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দাবি দায়ের করার বিষয়ে তথ্য
লেবার স্ট্যান্ডার্ডে আপনার দাবব দার্ের করা উবিত বকনা তা জানর্ত এটি ভার্ো কর্র পড়ুন। পাওনা পাবরশ্রবিক, অববধ
বাদ লদওো, পাবরশ্রবিক পবরপূরক, নূযনতি পাবরশ্রবিক, ওভারটাইি, খাবার্রর সিে না পাওো ইতযাবদ দাবব করার জনয
LS 223 সম্পূর্ে করুন।
•

যবদ আপবি:
- লের্তর শ্রবিক হন, অন়ুগ্রহ কর্র অবভর্ াগ করর্ত ফিে LS 710 বযবহার করুন
-

লবতর্নর ইবতহার্সর অবভর্ াগ দার্ের করর্ত িান, অন়ুগ্রহ কর্র ফিে LS 608.1 বযবহার করুন

-

সিান লবতন সংক্রান্ত অবভর্ াগ দার্ের করর্ত িান, অন়ুগ্রহ কর্র ফিে LS 608.2 বযবহার করুন

LS 223 ইংর্রবজ ছাডা অনযানয ভাষার্তও উপেব্ধ। New York রার্জয কিেরত ল লকানও বযবি বনউ ইেকে লস্ট্ট লেবার
বডপাটের্ির্ে (New York State Department of Labor) অবভর্ াগ পাঠার্ত পার্রন। বদ এখার্ন লদওো তথ্যগুবে আপনার
প্রর্ের সিাধান না কর্র তর্ব (888) 469-7365-এ কে করুন।
আপনার সম্পূর্ে করা ফিেটি উপর্র লদওো ঠিকানাে লফরত পাঠান।
লেিার স্ট্যান্ডার্ড পাওিা পাবরশ্রবিক ও অিযািয কিড সংস্থাি সম্পবকডত বিবিন্ন ধরযের দাবি এিং অবিযযাগ গ্রহে কযর।
উদাহরেস্বরূপ, আপবি:
• পাওিা পাবরশ্রবিযকর দাবি করযত পাযরি যবদ:
- আপনার বনর্োগকতে া প়ুর্রা সিে কাজ করার জনয আপনার্ক লবতন না বদর্ে থ্ার্ক (কার্জর প্রবিের্ সহ)
- "প োপ্ত ফান্ড নাই" (NSF) এর কারর্র্ আপনার লপ-লিক বাউন্স হর্ে থ্ার্ক
- আপবন আপনার সব টিপ না লপর্ে থ্ার্কন
- আর্গ লথ্র্ক লকানও লনাটিি না বদর্েই আপনার লবতন কি কর্র লদওো হে
• অবিধ িাদ লদও়োর দাবি করুি বদ আপনার বনর্োগকতে া:

•

- আপনার লবতন লথ্র্ক পাবরশ্রবিক লকর্ট থ্ার্ক
- েবত পূরর্র্র জনয আপনার কাছ লথ্র্ক অথ্ে বনর্ে থ্ার্ক
- লবতনসহ পাবরবাবরক ছ়ু টির অবদান বাবদ আপনার কাছ লথ্র্ক লববি পবরিার্র্ অথ্ে বনর্ে থ্ার্ক
পাওিা পাবরশ্রবিক পবরপূরক দাবি করুি বদ আপনার বনর্োগকতে া আপনার্ক প্রবতশ্রুবত (লিৌবখকভার্ব বা
বেবখতভার্ব) বদর্েও উপাবজডত অথ্ড না বদর্ে থ্ার্ক:
অবকািকােীন লবতন
ছ়ু টির সিেকােীন লবতন
লবানাস
বদ বনর্োগকতে া কখনও পাবরশ্রবিক পবরপূরক প্রদার্নর প্রবতশ্রুবত না বদর্ে থ্ার্ক, তর্ব আইন অন়ু ােী তার্দর
অথ্ে বদর্ত হর্ব না।
পাওিা পাবরশ্রবিক পবরপূরক দাবি করুি বদ আপনার বনর্োগকতে ার কাছ লথ্র্ক (রার্জযর আইন অন়ু ােী)
আপনার অথ্ে পাওনা থ্ার্ক, অথ্ি উপাবজডত অথ্ড না বদর্ে থ্ার্ক:

-

•

•

- লবতনসহ অস়ুস্থতার ছ়ু টি
- সি িজ়ুবর পবরপূরক স়ুববধাগুবে
- গৃহকিীর্দর জনয লবতনসহ ববশ্রার্ির বদন
িূযিতি পাবরশ্রবিক/অবতবরক্ত সিয়ের লিতি দাবি করুি বদ আপনার বনর্োগকতে া:
-

বতে িান নূযনতি পাবরশ্রবিক, ফাস্ট্ ফ়ু ড নূযনতি পাবরশ্রবিক বা টিপ পাওো শ্রবির্কর নূযনতি পাবরশ্রবির্কর
ত়ু েনাে আপনার্ক কি অথ্ে বদর্ে থ্ার্ক

-

এক সপ্তার্হ 40 ঘোর লির্ে লববি কাজ করার জনয ওভারটাইি না বদর্ে থ্ার্ক (লববিরভাগ কিেিারীর্দরই
40 ঘোর লির্ে লববি কাজ করার জনয সিে বাবদ লবতন এবং তার্দর লবতর্নর হার্রর ½ বদর্ত হর্ব,
তর্ব বকছ়ু বযবতক্রি রর্ের্ছ।)
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•

িূযিতি পাবরশ্রবিযকর অবতবরক্তগুবে দাবি করুি
-

•

•

বদ:

আপনার বনর্জর ইউবনফিে পবরষ্কার করার জনয আপনার বনর্োগকতে ার কার্ছ অবতবরি অথ্ে পাওনা থ্ার্ক
আপনার কে-ইন লবতন পাওনা থ্ার্ক
আপনার অবতবরি লবতন পাওনা থ্ার্ক কারর্ আপনার কা েবদবস শুরু লথ্র্ক লিষ অববধ 10 ঘোর লির্ে
লববি সিে হর্ে থ্ার্ক

একটি পাবরশ্রবিকবিহীি অবিযযাগ দায়ের করুি বদ আপনার বনর্োগকতে া প্রর্োজনীে খাবার্রর সিেকাে,
ববশ্রার্ির বদন, লপ স্ট্াব, লবতর্নর লনাটিি, সিেির্তা লবতন প্রদান করর্ত বযথ্ে হে, বা শ্রি আইন সম্পবকে ত
অবভর্ াগ করার জনয আপনার ববরুর্ে লনবতবািক বযবস্থা লনে
আপিার দাবির পযে সিথ্ড ি করার জিয তথ্য পাঠাি ( বদ উপেব্ধ থ্ার্ক), ল িন লকানও স়ুববধাবদর নীবত,
লপ স্ট্াব, বাবতে লিক, স্বীকৃত নে এিন লিক, সির্ের লরকডে ইতযাবদর কবপ (আসে দস্তার্বজগুবে পাঠার্বন িা।)

আপিাযক অিশ্যই িাগ 1 লথ্যক 3 এিং 9 লথ্যক 11 পযড ন্ত সম্পূেড করযত হযি। এছাড়া বিম্নবেবিতগুবেও সম্পূেড করুি:
•
•
•
•
•

পাওনা পাবরশ্রবিক এবং/বা অববধ বাদ লদওোা় সম্পবকে ত দাবব, ভাগ 4
লবতন ছাডা অস়ুস্থতাজবনত ছ়ু টি, ভাগ 5
পাবরশ্রবিক পবরপূরক সম্পবকে ত দাবব, ভাগ 6
নূযনতি পাবরশ্রবিক বা ওভারটাইি সম্পবকে ত দাবব, ভাগ 7
পাবরশ্রবিকববহীন অবভর্ াগ, ভাগ 8

আপবি দাবি দায়ের করার পযর, 25-30 বযবসাবেক বদর্নর ির্ধয আিার্দর কাছ লথ্র্ক আপনার লকস নম্বর এবং অনযানয
গুরুত্বপূর্ে তথ্য ়ুি একটি বিঠি পার্বন বর্ে আিা করর্ত পার্রন। আপনার লকস নম্বর ়ুি বিঠিটি আপনার কার্ছ রাখ়ুন।
বদ বনর্োগকতে া আপনার্ক পাওনা বদর্ে লদে বা আপবন বদ আপনার ঠিকানা বা লফান নম্বর পবরবতে ন কর্রন তর্ব তা
তখনই আিার্দর জানান।
লেিার স্ট্যান্ডার্ড প্রবতটি দাবি লিযি বিযত পারযি িা। লেিার স্ট্যান্ডার্ড দাবি গ্রহে করযি িা যবদ:
•

আপবন New York রার্জযর বাইর্র কাজ কর্র থ্ার্কন

•

আপবন লছাট দাবব বা লদওোনী আদাের্ত আপনার পাবরশ্রবিক আদাে করর্ত লকানও িািো দার্ের কর্রন

•

আপবন ববক্রে লথ্র্ক কবিিন দাবব কর্রন।

•

আপবন বনজস্ব বযবসাে বছর্েন বা প়ুর্রা স্বাধীন ঠিকাদার বছর্েন

•

লকানও সরকারী সংস্থা, িহর, কাউবে বা নগর লথ্র্ক আপনার পাবরশ্রবিক পাওনা থ্ার্ক

•

আপবন পাওনা পাবরশ্রবিক বা পবরপূরক অজের্নর তাবরখ লথ্র্ক বতন বছর্ররও লববি সিে
পাওো বাবক থ্ার্ক

•

আপবন এিন পাবরশ্রবিক বা স়ুববধা দাবব কর্রন

•

লকানও বনর্োগকারীর স়ুববধাবদর নীবত থ্ার্ক া আপনার্ক বনবদে ষ্ট কারর্র্ (ল িন, লকানও লনাটিি ছাডাই িাকবর
লছর্ড লদওো) উপাবজেত স়ুববধা পাওো লথ্র্ক ববিত রার্খ

•

পাবরশ্রবিক পবরপূরক পাওনা থ্ার্ক তর্ব পাওনা হওোর পর্র 30 বদন না হর্ে থ্ার্ক

•

আপবন একজন বনবোহী, প্রিাসবনক বা লপিাদার কিেিারী বহসার্ব কাজ কর্র থ্ার্কন এবং প্রবত সপ্তার্হ $900-এর
লববি উপাজেন কর্র থ্ার্কন

•

আপবন জনসাধারর্র্র জনয কাজ কর্র থ্ার্কন (অবভর্ াগ দার্ের করার জনয PW4 বযবহার করুন)

াবৎ পাবরশ্রবিক

া লকানও ইউবনের্নর অবভর্ াগ এবং সাবেস প্রবক্রোর অধীন

লেিার স্ট্যান্ডার্ড বিষিয, পাবরিাবরক ছু টির সুবিধা প্রদাি করযত িযথ্ড তা, কাজ সম্পবকডত সুরোজবিত উযেগ, িা
অেিতার দাবির বিষয়ে তদন্ত কযর িা। আপিার সহা়েতা করযত পাযর এিি অিযািয রাজয সংস্থাগুবের বিষয়ে আরও
তযথ্যর জিয অিুগ্রহ কযর (888) 469-7365-এ কে করুি।
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