
নিউ ইয়র্ক  রাজ্যের অ্োজ্েম্বনির েদেে জযাহরাি জর্ মামদানির অ্নিে 

 

চার্নরিঃ অ্নিে মোজ্িযার এবং জর্েওরর্ার (পার্ক -র্াইম)  

 

নিউ ইয়র্ক  রাজ্যের অ্োজ্েম্বনির েদেে জযাহরাি জর্ মামদানির অ্নিে তাজ্দর দজ্ি জ াগদাি র্রার যজ্িে এর্যি পার্ক -র্াইম অ্নিে মোজ্িযার এবং 

জর্েওরর্াজ্রর েন্ধাি র্রজ্ে। 

 

অ্নিে মোজ্িযার এবং জর্েওরর্ার তথ্ে েংগ্রহ ও েংগঠি, প্রশােনির্ পদ্ধনত েৃনি ও পনরচািািা, এবং রাজ্যের অ্োজ্েম্বনির োজ্থ্ জ াগাজ্ াগ রাখজ্ত 

অ্োজ্েম্বনির েদেে এবং স্টাি প্রধািজ্র্ েহজ্ ানগতা র্রজ্ব। এই দিীয় েদেে আমাজ্দর জযিার মািুষজ্দর োংনবধানির্ নবষজ্য় োহাযে র্রজ্ব। আমরা এমি 

এর্যি বেনির জখাোঁ য র্রনে জ  োংগঠনির্ পদ্ধনত েৃনি এবং প্রাশাশনির্ নবষজ্য়র মারপোোঁ চ োমিাজ্ত উদগ্রীব ও েক্ষম,  ার আমাজ্দর এিার্ার মািুজ্ষর 

প্রনত দরদ রজ্য়জ্ে এবং জ  শ্রমযীবী মািুজ্ষর যিে ওর্ািনত র্রজ্ত েংর্ল্পবদ্ধ। 
 

োধারণ তথ্ে 

● ২০ ঘণ্টা/েপ্তাহ – অ্নিজ্ে র্মর্জ্র নতি চার নদি/েপ্তাহ  

● $২৬/ঘণ্টা + েমস্ত েুনবধা 

● অ্নিজ্ে হানযরা, এেজ্র্ানরয়া জযিা অ্নিে এবং র্খজ্িা র্খজ্িা এিবানি জ জ্ত হজ্ব ( াতায়াজ্তর েমস্ত খরচ অ্নিে জদজ্ব)  

● শুরুর তানরখঃ ৬ জেজ্েম্বর, ২০২১ 

  

দানয়ত্বঃ  

অ্নিে পনরচািিা  

● েমস্ত প্রশােনির্ পদ্ধনত ততনর ও োমিাজ্িা, পনরষ্কার র্াজ্যর গনত ততনর র্রা এবং তজ্থ্ের প্রনত েহযিভ্ে পথ্ ততনর র্রা.  

● অ্নিে জদখাজ্শািা, প্রতেহ অ্নিে জখািা, অ্নিে এর েরঞ্জাম জযাগাড় র্রা এবং  খরজ্চর নহজ্েব রাখা 

● েমস্ত জ াগাজ্ াজ্গর জদখাজ্শািা র্রা, ইজ্মইি এবং দূরভ্াষ েহ 

● এজ্েম্বনির োজ্থ্ জ াগাজ্ াগ স্থাপি, নবস্তানরত নিনরনস্ত ততনর এবং  াতায়াজ্তর বোবস্থা র্রা 

● অ্িুষ্ঠাি ততনর ও পনরচািািা এবং দিীয় র্মকেূনচ জদখভ্াি র্রা 

 

পনরজ্েবা 

● অ্নিজ্ের প্রধাি প্রনতনিনধ নহজ্েজ্ব োধারি মািুজ্ষর োজ্থ্ জ াগাজ্ াগ রাখা 

● োধারি মািুজ্ষর েমস্ত প্রজ্ের (অ্নিজ্ে উপনস্থত হজ্য়, দূরভ্াষ এবং ইজ্মইি এর মাধেজ্ম) েময় মজ্তা এবং জ াগে উত্তর জদওয়া 

● োধারি মািুজ্ষর েমেোর োমাধাজ্ি োহা ে জ মি বানড়ভ্াড়া েংক্রান্ত নবষয়, স্বাস্থে পনরজ্ষবা েংক্রান্ত নবষয়, পড়াজ্শািা ও চার্নর েংক্রান্ত নবষয় 

এবং অ্িোিে 

 

 

জ াগ্েতা 

● োংগঠনির্ বোবস্থা ততনরর জক্ষজ্ে জপশাদার প্রশাোনির্ অ্নভ্জ্ঞতা এবং োধারণ অ্নিে েংক্রান্ত নবষজ্য় পারদনশকতা (Microsoft Office Suite, 

Google Drive, Airtable-এর যিে plus) 

● অ্নিে োমিাজ্িার অ্নভ্জ্ঞতা 



● চাজ্পর মুজ্খ র্ায র্রা এবং এর্োজ্থ্ নবনভ্ন্ন র্ায র্রার ক্ষমতা 

● েমেোর েমাধাি এবং নেদ্ধান্ত জিওয়ার ক্ষমতা 

● খুোঁটিিাটি নবষজ্য় পারদনশকতা 

● নমজ্িনমজ্শ র্ায র্রার ক্ষমতা 

● জ াগাজ্ াগ র্রার ক্ষমতা এবং নবচার বুনদ্ধ 

● োমানযর্ জেবার র্াজ্য অ্নভ্জ্ঞতা  

● নবনভ্ন্ন স্তর, েংসৃ্কনত এবং পনর ায়ী মািুজ্ষর োজ্থ্ র্ায র্রার ধারিা, পনরনচনত ও ঔৎেুর্ে 

● োমানযর্ িোয় এবং শ্রমযীবী ও স্বল্পআয় মািুজ্ষর যজ্িে িড়াজ্ইর প্রনত দায়বদ্ধতা 

● AD 36 এর প্রনতজ্ াগীজ্দর প্রাধািে জদওয়া হজ্ব 

● ইংজ্রনযজ্ত পারদনশকতা প্রজ্য়াযিীয়, জ  েব প্রনতজ্ াগীরা স্প্োনিশ, বাংিা বা নগ্রর্ বিজ্ত পাজ্র তাজ্দর প্রাধািে জদওয়া হজ্ব 

● চার্নর শুরুর পর নিউ ইয়র্ক  রাজ্যে থ্ার্া আবশের্ 

অ্োপ্লাই র্রজ্তিঃ  

১ পাতার জরেুজ্ম, ১ পাতার র্ভ্ার জির্ার, নতি যি জপ্রাজ্িেিাি জরজ্িজ্রজ্ের িাম ও ঠির্ািা ইংজ্রনয জত ad36@nyassembly.gov জত ৩১ অ্গাস্ট-

এর জভ্তর পাঠাি। 
 

মজ্ি রাখজ্বি র্ভ্ার জির্াজ্র আপনি জর্জ্িা জ াগে প্রনতজ্ াগী তার উজ্েখ আমরা জদখজ্ত চাই এবং জরেুজ্মর তথ্ে িয়। 
অ্োনিজ্র্শাজ্ির চাজ্পর দরুি আমরা েব প্রনতজ্ াগীজ্র্ উত্তর নদজ্ত পারজ্বািা। 

জ  েব প্রনতজ্ াগী ইজ্ন্তরনভ্এও স্তজ্র উত্তীণক হজ্ব আমরা তাজ্দর ২০ অ্গাজ্স্টর জভ্তর যািাব। 
 

নদ আজ্েম্বনি এর্যি েমাি েুজ্ াগ নিজ্য়াগর্তক া এবং জর্ািও রর্ম প্রনতবন্ধর্তা নিজ্য় বােনবচার র্জ্রিা। 
 

mailto:ad36@nyassembly.gov

