
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা, মময়র বি ব্লাবিও, বিম্বর্ম্বের িংখ্োগবরষ্ঠ মর্তা সু্টয়ােন -কাবির্, বিকার মেবস্ট 
এিং বর্উ ইয়ম্বকন র শ্রবমক মর্তাগণ বর্উ ইয়কন  কংম্বেম্বির প্রবতবর্বি দলম্বক অর্ুম্বরাি কম্বর বিঠি 
বদম্বয়ম্বের্ যাম্বত কোোম্বরাবিক িাম্বিম্বে ঘােবত এড়াম্বত প্রম্বণাদর্া প্োম্বকম্বি প্যনাপ্ত তেবিল 

িরিরাে করা যায়  
  

প্রস্তাবিত 908 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বরর প্োম্বকম্বির তেবিল অিেেই িিম্বিম্বয় ক্ষবতেস্ত 
মস্টেগুবলম্বক মমাোমুটি ক্ষবতপ্রূণ মদম্বি  

  
বর্উ ইয়কন  মস্টম্বের িিম্বিম্বয় প্রভাবিত মস্টে এিং আিবেেক শ্রবমকম্বদর কর িৃবি এিং োাঁোই 
এড়াম্বত কমপ্ম্বক্ষ 15 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলার প্রম্বয়াির্; বর্উ ইয়কন  বিটির কমপ্ম্বক্ষ 9 বিবলয়র্ 

মাবকন র্ িলার প্রম্বয়াির্  
  

যবদ মিিাম্বরল িরকার বরম্বিািন প্রদাম্বর্ িের্ন েয় তােম্বল োিার োিার শ্রবমক োাঁোইম্বয়র িমু্মখ্ীর্ 
েম্বত প্াম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, মময়র বিল বি ব্লাবিও, বিমর্মের িংখ্যাগবরষ্ঠ মর্তা আমেয়া সু্টয়ােন -
কাবির্, অ্যামিম্ববল বিকার কালন মেবস্ট এিং বর্উ ইয়মকন র শ্রবমক মর্তাগণ আি বর্উ ইয়কন  মস্টমের 
কংমেশর্াল প্রবতবর্বিদলমক অ্র্ুমরাি কমর একটি বিঠি বদময়মের্ যামত কযাোমরাবিক িামিমে ঘােবত 
এড়ামত পরিতী মিিামরল প্রমণাদর্া পযামকমি পযনাপ্ত তেবিল িরিরাে করা যায়। এই বিঠিমত উমেখ্ 
করা েময়মে বকভামি বর্উ ইয়কন  মস্টে COVID-19 দ্বারা িিমিময় মিবশ ক্ষবতেস্ত েময়মে এিং প্রবতটি 
মস্টমের িাবেদার উপর বভবি কমর পরিতী উদ্দীপর্ায় তেবিল িরামদ্দর আহ্বার্ িার্ামর্া েময়মে। কর 
িৃবি এিং অ্তযািশযকী শ্রবমকমদর োাঁোই এড়ামত বর্উ ইয়মকন র কমপমক্ষ 15 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলার 
প্রময়াির্। যবদ মোর্গর পবরিের্ কতৃন পক্ষ (Metropolitan Transportation Authority, MTA) এ 
িের অ্ন্তত 4.5 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলার র্া পায়, তােমল োিার োিার শ্রবমক োাঁোই করা েমি 
এিং ভাড়া িবৃি পামি। বর্উ ইয়কন  বিটির অ্ন্তত 9 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলার প্রময়াির্।  
  
বিঠিটির িমূ্পণন িাতন া বর্ম্নরূপ:  
  
09 বিমিম্বর 2020  
  



 

 

বপ্রয় বিমর্ের শুমার এিং বিবলব্র্যান্ড এিং বর্উ ইয়কন  মস্টে কংমেশর্াল প্রবতবর্বি দমলর িদিযরা:  
  
আপবর্ COVID িঙ্কমের শুরুমত বর্উ ইয়কন  ময মবরয়া পবরবিবতর িম্মুখ্ীর্ েময়বেল মি িম্পমকন  
আপবর্ ভামলা কমরই িামর্র্ এিং আিও তা িেয করমের্। আমরা িুঝমত পারবে কংমেি 
COVID-19 ত্রামণ প্রায় 908 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলামরর স্বল্পমময়াদী মিিামরল তেবিল িযিিার কথা 
বিমিির্া করমে। একটি অ্ন্তিনতীকালীর্ পদমক্ষপ বেমিমি, এই প্রস্তাি মস্টেগুবলর তাৎক্ষবণক এিং 
িামপর িাবেদা মমাকামিলা করা উবিত এিং এটি অ্পবরোযন ও র্যাযয ময বর্উ ইয়কন  আমরা িযাপক 
ক্ষবত িন্ধ করার ির্য অ্ন্তত র্ূযর্তম পবরমাণ তেবিল পামি।  
  
আপর্ার মিিামরল িেকমীমদর স্মরণ কবরময় মদওয়া গুরুত্বপূণন ময বর্উ ইয়কন  COVID এর ির্য 
একটি অ্র্র্য মূলয প্রদার্ কমরমে। বর্উ ইয়মকন র ক্ষবতগুবল মিিামরল অ্িমেলার প্রতযক্ষ িলািল 
বেল। অ্র্য মযমকামর্া মস্টমের মমতা, বর্উ ইয়মকন র COVID িঙ্কে ইউমরাপ মথমক আিা COVID 
ভাইরামির কারমণ ঘমেমে। বিজ্ঞার্ীগণ বর্বিতভামি ইউমরাপী মদশগুবলমত আমামদর COVID মরর্ 
শর্াক্ত কমরমের্। ট্রাম্প প্রশাির্ েয় অ্জ্ঞাত বেল অ্থিা বর্উ ইয়কন মক অ্িবেত কমরবর্ ময এই 
ভাইরাি িীর্ মথমক ইউমরামপ এমিমে এিং পমর বর্উ ইয়কন  মস্টমে এমিমে।  
  
ট্রাম্প প্রশাির্ 1 মিব্রুয়াবর িীর্ মথমক ভ্রমণ বর্বিি কমরমে বকন্তু 16 মািন  পযনন্ত ইউমরাপীয় ভ্রমণ 
বর্বিি কমরবর্। ততবদমর্ 3 বমবলয়মর্রও মিবশ ইউমরাপীয় র্াগবরক বর্উ ইয়কন  ভ্রমণ কমরমে এিং 
আমামদর িার্ার আমগ কময়ক মাি িমর এই ভাইরাি েবড়ময় পমড়মে। এটি বর্উ ইয়কন  মস্টমে 
আক্রামন্তর বিমফারণ িযাখ্যা কমর। এই তথযগুমলা িক্টর মরিবিল্ড এিং িক্টর িাউবি কংমেমির 
িামমর্ িামক্ষয বর্বিত কমরমের্।  
  
908 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলামরর পযামকমি মিিামরল িোয়তা অ্িশযই মস্টমের ক্ষবতর িমার্ুপাবতক 
েমত েমি এিং মিিামরল দায়িিতা বিমিির্া করমত েমি। বর্উ ইয়মকন  িিমিময় মিবশ মৃতুযর ঘের্া 
ঘমেমে এিং িাবতর িমিনাচ্চ িংখ্যক মিকারমদর মমিয রময়মে কারণ ট্রাম্প প্রশাির্ ইস্টার্ন বিমিামিন  
COVID এর উপবিবত স্বীকার করার আমগই COVID বর্উ ইয়মকন  এমিবেল। মিিামরল তেবিল 
রািনর্বতকভামি বিতরণ করা উবিত র্য় িরং প্রময়াির্ ও ক্ষবত অ্র্ুযায়ী বিতরণ করা উবিত। 
যথাযথ অ্র্ুমার্ অ্র্ুযায়ী, বর্উ ইয়কন  মাবকন র্ যকু্তরামের অ্থননর্বতক ইবির্, একটি িাস্তি বিিয় যা 
িাতীয় অ্থনর্ীবতমত অ্থনর্ীবতমত ঝাাঁবপময় পড়ার উমদ্দমশয মিিামরল আইর্মক স্বীকৃত মদওয়া উবিত 
এিং মিিামরল িরকার বর্উ ইয়কন মক ময পবরমাণ ক্ষবতেস্ত কমরবেল, মকামর্া মস্টে এমতা ক্ষবতেস্ত 
েয়বর্।  
  
বর্উ ইয়মকন র িাবেদা ভয়ািে। যবদ MTA এ িের 4.5 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলার র্া পায়, তােমল 
9,000 কমীমক োাঁোই করা েমি এিং িািওময় ও িাি ভাড়া এিং ক্রবিং-এ মোল মুদ্রাফীবতর 
মাত্রা িৃবি করা েমি। যবদ বর্উ ইয়কন  মস্টে র্যূর্তম 15 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলার িোয়তা র্া পায় 
অ্থিা যবদ বর্উ ইয়কন  বিটি িরািবর র্ূযর্তম 9 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলার িোয়তা র্া পায়, তােমল 
কর িৃবি, প্রময়াির্ীয় কমীমদর োাঁোই এিং উমেখ্মযাগয ঋমণর প্রময়াির্ েমি। একটি িটিল এিং 
শ্রম-বর্বিড় টিকাদার্ কমনিূবি েেণ করার কময়ক মুেূতন  আমগ বর্উ ইয়মকন র কম ার পবরশ্রমী 



 

 

পবরিারগুমলার উপর আমরা মিাঝা িাবপময় মদওয়ার িময় এখ্র্ র্য় এিং এটি প্রময়াির্ীয় শ্রবমকমদর 
োাঁোই করার িময় র্য়।  
  
আমরা িুঝমত পারবে ময আপবর্ আশা কমরর্ ময এই প্রাথবমক পযামকি আগামী মামিন র মমিয 
মস্টেগুবলমক অ্থনায়র্ করমি মযখ্ামর্ আমরা উমেখ্মযাগয পযামকি পাি করা েমি। যাইমোক, উপমর 
িবণনত প্রময়াির্ীয় তেবিল োড়া আমরা মামিন  মযমত পারমিা র্া।  
  
বির্ীত,  
        
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
    
মময়র বিল বি ব্লাবিও  
  
অ্যাবন্ড্রয়া সু্টয়ােন -কাবির্ি  
অ্িায়ী মপ্রবিমিন্ট ও িংখ্যাগবরষ্ঠ মর্তা  
বর্উ ইয়কন  মস্টমের বিমর্ে (New York State Senate)  
  
কালন বেবস্ট  
িীকার  
বর্উ ইয়কন  মস্টে অ্যামিম্ববল (New York State Assembly)  
  
মাবরও বিমলর্মো  
মপ্রবিমিন্ট  
বর্উ ইয়কন  মস্টে AFL-CIO  
  
ির্ িযামুময়লমির্  
আন্তিন াবতক মপ্রবিমিন্ট  
ট্রান্সমপােন  ওয়াকন ািন ইউবর্য়র্ অ্ি আমমবরকা (Transport Workers Union of America)  
  
অ্যান্থবর্ উতামর্া  
মপ্রবিমিন্ট  
ট্রান্সমপামেন শর্ ওয়াকন ািন ইউবর্য়র্ অ্ি মেোর বর্উ ইয়কন  মলাকাল 100 (Transportation Workers 
Union of Greater New York Local 100)  
  
গযাবর লািারমিরা  
মপ্রবিমিন্ট  
িৃেির বর্উ ইয়মকন র ভিণ ও বর্মনাণ িাবণিয কাউবন্সল (Building and Construction Trades 
Council of Greater New York)  



 

 

  
মের্বর এ. গযাবরমিা  
বর্িনােী পবরিালক  
বিবরক্ট কাউবন্সল 37  
  
মেগবর ফ্লময়ি  
মপ্রবিমিন্ট  
Teamsters Local 237  
ভাইি মপ্রবিমিন্ট--অ্যাে লািন , ইন্টারর্যাশর্াল ব্র্াদারহুি অ্ি টিমস্টািন মির্ামরল মিািন   
  
মাইমকল মুলগ্রু  
মপ্রবিমিন্ট  
ইউর্াইমেি মিিামরশর্ অ্ি টিিািন (United Federation of Teachers)  
  
ওময়র্ মিন্স  
মপ্রবিমিন্ট  
NYS পািবলক এমপ্লবয়ি মিিামরশর্ (NYS Public Employees Federation)  
  
মমবর ই. িুবলভার্  
মপ্রবিমিন্ট  
CSEA Local 1000, AFSCME  
  
বরিািন  মামরামকা  
মপ্রবিমিন্ট  
বর্উ ইয়কন  মোমেল অ্যান্ড মমামেল মট্রিি কাউবন্সল (New York Hotel and Motel Trades 
Council)  
  
েযাবর মর্িমপাবল  
িভাপবত  
বমউবর্বিপযাল মলিার কবমটি  
  
মিবর্ি মট্রইর্র  
ভাইি মপ্রবিমিন্ট  
কবমউবর্মকশর্ ওয়াকন ািন অ্ি আমমবরকা বিবরক্ট 1 (Communications Workers of America 
District 1)  
  
কাইল ব্র্যাগ  
মপ্রবিমিন্ট  



 

 

32BJ SEIU  
  
মাকন  কযাবর্িামরা  
মপ্রবিমিন্ট  
কাউবন্সল অ্ি সু্কল িপুারভাইিারি অ্যান্ড অ্যািবমবর্মরেিন, বর্উ ইয়কন  বিটি (Council of School 
Supervisors & Administrators, New York City)  
  
িিন  মেশাম  
মপ্রবিমিন্ট  
1199SEIU United Healthcare Workers East  
  
অ্যানু্ড্র পামলাট্টা  
মপ্রবিমিন্ট  
বর্উ ইয়কন  মস্টে ইউর্াইমেি টিিািন (New York State United Teachers, NYSUT)  
  

###  
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