
NEW YORK স্টেটের স্েতন সটেত অসুস্থতার ছুটি
FAQ

New York স্টেটের সমস্ত স্েসরকারর খাটের কম্মচারীরা এখন রিল্প, স্েিা, োে্ম -োইম রথিরে, অরেররক্ত সময় ছাট়ের রথিরে এেং 
মরসুমী রথিরে রনরে্মটিটে স্টেটের নেুন অসুথি এেং সুররষিে ছুটি আইটনর আওোয় অন্তরু্ম ক্ত।

আইটন োঁচ ো েটোরিক কম্মচারী থাকা রনটয়াগকে্ম াটের, োটের কম্মচারীটের স্েেন সটমে অসুথি ও সুররষিে ছুটি প্রোন করা 
আেি্যক। োঁচজটনর কম কম্মচারী এেং স্মাে আয় $1 রমরিয়ন ো োর কম থাকা ে্যেসার স্ষিটরে কম্মচারীটের অবেেরনক ও 
সুররষিে ছুটি প্রোন করা আেি্যক।

�ধান তািরখগুিল

•  30 েসে��র, 2020: New York ে�েট অ�ভুৰ্ � কমৰ্চারীরা �িত 30 ঘ�া কােজর ে�ে� এক ঘ�া হাের ছুিট আদায় 
করা শুরু করেবন। 

•  1 জানয়ুারী, 2021: কমৰ্চারীরা অিজৰ্ ত ছুিট ব্যবহার করা শুরু করেত পােরন। 

ছুিটর সংখ্যা

কমৰ্চারীরা তােদর িনেয়াগকতৰ্ ার অধীেন থাকা কমৰ্চারীর সংখ্যার উপর িনভৰ্ র কের �চুর অসু�তার ছুিট পােবন:

কমৰ্চার ীর সংখ্যা িনেয়াগকার ী অসু� ছুিটর আবিশ্যক শতৰ্

0 - 4 পূেবৰ্র কর বছের যিদ েমাট আয় $1 িমিলয়ন বা তার কম হয়, তাহেল িনেয়াগকতৰ্ ােক 
�িত ক্যােল�ার বছের 40 ঘ�া পযৰ্� অৈবতিনক অসু� ছুিট �দান করেত হেব।

0 - 4 পূেবৰ্র কর বছের যিদ েমাট আয় $1 িমিলয়েনর েবিশ হয়, তাহেল িনেয়াগকতৰ্ ােক �িত ক্যােল�ার 
বছের 40 ঘ�া পযৰ্� েবতন সেমত অসু� ছুিট �দান করেত হেব।

5 - 99 �িত ক্যােল�ার বছের 40 ঘ�া পযৰ্� েবতন সেমত অসু� ছুিট।

100 + �িত ক্যােল�ার বছের 56 ঘ�া পযৰ্� েবতন সেমত অসু� ছুিট।
একিট 1 জানয়ুারী - 31 িডেস�েরর একিট ক্যােল�ার বছর কমৰ্চারীেদর গণনার উে�েশ্য অবশ্যই ব্যবহার করা হেব। েযসকল �ু� িনেয়াগকতৰ্ া $1িমিলয়েনর কম আেয়র িরেপাটৰ্  কেরেছন তােদর 
কমৰ্চারীেদর অসু� ছুিট েদওয়ার �েয়াজন েনই, তেব তােদর অিতির� বরা� ছুিটর সময় �দান করেত হেব। অন্যান্য উে�েশ্যর ে�ে�, ছুিটর ব্যবহার এবং অিজৰ্ ত ছুিট সহ, িনেয়াগকতৰ্ া েকানও 
12-মােসর সময়কাল েবাঝােত একিট ক্যােল�ার বছর িনধৰ্ারণ করেত পােরন।

সংজ্া

এই আইটনর উটদেশ্যগুলির স্ষেটরে স্ে "পলরোটরর সদস্য" লিসাটে স্�াগ্য? 

"েররোটরর সেস্য" রিসাটে কম্মচারীর সন্তান, স্ামী/স্তী, সম্পটক্ম  থাকা স্কানও সঙ্ী/সরঙ্নী, রেোমাো, রাইটোন, নারে/নােরন, 
ো োে/ুঠাকুমা; এেং একজন কম্মচারীর স্ামী/স্তী ো সম্পটক্ম  থাকা স্কানও সঙ্ী/সরঙ্নীর সন্তান ো রেো্মাোটক রনি্মারণ করা 
িটয়টছ। জন্মোো, োিক, সৎ, ো েত্তক স্নওয়া রেোমো, ো একজন কম্মচারীর আইরন অরররােক ো কম্মচারী যখন নাোিক 
রছটিন স্সই সময় রেোমাোর কাজ করা স্কানও ে্যরক্ত (স্িাটকা ে্যাটররটিস)-স্ক "রেোমাো" রিসাটে রনি্মারণ করা িটয়টছ। 
জন্ম স্েওয়া, েত্তক ো োরিে সন্তান, আইনগেরাটে সন্তান, ো রেোমাোর কাজ করা স্কানও ে্যরক্ত (স্িাটকা ে্যাটররটিস) 
রিসাটে একজন কম্মচারীর সন্তানটক "সন্তান" রিসাটে রনি্মারণ করা িটয়টছ। 

ে্যাটিন্ার েছর োটে েটি? 

কম্মচারীটের স্মাে সংখ্যা রনি্মারণ করটে, "ক্যাটিন্ার েছর"-এর অথ্ম 1 জানযু়ারী স্থটক 31 রিটসম্বর েয্মন্ত 12-মাটসর সময়কাি। 
অন্যান্য উটদেটি্যর স্ষিটরে, ছুটির ে্যেিার এেং অরজ্ম ে ছুটি সি, রনটয়াগকে্ম া স্কানও 12-মাটসর সময়কাি স্োঝাটে একটি 
ক্যাটিন্ার েছর রনি্মারণ করটে োটরন। 

স্োনও লনট়াগেত্ার স্োনও েে্চারীটে অসসু্থ ছুটি স্নও়ার পলরেটত্ স্েলিেলেউটে ো োল়ি স্েটে োজ েরাটনার 
প্রট়াজন আটছ?  

না। স্কানও রনটয়াগকে্ম ার স্কানও কম্মচারীটক অসুথি ছুটি স্নওয়ার েররেটে্ম  োর়ে স্থটক ো স্েরিকরমউটে কাজ করাটনার প্রটয়াজন 
স্নই। রকন্তু একজন রনটয়াগকে্ম া একজন কম্মচারীটক রেকল্প রিসাটে োর়ে স্থটক কাজ করা ো স্েরিকরমউটিং-এ কাজ করার কথা 
েিটে োটরন। যরে কম্মচারীরা স্স্চ্ায় োর়ে স্থটক ো স্েরিকরমউটে কাজ করটে সম্মে িন েটে কম্মচারীরা স্েেন সটমে ো 
অবেেরনক অসুথি ছুটি িটর রাখটেন যা োঁরা অজ্ম ন কটরটছন।



অলজ্ত
এই আইটনর আওতা় স্েতন সটেত অসসু্থ ছুটি ে্যেিার েরার সে় েে্চারীরা অসসু্থ ছুটি অজ্ন েটর �াটছেন লে? 

না। এই আইটনর আওোয় কম্মচারীটের স্কেিমারে কাজকটম্মর জন্য ছুটির সময়টি প্রোন করা প্রটয়াজন, অসুথি ছুটির সময় 
ে্যেিার কটর ে্যয় করা ঘণ্ার জন্য নয়। 

েে্চারীরা লে োজ না েরার সেট়র জন্য প্রাপ্ত স্েতটনর স্ষেটরে ছুটি অজ্ন েটরন? 

না। কম্মচারীরা ঘণ্ায় কাজ না করার োররশ্ররমটকর স্ষিটরে ছুটি অজ্ম ন করটে োটরন না, স্যমন স্োনাস ো কি-োইটমর-
সাটেটষি। যরেও, কটি-থাকা সময়, প্ররিষিটণর সময়, ভ্রমটণর সময় সি স্য সময় "ঘণ্ায় কাজ" রিসাটে রেটেরচে, স্সটি ছুটি 
অজ্ম টনর উটদেটি্য অেি্যই গণনা করটে িটে। 

আইটন লেধান স্দও়া িট়টছ স্� েে্চারীরা প্রলত লরেশ ঘন্া োজ েটর অন্তত এে ঘণ্ার িাটর অসুস্থ ছুটি অজ্ন েটরন। 50 
জন েে্চারী সি োঝালর আোটরর ে্যেসাট় স্োনও েে্চারী �লদ এেটি ে্যাটিন্ার েছটর 1,200 ঘণ্ার স্েলশ োজ েটর 
তািটি লনট়াগেত্াটে লে 40ঘন্ারও স্েলশ স্েতন সটেত অসসু্থ ছুটি প্রদান েরটত িটে? 

না। স্যটকানও ক্যাটিন্ার েছটর 5 স্থটক 99 জন কম্মচারী থাকা স্কানও রনটয়াগকে্ম ার জন্য, এই আইটন রেিান স্েওয়া িটয়টছ 
স্য প্ররে ক্যাটিন্ার েছটর প্ররেটি কম্মচারীটক 40 ঘটিা েয্মন্ত স্েেন সটমে অসুথি ছুটি প্রোন করা প্রটয়াজন। যরেও স্কানও 
রনটয়াগকে্ম া োটের কম্মচারীটের জন্য অরেররক্ত স্েেন সটমে অসুথি ছুটির সময় সরেরাি করটে োটরন, োটের এটি করার 
প্রটয়াজন স্নই। 

অনটুোলদত ে্যেিার 
পলুিটশর সাটে স্�াগাট�াগ না িটি ো অপরাধীটে স্দাষী সাে্যস্ত না েরা িটি স্োনও েে্চারী সরুলষেত ছুটি ে্যেিার েরটত 
পারটেন লে?  

ি্যাঁ। সুররষিে ছুটির জন্য স্কানও কম্মচারীর স্যাগ্যো আইন প্রটয়াগকারী ো অেরািমূিক স্োেী সাে্যস্ত করার প্ররেটেেটনর  
উের রনর্ম র কটর না। 

�লদ স্োনও জনস্াস্থ্য জরুরী অেস্থার োরটে স্োনও লনট়াগেত্াটে অস্থা়ীভাটে েন্ধ েরার লনটদ্শ স্দও়া ি়, তটে 
েে্চারীরা েন্ধ োোর সে়োটি অসুস্থ ছুটি ে্যেিার েরটত পাটরন লে? 

এই েরররথিরেটে স্াথি্য সংক্রমটণর ঝঁুরক এেং স্াটথি্যর অন্যান্য রেটেচনাসি স্াথি্যগে জরুরী অেথিার উের রনর্ম র কটর ঘেনার 
সে্যোটি রনরে্মষ্ট করার মাি্যটম অসুথি ছুটির ে্যেিার করা স্যটে োটর আোর নাও স্যটে োটর। অরজ্ম ে অসুথি ছুটি স্কানও 
কম্মচারী স্কানও মানরসক ো িারীররক অসুথিো, আঘাে ো স্াটথি্যর অেথিার স্ষিটরে প্ররেটরািমিূক যটনের জন্য ে্যেিার করটে 
োটরন।   

এই আইটনর আওোয় অসুথি ছুটি আিাো এেং স্কায়াটরটিাইন ো আিাো থাকার স্ষিটরে একটি সেক্ম ো ো োি্যোমিূক  
রনটে্ম টির সাটেটষি কম্মচারীটের জন্য অরেররক্ত স্কায়া্টরটিাইন ছুটি যা স্কাররি-19 সম্পরক্ম ে (িারা 25, 2020-এর আইটন),  
এেং স্কাররি-19 ছুটির ে্যেিার স্কানও প্ররাে স্েটি না ো অন্যথায় স্কানও কম্মচারীর স্েেন সটমে অসুথি ছুটি অজ্ম ন  
ো প্রটয়াগটি ে্যেিার করটে না। স্কাররি-19 ছুটি সম্পরক্ম ে আরও েথ্য উেিব্ধ paidfamilyleave.ny.gov/covid19-এ। 

স্োনও েে্চারী লে লচলেৎসে, দন্ত লচলেৎসে, চষুে লচলেৎসে, ো অন্যান্য রুটিন অ্যাপট়ন্টেটন্র জন্য অসুস্থ ছুটি ে্যেিার 
েরটত পাটরন?  

ি্যাঁ। কমমীটের যখন স্কানও অেথিার জন্য ো প্ররেটরািমূিক রচরকৎসাগে যটনের জন্য রচরকৎসার প্রটয়াজন িয় েখন 
অ্যােটয়টিটমটটির জন্য অসুথি ছুটি ে্যেিার করটে োটরন। 

অসসু্থ ছুটিটত স্োনও ে্যলতির েৃতু্যর োরটে ছুটি স্নও়ার লেষ়টি লে অন্তভ্ুতি? �খন স্োনও েে্চারীর পলরোটর স্োনও 
ে্যলতির েতুৃ্য ি় তখন লে তাঁরা অসসু্থ ছুটি ে্যেিার েরটত পাটরন? 

অরজ্ম ে অসুথি ছুটি ে্যেিাটরর অনমুরেটযাগ্য কারণগুরির মটি্য স্কানও ে্যরক্তর মৃেু্যর কারটণ ছুটি স্নওয়ার সময়কািটি অন্তরু্ম ক্ত 
নয়। েটে, রনটয়াগকে্ম াটের োটের রচরকৎসা করা ো রচরকৎসাগে যটনের োিাোরি অসুথিো, আঘাে ো স্কানও অেথিার স্ষিটরে 
প্ররেটরািমিূক যটনের প্রটয়াজটনর আটছ রকনা স্সগুরির রনরে্মটিটে অেি্যই স্কানও মানরসক ো িারীররক অসুথিো, আঘাে ো 
স্াটথি্যর অেথিার জন্য অসুথি ছুটি সরেরাি করটে িটে।   



স্ে স্�াগ্য?

স্োনও লনট়াগেত্া অসসু্থ ছুটি স্দও়ার জন্য দা়েদ্ধ িও়ার আটগ োজ েরার স্ষেটরে স্োনও ন্্যনতে সে়োি আটছ লে? 

না। আইটনর আওোয় কম্মচারীরা ছুটি অজ্ম টনর জন্য অরেিটম্ব স্যাগ্য।

স্োনও েে্চারীর অসসু্থ ছুটি ে্যেিার েরার আটগ োজ েরার স্ষেটরে স্োনও ন্্যনতে সে়োি আটছ লে? 

স্কানও কম্মচারী অসুথি ছুটি ে্যেিার করার আটগ কাজ করার স্ষিটরে স্কানও ন্ূযনেম সময়কাি স্নই। েটে, যরে স্কানও 
রনটয়াগকে্ম া স্কানও ক্যাটিন্ার েছটরর শুরুটে প্রটয়াজনীয় সংখ্যক অসুথি ছুটি প্রোন না কটরন ো অন্যথায় োঁর কাটছ স্কানও 
অসুথি ছুটি নীরে যা আইটনর প্রটয়াজনীয়োগুরি অরেক্রম কটর যায় স্সটি না থাকটি, স্কানও কম্মচারীটক স্কানও ছুটি অজ্ম টনর 
আটগ কমেটষি 30 ঘটিা কাজ করটে িটে। 

�লদ স্োনও ে্যেসা় স্�ৌেভাটে দটুি ে্যলতির োলিোনাধীন োটে এেং ে্যেসা আইটনর আওতা় প্রট়াজন অনসুাটর অসসু্থ ছুটি 
লদটত ে্যে্ ি় তটে স্োন োলিে দা়েদ্ধ োেটেন? 

উরয় মারিকই আইন স্মটন চিার স্ষিটরে ে্যথ্মোর জন্য স্যৌথরাটে এেং েৃথকরাটে োয়েদ্ধ থাকটেন। "রনটয়াগকে্ম া" িব্দটিটে স্কানও ে্যরক্ত, 
স্েৌরসরা, সীমােদ্ধ োয়েদ্ধো সংথিা, ো স্যটকান স্েিা, রিল্প, োরণজ্য, ে্যেসা, ো েররটেোটে স্কানও ে্যরক্তটক রনযুক্ত কটর এমন সরমরে 
অন্তরু্ম ক্ত রটয়টছ। 

�লদ 15 টি পে্্-সে়োটির, সারা েছটরর েে্চারীটদর এেটি ে্যেসা েরসেুী অনসুাটর পাে্-োইে েেমীটদর লনট়াগ েটর,  
তটে লনট়াগেত্াটে লে এই পাে্-োইে েরসেুী েেমীটদর অসসু্থ ছুটি লদটত িটে? 

ি্যাঁ। এই আইটনর উটদেি্যগুরির স্ষিটরে, একজন কম্মচারীটক রনি্মারণ করা িয় "স্যটকানও চাকররটে স্কানও রনটয়াগকে্ম া দ্ারা রনযুক্ত স্কানও 
ে্যরক্ত।" যরে স্কানও রনটয়াগকে্ম ার োঁচ ো েটোরিক কম্মচারী থাটক েটে 100 এরও কম িয়, মরস্ুমী োে্ম -োইম কাজ করা কম্মচারী সি সমস্ত 
কম্মচারী প্ররে 30 ঘণ্া কাজ করার জন্য একটি স্েেন সটমে অসুথি ঘটিা অজ্ম ন করটে োরটেন।  

শুধেুারে লতনজন েে্চারী লনট় লেন্তু এে লেলি়ন ডিাটরর স্েলশ উপাজ্ন সি এেটি স্ছাে ে্যেসা লে েেমীটদর স্েতন সটেত 
ছুটি প্রদান েরটত পাটর? 

চার ো োর স্থটক কম স্িাক রনযুক্ত একটি ে্যেসাটয় স্মাে আয় এক রমরিয়ন িিাটরর স্েরি িটি স্েেন সটমে অসুথি ছুটি প্রোন োি্যোমিূক।

স্োনও লনট়াগোরীটে NEW YORK স্টেটের োইটর স্েলিেলেউে েরা স্োনও েে্চারীটদর লে অসসু্থ ছুটি প্রদান েরটত িটে?  

স্েরিকরমউে করা কম্মচারীরা যখন New York স্টেটে িারীররকরাটে কাজ করটছন েখন স্কেি োটের কটয়ক ঘটিার স্ষিটরে আইটন অন্তরু্ম ক্ত, 
এমনরক যরে রনটয়াগকে্ম া িারীররকরাটে New York স্টেটের োইটর অেথিান কটর।  

NEW YORK স্টেটের েটধ্য �লদ স্োনও লনট়াগেত্ার এোলধে ে্যেসাল়ে অেস্থান োটে এেং প্রলতটি অেস্থাটন চার ো  
তার স্চট় েে েে্চারী োটে, তটে লনট়াগেত্াটে লে আইটনর আওতা় স্েতন সটেত অসসু্থ ছুটি প্রদান েরটত িটে? 

এই েরররথিরেটে কম্মচারীটের স্মাে সংখ্যা রনি্মারণ করটে, রনটয়াগকে্ম া সমস্ত অেথিাটনর স্মাে কম্মচারীটের সংখ্যা গণনা করটেন। 
উোিরণস্রূে, যরে একটি থিাটন 3 জন কম্মচারী এেং অের একটি থিাটন 4 জন কম্মচারী কাজ করটেন েটে রনটয়াগকে্ম ার 7 জন কম্মচারী 
থাকটেন এেং প্ররেটি ক্যাটিন্াটর েছটর প্ররেটি কম্মচারীর জন্য োঁটক 40 ঘণ্া েয্মন্ত স্েেটনর অসুথি সময়টি প্রোন করার প্রটয়াজন িে। 

স্োনও েে্চারীর অলভোসন লস্থলত, আইটনর আওতা় অসসু্থ ছুটির অলধোরী লেনা স্সটিটে প্রভালেত েটর লে? 

না। এই আইটনর আওোয় অসুথি ছুটির সুরেিাগুরির জন্য োটের স্যাগ্যোয় একজন কম্মচারীর অররোসন রথিরে স্কানও প্ররাে স্েটি না। 



স্টদশী েে্চারীরা এই আইটনর অন্তভ্ুতি লে? 

স্টেিী কম্মচারীরা রাষ্টীয় স্টেিী কমমী রেটির অরিকাটরর আওোয় ছুটির োিাোরি আইটনর আওোয় োটের মারিটকর অিীটন থাকা 
কম্মচারীর সংখ্যার উের রনর্ম র কটর ছুটি সুরষিার জন্য স্যাগ্য, রাষ্টীয় স্টেিী কমমী রেটির অরিকারটি labor.ny.gov/legal/domestic-
workers-bill-of-rights.shtm-এ উেিব্ধ। 

অিাভজনে লনট়াগোরীটদর স্ষেটরে ছা়ি রট়টছ লে? 

না। অিারজনক রনটয়াগকারীটের অেি্যই আইন স্মটন চিটে িটে। 

ছুটির েৃলদ্ধ 

স্োনও েে্চারী োটজর লদটন অটধ্ে োজ েটর অসসু্থ ছুটি ে্যেিার েরটত পাটরন? 

এই আইটনর আওোয় স্কানও রনটয়াগকে্ম া অসুথি ছুটি ে্যেিাটরর জন্য সে্মারিক েরি্মে েররমাণ রিসাটে চার ঘটিা রনি্মারণ করটে োটরন। 
স্কানও কম্মচারী প্রটয়াজন রিসাটে চার ঘটিা অরজ্ম ে অসুথি ছুটি ে্যেিার করটে োটরন (ো োর স্চটয় কম, যরে স্কানও রনটয়াগকে্ম া অসুথি  
ছুটির ে্যেিাটরর স্ষিটরে স্ল্পসংখ্যক েরি্মে করটে স্েয় স্যমন এক ো েইু ঘটিা)। 

পালরশ্রলেটের িার 

স্� েলেশন, এেদর লভলতিটত ো অন্যান্য ঘণ্া ছা়িা অন্য লিসাটের লভলতিটত স্োনও েে্চারীটদর স্েতন স্দ় তটে স্সই সেি 
েে্চারীরা েীভাটে অসসু্থ ছুটি পাটেন?  

যখন কম্মচারীরা ঘণ্া ছা়ো অন্য রিসাটের রররত্তটে স্েেন োন, োটের অসুথি ছুটির অজ্ম নটি কম্ম সম্পােন করার সমটয়র দেঘ্ম্য অনসুাটর 
রনি্মারণ করা িয়। 

স্োনও েে্চারী �লদ অলতলরতি সেট় োজ েরার ঘণ্া় ছুটি ে্যেিার েটরন, তটে লনট়াগেত্াটে লে অলতলরতি সেট়র 
িাটরর স্েতন লদটত িটে?  

না। আইটনর আওোয় কমমীটের ছুটির সমটয়র জন্য োটের স্ারারেক স্েেন প্রোন করটে িটে। 

লনট়াগেত্াটদর লে ছুটির সেট় না পাও়া টিপস এেং গ্াচুইটির জন্য েে্চারীটদর অে্ প্রদান েরটত িটে?  

না। রনটয়াগকে্ম াটের না োওয়া টিেস ো গ্াচুইটির জন্য কম্মচারীটের অথ্ম প্রোটনর প্রটয়াজন িয় না, েটে রনটয়াগকে্ম ারা ছুটির সমটয়র জন্য 
একটি টিে স্ক্ররিে নাও রনটে োটরন এেং অেি্যই কম্মচারীটক োটের স্ারারেক স্েেটনর িার ো প্রটযাজ্য ন্ূযনেম মজরুরর মটি্য স্যটি স্েরি 
স্সটি প্রোন করটে িটে। 

আলতটে়তা লশটপে এেন স্োনও ে্যেসা �া েে্চারীটদর অসসু্থ ছুটি ে্যেিার েরার সে় সাধারেত েে্চারীটদর এেটি েখলশশ 
পালরশ্রলেে (টিপ স্রেলডে / ভাতার অনেুলত স্দ়) প্রদান েরটত পাটর লে? 

না। স্কানও রনটয়াগকে্ম া সািারণে োটের রিটল্পর (আরেটথয়ো রিল্প োররশ্ররমক রনটে্মি অনসুাটর) ন্ূযনেম োররশ্ররমটকর প্রটয়াজনীয়োর 
সাটেটষি স্কানও জমা করা অথ্ম রিসাটে একটি েখরিি রাো ে্যেিার কটরন, োঁরা কম্মচারীটের অরজ্ম ে অসুথি ছুটির স্ষিটরে স্সটি করটে োরটেন 
না। স্েেটনর িার অেি্যই কম্মচারীর স্ষিটরে প্রটযাজ্য রেরিেদ্ধ ন্ূযনেম োররশ্ররমটকর সটঙ্ সামঞ্জস্যেূণ্ম িটে িটে। 

�লদ স্োনও েে্চারীটে লেলভন্ন োটজর জন্য লেলভন্ন িাটর স্েতন স্দও়া ি় তটে েী িটে? 

স্য কম্মচারীটের একারিক িাটর স্েেন স্েওয়া িয় োটের অেি্যই এই সকি িাটরর রারযুক্ত গট়ের রররত্তটে আইটনর আওোয় ছুটির জন্য স্েেন 
রেটে িটে। রারযুক্ত গ়ে িি স্সই সপ্াটি রনয়রমে কাটজর স্মাে স্েেন রাগ কাজ করা ঘণ্ার স্মাে সংখ্যা। অরেররক্ত সময় ছা়েপ্রাপ্ কম্মচারীগণ 
যাটের প্ররে ঘণ্ার রররত্তটে স্েেন স্েওয়া িয়, োটের কম্মটষিটরের রনয়রমে িার প্রারপ্র সময়, কম্মরনটয়াটগর িে্ম ােিী এেং অন্যথায় প্রটয়াজন না 
িটি প্ররে কাটজর সপ্াটি 40 ঘণ্া কাজ রিসাটে অনমুান করা িয়। যাইটিাক, উেটর উরলিরখে রিসাটে, রনটয়াগকে্ম াটের স্কেি ছুটির সময়কাটি 
স্কানও কম্মচারীর স্েেটনর িার হ্াস করার স্ষিটরে রনটেিাজ্া রটয়টছ।



চােলর ছা়িার স্শটষ লনট়াগেত্াটদর লে অে্যেহৃত ছুটির জন্য েে্চারীটদর স্েতন স্দও়া প্রট়াজন? 

রনটয়াগকে্ম ার রনজস্ রিরখে ছুটি নীরে সি অন্য স্কানও চুরক্ত ো নীরে দ্ারা আেি্যক না থাকটি, রনটয়াগকে্ম াটের এই আইটনর আওোয় চাকরর 
ছা়োর স্িটে অে্যেহৃে অসুথি ছুটির জন্য কম্মচারীটের অথ্ম প্রোটনর প্রটয়াজন িয় না। মরসুমী কম্মচারীরা যারা েে্ম মাটন চাকররটি করার 
মাি্যটম রনটয়াগকে্ম ার সটঙ্ সম্পক্ম  রাটখন োরা চাকররর স্ষিটরে এই িরটনর রেররের মাি্যটম োটের অরজ্ম ে ছুটিটি েজায় রাটখন। 

লেেপে অজ্ন পদ্ধলত 

স্োনও লনট়াগেত্া পাে্-োইে েে্চারীটদর জন্য ফ্রন্-স্িাড অজ্ন েরটত পাটরন?  

ি্যাঁ। প্ররেটি ক্যাটিন্ার েছটরর শুরুটে, স্কানও রনটয়াগকে্ম া োে্ম -োইম কম্মচারীটের অসুথি ছুটির সময়গুরি প্রোন করটে োটরন স্যগুরি  
োরা প্রে্যারিে প্ররে ঘটিা 30 ঘটিা কম্মচারী িওয়ার স্ষিটরে অসুথি ছুটির এক ঘটিার িাটর অরজ্ম ে িাটর প্রে্যারিে সমটয়র উের রররত্ত কটর  
অজ্ম ন করটেন। েটে, যরে রনটয়াগকারীটক 40 ঘটিারও কম সমটয়র জন্য চাে স্েন, েটে রনটয়াগকে্ম াটক এখনও কম্মচারীর ঘটিা কাজ করা  
এেং অসুথি ছুটি অজ্ম টনর রেেয়টি স্েখটে িটে কারণ একজন োে্ম -োইম কম্মচারী প্রে্যারিে ঘণ্ার েুিনায় আরও স্েরি ঘটিা কাজ করটে োটর। 
যরে কম্মচারী প্রে্যারিে ঘণ্ার েুিনায় আরও স্েরি ঘটিা কাজ কটরন েটে রনটয়াগকারীটক অেি্যই প্ররে 30 ঘটিার জন্য এক ঘটিা িাটর ছুটি 
অজ্ম ন করার অনমুরে রেটে িটে, যেষিণ না স্কানও ক্যাটিন্ার েছটর ফ্রটি-স্িাটিি সি অরেররক্ত অরজ্ম ে অসুথি ছুটির েররমাণ 40 ঘটিা সমান 
িয়। স্যসকি কম্মচারীরা স্কানও ক্যাটিন্ার েছটর 40 ঘটিারও কম সমটয় ফ্রটি-স্িাটিি িটয় থাটকন োিটি োঁরা যরে অজ্ম ন কটর থাটকন 
েটে োটের স্কানও ক্যাটিন্ার েছটর 40 ঘটিা েয্মন্ত অসুথি ছুটি ে্যেিাটরর অনমুরে রেটে িটে। একজন রনটয়াগকে্ম া 40 ঘণ্ারও কম সমটয়র 
জন্য ফ্রটি-স্িাি করটি োটের অেি্যই কম্মচারীটের নেুন ক্যাটিন্াটর েছটর 40 ঘণ্া েয্মন্ত অে্যেহৃে অসুথি ছুটি স্নওয়ার অনমুরে রেটে িটে, 
ফ্রটি-স্িারিং-এর োিাোরি নেুন ক্যাটিন্ার েছটর একজন রনটয়াগকে্ম ার প্্রে্যািা অনসুাটর একজন কম্মচারী যে সংখ্যক ছুটি অরজ্ম ে করটে 
োরটেন স্সটিও প্রোন করটে িটে। অনসু্ারক: যরে রনটয়াগকে্ম া কমমীটের ে্যেিার এেং অজ্ম টনর রিসাে না কটর থাটকন েটে রনটয়াগকে্ম া নেুন 
ক্যাটিন্ার েছটর নীরে েররেে্ম ন করটে োরটেন না স্যটিেু কম্মচারীরা অে্যেহৃে অসুথি ছুটি রনটে এেং নেুন ক্যাটিন্ার েছটরর শুরুটে এই 
সময়গুরি ে্যেিাটরর অরিকারী। 

সলমিলিত দরেষােলষ চুলতি 

30 স্সটটেম্বর, 2020 ো তার পটর স্�ৌে দর েষােলষর চুলতিগুলির জন্য েী প্রট়াজন?

আইনটি আরও রেিান স্েয় স্য, 30 স্সটটেম্বর, 2020-স্ে ো োর েটর স্যৌথ েরকোকরে চুরক্তগুরি রেররন্ন ছুটির সুরেিার জন্য সরেরাি করটে 
োটর, েীঘ্মকািীন এই িরটনর সুরেিাগুরি আইন দ্ারা প্রটয়াজনীয় "কমমীটের জন্য েুিনামিূক সুরেিা" িয় এেং চুরক্ত স্যটি রেটিেে শ্রম আইটনর 
িারা 196-b এর রেিানসমিূটক স্ীকৃরে স্েয়।  এই িরটনর স্ীকৃরে আইটন ছুটির সটঙ্ েুিনাটযাগ্য রিসাটে রেটেরচে স্কানও সুরেিাও রনরে্মষ্টরাটে 
রচরনিে করটে িটে।

এেটি সলমিলিত দর েষােলষর চুলতিটত রাষ্টী় অসসু্থ ছুটির চালিদাগুলি স্ীোর েরার প্রট়াজন আটছ, ো সাধারে স্রফাটরন্স 
�টেষ্ট লে? 

এই আইটনর প্রটয়াজনীয়োগুরি েূরণ করার জন্য, 30 স্সটটেম্বর, 2020-এর েটর যা চুরক্ত িটয়রছি ো অেি্যই শ্রম আইন িারা 196-b-স্ে উটলিখ 
করটে িটে। DOL সুোররি কটর স্য "কম্মচারীটের জন্য েুিনামিূক সুরেিা" রেভ্রারন্ত ো রুি স্োঝােরুঝ এ়োটনার জন্য চুরক্তটে স্পষ্টরাটে রচরনিে 
এেং স্িটেিযুক্ত িওয়া উরচে।   



অন্যান্য ছুটি আইনসেি্

আলে WESTCHESTER োউলন্টত োলে, �া স্টদশী েে্চারীটদর লনট়াগেত্ার অধীটন োো েে্চারীর সংখ্যার লনলে্টশটষ 
প্রলত েছর 40 ঘন্া ছুটি প্রদান েটর। এটি এখনও আইন? 

Westchester কাউরটি আইন েে্ম মাটন রেিান স্েয় স্য স্টেিী কম্মচারীরা প্ররে 7 রেটনর কাজ করার স্ষিটরে এক ঘটিার িাটর অসুথি ছুটি অজ্ম ন 
কটরন এেং রনটয়াগকে্ম ার অিীটন থাকা কম্মচারীর সংখ্যার রনরে্মটিটে প্ররে েছর 40 ঘণ্া েয্মন্ত অসুথি ছুটি ে্যেিার করটে োরটেন।এই 
সুরেিাগুরি Westchester কাউরটিটে থাকা স্টেিী কম্মচারীটের জন্য এখনও উেিব্ধ। 

আলে NEW YORK লসটিটত োলে এেং আলে NEW YORK লসটি স্েতন সটেত সরুলষেত ও অসসু্থ ছুটি আইটন অন্তভ্ুতি।  আলে লে 
এই আইটনর জন্য লসটির োটছ অলভট�াগ দাট়র েরটত পালর? 

New York রসটি, New York রসটির স্েেন সটমে সুররষিে এেং অসুথি ছুটি আইটনর রেিানগুরি এমনরাটে প্রটয়াগ করটে োটর স্য এই িরটনর 
রেিানগুরি শ্রম অি্যষি দ্ারা রনি্মাররে রিসাটে সে্মরনম্ন ঘটিা ো ন্ূযনেম সমটয়র জন্য প্রটয়াজনীয়োগুরি েূরণ কটর ো New York স্টেে স্েেন 
সটমে অসুথি ছুটি আইটন ে্যেিার করটে োটর।   

স্েতন সটেত পালরোলরে ছুটি লন়লেতভাটে স্েতন সটেত অসসু্থ ছুটির সটগে ে্যেিার েরা স্�টত পাটর (উদাঃ লতন লদন স্েতন 
সটেত অসসু্থ ছুটি, দইু লদটনর স্েতন সটেত পালরোলরে ছুটি)? 

যরে রনটয়াগকে্ম া অনমুরে স্েন েটে স্কেি স্েি ে্যারমরি রির (Paid Family Leave) (PFL)-এর সময় স্কেি অসুথি ছুটি ে্যেিার করাটে 
স্েটছ রনটে োটর। PFL-এর একই সমটয় অসুথি ছুটি গ্িটণর েটি কম্মচারী ছুটির সমূ্পণ্ম ো আংরিক স্েেন স্েটে োটর।েটে, স্কানও কম্মচারী 
PFL সুরেিা গ্িটণর সময় োটের সমূ্পণ্ম োররশ্ররমটকর স্চটয় স্েরি গ্িণ করটে োরটেন না। 

স্টেে এেং �তুিরাষ্টী় প্রট়াজনী়তাগুলি অলধরেেে েী? 

New York স্টেে স্েেন সটমে অসুথি আইন অন্যান্য স্টেে এেং যুক্তরাষ্টীয় ছুটির প্রটয়াজনীয়োর স্থটক স্ািীনরাটে েররচারিে কটর এেং োই 
অন্য স্কানও রাজ্য ো স্েিাটরি ছুটির অরিকার ছা়োও অথ্ম প্রোন করটে িটে। 

েেমীটদর অলধোর ও সরুষোসেি্ 

NEW YORK শ্রে আইন লেভাটগর 196-লে এর আওতা় ছুটির প্রট়াজনী়তা লে স্োনও ে্যাটিন্ার েছটরর স্শটষ স্ে়াটদাতিীে্ 
িট় �া়? 

েছটর স্কানও কম্মচারীর অে্যেহৃে অসুথি ছুটি অেি্যই েরেেমী ক্যাটিন্াটরর েছটর যুক্ত িটে িটে। যরেও, রনটয়াগকে্ম ারা কম্মচারীর ে্যেিাটরর 
স্ষিটরে স্কানও ক্যাটিন্ার েছটরর মটি্য স্য েররমাণ ঘটিা ে্যেিার করটে োরটেন স্সটি সীমােদ্ধ থাকটে োটর (স্যমন, 100 ো োর স্েরি 
কম্মচারীযুক্ত রনটয়াগকারীটের স্ষিটরে 56 ঘণ্া এেং 99 ো োর স্চটয় কম কম্মচারীযুক্ত রনটয়াগকারীটের স্ষিটরে 40 ঘটিা)। এরেটি স্কানও 
কম্মচারীটক স্কানও ক্যাটিন্ার েছটর োটের স্য সংখ্যক অনটুমারেে ছুটি ে্যেিার করার অনমুরে স্েওয়া িয় োর স্চটয় স্েরি েররমাটণ ছুটির 
রারসাম্য রেরন েজায় রাখটে োটরন।

�খন ছুটির ে্যেিারটি সীলেত তখন অসসু্থ ছুটি ে্যেিার না েটর পরেতমী সেট় �তুি েরার সলুেধাগুলি েী?

অসুথি ছুটি যখন একটি নেুন ক্যাটিন্ার েছটরর মটি্য যুক্ত করা িয়, েখন স্কানও কম্মচারী ছুটি অজ্ম ন করার অটেষিা না কটর সরাসরর এটি 
ে্যেিার করটে সষিম িন।

�লদ স্োনও েে্চারী তার অসসু্থ ছুটি ে্যেিার েরটত চান তটে স্োনও েে্চারী স্োনও লনট়াগেত্া স্োনও লশফে/োজ 
েরার জন্য অন্য স্োনও েে্চারী খঁুটজ স্দও়ার জন্য স্সই েে্চারীটে েিটত পাটরন লে? 

না। আইটনর অিীটন রনি্মাররে স্য স্কানও কারটণ স্কানও কম্মচারী অসুথি ছুটি ে্যেিার করটছন, োই স্কানও রনটয়াগকে্ম াটক স্কানও অরেররক্ত 
েূে্মিে্ম  স্েওয়ার প্রটয়াজন স্নই। 

স্োনও েে্চারীটে তাঁর অলজ্ত অসসু্থ ছুটি ে্যেিাটরর আটগ লনট়াগেত্াটে েতগুলি স্নাটিশ লদটত িটে? 

আইটনর আওোয় সুরনরে্মষ্ট স্নাটিি ো সময়সীমার প্রটয়াজনীয়ো স্নই, েটে িে্ম  থাটক স্য, অরজ্ম ে অসুথি ছুটি ে্যেিাটরর আটগ রনটয়াগকে্ম াটক 
স্মৌরখক ো রিরখে অনটুরাি করা িয়, যরে রনটয়াগকে্ম া অনমুরে না স্েন। 



স্োনও েে্চারীর পটদান্নলত িটি, িীনপদস্থ িটি ো স্োনও সংস্থার েটধ্য আিাদা অেস্থান গ্িে েরটি লে অসসু্থ ছুটি স্থানান্তলরত 
েরা ি়?  

ি্যাঁ। যরে স্কানও কম্মচারী একই রনটয়াগকে্ম ার কাটছ অেথিান, রূরমকা, ো থিান েররেে্ম ন কটরন োিটি ছুটি অজ্ম ন কটম যাওয়া ো অন্যথায় 
সীমােদ্ধ নাও িটে োটর। এই আইটনর আওোয় স্েেন সটমে অসুথি ছুটি অেি্যই ছুটির সময় কম্মচারীর স্েেটনর িাটর প্রোন করটে িটে।   

�লদ স্োনও সংস্থা োলিোনা পলরেত্ন েটর ো অন্য সতিার সটগে এেলরেত ি়, তটে লে েে্চারীর অসসু্থ ছুটি অজ্নটি  
প্রভালেত িটে? 

এটি রনর্ম র করটে। আইটনর অিীটন অসুথি ছুটি স্েওয়ার োি্যোিকো একজন কম্মচারীর রনটয়াগকারী রিসাটে স্কানও ে্যরক্ত ো সত্তার অেথিান 
স্থটক উদূ্ে িয় এেং একক রনটয়াগকে্ম ার মটি্যই সীমােদ্ধ নয় কারণ শ্রম আইন "স্যৌথ" রনটয়াগকারীটের উের এই িরটনর োি্যোিকো 
আটরাে কটর (যারা এক ো একারিক ে্যরক্তর সটঙ্ স্কানও ে্যরক্তটক রনটয়াগ কটরন)।   

অবেেরনক ছুটির জন্য োরের েেন্ত করার সময়, যরে েরররথিরে এমন িয় স্য কম্মচারী, প্রকৃেেটষি েররেরে্ম ে রনটয়াগকে্ম া এেং োটের প্রাক্তন 
রনটয়াগকে্ম ার িটয় আর কাজ না কটর োিটি DOL রনি্মাররে স্ষিটরে স্কস-োই-স্কস রররত্তটে রনটয়াগকে্ম াটের অরেরচ্ন্ন োি্যোিকোর মিূ্যায়ন 
করটে।  উেটর উরলিরখে রিসাটে, কম্মচারীরা শ্রম রেরাটগ অররটযাগ োটয়র করটে োটরন 888-469-7365 নম্বটর কি কটর।

স্োনও লনট়াগেত্া �লদ তাঁর েে্চারীটদর প্রট়াজনী় অসসু্থ ছুটি না প্রদান েটরন তটে েী শালস্ত স্পটত িটে? 

New York স্টেে শ্রম আইটনর অিীটন, অসুথি ছুটির মটো কম্মচারীটের সুরেিাগুরি প্রোন করটে ে্যথ্মো, কম্মচারীটের োররশ্ররমক প্রোটন 
ে্যথ্মোর সমেুি্য। স্কানও রনটয়াগকে্ম া যরে আইটনর আওোয় োটের কম্মচারীটের অসুথি ছুটি প্রোন করটে ে্যথ্ম িন, েটে োরা স্েওয়ারন 
/ প্রিাসরনক েেটষিে এেং / অথো স্েৌজোরর জররমানার সাটেটষি িারস্ত স্েওয়া স্যটে োটর, এর মটি্য রটয়টছ েটে সীমােদ্ধ নয়, মজরুরর 
আওোরুরক্তর েুটরা েররমাণ, 100% েূটে্ম রনি্মাররে ষিরে এেং স্েওয়াটনর স্মাে েররমাণ রদ্গুণ করার েররমাটণ জররমানার মিূ্যায়ন করার 
আটেি।  

আোর লনট়াগেত্া �লদ আইন অন�ুা়ী প্রট়াজনী় আোটে অসসু্থ ছুটি প্রদান না েটরন তটে আলে েী েরে? 

কম্মচারীরা শ্রম রেরাটগ অররটযাগ োটয়র করটে োটরন 888-469-7365 নম্বটর কি কটর।  

লেলেধ

স্োনও লনট়াগেত্ার লে এেন নীলত োেটত পাটর �া েেমীটদর অন্যান্য েে্চারীটদর অে্যেহৃত ছুটি প্রদান েরার  
অনেুলত স্দ়?  

ি্যাঁ। স্কানও রনটয়াগকে্ম ার এমন একটি নীরে থাকটে োটর যা কম্মচারীটের অন্য কম্মচারীটের অে্যেহৃে ছুটি প্রোন করটে স্েয়, যেষিণ
নীরেটি সমূ্পণ্ম স্স্চ্ায় থাটক। 

স্োনও লনট়াগেত্া অসসু্থ ছুটির অপে্যেিার েটরন এেন স্োনও েে্চারীটে শঙৃ্খিােদ্ধ েরটত পাটরন লে?  

ি্যাঁ। স্কানও রনটয়াগকে্ম া যারা আইটনর আওোয় প্রেত্ত রেরি ে্যেীে অন্য স্কানও উটদেটি্য ছুটি ে্যেিার কটরন ো যারা এই িরটনর ছুটি 
স্নওয়ার স্ষিটরে োটের রনটয়াগকে্ম াটক রমথ্যা েটিন, এমন কম্মচারীর রেরুটদ্ধ োঁটক ছাঁোই করা সি িারস্তমিূক ে্যেথিা রনটে োটরন।

অরেররক্ত FAQs, রেরি এেং আরও অটনক রকছু সি New York স্টেটের স্েেন সটমে অসুথি ছুটি সম্পটক্ম   
আরও েটথ্যর জন্য, অনগু্ি কটর ny.gov/paidsickleave-এ যান।

The New York State Department of Labor is an Equal Opportunity Employer/Program. Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
A proud partner of the American JobCenternetwork
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