পরিষেবাগুলির পরিচয়
নিউ ইয়র্ক স্টেট শ্রমবিভাগ কর্মকর্তা (New York State Department of Labor)
মিশনটি হ'ল আমাদের গ্রাহকদের অসামান্য সেবা প্রদান করা – কর্মী এবং
ব্যবসায়ীরা New York-কে হ�োম বলে সম্বোধন করে - কারণ তারা আমাদের
আধুনিক অর্থনীতিতে বেড়ে ওঠার চেষ্টা করে।

বাণিজ্যিক সহায়তা
আমরা একটি ব্যয়বহুল প্রোগ্রাম এবং পরিষেবাদি প্রদান করি যা আপনার
ক�োম্পানিকে আজকের মজবুত বাণিজ্যিক পরিবেশে প্রতিয�োগিতা করতে এবং
আপনার কাজের ভার কম করতে সহায়তা করতে পারে। 800-HIRE-992
নম্বরে আমাদের বাণিজ্যিক পরিষেবার অফিসে য�োগায�োগ করুন।
এই বিনামূল্যের পরিষেবাগুল�ো প্রত্যেক বছর আপনার হাজার ডলার এবং
অন্তর্ভু ক্ত বিষয়গুল�ো সঞ্চয় করে:
• New York স্টেটের জব ব্যাঙ্কে কাজ প�োস্ট করা হচ্ছে
• কাস্টমাইজড নিয়োগ এবং কেরিয়ার ফেয়ার
• হ
 ায়ারিং ইন্সেনটিভ, ট্যাক্স ক্রেডিট এবং কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নেওয়া
(On-the-Job Training- OJT)

শিক্ষানবিশি
শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে শিক্ষানবিশরা সর্বোত্তম পর্যায়ের কর্মীদের কাছ থেকে
ব্যবসা বা দক্ষতা সম্বন্ধে শেখেন। তা ঁরা কর্মরত অবস্থায় ও ক্লাসরুমে থেকে
শেখেন। বর্ত মানে New York স্টেটে উপলব্ধ শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মধ্যে
বিল্ডিং ব্যবসা, উৎপাদন ও পরিষেবার জীবিকায় 300 এরও বেশি জীবিকা
রয়েছে। আমরা New York স্টেটে সকল শিক্ষানবিশি কার্যক্রম অনুম�োদন করার
ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ।

শ্রমিক ডেটা
আমাদের গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগে শ্রমিক বাজারের বিশ্লেষকরা তাদের
অঞ্চলে বেতন, গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক প্রবণতা এবং শ্রম প্রাপ্যতা, নিয়োগকারী,
বিকাশকারী এবং অন্যদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন। তারা চাকরি খুঁজছে
তাদের পেশাগত এবং কর্মজীবনের তথ্যও সরবরাহ করে।

শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সুরক্ষা
অভিবাসী নীতি ও বিষয়সমূহ

• প্রশিক্ষণ

অভিবাসী নীতি ও বিষয়সমূহের বিভাগ অন্যান্য দেশ থেকে আসা কর্মীদের
আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিষেবা ব্যবহার করতে সহায়তা করে। আমাদের
কর্মচারী আপনার সহায়তা করতে পারেন:

• শিক্ষানবিশি প্রোগ্রাম

• আপনার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্রে

• লে-অফ সংক্রান্ত হতাশা

• চাকরি পেতে

• মানব সম্পদ আল�োচনা

কর্ম এবং ভবিষ্যত

• কাজের প্রশিক্ষণের সুবিধা পেতে

আপনি যদি ক�োনও নতুন চাকরীর সন্ধান করেন, তাহলে New York রাজ্য জুড়ে
ক্যারিয়ার সেন্টারে আমাদের ফ্রি পরিষেবাগুলির সুয�োগ নিন:

আমরা অভিবাসী ও মরশুমি খামার কর্মীদেরও সহায়তা করি। সাহায্যের জন্য,
877-466-9757 নম্বরে ফ�োন করুন।

• কেরিয়ার কাউন্সেলিং এবং ওয়ার্কশপ

পারিশ্রমিকের সুরক্ষা

• রেজিউমে অর্থাৎ জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করা

কর্মীদের পারিশ্রমিক রেকর্ডে র বাইরে হলে বা নথিভু ক্ত না হলেও শ্রমমানের
বিভাগ সকল কর্মীদের সুরক্ষিত রাখে। আমরা শ্রমিক শ�োষণ, য�ৌন হয়রানি এবং
মানুষ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাজ করি।

• দক্ষতা মূল্যায়ন
• কম্পিউটার, অফিসের সরঞ্জাম এবং ইন্টারনেট এর ব্যবহার
• কম্পিউটার ওয়ার্কশপ
• প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ম�ৌলিক শিক্ষা /দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি
• চাকরি সন্ধানের সাহায্য সংস্থান এবং চাকরির প্লেসমেন্টে সাহায্য
• ভকেশনাল ক্লাসরুম ট্রেনিং
• ট্রেনিংয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য
• অন্যান্য শিক্ষামূলক, ট্রেনিং এবং সামাজিক পরিষেবার প্রস্তাব

আমরা স্টেট শ্রম আইন জারি করি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে:
• ন্যূনতম পারিশ্রমিক
• কাজের ঘণ্টা
• শিশু শ্রম
• পারিশ্রমিক ও পারিশ্রমিকের পরিশিষ্ট প্রদান
• অভিবাসী খামার শ্রম
• প�োশাক শিল্পের অবস্থা

খামার কর্মী

বেকারত্ব বিমা

অভিবাসী খামার কর্মীদের সুরক্ষার জন্য New York স্টেটের কার্যক্রম আছে।
শ্রমমান পরীক্ষকরা অভিবাসী খামার কর্মীদের কাজের অবস্থা পরীক্ষা করেন
এবং সঠিক সংস্থায় সমস্যা সম্বন্ধে রিপ�োর্ট করেন।

আপনি যদি বিনা দ�োষে বেকার হয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে কর্মসন্ধানের সময়
আপনি সাপ্তাহিক সুবিধার অর্থ পাওয়ার য�োগ্য হতে পারেন। আমরা আপনাকে
কাজে ফিরিয়ে নিয়ে আসাতে সব কিছু র জন্য সাহায্য করব।

শিশু শ্রম

আপনি বেকারত্ব বীমার জন্য অনলাইনে labor.ny.gov অথবা টেলিফ�োন কল
করে দাবি কেন্দ্র 888-209-8124-তে য�োগায�োগ করতে পারেন।

New York স্টেট কঠ�োরভাবে শিশুশ্রম আইন জারি করে। এই আইন 18 বছরের
কম বয়সী সকলের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য। এটি স্কু লবর্ষে যুবরা কত সময় কাজ
করবেন, তা সীমাবদ্ধ করে। এটি এও বলা হয় যে তা ঁরা অসুরক্ষিত যন্ত্রপাতি নিয়ে
কাজ করবেন না বা বিপজ্জনক কাজ করবেন না।
নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য
শ্রমবিভাগ কর্মকর্তা (Department of Labor), কর্মী ও জনগণকে কর্মক্ষেত্রে
হওয়া ঝুঁকি ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করে। এর মধ্যে রয়েছে:

আমাদের সঙ্গে য�োগায�োগ করুন
ওয়েবসাইট: labor.ny.gov
টেলিফ�োন:
888-4-NYSDOL (888-469-7365)
800-662-1220 TTY/TTD

• অ্যাসবেস্টস নিয়ন্ত্রণ
• কর্মক্ষেত্রে জীবিকাগত সুরক্ষা ও শারীরিক সমস্যা
• বয়লার থেকে সুরক্ষা
• ক্রেন চালনাকারী, বিস্ফোরক, অ্যাসবেস্টস কর্মীদের জন্য লাইসেন্স
• স্কি করার অঞ্চল, মন�োরঞ্জক রাইড ও জনসমাবেশের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন
পাবলিক ওয়ার্ক
পাবলিক ওয়ার্ক ব্যুর�ো বর্ত মান পারিশ্রমিক আইন পরিচালনা করে। আমরা:
• প্রতি বছর হার স্থির করি
• আইন জারি করি
আইন অনুযায়ী, কর্মীরা যদি কর্মনিযুক্ত হন, তাহলে অবশ্যই তা ঁদের আসল
পারিশ্রমিক পাবেন:
• সরকারি নির্মাণ প্রকল্পে
• সরকারি বিল্ডিং-এ পরিষেবার কাজে
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