
বেকারত্ব
বেমা
আপনার পরের্তী বপশার বিকক যাওয়ার বেরু্

এই গাইকে
বেকার ভার্া েলকর্ বক বোঝায়?

বেকার ভার্া েবুেধার বযাগ্যর্া

আপনার েবুেধাগুবল পাওয়া: আপনার বপন, NY.GOV 

আইবে, েরােবর জমা ও বেবেট কাে্ড

আবম প্রবর্ েপ্াকের েবুেধাগুবলকর্ কর্ অর্্ড পাে?

আবম কখন বর্কক েবুেধাগুবল বপকর্ শুরু করে? 

আবম বকভাকে োপ্াবেক েবুেধাগুবল িাবে করে?

কাজ বখাঁজার প্রকয়াজনীয়র্াগুবল বক বক?

অবর্বরক্ত অর্্ডপ্রিান ো জাবলয়াবর্

আবম যখন চাকবরকর্ বিকর আবে র্খন আমার  

বক করা উবচর্?

শুনাবন এেং আবপল প্রবরিয়া

বেকশষ পবরবথিবর্

িম্ড



বেকারত্ব েীমা: আপনার পরবর্তী পপশার দিকে যাওয়ার পেরু্

*পেদিক�ান পলেমে পেন্ার(Telephone Claims Center) এর েকগে পযাগাকযাগ েরকর্ অনগু্রহ েকর 888-209-8124 নম্বকর প�ান েরুন। TTY/TDD ব্যবহারোরীরা: পোনও দরকি অপাকরেরকে (800) 662-1220 নম্বকর প�ান েরুন এবং  
অপাকরেরকে 888-783-1370 নম্বকর প�ান েরকর্ বিনু। দিদিও বা অন্যান্য প্রোকরর দরকি ব্যবহারোরীরা আপনারকির দরকি অপাকরেকরর েকগে পযাগাকযাগ েরুন এবং অপাকরেরকে 888-783-1370 নম্বকর প�ান েরকর্ বিনু।

গুরুত্বপরূ্্ড বেজ্ঞবপ্

এই পুস্তিকাটি আপনার পড়া প্রয়ো�াজন বেকার ভাতা কীভায়োে কাজ কয়োর বে েম্পয়োককে  এটি ে্যাখ্্যা কয়োর এেং আপনার অস্িকার এেং দাস্�ত্বেমহূ েম্বয়োধে এটি জানা�। এই 

হ্যান্ডেয়ুোক আপনার থাকয়োত পায়োর এমন অয়োনক প্রয়োনের উত্তর বদও�া হয়ো�য়োে। এখ্ায়োন আপনার প্রয়োনের উত্তর বদও�া না হয়ো� থাকয়োে অনগু্রহ কয়োর আমায়োদর ওয়ো�েোইট 

labor.ny.gov বদখু্ন, স্েয়োেষ কয়োর প্রা�ে স্জজ্াস্েত প্রনোেেী। আমায়োদর বহাময়োপজ বথয়োক, "বেকারত্ব েহা�তা পান (Get Unemployment Assistance)" ও 

তারপর "প্রা�ে স্জজ্াস্েত প্রনোেেী (Frequently Asked Questions)" বেয়োে স্নন।

এই ে্যান্ডেকুটি বনম্নবলবখর্ ভাষাগুবলকর্ও পাওয়া যায়:

আেোনী�

আরস্ে 

োংো

     চীনা

     ফরােী

     হাইস্ত�ান বরেওে

     ইতােী�

     বকারী�

     বপাস্েে

     রুে

     বপেনী�

     ঈস্ডিে

আপস্ন হ্যান্ডেকুটি অনোইয়োন labor.ny.gov-এ বদখ্য়োত পায়োরন অথো আপস্ন 888-209-8124 নম্বয়োর বফান কয়োর একটি প্রস্তস্েস্পর অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন।

আপনার স্নস্দকেষ্ট বকানও প্রনে থাকয়োে এেং আপনার ভাষা উপয়োর তাস্েকাভুক্ত না থাকয়োে 888-209-8124 নম্বয়োর বফান করুন। “9” টিপুন আর আমরা আপনার 

জন্য একজন বদাভাষীর ে্যেস্া কয়োর বদে।

NY.GOV আইবে েম্পকক্ড :

অনোইয়োন একটি দাস্ে দায়ো�র করয়োত, আমায়োদর একটি স্নরাপদ বময়োেজ পাঠায়োত, েরােস্র জমার জন্য োইন আপ ও আরও অয়োনক স্কেু 
করয়োত আপনার labor.ny.gov/signin-এ একটি NY.gov অ্যাকাউন্ট বেটআপ করা আেে্যক। NY.gov েম্পয়োককে  আরও তয়োথ্যর জন্য 
অনগু্রহ কয়োর অধ্যায় 3 বিখুন: “আপনার NY.gov আইবে বেটআপ করা।"

ে্যবক্তগর্ বগাপনীয়র্ার েরুক্া আইকনর বেজ্ঞবপ্ 

স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর আইয়োন (স্নউ ই�ককে  েরকাস্র আস্িকাস্রকয়োদর আইয়োনর িারা 94(1) (d)) আমায়োদর আপনায়োক েোর প্রয়ো�াজন হ� বে আপনার বেকারত্ব েীমা 
কােকেরেয়োম অংেগ্রহয়োের জন্য আমায়োদর আপনার বথয়োক ে্যস্ক্তগত তথ্য েংগ্রহ করা আেে্যক। আপস্ন আমায়োদর চাও�া তথ্য না স্দয়োে আমরা আপনায়োক বেকারত্ব েীমার 

েুস্েিা স্দয়োত অস্ীকার করয়োত পাস্র। 

স্েয়োেষ স্কেু পস্রস্স্স্তয়োত এেং আইয়োনর দ্ারা অনয়ুোমাস্দত হয়োে আপনার স্নেুস্ক্ত ও েুস্েিা পাও�ার বোগ্যতা োচাই করয়োত আমায়োদর েংগৃহীত তথ্য আপনার 

স্নয়ো�াগকতকে ার(বদর) এেং বটেট ও েুক্তরাষ্টী� স্েস্ভন্ন েংস্ার কায়োে পাঠায়োনা হয়োত পায়োর। এর ময়োি্য এমন কস্ম্পউটার স্েয়োটেয়োমর ে্যেহার থাকয়োত পায়োর ো আমায়োদর প্রাপ্ত 

তথ্য অন্যান্য বেটায়োেয়োের েয়োগে স্মস্েয়ো� বদয়োখ্; উদাহরেস্রূপ, েম্প্রস্ত স্নেুক্ত ে্যস্ক্তয়োদর তাস্েকাগুস্ে ো স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর করায়োরাপে ও অথকে স্েভাগ(New York State 

Department of Taxation and Finance) দ্ারা েজা� রাখ্া হ�। 

আপনার স্নয়োজর েম্পয়োককে  তথ্য পেকোয়োোচনার অস্িকার রয়ো�য়োে ো বেকারত্ব েীমা োখ্ার (Unemployment Insurance Division) দ্ারা েজা� রাখ্া হ�, েস্দ না 
আইয়োন োড় বদও�া হয়ো� থায়োক। বকানও ে্যস্ক্ত বেকারত্ব েীমার েুস্েিা পাও�ার বোগ্য স্কনা স্নিকোরে করয়োত বেকারত্ব স্েমা োখ্া রুটিনমাস্ফক মাস্ককে ন েুক্তরায়োষ্টর 

স্রাষ্ট স্নরাপত্তা স্েভায়োগর(United States Department of Homeland Security) মাস্ককে ন েুক্তরায়োষ্টর নাগস্রকত্ব ও অস্ভোেন পস্রয়োষোর(United 

States Citizenship and Immigration Services) কায়োে স্েয়োদেী বরস্জয়ো্রেেন নম্বরগুস্ে োচাই কয়োর। এটি 1986 োয়োের েুক্তরাষ্টী� অস্ভোেন েংয়োোিন 

আইন(Federal Immigration Reform and Control Act) অনেুায়োর প্রয়ো�াজনী�। 

আপস্ন দাস্ে দায়ো�র করয়োে আমায়োদর ে্যস্ক্তগত তয়োথ্যর অনয়ুোরাি করার কতৃকে ত্ব পাও�া োয়োে স্ন�স্মত বটেট ও েম্প্রোস্রত বেকারত্ব েীমার জন্য স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর 

শ্রম আইয়োনর(New York State Labor Law) িারা 18-বত, মাস্ককে ন েুক্তরায়োষ্টর েুক্তরাষ্টী� অোমস্রক ও োমস্রক বেকারয়োত্বর ক্ষস্তপূরে স্েস্ির(United States 

Code for Federal Civilian and Military Unemployment Compensation) স্েয়োরানাম 5 এর অি্যা� 85-বত এেং মাস্ককে ন েুক্তরায়োষ্টর স্েপেকেয়ো� বেকারয়োত্ব 

েহা�তা স্েস্ির(United States Code for Disaster Unemployment Assistance) স্েয়োরানাম 42 এর অি্যা� 68-বত পাও�া োয়োে।

http://NY.gov


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

III

বনরাপি বমকেজ বপ্ররর্ ও অন্যান্য বমকেজগুবল

আপস্ন আপনার বেোর অনোইন(Labor Online) অ্যাকাউয়োন্টর মাি্যয়োম ও োকয়োোয়োগ স্নরাপদ বময়োেজ, স্চঠিপত্র ও প্রনোেেী পাঠায়োত ও বপয়োত পায়োরন। প্রনোেেী 
েমূ্পেকে করয়োত ও েম�েীমার  

ময়োি্য োড়া স্দয়োত ে্যথকে হয়োে আপনার দাস্ে পূরয়োে স্েেম্ব হয়োত অথো এর ফয়োে েুস্েিা প্রত্যাখ্্যান এেং/অথো স্স্গত করা হয়োত পায়োর।

োপ্াবেক বেকারত্ব বেমার েবুেধা িাবে করকর্ (েবুেধার জন্য প্রর্্যয়ন করুন) অর্ো েবুেধার অর্্ডপ্রিাকনর  
বথিবর্ বিকখ বনকর্:

• অনলাইকন: labor.ny.gov/signin-এ োন, "োইন ইন"-এ বলিক করুন এেং আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে 
 বপজ এর আনএমপ্ল�য়োমন্ট ইনস্েওয়োরন্স স্েভায়োগ “আনএমপ্ল�য়োমন্ট োস্ভকে য়োেে”-এ স্লিক করুন এেং তারপর “বলিম উইকস্ে স্েস্নস্ফটে” বেয়োে স্নন। 

• বটবলকিান: 888-581-5812 নম্বয়োর, আমায়োদর বটে-োস্ভকে ে স্�ংস্রে� বফান স্েয়োটেয়োম, স্দয়োন 24 ঘণ্া, েপ্তায়োহ 7 স্দন বফান করুন।

• TTY/TDD ে্যেোরকারীগর্ (যারা েবধর ো যাকির কাকন শুনকর্ অেবুেকধ েয়): বকানও স্রয়োে অপায়োরটরয়োক 800-662-1220 নম্বয়োর বফান করুন 
এেং স্রয়োে অপায়োরটরয়োক 888-783-1370 নম্বয়োর বফান করয়োত েেনু।

• বভবেও বরকল ে্যেোরকারীগর্: আপস্ন স্ভস্েও স্রয়োে স্েয়োটেম ো অন্য বকানও প্রকার স্রয়োে পস্রয়োষো ে্যেহার করয়োে আপনার স্রয়োে অপায়োরটয়োরর েয়োগে 

বোগায়োোগ করুন এেং স্রয়োে অপায়োরটরয়োক 888-783-1370 নম্বয়োর বফান করয়োত েেনু।

েবুেধা িাবে করকর্ (িাবে িাকয়র করকর্) অর্ো আপনার িাবে েম্পকক্ড  েবুনবি্ড ষ্ট প্রশ্ন করকর্:

• অনলাইকন একটি িাবে িাকয়র করকর্: labor.ny.gov/signin বিখুন। "োইন ইন"-এ স্লিক করুন। আপনার ny.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন।   

মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে বপজ এর আনএমপ্ল�য়োমন্ট ইনস্েওয়োরন্স স্েভায়োগ "আনএমপ্ল�য়োমন্ট োস্ভকে য়োেে"-এ স্লিক করুন। "ফাইে এ বলিম"-এ স্লিক করুন

• বটবলকিান: আমায়োদর বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর(Telephone Claims Center) বোমোর বথয়োক শুরেোর, েকাে 8টা বথয়োক স্েয়োকে 5টা পেকেন্ত 

888-209-8124 নম্বয়োরয়োফান করুন। বেস্েরভাগ ভাষার জন্য বদাভাষী পাও�া ো�; বদাভাষী বপয়োত 9 টিপুন।

• TTY/TDD ে্যেোরকারীগর্: বকানও স্রয়োে অপায়োরটরয়োক 800-662-1220 নম্বয়োর বফান করুন এেং অপায়োরটরয়োক 888-783-1370 নম্বয়োর বফান করয়োত 

েেনু।

• বভবেও বরকল পবরকষো ে্যেোরকারীগর্: আপস্ন স্ভস্েও স্রয়োে স্েয়োটেম ো অন্য বকানও প্রকার স্রয়োে পস্রয়োষো ে্যেহার করয়োে আপনার স্রয়োে অপায়োরটয়োরর 

েয়োগে বোগায়োোগ 
করুন এেং স্রয়োে অপায়োরটরয়োক 888-783-1370 নম্বয়োর বফান করয়োত েেনু।

• বনরাপি োর্্ড া বিকয় প্রশ্ন করকর্: labor.ny.gov/signin  -এ োইন ইন করুন। "োইন ইন"-এ স্লিক করুন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম  

ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন।  “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন  

করুন এেং তারপর আপনার প্রয়োনের স্েষ� স্নেকোচন করুন। 

একটি NY.gov আইবে তর্বর ো ে্যেোর করকর্:

• labor.ny.gov/signin বদখু্ন। একটি নতুন NY.gov অ্যাকাউন্ট ততস্র করয়োত “স্রেয়ো�ট NY.gov অ্যাকাউন্ট”-এ স্লিক করুন।

• োোয্য চাই? শ্রম স্েভায়োগর বোগায়োোগ বকয়ো্রে 800-833-3000 নম্বয়োর েকাে 8:30টা বথয়োক স্েয়োকে 4:30বট বোমোর বথয়োক শুরেোর বফান করুন। শ্রম 

স্েভায়োগর বোগায়োোগ বকয়ো্রের বকায়োনা প্রস্তস্নস্ির েয়োগে কথা েেয়োত স্েকল্প 2 টিপুন।

আমাকির েকগে বযাগাকযাগ করুন

http://labor.ny.gov/signin
http://NY.gov
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin 
http://labor.ny.gov/signin


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

IV

আপনার ঠিকানা ো বিান নম্বর েিলাকর্

• অনোইয়োন আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করার েম� “আপনার ে্যস্ক্তগত তথ্য আপয়োেট করুন” বোতায়োম এেং তারপর “ঠিকানা/বটস্েয়োফান নম্বর 

েদোন” বোতায়োম স্লিক কয়োর আপস্ন আপনার ঠিকানা ো বফান নম্বর েদোয়োত পায়োরন।

• অনলাইকন: labor.ny.gov/signin বদখু্ন। "োইন ইন"-এ স্লিক করুন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন 

োস্ভকে য়োেে বপজ এর আনএমপ্ল�য়োমন্ট ইনস্েওয়োরন্স স্েভায়োগ "আনএমপ্ল�য়োমন্ট োস্ভকে য়োেে"-এ স্লিক করুন। "আপয়োেট মাই পায়োেকোনাে ইনফরয়োমেন"-এ ও 

তারপর "বচঞ্জ অ্যায়োরেে অ্যান্ড/ওর ইয়ো�ার বফান নম্বর"-এ স্লিক করুন।

• বটবলকিান: আমায়োদর বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর(Telephone Claims Center) বোমোর বথয়োক শুরেোর, েকাে 8টা বথয়োক স্েয়োকে 5টা পেকেন্ত 

888-209-8124 নম্বয়োর বফান করুন। বেস্েরভাগ ভাষার জন্য বদাভাষী পাও�া ো�; বদাভাষী বপয়োত 9 টিপুন।

বেবেট কাে্ড  েোয়র্া – KeyBank কাস্টমার োবভ্ড ে:

• 866-295-2955নম্বয়োর বফান করুন

েরােবর জমার জন্য বরবজস্টার করকর্

• labor.ny.gov/signin-এ আপনার অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে 

বপয়োজ “বেকারত্ব পস্রয়োষো” বোতায়োম স্লিক করুন। “আপনার ে্যস্ক্তগত তথ্য আপয়োেট করুন”-এ স্লিক করুন। "েরােস্র জমার জন্য আপয়োেট/

বরস্জটোর করুন"-এ স্লিক করুন। (আপস্ন একটি দাস্ে দায়ো�র করার ো োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করার েম�ও বরস্জটোর করয়োত পায়োরন।) 

আপনার কর ধকর রাখা েিলাকর্

• অনলাইকন: labor.ny.gov/signin-এ আপনার অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন 

োস্ভকে য়োেেয়োপয়োজ “বেকারত্ব পস্রয়োষো” বোতায়োম স্লিক করুন। “আপনার ে্যস্ক্তগত তথ্য আপয়োেট করুন”-এ স্লিক করুন। "কর িয়োর রাখ্া"� স্লিক 

করুন। (আপস্ন একটি দাস্ে দায়ো�র করার ো োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করার েম�ও কর িয়োর রাখ্া েদোয়োত পায়োরন।) 

• বটবলকিান: আমায়োদর বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করুন, আপনার ইস্তময়োি্যই দায়ো�র করা দাস্ে েম্পয়োককে  প্রস্তস্নস্ির েয়োগে কথা েেয়োত স্েকল্প 

স্নেকোচন করুন, আপনার বোে্যাে স্েস্কউস্রটি নম্বর ও স্পন স্েখু্ন এেং তারপর আপনার েুক্তরাষ্টী� কর িয়োর রাখ্া েদোয়োত 3 টিপুন অথো আপনার 

বটেয়োটর কর িয়োর রাখ্া েদোয়োত 4 টিপুন।

আপনার 1099-G িম্ড প্রাপ্ করুন:

• অনলাইকন: labor.ny.gov/signin-এ আপনার অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন 

োস্ভকে য়োেে বপয়োজ “বেকারত্ব পস্রয়োষো” বোতায়োম স্লিক করুন। “আপনার NYS 1099-G পান”-এ স্লিক করুন। (আপস্ন একটি দাস্ে দায়ো�র করার ো 
োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করার েম�ও ফমকে 1099-G এর অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন।) 

• বটবলকিান: আমায়োদর বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করুন এেং আপনার 1099-G ফমকে প্রাপ্ত করার স্েকল্পটি স্নেকোচন করুন।

একটি বকবরয়ার বেন্ার খঁুকজ বপকর্

• অনলাইকন: labor.ny.gov/career-center-locator বদখু্ন।

• বটবলকিান: আমায়োদর বোগায়োোগ বকয়ো্রে 888-469-7365 েকাে 8:30টা ও স্েয়োকে 4:30বটর ময়োি্য বোমোর-শুরেোর বফান করুন।

http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/career-center-locator


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

V

বেকারত্ব বেমার জাবলয়াবর্র বরকপাট্ড  করকর্

• অনলাইকন: labor.ny.gov/signin বদখু্ন। স্্রিয়োনর নীয়োচর স্দয়োকর "জাস্ে�াস্তর স্রয়োপাটকে  করুন"-এ স্লিক করুন।

• বিান করুন: 888-598-2077 (িাবেিাকরর জাবলয়াবর্) অথো 866-435-1499 (বনকয়াগকর্্ড ার জাবলয়াবর্)

োপ্াবেক েবুেধা িাবে করার েময় আপনার করা ভুল বরকপাট্ড  করকর্

• অনলাইকন: labor.ny.gov/signin বদখু্ন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ 

"বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে বকায়ো�য়োচেনে।" স্দ্তী� স্েষ� স্নেকোচন করুন: 

"োটিকে স্ফয়োকেন বকায়ো�য়োচেনে।" বময়োেজ-এর মেূ অংয়োে ভুেটি ে্যাখ্্যা করুন এেং েত েীঘ্র পায়োরন 888-209-8124 নম্বয়োর বফান করুন। 

• বটবলকিান: আমায়োদর বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর(Telephone Claims Center) বোমোর বথয়োক শুরেোর, েকাে 8টা বথয়োক স্েয়োকে 5টা পেকেন্ত 

888-209-8124 নম্বয়োর বফান করুন। বেস্েরভাগ ভাষার জন্য বদাভাষী পাও�া ো�; বদাভাষী বপয়োত 9 টিপুন।

আপনার আবর্্ডক েবুেধার বনধ্ডারকর্ র্াকা বনকয়াগকর্্ড া ো মজবুরর র্র্্য েংকশাধন করকর্

• পুনস্েকেয়োেচনার অনয়ুোরায়োির ফমকে পূরে করুন ও বফরত পাঠান (আস্থকেক েুস্েিার স্নিকোরয়োের েয়োগে পাঠায়োনা ফমকেটি অথো এই হ্যান্ডেয়ুোকর স্পেয়োনর ফমকেটি 

ে্যেহার করুন।)

• অনলাইকন: labor.ny.gov/signin বদখু্ন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ 

"বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: “েুস্েিার হার আস্থকেক স্নিকোরে।” স্দ্তী� স্েষ� 

স্নেকোচন করুন: েুস্েিার হার, স্েকল্প স্ভস্ত্ত েম�কায়োের অনয়ুোরাি অথো স্নয়ো�ায়োগর অনয়ুোরায়োির েপ্তাহ েংখ্্যা-স্ভস্ত্তক হার পুনস্েকেয়োেচনার অনয়ুোরাি 

করুন।" বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে বকান মজসু্র ো স্নয়ো�াগকতকে া বনই ো ভুে রয়ো�য়োে তা ে্যাখ্্যা করুন। েহা�ক েকুয়োমন্ট আপয়োোে করুন।

একটি েবধ্ডর্ বেে েময়কাকলর অনকুরাধ করকর্ (কারর্ আপবন প্রার্বমক ো বেকল্প বেে েময়কাল 
ে্যেোর ককর েবুেধার বযাগ্য েনবন, র্কে আপবন প্রার্বমক বেে েময়কাকল কমতীকির ক্বর্পরূর্ ো 
ববেচ্াকেেী িমকলকমতীকির েবুেধা বপকয়কেন)

• পুনস্েকেয়োেচনার অনয়ুোরায়োির ফমকে পূরে করুন ও বফরত পাঠান (আস্থকেক েুস্েিার স্নিকোরয়োের েয়োগে পাঠায়োনা ফমকেটি অথো এই হ্যান্ডেয়ুোকর স্পেয়োনর ফমকেটি 

ে্যেহার করুন।)

বকানও োি বিকয় যাওয়া েপ্াকের বপেকনর বরিবেকটর অনকুরাধ করুন

োদ স্দয়ো� োও�া েপ্তায়োহর েুস্েিার জন্য একটি বরেস্েয়োটর অনয়ুোরাি করার স্তনটি উপা� রয়ো�য়োে। স্তনটি পদ্ধস্তর বে বকায়োনা একটি ে্যেহায়োরর েম� 

অনগু্রহ কয়োর স্নস্চেত করুন বে, আপস্ন বে েম�কায়োের জন্য েুস্েিা দাস্ে কয়োরনস্ন তার শুরুর ও বেয়োষর তাস্রখ্ এেং আপনার দ্রুত েুস্েিার দাস্ে না 
করার কারে বেন অন্তভুকে ক্ত থায়োক। 

• অনলাইকন: labor.ny.gov/signin বদখু্ন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ 

"বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে বকায়ো�য়োচেনে।" স্দ্তী� স্েষ� স্নেকোচন করুন: 

“আয়োগর বকানও েপ্তায়োহর েুস্েিা দাস্ে করয়োত স্পেয়োনর তাস্রয়োখ্ দাস্ে/অনয়ুোরাি করার অনয়ুোরাি করুন।" 

• ি্যাক্স: আপনার অনয়ুোরাি ফ্যাক্স করুন 518-457-9378 নম্বয়োর। 

• োককযাকগ: আপনার অনয়ুোরাি োকয়োোয়োগ New York State Department of Labor, PO Box 15130, Albany, NY 12212-5130 ঠিকানা� 

পাঠান। 

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


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

VI

আপবন বিশ বেকে যাওয়ার ো আপনার শ্রম োজার বেকে যাওয়ার েময় শ্রম বেভাকগর কাকে 
আপনার উপলভ্যর্ার বথিবর্ বজজ্ঞাো করকর্।

• অনলাইকন: labor.ny.gov/signin বদখু্ন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ 

"বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে বকায়ো�য়োচেনে।" স্দ্তী� স্েষ� স্নেকোচন করুন: 

"ট্ায়োভস্েং আউট অে স্দ এস্র�া।" বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে আপস্ন কখ্ন বেয়োড় োয়োছেন, বকাথা� োয়োছেন ও কখ্ন বফরার প্রত্যাো কয়োরন তা ে্যাখ্্যা 
করুন। 

• বটবলকিান: আমায়োদর বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর(Telephone Claims Center) বোমোর বথয়োক শুরেোর, েকাে 8টা বথয়োক স্েয়োকে 5টা পেকেন্ত 

888-209-8124 নম্বয়োর বফান করুন। বেস্েরভাগ ভাষার জন্য বদাভাষী পাও�া ো�; বদাভাষী বপয়োত 9 টিপুন।

আমার েবুেধা েকষ্ডর বশকষর র্াবরখ জানকর্

• এটি আপনার আস্থকেক েুস্েিার স্নিকোরয়োে এেং আপনায়োক োয়োক পাঠায়োনা অন্য অয়োনক নস্থয়োত রয়ো�য়োে; এটি আপনার অথকেপ্রদায়োনর ইস্তহায়োেও রয়ো�য়োে 

(স্নয়োদকেেগুস্ে নীয়োচ বদও�া হয়ো�য়োে)।

আমার বেয়ারিত্ব েীমার অর্্ডপ্রিাকনর একটি বরককে্ড র অনকুরাধ করকর্ (অর্্ডপ্রিাকনর ইবর্োে)

• অনলাইকন: labor.ny.gov/signin-এ আপনার অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন 

োস্ভকে য়োেে বপয়োজ “বেকারত্ব পস্রয়োষো” বোতায়োম স্লিক করুন। “অথকেপ্রদায়োনর ইস্তহাে বদখু্ন”-এ স্লিক করুন। (আপস্ন একটি দাস্ে দায়ো�র করার ো 
োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করার েম�ও আপনার অথকেপ্রদায়োনর ইস্তহায়োের অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন।) 

• বটবলকিান: 888-581-5812 নম্বয়োর বফান করুন এেং আপনার েুস্েিার অথকেপ্রদায়োনর স্স্স্ত েম্পয়োককে  স্জজ্াো করয়োত স্নয়োদকেে অনেুরে করুন।

একটি শুনাবনর অনকুরাধ করকর্

• এই হ্যান্ডেয়ুোকর স্পেয়োন বদও�া দাস্েদায়োরর শুনাস্নর অনয়ুোরায়োির ফমকে (Claimant Request for Hearing form) পূরে করুন এেং ফ্যাক্স কয়োর ো 
োকয়োোয়োগ বফরত পাঠান; অথো

• অনলাইকন: labor.ny.gov/signin-এ আপনার অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন 

োস্ভকে য়োেে বপজ এর অনোইন ফমকেে স্েভায়োগ, "বগা টু মাই অনোইন ফমকেে” বোতামটিয়োত স্লিক করুন। োঁস্দয়োকর বমনয়ুোত, “বলিম্যান্ট স্রয়োকায়ো�টে 

ফর স্হ�াস্রং” ফমকে স্নেকোচন করুন। ফমকেটি পূরে করুন। আপনার কায়োে থাকয়োে েমথকেনকারী নস্থপত্র আপয়োোে করুন। "জমা স্দন" বোতামটিয়োত 

স্লিক করুন।

অবর্বরক্ত েংথিানেমেূ:

• বেকারত্ব স্েমা েম্পয়োককে  প্রা�ে স্জজ্াস্েত প্রনোেেী: dol.ny.gov/claimant-frequently-asked-questions

• স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর $15 এর ন্ূযনতম মজসু্র েম্পয়োককে  আরও তয়োথ্যর জন্য: labor.ny.gov/minimumwage

• স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বপে ফ্যাস্মস্ে েীভ কােকেরেম েম্পয়োককে  আরও তয়োথ্যর জন্য: paidfamilyleave.ny.gov

http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://dol.ny.gov/claimant-frequently-asked-questions
http://labor.ny.gov/minimumwage
http://paidfamilyleave.ny.gov
http://ny.gov/paidfamilyleave 
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*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

VII

এই স্েভায়োগ বেকার ভাতা প্রকয়োল্পর উপস্রস্চত্র েো আয়োে। তয়োে, এই হ্যান্ডেকুটি পুয়োরাটাই আপনায়োক পড়য়োত হয়োে। এখ্ান বথয়োক আপনায়োক তথ্য বজয়োন স্নয়োত 

হয়োে।

উপবরবচত্র

• অধ্যায় 12'র শব্দককাষ বিখুন এই হ্যান্ডেয়ুোক ে্যেহৃত গুরুত্বপূেকে পস্রভাষাগুস্ের েংজ্া জানয়োত

• বেকারত্ব েীমা হে বেই েকে বোগ্য কমমীয়োদর জন্য একটি অস্া�ী আ� োরা স্নয়োজয়োদর বকায়োনা বদাষ োড়াই বেকার হয়ো� োন। োরা বোগ্য হয়োেন 

তারা এক েেয়োরর েম�কায়োে েেকোস্িক 26টি পূেকে েপ্তাহ িয়োর োপ্তাস্হক েুস্েিার অথকে বপয়োত পায়োরন। স্নউ ই�ককে  বটেয়োট, কমকেস্নয়ো�াগকারীরা েুস্েিাগুস্ের 

জন্য অথকেপ্রদান কয়োরন, কমমীরা নন। কমমীয়োদর বপ-বচক বথয়োক বকায়োনা অথকে কাটা হ� না। আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য স্ক না তা একমাত্র শ্রম স্েভাগ 

স্নিকোরে করয়োে, আপনার স্নয়ো�াগকতকে া ন�। 

• েবুেধা বপকর্ আপনাকক অেশ্যই বনবি্ড ষ্ট বকেু বযাগ্যর্ার আেশ্যকর্া পূরে করয়োত হয়োে। আপনার অেে্যই স্নম্নস্েস্খ্ত বোগ্যতা থাকয়োত হয়োে:

• স্নয়োজর বকায়োনা বদাষ োড়াই চাকস্র হারান

• একটি দাস্ে প্রস্তষ্া করার জন্য এর আয়োগ চাকস্র বথয়োক েয়োথষ্ট উপাজকে ন কয়োর থায়োকন

• অস্েেয়োম্ব কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু এেং েমথকে হন

• েস্রে�ভায়োে কাজ খু্জঁয়োত থায়োকন

• আপস্ন েত েপ্তায়োহর জন্য েুস্েিা দাস্ে করয়োেন তার প্রস্তটিয়োত আপনার কাজ বখ্াজঁার একটি স্েস্খ্ত বরকেকে  রায়োখ্ন অথো অথো 
labor.ny.gov/careerservices/jobzone/index.shtm-এ অেস্স্ত কাজ বখ্াজঁার েরঞ্জাম ে্যেহার কয়োরন

• আপনার স্ানী� বকস্র�ার বেন্টায়োর প্রয়ো�াজনী� োক্ষাৎগুস্েয়োত উপস্স্ত থায়োকন

োপ্াবেক েবুেধা িাবে করা এেং পাওয়া

• েখ্ন আপস্ন বকান েুস্েিার দাস্ে করয়োেন তখ্ন আপনায়োক অেে্যই আপস্ন েত েপ্তাহ বেকার স্েয়োেন তত েপ্াকের োপ্াবেক েবুেধার িাবে 
অেশ্যই করকর্ েকে এেং বোগ্যতার আেে্যকতা পূরে করয়োত হয়োে। এয়োক “েবুেধার প্রর্্যয়ন করা” েো হ�। আপস্ন স্নস্চেত করয়োেন বে গত 

েপ্তায়োহ আপস্ন েমূ্পেকে ো আংস্েকভায়োে বেকার স্েয়োেন এেং বে আপস্ন েুস্েিা পাও�ার অন্য েে েতকে  পূরে কয়োরস্েয়োেন। প্রস্ত েপ্তায়োহ আপনার োপ্তাস্হক 

েুস্েিা অনোইয়োন labor.ny.gov/signin-এ ো 888-581-5812 নম্বয়োর বফান কয়োর দাস্ে করুন। অধ্যায় 6 বিখুন: “আবম কীভাকে োপ্াবেক 
েবুেধা িাবে করে?” আরও ে্যাখ্্যার জন্য।

• আপনার দাস্ের প্রথম েমূ্পেকে েপ্তাহ হে অকপক্ামান েপ্াে। এই েপ্তায়োহর জন্য আপনায়োক অথকেপ্রদান করা হয়োে না, স্কন্তু আপনার তখ্নও োপ্তাস্হক 

েুস্েিার দাস্ে করা এেং বোগ্যতার োেতী� প্রয়ো�াজনী�তা পূরে করা আেে্যক। অধ্যায় 5 বিখুন: “আবম কখন বর্কক েবুেধাগুবল বপকর্ শুরু 
করে?” আরও ে্যাখ্্যার জন্য।

• আপস্ন বোগ্য হয়োে, আপনার প্রর্ম অর্্ডপ্রিান োধারর্র্ আপনার িাবে িাকয়র করার িইু বর্কক বর্ন েপ্াকের ময়োি্য করা হয়োে। স্কেু স্কেু 

বক্ষয়োত্র, আমায়োদর অথকেপ্রদান করার আয়োগ অস্তস্রক্ত তথ্য পাও�া আেে্যক এেং আপনার প্রথমোর অথকে বপয়োত বদরী হয়োত পায়োর। আমরা এই েম� 

েুস্েিার জন্য আপনার আয়োেদন পেকোয়োোচনা এেং প্রস্রে�া করার জন্য ে্যেহার কস্র। এই েম�কায়োে আপস্ন বকায়োনা েুস্েিা পায়োেন না। আপস্ন েতস্দন 

বেকার থাকয়োেন ও প্রয়ো�াজনী�তা পূরে করয়োেন ততস্দন আপস্ন োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করয়োত থাকয়োত পায়োরন। আপনার অথকে পাও�া� স্েেম্ব এড়ায়োত 

অস্েেয়োম্ব আপনার োক ও ইয়োমেও বদয়োখ্ স্নন এেং বকানও প্রনোেেী, অনোইন ফমকে অথো শ্রম স্েভায়োগর বফান কয়োের উত্তর স্দন।

• আপস্ন বোগ্য হয়োে আপস্ন প্রথম অথকে পাও�ার েয়োগেই আয়োগর েপ্তাহগুস্ের েয়োক�া েুস্েিাগুস্ে বপয়ো� োয়োেন। আপস্ন আপনার েুস্েিাগুস্ে েরােবর জমা 
ো ে্যাককের বেবেট কাে্ড  মারফৎ বপয়ো� োয়োেন।

• আপস্ন অয়োোগ্য েয়োে বদখ্া বগয়োে আপস্ন তার কারে ে্যাখ্্যা কয়োর একটি স্নিকোরে পায়োেন। এর েয়োগে আপস্ন েম্মত না হয়োে আপস্ন স্েদ্ধান্ত পাও�ার 30 

স্দয়োনর ময়োি্য শুনাস্নর অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন।

বেকারত্ব বেমার ভূবমকা

http://labor.ny.gov/careerservices/jobzone/index.shtm
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অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

VIII

• একজন পক্ষপাতহীন প্রোেস্নক আইস্ন স্েচারয়োকর োময়োন শুনাস্ন অনসু্ষ্ত হয়োে। আপনার আইস্ন প্রস্তস্নস্ি আনার অস্িকার রয়ো�য়োে, েস্দও তা 
প্রয়ো�াজনী� ন�। অ্যাটস্নকে, বরস্জটোেকে  প্রস্তস্নস্ি, আইস্ন পস্রয়োষো কােকেরেম ও স্েনা পাস্রশ্রস্ময়োকর অ্যাটস্নকেয়োদর েংগঠন েহ আইস্ন েংস্ায়োনর একটি 

তাস্েকার জন্য বেকারত্ব েীমা আপীে বোেকে  (Unemployment Insurance Appeal Board) এর ওয়ো�েোইট uiappeals.ny.gov বদখু্ন। 

“বহল্পফুে ইনফরয়োমেন” ট্যায়োে স্লিক করুন এেং তারপর “গাইে স্রয়োোয়োেকেে”-এ স্লিক করুন। "স্েটে অে অ্যাটস্নকেজ অ্যান্ড অথরাইজে এয়োজন্টে" বেয়োে 

স্নন। আপস্ন 518-402-0205 নম্বয়োর বফান কয়োরও এই তাস্েকার অনয়ুোরাি জানায়োত পায়োরন।

• আপস্ন েতস্দন বেকার থাকয়োেন ও প্রয়ো�াজনী�তা পূরে করয়োেন ততস্দন আপস্ন োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করয়োত থাকয়োত পায়োরন। আপস্ন শুনাস্নয়োত 

স্জয়োত বগয়োে আপস্ন আয়োগর োস্ক থাকা বে বকানও েুস্েিা পায়োেন।

• আপনার োপ্তাস্হক েবুেধা োেি প্রিত্ত অর্্ড (েবুেধার োর) আপস্ন বেকার হও�ার আয়োগ আপনায়োক কতটা ও কখ্ন অথকেপ্রদান করা হয়ো�স্েে তার  

উপর স্নভকে র কয়োর। আমরা আপনার হার গেনা করয়োত একটি ফমুকেো ে্যেহার কস্র। অধ্যায় 4 বিখুন: “আবম প্রবর্ েপ্াকে েবুেধা োেি কর্  
অর্্ড পাে?” আরও তয়োথ্যর জন্য েুস্েিার েয়োেকোচ্চ হার হে $504। 2 জান�ুাস্র, 2023 ো পরেতমীয়োত কােকেকর দাস্ের জন্য ন্ূযনতম েুস্েিার হার  

হে $124.

বেকারত্ব বেমা ও কাজ

• আপনার েপ্তায়োহ বে বকানও কায়োজর স্রয়োপাটকে  করা আেে্যক। োপ্তাস্হক েুস্েিা দাস্ে করার েম� আপনার আংস্েক েময়ো�র ো অস্া�ী কাজ েহ 

আমায়োদর বে বকানও কায়োজর, বেতনস্েহীন কায়োজর ো স্-স্নেুস্ক্তর কথা জানায়োনা আেে্যক। আপনার কাজ েম্পাদয়োনর েপ্তাহগুস্ের স্রয়োপাটকে  করা 
আেে্যক, আপনায়োক কয়োে কায়োজর জন্য অথকেপ্রদান করা হয়ো�য়োে তা ন�। আপস্ন আপনার বেকার ভাতা না কস্ময়ো� েপ্তায়োহ 10 ঘণ্া পেকেন্ত কাজ করয়োত 

পায়োরন এেং আপস্ন DOL এর নতুন স্ন�মােেী অনেুায়োর আপনার োপ্তাস্হক প্রত্য�য়োন েনূ্য(0) স্দন কাজ করা স্রয়োপাটকে  করয়োত পায়োরন। অধ্যায় 6 
বিখুন: “আবম কীভাকে োপ্াবেক েবুেধা িাবে করে?” আরও ে্যাখ্্যার জন্য।

• আপস্ন 30 ঘণ্া পেকেন্ত কাজ কয়োর থাকয়োে এেং েেকোস্িক ো তার কম হায়োর েুস্েিা বপয়ো� থাকয়োে (স্-স্নেুস্ক্ত োয়োদ $504 বরাজগার) আপস্ন আংস্েক 

েুস্েিা বপয়োত পায়োরন।

• আপবন এক েপ্াকে 30 ঘণ্ার বেবশ কাজ করকল অর্ো েকে্ডাচ্চ েবুেধার োকরর (বে-বনযবুক্ত োকি $504 বরাজগার) বেবশ উপাজ্ড ন 
করকল আপস্ন বেই েপ্তায়োহর জন্য েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হয়োেন না, এমনস্ক েস্দ আপনায়োক বেই কাজ করার জন্য অথকেপ্রদান করা নাও হয়ো� থায়োক। 

আপনায়োক বেই েপ্তায়োহর জন্য েুস্েিার দাস্ে জানায়োত হয়োে না।

বকভাকে জাবলয়াবর্ এোকর্ েয়

• অন্য কাকরাকক বিকেন না – পবরোকরর েিে্য েে – আপনার বপন, NY.gov আইবে ও পােওয়াে্ড  ো বেবেট কাে্ড , অন্য কাকরাকক আপনার 
েকয় েবুেধার িাবে করকর্ বিকেন না । এটিয়োক জাস্ে�াস্ত স্হয়োেয়োে স্েয়োেচনা করা হ�। এর একমাত্র ে্যস্ক্তরেম হে েস্দ আপস্ন প্রস্তেধেকতা ো ভাষা 
েমে্যার কারয়োে আপনার স্নয়োজর তথ্য স্েখ্য়োত না পায়োরন। এই বক্ষয়োত্র, আপনার তথ্য প্রদায়োনর জন্য আপস্ন কারও োহাে্য বপয়োত পায়োরন। তয়োে, েখ্ন আপনার 

োহাে্যকারী পােও�ােকে  ো স্পন স্দয়োছে তখ্ন আপনায়োক অেে্যই তার েয়োগে থাকয়োত হয়োে। দ্রষ্টে্য: শ্রম দপ্তয়োর বেকারত্ব স্েমা েহ বেয়োকায়োনা পস্রয়োষোর 
জন্য, দাস্েদারয়োক বকায়োনা োহাে্যকারী ে্যেহার করার প্রয়ো�াজন বনই। এখ্ায়োন স্েনাময়ূোে্য বদাভাষী পস্রয়োষো উপেভ্য রয়ো�য়োে।

• আপবন বয েময়কাকলর জন্য মাবক্ড ন যকু্তরাষ্ট্র, কানাো, পকুয়কর্্ড া বরককা ো ভাবজ্ড ন আইল্যান্ডে এর োইকর র্াককেন র্ার জন্য 
েবুেধা িাবে করকর্ পারকেন না । এই বদেগুস্ের ো অঞ্চেগুস্ের োইয়োর বথয়োক েুস্েিার জন্য প্রত্য�ন করার বচষ্টা করয়োেন না। এর ফয়োে আপনার 

দাস্ে েধে করা হয়োত পায়োর এেং তা আপনার অথকে পাও�া� স্েেম্ব ঘটায়োত পায়োর। বেইেয়োগে, আপস্ন বদয়োের োইয়োর ভ্রমে করার েম� আপনার হয়ো� অন্য 
কাউয়োক স্দয়ো� প্রত্য�ন করায়োেন না। এটা জাস্ে�াস্ত এেং এর ফয়োে মারাত্মক োস্তি হয়োত পায়োর। অি্যা� 6-এ “আবম আমার এলাকা ো বিকশর 
োইকর বকার্াও ভ্রমর্ করকর্ বগকল বক েকে?” বিখুন, আরও ে্যাখ্্যার জন্য।

• এমনস্ক আপস্ন েুস্েিা বপয়োত শুরু করার পয়োরও আপনার েুস্েিা েধে করা হয়োত পায়োর, েস্দ আমরা আপনার েুস্েিা পাও�ার বোগ্যতায়োক ক্ষস্তগ্রতি কয়োর 

এমন তথ্য পাই। আপস্ন েতস্দন বেকার থাকয়োেন ও প্রয়ো�াজনী�তা পূরে করয়োেন ততস্দন আপস্ন োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করয়োত থাকয়োত পায়োরন। 

বেইেয়োগে, আপনার োক বদয়োখ্ স্নন এেং অস্েেয়োম্ব শ্রম স্েভায়োগর বথয়োক বকানও প্রনোেেী ো বফান কয়োের উত্তর স্দন। তদন্ত েম্পন্ন হয়োে আপস্ন হ� 

োেতী� েয়োক�া েুস্েিা পায়োেন, ন�য়োতা োকয়োোয়োগ আমায়োদর কাে বথয়োক একটি স্নিকোরে পায়োেন।

• আপস্ন েস্দ োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করার বচষ্টা কয়োর থায়োকন, স্কন্তু বিান বিান বেকস্টম আপনাকক প্রর্্যয়কনর েকুযাগ না বিয়, আমরা 
খু্ে েম্ভে তথ্য বপয়ো�স্ে ো বদখ্া� বে আপস্ন েখ্ন কাজ করয়োেন না েয়োে প্রত্য�ন কয়োরয়োেন তখ্ন আপস্ন হ�য়োতা কাজ করস্েয়োেন। েখ্ন এই 

রকম হ� তখ্ন আমায়োদরয়োক অেে্যই অনেুধোন করয়োত হয়োে এেং অেে্যই স্নস্চেত করয়োত হয়োে বে আপস্ন েস্ত্যই বেকার। এর স্নষ্পস্ত্ত করয়োত, 



নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

IX

আপনার labor.ny.gov/signin-এ োও�া এেং োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করয়োত িাপগুস্ে অনেুরে করা আেে্যক। আপনার বকানও কস্ম্পউটায়োর 

প্রয়োেেোি্যতা না থাকয়োে আপনার কায়োজর তথ্য প্রস্তুত করুন এেং 877-280-4541 নম্বয়োর বফান করুন।

• ের্ক্ড র্া: শ্রম স্েভাগ স্নয়ো�াগকতকে ায়োদর ও অন্যান্য েূত্র বথয়োক আপনার স্নয়ো�াগ ও মজসু্র েম্পয়োককে  তথ্য পা�। েুস্েিাগুস্ের জন্য আয়োেদন করা 
ো োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে ো অনেুধোন চোকােীন দাস্ে করার েময়ো� েস্দ আপস্ন ইছোকৃতভায়োে ভুে তথ্য বদন ো তথ্য না বদন, তাহয়োে আপস্ন 

জাবলয়াবর্ করকেন । আপস্ন জাস্ে�াস্ত করয়োে আপনায়োক অথকে বফরত স্দয়োত হয়োে। আপনার কায়োে একটি জস্রমানা দাস্ে করা হয়োে এেং আপস্ন 

ভস্েষ্যয়োতর েুস্েিা হারায়োেন।

• জাস্ে�াস্ত কয়োর পাও�া বেস্ে অথকে েংগ্রহ করয়োত শ্রম স্েভাগ আপনার স্েরুয়োদ্ধ একটি রা� প্রাপ্ত করয়োত পায়োর। একোর দায়ো�র হয়োে, মামোর রা� তেি 

থাকয়োে এেং আপনার স্েরুয়োদ্ধ কুস্ড় েেয়োরর জন্য তা ে্যেহার করা বেয়োত পায়োর এেং আপনার অথকে স্নয়ো� বনও�া হয়োত পায়োর, োর ময়োি্য আপনায়োক প্রদত্ত 

বেতয়োনর বচক এেং/অথো ে্যাঙ্ক অ্যাকাউয়োন্টর একটি অংেও থাকয়োত পায়োর। এোড়াও, মামোর রা� আপনার বরেস্েট ব্কায়োরর ক্ষস্ত করয়োত পায়োর এেং 
বকায়োনা োো ভাড়া করা, চাকস্র বখ্াজঁা ো ঋে বনও�া� আপনার েক্ষমতার উপয়োর প্রভাে বফেয়োত পায়োর।

• জাস্ে�াস্ত করা দাস্ের ফয়োে বদও�ানী োস্তি ও জস্রমানা, বফৌজদাস্র মামো� অস্ভেুক্ত হও�া, এমনস্ক কারাদণ্ড পেকেন্ত হয়োত পায়োর। বফৌজদাস্র জস্রমানা 
স্দয়ো� শ্রম স্েভায়োগর কায়োে েয়োক�া অস্তস্রক্ত অথকেয়োক োস্তে কয়োর না।

স্নউ ই�ককে  বটেয়োট "ক্ষস্তপূরে পাও�ার অস্িকার” নামক ে্যেস্াটিও আয়োে। আপনায়োক েুস্েিার বে অস্তস্রক্ত অথকে প্রদান করা হয়ো�স্েে তা েস্দ আপস্ন 

বফরত না বদন, তাহয়োে আমরা বকায়োনা অথকেপ্রদায়োনর অথকে োয়োজ�াপ্ত করয়োত পাস্র ো স্নউই�ককে  বটেয়োটর আপনার কায়োে পাওনা আয়োে। এর ময়োি্য রয়ো�য়োে 

ভস্েষ্যয়োতর বেকারত্ব েীমার েুস্েিা, চুস্ক্ত োেদ প্রাপ্য অথকে, বটেয়োটর কর ও অন্যান্য প্রাপ্য অথকে। এোড়াও আমরা আপনার বকায়োনা েয়োক�া ঋে েংগ্রহ 

করার জন্য েুক্তরাষ্টী� (IRS) কর বফরত এেং অন্যান্য েুক্তরাষ্টী� অথকেপ্রদান তথা অন্য বটেয়োট োস্ক থাকয়োত পায়োর এমন বে বকায়োনা বেকারত্ব েুস্েিাও 

বকয়োড় স্নয়োত পাস্র।

আপনার েবুেধা েরুক্ার অবধকার

• আপনার চাকবরর বরকে্ড গুবল েংরক্র্ করুন

• আমরা েস্দ স্নিকোরে কস্র বে আপস্ন জ্ানত বকায়োনা েতকে মান ো আয়োগকার দাস্ে করার েম� আপনার কাজ করার োেতী� ঘণ্া স্রয়োপাটকে  করয়োত 

ে্যথকে হয়ো�য়োেন, বেয়োক্ষয়োত্র শ্রম স্েভাগ প্রদত্ত অস্তস্রক্ত অথকে েংগ্রহ করয়োত অেীম েংখ্্যক েের স্পেয়োন বেয়োত পায়োর। এরকম বকায়োনা বক্ষয়োত্র জাস্ে�াস্তর 

অস্ভয়োোয়োগর স্েয়োরাস্িতা করয়োত আপনার কায়োজর ইস্তহায়োের প্রমাে োগয়োে। বেই েম্ভােনার জন্য স্নয়োজয়োক প্রস্তুত করয়োত আপনার েম�েূস্চ, েময়ো�র 

বরকেকে  ও বপ টোে েংরক্ষে করা স্নস্চেত করুন।

• েঠিক, েম্পরূ্্ড ও বনখঁুর্ র্র্্য প্রিান করুন

• আপস্ন স্নরাপদ বময়োেজ মারফৎ বকায়োনা বময়োেজ পাঠায়োে ো বপয়োে তা বকায়োনা ভস্েষ্যৎ শুনাস্নয়োত প্রমাে স্হয়োেয়োে ে্যেহার করা হয়োত পায়োর।

• শ্রম স্েভায়োগর কমকেচারীয়োদর েয়োগে আপনার কথাোতকে া বরকেকে  করা ো োরেংয়োক্ষপ করা হয়োত পায়োর এেং আপনার কথাোতকে ার োরেংয়োক্ষপ ভস্েষ্যৎ 

শুনাস্নর জন্য প্রমাে স্হয়োেয়োে উপস্াস্পত করা হয়োত পায়োর।



নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

X

অস্িকাংে ে্যস্ক্ত োরা বেকার ভাতা েুস্েিা ো আনএমপ্ল�য়োমন্ট ইনস্েওয়োরন্স বেস্নস্ফয়োটর জন্য আয়োেদন কয়োরন তারা েঠিক কাজই কয়োরন। তারা স্নয়োজয়োদর 

বকায়োনা বদাষ োড়াই চাকস্রহীন ো বেকার হয়ো� পয়োড়ন, একটি নতুন চাকস্র েধোন করার েময়ো� তায়োদর োমস্�ক েহা�তা প্রয়ো�াজন হ�, েস্রে�ভায়োে 

চাকস্র খু্জঁয়োত থায়োকন এেং তারা কায়োজ স্ফয়োর বেয়োত প্রস্তুত, ইছেকু এেং েমথকে। 

েততার অথকে ঠিক তাই: েঠিক কাজ করা। বেকার ভাতা ে্যেস্ার একজন অংেগ্রহেকারী স্হোয়োে, আপস্ন তনস্তকতা, েততা এেং েত্ উয়োদেে্য স্নয়ো� কাজ 

করয়োেন এমনটাই আো করা হ�। আো করা হ� বে কমকেস্নয়ো�াগকারী, বটেয়োটর কমকেচারী এেং জনগেও েততার োয়োথ কাজ করয়োেন। েখ্ন আমরা েকয়োে 

েততার োয়োথ কাজ কস্র, তখ্ন এটি েুস্নস্চেত করয়োত েহা�তা কয়োর বে, বে েকে ে্যস্ক্ত চাকস্রহীন অেস্া� বেকার ভাতার উপর ভরো কয়োরন তায়োদর 

েুস্েিাগুস্ের অথকেপ্রদায়োনর জন্য অথকে উপেব্ধ থায়োক।

শ্রম স্েভায়োগর বেকার ভাতা স্েভাগ ো আনএমপ্ল�য়োমন্ট ইনস্েওয়োরন্স স্েস্ভোন বেকার ভাতা ে্যেস্াটির েততা েুস্নস্চেত করার জন্য দাস্েদার, 

কমকেস্নয়ো�াগকারী, জনগে এেং অন্যান্য বফোয়োরে ও বটেট এয়োজস্ন্সগুস্ের োয়োথ কাজ কয়োর। োরা ভুে কাজ করয়োত চান তায়োদর প্রস্তহত করার জন্য আমরা 
স্েস্েি বেটায়োেেগুস্ের োয়োপয়োক্ষ কস্ম্পউটার ম্যাস্চং ো কস্ম্পউটায়োরর োহাে্য বমোয়োনার নতুন প্রেুস্ক্ত ে্যেহার করা এেং নীস্ত এেং প্রোেীগুস্ে পস্রেতকে ন 

করার মাি্যয়োম অেথােথ অথকেপ্রদানগুস্ে (“ওভারয়োপয়োমন্ট” ো "অস্তস্রক্ত অথকেপ্রদান" েো হ�) েনাক্ত এেং োস্তে করার এেং জাস্ে�াস্ত প্রস্তয়োরাি করার 

জন্য কাজ করস্ে।

আপস্ন বকায়োনা ভুে কয়োর থাকয়োে — উদাহরেস্রূপ, আপনার পাও�া উস্চত ন� এমন েুস্েিা বপয়োে — আমরা োহাে্য করয়োত পাস্র। অনগু্রহ কয়োর েত 

েীঘ্র েম্ভে আমায়োদর জানান। আমায়োদরয়োক এখ্ায়োন একটি েুরস্ক্ষত োতকে া পাঠান labor.ny.gov/signin. আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  
স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: 

"বলিমে বকায়ো�য়োচেনে।" স্দ্তী� স্েষ� স্নেকোচন করুন: "োটিকে স্ফয়োকেন বকায়ো�য়োচেনে।" বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে ভুেটি ে্যাখ্্যা করুন। অথো, আপস্ন আমায়োদর 

বরস্েফন বলিমে বেন্টায়োর* বফান করয়োত পায়োরন, এমনস্ক আপস্ন েমে্যা রয়ো�য়োে েয়োে স্নস্চেত না হয়োেও। আমায়োদর এখ্ন েেয়োে তা আপনার অতীয়োতর, 

েতকে মায়োনর ও ভস্েষ্যয়োতর েুস্েিার অস্িকার রক্ষা করয়োত োহাে্য করয়োে। 

বেকার ভার্া েংরিান্ত জাবলয়াবর্ প্রেকগে

েুস্েিাগুস্ের জন্য আয়োেদন করা ো োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করার েময়ো� েস্দ আপস্ন ইছোকৃতভায়োে ভুে তথ্য বদন ো তথ্য না বদন, তাহয়োে আপস্ন 

জাস্ে�াস্ত করয়োেন। েস্দ আপস্ন জাস্ে�াস্ত কয়োরন, তাহয়োে আপনার বথয়োক েুস্েিাগুস্ের ওভারয়োপয়োময়োন্টর (অস্তস্রক্ত অথকেপ্রদান) উপয়োর 15 েতাংে নগদ 

অথকে জস্রমানা ো $100 (বেটি অস্িকতর) দাস্ে করা হয়োে। এোড়াও, আপনায়োক অথকেটি বফরত স্দয়োত হয়োে এেং ভস্েষ্যয়োত বেকারত্ব স্েমার েুস্েিাগুস্ে 

পাও�ার েুয়োোগ হারায়োেন। বেইেয়োগে, জাস্ে�াস্ত কয়োর পাও�া বেস্ে অথকে েংগ্রহ করয়োত শ্রম স্েভাগ আপনার স্েরুয়োদ্ধ একটি রা� প্রাপ্ত করয়োত পায়োর। একোর 

দায়ো�র হয়োে, মামোর রা� তেি থাকয়োে এেং আপনার স্েরুয়োদ্ধ কুস্ড় েেয়োরর জন্য তা ে্যেহার করা বেয়োত পায়োর, এেং আপনার অথকে স্নয়ো� বনও�া হয়োত পায়োর, 

োর ময়োি্য আপনায়োক প্রদত্ত বেতয়োনর বচক এেং/অথো ে্যাঙ্ক অ্যাকাউয়োন্টর একটি অংেও থাকয়োত পায়োর। এোড়াও, স্েচায়োরর রা� আপনার বরেস্েট ব্কায়োরর 

ক্ষস্ত করয়োত পায়োর এেং বকান োো ভাড়া করা, বকান কাজ বখ্াজঁা ো ঋে বনও�া� বক্ষয়োত্র আপনার েক্ষমতার উপয়োর প্রভাে বফেয়োত পায়োর।

আপনায়োক অেে্যই আপনার মাস্েকািীন ো আপস্ন কাজ কয়োরন এমন েমতি ে্যেোর স্েষয়ো� েমূ্পেকে ও েত্য তথ্য স্দয়োত হয়োে এেং আপনার আ� হ� এমন 

েমতি কােকেকোয়োপর স্েষয়ো� জানায়োত হয়োে। এই রকম করয়োত না পারয়োে বফৌজদাস্র ো অপরাি হয়োত পায়োর।

আমরা েস্দ স্েদ্ধান্ত স্নই বে আপস্ন েুস্েিাগুস্ে পাও�ার বোগ্য নন এেং আপস্ন অেম্মত হন, তাহয়োে স্েনা খ্রয়োচ একজন প্রোেস্নক আইস্ন স্েচারয়োকর 

কায়োে শুনাস্নর অস্িকার আপনার আয়োে। েস্দ শুনাস্নয়োত বদখ্া ো� বে আপস্ন জাস্ে�াস্ত কয়োর অথকে বপয়ো�য়োেন, তাহয়োে আপনায়োক বেই অথকেটি বফরত স্দয়োত 

হয়োে। আপনার কায়োে একটি জস্রমানা দাস্ে করা হয়োে এেং আপস্ন ভস্েষ্যয়োত েুস্েিাগুস্ের েুয়োোগ হারায়োেন। েস্দ আপস্ন অথকেটি বফরত না বদন, তাহয়োে 

আমরা উপয়োরর েেকেনা অনেুায়োর আপনার স্েরুয়োদ্ধ একটি অস্ভয়োোগ দায়ো�র করয়োত পাস্র।

বেকার ভাতার েুস্েিাগুস্ের জন্য প্রতারোপূেকেক আয়োেদন ো দাস্ের জন্য আইনত োজা এেং জস্রমানা, অপরায়োি অস্ভেুক্ত করা এেং এমনস্ক কারাদন্ডও 

হয়োত পায়োর। উদাহরেস্রূপ, আপস্ন েস্দ একটি উল্লঙ্ঘনমেূক কায়োজ অস্ভেুক্ত হন, তাহয়োে $500 পেকেন্ত জস্রমানা, েেকোস্িক এক েেয়োরর কারাদন্ড অথো 
উভ� োজাই হয়োত পায়োর। গুরুতর অপরায়োি দণ্ডাজ্া হয়োে এক েেয়োরর বেস্ে কারাদণ্ড হ�। বেইেয়োগে, আপনায়োক আপনার পাও�া বে বকায়োনা অস্তস্রক্ত 

েুস্েিা বফরতও স্দয়োত হয়োে। বফৌজদাস্র জস্রমানা বদও�া শ্রম স্েভায়োগর কায়োে েয়োক�া অস্তস্রক্ত অথকেয়োক োস্তে কয়োর না।

আপনায়োক এস্েষয়ো�ও েয়োচতন থাকয়োত হয়োে বে েুক্তরাষ্টী� আইয়োনর অিীয়োন বোে্যাে স্েস্কউস্রটি কােকে  পস্রেস্তকে ত করা, বকনা, বেচা ো জাে করা গুরুতর 

অপরাি। এই অপরায়োির পস্রোয়োম জস্রমানা ো কারাদন্ড হয়োত পায়োর।

ে্যবক্তগর্ ের্র্া এেং বেকার ভার্া েম্পকক্ড
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XI

েেকচকয় োধারর্ িশটি বেষয় যা আপনার েবুেধা ো েবুেধাগুবলকক বেরূপভাকে প্রভাবের্ ককর

দাস্েদাররা কয়োর থায়োকন এমন েেয়োচয়ো� োিারে দেটি কাজ এখ্ায়োন বদও�া হে ো তায়োদর েুস্েিাগুস্েয়োক স্েরূপভায়োে প্রভাস্েত কয়োর:

1. চাকবরকর্ বিকর যাওয়ার পকর েবুেধার িাবে করুন। কায়োজ বফরার পর োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করার েম� আপনার কাজ করা োেতী� ঘণ্া  
(স্দয়োন 10 ঘণ্া পেকেন্ত) স্রয়োপাটকে  করা আেে্যক, এমনস্ক আপনায়োক এখ্নও অথকেপ্রদান করা না হয়ো� থাকয়োেও। আপস্ন েপ্তায়োহ 30 ঘণ্ার বেস্ে কাজ করয়োে 

অথো েপ্তায়োহ $504 এর বেস্ে উপাজকে ন করয়োে আপস্ন েুস্েিার বোগ্য হয়োেন না এেং আপনার বেই েপ্তায়োহ দাস্ে জানায়োনার দরকার বনই।

2. অর্্ড গ্রের্ করার েমকয় কাজ করা এেং প্রর্্যয়কনর েময় বরকপাট্ড  না করা, এএমনস্ক আপনায়োক েস্দ পাস্রশ্রস্মক না বদও�া হয়োেও। দ্রষ্টে্য: 
বস্ছোয়োেেী কায়োজর অনয়ুোমাদন রয়ো�য়োে। অনগু্রহ কয়োর অধ্যায় 6 বিখুন: আস্ম বস্ছোয়োেেী কাজ করয়োে কী হয়োে?” আরও তয়োথ্যর জন্য।

3. েুস্েিা দাস্ে করার েময়ো� “বেোে েবেভূ্ড র্ভাকে” ো “বগাপকন” কাজ করা ।

4. শ্রম বেভাকগর কাকে ভুে স্েেসৃ্ত বদও�া ো তথ্য না বদও�া।

5. মাবক্ড ন যকু্তরাষ্ট্র, পকুয়কর্্ড া বরককা, ভাবজ্ড ন আইল্যান্ডে ো কানাোর োইকর র্াকার েমকয় বেকারত্ব বেমার জন্য আকেিন করা ো 
োপ্াবেক েবুেধা িাবে করার বচষ্টা করা (যাকক েবুেধার জন্য প্রর্্যয়ন করাও েলা েয়)।

6. আপনার বপন ো NY.GOV আইবে এেং পােওয়াে্ড  অন্য কাউকক বিওয়া যাকর্ তারা আপনার হয়ো� েুস্েিা দাস্ে করয়োত পায়োর। আপনার 

পস্রোয়োরর েদে্য েহ কাউয়োক আপনার স্পন ো NY.GOV আইস্ে ো পােও�ােকে  বদয়োেন না। এটিয়োক জাস্ে�াস্ত স্হয়োেয়োে স্েয়োেচনা করা হ�। 

আপনার স্পন, NY.gov আইস্ে, পােও�ােকে  ো বেস্েট কােকে  অন্য বকউ ে্যেহার করয়োে েয়োে ময়োন করয়োে অস্েেয়োম্ব বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* 

বোগায়োোগ করুন। একমাত্র ে্যবর্রিম েল আপবন যবি বনকজর বপন বলখকর্ না পাকরন, র্খন আপনার েকয় র্া বলখকর্ আপবন বকাকনা 
োোয্যকারী বনকর্ পাকরন। র্কে, যখন আপনার োোয্যকারী পােওয়াে্ড  ো বপন বিকচ্ র্খন আপনাকক অেশ্যই র্ার েকগে র্াককর্ 
েকে। দ্রষ্টে্য: শ্রম িপ্কর বেকারত্ব বেমা েে বযককাকনা পবরকষোর জন্য, িাবেিারকক বকাকনা োোয্যকারী ে্যেোর করার প্রকয়াজন 
বনই। এখাকন বেনামকূল্য বিাভাষী পবরকষো উপলভ্য রকয়কে।

7. বকবরয়ার বেন্াকর আকয়াবজর্ প্রকয়াজনীয় অ্যাপকয়ন্কমকন্ উপবথির্ না র্াকা। উপস্স্ত হয়োত ে্যথকে হও�ার ফয়োে আপনার দাস্ে আপস্ন 

বকস্র�ার বেন্টায়োর েেরীয়োর স্রয়োপাটকে  না করা পেকেন্ত আটয়োক বদও�া হয়োত পায়োর।

8. আপবন কাজ না খঁুজকলও র্া করার বমকর্্য বরকপাট্ড  করা । অনগু্রহ কয়োর অধ্যায় 7 বিখুন: "কাজ বখাঁজার প্রকয়াজনীয়র্াগুবল কী কী?" 
আপনার কীভায়োে কাজ বখ্াজঁা আেে্যক তার েম্পয়োককে  স্নস্দকেষ্ট তয়োথ্যর জন্য।

9. আপবন কাজ করকর্ েমর্্ড না েওয়া েক্বেও আপবন বয কাকজর জন্য উপলব্ধ আকেন বেই বমর্্যা র্র্্য বিওয়া, বেটা অেুস্তা, েুটি, োচ্চার 

তত্তােিায়োনর েয়ো্দােতি ো অন্য বে কারয়োেই বহাক না বকন। আপস্ন েখ্ন অস্েেয়োম্ব কাজ স্নয়োত পারয়োেন না ো উপেভ্য হয়োেন না তখ্ন আপস্ন েুস্েিা 
বনও�ার বোগ্য হয়োেন না।

10. আপবন আপনার চাকবর বেকে বিওয়ার প্রকৃর্ কারর্ আমাকির না জানাকনা।

আপনার েস্দ েয়ো্দহ হ� বে বকায়োনা স্নয়ো�াগকতকে া ো অন্য বকায়োনা ে্যস্ক্ত বেকারত্ব েীমার জাস্ে�াস্ত করয়োেন, তাহয়োে তার েম্পয়োককে  888-598-2077 নম্বয়োর 

স্রয়োপাটকে  করুন। আপস্ন নামস্েহীন থাকয়োত পায়োরন। 
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অেদাচরয়োের ো বকায়োনা অপরািমেূক কায়োজর কারয়োে হারায়োনা চাকস্রর পাস্রশ্রস্মক ে্যেহার করা  
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আস্ম স্ক আমার দাস্ে েম্পয়োককে  স্নিকোরয়োের স্েরুয়োদ্ধ আপীে করয়োত পাস্র? ...................................................34
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আস্ম আস্পে বোয়োেকে র স্েদ্ধায়োন্তর েয়োগে একমত না হয়োে আস্ম কীভায়োে পরেতমী আপীে করয়োো? ..................39
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14 অ্যাকপবন্ডক্স 2: একটি েরুবক্র্ োর্্ড া পাঠাকনা ............................................................ 54

15 অ্যাকপবন্ডক্স 3: অনলাইকন বনয়ম ও শর্্ড ােলী পরূর্ করা .............................................. 55

17 িম্ড ............................................................................................................................ 59



নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

1

1 বেকারত্ব স্েমা েেয়োত কী বোো�?
বেকারত্ব েীমা হে বেই েকে বোগ্য কমমীয়োদর জন্য একটি অস্া�ী আ� োরা স্নয়োজয়োদর বকায়োনা বদাষ োড়াই বেকার হয়ো� োন। বে েকে চাকস্রহীন কমমীরা 
বেকার ভাতার েুস্েিাগুস্ে পায়োছেন তায়োদর কখ্য়োনা কখ্য়োনা "দাস্েদার" েো হ�। আপস্ন আমায়োদর এই পুস্তিকা এেং ওয়ো�েোইয়োটর েেকেত্র ে্যেহৃত ওই েব্দটি 

বদখ্য়োত পায়োেন।

“েুস্েিা েের” স্হোয়োে পস্রস্চত, একটি এক-েের েম�কায়োে, আপস্ন েেকোস্িক পূেকে 26 েপ্তায়োহর জন্য বেকার ভাতার েুস্েিাগুস্ে বপয়োত পায়োরন। 

স্নউ ই�ককে  বটেয়োট, কমকেস্নয়ো�াগকারীরা েুস্েিাগুস্ের জন্য অথকেপ্রদান কয়োরন, কমমীরা নন। বেকারত্ব েীমার জন্য কমমীয়োদর বেতয়োনর বচক বথয়োক বকায়োনা অথকে 
কাটা হ� না।
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*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
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2

2 বেকারত্ব েীমা েুস্েিার বোগ্যতা
আপস্ন বেকারত্ব েীমার েুস্েিাগুস্ে পাও�ার বোগ্য স্কনা বে ে্যাপায়োর স্নস্চেত না হয়োেও আপনায়োক েত েীঘ্র েম্ভে আয়োেদন করয়োত হয়োে। আপস্ন বোগ্য 
স্কনা তা আমরা স্নিকোরে করে।

েবুেধা পাওয়ার প্রকয়াজনীয়র্াগুবল

আপস্ন স্নউ ই�ককে  ো অন্য বকায়োনা বটেয়োট কাজ কয়োর থাকয়োে বেকারত্ব েীমার জন্য আয়োেদন করার (েুস্েিাগুস্ের জন্য একটি দাস্ে দায়ো�র করা) অস্িকার 

আপনার থাকয়োত পায়োর। েুস্েিাগুস্ে পাও�ার জন্য, আপস্ন অেে্যই:

• স্নয়োজর বকায়োনা বদাষ োড়াই চাকস্র হারান

• একটি দাস্ে প্রস্তষ্া করার জন্য এর আয়োগ চাকস্র বথয়োক েয়োথষ্ট উপাজকে ন কয়োর থায়োকন

• অস্েেয়োম্ব কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু এেং েমথকে হন 

• েস্রে�ভায়োে কাজ খু্জঁয়োত থায়োকন

• আপস্ন েত েপ্তায়োহর জন্য েুস্েিা দাস্ে করয়োেন তার প্রস্তটিয়োত আপনার কাজ বখ্াজঁার একটি স্েস্খ্ত বরকেকে  রায়োখ্ন অথো অথো 
dol.ny.gov/jobzone-এ অেস্স্ত কাজ বখ্াজঁার েরঞ্জাম ে্যেহার কয়োরন

• আপনার স্ানী� বকস্র�ার বেন্টায়োর প্রয়ো�াজনী� োক্ষাৎগুস্েয়োত উপস্স্ত থায়োকন

বয কারকর্ আপনার েবুেধা প্রর্্যাখ্যান করা েকর্ পাকর

বেকারত্ব েীমার েুস্েিাগুস্ে পাও�ার জন্য আইয়োনর দ্ারা স্স্রীকৃত প্রয়ো�াজনী�তাগুস্ে আপনায়োক অেে্যই পূরে করয়োত হয়োে। আপনার কায়োজর ইস্তহাে 

ও পাস্রশ্রস্মক একটি দাস্ে প্রস্তষ্ার প্রয়ো�াজয়োনর বচয়ো� কম হয়োে আপস্ন েুস্েিা বপয়োত পায়োরন না, বেমনটা অধ্যায় 4-এ আকলাবচর্ েকয়কে:“আস্ম প্রস্ত 

েপ্তায়োহ েুস্েিা স্হয়োেয়োে কত পায়োো?” অন্যান্য বে কারেগুস্ের জন্য আপনার দাস্ে প্রত্যাখ্্যান করা হয়োত পায়োর বেগুস্ে হে:

1. উপলভ্যর্া, েক্মর্া ও কাজ বখাঁজা। আপনাকক েবুেধা বিকর্ অবেীকার করা েকে যবি আপবন: 

• কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে না হন

• অস্েেয়োম্ব চাকস্র স্নয়োত প্রস্তুত না থায়োকন

• চাকস্র করয়োত োরীস্রক ো মানস্েকভায়োে েক্ষম না হন

• েস্রে�ভায়োে কাজ খু্জঁয়োেন না এেং আপস্ন বে েে েপ্তায়োহর জন্য েুস্েিার দাস্ে জানায়োছেন তার প্রস্তটি েপ্তায়োহর জন্য আপনার কাজ বখ্াজঁার 

কােকেকোয়োপর (অনোইন ো স্েস্খ্ত) বরকেকে  রাখ্য়োেন না 

আপস্ন েস্দ কায়োজর জন্য উপেব্ধ না হও�া ো কায়োজ েমথকে না হও�ার কারয়োে েুস্েিাগুস্ের জন্য বোগ্য না হন, তাহয়োে আপস্ন েখ্ন শ্রম স্েভাগয়োক 

(Department of Labor) বদখ্ান বে আপস্ন আোর চাকস্রর জন্য প্রস্তুত আয়োেন, কাজ করয়োত েমথকে আয়োেন এেং েস্রে�ভায়োে কাজ খু্জঁয়োেন এেং 
আপনার কাজ বখ্াজঁার কাজকয়োমকের একটি বরকেকে  রাখ্য়োেন তখ্ন আপস্ন আোর বোগ্য হয়ো� বেয়োত পায়োরন। 

আপনার স্ানী� বপো বকয়ো্রে প্রয়ো�াজনী� োক্ষাৎগুস্েয়োত উপস্স্ত থাকা আেে্যক। আপস্ন প্রয়ো�াজনী� োক্ষায়োত না বগয়োে আপনার েুস্েিা অস্েেয়োম্ব েধে 

করা হয়োে। আপনায়োক প্রথয়োম ো করয়োত হয়োে তা হে আপনায়োক আপনার অ্যাপয়ো�ন্টয়োমন্ট বনাটিয়োে তাস্েকাভুক্ত স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টায়োর স্ন�স্মত 

কায়োজর েময়ো� েেরীয়োর উপস্স্ত থাকয়োত হয়োে। এোড়াও আপস্ন বেই বকস্র�ার বেন্টায়োর কে কয়োর, শ্রম স্েভায়োগর (Department of Labor) বকানও 

কমমীর োয়োথ কথা েয়োে স্রয়োপাটকে  করয়োত পায়োরন। 

2. ববেচ্ায় চাকবর বেকে বিওয়া: আপনায়োক বেকারত্ব েীমা পাও�ার অয়োোগ্য বঘাষো করা হয়োত পায়োর েস্দ আমরা স্নিকোরে কস্র বে:

• উপেুক্ত কারে োড়াই আপস্ন বকায়োনা চাকস্র বেয়োড়য়োেন, অথো

• আপনায়োক অেদাচরয়োের জন্য েরখ্াতি (েস্হষ্ার) করা হয়ো�য়োে

http://dol.ny.gov/jobzone
http://labor.ny.gov/careerservices/jobzone/index.shtm 
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এই েকে কারয়োে অয়োোগ্য হও�া আপস্ন আোর কাজ না করা এেং আপস্ন আপনার দাস্ে দায়ো�র করার েম� আমায়োদর গেনা করা েুস্েিার হায়োরর অন্তত 

দেগুে উপাজকে ন না করা পেকেন্ত চয়োে। স্-স্নয়ো�াগ বথয়োক আ� স্েয়োেস্চত হ� না। আপস্ন অয়োোগ্যতাটি েমাপ্ত করার ময়োতা েয়োথষ্ট আ� করার পয়োর, আপস্ন 

আপনার স্নয়োজর বকায়োনা বদাষ োড়াই আোরও চাকস্রহীন হয়ো� বেয়োত পায়োরন।

আপস্ন বকায়োনা েগেত কারয়োে চাকস্র োড়য়োে বেকারত্ব েীমার েুস্েিার জন্য আপস্ন অয়োোগ্য হয়োেন না। উপেুক্ত কারয়োের উদাহরেগুস্ের ময়োি্য পয়োড়:

• এমন বকায়োনা গৃহস্হংোর পস্রস্স্স্ত বেখ্ায়োন আপস্ন চাকস্রয়োত থাকয়োে আপনার স্নরাপত্তা ো আপনার স্নকট পস্রোয়োরর স্নরাপত্তার েঁুস্ক থাকয়োত পায়োর

• েস্দ আপনার স্নকট পস্রোয়োরর বকায়োনা েদয়োে্যর এমন বকায়োনা অেুস্তা ো প্রস্তেধেকতা থায়োক োয়োত আপনায়োক তায়োদর পস্রচেকো� আপনার 

স্নয়ো�াগকতকে ার মঞ্জরু করয়োত চাও�া েুটির েময়ো�র (েয়োেতন ো অবেতস্নক) বেস্ে েম� স্দয়োত হয়োে

• “প্রস্তেধেকতা”র ময়োি্য পয়োড়: মানস্েক ও োরীস্রক প্রস্তেধেকতা, স্া�ী ও োমস্�ক প্রস্তেধেকতা এেং আংস্েক ও পূেকে প্রস্তেধেকতাগুস্ে

• আপনার স্তীর/স্ামীর চাকস্রর অেস্ান েদোয়োে এেং আপনার তায়োদর েয়োগে বেই জা�গা� োও�া আেে্যক হয়োে, বেখ্ান বথয়োক আপস্ন েহয়োজ আপনার 

চাকস্রয়োত োতা�াত করয়োত পারয়োেন না

• শ্রম স্েভাগ স্নিকোরে কয়োরয়োে বে আপনার বেতন এেং/অথো কায়োজর ঘণ্া েয়োথষ্ট পস্রমায়োে কয়োম বগয়োে

• শ্রম স্েভাগ স্নিকোরে কয়োরয়োে বে আপনার প্রাক্ত স্নয়ো�াগকতকে া একটি স্নরাপত্তা স্েপস্ত্তর স্নষ্পস্ত্ত কয়োরনস্ন

আপস্ন স্েগত 18 মায়োের ময়োি্য অেদাচরয়োের কারয়োে বকায়োনা স্নয়ো�াগকতকে ার কায়োে বকায়োনা চাকস্র খু্ইয়ো�য়োেন শ্রম স্েভাগ স্নিকোরে কয়োর থাকয়োে বেই চাকস্রয়োত 

উপাস্জকে ত মজসু্র বকায়োনা দাস্ে প্রস্তষ্া করয়োত অথো আপনার েুস্েিার হার গেনা করয়োত ে্যেহার করা োয়োে না।

3. চাকবর প্রর্্যাখ্যান: আপনায়োক বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা পাও�ার অয়োোগ্য করাও হয়োত পায়োর েস্দ আয়োেদন করার পয়োর আপস্ন এমন বকায়োনা চাকস্র 

স্নয়োত অস্ীকার কয়োরন ো অধ্যায় 7-এ েবর্্ডর্ বযাগ্যর্া পরূর্ ককর: আমায়োক বকান িরয়োনর কাজগুস্ের বখ্ায়ঁোজ থাকয়োত হয়োে? কম পাস্রশ্রস্ময়োকর কারয়োে 

আস্ম স্ক কাজ প্রত্যাখ্্যান করয়োত পাস্র?

আপস্ন বকায়োনা উপেুক্ত কারে োড়া বে চাকস্রর বোগ্য তা প্রত্যাখ্্যান করয়োত পারয়োেন না। উপেুক্ত কারয়োের উদাহরেগুস্ের ময়োি্য পয়োড়:

• বে চাকস্র আপনার বকানও শ্রস্মক েংগঠয়োন বোগ বদও�ার ো েদে্যতা িয়োর রাখ্ার অস্িকায়োর হতিয়োক্ষপ কয়োর অথো বেৌথ দরকষাকস্ষর চুস্ক্তয়োত 

হতিয়োক্ষপ কয়োর ো তা েঙ্ঘন কয়োর

• বেখ্ান বথয়োক চাকস্রর প্রতিাে বদও�া হয়ো�য়োে বেই প্রস্তষ্ায়োন বকায়োনা িমকেঘট, েকআউট ো স্েল্পয়োক্ষয়োত্রর অন্যান্য স্েোদ

• বে স্নয়ো�াগ আপনার োেস্ান বথয়োক অয়োেৌস্ক্তক দরূয়োত্ব অেস্স্ত অথো আপনার আয়োগকার চাকস্রয়োত কমকেস্য়োে েতটা োতা�াত করয়োত হয়োতা তার বচয়ো� 

েয়োথষ্ট বেস্ে করয়োত হ�।

• পাস্রশ্রস্মক, ক্ষস্তপূরে, ঘণ্া ো অেস্া এোকার ময়োি্য অনরুূপ কায়োজর জন্য ো স্েদ্যমান তার বচয়ো� েয়োথষ্ট কম অনকুূে অথো এমন বে বেগুস্ে 

পাস্রশ্রস্মক ো কায়োজর অেস্ায়োক নীয়োচ নামা�।

• আপস্ন আপনার দাস্ে দায়ো�র করার আয়োগর 18 মায়োে প্রথাগতভায়োে আংস্েক েময়ো�র কাজ কয়োরয়োেন এেং চাকস্রর অফারটি আপনার আংস্েক েময়ো�র 

কায়োজর েয়োগে তুেনী� ন�

4. ধম্ডঘট এেং বশল্পকক্কত্রর অন্যান্য বেোি, লকআউট োো: আপস্ন িমকেঘয়োটর ময়োতা বকায়োনা শ্রম স্েোয়োদর কারয়োে চাকস্র হারায়োে আপস্ন বেকারত্ব 

েীমার েুস্েিার বোগ্য হয়োত পায়োরন। োিারেত, আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হও�ার আয়োগ িমকেঘট 14 স্দন িয়োর চো আেে্যক। এটায়োক স্স্গত েম�কাে 

েো হ�। বকায়োনা একটি শ্রম স্েোয়োদর কারয়োে আপনায়োক আপনার কমকেস্য়োে ঢুকয়োত বদও�া না হয়োে স্স্গত েম�কােটি প্রয়োোজ্য হ� না। আপস্ন আরও েীঘ্র 

বোগ্য হয়োত পায়োরন, েস্দ:

• শ্রম স্েোদ বেষ হ� এেং তারপয়োরও আপস্ন বেকার থায়োকন, অথো

• আপনার স্নয়ো�াগকতকে া স্া�ী েদস্ে কমমীয়োদর স্নয়ো�াগ কয়োরন

5. অপরাধমলূক কাজ: আপস্ন চাকস্র হারায়োে 12 মাে পর পেকেন্ত অয়োোগ্য েয়োে স্েয়োেস্চত হয়োেন এেং তা আপস্ন স্নয়োজ বথয়োক োড়নু ো োস্ড়য়ো� বদও�া 
হয়ো�য়োে োই বহাক না বকন, েস্দ আপস্ন:

• আপনার চাকস্র বকায়োনা গুরুতর অপরাি েম্পাদয়োনর জন্য আপস্ন চাকস্র হাস্রয়ো� থায়োকন, এেং

• আপস্ন একটি স্াক্ষস্রত স্েেসৃ্তয়োত অপরাি স্ীকার কয়োরন অথো গুরুতর অপরায়োি দস্ণ্ডত হন

এোড়াও, অপরািমেূক কায়োজর জন্য োঁটাই হও�া চাকস্রর বথয়োক আপনায়োক বে পাস্রশ্রস্মক বদও�া হয়ো�স্েে, তা দাস্ে প্রস্তষ্ার জন্য ে্যেহার করা োয়োে 

না।
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6. কারাোে: আপস্ন েস্দ বজে ো কারাগায়োর থায়োকন, তাহয়োে আপস্ন অস্েেয়োম্ব কাজ বনও�ার জন্য উপেব্ধ থাকয়োেন না। বেইজন্য, আপস্ন বেকার ভাতা 
েুস্েিা পাও�ার বোগ্য নন।

এোড়াও, আপস্ন কারারুদ্ধ থাকার েময়ো� আপনার তরয়োফ অন্য বকায়োনা ে্যস্ক্তয়োক োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করার অনমুস্ত বদও�া ো স্নয়োদকেে বদও�া 
আপনার বক্ষয়োত্র আইন স্েরুদ্ধ।

এমন অন্য বকায়োনা, অেচরাচর পস্রস্স্স্ত ঘটয়োত পায়োর ো আপনার বেকারত্ব েীমার েুস্েিাগুস্ে পাও�ার বোগ্যতা� োিা স্দয়োত পায়োর। এগুস্ে অধ্যায় 11-
বর্ আকলাবচর্ েকয়কে: "স্েয়োেষ পস্রস্স্স্তেমহূ।"

আমরা বেগর্ 18 মাকে প্রবর্টি কাজ কীভাকে বশষ েকয়কে র্ার পয্ডাকলাচনা কবর।

আমরা আপনার স্েগত 18 মায়োের োেতী� নস্থভুস্ক্ত পেকোয়োোচনা কস্র এেং প্রস্তটি কাজ কীভায়োে বেষ হয়ো�য়োে তা স্েয়োেচনা কস্র। 

আপস্ন স্েগত 18 মায়োের ময়োি্য অেদাচরয়োের কারয়োে বকানও চাকস্র খু্ইয়ো� থাকয়োে বেই চাকস্রয়োত উপাস্জকে ত মজসু্র বকায়োনা দাস্ে প্রস্তষ্া করয়োত অথো 
আপনার েুস্েিার হার গেনা করয়োত ে্যেহার করা োয়োে না। এটি আপনার েুস্েিা পাও�ার বোগ্যতার উপর বনস্তোচক প্রভাে বফেয়োত পায়োর অথো এর 

ফয়োে েুস্েিার হার কময়োত পায়োর।

আপস্ন বকায়োনা কারে োড়াই স্েগত 18 মায়োের ময়োি্য কাজ বেয়োড় বদও�ার কারয়োে চাকস্র হাস্রয়ো� থাকয়োেও বেই চাকস্র বথয়োক উপাস্জকে ত পাস্রশ্রস্মক একটি 

দাস্ে প্রস্তষ্া করয়োত অথো আপনার েুস্েিার হার গেনা করয়োত ে্যেহার করা োয়োে, েতক্ষে পেকেন্ত আপস্ন বেষ হও�া চাকস্র বথয়োক আপনার েুস্েিার 

হায়োরর অন্তত দেগুে উপাজকে ন করয়োেন এেং স্নয়োজর বকায়োনা ত্রুটি োড়াই আোর বেকার হয়ো� বগয়োেন। 

উিােরর্ ক: আপস্ন বে বেকার তার কারে আপস্ন ে্যস্ক্তগত কারয়োে আপনার বেষ চাকস্রটি বেয়োড়য়োেন। আপস্ন বেকারত্ব েুস্েিার একটি দাস্ে দায়ো�র 

কয়োরয়োেন এেং আপনার েুস্েিার হার হে $400. েস্দও, আপস্ন বকায়োনা কারে োড়াই আপনার বেষ চাকস্রটি োড়ার কারয়োে আপনায়োক েুস্েিা পাও�া� 

অয়োোগ্য বঘাষো করা হয়ো�য়োে। আপস্ন েতস্দন না কাজ করয়োেন এেং নতুন চাকস্র বথয়োক অন্তত $4,000 ($400 এর দেগুে) উপাজকে ন করয়োেন এেং 
স্নয়োজর বকায়োনা ত্রুটি োড়াই আোর বেকার হয়ো� োয়োছেন, ততস্দন আপস্নয়োকায়োনা দাস্ে প্রস্তষ্া করয়োত পারয়োেন না। 

উিােরর্ খ: আপস্ন েুস্েিার একটি দাস্ে দায়ো�র কয়োরয়োেন এেং আপনার েুস্েিার হার হে $400. আপস্ন বে বেকার তার কারে হে আপনায়োক আপনার 

বেষ চাকস্র, চাকস্র ক বথয়োক োঁটাই করা হয়ো�য়োে, বেখ্ায়োন আপস্ন স্তনমাে কাজ কয়োরয়োেন। চাকস্র ক এর আয়োগ আপস্ন আয়োরকজন স্নয়ো�াগকতকে ার কায়োে, 

চাকস্র খ্-বত কাজ কয়োরয়োেন, ে�মায়োের জন্য। আপস্ন স্েগত 18 মায়োে বকেে চাকস্র ক ও চাকস্র খ্-বতই কাজ কয়োরয়োেন। চাকস্র খ্ বেষ হও�ার কারে 

স্েে আপনায়োক অেদাচরয়োের কারয়োে েরখ্াতি করা। েুতরাং, আপস্ন চাকস্র খ্-বত ো উপাজকে ন কয়োরয়োেন তা বকায়োনা দাস্ে প্রস্তষ্া করয়োত অথো আপনার 

েুস্েিার হার গেনা করয়োত ে্যেহার করা োয়োে না। আমরা বকেে আপনার চাকস্র ক বথয়োক বে উপাজকে ন তাই আপনার বোগ্যতা স্নিকোরে করয়োত এেং 
আপনার েুব্ধার হার গেনা করয়োত স্েয়োেচনা করয়োো। 

উিােরর্ গ: আপস্ন েুস্েিার একটি দাস্ে দায়ো�র কয়োরয়োেন এেং আপনার েুস্েিার হার হে $400. আপস্ন বে বেকার তার কারে হে আপনায়োক আপনার 

বেষ চাকস্র, চাকস্র ক বথয়োক োঁটাই করা হয়ো�য়োে। চাকস্র ক-বত আপস্ন স্তনমাে কাজ কয়োরয়োেন এেং $6,000 উপাজকে ন কয়োরয়োেন। চাকস্র ক এর আয়োগ 

আপস্ন আয়োরকজন স্নয়ো�াগকতকে ার কায়োে, চাকস্র খ্-বত কাজ কয়োরয়োেন, ে�মায়োের জন্য। চাকস্র খ্ বেষ হয়ো�য়োে, কারে আপস্ন ে্যস্ক্তগত কারয়োে তা বেয়োড় 

স্দয়ো�য়োেন। আপস্ন চাকস্র ক-বত আপনার েুস্েিার হায়োরর দেগুয়োের বচয়ো� ($400 x 10 = $4,000) বেস্ে উপাজকে ন করার কারয়োে আপস্ন েুস্েিা পাও�ার 

বোগ্য হয়োেন। আপস্ন বকায়োনা কারে োড়াই চাকস্র খ্ বেয়োড় বদও�া েয়োত্তও আপস্ন চাকস্রখ্-বত ো উপাজকে ন কয়োরয়োেন তা একটি দাস্ে প্রস্তষ্া করয়োত ো 
আপনার েুস্েিার হার গেনা করয়োত ে্যেহার করা োয়োে। 



নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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3 আপনার েুস্েিাগুস্ে পাও�া: আপনার স্পন, NY.GOV 

আইস্ে, েরােস্র জমা ও বেস্েট কােকে

আপনার ে্যবক্তগর্ েনাক্তকরর্ নম্বর(Personal Identification Number - PIN) বেটআপ করা 

আপস্ন বফায়োন দাস্ে জাস্নয়ো� থাকয়োে আপনায়োক ে্যস্ক্তগত েনাক্তকরে নম্বর ো স্পন ততস্রর কথা প্রম্পট করা হয়ো�য়োে। আপনার স্পন ময়োন রাখ্া গুরুত্বপূেকে। 

আপস্ন এটি ে্যেহার করয়োেন েখ্ন আপস্ন:

• আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে েম্পয়োককে  প্রনে করয়োত বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করুন, অথো 

• Tel-Service ে্যেহার কয়োর বটস্েয়োফান মারফৎ োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে জানান (েুস্েিার জন্য প্রত্য�ন করুন)

আপস্ন স্নয়োজর স্পন ভুয়োে বগয়োে ো অন্য বকউ হ�ত আপনার স্পন জায়োনন েয়োে আপনার ময়োন হয়োে আপস্ন বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বে বকায়োনা েময়ো� এটি 

স্রয়োেট করয়োত পায়োরন। বমনয়ুোত “স্পন ো ঠিকানা পস্রেতকে য়োনর জন্য” স্েকল্পটি স্নেকোচন করুন। 

আপনার NY.gov আইবে বেটআপ করা।

আপস্ন আমায়োদর ওয়ো�েোইয়োট োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে (েুস্েিার জন্য প্রত্য�ন করুন) দাস্ে করয়োত চাইয়োে আপনায়োক একটি NY.gov আইস্ে বেট আপ ও 

ে্যেহার করয়োত হয়োে। আপস্ন একটি দাস্ে ফাইে করার েময়ো� বেট আপ করা স্পন বথয়োক এটি স্ভন্ন। NY.gov আইস্ে-এর োহায়োে্য আপস্ন োপ্তাস্হক 

েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করয়োত পায়োরন এেং আমায়োদর ওয়ো�েোইয়োট আপনার েুস্েিাগুস্ে েম্বয়োধে অন্যান্য তথ্য বপয়োত পায়োরন। এোড়াও আপস্ন আপনার দাস্ে 

েম্পয়োককে  একটি স্নস্দকেষ্ট প্রনে স্নরাপদ োতকে ার মাি্যয়োম পাঠায়োত পায়োরন। আপনার NY.gov আইস্ে স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর েংস্াগুস্ে দ্ারা বপে করা অন্যান্য 
পস্রয়োষো� প্রয়োেে বপয়োতও ে্যেহার করা বেয়োত পায়োর। একটি NY.gov আইস্ে ততস্রর স্নয়োদকেেগুস্ে আমায়োদর ওয়ো�েোইট labor.ny.gov/signin-এ বদও�া 
আয়োে। আপনার একটি NY.gov আইস্ে ততস্র করয়োত অেুস্েয়োি হয়োে োইন ইন করার বপয়োজ তাস্েকাভুক্ত স্চস্ত্রত স্নয়োদকেেগুস্ে বদখু্ন, NY.gov এর প্রা�ে 

স্জজ্াস্েত প্রনোেেী বদয়োখ্ স্নন অথো 800-833-3000 নম্বয়োর বোমোর - শুরেোর, েকাে 8:30টা বথয়োক স্েয়োকে 4:30বটর ময়োি্য বফান করুন। 

NY.gov আইস্ের েমে্যা স্নয়ো� অনগু্রহ কয়োর বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করয়োেন না, তারা প্রেুস্ক্তগত েমে্যার স্নষ্পস্ত্ত করয়োত পারয়োেন না।

আপস্ন স্নয়োজর NY.gov আইস্ে ইউজারয়োনম ো পােও�ােকে  ভুয়োে বগয়োে অথো আপস্ন অন্য বকউ বেটি জানয়োত পায়োরন েয়োে ময়োন করয়োে আপস্ন বে বকায়োনা 
েম� বেগুস্েয়োক স্রয়োেট করয়োত পায়োরন। আপনার NY.gov আইস্ে ইউজারয়োনম ো পােও�ােকে  স্রয়োেট করয়োত labor.ny.gov/signin -এ বদও�া স্নয়োদকেে 

অনেুরে করুন অথো োহায়োে্যর জন্য 800-833-3000 নম্বয়োর েকাে 8:30টা ও স্েয়োকে 4:30বটর ময়োি্য, বোমোর - শুরেোর বফান করুন।

গুরুত্বপরূ্্ড: আপনার বপন, আপনার NY.gov আইবে ো আপনার NY.gov পােওয়াে্ড  বিকয় অন্য কাউকক েবুেধা বনকর্ ো আপনার িাবের 
বক্কত্র প্রকেশাবধকার বিকর্ েম্মবর্ বিওয়া একটি গুরুত্বপরূ্্ড অপরাধ। এর ফেস্রূপ অপরায়োি অস্ভেুক্ত করা এেং কারাদন্ড েহ গুরুতর োজা 
হয়োত পায়োর। আপস্ন 20 েপ্তাহ পেকেন্ত েুস্েিা হারায়োত পায়োরন। আপনার বপন, আপনার NY.gov আইবে ো আপনার NY.gov পােওয়াে্ড  কাউকক 
জানাকেন না। বেগুস্ে এমন বকাথাও স্েখ্য়োেন না বেখ্ায়োন তা অন্য বকউ বদখ্য়োত পায়োর। আপনার স্পন, আপনার NY.gov আইস্ে এেং আপনার NY.gov 

পােও�ােকে  হে আপনার তেদ্ুযস্তন স্াক্ষর। বেগুস্ে হে েুরক্ষা ে্যেস্া োর দ্ারা স্নস্চেত করা ো� বে আপস্ন োড়া অন্য বকউ আপনার বেকার ভাতা 
েুস্েিােমহূ দাস্ে করয়োত ো গ্রহে করয়োত পারয়োেন না ো আপনার দাস্ে েম্বধেী� ে্যস্ক্তগত তথ্য বদখ্য়োত পারয়োেন না। আপনার স্পন, NY.gov আইস্ে এেং 
NY.gov আইস্ে পােও�ােকে  েমহূ েুরস্ক্ষত রাখ্া এেং ে্যেহার করার দাস্�ত্ব আপনারই।

একমাত্র ে্যস্তরেম হে আপনার েুস্েিার আয়োেদন ো প্রত্য�য়োনর জন্য বকায়োনা োহাে্যকারীর প্রয়ো�াজন স্কনা; উদাহরেস্রূপম েস্দ আপস্ন প্রস্তেধেী ো আপনার 

ভাষা েমে্যা থায়োক। আপবন যবি বপন ো Ny.gov প্রমার্পত্রাবি বিকর্ না পাকর, র্খন অন্য বকউ আপনাকক বেটিকর্ োোয্য করকর্ পাকর। 
যবিও, আপনার োোয্যকারীর পােওয়াে্ড  ো বপন বলখার েময় আপনার র্ার েকগে র্াকা আেশ্যক। দ্রষ্টে্য: শ্রম িপ্কর বেকারত্ব বেমা 
েে বযককাকনা পবরকষোর জন্য, িাবেিারকক বকাকনা োোয্যকারী ে্যেোর করার প্রকয়াজন বনই। এখাকন বেনামকূল্য বিাভাষী পবরকষো 
উপলভ্য রকয়কে।

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


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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আপস্ন েস্দ অনোইয়োন আপনার দাস্ে দায়ো�র কয়োর থায়োকন, স্কন্তু পয়োর আপনার দাস্ে স্নয়ো� বটস্েয়োফায়োন দাস্ের বকয়ো্রে* বফান করয়োত অথো বটে-োস্ভকে ে 

ে্যেহার কয়োর বটস্েয়োফায়োন োপ্তাস্হক েুস্েিা দাস্ে করয়োত চান, বেয়োক্ষয়োত্র আপনায়োক একটি স্পন ততস্র করার জন্য প্রম্পট করা হয়োে। আপনায়োক চার-অয়োঙ্কর 

স্পন স্েখ্য়োত েো হয়োে এেং তারপর আপনায়োক ঐ চারটি অঙ্কই স্েয়োখ্ স্পন স্নস্চেত করয়োত েো হয়োে। 

গুরুত্বপরূ্্ড: আপবন যখন আপনার NY.gov আইবে বেট আপ ককরন, র্খন আপবন অনগু্রে ককর বনবচির্ করুন বযন আপনার োোই 
করা ইকমইল ঠিকানাটি NY.gov অ্যাকাউন্ র্াকা অন্য কাকরা দ্ারা ে্যেহৃর্ না েয়। একটি ইয়োমে অ্যায়োরেয়োের েয়োগে বকেেমাত্র একটি 

NY.gov আইস্ে স্েঙ্ক করা োয়োে। উদাহরেস্রূপ, আপস্ন ও আপনার স্তী/স্ামী একটি ইয়োমে অ্যায়োরেে বে�ার করয়োে এেং আপনার স্তীর/স্ামীর ইস্তময়োি্যই 

আপনায়োদর বে�ার করা ইয়োমে অ্যায়োরেয়োের েয়োগে স্েঙ্ক করা একটি NY.gov আইস্ে বথয়োক থাকয়োে আপনায়োক আপনার NY.gov আইস্ের জন্য একটি স্ভন্ন 

ইয়োমে অ্যায়োরেে ে্যেহার করয়োত হয়োে। আপস্ন স্ন�স্মত বদয়োখ্ন এমন একটি ইয়োমে অ্যায়োরেে ে্যেহার করা স্নস্চেত করুন। অনোইন পস্রয়োষোগুস্ের জন্য 
োইন আপ কয়োর আপস্ন আপনার NY.gov অ্যাকাউয়োন্টর ময়োি্য স্নরাপদ বময়োেজ স্েয়োটেয়োমর মাি্যয়োম আমায়োদর বথয়োক বময়োেজ বপয়োত েম্মস্ত স্দয়োছেন। আমরা 
েখ্ন আপনায়োক একটি স্নরাপদ োতকে া পাঠাই, তখ্ন আমরা আপনার ে্যস্ক্তগত ইয়োমে ঠিকানায়োত একটি স্েজ্স্প্তও পাঠায়োো। োতকে াটি বদখ্ার জন্য, আপনায়োক 

তারপয়োর অেে্যই আপনার NY.gov অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করয়োত হয়োে। 

আমরা NY.gov স্নরাপদ োতকে ার স্েয়োটেয়োমর মাি্যয়োম আপনায়োক বে স্নরাপদ োতকে া ও প্রনেমাোগুস্ে পাঠায়োত পাস্র, আপনায়োক বেগুস্ে অেে্যই বদখ্য়োত হয়োে 

এেং জোে স্দয়োত হয়োে। বেই োতকে াগুস্েয়োত উয়োল্লখ্ করা েম�েীমার ময়োি্য আপনায়োক অেে্যই েে োতকে া, ফমকে ও স্চঠিগুস্ের উত্তর স্দয়োত হয়োে। আপস্ন োয়োত 

আমায়োদর বময়োেজগুস্ে ফেয়োক না োন তা েুস্নস্চেত করার জন্য আপনার ে্যস্ক্তগত ইয়োমে এেং আপনার NY.gov অ্যাকাউন্ট বদখ্া আপনার দাস্�ত্ব। 

আমায়োদর ইয়োমেগুস্ে আপনার জাঙ্ক বফাল্ায়োর চয়োে না োও�া স্নস্চেত করয়োত আপনার বোগায়োোয়োগ noreply@labor.ny.gov বোগ করুন।

অনগু্রে ককর মকন রাখকেন: স্নরাপদ অনোইন বময়োেজগুস্ের কাগুয়োজ প্রস্তস্েস্প আপনার কায়োে োকয়োোয়োগ পাঠায়োনা হয়োে না।

আপনার অর্্ডপ্রিান পদ্ধবর্ বেটআপ করা

আপস্ন অনোইয়োন বেকারত্ব স্েমার আয়োেদন কয়োর থাকয়োে আপনায়োক স্জজ্াো করা হয়ো�স্েে বে আপস্ন আপনার েুস্েিা েরােস্র জমা� বপয়োত চান, নাস্ক 

বেস্েট কায়োেকে । আপস্ন বফান কয়োর আয়োেদন কয়োর থাকয়োে আপস্ন আপনার েুস্েিাগুস্ে স্�ংস্রে�ভায়োে বেস্েট কােকে  মারফৎ পায়োেন, েস্দ না আপনার 

আয়োগকার বকায়োনা দাস্ে বথয়োক থায়োক এেং আপস্ন তা েরােস্র জমা� বপয়ো� থায়োকন। আপনার আয়োগকার দাস্ের েুস্েিা আপস্ন েরােস্র জমা� বপয়ো� থাকয়োে 

আমরা ফাইয়োে থাকা ে্যাঙ্ক অ্যাকাউয়োন্ট আপনার েুস্েিা জমা করয়োত থাকয়োো। আপনার ে্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট েদয়োে থাকয়োে অনগু্রহ কয়োর আমায়োদর ওয়ো�েোইট 

ে্যেহার কয়োর অস্েেয়োম্ব আপনার তথ্য আপয়োেট করুন। আমরা বচক মারফৎ েুস্েিা ইেু্য কস্র না। েরােস্র জমা ও বেস্েট কােকে  েম্পয়োককে  আপনার ো 
জানা দরকার।

েরােবর জমা

েরােস্র জমার অথকে হে আপনার েুস্েিা েরােস্র আপনার বচস্কং অ্যাকাউয়োন্ট জমা করা। োিারেভায়োে, একোর েরােস্র জমা প্রস্তস্ষ্ত হয়ো� বগয়োে 

েুস্েিাগুস্ে শ্রম স্েভাগ বথয়োক প্রয়োদ� অথকে মকু্ত করার স্তনটি কমকেস্দেয়োের ময়োি্য আপনার বচস্কং অ্যাকাউয়োন্ট জমা করা হ�। আপস্ন দাস্ে দায়ো�র করার 

েম� েরােস্র জমার জন্য আমায়োদর ওয়ো�েোইট labor.ny.gov/signin -বত বরস্জটোর করয়োত পায়োরন অথো আপস্ন অনোইয়োন োপ্তাস্হক েুস্েিা 
দাস্ে করার েম� (েুস্েিার জন্য প্রত্য�ন) েরােস্র জমা� েদোয়োত পায়োরন। labor.ny.gov/signin-এ আপনার অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। 

আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে বপয়োজ “বেকারত্ব পস্রয়োষো” বোতায়োম স্লিক করুন। “আপনার ে্যস্ক্তগত 

তথ্য আপয়োেট করুন”-এ স্লিক করুন। "েরােস্র জমার জন্য আপয়োেট/বরস্জটোর করুন"-এ স্লিক করুন। গুরুত্বপরূ্্ড: আপবন বটবলকিান বলিইমে 
বেন্াকর* অর্ো আমার আমাকির বটবল-োবভ্ড ে ে্যেথিা ে্যেোর ককর োপ্াবেক েবুেধা িাবে করার েময় বিান করার মাধ্যকম 
বরবজস্টার করকর্ পারকেন না অর্ো েরােবর জমা-এ পবরের্্ড ন করকর্ পাকরন। 

আপস্ন একোর েরােস্র জমার জন্য বরস্জটোর কয়োর বফেয়োে আপনার দাস্ে বেষ না হও�া পেকেন্ত তা কােকেকর থাকয়োে, েস্দ না আপস্ন তা েদোন ো 
োস্তে কয়োরন। আপনার েুরক্ষার জন্য, আপস্ন ভস্েষ্যয়োত আয়োরকটি বেকারত্ব স্েমার দাস্ে দায়ো�র করয়োে আপনায়োক আোর কয়োর েরােস্র জমার জন্য 
বরস্জটোর করয়োত হয়োে।

আপস্ন অনোইয়োন োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করয়োে আপস্ন আপনার স্নস্চেতকরে পৃষ্া� েরােস্র জমা েম্পয়োককে  েেকেদা তথ্য বদখ্য়োত পায়োেন, এমনস্ক েস্দ 

আপস্ন আপনার দাস্ে দায়ো�র করার েম� বেস্েট কায়োেকে র মাি্যয়োম অথকে প্রাস্প্তর স্েকল্পটি বেয়োে স্নয়োেও। োয়োত েেকেদা আপনার কায়োে োইয়োরক্ট স্েয়োপাস্জট 

চাে ুকরা ো োস্তে করার স্েকল্পটি থায়োক বেইজন্য এটি করা হ�। আপস্ন েস্দ ে্যাস্ঙ্কং প্রস্তষ্ানটি পস্রেতকে ন করয়োত চান অথো েস্দ অন্যথা� আপনার 

ে্যাস্ঙ্কং-এর তথ্য পস্রেস্তকে ত হ� তাহয়োে এটি আপনার োইয়োরক্ট স্েয়োপাস্জট েংরোন্ত তথ্য আপয়োেট করয়োত েমথকে কয়োর।

http://noreply@labor.ny.gov
http://labor.ny.gov/signin 
http://labor.ny.gov/signin
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েরােস্র জমার জন্য বরস্জটোর করয়োত ো তা পস্রেতকে ন করয়োত, আপনায়োক একটি বচক প্রস্তুত রাখ্য়োত হয়োে। আপনার বচক-এ প্রদত্ত ে্যাকে রূটিং নম্বর 

এেং বচককর অ্যাকাউন্ নম্বর স্েখু্ন। বচয়োকর বকাথা� এই নম্বরগুস্েয়োক পাও�া োয়োে তা নীয়োচর স্চত্রটিয়োত বদও�া আয়োে। গুরুত্বপরূ্্ড: আপনার ে্যাককের 
রূটিং নম্বর ো আপনার বচককর অ্যাকাউন্ নম্বকরর জন্য একটি বচককর অ্যাকাউন্-এর জমা বিওয়ার বলিপ ে্যেোর করকেন না। ওই 

স্লিপগুস্েয়োত এমন নম্বর থাকয়োত পায়োর ো োইয়োরক্ট স্েয়োপাস্জয়োটর বক্ষয়োত্র প্রয়োোজ্য ন�। আপনার ে্যাস্ঙ্কং প্রস্তষ্ানটি েম্প্রস্ত বজাটেদ্ধ হয়ো� থাকয়োে আপনার 

ে্যায়োঙ্কর রুটিং নম্বর ো বচয়োকর অ্যাকাউন্ট নম্বর পস্রেস্তকে ত হয়ো� থাকয়োত পায়োর। আপস্ন েরােস্র জমার জন্য বরস্জটোর করার আয়োগ নতুন রুটিং এেং 
অ্যাকাউন্ট নম্বরগুস্ে পাও�ার জন্য আপনার ে্যায়োঙ্কর েয়োগে বোগায়োোগ করুন। 

দ্রষ্টে্য: আপনার বচক-এ থাকা স্েস্ভন্ন স্ায়োনর রুটিং ও অ্যাকাউন্ট নম্বর

গুরুত্বপরূ্্ড: অনগু্রে ককর আপনার বচককর অ্যাকাউকন্র র্র্্য বনভু্ড লভাকে বলখা বনবচির্ করুন। আপস্ন স্নভুকে েভায়োে তথ্য না স্েখ্য়োে আপনার 

েুস্েিার অথকে বপয়োত 14 বথয়োক 21 স্দন পেকেন্ত বদরী হয়োত পায়োর। বেইেয়োগে, অনগু্রহ কয়োর “োেস্মট” স্েয়োঙ্ক স্লিক করার আয়োগ অনগু্রহ কয়োর স্েয়োরক্ট স্েয়োপাস্জট 

ইনফরয়োমেন স্রস্ভউ বপজ এর একটি প্রস্তস্েস্প মসু্দ্রত করুন। এটি হে আপনার বদও�া অ্যাকাউন্ট তয়োথ্যর একমাত্র প্রমাে। আপনার বচয়োকর অ্যাকাউন্ট 

তথ্য স্নয়ো� বকায়োনা েমে্যা হয়োে আপনার এই প্রমায়োের প্রয়ো�াজন হয়োত পায়োর। 

আমরা আপনার নতুন ো আপয়োেট করা অ্যাকাউন্ট নম্বর পাও�ার পয়োর, োইয়োরক্ট স্েয়োপাস্জট বেট আপ করয়োত এেং আপনার বচয়োকর অ্যাকাউয়োন্ট 

ইয়োেকট্স্নক পদ্ধস্তয়োত বেকার ভাতার েুস্েিাগুস্ে পাঠায়োত প্রা� পাঁচ কমকেস্দেে েম� োয়োগ। আপস্ন একটি নতুন অ্যাকাউয়োন্টর জন্য বরস্জটোর করয়োেন 

অথো স্েদ্যমান অ্যাকাউন্ট েংরোন্ত তথ্য পস্রেতকে ন করয়োেন উভ� বক্ষয়োত্রই এটি প্রয়োোজ্য হ�। েস্দ আপনার একটি স্েয়োেট কােকে  থায়োক, তাহয়োে আমরা এই 

েম�কায়োে আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে আপনার কায়োেকে  বপ্ররে করে। আপস্ন েরােস্র জমা স্স্র করার পয়োর, বেইেে ফায়োন্ডর োয়োপয়োক্ষ বকায়োনা বচক 

বেখ্ার আয়োগ আপনায়োক োচাই করয়োত হয়োে বে আপনার েুস্েিাগুস্ে আপনার অ্যাকাউয়োন্ট এয়োেয়োে স্কনা।

আপস্ন স্নম্নস্েস্খ্ত কােকেরেমগুস্েয়োত অংেগ্রহে করয়োে আপস্ন েরােস্র জমা ে্যেহার করয়োত পায়োরন না: 

• অল্ারয়োনট ো স্রএমপ্ল�য়োমন্ট বট্ে অ্যােজাটেয়োমন্ট অ্যাোওয়ো�য়োন্সে (ATAA/RTAA) 

• োস্েজ্য পুনস্েকেন্যায়োের ভাতােমহূ (TRA), অথো

• স্েপেকে� বেকারত্ব েহা�তা (DUA) 

েস্দও, আপস্ন স্ন�স্মত বেকারত্ব েীমার েুস্েিাগুস্ে পাও�ার েম� েরােস্র জমার জন্য বরস্জটোর করয়োে আপস্ন এই কােকেরেমগুস্ের বকায়োনা একটির 

অিীয়োন অথকে েংগ্রয়োহর েম�ও এটি চাে ুথাকয়োে।

আপস্ন আপনার েরােস্র জমার তথ্য অনোইয়োন বরস্জটোর ো পস্রেতকে ন করয়োত পায়োরন: 

• বোমোর বথয়োক শুরেোর, েকাে 7:30টা বথয়োক মি্যরাস্ত্র, এেং 

• েস্নোর ও রস্েোর, োরাস্দন

আয়োদোনেুায়োর এর জন্য 
অথকেপ্রদান করুন

েোর

এর জন্য

নমনুা

রুটিং নম্বর অ্যাকাউন্ নম্বর বচক নম্বর অন্তভু্ড ক্ত  
করকেন না।
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েরােবর জমা োবর্ল করা

আপস্ন labor.ny.gov/signin-এ আপনার অনোইন অ্যাকাউন্ট বথয়োক েরােস্র জমা োস্তে করয়োত পায়োরন। মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে বপজ-এ 

“আনএমপ্ল�য়োমন্ট োস্ভকে য়োেে”-এ স্লিক করুন। এটি আপনায়োক বেকারত্ব েীমা েুস্েিার অনোইন বপয়োজ স্নয়ো� োয়োে। “আপনার ে্যস্ক্তগত তথ্য আপয়োেট 

করুন”-এ স্লিক করুন। "আপয়োেট/বরস্জটোর ফর স্েয়োরক্ট স্েয়োপাস্জট"-এ স্লিক করুন। স্েয়োরক্ট স্েয়োপাস্জট ইনফরয়োমেন বপজ এর নীয়োচর স্দয়োক "ক্যানয়োেে 

স্েয়োরক্ট স্েয়োপাস্জট" েয়োক্স টিক স্দন। আমরা আমায়োদর বরকেকে গুস্ে আপয়োেট করে এেং আপনার বচস্কং অ্যাকাউয়োন্ট আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে 

তেদ্ুযস্তন পদ্ধস্তয়োত বপ্ররে েধে করয়োো।

এরপর আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে আপনার Key2Benefits বেস্েট কায়োেকে  জমা করা হয়োে।

• আপনার কখ্য়োনাই বেস্েট কােকে  না বথয়োক থাকয়োে আপস্ন পয়োরর েপ্তায়োহর েুস্েিা দাস্ে করার োত বথয়োক দে স্দয়োনর ময়োি্য োদা খ্ায়োম তা আপনায়োক 

স্�ংস্রে�ভায়োে োকয়োোয়োগ পাঠায়োনা হয়োে।

• আপনার এর আয়োগ একটি Key2Benefits বেস্েট কােকে  বথয়োক থাকয়োে এেং বেটির বম�াদ বেষ হয়ো� ো বখ্া�া স্গয়ো� থাকয়োে আপনার KeyBank গ্রাহক 

পস্রয়োষো� 866-295-2955 নম্বয়োর বোগায়োোগ করা আেে্যক।

বেবেট কাে্ড  

Key2Benefits বেস্েট কােকে  হে একটি বেস্েট MasterCard। এটি আপনায়োক একটি ATM (অয়োটায়োময়োটে বটোর বমস্েন) বথয়োক আপনার েুস্েিাগুস্ের 

অথকে তুেয়োত এেং বেয়োক্ষয়োত্র MasterCard গৃহীত হ� বেইেকে বক্ষয়োত্র বকনাকাটা করয়োত েমথকে কয়োর। শুিুমাত্র শ্রম স্েভাগ বেস্েট কােকে -এর অ্যাকাউয়োন্ট অথকে 
জমা হয়োত পায়োর। আপস্ন েস্দ োইয়োরক্ট স্েয়োপাস্জয়োটর জন্য োইন আপ না কয়োরন তাহয়োে আপনায়োক আপনা বথয়োকই একটি এই কােকে  পাঠায়োনা হয়োে।

েুস্েিাগুস্ে পাও�ার জন্য আপনায়োক অনয়ুোমাদন বদও�ার প্রা� োত বথয়োক দে স্দন পয়োর োকয়োোয়োগ আপনায়োক বেস্েট কােকে  পাঠায়োনা হয়োে। স্নরাপত্তার 

কারয়োে, আপনার বেস্েট কােকে  োদা খ্ায়োম কয়োর এয়োে বপৌেঁায়োে। অনগু্রহ কয়োর োকোয়োক্স এটির জন্য নজর রাখু্ন এেং এটিকক বিকল বিকেন না, এমনস্ক 

আপস্ন েস্দ এর মি্যেতমী েময়ো� েরােস্র জমার জন্য োইন আপ করয়োেও। আপস্ন আপনার কােকে টি বপয়োে বেটি েস্রে� করয়োত KeyBank গ্রাহক 

পস্রয়োষো� 866-295-2955 নম্বয়োর বফান করুন। 

েস্রে�করে প্রস্রে�ার অংে স্হোয়োে, আপনার কায়োেকে র জন্য আপনায়োক একটি স্পন ততস্র করয়োত েো হয়োে। এই স্পনটি একটি চার অয়োঙ্কর েংখ্্যা ো 
আপস্ন ATM-গুস্ের কীপ্যায়োে এেং খু্চয়োরা বকনাকাটার েময়ো� বদয়োেন। আপস্ন আপনার বেকার ভাতার দাস্েগুস্ে ফাইে করার েময়ো� বে চার-অংয়োকর 

েংখ্্যাস্েস্েষ্ট স্পন েৃস্ষ্ট কয়োরন বেটির বথয়োক একটি আোদা উয়োদেে্য আপনার বেস্েট কােকে  স্পন ে্যেহৃত হ�। েুরক্ষাজস্নত কারয়োে, আপনার বেস্েট কােকে  
স্পন ও আপনার বেকার ভাতা স্পয়োনর জন্য চার অয়োঙ্কর েংখ্্যাগুস্ে ে্যেহার করুন।

শ্রম স্েভায়োগর কায়োে আপনার বেস্েট কােকে  অ্যাকাউন্ট ে্যায়োেয়োন্সর তথ্য উপেভ্য ন�। আপস্ন স্েনাশুয়োকে েকে KeyBank ও Allpoint এটিএমগুস্েয়োত, 

KeyBank গ্রাহক পস্রয়োষো� 866-295-2955 নম্বয়োর বফান কয়োর অথো KeyBank-এর ওয়ো�েোইট key2benefits.com-এ স্গয়ো� আপনার 

অ্যাকাউয়োন্টর ে্যায়োেন্স বদয়োখ্ স্নয়োত পায়োরন। KeyBank এর ওয়ো�েোইয়োট স্গয়ো� আপস্ন আপনার মাস্েক স্েেসৃ্তও বদখ্য়োত পায়োরন অথো KeyBank 

কাটেমার োস্ভকে য়োের েয়োগে বোগায়োোগ করার মাি্যয়োম োকয়োোয়োগ মাস্েক স্েেসৃ্ত পাও�ার জন্য োইন আপ করুন। 

আপনার বেস্েট কােকে  স্তন স্দয়োনর জন্য তেি এেং েতকে মান ও েম্ভাে্য দাস্েগুস্ের জন্য ে্যেহৃত হয়োে। এমনস্ক েস্দ আপস্ন েতকে মায়োন েুস্েিাগুস্ে না পান 

তাহয়োেও কােকে টিয়োক একটি স্নরাপদ স্ায়োন বরয়োখ্ স্দন। আপস্ন পয়োরর বকায়োনা তাস্রয়োখ্ কখ্য়োনা বেকারত্ব স্েমার েুস্েিাগুস্ে বপয়োে আপস্ন পূয়োেকে বে বেস্েট কােকে  
স্পন ততস্র কয়োরস্েয়োেন বেটি আপনার কােকে য়োক পুনরা� েস্রে� করয়োে। আপস্ন আপনার কােকে টি স্তন েের ে্যেহার না কয়োর থাকয়োে অথো আপস্ন স্তন 

েের পর নতুন দাস্ে দায়ো�র করয়োে একটি নতুন কায়োেকে র অনয়ুোরাি করয়োত KeyBank গ্রাহক পস্রয়োষো� 866-295-2955 নম্বয়োর বফান করুন। শ্রম 

স্েভায়োগর কমমীরা আপনার জন্য একটি কােকে  পস্রেতকে ন করয়োত ো নতুন কায়োেকে র অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন না।

বখায়া ো চুবর যাওয়া বেবেট কাে্ড গুবল 

আপনার বেস্েট কােকে  বখ্া�া বগয়োে ো হাস্রয়ো� বগয়োে অস্েেয়োম্ব এখ্ায়োন KeyBank কাটেমার োস্ভকে য়োে স্রয়োপাটকে  করুন করয়োত ও একটি নতুন কায়োেকে র অনয়ুোরাি 

করয়োত 866-295-2955 নম্বয়োর বফান করুন।

http://labor.ny.gov/signin


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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4 আস্ম প্রস্ত েপ্তায়োহর েুস্েিা োেদ কত অথকে পাে? 
আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিার একটি স্হয়োেে প্রদান করয়োত labor.ny.gov/benefit-rate-calculator -এ আমায়োদর অনোইন েুস্েিার হার ক্যােকুয়োেটর 

ে্যেহার করুন। দ্রষ্টে্য:ক্যােকুয়োেটর শুধমুাত্র একটি স্হয়োেে বদ�। এটি আপনার েুস্েিার বোগ্য হও�ার অথো বকায়োনা স্নস্দকেষ্ট রাস্ের স্নচে�তা বদ� না। 

আপস্ন বোগ্য স্কনা জানয়োত এেং আপনার প্রকৃত েুস্েিার রাস্ে জানয়োত আপনার একটি বেকারত্ব স্েমার দাস্ে দায়ো�র করা আেে্যক। 

আপনার “বেে বপবরয়ে” েুকঝ বনওয়া 

আপনার োপ্তাস্হক বেকারত্ব েীমার েুস্েিার প্রদত্ত অয়োথকের পস্রমাে “বেে েম�কায়োে” আপনায়োক কত পস্রমাে বদও�া হয়ো�য়োে তার উপর স্নভকে র করয়োে। 

বেে েম�েীমা হে আপনার কায়োজর ো পাস্রশ্রস্ময়োকর এক েের (চার ক্যায়োেন্ডার তত্রমাস্েক). ক্যায়োেন্ডার তত্রমাস্েক স্তন মাে কয়োর িয়োর স্নয়োচর চায়োটকে  বদখ্ায়োনা 
হয়ো�য়োে। আপনার বেে েম�কায়োে প্রদান করা পাস্রশ্রস্মক ে্যেহার কয়োর আপনার েুস্েিার হার গেনা করা হ�। পাস্রশ্রস্মক গেনা করা হ� অথকেপ্রদায়োনর 

তাস্রয়োখ্র তত্রমাস্েয়োকর স্ভস্ত্তয়োত, অথকেপ্রদায়োনর েম�কায়োের স্ভস্ত্তয়োত ন�। আপস্ন একটি েমূ্পেকে েপ্তায়োহর জন্য বেকারত্ব েীমার েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হয়োে বে 

পস্রমাে েুস্েিার অথকে বপয়োত পায়োরন, বেটাই হে আপনার েুস্েিার হার। 

নীয়োচর চায়োটকে  দইু িরয়োনর বেে েম�কাে বদখ্ায়োনা হয়ো�য়োে। বেবেক বেে েময়েীমা হে েমূ্পেকে বশষ পাঁচ ক্যায়োেন্ডার তত্রমাস্েয়োকর প্রর্ম চার তত্রমাস্েক 

োর আয়োগ আপনার েুস্েিার জন্য আয়োেদন করা হ�। আপস্ন বেস্েক বেে স্পস্র�য়োের পেকোপ্ত পাস্রশ্রস্মক বপয়োে আমরা আপনার েুস্েিা োেদ প্রয়োদ� অথকে 
গেনার েম� বেটি ে্যেহার কস্র।
 

আপনার বেস্েক বেে স্পস্র�য়োে আপস্ন পেকোপ্ত পাস্রশ্রস্মক না বপয়োে আমরা আপনার েুস্েিা োেদ প্রয়োদ� অথকে গেনা করয়োত অল্ারকনট বেে 
বপবরয়ে ে্যেহার কস্র। স্েকল্প বেে েম�কাে হে েমূ্পেকে বেষ চার ক্যায়োেন্ডার তত্রমাস্েয়োকর প্রথম চার তত্রমাস্েক োর আয়োগ আপস্ন েুস্েিার জন্য 
আয়োেদন কয়োরয়োেন। গুরুত্বপরূ্্ড: যবি আপনার বেবেক বেে েময়েীমাকর্ আপনার পয্ডাপ্ পাবরশ্রবমক র্াকক, র্ােকল পবরেকর্্ড  বেকল্প বেে 
েময়কালটি ে্যেোর করকল আপনার েবুেধার োর রু্লনায় বেবশ েয় বকনা র্া বিখার জন্য আমরা আপনার বর্কক যাচাই কবর না।  

েস্দ আপনার ময়োন হ� বে আপনার েুস্েিা বপয়োমন্ট আপনার স্েকল্প বেে েম�েীমা ে্যেহার কয়োর বেেী হয়োে, তাহয়োে আপস্ন আপনার েুস্েিার পস্রমাে 

গেনা করার েম� আপনার স্েকল্প বেে েম�েীমা ে্যেহার করয়োত েেয়োত পায়োরন। 

তয়োে, আপস্ন েস্দ আপনার েতকে মান দাস্ের জন্য স্েকল্প বকা�াটকে ার পাস্রশ্রস্মক ে্যেহার করয়োত পে্দ কয়োরন, তাহয়োে আপস্ন এই পাস্রশ্রস্মকগুস্েয়োক 

ভস্েষ্যয়োত আোর ে্যেহার করয়োত পারয়োেন না। এটি ভস্েষ্যয়োতর একটি দাস্ের জন্য আপনার বোগ্য হও�ার োমথকে্যয়োক প্রভাস্েত করয়োত পায়োর। আরও 

তয়োথ্যর জন্য, অনগু্রহ কয়োর অধ্যায় 4-এ বেকল্প বভবত্ত েময়কাকলর উপর স্ভস্ত্ত ককর েবুেধার োর পনুরায় গর্না করার অনকুরাধ করা” 

বিখুন। 

েমস্ত বেে েময়েীমার জন্য, বয তত্রমাবেকক আপবন েবুেধার আকেিন করকেন বেটি আপনার বেে েময়েীমার অংশ বেকেকে গর্না  
করা েয় না। এর অথকে হে, বে তত্রমাস্েয়োক আপস্ন আয়োেদন কয়োরয়োেন বেই েম� প্রদান করা অথকে আপনার েুস্েিার হার গেনা করার জন্য ে্যেহার  

করা হয়োে না। 

�াথিমক িভিত্ত সময়কাল:  
এই চারিট ৈ�মািসেক আপনােক �দত্ত মজিুর আপনার �াথিমক িভিত্ত 

সময়কালেক পিরপূরণ কের।

িবক� িভিত্ত সময়কাল:
এই চারিট ৈ�মািসেক আপনােক �দত্ত মজিুর আপনার িবক� 

িভিত্ত সময়কালেক পিরপূরণ কের।

          
  

2য় ৈ�মািসক
1 এি�ল – 
30 জনু

গত বছর বতৰ্ মান বছরa

আপিন েয েকা
য়াটৰ্ ােরর সিুবধার 

জন্য দােয়র 
কেরেছন
1 এি�ল – 

30 জনু

1ম ৈ�মািসক
1 জানয়ুাির – 

31 মাচৰ্

5ম ৈ�মািসক
1 জানয়ুাির – 

31 মাচৰ্

3য় ৈ�মািসক
1 জলুাই– 

30 েসে��র

4থৰ্ ৈ�মািসক
1 অে�াবর– 
31 িডেস�র

িভিত্ত সময়কাল কীভােব কাজ কের
শুধুমা� উদাহরণ। আপনার �কৃত ৈ�মািসকগুিল েদখােনাগুিলর েথেক আলাদা হেত পাের
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*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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েবুেধার বযাগ্য েকর্ প্রকয়াজনীয় উপাজ্ড ন

েুস্েিার জন্য বোগ্য হয়োত, আপনায়োক অেে্যই আপনার বেে েম�েীমার (বেস্েক ো স্েকল্প) েম� স্নম্নস্েস্খ্ত উপাজকে ন প্রয়ো�াজনী�তার বর্নটি শর্্ড ই 

পূরে করয়োত হয়োে। 

• আপনার অন্তত দটুি ক্যায়োেন্ডার তত্রমাস্েয়োক কাজ করা এেং বেকারত্ব স্েমার আওতাভুক্ত চাকস্রয়োত প্রদত্ত পাস্রশ্রস্মক পাও�া আেে্যক।

• 2023 োয়োে দায়ো�র করা দাস্েগুস্ের জন্য, আপনার একটি ক্যায়োেন্ডার তত্রমাস্েয়োক অন্তত $3,100 অথকে পাও�া আেে্যক, এেং

• আপনায়োক প্রদান করা বমাট পাস্রশ্রস্মক েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েয়োক আপনায়োক প্রদান করা রাস্ের অন্তত 1.5 গুে হও�া আেে্যক

• আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক হে বেই েম�কাে বেখ্ায়োন আপনায়োক েেয়োচয়ো� বেেী অথকে বদও�া হ�। ে্যস্তরেম: আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক $11,088 

ো তার বেস্ে হয়োে আপনায়োক আপনার বেে েম�কায়োের অন্য স্তনটি তত্রমাস্েয়োক অন্তত বমাট $5,544 ($11,088 এর অয়োিকেক) অথকেপ্রদান করা 
আেে্যক।
উদাহরে: আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক পাস্রশ্রস্মক হে $4,000. আপনায়োক আপনার বেে েম�কায়োের চারটি তত্রমাস্েয়োকর েেকটির জন্য অন্তত বমাট 

$6,000 ($4,000 x 1.5 = $6,000) অথকেপ্রদান করা আেে্যক।

অনগু্রে ককর মকন রাখকেন: েুস্েিার বোগ্য হয়োত, আপনায়োক স্নয়োজর বকায়োনা ত্রুটি োড়াই কাজ হারায়োনা, কাজ করয়োত প্রস্তুত, ইছেকু হও�া এেং 
েস্রে�ভায়োে কাজ খু্জঁয়োত থাকা আেে্যক।

আমরা কীভাকে আপনার োপ্াবেক েবুেধার োর গর্না কবর

েস্দ আপনায়োক আপনার বেে েম�েীমার চারটি তত্রমাবেককই অথকে বদও�া হ� এেং েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক পাস্রশ্রস্মক:

• $ 3,575 এর বেশী েয়: আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েয়োকর পাস্রশ্রস্মকয়োক 26 স্দয়ো� ভাগ করয়োে বে ভাগফে পাও�া ো� বেটিই হে আপনার েুস্েিার 

হার। েস্দ এই স্হোে $143 এর কম হ� তাহয়োে, আপনার েুস্েিার হার হে $143। 

• উিােরর্ 1: আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক পাস্রশ্রস্মক $4,030। আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিার হার হে $155 ($4,030 ÷ 26 = $155)।

• উিােরর্ 2: আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক পাস্রশ্রস্মক $ 3,640। এর ফেস্রূপ েুস্েিার হার হে $140 ($3,640 ÷ 26 = $140). বেয়োহতু এটি 

$143 এর কম তাই, আপনার েুস্েিার হার হে $143। 

• $ 3,575 ো র্ার কম: আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েয়োকর পাস্রশ্রস্মকয়োক 25 ো $100 এর ময়োি্য বেটি বেেী হয়োে বেটি স্দয়ো� ভাগ করয়োে বে ভাগফে 

পাও�া ো� বেটিই হে আপনার েুস্েিার হার। 

• আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক বেতন হে $3,350। আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিার হার হয়োে $134 ($3,350 ÷ 25 = $134)

েস্দ আপনায়োক আপনার বেে েম�েীমার বকেে িইু ো বর্নটি তত্রমাবেককই অথকে বদও�া হ� এেং তাহয়োে েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক পাস্রশ্রস্মক:

• $ 4,000 এর বেশী েয়: আপনার েুস্েিার হার পাও�া ো� আপনার েয়োেকোচ্চ দটুি তত্রমাস্েয়োকর গড় পাস্রশ্রস্মকয়োক 26 স্দয়ো� ভাগ কয়োর। এটি গেনা 
কয়োর $143 এর কম হয়োে আপনার েুস্েিার হার হে $143.

• উিােরর্: আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক পাস্রশ্রস্মক $4,500 এেং আপনার পরেতমী েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক পাস্রশ্রস্মক হে $4 288, গয়োড় $4,394 

($4,500 + $4,288 = $8,788, $8,788 ÷ 2 = $4,394). আপনার েুস্েিার হার হে $169 ($4,394 ÷ 26 = $169).

• $3,576 বর্কক $4,000: আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েয়োকর পাস্রশ্রস্মকয়োক 26 স্দয়ো� ভাগ কয়োর আপনার েুস্েিার পস্রমাে পাও�া ো�। এটি গেনার ফে 

$143 এর কম হয়োে আপনার েুস্েিার হার হে $143.

• উিােরর্: আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক পাস্রশ্রস্মক $ 3,640। এর ফেস্রূপ েুস্েিার হার হে $140 ($3,640 ÷ 26 = $140). বেয়োহতু এটি $143 

এর কম তাই, আপনার েুস্েিার হার হে $143.

• $ 3,575 ো র্ার কম: আপনার েুস্েিা আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েয়োকর পাস্রশ্রস্মক হ� তাহয়োে 25 স্দয়ো� ভাগ হয়োে ো $100 হয়োে, বেটি বেেী হয়োে।

• উিােরর্: আপনার েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক বেতন হে $3,350। আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিার হার হয়োে $134 ($3,350 ÷ 25 = $134)
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অনগু্রে ককর মকন রাখকেন: অয়োক্টাের 2019 এর প্রথম বোমোর বথয়োক কােকেকর হও�া েেকোস্িক েুস্েিার হার োস্ড়য়ো� $504 করা হয়ো�য়োে। 2 

জান�ুাস্র, 2023 ো পরেতমীয়োত কােকেকর দাস্ের জন্য ন্ূযনতম েুস্েিার হার হে $124.

2023 োকল িাকয়র করা িাবেগুবলর জন্য, ন্ূযনর্ম েকে্ডাচ্চ তত্রমাবেক পবরমার্ েল $3,100।

আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিা বপয়োমন্ট গেনা করার েম� আপস্ন োকয়োোয়োগ আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরয়োের স্েজ্স্প্ত পায়োেন। আপস্ন েুস্েিার জন্য বোগ্যতার 

পেকোপ্ত পাস্রশ্রস্মক পান স্কনা তা এটি বথয়োক জানয়োত পায়োরন, এেং েস্দ আমরা আপনায়োক বোগ্য েয়োে িয়োর স্নই তাহয়োে আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিার হার কত 

হয়োে। বকেেমাত্র আপনার েতকে মান স্নয়ো�াগকতকে া ন�, আপস্ন আপনার বেে েম�েীমা� বে েমতি স্নয়ো�াগকতকে ার হয়ো� কাজ কয়োরয়োেন তায়োদর তাস্েকা এখ্ায়োন 

থাকয়োে। এোড়াও, বেইেে স্নয়ো�াগকতকে ারা আপনায়োক কত কয়োর পাস্রশ্রস্মক স্দত তাও এটি বদখ্ায়োে। 

এটি েঠিক বকনা র্া বনবচির্ েওয়ার জন্য আপনার উবচর্ আবর্্ডক েবুেধা বনধ্ডারর্ বেজ্ঞবপ্টি অবেলকম্ব পনুরীক্র্ করা। আপস্ন প্রদস্েকেত 

তয়োথ্য েম্মস্ত স্দয়োে বকায়োনা পদয়োক্ষপ বনয়োেন না। আপনার বরকয়োেকে র জন্য এই স্েজ্স্প্তটি বরয়োখ্ স্দন। েস্দ স্েজ্স্প্তর বকায়োনা তথ্য ভুে থায়োক, তাহয়োে অনগু্রহ 

কয়োর পরেতমী স্েষ� “পাস্রশ্রস্মক এেং/অথো স্নয়ো�াগকতকে ারা আপনার আস্থকেক েুস্েিার স্েদ্ধান্তগ্রহয়োের স্েজ্স্প্তয়োত অনপুস্স্ত আয়োে স্কনা” বদখু্ন।

গুরুত্বপরূ্্ড: আবর্্ডক েবুেধার বেদ্ধান্তগ্রেকর্র বেজ্ঞবপ্ কখনই বনবচির্ ককর না বয আপবন অেশ্যই েবুেধা পাকেন। বোগ্য হও�ার জন্য 
আপনার উপাজকে ন েয়োথষ্ট স্কনা এটি শুিুমাত্র বেটিই বদখ্া�। আপনার বোগ্য না হও�ার অন্য কারেও থাকয়োত পায়োর। অধ্যায় 2 বদখু্ন "আনএমপ্ল�য়োমন্ট 

ইনস্েওয়োরন্স বেস্নস্ফটে এস্েস্জস্েস্েটি"। আপস্ন আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরে পাও�ার পর আমরা আপনায়োক বোগ্য েয়োে বপয়োে েুস্েিাগুস্ে শুরু হয়োে। আমরা 
আপস্ন বোগ্য ন� েয়োে বপয়োে আপস্ন োকয়োোয়োগ আয়োরকটি স্নিকোরয়োের স্েজ্স্প্ত পায়োেন োয়োত েো থাকয়োে বে আপস্ন বকন বোগ্য নন।

েীবমর্রূকপ ইংবলশ ো স্্যাবনশ বোকঝন এমন িাবেিারকির জন্য গুরুত্বপরূ্্ড দ্রষ্টে্য: ের্্ড মান েমকয়, শ্রম বেভাগ বকেল ইংকরবজ ো 
বস্নীয় ভাষাকর্ই আবর্্ডক েবুেধার বনধ্ডারর্ মবুদ্রর্ করকর্ পাকর। এই গুরুত্বপূেকে স্েজ্স্প্তটি আপনায়োক েেুয়োত োহাে্য করার জন্য, আমরা এই 

হ্যান্ডেকুটির স্পেনস্দয়োক একটি আপনার আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরয়োের অনেুাদ েুক্ত কয়োরস্ে। আপস্ন বে ভাষা� আপনার হ্যান্ডেকুটি পাও�ার জন্য অনয়ুোরাি 

জাস্নয়ো�স্েয়োেন, আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরয়োের অন্তভুকে ক্ত তথ্যয়োক এই নস্থটিয়োত বেই ভাষা� অনেুাদ করা হয়ো�য়োে। 

এোড়াও, েস্দ আপস্ন আমায়োদর জানান েুস্েিার জন্য আয়োেদন করার েম� আপস্ন ইংয়োরস্জ ো পে্যাস্নে োড়াও অন্য ভাষা� কথা েয়োেন তাহয়োে আপস্ন 

আস্থকেক েুস্েিার স্নিকোরয়োের স্েজ্স্প্ত পায়োেন বেখ্ায়োন আপনায়োক স্েজ্স্প্ত বোোর জন্য বটস্েয়োফান বলিইমে বেন্টায়োর* বফান করয়োত েো হয়োে। স্েনাময়ূোে্য 
একজন অনেুাদক প্রদান করা হয়োে।

যবি আপনার আবর্্ডক েবুেধা বনধ্ডারর্ বেজ্ঞবপ্ বর্কক পাবরশ্রবমক এেং/অর্ো বনকয়াগকর্্ড ারা োি 
পকে যায়

আপনার আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরে স্েজ্স্প্ত বথয়োক বকায়োনা পাস্রশ্রস্মক ো স্নয়ো�াগকতকে া োদ পয়োড় থাকয়োে স্েজ্স্প্তর েয়োগে পাঠায়োনা পুনস্েকেয়োেচনার অনয়ুোরায়োির 

ফমকেটি পূরে করুন ও বফরত পাঠান (পুনস্েকেয়োেচনার অনয়ুোরায়োির ফমকেটি এই হ্যান্ডেয়ুোকর স্পেয়োনর স্দয়োকও পাও�া োয়োে)। গুরুত্বপরূ্্ড: আপনার 
োম্প্রবর্কর্ম আবর্্ডক েবুেধা বনধ্ডারকর্র বেজ্ঞবপ্কর্ বযমন বিখাকনা েকয়কে বেই অনেুাকর এই িম্ডটি োককযাকগ পাঠাকনার র্াবরকখর 
30 ক্যাকলন্ডার বিেকের মকধ্য এটি আমাকির কাকে অেশ্যই একে বপৌঁঁোকর্ েকে। 

অনগু্রহ কয়োর আমায়োদর জানান বে স্েকল্প স্ভস্ত্ত েম�কাে েয়োমত চারটি প্রাথস্মক স্ভস্ত্ত েম�কায়োের েেকটি তত্রমাস্েয়োক আপস্ন কত পাস্রশ্রস্মক 

বপয়ো�স্েয়োেন। চাকস্র এেং পাস্রশ্রস্ময়োকর প্রমাে েুক্ত করুন, বেমন আপস্ন ফমকেটিয়োত তাস্েকাভুক্ত করা েমতি পাস্রশ্রস্ময়োকর জন্য এেং বে েম�কায়োের 

বক্ষয়োত্র বকায়োনা েয়ো্দহ আয়োে বেটির েমতি পাস্রশ্রস্ময়োকর জন্য অথকেপ্রদায়োনর রস্েয়োদর কস্প। পাস্রশ্রস্ময়োকর অন্তভুকে ক্ত হে পাস্রয়োতাস্ষক, বোনাে, আহার এেং 
আশ্র�, একই োয়োথ কস্মেন ও েুটিকােীন অথকেপ্রদান। আপনার কায়োে েস্দ পাস্রশ্রস্ময়োকর বকায়োনা প্রমাে না থায়োক, তাহয়োে বেগুস্েয়োক অন্যথা� ফয়োমকে স্েখু্ন 

এেং আমায়োদর েেনু বে বকন আপনার কায়োে বকায়োনা প্রমাে বনই। েস্দ আপনায়োক নগয়োদ অথকেপ্রদান করা হ�, তাহয়োে আপনার উস্চত পুনস্েকেয়োেচনার জন্য 
অনয়ুোরাি ফমকেটিয়োত ওইেকে পাস্রশ্রস্মকগুস্ে েুক্ত করা, এমনস্ক েস্দ আপনার কায়োে অথকেপ্রদায়োনর রস্েদ ো আপনায়োক অথকেপ্রদায়োনর অন্য বকায়োনা প্রমাে না 
থায়োক তাহয়োেও। বকন স্নয়ো�াগকতকে া(রা) আমায়োদর কায়োে আপনার পাস্রশ্রস্ময়োকর তথ্য জানান স্ন আমরা তার অনেুধোন করয়োত পাস্র।

পুনস্েকেয়োেচনার জন্য অনয়ুোরাি করার উয়োদেয়োে্য আপস্ন আমায়োদর বে নতুন পাস্রশ্রস্মক েংরোন্ত তথ্য স্দয়ো�য়োেন তা আমরা পেকোয়োোচনা করে। এই 

পেকোয়োোচনাটি েমূ্পেকে হয়ো� বগয়োে, আমরা আপনায়োক একটি েংয়োোস্িত আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরে স্েজ্স্প্ত পাঠায়োো। 

আপস্ন েস্দ বকায়োনা েুক্তরাষ্টী� েরকাস্র েংস্া�, োমস্রক পস্রয়োষোর বকায়োনা োখ্া� ো স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর োইয়োর কাজ কয়োর থায়োকন ো একজন স্ািীন 

ঠিকাদার স্হোয়োে আপনায়োক অথকেপ্রদান করা হয়ো� থায়োক, তাহয়োে আপনার পাস্রশ্রস্মক েংয়োোস্িত আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরে স্েজ্স্প্তয়োত তাস্েকাভুক্ত নাও থাকয়োত 

পায়োর। আপস্ন েস্দ এই িরয়োনর বকায়োনা পাস্রশ্রস্মক বপয়ো� থায়োকন, তাহয়োে পুনস্েকেয়োেচনার জন্য অনয়ুোরাি ফমকেটি পূরে করুন এেং বফরত পাঠান। গুরুত্বপরূ্্ড: 
আপনার োম্প্রবর্কর্ম আবর্্ডক েবুেধা বনধ্ডারকর্র বেজ্ঞবপ্কর্ বযমন বিখাকনা েকয়কে বেই অনেুাকর এই িম্ডটি োককযাকগ পাঠাকনার 
র্াবরকখর 30 ক্যাকলন্ডার বিেকের মকধ্য এটি আমাকির কাকে অেশ্যই একে বপৌঁঁোকর্ েকে। এটা আমায়োদরয়োক আপনার েুস্েিার হার গেনার 

েম� এই পাস্রশ্রস্মকগুস্ে স্েয়োেচনার কথা েয়োে বদয়োে। 



নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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আপনায়োক একজন স্ািীন ঠিকাদার স্হয়োেয়োে অথকেপ্রদান করা হয়ো� থাকয়োে, অনগু্রহ কয়োর বদখু্ন “আমার বনকয়াগকর্্ড া আমাকক একজন বোধীন ঠিকািার 
বেোকে, এেং/অর্ো বেোে েবেভূ্ড র্ভাকে অর্্ডপ্রিান ককরবেকলন। আমাকক কী করকর্ েকে?” অধ্যায় 11-বর্।

গুরুত্বপরূ্্ড: যবি আপনার আবর্্ডক েবুেধার বনধ্ডারকর্র বেজ্ঞবপ্কর্ আপবন বযেে বনকয়াগকর্্ড ার েকয় কাজ ককরনবন এেং পাবরশ্রবমক 
পানবন এমন র্র্্য বিখায় র্ােকল আপনাকক অেশ্যই বনরাপি োর্্ড ার মাধ্যকম আমাকিরকক র্া জানাকর্ েকে। labor.ny.gov/signin 
বদখু্ন। "োইন ইন"-এ স্লিক করুন। আপনার ny.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই 

ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: “েুস্েিার হার আস্থকেক স্নিকোরে।” স্দ্তী� স্েষ� স্নেকোচন করুন: 

"েুস্েিার হার/আস্থকেক স্নিকোরে-অন্যান্য।" বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে ভুে তথ্যটি ে্যাখ্্যা করুন। অথো, বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করুন। 

বেকল্প বেে েময়কাকলর বভবত্তকর্ েবুেধার োকরর একটি পনুগ্ডর্নার অনকুরাধ করা েকচ্ 

েস্দ আপনার েয়োেকোচ্চ বকা�াটকে ার পাস্রশ্রস্মকটি স্েকল্প বকা�াটকে ায়োর থায়োক, তাহয়োে আপনার েুস্েিার হার আপনার স্েকল্প বেে েম�কাে ে্যেহার করয়োে 

অস্িকতর হয়োত পায়োর। আপস্ন আপনার েুস্েিার হার আপনার অল্ারয়োনট বেে স্পস্র�ে ে্যেহার কয়োর পুনগকেেনার জন্য আমায়োদর েেয়োত পায়োরন। 

এটা করয়োত, dol.ny.gov/forms-and-publications-এ প্রাপ্য অল্ারয়োনট বেে স্পস্র�য়োের অনয়ুোরায়োির ফমকে TC403HA পূরে করুন, বেটিও এই 

হ্যান্ডেয়ুোকর বেয়োষ অন্তভুকে ক্ত করা হয়ো�য়োে। গুরুত্বপরূ্্ড: আপনার োম্প্রবর্কর্ম আবর্্ডক েবুেধা বনধ্ডারকর্র বেজ্ঞবপ্কর্ বযমন বিখাকনা েকয়কে বেই 
অনেুাকর এই িম্ডটি োককযাকগ পাঠাকনার র্াবরকখর 10 ক্যাকলন্ডার বিেকের মকধ্য এটি আমাকির কাকে অেশ্যই একে বপৌঁঁোকর্ েকে। 

আপনার আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরে স্েজ্স্প্তটি স্েয়োেষ তাস্রখ্গুস্ে এেং পাস্রশ্রস্ময়োকর পস্রমাে বদখ্ায়োে। স্েকল্প বকা�াটকে ায়োরর জন্য আপনার পাস্রশ্রস্মকগুস্ে 

েস্দ আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরে স্েজ্স্প্তয়োত বদখ্ায়োনা না হ�, তাহয়োে স্েকল্প স্ভস্ত্ত েম�কায়োের জন্য অনয়ুোরাি জানায়োনার ফমকেটিয়োত স্েকল্প বকা�াটকে ায়োর আপনার 

অস্জকে ত রাস্েটি স্েখু্ন। চাকস্র এেং পাস্রশ্রস্ময়োকর প্রমাে েুক্ত করুন, বেমন আপস্ন ফমকেটিয়োত তাস্েকাভুক্ত করা েমতি উপাজকে য়োনর জন্য এেং বে 

েম�কায়োের বক্ষয়োত্র বকায়োনা েয়ো্দহ আয়োে বেটির েমতি পাস্রশ্রস্ময়োকর জন্য অথকেপ্রদায়োনর রস্েয়োদর কস্প। পাস্রশ্রস্ময়োকর অন্তভুকে ক্ত হে পাস্রয়োতাস্ষক, বোনাে, 

আহার এেং আশ্র�, একই োয়োথ কস্মেন ও েুটিকােীন অথকেপ্রদান। আপনায়োক নগয়োদ প্রদান করা অয়োথকের পস্রমােগুস্ে েুক্ত করুন। 

েস্দ আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরয়োে স্েকল্প বকা�াটকে ায়োরর জন্য বদখ্ায়োনা আপনার পাস্রশ্রস্মকগুস্ে আপনার েয়োেকোচ্চ বকা�াটকে ার পাস্রশ্রস্মক না হ� ো আপনার 

েুস্েিার হার েেকোস্িক হয়ো� থায়োক, তাহয়োে পুনগকেেনার অনয়ুোরাি করয়োেন না। গুরুত্বপরূ্্ড: আপবন যবি আপনার ের্্ড মান িাবের জন্য বেকল্প 
বকায়াট্ড ার পাবরশ্রবমক ে্যেোর করকর্ পেন্দ ককরন, র্ােকল আপবন এই পাবরশ্রবমকগুবলকক ভবেষ্যকর্ আোর ে্যেোর করকর্ পারকেন 
না। এটি ভস্েষ্যয়োতর একটি দাস্ের জন্য আপনার বোগ্য হও�ার োমথকে্যয়োক প্রভাস্েত করয়োত পায়োর।

কমতীকির ক্বর্পরূর্ ো ববেচ্াকেেী িমকল কমতীকির েবুেধা ও বেে েময়কাল

আপস্ন েস্দ প্রাথস্মক ো স্েকল্প স্ভস্ত্ত েম�কাে ে্যেহার কয়োর েুস্েিার জন্য বোগ্যতাপ্রাপ্ত না হন, স্কন্তু আপস্ন প্রাথস্মক স্ভস্ত্ত েম�কায়োে কমমীয়োদর 

ক্ষস্তপূরে ো বস্ছোয়োেেী দমকে কমমীয়োদর েুস্েিাগুস্ে বপয়ো� থায়োকন, তাহয়োেও আপস্ন বোগ্য স্েয়োেস্চত হয়োত পায়োরন। বেস্েক বেে স্পস্র�েটিয়োক আপনার 

এইেে েুস্েিাগুস্ে পাও�ার বেে স্পস্র�য়োের বকা�াটকে ারগুস্ের েংখ্্যার উপর স্নভকে র কয়োর দটুি ক্যায়োেন্ডার বকা�াটকে ার পেকেন্ত স্পস্েয়ো� বদও�া হয়োত পায়োর।

এক্সয়োটয়োন্ডে বেে স্পস্র�য়োের জন্য আয়োেদন করয়োত, আপনার নীয়োচ তাস্েকাভুক্ত ফমকেগুস্ে পূরে করা আেে্যক। গুরুত্বপরূ্্ড: আপনার োম্প্রবর্কর্ম 
আবর্্ডক েবুেধা বনধ্ডারকর্র বেজ্ঞবপ্কর্ বযমন বিখাকনা েকয়কে বেই অনেুাকর এই িম্ডটি োককযাকগ পাঠাকনার র্াবরকখর 30 ক্যাকলন্ডার 
বিেকের মকধ্য এটি আমাকির কাকে অেশ্যই একে বপৌঁঁোকর্ েকে।

• শ্রস্মকয়োদর ক্ষস্তপূরে: পুনস্েকেয়োেচনার অনয়ুোরায়োির ফমকেটি পূরে করুন (এই হ্যান্ডেয়ুোকর স্পেনস্দয়োক পাও�া োয়োে) এেং বেটি কমমীয়োদর ক্ষস্তপূরয়োের বথয়োক 

পাও�া আপনার েেয়োচয়ো� োম্প্রস্তক SROI (পরেতমী আঘায়োতর স্রয়োপাটকে ) ফয়োমকের প্রস্তস্েস্প েহ জমা স্দন।

• বস্ছোয়োেেী দমকে কমমীয়োদর েুস্েিা: পুনস্েকেয়োেচনার অনয়ুোরায়োির ফমকেটি পূরে করুন (এই হ্যান্ডেয়ুোকর স্পেনস্দয়োক পাও�া োয়োে) ও জমা স্দন।

একটি িাবে প্রবর্ষ্া করকর্ ের্্ড মান ক্যাকলন্ডার তত্রমাবেককর পাবরশ্রবমক ে্যেোর ককর

আপস্ন েস্দ উপয়োরাক্ত বেে েম�কােগুস্ে ে্যেহার কয়োর বোগ্যতাপ্রাপ্ত না হন, স্কন্তু আপস্ন বে ক্যায়োেন্ডার বকা�াটকে ায়োর আপনার দাস্ে ফাইে কয়োরস্েয়োেন 

বেটিয়োতই স্নেুক্ত হয়ো�স্েয়োেন এেং বেই বকা�াটকে ারটি বেষ হও�ার পয়োর আোরও চাকস্রহীন হয়ো� পয়োড়ন, তাহয়োে আপস্ন এই োম্প্রস্তকতম চাকস্রটিয়োক 

ে্যেহার কয়োর বোগ্যতাপ্রাপ্ত হয়োত পায়োরন। পরেতমী ক্যায়োেন্ডার বকা�াটকে ারটির প্রর্ম বোমোর ো র্ারপকর আপনার আোর েুস্েিাগুস্ের জন্য আয়োেদন 

করা উস্চত। ক্যায়োেন্ডার বকা�াটকে ার শুরু হ� 1 জান�ুারী, 1 এস্প্রে, 1 জেুাই এেং 1 অয়োক্টাের।

http://labor.ny.gov/signin
http://dol.ny.gov/forms-and-publications


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

13

গে োপ্াবেক পাবরশ্রবমককর বভবত্তকর্ েবুেধার োকরর একটি পনুগ্ডর্নার অনকুরাধ করা েকচ্

আপস্ন বে বেে েম�কায়োের বকা�াটকে ারগুস্েয়োত েয়োেকোচ্চ বকা�াটকে ার পাস্রশ্রস্মক বপয়ো�য়োেন েস্দ বেই েেকটি েপ্তায়োহ কাজ না কয়োর থায়োকন, তাহয়োে গড় 

োপ্তাস্হক পাস্রশ্রস্মক ে্যেহার করয়োে তা আপনার েুস্েিার হার েসৃ্দ্ধ কয়োর স্দয়োত পায়োর। আপস্ন এই পুনগকেেনার অনয়ুোরাি জানায়োনার আয়োগ, স্নম্নস্েস্খ্ত 

েতকে ােেী পূরে করা আেে্যক:

• আপনায়োক অেে্যই আপনার বেস্েক, স্েকল্প ো েস্িকেত বেে েম�েীমা ে্যেহার কয়োর েুস্েিার জন্য বোগ্য হয়োত হয়োে।

• আপনার বেে েম�েীমা এেং েুস্েিার হার অেে্যই স্নিকোরে কয়োর চূড়ান্ত করা আেে্যক। এই তথ্য আপনার েেয়োচয়ো� োম্প্রস্তক আস্থকেক েুস্েিার 

স্েদ্ধান্তগ্রহয়োের স্েজ্স্প্তয়োত পাও�া োয়োে। 

• আপনার বেে েম�কায়োে আপনায়োক অেে্যই কমপয়োক্ষ 20 েপ্তাহ কাজ করয়োত হয়োে।

• আপনার পুনস্েকেয়োেচনার োেতী� অনয়ুোরায়োির ফমকেগুস্ে অেে্যই গ্রহে পেকোয়োোচনা করয়োত হয়োে।
16

েস্দ আপনার েতকে মান েুস্েিার হায়োরর তুেনা� েুস্েিার হায়োরর েসৃ্দ্ধ কমপয়োক্ষ পাঁচ েোর বেস্ে হ�, শুধমুাত্র তাহয়োেই আপনার েুস্েিার হার আপনার 

গড় োপ্তাস্হক পাস্রশ্রস্ময়োকর অয়োিকেক স্হোয়োে গেনা করা হয়োে (বেে স্পস্র�য়োের বমাট পাস্রশ্রস্ময়োকর অয়োিকেকয়োক কায়োজর বমাট েপ্তাহ দ্ারা ভাগ কয়োর)। 

এই পুনগকেেনার অনয়ুোরাি করয়োত এই হ্যান্ডেয়ুোকর স্পেনস্দয়োকর এই স্নয়ো�ায়োগর েপ্তাহগুস্ের হায়োরর স্ভস্ত্তয়োত অনয়ুোরায়োির ফমকেটি পূরে করুন ও জমা স্দন। 

গুরুত্বপরূ্্ড: আপনার োম্প্রবর্কর্ম আবর্্ডক েবুেধা বনধ্ডারকর্র বেজ্ঞবপ্কর্ বযমন বিখাকনা েকয়কে বেই অনেুাকর এই িম্ডটি োককযাকগ 
পাঠাকনার র্াবরকখর 10 ক্যাকলন্ডার বিেকের মকধ্য এটি আমাকির কাকে একে বপৌঁঁোকনা আেশ্যক। আপনার আপনার কমকেস্নেুস্ক্তর এেং 
পাস্রশ্রস্ময়োকর প্রমাে বদও�া আেে্যক, বেমন প্রস্তটি েপ্তায়োহ কমকেস্নেুস্ক্তর জন্য অথকেপ্রদায়োনর রস্েদ। পাস্রশ্রস্ময়োকর অন্তভুকে ক্ত হে পাস্রয়োতাস্ষক, বোনাে, আহার 

এেং আশ্র�, তথা কস্মেন ও েুটিকােীন অথকেপ্রদান, এেং আপনায়োক প্রদত্ত নগদ অথকেেমহূ।

অেিাচরকর্র ো বকাকনা অপরাধমলূক কাকজর কারকর্ োরাকনা চাকবরর পাবরশ্রবমক ে্যেোর করা 
যাকে না

আপস্ন েস্দ অেদাচরয়োের ো অপরািমেূক কায়োজর কারয়োে একটি চাকস্র হারান, তাহয়োে বেই চাকস্র বথয়োক আপস্ন বে পাস্রশ্রস্মক বপয়ো�য়োেন তা একটি 

দাস্ে প্রস্তষ্া করা ো আপনার েুস্েিার হার গেনা করার জন্য ে্যেহার করা োয়োে না। অেদাচরে হে এমন বকায়োনা আচরে করা ো না করা ো কায়োজর 

বক্ষয়োত্র অনয়ুোমাস্দত ন� েয়োে আপস্ন জানয়োতন এেং ো আপনার স্নয়ো�াগকতকে ার ক্ষস্তোিন কয়োরয়োে ো করয়োত পায়োর।

েে্ডাবধক ও ন্ূযনর্ম োপ্াবেক েবুেধার োর

অয়োক্টাের 2019 এর প্রথম বোমোর বথয়োক কােকেকর হও�া েেকোস্িক োপ্তাস্হক েুস্েিার হার োস্ড়য়ো� $504 করা হয়ো�য়োে। েতকে মান েেকোস্িক োপ্তাস্হক 

েুস্েিার হায়োরর জন্য অনগু্রহ কয়োর আমায়োদর ওয়ো�েোইট labor.ny.gov বদখু্ন। 2 জান�ুাস্র 2023 ো পরেতমীয়োত কােকেকর দাস্ের জন্য ন্ূযনতম 
েুস্েিার হার হে $124।

http://labor.ny.gov


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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5 আস্ম কখ্ন বথয়োক েুস্েিাগুস্ে বপয়োত শুরু করে?

আবম কখন আমার প্রর্ম অর্্ড পাকো? 

আপনার িাবে িাইল করার পর, আপনার বযাগ্যর্া পয্ডাকলাচনাধীন র্াকার েময় আপনাকক অেশ্যই প্রর্্যাবয়র্ করকর্ েকে। েস্দ আপস্ন 

বোগ্য হন, তাহয়োে আপনার দাস্ে ফাইে করার দইু বথয়োক স্তন েপ্তায়োহর ময়োি্য আপনার প্রথম বপয়োমন্ট করা হয়োে। স্কেু স্কেু বক্ষয়োত্র, অথকেপ্রদায়োনর আয়োগ অস্তস্রক্ত 

তথ্য বপয়োত হয়োে তাই আপনার প্রথম অথকে পাও�ার বক্ষয়োত্র বেস্ে েম� োগয়োত পায়োর। এই েময়ো� আমরা আপনার আয়োেদন পেকোয়োোচনা এেং প্রস্রে�া কস্র, 

আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিার হার স্নিকোরে কস্র এেং আপনার আয়োগর স্নয়ো�াগকতকে ার(বদর) েয়োগে স্নয়ো�াগ েংরোন্ত তথ্য োচাই কস্র। এই পয্ডাকলাচনাধীন 
েমকয় আপবন বকাকনা েবুেধা পাকেন না। 

আমরা েস্দ বদস্খ্ বে আপস্ন েুস্েিাগুস্ের জন্য বোগ্য তাহয়োে, আপস্ন আপনার প্রথম অথকে পাও�ার েয়োগে আপনার বে বকায়োনা োস্ক থাকা োপ্তাস্হক 

েুস্েিাগুস্েও পায়োেন।

এই েময়ো� আপনায়োক দটুি স্জস্নে করয়োত হয়োে:

• অস্েেয়োম্ব শ্রম স্েভায়োগর বথয়োক পাও�া আপনার বে বকানও প্রনোেেী পূরে করুন ও বফরত পাঠান এেং বফান কেগুস্ের উত্তর স্দন, এেং

• আপনার দাস্ে দায়ো�র করার অে্যেস্হত পয়োরর েপ্তাহ বথয়োক েুস্েিা শুরু হয়োে তখ্ন বথয়োক আপস্ন েতস্দন বেকার থাকয়োেন এেং বোগ্য থাকয়োেন 

ততস্দন পেকেন্ত েুস্েিা দাস্ে করয়োত থাকুন। অনগু্রহ কয়োর আস্ম কীভায়োে োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করে?” অধ্যায় 2-এ বদখু্ন। তাোড়াও, আপনার 

োেতী� কাজ বখ্াজঁার ও তৎেংরোন্ত বরকেকে  রাখ্ার প্রয়ো�াজনী�তা পূরে করা আেে্যক। অনগু্রহ কয়োর “কাজ বখ্াজঁার প্রয়ো�াজনী�তাগুস্ে কী কী?” 

অধ্যায় 7-এবদখু্ন।

যাের্ীয় প্রশ্নােলী দ্রুর্ বিরর্ পাঠান

আপস্ন অনোইয়োন দাস্ে দায়ো�র কয়োর থাকয়োে আমরা NY.gov স্নরাপদ োতকে ার স্েয়োটেয়োমর মাি্যয়োম আপনায়োক বে োতকে া ও প্রনেমাোগুস্ে পাঠায়োত পাস্র এেং 
আমরা আপনায়োক োকয়োোয়োগ বে েে োতকে া, ফমকে ও স্চঠিগুস্ে পাঠাই, আপস্ন বেগুস্ে বদখ্য়োত এেং জোে স্দয়োত েম্মত হয়োছেন। বেই নস্থগুস্েয়োত তাস্েকাভুক্ত 

েম�েীমার ময়োি্য আপনায়োক অেে্যই উত্তর স্দয়োত হয়োে। 

যবি আপবন এটি না ককরন:

• আপনার বোগায়োোয়োগর তথ্য হােনাগাদ করুন

• আপনার NY.gov স্নরাপদ বময়োেয়োজর ইনেক্স বদয়োখ্ স্নন, এেং/অথো

• বেইেে নস্থয়োত তাস্েকাভুক্ত েম�েীমার ময়োি্য আমায়োদর বোগায়োোয়োগর উত্তর স্দন

আপনার েবুেধাগুবল বেলবম্বর্, থিবগর্ ো প্রর্্যাখ্যান করা েকয় র্াককর্ পাকর।

আপস্ন আপনার েয়োগে েংস্লিষ্ট ন� েয়োে ময়োন হয়োছে এমন বকায়োনা প্রনোেেী বপয়োে অনগু্রহ কয়োর বে বকায়োনা অেস্া� বেটি বফরত পাঠান। প্রনোেেীর েীয়োষকে 
ও বেয়োষ স্েখু্ন বে আপনার ময়োন হ� বকায়োনা ভুে হয়ো�য়োে এেং উপেুক্ত স্েেরে প্রদান করুন। তারপর এটিয়োক স্নরাপদ োতকে ার মাি্যয়োম বফরত পাঠান। 

labor.ny.gov/signin-এ আপনার অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। আপনার ny.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর 

বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে বকায়ো�য়োচেনে।" স্দ্তী� স্েষ� 

স্নেকোচন করুন: "বলিমে বকায়ো�য়োচেনে-আদােকে।" এই বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে আপস্ন বকন ভুে হয়ো�য়োে েয়োে ময়োন কয়োরন তা ে্যাখ্্যা করুন। প্রনোেেীয়োত বদও�া 
ফ্যাক্স নম্বয়োর ফ্যাক্স করুন ো ঠিকানা� স্চঠি পাঠান। েস্দ েস্ত্যই ভুে হয়ো� থায়োক তাহয়োে আমরা পেকোয়োোচনা কয়োর েংয়োোিন কয়োর বদে। আমায়োদর আয়োরা 
তয়োথ্যর প্রয়ো�াজন হয়োে আমরা আপনার েয়োগে বফান অথো আমায়োদর েয়োগে থাকা আপনার অনোইন অ্যাকাউয়োন্টর মাি্যয়োম আপনার েয়োগে বোগায়োোগ করয়োো। 

আপনায়োক বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর বফান করয়োত হয়োে না। *

http://labor.ny.gov/signin
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*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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আপবন প্রশ্নােলী ভুল জায়গায় রাখকল কী েকে

আপস্ন আপনার অনোইন অ্যাকাউন্ট বথয়োক স্নরাপদ োতকে া মারফৎ আমায়োদর কায়োে প্রনোেেী/ফমকে/স্চঠির আয়োরকটি প্রস্তস্েস্পর অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন। 

বদখু্ন “অ্যায়োপস্ন্ডক্স 2: একটি স্নরাপদ বময়োেজ পাঠায়োনা হয়োছে”  অধ্যায় 14-বর্ স্নয়োদকে য়োের জন্য। অথো, আপস্ন বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর বফান করয়োত 

পায়োরন। * গুরুত্বপরূ্্ড: অনগু্রে ককর প্রবর্থিাপন ককর বিন। প্রনোেেী মেূ প্রনোেেীর তাস্রয়োখ্র োতস্দয়োনর ময়োি্য পূরে করা ও বফরত পাঠায়োনা আেে্যক। 

এই বম�াদ অস্তরেয়োমর তাস্রখ্গুয়োোয়োক পস্রেতকে ন করা হয়োে না এমনস্ক েদে করা হয়োেও।

েবুেধার জন্য অকপক্া করার েপ্াে

আপস্ন বেকার থাকার প্রথম পূেকে েপ্তাহটিয়োক অয়োপক্ষার েপ্তাহ েো হ�, ো অথকেপ্রদত্ত ন�। আপস্ন এই েপ্তায়োহর জন্য বকায়োনা েুস্েিাগুস্ে পায়োেন না, স্কন্তু 

আপনায়োক অেে্যই কাজকরার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু এেং েক্ষম থাকয়োত হয়োে এেং বোগ্যতার োেতী� প্রয়ো�াজনী�তা পূরে করয়োত হয়োে। আপনার এই 

েপ্তায়োহর জন্যও োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করাও আেে্যক। তাোড়াও, আপনার োেতী� কাজ বখ্াজঁার ও তৎেংরোন্ত বরকেকে  রাখ্ার প্রয়ো�াজনী�তা পূরে 

করা আেে্যক। অনগু্রহ কয়োর “কাজ বখ্াজঁার প্রয়ো�াজনী�তাগুস্ে কী কী?” অধ্যায় 7 -এ বদখু্ন।

আপস্ন আপনার দাস্ের প্রথম েপ্তাহ চোকােীন কাজ করয়োে ো অন্য বকায়োনা কারয়োে বোগ্য না হয়োে অথকেপ্রদান না করা অয়োপক্ষাকাে পরেতমী 
েপ্তায়োহ(েপ্তাহগুস্েয়োত) েম্প্রোস্রত হয়োে। এই অয়োপক্ষাকায়োের পর 26 েপ্তাহ পেকেন্ত আপস্ন বেকার থাকা প্রস্তটি েপ্তায়োহর জন্য বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা পায়োেন। 

আরও তয়োথ্যর জন্য, “কােকেকর হও�ার স্দন” এর েংজ্া অধ্যায় 12-বর্ বিখুন: “গুরুত্বপূেকে পস্রভাষাগুস্ের েব্দয়োকাষ বদখু্ন।” আপনার প্রয়োত্যক েপ্তায়োহ 

েুস্েিা দাস্ে করা, কাজ করয়োত প্রস্তুত, ইছেকু ও েক্ষম হও�া এেং কাজ বখ্াজঁার প্রয়ো�াজনী�তা পূরে করা আেে্যক ো অধ্যায় 7-এ আকলাবচর্ েকয়কে: 
“কাজ বখ্াজঁার প্রয়ো�াজনী�তাগুস্ে স্ক স্ক?”

আবম কীভাকে জানকো বয আবম কখন েবুেধা বপকর্ শুরু করকো?

আমরা আপনার দাস্ে েংরোন্ত তথ্যগুস্ে পেকোয়োোচনা করার পয়োর, আপস্ন েুস্েিাগুস্ে পাও�ার বোগ্য স্কনা তার স্েদ্ধান্ত বনে। এই পেকোয়োোচনা প্রস্রে�ার 

জন্য োিারেত দইু বথয়োক স্তন েপ্তাহ েম� োগয়োত পায়োর েস্দ না বপয়োমন্ট করার আয়োগ অস্তস্রক্ত তথ্য চাও�া হ�, তথ্য চাও�া হয়োে বেস্ে েম� োগয়োত 

পায়োর। আপস্ন েস্দ বোগ্য হন, তাহয়োে আপস্ন েহয়োজই স্েয়োরক্ট স্েয়োপাস্জট ো বেস্েট কায়োেকে র মাি্যয়োম েুস্েিাগুস্ে বপয়োত শুরু করয়োেন। আপনার েুস্েিাগুস্ে 

শুরু হও�ার পূয়োেকে আপস্ন বে বোগ্য এই ময়োমকে বকায়োনা স্চঠি আপস্ন পায়োেন না। আপনার েুস্েিার অথকে পাও�ার স্স্স্ত বদয়োখ্ স্নয়োত (অথকেপ্রদায়োনর ইস্তহাে), 

labor.ny.gov/signin বদখু্ন। আপনার NY.gov ইউজারকনম ও পােওয়াে্ড  বলখুন। মাই অনলাইন োবভ্ড কেে বপজ-এ “আনএমপ্লয়কমন্ 
োবভ্ড কেে” বোর্াকম বলিক করুন ও র্ারপর “বভউ বপকমন্ বেব্রি”-বর্ বলিক করুন। অথো, 888-581-5812 নম্বয়োর বফান করুন এেং আপনার 

েুস্েিার অথকেপ্রদায়োনর স্স্স্ত েম্পয়োককে  স্জজ্াো করয়োত স্নয়োদকেে অনেুরে করুন। 

আমরা েস্দ বদস্খ্ বে আপস্ন েুস্েিাগুস্ে পাও�ার বোগ্য নন তাহয়োে বেই কারে(গুস্ে) জাস্নয়ো� আপনায়োক একটি স্নিকোরয়োের স্েজ্স্প্ত োকয়োোয়োগ পাঠায়োনা 
হয়োে। বকান েম�কায়োের জন্য েুস্েিাগুস্ে নাকচ করা হয়ো�য়োে, ভস্েষ্যয়োত কীভায়োে পুনরা�-বোগ্যতা অজকে ন করা োয়োে এেং আপস্ন স্েদ্ধান্তটিয়োত অেম্মত 

হয়োে কীভায়োে একটি শুনাস্নর জন্য অনয়ুোরাি করয়োত হয়োে তাও এই স্েজ্স্প্তটি আপনায়োক জানায়োে। 

http://labor.ny.gov/signin
http://NY.gov


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
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6 আস্ম কীভায়োে োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করে? 

আবম কীভাকে আমার েবুেধা পাকো (োপ্াবেক েবুেধার িাবে করুন/েবুেধার জন্য প্রর্্যয়ন করুন)?

আপস্ন বেকার থাকা এেং চাকস্রর বখ্াজঁ করয়োত থাকার েময়ো� আমায়োদর ওয়ো�েোইট ো Tel-Service স্�ংস্রে� বফান স্েয়োটেম ে্যেহার কয়োর 

অথকেপ্রদায়োনর অনয়ুোরাি করার মাি্যয়োম প্রস্ত েপ্তায়োহর জন্য আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করা আেে্যক। এটিয়োক েুস্েিাগুস্ের জন্য স্নস্চেতকরেও 

েো হ� কারে আপস্ন স্নস্চেত করয়োেন বে গত েপ্তায়োহ েমূ্পেকেরূয়োপ ো আংস্েকভায়োে আপস্ন চাকস্রহীন স্েয়োেন এেং আপস্ন বেকার ভাতার েুস্েিাগুস্ে 

পাও�ার েমতি েতকে গুস্ে পূরে কয়োরস্েয়োেন।

আপস্ন আমায়োদর ওয়ো�েোইট অথো বটে-োস্ভকে ে বেটিই স্নেকোচন করুন না বকন, স্েয়োটেমটি আপনায়োক এক োস্র প্রনে স্জজ্াো করয়োে। োপ্তাস্হক 

েুস্েিাগুস্ের জন্য আপনার বোগ্যতা প্রনেগুস্েয়োত আপনার উত্তর প্রদায়োনর উপর স্নভকে র কয়োর। উত্তর বদও�ার পূয়োেকে প্রনে এেং স্নয়োদকেেগুস্ে েত্ন েহকায়োর পড়নু 

ো শুননু। 

েস্দ আপস্ন প্রনে েেুয়োত না পায়োরন তাহয়োে, ে্যাখ্্যার জন্য বটস্েয়োফান বলিইমে বেন্টায়োর* বফান করুন। গুরুত্বপরূ্্ড: েবুেধাগুবল পাওয়ার জন্য োপ্াবেক 
বনবচির্করর্ প্রবরিয়ার েমকয় ভুল বেেৃবর্ বিওয়া আইন বেরুদ্ধ। েুস্েিাগুস্ে হারায়োনা অথো এমনস্ক অপরায়োি অস্ভেুক্ত হও�া েহ আপনায়োক েুদ 
স্দয়োত হয়োত পায়োর এেং োজাও হয়োত পায়োর।

আপনার বনকজই বনকজর োপ্াবেক েবুেধা িাবে করা আেশ্যক 

গুরুত্বপরূ্্ড: আপনার বপন ো NY.gov ইউজারকনম এেং পােওয়াে্ড  কাউকক বিকেন না। আপস্ন েস্দ অন্য কাউয়োক আপনার জন্য োপ্তাস্হক 

েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করার (েুস্েিাগুস্ের জন্য স্নস্চেতকরে) অথো অনোইয়োন ো বটে-োস্ভকে ে বফান স্েয়োটেম ে্যেহার কয়োর আপনার দাস্েগুস্ে বদখ্ার 

অনমুস্ত বদন তাহয়োে আপনার গুরুতর োজা হয়োত পায়োর। এগুস্ের অন্তভুকে ক্ত হে অপরায়োি অস্ভেুক্ত হও�া এেং কারাদন্ড। আপস্ন 20 েপ্তাহ পেকেন্ত 

েুস্েিাগুস্ে হারায়োতও পায়োরন। আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করয়োত োহায়োে্যর প্রয়ো�াজন হয়োে অনগু্রহ কয়োর “োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করয়োত আমার 

োহায়োে্যর প্রয়ো�াজন হয়োে কী হয়োে?” বিখুন অধ্যায় 6-এ ।

অনলাইকন োপ্াবেক েবুেধা িাবে করা

আপস্ন আমায়োদর ওয়ো�েোইয়োট োপ্তাস্হক েুস্েিা দাস্ে করয়োত (েুস্েিার জন্য প্রত্য�ন করয়োত) পায়োরন। labor.ny.gov/signin বদখু্ন। আপনার NY.gov 

ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে বপয়োজ “বেকারত্ব পস্রয়োষো” বোতায়োম স্লিক করুন ও তারপর “অথকেপ্রদায়োনর ইস্তহাে বদখু্ন”-এ 

স্লিক করুন এেং স্নয়োদকেে অনেুরে করুন। 

দ্রষ্টে্য: আপনার েস্দ এমন একটি পস্রয়োষো থায়োক ো আপনার ইন্টারয়োনট অ্যায়োরেেটিয়োক অজ্াত রায়োখ্, তাহয়োে োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করার েময়ো� 

অনগু্রহ কয়োর এটিয়োক েধে রাখু্ন। অন্যথা�, আপনার োটিকে স্ফয়োকেন অেরুদ্ধ করা হয়োে।

একটি অনোইন অ্যাকাউয়োন্টর জন্য োইন আপ করয়োত আপনার একটি NY.gov আইস্ে প্রয়ো�াজন হয়োে। আপনার েস্দ ইস্তময়োি্যই একটি NY.gov আইস্ে 

ইউজারয়োনম এেং পােও�ােকে  থায়োক, তাহয়োে আপস্ন এটিয়োক আমায়োদর স্েয়োটেয়োমর জন্য ে্যেহার করয়োত পায়োরন। আপনার বকায়োনা NY.gov আইস্ে না 
থাকয়োে একটি ততস্র করয়োত আমায়োদর ওয়ো�েোইট  labor.ny.gov/signin-এ স্নয়োদকেে অনেুরে করুন। অনোইন অ্যাকাউয়োন্টর মাি্যয়োম, আপস্ন োপ্তাস্হক 

েুস্েিা দস্ে করয়োত পায়োরন, আপনার েুস্েিা বপয়োময়োন্টর স্স্স্ত বদখ্য়োত পায়োরন, আপনার বপয়োময়োন্টর ইস্তহাে এেং 1099 ফমকে স্প্রন্ট করয়োত পায়োরন, আমায়োদর 

JobZone েংস্ায়োনর োইট ো আয়োরা স্কেু অ্যায়োক্সে করুন। এোড়াও আপস্ন অন্যান্য স্নউ ই�ককে  বটেট গভেকেয়োমন্ট এয়োজস্ন্সগুস্ের দ্ারা প্রদত্ত অনোইন 

পস্রয়োষোগুস্েয়োত প্রয়োেোস্িকার বপয়োত আপনার NY.gov আইস্ে ে্যেহার করয়োত পায়োরন। গুরুত্বপরূ্্ড: অন্য কাউকক আপনার NY.gov আইবে 
ইউজারকনম ো পােওয়াে্ড  বিকেন না অর্ো অন্য বকউ বিখকর্ পাকর এমন জায়গায় র্া বলকখ রাখকেন না।

একটি NY.gov আইস্ে ততস্র ো ে্যেহার করা� োহাে্য করয়োত, অনগু্রহ কয়োর labor.ny.gov/signin-এ স্চস্ত্রত স্নয়োদকে য়োের তাস্েকা ও প্রা�ে স্জজ্াস্েত 

প্রনোেেী বদখু্ন। আপনার NY.gov আইস্েয়োত বকায়োনা অেুস্েিা হয়োে বোগায়োোগ বকয়ো্রে 800-833-3000 নম্বয়োর েকাে 8:30টা বথয়োক স্েয়োকে 4:30বট 

বোমোর - শুরেোর বফান করুন।

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


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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বিাকন োপ্াবেক েবুেধা িাবে করা

আপস্ন আমায়োদর বটে-োস্ভকে ে স্েনা শুয়োকের, স্�ংস্রে� বফান স্েয়োটেয়োম 888-581-5812 নম্বয়োর বফান কয়োরও বফায়োন োপ্তাস্হক েুস্েিা দাস্ে করয়োত পায়োরন। 

TTY/TDD ে্যেহারকারীরা 877-205-3119 নম্বকর বিান করুন। স্ভস্েও স্রয়োে পস্রয়োষো ে্যেহারকারীরা: আপনার স্রয়োে অপায়োরটয়োরর েয়োগে বোগায়োোগ 

করুন এেং তায়োদরয়োক 888-783-1370 নম্বয়োর বফান করয়োত েেনু। আপনায়োক একাস্িক প্রয়োনের উত্তর স্দয়োত েো হয়োে, তারপর আপনায়োক আপনার েমতি 

উত্তরগুয়োো বে েঠিক ও েত্য তা েম্পয়োককে  স্নস্চেত করয়োত েো হয়োে। আপস্ন েখ্ন প্রনেটির উত্তর বদও�ার জন্য “হ্যাঁ” ো 1 বটয়োপন, তখ্ন এটি বকায়োনা 
একটি নস্থয়োত স্াক্ষর করার েমতুে্য হ�। এর কারে হে আপনার দাস্ে ফাইে করার েময়ো� আপস্ন বে স্পন েৃস্ষ্ট কয়োরন বেটি শুিুমাত্র আপস্নই জায়োনন। 

গুরুত্বপরূ্্ড: আপনার বপন কাউকক বিকেন না, এমনবক পবরোকরর েিে্যকিরও না। আপস্ন শুিুমাত্র োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করয়োত পায়োরন। 

একমাত্র ে্যবর্রিম েল যখন আপবন যবি বপন বিকর্ না পাকরন (উিােরর্বেরূপ, আপবন যবি প্রবর্েন্ী েন ো ভাষা েমে্যা র্াক), র্খন 
অন্য বকউ আপনাকক বেটিকর্ োোয্য করকর্ পাকর। র্কে, যখন আপনার োোয্যকারী পােওয়াে্ড  ো বপন বিকচ্ র্খন আপনাকক 
অেশ্যই র্ার েকগে র্াককর্ েকে। দ্রষ্টে্য: শ্রম িপ্কর বেকারত্ব বেমা েে বযককাকনা পবরকষোর জন্য, িাবেিারকক বকাকনা োোয্যকারী 
ে্যেোর করার প্রকয়াজন বনই। এখাকন বেনামকূল্য বিাভাষী পবরকষো উপলভ্য রকয়কে।

গুরুত্বপরূ্্ড: েস্দ “আপনার দাস্েটির প্রস্রে�াকরে শুরু হয়ো�য়োে” শুনয়োত পাও�ার আয়োগ আপনার বফায়োনর েংয়োোগ স্েস্ছেন্ন হয়ো� ো� অথো আপস্ন 

বটস্েয়োফানটি বকয়োট বদন তাহয়োে োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করার প্রস্রে�াটি আপস্ন েমূ্পেকে করয়োত পায়োরন স্ন। আপনায়োক আোর বফান করয়োত হয়োে।

গুরুত্বপরূ্্ড: আপস্ন েুস্েিার জন্য প্রত্য�ন করয়োত স্গয়ো� বকায়োনা ভুে কয়োর থাকয়োে েয়োগে েয়োগে তা স্রয়োপাটকে  করুন। labor.ny.gov/signin-এ আপনার 

অনোইন অ্যাকাউন্ট মারফৎ আমায়োদরয়োক একটি স্নরাপদ বময়োেজ পাঠান। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে 

বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে বকায়ো�য়োচেনে।" স্দ্তী� 

স্েষ� স্নেকোচন করুন: "োটিকে স্ফয়োকেন বকায়ো�য়োচেনে।" বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে ভুেটি ে্যাখ্্যা করুন। বদখু্ন “অ্যায়োপস্ন্ডক্স 2: একটি স্নরাপদ বময়োেজ পাঠায়োনা 
হয়োছে”  অধ্যায় 14-বর্ স্নয়োদকে য়োের জন্য। অথো বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর বফান করুন। *

কখন োপ্াবেক েবুেধা িাবে করকেন

বেকারত্ব েীমার বক্ষয়োত্র, একটি েপ্তাহ বোমোর বথয়োক রস্েোর পেকেন্ত চয়োে। আপনার আয়োগর েপ্তায়োহর দাস্ে বেই েপ্তায়োহর বেষ স্দয়োন (রস্েোর) পয়োরর েস্নোর 

পেকেন্ত দায়ো�র করা আেে্যক। এয়োক িাবের েময়কাল েো হ�। বকায়োনা একটি রস্েোয়োর করা বকায়োনা স্নস্চেতকরে বেই স্দয়োন েমাপ্ত হও�া েপ্তায়োহর জন্য। 

বেই বেকার থাকার েপ্তাহ ে্যেহার কয়োর নীয়োচর উদাহরেটি বদখু্ন ো শুরু হ�, 19 অয়োক্টাের, তাস্রয়োখ্ এেং বেষ হ� রস্েোর, 25 অয়োক্টাের, তাস্রয়োখ্। 

বেই েপ্তায়োহর দাস্ের েম�কাে হে রস্েোর, 25/10 বথয়োক েস্নোর, 31/10 

কীভাকে বকাকনা োি বিকয় যাওয়া েপ্াকের বপেকনর বরিবেকটর অনকুরাধ করকেন
আপস্ন অনোইয়োন ো Tel-Service স্েয়োটেম ে্যেহার কয়োর বেই েপ্তায়োহর জন্য প্রদত্ত েপ্তায়োহর দাস্ের েম�কায়োের বক্ষয়োত্র বকায়োনা দাস্ে দায়ো�র করয়োত পারয়োেন 

না। উপয়োরর উদাহরয়োে, আপস্ন 31 অয়োক্টাের, তাস্রয়োখ্র পর 25 অয়োক্টাের, তাস্রয়োখ্ বেষ হও�া েপ্তায়োহর জন্য বকায়োনা দাস্ে দায়ো�র করয়োত পারয়োেন না। 

আপস্ন েখ্ন বেকার স্েয়োেন তখ্ন আপস্ন েস্দ বকায়োনা এক েপ্তায়োহর েুস্েিা দাস্ে করয়োত স্মে কয়োরন, তাহয়োে আপস্ন তখ্ন এই েপ্তায়োহর জন্য স্নরাপদ োতকে া, 
ফ্যাক্স ো স্ন�স্মত োয়োকর মাি্যয়োম বরেস্েয়োটর অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন। বকায়োনা েপ্তায়োহর জন্য স্ফরস্ত বরেস্েট অনয়ুোরাি করয়োত বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* 

বফান করয়োেন না।

বোমোর 
19/10

মগেলোর 
20/10

েধুোর 
21/10

েেৃস্বর্োর 
22/10

শুরিোর 
23/10 

শবনোর 
24/10

রবেোর 
25/10

রবেোর 
25/10

বোমোর 
26/10

মগেলোর 
27/10

েধুোর  
28/10

েেৃস্বর্োর 
29/10

শুরিোর 
30/10

শবনোর 
31/10

বেকারকত্বর েপ্াে (বোমোর - রবেোর)

25/10 র্াবরখ বশষ েওয়া বেকারকত্বর েপ্াকের জন্য যখন আপবন 
অনলাইকন ো বিাকন োপ্াবেক েবুেধার িাবে ককরন

http://labor.ny.gov/signin


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

18

আপস্ন স্নরাপদ বময়োেজ মারফৎ  labor.ny.gov/signin-এ একটি অনয়ুোরাি জমা স্দয়োত পায়োরন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। 

মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে 

বকায়ো�য়োচেনে।" স্দ্তী� স্েষ� স্নেকোচন করুন: “আয়োগর বকানও েপ্তায়োহর েুস্েিা দাস্ে করয়োত স্পেয়োনর তাস্রয়োখ্ দাস্ে/অনয়ুোরাি করার অনয়ুোরাি করুন।" 

বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে বেই েপ্তাহগুস্ের তাস্েকা স্দন োর জন্য আপস্ন বরেস্েয়োটর অনয়ুোরাি করয়োত চান। 

আপবন অনকুরাধ ি্যাক্সও করকর্ পাকরন 518-457-9378 নম্বকর অর্ো বেটি োককযাকগও পাঠাকর্ পাকরন:

 New York State Department of Labor  

 PO Box 15130 

 Albany, NY 12212-5130

আপস্ন বে েপ্তায়োহর েুস্েিা দাস্ে কয়োরনস্ন তার শুরু এেং বেয়োষর তাস্রখ্ অন্তভুকে ক্ত করয়োত এেং বকন আপস্ন তা কয়োরনস্ন তার কারে জানায়োত ভুেয়োেন না। 

এোড়াও, োনস্দয়োকর উপয়োরর বকানা� আপনার বোে্যাে স্েস্কউস্রটি নম্বয়োরর বেষ চার েংখ্্যা অন্তভুকে ক্ত করুন।

আমরা আপনার অনয়ুোরাি পেকোয়োোচনা করে এেং বেই েময়ো�র জন্য আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য স্কনা তা স্নিকোরে করে।

এই পেকোয়োোচনার জন্য দইু বথয়োক স্তন েপ্তাহ েম� োগয়োত পায়োর েস্দ না আরও তথ্য চাও�া হ�, বেইয়োক্ষয়োত্র বেস্ে েম� োগয়োত পায়োর। এই েময়ো�, আপস্ন 

বেকার আয়োেন এেং েুস্েিার জন্য বোগ্য আয়োেন এমন েমতি েপ্তায়োহর জন্য েুস্েিা দাস্ে করা অস্েরত করুন। েস্দ আমরা আয়োরা তয়োথ্যর অনয়ুোরাি 

জাস্নয়ো� স্চঠি পাঠাই ো বফান কস্র তয়োে অনগু্রহ কয়োর তার জন্য দ্রুত উত্তর স্দন োয়োত পেকোয়োোচনা স্েেস্ম্বত না হ�।

োপ্াবেক প্রর্্যয়কনর প্রশ্নােলী

আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিা দাস্ে করার েম� আপনায়োক বেই েপ্তাহ েম্পয়োককে  প্রনে করা হয়োে ো একটি বোমোয়োর শুরু ও রস্েোয়োর বেষ হয়ো�স্েে। এই 

তাস্রখ্গুস্ের প্রস্ত েত্ন েহকায়োর ময়োনাস্নয়োেে করুন। 

গুরুত্বপরূ্্ড: অনগু্রহ কয়োর প্রত্য�য়োনর প্রনেগুস্ে ময়োনায়োোগ েহকায়োর পড়নু ো শুননু। আপনার উত্তরগুস্ের জমা বদও�ার েম� আপস্ন আইনত প্রত্য�ন 

করয়োেন বে আপনার উত্তরগুস্ে েত্য, েমূ্পেকে ও েঠিক। আপনার উত্তরগুস্ে স্নয়ো�াগকতকে ায়োদর ও অন্যান্য েরকাস্র েংস্া প্রদত্ত তয়োথ্যর স্েপরীয়োত পরীক্ষা 
করা হ�। আপস্ন েত্যতা েহ প্রস্তটি প্রয়োনের উত্তর না স্দয়োে আপস্ন আপনার েুস্েিা হারায়োত পায়োরন এেং আস্থকেক জস্রমানা স্দয়োত অস্ভেুক্ত হয়োত পায়োরন। 

• আপস্ন এক ো তার বেস্ে েপ্তায়োহর জন্য েুস্েিার দাস্ে করা েধে করয়োে এেং আোর তা শুরু করয়োে আপনায়োক প্রনে করা হয়োে বে আপস্ন বকন দাস্ে করা 
েধে কয়োরস্েয়োেন।

• (তাস্রখ্) বেষ হও�া েপ্তাহ চোকােীন আপস্ন স্ক বকায়োনা চাকস্রর অফার ো বরফায়োরে প্রত্যাখ্্যান কয়োরস্েয়োেন?

• আপস্ন বকায়োনা চাকস্রর অফার ো বরফায়োরে প্রত্যাখ্্যান কয়োর থাকয়োে আপস্ন এখ্নও েুস্েিা পাও�ার বোগ্য আয়োেন স্কনা স্নিকোরে করয়োত আমরা 
আপনার দাস্ে পেকোয়োোচনা করয়োো।

• (তাস্রখ্) বেষ হও�া েপ্তাহ চোকােীন স্-স্নেুস্ক্ত েহ আপস্ন কতস্দন কাজ কয়োরস্েয়োেন? জান�ুাস্র 2021 এর স্ন�ম অনেুা�ী প্রত্য�য়োন আপনার 

েপ্তায়োহর ময়োি্য কাজ করা স্দনেংখ্্যায়োক ঘণ্া� রূপান্তয়োরর প্রয়ো�াজন হয়োে। 20 নম্বর পাতা� "আস্ম পাটকে -টাইম কাজ করয়োে স্ক হয়োে?" বদখু্ন

• "কাজ" এর অথকে হে আপনার বকানও ে্যেোর ো ে্যস্ক্তর জন্য েম্পাস্দত বে বকানও পস্রয়োষো। এর ময়োি্য পয়োড় আপস্ন স্-স্নেুস্ক্তয়োত ো স্রিে্যান্স 

স্ভস্ত্তয়োত বে কাজ কয়োরয়োেন, এমনস্ক েস্দ আপনায়োক অথকেপ্রদান নাও করা হয়ো� থায়োক।

• আপস্ন বে বকায়োনা স্দন কাজ কয়োর থাকয়োে আপনায়োক স্জজ্াো করা হয়োে: “স্-স্নেুস্ক্ত বথয়োক উপাজকে ন োয়োদ আপস্ন স্ক $504 এর বেস্ে উপাজকে ন 

কয়োরয়োেন?”

• আপস্ন েপ্তায়োহর ময়োি্য আয়োদৌ কাজ কয়োর থাকয়োে আপনার ইস্গেত করা আেে্যক বে আপস্ন কর বদও�ার আয়োগ $504 স্েূ উপাজকে ন কয়োরয়োেন স্কনা। 

এর ময়োি্য আপস্ন স্-স্নেুস্ক্ত বথয়োক বকায়োনা অথকে উপাজকে ন কয়োর থাকয়োে তা পয়োড় না। 

• আপস্ন কতস্দন কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু এেং েমথকে স্েয়োেন না?

• কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে হয়োত আপনার অস্েেয়োম্ব কাজ করয়োত শুরু করার জন্য প্রস্তুত থাকা আেে্যক। আপনার কাজ করার োমথকে্য 
থাকাও আেে্যক।

• আপস্ন বে েপ্তায়োহর জন্য দাস্ে করয়োেন তার প্রস্তটি স্দয়োন কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে হয়োে আপস্ন “0” স্দন উত্তর বদয়োেন।

• আপস্ন েপ্তায়োহর বকায়োনা একটি স্দয়োন কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে না হয়োে আপস্ন “1” স্দন উত্তর বদয়োেন।

• আপস্ন েপ্তায়োহর বকায়োনা দটুি স্দয়োন কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে না হয়োে আপস্ন “2” স্দন উত্তর বদয়োেন।

• আপস্ন েপ্তায়োহর বকায়োনা স্তনটি স্দয়োন কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে না হয়োে আপস্ন “3” স্দন উত্তর বদয়োেন।

http://labor.ny.gov/signin


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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• আপস্ন েপ্তায়োহর বকায়োনা চারটি ো তার বেস্ে স্দয়োন কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে না হয়োে আপস্ন উত্তর বদয়োেন  

“4 ো তার বেস্ে” স্দন।

• আপনার কতস্দয়োনর অেকায়োের বেতন েয়োক�া রয়ো�য়োে অথো আপস্ন স্ক অেকায়োের বকায়োনা বেতন বপয়ো�য়োেন?

• “অেকায়োের বেতন” এর ময়োি্য আপনার চাকস্র বেষ হও�ার কারয়োে অে্যেহৃত অেকায়োের স্দনগুস্ে োেদ আপনার পাও�া ো েয়োক�া বেতন 

পয়োড় না। এর ময়োি্য আপনার চাকস্র বেষ হও�ার আয়োগ স্নিকোস্রত অেকায়োের এেং ো আপস্ন বে েপ্তায়োহর জন্য দাস্ে করয়োেন তার ময়োি্য পয়োড় এমন 

স্দনগুস্ে োেদ আপনার পাও�া ো েয়োক�া বেতন পয়োড় না। দ্রষ্টে্য: আপস্ন কমকেস্ে পস্রকস্ল্পতভায়োে েধে থাকার েম� বকায়োনা স্দয়োনর জন্য অেকাে 

োেদ বকায়োনা বেতন বপয়ো� ো তা েয়োক�া থাকয়োে তা "অেকায়োের বেতন" েয়োে স্েয়োেস্চত হয়োে। 

• আপনার কতস্দয়োনর েুটির বেতন েয়োক�া রয়ো�য়োে অথো আপস্ন স্ক েুটির বকায়োনা বেতন বপয়ো�য়োেন?

• "েুটির বেতন" এর ময়োি্য আপনার অে্যেহৃত েুটির বরেস্েট োেদ পাও�া ো েয়োক�া থাকা বকায়োনা বেতন পয়োড় না। এর ময়োি্য আপস্ন বে েপ্তায়োহর 

জন্য দাস্ে করয়োেন তার ময়োি্য পয়োড় এমন েুটির স্দনগুস্ে োেদ আপনার পাও�া ো েয়োক�া বেতন পয়োড় না।

• আপস্ন স্ক কায়োজ বফরত বগয়োেন?

• আপস্ন নতুন কয়োর পূেকে েময়ো�র ো আংস্েক েময়ো�র কায়োজ বফরত স্গয়ো� থাকয়োে, কাজ করা েমতি ঘণ্ার জন্য স্রয়োপাটকে  করা উস্চত, এমনস্ক েস্দ 

আপস্ন আপনার প্রথম বেতয়োনর বচক নাও বপয়ো� থায়োকন, তাহয়োেও এটিই করয়োত হয়োে।

আমার োপ্াবেক েবুেধা িাবে করকর্ োোয্য লাগকল কী েকে? 

আপনার েস্দ একটি অক্ষমতা থায়োক ো ইংয়োরস্জয়োত কথা েোর ো বোোর েমে্যা থায়োক, তাহয়োে আমায়োদর অনোইন পস্রয়োষোগুস্ে ো বটে-োস্ভকে ে এ কথা 
েোর জন্য আপনায়োক অন্য কায়োরা োহাে্য স্নয়োত হয়োে। আপনার েস্দ বকায়োনা কস্ম্পউটার না থায়োক অথো কীভায়োে একটি কস্ম্পউটার ে্যেহার করয়োত হ� 

তা জানা না থায়োক, তাহয়োে এটিয়োক একটি অক্ষমতা স্হোয়োে স্েয়োেচনা করা হ� না কারে আপস্ন বেয়োক্ষয়োত্র োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করার জন্য বটস্েয়োফান 

ে্যেহার করয়োত পায়োরন।

আপবন যবি বপন বিকর্ না পাকরন, র্খন অন্য বকউ আপনাকক বেটিকর্ োোয্য করকর্ পাকরন। র্কে, যখন আপনার োোয্যকারী 
পােওয়াে্ড  ো বপন বিকচ্ র্খন আপনাকক অেশ্যই র্ার েকগে র্াককর্ েকে। দ্রষ্টে্য: শ্রম িপ্কর বেকারত্ব বেমা েে বযককাকনা পবরকষোর 
জন্য, িাবেিারকক বকাকনা োোয্যকারী ে্যেোর করার প্রকয়াজন বনই। এখাকন বেনামকূল্য বিাভাষী পবরকষো উপলভ্য রকয়কে। আপস্ন 

আপনার েহা�য়োকর স্রে�াকোয়োপর জন্য দা�েদ্ধ থাকয়োেন। আপনার োহাে্যকারী ে্যস্ক্ত েখ্ন আমায়োদর পস্রয়োষোগুস্ে ে্যেহার কয়োরন তখ্ন েস্দ আপস্ন 

উপস্স্ত না থায়োকন তাহয়োে, এটিয়োক জাস্ে�াস্ত স্েয়োেচনা করা হ� এেং আপনার োজা হয়োত পায়োর। োয়োজ�াপ্ত স্দেে এই েকে োজার অন্তভুকে ক্ত হয়োত পায়োর। 

োয়োজ�াপ্ত স্দেেগুস্ে হে েুস্েিাগুস্ে, ো আপস্ন ভস্েষ্যয়োত দাস্ে করয়োেন ো আপনার বথয়োক জস্রমানা স্হয়োেয়োে োয়োজ�াপ্ত করা ো বকয়োড় বনও�া হয়োত পায়োর। 

এমনস্ক আপস্ন অন্যথা� বোগ্য হয়োেও আপনার দায়ো�র করা বে বকায়োনা দাস্ে আপনায়োক অথকেপ্রদায়োনর আয়োগ প্রথয়োম এই জস্রমানা পস্রয়োোয়োি ে্য� হয়োে। 

আপনার পাও�া উস্চত স্েে না এমন বকায়োনা েুস্েিার অথকেও আপনায়োক বফরত স্দয়োত হয়োত পায়োর এেং আপনায়োক আস্থকেক জস্রমানা স্দয়োত হয়োত পায়োর।

আবম আমার এলাকার অর্ো মাবক্ড ন যকু্তরাষ্ট্র, কানাো, পকুয়কর্্ড া বরককা ো ভাবজ্ড ন আইল্যান্ডে 
এর োইকর ভ্রমর্ করকল কী েকে? 

আপস্ন বে েম�কায়োের জন্য মাস্ককে ন েুক্তরাষ্ট, কানাো, পুয়ো�য়োতকে া স্রয়োকা ো ভাস্জকে ন আইে্যান্ডে এর োইয়োর থাকয়োেন:

• আপস্ন েুস্েিা দাস্ে করার বোগ্য হয়োেন না, কারে আপস্ন কাজ করার জন্য উপেভ্য েয়োে স্েয়োেস্চত হয়োেন না (আপস্ন কায়োজর বখ্াজঁ করয়োত থাকয়োেও)। 

আপস্ন কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু এেং েমথকে তা প্রত্য�ন কয়োর না।

• অনোইন স্েয়োটেম ো Tel-Service ে্যেহার কয়োর েুস্েিার জন্য প্রত্য�য়োনর প্র�াে করয়োেন না । আপনার প্রত্য�ন আটয়োক বদও�া হয়োে এেং আপনার 

েুস্েিাগুস্ে আপস্ন বে বদয়োে স্ফয়োরয়োেন তা প্রস্তষ্া না হও�া পেকেন্ত পেকোয়োোচনার জন্য িয়োর রাখ্া হয়োে। আপনায়োক আপনার ভ্রমেেতৃ্তায়োন্তর এেং পােয়োপায়োটকে র 

প্রস্তটি পৃষ্ার একটি কয়োর প্রস্তস্েস্প প্রদান করয়োত েো হয়োে। 

• অন্য কায়োরায়োক আপনার হয়ো� প্রত্য�ন করয়োত আপনার ইউজারয়োনম, পােও�ােকে , বোে্যাে স্েস্কউস্রটি নম্বর এেং/অথো স্পন নম্বর বদয়োেন না ।

• মাস্ককে ন েুক্তরাষ্ট, কানাো, পুয়ো�য়োতকে া স্রয়োকা ো ভাস্জকে ন আইে্যান্ডে এর োইয়োর থাকার বকায়োনা স্দয়োনর জন্য এমন স্েেসৃ্ত বদয়োেন না বে আপস্ন কাজ 

করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে স্েয়োেন।

উপয়োরর পদয়োক্ষপগুস্ের বে বকায়োনাটির কারয়োে অস্তস্রক্ত অথকেপ্রদান, 20 েপ্তাহ পেকেন্ত ভস্েষ্যেুস্েিা হারায়োনা, আস্থকেক জস্রমানা, বফৌজদাস্র মামো এেং 
কারাদণ্ড েহ গুরুতর োস্তি হয়োত পায়োর। 
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আবম এমন বকাকনা েপ্াকের জন্য কীভাকে িাবে িাকয়র করকর্ পাবর যখন আবম আংবশকভাকে 
বিকশর মকধ্য বেলাম এেং কাজ করার জন্য প্রস্তুর্, ইচ্কু ও েমর্্ড বেলাম? 

আপস্ন আংস্েকভায়োে বদয়োে থাকার েপ্তায়োহ দাস্ের েম�কায়োে মাস্ককে ন েুক্তরাষ্ট, কানাো, পুয়ো�য়োতকে া স্রয়োকা ো ভাস্জকে ন আইে্যান্ডে-এ স্ফয়োর এয়োে স্ফয়োর আোর 

পর আপনার দাস্ে দায়ো�র করুন।  “োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে কখ্ন দাস্ে করয়োত হ�” অধ্যায় 6 এ বিখুন।

মাস্ককে ন েুক্তরাষ্ট, কানাো, পুয়ো�য়োতকে া স্রয়োকা ো ভাস্জকে ন আইে্যান্ডে বথয়োক আপনার স্ন�স্মত এোকা� স্ফয়োর আোর পর আপনার েুস্েিার জন্য প্রত্য�ন 

কয়োর পুনঃপ্রস্তষ্া করা আেে্যক বে আপস্ন কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে। আপস্ন বদয়োের োইয়োর থাকার কারয়োে বে েপ্তায়োহর দাস্ে জানায়োত 

পায়োরনস্ন, আপস্ন বেই েপ্তায়োহর স্পেয়োনর বরেস্েট চাইয়োে আপস্ন স্পেয়োনর বরেস্েয়োটর অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন।  “োদ স্দয়ো� োও�া বকায়োনা েপ্তায়োহর জন্য 
কীভায়োে স্পেয়োনর বরেস্েয়োটর অনয়ুোরাি করয়োত হ�” অধ্যায় 6-এ বদখু্ন। উদাহরেস্রূপ, েস্দ আপস্ন বোমোর বথয়োক শুরেোর আপনার স্ানী� শ্রয়োমর 

োজায়োর কাজ করয়োত প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে হন, স্কেু েস্নোর বথয়োক পয়োরর েপ্তায়োহর রস্েোর পেকেন্ত (এক েপ্তায়োহর বেস্ে েম�) বদয়োের োইয়োর থায়োকন, তাহয়োে 

আপস্ন োিারেভায়োে বে েপ্তায়োহ বোমোর বথয়োক শুরেোর বদয়োে স্েয়োেন েয়োে বে োপ্তাস্হক দাস্ে দায়ো�র কয়োরন তা করয়োত পারয়োেন না। আপস্ন বদয়োে বফরার 

পর আপনার বেই েপ্তায়োহর জন্য স্পেয়োনর বরেস্েয়োটর অনয়ুোরাি করা আেে্যক।

আপস্ন একোর মাস্ককে ন েুক্তরাষ্ট, কানাো, পুয়ো�য়োতকে া স্রয়োকা ো ভাস্জকে ন আইে্যান্ডে-এ আপনার স্ানী� শ্রয়োমর োজায়োর স্ফয়োর আোর পর আপস্ন অনোইয়োন 

ো বফান স্েয়োটেম ে্যেহার কয়োর আোর প্রত্য�ন করা শুরু করয়োত পারয়োেন। 

আবম আংবশক েময় কাজ করকল কী েকে?

আপনায়োক অেে্যই আংস্েক ো অস্া�ী কাজগুস্ে েহ েমতি কায়োজর স্েষয়ো� জানায়োত হয়োে। আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করার েময়ো� আপস্ন েস্দ 

েমতি কায়োজর েম্পয়োককে  না জানান, তাহয়োে েুস্েিাগুস্ে হারায়োনা, বদও�াস্ন ও বফৌজদারী োজা এেং জস্রমানা েহ আপনার গুরুতর োজা হয়োত পায়োর।

18 জান�ুাস্র, 2021 তাস্রয়োখ্, স্নউ ই�ককে  বটেট একটি নতুন স্ন�ম োতিোস্�ত কয়োরয়োে ো আংস্েক েময়ো�র কাজ কীভায়োে বেকার ভাতায়োক প্রভাস্েত করয়োে 

তার নতুন কয়োর েংজ্া বদ�। আংস্েক বেকারত্ব ে্যেস্া “ঘণ্া-স্ভস্ত্তক” পন্া প্রয়ো�াগ কয়োর। আপস্ন কাজ হারায়োে এেং েপ্তায়োহ 30 ঘণ্া ো তার কম েম� 

আংস্েক েম� কাজ কয়োর েপ্তায়োহ $504 ো তার কম বরাজগার করয়োে আপনার আংস্েক েময়ো�র কায়োজর স্রয়োপাটকে  করার েম� স্নম্নস্েস্খ্ত স্নয়োদকে স্েকা প্রেুক্ত 

হয়োে।

16 অগাটে, 2021 বথয়োক কােকেকর হয়োে বে, দাস্েদারয়োদর আংস্েক েময়ো�র কায়োজর স্রয়োপাটকে  করার েম� স্নম্নস্েস্খ্ত স্নয়োদকে স্েকা বদয়োখ্ স্নয়োত হয়োে (ঘণ্ার 

আেন্নমায়োন):

0 - 10 ঘণ্া কাজ = 0 বিন কাজ ককরকেন: োপ্তাস্হক েুস্েিার হার কময়োে না

11 - 16 ঘণ্া কাজ = 1 বিন কাজ ককরকেন: োপ্তাস্হক েুস্েিার হায়োরর 75%

17 - 21 ঘণ্া কাজ = 2 বিন কাজ ককরকেন:   োপ্তাস্হক েুস্েিার হায়োরর 50%

22 - 30 ঘণ্া কাজ = 3 বিন কাজ ককরকেন:   োপ্তাস্হক েুস্েিার হায়োরর 25%

31 ঘণ্ার বেবশ েময় কাজ = 4 বিন কাজ ককরকেন: োপ্তাস্হক েুস্েিার হায়োরর 0%

আয়োরা তয়োথ্যর জন্য, on.ny.gov/partialui বদখু্ন।

http://on.ny.gov/partialui
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বকানটি কাজ েকল বেকেবচর্ েয়?

বয বকাকনা েময়ো�র জন্য করা কাজ ো বথয়োক অথকে উপাজকে ন হ� ো হয়োত পায়োর বেটিয়োকও অেে্যই কাজ স্হোয়োে স্রয়োপাটকে  করয়োত হয়োে। এর ময়োি্য প্রস্েক্ষয়োের 

পাোপাস্ে রয়ো�য়োে পূেকেকােীন, খ্ণ্ডকােীন, মরশুমী, প্রস্ত স্দন, প্রয়োেেনাস্র, মায়োে ময়োি্য, অস্া�ী ো স্া�ী কাজ অন্তভুকে ক্ত। এমনস্ক এই কােকেকোয়োপর 

আপনায়োক বপয়োমন্ট করা না হয়োেও, আপনার অেে্যই তা কাজ স্হোয়োে জানায়োত হয়োে: স্কেু উদাহরে:

• স্-স্নেুস্ক্ত ো স্রিে্যান্স কায়োজর েয়োগে েংস্লিষ্ট োেতী� কােকেকোপ, োর ময়োি্য পয়োড়, স্কন্তু তায়োতই তা েীমােদ্ধ ন�: বচক বেখ্া, বফান কে িরা, 
ে্যেোস্�ক স্চঠিপত্র বেখ্া ো তার জোে বদও�া অথো বকায়োনা ে্যেো শুরু করার ো চাস্েয়ো� োও�ার েয়োগে েংস্লিষ্ট অন্য বে বকায়োনা কাজ

• কে করার েম� ো প্রয়ো�াজনানেুায়োর কাজ

• কমকেরত অেস্া� প্রস্েক্ষে

• কায়োজর পস্রস্চস্ত

• অন্য কায়োরার জন্য কাজ করা

• কতকে ে্য অথো বকায়োনা েধুে ো আত্মীয়ো�র ে্যেো� আনকুূে্য েম্পাদন করা

• োমস্�ক কমকেেংস্ান

• আংস্েক-েময়ো�র কমকেেংস্ান

• োমস্রক োস্হনীর বকায়োনা োখ্ার েয়োগে প্রস্েক্ষয়োের েস্রে� কতকে ে্য

• একাস্িক পস্রোয়োরর (দটুি ো তার বেস্ে ভাড়ার অ্যাপাটকে য়োময়োন্টর) ভাড়ার ইউস্নট পস্রচােনার েয়োগে জস্ড়ত কােকেকোপ

• ভেয়োনর েুপাস্রয়োন্টনয়োেন্ট স্হয়োেয়োে কাজ করা

• টিপয়োের জন্য কাজ করা

• বকায়োনা ইন্টানকেস্েপ এেং/অথো এক্সটানকেস্েপ

• বকায়োনা কয়োেয়োজ কায়োজর-অি্য�য়োনর চাকস্র

• েরকাস্র/স্নেকোস্চত আস্িকাস্রক স্হয়োেয়োে কােকেকোপ 

• ন্যােনাে গােকে  ো স্রজাভকে য়োের জন্য োস্ষকেক স্ফল্ প্রস্েক্ষে

• বোজােুস্জ কস্মেয়োনর স্ভস্ত্তয়োত বকায়োনা কাজ করা (এমনস্ক আপস্ন পয়োর বকায়োনা েময়ো�র আয়োগ পেকেন্ত কস্মেন না বপয়োে, বকায়োনা স্েস্রে না হয়োে অথো 
আপস্ন বকায়োনা অথকে না বপয়োেও কাজ েয়োে িরা হয়োে)

• একটি কায়োজর োক্ষাৎকার, বেখ্ায়োন একজন েম্ভাে্য স্নয়ো�াগকতকে া আপনায়োক কাজ করয়োত েয়োেন - বেতন েহ ো োড়া - এটা প্রদেকেন করয়োত বে আপস্ন 

কাজটি করয়োত পায়োরন 

• একটি ে্যেো শুরু করার েয়োগে েংেুক্ত কােকেকোপ (েস্দ না আপস্ন শ্রম স্েভায়োগর স্-স্নেুস্ক্ত েহা�তা কােকেরেয়োমর জন্য অনয়ুোমাস্দত হন ও অংেগ্রহে 

কয়োরন)

• বেই েকে কােকেকোপ োর জন্য আপস্ন অথকে-েস্হভূকে ত ক্ষস্তপূরে ো েুস্েিা পান, বেমন কম ভাড়া অথো স্েনাময়ূোে্যর ো োড় েহ পে্য ো পস্রয়োষো

আপনায়োক চাকস্রর ময়োতা স্নম্নস্েস্খ্ত িরয়োনর কােকেকোয়োপর স্েষয়ো� জানায়োত হয়োে না: 

• জসু্রর কতকে ে্য

• োমস্রক োস্হনীর বকায়োনা োখ্ার েয়োগে প্রস্েক্ষয়োের স্নস্্রি� কতকে ে্য

• ন্যােনাে গােকে  ো স্রজায়োভকে র োপ্তাস্হক ো মাস্েক স্রেে বেেনগুস্ে

• একটি পস্রোয়োরর ভাড়ার ইউস্নট পস্রচােনার েয়োগে েংস্লিষ্ট বে বকায়োনা কােকেকোপ (উদাহরেস্রূপ: একটি দইু-পস্রোয়োরর োস্ড় বেখ্ায়োন আপস্ন 

উপরতো� োে কয়োরন এেং নীয়োচর তোটি ভাড়া বদন অথো আপনারোস্ড়টি ভাড়া বদন) 

েস্দ আপস্ন এমন বকান স্েফয়োট কাজ কয়োরন ো মি্যরাত পেকেন্ত, তাহয়োে েখ্ন আপস্ন েুস্েিার দাস্ে করয়োেন তখ্ন জানায়োেন বে আপস্ন বেইস্দন কাজ 

কয়োরয়োেন বেস্দন আপনার স্েফট শুরু হয়ো�স্েে। ে্যস্তরেম: আপস্ন েস্দ রস্েোর েধে্যা 7টা� ো তার পয়োর শুরু হও�া একটি স্েফয়োট কাজ কয়োরন এেং  
তা মি্যরাত পেকেন্ত করয়োত থায়োকন, তাহয়োে আপস্ন োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করার েম� জানান বে আপস্ন বোমোর স্দন কাজ কয়োরয়োেন।



নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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আপস্ন ো করয়োেন তায়োক কাজ েয়োে িরা হয়োে স্কনা বেস্েষয়ো� স্নস্চেত না হয়োে অথো আপস্ন েুস্েিার জন্য বকায়োনা ভুে প্রত্য�ন কয়োর থাকয়োে অনগু্রহ কয়োর 

অস্েেয়োম্ব বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করুন ও একজন প্রস্তস্নস্ির েয়োগে কথা েেনু। আপস্ন স্নরাপদ বময়োেজ মারফৎ labor.ny.gov/signin-এ 

আপনার প্রনে জমা স্দয়োত পায়োরন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু 

মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে বকায়ো�য়োচেনে।" স্দ্তী� স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে 

বকায়ো�য়োচেনে।" বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে আপস্ন কী করয়োেন তা ে্যাখ্্যা করুন এেং তা কাজ েয়োে িরা হ� স্কনা স্জজ্াো করুন। েস্দ আপস্ন আমায়োদর েয়োগে 

বোগায়োোগ না কয়োরন, তাহয়োে আপনায়োক আপনার েুস্েিার জন্য অথকেপ্রদান করয়োত হয়োে এেং নাগস্রক োস্তির অন্তভুকে ক্ত হয়োে এেং ভস্েষ্যয়োত েুস্েিা হারায়োত 

পায়োরন।

গুরুত্বপরূ্্ড: েবুেধার িাবে করার েময় যাের্ীয় কাকজর বরকপাট্ড  করুন। আপবন বকাকনা েপ্াকে 30 ঘণ্ার বেবশ কাজ ককর র্াককল 
অর্ো েকে্ডাচ্চ েবুেধার োকরর বেবশ উপাজ্ড ন ককর র্াককল আপবন বেই েপ্াকে েবুেধার বযাগ্য েকেন না।

আবম োপ্াবেক েবুেধার িাবে করার বচষ্টা ককরবে, বকন্তু বিান বেকস্টম আমাকক প্রর্্যয়ন করকর্ 
বিয়বন। আবম একটি বমকেজ বপকয়বে বয আমাকক labor.ny.gov -এ োইন ইন করকর্ েকে অর্ো 
বেকশষ একটি বিান নম্বকর বিান করকর্ েকে। কী চলকে?

শ্রম স্েভাগ বে তথ্য বপয়ো�য়োে তায়োত বদখ্া বগয়োে বে েখ্ন আপস্ন প্রত্য�ন কয়োরয়োেন বে আপস্ন কাজ কয়োরন না তখ্ন আপস্ন হ�য়োতা কাজ করয়োতন। এই তথ্য 
বকায়োনা স্নয়ো�াগকতকে া অথো োপ্তাস্হক প্রত্য�ন পরীক্ষা করার েম� আমরা জাতী� বেটায়োেে বথয়োক হ�য়োতা জানা বগয়োে। কখ্নও কখ্নও বেটায়োেে বথয়োক 

আপস্ন কমকেরত এমন তথ্য পাও�া ো� অথচ আপস্ন েম্প্রস্ত বেকার হয়ো�য়োেন। েখ্ন এই রকম হ� তখ্ন শ্রম স্েভাগয়োক অেে্যই স্নস্চেত হয়োত হয়োে বে 

আপস্ন েস্ত্যই বেকার।

এর স্নষ্পস্ত্ত করয়োত, আপনার labor.ny.gov/signin-এ োও�া এেং োপ্তাস্হক বেকারত্ব স্েমার েুস্েিার দাস্ে করয়োত িাপগুস্ে অনেুরে করা আেে্যক। 

আপনার দাস্ে শুরু হও�ার পর বথয়োক আপস্ন বে েে তাস্রয়োখ্ কাজ কয়োরয়োেন বেই েেগুস্ে তাস্েকাভুক্ত করয়োত প্রস্তুত থাকুন। আপনার দাস্ে শুরু হও�ার 

পর বথয়োক আপস্ন বে েে স্নয়ো�াগকতকে ার হয়ো� কাজ কয়োরয়োেন তায়োদর েোর নাম, ঠিকানা ও বটস্েয়োফান নম্বরও আপনায়োক স্দয়োত হয়োে। আপনার বকানও 

কস্ম্পউটায়োর প্রয়োেেোি্যতা না থাকয়োে আপনার কায়োজর তথ্য প্রস্তুত করুন এেং 877-280-4541 নম্বয়োর বফান করুন। 

আবম বনকজর ে্যেো শুরু করকর্ চাইকল কী েকে?

নতুন ে্যেো শুরু করার পদয়োক্ষপ বনও�ার, স্েদ্যমান ে্যেো� বোগ, চাে ুন� এমন ে্যেো আোর করয়োত ো বে বকায়োনা ে্যেোর অস্ফোর হও�ার 

আকগ বটস্েয়োফান বলিইমে বেন্টায়োর* বফান করুন। আপস্ন েস্দ স্নয়োজ, একজন অংেীদায়োরর োয়োথ ো একটি েংস্াগত ে্যেস্াপনার মাি্যয়োম একটি ে্যেো 
চাোন ো শুরু কয়োরন, তাহয়োে আপনায়োক কমকেস্নেুক্ত স্হোয়োে স্েয়োেচনা করা হ�। এর অন্তভুকে ক্ত হে স্দয়োন, েধে্যা� ো েপ্তাহায়োন্ত েম� বদও�া, এমনস্ক েস্দ 

বকায়োনা স্েরে� না হ� ো অথকে উপাজকে ন না হ� তাহয়োেও। আপস্ন স্-স্নেুস্ক্ত েহা�তা কােকেরেয়োম নস্থভুক্ত না হয়োে, ে্যেো শুরু করার কাজকমকেগুস্ের জন্য 
আপনায়োক বেকারত্ব স্েমার েুস্েিাগুস্ে হারায়োত হয়োত পায়োর। স্-স্নেুস্ক্ত েহা�তা কােকেরেম েম্পয়োককে  আরও তয়োথ্যর জন্য অনগু্রহ কয়োর আমায়োদর ওয়ো�েোইট 

labor.ny.gov/seap বদখু্ন এেং “টোটিকে ং এ স্েজয়োনে: বেেফ-এমপ্ল�য়োমন্ট অ্যাস্েটে্যান্স বপ্রাগ্রাম (SEAP)” অধ্যায় 11-বর্ বিখুন। 

আপবন আপনার বয বকান এেং েমস্ত কাজ অেশ্যই জানাকেন। েকে স্নয়ো�াগকতকে ায়োক বকায়োনা ে্যস্ক্তর স্নয়ো�াগ ো পুনস্নকেয়ো�াগ নতুন স্নয়ো�ায়োগর 

জাতী� স্েয়োরক্টস্রয়োত(National Directory of New Hires) স্রয়োপাটকে  করয়োত হয়োে। ঐ তথ্য েুক্তরাষ্টী� গভনকেয়োমন্ট এেং শ্রম স্েভাগয়োকও জানায়োনা হ� 

োয়োত েুস্নস্চেত করা ো� বে স্েশু েহা�তার োি্যোিকতামেূক অথকেপ্রদান করা হয়ো�য়োে এেং এও স্নস্চেত করা ো� বে ে্যস্ক্তরা বেকারত্ব স্েমার 

েুস্েিা বনও�ার েময়ো� বকান ভায়োে কমকেরত ন�। আপস্ন প্রয়োত্যকোর েখ্ন োপ্তাস্হক েুস্েিা দাস্ে কয়োরন, আপনার নাম ন্যাোনাে োইয়োরক্টস্র অফ স্নউ 

হা�ারে-এ োচাই কয়োর বদখ্া হ�। েস্দ আপনার নাম এই োইয়োরক্টস্রয়োত পাও�া ো�, তাহয়োে স্েষ�টি মীমাংো করার জন্য আপনায়োক স্নয়োদকেে বদও�া হয়োে। 

আপস্ন োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করার আয়োগ অনোইয়োন অথো ইস্ন্টস্গ্রটি োইয়োন বফান কয়োর আপনার চাকস্রর েম্পয়োককে  প্রয়োনের উত্তর বদও�া আেে্যক। বে 

স্নয়ো�াগকতকে া আপনায়োক কায়োজ স্নয়ো�াগ করা হয়ো�য়োে ো পুনরা�-স্নয়ো�াগ করা হয়ো�য়োে েয়োে উয়োল্লখ্ কয়োরয়োেন তার োয়োথ আপনার তথ্য োচাই করা হয়োে।

http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/seap
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*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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আবম একজন বনে্ডাবচর্ আবধকাবরক েকল কী েকে?

েস্দ আপস্ন একজন স্নেকোস্চত প্রস্তস্নস্ি স্হয়োেয়োে কাজ করা, পস্রয়োষো প্রদান ো কােকেকোপ কয়োরন তাহয়োে বেস্দন আপস্ন এইেে দাস্�ত্ব পূরে করয়োে বেস্দন 

আপস্ন কাজ কয়োরয়োেন েয়োে গে্য হয়োে। কী কাজ, আপস্ন প্রস্তস্দন কত েম� স্দয়োছেন অথো আপস্ন বকায়োনা অথকে উপাজকে ন করয়োেন ো বপয়োমন্ট বপয়োেন স্কনা 
বেটা বকায়োনা ে্যাপার বনই। েমস্ত কাজ, এমনবক এক ঘন্া ো র্ার কম েকলও আপনার অবিকের েকগে যকু্ত কাকজ অবর্োবের্ করা েকল র্া 
োপ্াবেক েবুেধার জন্য এটিকক কাজ বেকেকে অেশ্যই বঘাষর্া করকর্ েকে।

আবম ববেচ্াকেেককর কাজ করকল কী েকে?

আপস্ন বস্ছোয়োেোমেূক কাজ করার েময়ো� বেকার ভাতার েুস্েিাগুস্ের জন্য বোগ্য হয়োত পায়োরন। তয়োে, োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করার েময়ো� 

স্নম্নস্েস্খ্ত বস্ছোয়োেোমেূক কাজকমকেগুস্ে েম্পয়োককে  আপনায়োক অেে্যই প্রস্তয়োেস্দত করয়োত হয়োে:

• এমন বস্ছোয়োেেয়োকর কাজ ো আপনার কাজ বখ্াজঁার োময়োথকে্য হতিয়োক্ষপ কয়োর অথো ো বকায়োনা কাজ করার জন্য উপেভ্য স্দন ো ঘণ্ার েংখ্্যায়োক 

প্রভাস্েত কয়োর

• এমন বস্ছোয়োেেয়োকর কাজ ো বকায়োনা েধুে ো আত্মী�য়োক আনকুূে্য প্রদান কয়োর

• এমন বস্ছোয়োেেয়োকর কাজ ো আপস্ন বকায়োনা ্ুকয়োে টিউেয়োন োড় ো ্কোরস্েয়োপর েদয়োে েম্পাদন করা হ�

• এমন বস্ছোয়োেেয়োকর কাজ ো আপস্ন বকায়োনা অোভজনক কয়োপকোয়োরেয়োনর জন্য কয়োরন োর আপস্ন প্রস্তষ্াতা, আস্িকাস্রক ো পস্রচােন পষকেয়োদর েদে্য

• এমন বস্ছোয়োেেয়োকর কাজ োর জন্য আপস্ন একটি জেপাস্ন পান ো ন্ূযনতম পাস্রশ্রস্ময়োকর বচয়ো� বেস্ে

• এমন বস্ছোয়োেেয়োকর কাজ ো আপস্ন বকায়োনা অথকেপ্রদত্ত পয়োদ স্নয়ো�ায়োগর ো পুনস্নকেয়ো�ায়োগর প্রাক েতকে  স্হয়োেয়োে েম্পাদন কয়োরন

• এমন বস্ছোয়োেেয়োকর কাজ ো আপস্ন বকায়োনা ইন্টানকেস্েপ ো অন্যান্য কাজ করয়োত করয়োত প্রস্েক্ষে কােকেরেয়োমর অগে স্হয়োেয়োে েম্পাদন কয়োরন, এেং

• বপোদারী োইয়োেস্ন্সং পরীক্ষার জন্য অথো অন্যান্য প্রমাোস্দ বজাগাড় করয়োত করা বস্ছোয়োেেয়োকর কাজ

োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করার েময়ো� উপয়োর তাস্েকাভুক্ত বস্ছোয়োেোমেূক কাজকমকেগুস্ে োড়া অন্যান্যগুস্েয়োক কাজ স্হোয়োে আপনায়োক স্রয়োপাটকে  করয়োত 

হয়োে না। বকায়োনা দাতে্য, িমমী�ো োং্ৃকস্তক প্রস্তষ্ায়োনর জন্য করা বস্ছোয়োেোমেূক কাজ করা অন্তভুকে ক্ত। তয়োে, আপনায়োক অেে্যই: 

• কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে হও�া 

• কাজ বখ্াজঁার েুেম্বদ্ধ ও েজা� রাখ্া প্র�াে করা

• আপস্ন েুস্েিার দাস্ে করয়োেন এমন প্রস্তটি েপ্তায়োহর জন্য একটি অনোইন ো স্েস্খ্ত কাজ বখ্াজঁার বরকেকে  রাখ্া এেং 

• শ্রম স্েভায়োগর কায়োে আপনার কাজ বখ্াজঁার বরকয়োেকে র একটি প্রস্তস্েস্প স্দয়োত প্রস্তুত থাকা (অনগু্রহ কয়োর বদখু্ন “বোয়াট আর িা ওয়াক্ড  োচ্ড  
বরককায়্যারকমন্ে” অধ্যায় 7-এ)

আপস্ন আপনার বস্ছোয়োেেয়োকর কাজ এই মাপকাঠিগুস্ের েেকটি পূরে কয়োর স্কনা বেস্েষয়ো� স্নস্চেত হয়োত আপনায়োক আমায়োদর কায়োে 

labor.ny.gov/signin-এ একটি স্নরাপদ বময়োেজ পাঠায়োত হয়োে। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর 

বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে বকায়ো�য়োচেনে।" স্দ্তী� স্েষ� 

স্নেকোচন করুন: "বলিমে বকায়ো�য়োচেনে-আদােকে।" বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে আপনার বস্ছোয়োেেয়োকর কাজ ে্যাখ্্যা করুন। অথো, বেই েপ্তায়োহর েুস্েিার দাস্ে 

করার আয়োগ আপনার বস্ছোয়োেেয়োকর কায়োজর োেতী� স্েেরে স্দয়োত বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করুন।

http://labor.ny.gov/signin
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আপনার োপ্াবেক েবুেধা িাবে করার েময় আপনার আপটুকেট ঠিকানা এেং বিান নম্বর রাখুন

বেকারত্ব েীমা স্চঠি বপাটে অস্ফে মারফৎ নাও পাঠায়োনা হয়োত পায়োর। আপস্ন েস্দ বকান তথ্য অনয়ুোরায়োির ো আপনার নস্থভুক্ত ঠিকানা� বমে মাি্যয়োম 

পাঠায়োনা অ্যাপয়ো�ন্টয়োমন্ট বনাটিে ো কমকেস্নেুস্ক্তর স্েজ্স্প্তর জোে না বদন, তাহয়োে আপনার েুস্েিা বপয়োত বদরী হয়োত পায়োর।

আপস্ন েখ্ন অনোইয়োন আপনার েুস্েিার দাস্ে জানান, তখ্ন শ্রমস্েভায়োগর মাি্যয়োম আপনার োম্প্রস্তকতম ঠিকানা ো বফান নম্বর প্রদান করয়োত পায়োরন। 

labor.ny.gov/signin-এ আপনার অনোইন অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে বপজ-এ “আনএমপ্ল�য়োমন্ট োস্ভকে য়োেে” বোতায়োম 

স্লিক করুন। “আপনার ে্যস্ক্তগত তথ্য আপয়োেট করুন”-এ স্লিক করুন। আপনার ঠিকানা এেং/অথো বফান নম্বর েদোয়োত "আপনার ঠিকানা এেং/
অথো বফান নম্বর েদোন" বোতায়োম স্লিক করুন।

আপস্ন আমায়োদরয়োক স্নরাপদ োতকে া পাঠায়োনার মাি্যয়োম আপনার ঠিকানা আপয়োেট করয়োত পায়োরন। labor.ny.gov/signin -এ োন। আপনার NY.gov 

ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন 

করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "ে্যস্ক্তগত তথ্য." স্দ্তী� স্েষ� স্নেকোচন করুন: "ঠিকানা/বফান নম্বর েদোয়োনা।" বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে আপনার োক 

ঠিকানা স্েখু্ন ও তারপর "পাঠান"-এ স্লিক করুন। 

বটস্েয়োফায়োন আপনার োক ঠিকানা ো বটস্েয়োফান নম্বর আপয়োেট করয়োত বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করুন এেং আপনার ঠিকানা ো বফান নম্বর 

েদোয়োত বমন ুস্েকল্প "স্পন ো ঠিকানা েদোয়োনার জন্য" স্নেকোচন করুন।

আপস্ন স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর োইয়োর বগয়োে আপনায়োক আপস্ন বে বটেয়োট বগয়োেন বেখ্ানকার স্নেুস্ক্ত পস্রয়োষো োক্ষাৎগুস্ে স্রয়োপাটকে  করয়োত হয়োত পায়োর। 

আপনার বেকারত্ব েীমা েুস্েিার অথকেপ্রদায়োনর পদ্ধস্তর জন্য আপনায়োক অেে্যই আপনার ঠিকানা ও বফান নম্বর আপয়োেট করয়োত হয়োে। েরােস্র জমা 
ে্যেহারকারীরা, স্নয়োজয়োদর ে্যায়োঙ্কর েয়োগে বোগায়োোগ করুন। বেস্েট কােকে  ে্যেহারকারীয়োদর জন্য, KeyBank গ্রাহক পস্রয়োষো� 866-295-2955 নম্বয়োর 

বোগায়োোগ করুন।

আমার নাম েিলাকল আমাকক কী করকর্ েকে? 

আপনার নাম পস্রেতকে ন োচাই কয়োর এমন আইস্ন নস্থপত্র েহ (বেমন, স্েোয়োহর েংোপয়োত্রর একটি প্রস্তস্েস্প, স্েোহস্েয়োছেয়োদর প্রত্যস্�ত বরকেকে , আদােয়োতর 

প্রত্যস্�ত বরকেকে  অথো একটি তেি, বম�াদ বেষ না হও�া আপনার নায়োম ইেু্য করা মাস্ককে ন েুক্তরায়োষ্টর পােয়োপাটকে ) আমায়োদর কায়োে একটি স্চঠি পাঠায়োনা এেং 
বেটি এই ঠিকানা� পাঠায়োনা আেে্যক: 

 New York State Department of Labor

 PO Box 15130

 Albany, NY 12212-5130

এোড়াও আপস্ন আপনার অনোইন অ্যাকাউয়োন্টর মাি্যয়োম স্নরাপদ োতকে া মারফৎ নাম েদয়োের অনয়ুোরাি পাঠায়োত পায়োরন এখ্ান বথয়োক 

labor.ny.gov/signin. আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ 

স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "ে্যস্ক্তগত তথ্য." স্দ্তী� স্েষ� স্নেকোচন করুন: "ঠিকানা/বফান নম্বর েদোয়োনা।" 

বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে আপনার নতুন নাম স্েখু্ন এেং আপস্ন বকান আইস্ন নস্থপত্র পাঠায়োছেন তা ে্যাখ্্যা করুন। আপনার অনয়ুোরায়োির েয়োগে আপনার 

আইস্ন নস্থপয়োত্রর একটি PDF েংেুক্ত করুন (আমায়োদর PDF ফরম্যাট পে্দ)।

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


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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7 কাজ বখ্াঁজার প্রয়ো�াজনী�তাগুস্ে কী কী?

আমাকক বক কাজ খঁুজকর্ েকে?

হ্যা,ঁ আপস্ন েখ্ন েুস্েিা দাস্ে কয়োরন তখ্ন আপনায়োক অেে্যই েস্রে�ভায়োে চাকস্র খু্জঁয়োত হয়োে। স্নউ ই�ককে  বটেট বেোর আইন অনেুায়োর, আপনায়োক 

"কাজ বখ্াজঁার জন্য স্ন�মােদ্ধ ও স্নরন্তর প্রয়োচষ্টা" চাোয়োত হয়োে বেমন স্নয়োম্ন েস্েকেত হয়ো�য়োে। শ্রম স্েভায়োগর অনয়ুোরািরেয়োম, আপনায়োক অেে্যই আপনার কাজ 

বখ্াজঁার প্রয়োচষ্টার প্রমাে স্দয়োত হয়োে। গুরুত্বপরূ্্ড: আপবন কাজ বখাঁজার েেুম্বদ্ধ ও েজায় রাখা প্রয়াে না করকল আপনাকক েবুেধা প্রর্্যাখ্যান 
করা েকর্ পাকর।

কাকক কাজ বখাঁজার েেুম্বদ্ধ ও েজায় রাখা প্রয়াে েকল ধরা েয়? 

স্নম্নস্েস্খ্ত েেগুবল কাজ বখ্াজঁার স্ন�মােদ্ধ ও স্নরন্তর প্রয়োচষ্টার অন্তভুকে ক্ত:

• আপনার েস্দ শ্রম স্েভাগ দ্ারা অনয়ুোমাস্দত বকান কাজ বখ্াজঁার পস্রকল্পনা না থায়োক ো আপস্ন েস্দ শ্রম স্েভাগ দ্ারা আপনার কাজ বখ্াজঁার 

প্রয়ো�াজনী�তা বনই েয়োে স্েয়োেস্চত হয়ো� না থায়োকন, তাহয়োে আপনায়োক অেে্যই প্রবর্ েপ্াকে অন্তর্ বর্নটি কাজ বখাঁজার কাজ করকর্ েকে। অনগু্রহ 

কয়োর বদখু্ন “বহা�াট ইজ এ ও�াককে  োচকে  প্ল্যান?” এেং “হু ইজ একয়োজমট রিম ও�াককে  োচকে ?” অধ্যায় 7-এ। 

কাজ বখাঁজার কায্ডকলাকপর মকধ্য পেকর্ পাকর, বকন্তু র্াকর্ই র্া েীমােদ্ধ নয়:

1.     স্ানী� স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টায়োর প্রাপ্য চাকস্রর েংস্ান ে্যেহার করা, বেমন

• বকস্র�ার বেন্টায়োরর পরামেকেদাতায়োদর েয়োগে বদখ্া করা, 

• স্েয়োেষ স্েল্প ো অঞ্চয়োে উপেব্ধ থাকয়োত পায়োর এমন বকায়োনা চাকস্র েম্পয়োককে  বকস্র�ার বেন্টায়োরর কমমীয়োদর বথয়োক তথ্য বনও�া (কায়োজর 

োজায়োরর তথ্য বনও�া),

• আপনার দক্ষতার মেূ্যা�ন ও বেগুস্ের েয়োগে স্মে আয়োে এমন বপো ো চাকস্রর জন্য বকস্র�ার বেন্টায়োরর কমমীর েয়োগে কাজ করা (বপো 
বমোয়োনার জন্য দক্ষতার মেূ্যা�ন),

• স্নয়োদকেেমেূক কমকেোো� অংেগ্রহে করা, এেং

• কমকেজীেন বক্রে বথয়োক চাকস্রর বরফায়োরে পাও�া এেং দক্ষতা অনেুা�ী চাকস্রর খ্ের পাও�া এেং স্নয়ো�াগকতকে ায়োদর অনেুরে করা। 

2.     চাকস্রর োইট বদখ্া ও েেরীয়োর বেই স্নয়ো�াগকতকে ায়োদর কায়োে চাকস্রর দরখ্াতি পূরে করা োয়োদর কায়োে েুস্ক্তেগেতভায়োে কমকেখ্াস্ে থাকা প্রত্যাস্েত

3.     বকানও প্রকাে্য স্েজ্স্প্ত ো কমকেখ্াস্ের স্েজ্াপয়োন োড়া স্দয়ো� এমন স্নয়ো�াগকতকে ায়োদর কায়োে চাকস্রর দরখ্াতি ও/ো জীেনেতৃ্তান্ত জমা বদও�া োয়োদর 

কায়োে েুস্ক্তেগেতভায়োে কমকেখ্াস্ে থাকা প্রত্যাস্েত

4.     এমন েে চাকস্র বখ্াজঁার বেস্মনার, স্নিকোস্রত বপোগত বনটও�াস্ককে ং েভা, চাকস্রর বমো ো কমকেোো� অংে বনও�া বেখ্ায়োন চাকস্র পাও�ার 

জন্য দক্ষতা েসৃ্দ্ধ করার স্নয়োদকে স্েকা বপে করা হ�

5.     েম্ভাে্য স্নয়ো�াগকতকে ায়োদর কায়োে োক্ষাৎকার বদও�া

6.     আয়োগকার স্নয়ো�াগকতকে ায়োদর কায়োে চাকস্রর জন্য আয়োেদন করা।

7.     বেেরকাস্র স্নয়ো�াগ েংস্া, বপ্লেয়োমন্ট পস্রয়োষো, ইউস্ন�নেমহূ ও ্ুকে, কয়োেজ ো স্েশ্বস্েদ্যাে� ও/ো বপোদারী েংস্ার বপ্লেয়োমন্ট দপ্তয়োর নস্থভুক্ত 

হও�া ও োচাই করয়োত থাকা

8.     কাজ খু্জঁয়োত, বকানও েূত্র বপয়োত, কাউয়োক বরফায়োরন্স ো চাকস্রর োক্ষাৎকায়োরর জন্য োক্ষাৎ স্স্র করয়োত বটস্েয়োফান, স্েজয়োনে স্েয়োরক্টস্র, ইন্টারয়োনট 

ো অনোইন কাজ বখ্াজঁার ে্যেস্া মারফৎ চাকস্রর বখ্াজঁ করা

9.     েরকাস্র কমকেখ্াস্ের জন্য স্েস্ভে োস্ভকে ে পরীক্ষা(গুস্ে)র জন্য আয়োেদন করা ও/ো বরস্জটোর করা



নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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বকানটি আমার কাজ বখাঁজার গ্রের্কযাগ্য প্রমার্ েকল ধরা বযকর্ পাকর?

আপনার েুস্েিা দাস্ে করা প্রস্তটি েপ্তায়োহর জন্য আপনার কাজ বখ্াজঁার বরকেকে  অনোইয়োন ো স্েস্খ্তভায়োে রাখ্য়োত হয়োে এেং আমরা চাইয়োে বেই বরকয়োেকে র 

একটি প্রস্তস্েস্প শ্রম স্েভাগয়োক বদও�ার জন্য আপনায়োক প্রস্তুত থাকয়োত হয়োে। এই বরকেকে গুস্েয়োত অেে্যই বে েে কমকেস্নয়ো�াগকারীয়োদর বোগায়োোগ করা 
হয়ো�য়োে তায়োদর তাস্রখ্, নাম, ঠিকানা (বমে, ই-বমে, ো ওয়ো�ে অ্যায়োরেে) এেং বটস্েয়োফান নম্বর, স্েয়োেষ বকান ে্যস্ক্তয়োক বোগায়োোয়োগর বক্ষয়োত্র নাম এেং /
ো চাকস্রর পদ, ে্যেহৃত বোগায়োোয়োগর মাি্যম, আয়োেদন করা চাকস্রর পয়োদর নাম ো অন্যান্য চাকস্রর বচষ্টার (জে বফ�ার ো ও�াককে েপ ইত্যাস্দয়োত 

অংেগ্রহে করা) স্েেরে থাকয়োত হয়োে। স্নয়োচ তাস্েকাভুক্ত বোগয়োোগগুস্ের মাি্যয়োম আমরার ফয়োমকের তথ্য বচক করে। আপস্ন েস্দ জ্াতোয়োর কাজ বখ্াঁজার 

ে্যাপায়োর আমায়োদর স্মথ্যা তথ্য প্রদান কয়োরর তাহয়োে জাস্ে�াস্ত েয়োে স্েয়োেচনা করা হয়োে, এেং আমরা আপনায়োক বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা স্দয়োত অস্ীকার 

করয়োত পাস্র।

আপস্ন অনোইয়োন আপনার বরকেকে  রাখ্য়োত চাইয়োে আমরা আপনায়োক আমায়োদর JobZone ওয়ো�েোইট dol.ny.gov/jobzone ে্যেহার করার েুপাস্রে 

করস্ে। এটি আপনায়োক এমন একটি স্ান প্রদান কয়োর বেখ্ায়োন আপস্ন স্নরাপদ তেদ্ুযস্তন ফাইয়োে আপনার তথ্য েুরস্ক্ষতভায়োে আপয়োেট করয়োত পারয়োেন ও 

েংরক্ষে করয়োত পারয়োেন: ো আগুন, চুস্র, দঘুকেটনাজস্নত ক্ষস্ত হও�া বথয়োক েুরস্ক্ষত। আপনার JobZone অ্যাকাউয়োন্ট প্রয়োেে করয়োত বকেে অনোইয়োন 

োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করার েম� JobZone এর কাজ বখ্াজঁার বরকেকে  এর স্েঙ্কটিয়োত স্লিক করুন ো labor.ny.gov/signin বদখু্ন। ইস্তময়োি্যই 

আপনার অনোইন বেকারত্ব স্েমার অ্যাকাউন্ট বথয়োক থাকয়োে আপনার JobZone অ্যাকাউন্ট রয়ো�য়োে। আপনার অ্যাকাউন্ট ততরীর ে্যাপায়োর বকান প্রনে 

থাকয়োে, অনগু্রহ কয়োর একটি স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টায়োর বোগায়োোগ করুন। 

আপস্ন েস্দ জেয়োজান-এ চাকস্রর েধোয়োনর বরকয়োেকে র স্েঙ্ক ে্যেহার না কয়োরন, তাহয়োে আমায়োদর েুপাস্রে এই বে আপস্ন এই হ্যান্ডেয়ুোক বদও�া ও�াককে  োচকে  
বরকেকে  ফমকে-এ প্রস্ত েপ্তায়োহ আপনার চাকস্র েধোয়োনর কায়োজর বরকেকে  রাখু্ন। ও�াককে  োচকে  বরকেকে  ফমকে-এর পস্রেয়োতকে  আপস্ন একই প্রকার অন্য বরকেকে  
রাখ্য়োত পায়োরন েস্দ তায়োত প্রয়ো�াজনী� েকে তথ্য থায়োক। আপস্ন স্েস্খ্ত বেয়োকান ফমকে্যাটই ে্যেহার করুন না বকন, েহা�ক নস্থ অেে্যই েুক্ত করুন। 

উদাহরেস্রূপ, আপস্ন েস্দ অনোইয়োন বকান চাকস্রর আয়োেদন কয়োরন, তাহয়োে আপনার আয়োেদয়োনর একটি কস্প ো কমকেস্নয়ো�াগকারীর দ্ারা প্রদত্ত 

প্রাস্প্তস্ীকায়োরর একটি কস্প স্প্রন্ট করুন। আপস্ন েস্দ ই-বময়োের মাি্যয়োম স্রজ্ুযয়োম ো আয়োেদন পাঠিয়ো� থায়োকন, তাহয়োে েমতি স্চঠিপয়োত্রর কস্প স্প্রন্ট কয়োর 

রাখু্ন। আপনার পাঠায়োনা ই-বময়োের েগ ো কমকেস্নয়ো�াগকারীর দ্ারা প্রদত্ত স্রজ্ুযয়োম ো আয়োেদয়োনর প্রাস্প্তস্ীকায়োরর কস্পও রাখ্া উস্চত। নস্থেময়ূোহর অন্যান্য 
উদাহরে হে অনোইয়োন কাজ বখ্াজঁার স্প্রন্ট, কায়োজর বমো� আো কমকেস্নয়ো�াগকারীয়োদর তাস্েকা, েম্ভাে্য স্নয়ো�াগকতকে ার স্েজয়োনে কােকে , ইত্যাস্দ।

আপস্ন আয়োরা কাজ বখ্াজঁার বরকয়োেকে র ফমকে স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বকায়োনা বকস্র�ার বেন্টায়োর, অনোইয়োন labor.ny.gov-এ অথো এই হ্যান্ডেয়ুোকর স্পেয়োনর 

স্দয়োক বপয়োত পায়োরন। 

আমার কর্বিন পয্ডন্ত কাজ বখাঁজার বরকে্ড  রাখা আেশ্যক?

আপস্ন েস্দ JobZone-এ কাজ বখ্াজঁার বরকেকে  না বরয়োখ্ থায়োকন, তাহয়োে আপনার স্েস্খ্ত ও�াককে  োচকে  বরকয়োেকে র প্রস্তস্েস্প এক েেয়োরর জন্য রাখু্ন। 

আমরা েস্দ বরকেকে  বদখ্য়োত চাই, তাহয়োে অেে্যই আপস্ন কস্পগুস্ে বদয়োেন। আমরা আপনায়োক না েেয়োে আপস্ন শ্রম স্েভায়োগ আপনার ও�াককে  োচকে  বরকেকে  
পাঠায়োেন না। আমরা কাজ বখাঁজার বরককে্ড র যিচৃ্কৃর্ পয্ডাকলাচনা পবরচালনা কবর। আমায়োদর পেকোয়োোচনা� েস্দ বদখ্া ো� বে আপস্ন কাজ 

বখ্াজঁার প্রয়ো�াজনী�তা পূরে করয়োেন না, তাহয়োে েুস্েিা প্রত্যাখ্্যান করা হয়োে এেং প্রদত্ত অথকে বফরত বদও�ার প্রয়ো�াজন হয়োে। 

কাজ বখাঁজার পবরকল্পনা কী?

কাজ বখ্াজঁার পস্রকল্পনা হে স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টায়োর আপনার এেং আপনার ও�াককে য়োফােকে অ্যােভাইজার এর েমন্বয়ো� ততরী ও স্াক্ষস্রত একটি 

স্েস্িেদ্ধ চুস্ক্ত। প্রয়োত্যকয়োক কাজ বখ্াজঁার বকান স্েস্িেদ্ধ চুস্ক্ত করয়োত হয়োে না। আপস্ন ঠিক স্ক প্রকার কাজ খু্জঁয়োেন, আপস্ন কাজ বখ্াজঁার জন্য স্ক প্রকার 

কাজ করয়োেন এেং কতোর তা করয়োেন, এেং আপনায়োক েস্দ চাকস্র বদও�া হ� তাহয়োে কী পাস্রশ্রস্মক চাইয়োেন ও স্ীকার করয়োেন বে েম্বয়োধে এই চুস্ক্তগুস্ে 

স্েস্খ্তভায়োে জানা�। আপনার কাজ বখ্াজঁার উপয়োর প্রভাে বফেয়োত পায়োর এমন েীমােদ্ধতা ো স্ন�ন্ত্রেগুস্েয়োকও এই পস্রকল্পনাটি উয়োদেে করয়োে। আপনায়োক 

একটি কাজ বখ্াজঁার পস্রকল্পনা ততস্র করয়োত হয়োে েস্দ আমরা বদস্খ্ বে আপনার েতকে মান কাজ বখ্াজঁার প্রয়োচষ্টা েয়োথষ্ট ন�, েস্দ েুক্তরাষ্টী� প্রয়ো�াজনী�তা 
অনেুা�ী আপনায়োক তা করয়োত হ� ো তা করয়োত আপস্ন একটি অনয়ুোরাি কয়োরন। (নীয়োচ বকবরয়ার বেন্াকরর োধ্যর্ামলূক তেঠক বদখু্ন।)

http://dol.ny.gov/jobzone
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov
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বক কাজ বখাঁজার বর্কক োে পাকেন?

বেয়োহতু আপস্ন দাস্ের আয়োেদন কয়োরয়োেন তাই আপস্ন কাজ বখ্াজঁা বথয়োক অে্যাহস্ত পায়োেন স্কনা তা শ্রম স্েভাগ আপনায়োক জানায়োে। আপস্ন অে্যাহস্ত প্রাপ্ত 

স্কনা বেই স্েষয়ো� একজন ক্যাস্র�ার বেন্টায়োরর কমমী েদে্যও আপনায়োক েেয়োত পারয়োেন। আপস্ন কাজ বখ্াজঁার বথয়োক োড় পায়োেন েস্দ আপস্ন:

• োমস্�কভায়োে োঁটাই হন ো মরশুস্ম চাকস্র কয়োরন এেং আপনার চার েপ্তাহ ো তার কম েময়ো�র কায়োজ বফরত োও�ার েুস্নস্দকেষ্ট তাস্রখ্ থায়োক

• একজন ইউস্ন�ন েদে্য হন োর ইউস্ন�ন স্নেুস্ক্ত হে মারফৎ কাজ পাও�া আেে্যক। আপনার স্নয়োজর ইউস্ন�য়োনর েদে্যতা ও কাজ বখ্াজঁার 

প্রয়ো�াজনী�তা প্রস্তপােন করা আেে্যক

• শ্রম দপ্তর অনয়ুোমাস্দত বকায়োনা প্রস্েক্ষে কােকেরেয়োম অংেগ্রহে করয়োেন, বেমন োরা স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর শ্রম আইন §599 এর অিীয়োন অনয়ুোমাস্দত

• একটি জসু্রয়োত কাজ করা

• শ্রম স্েভাগ অনয়ুোমাস্দত বে�ার করা কায়োজর কােকেরেয়োম অংেগ্রহে করয়োেন

• শ্রম স্েভাগ অনয়ুোমাস্দত বকায়োনা স্-স্নেুস্ক্ত েহা�তা কােকেরেয়োম (SEAP) অংেগ্রহে করয়োেন

• বটেয়োটর ো েুক্তরাষ্টী� আইয়োন প্রয়ো�াজনী� বকায়োনা অে্যাহস্তর আওতাভুক্ত

আমাকক কী ধরকনর কাজ খঁুজকর্ েকে? খুে কম পাবরশ্রবমককর কারকর্ আবম বক কাজ প্রর্্যাখ্যান 
করকর্ পাবর? 

আপস্ন আপনার বেকারত্ব েীমা েুস্েিা েংগ্রহ করার েম� আপনায়োক আপনার জন্য “উপেুক্ত কাজ” অেে্যই খু্জঁয়োত ো গ্রহে করয়োত হয়োে। উপেুক্ত কাজ 

হে কাজ ো আপস্ন আপনার আয়োগর প্রস্েক্ষে এেং অস্ভজ্তার মাি্যয়োম করয়োত পারয়োেন। 

আপনার বেকারত্ব বেমার েবুেধার িাবে করার প্রর্ম 10টি পরূ্্ড েপ্াকের জন্য, উপেুক্ত কায়োজর অথকে হে আপনার স্নয়োজর বেস্েরভাগ োম্প্রস্তক 

বপোর েেকটির বখ্াজঁ করা আেে্যক।

বেকারত্ব স্েমার পাস্রশ্রস্ময়োকর েীমা কায়োক েো হ� তার িারনা েেুয়োত পারা খু্ে গুরুত্বপূেকে। বেকারত্ব স্েমার পাস্রশ্রস্ময়োকর েীমা হে বেকারত্ব 
 স্েমার স্েদ্যমান পাস্রশ্রস্ময়োকর 10% কম। আপস্ন বকায়োনা প্রদত্ত বপোর জন্য বেকারত্ব স্েমার স্েদ্যমান পাস্রশ্রস্মক ও পাস্রশ্রস্ময়োকর েীমা আমায়োদর 

ওয়ো�েোইট statistics.labor.ny.gov/uiwages.shtm-এ বদয়োখ্ স্নয়োত পায়োরন অথো স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বকায়োনা বকস্র�ার বেন্টায়োর কমমীয়োদর  

বথয়োক বজয়োন স্নয়োত পায়োরন।

েস্দ আপনায়োক এমন বকায়োনা চাকস্র প্রতিাে বদও�া হ� বেখ্ায়োন আপনায়োক আপনার অস্ত োম্প্রস্তক বপোর ময়োি্য অন্তত বেকারত্ব স্েমার েীমার পাস্রশ্রস্মক 

বদও�া হ�, তাহয়োে আপনায়োক অেে্যই তা গ্রহে করয়োত হয়োে, নতুো আপনার েুস্েিা হারায়োনার েঁুস্ক থাকয়োে। েস্দ আপনায়োক এমন বকায়োনা চাকস্রর প্রতিাে 

বদও�া হ� বেখ্ায়োন অন্তত বেকারত্ব স্েমার েীমার পাস্রশ্রস্মক বদও�া হয়োছে না, বেটি আপস্ন স্েদ্যমান পাস্রশ্রস্ময়োকর কারে বদস্খ্য়ো� প্রত্যাখ্্যান করয়োত 

পায়োরন। তয়োে, েস্দ আপস্ন বকায়োনা কাজ প্রত্যাখ্্যান কয়োরন এমনস্ক েুস্েিােুক্ত পাস্রশ্রস্ময়োকর প্রয়ো�াজনী�তা পূরে না হয়োেও ো আপনার েস্দ ময়োন হ� এটা 
উপেুক্ত ন� তাহয়োেও আপনাকক অেশ্যই শ্রম বেভাগকক োপ্তাস্হক প্রত্য�য়োনর েম� তা জানায়োত হয়োে। বে েপ্তায়োহ আপস্ন প্রত্যাখ্্যায়োনর স্েদ্ধান্ত বনয়োেন 

বেই েপ্তায়োহই আপনায়োক জানায়োত হয়োে, বেস্দন কাজ শুরু হও�ার কথা বেস্দন জানায়োে হয়োে না। 

আপস্ন প্রর্ম েম্পরূ্্ড বয 10টি েপ্াকের জন্য বেকার ভার্া েবুেধা বপকয়কেন তারপর, আপস্ন করকর্ েক্ম এমন বে বকায়োনা কাজ অন্তভুকে ক্ত 

করয়োত প্রয়োোজ্য কাজ স্েয়োেচনা করা হ� তার ময়োি্য েম্প্রোস্রত হয়োে, এমনস্ক বেই কায়োজর আপনার অস্ভজ্তা ো প্রস্েক্ষে না থাকয়োেও। 10 েপ্তাহ িয়োর 

েুস্েিার দাস্ে করার পর আপনায়োক বকায়োনা কায়োজর অফার বদও�া হয়োে আপনার তা গ্রহে করা আেে্যক েস্দ:

• আপস্ন কাজটি করয়োত েক্ষম হন

• তায়োত েয়োেকোচ্চ তত্রমাস্েক পাস্রশ্রস্ময়োকর অন্তত 80% বেতন বদও�া হ�, এেং 

• তায়োত বেই কায়োজর জন্য অন্তত বেকারত্ব স্েমার েীমার পাস্রশ্রস্মক প্রদান করা হ� 

আপবন বেকারত্ব বেমার েবুেধাগুবল পাওয়ার জন্য অকযাগ্য বেকেবচর্ েকেন যবি: 

• আপস্ন 10 েপ্তাহ িয়োর েুস্েিা পাও�ার পর এই স্তনটি েতকে  পূরে কয়োর এমন কাজ প্রত্যাখ্্যান কয়োরন।

• আপস্ন বকায়োনা চাকস্রর অফায়োর উত্তর না বদন (এটা চাকস্র প্রত্যাখ্্যায়োনর েমতুে্য)

http://statistics.labor.ny.gov/uiwages.shtm
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আবম উপকরর প্রকশ্নর ে্যাখ্যা অনযুায়ী পাবরশ্রবমককর প্রকয়াজনীয়র্া পরূর্ ককর, বকন্তু অনরুূপ 
কাকজর জন্য বপশ করা প্রাবন্তক েবুেধার বচকয় বনকৃষ্ট েবুেধা বপশ ককর এমন বকাকনা চাকবর 
প্রর্্যাখ্যান করকল কী েকে?

আপস্ন বে বকায়োনা েম� কায়োজর প্রতিাে প্রত্যাখ্্যান করয়োে শ্রম স্েভাগ অেে্যই পস্রস্স্স্ত পেকোয়োোচনা করয়োত হয়োে। স্কেু স্কেু বক্ষয়োত্র, আপস্ন বেকার ভাতা 
েুস্েিা পাও�া চাস্েয়ো� বেয়োত পায়োরন, েস্দ না কায়োজর জন্য প্রাস্ন্তক েুস্েিার কম মেূ্য ো অভায়োের জন্য ক্ষস্তপূরে স্দয়োত বেেী পাস্রশ্রস্ময়োকর প্রতিাে বদ�। 

আপস্ন বকায়োনা প্রাস্ন্তক েুস্েিার জন্য কাজ প্রত্যাখ্্যান করয়োে অস্তস্রক্ত তথ্য বদও�ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

আমার থিানীয় শ্রম োজার এলাকা কাকক েকল?

োিারেত, আপনার স্ানী� শ্রম োজার এোকা স্হয়োেয়োে বেই এোকা িরা হ� বেখ্ায়োন আপস্ন বেেরকাস্র পস্রেহন ো েরকাস্র পস্রেহয়োন এক বথয়োক বদড় 

ঘন্টার ময়োি্য বপৌেঁায়োত পারয়োেন। আপনায়োক স্ছেয়ো্দ এইেে এোকার বপস্ড়য়ো�ও আপনার কাজ বখ্াজঁা প্রোস্রত করয়োত হয়োে। এই হ্যান্ডেয়ুোক বেখ্ায়োন ে্যেহার 

করা হয়ো�য়োে, আপনার স্ানী� শ্রম োজার এোকা হে স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর একটি অংে এেং এর েীমানার পঞ্চাে (50) মাইয়োের ময়োি্য।

আমাকক কর্িরূ পয্ডন্ত চাকবরর বখাঁজ করকর্ েকে?

কাজ পাও�ার জন্য আপনায়োক অেে্যই েুস্ক্তেগেত দরূত্ব বেয়োত ইছেকু হয়োত হয়োে। োিারেভায়োে, েুস্ক্তেগেত দরূত্ব হে এমন দরূত্ব ো অস্তরেম করয়োত 

বেেরকাস্র পস্রেহয়োে এক ঘন্টা ো েরকাস্র পস্রেহয়োে বদড় ঘন্টা োয়োগ। 

বনউ ইয়ক্ড  বস্টট বকবরয়ার বেন্ারগুবল

আরও েীঘ্র চাকস্র খু্য়ঁোজ বপয়োত আমায়োদর স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টারগুস্ে আপনায়োক োহাে্য করয়োে। আপনার েেয়োচয়ো� কায়োের স্নউ ই�ককে  বটেট 

বকস্র�ার বেন্টার খু্য়ঁোজ বপয়োত dol.ny.gov/career-centers বদখু্ন অথো আমায়োদর বোগায়োোগ বকয়ো্রে 888-469-7365 নম্বয়োর েকাে 8:30টা ও 

স্েয়োকে 4:30বটর ময়োি্য বোমোর - শুরেোর বফান করুন। প্রদত্ত পস্রয়োষোগুস্ের ময়োি্য পয়োড়: 

• জীেনেতৃ্তান্ত বেখ্া ও োক্ষাৎকার বদও�ার দক্ষতা

• বপোগত পরামেকে ও পথস্নয়োদকেে

• আপস্ন বকান চাকস্রর উপেুক্ত তা স্নিকোরয়োে োহাে্য করয়োত দক্ষতার মেূ্যা�ন

• চাকস্র বখ্াজঁার কমকেোো

• বকায়োনা স্েয়োেষ এোকা� ো স্েয়োল্প চাকস্রর উপেভ্যতার তথ্য (শ্রম োজায়োরর তথ্য)

• চাকস্রর বরফায়োরে

• প্রস্েক্ষয়োের েুয়োোয়োগর তথ্য এেং উপেুক্ত হয়োে প্রস্েক্ষয়োে বরফায়োরে

বকবরয়ার বেন্াকরর োধ্যর্ামলূক তেঠক

আপনায়োক স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টায়োর স্রয়োপাটকে  করয়োত হয়োত পায়োর। েস্দ তা হ�, তাহয়োে আপনায়োক োক্ষাৎকায়োরর তাস্রখ্, েম� এেং স্ান 

জাস্নয়ো� একটি স্চঠি পাঠায়োনা হয়োে। আপস্ন কা করয়োেন েয়োে অথো অন্য বকায়োনা কারয়োে োক্ষাৎকায়োর উপস্স্ত থাকয়োত না পারয়োে েম� পুনস্নকেিকোরে 

করয়োত েত েীঘ্র েম্ভে স্নউ ই�ককে  বকস্র�ার বেন্টায়োর বফান করুন। েখ্ন আপস্ন বফান কয়োর বোগায়োোগ করয়োত পারয়োেন না তখ্ন স্ফরস্ত কে 

বদও�ার অনয়ুোরাি কয়োর োতকে া বদও�া আেে্যক, বকউ না বকউ আপনায়োক 24 ঘন্টার ময়োি্য বফান করয়োে। োতকে ার বদও�ার 24 ঘন্টার ময়োি্য েস্দ 

আপনায়োক বকউ বফান না কয়োর থাকয়োে অনগু্রহ কয়োর আপনার অনোইন অ্যাকাউন্ট বথয়োক আমায়োদরয়োক স্নরাপদ োতকে া পাঠান। বদখু্ন “পস্রস্েষ্ট II: 

একটি স্নরাপদ বময়োেজ পাঠায়োনা হয়োছে” অধ্যায় 14-বর্ স্নয়োদকে য়োের জন্য, অথো আোর বফান করুন। আপনার েেয়োচয়ো� কায়োে বকস্র�ার বেন্টার খু্জঁয়োত 

labor.ny.gov/career-center-locator বদখু্ন।

http://dol.ny.gov/career-centers
http://labor.ny.gov/career-center-locator


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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বকস্র�ার বেন্টায়োরর োক্ষাৎকারগুস্ের উয়োদেে্য হে আপনায়োক আয়োরা দ্রুত চাকস্র খু্য়ঁোজ বপয়োত োহাে্য করা। উদাহরেস্রূপ, আমরা কাজ বখ্াজঁার একটি 

স্েস্খ্ত পস্রকল্পনা ততস্র করয়োত আপনায়োক োহাে্য করয়োত পাস্র ো আপনার স্েয়োেষ চাস্হদাগুস্ে তুয়োে িরয়োে। েস্দ আপনার েমতি েুস্েিা বেষ হও�ার 

েম্ভােনা বদখ্া বদ�, তাহয়োে আপনার হ�ত অন্য বপ্রাগ্রায়োম অংে বনও�ার প্রয়ো�াজন হয়োে। এই তেঠক ো কােকেরেমগুস্ে বকাথা� এেং কখ্ন আয়ো�াস্জত হয়োে 

তা আমরা আপনায়োক জানাে।

একটি বভৌত স্চঠি পাও�ার েয়োগে আপনায়োক আপনার আেন্ন তেঠয়োকর একটি অনসু্ারক NY.gov স্নরাপদ বময়োেজ স্েয়োটেয়োমর মাি্যয়োম অথো NYS 

উচ্চস্েক্ষার বফান োইনগুস্ের মাি্যয়োম বফান কয়োর পাঠায়োনা হয়োে।

আবম বকবরয়ার বেন্াকরর বকাকনা তেঠকক উপবথির্ েকর্ না পারকল কী েকে? 

আপবন বকবরয়ার বেন্াকরর বকাকনা োক্াৎকাকর উপবথির্ না েকল ো বকাকনা বচঠির উত্তর না বিকল আপনার েবুেধাগুবল অবেলকম্ব েন্ 
করা েকে। আপনায়োক প্রথয়োম ো করয়োত হয়োে তা হে আপনায়োক আপনার অ্যাপয়ো�ন্টয়োমন্ট বনাটিয়োে তাস্েকাভুক্ত স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টায়োর তায়োদর 
স্ন�স্মত কায়োজর েময়ো� অস্েেয়োম্ব ে্যস্ক্তগতভায়োে বেয়োত হয়োে। আপনার বকায়োনা োক্ষাৎ স্স্র করার প্রয়ো�াজন বনই। এোড়াও আপস্ন বকস্র�ার বেন্টায়োর কে 

কয়োর, শ্রম স্েভায়োগর বকান কমমীর োয়োথ কথা েয়োেও স্রয়োপাটকে  করয়োত পায়োরন। বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করয়োেন না, কারে তারা আপস্ন বকস্র�ার 

বেন্টায়োর স্রয়োপাটকে  না করা পেকেন্ত বকায়োনা োহাে্য করয়োত পারয়োেন না।

েস্দ আমরা বদস্খ্ বে োক্ষাৎকায়োর আপনার অনপুস্স্স্তর বকায়োনা তেি কারে বনই এেং আপস্ন আপনার োক্ষাৎকায়োরর স্দয়োন বকস্র�ার বেন্টায়োর বোগায়োোগ 

কয়োরনস্ন, তাহয়োে আপস্ন উক্ত েপ্তায়োহর (বে েপ্তায়োহ আপস্ন বদখ্া কয়োরনস্ন) েুস্েিার জন্য বোগ্য হয়োেন না এেং স্নয়োজ এয়োে বকস্র�ার বেন্টায়োর বদখ্া না করা 
পেকেন্ত বোগ্য থাকয়োেন না।

বকস্র�ার বেন্টায়োর অ্যাপয়ো�ন্টয়োময়োন্টর পয়োর আপনায়োক একটি অনোইন প্রনেমাো েমূ্পেকে করয়োত স্নয়োদকেে বদও�া হয়োে, ো 48 ঘন্টার ময়োি্য অেে্যই জমা স্দয়োত 

হয়োে। দ্রুত জমা এেং পেকোয়োোচনার জন্য বকস্র�ার বেন্টায়োর এই প্রনেমাোটি েমূ্পেকে করুন। আপস্ন বে েম� স্রয়োপাটকে  কয়োরনস্ন তার েুস্েিার জন্য আপনার 

বোগ্যতা স্নিকোরয়োের জন্য আমরা প্রনোেেী পেকোয়োোচনা করে।

আপনার েুস্েিাগুস্ে আপনার োক্ষাৎকায়োর উপস্স্ত না থাকার েপ্তাহ বথয়োক বকস্র�ার বেন্টায়োর স্রয়োপাটকে  করার েপ্তাহ পেকেন্ত িয়োর রাখ্া হয়োে। আমরা েস্দ 

বদস্খ্ বে আপনার োক্ষাৎকায়োর উপস্স্ত না থাকার বকায়োনা উপেুক্ত কারে স্েে না, তাহয়োে আপস্ন আটয়োক রাখ্া েপ্তাহগুস্ের জন্য অথকে পাও�ার বোগ্য 
হয়োেন না। আপনার েুস্েিা আটয়োক থাকার েম� আপস্ন বে েপ্তাহগুস্ের জন্য বেকার রয়ো�য়োেন এেং বোগ্যতার প্রয়ো�াজনী�তা পূরে করয়োেন তার প্রস্তটির 

জন্য প্রত্য�ন করয়োত থাকুন। 

দ্রষ্টে্য: আপস্ন ভস্েষ্যয়োতর বকায়োনা তাস্রখ্ েহ বকায়োনা চাকস্রর অফার গ্রহে কয়োর থাকয়োে বকস্র�ার বেন্টায়োর বোগায়োোগ করুন, কারে আপনার তায়োদরয়োক 

অফায়োরর প্রমাে ও শুরুর তাস্রখ্ বদখ্ায়োত হয়োে। আপনায়োক োক্ষাৎকার বথয়োক অে্যাহস্ত বদও�া োয়োে স্কনা বকস্র�ার বেন্টার আপনায়োক বেই পরামেকে 
বদয়োে। 

আবম শারীবরকভাকে কাজ খঁুজকর্ ো গ্রের্ করকর্ অক্ম েকল কী েকে?

বেকারত্ব স্েমা েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হয়োত আপনায়োক অেে্যই কাজ করার জন্য োরীস্রকভায়োে েক্ষম হয়োত হয়োে। 

আপস্ন বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা পাও�ার েম� অেুস্ ো অক্ষম হয়ো� পড়য়োে অথো অন্য বকায়োনা কারয়োে োমস্�কভায়োে কাজ খু্জঁয়োত ো গ্রহে করয়োত 

না পারয়োে এেং আপনার েুস্েিা পাও�ার বোগ্যতা েম্পয়োককে  প্রনে থাকয়োে অস্েেয়োম্ব আমায়োদর েয়োগে labor.ny.gov/signin-এ বোগায়োোগ করুন অথো 
বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করুন। আপস্ন পুনরা� কাজ করয়োত েক্ষম হয়ো� উঠয়োে আপস্ন আোর েুস্েিা গ্রহে করা চাস্েয়ো� োও�ার বোগ্যতা 
অজকে ন করয়োত পায়োরন। আপস্ন োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করয়োে আপনার বে স্দনগুস্েয়োত আপস্ন কাজ করয়োত পায়োরনস্ন তার েেকটি স্দয়োনর স্রয়োপাটকে  করা 
আেে্যক। েস্দ আপনার কাজ করার কথা থায়োক স্কন্তু আপস্ন বকায়োনা অেুস্তার কারয়োে কায়োজ না োন, তাহয়োে েুস্েিাগুস্ের জন্য প্রত্য�ন করার েম� 

আপনায়োক অেে্যই জানায়োত হয়োে বে আপস্ন বেই স্দন কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু এেং েমথকে স্েয়োেন না। আপস্ন বকায়োনা েপ্তায়োহ চারস্দন ো তার বেস্ে 

কাজ করয়োত না পারয়োে আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য থাকয়োেন না এেং আপনায়োক বেই েপ্তায়োহ দাস্ে জানায়োত হয়োে না। অনগু্রহ কয়োর “আবম আংবশক-
েমকয় কাজ করকল কী েকে?” অধ্যায় 6-এ বিখুন।

http://labor.ny.gov/signin
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আমাকক জবুরর কর্্ড কে্য োকা েকয়কে েকল আবম কাজ খঁুজকর্ ো গ্রের্ করকর্ না পারকল কী েকে?

আপস্ন েস্দ জসু্রর কতকে ে্য করার োক বপয়োে আপনায়োক েুস্েিা প্রত্যাখ্্যান করা হয়োে না। আপনায়োক েস্দ মাস্ককে ন েুক্তরায়োষ্টর ো এর বকান বটেয়োটর জন্য 
বকান েড় ো বোট জসু্রর কায়োজ োকা হ� তাহয়োে এটি েস্ত্য। জসু্রর কতকে ে্য করার েময়ো� আপস্ন কাজ করার জন্য ততরী, ইছেকু এেং েক্ষম েয়োে 

স্েয়োেস্চত হয়োেন। তাোড়া, আপনার বে েপ্তায়োহ জসু্রর কতকে ে্য থায়োক বেই েপ্তায়োহর জন্য আপনায়োক কাজ বখ্াজঁার প্রয়ো�াজনী�তাগুস্ে পূরে করয়োত হয়োে না। 

আয়োরা তয়োথ্যর জন্য বটস্েয়োফান বলিইম বেন্টায়োর* বোগায়োোগ করুন। 

গভ্ড ের্ী েওয়া বক আমার েবুেধা পাওয়াকক প্রভাবের্ করকে?

েুক্তরাষ্টী� ও বটেয়োটর আইনানেুায়োর, গভকে েতী হও�ার কারয়োে আপনায়োক বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা প্রত্যাখ্্যান করা োয়োে না। শ্রমস্েভাগ গভকে িারয়োের উপর 

স্ভস্ত্ত কয়োর তেষম্য করয়োত পারয়োেন না। তয়োে, েমতি দাস্েদায়োরর উপর প্রয়োোজ্য একই বোগ্যতার স্ন�মও গভকে েতী দাস্েদারয়োদর উপর প্রয়োোজ্য; তায়োদরয়োক 

কাজ করার জন্য উপেভ্য থাকয়োত হয়োে, তায়োদরয়োক োরীস্রকভাে কাজ করয়োত েমথকে হয়োত হয়োে এেং কাজ খু্জঁয়োত হয়োে।

আপনার গভকে িারে েম্বয়োধে আমায়োদর জানায়োনার বকান প্রয়ো�াজন বনই যর্ক্র্ না র্া আপনার কাজ করার েক্মর্ার উপকর প্রভাে বিলকে। েস্দ 

আপস্ন গভকে িারয়োের স্াস্্য েমে্যা ো প্রেয়োের কারয়োে কাজ করয়োত না পায়োরন, তাহয়োে আপস্ন বেইেে স্দন ো েপ্তায়োহর বেকরত্ব স্েমার েুস্েিার দাস্ে করয়োত 

পারয়োেন না। উদাহরেস্রূপ, প্রেয়োের জন্য হােপাতায়োে ভস্তকে  হয়োে আপনার কাজ করার ক্ষমতা ক্ষস্তগ্রতি হয়োে। হাোপাতায়োে ভস্তকে  থাকার েময়ো�র ো কাজ 

করয়োত না পারার েুস্েিা আপস্ন দাস্ে করয়োত পারয়োেন না। আপনার েুস্েিা পাও�া শুরু হও�ার আয়োগ, আপস্ন হােপাতায়োে ভস্তকে  থাকার পয়োর কাজ করয়োত 

েক্ষম এমন কাগজপত্র বদখ্ায়োত হয়োে (অন্য বে বকায়োনা কারয়োে হােপাতায়োে ভস্তকে  থাকয়োে) আপনায়োক অেে্যই েুস্তার োড়পত্র স্দয়োত হয়োে। 

কখ্নও কখ্নও বকায়োনা স্নয়ো�াগকতকে া বটস্েয়োফান বলিইমে বেন্টারয়োক* েেয়োত পায়োর বে দাস্েদার কাজ বেয়োড় স্দয়ো�য়োে, অনপুস্স্ত েুটি স্নয়ো�য়োে ো গভকে েতীর 

কারয়োে োস্ড়য়ো� বদও�া হয়ো�য়োে। আমায়োদরয়োক অেে্যই বেই তথ্য আপনার কাে বথয়োক োচাই করয়োত হয়োে। তয়োে, আপস্ন েস্দ আপনার বেষ চাকস্র বস্ছো� 

বেয়োড় স্দয়ো� থায়োকন, এমনস্ক আপস্ন কাজ করার জন্য োরীস্রকভায়োে েক্ষম হও�া েয়োত্তও, তাহয়োে আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য নাও হয়োত পায়োরন।
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8 অস্তস্রক্ত অথকেপ্রদান ো জাস্ে�াস্ত

অবর্বরক্ত অর্্ডপ্রিান কাকক?

একটি অস্তস্রক্ত অথকেপ্রদান ঘয়োট েখ্ন আপস্ন এমন বেকারত্ব েীমা েুস্েিা পান ো পাও�ার বোগ্যতা আপনার বনই। বেে স্কেু কারয়োে এটা হয়োত পায়োর, 

উদাহরেস্রূপ: আপস্ন োপ্তাস্হক েুস্েিা দাস্ে করার েম� বকায়োনা ভুে কয়োরস্েয়োেন, আপস্ন কাজ করয়োত প্রস্তুত, ইছেকু ও েমথকে স্েয়োেন না, আপস্ন এক 

ো একাস্িক েপ্তায়োহর জন্য প্রয়ো�াজনী� কাজ বখ্াজঁার কােকেকোপ পূরে কয়োরনস্ন অথো আপস্ন দাস্ে দায়ো�র করার ো োপ্তাস্হক দাস্ে জানায়োনার েম� 

আমায়োদর স্ময়োথ্য ো স্েভ্রাস্ন্তকর তথ্য স্দয়ো�স্েয়োেন।

ইচ্াকৃর্ বমকর্্য ের্্ডনা কাকক েকল?

ইছোক্ৃতভায়োে ভুে তথ্য প্রদান হ� েখ্ন আপস্ন জ্ঞার্োকর এেং উকদেশ্যপ্রকর্াবির্ভাকে বেকার ভাতার েুস্েিা বনও�ার জন্য স্মথ্যা তথ্য প্রদান 

কয়োরন। ইছোক্ৃতভায়োে এেং উয়োদেে্যপ্রয়োোস্দতভায়োে বকায়োনা তথ্য বগাপন রাখ্াও এর অন্তভুকে ক্ত। গুরুত্বপরূ্্ড: ইচ্াক্ৃর্ভাকে ভুল র্র্্য প্রিান জাবলয়াবর্। 

েুস্েিা বনও�ার জন্য আপস্ন েস্দ ইছোক্ৃতভায়োে স্মথ্যা েয়োেন ো ভুে তথ্য প্রদান কয়োরন, তাহয়োে আপনায়োক: 

• অস্তস্রক্ত অথকে বফরত স্দয়োত হয়োত পায়োর।

• “িরবিট বেজ” এর মেূ্যা�ন করান, বেগুস্ে হে েুস্েিাগুস্ে, ো আপস্ন ভস্েষ্যয়োত দাস্ে করয়োেন ো আপনার বথয়োক জস্রমানা স্হয়োেয়োে োয়োজ�াপ্ত করা 
ো বকয়োড় বনও�া হয়োত পায়োর (েব্দয়োকাষ বদখু্ন), এেং

• েুস্েিার অস্তস্রক্ত অয়োথকের পূেকে রাস্ের উপর $100 ো 15 েতাংে (বেটি বেস্ে হয়োে) আবর্্ডক জবরমানা িােকে করান। এটি বফরত বদও�া আেে্যক 

এমন বকায়োনা েুস্েিা োড়াও িােকে করা হ� (েব্দয়োকাষ বদখু্ন)।

আবম বকাকনা অবর্বরক্ত অর্্ড ো আবর্্ডক জবরমানা বিরর্ না বিকল কী েকে? 

আপস্ন জাস্ে�াস্ত কয়োর বে অস্তস্রক্ত েুস্েিা বপয়ো�য়োেন তা আপস্ন েস্দ বফরত না বদন, তাহয়োে শ্রম স্েভাগ ঐ অস্তস্রক্ত অথকে বফরত বপয়োত আপনার 

স্েরুয়োদ্ধ একটি রা� বপয়োত পায়োর। 

শ্রম স্েভাগ-বক তথ্য না স্দয়ো� বগাপন কয়োর ো স্মথ্যা তথ্য প্রদান কয়োর আপস্ন বে েুস্েিা বপয়ো�য়োেন তা বফরত না বদও�ার ফেস্রূপ শ্রম স্েভাগ আপনার 

স্েরূয়োদ্ধ আইস্ন ে্যেস্া বনও�ার জন্য বকে ফাইে করয়োত পায়োর। একোর তা হয়োে, স্েচায়োরর একটি রা� আপনার স্েরুয়োদ্ধ 20 েেয়োরর জন্য ে্যেহার করা 
বেয়োত পায়োর, এেং আপনার অথকে স্নয়ো� বনও�া হয়োত পায়োর, োর ময়োি্য আপনায়োক প্রদত্ত অয়োথকের বচক এেং/অথো ে্যাঙ্ক অ্যাকাউয়োন্টর একটি অংেও থাকয়োত 

পায়োর। এোড়াও, স্েচায়োরর রা� আপনার বরেস্েট ব্কায়োরর ক্ষস্ত করয়োে এেং বকান োো ভাড়া করা, বকান কাজ বখ্াজঁা ো বকান ঋে বনও�া� আপনার 

ক্ষমতার উপয়োর প্রভাে বফেয়োে।

স্নউ ই�ককে  বটেয়োট "ক্ষস্তপূরে পাও�ার অস্িকার” নামক ে্যেস্াটিও আয়োে। আপনায়োক েুস্েিার বে অস্তস্রক্ত অথকে প্রদান করা হয়ো�স্েে তা েস্দ আপস্ন 

বফরত না বদন, তাহয়োে আমরা বকায়োনা অথকেপ্রদায়োনর অথকে োয়োজ�াপ্ত করয়োত পাস্র ো স্নউই�ককে  বটেয়োটর আপনার কায়োে পাওনা আয়োে। বেকার ভাতার 

েুস্েিা, চুস্ক্তর অথকেপ্রদান, বটেয়োটর কয়োরর অথকে পস্রয়োোি এেং অন্যান্য অথকেপ্রদানগুস্ে এর অন্তভুকে ক্ত। এোড়াও আমরা আপনার বকায়োনা েয়োক�া ঋে েংগ্রহ 

করার জন্য েুক্তরাষ্টী� (IRS) কর বফরত এেং অন্যান্য েুক্তরাষ্টী� অথকেপ্রদান তথা অন্য বটেয়োট োস্ক থাকয়োত পায়োর এমন বে বকায়োনা বেকারত্ব েুস্েিাও 

বকয়োড় স্নয়োত পাস্র।

আপনার আস্থকেক জস্রমানা েয়োক�া থাকয়োে আপস্ন তা বকেে বচক ো মাস্ন অেকে ার মারফৎ প্রদান করয়োত পায়োরন। আমরা আস্থকেক জস্রমানা প্রদান করয়োত 

ভস্েষ্য\ৎ েুস্েিাগুস্ে িয়োর রাখ্য়োত পাস্র।

আপস্ন অস্তস্রক্ত অয়োথকের পুয়োরাটা বফরত স্দয়োত না পারয়োে আপস্ন 800-533-6600 নম্বয়োর বফান কয়োর একটি অথকেপ্রদান পস্রকল্পনার অনয়ুোরাি করয়োত 

পায়োরন।
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বকাকনা অবর্বরক্ত অর্্ডপ্রিাকনর বনধ্ডারর্ বপকল আমাকক কী করকর্ েকে?

আপনায়োক েস্দ অস্তস্রক্ত অথকেপ্রদান করা হয়ো� থায়োক, তাহয়োে আপস্ন বময়োের মাি্যয়োম স্নিকোরয়োের স্েজ্স্প্ত পায়োেন। এই স্েজ্স্প্তটি ো করয়োে:

• প্রদত্ত অস্তস্রক্ত অয়োথকের রাস্ে বদখ্ায়োে এেং আপনায়োক েয়োে বদয়োে বে তা কীভায়োে বফরত স্দয়োত হয়োে

• বে বকায়োনা আস্থকেক ও োয়োজ�াপ্ত জস্রমানা বদখ্ায়োে

• অস্তস্রক্ত অথকে কীভায়োে প্রদান করা হয়ো�য়োে এেং বকন তা বফরত স্দয়োত হয়োে তার ে্যাখ্্যা বদয়োে

েস্দ আপস্ন অস্তস্রক্ত অথকেপ্রদায়োনর স্নিকোরে পত্র পান, তাহয়োে আপনায়োক স্েজ্স্প্তয়োত থাকা অথকে বফরয়োতর স্নয়োদকেে অনেুরে করয়োত হয়োে। আপস্ন েস্দ ঐ 

অস্তস্রক্ত অথকেপ্রদান স্নিকোরয়োের েয়োগে অেম্মত হন, তাহয়োে শুনাস্নর জন্য অনয়ুোরাি করার অস্িকার আপনার আয়োে। অনগু্রহ কয়োর আর তয়োথ্যর জন্য 
“শুনাস্ন ও আপীে প্রস্রে�া” অধ্যায় 10-এ বদখু্ন। আপস্ন শুনাস্নর অনয়ুোরাি করয়োে শুনাস্ন েমূ্পেকে হও�া ও স্েদ্ধান্ত জাস্র করা পেকেন্ত অস্তস্রক্ত অথকে 
েংগ্রয়োহর কাজ স্স্গত থাকয়োে। 

অন্য বস্টকটর ো যকু্তরাষ্ট্রীয় কায্ডরিকমর দ্ারা অবর্বরক্ত অর্্ডপ্রিান

আপস্ন অন্য বকায়োনা বটেট ো বফোয়োরে কােকেরেয়োমর দ্ারা অস্তস্রক্ত বে অথকে পাও�া উস্চত ন� তা বপয়ো� থাকয়োে বেই বফরতয়োোগ্য অথকে শ্রম স্েভাগ অেে্যই 

আপনার বেকারত্ব স্েমার েুস্েিার বথয়োক বকয়োট বনয়োে।

বে্বের্্যাগ: আমরা েস্দ স্নিকোরে কস্র বে আপস্ন েতকে মান ো আয়োগকার বকায়োনা দাস্ের েম� একইেয়োগে কাজ কয়োরয়োেন এেং েুস্েিা েংগ্রহ কয়োরয়োেন, তাহয়োে 

শ্রম স্েভাগ প্রদত্ত অস্তস্রক্ত অথকে েংগ্রহ করয়োত অেীম েংখ্্যক েের স্পেয়োন বেয়োত পায়োর। এরকম বকায়োনা বক্ষয়োত্র জাস্ে�াস্তর অস্ভয়োোয়োগর স্েয়োরাস্িতা করয়োত 

আপনার কায়োজর ইস্তহায়োের প্রমাে োগয়োে। বেই েম্ভােনার জন্য স্নয়োজয়োক প্রস্তুত করয়োত আপনার েম�েূস্চ, েময়ো�র বরকেকে  ও বপ টোে েংরক্ষে করা 
স্নস্চেত করুন।
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9 আস্ম চাকস্রয়োত স্ফয়োর এয়োে আমায়োক কী করয়োত হয়োে?

আবম পরূ্্ড েমকয়র চাকবরকর্ বিকর একল আমাকক কী করকর্ েকে?

আপস্ন বকায়োনা চাকস্র বপয়োে আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিা দাস্ে করার েম� কাজ করার স্রয়োপাটকে  করা আেে্যক, এমনস্ক আপনায়োক এখ্য়োনা অথকেপ্রদান করা না 
হয়ো� থাকয়োেও। আপস্ন েপ্তায়োহ 30 ঘণ্ার বেস্ে কাজ করয়োে অথো েপ্তায়োহ $504 এর বেস্ে উপাজকে ন করয়োে আপস্ন েুস্েিার বোগ্য হয়োেন না এেং আপনার 

বেই েপ্তায়োহ দাস্ে জানায়োনার দরকার বনই।

আবম কাকজ বিরকল এেং আোর বেকার েকয় বগকল কী েকে?

যবি বর্নটির েমস্ত শর্্ড  আপনার উপর প্রয়োোজ্য হ�:

• আপনার েুস্েিার েের বেষ হ�স্ন,

• আপস্ন 104 স্দয়োনর েুস্েিা পানস্ন (এটি 26টি পূেকে েপ্তায়োহর েুস্েিার েমান), এেং

• আপনার বেষোর েুস্েিার দাস্ে করার েপ্তায়োহর পর অন্তত এক েপ্তাহ বকয়োট বগয়োে 

তখ্ন আপস্ন আোর েুস্েিার দাস্ে করয়োত পায়োরন। আপনার েুস্েিার দাস্ে করয়োত োহাে্য োগয়োে অনগু্রহ কয়োর বদখু্ন “হাউ েু আই বলিম বেস্নস্ফটে?” 

অধ্যায় 6-এ।

আপস্ন েুস্েিার েের কয়োে বেষ হয়োে তা না জানয়োে আপস্ন বেই তাস্রখ্ আপনার আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরয়োে ো আপনার labor.ny.gov/signin-এ 

আপনার অনোইন অ্যাকাউয়োন্ট খু্য়ঁোজ স্নয়োত পায়োরন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে বপয়োজ “বেকারত্ব 

পস্রয়োষো” বোতায়োম স্লিক করুন। বেকারত্ব স্েমার েুস্েিার অনোইন বপয়োজ "অথকেপ্রদায়োনর ইস্তহাে বদখু্ন" বোতায়োম স্লিক করুন। 

গুরুত্বপরূ্্ড: এক ো একাবধক েপ্াে েবুেধার িাবে না করার পর আপবন আোর েবুেধার িাবে করা শুরু করকল আপবন োককযাকগ ো 
অনলাইকন একটি িম্ড পাকেন যাকর্ আপবন বয েময়কাকলর জন্য েবুেধার িাবে ককরনবন র্ার েম্পকক্ড  র্কর্্যর অনকুরাধ করা েকে। 
আপস্ন ফমকেটি বফরত পাঠায়োনা পেকেন্ত শ্রম স্েভাগ বথয়োক আপনার েুস্েিাগুস্ে িয়োর রাখ্া হয়োে। আপস্ন েুস্েিার বোগ্য স্কনা বেই স্েদ্ধান্ত স্নয়োত স্েভায়োগর আর 

তয়োথ্যর প্রয়ো�াজন হয়োে আপনার েুস্েিাগুস্ে দইু বথয়োক স্তন েপ্তাহ ো তারও বেস্ে েম� িয়োর রাখ্া হয়োত পায়োর। 

ফমকেটি েমূ্পেকেরূয়োপ পূরে করুন এেং েত েীঘ্র েম্ভে বেটি ফয়োমকে বদখ্ায়োনা ঠিকানা� বফরত পাঠিয়ো� স্দন। আপস্ন ফমকেটি েমূ্পেকেরূয়োপ পূরে না করয়োে অথো 
আপস্ন তা দ্রুত বফরত না পাঠায়োে আপনার েুস্েিাগুস্ে স্েেস্ম্বত, স্স্গত ো প্রত্যাখ্্যাত হয়োত পায়োর।

http://labor.ny.gov/signin


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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10 শুনাস্ন এেং আপীে প্রস্রে�া

আবম বক আমার িাবে েম্পকক্ড  বনধ্ডারকর্র বেরুকদ্ধ আপীল করকর্ পাবর?

বেকারত্ব েীমা বপ্রাগ্রায়োমর উয়োদেয়োে্যর জন্য, স্েদ্ধান্ত হে আপনার দাস্ে েংরোন্ত স্েষয়ো� শ্রম স্েভায়োগর স্নিকোরয়োের আনষু্াস্নক নাম। আমায়োদর বথয়োক 

“স্নিকোরে” স্েয়োরানাম বদও�া বকায়োনা স্েজ্স্প্ত বপয়োে তার স্পেয়োনর পৃষ্া েহ বেটিয়োক পড়া, বোো এেং বরয়োখ্ বদও�া গুরুত্বপূেকে।

আপস্ন েস্দ ঐ অস্তস্রক্ত অথকেপ্রদান স্নিকোরয়োে অেম্মত হন ো আপনায়োক েুস্েিা স্দয়োত অস্ীকার কয়োর ো আপনার েুস্েিা অয়োথকের রাস্ের উপয়োর প্রভাে 

বফয়োে, তাহয়োে একটি শুনাস্নর জন্য অনয়ুোরাি করার অস্িকার আপনার আয়োে। বেকারত্ব েীমা আপীে বোয়োেকে র একজন পক্ষপাতহীন প্রোেস্নক আইস্ন 

স্েচারয়োকর োময়োন শুনাস্ন অনসু্ষ্ত হয়োে।

আবম কীভাকে শুনাবনর অনকুরাধ করকো?

অনোইয়োন শুনাস্নর অনয়ুোরাি করয়োত  labor.ny.gov/signin-এ োন ও আপনার NY.gov অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। “বগা টু মাই অনোইন ফমকেে” 

বেয়োে স্নন। োঁস্দয়োকর “পূরে করার জন্য উপেব্ধ ফমকেগুস্ে” বমনরু অিীয়োন “দাস্েদায়োরর শুনাস্নর অনয়ুোরাি” ফমকেটি বেয়োে স্নন। অনগু্রহ কয়োর ফমকেটি েমূ্পেকে 
পূরে কয়োর জমা স্দন।

আপনার আমায়োদর কায়োে বকায়োনা অনোইন অ্যাকাউন্ট না থাকয়োে অনগু্রহ কয়োর বদখু্ন “স্রস্েস্ভং ইয়ো�ার বেস্নস্ফটে: আপনার স্পন, NY.gov আইস্ে, 

েরােস্র জমা এেং বেস্েট কােকে ”  অধ্যায় 3-এ কীভায়োে এরকম একটি বেটআপ করয়োত হয়োে তার স্নয়োদকে য়োের জন্য।

আপস্ন এই হ্যান্ডেয়ুোকর স্পেনস্দয়োকর বলিম্যান্ট স্রয়োকায়ো�টে ফর স্হ�াস্রং ফমকে পূরে কয়োর অথো একটি স্চঠি স্েয়োখ্ও আপস্ন আপনার অনয়ুোরািটি করয়োত 

পায়োরন। অনয়ুোরাি ফ্যাক্স করুন 518-457-9378 নম্বয়োর অথো বেটি োকয়োোয়োগ এই ঠিকানা� পাঠায়োত পায়োরন:

 New York State Department of Labor  

 PO Box 15131  

 Albany, NY 12212-5131 

গুরুত্বপরূ্্ড: আপনার অনলাইন, ি্যাক্স ো োককযাকগ পাঠাকনা অনকুরাকধ বপাস্টমাক্ড  র্াকা ো বেগুবল অন্যর্ায় বনধ্ডারর্ োকক ো 
ে্যবক্তগর্ভাকে বপৌঁঁকে বিওয়ার 30 বিকনর মকধ্য িাকয়র করা েকয়কে েকল প্রমাবর্র্ েওয়া আেশ্যক। এর বেপরীকর্র প্রমার্ োো 
বনধ্ডারর্টি র্ার উপর বিওয়া র্াবরকখ োকক বপৌঁঁকে বিওয়া েকয়কে এেং যার কাকে পাঠাকনা েকয়বেল র্ার দ্ারা গেৃীর্ েকয়কে েকল ধকর 
বনওয়া েকে, যা বেটি োকক বিওয়ার পাঁচটি কায্ডবিেকের বেবশ পকর নয়। আপনার শুনাস্নর অনয়ুোরাি করয়োত স্েেম্ব হয়োে আপস্ন মামোর েথাথকেতার 

স্ভস্ত্তয়োত শুনাস্ন হও�ার অস্িকার হারায়োত পায়োরন। আপনার অনয়ুোরাি জমা বদও�ার তাস্রখ্ ও েম� বদখ্ায়োনা বনাটে ও বে বকায়োনা বরকেকে  বরয়োখ্ স্দন।

আপনার অনয়ুোরায়োির ময়োি্য এগুস্ে অন্তভুকে ক্ত করুন: 

• আপনার পুয়োরা নাম

• আপনার বোে্যাে স্েস্কউস্রটি নম্বয়োরর বেষ চারটি অঙ্ক

• আপনার েতকে মান োক ঠিকানা এেং বটস্েয়োফান নম্বর

• স্নিকোরে োয়োক বদও�ার তাস্রখ্

• স্নিকোরেটি ভুে েয়োে আপনার বকন ময়োন হয়োছে তার একটি স্েেদ ে্যাখ্্যা 

• আপনায়োক শুনাস্নয়োত হাস্জর হও�ার জন্য পাও�া োয়োে না এমন বে বকায়োনা তাস্রখ্, োর ময়োি্য রয়ো�য়োে িমমী� রীস্তেমহূ

• শুনাস্নর জন্য আপনার প্রয়ো�াজন হয়োত পায়োর এমন বে বকায়োনা স্েয়োেষ চাস্হদা ো োেস্ান

• আপনার ো আপনার োক্ষীর বে বকায়োনা িরয়োের প্রস্তেধেকতা ো প্রয়ো�াজনী�তা থাকয়োে েকে পক্ষই োয়োত শুনাস্নয়োত অংেগ্রহে করয়োত পায়োর তা 
স্নস্চেত করয়োত ে্যেস্ায়োনও�া হয়োে

আপনার স্েেসৃ্তয়োক েমথকেন কয়োর এমন বকায়োনা নস্থপত্র থাকয়োে বেগুস্েয়োক আপনার শুনাস্নর অনয়ুোরায়োির েয়োগে েংেুক্ত করুন ও পাঠান।

আপস্ন 30-স্দয়োনর েম�েীমার পর শুনাস্নর অনয়ুোরাি কয়োর থাকয়োে আপনায়োক শুনাস্নর অনয়ুোরাি করা� স্েেয়োম্বর কারে ে্যাখ্্যা করয়োত হয়োে। এটি আপনার 

শুনাস্নয়োত আয়োোস্চত হয়োে।

http://labor.ny.gov/signin
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আবম শুনাবনর জন্য অনকুরাধ জানাকনার পকর আমার কী আশা করা উবচর্?

শ্রম স্েভাগ আপনার শুনাস্নর অনয়ুোরািটি পেকোয়োোচনা করয়োেন। আমরা আরও তয়োথ্যর জন্য আপনার োয়োথ বোগায়োোগ কয়োর একটি নতুন স্নিকোরে করয়োত 

পাস্র। স্েভায়োগর বকানও কে ো োতকে াগুস্ের অস্েেয়োম্ব প্রস্তস্রে�া জানান। উত্তর স্দয়োত ে্যথকে হও�ার ফয়োে বকেেমাত্র উপেব্ধ তয়োথ্যর স্ভস্ত্তয়োত একটি নতুন 

স্নিকোরে করা হয়োত পায়োর। 

নতুন স্নিকোরেটি আপনার অনকুূয়োে বগয়োে আপনার শুনাস্নয়োত হাস্জর হও�ার প্রয়ো�াজন নাও হয়োত পায়োর। নতুন স্নিকোরেটি আপনার অনকুূয়োে না বগয়োে 

আপনায়োক আোর একটি শুনাস্নর অনয়ুোরাি করয়োত হয়োত পায়োর। 

মেূ স্নিকোরয়োে বকায়োনা েদে না হয়োে একজন স্নরয়োপক্ষ প্রোেস্নক আইয়োনর স্েচারয়োকর কায়োে একটি শুনাস্নর েম� স্স্র করা হয়োে। শুনাস্নগুস্ে োিারেত 

আপস্ন অনয়ুোরাি করার 15 বথয়োক 30 স্দয়োনর ময়োি্য আয়ো�াস্জত হ�। শুনাস্নর স্নিকোস্রত তাস্রয়োখ্র 14 স্দন আয়োগ আপনায়োক শুনাস্নর একটি স্েজ্স্প্ত 

োকয়োোয়োগ পাঠায়োনা হয়োে। 

গুরুত্বপরূ্্ড: আমরা আপনার শুনাস্নর অনয়ুোরাি পেকোয়োোচনা করার েম� আপনার বেকার থাকার ও েুস্েিা চাও�ার বে বকায়োনা েম�কায়োের জন্য 
োপ্তাস্হক বেকারত্ব েুস্েিার দাস্ে করয়োত থাকা আেে্যক। আপস্ন বে বোগ্য তা পাও�া বগয়োে আপনার দাস্ে করা বে বকায়োনা েুস্েিা আপস্ন পায়োেন। 

আমার শুনাবন বনধ্ডারকর্র েময় আমার েবুেধাগুবলর কী েকে? 

আপস্ন শুনাস্নর জন্য অয়োপক্ষা করার েময়ো� েুস্েিা নাও প্রদান করা হয়োত পায়োর। প্রোেস্নক আইয়োনর স্েচারক আপনার অনকুূয়োে স্েদ্ধান্ত স্নয়োে আপনার 

েয়োক�া েুস্েিাগুস্ে ভূতায়োপক্ষভায়োে (ঘটনা ঘটার পর) প্রদান করা হয়োে, েতক্ষে পেকেন্ত আপস্ন োপ্তাস্হক েুস্েিা দাস্ে করয়োত থাকয়োেন (েুস্েিার জন্য 
প্রত্য�ন) এমন প্রস্তটি েপ্তায়োহর জন্য েখ্নও পেকেন্ত আপস্ন বেকার রয়ো�য়োেন অথো 30 ঘণ্া ো তার কম কাজ করয়োেন এেং েয়োেকোচ্চ েুস্েিার হার ো তার 

কম আ� করয়োেন।

 

আমার শুনাবনর েময় বনধ্ডাবরর্ েকল আবম কীভাকে জানে?
বেকারত্ব েীমা আপীে বোয়োেকে র প্রোেস্নক আইস্ন স্েচার স্েভাগ আপনায়োক শুনাস্নর বনাটিে পাঠিয়ো� শুনাস্নর েম� ও স্ান েম্বয়োধে আপনায়োক জানায়োেন। 

অনগু্রে ককর লক্্য করুন বয শুনাবন ে্যবক্তগর্ভাকে ো বটবলকিাকনর মাধ্যকম করা েকর্ পাকর। েস্দ আপনার শুনাস্ন বটস্েয়োফায়োনর মাি্যয়োম 

করার ে্যেস্া হয়ো� থায়োক তাহয়োে, আপনায়োক পাঠায়োনা শুনাস্নর স্েজ্স্প্তয়োত বদও�া আপনার বটস্েয়োফান নম্বর বে েঠিক তা স্নস্চেত করুন। আপস্ন েস্দ 

বকান ত্রুটি খু্য়ঁোজ পান তাহয়োে, আপনার উস্চত অস্েেয়োম্ব স্েজ্স্প্তয়োত বদও�া শুনাস্নর অস্ফয়োে তা জানায়োনা োয়োত প্রয়ো�াজনী� েংয়োোিন করা ো�, অন্যথা� 

আপনার শুনাস্ন-কােকে আর এয়োগায়োত নাও পায়োর। আপনার েস্দ শুনাস্নর েম�েূস্চ পস্রেতকে ন করার প্রয়ো�াজন হ� তাহয়োে, শুনাস্নর স্েজ্স্প্তয়োত বদও�া 
অস্ফয়োে বোগায়োোগ করুন।

গুরুত্বপরূ্্ড: শুনাস্নর স্েজ্স্প্তটি োময়োনর ও স্পেয়োনর স্দক েহ পুয়োরাটা ভায়োো কয়োর পড়নু, োর ময়োি্য রয়ো�য়োে শুনাস্নয়োত বকান বকান নস্থপত্র ো োক্ষী উপস্স্ত 

করয়োত হয়োে তার স্নয়োদকেে। আপস্ন শুনাস্নর আয়োগ আপনার শুনাস্নর স্েজ্স্প্তয়োত তাস্েকাভুক্ত শুনাস্নর দপ্তরগুস্েয়োত আপনার মামোর েমথকেনকারী অস্তস্রক্ত 

নস্থপত্র ফ্যাক্সও কয়োর স্দয়োত পায়োরন। আস্পে বোয়োেকে র ওয়ো�েোইট uiappeals.ny.gov-এ "হাউ ক্যান আই স্প্রয়োপ�ার ফর এ স্হ�াস্রং?" স্ভস্েওটি বদখু্ন।

আমার বনকয়াগকারী যবি শুনাবনর জন্য অনকুরাধ ককরন র্ােকল কী েকে?

আপনার দাস্েয়োত তাস্েকাভুক্ত বে বকায়োনা স্নয়ো�াগকতকে া একটি শুনাস্নর অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন, েস্দ তারা ময়োন কয়োরন বে আপনার চাকস্রটি বকায়োনা 
অয়োোগ্যতার কারয়োে বেষ হয়ো�য়োে, বেমন:

• উপেুক্ত কারে োড়াই আপস্ন চাকস্র বেয়োড়য়োেন

• আপনায়োক অেদাচরয়োের কারয়োে েরখ্াতি করা হয়ো�স্েে

গুরুত্বপূেকে: আপস্ন একটি শুনাস্ন চাইয়োে অথো শুনাস্নর ো স্েদ্ধায়োন্তর জন্য অয়োপক্ষা করয়োে আপনাকক প্রবর্টি েপ্াকে েবুেধার িাবে করকর্ েকে । 

েস্দ শুনাস্নর ফোফে আপনার েপয়োক্ষ হ� তাহয়োে পূেকে-েম�কায়োের েুস্েিা বপয়োত এটি আপনায়োক োহাে্য করয়োে। োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করার েম� 

আপনার কাজ করা োেতী� ঘণ্া স্রয়োপাটকে  করা আেে্যক, এমনস্ক আপনায়োক এখ্নও অথকেপ্রদান করা না হয়ো� থাকয়োেও। আপস্ন েপ্তায়োহ 30 ঘণ্ার বেস্ে 

কাজ করয়োে অথো েপ্তায়োহ $504 এর বেস্ে উপাজকে ন করয়োে আপস্ন েুস্েিার বোগ্য হয়োেন না এেং আপনার বেই েপ্তায়োহ দাস্ে জানায়োনার দরকার বনই। 

আপস্ন এই েময়ো�র ময়োি্য োপ্তাস্হক েুস্েিা দাস্ে না করয়োে আপস্ন এই েপ্তাহগুস্ের জন্য েুস্েিা পাও�ার অস্িকার হারায়োেন। 

http://uiappeals.ny.gov


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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এটা ঘটয়োে শ্রম স্েভায়োগর স্নয়ো�াগকতকে ার শুনাস্নর অনয়ুোরাি পেকোয়োোচনা করা এেং প্রয়ো�াজন হয়োে আর তদন্ত পস্রচােনা করা আেে্যক।

আমরা আরও তয়োথ্যর জন্য আপনার োয়োথ বোগায়োোগ কয়োর একটি নতুন স্নিকোরে করয়োত পাস্র। স্েভায়োগর বকানও কে ো োতকে াগুস্ের অস্েেয়োম্ব প্রস্তস্রে�া 
জানান। উত্তর স্দয়োত ে্যথকে হও�ার ফয়োে বকেেমাত্র উপেব্ধ তয়োথ্যর স্ভস্ত্তয়োত একটি নতুন স্নিকোরে করা হয়োত পায়োর। 

নতুন একটি স্নিকোরে আপনার অনকুূয়োে না বগয়োে আপনার বোগ্যতা েধে হয়োত পায়োর অথো আপনার েুস্েিার হার কমায়োনা হয়োত পায়োর। আপস্ন েুস্েিা বপয়োত 

স্ময়োথ্য স্েেসৃ্ত স্দয়ো�য়োেনো তথ্য আটয়োক বরয়োখ্য়োেন েয়োে আমরা স্নিকোরে করয়োে আপনায়োক আপনার পাও�া েুস্েিাগুস্ে বফরতও স্দয়োত হয়োত পায়োর।

মেূ স্নিকোরয়োে বকায়োনা েদে না হয়োে একজন স্নরয়োপক্ষ প্রোেস্নক আইয়োনর স্েচারয়োকর কায়োে একটি শুনাস্নর েম� স্স্র করা হয়োে। শুনাস্নগুস্ে োিারেত 

স্নয়ো�াগকতকে া অনয়ুোরাি করার 15 বথয়োক 30 স্দয়োনর ময়োি্য আয়ো�াস্জত হ�। শুনাস্নর স্নিকোস্রত তাস্রয়োখ্র 14 স্দন আয়োগ আপনায়োক শুনাস্নর একটি স্েজ্স্প্ত 

োকয়োোয়োগ পাঠায়োনা হয়োে।

েতস্দন আপস্ন বোগ্যতার প্রয়ো�াজনী�তাগুস্ে পূরে করয়োত থাকয়োেন ততস্দন শুনাস্ন প্রস্রে�া চোকােীন আপস্ন েুস্েিা বপয়োত থাকয়োেন। আপনার েুস্েিা 
পাও�ার অস্িকার ও বোগ্যতা অে্যাহত থাকা েুরস্ক্ষত করয়োত আপনার বে বকায়োনা স্নিকোস্রত শুনাস্নয়োত উপস্স্স্ত স্েয়োেষ গুরুত্বপূেকে। আপস্ন উপস্স্ত 

না হয়োে আপনায়োক োড়াই শুনাস্ন চেয়োত পায়োর। প্রোেস্নক আইয়োনর স্েচারক আপনার স্দয়োকর েক্তে্য স্েয়োেচনা না কয়োরই মামোর স্েদ্ধান্ত স্নয়োত পায়োরন। 

স্েদ্ধান্তটি আপনার অনকুূয়োে না বগয়োে আপনার বোগ্যতা েধে হয়োত পায়োর অথো আপনার েুস্েিার হার কমায়োনা হয়োত পায়োর। আপস্ন েুস্েিা বপয়োত স্ময়োথ্য 
স্েেসৃ্ত স্দয়ো�য়োেন ো তথ্য আটয়োক বরয়োখ্য়োেন েয়োে আমরা স্নিকোরে করয়োে আপনায়োক আপনার পাও�া েুস্েিাগুস্ে বফরতও স্দয়োত হয়োত পায়োর।

গুরুত্বপরূ্্ড: আমরা স্নয়ো�াগকতকে ার শুনাস্নর অনয়ুোরাি পেকোয়োোচনা করার েম� আপনার বেকার থাকার ও েুস্েিা চাও�ার বে বকায়োনা েম�কায়োের জন্য 
োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করয়োত থাকা আেে্যক। 

আপস্ন আপনার স্নয়ো�াগকতকে ার অনয়ুোরাি করা শুনাস্নয়োত হাস্জরা স্দয়োত না পারয়োে এেং আপনার বোগ্যতা েধে করার একটি স্েদ্ধান্ত বপয়োে আপস্ন একটি 

স্চঠি স্েয়োখ্ শুনাস্ন আোর কয়োর বখ্াোর অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন, োয়োত আপস্ন আপনার স্দয়োকর েক্তে্য উপস্াস্পত করয়োত পায়োরন। বদখু্ন “আস্ম শুনাস্নয়োত 

হাস্জরা স্দয়োত না পারয়োে কী হয়োে?” অধ্যায় 10-এ পরেতমী স্নয়োদকে য়োের জন্য। পয়োরর শুনাস্নর আয়োগ েত েীঘ্র েম্ভে মামোর ফাইয়োের একটি প্রস্তস্েস্প েংগ্রহ 

করুন এেং আপস্ন বে শুনাস্নয়োত হাস্জরা স্দয়োত পায়োরনস্ন তার বরকস্েকে ং শুননু। বদখু্ন “পেকোয়োোচনা করুন ও মামোর ফাইয়োের একটি প্রস্তস্েস্প েংগ্রহ 

করুন”  অধ্যায় 10-এ পরেতমী স্নয়োদকে য়োের জন্য।

আবম শুনাবনকর্ বকাকনা প্রবর্বনবধ পাঠাকর্ পাবর বক?

শুনাস্নয়োত আপনার পে্দ মত বকান আইনজীেী ো বকান প্রস্তস্নস্িয়োক আপনার োয়োথ আনার অস্িকার আপনার আয়োে, েস্দও তার বকান প্রয়ো�াজন 

বনই। আইন অনেুায়োর, বেকারত্ব েীমা আস্পে বোয়োেকে  নস্থভুক্ত বকান অ্যাটস্নকে ো প্রস্তস্নস্ি আপনার প্রস্তস্নস্িত্ব করার জন্য পাস্রশ্রস্মক (স্ফ) দাস্ে করয়োত 

পায়োরন। গুরুত্বপরূ্্ড: এই পাবরশ্রবমক র্খনই িাবে করা েকে যখন আপবন এই বকে, বকান আবপল র্াককল র্া েে, বজর্কেন। বেকার ভাতার 

আস্পে বোেকে  েতক্ষে না অনয়ুোমাদন করয়োেন ততক্ষে পস্রয়োষোর জন্য আপনার কায়োে বকান পাস্রশ্রস্মক দাস্ে করা োয়োে না। েস্দ বকান পাস্রশ্রস্মক 

অনয়ুোমাস্দত হ� তাহয়োে বেই ময়োমকে আস্পে বোয়োেকে র কাে বথয়োক আপস্ন ো আপনার আইনজীেী ো আপনার প্রস্তস্নস্ি একটি স্চঠি পায়োেন। আপস্ন শুনাস্নয়োত 

স্জতয়োে এেং আপীে বোয়োেকে র দ্ারা অনয়ুোমাস্দত হ�স্ন এমন পস্রয়োষোর জন্য একটি স্েে বপয়োে আপনায়োক আপীে বোয়োেকে র েয়োগে 518-402-0205 নম্বয়োর 

বোগায়োোগ করয়োত হয়োে। 

আপনার বকায়োনা অ্যাটস্নকেয়োক ো বরস্জটোেকে  প্রস্তস্নস্িয়োক অথকেপ্রদায়োনর োমথকে্য না থাকয়োে আপস্ন স্েস্ন বকায়োনা স্ফ বনন না অথো স্েনাময়ূোে্যর আইস্ন 

পস্রয়োষো কােকেরেয়োমর বথয়োক বকায়োনা অ্যাটস্নকের স্েনাময়ূোে্য প্রস্তস্নস্িত্ব বপয়োত পায়োরন।

অ্যাটস্নকে, বরস্জটোেকে  প্রস্তস্নস্ি, আইস্ন পস্রয়োষো কােকেরেম ও স্েনা পাস্রশ্রস্ময়োকর অ্যাটস্নকেয়োদর েংগঠন েহ আইস্ন েংস্ায়োনর একটি তাস্েকার জন্য 
আনএমপ্ল�য়োমন্ট ইনস্েওয়োরন্স আস্পে বোেকে  (Unemployment Insurance Appeal Board) এর ওয়ো�েোইট uiappeals.ny.gov বদখু্ন। “বহল্পফুে 

ইনফরয়োমেন” ট্যায়োে স্লিক করুন এেং তারপর “গাইে স্রয়োোয়োেকেে”-এ স্লিক করুন। "স্েটে অে অ্যাটস্নকেজ অ্যান্ড অথরাইজে এয়োজন্টে" বেয়োে স্নন। 

আপস্ন 518-402-0205 নম্বয়োর বফান কয়োরও এই তাস্েকার অনয়ুোরাি জানায়োত পায়োরন।

বেস্েরভাগ প্রস্তস্নস্ি পস্রয়োষো প্রদায়োনর আয়োগ মামোর ফাইে বদখ্য়োত চাইয়োেন, তাই আইস্ন পস্রয়োষো প্রদানকারীয়োদর েয়োগে পরামেকে করয়োত একটি প্রস্তস্েস্প 

প্রাপ্ত করা স্নস্চেত করুন। বদখু্ন “পেকোয়োোচনা করুন ও মামোর ফাইয়োের একটি প্রস্তস্েস্প েংগ্রহ করুন” অধ্যায় 10-এ ।

http://uiappeals.ny.gov


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

37

আবম কীভাকে একটি শুনাবনর জন্য প্রস্তুর্ েকো?

বেকারত্ব স্েমা আপীে বোয়োেকে র ওয়ো�েোইট uiappeals.ny.gov-এ োন এেং “আপনার বেকারত্ব স্েমার শুনাস্নর জন্য প্রস্তুত হও�া” স্ভস্েওটি বদখু্ন। 

শুনাস্নর েময়ো�, আপস্ন োক্ষ্যপ্রদান করয়োত পায়োরন এেং োক্ষী ও নস্থপত্র উপস্াপন করয়োত পায়োরন। োক্ষীরা বফায়োন হাস্জরা স্দয়োত পায়োরন, তাই আপনার 

োক্ষীরা েেরীয়োর হাস্জর হয়োত না পারয়োে তায়োদরয়োক শুনাস্নর েম� বফায়োন উপেব্ধ থাকার পরামেকে স্দন এেং তায়োদর বফান নম্বরগুস্ে স্েচারয়োকর কায়োে প্রদান 

করুন। আপস্ন প্রয়ো�াজনী� প্রমাোস্দ না বপয়োে আপস্ন প্রোেস্নক আইয়োনর স্েচারয়োকর কায়োে প্রমাে রয়ো�য়োে এমন বকায়োনা ে্যস্ক্ত ো বকাম্পাস্নয়োক স্নয়োদকেে 

বদও�া একটি েস্পনা জাস্র করয়োত েেয়োত পায়োরন। আপস্ন শুনাস্নয়োত স্েপরীত পক্ষয়োক এেং োক্ষীয়োক প্রনে করয়োত পারয়োেন।

শুনাস্নর পূয়োেকে, আপস্ন একটি স্েতিাস্রত তথ্য পুস্তিকা পায়োেন, ো শুনাস্নর পদ্ধস্ত ও আপনার অস্িকার েম্বয়োধে আরও ভায়োোভায়োে ে্যাখ্্যা করয়োে। আপনার 

এই স্েজ্স্প্তর আওতাভুক্ত ন� এমন বকায়োনা প্রনে থাকয়োে শুনাস্নর স্েজ্স্প্তয়োত তাস্েকাভুক্ত আস্পে বোয়োেকে র শুনাস্নর দপ্তয়োর অথো দাস্েদায়োরর আইনজীেীর 

দপ্তয়োর বোগায়োোগ করুন।

দাস্েদায়োরর আইনজীেীর দপ্তয়োর বফায়োন 855-528-5618 নম্বয়োর বোমোর বথয়োক শুরেোর, েকাে 9টা বথয়োক স্েয়োকে 4বটর ময়োি্য বোগায়োোগ করা োয়োে। 

আপস্ন একটি েুরস্ক্ষত োতকে াও পাঠায়োত পায়োরন। (বকেেমাত্র ইংয়োরজীয়োত): labor.ny.gov/signin -এ েগইন করুন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর 

বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন ও "কয়োম্পাজ স্নউ" বেয়োে স্নন। স্েষয়ো�র োইয়োন “UI দাস্েদায়োরর আইনজীেীর দপ্তর” স্নেকোচন 

করুন। “বলিম্যান্ট অ্যােয়োভায়োকট অস্ফে" বিখুন অধ্যায় 13, অ্যাকপবন্ডক্স 1-এ।

পয্ডাকলাচনা করুন ও মামলার িাইকলর একটি প্রবর্বলবপ েংগ্রে করুন

মামোর ফাইয়োে এমন নস্থপত্র রয়ো�য়োে ো প্রোেস্নক আইয়োনর স্েচারক শুনাস্নর েম� ে্যেহার করয়োেন। এর ময়োি্য এমন গুরুত্বপূেকে নস্থপত্রও রয়ো�য়োে 

ো স্নিকোরয়োে বপৌেঁয়োত ে্যেহার করা হয়ো�য়োে এেং এর ময়োি্য আয়োগকার বকায়োনা শুনাস্নর বরকস্েকে ং থাকয়োত পায়োর। আপস্ন বফায়োন শুনাস্নয়োত অংে স্নয়োে 

মামোর ফাইেটি শুনাস্নর স্েজ্স্প্তর েয়োগে আপনায়োক োকয়োোয়োগ পাঠায়োনা হয়োে। আপস্ন েেরীয়োর শুনাস্নয়োত অংে স্নয়োে আপনার মামোর ফাইেটি বদখ্ার 

ও প্রস্তস্েস্প করার এেং শুনাস্নর আয়োগ শুনাস্নর স্ায়োন বকায়োনা বরকস্েকে ং বোনার অস্িকার থাকয়োে। শুনাস্নর আয়োগই শুনাস্ন স্ায়োন আপনার শুনাস্নর 

স্েজ্স্প্তটি স্নয়ো� আেুন এেং মামোর ফাইে বদখ্ার এেং/অথো প্রস্তস্েস্প করার অনয়ুোরাি করুন। আপনার বকায়োনা আস্থকেক অেুস্েিা থাকয়োে আপস্ন 

একটি স্ত্বত্যাগ পূরে করয়োত ও একটি স্েনাময়ূোে্যর প্রস্তস্েস্পর অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন। আপস্ন আইস্ন প্রস্তস্নস্িয়োত্বর বখ্াজঁ করয়োে আপনার হায়োত আপনার 

মামোর ফাইেটি প্রস্তুত রাখ্য়োত হয়োে, োয়োত অ্যাটস্নকে আপনার মামোটি পেকোয়োোচনা করয়োত পায়োরন। 

আবম শুনাবনকর্ উপবথির্ না েকল কী েকে?

আপস্ন ো স্নয়ো�াগকারী স্েস্নই শুনাস্নর অনয়ুোরাি করুন না বকন েমতি পস্রকস্ল্পত শুনাস্নয়োতই আপনার উপস্স্ত থাকা জরুস্র। আপস্ন েস্দ উপস্স্ত 

থাকয়োত ে্যথকে হন, তাহয়োে আপস্ন মামোটি পুনরা� শুরু করার অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন। েত েীঘ্র েম্ভে আপনার স্েস্খ্ত অনয়ুোরাি স্েদ্ধায়োন্তর স্েজ্স্প্তর 

প্রথম পৃষ্ার উপয়োর বদও�া প্রোেস্নক আইয়োনর স্েচারয়োকর দপ্তয়োরর ঠিকানা� ফ্যাক্স কয়োর ো োকয়োোয়োগ পাঠিয়ো� স্দন। বকে নম্বর, আপনার েতকে মান 

োক ঠিকানা ও বটস্েয়োফান নম্বর এেং আপস্ন বে কারয়োে উপস্স্ত থাকয়োত পায়োরন স্ন তা আপনার অনয়ুোরািটিয়োত স্নস্চেতভায়োে অন্তভুকে ক্ত করুন। আপনার 

শুনাস্নর স্েজ্স্প্তয়োত, পাতার ওপয়োর মােখ্ায়োন, অথো আপনার শুনাস্নর স্েদ্ধায়োন্তর স্েজ্স্প্তয়োত ওপয়োর োঁস্দয়োক আপনার বকে নম্বরটি খু্য়ঁোজ পায়োেন। আপস্ন 

বকন শুনাস্নয়োত উপস্স্ত স্েয়োেন না তা ে্যাখ্্যা কয়োর এমন একটি নস্থ েংয়োোজন করুন। পরেতমী 45 স্দয়োনর ময়োি্য আপস্ন একটি শুনাস্নর জন্য উপস্স্ত 

থাকয়োত না পারার তাস্রখ্গুস্ে অনগু্রহ কয়োর তাস্েকাভুক্ত করুন। আপনার েম�েূস্চ অনেুা�ী েম� বদও�ার জন্য আপীে বোেকে  েথাোি্য বচষ্টা করয়োে। 

আপস্ন েস্দ একটি নতুন শুনাস্নর জন্য প্রস্তুত না থায়োকন তাহয়োে আপনার মামোটি পুনরা� শুরু করার অনয়ুোরাি জানায়োেন না।

পরেতমী পস্রকস্ল্পত শুনাস্নয়োত, প্রথয়োম স্েচারক এই োক্ষ্য গ্রহে করয়োেন বে আয়োগর শুনাস্নয়োত উপস্স্ত না থাকার ো প্রেতৃ্ত না হও�ার বকায়োনা েঠিক কারে 

আপনার স্েে স্কনা। স্েচারক শুিুমাত্র বেয়োক্ষয়োত্রই রায়ো�র অন্যান্য স্েষ�গুস্ে স্নয়ো� স্েদ্ধান্ত বনয়োেন েস্দ আয়োগর শুনাস্নয়োত আপনার উপস্স্ত না থাকার 

েঠিক কারে থায়োক।

আপস্ন েস্দ পুনরা� শুরু হও�ার শুনাস্নয়োত উপস্স্ত হয়োত ে্যথকে হন, এেং শুনাস্নর জন্য অন্য একটি অনয়ুোরাি কয়োরন, তাহয়োে মামোটির জন্য নতুন 

েম�েূস্চ আপনা বথয়োকই স্নিকোস্রত হয়োে না। পস্রেয়োতকে , পুনরা� শুরু করার জন্য আপনার অনয়ুোরািটি আস্পে বোয়োেকে র কায়োে বপ্রস্রত হয়োে। বোেকে  ফাইয়োের 

নস্থপয়োত্রর উপর স্ভস্ত্ত কয়োর আয়োেদনটি পুনরীক্ষে করয়োে এেং অন্য একটি শুনাস্নর অনয়ুোমাদন বদয়োে শুিুমাত্র েস্দ এটি স্েদ্ধান্ত বন� বে েঠিক কারয়োেই 

আয়োগর দটুি শুনাস্নয়োতই আপস্ন উপস্স্ত হয়োত ে্যথকে হয়ো�য়োেন অথো েস্দ, বস্ছোিীনভায়োে, বোেকে  েঠিক কারে েম্পস্ককে ত প্রনেটি স্েয়োেচনা করার জন্য অন্য 
একটি শুনাস্নর আয়োদে বদ�।

http://uiappeals.ny.gov
http://labor.ny.gov/signin


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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আবম কীভাকে ও কখন বেচারককর বেদ্ধান্ত পাকো?

আপনার শুনাস্নর তাস্রয়োখ্র পয়োর েীঘ্রই প্রোেস্নক আইয়োনর স্েচারয়োকর স্েদ্ধান্ত বপয়ো� োও�া উস্চত। তা না হয়োে আপনায়োক বেই শুনাস্নর দপ্তয়োর বফান 

করয়োত হয়োে বেখ্ায়োন আপনার শুনাস্ন হয়ো�য়োে (বফান নম্বরটি শুনাস্নর স্েজ্স্প্তয়োত বদও�া আয়োে)। স্েদ্ধায়োন্ত প্রমায়োের স্ভস্ত্তয়োত প্রোেস্নক আইয়োনর স্েচারয়োকর 

দ্ারা প্রাপ্ত তথ্যাস্দ, বেইেে তথ্যাস্দর কারেগুস্ে, বকন বেই তথ্যাস্দ বথয়োক এই ফে পাও�া ো� তার কারে এেং স্েদ্ধান্তটিয়োকও বদখ্ায়োে। আপস্ন স্েদ্ধান্তটি 

েেুয়োত না পারয়োে তা আপনার কায়োে ে্যাখ্্যা করার জন্য বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* অথো দাস্েদায়োরর আইনজীেীর দপ্তয়োর 855-528-5618 নম্বয়োর 

বফান করুন।

আবম বেচারককর বেদ্ধাকন্তর েকগে একমর্ না েকল আবম কীভাকে পরের্তী আবপল করকো?

আপনার অথকোৎ স্নয়ো�াগকতকে া এেং বেোর কস্মেনায়োরর প্রোেস্নক আইস্ন স্েচারয়োকর স্েদ্ধায়োন্তর স্েরুয়োদ্ধ আপীে করার অস্িকার আয়োে। প্রোেস্নক আইস্ন 

স্েচারয়োকর স্েদ্ধান্ত জানায়োনার স্েজ্স্প্তটি কীভায়োে আনএমপ্ল�য়োমন্ট ইনস্েওয়োরন্স আস্পে বোয়োেকে  আস্পে করয়োত হয়োে তাও জানায়োে।

আস্পে করয়োত, আপনার প্রোেস্নক আইস্ন স্েচারয়োকর োময়োন উপস্স্ত হও�া আেে্যক। শুিুমাত্র বেোর কস্মেনারই প্রস্তস্নস্িত্ব োড়াই উপস্স্ত হয়োত 

পায়োরন। 

আপস্ন আপনার আপীে বেকারত্ব স্েমা আপীে বোয়োেকে  এখ্ায়োন পাঠায়োত পায়োরন

 Unemployment Insurance Appeal Board 

 PO Box 15126  

 Albany, NY 12212-5126 

ো ফ্যাক্স করুন 518-402-6208 নম্বয়োর। আপনার স্চঠি ো ফ্যায়োক্স অেে্যই প্রোেস্নক আইস্ন স্েচারয়োকর মামোর নম্বর অন্তভুকে ক্ত থাকয়োে (আপনার 

নায়োমর উপর স্েদ্ধায়োন্ত তাস্েকাভুক্ত)। 

গুরুত্বপরূ্্ড: প্রশােবনক আইবন বেচারককর বেদ্ধান্ত আপনাকক বমল মাধ্যকম পাঠাকনার 20 বিকনর মকধ্য আবপল বোকে্ড  আবপলগুবল অেশ্যই 
িাইল করকর্ েকে। আপনার আস্পে করার পর, আপস্ন আস্পে প্রাস্প্তর একটি বনাটিে পায়োেন। এগুস্ে ফাইেটি বদখ্া, আপনার শুনাস্নর  

তজকে মা চাও�া, একটি স্েস্খ্ত স্েেসৃ্ত জমা বদও�া এেং অন্যান্য পয়োক্ষর দ্ারা জমা বদও�া স্েেসৃ্তর উত্তর বদও�ার ে্যাপায়োর আপনার অস্িকার ও 

েম�কায়োের ে্যাখ্্যা এয়োত থাকয়োে। এই েম�েীমাগুস্ের কয়োঠারভায়োে কােকেপ্রয়ো�াগ করা হয়োে। এই কারয়োে, আপনার অস্েেয়োম্ব এেং েত্নেহকায়োর আপীে প্রাস্প্তর 

স্েজ্স্প্তটি পড়া উস্চত।

আপস্ন প্রোেস্নক আইয়োনর স্েচারয়োকর স্েদ্ধান্ত োয়োক বদও�ার 20 স্দয়োনর বেস্ে েম� পয়োর আপীে করয়োে আপনার আপীে করয়োত স্েেম্ব করার কারে 

ে্যাখ্্যা করা আেে্যক। আপস্ন আপনার আপীে প্রাস্প্ত স্নস্চেত কয়োর একটি স্চঠি পায়োেন; েস্দও, োেতী� স্েেস্ম্বত আপীে আপীে বোয়োেকে র দ্ারা পেকোয়োোচনা 
হও�া আেে্যক। েস্দ আপনার স্েেস্ম্বত আপীে করার কারে গৃস্হত হ�, তাহয়োে উপয়োর স্েস্খ্ত স্নয়োদকেেগুস্ে েহ আপস্ন আপীে প্রাস্প্তর একটি স্েজ্স্প্ত 

পায়োেন। েস্দ আপনার বদরীয়োত আস্পে করার কারেটি স্ীকৃত না হ�, তাহয়োে এই ময়োমকে আপস্ন একটি স্চঠি পায়োেন।

বিান নম্বরগুবল — শুনাবনর িপ্রগুবল: 

Brooklyn (Schermerhorn Street) 718-613-3500

Buffalo      716-851-2711

Garden City     516-228-3908

Hauppauge     631-952-6504

Menands      518-402-0210  

Rochester     585-258-4540

Syracuse    315-479-3380

White Plains      914-997-9550
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আপস্ন েস্দ আপীয়োের পস্রকল্পনা কয়োর থায়োকন অথো বকায়োনা আপীয়োের স্েদ্ধায়োন্তর অয়োপক্ষা� থায়োকন তাহয়োে েুস্েিা পাও�ার ে্যাপায়োর আপনার অস্িকার 

েজা� থাকয়োে। বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টার* বথয়োক আপস্ন বকান স্নয়োদকেে বপয়ো� থাকয়োে তা বময়োন চেয়োত থাকুন। গুরুত্বপরূ্্ড: এমনবক আপবন যবি েবুেধা 
না পান, র্ােকলও প্রবর্ েপ্াকে যখন আপবন কম্ডেীন েকয়বেকলন ো 30 ঘণ্া ো র্ার কম কাজ করবেকলন এেং েবুেধার েকে্ডাচ্চ অর্্ড 
ো র্ার বর্কক কম আয় করবেকলন বেই েময়কাকলর োপ্াবেক েবুেধা (েবুেধার জন্য প্রর্্যয়ন) আপনার িাবে করা আেশ্যক েকে। েস্দ 

আস্পয়োের স্েদ্ধান্ত আপনার েপয়োক্ষ হ� তাহয়োে পূেকে-েম�কায়োের েুস্েিা বপয়োত এটি আপনায়োক োহাে্য করয়োে।

আবম আপীল বোকে্ড র বেদ্ধাকন্তর েকগে একমর্ না েকল আবম কীভাকে পরের্তী আপীল করকো?

আপস্ন বেকারত্ব স্েমা আপীে বোয়োেকে র স্েদ্ধায়োন্তর েয়োগে একমত না হয়োে আপস্ন স্েদ্ধায়োন্তর একটি পুনস্েকেয়োেচনার অনয়ুোরাি দায়ো�র করয়োত পায়োরন এেং/অথো 
আপস্ন স্নউ ই�ককে  বটেট েুস্প্রম বকাটকে , তৃতী� স্েভাগ এর আপীে োখ্া� পরেতমী আপীে করয়োত পায়োরন। স্নয়ো�াগকতকে া ো বেোর কস্মেনার একই কাজ 

করয়োত পায়োরন।

েুস্প্রম বকায়োটকে  পুনস্েকেয়োেচনা এেং আপীয়োের জন্য আয়োেদনগুস্ে আপীে বোয়োেকে র স্েদ্ধান্ত আপনায়োক বপ্ররে করার 30 স্দয়োনর ময়োি্য স্েস্খ্তভায়োে আপীে বোয়োেকে র 

কায়োে দায়ো�র করয়োত হয়োে। আপনার আপীে এই ঠিকানা� পাঠান: 

 Unemployment Insurance Appeal Board  

 PO Box 15126  

 Albany, NY 12212-5126 

আপীে বোেকে  এর পর আপনায়োক আপনার পুনস্েকেয়োেচনার অনয়ুোরাি এেং/অথো বটেট েুস্প্রম বকাটকে -এ করা আপীে স্নয়ো� কীভায়োে এয়োগায়োেন তার স্নয়োদকেে েহ 

একটি স্েজ্স্প্ত পাঠায়োে।

আপস্ন েস্দ েুপ্রীম বকায়োটকে  আপীে করার পস্রকল্পনা কয়োরন ো বকায়োটকে র বকান স্েদ্ধায়োন্তর অয়োপক্ষা� থায়োকন, তাহয়োে েুস্েিা পাও�ার ে্যাপায়োর আপনার 

অস্িকার েজা� থাকয়োে। বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টার* বথয়োক আপস্ন বকান স্নয়োদকেে বপয়ো� থাকয়োে তা বময়োন চেয়োত থাকুন। গুরুত্বপরূ্্ড: এমনবক আপবন যবি 
েবুেধা না পান, র্ােকলও প্রবর্ েপ্াকে যখন আপবন কম্ডেীন েকয়বেকলন ো 30 ঘণ্া ো র্ার কম কাজ করবেকলন এেং েবুেধার েকে্ডাচ্চ 
অর্্ড ো র্ার বর্কক কম আয় করবেকলন বেই েময়কাকলর োপ্াবেক েবুেধা (েবুেধার জন্য প্রর্্যয়ন) আপনার িাবে করা আেশ্যক েকে। 

েস্দ আস্পয়োের স্েদ্ধান্ত আপনার েপয়োক্ষ হ� তাহয়োে পূেকে-েম�কায়োের েুস্েিা বপয়োত এটি আপনায়োক োহাে্য করয়োে। 
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11 স্েয়োেষ পস্রস্স্স্ত 

আমার েবুেধাগুবল েম্পকক্ড  আমার বকাকনা প্রশ্ন র্াককল কী েকে?

প্রথয়োম, এই দাস্েদায়োরর পুস্তিকা বদখু্ন। আপস্ন আমায়োদর ওয়ো�েোইট dol.ny.gov/claimant-frequently-asked-questions-এও প্রা�ে স্জজ্াস্েত 

প্রনোেেীও বদয়োখ্ স্নয়োত পায়োরন।

এোড়াও আপস্ন আপনার অনোইন অ্যাকাউন্ট বথয়োক স্নরাপদ োতকে া পাঠায়োত পায়োরন। labor.ny.gov/signin-এ আপনার অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। 

মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। “কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে 

বকায়ো�য়োচেনে।" স্দ্তী� স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে বকায়ো�য়োচেনে-আদােকে।" বময়োেয়োজর মেূ অংয়োে আপনার প্রনে ে্যাখ্্যা করুন।   

আপস্ন বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োরও* বফান করয়োত পায়োরন, তয়োে অনগু্রহ কয়োর েয়োচতন থাকুন বে বোমোর এেং বকায়োনা েেকেজনীন েুটির পয়োরর স্দনগুস্ে 

বফায়োন বোগায়োোয়োগর জন্য েেয়োচয়ো� ে্যতিতার, তাই অয়োপক্ষার েম� দীঘকোস্�ত হয়োত পায়োর৷ েপ্তায়োহর োস্ক েম� অতটা ে্যতিতার ন�।

আবম আমার েবুেধা বপকর্ বিরী েকচ্ মকন করকল কী েকে? বেইেকগে, আবম কীভাকে আমার অর্্ড 
পাওয়ার ইবর্োে এেং/অর্ো অর্্ড পাওয়ার বথিবর্ বিখকর্ পাকো?

আপনার েুস্েিাগুস্ের স্স্স্ত বদয়োখ্ স্নয়োত এেং আপনার বেকারত্ব স্েমার েুস্েিার অথকে প্রাস্প্তর েমূ্পেকে বরকয়োেকে র জন্য labor.ny.gov/signin-এ আপনার 

অনোইন অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে বপজ-এ, “আনএমপ্ল�য়োমন্ট োস্ভকে য়োেে”-এ স্লিক করুন এেং তারপর “স্ভউ বপয়োমন্ট 

স্হস্্রে”-বত স্লিক করুন।

আপস্ন আমায়োদর Tel-Service স্�ংস্রে� বটস্েয়োফান পস্রয়োষো� 888-581-5812 নম্বয়োর আমায়োদর বফান করয়োতও পায়োরন। আপনার বপয়োময়োন্টর ইস্তহাে 

এেং বপয়োময়োন্টর স্স্স্ত জানয়োত স্নয়োদকেেনা অনেুরে করুন। TTY/TDD ে্যেহারকারীরা 877-205-3119 নম্বয়োর বফান করুন। স্ভস্েও স্রয়োে পস্রয়োষো 
ে্যেহারকারীরা: আপনার স্রয়োে অপায়োরটয়োরর েয়োগে বোগায়োোগ করুন এেং স্রয়োে অপায়োরটরয়োক 888-783-1370 নম্বয়োর বফান করয়োত েেনু। 

গুরুত্বপরূ্্ড: আমরা আপনাকক বযাগ্য েকল বনধ্ডারর্ করার পর েবুেধার অর্্ড মকু্ত করার পর বেগুবল আপনার বেবেট কাকে্ড  ো েরােবর 
জমা মারিৎ আপনার ে্যাকে অ্যাকাউকন্ বিখা বযকর্ োধারর্ভাকে বর্নটি কম্ডবিেে লাগকর্ পাকর। অথকে মকু্ত করার পর স্তনস্দন বকয়োট 

বগয়োে এেং বেই অথকে আপনার অ্যাকাউয়োন্ট বদখ্া না বগয়োে আপনার একটি বেস্েট কােকে  থাকয়োে আপনায়োক KeyBank গ্রাহক পস্রয়োষো� 866-295-2955 

নম্বয়োর বোগায়োোগ করয়োত হয়োে। আপনার েরােস্র জমা থাকয়োে আপনার ে্যায়োঙ্কর েয়োগে বোগায়োোগ করুন। প্রদত্ত েপ্তায়োহ েস্দ েরকাস্র েুটি থায়োক, তাহয়োে 

বপয়োমন্ট হ�য়োতা এক েপ্তাহ স্েেম্ব হয়োত পায়োর।

আপনার স্নয়োজর দাস্ে ো অথকে পাও�া েম্পয়োককে  বকায়োনা প্রনে থাকয়োে বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করুন। 

আবম বেকার েওয়ার প্রর্ম েপ্াকে আমার িাবে িাকয়র করকর্ পাবরবন। আবম বক বপেকনর বকাকনা 
র্াবরকখ িাবে করকর্ পাবর?
আপস্ন আপনার প্রথম েপ্তায়োহর দাস্ে পুরয়োনা তাস্রয়োখ্ করার অনয়ুোরাি করয়োত চাইয়োে আপনার বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করা ও বকায়োনা এয়োজয়োন্টর েয়োগে 

কথা েো আেে্যক। আপনার বেকার হয়ো� পড়ার প্রথম েপ্তায়োহ আপনার দাস্ে দায়ো�র করয়োত না পারার কারে ে্যাখ্্যা করার জন্য প্রস্তুত থাকা আেে্যক। 

আমরা আপনার কারেগুস্ে পেকোয়োোচনা করয়োো এেং আমরা দাস্েটি স্পেয়োনর তাস্রয়োখ্ করা ো� স্কনা তা আপনায়োক জানায়োো। আপনার কারয়োের উপর স্নভকে র 

কয়োর আমরা এক েপ্তায়োহর জন্য দাস্েটি স্পেয়োনর তাস্রয়োখ্ করয়োত েক্ষম হয়োত পাস্র।

আমার েবুেধা েন্ েকয় বগকে। কী চলকে?

খু্ে েম্ভেত, হ� আপস্ন কাজ বখ্াজঁার োক্ষাৎকায়োর উপস্স্ত হয়োত পায়োরনস্ন (অনগু্রহ কয়োর বদখু্ন “বোয়াট ে্যাকপনে ইি আই বমে মাই ওয়াক্ড  োচ্ড  
বমটিং?” অধ্যায় 7-এ) অথো শ্রম স্েভাগ এমন বকায়োনা তথ্য বপয়ো�য়োে ো আপনার েুস্েিা পাও�ার বোগ্যতায়োক প্রভাস্েত করয়োত পায়োর। এই তথ্য এয়োে 

থাকয়োত পায়োর আপনার বকায়োনা প্রাক্তন স্নয়ো�াগকতকে ার বথয়োক, আপনার বফরত পাঠায়োনা বকায়োনা প্রনোেেী বথয়োক অথো আপস্ন মাস্ককে ন েুক্তরায়োষ্টর োইয়োর বথয়োক 

েুস্েিার জন্য প্রত্য�য়োনর বচষ্টা কয়োরস্েয়োেন (অনগু্রহ কয়োর বদখু্ন “আস্ম আমার এোকার ো বদয়োের োইয়োর ভ্রমে করয়োে কী হয়োে?” অধ্যায় 6 এ)। েখ্ন এই 

রকম হ�, তখ্ন আমায়োদরয়োক অনেুধোন করয়োত এেং আপনার েুস্েিা দে (10) স্দন পেকেন্ত স্স্গত করার প্রয়ো�াজন হয়োত পায়োর। 

http://dol.ny.gov/claimant-frequently-asked-questions
http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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স্েভাগ বথয়োক েুস্েিা িয়োর রাখ্া চাস্েয়ো� োও�া হয়োত পায়োর, েস্দ েুস্েিা েধে করার একটি স্নিকোরে জাস্র করা হয়ো� থায়োক। আপনার দে (10) স্দয়োনর বেস্ে 

েম� িয়োর েুস্েিা েধে হয়ো� থাকয়োে এেং আপস্ন বকায়োনা স্নিকোরে না বপয়ো� থাকয়োে অনগু্রহ কয়োর আমায়োদর েয়োগে labor.ny.gov/signin-এ বোগায়োোগ 

করুন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে ে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন। 

“কয়োম্পাজ স্নউ” স্নেকোচন করুন। স্েষ� স্নেকোচন করুন: "বলিমে বকায়ো�য়োচেনে।" স্দ্তী� স্েষ� স্নেকোচন করুন: "োটিকে স্ফয়োকেন বকায়ো�য়োচেনে।" বময়োেয়োজর 

মেূ অংয়োে, ে্যাখ্্যা করুন বে আপনার েুস্েিাগুস্ে 10 স্দয়োনর বেস্ে েম� িয়োর েধে রয়ো�য়োে এেং আপস্ন বকায়োনা স্নিকোরে পানস্ন। অথো, আপস্ন বটস্েয়োফান 

বলিমে বেন্টায়োর বফান করুন।*

গুরুত্বপরূ্্ড: যখন অনেুন্ান চলকে, র্খন আপবন যর্বিন বেকার র্র্বিন োপ্াবেক েবুেধার িাবে করা এেং বনকি্ড বশকা পরূর্ করা 
চাবলকয় যান।

আবম োঁটাই ো েরখাস্ত েওয়ার অর্্ড বপকল বক র্া আমার েবুেধাকক প্রভাবের্ করকে?

োঁটাই ো েরখ্াতি হও�ার অথকে বপয়োে তা আপনার েুস্েিার বোগ্যতায়োক প্রভাস্েত করয়োে। আপনার োপ্তাস্হক োঁটাই ো েরখ্াতি হও�ার অথকে আপনার 

েয়োেকোচ্চ েুস্েিার হায়োরর বথয়োক কম হয়োে, আপস্ন বেকারত্ব েীমা পাও�ার উপেুক্ত হয়োত পায়োরন। আপস্ন েস্দ েরখ্াতিকরে/অেোনমেূক অথকে পান ো 
ভস্েষ্যয়োত বপয়োত পায়োরন, তাহয়োে আপনায়োক তা বটস্েয়োফান বলিইম বেন্টায়োর অেে্যই জানায়োত হয়োে। আপস্ন েস্দ তা না কয়োরন, তাহয়োে আপস্ন অস্তস্রক্ত অথকে 
পায়োেন, ো আপনায়োক বফরৎ স্দয়োত হয়োে। আপনায়োক অন্যান্য জস্রমানাও স্দয়োত হয়োত পায়োর। 

আপস্ন বকান েুস্েিা পাও�ার উপেুক্ত হয়োেন না েস্দ:

• আপস্ন েয়োেকোচ্চ োপ্তাস্হক েুস্েিার হায়োরর বচয়ো� বেস্ে োপ্তাস্হক োঁটাই ো েরখ্াতি হও�ার অথকে পান, অর্ো

• আপনার স্নয়ো�াগকতকে া আপনায়োক একটি বথাক অথকেপ্রদান কয়োরন এেং এই প্রদত্ত অয়োথকের োপ্তাস্হক বপ্রা-বরয়োটে রাস্ে আপনার েেকোস্িক োপ্তাস্হক েুস্েিার 

হায়োরর বচয়ো� বেস্ে হ�

আপস্ন েুস্েিা পাও�ার উপযকু্ত েকেন েস্দ:

• আপস্ন েয়োেকোচ্চ োপ্তাস্হক েুস্েিার হায়োরর বচয়ো� কম ো তার েমান োপ্তাস্হক োঁটাই ো েরখ্াতি হও�ার রাস্ে পান, অর্ো

• আপস্ন বেষ বেস্দন কাজ কয়োরয়োেন তার 30 স্দয়োনর বেস্ে পয়োর আপনার প্রথম োঁটাই ো েরখ্াতি হও�ার অথকে পান

আপস্ন োঁটাই ো েরখ্াতি হও�ার অথকে পাও�ার কারয়োে অয়োোগ্য েয়োে বদখ্া বগয়োে এেং আপনার োঁটাই ো েরখ্াতি হও�ার অথকে প্রাস্প্ত বেষ হও�ার পয়োরও 

আপস্ন বেকার থাকয়োে আপনায়োক েুস্েিার জন্য একটি নতুন দাস্ে দায়ো�র করয়োত হয়োে। আপনার পেকোপ্ত উপাজকে ন আয়োে স্কনা তা আপস্ন স্নস্চেত না থাকয়োে 

ো আপস্ন োঁটাই ো েরখ্াতি হও�ার বেতন বপয়োত শুরু করার পয়োর আপস্ন েস্দ দাস্ে দায়ো�র কয়োরন তয়োে আপনার এটি করা উস্চত। আপস্ন েুস্েিাগুস্ে 

পাও�ার জন্য বোগ্য স্কনা তা আমরা স্নিকোরে করে। 

যবি আবম আমার েম্পরূ্্ড েমকয় কাজটি োরাই এেং পাশাপাবশ আংবশক েমকয়র কাজটি র্াকক, 
র্ােকল আমায় কী আংবশক েমকয়র কাজটি বরকখ বিকর্ েকে? 

এই প্রনেটি বেইেে মানয়ুোষর জন্য উঠয়োত পায়োর োরা দটুি চাকস্র কয়োরন বেমন েমূ্পেকে েময়ো�র কাজ, এর পাোপাস্ে আংস্েক েময়ো�র, বেখ্ায়োন প্রিান কায়োজর 

বথয়োক কম অথকে প্রদান করা হ�। েস্দ তারা তায়োদর প্রিান চাকস্র হারা�, তায়োদর আংস্েক েময়ো�র কায়োজর বথয়োক উপাজকে ন অয়োনক কম হয়োে তারা েতস্দন 

আংস্েক েময়ো�র কাজ করয়োেন তারা বেকার ভাতার েুস্েিা পায়োেন। তায়োদর আ� আেয়োে বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা পাও�ার েম� আংস্েক েময়ো�র কাজ 

করার কারয়োে কয়োম বগয়োে।

স্নউ ই�ককে  বেকারত্ব স্েমা আইয়োনর অিীয়োন, আপস্ন আস্থকেক অস্ছেেতার কারয়োে েয়োগের চাকস্রটি বেয়োড় স্দয়োে আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হয়োত পায়োরন। 

েস্দও, শ্রম স্েভাগ বথয়োক আপনার েয়োগের/আংস্েক েময়ো�র চাকস্রটি বেয়োড় বদও�ার উপেুক্ত কারে রয়ো�য়োে স্কনা তার অনেুধোন করা আেে্যক। এয়োত 

আপনার েুস্েিা োমস্�কভায়োে েধে হয়োত পায়োর এেং েম্ভেত এর বথয়োক বে স্নিকোরে হয়োত পায়োর তা আপনার অনকুূয়োে োয়োে না। আপনার শ্রম স্েভাগয়োক 

আপনার উপাজকে ন ও খ্রচ বদখ্ায়োনার জন্য প্রস্তুত থাকা আেে্যক।

http://labor.ny.gov/signin
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অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
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আবম বক একটি িাবে প্রবর্ষ্া করকর্ োমবরক পবরকষো ে্যেোর করকর্ পাবর?

আপস্ন েস্দ স্কেু েতকে পূরে কয়োরন তাহয়োে দাস্ে প্রস্তষ্া করার জন্য আপস্ন োম্প্রস্তক োমস্রক পস্রয়োষো ে্যেহার করয়োত পায়োরন। েস্দ আপনার পস্রয়োষো 
গত 18 মায়োের ময়োি্য হয়ো� থায়োক তাহয়োে আরও তয়োথ্যর জন্য বটস্েয়োফান বলিইমে বেন্টায়োর* বফান করুন।

আপস্ন েস্দ ইস্তময়োি্যই তা কয়োর না থায়োকন, আপনার োম্প্রস্তকতম স্েয়োছেয়োদর ফমকে DD214, Member 4-এর একটি প্রস্তস্েস্প নীয়োচর ঠিকানা� োকয়োোয়োগ 

পাঠান: 

 New York State Department of Labor 

 PO Box 15130 

 Albany, NY 12212-5130

স্রজায়োভকে  থাকাকােীন উপাস্জকে ত পাস্রশ্রস্মক একটি দাস্ে প্রস্তষ্া করয়োত ে্যেহার করা োয়োে, েস্দ স্রজাভকে  তেস্নক টানা 180 স্দন িয়োর েস্রে� কতকে ে্য 
পস্রয়োষো� থায়োকন।

বমবলটাবর বরজাভ্ড  প্রবশক্র্ কীভাকে আমার বেি্যমান িাবেকক প্রভাবের্ ককর?

োস্ষকেক স্ফল্ বট্স্নংয়ো� থাকার েময়ো� আস্মকে ন্যাোনাে গােকে  ো আস্মকে, বনস্ভ, এ�ার বফােকে, বমস্রন কপকেে ো বকাটে গায়োেকে র েদে্যরা বেকারত্ব েীমা েুস্েিা 
পাও�ার বোগ্য নন। আপস্ন কায়োজর জন্য উপেব্ধ ন� এেং েমূ্পেকেভায়োে বেকারও ন� উভ� েয়োেই স্েয়োেস্চত হয়োেন। তয়োে, আপনার মাস্েক অনেুীেন 

বেেনগুস্ে আপনার পূেকে োপ্তাস্হক েুস্েিা অথকে পাও�ার উপয়োর বকান প্রভাে বফেয়োে না। উপয়োর বদখ্ায়োনা ঠিকানা� Form DD214, Member 4 

োকয়োোয়োগ পাঠায়োনা স্নস্চেত করুন। 

আবম বকাকনা বশক্া প্রবর্ষ্াকন কাজ করকল কী েকে?

আপস্ন বকায়োনা স্েক্ষা প্রস্তষ্ায়োনর কমকেচারী হয়োে ্ুকে বেেয়োন না থাকয়োে আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হয়োেন না, যবি আপনার স্নয়ো�াগকতকে া আপনায়োক এমন 

েুস্ক্তেগেত স্নচে�তা স্দয়োত পায়োরন বে ্ুকে বেেন আোর শুরু হও�ার পয়োরও আপস্ন স্নেুক্ত থাকয়োেন এেং আপনায়োক অনরুূপভায়োে অথকেপ্রদান করা হয়োে। 

আপনার েুস্ক্তেগেত স্নচে�তা থাকয়োে, েস্দ:

• আপনার ্ুকয়োের অেকাে, েুটির অেকাে ো বেেয়োনর স্েরস্তর পয়োর কাজ করয়োত থাকার একটি চুস্ক্ত রয়ো�য়োে। 

• আপনার স্নয়ো�াগকতকে া আপনায়োক েরে স্েশ্বায়োে অেস্হত কয়োরয়োেন বে আপস্ন খু্ে েম্ভে অেকাে, েুটি ো স্েরস্তর পর স্নেুক্ত থাকয়োেন এেং আপনায়োক 

অনরুূপভায়োে অথকেপ্রদান করা হয়োে। 

একই েম�কায়োে আপনার অন্যান্য, স্েক্ষা-েস্হভূকে ত চাকস্রর বথয়োক পাও�া পাস্রশ্রস্মক থাকয়োে আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হয়োত পায়োরন। 

নতুন বেেয়োন ো েেয়োর স্েক্ষা প্রস্তষ্ায়োনর বথয়োক আপনায়োক অনরুূপ কায়োজর প্রতিাে বদও�া না হয়োে আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হয়োত পায়োরন। আমরা আপনার 

দাস্ে পেকোয়োোচনা করার েম� আপনার বেকার থাকার েম�কায়োের প্রস্তটি েপ্তায়োহর োপ্তাস্হক েুস্েিার দাস্ে করয়োত থাকা (েুস্েিার জন্য প্রত্য�ন) আেে্যক, 

এমনস্ক েস্দ আপস্ন েুস্েিার অথকে নাও পান। অনগু্রহ কয়োর অধ্যায় 6 এ “আআবম কীভাকে োপ্তাস্হক েবুেধাগুবল িাবে করে?”  বিখুন ।

দ্রষ্টে্য: আপনার প্রস্ত েুস্ক্তেগেত স্নচে�তা প্রয়োোজ্য হয়োে না, েস্দ আপস্ন স্েক্ষা প্রস্তষ্ায়োন কাজ কয়োরন, স্কন্তু আপনার স্নয়ো�াগকতকে া স্েক্ষা প্রস্তষ্ায়োন 

পস্রয়োষো প্রদানকারী একজন ঠিকাদার হন।

একটি বপনশন পাওয়া বক আমার েবুেধা পাওয়াকক প্রভাবের্ ককর?

আপস্ন েস্দ অেের স্নয়ো� থায়োকন এেং চাকস্র না বখ্ায়ঁোজন, তাহয়োে আপস্ন বেকারত্ব েীমা েুস্েিা পাও�ার উপেুক্ত নন। আপস্ন েস্দ বকান কাজ বথয়োক 

অেের স্নয়ো� থায়োকন এেং েস্রে�ভায়োে কাজ বখাঁকজন , তাহয়োে আপস্ন বেকার ভাতা েুস্েিা পাও�ার উপেুক্ত হয়োত পায়োরন। অন্যান্য েমতি দাস্েদারয়োদর 

ময়োতা আপনায়োক একই েতকে েমহূ প্ূরে করয়োত হয়োে।

আপনার বেে েম�কায়োে আপনার স্নয়ো�াগকতকে া আপনার বপনেয়োন অেদান বরয়োখ্ থাকয়োে আপনার েুস্েিা এই বপনেয়োনর 100 েতাংে কস্ময়ো� বদও�া হয়োে, 

এমনস্ক আপস্নও বপনেয়োন অেদান রাখ্া েয়োত্তও। আপস্ন েস্দ এককভায়োে আপনার বপনেয়োন অথকে জমা কয়োর থায়োকন, তাহয়োে আপনার েুস্েিা হ্াে করা হয়োে না। 
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আপনার েুস্েিা অেে্যই হ্াে করা হয়োে স্ক না তা শ্রম স্েভাগ স্নিকোরে করয়োে। আপস্ন েস্দ তায়োত অেম্মত হন তাহয়োে আপস্ন একটি শুনাস্নর জন্য 
অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন। অনগু্রহ কয়োর অি্যা� 10 এ “শুনাস্ন এেং আপীে প্রস্রে�া।”  অধ্যায় 10-এ বদখু্ন। 

বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা বনও�ার েময়ো� আপস্ন েস্দ বপনেন পাও�ার জন্য উপেুক্ত েয়োে স্েয়োেস্চত হন, তাহয়োে আপস্ন অেে্যই বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* 

তা জানায়োেন। গুরুত্বপরূ্্ড: আপবন যবি আমাকির না জানান, র্ােকল আপবন অবর্বরক্ত অর্্ড বপকর্ পাকরন, যা আপনাকক বিরৎ বিকর্ েকে। 

আমরা েস্দ জানয়োত পাস্র বে আপস্ন প্রতারো কয়োরয়োেন, তাহয়োে আপনার ভস্েষ্যয়োতর েুস্েিা োয়োজ�াপ্ত করা হয়োত পায়োর এেং আস্থকেক জস্রমানা করা হয়োত 

পায়োর।

বোশ্যাল বেবকউবরটি পাওয়া বক আমার েবুেধা পাওয়াকক প্রভাবের্ ককর?

বোে্যাে স্েস্কউস্রটি গ্রহে করয়োে তা আপনার বেকার ভাতা েুস্েিাগুস্েয়োক প্রভাস্েত করয়োে না। তয়োে, ঠিক অন্যান্য েমতি দাস্েদারয়োদর ময়োতাই, েুস্েিা 
গ্রহে করার েময়ো� আপনায়োক অেে্যই নতুন চাকস্রর জন্য ততরী থাকয়োত হয়োে ো চাকস্র খু্জঁয়োত হয়োে।

কমতীকির ক্বর্পরূর্ পাওয়া বক আমার েবুেধা পাওয়াকক প্রভাবের্ ককর?

আপস্ন েস্দ কমকেচারীয়োদর ক্ষস্তপূরে গ্রহে কয়োরন, স্কন্তু কাজ করার জন্য উপেব্ধ এেং োরীস্রকভায়োে েমথকে হন, তাহয়োে আপস্ন বেকারত্ব েীমা েুস্েিা 
পাও�ার উপেুক্ত হয়োত পায়োরন। তয়োে, শ্রস্মকয়োদর ক্ষস্তপূরে গ্রহে করয়োে তা আপনার োপ্তাস্হক বেকার ভাতা েুস্েিার হার হ্াে করয়োত পায়োর। আপনার 

শ্রস্মকয়োদর ক্ষস্তপূরয়োের এেং বেকার ভাতা েুস্েিার অয়োথকের বমাট পস্রমাে আপনার স্ভস্ত্ত েম�কায়োের গড় োপ্তাস্হক পাস্রশ্রস্ময়োকর বেস্ে হয়োত পায়োর না। 

েস্দ আপস্ন আোর কায়োজ স্ফরয়োত না পায়োরন, তাহয়োে আমায়োদরয়োক আপনার অস্ত োম্প্রস্তক আঘায়োতর পরেতমী স্রয়োপাটকে  (SROI) আমায়োদর পাঠান। 

আপনায়োক একটি কাগয়োজর প্রস্তস্েস্প োকয়োোয়োগ পাঠায়োনা হয়ো�য়োে। অথো, আপস্ন স্নয়োজ শ্রস্মকয়োদর ক্ষস্তপূরে ইয়োেক্ট্রস্নক বকে বফাল্ায়োর স্প্রন্ট করয়োত 

পায়োরন। অনগু্রহ কয়োর আপনার োক্তায়োর স্াক্ষস্রত একটি বনাট আমায়োদর পাঠান, বেখ্ায়োন েো থাকয়োে বে আপস্ন কাজ করয়োত েক্ষম। 

বে েমতি েপ্তাহগুস্েয়োত আপস্ন একই েয়োগে কমকেচারীয়োদর ক্ষস্তপূরে েুস্েিা এেং বেকারত্ব েীমা েুস্েিা উভ�ই গ্রহে কয়োরন বেগুস্ের ে্যাপায়োর আপস্ন 

অেে্যই বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* জানায়োেন। গুরুত্বপরূ্্ড: আপবন যবি আমাকির না জানান, র্ােকল আপবন অবর্বরক্ত অর্্ড বপকর্ পাকরন, যা 
আপনাকক বিরৎ বিকর্ েকে। আপনার েুস্েিা অেে্যই হ্াে করা হয়োে স্ক না তা শ্রম স্েভাগ স্নিকোরে করয়োে। আপস্ন েস্দ তায়োত অেম্মত হন তাহয়োে 

আপস্ন একটি শুনাস্নর জন্য অনয়ুোরাি করয়োত পায়োরন। অনগু্রহ কয়োর অধ্যায় 10-এ “শুনাবন এেং আপীল প্রবরিয়া।” বিখুন।

েবুেধা পাওয়ার েময় বক আবম সু্কল ো প্রবশক্কর্ বযকর্ পাবর?

আপস্ন েস্দ 599 কােকেরেয়োম আপনার নাম নস্থভুক্ত কয়োরন তাহয়োে আপস্ন বকান একটি স্েক্ষা ো প্রস্েক্ষে কােকেরেয়োম অংে স্নয়োত পায়োরন। 599 প্রকল্প হে 

বেকার ভাতা (আনএমপ্ল�য়োমন্ট ইন্সয়ুোরন্স, UI) আইয়োনর একটি স্েয়োেষ স্েস্ি ো UI প্রাপকয়োদর জন্য তায়োদর প্রস্েক্ষে বনও�ার েম� েুস্েিা েংগ্রহ করা েম্ভে 

কয়োর। েস্দ এই প্রকয়োল্পর আওতা� আপনার প্রস্েক্ষে অনয়ুোমাস্দত হ�, তাহয়োে আপনায়োক কাজ খু্জঁয়োত বচষ্টা করয়োত হয়োে না। 599 বপ্রাগ্রামটি টিউেন ো 
অন্যান্য ্ুকে-েম্বধেী� খ্রচা� অথকেপ্রদান কয়োর না।

প্রস্েক্ষয়োের প্রকল্পগুস্েয়োক অেে্যই বোগ্যতার স্নস্দকেষ্ট আেে্যকতা পূরে করয়োত হয়োে। েস্দ 599 কােকেরেয়োমর অিীয়োন আপনার প্রস্েক্ষে অনয়ুোমাস্দত হ�, 

তাহয়োে োিারেত স্ন�স্মত UI েুস্েিার 26 েপ্তাহ োড়া আপস্ন অস্তস্রক্ত 26 েপ্তায়োহর UI েুস্েিা পেকেন্ত বোগ্য হয়োত পায়োরন। গুরুত্বপরূ্্ড: েকে্ডাচ্চ েবুেধা 
পাওয়ার জন্য আপনার িাবে করার প্রর্ম 13 েপ্াকের মকধ্য আপনাকক অেশ্যই 599 বপ্রাগ্রাকমর জন্য আকেিন করকর্ েকে। আপনার 

প্রস্েক্ষে েম্পয়োককে  শ্রম স্েভায়োগ জানায়োত বদস্র হয়োে এর ফয়োে আপনার কায়োে উপেভ্য আপনার অস্তস্রক্ত বেয়োকান েুস্েিা কম হয়োত পায়োর। েুস্েিা েংগ্রহ 

করার েম� েস্দ আপস্ন আমায়োদরয়োক না জানান বে আপস্ন প্রস্েক্ষে স্নয়োছেন তাহয়োে আপস্ন োস্তির ময়ুোখ্ পড়য়োত পায়োরন এেং ভস্েষ্যয়োতর েুস্েিা হারায়োত 

পায়োরন। এইেে অস্তস্রক্ত েুস্েিার জন্য ফান্ড েেকেদা উপেভ্য থায়োক না। েস্দ ফান্ড উপেভ্য না থায়োক, তাহয়োে এও হয়োত পায়োর বে আপস্ন বকান অস্তস্রক্ত 

েুস্েিা পায়োেন না এেং আপনার প্রস্েক্ষে বেষ হও�ার আয়োগ এগুস্ে েধে হয়োত পায়োর। 

আপস্ন েত েীঘ্র বকান ্ুকে ো প্রস্েক্ষে বকয়ো্রে েুয়োোগ পায়োেন তত েীঘ্র আপনায়োক অেে্যই শ্রম স্েভায়োগর কায়োে 599 আয়োেদন জমা করয়োত হয়োে। 

গুরুত্বপরূ্্ড: আপবন প্রবশক্কর্ নাম বলখাকনার পর যর্ শীঘ্রই েম্ভে শ্রম বেভাকগ জানান। েস্দ আপনার দাস্ে দায়ো�র করার েম� আপস্ন জানান 

বে আপস্ন বকায়োনা প্রস্েক্ষে কােকেরেয়োম বোগ স্দয়োছেন ো বোগ বদয়োেন, তাহয়োে আপনায়োক অেে্যই আয়োেদয়োন থাকা ঠিকানা� শ্রম স্েভায়োগর কায়োে অস্েেয়োম্ব 

প্রস্েক্ষয়োের আয়োেদন জমা স্দয়োত হয়োে। আপস্ন 599 বক্রেী� পেকোয়োোচনা ইউস্নয়োট 518-402-0189 নম্বয়োর বোগায়োোগ কয়োর একটি আয়োেদনপয়োত্রর অনয়ুোরাি 

করয়োত ো োিারে তথ্য প্রাপ্ত করয়োত পায়োরন। 



নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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েস্দ আপস্ন প্রস্েক্ষয়োে বোগ স্দয়োত আগ্রহী হন এেং আপস্ন এখ্নও নস্থভুক্ত না হয়ো� থায়োকন, তাহয়োে আপনায়োক স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বকস্র�ার বেন্টায়োর েত 

েীঘ্র েম্ভে বোগায়োোগ করয়োত হয়োে। বকস্র�ার বেন্টায়োরর প্রস্েস্ক্ষত কাউয়োন্সেরগে আপনায়োক আপনার প্রয়ো�াজনী� প্রস্েক্ষয়োে েহা�তা করয়োেন এেং আপনার 

এোকা� প্রস্েক্ষে প্রকল্প েম্পয়োককে  তথ্য প্রদান করয়োে। স্নকটতম বকস্র�ার বেন্টায়োরর েধোন করয়োত, অনগু্রহ কয়োর অনোইয়োন বকস্র�ার বেন্টায়োরর অেস্ানটি 

বদখু্ন dol.ny.gov/career-centers েস্দ আপনার হাই ্ুকে স্েয়োপ্লামা না থায়োক, তাহয়োে বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা পাও�ার েময়ো� আপস্ন হাই ্ুকয়োের 

েমতুে্য একটি স্েগ্রী পাও�ার বোগ্য হয়োত পায়োরন। েস্দ আপনার ইংয়োরজীর দক্ষতা েীস্মত থায়োক তাহয়োে আপস্ন স্দ্তী� ভাষা স্হয়োেয়োে ইংয়োরজীর প্রস্েক্ষয়োে 

বোগ স্দয়োত পায়োরন। আয়োরা তয়োথ্যর জন্য একটি স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টার-এ বোগায়োোগ করুন।

আবম বনউ ইয়ক্ড  বস্টকটর বরবজস্টাে্ড  বশক্ানবেবশ কায্ডরিকম র্াককল কী েকে?

আপস্ন স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বরস্জটোেকে  স্েক্ষানস্েস্ে কােকেরেয়োম থাকয়োে এেং বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা দাস্ে করার েম�ই স্েক্ষানস্েে প্রস্েক্ষে বপয়োত 

থাকয়োে আপনার বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টারয়োক* েো আেে্যক বে আপনার প্রস্েক্ষেটি বরস্জটোেকে  স্েক্ষানস্েস্ে কােকেরেয়োমর জন্য আপনার স্েক্ষানস্েস্ে 

চুস্ক্তর (Form AT401) একটি প্রয়ো�াজনী�তা।

আপস্ন েস্দ একটি বরস্জটোেকে  অ্যায়োপ্রস্ন্টেস্েপ বপ্রাগ্রায়োম অংে স্নয়োত ইছেকু থায়োকন, তাহয়োে আয়োরা তয়োথ্যর জন্য আপনার স্ানী� অ্যায়োপ্রস্ন্টেস্েপ দপ্তয়োর 

বোগায়োোগ করুন। অ্যায়োপ্রস্ন্টেস্েপ দপ্তরগুস্ের একটি তাস্েকার জন্য labor.ny.gov/apprenticeship/contactus.shtm-এ োন। 

একটি ে্যেো শুরু করা: বে-বনযবুক্ত েোয়র্া কায্ডরিম(The Self-Employment Assistance 
Program - SEAP)

স্-স্নেুস্ক্ত েহা�তা কােকেরেম (Self-Employment Assistance Program) ো SEAP আপনার 26 েপ্তায়োহর বেকারত্ব েীমা েুস্েিা পাও�ার েময়ো� 

আপনার স্নয়োজর ে্যেো শুরু করয়োত এেং পস্রচােনা করয়োত অনয়ুোমাদন বদ�। SEAP কােকেরেয়োম অংেগ্রহে করার েম� আপনায়োক অন্য কাজ না বদখ্য়োেও 

হয়োে, স্কন্তু আপনার ে্যেোয়োত েমূ্পেকে েময়ো�র জন্য আপনায়োক অেে্যই কাজ করয়োত হয়োে। গুরুত্বপরূ্্ড: এই বপ্রাগ্রাকমর জন্য বযাগ্য েকর্, কাজ বখাঁজার 
আকগ আপনার বেকারত্ব েবুেধা বনঃকশষ র্া আমাকিরকক আকগ জানকর্ েকে। উপরন্তু, েখ্ন আপস্ন SEAP এর জন্য আয়োেদন করয়োেন তখ্ন 

আপনার দাস্েয়োত 13 ো তার বেস্ে েপ্তায়োহর বেস্নস্ফট থাকয়োত হয়োে। েুস্েিা গ্রহয়োের েময়ো� আপনার স্নয়োজর ে্যেো শুরু ো তা পস্রচােনা করয়োত পারার 

পূয়োেকে আপনায়োক অেে্যই কােকেরেয়োমর প্রয়ো�াজনী�তােমহূ পূরে করয়োত হয়োে এেং শ্রম বেভাগ বর্কক SEAP-এর স্েস্খ্ত স্ীকৃস্ত বপয়োত হয়োে।

SEAP েম্পয়োককে  আয়োরা তয়োথ্যর জন্য labor.ny.gov/seap -এ োন অথো স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বকায়োনা বকস্র�ার বেন্টায়োর বোগায়োোগ করুন। আপনার 

েেয়োচয়ো� কায়োের স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টার খু্য়ঁোজ বপয়োত labor.ny.gov/career-center-locator বদখু্ন অথো শ্রম স্েভায়োগর বোগায়োোগ বকয়ো্রে 

888-469-7365 নম্বয়োর েকাে 8:30টা ও স্েয়োকে 4:30বটর ময়োি্য বোমোর - শুরেোর বফান করুন।

আবম আন্তজ্ড াবর্ক োবর্কজ্যর কারকর্ আমার চাকবর োবরকয়বে। বরেে অ্যােজাস্টকমন্ অ্যাবেস্ট্যান্স 
(TAA) কী?

আপস্ন েস্দ তেয়োদস্েক োস্েয়োজ্যর কায়োজর অভায়োে স্নস্্রি� শ্রস্ময়োক পস্রেত হয়ো� থায়োকন, তাহয়োে আপস্ন হ�য়োতা বফোয়োরে অ্যােজাটেয়োমন্ট অ্যাস্েটে্যান্স 

বপ্রাগ্রায়োমর জন্য ো বোট কয়োর TAA এর জন্য বোগ্য হয়োত পায়োরন। TAA েহা�তার ময়োি্য থাকয়োত পায়োর: 

• অর্্ডপ্রিত্ত প্রবশক্র্: দক্ষতা োড়ায়োনার জন্য TAA প্রকল্প প্রস্েক্ষয়োের জন্য বপয়োমন্ট কয়োর োয়োত আপস্ন প্রয়ো�াজনী� কাজ বপয়োত পায়োরন। অনয়ুোমাস্দত 

প্রস্েক্ষে হে: লিােরুম, স্েেয়োটন্স/অনোইন, বপাটে-বেয়োকন্ডাস্র, অ্যায়োপ্রস্ন্টেস্েপ, GED প্রস্তুস্ত, বরস্মস্ে�াে, কায়োজর আয়োগর ও অন-জে বট্স্নং।

• নরু্ন চাকবর খঁুজকর্ ও প্রবশক্র্ বপকর্ োোয্য: এর ময়োি্য আপনার দক্ষতা, বকস্র�ার কাউয়োন্সস্েং, জীেনেতৃ্তান্ত বেখ্া ও োক্ষাৎকায়োরর দক্ষতা, 
কায়োজর বরফায়োরে এেং আয়োরা অয়োনক স্কেু অন্তভুকে ক্ত থাকয়োত পায়োর।

• পবরেেন ও জীবেকা বনে্ডাকের বপকমন্ আপনার োতা�ায়োতর এোকার োইয়োর প্রস্েক্ষয়োে বোগ স্দয়োত পস্রেহন এেং জীেন িারয়োের খ্রয়োচর োহাে্য 
করয়োত পায়োর।

• কম্ড অনেুন্ান ভার্া আপনার োতা�ায়োতর এোকার োইয়োর কায়োজর ইন্টারস্ভউয়ো�র 90% খ্রয়োচর জন্য অথকে পস্রয়োোি করয়োত পায়োর।

• নতুন কায়োজর জন্য আপনার োতা�ায়োতর এোকার োইয়োর আপনায়োক বেয়োত হয়োে আপনার পস্রোর ও আপনার জন্য থিানান্তকরর ভার্া 90%  

েহা�তা করয়োে।

http://dol.ny.gov/career-centers
http://labor.ny.gov/apprenticeship/contactus.shtm
https://labor.ny.gov/seap 
http://labor.ny.gov/career-center-locator


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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• বরেে বরঅ্যােজাস্টকমন্ অ্যালাওকয়কন্সে (TRA) আপনার বেকারত্ব স্েমা বেয়োষর পর, পূেকে েময়ো�র, TAA অনয়ুোমাস্দত প্রস্েক্ষয়োের বক্ষয়োত্র এই 

োপ্তাস্হক ভাতার জন্য বপয়োমন্ট করয়োত হয়োে।

• বরএমপ্লয়কমন্ বরেে অ্যােজাস্টকমন্ অ্যালাওকয়কন্সে (RTAA) োয়োদর ে�ে 50 এেং তার বেস্ে হ� তায়োদর জন্য দইু েেয়োরর জন্য একটি 

পাস্রশ্রস্মক েমূ্পরক প্রদান কয়োর এেং $50,000 ো তার কয়োমর োস্ষকেক পাস্রশ্রস্ময়োক পুনরা� স্নেুক্ত কয়োর। এই েুস্েিা আপনার আয়োগর ও নতুন 

কায়োজর ময়োি্য পাস্রশ্রস্ময়োকর পাথকেক্য কমায়োত োহাে্য কয়োর।

গুরুত্বপরূ্্ড: এইেে ককয়কটি েবুেধা পাওয়ার বযাগ্য েওয়ার জন্য আপনাকক বনবি্ড ষ্ট বকেু েময়েীমা বমকন চলকর্ েকে।

এই েুস্েিাগুস্ের বোগ্য হও�ার জন্য, ইউনাইয়োটে বটেটে শ্রম স্েভাগ'বক অেে্যই োটিকে স্ফয়োকট স্দয়োত হয়োে বে আপনার চাকস্র হারায়োনার বপেয়োন একটি 

গুরুত্বপূেকে কারে হে তেয়োদস্েক োস্নজ্য। এই প্রত্য�ন বপয়োত দরখ্াতি জমা বদও�া আেে্যক। দরখ্াতি এইভায়োে পূরে করা বেয়োত পায়োর:

• একই েংস্ার একই চাকস্রর জা�গা� কাজ করা স্তনজন েহকমমীর একটি বগাষ্ী

• ইউস্ন�য়োনর একজন আস্িকাস্রক

• বকাম্পাস্নর একজন আস্িকাস্রক

• স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বকায়োনা বকস্র�ার বেন্টায়োর বটেয়োটর ো স্ানী� বকায়োনা েংস্ার প্রস্তস্নস্ি

আপস্ন অনোইয়োন আয়োেদয়োনর ফমকে ও দায়ো�র করার স্নয়োদকেে বপয়োত পায়োরন dol.gov/agencies/eta/tradeact/petitioners-এ। এই আয়োেদনটি অেে্যই 

আপনার কাজ হারায়োনার এক েেয়োরর ময়োি্যই মাস্ককে ন েুক্তরায়োষ্টর শ্রম স্েভায়োগ দায়ো�র করয়োত হয়োে। েখ্ন মাস্ককে ন েুক্তরায়োষ্টর শ্রমস্েভাগ তেি দরখ্াতি পায়োে, 

তার 40 স্দয়োনর ময়োি্য স্েদ্ধান্ত জানায়োনা হয়োে।

এই কােকেরেয়োমর অিীয়োন আপস্ন বে েহা�তা ও পস্রয়োষোগুস্ের জন্য বোগ্য হয়োত পায়োরন বেগুস্ে েম্পয়োককে  আয়োরা স্েতিাস্রত তয়োথ্যর জন্য একটি স্নউ ই�ককে  
বটেয়োটর বকস্র�ার বেন্টায়োর বোগায়োোগ করুন। েেয়োচয়ো� কায়োের বকস্র�ার বেন্টার খু্য়ঁোজ বপয়োত dol.ny.gov/career-centers বদখু্ন অথো স্নউ ই�ককে  
বটেয়োটর শ্রম স্েভায়োগর বোগায়োোগ বকয়ো্রে 888-469-7365 নম্বয়োর েকাে 8:30টা ও স্েয়োকে 4:30বটর ময়োি্য বোমোর - শুরেোর বফান করুন।

আমার পরুকনা বশকল্প ো বপশায় আকরকটি চাকবর খঁুকজ পাওয়ার েম্ভােনা কম। “থিানান্তবরর্ কমতী” 
পবরকষোগুবল কী কী?

বে ে্যস্ক্ত স্নম্নস্েস্খ্ত অেস্াগুস্ের বকান একটি কারয়োে তার চাকস্র হাস্রয়ো�য়োেন, তায়োক "স্ানান্তস্রত কমমী" েো হ�: 

• আপনায়োক আপনার চাকস্রর বথয়োক েমাপ্ত ো োঁটাই করা হয়ো�স্েে, আপস্ন বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা পাও�ার বোগ্য এেং আপনায়োক আয়োগকার স্েয়োল্প ো 
বপো� স্ফয়োর আোর েম্ভােনা কম েয়োে আমায়োদর দ্ারা েনাক্ত করা হয়ো�য়োে

• আপস্ন কারখ্ানা েধে হও�ার ো ে্যাপক োঁটাইয়ো�র কারয়োে চাকস্র হাস্রয়ো�য়োেন

• আপস্ন অয়োনকস্দন িয়োর বেকার রয়ো�য়োেন এেং আপনার একই ো অনরুূপ অেস্া� আয়োরকটি চাকস্র পাও�ার েম্ভােনা কম

• আপস্ন স্স্নেুক্ত স্েয়োেন এেং োিারে অথকেবনস্তক অেস্া ো প্রাকৃস্তক স্েপেকেয়ো�র কারয়োে বেকার হয়ো� পয়োড়য়োেন, অথো

• আপস্ন বকান েস্রে� েেস্ত েয়োের েদয়োে্যর স্ামী ো স্তী হন োর স্েউটি বটেেয়োনর স্া�ী পস্রেতকে য়োনর কারয়োে স্ান পস্রেতকে য়োনর কারয়োে কাজ হারায়োনার 

েমু্মখ্ীন হয়ো�য়োেন

আপস্ন েস্দ বেোর বফােকে বথয়োক দীঘকেস্দন িয়োর দয়ূোর থায়োকন তাহয়োেও আপনায়োক স্ানান্তস্রত কমমী স্হোয়োে স্েয়োেচনা করা হয়োে। উদাহরেস্রূপ: আপস্ন পুয়োরা 
েময়ো�র বহাম-বমকার স্েয়োেন এেং আপস্ন আপনার আয়ো�র উৎে হারায়োনা� আপনায়োক এখ্ন অেে্যই বেোর বফায়োেকে স্ফয়োর বেয়োত হয়োে।

একজন স্ানান্তস্রত কমমী স্হোয়োে, আপস্ন প্রস্েক্ষে এেং অন্যান্য পস্রয়োষোগুস্ের জন্য বোগ্য স্েয়োেস্চত হয়োেন। এই বপ্রাগ্রায়োমর আওতা� বে পস্রয়োষোগুস্ে 

উপেব্ধ বেগুস্ে েম্বয়োধে তথ্য বপয়োত একটি স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বকস্র�ার বেন্টায়োর বোগায়োোগ করুন। আপনার েেয়োচয়ো� কায়োের স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার 

বেন্টার খু্য়ঁোজ বপয়োত dol.ny.gov/career-centers বদখু্ন অথো স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর শ্রম স্েভায়োগর বোগায়োোগ বকয়ো্রে 888-469-7365 নম্বয়োর েকাে 

8:30টা ও স্েয়োকে 4:30বটর ময়োি্য বোমোর - শুরেোর বফান করুন।

https://www.dol.gov/agencies/eta/tradeact/petitioners
http://dol.ny.gov/career-centers
http://labor.ny.gov/career-center-locator 
http://dol.ny.gov/career-centers


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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আবম গর্ 18 মাকে বনউ ইয়ক্ড  বস্টকট কাজ না ককর র্াককল কী েকে?

আপস্ন েস্দ গত 18 মায়োে স্নউ ইউককে  বটেয়োট কাজ না কয়োর থায়োকন, তাহয়োে আপস্ন অন্য বে বটেয়োট কাজ কয়োরয়োেন বেখ্ায়োন অেে্যই আপনায়োক দাস্ে বপে 

করয়োত হয়োে। অন্য বটেয়োট কীভায়োে তা করয়োত হ� তার জন্য বেই বটেয়োটর ওয়ো�েোইট বদখু্ন।

আবম গর্ 18 মাকে বনউ ইয়ক্ড  বস্টট এেং অন্য এক ো একাবধক বস্টকট কাজ ককর র্াককল কী েকে?

আপস্ন গত 18 মায়োে স্নউ ই�ককে  বটেট এেং অন্য এক ো একাস্িক বটেয়োট কাজ কয়োর থাকয়োে েত েীঘ্র েম্ভে শ্রম স্েভাগয়োক জানান। অন্য বটেয়োটর 

পাস্রশ্রস্মক ে্যেহার কয়োর আপনার েুস্েিার জন্য ো উচ্চতর েুস্েিার রাস্ে পাও�ার জন্য আস্থকেকভায়োে বোগ্য হয়োত েয়োথষ্ট পাস্রশ্রস্মক থাকয়োত পায়োর। 

আপনার আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরয়োের বথয়োক অন্য বটেয়োটর পাস্রশ্রস্মক োদ পয়োড় বগয়োে এই হ্যান্ডেয়ুোকর স্পেনস্দয়োকর পুনস্েকেয়োেচনার অনয়ুোরায়োির ফমকেটি  

পূরে করুন ও জমা স্দন। 

বেকারত্ব বেমার েবুেধাগুবল করকযাগ্য 

বেকারত্ব েীমা েুস্েিাগুস্ে েুক্তরাষ্টী�, স্নউ ই�ককে  বটেট এেং স্ানী� করয়োোগ্য। আপস্ন আপনার বেকার ভাতা েুস্েিা বথয়োক বফোরাে এেং/ো বটেয়োটর 

কর কাটিয়ো� স্নয়োত পায়োরন। আপস্ন েস্দ তা না কয়োরন তাহয়োে, েেয়োরর বেয়োষ আপনার কর োস্ক থাকয়োে। আপস্ন েস্দ বফোরাে ট্যাক্স কাটায়োনার স্েদ্ধান্ত 

বনন, তাহয়োে আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিার দে েতাংে বকয়োট বনও�া হয়োে। আপস্ন েস্দ বটেট ট্যাক্স কাটায়োনার স্েদ্ধান্ত বনন, তাহয়োে আপনার োপ্তাস্হক 

েুস্েিার 2.5 েতাংে বকয়োট বনও�া হয়োে। স্েশু েহা�তা অথকে ইত্যাস্দ অেে্য-প্রদত্ত অথকে স্েয়ো�াগ করার পয়োরই বফয়োেরাে এেং/অথো বটেয়োটর কর িােকে করা 
হয়োে। কর িয়োর রাখ্া আপনার বস্ছোিীন। আপস্ন labor.ny.gov/signin-এ আপনার অ্যাকাউয়োন্টর মাি্যয়োম বে বকায়োনা েম� িয়োর রাখ্া থামায়োত ো শুরু 

করয়োত পায়োরন। আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে বপয়োজ 'বেকারত্ব পস্রয়োষো' বোতায়োম স্লিক করুন। বেকারত্ব 

স্েমার েুস্েিার অনোইন বপয়োজ 'আপনার ে্যস্ক্তগত তথ্য আপয়োেট করুন' বোতায়োম স্লিক করুন। ‘কর িয়োর রাখ্া আপয়োেট করুন’ বপয়োজ স্লিক করুন। 

অথো, আপস্ন বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করয়োত পায়োরন। শ্রম স্েভাগ আপনায়োক কর োেদ িয়োর রাখ্া বকায়োনা অথকে বফরত স্দয়োত পায়োর না।

েষ্ডকশকষর কর বেেৃবর্ (িম্ড 1099-G)

জান�ুারীর প্রারয়োম্ভ, আপনার কর স্েেসৃ্ত (ফমকে 1099-G) উপেভ্য হয়োে। বকায়োনা একটি ক্যায়োেন্ডার েেয়োর আপনায়োক বমাট কত বেকারত্ব স্েমা েুস্েিার অথকে 
প্রদান করা হয়ো�য়োে এেং কত কর িয়োর রাখ্া হয়ো�য়োে তা এটি বদখ্ায়োে। আপস্ন আপনার labor.ny.gov/signin-এ আপনার অ্যাকাউন্ট বথয়োক এটি মসু্দ্রত 

করয়োত পায়োরন, আপনার NY.gov ইউজারয়োনম ও পােও�ােকে  স্েখু্ন। মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে বপজ-এ 'আনএমপ্ল�য়োমন্ট োস্ভকে য়োেে' বোতায়োম স্লিক করুন। 

বেকারত্ব স্েমার েুস্েিার অনোইন বপয়োজ 'আপনার NYS 1099-G প্রাপ্ত করুন' বোতায়োম স্লিক করুন। অথো, একটি প্রস্তস্েস্প োকয়োোয়োগ আপনার কায়োে 

পাঠায়োনার জন্য আপস্ন বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান করয়োত পায়োরন (আপস্ন স্নয়োজর ভাষা বেয়োে বনও�ার পর, আপনার 1099 ফমকে প্রাপ্ত করয়োত প্রম্পট 

অনেুরে করুন)। আপস্ন আপনার দাস্ে বপে করার েময়ো� আপনার প্রদত্ত স্পন আপনায়োক স্দয়োত হয়োে। 1099-G ফমকেটির তথ্য েুক্তরাষ্টী� ইন্টারনাে 

বরস্ভস্নউ োস্ভকে ে এেং স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর করায়োরাপ ও অথকে স্েভায়োগও পাঠায়োনা হ�। আপনার আয়োগকার েেরগুস্ে বথয়োক 1099-G ফয়োমকের একটি প্রস্তস্েস্প 

োগয়োে 518-485-7071 নম্বয়োর বফান করুন।

আপনার েুক্তরাষ্টী� কর েম্পয়োককে  প্রনে থাকয়োে ইন্ারনাল বরবভবনউ োবভ্ড কে (IRS) 800-829-1040 নম্বয়োর বফান করুন অথো irs.gov-এ োন। 

আপনার বটেয়োটর কর েম্পয়োককে  প্রনে থাকয়োে বনউ ইয়ক্ড  বস্টকটর করাকরাপ ও অর্্ড বেভাকগ 518-457-5181 নম্বয়োর বফান করুন অথো tax.ny.gov-এ 

োন।

http://labor.ny.gov/signin
http://labor.ny.gov/signin
http://irs.gov
http://tax.ny.gov


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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আমার বনকয়াগকর্্ড া আমাকক একজন বোধীন ঠিকািার বেকেকে এেং/অর্ো বেকেে-েবেভূ্ড র্ভাকে 
অর্্ডপ্রিান ককরকেন। আবম কী করে?

বেকারত্ব েীমা েুস্েিা পাও�ার জন্য আপনার আয়োেদন ফাইে করার অস্িকার বেয়োড় স্দয়োত বকান স্নয়ো�াগকারী আপনায়োক েেপূেকেক োি্য করয়োে তা 
বেআইস্ন হয়োে। বকান কমকেস্নয়ো�াগকারীর আপনায়োক েো উস্চৎ ন� বে আপস্ন েুস্েিা দাস্ে করয়োত পারয়োেন না। প্রয়োত্যয়োকর একটি দাস্ে ফাইে করার 

অস্িকার আয়োে। আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য স্ক না তা একমাত্র শ্রম স্েভাগ স্নিকোরে করয়োে। আপনার কমকেস্নয়ো�াগকারী আপনায়োক একজন একক 

কন্টাক্টর স্হোয়োে ো স্হোয়োের খ্াতার োইয়োর একজন কমমী স্হোয়োে স্েয়োেচনা কয়োরয়োেন স্ক না তার উপয়োর স্কেুই স্নভকে র কয়োর না। আপনায়োক নগয়োদ, বচয়োকর 

মাি্যয়োম, আংস্েক নগয়োদ/আংস্েক বচয়োকর মাি্যয়োম ো অন্যভায়োে অথকে প্রদান করার উপয়োর বকান স্কেু স্নভকে র কয়োর না। েস্দ আপনার ময়োন হ� বে আপস্ন 

েুস্েিার জন্য বোগ্য, তাহয়োে আপনায়োক আয়োেদন করয়োত হয়োে এেং স্েভাগয়োক আপনার বকে পেকোয়োোচনা করয়োত স্দন।

আপস্ন েস্দ একজন স্ািীন ঠিকাদার স্হোয়োে ভুে কয়োর বশ্রেীভুক্ত হয়ো� থায়োকন ো আপনায়োক স্হোয়োের খ্াতার োইয়োর অথকেপ্রদান করা হয়ো� থায়োক, তাহয়োে 

আপনার পাস্রশ্রস্মক আপনার আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরে ফয়োমকে বদখ্া োয়োে না। অনগু্রহ কয়োর “েস্দ আপনার আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরে স্েজ্স্প্ত বথয়োক পাস্রশ্রস্মক 

এেং/অথো স্নয়ো�াগকতকে ারা োদ পয়োড় ো�” অধ্যায়4 বিখুন। এই হ্যান্ডেয়ুোকর স্পেনস্দয়োক প্রাপ্য পুনস্েকেয়োেচনার অনয়ুোরায়োির ফমকেটি পূরে করুন ও বফরত 

পাঠান। 

আপস্ন পূরে করার জন্য প্রনোেেী বপয়োত পায়োরন অথো আপস্ন আপনার কমমীর বশ্রেীর স্স্স্ত েম্পয়োককে  বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োরর* মাি্যয়োম বোগায়োোগ 

করয়োত পায়োরন। েত দ্রুত েম্ভে আপনার প্রনোেেী পূরে কয়োর বফরত পাঠান। অনগু্রে ককর মকন রাখকেন: স্ািীন ঠিকাদার/স্হয়োেে-েস্হভূকে ত অথকেপ্রদায়োনর 

েমে্যার েমািায়োনর জন্য ে� েেয়োরর বেেী েম� োগয়োত পায়োর।

আপস্ন ভুে কয়োর বশ্রেীভুক্ত অন্য কমমীয়োদর স্চনয়োে এমপ্ল�ার রিে হটোইয়োন 866-435-1499 নম্বয়োর (24 ঘণ্া) অথো আনএমপ্ল�য়োমন্ট ইনস্েওয়োরন্স রিে 

ইউস্নয়োট 518-485-2144 নম্বয়োর েকাে 8টা বথয়োক স্েয়োকে 4বট বোমোর - শুরেোয়োরর ময়োি্য বফান করুন। আমরা আপনার তথ্য বগাপন রাখ্ে এেং 
আপস্ন নামস্েহীন থাকয়োত পায়োরন।

আবম আমার 26 েপ্াকের েবুেধা বনঃকশষ ককর বিকলবে। আবম বক আমার েবুেধা েম্প্রোবরর্ 
করকর্ পাবর?

েতকে মায়োন, বেকারত্ব েীমা েয়োেকোচ্চ 26 েপ্তায়োহর েুস্েিা প্রদান কয়োর। এর বকান ে্যস্তরেম হয়োে না। কংয়োগ্রে কােকেরেমটি েম্প্রোস্রত কয়োরস্ন। আপস্ন এখ্য়োনা 
বেকার থাকয়োে এেং আপনার কায়োে অন্যান্য বকান েুস্েিা উপেভ্য তা জানয়োত চাইয়োে mybenefits.ny.gov ওয়ো�েোইট বদখু্ন। আপনার েুস্েিার েের 

বেষ হও�ার পয়োরও আপস্ন বেকার থাকয়োে আপস্ন বোগ্য স্কনা জানয়োত আপস্ন আয়োরকটি দাস্ে দায়ো�র করয়োত পায়োরন।

আবম বয বেকারত্ব বেমা পাবচ্ ো বপকয়বে র্ার প্রমার্ আবম কীভাকে েংগ্রে করকর্ পাবর? 

আপস্ন অন্যান্য প্রকায়োরর েরকাস্র েুস্েিার জন্য আয়োেদন করয়োে আপনায়োক এই প্রমাে বদখ্ায়োত হয়োত পায়োর বে আপস্ন বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা পায়োছেন 

ো বপয়ো�য়োেন। এই বরকেকে গুস্ে প্রাপ্ত করয়োত labor.ny.gov/signin-এ আপনার অনোইন অ্যাকাউয়োন্ট োইন ইন করুন। মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে 

বপজ-এ, “আনএমপ্ল�য়োমন্ট োস্ভকে য়োেে”-এ স্লিক করুন এেং তারপর “স্ভউ বপয়োমন্ট স্হস্্রে”-বত স্লিক করুন। আপনার অনোইয়োন অ্যায়োক্সে না থাকয়োে 

888-581-5812 নম্বয়োর বফান করুন এেং তারপর আপনার অথকেপ্রদায়োনর ইস্তহাে বদয়োখ্ স্নয়োত প্রম্পট অনেুরে করুন।

http://mybenefits.ny.gov
http://labor.ny.gov/signin


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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12 গুরুত্বপূেকে েব্দগুস্ের েব্দয়োকাষ

বেে বপবরয়ে: বেে েম�েীমা হে আপনার কায়োজর ো পাস্রশ্রস্ময়োকর এক েের (চার ক্যায়োেন্ডার তত্রমাস্েক). বেকারত্ব স্েমা েুস্েিার জন্য বোগ্য হয়োত 

আপনায়োক অেে্যই চার তত্রমাস্েয়োক ন্ূযনতম পস্রমাে পাস্রশ্রস্মক বপয়োত হয়োে।

প্রার্বমক বভবত্ত েময়কাল: আপনার েুস্েিার আয়োেদন করার আয়োগ বশষ পাঁচ ক্যায়োেন্ডার তত্রমাস্েয়োকর প্রর্ম চারটি েমূ্পেকে হয়ো� বগয়োে।  

বে তত্রমাস্েয়োক আপস্ন েুস্েিার আয়োেদন করয়োেন বেটি আপনার বেে স্পস্র�য়োের অংে স্হয়োেয়োে গেনা করা হ� না। 

বেকল্প বভবত্ত েময়কাল: আপনার েুস্েিার আয়োেদন করার আয়োগ অস্েেয়োম্ব বশষ চার তত্রমাস্েক েমূ্পেকে হয়ো�য়োে। তত্রমাস্েয়োক আপস্ন েুস্েিার 

আয়োেদন করয়োেনয়োেটি আপনার অল্ারয়োনট বেে স্পস্র�য়োের অংে স্হয়োেয়োে গেনা করা হ� না।

েবধ্ডর্ বেে েময়কাল: আপনার বেস্েক বেে স্পস্র�ে, এর োয়োথ আয়োগর এক ো দইু তৃতী�াংে বোগ, হে আপনার এক্সয়োটয়োন্ডে বেে স্পস্র�ে 

ততস্র কয়োর। োরা শ্রস্ময়োকর ক্ষস্তপূরে ো বস্ছোয়োেেী অস্নি-স্নেকোপন কমমীয়োদর েুস্েিা োরা পান এেং োরা তায়োদর বেস্েক ো অল্ারয়োনট বেে 

স্পস্র�ে স্ভস্ত্তক উপাজকে য়োনর স্ভস্ত্তয়োত বোগ্য ন� বকেেমাত্র বেইেে দাস্েদারয়োদর কায়োে উপেভ্য।

েবুেধার োর: আপস্ন েস্দ বকান েমূ্পেকে েপ্তায়োহর জন্য বেকারত্ব স্েমা েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হন তাহয়োে বে পস্রমাে েুস্েিা অথকে বপয়ো� থায়োকন তা হে 

েুস্েিার হার। আপনার বেে স্পস্র�য়োে চাকস্র এেং আয়ো�র উপয়োর স্ভস্ত্ত কয়োর এটির স্হোে করা হ�।

েবুেধা েের: েুস্েিা েের হে একটি এক-েের েম�কাে ো আপনার আেে দাস্ে ফাইে করার েপ্তায়োহর পয়োরর বোমোর বথয়োক শুরু হ�। আপনার 

েুস্েিা েেয়োর আপনায়োক 26 েপ্তাহ ো তার েমতুে েময়ো�র জন্য েুস্েিা প্রদান করা হয়োত পায়োর। েস্দ আপস্ন বেকার থায়োকন ো আপনার েুস্েিার েের বে 

েপ্তায়োহ বেষ হয়োছে বেই েপ্তায়োহর ময়োি্য বেকার হয়ো� োন তাহয়োে আপনায়োক অস্েেয়োম্ব আপনার েুস্েিার েেয়োরর বেয়োষই একটি নতুন দাস্ে ফাইে করয়োত হয়োে। 

েবুেধা েের বশকষর র্াবরখ েুস্েিা েের বেয়োষর তাস্রখ্ হে একটি তাস্রখ্ েখ্ন আপনার বেকারত্ব স্েমার দাস্ে বেষ হ�। েুস্েিা েের বেয়োষর 

তাস্রয়োখ্র পয়োর, ঐ দাস্ের স্ভস্ত্তয়োত আপস্ন আর বেকার ভাতার েুস্েিা েংগ্রহ করয়োত পায়োরন না। আমরা বে নস্থপত্র আপনায়োক পাঠাে তায়োত েুস্েিা েের 

বেয়োষর তাস্রখ্ বদও�া থাকয়োে। আপস্ন labor.ny.gov/signin-এ আপনার অনোইন অ্যাকাউয়োন্টর মাি্যয়োমও তা বজয়োন স্নয়োত পায়োরন। েুস্েিা েেয়োরর 

আংস্েক েময়ো�র জন্য েস্দ আপস্ন কায়োজ েহাে থায়োকন, স্কন্তু েুস্েিা েের বেয়োষর তাস্রয়োখ্র পয়োর বেকার হয়ো� স্গয়ো�স্েয়োেন, তাহয়োে আমায়োদর ওয়ো�েোইয়োট 

ো বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োর* বফান কয়োর আপস্ন আর একটি নতুন দাস্ে বপে করয়োত পায়োরন। 

েবুেধাগুবলর জন্য বনবচির্করর্: োপ্তাস্হক বেকারত্ব স্েমার েুস্েিাগুস্ে দাস্ে করার প্রস্রে�াটিয়োক েুস্েিাগুস্ের জন্য স্নস্চেতকরেও েো হ�। এর 

কারে হে এই বে োপ্তাস্হক েুস্েিা দাস্ের েম্পস্ককে ত প্রনোেেী উত্তর বদও�ার েম� আপস্ন শ্রম স্েভাগয়োক প্রত্যাস্�ত কয়োরয়োেন বে আপনার উত্তর েত্য ও 

েঠিক এেং আপস্ন তখ্ন প্রস্তুত, কাজ করয়োত ইছেকু এেং েক্ষম।

বিওয়াবন জবরমানা: েুস্েিা পাও�ার জন্য ইছোকৃতভায়োে (বজয়োনশুয়োন) স্ময়োথ্য স্েেসৃ্ত বদও�ার ো প্রােস্গেক তথ্য েসু্কয়ো� রাখ্ার জন্য আস্থকেক জস্রমানা। 

রাস্েটি হে $100 ো প্রদত্ত অস্তস্রক্ত অয়োথকের 15% এর ময়োি্য বেটি বেস্ে হয়োে। “মাবনটাবর বপনাবল্” বিখুন।

িাবে: আপনার দাস্ে হে আপনার বেকারত্ব স্েমা েুস্েিার আয়োেদন। েস্দ আমরা আপনার আয়োেদন অনয়ুোমাদন কস্র এেং আপস্ন েুস্েিা পান তাহয়োে 

আমরা আপনায়োক আপনার বখ্াো বেকারত্ব স্েমা বকে আপনার দাস্ে স্হয়োেয়োে উয়োল্লখ্ করে।

িাবেিার: বে বকান ে্যস্ক্ত স্েস্ন বেকারত্ব স্েমা েুস্েিা চাইয়োেন।

বেমার আওর্াভুক্ত চাকবর এমন স্নেুস্ক্ত ো বেকারত্ব স্েমার েুস্েিার জন্য একটি দাস্ে প্রস্তষ্া করয়োত ে্যেহার করা ো�। আইনটিয়োত বেস্েরভাগ 

স্নয়ো�াগকারীয়োক বেকারত্ব েীমা কভায়োরজ েরেরাহ করয়োত হয়োে। কমকেস্নয়ো�াগকারী স্নউ ই�ককে  বটেয়োট অথকে োহাে্য স্দয়ো� থায়োকন, বেগুস্ে আপনার েুস্েিা 
প্রদান করয়োত ে্যেহৃত হ�। এমন স্কেু কায়োজর প্রকার আয়োে বেগুস্ে বেকার ভাতার আওতাভুক্ত ন�। েস্দ আপনার কাজ এর আওতাভুক্ত না হয়ো� থায়োক, 

তাহয়োে শ্রমস্েভাগ তা আপনায়োক একটি স্চঠির মাি্যয়োম জানায়োে।

বনর্্ডয় করা: আনএমপ্ল�য়োমন্ট ইনস্েওয়োরন্স বপ্রাগ্রায়োমর উয়োদেয়োে্যর জন্য, স্েদ্ধান্ত হে আপনার দাস্ে েংরোন্ত স্েষয়ো� শ্রম স্েভায়োগর স্নিকোরয়োের আনষু্াস্নক 

নাম। উদাহরেস্রূপ, আস্থকেক েুস্েিা স্েদ্ধান্তগ্রহে ফমকে বথয়োক প্রস্তটি েপ্তায়োহ আপস্ন স্ক পস্রমাে েুস্েিা পায়োেন তা েম্পয়োককে  আমায়োদর স্েদ্ধায়োন্তর স্েষয়ো� 

জানয়োত পারয়োে। বোগ্য স্েদ্ধান্ত বথয়োক আপস্ন েুস্েিার জন্য বোগ্য স্কনা তা জানয়োত পারয়োে। আমায়োদর বথয়োক “স্নিকোরে” স্েয়োরানাম বদও�া বকায়োনা স্েজ্স্প্ত 

বপয়োে বেটিয়োক পড়া, বোো এেং বরয়োখ্ বদও�া গুরুত্বপূেকে।

http://labor.ny.gov/signin


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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থিানান্তবরর্ কমতী বে ে্যস্ক্ত স্নম্নস্েস্খ্ত অেস্াগুস্ের বকান একটি কারয়োে তার চাকস্র হাস্রয়ো�য়োেন, তায়োক স্ানান্তস্রত কমমী েো হ�: 

• আপনায়োক আপনার চাকস্রর বথয়োক েমাপ্ত ো োঁটাই করা হয়ো�স্েে, আপস্ন বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা পাও�ার বোগ্য এেং আপনায়োক আয়োগকার স্েয়োল্প ো 
বপো� স্ফয়োর আোর েম্ভােনা কম েয়োে আমায়োদর দ্ারা েনাক্ত করা হয়ো�য়োে

• আপস্ন কারখ্ানা েধে হও�ার ো ে্যাপক োঁটাইয়ো�র কারয়োে চাকস্র হাস্রয়ো�য়োেন

• আপস্ন অয়োনকস্দন িয়োর বেকার রয়ো�য়োেন এেং আপনার একই ো অনরুূপ অেস্া� আয়োরকটি চাকস্র পাও�ার েম্ভােনা কম, অথো

• আপস্ন স্স্নেুক্ত স্েয়োেন এেং োিারে অথকেবনস্তক অেস্া ো প্রাকৃস্তক স্েপেকেয়ো�র কারয়োে বেকার হয়ো� পয়োড়য়োেন

আপস্ন েস্দ শ্রমেস্ক্তর বথয়োক েয়োথষ্ট েংখ্্যক েের িয়োর দয়ূোর থায়োকন তাহয়োেও আপনায়োক স্ানান্তস্রত কমমী স্হোয়োে স্েয়োেচনা করা হয়োে।

কায্ডকরী বিেে: বকানও েপ্তায়োহ (বোম বথয়োক রস্ে) আপস্ন েুস্েিা পাও�ার জন্য বোগ্য হয়োে বেই েপ্তায়োহর প্রস্তটি স্দনয়োকই কােকেকরী স্দন েো হ�। প্রস্তটি 

েপ্তায়োজ েয়োেকোচ্চ চারটি কােকেকস্র স্দন রয়ো�য়োে, এেং আপনার বমাট োপ্তাস্হক েুস্েিা হার বপয়োত আপনায়োক চারটির প্রস্তটি স্দয়োন বোগ্য হও�া আেে্যক। 

েপ্তায়োহর বে েমতি স্দয়োন আপস্ন বোগ্য নন, আপস্ন একটি কম কােকেকস্র স্দন পায়োেন ো আপনার োপ্তাস্হক েুস্েিার হায়োরর এক চতুথকোংয়োের েমান। 

উদাহরেস্রূপ, আপস্ন েপ্তায়োহ একস্দয়োনর জন্য কাজ করয়োত উপেব্ধ না থাকয়োে অথো আপস্ন েপ্তায়োহ 11 বথয়োক 16 ঘণ্া কাজ করয়োে অথো েপ্তায়োহ 

একস্দয়োনর জন্য অেকায়োের ো েুটির বেতন বপয়োে আপনার েুস্েিা একটি কােকেকর স্দন কয়োম োয়োে (আপনার েুস্েিার হায়োরর একটি তত্রমাস্েয়োকর েমান)। 

আপস্ন আপনার দাস্ের ময়োি্য েেকোস্িক 104টি কােকেকর স্দয়োনর েুস্েিা বপয়োত পায়োরন, ো 26টি পূেকে েপ্তায়োহর (েপ্তায়োহ 4টি কােকেকর স্দন x 26 েপ্তাহ = 104টি 

কােকেকর স্দন)।

599 বপ্রাগ্রাম ো কায্ডরিম: এটি একটি কােকেরেম ো বেকারত্ব স্েমার েুস্েিাগুস্ে পাও�ার েময়ো� ্ুকে ো প্রস্েক্ষয়োে অংে বনও�ার অনয়ুোমাদন বদ�। 

প্রবশক্কর্ নাম বলখাকনার পর যর্ শীঘ্রই েম্ভে আপনাকক শ্রম বেভাকগ জানাকর্ েকে।

িাবে বপশ: েখ্ন আপস্ন বেকারত্ব স্েমা েুস্েিার জন্য প্রাথস্মকভায়োে আয়োেদন কয়োরন। এটি েুস্েিার োপ্তাস্হক প্রত্যা�য়োনর ময়োতা একই ন� (উপয়োর 

“োটিকে ফাইস্�ং ফর বেস্নস্ফটে” এর েংজ্া বদখু্ন)। অনোইয়োন একটি দাস্ে দায়ো�র করয়োত আপনার labor.ny.gov/signin-এ একটি NY.gov  

অ্যাকাউন্ট বেটআপ করা আেে্যক। 

োকজয়াপ্ বিেে: োয়োজ�াপ্ত স্দনগুস্ে হে আপস্ন দাস্ে করয়োত পায়োরন এমন ভস্েষ্যৎ েুস্েিা ো আপনার জস্রমানা স্হয়োেয়োে োয়োজ�াপ্ত ো হারায়োত হয়োত 

পায়োর। প্রস্তটি োয়োজ�াপ্ত স্দন একটি কােকেকর স্দয়োনর েমান (উপয়োর বদখু্ন)। এমনস্ক আপস্ন অন্যথা� বোগ্য হয়োেও আপনার দায়ো�র করা বে বকায়োনা দাস্ে 

আপনায়োক অথকেপ্রদায়োনর আয়োগ প্রথয়োম এই জস্রমানা পস্রয়োোয়োি ে্য� হয়োে। োয়োজ�াপ্ত স্দন বকেে বেই দাস্েগুস্ের প্রস্ত প্রয়ো�াগ করা োয়োে বেগুস্ে প্রকৃতই 

দায়ো�র করা হয়ো�য়োে এেং একাস্িক েুস্েিার েের বপস্রয়ো� বেয়োত পায়োর। আপস্ন আপনার োয়োজ�াপ্ত স্দনগুস্ের েেগুস্ে েরেরাহ করা ো বম�াদ বেষ হও�া, 
এর ময়োি্য বেটি প্রথয়োম হয়োে, বেই পেকেন্ত জস্রমানা কােকেকর থাকয়োে।

জাবলয়াবর্: প্রতারো ো ভুে তথ্য বদও�ার বকায়োনা কাজ। উদাহরেস্রূপ, আপস্ন বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা বপয়োত আপস্ন কাজ করয়োত থাকা েয়োত্বও তখ্ন 

আপস্ন কাজ করয়োেন না এমন প্রত্যা�ন করা। 

থিানীয় শ্রম োজার এলাকা: আপনার স্ানী� শ্রম োজার এোকা স্হয়োেয়োে বেই এোকা িরা হ� বেখ্ায়োন আপস্ন বেেরকাস্র পস্রেহে ো েরকাস্র 

পস্রেহয়োে এক বথয়োক বদড় ঘন্টার ময়োি্য বপৌেঁায়োত পারয়োেন। আপনায়োক স্ছেয়ো্দ এইেে এোকার বপস্ড়য়ো�ও আপনার কাজ বখ্াজঁা প্রোস্রত করয়োত হয়োে। এই 

হ্যান্ডেয়ুোক বেখ্ায়োন ে্যেহার করা হয়ো�য়োে, আপনার স্ানী� শ্রম োজার এোকা হে স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর একটি অংে এেং এর েীমানার পঞ্চাে (50) মাইয়োের 

ময়োি্য।

িেু্ড্যেোর: অেদাচরে হে এমন বকায়োনা আচরে করা ো না করা ো কায়োজর বক্ষয়োত্র অনয়ুোমাস্দত ন� েয়োে আপস্ন জানয়োতন এেং ো আপনার স্নয়ো�াগকতকে ার 

ক্ষস্তোিন কয়োরয়োে ো করয়োত পায়োর।

আবর্্ডক েবুেধা বনধ্ডারর্ েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হও�ার জন্য আপনার উপাজকে ন েথাথকে স্কনা এই স্েজ্স্প্ত শুিুমাত্র বেটিই বদখ্ায়োে। এটি আপনার 

স্ভস্ত্ত েম�কাে, েুস্েিার হার (েস্দ স্কেু থায়োক) এেং স্নয়ো�াগকারী এেং েুস্েিার হার স্নেকেয়ো� ে্যেহৃত পাস্রশ্রস্মক বদখ্া�। গুরুত্বপরূ্্ড: আবর্্ডক েবুেধা 
বেদ্ধান্তগ্রের্ আপনাকক আপবন বেকার ভার্া েবুেধার জন্য বযাগ্য বকনা র্া জানাকে না। একটি েুস্েিার হায়োরর জন্য বোগ্য হও�ার জন্য 
আপনার পাস্রশ্রস্মক েয়োথষ্ট স্কনা এটি শুিুমাত্র বেটিই বদখ্া�। আপস্ন েুস্েিার জন্য বোগ্য স্কনা তার জন্য অন্যান্য কারে থাকয়োত পায়োর। 

আবর্্ডক জবরমানা: আপস্ন ইছোকৃতভায়োে (বজয়োনশুয়োন) স্ময়োথ্য স্েেসৃ্ত স্দয়ো�য়োেন ো প্রােস্গেক তথ্য েসু্কয়ো�য়োেন েয়োে আমরা স্নিকোরে করয়োে একটি আস্থকেক 

জস্রমানা িােকে করা হয়োত পায়োর। জস্রমানাটি হে $100 ো প্রদত্ত অস্তস্রক্ত অয়োথকের 15% এর ময়োি্য বেটি বেস্ে হয়োে এেং এটি বফরত বদও�া আেে্যক এমন 

েুস্েিার রাস্ের উপয়োর িােকে করা হ�। “স্েস্ভে বপনাস্ল্” বদখু্ন।

বেদ্ধাকন্তর বেজ্ঞবপ্: শ্রম স্েভাগ আপনার দাস্ের স্েষয়ো� স্নেকেয়ো�র একটি আনষু্াস্নক নাম হে স্নিকোরে। এটি একটি গুরুত্বপূেকে নস্থ এেং আপস্ন অেম্মত 

হয়োে আপনায়োক শুনাস্নর অস্িকার প্রদান কয়োর।

http://labor.ny.gov/signin


নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি 
এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।

50

অবর্বরক্ত অর্্ডপ্রিান: একটি অস্তস্রক্ত অথকেপ্রদান ঘয়োট েখ্ন আপস্ন এমন বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা পান ো পাও�ার বোগ্যতা আপনার বনই। বেস্েরভাগ 

বক্ষয়োত্র, অস্তস্রক্ত অথকে শ্রম স্েভাগয়োক অেে্যই বফরৎ স্দয়োত হয়োে। আপস্ন েস্দ আপনার েুস্েিাগুস্ে বথয়োক েুক্তরাষ্টী� এেং/অথো বটেয়োটর কর কাটিয়ো� স্নয়োত 

চান, তাহয়োে আপনায়োক অেে্যই আটয়োক রাখ্া অথকেরাস্েও পস্রয়োোি করয়োত হয়োে।

প্রস্তুর্, ইচ্কু এেং েক্ম: বেকারত্ব স্েমার েুস্েিাগুস্ের জন্য দায়ো�র করার েম�, আপনায়োক অেে্যই এক মহুুয়োতকে র স্েজ্স্প্ত স্দয়ো� অস্েেয়োম্ব একটি কাজ 

বনও�ার জন্য প্রস্তুত থাকয়োত হয়োে। আপনার কাজ করয়োত েমথকে হও�াও আেে্যক (অেুস্, হােপাতায়োে ভস্তকে  ো স্েশু পস্রচেকো পাও�া� অক্ষম নন)। প্রস্ত 

েপ্তায়োহ, আপনায়োক অেে্যই প্রস্তপাদন করয়োত হয়োেয়োে আপস্ন কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু এেং েমথকে স্েয়োেন।

যবুক্তেগের্ বনচিয়র্া: আপস্ন বকায়োনা স্েক্ষা প্রস্তষ্ায়োনর কমকেচারী হয়োে ্ুকে বেেয়োন না থাকয়োে আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হয়োেন না, যবি আপনার 

স্নয়ো�াগকতকে া আপনায়োক এমন েুস্ক্তেগেত স্নচে�তা স্দয়োত পায়োরন বে ্ুকে বেেন আোর শুরু হও�ার পয়োরও আপস্ন স্নেুক্ত থাকয়োেন এেং আপনায়োক 

অনরুূপভায়োে অথকেপ্রদান করা হয়োে। আপনার েুস্ক্তেগেত স্নচে�তা থাকয়োে, েস্দ: 

• আপনার ্ুকয়োের অেকাে, েুটির অেকাে ো বেেয়োনর স্েরস্তর পয়োর কাজ করয়োত থাকার একটি চুস্ক্ত রয়ো�য়োে

• আপনার স্নয়ো�াগকতকে া আপনায়োক েরে স্েশ্বায়োে অেস্হত কয়োরয়োেন বে আপস্ন খু্ে েম্ভে অেকাে, েুটি ো স্েরস্তর পর অনরুূপভায়োে স্নেুক্ত থাকয়োেন 

একই েম�কায়োে আপনার অন্যান্য, স্েক্ষা-েস্হভূকে ত চাকস্রর বথয়োক পাও�া পাস্রশ্রস্মক থাকয়োে আপস্ন েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হয়োত পায়োরন। দ্রষ্টে্য: আপনার 

প্রস্ত েুস্ক্তেগেত স্নচে�তা প্রয়োোজ্য হয়োে না, েস্দ আপস্ন স্েক্ষা প্রস্তষ্ায়োন কাজ কয়োরন, স্কন্তু আপনার স্নয়ো�াগকতকে া স্েক্ষা প্রস্তষ্ায়োন পস্রয়োষো প্রদানকারী 
একজন ঠিকাদার হন।

বে-বনযবুক্ত েোয়র্া কায্ডরিম(SEAP): বেেফ-এমপ্ল�য়োমন্ট অ্যাস্েটে্যান্স বপ্রাগ্রাম বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা পাও�ার েম� স্কেু বেকার ে্যস্ক্তয়োক স্নয়োজর ে্যেো 
শুরু করয়োত অনয়ুোমাদন বদ�। এই বপ্রাগ্রায়োমর জন্য বোগ্য হয়োত, আপনার েুস্েিা বে বেষ হয়ো� আেয়োে তা শ্রম বেভাকগর দ্ারা েনাক্ত হয়োত হয়োে। আপনার দাস্েয়োত 

আপনার 13 ো তার বেস্ে েপ্তায়োহর েুস্েিা আপনার থাকা আেে্যক। েুস্েিাগুস্ে স্নয়োত থাকার েময়ো� আপনার স্নয়োজর ে্যেো শুরু ো তা পস্রচােনা করার পূয়োেকে 
শ্রম স্েভায়োগর কাে বথয়োক SEAP বপ্রাগ্রায়োমর বলবখর্ অনকুমািকনর জন্য আপনায়োক অনয়ুোরাি করয়োত হয়োে এেং তা বপয়োত হয়োে। আপস্ন েস্দ SEAP-বত গৃহীত 

হন তয়োে আপস্ন স্নয়োজর ে্যেো বথয়োক অথকে উপাজকে ন করয়োেও বেকারত্ব স্েমা েুস্েিা গ্রহে করার েম� আপনার ে্যেো শুরু এেং পস্রচােনা করয়োত পুয়োরা েম� 

কাজ করয়োত েক্ষম হয়োেন। SEAP েম্পয়োককে  আয়োরা তয়োথ্যর জন্য labor.ny.gov/seap -এ োন অথো স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বকায়োনা বকস্র�ার বেন্টায়োর বোগায়োোগ 

করুন। আপনার েেয়োচয়ো� কায়োের স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টার খু্য়ঁোজ বপয়োত dol.ny.gov/career-centers বদখু্ন অথো শ্রম স্েভায়োগর বোগায়োোগ বকয়ো্রে 

888-469-7365 নম্বয়োর েকাে 8:30টা ও স্েয়োকে 4:30বটর ময়োি্য বোমোর - শুরেোর বফান করুন।

TAA কায্ডরিম: বট্ে অ্যােজাটেয়োমন্ট অ্যাস্েটে্যান্স (Trade Adjustment Assistance, TAA) (োস্েজ্য আইন) প্রকল্প একটি েুক্তরাষ্টী� প্রকল্প 

বেটি বেেে কমমীরা তেয়োদস্েক োস্েয়োজ্যর ফেস্রূপ চাকস্রহীন হয়ো� পয়োড়য়োেন তায়োদর স্েয়োেষ েুস্েিােমহূ এেং পস্রয়োষো প্রদান কয়োর। আয়োরা তয়োথ্যর 

জন্য একটি স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বকস্র�ার বেন্টায়োর বোগায়োোগ করুন। আপনার েেয়োচয়ো� কায়োের স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টার খু্য়ঁোজ বপয়োত 

dol.ny.gov/career-centers বদখু্ন অথো শ্রম স্েভায়োগর বোগায়োোগ বকয়ো্রে 888-469-7365 নম্বয়োর েকাে 8:30টা ও স্েয়োকে 4:30বটর ময়োি্য 
বোমোর - শুরেোর বফান করুন।

বটবলকিান বলিমে বেন্ার (Telephone Claims Center): শ্রম স্েভায়োগর দপ্তর ো বেকারত্ব স্েমা দাস্েগুস্ে পস্রচােনা কয়োর। বটস্েয়োফান বলিমে 

বেন্টায়োর (TCC) কাজ করা শ্রম স্েভায়োগর কমকেচারীয়োদর কতকে য়োে্যর ময়োি্য পয়োড় দাস্ে গ্রহে করা, দাস্েদার ও স্নয়ো�াগকতকে ায়োদর বথয়োক আো প্রয়োনের উত্তর বদও�া, 
দাস্ের েম্ভাে্য েমে্যা েনাক্ত করা, বকায়োনা আইস্ন েমে্যার স্েদ্ধান্ত স্নয়োত জরুস্র তথ্য প্রাপ্ত করা এেং বেই আইস্ন েমে্যা েম্পয়োককে  স্েদ্ধান্ত বনও�া।

বেকার ভার্া েন্ েওয়া পাবরশ্রবমক (UI Cutoff Wage): বকায়োনা প্রদত্ত বপোর বক্ষয়োত্র বেকারত্ব স্েমার স্েদ্যমান পাস্রশ্রস্ময়োকর বচয়ো� 10 

েতাংে কম।

বেকার ভার্া েবুেধাযকু্ত পাবরশ্রবমক: প্রচস্েত পাস্রশ্রস্মক হে শ্রমস্েভায়োগর দ্ারা করা েমীক্ষার জন্য স্নিকোস্রত স্হয়োেয়োে অনয়ুোমাস্দত এোকা� একই 

কায়োজর জন্য পাস্রশ্রস্ময়োকর হার। গুরুত্বপরূ্্ড: বেকার ভার্ার েবুেধাযকু্ত পাবরশ্রবমক বকেলমাত্র বেকার ভার্ার উকদেকশ্য ে্যেহৃর্ েকে। 
এটি েরকাবর কাজ ো বেকিশী শ্রম প্রর্্যয়কনর মকর্া উকদেকশ্য বেি্যমান পাবরশ্রবমককর জন্য ে্যেোর করা যাকে না। বকায়োনা প্রদত্ত বপোর 

বেকারত্ব স্েমার স্েদ্যমান পাস্রশ্রস্মক জানয়োত অনগু্রহ কয়োর statistics.labor.ny.gov/uiwages.shtm-এ োন অথো স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বকায়োনা 
বকস্র�ার বেন্টায়োর বদয়োখ্ স্নন।

কম্ডবনযবুক্তর েপ্াে: স্েমার আওতাভুক্ত চাকস্রর আওতাভুক্ত কয়োমকে কাজ করার জন্য বোমোর বথয়োক রস্েোর পেকেন্ত বে েম�কায়োে আপনায়োক 

পাস্রশ্রস্মক প্রদান করা হয়ো�স্েে। 

https://labor.ny.gov/seap 
http://dol.ny.gov/career-centers
http://dol.ny.gov/career-centers
https://statistics.labor.ny.gov/uiwages.shtm
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অকপক্ার েময়কাল ো েপ্াে: প্রথম বে েমূ্পেকে েপ্তায়োহর েুস্েিা আপস্ন দাস্ে কয়োরস্েয়োেন বেটি হে অয়োপক্ষার েম�কাে ো েপ্তাহ। এই েপ্তায়োহর জন্য 
আপস্ন বেকার ভাতা েুস্েিা পায়োেন না। এই অয়োপক্ষার েপ্তায়োহর পয়োর, আপনার েুস্েিা দাস্ে করা প্রস্তটি েপ্তায়োহর জন্য আপস্ন বেকার ভাতা পায়োেন।

এই অয়োপক্ষার েপ্তায়োহ আপনায়োক অেে্যই কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইেুক এেং েক্ষম হয়োত হয়োে, ঠিক অন্যান্য েপ্তায়োহর ময়োতাই বেগুস্ের জন্য আপস্ন বেকার 

ভাতা েুস্েিা পান। তাোড়াও, আপনার োেতী� কাজ বখ্াজঁার ও তৎেংরোন্ত বরকেকে  রাখ্ার প্রয়ো�াজনী�তা পূরে করা আেে্যক। আরও তয়োথ্যর জন্য, 
অনগু্রহ কয়োর “কাজ বখাঁজার প্রকয়াজনীয়র্াগুবল কী কী?”)?”  অধ্যায় 7 এ বিখুন ।

আপস্ন েস্দ আপনার দাস্ের প্রথম েপ্তায়োহ েমূ্পেকে কাজ কয়োরন ো অন্য বকান কারয়োে অয়োপক্ষার পূেকে েপ্তাহ জয়ুোড় কাজ না কয়োরন, তাহয়োে অয়োপক্ষার 

েম�কােটি পরেতমী েপ্তায়োহ(গুস্েয়োত) স্পস্েয়ো� বদও�া হয়োে। একটি পূেকে অয়োপক্ষার েপ্তাহ হে চারটি কােকেকর স্দন। “কায্ডকর বিন” বদখু্ন।

েপ্াে বশকষর র্াবরখ: আপস্ন বে েপ্তায়োহর জন্য েুস্েিােমহূ দাস্ে করয়োেন বেই েপ্তায়োহর রস্েোর হে েপ্তাহ বেয়োষর তাস্রখ্।

ইচ্াকৃর্ ভুল উপথিাপনা: েখ্ন বকউ শ্রম স্েভায়োগর কায়োে এমন স্েেসৃ্ত বদন ো তারা স্ময়োথ্য েয়োে জায়োনন।

কাজ বখাঁজার পবরকল্পনা (Work Search Plan): কাজ বখ্াজঁার পস্রকল্পনা হে স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টায়োর আপনার এেং 
আপনার ও�াককে য়োফােকে অ্যােভাইজার এর েমন্বয়ো� ততরী ও স্াক্ষস্রত একটি স্েস্িেদ্ধ চুস্ক্ত। আপস্ন ঠিক স্ক প্রকার কাজ খু্জঁয়োেন, আপস্ন 

কাজ বখ্াজঁার জন্য স্ক প্রকার কাজ করয়োেন এেং কতোর তা করয়োেন, এেং আপনায়োক েস্দ চাকস্র বদও�া হ� তাহয়োে কী পাস্রশ্রস্মক 

চাইয়োেন ও স্ীকার করয়োেন বে েম্বয়োধে এই চুস্ক্তগুস্ে স্েস্খ্তভায়োে প্রকাে কয়োর। আপনার কাজ বখ্াজঁার উপয়োর প্রভাে বফেয়োত পায়োর এমন 

েীমােদ্ধতা ো স্ন�ন্ত্রেগুস্েয়োকও এই পস্রকল্পনাটি েমািা করয়োে। আপনার েেয়োচয়ো� কায়োের স্নউ ই�ককে  বটেট বকস্র�ার বেন্টার খু্য়ঁোজ বপয়োত 

dol.ny.gov/career-centers বদখু্ন অথো শ্রম স্েভায়োগর বোগায়োোগ বকয়ো্রে 888-469-7365 নম্বয়োর েকাে 8:30টা ও স্েয়োকে 4:30বটর ময়োি্য 
বোমোর - শুরেোর বফান করুন।

http://dol.ny.gov/career-centers
http://labor.ny.gov/career-center-locator 
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13 অ্যায়োপস্ন্ডক্স 1: দাস্েদায়োরর আইনজীেীর দপ্তর 

িাবেিারকির বেকারত্ব বেমার বগাটা প্রবরিয়া জকুে র্াকির অবধকার ও িাবয়ত্বগুবল েঝুকর্  
োোয্য করা

দাস্েদায়োরর আইনজীেীর অস্ফে শ্রম স্েভায়োগর বেকারত্ব েীমা স্েভায়োগর ময়োি্য কাজ কয়োর, এটি বটস্েয়োফান বলিইম বেন্টার (TCC) এর বথয়োক আোদা। 

আইনজীেীরা স্েনাময়ূোে্যর, স্নরয়োপক্ষ এেং বগাপনী� পস্রয়োষোেমহূ প্রদান কয়োর ো দাস্েদারয়োদর োহাে্য কয়োর, স্েয়োেষ কয়োর োরা ইংয়োরজী ভাষা� োেেীে 

ন� ো অন্য োিা আয়োে তায়োদরয়োক বেকারত্ব েীমা আইয়োনর অিীয়োন তায়োদর অস্িকার ও দাস্�ত্বেমহূ েেুয়োত োহাে্য কয়োর। 

আমরা দাস্েদারয়োদর জ্ায়োনর মাি্যয়োম ক্ষমতাস্�ত কস্র। প্রা�েই, আপনার েম্মখু্ীন হও�া একটি অেুস্েিা হে এমন স্কেু ো আপস্ন স্নয়োজ বথয়োক েমািান 

করয়োত পায়োরন, স্কন্তু বকাথা� শুরু করয়োেন তা জায়োনন না। এখ্ায়োনই আমায়োদর োহাে্য োগয়োে।

কী ঘটয়োে তা পুয়োরাপুস্র েেুয়োত পারা স্নস্চেত করয়োত আমরা প্রয়োত্যক ে্যস্ক্তয়োক েম� স্দই এেং প্রস্রে�াটি কীভায়োে কাজ কয়োর আপনায়োক তার েেকোগেীে বোি 

প্রদান করয়োত আমরা কয়োঠার প্র�াে কস্র।

িাবেিাকরর আইনজীেীর িপ্র বকান েমে্যায় েোয়র্া করকর্ পাকর?

• আপস্ন একটি স্নিকোরে ো প্রনোেেী বপয়ো�য়োেন এেং তা পুয়োরাপুস্র েেুয়োত পায়োরনস্ন

• আপনায়োক েুস্েিা পাও�ার অয়োোগ্য েয়োে পাও�া বগয়োে এেং আপনার শুনাস্নর প্রস্রে�া� পথস্নয়োদকে য়োের প্রয়ো�াজন

• আপনার আেন্ন শুনাস্ন ো আয়োেদন রয়ো�য়োে এেং এটির প্রস্তুস্তর জন্য েহা�তা প্রয়ো�াজন

• আপস্ন দাস্ে দায়ো�র করার পর ে� েপ্তায়োহর বেস্ে বকয়োট বগয়োে এেং আপস্ন এখ্য়োনা বকায়োনা েুস্েিা ো স্নিকোরে পানস্ন

িাবেিাকরর আইনজীেীর িপ্র যা করকর্ পাকর না:

• আইস্ন প্রস্তস্নস্িত্ব প্রদান করা

• প্রমাে পেকোয়োোচনার েম�কায়োের ময়োি্য থাকা বকায়োনা দাস্ে দ্রুততর করা

• আপনার বোগ্যতা েম্পয়োককে  একটি স্নিকোরে করা

• একটি দাস্ের ফোফেয়োক প্রভাস্েত করা

• েুস্েিার অথকেপ্রদান করা
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কখন আমাকক িাবেিাকরর আইনজীেীর িপ্করর েিকল বটবলকিান বলিমে বেন্াকর (TCC) 
বযাগাকযাগ করকর্ েকে?

• আপস্ন নতুন দাস্ে জানায়োত চাইয়োে

• আপস্ন আপনার নতুন ো স্েদ্যমান দাস্ের স্স্স্ত আপয়োেট করয়োত চাইয়োে

• আপনার দাস্ে ো োপ্তাস্হক েুস্েিাগুস্ে েম্পয়োককে  আপনার কায়োে একটি স্নস্দকেষ্ট প্রনে রয়ো�য়োে

• আপনায়োক বটস্েয়োফান বলিইমে বেন্টায়োরর (Telephone Claims Center) েয়োগে বোগায়োোগ করার স্নয়োদকেে বদ�া হয়ো�য়োে 

িাবেিাকরর আইনজীেীর িপ্কর বযাগাকযাগ করুন 

কাকজর ঘণ্া: বোমোর - শুরেোর, েকাে 9টা বথয়োক স্েয়োকে 4বট।  

বনঃশুল্ক নম্বকর বিান করুন: 855-528-5618

পস্রয়োষোগুস্ে বফায়োনর মি্যয়োম প্রা� 200টি ভাষা� উপেব্ধ আয়োে।

আপস্ন বফান করার েময়ো�, অনগু্রহ কয়োর রাখু্ন: 

• আপনার বোে্যাে স্েস্কউস্রটি নম্বর

• প্রয়োনের একটি তাস্েকা, এেং

• তৎেংরোন্ত বকায়োনা নস্থপত্র

আপস্ন আমায়োদর একটি েুরস্ক্ষত োতকে াও পাঠায়োত পায়োরন। (বকেেমাত্র ইংয়োরজীয়োত): labor.ny.gov/signin -এ েগইন করুন। মাই অনোইন োস্ভকে ে 

বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন ও "কয়োম্পাজ স্নউ" বেয়োে স্নন। স্েষয়ো�র োইয়োন “UI বলিম্যান্ট অ্যােয়োভায়োকট অস্ফে” 

স্নেকোচন করুন।

আমাকির িপ্করর কমতীরা আইনজীেী নন এেং শুনাবনকর্ আপনার প্রবর্বনবধত্ব করকর্ পারকেন না। আপনার বকায়োনা অ্যাটস্নকের ো বকায়োনা 
নস্থভুক্ত প্রস্তস্নস্ির অথকেপ্রদান করার োমথকে্য না থাকয়োে আপস্ন বকায়োনা স্েনা পাস্রশ্রস্ময়োকর অ্যাটস্নকে ো বকায়োনা আইস্ন পস্রয়োষো কােকেরেয়োমর বথয়োক 

স্েনাময়ূোে্য প্রস্তস্নস্িত্ব বপয়োত পায়োরন। অ্যাটস্নকে, বরস্জটোেকে  প্রস্তস্নস্ি, আইস্ন পস্রয়োষো কােকেরেম ও স্েনা পাস্রশ্রস্ময়োকর অ্যাটস্নকেয়োদর েংগঠন েহ আইস্ন 

েংস্ায়োনর একটি তাস্েকার জন্য আনএমপ্ল�য়োমন্ট ইনস্েওয়োরন্স আস্পে বোেকে  (Unemployment Insurance Appeal Board) এর ওয়ো�েোইট 

uiappeals.ny.gov বদখু্ন। “বহল্পফুে ইনফরয়োমেন” ট্যায়োে স্লিক করুন এেং তারপর “গাইে স্রয়োোয়োেকেে”-এ স্লিক করুন। "স্েটে অে অ্যাটস্নকেজ অ্যান্ড 

অথরাইজে এয়োজন্টে" বেয়োে স্নন। আপস্ন 518-402-0205 নম্বয়োর বফান কয়োরও এই তাস্েকার অনয়ুোরাি জানায়োত পায়োরন।

গুরুত্বপরূ্্ড: আপনার প্রথম অথকেপ্রদান োিারেত আপনার দাস্ে দায়ো�র করার দইু বথয়োক স্তন েপ্তায়োহর ময়োি্য করা হয়োে। তয়োে, স্কেু 
স্কেু বক্ষয়োত্র, বপয়োময়োন্টর আয়োগ অস্তস্রক্ত তথ্য বপয়োত হয়োে এেং আপনার প্রথম বপয়োময়োন্টর বক্ষয়োত্র বেস্ে েম� োগয়োত পায়োর। েস্দ েম� 
অস্তরোন্ত হয়ো� না থায়োক, অনগু্রহ কয়োর পেকোয়োোচনা প্রস্রে�া বেষ না হও�া পেকেন্ত অয়োপক্ষা করুন। বেইেয়োগে, বলিম্যান্ট অ্যােয়োভায়োকট 
অস্ফে বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টায়োরর* বথয়োক আোদা। আইনজীেীগে দাস্ে প্রস্রে�া করয়োত, স্নিকোরে করয়োত ো দাস্ে দ্রুততর করয়োত 
পারয়োেন না।

http://labor.ny.gov/signin
http://uiappeals.ny.gov
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14 অ্যায়োপস্ন্ডক্স 2: একটি েুরস্ক্ষত োতকে া পাঠায়োনা

আমায়োদর ওয়ো�েোইয়োট আপনার NY.gov আইস্ে স্দয়ো� labor.ny.gov/signin-এ েগইন করুন। আপনার ইস্তময়োি্যই বকায়োনা অ্যাকাউন্ট না বথয়োক 

থাকয়োে তা ততস্র করার স্নয়োদকেে আমায়োদর ওয়ো�েোইট labor.ny.gov/signin-এ বদও�া আয়োে। আপনার একটি NY.gov আইস্ে ততস্র করয়োত অেুস্েয়োি 

হয়োে োইন ইন বপয়োজ স্চস্ত্রত স্নয়োদকেে বদখু্ন, NY.gov প্রা�ে স্জজ্াস্েত প্রনোেেী বদয়োখ্ স্নন অথো 800-833-3000 নম্বয়োর বোমোর - শুরেোর, েকাে 

8:30টা বথয়োক স্েয়োকে 4:30বটর ময়োি্য বফান করুন।

একোর োইন ইন কয়োর বফোর পর মাই অনোইন োস্ভকে য়োেে বপজ এর বময়োেয়োজে স্েভায়োগ "বগা টু মাই ইনেক্স"-এ স্লিক করুন ও "কয়োম্পাজ স্নউ" 

স্নেকোচন করুন।

এখ্ন আপনায়োক একটি স্েষয়ো�র োইন চ�ন করয়োত হয়োে। স্েষ�গুস্ের একটি তাস্েকা বদখ্য়োত, "স্েষ�" েব্দটির পায়োের রেপোউন তীরস্চয়োনে স্লিক করুন। 

বে স্েষ�টি আপনার প্রয়োনের োয়োথ েেয়োচয়ো� ভােভায়োে স্মেেুক্ত, বেটিয়োত স্লিক করুন। আপস্ন েখ্ন এটা কয়োরন, তখ্ন স্দ্তী� োস্রর স্েষয়ো�র োইনগুস্ে 

বদখ্য়োত পাও�া োয়োে। আোরও, বে স্দ্তী� স্েষ�টি আপনার প্রয়োনের োয়োথ েেয়োচয়ো� ভােভায়োে স্মেেুক্ত, বেটি চ�ন করুন। এটা েুস্নস্চেত করয়োে বে 

আপনার োতকে াটি েঠিক কমমীর কায়োে পাঠায়োনা হয়ো�য়োে। 

আরও তয়োথ্যর জন্য, আমায়োদর "হাউ টু বেন্ড এ স্েস্কওর বময়োেজ" তথ্যপত্রটি (P837) বদখু্ন, ো dol.ny.gov/forms-and-publications-এ পাও�া 
োয়োে।

স্নস্দকেষ্ট প্রকায়োরর স্নরাপদ বময়োেজ কীভায়োে পাঠায়োত হ� তার স্নয়োদকে য়োের জন্য এই হ্যান্ডেয়ুোকর বগাড়া� বদও�া "কন্ট্যাক্ট আে" অংেটি বদখু্ন। 

*বে্বের্্যাগ: বরকেকে  করা বটস্েয়োফান কে োড়াও আপস্ন স্নরাপদ বময়োেজ মারফৎ বকায়োনা বময়োেজ পাঠায়োে ো বপয়োে তা বকায়োনা ভস্েষ্যৎ শুনাস্নয়োত প্রমাে 

স্হয়োেয়োে ে্যেহার করা হয়োত পায়োর। 

http://www.labor.ny.gov/signin
http://www.labor.ny.gov/signin
http://dol.ny.gov/forms-and-publications
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15 পস্রস্েষ্ট III: অইোইয়োন স্ন�ম ও েতকে ােেী পূরে করা

আপস্ন েখ্ন আপনার দাস্ে জমা বদও�ার জন্য অনোইন পস্রয়োষোগুস্ে ে্যেহার কয়োরন, তখ্ন আপনায়োক নীয়োচর স্ন�ম ও েতকে ােেীয়োত অেে্যই েম্মত  

হয়োত হয়োে।

েম্পরূ্্ড ও বনভু্ড ল  
র্র্্য বিন

• আপস্ন েস্দ আমায়োদর অেমূ্পেকে ও ভুে তথ্য বদন, তাহয়োে আপনার দাস্েটি এেং আপনায়োক পস্রয়োোিয়োোগ্য 
 বে বকায়োনা েয়োক�া অথকেপ্রদায়োন বদস্র হয়োত পায়োর।

• আপবন যবি আমাকির বমর্্যা র্র্্য বিন ো র্র্্য বগাপন ককরন, র্ােকল আপনার ভবেষ্যকর্র 
েবুেধাগুকলা চকল যাকে ো ককম যাকে এেং আপবন আইবন মামলার েম্ভােনা েে, অন্যান্য গুরুর্র 
পবরর্াকমর েম্মখুীন েকর্ পাকরন।

আপনার িাবে  
জমা বিন

আপস্ন আপনার আয়োেদনটি শুরু করার পয়োর, েমাপ্ত না হও�া পেকেন্ত েেেম� োময়োন এয়োগায়োেন।

আপস্ন আপনার দাস্ে জমা বদও�ার আয়োগ স্নম্নস্েস্খ্তগুস্ের বেয়োকায়োনাটি করয়োে আপস্ন তথ্য হারায়োেন:

• অ্যাস্প্লয়োকেন বথয়োক বেস্রয়ো� োও�া 

• ইন্টারয়োনট েংয়োোগ হারায়োনা 

• আপনার ব্াউজায়োরর "স্ফয়োর োন" বোতামটি ে্যেহার করা

আপস্ন "আয়োেদয়োনর জোে পেকোয়োোচনা" স্েভায়োগ আপনার জোেগুস্ে বদখ্য়োত, পস্রেতকে ন করয়োত ো মসু্দ্রত করয়োত 

পায়োরন। 

এটা হয়ো� োও�ার পয়োর “দাস্ে জমা স্দন (Submit Claim)” এ স্লিক করুন।

আপনার বযাগাকযাকগর 
র্র্্যকক োম্প্রবর্ক রাখুন

একটি অনোইন অ্যাকাউয়োন্টর জন্য োইন আপ কয়োর আপস্ন আপনার হােনাগাদ কয়োর আমায়োদরয়োক বদও�া 
বোগায়োোয়োগর তথ্য রাখ্য়োত েম্মস্ত স্দয়োছেন। এয়োত আপনার োক ঠিকানা (প্রয়ো�াজন) এেং ইকমল ঠিকানা 
(প্রয়ো�াজন) অন্তভুকে ক্ত। েস্দ আপনার বোগায়োোয়োগর তয়োথ্যর পস্রেতকে ন হ�, তাহয়োে আপস্ন আমায়োদর বরকেকে গুস্ের জন্য 
বেই তথ্যয়োক আপয়োেট করয়োত েম্মত হয়োছেন।

বেভাকগর েে অনকুরাকধর 
উত্তর বিন

আমরা NY.gov স্নরাপদ োতকে ার স্েয়োটেয়োমর মাি্যয়োম আপনায়োক বে োতকে া ও প্রনেমাোগুস্ে পাঠায়োত পাস্র, এেং আমরা 
আপনায়োক োকয়োোয়োগ বে েে োতকে া, ফমকে ও স্চঠিগুস্ে পাঠাই, আপস্ন বেগুস্ে বদখ্য়োত এেং জোে স্দয়োত েম্মত হয়োছেন। 

বেই নস্থগুস্েয়োত তাস্েকাভুক্ত েম�েীমার ময়োি্য আপনায়োক অেে্যই উত্তর স্দয়োত হয়োে।

আপস্ন স্ীকার কয়োরন ও বোয়োেন বে আপস্ন েস্দ এগুস্ে করয়োত ে্যথকে হন: 

• আপনার বোগায়োোয়োগর তথ্য হােনাগাদ করুন

• আপনার NY.gov স্নরাপদ বময়োেয়োজর ইনেক্স বদয়োখ্ স্নন, অথো

• বেইেে নস্থয়োত তাস্েকাভুক্ত েম�েীমার ময়োি্য আমায়োদর বোগায়োোয়োগর উত্তর স্দন

আপনার েুস্েিাগুস্ে স্েেস্ম্বত, স্স্গত ো প্রত্যাখ্্যান করা হয়ো� থাকয়োত পায়োর।
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িাবে েংরিান্ত গুরুত্বপরূ্্ড 
র্র্্য রাখুন

আপনার দাস্ে জমা বদও�ার পর, আপস্ন একটি “কনিাকম্ডশন বপজ” বদখ্য়োত পায়োেন বেখ্ায়োন অস্তস্রক্ত তথ্য ও 

স্নয়োদকেেনা।

• ভস্েষ্যয়োতর বরফায়োরয়োন্সর জন্য বেই বপয়োজ থাকা তথ্য মসু্দ্রত করুন ো স্েয়োখ্ রাখু্ন

• আপস্ন এই স্নয়োদকেেগুস্ে অনেুরে না করয়োে আপনার প্রয়োদ� অথকে স্েেস্ম্বত হয়োত ো বখ্া�া বেয়োত পায়োর

আপস্ন েস্দ আপনার পুয়োরা আয়োেদয়োনর একটি প্রস্তস্েস্প বরয়োখ্ স্দয়োত চান, তাহয়োে আপস্ন "আয়োেদয়োনর জোেগুস্ে 

পেকোয়োোচনা" স্েভায়োগ প্রস্তটি পাতা মসু্দ্রত করয়োত পায়োরন।

োইকরক্ট বেকপাবজট বেকল্প • আপনার োইয়োরক্ট স্েয়োপাস্জট-এর তথ্য জমা বদও�ার আয়োগ "োইয়োরক্ট স্েয়োপাস্জট তথ্য পেকোয়োোচনা" পাতার তথ্য 
স্প্রন্ট করুন ো স্েয়োখ্ স্নন। 

• এটি হয়োে আপনার বদও�া অ্যাকাউন্ট তয়োথ্যর একমাত্র প্রমাে।

বনকি্ডশ বিওয়া েকল বিান 
করুন

েেগুস্ে আয়োেদন অনোইয়োন েমূ্পেকে করা নাও হয়োত পায়োর। েস্দ আপস্ন এমন বকন কনফায়োমকেেন বপজ বদখ্য়োত পান 

বেখ্ায়োন েো হয়োছে বে বেকার ভাতার েুস্েিার জন্য আপনার আয়োেদন েমূ্পেকে করয়োত একটি বলিইম বপেোস্েয়োটের েয়োগে 

কথা েেয়োত হয়োে, আপনায়োক অেে্যই বটবলকিান বলিইমে বেন্াকর বফান করয়োত হয়োে। আপনার অনোইয়োন বদও�া 
তথ্যয়োক েংরক্ষে করা হয়োে। র্কে, আপনার িাবে প্রবরিয়া করা েকে না আপবন কল না করকল ।

আপনার বপন েরুবক্র্ 
রাখুন

***কাউকক আপনার বপন (পাকে্ডানাল আইকেবন্বিককশন নম্বর) কখনই েলকেন না***

আপস্ন েখ্ন একটি দাস্ে জমা বদন, তখ্ন আপনায়োক একটি স্পন ততস্র করয়োত স্নয়োদকেে বদও�া হয়োে। আপনার স্পন হে 

আপনার ইয়োেকট্স্নক স্াক্ষর।

আপস্ন েতোর দাস্ে প্রস্রে�াকরে স্েয়োটেয়োম প্রয়োেে করয়োেন, প্রস্তোরই আপনার স্পনটি ে্যেহার করয়োেন। েস্দ 

আপস্ন অন্য কাউয়োক আপনার স্পন ে্যেহার করয়োত বদন তাহয়োে আপস্ন 20 েপ্াে পয্ডন্ত েুস্েিা হারায়োত পায়োরন।

আপস্ন েস্দ একজন প্রস্তেধেকতােুক্ত মানষু হন, স্েস্ন অন্য কায়োরা েহা�তা োড়া আমায়োদর পস্রয়োষোগুস্ের 

েুয়োোগ স্নয়োত পায়োরন না, তাহয়োে আপস্ন অন্য একজন মানষুয়োক আপনায়োক োহাে্য করার অনমুস্ত স্দয়োত পায়োরন। 

আপনায়োক োহাে্যকারী ে্যস্ক্ত েতোর আমায়োদর পস্রয়োষোগুস্ে ে্যেহার কয়োরন, আপনার স্পন প্রয়োেে করায়োনা েহ, 
তখ্ন প্রস্তোরই আপনায়োক অেে্যই েেরীয়োর উপস্স্ত থাকয়োত হয়োে। আপস্ন আপনার েহা�য়োকর স্রে�াকোয়োপর 

জন্য দা�েদ্ধ থাকয়োেন। আপনার েহা�ক আমায়োদর পস্রয়োষোগুস্ে ে্যেহার করার েম� আপস্ন উপস্স্ত না থাকয়োে 

আপস্ন েুস্েিাগুয়োো োয়োজ�াপ্ত হও�া েহ, জস্রমানার েম্মখু্ীন হয়োত পায়োরন। 

দ্রষ্টে্য: শ্রম দপ্তয়োর বেকারত্ব স্েমা েহ বেয়োকায়োনা পস্রয়োষোর জন্য, দাস্েদারয়োক বকায়োনা োহাে্যকারী 
ে্যেহার করার প্রয়ো�াজন বনই। এখ্ায়োন স্েনাময়ূোে্য বদাভাষী পস্রয়োষো উপেভ্য রয়ো�য়োে।
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বেকার ভার্ার জন্য 
আপনাকক বয 9টি কাজ 
অেশ্যই করকর্ েকে

1. আপনার কাজ করা েমস্ত ঘণ্া বরকপাট্ড  করুন। আপস্ন েখ্ন আপনার োপ্তাস্হক UI েুস্েিা দাস্ে কয়োরন, 

তখ্ন আপনার েমতি কায়োজর ঘণ্াগুস্ে স্রয়োপাটকে  করা আেে্যক। আংস্েক েম�, অস্া�ী ো পাস্রশ্রস্মকহীন 

কাজগুয়োোও এর অন্তভুকে ক্ত।

2. বনভু্ড ল র্াককন। শ্রম স্েভাগ আপনায়োক বে স্চঠিগুয়োো পাঠিয়ো�য়োে বেই েেগুস্ে েত্ন েহকায়োর পড়নূ। স্নয়োদকেোেেী 
অনেুরে করুন এেং েেগুস্ে ফমকে েত তাড়াতাস্ড় েম্ভে বফরত স্দন। এটা UI অথকেপ্রদায়োন স্েেম্বয়োক প্রস্তয়োরাি 

করয়োে।

3. কাজ করার জন্য উপলভ্য। আপনায়োক বকায়োনা চাকস্র গ্রহে করার জন্য অেে্যই অস্েেয়োম্ব েক্ষম হয়োত হয়োে।  

প্রস্ত েপ্তায়োহ, আপনায়োক অেে্যই প্রস্তপাদন করয়োত হয়োে বে আপস্ন কাজ করার জন্য প্রস্তুত, ইছেকু এেং েমথকে 
স্েয়োেন।

4. কাজ খঁুজনু। আপনার প্রস্ত েপ্তায়োহ কাজ বখ্াজঁা এেং আপস্ন বোগায়োোগ কয়োরয়োেন এমন প্রয়োত্যক স্নয়ো�াগকতকে ার 

বোগায়োোয়োগর স্েস্খ্ত বরকেকে  রাখ্া আেে্যক। অধ্যায় 7-এ “বহা�াট ইজ কনস্েোরে স্েয়োটেম্যাটিক অ্যান্ড 

োয়োটেনে এফটকে ে টু ফাইন্ড ও�াককে ” বদখু্ন অথো োপ্তাস্হক আপনায়োক কাজ বখ্াজঁার বে কােকেকোপ করয়োত হয়োে 

তা বদখ্য়োত dol.ny.gov/work-search-frequently-asked-questions-এ োন।

5. কাজ বখাঁজার একটি পবরকল্পনা করুন। আপনার কাজ বখ্াজঁার পস্রকল্পনা করয়োত োহাে্য বপয়োত 

স্নউ ই�ককে  বটেয়োটর বকায়োনা বকস্র�ার বেন্টায়োর বোগায়োোগ করুন। আপনার স্নকটতম অেস্ান খু্জঁয়োত 

dol.ny.gov/career-centers -এ োন। 800-447-3992 নম্বয়োরও বফান করয়োত পায়োরন। আপনার ভাষাটি 

বেয়োে স্নন এেং স্েকল্প 5 চ�ন করুন।

6. আপবন কাকজ বিকর আোর োকর্ োকর্ যর্ র্াোর্াবে েম্ভে েবুেধা িাবে করা েন্ করুন। 
আপনার প্রথম বপয়োচক-এর জন্য অয়োপক্ষা করয়োেন না। আপস্ন েখ্ন একটি পূেকে েময়ো�র চাকস্রয়োত কাজ শুরু 

কয়োরনতখ্ন আপস্ন আর েুস্েিা পাও�ার বোগ্য হন না। আপস্ন েস্দ একটি আংস্েক েময়ো�র চাকস্র পান 

তাহয়োে আপস্ন আংস্েক েুস্েিা পাও�ার জন্য বোগ্য হয়োত পায়োরন।

7. আপনার িাবেিার পবুস্তকাটি পেনু। এটি আপনায়োক বেকারত্ব স্েমার েুস্েিা েংগ্রয়োহর েম� আপনার 

অস্িকার ও দাস্�ত্বগুস্ে েম্পয়োককে  েয়োে বদ�। আপস্ন বে অস্তস্রক্ত েুস্েিা ও পস্রয়োষোগুস্ের জন্য বোগ্য হয়োত 

পায়োরন তার তাস্েকাও এখ্ায়োন বদও�া আয়োে। আমায়োদর ওয়ো�েোইয়োট ইয়োেক্ট্রস্নক ও অস্েও েং্করেগুস্েও েভ্য 
আয়োে।

8. জাবলয়াবর্ এোন। েুস্েিা পাও�ার েম� েঠিক কাজটি করুন এেং স্ন�ম বময়োন চেনু। আপস্ন স্ন�মােেী 
অনেুরে না করয়োে গুরুতর আইস্ন পস্রোয়োমর েম্মখু্ীন হয়োত পায়োরন।

9. আপবন না জানকল, োোয্য চান। আপনায়োক োহাে্য করার জন্য বেকারত্ব স্েমার প্রস্তস্নস্িয়োদর পাও�া 
োয়োে। উত্তয়োরর জন্য 888-209-8124 নম্বয়োর বফান করুন অথো আমায়োদর ওয়ো�েোইয়োট োন।

https://dol.ny.gov/work-search-frequently-asked-questions
http://dol.ny.gov/career-centers
http://labor.ny.gov
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আপনার অনলাইন িাবে েম্পন্ন করকর্ আপনার বনম্নবলবখর্গুবলকর্ েম্মবর্ বিওয়াও আেশ্যক:

আস্ম েেগুস্ে ট্যােেুক্ত স্েভাগ পেকোয়োোচনা কয়োরস্ে ও প্রস্তপাদন কয়োরস্ে বে তথ্যােেী েত্য ও স্নভুকে ে, এেং আস্ম েয়ুোেস্ে বে স্মথ্যা স্েেসৃ্তর জন্য 
আইয়োন োস্তির স্েিান আয়োে। আস্ম স্নভুকে ে ও েমূ্পেকে তথ্য স্দয়ো�স্ে, এয়োত অন্তভুকে ক্ত রয়ো�য়োে আমার স্চঠি পাঠায়োনার ঠিকানা (প্রয়ো�াজনী�) ও ইয়োমে ঠিকানা 
(প্রয়ো�াজনী�)। েস্দ আমার বোগায়োোয়োগর তয়োথ্যর পস্রেতকে ন হ�, তাহয়োে আস্ম বেটায়োক আপয়োেট করয়োত েম্মস্ত জানাস্ছে। আমার NY.gov অ্যাকাউয়োন্টর 

মাি্যয়োম আমায়োক বে স্নরাপদ োতকে া ও প্রনেমাো পাঠায়োনা হ�, এেং বেই স্চঠিপয়োত্র উস্ল্লস্খ্ত েম�েীমাগুস্ের স্ভতয়োর আস্ম বে েে ফমকে ও স্চঠি বপয়োত 

পাস্র, আস্ম বেগুস্ে বদখ্য়োত ও তার উত্তর স্দয়োত েম্মস্ত জানাস্ছে। আস্ম েয়ুোেস্ে বে আস্ম েস্দ েুস্েিাগুস্ের জন্য বোগ্য না হই, তাহয়োে বকায়োনা খ্রচ ো 
োি্যোিকতা োড়াই একজন প্রোেস্নক আইস্ন স্েচারয়োকর োময়োন একটি শুনাস্নর অস্িকার আমার আয়োে। শ্রম স্েভায়োগর কায়োে তথ্য না স্দয়ো� বগাপন 

কয়োর ো স্মথ্যা তথ্য প্রদান কয়োর আপস্ন বে েুস্েিা বপয়ো�য়োেন, আপস্ন েস্দ বেগুস্ে পস্রয়োোি না কয়োরন স্কংো তার ফেস্রূপ িােকে করা জস্রমানাগুয়োো প্রদান 

না কয়োরন, বেই বক্ষয়োত্র শ্রম স্েভাগ আমার স্েরুয়োদ্ধ স্েচায়োরর রা� পাও�ার জন্য আইস্ন পদয়োক্ষপ স্নয়োত পায়োর। একোর তা বদও�া হয়োে, স্েচায়োরর রা� তেি 

হ� এেং আমার স্েরুয়োদ্ধ কুস্ড় েেয়োরর জন্য ে্যেহার করা বেয়োত পায়োর, এেং আমার অয়োথকের বচক এেং/অথো ে্যাঙ্ক অ্যাকাউয়োন্টর একটি অংে েহ, আমার 

অথকে স্নয়ো� বনও�া হয়োত পায়োর। এোড়াও, স্েচায়োরর রা� আমার বরেস্েট ব্কায়োরর ক্ষস্ত করয়োে এেং বকান োো ভাড়া করা, কাজ বখ্াজঁা ো ঋে বনও�া� 

আমার ক্ষমতার উপয়োরও প্রভাে বফেয়োত পায়োর। আস্ম আরও স্নস্চেত করস্ে বে আস্ম মাস্ককে ন েুক্তরাষ্ট, বকায়োনা মাস্ককে ন েুক্তরায়োষ্টর বটস্রয়োটাস্র ো কানাোর 

োইয়োর থাকাকােীন বকায়োনা েম�কায়োের জন্য এই দাস্েটি জমা স্দস্ছে না।

বনরাপি োর্্ড ালাপ এেং অন্যান্য োর্্ড া: আপস্ন আপনার বেোর অনোইন(Labor Online) অ্যাকাউয়োন্টর মাি্যয়োম স্নরাপদ বময়োেজ, স্চঠিপত্র ও 

প্রনোেেী পাঠায়োত ও বপয়োত পায়োরন। প্রদত্ত েম�েীমার ময়োি্য প্রনোেেী েমূ্পেকে করুন এেং স্চঠিপয়োত্রর উত্তর স্দন। এটা না করয়োে, আপনার দাস্েটি স্েেস্ম্বত 

হয়োে অথো এর ফেস্রূপ েুস্েিাগুয়োো প্রত্যাখ্্যান এেং/অথো স্স্গত করা হয়োত পায়োর।



নিউ ইয়র্্ক  স্টেটের শ্রম নিভাগ

বেকারত্ব েীমা: আপিার পরির্তী স্পশার নিটর্ যাওয়ার স্েরু্

*স্েনিট�াি স্লেমে স্েন্ার(Telephone Claims Center) এর েটগে স্যাগাটযাগ র্রটর্ অিগু্রহ র্টর 888-209-8124 িম্বটর স্�াি র্রুি। TTY/TDD ি্যিহারর্ারীরা: স্র্ািও নরটি অপাটরেরটর্ (800) 662-1220 িম্বটর স্�াি র্রুি এিং  
অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু। নভনিও িা অি্যাি্য প্রর্াটরর নরটি ি্যিহারর্ারীরা আপিারটির নরটি অপাটরেটরর েটগে স্যাগাটযাগ র্রুি এিং অপাটরেরটর্ 888-783-1370 িম্বটর স্�াি র্রটর্ িিিু।
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17 ফমকে

এই নস্থর োরা অংে জয়ুোড় উস্ল্লস্খ্ত ফমকেেমহূ পরেতমী পৃষ্াগুস্েয়োত বদও�া হে:

• একটি কাজ বখাঁজার বরকে্ড  (Work Search Record) আপনার কাজ বখ্াজঁার কায়োজর বরকেকে  ও নস্থকরে করয়োত ে্যেহার করা হ�। 

অধ্যায় 7বদখু্ন: “বকানটি আমার কাজ বখ্াজঁার গ্রহেয়োোগ্য প্রমাে েয়োে িরা বেয়োত পায়োর?”। কাজ বখ্াজঁার েরঞ্জামটি আমায়োদর ওয়ো�েোইট 

dol.ny.gov/jobzone অেস্স্ত। 

• পনুবে্ডকেচনার অনকুরাধ (Request for Reconsideration) ফমকেটি ে্যেহার কয়োর আপস্ন বে আপনার আস্থকেক েুস্েিা স্নিকোরে (Monetary 

Benefit Determination) স্েজ্স্প্তয়োত প্রদত্ত তয়োথ্যর োয়োথ েহমত নন তা বটস্েয়োফান বলিমে বেন্টারয়োক* জানায়োত পায়োরন।

• বেকল্প বেে েময়কাকলর অনকুরাধ (Request for Alternate Base Period) ফমকে আপনার েুস্েিার হার েসৃ্দ্ধ করয়োত ে্যেহার করা োয়োে  

েস্দ আপনার েয়োেকোচ্চ বকা�াটকে ায়োরর পাস্রশ্রস্মকগুস্ে স্েকল্প বকা�াটকে ায়োর থায়োক।

• েস্দ আপনার ময়োন হ� আপনার েুস্েিার হার আপনার গড় োপ্তাস্হক পাস্রশ্রস্মক ে্যেহায়োরর বথয়োক বেস্ে হয়োত পায়োর তখ্ন একটি কাকজর েপ্াকের 
বভবত্তকর্ বরকটর অনকুরাধ ফমকে এেং স্নয়োদকেেনা ে্যেহার করা হয়োত পায়োর। 

• বভাটার বরবজক্রিশন িম্ড: শ্রম বেভাকগ এই িম্ডটি বিরৎ পাঠাকেন না। একটি েমূ্পেকে করা বভাটার বরস্জয়ো্রেেন ফমকে আপনার স্ানী� স্নেকোচন 

পষকেয়োদ পাঠায়োত হয়োে বেটির ঠিকানা স্নয়োদকেোেেীর পৃষ্া� বদও�া আয়োে।

http://dol.ny.gov/jobzone
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Department of Labor  
PO Box 15130 
Albany, NY 12212-5130 

   www.labor.ny.gov

গর�পণূর্! 
আপিন সা�ািহক েয সুিবধাগেলা পােবন তা েদখােনার জনয্ আমরা আপনােক একিট Monetary Benefit 
Determinations(আিথর্ক সুিবধা সং�া� িনধর্ারণ) পািঠেয়িছ। এই সুিবধাগেলা আপনার মজিুরর উপর িনভর্ র কের। আপনার 
যিদ মেন হয় েয মজিুরর িকছু অংশ েথেক আপিন বি�ত হেয়েছন বা িমস কেরেছন তাহেল, অনু�হ কের এই ফমর্িট পূরণ 
করন। আপনার সা�িতকতম আিথর্ক সুিবধা িনধর্ারেণর িব�ি�েত েযমন েদখােনা হেয়েছ েসই অনুসাের এই ফমর্িট ডাকেযােগ 
পাঠােনার তািরেখর 30 কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্ এিট আমােদর কােছ অবশয্ই এেস েপৗঁছােত হেব। অনু�হ কের 
পির�ারভােব ি�� করন। আমরা যিদ আপনার েলখা পড়েত না পাির, তাহেল আমরা এই ফমর্িট �ি�য়া করেত পারেবা 
না। 

েবকার� বীমা 
পনুিবর্েবচনার জনয্ অনুেরাধ 

অনু�হ কের পির�ারভােব ি�� করন 

পদিব:___________________________________ নাম: ___________________ মােঝর নাম:____   

িঠকানা:__________________________________________________________________________________ 

শহর:_____________________________________________  রাজয্:______________  িজপ েকাড:____________ 

দািব জানােনার কাযর্কারী/তািরখ:____/___/_____  েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র: XXX-XX-___ ___ ___ ___ 

ফেমর্র �েয়াজনীয়তাগেলা 
মজিুর সংেশাধন করেত এবং/অথবা আপনার আিথর্ক সুিবধা িনধর্ারেণ �িতফিলত হয়িন এমন মজিুরগেলা যু� করেত, নীেচর িনেদর্শাবলী অনুসরণ করন। 

• কােলা বা নীল কািল বয্বহার কের নীেচ িনেয়াগকতর্ া এবং ৈ�মািসক মজিুর স�িকর্ ত তথয্ িদন।
• এমন েয েকােনা নিথপ� অ�ভুর্ � করন যা কমর্সং�ান এবং মজিুরর �মাণ িহসােব িবেবিচত হেত পাের েযমন েপ-�াবস, W-2s, 1099s, ভাউচার, েচক, িটপস, েবানাস, খাবার,

লিজং, কিমশন, ছুিটেত থাকা সমেয়র েবতন এবং কমর্সং�ান এবং/অথবা অথর্ �দােনর েরকডর্ ।
• মূল নিথপ�গেলা পাঠােবন না; সম� সহায়ক নিথপে�র ফেটাকিপ 8½ x 11 আকাের এক-িদেকর-পৃ�ায় কের পাঠােবন।
• �েতয্কিট অয্াটাচেমে� আপনার নাম, আপনার েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�েরর েশষ চারিট অ� এবং েফান ন�র িলখুন।
• যিদ আপিন �িমেকর �িতপূরণ েপেয় েথেকন, তাহেল আমােদরেক আপনার অিত সা�িতক আঘােতর পরবত� িরেপাটর্  (SROI) আমােদর পাঠান।
• পূরণ করা এই ফমর্িট এবং সম� অয্াটাচেম�গেলা অবশয্ই গর�পূণর্ সমেয় উি�িখত সময়সীমার মেধয্ �হণ করেত হেব!

বাতর্ া।  অনু�হ কের পির�ারভােব ি�� করন।

িনেয়াগকতর্ া স�েকর্  তথয্: 
অনু�হ কের পির�ারভােব ি�� করন। যিদ আপনার কােছ (3)িটর েবিশ 
িনেয়াগকতর্ ার তথয্ থােক তাহেল একিট অিতির� পৃ�া েযাগ করন। 

েবিসক বা িবক� িভিত্তক সময়কাল েমাট ৈ�মািসক মজিুর 
�িতিট িনেয়াগকতর্ া / িনিদর্� েকায়াটর্ ােরর জনয্ েমাট ৈ�মািসক েমাট মজিুর স�েকর্ িলখুন। সহায়তার জনয্ আপনার 
সবেচেয় সা�িতক আিথর্ক সুিবধা িনধর্ারণেক উে�খ করন। 

িনেয়াগকতর্ া: _________________________________ 

িঠকানা:__________________________________ 

শহর: __________________রাজয্: ____িজপ:_______ 

New York State(িনউ ইয়কর্  ে�ট)-এর বাইের কাজ করা হয়, তাহেল 

েজলা িনিদর্� করন: _______ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

িনেয়াগকতর্ া: _________________________________ 

িঠকানা:__________________________________ 

শহর: __________________রাজয্: ____িজপ:_______ 
New York State(িনউ ইয়কর্  ে�ট)-এর বাইের কাজ করা হয়, তাহেল 
েজলা িনিদর্� করন: _______ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

িনেয়াগকতর্ া: _________________________________ 

িঠকানা:__________________________________ 

শহর: __________________রাজয্: ____িজপ:_______ 
New York State(িনউ ইয়কর্  ে�ট)-এর বাইের কাজ করা হয়, তাহেল 
েজলা িনিদর্� করন: _______ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

েকায়াটর্ ার ___/___/_____ - ___/___/_____ $___ ___ ___,___ ___ ___ .___ ___ 

শংসায়ন 

আিম �তয্ািয়ত করিছ েয উপেরা� তথয্ �ানত আমার এবং আিম এই িবষেয় অবগত েয িমথয্া িববৃিত �দান করেল েসই ে�ে� জিরমানা হেত পাের। আিম অবগত েয আমার 
অনুেরােধর ফলাফল স�েকর্ আমােক সূিচত করা হেব। 
__________________________________________________________  ________________  __________________________________ 
সা�র (�েয়াজন)                                            তািরখ                এিরয়া েকাড     েটিলেফান ন�র 

েফরৎ পাঠােনার িনেদর্শাবলী 

এই েনািটশিট এবং সম� অয্াটাচেম�গেলা অবশয্ই গর�পূণর্ সমেয় উি�িখত সময়সীমার মেধয্ �হণ করেত হেব! বাতর্ া। 
  ফয্া�: 518-457-9378. এই েনািটশিট হল আপনার কভার েপজ।   েমাট পৃ�ার সংখয্া িচি�ত করন ______। 

 বা ইেমল করন:  New York State Department of Labor, P.O. Box 15130, Albany, NY 12212-5130। 
 বা   অনলাইন: www.labor.ny.gov/signin। অনলাইন েমেসিজং প�িতর মাধয্েম জমা িদন। “নিথপ� জমা িদন।”িনবর্াচন করন এবং তারপর “জমা িদন 

 মজিুরর নিথপ�”। “মজিুরর নিথপ�” িবষয় িহেসেব উে�খ করন। 
 

TC 403 HRBN(09/20)

www.labor.ny.gov-এ সা�ািহক সুিবধা দািব করুন 
বা েটিল পিরেষবা 888-581-5812 ন�ের কল করুন। 

আরও তেথয্র জনয্ এিট েদখুন:  

www.labor.ny.gov। 
সাহােযয্র জনয্, www.labor.ny.gov/uihandbook-
এ ে�ইেম� হয্া�বুকিট েদখুন। 





Department of Labor 
PO Box 15130 
Albany, New York 12212-5130 
www.labor.ny.gov 

গর�পণূর্! 
আপিন সা�ািহক েয সুিবধাগেলা পােবন তা েদখােনার জনয্ আমরা আপনােক 
একিট Monetary Benefit Determinations(আিথর্ক সুিবধা সং�া� িনধর্ারণ) 
পািঠেয়িছ। এই সুিবধাগেলা আপনার মজিুরর উপর িনভর্ র কের। আপনার যিদ 
মেন হয় েয মজিুরর িকছু অংশ েথেক আপিন বি�ত হেয়েছন বা িমস কেরেছন 
তাহেল, অনু�হ কের এই ফমর্িট পূরণ করন। আপনার সা�িতকতম আিথর্ক 
সুিবধা িনধর্ারেণর িব�ি�েত েযমন েদখােনা হেয়েছ েসই অনুসাের এই ফমর্িট 
ডাকেযােগ পাঠােনার তািরেখর 10 কয্ােল�ার িদবেসর মেধয্ এিট আমােদর কােছ 
অবশয্ই এেস েপৗঁছােত হেব। অনু�হ কের পির�ারভােব ি�� করন। আমরা 
যিদ আপনার েলখা পড়েত না পাির, তাহেল আমরা এই ফমর্িট �ি�য়া করেত 
পারেবা না। 

  

েবকার� বীমা 
িবক� িভিত্ত সময়কাল এর জনয্ অনুেরাধ 

অনু�হ কের 
পির�ারভােব ি�� 
করন 

পদিব:______________________________নাম:___________________ মােঝর নাম: ______    

িঠকানা:______________________________________________________________________________ 

শহর:_________________________________________ রাজয্: ___________ িজপ েকাড:________________ 

দািব জানােনার কাযর্করী/তািরখ: ____/____/____ েসাশয্াল িসিকউিরিট #: XXX – XX - __ __ __ __  
ফেমর্র 
�েয়াজনীয়তাগেলা 

আপিন যিদ সা�ািহক সুিবধার মূলয্ বাড়ােনার জনয্ িবক� িভিত্তক সময়কাল বয্বহার করেত চান: 
• কােলা বা নীল কািল বয্বহার কের নীেচ ধাপগেলা পূরণ করন। 
• এমন েয েকােনা নিথপ� অ�ভুর্ � করন যা কমর্সং�ান এবং মজিুরর �মাণ িহসােব িবেবিচত হেত পাের েযমন েপ-�াবস,  

W-2s, 1099s, ভাউচার, েচক, িটপস, েবানাস, খাবার, লিজং, কিমশন, ছুিটেত থাকা সমেয়র েবতন এবং কমর্সং�ান 
এবং/অথবা অথর্ �দােনর েরকডর্ । 

• সম� সহায়ক নিথপে�র ফেটাকিপ 8½ x 11 আকাের এক-িদেকর-পৃ�ায় কের পাঠােবন। আসল নিথ পাঠােবন না। 
• �েতয্কিট অয্াটাচেমে� আপনার নাম, আপনার েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�েরর েশষ চারিট অ� এবং েফান ন�র িলখুন। 
• পূরণ করা এই ফমর্িট এবং সম� অয্াটাচেম�গেলা অবশয্ই গর�পূণর্ সমেয় উি�িখত তািরেখর মেধয্ �হণ করেত হেব! অনু�হ 

কের পির�ারভােব ি�� করন। যিদ আপিন এিট না কেরন, তাহেল আমরা এই ফমর্িট �ি�য়া করেত পারেবা না। 
যিদ আপনার েশষ সমা� কয্ােল�ার ৈ�মািসেকর মজিুর আপনার আিথর্ক সুিবধা িনধর্ারেণর "হাই েকায়াটর্ ার মজিুর" ছািড়েয় যায়, তেব 
িবক� িভিত্তক সময়কােলর বয্বহার আপনার েবিনিফেটর হার বািড়েয় তুলেত পাের। আপিন যিদ দািব �িত�ার জনয্ িবক� িভিত্তক 
সময়কাল েবেছ েনন, তাহেল আপিন ভিবষয্েতর দািবেত এই মজিুরগিল বয্বহার করেত স�ম হেবন না। 

ধাপ 1 
আেগর কয্ােল�ার 
অনুযায়ী 
েকায়াটর্ ােরর তথয্  

আপনার দািব জানােনার আেগর স�ূণর্ কয্ােল�ার েকায়াটর্ ার এর কাযর্করী তািরখ/শরর তািরখ: ____/___/____ েথেক ____/___/____ পযর্�      
                                                                                      মাস/িদন/বছর        মাস/িদন/বছর 
কয্ােল�ার ৈ�মািসেকর তািরখগিলর জনয্ আপনার আিথর্ক েবিনিফট িনধর্ারণ েদখুন এবং আপনার েরকেডর্ র সে� িবক� িভিত্তক সময়কাল 
েকায়াটর্ ােরর মজিুর তুলনা করন, তারপের নীেচর উপযু� ব�িট েচক করন এবং িনেদর্ িশত "ধাপ"-এ এিগেয় যান। 
   িবক� িভিত্তক সময়কাল েকায়াটর্ ার মজিুর ভুল বা অনুপি�ত। (ধাপ 2-এ এিগেয় যান) 
   িবক� িভিত্তক সময়কাল েকায়াটর্ ার মজিুর সিঠক। (ধাপ 3-এ এিগেয় যান) 

ধাপ 2  
মজিুর  
তথয্ 

নীেচর তথয্িট পূরণ করন, মজিুর সং�া� �মাণ সহ এবং যিদ আপনার কােছ (3)িটর েবিশ িনেয়াগকতর্ ার তথয্ থােক 
তাহেল একিট অিতির� পৃ�া েযাগ করন। 

িনেয়াগকতর্ ার নাম:_________________________________ৈ�মািসক েমাট মূলয্  $_________________ 

িনেয়াগকতর্ ার িঠকানা: ____________________________________________________________________ 

শহর:_________________________________রাজয্:_____________িজপ:_____ 
New York State(িনউ ইয়কর্ ে�ট)-এর 

বাইের কাজ করা হয়, তাহেল েজলা িচি�ত 

করন _______ 

 িনেয়াগকতর্ ার নাম:_________________________________ৈ�মািসক েমাট মূলয্  $_________________ 

িনেয়াগকতর্ ার িঠকানা: ____________________________________________________________________ 
 শহর:__________________________________রাজয্:____________িজপ:_____ 

New York State(িনউ ইয়কর্ ে�ট)-এর 
বাইের কাজ করা হয়, তাহেল েজলা িচি�ত 

করন _______ 

 িনেয়াগকতর্ ার নাম:_________________________________ৈ�মািসক েমাট মূলয্  $_________________ 

িনেয়াগকতর্ ার িঠকানা: ____________________________________________________________________ 
 শহর:__________________________________রাজয্:____________িজপ:_____ 

New York State(িনউ ইয়কর্ ে�ট)-এর 

বাইের কাজ করা হয়, তাহেল েজলা িচি�ত 
করন _______ 

 

 

 

 



সাহােযয্র জনয্, 
www.labor.ny.gov/uihandbook-এ ে�ইেম�

ধাপ 3 
েসৗজেনয্ 

আিম �তয্ািয়ত করিছ েয উপেরা� তথয্ �ানত আমার এবং আিম এই িবষেয় অবগত েয িমথয্া িববৃিত �দান করেল েসই ে�ে� জিরমানা 
হেত পাের। আিম জািন েয যিদ আিম িবক� িভিত্তক সময়কাল বয্বহার কির, তাহেল এই মজিুরগেলা ভিবষয্েতর দািবেত বয্বহার করা যােব 
না। 

______________________________________________   ______________  ________ - _______ - _____________ 
 সা�র (�েয়াজন)                                            তািরখ      এিরয়া েকাড          েটিলেফান ন�র 

ধাপ 4 
েফরৎ পাঠােনার 
িনেদর্ শাবলী  

এই েনািটশিট এবং সম� অয্াটাচেম�গেলা অবশয্ই গর�পূণর্ সমেয় উি�িখত সময়সীমার মেধয্ �হণ করেত হেব! বাতর্ া। 
                  
                                         
                              

                                  

 www.labor.ny.gov-এ সা�ািহক সুিবধা দািব 
করন বা (888) 581-5812 ন�ের  
েটিল-পিরেষবােত কল করন। 

আরও তেথয্র জনয্ এিট েদখুন: 
www.labor.ny.gov 

 

TC 403 HABN (09/20) 

অনলাইন: www.labor.ny.gov/signin েমেসিজং 
প�িতর মাধয্েম জমা িদন। “নিথপ� জমা িদন” িনবর্াচন করুন 
এবং তারপর “জমা িদন। “মজুিরর নিথপ�” িবষয় িহেসেব উে�খ 
করুন। 

ডাকেযােগ: New York State 
Department of Labor 
PO Box 15130 
Albany, New York 12212-5130 

বাফয্া�: (518) 457-9378 
এই েনািটশিট হল আপনার কভার েপজ। েমাট # পৃ�া 
সংখয্া িচিহত করুন_____ 

বা 



PO Box 15130 
Albany, NY 12212-5130  

www.labor.ny.gov  

 
 

সা�ািহক িনেয়ােগর িভিত্তেত হােরর অনুেরাধ 
সা�ািহক িনেয়ােগর িভিত্তেত হােরর অনুেরাধ করার জনয্ আপনােক অবশয্ই এই ফমর্িট স�ূণর্ কের উপেরা� �ম িবভােগর িঠকানায় েফরত িদেত হেব 
আপনার িনেয়ােগর �মােণর অনুিলপি◌ এবং িনেচ উি�িখত েবস িপিরয়েডর �িত স�ােহর উপাজর্ েনর �মাণ সহ| আপনার সা�িকতম আিথর্ক সুিবধা 
িনধর্ারেণ উি�িখত ডাকেযােগ পাঠাবার তািরেখর দশ কয্ােল�ার িদেনর মেধয্ তা অবশয্ই �া� হেত হেব|  আপনার সমথর্নকারী েবতন সং�া� 
কাগজপে�র আসলগিল পাঠােবন না কারণ েসগিল েফরত েদওয়া যােব না| আপনার সা�ািহক িনেয়ােগর িভিত্তেত হােরর অনুেরােধর �ি�য়াকরণ স�ব 
নয় যত�ণ না সম� পুনিবর্েবচনার অনুেরাধ পযর্ােলািচত হেয়েছ এবং আপনার েবস িপিরয়ড ি�র করা পাকা করা হেয়েছ| আপনার অনুেরােধর ে�ে� 
েনওয়া পদে�প স�ে� আমরা �াি�র িতন স�ােহর মেধয্ আপনােক জানােবা|  

এই ফেমর্র সামেনর িদকটা শধ ুস�ূণর্ করন যিদ আপিন একজন িনেয়াগকারীর কােছ কাজ কের থােকন অথবা যিদ আপিন পরপর দইুজন বা তার েবিশ 
িনেয়াগকারীর জনয্ কাজ কের থােকন|  আপিন যিদ একই স�ােহ(গিলেত) দইু অথবা তার েবিশ িনেয়াগকারীর জনয্ কাজ কের থােকন তাহেল এই ফেমর্র 
িপছেনর ওয়াকর্ িশটিট স�ূণর্ করন �থেম এবং উপযু� তথয্ �ানা�িরত করন ফেমর্র সামেনর িদেক|  েবস িপিরয়েডর সময় যিদ আপনার সাতজেনর 
েবিশ িনেয়াগকারী থােক তাহেল েসই তথয্ একিট পৃথক পৃ�ায় িলখুন এবং েসিট এই ফেমর্র সােথ সংযু� করন| 
 

 ____________________________________অনু�হ কের ��ভােব মু�ণ করন ___________________________________ 

পদিব: _____________________________________ �থম নাম: _______________________ মেধয্কার আদয্�র:___________ 

িঠকানা: _________________________________________________________________________________________ 

িসিট: ___________________________________________________ ে�ট: ________________ িজপ: ______________ 
েসাশাল িসিকউিরিট ন�র: XXX – XX - __ __ __ __  
েবস িপিরয়ড:  েথেক _______________________ অবিধ _______________________ 
(পূেবর্ জাির করা T402 আিথর্ক সুিবধা িনধর্ারেণর তািরখ �েবশ করন) 

A. িনেয়াগকারীর নাম এবং িঠকানা B. েবতন কােলর ৈদঘর্য্; সা�ািহক, 
ি�-সা�ািহক, ইতয্ািদ  

C. েবস িপিরয়েডর সময় 
েমাট স�াহ 

D. েবস িপিরয়েডর সময় 
�দান করা েমাট েবতন  

1.   $  

2.   $  

3.   $  

4.   $  

5.   $  

6.   $  

7.   $  

E. েবস িপিরয়েডর সময় কাজ করা হেয়েছ এমন েমাট স�াহ এবং মজিুর   $  

F. অংশ 2 (িপছেন েদওয়া) েথেক কাজ করা হেয়েছ েমাট স�াহ    

G. পনুগর্ণনার ফমুর্লা: 
1. গণনা করার জনয্ েমাট েবতনেক েমাট েবতন িদেয় ভাগ করন (E বা F মধয্ে◌ েযটা কম হয়)  

গড় সা�ািহক েবতন................................................................                                                  $ ____________ 
2. গড় সা�ািহক েবতনেক 2 িদেয় ভাগ করন আপনার ��ািবত হার বার করেত 

স�াহ এবং েবতেনর িভিত্তেত| হার $504.......................................................                                 $ _____________ 
3.  অিত�ম করেত পের না আপনার বতর্ মান সুিবধার হার �েবশ করন আপনার েশষ T402 আিথর্ক সুিবধা  

িনধর্ারেণর ফমর্........................................................................                                                 $ _____________  
4. েথেক লাইন 2 েথেক 3 িবেয়াগ কর|  পিরমান অবশয্ই $5 বা তার েবিশ হেত হেব 

স�াহ এবং েবতেনর িভিত্তেত পুনগর্ণনা করা হার �া� হেত.......................................                            $ _____________ 
�তয্য়্করণ:  আিম �তয্িয়ত করিছ েয সম� তথয্ এবং েরকডর্  যা জমা েদওয়া হেয়েছ তা সিতয্ এবং িনভুর্ ল|  আিম বুিঝ েয এই তথয্   
                         যাচাই সােপ� এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ জিরমানা ধাযর্ করা হেত পাের|  
 

�া�র: ________________________________________ তািরখ: ___/___/___________ েটিলেফান নং: __________________ 
LO 403.5BN (09/19) 
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সাপ্তাহিক হিয় ায়ের হিহিয়ে িায়রর অিুয়রায়ের জিয হিয়দে শাবলী 

আপনার বেস পপপরয়ডে আপনার হাই ক্যাডেন্ডার বক্ায়ার্ট ার(গুপের) বরাজগাডরর উপর পিপি ক্ডর তৈপর এক্টি ফর্মটো েযেহার ক্ডর প্রপৈষ্ঠা ক্রা হয় আপনার 
সমপেধা এেং সাপ্তাপহক্ সমপেধাগুপের প্রাপপ্তর অপধক্ার|  আপনার পনডয়াডগর ইপৈহাডসর উপর পনিট র ক্ডর আপপন এক্ বেপি সাপ্তাপহক্ সমপেধার জনয ব াগয পেডেপিৈ 
হডৈ পাডরন আপনার গড় সাপ্তাপহক্ বেৈডনর এক্-অডধটর উপর পিপি ক্ডর| আপনার সাপ্তাপহক্ সমপেধার হাডরর প টাডোিনার অনমডরাধ ক্রডৈ পনম্নপেপিৈগুপের সে 
ক্টি অেিযই প্রড াজয:  

• আপনার সাম্প্রপক্ৈর্ আপথটক্ সমপেধা পনধটারডের ৈাপরডির দি ক্যাডেন্ডার পদডনর র্ডধয আপনার অনমডরাধ অেিযই প্রাপ্ত হডৈ হডে|  

• আপনার বেস পপপরয়ডের প্রপৈষ্ঠা ক্রা পাক্া ক্রা হডয়ডে|  

• আপনার অন্তৈ 20 সপ্তাডহর পনডয়াগ থাক্ডৈ হডে আপনার বেস পপপরয়ডে|  ক্াডজর এক্ সপ্তাডহর সংজ্ঞাপয়ৈ ক্রা হয় বসার্োর বথডক্ রপেোর অেপধ 
এক্ সর্য়ক্াে  ার র্ডধয আপপন পনডয়াডগর জনয বেৈন বপডয়ডেন এক্জন পনডয়াগক্ারীর জনয প পন পনউ ইয়ক্ট  পনয় ইয়ক্ট  বের্ ইন্সমডরন্স েয এর 
আওৈায় পডড়ন| 

• আপনাডক্ অেিযই আপনার সমস্ত বেস পপপরয়ডের পনডয়াডগর সপ্তাডহর এেং বেৈডনর প্রর্াে প্রদান ক্রডৈ হডে|  গ্রহনড াগয প্রর্াডের অন্তগটৈ বেৈডনর 
োে, বপডরাডের িার্, ো োপৈে ক্রা বিক্|  আপনার প্রর্াে অেিযই পনডয়াগক্ারীর নার্, বেৈডনর সর্য়ক্াে/প্রদাডনর ৈাপরি, বেৈন এেং আপনার 
নার্ এেং/অথো বসািাে পসপক্উপরটি নম্বর বদিাডে|  বক্ান অেস্থাডৈই আপনার গ্রহনড াগয প্রর্াডের উপর পিপি ক্ডর সমপেধার হার েৈট র্াডন প্রড াজয 
সডেটাচ্চ সমপেধার হাডরর বিডয় বেপি হডৈ পাডর না|  

• আপনার গড় সাপ্তাপহক্ বেৈডনর এক্-অডধটর উপর পিপি ক্ডর সমপেধার হার অেিযই অন্তৈ $5.00 বেপি হডৈ হডে আপনার সাপ্তাপহক্ সমপেধার 
পপরর্াডের বিডয়  া তৈর্াপসক্ উপাজট ডনর ফর্মটোর উপর পিপি ক্রা ব র্ন আপনার সাম্প্রপৈক্ৈর্ আপথটক্ সমপেধা পনধটারডের ফডর্ট পরডপার্ট  ক্রা হডয়ডে|  

সাপ্তাপহক্ পনডয়াডগর পিপিডৈ হাডরর অনমডরাধ পমনপেটডেিনার অনমডরাডধর বিডয় পৃথক্|  পমনপেটডেিনার অনমডরাধ আডোিনা ক্রা হডয়ডে দাপেদাডরর পমপিক্ার বসক্িন 
4 এ: "আপর্ প্রপৈ সপ্তাডহ সমপেধা পহডসডে ক্ৈ পাডো?"  সাপ্তাপহক্ পনডয়াডগর পিপিডৈ হাডরর অনমডরাধ, ৈৈক্ষে অেপধ ক্রা ব ডৈ পাডর না  ৈক্ষে না আপপন 
সদ্ব্যেহার ক্রার বেস পপপরয়ে পনধটারে ক্রডেন এেং এক্টি পসদ্ধান্ত গ্রহে ক্রা হডে বক্ান পমনপেটডেিনার অনমডরাডধর সম্বডে|  

এক্টি সমূ্পেট ক্রা সাপ্তাপহক্ পনডয়াডগর পিপিডৈ হাডরর অনমডরাডধর ফডর্টর এক্র্ি  নর্মনা উডটা পদডক্ বদওয়া আডে|  2017 সাডের 4থ তৈর্াপসডক্ দাপিে ক্রা এক্টি 

সমপেধার দাপে এেং পনডয়াগক্ারীরা ব  বেৈন পনউ ইয়ক্ট  বের্ ওডয়জ পরডপাটিট ং পসডেডর্র ক্াডে পরডপার্ট  ক্ডরডেন বর্ৌপেক্ বেস পপপরয়ে জমোই 1, 2016 বথডক্ জমন 
30, 2017 অেপধ এই নর্মনায় বদিাডনা হডয়ডে|  

পনডয়াগক্ার   বেৈন বেস পপপরয়ে 
 2/2017 1/2017 4/2016 3/2016  

Good Construction, Inc.  $5,000 $6,594 $7,812 $1,375 $20,781 

Better Construction, Inc. $640    $640 

Best Construction, Inc.    $6,440 $6,440 

বর্ার্ $5,640 $6,594 $7,812 $7,815 $27,861 

 

এক্ োপিি (1/26) উচ্চৈর তৈর্াপসডক্র বেৈডনর উপর পিপি ক্ডর হার হডো $300|  উচ্চৈর তৈর্াপসডক্ $3575 ো ৈার ক্র্ বেৈন  াডদর, ৈাডদর সাপ্তাপহক্ 
সমপেধার হার এক্-পপিিৈর্ (1/25)| 

সাপ্তাপহক্ পনডয়াগ এেং বেৈডনর ৈডথযর উপর পিপি ক্ডর ব  হার,  া গ্রহনড াগয নপজর দ্ব্ারা প্রর্াপেৈ, ৈা হডো $309| (পনডদটিােেীর পৃষ্ঠা 2 এর গেনা বদিমন|) 

LO 403.5I (9/19) 

www.labor.ny.gov  

 



দ্রষ্টবয: আপপন  পদ এডক্র বেপি পনডয়াগক্ারীর জনয ক্াজ ক্ডরন এক্ই সপ্তাডহ এক্ ো দমই সপ্তাহ ধডর, আপনাডক্ অেিযই প্রথডর্ সাপ্তাপহক্ পনডয়াডগর 
পিপিডৈ হাডরর অনমডরাডধর ফডর্টর অংি 2 সম্পেূট ক্রডৈ হেে | পনডি বদওয়া উদাহরডে, োইন F এর বর্ার্ সপ্তাহ, োইন E বৈ বদিাডনা বর্ার্ সপ্তাডহর বিডয় 
অডনক্ ক্র্ বেস পপপরয়ডে সহগার্ী পনডয়াডগর ক্ারডে|  

উদািরণ – সাপ্তাহিক হিয় ায়ের হিহিয়ে িায়রর অিুয়রাে 

A. হিয় ােকারীর িাম এবং ঠিকািা B. ববেি কায়লর দদর্ঘে য; 
সাপ্তাহিক, হি-সাপ্তাহিক, 
ইেযাহদ  

C. ববস হিহর য়ের সম  
বমাট সপ্তাি 

D. ববস হিহর য়ের সম  
প্রদাি করা বমাট ববেি  

1. Good Construction, Inc. 
Anytown, NY 10101 

পদ্ব্-সাপ্তাপহক্ 43 $ 20,781 

2. Better Construction, Inc. 
      Anytown, NY 10101 

পদ্ব্-সাপ্তাপহক্ 2 $ 640 

3. Best Construction, Inc. 
      Anytown, NY 10101 

পদ্ব্-সাপ্তাপহক্ 8 $ 6,440 

4.     
5.     
6.     
7.     
E. বেস পপপরয়ডের সর্য় ক্াজ ক্রা হডয়ডে এর্ন বর্ার্ সপ্তাহ এেং র্জমপর  53 $ 27,861 
F. অংি 2 বথডক্ ক্াজ ক্রা হডয়ডে বর্ার্ সপ্তাহ 45   

G. িুিেেণিার ফমুেলার উদািরণ: 

1. গেনা ক্রার জনয বর্ার্ বেৈনডক্ বর্ার্ সপ্তাহ পদডয় িাগ ক্রুন (E ো F র্ডধয ব র্া ক্র্ হয়) 
গড় সাপ্তাপহক্ বেৈন..................................................................................................................... $ 619.13 

2. গড় সাপ্তাপহক্ বেৈনডক্ 2 পদডয় িাগ ক্রুন আপনার প্রিাপেৈ হার োর ক্রডৈ  
সপ্তাহ এেং বেৈডনর পিপিডৈ| হার $504........................................................................................... $ 309.57  

3. অপৈক্রর্ ক্রডৈ পডর না আপনার েৈট র্ান সমপেধার হার প্রডেি ক্রুন আপনার বিষ T402 আপথটক্ সমপেধা  
পনধটারেক্াপর ফর্ট…………………………………………………………………………. ................... $ 300.00 

4. োইন 2 বথডক্ 3 পেডয়াগ ক্র|  পপরর্ান অেিযই $5 ো ৈার বেপি হডৈ হডে 
সপ্তাহ এেং বেৈডনর পিপিডৈ পমনগটেনা ক্রা হার প্রাপ্ত হডৈ...........................................................................$ 9.57 

 

উদািরণ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
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র্ূে:  গ্রস সপ্তাহ 53 
X  = বক্ান ক্াজ উপেব্ধ বনই  সহগার্ী সপ্তাহ 8 

* = সপ্তাহ 10-39; ওয়াডেট ে 26 সপ্তাহ “A” এর জনয  পনর্ সপ্তাহ 45 

 



Unemployment Insurance Division 
PO Box 15131

 Albany, NY 12212-5131
 . নািনর ��� দািবদােরর অনুেরাধ 

আপনার সামািজক সুর�া ন�র (এসএসএন) (Social Security Number (SSN)) এর েশষ চারিট সংখয্া �িব� করন: 
_____  _____  _____  _____ 

আপনার নাম (মিু�ত):  

আপিন অনলাইন বা ডাকেযােগ দুিট উপােয় েবকার� িবমা (ইউআই)(Unemployment Insurance (UI)শনািনর জনয্ অনেুরাধ করেত পােরন। 
• অনলাইেন একিট শনািনর অনেুরাধ করার জনয্ আপনার NY.Gov অয্াকাউে� সাইন ইন করন। আপনার আমার অনলাইন পিরেষবা (My

Online Services) পৃ�ার ডানিদেকর উপের থাকা খাম আইকেন ি�ক করন। এরপর একিট নতুন ইেমইল বাতর্ া ��ত করন।  �প ডাউন
েমন ুেথেক �থম সাবেজ� লাইন িহসােব “শনািন এবং আেবদন” (“Hearings and Appeals”) এবং ি�তীয় সাবেজ� লাইন িহসােব “আিম
একিট শনািনর অনেুরাধ করেত চাই” (“I want to request a hearing”) েবেছ িনন।

• ডাকেযােগ একিট শনািনর অনেুরাধ করার জনয্ এই ফমর্িট স�ূণর্ কের �া�র করন।  এই ফেমর্র উপের থাকা িঠকানায় এিট পািঠেয় িদন।
�ধুমা� এই ফেমর্ েদওয়া জায়গােতই িলখেবন।  মািজর্ েনর বাইের বা উে�া পৃ�ায় িলখেবন না। আপনার যিদ েবিশ জায়গার দরকার হয়,
তাহেল 8 ½ x 11-ইি� সাদা কাগজ বয্বহার করেবন।  আপনার পাঠােনা সব কাগেজ আপনার নাম এবং আপনার Social Security ন�েরর েশষ
চারিট সংখয্া িলখেত ভূলেবন না। �য্াপল করেবন না।

40���পণূর্:  আপিন পাওয়ার দাবীদার হেত পােরন আপনার এরকম ইউআই (UI)সুিবধাগিলর অিধকার সুরি�ত রাখার জনয্ যতিদন পযর্� আপিন েবকার 
থাকেবন, অন�ুহ কের �েতয্ক স�ােহ ইউআই (UI)সুিবধার জনয্ �তয্য়ন অবয্াহত রাখেবন।  

আিম ____/____/_______তািরেখর (মাস, িদন, বত্সর) িনধর্ারণ িব�ি�র (Notice of Determination(s)) সােথ একমত নই, এবং আিম একিট 
শনািনর অনেুরাধ করিছ। কারণ (ঐি�ক):  

আপিন যিদ 30 িদেনর েচেয় েবিশ িদন আেগ করা েকান িনধর্ারণ স�েকর্  শনািনর অনেুরাধ কের থােকন, অন�ুহ কের আমােদর জানােত েদরী হওয়ার 
কারণ বণর্না করন:  

েশষ িনেয়াগকতর্ ার নাম:  

ৈদিহক কােজর �ান (েয জায়গােত আপিন কােজর জনয্ িনয়িমত িরেপাটর্  করেতন): 

রা�া শহর রাজয্ িজপ েকাড 

কােজর জায়গার েফান ন�র: ( ) 

আপিন িক চান েয আপনার শনািনিট ইংেরিজ ছাড়া অনয্ ভাষায় পিরচালনা করা েহাক?  হয্াঁ  না 

যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল েকান ভাষা এবং উপভাষা?  

আপিন শনািনর জনয্ অনপুল� থাকা তািরখগিল:  

ইেমইল:  েফান: ( ) 

ডাক িঠকানা:  অয্াপাটর্ েম�/ে�ার: 

শহর:  রাজয্: িজপ: 

�া�র  তািরখ 

UI দাবীদার িউকল িঅফস (Claimant Advocate Office)স�ে� আরও তেথ�র জন �এবং িকভােব িএকট শনািনর জন ���ত হেবন এর 
িএকট িিভডও েদখার জন�,  dol.ny.gov/unemployment-insurance-claimant-advocate-office-েত আমােদর েওয়বসাইট েদখুন 
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Address and stamp this section 

Place 
First-Class 

Stamp 
Here 

Your address 

Your County Board of Elections address (select from below) 

Before mailing, 
remove tape, 
fold and seal 

If you would like to be an organ and tissue donor upon your death, 
you may enroll in the NYS Donate Life™ Registry online at 
www.donatelife.ny.gov or complete the form below. 

You will receive a confirmation email or letter, which will also provide 
you an opportunity to limit your donation. 

(Optional) Register to donate your organs and tissues 

New York City 
32 Broadway, 7th Fl. 
New York, NY 10004 
(212) 487-5300 

Albany 
260 S. Pearl St. 
Albany, NY 12202 
(518) 487-5060 

Allegany 
8 Willets Ave. 
Belmont, NY 14813 
(585) 268-9294 

Broome 
Government Plaza 
60 Hawley St. 
PO Box 1766 
Binghamton, NY 
13902 
(607) 778-2172 

Cattaraugus 
207 Rock City St. 
Suite 100 
Little Valley, NY 14755 
(716) 938-2400 

Cayuga 
157 Genesee St. 
(Basement) 
Auburn, NY 13021 
(315) 253-1285 

Chautauqua 
7 North Erie St. 
Mayville, NY 14757 
(716) 753-4580 

Chemung 
378 South Main St. 
PO Box 588 
Elmira, NY 14902 
(607) 737-5475 

Chenango 
5 Court St. 
Norwich, NY 13815 
(607) 337-1760 

Clinton 
Cnty Government Ctr. 
Ste. 104 
137 Margaret St. 
Plattsburgh, NY 12901 
(518) 565-4740 

Columbia 
401 State St. 
Hudson, NY 12534 
(518) 828-3115 

Cortland 
112 River St. 
Suite 1 
Cortland, NY 13045 
(607) 753-5032 

Delaware 
3 Gallant Ave. 
Delhi, NY 13753 
(607) 832-5321 

Dutchess 
47 Cannon St. 
Poughkeepsie, NY 
12601 
(845) 486-2473 

Erie 
134 W. Eagle St. 
Buffalo, NY 14202 
(716) 858-8891 

Essex 
7551 Court St. 
PO Box 217 
Elizabethtown, NY 
12932 
(518) 873-3474 

Franklin 
355 West Main St. 
Ste. 161 
Malone, NY 12953 
(518) 481-1663 

Fulton 
2714 St. Hwy 29 
Ste. 1 
Johnstown, NY 12095 
(518) 736-5526 

Genesee 
County Building #1 
15 Main St. 
Batavia, NY 14020 
(585) 815-7804 

Greene 
411 Main St. 
Ste. 437 
Catskill, NY 12414 
(518) 719-3550 

Hamilton 
Rte. 8 
PO Box 175 
Lake Pleasant, NY 
12108 
(518) 548-4684 

Herkimer 
109 Mary St. 
Ste. 1306 
Herkimer, NY 13350 
(315) 867-1102 

Jefferson 
175 Arsenal St. 
Watertown, NY 13601 
(315) 785-3027 

Lewis 
7660 N. State St. 
Lowville, NY 13367 
(315) 376-5329 

Livingston 
County Govt. Ctr. 
6 Court St. 
Room 104 
Geneseo, NY 14454 
(585) 243-7090 

Madison 
County Office Bldg. 
N. Court St. 
PO Box 666 
Wampsville, NY 
13163 
(315) 366-2231 

Monroe 
39 Main St. W. 
Rochester, NY 14614 
(585) 753-1550 

Montgomery 
Old Courthouse 
9 Park St. 
PO Box 1500 
Fonda, NY 12068 
(518) 853-8180 

Nassau 
240 Old Country Rd. 
5th Fl.
 PO Box 9002 
Mineola, NY 11501 
(516) 571-8683 

Niagara 
111 Main St. 
Ste. 100 
Lockport, NY 14094 
(716) 438-4040 

Oneida 
Union Station 
321 Main St. 
3rd Fl. 
Utica, NY 13501 
(315) 798-5765 

Onondaga 
1000 Erie Blvd West 
Syracuse, NY 13204 
(315) 435-3312 

Ontario 
74 Ontario St. 
Canandaigua, NY 
14424 
(585) 396-4005 

Orange 
75 Webster Ave 
PO Box 30 
Goshen, NY 10924 
(845) 360-6500 

Orleans 
14016 Route 31 West, 
Ste. 140 
Albion, NY 14411 
(585) 589-3274 

Oswego 
185 E. Seneca St. 
Box 9 
Oswego, NY 13126 
(315) 349-8350 

Otsego 
Ste. 2 
140 County Hwy. 33W 
Cooperstown, NY 
13326 
(607) 547-4247 

Putnam 
25 Old Route 6 
Carmel, NY 10512 
(845) 808-1300 

Rensselaer 
Ned Pattison 
Government Ctr. 
1600 Seventh Ave. 
Troy, NY 12180 
(518) 270-2990 

Rockland 
11 New Hempstead Rd. 
New City, NY 10956 
(845) 638-5172 

St. Lawrence 
80 State Hwy 310 
Canton, NY 13617 
(315) 379-2202 

Saratoga 
50 W. High St. 
Ballston Spa, NY 
12020 
(518) 885-2249 

Schenectady 
2696 Hamburg St. 
Schenectady, NY 
12303 
(518) 377-2469 

Schoharie 
County Office Bldg. 
284 Main St. 
PO Box 99 
Schoharie, NY 12157 
(518) 295-8388 

Schuyler 
County Office Bldg. 
105 9th St., Unit 13 
Watkins Glen, NY 
14891 
(607) 535-8195 

Seneca 
One DiPronio Dr. 
Waterloo, NY 13165 
(315) 539-1760 

Steuben 
3 E. Pulteney Sq. 
Bath, NY 14810 
(607) 664-2260 

Suffolk 
Yaphank Ave. 
PO Box 700 
Yaphank, NY 11980 
(631) 852-4500 

Sullivan 
Gov’t. Ctr. 
100 North St. 
PO Box 5012 
Monticello, NY 12701 
(845) 807-0400 

Tioga 
1062 State Rte. 38 
PO Box 306 
Owego, NY 13827 
(607) 687-8261 

Tompkins 
Court House Annex 
128 E. Buffalo St. 
Ithaca, NY 14850 
(607) 274-5522 

Ulster 
284 Wall St. 
Kingston, NY 12401 
(845) 334-5470 

Warren 
Cnty. Municipal Ctr. 
3rd Floor 
Human Serv. Bldg 
1340 St. Rte. 9 
Lake George, NY 
12845 
(518) 761-6456 

Washington 
383 Broadway 
Fort Edward, NY 
12828 
(518) 746-2180 

Wayne 
7376  State  Rte.  31 
PO Box 636 
Lyons, NY 14489 
(315) 946-7400 

Westchester 
25 Quarropas St. 
White Plains, NY 
10601 
(914) 995-5700 

Wyoming 
4 Perry Ave. 
Warsaw, NY 14569 
(585) 786-8931 

Yates 
Ste. 1124 
417 Liberty St. 
Penn Yan, NY 14527 
(315) 536-5135 

Last name 

First name 

Suffix Middle Initial 

Address 

Zip code Apt.  Number  

City 
M M D D Y Y Y Y 

Gender  M  FBirth date / / 

Eye color Height Ft. In. 

DMV or ID NYC # Email 

By signing below, 
you certify that you are: 

• 16 years of age or older; 
• consenting to donate all of your organs and 

tissues for transplantation, research, or both; 
• authorizing the Board of Elections to provide 

your name and identifying information to  NYS 
Donate Life™ Registry  for enrollment; 

• and authorizing the Registry to give access to 
this information to federally regulated organ 
procurement organizations and NYS-licensed 
tissue and eye banks and others approved by the 
NYS Commissioner of Health upon your death. 

Sign Date 

েভাটার েরিজে�শন ফেমরর জনন িনেনরশা্শা

1. অি্শে� এই িনেনরশ  প� অনঅনরস ণের েভাটার েরিজে�শন ফমর  ূরস 
ণরন|

2. না্ধােন এই ্অণেশট� েণেট এণ� টােম রাটঅন| আ নার েফরত  াঠােনার 
িণানা এ্ব নিণ কাণ ি্্রস িনেত ভঅ শে্ন না| 

3. আ িন েয �েনেশ ্ন্ান ণেরন েনই েনেশর িন র্াানা ণাািি ে্ােকর র 
ণােছ  ািেে িনন  এই  াতার নাো তািশণা� েনটঅন)| এই ফমর� টম 
ি্ভােগর ণােছ  াঠ া ে্ন না ! আমরা এ�র �িিো ণরেত  ারে্া না এ্ব 
আ নার ণােছ েফরত  াঠা্| এর ফেশ আ নার েরিজ ে�শেন েনরা হে্| 

 





“If you are not registered to vote where you live now, would you  
like to apply to register here today?”

Important!
Applying to register or declining to register to vote will not affect the 
amount of assistance that you will be provided by this agency.

If you would like help filling out the voter registration application form, 
we will help you.  The decision whether to seek or accept help is yours.  
You may fill out the application form in private.

YES
NO because I choose not to register OR

I am already registered at my current address OR

I asked for and received a mail registration form

If you checked YES, please complete the  
VOTER REGISTRATION APPLICATION below

If you do not check 
any box, you will 
be considered to 
have decided not 
to register to vote 

at this time.
Información en español: si le interesa obtener este formulario en español, 
llame al 1-800-367-8683 

中文資料:若您有興趣索取中文資料表格,請電: 1-800-367-8683

한국어: 한국어 한국어 양식을 원하시면 1-800-367-8683  

으로 전화 하십시오.

যদি আপদি এই ফর ্মটি ইংরেজীরে পপরে চাি োহরে 1-800-367-8683  
িম্বরে পফাি করুি

Signature Date

Please Print Name

/          /

Are you a U.S. citizen?

If you answered NO, do not complete this form

A) Will you be 18 years old on or before election day?

B) Are you at least 16 years of age and understand that you must be 18  
 years of age on or before election day to vote, and that until you will 
be eighteen years of age at the time of such election your registration 
will be marked “pending” and you will be unable to cast a ballot in any 
election?

If you answered NO to both of the prior questions, you cannot register to vote. 

 YES          NO

For Board Use Only

Last Name                                                                                      First Name                                                                     Middle Initial                           Suffix

Address where you live (do not give P.O. box)                                                     Apt. No.                                     City/Town/Village                                  Zip Code                                 County

Address where you get your mail (if different than above)                                  P.O. Box, Star Route, etc.                                             Post Office                                                  Zip Code 

Date of Birth                                             Gender (optional)                      Telephone (optional)                                                                          Email (optional)

The last year you voted           Your address was (give house number, street and city)

In county/state                             Under the name (if different from your name now)

ID Number (Check the applicable box and provide your number)

         New York State DMV number  

         Last four digits of your Social Security number  

         I do not have a New York State DMV or Social Security number

Affidavit: I swear or affirm that

• I am a citizen of the United States.

• I will have lived in the county, city or village for at least 30 days before 
the election.

• I will meet all requirements to register to vote in New York State. 

• This is my signature or mark on the line below.

• The above information is true, I understand that if it is not true, I can be 
convicted and fined up to $5,000 and/or jailed for up to four years.

Signature or Mark in ink Date

/          /

NYS Agency-Based Voter Registration Form

VOTER REGISTRATION APPLICATION (instructions on back)
        Yes, I need an application for an Absentee Ballot                     Please print or type in blue or black ink                     Yes, I would like to be an Election Day worker

 Last Name

(Optional) Register to donate your organs and tissues

 First Name

 Address

 Birth Date

Middle Initial Suffix

   City/Town/Village Apt Number Zip Code

By signing below, you certify that you are:

• 16 years of age or older

• Consent to donate all of your organs and tissues for  
transplantation, research, or both;

• Authorizing the Board of Elections to provide your name and  
identifying information to NYS Donate Life Registry for enrollment;

• And authorizing the Registry to allow access to this information to federally regulated 
organ procurement  organizations and NYS-licensed tissue and eye banks and others 
approved by the NYS Commissioner of Health hospitals upon your death.

Signature Date

/        /

1

3

4

5

6

10

11

2

7 8

9

12

Gender

 Eye Color Height

 M      F

Ft.               In.

Democratic party
Republican party
Conservative party
Working Families party
Green party

Libertarian party
Independence party
SAM party
Other

Political Party

I wish to enroll in a political party

I do not wish to enroll in any political party and wish to be an independent voter

No party

Email DMV or ID NYC Number 

      YES    NO

      YES    NO



Qualifications for Registration

You Can Use This Form To:
• register to vote in New York State;
• change your name and/or address, if there is a change since you 
   last voted;
• enroll in a political party or change your enrollment;
• pre-register to vote if you are 16 or 17 years of age.

To Register You Must:
• be a U.S. citizen;
• be 18 years old (you may pre-register at 16 or 17 but cannot vote until you    
   are 18);
• be a resident of the County, or of the City of New York at least 30 days  
   before an election;
• not be in prison or on parole for a felony conviction (unless parole pardoned                                         
   or restored rights of citizenship); 
• not claim the right to vote elsewhere; and
• not found to be incompetent by a court.

Important!

If you believe that someone has interfered with your right to register or
to decline to register to vote, your right to privacy in deciding whether to
register or in applying to register to vote, or your right to choose your own
political party or other political preference, you may file a complaint with:

NYS Board of Elections
40 North Pearl St, Suite 5
Albany, NY 12207-2729

Telephone: 1-800-469-6872;
TDD/TTY users contact the New York State Relay at 711;

or visit our web site - www.elections.ny.gov

Your decision to register will remain confidential and will be used only for
voter registration purposes. Anyone not choosing to register to vote and/
or information regarding the office to which the application was submitted
will remain confidential, to be used only for voter registration purposes.

Verifying your identity

We will try to check your identity before Election Day, through the DMV number (driver’s license number or non-driver ID
number), or the last four digits of your social security number, which you will fill in Box 9.

If you do not have a DMV or Social Security number, you may use a valid photo ID, a current utility bill, bank statement,
paycheck, government check or some other government document that shows your name and address. You may include  
a copy of one of those types of ID with this form.

If we are unable to verify your identity before Election Day, you will be asked for ID when you vote for the first time.

To complete this form:

It is a crime to procure a false registration or to furnish false information to the Board of Elections.

Box 9: You must make one selection. For questions refer to Verifying your identity above.

Box 10: If you have never voted before, write “None”. If you can’t remember when you last voted, put a question mark (?).  
If you voted before under a different name, put down that name. If not, write “Same”.

Box 11: Check one box only. Political party enrollment is optional but that, in order to vote in a primary election of a political
party, a voter must enroll in that political party, unless state party rules allow otherwise.

Rev. 2/05/2020



 
 
 
 
 
 
 

  
 

বেকারত্ব েীমা  
আর্থিক সুর্েধা র্িধিারণ 

 
 

 
যদি ডানদিকে দিওয়া ঠিোনা আপনার বর্ত মান ঠিোনা না 
হয়, র্াহকে অনুগ্রহ েকর 888- 209-8124 েে েরুন।  
TTY/TDD সরঞ্জাম বযবহারোরীরা, অনুগ্রহ েকর  
888-783-1370 নম্বকর েে েরুন। 

 

  
 

আপিার বরকর্ডি র জিয এই র্েজ্ঞর্িটি বরর্ে র্িি।  

বকি আর্ম এই র্েজ্ঞর্ি বপর্ের্ি? এটি দবোরত্ব বীমা সুদবধা োকের জনয আপনার দযাগ্যর্ার দবষকয় দোন দসন্ধান্ত নয়। আপদন েী োজ েরকেন ও 
র্ার দবর্ন ের্ পাকেন দসই সম্পকেত  দনউইয়েত  দেকে আমাকির ফাইকে েী র্থ্য আকে র্া এই দবজ্ঞদিটি আপনাকে 
জানায়। এই র্থ্য সঠিে দেনা র্া সুদনদির্ েরার জনয অনুগ্রহ েকর এটি পযতাকোচনা েরুন োরণ আপনার 
সািাদহে সুদবধার হার এই র্কথ্যর দেদিকর্ দনধতাদরর্। 
 
আমাকির দরেডত  অনুসাকর আপদন দবোরত্ব বীমা সুদবধা উপাজত কনর আবদযযে যর্ত াবেী পূরণ েকরকেন। আপদন যদি 
অনযানয সমস্ত যর্ত াবেী পূরণ েকর থ্াকেন এবং অনুকমাদির্ হন, র্াহকে আপদন উপকরর বাকে দিওয়া হাকর সািাদহে 
সুদবধা পাকবন। আপদন যদি অনুকমাদির্ না হন, র্াহকে র্ার োরণ জাদনকয় আপনাকে আোিা এেটি দেদির্ 
দবজ্ঞদি পাাাকনা হকব। 
 
আপদন চােদরহীন রকয়কেন এমন প্রদর্টি সিাকহর জনয সুদবধা িাদব েরকর্: 

 www.labor.ny.gov/signin; -এ ইন্টারকনে দিিুন। 

 দেে-সাদেত স এ দফান েরুন এই নম্বকর 888-581-5812  

বের্সক বেস সমেকাল  আপনার দবদসে দবস সময়োে হে: দথ্কে  
 

দনকয়াগ্ের্ত া ও দবর্কনর দয দরেডত  আমাকির ফাইকে আকে র্া পযতাকোচনা েরুন (দনকচ)। 

র্ির্োগকর্ি ার  
িাম 

বের্সক 
বেসর্কাোর্ি ার  

 

বের্সক 
বেসর্কাোর্ি ার  

 

বের্সক 
বেসর্কাোর্ি ার  

 

বের্সক 
বেসর্কাোর্ি ার  

 

র্েকল্প  
বকাোর্ি ার  

 

বমার্ 
বেসসমেকার্লর 

বের্ি  
 

 

বমার্ বের্সক বেস সমেকার্লর বের্ি 

কীভার্ে আমার সািার্িক সরু্েধার িার 
গণিা করা ির্ের্ি? 

 
দ্রষ্টেয: আপর্ি যর্ি র্েকল্প বকাোর্ি ার্র 
প্রির্শির্ বয বকার্িা বের্ি েযেিার করর্র্ 
চাি, র্াির্ল আপিার িার্েিার্রর িযান্ডেকু 
বথর্ক "র্েকল্প বেস সমেকার্লর জিয 
অিুর্রাধ" ফমিটি সম্পণূি  করুি এেং বফরর্ 
র্িি। 

আপনার সািাদহে সুদবধার হার উপকর উকেদির্ দয দোয়ােত াকর সবকচকয় দবদয দবর্ন দপকয়কেন র্া বযবহার 
েকর গ্ণনা েরা হকয়কে। 
দমাে সািাদহে সুদবধার হার 
দপনযন োড় বাি 
েমী ক্ষদর্পূরণ োড় বাি 

সেির্মার্ সািার্িক সরু্েধার িার 
*  সমস্ত সািাদহে সুদবধার হারগুদে পূণত মাকনর ডোকর দহসাব েরা হকয়কে। 
*  আপনার সুদবধার হার েীোকব গ্ণনা েরা হকয়কে র্ার দবস্তাদরর্ দববরকণর জনয পদরদযষ্ট বা িাদবিাকরর 
হযান্ডবুে দিিুন। 

আর্ম সর্েিাচ্চ কী পর্রমাণ সরু্েধা বপর্র্ 
পার্র? 

আপনার িাদব এে বেকরর জনয োযতের(আপনার সুদবধা পাওয়ার বের)। দসই বেকরর মকধয আপদন 
আপনার সবতকমাে সািাদহে সুদবধা হাকরর 26 গুণ পযতন্ত সংগ্রহ েরকর্ পাকরন।  

আপিার বের্ি সংক্রান্ত সমস্ত র্র্থযর র্রর্পার্ি  র্ক সঠিক ? যর্ি িা িে র্াির্ল সিাের্ার জিয সংযুক্ত পর্রর্শষ্ট  বিেুি। 

 
এই দবজ্ঞির দবষকয় আপনার দোকনা প্রশ্ন থ্ােকে , 888-209-8124  
নম্বকর দফান েরুন।  

অদর্দরক্ত র্কথ্যর জনয আমাকির ওকয়বসাইে দি িুন : 
http://labor.ny.gov/unemploy mentassistance.shtm  

সহায়র্ার জনয, আপনার িাদবি াকরর 
হযান্ডবুেটি পযতাকোচনা েরুন। 

T402BBN (10/16)  

Department of Labor 
PO Box 15130 
Albany, NY  12212-5130 
www.labor.ny.gov 

  
  
  
  
  
 





 

  
 

বেকারত্ব েীমা  
আর্থিক সুর্েধা র্িধিারণ 

 
 

 
যদি ডানদিকে দিওয়া ঠিোনা আপনার বর্ত মান ঠিোনা  
না হয়, র্াহকে অনুগ্রহ েকর 888-209- 8124 দ ান েরুন। 
TTY/TDD সরঞ্জাম বযবহারোরীরা, অনুগ্রহ েকর  
888-783-1370 নম্বকর েে েরুন। 

 

  
 
 

আপিার বরকর্ডি র জিয এই র্েজ্ঞর্িটি বরর্ে র্িি।  
বকি আর্ম এই র্েজ্ঞর্িটি বপর্ের্ি? আপদন েী োজ েরকেন ও র্ার দবর্ন ের্ পাকেন দসই সম্পকেত  দনউইয়েত  দেকে আমাকির  াইকেেী র্থ্য 

আকে র্া এই দবজ্ঞদিটি আপনাকে জানায়। এই র্থ্য সঠিে দেনা র্া সুদনদির্ েরার জনয অনুগ্রহ েকর 
এটি পযতাকোচনা েরুন। 
 
আমাকির দরেডত  অনুসাকর দবদসে বা দবেল্প দবস সময়োে বযবহার েকর আপদন দবোরত্ব বীমা সুদবধার 
উপাজত কনর আবদযযে দযাগ্যর্া পূরণ েকরন দন। দবদসে এবং দবেল্প দবস সময়োে সম্পকেত  আকরা জানকর্ 
অনুগ্রহ েকর সংযুক্ত পদরদযষ্ট অথ্বা আপনার িাদবিাকরর হযান্ডবুে দিখুন। 
 
যদি দনকচর র্থ্য সঠিে না হয় র্াহকে, অনুগ্রহ েকর “পুনদবতকবচনার জনয অনুকরাধ”  মতটি  ( সংযুক্ত)সমূ্পণত 
েকর আমাকির োকে পাঠান। আপদন এই  মতটি আমাকির ওকয়বসাইে www.labor.ny.gov-এ অথ্বা 
আপনার িাদবিাকরর হযান্ডবুকের দপেকন পাকবন। 
 
আপদন যদি‘পুনদবতকবচনার জনয অনুকরাধ’  মতটি জমা দিন, র্াহকে আপদন চােদরহীন থ্াোোেীন প্রদর্ 
সিাকহর জনযসুদবধা িাবী েকর দযকর্ : 

 www.labor.ny.gov/signin-এ অনোইকন যান; 
 দেে-সাদভত স এ দ ান েরুন এই নম্বকর 888-581-5812  

বকি আপর্ি বেকারত্ব েীমা সুর্েধার জিয 
ব াগ্য িি 

দবোরত্ব বীমা সুদবধার জনয আপনাকে অবযযই দবর্কনর দনদিত ষ্ট আবযযের্াগুদে পূরণ েরকর্ হকব।  
দনকচর টিে দিওয়া বাক্সগুদে আপনাকে জানায় দয আপদন দোন দোন আবযযের্া(গুদে) পূরণ  
েরকর্ পাকরন দন। 
আেশ্যকতা পরূণ  
হের্ি 

 আপদন আপনার দবস সময়োকের মকধয অন্তর্ িুটি েযাকেন্ডার দোয়ােত াকর োজ েকরন দন এবং 
দবর্ন পান দন। 

 আপনার দবস সময়োকের দোকনা এেটি েযাকেন্ডার দোয়ােত াকরআপনাকে অন্তর্ $1700 দবর্ন 
দিওয়া হয় দন। 

 আপনার দবস সময়োকের দমাে দবর্ন, আপনার দবস সময়োকে সকবতাচ্চ দোয়ােত াকরর দমাে 
দবর্কনর 1½ গুকণর দচকয় েম। 

 সকবতাচ্চ দোয়ােত ার দবর্ন=  
  X 1.5 = (আপনার সকবতাচ্চ দোয়ােত াকরর দবর্কনর 1½ গুণ) 
যদি আপনার সকবতাচ্চ েযাকেন্ডার দোয়ােত ার $9,240.00-এর দবদয হয় , র্াহকে অনয দবস সমসয়োকের 
দোয়ােত াকর দমাে দবর্ন অবযযই েমপকে $4,620.00–এর সমান হকর্ হকব।  

বের্সক /র্েকল্প বেস সমেকাল  অনুগ্রহ েকর দনকয়াগ্ের্ত া ও দবর্কনর দয দরেডত  আপনার জনয আমাকির  াইকে রাখা আকে র্া 
পযতাকোচনা েরুন (দনকচ) 

দনকয়াগ্ের্ত ার 
নাম 

দবদসে 
দবসকোয়ােত ার 

দবদসে 
দবসকোয়ােত ার 

দবদসে 
দবসকোয়ােত ার 

দবদসে 
দবসকোয়ােত ার 

দবেল্প দবস 
দোয়ােত ার 

দমাে দবসসময়োকের 
দবর্ন 

 
বমাট বের্সক বেস সমেকার্লর বেতি  
বমাট র্েকল্প বেস সমেকার্লর বেতি  

আপিার বেতি সংক্রান্ত সমস্ত তর্থযর র্রর্পাটি  র্ক সঠিক ?  র্ি িা হে তাহর্ল সহােতার জিয সং ুক্ত পর্রর্শ্ষ্ট  বিেুি। 
 এই দবজ্ঞদি সম্পদেতর্ আপনার দোকনা প্রশ্ন থ্ােকে, 

888-209-8124 নম্বকর দ ান েরুন।  
অদর্দরক্ত র্কথ্যর জনয আমাকির ওকয়বসাইে দিখুন: 
http://labor.ny.gov/unemploy mentassistance.shtm  

সহায়র্ার জনয, আপনার িাদবিাকরর 
হযান্ডবুেটি পযতাকোচনা েরুন। 
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H403AP BN (02/21)     অিতির� সহায়তার জনয্ অনু�হ কের দািবদােরর হয্া�বুক েদখুন। 

আিথর্ক সুিবধা িনধর্ারণ স�েকর্  েবাঝার িনেদর্ িশকা 
 

 েবস সময়কাল িনধর্ারেণর উদাহরণ  

গত বছর বতর্ মান বছর 

1ম েকায়াটর্ ার 
1 লা জানুয়ারী -  

31 েশ মাচর্  

2য় েকায়াটর্ ার 
1 লা এি�ল -  
30 েশ, জনু 

3য় েকায়াটর্ ার 
1 লা জলুাই -  

30 েশ, 
েসে��র 

4থর্ েকায়াটর্ ার 
1 লা অে�াবর -  
31 েশ িডেস�র 

5ম েকায়াটর্ ার 
1 লা জানুয়ারী -  

31 েশ মাচর্  
েয েকায়াটর্ াের 

আপিন 
েবিনিফেটর 

আেবদন 
কেরেছন 

1 লা এি�ল -  
30 েশ, জনু 

েবিসক েবস সময়কাল 
এই চারিট েকায়াটর্ াের আপনােক �দত্ত মজিুর  

েবিসক েবস সময়কাল কভার কের 
 

 

িবক� েবস সময়কাল 
এই চারিট েকায়াটর্ াের আপনােক �দত্ত মজিুর িবক�  

েবস সময়কাল কভার কের 
 

1. আিম যিদ আমার েবতন না পাই বা সিঠক না হয় তাহেল আমার িক 
করা উিচত? 

তাহেল আপনােক অবশয্ই পুনঃিবেবচনার জনয্ অনুেরাধ ফমর্িট 
স�ূণর্ কের েফরত পাঠােত হেব (দািবদােরর হয্া�বুক েদখুন-
www.labor.ny.gov/uihandbook)। আিথর্ক সুিবধার িনধর্ারণ "ডাকেযােগ 
পাঠােনার" ি�শ (30) িদেনর মেধয্ আপনােক আমােদর িনকট এিট 
পাঠােত হেব। আপনােক ফলাফেলর িবষেয় িব�ি� পাঠােনা হেব। 

a. সামিরক কম�: আপিন যিদ গত 18 মাস ধের সামিরক িবভােগ 
কমর্রত েথেক থােকন তাহেল আপনােক আপনার সবেচেয় 
সা�িতক পৃথকীকরণ ফমর্ DD214-এর �িতিলিপ 4 পাঠােত 
হেব। 

b. েফডােরল বা রাে�র বাইেরর কম�: আপিন যিদ েবিসক েবস 
সময়কােলর সময় েকােনা েফডােরল সং�ার কম� বা অনয্ 
ে�েটর কম� েথেক থােকন, তাহেল পুনঃিবেবচনার জনয্ 
অনুেরাধ ফমর্িটেত েসই েবতেনর উে�খ করন। 

c. নগদ েবতন/1099 কমর্সং�ান: নগেদ েবতন এবং/অথবা 1099 
উপাজর্ ন যা এই আিথর্ক সুিবধা িনধর্ারেণর ফেমর্ েনই তা 
পুনিবর্েবচনার ফেমর্ অনুেরােধর িভিত্তেত জানান। �েয়াজেন 
আপনার 1099 ফেমর্র �িতিলিপ সংযু� করন। 

2. আমার সবর্েশষ েকায়াটর্ ার কখন েশষ হেয়েছ  

কয্ােল�ার েকায়াটর্ াের 31 েশ মাচর্ , 30 েশ জনু, 30 েশ েসে��র 
এবং 31 েশ িডেস�ের েশষ হয়। উদাহরণ�রপ, যিদ েকােনা দািব 
এি�ল, েম বা জেুন দািখল করা  হয় তাহেল দািবর কয্ােল�ার 
েকায়াটর্ ার 1লা জানুয়ারী েথেক 31 েশ মােচর্  েশষ হেয়েছ। 

3. িকভােব আপনার সা�ািহক সুিবধার হার গণনা করা হয়? 

আপিন যিদ চারিট েবিসক েবস সময়কােলর েকায়াটর্ াের েবতন েপেয় 
থােকন, তাহেল েবস সময়কােল আপনার উ� েকায়াটর্ ােরর েবতন 
হল: 

• $3,575 এর েবশী- আপনার সুিবধার পিরমাণ হল আপনার 
উ� েকায়াটর্ ােরর েবতনেক 26 বা $143 িদেয় ভাগ করেল 
েয ভাগফল পাওয়া যােব েসিট, েযটা েবশী হেব। 

• $3,575 বা কম - যিদ আপনার সেবর্া� েকায়াটর্ ার েবতন 
$3,575 হয় বা তার কম হয়, তাহেল আপনার সুিবধার 
পিরমাণ হেব আপনার উ� েকায়াটর্ ােরর েবতনেক 25 বা 
$100 িদেয় ভাগ করেল েয ভাগফল পাওয়া যােব েসিট, 
েযটা েবশী হেব। 

যিদ আপনােক আপনার েবস সময়কােলর েকবল দইু বা িতন 
েকায়াটর্ ােরর েবতন েদওয়া হয় তাহেল আপনার সেবর্া� েকায়াটর্ ােরর 
েবতন হল:  

• $4,000 এর েবশী - আপনার সুিবধার পিরমাণ হল দিুট 
সেবর্া� েকায়াটর্ ােরর গড়, 26 বা $143 িদেয় ভাগ করেল েয 
ভাগফল পাওয়া যােব েসিট, েযটা েবশী হেব।   

• $3,576 েথেক $4,000 - আপনার সুিবধার পিরমাণ হল 
আপনার উ� েকায়াটর্ ােরর েবতনেক 26 বা $143 িদেয় ভাগ 
করেল েয ভাগফল পাওয়া যােব েসিট, েযটা েবশী হেব। 

• $3,575 বা কম - আপনার সুিবধার পিরমাণ হল আপনার উ� 
েকায়াটর্ ােরর েবতনেক 5 বা $100 িদেয় ভাগ করেল েয 
ভাগফল পাওয়া যােব েসিট, েযটা েবশী হেব। 

4. আিম িক পিরমাণ পাব? 

সুিবধার সেবর্া� হার হল $504 সুিবধার নূয্নতম হার হেব $108  
5. আিম িক আমার সা�ািহক সুিবধার হার বৃি� করেত ৈবকি�ক েবস 

সময়কাল বয্বহার করেত পাির? 

হয্াঁ। ৈবকি�ক েবস সময়কাল িবেবচনা করার জনয্, আপনােক 
অবশয্ই ৈবকি�ক েবস সময়কােলর অনুেরাধ করার ফমর্িট স�ূণর্ 
করেত হেব (দািবদােরর হয্া�বুক) েদখুন। আিথর্ক সুিবধার �কে� 
"ডাকেযােগ পাঠােনার" দশ (10) িদেনর মেধয্ আপনােক আমােদর 
িনকট এিট পাঠােনা আবশয্ক। ��বয্: আপিন যিদ আপনার সুিবধার 
হার বাড়ােনার ে�ে� ৈবকি�ক েবস সময়কাল বয্বহার করা চয়ন 
কেরন তাহেল আপিন এইসব েবতন ভিবষয্েতর দািবর জনয্ বয্বহার 
করেত পারেবন না। 

6. েয েয স�ােহ কাজ করা হেয়েছ এবং তার েথেক �া� েবতন 
বয্বহার কের িক আমার সা�ািহক েবতেনর হার বাড়ােনা যােব? 

আপিন েয েবস সময়কােলর েকায়াটর্ ারগিলেত সেবর্া� েকায়াটর্ ার 
েবতন েপেয়েছন যিদ েসই সবকিট স�ােহ কাজ না কের থােকন। 
আপিন এই পুনগর্ণনার অনুেরাধ জানােনার আেগ, িন�িলিখত শতর্ াবলী 
পূরণ করা আবশয্ক: 

• পুনিবর্েবচনার জনয্ অনুেরাধ ফমর্গিলর সম� অনুেরাধগিল 
অবশয্ই �হণ এবং পুনরী�ণ করেত হেব; 

• আপনার েবস সময়কাল এবং েবিনিফেটর হার স�েকর্  অবশয্ই 
চূড়া� িস�া� িনেত হেব (আপনার সা�িতকতম আিথর্ক 
সুিবধা িনধর্ারণ িব�ি�িটেত এই তথয্িট পাওয়া েযেত পাের); 
এবং  

• আপনার েবস সময়কােল আপনােক অবশয্ই কমপে� 20 
স�াহ কাজ করেত হেব। 





 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 



 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
 
স�ূণর্ নাম                                          েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
 
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন৷ দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক – স�ােহ কাজ করা িদনগিলর -- জনয্ বৃত্ত পূরণ করন৷    __ __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না          

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না?  
  __ __ __  

 হয্াঁ         না        

  যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷  
  __ __ __ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?    
  __ __ __ __ __ __ __  

 হয্াঁ          না       

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন  
  পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল 
পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা  
  কানাডার বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্তগিল পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 
ডােক পাঠান: 

New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  এখােন কাটুন  -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- --  
 

ডাকেযােগ সা�ািহক কমর্হীনতা িবমা েবিনিফটগিল দািব করার কুপন 
 
স�ূণর্ নাম                                                     েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র (েশষ চার অংক) 

 
 
 
স�ােহর েশষ তািরখ:   ____/____/____  
উত্তরগেলােক েখাপ/বৃেত্তর মেধয্ রাখুন  

অনু�হ কের িনেদর্শাবলীর পাতািট পড়ুন। দািব করা �িত স�ােহর জনয্ একিট কের কুপন জমা িদন৷  

1. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কাজ কেরিছেলন (�-িনযু� থাকা সহ)?    __ __   হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আংিশক িদনগিল সহ, �েতয্ক স�ােহ কাজ করা িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন৷   __ __ __   

  স�ােহর েমাট আয় (�িনযু� থাকা সহ) িক $504 এর েবিশ িছল?    __ __ __ __ __ __ __  হয্াঁ          না    

2. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, যখন আপিন কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না? __ __ 
__  

 হয্াঁ          না    

 যিদ হয্াঁ হয়, আপিন েয িদনগিলেত কাজ করেত ��ত, আ�হী বা স�ম িছেলন না, েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন।   __ __ 
__ __ __ __ 

  

3. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন, েসই স�ােহ আপিন িক কােজর েকােনা ��াব বা চাকিরর েরফারাল �তয্াখয্ান কেরিছেলন?   __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ 

 হয্াঁ          না    

4. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলর জনয্ আপনার ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার 
কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন? __ 

 হয্াঁ          না    

  যিদ হয্াঁ হয়, আপনার েয িদনগিলর জনয্ ছুিট বা েবড়ােত যাওয়ার েবতন পাওয়ার কথা িছল অথবা তা েপেয়িছেলন, েসই িদনগিলর জনয্ 
বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। __ __ __ __ 

  

5. েয স�ােহর জনয্ দািব কেরেছন েসই স�ােহ এমন েকােনা িদন িছল িক, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার 
বাইের িছেলন? 
 
যিদ হয্াঁ হয়, েয িদনগিলেত আপিন যু�রা�, যু�রাে�র েকােনা অ�ল বা কানাডার বাইের িছেলন েসই িদনগিলর জনয্ বৃত্ত(গিল) পূরণ করন। 

 

 হয্াঁ          না   
 

 

যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ন হেয় থােক, বে� িটক িদন এবং েপছেন আপনার নতুন িঠকানা িলখুন ►  
 

ডােক পাঠান: 
New York State Department of Labor
PO Box 1979
Albany, NY 12201-1979 

 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, উপেরর িববৃিতগিল সতয্ এবং সিঠক এবং আিম এই ফেমর্র িপছেন উি�িখত �তয্য়নমলূক িববৃিতিট পেড়িছ এবং বুেঝিছ৷ আিম ওপেরর স�াহগিলর জনয্ অনয্ েকােনা ে�ট বা েফেডরাল 
সরকােরর কাছ েথেক সুিবধা দািব করিছ না৷ আিম এিট বুিঝ েয, আমার দািবর সােথ স�িকর্ ত আদালেতর শনািনেত উপেরর িববৃিতগিল বয্বহৃত হেত পাের এবং িমথয্া িববৃিতর জনয্ আইেন জিরমানা ধাযর্ 
করার বয্ব�া আেছ।  
 
�া�র  _______________________________________________________________________      তািরখ _______________________    েফান  (    _ ___)___________________     

 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 

েসাম   ম�ল বুধ বৃহঃ শ� শিন রিব 



গর�পণূর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অন�ুহ কের পড়ুন 

 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল, তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  এখােন কাটুন  - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -  
 
গর�পূণর্ �তয্য়নমূলক িববৃিত: অনু�হ কের পড়ুন 
 
আিম এিট বুিঝ েয, আমােক অবশয্ই সি�য়ভােব কাজ খুঁজেত হেব এবং এক বছর ধের আমােক এই কাজ েখাঁজার কাজকমর্গেলার একিট নিথ 
অবশয্ই রাখেত হেব৷ আিম �িত স�ােহর িবিভ� িদেন অ�তপে� িতনবার কাজ েখাঁজার উেদয্াগ িনেয়িছ বা �ম দ�র �ারা ��ত করা একিট 
িলিখত কমর্ অনুস�ােনর পিরক�না অনুসরণ কেরিছ, যিদ না আমােক �ম দ�র �ারা কমর্ অনুস�ােনর এই আবশয্কতািট েথেক অবয্াহিত েদওয়া 
হেয় থােক৷ কমর্হীনতা িবমা: একজন দািবদােরর হয্া�বুক-এ তািলকাভু� 1 েথেক 5 পযর্� কাযর্কলাপগেলার মেধয্ আিম কমপে� একিট কাজ েখাঁজার 
কাযর্কলাপ কেরিছ৷ যিদ �ম দ�র আমােক আমার কাজ েখাঁজার নিথিট পযর্ােলাচনার জনয্ জমা িদেত বেল এবং আিম এই অনুেরােধ সাড়া িদেত বয্থর্ 
হই, তাহেল আমার সুিবধাগিল ব� কের েদওয়া হেত পাের৷ এই দািবিট জানােনার মাধয্েম আিম �তয্য়ন করিছ েয, আিম েয স�ােহর জনয্ দািব 
কেরিছ েসই স�ােহ এই কাজ েখাঁজার �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ কেরিছ৷ আিম এিটও বুিঝ েয, যিদ েদখা যায় েয আিম সুিবধাগিল পাওয়ার জনয্ 
েযাগয্তাস�� নই, েসই ে�ে� েকােনা খরচ বা দায় ছাড়া আমার �শাসিনক আইন িবচারেকর সামেন একিট শনািনর অিধকার আেছ৷ তথয্ েগাপন 
করার কারেণ বা �ম দ�েরর কােছ িমথয্া তথয্ �দান করার কারেণ েয জিরমানাগিল িনধর্ারণ করা হেয়িছল, আিম যিদ েসগিল �দান করেত বা 
আমার পাওয়া সুিবধাগিল িফিরেয় িদেত বয্থর্ হই, তাহেল আমার িবরে� রােয়র জনয্ �ম দ�র আইিন পদে�প িনেত পাের৷ একবার একিট রায় 
েদওয়া হেল তা কুিড় বছর ধের ৈবধ থােক এবং আমার িবরে� বয্বহার করা েযেত পাের, এবং আমার েবতেনর একিট অংশ এবং/বা আমার 
বয্াংক অয্াকাউ� সহ আমার অথর্ িনেয় েনওয়া হেত পাের৷ এছাড়াও, এই রায় আমার ে�িডট ে�ােরর �িত করেত পাের এবং আমার বািড় ভাড়া 
েনওয়া, চাকির েখাঁজা বা ঋণ েনওয়ার ে�ে�ও এর �ভাব পড়েত পাের৷ 

 
যিদ আপনার িঠকানার পিরবতর্ ন হেয় থােক তাহেল অন�ুহ কের িনেচর ফমর্িট ভরন: 
 
পুেরা নাম  _______________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

িঠকানা  _________________________________________________________________________________________  

শহর  ______________________________________________  ে�ট _______ িজপ ____________________________   

 







আপনি যনি প্রাপকের েরাকে অনিকযরাগ িরাক়ের েকরি তকে িরাগনরে অনিেরার কেক্রে িরাক়ের েররার আকগ প্রাপে চূডরান্ত েক্মের নিনিত কিরাটিশ প্িরাি িরা েররা 
পযমেন্ত, অথেরা 90 নিি পরার (যত তরাডরাতরানড সম্ভে) িরা হও়েরা পযমেন্ত আপিরাকে অকপক্রা েরকত হকে (উপকরর ঠিেরািরাটি কিিুি)। কযনিি আপনি অনিকযরাগ 

িরাক়ের েকরনেকিি কসনিকির 90 নিকির ্কিযে যনি প্রাপে আপিরাকে চূডরান্ত নরিক়ের নিনিত নেজ্ঞনতি িরা কি়ে তকে আপিরাকে নসআরনস-র েরাকে অনিকযরাগ 

িরাক়ের েররার আকগ প্রাপকের কসই কিরাটিশ কিও়েরার জিযে অকপক্রা েরকত হকে িরা। তকে, আপিরাকে অেশযেই 90 নিকির নিকির নিিমেরানরত স্ক়ের 30 নিকির 

্কিযে নিকজর নসআরনস অনিকযরাগ িরাক়ের েরকত হকে (অিযে েথরা়ে, কযনিি আপনি প্রাপকের েরাকে আপিরার অনিকযরাগ িরাক়ের েকরনেকিি তরার 120 নিকির 

্কিযে)। প্রাপে যনি আপিরার অনিকযরাকগর নেষক়ে আপিরাকে চূডরান্ত অযেরােশকির এেটি নিনিত নেজ্ঞনতি কি়ে তকে আপনি নসদ্রান্ত েরা স্রািরাকি অসন্তুষ্ট হি, 

আপনি CRC-র েরাকে অনিকযরাগ িরাক়ের েরকত পরাকরি। আপিরাকে চূডরান্ত পিকক্কপর কিরাটিশ প্রানতির তরানরকির 30 নিকির ্কিযে অেশযেই আপিরার CRC 

অনিকযরাগ িরাক়ের েরকত হকে।

কেডরাররাি আনথমেে সহরা়েতরার স্স্ত প্রাপেকির নিম্ননিনিত নিনতিকত বেষ্যে্িূে আইকির কক্করে পনরপন্থী:

জরানত, েরমে, ি্মে, নিঙ্গ, জরাতথী়ে উতস, ে়েস, অক্্তরা, ররাজনিনতে সম্পেমে  েরা নেশ্রাকসর নিনতিকত আক্নরেরার কয কেরািও েযেনতির নেরুকদ্; এেং যুতিররাক্রে েরাজ 

েররার জিযে অিু্ নতপ্রাতি আইিত স্থীেৃত অনিেরাসথী নহসরাকে সুনেিরাকিরাগথীর িরাগনরেত্ব / অেস্রাকির নিনতিকত ে্মেশনতি উদ্রােি ও সুকযরাগ আইি (WIOA) এর 

প্থ্ নশকররািরা্I (Title I)-এর অিথীকি আনথমেে সহরা়েতরা েররা কপ্রাগ্রা্গুনির কেরািও সুনেিরাকিরাগথীর নেরুকদ্, েরা তরার অংশগ্হকর তরার অংশগ্হর কয কেরািও 

(WIOA Title I‑financially assisted program) নশকররািরা্ I ‑আনথমেে সহরা়েতরা়ে কপ্রাগ্রা্ েরা নরি়েরােিরাপ। প্রাপেকে অেশযেই নিম্ননিনিত কেরাি এেটি 

কক্করে বেষ্যে্িূে আচরর েররা উনচত ি়ে: কয কেরািও (WIOA Title I‑financially assisted program) নশকররািরা্ I-কত আনথমেে সহরা়েতরাপ্রাতি কপ্রাগ্রা্ 

েরা নরি়েরােিরাকপ েরাকে িনতমে  েররা হকে, েরা েরার অযেরাকসেস থরােকে তরা নসদ্রান্ত কিও়েরা; এ জরাতথী়ে কপ্রাগ্রা্ েরা নরি়েরােিরাপ সম্পনেমে ত কয কেরািও েযেনতিকে সুকযরাগ 

প্িরাি েররা েরা েযেেহরার েররা; েরা প্শরাসকির ্কিযে কথকে েরা এই জরাতথী়ে কপ্রাগ্রা্ েরা নরি়েরােিরাকপর সরাকথ সম্পনেমে ত কক্করে ে্মেসংস্রাকির নসদ্রান্ত কিও়েরা।

যনি আপনি িরাকেি কয আপিরার সরাকথ (WIOA Title I‑financially assisted program) নশকররািরা্ I-আনথমেে সহরা়েতরার কপ্রাগ্রা্ েরা নরি়েরােিরাকপর অিথীকি 

বেষক্যের নশেরার হক়েকে, তকে অনিকযরাগযুতি িঙ্ঘকির তরানরি কথকে 180 নিকির ্কিযে আপনি অনিকযরাগ িরাক়ের েরকত পরাকরি:

আপনি যনি নিশ্বাস করেি যয আপিবাে বিষর্যেে অনিজ্ঞতবা আরে তরি কী কেরিি

স্বাি  
সরুযবাগই  
 হল আইি

ডবাইরেক্টে
Division of Equal Opportunity Development

New York State Department of Labor

Building 12, Room 540

Albany, New York 12240

য�বাি: 518-457‑1984

(TDD) 1‑800‑662‑1220

(VOICE) 1‑800‑421‑1220

অথেরা আপনি সররাসনর অনিকযরাগ িরাক়ের েরকত পরাকরি:

ডবাইরেক্টে
Civil Rights Center (CRC)

U.S. Department of Labor

200 Constitution Avenue, NW

Room N‑4123

Washington, D.C. 20210

নিউ ই়েেমে  কটেট এর শ্র্ নেিরাগ হকিরা এেটি স্রাি সুকযরাগ প্িরািেরারথী নিক়েরাগেতমে রা/প্েল্প। অিকুররািরিক্ প্নতেন্থী েযেনতিকির জিযে আিষুনঙ্গে সহরা়েতরা ও পনরকষেরা পরাও়েরা যরা়ে।DEOD 310.1BN (7/19)
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