
নিউ ইয়র্ক  যবু রর্কসংস্থাি প্ররল্প (NEW YORK YOUTH JOBS PROGRAM )
ব্যবসথার জি্য তথ্য

2012 সালে প্রথম শুরু হলে নিউ ইের্ক  যুব রম্কসংস্াি প্ররলপের 
েক্ষ্য নিে যুব সম্প্রদােলর রালে েগলে প্রলবশ ররার ক্ক্লরে সফে 
হলে সাহাযষ্য ররা। অংশগ্রহণরারীরা রমমীবলৃদের গুরুত্বপূণ্ক দক্ো 
োভ ররলবি যা োলদরলর রম্কেীবলি অলিরনদি পয্কন্ত সাহাযষ্য 
ররলব এবং অংশগ্রহণরারী বষ্যবসাগুনে প্রনেটি ক্যাগষ্য নিলোলগর েিষ্য 
$7,500 বা োর ক্বনশ টষ্যাক্স ক্রেনিট পালবি। শুরুলে 13টি নস্র 
ররা এোরাে সীনমে থারলেও রায্করেমটিলর আবার রলর 2022 
পয্কন্ত এবং ক্টেট েলুে সম্প্রসারলণর মাধষ্যলম অিলুমাদি ক্দওো হে। 

রী পথাওয়থা যথাবব?
• 13টি নস্র ররা এোরাে বসবাসরে েরুণলদরলর বষ্যবসাে নিলোগ 
ররলে $20 নমনেেি টষ্যাক্স ক্রেনিট

• নিউ ইের্ক  ক্টেলটর অবনশষ্ট এোরাগুনেলে বসবাসরে 
েরুণলদরলর বষ্যবসাে নিলোগ ররলে $20 নমনেেি টষ্যাক্স ক্রেনিট

কর কযথাগ্য?
• নিউ ইের্ক  ক্টেলট প্ররৃে অবস্াি রলেলি এমি সমস্ত বষ্যবসানের 
প্রনেষ্াি যালদর উত্তম আইনি নস্নে রলেলি

• নিউ ইের্ক  ক্টেলট বসবাসরে 16-24 বিলরর েরুণরা 

রীভথাবব আববদি ররববি
নিউ ইের্ক  যুব রম্কসংস্াি প্ররলপে অংশ নিলে বষ্যবসার শংনসে  
হওো আবশষ্যর। শংসােলির আলবদি ররলে বষ্যবসাগুনের  
30 িলভম্বলরর মলধষ্য অিোইলি আলবদি সমূ্ণ্ক ররা আবশষ্যর: 
www.labor.ny.gov/youthjobs.

আলগর বিলরর রায্করেলমর েিষ্য শংনসে বষ্যবসাগুনে োলদর 
ক্যাগালযালগর েথষ্য প্রদাি রলর এবং পনরলেবা চুনতির শে্ক াবেী 
প্রেষ্যেি রলর পুিরাে শংসােলির আলবদি ররলে পালর।

ক্রািও বষ্যবসা ক্রবে রায্করেম-ক্যাগষ্য নিলোলগর ক্ক্লরে টষ্যাক্স ক্রেনিট 
দানব ররলে পালর - িেুি নিলোলগ 16 ক্থলর 24 বিলরর েরুণরা 
রায্করেলম অংশ ক্িোর েিষ্য শংনসে। শ্রম নবভাগ (Department of 
Labor) আপিার রম্কখানের েিষ্য সবলচলে উপযুতি শংনসে প্রাথমীলদর 
ক্প্ররণ ররলব। ক্রািও বষ্যবসা অিষ্য ক্রািও উপালে প্রাথমী ক্পলে ক্গলে 
শ্রম নবভালগর রমমীরা োলদরলর শংনসে হলে সাহাযষ্য ররলে পালরি।

অিগু্রহ রবর রবি রথাখববি: ক্রািও বষ্যবসা ক্রািও শংনসে 
েরুণলর নেজ্াসা ররলে পালর িা ক্য ক্রি ক্স এই রায্করেলম 
অংশগ্রহলণর ক্যাগষ্য, রারণ ো ক্গাপিীে েথষ্য।

শংনসে েরুলণর 1 োিেুারী ও 31 নিলসম্বলরর মলধষ্য রাে শুরু  
ররা আবশষ্যর। 

করেনিবের রথানি 
পরূ্ক সরবয়র (সপ্থাবহ 35 ঘণ্থার কবনি) সব্কথানির $7,500
• প্রনে মালস $750, সলব্কাচ্চ িমাস (সব্কানধর $4,500)

• েরুণলর রালের প্রথম িমালসর পলর আরও িমালসর েিষ্য নিযুতি 
রাখলে $1,500 (পুলরা এরবির রম্করে)

• েরুণলর রালের নবিেীে বির পুলরা সমলের েিষ্য নিযুতি রাখলে 
$1,500

আংনির সরবয়র (20-34 ঘণ্থা/সপ্থাহ অথবথা হথাই সু্বে ভনত্ক  
হবে 10-34 ঘণ্থা/সপ্থাহ) সব্কথানির $3,750
• প্রনেমালস $375, সলব্কাচ্চ িমাস (সব্কানধর $2,250)

• েরুণলর রালের প্রথম িমালসর পলর আরও িমালসর েিষ্য নিযুতি 
রাখলে $7,50 (পুলরা এরবির রম্করে)

• েরুণলর রালের নবিেীে বির পুলরা সমলের েিষ্য নিযুতি রাখলে 
$7,50

টষ্যাক্স ক্রেনিলটর রানশ আপিার রলরর দালের ক্থলর ক্বনশ হলে 
আপনি অনেনরতি অথ্ক ক্ফরে নহলসলব ক্পলে পালরি। রষ্যালেন্ার 
বির ক্শলের আলগই অথ্কােলির দাে পুলরাপুনর ক্মটালিা হলে 
রায্করেমটি বন্ধ হলে যালব।

প্রশ্ন আবে?
রায্করেম সম্লর্ক  আরও েলথষ্যর েিষ্য, 1-877-226-5724 িম্বলর 
ক্ফাি ররুি অথবা ইলমে: youthjobs@labor.ny.gov.
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