
 

 

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

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন িাসীরা আগামী সপ্তাহ ঘেম্বক িবধনত ঘেডাম্বরল 
ঘিকারত্ব সুবিধা পাওয়া শুরু করম্বি  

  
সবিয় প্রস্তুবতর কলোম্বণ, বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেবর র্া কম্বর িবধনত ঘিকারত্ব সুবিধা প্রোর্ করম্বি  

  
ঘিকার বর্উ ইয়কন িাসীরা 3 জারু্য়াবরর সপ্তাহ ঘেম্বক অবতবরক্ত 300 মাবকন র্ ডলার সাপ্তাবহক 

সম্পরূক এিং িবধনত মহামারী ঘিকারত্ব সহায়তা িা মহামারী জরুবর ঘিকারম্বত্বর ক্ষবতপরূণ পাম্বি  
  

ঘিকার বর্উ ইয়কন িাসীম্বের সুবিধা ঘপম্বত সার্টন োই করা অিোহত রাখম্বত হম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেকার নর্উ ইয়কন োসীরা আগামী সপ্তামে 
েনধনত এেং সম্প্রসানরত ঘেডামরল ঘেকারমের সুনেধা ঘেমত শুরু করমে- প্রথম সপ্তামে এই 
সুনেধাগুমলা ঘেডামরল আইমর্র অ্ধীমর্ প্রদার্ করা োমে। ঘেট নডোটন মমন্ট অ্ে ঘলোর (State 
Department of Labor) দ্বারা সনিয় কামজর কারমণ নর্উ ইয়কন  অ্নেলমে এই সুনেধা প্রদার্ করমত 
সক্ষম েয়, অ্েমেমষ ঘেডামরল সরকার একটি নেল প্রণয়র্ কমর ো মূলত CARES অ্যামের মমধয 
অ্ন্তভুন ক্ত নেল ো 2020 সামলর ঘেমষ ঘেষ েওয়ার কথা নেল। সম্প্রসানরত কমনসূচীর মমধয রময়মে 
মোমারী ঘেকারে সোয়তা, ো ঐসে মার্ুষমক ঘসো ঘদমে োরা গতার্ুগনতক রাষ্ট্রীয় ঘেকারে 
েীমার আওতায় েম়ে র্া; মোমারী জরুনর ঘেকারে ক্ষনতেূরণ, ো রাষ্ট্রীয় ঘেকারে েীমার 26 
সপ্তাে ঘেষ করার ের অ্নতনরক্ত সপ্তামের সুনেধা প্রদার্ কমর; এেং ঘেডামরল মোমারী ঘেকারে 
ক্ষনতেূরণ, ো সকল নর্উ ইয়কন োসীমদর ঘেকারে সনুেধা প্রদার্ কমর একটি অ্নতনরক্ত 300 মানকন র্ 
ডলামরর সাপ্তানেক ঘেমমন্ট আকামর।  
  
"এই মোমারী এক অ্ভূতেূেন অ্থননর্নতক সংকমটর সৃনি কমরমে এেং নর্উ ইয়কন োসীরা অ্মর্ক নদর্ 
ধমর অ্নর্শ্চয়তার মমধয অ্মেক্ষা করমে। আনম োরোর ঘেডামরল সরকামরর প্রনত আহ্বার্ জানর্ময়নে 
গুরুেেূণন সুনেধা র্োয়মর্র মাধযমম এই মোমারীর ঘেষ েেনন্ত লক্ষ লক্ষ ঘেকার েনরোরমক সাোেয 
করার জর্য- এেং এখর্ েখর্ ওয়ানেংটর্ অ্েমেমষ কাজ কমরমে, তখর্ নর্উ ইয়কন  অ্নেলমে ঘসই 
তেনেল সরেরাে করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েসমন্ত, নর্উ ইয়কন  ঘেডামরল ঘেকারে কমনসচূী 
োস্তোয়মর্ জানতমক ঘর্তৃে ঘদয়, এেং এই েীমত আমরা আোর নর্উ ইয়কন োসীমদর োমত টাকা 
ঘেমত দ্রুত েদমক্ষে ঘর্ে োমদর সেমচময় ঘেনে এর প্রময়াজর্।"  
  



 

 

ঘেডামরল সরকার মাচন  14, 2021 েেনন্ত অ্নতনরক্ত এগামরা সপ্তামের জর্য ঘেডামরল ঘেকারে সুনেধা 
প্রসানরত কমরমে। েতন মামর্ সুনেধা োওয়া নর্উ ইয়কন োসীমদর এই েনধনত সনুেধা ঘেমত শ্রম নেভাগমক 
ঘোর্ করমত েমে র্া- তামদর স্বাভানেক েদ্ধনতমত ঘেকারমের সুনেধার জর্য সাটিন নেমকট প্রদার্ 
চানলময় ঘেমত েমে এেং স্বয়ংনিয়ভামে েনধনত সুনেধা োমের্। োমদর ঘেকারমের সুনেধা েের ঘেষ 
েময়মে তামদর অ্র্লাইমর্ েুর্রায় আমেদর্ করা উনচত। নর্উ ইয়কন  নকভামে এই েনধনতাংেগুমলা 
োস্তোয়র্ করমে তার নেস্তানরত নেেরণ নর্ম্নরূে:  

• মহামারী ঘিকারত্ব সহায়তা (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) - নর্উ 
ইয়কন োসীরা এখর্ 57 সপ্তাে েেনন্ত PUA ঘেনর্নেট ঘেমত োমরর্, ঘপ্রাগ্রামটি 3 জার্ুয়ানর, 
2021 ঘথমক 14 মাচন  2021 েেনন্ত েনধনত করা েময়মে। েতন মামর্ PUA প্রাপ্ত নর্উ 
ইয়কন োসীমদর েথারীনত সাটিন নেমকট প্রদার্ চানলময় োওয়া উনচত এেং তারা তামদর সুনেধা 
ঘেমত থাকমে। ঘেডামরল সরকামরর মমত, 31 জার্যু়ানর, 2021 ঘথমক অ্নতনরক্ত ঘোগযতার 
কাগজেত্র প্রময়াজর্ েমে। শ্রম নেভাগ সরাসনর দানেদারমদর সামথ ঘোগামোগ করমে োমদর 
অ্নতনরক্ত কাগজেত্র সরেরাে করমত েমে।  

• মহামারী জরুবর ঘিকারত্ব ক্ষবতপরূণ (Pandemic Emergency Unemployment 
Compensation, PEUC) - নর্উ ইয়কন োসীরা এখর্ 24 সপ্তাে েেনন্ত PEUC (েসমন্ত 
অ্র্ুমমানদত 13 সপ্তাে ঘথমক েনধনত) ঘেমত োমরর্ ো 14 মাচন  2021 েেনন্ত েনধনত করা 
েময়মে। নর্উ ইয়কন োসী োরা রাষ্ট্রীয় ঘেকারে েীমার 26 সপ্তাে ঘেষ কমরমে তামদর 
স্বাভানেক ভামে সাটিন নেমকট প্রদার্ করা উনচত এেং তারা স্বয়ংনিয়ভামে 24 সপ্তাে েেনন্ত 
PEUC োমে। ঘে সকল েযনক্ত েূমেন PEUC এর মলূ 13 সপ্তাে ঘেষ কমর এক্সমটমেড 
ঘেনর্নেট (Extended Benefits, EB) ঘপ্রাগ্রামম রূোন্তনরত েময়মের্, তারা তামদর EB 
ঘেনর্নেট ঘেষ করার ের েনধনত PEUC ঘেনর্নেট ঘেমত শুরু করমের্। শ্রম নেভাগ 
স্বয়ংনিয়ভামে এই ঘপ্রাগ্রাম স্থার্ান্তর েনরচালর্া করমে।  

• ঘেডাম্বরল মহামারী ঘিকারত্ব ক্ষবতপরূণ (Federal Pandemic Unemployment 
Compensation, FPUC) - নর্উ ইয়কন োসীমদর FPUC ঘেনর্নেট 3 জার্ুয়ানর, 2021 ঘত 
ঘেষ েওয়া সপ্তামে েুর্রায় শুরু েমে এেং এগামরা সপ্তাে স্থায়ী েমে। এই সমময়, সকল নর্উ 
ইয়কন োসী োরা ঘেকারমের সুনেধা োমের্- োর মমধয রময়মে গতার্গুনতক রাষ্ট্রীয় UI, 
ঘেয়ারড ওয়াকন  ঘেনর্নেট, PEUC, EB ো PUA- তারা প্রনত সপ্তামে অ্নতনরক্ত 300 
মানকন র্ ডলার ঘেমমন্ট োমের্। ঘেডামরল নর্মদন নেকা অ্র্ুোয়ী, FPUC ঘেনর্নেট েযাকমডট 
করা েমে র্া, এেং শুধুমাত্র 3 জার্ুয়ানর, 2021 তানরমখ ঘেষ েওয়া সপ্তাে ঘথমক প্রদার্ 
করা োমে।  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর শ্রম েপ্তম্বরর কবমের্ার রিাটন া বরয়াডন র্ িম্বলর্, "এই ঘেডামরল ঘেকারমের 
সুনেধা অ্মর্ক নর্উ ইয়কন োসীর জর্য একটি লাইেলাইর্, এেং এই অ্ভূতেূেন মোমারীর কারমণ োরা 
ঘেকার আমে তামদর ত্রাণ আর্ার জর্য আমরা েথাসাধয ঘচিা চানলময় োে। এই সংকমটর সময় 
আমরা 3.9 নমনলয়র্ ঘেকার নর্উ ইয়কন োসীমক 59 নেনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও ঘেনে সুনেধা প্রদার্ 
কমরনে- দে মামস প্রায় 28 টি সাধারণ েেমরর সনুেধা প্রদার্ করা েময়মে- এেং আমরা আমামদর 
প্রনতমেেীমদর ঘসো করার জর্য সে রকম ঘচিা চানলময় োে।"  



 

 

  
নর্উ ইয়কন োসীরা নমশ্র উোজন র্কারী ঘেকারে ক্ষনতেূরণ কমনসূচীর মাধযমম প্রনত সপ্তামে অ্নতনরক্ত 
100 মানকন র্ ডলার োওয়ার ঘোগয েমত োমর। োরা স্ব-কমনসংস্থার্ আময় েেমর কমেমক্ষ 5,000 
মানকন র্ ডলার আয় কমরর্ তামদর জর্য MEUC সুনেধা প্রদার্ করা েয় নকন্তু আমরা উমেখমোগয 
PUA ঘেনর্নেট োওয়ার অ্মোগয কারণ তারা গতার্ুগনতক রাষ্ট্রীয় UI এর জর্য ঘোগয েমত োমর। 
নর্উ ইয়কন  MEUC সুনেধা প্রদামর্র জর্য US DOL এর সামথ একটি চুনক্ত স্বাক্ষর কমরমে এেং 
েতন মামর্ এই কমনসচূী োস্তোয়মর্ ঘেডামরল সরকামরর অ্নতনরক্ত নর্মদন নেকার অ্মেক্ষায় রময়মে। শ্রম 
দপ্তর আমরা নেস্তানরত তথয প্রদার্ করমে।  
  
অ্নতনরক্ত আেমডট,  র্  র্ নজজ্ঞানসত প্রমের উত্তর সে, NYS নডোটন মমন্ট অ্ে ঘলোর ওময়েসাইমট 
www.labor.ny.gov ঘোে করা েমে।  
নর্উ ইয়কন োসী োরা ঘেকার তামদরমক এো়োও রামজযর কযানরয়ার সানভন স সম্পদ োতার সুনেধা 
নর্মত উৎসানেত করা েয়, রামজযর সকল অ্ঞ্চল ঘথমক এেং নর্উ ইয়মকন র জেস এক্সমপ্রস ওময়েসাইমট 
সে নেল্প ঘথমক 112,000 কমনসংস্থার্ ঘোনেং ঘদখমত োমরর্, labor.ny.gov/jobs ঘকামসনরার সমে 
ঘেৌথভামে রামষ্ট্রর অ্র্লাইর্ লানর্নং প্ল্যাটেমমনর মাধযমম তামদর দক্ষতা েৃনদ্ধ করমত োমরর্, এেং ঘেট 
ইউনর্ভানসনটি অ্ে নর্উ ইয়মকন র সানর্ ের অ্ল (SUNY FOR ALL) নি অ্র্লাইর্ ঘেনর্ং ঘসন্টার  

েযেোর করমত োমরর্।  
###  
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