
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের র্যের্তম মজবুর িৃবির কথা স্মরণ কবরম্বয় বেম্বয়ম্বের্  
  

আঞ্চবলক র্যের্তম মজবুর 31 শে বিম্বসের শথম্বক িৃবি করার সাম্বথ সাম্বথ র্যের্তম 15 মাবকন র্ 
িলার মজবুরর বেম্বক এবগম্বয় যাম্বে বর্উইয়কন   

  
কমীম্বের মজবুর ির্নম্বর্র সাম্বথ সম্মবত বেম্বে র্া এমর্ অবভম্বযাগ করার জর্ে শ্রবমকম্বের ওম্বয়জ 
শথফট হটলাইর্ (Wage Theft Hotline) (1-888-4-NYSDOL) সাম্বথ শযাগাম্বযাগ করম্বত স্মরণ 

কবরম্বয় শের্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়মকন র কমী এবং বযবসায়়ীমের স্মরণ কনরময় নেময়মের্ যে 
সারা রাজয জমু়ে র্যযর্তম মজনুর বনৃি পামব আগাম়ী 31 যে নিমসম্বর, 2019 যেমক, এবং 
নর্ময়াগকতন ামক স্মরণ কনরময় নেময়মের্ যে তামের প্রময়াজর়্ীয় র্যযর্তম যবতমর্র তেযমযলক যপাস্টার 
আপমিট করমত হমব। 2016 সামল, গভর্নর পেনায়ক্রমম বাস্তবানয়ত হওয়া যেমের সবমেময় েনিোল়ী 
র্যযর্তম মজনুর আইর্ কােনকর করার জর্য প্রোরণা োনলময়নেমলর্ এবং সফল হময়মের্, েয়োন্তভামব 
রাজযবযাপ়ী সবননর্ম্ন মজনুর 15 মানকন র্ িলার অ্জন র্ করমত সক্ষম হময়মের্।  
  
"সবননর্ম্ন মজনুরমত এই অ্নবস্মরণ়ীয় বৃনির ফমল, নর্উইয়কন  শ্রমজ়ীব়ী পনরবারগুনলর জর্য অ্েননর্নতক 
র্যায়নবোর পুর্রুিামরর পমে এনগময় েমলমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "2016 সামল আমরা র্যযর্তম 
মজনুর ১৫ মানকন র্ িলামর বান়েময় বানক রাজযগুনলর জর্য একটি উোহরণ ততর়ী কমরনে এবং এই 
বের আমরা এই সফল পনরকল্পর্ামক সামমর্ যরমে এনগময় েমলনে ো নর্উ ইয়মকন র পনরবারগুনলর 
জর্য সনতযকামরর পনরবতন র্ আর্মে এবং সমস্ত রাজযজমু়ে লভযাংে প্রোর্ করমে।"  
  
নর্উ ইয়কন  যস্টট শ্রম অ্নিেপ্তর (New York State Department of Labor) একটি হটলাইর্ 
(1-888-4-NYSDOL) স্থাপর্ কমরমে যেোমর্ সবননর্ম্ন যবতর্মভাগ়ীরা যসইসব নর্ময়াগকতন ার 
নবরুমি অ্নভমোগ করমত পারমব োরা যফজ-ইর্ সময়সযনে যমমর্ েলমব র্া।  
  
31 নিমসম্বর, 2019, সািারণ সবননর্ম্ন যবতমর্র হার বৃনি পামব:[  
  
  

x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-15-minimum-wage-plan-and-12-week-paid-family-leave-policy-law
x-apple-data-detectors://5/


LOCATION  
র্তুর্ র্যের্তম মজবুর কাযনকর 

12/31/19  
2019 র্যের্তম 

মজবুর  
নর্উ ইয়কন  েহর - ব়ে নর্ময়াগকতন া (10 

বা তার কম)  
15.00 মানকন র্ িলার  

13.50 মানকন র্ 
িলার  

লং আইলযান্ড এবং ওময়স্টমেস্টার  13.00 মানকন র্ িলার  
12.00 মানকন র্ 

িলার  

রামজযর বানক  11.80 মানকন র্ িলার  
11.10 মানকন র্ 

িলার  
  
*নর্উ ইয়কন  েহমর, বৃহত্তর নর্ময়াগকার়ীমের জর্য (11 বা তমতানিক), সবননর্ম্ন মজনুর প্রনত ঘন্টায় 
15.00 মানকন র্ িলার োকমব  
  
নিমসম্বর 31 এ, 2019, ফাস্ট ফুি শ্রনমকমের জর্য সবননর্ম্ন যবতমর্র হার বৃনি পামব:  
  
  

LOCATION  র্তুর্ র্যের্তম মজবুর কাযনকর 12/31/19  2019 র্যের্তম মজবুর  
নর্উ ইয়কন  েহমরর বাইমর  13.75 মানকন র্ িলার  12.75 মানকন র্ িলার  

  
* নর্উ ইয়কন  েহমর, সবননর্ম্ন মজনুর োকমব প্রনত ঘন্টায় 15.00 মানকন র্ িলার  
  
  

সার্ারণ র্যের্তম মজবুর হাম্বরর সময়সযচী  
অিস্থার্  12/31/16  12/31/17  12/31/18  12/31/19  12/31/20  2021*  

নর্উ ইয়কন  েহর 
- ব়ে 

নর্ময়াগকতন া (11 
বা তার যবনে)  

11.00 
মানকন র্ 
িলার  

13.00 
মানকন র্ 
িলার  

15.00 
মানকন র্ 
িলার  

      

নর্উ ইয়কন  েহর 
- ব়ে 

নর্ময়াগকতন া (10 
বা তার কম)  

10.50 
মানকন র্ 
িলার  

12.00 
মানকন র্ 
িলার  

13.50 
মানকন র্ 
িলার  

15.00 
মানকন র্ 
িলার  

    

লং আইলযান্ড বা 
ওময়স্টমেস্টার  

10.00 
মানকন র্ 
িলার  

11.00 
মানকন র্ 
িলার  

12.00 
মানকন র্ 
িলার  

13.00 
মানকন র্ 
িলার  

14.00 
মানকন র্ 
িলার  

15.00 
মানকন র্ 
িলার  
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সার্ারণ র্যের্তম মজবুর হাম্বরর সময়সযচী  
অিস্থার্  12/31/16  12/31/17  12/31/18  12/31/19  12/31/20  2021*  

বানক নর্উ ইয়কন  
যস্টমটর কমী  

9.70 
মানকন র্ 
িলার  

10.40 
মানকন র্ 
িলার  

11.10 
মানকন র্ 
িলার  

11.80 
মানকন র্ 
িলার  

12.50 
মানকন র্ 
িলার  

*  

  
  
  
15 মাবকন র্ িলার সিনবর্ম্ন শিতম্বর্র অন্তভযন বি  

  

• 15 মানকন র্ িলার সবননর্ম্ন যবতর্ আইর্টি 2016-17 যস্টট বামজমটর অ্ংে নহমসমব 
পাে করামর্া হময়নেল, এবং নর্উ ইয়কন  যস্টমটর কমনজ়ীব়ী পনরবারগুনলর জর্য 
অ্েননর্নতক র্যােযতা প্রনতষ্ঠা করমত গভর্নমরর প্রমেষ্টার জর্য এটি একটি নবোল 
অ্জন র্। অ্ঞ্চলমভমে যফজ-ইর্ সময়সযনে নর্ম্নরূপঃ  

• নর্উ ইয়কন  েহমরর ব়ে নর্ময়াগকতন ামের (োমের কমপমক্ষ 11 জর্ কমী আমে) 
জর্য কাজ করা কমীমের জর্য, 2016 সামলর যেমে সবননর্ম্ন যবতর্ যবম়ে 11 
মানকন র্ িলার হময়নেল, এরপর প্রনত বের 2 মানকন র্ িলার কমর বৃনি যপময় 
12/31/2018 এ 15 মানকন র্ িলার হমব।  

• নর্উ ইয়কন  েহমরর যোট বযবসাময়র (োমের 10 জর্ বা তার কম কমী আমে) 
জর্য কাজ করা কমীমের জর্য, 2016 সামলর যেমে সবননর্ম্ন যবতর্ যবম়ে 10.50 
মানকন র্ িলার হময়নেল, এরপর প্রনত বের 1.50 মানকন র্ িলার কমর বৃনি যপময় 
12/31/2018 এ 13.50 মানকন র্ িলার হমব, এবং 12/31/2019 এ আমরা বনৃি 
যপময় 15 মানকন র্ িলার হমব।  

• র্াসাউ, সাফমলাক এবং ওময়স্টমেষ্টার কাউনন্টর কমীমের জর্য, 2016 সামলর যেমে 
সবননর্ম্ন যবতর্ যবম়ে 10 মানকন র্ িলার হময়নেল, এরপর প্রনত বের 1 মানকন র্ 
িলার কমর বনৃি যপময় 12/31/2018 এ 12 মানকন র্ িলার হমব, এবং 
12/31/2021 এ আমরা বনৃি যপময় 15 মানকন র্ িলার হমব।  

• বানক নর্উ ইয়কন  যস্টমটর কমীমের জর্য, 2016 সামলর যেমে সবননর্ম্ন যবতর্ যবম়ে 
9.70 মানকন র্ িলার হময়নেল, এরপর প্রনত বের 0.70 মানকন র্ িলার কমর বৃনি 
যপময় 12/31/18 এ 11.10 মানকন র্ িলার হমব, এবং 12/31/2020 এ আমরা বৃনি 
যপময় 12.50 মানকন র্ িলার হমব ০ এরপর সবননর্ম্ন যবতর্ শ্রম অ্নিেপ্তমরর পরামমেন 
বামজট নিনভেমর্র (Division of Budget) নিমরক্টমরর নর্িনানরত ইর্মিক্সি 
নেনিউল অ্র্ুোয়়ী 15 মানকন র্ িলার হওয়া পেনন্ত বনৃি যপমত োকমব।  

  
র্যযর্তম মজনুর বৃনি গণর্া করা হয় যকার্ও বযনি যকাোয় কাজ কমর, তামের নেল্প এবং নকেু 
যক্ষমে তামের নর্ময়াগকতন ার বযবসাময়র আকামরর উপর নভনত্ত কমর। বযবসা সমযহ এবং কমনোর়ীমের 



অ্বনহত করার জর্য, নর্উইয়কন  এর শ্রম অ্নিেপ্তমরর ওময়বসাইমট যবে কময়কটি সরঞ্জাম 
রময়মে: www.labor.ny.gov/minimumwage।  

• র্যযর্তম মজরু়ী সম্পনকন ত সেরাের নজজ্ঞানসত প্রশ্নাবল়ী (Frequently Asked Questions, 
FAQs) ো যবনেরভাগ সািারণ প্রমশ্নর উত্তর যেয়  

• যসই র্যযর্তম মজনুরর সন্ধার্ সরঞ্জামটি কমনোর়ীমের তামের নর্ময়াগকতন ামের র্যযর্তম র্গে 
মজনুর যেক করার সুমোগ কমর যেয়  

• এই র্যযর্তম মজনুর সংক্রান্ত তেয অ্র্ুমরাি ফমন কমনোর়ীমের অ্নতনরি প্রশ্ন নজজ্ঞাসা করার 
সুমোগ যেয় ো ইনতমমিয নবভামগর ওময়বসাইমট উত্তর যেওয়া হয়নর্ এবং সংস্থাগুনলমক 
তফনসলেুি বৃনি সম্পমকন  একটি সরাসনর উপস্থাপর্া বা ওময়নবর্ার অ্র্ুমরাি করার অ্র্ুমনত 
যেয়  

  
বিপাটন ম্বমন্ট অি শলিার কবমের্ার রিাটন া বরয়ািন র্ িম্বলর্, "সমস্ত নর্উ ইয়কন বাস়ীমের জর্য 
মজনুরর সমতা অ্জন মর্র জর্য গভর্নর কুউমমার েনৃষ্টভনি যক ির্যবাে, আমরা লক্ষ লক্ষ শ্রনমকমক 
োনরদ্র্য যেমক েযমর রােমত এবং তামের ও তামের পনরবামরর জ়ীবর্োোর মার্ উন্নত করমত 
সহায়তা করনে। নর্উ ইয়মকন র কমী েনি আমামের সবমেময় ব়ে সম্পে, এবং আমামের অ্বেযই 
আমামের কমীমের রক্ষা করমত হমব এবং তামের উন্ননতমত সহায়তা করার জর্য আমামের নর্মজর 
অ্ংেটি করা উনেত। শ্রম নবভাগ সকল নর্উ ইয়কন ারমের জর্য র্যােয মজনুর নর্নিত করমত 
প্রনতশ্রুনতবি রময়মে োমত তারা তামের পনরবামরর জর্য সবনকেুর বযবস্থা করমত পামর এবং একটি 
সফল ভনবেযত যপমত পামর।"  
  
আমরা তেয পাওয়া োমব এোমর্ www.ny.gov/minimumwage।  
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