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সশবিন ভনরাপত্া ও 
অসথুিিাজভনি েুটি

 �ধে আপধন NYC লে িছদর 80 ঘন্টার 
লিধি কাি কদরন, েদি আপধন প্ধে িছদর 
40 ঘন্টা প�্মন্ত ধনদির িন্ অেিা আপধন 
পধরিার ধেদসদি ধিদিচনা কদরন এরন কাউদক 
সাো�্ করার িন্ ধনরাপত্া ও অসসু্োিধনে 
ছুটি লপদে পাদরন। 

পধরচ�্মা এিং ধচধকৎসার িন্ অসসু্োিধনে ছুটি ি্িোর করনু।

পাধরিাধরক ধনপীড়ন, অিাধছিে ল�ৌন সংসগ্ম, ধপছু লনওযা অেিা রানষু পাচাদরর 
ল� লকানও ধরিযাকলাপ অেিা েুরধকর লক্দরে সাোদ�্র িন্ অেিা অন্ান্ 
ধনরাপত্া ি্িস্া গ্রেণ করার িন্ ধনরাপত্ািধনে ছুটি ি্িোর করনু।

�ধে আপনার ধনদযাগকে্ম ার পাঁচ িা োর লিধি কর্মচারী োদক, আপনার  
সদিেন ধনরাপত্া ওঅসসু্োিধনে ছুটির অধিকার আদছ।

�ধে আপনার ধনদযাগকে্ম ার পাঁচিদনর কর কর্মচারী োদক,  
আপনার লিেন ছাড়া ধনরাপত্া ওঅসসু্োিধনে ছুটির অধিকার আদছ।

�ধে আপধন পাধরিাধরক করমী েন, োেদল পষৃ্া 10 লেখনু।

ধনরাপত্া ওঅসসু্োিধনে ছুটির অনদুরাি করা িা ি্িোর করার িন্ 
ধনদয়াগকারীর আপনার ধিরদুধে প্ধেধেংসা চধরোে্ম করা অবিি।

েদে্র িন্ অেিা DCA -র ধনকর অধভদ�াগ োদযর করদে:

 � 311 নম্বশর (NYC এর িাইদর 212-NEW-YORK নম্বদর) কল করনু।
 � nyc.gov/PaidSickLeave লেখনু
 � ই-লরল PSSL@dca.nyc.gov

লফিাদরল আইদনর অিীদন, আপনার কাি লেদক ধিনা লিেদন অধেধরক্ত রাইর অফ 
লনওয়ার অধিকার োকদে পাদর: কদযকিন করমী �ারা এরন ধনদযাগকে্ম াদের িন্ 
কাি কদর �াদের 50 িদনর লিধি কর্মচারী আদছ, োরা ধনদিদের িা পধরিাদরর 
লকাদনা সেদস্র লেখাদিানা করার িন্ িা নেুন সন্তাদনর সাদে ধকছু সরয় 
কারাদনার িন্ প্ধে িছর ধিনা লিেদন 12 সপ্তাে প�্মন্ত অি্িহৃে ছুটি ধনদে 
পাদরন। সি ছুটি একদ�াদগ লনওয়া �াদি অেিা সরদয সরদয লনওয়া ল�দে পাদর। 
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2018 সাদলর িানয়ুাধর প�্মন্ত, ধনউইয়দক্ম  লিধিরভাগ করমীরা সে্ িন্াদনা 
সন্তাদনর সাদে সম্পক্ম  বেধর করার িন্, গরুেুর অসসু্োয় ভুগদছন এরন 
লকাদনা ঘধনষ্ আত্ীয়র লেখাদিানা করার িন্ অেিা পধরিারগে ধনধে্মষ্ট 
সারধরক চাধেোগধুল লরাকাদিলা করার িন্ লপি ফ্াধরধল ধলভ লনওয়ার ল�াগ্ 
েদিন। ছুটি এিং লিেদনর পধররাণ চার িছদরর প�্মায়রিদর েদি, িরুরু প্ের 
আর সপ্তাদে 2018 সাদল শ্রধরদকর লিেদনর 50% লেওয়া েদি।

েদে্র িন্ অেিা অধভদ�াগ োদযর করার িন্ ল�াগাদ�াগ করনু: 

U.S. Department of Labor 
866-487-9243  |  dol.gov/whd

U.S. Department of Labor Division Office in NYC 
212-264-8185

New York State Paid Family Leave 
844-337-6303  |  ny.gov, “Paid Family Leave” সার্চ করুন

সংগঠিি করার অভিকার

আপনার িন্ ল� কাদির ধিষযগধুল গরুতু্বপূণ্ম লসই 
সম্পদক্ম  আপধন আপনার সেকরমীদের সদগে একধরেে 
েদয় ধিধভন্ন কা�্মকলাদপ ল�াগ ধেদে পাদরন, এছাড়াও 
আপধন �ধে চান োেদল একটি ইউধনযন দ্ারা 
প্ধেধনধিত্ব করাদে ও পাদরন। কাদির িে্ম ািলী 
সম্পদক্ম  আপনার সেকরমীদের সাদে সংগঠিে িা কদোপকেন করার িন্ 
ধনদযাগকে্ম ারা েুরধক, বিষর্, িা অন্োয আপনার ধিরদুধে ি্িস্া ধনদে 
পাদরন না। 

েদে্র িন্ অেিা অধভদ�াগ োদযর করার িন্ ল�াগাদ�াগ করনু: 

National Labor Relations Board 
866-667-NLRB  |  866-667-6572  |  NLRB.gov

পদরর পাোয় �ান>
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ননূ্যির্ র্জভুর 

আপনার ধনি্মাধরে ধসফদরর আদগ এিং/অেিা  
পদর করা কাি এিং কর্ম ধেিদস কাদল 
অধেিাধেে করা ভ্ররণ করা সরয় সে আপনার 
প্ধেটি ঘণ্া কাদির িন্ আপনাদক অে্ম প্োন করদে েদি। 

ধিদসম্বর 31, 2017 লেদক, এই নূ্ নের রিধুর প্দ�াি্:

ভনউইয়কবি  ভসটি তি ন্ূযনির্ র্জভুর  
– তরট ভেভিউল 

12/31/17 12/31/18 12/31/19

ফাস্ট ফুি ভনশয়াগকিবি ারা

ল� লকান সংখ্ক করমী $13.50 $15.00

অন্যান্য সর্স্ত ভনশয়াগকিবি ারা

10 িা োর কর করমী $12.00 $13.50 $15.00

11 িা োর লিিী করমী $13.00 $15.00

টিপস পায় এরন করমীদের িন্ ধিদিষ রিধুরর োর আদছ।

New York Regional Office (Manhattan/Bronx) 
26 Federal Plaza, Room 3614 
New York, NY 10278 
212-264-0300

Brooklyn Regional Office  
(Brooklyn/Queens/Staten Island) 
2 MetroTech Center 
100 Myrtle Avenue, 5th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
718-330-7713

পদরর পাোয় �ান>
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ওিারটাইর্

�ধে আপধন লকাদনা সপ্তাদে 40 ঘন্টার লিধি 
কাি কদরন, আপনার ধনদয়্মাগকারীদক 40 ঘন্টার 
লিধির িন্ আপনাদক ধনয়ধরে োদরর ননূ্ের 
1.5 গণু অে্ম প্োন করদে েদি। 

েদে্র িন্ অেিা অধভদ�াগ োদযর করার িন্ ল�াগাদ�াগ করনু: 

New York State Department of Labor  
888-469-7365  |  labor.ny.gov

New York State Department of Labor  
– NYC District Office 
212-775-3880

U.S. Department of Labor 
866-487-9243  |  dol.gov/whd

U.S. Department of Labor  
– Division Office in NYC 
212-264-8185

েদে্র িন্ অেিা অধভদ�াগ োদযর করার িন্ ল�াগাদ�াগ করনু: 

New York State Department of Labor 
888-469-7365  |  labor.ny.gov

New York State Department of Labor  
– NYC District Office 
212-775-3880

U.S. Department of Labor  
– Division Office in NYC 
212-264-8185
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ববের্্যহীন কর্বিথিল

িের, রাি্ এিং লফিাদরল আইন লকাদনা করমীদক 
ধনম্নধলধখে ধভধত্দে বিষর্ প্ধেদরাি কদর:

 � িয়স
 � এধলদযদনি িা  
নাগধরকত্ব ধস্ধে 

 � িণ্ম
 � অক্রো িা  
অনভূুে অক্রো

 � স্ত্রী-পরুষু লভে, ধলগে, িা ধলগে 
পধরচয (ল�ৌন েযরাধন সে)

 � বিিাধেক িা অংিীোধরর ধস্ধে
 � িােীয উৎস
 � গভ্ম ািস্া
 � িাধে
 � ির্ম/ির্মধিশ্াস

 � ল�ৌন অধভদ�ািন
 � লগ্রফোধরর িা  
েণ্াজ্ার লরকি্ম

 � লকয়ারধগভার অিস্ার ধস্ধে
 � গ্রােক লরিধিদরর ইধেোস
 � লিকারদত্বর ধস্ধে
 � গাে্ম স্্ সধেংসোর ধিকার  
ধেসাদি, স্ধকং এিং  
ল�ৌন অপরাি ধেসাদি ধস্ধে

 � বিষর্রলূক আচরদণর ধিদরাধিো 
করার িন্ প্ধেধেংসা

 � িংি-গধেধিে্া
 � পাধরিাধরক অিস্া
 � সারধরক অিস্া

এই আইন বিষর্ধভধওক ল� লকান ধসধোন্ত ধনধষধে কদর �া কর্মসংস্াদনর 
িে্ম ািলীদক প্ভাধিে কদর। 

েদে্র িন্ অেিা অধভদ�াগ োদযর করার িন্ ল�াগাদ�াগ করনু: 

NYC Commission on Human Rights 
311 অেিা 718-722-3131 লে কল করনু| | nyc.gov/humanrights 

U.S. Equal Employment Opportunity Commission 
800-669-4000  |  eeoc.gov

New York State Division of Human Rights 
888-392-3644  |  dhr.ny.gov
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$একজন স্বিন্ত্র কন্টাক্টর ভহসাশব কাজ 
সম্পন্ন করার জন্য তবিন

আপধন �ধে NYC লে একিন ধরিল্ান্স করমী েন, 
োেদল আপনার আইনে অধিকার রদযদছ �ার 
রদি্ অন্তভু্মক্ত:

 � ভলভিি িুভতি
$800 িা োর লিধি রদূল্র চুধক্ত ধলধখেভাদি েওয়া আিি্ক। আপনার 
ও ধনদয়াগকারী পদক্র রদি্ লসই �ািেীয় চুধক্তই এর অন্তভু্মক্ত লকান 
120-ধেদনর সরয়কাদল �ার লরার রলূ্ পধররাণ $800। ধলধখে চুধক্তদে 
আপধন কী কাি করদিন; কাদির িন্ আপধন কে পাধরশ্রধরক পাদিন; 
এিং লকান্ োধরদখ ো পাদিন ো ললখা োকা আিি্ক। আপনার ও 
ধনদয়াগকারী পদক্র কাদছ ল� লকান ধলধখে চুধক্তর প্ধেধলধপ রাখা আিি্ক।

 � সর্য়র্শিা তপশর্ন্ট
ধনদয়াগকারী পদক্র আপনাদক প্ধেটি সমূ্পণ্ম করা কাদির িন্ লপদরন্ট করা 
আিি্ক। আপনার চুধক্তদে োকা োধরদখ িা োর আদগ প্েত্ অে্ম পাওয়া 
আিি্ক। চুধক্তর রদি্ লকান লপদরদন্টর োধরখ না োকদল ধনদ�াগকারী 
পক্দক অিি্ই আপনার কাি সম্পূণ্ম করার 30 ধেদনর রদি্ লপদরন্ট 
করদে েদি।

 � র্ার্লা করার অভিকার
আপধন ক্ধেপূরণ চাওয়ার িন্ ধনদয়াগকারী পদক্র ধিরদুধে আোলদে 
রারলা করদে পাদরন। আপনাদক আপনার কাদির িন্ সরয়রদো লপদরন্ট 
করা না েদল আপনার আপনাদক ল� লপদরন্ট করা েয়ধন োর ধদ্গণু অে্ম 
পাওয়ার, প্ধেদিাদির ক্ধেপূরণ পাওয়ার এিং অ্ারধন্মর পাধরশ্রধরক ও খরচ 
প্োদনর অে্ম পাওয়ার অধিকার রদয়দছ।

েদে্র িন্ অেিা DCA -র ধনকর অধভদ�াগ োদযর করদে:

 � 311 নম্বশর (NYC এর িাইদর 212-NEW-YORK নম্বদর) 
কল করনু।

 � ইদরল করনু Freelancer@dca.nyc.gov
 � nyc.gov/dca লেখনু
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ভনরাপে ও সথুি কর্বিথিল

আপনার কর্মস্লদক অিি্ই িানা স্বাস্্ ও ধনরাপত্ার 
ধিপেরকু্ত েদে েদি। এছাড়াও আপনার কাদির ধিপে 
সম্পদক্ম  েে্ এিং প্ধিক্ণ পািার অধিকার রদয়দছ।

েদে্র িন্ অেিা অধভদ�াগ োদযর করার িন্ 
ল�াগাদ�াগ করনু:

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
800-321-OSHA  |  800-321-6742  |  OSHA.gov

Manhattan Area Office 
201 Varick Street, Room 908 
New York, NY 10014 
212-620-3200

Queens District Office of the Manhattan Area Office 
45-17 Marathon Parkway 
Little Neck, NY 11362 
718-279-9060

আপধন আপনার লিেদনর ধকছু অংি কভাদরর িন্ এিং আপধন অসসু্ েদল 
ধচধকৎসার িন্ ল�াগ্ ক্ধেপূরণ লপদে পাদরন �ধে কর্মরে অিস্ায় লকানআঘাে 
লাদগ, এরা গরুতু্বপূণ্ম নয় োর িন্ লক োযী। 

েদে্র িন্ অেিা করমীদের ক্ধেপূরদণর োধির অধভদ�াগ োদযর করদে, 
ল�াগাদ�াগ করনু:

New York State Workers’ Compensation Board 
877-632-4996  |  wcb.ny.gov

Brooklyn District Office (Brooklyn, Staten Island) 
111 Livingston Street, 22nd Floor 
Brooklyn, NY 11201

Manhattan District Office (Bronx, Manhattan) 
215 West 125th Street 
New York, NY 10027
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Queens District Office 
168-46 91st Street, 3rd Floor 
Jamaica, NY 11432

বস্ত্র ভেল্প 

িস্ত্র করমীদের করপদক্ ঘন্টা ধেদসদি লস্দরর নূ্ নের রিধুর এিং ওভাররাইর 
লেওযা আিধি্ক, এরনধক �ধে োরা রুধকরাধক কািও কদর। ধনউ ইযদক্ম  কাি 
করার িন্ ধনদযাগকে্ম াদের ধনউ ইযক্ম  লস্র ধিপার্ম দরন্ট অফ ললিাদরর সাদে 
ধনিন্ধন করদে েদি।

আদরা েদে্র িন্, লেখনু: 

 � labor.ny.gov এিং “Apparel Industry Task Force” 
(ধনউ ইযক্ম  লস্র) সাচ্ম  করনু

 � dol.gov এিং সাচ্ম  করনু “Wage and Hour Division”  
(ইউনাইদরি লস্রস)

ভবভ্ডং সাভিবি স ওয়াকবি াসবি

আপধন ল� িরদনর ভিন ধনর্মাণ কাদির সদগে �কু্ত আদছন োর উপর ধভধত্ 
কদর, আপনাদক এরন একটি আইন দ্ারা আচ্াধেে েদে পাদর �াদে আপনার 
ধনদযাগকে্ম াদক নূ্ নের রিধুরর লচদয রিধুরর োর লিধি ধেদে েদি।

আরও েদে্র িন্, labor.ny.gov লেখনু এিং “building service 
industry” সাচ্ম  করনু। 

NYC 'র ধিসদলেসি ধিধ্ডং সাধভ্ম স ওযাক্ম াস্ম আইন একটি 90-ধেদনর 
অিস্ান্তরপ্াধপ্ত সরদযর িন্ প্াক- ধিে্রান ধিধ্ডং লসিা করমীদের িিায 
রাখার িন্ ধনধে্মষ্ট নেুন ধিধ্ডং রাধলকদের, র্াদনিার, ঠিকাোর, 
এিং িাধণধি্ক ইিারাোর প্দযািন। অিস্ান্তরপ্াধপ্ত সরদযর লিদষ, নেুন 
ধনদযাগকে্ম ার আপনার কর্মক্রো সদন্তাষিনক রদন েদলোদক অি্ােে 
কর্মসংস্ান প্োন করা আিি্ক।

পদরর পাোয় �ান>
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েদে্র িন্ DCA -র অধফস অফ ললিার পধলধস এ্ন্ড স্্ান্ডাি্ম স এ 
ল�াগাদ�াগ করনু:

 � ইদরল করনু OLPS@dca.nyc.gov
 � nyc.gov/dca লেখনু

ভনর্বিাণ কর্মী

�ধে আপধন ধনউ ইযক্ম  লস্দর একিন ধনর্মাণ করমী েন, আপধন সািারণ কর্মদক্রে 
আইন দ্ারা সরুধক্ে একিন কর্মচারী িদল ধিদিধচে েদিন। একিন ধনর্মাণ করমী 
েদয় �ধে আপনার সাদে একিন স্বেন্ত্র কন্টাক্টর ধেসাদি আচরণ করা েয োেদল 
আপধন আইধন পরারি্ম চাইদে পাদরন।

আরও েদে্র িন্, labor.ny.gov এ �ান এিং “construction 
workers” সাচ্ম  করনু। 

গাহবি থি্য কর্মী 

আপধন �ধে একিন লিেনদভাগী পধরচ�্মা করমী েন, ল�রন ন্াধন, িাধড়র ধলিনার 
অেিা লোর লেলে এইি, োেদল ধনউ ইয়ক্ম  লিাদরধস্ক ওয়াক্ম াস্ম ধিল অফ 
রাইরস আপনাদক ওভাররাইর লিেন, সাপ্তাধেক একটি ধিশ্রাদরর ধেন, প্ধে িছর 
লিেন সে ধেনটি ধিশ্রাদরর ধেন এিং ল�ৌন এিং িাধেগে েয়রাধন লেদক সরুক্ার 
অধিকার প্োন কদর। িেদরর সদিেন ধনরাপত্া ও অসসু্োিধনে ছুটির আইন 
ধিশ্রাদরর িন্ ধেনটি িাধষ্মক সদিেন ছুটি ছাড়াও অসসু্ো এিং ধনরাপত্ািধনে 
ছুটি প্োন কদর। 

অধিকার ও সম্পে সম্পধক্মে েদে্র িন্ DCA এর অধফস অফ ললিার পধলধস 
এ্ন্ড স্্ান্ডাি্ম স এর অন্তগ্মে লপি লকয়ার ধিধভিদনর সাদে ল�াগাদ�াগ করনু:

 � 311 নম্বশর (NYC এর িাইদর 212-NEW-YORK নম্বদর) 
কল করনু।

 � ইদরল করনু PaidCare@dca.nyc.gov 
 � nyc.gov/dca লেখনু

আরও েদে্র িন্, labor.ny.gov এ ধগদয় “domestic worker” 
সাচ্ম  করনু।
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ফাস্ট ফুি কর্মী 

2017 এিং 2018 সাদলর নূ্ নের রিধুরর োর নীদচ লেওয়া েল।

তরশটর সিূী 12/31/17 12/31/18

$13.50 $15.00

আরও েদে্র িন্, labor.ny.gov লেখনু এিং  
“fast food workers” সাচ্ম  করনু। 

সরকারী কন্টাক্ট কাজ

কদযকটি ি্িসা �া সরকারী সংস্ার সাদে পািধলক ওয়াক্ম  প্কল্প সম্পন্ন করার 
িন্ িা ধনধে্মষ্ট পধরদষিাগধুল সম্পােন করার িন্ কর্মচারীদেরদক “ধিে্রান 
রিধুরর োর” িা “ধলধভং ওদয়ি লরর” ধেদে েদে পাদর, �া নূ্ নের রিধুরর 
লেদক লিধি এিং সধুিিা প্োনকাধর িা অধেধরক্ত রিধুর সমূ্পরক প্োন কদর। 

আদরা েদে্র িন্, লেখনু:

 � comptroller.nyc.gov এিং “Prevailing Wage”  
(ধনউ ইযক্ম  ধসটি) সাচ্ম  করনু

 � labor.ny.gov এিং “The Bureau of Public Work”  
(ধনউ ইযক্ম  লস্র) সাচ্ম  করনু

 � health.ny.gov এিং “Medicaid Home Care Workers” 
(ধনউ ইযক্ম  লস্র) সাচ্ম  করনু

 � dol.gov এ �ান এিং “Government Contracts”  
(ইউনাইদরি লস্রস) সাচ্ম  করনু 
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র্ভুে তোকাশনর কর্মী

আপধন �ধে এরন একটি রধুে লোকাদন কাি কদরন ল�টি ধিধরি েদয় লগদছ, 
আপনার প্াক্তন রাধলক লক আপনাদক রাধলকানার পধরিে্মন সম্পদক্ম  িানাদে 
েদি এিং আপনার কর্মসংস্ান সংরিান্ত অধিকারগধুলও িানাদে েদি। ধিধরির 
পর, নেুন রাধলকদক ধিধরি করার োধরদখর করপদক্ 90 ধেদনর িন্ সরস্ত 
ধিে্রান করমীদের লস্াদরদে ধন�কু্ত কদর রাখা প্দযািন। 90 ধেদনর পর, নেুন 
রাধলক ধসধোন্ত ধনদে পাদরন ল� ধিে্রান করমীদের রদি্ কাদক রাখদিন আর 
কাদক রাখদিন না।

েদে্র িন্ অেিা DCA -র ধনকর অধভদ�াগ োদযর করদে:

 � 311 নম্বশর (NYC এর িাইদর 212-NEW-YORK নম্বদর) 
কল করনু।

 � ইদরল করনু grocerylaw@dca.nyc.gov
 � nyc.gov/dca লেখনু

অপ্াপ্তবয়স্করা 

18 িছদরর কর িযদসর িাচ্াদের সঞ্ালন করদে পাদর এরন কাদির প্কার 
এিং কাদির সরয়কাদলর সীরা আদছ। 

আরও েদে্র িন্, labor.ny.gov লে ধগদয় “Laws Governing the 
Employment of Minors” (ধনউ ইযক্ম  লস্র) সাচ্ম  করনু।

তনল স্যালঁ কর্মী

লনল করমীদের িন্ ধিল অফ রাইরদসর িন্ লনল স্ালরঁ ধনধে্মষ্ট ধনরাপত্ার 
প্দযািনীযো পূরদণর এিং �ো�ে রিধুর প্োন করা প্দযািন। 

আদরা েদে্র িন্ িা একটি অধভদ�াগ োদয়র করার িন্: 

 � labor.ny.gov লে ধগদয় “nail workers” সাচ্ম  করনু। 
 � টাস্ক তফাসবি হটলাইন লক 888-469-7365 এ কল করনু। 
 � labor.ny.gov লেখনু (লনল স্াল ঁধিদল্প অপি্িোর ধরদপার্ম  করদে)।
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টিপস্ পাওয়া কর্মী

ল� করমীরা টিপস পান োদের িন্ ধিদিষ রিধুরর োর এিং ধনযর আদছ। এই 
োরগধুল ি্িোর করার ল�াগ্ো অি্ম দনর িন্, একিন ধনদযাগকে্ম াদক অিি্ই 
করমীদের অধগ্রর ধিজ্ধপ্ত ধেদে েদি ল� োরা টিপ লরিধিদরর োধি করদছ, এিং 
োরা আপনার টিপদসর লকানও অংি ধনদে পারদি না।

আরও েদে্র িন্ অেিা অধভদ�াগ োদযর করার িন্ ল�াগাদ�াগ করনু:

New York State Department of Labor  
888-469-7365  |  labor.ny.gov

New York State Department of Labor  
– NYC District Office 
212-775-3880

U.S. Department of Labor 
866-487-9243  |  dol.gov/whd

U.S. Department of Labor  
– Division Office in NYC 
212-264-8185
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দ্রষ্টব্য



DCA'র ললিার পধলধস অ্ান্ড স্্ান্ডাি্ম স 
অধফস েল করমীদের িন্ ধসটি সরকাদরর 
একটি ধনদিধেে উপায়। েিু্মল করমীদের 
সাো�্ করার োধয়ত্ব ধনদয় OLPS কাদির 
িায়গায় অধভিাসী, ধিধভন্ন িদণ্মর রানষু 
ও রধেলাদের প্ভাধিে করা সরস্াগধুলর 
ধেদক রদনাদ�াগ ধেদে আরাদের আদেিদক 
সি্মান্তকরদণ গ্রেণ কদরদছ। 

OLPS: 

 তপৌর কাজকশর্বির প্িান আইনগুভলিলিৎ কদর।

 র্লূ গশবেণা, হাি বাভিশয় তেওয়া ও  
ভেক্াপধরচালনা কদর। 

 ভনউ ইয়কবি  ভসটির গশি উঠশি থাকা  
অথবিনীভি ও কর্মীেশলর প্ভি সংশবেনেীল  
নীভিগুভলরধিকাি ঘরায়।



সরধৃধেিালী সম্প্রোয বেধর করদে ধনউইযক্ম িাসীদেরদক NYC উপদভাক্তা ধিষযক েপ্তর সরুক্া লেয ও বেধনক 
আধে্মক অিস্ার উন্নধে কদর। আরাদের শ্রর নীধে ও রানক অধফদসর কাদির রাি্দর, DCA কররে 
পধরিারদের আধে্মক স্বাস্্ এিং কর্ম িীিদনর ভারসার্ অি্ম ন করদে প্দযািনীয স্মরঞ্ার এিং সম্পে প্োদনর 
রাি্দর ক্রো লেয।
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