
উল্টোপিলে দেখুন >

স্টোস্থ্য দেবটো কর্মীলের জনথ্য NYC দকয়টোর কলর

আিনটোর অপিকটোরের্হূ
আপনার অভিবাসন ভথিভি ভনভববিশেশে আপনার অভিকার আশে। 

ননূ্যিম মজভুর
যপে আিপন দকটোলনটো বথ্যপতিগত িপরবটোলরর বটো বথ্যপতির জনথ্য 
একলেটিয়টোভটোলব কটোজ কলরন অথবটো যপে আিনটোর পনলয়টোগকত্টোর 

10 বটো তটোর কর্ কর্ে্টোরী থটোলক, ননূথ্যতর্ র্জপুর হল $10.50 প্রপত ঘন্টো। 

একটি দহটোর্ দকয়টোর েংস্টো েহ আিনটোর পনলয়টোগকত্টোর 11 বটো তটোর দবপি 
কর্ে্টোরী থটোলক, ননূথ্যতর্ র্জপুর হল $11.00 প্রপত ঘন্টো। 

আিনটোর পনলয়্টোগকত্টো প্রলয়টোজনীয় র্জপুরর দেলয় দবপি অথ্ প্রেটোন করলত 
িটোলরন।

আলরটো তলথথ্যর জনথ্য বটো র্জপুর-েম্পপক্ত অপভলযটোগ েটোলয়র করলত, পনউইয়লক্র 
শ্রর্ েপ্তর এর ওলয়বেটোইট labor.ny.gov দেখুন অথবটো 1-888-4-NYSDOL 
(1-888-469-7365) নম্বলর দ�টোন করুন।

আিপন পক একজন Medicaid গ্রহণকটোরীলক দহটোর্ দকয়টোর িপরলেবটো প্রেটোনকটোরী 
একজন কর্মী? যপে তটোই হয়, আিপন পনউ ইয়ক্ দটেলটর ওলয়জ িথ্যটোপরটি আইন 
দ্টোরটো আবতৃ হলত িটোলর। আলরটো তলথথ্যর জনথ্য, 311 নম্বলর কল কলর “দিইড 
দকয়টোর” -এ পেলত বলনু।

কাজ করা ঘন্ার জন্য অরবি প্রদান
আিনটোর পনি্টোপরত পে�লটর আলগ এবং/অথবটো িলর করটো কটোজ 
এবং কর্ ্পেবলে কটোলল অপতবটোপহত করটো ভ্রর্ণ করটো ের্য় েহ 
আিনটোর প্রপতটি ঘণ্টো কটোলজর জনথ্য আিনটোলক অথ্ প্রেটোন করলত 

হলব। আলরটো তলথথ্যর জনথ্য, 311 নম্বলর কল কলর “দিইড দকয়টোর” -এ পেলত 
বলনু অথবটো nyc.gov/dca দেখুন।

ওিারটাইম
যপে আিপন দকটোলনটো েপ্তটোলহ 40 ঘন্টোর দবপি কটোজ কলরন, আিনটোর 
পনলয়্টোগকটোরীলক ওভটোরটটোইলর্র ঘন্টোর জনথ্য আিনটোর পনয়পর্ত 
হটোলরর ননূথ্যতর্ 1.5 গুণ অথ্ প্রেটোন করলত হলব। 

যপে আিপন একজন গৃহকর্মী হন পযপন আিনটোর পনলয়টোগকটোরীর বটোপ়িলত বেবটোে 
কলরন, আিনটোর পনলয়টোগকটোরীলক অবিথ্যই আিনটোর একটি েপ্তটোলহ 44 ঘন্টো 
কটোলজর িলর ওভটোরটটোইর্ প্রেটোন করলত হলব।

অরবি প্রদান করা অসথুিিাজভনি েুটি
যপে আিপন NYC দত বছলর 80 ঘন্টোর দবপি কটোজ কলরন, 
তলব আিপন প্রপত বছলর 40 ঘন্টো িয্ন্ত আিনটোর জনথ্য, আিনটোর 
েন্তটোলনর, বটো িপরবটোলরর অনথ্য েেেথ্যলের জনথ্য অেুস্তটোজপনত 

ছুটি দিলত িটোলরন। যপে আিপন একজন গৃহকর্মী হন, েটোকুরীর এক বছর 
ির, আিনটোর গৃহকর্মীর পনলয়টোগকটোরীলক অবিথ্যই ে'ুপেলনর অথ্ প্রেটোন করটো 

অেুস্তটোজপনত ছুটি পেলত হলব তৎেহ পনউ ইয়ক্ দটেট শ্রর্ আইলনর অিীলন 
পতন পেলনর অথ্ প্রেটোন করটো অেুস্তটোজপনত ছুটি পেলত হলব। অেুস্তটোজপনত 
ছুটির অনলুরটোি করটো বটো বথ্যবহটোর করটোর জনথ্য পনলয়টোগকটোরীর আিনটোর পবরুলধে 
প্রপতপহংেটো েপরতটোথ্ করটো অববি। আলরটো তলথথ্যর জনথ্য বটো একটি অপভলযটোগ 
েটোলয়র করটোর জনথ্য, nyc.gov/PaidSickLeave দেখুন অথবটো 311 নম্বলর 
দযটোগটোলযটোগ করুন।

ববেম্যহীন কমবিশষেশরে 
NYC র্টোনবটোপিকটোর আইন েটোর বটো তটোর দবপি কর্েটোরী েহ 
পন্লয়টোগকটোরীলের উির প্রলযটোজথ্য। এটটো জটোতীয় উৎিপতি, জটোপত, 
ির্ ্/ ির্র্্ত, পলঙ্গ, এবং পলঙ্গ িপরেয় েহ পবপভন্ন েংরপষিত 

দশ্রণীগুপললক আবতৃ কলর, এবং দকটোলনটো পেধেটোলন্ত ববের্থ্য পনপেধে কলর যটো েটোকুপরর 
পনয়র্ ও িত্টোবলীলক প্রভটোপবত কলর। যপে আিপন ববের্থ্য অনভুব কলরন বটো 
েটোষিী হন, র্টোনবটোপিকটোর ইনল�টোলটোইলন 1-718-722-3131 নম্বলর দ�টোন 
করুন। 

পনউইয়ক্ দটেট র্টোনবটোপিকটোর আইন আরও পনলয়টোগকত্টোর র্টোি পনপব্লিলে, 
জটোপত, ির্,্ বটো জটোতীয় উৎিপতির পভপতিলত দযৌন হয়রটোপন এবং হয়রটোপন 
দথলক গৃহকর্মীলের েুরষিটো কলর। র্টোনবটোপিকটোর পবভটোগ এর েটোলথ 
1-888-392-3644নম্বলর দযটোগটোলযটোগ করুন। 

চাকুভর অনসুন্ানকারী সরুষো 
DCA কর্ে্ংস্টোন েংস্টোগুপললক লটোইলেন্স দেয় যটোরটো অবিথ্যই প� 
এবং দ�রত, েুপতি এবং রপেে, এবং আলরটো অলনক পকছু. েম্পপক্ত 
আইনলক দর্লন েলল। nyc.gov/dca -দত জব হটোন্টোর'ে পবল 

অ� রটোইট িটোন অথবটো দকটোন কর্ে্ংস্টোন েংস্টোর পবরুলধে অপভলযটোগ জটোনটোলত 
311 নম্বলর দযটোগটোলযটোগ করুন।

ভনরাপদ ও সথুি কমবিথিল 
আিনটোর কর্স্্ললক অবিথ্যই জটোনটো স্টোস্থ্য ও পনরটোিতিটোর পবিের্তুি 
হলত হলব। এছটো়িটোও আিনটোর অপিকটোর রলয়লছ কটোলজর পবিে 
েম্পলক্ তথথ্য িটোবটোর অপিকটোর রলয়লছ। �টোইল করলত  

OSHA.gov দেখুন বটো 1-800-321-OSHA (1-800-321-6742) দেখুন। 

আিপন আিনটোর দবতলনর পকছু অংি এবং আিপন অেুস্ হলল পেপকৎেটোর 
কভটোলরর জনথ্য দযটোগথ্য ষিপতিূরণ দিলত িটোলরন যপে দকটোন কর্র্ত অবস্টোয় 
আঘটোত লটোলগ, এটটো দকটোন বথ্যটোিটোর নয় তটোর জনথ্য দক েটোয়ী। আলরটো তলথথ্যর জনথ্য 
wcb.ny.gov দেখুন অথবটো 1-877-632-4996 নম্বলর দ�টোন করুন।

অভিকার এবং ির্য সম্াশরর একটি সংভষেপ্ত ভচরে

NYC তি যভদ আপভন অরবি প্রদত্ত তসবা কমমী হন, িাহশল এখন আপনার কমবিথিশলর প্রশ্াবলী ও অভিশযাশের জন্য 
ভনশবভদি ভসটি ির্য সম্ার রশেশে: ভিপাটবি শমন্ অফ কনভজউমার অ্যাশফোসবি (DCA) তলবার পভলভস অ্যান্ড 
স্্যান্ডািবি  অভফস এর অিীশন তপইি তকোর ভবিাে।

িয়েটোর পবপনর্লয় দেবটো কর্মীলের র্লিথ্য রলয়লছ দহটোর্ দকয়টোর এবং গৃহকর্মী দযর্ন বটোপ়িলত দেওয়টো স্টোস্থ্য েহটোয়তটোকটোরী, বথ্যপতিগত যত্ন েহলযটোগীগণ। 
বটোপ়ির িপরেটোরক, আয়টো, িপরেযটোক্টোরী, এবং ঘর িপরষ্টোরকটোরী।

DCA এই েংপষিপ্ত েৃপটি কলরলছ গুরুত্বিূণ ্অপিকটোর ও তথথ্য েম্টোরগুপল েম্পলক্ আিনটোর জটোনলত েটোহটোযথ্য করলত।

আলরটো তলথথ্যর জনথ্য, 311 নম্বলর কল কলর “দিইড দকয়টোর” -এ পেলত বলনু অথবটো nyc.gov/dca দেখুন

বাংলা | Bengali



ের্পৃধেিটোলী েম্প্রেটোয় বতপর করলত পনউইয়ক্বটোেীলেরলক NYC উিলভটোতিটো পবেয়ক েপ্তর েুরষিটো দেয় ও বেপনক আপথ্ক অবস্টোর উন্নপত কলর। আর্টোলের শ্রর্ নীপত ও 
র্টোনক অপ�লের কটোলজর র্টোিথ্যলর্, DCA কর্রত িপরবটোরলের আপথ্ক স্টোস্থ্য এবং কর্ ্জীবলনর ভটোরেটোর্থ্য অজ্ন করলত প্রলয়টোজনীয় ে্রঞ্টোর্ এবং েম্পে প্রেটোলনর র্টোিথ্যলর্ ষির্তটো দেয়।

েংস্টোনগুপল:
অভিবাসন সহােিা
ActionNYC আিনটোর কপর্উপনটিলত পনরটোিে, পবনটোর্লূলথ্য অপভবটোেন আইপন িরটোর্ি্ আিনটোর পনলজর ভটোেটোয় প্রেটোন কলর। nyc.gov/actionnyc দেখুন 
অথবটো 311 নম্বলর কলল কলর “ActionNYC” বলনু।

ইংশরজী ক্াস 
NYC যুব ও েম্প্রেটোয় পবকটোলির পবভটোগ এর ইংলরপজ ভটোেটোর দপ্রটোগ্রটোর্টি নতুন পনউ ইয়ক্বটোেীলের ইংরটোজী পিখলত েটোহটোযথ্য করটোর জনথ্য িপরকপপিত। আলরটো 
তলথথ্যর জনথ্য nyc.gov/dycd এ যটোন।

কম খরশচ স্াথি্য বীমা
NYC র্টোনব েম্পে প্রিটোেন আিনটোলক আিনটোর েটোপহেটো এবং বটোলজট িূরণ কলর এর্ন স্টোস্থ্য বীর্টো এবং দকয়টোর খুলঁজ দিলত েটোহটোযথ্য করলত িটোলর। 311 দ�টোন 
করুন nyc.gov/health দেখুন পবনটোর্লূলথ্য বথ্যপতি েটোহটোলযথ্যর জনথ্য একটি স্টোস্থ্য পবভটোলগর েটোট্ি�টোইড অথ্যটোপলিলকিন কটোউলন্সলর দখটোঁজটোর জনথ্য অথবটো স্টোস্থ্য 
পবভটোলগর ওলয়বেটোইট nystateofhealth.ny.gov দেখুন।

জনসািারশের উপকাভরিা 
ACCESS NYC একটি পবনটোর্লূলথ্য দেবটো যটো আিনটোলক 30 টিরও দবপি িহর, রটোজথ্য এবং যুতিরটোষ্টীয় দবপনপ�ট দপ্রটোগ্রটোর্ খুলঁজ দবর করলত েটোহটোযথ্য কলর 
যপে আিপন তটোর জনথ্য দযটোগথ্যতটো অজ্ন করলত িটোলরন। আিপন ACCESS NYC-এর র্টোিথ্যলর্ পনপে্টি দপ্রটোগ্রটোলর্র জনথ্য অনলটোইলন আলবেন করলত িটোলরন। 
ACCESS NYC তলথথ্যর জনথ্য nyc.gov/accessnyc দেখুন বটো 311 নম্বলর দযটোগটোলযটোগ করুন। 

ভবনামশূল্য আভরবিক কাউশসেভলং 
NYC প�নটোপন্সয়টোল দেন্টোরগুপল পবনটোর্লূলথ্য প্রলতথ্যলকর জনথ্য িৃথকভটোলব দিিটোেটোর আপথ্ক িরটোর্ি্ দেয়। িপরলেবটোটি দগটোিনীয়, এবং আর্টোলের দিিটোেটোর 
কটোউপন্সলটোররটো একটোপিক ভটোেটোয় কথটো বলল। অথ্যটোিলয়ন্লর্লন্র ের্য় পনি্টোরণ করটোর জনথ্য 311 নম্বলর দ�টোন করুন অথবটো nyc.gov/dca দেখুন।

ভবনামশূল্য আেকর প্রস্তুভি 
NYC-এর পবনটোর্লূলথ্য আয়কর প্রস্তুপত িপরলেবটো িটোওয়টোর জনথ্য দযটোগথ্যতটো অজ্ন করলত হলব, যটোর র্লিথ্য রলয়লছ অনলটোইন �টোইপলং এবং একটি IRS প্রতথ্যপয়ত 
VITA/TCE দস্চ্টোলেবক পপ্রিটোরটোলরর েলঙ্গ বথ্যপতিপবলিলে �টোইপলং। আলরটো তলথথ্যর জনথ্য 311-এ দ�টোন করুন অথবটো nyc.gov/taxprep এ দেখুন।

ভেষো ও প্রভেষেে কমসূবিচী 
পেটি কর্প্্রটোথমীলের জনথ্য পবনটোর্লূলথ্য েহটোয়তটো প্রেটোন কলর। nyc.gov/workforce1 পগলয় বটো 311-এ দযটোগটোলযটোগ কলর একটি ওয়টোকল�টোে্1 কথ্যটোপরয়টোর দেন্টোর 
(Workforce1 Career Center) খুলঁজ দিলত পজজ্টোেটো করুন। 

দিইড দকয়টোর পবভটোগ েম্পলক্
দিইড দকয়টোর পডপভিন দবতনপ্রটোপ্ত দেবটো কর্মীলের অপিকটোর রষিটোর জনথ্য, দিইড দকয়টোলরর র্টোন উন্নয়ন, এবং দিইড দকয়টোর বথ্যবস্টোলক আরও িপতিিটোলী 
করটোর জনথ্য পনলবপেত। আর্রটো NYC-এর দবতনপ্রটোপ্ত দেবটো কর্মীলের েহটোয়তটো কপর দয র্টোিথ্যলর্ :

• কর্মীলেরলক তটোলের অপিকটোর এবং পেটির েম্পলের প্রটোিথ্যতটো েম্পলক্ অবপহত করলত জন প্রসার ও ভেষো।
• থিানীে, রাষ্টীে, এবং যকু্তরাষ্টীে মারোে উশলেভখি কর্ল্ষিলরে আইন লঙ্ঘলনর দর্টোকটোলবলটোর জনথ্য বলবৎকরণও অপভলযটোগ গ্রহণ।
•  কর্মীর জনপর্পতর উির, কর্ি্পরলবি ও পিলপির র্টোন, কর্ল্ষিলরের আইনগুপলর েটোলথ পনলয়টোগকত্টোর েম্মপত, এবং শ্রপর্ক ের্বটোলয়র কটোয্কটোপরতটোর 

উির েশবেো ও নীভি উন্নেন।
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