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সবেতন ননরাপত্তা ও অসুস্থতাজননত ছুটি:  
কর্মীবেরবক কী জানবত হবে 

 

NYC এর উপার্জি ত র্িরাপদ ও অসুস্থতার সময় আইনির (সনবতি র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি) িতুি সাংন াধি 30 সসনেম্বর 2020 এবাং 
1 জািয়ুার্র 2021 সেনে োর্িের রনয়নছ। আপর্ি র্র্দ NYC-সত সবসরোরী বা অলাভজিে র্িনয়াগেতি া হি বা আপর্ি র্র্দ NYC-সত 

গৃহস্থালী েমী র্ির্ুক্ত েনরি,  র্িনয়াগেতি ার দার্য়ত্ব বুঝনত এই তেয  ীটটি1 পডিু। আইনির অধীনি, েমীনদর র্িরাপত্তা ও অসসু্থতাজর্িত ছুটি 

বযবহানরর অর্ধোর রনয়নছ এগুর্লর জিয: 
 

• তানদর অেবা পর্রবানরর সোি সদনসযর পর্রচর্িা এবাং র্চর্েৎসা সহ স্বাস্থয 
• র্িরাপত্তা2, সর্টি তারা সহায়তা সিওয়ার জিয অেবা অিয সোি সুরক্ষা সিওয়ার জিয বযবহার েরনত পানরি র্র্দ েমী বা পর্রবানরর 

সোি সদসয সোি গাহি যস্থ র্হাংস্রতা বা অপ্রতযার্ ে সর্ৌি স্প ি, সগাপনি অিসুরণ বা সচারাচালানির র্ োর হি অেবা হুমর্ে পাি। 
  

সর্মস্ত বেসরকারী এেং অলাভজনক ননব াগকতত া এেং গৃহস্থালী কর্মীবের ননব াগকারীবের অেশ্যই ননরপত্তা ও 

অসুস্থতাজননত ছুটি নেবত হবে 
 
কর্মীসংখ্যা  ননব াগকতত ার োনষতক 

আ  
প্রনত কযাবলন্ডাবর েছবর ছুটির 
পনরর্মাণ * 

সবেতন ো অবেতননক 
ছুটি 

1-4  
 

$1 র্মর্লয়নির েম 40 ঘন্টা অবর্ধ  অববতর্িে 
1/1/2021 বেবক কার্তকর: 
$1 র্মর্লয়ি বা আরও সবর্  

40 ঘন্টা অবর্ধ  সনবতি 

সবসরোরী বা অলাভজিে 
র্িনয়াগোরী দ্বারা র্ির্ুক্ত 5 বা আরও সব ী 
 

অেবা 
 

9/30/2020 বেবক কার্তকর: 
পর্রবানরর র্িনয়াগেতি ার দ্বারা র্ির্ুক্ত 
1 বা এোর্ধে গৃহেমী 

N/A 40 ঘন্টা অবর্ধ  সনবতি 

1/1/2021 বেবক কার্তকর: 
বযর্ক্তগত বা অলাভজিে র্িনয়াগেতি া বা 
গৃহস্থালীর র্িনয়াগেতি া দ্বারা র্ির্ুক্ত 100 বা 
তনতার্ধে 

N/A 56 ঘন্টা অবর্ধ সনবতি 

 

*দ্রষ্টবয : “েযানলন্ডার বছর” অেি সোিও র্িনয়াগেতি া েতৃি ে র্িধিার্রত সর্নোি র্িয়র্মত এবাং এেটািা 12 মানসর সময়োল। 
 

র্র্দ আপিানে সনচতি র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি প্রদানির প্রনয়াজি হয়, আপিানে অব যই েমীনদর র্িয়র্মত প্রর্ত ঘণ্টার র্হসানব র্দনত হনব 

এবাং বতি মাি সবির্িম্ন সবতনির সচনয় েম িয়।  
 

েমীনদর র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহানরর অিমুর্ত সদয় এমি সোিও র্বদযমাি িীর্ত র্র্দ আপিার োনে, তাহনল আপিার িীর্ত অব যই 
আইনির প্রনয়াজিীয়তা পরূণ বা অর্তক্রম েরনত হনব। 
 

কর্মী র্ারা আইবনর অন্তভুত ক্ত ন  
আপিানে র্িম্নর্লর্িত েমীনদর র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি র্দনত হনব িা: 
 

• সেডানরল োর্িঅধযয়ি সপ্রাগ্রানমর র্ ক্ষােীরা  
• সর্ সমস্ত েমীনদর োনজর ক্ষর্তপরূণ সর্াগয বৃর্ত্ত সপ্রাগ্রানমর দ্বারা 

সদওয়া হয় 
• সরোরী সাংস্থার েমিচারী  
•  ারীর্রে সেরার্পস্ট, সপ াগত সেরার্পস্ট, র্স্পচ লযাঙ্গনুয়জ 

পযােলর্জস্ট, অর্ডওলর্জস্ট র্ারা র্িউইয়েি  সস্টট র্ডপাটি নমন্ট অে 

এডুনে ি দ্বারা লাইনসন্সপ্রাপ্ত (র্র্দ তারা ইচ্ছার অধীি োনজর 

অযাসাইিনমনন্টর জিয তার্লোভুক্ত হি, তানদর র্িজস্ব োনজর 

সময়সরূ্চ র্িধিারণ েনরি, তানদর উনেি েরা সোিও দার্য়ত্ব 

প্রতযািযাি বা গ্রহণ েরার ক্ষমতা োেনত পানর, এবাং প্রর্ত ঘণ্টায় 

গনড সবতি সদওয়া হয় র্া সেডানরল িূযিতম সবতনির সচনয় 

েমপনক্ষ চারগুণ) 

• স্বাধীি ঠিোদার র্ারা র্িউইয়েি  সস্টট শ্রম আইনির অধীনি 

সোিও েমিচারীর বণিিার সানে র্মনল র্ায় িা  
• েমি অর্ভজ্ঞতা সপ্রাগ্রাম (Work Experience 

Programs, WEP) এর অাং গ্রহণোরীরা  
• েনয়েজি েমী সমর্ষ্টগত োরবারী চুর্ক্তর সানপনক্ষ3  

 

কর্মীর অনিকার নেষ ক নেজ্ঞনি 
আপিানে অব যই প্রর্তটি অন্তভুি ক্ত েমীনদরনে র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটির অর্ধোনরর জিয র্লর্িত সিাটি  র্দনত হনব, র্িরাপত্তা ও 

অসুস্থতাজর্িত ছুটি জমা োো এবাং বযবহার, অর্ভনর্াগ দানয়র েরার অর্ধোর এবাং প্রর্তন াধ গ্রহণ সেনে মুক্ত োোর অর্ধোর সহ। র্বজ্ঞর্প্তনত 

অব যই আপিার েযানলন্ডার বছনরর শুরু এবাং স নের তার্রি সলিা োেনব। র্র্দ এেটি অিবুাদ nyc.gov/workers-এ উপলভয হয় তাহনল 

েমীনদর ইাংনরর্জ এবাং তানদর প্রাের্মে ভাোয় সিাটিন র অর্ধোর রনয়নছ। আপিানে েমিনক্ষনে দ ৃযমাি এবাং উপলভ্য় এমি সোিও জায়গায় 

েমিনক্ষনের সিাটি  সপাস্ট েরনত হনব। 

 
1 র্পছনি তার্রিটি সিাট েরুি। NYC উপনভানক্তা এবাং েমী সুরক্ষা র্বভাগ (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) উপরু্ক্ত র্হসানব এই  ীনট 
আপনডট েরা হনব। আপনডনটর জিয nyc.gov/workers অিুগ্রহ েনর র্িরীক্ষণ চার্লনয় র্াি। 
2 র্িরাপত্তা ছুটির র্িয়ম 5 সম, 2018 সেনে োর্িের হনয়নছ। র্িনয়াগেতি ানদর র্িরাপত্তা ছুটির জিয অর্তর্রক্ত সময় অবো  সদওয়ার প্রনয়াজি সিই; পর্রবনতি , র্িনয়াগেতি ানদর অব যই 
েমীনদর র্িরাপত্তা ছুটির উনেন য জমা োো ছুটি বযবহার েরার অিুমর্ত র্দনত হনব। 
3 র্র্দ চুর্ক্তটি স্পষ্টভানব আইনির র্বধাি পর্রতযাগ েনর এবাং তুলিামুলে সুর্বধা প্রদাি েনর তাহনল েমীরা অন্তভুি ক্ত হনব িা। তাহনল, সমর্ষ্টগত োরবারী চুর্ক্তর আওতায় ততর্র বা মুর্দ র্ নের 

েমীনদর জিয, র্র্দ চুর্ক্তটি আইনির র্বধাি স্পষ্টভানব পর্রতযাগ েনর তাহনল আইি প্রনয়াগ হনব িা। 

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
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ননরাপত্তা ও অসুস্থতাজননত ছুটি জর্মা ো েযেহার করা 
আপিানে অব যই: 
 

• অিুভুি ক্ত েমীনদর োজ শুরু েরার সানে সানে র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি জমা েরার অিুমর্ত র্দনত হনব। প্রর্ত 30 ঘন্টার োনজর 

জিয সবির্িম্ন জমানিার হার 1 ঘন্টা।  
• েমীনদর জমা হওয়ার সানে র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহার েরার অিমুর্ত র্দনত হনব।  
• আপর্ি প্রনতযে সবতনির সময়োনল েমীনদরনে র্লর্িত ির্েপে র্দি র্া সদিায় তারা েতটা র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি র্িনয়নছি, 

েতটা জমা েনরনছি এবাং েতটা বার্ে আনছ। 
 

বযর্তক্রম: র্র্দ সোিও েমী সমর্ষ্টগত োরবারী চুর্ক্তর মনধয োনেি সর্টি 1লা এর্প্রল 2014 সানল োর্িের র্ছল, তাহনল র্সটি আইনির অধীনি 

চুর্ক্তর সময়াদ স ে হওয়ার তার্রি সেনে সসই েমী র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি জমানত শুরু েরনবি। 
 
বরকর্ত  রাখ্া 
আপিানে অব যই িূযিতম েমপনক্ষ র্তি বছনরর জিয সরেনডি র ির্েপে পর্রচালিা েরনত এবাং বজায় রািনত হনব। সোিও েমীর র্িরাপত্তা ও 

অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহানরর োরণ সম্পর্েি ত সোিও তেয অব যই সগাপিীয় রািনত হনব র্তক্ষণ িা েমী আপিানে এটি প্রোন র অিমুর্ত র্দনচ্ছ 

বা আইনির দ্বারা প্রোন র প্রনয়াজি হনচ্ছ। আপিার অব যই সিাটিন  সম্মত হওয়ার সময় গ্রাহে ও শ্রর্মে সরুক্ষা র্বভাগ (Department of 

Consumer and Worker Protection, DCWP) এর NYC-সত সরেডি  উপলব্ধ োেনত হনব। 
 
আগার্ম নেজ্ঞনি 
র্র্দ প্রনয়াজনির আগাম আঁচ েরা র্ায়, তাহনল আপর্ি সাত র্দি আনগ পর্িন্ত আপিার েমীর র্িরাপত্তা বা অসুস্থতাজর্িত ছুটি সিবার মনিাভাব 

জার্িনয় আগাম র্বজ্ঞর্প্ত গ্রহণ েরনত পানরি| র্র্দ প্রনয়াজনির আগাম আঁচ িা েরা র্ায়, আপিানে আপিার েমী র্ত তাডাতার্ড সম্ভব 

(র্ুর্ক্তসঙ্গত) র্বজ্ঞর্প্ত গ্রহনণর প্রনয়াজি হনব | 
 
ননেকরণ 
আপিার র্রু্ক্তসঙ্গত ির্েপনের প্রনয়াজি হনত পানর র্র্দ েমী পর পর র্তিটি েমিরত র্দি র্িরাপত্তা বা অসুস্থতাজর্িত ছুটি র্হসানব বযবহার েনরি। 

আপিার প্রনয়াজি হনত পানর: 
 

• অসুস্থতাজর্িত ছুটির জিয লাইনসন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থযনসবা প্রদািোরী েতৃি ে স্বাক্ষর্রত এেটি সিাট; 
• বা সামার্জে পর্রনেবা সরবরাহোরীর োছ সেনে ির্েপে, আইিী পর্রনেবা সরবরাহোরী, র্াজেবনগির সদসয বা র্িরাপত্তা ছুটির 

প্রনয়াজিীয়তার পর্রচয় র্দনয় েমীর দ্বারা র্লর্িত সিাটার্রর্কু্ত র্চঠি। 
 

আপিার সসই ির্েপনের প্রনয়াজি সিই সর্ োরনণ েমীর র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহার েনরনছি। প্রো  অিয আইিগুর্লর জিয 
লাগনত পানর। 
 

আপিার অব যই েমীনদর অেি সেরত প্রদাি েরনত হনব: 
 

• প্রনয়াজিীয় অসুস্থতাজর্িত ছুটির ির্েপে সরবরানহর জিয স্বাস্থযনসবা সরবরাহোরীনদর োছ সেনে সিওয়া র্ে; এবাং 
• প্রনয়াজিীয় র্িরাপত্তা ছুটির ির্েপে সপনত সমস্ত র্রু্ক্তসঙ্গত বযয় বা িরচ। 

 

অেযেহৃত ননরাপত্তা ও অসুস্থতাজননত ছুটি 
েমী পরবতী েযানলন্ডার বছনর অবযবহৃত র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি 40 ঘন্টা (বা, প্রনর্াজয সক্ষনে, 1 জািয়ুার্র, 2021 সেনে 56 ঘন্টা 
োর্িের) অবর্ধ সটনি র্িনত পানরি। তনব, আপর্ি সেবলমাে আপিার সোিও েমীনে প্রর্ত েযানলন্ডার বছনর সমাট 40 (বা 56) ঘন্টা পর্িন্ত 

র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহার েরনত র্দনত বাধয।  
 

আপর্ি েযানলন্ডার বছর স নে অবযবহৃত র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটির জিয সোিও েমিচারীনে অেি প্রদানির জিয - তনব প্রনয়াজিীয় িয় - 

র্িবিাচি েরনত পানরি। েমীরা র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটির সজর সটনি র্িনয় সর্নত পারনব িা, র্র্দ আপর্ি অবযবহৃত র্িরাপত্তা ও 

অসুস্থতাজর্িত ছুটির জিয তানদর অেি প্রদাি েনরি এবাং আপর্ি েমিচারীনে এমি পর্রমানণ সনবতি র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি সরবরাহ 
েনরি র্া িতুি েযানলন্ডার বছনরর প্রেম র্দনিই িতুি েযানলন্ডার বছনরর জিয আইনির প্রনয়াজিীয়তা পরূণ েনর বা অর্তক্রম েনর। 
 

প্রনতবশ্াি 
আপর্ি র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটির অিুনরাধ বা বযবহানরর জিয েমীনদর র্বরুনে প্রর্তন াধ র্িনত পারনবি িা। প্রর্তন ানধর জিয অন্তিগত হল 

হুমর্ে,  ঙৃ্খলা, ভীর্ত প্রদ িি, পনদর অবির্ত, বরিাস্ত, অেবা োনজর ঘন্টার হ্রাস, অেবা সোিও েমীর র্বরুনে েমির্বনরাধী অিয সোিও 

পদনক্ষপ অন্তভুি ক্ত রনয়নছ র্া সোিও েমিচারীনে আইনির অধীনি গযারার্ন্টর্ুক্ত সোিও অর্ধোর প্রনয়াগ েরার বা অি ুীলনির সচষ্টা সেনে র্বরত 

রানি, র্ার মনধয অিরু্মত অর্ভবাসি র্স্থর্ত বা োনজর অিনুমাদনির সম্পর্েি ত র্ক্রয়া অন্তভুি ক্ত রনয়নছ। 
 
অনভবর্াগ 
র্র্দ সোিও েমিচারী DCWP-সত অর্ভনর্াগ দানয়র েনরি, DCWP আপিার োনছ র্লর্িত প্রর্তর্ক্রয়ার জিয সর্াগানর্াগ েরনব। আপিানে 

অব যই 14 র্দনির মনধয DCWP-সত প্রর্তর্ক্রয়া জািানত হনব, বা েিিও অর্ভনর্ানগর উপর র্িভি র েনর। অর্ভনর্াগ সমাধানির জিয DCWP 

আপিার সানে োজ েরনব।  
 
অনুসন্ধাবনর নেজ্ঞনি 
আপর্ি র্র্দ অিসুন্ধানির র্বজ্ঞর্প্ত পাি, অিুনরাধ েরা সমস্ত তেয এবাং ির্েপে সরবরাহ েরুি। আইি সমনি চলার বযেিতা আইি লঙ্ঘি হনত পানর 

এবাং িাগর্রে জর্রমািার পা াপার্  এবাং অিযািয সম্ভাবয লঙ্ঘনির জিয মুর্ক্ত জর্রমািাও র্দনত হনত পানর। সরেডি  ততর্র েরনত বযেিতা  হনরর 

প্র াসর্িে ট্রাইবুযিানল সোিও প্রর্ক্রয়া চলাোলীি সক্ষনে আপিার মামলায় সির্তবাচে প্রভাব সেলনত পানর। আপিার সোিও ট্রায়াল ছাডাই 
সোিও লঙ্ঘনির মীমাাংসা েরার সুনর্াগ োেনব বা আপিানে  হনরর প্র াসর্িে ট্রাইবুযিানল এেজি র্িরনপক্ষ র্বচারনের সামনি হার্জর হনত হনব। 
 
আপনডট েরা হনয়নছ 11/20/2020 তার্রনি 
 
 
 
 

 

প্রশ্ন? আরও তনেযর জিয অেবা DCWP এর সানে সর্াগানর্াগ েরনত: 
 

• আইি এবাং প্রায় ই প্রশ্ন র্জজ্ঞাসা েরার জিয nyc.gov/workers সদিুি 
• লাইভ চযাট বযবহার েরুি, উপলভয রনয়নছ এিানি nyc.gov/BusinessToolbox 
• PSSL@dca.nyc.gov -সত ইনমল েরুি।  
• 311 (NYC-র বাইনর-212-র্িউ-ইয়েি ) েল েনর "সনচতি র্িরাপত্তা  ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি" বলুি  

 

https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/live-chat.page
mailto:PSSL@dca.nyc.gov

