
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে জাবির মম্বযে ঘর্িৃস্থার্ীয় সম্বিির্ অসুস্থিা েুটি আইম্বর্র 
অযীম্বর্ বর্উ ইয়কন িাসীরা 1 জারু্য়াবর, 2021 ঘেম্বক র্িুর্ সম্বিির্ অসুস্থিা েুটির সুবিযা িেিহার 

শুরু করম্বি পাম্বর  
  

সকল বর্উ ইয়কন িাসীর স্বাস্থে রক্ষার পাোপাবে সম্বিির্ অসুস্থিা েুটি শ্রবমকম্বের ক্ষমিায়র্ করম্বি  
  

 গভর্নর কুওম্বমার 2021 অেনিেম্বরর িাম্বজম্বের অংে বহম্বসম্বি ঘেম্বের সিম্বেম্বয় েবিোলী প্রণীি 
আইর্  

  
েুটি অসুস্থিার জর্ে, অসুস্থ পবরিাম্বরর সেসেম্বের ঘেখাম্বোর্া করম্বি, অেিা পাবরিাবরক 
সবহংসিার বেকারম্বের জর্ে বর্রাপত্তার োবহো ঘমোম্বি িেিহার করা ঘেম্বি পাম্বর  

  
COVID-19 এ ক্ষবিগ্রস্ত বর্উ ইয়কন িাসীম্বের অবিলম্বে সহায়িা করার জর্েমােন  মাম্বস গভর্নর 

কুওম্বমা মহামারী-বর্বেন ষ্ট সম্বিির্ অসুস্থিা েুটিম্বি স্বাক্ষর কম্বরর্  
  

বর্উ ইয়কন িাসীম্বের জর্ে আরও িেে এখাম্বর্ পাওয়া োম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন বাসীরা 2021 সামের 1 জার্ুয়ানর 
ঘেমক রামের ঘর্তৃস্থার্ীয় সমবতর্ অ্সুস্থতা েুটি আইমর্র অ্ধীমর্ অ্সুস্থতা েুটির সুনবধা বযবহার 
শুরু করমত পামর। এই আইর্, ো গভর্নমরর 2020 ঘেট অ্ফ দ্য ঘেট ঘ াষণায় উন্নত করা হয় 
এবং 2021 অ্েনবেমরর বামজমটর অ্ংশ নহমসমব প্রণীত হয়, মাঝানর ও বড় বযবসায় শ্রনমকমদ্র জর্য 
সমবতর্ অ্সুস্থতা েুটি এবং নর্ময়াগকতন ার নর্ট আময়র উপর নর্ভন র কমর কু্ষদ্র বযবসায়ীমদ্র জর্য 
সমবতর্ েুটি বা বমকয়া েুটি সুরনক্ষত কমর। এই েুগান্তকারী আইমর্র অ্ধীমর্, নর্উ ইয়কন বাসীরা 
নর্মজরাই অ্সুস্থতা ঘেমক আমরাগয োভ, পনরবামরর ঘকার্ সদ্মসযর েত্ন নর্মত, অ্েবা েনদ্ তারা বা 
পনরবামরর ঘকার্ সদ্সয পানরবানরক সনহংসতা, ঘেৌর্ নর্পীড়র্, নপেু করা বা মার্ব পাচামরর নশকার 
হর্, তাহমে নর্উ ইয়কন বাসীরা নর্নিত অ্সসু্থতা েুটি বযবহার করমত পামরর্। রামজযর ঘপইড নসক 
নেভ ওময়বসাইমট আমরা তেয পাওয়া োমব।  
  
"এমর্নক কমরার্াভাইরাস মহামারীর আমগ, আমরা জার্তাম ঘে কারই তামদ্র চাকরী রাখা বা 
নর্মজর বা নপ্রয়জমর্র ঘদ্খামশার্া করার মমধয অ্কল্পর্ীয় নসদ্ধান্ত নর্মত বাধয হওয়া উনচৎ র্য়। এই 
জর্স্বাস্থয সংকট ঘসই চানহদ্ামক আরও ঘবনশ বানড়ময় নদ্ময়মে। এখর্, েখর্ আমরা COVID ঘক 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-highlights-fy-2021-budget
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-bill-guarantee-paid-leave-new-yorkers-under-mandatory-or-precautionary
https://www.ny.gov/programs/new-york-paid-sick-leave
https://www.ny.gov/programs/new-york-paid-sick-leave


 

 

পরানজত করনে এবং একটি শনিশােী নর্উ ইয়কন  গমড় তুেমত োনি, আমরা সকে নর্উ 
ইয়কন বাসীমদ্র এই ঘমৌনেক অ্নধকার প্রসানরত করনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন  দ্ী ননদ্র্ 
ধমর শ্রনমকমদ্র অ্নধকারমক চযানিয়র্ কমরমে, এবং এই শনিশােী সমবতর্ অ্সুস্থতা েুটি আইর্ 
আমামদ্র েক্ষ েক্ষ প্রনতমবশীমক সুস্থ োকমত সাহােয করমব- ো বযবসার োভজর্কতা এবং নর্উ 
ইয়কন বাসীমদ্র কেযামণর জর্য একটি আশীবনাদ্।"  
  
"অ্সুস্থ অ্বস্থায় কাজ করমত োওয়া বা অ্সুস্থ নপ্রয়জমর্র ঘদ্খামশার্া করা এবং ঘবতর্-ভাতা র্া 
পাওয়া এই দ্টুির মমধয একটি ঘবমে নর্মত কারই বাধয হওয়া উনচৎ র্য়, নবমশষ কমর েখর্ আমরা 
COVID-19 মহামারীর সামে েড়াই চানেময় োনি," ঘলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে ঘহােুল িম্বলর্। 
"এই কারমণ নর্উ ইয়মকন , আমামদ্র জানতর মমধয সবমচময় বযাপক ঘপইড ফযানমনে নেভ এবং ঘপইড 
নসক নেভ ঘপ্রাগ্রাম আমে ঘে অ্র্যার্য রােমদ্র অ্র্ুসরণ করার জর্য একটি আদ্শন নহসামব কাজ 
কমর। নর্উ ইয়কন  ঘেমট সকে কম ার পনরশ্রমী র্ারী-পুরুমষর জর্য সমার্ প্রমবশানধকার এবং সুমোগ 
নর্নিত করমত সাহােয করার জর্য এটি আমামদ্র নর্রন্তর প্রমচষ্টার অ্ংশ।"  
  
নর্উ ইয়কন বাসীরা তামদ্র কামজর সমময়র উপর নভনি কমর অ্সুস্থতা েুটি উপাজন র্ কমর, তারা প্রনত 
30  ণ্টার জর্য এক  ণ্টার েুটি উপাজন র্ কমর, ো 30 ঘসমেম্বর, 2020 পেনন্ত সনিয়। নর্উ 
ইয়মকন র র্তুর্ গযারানিড নসক নেভ আইমর্ বযবসায়ীমদ্র তামদ্র বযবসার আকামরর উপর নর্ভন র 
কমর নবনভন্ন স্তমরর অ্সসু্থতা েুটি প্রদ্ার্ করমত হমব:  
  

• 100 িা িার ঘিেী কমনোরী সহ িেিসাগুবলম্বক বেমর সাত নদ্র্ (56  ণ্টা) পেনন্ত সমবতর্ 
অ্সুস্থতা েুটি প্রদ্ার্ করমত হমব;  

• পাাঁে ঘেম্বক 99 জর্ কমনোরী সহ িেিসাগুবলম্বক বেমর পাাঁচ নদ্র্ (40  ণ্টা) পেনন্ত সমবতর্ 
অ্সুস্থতা েুটি প্রদ্ার্ করমত হমব;  

• পাাঁে জম্বর্র কম কমনোরী আম্বে, বকন্তু ১ বমবলয়র্ ডলাম্বরর ঘিবে বর্ে আয় সহ 
িেিসাগুবলম্বক বেমর পাাঁচ নদ্র্ (40  ণ্টা) পেনন্ত সমবতর্ অ্সুস্থতা েুটি প্রদ্ার্ করমত 
হমব; এবং;  

• পাাঁে জম্বর্র কম কমনোরী আম্বে, বকন্তু ১ বমবলয়র্ ডলাম্বরর কম বর্ে আয় সহ 
িেিসাগুবলম্বক পাাঁচ নদ্র্ (40  ণ্টা) পেনন্ত অ্মবতর্ অ্সুস্থতা েুটি প্রদ্ার্ করমত হমব। 
েনদ্ও, োরা ইমতামমধয সমবতর্ অ্সুস্থতা েুটি প্রদ্ার্ করমের্ তারা তা চানেময় ঘেমত 
পামরর্।  

  
বসম্বর্ম্বের সংখোগবরষ্ঠ ঘর্িা অোবন্ড্রয়া সু্টয়ােন -কাবজন্স িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন বাসীমদ্র জর্য সমবতর্ 
অ্সুস্থতা েুটি নর্নিত করা নসমর্ট ঘডমমামিটিক সংখযাগনরষ্ঠতার জর্য একটি প্রধার্ অ্গ্রানধকার 
নেে। কমরার্াভাইরাস মহামারী আমরা প্রমাণ কমরমে ঘে সমবতর্ অ্সুস্থতা েুটি কতটা অ্পনরহােন, 
এবং অ্সুস্থ অ্বস্থায় কমনমক্ষমে এড়ামর্ার জর্য শ্রনমকমদ্র শানস্ত র্া নদ্ময়, আমরা  াণ্ডা এবং ভাইরাস 
েড়ামর্া এড়ামত সাহােয কনর। আনম গনবনত ঘে আমামদ্র অ্যামসম্বনের সহকমীমদ্র এবং গভর্নর 
কুওমমার সামে কাজ কমর আমরা এটা করমত ঘপমরনে।"  
  



 

 

বিকার কালন ই. ঘহবস্ট িম্বলর্, "অ্যামসম্বনে সংখযাগনরষ্ঠ সবসময় নবশ্বাস কমর ঘে পনরবারগুমো 
আমামদ্র সম্প্রদ্াময়র হৃৎস্পন্দর্। COVID-19 মহামারীমত অ্নভভূত হওয়ার পর, নর্উ ইয়কন বাসীমদ্র 
তামদ্র নর্মজমদ্র পাময় দ্াড়ামত সাহােয করা আমগর ঘচময় অ্মর্ক ঘবনশ গুরুত্বপূণন। এই বেমরর 
বামজমট ঘপইড ফযানমনে নেভ নবধার্ নর্নিত করমত সাহােয করমব ঘে নর্উ ইয়কন বাসীরা তামদ্র 
চাকনর হারামর্ার নচন্তা র্া কমর নর্মজমদ্র এবং নর্মজমদ্র অ্সুস্থ ভামোবাসার মার্ুষমদ্র েত্ন নর্মত 
পারমব এবং তামদ্র ঘটনবমে খাবার রাখমত সক্ষম হমব। এই কঠির্ সমময়র মধয নদ্ময় োওয়া এবং 
এনগময় োওয়ার জর্য নর্উ ইয়কন বাসীমদ্র ঘে সমেনর্ প্রময়াজর্ তা ঘদ্ওয়ার জর্য এটি একটি মাে 
পদ্মক্ষপ।"  
  
"সমবতর্ অ্সুস্থতা েুটি র্ীনতর অ্ভাব আমামদ্র সবমচময় অ্সহায় নর্উ ইয়কন বাসীমদ্র ক্ষনত করমে, 
এবং এটা এমকবামরই গ্রহণমোগয র্য়," বর্উ ওয়াকন  ঘস্টম্বের শ্রম বিভাম্বগর (New York State 
Department of Labor) কবমের্ার রিােন া বরয়াডন র্ িম্বলর্। "গভর্নর কুওমমা শ্রনমকমদ্র জর্য 
চযানিয়র্ হময়মের্- এবং তার ঘর্তৃমত্ব নর্উ ইয়কন  শ্রমজীবী পনরবামরর জর্য গুরুত্বপূণন নবষময় 
একজর্ প্রগনতশীে ঘর্তৃস্থার্ীয় হময় উম মে। এই র্তুর্ আইমর্র মাধযমম আমরা অ্েননর্নতক সমতা 
পুর্রুদ্ধার এবং সবার জর্য সামানজক র্যায়নবচার নর্নিত করার প্রমচষ্টার অ্গ্রভামগ োকব। নর্উ 
ইয়কন বাসীমদ্র আর বানড়মত োকা এবং সুস্থ হওয়া অ্েবা তামদ্র নবে পনরমশামধর জর্য কাজ করমত 
ঘেমত হওয়ার মমধয একটিমক ঘবমে নর্মত হমব র্া।"  
  
আইর্ পাশ হওয়ার আমগ, প্রায় 1.3 নমনেয়র্ নর্উ ইয়কন বাসীর সমবতর্ েুটি নেে র্া- তামদ্র হয় 
অ্মবতর্ েুটি নর্মত এবং তামদ্র চাকনর হারামর্ার ঝুাঁ নক নর্মত বাধয করা হয় অ্েবা অ্সুস্থ অ্বস্থায় 
কাজ করমত ঘেমত বাধয করা হয়, োর ফমে সংিামক ঘরাগ সহকমী এবং সাধারণ জর্গমণর কামে 
েনড়ময় পড়ার সম্ভাবর্া বামড়। প্রায় প্রনত চারজর্ শ্রনমমকর মমধয একজর্ শ্রনমক জানর্ময়মের্ ঘে 
অ্সুস্থতার কারমণ েুটি ঘর্ওয়ার জর্য তামদ্র বরখাস্ত করা হময়মে অ্েবা তামদ্র বরখামস্তর হুমনক 
ঘদ্ওয়া হময়মে।  
  
নর্উ ইয়মকন র অ্সুস্থতা েুটি আইর্ শ্রনমক এবং তামদ্র পনরবারমক রক্ষা এবং উন্নত করার জর্য 
গভর্নর কুওমমার অ্ভূতপূবন পদ্মক্ষমপর উপর গমড় উম মে, োর মমধয রময়মে 15 মানকন র্ ডোর 
র্ূযর্তম ঘবতর্ প্রনতষ্ঠা ো 1.5 নমনেয়র্ নর্উ ইয়কন বাসীর জর্য আয় বৃনদ্ধ কমরমে এবং জানতর 
সবমচময় শনিশােী ঘপইড ফযানমনে নেভ ঘপ্রাগ্রাম প্রণয়র্, ো 128,000 নর্উ ইয়কন বাসীমক উপকৃত 
কমরমে।  
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