
SHARED WORK কী?
Shared Work Program একজন ননয়�োগকর্োয়ের কর্মীয়ের 
কর্ সর্য়�র কোয়জর সর্�সূনি ও আংনিক বেকোরভোরো 
(Unemployment Insurance) সংগ্রহ করয়র বেও�োর র্োধ্যয়র্ 
ে্যেসোর র্ন্োর সর্� কর্মী ছোঁটোই করোর একটি নেকল্প বে�।  
কর্মী ছোঁটোই নো কয়র, আপনোর ননয়�োগকর্ো সকল কর্মী েো  
বকেল নননে্ষ্ট একটি গ্রুয়পর কোয়জর সর্য়�র পনরর্োণ কনর্য়� 
নেয়র পোয়রন।

Shared Work Program অস্ো�ী ে্যেসোন�ক র্ন্ো� কোয়জ 
প্রনিনষির, কর্ষ্ির্ কর্মীয়ের রোয়ে - অর্োৎ ে্যেসোর অেস্ো উন্নর 
হয়ল, আপনোর ননয়�োগকর্ো দ্রুর উন্ননর করয়র পোয়রন। রোঁরো 
নরুন কর্মী ননয়�োগ, হো�োনরং ও প্রনিষিণ বেও�োর ে্য� সঞ্চ� 
কয়রন, অপরনেয়ক আপনন সমূ্ণ ্বেকোরয়বের কষ্ট বরয়ক বেয়ঁি 
যোন।

এটি কীভাবে কাজ কবে?
আপনোর ননয়�োগকর্ো New York State Department of 
Labor-এর দ্োরো অনয়ুর্োনের একটি Shared Work পনরকল্পনো 
তরনর কয়রয়ছন। আপনন যনে বেকোরভোরোর (Unemployment 
Insurance) সুনেধো পোও�োর বযোগ্য হন, রোহয়ল আপনন আপনোর 
বেরয়নর হ্োয়সর জন্য আংনিক ষিনরপূরণ নহসোয়ে Shared Work-
এর সুনেধো বপয়র পোয়রন। 

আপনোয়ক অেি্যই www.labor.gov -বর অনলোইয়ন অরেো 888-

209-8124 -বর(বসোর্েোর - শুক্তেোর) কল কয়র প্ররর্ হ্োস হও�ো 
Shared Work সপ্োয়হর বসোর্েোর বরয়ক রনেেোয়রর র্য়ধ্য একটি 
েোনে জর্ো নেয়র হয়ে। এই সপ্োয়হর র্য়ধ্য েোনে জর্ো নো নেয়র 
পোরয়ল সুনেধোর অর্ বপয়র বেনর হয়র পোয়র। 

Shared Work-সহ প্রনরটি সপ্োয়হ আপনোয়ক অেি্যই অনলোইয়ন 
www.labor.ny.gov-বর আপনোর (জন্য প্রর্যন�র) Shared Work-
এর সুনেধোর েোনে জর্ো নেয়র হয়ে। বেকোরভোরোর বষিয়রে, একটি 
সপ্োহ বসোর্েোর বরয়ক রনেেোর পয্ন্ত িয়ল। আপনোর গর সপ্োয়হর 
জন্য সোপ্োনহক সুনেধোর েোনেটি বসই সপ্োয়হর বিষ নেন (রনেেোর) 
বরয়ক ননয়� পয়রর সপ্োয়হর িননেোর পয্ন্ত করো উনির। বকোয়নো 
একটি রনেেোয়র করো বকোয়নো নননচিরকরণ বসই নেয়ন সর্োপ্  
হও�ো সপ্োয়হর জন্য।

পরেকল্পনায় প্রবয়াজনীয়তা
Shared Work কর্সূ্নিয়র অংিগ্রহণ করয়র, আপনোর ননয়�োগকর্ো 
ননম্ননলনের প্রয়�োজনী�রোগুনল পূরণ করয়র সম্মর হয়�য়ছন:

•  কর্মীয়ের কোয়জর সর্য়� হ্োস ও বসই অনযুো�ী বেরয়ন হ্োস  
20%-এর কর্ েো 60%-এর বেনি হয়ে নো

•  এটি বসই কর্মীয়ের জন্য প্রয়যোজ্য হয়ে, যোঁরো সোধোরণর সপ্োয়হ 
40 ঘণ্োর বেনি কোজ কয়রন নো

•  কর্মীয়ের অনরনরক্ত সুনেধো সকল কর্মীয়ের বষিয়রে কর্োয়নো েো 
েোে বেও�ো নো হয়ল, রো হ্োস করো েো েোে বেও�ো যোয়ে নো

•  পনরকল্পনো 53 সপ্োহ অনরক্রর্ করয়র পোয়র নো। আপনন 
আপনোর সুনেধোর েছয়র আপনোর সোপ্োনহক সুনেধো  
পনরর্োয়ণর সে্োনধক 26েোর পয্ন্ত সংগ্রহ করয়র পোয়রন।

•  সমূ্ণ ্ও আংনিক সর্য়�র কর্মীরো বযোগ্য

•  আপনোর ননয়�োগকর্ো Shared Work পনরকল্পনোর অধীয়ন রোকো 
কোয়জর েয়লর জন্য অনরনরক্ত কর্মী ননয়�োগ করয়র পোরয়েন 
নো; যনেও, পনরকল্পনো কোয্করী রোকোকোলীন বকোনও কর্মী  
কোজ বছয়ে বগয়ল আপনোর ননয়�োগকর্ো অন্য কোউয়ক  
ননয়�োগ করয়র পোয়রন

•  যনে একটি সর্নষ্টগর কোরেোনর িুনক্ত রোয়ক, রোহয়ল সর্নষ্টগর 
কোরেোনর নেভোগয়ক অেি্যই Shared Work পনরকল্পন অনয়ুর্োেন 
করয়র হয়ে।

•  Shared Work-এর পনরকল্পনো অেি্যই কর্মীয়ের সর্রুল্য 
িরকরো হোয়রর পনরেয়র্ হয়ে

•  প্রভোনের নেভোয়গর সকল কর্মীয়ক এই কর্সূ্নির অন্তগর্ 
 হয়র হয়ে এেং সকয়লর কোয়জর সর্� পনরকল্পনোর প্রনর 
সপ্োয়হ সর্োন হোয়র কর্ হয়র হয়ে; িরকরো হোর 20%-এর  
কর্ েো 60%-এর বেনি নো কয়র প্রনর নেভোয়গ ও প্রনর  
সপ্োয়হ পৃরক হয়র পোয়র

যনে আপনন র্য়ন কয়রন বয আপনোর ননয়�োগকর্ো বযয়কোনও 
প্রকোয়র এই িুনক্ত র্োয়নননন, রোহয়ল ে�ো কয়র নিওএল-এর  
েো� ও ননরূপণ নেভোয়গ Liability and Determination  
Section বযোগোয়যোগ করুন 518-457-5807.

SHARED WORK কর্মসূরি
কর্মী নহসোয়ে আপনোর কী জোনো উনির



ননউ ই�ক্ বটেট বলেোর নিপোট্য়র্ন্ট (New York State Department of Labor) একটি সর্োন সুয়যোগ প্রেোনকোরী ননয়�োগকর্ো/কর্সূ্নি। প্রনরেন্ী ে্যনক্তয়ের জন্য অনয়ুরোয়ধর নভনতিয়র সহো�ক উপকরণ ও পনরয়ষেো উপলব্ধ রয়�য়ছ।SW1.5BN (9/21)

সাধােণ প্রশ্ন
আনর্ নক এেনই সুনেধোগুনল বপয়র শুরু করে?

হ্যোঁ। আপনোর Shared Work-এর সুনেধোগুনল আর্োয়ের প্রর্য�য়নর 
প্রনক্র�োর পয়রই েইু বরয়ক নরন কর্ন্েেয়সর র্য়ধ্য আপনোর ে্যনক্তগর 
বিনকং অ্যোকোউন্ট েো আপনোর বিনেট কোি্ অ্যোকোউয়ন্ট তেে্ুযনরন 
পদ্ধনরয়র হস্োন্তর করো হয়ে।

আনর্ সপ্োয়হ কর অর্ পোে?

Shared Work-এর সোপ্োনহক অয়র্র পনরর্োণ হয়ে আপনোর 
সোপ্োনহক সুনেধোর হোর গুণ আপনোর কোয়জর সর্� ও বেরন 
Shared Work Plan-এর অধীয়ন যরটো কয়র্য়ছ, রোর িরকরো 
হোর। বযর্ন, আপনন যনে সপ্োয়হ $400 উপোজ্ন কয়র রোয়কন, 
রোহয়ল আপনন $200 বেকোরবে সুনেধো বপয়র পোয়রন। Shared 
Work Program-এর অধীয়ন, যনে আপনোর বেরন 20% কয়র্, 
রোহয়ল আপনন আপনোর ননয়�োগকর্োর কোছ বরয়ক বেরন নহসোয়ে 
সপ্োয়হ $320 ($400-এর 20% হল $80 হ্োস), এেং Shared 
Work সুনেধো� $40 ($200-এর 20%) পোয়েন। সুররোং, আপনন 
পনরকল্পনোর প্রয়র্যক সপ্োয়হ বেরন ও Shared Work সুনেধো� 
বর্োট $360 পোয়েন।

আয়রকটি আংনিক-সর্য়�র কোজ করয়ল, রো নক আর্োর সুনেধোর 
হোরয়ক প্রভোনের করয়ে?

হ্যোঁ। অন্য ননয়�োগকর্ো েো স্ব-ননযুনক্তয়র বযয়কোনও কোজ Shared 
Work-এর সুনেধোর অয়র্র পনরর্োণ কনর্য়� বেয়ে, যো আপনন 
প্রনর সপ্োয়হ পোও�োর বযোগ্য। বকোয়নো সপ্োয়হর বয নেন আপনন 
কোজ করয়েন আপনোর কোজ করো সর্য়�র উপর প্রয়যোজ্য নন�র্ 
অনসুোয়র, Shared Work-এর সুনেধোর এক-িরুর্োংি বকয়ট বনও�ো 
হয়ে। বযর্ন, যনে আপনন Shared Work-এর সুনেধো� সোধোরণর 
$80 পোন এেং সপ্োয়হ 20 ঘণ্ো (2 "নেয়নর" সর্োন) আয়রকটি 
িোকনর কয়রন, রোহয়ল আপনোর সুনেধো অয়ধ্ক, $40 হয়�  
যোয়ে। এেোয়ন আংনিক কোজ করো সম্য়ক্ আয়রো রর্য পোন:  
on.ny.gov/partial।

যনে আর্োর SHARED WORK-এর সুনেধোর অর্প্রেোন সম্বয়ন্ 
প্রশ্ন রোয়ক অরেো আর্োর র্য়ন হ� বয আর্োর SHARED 

WORK-এর সোপ্োনহক সুনেধোর পনরর্োণ ভুল, রোহয়ল আনর্ 
কী করে?

যনে অর্ পোও�ো সম্বয়ন্ প্রশ্ন রোয়ক (বযর্ন, যনে আপনোর অর্ 
বপয়র বেনর হ�), রোহয়ল আপনোয়ক শ্রর্ নেভোয়গ (Department  
of Labor) বযোগোয়যোগ করয়র হয়ে 518-485-6375. বটনলয়�োন 
বলেইর্স বসন্টোয়র বযোগোয়যোগ করয়েন নো। আপনোর সহো�রোর  
জন্য প্রয়�োজনী� রর্য রোঁয়ের কোয়ছ বনই।

আনর্ SHARED WORK-এর অধীয়ন করনেন পয্ন্ত সুনেধো 
পোও�োর বযোগ্য?
আপনন আপনোর সুনেধোর েছয়র আপনোর সোপ্োনহক সুনেধো 
পনরর্োয়ণর সে্োনধক 26েোর পয্ন্ত সংগ্রহ করয়র পোয়রন। যনেও, 
আপনন বকেলর্োরে বেকোরভোরোর (Unemployment Insurance) 
অধীয়ন যো পোয়েন (26 x নন�নর্র সুনেধোর হোর), Shared 
Work সুনেধোর সয়গে নন�নর্র বেকোরভোরোর (Unemployment 
Insurance) সুনেধোসহ একটি সুনেধোর েছয়র রোর বরয়ক বেনি 
নোও বপয়র পোয়রন।

আনর্ যনে সোধোরণর সপ্োয়হ 40 ঘণ্োর বেনি কোজ কনর, রোহয়ল 
নক আনর্ আর্োর কোয়জর সর্� হ্োয়সর জন্য SHARED WORK-

এর সুনেধো বপয়র পোনর?

নো। Shared Work সুনেধো আপনোর সোধোরণ কোয়জর সর্�সীর্ো 
সপ্োয়হ 40 ঘণ্োর বরয়ক কর্ হয়ল রয়েই বেরয়নর হ্োয়সর জন্য 
সমূ্রক নহসোয়ে আপনন রো বপয়র পোয়রন।

যনে আর্োর কোয়জর সর্� ও বেরন 20%-এর কর্ েো 60%-

এর বেনি কর্োয়নো হ�, রোহয়ল নক আনর্ SHARED WORK-এর 
সুনেধো পোে?

নো। যনেও, আপনন নন�নর্র বেকোরভোরোর (Unemployment 
Insurance) কর্সূ্নির অধীয়ন সুনেধো পোও�োর বযোগ্য হয়র 
পোয়রন।

আনর্ যনে সমূ্ণ ্বেকোর হয়� যোই, রোহয়ল কী করে?

যনে আপনন সমূ্ণ ্বেকোর হয়� যোন, রোহয়ল নন�নর্র 
বেকোরভোরোর (Unemployment Insurance) সুনেধো পোও�োর  
জন্য রৎষিণোৎ শ্রর্ নেভোয়গর (Department of Labor) সয়গে 
বযোগোয়যোগ করুন518-485-6375 ।

SHARED WORK-এর সুনেধো আর্োর আ�করয়ক কীভোয়ে 
প্রভোনের করয়ে?

Shared Work-এর সুনেধোসহ আপনন বযয়কোনও বেকোরবে সুনেধো 
গ্রহণ করয়ল, বসগুনল যুক্তরোষ্টী�, প্রয়েিী� ও স্োনী� আ�কয়রর 
সোয়পয়ষি হয়ে। আপনন আপনোর বেকোরভোরোর (Unemployment 
Insurance) েোনে বরয়ক যুক্তরোষ্টী� আ�কর কোটিয়� ননয়র 
পোয়রন। আপনন যনে আ�কর কোটিয়� ননয়র িোন, রোহয়ল কোটিয়� 
বনও�ো অয়র্র পনরর্োণ যুক্তরোষ্টী� কয়রর বষিয়রে 10% এেং New 
York State কয়রর বষিয়রে 2.5%। কোটিয়� বনও�ো কর 1099-G 
-এর নেেনৃরয়র নরয়পোট্ করো হয়ে, যো েছয়রর বিয়ষ উপলব্ধ হয়ে।

যনে আনর্ সমূ্রক বেকোরভোরো (SUPPLEMENTAL 

UNEMPLOYMENT INSURANCE) (এসইউনে) গ্রহণ কনর, 

রোহয়ল নক আনর্ SHARED WORK সুনেধো পোও�োর বযোগ্য?
নো। কর্মীরো বসই সপ্োয়হ Shared Work-এর সুনেধো পোও�োর 
বযোগ্য হয়েন নো, যেন রোঁরো সমূ্রক বেকোরবে ষিনরপূরয়ণর 
(Supplemental Unemployment Compensation) সুনেধো 
(এসইউনে বপ) গ্রহণ করয়েন।

SHARED WORK-এর সুনেধো নক বিনেট কোয়ি্র দ্োরো 
পোঠোয়নো হ�?

Shared Work-এর সুনেধো বিনেট কোয়ি্ পোঠোয়নো বযয়র পোয়র 
অরেো যনে আপনন িোন, রোহয়ল সরোসনর আপনোর বিনকং 
অ্যোকোউয়ন্ট জর্ো বেও�ো হয়ে।

Shared Work সম্বয়ন্ অনরনরক্ত রয়র্যর জন্য, ে�ো কয়র কল 
করুন: 518-485-6375.

http://on.ny.gov/partial

