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বেকারভাতা ও স্বাস্থ্য বেমা সংক্রান্ত প্রায়শই বিজ্ঞাবসত প্রশ্নােলী 
এই প্রকােনাশে 19 মার্ব  2020 পর্বন্ত েথ্য ও ননশদব নেকা অন্তর্ভব ক্ত রশেশে। 

 
 

বেকারভাতা 
 
কমী ছাটাইয়য়র কারয়ে কারা বেকারভাতার িন্য ব াগ্য? 
 

যর্ কমীশক োাঁটাই করা হশেশে র্া র্ার কাশের সমে কনমশে যদওো হশেশে যসই র্যনক্ত পশর আর্ার উক্ত সংস্থাে কাে পাশর্ নকনা ো 
নননর্বশেশষ যেশটর যথ্শক যর্কারর্াোর আশর্দন করার েনয যর্াগ্য। 
 

বকান্ও স্বাধীন্ ঠিকাদার বক বেকারভাতার সবুেধা পাওয়ার িন্য ব াগ্য? 
 

না। স্বাধীন ঠিকাদার যর্কারর্াো পাওোর েনয যর্াগ্য নন। সাধারণে, একেন কমী হল একের্ স্বাধীন ঠিকাদার র্নদ োর 

অথ্বপ্রদানকারীর যকর্ল কাশের ফলাফল ননেন্ত্রণ র্া ননশদবে করার ক্ষমো থ্াশক (কীর্াশর্ কাে করা হশেশে যসই যক্ষশে নে।  

 

একেন কমী “স্বেন্ত্র ঠিকাদার” না “কমী” ো প্রনেটি যক্ষশের পনরনস্থনের উপর ননর্ব র কশর। র্নদ আপনার মশন হে র্ভ ল কশর 

আপনাশক স্বেন্ত্র ঠিকাদার ধরা হশে আসশল আপনাশক একেন কমী নহসাশর্ ধরা উনর্ে োহশল আপনাশক উনকশলর পরামেব ননশে হশর্। 

এোড়াও আপনন যর্কারর্াো সভনর্ধা যপশে আশর্দন করশে পাশরন। আপনন যর্াগ্য নকনা যেট ো নর্শর্র্না করশর্। 

 

বেকারভাতা বপয়ত বকান্ও েযবিয়ক কী কী পদয়েপ বন্য়ত হয়ে? 
 

যর্কারর্াো যপশে, যকানও র্যনক্তশক অর্েযই ননউ ইেকব  যেট শ্রম নর্র্াশগ্র (New York State Department of Labor) কাশে 

আশর্দন করশে হশর্। আশর্দন করার দভটি উপাে আশে: 
 

ননম্ননলনিে সমশে ny.gov/services/get-unemployment-assistance-এ নগ্শে আশর্দন করুন: 
 

 যসামর্ার – র্হৃস্পনের্ার: সকাল 7:30 টা – সন্ধ্যা 7:30 টা 
 শুক্রর্ার: সকাল 7:30 টা – নর্কাল 5 টা 
 েননর্ার: যর্ যকাশনা সমশে 

 রনর্র্ার সন্ধ্যা 7 টা পর্বন্ত 
 

এই সমশের মশধয 1-888-209-8124 নম্বশর কল কশর যটনলশফান মারফে আশর্দন করুন: 
 

 যসামর্ার যথ্শক র্হৃস্পনের্ার সকাল 8:00 টা – সন্ধ্যা 7:30 টা 
 শুক্রর্ার: সকাল 8:00 টা – সন্ধ্যা 6:00 টা 
 েননর্ার: সকাল 7:30 টা – সন্ধ্যা 8:00 টা 
 

একিন্ েযবি কত দ্রুত বেকারভাতার িন্য দাবে করয়ত পায়রন্? 
 

যকানও র্যনক্ত োাঁটাই র্া োর কাশের সমে কমাশনার পশর পশরই দানর্ দাশের করশে পাশরন। প্রর্ভর সংিযক আশর্দন েমা কারশণ, শ্রম 

নর্র্াগ্ আশর্দনকারীর পদনর্র প্রথ্ম অক্ষর নর্নিক একটি অযানিশকেন নসশেশমর র্যর্স্থা কশরশে: 
 

 A – F : যসামর্ার 
 G – N : মঙ্গলর্ার 
 O – Z : র্ভধর্ার 
 আপনন সমশে যর্শে পাশরন নন: র্হৃস্পনের্ার, শুক্রর্ার এর্ং েননর্ার 

 

যর্ সপ্তাশহ দাশের করা হে যসই সপ্তাশহর যসামর্ার যথ্শক দানর্ কার্বকনর হে। সপ্তাশহর যর্ োনরশি দানর্ দাশের করা হশেশে োর 

নর্নিশে যদনর না কশরই যর্ যকানও যর্কারর্াোর যপশমশের নর্লম্ব হশর্ না। 

http://www.ny.gov/services/get-unemployment-assistance


সর্বশেষ আপশেট করা হশেশে 3/19/20  

 

কত তাড়াতাবড় ব াগ্য সকল েযবি বেকারভাতা বপয়ত শুরু করয়ে? 
 

র্যনক্তশদরশক যর্কারশের প্রথ্ম সপ্তাশহর যপশমে যদওো হশর্, এক র্েশরর যর্নে সমশে সশর্বাচ্চ 26 সপ্তাহ পর্বন্ত। নকেভ নননদবষ্ট 

পনরনস্থনেশে, যেট 26 সপ্তাশহর যর্নে সমে পর্বন্ত যর্কারর্াো যপশমশে করশে পাশর। 

 

বেকারভাতা সবুেধা বপয়ত বকান্ও সায়েক কমীয়ক ব াগ্যতার িন্য কী বদখায়ত হয়ে? 
 

সাশর্ক কমীশক (1) অর্েযই সাম্প্রনেক কাশের ইনেহাশসর প্রমাণ নদশে হশর্, (2) োর ননশের ত্রুটির কারশণ কাে যথ্শক যর্র করা 
হেনন, (3) কাে করার েনয প্রস্তুে, ইেভক এর্ং (4) সনক্রের্াশর্ কাে িভাঁেশে।  
 

 দ্রষ্টর্য: র্নদও 3/13/2020 অনভসাশর যকানর্ে-19 সঙ্কট সাশর্ক কমীশক “সনক্রের্াশর্ কাে যিাাঁো” যথ্শক সমসযা তেনর করশে 

পাশর, যেট এই প্রশোেনীেোর োড় যদেনন। 

 

 বদ সায়েক কমীয়দর তায়দর বন্য়ির ত্রুটির কারয়ে কাি বেয়ক ছাাঁটাই ন্া করা হয়য় োয়ক তাহয়ল বতবন্ বক অেযেহৃত 

ছুটি ও অেকায়শর বপয়মন্ট বপয়ত পায়রন্? 
 

কমীশদর অর্কাশের যপশমে র্শকো আশে নকনা োর েনয োশদরশক োশদর সাশর্ক ননশোগ্কেব ার নীনে যদিশে হশর্।  র্নদ যকানও 

কমী োর সাশর্ক ননশোগ্কেব ার যথ্শক অর্কাে কশর থ্াকশলও োাঁটাইশের পর যপশমে পাননন এমন হে, োহশল োরা NYS শ্রম 

নর্র্াশগ্র কাশে অনর্শর্াগ্ দাশের করশে পাশরন। ননউ ইেকব  নসটিশে, যকানও ননশোগ্কেব া আইনে সাশর্ক কমীর অর্যর্হৃে েভটির 

েনয যপশমে নদশে র্াধয নে, েশর্ নকেভ ননশোগ্কেব ার এই ধরশণর নীনে থ্াকশে পাশর। 

 

একিন্ অবভোসী কমী কী বেকারভাতার ব াগ্য? 
 

হযাাঁ, েশর্ কমীশদরশক সাধারণ োশদর উপােব শনর আশগ্ ও সভনর্ধা পাওোর েনয আশর্দন করার উর্ে সমেশেই কাে করার েনয 
অনভশমানদে হশে হশর্। 

 

একিন্ েযবি বেকারভাতা বহসায়ে বক পবরমাে অেথ বপয়ত পায়র?  
 

কমীর আশগ্র উপােব শনর উপর ননর্ব র কশর প্রনে সপ্তাশহ $104 যথ্শক $504 পাশর্ন। 

 

বকান্ও সায়েক কমী বেকারভাতা পায়ে বকন্া তা বক বসটি বন্ধথারে কয়র? 
 

না। NYS শ্রম নর্র্াগ্ এই নসদ্ধান্ত যনে, নসটি র্া ননশোগ্কেব া নে। 

 

বেকারয়দর িন্য স্বাস্থ্য বেমা 
 

সায়েক কমীয়ক স্বাস্থ্য বেমা বপয়ত হয়ল অেশযই বক করয়ত হয়ে?  
 

সাশর্ক কমী: 
 

1. যেশটর মাশকব টশিশস স্বাস্থয পনরর্র্বা নকনশে NY State of Health-এর ওশের্সাইট (https://nystateofhealth.ny.gov/) যদিশে 
পাশরন; অথ্র্া 

 

2. যেট র্নদ কমীশক যর্াগ্য র্শল মশন কশর এর্ং ননশোগ্কেব ার যহলথ্ িযান যর্াগ্য হশল োর র্াকনর নর্নিক স্বাস্থয নর্মা র্ানলশে যর্শে 
অথ্র্া COBRA-এর অধীশন স্বাস্থয নর্মার নকনশে ক্রে করশে পূশর্বর ননশোগ্কেব ার সশঙ্গ যর্াগ্াশর্াগ্ করশে হশে পাশর। 

 

 বদ সায়েক কমী ব াগ্য ন্া হন্ অেো উপয়রর স্বাস্থ্য বেমা প্রকল্প েহন্ করয়ত ন্া পায়রন্ তাহয়ল বক হয়ে? 
 

NYC Health + Hospitals প্রদি পনরশষর্া প্রদান করশে সাশর্ক কমী NYC Care-এ ননথ্র্ভ শক্তর েনয আশর্দন করশে পাশরন। 
 

 দ্রষ্টর্য: NYC Care যকানও স্বাস্থয নর্মা নে, নকন্তু আে ও পনরর্াশরর আকাশরর উপর ননর্ব র কশর NYC Health + Hospitals -এর 
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প্রদি পনরশষর্া োড় নদশে নননিে কশর। 

 

আরও সহায়তা 
 

আরও সহােোর েনয যকান নর্নামশূলযর আইনন পনরশষর্ার সশঙ্গ কমীরা যর্াগ্াশর্াগ্ করশে পাশরন? 
 

 নলগ্যাল এইে যসাসাইটি: (888) 663-6880 

 নলগ্যাল সানর্ব স NYC: (917) 661-4500 

 ননউইেকব  নলগ্যাল অযানসশেন্স গ্রুপ (New York Legal Assistance Group): (212) 613-5000 

 আনএমিেশমে অযাকেন যসোর: (212) 998-6568 


