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িনেয়াগকতর্: সামািজক িনরাপত্ �শাসেনর গরিমল প� স�েকর আপনার কী জানা দরকার
একি "SSA গরিমল" প� িক?
একি সামািজক িনরাপত্ �শাসেনর (Social Security Administration, SSA) গরিমেলর প�, যােক আনু�ািনকভােব "িনেয়াগকতর ্াে
সংেশাধেনর অনুেরাধ (Employer Correction Request)"-এর িব�ি� বলা হয়, িনেয়াগকতর ্ �ারা দােয়র করা তথয এবং SSA-এর
েরকডর্গি মেধয অিমেলর িবষেয় িনেয়াগকারীেক সতকর করার উে�েশয একি িশ�ামূলক প� যা সামািজক িনরাপত্ সুিবধাগিল জনয
একি কমর্চারী উপাজর্ েরকেডর্ সিঠকত �ভািবত করেত পাের। প�ি জানায় েয একজন কমর্চারী নাম এবং/অথবা সামািজক িনরাপত্
ন�র (Social Security number, SSN) স�েকর �ািপত তথয SSA-এর েরকডর্গিল থাকা নাম এবং/অথবা SSN-এর সােথ েমেল না।
কেয়ক বছর ধের এটা না করার পর, 2019 সােলর মাচর মােস SSA িনেয়াগকতর ্ােদ কােছ এই প�গি পুনরায় ে�রণ করা চালু কের।
একি SSA গরিমল পে�র �াি� িক িনেয়াগকতর্ বা কম�র ভুল কােজর জনয সতক�করণ িহসােব কাজ কের?
না। ছাপায় ভু ল, করিণক �ি, বা অিববৃত নাম পিরবতর ্ সহ অেনক কারেণ একি অিমল থাকেত পাের। SSA-এর প�ি বেল: "এই প�ি
এি ইি�ত কের না েয আপিন [িনেয়াগকতর ্] বা আপনার কমর্চার ই�াকৃ তভােব কমর্চারীি নাম বা SSN স�েকর সরকারেক ভু ল তথয
িদেয়েছন।" 1
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একি SSA গরিমল পে�র �াি� িক এি েদখায় েয একজন কমর ্চার নিথভু� নন অথবা অনয্থা অনুেমাদন ছাড়াই কাজ
করেছন?
না। আেগই উে�খ করা মেত, েয অিমলগি SSA-েক একি গরিমেলর প� ে�রণ করেত বাধয কের, তার েবশ কেয়কি কারণ হেত পাের।
SSA-এর প�ি বেল: "এই প�ি আপনার কমর্চারী কােজর অনুেমাদন বা অিভবাসন ি�িতেক উে�শ কের না।" মািকর ্ যু�রাে�র িবচার
িবভাগ এটাও পরামশর িদেয়েছ েয িনেয়াগকতর ্ােদ েকান প� �াি�র কারেণ তারা েযন এটা না ভােব েয েকানও নাম থাকা কমর্চারী
অিভবাসন ি�িত িনেয় েকানও সমসয্ আেছ। 2
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গরিমেলর প� পাওয়া িনেয়াগকতর্ােদ িক করা উিচত?
গরিমেলর প� ��াব কের েয িনেয়াগকতর ্ােদ তােদর েরকডর পযর্ােলাচন করা উিচত এবং যিদ িনেয়াগকতর ্ােদ েরকডর্গিল �ি থােক, তাহেল
SSA-এর েরকডর্গিল কমর্চারীেদ মজুির সিঠকভাে েপা� করা িনি�ত করেত SSA-েত সংেশাধন �দান করা উিচত যােত কমর্চারীর
সিঠ সামািজক িনরাপত্ সুিবধাগি পায়। িনেয়াগকতর ্ার কমর্চারীেদরে পে�র একি অনুিলিপ �দান করা উিচত যােত কম�রাও িনি�ত
করেত পােরন SSA-এর কােছ সিঠ তথয রেয়েছ। SSA তার ওেয়বসাইেট আেরা তথয সরবরাহ কের, যার মেধয িব�ি�র নমুনা, ধােপ ধােপ
িনেদর ্শাবল, এবং �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী রেয়েছ: https://www.ssa.gov/employer/notices.html।
SSA-এর পে� বিণর্ মেত: "আপিন [িনেয়াগকতর ্] একজন কমর্চারী িবরে শধ তার SSN বা নাম আমােদর েরকেডর্ সােথ না েমলার
কারেণ েকানও �িতকূ পদে�প েনওয়ার জনয এই প�ি বয্বহা করেবন না, েযমন ছাঁটাই করা, িনলি�ত করা, চাকির েথেক েবর কের
েদওয়া বা েসই বয্ি� িবরে ৈবষময্মূল আচরণ করা।"
িনেয়াগকতর্ারা িক60 িদেনর মেধয্ সংেশাধন �দান করা �েয়াজ?
না। SSA গরিমেলর প�েক "িনেয়াগকতর ্ােদ গরিমেলর িবষেয় সতকর করার লে�য একি িশ�ামূলক প�" িহসােব বণর্ন কের।
উপর�, SSA জািনেয়েছ েয এি একি আইন বলবৎকারী সং�া নয় এবং জুেনর �থম িদেক কংে�সীয় কমর্কতর্াে সােথ িনি�ত কেরেছ
েয এি "েকানও পদে�প েনয় না এবং িনেয়াগকতর ্ােদ [গরিমল]-এর পে�র সােথ �িতপালন না করার কারেণ SSA-স�িকর ্ েকানও
পিরণিত হয় না।" 3
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(পরবত� পৃ�ায় অবয্াহ)
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েয িনেয়াগকতর্া এবং কম�েদর েরকডর্ েমেল না তােদর স�েকSSA িক েকানও তথয্ অনয্ানয্ সং�ার সােথ ভাগ কের ?
SSA-এর মেত, গরিমেলর পে�র েডটা হে� সুরি�ত েফডােরল টয্া তথয এবং, অতএব, SSA-এর "[অভয্�রী রাজ� েকাড] খ� 6103
এর অধীেন েকান িনিদর ্ উে�েশয অনুেমািদত না হওয়া পযর্ অনয সং�াগিল সােথ এই তথয্ ভাগ কের েনওয়া িনিষ�।" 4 SSA
অভয্�রী রাজ� পিরেষবা (Internal Revenue Service, IRS)-এর সােথ গরিমেলর তথয ভাগ কের কারণ SSA-েক IRS-এর এেজ�
িহসােব িবেবচনা করা হয়।
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িনেয়াগকতর্ারা এবং কমর্চারীরা িকভােব আেরা জানেত পাে?
িনেয়াগকতর ্ার আইিন উপেদ�া বা িশ� সিমিতর সে� পরামশর করেত পােরন। কম�রা উপযু� ে�ে� সংেশাধনগিল সমাধান করেত তােদর
কমর্ে�ে� �িতিনিধেদর সােথ পরামশর করেত এবং/অথবা আইিন সহায়তা চাইেত পাের। অিভবাসন আইিন সহায়তার �েয়াজ থাকেল
িনউইয়কর ্বাসীর 311 েত েফান করেত পােরন এবং েরফারালগিল জনয "ActionNYC" বা "immigration legal services"
(ইিমে�শন িলগাল সািভর ্েস) বলেত পােরন।

SSA-এর গরিমেলর প� এবং িনউইয়কর িসি মানবািধকার আইেনর অধীেন ৈবষময এড়ােনা
একি অিমেলর কারেণ একজন কমর্চারী িবরে েকানও �িতকূ পদে�প েনওয়া, েযমন কমর্চারীে ছু িটে পাঠােনা বা চাকির েথেক বরখা� করা
NYC মানবািধকার আইন (NYC Human Rights Law, NYCHRL) ল�ন করেত পাের। অনয্ান সুর�াগিল মেধয, NYCHRL কম�েদর �কৃ ত বা
অনুভূত অিভবাসন অব�া, জাতীয় উৎস, বা অনয েকানও সুরি�ত ে�িণেত সদসয্তা কারেণ, এমনিক আংিশকভােবও িনেয়াগকতর ্ােদ কমর্ে�ে
একজন কমর্চারী িবরে ৈবষময্মূল আচরণ েথেক িনিষ� কের। একজন িনেয়াগকতর ্ িযিন একজন কমর্চারী িবরে ৈবষময্মূল আচরণ বা
�িতেশাধ েনওয়ার জনয গরিমেলর পে�র �াি� বয্বহা কেরন, তার $250,000 পযর্ আইনসং�া� জিরমানা হেত পাের এবং �িত�� কমর্চারীে
�িতপূরণ �দান করেত হেত পাের। এছাড়াও ে�ট এবং েফডােরল আইন ৈবষময িনিষ� কের এবং তার জনয জিরমানা হেত পাের।
িন�িলিখতগি হল গরিমেলর প� জিড়ত NYCHRL ল�েনর উদাহরণ:
• একজন িনেয়াগকতর ্ একি গরিমেলর প� েপেয়েছন যা িফিলপাইন েথেক অিভবাসনকারী একজন কমর্চারীে তািলকাভু � কের। িনেয়াগকতর ্
তার উ�ারণভি�র কারেণ দীঘর্িদ ধের কম�িেক বরখা� করার কারণ খুঁজিছেলন, যিদও এিট তার কাজ করার �মতায় েকান �ভাব েনই,
এবং কমর্চারী আইনত কাজ করেত স�ম। গরিমেলর প�টা পাওয়ার সােথ সােথ িনেয়াগকতর ্ কমর্চারীিট বরখা� কের েদন।
• একজন িনেয়াগকতর ্ গরিমেলর সমসয্ ইি�ত করা একি গরিমেলর প� েপেলন। িনেয়াগকতর ্ অনুমান কেরন েয একজন ি�িট অিভবাসী
কম�র তািলকাভু � হওয়াটা কমর্চার কতৃর ্ �দত তেথয্ মেধয একি ভু েলর কারেণ হেয়িছল। িনেয়াগকতর ্ কমর্চারীে পে�র একি অনুিলিপ
েদয় এবং েকান পদে�প েনয় না। িক�, িনেয়াগকতর ্ সে�হ কেরন েয েমি�েকা েথেক আগত অনয্ান েবশ কেয়কজন অিভবাসী কম�, যারা
গরিমেলর প�েত তািলকাভু �, তােদর ৈবধ অিভবাসন ি�িত েনই। িনেয়াগকতর ্ তােদর নতু ন I-9 ফমর পূরণ করেত এবং কােজর অনুেমাদেনর
আসল �মাণ আনেত আেদশ কের। িকছু কম� এই তথয আেন না; িনেয়াগকতর ্ পরবত�েত তােদর চাকির েথেক েবর কের েদয়। েযেহতু
িনেয়াগকতর ্ শধুমা েমি�েকার বংেশা�ূ ত কমর্চারীেদ দিলল �দােনর শতর আেরাপ কেরন, তাই এই িনেয়াগকতর ্ NYCHRL এর অধীেন
জাতীয় উৎস এবং অিভবাসন ি�িতর উপর িভিত কের ৈবষেময্ জনয দায়ী থাকেবন।
• একজন কমর্চার কৃ ষা� কম�েদর জনয অনয্ায শতর ্াবল স�েকর ��বাদী িছেলন। পের িনেয়াগকতর ্ েসই কমর্চারী জনয একি গরিমেলর সমসয্
ইি�ত করা একি গরিমেলর প� পায়। িনেয়াগকতর ্ কমর্চারীে তার ৈবষেময্ অিভেযােগর �িতি�য়া িহসােব চাকির েথেক েবর কের েদওয়ার
িস�া� েনয় এবং এিট জনয গরিমেলর প�িটে একি অজুহাত িহসােব বয্বহা কের। NYCHRL এর অধীেন �িতেশােধর জনয এই িনেয়াগকতর ্
দায়ী হেবন কারণ িতিন সুরি�ত কাযর্কলাে একজন কমর্চারী সংি��তার কারেণ েসই কমর্চারীি িবরে �িতকূ পদে�প �হণ কেরেছন।

িনেয়াগকতর্ােদ জনয অিতির� সং�ান:
I-9 এবং কমর্সং�া যাচাইকরণ প�িতেত ৈবষময িকভােব এড়ােবন:
https://www.justice.gov/crt/page/file/1132606/download

নাগিরক� ি�িত ৈবষময এর উপর িনেয়াগকতর ্ােদ জনয তথয:
https://www.justice.gov/crt/page/file/1080256/download
মািকর ্ যু�রাে�র িবচার িবভােগর SSA গরিমেলর পথ�দশর্:
https://www.justice.gov/crt/ssa-no-match-guidance-page
Bill de Blasio, েময়র
Carmelyn P. Malalis, েচয়ার/কিমশনার
Bitta Mostofi, কিমশনার
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