
NYC ফাস্ট ফুড কর্মীর অধিকার
NYC’এর Fair Workweek Law অনুসারর , ননর়াগকর্ারের অবশ্যই শ্রনিকরের অনুিানর�াগ্য সি়সূনি এবং আরও ববনশ ঘন্া 
কাজ করার সুর�াগ নেরর হরব। আইনটি অনুযায়ী এখন অন্ায় ভাবে েরখাস্ত করা ধনধিদ্ধ হবয়বে। নবরশষর, ননর়াগকর্ারা বকবল 
কারণ বা  ববধ অর্নননরক কারণ ছাডাই কাজ বররক  ববর কররর বা কিমীরের ছা াটাই কররর বা রারের সি়রক 15% এর ববনশ হ্াস 
কররর পাররব না। ননর়াগকর্ারের অবশ্যই এই নবজ্ঞনতিটি বপাস্ট কররর হরব ব�খারন কিমীরা সহরজই প্রনরটি NYC কি্স্থরল এটি বেখরর 
পাররবন। 

বাংলা | Bengali

ফাস্ট ফুড কর্মীরা আইন দ্ারা আেদ্ধ
NYC-বর ফাস্ট ফুড প্রনরষ্ারন ননর্াক্ত ব� বকানও একটি কা� ্সম্ােন কররন এিন কি্িারীরা: 

 � পনরষ্ার করা
 � রান্া করা
 � গ্াহক পনররষবা
 � খাবার বা পানী় প্রস্তুনর

 � নননে্ষ্ট জা়গা বররক েরূর বডনলভানর করা
 � রুটিন রক্ষণারবক্ষরণর কাজ
 � ননরাপত্া
 � স্টক সরবরাহ বা সরঞ্াি

আইনটি অভিবাসন পভিভথিভি ভনভববিশেশে প্রশ�াজ্য।

ককানও প্রধিব�াি কনওয়া েধ জ্িি
আইরনর আওরা় কিমীরের অনধকার প্রর়ারগর জন্য শানতি বেও়া বা বরখাতি করা অনবধ। কিমীরের অনবলরবে প্রনররশাধ বনও়ার নবষর় DCWP-র সারর ব�াগার�াগ 
করা উনির। 

অধভবযাগ দাধখল করুন
Department of Consumer and Worker Protection, (DCWP) এই আইনটি কা�্কর করর। আরও ররর্যর জন্য বা অনভর�াগ োর়র কররর:   

 � nyc.gov/workers বেখুন 
 � ব�াগার�াগ করুন 311 (212-NEW-YORK NYC বাইরর) এবং "Fair Workweek Law" এর জন্য নজজ্ঞাসা করুন
 � OLPS@dca.nyc.gov-বর ইরিইল করুন

আইন দ্ািা প্রকাশেি প্রশ়াজন না হশল DCWP আপনাি পভিচ় গ�াপন িাখশব।

আপভন আদালশি মামলা দাশ়ি কিশি পািশবন না। ররব, আপনন একই সির় DCWP -র কারছ অনভর�াগ এবং আোলরর োনব  
কররর পাররবন না। 
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আপনাি অভিকাি

ভবজ্ঞভতিি  
পভিমাণ

অভিভিক্ত সমশ়ি 
জন্য গিট

গিট করুন �ভদ সমশ়ি ওপি 
গকানও প্রিাব না পশ়ে

সম় কশম  
�াও়াি গিট

আপভন �খন একটি সম়সভূচ পভিবিবিন কিশি সম্মি হন িখন আপভন 
ভপ্রভম়াম গবিশনি অভিকাি গেশ়ে গদশবন না।

ভপ্রভম়াম গবিন প্রশ়াজন হ় না �খন:

1.	 আপনার ননর়াগকর্া বন্ধ করররছ কারণ: কিমীরের ননরাপত্া বা ননর়াগকর্ার 
সম্র্নরর	জন্য হুিনক; জনসাধাররণর ইউটিনলটি ব্যর্রা; গণপনরবহন বন্ধ; 
আগুন, বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃনরক েরু�্াগ; সরকার বঘানষর জরুনর অবস্থা।

2.	 আপনন নলনখরভারব নশফরট সি় পনরবর্ন করার অনরুরাধ করররছন।
3.	 আপনন অন্য বকানও কিি্ারীর সারর নশফরট বানণজ্য কররর পাররন।
4.	 আপনার ননর়াগকর্ারক অবশ্যই পনরবনর্র নশফরটর জন্য অনরনরক্ত সি় 
নেরর হরব।

14 নেরনরও কি 
সির়র নবজ্ঞনতি

পনরবর্ন প্রনর 
10 ডলার

পনরবর্ন প্রনর  
10 ডলার

পনরবর্ন প্রনর 
20 ডলার

7 নেরনরও কি 
সির়র নবজ্ঞনতি

পনরবর্ন প্রনর 
15 ডলার

পনরবর্ন প্রনর  
15 ডলার

পনরবর্ন প্রনর 
45 ডলার

24 নেরনরও কি 
সির়র নবজ্ঞনতি

পনরবর্ন প্রনর 
15 ডলার

পনরবর্ন প্রনর  
15 ডলার

পনরবর্ন প্রনর 
75 ডলার

দীরজিবর্য়াদী ধনয়ধর্ি সর্য়সূচী ধলখুন 
আপনার নন়নির সি়সনূি অবশ্যই সতিাহ বররক সতিারহ নস্থনরশীল 
হরর হরব �ারর আপনন জানরর পাররন ব� আপনন কখন কাজ 
কররবন। আপনার ননর়াগকর্ারক অবশ্যই একটি আপরডট করা 
নন়নির সি়সনূি নেরর হরব �নে পনরবর্ন হ়।

কাব্র সর্য়সূধচর 2 সপ্াবহর অধরির্ ধেজ্ঞধপ্
কারজর সি়সনূি অবশ্যই কিপরক্ষ 7 ক্যারলন্াররর নেরনর জন্য সিতি 
নশফট বেখা় এবং আপনার নন়নির সি়সিূী প্রনরফনলর করর, আপনন 
�নে বকানও অনরুরাধ না কররন বা বকানও পনরবর্নরক সম্মর না কররন। 

14 ধদবনরও কর্ সর্য় কনাটি� সহ ধনবয়াগকিজি া সর্য়সূধচ পধরেিজি বনর ্ ন্ ধপ্রধর্য়ার্ অরজি প্রদান করুন এেং 
অধিধরক্ত সর্য় না েলার অধিকার

নিুন উপলভ্ ধ�বটে কা্ করার ্ন্ কের 
কবর কদওয়া ো েিজির্ান কর্মীবদর অরিাধিকার 

 � আপনার ননর়াগকর্ারক অবশ্যই বররতিা ারারর বপাস্টারর বটক্সট 
বা ইরিইরলর িাধ্যরি বখালা নশরটের নবজ্ঞাপন নেরর হরব।

 � আপনার ননর়াগকর্া বকবল নরুন কিমী ননর়াগ কররর পাররন 
�নে বকানও ছা াটাই না করা বা  বর্িান NYC কিমীরা বপাস্ট 
সি়সীিা় পনরবনর্র স্থান গ্হণ না করর। 

"ক্াধপং" ধ�ফট এেং না েলার অধিকাবরর ্ন্ 
100 ডলার ধপ্রধর্য়ার্ 
ব্ানপং পরপর নশফরট বকানও বররতিা ারা বন্ধ করা এবং বখালা 
অন্তভ্ুক্ত রর়রছ। আপনন কাজ কররর সম্মর হরর পাররন এবং 
নপ্রনি়াি ববরন বপরর পাররন বা আপনন অস্ীকার কররর পাররন। 

অরজিননধিক কারণ ে্িীি ককানও ো াটাই হবে না 
(কা�্কর 7/4/2021)

ছা াটাই অবশ্যই বনরষ্রা ননরে্রশর নবপরীরর রাকরব, েীঘ্রি পনররষবা 
বেও়া কিমীরের বশষ অবনধ বররখ বেও়া উনির। 

কা্ করবক কের কবর কদওয়া, সর্য় কধর্বয় 
কদওয়া, ো ো াটাইবয়র ্ন্ ধলধখি ে্াখ্া  
(কা�্কর 7/4/2021)

ককানও কারণ োডাই কা্ করবক কের কবর 
কদওয়া ো সর্য় হ্াস করা যাবে না (কা�্কর 7/4/2021)

অনবধ বা নবপজ্জনক আিরণ ব্যরীর ননর়াগকর্ারা:

 � কিমীরা �ারা পরীক্ষার সি় পুনরা় প্রনশক্ষণ এবং উন্নরর 
সরু�াগ বপনরর়রছ রারের অবশ্যই নেরর হরব। 

 � এক বছরর একিাত্র একানধক শৃঙ্খলাবদ্ধ সরক্বার্া বেও়ার 
পরর বকবলিাত্র নন্িারনর কিমীরের ববর করর বেও়া হরব। 


