
প্রদত্ত পরিবারিি ছুটি থেরে বাদ থদওযাি রবেল্পটি এবং এই ফর্মটি পূিরেি রদেরিরদ্মশগুরি সম্পরে্ম  পৃষ্া 2 পৃষ্ারে পাওযা থেরে পারি।

দয়া করে ন�়াট করু�: েেক্ষে ের্মচািী আচ্ারদে রিরযাগেে্ম াি চােরিি সারে োকুে িা থেি, রিরযাগেে্ম ারে অবশ্যই ফাইিটিরে সমূ্পে্ম রিব্মারিে দারবে্যারগি 
অিরুিরপ িাখরে িরব।

যদদ আপ�়াে সহ়াযত়াে প্ররয়াজ� হয, ত়াহরে (844) -337-6303 Paid Family Leave থিল্পিাইরি থোগারোগ েরুিএ 

www.ny.gov/PaidFamilyLeave

দপএফএে-ওরযভ়াে (9 -17) 
1 এে 2 পষৃ়্া

কর্মচ়ােী অপ্ট আউট হওয়া PAID FAMILY LEAVE সদুিধ়া

দ�রয়াগকত্ম ়া তথ্য
1. করমী এে আইদ� �়ার, সহ (DBA/AKA /TA)

2. ঠিক়া�়া 4. দ�রয়াগকত্ম ়া FEIN

3. শহে, ে়াজ্য এিং দজপ নক়াড 5. নটদেরফ়া� �়াম়্াে

করমীে তথ্য
6. করমীে �়ার

7. ি়াস়াে ঠিক়া�়া

8. শহে, ে়াজ্য এিং দজপ নক়াড 9. নটদেরফ়া� �়াম়্াে

কর্মসংস়্ার�ে তথ্য
10. গড় ঘন়্া প্রদত সপ়্ারহ ক়াজ (গত 8 সপ়্ারহে উপে দভদতি করে) 12. এই ক়াজ স়ারদযকী হয?

 হ্য়াাঁ  �়া

     যদদ হ্য়াাঁ হয, চ়াকদেটি নশষ পয্মন্ত দক প্রত্য়াদশত?11. প্রদতদদ� সপ়্ারহ গড় সংখ্য়া (গত 8 সপ়্ারহে উপে দভদতি করে)

কর্মচ়ােী দ�দচিতকেণ
1. আরর এই সররয প্রদত্ত পারিবারিে ছুটিি োভারিজ পরিে্যাগ েিরে চাই োিে (এেটি রিব্মাচি েরুি):

 আরর রিযররে সপ্ারি 20 ঘন্া বা োি থবরশ োজ েরি, েরব এই রিরযাগেে্ম াি জি্য সব্মদা 26 সপ্াি (6 রাস) োজ েিব িা।

 আরর রিযররে সপ্ারি 20 ঘণ্াি ের সরয োজ েরি, রেন্তু এই রিরযাগেে্ম াি জি্য ধািাবারিে 52 সপ্াি (এে বছি) 175 রদি োজ েিরব িা।

2.  আরর বঝুরে পারি থে আরাি োরজি সরযসূচী পরিবরে্ম ে িরি এই দারবে্যাগ প্রে্যািাি েিা িরব এবং এটি প্রে্যারশে িরব থে আরর প্ররে সপ্ারি 20 ঘণ্াি 
থবরশ সরয 6 রারসি জি্য োজ েিব, অেবা প্ররে সপ্ারি 20 ঘন্া ের রেন্তু েরপরক্ষ 52 সপ্ারি েরপরক্ষ 175 রদি োজ েিরবা (1 বছি).

3. আরর বঝুরে পারি থে এই দারবে্যাগটি ঐদছিক এিং প্রত্য়াদশত । 
 (ে) আরাি রিরযাগেে্ম া আরারে প্রদত্ত পারিবারিে ছুটিি থবরিরফটগুরি বাদ থদওযাি জি্য বাধ্য েিরে পারি িা। 
 (খ) আরাি সরযসূচী পরিবে্ম ি িা েিরিও আরর এই দারবে্যাগ প্রে্যািাি েিাি রসদ্ান্ত রিরে পারি।

4.  এই দারবে্যাগ প্রে্যািাি েিা িয রেিা োও আরর বুরঝ (েরদ আরাি বা আরাি োরজি সরযসূচী পরিবে্ম রিি রাধ্যরর), আরাি রিরযাগেে্ম া এই দারবে্যাগ 
দ্ািা আচ্ারদে সররযি জি্য রবপিীেরুখী ছাড়গুরি গ্রিে েিরে পারিি এবং এই সররযি জি্য আরাি থোগ্যোি রদরে গেিা েিা িয থদওযা পরিবাি ছুটি।

স়াক্্যদ়া�

আরর আরাি জ্ারিি সব্মারগ্র প্রে্যরযে, পূব্মবেতী রববরৃে সমূ্পে্ম এবং সে্য।

রিরযাগেে্ম াি স্াক্ষি: স্াক্ষরিি োরিখ:

রিরযাগেে্ম াি স্াক্ষি: স্াক্ষরিি োরিখ:

http://www.ny.gov/PaidFamilyLeave


Paid Family Leave ি়াইরে দ�ি্ম়াচ� (12 NYCRR 380-2.6)

(a)   এেটি আচ্ারদে রিরযাগেে্ম া এেটি ের্মচািী পরিবাি ছুটিি থবরিরফট এেটি দারবে্যাগ ফাইি েিাি রবেল্প প্রদাি েিা িরব: 

 (i)  োি বা োি রিযররে ের্মসংস্াি সরযসূচী প্ররে সপ্ারি 20 ঘন্া বা োি থবরশ রেন্তু ের্মচািী 26 সপ্াি ধরি োজ েিরব িা, অেবা 

 (ii)  োি বা োি রিযররে ের্মসংস্াি সরযসূচী প্ররে সপ্ারি 20 ঘন্া ের এবং ের্মচািী এেটি 52 ধািাবারিে সপ্ারিি সররযি ররধ্য 175 রদি 
োজ েিরব িা। 

(b)   এেজি ের্মচািীি রিযররে োরজি সরযসূরচরে থে থোিও পরিবে্ম রিি আট সপ্ারিি ররধ্য ের্মচািীরে ধািাবারিেভারব 26 সপ্াি বা চিরাি 
52 সপ্ারি 175 রদরিি জি্য োজ চারিরয থেরে িরব, এই রবভারগি অধীি দারযি েিা থোিও রওকুফ প্রে্যািাি েিা িরব। এেটি আচ্ারদে 
রিরযাগেে্ম া োি পরিে্যাগ বারেি েিা িরযরছ োি ের্মচািী পরিবারিি ছুটি থবরিরফরটি খিরচ অবদাি শুরু েিরে বাধ্য িরব, োি ররধ্য 
েরতীরদি ক্ষরেপূিে আইরিি আইরিি ধািা 209 অিেুাযী, ভাড়া োরিরখি োিরে থোিও রবপিীে পরিরাে অে্ম প্রদাি েিা িরব ের্মচািী থেরি 
বাধ্যবাধেো আচ্ারদে রিরযাগেে্ম া দ্ািা সূরচে েিা িয। 

(c)  েেক্ষে পে্মন্ত ের্মচািী আচ্ারদে রিরযাগেে্ম াি চােরিি সারে োকুে িা থেি, ঢাো রবশ্বরবদ্যািরযি থচযাির্যারিি অিুরিারধ আচ্ারদে ফাইিটি 
সমূ্পে্মরূরপ রিব্মারিে দারবে্যারগি অিরুিরপ িাখা িরব। 

(d)  এই রবভারগি সাব থসেশি (ে) এ বরে্মে ের্মচািী, রেরি দারবে্যারগি জি্য প্ররবশ িা েরি রিব্মারচে িি, থসরক্ষররে আচ্ারদে রিরযাগেে্ম াি 
সারে োি ের্মজীবরিি পুরিা সরযোরিি জি্য রিযররে পারিবারিে সুরবধা অবদাি িাখরব এবং আচ্ারদে রিরযাগেে্ম া পরিবািরে রেরি এই 
রশরিািার অিসুারি থোগ্য েখি রেরি থেরি ের্মচািী জি্য থবরিরফট থছরড়।

গড় ঘন়্া / দদর�ে ক়াজ গণ�়া

প্ররে সপ্ারি োজ ঘন্া গড় সংখ্যা রিধ্মািে েিরে: গে 8 সপ্াি ধরি োজ েিা সরস্ত ঘন্া 
থোগ েরুি োিপি 8 দ্ািা থরাট রবভক্ত।

প্ররে সপ্ারি োজ েিা রদরিি গড় সংখ্যা রিধ্মািে েিরে: গে 8 সপ্ারিি জি্য সরস্ত রদি 
থোগ েরুি এবং োিপি 8 দ্ািা থরাট রবভক্ত েরুি।

উদ়াহেণ:

সপ্ারিি োজ ঘন্াি োজ রদরিি োজ

সপ্াি 1 16 2

সপ্াি 24 3

সপ্াি 16 2

সপ্াি 16 2

সপ্াি 8 1

সপ্াি 24 3

সপ্াি 16 2

সপ্াি 8 1

থরাট 128 16

8 দ্ািা ভাগ েরুি 8 দ্ািা ভাগ েরুি

প্ররে সপ্ারিি গড় 16 2

দপএফএে-ওরযভ়াে (9 -17) 
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