
গৃহস্থালির কর্মীর 
র্ধ্্যস্তথা কর্্মসূলি

প্রিলিত >

গহৃস্থালির কর্মীর র্ধ্্যস্তথা কর্্মসলূি হি আদথািতত নথা লগত়ে কর্্মতষেতরের সর্স্যথা সর্থাধ্থাতনর একটি 
সম্থানজনক, গোগথাপনী়ে, লিনথার্িূ্য উপথা়ে।

আরও তথ্্য্যর জন্্য বথা অ্্যথাপথ়্েন্টথ্র্ন্ট লন্থ্ত, OLPS@dcwp.nyc.gov -এ ইথ্র্ি করুন্ বথা 311 ন্ম্বথ্র কি করুন্।

কক অ্ংশ কন্থ্ব
•  গৃহস্থালির কর্মী  

(কেথ্কথান্ কর্মী লেলন্ NYC-কত একটি ব্যলতিগত পলরবথাথ্রর জন্্য 
সরথাসলর কথাজ কথ্রন্; উদথাহরণস্বরূপ, আ়েথা, ঘর পলরষ্থার করথা, 
অ্ন্্যথান্্য েত্ন প্রদথান্কথারী)

• পলরবথাথ্রর লন্থ়্েথাগকত্ম থা

•  র্ধ্্যস্তথাকথারী  
(শহর দ্থারথা প্রদত্ত)

•  উপথ্�থাতিথা এবং কর্মী সুরক্থা লব�থাগ (Department of 
Consumer and Worker Protection, DCWP) অ্্যথাটলন্্ম

কক এটি পরীক্থা কথ্র
র্ধ্্যস্তথা হি কর্্মথ্ক্থ্রের সর্স্যথাগুলির জন্্য:

• অ্ববতলন্ক

• ন্্ূযন্তর্ কবতন্ এবং ও�থারটথাইর্

• সথ্বতন্ লন্রথাপত্তথা ও অ্সুস্তথাজলন্ত ছুটি

• প্রলতথ্শথাধ্

িথাংিথা | Bengali
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গৃহস্থালির কর্মীর র্ধ্্যস্তথা কর্্মসূলি হি NYC ক�থাতিথা এবং কর্মী সুরক্থা লব�থাগ এবং NYC অ্লিস অ্ি অ্্যথাডলর্লন্থ্্রেটি� ট্থা়েথািস অ্্যথান্ড লহ়েথালরংস-এ সৃজন্শীি লবথ্রথাধ্ সর্থাধ্থান্ ককথ্্রের 
র্থ্ধ্্য একটি কেৌ্য অ্ংশীদথালরত্ব৷

লক�থাথ্ব এটি কথাজ কথ্র
একজন্ DCWP স্থাি সদস্য কর্মী এবং লনত়েথাগকত্ম থার  
সথাক্থাৎকথার গোনতিন:

• কর্্মথ্ক্থ্রের সর্স্যথা লিলনিত করথা;

• তথাথ্দর অ্লধ্কথার এবং দথাল়েত্ব সম্পথ্ক্ম  তথাথ্দর অ্বলহত করুন্;

• ত্য্য এবং ন্ল্য সংগ্রহ; এবং

•  র্ধ্্যস্তথা সঠিক প্য আথ্ছ লকন্থা তথা তথাথ্দর লসদ্থান্ত লন্থ্ত  
সথাহথাে্য করুন্।

র্ধ্্যস্তথা কস্বচ্থা়ে। েলদ কর্মী এবং লন্থ়্েথাগকত্ম থা উ�থ়্েই র্ধ্্যস্তথা়ে 
সম্মত হন্, তথাহথ্ি NYC অ্লিস অ্ি অ্্যথাডলর্লন্থ্্রেটি� ট্থা়েথািস 
অ্্যথান্ড কহ়েথালরংস-এর কসন্টথার ির লরিথ়্েটি� কন্ললিক্ট করথ্জথালিউশথ্ন্র 
একজন্ লন্রথ্পক্ র্ধ্্যস্তথাকথারী সর্স্যথাগুলি বঝুথ্ত এবং এর্ন্ একটি 
িুলতিথ্ত কপৌঁছথাথ্ন্থার জন্্য কথাজ করথ্বন্ েথা সবথার জন্্য ন্্যথাে্য হথ্ব। 
একজন্ DCWP স্থাি সদস্য এবং কর্মী বথা লন্থ়্েথাগকত্ম থার প্রলতলন্লধ্রথাও 
র্ধ্্যস্তথা়ে অ্ংশ লন্থ্ত পথাথ্রন্।

ককথা্যথা়ে এটি হথ্ব
সথাধ্থারণ�থাথ্ব, র্ধ্্যস্তথা হথ্ব কসন্টথার ির লরিথ়্েটি� কন্ললিক্ট 
করথ্জথালিউশথ্ন্, 66 John Street, 11th Floor, New York, 
NY 10038।

ককন্ এটি গুরুত্বপূণ্ম
• এটি লিনথার্তূি্য।

• এটি গোগথাপনী়ে।

•  অ্ল�বথাসন্ অ্বস্থা লন্লব্মথ্শথ্ে অলিিথাসন অিস্থা লনলি্মতেতে 
গোেতকথাতনথা গহৃকর্মী অংেগ্রহণ করতত পথাতরন।

•  এটি একটি দ্রুত গোরতজথালিউেন সহ একটি আদথািথ্তর 
পদথ্ক্থ্পর কিথ়্ে কর্ সি্মজনীন এিং প্রলতপষে।

•  র্ধ্্যস্তথা লন্লচিত কথ্র কে প্রলরি়েথাটি ন্যথাে্য এিং উতদেে্যর্িূক।
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