Department of Labor
PO Box 15130
Albany, NY 12212-5130
www.labor.ny.gov

বেকারত্ব েীমা
আর্থি ক সুর্েধা র্িধি ারণ
যদি ডানদিকে দিওয়া ঠিোনা আপনার বর্ত মান ঠিোনা না
হয়, র্াহকে অনুগ্র হ েকর 888- 209-8124 েে েরুন।
TTY/TDD সরঞ্জাম বযবহারোরীরা, অনুগ্র হ েকর
888-783-1370 নম্বকর েে েরুন।

আপিার বরকর্ডির জ িয এই র্েজ্ঞর্িটি বরর্ে র্িি।
বকি আর্ম এই র্েজ্ঞর্ি বপর্ের্ি ?

এটি দবোরত্ব বীমা সুদবধা োকের জনয আপনার দযাগ্যর্ার দবষকয় দোন দসন্ধান্ত নয়। আপদন েী োজ েরকেন ও
র্ার দবর্ন ের্ পাকেন দসই সম্পকেত দনউইয়েত দেকে আমাকির ফাইকে েী র্থ্য আকে র্া এই দবজ্ঞদিটি আপনাকে
জানায়। এই র্থ্য সঠিে দেনা র্া সুদনদির্ েরার জনয অনুগ্রহ েকর এটি পযতাকোচনা েরুন োরণ আপনার
সািাদহে সুদবধার হার এই র্কথ্যর দেদিকর্ দনধতাদরর্।
আমাকির দরেডত অনুসাকর আপদন দবোরত্ব বীমা সুদবধা উপাজত কনর আবদযযে যর্তাবেী পূরণ েকরকেন। আপদন যদি
অনযানয সমস্ত যর্তাবেী পূরণ েকর থ্াকেন এবং অনুকমাদির্ হন, র্াহকে আপদন উপকরর বাকে দিওয়া হাকর সািাদহে
সুদবধা পাকবন। আপদন যদি অনুকমাদির্ না হন, র্াহকে র্ার োরণ জাদনকয় আপনাকে আোিা এেটি দেদির্
দবজ্ঞদি পাাাকনা হকব।
আপদন চােদরহীন রকয়কেন এমন প্রদর্টি সিাকহর জনয সুদবধা িাদব েরকর্:

বের্সক বেস সমেকাল



www.labor.ny.gov/signin; -এ ইন্টারকনে দিিুন।



দেে-সাদেতস এ দফান েরুন এই নম্বকর 888-581-5812

আপনার দবদ সে দবস সময়োে হ ে:

দথ্কে

দনকয়াগ্ের্তা ও দবর্কনর দয দরেডত আমাকি র ফাইকে আক ে র্া পযতাক োচনা েরুন (দনকচ)।
বের্সক
বেসর্কাে ার্ি ার

র্ির্োগকর্িার
িাম

বের্সক
বেসর্কাে ার্ি ার

বের্সক
বেসর্কাে ার্ি ার

বের্সক
বেসর্কাে ার্ি ার

র্েকল্প
বকাোর্ি ার

বমার্
বেসসমেকার্ লর
বের্ি

বমার্ বের্সক বেস সমেকার্লর বের্ি

কীভার্ে আমার সা িার্িক সুর্ েধার িার
গণিা করা ির্ ের্ি?
দ্রষ্টেয: আপর্ি যর্ি র্েকল্প বকাোর্িার্র
প্রির্শি র্ বয বকার্িা বের্ি েযেিার করর্র্
চাি, র্াির্ল আপিার িার্েিার্রর িযান্ডেুক
বথর্ক "র্েকল্প বেস সমেকার্লর জিয
অিুর্রাধ" ফমি টি সম্পূণি করুি এেং বফরর্
র্িি।

আর্ম সর্েি াচ্চ কী পর্রমাণ সুর্ েধা ব পর্র্
পার্র?

আপনার সািাদহে সুদবধার হা র উপকর উকেদ ির্ দয দোয়ােতাকর সবকচকয় দবদ য দবর্ন দপকয়ক েন র্া বযবহা র
েকর গ্ণনা ে রা হকয়কে।
দমাে সািাদহে সুদবধার হার
দপনযন োড় বাি
েমী ক্ষদর্পূরণ োড় বাি
সেি র্ মার্ সািার্িক সুর্েধার িার
*
*

সমস্ত সািাদহে সুদবধার হারগুদে পূণত মাকনর ডোকর দহসাব েরা হকয়কে।
আপনার সুদবধার হার েীোকব গ্ণনা েরা হকয়কে র্ার দবস্তাদরর্ দববরকণর জনয পদরদযষ্ট বা িাদবিাকরর
হযান্ডবুে দিিুন।

আপনার িাদব এে বেক রর জ নয োযতের(আপনা র সুদবধা পাও য়ার বের)। দসই বেক রর মকধয আপদন
আপনার সবতক মাে সািাদহে সুদবধা হাকরর 26 গুণ পযতন্ত সংগ্রহ েরকর্ পাকরন।

আপিার বের্ি সংক্রান্ত সম স্ত র্র্থযর র্রর্পার্ি র্ক সঠিক ? যর্ি িা িে র্াির্ল সিাের্ার জিয সংযুক্ত পর্রর্শষ্ট বিেুি।
এই দবজ্ঞ ির দবষকয় আপনার দ োকনা প্রশ্ন থ্ােকে, 888-209-81 24
নম্বকর দফান েরু ন।
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অদর্দরক্ত র্কথ্যর জনয আ মাকি র ওকয়বসাইে দি িুন :
http://labor.ny.gov/unemploy mentassistance.shtm

সহায়র্ার জনয, আপনার িাদবি াকরর
হযান্ডবু েটি পযতা কোচ না েরু ন।

Department of Labor
PO Box 15130
Albany, NY 12212-5130
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বেকারত্ব েীমা
আর্থি ক সুর্েধা র্িধি ারণ
যদি ডানদিকে দিওয়া ঠিোনা আপনার বর্ত মান ঠিোনা
না হয়, র্াহকে অনুগ্র হ েকর 888-209- 8124 দ ান েরুন।
TTY/TDD সরঞ্জাম বযবহারোরীরা, অনুগ্র হ েকর
888-783-1370 নম্বকর েে েরুন।

আপিার বরকর্ডির জ িয এই র্েজ্ঞর্িটি বরর্ে র্িি।
বকি আর্ম এই র্েজ্ঞর্িটি বপর্ের্ি ?

আপদ ন েী োজ েরকেন ও র্ার দবর্ন ের্ পাকেন দসই সম্পকেত দনউইয়েত দেকে আমাকির াইক েেী র্থ্য
আকে র্া এই দবজ্ঞদিটি আপনাকে জানায়। এই র্থ্য সঠিে দেনা র্া সুদনদির্ েরা র জনয অনুগ্র হ েকর
এটি পযতাকোচ না েরুন।
আমাকি র দরেডত অনু সাকর দবদসে বা দবেল্প দবস সময়ো ে বযবহা র েকর আপদন দবো রত্ব বী মা সুদবধা র
উপাজত কনর আবদ যযে দযাগ্যর্া পূ রণ েকরন দন। দবদ সে এবং দবেল্প দবস সময়ো ে সম্পকেত আকরা জানকর্
অনু গ্রহ েকর সংযু ক্ত পদরদ যষ্ট অথ্বা আপনা র িাদবিাকরর হযান্ডবুে দি খুন।
যদি দনকচর র্থ্য সঠিে না হয় র্াহকে, অনুগ্র হ েকর “পুনদ বতকবচ নার জনয অনুক রাধ” মত টি( সংযুক্ত)সম্পূণত
েকর আমাকি র োকে পাঠা ন। আপদন এই মতটি আমাকি র ওকয়বসাইে www.labor.ny.gov-এ অথ্বা
আপনার িাদবিাক রর হযান্ড বুকের দপেকন পাকবন।
আপদ ন যদি‘পু নদবতকবচ নার জনয অনুক রাধ’ মতটি জমা দিন, র্াহকে আপদন চােদরহী ন থ্াোোেী ন প্রদর্
সিাকহর জনযসুদবধা িাবী েকর দযকর্ :

www.labor.ny.gov/signin- এ অনোইক ন যা ন;

দেে-সাদভতস এ দ া ন েরুন এই নম্বকর 888-581-5812

বকি আপর্ি বেকা রত্ব েীমা সুর্েধা র জ িয
ব াগ্য িি

দবো রত্ব বী মা সুদবধার জ নয আপনাকে অবযযই দবর্কনর দনদিত ষ্ট আবযযের্া গুদে পূ রণ েরকর্ হক ব।
দনকচর টিে দিও য়া বাক্সগুদে আপনাকে জানায় দয আপদন দোন দো ন আবযযের্া(গুদে) পূ রণ
েরকর্ পাকরন দন।
আেশ্যকতা পূরণ
হের্ি
 আপদ ন আপনা র দবস সময়োকের মক ধয অন্তর্ িুটি েযাকেন্ডার দোয়ােতাকর োজ েকরন দ ন এবং
দবর্ ন পান দন।
 আপনার দবস সময়োকের দোকনা এে টি েযাকেন্ডার দো য়ােতাকরআপনাকে অন্তর্ $1700 দবর্ন
দিওয়া হয় দন।
 আপনার দবস সময়োকের দমাে দবর্ন, আপনার দবস সময়োকে সক বতাচ্চ দোয়ােতাকরর দমাে
দবর্কনর 1½ গুকণর দচকয় েম।
সকবতাচ্চ দো য়ােতার দবর্ন=
X 1.5 =
(আপনার সকবতাচ্চ দোয়ােতাকরর দবর্কনর 1½ গুণ)
যদি আপনার সকবতাচ্চ েযাকেন্ডা র দোয়ােতা র $9,240.00- এর দবদ য হয় , র্া হক ে অনয দবস সমসয়ে াক ের
দো য়া েতাক র দমাে দবর্ ন অবযযই ে মপক ে $4, 620. 00– এর সমা ন হক র্ হক ব।

বের্সক /র্েকল্প বেস সমেকাল
দনকয়াগ্ের্ত ার
নাম

অনু গ্রহ েকর দনক য়াগ্ের্তা ও দবর্কনর দয দরেডত আপনার জ নয আমাকির
পযতাক োচনা েরুন (দনকচ)
দবদসে
দবসকোয়ােত ার

দবদসে
দবসকোয়ােত ার

দবদসে
দবসকোয়ােত ার

দবদসে
দবসকোয়ােত ার

াইকে রাখা আক ে র্া
দবেল্প দবস
দোয়ােত ার

দমাে দ বসসময়োকের
দবর্ন

বমাট বের্সক বে স সমেকার্ লর বেত ি
বমাট র্েকল্প বে স স মেকার্লর বেত ি

আপিার বেতি সংক্রান্ত সম স্ত তর্থযর র্রর্পাটি র্ক সঠিক ? র্ি িা হে তাহর্ল সহােতার জিয সং ুক্ত পর্রর্শ্ষ্ট বিেুি।
এই দবজ্ঞদি সম্পদেতর্ আপনার দোকনা প্রশ্ন থ্ােকে,
888-209 -8124 নম্বকর দ ান েরুন।
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অদর্দরক্ত র্কথ্যর জনয আমাকির ওকয়বসাইে দিখুন:

http://labor.ny.gov/unemploy mentassistance.shtm

সহায়র্ার জনয, আপনার িাদবিাকরর
হযান্ডবুে টি পযতাকোচনা েরুন।

