কর্মীদের জন্য তথ্য
2018 সালের 1 জানুয়ারি, পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টি চাকরির সুরক্ষিত, পরিশ�োধিত সময় সরবরাহ
করে, যাতে আপনি:
বন্ধন
একটি নবজাতক,
গৃহীত, বা পালিত
সন্তানের সঙ্গে

যত্ন
একটি গুরুতর স্বাস্থ্য অবস্থা
সঙ্গে পরিবারের সদস্য জন্য

সাহায্য
পছন্দসই ব্যক্তি যখন সক্রিয়
সদস্যতায় বিদেশে একটি পরিবার
সদস্য নিয়োগ করা হয়

পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টির অধীনে আচ্ছাদিত কে?
নিউইয়র্ক স্টেটের ব্যক্তিগত নিয়োগকর্তাদের জন্য যারা কাজ করে বেশিরভাগ কর্মচারী পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টির অধীনে
আচ্ছাদিত। আপনি যদি একজন সরকারি কর্মচারী হন তবে আপনার নিয়োগকর্তা সুবিধা প্রদান করতে পারেন। আপনি যদি
ইউনিয়ন-প্রতিনিধিত্বকারী জন কর্মচারী হন তবে আপনার ইউনিয়ন এবং সরকারী নিয়োগকর্তা য�ৌথভাবে এটির জন্য দরখাস্ত
করলে আপনার পড পরিবার ছু টির অধীনে আচ্ছাদিত হতে পারে।

কিভাবে পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টির আপনি এবং আপনার পরিবারের সাহায্য করতে পারে?
এ
 কটি শিশুর সাথে বন্ধন: আপনি জন্ম বা বসান�ো প্রথম 12 মাস মধ্যে আপনার নবজাত, গৃহীত, বা পালিত সন্তানের সঙ্গে
বন্ড করতে পারেন।
এ
 কটি পরিবারের সদস্য জন্য যত্ন: আপনি আপনার স্বামী / স্ত্রী, গার্হ স্থ্য অংশীদার, সন্তানের / ধাপে ধাপে ধাপে ধাপে
ধাপে ধাপে ধাপে ধাপে ধাপে ধাপে ধাপে ধাপে ধাপে ধূমপান করতে পারেন ।
এ
 কটি পরিষেবা সদস্য সহায়তা করছে: সক্রিয় সামরিক কর্মে বিদেশে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় আপনি আপনার পত্নী,
গার্হ স্থ্য অংশীদার, শিশু / বাচ্চাদের সাহায্যের জন্য সময় নিতে পারেন।

পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টি পাওয়ার য�োগ্য কে?
আপনি যদি পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টির অধীনে আচ্ছাদিত হন, আপনি ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা পূরণের পরে আপনি এটি
য�োগ্যতা অর্জনের জন্য গ্রহণ করতে পারবেন:
ফ
 ু ল টাইম কর্ম চারী: যদি আপনি প্রতি সপ্তাহে 20 বা তার বেশি ঘন্টা নিয়মিত সময়সূচী কাজ করেন, তবে আপনি
আপনার নিয়োগকর্তার সাথে সর্বদা 26 সপ্তাহের চাকরি পাওয়ার য�োগ্য।
প
 ার্ট টাইম কর্ম চারী: যদি আপনি প্রতি সপ্তাহে 20 ঘন্টারও কম সময়ের জন্য নিয়মিত সময়সূচী কাজ করেন, আপনি
আপনার নিয়োগকর্তার জন্য 175 দিন কাজ করার পরে য�োগ্য, যা ক্রমাগত হতে হবে না।
নাগরিকত্ব এবং / অথবা অভিবাসন অবস্থা আপনার য�োগ্যতা একটি কারণ নয়।

নিউ ইয়র্ক পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টির অধীনে আপনার অধিকার এবং সুরক্ষা কী?
আ
 পনার চাকরির সুরক্ষা আছে , তাই আপনি যখন পেড ফ্যামিলি লিভ থেকে ফিরে আসেন তখন একই কাজের
(অথবা তু লনামূলক) ফিরে যাওয়ার অধিকারী।
আ
 পনার স্বাস্থ্য বীমা একই শর্তে ছু টির সময় চলতে থাকে যেমন আপনি যদি অবিরত কাজ চালিয়ে যান। আপনি যদি
আপনার স্বাস্থ্য বীমা খরচতে অবদান রাখেন, তবে অবকাশের সময় আপনাকে অবশ্যই খরচটির অংশটি অব্যাহত রাখতে হবে।
আ
 পনার নিয়োগকর্তাকে পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টির অনুর�োধ বা গ্রহণের জন্য আপনার বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক বা
প্রতিশ�োধ নেওয়ার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।

কিভাবে পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টিকে অর্থায়ন করা হয়?
পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টির কভারেজ খরচ মিলিয়ে প্রতি বছর সেট করা হয় যে করচ
্ম ারী বেতন প্রদান অবদান মাধ্যমে
অর্থায়ন করা হয়। কর্মচারী অবদান হার বার্ষিক পর্যাল�োচনা করা হয়, এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল
সার্ভিসেস দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। বর্তমান অবদান হার এবং বার্ষিক সর্বাধিক অবদান জন্য PaidFamilyLeave.ny.gov/cost
পরিদর্শন করুন।
PAIDFAMILYLEAVE.NY.GOV

1 এর 2 পৃষ্ ঠা

কর্ম চারী ফ্যাক্ট পত্রক

লাভ কি কি?
পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টি সময় বন্ধ এবং মজুরি প্রতিস্থাপন বেনিফিট যে 2021 সালে সম্পূর্ণ পর্যায়ে প্রদান করে। য�োগ্য
কর্মচারীরা সময় কাটায় এবং তাদের গড় সাপ্তাহিক মজুরি (AWW) এর শতাংশ পাবেন, যা নিউইয়র্ক স্টেট এভারেজ
উইকলি ওয়েজ (SAWW) এর একই শতাংশে আটকে থাকবে। SAWW বার্ষিক আপডেট করা হয়। আপনার AWW আপনার
গত আট সপ্তাহের জন্য আপনার বেতন গড় এবং আপনি প্রদেয় পরিবার ছু টি শুরু করার পূর্বে মজুরি পেয়েছেন।

সুবিধা 2021 মাধ্যমে বৃদ্ধি

বছর

ছু টির সপ্তাহ

উপকারিতা

2019

10 সপ্তাহ

55% কর্মচারী এর AWW, SAWW এর 55% পর্যন্ত *

2020

10 সপ্তাহ

60% কর্মচারী এর AWW, SAWW এর 60% পর্যন্ত

2021

12 সপ্তাহ

67% কর্মচারী এর AWW, SAWW এর 67% পর্যন্ত

* 2019 এর জন্য ক্যাপ 2017 ক্যালেন্ডার বছরের SAWW এর 55%, $ 1,357.11।

আপনি কিভাবে আবেদন করবেন?
পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টি আবেদন করা সহজ। আপনার ছু টির পরিকল্পনা করে শুরু করুন:
ছ
 ু টি একয�োগে বা অন্তর্বর্তীভাবে উভয় গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু পূর্ণ দিনের বৃদ্ধি গ্রহণ করা আবশ্যক।
য
 দি আপনি অগ্রসর হওয়ার ছু টি শুরু হওয়ার কমপক্ষে 30 দিন আগে আপনার নিয়োগকর্তাকে অবহিত করতে হবে;
অন্যথায়, আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার নিয়োগকর্তা অবহিত করা আবশ্যক।
আপনি আবেদন করার জন্য প্রস্তুত হলে, এই তিনটি ধাপ অনুসরণ করুন:
1. আ
 পনার ফর্ম এবং ডকুমেন্টেশন সংগ্রহ করুন: আপনি আপনার নিয়োগকর্তা, আপনার নিয়োগকর্তার বীমা ক্যারিয়ার থেকে
সরাসরি বা PaidFamilyLeave.ny.gov/forms থেকে পরিশ�োধিত পারিবারিক ছু টির পেতে পারেন। আপনি যে ছু টি গ্রহণ
করতে চান তার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ফর্মগুলি সহআপনার ফর্ম প্যাকেটে গৃহীত ফ্যামিলি লিভ (ফর্ম PFL -1) এর
জন্য অনুর�োধঅন্তর্ভুক্তকরা হবে। ফর্মের নির্দেশাবলী কী হবে, যদি ক�োন, সমর্থিত ডকুমেন্টেশন আপনাকে আপনার প্রদত্ত
পারিবারিক ছু টির অনুর�োধের অংশ হিসাবে জমা দিতে হবে।
2. স
 ম্পূর্ণ এবং ATTACH: আপনি যে নির্দি ষ্ট ধরণের ছু টি নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন তার জন্য ফর্ম পূরণ করুন। ন�োট
করুন যে ফর্ম PFL-1 তে এমন বিভাগ রয়েছে যা আপনার এবং আপনার নিয়োগকর্তার দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে।
আপনার বিভাগটি পূরণ করুন, একটি অনুলিপি তৈরি করুন এবং অংশ B পূরণ করতে আপনার নিয়োগকর্তাকে ফর্মটি
দিন । আপনার নিয়োগকর্তা আপনাকে তিনটি ব্যবসায়িক দিনের মধ্যে ফরম PFL-1 ফেরত দিতে হবে । বিলম্ব থাকলে,
আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। আপনার অনুর�োধের বাকি প্যাকেজের পাশাপাশি বীমা ক্যারিয়ারে
ভর্তি ফরটি
্ম PFL-1 পাঠান ।
3. জ
 মা দিন: বেনিফিট হারান�ো এড়াতে আপনার ছু টি শুরু হওয়ার 30 দিনের মধ্যে আপনার নিয়োগকর্তার বীমা ক্যারিয়ারে
আপনার সম্পন্ন অনুর�োধ প্যাকেজ জমা দিতে হবে।
আ
 পনার নিয়োগকর্তার বীমা ক্যারিয়ার কে খুজে
ঁ
বের করতে, আপনি এটি করতে পারেন:
▪ আপনার কর্মস্থলে ভাড়া দেওয়া পরিবার ছু টির প�োস্টার সন্ধান করুন।
▪ আপনার নিয়োগকর্তা জিজ্ঞাসা করুন।
▪ আ
 পনার নিয়োগকর্তার প্রদত্ত পারিবারিক ছু টি বীমা ক্যারিয়ারটি সন্ধান করতে wcb.ny.gov এ নিয়োগকর্তা
কভারেজ অনুসন্ধান অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করুন ।
আ
 পনি যদি আপনার নিয়োগকর্তার বীমা ক্যারিয়ারটি খুজে
ঁ
না পান তবে সহায়তার জন্য (844) 337-6303 এ
সহায়তার জন্য প্যাড ফ্যামিলি লিভ হেল্পলাইনে কল করুন । হেল্পলাইন স�োমবার থেকে শুক্রবার, 8:30 থেকে
4:30 পর্যন্ত উপলব্ধ
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, বীমা ক্যারিয়ারটি আপনার সম্পন্ন অনুর�োধ বা ছু টির প্রথম দিনটি, যা পরে হ�োক,প্রাপ্তির 18 দিনের
মধ্যে সুবিধাগুলি প্রদান বা অস্বীকার করতে হবে । আপনার অনুর�োধটি সম্পূর্ণরূপে অসম্পূর্ণ বিবেচিত হতে পারে না কারণ
আপনার নিয়োগকর্তা তিনটি ব্যবসায়িক দিনের মধ্যে ফরম PFL-1 এর অংশ B পূরণ করেন নি।
আপনার নিয়োগকর্তার বীমা ক্যারিয়ারে ফর্ম জমা দেওয়ার দায়িত্ব আপনার। এটা আপনার নিয়োগকর্তার দায়িত্ব নয়।
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