
পরিশ�োরিত পোরিবোরিক ছুটিি অিীশে আচ্োরিত কক?
নিউইয়র্ক  স্টেটের ব্যনতিগত নিটয়োগরত্ক োটের জি্য যোরো রোজ রটর স্বনিরভোগ রর্কচোরী পনরটিোনিত পোনরবোনরর ছুটির অিীটি 
আচ্োনেত। আপনি যনে এরজি সররোনর রর্কচোরী হি তটব আপিোর নিটয়োগরত্ক ো সুনবিো প্রেোি ররটত পোটরি। আপনি যনে 
ইউনিয়ি-প্রনতনিনিত্বরোরী জি রর্কচোরী হি তটব আপিোর ইউনিয়ি এবং সররোরী নিটয়োগরত্ক ো স্যৌথভোটব এটির জি্য েরখোস্ত 
ররটে আপিোর পড পনরবোর ছুটির অিীটি আচ্োনেত হটত পোটর।

রকভোশব পরিশ�োরিত পোরিবোরিক ছুটিি আপরে এবং আপেোি পরিবোশিি সোহোয্য কিশত পোশি?
   একটি র�শুি সোশে বন্ধে: আপনি জন্ম বো বসোটিো প্রথর 12 রোস রটি্য আপিোর িবজোত, গৃহীত, বো পোনেত সন্োটির সটগে 
বন্ড ররটত পোটরি।

   একটি পরিবোশিি সিস্য জে্য যত্ন: আপনি আপিোর স্োরী / স্তী, গোহ্ক স্্য অংিীেোর, সন্োটির / িোটপ িোটপ িোটপ িোটপ 
িোটপ িোটপ িোটপ িোটপ িোটপ িোটপ িোটপ িোটপ িোটপ িূরপোি ররটত পোটরি ।

   একটি পরিশেবো সিস্য সহোয়তো কিশছ: সনরিয় সোরনরর রটর্ক নবটেটি নিটয়োনজত থোরো অবস্োয় আপনি আপিোর পত্ী, 
গোহ্ক স্্য অংিীেোর, নিশু / বোচ্োটের সোহোটয্যর জি্য সরয় নিটত পোটরি।

পরিশ�োরিত পোরিবোরিক ছুটি পোওয়োি কযোগ্য কক? 
আপনি যনে পনরটিোনিত পোনরবোনরর ছুটির অিীটি আচ্োনেত হি, আপনি ি্ূযিতর প্রটয়োজিীয়তো পূরটের পটর আপনি এটি 
স্যোগ্যতো অজ্ক টির জি্য গ্রহে ররটত পোরটবি: 

   ফুল টোইম কম্মচোিী: যনে আপনি প্রনত সপ্োটহ 20 বো তোর স্বনি ঘন্ো নিয়নরত সরয়সূচী রোজ রটরি, তটব আপনি 
আপিোর নিটয়োগরত্ক োর সোটথ সব্কেো 26 সপ্োটহর চোরনর পোওয়োর স্যোগ্য। 

   পোট্ম  টোইম কম্মচোিী: যনে আপনি প্রনত সপ্োটহ 20 ঘন্োরও রর সরটয়র জি্য নিয়নরত সরয়সূচী রোজ রটরি, আপনি 
আপিোর নিটয়োগরত্ক োর জি্য 175 নেি রোজ ররোর পটর স্যোগ্য, যো রিরোগত হটত হটব িো।

িোগনররত্ব এবং / অথবো অনভবোসি অবস্ো আপিোর স্যোগ্যতো এরটি রোরে িয়।

রেউ ইয়ক্ম  পরিশ�োরিত পোরিবোরিক ছুটিি অিীশে আপেোি অরিকোি এবং সুিক্ো কী?
   আপিোর চোকরিি সিুক্ো আশছ , তোই আপনি যখি স্পড ফ্যোনরনে নেভ স্থটর নফটর আটসি তখি এরই রোটজর  
(অথবো তুেিোরেূর) নফটর যোওয়োর অনিরোরী। 

   আপিোর স্োস্্য বীমো এরই িটত্ক  ছুটির সরয় চেটত থোটর স্যরি আপনি যনে অনবরত রোজ চোনেটয় যোি। আপনি যনে 
আপিোর স্োস্্য বীরো খরচটত অবেোি রোটখি, তটব অবরোটির সরয় আপিোটর অবি্যই খরচটির অংিটি অব্যোহত রোখটত হটব। 

   আপিোর নিটয়োগরত্ক োটর পনরটিোনিত পোনরবোনরর ছুটির অিটুরোি বো গ্রহটের জি্য আপিোর নবরুটধে ববেম্যমলূক বো 
প্ররতশ�োি কেওয়োি জি্য নিনিধে ররো হটয়টছ ।

রকভোশব পরিশ�োরিত পোরিবোরিক ছুটিশক অে্মোয়ে কিো হয়?
পনরটিোনিত পোনরবোনরর ছুটির রভোটরজ খরচ নরনেটয় প্রনত বছর স্সে ররো হয় স্য রর্কচোরী স্বতি প্রেোি অবেোি রোি্যটর 
অথ্কোয়ি ররো হয়। রর্কচোরী অবেোি হোর বোনি্কর পয্কোটেোচিো ররো হয়, এবং নিউ ইয়র্ক  স্টেে নডপোে্ক টরন্ অফ ফোইি্যোনসিয়োে 
সোনভ্ক টসস দ্োরো পনরবত্ক ি ররো হয়। বত্ক রোি অবেোি হোর এবং বোনি্কর সব্কোনির অবেোি জি্য PaidFamilyLeave.ny.gov/cost 
পনরেি্কি ররুি।
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কমমীশিি জে্য তে্য
2018 সোশলি 1 জোেযু়োরি, পরিশ�োরিত পোরিবোরিক ছুটি চোকরিি সিুরক্ত, পরিশ�োরিত সময় সিবিোহ 
কশি, যোশত আপরে: 

বন্ধে
একটি েবজোতক, 
গহৃীত, বো পোরলত 
সন্োশেি সশগে

যত্ন
একটি গুরুতি স্োস্্য অবস্ো 
সশগে পরিবোশিি সিস্য জে্য

সোহোয্য
পছন্দসই ব্যরতি যখে সররিয় 
সিস্যতোয় রবশিশ� একটি পরিবোি 
সিস্য রেশয়োগ কিো হয়

PaidFamilyLeave.ny.gov/cost
https://paidfamilyleave.ny.gov
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লোভ রক রক?
পনরটিোনিত পোনরবোনরর ছুটি সরয় বন্ধ এবং রজনুর প্রনতস্োপি স্বনিনফে স্য 2021 সোটে সমূ্ে্ক পয্কোটয় প্রেোি রটর। স্যোগ্য 
রর্কচোরীরো সরয় রোেোয় এবং তোটের গড় সোপ্োনহর রজনুর (AWW) এর িতোংি পোটবি, যো নিউইয়র্ক  স্টেে এভোটরজ 
উইরনে ওটয়জ (SAWW) এর এরই িতোংটি আেটর থোরটব। SAWW বোনি্কর আপটডে ররো হয়। আপিোর AWW আপিোর 
গত আে সপ্োটহর জি্য আপিোর স্বতি গড় এবং আপনি প্রটেয় পনরবোর ছুটি শুরু ররোর পূটব্ক রজনুর স্পটয়টছি।

আপরে রকভোশব আশবিে কিশবে?
পনরটিোনিত পোনরবোনরর ছুটি আটবেি ররো সহজ। আপিোর ছুটির পনররল্পিো রটর শুরু ররুি:

   ছুটি এরটযোটগ বো অন্ব্কততীভোটব উভয় গ্রহে ররো স্যটত পোটর, নরন্তু পূে্ক নেটির বনৃধে গ্রহে ররো আবি্যর। 
   যনে আপনি অগ্রসর হওয়োর ছুটি শুরু হওয়োর ররপটষে 30 নেি আটগ আপিোর নিটয়োগরত্ক োটর অবনহত ররটত হটব; 
অি্যথোয়, আপনি যত তোড়োতোনড় সম্ভব আপিোর নিটয়োগরত্ক ো অবনহত ররো আবি্যর।

আপনি আটবেি ররোর জি্য প্রস্তুত হটে, এই নতিটি িোপ অিসুরে ররুি:

1.  আপেোি ফম্ম এবং ডকুশমশটে�ে সংগ্রহ করুে: আপনি আপিোর নিটয়োগরত্ক ো, আপিোর নিটয়োগরত্ক োর বীরো র্যোনরয়োর স্থটর 
সরোসনর বো PaidFamilyLeave.ny.gov/forms স্থটর পনরটিোনিত পোনরবোনরর ছুটির স্পটত পোটরি। আপনি স্য ছুটি গ্রহে 
ররটত চোি তোর জি্য প্রটয়োজিীয় অনতনরতি ফর্কগুনে সহআপিোর ফর্ক প্যোটরটে গৃহীত ফ্যোনরনে নেভ (ফর্ক PFL -1) এর 
জি্য অিটুরোিঅন্ভু্ক তিররো হটব। ফটর্কর নিটে্কিোবেী রী হটব, যনে স্রোি, সরনথ্কত ডকুটরটন্িি আপিোটর আপিোর প্রেত্ত 
পোনরবোনরর ছুটির অিটুরোটির অংি নহসোটব জরো নেটত হটব।

2.  সম্রূ্ম এবং ATTACH: আপনি স্য নিনে্কষ্ট িরটের ছুটি স্িওয়োর পনররল্পিো ররটছি তোর জি্য ফর্ক পূরে ররুি। স্িোে 
ররুি স্য ফর্ক PFL-1 স্ত এরি নবভোগ রটয়টছ যো আপিোর এবং আপিোর নিটয়োগরত্ক োর দ্োরো সম্ন্ন ররটত হটব। 
আপিোর নবভোগটি পূরে ররুি, এরটি অিনুেনপ ততনর ররুি এবং অংি B পূরে ররটত আপিোর নিটয়োগরত্ক োটর ফর্কটি 
নেি । আপিোর নিটয়োগরত্ক ো আপিোটর নতিটি ব্যবসোনয়র নেটির রটি্য ফরর PFL-1 স্ফরত নেটত হটব । নবেম্ব থোরটে, 
আপিোটর এনগটয় যোওয়োর জি্য অটপষেো ররটত হটব িো। আপিোর অিুটরোটির বোনর প্যোটরটজর পোিোপোনি বীরো র্যোনরয়োটর 
ভনত্ক  ফর্কটি PFL-1 পোঠোি ।

3.  জমো রিে: স্বনিনফে হোরোটিো এড়োটত আপিোর ছুটি শুরু হওয়োর 30 নেটির রটি্য আপিোর নিটয়োগরত্ক োর বীরো র্যোনরয়োটর 
আপিোর সম্ন্ন অিটুরোি প্যোটরজ জরো নেটত হটব। 

   আপিোর নিটয়োগরত্ক োর বীরো র্যোনরয়োর স্র খুটঁজ স্বর ররটত, আপনি এটি ররটত পোটরি: 
▪  আপিোর রর্কস্টে ভোড়ো স্েওয়ো পনরবোর ছুটির স্পোটেোর সন্ধোি ররুি।
▪  আপিোর নিটয়োগরত্ক ো নজজ্োসো ররুি।
▪   আপিোর নিটয়োগরত্ক োর প্রেত্ত পোনরবোনরর ছুটি বীরো র্যোনরয়োরটি সন্ধোি ররটত wcb.ny.gov এ নিটয়োগরত্ক ো 
রভোটরজ অিসুন্ধোি অ্যোনলিটরিিটি ব্যবহোর ররুি ।

   আপনি যনে আপিোর নিটয়োগরত্ক োর বীরো র্যোনরয়োরটি খুটঁজ িো পোি তটব সহোয়তোর জি্য (844) 337-6303 এ 
সহোয়তোর জি্য প্যোড ফ্যোনরনে নেভ স্হল্পেোইটি রে ররুি । স্হল্পেোইি স্সোরবোর স্থটর শুরিবোর, 8:30 স্থটর 
4:30 পয্কন্ উপেব্ধ

স্বনিরভোগ স্ষেটরে, বীরো র্যোনরয়োরটি আপিোর সম্ন্ন অিুটরোি বো ছুটির প্রথর নেিটি, যো পটর স্হোর,প্রোনপ্র 18 নেটির 
রটি্য সুনবিোগুনে প্রেোি বো অস্ীরোর ররটত হটব । আপিোর অিটুরোিটি সমূ্ে্করূটপ অসমূ্ে্ক নবটবনচত হটত পোটর িো রোরে 
আপিোর নিটয়োগরত্ক ো নতিটি ব্যবসোনয়র নেটির রটি্য ফরর PFL-1 এর অংি B পূরে রটরি নি।

আপেোি রেশয়োগকত্ম োি বীমো ক্যোরিয়োশি ফম্ম জমো কিওয়োি িোরয়ত্ব আপেোি। এটো আপেোি রেশয়োগকত্ম োি িোরয়ত্ব েয়।

কম্মচোিী ফ্যোক্ট পত্রক

আশিো তশে্যি জে্য, PaidFamilyLeave.ny.gov  
পরিি�্মে করুে অেবো কল করুে (844) 337-6303 ।

* 2019 এর জি্য র্যোপ 2017 র্যোটেন্ডোর বছটরর SAWW এর 55%, $ 1,357.11।

সরুবিো 2021 মোি্যশম বৃরধি

বছি ছুটিি সপ্োহ উপকোরিতো
2019 10 সপ্োহ 55% রর্কচোরী এর AWW, SAWW এর 55% পয্কন্ *

2020 10 সপ্োহ 60% রর্কচোরী এর AWW, SAWW এর 60% পয্কন্

2021 12 সপ্োহ 67% রর্কচোরী এর AWW, SAWW এর 67% পয্কন্
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