
কাদের আদেেন জানাদনা উচিত?
আপনি যনি কর�োিোভোই�োস অনিমোন�� কো�রে কোজ ক�রি িো পোর�ি িোহরে 
আপনি আরেিি জোিোরি পো�রেি এেং আপনি িীরে� যয যকোিও একটি� জি্য 
আরেিি জোিোরি পো�রেি:

•  যসেফ এমপ্লরেড New York এ;

•  ইিনডরপিরডন্ট কন্টোকটো�;

•  New York-এ� েোনসন্ো�ো যো�ো অ্যোপ-নভনতিক যকোম্োনিরি কোজ কর�ি 
(যযমি “নিি ওেোক্ো� gig workers”)

•  কৃষক;

•  যোরি� COVID-19 ধ�ো পরেরে েো COVID-19 উপসি ্�রেরে এেং য�োি 
নিের্ে� জি্য সোহোয্য েোইরেি;

•  যো�ো পন�েোর�� সিস্যরি� সোরে েোরকি যো� মরধ্য কো�ও COVID-19  
ধ�ো পরেরে;

•  COVID-19 ধ�ো পরেরে এমি পন�েো� েো পন�েোর�� সিস্যরি� যকেো� 
প্রিোি ক�ো হরছে;

•  COVID-19 এ� কো�রে যযসে নিশু�ো স্কু রে যযরি পো�রে িো েো অি্য সকুনেধো 
েোভ ক�রি পো�রে িো িোরি� প্রোেনমক পন�েয্োকো�ী

•  COVID-19 এ� কো�রে যযসে কমমী�ো যকোেোর�ন্টোইরি েোকো� িরুি কম ্
যষেররে যযরি পো�রেি িো অেেো নেনকৎসো পন�রষেো প্রিোিকো�ীরি� দ্ো�ো 
যসল্ফ-যকোেোর�ন্টোইরি েোকরি েেো হরেরে;

•  িিকু ি কমস্ংস্োরি কোজ শুরু ক�ো� জি্য নিধ্োন�ি সমেসীমো এেং 
COVID-19 এ� প্রি্যষে ফেোফে নহসোরে কমর্ষেররে যপৌঁেোরি যো�ো  
পো�রেি িো;

•  পন�েোর�� যসই সিস্য যো� উপোজ্রি সংসো� েরে যসই প্রধোি ে্যনতি� যনি 
COVID-19-এ মিৃকু ্য হে;

•  স�োসন� COVID-19-এ� ফরে েোকন� যেরে নিরে;

•  স�োসন� COVID-19-এ� ফরে কমস্ংস্োি েন্ধ হরে যিরে;

•  যোরি� অপয্োপ্ত কোরজ� ইনিহোস �রেরে এেং িো�ো COVID-19 দ্ো�ো আক্োন্ত 
হরেরেি; এেং

• New York এ যো�ো নিেনমি অেেো প্রসোন�ি UI সকুনেধোগুরেো� জি্য প্ররযোজ্য 
িি এেং COVID-19 দ্ো�ো আক্োন্ত হরেরেি। যযোি্যিো সম্রক্ আ�ও িরে্য� 
জি্য, এখাদন নলিক করুি।

আচি কী পাে? 
আপনি যনি PUA-এ� যযোি্য হি িোহরে আপিো� সোম্প্রনিক আরে� নভনতিরি 
যেনিনফট য�ট যিওেো হরে। আপনি এেোেো 7/26/2020 পয্ন্ত প্রনি সপ্তোরহ 

অনিন�তি $600 পোরেি।

আচি কীভাদে এর আদেেন জানাে?

DOL একটি আপরডরটড স্টীমেোইি অিেোইি অ্যোনপ্লরকিি েোেকু কর�রে যো 
New York-এ� অনধেোসীরি� যযোি্যিো� নভনতিরি যরেনডিিোে UI েো PUA 

আরেিরি� অিকুমনি যিে। আপিোরক PUA এ� জি্য আেোিো আরেিি পূে ্

ক�রি হদে না ।

অনলাইদন আদেেন জানাদনার সেরা উপায়:

•  unemployment.labor.ny.gov-এ যোি

•  অ্যোনপ্লরকিি যকোি যপ্রোগ্োম িো নিধ্ো�ে ক�রে — UI েো PUA — আপিোরক 
অেি্যই আরেিি ক�রি হরে এেং িো�পর� যপ্রোগ্োম-নিনি্ষ্ট প্ররনে� উতি� 
যিওেো� জি্য অিকুর�োধ জোিোরিো হরে

•  আপিো� যনি অনিন�তি যকোিও িরে্য� প্ররেোজি হয DOL আপিো� আরেিি 
এেং কিট্যোক্ট প্রনক্েো ক�রে

আপচন অনলাইদন আদেেন না জানাদত পারদল, আপচন স�াদনও 

আদেেন জানাদত পাদরন:

•  1-888-209-8124-এ কে করুি

•  আরেিি জোিোরিো� জি্য অরটোরমরটড যফোি নসরটেম ে্যেহো� করুি

•  আপিো� যনি অনিন�তি যকোিও িরে্য� প্ররেোজি হয DOL আপিো� আরেিি 
এেং কিট্যোক্ট প্রনক্েো ক�রে 

আচি ইচতিদ্যে PUA-র জনযে আদেজন জানাদল কী হদে?

•  আপনি যনি ইনিমরধ্যই PUA-এ� জি্য আরেিি জোনিরে েোরকি, িোহরে 
আপিোরক আ� যকোিও পিরষেপ নিরি হরে িো

•  DOL এ� অনিন�তি িরে্য� প্ররযোজি হরে, একজি প্রনিনিনধ আপিোরক  
কে ক�রে

আচি একটি আদেেন জিা চেদল আচি যচে এত সটেটাে 

চনদয় চনচচিত না হই তাহদল আিার কী করা উচিত?

আপনি DOL ওরেেসোইরট আপিো� NY.Gov ওরেেসোইরট� অ্যোকোউরন্ট েি ইি 

কর� আপিো� যলিইরম� যটেটোস যিখরি পোর�ি। যনি আপনি যিখরি পোি এটি 

এখিও যপন্ডং �রেরে, যকোিও পিরষেরপ� প্ররেোজি যিই; যি িোেোিোনে সম্ভে 

আপিো� িোনেটি প্রনক্েো ক�ো� জি্য আম�ো করেক হোজো� DOL প্রনিনিনধ যকুতি 

কর�নে যো�ো সপ্তোরহ সোি নিি কোজ ক�রেি।

অচতিাচর সেকারত্ব েহায়তা
PUA কী?
অনিমোন� যেকো�ত্ব সহোেিো (PUA) হে একটি িিকু ি যফডোর�ে যপ্রোগ্োম যো কর�োিভোই�োস সহোেিো, রেোে এেং অে্নিনিক সকু�ষেো (CARES) আইরি� অংি।  

PUA আরমন�কোিরি� আনে্ক সহোেিো প্রিোি কর�, যো�ো কর�োিোভোই�োস অনিমোন�� কো�রে কোজ ক�রি পো�রেি িো, নকন্তু ঐনিহ্যিি যেকো�ত্ব েীমো� (UI)  

যযোি্য িি িোরি� জি্য।

New York �োরজ্য� শ্রম নেভোরি নিরেোিকি্ো/যপ্রোগ্োরম� সমোি সকুনেধো আরে। অষেম ে্যনতিরি� অিকুর�োরধ� নভনতিরি সহোেক উপক�ে ও পন�রষেো উপেভ্য �রেরে।(6/20)

আিরা আপনার ডল

আরমন�কোিজেCenter® যিটওেোরক্ িনে্ি পোট্িো�

শ্রি চেভাগ

শ্রি চেভাগ

https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/pandemic-unemployment-assistance.pdf
https://unemployment.labor.ny.gov/login

