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দেম্বের সিম্বেম্ব়ে েবিোলী দেইড ফ্োবমবল বলম্বভর প্রথম িম্বষনর সফ্লতা দ াষণা কম্বরর্ গভর্নর 

কুওম্বমা  
  

র্তুর্ বরম্বোম্বটন  দেখা যাম্বে 8,000,000 এর দিবে কমীরা এই সুবিধা লাম্বভর উেযিু এিং 128,000 
এর দিবে বর্উ ই়েম্বকন র িাবসন্দারা প্রথম িছম্বর দেইড ফ্োবমবল বলভ িেিহার কম্বরম্বছর্  

  
বর্উ ই়েকন  দেইড ফ্োবমবল বলম্বভর প্রথম িম্বষন সামবিক অংেিহম্বর্র হাম্বর অর্োর্ে রাজ্েম্বের 
ছাবিম্ব়ে দগম্বছ; দেইড বলভ িেিহার করা েরুুষম্বের েতকরা হার; এিং েবরিাম্বরর সেসেম্বের 

দেখাম্বোর্ার জ্র্ে দযসি কমীরা ছুটি বর্ম্ব়েবছম্বলর্ তাম্বের েতকরাও অর্ে রাজ্েম্বের তুলর্া়ে দিবে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে, নর্উ ইয়মকন র েুগান্তকারী ঘেইড ফ্যানমনি নিভ 
8 নমনিওমর্র ঘেনি কমীমের কাজ সুরনিত ঘরমে সমেতর্ ছুটি প্রোর্ কমরমছ এেং ঘেিেযােী 
128,000 এর ঘেনি কমীরা এর িাভ নর্ময়মছর্ 2018 সামি। ঘে 8 নমনিয়র্ কমীরা এই সুনেধা 
িাা্মভর উেেকু্ত, তামের মমধয 2 নমনিয়র্ এর ঘেনি কমীমের ঘফ্ডামরি ফ্যানমনি ও ঘমনডকযাি নিভ 
অ্যাক্ট এর অ্ধীমর্ ঘকার্ আমগর কভামরজ ো সরুিা নছি র্া। অ্র্যার্য রামজযর তুির্ায় 'ঘেইড 
ফ্যানমনি নিভ'-এর প্রথম েমষন, নর্উ ইয়মকন র সেমেময় ঘেনি সানেনক অ্ংিগ্রহমণর হার নছি, সমেনাচ্চ 
িতাংি েুরুষ এোমর্ ঘেইড ফ্যানমনি নিভ েযেহার কমরমছর্, এেং সমেনাচ্চ িতাংি ঘসই কমীমের 
োরা ঘেইড ফ্যানমনি নিভ েযােহার কমরমছর্ েনরোমরর গুরুতরভামে অ্সুস্থ সেসযমের েত্ন করার 
জর্য। নর্উ ইয়মকন , কমীরা ঘেইড ফ্যানমনি নিভ েযােহার করমত োমরর্ তামের র্তুর্ সন্তার্মক 
সময় নেমত, েের্ কামরা েত্নী, গাহন স্থয সঙ্গী, নিশু ো অ্নভভােকমক নেমেমি সনিয় সামনরক ঘসোয় 
ডাকা হয়, তের্ োনরোনরক োে েরূ করমত সাহােয করমত, অ্থো েনরোমরর সেসযমের গুরুতর 
িারীনরক ো মার্নসক স্বাস্থয নর্ময় েনরেেনা করমত।  
  
"নর্উ ইয়কন  জানতর সেমেময় িনক্তিািী ঘেইড ফ্যানমনি নিভ আইর্ প্রণয়র্ কমরমছ োমত কাউমক 
োকনর হারামর্া এেং সন্তামর্র জন্ম ো অ্সুস্থ েনরোমরর সেসযমের ঘেোমিার্া করার মমধয একটিমক 
ঘেমছ নর্মত র্া হয়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রথম েছর আমরা ইনতমমধযই অ্ভাের্ীয় ফ্িাফ্ি 
ঘেেনছ - হাজার হাজার কমীরা এই গুরুত্বেূণন সুনেধা কামজ িানগময়মছর্ এেং আরও কময়ক িি 
কমীরা োকনর-সুরনিত, সমেতর্ ছুটির সুমোগ ঘেময়মছর্। এই প্রাথনমক সাফ্িয আরও একোর 
আমামের অ্ঙ্গীকার প্রমার্ কমর ঘে শুধু প্রগনতিীি র্ীনতর নেধার্ করাই র্য়, োস্তমে েী নমময়ানে 
ফ্িাফ্ি অ্জন র্ করা।"  
  



"একজর্ মা নহসামে, আনম জানর্ কমনমিমে এেং োনির োনয়মত্বর মমধয ভারসাময েজায় রাো কতটা 
কঠির্", দলফ্ম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ দহােুল িম্বলর্। "ঘকামর্া েনরোরমক ঘেতর্ অ্জন র্ এেং সন্তার্ 
ো অ্সুস্থ অ্নভভােমকর ঘেোমিার্া করার মমধয একটি ঘেমছ নর্মত োধয হওয়া উনেৎ র্া। এই 
কারমণ নর্উ ইয়মকন , আমামের জানতর মমধয সেমেময় েুনিগময ঘেইড ফ্যানমনি নিভ ঘপ্রাগ্রাম আমছ ঘে 
অ্র্যার্য রাষ্ট্রমের অ্র্ুসরণ করার জর্য একটি আেিন নহসামে কাজ কমর। এই নেসৃ্তত ঘপ্রাগ্রাম 
আমামের নর্রন্তর প্রমেষ্টার অ্ংি ো সকি কম ার েনরশ্রমী র্ারী-েুরুমষর জর্য সমার্ প্রমেিানধকার 
এেং সুমোগ নর্নিত কমর।"  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেইড ফ্যানমনি নিমভর প্রথম েমষনর একটি নেসৃ্তত নরমোমটন র জর্য দেইড ফ্োবমবল বলভ 
2018 2018 ইর্ বরবভউ ঘেেুর্।  
  
প্রথম েছমর ঘেইড ফ্যানমনি নিভ ঘর্র্ এমর্ কমীমের ঘেনিরভামগরই আয় েছমর 60,000 মানকন র্ 
ডিামরর কম, এেং ঘেই ঘশ্রণী সে ঘেময় ঘেনি োনে োনেি কমরর্ তামের আয় 40,000 মানকন র্ 
ডিামরর কম।  
  
োওয়া সুনেধা আরও িক্তমোক্ত হময়মছ এ েছর। জার্ুয়ারী 1, 2019, ঘথমক আনধকাংি নর্উ ইয়মকন র 
কমীরা 10 সপ্তাহ েেনন্ত কাজ-সুরনিত সমেতর্ ছুটি গ্রহণ করার ঘোগয হময় ওম , তামের গি 
সাপ্তানহক মজনুরর 55 িতাংি ঘেময়। এটি 2018 সামির আট সপ্তামহর সুনভধা 50 িতাংি ঘেতমর্র 
ঘথমক ঘেমি হময়মছ।  
  
উেরন্তু, গভর্নর কুওমমা গত 3 ঘফ্ব্রুয়ারী 2019-এ আইর্ স্বাির কমরর্, ঘে প্রোর্ করা ঘেইড 
ফ্যানমনি নিভ আইমর্ ঘেওয়া 'গুরুতর স্বাস্থয েনরনস্থনত' এর সংজ্ঞা স্পষ্টভামে অ্ন্তভুন ক্ত কমর অ্ঙ্গ ো 
টিসুয োর্ সংিান্ত সাজন ানরর জর্য প্রস্তুনত এেং েুর্রুিার, এেং নর্নিত করা োরা োর্ কমরর্ 
তারা নর্উ ইয়কন  ঘেইড ফ্যানমনি নিভ-এর অ্ধীমর্ তামের ঘোগয েনরোমরর সেসযমের ঘেোমিার্ায় 
থাকমত োমরর্।  
  
ঘেইড ফ্যানমনি নিভ ঘেনর্নফ্ট 2021 েেনন্ত ঘেমি েিমে, ঘে সমময় কমীরা তামের গি সাপ্তানহক 
মজনুরর 67 িতাংমি 12 সপ্তাহ েেনন্ত সমেতর্ ছুটি োওয়ার ঘোগয হমের্, ো ঘেিেযােী গি 
সাপ্তানহক মজনুরর 67 িতাংমি সীনমত।  
  
োবরদ্র বিম্বরাধী সংগঠর্ 'কবমউবর্টি সাবভন স দসাসাইটি' র যা দেইড ফ্োবমবল বলম্বভর েোবি়ের্, 
তার ভাইস দপ্রবসম্বডন্ট র্োবি রার্বকর্ িম্বলর্, "আজ, ঘেইড ফ্যানমনি নিভ োস্তোয়মর্র প্রথম 
েছর েনরসংেযার্ প্রকামির মাধযমম, আমরা এক নেিাি ইনতোেক প্রভাে ঘেেনছ নর্উ ইয়মকন র 
কমীমের তামের েনরোরমক ঘেোমিার্া করার জর্য সময় ও আনথনক নর্রােত্তা নেমত। নর্উ ইয়কন  
নছি প্রথম রাষ্ট্র, ঘেোমর্ 12 সপ্তাহ োকনর-সুরনিত ছুটি প্রোর্ করা হময়নছি, এেং ঘসটাই মিূ; 
এটি নর্ম্ন আময়র কমীমের এই সুনেধার সুমোগ নর্মত সিম কমর, কারণ তারা জামর্ তামের নফ্মর 
আসার জর্য একটি কাজ আমছ। অ্মধনমকর ঘেনি োনে নছি নর্উ ইয়মকন র কমীমের োমের আয় 
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েছমর 60,000 মানকন র্ ডিামরর কম, আর োনের একক সেমেময় েি ভাগ — 30 িতাংমিরও 
ঘেনি — নছি ঘসই ঘিাকমের ঘথমক োরা েছমর 40,000 মানকন র্ ডিামরর কম উোজন র্ কমরর্।"  
  
আম্বমবরকার্ অোসবসম্ব়েের্ অফ্ বরটাম্ব়েডন  োসনর্স (American Association of Retired Person, 
AARP) বর্উ ই়েম্বকন র দেট বডম্বরক্টর দিথ বফ্র্ম্বকল িম্বলর্, "কমীেমির োনরোনরক েনরেেনাকারীরা 
কৃতজ্ঞ ঘে, তাাঁমের আর োকনর ও েনরোমরর সেসযমের ঘেোমিার্া করার মমধয ঘেমছ নর্মত হয় 
র্া। নর্উ ইয়মকন র িনক্তিািী ঘেইড ফ্যানমনি নিভ আইর্ ঘসই েনরেেনাকানরমের জর্য সমামিাের্ামিূক 
সমথনর্ প্রোর্ করমছ, োরা েনরোর এেং কামজর োনয়মত্বর ভারসাময রিার জর্য সংগ্রাম কমরর্। 
গভর্নর কুওমমা’র প্রনতনিত এই আইর্টি েনরেেনাকারীমের সাহােয করমছ তামের নপ্রয়জর্মের 
েয়সকামি েযয়েহুি এেং করোতা-ঘোনষত প্রানতিানর্ক েমত্নর ঘসটিংমস র্া োঠীময় োনিমত সেমত্ন 
রােমত –ো 10 এর মমধয র্য় জর্ নর্উ ইয়মকন র োনসন্দা োর্। ঘেইড ফ্যানমনি নিমভর সহায়তা 
নর্উ ইয়মকন র প্রায় 2.6 নমনিয়র্ েনরোমরর েনরেেনার জর্য সমামিাের্ামূিক, োরা োনষনক 31 
নেনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর উের মূিযোর্ েত্ন প্রোর্ কমরর্ এেং আমামের স্বাস্থয েনরেেনা তমে একটি 
নেমিষ গুরুত্বেূণন ভূনমকা োির্ কমর।"  
  
মাবকন র্ দসর্ািাবহর্ীর দভটারার্, বর্উ ই়েকন  বসটি দভটারাি অোলা়োম্বির (NYC Veterans 
Alliance) প্রবতষ্ঠাতা েবরোলক বিম্বের্ এল. রাউজ্ িম্বলর্, "আমামের সনিয় োনয়ত্ব, নরজাভন , 
এেং জাতীয় রিী েনরোরগণ ঘের্ েিৃযমার্ এেং সমনথনত মমর্ কমরর্ ঘেমহতু তামের নপ্রয়জর্মের 
আমামের জানতর ঘসোয় নর্ময়ানজত করা হয়, এেং ঘেমহতু তারা িত নর্ময় নফ্মর আিা নপ্রয়জর্মের 
েত্ন ঘর্র্। ঘেইড ফ্যানমনি নিভ ঘথমক িাভোর্ প্রনতটি সামনরক ও অ্নভজ্ঞ েনরোর আমামের রাজয 
ও জানতর কামছ কতটা গুরুত্বেূণন তা তাাঁমের জার্া উনেত। এই প্রথম েছরটি একটি েঢ়ৃ সূের্া, 
এেং আমরা আিা কনর আমরা সামনরক এেং অ্নভজ্ঞ েনরোমরর সেসযরা ঘেইড ফ্যানমনি নিভ 
েযেহার করমের্ োমত তারা েুঝমত োমরর্ এেং নেশ্বাস কমরর্ ঘে এই গুরুত্বেূণন সুনেধা দ্বারা প্রেত্ত 
সমথনর্ তামের প্রােয।"  
  
এ দিটার িোম্বলম্বির সহ-প্রবতষ্ঠাতা ও সহ-সভােবত দেবর দলইও়োন্ট ও বডর্া িাে িম্বলর্, 
"ঘকার্ও কমীমক তামের নপ্রয়জমর্র েনরেেনা ও তামের োওর্া আোময়র মমধয অ্সম্ভে োছাই করমত 
র্া হয় তা নর্নিত করার িিাইময় নর্উ ইয়মকন র ঘেইড ফ্যানমনি নিভ িয এক েুগান্তকারী েেমিে। 
আমামের হটিাইমর্ োরা আমামের সামথ ঘোগামোগ কমরর্ তামের কাছ ঘথমক আমরা জার্মত োনর 
নক েনরেতন র্ ঘেইড ফ্যানমনি নিভ নর্উ ইয়মকন র োনসন্দামের জর্য ততনর কমরমছ এেং আমরা এই 
সংেযা ঘেমে েুনি ো প্রমার্ কমর এই আইর্টি কতটা গুরুত্বেূণন। এই ঘপ্রাগ্রামমর সাফ্িয প্রমাণ কমর 
ঘে নর্উ ইয়কন  প্রেতন ক নহসামে সফ্িভামে প্রগনতিীি কমনমিমের র্ীনতমািা প্রণয়র্ করমছ এেং 
আমরা আিাোেী ঘে নর্উ ইয়কন  ঘথমক এই সংোেটি অ্র্যার্য রাজয এেং ঘকন্দ্রীয় সরকারমক 
উৎসানহত করমে ঘেইড ফ্যানমনি নিভ আর সে শ্রনমমকর জর্য ঘমনডমকি নিভ প্রোর্ করমত।"  
  
বর্উই়েকন  দেইড বলভ দকা়োবলেম্বর্র (New York Paid Leave Coalition) প্রাির্ বর্িনাহী 
েবরোলক দডার্া দডালার্ িম্বলর্, “আমরা আর্নন্দত নর্উ ইয়মকন র েগুান্তকারী ঘেইড ফ্যানমনি নিভ 
আইমর্র ইনতোেক প্রথম েমষনর ফ্িাফ্ি ঘেমে এেং এর ঘে প্রভাে রামজযর সমস্ত র্তুর্ নেতামাতা 



ও েনরেেনাকারীমের উের েমিমছ, তামের এই গুরুত্বেূণন সমময় েি আনথনক নস্থনতিীিতা এেং কামজর 
নর্রােত্তা নেমত সিম হময়মছ। আমরা এক িনক্তিািী োস্তোয়র্ প্রমেষ্টার ঘর্তৃত্ব ঘেয়ার জর্য গভর্নর 
কুওমমার প্রমেষ্টার জর্য কৃতজ্ঞ, োিাোনি কময়ক ডজর্ রামজযর সংস্থার কাজ এেং রামজযর নেনভন্ন 
সমথনক ও সংগ মর্র ঘর্টওয়ামকন র মাধযমম ঘেসে সম্প্রোয় তামের প্রময়াজর্ীয় তথয নেময় থামক এই 
িনক্তিািী র্তুর্ সুনেধা েযেহার করমত।"  
  
অ্নধকাংি কমী োরা েযনক্তগত নর্ময়াগকতন ার জর্য কাজ কমরর্ তারা ঘেইড ফ্যানমনি নিমভর 
আওতাভুক্ত; সরকানর নর্ময়াগকতন ারা এর জর্য প্রস্তাে করমত োমরর্। েূণন সময় এেং আংনিক 
সমময়র কমী উভময়ই ঘেইড ফ্যানমনি নিভ ঘর্ওয়ার ঘোগয হময় উ মত োমরর্। ঘে কমীরা নর্য়নমত 
20  ন্টার ঘেনি সপ্তামহ কাজ কমরর্, তাাঁরা একই নর্ময়াগকতন ার জর্য টার্া 26 সপ্তাহ কাজ করার 
ের ঘোগয হময় ওম র্। ঘে কমীরা নর্য়নমত সপ্তামহ 20  ন্টার কম কাজ কমরর্ তারা একই 
নর্ময়াগকতন ার জর্য 175 নের্ কাজ করার ের ঘোগয হময় ওম র্, ো েরের হওয়ার প্রময়াজর্ 
ঘর্ই। র্াগনরকত্ব ো অ্নভোসমর্র অ্েস্থা কমনোরীমের ঘোগযতার একটি ফ্যাক্টর র্য়।  
 
নর্উ ইয়কন  ঘেইড ফ্যানমনি নিমভর সমূ্পণন নেেরণ, নর্ময়াগকতন া ও শ্রনমকমের জর্য অ্সংেয সম্পে 
সহ, ঘেইড ফ্যানমনি নিভ ওময়েসাইমট উেিব্ধ, PaidFamilyLeave.ny.gov। ঘে ঘকার্ও প্রশ্ন নর্ময় 
'ঘেড ফ্যানমনি নিভ ঘহল্পিাইর্'-এ (844) 337-6303 ঘফ্ার্ করার জর্য জর্সাধারণমক উৎসানহত 
করা হয়।  
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