
কেরানাভাইরাস (COVID-19)
এর কারেণ আিম ক্ষিত��
হেয়িছ, আিম িক েবিনিফট 
পাওয়ার েযাগয্?

COVID-19 এর কারেণ ক্ষিত�� হেয়েছ এমন অেনক েলাক পণয্�বয্ 
িকনেত, �া�য্েসবা বা আিথর্ক সহায়তা েপেত সাহাযয্ পাওয়ার 
েবিনিফেটর জনয্ েযাগয্তা অজর্ন কের। িক ধরেনর সহায়তা েপেত 
আপিন েযাগয্ হেত পােরন তা জানার জনয্ পরবতর্ী পৃ�াগুেলা েদখুন। 
িকছু েবিনিফেটর জনয্, অনয্ানয্ িকছু কারণ (উদাহরণ�রূপ, গভর্াব�া 
বা অিভবাসেনর অব�া) আপনার েযাগয্তােক �ভািবত করেত পাের।

অেনক �া�বয়�েদর জনয্ �া� েবিনিফটসমূহ

আপিন Medicaid এর জনয্ েযাগয্ হেত পােরন যিদ: 

⃞ আপনার বয়স 19 েথেক 64 এর মেধয্ হয় 
এবং

⃞ আপনার মািসক পািরবািরক আয় 1,467 মািকর্ন ডলার অথবা 
বািষর্ক পািরবািরক আয় 17,609 মািকর্ন ডলােরর িনেচ থােক 
এবং িশশু ছাড়া অিববািহত হন 

⃞ আপনার মািসক পািরবািরক আয় 1,982 মািকর্ন ডলার অথবা 
বািষর্ক পািরবািরক আয় 23,792 মািকর্ন ডলােরর িনেচ থােক 
এবং দুই বয্ি�র পিরবাের বসবাস কেরন 

⃞ আপনার মািসক পািরবািরক আয় 3,013 মািকর্ন ডলার অথবা 
বািষর্ক পািরবািরক আয় 36,156 মািকর্ন ডলােরর িনেচ থােক 
এবং চার বয্ি�র পিরবাের বসবাস কেরন 

িনউ ইয়কর্ ে�ট অব েহলেথর ওেয়বসাইেট Medicaid এর জনয্ 
আেবদন করুন অথবা GetCoveredNYC এর মাধয্েম সহায়তা
পান। যিদ আপনার বয়স 65 বা তার েবিশ হয়, আপিন অ� হেয় 
থােকন বা েকান অক্ষমতা থােক, তাহেল 1-888-692-6116 ন�ের 
HRA-েক কল করুন এবং Medicaid িনেয় কথা বলুন।

�া�য্ িবমা

পণয্�বয্ িকনেত সাহাযয্ পাওয়ার
জনয্ ফুড �য্া� (SNAP)  

Medicaid

িনউ ইয়কর্ ে�ট অব েহলথ
আপিন িনউ ইয়ক� ে�টঅব েহলেথরজন� েযাগ� হেত
পােরন যিদ: 

⃞ আপনার বয়স 19 েথেক 64 এর মেধ� হয়
এবং

⃞ আপনার মািসকপািরবািরকআয় 4,253 মািক�ন
ডলারঅথবা বািষ �ক পািরবািরকআয় 51,040 মািক�ন
ডলােরর িনেচ থােকএবং িশ�ছাড়াঅিববািহত হন

⃞ আপনার মািসকপািরবািরকআয় 5,746 মািক�ন
ডলারঅথবা বািষ �ক পািরবািরকআয় 68,960 মািক�ন
ডলােরর িনেচ থােকএবং দুই ব���র পিরবাের
বসবাস কেরন

⃞ আপনার মািসকপািরবািরকআয় 8,733 মািক�ন
ডলারঅথবা বািষ �ক পািরবািরকআয় 104,800
মািক�ন ডলােরর িনেচ থােকএবং চার ব���র
পিরবাের বসবাস কেরন

�া�য্কর খাবার �য় করার জনয্ েযসকল পিরবােরর সহায়তা 
�েয়াজন, তােদরেক সাি�েম�াল িনউি�শন এিসসেট� ে�া�াম 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) 
অথর্ �দান কের। আপিন SNAP এর জনয্ েযাগয্ হেত পােরন যিদ: 

⃞ আপনার মািসক পািরবািরক আয় 1,354 মািকর্ন ডলার অথবা 
বািষর্ক পািরবািরক আয় 16,248 মািকর্ন ডলােরর িনেচ থােক 
এবং িশশু ছাড়া অিববািহত হন

⃞ আপনার মািসক পািরবািরক আয় 1,832 মািকর্ন ডলার অথবা 
বািষর্ক পািরবািরক আয় 21,984 মািকর্ন ডলােরর িনেচ থােক 
এবং দুই বয্ি�র পিরবাের বসবাস কেরন 

⃞ চারজন বয্ি� পিরবাের বসবাস কেরন যার পািরবািরক আয়: 
মািসক 2,790 মািকর্ন ডলার অথবা বািষর্ক 33,480 মািকর্ন 
ডলােরর িনেচ 

ACCESS HRA এর মাধয্েম SNAP এর জনয্ অনলাইেন আেবদন 
করুন।

িনউ ইয়কর্ ে�ট অব েহলথ ওেয়বসাইেট আপনার িবক�গুেলা 
েদখুন এবং আেবদন করুন।

�া�বয়�েদর জনয্ উপের েয পািরবািরক আয় উে�খ রেয়েছ তার 
েচেয় েবিশ পািরবািরক আয় হেল িশশুরা �া�য্ িবমা েবিনিফেটর 
েযাগয্ হেত পাের।

িনউ ইয়কর্ ে�ট অব েহলথ ওেয়বসাইেট আপনার িবক�গুেলা 
েদখুন এবং আেবদন করুন।

িশশুর জনয্ �া�য্ িবমা

�হণেযাগয্ সহায়তা স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্, কেরানাভাইরাস 
(COVID-19) স�িকর্ত সা�িতক তেথয্র পৃ�া িভিজট করুন।

িডসে�ইমার বা দায় অ�ীকারমূলক িববৃিত: এই ডকুেমে� �দ� তথয্ আইনী পরামশর্ �দান কের না এবং এর 
উে�শয্ আইনী পরামশর্ �দান করা নয়। এই ডকুেমে� �া� সকল তেথয্র উে�শয্ হে� শুধুমা� সাধারণ তথয্ 
�দান। এই ডকুেমে�র তথয্ সা�িতকতম নাও হেত পাের। আইিন পরামেশর্র জনয্, আপনার পিরি�িত 
মূলয্ায়েনর জনয্ েকােনা আইনজীবীর সােথ আপনার েযাগােযাগ করা উিচত

পৃ�া 
4 এর 1

Bengali

https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/nyc-resources/get-covered.page
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/


কেরানাভাইরাস (COVID-19)
এর কারেণ আিম ক্ষিত��
হেয়িছ, আিম িক েবিনিফট 
পাওয়ার েযাগয্?

�িনভর্র কমর্ীেদর জনয্ �া� েবিনিফটসমূহ

েবতনেভাগী বা অৈবতিনক 
ছুিট

�হণেযাগয্ সহায়তা স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্, কেরানাভাইরাস 
(COVID-19) স�িকর্ত সা�িতক তেথয্র পৃ�া িভিজট করুন।

যিদ আপিন চাকির
হারান তাহেল অথর্�াি�

িব�বয্াপী মহামারী েবকার� সহায়তা

েযসব কমর্চারী যারা সাধারণত েবকার� িবমার জনয্ েযাগয্তা 
অজর্ন কেরন না, এমনিক যিদ আপিন সাধারণত �াধীন িঠকাদার 
িহেসেবও েযাগয্তা অজর্ন না কেরন, তােদরেক মহামারী েবকার� 
সহায়তা (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) 
অ�ায়ী আয় �দান কের। কেরানাভাইরাস মহামারীর কারেণ কাজ 
করেত না পারেল আপিন এই সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ হেত
পােরন।

NY িডপাটর্েম� অব েলবােরর ওেয়বসাইেট অনলাইেন আেবদন 
করুন এবং আপিন UI অথবা PUA এর েযাগয্ িক না তা িসে�ম 
িনধর্ারণ করেব।

মহামারী েবকার� ক্ষিতপূরণ 

সাধারণ সা�ািহক েবকার� সহায়তার পাশাপািশ মহামারী জরুির 
েবকার� ক্ষিতপূরণ (Pandemic Emergency 
Unemployment Compensation, PEUC) �িত স�ােহ 
অিতির� 600 মািকর্ন ডলার �দান কের। যিদ আপিন UI অথবা 
PUA সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ হন, তাহেল PEUC েথেক আপিন 
�য়ংি�য়ভােব অিতির� অথর্ পােবন। 

েফডােরল আইন অনুযায়ী, যিদ আপিন �িনভর্র কমর্ী হেয় থােকন 
তাহেল COVID-19 এর কারেণ ছুিটজিনত টয্া� ে�িডট আপিন 
েপেত পােরন  আপিন েযাগয্ হেত পােরন যিদ আপিন:

⃞ েকায়ারা�াইেন থাকার জনয্ সরকার কতৃর্ক �দ� আেদশ বা 
একিট �া�য্েসবা ে�াভাইডােরর পরামেশর্র কারেণ যিদ 
আপিন কাজ অথবা েটিলওয়াকর্ করেত না পােরন 

⃞ সরকার কতৃর্ক �দ� আেদশ বা একিট �া�য্েসবা 
ে�াভাইডােরর পরামেশর্র কারেণ েকায়ারা�াইেন থাকা 
পিরবােরর সদেসয্র য� েনয়ার জনয্ কাজ করেত না পােরন 

⃞ COVID-19 এর উপসগর্ অনুভব করেছন এবং িচিকৎসা 
করােনার েচ�া করেছন

⃞ এমন একিট িশশুর য� িনে�ন যার �ুল ব� রেয়েছ বা 
চাই� েকয়ার পাে� না

�িনভর্র কমর্ীেদর জনয্ অসু�তাজিনত ছুিট স�েকর্ আেরা জানুন

যিদ আপিন অসু� হন বা
পিরবােরর য� িনে�ন যিদ আপিন িকছু ঘ�ার জনয্ কাজ কেরন, একিট 

পিরকি�ত কাজ িছল যা বািতল হেয়েছ বা
COVID-19 এর কারেণ সামিয়ক ছুিটেত থােকন 

িডসে�ইমার বা দায় অ�ীকারমূলক িববৃিত: এই ডকুেমে� �দ� তথয্ আইনী পরামশর্ �দান কের না এবং এর 
উে�শয্ আইনী পরামশর্ �দান করা নয়। এই ডকুেমে� �া� সকল তেথয্র উে�শয্ হে� শুধুমা� সাধারণ তথয্ 
�দান। এই ডকুেমে�র তথয্ সা�িতকতম নাও হেত পাের। আইিন পরামেশর্র জনয্, আপনার পিরি�িত 
মূলয্ায়েনর জনয্ েকােনা আইনজীবীর সােথ আপনার েযাগােযাগ করা উিচত

পৃ�া 
4 এর 2

COVID-19 এর কারেণ ক্ষিত�� হেয়েছ এমন অেনক েলাক পণয্�বয্ 
িকনেত, �া�য্েসবা বা আিথর্ক সহায়তা েপেত সাহাযয্ পাওয়ার 
েবিনিফেটর জনয্ েযাগয্তা অজর্ন কের। িক ধরেনর সহায়তা েপেত 
আপিন েযাগয্ হেত পােরন তা জানার জনয্ পরবতর্ী পৃ�াগুেলা েদখুন। 
িকছু েবিনিফেটর জনয্, অনয্ানয্ িকছু কারণ (উদাহরণ�রূপ, গভর্াব�া 
বা অিভবাসেনর অব�া) আপনার েযাগয্তােক �ভািবত করেত পাের।
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https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/
https://www.irs.gov/newsroom/covid-19-related-tax-credits-special-issues-for-employees-and-additional-questions-faqs#specific


কেরানাভাইরাস (COVID-19)
এর কারেণ আিম ক্ষিত��
হেয়িছ, আিম িক েবিনিফট 
পাওয়ার েযাগয্?

িডসে�ইমার বা দায় অ�ীকারমূলক িববৃিত: এই ডকুেমে� �দ� তথয্ আইনী পরামশর্ �দান কের না এবং এর 
উে�শয্ আইনী পরামশর্ �দান করা নয়। এই ডকুেমে� �া� সকল তেথয্র উে�শয্ হে� শুধুমা� সাধারণ তথয্ 
�দান। এই ডকুেমে�র তথয্ সা�িতকতম নাও হেত পাের। আইিন পরামেশর্র জনয্, আপনার পিরি�িত 
মূলয্ায়েনর জনয্ েকােনা আইনজীবীর সােথ আপনার েযাগােযাগ করা উিচত

কমর্চারীেদর জনয্ �হণেযাগয্ েবিনিফটসমূহ

েবতনেভাগী বা অৈবতিনক 
ছুিট

�হণেযাগয্ সহায়তা স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্, কেরানাভাইরাস 
(COVID-19) স�িকর্ত সা�িতক তেথয্র পৃ�া িভিজট করুন।

ে�ট অসু�তাজিনত ছুিট

NY ে�ট েথেক অসু�তাজিনত এবং পািরবািরক ছুিট অিতির� 
েবতনেভাগী বা অৈবতিনক ছুিট (কমর্চারীর সংখয্ার উপর িনভর্র 
কের) �দান কের। যিদ আপিন িনেচর কারণগুেলার জনয্ কােজ 
েযেত না পােরন তাহেল এর েযাগয্ হেত পােরন: 

⃞ িবি�� অথবা েকায়ারা�াইেন থাকার জনয্ সরকার বা 
�া�য্েসবা ে�াভাইডার েথেক আেদশ

⃞ COVID-19 আ�া� পিরবােরর সদসয্েদর য� েনয়া

আপনােক এই ছুিট েযাগয্ িনেয়াগকারীেদর অবশয্ই �দান করেত 
হেব এবং এর জনয্ আপনােক আেবদন করেত হেব না। NY ে�ট 
িডপাটর্েম� েলবার ওেয়বসাইট েথেক আেরা তথয্ জানুন।

িনউ ইয়কর্ িসিট অসু�তাজিনত ছুিট

NYC এর কমর্চারীেদর জনয্ NYC েবতনেভাগী িনরাপদ এবং 
অসু�তাজিনত ছুিটেত 40 ঘ�া পযর্� েবতনেভাগী বা অৈবতিনক 
অসু�তাজিনত ছুিট (কমর্চারীর সংখয্ার উপর িনভর্র কের) রেয়েছ। 
আপিন েবিনিফট পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন যিদ:

⃞ আপিন আপনার িনেয়াগকারীর অধীেন 120 িদন কাজ কের 
থােকন

⃞ অিভবাসেনর অব�া িনিবর্েশেষ 

আপনােক এই ছুিট েযাগয্ িনেয়াগকারীেদর অবশয্ই �দান করেত 
হেব এবং এর জনয্ আপনােক আেবদন করেত হেব না। 
িডপাটর্েম� অব কনিজউমার অয্া� ওয়াকর্ার ে�ােটকশন
ওেয়বসাইট েথেক আেরা তথয্ জানুন।

েফডােরল অসু�তাজিনত এবং পািরবািরক ছুিট

যিদ আপনার িনেয়াগকারীর 500 এর েচেয় কম কমর্চারী থােক, 
তাহেল আপিন িনে�া� েবিনিফট পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন:

● েবতনেভাগী অসু�তাজিনত ছুিট (পূণর্ েবতেন)
েকায়ারা�াইেন থাকার জনয্ সরকার কতৃর্ক �দ� আেদশ বা 
একিট �া�য্েসবা ে�াভাইডােরর পরামেশর্র কারেণ যিদ 
আপিন কাজ করেত না পােরন অথবা COVID-19 এর 
উপসেগর্র কারেণ যিদ আপিন অসু� হন এবং িচিকৎসা 
করােনার েচ�া করেছন

● অসু�তাজিনত েবতনেভাগী ছুিট (দুই-তৃতীয়াংশ েবতেন)
সরকারী আেদশ বা �া�য্েসবা ে�াভাইডােরর পরামেশর্র 
কারেণ েকায়ারা�াইেন থাকা কােরার য� েনয়ার জনয্ আপিন 
যিদ কাজ করেত না পােরন

● অিতির� 10 স�াহ পযর্� বিধর্ত পািরবািরক এবং 
িচিকৎসাজিনত েবতনেভাগী ছুিট (দুই-তৃতীয়াংশ েবতেন)
COVID-19 স�িকর্ত �ুল বা চাই� েকয়ার ব� রেয়েছ বা 
পাওয়া যাে� না, এমন িশশুর য� েনওয়ার জনয্

আপনােক এই ছুিট েযাগয্ িনেয়াগকারীেদর অবশয্ই �দান করেত 
হেব এবং এর জনয্ আপনােক আেবদন করেত হেব না। আেরা
তথয্ জানেত, US িডপাটর্েম� অব েলবার ওেয়বসাইট িভিজট 
করুন।

যিদ আপিন অসু� হন বা
পিরবােরর য� িনে�ন

পৃ�া 
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COVID-19 এর কারেণ ক্ষিত�� হেয়েছ এমন অেনক েলাক পণয্�বয্ 
িকনেত, �া�য্েসবা বা আিথর্ক সহায়তা েপেত সাহাযয্ পাওয়ার 
েবিনিফেটর জনয্ েযাগয্তা অজর্ন কের। িক ধরেনর সহায়তা েপেত 
আপিন েযাগয্ হেত পােরন তা জানার জনয্ পরবতর্ী পৃ�াগুেলা েদখুন। 
িকছু েবিনিফেটর জনয্, অনয্ানয্ িকছু কারণ (উদাহরণ�রূপ, গভর্াব�া 
বা অিভবাসেনর অব�া) আপনার েযাগয্তােক �ভািবত করেত পাের।

Bengali

https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/
https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19
http://www.nyc.gov/workers
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave


কেরানাভাইরাস (COVID-19)
এর কারেণ আিম ক্ষিত��
হেয়িছ, আিম িক েবিনিফট 
পাওয়ার েযাগয্?

িডসে�ইমার বা দায় অ�ীকারমূলক িববৃিত: এই ডকুেমে� �দ� তথয্ আইনী পরামশর্ �দান কের না এবং এর 
উে�শয্ আইনী পরামশর্ �দান করা নয়। এই ডকুেমে� �া� সকল তেথয্র উে�শয্ হে� শুধুমা� সাধারণ তথয্ 
�দান। এই ডকুেমে�র তথয্ সা�িতকতম নাও হেত পাের। আইিন পরামেশর্র জনয্, আপনার পিরি�িত 
মূলয্ায়েনর জনয্ েকােনা আইনজীবীর সােথ আপনার েযাগােযাগ করা উিচত

কমর্চারীেদর জনয্ �হণেযাগয্ েবিনিফটসমূহ

�হণেযাগয্ সহায়তা স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্, কেরানাভাইরাস 
(COVID-19) স�িকর্ত সা�িতক তেথয্র পৃ�া িভিজট করুন।

যিদ আপিন চাকির
হারান তাহেল অথর্�াি�

মহামারী েবকার� সহায়তা

েযসব কমর্চারী যারা সাধারণত েবকার� িবমার জনয্ েযাগয্তা 
অজর্ন কেরন না, এমনিক যিদ আপিন সাধারণত �াধীন িঠকাদার 
িহেসেবও েযাগয্তা অজর্ন না কেরন, তােদরেক মহামারী েবকার� 
সহায়তা (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) 
অ�ায়ী আয় �দান কের। কেরানাভাইরাস মহামারীর কারেণ কাজ 
করেত না পারেল আপিন এই সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ হেত
পােরন।

NY িডপাটর্েম� অব েলবােরর ওেয়বসাইেট অনলাইেন আেবদন 
করুন এবং আপিন UI অথবা PUA এর েযাগয্ িক না তা িসে�ম 
িনধর্ারণ করেব।

মহামারী েবকার� ক্ষিতপূরণ 

সাধারণ সা�ািহক েবকার� সহায়তার পাশাপািশ মহামারী জরুির 
েবকার� ক্ষিতপূরণ (Pandemic Emergency 
Unemployment Compensation, PEUC) �িত স�ােহ 
অিতির� 600 মািকর্ন ডলার �দান কের। যিদ আপিন UI অথবা 
PUA সহায়তা পাওয়ার েযাগয্ হন, তাহেল PEUC েথেক আপিন 
�য়ংি�য়ভােব অিতির� অথর্ পােবন। 

যিদ আপিন িকছু ঘ�ার জনয্ কাজ কেরন, একিট 
পিরকি�ত কাজ িছল যা বািতল হেয়েছ বা
COVID-19 এর কারেণ সামিয়ক ছুিটেত থােকন 
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COVID-19 এর কারেণ 
কমর্েক্ষে� যিদ আপিন অসু� 
হন তাহেল �হণেযাগয্ সহায়তা 

কমর্েক্ষে� থাকার �তয্ক্ষ ফলাফল িহেসেব যিদ আপিন COVID-19 
এর কারেণ অসু� হেয় পেড়ন, তাহেল কমর্চারীেদর ক্ষিতপূরেণর 
মাধয্েম আপিন নগদ েবিনিফট, িচিকৎসা েসবা বা উভয় সহায়তা 
পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন।

কমর্চারীেদর ক্ষিতপূরণ েবােডর্র মাধয্েম অনলাইেন আেবদন করুন।

COVID-19 এর কারেণ যিদ 
আপিন অসু� হন, অক্ষম হন
এবং কাজ করেত না পােরন
তাহেল �হণেযাগয্ সহায়তা

COVID-19 এর কারেণ যিদ আপিন অসু� হন, অসু� হন, েবকার 
ও অক্ষম হেয় পেড়ন এবং কােজ েযেত না পােরন, তাহেল আপিন 
অক্ষমতা সং�া� েবিনিফট পাওয়ার েযাগয্ হেত পােরন।

NY ে�ট ওেয়বসাইেটর মাধয্েম অনলাইেন আেবদন করুন।

COVID-19 এর কারেণ ক্ষিত�� হেয়েছ এমন অেনক েলাক পণয্�বয্ 
িকনেত, �া�য্েসবা বা আিথর্ক সহায়তা েপেত সাহাযয্ পাওয়ার 
েবিনিফেটর জনয্ েযাগয্তা অজর্ন কের। িক ধরেনর সহায়তা েপেত 
আপিন েযাগয্ হেত পােরন তা জানার জনয্ পরবতর্ী পৃ�াগুেলা েদখুন। 
িকছু েবিনিফেটর জনয্, অনয্ানয্ িকছু কারণ (উদাহরণ�রূপ, গভর্াব�া 
বা অিভবাসেনর অব�া) আপনার েযাগয্তােক �ভািবত করেত পাের।

Bengali

https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/
https://www.wcb.ny.gov/onlineforms/c3/C3Form.html
https://www.ny.gov/services/apply-federal-disability-benefits
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