(Division of Labor Standards)

খামার কমীদের বেতদের বেজ্ঞবি ও কাদের চুবি
এই বিজ্ঞবিটি সঠিকভাবি সম্পূ র্ণ করা হবে এগুবে পূ রর্ করবি:
▪ NYS শ্রম আইন(NYS Labor Law) এর ধারা 195 এর বিতন বিজ্ঞবি বিবধ
▪ অনু বেদ 190, খামাবরর নূ ূনতম মজু বরর আবদশ(Farm Minimum Wage Order) এর বেবখত কাবজর চুবির বিবধসমূ হ
1.

বেদ াগকতত ার তথ্য:
নাম:

ব ান:

(বিবিএ) নাম (গুবে) বহসাবি

িূিসা করবেন:

বভৌত ঠিকানা:
িাক ঠিকানা:
ব িাবরে এমপ্লয়ার আইবিবিব বকশন নম্বর (FEIN) (ঐবেক):
2.

বেজ্ঞবি বেও া হদ দে:

3.

কমীরা বেখাদে কাে করদেে বেই বেবেতষ্ট স্থাে:

4.

বে ধরদের কাে েম্পােে করদত হদে:

5.

ঘণ্টা:

বনবয়াবগর সময়

বিতন হাবর, দাবি করা ভাতায় িা বিতন বদিবস পবরিতণ বনর আবগ

অনু বেদ 161.1 অনু যায়়ী NYS শ্রম আইবনর সময় পূ িণ পারস্পবরক চুবি িূত়ীত কাবজর সিাবহ 60 এর বিবশ হবি না।
6.

বেদ াগকতত া প্রেত্ত আোেদের েযেস্থার ের্ত ো বেে, যবদ বকেু থাবক, যার মবধূ পড়বি ঘবরর সংখূা ও রান্নািান্নার িূিস্থা:

7.

কমত চারীদের বে বমত ঘণ্টা প্রবত বেতে হার(গুবি) এেং ওভারটাইদমর বেতে হার:
বভবি বনবদণ শ করুন; ঘণ্টা, বশ ট, বদন, সিাহ প্রবত বিতন অথিা ইউবনট বপেু । (ইউবনবটর ক্ষমতা বেখু ন।)
হার:

প্রবত:

ওভারটাইবমর হার:

হার:

প্রবত:

ওভারটাইবমর হার:

ওভারটাইবমর হার নূ ূনতম সমবয়র জনূ এিং বনয়বমত হাবরর বদড়গুর্ হওয়া আিশূক। বিতন হার ঘণ্টাবভবিক না হবে ওভারটাইবমর হার বকেু িূবতক্রম সহ কমীর সিাবহর
বিবভন্ন বিতন হাবরর ভারযু ি গবড়র 1½ হওয়া আিশূক।

আইবনর ধারা 163-a: 1 জানু য়াবর, 2020 বথবক শুরু কবর কৃবি বনবয়াগকতণ াবদর একটি কূাবেন্ডার সিাবহর মবধূ 60 ঘণ্টার বিবশ কাজ করা যািত়ীয়
ঘণ্টার জনূ কমণচার়ীবদর নূ ূনতম সমবয়র জনূ এিং বনয়বমত হাবরর বদড়গুর্ হওয়া আিশূক, এেং কমীরা বিবিচূ কূাবেন্ডার সিাবহ 60 ঘণ্টার বিবশ কাজ করবত
সম্মত না হবে তা না ঘটা আিশূক।
8. বেতদের বেবেতষ্ট বেে:
এই তাবরবখ বশি হওয়া সিাবহর জনূ:
9. বেতদের পু েরােৃ বত্তর হার: সািাবহক:
অনূানূ:
10. বকানও ভাতা বদওয়া হবে তা নূ ূনতম মজু বরবত জমা হবি:
দদবনক আহাবরর সংখূা:
প্রবতটি আহাবরর মূ েূ: $
িাসস্থান: $
বজবনসপবে বিতন বদওয়া $
বনবদণ ষ্ট করুন:
NYS শ্রম
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11.

বেতে তাবিকার েমস্ত পবরকবিত বেদ াগ (বযমন, স্বাস্থূবিমা, অিসরকাে়ীন অিদান, অনূানূ):

12.

বেদ াগকতত ার বেও া েু বেধাগুবি (বযমন, বিতন সহ অসু স্থতার েু টি, অিকাশ, িূবিগত বদনগুবে, েু টির বদন, অনূানূ):

13.

চাকবরর আেু মাবেক েম কাি: শুরু করার তাবরখ:

14.

চাকবরর অথ্ত -েবহভভতত বে ম ও শতত ােিী (বযমন, পবরিহর্ পাওয়া, বচবকৎসা পবরবিিা, বশশু পবরচযণা, পড়াবশানা, ইতূাবদ):

15.

বেশ্রাদমর বেে:

বশবির তাবরখ:

বনবয়াগকতণ ারা খামার-শ্রবমকবদর তাবদর বিশ্রাবমর বদবন কাজ করবত িাধূ করবত পাবরন না। খামার শ্রবমকবদর তাবদর বিশ্রাবমর বদবন বস্বোয় কাজ করা িািদ
সমবয়র জনূ এিং বনয়বমত বিতন হাবরর বদড়গুর্ বিতন প্রদান করা আিশূক।
NYS শ্রম আইবনর ধারা 161.1: 1 জানু য়াবর, 2020 বথবক শুরু কবর প্রবতটি খামার শ্রবমকবক বিশ্রাবমর জনূ প্রবতটি কূাবেন্ডার সিাবহ কমপবক্ষ টানা 24 ঘিা
বদওয়া হবি।
টানা 24 ঘিা আিহাওয়ার সমসূা িা সবের অিস্থাবক কূাবেন্ডার সিাবহর েু টির বদন বহসাবি গর্না করা বযবত পাবর।
এই বিবধর বকাবনাবকেু ই খামাবরর শ্রবমকবক তার বিশ্রাবমর বদবন বস্বোয় কাজ করা বথবক িাধা বদয় না, তবি তা এই শবতণ বয, তার বনবয়াগকতণ াবক বিশ্রাবমর
বদবন কমণচার়ীবক কাজ করাবনার জনূ ক্ষবতপূ রর্ বহসাবি অন্তত সমবয়র জনূ এিং কমণচার়ীবদর বনয়বমত বিতন হাবরর বদড়গুর্ বদবত হবি।
16.

কমর্চ ারী �াি�েযাগ এবং �িত�ার:
এ িদন আমার েবতন হার, ওভারটাইম হার, িদন-িব�াম, ভাতা, পায়িদেনর কথা জািনেয় েদওয়া হেয়েছ ।
আিম আমার িনেয়াগকতর্ ােক বেলিছ আমার �াথিমক ভাষা িক ।
বাংলায় আমােক এই েপ েনািটস েদওয়া হেয়েছ কারণ এটা আমার �াথিমক ভাষা ।
কমতচারীর োম (মুবিত করুন):
তাবরখ:

বাক্ষর:
17.

প্রস্তুতকারদকর োম (মু বিত করুন):

পে:

কমত চারীর এই েবথ্র একটি স্বাক্ষবরত প্রবতবিবপ পাও া আেশযক। বেদ াগকতত ার একটি প্রবতবিবপ 6 েের ধদর েংরবক্ষত রাখা আেশযক।

অবতবরি তথ্য:
NYS �ম আইেনর ধারা 195: িনেয়াগকতর্ ােদর এই িব�ি�েত েদওয়া তথয্ সকল
কমর্চারীেক িনেয়ােগর সময় িলিখতভােব �দান করা আবশয্ক। িনেয়াগকতর্ ােদর
কমর্চারীেদর পিরবতর্ েনর সমেয়র কমপে� সাতিট কয্ােল�ার িদবস আেগ িব�ি�েত
পিরবিতর্ ত তথয্ স�েকর্ িলি খতভােব অবিহত করা আবশয্ক, যিদ না এই ধরেনর
পিরবতর্ ন কমর্চারীেদর মজু ির িববৃ িতেত �িতফিলত হেয় থােক। তৎসে�ও, এমনিক েসই
পিরবতর্ নগিল কমর্চারীর মজু িরর িববৃ িতেত �িতফিলত হেয় থাকেলও, িনেয়াগকতর্ া
েকানও কাজ স�াদেনর আেগ কমর্চারীেক অবিহত না কের কমর্চারীর হার(গিল)
কমােত পারেবন না। িনেয়াগকতর্ ার অসু �তার ছু িট, অবকাশ, বয্ি�গত ছু িট, ছু িটর িদন ও
ঘ�া সং�া� তােদর নীিত কমর্চারীেদরেক িলিখতভােব �দান করা অথবা �কাশয্ �ােন
টািঙেয় েদওয়া আবশ ক।
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বনবয়াগকতণ াবদর তাবদর বিতন তাবেকার বরকিণ 6 িের ধবর সংরবক্ষত রাখা আিশূক।
খামার কমীবদর জনূ NYS নূ ূনতম মজু বরর আবদশ: বনবয়াগকতণ াবদর এগুবে একটি
প্রকাশূ স্থাবন টাবিবয় বদওয়া আিশূক:
• সাধারর্ভাবি প্রবযাজূ বকানও কাবজর চুবির একটি প্রবতবেবপ এিং
• NYS শ্রম বিভাবগর জাবর করা খামাবরর নূ ূনতম মজু বরর বিবধগুবের সারসংবক্ষপ
করা একটি বপাবটং।
বকানও কমণচার়ীবক বিপর়ীত বেবের কমণচার়ীবদর তুেনায় অথিা সু রবক্ষত বশ্রর়্ীর হওয়ার
কারবর্ কম বিতন বদওয়া বিআইবন।
বনবয়াগকতণ ারা কমণচার়ীবদরবক মজু বর বনবয় সহকমীবদর সবে আবোচনা করার বথবক
বনবিধ করবত পারবিন না।
বনবয়াগকতণ ারা কমণচার়ীবদর বিতবনর ইবতহাস সম্পবকণ বজজ্ঞাসািাদ করবত
পারবিন না
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