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নিউইয়র্ক  স্টেটের প্রনিটি নিটয়়োগর্িক ়োর জিয শ্রম আইটির ধ়োর়ো 201-g অিুস়োটর স্ট ৌি হয়র়োনি প্রনিটর়োটধ এর্টি িীনিম়োল়ো 
গ্রহণ র্র়ো অপনরহ়ো ক।  মটেল িীনিম়োল়ো গ্রহণ র্টরনি এমি স্টর়্োি নিটয়়োগর্িক ়োটর্ অবশ্যই নিনিি র্রটি হটব স্ট , ি়োর়ো স্ট  

িীনিম়োল়ো গ্রহণ র্টরটে ি়ো নিম্ননলনিি িীনিম়োল়ো অিু ়োয়ী হটয়টে ব়ো এর িযযিিম ম়োি অনিক্রম র্টরটে। িীনিম়োল়োটর্ অবশ্যই: 
 

i) ম়োিব়োনধর়্োর নবভ়োটগর স়োটে পর়োমটশ্ক শ্রম নবভ়োগ দ্ব়োর়ো ইসুয র্র়ো নিটদক নশ্র়্োর স়োটে স়োমঞ্জসযপযণক স্ট ৌি হয়র়োনি 

নিনিদ্ধ র্রটি হটব; 

 

ii) নিনিদ্ধ আচরটণর উদ়োহরণ প্রদ়োি র্রটি হটব,  ়ো স্টবআইনি স্ট ৌি হয়র়োনি সৃনি র্টর;  

 

iii) স্ট ৌি হয়র়োনি, স্ট ৌি হয়র়োনির নশ্র়্োরটদর জিয উপলভয প্রনির়্োর সম্পটর্ক  স্টেে়োটরল ও স্টেটে নবনধবদ্ধ নবধ়োি 

সম্পনর্ক ি িেয; এবং প্রট ়োজয স্থ়োিীয় আইি ে়োর্টি প়োটর এমি নববৃনি অন্তভুক ক্ত র্রটি হটব;  

 

iv) এর্টি অনভট ়োগ েমক অন্তভুক ক্ত র্রটি হটব;  

 

v) অনভট ়োগগুনলর সমটয়়োনচি এবং স্টগ়োপিীয় িদটন্তর জিয এর্টি র়্ো কপ্রণ়োলী অন্তভুক ক্ত র্রটি হটব  ়ো সর্ল পটের 

জিয  ে়ো ে প্রনক্রয়়ো নিনিি র্টর;  

 

vi) সর্ল র্মকচ়োরীটর্ ি়োটদর প্রনির়্োর প়োওয়়োর অনধর়্োর এবং স্ট ৌি হয়র়োনির অনভট ়োটগর িয়োয়নবচ়োটরর জিয 
উপলভয সর্ল স্টে়োর়োমটর্ প্রশ়্োসনির্ ও নবচ়োনরর্ভ়োটব জ়োি়োটি হটব;  

 

vii) পনরষ্ক়োরভ়োটব উটেি র্রটি হটব স্ট  স্ট ৌি হয়র়োনি র্মকচ়োরীর অসদ়োচরণ নহটসটব নবটবনচি এবং স্ট ৌি হয়র়োনিটি 

নি ুক্ত হটে এমি বযনক্তবগক এবং িত্ত্ব়োবধ়োয়ি ও বযবস্থ়োপি়োর স়োটে জনিি র্মকর্িক ়ো  ়োর়ো জ্ঞ়োিভ়োটব এমি আচরণ 

চ়োনলটয় স্ট টি অিুটম়োদি নদটয়টেি ি়োটদর নবরুটদ্ধ নিটিধ়োজ্ঞ়ো জ়োনর র্রটি হটব; এবং  
 

viii) স্পিভ়োটব উটেি র্রটি হটব স্ট  স্ট ৌি হয়র়োনির নবিটয় স্ট  বযনক্তবগক অনভট ়োগ র্টর ব়ো স্ট ৌি হয়র়োনির স়োটে 

জনিি স্ট  স্টর়্োটি়ো িদন্ত ব়ো র়্ো কনববরণীটি স্ট  স়োেয স্টদয় ব়ো স়োহ়ো য র্টর ি়োটদর নবরুটদ্ধ প্রনিটশ়্োধ গ্রহণ 

স্টবআইনি। 
ix) র্মীটদর নিটয়়োটগর সময় এবং প্রনি ব়োনিকর্ প্রনশ্েটণ নলনিিভ়োটব প্রদ়োি র্র়ো হটব; 

 
x) ইংটরজী এবং স্টর়্োিও র্মীর প্র়োেনমর্ ভ়োি়োয়  নদ স্পয়োনিশ্, চীি়ো, স্টর়্োনরয়়োি, স্টপ়োনলশ্, র়োনশ্য়়োি, হ়োইনিয়়োি-স্টক্রওল, 

ব়োংল়ো ব়ো ইি়োনলয়়োি হয় মটেল স্টেম্পটলেগুনল অিল়োইটি উপলব্ধ।  
 
 

* * * 

স্টর়্োটি়ো িীনিম়োল়ো গ্রহণ স্টবআইনি স্ট ৌি হয়র়োনির অনভট ়োটগর নবিটয় স্টর়্োটি়ো নসদ্ধ়োন্তমযলর্ আত্মপে সমেকি গঠি র্টর ি়ো। স্ট ৌি হয়র়োনির 

প্রনিটি দ়োনব নবদযম়োি আইনি ম়োি, দ়োনবর সনুিনদকি িেয এবং অবস্থ়োর নবটবচি়ো অি ু়োয়ী নিধক়োনরি হটব,  ়োর মটধয এর্টি র়্ো কর্র 

হয়র়োনি-নবটর়োধী িীনি ও প্রনক্রয়়ো অন্তভুক ক্ত, িটব শুধ ুএর মটধযই সীনমি ে়োর্টব ি়ো। 

য ৌন হয়রানন প্রনিররাধ নীনিমালার 

জনয নূনযিম মান 
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