
আইন সম্পর ক্ে
Fair Workweek Law অধীনে NYC এর ররনেইল রেন�োগকর্োনেরনক অবশ্যই কর্মীনের আেরু্োরেক কোরস্রূি প্রেোে করনর হনব।

আওতাভুক্ত ননর�াগ্তকে ারা 
উপ-ঠিকোেোর ও সোর্র�ক হহল্প ফোর্ ্রোনের কর্মীরো NYC হর ররনেইল ব্যবসোর�ক সংস্ো� কোজ কনর রোনের সহ—রেন�োগকর্ো। আওরোভুক্ত/আওরোভুক্ত ে� 
কর্মীনের রবভোগ হেখেু।

ররনেইল রবজনেস হল NYC এর হসইসব হেোকোে হরখোনে 20 বো রোর হবরশ হভোগ্যপণ্য রবক্র� কনর। 

আওতাভুক্ত/আওতাভুক্ত ন� ্র্মীরা

আওতাভুক্ত

NYC এর ররনেইল রবজনেনসর হ্োনর হরসব কর্মীরো কোজ কনরে। আওরোভুক্ত 
রেন�োগকর্োনের রবভোগ হেখেু।

আওতাভুক্ত ন�

রেরে্ষ্ট হরৌথ েরকষোকরষর িুরক্তর অওরোভুক্ত কর্মীরো।

্র্মীর অনি্াররর সংনষিপ্ত নিিরণ

কোনজর সর্�সরূির 72 ঘণ্োর (3 রেে) অররির্ রবজ্ঞরতি
কর্মীর সম্মরর ছোড়ো 72 ঘন্োর রবজ্ঞরতির কর্ সর্ন� হকোে রশফ্ট 
হরোগ করো রোনব েো

হকোে অে-কল রশফ্ট ে�

রশফ্ট শরুরু 72 ঘন্োর র্নধ্য হকোনেো কল-ইে রশফ্ট হেই
72 ঘন্োর র্নধ্য রবজ্ঞরতি রেন� েো জোেোনল হকোে রশফ্ট বোররল 
করো রোনব েো

অনি্াররর নিজ্ঞনপ্ত
রেন�োগকর্োনেরনক অবশ্যই “YOU HAVE A RIGHT TO A PREDICTABLE WORK SCHEDULE (আপেোর আেরু্োরেক কোরস্রূি পোও�োর 
অরধকোর আনছ)” রবজ্ঞরতি NYC এর কর্স্্নলর এর্ে জো�গো� লোগোনর হনব হরখোনে কর্মীরো সহনজই হেখনর পো�। 

রেন�োগকর্োনক অবশ্যই এই রবজ্ঞরতি হসই ভোষো� েোঙোনর হনব হর ভোষো� অন্তর 5 শরোংশ কর্মী কথো বনলে, ররে রো DCA ওন�বসোইে nyc.gov/dca এ 
উপলব্ধ থোনক রোহনল।

রর্রকে  রাখা িা তথ্য রাখা
রেন�োগকর্োনেরনক অবশ্যই হর হরকর্ রোখনর হনব:

 প্রনত সপ্তারে ্র্মীর সর্�
 প্রররটি কর্মী হর নিফ্ট ্রররে রোর রোররখ, সর্� ও স্োে

 রখে প্রন�োজে রখে সর্�সূরি পররবর্নের জে্য নিনখত সম্মনত
 কর্মীনের প্রেত্ত প্রনতটি নিনখত সর্�সনূি

এর রিনি >

রিোহক রবষ�ক রবভোনগর (Department of Consumer Affairs, DCA) শ্রর্ েীরর 
ও র্োেক অরফস (Office of Labor Policy & Standards, OLPS) NYC’s Fair 
Workweek Law (ে্যোর্য কর্-্সতিোনহর আইে) বলবৎ কনর, রো েনভম্বর 26, 2017 হথনক 
কোরক্রী। DCA রেন�োগকর্ো এবং কর্মীনের জে্য এই সংরষিতি রববরণ তররর কনরনছ। প্রো�শই 
রজজ্ঞোরসর প্রশ্োবলী সহ আনরো রনথ্যর জে্য nyc.gov/dca হেখেু।

দ্রষ্টি্য: 

 রেন�োগকর্োরো কর্মীনের রবরনুধে রোনের আইরে অরধকোর খব ্করোর জে্য শোরতি, জররর্োেো করনর পোরনবে েো, 
প্রররনশোধ রেনর পোরনবে েো অথবো হকোে পেনষিপ রেনর পোরনবে েো। কর্মীনের প্ররর প্রররনশোধর্লূক আিরণ 
করো হনল রোনেরনক অরবলনম্ব OLPS এর সনগে হরোগোনরোগ করনর হনব। অে্য রেকটি হেখেু।

 এই আইেটি কর্মীনেরনক, রোনের অরভবোসে রস্রর রেরবন্শনষ, আওরো� আনে।

নররেইি ননর�াগ্তকে া/্র্মীরের জন্য গুরুত্বপণূকে তথ্য:

NYC এর FAIR W RKWEEK LAW

িাংিা | Bengali



সর্রৃধেশোলী সম্প্রেোয় তররর করনর রেউইয়ক্বোসীনেরনক NYC উপনভোক্তো রবষয়ক েতির NYC Department of Consumer Affairs (DCA) সরুষিো হেয় ও তেরেক আরথক্ অবস্োর উন্নরর কনর।
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রেন�োগকর্োনেরনক ররে (3) বছনরর ইনলক্ট্ররেক কর্প্োন�ন্স হরকর্ অবশ্যই রোখনর হনব। ররে হকোে রেন�োগকর্ো হরকর্ রোখনর সর্থ ্েো হে অথবো হেখোনর েো 
পোনরে রোহনল কর্মীরো আেোলনর এই অরভনরোগ জোেোনল রোনের অেকুূনল “rebuttable presumption (ররবোনেবল রপ্রজোম্পসে)” পোনবে। এর র্োনে হল 
এই হর রেন�োগকর্োনেরনক হেখোনর হনব হর রোরো আইেভগে কনরেরে। 

অনভর�াগ
OLPS এর র্াি্যরর্ অনভর�াগ ্রা nyc.gov/dca এ রোে অথবো 311 (NYC এর বোইনর 212-NEW-YORK) েম্বনর হফোে কনর  
“Fair Workweek Law” এর জে্য বলুে। OLPS একটি রেনন্তর ব্যবস্ো করনব এবং অরভনরোনগর সর্োধোে করনর হিষ্টো করনব। তেন্ত সম্পণূকে ্রার 
জন্য িা আইন অনসুারর প্রর�াজনী� না েও�া প�কেন্ত OLPS অনভর�াগ্ারীর পনরি� রগাপন রাখরি।

আোিরতর র্াি্যরর্ ি্যিস্া গ্রেণ রনব, কর্মীরো OLPS এর র্োধ্যনর্ অরভনরোগ এবং আেোলনর েোরব একই সনগে করনর পোরনবে েো।

OLPS এর সরগে র�াগার�াগ ্রুন
nyc.gov/dca রেখুন, FWW@dca.nyc.gov এ ইনর্ল করেু অথবো 311 েম্বনর হফোে কনর “Fair Workweek Law” এর জে্য বলেু। 
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