
2020'র প্রায়শই জিজ্রাজিত প্শ্রাবজির ববকরার 
শ্রজিক আইনের িে্য িহরায়তরা অব্যরাহত রনয়নে

েতুে COVID-19 জরজিফ প্যরানকনির িরাধ্যনি কী কী প্িরাজরত িনু�রাগিজুবধরা রনয়নে?
নতুন COVID-19 রিরিফ প্যাকেকেি অধীকন, ফফডযাকিি ফেেযািকবেি সুক�যাগসুরেধযা, মহযামযািী ফেেযািবে সহযায়তযা (PUA) সহ, মহযামযািীি েরুিী ফেেযািবে 
ক্ষরতপূিণ (PEUC), এেং ফফডযািযাি মহযামযািী ফেেযািবে ক্ষরতপূিণ (FPUC) মযার্চ  14, 2021 তযারিখ প�্চন্ত 11 সপ্যাকহি েন্ েযাড়যাকনযা হকয়কে।

েরধ্চত সুরেধযাগুকিযা �যাকত পযাওয়যা �যায়, তযাি েন্ দযারেদযািকদি অেশ্ই প্ররত সপ্যাকহ শংসযাপত্র প্রত্য়ন েিকত হকে। আপনযাি সুক�যাগসুরেধযাি েেিটি 
ফশষ নযা হওয়যা েযা আপনযাকে নতুন আকেদন েমযা ফদওয়যাি েন্যা েিযা নযা হকি DOL-ফে পুনিযায় আকেদন েিযা েযা ফ�যাগযাক�যাগ েিযাি প্রকয়যােন ফনই। 
PUA দযারেদযািকদি সুক�যাগসুরেধযাি েেিটি ফশষ নযা হওয়যা েযা আপনযাকে নতুন আকেদন েমযা ফদওয়যাি েন্যা েিযা নযা হকি পুনিযায় আকেদন েিযা 
েযা ফ�যাগযাক�যাগ েিযাি প্রকয়যােন ফনই। রনউ ইয়ে্চ েযাসীিযা ফেেযািবে েীমযাি (UI) দযারেি েন্ আমযাকদি স্বয়ংররিয় ফফযান পদ্ধরত 1-888-581-5812 নম্বকি 
অথেযা PUA দযারেি েন্ 1-833-324-0366 নম্বকি েি েকি অথেযা অনিযাইকন labor.ny.gov/signin-ফত প্রত্য়ন েিকত পযাকিন।

আজি কতগুনিরা িপ্রানহর PUA িজুবধরা পরাব? 
PUA এখন মযার্চ  14, 2021 ফথকে, অথেযা ফমযাট 57 সপ্যাকহি সুরেধযাি েন্ ফ�টি প্রথকম আসকে ফসটিি েন্ উপিভ্।

ফপ্রযাগ্যামটিকত এখন এেটি প�্চযায়রিকমি সময়সীমযাও অন্তভু্চ ক্ত িকয়কে - এি অথ্চ আপরন �রদ PUA সুরেধযাগুরি গ্হণ েকি থযাকেন এেং 14 ই মযার্চ , 2021 
প�্চন্ত পুকিযাপুরি 57 টি সপ্যাহ ে্েহযাি নযা েকিন, তযাহকি ফ�টি প্রথকম আসকে, আপরন হয় সমস্ত 57 সপ্যাহ ে্েহযাি েিকি অথেযা এরপ্রি 11, 2021'ি 
সপ্যাকহি ফশকষি রদকে ফপৌঁেযাকনযা প�্চন্ত সুরেধযা প্রযারপ্ রযারিকয় ফ�কত পযাকিন।

েতুে বরা অব্যরাহত PUA ব�রাগ্যতরার িে্য আজি কীভরানব অজতজরক্ত েজিপত্র িিরা বেব?
ফফডযাকিি আইকন েিযা হকয়কে ফ� নতুন PUA দযারেদযািগণ �যািযা েযানয়ুযািী 31, 2021 এি পকি আকেদন েিকেন তযাকদি আকেদন েমযা ফদওয়যাি 21 
রদকনি মকধ্ অেশ্ই েম্চসংস্যাকনি নরথপত্র সিেিযাহ েিকত হকে। রনউ ইয়ে্চ েযাসীিযা �যািযা 31 েযানয়ুযািী, 2021 এি আকগ PUA-এি েন্ আকেদন 
েকিরেকিন তযাকদি PUA সুরেধযাগুকিযাি প্রযারপ্ অে্যাহত িযাখকত মযার্চ  27, 2021 তযারিকখি মকধ্ এই নরথপত্র সিেিযাহ েিকত হকে।

ফেযান নরথপত্রগুকিযাি প্রকয়যােন হকে এেং ফসগুকিযা েীভযাকে েমযা ফদওয়যা উররত ফস সম্পকে্চ  আমিযা েত্চ মযাকন US DOL ফথকে অরতরিক্ত রেেিকণি েন্ 
অকপক্ষযা েিরে। আমিযা ফফডযািযাি আইকন এই পরিেত্চ ন দ্যািযা প্রভযারেত প্রকত্ে েকনি সকগে অরতরিক্ত রেস্তযারিত রেেিণ সহ ফ�যাগযাক�যাগ েিে।

এেযাড়যাও, PUA প্রযাপ্ প্রকত্েকে অেশ্ই ফেেযািকবেি েন্ এেটি COVID-19-সম্পরে্চ ত েযািকণ অসুরেধযা ফভযাগ েিকে তযা রনরচিত েকি সযাপ্যারহে 
শংসযাপত্র েমযা রদকত হকে। 

PEUC কত িপ্রানহর িে্য উপিভ্য?
মিূত, ফেযানও ে্রক্ত পুকিযাপুরি 26 টি সপ্যাকহি িযাষ্টীয় ফেেযািবে েীমযা সুরেধযা ে্েহযাি েিযাি পকি PEUC 13 সপ্যাকহি অরতরিক্ত ফেরনরফট সিেিযাহ 
েকিকে এেং রডকসম্বি 27, 2020 এি ফময়যাদ ফশষ হকয় ফগকে। ফপ্রযাগ্যামটি এখন 14 মযার্চ , 2021 এি মকধ্ েযাড়যাকনযা হকয়কে এেং ফমযাট 24 সপ্যাকহি েন্ 
অরতরিক্ত সুরেধযা সিেিযাহ েিকত েরৃদ্ধ েিযা হকয়কে। 

ফপ্রযাগ্যামটিকত এখন এেটি প�্চযায়রিকমি সময়সীমযাও অন্তভু্চ ক্ত িকয়কে - এি অথ্চ আপরন �রদ PEUC সুরেধযাগুরি 14 ই মযার্চ , 2021 প�্চন্ত এখকনযা গ্হণ 
েকি থযাকেন এেং পুকিযাপুরি 24 টি সপ্যাহ ে্েহযাি নযা েকিন, তযাহকি ফ�টি প্রথকম আসকে, আপরন হয় সমস্ত 24 সপ্যাহ ে্েহযাি েিকি অথেযা এরপ্রি 11, 
2021'ি সপ্যাকহি ফশকষি রদকে ফপৌঁেযাকনযা প�্চন্ত সুরেধযা ফপকয় �যাকেন।  

আজি �জে প্িরাজরত িনু�রাগিজুবধরা (EB) বপ্রাগ্রানির িরাধ্যনি িজুবধরা গ্হণ কজর তরাহনি আিরার কী কররা উজিত, তনব 
আজি এখে আবরার PEUC িজুবধরাগুজির িে্য ব�রাগ্য?
েত্চ মযাকন EB প্রযাপ্ দযারেদযািিযা তযাকদি EB সংরিযান্ত সুরেধযাগুকিযা ফশষ নযা েিযা প�্চন্ত PEUC পযাকেন নযা। আপরন EB ফপ্রযাগ্যাম ফথকে পুকিযাপুরি 20 সপ্যাকহি 
ফেরনরফট পযাওয়যাি পকি, আপরন �রদ এখনও েযাকেি েযাইকি থযাকেন তকে শংসযাপত্র অরেিত িযাখুন এেং আপরন ফ�ই PEUC সুরেধযা ফপকয়কেন ফসগুকিযা 
পযাওয়যাি েন্ আপরন স্বয়ংররিয়ভযাকে স্যানযান্তরিত হকেন।



অনগু্হ েকি মকন িযাখকেন: এখকনযা রডকসম্বি 2020 প�্চন্ত, EB েত্চ মযাকন 20 সপ্যাকহি অরতরিক্ত সুরেধযা প্রদযান েকি, তকে এটি New York-এি ফেেযািকবেি 
হযাি েমকি পরিেরত্চ ত হকত পযাকি) �রদ তযা ঘকট আমিযা অরতরিক্ত তথ্ প্রদযান েিে।

�জে আজি ইজতিনধ্য আিরার ব�রাগ্য PUA অিবরা UI িজুবধরাগুনিরা, এক্সনেেশে বপ্রাগ্রািগুনিরা িহ PEUC এবং EB িরাধ্যনি 
িজুবধরাগুজি িিরাপ্ কনর িরাজক, তরাহনি আিরার কী কররা উজিত?
দযারেদযািিযা �যািযা এই 11-সপ্যাকহি সম্প্রসযািকণি আকগ উপিব্ধ PUA অথেযা UI সুরেধযাগুরি (PEUC এেং EB সহ) ে্যােহযাি েকি ফফকিকেন এেং ফেেযাি 
িকয়কেন তযাকদি সযাপ্যারহে শংসযাপত্র েমযা রদকত হকে এেং তযািযা আেযাি PUA অথেযা PEUC সুরেধযা ফপকত শুরু েিকে। আপরন �খন প্রত্য়ীেিণ 
েিকেন, আপনযাকে আপনযাি "দযারেি রেিরত" সম্পকে্চ  রেজ্যাসযা েিযা হকে - ভরেষ্কত এরগকয় �যাওয়যাি েন্ আপরন ফ�ই সুক�যাগসুরেধযাগুকিযাি েন্ ফ�যাগ্ 
তখন ফথকে আপরন প্রত্য়ী রহকসকে ফশষেযাি েখন ফথকে আপরন সুরেধযা গ্হণ েকি েযাকে রফকি ফগকেন তযা আপনযাকে উত্তি রদকত হকে।  

অনগু্হ েকি মকন িযাখকেন: 

1.  �রদ আপনযাি UI সুরেধযাি েেিটি (52 সপ্যাকহি সময়েযাি আপরন প্রথম ফেরনরফটগুরি গ্হণ েিযাি সময় শুরু হকয়) ফশষ হকয় �যায়, তযাহকি 
আপরন সুরেধযা পযাওয়যাি েন্ পুনিযায় আকেদন েিকত পযাকিন। অনিযাইকন আকেদন েযানযাকনযাি ফসিযা উপযায়
unemployment.labor.ny.gov। 

2.  �রদ আপনযাি PUA সুরেধযাি েেিটি ফশষ হকয় �যায়, তযাহকি আপনযাকে প্রত্য়ন প্রররিয়যা রযারিকয় ফ�কত হকে। PUA দযারেদযািকদি সুক�যাগসুরেধযাি 
েেিটি ফশষ নযা হকি পুনিযায় আকেদন েিযা েযা ফ�যাগযাক�যাগ েিযাি প্রকয়যােন ফনই।

3.  �রদ আপরন ইরতমকধ্ আপনযাি PUA অথেযা UI সুরেধযাগুকিযা (PEUC এেং EB সহ) ে্যােহযাি ফশষ েকি ফফকিকেন, তযাহকি ফফডযাকিি আইনটি 
েযানযায় ফ� আপরন ফেেিমযাত্র েযানয়ুযািী 3, 2021তযারিকখি ফশষ সপ্যাকহ েযা পকি সুরেধযা ফপকত পযাকিন। ফেযানও প্রত্যাহযািমিূে সুরেধযা প্রদযান 
েিযা হকে নযা।

েতুে COVID-19 জরজিফ প্যরানকনির িরাধ্যনি অজতজরক্ত বফডরানরি িহরািরারী ববকরারত্ব ক্ষজতপরূণ (FPUC) িজুবধরা কী 
পরাওয়রা �রায়? �জে পরাওয়রা �রায়, তরাহনি আজি কখে বিনক বপনত শুরু করব?
হ্যা ঁ- FPUC সুরেধযাগুকিযা েযাড়যাকনযা হকয়কে। েযানয়ুযািী 3, 2021 তযারিকখি ফশষ সপ্যাকহি শুরু ফথকে, রনউ ইয়ে্চ েযাসীিযা �যািযা ফেেযািবে সুরেধযা প্রযাপ্ েিকে 
তযাি সযাপ্যারহে $300 ফপকমন্ট পযাকেন। ফফডযাকিি আইকনি অধীকন, এই অথ্চপ্রদযানগুরি 11সপ্যাহ প�্চন্ত, 14 ই মযার্চ , 2021-এি ফশষ সপ্যাহ প�্চন্ত রিকে।

FPUC সুরেধযা ফপকত, দযারেদযািকদি অেশ্ই িযাষ্টীয় ফেেযািবে েীমযা, অংশীদযারি ফেরনরফট, PUA, PEUC, অথেযা EB সুরেধযাি েন্ ফ�যাগ্ হকত হকে এেং 
গ্হণ েিকত হকে। রনউ ইয়ে্চ েযাসীিযা েযানয়ুযািী 3, 2021 তযারিকখি সপ্যাকহ FPUC সুরেধযা ফপকত শুরু েিকে — প্রথম সপ্যাকহ এই সুরেধযাগুকিযা ফফডযাকিি 
আইকনি অধীকন প্রদযান েিযা ফ�কত পযাকি।

FPUC ববজেজফেগুনিরা িিুরাই 27, 2020 বিনক িরােযু়রারী 2, 2021 তরাজরখ প�্যন্ত ববজেজফে িপ্রানহর িে্য জক উপিব্ধ?
নযা। ফফডযাকিি আইকনি অধীকন, FPUC সুরেধযাগুকিযা ফসই সপ্যাহগুকিযাি েন্ রেপিীতভযাকে প্রদযান েিযা �যাকে নযা - ফেেিমযাত্র েযানয়ুযািী 3, 2021 তযারিকখ 
ফশষ হওয়যা সপ্যাহটিি শুরুকত ফসগুকিযা প্রদযান েিযা ফ�কত পযাকি।

আজি �খে েতুে বফডরাররাি এক্সনেেশরােগুজি বশষ করব তখে আিরার কী কররা উজিত?
অরতরিক্ত 11 সপ্যাকহি সুরেধযাগুরি ফশষ েিযাি পকিও �রদ আপরন ফেেযাি থযাকেন তকে আমিযা আপনযাকে সযাপ্যারহে শংসযাপত্র েমযা ফদওয়যাি 
পিযামশ্চ রদই। �রদ এই ফপ্রযাগ্যামগুরি পিেততীেযাকি প্রসযারিত হয় েযা ফফডযাকিি সিেযাি নতুন ফেরনরফট ফপ্রযাগ্যাম ততরি েকি তকে DOL আপনযাকে 
প্রত্যােত্চ নমিূে সুরেধযাগুরি দ্রুত সিেিযাহ েিকত সহযায়তযা েিকে। অনুগ্হ েকি মকন িযাখকেন, ফফডযািযাি সিেযাি �তক্ষণ প�্চন্ত আপনযাি েন্ 
ফ�যাগ্ ফপ্রযাগ্যামগুরি প্রসযারিত েযা ততরি নযা েকি আপরন অরতরিক্ত সুরেধযা পযাকেন নযা। �রদ তযা ঘকট, আমিযা আপনযাি সকগে ফ�যাগযাক�যাগ েিে।

েতুে COVID-19 জরজিফ প্যরানকিটি হরাজরনয় �রাওয়রা িিজুরর িহরায়তরা প্েরানের বপনিনটের বক্ষনত্র জক বকরােও প্ভরাব 
বফিনব?
নতুন COVID-19 রিরিফ প্যাকেেটি রডকসম্বি 27, 2020 তযারিকখ েযা তযাি পকি আকেদন েযানযাকনযা সমস্ত দযারেি েন্ হযািযাকনযা মেরুি সহযায়তযা (LWA) 
ফপ্রযাগ্যামটি ফশষ হয়। ফ�যাগ্ রনউ ইয়ে্চ েযাসীকদি �যাকদি দযােীগুকিযাি ফক্ষকত্র সুরেরযাি েিযা হকছে তযািযা এখনও আকগি তযারিকখি LWA প্রদযাকনি েন্ 
ফ�যাগ্ হকত পযাকি। অনসু্যািে রহসযাকে, LWA ফপ্রযাগ্যামটি রনউ ইয়ে্চ েযাসীকদি �যািযা ফেেযাি রেকিন এেং আগস্ট 2, 2020 ফথকে ফসকটেম্বি 6, 2020 
তযারিকখি ফশষ সপ্যাকহি মকধ্ ফেেযাি এেং ফেেযািবে প্রযাপ্কদি েন্ েরধ্চত সুরেধযা রহসযাকে অরতরিক্ত $300 ডিযাি সিেিযাহ েকিরেি।

েতুে COVID-19 জরজিফ প্যরানকিটি জক জেউ ইয়ক্য বরািীনের অজতজরক্ত ববজেজফে িরবররাহ কনর �রাররা স্ব-কি্যিংস্রাে�কু্ত 
বরা জরিি্যরান্রার জেনিে, জকন্তু বিই িিজুরগুজিনক ইUI-ব�রাগ্য কি্যিংস্রানের িরাহরান�্য ভতু্য জক জেনয়জেনিে?  
হ্যা,ঁ এই নতুন উদ্ীপনযা প্যাকেকেি মকধ্ এেটি রমশ্র উপযাে্চ নেযািী ফেেযািবে ক্ষরতপূিণ (MEUC) নযাকম এেটি ফপ্রযাগ্যাম িকয়কে, �যা স্ব-েম্চসংস্যাকনি 
আকয়ি ফক্ষকত্র েমপকক্ষ $5,000 উপযাে্চ নেযািী ে্রক্তকদি প্ররত সপ্যাকহ $100 অরতরিক্ত ফফকডিযাি ফেরনরফট সিেিযাহ েকি তকে আিও অরধে পরিমযাকণ 
PUA ফেরনরফটগুকিযা পযাওয়যাি ফথকে েযারতি হকয় পড়যাি েন্ তযািযা UI সুরেধযাি েন্ও ফ�যাগ্। এই সযাপ্যারহে $100 অথ্চ প্রদযান আপনযাি UI সুরেধযা 
এেং সযাপ্যারহে $300 FPUC ফপকমন্ট উভকয়িই শীকষ্চ থযােকে। 

রনউ ইয়ে্চ  ফস্টট েত্চ মযাকন প্যাকেকেি এই অংশটি মিূ্যায়ন েিকে এেং ফপ্রযাগ্যামটি েযাস্তেযায়কনি েন্ US DOL এি সকগে েযাে েিকে। ফেযানও 
আপকডট উপিভ্ হকি আমিযা তযা প্রদযান েিে।

রনউ ইয়ে্চ  ফস্টট ফিেযাি রডপযাট্চ কমন্ট (New York State Department of Labor) এেটি সমযান সুক�যাগ প্রদযানেযািী রনকয়যাগেত্চ যা/েম্চসূরর। প্ররতেন্ী ে্রক্তকদি েন্ অনকুিযাকধি রভরত্তকত 
সহযায়ে উপেিণ ও পরিকষেযা উপিব্ধ িকয়কে।
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