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নূ7নতম মজুরী  

$14.20/ঘ 
খামােরর &িমকেদর এক+ “খামার কাজ চুিk” এর সােথ 
$14.20/ঘ3া িহেসেব এক+ ন8ূনতম মজরুী রেয়েছ, যা 
মজরুী িকভােব উপাজA ন করা হেব এবং কােজর পিরেবশ 
িনধAারণ কের।  

বখিশশ পাওয়া কমBচারী  
■ $9.45/ঘ"া মজুরীর সােথ বখিশশ অথবা 

িনেয়াগকারীর 5দান করা িহেসেব নূ9নতম $4.75 

ধর<ন 
■ উপাজ? ন করা বখিশশ অথবা িনেয়াগকারীর 

5দান করা অথ? নূ9নতম মজুরীর সােথ ব@ িA পায়  

■ বখিশশ পাওয়া কম?চারীরা ওভারটাইম িনয়েমর 

সুিবধা পান  

■ Gযসব কম?চারীরা বখিশশ অথবা I9াচJ ইK Iহণ 

কেরন তঁােদর বখিশশ  হয়েতা 5ত9N অথবা 
পেরাNভােব িনেয়াগকারী অথবা িনেয়াগকারীর 

পN Gথেক Gকউ দাবী অথবা ব9O কেরন না 

নূ7নতম মজুরীর তািলকা* 

বছর 

2024 
2025

নূ7নতম মজুরী/ঘEা 

$15.10 
$15.75

*িনউ ইয়ক?  শহেরর বাইের 

অFায়ী কমী$ েদর অিধকার/িল  

অPায়ী কমীQ েদর অিধকার রেয়েছ:  
• তঁােদর ব9বহার করা এেজিT এবং GহাV িনেয়াগকারী উভেয়রেদর Gথেক Wবষম9 মুO থাকার  
• GহাV িনেয়াগকারীর অPায়ী নয় এমন কম?চারীেদর মত একই অথবা সমান িনরাপYা 5িশNণ 5াZ 

হওয়া  
• নূ9নতম মজুরী

একK িনরাপদ এবং MাF7কর কমBেNেOর অিধকার 

মা[ক\ন ]াP9 এবং িনরাপYা আইেনর অধীেন আপনার অিধকার রেয়েছ:

• আপনার Gবাধগম9 ভাষায় 5িশিNত হবার  
• একK িনরাপদ এবং িচি_ত িবপদসমূহ Gথেক মুO 

কম?েN`  
• আপনার সুপারভাইজােরর সােথ ]াP9 এবং 

িনরাপYা িবষয়ক িচaাভাবনাbিল আেলাচনা 
কর<ন  

• অসুরিNত এবং অ]াP9কর অবPা সdেক?  OSHA-

এর সােথ অিভেযাগ জানান  
• এমন কাজ করেত 5ত9াখ9ান কর<ন যা করেল 

আপনার মেন হেe আপিন তৎNণাৎ িবপেদর 

সgখুীন হেত পােরন  
• আপনার কম?েNে`র িবপদসমূহ সdেক?  জানুন 

• িনরাপYার ঝJ ঁ িকbিল 5িতেবদন করার জন9 Wবষেম9র 

(কাজ Gথেক িবতাড়ন, অেপNাক@ ত খারাপ কাজ 

5দান, ইত9ািদ) মুেখ পড়েত না হওয়া (সেচতনকারীর 

সুরNা)  
• িচিকৎসা পরীNার নিথ এবং িবপjনক পদােথ?র 

জন9 আপনার কম?েNে`র পিরেবেশর পরীNার 

উপাদানbিলর ব9বহার 
• আপনার কম?েNে` ঘটা আঘাত এবং অসুPতা 

সdেক?  তথ9 ব9বহার 

Bengali



ওভারটাইম 
Gবিশরভাগ কমীQ রা সZােহ 40 ঘ"ার ওপের সমk কােজর জন9 িনয়িমত মজুরীর 1 ½ bণ পাওয়ার অিধকারী  

ওভারটাইম Gথেক ছাড় আেছ: 

■ খামার কমীQ রা  
■ কায?িনব?াহী কমীQ রা:  যারা িনেয়াগ/িবতাড়ন করেত 

পােরন এবং যারা িনয়িমত দুই বা তেতািধক কমীQ র 
কাজ পিরচালনা কেরন  

■ Gপশাদার কমীQ রা: যােদর একK 4 বছেরর িডিI রেয়েছ 
অথবা যােদর কাজ সৃজনশীল 

■ 5শাসিনক কম?চারীরা: যারা িবচNণতা এবং ]াধীন রায় 
5দান কেরন অথবা Gবিশরভাগ অিফস/ ম9ানুয়াল নয় 
এমন GNে` কাজ কেরন যা সরাসির পিরচালনা 
নীিতbিলর সােথ সd[ক\ত 

3বতেনর পুনরাবP িQ  

অিধকাংশ oিমকেক তার উপাজ? ন করা কােজর 7 

িদেনর মেধ9 তার কােজর জন9 মজুরী 5দান করা 
উিচৎ 

Rবষম7 3থেক মুU থাকার অিধকার  

িশেরানাম VII এবং িনউ ইয়ক?  GVট িডিভশন অফ িহউম9ান 

রাইটস তঁােদর কমীQ েদর Wবষম9মূলক আচরণ হওয়া Gথেক 

রNা কের।  

Rবষম7মূলক আচরণ 3থেক রNা পাওয়া 3গাX/িল
- জািত  

- বণ?  
- জাতীয় উৎস 

- ধম?  
- িলq  

- 5িতবrকতা  
- Gযৗন চািহদা 

- িমিলটাির অবPা  
- িজনগত চির`bিলর ভিবষ9ৎবানী করা  
- পািরবািরক অবPা  
- Wববািহক অবPা  
- গাহ? P9 িহংসার িশকার িহেসেব অবPান 

- গভ? াবPা  
- রাজৈনিতক কায?কলাপ (কােজর বাইের)  

- িবেনাদনমূলক কায?কলাপ (কােজর 

বাইের)  

- ইউিনয়ন সদস9পদ 

সেচতনকারীর সুরNা  
Gযেকান সরকারী এেজিTর িবর<েA Gকান অিভেযাগ অথবা ফাইল করেল Gসই কম?চারীেক Nিতপূরণ িদেত বলা অথবা কাজ Gথেক তািড়েয় Gদওয়া 
Gবআইিন  

একজন িনেয়াগকারী একজন সরকারী এেজিTর িনেয়াগকারীেক িবuাস কের িরেপাট?  করেল িতিন কম?চারীেদর শািk িদেত হয়েতা পােরন না   

একজন িনেয়াগকারী এইসমk কারেন Nিতপূরণ িদেত দায়ী থাকেত পােরন: 

- অিv সংেযাগ ঘটােনা/ কাজ বr রাখা  
- কােলা তািলকাভJ O করা  
- পদাবনিত  

- ওভারটাইম/পেদাwিতেত অ]ীকার করা  

- িনেয়াগ/পুনঃিনেয়ােগ ব9থ?তা  
- ভীিত 5দশ?ন করা 
- yমিক 5দান 

- Gবতন zাস 

- কােজর সময় zাস  

- িনয়মানুব[ত\তা  
- সুিবধাbিল 5দােন অ]ীকার করা    
- পুন[ব\ন9াস যা পেদাwিতর স{াবনােক 5ভািবত কের 

কমী$ েদর Nিতপূরেণর অিধকার  

যিদ আপিন কােজর 3NেO আঘাত[া\ হন:  

■ আপিন কম?চারীেদর Nিতপূরণ বীমার অিধকারী, এমনিক আপনােক “িলিখত-নিথ-ব9তীত” অথবা “অন9-উপােয়” অথ? 5দান করা 
হেলও।  

■ আপনার িনেয়াগকত? ার মাধ9েম আপনােক একK কম?চারী দাবী অথবা িস-3 িনদশ? সdূণ? করেত হেব অথবা আপিন এই ন|ের (716) 
206-3550 WNYCOSH কমীQ  GকD হটলাইন Gথেক সহায়তা Gপেত পােরন  
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