
NY িহেরা আইন (NY HERO Act) 
NY �া�� ও অত�াবশ�কীয় অিধকার আইন 
(NY Health and Essential Rights Act)

িনউ ইয়ক�  �া�� ও অত�াবশ�কীয় অিধকার আইন (New York Health and Essential Rights Act) 5ই �ম 
2021 তািরেখ আইন িহসােব �ীকৃত হয়।
COVID-19 মহামারীর �িতি�য়া িহসােব, আইন� বায়বুািহত সং�ামক �রােগর �াদভু� ােবর সময় কম�েদর 
এ�েপাজার এবং অসু�তা �থেক র�া করার জন� কম�ে�ে� উ�ত �া�� এবং সরু�া ব�ব�ার �েয়াজন।
মেডল বায়বুািহত সং�ামক �রাগ এ�েপাজার �িতেরাধ পিরক�না এবং �বশ কেয়ক� িশ�-িনিদ� � মেডল 
পিরক�না িনউ ইয়ক�  ��ট িডপাট�েম� অফ �লবার (DOL) �ারা �তির করা হেয়েছ। িনেয়াগকত� ােদর হয় এক� 
�াসি�ক DOL মেডল ��ান �হণ করেত হেব বা �েয়াজেনর ঊে�� এবং তার বাইের এক� িভ� পিরক�না �তির 
করেত হেব।
িনউ ইয়ক�  ��ট যখন এক� বায়বুািহত সং�ামক �রাগেক জন�াে��র এক� ��তর িবপদ িহসােব িচি�ত কের 
তখন িনেয়াগকত� ারা তােদর পিরক�না বা�বায়ন করেবন বেল আশা করা হয়।
10 বা তার �বিশ কম�চারী সহ িনেয়াগকত� ােদর অবশ�ই কম�েদর এক� �যৗথ �ম-ব�ব�াপনা কম�ে�� িনরাপ�া 
কিম� �িত�া ও পিরচালনা করার অনুমিত িদেত হেব।

NY িহেরা আইন (NY HERO Act) িক?

NY িহেরা আইন অিভবাসন ি�িত ব�িতেরেক সম� �বসরকারী
িবভােগর কম�েদর আওতাভ�� কের।
এর অ�ভ��� হেবন পাট�-টাইম কম�, �াধীন কন��া�র,
পিরচারক-পিরচািরকা, �হাম �কয়ার ও পােস�ানাল �কয়ার
কম�, �দিনক �িমক, কৃিষ কম� ও অন�ান� সামিয়ক ও মরসুিম
কম�।

�ক �ক আওতাভ�� হেবন?
NY িহেরা আইেনর আওতায় রাজ� সরকােরর কম�চারী, বা
�াধীন কন��া�র, রােজ�র �কান রাজৈনিতক উপিবভাগ,
সরকারী কতৃ� প�, বা অন�ান� �কান সরকারী এেজি�
অ�ভ��� হেব না।
িনেয়াগকত� া �পশাগত সুর�া ও �া�� পিরচালনা ব�ব�ার
গৃহীত �কান সামিয়ক বা �ায়ী মানদে�র আওতাভ�� হেল
�া��ে�ে�র িনেয়াগকত� ারা িহেরা আইেনর অধীন� হেত
পারেবন না।
িনেয়াগকত� ার �কান বা সম� কম�চারী এক� সামিয়ক বা �ায়ী
OSHA মানদে�র আওতাভ�� হেবন িকনা তা �েত�ক
িনেয়াগকত� ােক িনেজই িবেবচনা করেত হেব। 
�কান সামিয়ক OSHA মানদ� আর কায�কর না থাকেল, পূেব�
OSHA মানদে�র আওতাভ�� িনেয়াগকত� ারা পের িহেরা
আইেনর অধীন� হেত পারেবন।

�ক �ক আওতাভ�� হেবন না?

আপেডট করা হেয়েছ: 22 জনু, 2022
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এক� বায়বুািহত সং�ামক �রােগর এ�েপাজার
�িতেরাধ পিরক�না �তির ক�ন।
 এক� �তির করার 30 িদেনর মেধ� কম�েদর এক�
অনুিলিপ িদন৷
�য �কান নত�ন কম�চারীেদর িনেয়াগ করা হেল তােদর
এক� অনিুলিপ িদন।
�িত� কােজর সাইেট পিরক�না� �পা� ক�ন যােত
কম�রা এ� �দখেত পােরন।
�েয়াজন অনযুায়ী পিরক�না আপেডট ক�ন।

�িতবার (এক� িবেবচনা কায�কর 
�হাক বা না �হাক)

যখন এক� পদবী কায�কর হয়

িনি�ত করেত হেব �য তােদর এ�েপাজার �িতেরােধর
�কৗশল� হালনাগােদর এবং �ম িবভাগ ও �া�� িবভাগ
এবং িনউ ইয়ক�  ��েটর �িবধান �মেন চলেছ।
পিরক�না বা�বায়ন করা।
কম�েদর সােথ পিরক�না স�েক�  �মৗিখক ভােব
পয�ােলাচনা ক�ন।

িনেয়াগকত� ােদর অবশ�ই:

িহেরা আইন �ারা �ািপত মানদ��িল যিদ আমার

িনেয়াগকত� া �মেন না চেলন, িতিন NY িহেরা আইেনর

অধীেন বলবৎ থাকা আপনার অিধকার�িল ল�ন

করেছন এবং আপনােক বায়বুািহত সং�ামক �রােগর
সং�েশ� আসার ঝঁুিকেত রাখেছন।
�িতফেলর কথা না �ভেবই কাজ করেত অ�ীকার করার
অিধকার আপনার আেছ।

�ম িবভােগ অিভেযাগ দােয়র করেত যান:
dol.ny.gov/ny-hero-act
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NY িহেরা আইন (NY HERO Act) 

বা�বায়ন

আপেডট করা হেয়েছ: 22 জনু, 2022

এক� বায়বুািহত সং�ামক �রাগ বত� মােন এক� ��তর জন�া�� িবপদ িহসােব
িবেবিচত িকনা তা িনধ�ারণ কের আইন অনসুাের কী করা দরকার।
এ� িনউ ইয়ক�  ��েটর �া�� কিমশনার �ারা সং�ািয়ত করা হেয়েছ।
সবেচেয় আপ ট� �ডট তেথ�র জন�, dol.ny.gov/ny-hero-act �দখনু

িকভােব NY িহেরা আইন অনশুীলন করা হয়?

কম� কিম�:

10 বা তার �বিশ কম�চারী সহ িনেয়াগকত� ােদর অবশ�ই
কম�েদর এক� �যৗথ �ম-ব�ব�াপনা কম�ে�� িনরাপ�া
কিম� �িত�া ও পিরচালনা করার অনমুিত িদেত হেব।
কম� কিম��িল �কবলমা� COVID-19 সং�া�
সমস�া নয়, �য �কানও কম�ে�ে�র �া�� ও িনরাপ�া
সং�া� নীিতর সমাধান করেত পাের।
কম� কিম��িল সব�দা �তির করা �যেত পাের এবং
এক� পদবী কায�কর �হাক বা না �হাক তা পূরণ করা
�যেত পাের।

িনেয়াগকত� ােদর অবশ�ই:

�িমক-এর অিধকার:

https://www.nyic.org/
https://dol.ny.gov/ny-hero-act
http://dol.ny.gov/ny-hero-act


�বসরকারী খােতর কম�চারী যারা দশ বা তেতািধক �লােকর সােথ ব�বসায় িনয�ু
তােদর কােছ NY িহেরা আইনেক ধন�বাদ, �ধ ুCOVID-19 স�িক� ত সমস�া নয়,
কম�ে�ে�র �য �কানও �া�� এবং সুর�া নীিত িনেয় আেলাচনা করার জন� কম�
কিম� গঠন করার িবক� রেয়েছ।

কম� কিম� িক?

িনেয়াগকত� ােদর কােছ �� ও অিভেযাগ জানােব যার উ�র
িদেত িনেয়াগকত� ারা বাধ� থাকেবন
িনেয়াগকত� ার �যেকান �া�� ও িনরাপ�া নীিতর
পয�ােলাচনা করেব
সরকারী সং�ার সাইট িভিজট ও পিরদশ�েন অংশ�হণ
করেব

িনেয়াগকত� ার দািখল করা �যেকান �া�� ও িনরাপ�া
িরেপােট�র পয�ােলাচনা করেব
�িত ��মািসেক কােজর সময় 2 ঘ�ার জন� কিম�র
িম�ং বসােত হেব
কিম� সদস�রা �পশাগত �া�� ও িনরাপ�া এবং কম�
সরু�া কিম�র কায�ব�ব�া সং�া� �িশ�েণ অংশ�হণ
করেত পারেবন যা চার ঘ�ার �বশী হেব না।

কিম� গঠেনর মাধ�েম কম�রা িন�িলিখত ব�ব�া�িল িনেত
পারেবন:

কিম� গঠন করার দরকার িক?

কিম�েত অ�তপে� 2/3 জন নন-সপুারভাইজির
কম� থাকেবন এবং িনেয়াগকত� ােদর অ�তপে�
একজন �িতিনিধ অবশ�ই থাকেবন। কিম�র
সভাপিত �যৗথভােব কম�রা ও িনেয়াগকত� ারা
হেবন।  
বত� মােন এক� NY HERO কিম�েত 12 জেনর
�বিশ সদস� থাকেত পাের না।
কম�রা িনেজেদর �িতিনিধেদর �বেছ �নেবন এবং
তার �িতফল �থেক সরুি�ত থাকেবন

এই কিম�েত কারা থাকেত পারেবন?
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কম�রা ছঁাটাই, অবনমন বা �কান�কার �িতফেলর
ভয় ছাড়াই এই কিম��িল গঠন করেত পারেবন
আপিন �ম িবভােগ অিভেযাগ জানােত পারেবন
এখােন: dol.ny.gov/ny-hero-act
অপিরহায� কম� �গা��র কাছ �থেক সহায়তা
পাওয়ার জন� �যাগােযাগ ক�ন! ইেমল:
protectnyheroes@gmail.com

আমার অিধকার�িল িক িক?
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সাধারণ সেচতনতা
শারীিরক দরূ� বজায় রাখা
মা�, �াভস ও ব�ি�গত সরু�াদায়ক সর�াম
(PPE) পরা
�ায়ই যথাযথভােব হাত �ধায়া

কম�র মেধ� �রােগর উপসগ� �দখা �গেল তােক
কম�ে�ে�র মেধ� থাকেত না �দওয়া
িশফেটর ��েত কম�েদর �া�� পরী�া স�ণূ�

করেত হেব
যথাযথ শারীিরক দরূ� বজায় রাখার ব�ব�া
থাকেব

কম�েদর যথাযথভােব হাত পির�ার রাখেত হেব
�ধায়া ও জীবাণমু�ু করা
অিতির� ঝঁুিক থাকা ব�ি�েদর জন� িবেশষ
থাকার ব�ব�া

কােজর জায়গায় সব�� িনেয়াগকত� ারা িন�িলিখত
নু�নতম িনয়�ণ ব�ব�া�িল অবশ�ই ব�বহার করেবন

�াদভু� ােবর সময় ন�ুনতম িনয়�ণ
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িনেয়াগকত� া ঝঁুিকপণূ� কাজ সামিয়ককােলর জন� ব�
রাখার কথা ভাবেত পােরন
িনেয়াগকত� ােক িন�িলিখত িবষয়�িল িবেবচনা করেত
হেব: 

�াভািবক বায় ুচলাচল ব�ব�া
এয়ার িপউিরফায়ার
��ি��াস

আল�াভােয়ােলট লাইট িডজইনেফকশন িসে�ম 
�শাসিনক িনয়�ণ 

শারীিরক দরূ� বিৃ� করা
হাত �ধায়া ও পির�ার করার জন� অিতির� �ছাট
িবরিত �দান করেত হেব
সাবান, স�ািনটাইজার, একবার ব�বহােরর উপেযাগী
জীবাণমু�ু করার �তায়ােল িদেত হেব

কম�চারীর কাছ �থেক টাকা না িনেয় তােক িপিপই িদেত
হেব। �দান করা িপিপই কম�ে�ে�র ঝঁুিক মলূ�ায়েনর
উপর িভি� কের বানােত হেব।

ন�ুনতম িনয়�ণ ব�ব�ার মাধ�েম কম�চারীেদর পয�া� সরু�া
না �দওয়া �গেল অিতির� িনয়�ণ ব�ব�া �হণ করেত হেব:

�াদভু� ােবর সময় উ�ত িনয়�ণ
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বায়ুবািহত সং�ামক �রােগর সং�শ� �িতেরাধ পিরক�না

�ম িবভাগ এক� �মাণ পিরক�না �তির কেরেছ যা পিরবত� ন কের বা �যমন আেছ

�তমনভােবই ব�বহার করা �যেত পাের। এই পিরক�নার উে�শ� হল এক�
বায়ুবািহত সং�ামক �রােগর �াদভু� ােবর সময় এর সং�শ� ও অসখু �থেক
কম�চারীেদর সুরি�ত রাখা।
িনেয়াগকত� ােদর ন�ুনতমভােব িন�িলিখত িনেদ� িশকা �মেন চলেতই হেব।
DOL ওেয়বসাইেট dol.ny.gov/ny-hero-act, আপিন পিরক�না এবং িশ�-
িনিদ� � িনয়ম�িল খুঁেজ �পেত পােরন৷

সং�শ� �িতেরাধ পিরক�না িক?

NY িহেরা আইন (NY HERO Act) আপেডট করা হেয়েছ: 22 জনু, 2022
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এই পিরক�নার অধীেন �কান কম�চারী িনেজর অিধকার
�েয়াগ করেল �কান িনেয়াগকত� া তার সােথ প�পাতমূলক
আচরণ করা, �মিক �দওয়া, �িতেশাধ �নওয়া বা �িতকূল
পদে�প �হণ করার মত কাজ করেত পারেবন না। 
পিরক�নার মেধ� িনেয়াগকত� া অিধকার ল�েনর িরেপাট�
সং�া� �যাগােযােগর তথ� অ�ভ��� রাখেবন।
কম�চারী অিধকার ল�েনর িরেপাট� িলিখত বা �মৗিখকভােব
জানােত পারেবন। আপিন যিদ �িতফলমূলক আচরণ

�দখেত পান তাহেল এই ��ে� আপনার িনেয়াগকত� ার
মেনানীত ব�ি�র সােথ �যাগােযাগ করেত পােরন। 

�িতফল �থেক সরু�া
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িনেয়াগকত� া �মৗিখকভােব সম� কম�চারীেক
পিরক�নার অি�� ও অব�ান স�েক�  বলেবন,
�কান পিরি�িতেত এ� সি�য় হেব তা জানােবন
এবং িহেরা আইেনর অধীেন তােদর অিধকার ও
নীিত�িল স�েক� ও বিুঝেয় �দেবন। 
পিরক�না সি�য় হেল, সম� কম� �িশ�ণ
পােবন যা পিরক�নার সম� উপকরণ ও অন�ান�
�াসি�ক িবষয় অ�ভ��� করেব:

সং�ামক মাধ�ম এবং তার �ারা স�ৃ �রাগ
�রােগর ল�ণ ও উপসগ�
�রাগ কীভােব ছড়ায়
এই সং�শ� �িতেরাধ পিরক�নার িব�ািরত
ব�াখ�া

সং�শ� িনয়�ণ ব�ব�ার ব�বহার ও
সীমাব�তা

কম�ে�ে�র কায�কলাপ ও অব�ান যার ফেল
সং�ামক মাধ�েমর সং�েশ� আসা �যেত
পাের

�িশ�ণ�:
কম�চারীেদর িবনামেূল� �দান করেত হেব এবং
কােজর সময় সংঘ�ত হেব
যথাযথ িবষয়ব� সম�ৃ হেব এবং কম�চারীেদর
িশ�াগত �যাগ�তা, অ�র �ান অনযুায়ী হেব
ও পছে�র ভাষায় স�� করেত হেব 
সরাসির �মৗিখকভােব জানােত হেব অথবা
�টিলেফান, �বদ�ুিতক বা অন�ান� মাধ�েম
স�� করেত হেব

�াদভু� ােবর সময় �িশ�ণ ও তথ� �দান জীবাণমু�ুকরণ

�য ব��িল একািধক ব�ি� �শ� কেরন
�স�িলেক অবশ�ই উপয�ু িডসইনেফ��া� িদেয়
ঘন ঘন পির�ার করেত হেব।
ঘর পির�ার কম�েদর ঝঁুিক �বশী থাকেত পাের
কারণ তারা স�াব� ব� সং�ািমত উপিরতল
পির�ার কেরন। �সইে�ে�, িবক� প�িত এবং/
অথবা অিতির� সরু�া ব�ব�ার দরকার পড়েব।

উপিরতল জীবাণমু�ু করার আেগ ঝা�
�দওয়ার পিরবেত�  সাবান ও জল িদেয় মুেছ
�দওয়ার পরামশ� CDC �দয়। 

ঘর পির�ার কম�েদর �াসয� সরুি�ত রাখার
সর�াম পরেত হেব।
আবজ�না পাে� লাইনার ব�বহার করেত হেব।

আবজ�না ভিত�  ব�াগ বঁাধার আেগ �জার কের
�েপ হাওয়া �বর করেবন না

NY িহেরা আইন (NY HERO Act) 
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আপিন যিদ �ছাট ব�বসার মািলক হন এবং একমা�
কম�চারী না হন, তাহেল আপনােক িহেরা আইন �মেন
চলেত হেব।
আপনােক িনজ� কম�ে�ে�র পিরক�না বানােত হয় �ম
িবভােগর মেডল মানদ� �মেন চলেত হেব অথবা আরও

শি�শালী পিরক�না �তির করেত হেব। মেডল�িল �দখেত
যান dol.ny.gov/ny-hero-act
আপিন িনেজর পিরক�না �তির করেত পােরন, �স�েক
DOL �ারা অনেুমািদত হেত হেব না তেব �সখােন DOL-র
�মাণ পিরক�নার শত��িল পূরণ করেত হেব। 

�ছাট ব�বসার মািলক িহসােব এটা আমার

��ে� িক �বাঝােব?

DOL �দ� মেডল পিরক�নায় আরও তথ� �দওয়া থােক তেব
আপনােক অবশ�ই ন�ুনতমভােব:

সম� কম�চারীেক মা� িদেত হেব এবং তােদর মা� পরেত
বলেত হেব
আবশ�কীয় PPE �দান করেত হেব
অ�তপে� 6 ফুেটর সামািজক দরূ� বজায় রাখেত হেব
হ�া� স�ািনটাইজার/ ওয়ািশং ��শন িদেত হেব
�িতিদন কােজর ��েত কম�েদর পরী�া কের COVID-
19 এর উপসগ� আেছ িকনা যাচাই করেত হেব
স�াব� সব�ািধক পয�ােয় বাইেরর বাতােসর �বাহ বিৃ�
করেত হেব
খবু �বশী �শ� করা তল িনয়িমত জীবাণমু�ু করেত হেব
আ�া� ও সং�েশ� আসা কম�েদর �বতনসহ
�কায়ােরি�ন ছ�� �দান করেত হেব
িনয়ম পালন বজায় রাখেত একজন ত�াবধায়ক িনয�ু
করেত হেব 

আমােক �কান মানদ� �য�ু করেত হেব?
আপিন যিদ এ�েপাজার �িতেরােধর �কৗশল �িত�া না
কেরন বা একজন কম� কিম�েক �ীকৃিত না �দন, তাহেল
আপনােক �িতিদন $50 বা তার �বিশ জিরমানা করা হেত
পাের।

ছয় বছেরর মেধ� একািধকবার ল�েনর ��ে� রাজ� �া��
কিমশনার আপনার জন� $1,000 �থেক $10,000
জিরমানা ধায� করেত পাের যা পরবত�কােল আরও বাড়েব।

আপনােক �ত এক� �িতর�ামলূক পিরক�না �তির
করেত হেব ও সবাইেক জানােত হেব এবং বায়ুবািহত
সং�ামক �রােগর �াদভু� াব স�েক�  সা�িতক তথ�
�জেন রাখেত হেব।

আিম যিদ �মেন না চিল তাহেল িক হেব?
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�ম িবভাগ ভাষা উপল�তা পিরেষবা �দান কের যােত
আপিন �ছে� িনেজর ভাষায় কারও সােথ কথা বলেত
পােরন, এই ন�ের: 1-888-469-7356

আমার ভাষায় সাহায� �পেত কার সােথ
�যাগােযাগ করব?

�ছাট ব�বসার মািলকেদর জন� তথ�
NY িহেরা আইন (NY HERO Act) আপেডট করা হেয়েছ: 22 জনু, 2022

এই স�দ িনেদ� িশকা
�ারা সমিথ�ত:

বা�বায়ন করার �চকিল�
বায়বুািহত অস�ুতা �থেক কম�েদর র�া করার জন�
এক� পিরক�না ক�ন। �ম িবভােগর
�টমে�ট�িলও �হন করার জন� উপল�।

যখনই িনউ ইয়ক�  ��ট এক� বায়বুািহত সং�ামক
�রাগেক এক� �ধান জন�াে��র ঝঁুিক িহসােব
িচি�ত কের তখনই এই �কৗশল� কায�কর করেত
হেব এবং কম�েদর সােথ �শয়ার করেত হেব।
কম�চারীেদর তােদর পছে�র ভাষায় অনেুরাধ করার
অিধকার রেয়েছ।

10+ কম�চারীসহ িনেয়াগকত� ােদর অবশ�ই এক�
�যৗথ কম�-ম�ােনজেম� কম�ে�� সরু�া কিম�
গঠেনর ও পিরচালনার অনমুিত িদেত হেব।

https://www.nyic.org/
https://dol.ny.gov/ny-hero-act

