
আপনি যনি চাকনি খ�াঁজাি জি্য একটি কর্মসংস্াি সংস্াি সঙ্গে কাজ কঙ্িি, তাহঙ্ে আপিাঙ্ক সাহায্য 
কিাি জি্য এ�াঙ্ি নকছু পিারর্ম খিওয়া হে। 

সাধািণ পিারর্ম
 � একটি োইঙ্সন্সপ্াপ্ত কর্মসংস্াি সংস্াঙ্ক ব্যবহাি করুি। 
কর্মসংস্থানসংস্থাগুলিরঅবশ্যইএকটিউপভ�থাক্থালবষয়ক
লব�থাগ(DCA)-এরিথাইভসন্সথথাকভেহভব।

িথাইভসন্সওঅল�ভ�থাভগরইলেহথাস�থাচথাইকরথারজন্য
nyc.gov/dcaদেখুনবথা311 এ খ�াি করুি। 

গুরুত্বপণূ্ম
� কর্মসংস্থানসংস্থাগুলিপ্রলশক্ষভেরক্থাসবথা
সথাটি্ম লিভকশভনররেঅন্যথান্যপলরভষবথাগুলিরজন্য
আপনথারকথাভেরিূ্যেথালবকরভেপথাভরনথা।

� আপলনলকসুরক্ষথাপ্রলশক্ষেসু্ভিআভেন?এটি
অবশ্যইদিৌজেথালরলবচথারপলরভষবথারলনউইয়ক্ম 
দটেটলব�থাভগর(New York State Division of 
Criminal Justice Services)সথাভথলনবলধিে
হভেহভব।

� আপলনলকবথারভটল্ডংসু্ভিআভেন?লনউইয়ক্ম 
দটেটব্ুযভরথাঅিপ্রপ্রথায়থাটলরসু্িসুপথারল�শন
(New York State Bureau of Proprietary 
School Supervision) বথারভটল্ডংসু্িগুলির
েত্তথাবধথানকভর।

 � খয কর্মসংস্াি সংস্াগুনে চাকনিি "গ্যািানটি" খিয় খসগুনে 
ব্যবহাি কিঙ্বি িা।কর্মসংস্থানসংস্থাগুলিগ্যথারথালটিলেভে
পথাভরনথাদ�েথারথাআপনথাভকএকটিচথাকলরখঁুভজদেভব।
সংস্থাগুলিশুধুআপনথাভকদসইসবি�্যচথাকলরগুলিরজন্য
দরিথারকরভেপথাভরদ�খথাভনকরপভক্ষন্ূযনেররজলুরপ্রেথান
করথাহয়।

লনউইয়ক্ম দটেটওদিডথারথািআইনন্ূযনেররজলুর
লনলে্মষ্টকভরদেয়।লনউইয়ক্ম দটেটন্ূযনেররজলুরর
জন্য labor.state.ny.us দেখুন।

 � জািিু খকরি কঙ্ি কর্মসংস্াি সংস্া �ী কাজ কঙ্ি। 
কর্মসংস্থানসংস্থাগুলিআপনথাভকদকথাভনথাচথাকলরদেবথারআভগ
আপনথারদথভকদকথাভনথািীচথাজ্ম করভেপথাভরনথা।

িীগুলিআইভনরদ্থারথালনধ্মথালরেসব্মথালধকপলররথাভেরদথভক
দবশীহভবনথা।

কর্মসংস্থানসংস্থারআইনওলনয়রথাবিীরজন্য  
nyc.gov/dca দেখুন,দ�খথাভনিীসংক্থান্তেথ্য
দেওয়থারভয়ভে।

�লেসংস্থাটিআপনথারদথভকচথাজ্ম লনভয়থথাভকেভব
আপনথারসমূ্ে্মিীদিরৎপথাবথারঅলধকথাররভয়ভে:

○ দকথাভনথাঅলরিরিী,লডভপথালজটিী,দরলজভ্রেশনিী,
অ্যথাললিভকশনিী,বথাইটিথারল�উিী।অথবথা

○ অন্যদকথাভনথাকর্মসংস্থানসংস্থাবথাদরেলনংসু্ভি
আপনথাভকপথাঠথাভেঅথবথা

○ দরেলনংদকথাস্ম,িভটথা,বথাজীবন-বতৃ্থান্তপ�্মথাভিথাচনথা
করথাররভেথাদকথাভনথাঅলেলরক্লবষয়গুলিরজন্য।

আপিাি পড়াি আঙ্গ…
কর্মসংস্াি সংস্া কী? 
একটিকর্মসংস্থানসংস্থাপথালরশ্রলরভকরলবলনরভয়লনভয়থাগকে্ম থাভেরকরমীখুভঁজদপভেএবংচথাকলরপ্রথাথমীভেরকথাজ
খুভঁজদপভেসথাহথা�্যকভর।

নবিারেূ্য সহায়তা নিি। 
লসটিচথাকলরপ্রথাথমীভেরলবনথারিূ্যসহথায়েথাপ্রেথানকভর।nyc.gov/workforce1দেখুনবথা311নম্বভর
দিথানকরুনএবংএকটিওয়থাক্ম ভিথাস্ম1দকলরয়থারদসটিথারখুভঁজলেভেবিনু।

অনিবাসীঙ্িি জি্য উপঙ্িাক্া সিুক্া 
নবষয়ক পিারর্ম:

কর্মসং স্াি সং স্া

বাংো | Bengali

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page
http://www.labor.state.ny.us/workerprotection/laborstandards/workprot/minwage.shtm
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/about/employment_agency_statelaws_rules.pdf
http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html/home/home.shtml


এগুলিরব্যথাপথাভরসথাবধথানদহথান…
রািষুঙ্ক ঠকায় এরি সু্ে
NYC-দেিথাভ�রউভদেভশ্যপলরচথালিেকভয়কশেসু্িআভে।এয়থারকল্ডশলনংদররথারেকরথাওকভমেভটথািলজদথভকশুরু
কভর ভরলডকথািদটকলনলসয়থানপ্রলশক্ষেপ�্মন্তসবধরভনরদকথাস্মএরঅন্ত�ু্ম ক্।লকেুসু্িেথাত্রেথাত্রীভেরলবভ্থান্তকভর।এগুলি�থা
করভেপথাভর:

� আপনথাভকপ্রচুরপলররথােআলথ্মকসহথায়েথালনভেবথাধ্যকরথা।

� রি্যথাজভুয়টহওয়থারপভরআপনথাভকচথাকলরর"গ্যথারথালটি"দেওয়থা।

� আপনথারদক্লডটগুলিঅন্যএকটিসু্ভিস্থানথান্তলরেহভবলকনথাদসইলবষয়টিসহ,আপনথারলডলরিররিূ্যসম্বদধিলরথ্যথা
কথথাবিথা।

রভনরথাখুন:

� আলথ্মকসহথায়েথাহিসথাধথারেেএকটিঋেবথাআপনথাভকঅবশ্যইপলরভশথাধকরভেহভব।এটিদকথাভনথাবৃলত্নয়।

� অভনকগুলিসু্ভিরলবষভয়দখথাজঁখবরলনন।

� আপলনদ�লেনসু্িপলরেশ্মনকভরন,দসইলেনইসথাইনআপকরভবননথা।

� সু্ভিরটিউশনবথালেিকরেনীলেটিলিলখে�থাভবলনন।

উচ্চেরলশক্ষথারএকটিসু্ভিরলবরুভধেঅল�ভ�থাগনলথ�ুক্করভে 311 এ খ�াি করুি।

 � একটি নিিু্ম ে, নেন�ত চুনক্ িানব করুি।আপলনস্থাক্ষর
করথারআভগসংস্থাগুলিভকঅবশ্যইআপনথাভকপূে্মচুলক্টি
লেভেহভব।আপনথারচুলক্ভে�থাথথাকথাউলচে:

○ সংস্থারনথার,ঠিকথানথাওDCAিথাইভসন্সনম্বর

○ কথাভজরধরন

○ রিূ্য

○ িীপলরভশথাভধরসরয়সুলচ

লনলচিেহভয়লননদ�লিলখেচুলক্টিআপনথাভেরকথ্যচুলক্র
সথাভথলরভিভে।

স্থাক্ষরকরথারআভগ,সংস্থাটিভকবিনুআপনথারসবপ্রভনের
উত্রলিলখে�থাভবলেভে।

সংস্থাটিভকঅবশ্যইচুলক্রএকটিপ্রলেলিলপএবংপ্রলেটিঅ
থ্মপ্রেথাভনরজন্যএকটিরলসেআপনথাভকলেভেহভব।সব
প্রলেলিলপগুলিএকটিলনরথাপেজথায়গথায়রথাখুন।

 � খবআইনি প্ঙ্নেি উত্তি খিঙ্বি িা।�লেনথাদসগুলিচথাকলরর
জন্যববধদ�থাগ্যেথাহয়,েথাহভিদকথাভনথালনভয়থাগকে্ম থাবথাসং
স্থারপভক্ষলনম্নলিলখেলবষভয়প্রনেলজজ্থাসথাকরথাদবআইলন:

○ বয়স ○ প্রলেবধিকেথা

○ জথালে ○ বববথালহকঅবস্থা

○ ধর্মলবশ্থাস ○ পথাট্ম নথারলশভপরঅবস্থা

○ ধর্ম ○ পলরচ�্মথাকথারীরঅবস্থা

○ রঙ ○ দ�ৌনদ�থাকঁ

○ জথােীয়উৎস ○ ববভেলশকেথাবথা
নথাগলরকভবেরঅবস্থা

○ লিঙ্গ

 � DCA-এি কাঙ্ছ অনিঙ্যাগ িনিিুক্ কতুি। DCA-এর
কথাভেঅনিথাইভনnyc.gov/dcaএএকটিঅল�ভ�থাগনলথ�ুক্
করুনঅথবথাআপনথার�থাষথায়একটিঅল�ভ�থাগনলথ�ুক্
করভে311নম্বভরদ�থাগথাভ�থাগকরুন।অল�ভ�থাগজথানথাভনথার
জন্যআপনথাভকআপনথারনথারবথাঅল�বথাসভনরঅবস্থা
লেভেহভবনথা।দ্রষ্টব্য:আপলন�লেচথানদ�DCA আপনথার
সভঙ্গদ�থাগথাভ�থাগকরুক,েথাহভিআপনথাভকআপনথারনথারও
ঠিকথানথাঅবশ্যইলেভেহভব।

http://www1.nyc.gov/site/dca/index.page


নবিারঙূ্ে্য সহায়তা
 � nyc.gov/workforce1দেখুনবথা311নম্বভরদিথানকরুনএবংএকটিলবনথারিূ্যওয়থাক্ম ভিথাস্ম1দকলরয়থারদসটিথারখুভঁজ
লেভে বিনু।

 � nyc.govদেখুনবথা311নম্বভরদিথানকরুনএবংলবনথারিূ্যওকরখরভচরপ্রথাপ্তবয়স্লশক্ষথাকথা�্মক্রগুলিরলবষভয়জথানভেচথান।

গুরুত্বপণূ্ম

� শহভররদ�এভজলন্সগুলিসরথাসলরসথারথালজকপলরভষবথাপ্রেথানকভরেথাভেরভকঅবশ্যইআপনথাররথােৃ�থাষথায়দেথা�থাষীও
অনবুথাভেরব্যবস্থাকরভেহভব।

� দকথাভনথাদবলনলিটবথাপলরভষবথারদ�থাগ্যেথালনে্ময়করথারজন্যপ্রভয়থাজনীয়নথাহভি,শহভররএভজলন্সগুলিঅল�বথাসভনর
অবস্থাসম্বদধিলজজ্থাসথাকরভেপথাভরনথা।

অি্যাি্য নিঙ্সাস্মগুনে
� অল�বথাসীভেরজন্যউপভ�থাক্থাসুরক্ষথালবষয়কপরথারশ্মগুলিপড়নু:

○ আলথ্মকলবষয়

○ অল�বথাসনসহথায়েথাপলরভষবথা

○ করপ্রস্তুলে

� আভরথােভথ্যরজন্যnyc.gov/dcaদেখুন,�থারঅন্ত�ু্ম ক্হি:

○ চথাকলরপ্রথাথমীরঅলধকথারসরভূহরলবি

○ করমীরঅলধকথারসরহূওলনভয়থাগকে্ম থারেথালয়বেগুলিরলববলৃে(ঘভরথায়থাবথাপথালরবথালরককরমী)

 ○ NYCঅসুস্েথারজন্যদবেনসহেুটিরআইন (NYC Paid Sick Leave Law)

 ○ NYC�থাত্রীসুলবধথাআইন (Commuter Benefits Law)

� দরয়র'সঅলিসঅিইলররি্যথাটিঅ্যথাভিয়থাস্ম(MOIA):অল�বথাসীকরমীএবংচথাকলরওকথাভজরসম্বভধিেভথ্যরজন্য
nyc.gov/immigrantsদেখুন।

� কু্ষদ্রব্যবসথাপলরভষবথা(Small Business Services) (SBS):চথাকলরপ্রথাথমীভেরসথাহথাভ�্যরজন্যnyc.gov/sbsদেখুন।

� রথানবথালধকথারকলরশন(Human Rights Commission):ববষভর্যরলবষভয়একটিঅল�ভ�থাগনলথ�ুক্করভে
nyc.gov/humanrights দেখুনবথা311নম্বভরদ�থাগথাভ�থাগকরুন।অল�বথাসীবনৃ্দএবংকর্মস্ভিওবথালড়ভেNYC
রথানবথালধকথারসরহূ (Immigrants & NYC Human Rights at Work and at Home) পড়নু।
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http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/html/home/home.shtml
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http://www1.nyc.gov/site/dca/about/paid-sick-leave-law.page
http://www1.nyc.gov/site/dca/about/pre-tax-transit-benefits-law.page
http://www1.nyc.gov/site/immigrants/index.page
http://www.nyc.gov/html/sbs/html/home/home.shtml
http://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
http://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/publications/Immigrant_Brochure_2015.pdf
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