
েবতন ও েবতন েদয়ার তািরেখর �াি��ীকার ও িব�ি�  
িনউ ইয়েকর্ র �ম আইন ধারা 195.1 অধীেন  

েহাম েকয়ার এইডস ওেয়জ পয্ািরিট ও অনয্ানয্ কােজর জনয্ 

পৃে�  1 এর 2 

1. কম�র তথয্

নাম:

েয নােম বয্বসা কের (Doing Business As (DBA) 
Name): 

FEIN (ঐি�ক): 

�কৃত িঠকানা: 

িচিঠ পাঠােনার িঠকানা: 

েফান: 

2. িব�ি� েদওয়া হেয়েছ:

িনেয়ােগর সময় 

েবতেনর হার, দািবকৃত ভাতা বা েবতন েদয়ার তািরখ 
বদলােনার আেগ 

��ব : িলভ-ইন কম�েদর �িত 24 ঘ�ার সমেয়র জন  অ�ত 13 
ঘ�ার জন  েপেম� করেত হেব, 8 ঘ�া ঘুমােত পারেবন সে� িিনবে�

ঘুম 5 ঘ�ার ও 3  ঘ�া খাওয়ার জন  ছুিট। িযদ েকােনা কম� 5 ঘ�ার ি ি
নবে� ঘুম না পায়, তাহেল কম� অবশই 8 ঘ�ার পুেরা েপেম� িদেত 

হেব। িযদ েকােনা কম� কাজ েথেক খাওয়ার জন  সময় না পান, তাহেল

কম�েক অবশই 3 ঘ�ার খাওয়ার সমেয়র জন  েপেম� িদেত হেব।
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3. কমর্চারীর �িতিট �কােরর কােজর বা িশে�র জনয্ েবতন
হার:
______________-এর জনয্ �িত ঘ�ায় $
______________-এর জনয্ �িত ঘ�ায় $
______________-এর জনয্ �িত ঘ�ায় $

3a. ওেয়জ পয্ািরিট হার:
িনয়িমত মজুিরর জনয্ �িত ঘ�ায় $
অিতির� মজুিরর জনয্ �িত ঘ�ায় $
*স�ূরক মজুিরর জনয্ �িত ঘ�ায় $

4. ভাতা:
েকােনািটই নয় 
�িত ঘ�ায় বখিশস 
খাওয়া, �িত িমল 
থাকা 
অনয্ানয্ 

5. েবতেনর িনয়িমত তািরখ: __________________

6. েবতন হল:
সা�ািহক 
ি�-সা�ািহক 
 অনয্ানয্: _ 

7. �িতিট �কােরর কাজ ও িশে�র ওভারটাইম েপ েরট:

িসে�ল েপ েরট: �িত ঘ�া $_______
এিট অবশয্ই কম�র িনয়িমত েরেটর 1½ গণ 
এবং সে� িকছু বয্িত�ম।

ওেয়জ পয্ািরিট েপ েরট: �িত ঘ�া $_______ 
এিট অবশয্ই কম�র িনয়িমত েরেটর 1½ গণ 
এবং সে� িকছু বয্িত�ম।

একািধক েপ েরট: �িত ঘ�া $_______ 

এিট অবশয্ই কম�র িনয়িমত েরেটর 1½ গণ 
স�ােহর একািধক েরেট েপেমে�র গড়, সে� িকছু বয্িত�ম। 

8. কম�র �াি��ীকার:
এই তািরেখ, আমােক আমার েপ েরট, ওভারটাইম েরট (েযাগয্
িকনা), ভাতা, স�ূরক ও মেনানীত েপ-েড স�েকর্  জানােনা
হেয়েছ আিম আমার িনেয়াগকতর্ ােক আমার মাতৃভাষা কী তা
বেলিছ।

আমার মাতৃভাষা হেলা

, 
এবং আমােক েবতন সং�া� এই িব�ি� আমার 

মাতৃভাষায় েদয়া হেয়েছ।

ছাপােনা কমর্চারীর নাম 

কম�র �া�র 

তািরখ 

��তকতর্ ার নাম ও পদ 

কমর্চারীর এই ফেমর্র একিট �া�িরত �িতিলিপ পাওয়া 
আবশয্ক। িনেয়াগকতর্ ােক অবশয্ই মূল ফমর্িট ছয় বছেরর 
জনয্ েরেখ িদেত হেব।
 

অনু�হ কের মেন রাখেবন: সুরি�ত ি�িত থাকা কম�েক সুরি�ত 
ি�িতহীন কম�র েথেক কম েবতন েদয়া েবআইিন 
িযদ তারা একই কাজ কের। িনেয়াগকত  ারা কম চারীেদরেক তােদর মজুির ি
নেয় সহকম�েদর সে� আেলাচনা করার েথেক িনেষধ করেতও পারেবন না।  

*ওেয়জ প ািিরট সাি�েম� েনািিটফেকশেনর 2 নং পৃ�া সংযু� করুন



পৃে�  2 এর 2 

ওেয়জ পয্ািরিট েহাম েকয়ার এইডেসর কােছ LS 62 েনািটশ- (�মশ) 
েহাম েকয়ার এইেডর নূয্নতম েরেটর  েবিনিফট অংশ েমাট �িতপূরণ  

েরট �িত ঘ�ায় স�ূরেকর 
স�ূরেকর 

�দানকারীর 
নাম ও িঠকানা 

চুি�/ 
পিরক�নার তথয্ 

স�ূরেকর  
ন�র $ XXX (েপনশন, কলয্াণ  

বা অনয্ানয্) 
সুিবধা �দান করা েকা�ািন বা সং�ার নাম ও 

িঠকানা িলখুন 
সুিবধা থাকা �য্ান ও চুি�িট শনা� করুন, েযমন, ইউিনয়ন েলাকাল নং 1 

সমি�গত দর কষাকিষর চুি� বা িবমা  
েকান্পািন X েবিনিফট �য্ান 

স�ূরেকর 
ন�র 1 
স�ূরেকর 
ন�র 2 
স�ূরেকর 
ন�র 3 

* যিদ একািধক টা�-হাটর্ েল মাি�এম�য়ার �য্ানস (Taft-Hartley multiemployer plans) এর জনয্ একক েপেম� িহসােব মজুির পিরপূরক �দান করা হেয় থােক, তেব েকবলমা� িন�িলিখতগিলর তািলকা করুন: (1) পিরপূরক বা 
েবিনিফট পয্ােকেজর জনয্ েমাট �দৎত অথর্; (2) পয্ােকেজ অ�ভুর্ � িবিভ� ধরেণর েবিনিফট বা সুিবধা, েযমন, েপনশন, �া�য্ ও কলয্াণ, বা অনয্; (3) েয সৎতােক েপেম� ে�রণ করা হেয়েছ েসই সৎতার নাম ও িঠকানা; এবং (4) চুি� িহসােব 
সংি�� CBA বা অনুেমাদেনর িচিঠ। 

েয েকােনা অিতির� েবিনিফেটর তািলকা ৈতির কের এই নিথর সে� যু� কের িদন। 

উপেরর তািলকাভু� চুি� বা সংি��সারগিলর কিপ িনেয় থাকেত পােরন: 

কম�র �াি��ীকার: 
এই িদেন, আমােক আমার েপ েরট, ওভারটাইম েরট, ভাতা, সাি�েম�/েবিনিফট  
ি�র করা েপেমে�র তািরখ সংযু� এই ফেমর্ (LS 62) জানােনা হেয়েছ এবং এই সংেযাজন নীেচ তািরেখ েদয়া হেয়েছ। 

। আমােক এই িব�ি� আমার মাতৃভাষায় েদয়া হেয়েছ  হয্াঁ   না। 

�া�েরর তািরখ: 

আমার মাতৃ ভাষা হেলা 

কম�র নাম (ছাপােনা): 

কম�র �া�র: 

��তকারীর নাম ও পদ: 
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