
SHARED WORK কীভাবে আমার ে্যেসায় সহায়তা 
করবত পাবর?
Shared Work Program আপনাবক কমমীবের কম সমবয়র কাবের 
সময়সূচি ও আংচিক বেকারত্ব েীমা (Unemployment Insurance) 
সংগ্রহ করবত বেওয়ার মাধ্যবম ে্যেসার মন্ার সময় কমমী ছাঁটাই করার 
একটি চেকল্প বেয়। কমমী ছাঁটাই না কবর আপচন কমমী ো  
বকেল চনচেদিষ্ট একটি গ্রুবপর কাবের সমবয়র পচরমাণ কচমবয় চেবত পাবরন।

উোহরণস্বরূপ: Plant XYZ, State Labor Department-এ একটি 
Shared Work Plan েমা চেবয়বছ এেং েি সপ্াবহর েন্য তার বসি 
চেভাবের কাবের ঘণ্ার পচরমাণ 20% হ্াবসর অনবুমােন বপবয়বছ।  
এই কমমীরা বেকারত্ব েীমার (Unemployment Insurance)  
আবেেন োনাবত পাবরন। তাঁরা তাঁবের সাপ্াচহক সুচেধার 20%  
সংগ্রহ করবত পাবরন।

বে কমমী সপ্াবহ $400 উপােদি ন কবরন, চতচন সমূ্ণদি বেকার হবল 
বেকারত্ব েীমায় (Unemployment Insurance) $200 বপবত 
পাবরন। Shared Work Program-এর অধীবন, চতচন চনবয়ােকতদি ার 
কাছ বেবক বেতন চহসাবে সপ্াবহ $320 ($400-এর 20% হল  
$80 হ্াস), বসই সবগে Shared Work সুচেধায় $40 ($200-এর  
20% বেকারত্ব েীমায় (Unemployment Insurance)) পাবেন। 
একটি অবেতচনক অবপক্ার সপ্াবহর পবর পচরকল্পনার প্রবত্যক সপ্াবহ 
বেতন ও Shared Work সুচেধায় বমাট $360। বোে্য কমমীরাও  
July 26, 2020 তাচরবে বিষ হওয়া সুচেধার মাধ্যবম সপ্াবহ  
অচতচরক্ত $600 পাবেন।

Shared Work Program আপনাবক অস্ায়ী ে্যেসাচয়ক মন্ায় কাবে 
প্রচিচক্ত, কমদিক্ম কমমী রােবত সহায়তা কবর। অেদিাৎ েেন ে্যেসার অেস্া 
উন্নত হবে, তেন আপচন দ্রুত এবোবত পারবেন। সরকাচর ও অলাভেনক, 
সকল কমমী Shared Work পচরকল্পনা বপবত পাবরন। আপচন নতুন কমমী 
চনবয়াে, হায়াচরং ও প্রচিক্ণ বেওয়ার ে্যয় সঞ্চয় করুন। আপনার কমমীবের 
সমূ্ণদি বেকারবত্বর কষ্ট বেওয়া বেবক চেরত োকুন। Shared Work 
কমমীবের েবল বে আপচন েবলর সেস্য চহসাবে তাঁবের মলূ্য বোবেন। েেন 
আপচন ছাঁটাই করা বেবক চেরত োবকন, তেন আপচন আপনার কমমীবের 
োনান বে আপচন তাঁবের কাবের প্রিংসা কবরন এেং কঠিন সমবয়ও  
তাঁবের কাবে রােবত িান।

একটি SHARED WORK পচরকল্পনায় কী প্রবয়ােন?
আপনার Shared Work পচরকল্পনা অেি্যই:

•  বসই কমমীবের েন্য প্রবোে্য হবে, োঁরা সাধারণত সপ্াবহ 40 ঘণ্ার বেচি 
কাে কবরন না

•  কাবের সমবয়র পচরমাণ হ্াস এেং 20% বেবক 60%-এর মবধ্য বসই 
অনেুায়ী বেতন বেবে

•  আপনার কমমীসংে্যার সমান িতকরা হাবরর ছাঁটাই প্রচতস্াপন করবে

•  অচতচরক্ত সুচেধা সকল কমমীবের বক্বরে কমাবনা ো োে বেওয়া না হবল,  
তা হ্াস করবে না ো োে বেবে না।

•  53 সপ্াবহর বেচি হবে না

•  প্রভাচেত কমদিবক্বরের সকল কমমীবের কভার করবে এেং একই হাবর তাঁবের 
কাবের সমবয়র পচরমাণ কমাবে। আপচন চেচভন্ন চেভাবে চেচভন্ন হাবর 
সময় কমাবত পাবরন

পচরকল্পনা কােদিকরী োকাকালীন আপচন বসই পচরকল্পনার অধীবন োকা 
কাবের েবলর েন্য অচতচরক্ত কমমী চনবয়াে করবত পারবেন না। েচে একটি 
সমচষ্টেত কারোচর িুচক্ত োবক, তাহবল সমচষ্টেত কারোচর চেভােবক 
অেি্যই Shared Work Program-এ বসই অংিটিবত সম্মত হবত হবে। 

কমমীর সুচেধা ও বোে্যতা
New York State-এ চনয়চমত বেকারত্ব েীমার (Unemployment 
Insurance) বোে্যতা োকবল কমমীরা Shared Work-এ অংিগ্রহণ করবত 
পাবরন। Shared Work-এর সাপ্াচহক অবেদির পচরমাণ হল ে্যচক্তটির 
সাপ্াচহক সুচেধার হার গুণ তাঁবের কাবের সময় ও বেতন Shared Work 
Plan-এর অধীবন েতটা কবমবছ, তার িতকরা হার। Shared Work-এ 
অংিগ্রহণকারী কমমীরা:

• একটি সুচেধা েছর িলাকালীন তাবের সাপ্াচহক সুচেধার হার 
সেদিাচধক 26 োর বপবত পাবরন

• বকেলমারে বেকারত্ব েীমার (Unemployment Insurance) অধীবন  
ো পাবেন (চনয়চমত সুচেধার হাবরর 26 গুণ), Shared Work সুচেধার 
সবগে চনয়চমত বেকারত্ব েীমার (Unemployment Insurance) 
সুচেধাসহ একটি সুচেধার েছবর তার বেবক বেচি নাও বপবত পাবরন

SHARED WORK কমদিসূচি
আপনার ছাঁটাইবয়র চেকল্প



•  অেি্যই Shared Work-এর চনবয়ােকতদি াবের েন্য সেদিো উপলব্ধ 
োকবেন, চকন্তু অন্য কাে েুেঁবত হবে না

•  বসই সপ্াবহ Shared Work-এর সুচেধা পাওয়ার বোে্য হবেন না, 
েেন তাঁরা সমূ্রক বেকারত্ব ক্চতপূরবণর (Supplemental 
Unemployment Compensation) সুচেধা (এসইউচে বপ)  
গ্রহণ করবেন

•  তাঁবের Shared Work-এর সুচেধা কম পাবেন, েচে তাঁরা অন্য 
চনবয়ােকতদি ার অধীবন কাে কবরন ো স্ব-চনেুক্ত োবকন

আচম কীভাবে আবেেন োনাে?
আপনাবক New York State-এ কমদিরত অন্তত ে'ুেন সমূ্ণদি সমবয়র  
কমমীবক চনেুক্ত করবত হবে এেং পরপর িারটি ত্রেমাচসবক আপনার ও 
আপনার পূেদিেতমী ে্যচক্তর অেি্যই:

•  বেকারত্ব েীমায় (Unemployment Insurance) অেদিপ্রোবনর অেোন 
োকবত হবে

•  অেোবনর পচরেবতদি  আপনার আবের কমমীবের বেওয়া সুচেধা পচরবিাবধ 
চনেদিাচিত হবত হবে

আবেেন েমা বেওয়ার েন্য, আমাবের ওবয়েসাইবট োন  
www.labor.ny.gov. “Businesses”-এ চলিক করুন, তারপর 
“Unemployment Insurance”-বত “UI Online Services” 
চনেদিািন করুন। আপনার NY.gov আইচি চেবয় সাইন ইন করুন অেো 
একটি NY.gov আইচি ত্তচর করবত চনবেদিি অনসুরণ করুন। সাইন ইন 
কবর “Perform Work for my Company” বপবে “View My UI 
Information” চনেদিািন করুন। চনবি োঁচেবক “Shared Work”  
োটবন চলিক করুন।

SHARED WORK সম্বকদি  প্রায়ি চেজ্াচসত প্রশ্ােলী:
আমরা SHARED WORK পচরকল্পনা কেন শুরু হবে?

আপনার আবেেন পবরে উচলিচেত তাচরবে অেো আমাবের পচরকল্পনা 
অনবুমােবনর পবর প্রেম বসামোবর, বে চেনটি পবর আসবে। প্রস্াচেত সূিনার 
চেবনর আবে এক মাবসর কম সময় োকবত আপনার আবেেন েমা চেন, 
চকন্তু তা পচরকল্পনার সূিনার কাচ্ষিত তাচরবের অন্তত চতন সপ্াহ আবে 
হবত হবে। একটি Shared Work পচরকল্পনা সমবয়র আবে শুরু হবত  
পাবর না।

একটি SHARED WORK পচরকল্পনা অনবুমাচেত হবয় বেবল আচম চক  
তা পচরেতদি ন করবত পাচর?

হ্যাঁ। আপনার কমমীবের কাবের সমবয় বে হ্াস হবয়বছ, তার িতকরা হার 
পচরেতদি ন করবত পাবরন। আপচন আপনার কমমীবের এক সপ্াহ ো তার বেচি 
সমবয়র েন্য সমূ্ণদি সমবয়র কাবে চিচরবয় চনবয় বেবত পাবরন এেং তারপর 
পচরকল্পনাটি আোর শুরু করবত পাবরন। আপচন প্রভাচেত কাবের বক্রে 
বেবক কমমীবের সরাবত পাবরন ো তাঁবের েেবল অন্য কমমীবের চনেুক্ত করবত 
পাবরন। েচেও, আপচন আপনার পচরকল্পনায় অচতচরক্ত কাবের বক্রে বোে 
করবত িাইবল, আপনাবক অনবুমােবনর েন্য অেি্যই পচরেচতদি ত আবেেন 
েমা চেবত হবে।

আচম চক পচরকল্পনার মবধ্য োকা চকছু কমমীবক ছাঁটাই করবত পাচর এেং 
তারপবরও োচকবের পচরকল্পনায় রােবত পাচর?

হ্যাঁ। Shared Work তাও োচকবের ছাঁটাই আটকাবত িায়, ো এই কমদিসূচির 
উবদেি্য। চেকল্প চহসাবে, ছাঁটাই এচিবয় বেবত িতকরা হার োচিবয় আপচন 
কমমীবের কাবের সময় ও বেতন কচমবয় চেবত পাবরন।

SHARED WORK পচরকল্পনা কােদিকরী হবল, বকানও কমমী অন্য 
চনবয়ােকতদি ার কাবছ কাবে বেবল আচম চক তাঁর েেবল কাউবক চনবয়াে 
করবত পাচর?

হ্যাঁ। আইন আপনাবক প্রভাচেত কমদিবক্বরে অচতচরক্ত কমমী চনবয়াে করা 
বেবকই শুধু োধা বেয়। আপচন পচরকল্পনা কােদিকরী োকাকালীন কাে  
বছবি বেওয়া কমমীর েেবল অন্য কমমীবক চনবয়াে করবত পাবরন।

আচম েচে SHARED WORK বেবছ চনই, তাহবল চক আমাবক সমূ্ণদি 
ে্যেসা ো সংস্ার েন্য এটি ে্যেহার করবতই হবে?

না। আপচন এক ো একাচধক চেভাে, চিিট ো বক্বরে Shared Work 
ে্যেহার করবত পাবরন। পচরকল্পনাটি আপনাবক সংচলিষ্ট বক্রে চনেদিািবনর 
সুচেধা বেয়। আপনাবক অংিগ্রহণকারী একটি বক্রে ো চেভাবের সকল 
কমমীবের কাবের সময় ও বেতন সমানভাবে কমাবত হবে। আপচন েচে 
পচরকল্পনায় উবলিে কবর োবকন, তাহবল পৃেক িতকরা হাবর পৃেক চেভাে 
ো বক্বরের কমমীবের কাবের সময় ও বেতন কমাবত পাবরন।

SHARED WORK পচরকল্পনায় একেন কমমীসহ বকানও বক্রে চক  
োকবত পাবর?

না। পচরকল্পনা অনেুায়ী একটি প্রভাচেত বক্বরে অন্তত ে'ুেন কমমী  
োকবত হবে।

বেসকল কমমীরা সাধারণত অচতচরক্ত সময় কাে কবরন, তাঁবের অচতচরক্ত 
সময় কচমবয় চেবল চক তাঁরা SHARED WORK-এর সুচেধা পাবেন?

না। Shared Work সুচেধা বকেলমারে কমমীর "সাধারণ কা্ে"-এর সময় 
হ্াবসর িবল হওয়া বেতবনর হ্াবসর েন্য প্রবোে্য। "সাধারণ কাে"-এর সময় 
সাধারণত সপ্াবহ 40 ঘণ্ার বেচি নয়।

আমার বেকারত্ব েীমার (UNEMPLOYMENT INSURANCE)  
হাবর SHARED WORK সুচেধার প্রভাে কী?

Shared Work-এর অংিগ্রহণকারীবের প্রেত্ত সুচেধা চিবসম্বর 31, 2020 
পেদিন্ত সকল পূণদি-সময় ও আংচিক-সমবয়র কমমীবের েন্য 100% েুক্তরাষ্টীয় 
তহচেল বেবক আসবে। েলুাই 26, 2020-বত বিষ হওয়া সুচেধার সপ্াবহ 
বোে্য Shared Work অংিগ্রহণকারীবের প্রেত্ত সাপ্াচহক সুচেধায় 
অচতচরক্ত $600-ও 100% েুক্তরাষ্টীয় তহচেল। আপনার বেকারত্ব েীমার 
(Unemployment Insurance) হাবরর উপর প্রভাে সম্ববধে েচে বকানও 
প্রশ্ োবক, তাহবল আমাবের োয় ও চনরূপণ চেভাবে (Liability and 
Determination Section) কল করুন 518-457-2635.

আচম চক SHARED WORK কমদিসূচির অন্তেদিত কমমীবের চনচেদিষ্ট  
করবত পাচর?

হ্যাঁ। আপনার পচরকল্পনায় সকল অংিগ্রহণকারী কমমীবের নাম ও সামাচেক 
সুরক্া নম্বর (Social Security number), তাঁবের স্বাভাচেক সাপ্াচহক 
কাবের সময় এেং তাঁরা চেচভন্ন সমবয় কাে করা, অস্ায়ী ো সচেরাম কমমী 
চকনা, তা উবলিে করবত হবে।

SHARED WORK পচরকল্পনা কােদিকরী োকাকালীন আমাবক চক 
প্রচতবেেন েমা চেবত হবে?

হ্যাঁ। আপচন এেং আপনার অংিগ্রহণকারী কমমীবের অেি্যই প্রবত্যক 
সপ্াহবক প্রত্যচয়ত করবত হবে। এর দ্ারা চনচচিত হবে বে প্রবত্যক কমমী 
Shared Work সুচেধার েোেে অেদি পাবছেন।



েচে কমমীবের কাবের সময় ও বেতন 20%-এর কম ো 60%-এর বেচি 
কমাবনা হয়, তাহবল চক তাঁরা SHARED WORK-এর সুচেধা গ্রহণ  
করবত পাবরন?

না। েচেও, এই কমমীবের কাবের সময় ও বেতন 60%-এর বেচি কমাবনা  
হবল তাঁরা চনয়চমত বেকারত্ব েীমার (Unemployment Insurance) 
কমদিসূচির অধীবন সুচেধা পাওয়ার বোে্য হবত পাবরন।

েচে আমার SHARED WORK পচরকল্পনার সময় অচতক্ান্ত হবয় োয়, 
চকন্তু তাও কমমীরা কম সমবয়র েন্যই কাে কবরন, তাহবল চক তাঁরা 
SHARED WORK-এর সুচেধা বপবত োকবেন?

না। আপনার পচরকল্পনা েতক্ণ কােদিকরী োকবে, বকেলমারে ততক্ণই 
Shared Work-এর সুচেধা প্রোন করা হবে। সুচেধার অেদিপ্রোবন োধা 
আটকাবত, আপনার েতদি মান পচরকল্পনা অচতক্ান্ত হওয়ার তাচরবের আবে 
Shared Work-এর েন্য আোর আবেেন করা উচিত।

SHARED WORK সম্ববধে ো আবেেবনর প্রচক্য়া সম্ববধে প্রশ্ োকবল 
আচম কাবক কল করবত পাচর?

আমাবের োয় ও চনরূপণ চেভাে (Liability and Determination 
Section) Shared Work সম্বধেীয় প্রবশ্র উত্তর চেবত পাবর, আবেেন পূরণ 
করবত আপনার সহায়তা করবত পাবর ো প্রবয়ােবন আপনাবক কােবের 
আবেেন পাঠাবত পাবর। বিান করুন 518-457-2635 ো চিঠি চলেুন:

New York State Department of Labor  
Unemployment Insurance Division,  
Liability and Determination Section 
State Office Campus 
Albany, NY 12240

Shared Work কমদিসূচি সহে। আপচন অবনক ধরবণর কাবের অেস্া 
অনেুায়ী এটিবক েেলাবত পাবরন। এটি অেদি সঞ্চয় কবর এেং িাকচর োঁিায়। 
ছাঁটাই করার আবে Shared Work চেবেিনা করুন!
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