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অতিমারি বেকারত্ব সহায়তা
PUA কী?
অতিমারি বেকারত্ব সহায়তা (PUA) হল একটি নতুন ফেডারেল প্রোগ্রাম যা কর�োনভাইরাস সহায়তা, ত্রাণ এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা (CARES) আইনের অংশ।
PUA আমেরিকানদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, যারা কর�োনাভাইরাস অতিমারির কারণে কাজ করতে পারছেন না, কিন্তু ঐতিহ্যগত বেকারত্ব বীমার (UI)
য�োগ্য নন তাদের জন্য।

কাদের আবেদন জানান�ো উচিত?

আমি কীভাবে এর আবেদন জানাব?

আপনি যদি কর�োনাভাইরাস অতিমারির কারণে কাজ করতে না পারেন তাহলে
আপনি আবেদন জানাতে পারবেন এবং আপনি নীচের যে ক�োনও একটির জন্য
আবেদন জানাতে পারবেন:

DOL একটি আপডেটেড স্ট্রীমলাইন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে যা
New York-এর অধিবাসীদের য�োগ্যতার ভিত্তিতে ট্রেডিশনাল UI বা PUA
আবেদনের অনুমতি দেয়। আপনাকে PUA এর জন্য আলাদা আবেদন পূর্ণ
করতে হবে না ।

• সেলফ এমপ্লয়েড New York এ;
• ইনডিপেনডেন্ট কন্ট্রাকটার;
• New York-এর বাসিন্দারা যারা অ্যাপ-ভিত্তিক ক�োম্পানিতে কাজ করেন
(যেমন “গিগ ওয়ার্ কার gig workers”)
• কৃষক;
• য
 াদের COVID-19 ধরা পড়েছে বা COVID-19 উপসর্গ রয়েছে এবং র�োগ
নির্ণয়ের জন্য সাহায্য চাইছেন;
• য
 ারা পরিবারের সদস্যদের সাথে থাকেন যার মধ্যে কারও COVID-19
ধরা পড়েছে;
• COVID-19 ধরা পড়েছে এমন পরিবার বা পরিবারের সদস্যদের কেয়ার
প্রদান করা হচ্ছে;
• COVID-19 এর কারণে যেসব শিশুরা স্কু লে যেতে পারছে না বা অন্য সুবিধা
লাভ করতে পারছে না তাদের প্রাথমিক পরিচর্যাকারী
• C
 OVID-19 এর কারণে যেসব কর্মীরা ক�োয়ারেন্টাইনে থাকার দরুন কর্ম
ক্ষেত্রে যেতে পারছেন না অথবা চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারীদের দ্বারা
সেল্ফ-ক�োয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছে;
• নতুন

কর্মসংস্থানে কাজ শুরু করার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা এবং
COVID-19 এর প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে কর্মক্ষেত্রে প�ৌঁছাতে যারা
পারছেন না;
• প
 রিবারের সেই সদস্য যার উপার্জনে সংসার চলে সেই প্রধান ব্যক্তির যদি
COVID-19-এ মৃত্যু হয়;
• সরাসরি COVID-19-এর ফলে চাকরি ছেড়ে দিলে;
• সরাসরি COVID-19-এর ফলে কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে গেলে;
• য
 াদের অপর্যাপ্ত কাজের ইতিহাস রয়েছে এবং তারা COVID-19 দ্বারা আক্রান্ত
হয়েছেন; এবং
• New York এ যারা নিয়মিত অথবা প্রসারিত UI সুবিধাগুল�োর জন্য প্রয�োজ্য
নন এবং COVID-19 দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। য�োগ্যতা সম্পর্কে আরও তথ্যের
জন্য, এখানে ক্লিক করুন।

অনলাইনে আবেদন জানান�োর সেরা উপায়:
• unemployment.labor.ny.gov-এ যান
• অ
 ্যাপ্লিকেশন ক�োন প্রোগ্রাম তা নির্ধারণ করবে — UI বা PUA — আপনাকে
অবশ্যই আবেদন করতে হবে এবং তারপরে প্রোগ্রাম-নির্দি ষ্ট প্রশ্নের উত্তর
দেওয়ার জন্য অনুর�োধ জানান�ো হবে
• আ
 পনার যদি অতিরিক্ত ক�োনও তথ্যের প্রয়�োজন হয DOL আপনার আবেদন
এবং কনট্যাক্ট প্রক্রিয়া করবে

আপনি অনলাইনে আবেদন না জানাতে পারলে, আপনি ফ�োনেও
আবেদন জানাতে পারেন:
• 1-888-209-8124-এ কল করুন
• আবেদন জানান�োর জন্য অট�োমেটেড ফ�োন সিস্টেম ব্যবহার করুন
• আ
 পনার যদি অতিরিক্ত ক�োনও তথ্যের প্রয়�োজন হয DOL আপনার আবেদন
এবং কনট্যাক্ট প্রক্রিয়া করবে

আমি ইতিমধ্যে PUA-র জন্য আবেজন জানালে কী হবে?
• আপনি যদি ইতিমধ্যেই PUA-এর জন্য আবেদন জানিয়ে থাকেন, তাহলে
আপনাকে আর ক�োনও পদক্ষেপ নিতে হবে না
• DOL এর অতিরিক্ত তথ্যের প্রয�োজন হলে, একজন প্রতিনিধি আপনাকে
কল করবে

আমি একটি আবেদন জমা দিলে আমি যদি এত স্টেটাস
নিয়ে নিশ্চিত না হই তাহলে আমার কী করা উচিত?
আপনি DOL ওয়েবসাইটে আপনার NY.Gov ওয়েবসাইটের অ্যাকাউন্টে লগ ইন
করে আপনার ক্লেইমের স্টেটাস দেখতে পারেন। যদি আপনি দেখতে পান এটি
এখনও পেন্ডিং রয়েছে, ক�োনও পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব
আপনার দাবিটি প্রক্রিয়া করার জন্য আমরা কয়েক হাজার DOL প্রতিনিধি যুক্ত
করেছি যারা সপ্তাহে সাত দিন কাজ করছেন।

আমি কী পাব?
আপনি যদি PUA-এর য�োগ্য হন তাহলে আপনার সাম্প্রতিক আয়ের ভিত্তিতে
বেনিফিট রেট দেওয়া হবে। আপনি এছাড়া 7/26/2020 পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে
অতিরিক্ত $600 পাবেন।
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New York রাজ্যের শ্রম বিভাগে নিয়�োগকর্ তা/প্রোগ্রামের সমান সুবিধা আছে। অক্ষম ব্যক্তিদের অনুর�োধের ভিত্তিতে সহায়ক উপকরণ ও পরিষেবা উপলভ্য রয়েছে।
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