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কাজের সময়সনূির 72 ঘন্ার অনগ্রম নবজ্ঞনপ্ 
আপনযার ননহ�যাগকর্ম যাহক অবশ্ই যযা করহর েহব:

 � আপনযার ননহ�যাগকর্ম যা আপনযার সহগে দযভযাহব দযযাগযাহযযাগ কহরন 
দসইভযাহব আপনযার ননহ�যাগকর্ম যা কযাহের সর� শরু ুেও�যার অতের 
72 ঘন্যা আহগ আপনযাহক নেনখরভযাহব কযাহের সর�সনূি দেহবন রযা 
দটক্সট ও ইহরে রযারফর েহর পযাহর। 

 � আপনযার কর্মস্থহের এরন েযা�গযা� সর�সনূি টযাঙযাহর েহব দযখযাহন 
সবযাই দযন রযা দেখহর পযাই। 

 � কযাহের সর�সনূিহর রযানরখ, নশহফ্টর শরু ুও দশহষর সর� এবং সরস্ত 
নশহফ্টর স্থযান অতেভু্মতি থযাকহর েহব। 

 � যনে সর�সনূির পনরবর্মন ে� রযােহে রযা আপহডট ও আবযার টযাঙযাহর 
েহব এবং সরস্ত করমীর সহগে দযযাগযাহযযাগ করহর েহব।

অনিজ�াগ োনাজনা
গ্যােক নবষ�ক নবভযাগ (DCA) শ্রর নীনর ও রযানক অনফস (OLPS) Fair Workweek Law এবং অন্যান্ NYC শ্রর আইন বেবৎ কহর। 

OLPS এর মাি্যজম অনিজ�াগ করার েন্য nyc.gov/dca দেখনু অথবযা 311 (NYC এর বযাইহর 212-NEW-YORK) নম্বহর দফযান কহর “Fair Workweek Law” 
এর েন্ বেুন। OLPS একটি রেহতের ব্বস্থযা করহব এবং আপনযার অনভহযযাহগর সরযাধযান করহর দিষ্যা করহব। িেন্ত সম্ণূবি করার েন্য বা আইন অনসুাজর প্রজয়ােনীয় না 
হওয়া প�বিন্ত OLPS আপনার পনরিয় কগাপন রাখজব।

আপনন আোলজি একটি ব্যবস্থা গ্রহজণর েন্য আজবেন োনখল করজি পাজরন। রহব, আপনন OLPS এর রযাধ্হর অনভহযযাগ এবং আেযােহর েযানব একই সহগে করহর পযারহবন নযা। 

OLPS এর সজগে ক�াগাজ�াগ করুন
nyc.gov/dca দেখনু, FWW@dca.nyc.gov এ ইজমল করুন অথবা 311 নম্বহর দফযান কহর “Fair Workweek Law” এর েন্ বেনু।

*আপনযার ননহ�যাগকর্ম যাহক অবশ্ই এই নবজ্ঞনপ্ দসই ভযাষযা� টযাঙযাহর েহব দয ভযাষযাটি আপনযার কর্মস্থহের অতের 5 শরযাংশ 
করমীর প্রযাথনরক ভযাষযা, যনে রযা DCA ওহ�বসযাইহট উপেব্ধ থযাহক।

72 ঘন্ার মজি্য নবজ্ঞনপ্ নেজয় না োনাজল ককান নেটে বানিল 
করা �াজব না
আপনযার ননহ�যাগকর্ম যা নশফ্ট শরুরু আহগ 72 ঘন্যার দথহক কর সরহ�র রহধ্ 
দকযান নশফ্ট বযানরে করহর পযারহবন নযা।

ব্যনিক্রম:

আপনযার ননহ�যাগকর্ম যা ননম্ননেনখর পনরনস্থনরহর বহন্ধর েন্ 72 ঘন্যার 
কর সরহ�র রহধ্ আপনযার সর�সনূি পনরবর্মন করহর পযাহর:

 � করমী ননরযাপত্যা বযা ননহ�যাগকর্ম যার সম্পনত্র ক্ষনর
 � সরকযানর উপহযযানগরযা ব্থ্মরযা
 � গণ পনরবেন বন্ধ
 � আগনু েযাগযা, বন্যা বযা অন্যান্ প্রযাকৃনরক নবপয্ম� 
 � সরকযার দঘযানষর েরনুর অবস্থযা

আপনযার ননহ�যাগকর্ম যা আপনযাহক আপনযার অনহুরযাধ অনসুযাহর েুটি নেহর 
পযাহর অথবযা অন্ নরহটইে করমীর সহগে নশফ্ট নবননর� করযার অনরুনর 
নেহর পযাহর।

72 ঘন্ার মজি্য নবজ্ঞনপ্র কজম ককাজনা নেটে ক�াগ করা 
�াজব না
যনে আপনযার ননহ�যাগকর্ম যা আপনযার সর�সনূির পনরবর্ম হনর 72 ঘন্যার 
পহর দকযান সর� ও নশফ্ট দযযাগ করহর িযান রযােহে দসই পনরবর্মন গ্েণ 
বযা প্রর্যাখ্যান করযার অনধকযার আপনযার আহে। যনে আপনন অনরনরতি 
নশফ্ট গ্েণ কহরন রযােহে আপনযাহক রযা নেনখরভযাহব েযানযাহর েহব।

ককান অন-কল নেটে নয়
আপনযার ননহ�যাগকর্ম যা আপনযাহক এগহুেযা করহর বেহর পযারহবন নযা:

 � ননহ�যাগকর্ম যার িযানেেযা রহরযা আপনন আসহে কযাে করহেন বযা 
এহসহেন রযা নননব্মহশহষ দয দকযান সরহ� আপনযাহক কযাে করযার 
েন্ প্রস্তুর থযাকহর েহব। 

 � আপনযাহক নশহফ্টর েন্ নরহপযাট্ম  করহর েহব নকনযা রযা েযানহর 
ননধ্মযানরর নশহফ্টর 72 ঘন্যার রহধ্ “দিক-ইন” করযা। 

আপনার অনিকারসমূহ

আনমুাননক কাজের  
সময়সনূি পাওয়ার অনিকার  
আপনার আজে
NYC Fair Workweek Law (ন্যায্ কর্ম-সপ্যাহের আইন) এর অধীহন, নননে্মষ্ নরহটইে ননহযযাগকর্ম যাহেরহক অবশ্ই রযাহের করমীহেরহক আনরুযাননক কযাহের 
সরযসনূি প্রেযান করহর েহব। নরহটইেযারহেরহক অবশ্ই প্রনরটি NYC কর্মস্থহে এরন েযা�গযা� নবজ্ঞনপ্ টযাঙযাহর েহব যযাহর সরস্ত করমী রযা সেহেই দেখহর পযান। 

নরজটইল কমমীরা আইনটির অিীনস্থ নরজটইল কমমীরা আইনটির অিীনস্থ নন

NYC-দর প্রযাথনরকভযাহব দভযাগ্পণ্ নবরি�কযারী ও অতের 20 েন করমী 
কযাে কহরন এরন নরহটইে ব্বসযা� কর্মরর সরস্ত করমী। 

আইনটি অনিবাসন নস্থনি নননববিজেজে প্রজ�াে্য।

নননে্মষ্ দযৌথ েরকষযাকনষর িুনতির অওরযাভুতি করমীরযা।

ননজয়াগকিবি ারা কমমীজের নবরুজধে িাজের আইনন অনিকার খববি করার েন্য োনতি, েনরমানা করজি পারজবন না, প্রনিজোি ননজি পারজবন না অথবা ককান 
পেজষেপ ননজি পারজবন না। কমমীজের প্রনি প্রনিজোিমলূক আিরণ করা হজল িাজেরজক অনবলজবে OLPS এর সজগে ক�াগাজ�াগ করজি হজব। ননজি কেখুন।
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