NYC’র কর্মীদের জন্য সংস্থান:

সংস্থানগুলি:
এছাড়াও আমরা এগুলির সাথে সংযুক্ত করতে সাহায্য করতে পারি:
 অভিবাসন সহায়তা
 ইংরেজী ক্লাস
 কম খরচে স্বাস্থ্য বীমা
 জনসাধারণের উপকারিতা
 বিনামূল্যে আর্থিক কাউন্সেলিং
 বিনামূল্যে আয়কর প্রস্তুতি
 শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কমর্সূচী

লেবার
পলিসি অ্যান্ড
স্ট্যান্ডার্ডস
অফিস

আর�ো তথ্যের জন্য (311) নম্বরে ফ�োন করুন অথবা
OLPS@dca.nyc.gov তে ইমেল করুন।

বাংলা | Bengali
সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায় তৈরি করতে নিউইয়র্ক বাসীদেরকে NYC উপভ�োক্তা বিষয়ক
দপ্তর সুরক্ষা দেয় ও দৈনিক আর্থিক অবস্থার উন্নতি করে। আমাদের শ্রম নীতি ও
মানক অফিসের কাজের মাধ্যমে, DCA কমরত পরিবারদের আর্থিক স্বাস্থ্য এবং
কর্ম জীবনের ভারসাম্য অর্জ ন করতে প্রয়োজনীয় র্সরঞ্জাম এবং সম্পদ প্রদানের
মাধ্যমে ক্ষমতা দেয়।
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ডিপার্টমেন্ট অফ কনজিউমার
অ্যাফেয়ার্স অফিস অফ লেবার
পলিসি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস (OLPS)
হল NYC’র কর্মীদের সংস্থান।
আমরা NYC তে কর্মীদের জন্য
সিটি সরকারের একটি নিবেদিত
কণ্ঠস্বর। আমরা শ্রম মান ও
নীতিগুলি রক্ষা এবং প্রচার করি যা
সকল কর্মীদের তাদের অভিবাসন
স্থিতি নির্বিশেষে তাদের অধিকার
নিশ্চিত করে এমন উপযুক্ত কর্মস্থল
তৈরী করে।

পেইড কেয়ার ডিভিশন
আমাদের এই শ্রেণীর প্রথম গৃহ পরিচর্যা এবং ব্যক্তিগত পরিচর্যা
সহায়তা, গৃহ পরিচারক, ন্যানি, পরিচর্যা প্রদানকারী, এবং গৃহস্থলী
কর্মীদের ন্যায় পেইড কেয়ার কর্মীদের অধিকার রক্ষায় একটি
একনিষ্ঠ বিভাগ রয়েছে; পেইড কেয়ার কাজগুলির মান উন্নত করে;
এবং পেইড কেয়ার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে।

বলবৎকরণ
আমরা মূখ্য NYC কর্মস্থল আইন ও বিধি, বলবৎ করি, তৎসহ:
 পেইড সিক লিভ আইন
 ফ্রিল্যান্স ইজনট ফ্রি অ্যাক্ট
 কমিউটার বেনিফিটস্ আইন
 গ্রসারি ওয়ার্কার্স রিটেনশন অ্যাক্ট
 লিভিং অ্যান্ড প্রিভেলিং ওয়েজ আইন

আমরা আপনার জন্য যা যা করি:
বলবৎকরণ

অভিয�োগ গ্রহণ এবং রেফারেল

প্রচার ও শিক্ষা

আমরা কর্মস্থল সম্পর্কে অভিয�োগগুলি গ্রহণ করি এবং আমাদের
বলবৎ করা সেইসকল আইনগুলির অধীনে তদন্ত করি, যেমন
পেইড সিক লিভ আইন। অন্যান্য সমস্যাগুলির জন্য, আমরা
কর্মীদের সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, আইনগত পরিষেবা প্রদানকারী,
এবং সংস্থানগুলির সাথে সংযুক্ত করি তাঁদের অধিকারগুলি প্রাপ্ত ও
সুরক্ষিত করতে এবং ক্রিটিকাল সার্ভিস পেতে সাহায্য করতে।

পেইড কেয়ার ডিভিশন
অভিয�োগ গ্রহণ এবং রেফারেল
গবেষণা, আইনগত পরামর্শ ও নীতি উন্নয়ন

গবেষণা, আইনগত পরামর্শ
ও নীতি উন্নয়ন

কীভাবে আমাদের সাথে য�োগায�োগ করবেন:
 11 নম্বরে (212-NEW-YORK NYC এর
3
বাইরে) কল করুন। পেইড কেয়ার, পেইড সিক
লিভ, ফ্রিল্যান্স ওয়ার্কারস, গ্রসারি ওয়ার্কার্স,
কমিউটার বেনিফিটস এর জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
ইমেল OLPS@dca.nyc.gov
nyc.gov/dca দেখুন

প্রচার ও শিক্ষা
আমরা কর্মীদের—পাশাপাশি নিয়�োগকারী ও ল�োকেদেরকে— স্থানীয়,
স্টেট এবং ফেডারাল কর্মস্থলের সুরক্ষা সম্পর্কে শিক্ষিত করি। কর্মীরা
তাদের অধিকার সম্পর্কে জানে এবং তাদের জন্য আইনি পরামর্শ
নিতে পারে তাই আমরা কর্মী ও কর্মী সংস্থার সাথে অংশীদারি করি ।
এছাড়াও আমরা আইন মেনে চলার সংস্কৃ তি তৈরি করতে শ্রমিকদের
অধিকার আইনের অধীনে নিয়�োগকর্তাদের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে
শিক্ষিত করি।

আমরা নতু ন নীতি উদ্যোগগুলিকে উন্নততর করতে শ্রম
বাজার গবেষণা পরিচালনা করি যা পরিবর্তিত অর্থনীতির
প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল এবং যা বিশেষ করে ভিন্ন বর্ণ, মহিলা এবং
অভিবাসীগণ সহ অসুরক্ষিত কর্মীদের জন্য সুরক্ষা শক্তিশালী করে।

