2020'র প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলির বেকার
শ্রমিক আইনের জন্য সহায়তা অব্যাহত রয়েছে
নতু ন COVID-19 রিলিফ প্যাকেজের মাধ্যমে কী কী প্রসারিত সুয�োগসুবিধা রয়েছে?
নতু ন COVID-19 রিলিফ প্যাকেজের অধীনে, ফেডারেল বেকারত্বের সুয�োগসুবিধা, মহামারী বেকারত্ব সহায়তা (PUA) সহ, মহামারীর জরুরী বেকারত্ব
ক্ষতিপূরণ (PEUC), এবং ফেডারাল মহামারী বেকারত্ব ক্ষতিপূরণ (FPUC) মার্চ 14, 2021 তারিখ পর্যন্ত 11 সপ্তাহের জন্য বাড়ান�ো হয়েছে।
বর্ধিত সুবিধাগুল�ো যাতে পাওয়া যায়, তার জন্য দাবিদারদের অবশ্যই প্রতি সপ্তাহে শংসাপত্র প্রত্যয়ন করতে হবে। আপনার সুয�োগসুবিধার বছরটি
শেষ না হওয়া বা আপনাকে নতু ন আবেদন জমা দেওয়ার জন্যা বলা না হলে DOL-কে পুনরায় আবেদন করা বা য�োগায�োগ করার প্রয়োজন নেই।
PUA দাবিদারদের সুয�োগসুবিধার বছরটি শেষ না হওয়া বা আপনাকে নতু ন আবেদন জমা দেওয়ার জন্যা বলা না হলে পুনরায় আবেদন করা
বা য�োগায�োগ করার প্রয়োজন নেই। নিউ ইয়র্কবাসীরা বেকারত্ব বীমার (UI) দাবির জন্য আমাদের স্বয়ংক্রিয় ফ�োন পদ্ধতি 1-888-581-5812 নম্বরে
অথবা PUA দাবির জন্য 1-833-324-0366 নম্বরে কল করে অথবা অনলাইনে labor.ny.gov/signin-তে প্রত্যয়ন করতে পারেন।

আমি কতগুল�ো সপ্তাহের PUA সুবিধা পাব?
PUA এখন মার্চ 14, 2021 থেকে, অথবা ম�োট 57 সপ্তাহের সুবিধার জন্য যেটি প্রথমে আসবে সেটির জন্য উপলভ্য।
প্রোগ্রামটিতে এখন একটি পর্যায়ক্রমের সময়সীমাও অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে - এর অর্থ আপনি যদি PUA সুবিধাগুলি গ্রহণ করে থাকেন এবং 14 ই মার্চ, 2021
পর্যন্ত পুর�োপুরি 57 টি সপ্তাহ ব্যবহার না করেন, তাহলে যেটি প্রথমে আসবে, আপনি হয় সমস্ত 57 সপ্তাহ ব্যবহার করলে অথবা এপ্রিল 11, 2021'র
সপ্তাহের শেষের দিকে প�ৌঁছান�ো পর্যন্ত সুবিধা প্রাপ্তি চালিয়ে যেতে পারেন।

নতু ন বা অব্যাহত PUA য�োগ্যতার জন্য আমি কীভাবে অতিরিক্ত নথিপত্র জমা দেব?
ফেডারেল আইনে বলা হয়েছে যে নতু ন PUA দাবিদারগণ যারা জানুয়ারী 31, 2021 এর পরে আবেদন করবেন তাদের আবেদন জমা দেওয়ার 21
দিনের মধ্যে অবশ্যই কর্মসংস্থানের নথিপত্র সরবরাহ করতে হবে। নিউ ইয়র্কবাসীরা যারা 31 জানুয়ারী, 2021 এর আগে PUA-এর জন্য আবেদন
করেছিলেন তাদের PUA সুবিধাগুল�োর প্রাপ্তি অব্যাহত রাখতে মার্চ 27, 2021 তারিখের মধ্যে এই নথিপত্র সরবরাহ করতে হবে।
ক�োন নথিপত্রগুল�োর প্রয়োজন হবে এবং সেগুল�ো কীভাবে জমা দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে আমরা বর্ত মানে US DOL থেকে অতিরিক্ত বিবরণের জন্য
অপেক্ষা করছি। আমরা ফেডারাল আইনে এই পরিবর্ত ন দ্বারা প্রভাবিত প্রত্যেক জনের সঙ্গে অতিরিক্ত বিস্তারিত বিবরণ সহ য�োগায�োগ করব।
এছাড়াও, PUA প্রাপ্ত প্রত্যেককে অবশ্যই বেকারত্বের জন্য একটি COVID-19-সম্পর্কি ত কারণে অসুবিধা ভ�োগ করছে তা নিশ্চিত করে সাপ্তাহিক
শংসাপত্র জমা দিতে হবে।

PEUC কত সপ্তাহের জন্য উপলভ্য?
মূলত, ক�োনও ব্যক্তি পুর�োপুরি 26 টি সপ্তাহের রাষ্ট্রীয় বেকারত্ব বীমা সুবিধা ব্যবহার করার পরে PEUC 13 সপ্তাহের অতিরিক্ত বেনিফিট সরবরাহ
করেছে এবং ডিসেম্বর 27, 2020 এর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। প্রোগ্রামটি এখন 14 মার্চ, 2021 এর মধ্যে বাড়ান�ো হয়েছে এবং ম�োট 24 সপ্তাহের জন্য
অতিরিক্ত সুবিধা সরবরাহ করতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
প্রোগ্রামটিতে এখন একটি পর্যায়ক্রমের সময়সীমাও অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে - এর অর্থ আপনি যদি PEUC সুবিধাগুলি 14 ই মার্চ, 2021 পর্যন্ত এখন�ো গ্রহণ
করে থাকেন এবং পুর�োপুরি 24 টি সপ্তাহ ব্যবহার না করেন, তাহলে যেটি প্রথমে আসবে, আপনি হয় সমস্ত 24 সপ্তাহ ব্যবহার করলে অথবা এপ্রিল 11,
2021'র সপ্তাহের শেষের দিকে প�ৌঁছান�ো পর্যন্ত সুবিধা পেয়ে যাবেন।

আমি যদি প্রসারিত সুয�োগসুবিধা (EB) প্রোগ্রামের মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করি তাহলে আমার কী করা উচিত, তবে
আমি এখন আবার PEUC সুবিধাগুলির জন্য য�োগ্য?
বর্ত মানে EB প্রাপ্ত দাবিদাররা তাদের EB সংক্রান্ত সুবিধাগুল�ো শেষ না করা পর্যন্ত PEUC পাবেন না। আপনি EB প্রোগ্রাম থেকে পুর�োপুরি 20 সপ্তাহের
বেনিফিট পাওয়ার পরে, আপনি যদি এখনও কাজের বাইরে থাকেন তবে শংসাপত্র অবিরত রাখুন এবং আপনি যেই PEUC সুবিধা পেয়েছেন সেগুল�ো
পাওয়ার জন্য আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত হবেন।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: এখন�ো ডিসেম্বর 2020 পর্যন্ত, EB বর্ত মানে 20 সপ্তাহের অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে, তবে এটি New York-এর বেকারত্বের
হার কমলে পরিবর্তি ত হতে পারে) যদি তা ঘটে আমরা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করব।

যদি আমি ইতিমধ্যে আমার য�োগ্য PUA অথবা UI সুবিধাগুল�ো, এক্সটেনশন প্রোগ্রামগুল�ো সহ PEUC এবং EB মাধ্যমে
সুবিধাগুলি সমাপ্ত করে থাকি, তাহলে আমার কী করা উচিত?
দাবিদাররা যারা এই 11-সপ্তাহের সম্প্রসারণের আগে উপলব্ধ PUA অথবা UI সুবিধাগুলি (PEUC এবং EB সহ) ব্যাবহার করে ফেলেছেন এবং বেকার
রয়েছেন তাদের সাপ্তাহিক শংসাপত্র জমা দিতে হবে এবং তারা আবার PUA অথবা PEUC সুবিধা পেতে শুরু করবে। আপনি যখন প্রত্যয়ীকরণ
করবেন, আপনাকে আপনার "দাবির বিরতি" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে - ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনি যেই সুয�োগসুবিধাগুল�োর জন্য য�োগ্য
তখন থেকে আপনি প্রত্যয়ী হিসেবে শেষবার কখন থেকে আপনি সুবিধা গ্রহণ করে কাজে ফিরে গেছেন তা আপনাকে উত্তর দিতে হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন:
1.


যদি
আপনার UI সুবিধার বছরটি (52 সপ্তাহের সময়কাল আপনি প্রথম বেনিফিটগুলি গ্রহণ করার সময় শুরু হয়ে) শেষ হয়ে যায়, তাহলে
আপনি সুবিধা পাওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন করতে পারেন। অনলাইনে আবেদন জানান�োর সেরা উপায়
unemployment.labor.ny.gov।

2.


যদি
আপনার PUA সুবিধার বছরটি শেষ হয়ে যায়, তাহলে আপনাকে প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। PUA দাবিদারদের সুয�োগসুবিধার
বছরটি শেষ না হলে পুনরায় আবেদন করা বা য�োগায�োগ করার প্রয়োজন নেই।

3.


যদি
আপনি ইতিমধ্যে আপনার PUA অথবা UI সুবিধাগুল�ো (PEUC এবং EB সহ) ব্যাবহার শেষ করে ফেলেছেন, তাহলে ফেডারেল আইনটি
জানায় যে আপনি কেবলমাত্র জানুয়ারী 3, 2021তারিখের শেষ সপ্তাহে বা পরে সুবিধা পেতে পারেন। ক�োনও প্রত্যাহারমূলক সুবিধা প্রদান
করা হবে না।

নতু ন COVID-19 রিলিফ প্যাকেজের মাধ্যমে অতিরিক্ত ফেডারেল মহামারী বেকারত্ব ক্ষতিপূরণ (FPUC) সুবিধা কী
পাওয়া যায়? যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমি কখন থেকে পেতে শুরু করব?
হ্যাঁ - FPUC সুবিধাগুল�ো বাড়ান�ো হয়েছে। জানুয়ারী 3, 2021 তারিখের শেষ সপ্তাহের শুরু থেকে, নিউ ইয়র্কবাসীরা যারা বেকারত্ব সুবিধা প্রাপ্ত করছে
তার সাপ্তাহিক $300 পেমেন্ট পাবেন। ফেডারেল আইনের অধীনে, এই অর্থপ্রদানগুলি 11সপ্তাহ পর্যন্ত, 14 ই মার্চ, 2021-এর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে।
FPUC সুবিধা পেতে, দাবিদারদের অবশ্যই রাষ্ট্রীয় বেকারত্ব বীমা, অংশীদারি বেনিফিট, PUA, PEUC, অথবা EB সুবিধার জন্য য�োগ্য হতে হবে এবং
গ্রহণ করতে হবে। নিউ ইয়র্কবাসীরা জানুয়ারী 3, 2021 তারিখের সপ্তাহে FPUC সুবিধা পেতে শুরু করবে — প্রথম সপ্তাহে এই সুবিধাগুল�ো ফেডারেল
আইনের অধীনে প্রদান করা যেতে পারে।

FPUC বেনিফিটগুল�ো জুলাই 27, 2020 থেকে জানুয়ারী 2, 2021 তারিখ পর্য ন্ত বেনিফিট সপ্তাহের জন্য কি উপলব্ধ?
না। ফেডারেল আইনের অধীনে, FPUC সুবিধাগুল�ো সেই সপ্তাহগুল�োর জন্য বিপরীতভাবে প্রদান করা যাবে না - কেবলমাত্র জানুয়ারী 3, 2021 তারিখে
শেষ হওয়া সপ্তাহটির শুরুতে সেগুল�ো প্রদান করা যেতে পারে।

আমি যখন নতু ন ফেডারাল এক্সটেনশানগুলি শেষ করব তখন আমার কী করা উচিত?
অতিরিক্ত 11 সপ্তাহের সুবিধাগুলি শেষ করার পরেও যদি আপনি বেকার থাকেন তবে
পরামর্শ দিই। যদি এই প্রোগ্রামগুলি পরবর্তীকালে প্রসারিত হয় বা ফেডারেল সরকার
প্রত্যাবর্ত নমূলক সুবিধাগুলি দ্রুত সরবরাহ করতে সহায়তা করবে। অনুগ্রহ করে মনে
য�োগ্য প্রোগ্রামগুলি প্রসারিত বা তৈরি না করে আপনি অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন না।

আমরা আপনাকে সাপ্তাহিক শংসাপত্র
নতু ন বেনিফিট প্রোগ্রাম তৈরি করে
রাখবেন, ফেডারাল সরকার যতক্ষণ
যদি তা ঘটে, আমরা আপনার সঙ্গে

জমা দেওয়ার
তবে DOL আপনাকে
পর্যন্ত আপনার জন্য
য�োগায�োগ করব।

নতু ন COVID-19 রিলিফ প্যাকেজটি হারিয়ে যাওয়া মজুরির সহায়তা প্রদানের পেমেন্টের ক্ষেত্রে কি ক�োনও প্রভাব
ফেলবে?
নতু ন COVID-19 রিলিফ প্যাকেজটি ডিসেম্বর 27, 2020 তারিখে বা তার পরে আবেদন জানান�ো সমস্ত দাবির জন্য হারান�ো মজুরি সহায়তা (LWA)
প্রোগ্রামটি শেষ হয়। য�োগ্য নিউ ইয়র্কবাসীদের যাদের দাবীগুল�োর ক্ষেত্রে সুবিচার করা হচ্ছে তারা এখনও আগের তারিখের LWA প্রদানের জন্য
য�োগ্য হতে পারে। অনুস্মারক হিসাবে, LWA প্রোগ্রামটি নিউ ইয়র্কবাসীদের যারা বেকার ছিলেন এবং আগস্ট 2, 2020 থেকে সেপ্টেম্বর 6, 2020
তারিখের শেষ সপ্তাহের মধ্যে বেকার এবং বেকারত্ব প্রাপ্তদের জন্য বর্ধিত সুবিধা হিসাবে অতিরিক্ত $300 ডলার সরবরাহ করেছিল।

নতু ন COVID-19 রিলিফ প্যাকেজটি কি নিউ ইয়র্ক বাসীদের অতিরিক্ত বেনিফিট সরবরাহ করে যারা স্ব-কর্মসংস্থানযুক্ত
বা ফ্রিল্যান্সার ছিলেন, কিন্তু সেই মজুরিগুলিকে ইUI-য�োগ্য কর্মসংস্থানের সাহায্যে ভর্তুকি দিয়েছিলেন?
হ্যাঁ, এই নতু ন উদ্দীপনা প্যাকেজের মধ্যে একটি মিশ্র উপার্জ নকারী বেকারত্ব ক্ষতিপূরণ (MEUC) নামে একটি প্রোগ্রাম রয়েছে, যা স্ব-কর্মসংস্থানের
আয়ের ক্ষেত্রে কমপক্ষে $5,000 উপার্জ নকারী ব্যক্তিদের প্রতি সপ্তাহে $100 অতিরিক্ত ফেডেরাল বেনিফিট সরবরাহ করে তবে আরও অধিক পরিমাণে
PUA বেনিফিটগুল�ো পাওয়ার থেকে বাতিল হয়ে পড়ার জন্য তারা UI সুবিধার জন্যও য�োগ্য। এই সাপ্তাহিক $100 অর্থ প্রদান আপনার UI সুবিধা
এবং সাপ্তাহিক $300 FPUC পেমেন্ট উভয়েরই শীর্ষে থাকবে।
নিউ ইয়র্ক স্টেট বর্ত মানে প্যাকেজের এই অংশটি মূল্যায়ন করছে এবং প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নের জন্য US DOL এর সঙ্গে কাজ করছে। ক�োনও
আপডেট উপলভ্য হলে আমরা তা প্রদান করব।

CD3BN (02/21)

নিউ ইয়র্ক স্টেট লেবার ডিপার্টমেন্ট (New York State Department of Labor) একটি সমান সুয�োগ প্রদানকারী নিয়�োগকর্তা/কর্মসূচি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনুর�োধের ভিত্তিতে
সহায়ক উপকরণ ও পরিষেবা উপলব্ধ রয়েছে।

