
নিয়ম এবং শর্ত াবলী 
এই িনিপত্রটি একটি চুনি িয় এবং আইির্ বাধ্যবাধ্কর্াপরূ্ত িয়। 

 

এমপ্লয়মমন্ট এমেনির র্িয 
এমপ্লয়মমন্ট এমেন্সির নাম: DCA লাইমেি নম্বর: 

এমেন্সি কমী বা সেল্েপামেেমনর নাম: সেন্সলম ান নম্বর: 

ঠিকানা: ইমমল অ্যামেে, যন্সি থামক: 

 

কাে এবং নিমের নববরর্ 

সয প্রকামরর পন্সরমেবা ন্সিমে হমব: প্রন্সেন্সিন প্রেযান্সিে পান্সরশ্রন্সমমকর হার: 

প্রন্সেন্সিন প্রেযান্সিে কমেঘন্টার েংখ্যা: প্রন্সে েপ্তামহ প্রেযান্সিে কমেন্সিবমের েংখ্যা: 

ন্সনযুন্সির প্রেযান্সিে সময়াি: 
□ অ্স্থায়ী 
□ স্থায়ী 

চাকনরর েিয নি(আইন অ্নুযায়ী এমেন্সি েবোন্সিক কে চােে  করমে পামর ো োনার েনয েংযুি সেকিন 185 এবং 186সিখ্ুন) 

□ যন্সি ন্সনময়াগকেে া ন্স  পন্সরমিাি কমর োহমল এখ্ামন ন্সিক করুন  

□ ফ্ল্যাে সপ্লেমমন্ট ন্স   সমাে পন্সরমাণ:  $ ________ 

□ সবেমনর িোংি:  ______-এর______%  মাে বা েপ্তাহ (একটিমে োমকে ল করুন) 

 

নি পপমমন্ট েময়েূচী  
ন্সনম্নন্সলন্সখ্ে অ্নুযায়ী ন্স  পন্সরমিাি করমে হমব: 
□ প্রন্সে প্রথম িি েপ্তামহর সিমে প্রমিয় িিটি েমান োপ্তান্সহক ন্সকন্সি 

□ প্রন্সে প্রথম পাাঁচটি পন্সরমিাি সময়ামির সিমে প্রমিয় পাাঁচটি েমান োপ্তান্সহক ন্সকন্সি 

□ অ্নযানয: ___________________________________________________________ 

 

গুরুত্বপরূ্ত নিয়ম এবং প্রময়ােিীয়র্ার েংনিপ্তোর 

রনেদ:প্রন্সেটি েমা, ন্স  বা এমেন্সি দ্বারা গৃহীে চামেে র েনয এমেন্সি আপনামক একটি আলািা, ন্সলন্সখ্ে রন্সেি প্রিান করমব। 

নি এর পনরমার্:ন্সনময়াগকেে া দ্বারা আপনামক সবেন সিওয়ার আমগ এমেন্সি ন্সিমপান্সেে স্বীকার করমে পামর না বা আপনার কামে ন্স  চােে  
করমে পামর না।  

ববধ্ নিযুনি:এমেন্সি আপনামক ন্সনময়াগেে ার সথমক গৃহীে বেে মান, ববি চাকন্সরর েুমযাগ পাঠামব, , যন্সি না োরা আপনামক সর ার করার 
ন্সবেময় আগাম োনায়। 

কমতঘন্টা:এমেন্সি আপনামক সপ্লেমমমন্টর আমগ আপনামক কে ঘন্টা কাে করমে হমব সে বযাপামর োন্সনময় সিমব।  

কমত পনরনিনর্:সপ্লেমমমন্টর আমগ এমেন্সি আপনামক এই ন্সবেময় েথয প্রিান করমে পামর (1) আপনামক োপ্তান্সহক, ন্সদ্বোপ্তান্সহক বা মান্সেক 
ন্সিন্সিমে পান্সরশ্রন্সমক সিওয়া হমব ন্সক না; এবং (2) সকানও স্বাস্থয এবং/বা ন্সনরাপিা ঝুাঁ ন্সক আমে ন্সকনা এবং সেই ঝুাঁ ন্সকগুন্সলর প্রন্সেমরাি বা 
ন্সনয়ন্ত্রমণর েনয ন্সক পিমেপ গ্রহণ করা হময়মে। 

 

 

একটি এমপ্লয়মমন্ট এমেনি একেি আমবদিকারী নিমেমব আপিার কাছ পিমক র্র্ির্ পযতন্ত নি চােত  করমব িা যর্ির্ িা আপিামক 
পরিার করা একটি চাকনর আপনি স্বীকার করমছি। যনদ আপনি একটি চাকনর স্বীকার করার আমে নি পনরমশাধ্ কমরি বা এমি 
পকািও নি পপমমন্ট কমরি যা আইি লঙ্ঘি করমছ র্ািমল আপনি অিত পিরর্ পদওয়ার দানব োিামর্ পামরি যা োর্ নদমির মমধ্য 
পিরর্ পদওয়া িমব। যনদ আপিার পকািও অনিমযাে িামক বা আরও র্মিযর প্রময়ােি িয় র্ািমল 3-1-1িম্বমর কল করুি। 
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