



 

নু#নতম &বতন
$13.20/hr

ওভারটাইম
!বশীরভাগ কমী+ র এক স.ােহ 40 ঘ2ার অিধক কাজ করা সব সমেয়র জন9 
তার িনয়িমত !বতেনর 1 1/2 ;ণ পাওয়ার অিধকার আেছ

অ/ায়ী কমী3 েদর অিধকার

অAায়ী কমী+ েদর এই অিধকার;িল আেছ: 
• তারা !য এেজিF ব9বহার কেরেছন এবং 

আেয়াজক িনেয়াগকতH া উভেয়র !থেকই 
Kবষম9মুN হওয়া 

• আেয়াজক িনেয়াগকতH ার Aায়ী কমHচারীেদর 
অনুরPপ বা সমতQ ল9 িনরাপRা SিশTণ পাওয়া 

• নু9নতম !বতন

উপির পাওনা :া; কম<চারীরা
• উপির পাওনা Sা. কমHচারীেদর উপির পাওনা িহেসেব নু9নতম 

$4.40 বা িনেয়াগকতH ার SদR অেথHর সােথ !বতন হল ঘ2া 
িপছQ  $8.80 

• নু9নতম !বতেনর সােথ অUজVত উপির পাওয়া বা িনেয়াগকতH ার 
!দওয়া অেথHর পিরমাণ বW িX পায় 

• উপির পাওনা Sা. কমHচারীরা ওভারটাইম িনয়েমর আওতায় পেড়ন 
• উপির পাওনা বা [9াচQ িয়\ Sা. কমHচারীরা হয়েতা হয় সরাসির 

নয়েতা পেরাTভােব !কােনা কমHচারী বা কমHচারীর পT হেয় 
তােদর উপির পাওনার দািব বা [হণ নাও করেত পাের

কােজর জায়গায় @বষম# &থেক আপিন িনDিলিখেতর অনুসাের সুরিHত:
• জািত 
• বণH 
• জাতীয় উৎস 
• ধমH

• পািরবািরক িAিত 
• Kববািহক িAিত 
• রাজৈনিতক কাযHকলাপ 

(কােজর বাইের) 
• আেগ !থেকই থাকা 
িজনঘ\ত Kবিশ_9;িল

• িল` 
• Sিতবaকতা 
• সামিরক িAিত 
• গভH াবAা

• গাহH A9 সিহংসতার 
ভQ Nেভাগীর িAিত 

• !যৗন Sবণতা 
• ইউিনয়েনর সদস9তা 
• িবেনাদনমূলক কাযHকলাপ 

(কােজর বাইের)

কমী3 েদর Hিতপূরেণর অিধকার 
আপিন কম<রত অব/ায় আহত হেল:

আপনার কমী+ েদর Tিতপূরেণর িবমা পাওয়ার অিধকার আেছ, এমনিক আপনােক “িনয়েমর-
বাইের” বা “!টিবেলর-তলা-িদেয়” অথH !দওয়া হেলও। কােজর জায়গায় আপিন COVID-19 
এ সংeািমত হেল, আপনার কমী+ েদর Tিতপূরণ পাওয়ার অিধকার আেছ। 

আপনােক আপনার িনেয়াগকতH ার মাধ9েম এক\ কমHচারীর দািব বা এমfিয় !gইম বা C-3 
ফমH সiূণH করেত হেব অথবা আপিন (716) 206-3550 নjের WNYCOSH Worker 
Center হটলাইন !থেক সহায়তা !পেত পােরন।

&বকারL
NYS-এর কমী+ রা 6 মােসর 
জন9 কাজ করার পের কাজ 
হারােনার আেগ !বকারেkর 
জন9 !যাগ9।  

COVID-19 এর কারেণ, 
অিতিরN সুিবধাও পাওয়া 
!যেত পাের।
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কােজর জায়গায় আপনার অিধকারMিল জানুন



NYS &বতনভN O অসু/তা জিনত ছN Q 

• 5-99 জন কমHচারী সমিlত ব9বসা;িলেক Sিত বছর 5 িদন 
!বতনভQ N অসুAতা জিনত ছQ \ Sদান করেত হেব 

• 99 জেনর অিধক সংখ9ক কমHচারী সমিlত ব9বসা;িলেক 
Sিত বছর 7 িদন !বতনভQ N অসুAতা জিনত ছQ \ Sদান 
করেত হেব 

• 4 জন কমHচারীর !চেয় কম সংখ9ক ব9বসা;িলর জন9, 
িনেয়াগকতH ােদর অবশ9ই অnত 5 িদন অৈবতিনক অসুAতা 
জিনত ছQ \ 

সকল কমHচারী COVID-19 সংeাn অসুAতা বা !কায়ােরoেনর 
জন9 সহ, অসুAতা জিনত ছQ \ ব9বহার করার জন9 বরখাp 

হওয়া শািpলােভর !থেক সুরিTত।

িনেয়াগকত< ােদর NYS িহেরা আইেনর 
দািয়LMিল

NYS িহেরা আইেনর অধীেন, আপনার িনেয়াগকতH ােক অবশ9ই: 
• বায়Qবািহত সংeামক !রােগর িবরPেX এক\ পিরকqনা 

রাখেত হেব 
• তােদর পিরকqনার কিপ এমন ভাষায় Sদান করেত হেব যা 

কমHচারীরা বQঝেত পােরন 
• 10 বা তার অিধক সংখ9ক কমHচারী সমিlত িনেয়াগকতH ােদর 

অবশ9ই িনUদV_ !sট িনেদH িশকা অনুসরণকারী tাA9 ও 
িনরাপRা কিম\র অনুমিত িদেত হেব 

আপনার ব9িNগত সুরিTত সরuাম (Personal Protective 
Equipment, PPE)-এর Sেয়াজন হেল, আপনােক কােজর জন9 
উপযQN সুরTা সরবরাহ করার দািয়k আপনার কমHকতH ার

একQ িনরাপদ ও Sা/#কর কম<েHেTর অিধকার

মাUকVন যNOরােXর Sা/# এবং িনরাপZা আইেনর অধীেন আপনার এই অিধকারMিল আেছ:
• আপিন !বােঝন এমন ভাষায় SিশTণ পাওয়ার 
• tীকW ত িবপদ;িল !থেক িনরাপদ ও মুN এক\ কমHেTেvর 
• আপনার সুপারভাইজােরর সােথ tাA9 ও িনরাপRার উেwগ;িল িনেয় কথা বলার 
• অিনরাপদ বা অtাA9কর অবAা সiেকH  OSHA-এর সােথ এক\ অিভেযাগ দােয়র করার 
• এমন !কােনা কাজ করেত অtীকার করার যা আপিন যQ িNস`তভােব মেন কেরন !য আপনােক অিবলেj িবপেদ !ফলেত পাের 
• আপনার কমHেTেv িবপিR;িল সiেকH  জানার 
• িনরাপRাজিনত িবপিR;িল িরেপাটH  করার জন9 (xইেসলেyায়ােরর সুরTা) Kবষেম9র (বরখাp করা, আেরা খারাপ !কােনা কাজ !দওয়া, 

ইত9ািদ) িশকার না হওয়ার 
• !মিডেকল পরীTা এবং িবপ{নক উপাদােনর জন9 আপনার কমHেTেvর পিরেবেশর উপর নজর রাখার পরীTা;িলর নিথপv 

অ9াে|স করার 
• আপনার কমHেTেv হওয়া আঘাত বা অসুAতা;িল সiেকH  তথ9 অ9াে|স করার

[ইেসলে\ায়ােরর সুরHা
!কােনা কমHচারী !যেকােনা সরকাির এেজিFর কােছ এক\ অিভেযাগ জানােল বা দােয়র করেল তােক শািp !দওয়া বা বরখাp করা !বআইিন 

কমী+ রা !কােনা িনেয়াগকতH ােক !কােনা সরকাির এেজিFর কােছ !সরা িবচাের িরেপাটH  করেল িনেয়াগকতH া কমী+ েদর শািp িদেত পােরন না 
একজন িনেয়াগকতH া এই কারণ;িলর জেন9 Sিতেশােধর জন9 দািয় হেত পােরন:

• বরখাp করা/ছঁাটাই করা 
• y9াকিলs করা 
• পেদাবনিত ঘটােনা 
• ওভারটাইম/পেদা~িত Sত9াখ9ান করা 
• িনেয়াগ/পুনরায় িনেয়াগ করেত ব9থH হওয়া 
• ভয় !দখােনা

• xমিক !দওয়া 
• !বতন কম কের !দওয়া 
• কােজর ঘ2া কম কের !দওয়া 
• শািp !দওয়া 
• সুিবধা Sত9াখ9ান করা 
• এমন ধরেনর কাজ !দওয়া যা পেদা~িতেক Sভািবত 

করেত পাের
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https://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html

