
প্র: বেকারত্ব বেমার বকান সংয�াবিত সবুেধাগুবি েত্ত মাযন উপিব্ধ?

উ: বর্তমানে দ'ুটি সংন�াজির সজুবধা রনেনে: মহামারী িররুী ববকার ক্ষজরপূরণ ব্াগ্াম (Pandemic Emergency Unemployment Compensation 
Program - PEUC), ব�টি বেনেরাল বকোরস অ্াক্ট (Federal CARES Act) দ্ারা গঠির এবং রনেনে বজধ্তর ববজেজেট ব্াগ্াম (Extended Benefits 
Program - EB), এটি �জদ বকােও রাি্ উচ্চ ববকারনবের জেজদ্তষ্ট সীমাে বপৌঁনে �াে, রাহনল রানি্র আইে দ্ারা কা�্তকর হে।

�কু্তরাষ্টীে আইনের অন্তরু্তক্ত এই ব্াগ্ামগজুল বকবলমাত্র �ারা আনগ বেনকই ববকারবে বীমা (Unemployment Insurance - UI) বপনে আসনেে, রাঁনদর িে্ই উপলব্ধ। ব�-সমস্ত 
ব্জক্ত মহামারী ববকারবে সহায়রা (Pandemic Unemployment Assistance - PUA) বপনে োনকে, রাঁরা PEUC জকংবা EB সজুবধার ব�াগ্ েে, জকন্তু এই সমনে 
79 সপ্াহ প�্তন্ত PUA সজুবধা বপনর পানরে।

মহামারী িরুরী বেকারত্ব ক্ষবতপরূণ (PEUC) েবধ্তত বেবনবিট বপ্রাগ্াম

53 সপ্ানহর অজরজরক্ত সজুবধা ্দাে কনর
20 সপ্ানহর অজরজরক্ত সজুবধা ্দাে কনর (িােেুারী 2021 বেনক — এটি জেউইেনক্ত র 
-এর ববকারনবের হার কমনল পজরবজর্তর হনর পানর)

5 এজ্ল, 2020-বর উপলব্ধ সজুবধা সপ্াহ �া 5 িলুাই, 2020-বর বেষ হনছে

5 বসনটেম্বর, 2021-এ বেষ হওো সজুবধার সপ্ানহ বমোনদাত্ীণ্ত হনব।
বর্তমানে, রানি্র ববকারনবের উচ্চ হানরর িে্ জেউইেনক্ত র �কু্তরাষ্টীে জেেনমর অন্তরু্তক্ত 
বজধ্তর সজুবধার িে্ ব�াগ্। ববকারনবের হানরর পজরবর্ত নের পাোপাজে এটাও পজরবজর্তর  
হনর পানর।

প্র. বক PEUC বপ্রাগ্াযম সবুেধা পাওয়ার ব�াগ্য?

উ: PEUC-র িে্ ব�াগ্ হনর হনল, আপোনক অবে্ই ্েনম 26 সপ্ানহর জেেজমর UI সজুবধা বেষ করনর হনব ও কম্তহীে োকনর হনব।

প্র: বক EB বপ্রাগ্াযম সবুেধা পাওয়ার ব�াগ্য? 

উ: EB-র িে্ ব�াগ্ হনর হনল, আপোনক অবে্ই ্েনম 26 সপ্ানহর পরুনো ববকারবে জবমার সজুবধা গ্হণ করনর হনব এবং 53 সপ্ানহর সমস্ত মহামারী িররুী ববকারবে ক্ষজরপূরণ 
(PEUC) সজুবধা (সব্তনমাট 70 সপ্ানহর সজুবধা) গ্হণ করনর হনব এবং কম্তহীে োকনর হনব। 

দটুি জবকল্প পজরজথিজর রনয়নে �া 20 সপ্ানহর সজুবধা পাওয়ার আনগ আপোনক EB-এর িে্ ব�াগ্ কনর রুলনর পানরঃ 

1. �জদ জেেজমর ববকারবে জবমার সজুবধার বের 1 িলুাই, 2019-এর পর বমোনদাত্ীণ্ত হে এবং 13 সপ্ানহর PEUC সজুবধা বপনে োনকে, বা 

2. জেনসম্বর 2020-এ কা�্তক্রমটি বাড়ানোর আনগ PEUC-এর ্েম 13 সপ্াহ পাওোর পনর আপজে EB-বর থিাোন্তজরর হনেজেনলে। 

আপজে বর্তমানে চাকুজরিীবী হনল, কাি বেনড় বজধ্তর সজুবধার দাজব করনর পারনবে ো — এটি করনল আপজে অন�াগ্ বনল জবনবজচর হনবে।

মহামারী িরুরী বেকারত্ব ক্ষবতপরূণ (PANDEMIC EMERGENCY 
UNEMPLOYMENT COMPENSATION - PEUC) এেং েবধ্তত সবুেধা 

(EXTENDED BENEFITS - EB) FAQS 
মার্ত  2021-এ আপযেট করা হযয়যে



প্র: PEUC এেং EB ক'টি অবতবরক্ত সবুেধা সপ্াহ প্রদান কযর?

উ: ঐজরহ্গররানব ববকারবে জবমার বমোদ 26 সপ্াহ। িােেুারী 2021 অেসুানর, জেউইেক্ত  বটেনটর ববকারনবের হানরর উপর জের্ত র কনর, PEUC 53 সপ্ানহর অজরজরক্ত সজুবধা এবং 
PEUC সজুবধা সপ্ানহর ্েমজদনক EB হে 13 বা 20 সপ্ানহর অজরজরক্ত সজুবধা ্দাে কনর। এর অে্ত হল, জেউইেনক্ত র বলানকরা বমাট 92 বা 99 সপ্ানহর ববকারবে জবমার সজুবধার 
িে্ ব�াগ্, ব�টি জের্ত র করনব, রাঁরা কখে বসটির িে্ দাজব িাজেনেনেে এবং �জদ �কু্তরাষ্টীে সরকার মনে কনরে, জেউইেনক্ত র "উচ্চ ববকারবে" জকংবা "অর্জধক উচ্চ ববকারবে" রনেনে। 
িােেুারী 2021 অেসুানর, জেউইেনক্ত র বলানকরা 20টি অজরজরক্ত সপ্ানহর িে্ অজরজরক্ত সজুবধার ব�াগ্ বনল জবনবজচর হনবে।

প্র: অবতবরক্ত সবুেধার িন্য আমার সবুেধার হার কীরূপ? 

উ: আপোর সাপ্াজহক হার পরুনো ববকারবে জবমার সজুবধার সমাে হনব, ব�টি আপোর সাম্প্রজরক উপাি্ত নের উপর জের্ত রেীল। আপজে আপোর সাপ্াজহক সজুবধা এইরানব জহনসব  
করনর পানরে:  
labor.ny.gov/benefit-rate-calculator/

প্র: আবম বক PEUC ও EB-র প্রবতটি অর্ত প্রদাযনর পাশাপাবশ পবরপরূক সবুেধা পাে?

উ: ববকার োকার সমে, PEUC এবং EB-এর িে্ ব�াগ্ ব্জক্তরাও 4/5/2020 বেনক 7/26/2020 রাজরখ প�্তন্ত, ্জর সপ্ানহ $600 এবং 1/3/2021 বেনক 
9/5/2021 রাজরখ প�্তন্ত ্জর সপ্ানহ $300 বেোরাল মহামারী ববকারবে ক্ষজরপূরণ বেোরাল মহামারী ববকারবে ক্ষজরপূরণ (Federal Pandemic Unemployment 
Compensation - FPUC) সংক্রান্ত অে্ত পাওোরও ব�াগ্ হনবে।

প্র: আবম আমার মহামারী বেকারত্ব সহায়তা (PUA) সবুেধা বনঃযশষ কযর বিযিবে। আবম বক PEUC ো UI পাওয়ার ব�াগ্য?

উ: PEUC ও EB �ারা বকবল পরুনো ববকারবে জবমা বপনে আসনেে �ারা, রাঁনদর িে্ই, PUA-এর িে্ েে। রনব, �কু্তরাষ্টীে আইোেসুানর, �ারা মহামারী ববকারবে সহায়রা 
(PUA) পানছেে, রাঁরা বর্তমানে 57 সপ্ানহর সজুবধার িে্ ব�াগ্।

প্র: কখন েবধ্তত সবুেধা শুরু হযে এেং কতবদন প�্তন্ত উপিব্ধ রাকযে? 

উ: বজধ্তর সজুবধা 5 িলুাই, 2020-এ বেষ হওো সপ্াহ বেনক েরু ুহনব - রনব EB বেওোর আনগ আপোনক অবে্ই ্েনম 26 সপ্ানহর পরুনো UI ও 53 সপ্ানহর PEUC গ্হণ 
কনর োকনর হনব।

প্র: আবম EB-র ব�াগ্য বকনা কীভাযে বদখে? 

উ: �ারা EB-র ব�াগ্, বসইসমস্ত দাজবদারনদর কানে শ্রম জবরাগ (Department of Labor) জেনদ্ত জেকাপত্র পাঠানব। �জদ আপোর মনে হে, আপজে EB-র ব�াগ্, জকন্তু এখেও 
বকােও পত্র পােজে, রাহনল জেম্নজলজখর কািগজুল করনবে:

�জদ আপোর সজুবধার বের বেষ না হনে োনক, পরুনো সজুবধাগজুলর িে্ জেম্নজলজখর বকােও পদ্ধজর ব্বহার করনর পানরে। আপজে স্বেংজক্রেরানবই বজধ্তর সজুবধার দাজব েরু ুকরনর 
পারনবে: 

• www.labor.ny.gov/signinএ সাইে ইে করেু। ”আমার অেলাইে পজরনষবা (My Online Services)” বপনি লগ ইে কনর “ববকারনবের পজরনষবা 
(Unemployment Services),” জেব্তাচে করেু ও “সাপ্াজহক সজুবধাগজুল দাজব করেু (Claim Weekly Benefits)” ববনে জেে।

• বটজলনোে দ্ারা: বটজলনোে পজরনষবা-এর কর মকু্ত েম্বনর বোে করেু: 888-581-5812. বটজলনোে পজরনষবা জদনে 24 ঘণ্া, সপ্ানহ 7 জদেই উপলব্ধ।  

• TTY/TDD ব্বহারকারীনদর িে্ জেনদ্ত জেকা (শ্রবণ ্জরবন্ী): বকােও জরনল অপানরটরনক 800-662-1220 েম্বনর বোে করেু এবং অপানরটরনক 888-783-
1370 েম্বনর বোে করনর বলেু। 

• জরজেও জরনল ব্বহারকারীনদর িে্ জেনদ্ত জেকা: জরজেও জরনল পজরনষবা ব্বহারকারীরা: আপোর জরনল অপানরটনরর সনগে ব�াগান�াগ করেু এবং জরনল অপানরটরনক 888-783-
1370 েম্বনর বোে করনর বলেু। 

�জদ আপোর সজুবধা বেনরর বমোদ বেষ হনে �াে, রাহনল �জদ আপজে বকােও জেনোগকর্ত ার অধীনে কাি কনরে এবং আপোর ্ােজমক দাজব দানের করার পর বেনক আপোর সাপ্াজহক 
সজুবধার হানরর দে গণু অে্তরাজে আে কনরে, বসনক্ষনত্র আপোনক একটি েরুে দাজব বপে করনর হনব। UI ্াপক �ারা বকােও জেনোগকর্ত ার অধীনে কাি কনরেজে অেবা বকােও 
জেনোগকর্ত ার অধীনে কাি কনরনেে জকন্তু রানদর ্ােজমক দাজব বপে করার পর বেনক রানদর সাপ্াজহক সজুবধার হানরর দে গণু অে্তরাজে আে কনরেজে, রারা বকবল EB ্াজপ্র েংসাপত্র 
রাখনর পানরে। এই পদ্ধজরগজুল ব্বহার কনর েরুে দাজব বপে করনর পানরে:

• unemployment.labor.ny.govএ সাইে ইে করেু: “লগইে করেু (Login)” কনর “অজরন�াগ দানের করেু (File A Claim)” জেব্তাচে করেু। এর িে্ 
আপোনক বটলনোে দাজব বকন্রে বোে কনর দাজবটি সমূ্ণ্ত করা বাধ্রামলূক।

• বটজলনোে দ্ারা: বটজলনোে দাজব বকন্রে 1-888-209-8124-বর বোে করেু, বসাম বেনক েকু্র, সকাল 8:00 টা বেনক সনন্ 6:00, আপোর রাষা জেব্তাচে কনর দাজব 
বপনের িে্ “2” টিপেু। ্নোিেীে রে্াজদ ্দানের পর, আপোনক দাজব সমূ্ণ্ত করার িে্ একিে ্জরজেজধর সনগে কো বলনর হনব।  

http://www.labor.ny.gov/signin
http://unemployment.labor.ny.gov


• TTY/TDD ব্বহারকারীনদর িে্ জেনদ্ত জেকা (শ্রবণ ্জরবন্ী): বকােও জরনল অপানরটরনক 800-662-1220 েম্বনর বোে করেু এবং অপানরটরনক  
888-783-1370 েম্বনর বোে করনর বলেু। 

• জরজেও জরনল ব্বহারকারীনদর িে্ জেনদ্ত জেকা: জরজেও জরনল পজরনষবা ব্বহারকারীরা: আপোর জরনল অপানরটনরর সনগে ব�াগান�াগ করেু এবং জরনল অপানরটরনক  
888-783-1370 েম্বনর বোে করনর বলেু।

প্র: আবম কীভাযে প্রসাবরত সমযয় সাপ্াবহক সবুেধার িন্য প্রত্যয়ন করে? 

উ: আপজে অরীনর ব�রানব সাপ্াজহক সজুবধার িে্ ্র্েে কনরনেে বসরানবই PEUC বা EB-র অজরজরক্ত সপ্ানহর িে্ ্র্জের করনবে। ওনেবসাইনট সজুবধা ্র্জের করার িে্ 
www.labor.ny.gov/signin-এ �াে বা বটজলনোে পজরনষবা-এ 888-581-5812-বর বোে কনর ্র্জের করেু। আপোনক বটজলনোে দাজব বক্রে-এর ্জরজেজধনক বোে 
করনর হনব ো।

প্র: EB-র িন্য কাি বখাঁিার প্রযয়ািনীয়তা বকানগুবি? 

উ: কাি বখাঁিার ্নোিেীেরাগজুল পরুনো ববকার জবমার মনরাই সমাে, (বদখেু: https://labor.ny.gov/ui/claimantinfo/work-search.shtm)। 

প্র: কী হযে �বদ আবম বনউ ইয়ক্ত  বটেযটর শ্রম বেভাগ দ্ারা অনযুমাবদত প্রবশক্ষণশািায় অংশ বনই? 

উ: �জদ আপজে জেউ ইেক্ত  বটেনটর শ্রম জবরাগ দ্ারা অেনুমাজদর ্জেক্ষণোলাে অংে বেে, রাহনল আপজে EB-র িে্ ব�াগ্ ও আপোর কাি বখাঁিার দরকার বেই। �জদ আপজে ্জেক্ষণ 
বেনক সামজেক জবরজর জেনে োনকে পাঁচ সপ্ানহর ববজে সমে ধনর, রাহনল আপোনক কানির িে্ উপলব্ধ ও কাি বখাঁিার িে্ সজক্রেরানব বচষ্টা করনর হনব।

প্র: েবধ্তত সমযয়র িন্য বেকারত্ব সবুেধাগুবি কীরকম? 

উ: আপোর বজধ্তর ববকারবে সজুবধা- হে PEUC জকংবা EB- দ'ুটিই জেেজমর ববকারবে জবমার সমাে। আপজে আপোর সজুবধাগজুল সরাসজর িমা বা ব্ানকের বেজবট কাে্ত  মারের বপনে 
�ানবে। সজুবধাগজুল বজধ্তর দাজব অে�ুােী একইরানব ্দাে করা হনব।

�জদ আপোর সজুবধা বের বেষ হনে োনক, রাহনল অেলাইনে েরুে দাজব বপে করনর পারনবে ও বসনক্ষনত্র আপোনক জিজ্াসা করা হনব আপজে সরাসজর িমা বা বেজবট কাে্ত  মারের সজুবধা 
গ্হণ করনবে জকো। আপজে বোে কনর েরুে বকােও দাজব বপে কনর োকনল আপজে আপোর সজুবধাগজুল স্বেংজক্রেরানব বেজবট কাে্ত  মারের পানবে, �জদ ো আপোর আনগকার বকানো 
দাজবর িে্ সরাসজর িমা হওোর মাধ্নম আপজে বপনে োনকে। 

প্র: �বদ আমার অনিাইযন সবুেধা প্রদানকারী ইবতহাস োবক রাকা অর্ত-এর বক্ষযরে “0” বদখায়, তাহযি কী হযে? 

উ: �জদ আপজে EB-র ব�াগ্ হে, রাহনল বাজক োকা অে্ত আপজে �খে পরবরতী সজুবধার িে্ ্র্েে করনবে, রখে রার সনগে সমজবির হনে �ানব। আপোর সজুবধা বেরটির বময়াদ বেষ 
ো হনল আপোনক েরুে ববকারবে জবমা দাজব বপে করনর হনব ো এবং আপবন বসই সকি দাবেদারযদর মানদণ্ড অন�ুায়ী উপ�কু্ত �াযদর অেশ্যই তাযদর সবুেধা েেযরর বশযষ 

পনুরায় আযেদন করযত হযে:

• �জদ আপজে বকােও জেনোগকর্ত ার অধীনে কাি ো কনরে অেবা আপোর ্ােজমক দাজব দানের করার পর বেনক আপোর সাপ্াজহক সজুবধার হানরর 10 গণু অে্তরাজে আে কনরে, 
আপজে আপোর সজুবধা বেনরর বময়াদ বেষ হওয়ার রাজরনখর পনর আপোর জবদ্মাে দাজবর জবষনয় েংসাপত্রটি রাখনর পানরে। �জদ আপজে আবার কানি ব�াগ ো বদে, রাহনল 
আপোনক পেুরাে আনবদে িাোনর হনব ো, জকন্তু �জদ পেুরাে আনবদে িাোে, রাহনল েরুে বকােও দাজবর িে্ আপোর ব�াগ্রা আমরা জবনবচো কনর বদখব।

• �জদ আপজে বকােও জেনোগকর্ত ার অধীনে কাি কনরে এবং আপোর ্ােজমক দাজব দানের করার পর বেনক আপোর সাপ্াজহক সজুবধার হানরর 10 গণু অে্তরাজে আে কনরে, 
রাহনল আপোনক আপোর BYE-বর একটি েরুে দাজব বপে করনর হনব।

প্র: সবুেধা েবধ্তত করার সময়সীমা কী?

উ: মাচ্ত  2021 অেসুানর, PEUC এখে ব�াগ্ জেউ ইেক্ত বাসীনদর িে্ 5 বসনটেম্বর, 2021-এ বেষ হওো সজুবধা সপ্াহ প�্তন্ত বা ব�াগ্রার বমাট 53 সপ্ানহর িে্, ব�টি ্েনম 
আনস, উপলব্ধ।

প্র: PEUC এেং/অরো EB-র বক্ষযরে আর একটি েবধ্তত সময় রাকযে বক?

উ: �কু্তরাষ্টীে সরকার 11 মাচ্ত , 2021-এ PEUC বজধ্তর কনরনে। এই সমনে EB বজধ্তর করা হেজে।আপনেনটর িে্ বদখনর োকুে www.labor.ny.gov.
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