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সচেতন ননরাপত্তা ও অসুস্থতাজননত ছুটি:  
কর্মীচেরচক কী জানচত হচে 
 
NYC’s এর উপার্জি ত র্িরপত্তা ও অসুস্থতার সময় আইনির (সনবতি র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি) িতুি সাংন াধি 30 সসনেম্বর 2020 এবাং 1 
জািুয়ার্র 2021 সেনে োর্িের রনয়নছ। আপর্ি র্র্ি NYC-সত সোিও বযবসার্য়ে বা অলাভজিে সাংস্থায় আাংর্ ে বা পূর্ি সমনয়র জিয োজ েনরি বা 
র্র্ি আপর্ি সোিও NYC -সত গৃহস্থালী েমী র্হসানব োজ েনরি, তাহনল েমীর অর্ধোর সবাঝার জিয তেয  ীটটি1 পডুি। আইনির অধীনি, েমীনির 

এই র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহানরর অর্ধোর রনয়নছ এগুর্লর জিয: 
 

• আপিার অেবা পর্রবানরর সোি সিনসযর পর্রচর্িা এবাং র্চর্েৎসা সহ 
• র্িরাপত্তা  সর্টি আপর্ি সহায়তা সিওয়ার জিয অেবা অিয সোি সুরক্ষা সিওয়ার জিয বযবহার েরনত পানরি র্র্ি আপর্ি বা পর্রবানরর সোি 

সিসয সোি গাহি যস্থ র্হাংস্রতা বা অপ্রতযার্ েনর্ৌি স্প ি, সগাপনি অিুসরর্ বা সচারাচালানির র্ োর হি অেবা হুমর্ে পাি। 
 
কর্মী আইচন অন্তরুু্ক্ত/অন্তরুু্ক্ত নয় 
 

অন্তরুু্ক্ত অন্তরুু্ক্ত নয় 
 

• ফুল-টাইম েমিচারীগর্ 
• পাটি -টাইম েমিচারীগর্ 
• গাহি স্থয েমিচারীগর্ 
• পর্রবতি ি ীল োনজর সপ্রাগ্রানমর েমীরা 
• এমি েমিচারী র্ারা পর্রবানরর সিসয র্েন্তু 

মার্লে িয় 
• এমি েমিচারীগর্ র্ারা র্িউ ইয়েি  র্সটির বাইনর 

বসবাসোরী 

 

• সফডানরল োর্িঅধযয়ি সপ্রাগ্রানমর র্ ক্ষােীরা 
• সর্ সমস্ত েমীনির োনজর ক্ষর্তপূরর্ সর্াগয বৃর্ত্ত সপ্রাগ্রানমর দ্বারা সিওয়া হয় 
• সরোরী সাংস্থার েমিচারী 
•  ারীর্রে সেরার্পস্ট, সপ াগত সেরার্পস্ট, র্স্পচ লযাঙ্গনুয়জ পযােলর্জস্ট, অর্ডওলর্জস্ট 

র্ারা র্িউইয়েি  সস্টট র্ডপাটি নমন্ট অফ এডুনে ি দ্বারা লাইনসন্সপ্রাপ্ত (র্র্ি তারা ইচ্ছার 

অধীি োনজর অযাসাইিনমনন্টর জিয তার্লোভুক্ত হি, তানির র্িজস্ব োনজর  সময়সূর্চ 

র্িধিারর্ েনরি, তানির উনেখ েরা সোিও িার্য়ত্ব প্রতযাখযাি বা গ্রহর্ েরার ক্ষমতা 
োেনত পানর, এবাং প্রর্ত ঘণ্টায় গনড সবতি সিওয়া হয় র্া সফডানরল িূযিতম সবতনির 

সচনয় েমপনক্ষ চারগুর্)স্বাধীি ঠিোিার র্ারা র্িউইয়েি  সস্টট শ্রম আইনির অধীনি 

সোিও েমিচারীর বর্িিার সানে র্মনল র্ায় িা 
• েমি অর্ভজ্ঞতা সপ্রাগ্রাম (Work Experience Programs, WEP) এর 

অাং গ্রহর্োরীরা 
• েনয়েজি েমী সমর্িগত োরবারী চুর্ক্তর সানপনক্ষ 

 

দ্রিবয: র্র্ি আপিার র্িনয়াগেতি ার সোিও র্বিযমাি িীর্ত োনে র্া েমীনির র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহানরর অিুমর্ত সিয়, িীর্তটি অব যই 
আইনির প্রনয়াজিীয়তা পূরর্ েরনত বা অর্তক্রম েরনত হনব। 
 
কর্মীর অনিকার নেষয়ক নেজ্ঞনি 
আপর্ি র্র্ি েমীর অন্তভুি ক্ত হি, আপিার র্িনয়াগেতি া আপিানে অব যই র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটির অর্ধোনরর র্লর্খত সিাটি  র্িনবি। ইাংনরর্জনত 

এবাং আপিার প্রাের্মে ভাষায় আপিার সিাটিন র অর্ধোর রনয়নছ র্র্ি সোিও অিুবাি DCWP ওনয়বসাইট nyc.gov/workers এ উপলব্ধ োনে। 

আপনাচক দেওয়া দনাটিচের একটি অনুনিনপ রাখুন। আপিার র্িনয়াগেতি ানে েমিনক্ষনে ি ৃযমাি এবাং উপলভ্য় এমি সোিও জায়গায় েমিনক্ষনের 

সিাটি  সপাস্ট েরনত হনব। 
 
ননরাপত্তা ও অসুস্থতাজননত ছুটিরপনরর্মাণ 
 

ননচয়াগকতুা দ্বারা ননযুক্ত 

কর্মীসংখযা 
ননচয়াগকতুার োনষুক আয় প্রনত কযাচিন্ডাচর েছচর ছুটির 

পনরর্মাণ * 
সচেতন ো অবেতননক ছুটি 

1-4  
 

$1 র্মর্লয়নির েম 40 ঘন্টা অবর্ধ  অববতর্িে 
1/1/2021 দেচক কাযুকর: 
$1 র্মর্লয়ি বা আরও সবর্  

40 ঘন্টা অবর্ধ  সনবতি 

সবসরোরী বা অলাভজিে 
র্িনয়াগোরী দ্বারা র্ির্ুক্ত 5 বা আরও 

সব ী 
 

অেবা  
 

9/30/2020 দেচক কাযুকর: 
পর্রবানরর র্িনয়াগেতি ার দ্বারা র্ির্ুক্ত 
1 বা এোর্ধে গৃহেমী 

N/A 40 ঘন্টা অবর্ধ সনবতি 

1/1/2021 দেচক কাযুকর: 
বযর্ক্তগত বা অলাভজিে 

র্িনয়াগেতি া বা গৃহস্থালীর েমীর 

র্িনয়াগেতি া দ্বারা র্ির্ুক্ত 100 বা 
তনতার্ধে 

N/A 56 ঘন্টা অবর্ধ সনবতি 

 

*দ্রিবয: “েযানলন্ডার বছর” অেি সোিও র্িনয়াগেতি া েতৃি ে র্িধিার্রত সর্নোি র্িয়র্মত এবাং এেটািা 12 মানসর সময়োল। েমীর অর্ধোর র্বষয়ে 

র্বজ্ঞর্প্তনত অব যই র্িনয়াগেতি ার পর্িোবষি উনেখ েরা উর্চত। 
 

র্র্ি আপিার র্িনয়াগেতি ার সনবতি র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি প্রিানির প্রনয়াজি হয়, আপিানে অব যই আপিার র্িয়র্মত প্রর্ত ঘণ্টার র্হসানব র্িনত 

হনব এবাং বতি মাি সবির্িম্ন সবতনির সচনয় েম িয়। 
 
ননরাপত্তা ও অসুস্থতাজননত ছুটি জর্মা ো েযেহার করা 
আপর্ি: 
 

• োজ শুরু েরার সানে সানে আপর্ি র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি জমাি। আপর্ি প্রর্ত 30 ঘন্টা েমিরত সমনয়র ওপর 1 ঘন্টা হানর জমাি। 
• এটা জমানিার সানে সানে আপর্ি র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহার েরনত পানরি।  
• প্রনতযে সবতনির সময়োনল আপিার র্িনয়াগেতি ার োছ সেনে আপর্ি র্লর্খত ির্েপে গ্রহর্ েরনবি র্া সিখায় আপর্ি েতটা র্িরাপত্তা ও 

অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহার েনরনছি, জর্মনয়নছি হনয়নছ এবাং বার্ে রনয়নছ। 

 
1 র্পছনি তার্রখটি 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 র্িরীক্ষর্ চার্লনয় র্াি। 

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
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বযর্তক্রম: র্র্ি আপর্ি সোি সমর্িগত োরবারী চুর্ক্তর মনধয োনেি সর্টি 1 লা এর্প্রল 2014 সানল োর্িের র্ছল, তাহনল র্সটি আইনির অধীনি চুর্ক্তর 

সময়াি স ষ হওয়ার তার্রখ সেনে আপর্ি র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি জমানত শুরু েরনবি। 
 
ননরাপত্তা ও অসুস্থতাজননত ছুটি েযেহাচরর গ্রহণচযাগয কারণসর্মূহ 
আপর্ি োজ সেনে র্বরর্ত সিওয়ার জিয র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহার েরনত পানরি র্খি: 
 

• আপিার সোি মাির্সে বা  ারীর্রে অসুখ, আঘাত, বা স্বাস্থয পর্রর্স্থর্ত োনে; আপিার র্চর্েৎসার সরাগলক্ষর্  িাক্তেরর্, পর্রচর্িা অেবা 
আপিার মাির্সে বা  ারীর্রে অসুস্থতা, আঘাত বা স্বাস্থয অবস্থার র্চর্েৎসার প্রনয়াজি হয়; আপিার র্িবারর্মূলে র্চর্েৎসাগত পর্রচর্িার 

প্রনয়াজি হয়| 
• আপিানে অব যই পর্রবানরর সোি সিনসযর র্বষনয় র্ত্ন ীল হনত হনব র্ার সোি র্চর্েৎসার সরাগলক্ষর্  িাক্তেরর্, পর্রচর্িা অেবা মাির্সে 

বা  ারীর্রে অসুস্থতা, আঘাত বা স্বাস্থয অবস্থার র্চর্েৎসার প্রনয়াজি আনছ অেবা র্ার র্িবারর্মূলে র্চর্েৎসাগত পর্রচর্িার প্রনয়াজি আনছ| 
• আপিার র্িনয়াগোরীর বযবসা বন্ধ আনছ সোি সবিজিীি স্বাস্থয র্বষয়ে জরুরী পর্রর্স্থর্তর োরনর্ বা সোি র্ শুর পর্রচর্িার প্রনয়াজি র্ার সু্কল 

বা র্ শু পর্রচর্িা প্রিািোরীর বযবস্থা বন্ধ আনছ সোি সবিজিীি স্বাস্থয র্বষয়ে জরুরী পর্রর্স্থতর োরনর্| 
• আপর্ি বা পর্রবানরর সোি সিসয হয়নতা সোি গাহি যস্থ র্হাংস্রতা বা অপ্রতযার্ ে সর্ৌি স্প ি, সগাপনি অিুসরর্ বা সচারাচালানির র্ োর হনয়নছি 

অেবা হুমর্ে সপনয়নছি এবাং আপিার  ারীর্রে, মাির্সে বা অেিবির্তে স্বাস্থয বা আপিার অেবা আপিার পর্রবানরর সিনসযর সুরক্ষা সম্বনন্ধ 

অর্বলনম্ব বযবস্থা সিওয়া প্রনয়াজি অেবা সসই সঙ্গী বা সসই বযর্ক্ত র্ারা আপিার সনঙ্গ োজ েনর তানির সুরর্ক্ষত েরার জিয, র্ানির মনধয পনর: 
 

o সোি গাহি স্থয র্হাংস্রতার আশ্রয়, ধষির্ সাংেট সেন্দ্র অেবা অিয পর্রনষবার েমিসূর্চ সেনে সিওয়া পর্রনষবা। 
o র্িরাপত্তার পর্রেল্পিা, স্থািান্তনর অাং গ্রহর্ েরা অেবা আপিার অেবা সোি িতুি সু্কনল র্ শুনির িাম ির্েভুক্ত েরা সনমত আপিার 

পর্রবানরর সিনসযর র্িরাপত্তানে সুরর্ক্ষত রাখনত অিয বযবস্থা সিওয়া।  
o সহফাজত; পর্রি িি; বববার্হে সমসযা; র্িরাপত্তার আনি ; অর্ভবাসি; বসবাস; চাের্র, বাসস্থাি বা গ্রাহনের সক্রর্ডনট ববষময র্িনয় তেয 

সপনত এবাং পরাম ি র্িনত সোি আইিজীবী বা সমাজনসবা প্রিািোরীর সনঙ্গ সিখা েরা। 
o আইি প্রনয়ানগর সনঙ্গ সোি গাহি স্থয ঘটিার র্রনপাটি  িার্খল েরা অেবা র্ডসর্িক্ট অযানটার্িির োর্িালনয় সিখা েরা। 
 

আইিটি র্িম্নর্লর্খত বযর্ক্তনির “পর্রবানরর সিসয” র্হসানব র্চর্িত েনর: 
 

• এমি সোি বযর্ক্ত র্ার সনঙ্গ েমীর র্িেটবতীতা পর্রবানরর সমতুলয 
• র্ শু (জন্মিাতা, িত্তে সিওয়া অেবা ফস্টার র্ শু; আইিত 

পার্লত সন্তাি; সলানো সপনরর্ন্টনস িাাঁডানিা সোি েমীর র্ শু)  
• িার্ত বা িাতিী  
• স্বামী বা স্ত্রী  
• গাহি স্থয সঙ্গী বা সর্ঙ্গিী র্পতা-মাতা  

• িাি ুবা র্ির্িমা  
• সোি েমীর স্বামী বা স্ত্রী বা গাহি স্থয সঙ্গী বা সর্ঙ্গিীর সন্তাি 

বা র্পতা-মাতা  
• ভাইনবাি (সৎ ভাই, িত্তে বা র্বমাতা-র্বপাতা সম্পেীয় 

ভাইনবাি)  
• েমীর সনঙ্গ রক্ত সম্বন্ধীয় অিয সর্নোি বযর্ক্ত

 
আগার্ম নেজ্ঞনি 
র্র্ি প্রনয়াজনির আগাম আাঁচ েরা র্ায়, আপর্ি সাত র্িি আনগ পর্িন্ত আপিার র্িনয়াগেতি ানে র্িরাপত্তা বা অসুস্থতাজর্িত ছুটি সিবার মনিাভাব জার্িনয় 

আগাম র্বজ্ঞর্প্ত র্িনত পানরি| র্র্ি প্রনয়াজনির আগাম আাঁচ িা েরা র্ায়, আপিানে আপিার র্িনয়াগেতি ানে র্ত তাডাতার্ড সম্ভব (র্ুর্ক্তসঙ্গত) র্বজ্ঞর্প্ত 

সিওয়ার প্রনয়াজি হনব| আপিার র্িনয়াগেতি ার আপিার র্লর্খত র্াচাইেরনর্র প্রনয়াজি হনত পানর র্া র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটির উনেন য আপর্ি 

র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহার েনরনছি। 
 
ননেকরণ 
আপিার র্িনয়াগেতি ার র্ুর্ক্তসঙ্গত ির্েপনের প্রনয়াজি হনত পানর র্র্ি আপর্ি পরপর র্তিটি েমিরত র্িি র্িরাপত্তা বা অসুস্থতাজর্িত ছুটি র্হসানব বযবহার 

েনরি। আপিার র্িনয়াগেতি ার প্রনয়াজি হনত পানর: 
 

• অসুস্থতাজর্িত ছুটির জিয লাইনসন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থযনসবা প্রিািোরী েতৃি ে স্বাক্ষর্রত এেটি সিাট;  
• বা সামার্জে পর্রনষবা সরবরাহোরীর োছ সেনে ির্েপে, আইিী পর্রনষবা সরবরাহোরী, র্াজেবনগির সিসয বা র্িরাপত্তা ছুটির 

প্রনয়াজিীয়তার পর্রচয় র্িনয় আপিার দ্বারা র্লর্খত সিাটার্রর্ুক্ত র্চঠি। 
 

আপিার র্িনয়াগেতি ার সসই ির্েপনের প্রনয়াজি সিই সর্ োরনর্ আপর্ি র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি বযবহার েনরনছি। প্রো  অিয আইিগুর্লর জিয 
লাগনত পানর। 
 

আপিার র্িনয়াগেতি ার আপিানে অব যই অেি সফরত প্রিাি েরনত হনব: 
 

• প্রনয়াজিীয় অসুস্থতাজর্িত ছুটির ির্েপে সরবরানহর জিয স্বাস্থযনসবা সরবরাহোরীনির োছ সেনে সিওয়া র্ফ; এবাং 
• প্রনয়াজিীয় র্িরাপত্তা ছুটির ির্েপে সপনত সমস্ত র্ুর্ক্তসঙ্গত বযয় বা খরচ। 

 
অেযেহৃত ননরাপত্তা ও অসুস্থতাজননত ছুটি 
আপর্ি পরবতী েযানলন্ডার বছনর অবযবহৃত র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি 40 ঘন্টা (বা, প্রনর্াজয সক্ষনে, 1 জািুয়ার্র, 2021 সেনে 56 ঘন্টা োর্িের) 

অবর্ধ বহি েরনত পানরি। তনব, আপিার র্িনয়াগেতি া আপিানে প্রর্ত েযানলন্ডার বছনর সমাট 40 (বা 56) ঘন্টা পর্িন্ত র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি 

বযবহার েরনত র্িনত বাধয। 
 
প্রনতচোি 
আপিার র্িনয়াগেতি া র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটির অিুনরাধ বা বযবহানরর জিয আপিার র্বরুনে প্রর্তন াধ র্িনত পারনবি িা। প্রর্তন ানধর জিয 
অন্তিগত হল হুমর্ে,  ৃঙ্খলা, ভীর্ত প্রি িি, পনির অবির্ত, বরখাস্ত, অেবা োনজর ঘন্টার হ্রাস, অেবা অিু ীলনির জিয আপিার র্বরুনে অিয সোিও 

প্রর্তকূল েমিসাংস্থাি বা আইনির অধীনি গযারার্ন্টর্ুক্ত সোিও অর্ধোর প্রনয়ানগর সচিা েরা, র্ার মনধয অিুর্মত অর্ভবাসি র্স্থর্ত বা োনজর অিুনমািনির 

সম্পর্েি ত র্ক্রয়া অন্তভুি ক্ত রনয়নছ। 
 
অনর্চযাগ 
আপর্ি DCWP-সত অর্ভনর্াগ িানয়র েরনত পানরি। অর্ভনর্ানগর ফমি সপনত সগনল, nyc.gov/workers সত র্াি অেবা 311 িম্বনর সর্াগানর্াগ েরুি| 
(NYC-র বাইনর-212-র্িউ-ইয়েি ) 
 
আপনডট েরা হনয়নছ 11/20/2020 তার্রনখ 
 
 
 
 
 
 
 

 

প্রশ্ন? আরও তনেযর জিয অেবা DCWP এর সানে সর্াগানর্াগ েরনত: 
 
• আইি এবাং প্রায় ই প্রশ্ন র্জজ্ঞাসা েরার জিয nyc.gov/workers সিখুি 
• PSSL@dca.nyc.gov -সত ইনমল েরুি।  
• 311 (NYC-র বাইনর-212-র্িউ-ইয়েি ) েল েনর "সনবতি র্িরাপত্তা ও অসুস্থতাজর্িত ছুটি" বলুি 

 

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
mailto:PSSL@dca.nyc.gov

