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COVID -19 মহামারী চলাকালীন যে সকল ননউ ইয়ক্ক -বাসী কাজ হানরয়য়য়েন এবং যবকারত্ব ও 
মহামারী সংক্ান্ত সনুবধা সহ নবনিন্ন েকু্তরাষ্টীয় ত্াণ কম্কসচূীর আওতার বাইয়র আয়েন, এমন মানষুয়ের 
Excluded Workers Fund (EWF) আন্্কক সহায়তা প্রোন কয়র।

কীভঠাবে আমি আবেদন করে?
EWF য্য়ক ত্াণ যেয়ত চাইয়েন এমন কমমীয়ের জন্য আয়বেন প্রনক্য়াটি 2021 সায়লর আগস্ট মাস 
য্য়ক শরু ুহয়য়য়ে। আয়বেন করয়ত যেখনু ewf.labor.ny.gov. 

আেনন আেনার আয়বেন জমা নেয়ত যমাবাইল য�ান বা কনপিউটার ব্যবহার করয়ত োয়রন, ো 13টি 
িাষায় উেলব্ধ ্াকয়ব। অনলাইয়ন আয়বেন জানায়নার জন্য আয়বেনকারীয়ের নবয়শষিায়ব উৎসানহত 
করা হয়ছে। ডায়ক োঠায়না আয়বেন গ্রহণ করা হয়ব না।

আেনার েনে আয়বেন করয়ত সাহায়ে্যর প্রয়য়াজন হয়, ননউ ইয়ক্ক  যস্টট আেনায়ক প্রয়য়াজনীয় সাহাে্য 
যেওয়ার জন্য কনমউননটি-নিনতিক নবশ্বস্ত সংস্াগনুলর সায়্ অংশীোনর করয়ে। নবশ্বস্ত সংস্ার সপূিণ্ক 
তানলকা যেয়ত dol.ny.gov/CBOlist-এ োন অ্বা যপ্রাগ্রামটি চাল ুহওয়ার েয়র যকানও এয়জয়টের 
সয়গে ক্া বলয়ত ও আেনার ননকটবতমী যকানও যকয়্রের যখাঁজ যেয়ত 877-EWF-4NYS (877-
393-4697) নম্বয়র য�ান করনু।

800-662-1220 TTY/TTD – English  
877-662-4886 TTY/TTD – Español

আমি মক ত্ঠাণ পঠাওয়ঠার য�ঠাগ্য?
EWF যপ্রাগ্রাম য্য়ক সনুবধা োওয়ার জন্য যোগ্য নবয়বনচত হয়ত, আয়বেনকারীয়ের অবশ্যই প্রমাণ করয়ত হয়ব 
যে তাঁরা:

1.  27যশ মাচ্ক , 2020 তানরয়খর আয়গ ননউ ইয়ক্ক  যস্টয়ট ্াকয়তন এবং এখনও ননউ ইয়ক্ক  যস্টয়ট বসবাস 
করয়েন;

2.  যস্টট বা েকু্তরাষ্টীয় সরকায়রর যবকারত্ব নবমা, COVID-19 আয়য়র ত্াণ বা অন্যান্য নননে্কষ্ট সনুবধার 
যোগ্য নন এবং যসগনুল োননন; 

3.  এনপ্রল 2021-এর আয়গ 12 মায়স $26,208-এর য্য়ক কম আয় কয়রয়েন; এেং

 COVID-19 অনতমারীর কারয়ণ সামনগ্রক বা আংনশক যবকারত্ব বা কাজ করয়ত অক্ষমতা বা 
অনেুনস্নতর কারয়ণ 23যশ য�ব্রুয়ানর, 2020 য্য়ক 1লা এনপ্রল, 2021-এর ময়ধ্য যেয়কানও সময়য় 
সাপ্ানহক কম্ক-সংক্ান্ত উোজ্ক ন বা গহৃস্ানলর আয়য়র কমেয়ক্ষ 50% হানরয়য়য়েন, অ্বা েনরবায়রর 
প্রধান উোজ্ক নকারীর মতুৃ্যর বা অক্ষমতার কারয়ণ তারা েনরবায়রর আয়য়র যবনশরিাগ অংয়শর জন্য 
োয়বদ্ধ হয়য়য়েন।

দ্রষ্টব্য: 

• েকু্তরাষ্টীয় উদ্ীেক তহনবয়লর প্রানপ্ - সরকায়রর তরয়� $600, $1,200 বা 
$1,400-এ োঠায়না ত্াণ সরবরাহ - Excluded Workers Fund-এর যোগ্যতায়ক 
প্রিানবত কয়র নঠা। 

• েনে আয় হারায়নার তানরখটি অজানা ্ায়ক, তয়ব আয়বেনকারীরা প্রা্নমক একটি তানরখ 
আনমুাননকিায়ব অনমুান করয়ত োয়র, যে তানরয়খ তারা অনতমানরজননত আয় হারায়নার সম্খুীন 
হয়য়নেল। আয়বেনকারীরা োয়ের আয় হারায়নার প্রা্নমক তানরখ প্রায় 23 য�ব্রুয়ানর, 2020 
ও 27 মাচ্ক , 2020-এর ময়ধ্য হয়য়নেল, তারা আয়বেয়নর উয়দ্য়শ্য 27 মাচ্ক , 2020 ননয়ে্কশ 
করয়ত োয়র।

আবেদবনর জন্য আিঠাবক কী করবে হবে?
আয়বেনকারীয়ের ননম্ননলনখত নন্গনুল সংগ্রহ করা উনচত, ো  
েনরচয়, আবাস এবং কাজ সপিনক্ক ত যোগ্যতা প্রমাণ করয়ত  
ব্যবহৃত হয়ত োয়র।
অনগু্রহ কয়র লক্ষ্য করনু: আয়বেনকারীরা েনরচয় এবং আবাস প্রমায়ণর জন্য একই নন্ জমা নেয়ত 
োয়রন। েনরচয় এবং/অ্বা আবায়সর প্রমায়ণর জন্য কমেয়ক্ষ একটি নন্য়ত অবশ্যই আয়বেনকারীর �য়টা 
অন্তিু্কক্ত ্াকয়ত হয়ব এবং একটিয়ত অবশ্যই আয়বেনকারীর জন্ম তানরখ অন্তিু্কক্ত ্াকয়ত হয়ব। জমা 
যেওয়া সমস্ত নন্গনুলয়ক অবশ্যই:
•  জানর করা সংস্া কতৃ্কক প্রত্যনয়ত হয়ত হয়ব
•  যময়াে উতিীণ্ক হয়ল চলয়ব না (ননম্ননলনখত ব্যনতক্ম োড়া)
•  ইংয়রনজয়ত বা একটি প্রত্যনয়ত ইংয়রনজ িাষার অনবুাে সহ আনয়ত হয়ব
•  নবকৃত বা ক্ষনতগ্রস্ত হয়ব না

কীভঠাবে আমি আিঠার পমরচয় প্রিঠাণ করে?
আেনায়ক অবশ্যই ননম্ননলনখত একটি বা তয়তানধক নন্ সরবরাহ করয়ত হয়ব। প্রনতটি নন্য়ক একটি 
েয়য়টে ি্যাল ুযেওয়া হয়ব এবং প্রনতটি আয়বেনকারীয়ক 4 েয়য়টে বা তার যবনশ যেয়ত হয়ব। উেয়রর সমস্ত 
প্রয়য়াজনীয়তাগনুল অনয়ুমােয়নর জন্য েূরণ করা আবনশ্যক। 
•  NYS ড্াইিার লাইয়সন্স (4 েয়য়টে)
•  NYS নন-ড্াইিার ID কাড্ক  (4 েয়য়টে)
•  U.S. োসয়োট্ক  (4 েয়য়টে)
•  IDNYC কাড্ক  (4 েয়য়টে) - (2020-এ যময়াে উতিীণ্ক কাড্ক গনুল 2021-এর যশষ েে্কন্ত ববধ। 

2021-এ যময়াে যশষ হওয়া কাড্ক গনুল যময়ায়োতিীণ্ক তানরয়খর েয়র এক বেয়রর নবীকরয়ণর সময়কায়ল 
ববধ ্াকয়ব।)

•  নবয়েয়শ ইস্ুয হওয়া োসয়োট্ক  (3 েয়য়টে)

EXCLUDED WORKERS FUND (েমচিে কিমীবদর েহমেল)
2021-এর যেবটেম্বর িঠাবে আপবেট করঠা হবয়বে

http://ewf.labor.ny.gov
http://dol.ny.gov/CBOlist
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•  NYS DMV কতৃ্কক জানর NYS নশক্ষাননবয়সর োরনমট (3 েয়য়টে)

•  U.S.-সামনরক ID কাড্ক  (3 েয়য়টে)

•  NYS -এর স্ানীয় সরকার, NYS সরকারী সংস্া বা েকু্তরাষ্টীয় সরকায়র জানর করা �য়টা ID 
কাড্ক  (3 েয়য়টে) 

•  NYS Higher Education Institution (উচ্চ নশক্ষা প্রনতষ্ান) কতৃ্কক জানর �য়টা ID 
কাড্ক  (3 েয়য়টে)

•  মাননসক স্াস্্য কাে্কালয় দ্ারা জানর করা NYS ইন যেয়শটে �য়টা ID (2 েয়য়টে)

•  যময়াে উতিীণ্ক U.S. বা নবয়েশী োসয়োট্ক  (োর যময়াে েইু বেয়রর যবনশ উতিীণ্ক নয়)  
(2 েয়য়টে)

•  যময়াে উতিীণ্ক ড্াইিার লাইয়সন্স (োর যময়াে েইু বেয়রর যবনশ উতিীণ্ক নয়) (2 েয়য়টে)

•  U.S. নাগনরকত্ব এবং অনিবাসন েনরয়ষবা (USCIS) দ্ারা জানর করা নন্: আগমন/প্রস্ান 
যরকড্ক  (I-94) বা কম্ক নবজ্ঞনপ্ (I-797; I-797A; I-797D) (2 েয়য়টে)

•  U.S. স্তন্ত্র করোতা শনাক্তকরণ নম্বর (ITIN) অ্যাসাইনয়মটে  
যলটার (2 েয়য়টে)

•  নবয়য়র শংসােত্ (1 েয়য়টে)

•  নববাহনবয়ছেয়ের রায় (1 েয়য়টে)

•  NYC োক্ক স অ্যান্ড নরনক্য়য়শন-এর সেস্যতা কাড্ক  (1 েয়য়টে)

•  যকানও বাইয়রর যেয়শ জানর করা জন্ম শংসােত্ (1 েয়য়টে)

•  নবয়েয়শ জানর করা �য়টা ID কাড্ক  (1 েয়য়টে)

•  U.S. হাই সু্ল, কয়লজ বা নবশ্বনবে্যালয় য্য়ক নডয়্ামা বা  
ট্ান্সনক্প্ট (1 েয়য়টে)

•  NYS-এর স্ানীয় সরকার, NYS সরকারী সংস্া বা েকু্তরাষ্টীয় সরকায়রর জানর করা �য়টা ID 
কাড্ক  (1 েয়য়টে)

•  ননয়য়াগকারীর �য়টা ID কাড্ক  (1 েয়য়টে)

•  অ্যাটনন্ক যজনায়রল-এর ননউ ইয়ক্ক  যস্টট অন�য়সর োতব্য ব্ুযয়রার সায়্ ননবনধিত একটি োতব্য 
সংস্ার দ্ারা এই েনরয়ষবার যোগ্য হওয়ার জন্য বা এই যপ্রাগ্রায়ম অংশ গ্রহয়ণর জন্য জানর করা সনচত্ 
েনরচয়েত্ ো সাধারণ যকায়স্কর জন্য জানর হয়য়নেল এবং 19যশ এনপ্রল, 2021-এর আয়গ এর 
যোগ্যতা স্ানেত হয়য়নেল (1 েয়য়টে)

•  নলনখত কম্কসংস্ান অ�ার, যে স্টাব বা যকানও ননয়য়াগকত্ক ার কাে য্য়ক যবতন নবজ্ঞনপ্  
(1 েয়য়টে)

কীভঠাবে আমি আেঠাবের প্রিঠাণ করে?
আেনায়ক অবশ্যই ননম্ননলনখত একটি বা তয়তানধক নন্ সরবরাহ করয়ত হয়ব, োর প্রয়ত্যকটি ননউ ইয়ক্ক  
যস্টয়ট তায়ের নাম এবং ঠিকানা প্রেশ্কন করয়ে। নন্(গনুল) যেন অবশ্যই 27যশ মাচ্ক , 2020 সায়লর 
আয়গর োশাোনশ বত্কমান আবায়সর প্রমাণ প্রেশ্কন কয়র। এই প্রয়য়াজন েূরয়ণর জন্য আয়বেনকারীয়ের 
একানধক নন্ জমা নেয়ত হয়ত োয়র। ননয়চ তানলকািুক্ত প্র্ম োঁচটি নন্ ব্যতীত, বত্কমান আবায়সর 
প্রামাণ্য নন্গনুল 19যশ এনপ্রল, 2021-এর 30 নেয়নর েূয়ব্কর যকানও তানরয়খর আয়গ ননধ্কানরত হয়ল 
চলয়ব না। উেয়রর সমস্ত প্রয়য়াজনীয়তা অবশ্যই েূরণ করয়ত হয়ব।

•  NYS ড্াইিার লাইয়সন্স (বত্কমান আবায়সর প্রমায়ণর জন্য 19যশ এনপ্রল,  
2021-এরও 30 নেয়নর যবনশ আয়গ জানর করা হয়ত োয়র)

•  NYS নন-ড্াইিার ID কাড্ক  (বত্কমান আবায়সর প্রমায়ণর জন্য 19যশ এনপ্রল,  
2021-এরও 30 নেয়নর যবনশ আয়গ জানর করা হয়ত োয়র)

•  IDNYC কাড্ক  (বত্কমান আবায়সর প্রমায়ণর জন্য 19যশ এনপ্রল, 2021-এরও  
30 নেয়নর যবনশ আয়গ জানর করা হয়ত োয়র। 2020-এ যময়াে উতিীণ্ক কাড্ক গনুল 2021-এর 
যশষ েে্কন্ত ববধ। 2021-এ যময়াে যশষ হওয়া কাড্ক গনুল যময়ায়োতিীণ্ক তানরয়খর েয়র এক বেয়রর 
নবীকরয়ণর সময়কায়ল ববধ ্াকয়ব।)

•  NYS DMV দ্ারা জানর করা NYS লান্কার োরনমট (বত্কমান আবায়সর প্রমায়ণর জন্য 19যশ 
এনপ্রল, 2021-এরও 30 নেয়নর  
যবনশ আয়গ জানর করা হয়ত োয়র)

•  DTF বা IRS য্য়ক ই-�াইনলং স্ীকৃনত সহ রাষ্টীয় বা য�ডায়রল ট্যাক্স �াইনলং  
বা নরটান্ক, �াইনলংয়য়র প্রমাণ সহ (বত্কমান আবায়সর প্রমায়ণর জন্য 19যশ এনপ্রল,  
2021-এরও 30 নেয়নর যবনশ আয়গ  
জানর করা হয়ত োয়র)

•  ইউটিনলটি নবল (যেমন নবে্ুযৎ, গ্যাস, ইটোরয়নট, যকবল, জল, আবজ্ক না/েনুব্ক্যবহারয়োগ্য বস্তু)

•  ব্যাঙ্ক বা যক্নডট কায়ড্ক র যস্টটয়মটে

•  আয়বেনকারীর উয়দ্য়শ্য NYC হাউনজং অ্নরটি-এর নচঠি

•  গহৃহীন যশল্ার য্য়ক আয়বেনকারীয়ক সয়ম্বাধন করা নচঠি ো য্য়ক যবাঝা োয় যে বত্কমায়ন 
আয়বেনকারী গহৃহীন যশল্ায়র ্ায়কন

•  যকানও সাম্প্রনতক নলজ চুনক্ত, মট্ক য়গজ যেয়মটে বা সপিনতি কয়রর নববনৃত

•  গহৃহীন ব্যনক্তয়ের েনরয়ষবা সরবরাহকারী একটি অলািজনক সংস্া বা ধমমীয় প্রনতষ্ান য্য়ক 
আয়বেনকারীয়ক সয়ম্বাধন করা নচঠি

•  যে স্টাব

•  কম্কসংস্ান অ�ার বা যবতয়নর যনাটিশ, ো য্য়ক জানা োয় যে ননয়য়াগকত্ক া মরশনুম আবাসন সহ 
NYS-এ অবনস্ত আবাসন সরবরাহ কয়রন

•  স্াস্্য সংস্া বা বীমা সংস্ার নববনৃত, নবল, বা যরকড্ক

•  NYS-এর আোলত কতৃ্কক জনুর সমন, আোলয়তর আয়েশ, বা অন্যান্য নন্

•  একটি ঘয়রায়া সনহংসতা (DV) আবানসক েত্ন যপ্রাগ্রাম বা সংস্া, োরা DV য্য়ক যবয়ঁচ োওয়া 
ব্যনক্তয়ের েনরয়ষবা প্রোন কয়রন, তায়ের য্য়ক নচঠি 

•  NYS অ্যাটনন্ক যজনায়রয়লর সায়্ ননবনধিত একটি োতব্য সংস্ার দ্ারা জানর করা যকানও নচঠি, ো 
আয়বেনকারীয়ক সাধারণ যকায়স্ক েনরয়ষবা প্রোন কয়র এবং োর জন্য আয়বেনকারীর NYS আবায়সর 
সত্যতা নেয়য় যোগ্যতা স্ানেত হয়য়নেল 2021 সায়লর 19 এনপ্রয়লর আয়গ

•  NYS-এর স্ানীয় সরকার, NYS সরকারী সংস্া বা েকু্তরাষ্টীয় সরকার দ্ারা আয়বেনকারীয়ক 
সয়ম্বাধন করা নন্



পষৃ্ঠা 3

কীভঠাবে আমি আিঠার কঠাবজর য�ঠাগ্যেঠা প্রিঠাণ করে?
আয়বেনকারীরা ননয়চ সরবরা করা ত্্য এবং নন্গনুলর উের ননি্ক র কয়র েটুি েনরমায়ণর ময়ধ্য একটিয়ত 
EWF সনুবধার যোগ্য হয়ত োয়রন। প্রনতটি নন্র একটি েয়য়টে ি্যাল ুআয়ে। 

$15,600 (কর বায়ে) েনরমাণ টিয়ার 1 োওয়ার জন্য যোগ্য নবয়বনচত হয়ত, আয়বেনকারীয়ের 
সব্কননম্ন 5 েয়য়টে অজ্ক ন করা প্রয়য়াজন। 

$3,200 (কর বায়ে) েনরমাণ টিয়ার 2 োওয়ার জন্য যোগ্য নবয়বনচত হয়ত, আয়বেনকারীয়ের সব্কননম্ন 
3 েয়য়টে অজ্ক ন করা প্রয়য়াজন।

যে আয়বেনকারীরা নীয়চ 5-েয়য়টে নন্গনুলর ময়ধ্য একটিও সরবরাহ কয়রন না, তায়ের অবশ্যই টিয়ার 
1-এর জন্য যোগ্য নহসায়ব নবয়বনচত হয়ত 3-েয়য়টে নন্গনুলর ময়ধ্য কমেয়ক্ষ একটি জমা নেয়ত হয়ব। 
যেমন, টিয়ার-1-এর জন্য োঁচটি 1-েয়য়টে নন্ একনত্ত করা োয়ব না।

দ্রষ্টে্য: প্রয়ত্যক আয়বেনকারী যকবলমাত্ একটি সনুবধা যেয়ময়টের জন্য যোগ্য হয়বন। 

•  মনউ ইয়ক্ক  যটেবটর কর োয়য়র করার প্রমাণ, োর ময়ধ্য অবশ্যই (A) ই-�াইনলংয়য়র 
ববে্ুযনতন নননচিতকরণ জমা যেওয়ার মাধ্যয়ম কর ও অ্্ক েপ্য়রর যক্ষয়ত্ কর বষ্ক 2018, 2019 বা 
2020 সায়লর জন্য ননউ ইয়ক্ক  যস্টয়টর কর য�রত োনখয়লর প্রমাণ, কর ও অ্্ক েপ্য়রর দ্ারা জানর 
করা "TF অ্যসাইনয়মটে যলটার", অ্বা একটি ব্যাঙ্ক যস্টটয়মটে ো কর ও অ্্ক েপ্র য্য়ক হওয়া বা 
েপ্য়র জমা যেওয়া যেয়মটেয়ক প্রনত�নলত কয়র; এেং (B) মানক্ক ন েকু্তরায়ষ্টর ববধ েৃ্ ক করোতা 
শনাক্তকরণ নম্বর (ITIN)-এর প্রমাণ অথেঠা জমা করা বা োয়য়র করার প্রমাণ সয়মত যকানও 
ITIN-এর যক্ষয়ত্ একটি W-7 আয়বেন (5 েয়য়টে) 

দ্রষ্টব্য: আয়বেনকারীরা োরা কর বের 2018, 2019 বা 2020-যত নরটান্ক োনখল কয়রয়েন, 
নকন্তু তায়ের ITIN যনই, তারা এই ত্্য োচাই করয়ত তায়ের যসাশ্যাল নসনকউনরটি নম্বর ব্যবহার 
করয়ত োয়রন

•  যে তানরয়খ আয়বেনকারী প্রত্যনয়ত কয়রন যে আয়বেনকারী িাতা োওয়ার যোগ্য নেয়লন, যসই 
তানরয়খর আয়গ 6-মায়সর যময়ােকায়ল ন্ূযনতম 6 সপ্ায়হর যবতন স্টাব (5 েয়য়টে)

•  যে তানরয়খ আয়বেনকারী প্রত্যনয়ত কয়রন যে আয়বেনকারী িাতা োওয়ার যোগ্য নেয়লন, যসই 
তানরয়খর আয়গ 6-মায়সর যময়ােকায়ল ন্ূযনতম 6 সপ্ায়হর যবতন নববনৃত (5 েয়য়টে)

•  2019 বা 2020 কর বষ্ক য্য়ক IRS W-2 বা 1099 ো মজনুর বা আয়য়র নহসাব যেখায় 
(5 েয়য়টে)

•  যে তানরয়খ আয়বেনকারী প্রত্যনয়ত কয়রন যে আয়বেনকারী িাতা োওয়ার যোগ্য নেয়লন, যসই 
তানরয়খর আয়গ 6-মায়সর যময়ােকায়ল কম্কসংস্ায়নর প্রমাণ প্রেশ্কন করা ননয়য়াগকত্ক ার কাে য্য়ক 
োওয়া মজনুর নবজ্ঞনপ্ (5 েয়য়টে)

•  যকানও ননয়য়াগকত্ক ার নচঠি ো আয়বেনকারীর কায়জর তানরখ এবং আয়য়র ক্ষনতর কারণ (অ্্কাৎ 
অনতমারী সপিনক্ক ত) প্রেশ্কন কয়র, োর ময়ধ্য অন্তিু্কক্ত রয়য়য়ে: (A) ননয়য়াগকত্ক ার ডাক ঠিকানা 
এবং NYS-এর ময়ধ্য আয়বেনকারীর কম্কস্য়লর ঠিকানা অথেঠা (B) হয় ননয়য়াগকত্ক ার NYS 
যবকারত্ব নবমা অ্যাকাউয়টের নম্বর অথেঠা েকু্তরাষ্টীয় কম্কসংস্ান শনাক্তকরণ নম্বর (FEIN) 
অথেঠা যকানও ননয়য়াগকত্ক ার প্রনতনননধর যোগায়োয়গর ত্্য (য�ান নম্বর সহ) নেনন নচঠির নবষয়বস্তু 
োচাই করয়ত োরয়বন 
 (5 েয়য়টে)

•  যে তানরয়খ আয়বেনকারী প্রত্যনয়ত কয়রন যে আয়বেনকারী িাতা োওয়ার যোগ্য নেয়লন, যসই 
তানরয়খর আয়গ 6-মায়সর যময়ােকায়ল 6 সপ্ায়হরও যবনশ সময়কায়লর জন্য NYS-এ কায়জর জন্য 
োওনা মজনুর সপিনক্ক ত স্ানীয়, যস্টট বা য�ডায়রল এয়জনন্স বা আোলয়তর কায়ে োয়য়র করা ও 
স্ীকৃত হওয়া অনিয়োগ (3 েয়য়টে)

•  যকানও ননয়য়াগকত্ক ার য্য়ক ননয়নমত প্রত্যক্ষ জমা, আমানত-সমহূ বা যকানও ননয়য়াগকত্ক ার য্য়ক 
স্ানান্তয়রর যরকড্ক  (3 েয়য়টে)

•  ননয়য়াগকত্ক া দ্ারা জানর করা ID কাড্ক  (1 েয়য়টে)

•  অড্ক ার নশট, কায়জর চালান, নবক্য় রনসে, বা ননয়য়াগকত্ক ায়ের ননয়ে্কশাবলী সপিনক্ক ত নলনখত 
যোগায়োগ (1 েয়য়টে)

•  আয়বেনকারী এবং যকানও ননয়য়াগকত্ক া বা যকানও ননয়য়াগকারী োটি্ক র কায়জর সপিক্ক  প্রেশ্কক 
ননয়য়ায়গর সেয়ক্ষ যটক্সট বা সামানজক নমনডয়া বাত্ক া বা যোস্ট সহ নলনখত যোগায়োগ (1 েয়য়টে)

•  ননয়নমত যে-যচক দ্ারা নগে প্রোন বা আয় বা উোজ্ক ন য্য়ক অয়্্কর স্ানান্তয়রর যরকড্ক   
(1 েয়য়টে)

•  ননয়য়াগকারী কতৃ্কক ননয়য়াগকত্ক ার ইয়মল অ্যায়ড্স, NYS যবকারত্ব নবমা অ্যাকাউটে নম্বর বা 
েকু্তরাষ্টীয় কম্কসংস্ান শনাক্তকরণ নম্বর (FEIN) এবং যকানও ননয়য়াগকত্ক ার প্রনতনননধর 
যোগায়োয়গর ত্্য (য�ান নম্বর সহ) যেনখয়য় আয়বেনকারীয়ক জানর করা নন্ (1 েয়য়টে)

•  যটাল যরকড্ক , োনক্ক ং রনসে, বা গণেনরবহয়নর যরকয়ড্ক র ময়তা ক্মাগত কায়জর জায়গায় োতায়ায়তর 
ে্যাটান্ক প্রেশ্কক রনসে বা যরকড্ক  (1 েয়য়টে) 

•  NYS অ্যাটনন্ক যজনায়রয়লর সায়্ ননবনধিত একটি োতব্য সংস্া কতৃ্কক জানর করা আয়বেনকারীর 
কম্কসংস্ায়নর ইনতহায়সর সাক্ষ্য েত্ ো 19যশ এনপ্রল, 2021 -এর আয়গ ননয়য়ায়গর সময় যনওয়া 
সাক্ষাৎকার বা অন্য যকানও প্রত্যক্ষ কাজ সপিনক্ক ত প্রনক্য়া এবং আয়বেনকারীর প্রয়য়াজনীয় কম্ক 
সময়কায়লর জ্ঞায়নর ওের নিনতি কয়র প্রোন করা হয়ব  
(1 েয়য়টে) 

দ্রষ্টে্য: আয়বেনকারীয়ের অবশ্যই প্রমাণ করয়ত হয়ব যে তানরয়খ আয়বেনকারী প্রত্যনয়ত কয়রন যে 
আয়বেনকারী িাতা োওয়ার যোগ্য নেয়লন, যসই তানরয়খর আয়গ 6-মায়সর যময়ােকায়ল 6 সপ্ায়হর যবনশ 
সময় ধয়র সপ্ায়হ 15 সপ্াহ ধয়র তারা কাজ কয়রয়েন এবং িাতা্ লাি কয়রয়েন। আয়বেয়নর সময় 
আয়বেনকারীয়ের বয়স কমেয়ক্ষ 18 বের হয়ত হয়ব।

েনরবায়রর প্রধায়নর মতুৃ্য বা অক্ষমতাজননত কারয়ণ আয়বেনকারীয়ের জন্য, কায়জর যোগ্যতার প্রমায়ণর 
জন্য সরবরাহ করা ত্্য এবং নন্গনুলয়ক অবশ্যই েনরবায়রর প্রাক্তন প্রধায়নর কায়জর ইনতহাসয়ক 
প্রনত�নলত করয়ত হয়ব। তয়ব, েনরচয় ও আবায়সর নন্গনুল অবশ্যই আয়বেনকারীরই হওয়া উনচত। 
এগনুল োড়াও, আয়বেনকারীয়ের অবশ্যই সরবরাহ করয়ত হয়ব:

•  েনরবায়রর প্রাক্তন প্রধায়নর মতুৃ্যর তানরখ সহ মতুৃ্যর শংসােত্; বা

•  অক্ষমতা শরুরু তানরখ এবং প্রকৃনত সহ েনরবায়রর প্রাক্তন প্রধায়নর প্রনতবধিীত্বর প্রমাণ। গ্রহণয়োগ্য 
নন্গনুলর সপূিণ্ক তানলকার জন্য, নীনতমালার ধারা (e)-এর 704.2 অংশ যেখনু, এখায়ন dol.
ny.gov/ewfregs. 

http://dol.ny.gov/ewfregs
http://dol.ny.gov/ewfregs
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"েনরবায়রর প্রধান"-যক আেনার েনরবায়রর একজন সেস্য নহসায়ব সংজ্ঞানয়ত করা হয়য়য়ে, নেনন আেনার 
েনরবায়রর আন্্কক সহায়তায় অন্তত 50% অবোন যরয়খনেয়লন এবং মতুৃ্যর সময় বা প্রনতবধিী হওয়ার 
সময় কমেয়ক্ষ 18 বের বয়সী নেয়লন।

আিঠার আবেদন েঠািগ্ীগুমল মক েরুমষিে?
EWF আয়বেয়নর অংশ নহসায়ব DOL-এর কায়ে জমা যেওয়া ননয়য়াগকত্ক ার নন্ সহ সমস্ত নন্, 
জনসাধারয়ণর কায়ে উন্মকু্ত যরকড্ক  নয় এবং একমাত্ EWF সনুবধা প্রশাসয়নর উয়দ্য়শ্যই ব্যবহার করা 
হয়ব। U.S. ইনময়গ্রশন কাস্টমস এনয়�াস্কয়মটে (ICE) সহ অন্য যে যকানও সরকারী সংস্ার কায়ে 
প্রনক্য়াকরণ ব্যতীত অন্য যকানও উয়দ্য়শ্য নবষয়টি প্রকাশ আইন দ্ারা কয়ঠারিায়ব নননষদ্ধ, েনে না 
যকানও স্তন্ত্র আয়বেনকারী কতৃ্কক স্পষ্টত অনয়ুমানেত হয় বা আোলয়তর আইনন আয়েশ অনসুরয়ণ অ্বা 
নবচানরক েয়রায়ানা অনসুায়র বাধ্যতামলূক হয়।

আিঠার আবেদন জিঠা যদওয়ঠার পবর আমি কী প্রে্যঠাশঠা 
করবে পঠামর?
DOL আেনার আয়বেন প্রনক্য়া শরু ুকরয়ব। েনে অনতনরক্ত ত্্য বা সংয়শাধয়নর প্রয়য়াজন হয়, তাহয়ল 
DOL আেনায়ক একটি যটক্সট ম্যায়সজ বা ইয়মল োঠায়ব (যোগায়োয়গর যক্ষয়ত্ আেনার েেয়দের েদ্ধনতর 
উের নিনতি কয়র) একটি নলঙ্ক সহ, ো আেনায়ক নবশে নববরয়ণর জন্য আেনার অ্যাকাউয়টে সাইন ইন 
করার েরামশ্ক যেয়। একবার সাইন-ইন করার েয়র, যকান নন্গনুল সংয়শাধন করা বা েনুরায় জমা নেয়ত 
হয়ব এবং যকন, তা যেখার জন্য ননয়ে্কশাবলী অনসুরণ করনু। প্রনতনক্য়া জানায়নার জন্য ইয়মল বা যটক্সট 
নবজ্ঞনপ্ োওয়ার তানরখ ও সময় য্য়ক শরু ুকয়র েরবতমী 7 ক্যায়লন্ডার নেবস অনদি সময় আেনন োয়বন। 
প্রেতি সময়সীমার ময়ধ্য েনে যকান প্রনতনক্য়া না োওয়া োয়, তাহয়ল উেলব্ধ তয়্্যর নিনতিয়ত একটি 
নসদ্ধান্ত যনওয়া হয়ব। 

আয়বেনকারীয়েরয়ক তায়ের আয়বেনেত্ েনুরায় শরু ুকরার জন্য বা অনয়ুরায়ধর প্রনত সাডা 
যেওয়ার জন্য সতক্ক  ্াকয়ত হয়ব, যসইসব শংসােত্গনুল ব্যবহার করার মাধ্যয়ম, যেগনুল তারা 
প্রা্নমকিায়ব তায়ের আয়বেন জানায়নার সময় ব্যবহার কয়রনেয়লন। আয়বেনকারীয়ের নননচিত 
করয়ত হয়ব যে তায়ের শধুমুাত্ একটি যলেম ID নম্বর আয়ে। এটা সেুানরশ করা হয় যে তারা 
তায়ের শংসােত্ এবং যলেম ID যলয়খ এবং িনবষ্যয়ত যর�ায়রয়ন্সর জন্য যসগনুল যরয়খ যেয়। নকল 
আয়বেন প্রনক্য়াকরয়ণর সময় েীঘ্কানয়ত করয়ত োয়র এবং স্য়ংনক্য়িায়ব অস্ীকার করা যেয়ত 
োয়র।

আয়বেনকারীয়ের যকানও স্ট্যাটাস আেয়ডট বা অনতনরক্ত তয়্্যর অনয়ুরাধগনুলর জন্য তায়ের অ্যাকাউটে, 
যটক্সট যময়সজ ও ইয়মলগনুল সেয়ত্ন ননরীক্ষণ করা উনচত। (833) 586-1144 (যটাল নরি) য্য়ক যটক্সট 
যময়সজ োঠায়না হয়ব। EWF@labor.ny.gov য্য়ক ইয়মল যনাটিন�য়কশন োঠায়না হয়ব। অনতনরক্ত 
তয়্্যর প্রয়য়াজন হয়ল আয়বেনকারীরা যকানও 
 EWF প্রনতনননধর কাে য্য়ক য�ান কলও যেয়ত োয়রন। যসরকম যক্ষয়ত্ আমরা আেনায়ক যকবল 
(877) 393-4697 নম্বর য্য়ক য�ান করব।

একবার নসদ্ধান্ত যনওয়া হয়ল, DOL আেনায়ক একটি যটক্সট যময়সজ বা ইয়মল োঠায়ব, োয়ত আেনায়ক 
জাননয়য় যেওয়া হয় যে আেনার আয়বেন অনয়ুমানেত হয়য়য়ে, নানক অস্ীকার করা হয়য়য়ে।

কীভঠাবে এেং কখন যপবিন্ট করঠা হবে?
আয়বেনকারীয়ের আয়বেেয়ত্ উয়লেখ করা ঠিকানায় োঠায়না Visa® নপ্রয়েড কায়ড্ক  অনয়ুমানেত 
আয়বেনকারীরা একটি বায়রর যেয়মটে োয়বন। কাড্ক টিয়ত ATM-এর সনুবধা রয়য়য়ে এবং যেয়কানও 
জায়গায় ব্যবহার করা যেয়ত োয়র U.S.-এ Visa যডনবট কাড্ক -এর ব্যবহার অনয়ুমানেত

আয়বেয়নর তানরয়খর উেয়র নিনতি কয়র, তহনবল প্রশাসকরা অনমুান কয়রন যে, েে্কায়লাচনা  
ও প্রনক্য়াকরয়ণ প্রায় েয় য্য়ক আট সপ্াহ সময় লাগয়ব। েনে যকায়না আয়বেন অসপূিণ্ক ্ায়ক বা 
অনতনরক্ত ত্্য বা নন্র প্রয়য়াজন হয়, তাহয়ল আয়বেন প্রনক্য়াকরণ করয়ত যবনশ সময় লাগয়ত োয়র। 
যেয়হতু EWF একটি নতুন যপ্রাগ্রাম এবং েনরমাণ অনমুান করা কঠিন, তাই সময়সীমা েনরবত্কন 
সায়েক্ষ।

Visa নপ্রয়েড কাড্ক টি ইস্ুয করা হয়য়য়ে MetaBank®, N.A., সেস্য FDIC য্য়ক, ো 
Visa U.S.A. Inc.-এর একটি লাইয়সন্স অনসুায়র করা হয়, যকান েনুরাবতৃি অ্্ক প্রোন নয়। 
কাড্ক টি 12 মাস েে্কন্ত ববধ, তহনবয়লর যময়াে যশষ হয় না এবং কায়ড্ক র যময়ায়োতিীয়ণ্কর তানরয়খর েয়র 
উেলব্ধ হয়ত োয়র, যসয়ক্ষয়ত্ ন� প্রয়য়াগ হয়ত োয়র। কায়ড্ক র শত্ক াবলী প্রয়োজ্য।

আমি মক আিঠার মেদ্ঠান্ত জঠানঠাবনঠার মনর্কঠারবণর আবেদন 
করবে পঠামর?
যে আয়বেনকারীরা অস্ীকৃত বা তায়ের নসদ্ধায়ন্তর সায়্ একমত নন, তায়ের কায়ে আয়বেন করার 
অনধকার রয়য়য়ে। যকানও নসদ্ধান্ত যনওয়ার েয়র আেনন একটি যটক্সট যময়সজ বা ইয়মল োয়বন। আয়বেন 
করার জন্য, অনবলয়ম্ব আেনার অ্যাকাউয়টে সাইন ইন করনু এবং ননয়ে্কশাবলী অনসুরণ করনু। নসদ্ধান্ত 

চূডান্ত হওয়ার আয়গ আয়বেন করয়ত "Appeal" যবাতাম ননব্কাচন করার জন্য আয়বেনকারীয়ের কায়ে 
7 নেন সময় আয়ে। একবার আেনন আয়বেন করয়ল, আেনার আয়বেনটির একটি উচ্চতর েে্কায়লাচনা 
হয়ব। আেনন একটি নবজ্ঞনপ্ োয়বন, োয়ত নবজ্ঞনপ্ োওয়ার তানরখ য্য়ক েরবতমী 7 ক্যায়লন্ডার নেবয়সর 
ময়ধ্য আেনায়ক অনতনরক্ত ত্্য বা নন্ সরবরাহ করার ক্া বলা ্াকয়ব। প্রেতি সময়সীমার ময়ধ্য েনে 
যকান প্রনতনক্য়া না োওয়া োয়, তাহয়ল উেলব্ধ তয়্্যর নিনতিয়ত একটি নসদ্ধান্ত যনওয়া হয়ব। একবার 
েে্কায়লাচনা প্রনক্য়া সপূিণ্ক হয়ল, আমরা আেনায়ক একটি যটক্সট যময়সজ বা ইয়মল োঠাব, োয়ত আেনায়ক 
জাননয়য় যেওয়া হয় যে আেনার আয়বেন অনয়ুমানেত হয়য়য়ে, নানক অস্ীকার করা হয়য়য়ে। আয়বেন 
প্রনক্য়া করয়ত নতন সপ্াহ েে্কন্ত সময় লাগয়ত োয়র। অনতনরক্ত তয়্্যর প্রয়য়াজন হয়ল যবনশ সময় লাগয়ত 
োয়র।

যপ্রঠাগ্ঠািটি কে মদন চলবে?
আয়বেনকারীয়ের েত তাডাতানড সম্ভব আয়বেন করয়ত উৎসানহত করা হয়ছে। যপ্রাগ্রায়মর জন্য তহনবল 
সীনমত এবং প্র্ম আসা, প্র্ম েনরয়বশয়নর নিনতিয়ত নবতরণ করা হয়ব। যেমন িায়ব োওয়া যগয়ে, যসই 
ক্য়ম আয়বেনগনুল প্রনক্য়া করা হয়য়য়ে। একবার এই ঐনতহানসক $2.1 নবনলয়ন য্য়ক সমস্ত তহনবল 
বরাদ্ করা হয়ল, তহনবল বধি হয়য় োয়ব। আয়বেনকারী, কনমউননটি গ্রুে ও অ্যাডয়িায়কটয়ের অবনহত 
করা হয়ব এবং আয়বেন প্রনক্য়া বধি করা হয়ব।
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জঠামলয়ঠামে যথবক েঠােরঠান
আেনার যকবলমাত্ শ্রম েপ্য়রর অন�নশয়াল ওয়য়বসাইট য্য়ক EWF িাতাগনুলর জন্য আয়বেন করা 
উনচত এবং যকবল নবশ্বস্ত সংস্াগনুলর সাহাে্য যনওয়া উনচত। 

নবশ্বস্ত সংস্ার সপূিণ্ক তানলকা যেয়ত dol.ny.gov/CBOlist-এ োন অ্বা যপ্রাগ্রামটি চাল ু
হওয়ার েয়র যকানও এয়জয়টের সয়গে ক্া বলয়ত ও আেনার ননকটবতমী যকানও যকয়্রের যখাঁজ যেয়ত 
877-EWF-4NYS (877-393-4697) নম্বয়র য�ান করনু।

800-662-1220 TTY/TTD – English  
877-662-4886 TTY/TTD – Español

েনে যকানও ব্যনক্ত বা প্রনতষ্ান আেনায়ক আয়বেয়ন সহায়তা করার জন্য আেনার কাে য্য়ক অ্্ক 
যনওয়ার বা আেনার ব্যনক্তগত ত্্য সংগ্রহ করার যচষ্টা কয়র, তয়ব তায়ের নকেু যেয়বন নঠা। আেনন ননউ 
ইয়ক্ক  অ্যাটনন্ক যজনায়রয়লর অন�য়স ((on.ny.gov/agfraud) অনিয়োগ োয়য়র কয়র বা অ্যাটনন্ক 
যজনায়রয়লর হটলাইন (800) 771-7755-এ য�ান কয়র এই জাতীয় কাে্ককলায়ের অনিয়োগ জানায়ত 
োয়রন। শ্রবণ প্রনতবধিী ব্যনক্তয়ের জন্য: TDD (800) 788-9898. 

আেনন েনে EWF সপিয়ক্ক  আেয়ডয়টর জন্য সাইন আে কয়রন বা EWF িাতার জন্য আয়বেন 
কয়রন, যকবল তয়বই শ্রম েপ্য়রর তর� য্য়ক আেনার সয়গে যোগায়োগ করা হয়ব। আেনায়ক োঠায়না 
যকানও ইয়মল বা যটক্সট যময়সজ য্য়ক আেনন জানয়ত োরয়বন যে আেনার আয়বেন প্রনক্য়াকরণ করা 
হয়ছে। 

শ্রি দপ্তবরর েরফ যথবক আবেমন, এিন য�ঠাগঠাব�ঠাবগর মেষবয় েঠােরঠান 
থঠাকুন।

�মদ আমি আিঠার আবেদবন মিথ্যঠা েথ্য মদই, েঠাহবল কী 
হবে?
যজয়নশয়ুন যকানও িুল নববনৃত যেওয়া বা নম্্যা নন্ উেস্ােয়নর েনরণনত গরুতুর হয়ত োয়র। নেনন এই 

ধরয়ণর জানলয়ানত কয়রন, তায়ক তার দ্ারা প্রাপ্ সমস্ত অ্্ক য�রত যনওয়ার োশাোনশ একটি লোস E-এর 
জঘন্য অেরায়ধ যোষী সাব্যস্ত করা যেয়ত োয়র।

Excluded Workers Fund সপিয়ক্ক  আরও তয়্্যর জন্য, এখায়ন োন  
dol.ny.gov/EWF.

অনেুঠাদ করঠা নমথপত্ েম্পবক্ক  গুরুত্বপণূ্ক েথ্য: অন�নশয়াল নন্গনুল এখায়ন যকবল ইংয়রনজয়ত সরবরাহ করা হয়; অন্য যকান 
িাষায় অননূেত নন্ সনুবধায়্্ক এবং প্রয়োজ্য আইন অনেুায়ী প্রোন করা হয়। িাষা অনবুায়ের কারয়ণ নন্েয়ত্ ইংয়রনজ সংস্রয়ণর সয়গে যকানও 

দ্ন্দ্ব, অসগেনত,  
ত্রুটি অ্বা আোত দ্ন্দ্বয়ক যকানও আইনন প্রিাব যেওয়া হয়ব না।

http://dol.ny.gov/CBOlist
http://on.ny.gov/agfraud
http://dol.ny.gov/EWF

