তবকািত্ব বীমাি সুর্ াগ্ সুনবধা হালিাগ্াদ কিা
প্রায়িই নজজ্ঞানসর্ প্রশ্নসমূহ
নির্দে নিকা পনিবর্ে ি কিা হর্র্
পার্ি, 31 মার্ে 2020-তর্ বর্ে মাি
27 মার্চ 2020-তে মার্কচ ন যুক্তরাষ্ট্রের তের্িষ্ট্রেন্ট একটি আইন স্বাক্ষর কষ্ট্ররন যা অর্ের্রক্ত তেকারত্ব েীমা েদান কষ্ট্রর।
("UI") িহায়ো তিই িকল শ্রর্মকষ্ট্রদর যারা COVID-19 দ্বারা েভার্েে। এই নেু ন আইন এগুর্ল েদান কষ্ট্রর:
• মহামানি তবকািত্ব সহায়র্া (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)– যারা ঐর্েহযগেভাষ্ট্রে UI িুর্েধার
জনয অষ্ট্রযাগয হষ্ট্রয়ষ্ট্রে (তযমন, স্বর্নভচ র কমী, স্বাধীন ঠিকাদার) োষ্ট্রদর জনয ের্ধচে তযাগযো;
• মহামানি তবকািত্ব ক্ষনর্পূিণ (Pandemic Unemployment Compensation) – ের্ে িপ্তাষ্ট্রহ অর্ের্রক্ত 600 মার্কচ ন েলার,
র্নয়র্মে িুর্েধার উপষ্ট্রর, িে UI োপষ্ট্রকর জনয; এেং
• মহামানি জরুিী তবকািত্ব ক্ষনর্পূিণ (Pandemic Emergency Unemployment Compensation)– একটি
অর্ের্রক্ত 13 িপ্তাষ্ট্রহর UI িুর্েধা, ইর্েমষ্ট্রধয েদত্ত র্নয়র্মে 26 িপ্তাহ োড়াও, তমাট 39 িপ্তাষ্ট্রহর কভাষ্ট্ররষ্ট্রজর
জনয।

মহামানি তবকািত্ব সহায়র্া ("PUA") – UI সুনবধাি জিয বনধে র্ ত াগ্যর্া
প্রশ্ন: তক PUA পাওয়াি উপ ুক্ত?
উত্তি: র্নয়র্মে UI িুর্েধার (স্বর্নভচ র কমী এেং স্বাধীন ঠিকাদার িহ) তযাগযো র্েষ্ট্রের্র্ে না হষ্ট্রল এেং র্নম্নর্লর্িে কারণগুর্লর
জনয কাজ করষ্ট্রে না পারষ্ট্রল েযর্ক্তগণ PUA-র জনয তযাগয হন:
• COVID-19 আষ্ট্রে েষ্ট্রল র্নর্নচে হষ্ট্রয়ষ্ট্রে ো COVID-19 এর উপিগচ আষ্ট্রে এেং র্নণচয় করাষ্ট্রে র্াইষ্ট্রেন।
• পর্রোষ্ট্ররর একজন িদিয আষ্ট্রেন যার COVID-19 আষ্ট্রে েষ্ট্রল র্নণচয় করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রে;
• একটি পর্রোর ো পর্রোষ্ট্ররর িদিয র্যর্ন COVID-19 দ্বারা আক্রান্ত োর জনয পর্রর্যচা েদান;
• একটি র্িশুর জনয োথর্মক তিোদাো যার স্কু ল ো পর্রর্যচা িুর্েধা েন্ধ, COVID-19 এর কারষ্ট্রণ;
• একটি আষ্ট্ররার্পে তকায়ারান্টাইষ্ট্রনর কারষ্ট্রণ োষ্ট্রদর কমচিংস্থাষ্ট্রনর স্থাষ্ট্রন তপ ে
ৌঁ াষ্ট্রে অক্ষম, অথো কারণ র্র্র্কৎিা েদানকারী
দ্বারা স্ব-আষ্ট্ররার্পে তকায়ারান্টাইষ্ট্রনর পরামিচ তদওয়া হষ্ট্রয়ষ্ট্রে, COVID-19 কারষ্ট্রণ;
• নেু ন কাজ শুরু করার কথা র্েল এেং COVID-19 এর িরাির্র ফলাফল র্হিাষ্ট্রে কমচস্থষ্ট্রল তপ ৌঁোষ্ট্রে পাষ্ট্রর না;
• েধান উপাজচনক্ষম েযর্ক্ত হওয়া কারণ পর্রোষ্ট্ররর েধান COVID-19 এর ফষ্ট্রল মারা যান;
• COVID-19 এর িরাির্র ফলাফল র্হিাষ্ট্রে োষ্ট্রদর কাজ পর্রেযাগ কষ্ট্ররষ্ট্রেন;
• COVID-19 এর িরাির্র ফলস্বরূপ োষ্ট্রদর কমচিংস্থাষ্ট্রনর স্থান েন্ধ কষ্ট্রর তদওয়া হষ্ট্রয়ষ্ট্রে; ো
• মার্কচ ন শ্রম ির্র্ষ্ট্রের র্নর্দচ ষ্ট তকানও োড়র্ে মানদণ্ড পূরণ করা।
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যর্দ েযর্ক্তগণ তটর্লকাজ করষ্ট্রে পাষ্ট্ররন ো িষ্ট্রেেন অিুস্থোর েু টি ো অনযানয িষ্ট্রেেন েু টির িুর্েধা (উপষ্ট্রর োর্লকাভু ক্ত একটি
কযাটাগর্র র্নর্েচষ্ট্রিষ্ট্রে) োপ্ত হন, োহষ্ট্রল তিই েযর্ক্ত PUA এর জনয তযাগয নন।

প্রশ্ন: আনম কীভার্ব PUA এি জিয আর্বদি কিব?
উত্তি: অনলাইষ্ট্রন PUA আষ্ট্রেদন দার্িল করষ্ট্রে পাষ্ট্ররন labor.ny.govএ। দয়া কষ্ট্রর লক্ষয করুন, আপর্ন PUA এর জনয আষ্ট্রেদন করষ্ট্রে
পারষ্ট্রেন না যেক্ষণ না আপর্ন UI িুর্েধা পাওয়ার জনয অষ্ট্রযাগয হষ্ট্রয়ষ্ট্রেন। PUA এর জনয আষ্ট্রেদন করার আষ্ট্রগ অেিযই UI-এর জনয
আষ্ট্রেদন করষ্ট্রে হষ্ট্রে।
প্রশ্ন: আনম PUAতের্ক সর্বে াচ্চ কর্ সুনবধা তপর্র্ পানি?
উত্তি: আপনার িুর্েধােলীর হার আপনার িাম্প্রর্েক মজুর্রর উপর র্ভর্ত্ত কষ্ট্রর তের্র করা। র্নউ ইয়ষ্ট্রকচ েেচ মান িষ্ট্রেচাচ্চ িাপ্তার্হক
িুর্েধােলীর হার 504 মার্কচ ন েলার। নূযনেম PUA িুর্েধােলীর হার র্নউ ইয়ষ্ট্রকচ গড় িাপ্তার্হক িুর্েধার পর্রমাষ্ট্রণর 50%। 27
জানুয়ারী 2020 - 31 মার্চ 2020-এর জনয নূযনেম িুর্েধােলীর হার 172 মার্কচ ন েলার। 01 এর্েল 2020 - 30 জুন
2020 এর জনয নূযনেম িুর্েধােলীর হার 182 মার্কচ ন েলার।
প্রশ্ন: আনমও নক প্রনর্ সপ্তার্হ অনর্নিক্ত 600 মানকেি ডলাি পার্বা তবকাির্ত্বি ক্ষনর্পূিণ বাবদ?

উত্তি: হযাৌঁ। PUA িুর্েধােলীর অন্তভুচ ক্ত ের্ে িপ্তাষ্ট্রহ অর্ের্রক্ত 600 মার্কচ ন েলার, 31 জুলাই 2020 পযচন্ত ।
প্রশ্ন: আনম তবকাি হর্য় াওয়াি পি নক আমার্ক এক সপ্তাহ অর্পক্ষা কির্র্ হর্ব PUA সুনবধা পাওয়াি আর্গ্?
উত্তি: না, PUA এর জনয তকান িপ্তাহকালীন অষ্ট্রপক্ষার িময় তনই।
প্রশ্ন: PUA তের্ক প্রাপ্ত সুনবধাবলী কর্নদি প ে ন্ত পাওয়া ার্ব?
উত্তি: PUA িুর্েধােলী 39 িপ্তাহ পযচন্ত তেকারষ্ট্রত্বর িময়কাল কভার করষ্ট্রে পাষ্ট্রর।
প্রশ্ন: PUA এি সুনবধাবলীগুনল নক পূর্বেি তকাি র্ানিখ তের্ক কা ে কি হর্ব?
উত্তি: হযাৌঁ, PUA িুর্েধােলী তেকারত্ব িময়িীমার জনয পূষ্ট্রেচর র্নর্দচ ষ্ট োর্রি তথষ্ট্রক েদান করা তযষ্ট্রে পাষ্ট্রর, 27 জানুয়ারী
2020 ো োরপর তথষ্ট্রক শুরু কষ্ট্রর।
প্রশ্ন: আনম দূিবর্ীভার্ব কাজ কির্র্ পানি। আনম নক PUA এি জিয ত াগ্য?
উত্তি: না। আপনাষ্ট্রক যর্দ দূরেেীভাষ্ট্রে কাজ করার জনয তেেন েদান করা হয়, োহষ্ট্রল আপর্ন PUA এর িুর্েধােলী পাওয়ার তযাগয
নন।

মহামানি তবকািত্ব ক্ষনর্পূিণ – অনর্নিক্ত 600 মানকেি ডলাি/সপ্তাহ UI সুনবধাবলী
প্রশ্ন: আনম ইনর্মর্ধযই UI পানি। প্রনর্ সপ্তার্হ এই অনর্নিক্ত 600 মানকেি ডলাি তপর্র্ আমার্ক কী কির্র্ হর্ব?
উত্তি: র্কেু না। ের্ে িপ্তাষ্ট্রহ অর্ের্রক্ত 600 মার্কচ ন েলার স্বয়ংর্ক্রয়ভাষ্ট্রে িে র্নয়র্মে UI ও PUA িুর্েধােলীর িাষ্ট্রথ যুক্ত হষ্ট্রে।
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প্রশ্ন: প্রনর্ সপ্তার্হ এই অনর্নিক্ত 600 মানকেি ডলাি নক আমাি নিয়নমর্ UI সুনবধা কমার্ব?
উত্তি: না। ের্ে িপ্তাষ্ট্রহ অর্ের্রক্ত 600 মার্কচ ন েলার িুর্েধা তকান UI ো PUA িুর্েধা কমাষ্ট্রে না।
প্রশ্ন: আনম কর্নদি এই অনর্নিক্ত UI সুনবধা পাব?
উত্তি: ের্ে িপ্তাষ্ট্রহ অর্ের্রক্ত 600 মার্কচ ন েলার িুর্েধা 31 জুলাই 2020 তিে
হষ্ট্রে।

প্রশ্ন: প্রনর্ সপ্তার্হ এই অনর্নিক্ত 600 মানকেি ডলাি নক অিযািয সিকািী তপ্রাগ্রার্মি জিয আমাি
ত াগ্যর্াি উর্ের্িয পনিগ্নণর্ হর্ব?
উত্তি: অর্ের্রক্ত 600 মার্কচ ন েলার ের্ে িপ্তাষ্ট্রহ তপষ্ট্রমন্ট আপনার আষ্ট্রয়র তযাগযোর র্দষ্ট্রক গণয হষ্ট্রে না তমর্েষ্ট্রকইষ্ট্রের (Medicaid)
জনয আর র্িশুষ্ট্রদর স্বাস্থয েীমা কাযচক্রম (Children’s Health Insurance Program, CHIP)।

মহামানি জরুিী তবকািত্ব ক্ষনর্পূিণ – 13 অনর্নিক্ত সপ্তাহ UI এি ত াগ্যর্া
প্রশ্ন: আনম ইনর্মর্ধযই UI পানি। এই তপ্রাগ্রামটি আমার্ক নকভার্ব সহায়র্া কির্ব?
উত্তি: আপর্ন যর্দ আপনার 26 িপ্তাহ র্নয়র্মে UI তিে কষ্ট্রর তফষ্ট্রলন, আপর্ন অর্ের্রক্ত 13 িপ্তাষ্ট্রহর অর্ের্রক্ত িুর্েধােলী
পাষ্ট্রেন।
প্রশ্ন: কর্য়ক সপ্তাহ আর্গ্ আনম আমাি 26 সপ্তার্হি সুনবধাবলী নিিঃর্িষ কর্ি তের্লনি। আনম নক এখিও ঐ 13 সপ্তার্হি
বনধে র্ UI সুনবধাি জিয ত াগ্য?
উত্তি: হযাৌঁ। তয তকউ 01 জুলাই 2019 এর পর UI িুর্েধা র্নিঃষ্ট্রিে কষ্ট্ররষ্ট্রেন, র্ের্ন 13টি অর্ের্রক্ত িপ্তাহ িুর্েধা পাওয়ার জনয তযাগয।
প্রশ্ন: এই 13 সপ্তার্হি UI-এি ত াগ্যর্া োকাি সময়ও নক আনম প্রনর্ সপ্তার্হ অনর্নিক্ত 600 মানকেি ডলাি পার্বা?
উত্তি: হযাৌঁ। অর্ের্রক্ত 13 িপ্তাষ্ট্রহর িুর্েধার মষ্ট্রধয থাকষ্ট্রে ের্ে িপ্তাষ্ট্রহ অর্ের্রক্ত 600 মার্কচ ন েলার 31 জুলাই 2020 পযচন্ত।

তবকািত্ব বীমা সম্পর্কে সাধািণ র্েয
প্রশ্ন: তবকািত্ব নবমা কী?
উত্তি: তেকারত্ব েীমা ( UI নাষ্ট্রম পর্রর্র্ে) কাজ হারাষ্ট্রনা কমীষ্ট্রদর িামর্য়ক নগদ িুর্েধা েদান কষ্ট্রর। যর্দ আপর্ন গে 18
মাষ্ট্রির মষ্ট্রধয র্নউ ইয়কচ রাষ্ট্রজয কাজ কষ্ট্রর থাষ্ট্রকন এেং আপনার কাজ র্ষ্ট্রল র্গষ্ট্রয় থাষ্ট্রক, আপনার র্নষ্ট্রজর তকানও তদাষ্ট্রের জনয
নয়, োহষ্ট্রল আপর্ন UI এর জনয তযাগয হষ্ট্রে পাষ্ট্ররন।
প্রশ্ন: তবকািত্ব নবমাি মাধযর্ম আনম নক সর্বে াচ্চ কর্ সুনবধা তপর্র্ পানি?
উত্তি: একজন েযর্ক্তর িুর্েধােলীর হারোষ্ট্রদর র্নষ্ট্রয়াগকারীর(তদর) কাে তথষ্ট্রক পাওয়া িাম্প্রর্েক মজুর্রর উপর র্ভর্ত্ত কষ্ট্রর।
েেচ মান িষ্ট্রেচাচ্চ িাপ্তার্হক িুর্েধাষ্ট্রোর্লর হার হল 504 মার্কচ ন েলার।
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প্রশ্ন: তবকািত্ব নবমাি সুনবধা কর্নদি স্থায়ী হয়?
উত্তি: েেচ মাষ্ট্রন এই িীমা হল ের্ে েের 26 িপ্তাহ। তকন্দ্রীয় িরকার িম্প্রর্ে মহামার্র জরুরী তেকারষ্ট্রত্বর ক্ষর্েপূরণ
(Pandemic Emergency Unemployment Compensation) নাষ্ট্রম একটি নেু ন তোগ্রাম তের্র কষ্ট্ররষ্ট্রে যা তয িকল দােীদার
োষ্ট্রদর র্নয়র্মে UI িুর্েধা তিে কষ্ট্রর তফলষ্ট্রে, োষ্ট্রদর জনয 13টি অর্ের্রক্ত িপ্তাহ পযচন্ত িুর্েধা তপষ্ট্রে তদষ্ট্রে।
প্রশ্ন: আনম নকভার্ব তবকািত্ব বীমাি জিয আর্বদি কিব?
উত্তি: আপর্ন lএকটি দার্ে দার্িল করষ্ট্রে পাষ্ট্ররন labor.ny.govএ র্গষ্ট্রয়। তটর্লষ্ট্রফাষ্ট্রন দার্ে তকন্দ্রষ্ট্রকও কল করষ্ট্রে পাষ্ট্ররন এই নম্বষ্ট্রর
888-209-8124। স্বাভার্েষ্ট্রকর তর্ষ্ট্রয় তের্ি কল ভর্লউম হওয়ার কারষ্ট্রণ, যর্দ িম্ভে হয়, োহষ্ট্রল েথষ্ট্রম ওষ্ট্রয়েিাইষ্ট্রট র্গষ্ট্রয় একটি
দােী দাষ্ট্রয়র করার জনয আমরা ইচ্ছুক েযর্ক্তষ্ট্রদর দৃঢ়ভাষ্ট্রে উত্িার্হে করর্ে।
প্রশ্ন: আনম কখি আমাি দাবী দার্য়ি কিব?
উত্তি: আপর্ন তয িপ্তাষ্ট্রহ েথম র্ার র্দষ্ট্রনর কম কাজ কষ্ট্ররন এেং 504 মার্কচ ন েলাষ্ট্ররর কম তমাট আয় কষ্ট্ররন, তিই িপ্তাষ্ট্রহ
আপনার দার্ে দার্িল করা উর্র্ে। আপর্ন যর্দ র্ার ো োর তের্ি র্দন কাজ কষ্ট্ররন ো 504 মার্কচ ন েলাষ্ট্ররর তের্ি আয়
কষ্ট্ররন, আপনার োর পষ্ট্ররর িপ্তাষ্ট্রহ দার্িল করা উর্র্ে।
প্রশ্ন: আনম বাি বাি UI কল তসন্টার্ি আটর্ক ানি। আমাি দানব নক প্রনিয়াকিণ কিা হর্ব?
উত্তি: আপনার োপয িে িুর্েধা আপর্ন পাষ্ট্রেন। আপর্ন তযর্দন আপনার র্নষ্ট্রয়াগকেচ ার কাে তথষ্ট্রক আলাদা হষ্ট্রয়ষ্ট্রেন, তির্দন
তথষ্ট্রক আপনার দােী শুরু হষ্ট্রে। অভূ েপূেচ কল ভর্লউম ও ওষ্ট্রয়ে ট্রার্ফক রষ্ট্রয়ষ্ট্রে। দয়া কষ্ট্রর তধযচ ধষ্ট্রর তর্ষ্টা র্ার্লষ্ট্রয় যান।
অনলাইষ্ট্রন আষ্ট্রেদন করাই তশ্রয়।
প্রশ্ন: আনম আমাি নির্য়াগ্কর্োি কাি তের্ক আলাদা হর্য় াওয়াি সপ্তার্হ আমাি দাবী দানখল কির্র্ অক্ষম নিলাম DOL
ওর্য়বসাইট এবং/অেবা UI কল তসন্টার্িি জিয। আনম নক এখিও নক তসই সপ্তার্হি সুনবধাগুনল পার্বা?
উত্তি: হযাৌঁ, আপনার তয িকল িুর্েধাগুর্ল োপয, আপর্ন তিগুর্ল িেই পাষ্ট্রেন। আপর্ন তযর্দন আপনার র্নষ্ট্রয়াগকেচ ার কাে তথষ্ট্রক
আলাদা হষ্ট্রয়র্েষ্ট্রলন, তির্দন তথষ্ট্রক আপনার দােী শুরু হষ্ট্রে এেং DOL এর ওষ্ট্রয়েিাইট ো UI কল তিন্টাষ্ট্ররর তকান িমিযার
কারষ্ট্রণ িময়মে ের্ক্রয়াকরণ করা না হষ্ট্রল, DOL দােীগুর্ল পূষ্ট্রেচর োর্রি তথষ্ট্রক কাযচকর কয়া হষ্ট্রে।।
প্রশ্ন: অর্পক্ষাি সপ্তাহ কী এবং তসটি মাে কিা হর্য়র্ি অেে কী?
উত্তি: িাধারণে, একটি দার্ের েথম পূণচ িপ্তাহ একটি অনাদায়ী েেীক্ষার িপ্তাহ হয়। এর অথচ আপনাষ্ট্রক অথচ েদান করা হয়
না র্কন্তু আপনাষ্ট্রক োও িাপ্তার্হক িুর্েধা দােী করষ্ট্রে হষ্ট্রে এেং তযাগযোর েষ্ট্রয়াজনীয়ো পূরণ করষ্ট্রে হষ্ট্রে। 12 মার্চ 2020
তথষ্ট্রক শুরু কষ্ট্রর, গভনচর COVID-19 জনস্বাস্থয িংকট দ্বারা েভার্েে েযর্ক্তষ্ট্রদর জনয এক িপ্তাষ্ট্রহর অষ্ট্রপক্ষার িময়কাল স্থর্গে
কষ্ট্ররষ্ট্রেন। এর মাষ্ট্রন হল তয আপর্ন যর্দ িুর্েধা পাওয়ার তযাগয হন, োহষ্ট্রল আপনার দার্ের েথম িপ্তাহ তথষ্ট্রক আপনাষ্ট্রক অথচ
তক্রর্েট করা হষ্ট্রে (র্দ্বেীয় িপ্তাহ নয়)। এর অথচ এই নয় তয, আপনার দার্ে করষ্ট্রলই আপনাষ্ট্রক টাকা তদওয়া হষ্ট্রে।
প্রশ্ন: আমার্ক নদ তবকািত্ব নবমাি জিয ত াগ্য মর্ি কিা হয়, র্াহর্ল আনম কর্ব প্রেম নকনি পাওয়াি আিা কির্র্ পানি?
উত্তি: আপর্ন যর্দ UI-এর তযাগয হন, োহষ্ট্রল আপনার েথম তপষ্ট্রমন্ট আপনার দােী দাষ্ট্রয়র করার িময় তথষ্ট্রক িাধারণে দুই
তথষ্ট্রক র্েন িপ্তাষ্ট্রহর মষ্ট্রধয করা হষ্ট্রে। র্কেু তক্ষষ্ট্রে, তপষ্ট্রমন্ট করার আষ্ট্রগ অর্ের্রক্ত েথয তনওয়ার েষ্ট্রয়াজন হষ্ট্রে পাষ্ট্রর এেং
আপনার েথম তপষ্ট্রমন্ট তপষ্ট্রে তিই তক্ষষ্ট্রে আষ্ট্ররা তের্ি িময় লাগষ্ট্রে পাষ্ট্রর। আমরা এই িমষ্ট্রয় আপনার িুর্েধার জনয আষ্ট্রেদন
ের্ক্রয়া করষ্ট্রে এেং পযচাষ্ট্রলার্না করষ্ট্রে েযেহার করষ্ট্রে পার্র। আপর্ন এই িমষ্ট্রয় িুর্েধা পাষ্ট্রেন না। যের্দন আপর্ন তেকার
থাকষ্ট্রেন এেং তযাগযোর েষ্ট্রয়াজনীয়ো পূরণ করষ্ট্রেন, িাপ্তার্হক িুর্েধা দার্ে করষ্ট্রে থাকুন। এোড়াও, আপনার তমইল তর্ক
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করুন এেং তকান েশ্নােলীর ো DOL এর তফান কষ্ট্রলর উত্তর র্দন অর্েলষ্ট্রম্ব যাষ্ট্রে আপনার তপষ্ট্রমন্ট র্েলর্ম্বে না হয়। যর্দ
আপর্ন তযাগয র্েষ্ট্রের্র্ে হন, আপর্ন আপনার েথম তপষ্ট্রমন্ট িষ্ট্রে পাওনা তয তকান আষ্ট্রগর িপ্তাষ্ট্রহর তপষ্ট্রমন্টও পাষ্ট্রেন। আপর্ন
িরাির্র আমানে ো েযাঙ্ক তের্েট কাষ্ট্রেচর মাধযষ্ট্রম আপনার িুর্েধাগুর্ল পাষ্ট্রেন।

প্রশ্ন: আমাি নির্য়াগ্কর্ো COVID-19 এি কাির্ণ আমাি কার্জি ঘন্টা কনমর্য় নদর্য়র্িি। আনম নক তবকািত্ব নবমাি
পাওয়াি ত াগ্য?
উত্তি: তিটি র্নভচ র কষ্ট্রর। যর্দ আপর্ন িপ্তাষ্ট্রহ র্ার র্দষ্ট্রনর কম কাজ কষ্ট্ররন এেং 504 মার্কচ ন েলার/িপ্তাহ ো োর কম আয়
কষ্ট্ররন, োহষ্ট্রল আপর্ন আংর্িক UI িুর্েধা পাওয়ার তযাগয হষ্ট্রে পাষ্ট্ররন।
প্রশ্ন: আনম আংনিক সময় কাজ কনি। আনম নক UI এি ত াগ্য?
উত্তি: আপর্ন যর্দ িপ্তাষ্ট্রহ র্ার র্দষ্ট্রনর কম কাজ কষ্ট্ররন এেং 504 মার্কচ ন েলার ো োর কম উপাজচন কষ্ট্ররন, োহষ্ট্রল আপর্ন
আংর্িক িুর্েধা তপষ্ট্রে পাষ্ট্ররন। কাষ্ট্রজর েষ্ট্রেযক র্দন, ো র্দষ্ট্রনর অংি, আপনার িাপ্তার্হক িুর্েধােলীর হার এক-র্েু থচাংি কর্মষ্ট্রয়
তদয়।
প্রশ্ন: আমাি নির্য়াগ্কর্ো সামনয়কভার্ব বন্ধ কর্ি নদর্য়র্িি। আনম নক তবকািত্ব নবমাি পাওয়াি ত াগ্য?
উত্তি: আপর্ন যর্দ আপনার র্াকরী তথষ্ট্রক োৌঁটাই হষ্ট্রয় র্গষ্ট্রয় থাষ্ট্রকন োহষ্ট্রল আপনার দােী দাষ্ট্রয়র করা উর্র্ে। আমাষ্ট্রদর লক্ষয
হল িমস্ত মানুে যারা আষ্ট্রেদন কষ্ট্ররন এেং আইনে যারা পাওয়ার তযাগয, োষ্ট্রদর জনয িুর্েধা পাওয়া র্নর্িে করা।
প্রশ্ন: আনম স্ব-নির্য়ানজর্ বা স্বাধীি ঠিকাদাি। আনম নক তবকািত্ব নবমাি পাওয়াি ত াগ্য?
উত্তি: েেচ মাষ্ট্রন, র্নউ ইয়কচ রাষ্ট্রজয কমচরে অর্ধকাংি স্বর্নভচ র েযর্ক্ত এেং স্বাধীন ঠিকাদারষ্ট্রদর তেকারত্ব র্েমার িুর্েধােলী
লাভ করার অনুমর্ে তনই। েষ্ট্রে স্বর্নভচ র েযর্ক্ত ও স্বাধীন ঠিকাদাষ্ট্রররা PUA এর অধীষ্ট্রন িুর্েধােলী লাভ করার তযাগয হষ্ট্রে
পাষ্ট্ররন। PUA এমন েযর্ক্তষ্ট্রদর জনয উপলভয যারা স্বাভার্েকভাষ্ট্রে তেকারত্ব িুর্েধােলীর জনয তযাগয নয় র্কন্তু COVID-19
এর কারষ্ট্রণ কাজ করষ্ট্রে পারষ্ট্রেন না। PUA, 27 এ জানুয়ার্র, 2020 এেং 31এ র্েষ্ট্রিম্বর, 2020-এর মাষ্ট্রের িমষ্ট্রয়র
তেকারষ্ট্রত্বর জনয উপলভয। িষ্ট্রেচাচ্চ িুর্েধােলীর হার 504 মার্কচ ন েলার, যা র্নয়র্মে তেকারত্ব র্েমার িুর্েধােলীর িষ্ট্রেচাচ্চ
িুর্েধােলীর হাষ্ট্ররর স্বরূপ। ের্েটি রাষ্ট্রজযর গড় িাপ্তার্হক িুর্েধােলীর পর্রমাষ্ট্রণর 50% র্হিাষ্ট্রে, মার্কচ ন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম র্েভাগ
(United States Department of Labor, USDOL) দ্বারা তেমার্িকভাষ্ট্রে, PUA এর নূযনেম হার গণনা করা হয়। 1
জানুয়ার্র, 2020- 31 মার্চ, 2020-এর জনয নূযনেম িুর্েধােলীর হার 172 মার্কচ ন েলার। 1 এর্েল, 2020- 30 জুন,
2020-এর জনয িেচর্নম্ন িুর্েধােলীর হার 182 মার্কচ ন েলার।
প্রশ্ন: আনম একজি তিাট বযবসাি মানলক, ার্ক COVID-19 এি কাির্ণ বযবসা বন্ধ কির্র্ হর্য়র্ি। আনম নক UI এি ত াগ্য?
উত্তি: COVID-19 দ্বারা েভার্েে স্বর্নভচ র েযর্ক্তরা PUA িুর্েধােলীর জনয আষ্ট্রেদন করষ্ট্রে পাষ্ট্ররন।
প্রশ্ন: আনম কাজ কির্র্ পািনি িা কািণ আমাি সন্তার্িি স্কু ল বা তড-তকয়াি েযানসনলটি COVID-19 এি কাির্ণ বন্ধ
হর্য়র্ি, এবং আমাি সন্তার্িি পনির্ ে াি জিয আমাি বান়ির্র্ োকা প্রর্য়াজিীয়। আনম নক তবকািত্ব নবমাি পাওয়াি
ত াগ্য?
উত্তি: তযিাষ্ট্রন আপর্ন তেকারত্ব র্েমা িুর্েধােলী লাভ করার জনয তকেলমাে েিনই তযাগয হষ্ট্রেন যিন আপর্ন কাজ করষ্ট্রে িক্ষম
এেং উপলব্ধ, তিিাষ্ট্রন PUA এর অধীষ্ট্রন আপর্ন িুর্েধােলী লাভ করষ্ট্রে পাষ্ট্ররন যর্দ আপর্ন একটি র্িশুর োথর্মক পর্রর্যচাকারী হন,
যার স্কু ল ো তকয়ার ফযার্ির্লটি COVID-19 কারষ্ট্রণ েন্ধ হষ্ট্রয়ষ্ট্রে। PUA, 27 এ জানুয়ার্র, 2020 এেং 31এ র্েষ্ট্রিম্বর, 2020-এর
মাষ্ট্রের িমষ্ট্রয়র তেকারষ্ট্রত্বর জনয উপলভয। নূযনেম PUA িুর্েধােলীর হার র্নউ ইয়ষ্ট্রকচ গড় িাপ্তার্হক িুর্েধার পর্রমাষ্ট্রণর 50%। 1
জানুয়ার্র, 2020- 31 মার্চ, 2020-এর জনয নূযনেম িুর্েধােলীর হার 172 মার্কচ ন েলার। 1 এর্েল, 2020 - 30 জুন, 20205

এর জনয নূযনেম িুর্েধােলীর হার হল 182 মার্কচ ন েলার িষ্ট্রেচাচ্চ িুর্েধােলীর হার 504 মার্কচ ন েলার, যা র্নয়র্মে তেকারত্ব
র্েমার িুর্েধােলীর িষ্ট্রেচাচ্চ িুর্েধােলীর হাষ্ট্ররর স্বরূপ।

প্রশ্ন: একজি তপিাদাি স্বাস্থযকমী আমার্ক বর্লর্িি ত আমাি তকায়ািান্টাইি োকা প্রর্য়াজি, র্াই আনম
কাজ কির্র্ ত র্র্ িা পানি র্াহর্ল আনম নক তবকািত্ব নবমা সুনবধাবলী লাভ কিাি ত াগ্য?

নদ

উত্তি: িম্ভেে না, যর্দ আপর্ন এিনও কমচরে হন। েষ্ট্রে, গভনচর িম্প্রর্ে একটি আইন জার্র কষ্ট্ররষ্ট্রেন যা COVID-19এর কারষ্ট্রণ এক িরকারী িত্তা কেৃচ ক পৃথকীকরণ ো তকায়ারান্টাইষ্ট্রনর আষ্ট্রদষ্ট্রির অধীন েযর্ক্তর জনয র্াকর্রর িুরক্ষা এেং
িষ্ট্রেেন েু টি েদান কষ্ট্রর।
আপর্ন এিাষ্ট্রন আরও েথয িম্পষ্ট্রকচ জানষ্ট্রে পাষ্ট্ররন: ny.gov/COVIDpaidsickleave. এোড়াও তয শ্রর্মকরা অিুস্থ ো
যাষ্ট্রদর তকায়ারান্টাইষ্ট্রন থাকষ্ট্রে েলা হষ্ট্রয়ষ্ট্রে োষ্ট্রদর জনয অর্ের্রক্ত িুরক্ষা রষ্ট্রয়ষ্ট্রে। আরও েষ্ট্রথযর জনয, অনুগ্রহ কষ্ট্রর
এিাষ্ট্রন র্নউ ইয়কচ তেট স্বাস্থয দপ্তর (New York State Department of Health) এর COVID-19 ওষ্ট্রয়েিাইট
তদিুন:ny.gov/coronavirus।

প্রশ্ন: তকন্দ্রীয় সিকাি সম্প্রনর্ নকিু আইি জানি কর্ির্ি া অনর্নিক্ত তবকািত্ব নবমাি সুনবধাবলী প্রদাি কর্ি। তসই পনিবর্েিগুনল
নিউ ইয়কেবাসীর্দি নকভার্ব প্রভানবর্ কর্ি?
উত্তি: তকন্দ্রীয় িরকার িম্প্রর্ে তেকারত্ব র্েমা ক্ষর্েপূরণ এেং COVID-19 িম্পর্কচ ে র্েনটি নেু ন কাযচক্রম তের্র কষ্ট্ররষ্ট্রে:
মহামারী তেকারত্ব িহায়ো ("PUA"); মহামারী তেকারত্ব ক্ষর্েপূরণ (Pandemic Unemployment Compensation)
(অর্ের্রক্ত 600 মার্কচ ন েলার/িপ্তাষ্ট্রহর িুর্েধােলী); এেং মহামারী জরুরী তেকারত্ব ক্ষর্েপূরণ (Pandemic Emergency
Unemployment Compensation) (তযই দােীদারষ্ট্রদর িুর্েধােলী ফু র্রষ্ট্রয় এষ্ট্রিষ্ট্রে োষ্ট্রদর জনয অর্ের্রক্ত 13 িপ্তাষ্ট্রহর
িুর্েধােলী)। এিাষ্ট্রন এই কাযচক্রমগুর্ল িম্পষ্ট্রকচ অর্ের্রক্ত েথয পাওয়া যাষ্ট্রে: labor.ny.gov।
প্রশ্ন: আনম একজি বয়স্ক কমী এবং/অেবা আনম তিাগ্ প্রনর্র্িাধক্ষমর্া ক্ষনর্গ্রস্থ। আনম অর্িক মািুর্ষি সংস্পর্িে কাজ কনি
এবং আমাি স্বার্স্থযি প্রনর্ উর্ের্গ্ি কাির্ণ কাজ কির্র্ নগ্র্য় বযনক্তগ্র্ভার্ব অস্বনি তবাধ কিনি। আনম নক তবকািত্ব
নবমাি পাওয়াি ত াগ্য?
উত্তি: িাধারণভাষ্ট্রে েলা যায়, আপর্ন তস্বচ্ছায় আপনার র্াকর্র তেষ্ট্রড় র্দষ্ট্রল আপর্ন তেকারত্ব র্েমার লাভ করার তযাগয নন। র্াকর্র
েযাগ করার পূষ্ট্রেচ,অনুগ্রহ কষ্ট্রর আপনার র্নষ্ট্রয়াগকেচ ার িাষ্ট্রথ অনযানয উপলভয র্েকল্পগুর্ল আষ্ট্রলার্না করা র্েষ্ট্রের্না কষ্ট্রর তদিুন তযমন
অিুস্থোর েু টি ো োর্েচক েু টি েযেহার করা, একটি যুর্ক্তিেে র্েকষ্ট্রল্পর অনুষ্ট্ররাধ করা তযমন দূরেেী কাজ করা, আপনার র্নষ্ট্রয়াগকেচ ার
কাষ্ট্রে েু টির অনুষ্ট্ররাধ, অথো অস্থায়ী অক্ষমোর িুর্েধােলী র্াওয়া। যর্দ র্েকল্প না পাওয়া যায়, আপর্ন তেকারত্ব র্েমার জনয একটি
দার্ে দার্িল করষ্ট্রে পাষ্ট্ররন। আপনার র্কেু র্র্র্কৎিামূলক নর্থ অজচন করার র্েষ্ট্রের্না করা উর্র্ে তযটি তকান কাষ্ট্রজর র্ের্ধর্নষ্ট্রেধ িনাক্ত
কষ্ট্রর এেং আপনার দার্ের িষ্ট্রে তিটা জমা করুন। আপর্ন যর্দ তেকারত্ব র্েমার িুর্েধােলী লাভ করষ্ট্রে অষ্ট্রযাগয হন, োহষ্ট্রল আপর্ন
PUA এর অধীষ্ট্রন িুর্েধােলী লাভ করার তযাগয হষ্ট্রে পাষ্ট্ররন।
প্রশ্ন: ইনর্মর্ধয শুরু একটি দানব সম্পূণে কিাি জিয আমার্ক একজি নবর্িষজ্ঞর্ক কল কিাি পিামিে তদওয়া হর্য়নিল,
নকন্তু আনম র্াি সার্ে ত াগ্ার্ াগ্ কির্র্ পািনি িা। আমাি কী কিা উনর্র্?
উত্তি: আপনাষ্ট্রক 1-888-209-8124নম্বষ্ট্রর তটর্লষ্ট্রফান দার্ে তকষ্ট্রন্দ্রর িাষ্ট্রথ তযাগাষ্ট্রযাগ র্ার্লষ্ট্রয় তযষ্ট্রে হষ্ট্রে: এটি আপনার দার্ে িম্পূণচ
করার একমাে উপায় (আপর্ন অনলাইষ্ট্রন আপনার দার্ের এই অংিটি িম্পূণচ করষ্ট্রে পারষ্ট্রেন না)।
প্রশ্ন: আনম একটি দানব দার্য়ি কির্র্ আমাি NY.GOV ID অযাকাউর্ন্ট লগ্ ইি কির্র্ পািনি িা। আমাি কী কিা
উনর্র্?
উত্তি: 800-833-3000 নম্বষ্ট্রর কল করুন। ভাো র্নেচার্ন করুন, োরপর 2 টিপুন।
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প্রশ্ন: আমাি নপি নির্সট কির্র্ হর্ব। আমাি কী কিা উনর্র্?
উত্তি: আপনাষ্ট্রক 1-888-209-8124 নম্বষ্ট্রর তটর্লষ্ট্রফান দার্ে তকষ্ট্রন্দ্র কল কষ্ট্রর একজন এষ্ট্রজষ্ট্রন্টর িষ্ট্রে কথা েলষ্ট্রে হষ্ট্রে। এটি
আপনার র্পন র্রষ্ট্রিট করার একমাে উপায়।
প্রশ্ন: আনম নর্নন্তর্ ত আনম নদ তবকািত্ব নবমা (UI) এি জিয আর্বদি কনি র্াহর্ল আমাি নির্য়াগ্কর্ো আমাি নবরুর্ে
প্রনর্র্িাধ নির্র্ পার্ি অেবা মহামািী তিষ হওয়াি পি আমার্ক কার্জ নেির্র্ বািি কির্র্ পার্ি। আমাি অনধকািগুনল
কী কী?
উত্তি: রাষ্ট্রজযর আইন িকল শ্রর্মকষ্ট্রক তেকারষ্ট্রত্বর জনয ফাইল করার অর্ধকার েদান কষ্ট্রর এেং শ্রম আইন অনুযায়ী একজন
র্নষ্ট্রয়াগকেচ া একটি িুরর্ক্ষে কাযচকলাষ্ট্রপ শ্রর্মষ্ট্রকর জর্ড়ে থাকার ের্েষ্ট্রিাধ র্নষ্ট্রে পাষ্ট্রর না।
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