
18 জানয়ুারী, 2021-এ গভন্নর Andrew M. Cuomo ঘ�াষণা কররছিরেন ঘে তাঁর ছনর ্্ন রে NYS DOL একটি নতুন ছনয়ম বাস্তবায়ন কররব ঘেখারন 
পার্ন -রাইম কাজ ঘবকাররবের সুছবধাগুছেরত কীভারব প্রভাব ঘেরে তা পুনরায় সংজ্াছয়ত কররব। এই পছরবত্ন নটি New York-এর আংছেক ঘবকারবে 
ছসরটেমরক আরও ন্াে্ এবং New Yorker-এর ঘসই সকে জনসাধাররণর জন্ আরও ন্ায়সঙ্গত হরয় উরেরি োরা ঘবকারবে এবং অছতমাছর সুছবধা 
ঘনওয়ার সময় পার্ন -রাইম কাজ করার সুরোগ ঘপরয়রিন।

প্রপ্র: আংছেক ঘবকাররবে ঘকান পছরবত্ন নগুছে করা হরয়রি আংছেক ঘবকাররবে ঘকান পছরবত্ন নগুছে করা হরয়রি? 

উ: NYS DOL-এর নতুন আংছেক ঘবকারবে ছসরটেমটি একটি "�ণ্া-ছভছতিক" পদ্ধছত ব্বহার করর। নতুন ছনয়রমর অধীরন, ্াছব্াররা ঘসই সপ্ারহর 
জন্ সম্পূণ্ন ঘবকাররবের সুরোগ না হাছররয় প্রছত সপ্ারহ 7 ছ্ন পে্নন্ত কাজ কররত পাররন েছ্ তাঁরা েছ্ তাঁরা 30 �ন্া বা তার ঘেরক কম কাজ কররন �ন্া বা তার ঘেরক কম কাজ কররন 
এবং স্বএবং স্ব-কম্নসংস্ান ঘেরক উপাজ্ন ন বা্ ছ্রয় ঘমার ঘবতরনকম্নসংস্ান ঘেরক উপাজ্ন ন বা্ ছ্রয় ঘমার ঘবতরন $504 বা তার ঘেরক কম উপাজ্ন ন কররনবা তার ঘেরক কম উপাজ্ন ন কররন। এই পছরবত্ন রনর েরে, ্াছব্ারর্র সুছবধাগুছে
পার্ন -রাইম কারজ ছনেুক্ত প্রছতটি ছ্রনর জন্ হ্াস পারব না এবং সপ্ারহর ঘমার কারজর �ণ্ার ছভছতিরত বছধ্নত হারর হ্াস পারব।

তুেনার জন্, আংছেক UI-এর জন্ NYS DOL-এর পপূব্নবততী ছসরটেমটি সম্পূণ্ন-ছ্রনর বছধ্নত হারর পার্ন -রাইম কাজটি গণনা করররি। এই পদ্ধছতর 
অধীরন, একজন ্াছব্ার ছেছন পার্ন -রাইম কাজ করররিন ছতছন প্রছতছ্ন কত �ণ্া কাজ কররছিরেন ঘসই সংখ্ার ছনছব্নরেরষ প্রছতছ্রনর জন্ 
তার্র সাপ্াছহক সুছবধাগুছের 25% হারারবন। উ্াহরণস্বরূপ, একজন ্াছব্ার ছেছন ছতন-�ণ্ার ছেের চোকােীন ঘকবে $45 উপাজ্ন ন করররিন 
ছতছন তার্র সাপ্াছহক সুছবধাগুছের এক চতুে্নাংে হারারত পাররন।

প্রপ্র: আমার সাপ্াছহক প্রমাণপররের ঘষেররে কী পছরবত্ন ন হরয়রি আমার সাপ্াছহক প্রমাণপররের ঘষেররে কী পছরবত্ন ন হরয়রি?

উ: এই ছসরটেম আপরেরটি ্াছব্াররা প্রছত সপ্ারহ তার্র ছররপার্ন  করা কারজর ছ্রনর সংখ্া কীভারব গণনা করর ঘসটির পছরবত্ন ন করর। 
্াছব্ারর্র ছনরচর তাছেকায় উরলেখ কররত হরব ঘে তাঁরা তার্র সাপ্াছহক �ণ্ায় কাজটি ছ্নসংখ্ায় পছরণত করা কীভারব ছনণ্নয় কররন। 
উ্াহরণস্বরূপ, েছ্ একজন ্াছব্ার সপ্ারহ 4 �ণ্ার কম কাজ কররন, তাহরে প্রত্য়ন করার সময় তাঁরক 0 ছ্ন কাজ করার ছররপার্ন  করা 
উছচত। একজন ্াছব্ার ছেছন 30 �ণ্া কাজ কররন, ছতছন 3 ছ্ন কাজ করার ছররপার্ন  কররবন।

অপর একটি পছরবত্ন ন হে ্াছব্ারর্র প্রছতছ্ন ঘকবে 10 �ন্া পে্নন্ত কাজ করার ছররপার্ন  কররত হরব। 

প্রছত সপ্ারহ েত �ণ্া প্রছত সপ্ারহ েত �ণ্া 
কাজ করা হরয়রিকাজ করা হরয়রি

UI-ঘত ছররপার্ন  করা ঘত ছররপার্ন  করা 
ছ্রনর সংখ্াছ্রনর সংখ্া

UI-ঘতঘত
েতেত % হ্াসহ্াস

0 - 4 0 ছ্নছ্ন 0
5 - 10 1 ছ্নছ্ন 25%
11 - 20 2 ছ্নছ্ন 50%
21 - 30 3 ছ্নছ্ন 75%

31+ 4 ছ্নছ্ন 100%
েখন আপনার �ণ্া অনেুায়ী কাজ করা গণনা করা হরবেখন আপনার �ণ্া অনেুায়ী কাজ করা গণনা করা হরব, তখন আসন্নমারন �ণ্ারতখন আসন্নমারন �ণ্ার পপূণ্নসংখ্াটি ছনন।পপূণ্নসংখ্াটি ছনন।

উন্নত কমতী্েউন্নত কমতী্ে: 
আংছেক ঘবকাররবেরআংছেক ঘবকাররবের FAQS আপরের করা হরয়রিআপরের করা হরয়রি 



প্রপ্র: আমার সাপ্াছহক প্রমাণপররের ঘষেররে কী পছরবত্ন ন করা হয়ছনআমার সাপ্াছহক প্রমাণপররের ঘষেররে কী পছরবত্ন ন করা হয়ছন?

উ: ্াছব্ারর্র এখনও অনোইরন বা স্বয়ংছরিয় ঘোন ছসরটেরমর মাধ্রম সুছবধাগুছের জন্ তার্র সাপ্াছহক ্াছবগুছে প্রত্ছয়ত করার প্ররয়াজন। 
প্রত্ছয়ত করার সময়, ছসরটেমটি কাজ করার ছ্নসংখ্া জানরত চাইরব। ্াছব্ারর্র ছনরচর তাছেকায় উরলেখ কররত হরব ঘে তাঁরা তার্র 
সাপ্াছহক �ণ্ায় কাজটি ছ্নসংখ্ায় পছরণত করা কীভারব ছনণ্নয় করররিন। 

এর সরঙ্গ, ্াছব্াররা ঘে সপ্াহটির জন্ তাঁরা ্াছব কররিন, ঘসই সপ্ারহ তাঁরা কত উপাজ্ন ন করররিন তার পছরমাণটি এখনও ছররপার্ন  কররত 
হরব। ঘেরকানও ্াছব্ার োঁরা $504 বা তার ঘবছে সাপ্াছহক ঘমার অে্ন (স্ব-কম্নসংস্ান ঘেরক উপাজ্ন ন বা্ ছ্রয়) উপাজ্ন ন কররে তাঁরা কাজ করার 
�ণ্ার ছনছব্নরেরষ ঘবকারবে বা অছতমারী সুছবধাগুছের জন্ ঘোগ্ নন।

প্রপ্র: েছ্ আছম এক ছ্রনেছ্ আছম এক ছ্রন 10 �ণ্ার ঘবছে কাজ কছর তাহরে কীভারব আমার �ণ্াটি গণনা করা উছচত�ণ্ার ঘবছে কাজ কছর তাহরে কীভারব আমার �ণ্াটি গণনা করা উছচত? 

উ: সপ্ারহ �ণ্াগুছে ঘোগ করার সময়, ্াছব্ারর্র প্রছত ক্ারেন্ার ছ্রন সরব্নাচ্চ 10 �ন্া ব্বহার করা উছচত। কতছ্রনর কাজ ঘসটি ছনধ্নারণ 
করর UI-ঘত ছররপার্ন  কররত, ্াছব্ারর্র প্রছতটি ক্ারেন্াররর ছ্রনর জন্ কাজ করা সমস্ত �ন্া একসারে ঘোগ করা (প্রছতছ্ন সরব্নাচ্চ 10 �ণ্া 
কাজ করার সরঙ্গ ঘে ঘকানও ছ্রনর ্াছব্ার 10 �ন্ারও ঘবছে সময় ধরর কাজ কররন) এবং এই তাছেকারত উরলেখ করা উছচত।

উ্াহরণস্বরূপ, ঘে ্াছব্ার সপ্ারহ ঘমার 8 �ন্া কাজ করর তাঁরক একছ্ন কারজর ছররপার্ন  করা উছচত, এবং ঘে ্াছব্ার এক সপ্ারহ ঘমার 13 �ন্া 
কাজ করর তাঁরা েছ্ এক ছ্রনর ঘবছে কাজ করর তরব তাঁরক ্ইু ছ্রনর কারজর ছররপার্ন  করা উছচত। েছ্ এক ক্ারেন্াররর ছ্রন 13 �ন্া কাজ 
�রর োরক তরব ঘসই ্াছব্াররক সরব্নাচ্চ 10 �ণ্ার ছনয়রমর কাররণ একছ্রনর কারজর ছররপার্ন  করা উছচত।

দ্রষ্টব্: এই সপূরেটি $504 সাপ্াছহক ঘমার অরে্নর ছনয়রমর পছরবত্ন ন করর না-্াছব্ারর্র এখনও সপ্ারহর জন্ ঘমার উপাজ্ন নটি ছররপার্ন  কররত হরব। 
ঘেরকানও ্াছব্ার োঁরা স্ব-কম্নসংস্ান ঘেরক উপাজ্ন ন িাড়া সাপ্াছহক ঘমার উপাজ্ন ন ছহসারব $504-এর ঘবছে উপাজ্ন ন কররন (কর ও িাড় ঘনওয়ার 
আরগ অরে্নর পছরমাণটি উপাজ্ন ন করা হয়) তাঁরা �ণ্ায় কাজ করার ছনছব্নরেরষ ঘবকারবে বা অছতমারীর সুছবধাগুছের জন্ ঘোগ্ নন।

প্রপ্র: আংছেক ঘবকাররবের এই পছরবত্ন নটি কখন কাে্নকর হয় আংছেক ঘবকাররবের এই পছরবত্ন নটি কখন কাে্নকর হয়? 

উ: 24 জানয়ুারী, 2021 রছববার ঘেরক, New Yorker-এর জনসাধারণ ঘসামবার 18 জানয়ুারী, 2021 ঘেরক রছববার, 24 জানয়ুারী, 2021-এর সুছবধা 
সপ্াহ- এবং সকে সুছবধার সপ্াহগুছের জন্ নতুন পদ্ধছতটি ব্বহার করর ছররপার্ন  কররবন।

প্রছত সপ্ারহ েত �ণ্া প্রছত সপ্ারহ েত �ণ্া 
কাজ করা হরয়রিকাজ করা হরয়রি

UI-ঘত ছররপার্ন  করা ঘত ছররপার্ন  করা 
ছ্রনর সংখ্াছ্রনর সংখ্া

UI-ঘত  ঘত  
েতেত % হ্াসহ্াস

0 - 4 0 ছ্নছ্ন 0
5 - 10 1 ছ্নছ্ন 25%
11 - 20 2 ছ্নছ্ন 50%
21 - 30 3 ছ্নছ্ন 75%

31+ 4 ছ্নছ্ন 100%
েখন আপনার �ণ্া অনেুায়ী কাজ করা গণনা করা হরবেখন আপনার �ণ্া অনেুায়ী কাজ করা গণনা করা হরব, তখন আসন্নমারন �ণ্ার পপূণ্নসংখ্াটি ছনন। তখন আসন্নমারন �ণ্ার পপূণ্নসংখ্াটি ছনন।

প্রছত সপ্ারহ েত �ণ্া প্রছত সপ্ারহ েত �ণ্া 
কাজ করা হরয়রিকাজ করা হরয়রি

UI-ঘত ছররপার্ন  করা ঘত ছররপার্ন  করা 
ছ্রনর সংখ্াছ্রনর সংখ্া

UI-ঘত  ঘত  
েতেত % হ্াসহ্াস

0 - 4 0 ছ্নছ্ন 0
5 - 10 1 ছ্নছ্ন 25%
11 - 20 2 ছ্নছ্ন 50%
21 - 30 3 ছ্নছ্ন 75%

31+ 4 ছ্নছ্ন 100%
েখন আপনার �ণ্া অনেুায়ী কাজ করা গণনা করা হরবেখন আপনার �ণ্া অনেুায়ী কাজ করা গণনা করা হরব, তখন আসন্নমারন �ণ্ার পপূণ্নসংখ্াটি ছনন। তখন আসন্নমারন �ণ্ার পপূণ্নসংখ্াটি ছনন।



প্রপ্র: আংছেক ঘবকাররবের সুছবধার জন্ ছক এখনও উপাজ্ন রনর ঘকানও ছনছ ্্নষ্ট সীমা ররয়রিআংছেক ঘবকাররবের সুছবধার জন্ ছক এখনও উপাজ্ন রনর ঘকানও ছনছ ্্নষ্ট সীমা ররয়রি? 

উ: হ্া,ঁ েছ্ একজন ্াছব্ার স্ব-কম্নসংস্ান ঘেরক উপাজ্ন ন িাড়া সাপ্াছহক ঘমার উপাজ্ন ন ছহসারব $504-এর ঘবছে উপাজ্ন ন কররন (কর ও িাড় 
ঘনওয়ার আরগ অরে্নর পছরমাণটি উপাজ্ন ন করা হয়) তাহরে তাঁরা কত �ন্া কাজ করররিন তা ছবরবচনা না কররই তারা এই সপ্ারহর ঘবকারবে বা 
অছতমারী সুছবধাগুছের জন্ ঘোগ্ হরবন না।

প্রপ্র: এই পছরবত্ন নটি অছতমারী ঘবকারবে সহায়তারএই পছরবত্ন নটি অছতমারী ঘবকারবে সহায়তার (প্ারন্ছমক আনএমপ্লয়রমন্ অ্াছসটে্ান্সপ্ারন্ছমক আনএমপ্লয়রমন্ অ্াছসটে্ান্স) (PUA) সুছবধার জন্ সাপ্াছহক সুছবধার জন্ সাপ্াছহক 
প্রমাণীকররণর ঘষেররেও প্ররোজ্প্রমাণীকররণর ঘষেররেও প্ররোজ্? 

উ: হ্াঁ। ্াছব্াররা োরা PUA সুছবধার জন্ ঘোগ্ তারা নতুন গণনা পদ্ধছতটি ব্বহার করর তার্র কারজর ছ্নগুছে ছররপার্ন  কররবন। ছনয়ছমত 
UI সুছবধাগুছে (বা অছতছরক্ত সুছবধাগুছে) ঘেরক ছভন্ন, PUA ্াছব্ারর্র েুক্তরাষ্টীয় প্ররয়াজনীয়তা অনসুারর স্ব-কম্নসংস্ারন $504-এর ঘবছে উপাজ্ন রনর 
ছবষয়টি অবে্ই ছররপার্ন  কররত হরব।

প্রপ্র: েছ্ আছম সপ্ারহ চার ছ্রনর ঘবছে চার �ণ্ার ঘবছে কাজ কছরেছ্ আছম সপ্ারহ চার ছ্রনর ঘবছে চার �ণ্ার ঘবছে কাজ কছর, তাহরে আমার ছক এখনওতাহরে আমার ছক এখনও 0 ছ্রনর কাজ করার ছররপার্ন  ছ্রনর কাজ করার ছররপার্ন  
করা উছচতকরা উছচত? 

উ: হ্া,ঁ NYS DOL-এর নতুন আংছেক ঘবকারবে ছসরটেরমর আওতায়, কাজ করার ঘমার ছ্নগুছের ছনছব্নরেরষ -- সপ্ারহ চার �ণ্ার কাজ -- 
প্রমাণীকররণর উরদেরে্র ঘষেররে এক ছ্রনর কম কাজ করার সমান, েতষেণ পে্নন্ত ্াছব্ার এই ছতন �ন্ার কারজর জন্ ঘমার ঘবতন (স্ব-কম্নসংস্ান 
ঘেরক উপাজ্ন ন বা্ ছ্রয়) $504-এর ঘবছে উপাজ্ন ন না কররন।

প্রপ্র: েছ্ পার্নেছ্ পার্ন -রাইম কাজ না কররে এই পছরবত্ন নটি কীভারব আমার সুছবধাগুছের উপর প্রভাব ঘেেরবরাইম কাজ না কররে এই পছরবত্ন নটি কীভারব আমার সুছবধাগুছের উপর প্রভাব ঘেেরব? 

উ: আংছেক ঘবকাররবের সুছবধা কীভারব গণনা করা হয় ঘসই সকে ঘষ্েররে NYS DOL-এর পছরবত্ন ন সপ্ারহ 0 �ন্া কাজ করা ্াছব্ারর্র প্রভাব 
ঘেেরব না।

প্রপ্র: আংছেক ঘবকাররবে এই পছরবত্ন নটি কীভারব সম্পূণ্ন সমরয় প্রভাব ঘেেরব োরত আছম ঘবকারবে সুছবধা ঘপরত পাছরআংছেক ঘবকাররবে এই পছরবত্ন নটি কীভারব সম্পূণ্ন সমরয় প্রভাব ঘেেরব োরত আছম ঘবকারবে সুছবধা ঘপরত পাছর? 

উ: আংছেক ঘবকাররবের সুছবধা কীভারব গণনা করা হয় ঘসই সকে ঘষ্েররে NYS DOL-এর পছরবত্ন ন New York-এর জনসাধাররণর কারি োকা 
ঘবকাররবের সপ্াহ সংখ্ায় প্রভাব ঘেেরব না।

প্রপ্র: আছম ভাগ করর ঘনওয়া কারজআছম ভাগ করর ঘনওয়া কারজ (Shared Work) আছি। এই পছরবত্ন নটি কীভারব আমার সুছবধাগুছের উপর প্রভাব ঘেেরবআছি। এই পছরবত্ন নটি কীভারব আমার সুছবধাগুছের উপর প্রভাব ঘেেরব? 

উ: ভাগ করর ঘনওয়া কারজর কম্নসপূছচরত তাছেকাভুক্ত ্াছব্ারর্র জন্ আংছেক ঘবকাররবের সুছবধাগুছে আো্াভারব গণনা করা হয়। ভাগ করা 
কারজর সুছবধার জন্ প্রত্য়ন সম্ছক্ন ত অছতছরক্ত তরে্র জন্ এখারন ছলিক করুন।

প্রপ্র: আছম প্রত্য়ন করার সময় েছ্ কাজ করা �ণ্ার ঘষেররে ভুে সংখ্াটি ছররপার্ন  কছর তরব আমার কী করা উছচতআছম প্রত্য়ন করার সময় েছ্ কাজ করা �ণ্ার ঘষেররে ভুে সংখ্াটি ছররপার্ন  কছর তরব আমার কী করা উছচত? 

উ: েছ্ ঘকানও ্াছব্ার নতুন সপূরেটি ব্বহার করার পছরবরত্ন  ভুে করর 18 জানয়ুারী, 2021 বা তারপরর সপ্ারহর জন্ কাজ করা ছ্রনর সংখ্া 
ছররপার্ন  কছর তরব তার্র ঘসটি NYS DOL-ঘক জাছনরয় ঘ্ওয়া উছচত োরত আমরা ছনছচিত কররত পাছর ঘে তারা তার্র সমস্ত সুরোগ-সুছবধাগুছে
প্র্ান করররি।
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