িনউ ইয়কর যুব কমসরস ং�ান �ক� (N EW YORK YOUTH JOBS PROGRAM)
Harriman State Office Campus
Building 12, Room 408
Albany, NY 12240

িনউ ইয়কর্ যুব কমস
আপনােক অবশয
•
•

ং�ান �ক� (NEW YORK YOUT H JOBS PROGRAM) 2022
িবজেনস সাি িফেকশন

দফা 7f ছাড়া এক েেথক দশ অিবধ সকল দফািগল স�ূণর কেরত েহব। দফা 7f িঐ�ক।

স�ূণর্ ও সা�িরত আেবদনিট উপেরর িঠকানায় ডাকেযােগ পাঠান অথবা এিটেক (518) 457-3617 ন�ের ফয্া� করন।
আপনার �� থাকেল বা সাহােযয্র �েয়াজন হেল, (877) 226-5724 ন�ের েফান করন বা ইেমল করন
youthjobs@labor.ny.gov

1. বয্বসার নাম _____________________________________________________________________
2. েফডােরল এম�য়ার আইেডি�িফেকশন ন�র (FEIN): ________________
3. িশ� ে��: _____________________________
4. a) বয্বসার রা�ার িঠকানা: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) িসিট: ___________________________________________ c) ে�ট: ___________ d) িজপ: _________
5. a) অনু�হ কের িন�িলিখত ঘের িটক িদন যিদ কমর্�েলর িঠকানা বয্বসার িঠকানা একই হয়:

.

b) যিদ এক না হয়, কমর্�েলর িঠকানা িলখুন। রা�া: _____________________________________
__________________________________________________________________________________
c) িসিট: ___________________________________________ d) ে�ট: __________ e) িজপ: _________
6. কমর্�লিট কী এইসকল উি�� �ানগিল েথেক যুি�সংগত িনয়িমত েযাগােযােগর মেধয্ দূরে� অবি�ত? �েযাজয্ সবকিটেত িটক িদন:
িসিট বা শহর সীমায়:

আলেবনী

মাউ� ভারনন

িনউ রেচল

েসেনকেটিড

িসরাকুেয়স

�কেহেভন

বাফােলা

িনউ ইয়কর্ িসিট (5 বেরা)
উিটকা

েহায়াইট ে�নস

েহ�ে�ড
রেচ�ার
ইয়নকারস

অনয্: __________________________________________________________________________
7. a) আিম িন�িলিখত ধরেণর সািটর্িফেকেটর জনয্ আেবদন করিছ। িন�িলিখত দুিট ঘেরর েকবল একিটেত িটক িদন:
একিট নতু ন সািটর্িফেকট: আমার বয্বসািট িনউ ইয়কর্ যুব কমর্সং�ান �ক� (New York Youth Jobs Program)
-এ নতু ন।
পুনঃ�তয্য়ন: আমার বয্বসা ইিতমেধয্ই িনউ ইয়কর্ যুব কমর্সং�ান �ক� (New York Youth Jobs Program)
-এ �তয্ািয়ত হেয়েছ।
অনু�হ কের িবষেয়াপকরণB েথেক E এবং F ঐি�ক পূরণ করন.
b) েযাগােযােগর নাম: _________________________________________________________________
c) কােজর িশেরানাম: __________________________________ d) ই-েমল: _______________________
e) েফান: ________________________ f) ফয্া� (ঐি�ক): ____________________
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8. যিদ আপিন তৃ তীয় প� হন এবং দফা এেক েদওয়া বয্বসার নােমর হেয় এই আেবদন জমা েদন, তেব আপনার বয্বসার জনয্
িন�িলিখত েযাগােযােগর তথয্ সরবরাহ করন। দফা ক েথেক গ স�ূণর্ করন।
ক) েযাগােযােগর নাম:
___________________________________________________________________
খ) ই-েমল: _____________________________ গ) েফান: ________________________
9. কীভােব �মিবভাগ আপনার সােথ েযাগােযাগ করেব আপিন চান? একিটেত িটক িদন:

েফান বা

ইেমল

��বয্: আপিন েফান চয়ন না করা পযর্�, আমরা আেরা কাযর্কর েযাগােযােগর জনয্ আপনার ইেমল বয্বহার করব।
10. পিরেষবা চু ি�র শতর্ াবলী
A. আিম িনউইয়কর্ ে�ট জব বয্াংেক আমার েকা�ািনর জনয্ সবর্ািধক পিরমােণ িনউ ইয়কর্ যুব কমর্সং�ান �কে� চাকিরর
সুেযাগগিল েপা� করব।
B. আিম NYS �ম িবভােগ �তয্িয়ত তরণেদর ভাড়া করা িনি�ত করব।
C. আিম িনউইয়কর্ ে�ট িডপাটর্েম� অব টয্া� অয্া� ফাইনয্া�েক িনউ ইয়কর্ ে�ট �ম িবভােগর সােথ আমার মজুির
েরকডর্গিল ভাগ করার অনুমিত িদেত স�ত।
D. আিম শপথ করিছ এই পেদর জনয্ েদওয়া েবতন অিভ�তা ও �িশ�েণর জনয্ উপযু� সম�েয়র সে� অনুরপ চাকিরর
জনয্ েদওয়া েবতেনর সে� তু লনীয়।
E. আিম শপথ করিছ েয আমার বয্বসায় িনউ ইয়কর্ যুব কমর্সং�ান �কে�র জনয্ �তয্িয়ত কম� িনেয়ােগর জনয্ িবদয্মান
কম�েদর ই�াকৃ তভােব �াস করব না (অথর্াৎ িবদয্মান কমর্চারীেক বািতল করা অথবা িবদয্মান কম�র আংিশক কাজ �াস করা)।
F. আিম বুেঝিছ েয একজন যুবার এই �কে� েযাগয্তা অজর্ েনর কারণ একা� বয্ি�গত তথয্ এবং যুবােদর েযাগয্তা অজর্ েনর
কারণ বয্খয্া বা বণর্না করেত না বলায় স�ত।
G. আমার জানা মেত, এই তথয্ সতয্, সিঠক এবং স�ূণর্। আিম সেচতন েয সরকােরর কােছ িমথয্া কাগজপ� বা অনয্ানয্
তথয্ দািখল করার জনয্ উে�খেযাগয্ েদওয়ািন এবং েফৗজদাির জিরমানা রেয়েছ।
H. �া�র: ________________________________________________ ঝ) তািরখ: ______________
J. নাম িলখুন: ____________________________________________________
K. পদিব: _________________________________________________________
িনউ ইয়কর্ ে�ট (NYS) জব বয্াংক ে�া�াম তথয্
িনঃশ� িনজ েপা� করা পিরেষবা
এই িনঃশ� পিরেষবার সাহােযয্ আপিন সম� িনেয়াগ �ি�য়া জুেড় আপনার চাকিরর আেদশগিল িনেজ িনয়�ণ করেত পারেবন।
নতু ন বয্বহারকারীেদর জনয্ িনব�েনর অনুেমাদেনর জনয্ 3 কমর্িদবস পযর্� লাগেত পাের।
িনব�ন করেত: http://newyork.us.jobs েদখুন
িনঃশ� সূিচকরণ ৈবিশ�য্
সূিচকরণ একিট িনউ ইয়কর্ ে�ট জব বয্াংেকর িনঃশ� ৈবিশ�য্। এিট আপনার িনেজর কেপর্ােরট ওেয়বসাইেট ৈদিনক জব বয্াংেক
কাজগিল েপা� করেত েদয়। এই ৈবিশ�য্িট একািধক �ােন েপা� করার েথেক আপনার স�য় করার পাশাপািশ আপনােক আরও
চাকির েখাঁজা �াথ�েদর কােছ েপৗঁছােত সাহাযয্ কের। আপনার িনজ� সাইেট জবস েপাি�ং সহেজ েযাগ করন, পিরবতর্ ন করন
অথবা ব� করন এবং �িতিদন NYS জব বয্াে�র তথয্ আপেডট করন।
িনব�ন করেত http://us.jobs/indexingrequest.aspএ যান।
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