
পারিশ্ররিক সহ রিিাপদ এবং 
অসসু্থতাি অবকাশ
যদি আপদি NYC-তে এক বছরে 80 ঘন্টাে তবদি 

কটাজ করেি েটাহরে প্ররেযেক বছরে 40 ঘন্টা পয্যন্ত দিেটাপি এবং অসুস্থেটা 
অবকটাি তপরে পটারেি। এই ছুটিগুদে আপদি দিরজে জিযে বটা আপদি যটারক 
পদেবটাে দহরসরব দবরবচিটা করেি েটাে পদেচয্যটা এবং দচদকৎসটায় সটাহটারযযেে জিযে, 
বটা গটাহ্য স্থযে দহংসটাে তকটািও কটাজ বটা হুমদক, অবটাদছিে তযৌি সংসগ্য, দপছু তিওয়টা 
বটা মটািব পটাচটারেে দবরুরধে সটাহটাযযে ত�টাঁজটাে বটা অিযেটািযে দিেটাপত্টা বযেবস্থটা 
তিওয়টাে জিযে বযেবহটাে কেরে পটারেি।

অদিবটাসী কমমীরিে জিযে  
গুরুত্বপূর্য েথযে
যরদ আপরি NYC-তত কাজ করিি তাহরে আপিাি অরিবাসি অবস্থাি, জাতীয়তা 
বা িেূ তদশ যাই তহাক িা তকি, আপিাি অরিকাি আরে।

িযূূিতি পারিশ্ররিক 

আপিটারক প্রদে ঘন্টা কটারজে জিযে অবিযেই পটাদেশ্রদমক 
দিরে হরব, যটাে অন্তিু্য ক্ত হে আপিটাে দিদি্যষ্ট তময়টারিে আরগ এবং/বটা পরে ও 
কম্যদিবরস ভ্রমররে উরদেরিযে বযেয় কেটা সমরয়ে জিযে। 

31 দিরসম্বে, 2018 েটাদে� তথরক এই িযূেিেম পটাদেশ্রদমক প্ররযটাজযে হরব:

রিউ ইয়ক্ক  শহরিি িরিযূ িযূূিতি 
পারিশ্ররিক - দি তারেকা

12/31/18 12/31/19

ফাস্ট ফুড কিমী

তয তকটািও সং�যেক কমমী $15.00

সিস্ত অিযূািযূ কিমী

10 বটা েটাে তচরয় কম কমমী $13.50 $15.00

11 বটা েটাে তচরয় তবিী কমমী $15.00

বকদিি তিটাগী কমমীরিে জিযে দবরিষ িে আরছ।

সংগঠিত হওয়াি অরিকাি
আপিটাে তষেররে প্রটাসদগিক কম্য সম্পদক্য ে দবদিন্ন কটারজ 
আপিটাে সহকমমীরিে সরগি আপদি তযটাগ দিরে পটারেি, 
আপদি তকটািও ইউদিয়রিে মটাধযেরম দিরজে প্রদেদিদধত্ব 
কেরে ইচ্কু দকিটা েটা সহ। কম্য পদেদস্থদেে বযেটাপটারে 
সংগঠি কেটাে জিযে বটা আপিটাে সহকমমীরিে সরগি কথটা বেটাে জিযে 
দিরয়টাগকে্য টা আপিটারক হুমদক দিরে, ববষমযে কেরে বটা আপিটাে দবরুরধে 
পিরষেপ দিরে পটারেি িটা।

অরতরিক্ত সিরয়ি কাজ
যদি আপদি সপ্টারহ 40 ঘন্টাে তবদি কটাজ করেি 
েটাহরে আপিটাে দিরয়টাগকে্য টারক 40 ঘন্টাে তচরয় 

যে তবদি ঘণ্টা কটাজ করেরছি আপিটারক আপিটাে পটাদেশ্রদমরকে িরেে 
েুেিটায় আপিটাে দিয়দমে পটাদেশ্রদমরকে হটারেে েুেিটায় 1.5 গুর পটাদেশ্রদমক 
দিরে হরব।

ববষিযূ-িকু্ত কি্কস্থে
িহে, তটেট এবং তেিটারেে আইি দবদিন্ন দিদত্ে 
ওপে ববষমযে এবং হয়েটাদি দিদষধে করে, একজি 
কমমীে প্রকৃে বটা অিিূুে দস্থদে সহ:

 � অদিবটাসি অবস্থটাি
 � জটাদেগে পদেচয়
 � জটােীয় উৎস
 � ধম্য/ধম্যদবশ্টাস
 � বর্য
 � অষেমেটা 
 � দেগি 
 � দেগিগে পদেচয়

 � গি্য টাবস্থটা
 � তযৌি প্রবদৃত্
 � তরেেেটাদে বটা  
তিটাষী সটাবযেস্তকেররে িদথপরে
 � গটাহ্য স্থযে দহংসটাে দিকটাে দহসটারব 
বযেদক্তে অবস্থটাি
 � পদেচয্যটা প্রিটািকটােীে অবস্থটাি

স্টাধীি কন্যেটাক্টে যটােটা দিরজ দিরয়টাগকে্য টা িি, েটারিেরকও ববষমযে এবং 
হয়েটাদিে তথরক সুেদষেে েটা�টা হয়।

উর্টা দিরক ক্রমটাগে >

রিিাপদ এবং স্াস্থযূকি কি্কস্থে
আপিটাে কম্যস্থেটিরক অবিযেই জ্টাে স্টাস্থযে এবং 
দিেটাপত্টা সংক্রটান্ত ঝঁুদক তথরক মকু্ত হরে হরব। আপিটাে 
কটারজে ঝঁুদক সম্পরক্য  েথযে এবং প্রদিষের পটাওয়টাে 
অদধকটাে আরছ।

Bengali



1/2019

$ স্ািীি কন্যূাক্টি রহরসরব রিষ্ারদত কারজি পারিশ্ররিক
যদি NYC-তে আপদি একজি দরিেযেটান্স কমমী হি, আপিটাে আইদি অদধকটাে আরছ, যটাে মরধযে 
েরয়রছ:

 � রেরিত চুরক্ত তয তকটািও 120-দিরিে তময়টারি তমটাট $800 বটা েটাে তবদিে কটারজে জিযে
 � যথাসিরয় পারিশ্ররিক প্রদাি
 � িািো কিাি অরিকাি যদি আপিটাে কটারজে জিযে আপিটারক যথটাসমরয় পটাদেশ্রদমক িটা 
তিওয়টা হয়
আপিটারক যে পটাদেশ্রদমক তিওয়টা হয়দি েটাে দবিগুর প্রদেরিটারধে জিযে ষেদেপূের, এবং 
উদকরেে দে ও �েচ সংরেহ কেটাে অদধকটাে আপিটাে কটারছ আরছ।

তকািও প্রশ্ন আরে বা সহায়তাি প্ররয়াজি?

কি্কস্থরেি অরিকাি
দি দিপটাট্য রমন্ অে কিদজউমটাে অযেটারেয়টাস্য (Department of Consumer Affairs, DCA) অদেস অে তেবটাে পদেদস অযেটান্ড টেযেটান্ডটাি্য স (Office of 
Labor Policy & Standards) হে কমমীরিে জিযে NYC-এে তকন্দীয় সম্পি।  
DCA-এে সরগি তযটাগটারযটাগ কেরে হরে:

 � 311 (212-NEW-YORK outside NYC)-এ কে করুি। 
পটাদেশ্রদমক সহ দিেটাপি এবং অসুস্থেটা অবকটাি, দরিেযেটান্স কমমী বটা 
তেয়টাে ওয়টাক্য উইক ে (Fair Workweek Law)'-এে বযেটাপটারে 
দজজ্টাসটা করুি।

 � ইরমে: OLPS@dca.nyc.gov
 � nyc.gov/dca এ যটাি 

অরিবাসি সংক্ান্ত আইরি পরিরষবাগুরে
ActionNYC আপিটাে কদমউদিটিরে আপিটাে িটাষটায় দিেটাপি, দবিটামরূেযেে অদিবটাসি আইদি দ্রিদিং প্রিটাি করে। ActionNYC-এে সরগি তযটাগটারযটাগ কেটাে জিযে:

 � 311 িম্বরে কে করে “ActionNYC” বেিু।  � nyc.gov/actionnyc এ যটাি 

আপদি NYCitizenship-এে মটাধযেরম িটাগদেকরত্বে আরবিরিে তষেররে দবিটামরূেযে আইদি সটাহটাযযে তপরে পটারেি। আপিটারক অবিযেই একটি সটাষেটাৎকটারেে জিযে 
সময় তচরয় দিরে হরব। NYCitizenship-এে সরগি তযটাগটারযটাগ কেটাে জিযে:

 � 311 িম্বরে কে করে “citizenship appointment” (িটাগদেকত্ব অযেটাপরয়ন্রমন্) বেিু। 

অদিবটাসি দবষয়ক তময়রেে অদেস (Mayor’s Office of Immigrant Affairs MOIA) অদিবটাসি কদমউদিটিে কেযেটাররক গুরুত্ব তিয় এবং অদিবটাসীরিে 
আইদি এবং িহরেে পদেরষবটাে বযেটাপটারে েথযে প্রিটাি করে। MOIA-এে সরগি তযটাগটারযটাগ কেটাে জিযে:

 � nyc.gov/immigrants-এ যটাি 

ববষরিযূি তথরক সিুক্া
মটািবটাদধকটাে সংক্রটান্ত দিউ ইয়ক্য  দসটি কদমিি (New York City Commission on Human Rights) মটািবটাদধকটাে আইি বেবৎকেররে জিযে  
(Human Rights Law) এবং জিগররক দিদষেে কেটাে জিযে এবং ইদেবটাচক কদমউদিট সম্পক্য  গর়ে তেটােটাে জিযে িটায়বধে। 

যদি আপিটাে কম্যস্থরে ববষমযে অথবটা হয়েটাদিে অদিজ্েটা হরয় থটারক বটা সটাষেী হরয় থটারকি েটাহরে কদমিরিে সরগি তযটাগটারযটাগ করুি:

 � 311 বটা 1-718-722-3131 িম্বরে কে করুি
 � nyc.gov/humanrights-এ যটাি 

যরদ িারক্ক ি যকু্তিার্রেি অরিবাসি এবং কাস্টম্স 
বেবৎকিণ (Immigration and Customs 
Enforcement, ICE) আপিাি কি্কস্থরে আরস 
তাহরে তয রবষয়গুরেি বযূাপারি জািরত হরব:

 � িটান্ত থটাকুি।
 � যদি আপদি ICE-এে সরগি কথটা বরেি েটাহরে সরচেি থটাকরবি তয আপদি 
যটা বেরছি েটা আপিটাে দবরুরধে বযেবহটাে কেটা তযরে পটারে।
 � যদি ICE এরজন্-এে কটারছ দবচটাে দবিটাগীয় পরেটায়টািটা িটা থটারক, েটারিেরক 
বযেদক্তগে এেটাকটায় প্ররবি কেটাে জিযে অবিযেই অিমুদে দিরে হরব।

যরদ আপিারক অরিবাসি কত্্ক পক্ আটক 
করিি, তাহরে তয রবষয়গুরে জািরত হরব:

 � আপদি আপিটাে উদকরেে সরগি কথটা বেটাে জিযে অিরুেটাধ কেরে 
পটােরবি।
 � আপদি তকটািও দকছু স্টাষেে কেটাে আরগ আপিটাে উদকরেে সরগি কথটা 
বেরে পটারেি।
 � যদি আপদি ICE-এে সরগি কথটা বরেি েটাহরে সরচেি থটাকরবি তয 
আপদি যটা বেরছি েটা আপিটাে দবরুরধে বযেবহটাে কেটা তযরে পটারে।

দ্রষ্টবযূ: NYPD অরিবাসি বেবৎকিণ পরিচােিা করি িা। 

আেও েরথযেে জিযে 1-212-788-7654 িম্বরে অদিবটাসি দবষয়ক তময়রেে অদেরসে (Mayor’s Office of Immigrant Affairs) সরগি তযটাগটারযটাগ করুি।


