বেকারত্ব বেমার জন্য কাজ ব াোঁজার পবরকল্পন্া
ন্াম:

OSOS আইডি #:

1. আডম বুঝধ্ে োরডি পে আমার কী করা আবশ্েক:
 প্রস্তুে থাকা, ইচ্ছু ক হওয়া ও কাজ করায় সক্ষম হওয়া এবং আডম পে সপ্তাধ্হর সুডবযার দাডব জানাধ্বা পসই সময়
সক্রিয়ভাধ্ব কাজ খুজ
ুঁ ধ্ে থাকা;
 “কাজ পখাুঁজার সুশ্ৃঙ্খল ও িমাগে প্রয়াধ্স” ডনধ্য়াক্রজে থাকা, োর অথ থ হল, আমার এই কাজ পখাুঁজার েডরকল্পনায়
পলধ্গ থাকা আবশ্েক এবং আডম বুঝধ্ে পেধ্রডি পে আমার পকান প্রকাধ্রর কাধ্জর পখাুঁজ করা ও গ্রহণ করা আবশ্েক;
 JobZone-এ অনলাইধ্ন কাধ্জর পখাুঁজ করার পরকিথ, ডনউ ইয়কথ পেট শ্রম ডবভাধ্গর কাধ্জর পখাুঁজ করার
পরকধ্িথর ফম,থ WS 5 অথবা প্রধ্য়াজনীয় েথে অন্তভুক্ত
থ রধ্য়ধ্ি আমার তেডর এমন অনুরূে পকানও কাধ্জর পখাুঁজ
করার পরকিথ বেবহার কধ্র আমার প্রডে সপ্তাধ্হর কাজ পখাুঁজার কাজকধ্মরথ একটট ডবস্তাডরে পরকিথ রাখা;
 আমার এক বিধ্রর কাধ্জর পখাুঁজ করার একটট পরকিথ রাখা এবং অনুধ্রায করধ্ল পসগুডলধ্ক শ্রম ডবভাধ্গর
কাধ্ি প্রাডপ্তধ্োগে করা
2. আডম আমার ো প্রডশ্ক্ষণ এবং/অথবা অডভজ্ঞো রধ্য়ধ্ি পসই অনুোয়ী েুক্রক্তসঙ্গেভাধ্ব উেেুক্ত কাধ্জর পখাুঁজ করধ্বা ও ো
গ্রহণ করধ্বা।
আডম অন্তে এটট করব:

চাকডর পখাুঁজা সংিান্ত ক্রিয়াকলাে।

3. আডম বুধ্ঝডি পে আমার পসই কাজ গ্রহণ করধ্ে অস্বীকার না করা আবশ্েক ো আমাধ্ক অন্তেেধ্ক্ষ অনুরূে কাধ্জর জনে
পবকারত্ব ডবমার “নযেনেম” মজুডর প্রদান কধ্র, এমনডক েডদ ো আমার পশ্ষ চাকডরধ্ে আডম ো উোজথন করোম োর পচধ্য়
কম অথবা আডম পে পবেন পেধ্ে চাই োর পচধ্য় কমও হয়। শ্রম দপ্তধ্রর ওধ্য়বসাইট পথধ্ক আডম ডবরাজমান শ্রম হাধ্রর
েথে পেধ্ে োডর https://statistics.labor.ny.gov/uiwages.shtm.
4. আডম এটা বুক্রঝ পে 10টট েযণ থসপ্তাধ্হর সুডবযার দাডব করার ের আমার ডনধ্জর কাজর পখাুঁজ আরও বোেকভাধ্ব করা
আবশ্েক। আমাধ্ক অবডশ্েকভাধ্ব আডম সম্পাদন করধ্ে োডর এমন পে পকানও কাজ গ্রহণ করধ্ে ইচ্ছু ক হধ্ে হধ্ব,
এমনডক েডদ পসই প্রকাধ্রর কাজ করার জনে আমার পকানও প্রডশ্ক্ষণ বা অডভজ্ঞো নাও পথধ্ক থাধ্ক। আডম পসই যরধ্ণর
কাজ েেক্ষণ েেন্ত
থ গ্রহণ করধ্বা েেক্ষণ ো পসই পেশ্ার পবকারত্ব ডবমার “নযেনেম” মজুডর এেং অন্তেেধ্ক্ষ আমার
প্রারডিক সময়কাধ্লর তৈমাডসক মজুডরর 80% এর মধ্যে পেটট পবডশ্ হয় ো প্রদান কধ্র।
5. আডম অডবলধ্ম্ব কাজ শুরু করার জনে প্রস্তুে।
6. আডম পূর্ ণসময়ের কাধ্জর পখাুঁজ করধ্ে সম্মে হক্রচ্ছ।
দ্রষ্টেয: আেনার গে 18 মাধ্সর মধ্যে অন্তে ছেমায়স আংডশ্ক সমধ্য়র চাকডর করার ইডেহাস না থাকধ্ল আেনার েযণ থ
সমধ্য়র কাজ না চাওয়ার বা গ্রহণ না করার পক্ষধ্ৈ আেনাধ্ক সুডবযা পদওয়া প্রেোখোন করা হধ্ে োধ্র। েডদ আেডন
েযণ-সমধ্য়র
থ
কাজ না খুধ্ুঁ জ থাধ্কন, োহধ্ল এখাধ্ন পকন এধ্সধ্িন ো বোখো করুন:
7. আডম একঘণ্টার পবসরকাডর েডরবহধ্ণ বা পদড়ঘণ্টার সরকাডর েডরবহধ্ণ োৈা কধ্র কাধ্জ পেধ্ে ইচ্ছু ক।
8. আমার কাধ্জর পখাুঁজ করার ও কাধ্জ োওয়ার েডরবহধ্ণর উোয় রধ্য়ধ্ি। আমার েডরবহধ্ণর মধ্যে রধ্য়ধ্ি:
☐ পবসরকাডর োনবাহন

☐ সরকাডর েডরবহন

☐ অনোনে।. েডদ অনে ডকিু থাধ্ক, অনুগ্রহ কধ্র বণনা
থ করুন:

9. আডম আমার কাধ্জর পখাুঁজ করার বডণেথ পকৌশ্ল ও েথ অনুসরণ করধ্বা। এটা আমার দক্ষো, অডভজ্ঞো, প্রডশ্ক্ষণ ও
বেক্রক্তগে েডরডিডের ডভডিধ্ে তেডর করা হধ্য়ধ্ি। এধ্ে আমার চাকডরর পকানও সীমাবদ্ধো বা কাধ্জর পখাুঁজ করার পকানও
বাযা পথধ্ক থাকধ্ল োও ডবধ্বচনা করা হধ্য়ধ্ি।
অডেডরক্ত মন্তবেসমযহ:
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10. আডম ডনম্নডলডখে কাধ্জর পখাুঁজ করার কাজকম থকরধ্ে ও ডনম্নডলডখে কাজ পখাুঁজার সরঞ্জাম প্রধ্য়াগ করধ্ে সম্মে হক্রচ্ছ।
আডম বুঝধ্ে পেধ্রডি পে সুডবযার জনে শ্ংসাডয়ে চাকডর পখাুঁজা সম্বডিে ক্রিয়াকলােগুডলধ্ক আমায় প্রডে সপ্তাধ্হ করধ্ে হধ্ব
এবং োর পরকিথ রাখধ্ে হধ্ব। (প্রধ্োজে সবগুডলধ্ে টটক ডদন)
1) ☐ শ্রম দপ্তর দ্বারা প্রদি ভাচুথয়াল পেশ্া পকধ্ের প্ল্োটফধ্মরথ মাযেধ্ম আমার িানীয় পেশ্া পকধ্ে উেলব্ধ কমসংিাধ্নর
থ
ডরধ্সাস থবেবহার করুন, পেমন:
• পেশ্া পকধ্ের েরামশ্দাোধ্দর
থ
সধ্ঙ্গ পদখা করা;
•

পকানও ডনডদথ ষ্ট ডবভাধ্গর বা অঞ্চধ্ল চাকডরর উেলভেোর বোোধ্র পখাুঁজ পনওয়ার জনে পেশ্া পকধ্ের
কমীধ্দর সাধ্থ পোগাধ্োগ করুন;

•

পেশ্াগে মোডচংধ্য়র জনে দক্ষো মযলোয়ধ্নর অংশ্গ্রহণ করুন।

•

ডনধ্দথশ্মযলক কমশ্ালায়
থ
অংশ্গ্রহণ করা; এবং

• পেশ্া পকে পথধ্ক চাকডরর পরফাধ্রল এবং চাকডরর ডমধ্লর বোোধ্র ডনধ্য়াগকেথাধ্দর সাধ্থ ফধ্লা আে করুন।
2) ☐ ডনধ্য়াগকেথা বা েযব ডনধ্য়াগকারীধ্দর
থ
কাধ্ি চাকডরর আধ্বদন এবং/অথবা পরক্রজউধ্ম জমা ডদন োধ্দর কাধ্ি শুনেেদ
থাকার সিাবনা রধ্য়ধ্ি।
3) ☐ কাধ্জর পখাুঁজ করার আধ্লাচনাসভায়, পেশ্াগে পনটওয়াডকথং এর তবঠধ্ক, চাকডরর পমলায় বা চাকডর পখাুঁজার
দক্ষো উন্নে করার ডনধ্দথশ্ পেশ্ কধ্র এমন চাকডর সংিান্ত কমশ্ালায়
থ
উেডিে থাকা।
4) ☐ সিাবে কমচারীধ্দর
থ
সাধ্থ সাক্ষাৎকার।
5) ☐ পবসরকাডর বা সরকাডর চাকডর, ডসডভল সাডভথস েরীক্ষাসহ প্রভৃ ডের জনে পরক্রজোর করুন, আধ্বদন করুন, অথবা
চাকডর সংিান্ত বা ডপ্র-হায়ার েরীক্ষা ডদন।
6) ☐ পবসরকাডর ডনধ্য়াগ সংিা, ডনধ্য়াগ েডরধ্ষবা, ইউডনয়ন এবং স্কুল, কধ্লজ বা ডবশ্বডবদোলধ্য়র ডনধ্য়াগ দপ্তর এবং/অথবা
পেশ্াদারী সংিাগুডলধ্ে পরক্রজোর ও পচক ইন করা।.
7) ☐ পটডলধ্ফান, ডবজধ্নস ডিধ্রক্টডর, ইন্টারধ্নট, পসাশ্োল ডমডিয়া, বা অনলাইন চাকডর পখাুঁজার ডসধ্েম বেবহার করুন
চাকডর, ডলি, পরফাধ্রধ্লর অনুধ্রায, বা চাকডরর ইন্টারডভউধ্য়র জনে অোেধ্য়ন্টধ্মন্ট ডনধ্ে।
8) ☐ কমসংিান
থ
প্রাডপ্তর পক্ষধ্ৈ সহায়ক হধ্ে োধ্র এরকম আর পকানও েুক্রক্তসংগে ক্রিয়াকলাে।
☐ অনোনে/টীকা:
শংসােন্
আডম এধ্ে সম্মে হক্রচ্ছ:
✓

উেধ্রর ো ডনধ্দথশ্ করা রধ্য়ধ্ি পসই অনুসাধ্র প্রডে সপ্তাধ্হ সক্রিয়ভাধ্ব কাধ্জর পখাুঁজ করধ্ে ও আমার পখাুঁজ করার প্রয়াধ্সর
পরকিথ রাখধ্ে;

✓

পকানও সপ্তাধ্হর জনে সুডবযার দাডব করার আধ্গ আমার প্রডে সপ্তাধ্হর কাধ্জর পখাুঁজ করার েডরকল্পনার েোধ্লাচনা
থ
করধ্ে এবং আমার িানীয় পেশ্া পকধ্ে উেধ্রর অবিাগুডলর পকাধ্নারকম বদধ্লর পক্ষধ্ৈ ো দ্রুে ডরধ্োটথ করধ্ে।

আডম এটাও স্বীকার করডি পে:
✓ আডম কাধ্জর পখাুঁজ করার েডরকল্পনা ও কাধ্জর পখাুঁজ করার পরকধ্িথর ফমগুডলর
থ
েোধ্লাচনা
থ
কধ্রডি ও পসগুডল বুধ্ঝডি।
✓

আডম বুধ্ঝডি পে আমার সকল ডনযাডরে
থ
সাক্ষাধ্ে, কমশ্ালায়,
থ
ক্লাধ্স ও চাকডরর ডনধ্য়াধ্গ উেডিে থাকা আবশ্েক।

✓

আডম পেশ্া পকে দ্বারা ডনযাডরে
থ
োবেীয় সাক্ষাধ্ে ডরধ্োটথ করধ্বা এবং আডম ো না করধ্ল আমার পবকারত্ব
ডবমার সুডবযা আটধ্ক রাখা হধ্ে োধ্র।

✓

অনুধ্রায করা হধ্ল আডম আমার কাধ্জর পখাুঁজ করার পরকিথ ডহসাবেরীক্ষার জনে জমা পদধ্বা এবং আডম ো না
করধ্ল আমার পবকারত্ব ডবমার সুডবযা আটধ্ক রাখা হধ্ে োধ্র।

✓

আডম বুধ্ঝডি পে আডম আমার কাধ্জর পখাুঁজ করার পরকধ্িথ পে সকল পোগাধ্োধ্গর ডরধ্োটথ করডি পসগুডল শ্রম ডবভাগ দ্বারা
েরীক্ষা করা হধ্ে োধ্র।

✓

আমার কাধ্জর পখাুঁজ করার পরকধ্িথ পকাধ্না ইচ্ছাকৃে ডমথো ডববৃডে থাকধ্ল ো প্রোরণা বধ্ল ডবধ্বডচে হধ্ব। আডম
পবকারত্ব ডবমার সুডবযা পেধ্ে জ্ঞানে পকাধ্না ডমথো ডববৃডে ডদধ্ল পসই সুডবযাগুডল আটধ্ক রাখা হধ্ে োধ্র এবং শ্াক্রস্ত
আধ্রাে করা হধ্ে োধ্র। এই শ্াক্রস্তর মধ্যে েধ্ড় আদালধ্ে অডভেুক্ত করা।

আডম প্রেেডয়ে করডি পে আডম এই কাধ্জর পখাুঁজ করার েডরকল্পনায় থাকা েধ্থের েোধ্লাচনা
থ
কধ্রডি। আবম এটা েুয়েবছ বে
আবম এই পবরকল্পন্ার সংস্থান্গুবি প্রবিপািন্ ন্া করয়ি আবম বেকারত্ব বেমার সুবেধা পাওোর বোগ্য ন্াও হয়ি
পাবর।
উেধ্ভাক্তার স্বাক্ষর:
োডরখ:
আডম এই প্ল্োনটটর ডবকাশ্ এবং েোধ্লাচনা
থ
করধ্ে উেধ্ভাক্তার সাধ্থ পদখা কধ্রডিলাম।
কমীদধ্লর েরামশ্দাো:
থ
োডরখ:
পেশ্া পকধ্ের অবিান:
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