
 

 
আপনি নি গর্ভ বতী বা সন্তািকি বুকির দধু পাি িরাকেি? 

ির্ভকেকে আপিার অনধিার জািিু 
 

কর্মক্ষেক্ষে গর্ম াবস্থা সংক্রান্ত ববষর্য যকু্তরাষ্ট্রীয় এবং নিউইয়কম  স্টেক্ষের আইক্ষির নবক্ষরাধী । 
 
গর্ভ বতী অবস্থায় িাজ  
 
একজি নিক্ষয়াগকর্ম ার1 জিয স্টকাক্ষিা কর্মচারীক্ষক স্টস গর্ম বর্ী বা গর্ম বর্ী হক্ষর্ পাক্ষর র্াই বনহস্কার করা অববধ—
অথবা গর্ম াবস্থা , নিশুর জন্ম, বা সম্পনকম র্ স্টকাি অবস্থার2 জিয চাকরীর নবনধ, ির্ম  , এবং সনুবধা পনরবর্ম ি 
করা। এছাড়াও স্টকাক্ষিা নিক্ষয়াগকর্ম ার জিয স্টকাক্ষিা কর্মচারীক্ষক স্টস গর্ম বর্ী বা গর্ম বর্ী হক্ষর্ পাক্ষর এই কারক্ষে 
নিক্ষয়াগ িা নিক্ষর্ বা পক্ষিান্ননর্ িা নিক্ষর্ চাওয়া অববধ।  

 
জািয়ুানর ২০১৬ পযমন্ত, নিউইয়কম  স্টেে স্পষ্টর্াক্ষব নিনির্ কক্ষর স্টয গর্ম বর্ী কর্ীরা স্টযক্ষকাক্ষিা গর্ম াবস্থা সংক্রান্ত 
অবস্থার কারক্ষে যনুক্তসম্মর্ বযবস্থা পাক্ষবি, যার র্ক্ষধয অন্তরু্ম ক্ত: 

• র্াক্ষে র্াক্ষে নবশ্রার্ স্টিওয়ার বা পানি পাি করার নবরনর্,  
• একটি পনরর্ানজম র্ কাক্ষজর সর্য়সনূচ, 
• সম্পনকম র্ স্টর্নিক্ষকল প্রক্ষয়াজক্ষি ছুটি, 
• হালকা িানয়ক্ষের কাক্ষজর জিয প্রস্তুর্ থাকা, এবং 
• নবপজ্জিক কাজ স্টথক্ষক স্থািান্তর। 

 
আপনি গর্ম বর্ী বক্ষল আপিার নিক্ষয়াগকর্ম াক্ষক আপিাক্ষক ছুটি নিক্ষর্ হক্ষব িা। আপনি যনি স্টর্নিক্ষকল ছুটি নিক্ষয় 
থাক্ষকি একটি গর্ম াবস্থা সংক্রান্ত অবস্থা বা সন্তাি জন্ম স্টিওয়ার ফক্ষল, আপিার নিক্ষয়াগকর্ম াক্ষক অবিযই আপিার 
চাকরী র্র্নিি ধক্ষর রাখক্ষর্ হক্ষব যর্নিি স্টস অিযািয কারক্ষে স্টর্নিক্ষকল ছুটির স্টেক্ষে রাখক্ষর্ি। যকু্তরাষ্ট্রীয় 
পনরবার এবং স্টর্নিক্ষকল ছুটি আইি (Federal Family and Medical Leave Act), নিউইয়কম  স্টেে প্রনর্বন্ধী 
সনুবধা আইি (New York State Disability Benefits Law), এবং নিউইয়কম  স্টেে পানরবানরক স্টবর্িক্ষর্াগী 
ছুটি আইক্ষির (New York State Paid Family Leave Law) আওর্ায় আপিার আক্ষরা কাক্ষজ-স্টফরা সংক্রান্ত 
অনধকার থাকক্ষর্ পাক্ষর। 
 
 
সন্তািকি বুকির দধু পাি িরাকিা অবস্থায় িাজ 
 
নিউইয়কম  স্টেে আইক্ষির অধীক্ষি, আপিার নিক্ষয়াগকর্ম ার জিয আপনি বকু্ষকর িধু খাওয়াক্ষেি এই কারক্ষে 
আপিার প্রনর্ নর্ন্নর্াক্ষব আচরে করা অববধ। িধু খাওয়াক্ষেি এর্ি র্াক্ষয়রা নিনির্র্াক্ষব কাক্ষজর সর্য় র্াক্ষির 
স্তি পাম্প করার জিয নবরনর্ পাক্ষবি। 

• সন্তাি জন্মাক্ষিার নর্ি বছর পযমন্ত, আপিার যনুক্তসম্মর্ স্টবর্ি ছাড়া নবরনর্ বা আপিার সক্ষবর্ি নবরনর্ 
বা প্রনর্ নিি খাওয়ার সর্য় নিক্ষর্ পারক্ষবি, যাক্ষর্ কক্ষর আপনি কাক্ষজর সর্য় আপিার বকু্ষকর িধু স্টবর 
করক্ষর্ পাক্ষরি।  

• আপিার নিক্ষয়াগকর্ম াক্ষক অবিযই একটি ঘর বা একটি স্থাি স্টিওয়ার জিয যথাসাধয স্টচষ্টা করক্ষর্ হক্ষব, 
আপিার কাক্ষজর জায়গার কাক্ষছ স্টকাথাও, যাক্ষর্ আপনি স্টগাপক্ষি আপিার বকু্ষকর িুধ স্টবর করক্ষর্ পাক্ষরি।  

• কাক্ষজর জায়গায় আপিার বকু্ষকর িধু স্টবর করার নসদ্ধাক্ষন্তর কারক্ষে আপিার নিক্ষয়াগকর্ম া আপিার সাক্ষথ 
ববষর্য করক্ষর্ পাক্ষরি িা।  

 

 

 

                                                           
1 এই উদ্দেদ্দযে, এন.ওয়াই. মানবাধিকার আইন (N.Y. Human Rights Law) যার অিীদ্দন চার বা তার ববধয কমমচারী আদ্দে থাদ্দক ধনদ্দয়াগকতম া ধিদ্দেদ্দব 

েংজ্ঞাধয়ত কদ্দর। 
2 মানবাধিকার আইদ্দনর আওতায় গর্ম াকালীন বা প্রেদ্দবর োদ্দথ েম্পধকম ত বয বকানও বমধিদ্দকল অবস্থা যা একটি স্বার্াধবক যারীধরক কাযমক্রম েম্পাদদ্দন বাাঁ িা বদয় বা 

বমধিদ্দকদ্দল গ্রিণদ্দযাগে ধিধনকাল বা লোবদ্দরটধরর িায়াগনধিক বকৌযল দ্বারা প্রদধযমত, এবং স্তনেপান, গর্ম স্রাব এবং গর্ম পাত অন্তর্ভম ক্ত থাকদ্দব। 



 

পানরবানরি ববতিকর্াগী ছুটি (Paid Family Leave) বিওয়া 

 
২০১৬ সাক্ষল, গর্িমর স্টকাক্ষর্া (Cuomo) স্টিক্ষির সবক্ষথক্ষক িনক্তিালী এবং নবসৃ্তর্ স্টবর্িক্ষর্াগী পানরবানরক 
ছুটির িীনর্ক্ষক আইক্ষি পনরের্ কক্ষরি। কর্মজীবী পনরবারক্ষির এখি আর র্াক্ষির নপ্রয়জিক্ষির জিয 
যত্ন এবং র্াক্ষির অথমবিনর্ক নিরাপত্তার র্ক্ষধয একটিক্ষক বাছাই করক্ষর্ হক্ষব িা।  
 
জািয়ুানর ১, ২০১৮ স্টথক্ষক স্টযইসব কর্মচারীরা নিউইয়কম  স্টেক্ষে স্টবসরকানর নিক্ষয়াগকর্ম ার অধীক্ষি কাজ কক্ষরি 
র্ারা পানরবানরক স্টবর্িক্ষর্াগী ছুটির উপযকু্ত। আপনি যনি একজি সরকানর কর্মচারী হি, আপিার নিক্ষয়াগকর্ম া 
পানরবানরক স্টবর্িক্ষর্াগী ছুটি নিক্ষব নকিা র্া র্ার ইোর উপর নির্ম র কক্ষর। 
 
নিউইয়ক্ষকম র পানরবানরক স্টবর্িক্ষর্াগী ছুটি চাকরীর সুরো সহ স্টবর্িক্ষর্াগী ছুটি প্রিাি কক্ষর যাক্ষর্ আপনি:  

• বন্ধি বর্রী করক্ষর্ পাক্ষরি িবজার্ক, িত্তক স্টিয়া বা পানলর্ সন্তাক্ষির সাক্ষথ; 
• যত্ন নিকত হয় স্টকাক্ষিা নিকোত্মীক্ষয়র যার গুরুর্র স্বাস্থয অবস্থা রক্ষয়ক্ষছ; অথবা 
• সহায়তা িরকত হয় স্টকাক্ষিা নপ্রয়জিক্ষক যখি পনরবাক্ষরর স্টকাক্ষিা সিসযক্ষক সনক্রয় সার্নরক 

স্টসবার জিয নবক্ষিক্ষি পাlঠাক্ষিা হয়। 

ছুটিক্ষর্ থাকা অবস্থায় আপনি আপিার স্বাস্থয ইন্স্যুক্ষরন্স্ চানলক্ষয় স্টযক্ষর্ পারক্ষবি এবং আপিার ছুটি স্টিষ হওয়ার 
পর নিনির্র্াক্ষব আপিাক্ষক একই বা সর্র্াক্ষের একটি চাকরী স্টিওয়া হক্ষব। আপনি যনি আপিার স্বাস্থয ইন্স্যুক্ষরন্স্ 
এর খরক্ষচ অংিীিার হক্ষয় থাক্ষকি, পানরবানরক স্টবর্িক্ষর্াগী ছুটিক্ষর্ থাকা অবস্থায় আপিাক্ষক অবিযই নপ্রনর্য়ার্ 
খরক্ষচর আপিার অংি নিক্ষর্ হক্ষব। 
 
পানরবানরক স্টবর্িক্ষর্াগী ছুটি স্টিওয়ার জিয বা গর্ম াবস্থা এবং সন্তাি জন্ম স্টিওয়া সংক্রান্ত সার্নয়ক 
প্রনর্বন্ধকর্ার জিয আপিার নিক্ষয়াগকর্ম া আপিার প্রনর্ ববষর্য প্রিিমি বা নবরাগর্াজি হক্ষর্ 
পারক্ষবি িা।  

 

 

 

 

আক্ষরা র্ক্ষথযর জিয, স্টিখিু ny.gov/pregnancyrights বা স্টেক্সে করুি “PREGNANT” এই িম্বক্ষর 81336।  
 

আপনি যনি নবশ্বাস কক্ষরি স্টয আপিার গর্ম াবস্থার জিয, আপনি ববষক্ষর্যর নিকার হক্ষয়ক্ষছি, বা গর্ম াবস্থা বা সন্তাি 

জন্ম স্টিওয়া সংক্রান্ত স্টকাক্ষিা স্টর্নিক্ষকল অবস্থার জিয যনুক্তসম্মর্ বযবস্থা স্টথক্ষক বনির্ হক্ষয়ক্ষছি, আপনি নিউইয়কম  
স্টেে র্ািবানধকার নবর্াক্ষগর (New York State Division of Human Rights) িাকছ অনর্কযাগ দাকয়র 

িরকত পাকরি:  

স্টিখিু: dhr.ny.gov অথবা স্টফাি করুি ১-৮৮৮-৩৯২-৩৬৪৪ 

 

http://ny.gov/pregnancyrights
https://dhr.ny.gov/

