পাবলিক ওয়ার্ক ব্যুর�ো

কর্মীদের জন্য একটি গাইড - অনুচ্ছেদ 8
অনুচ্ছেদ 8

পাবলিক ওয়ার্ক ব্যুর�ো NYS শ্রম আইনের অনুচ্ছেদ 8-এর আইন প্রয়�োগের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ।
এটি সাধারণত রাজ্য এবং এর সমস্ত রাজনৈতিক মহকুমা দ্বারা প্রদত্ত সরকারি সম্পত্তি এবং
সুবিধাগুলির নির্মাণ, পুনর্গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রচলিত পারিশ্রমিক আইন
হিসাবে পরিচিত। আবেদন করার জন্য অনুচ্ছেদ 8-এ ক�োনও প্রান্তিক চুক্তি ডলারের
অর্থরাশি নেই।
প্রচলিত পারিশ্রমিকটি শ্রমের অধ্যক্ষ দ্বারা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতি বছর প্রকাশিত হয়,
1 জুলাই থেকে পরবর্তী 30 জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকে। কাউন্টির ভিত্তিতে পারিশ্রমিকের
পরিকল্পনাটি জারি করা হয় এবং এটিতে প্রতিটি কাজের শ্রেণীবিন্যাসের জন্য পারিশ্রমিকের
হার থাকে।

পারিশ্রমিক

• অ
 নুচ্ছেদ 8 অনুসারে নিয়োগকর্তাদের প্রচলিত হারের চেয়ে কম পরিমাণ অর্থ কর্মীদের দেওয়া
যাবে না এবং তারা যে পেশায় কাজ করছেন তার পরিপূরক সুবিধা দিতে হবে।
• এ কক স্বত্বাধিকারী, মালিক-অপারেটর এবং অংশীদারদের সাধারণত প্রচলিত পারিশ্রমিক
প্রদান করার প্রয়োজন হয় না; কর্পোরেশনের কর্মীরা হলেন কর্মচারী এবং তাদের প্রচলিত
পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে
• NYS শ্রম অধ্যক্ষের সঙ্গে নিবন্ধিত ক�োনও কার্যক্রমে কর্মচারীরা অংশ নিলে কেবল তখনই
শিক্ষানবিশ হারটি ব্যবহার করা যেতে পারে।
• নিয়োগ

কর্তাদের প্রতি বেতনের স্টাবের সঙ্গে ঘণ্টাপ্রতি প্রচলিত পারিশ্রমিক এবং পরিপূরক
হারগুলির লিখিত বিজ্ঞপ্তি সমস্ত কর্মীদের সরবরাহ করতে হবে

পরিপূরক সুবিধাগুলি

পরিপূরক সুবিধাগুলি (প্রান্তিক সুবিধা) কর্মীদের এইভাবে প্রদান করা যেতে পারে:

ঘণ্টা
ক�োনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন না হলে কর্মচারীরা দিনে
আট ঘণ্টা বা সপ্তাহে পাঁচ দিনের বেশি কাজ নাও করতে পারে্ ন। নিয়োগকর্তা এবং চুক্তি সংস্থা
তারপরে ঘণ্টার বিধি (PW30) অনুসারে অতিরিক্ত দিন বা ঘণ্টা কাজ করার অনুমতির
জন্য আবেদন করতে পারেন।
‘4 দিন / 10 ঘণ্টা’ যেক�োনও হারের ব্যবহার করতে পারার জন্য একটি বিধি সেই স্থানে
অবশ্যই থাকা উচিত যেটি নিয়�োগকর্তাদের নির্ধারণ করা প্রচলিত হারের পরিকল্পনায় আসতে
পারে। নির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাস (গুলি)-এর জন্য এই অধিকারটি ব্যবহার করার জন্য নিয়োগকর্তাকে
অবশ্যই নিবন্ধন (PW30.1) করতে হবে।

প্রধান ঠিকাদারদের দায়িত্বসমূহ

• সমস্ত উপঠিকাদারদের প্রকল্পের পারিশ্রমিক পরিকল্পনার একটি অনুলিপি সরবরাহ করুন
• একটি যাচাইকৃ ত বিবৃতি পান যার মাধ্যমে তাদের উপ দ্বারা সময়সূচীটি প্রাপ্ত হয়েছিল
• চুক্তি সংস্থায় বিবৃতিটি জমা দিন

বেতনভিত্তিক রেকর্ড
নিয়োগকর্তাদের প্রতি সপ্তাহের কাজের জন্য চুক্তি সংস্থায় প্রত্যয়িত বেতনভিত্তিক রেকর্ড জমা
দিতে হবে। নিয়োগকর্তাদের এই রেকর্ড সমূহ চুক্তি সংস্থায় জমা দেওয়া হল অর্থ প্রদানের শর্ত।
নিয়োগকর্তাকে অবশ্যই অন্যূন ছয় বছরের মূল প্রত্যয়িত বেতনভিত্তিক রেকর্ড রাখতে হবে
(NYS শ্রম আইনের অনুচ্ছেদ 6, ধারা 195(4))।
রেকর্ডে দেখাতে হবে:
• কর্মচারীর নাম, ঠিকানা এবং স�োশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা
• প্রতিটি কর্মীদের কাজ করা ঘণ্টা এবং দিনসংখ্যা

• নগদে অর্থ প্রদান

• যে পেশা(গুলি) বা শ্রেণীবিন্যাস(গুলি) কর্মচারীরা করেছিলেন

• ক�োন
 ও তহবিল, পরিকল্পনা বা কার্যক্রমে অপরিবর্তনীয় অবদান (যেমন অবসর
বা স্বাস্থ্যগত সুবিধাসমূহ)

• প্রদত্ত বা সরবরাহিত ঘণ্টায় পারিশ্রমিক(সমূহ) এবং পরিপূরকসমূহ

• উপরের একটি সামঞ্জস্য

OSHA 10 প্রশিক্ষণ

প্রয়�োজনীয় প�োস্টিং

নিয়োগকর্তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে পাবলিক ওয়ার্ক চুক্তিতে সমস্ত কর্মীরা
$250,000-এর বেশি পান এবং কমপক্ষে একটি OSHA 10-ঘণ্টা সুরক্ষা ক�োর্স সম্পন্ন
করার জন্য শংসা্প্রাপ্ত। এই প্রমাণের অনুলিপিটি অবশ্যই চুক্তি সংস্থায় জমা দিতে হবে। ক�োনও
ব্যক্তি একবার ক�োর্সটি সম্পূর্ণ করলে এটির প্রমাণ রাখে, New York স্টেটে নবীকরণের
প্রয়�োজন হয় না। মনে রাখবেন NYC নিয়ন্ত্রকের প্রতি পাঁচ বছর একটি নবীকরণ সহ বিভিন্ন
আবশ্যিক শর্ত আছে।

নিয়োগকর্তাদের সমস্ত পাবলিক ওয়ার্ক প্রকল্পে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রদর্শন করা প্রয়োজন:
• প্রচলিত পারিশ্রমিকের হারের পরিকল্পনা
• পাবলিক ওয়ার্ক প�োস্টার
• ফেয়ার প্লে আইন প�োস্টার
• বেকার বিমা প�োস্টার
• ঘণ্টা বিধির প�োস্টার (যখন প্রয�োজ্য)
• কর্মীদের ক্ষতিপূরণ প�োস্টার
• প্রতিবন্ধীদের সুবিধাসমূহ প�োস্টার

পাবলিক ওয়ার্ক ব্যুর�োর জেলা কার্যালয়গুলি
কেন্দ্রীয় অফিস
পাবলিক ওয়ার্ক ব্যুর�ো
State Office Campus
Building 12, Room 130
Albany, NY 12226
ফ�োন 518-457-5589
ALBANY (অ্যালবানি)
State Office Campus
Building 12, Room 134B
Albany, NY 12226
ফ�োন 518-457-2744
BINGHAMTON
State Office Building
44 Hawley Street, Room 908
Binghamton, NY 13901
ফ�োন 607-721-8005
BUFFALO
State Office Building
65 Court Street, Room 201
Buffalo, NY 14202
ফ�োন 716-847-7159
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GARDEN CITY
400 Oak Street, Suite 102
Garden City, NY 11530-6551
ফ�োন 516-228-3915

ROCHESTER
109 S Union Street, Room 312
Rochester, NY 14607
ফ�োন 585-258-4505

NEWBURGH
The Maple Building
3 Washington Center, 4th Fl
Newburgh, NY 12550
ফ�োন 845-568-5287

সিরাকুয়েস
333 E Washington Street
Room 419
Syracuse, NY 13202
ফ�োন 315-428-4056
ফ্যাক্স 315-428-4671

নিউ ইয়র্ক সিটি
Adam Clayton Powell Jr.
State Office Building
163 W 125th Street, Room 1307
New York, NY 10027
ফ�োন. 212-932-2419
PATCHOGUE
160 S Ocean Avenue, 2nd Fl
Patchogue, NY 11772
ফ�োন. 631-687-4882

ইউটিকা
State Office Building
207 Genesee Street, Room 603B
Utica, NY 13501
ফ�োন 315-793-2314
হ�োয়াইট প্লেনস
120 Bloomingdale Road
Room 204
White Plains, NY 10605
ফ�োন 914-997-9507

New York স্টেট এর শ্রম দপ্তর হল একটি সমান সুয�োগ নিয়োগকর্তা/প্রকল্প। অনুর�োধক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আনুষঙ্গিক সহায়তা ও পরিষেবা পাওয়া যায়।

