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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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লেিার স্ট্যান্ডার্ড অবিযযাগ ফিড
পাওনা পাবরশ্রবিক, অববধ বাদ লদওো, পাবরশ্রবিক পবরপূরক, নূযনতি পাবরশ্রবিক, ওভারটাইম খাবার্রর সিে না পাওো
ইতযাবদ দাবব করার জনয এই ফিেটি বযবহার করুন।
দ্রষ্টিয: এই অবভর্ ার্গর ফিেটি ইংর্রবজ ছাডা অনযানয ভাষার্তও পাওো াে। New York লস্ট্র্ট কিেরত ল লকউ বনউ ইেকে
লস্ট্ট শ্রি ববভার্গ (New York State Department of Labor) অবভর্ াগ জানার্ত পার্রন। এই ফিে পূরর্ করার আর্গ
অন়ুগ্রহ কর্র দাবব দার্ের করার ববষর্ে তথ্য (LS223.2) পর্ড লনর্বন।
আপনার দাবব সম্পবকে ত প্রবতটি অংর্ির জনয সবগুবে প্রর্ের উত্তর বদন। সম্পূর্ে তথ্য সরবরাহ করা হর্ে আপনার অবভর্ াগ
প োর্োিনা করর্ত এবং তদর্ন্তর জনয এটি লির্ন বনর্ত আিার্দর সহােতা হে। আপনার সম্পূর্ে করা ফিেটি উপর্র লদওো
ঠিকানাে লফরত পাঠান।
আিার্দর কার্ছ প্রবক্রো করার ির্তা প োপ্ত তথ্য না থ্াকর্ে অথ্বা আপনার দাববটি অববধ বর্ে ির্ন হর্ে আিরা আপনার সর্ে
ল াগার্ াগ করব। এই ফিেটি কীভার্ব সম্পূর্ে করর্বন তার সম্পর্কে আপনার লকানও প্রে থ্াকর্ে (888) 469-7365 নম্বর্র
লফান করুন।
আিরা বিম্নবেবিত পাবরশ্রবিক িা পবরপূরক সম্পবকডত দাবিগুবে গ্রহে করযত পারি িা:
•
ারা New York রার্জযর বাইর্র কাজ কর্র থ্ার্কন
•
ারা প্রিাসবনক, কা েবনবোহী বা লপিাদার লের্ে বন ়ুি রর্ের্ছ ও প্রবত সপ্তার্হ $900 লথ্র্ক লববি আে কর্র (তার্দরর্ক
ধারা 190[7] এবং 198-c[3]এর অধীর্ন কভার্রজ লথ্র্ক বাদ লদওো হর্ের্ছ)।
•
ারা লকানও সরকারী সংস্থা ল িন িহর, কাউবে বা নগর্র কিেরত।
•
ার্দর বনজস্ব লকানও বযবসা রর্ের্ছ।
•
ারা জনসাধারর্র্র জনয কা ে প্রকর্ে কাজ কর্রর্ছ (PW-4 ফিে বযবহার করুন)।
বিিাগ 1. দাবি দায়ের করার িযবক্ত (কিড চারীর/অবিযযাগকারীর তথ্য)
1.

নাি:(প্রথ্ি)

(িধয)

2.

কিেস্থর্ে আর ল

3.

ডাক ঠিকানা: নং:

নার্ি পবরবিত:
রাস্তা:

অযাপাটের্িে #

িহর/টাউন:
4.

লফান: (

6.

ইর্িে:

(পদবব)

কাউবে:
)

লস্ট্ট:
5. অনয লকার্না লফান:(

বজপ লকাড:

)

7. আপনার প্রাথ্বিক/পছন্দসই ভাষা:

বিিাগ 2. যার বিরুযে দাবি দায়ের করা হযে (িযিসা/িযিসার িাবেক সম্পবকডত তথ্য)
8a.

বযবসার নাি:

8b.

আইবন নাি ( বদ আোদা হে):

8c.

আইবন সত্তার প্রকার:

8d.

বিঠি পাঠার্নার ঠিকানা: নম্বর:

 স্বতন্ত্র

িহর/টাউন:
8e.

বযবসাবেক লফান: (
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 LLC

 অংিীদাবরত্ব

 বনগি

 অনযাা্নয:

বিট:

Fl/Rm/Suite#:
কাউবে:

)

লস্ট্ট:

বজপ লকাড:

8f. ইর্িে:
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9a.

িাবেক(গুবে) এর নাি(গুবে) এবং পদবব(গুবে):

9b.

বিঠি পাঠার্নার ঠিকানা: নং:

রাস্তা:

িহর/টাউন:

কাউবে:

9c.

িাবের্কর লফান: (

10.

বযবসার প্রকার:

11.

বযবসাবেক বক্রোকোর্পর সিেকাে:

অযাপাটের্িে #:
লস্ট্ট:

)

 লরেঁর্স্তারা

বজপ লকাড:

9d. ইর্িে:
 খ়ুিরা লস্ট্ার

 গৃহকার্জ সহােতা

 বনিোর্

 দপ্তর

 অনয:

12. সবের্িাট কিী #:

13a. লকাম্পাবনটি বক এখনও বযবসা কর্র?

 হযােঁ

 না

13b. "না" হর্ে বযবসাটি কর্ব বন্ধ হর্ের্ছ?

14.

বনর্োগকতে ার বযার্ের নাি এবং অবস্থান (লিক বা লিক স্ট্ার্বর কবপ সং ি
়ু করুন):

15.

বনর্োগকতে া বক লদউবেোর জনয আপীে কর্রর্ছন?

 হযােঁ

 না

 অজানা

বিিাগ 3. দাবি দায়ের করা িযবক্ত (কিড সংস্থাযির তথ্য)
16.

আপনার িাকবরর পদি োদা:

17. আপবন ল

18.

বন ়ুবির তাবরখ:

20.

আপনার িযার্নজার/স়ুপারভাইজার/লফারিযার্নর/লদর নাি:

21.

আপনার িজ়ুবর প্রদানকারী বযবির নাি:

22.

কিেস্থর্ের ঠিকানা: নম্বর:

19. আপনার্ক বনর্োগ করা বযবির নাি ও পদবব:

বিট:

Fl/Rm/Suite#:

িহর/টাউন:

কাউবে:

লস্ট্ট:

23.

আপবন বক কার্জর জনয প্রােই New York State-এর বাইর্র

24.

বযবসার সার্থ্ আপনার সম্পকে :

 এখনও িাকুবররত

25a. লিষ ল বদন কাজ কর্রবছর্েন:

াতাোত করর্তন?

 কিেি়ুি

 হযােঁ

 পদতযাগ কর্রর্ছন

বজপ লকাড:

 না
 অস্থােীভার্ব কিেি়ুি

25b. লছর্ড লদওোর কারর্:

26a. আপবন বক লকানও ইউবনের্নর সদসয বছর্েন?
26b.

ধরর্নর কাজ করর্তন:

 হযােঁ

 না

বদ "হযােঁ" হে তর্ব ইউবনের্নর নাি এবং স্থানীে নম্বর বদন:

27a. আপনার লবতর্নর হার: $

প্রবত

 বদন

 সপ্তাহ

 ঘো

 অনয

27b. আপনার ওভারটাইর্ির হার: $
28a. আপবন বক বনেবিত টিপ লপর্তন?



হযােঁ

 না

28b.

বদ "হযােঁ" হে তর্ব প্রবত ঘো গর্ড কত?

28c. আপনার বনর্োগকতে া বক আপনার বা অনয লকানও কিেিারীর টিপ লরর্খর্ছ?
28d.

 না

 হযােঁ – আপনার

 হযােঁ – অনযর্দর

বদ "হযােঁ" হে তর্ব কত? দো কর্র বযাখযা বদন:

29a. আপনার লবতর্নর বনবদে ষ্ট বদন লকানটি বছে?

 লসাি

 িেে

 ব়ুধ

 বৃহস্পবত

 শুক্র

 িবন

 রবব

29b. এটি লকান সিেকাে অববধ বছে? (ল িন িবনবার লথ্র্ক শুক্রবার)
30.

আপনার্ক কতবার লবতন লদওো হত?

 প্রবতবদন

31.

আপনার্ক পাবরশ্রবিক কীভার্ব লদওো হত?

 প্রবত সপ্তার্হ

 নগদ

 লিক

 প্রবত দ়ুই সপ্তার্হ একবার

 সরাসবর জিা

 অনযানয

 লপ কাডে

 বিবের্ে: (দো কর্র বযাখযা বদন - ল িন বকছ়ু অংি নগর্দ এবং বকছ়ু অংি লিক দ্বারা)
32a. আপনার বক ইউবনফিে পরর্ত হত?

32c. ইউবনফিে বক ববনািূর্েয পাওো ল ত?
দাি কত বছে?
LS 223BN (03/21)

 হযােঁ

 হযােঁ

 না

 না

32b.

32d.

বদ "হযােঁ" হে তর্ব ইউবনফিেটির বর্েনা বদন:

বদ "না" হে তর্ব ইউবনফিে কীভার্ব লকনা হত এবং লসগুবের
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বিিাগ 4. পাওিা পাবরশ্রবিক সম্পবকডত দাবি
আপিার পাওিা পাবরশ্রবিক থ্াকযে এই িণ্ডটি সম্পূেড করুি (ওভারটাইম পাওিা থ্াকযে িাগ 6 লদিুি)। প্রবত সপ্তার্হর জনয একটি সাবর
বযবহার করুন। সবের্িাট পাবরশ্রবির্কর অথ্ে হর্ে কর বা অনযানয ছার্ডর আর্গ অবজেত রাবি। অবতবরি সপ্তার্হর জনয, বা আরও তথ্য
লদওোর জনয একটি আোদা বিট সং ়ুি করুন।
A.
লিতযির
সপ্তাহ লশ্ষ
হও়োর
তাবরি

B.
সপ্তাযহ
যতবদি
কাজ করা
হয়েযছ

উদাহরর্:
4/4/2017

7

C.
সপ্তাযহ যত
ঘণ্টা কাজ
কযরযছি

D.
লিতযির হার
(অবজডত িা
প্রবতশ্রুত)

35

$16.00 প্রবত
ঘো

E.
E. পাবরশ্রবিক
লথ্যক অবিধ
িাদ লদও়ো
(লযিি
জবরিািা,
িাঙ্গি ইতযাবদ)

F.
সপ্তাযহর
পাওিা
সিড যিাট
পাবরশ্রবিক

$560
(CxD)

G.
পবরযশ্াধকৃত সিড যিাট
পাবরশ্রবিক (যবদ
বিয়োগকতডা পাওিা
বকছু পাবরশ্রবিক বদয়ে
থ্াযকি তযি এিাযি
তার পবরিােটি বেিুি)
$0

H.
সিড যিাট পাওিা
পাবরশ্রবিক এিং
সিড যিাট
পবরযশ্াধকৃত
পাবরশ্রবিযকর
িযধয তফাৎ
$560 (F-G)

I. লিাট
33a.

বদ আপনার লপর্িক বযাংক স্বীকৃ বত না বদর্ে থ্ার্ক তর্ব দো কর্র লিক নম্বর এবং লবতর্নর সপ্তার্হর লির্ষর তাবরখটি বদন।
বদ থ্ার্ক তর্ব লিকটির একটি কবপ বদন:

33b. দাববর অববধ: আপনার পাবরশ্রবির্কর দাববটি লকান সিেকাে অববধ বছে?
তাবরখ:

লথ্র্ক:

বিিাগ 5. পাওিা লিতিসহ অসুস্থতার ছু টি
আপিার পাওিা লিতিসহ অসুস্থতার ছু টির পবরপূরযকর জিয এই িণ্ডটি সম্পূেড করুি। New York লস্ট্ট লেবর ে-এর ধারা
196-b অন়ুসার্র ল বনর্োগকতে ার কিেিারী সংখযা পােঁি বা তার লববি বা লিাট উপাজেন $1 বিবেের্নর লববি লস কিেিারীর্দর
লবতনসহ অস়ুস্থতার ছ়ু টি বদর্ত বাধয। 30 লসর্েম্বর 2020 লথ্র্ক, New York লস্ট্র্ট অন্তভ়ুে ি কিেিারীরা প্রবত 30 ঘো
কার্জর লের্ে এক ঘো হার্র ছ়ু টি আদাে করা শুরু কর্রর্ছ। 1 জান়ুোরী, 2021 লথ্র্ক কিেিারীরা অবজেত ছ়ু টি বযবহার
করা শুরু করর্ত পার্রন।
A.
অবজডত লিতিসহ
অসুস্থতার ছু টির সি়ে
কাে

উদাহরর্:
9/30/20-1/8/21

B.
অবজডত লিতিসহ
অসুস্থতার ছু টির
পবরিাে

16.5 ঘণ্টা

C.
D.
লিতিসহ
পাওিা োযির
অসুস্থতার ছু টি লয সিয়ের পবরিাে
তাবরি(গুবে)লত
িযিহার করা
হয়েবছে
1/11/21

8 ঘণ্টা

E.
কিড চারীযদর
বি়েবিত লিতযির
হার

$20/ঘো

F.
সুবিধাবদ িািদ
পাওিা অযথ্ড র
পবরিাে

$160

G. লিাট
LS 223BN (03/21)
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িাগ 6. পাওিা পাবরশ্রবিক পবরপূরক সম্পবকডত দাবি
আপিার পাওিা পাবরশ্রবিক পবরপূরযকর জিয এই িণ্ডটি সম্পূেড করুি। পাবরশ্রবিক পবরপূরকগুবে হর্ে বনর্োগকতে া দ্বারা প্রবতশ্রুবত লদওো
অনযানয স়ুববধা ল িন: অবকািকােীন লবতন, বযে, ছ়ু টির সিেকােীন লবতন ইতযাবদ।
34.

প্রবতশ্রুত স়ুববধাগুবের বযাখযা বদন বা বেবখত নীবত/হযান্ডব়ুর্কর একটি কবপ সং ়ুি করুন:

A. পাওিা োযির
প্রকার

B. উপাবজডত োযির C. পাওিা োি
সি়েকাে
প্রদাযির তাবরি

উদাহরর্:
অবকািকােীন লবতন

1/1/16–12/31/16

D. পাওিা োযির
সিয়ের পবরিাে

1/1/17

E. োযির জিয
পাওিা অযথ্ড র
পবরিাে

1 সপ্তাহ

$700

F. োযির প্রবতশ্রুবত
বদয়েযছ:










বেবখত নীবত
লিৌবখক প্রবতশ্রুবত
বেবখত নীবত
লিৌবখক প্রবতশ্রুবত
বেবখত নীবত
লিৌবখক প্রবতশ্রুবত
বেবখত নীবত
লিৌবখক প্রবতশ্রুবত

G. লিাট

িাগ 7. পাওিা িূযিতি পাবরশ্রবিক িা ওিারটাইি সম্পবকডত দাবি
এই িন্ডটি সম্পূেড করুি বদ আপনার্ক রার্জযর নূযনতি প্রবত ঘো পাবরশ্রবির্কর কি লদওো হে এবং/বা আপনার্ক ওভারটাইর্ির জনয
পাবরশ্রবিক লদওো না হে, বা বদ একবদর্ন 2 বিফ্ট কাজ করার জনয বা একবদর্ন 10 ঘোর লির্ে লববি কাজ করার জনয আপনার
অবতবরি লবতন পাওনা থ্ার্ক। লববিরভাগ কিেিারীর্দরই 40 ঘোর লির্ে লববি কাজ করার জনয তার্দর অন্তত নূযনতি লবতন এবং
সিে এবং ½ লদওো বাধযতািূেক।
35a. আপবন বক কাজ করা প্রবত ঘোর জনয নূযনতি পাবরশ্রবিক লপর্ের্ছন?

 হযােঁ

35b. আপবন বক 40 ঘোর লির্ে লববি কাজ করার জনয সিে এবং ½ লপর্ের্ছন?

 না
 হযােঁ

 না

35c. আপবন বক 40 ঘোর লির্ে লববি কাজ করার জনয লকানও ধরর্র্র পাবরশ্রবিক লপর্ের্ছন?
ঘণ্টা প্রবত কত?

 হযােঁ

 না 35d. "হযােঁ” হর্ে,

35e. আপবন বক এক বদর্ন 2 বিফ্ট কাজ করার জনয বা একবদর্ন 10 ঘোর লির্ে লববি কাজ করার জনয অবতবরি ঘোর পাবরশ্রবিক লপর্ের্ছন?
 হযােঁ

 না

35f. উপর্র লদওো ল

A. কাযড বদিস
উদাহরর্

লকানও একটি "না" হর্ে দো কর্র বযাখযা বদন এবং নীর্ি আপনার কা ে সপ্তার্হর সিেসূবিটি সম্পূর্ে করুন:

B. কাযড বদিস শুরু হও়োর C. কাযড বদিস লশ্ষ হও়োর D. িািার জিয সিয়ের
সি়ে
সি়ে
বিরবত
10:00 am

11:00 pm

রবববার

:

:

লসািবার

:

:

িেেবার

:

:

ব়ুধবার

:

:

বৃহস্পবতবার

:

:

শুক্রবার

:

:

িবনবার

:

:

30 বিবনট

E. লিাট ঘণ্টা
12.5 ঘণ্টা

F. সাপ্তাবহক লিাট
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36a. উপর্র তাবেকাভ়ু ি কাজ করার ঘোগুবে বক প্রবত সপ্তার্হ একই?
36b.

 হযােঁ

 না

বদ "না" হে তর্ব দো কর্র প্রবত সপ্তার্হ গর্ড আপবন কত ঘণ্টা কাজ কর্রর্ছন লসটির অন়ুিান বদন:

36c. আপনার বক কে-ইন লবতন, বা ইউবনফর্িের রের্ার্বের্র্র জনয লবতন পাওনা?
তাবরখগুবে বদন।

বদ হযােঁ হে তর্ব দো কর্র বযাখযা বদন এবং

36d. দাববর অববধ: আপনার নূযনতি পাবরশ্রবিক বা অবতবরি সির্ের দাবব লকান সিেসীিা অববধ আর্ছ?
তাবরখ শুরু:

প েন্ত:

36e. উপর্রর দাববর অববধ িোকােীন আপনার বনেবিত এবং অবতবরি সির্ের লবতর্নর হার্রর তথ্য বদন।
তাবরখ শুরু:
বনেবিত: $
তাবরখ শুরু:
বনেবিত: $
তাবরখ শুরু:
বনেবিত: $

প্রবত
প্রবত
প্রবত

প েন্ত:
ওভারটাইি: $
প েন্ত:
ওভারটাইি: $
প েন্ত:
ওভারটাইি: $

প্রবত
প্রবত
প্রবত

িাগ 8. পাবরশ্রবিক ছাড়া অবিযযাগ
আপবি যবদ পাবরশ্রবিক ছাড়া অিয অবিযযাগ করযত চাি তযি প্রযযাজযগুবেযত লচক বচহ্ন বদি। লযগুবে প্রযযাজয তার সিকটিযত টিক
বচহ্ন বদি। িযািযা বদি এিং প্রয়োজি হযে একটি অবতবরক্ত শ্ীট বদি।
বনর্োগকতে া এর্ত বযথ্ে হর্ের্ছ:
37a.  30 বিবনর্টর খাবার্রর সিে বদর্ত
বনর্োগকতে া খাবার্রর সিে বদর্ত বযথ্ে হর্ে তখন আপনার্ক বক লসই সির্ের জনয অথ্ে লদওো হর্েবছে?

 হযােঁ

 না

37b.  পাবরশ্রবির্কর লস্ট্টর্িে বদর্ত (লপ স্ট্াব)
37c.  ববশ্রার্ির জনয একবদন বদর্ত
37d.  এর ির্ধয অন্তত একটা অন়ুর্িাবদত পেবতর্ত কিেিারীর লবতন প্রদার্নর ববষর্ে জানান: নগদ/লিক/ডাের্রক্ট লডববট/
লপর্রাে লডববট কাডে (লপ কাডে)
37e.  ডাের্রক্ট লডববট বা লপর্রাে লডববট কার্ডে লবতন প্রদার্নর জনয কিেিারীর বেবখত অন়ুিবত বনর্ে বনন।

37f.  সিাবপ্তর লনাটিি বদর্ত
37g.  সব প্রর্োজনীে তথ্য সহ লবতন হার্রর লনাটিি বদর্ত
37h.  সিেিত পাবরশ্রবিক বদর্ত
37i.

 “লরকডে অন়ু ােী” পাবরশ্রবিক বদর্ত

37j.

 New York লস্ট্র্টর প্রর্োজনীে অবজেত লবতন সর্িত অস়ুস্থতার ছ়ু টি

37k.  প্রর্োজনীে লনাটিিগুবে/নূযনতি পাবরশ্রবির্কর লপাস্ট্ার লপাস্ট্ করর্ত
37l.

 অপ্রাপ্তবেস্কর্দর (18 বছর্রর কি বেসী) জনয কিেসংস্থার্নর বনেি পােন করর্ত

37m.  অনযানয

িাগ 9. দাবির পটিূ বি
38a. আপবন বক আপনার পাবরশ্রবিক লির্েবছর্েন?

 হযােঁ

 না

38b. “হযােঁ” হর্ে, অন়ুগ্রহ কর্র বযাখযা করুন। আপবন কার্ক এবং কখন বজজ্ঞাসা কর্রবছর্েন, এবং বক ঘর্টবছে?
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38c. আপনার পাবরশ্রবিক আদার্ের জনয আপবন বক আর্গ লছাট দাববর আদাের্ত িািো বা িকদ্দিা দার্ের করার ির্তা পদর্েপ বনর্ের্ছন?
 হযােঁ
38d.

 না

বদ "হযােঁ" হে তর্ব দো কর্র বযাখযা বদন:

িাগ 10. প্রবতযশ্াধিূেক পদযেপ
39a. আপবন বক এই আইন বা অনয লকানও লেবার আইন েঙ্ঘন সম্পর্কে আপনার বনর্োগকতে ার্ক অবভর্ াগ কর্রর্ছন?
39b.

 হযােঁ

 না

বদ "হযােঁ" হে তর্ব বক ঘর্টবছে?

39c. আপবন বক এই বনর্োগকতে ার ববরুর্ে এখন একটি প্রবতর্রাধিূেক দাবব দার্ের করর্ত িান?

 হযােঁ

 না

িাগ 11. দাবি সম্পবকডত সহা়েতা
40a. আপনার বক লকানও প্রবতবনবধ আর্ছ (ল িন বনজস্ব উবকে, ওকােবতর দে)?
40b.

 হযােঁ

 না

বদ "হযােঁ" হে তর্ব বযবি বা দর্ের নাি বদন:

40c. এই প্রবতবনবধ বক আপনার্ক এই দাবব দার্ের করর্ত সহােতা কর্রর্ছ?

 হযােঁ

 না

40d. আপবন বক লসই প্রবতবনবধর্ক অথ্ে বদর্ের্ছন, বা অথ্ে লদওোর পবরকেনা করর্ছন?
40e. আপবন বক িান ল

 হযােঁ

আিরা লসই প্রবতবনবধর সার্থ্ আপনার দাববর ববষর্ে কথ্া ববে?

 না

 হযােঁ

 না

বদ তা হে তর্ব প্রবতবনবধর্দর একটি প্রবতবনবধর্ত্বর পে (LS 11) জিা বদর্ত হর্ব।
40f. প্রবতবনবধ ছাডা অনয লকউ বক আপনার্ক এই ফিেটি সম্পূর্ে করর্ত সহােতা কর্রর্ছ?
40g.

 হযােঁ

 না

বদ "হযােঁ" হে তর্ব লক আপনার্ক সাহা য কর্রবছে এবং লকন আপনার্ক তারা সাহা য কর্রবছে?

অবতবরক্ত িন্তিয/কাযজর তথ্য:

আবি প্রতয়েি করবছ লয আিার জ্ঞাি অিুসাযর উপযরর তথ্যগুবে সতয এিং আবি জাবি লয বিথ্যা বিিৃবত লদও়োর জিয শ্াবি
আযছ। আবি লেিার কবিশ্িারযক, লর্পুটিযদরযক িা এযজন্টযদরযক লেিার কবিশ্িাযরর অযাকাউযন্ট এই দাবির জিয অথ্ড
প্রদাযির জিয আিাযক লদও়ো লয লকািও লচক িা িাবি অর্ডার লিও়োর, আিার িাযির অিুযিাদি করার এিং জিা করার
অিুিবত বদবে। আিার লযাগাযযাযগর তথ্য পবরিতডি হযে আবি New York লস্ট্ট লেিার বর্পাটডযিন্টযক অিবহত করি।

দাববদার্রর স্বাের

তাবরখ

আপনার সম্পূর্ে করা ফিেটি পৃষ্ঠা 1 এ লদওো ঠিকানাে লফরত পাঠান।
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