
কে কেোর েীমার সবুেধা কেতে োতরন?
আপনি যনি নিউইয়র ক্ে  ্াজ ্রে থার্ি তরে আপনি বে্ােত্ব েীমা সুনেধাগুনি 

পাওয়াে বযাগ্য হরত পারেি৷ আপিাে অেশ্যই নিম্ননিনিত বযাগ্যতা থা্রত হরে: 

• আপিাে নিরজে ব্াি বিাষছাড়াই চা্নে হানেরয়রছি

• এ্টি িানে প্রনতষ্া ্োে জি্য চা্নে বথর্ পূরেকে যরথষ্ট উপাজকে ি ্রেরছি

• অনেিরবে ্াজ ্োে জি্য প্রস্তুত, ইচ্ু্  এেং সমথকে হি।

• সনরিয়ভারে ্াজ বিাঁজা এেং আপিাে প্ররচষ্টাে এ্টি বে্রকে (অিিাইি  

ো নিনিত)োিা

আপিাে বযাগ্যতাে সম্পর ক্ে  আপনি নিনচিত িা হরি যত তাড়াতানড় সম্ভে 

আপিার্ আরেিি ্েরত হরে৷ আপনি বযাগ্য ন্িা তা আমো নিধকোেণ 

্েে। বযাগ্যতা সম্পর ক্ে  আরো তরথ্যে জি্য dol.ny.gov/unemployment-

insurance-claimant-handbook -সাইরে আমারিে িােীিাে হ্যান্ডেরু্ে 

অধ্যায় 2 বিিুি৷ 

সবুেধার জন্য আবম েী ভাতে আতেদন েরতো?
বে্াে েীমা সুনেধাে আরেিি(িানে িানিি ্ো)্োে জি্য দ্রুততম 
এেং সেকোনধ্ সুেনষিত উপায় হি আমারিে ওরয়েসাইে  

https://unemployment.labor.ny.gov/. 

আপিার্ এ্টি NY.gov ID ে্যেহাে ্েরত হরে৷ িগইি বপজ-এ এ্টি 

NY.gov ID ততেী ্োে জি্য নিরিকেশােিী আরছ৷ আপিাে NY.gov ID  

ততেী ্েরত ো বপরত অসুনেধা হরি, িগইি পৃষ্ায় নচনরিত নিরিকেশােিী  
বিিুি, NY.gov-এে সচোচে নজ়জ্ানসত প্রশ্ােিী যাচাই ্রে বিিুি,  

অথো বসামোে বথর্ শুরিোে স্াি 8:30 বথর্ নে্াি 4:30 এে  

মরধ্য 800-833-3000 িবেরে ্ি ্রুি৷

আপনি অিিাইরি আরেিি বপশ ্েরত পারেি:

• বসামোে বথর্ েহৃস্পনতোে স্াি 7:30 নমনিে বথর্ সরধ্্য  
7:30 নমনিরেে মরধ্য

• শুরিোে স্াি 7:30 নমনিে বথর্ নে্াি 5:00-োে মরধ্য

• সপ্াহারতে শনিোে ও েনেোে স্াি 12:01 নমনিে বথর্ সরধ্্য  
7:00 পযকেতে

তাছাড়াও, আপনি বসামোে বথর্ শুরিোে স্াি 8:00 বথর্ নে্াি 5:00-

ে মরধ্য বোি-নরি িবেে 888-209-8124 –এরত ব�াি ্রে আরেিি বপশ 

্েরত পারেি৷ অিেুাি পনেরষোে জি্য 9 টিপুি৷ TTY/TDD ে্যেহাে্ােী: 
800-662-1220-এরত এ্জি নেরি অপারেেের্ ্ি ্রুি এেং তার্ েিিু 

888-783-1370-এরত ্ি ্েরত৷ নভনরও ো অি্য ধেরিে নেরি পনেরষো 
ে্যেহাে্ােীো, আপিাে নেরি অপারেেরেে সারথ বযাগারযাগ ্রুি এেং বসই 

অপারেেের্ 888-783-1370 িবেরে ্ি ্েরত েিিু৷

আতেদন কেশ েরতে হতে আমাতে বে েরতে হতে?
• আপিাে সামানজ্ নিোপত্া িবেে

• আপিাে নিউইয় ক্ে  োজ্য ড্রইভাে িাইরসন্স অথো বমােে গানড় সিাক্ত্েণ 

্ারকে  িবেে(যনি আপিাে থার্)

• আপিাে সমু্পণকে ঠি্ািা এেং নজপ ব্ার৷

• বসামোে বথর্ শুরিোে স্াি 8:00 বথর্ নে্াি 5:00-এে মরধ্য আমো 
যারত আপিাে সারথ বযাগারযাগ ্েরত পানে এমি এ্টি ব�াি িবেে

• আপিাে তেরিনশ্ নিেধ্ি ্ারকে  িবেে (আপনি যনি মান ক্ে ি যুক্তোর্রেে 

িাগনে্ িা হি এেং ্ারকে  আরছ)

• গত 18 মারস আপিাে স্ি নিরযাগ্তকে ারিে িাম ও ঠি্ািা এেং  
অি্যাি্য োরজ্যে নিরযাগ্তকে ারিে িাম ও ঠি্ািাও এরত অতেভুকে ক্ত থা্রে৷

• নিরয়াগ্তকে া নিেধ্ি িবেে অথো আপিাে সাম্প্রনত্তম (আপিাে W-2 

�মকেগুনিরত FEIN)নিরয়াগ্তকে াে ব�রারেি নিরয়াগ্তকে া সিাক্ত্েণ িবেে

• আপনি যনি ব�রারেি ্মকেচােী হি তাহরি আপিাে SF8 এেং SF50 �রমকেে 

অিনুিনপ

• যনি আপনি বসিাোনহিীরত নিযুক্ত বথর্ থার্ি তাহরি আপিাে সামপ্রনত্তম 

নেরচ্ি �মকে (DD 214)

এই স্ি িনথ ছাড়া আপনি এ্টি িােী বপশ ্েরত পারেি৷ তরে, নিরুনদিষ্ট 

তরথ্যে জি্য আপিাে প্রথম বপরমন্ট বপরত নেিবে হরত পারে৷

আপনি যনি ওরয়ে পৃষ্াগুনি ছাপারত িা পারেি, তরে তরথ্যে অিনুিনপ ্োে  

জি্য এ্টি বপি ও ্াগজ ্ারছ োিুি৷

আপনি যনি অিিাইরি আপিাে িানে বপশ ্রেি এেং আপিাে বপরমন্ট সোসনে 

আপিাে ে্যাঙ্ক অ্যা্াউরন্ট জমা নিরত চাি, তাহরি আপিাে ে্যাঙ্ক রুটিং এেং 
বচন্ং অ্যা্াউন্ট িবেে সবেনিত এ্টি বচ্-এে প্ররয়াজি হরে৷

UI-এর জন্য আতেদন েরা
বে্াে েীমাে সুনেধাসমহূ

http://dol.ny.gov/unemployment-insurance-claimant-handbook
http://dol.ny.gov/unemployment-insurance-claimant-handbook
http://unemployment.labor.ny.gov
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এেটি দাবে কেশ েরার জন্য আবম েীভাতে 

সহায়ো কেতর োবর?
যনি আপিাে অষিমতা ো ভাষাে সমস্যা থার্ এেং িােী বপশ ্োে জি্য 
সহায়তাে িে্াে হয় তাহরি ব্ািও েধু্ ো আত্ীয় এ ে্যাপারে আপিার্ 

সাহায্য ্েরত পারেি৷ তরে:

• আপিাে সাহায্য্ােী যিিই সহায়তা ্েরেি এেং আপিাে PIN  

ে্যেহাে ্েরেি তিি আপিার্ অেশ্যই তাে সারথ থা্রত হরে

• আপনি আপিাে সহায়র্ে নরিয়া্িারপে জি্য িায়েদ্ধ থা্রেি।

• আপিাে সাহায্য্ােী আপিার্ সহায়তা ্োে সময় আপনি উপনথিত  

িা থা্রি আপিার্ িণ্ড প্রিাি ্ো হরত পারে, এেং সুনেধা োরজয়াপ্  

্ো হরত পারে৷

আবম েীভাতে সাপ্াবহে সবুেধাগুবে/সবুেধার  

জন্য বনবচিেরূতে জ্াে েরার দাবে কেশ েরতো?
আপিাে িানে বপশ ্োে পে, আপনি যতনিি বে্াে থা্রেি প্রনত  

সপ্ারহ সাপ্ানহ্ সুনেধাে িানে অেশ্যই বপশ ্েরেি৷ আপনি এটি অিিাইি 

https://unemployment.labor.ny.gov/ -এরত অথো আমারিে বেনি-

পনেরষোে বোি নরি ব�াি িাইি 888-581-5812.-এরত ্ি ্েরত পারেি৷

আপনি যিি সাপ্ানহ্ সুনেধাে িানে ্েরেি, তিি আপিার্ ন্ছু প্রশ্  

্ো হরে৷ সঠি্ভারে উত্ে বিওয়া গুরুত্বপূণকে, বযরহতু আপনি শ্রম নেভাগর্ 

প্রত্যনয়ত ্রেরছি বয আপিাে উত্েগুনি সত্য এেং সঠি্৷ এই জি্যই 

প্রনরিয়াটির্ "সুনেধাে জি্য প্রত্যনয়ত ্ো"ও েিা হয়

বসামোে বথর্ েনেোে বে্াে েীমাে উরদিরশ্য এ্টি সপ্াহ চািিা ্ো  
হরয় থার্৷ বেশীেভাগ বিা্ েনেোরে আরগে সপ্ারহে সাপ্ানহ্ সুনেধাগুনি  

িানে ্রে৷ তে,ু আপিার্ পরেে শনিোে পযকেতে তাই ্েরত হরে৷

আইি অিযুায়ী, আপিাে িােীে প্রথম সপ্াহ হি অরপষিাে সপ্াহ৷ আপনি  

এই সপ্ারহে সুনেধাগুনি পারেি িা, ন্ন্তু আপিার্ অেশ্যই ্াজ ্োে  

জি্য প্রস্তুত, ইচ্ু্  এেং সষিম হরত হরে এেং ্াজ িুজঁরত হরে৷ 

আবম েখন কেতে সবুেধাগুবে কেতে শুরু েরে?
আপনি যনি বযাগ্য হি এেং িানেরত ব্ারিা সমস্যা িা থার্, তাহরি আপিাে  

িানে িারয়ে ্োে সময় বথর্ আপনি যিি প্রথম ো্া পাি, তিি সাধােণত 

নতি বথর্ ছয় সপ্াহ সময় িারগ। ্ােণ আমারিে আপিাে আরেিি পযকোরিাচিা 
ও প্রনরিয়া ্েরত হরে। এই সময়্ারি আপনি সুনেধাগুনি পারেি িা৷ আপনি 

বযাগ্য নেরেনচত হরি, আপিাে প্রাপ্য স্ি সুনেধা পারেি৷

আমার সবুেধাগুবে েীভাতে োতো?
আপনি যনি অিিাইরি বে্াে েীমাে জি্য আরেিি ্রেি, তাহরি আপনি 

সোসনে জমা অথো নররেে ্ারকে -এে মাধ্যরম আপিাে সুনেধাগুনি বপরত চাি 

ন্িা তা আপিার্ নজজ্াসা ্ো হরে। আপনি যনি ব�ারিে মাধ্যরম আরেিি 

্রেি, তাহরি আপনি বরনেে ্ারকে -এে মাধ্যরম আপিাে সুনেধাগুনি পারেি। 

আমো আে বচর্ে মাধ্যরম সুনেধা প্রিাি ্নে িা।

অবেবরক্ত েে্য
আপনি সুনেধাে জি্য আরেিি ্োে পরে, রার্ে মাধ্যরম আনথকে্ সুনেধা 
নিধকোেণ (মনিোনে বেনিন�ে নরোেনমরিশি)সংরিাতে এ্টি নেজ্নপ্ পারেি৷ িয়া 
্রে বসটি তিুনি পড়রেি৷ বে্াে েীমাে জি্য আপিাে বযাগ্যতা নিধকোেণ ্েরত 

আপিাে চা্েী বথর্ যরথষ্ উপাজকে ি আরছ ন্িা িা এটি আপিার্ েিরে৷ 

তাছাড়াও, আপিাে স্ি উপাজকে ি বিাটিরশ তানি্াভুক্ত িা থা্রি আপিার্  

ন্ ্েরত হরে বস নেষরয় এটি আপিার্ জ্াত ্েরে৷ গুরুত্বপূণকে: আনথকে্ সুনেধাে 

নসদ্ধাতেগ্রহরণে নেজ্নপ্ ্িিই নিনচিত ্রে িা বয আপনি অেশ্যই সুনেধা পারেি। 

এটি ব্েি আপিার্ েিরে বয আপিাে বযাগ্যতা অজকে রিে জি্য যরথষ্ উপাজকে ি 

আরছ ন্িা৷ আপনি যনি স্ি প্ররয়াজিীয়তাগুনি পূেণ ্রেি তরে আপিাে প্রাপ্য 
সুনেধাগুনি সহজভারে শুরু হরে৷ আপনি বযাগ্য নেরেনচত িা হরি আমারিে ্াছ 

বথর্ এ্টি নচঠি পারেি৷

আপনি যনি আপিাে ঠি্ািা এেং ব�াি িবেে আপ-েু-বরে িা োরিি, আপনি 

সুনেধাগুনি িা ও বপরত পারেি৷ বে্াে েীমা বমইি রা্রযারগ পাঠারিা হয়িা৷

স্ি প্রশ্ােিী অনেিরবে ব�েৎ পাঠাি যারত ব্ািও পাওিা সুনেধা নেিবে ো 
অস্ী্াে ্ো িা হয়৷

আরও েতে্যর জন্য
বে্াে েীমা সবেরধ্ বিিুি: dol.ny.gov/unemployment-insurance-

claimant-handbook -সাইরে এই তথ্য সবেনিত ্াগরজ আরিানচত নেষয়টিে 

সবেরধ্ আেও তরথ্যে জি্য এ্টি িানেনেি হ্যান্ডেু্ ৷ আপনি যিি আপিাে িানে 

বপশ ্েরেি তিি আপিার্ হ্যান্ডেু্ টি পাঠারিা হরে৷

আমারিে ওরয়েসাইে dol.ny.gov/claimant-frequently-asked-

questions -এরত সচোচে নজজ্ানসত প্রশ্ােিী েরয়রছ৷

আপিাে িানে ো তাে নথিনত সম্পর ক্ে  আপিাে ব্ািও নিনদিকেষ্ট প্রশ্ থা্রি  

https://unemployment.labor.ny.gov/ -এরত আমারিে এ্টি সুেনষিত 

োতকে া পাঠাি৷ আপিাে অিিাইি অ্যা্াউরন্ট সাইি ইি ্রুি এেং মাই অিিাইি 

সানভকে স পৃষ্াে উপরে রািনির্ িামনচননিত আই্রি নলি্ ্রুি৷ অথো, 
আমারিে বেনির�াি বলিমস বসন্টাে 888-209-8124-এরত ্ি ্রুি৷ বসামোে 

এেং ব্ািও সেকেজিীি ছুটিে পরেে নিি িাইি ে্যস্ত থা্াে ্ােরণ ্ি িা ্োই  

ভাি৷ েহৃস্পনত এেং শুরিোে ব�াি িাইি সহরজ পাওয়া যারে৷

http://unemployment.labor.ny.gov
http://dol.ny.gov/unemployment-insurance-claimant-handbook
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