
NY HERO অ্যাক্ট
 তথ্ এবং প্যায়শ জিজ্যাজশত প্শ্যাবজি

2021 সালের 5 মে তাররলে, রিউ ইয়র্ক  স্াস্থ্য ও অপররহার্ক সােগ্রী 
সংক্ান্ত অরিরালরর অথ্যাক্ট (NY HERO অথ্যাক্ট) আইলি পররণত হয়। 
COVID-19 অরতোররর প্ররতরক্য়া রহসালে আইিটি রে্কলষেলরে স্াস্থ্য 
ও সুরষোোলত েথ্যাপর োরোয় িতুি িরলির রিরাপত্ার রিল ্্কশ ম্য়। 
NY HERO অথ্যালক্টর উলদেশথ্য হে মরালিা োয়ুোরহত সংক্াের মরালের 
প্রা্রু্ক ালের সেয় সংক্রেত ও মরাোক্ান্ত হওয়া মেলর রেমীল্র রষো 
ররা।

োয়ুোরহত সংক্াের মরাে প্ররতলরাি ররলত, NYS স্াস্থ্য ্প্তলরর 
সহলরারেতায় রিউ ইয়র্ক  মটেলের শ্রে ্প্তর (NYS DOL) এই আইলির 
অিরীলি এরটি িতুি োি্ণ্ড, এরটি েলেে পরররল্পিা ো সািারণ 
রশল্প রিয়াের ও 11টি রশল্প-রির ্্কষ্ট েলেে পরররল্পিা ততরর রলরলে। 
রিলয়ােরাররীরা NYS DOL রত্্ক র প্র্ত্ প্রলরাজথ্য িরীরত রিয়াের/
পরররল্পিা গ্হণ ররলত পালরি অেো এরটি রেরল্প পরররল্পিা  
প্ররতষ্া ররলত পালরি, রা োি্লণ্ডর িথ্্যিতে প্রলয়াজিরীয়তা প্রণ  
ো অরতক্ে রলর।

এই পরররল্পিা অেশথ্যই রার্করর ররলত হলে, রেি মরালিা োয়ুোরহত 
সংক্াের মরােলর রিউ ইয়র্ক  মটেলের স্াস্থ্য ররেশিার রত্্ক র এরটি 
অতথ্যন্ত সংক্াের মোঁয়ালে মরাে রহলসলে রেরনিত ররা হয়, রা জিস্ালস্থ্যর 
মষেলরে ষেরতর োরাত্মর ঝঁুরর উপস্াপি রলর। োি্ণ্ডটি োয়ুোরহত 
সংক্াের মরালের রারলণ ম�ারিত জরুরর অেস্া মেলর উদু্ত মরলরালিা 
অরতররক্ত ো েহ্ত্র প্রলয়াজিরীয়তার পাশাপারশ মরলরালিা প্রলরাজথ্য 
রুক্তরাষ্টরীয় োি্ণ্ড সালপষে।

োি্ণ্ডটি ইংলররজ ও স্থ্যারিশ রািায় উপেব্ধ।

সময়রেখযা
• 5 মম, 2021 – NY HERO অথ্যাক্ট আইলি পররণত হয়।

• 6 িিুযাই, 2021 – DOL-এর তরফ মেলর েলেে োি্ণ্ড প্ররাশ  
ররা হয়।

• 5 আগস্ট, 2021 (NYS DOL-এর তরফ মেলর েলেে োি্ণ্ড েলে 
মতাো ও প্রোলরর 30 র্ি পলর) – রিউ ইয়লর্ক র রিলয়ােরাররীল্র 
জিথ্য োয়ুোরহত সংক্াের মরাে মেলর রিরাপল্ োরার পরররল্পিা 
গ্হলণর ে্োন্ত সেয়সরীো। রিলয়ােরাররীল্র তরলফ এোোও অেশথ্যই 
পরররল্পিা গ্হলণর 30 র্লির েলিথ্য, োয়ুোরহত সংক্াের মরালের জিথ্য 
রে্কস্ে েন্ধ োরার পলর আোর মোোর 15 র্লির েলিথ্য আলে মেলর 
রে্করত ও িতুি রিলয়াে হওয়া সরে রেমীল্র ইংলররজ ও রেমীল্র 
োত্রািায় পরররল্পিাটি রেরেত আরালর জািালত হলে।

• 4 মসরটেম্বে, 2021 – োয়ুোরহত সংক্াের মরাে সংক্ান্ত 
রিলয়ােরাররীল্র পরররল্পিা অেশথ্যই রেমীল্র েলিথ্য রেতরণ  
ররলত হলে।

• 1 নরেম্বে, 2021 – 10 ো তলতারির রে্কোররী রেরশষ্ট সরে 
রিলয়ােরাররীলর অেশথ্যই শ্ররেরল্র এরটি মরৌে শ্রে-েথ্যেস্াপিা 
রে্কলষেরে রিরাপত্া ররেটি প্ররতষ্া ও পররোেিা ররার অিেুরত  
র্লত হলে।

দ্রষ্টেথ্য: রেশ্ রেেরণগুরে পররেত্ক ি সালপষে। আপলেে ও অরতররক্ত 
তলেথ্যর জিথ্য অিগু্হ রলর dol.ny.gov/ny-hero-act -এ রাি।

প্যায়শ জিজ্যাজসত প্শ্যাবজি
ম�যান ব্বসযাগুজি NY HERO অ্যারক্টে আওতযাধীন?

COVID-19 ো সািারণ অলে্ক োয়ুোরহত সংক্াের মরালের অস্ায়রী 
ো স্ায়রী OSHA োি্লণ্ডর আওতািরীি মরালিা রেমী ো রিলয়ােরাররী 
েথ্যতরীত, রিউ ইয়র্ক  জলুে সেস্ত মেসররারর রশল্পলষেরে ও রে্কলষেরেলর 
এই আইি অন্তরু্ক ক্ত রলর। এেিও পর্কন্ত, মরেে স্াস্থ্যলসো এই িরলির 
OSHA োি্ণ্ড দ্ারা আচ্ার্ত হয়, রার েলিথ্য রিলয়ােরত্ক া-প্র্ত্ 
আোসি ও পররেহি অন্তরু্ক ক্ত রলয়লে। এটি এোোও “অপ্রোেত” 
রে্কলষেলরের রেলশি মশ্ররণর রেমীল্র সুরষো ম্য়, রাল্র েলিথ্য অন্তরু্ক ক্ত 
রলয়লে েথ্যরক্তেত পররোর এেং রেরজোে আলে্ি ো োিথ্যলের জিথ্য 
রে্করত েথ্যরক্তরা। NY HERO অথ্যালক্টর অিরীলি মেরেওয়ার্ক  ো এেি 
মরালিা রে্কলষেরে আচ্ার্ত িয়, রা রিলয়ােরাররীর রিয়ন্ত্রণ ররার  
ষেেতা মিই।

http://dol.ny.gov/ny-hero-act


NY HERO অ্যাক্ট জ� COVID-19-এে িন্ জনজ দ্ি ষ্ট?

িা। আইিটি ররেিথ্যলত মরলরালিা োয়ুোরহত সংক্াের মরালের জিথ্য 
প্রস্তুত ররলত সাহারথ্য ররার জিথ্য ততরর ররা হলয়লে। এর েলিথ্য এেি 
মরলরালিা সংক্াের রাইরাস�টিত, েথ্যারলেররয়া�টিত ো েরোরজরিত 
মরাে অন্তরু্ক ক্ত রলয়লে, মরগুরের সংক্েণ োয় ুদ্ারা অথ্যালরালসাে রণা 
ো মফাঁোর োিথ্যলে �লে এেং রিউইয়র্ক  মটেলের স্াস্থ্য ররেশিার দ্ারা 
অতথ্যন্ত সংক্াের মোঁয়ালে মরাে রহসালে রেরনিত ররা হয়।

জনরয়যাগ�যােীর্ে তযার্ে জনেযাপত্যা পজে�ল্পনযাে প্জত �ীে�ম 
বযাধ্বযাধ�তযা েরয়রে?

NYS DOL-এর োয়ুোরহত সংক্াের মরাে সংক্ান্ত িরীরতোো প্ররালশর 
(5 আেটে, 2021) 30 র্লির েলিথ্য সেস্ত অন্তরু্ক ক্ত েথ্যেসাগুরেলর 
তাল্র রিজস্ পরররল্পিা অেশথ্যই প্রস্তুত রলর মফেলত হলে। শ্রে ্প্তর 
দ্ারা এরটি সািারণ রিয়াের ো োয়ুোরহত সংক্াের মরাে সংক্েণ 
প্ররতলরাি সংক্ান্ত েলেে পরররল্পিা (Model Airborne Infectious 
Disease Exposure Prevention Plan)-এর পাশাপারশ রশল্প-রির ্্কষ্ট 
রিয়াের প্রস্তুত ররা হলয়লে। রিলয়ােরাররীরা এই রিয়ােরগুরের এরটি 
েথ্যেহার ররলত পালরি অেো তাল্র রেমী ো মরৌে রারোররী এলজন্টল্র 
অংশগ্হলণ তাল্র রিজস্ পরররল্পিা ততরর ররলত পালরি।

জনউইয়�দি  মস্টরেে স্যাস্্ �জমশনযাে দ্যােযা ম�যারনযা বযায়ুবযাজিত 
সংক্যাম� মেযাগ জিজনিত িওয়যাে পরে জনরয়যাগ�যােীর্ে �ী 
প্রষেপ জনরত িরব?

রেি এরটি অতথ্যন্ত সংক্াের মরালের োিথ্যলে জিস্ালস্থ্যর ষেরত 
হওয়ার গুরুতর ঝঁুরর োরার রো রেরনিত ররা হয়, তেি প্রলতথ্যর 
রিলয়ােরাররীলর অেশথ্যই:

• অরেেলবে রে্কলষেলরের সংক্েণ প্ররতলরাি পরররল্পিাটি পর্কালোেিা 
ররলত হলে এেং প্রলয়াজলি পরররল্পিাটি আপলেে ররলত হলে, রালত 
এটি রিরচিত ররা রায় মর, এটি উলদ্েজির সংক্াের মরাে সম্পরর্ক ত 
রুক্তরাষ্টরীয়, রাজথ্য ো স্ািরীয় সররার দ্ারা জারর ররা সাম্প্ররতর তেথ্য, 
রিল ্্কশিা এেং োিথ্যতােে্র প্রলয়াজিরীয়তা অন্তরু্ক ক্ত রলর;

• রে্কলষেলরের সংক্েণ প্ররতলরাি পরররল্পিা ে্োন্ত ররলত হলে এেং 
অরেেলবে সরক্য় ররলত হলে;

• তাল্র রেমীল্র পরররল্পিা সম্পলর্ক  এরটি মেৌরের পর্কালোেিা 
সরেরাহ ররলত হলে; 

• প্রলতথ্যর রেমীলর সংক্েণ প্ররতলরালির পরররল্পিার এরটি অিরুেরপ 
ইংলররজলত ো উপেব্ধ মষেলরে মসইসে রেমীল্র োত্রািা রহসালে শিাক্ত 
ররা রািায় সরেরাহ ররলত হলে। পরররল্পিাটি রে্কলষেলরেও সরেরাহ 
ররা উরেত এেং রালজর সেস্ত রশফে েোরােরীি রেমীল্র রালে 
উপেব্ধ োরলত হলে।

স্যাস্্ �জমশনযারেে তেরে ম�যারনযা সত�দি বযাতদি যা ম্ওয়যা নযা িরি  
�ী িরব? জনরয়যাগ�যােীর্ে জ� জ�েু �েরত িরব?

হথ্যাঁ। রিউ ইয়র্ক  মটেলের স্াস্থ্য ররেশিালরর তরলফ মরালিা সতর্ক োত্ক া 
ম্ওয়া িা হলেও, রিলয়ােরাররীল্র অেশথ্যই:

• োয়ুোরহত সংক্াের মরালের এরটি সংক্েণ প্ররতলরাি পরররল্পিা 
েলে তুেলত হলে এেং এটি গ্হলণর 30 র্লির েলিথ্য রেমীল্র সরেরাহ 
ররলত হলে।

• েথ্যেসারয়র রার্কক্লের িতুি ো পররেরত্ক ত র্রগুরে প্ররতফরেত 
ররলত অেো শ্রে রেরাে রত্্ক র প্ররারশত োয়ুোরহত সংক্াের মরাে 
সংক্ান্ত আপলেলেে সংক্েণ প্ররতলরাি োি্লণ্ডর সালে সােঞ্জসথ্যপ্ণ্ক 
হলত তাল্র পরররল্পিাটি ক্োেত পর্কালোেিা ও আপলেে ররলত 
হলে। 

জনরয়যাগ�যােীর� জ� তযার্ে �মমীর্ে বযায়ুবযাজিত সংক্যাম� 
মেযারগে সংক্মণ প্জতরেযাধ পজে�ল্পনযা জিজখত আ�যারে  
জ্রত িরব? 

হথ্যাঁ। এরজি রিলয়ােরাররীলর অেশথ্যই রেমীল্র রেরেত পরররল্পিা 
সরেরাহ ররলত হলে:

• পরররল্পিা গ্হলণর 30 র্লির েলিথ্য;

• োয়ুোরহত সংক্াের মরালের রারলণ রে্কস্ে েন্ধ োরার পলর িতুি 
রলর মোোর 15 র্লির েলিথ্য;

• মরালিা িতুি রেমী রিলয়ালের সেয়।

আইরনে ম�ৌথ শ্রম-ব্বস্যাপনযা �মদিস্ি জনেযাপত্যা �জমটিে 
প্রয়যািনীয়তযা ম�যাথযায়?

এই আইলি 10 ো তার মেরশ রেমী োরা রিলয়ােরাররীলর এরটি মরৌে শ্রে-
েথ্যেস্াপিা রে্কস্ে রিরাপত্া ররেটি প্ররতষ্া ও পররোেিা ররলত হলে, 
রালত শ্ররেররা রে্কস্লের রিরাপত্ায় অরেলচ্্থ্য র্রেরা পােি ররলত 
পালর এেং রিরাপত্া ও স্াস্থ্য সংক্ান্ত উলদ্ে উত্াপি ররলত পালর। 
এই প্রলয়াজিরীয়তা 1 িলরবের, 2021 মেলর রার্করর হলে। NYS DOL 
ররেিথ্যলত রে্কস্ে রিরাপত্া ররেটির প্রলয়াজিরীয়তা সংক্ান্ত প্ররেিাি 
জারর ররলে।

আইরনে িঙ্ঘন মমযা�যারবিযায় ম�যান প্রয়যাগ ব্বস্যা আরে?

পরররল্পিার প্রলয়াজিরীয়তা মেলি েেলত েথ্যে্কতার জিথ্য রিলয়ােরাররীরা 
ত্রির $50 জররোিা এেং $10,000 পর্কন্ত েঙ্ঘলির রশরার হলত 
পালরি।

এ�িন জনরয়যাগ�যােী �জ্ শ্রজম�র্ে িযা�জেিু্ত �রেন বযা 
তযার্ে জবরুরধে অন্ প্জতরশযাধমিূ� প্রষেপ মনন, তযািরি  
�ী িরব?

NY HERO অথ্যালক্ট ষেেতাসম্পন্ন প্ররতলশাি-রেলরািরী সুরষো রলয়লে, 
রা আইি দ্ারা সুররষেত রক্য়ারোলপর জিথ্য শ্ররেরল্র রেরুলধে রেরূপ 
প্লষেপ মিওয়ার মষেলরে রিলয়ােরাররীল্র প্ররতহত রলর। রিলয়ােরাররীল্র 
মষেলরে তাল্র অরিরার প্রলয়ালের োিথ্যলে রেমীল্র রেরুলধে প্ররতলশাি 
মিওয়ার রেিয়টি আইলির অিরীলি স্ষ্টরালে রিরিধে।

dol.ny.gov/retaliation মেলর আরও জািিু

এ�িন জনরয়যাগ�যােীর� জ� ইংরেজি েযাডযা অন্ ম�যারনযা েযাষযায় 
�মমীর্ে জিজখত পজে�ল্পনযা প্্যান �েরত িরব?

হথ্যাঁ। এরজি রিলয়ােরাররীলর অেশথ্যই রেমীর োত্রািায় রেরেত 
পরররল্পিা সরেরাহ ররলত হলে। রর্ মরালিা রেমী তাল্র 
োত্রািাটিলর এেি এরটি রািা রহলসলে রেরনিত রলর্ি, রার জিথ্য 
ররেশিালরর রাে মেলর েলেে োি্ণ্ড পাওয়া রায় িা, তাহলে 
রিলয়ােরাররী মসই রেমীলর ইংলররজ রািায় রেজ্ঞরপ্ত সরেরাহ ররলত 
পালরি। 

এ�িন জনরয়যাগ�যােীর� জ� তযাে �মমীর্ে পজে�ল্পনযা ব্যাখ্যা 
�েরত িরব?

হথ্যাঁ। রেমীল্র এলজরসি, ঠিরা্ার ও উপঠিরা্ার ো পণথ্য সরেরাহরাররী 
ো রে্কস্লে রাওয়া-আসা ররা রেমীল্র পররেহিরাররী েথ্যরক্তল্র জিথ্য 
সরেরাহ ররার প্রলয়াজিরীয়তা িা োরলেও সেস্ত রেমীল্র পরররল্পিার 
এরটি মেৌরের পর্কালোেিা জািালিা আেশথ্যর। স্াস্থ্য ররেশিার 
দ্ারা এরটি অতথ্যন্ত সংক্াের মোঁয়ালে মরােলর জিস্ালস্থ্যর ষেরতর 
গুরুতর ঝঁুরর রহসালে রেরনিত ররার সেয় পরররল্পিার এরটি মেৌরের 
পর্কালোেিাও ররা উরেত।

http://dol.ny.gov/retaliation


"মমৌজখ� প�দিযারিযািনযা" বিরত �ী মবযাঝযায়?

রিলয়ােরাররীলর অেশথ্যই তাল্র রেমীল্র সলগে সংক্াের মরালের সংক্েণ 
মেলর সুরষো পরররল্পিার এরটি মেৌরের পর্কালোেিা পররোেিা ররলত 
হলে, ররন্তু এই িরলির পর্কালোেিা সশররীলর উপরস্ত মেলর ররার 
প্রলয়াজি হয় িা। প্রলরাজথ্য মষেলরে অরেলয়া ো রররেলয়া সলমেেি প্ররুরক্তসহ 
োয়ুোরহত সংক্াের মরাে প্ররতলরালির জিথ্য সেলেলর উপরুক্ত উপালয় 
রিলয়ােরাররীল্র মেৌরের পর্কালোেিা ররা উরেত।

জনরয়যাগ�যােীর্ে জ� �মদিস্রি পজে�ল্পনযা সেবেযাি �েরত িরব?

হথ্যাঁ। পরররল্পিাটি প্ররতটি রে্কলষেলরের েলিথ্য এরটি ্শ্থ্যোি ও রেরশষ্ট স্ালি 
োঙালিা আেশথ্যর, এররে রে্কলষেরে রর্ মরালিা রািোহি হয়, তাহলে তা 
েথ্যরতক্ে। 

জবজেন্ন জশল্প-জনজ দ্ি ষ্ট জনয়যাম�গুজিে মরধ্ পযাথদি�্গুজি �ী? 

রেররন্ন রশল্প-রির ্্কষ্ট রিয়ােরগুরেলত প্ররতটি রশলল্পর জিথ্য রেলশিরালে ততরর 
অিিথ্য "উন্নত রিয়ন্ত্রণ" রেরাে রলয়লে। 

�জ্ আমযাে জশরল্পে িন্ ম�যারনযা জনয়যাম� নযা থযার�, তযািরি  
�ী িরব?

রর্ তাল্র রশলল্পর জিথ্য রির ্্কষ্ট মরালিা রিয়াের িা োলর, তাহলে 
রিলয়ােরাররীরা শ্রে রেরালের োয়ুোরহত সংক্াের মরাে সংক্েণ 
প্ররতলরাি সংক্ান্ত েলেে পরররল্পিা গ্হণ ররলত পালরি অেো তাল্র 
রিজস্ রেরল্প পরররল্পিা ততরর ররলত পালরি। এরটি রেরল্প পরররল্পিা 
শ্রে রেরালের োয়ুোরহত সংক্াের মরাে সংক্েণ প্ররতলরাি সংক্ান্ত 
েলেে পরররল্পিা দ্ারা প্র্ত্ িথ্্যিতে োিগুরের সোি ো অরতক্ে 
ররলত হলে। রিলয়ােরাররীরা তাল্র রশল্প ো েথ্যেসার জিথ্য প্রলরাজথ্য 
রিয়ন্ত্রণ মরাে ররলত "অরগ্ে রিয়ন্ত্রণ" রেরাে েথ্যেহার ররলত পালরি।

জনরয়যাগ�যােীে পজে�ল্পনযাে উন্নয়রন �মমীে প�দিযারিযািনযা  
ও প্জতজক্য়যা জ� সবদি্যা প্রয়যািন?

রর্ও শ্রে রেরাে সেস্ত রিলয়ােরাররীল্র তরলফ এরটি পরররল্পিা 
গ্হলণর জিথ্য তাল্র রে্কশরক্তলর রিলয়ারজত ররলত উৎসারহত রলর, তলে 
এরজি রিলয়ােরত্ক া, রররি শ্রে ররেশিার রত্্ক র প্ররারশত পরররল্পিা ো 
রিয়ােরগুরের েলিথ্য এরটি েথ্যেহার রলরি, তার মষেলরে রেমীল্র তরলফ 
ে্হরীত হওয়ার আলে পরররল্পিা পর্কালোেিা ররা ও প্র্াি ররা প্রলয়াজি 
হয় িা। 2021 সালের 1 িলরবের মেলর রার্করর হলত েো HERO 
অথ্যালক্টর িারা 2 অিসুালর, মরসে রিলয়ােরাররী রেপলষে 10 জি রেমী 
রিলয়াে রলরি, তাল্রলর রে্কলষেলরের রিরাপত্া ররেটি প্ররতষ্া ররলত 
হয়, রা অিথ্যািথ্য রালজর পাশাপারশ মপশােত রিরাপত্া ও স্াস্থ্য সংক্ান্ত 
রে্কলষেলরের িরীরত পর্কালোেিা ররার জিথ্য অিলুোর্ত। 

�জ্ জনরয়যাগ�যােী পজে�ল্পনযায় পজেবতদি ন আরনন, তযািরি জ� 
এটি এ�টি "জব�ল্প পজে�ল্পনযা" জিরসরব জবরবজিত িয়, �যাে িন্ 
�মমীর্ে তেরে প�দিযারিযািনযা এবং/অথবযা অংশগ্রিণ প্রয়যািন? 

শ্রে ্প্তলরর সািারণ রশল্প রিয়ােলরর রিয়ন্ত্রণ ো অরগ্ে রিয়ন্ত্রণ রেরালে 
রিলয়ােরাররী দ্ারা পররেত্ক ি HERO অথ্যালক্টর উলদেলশথ্য অপররহার্করালে 
মরালিা "রেরল্প পরররল্পিা" েঠি রলর িা এেং সম্ভেত অরতররক্ত রেমীর 
অংশগ্হলণর প্রলয়াজি হয় িা। তলে, এই িরলির রিয়ােরগুরের সংলশািি, 
মরগুরে এই িরলির রিয়ােলরর উন্কু্ত মষেলরের োইলর রায়, মসগুরে 
সম্ভেত এরটি "রেরল্প পরররল্পিা" েঠি রলর, রার জিথ্য রেমীল্র  
তরলফ পর্কালোেিা এেং/অেো অংশগ্হণ প্রলয়াজি।

আেও জশল্প-জনজ দ্ি ষ্ট জনয়যাম� জ� প্�যাশ �েযা িরব? 

রর্ও আরও রশল্প-রির ্্কষ্ট পরররল্পিা প্ররাশ ররার মরালিা েত্ক োি 
পরররল্পিা মিই, তলে শ্রে ্প্তর ররেিথ্যলতর রেলেেিার জিথ্য পরােশ্কলর 
স্ােত জািায় এেং প্রাপ্ত প্ররতরক্য়া সালপলষে অরতররক্ত রিয়ােরগুরের 
পাশাপারশ রে্থ্যোি রিয়ােরগুরের সংলশািি রেলেেিা ররলে।

স্যাস্্রসবযা জশল্প জ� HERO অ্যারক্টে আওতযােুক্ত?

এটি আওতারুক্ত হলত পালর। স্াস্থ্যলসো রশলল্প রিলয়ােরাররীরা HERO 
অথ্যালক্টর আওতায় আলসি নযা, রর্ রিলয়ােরাররী মপশােত রিরাপত্া  
ও স্াস্থ্য প্রশাসি (OSHA) দ্ারা ে্হরীত মরালিা অস্ায়রী ো স্ায়রী োি্ণ্ড 
দ্ারা আচ্ার্ত হি। রাইলহার, প্ররতটি রিলয়ােরাররীলর অেশথ্যই এটি 
রিি্কারণ ররলত হলে মর তারা ো তাল্র মরালিা রেমী মরালিা অস্ায়রী 
ো স্ায়রী OSHA োি্ণ্ড দ্ারা আচ্ার্ত ররিা। রর্ অস্ায়রী OSHA 
োি্ণ্ড আর রার্করর িা হয়, তাহলে প্লে্ক OSHA োি্ণ্ড দ্ারা 
আচ্ার্ত রিলয়ােরাররী HERO অথ্যাক্ট দ্ারা আচ্ার্ত হলে। 

HERO অ্যাক্ট জ� সে�যাজে জবশ্বজব্্যািয় ও সু্িগুজিরত প্র�যাি্?

িা। HERO অথ্যাক্ট সররারর সু্ে ো রেশ্বরে্থ্যােলয়র েলতা সররারর 
প্ররতষ্ালির মষেলরে প্রলরাজথ্য িয়। তলে সররারর রিলয়ােরাররীরা শ্রে 
আইলির িারা 27-c-এর শত্ক ােেরী সালপষে, মরলষেলরে জিস্াস্থ্য সম্পরর্ক ত 
রাষ্টরীয় ্লুর্কালের জরুরর অেস্ার জিথ্য সররারর রিলয়ােরাররীল্র প্রস্তুরত 
প্রলয়াজি।

জনরয়যাগ�যােী প্্ত্ আবযাসন ও পজেবিন জ� HERO অ্যারক্টে 
আওতযােুক্ত?

আইলির অিরীলি "রে্কলষেরে" এেি এর মরৌত স্াি রহসালে সংজ্ঞারয়ত ররা 
হলয়লে, মরটিলর এেি এর স্াি রহসালে েলিািরীত ররা হলয়লে, মরোলি 
রাজ ররা হয় এেং মরটির উপর এরজি রিলয়ােরাররীর রিয়ন্ত্রণ ররার 
ষেেতা রলয়লে। এর েলিথ্য সািারণত রিলয়ােরাররীর ম্ওয়া োসস্াি  
ও পররেহি অন্তরু্ক ক্ত োলর।

�জ্ জনরয়যাগ�যােী জনউ ইয়�দি  মস্টরেে বযাইরে অবস্যান থযার�ন, 
জ�ন্তু তযাে NY-জেজত্� �মমী থযার�, তযািরি জ� NY �মমীেযা  
HERO অ্যারক্টে আওতযােুক্ত িরব? 

হথ্যা,ঁ রর্ িা রিউ ইয়র্ক  মটেলের রেমী এেি মরালিা রে্কলষেরে মেলর 
মেরেররেউটিং ো মেরেওয়ারর্ক ং রলরি, মরোলি রিলয়ােরাররীর রিয়ন্ত্রণ 
ররার ষেেতা মিই (মরেি রেমীর োসস্াি)।

শ্রম ্প্তে জ� HERO অ্যারক্টে জনয়মযাবিী প্�যাশ �েরব?

হথ্যা,ঁ শ্রে ্প্তর রাজথ্য প্রশাসরির প্ররক্য়া সংক্ান্ত অথ্যাক্ট অিসুালর HERO 
অথ্যালক্টর জিথ্য প্ররেিাি জারর ররলে।

স্যাধীন ঠি�যা্যােেযা জ� আওতযােুক্ত?

রিলয়ােরাররীল্র এেি সে রে্কস্লের জিথ্য এরটি োয়ুোরহত সংক্াের 
মরাে প্ররতলরালির পরররল্পিা োরা আেশথ্যর, মরটির উপর তাল্র রিয়ন্ত্রণ 
ররার ষেেতা রলয়লে, রার েলিথ্য স্ািরীি ঠিরা্ারল্র রে্কস্ে অন্তরু্ক ক্ত। 



জিজখত পজে�ল্পনযাটি জ� স্যাধীন ঠি�যা্যাে, �মমী এরিজসিে িন্ 
�যাি �েযা ব্জক্তর্ে ও অন্র্ের� HERO অ্যারক্টে অধীরন 
"�মমী" জিসযারব সংজ্যাজয়ত �েযাে িন্ জবতেণ �েযা প্রয়যািন, 
�যােযা প্িজিতেযারব �মমী জিসযারব সংজ্যাজয়ত িরবন নযা?

হথ্যাঁ।

জনরয়যাগ�যােীে ম�যান জশল্প-জনজ দ্ি ষ্ট পজে�ল্পনযা ব্বিযাে �েযা 
উজিত, তযা জনধদিযােরণ সিযায়তযা �েযাে িন্ জ� ম�যারনযা DOL 
জনর দ্ি জশ�যা আরে?

এই েহ্ুলত্ক  মিই। রিলয়ােরাররীল্র এেি এরটি পরররল্পিা গ্হণ ররা 
উরেত, রা তাল্র রশল্প ও রে্কলষেলরে সেলেলয় �রিষ্রালে প্রলরাজথ্য হয় 
অেো োয়ুোরহত সংক্াের মরাে সংক্েণ প্ররতলরাি সংক্ান্ত েলেে 
পরররল্পিা েথ্যেহার রলর।

�মমীর্ে ি্যান্ডবু� থযা�রি জ� জনরয়যাগ�যােীর্ে তেরে তযার্ে 
�মমীর্ে ি্যান্ডবুর� এই পজে�ল্পনযাটি ম�যাগ �েরত িরব?

হথ্যাঁ।

�জ্ এ�িন জনরয়যাগ�যােীে এ�যাজধ� জশল্প ও পজেরবশ থযার�, 
তযািরি ম�যান জনয়যাম�টি ব্বিযাে �েযা উজিত? 

রিলয়ােরাররীল্র সেলেলয় উপরুক্ত রিয়াের রিে্কােি ররলত হলে এেং 
রির ্্কষ্ট রেমী ো ঠিরা্ারল্র রক্য়ারোপ ও রির ্্কষ্ট রে্কলষেলরের অিিথ্য 
পরররস্রত ও শত্ক ােেরী েে্থ্যায়ি রলর রশল্প ো রে্কলষেরে (গুরে)-এর জিথ্য 
উপরুক্ত রিয়ন্ত্রণ মরাে ররলত রিয়ন্ত্রণ রেরােটি রাটেোইজ ররলত হলে। 
রিলয়ােরাররী এরারির রে্কলষেলরের জিথ্য এরারির পরররল্পিাও েলে 
তুেলত পালরি।

অজেরসে পজেরবরশে িন্ ম�যান জনয়যাম�টি সবরিরয় উপ�কু্ত? 

োয়ুোরহত সংক্াের মরাে সংক্েণ প্ররতলরাি সংক্ান্ত েলেে পরররল্পিা 
অরফলসর পররলেলশর জিথ্য সেলেলয় উপরুক্ত, ররন্তু পরররল্পিার রিয়ন্ত্রণ 
ও অিথ্যািথ্য র্রগুরে রির ্্কষ্ট রে্কলষেলরের অিিথ্য পরররস্রত ও অেস্ার 
সোিাি রলর, তা রিরচিত ররলত েলিালরাে ম্ওয়া উরেত।

ম�যারনযা জনরয়যাগ�যােীে তেরে বযায়ুবযাজিত সংক্যাম� মেযাগ 
প্জতরেযাধ সংক্যান্ত পজে�ল্পনযা �খন �যা�দি�ে �েযা প্রয়যািন?

রিলয়ােরাররীল্র অেশথ্যই তাল্র োয়ুোরহত সংক্াের মরাে প্ররতলরাি 
সংক্ান্ত পরররল্পিা অিসুরণ ররলত হলে, রেি স্াস্থ্য ররেশিার দ্ারা 
মরালিা অতথ্যন্ত সংক্াের মোঁয়ালে মরােলর জিস্ালস্থ্যর ষেরতর গুরুতর 
ঝঁুরর রহসালে উপস্াপি ররা হয়, মরেিো েত্ক োলি COVID-19 
অরতোররর মষেলরে ম্ো মেলে। মরলরািও আপলেে সম্পলর্ক  জািলত 
রিলয়ােরাররীল্র শ্রে ্প্তলরর HERO অথ্যালক্টর ওলয়েসাইে  
dol.ny.gov/ny-hero-act পর্কলেষেণ ররা উরেত।  

�জ্ জনরয়যাগ�যােীেযা তযার্ে �মদিরষেররেে িন্ এ�টি জব�ল্প 
পজে�ল্পনযা ততজে �রেন, তযািরি গ্রিণ �েযাে আরগ এটি জ�  
শ্রম ্প্তে দ্যােযা অনরুমযাজ্ত িরত িরব?

িা। তলে, রিলয়ােরত্ক াল্র অেশথ্যই রিরচিত ররলত হলে মর তাল্র 
রেরল্প পরররল্পিা েলেে োি্ণ্ড দ্ারা প্র্ত্ িথ্্যিতে োলির সোি ো তা 
অরতক্ে রলরলে।

মযাজি� েযাডযা অন্ ম�যারনযা �মদিিযােী মনই, এমন ব্বসযাে মষেররে 
জ� HERO অ্যাক্ট প্র�যাি্?

িা। এই িরলির পরররস্রতলত োরের HERO অথ্যালক্টর অিরীলি সংজ্ঞারয়ত 
"রিলয়ােরাররী" রহসালে মরােথ্য রেলেরেত হলেি িা এেং তাল্র তরলফ 
রে্কলষেলরের জিথ্য মরালিা পরররল্পিা গ্হণ ররার প্রলয়াজি হলে িা।

আেও তরথ্ে িন্, NY HERO অ্যারক্টে মযান্ণ্ড ম্খুন।

P905BN (09/21) রিউ ইয়র্ক  মটেলের শ্রে ্প্তর এরটি সোি সুলরাে রেরশষ্ট রিলয়ােরত্ক া/মপ্রাগ্াে। প্ররতেন্ধরী েথ্যরক্তল্র অিলুরালি সহায়র সহায়তা ও পররলিোগুরে উপেব্ধ।

https://dol.ny.gov/ny-hero-act

