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অধিকার সম্পধকি ত ন াটিশ: 
ধ র্িাণ শ্রধর্ক 
 

আপনি যনি ক োি নির্মোণ শ্রনর্  সরবরোহ োরীর জিয  োজ  ররি,1 তাহলে অধিবাস  অবস্থা অথবা পবূিবতী 
নেপ্তালরর ইধতহাস ধ ধবিলশলে আপিোর রর়েরে অনি োর। NYC উপর োক্তো ও  র্ী সুরক্ষো নব োগ (NYC Department 

of Consumer and Worker Protection) এর লোইরসন্সপ্রোপ্ত ক োিও, আপিোর  অবশ্যই এই কিোটিশ্টি ইংররনজ এবং 
আপিোর র্োতৃ োষো়ে প্রিোি  ররত হরব। 
 

এই ন াটিশটি সাবিাল  পড়ু , স্বাক্ষর করু  এবং একটি কধপ সংরক্ষণ করু । 
 

ধ রাপত্তা ও অস়ুস্থতাজধ ত ছ়ুটি 
 

নিন ৎসোর প্রর়েোজরি বো গোহম স্থ্য সনহংসতো বো কগোপরি অিুসরণ  রো কের  নিরোপত্তো খুুঁজরত আপিোর নিরজর অেবো 
আপনি পনরবোর র্রি  ররি এর্ি  োরও কিখোরশ্োিো  রোর জিয, নিরোপত্তো ও অসুস্থ্তোজনিত েুটি পোও়েোর 
অনি োর আপিোর আরে। আপিোর নির়েোগ তম োর পনরনির আ োররর উপর ন নত্ত  রর আপনি প্রনত 30 ঘন্টো 
 োরজর জিয 1 ঘন্টো হোরর নিরোপত্তো ও অসুস্থ্তোজনিত েুটি পোরবি, বেরর 40 অেবো 56 ঘন্টো পযমন্ত। 
 
আপিোর নির়েোগ তম োর  অবশ্যই যো  ররত হরব: 
 

• আপিোর সুনবিোগুনল  ী োরব বযবহোর  ররবি তো বযোখযো  রর আপিোর  এ টি নলনখত নিরোপত্তো ও 
অসুস্থ্তোজনিত েুটির িীনত (policy) প্রিোি  ররবি। 

• আপিোর  বলরবি আপনি  তটো নিরোপত্তো ও অসুস্থ্তোজনিত েুটি বযবহোর  রররেি এবং  ী পনরর্োণ 
অবনশ্ষ্ট আরে। 

 

 আরও জোিরত বো অন রযোগ িোর়ের  ররত, ক োক্তো ও  র্ী সুরক্ষোর NYC উপর োক্তো ও  র্ী সুরক্ষো নব োগ 
(NYC Department of Consumer and Worker Protection)-এর সোরে কযোগোরযোগ  রুি: 

 

 ল  রুি 311 | ন নজট  রুি nyc.gov/workers 
 

ধ রাপদ এবং স্বাস্থযকর কর্িলক্ষত্র 
 

আপিোর  র্মরক্ষত্র অবশ্যই অবগত স্বোস্থ্য এবং নিরোপত্তো ঝুুঁ ন  র্ুক্ত হরত হরব। আপনি ক োরিো সম্ভোবয নবপজ্জি   োজ 
আরম্ভ  রোর পূরবম আপনি বুঝরত পোররি এর্ি  োষো়ে আপিোর নির়েোগ তম োর  োে কের  তেয এবং প্রনশ্ক্ষণ পোও়েোরও 
অনি োর আপিোর রর়েরে। 
 

 আরও জোিরত বো অন রযোগ িোর়ের  ররত, কপশ্োগত নিরোপত্তো ও স্বোস্থ্য প্রশ্োসি (Occupational Safety and 

Health Administration, OSHA)-এর সোরে কযোগোরযোগ  রুি: 
 

 ল  রুি 800-321-OSHA (800-321-6742) | ন নজট  রুি OSHA.gov 

 
1 নির্মাণ শ্রনর্ক সরবরাহকারী হচ্ছেি একজি বযনি নিনি পানরশ্রনর্চ্ছকর নবনির্চ্ছ়ে নিউ ই়েকম  নসটিচ্ছে োচ্ছের নির্মাণ সাইচ্ছের জিয েৃেী়ে পচ্ছের 

ক্লাচ্ছ়েন্টচ্ছেরচ্ছক কভারকৃে নির্মাণ শ্রনর্ক নিচ্ছ়োগ প্রোি এবং সরবরাহ কচ্ছরি। 

https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://www.osha.gov/
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এেোড়োও, আপিোর নির়েোগ তম ো আপিোর  এ টি বহৃৎ নির্মোণ সোইরট নির়েোগ  রোর আরগ আপিোর নির়েোগ তম োর  
অবশ্যই নিনিত  ররত হরব কয আপনি  র্পরক্ষ 40 ঘন্টো নিরোপত্তো প্রনশ্ক্ষণ গ্রহণ  রররেি। আপিোর  অবশ্যই এ টি 
সোইট নিরোপত্তো প্রনশ্ক্ষণ  োর্ম  কপরত হরব এবং এটি নির্মোণ সোইরট আপিোর সোরে েো রব। 
 

 আরও জোিরত বো অন রযোগ িোর়ের  ররত,   NYC  বি নব োগ (NYC Department of Buildings)-এর 
সোরে কযোগোরযোগ  রুি: 

 

 ল  রুি 311 / ন নজট  রুি nyc.gov/dobhelp 

 

প্রলয়াজ ীয় ধেধিত ন াটিশ 
 

আপনি এ টি  র্মসংস্থ্োি িুনক্তরত স্বোক্ষর  রোর আরগ অেবো নির্মোণ শ্রনর্  সরবরোহ োরীর জিয  োজ  ররত সম্মত 
হও়েোর আরগ, আপিোর  নবষযত নির়েোগ তম োর  অবশ্যই আপিোর  এ টি সাটিি ধিলকশ  ন াটিশ (Notice of 

Certification) নিরত হরব যো আপিোর  অবনহত  রর: 
 

• আপিোর  োজ  রোর জিয প্রর়েোজিী়ে কযর োরিো সোটিম নির শ্ি, প্রনশ্ক্ষণ বো অিযোিয পিবী; 
• প্রতযোনশ্ত বয়ে; এবং 
• আপিোর নির়েোগ তম ো অেম প্রিোি  ররবি ন িো। 

 

আপনি এ টি িতুি নির্মোণ সোইরট যোও়েোর আরগ, নির়েোগ তম োর  অবশ্যই আপিোর  এ টি ধ লয়াগ বিজ্ঞবি (Notice 

of Assignment) নিরত হরব যো আপিোর  অবগত  রর: 
 

• আপনি কয  োজটি  ররবি; 
• আপিোর প্রর়েোজি হরব এর্ি সরঞ্জোর্ এবং প্রনতরক্ষোর্ূল  কপোশ্ো ; 
•  র্মঘন্টো যো আপনি  োরজর কক্ষরত্র প্রতযোশ্ো  ররত পোররি; 
•  োজটি  তটো সর়্ে স্থ্ো়েী হরব বরল প্রতযোশ্ো রর়েরে; 
• কবতি এবং সুনবিো, শ্রনর্ রির পোনরশ্রনর্    োররজ সহ। 

 

 আরও জোিরত বো অন রযোগ িোর়ের  ররত, র NYC উপর োক্তো ও  র্ী সুরক্ষো নব োগ (NYC Department 

of Consumer and Worker Protection)-এর সোরে কযোগোরযোগ  রুি: 
 

 ল  রুি 311 | ন নজট  রুি nyc.gov/workers 

 

 ূয তর্ পাধরশ্রধর্ক এবং ওিারটাইর্ 
 

নিউ ই়ে ম  নসটির জিয িূযিতর্ পোনরশ্রনর্  প্রনত ঘন্টো়ে $15 র্োন ম ি র্লোর। 
 

আপিোর নিিমোনরত নশ্িরটর আরগ এবং/অেবো পররর  ৃত  োজ এবং আপিোর নিিমোনরত নশ্িট িলো োলীি ভ্রর্রণ বয়ে 
 রো সর়্ে সহ আপিোর  োজ  রো প্রনতটি ঘন্টোর জিয আপিোর  অবশ্যই অেম প্রিোি  ররত হরব। 
 

আপনি যনি সপ্তোরহ 40 ঘণ্টোর কবনশ্  োজ  ররি, তোহরল আপিোর নির়েোগ তম োর  অবশ্যই 40 ঘন্টোর অনতনরক্ত  োরজর 
কক্ষরত্র ও োরটোইরর্র জিয আপিোর   োজ  রো সর্র়ের কিড় গুণ সর্র়ের জিয অেম প্রিোি  ররত হরব। আপিোর 
নির়েোগ তম ো আপিোর  দিনি  হোরর বো ফ্ল্যোট সোপ্তোনহ  কবতি নিরলও আপিোর এই অনি োর েো রব। 
 

 আরও জোিরত বো অন রযোগ িোর়ের  ররত, নিউ ই়ে ম রোরজযর শ্রর্ িপ্তর (New York State Department of 

Labor)-এ কযোগোরযোগ  রুি: 
 

 ল  রুি 888-469-7365 | ন নজট  রুি labor.ny.gov 

https://a810-efiling.nyc.gov/eRenewal/dobNowHelp.jsp
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
https://dol.ny.gov/
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শ্রধর্কলদর ক্ষধতপরূণ 
 

আপনি যনি িো নর োরল আহত হি অেবো অসুস্থ্তোর  োররণ অক্ষর্ হি তোহরল আপিোর রর়েরে িগি অেম সুনবিো এবং 
নিন ৎসো কসবো পোও়েোর অনি োর। 
 

 আরও জোিরত, নিউ ই়ে ম  রোরজযর শ্রনর্  ক্ষনতপূরণ কবোর্ম  (New York State Workers’ Compensation 

Board)-এর সোরে কযোগোরযোগ  রুি: 
 

 ল  রুি 877-632-4996 | ন নজট  রুি wcb.ny.gov 
 

নবকারত্ব বীর্া 
 

কব োরত্ব বীর্ো অস্থ্ো়েী আর়ের সুরযোগ প্রিোি  রর যনি আপিোর নিরজর ক োরিো ত্রুটি েোড়োই আপনি িো নর হোরোি। 
 

 আরও জোিরত বো অন রযোগ িোর়ের  ররত, নিউ ই়ে ম রোরজযর শ্রর্ িপ্তর (New York State Department of 

Labor)-এ কযোগোরযোগ  রুি: 
 

 ল  রুি 888-469-7365 | ন নজট  রুি labor.ny.gov 
 

ববের্যর়্ুক্ত কর্িলক্ষত্র 
 

শ্হর, রোজয এবং কির্োররল আইি এ জি শ্রনর্র র নিরনোক্তগুনলর প্র ৃত বো অিু ূত ন নত্তরত দবষর্য নিনষদ্ধ  রর: 
 

• ব়েস 
• বনহরোগত বো িোগনর রত্বর অবস্থ্ো 
• কগ্রিতোর বো কিোষী সোবযস্ত হও়েোর ইনতহোস 
• পনরিযমো োরীর অবস্থ্ো 
• বণম 
• ক োক্তো কেনর্ট ইনতহোস 
• অক্ষর্তো 
• বংশ্-গনত 
• দববোনহ , অংশ্ীিোনরত্ব, বো পোনরবোনর  অবস্থ্ো 
• সোর্নর  পির্যমোিো 

• জোতী়েতোর উৎস 
• গ ম োবস্থ্ো 
• জোনত 
• ির্ম/ির্মর্ত 
• স্ত্রী-পুরুষ ক ি, নলঙ্গ বো নলঙ্গ পনরি়ে 

(কযৌি হ়েরোনি সহ) 
• কযৌি িনৃষ্ট নঙ্গ 
• ঘররো়েো সনহংসতো, কগোপরি অিুসরণ এবং কযৌি 

অপরোরির নশ্ োররর অবস্থ্ো 
• কব োররত্বর অবস্থ্ো 

 

 আরও জোিরত বো অন রযোগ িোর়ের  ররত, NYC র্োিবোনি োর  নর্শ্ি (NYC Commission on Human 

Rights)-এর সোরে কযোগোরযোগ  রুি: 
 

 ল  রুি 311 | ন নজট  রুি nyc.gov/humanrights 
 

নকাল া প্রধতলশাি  য় 
 

অন রযোগ  রো এবং লঙ্ঘরির নররপোটম   রো সহ আইরির অিীরি তোরির অনি োর প্রর়েোগ  রোর জিয  র্মিোরীরির 
হুর্ন  কিও়েো, শ্োনস্ত কিও়েো বো িো নরিুযত  রো কবআইনি। 
 

 আরও জোিরত বো অন রযোগ িোর়ের  ররত, ক োক্তো ও  র্ী সুরক্ষোর NYC উপর োক্তো ও  র্ী সুরক্ষো নব োগ 
(NYC Department of Consumer and Worker Protection)-এর সোরে কযোগোরযোগ  রুি: 

 

 ল  রুি 311 | ন নজট  রুি nyc.gov/workers 

http://www.wcb.ny.gov/
https://dol.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/worker-rights.page
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শ্রধর্লকর স্বাক্ষধরত ধববৃধত (Statement): 

আনর্, _________________________________________________________________________ [র্ুদ্রণ িোর্], 
____________________ [তোনরখ] এ নির়েোগ  রো হর়েরে, আর্োর র্োতৃ োষো়ে অনি োররর এই কিোটিশ্টি কপর়েনে। 
আর্োর র্োতৃ োষো হল ________________________ [র্ুদ্রণ  োষো]। আনর্ এই কিোটিশ্টি পরড়নে এবং বুরঝনে। 

_________________________ _________________________ 
শ্রনর্ র  কিোটিশ্ প্রিোি  রোর তোনরখ শ্রনর্র র স্বোক্ষর 

গুরুত্বপণূি: আপধ  আপ ার র্াতৃিাোয় এই ন াটিশ পাওয়ার অধিকারী। 


	মুদ্রণ িোর্: 
	তোনরখ: 
	্ুদ্রণ  োষো]: 
	শ্রনর্ র  কিোটিশ্ প্রিোি  রোর তোনরখ: 


