�ম মানেদ�র অনুিমত এবং সািটিফেকট ইিউনট িবভাগ
(Division of Labor Standards Permit and Certificate Unit)
Harriman State Office Campus
Building 12, Room 185B
Albany, NY 12240

অিভবাসন িনব�ীকরেণর উৎপাদনকারী/�ি�য়াকারীর সািটর্িফেকেটর আেবদন
1 এি�ল, 20

েথেক 31 মাচর্, 20

_

অিভবাসীরা েযখােন বাস করেবন েসই �িতিট কয্া� বা অব�ােনর জনয্ একিট পৃ থ ক আেবদন জমা িদন।
 হ য্ ঁ া

আপিন েকােনা কন�য্া�র বয্বহার না কের িনউ ইয় কর্ ে�েট পাঁচ বা তার েবিশ H-2A নয় এমন কম�েদর িনেয় আসেবন?

 না

আপনার উৎতর ‘না’ হেল, এই ফমর্িট পূ রণ করেবন না। আপনার উৎতর ‘হ য্াঁ’ হ েল, সব �ে�র উৎতর িদন।
েয েকােনা ভােবই, আপনােক অবশয্ই আনু ষি�ক িচিঠিট স�ূণ র্ কের েফরত পাঠােত হ েব।
অনু � হ কের ছাপান বা টাইপ-রাইটার বয্বহার করুন।
1. উৎপাদনকারী/�ি�য়াকারীর নাম।

ড াক িঠকানা

িসিট - শহ র - �াম

ে�ট

িজপ েকাড

কাউি�

েটিলেফানঃ
(
)

2. খামার/কারখানার নাম।

পথ নং . - �াম

িসিট - শহ র - �াম

ে�ট

িজপ েকাড

কাউি�

েটিলেফানঃ
(
)

3. অিভবাসীেদর সংখয্া 4. েহ াম ে�ট বা কাউি�

কমর্ স ং�ােনর আনু মািনক তািরখ

4a. �াথিমক ভাষা(সমূহ)

5. অিভবাসীেদর কাজ শরু করার তািরখ

7. েয অব�ােন কম�রা বাস করেবন

পথ নং . - রা�া

কাউি� কয্া� 

অফসাইট
8. আপিন িক আবাসন �দা� কেরন?
িবি�ং েয়র সংখয্া এবং ধরণ

 হ য্ াঁ

িসিট - শহ র - �াম

6. অিভবাসীেদর কাজ েশষ করার তািরখ

ে�ট

িজপ েকাড

কাউি�

 না হ য্ াঁ হ েল, আবাসেনর বণর্না িদেত িন�িলিখত তথয্ স�ূ ণ র্ করুন:

বাথরুেমর সংখয্া

েশায় ারঘেরর সংখয্া

রা�াঘেরর সংখয্া

ড াইিনং রুেমর সংখয্া

অনয্ ানয্ ঘ রগিল

(সং খয্া ও ধরণ)

9. এই �ােন কী কিমসাির খাবার বা অনয্ানয্ িজিনস িব�য় কের?
এই কিমসািরেত কী ধরেনর িজিনস িব�য় বা িলজ েদয়া হ েব?

 হ য্ াঁ

 না

 আহ ার

মু িদখানা

অনয্ ানয্ (িনিদর্ � করুন)

10. েয বয্ ি� কিমসাির পিরচালনা কেরন তার নাম ও েয িঠকানায় তার সােথ েয াগােযাগ করা য ােব েসই িঠকানা
11. �ধান �ধান শেসয্র তািল কা, েয কাজ করােনা হ েব তার তািলকা এবং �িতিট শেসয্র ে�ে� �িতিট কােজর জনয্ েয েবতন েদয়া হ েব তার তািলকা করুন।
11A. �ধান শসয্ সমূহ

11B. েয কাজ করা হ েব

12. কখন েবতন েদয় া হ েব?
 ৈদিনক
 সা�ািহক
 �িত দুই স�ােহ
16. অনয্ ানয্ িনধর্ািরত সময় (েযমন, পাটর্ -টাইম)

11C. বা�, িবন, ঘ �া �িত েরট (বা�, িবেনর ধারণ�মতা জানান)

13. স�ােহর েকান িদন েবতন েদয়া হ য়?

14. �াভািবক কােজর িদেনর সংখয্া:

15. িব�ােমর িদন *

a) কােজর স�াহ;

েক েবতন েদন?

এবং , b) কােজর িদন

পদমযর্ াদা:

17. অিতির� েবতেনর জনয্ �িমেকর সে� েকানও চু ি� হ েয় থাকেল (েযমন, েবানাসবয্ াখয্া করুন কীভােব েবানাস পাওয়া যােব এবং পিরমাণ এবং কখন �দান করা হেব)

18. ওভারটাইেমর েরট†:

*ধারা 161.1 NYS �ম আইন: 1 জানু য় ারী, 2020 অনু স াের �িতিট খামার �িমকেক �িত কয্ােল�ার স�ােহ কমপে� 24 ঘ �ার িব�ােমর অনু মিত েদওয়া হ েব। েকানও কম� িব�ােমর িদেন কাজ
করেত রািজ হেত পােরন িক� তােক েসই িদেনর কাজ করার জনয্ িনয়িমত েবতেনর েথেক 1½ েবিশ েবতন িদেত হ েব।
†ধারা 163-a NYS �ম আইন: 1 জানু য় ারী, 2020 অনু স াের কৃ িষ িনেয়াগকতর্ ােদর কয্ােল�ার স�ােহ 60 ঘ �ার েবিশ কাজ করার জনয্ িনয়িমত েবতেনর েথেক 1½ গণ েবিশ েবতন িদেত হ েব।।
LS 113BN (10/19)

আপনােক অবশয্ই িপছেনর িদেক এই ফমর্িট স�ূ ণর্ কের �া�র করেত হেব।
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19. িনেয় াগকতর্ ার �দান করা সু িবধাগিল তািলকা ৈতরী করুন (েযমন, অসু � তার কারেণ ছু িট, বয্ি�গত ছু িট, সাধারণ ছু িটর িদন, �া�য্ িবমা, ইতয্ািদ)।

20. েকানও িজিনেসর জনয্ কী �িমকেদর অথর্ �দান করেত হ েব?

 হ য্ ঁ া

 না হ য্ ঁ া হ েল, িনেচর 21 ও 22 িজিনসগেলা স�ূ ণ র্ করুন।

21. েয বয্ ি� চাজর্ করেব েসই বয্ি�র নাম এবং পদ

22. চাজর্ , চােজর্ র পিরমাণ এবং অনয্ানয্ সম� পিরকি�ত েপেরাল কতর্ েনর পাশাপািশ, অ-অথর্ৈ নিত ক কমর্সং�ােনর শতর্ াবলীর (পিরবহন উপলভয্তা, িচিকৎসা পিরেষবা, িশশ পিরচযর্া, �ু ল, ইতয্ািদ) তািলকা ৈতরী করুন।

SS এবং কর ছাড় া মাইেন
কতর্ ন (বয্ াখয্া করুন)

অনয্ ানয্ চাজর্ (বয্াখয্া
করুন)

অ-অথর্ ৈ নিতক শতর্ াবলী (বয্াখয্া
করুন)

23. �েয়াজনীয় নিথপ� (নীেচ েদখু ন) না পাওয়া পযর্� এবং নীেচ আপিন সািটর্িফেকশন �া�র না করা পযর্� েকােনা অনুমিত বা সািটর্ িফেকট জাির করা হেব না।
আপনার িবমা েকা�ািনর েথেক, আপনােক অবশয্ই C-105.2 েপেত হেব, যা �িমকেদর �িতপূরেণর িবমা কভােরেজর �মাণ এবং স�ূ ণ র্ করা DB-120.1 �িতব�কতার িবমা
কভােরজ �মাণ করেব। উভয় ফমর্ এই অিফেস �দান করেত হেব। অনয্ানয্ �হণেযাগয্ �মােণর �কৃিত:


SIF েথেক U-26.3



যিদ �-িবমাকৃত হন, তাহেল WC এর জনয্ SI-12 বা GSI-105.2 এবং �িতব�ীকতার জনয্ DB-155।

যিদ NY ে�েটর িবমা তহিবেলর মাধয্েম িবমাকৃত হন, তাহেল U-26.3 ফরেমর অনুেরাধ করেত েটাল ি� ন�র 888-875-5790 এবং DB-120.1 ফেমর্র
অনু ে রাধ করেত 866-697-4332-এ কল করেত পােরন।
যিদ WC এবং/অথবা �িতব�ী িবমার জনয্ দায়ব� না হন তাহেল এই অিফেস স�ূ ণ র্ করা CE-200 �দান করুন। এই ফমর্িট অনলাইেন পাওয়া যােব www.wcb.ny.gov।
েহাম েপেজ, “WC/DB বয্িত�ম”-এ ি�ক কের তারপর “WC/DB অবয্াহিতর জনয্ অনু েরাধ”-এ ি�ক করুন। এই ফমর্িট েপেত সহায়তার জনয্ আপিন 866-298-7830
ন�ের �িমকেদর �িতপূরণ পষর্ে দর সে� েযাগােযাগ করেত পােরন যখন আপিন েফান করেবন, অেপ�া করুন যত�ণ না েমনু েশষ হেয় আপনােক সহায়তার জনয্ কােরার কােছ
পাঠােনা হয়।
এত�ারা আিম �তয্য়ন করিছ েয এই আেবদন পে� �দৎত সম� তথয্ সতয্ ও িনভুর্ল।
24. েফডােরল িনেয়াগকতর্ া সনা�করণ ন�র (Federal Employer Identification Number - FEIN)
25.
�া�র

 উৎপাদনকারী

 �ি�য় াকারীর

26. পদমযর্ াদা

27. �া�েরর তািরখ

এই আেবদেনর অনুেমাদন এই ধরেনর কােজর জনয্, এই িনেয়াগকতর্ ার �ারা এইসকল কমর্চারীেদর জনয্ িবদয্মান �ম চুি�েত থাকা েকােনা �েযাজয্ সবর্িন� েবতেনর আইন বা েকােনা আেরা অনু কূল
চু ি�র িবপরীেত কমর্িনযুি�র অনুমিত েদয় না।
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