকািজেি বিকরৃ্ পবিমাে কম হাি, আিও কম মানুজষি 
দাবিদ্র্যর্াি মজধ্য বেবাে কিা, খণ্ডকািীন চাকবিজর্ অজনক কম বিাক এবং উপযুি েীবন যাপজনি 
উজেজেয আিও বববে পবিবািজক েুজযাগ বদয়া হজয়জে। বনউ ইয়জকৃ আমিা একটি নযাযয বদজনি 



 

 

কাজেি েনয একটি নযাযয বদজনি ববর্জন ববশ্বাে কবি, এবং যর্ক্ষে না পবিশ্রমী প্রবর্টি বনউ 
ইয়কৃবােীজক র্াজদি প্রাপয নযাযয মেবুি প্রদান কিা হজব র্র্ক্ষে আমিা িড়াই বন্ধ কিজবা না।"  
  
প্রবর্টি অঞ্চজিি অথনৃীবর্ি অবস্থা পযাৃজিাচনা কিাি মাধ্যম বহজেজব কাে কিাি উজেজেয বাজেট 
ববভাজগি তর্বি কিা এই বিজপাটৃটি নযূনর্ম মেবুিি আইন কর্তৃ ক বাধ্যর্ামিূক এবং এই বতবি 
কিাটি বযভাজব বনধ্ৃাবির্ হজয়জে বেভাজব অগ্রেি হওয়া উবচর্ নাবক ববিম্ব কিা উবচর্ র্া 
বনধ্ৃািজনি উজেজেয নযূনর্ম মেবুিি প্রভাব বতবি কজি।  
  
িাম্বেম্বটর র্যের্র্ম মেবুর প্রবর্ম্বিিম্বর্র বিভাগ রর্ম্বক প্রাপ্ত মযল অর্ুসন্ধার্গুবলর মম্বধে রম্ব়েম্বে:  

• বম েুমগর্ভাজব োমঞ্জেয কিাি বভবিজর্ 2018 এি বেজেম্বজি, বেজটি ববকািজেি হাি 
ইবর্হাজেি েবজচজয় নীজচ 3.8-এ বনজম আজে এবং র্খন বথজক এই ইবর্হাজেি নীজচ বা র্াি 
কাোকাবে বথজক বগজয়জে।  

• 2019-এি প্রথম 10 মাে ধ্জি বেজটি ববকািজেি হাি গজড় 4 ের্াংে কজি বথজকজে, আি 
বেই প্রবের্া যবদ বাবক দইু মাে ধ্জি অবযাহর্ থাজক, র্াহজি বাবষৃক গজড়ি বভবিজর্ 70 
দেজকি পি 2019 েবজচজয় কম বিকজরৃ্ি প্রবর্বনবধ্ে কিজব।  

• 2019 োজি 1.4 ের্াংে প্রবতবিি পি, 2020 োজি ববেিকািী খাজর্ি চাকবি বস্থবর্েীি 
গবর্জর্ 1.2 ের্াংে বতবি পাজব বজি আো কিা হজে।  

• নূযনর্ম মেবুি বতবিি মাধ্যজম, বনউইয়কৃ বেজটি মেবুি বাড়জে। আজমবিকা যুিিাজেি 
আদমশুমাবি বুযজিা (U.S. Census Bureau) অনেুাজি বনউ ইয়কৃ বেজটি পাবিবাবিক 
আজয়ি পবিমাে বদেবযাপী মাত্র 0.8 ের্াংজেি ববপিীজর্ 2018 োজি 2.5 ের্াংে ববজড়জে।  

• েংকটপূে ৃশ্রমবাোজিি মজধ্যও বনউ ইয়কৃ বেজটি মেবুি বাড়জর্ থাকজব বজি আো কিা 
হজে।  

• 2020 োজি নযূনর্ম মেবুিি শ্রবমজকি েংখযা প্রায় 1.5 বমবিয়ন হবাি েম্ভাবনাি কথা 
বজিয়া হজে বযটি কমীবাবহনীি 16.4 ের্াংে, যা ধ্ািনা বদয় বয 2013 োজিি পি 
বেজটি বধ্ৃনেীি নূযনর্ম মেবুি বথজক বনউ ইয়কৃ বেজটি এক বমবিয়জনিও বববে কমী 
উপকত র্ হজবন।  

• খণ্ডকািীন কমীজদি ের্কিা হাি 2009 োজিি 52.1 ের্াংে বথজক কজম 2020 োজি 
41.2 ের্াংজে বনজম আোি কথা ধ্ািনা কিা হজে।  

• নূযনর্ম মেবুিি কমীজদি বয়ে বাজড়জে এবং পুজিা েময় কাে কিাি েম্ভাবনা বববে। 
2020 োজিি মজধ্য 16-24 বেি বয়েী কমীজদি পবিমাে 2009 োজিি 41.4 বথজক কজম 
31.3-বর্ আোি েম্ভাবনাি কথা বিা হজে।  

  
গভনৃি কুওজমা অথনৃনবর্ক নযাযযর্া বেবিজয় আনজর্ 15 র্িাজিি নযূনর্ম মেবুিি আইন প্রেয়ন, 
বদজেি েবজচজয় েবিোিী েুিবক্ষর্-চাকবি েজবর্জন পাবিবাবিক েুটিি কমৃেূবচ কাযৃকি কিা এবং 
েুবপ্রম বকাজটৃি ববধ্বংেী "োনুে" বেিাজন্তি পজি স্থানীয় ও বেট েিকাজিি েিকািী খাজর্ি কমীজদি 
েুিক্ষা বতবি েহ, প্রথম দাবয়ে গ্রহজেি পি বথজক বনউইয়কৃ বেজটি কমৃেীবী পবিবািগুজিাজর্ 
অথৃননবর্ক েমর্া এবং োমাবেক নযায়ববচাি পুনরুিাি কিাি েনয কাে কজিজেন। এই বেি, 



 

 

গভনৃি খামাি শ্রবমক খেড়া আইন (Farm Workers Bill) প্রনয়ে কজি, বনউ ইয়জকৃি হাোি 
হাোি খামাি শ্রবমকজদি েবিবির্ভাজব েরৃ্ আজিাজপি এবং অনযানয গুরুেপূেৃ েুিক্ষাি অবধ্কাি 
প্রদান কিাি মাধ্যজম এই ঐবর্হাবেক অগ্রগবর্ি ধ্ািা অবযাহর্ বিজখজেন।  
  

সাধারে র্যের্র্ম মেবুর হাম্বরর সম়েসযচী  
অিিার্  12/31/16  12/31/17  12/31/18  12/31/19  12/31/20  2021*  

বনউ ইয়কৃ েহি 
- বড় 

বনজয়াগকরৃ্া (11 
বা র্াি বববে)  

11.00 
মাবকৃন 
র্িাি  

13.00 
মাবকৃন 
র্িাি  

15.00 
মাবকৃন 
র্িাি  

      

বনউ ইয়কৃ েহি 
- বড় 

বনজয়াগকরৃ্া (10 
বা র্াি কম)  

10.50 
মাবকৃন 
র্িাি  

12.00 
মাবকৃন 
র্িাি  

13.50 
মাবকৃন 
র্িাি  

15.00 
মাবকৃন 
র্িাি  

    

িং আইিযান্ড বা 
ওজয়েজচোি  

10.00 
মাবকৃন 
র্িাি  

11.00 
মাবকৃন 
র্িাি  

12.00 
মাবকৃন 
র্িাি  

13.00 
মাবকৃন 
র্িাি  

14.00 
মাবকৃন 
র্িাি  

15.00 
মাবকৃন 
র্িাি  

বাবক বনউ ইয়কৃ 
বেজটি কমী  

9.70 
মাবকৃন 
র্িাি  

10.40 
মাবকৃন 
র্িাি  

11.10 
মাবকৃন 
র্িাি  

11.80 
মাবকৃন 
র্িাি  

12.50 
মাবকৃন 
র্িাি  

*  

  
*প্রভাজবি বাবষৃক পযৃাজিাচনাি পি শ্রম দপ্তজিি োজথ পিামজেিৃ বভবিজর্ বাজেট ববভাজগি বর্জিবিি 
কর্তৃ ক স্থাপন কিা একটি ইনজর্ক্স বেবর্উজিি বভবিি কজি ভববষযৎ বতবি হজব।  
  
15 মাবকন র্ ডলার সিনবর্ম্ন রির্ম্বর্র অন্তভযন বি  

• 15 মাবকৃন র্িাি েববৃনম্ন ববর্ন আইনটি 2016-17 বেট বাজেজটি অংে বহজেজব পাে 
কিাজনা হজয়বেি, এবং বনউ ইয়কৃ বেজটি কমৃেীবী পবিবািগুবিি েনয অথৃননবর্ক নযাযযর্া 
প্রবর্ষ্ঠা কিজর্ গভনৃজিি প্রজচিাি েনয এটি একটি ববোি অেৃন। অঞ্চিজভজদ বেে-ইন 
েময়েূবচ বনম্নরূপঃ  

• বনউ ইয়কৃ েহজিি বড় বনজয়াগকরৃ্াজদি (যাজদি কমপজক্ষ 11 েন কমী আজে) েনয কাে 
কিা কমীজদি েনয, 2016 োজিি বেজষ েবৃবনম্ন ববর্ন ববজড় 11 মাবকৃন র্িাি হজয়বেি, 
এিপি প্রবর্ বেি 2 মাবকৃন র্িাি কজি বতবি বপজয় 12/31/2018 এ 15 মাবকৃন র্িাি 
হজব।  



 

 

• বনউ ইয়কৃ েহজিি বোট বযবোজয়ি (যাজদি 10 েন বা র্াি কম কমী আজে) েনয কাে 
কিা কমীজদি েনয, 2016 োজিি বেজষ েবৃবনম্ন ববর্ন ববজড় 10.50 মাবকৃন র্িাি 
হজয়বেি, এিপি প্রবর্ বেি 1.50 মাবকৃন র্িাি কজি বতবি বপজয় 12/31/2018 এ 13.50 
মাবকৃন র্িাি হজব, এবং 12/31/2019 এ আজিা বতবি বপজয় 15 মাবকৃন র্িাি হজব।  

• নাোউ, োেজিাক এবং ওজয়েজচিাি কাউবন্টি কমীজদি েনয, 2016 োজিি বেজষ েবৃবনম্ন 
ববর্ন ববজড় 10 মাবকৃন র্িাি হজয়বেি, এিপি প্রবর্ বেি 1 মাবকৃন র্িাি কজি বতবি 
বপজয় 12/31/2018 এ 12 মাবকৃন র্িাি হজব, এবং 12/31/2021 এ আজিা বতবি বপজয় 
15 মাবকৃন র্িাি হজব।  

• বাবক বনউ ইয়কৃ বেজটি কমীজদি েনয, 2016 োজিি বেজষ েবৃবনম্ন ববর্ন ববজড় 9.70 
মাবকৃন র্িাি হজয়বেি, এিপি প্রবর্ বেি 0.70 মাবকৃন র্িাি কজি বতবি বপজয় 12/31/18 
এ 11.10 মাবকৃন র্িাি হজব, এবং 12/31/2020 এ আজিা বতবি বপজয় 12.50 মাবকৃন 
র্িাি হজব ০ এিপি েবৃবনম্ন ববর্ন শ্রম অবধ্দপ্তজিি পিামজে ৃবাজেট বর্বভেজনি (Division 
of Budget) বর্জিিজিি বনধ্ৃাবির্ ইনজর্ক্সর্ বেবর্উি অনুযায়ী 15 মাবকৃন র্িাি হওয়া 
পযৃন্ত বতবি বপজর্ থাকজব।  

  
আজিা র্থয পাওয়া যাজব এখাজন www.ny.gov/minimumwage।  
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