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আপয়ন 
য়ক স্াধীন 
কমমীলদর 
য়নলিাে 
কলরন? 

NYC আইন 
েম্বলধে জাননু

DCA'র ব্বার পয়্য়ে অযোন্ড 
স্যোন্ডারভু ে অয়িে (OLPS) হ্ 
কমমীলদর জনযে য়েটি েরকালরর 
একটি য়নলবয়দত কণ্ঠস্র। দবুভু্ 
কমমীলদর োহাযযে করার দায়িত্ব 
য়নলি OLPS কালজর জািোি 
অয়ভবােী, য়বয়ভন্ন বলণভুর মানেু 
ও ময়হ্ালদর প্রভায়বত করা 
েমেযোগুয়্র য়দলক মলনালযাে 
য়দলত আমালদর আলদিলক 
েবভুান্তকরলণ গ্হণ কলরলে।
OLPS: 

 কেৌর কবাজকদর্বির প্রধবান আইনগুভিব্বৎ 
কলর।

  র্িূ গদবেণবা, হবাত ববাভিদয় কেওয়বা ও 
ভেক্ষবাপয়রচা্না কলর। 

 ভনউ ইয়কবি  ভসটির গদি উঠদত থবাকবা অথবিনীভত 
ও কর্মীেদির প্রভত সংদবেনেীি 
নীভতগুভিরয়বকাি ঘটাি।

েময়ৃধেিা্ী েম্প্রদাি ততয়র করলত য়নউইিকভু বােীলদরলক NYC উপলভাতিা য়বেিক 

দপ্তর েুরষো বদি ও তদয়নক আয়থভুক অবস্ার উন্নয়ত কলর। আমালদর শ্রম নীয়ত ও 

মানক অয়িলের কালজর মাধযেলম, DCA কমরত পয়রবারলদর আয়থভুক স্াস্যে এবং 
কমভু জীবলনর ভারোমযে অজভু ন করলত প্রলিাজনীি েভুরঞ্াম এবং েম্দ প্রদালনর 

মাধযেলম ষেমতা বদি।
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েংস্ানগুয়্:

নর্নুবা চুভতি
DCA এমন মলর্ চুয়তি ততয়র কলরলে যা আইন বমলন চল্ যা 
য়নলিােকারী পষেগুয়্ ও স্াধীন কমমীরা পযভুাল্াচনা করলত পালরন। 
অনগু্হ কলর nyc.gov/dca-বত যান।

কু্ষদ্র ব্যবসবার সংথিবান
প্রচয়্ত বযেবোয়িক প্রয়বধান েম্লকভু  আরও জানলত এবং আপনার 
বযেবোি েহািতার জনযে েংস্ালন অয়ভেত হলত  
nyc.gov/business-এ যান।

স্বাধীন কর্মীর সংথিবান
য়েটি বযােযে বযেয়তিলদরলক য়বনামলূ্যের ও কম িরলচর পয়রলেবা বপি 
করলে, যার মলধযে রলিলে স্াস্যেবীমা, আয়থভুক কাউলন্সয়্ং ও কর 
প্রস্তুয়ত। আপয়ন আপনার স্াধীন কমমীলদরলক nyc.gov/dca-বত 
থাকা েংস্ানগুয়্র য়দলক য়নলদভুি করলত পালরন।



আপনার দায়িত্ব 

এই আইনটি স্বাধীন কর্মীদের, তবাঁদের 
অভিববাসন ভথিভত ভনভববিদেদে, আওতবায় আদন। 

ভিভিত চুভতি

$800 বা তার ববয়ি মলূ্যের চুয়তি 
য়্য়িতভালব হওিা আবিযেক। আপনার ও 
স্াধীন কমমীর মলধযে বেই যাবতীি চুয়তিই এর অন্তভুভু তি বকান  
120-য়দলনর েমিকাল্ যার বমাট মূ্ যে পয়রমাণ $800. য়্য়িত 
চুয়তিলত কী কাজ করলত হলব; কালজর জনযে কত পায়রশ্রয়মক 
বদওিা হলব; এবং বকান  তায়রলি তা বদওিা হলব তা ব্িা থাকা 
আবিযেক। আপনার ও স্াধীন কমমীর কালে বয বকান য়্য়িত 
চুয়তির প্রয়তয়্য়প রািা আবিযেক।

যাবতীি েমূ্ণভু করা কালজর জনযে আপনার 
স্াধীন কমমীলক বপলমন্ট করা আবিযেক। 
আপনার চুয়তিলত থাকা তায়রলি বা তার 
আলে বপলমন্ট করা আবিযেক। চুয়তির মলধযে 

বকান বপলমলন্টর তায়রি না থাকল্ আপনালক অবিযেই স্াধীন কমমীর 
কাজ েমূ্ণভু করার 30 য়দলনর মলধযে বপলমন্ট করলত হলব।

ককবান প্রভতদেবাধ 
কনওয়বা হদব নবা 

তাঁরা তাঁলদর অয়ধকার প্রলিাে কলরলেন 
বল্ স্াধীন কমমীলদরলক িায়তি বদওিা, 
হুময়ক বদওিা অথবা কাল্াতায়্কাভুতি 
করা ববআইয়ন। 

সর্য়র্দতবা কেদর্ন্ট 

একজন স্াধীন কমমী DCA'র ব্বার পয়্য়ে 
অযোন্ড স্যোন্ডারভু ে অয়িলে অয়ভলযাে দালির 
করলত পালরন। আপনার য়বরুলধে বকান 
অয়ভলযাে দালির করা হল্ DCA আপনালক 
তা জানালব। আপনার অয়ভলযালের বনাটিি পাওিার 20 
য়দলনর মলধযে তার জবাব বদওিা আবিযেক। আপয়ন জবাব 
না য়দল্ এবং স্াধীন কমমী আদা্লত বদওিায়ন মাম্া দালির 
করল্ য়বচারক ধলর বনলবন বয আপয়ন এই ্ঙ্ঘনটি কলরলেন। 
আপনার বকান প্রশ্ন থাকল্ freelancer@dca.nyc.gov-এ 
ইলম্ করুন।

অভিদ�বাগ

একজন স্াধীন কমমী আইন ্ঙ্ঘলনর জনযে 
আদা্লত বদওিায়ন মাম্া দালির করলত 
পালরন। আদা্ত যয়দ বদলি বয আপয়ন 
আইন ্ঙ্ঘন কলরলেন, বেলষেলরে আপয়ন 
ষেয়তপূরণ য়দলত বাধযে থাকলবন - বদরীলত বপলমন্ট বা বপলমন্ট না 
করার জনযে য়বিগুণ ষেয়তপূরণ; য়্য়িত চুয়তি বপি করলত বযেথভু হওিা 
বা প্রয়তলিালধর জনযে অয়তয়রতি ষেয়তপূরণ - এর েলগে বযাে হলব 
অযোটয়নভুর পায়রশ্রয়মক ও িরচ।

কেওয়বাভন র্বার্িবা

আপয়ন NYC-বত বকান 
স্াধীন কমমীলক য়নলিাে করল্ 
য়রি্ান্স ইজন'ট য়রি আইন, 
বযটি বম 15, 2017'ি 
কাযভুকর হলিলে, তার অধীলন 
আপনার আইয়ন দায়িত্ব 
রলিলে। আপনার আইন 
েংক্ান্ত বকান প্রশ্ন থাকল্ 
য়রপাটভু লমন্ট অি কনয়জউমার 
অযোলিিােভু (DCA)-এর 
মলধযেকার ব্বার পয়্য়ে 
অযোন্ড স্যোন্ডারভু ে-এ আপয়ন 
বযাোলযাে করলত পালরন।
আপনালদর গুরুত্বপূণভু দায়িত্ব ও েংস্ান েম্লকভু  
জানালত DCA এই োরমমভুটি ততয়র কলরলে।

আরও তলথযের জনযে, 311-কত কি করুন এবং 
“Freelance Workers”-এর কথা য়জজ্াো 
করুন অথবা nyc.gov/dca-বত যান।

আওতাি থাকা য়নলিােকারী  
পষে বক?
ভনদয়বাগকবারী েক্ষ হ্ এমন বকউ, বকান েরকারী েত্া োড়া,  
বয একজন স্াধীন কমমীলক য়নলিাে কলর। 

আওতাি থাকা স্াধীন কমমী বক?
স্বাধীন কর্মী হল্ন একজন বযেয়তি যাঁলক য়নলিােকারী পষে 
ষেয়তপূরলণর য়বয়নমলি পয়রলেবা প্রদান করার জনযে স্াধীন ঠিকাদার 
য়হলেলব য়নলিাে কলরলে। বয েমতি য়িলপে স্াধীন কমমীলদর ববিী য়নলিাে 
করা হি বেগুয়্ হ্:

 � য়িল্ম ও য়ভয়রও

 � গ্ায়িক ও ওলিব য়রজাইন

 � েৃহ চুয়তি ও বমরাময়ত

 � য়ময়রিা

 � িলটাগ্ায়ি

 � অনবুাদ 

ব্যভতক্রর্:

য়নয়দভুষ্ট য়বক্ি প্রয়তয়নয়ধলদর, অযোটয়নভুলদর এবং ্াইলেন্সপ্রাপ্ত 
য়চয়কৎো বপিাদারলদর স্াধীন কমমীর েংজ্া বথলক বাদ 
বদওিা হলিলে। 

আইনটি োধারণভালব বযৌথ দরকোকয়ের অধীলন কাজ 
করার জনযে প্রলযাজযে নি বযিালন কমমীলদর েংজ্া হ্ 
কমভুচারী।

কর্বিচবারী, নবা স্বাধীন ঠিকবােবার?

একজন কমমী আইনতঃ “স্াধীন ঠিকাদার” বহান বা না বহান তা 
য়বয়ভন্ন য়বেলির উপর এবং আপনার কালজর বযেবস্ার প্রকৃয়তর উপর 
য়নভভু র কলর। আপনার কমমীলদর কালজর েঠিক বশ্রণীয়বভাজন করা 
হলিলে য়কনা তা বঝুলত োহাযযে করার েংস্ালনর জনযে অনগু্হ কলর 
nyc.gov/dca-বত যান। কালজর বশ্রণীয়বভাজন েম্লকভু  বকান প্রশ্ন 
থাকল্ আপয়ন DCA'র েলগে freelancer@dca.nyc.gov-এও 
বযাোলযাে করলত পালরন। �ভেও DCA ককবান আইভন েরবার্েবি 
প্রেবান কদর নবা।


