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NYC’ে কমমীযেে জন্য সংস্োন:

লেবার 
পডেডর অ্ান্ড 
স্্ান্ডাি্ট র 
অডফর

সংস্োনগুভল: 
এছাডাও আেরা এগুডের রামে রংযুক্ত করমে রাহায্ করমে পাডর:

 � অডিবারন রহায়ো
 � ইংমরিী ক্ার
 � কে খরমচ স্বাস্্ বীো
 � িনরািারমণর উপকাডরো
 � ডবনােমূে্ আডে্টক কাউমন্সডেং
 � ডবনােমূে্ আয়কর প্রস্তুডে
 � ডেক্া ও প্রডেক্ণ কেরূ্টচী

আমরা েমে্র িন্ (311) নম্বমর লফান করুন অেবা 
OLPS@dca.nyc.gov লে ইমেে করুন।

রেকৃডধিোেী রম্প্রোয় তেডর করমে ডনউইয়ক্ট বারীমেরমক NYC উপমিাক্তা ডবেয়ক 
েপ্তর রুরক্া লেয় ও তেডনক আডে্টক অবস্ার উন্নডে কমর। আোমের শ্রে নীডে ও 
োনক অডফমরর কামির োি্মে, DCA কেরে পডরবারমের আডে্টক স্বাস্্ এবং 
কে্ট িীবমনর িাররাে্ অি্ট ন করমে প্রময়ািনীয় র্টরঞ্াে এবং রম্পে প্রোমনর 
োি্মে ক্েো লেয়।
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ডিপার্ট মেন্ট অফ কনডিউোর 
অ্ামফয়ার্ট অডফর অফ লেবার 
পডেডর অ্ান্ড স্্ান্ডাি্ট র (OLPS) 
হে NYC’র কেমীমের রংস্ান। 

আেরা NYC লে কেমীমের িন্ 
ডরটি ররকামরর একটি ডনমবডেে 
কণ্ঠস্বর। আেরা শ্রে োন ও 
নীডেগুডে রক্া এবং প্রচার কডর যা 
রকে কেমীমের োমের অডিবারন 
ডস্ডে ডনডব্টমেমে োমের অডিকার 
ডনডচিে কমর এেন উপযুক্ত কে্টস্ে 
তেরী কমর।

আেরা আপনার িন্ যা যা কডর:

বেবৎকরণ 

প্রচার ও ডেক্া 

লপইি লকয়ার ডিডিেন

অডিমযাগ গ্রহণ এবং লরফামরে 

 গমবেণা, আইনগে পরােে্ট ও নীডে উন্নয়ন 

কীিামব আোমের রামে লযাগামযাগ করমবন:

 311 নম্বমর (212-NEW-YORK NYC এর 
বাইমর) কে করুন। লপইি লকয়ার, লপইি ডরক 
ডেি, ডরিে্ান্স ওয়াক্ট ারর, গ্ররাডর ওয়াক্ট ার্ট, 
কডেউরার লবডনডফরর এর িন্ ডিজ্ারা করুন।

 ইমেে OLPS@dca.nyc.gov 

 nyc.gov/dca লেখুন

অভিয�োগ গ্রহণ এবং রেফোযেল 
আেরা কে্টস্ে রম্পমক্ট  অডিমযাগগুডে গ্রহণ কডর এবং আোমের 
বেবৎ করা লরইরকে আইনগুডের অিীমন েেন্ত কডর, লযেন 
লপইি ডরক ডেি আইন। অন্ান্ রের্াগুডের িন্, আেরা 
কেমীমের রংডলিষ্ট ররকাডর রংস্া, আইনগে পডরমেবা প্রোনকারী, 
এবং রংস্ানগুডের রামে রংযুক্ত কডর োঁমের অডিকারগুডে প্রাপ্ত ও 
রুরডক্ে করমে এবং ডরিটিকাে রাডি্ট র লপমে রাহায্ করমে।

গযবষণো, আইনগত পেোমর্শ  
ও নীভত উন্নয়ন 
আেরা নেুন নীডে উমে্াগগুডেমক উন্নেের করমে শ্রে 
বািার গমবেণা পডরচােনা কডর যা পডরবডে্ট ে অে্টনীডের 
প্রডে প্রডেডরিয়ােীে এবং যা ডবমেে কমর ডিন্ন বণ্ট, েডহো এবং 
অডিবারীগণ রহ অরুরডক্ে কেমীমের িন্ রুরক্া েডক্তোেী কমর।

বলবৎকেণ 
আেরা েখূ্ NYC কে্টস্ে আইন ও ডবডি, বেবৎ কডর, েৎরহ:

 � লপইি ডরক ডেি আইন
 � ডরিে্ান্স ইিনর ডরি অ্াক্ট
 � কডেউরার লবডনডফরস্ আইন 
 � গ্ররাডর ওয়াক্ট ার্ট ডরমরনেন অ্াক্ট 
 � ডেডিং অ্ান্ড ডপ্রমিডেং ওময়ি আইন

প্রচোে ও ভরক্ো 
আেরা কেমীমের—পাোপাডে ডনময়াগকারী ও লোমকমেরমক— স্ানীয়, 
লস্র এবং লফিারাে কে্টস্মের রুরক্া রম্পমক্ট  ডেডক্ে কডর। কেমীরা 
োমের অডিকার রম্পমক্ট  িামন এবং োমের িন্ আইডন পরােে্ট 
ডনমে পামর োই আেরা কেমী ও কেমী রংস্ার রামে অংেীোডর কডর । 
এছাডাও আেরা আইন লেমন চোর রংস্কৃ ডে তেডর করমে শ্রডেকমের 
অডিকার আইমনর অিীমন ডনময়াগকে্ট ামের বাি্বািকো রম্পমক্ট  
ডেডক্ে কডর। 

রপইড রকয়োে ভডভিরন
আোমের এই লশ্রণীর প্রেে গকৃহ পডরচয্টা এবং ব্ডক্তগে পডরচয্টা 
রহায়ো, গকৃহ পডরচারক, ন্াডন, পডরচয্টা প্রোনকারী, এবং গকৃহস্েী 
কেমীমের ন্ায় লপইি লকয়ার কেমীমের অডিকার রক্ায় একটি 
একডনষ্ঠ ডবিাগ রময়মছ; লপইি লকয়ার কািগুডের োন উন্নে কমর; 
এবং লপইি লকয়ার ব্বস্ামক েডক্তোেী কমর।


