
নিউ ইয়র্ক  শহরেে 
পেইড নির নিভ আইি 
নিরয়োগরর্ক োে প্ররনেে উত্তে 

Bengali



উেরভোক্ো নিষরয়ে দপ্তে (THE DEPARTMENT OF CONSUMER 
AFFAIRS (DCA)) NYC’ে পেড নির নিভ আইি িোগু ররে।
আইি অিিুোরে:

• আপনার ক�াম্াননটি লাভজন� বা অলাভজন� হলল ও কেখালন পাঁচ বা তার কবনি �র্মী 
�াজ �রলল, আপনাল� অবি্যই কপড নে� নলভ নিলত হলব। আপনার চার বা তার কেল� �র্ 
েংখ্য� �র্মী ো�ললও আপনাল� অবি্যই নে� নলভ নিলত হলব তলব, আপনাল� নে� নললভর 
জন্য কপ �রলত হলব না। 

• আপনাল� আপনার প্রলত্য� �র্মীল� �র্মীর অনি�ালরর নবজ্ঞনতি (Notice of Employee 
Rights) ইংরানজলত এবং DCA ওলেবোইলে উপলব্ধ ো�লল, �র্মীর প্রিান ভাষাে নিলত হলব।

আইনটি এনপ্রল 1, 2014 কেল� লাগু হওোর পর কেল�, DCA জানলত চাওো প্রলনের উত্তর নিলত 
এবং অনভল�ালের র্ি্যস্ততা �রলত ব্যবোর েলগে �াজ �লরলে। আপনন �ালত আইনটি নবষলে আলরা 
ভাললা ভালব বঝুলত পালরন তার জন্য এই ননলিদে নি�াে ননলোে�তদে ালির প্রােিই জানলত চাওো প্রলনের 
উত্তর কিওো হলেলে।

আমোে রমমীরদে রোেো পেড নির নিভ আইরিে 
আওরোয় েরয়রেি?
ননউ ইে�দে  িহলর �াজ �রা অনি�াংি �র্মীই কপড নে� নলভ আইলনর আওতাে আলেন। 
আপনার ব্যবো ননউ ইে�দে  িহলরর বাইলর অবনথিত হললও, ননউ ইে�দে  িহলর �্যাললন্ার 
বেলর 80 ঘণ্া �াজ �রা �র্মীলির আপনাল� অবি্যই নে� নলভ নিলত হলব। পুলরা 
ের্লের, আংনি� ের্লের, অথিােী, পার নডোর্, ট্াননজিনাল চা�নর কপ্রাগ্ার্ এবং 
অননেভুক্ত �র্মী - েবাই এই আইলনর আওতাে আলেন। ইউ ইে�দে  িহলরর বাইলর বেবাে 
�লরন ন�ন্তু ননউ ইে�দে  িহলর �াজ �লরন এর্ন �র্মীরাও এই আইলনর আওতাে আলেন। 
ন�নন ননউ ইে�দে  িহলর নজননে কপৌঁলে কিওো বা েংগ্হ �রার �াজ �লরন নতনন ননউ ইে�দে  
িহলর �াজ �রলেন বলল িলর কনওো হে। 

�র্মীরা ক�ালনা নর্নলত বারলেইন চুনক্তর আওতাে রলেলেন ন�না তা আপনার 
ঠি� �লর জানা না ো�লল, ইউননেলনর েলগে ক�াোল�াে �লর তা কজলন ননন। 
nyc.gov/PaidSickLeave -এ নেলে প্রােিই নজজ্ঞানেত আলরা প্রনোবলী
কিলখ ননন। এখালন নর্নলত বারলেইননং চুনক্তর নবষে উললেখ �রা আলে।

প্রনে

উত্তে

েেোমশ্ক  রমমী 
নির 

নিভ ি্যিহোে রেোে েরে 
েেিরমী নিয়নমর পেরেোি 
িময়রোরিে মর্্যই 
নির নিভ পমটোরর হরি, 
ররি আেনি প্ররয়োজিীয় 
রোগজেত্র পেরয় থোররিও 
রো িো পেরি অি্য রথো।



েেোমশ্ক  আেনি ঘরেোয়ো 
রোরজে জি্য 

রোউরর নিরয়োগ ররে থোররি এিং 
নরনি এর িেরেে পিনশ িময় 
্রে রোজ ররে থোররি, আেিোরর 
রোরর অিশ্যই পেড নির নিভ 
নদরর হরি। ঘরেোয়ো রোরজে 
রমমীেো প্রনর িেে দইু নদি পেড 
নির নিভ েোি। নিউইয়র্ক  পটেট 
পিিে ি্য অিুযোয়ী রোরদে েোওিো 
নরি নদরিে পেড পেটে পথরর এই 
েুটি রোরদে আিোদো ভোরি প্রোে্য।

প্রনর িেে আমোরর আমোে রমমীরদে রর নির নিভ নদরর 
হরি?
আপনাল� �র্মীলির প্রনত বের অবি্যই 40 ঘণ্ার নে� নলভ নিলত হলব। �র্মীরা প্রনত 30 
ঘণ্া �াজ �রলল অন্ততপলষে এ� ঘণ্ার নে� নলভ কপলত বা জর্ালত পারলবন এবং এইভালব 
বেলর 40 ঘণ্ার নে� নলভ কপলত পারলবন। েম্পূরদে ের্ে ও আংনি� ের্ে - েব িরলনর 
�র্মীলির কষেলরেই নে� নলভ জর্ালনার ও পাওোর পনরর্ার এ�ই হলব। ক�ালনা বেলর 40 
ঘণ্ার ব্যবহার �রা না হলল তা পলরর বেলর ব্যবহার �রা �ালব। ফ্রন্ট কলানডং নে� নলভ 
ব্যবথিা আপনাল� আপনার �র্মীলির জর্া নে� নললভর নহোব রাখার ঝালর্লা কেল� র্নুক্ত 
কিলব। আপনন এই পেটি কবলে ননলল, প্রলত্য� �্যাললন্ার বেলরর শুরুলত প্রলত্য� �র্মীর 
�ালে ক� অন্ততপলষে 40 ঘণ্ার নে� নলভ উপলব্ধ রলেলে তা নননচিত �রুন।

প্রনে

উত্তে

আমোে রমমী অিসু্থ থোরোয় রম িময় রোজ ররেরে নরন্তু 
ডোক্োরেে নেঠি পদয়নি। আনম নর ডোক্োরেে নেঠি েোইি?
আপনার �র্মী এ�োনা নতন নিলনর কবনি �ালজর নিন নে� নলভ নহোলব ব্যবহার �লর না 
ো�লল আপনন তাল� লাইলেন্স প্রাতি কহলে ক�োর কপ্রাভাইডালরর নচঠি চাইলত পালরন না। 
আইন অনেুালর আপনার �নি ক�ালনা কহলে ক�োর কপ্রাভাইডালরর নচঠির প্রলোজন হে, 
তলব কেখালন �র্মীর অেুথিতার েবন�েু উললেখ রাখলত হলব এর্ন ক�ালনা �ো কনই। �র্মী 
�ালজ কেরার পলর �ােজপরে কিখালনার জন্য অন্ততপলষে োত নিন ের্ে পালবন।

আইনন �র্মীল� ননলজর েই �লর নলনখত ভালব জানালত বললত পালরন ক�, নতনন আইনন 
কচালখ অনলুর্ানিত �ারলরই অনপুনথিত নেললন। আপনন nyc.gov/PaidSickLeave 
কেল� এ�টি র্লডল ের্দে ক�াোড় �লর ননলত পারলবন।

প্রনে

উত্তে



পরোরিো রমমী এরটি নির পড নিরর েোইরি আনম ররটো 
নিজ্ঞনপ্ত েোইরর েোনে? আনম নর রখিও পরোরিো অিরুেো্ 
নিনেরয় নদরর েোনে?
�র্মীরা �নি আলে কেল�ই জানা োল� ক� তাল� নে� নলভ ননলত হলব তাহলল আপনন তাল� 
োত নিলন আোর্ নবজ্ঞনতি নিলত বললত পালরন তলব আপনার ক�াম্াননর নলনখত নীনতলত 
কতর্নোই উললেখ ো�লত হলব এবং আপনার �র্মীল� তা জাননলে রাখলত হলব। �নি নে� 
নলভ কনওোর প্রলোজন আোর্ না জানা �াে, আপনন �র্মীর কেল� �ুনক্তগ্াহ্য ভালব �ত 
তাড়াতানড় েম্ভব নবজ্ঞনতি চাইলত পালরন। তলব, এইলষেলরেও আপনার ক�াম্াননর নলনখত 
নে� নলভ নীনতলত তার উললেখ ো�লত হলব। আপনার জানালনা নলনখত নবজ্ঞনতি নীনতর 
েলগে ক�ালনা �র্মী েম্মত না হলল, আপনন নে� নললভর ব্যবহার নেনরলে নিলত পালরন তলব 
এই িরলনর পনরনথিনতলত আপনন �তনিলনর নবজ্ঞনতি কচলেলেন তা �ুনক্তগ্াহ্য নেল।

nyc.gov/PaidSickLeave -এ নেলে আপনন নে� নললভর নীনতর নবষলে কজলন ননলত 
পারলবন এবং র্লডল ের্দেও কপলে ক�লত পারলবন।

প্রনে

উত্তে

েেোমশ্ক  আেনি পরোরিো রমমীরর ি্যনক্গর স্োস্থ্য নিষয়র রথ্য 
প্ররোশ রেরর িিরর েোেরিি িো। শু্ুমোত্র এই আইরিে 

রোেরেই রমমীে িো রমমীে েনেিোরেে পরোরিো িদরি্যে পযোগোড় রেো স্োস্থ্য 
নিষয়র রথ্য আেিোরর অিশ্যই পগোেি েোখরর হরি, ররি রমমী প্ররোশ রেো 
অিমুনর নদরি িো আইরিে পেোরখ প্ররোশ রেোে প্ররয়োজি পদখো নদরি অি্য রথো।



আনম ইনরমর্্যই পভররশি পড নদরয় থোনর। রো নর ্েো 
হরি িো?
কপড নে� নলভ আইলনর েলগে েম্মত হলত, আপনন আপনার �র্মীলির কভল�িন বা 
ব্যনক্তেত েুটি নিলল, আপনাল� আর নে� নললভর জন্য আলািা �লর ের্ে নিলত হলব 
না, তলব র্লন রাখলবন - আপনার নীনতল� আইলনর নপূ্যনতর্ প্রলোজনীেতা পপূরর �রলত 
হলব এবং নে� নললভর ব্যবহালরর উপলর ক�ালনা িরলনর অনতনরক্ত প্রনতবন্ধ�তা ততনর 
�রা চললব না। এর অেদে হল - আপনার �র্মীরা তালির নবি্যর্ান েুটি এ�ই হালর জর্ালত 
পারলবন এবং আইন অনেুালর পনরবালরর ে�ললর �ত্ন ননলত ও নচন�ৎো �রালনার ের্ে 
েলর্ত অনলুর্ানিত েব এ�ই িরলনর �ারলর ব্যবহার �রলত পারলবন।

কপড নে� নলভ আইন �া�দে�র হওোর তানরলখর আলে নবি্যর্ান ো�া নলভ নীনত 
অনেুালর ক�ালনা �র্মী ইনতর্লি্যই েুটি জনর্লে ো�লল, েুনবিা ও পানরশ্রনর্� পনরপপূর� 
নহোলব ননউ ইে�দে  রাজ্য শ্রনর্� আইন অনেুালর ওই জর্ালনা েুটি এখনও প্রলোজনীেতার 
আওতাভুক্ত § 198-c হলত পালর। ননউ ইে�দে  রাজ্য শ্রনর্� আইন অনেুালর েুটি নবষলে 
প্রল�াজ্য আইলনর নবষলে আলরা পরার্িদে কপলত, ননউ ইে�দে  রাজ্য শ্রনর্� িতির, শ্রনর্� 
গুরর্ান নবভালে ক�াোল�াে �রুন।

প্রনে

উত্তে

পরোি রমমী যনদ নির নিরভে অেি্যিহোে ররে রোহরি 
নর আনম রোরর শোনতি নদরর েোনে?
হ্যাঁ, তলব �নি �র্মীটি এর্ন ক�ালনা �ালজ নে� নলভ ব্যবহার �লর োল�ন �া আইনন ভালব 
অনলুর্ানিত নে। 

প্রনে

উত্তে

েেোমশ্ক  DCA 
িহরজই 

ি্যিহোে রেো যোয় এমি এরটি 
টুি িোনিরয়রে। এই টুরিে িোহোরয্য 
আেনি আেিোে রমমীেো রর ঘণ্ো 
রোজ ররেরেি এিং রর নির নিভ 
ি্যিহোে ররেরেি রোে নহিোি 
েোখরর েোেরিি এিং রোরদে 
রর েুটি জমো হরয়রে ও েরেে 
িেরেে রর েুটি পিনশ পযোগ হরি 
রো আেিোআেনি পিে ররে নিরর 
েোেরিি। আমোরদে ওরয়িিোইট 
পথরর নির নিভ টোইমনরনেং টুিটি 
ডোউিরিোড ররে নিি। 



েেোমশ্ক  আেিোে নিভ িীনর পেড নির নিভ আইরিে 
প্ররয়োজিীয়রো েূেে রেরিও, আেিোরর রমমীরদে   

রমমীে অন্রোরেে নিজ্ঞনপ্ত নদরর হরি। পমি িো ইরমি মোেির িরুি রোরজ 
পযোগ পদওয়োে পষেরত্র জোিোরিো নিষয়গুনি িরমর ি্যনক্গর ভোরি প্রনরটি রমমীরর 
আেনি নিজ্ঞনপ্তটি নদরর েোরেি। আেনি পয রমমীরদে প্ররয়োজিীয় নিজ্ঞনপ্ত 
নদরয়রেি রোে প্রমোে পেরখ পদওয়োে জি্য নিজ্ঞনপ্তে প্রনরনিনেরর িই রনেরয় 
পিওয়ো িো ইরমি নেনিপ্ট পেরখ পদওয়ো িুনধিমোরিে রোজ হরি। 



নির নিভ পয অেি্যিহোে রেো হরয়রে রো িম্ভির 
পরোি নিষয়গুনি পথরর জোিো পযরর েোরে?
আইলন ক� �ারলর নে� নলভ ব্যবহার �রার �ো কলখা আলে তা বাইলর অন্য ক�ালনা 
�ারলর নে� নলভ ব্যবহার �রা হলে ো�লত পালর তা এই নবষেগুনল কেল� কবাঝা ক�লত 
পালর, তলব এর বাইলরও অন্যান্য নবষে ো�লত পালর: 

• েতিাহালন্ত বা েতিাহালন্তর আলেনপলে আোর্ না জাননলে বারবার নে� নলভ ব্যবহার 
�রা, আোর্ জাননলে ননেনর্ত ভালব েুটি কনওো, হনললড, কভল�িন বা কপ কড 
কনওো

• অন্য িরলনর নলভ কনওোর অনলুরাি নেনরলে কিওোর পলর কেই নিলনর নলভ 
কনওো

• এর্ন ক�ালনা নিলন েুটি কনওো ক�নিন হেলতা তাল� নিলটে �াজ �রলত হত বা 
অননভলপ্রত ক�ালনা �াজ �রলত হত

�র্মীর এর্ন ক�ালনা �ালজ জনড়ত ো�া �া োিাররত অেুথি বলল জানালনা �র্মীলির �রলত 
কিখা �াওোর �ো নে বা ক�খালন �র্মী ক�ালনা নপ্রলভনটিভ কর্নডল�ল অ্যাপলেন্টলর্লন্টর 
জন্য নে� নলভ ননলছেন কেখালনও নে� নললভর অপব্যবহার �রার েম্ভাবনা রলেলে।

প্রনররশো্ পিওয়ো ও হতিরষেে রেো আইরিে পেোরখ অিরুমোনদর িয়।
কপড নে� নলভ আইন অনেুালর পাওো অনি�ার েলালনা �র্মীলির নবরুলধে প্রনতলিাি কনওো বা 
তিলন্ত হস্তলষেপ �রা কবআইনন �াজ। �নি DCA এর্ন নেধোলন্ত কপৌঁোে ক�, আপনন ক�ালনা �র্মীর 
নবরুলধে প্রনতলিাি ননলেলেন, তাহলল আপনন এ�নিল� ক�র্ন �র্মীর না পাওো পানরশ্রনর্� ও 
েুনবিার জন্য িােী ো�লবন ও DCA ক� জনরর্ানা কিলবন অন্যনিল� কতর্নন ন�েু নবলিষ িরলনর 
ব্যবথিা ননলত হলত পালর, ক�র্ন িরুন - কবআইনন ভালব �াজ কেল� বনহষ্ার �লর কিওো �র্মীল� 
আবার �ালজ কনওো।

পরোি প্রনে?
আেনি নিম্ননিনখর উেোরয় DCA-ে িোরথ পযোগোরযোগ রেরর েোেরিি:

• nyc.gov/PaidSickLeave -এ �ান। আপনন প্রলোজনীে �র্মীর অনি�ালরর নবজ্ঞনতি 
এবং ননলোে�তদে ালির জন্য 26টি ভাষাে এ�টি তে্যপরে কপলত, কপড নে� নলভ আইন এবং 
ননের্ জানলত পারলব এবং ননলোে�তদে ার ইলভলন্টর নবষলে জানলত পারলবন। 

• আর্ালির েলগে এই ঠি�ানাে কিখা �রুন- 42 Broadway, 11th Floor, Manhattan।
• ননলোে�তদে ালির কপড নে� নলভ নবষলে জোিরর 311 িম্বরে �ল �রুন ও DCA -এ �ল 
ট্ান্সোর �রার জন্য বলনু। 

• এখালন ইলর্ল নললখ পাঠান paidsickleave@dca.nyc.gov আপনার েুনবিার �ো 
র্াোে করলখ, nyc.gov/BusinessToolbox -এ আর্রা �নম্উোলরর র্াি্যলর্ 
আপনার েলগে "লাইভ চ্যাে"ও �রলত পারব।

প্রনে

উত্তে



@NYCDCA #PAIDSICKLEAVE 07/2016


