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কর্ম অনুসন্ধাননর ররকর্ম

তারিখ:                   

পদরি:   প্রথম নাম:  

আপরন রি 30 রদন িা তাি বিরি সময়েি জন্য বিিাি িয়েয়েন?           � হ্যাাঁ   � না

• যরদ আপরন গত 30 রদয়নি ময়্্য বিিাি হয়ে থায়িন তাহয়ে আপরন অিি্যই অন্তত এিটি িম্ম অনুসন্ান গরতরির্ িয়িয়েন 
অথিা প্রমাণ প্রদান িরুন বয আপরন বিিািয়বেি সুরি্াি জন্য আয়িদন িয়িয়েন।

• যরদ আপরন গত 30 রদন অথিা তাি বেয়ে বিরি সময়েি জন্য বিিাি হয়ে থায়িন তাহয়ে আপনাি বিিািয়বেি সমে আপরন 
অিি্যই অন্তত রতনটি িম্ম অনুসন্ান গরতরির্ িয়িয়েন।

• আপনাি রতন সপ্ায়হি অনুসন্ায়নি গরতরির্, আপরন বয পয়দি জন্য আয়িদন িয়িয়েন এিং অন্যান্য িম্ম অনুসন্ান গরতরির্ি 
রমশ্রণ হয়ত পায়ি।

• পৃষ্ধা 2 বদখুন িম্ম অনুসন্ান গরতরির্ এিং রনয়দ্ম য়িি রিিিয়ণি জন্য।

ব্যবসধা/ননন�ধাগকর্ম ধার সনগে র�ধাগধান�ধাগ করধা হন�নে:
আপরন বয োিরিি জন্য আয়িদন িয়িয়েন, বয ইন্ািরিউয়ত উপরথিরত রেয়েন এিং বয ি্যিসা/রনয়োগিত্ম াি সয়গে বযাগায়যাগ িয়িয়েন তাি 
তারেিা।

র�ধাগধান�ধাগ 
করধার রধানরখ র� পনের জন্য আনবেন কনরনেন ব্যবসধা/ননন�ধাগকর্ম ধার নধার ব্যবসধা/ননন�ধাগকর্ম ধা – র�ধাগধান�ধাগ রথ্য  

(ঠিিানা, বেরেয়�ান ইয়মইে, ওয়েিসাইে/ইউআিএে, �্যাক্স)

কর্ম অনুসন্ধান গনরনবনি: আপরন ি্যিসা/রনয়োগিত্ম াি সয়গে বযাগায়যাগ ি্যতীত োিরি বখাাঁজাি জন্য বয সমস্ত িাজ িয়িয়েন তা রেখুন। 
পিামি্মমূেি গরতরির্ি জন্য উয়্ারদি বদখুন

গনরনবনির রধানরখ র� কধাজ করধা হন�নে (পৃষ্া 2 বথয়ি আপনাি িম্ম অনুসন্ান গরতরির্ি তারেিা)
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কর্ম অনুসন্ধান ররকনর্ম র নননে্ম শধাবল ী

রিশু পরিেয্মাি িতু্ম রিি জন্য বযাগ্য হওোি উয়দেয়ি্য আপনায়ি অিি্যই সররিেিায়ি িাজ খুাঁজয়ত হয়ি এিং “িাজ খুাঁজয়েন” িয়ে 
আপনাি িািণ তারেিািুক্ত িিয়ত হয়ি। রিশু পরিেয্মা সহােতাি জন্য আয়িদন িিাি সমে অথিা আপনাি বযাগ্যতাি ি্যাপায়ি 
ACS প্রয়নেি উত্তি বদওোি সমে আপরন সত্য না িেয়ে অথিা আপনাি আয়িদন অথিা অি্যাহত থািা বযাগ্যতাি ি্যাপায়ি অন্য 
িাউয়ি সত্য না িোি জন্য প্রিারিত িিয়ে ব�য়েিাে এিং বটেে আইয়নি অ্ ীয়ন জরিমানা, িািািাস, অথিা উিয়েি িারস্ত হয়ত 
পায়ি। রিশু পরিেয্মা সহােতাি জন্য আপনাি প্রািরভিি অথিা অি্যাহত থািা বযাগ্যতাি ি্যাপায়ি তথ্য বগাপন িাখয়ে অথিা প্রিাি 
িিয়ত ি্যথ্ম হয়ে অথিা রিশু পরিেয্মা সহােতা প্রারপ্ অথিা অি্যাহতিায়ি প্রারপ্ি জন্য বিানও ি্যরক্তি অর্িািয়ি প্রিারিত িিয়ত 
পায়ি এমন তথ্য বগাপন িাখয়ে অথিা প্রিাি িিয়ত ি্যথ্ম হয়েও জরিমানা প্রয়যাজ্য হয়ি।

কর্ম অনুসন্ধান গনরনবনি

িম্ম অনুসন্ান গরতরির্ি ময়্্য অন্তিু্ম ক্ত থািয়ত পায়ি:
1. এিটি থিান ীে রনউ ইেি্ম  বটেে ি্যারিোি বসন্ায়ি সাক্াৎ

• বিরিোি বসন্াি অ্যােিাইজায়িি সয়গে বদখা িিা
• বিরিোি বসন্াি িমমীয়দি বথয়ি এমন সমস্ত িায়জি সম্পয়ি্ম  তথ্য সংগ্রহ িিা যা এিটি রনরদ্ম ষ্ট রিল্প অথিা এোিাে উপেব্ধ 

থািয়ত পায়ি (জি মায়ি্ম ে তথ্য সংগ্রহ িিা)
• আপনাি বিৌিে মূে্যােন িিাি জন্য বিরিোি বসন্ায়ি িমমীয়দি সয়গে িাজ িিা এিং বসগুরেয়ি সভিাি্য বপিা অথিা িায়জি 

সায়থ বমোয়না (অনুকূে বপিাি সায়থ বিৌিে মূে্যােন)
• রনয়দ্ম রিত িম্মিাোে অংিগ্রহণ িিা
• বিরিোি বসন্াি বথয়ি োিরিি বি�ায়িে এিং অনূকূে োিরি পাওো এিং রনয়োগিত্ম ায়দি সয়গে বযাগয়যাগ িিা

2. এিটি োিরিি থিায়ন যাওো এিং রনয়যাগিত্ম াি সায়থ ি্যরক্তগতিায়ি োিরিি আয়িদন সমূ্পণ্ম িিা, যাি িায়ে যুরক্তসগেিায়ি 
িূন্যথিান আয়ে িয়ে প্রত্যািা িিা হে

3. সা্ািণ রিজ্ঞরপ্ি অথিা িমমী আিি্যি রিজ্ঞাপয়নি উত্তয়ি অথিা এিজন রনয়োগিত্ম াি িায়ে এিটি োিরিি আয়িদন অথিা 
বিরজউয়ম জমা িিা, যাি িায়ে যুরক্তসগেিায়ি িূন্যথিান আয়ে িয়ে প্রত্যািা িিা হে

4. োিরিি অনুসন্ান বসরমনাি, রনরচিত বিরিোি বনেওোরি্ম ং রমটিং, জি ব�োি অথিা রনয়োগ-সম্পরি্ম ত িম্মসূরেয়ত অংিগ্রহণ িিা 
যা োিরিি-অনুসন্ান বিৌিে উন্নরতি জন্য রনয়দ্ম িািে ী প্রদান িয়ি

5. সভিাি্য রনয়োগিত্ম ায়দি সায়থ সাক্াৎিাি

6. প্রাক্তন রনয়োগিত্ম া(বদি) িায়ে োিরিি জন্য আয়িদন িিা

7. বিসিিারি রনয়যায়গি এয়জরসি, বলেসয়মন্ সারি্ম স, ইউরনেন এিং সু্ে, িয়েজ, অথিা রিশ্বরিদ্যােে অথিা বপিাগত সংথিাি বলেসয়মন্ 
অর�য়সি সায়থ নরথিুক্তিিণ এিং বখাাঁজখিি বনওো

8. োিরি বখাাঁজাি জন্য, রেে পাওোি জন্য, বি�ায়িে অনুয়িা্ িিাি জন্য, অথিা োিরিি সাক্াৎিায়িি উয়দেয়ি্য অ্যাপয়েন্য়মন্ 
রনরচিত িিাি জন্য বেরেয়�ান, রিজয়নস রেয়িক্টরি, ইন্ািয়নে, অথিা অনোইন জি-ম্যারেং রসয়টেম ি্যিহাি িিা

9. সিিারি োিরিি উয়দেয়ি্য রসরিে সারি্ম স পি ীক্া(গুরে) বদওোি জন্য আয়িদন িিা এিং/অথিা নরথিুক্ত িিা।
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