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ইউিনফেমর্ িনউইয়কর্ ে�ট আিতেথয়তা িশে�র জনয্ িনেদর্ িশকা
আিতেথয়তা িশে�, িনেয়াগকারীেদর অবশয্ই কমর্চারীেদর �েয়াজনীয় ইউিনফমর্ �য় কের িদেত হেব বা খরচ িমিটেয় িদেত হেব। িনেয়াগকারী
�েয়াজনীয় ইউিনফমর্ র�ণােব�েণর জনয্ অথর্ �দােনর জনয্ও দায়ব�। িনউইয়কর্ ে�ট �ম িবভাগ �ম আইেনর এই িবধানগিল কাযর্কর করার
জনয্ দায়ব� এবং আপনােক �িতপালেন সহায়তা করার জনয্ এবং ইউিনফমর্ র�ণােব�েণর বয্য় এড়ােত িন�িলিখত িনেদর্ িশকা সরবরাহ করেছ।
ইউিনফমর্ র�ণােব�েণর বয্য় এড়ান: ইউিনফমর্ �য় ও র�ণােব�েণর জনয্ বয্য় েযাগ হেত পাের। েকানও িনেয়াগকারী িন�িলিখত েয
েকানও একিট কের ইউিনফমর্ �য় ও র�ণােব�ণ বয্য় এড়ােত পােরন:
•

ইউিনফেমর্র পিরবেতর্ েপাশাক িবিধ চালু করন। কমর্চারীেদর িনিদর্ � রঙ বা �াইেলর সাধারণ েপাশাক পরার অনুমিত িদন। েপাশাক
িবিধ (�য্াে�র নাম, �েয়র জনয্ িনিদর্ � খুচরা েদাকান, েপাশােকর িবশদ ইতয্ািদ) স�েকর্ খুব েবিশ সুিনিদর্ � হেবন না অথবা
আইেটমগিল েকনার দািয়� িনেত পােরন এবং েসগিল পির�ার করার জনয্ কমর্চারীেদর অথর্ িদেত পােরন।
�েয়াজনীয় ইউিনফমর্ কী? একিট �েয়াজনীয় ইউিনফমর্ এমন েপাশাক যা েকানও িনেয়াগকারীর কমর্চারীেদর কমর্ে�ে� পিরধান
করেত হয়। এর মেধয্ এমন েপাশাক অ�ভুর্ � রেয়েছ যা েকানও েফডােরল, ে�ট, িসিট বা �ানীয় আইন, িবিধ বা িনওয়েমর সােথ
সাম�সয্পূণর্ হেত হেব। েকানও িনেয়াগকতর্ ার বয্বসােয়র েলােগাযু� বা অনয্ানয্ বয্বসােয়র িব�াপন যু� েপাশাক হল �েয়াজনীয়
ইউিনফমর্। িনেয়াগকারীেক অবশয্ই এইগিল �য় করেত হেব এবং এই ধরেণর �েয়াজনীয় ইউিনফমর্গিল পির�ার করেত কম�েদর
অথর্ও �দান করেত হেব।
েকানিট �েয়াজনীয় ইউিনফমর্ নয়? িনয়িমত, �াথিমক, রা�ার েপাশাক, যা েকানও কম� কমর্ে�ে� না থাকাকালীন পরেত
পােরন, এিট�েয়াজনীয় ইউিনফমর্ নয়। উদাহরণ�রপ, কােলা পয্া�, সাদা ে�স শাটর্, কােলা েপােলা শাটর্ ইতয্ািদ। িনেয়াগকারীেক
িনয়িমত েপাশাক বজায় রাখেত কমর্চারীেদর �য় বা অথর্ �দান করেত হয় না।

•

কমর্চারীর পরা িনয়িমত েপাশােক বা েপাশাক িবিধর সােথ পরা েপাশােক একিট েনমটয্াগ বা অয্া�ন িদন। কমর্�েল েনমটয্াগ বা অয্া�ন
রাখুন এবং েসগিল তােদর পির�ার করেত িদন।

•

"পির�ার করন এবং পিরধান করন" এমন �েয়াজনীয় ইউিনফমর্ িকনুন ও �দান করন। এমন একিট ইউিনফমর্ যা েকানও কমর্চারী
িনয়িমত জামাকাপেড়র সােথ সহেজই ধুেত পােরন এবং �াই ি�ন, ইি� ইতয্ািদ না কেরই পরেত পাের। উদাহরণ�রপ, েলােগা সহ একিট
শাটর্ "পির�ার করন এবং পিরধান করন" হেত পাের। �িতিট কমর্চারীেক এই ইউিনফমর্গিল পিরধােনর জনয্ পযর্া� সংখয্ায় িদন,
কমর্চারীর �িত স�ােহ গেড় �িতিদন কাজ করার সংখয্া অনুসাের।

•

কমর্চারীর ইউিনফমর্গিল িনেজেদরই পির�ার করেত িদন। কমর্চারীেক হয় লি� খরচ িদন নতু বা ইউিনফমর্গিলেক লি�েত পাঠান।
কমর্চারীেদর কােজর সময় ইউিনফমর্ পরেত বলুন এবং কাজ েছেড় যাবার আেগ েপাশাকিট খুেল রাখেত বলুন। কমর্চারীরা যিদ
িনেয়াগকারী �দত্ত পিরেষবািদ বয্বহার না কের িনেজর ইউিনফমর্িট িনেজই পির�ার করার িস�া� েনয় তেব আপনােক ইউিনফমর্
র�ণােব�েণর খরচ �দান করার �েয়াজন েনই েযেহতু লি� পিরেষবািদ ি�, কাযর্করী, এবং যুি�স�তভােব িনয়িমত। আপিন েয লি�
পিরেষবা সরবরাহ করেছন তা কমর্চারীেদর িলিখতভােব অবিহত করার িবষয়িট িনি�ত করন, েযমন েপা�াের বা আপনার কমর্চারীর
হয্া�বুেক।

আপিন যিদ কম�েদর জনয্ �েয়াজনীয় ইউিনফমর্ র�ণােব�ণ না করার জনয্ েবেছ েনন, তেব আপিন তােদর িনজ� ইউিনফমর্ পির�ার
করার জনয্ িনয়িমত েবতেনর পাশাপািশ �িত স�ােহ কম�েদর একিট িনিদর্ � পিরমাণ অথর্ �দােনর জনয্ দায়ব� থাকেবন। কী পিরমাণ অথর্ �দান
করেত হেব তা িনভর্ র কের েকানও কমর্চারী �িত স�ােহ কত ঘ�া কাজ কের (নীেচ েদখুন) তার উপর। ইউিনফমর্ র�ণােব�েণর অথর্ িবনামূেলয্
খাদয্ বা থাকার বয্ব�ার মাধয্েম েশাধেবাধ করা যােব না।

12/31/2021 – 12/30/2022

কম
(সা�ািহক 20 বা তার কম ঘ�া)

মাঝাির
(সা�ািহক 20 এর েবিশ এবং 30 ঘ�া পযর্�)

উ�
(সা�ািহক 30 ঘ�ার েবিশ)

NYC

$8.90

$14.75

$18.65

লং আইলয্া� এবং ওেয়�েচ�ার

$8.90

$14.75

$18.65

িনউ ইয়েকর্র বািক অংশ

$7.85

$13.00

$16.40
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