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NYC’র 
স্ািীন 
কমমীলির 
রষো করা
অভিকার এবং িে্য 
সম্াশরর একটি সংভক্ষপ্ত ভচত্র

DCA'র ব্বার পধ্ধস অযোন্ড 
স্যোন্ডারভু স অধ�স (OLPS) হ্ 
কমমীলির জনযে ধসটি সরকালরর 
একটি ধনলবধিত উপায়। িবুভু্ 
কমমীলির সাহাযযে করার িাধয়ত্ব 
ধনলয় OLPS কালজর জায়গায় 
অধভবাসী, ধবধভন্ন বলণভুর মানেু 
ও মধহ্ালির প্রভাধবত করা 
সমসযোগুধ্র ধিলক মলনালযাগ 
ধিলত আমালির আলিিলক 
সবভুান্তকরলণ গ্হণ কলরলে।
OLPS: 

 থপৌর কাজকশমবির প্রিান আইনগুভিব্বৎ 
কলর।

  মিূ গশবেণা, হাি বাভিশয় থদওয়া ও 
ভেক্ষাপধরচা্না কলর। 

 ভনউ ইয়কবি  ভসটির গশি উঠশি োকা অেবিনীভি 
ও কমমীদশির প্রভি সংশবদনেীি 
নীভিগুভিরধবকাি ঘটায়।

সমধৃধেিা্ী সম্প্রিায় ততধর করলত ধনউইয়কভু বাসীলিরলক NYC উপলভাতিা ধবেয়ক 

িপ্তর সুরষো বিয় ও তিধনক আধথভুক অবস্ার উন্নধত কলর। আমালির শ্রম নীধত ও 

মানক অধ�লসর কালজর মািযেলম, DCA কমরত পধরবারলির আধথভুক স্াস্যে এবং 
কমভু জীবলনর ভারসামযে অজভু ন করলত প্রলয়াজনীয় সভুরঞ্াম এবং সম্ি প্রিালনর 

মািযেলম ষেমতা বিয়।
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সংস্ানগুধ্:

নমনুা চুভতি
DCA এমন মলর্ চুধতি ততধর কলরলে যা আইন বমলন চল্ যা 
ধনলয়াগকারী পষেগুধ্ ও স্ািীন কমমীরা পযভুাল্াচনা করলত পালরন। 
অনগু্হ কলর nyc.gov/dca-বত যান।

কম িরশচ স্াথি্য বীমা
NYC মানব সম্ি প্রিাসন আপনালক আপনার চাধহিা এবং 
বালজট পূরণ কলর এমন স্াস্যে বীমা এবং বকয়ার িুলঁজ বপলত 
সাহাযযে করলত পালর। 311 ব�ান করুন nyc.gov/health বিিুন 
ধবনামলূ্যে বযেধতি সাহালযযের জনযে একটি স্াস্যে ধবভালগর সাটিভু �াইর 
অযোধলিলকিন কাউলন্স্র বিাঁজার জনযে অথবা স্াস্যে ধবভালগর 
ওলয়বসাইট nystateofhealth.ny.gov  বিিুন।

জনসািারশণর উপকাভরিা 
ACCESS NYC একটি ধবনামলূ্যে বসবা যা আপনালক 30 টিরও 
ববধি িহর, রাজযে এবং যুতিরাষ্টীয় ববধনধ�ট বপ্রাগ্াম িুলঁজ ববর 
করলত সাহাযযে কলর যধি আপধন তার জনযে বযাগযেতা অজভু ন করলত 
পালরন। আপধন ACCESS NYC-এর মািযেলম ধনধিভুষ্ট বপ্রাগ্ালমর 
জনযে অন্াইলন আলবিন করলত পালরন। ACCESS NYC তলথযের 
জনযে nyc.gov/accessnyc বিিুন বা 311 নম্বলর বযাগালযাগ 
করুন । 

ভবনামশূি্য আভেবিক কাউশসেভিং 
NYC ধ�নাধন্সয়া্ বসন্টারগুধ্ ধবনামলূ্যে প্রলতযেলকর জনযে 
পৃথকভালব বপিািার আধথভুক পরামিভু বিয়। পধরলেবাটি বগাপনীয়, 
এবং আমালির বপিািার কাউধন্স্াররা একাধিক ভাোয় কথা 
বল্। অযোপলয়ন্টলমলন্টর সময় ধনিভুারণ করার জনযে 311 নম্বলর 
ব�ান করুন অথবা nyc.gov/dca  বিিুন।

ভবনামশূি্য আয়কর প্রস্তুভি 
NYC-এর ধবনামলূ্যে আয়কর প্রস্তুধত পধরলেবা পাওয়ার জনযে 
বযাগযেতা অজভু ন করলত হলব, যার মলিযে রলয়লে অন্াইন �াইধ্ং 
এবং একটি IRS প্রতযেধয়ত VITA/TCE বস্চ্ালসবক ধপ্রপারালরর 
সলগে বযেধতিধবলিলে �াইধ্ং। আলরা তলথযের জনযে 311-এ ব�ান করুন 
অথবা nyc.gov/taxprep এ বিিুন। 

ভেক্ষা ও প্রভেক্ষণ কমসূবিচী 
ধসটি কমভুপ্রাথমীলির জনযে ধবনামলূ্যে সহায়তা প্রিান কলর।  
nyc.gov/workforce1 ধগলয় বা 311-এ বযাগালযাগ করু একটি 
ওয়াকল�াসভু1 কযোধরয়ার বসন্টার (Workforce1 Career Center) 
িুলঁজ বপলত ধজজ্াসা করুন।

অভিবাসন সহায়িা
ActionNYC আপনার কধমউধনটিলত ধনরাপি, ধবনামলূ্যে 
অধভবাসন আইধন পরামিভু আপনার ধনলজর ভাোয় প্রিান কলর। 
nyc.gov/actionnyc বিিুন অথবা 311 নম্বলর কল্ কলর 
“ActionNYC” ব্নু।

ইংশরজী ক্াস 
NYC যুব ও সম্প্রিায় ধবকালির ধবভাগ এর ইংলরধজ ভাোর 
বপ্রাগ্ামটি নতুন ধনউ ইয়কভু বাসীলির ইংরাজী ধিিলত সাহাযযে করার 
জনযে পধরকধপেত। আলরা তলথযের জনযে nyc.gov/taxprep এ যান।



আপনার অধিকারসমহূ
আপনার অভিবাসন ভথিভি ভনভববিশেশে 
আপনার অভিকার আশে। 

ভিভিি চুভতি

$800 বা তার ববধি মলূ্যের চুধতি 
ধ্ধিতভালব হওয়া আবিযেক। আপনার ও 
ধনলয়াগকারী পলষের মলিযে বসই যাবতীয় চুধতিই এর অন্তভুভু তি বকান 
120-ধিলনর সময়কাল্ যার বমাট মূ্ যে পধরমাণ $800। ধ্ধিত 
চুধতিলত আপধন কী কাজ করলবন; কালজর জনযে আপধন কত 
পাধরশ্রধমক পালবন; এবং বকান্  তাধরলি তা পালবন তা ব্িা থাকা 
আবিযেক। আপনার ও ধনলয়াগকারী পলষের কালে বয বকান ধ্ধিত 
চুধতির প্রধতধ্ধপ রািা আবিযেক।

ধনলয়াগকারী পলষের আপনালক প্রধতটি 
সমূ্ণভু করা কালজর জনযে বপলমন্ট করা 
আবিযেক। আপনার চুধতিলত থাকা 
তাধরলি বা তার আলগ প্রিত্ত অথভু 

পাওয়া আবিযেক। চুধতির মলিযে বকান বপলমলন্টর তাধরি না থাকল্ 
ধনলয়াগকারী পষেলক অবিযেই আপনার কাজ সমূ্ণভু করার 30 
ধিলনর মলিযে বপলমন্ট করলত হলব।

প্রভিশোশির থেশক মভুতি 

আপধন আপনার অধিকার প্রলয়াগ 
কলরলেন বল্ ধনলয়াগকারী পলষের 
দ্ারা আপনালক িাধতি বিওয়া, হুমধক 
বিওয়া অথবা কাল্াতাধ্কাভুতি করা 
ববআইধন। 

NYC মানবাধিকার আইন ধনউ 
ইয়কভু বাসীলির বযলকানরকম বঞ্চনার 
বথলক রষো কলর। আপধন বঞ্চনার 
ধিকার হল্ NYC কধমিন অন 
ধহউমযোন রাইটস ইনল�া্াইন-বক  
311-এ ক্ করুন।

বঞ্চনার থেশক মভুতি

সময়মশিা থপশমন্ট 

আপধন DCA'র ব্বার পধ্ধস অযোন্ড 
স্যোন্ডারভু স অধ�লস অধভলযাগ িালয়র 
করলত পালরন। DCA ধনলয়াগকারী পষেলক 
তা জানালব, যালিরলক 20 ধিলনর মলিযে 
আবধিযেকভালব অধভলযালগর জবাব ধিলত হলব। DCA আপনালক উধক্ 
িুজঁলত, আিা্লতর প্রধরিয়া বঝুলত ও আরও অলনক ধকেুলত সাহাযযে 
করার জনযে তথযেও প্রিান করলব। অধভলযালগর �মভুটি nyc.gov/dca 
বথলক রাউনল্ার করুন অথবা 311-বত ক্ করুন। আপনার বকান 
প্রশ্ন থাকল্ freelancer@dca.nyc.gov-এ ইলম্ করুন।

অভিশ�াগ দাশয়র 
করার অভিকার 

আপধন ষেধতপূরণ চাওয়ার জনযে 
ধনলয়াগকারী পলষের ধবরুলধে আিা্লত 
মাম্া করলত পালরন। আপনালক 
আপনার কালজর জনযে সময়মলতা 
বপলমন্ট করা না হল্ আপনার 
আপনালক বয বপলমন্ট করা হয়ধন তার 
ধদ্গুণ অথভু পাওয়ার, প্রধতলিালির 
ষেধতপূরণ পাওয়ার এবং অযোটধনভুর 
পাধরশ্রধমক ও িরচ প্রিালনর অথভু 
পাওয়ার অধিকার রলয়লে।

মামিা করার অভিকার 

আপধন NYC'র একজন স্ািীন 
কমমী হল্ কাজ সংরিান্ত প্রশ্ন 
ও অধভলযালগর জনযে আপনার 
আইধন অধিকার ও একটি 
ধনলবধিত ধসটি সংস্ান রলয়লে: 

ধরপাটভু লমন্ট অ� কনধজউমার 
অযোল�য়াসভু (DCA)-এর মলিযেকার 
ব্বার পধ্ধস অযোন্ড স্যোন্ডারভু স 
অধ�স।
আপনালির গুরুত্বপূণভু অধিকার ও সংস্ান সম্লকভু  
জানালত DCA এই সারমমভুটি ততধর কলরলে। 

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

বক আইলনর আওতায় পলে?
ধরি্ান্স ইজন'ট ধরি অযোক্ট-এর অিীলন, বযটি বম 15, 2017 বথলক 
কাযভুকর, বকান স্ািীন কমমী হল্ন একজন বযেধতি যাঁলক ধনলয়াগকারী 
পষে ষেধতপূরলণর ধবধনমলয় পধরলেবা প্রিান করার জনযে স্ািীন 
ঠিকািার ধহলসলব ধনলয়াগ কলরলে বা িলর বরলিলে। 

স্ািীন কমমীরা ধবধভন্ন ধিলপে কাজ কলরন। বয সমতি ধিলপে স্ািীন 
কমমীলির ববিী ধনলয়াগ করা হয় বসগুধ্ হ্:

 � ধ�ল্ম ও ধভধরও

 � গ্াধ�ক ও ওলয়ব ধরজাইন

 � গৃহ চুধতি ও বমরামধত

 � ধমধরয়া

 � �লটাগ্াধ�

 � অনবুাি 

ব্যভিক্রম:

ধনধিভুষ্ট ধবরিয় প্রধতধনধিলির, অযোটধনভুলির এবং ্াইলসন্সপ্রাপ্ত 
ধচধকৎসা বপিািারলির স্ািীন কমমীর সংজ্া বথলক বাি 
বিওয়া হলয়লে। 

আইনটি সািারণভালব বযৌথ িরকোকধের অিীলন কাজ 
করার জনযে প্রলযাজযে নয় বযিালন কমমীলির সংজ্া হ্ 
কমভুচারী।

আপধন “স্ািীন ঠিকািার” বহান বা না বহান তা ধবধভন্ন ধবেলয়র 
উপর এবং আপনার কালজর বযেবস্ার প্রকৃধতর উপর ধনভভু র কলর। 
আপনার কালজর সঠিক বশ্রণীধবভাজন করা হলয়লে ধক না তা বঝুলত 
সাহাযযে করার সংস্ালনর জনযে অনগু্হ কলর nyc.gov/dca-বত 
যান। আপনার স্ািীন কমমী, স্ািীন ঠিকািার বা কমভুচারী ধহলসলব 
বশ্রণীধবভাজন সম্লকভু  বকান প্রশ্ন থাকল্ আপধন DCA'র সলগে 
freelancer@dca.nyc.gov-এও বযাগালযাগ করলত পালরন।

ভনশয়াগকারী পক্ষ হ্ এমন বকউ, বকান সরকারী সত্তা োো, বয 
একজন স্ািীন কমমীলক ধনলয়াগ কলর।


