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কর্মীর অধিকার ধিষয়ক ধিজ্ঞধি:  

ধিরাপত্তা ও অসুস্থতাজধিত ছুটি 
 

আপনি যনি NYC-তে ত ািও বযবসানি  বা অলাভজি  সাংস্থাি আাংনি  বা পূর্ণ সময়ির জিয  াজ  য়রি োহয়ল নিয়জর বা পনরবার বয়ল নবয়বচিা  য়রি 

এমি  ারও যয়ের জিয নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটি তিওিার অনি ার আপিার আয়ছ। আপিার অনভবাসি নস্থনে নিনবণয়িয়ে এই অনি ার আপিার 

আয়ছ। আপিার নিয়িাগ েণ ার অবিযই আপিার অনি ায়রর বযাখ্যা তিওিা এই তিাটিি আপিায়  নিয়ে হয়ব।  
 

ধিরাপত্তা ও অসুস্থতাজধিত ছুটির পধরর্মাণ: 
 

• আপিার নিয়িাগ েণ া প্রনে  যায়লন্ডার বছয়র তমাট 40 ঘণ্টা পযণন্ত নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটি প্রিাি  রয়ে বািয।   
 

1 জািুয়াধর, 2021 থেকক: 
 

• 100 জি িা তার থিধি কর্মী ধিকয়াগ করা ধিকয়াগকতত ারা প্রনে  যায়লন্ডার বছয়র তমাট 56 ঘণ্টা পযণন্ত নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটি 

প্রিাি  রয়ে বািয।  
 

আপিার নিয়িাগ েণ ার  যায়লন্ডার বছর হল:        তেয়       
প্রেম মাস        তিে মাস 

 

আপনি প্রধত 30 ঘণ্টা কর্মতরত সর্মকয়র ওপর 1 ঘণ্টা হায়র নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটি অজণ ি  য়রি।  
 

আপিার সকিতি নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটির অনি ার আয়ছ যনি: 
 

• আপিার নিয়িাগ েণ ার 5 জি বা োর তবনি  মী োয় । 
• আপিার নিয়িাগ েণ ার 5 জয়ির তচয়ি  ম  মী োয়  েয়ব োর তিট 

আি $1 নমনলিি বা োর তবনি হি। 
(1 জািুিানর, 2021 তেয়   াযণ র) 

• আপনি গৃহ মী নহসায়ব  ারও বান়িয়ে  াজ  য়রি; উিাহরর্স্বরূপ, 

তবনবনসটার, গৃহ মী বা সাহচযণ  মী। 
দ্রষ্টবয: আইিটি এ টি পনরবায়র  মণরে এক বা এ ানি  

গৃহ মীয়ির তেয়ে প্রয়যাজয।  
 

আপিার থিতিহীি নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটির অনি ার আয়ছ যনি: 
 

• আপিার নিয়িাগ েণ ার 5 জয়ির তচয়ি  ম  মী োয়  এবাং োর তিট আি $1 নমনলিয়ির তচয়ি  ম হি। 
 

অবযবহৃে নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটি পরবেী  যায়লন্ডার বছয়র স্থািান্তনরে হয়ে পায়র। 
 

ধিরাপত্তা ও অসুস্থতাজধিত ছুটির িযিহার: 
 

• নচন ৎসা যে অেবা অসুস্থো বা আঘাে তেয়  সুস্থ হয়ি ওঠা সহ 
আপিার স্বায়স্থযর জিয এটি বযবহার  রুি।  

• এটি পনরবায়রর এমি ত ািও সিয়সযর পনরচযণার জিয বযবহার 

 রুি নযনি অসুস্থ বা যার ত ািও তমনি যাল অযাপয়িন্টয়মন্ট আয়ছ। 
 

• আপিার চা নর বা আপিার সন্তায়ির সু্কল জিস্বায়স্থযর জরুনর 

অবস্থার  ারয়র্ বন্ধ হয়ি তগয়ল এটি বযবহার  রুি।  
• ঘয়রািা নহাংসা, অযানচে তযৌি তযাগায়যাগ, নপছু তিওিা বা মািব 

পাচার তেয়  আপিার বা পনরবায়রর ত ািও সিয়সযর সুরোর জিয 
এটি বযবহার  রুি। 

 

আপিার নিয়িাগ েণ া আপিায়  নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটির পনর ল্পিামানি  বযবহায়রর অনিম তিাটিি নিয়ে বলয়ে পায়র; উিাহরর্স্বরূপ, ত ািও 

নিিণানরে নচন ৎসয় র অযাপয়িন্টয়মন্ট বা আিালয়ের শুিানিয়ে অাংি তিওিার জিয। আপিায়  নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটির অপ্রেযানিে বযবহায়রর 

অনিম তিাটিি নিয়ে হয়ব িা; উিাহরর্স্বরূপ, হঠাৎ অসুস্থ হয়ি প়িা বা ত ািও নচন ৎসাজনিে জরুনর অবস্থা।  
 

আপিার তগাপিীিোর অনি ার আয়ছ। আপনি নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটি ত ি বযবহার  য়রয়ছি তস নবেয়ি আপিার নিয়িাগ েণ ায়  নবিি নিয়ে 

হয়ব িা।  
 

আপিার নিয়িাগ েণ ার িনেপয়ের প্রয়িাজি হয়ে পায়র যনি আপনি পর পর নেিটি  ায়জর নিি নিরাপত্তা বা অসুস্থোজনিে ছুটি নহসায়ব তিি। িনেপয়ের 

জিয আপিার দ্বারা তপয়মন্ট  রা তযয় ায়িা নি আপিার নিয়িাগ েণ ার আপিায়  নমটিয়ি নিয়ে হয়ব। িনেপয়ে আপিার বযনিগে নচন ৎসাজনিে বা 
বযনিগে পনরনস্থনের নবিি অন্তভুণ ি ো য়ব িা।  
 

ধিরাপত্তা ও অসুস্থতাজধিত ছুটি সম্পককত  প্রকয়াজিীয় ধিধিত প্রকািসরূ্মহ: 
 

আপিার নিয়িাগ েণ া অবিযই: 
 

• আপিায়  এ টি নলনখ্ে নিরাপি এবাং অসুস্থোজনিে ছুটি িীনে তিয়ব যা আপিার সুনবিাগুনল  ীভায়ব বযবহার  রয়বি ো বযাখ্যা  য়র।  
• আপনি প্রয়েয  তবেয়ির সমি ায়ল  েটা নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটি নিয়িয়ছি এবাং  েটা বান  আয়ছ ো জািায়ব। 

 

থকািও প্রধতকিাি থিওয়া িধজত ত: 
 

নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটির অিুয়রাি বা বযবহায়রর জিয বা লঙ্ঘি নরয়পাটণ   রার জিয  মীয়ির িানি তিওিা বা বরখ্াি  রা অববি।  
 
 

 

আরও জািকত িা অধিক াগ দাকয়র করকত উপকিাক্তা এিং কর্মী সরুক্ষা ধিিাকগর সাকে 

থ াগাক াগ করুি। 
 

nyc.gov/workers এ যাি । 311 এ  ল  রুি এবাং "সয়বেি নিরাপত্তা ও অসুস্থোজনিে ছুটি"-

এর জিয অিরুি  রুি 
 

আপনি অজ্ঞােভায়বও ত ািও খ্বর নিয়ে পায়রি। 
 


