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বেকারত্ব বেমার শুনাবন ও আপীল(Unemployment Insurance Hearings and Appeals)এ েযেহৃত পবরভাষাসমূহ
মুলতবে: বনর্ধাবরত সময়ে শুনাবন বেষ করা যােবন এেং
পয়র আয়রকবিন তার সমে বনর্ধাবরত হয়েয়ে।
প্রোসবনক আইয়নর বেচারক: বয েযবি বেকারত্ব বেমার
শুনাবন পবরচালনা কয়রন। বেচারক বসদ্ধান্ত কয়রন বয
সুবের্াগুবলর একটি প্রাথবমক বনর্ধারণয়ক েজাে রাখা,
অগ্রাহয করা নাবক পবরেবতধ ত করা হয়ে।
সতযতা সমথধন: বেকারত্ব বেমা আপীল
বোর্ধ(Unemployment Insurance Appeal Board)
এর দ্বারা বসদ্ধান্ত গ্রহণ করা বয শুনাবনর প্রোসবনক
আইয়নর বেচারয়কর ফেসালাটি সঠিক।
আপীল: বয পক্ষ প্রোসবনক আইয়নর বেচারয়কর ফেসালাে
সম্মত নন তার দ্বারা প্রয়োগ করা আইবন প্রবিো। বেকারত্ব
বেমা আপীল বোর্ধয়ক এক ো একবর্ক বেষয়ের পযধায়লাচনা
করয়ত েলা হে। আপীয়লর বসদ্ধান্তটি বেকারত্ব বেমা আপীল
বোর্ধ এর এক োএকাবর্ক সিসয দ্বারা স্বাক্ষবরত হে।
উত্তরবেচার োখা: বনউ ইেকধ বেট এর আিালত েযেস্থার
একটি অঙ্গ। বয সে পক্ষ বেকারত্ব বেমা আপীল বোর্ধ এর
বথয়ক প্রবতকূল বসদ্ধান্ত পান তারা উত্তরবেচার োখাে আপীল
করয়ত পায়রন। বনউ ইেয়কধ চারটি উত্তরবেচার োখা রয়েয়ে।
এগুবলর বেবভন্ন বভৌগবলক অঞ্চল (“বেভাগসমূহ” েয়ল উয়েখ
করা হয়েয়ে) আয়স।
বেকারত্ব বেমা আপীল বোর্ধ এর বসদ্ধান্তগুবলর যােতীে
আপীল তৃ তীে বেভায়গর কায়ে যাে।
উপবস্থবত: একটি পয়ক্ষর শুনাবনয়ত অংেগ্রহণ করা।
পক্ষগুবল সাক্ষয বিয়ত, প্রবতপয়ক্ষর সাক্ষীয়ির প্রশ্ন করয়ত,
প্রমাণ বহয়সয়ে গ্রহণ করা নবথপত্র পযধায়লাচনা করয়ত ও
বেষ বেেৃবত বিয়ত পায়র।
পুনরাে বখালার আয়েিন: বকায়না পক্ষ নতু ন শুনাবনর
অনুয়রার্ করয়লন ো বেকারত্ব বেমা আপীল বোর্ধ এর
বসদ্ধান্ত আোর কয়র খুলয়ত চাইয়লন।
সাবলবে: িুই পয়ক্ষর ময়র্য বেোয়ির বসদ্ধান্ত বনওোর
একপ্রকায়রর শুনাবন। সাবলে বহয়সয়ে একজন স্বার্ীন শুনাবন
আবর্কাবরয়কর দ্বারা বসদ্ধান্ত বনওো হে। প্রোসবনক
আইয়নর বেচারয়কর ো বোয়র্ধর বসদ্ধায়ন্ত বপৌৌঁেয়ত প্রােেই
সাবলবের বসদ্ধান্তয়ক বেয়েচনা করা হে।
িাবে: বকায়না বেকার েযবির দ্বারা বেকারত্ব বেমার
সুবের্াগুবলর অনুয়রার্ করয়ত েযেহৃত হে। বকায়না িাবে
বটবলয়ফায়ন অথো শ্রম বেভায়গর ওয়েেসাইট েযেহার কয়র
িায়ের করা যাে।

বেষ বেেৃবত: প্রবতটি পক্ষ দ্বারা শুনাবনর বেয়ষ বিওো েযাখযা।
এয়ত বকন বসই পয়ক্ষর অনুকূল বসদ্ধান্ত পাওো উবচত তা
েলা হে।
সমান্তরাল প্রবতেন্ধক: একজন সাবলে দ্বারা খুৌঁয়জ পাওো তয়থযর
প্রভাে। বকেু বকেু পবরবস্থবতয়ত, বকায়না প্রোসবনক আইয়নর
বেচারক এমন বকায়না তথয খুৌঁয়জ পান না যা সাবলয়ের খুৌঁয়জ
পাওো তয়থযর সয়ঙ্গ সহমত হে না।
শ্রম কবমেনার: শ্রম বেভায়গর িাবেয়ত্ব থাকা েযবি। এই েযবি
বেকারত্ব বেমা আইন সহ শ্রম আইয়নর যােতীে র্ারা
সঠিকভায়ে প্রবতপাবলত হওো বনবিত করার িাবেত্বপ্রাপ্ত।
কবমেনার বনউ ইেকধ বেট এর গভনধর দ্বারা বনযুি হন।
শ্রম কবমেনায়রর প্রবতবনবর্: শ্রম বেভায়গর এমন একজন
কমধচারী বযবন শুনাবনয়ত শ্রম কবমেনায়রর হয়ে উপবস্থত
হন। এই প্রবতবনবর্ প্রমাণ িাবখল করয়ত, সাক্ষীয়ির বজরা
করয়ত এেং একটি বেষ বেেৃবত বিয়ত পায়রন যায়ত েযাখযা
করা হে বয বকন শ্রম বেভায়গর দ্বারা জাবর করা প্রাথবমক
বনর্ধারণ েজাে রাখা উবচত।
বজরা করা: যখন একটি পক্ষ অনয পক্ষয়ক ো অনয পয়ক্ষর
সাক্ষীয়ির প্রশ্ন কয়রন। উিাহরণস্বরূপ, িাবেিার বনয়োগকতধ ার
ো শ্রম কবমেনায়রর হয়ে উপবস্থত বকায়না সাক্ষীয়ক প্রশ্ন
করয়ত পায়রন। বনয়োগকতধ া িাবেিারয়ক এেং িাবেিায়রর ো
শ্রম কবমেনায়রর হয়ে উপবস্থত বকায়না সাক্ষীয়ক প্রশ্ন করয়ত
পায়রন। শ্রম কবমেনায়রর বকায়না প্রবতবনবর্ সে পক্ষয়ক ও
তায়ির সাক্ষীয়িরয়ক প্রশ্ন করয়ত পায়রন।
অনুপবস্থবত: যখন শুনাবনর অনুয়রার্ করা বকায়না পক্ষ
উপবস্থত হয়ত েযথধ হন। এর অথধ এটাও হয়ত পায়র বয
একটি পক্ষ বকায়না শুনাবনয়ত মামলা চালায়ত েযথধ হয়েয়েন,
কারণ বসই পয়ক্ষর বকায়না প্রবতবনবর্ ো অযাটবনধ অথো
বকায়না সাক্ষী ো নবথ বনই যা বসই পক্ষ মামলা বজতার
জনয জরুবর েয়ল ময়ন কয়রন।
বসদ্ধান্ত: একটি আইবন নবথ যা একটি শুনাবনর পর একজন
প্রোসবনক আইয়নর বেচারয়কর দ্বারা অথো বকায়না আপীয়লর
পর বেকারত্ব বেমা আপীল বোয়র্ধর এক ো একাবর্ক
সিয়সযর দ্বারা স্বাক্ষবরত ও জাবর করা হে। এই বসদ্ধায়ন্ত
েলা হয়ে বয শ্রম বেভায়গর প্রাথবমক বনর্ধারণটি েজাে
রাখা, অগ্রাহয করা ো পবরেবতধ ত করা হয়ে বকনা। এই
বসদ্ধায়ন্তর ময়র্য প্রবিোগত ইবতহাস, খুৌঁয়জ পাওো তথয এেং
তয়থযর ও আইয়নর একটি বেয়েষণ থায়ক।

িাবেিার: বকায়না েযবি বযবন চাকবর হাবরয়েয়েন এেং
বেকারত্ব বেমার সুবের্াগুবলর আয়েিন করয়েন।
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সরাসবর সাক্ষযিান: প্রবতটি পয়ক্ষর ো পয়ক্ষর সাক্ষীর
প্রোসবনক আইয়নর বেচারক ো
বকায়না পয়ক্ষর দ্বারা শুনাবনয়ত করা প্রয়শ্নর উত্তয়র বিওো
বেেৃবত।

পক্ষ: শুনাবনর ফয়ল প্রভাবেত হয়ে এমন বকায়না েযবি ো
েযেসা। বয বতনটি পক্ষ একটি বেকারত্ব বেমার শুনাবনয়ত
অংেগ্রহণ করয়ত পায়র তারা হয়লন িাবেিার, বনয়োগকতধ া
ও শ্রম কবমেনার।

যথাযথ প্রবিো: বয প্রণালী বনবিত কয়র বয সকল পক্ষই
একটি নযাযয শুনাবন বপয়েয়েন। মাবকধ ন যুিরায়ের
সংবের্ায়নর পঞ্চম ও চতু িধ ে সংয়োর্নী
আইবন প্রবিো এমন বনেমােলী বময়ন হওো বনবিত কয়র
যা পক্ষগুবলর অবর্কার রক্ষা কয়র।

তিন্তসায়পয়ক্ষ বপ্ররণ: বেকারত্ব বেমা আপীল বোয়র্ধর বকায়না
সিয়সযর মামলাটিয়ক শুনাবনর প্রোসবনক আইয়নর
বেচারয়কর কায়ে আয়রকটি শুনাবনর জনয বপ্ররয়ণর সদ্ধান্ত
বনওো।

প্রমাণ: শুনাবনয়ত বিওো সাক্ষয ো প্রিবেধত েস্তুসমূহ।
প্রোসবনক আইয়নর বেচারক বয প্রমাণয়ক োস্তে েয়ল ময়ন
করয়েন তা একটি ো অপর পয়ক্ষর অনুকূয়ল বসদ্ধান্ত
বনওোর জনয েযেহার করা হয়ে।
প্রিবেধত েস্তুসমূহ: নবথ, মার্যম্বা অনযানয বভৌত েস্তুর আকায়র
প্রমাণ।
বনয়োগকতধ া: একটি কয়পধায়রেন, িুই ো তয়তাবর্ক েযবির
অংেীিাবরত্ব, একটি ক্ষু দ্র েযেসা, একজন একক মাবলক ো
েযেসার মাবলক যার জনয িাবেিার কাজ করয়তন।
শুনাবন: বয কাযধর্ারাে প্রোসবনক বসয়নর বেচারয়কর কায়ে
প্রমাণ উপস্থাবপত করা হে। বয পক্ষগুবল উপবস্থত হে
তায়িরয়ক বেচারক, তায়ির বনয়জয়ির প্রবতবনবর্ ও প্রবতপয়ক্ষর
বথয়ক প্রশ্ন করা হে। তারা প্রবতপয়ক্ষর বনয়ে আসা
সাক্ষীয়িরয়কও প্রশ্ন করয়ত পায়রন। বেচারক প্রমায়ণর বভবত্তয়ত
একটি বসদ্ধায়ন্ত বপৌৌঁেয়েন। বেচারক বসদ্ধান্ত বনয়েন বয শ্রম
বেভায়গর প্রাথবমক বনর্ধারণটি েজাে রাখা, অগ্রাহয করা ো
পবরেবতধ ত করা হয়ে বকনা।
জনশ্রুবত: বয প্রমাণ কারুয়ক পয়ে বোনায়না হয়েয়ে অথো
বকায়না ঘটনা যা শুয়নয়েন, বকন্তু প্রকৃ তপয়ক্ষ বিয়খনবন ো
বোয়ননবন।
প্রাথবমক বনর্ধারণ: শ্রম বেভায়গর জাবর করা বয নবথয়ত
বকায়না বনবিধ ষ্ট আইবন সমসযা জবেত এেং যায়ত বসদ্ধান্ত
বনওো হে বয িাবেিার বেকারত্ব বেমার সুবের্াগুবল
পাওোর বযাগয বকনা।
শ্রম পবরয়ষো প্রবতবনবর্: একজন কমধচারী বযবন শ্রম বেভায়গর
হয়ে বসদ্ধান্ত বনন বয িাবেিারয়ক বেকারত্ব বেমার
সুবের্াগুবলর অনুমবত বিওো হয়ে, নাবক তা প্রতযাখযান করা
হয়ে। শ্রম পবরয়ষো প্রবতবনবর্ বকায়না শুনাবনয়ত িাবেিার ো
বনয়োগকতধ ার সয়ঙ্গ বটবলয়ফান সাক্ষাৎকার ও ইয়মল
আিানপ্রিান সম্পয়কধ সাক্ষয বিয়ত পায়রন।
পবরেবতধ ত হল: প্রোসবনক আইয়নর বেচারয়কর এমন একটি
বসদ্ধান্ত যায়ত প্রাথবমক বনর্ধারণ আংবেকভায়ে েজাে রাখা
হয়ে এেং আংবেকভায়ে োবতল করা হয়ে। এটি বেকারত্ব
বেমা আপীল বোয়র্ধর এমন একটি বসদ্ধান্তও হয়ত পায়র বয
প্রোসবনক আইয়নর বেচারয়কর বসদ্ধান্ত আংবেকভায়ে সঠিক
এেং আংবেকভায়ে সমথধন ও আংবেকভায়ে বেপরীত করয়ত
হয়ে।

প্রবতবনবর্: বয েযবি বকায়না পয়ক্ষর হয়ে শুনাবনয়ত প্রোসবনক
আইয়নর বেচারয়কর সয়ঙ্গ কথা েয়লন এেং সাক্ষীয়ির প্রশ্ন
কয়রন। একজন অযাটবনধ িাবেিারয়ির প্রবতবনবর্ বহয়সয়ে
থাকয়ত পায়রন, যবিও তা বকায়না প্রয়োজনীেতা নে।
বনয়োগকতধ ার প্রবতবনবর্ বহয়সয়ে একজন অযাটবনধ অথো
সরকাবর েযাপায়র বনয়োগকতধ ার প্রবতবনবর্ত্ব কয়র এমন
বকাম্পাবন থাকয়ত পায়র। অথো, বনয়োগকতধ ার প্রবতবনবর্
বহয়সয়ে তার বনয়জর বকায়না কমধচারী থাকয়ত পায়রন, বযমন
কমধচারীেৃন্দ ো মানেসম্পি িপ্তয়রর বকায়না কমধচারী।
বেপরীত করা হয়েয়ে: বেকারত্ব বেমা আপীল বোয়র্ধর
সিয়সযর ো সিসযয়ির দ্বারা বসদ্ধান্ত গ্রহণ করা বয
প্রোসবনক আইয়নর বেচারয়কর ফেসালাটি সঠিক নে।
স্বতন্ত্র কয়র রাখা: সাক্ষীয়ির পৃথক কয়র রাখা। বকায়না পক্ষ
িুই ো তয়তাবর্ক সাক্ষী হাবজর করয়ল, বয সাক্ষী
সাক্ষযিান করয়েন বকেল তায়কই শুনাবনকয়ক্ষ থাকয়ত
বিওো হয়ে। অনযানয সাক্ষীয়িরয়ক, যতক্ষণ না তায়ির
সাক্ষয বিওোর সমে আয়স, ততক্ষয়ণর জনয একটি
অয়পক্ষা করার স্থায়ন পাঠিয়ে বিওো হয়ে। সাক্ষীয়ির
পৃথক কয়র রাখা হে যায়ত তারা পরস্পয়রর সাক্ষযয়ক
প্রভাবেত করয়ত না পায়রন।
সবপনা: একটি আইবন নবথ যা শুনাবনর পক্ষ নন এমন
বকায়না েযবি ো েযেসায়ক শুনাবনয়ত নবথ উপস্থাবপত
করার বনয়িধ ে বিে।
এটি বকায়না বনবিধ ষ্ট েযবিয়ক শুনাবনয়ত সাক্ষয বিওোর
বনয়িধ েও বিয়ত পায়র। সবপনাটি প্রোসবনক আইয়নর
বেচারয়কর দ্বারা স্বাক্ষবরত হে।
েজাে রাখা হল: প্রোসবনক আইয়নর বেচারয়কর এমন
একটি বসদ্ধান্ত যায়ত েলা হে বয প্রাথবমক বনর্ধারণ সঠিক
এেং তা কাযধকর থাকয়ে।
সাক্ষয: পক্ষগুবলর ো পক্ষগুবলর সাক্ষীয়ির দ্বারা েপথ ো
সুবনবিত স্বীকৃ বতর অর্ীয়ন বিওো বেেৃবতগুবল।
বেকারত্ব বেমা আপীল বোর্ধ: বনউ ইেকধ বেয়টর গভনধর
দ্বারা বনযুি পাৌঁচজন সিসয বনয়ে গঠিত একটি স্বার্ীন
বোর্ধ। এই বোর্ধ তার প্রোসবনক আইয়নর বেচারয়কর
ফেসালার বেরুয়দ্ধ আসা আপীলগুবলর সম্পয়কধ বসদ্ধান্ত বনে।
সাক্ষী: বকায়না েযবি, বযবন বকায়না পক্ষ নন, বযবন
শুনাবনয়ত সাক্ষয বিন।

অগ্রাহয করা হল: প্রোসবনক আইয়নর বেচারয়কর এমন একটি
বসদ্ধান্ত যায়ত েলা হে বয প্রাথবমক বনর্ধারণ ত্রুটিপূণধ এেং
তা কাযধকর থাকয়ে না।
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