
নিউ ইয়র ক্ে র নিরয়োগ সংস্ো সংক্োন্ত আইি
নিরয়োগ সংস্ো থের্ চো্নর পোওয়োর থষেররে 
সোহোয্য চোি?

§ 178. বরডের উপর পদরষেপ
আদালতে যে য�ানও লাইতেন্স প্াপ্ত ব্যক্তির ক্বরূতধে আনা েমস্ত দাক্ব বা মামলা যেই 
ব্যক্তির নাতম আনা যেতে পাতর ক্েক্ন এ�শে োোত্তর নম্বর ধারা অনেুাতর যেই 
লাইতেন্স প্াপ্ত ব্যক্তির দ্ারা ক্িতপাক্িট �রা বতডের ক্ষক্ে �তরতে এবং স্ানান্তর �রা 
হতে পাতর এবং যদওয়াক্ন মামলায় ক্ষক্ের িন্য অন্য দাক্বর মতো ক্নতয়াক্িে �রা 
হতে পাতর। আতবদন�ারীর দাক্ব�ৃে ক্ষক্ের পক্রমাণ, বতডে থা�া উতলেখ �রা শাক্স্ত 
নয়, মামলাটি যে আদালতের অধীনস্ যেই আদালতে ক্নধ্াক্রে হতব। �ক্মশনার 
ক্ষক্েগ্রস্ত ব্যক্তির হতয় বতডের ক্বরুতধে এ�টি মামলা �রতে পাতর। যেখাতন এই 
লাইতেন্সধারী ব্যক্তি োর পাওনাদারত� প্োরণা �রার উতদেতশ্য বা এই ধারার 
অধীতন আনা এ�টি েমন এডাতনার িন্য যটেট যথত� চতল যেতে, েখন ো ক্নক্চিে 
�রার িন্য েমন পাঠাতনা হতব। এই ধরতনর েমতনর �ক্প লাইতেন্স প্াপ্ত ব্যক্তির যশষ 
িানা বােস্াতনর ঠি�ানায় এবং �ক্মশনাতরর �াতে থাত� োর ক্নতয়াে েংস্ার 
ঠি�ানায় পাঠাতনা হতব।

§ 181. চুনতি, শর ক্ে র নববৃন্ এবং রনসদ
প্ক্েটি ক্নতয়াে েংস্ার দাক্য়ত্ব হতলা প্ক্েটি চা�ক্র প্াথথীত� চা�ক্রর িন্য এইেব 
প্দান �রা:

1. চো্নর প্োেথী ও নিরয়োগ সংস্োর মর্্য হওয়ো প্ন্টি চুনতির আসল 
্নপ এই দফার এ�শে পচঁাক্শ, এ�শে ক্েয়াক্শ নম্বর ধারার ক্বক্ধ অনেুাতর স্পষ্ট ও 
েংতক্ষতপ এ�টি ক্ববকৃ্েতে োপাতনা থা�তব বা েংেুতি থা�তব।

2. ক্োস “C” িোট্ সংক্োন্ত ্োরের েি্য:
(a) প্থতম এই ধরতনর খাক্ল চুক্তি �ক্মশনাতরর দ্ারা অনতুমাক্দে হতব এবং োর 
ক্েধোন্ত োট্িওরাক্র (certiorari) এর �াতে পে্াতলাচনার িন্য উপলভ্য হতব। প্ক্েটি 
চুক্তিতে ক্শল্ীত� েংেুতি এই দফার এ�শে পচঁাক্শ নম্বর ধারা অনেুাতর নাট� েংক্ান্ত 
ক্নতয়াতে েুতি ক্নতয়াে েংস্াত� েব্তমাট যে �ক্মশন বা ক্ফ ক্দতে হতব ো থা�তব। এই 
ধরতণর প্ক্েটি চুক্তিতে ক্শল্ীর নাম, চুক্তিটি �ী ধরতনর পক্রতষবার িন্য, �ক্মশন বা 
ক্ফ যপতমতটের েতগে েুতি েমস্ত শে্ োডাও নাট� েংক্ান্ত ক্নতয়াতে েুতি ক্নতয়াে েংস্ার 
নাম, ঠি�ানা, যফান নম্বর এবং লাইতেন্স নম্বর থা�তব। নাট� েংক্ান্ত ক্নতয়াতে েুতি 
ক্নতয়াে েংস্া ক্শল্ীর েতগে হওয়া প্ক্েটি চুক্তির এ�টি �ক্প রাখতব এবং ক্শল্ীত� 
প্ক্েটি চুক্তির এ�টি �ক্প প্দান �রতব।
(b) ক্নতয়াে েংস্া চুক্তি োডাও ক্শল্ীত� ক্নক্দ্ষ্ট �াতির প্ক্েটি অক্িশন বা 
ইটোরক্ভউতয়র েময়, এই �াতির িন্য ক্শল্ীত� যে ব্যক্তির �াতে আতবদন �রতে 
হতব োর নাম এবং ঠি�ানার েথ্য, যে পক্রতষবা যদয়া হতব, অক্িশন বা 
ইটোরক্ভউতয়র আতে োম্াক্ন� িানা যেতল যেই আনুমাক্ন� োম্াক্ন� এবং 
অক্িশন বা ইটোরক্ভউতয়র আতে ক্নতয়াে েংস্ার �াতে �াতির অন্যান্য বস্তুেে 
শে্ িানা থা�তল োও িানাতব। এই ধরতণর েথ্য ইতলক্ট্রক্ন� যোোতোতের মাধ্যতম 
প্দান �রা হতে পাতর।

3. ক্োস “A” এবং “A-1” নিরয়োগ সহ অি্যোি্য সমস্ত নিরয়োরগর থষেররে, 
প্ক্েটি চুক্তিতে ক্নম্নক্লক্খে েথ্য থা�তলও ো এতেই েীমবধে থা�তব না: চা�ক্রর 
িন্য চা�ক্র প্াথথী যে ব্যক্তির �াতে আতবদন �রতব োর নাম ও ঠি�ানা, 
ক্নতয়াে�ে্ার নাম, ঠি�ানা, ক্চঠি পাঠাতনার ঠি�ানা এবং যটক্লতফান নম্বর; চা�ক্রর 
ঠি�ানা বা ঠি�ানাগুক্ল, যে ধরতনর �াি �রতে হতব; প্ক্েক্দন �াতির আনমুাক্ন� 
েময় বা েপ্তাতহ �েক্দন �াি �রতে হতব; আনমুাক্ন� যবেতনর ক্ভক্ত্ততে চা�ক্র 
প্াথথীর িন্য ক্নতয়াে েংস্ার ক্ফ; �মথীর উপর আতরাপ �রা যে য�ানও শে্ এবং 
বােস্ান, স্াস্্য ক্বমা, স্াস্্যতেবা, অেুস্োর েুটি, অব�াশ ও অবের�ালীন েুক্বধা 
েহ যেই শতে্র েতগে েুতি খরচ; এই ধরতনর চা�ক্র স্ায়ী না অস্ায়ী, চা�ক্রর 
আনমুাক্ন� েময়�াল, চা�ক্র প্াথথীত� ক্নতয়াতের অনমুক্ে প্দান�ারী ব্যক্তির নাম ও 
ঠি�ানা; এবং ক্নতয়াে েংস্া যে ক্েটি, শহর বা গ্রাতম অবক্স্ে োর বাইতর �াতির 
দর�ার হতল পক্রবহতনর খরচ। েক্দ চা�ক্রটি শে্োতপতক্ষ অথ্ প্দত্ত �াি হয়, যে 
শতে্র অধীতন চা�ক্র প্াথথীত� ক্ফ প্দান �রতে হতব ো চা�ক্র প্াথথীর েই �রা 
যটন-পতয়টে টাইতপর পৃথ� চুক্তিতে স্পষ্টভাতব বলা থা�তব।

4. (a) এই অনতুছেদটি ক্াে “C” নাট� েংক্ান্ত ক্নতয়াে বাতদ েমস্ত যরেণীর ক্নতয়াতের 
যক্ষতরে প্তোি্য। ক্নতয়াে েংস্া প্ক্েটি চা�ক্র প্াথথীত� চুক্তির েতগে এ�টি নক্থ যদতব, 
যেখাতন চুক্তির শে্াবলী েংক্ক্ষপ্তভাতব বলা থা�তব। এই নক্থত�ই "শে্াবলী" বতল ধরা 
হতব এবং বলা থা�তব যে এটি চুক্তি নয় এবং এই ধরতনর নক্থ আইনেেভাতব আবধে 
�তর না। শে্াবলী োধারণ ভাষায় প্দান �রতে হতব োতে চা�ক্র প্াথথী বঝুতে পাতর 
এবং েখন েম্ভব এই ধরতনর নক্থতে এমন শব্দ ব্যবহার েীক্মে �রা হতব ো ে�তলর 
যবাধেম্য নয়।
(b) শে্াবলী �ক্মশনাতরর ক্নতদ্ক্শে যে য�ানও যটমতলেট যমতন চলতব এবং 
�ক্মশনাতরর ক্নধ্াক্রে পধেক্েতে ক্নতয়াে েংস্াগুক্লর �াতে উপলভ্য থা�তব। এই 
ধরতণর যটমতলেট তেক্র �রার যক্ষতরে, �ক্মশনার িনেণত� এই ধরতণর যটমতলেট 
েম্পত�্ মোমে িানাতনার েুতোে যদতব।
(c) �ক্মশনার এই ধারার ক্বধানগুক্ল �াে্�র �রতে প্তয়ািনীয় ক্বক্ধমালা এবং 
প্ক্বধান প্ণয়ন �রতে পাতর।
(d) �ক্মশনাতরর প্দত্ত য�ানও যটমতলেতটর অ-ইংতরিীর অংতশর ত্রুটি বা য�ানও েথ্য 
না থা�তল োর ক্নতয়াে েংস্াত� শাক্স্ত যদয়া োতব না।

5. চো্নর প্োেথী থের্ এরেনসি থয নি, নিরপোনেট, আিষুোনগি্ নি 
বো থপরমন্ট থিয় োর রক্েতদ চা�ক্র প্াথথীর নাম, ক্নতয়াে েংস্ার নাম ও ঠি�ানা, 
োক্রখ এবং এই ধরতনর ক্ফ এর পক্রমাণ, ক্িতপাক্িট, আনষুাক্গে� ক্ফ বা যপতমটে বা 
যে �ারতণ রক্েদটি যদয়া হতয়তে, যে উতদেতশ্য যপতমটে �রা হতয়তে এবং যে ব্যক্তি এই 
যপতমটে ক্নতছেন োর েই োপাতনা বা যলখা থা�তব। েক্দ বাক্ডর �াতির িন্য যটেতটর 
বাইতর যথত� চা�ক্র প্াথথী ক্নতয়াে �রা হতয় থাত�, োহতল রক্েতদ ো োপাতনা থা�তব 
অথবা এর েতগে এই দফার এ�শে চুরাক্শ নম্বতরর ধারার �ক্প েংেুতি থা�তব। ক্াে 
“C” নাট� েংক্ান্ত ক্নতয়াতের িন্য যেমন বলা আতে ো ব্যক্েে, রক্েতদ যপতমটে 
গ্রহণ�ারী ব্যক্তির েইতয়র িন্য উপতর িায়ো থা�তব, এ�টি বাতসে ও বড হাতের 
অক্ষতর ক্নম্নক্লক্খে ক্ববকৃ্ে োপাতনা থা�তব: “ক্নতয়াে েংস্া আপনাত� আপনার গ্রহণ 
�রা চা�ক্রর িন্য যরফার �রার আতে ক্ফ চাি্ �রতে পারতব না। চা�ক্র গ্রহণ 
�রার আতে আপক্ন যপতমটে �রতল বা আইন লঙ্ঘন �তর এমন য�ানও ক্ফ ক্দতল, 
আপক্ন যেই অথ্ যফরতের দাক্ব �রতে পাতরন, ো োেক্দতনর মতধ্য আপনাত� যফরে 
ক্দতে হতব”। ক্াে “C” ক্নতয়াতের যক্ষতরে এই ধরতনর রক্েতদ এগুক্ল থা�তব: “নাট� 

েংক্ান্ত ক্নতয়াতে েুতি ক্নতয়াে েংস্া আপনাত� আপনার গ্রহণ �রা চা�ক্রর িন্য 
যরফার �রার আতে ক্ফ চাি্ �রতে পারতব না। নাট� েংক্ান্ত ক্নতয়াতে েুতি ক্নতয়াে 
েংস্া আেল বা পূতব্�ার ক্নতয়াে চুক্তির দর �ষা�ক্ষ বা পুনরায় দর �ষা�ক্ষর 
যক্ষতরে আপনার হতয় প্ক্েক্নক্ধত্ব �রার পতর আপনার উপর ক্ফ আতরাপ �রতে পাতর। 
আইন লঙ্ঘন �তর এমন য�ানও ক্ফ ক্দতল, আপক্ন যেই অথ্ যফরতের দাক্ব �রতে 
পাতরন, ো োেক্দতনর মতধ্য আপনাত� যফরে ক্দতে হতব”।

6. প্ন্টি চুনতি, শ ক্ে োবলীর নববৃন্, রনসদ এবং চো্নর প্োেথীর্ প্দত্ত 
থয থ্োিও িনে সম্পূরকে ্রো বো আসল বো িুনলির্ট-আসল ্নপ 
প্ক্েটি ক্নতয়াে েংস্াত� চুক্তি �রার ক্দন যথত� বা যপতমটে �রার ক্দন যথত� ক্েন 
বের পে্ন্ত রাখতে হতব এবং �ক্মশনার বা োর অনতুমাক্দে এতিটে বা পক্রদশ্তনর 
অনতুরাতধর ক্ভক্ত্ততে পক্রদশ্তনর েময় উপলভ্য �রতে হতব। এই ধরতনর চুক্তির 
অন্যান্য ক্বক্ধ েত্বেও, চা�ক্র প্াথথী যে ক্ফ প্দান �রতব ো এই দফার এ�শে পচঁাক্শ 
নম্বর ধারার আট নম্বর উপধারা অনেুাতর ক্ফ েীমার যবক্শ হতব না।

§ 185. নি
1. পনরনস্ন্ অিসুোরর নি। চা�ক্র প্াথথীর েতগে ক্নতয়াে েংস্ার য�ানও ক্লক্খে 
চুক্তির শে্ না থা�তল, চা�ক্র প্াথথীত� ক্নতয়াে�ে্ার �াতে যরফার �রা ও 
ক্নতয়াে�ে্াত� চা�ক্র প্াথথীর �াতে যরফার �রার ফলস্রূপ উতি ক্নতয়াে�ে্া যেই 
চা�ক্র প্াথথীত� ক্নেুতি �রতল যেই েংস্া য�ানও ক্ফ বা অন্যান্য আনষুাক্গে� ক্ফ ক্নতে 
পারতব না, েতব ক্াে "C" ক্নতয়াতের যক্ষতরে োর ব্যক্েক্ম আতে: (a) ক্নতয়াে�ে্ার 
�াতে য�ানও ক্শল্ীত� যরফার �রা বা ক্নতয়াে�ে্াত� ক্শল্ীর �াতে যরফার �রার 
ফলস্রূপ যেই ক্শল্ীত� যেই ক্নতয়াে�ে্া ক্নেুতি �তরতে; অথবা (b) ক্শল্ীর হতয় 
য�ানও েংস্া আেল বা আতের ক্নতয়াে চুক্তির ক্বষতয় আতলাচনা বা পুনরায় 
আতলাচনা �রার ফলস্রূপ যেই ক্শল্ী আতলাচনা �তর ক্নতয়াে চুক্তিতে েম্ে হতয়তে। 
এই অনতুছেদ অনেুাতর ক্াে “C” ক্নতয়াতের িন্য, য�ানও ক্নতয়াে েংস্াত� এই ধারার 
ক্বক্ধ এবং এই দফার এ�শে ক্েয়াক্শ নম্বর ধারায় যেমন বলা আতে যেমনভাতব স্পষ্ট 
ও েংক্ক্ষপ্তভাতব এ�টি ক্ববকৃ্ে এ�িন ক্শল্ীত� প্দান �রতে হতব।

েমস্ত র�ম যলেেতমটে বা চা�ক্রর িন্য এখাতন েতব্াচ্চ যে ক্ফ বলা আতে ো চা�ক্র 
প্াথথীর উপর আতরাপ �রা হতে পাতর এবং এ�ই ক্ফ চা�ক্র দাো ক্নতয়াে�ে্ার 
উপতরও আতরাপ �রা হতে পাতর, েতব ক্াে “B” ক্নতয়াতের যলেেতমতটের যক্ষতরে চা�ক্র 
প্াথথীত� যে ক্ফ আতরাপ �রা হতয়তে োর যদডগুণ ক্ফ ক্নতয়াে�ে্ার উপর আতরাপ 
�রা হতে পাতর। ক্নতয়াে েংস্ার েতগে চুক্তির মাধ্যতম, ক্নতয়াে�ে্া চা�ক্র প্াথথীর ক্ফ 
মকুুব �রতে পাতর। লাইতেন্স প্াপ্ত ব্যক্তি যে “A”, “A-1” এবং “B” এ চা�ক্র প্দান 
�রার িন্য বা এই ধরতনর পক্রতষবা প্দাতনর িন্য ক্নতয়াে েংস্া চাক্লতয় 
ক্নতয়াে�ে্াতদর যথত� ক্ফ যনন, ক্�ন্তু এই ধারার উপধারা চার এ যেমন বলা আতে 
যেই অনেুাতর ক্নতয়াে�ে্া ও ক্নতয়াে েংস্ার মতধ্যর চুক্তিতে ক্নধ্াক্রে থা�তব যে 
চা�ক্র প্াথথীর যথত� ক্ফ যনয়া হতব না। �মথী বা চা�ক্রর িন্য যে ে�ল চা�ক্র প্াথথী 
যরক্িত্রেশন �রতব োতদর উপর য�ানও ক্ফ আতরাপ �রা হতব না বা োতদর যথত� 
যনয়া হতব না।

2. নি এর পনরমোর; থপরমন্ট সপূনচ। এখাতন উপতর যেমন বলা আতে ো োডা, 
এ�বার ক্নতয়াতের যক্ষতরে চা�ক্র প্াথথীর উপর আতরাপ �রা েব্তমাট ক্ফ এবং 
ক্নতয়াে�ে্ার উপর আতরাপ �রা েব্তমাট ক্ফ এই ধারার েূক্চ অনেুাতর যে পক্রমাণ 
উতলেখ �রা আতে োর যবক্শ হওয়া চলতব না; এবং এইেব ক্ফ এই দফার এ�শে 
ক্েয়াক্ে নম্বর ধারার ক্বক্ধর শে্াধীন হতব। এখাতন যেমনভাতব বলা আতে ো 
ব্যক্েক্তম এবং ক্াে "C" চা�ক্রর ব্যক্েক্তম, য�ানও ক্নতয়াে েংস্া চা�ক্র প্াথথীত� 
েুতিরাষ্ট্র মহাতদতশ চা�ক্রতে য�া�াতনার িন্য দশ োপ্তাতহর োপ্তাক্হ� ক্�ক্স্তর যচতয় 
যবক্শ হাতর য�ানও ক্ফ প্দান �রার িন্য চাপ ক্দতে পারতব না, যেখাতন ক্ফ চা�ক্রর 
প্থম দশ েপ্তাতহর প্ক্েটি েপ্তাতহর যশতষ প্দান �রা উক্চে অথবা �ম ঘন পাঁচটি 
েমান ক্�ক্স্ত যদয়া হতল, যেখাতন চা�ক্র প্াথথীর প্থম পাঁচ যবেতনর েময়েীমার পতর 
প্দান �রা উক্চে বা দশ েপ্তাহ েমতয়র মতধ্য, এর মতধ্য যে েময়টি যবক্শ হতব। 
ক্নতয়াে�ে্ার ক্ফ চা�ক্র প্াথথী চা�ক্রতে যোে ক্দতয় �াি �রা শুরু �রতল েখন 
যমটাতে হয়, েক্দ না ক্নতয়াে�ে্া ও ক্নতয়াে েংস্ার মতধ্য অন্য য�ানও র�ম চুক্তি 
�রা থাত�।

3. নিরপোনেট, অনরিম নি। য�ানও ক্নতয়াে েংস্াত� য�ানও চা�ক্র প্াথথীর 
যথত� ক্িতপাক্িট বা অক্গ্রম ক্ফ ক্নতে হতব না অথবা ক্নতে পারতব না।

4. চো্নরর ্রর। ক্নতয়াে েংস্াতদর দ্ারা ব্যক্তিতদর উপর আতরাপ �রা ক্ফ-এর 
উপর েীমা স্াপন �রার উতদেতশ্য, চা�ক্রত� ক্নম্নক্লক্খে যরেণীতে ভাে �রা হতয়তে:

ক্োস “A” – �ৃক্ষ রেক্ম� েহ োহ্স্্য বা ঘতরর �াতির যলা�, অনক্ভজ্ঞ বা 
অ-প্ক্শক্ষণপ্াপ্ত �মথী এবং রেক্ম�;
ক্োস “A1” – অ-যপশাদার প্ক্শক্ষণপ্াপ্ত অথবা দক্ষ ক্শল্ রেক্ম� অথবা 
�াক্রেররা;
ক্োস “B” – বাক্ণক্ি্য�, য�রাক্ন-েম্বন্ীয়, �াে্ক্নব্াহী, প্শােক্ন�, এবং 
যপশাদার চা�ক্র; েুতিরাতষ্ট্রর বাইতরর েব চা�ক্র, এবং ক্াে “A”, “A1”, 
“C” এবং “D”-যে অন্তভ্ূতি নয় এমন েমস্ত চা�ক্র;
ক্োস “C” – নাট� েংক্ান্ত �াতি েুতি থা�া;
ক্োস “D” – ক্শক্ষা আইতনর এ�শ উনচক্লেশ নম্বর দফায় যেমন বলা আতে 
যেই ক্হতেতব নাক্েং ম্যাতনিতমটে।

5. নি সীমো: ক্াে “A” ক্নতয়াতের িন্য, য�ানও ক্িতপাক্িট থা�তল ো েহ েব্তমাট 
ক্ফ প্থম মাতের যবেতনর ক্নম্নক্লক্খে শোংতশর যবক্শ হতব না:

যেতক্ষতরে য�ানও খাবার বা থা�ার ব্যবস্া প্দান �রা হয় না           10%
যেতক্ষতরে প্তে্য� �মক্্দবতে ক্দতন এ�বার খাবার প্দান �রা হয়      12%
যেতক্ষতরে প্তে্য� �মক্্দবতে ক্দতন দবুার খাবার প্দান �রা হয়          14%
যেতক্ষতরে প্তে্য� �মক্্দবতে ক্েন বার খাবার প্দান �রা হয়  
এবং থা�ার ব্যবস্া প্দান �রা হয়                                              18%

যেখাতন ক্নতয়াে চুক্তি �রার েময় এর েমস্ত পক্ষ চুক্তি বতুঝতে ও েম্ে হতয়তে যে, এই 
চুক্তির যময়াদ এ� মাতের �ম েময়, েব্তমাট ক্ফ প্�ৃে আতয়র ক্ভক্ত্ততে দশ, বাতরা, 
যচৌদে বা আঠাতরা শোংতশর যবক্শ হতব না।

6. নি সীমো: ক্াে “A1” চা�ক্র ক্নতয়াতের িন্য েব্তমাট ক্ফ এ� েপ্তাতহর যবেতনর 
যবক্শ হতব না, যেখাতন ক্নতয়াে চুক্তি �রার েময় এর েমস্ত পক্ষ চুক্তি বতুঝতে ও েম্ে 
হতয়তে যে চুক্তির যময়াদ দশ েপ্তাহ বা োর যবক্শ েমতয়র িন্য হতব। যেখাতন ক্নতয়াে 
চুক্তির েমস্ত পক্ষ ক্নতয়াে চুক্তি �রার েময় বতুঝতে ও েম্ে হতয়তে যে এটির 
েময়েীমা দশ েপ্তাতহর যথত�ও �ম হতব যেখাতন েব্তমাট ক্ফ প্�ৃে যবেতনর দশ 
শোংতশর যবক্শ হতব না।

7. নি সীমো: ক্াে “B” চা�ক্রর ক্নতয়াতের িন্য, েব্তমাট ক্ফ প্থম মাতের 
যবেতনর ক্নম্নক্লক্খে শোংতশর যবক্শ হতব না:

থযখোরি প্েম মোরসর থব্ি হরলো 

$750 এর �ম                                                                      25%
�মপতক্ষ $750 ক্�ন্তু $950 এর যচতয় �ম                                 35%
�মপতক্ষ $950 ক্�ন্তু $1150 এর যচতয় �ম                               40%
�মপতক্ষ $1150 ক্�ন্তু $1350 এর যচতয় �ম                             45%
�মপতক্ষ $1350 ক্�ন্তু $1500 এর যচতয় �ম                             50%
�মপতক্ষ $1500 ক্�ন্তু $1650 এর যচতয় �ম                             55%
অন্তে $1650 বা োর যবক্শ                                                    60%

েতব, যেতক্ষতরে চা�ক্র প্াথথীত� চা�ক্রর ক্নতয়াতের িন্য েরােক্র �ক্মশতনর ক্ভক্ত্ততে 
বা ড্রইং অ্যা�াউটে ও �ক্মশতনর ক্ভক্ত্ততে পাক্ররেক্ম� যদয়া হতব, যেতক্ষতরে েব্তমাট ক্ফ 
ক্নতয়াে�ে্ার ক্হতেতব প্থম বেতরর আতয়র ক্হতেতব 1/12 ো উপতর উক্লেক্খে 
পক্রমাতণর েমাতনর শোংতশর ক্ভক্ত্ততে ক্দতে হতব।

যেখাতন ক্নতয়াে চুক্তির েমস্ত পক্ষ ক্নতয়াে চুক্তি তেক্রর েময় বতুঝতে ও েম্ে হতয়তে 
যে এটির যময়াদ চার মাতের যথত�ও �ম হতব যেখাতন েব্তমাট ক্ফ এই উপক্বভাতের 
অনেূুক্চতে ক্নতদ্ক্শে ক্ফ-এর পঞ্াশ শোংতশর যবক্শ হতব না অথবা প্�ৃে যবেতনর 
দশ শোংশ, এর মতধ্য যেটি �ম হতব।

8. নি সীমো: ক্াে “C” চা�ক্রর এ�বার ক্নতয়াতের িন্য েতব্াতমাট ক্ফ 
আতবদন�ারীত� প্দানতোে্য ক্ষক্েপূরতণর দশ শোংতশর যবক্শ হতব না, েতব 
অত�্্রোর চা�ক্রর যক্ষতরে এই ক্নয়তমর ব্যক্েক্ম হতব এবং অতপরার এবং �নোট্ 
খাতে ক্ষক্েপূরতণর ক্বশ শোংতশর যবক্শ হতব না।

9. নি সীমো: ক্াে “D” ক্নতয়াতের যক্ষতরে এ�বার ক্নতয়াতের িন্য েব্তমাট ক্ফ 
ক্নম্নক্লক্খতের যবক্শ হতব না:

(1) প্োইরেট িোনসকেং নিউটির েি্য, ক্নতয়াতের য�বলমারে প্থম দশ েপ্তাতহর প্ক্ে 
েপ্তাতহ প্াপ্ত যবেতনর পাঁচ শোংশ এবং এই ক্ফ বত�য়া থা�তব এবং যেইেব েপ্তাতহর 
যশতষ প্দান �রতে হতব;
(2) অি্য িোনসকেং নিউটির েি্য, প্থম েপ্তাতহর যবেতনর পক্রমাণ েক্দ না প্থম 
বেতরর েণনা�ৃে যবেন অন্তে এ� বেতরর চা�ক্র যথত� ো যনয়া হতব ো আডাই 
হািার িলার বা োর যবক্শ হয়, এই যক্ষতরে েব্তমাট ক্ফ যেই যবেতনর ক্নম্নক্লক্খে 
শোংতশর যবক্শ হতব না:

থযখোরি প্েম বছররর থব্ি হরলো

�মপতক্ষও $2500 ক্�ন্তু $3000 এর যচতয় �ম                         2 5%
�মপতক্ষও $3000 ক্�ন্তু $3500 এর যচতয় �ম                             3%
�মপতক্ষও $3500 ক্�ন্তু $4000 এর যচতয় �ম                         3 5%
�মপতক্ষও $4000 ক্�ন্তু $4500 এর যচতয় �ম                            4%
�মপতক্ষও $4500 ক্�ন্তু $5000 এর যচতয় �ম                         4 5%
$5000 বা োর যবক্শ                                                              5% 

10. এই আইরির নবপরী্ নবন্ সর্বেও, এই দিোর এ্শ বোহোত্তর 
িম্বর ্োরো অিসুোরর েক্দ য�ানও েংস্া যে েব পক্রতষবা প্দাতনর িন্য লাইতেন্স 
প্াপ্ত োর বাইতর য�ানও পক্রতষবা প্দাতনর িন্য ক্ফ নাও যপতে পাতর বা েংগ্রহ �রতে 
পাতর। ক্ফ েংগ্রহ �রার �ারতণ, আদালে যে ক্নতয়াে েংস্া যে পক্রতষবা প্দাতনর 
িন্য তবধ লাইতেন্স প্াপ্ত নয় োর েতগে হওয়া চুক্তির পুতরাটাই বা য�ানও অংশ বাক্েল 
�রতব; েতব, এই ধরতনর চুক্তি বাক্েল বতল ক্বতবক্চে হতব না, েক্দ আদালে যদতখ যে 
রেম দপ্তর বা ক্নউ ইয়�্ ক্েটি উপতভাতিা ক্বষয়� ক্বভাতের যদক্র বা োতদর �রক্ণ� 
ত্রুটি েতত্বও য�ানও ক্নতয়াে েংস্া োর লাইতেন্স বিায় রাখতে েতচষ্ট হতয়তে।

§ 186. নি থির্
1. অ্্যন্্ নি: এই দফার ক্বক্ধ অনেুাতর য�ানও ক্নতয়াে েংস্া অক্েক্রতি ক্ফ বা 
যপতমটে েংগ্রহ �রতল, গ্রহণ �রতল বা যরতখ ক্দতল, উতি েংস্াত� দাক্ব �রার োে 
ক্দতনর মতধ্য ক্ফ বা অক্েক্রতি অংশ যফরে ক্দতে হতব।

2. নররপোটকে  ্রর্ ব্যেকে হওয়ো: েক্দ য�ানও চা�ক্র প্াথথী চা�ক্র গ্রহণ �তরন 
এবং �মত্ক্ষতরে ক্রতপাট্ �রতে ব্যথ্ হন, োহতল যেই প্াথথীত� এই দফার এ�শ পচাঁক্শ 
ধারা অনেুাতর েতব্াচ্চ ক্ফ এর পকঁ্চশ শোংতশর যবক্শ েব্তমাট ক্ফ আতরাপ �রা হতব 
না। েক্দ য�ানও চা�ক্র প্াথথী চা�ক্র গ্রহণ �তরন এবং �মত্ক্ষতরে ক্রতপাট্ �রতে ব্যথ্ 
হন, োহতল ক্নতয়াে�ে্ার উপর য�ানও ক্ফ আতরাপ �রা হতব না।

3. ্মথীর েুল ছোড়ো বরখোস্ত। েক্দ য�ানও চা�ক্র প্াথথী চা�ক্র গ্রহণ �তর ও 
�াতির িন্য ক্রতপাট্ �তর এবং োরপর েক্দ �মথীর যদাষ োডাই উতি চা�ক্র যথত� 
োত� বরখাস্ত �রা হয়, োহতল যেই �মথীর ও ক্নতয়াে�ে্ার উপর আতরাপ �রা 
েব্তমাট ক্ফ যেই �মথীর প্াপ্ত যবেতনর দশ শোংতশর যবক্শ হতব না এবং যেই ক্ফ এই 
দফার ধারা এ�শ পকঁ্চশ অনেুাতর অনতুমাক্দে েতব্াচ্চ ক্ফ এর যথত� য�ানও ভাতবই 
যবক্শ হতব না। েতব, েক্দ যেই �মথী বাক্ডর �াতির যলা� হন োত� এই যটেতটর 
বাইতরর য�ানও ক্নতয়াে�ে্া ক্নতয়াে �তরতেন, োহতল ক্নতয়াে�ে্ার ক্ফ প্�ৃে 
আতয়র যেক্রেশ ও এ� েৃেীয়াংশ শোংতশর যবক্শ হতব না।

4. অি্যোি্য পনরনস্ন্র ্োররর বরখোস্ত: েক্দ য�ানও চা�ক্র প্াথথী চা�ক্র 
গ্রহণ �তর ও �াতির িন্য ক্রতপাট্ �তর এবং োরপর অন্য য�ানও পক্রক্স্ক্ের �ারতণ 
েক্দ �মথীত� উতি চা�ক্র যথত� বরখাস্ত �রা হয়, োহতল যেই �মথীর ও ক্নতয়াে�ে্ার 
উপর আতরাপ �রা েব্তমাট ক্ফ যেই �মথীর প্াপ্ত যবেতনর পঞ্াশ শোংতশর যবক্শ হতব 
না এবং যেই ক্ফ এই দফার ধারা এ�শে পচঁাক্শ অনেুাতর অনতুমাক্দে েতব্াচ্চ ক্ফ এর 
যথত� য�ানও ভাতবই যবক্শ হতব না।

নিরয়োগ সংস্ো সংক্োন্ত আইি
সো্োরর ব্যবসো আইি সংক্োন্ত দিো 11 থের্ উদৃ্্ অংশ

নিরয়োগ সংস্োর থের্ 
সোহোয্য পোবোর সময় 
আপিোর্ ন্ েোির্ হরব

আপিোর অন্্োর েোিিু!
িতটি লাইতন েই �রার আতে, nyc.gov/dca 
চা�ক্র প্াথথীতদর অক্ধ�ার ক্বল পডুন এবং গুরুত্বপূণ ্
েতথ্যর িন্য আইন েম্পত�্ িাননু।

চুনতি, শর ক্ে র নববৃন্ এবং রনসদ
েংস্ার েতগে আপনার েই �রা চুক্তির এ�টি �ক্প, 
শে্াবলীর ক্ববকৃ্ে যেখাতন চুক্তি েংতক্ষতপ বলা আতে ো 
আপক্ন অবশ্যই পাতবন এবং প্ক্েবার যপতমটে �রার 
েময় অবশ্যই রক্েদ যনতবন। ক্নরাপদ স্াতন প্ক্েটি 
�ক্প যরতখ ক্দন।

িপূ্যি্ম থব্ি
আপনাত� অবশ্যই যেইেব চা�ক্রর যক্ষতরে যরফার �রা 
হতব ো এখান�ার ও এখনও খাক্ল আতে এবং ক্নউ 
ইয়�্ যটেট ও যফিাতরল আইন দ্ারা ক্নধ্াক্রে ন্ূযনেম 
যবেন অনেুাতর যবেন যদয়া হতব। nyc.gov/dca 
এবং labor.ny.gov যদখুন।

নি ও অেকে থির্
ক্নতয়াে েংস্া আপনাত� য�ানও চা�ক্রর ব্যবস্া না 
�রা অবক্ধ আপনার যথত� ক্ফ যনয়া হতব না। েক্দ 
আপক্ন চা�ক্র পাওয়ার আতে ক্ফ ক্দতয় থাত�ন 
অথবা আইন অনেুাতর অনতুমাক্দে নয় এমন 
পক্রমাণ অথ্ প্দান �তর থাত�ন, োহতল আপক্ন 
অথ্ যফরতের দাক্ব �রতে পাতরন, ো আপক্ন 
অবশ্যই 7 ক্দতনর মতধ্য পাতবন।  

অনেরযোগ
DCA-এর �াতে অক্ভতোে িানাতে 311 নম্বতর যফান 
�রুন অথবা nyc.gov/dca যদখুন।

NYC-এর নিরয়োগ সংস্োরদর ্োরছ অবশ্যই উপরেোতিো নবষয়্ 
নবেোরগর (Department of Consumer Affairs, DCA) লোইরসসি 
েো্র্ হরব এবং ্োরদরর্ অবশ্যই আইি থমরি চলর্ হরব। 
সংস্োর DCA লোইরসসি থদখুি।
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