অক্টোবর 2020

ক োভিড-19 ভি িোভি কেভিভিট িযোক্টভিট
৩ টট িতু ি ক োভিড -19 আয় সহোয়তো
ফেডোক্রল সরকোর নতু ন ফকোভিড- ১৯ ফ োকোক্বলোয় ফবশ ভকছু সুভবধো ফ োষণো কক্র যো অক্টোবর 2020 সোক্ল শুরু
হয়। এই েযোট শীট বযোখ্যো কক্র সুভবধোগুক্লো ভক ভক, ভকিোক্ব ফসগুক্লো ফেক্ত হয় এবং প্রভতটট সুভবধো কতভিন স্থোয়ী
হক্ব। আেভন যভি ভনশ্চিত নো হন এই সুভবধোগুক্লো েোওয়োর জনয ভক করক্ত হক্ব তোহক্ল আ োক্িরক্ক ৪১৬-৫৩১০৭৭৮ নম্বক্র ওয়োককোস কঅযোকশন ফসন্টোক্র কল করুন।

1.

োিোডো ভি িোভি কেভিভিট:

ফয সব ক ী এ প্লয়ক্ ন্ট ইন্স্ুযক্রক্ন্স্র (EI) জনয ফযোগ্য নয়, এবং কোজ করো বন্ধ কক্র ভিক্য়ক্ছ অথবো তোক্ির গ্ড়
সোপ্তোভহক আক্য়র অন্তত ৫০% হোভরক্য়ক্ছ।

2.

োিোডো ভি িোভি ভস নিস কেভিভিট:

ফয সব ক ী তোক্ির কোক্জর সপ্তোক্হর অন্তত ৫০% কোজ করক্ত অক্ষ , কোরণ তোরো অসুস্থ অথবো ফকোভিড -১৯
এর কোরক্ণ ভনক্জক্ক আলোিো থোকক্ত েরো শ ক ফিয়ো হক্য়ক্ছ, অথবো তোক্ির এ ন ফকোন স্বোস্থয অবস্থো আক্ছ যো
তোক্ির ফকোভিড - ১৯ েোওয়োর ঝুুঁ ভক বোভড়ক্য় ফিয়।

3.

োিোডো ভি িোভি ক য়োিভিিোি কেভিভিট:

ফয সব শ্রভ ক তোক্ির কোক্জর সপ্তোক্হর অন্তত ৫০% কোজ করক্ত অক্ষ , কোরণ তোরো ১২ বছক্রর ক বয়সী
েভরবোক্রর একজন সিক্সযর যত্ন ভনক্ে নতু বো তোক্ির তত্ত্বোবধোক্ন প্রক্য়োজন।

ভ িোনে িতু ি কেভিভিনটি জিয আনেদি

িনেি?

আেভন কোনোডো ফরক্িভনউ এক্জশ্চন্স্র ওক্য়বসোইক্ট ভসআরএ'র

োই একোউক্ন্টর (CRA- My Account)

োধযক্

অনলোইক্ন আক্বিন করক্ত েোরক্বন। এছোড়োও আেভন ১-৮০০-৯৫৯-২০১৯ অথবো ১-৮০০-৯৫৯-২০৪১ নম্বক্র
ফেোন কক্র আক্বিন করক্ত েোরক্বন । ফেোক্ন আেনোর েভরচয় যোচোই করক্ত আেনোর ফসোশযোল ইন্স্ুযক্রন্স্ নম্বর
(SIN), ফেোস্টোল ফকোড এবং জন্ম তোভরখ্ প্রক্য়োজন হক্ব ।

আমিো ভ িোনে সংিটিত হনত পোভি এেং
পোভি?

মনেনে
ম
উন্নত অভি োনিি জিয চোপ ভদনত

শ্রভ করো এই নতু ন ফকোভিড- ১৯ আয় সুভবধো শ্চজক্তক্ছ কোরণ আ রো সংগ্টিত হক্য় সরকোক্রর কোক্ছ িোভব জোভনক্য়ভছ
এবং রোজনীভতভবিক্ির বক্লভছ ফয, ফকউ িোভরক্যযর ক্ধয বোস করোর ফযোগ্য নয়। তো সক্ত্ত্বও আক্রো অক্নক িোবী আক্ছ
ফয নঃ ফবতনসহ প্রোপ্ত অসুস্থতোর ছুটট, নযোযয ফবতন এবং শশ্চিশোলী স্বোস্থয এবং ভনরোেত্তো আইক্নর জনয আ োক্িরক্ক
লড়োই করক্ত হক্ব। আেভন যভি আেনোর ক ক্ক্ষক্ে
ক
বো অন্টোভরও জুক্ড় িোল কোক্জর জনয লড়োই করক্ত আগ্রহী হন
তোহক্ল আ োক্ির সোক্থ ফযোগ্োক্যোগ্ করুন।
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োিোডো ভি িোভি কেভিভিট (ভসআিভে)
আপভি ভসআিভে এি জিয ক োিযতো অজমি

িনেি

ভদ আপভি:

এ প্লয়ক্ ন্ট ইন্স্ুযক্রন্স্ ফবভনভেক্টর জনয ফযোগ্য নো ফহোন।
ফকোভিড এর কোরক্ণ কোজ করো বন্ধ কক্র ভিক্য়ক্ছন অথবো আেনোর গ্ড় সোপ্তোভহক আক্য়র অন্তত
৫০% হোভরক্য়ক্ছন। আেভন আেনোর চোকরী ফছক্ড় ফিনভন অথবো ফস্বেোয় কোক্জর ন্টো কভ ক্য়
ফেক্লক্ছন।
কোজ খ্ুজ
ুঁ ক্ছন এবং ফকোন যুশ্চিসঙ্গত কোজ প্রতযোখ্যোন কক্রনভন।
ক েক্ক্ষ ১৫ বছর বয়সী এবং কোনোডোয় বোস কক্র। আেনোর নোগ্ভরক বো স্থোয়ী বোভসন্দো হওয়োর
প্রক্য়োজন ফনই ভকন্তু আেনোর একটট ববধ সো োশ্চজক বী ো নম্বর (SIN) থোকো প্রক্য়োজন।
একই স ক্য় কোনোডো ভরকিোভর ভসকক্নস ফবভনভেট, কোনোডো ভরকিোভর ফকয়োরভগ্ভিং ফবভনভেট,
স্বল্পক্ য়োিী অক্ষ তো বো ক ক্ক্ষক্ে
ক
আ োক্তর জনয ক্ষভতেূরণ েোক্ে নো।
2019, 2020 সোক্ল ক েক্ক্ষ $5,000 আয়, অথবো ক সংস্থোন
ক
বো স্ব-ক সংস্থোন
ক
আয় ফথক্ক, অথবো
োতৃত্বকোলীন/ভেতো োতো ক সংস্থোন
ক
বী ো ফবভনভেট ফথক্ক।

আভম ভসআিভে কেন

ত কপনত পোভি?

ভসআরভব প্রভত ২ সপ্তোক্হর জনয ১,০০০ কোনোভডয়োন ডলোর প্রিোন কক্র। কোনোডো ফরক্িভনউ এক্জশ্চন্স্ ১০% কর
প্রতযোহোর করক্ব যোক্ত আেভন প্রভত ২ সপ্তোক্হর জনয ৯০০ ডলোর েোক্বন। আেভন যখ্ন আেনোর কর িোভখ্ল
করক্বন, তখ্ন ফসই বছর আেভন কত আয় কক্রক্ছন তোর উের ভনিকর কক্র আেনোক্ক আক্রো ফবশী বো ক কর
ভিক্ত হক্ত েোক্র।
আেভন CRB েোওয়োর স য় কোজ করক্ত েোক্রন। ভকন্তু বছক্র ৩৮,০০০ কোনোভডয়োন ডলোক্রর ফবভশ আয় করোর
ের, আেভন যখ্ন আেনোর আয়কর িোভখ্ল করক্বন তখ্ন আেনোক্ক প্রভত ডলোক্রর জনয .৫০c ডলোর
ক্ষভতেূরণ ভিক্ত হক্ব।
আেভন যভি এই স ক্য়র ক্ধয যুশ্চিসঙ্গত কোজ করক্ত অস্বীকোর কক্রন, তোহক্ল আেভন ১০ সপ্তোক্হর ভসআরভব
ফযোগ্যতো হোরোক্বন। েুনরোয় আক্বিন করোর আক্গ্ আেনোক্ক অবশযই ১০ সপ্তোহ অক্েক্ষো করক্ত হক্ব। আেভন
যভি ভনশ্চিত নো হক্য় থোক্কন ফয "যুশ্চিসঙ্গত" োক্ন ভক, তোহক্ল িয়ো কক্র আ োক্ির কল করুন।

আভম

তভদি ভসআিভে কপনত পোভি?

-

আেভন ২৭ ফসক্েম্বর ২০২০ ফথক্ক ২৫ ফসক্েম্বর ২০২১ এর

ক্ধয আক্বিন করক্ত েোরক্বন।

-

আেভন ২ সপ্তোক্হর জনয আক্বিন করক্বন।

-

আেভন সক্বোচ্চ
ক ১৩ ভেভরয়ক্ডর জনয আক্বিন করক্ত েোক্রন।
আেভন ফরক্রোঅযোভটভি প্রক্য়োগ্ করক্ত েোক্রন, ভকন্তু ফসই ভনভিকষ্ট স য়সী ো ফশষ হওয়োর োে ৬০ ভিন
েযন্ত।
ক
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োিোডো ভি িোভি ভস নিস কেভিভিট (ভসআিএসভে)
আপভি

ভদ ভসআিএসভে'ি জিয ক োিযতো অজমি

নিি:

আেনোর ভনধোভরত
ক
কোক্জর সপ্তোক্হর অন্তত ৫০% কোজ করক্ত অক্ষ কোরণ আেভন:
-

COVID- 19 জভনত কোরক্ণ অসুস্থ অথবো COVID- 19 থোকক্ত েোক্র
COVID- 19 কোরক্ণ ভনক্জক্ক আলোিো করোর েরো শ ফিওয়ো
ক
হক্য়ক্ছ

-

একটট অন্তভনভহত
ক
স্বোস্থয অবস্থো আক্ছ যো আেনোক্ক COVID-19 েোওয়োর ঝুুঁ ভক ফবভশ কক্র ফিয়।
একই স ক্য় কোনোডো ভরকিোভর ফবভনভেট, কোনোডো ভরকিোভর ফকয়োরভগ্ভিং ফবভনভেট, ক ক্ক্ষক্ে
ক
আ োক্তর জনয স্বল্পক্ য়োিী অক্ষ তো বো ক্ষভতেূরণ, অথবো আেনোর ভনক্য়োগ্কতকোর কোছ ফথক্ক
সক্বতন ছুটট েোক্েন নো।
ক েক্ক্ষ ১৫ বছর বয়সী এবং কোনোডোয় বোস কক্র। আেনোর নোগ্ভরক বো স্থোয়ী বোভসন্দো হওয়োর
প্রক্য়োজন ফনই ভকন্তু আেনোর একটট ববধ সো োশ্চজক বী ো নম্বর (SIN) প্রক্য়োজন।
2019, 2020 বো েূববতী
ক
12 োক্স ক সংস্থোন
ক
বো স্ব-ক সংস্থোন
ক
আয়, অথবো োতৃত্বকোলীন/ভেতো োতো
ক সংস্থোন
ক
বী ো ফবভনভেট ফথক্ক ক েক্ক্ষ $5,000 আয় কক্রক্ছন।

আভম CRSB কেন

ত কপনত পোভি?

ভসআরএসভব প্রভত ১ সপ্তোক্হর জনয ৫০০ ডলোর প্রিোন কক্র। কোনোডো ফরক্িভনউ এক্জশ্চন্স্ ১০% কর প্রতযোহোর কক্র
যোক্ত আেভন প্রভত ১ সপ্তোক্হর জনয ৪৫০ ডলোর েোক্বন। আেভন যখ্ন আেনোর কর িোভখ্ল করক্বন, তখ্ন ফসই বছর
আেভন কত আয় কক্রক্ছন তোর উের ভনিকর কক্র আেনোক্ক আক্রো ফবশী বো ক কর ভিক্ত হক্ত েোক্র।
এ নভক যভি আেভন সপ্তোক্হর ভকছু কোজ কক্রন, যতক্ষণ আেভন কোক্জর সপ্তোক্হর ৫০% এর ফবভশ ভ স কক্রন,
তোহক্লও আেভন ৫০০ ডলোর েোক্বন।

আভম

তভদি ভসআিএসভে কপনত পোভি?

-

আেভন ২৭ ফসক্েম্বর ২০২০ ফথক্ক ২৫ ফসক্েম্বর ২০২১ এর

ক্ধয আক্বিন করক্ত েোরক্বন।

-

আেভন ১ সপ্তোক্হর জনয আক্বিন করুন।

-

প্রভতটট ১ সপ্তোক্হর স য়কোল রভববোর ফথক্ক শুরু হয় এবং েক্রর শভনবোক্র ফশষ হয়।

-

সরকোরী ভনয় অনুযোয়ী আেভন স্ব-ভবশ্চেন্ন বো ২ সপ্তোক্হর ফবভশ অসুস্থ হক্লও ভসআরএসভব বোড়োক্নো যোক্ব
নো।

-

আেভন ফরক্রোঅযোভটিভল আক্বিন করক্ত েোক্রন, ভকন্তু ভনভিকষ্ট স ক্য়র োে ৬০ ভিন েযন্ত
ক ফয আেভন সুস্থ
নন।
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োিোডো ভি িোভি ক য়োিভিভিং কেভিভিট (ভসআিভসভে)
আপভি

ভদ ভসআিভসভেনত কেলোি ক োিযতো অজমি

নিি:

আেনোর ভনধোভরত
ক
কোক্জর সপ্তোক্হর অন্তত ৫০% কোজ করক্ত অক্ষ কোরণ আেভন েভরবোক্রর
একজন সিক্সযর যত্ন করক্ছন যোর বয়স হয় ১২ বছক্রর ক অথবো তোর তত্ত্বোবধোক্নর
প্রক্য়োজন।
যত্ন ফনওয়ো প্রক্য়োজন কোরণ:
-

COVID- 19 এর কোরক্ণ তোক্ির স্কুল বো ফড-ফকয়োর বন্ধ বো অনুেলিয।

-

COVID- 19 এর কোরক্ণ তোক্ির ভনয়ভ ত যত্ন ফসবো েোওয়ো যোয় নো।

-

তোরো COVID- 19 এর উেসগ্ ভনক্য়
ক
অসুস্থ অথবো তোক্ির উেসগ্ আক্ছ,
ক
তোরো স্ব-ভবশ্চেন্ন, অথবো যভি
তোরো COVID- 19 আক্রোন্ত হয় তোহক্ল গুরুতর স্বোস্থয জটটলতোর ঝুুঁ ভক থোক্ক।
েভরবোক্রর এক োে বযশ্চি এই সপ্তোক্হর জনয ফবভনভেক্টর জনয আক্বিন করক্ছন।
একই স ক্য় কোনোডো ভরকিোভর ফবভনভেট, কোনোডো ভরকিোভর ভসকক্নস ফবভনভেট, ক ক্ক্ষক্ে
ক
আ োক্তর জনয স্বল্পক্ য়োিী অক্ষ তো বো ক্ষভতেূরণ, অথবো আেনোর ভনক্য়োগ্কতকোর কোছ ফথক্ক
স্বক্বতন ছুটট েোক্েন নো।
ক েক্ক্ষ ১৫ বছর বয়সী এবং কোনোডোয় বোস কক্র। আেনোর নোগ্ভরক বো স্থোয়ী বোভসন্দো হওয়োর
প্রক্য়োজন ফনই ভকন্তু আেনোর একটট ববধ সো োশ্চজক বী ো নম্বর (SIN) থোকক্ত হক্ব।
২০১৯ বো ২০২০ সোক্ল ক সংস্থোন
ক
বো স্ব-ক সংস্থোক্নর
ক
আয়, অথবো োতৃত্বকোলীন/ফেক্রন্টোল
এ প্লয়ক্ ন্ট ইন্স্ুযক্রন্স্ ফবভনভেট ফথক্ক অন্তত ৫,০০০ োভককন ডলোর আয় কক্রক্ছন।

আভম ভসআিভসভে'ি

ত ডলোি কপনত পোভি?

ভসআরভসভব প্রভত ১ সপ্তোক্হর জনয ৫০০ ডলোর প্রিোন কক্র। কোনোডো ফরক্িভনউ এক্জশ্চন্স্ ১০% কর প্রতযোহোর কক্র যোক্ত
আেভন প্রভত ১ সপ্তোক্হর জনয ৪৫০ ডলোর েোক্বন। আেভন যখ্ন আেনোর কর িোভখ্ল করক্বন, তখ্ন ফসই বছর আেভন
কত আয় কক্রক্ছন তোর উের ভনিকর কক্র আেনোক্ক আক্রো ফবশী বো ক কর ভিক্ত হক্ত েোক্র।

আভম

তভদি ভসআিভসভে কপনত পোভি?

-

আেভন ২৭ ফসক্েম্বর ২০২০ ফথক্ক ২৫ ফসক্েম্বর ২০২১ এর

ক্ধয আক্বিন করক্ত েোরক্বন।

-

আেভন ১ সপ্তোক্হর জনয আক্বিন করুন।

-

প্রভতটট ১ সপ্তোক্হর স য়কোল রভববোর ফথক্ক শুরু হয় এবং েক্রর শভনবোক্র ফশষ হয়।

-

আেভন সক্বোচ্চ
ক ২৬ সপ্তোক্হর জনয আক্বিন করক্ত েোক্রন।

-

আেভন ফরক্রোঅযোভটভি প্রক্য়োগ্ করক্ত েোক্রন, ভকন্তু আেভন ফয স ক্য়র জনয আক্বিন করক্ছন তোর
োে ৬০ ভিন েযন্ত।
ক
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