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নিয ়োগ নিজ্ঞনি
নিউ ইয়র্ক নিটিতে নির্কাণ শ্রনর্র্তের জিয
এই নিজ্ঞনিটি আপিাতর্ র্াতজর নিতয়াগ, র্র্কতেতে আপিার প্রতয়াজিীয় কর্াতিা িরঞ্জার্ িা প্রনেরোর্ূলর্ কপাশার্ এিং র্জুনর
এিং িুনিধাগুনল িম্পতর্ক অিনিে র্তর। NYC উপত াক্তা ও র্র্ী িুরো নি াগ (NYC Department of Consumer and
Worker Protection) এর লাইতিন্সপ্রাি কর্ািও নির্কাণ শ্রনর্র্ িরিরাির্ারীতর্, অিশযই এই ফর্কটি পূরণ র্রতে িতি এিং
এটি আপিাতর্ ইংতরনজ এিং আপিার র্ােৃ াষায় িরিরাি র্রতে িতি।
চ়োকনিি ক্ল়োয ন্ট / ও ়োককস়োইট সুপ়োিভ়োইজ়োি
চার্নরর ক্লাতয়তের িার্:

িযিিানয়র্ ঠির্ািা:

ওয়ার্ক িাইট িুপার াইজাতরর িার্ (চার্নর ক্লাতয়ে কেতর্ ন ন্ন িতল): িযিিানয়র্ ঠির্ািা:

ও ়োককস়োইট ঠিক়োি়ো

চ়োকনিি নিিিণ
আপনি কে র্াজ র্রতিি:

আপিার প্রতয়াজিীয় িরঞ্জার্:

আপিার প্রতয়াজিীয় প্রনেরোর্ূলর্ কপাশার্:

র্ে ঘো আপনি র্াজ র্রার প্রেযাশা
র্রতে পাতরি:

এর্ িিাতির কিনশ র্াতজর জিয:

এর্ িিাতির র্র্ র্াতজর জিয:

প্রনে িিাতি _____ ঘো

প্রনে নেি_____ ঘো

চার্নর র্ে ির্য় স্থায়ী িতি িতল আশা
র্রা িতে:
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মজুনি এিং সুনিধ়ো
মজুনি
পনরর্াণ:

$

এই পনরর্াণ নিেযর্াি র্জুনর প্রনেফনলে র্তর, আপনি কে
র্াজ র্রতেি োর জিয আপিার পাওিা।
1

 িযাাঁ

 িা

সম্পূিক সুনিধ়ো / শ্রনমকযেি ক্ষনিপূিণ এি আওি়ো
আওো ু ক্ত িুনিধায় রতয়তে:







স্বাস্থয নির্া
অিির েিনিল
িীর্া নপ্রনর্য়ার্
শ্রনর্র্তের েনেপূরতণর আওো
অিযািয; িযাখ্যা নেি: _________________________

িুনিধা/শ্রনর্র্তের েনেপূরণ র্ াতরজ প্রোতির জিয
োয়ী পে:

 নির্কাণ শ্রনর্র্ িরিরাির্ারী
 চার্নরর ক্লাতয়ে
 অিয এর্টি িত্তা, িা এর্ানধর্ পে, কেতর্ািও
আওো ু ক্ত িুনিধার জিয োয়ী; িযাখ্যা:
____________________________________

িীর্া পনলনি িম্বর:
খ়োি়োি ি়ো সিঞ্জ়োম
নিম্ননলনখ্েগুনল আপিাতর্ প্রোি র্রা িতি:

 খ্ািার
 িরঞ্জার্
 উ য়ই

োয়ী পে:

 নির্কাণ শ্রনর্র্ িরিরাির্ারী
 চার্নরর ক্লাতয়ে

আপিার র্াতে প্রেযানশে খ্রচ, েনে োতর্:

খ্ািার

$

িরঞ্জার্

$

নিমক ়োণ শ্রনমক সিিি়োহক়োিী যে নিয ়োযগি যি়োটিশ সম্পূণক কযিযে:
িযিিার িার্:
ঠির্ািা:
উপত াক্তা ও র্র্ী িুরো নি াগ
(Department of Consumer and
Worker Protection) লাইতিন্স িম্বর:
শ্রনমযকি স্ব়োক্ষনিি নিিৃনি:
আনর্, _______________________________________ [র্ূদ্রণ িার্ ], এই নিতয়াতগর কিাটিশটি ইংতরনজ এিং, প্রতোজয
কেতে, আর্ার র্ােৃ াষা ________________________ [র্ূদ্রণ াষা] এ কপতয়নে। আনর্ এই কিাটিশটি পত়েনে এিং িুতেনে।
________________________________

________________________________

শ্রনর্র্তর্ কিাটিশ প্রোি র্রার োনরখ্

শ্রনর্তর্র স্বাের

গুরুত্বপূণক: আপনি আপি়োি ম়োিৃ ভ়োষ়ো এই যি়োটিশ প়োও ়োি অনধক়োিী।
বিদ্যমান মজুবি হল NYC পািবলক ওযাককস প্রকল্পে বনমাণ
ক কাল্পজি জনয NYC কম্পল্পরালাি দ্বািা িাবষক
ক বনর্াবিত
ক
মজুবি এিং সুবির্াি হাি৷
দদ্খুন comptroller.nyc.gov.
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