
ওভারটাইম ফয্া� শীট �ত� �দানকারীেদর জনয্  
 

V4  1 
4/13/17 Bengali 

 

 
এই ফয্া� শীটিট �ত� সরবরাহকারীেদর কাযর্ স�ােহর সীমা এবং ওভারটাইম স�েকর্  িনয়মগিল বুঝেত সহায়তা কের।  
আেরা তেথয্র জনয্ অনু�হ কের �াহেকর েকস ময্ােনজােরর সােথ েযাগােযাগ করন অথবা 1TUwww.dshs.wa.gov/altsa/IPOT U 
েদখুন। 
 
সাধারণ ওভারটাইেমর তথয্ 
1. কাযর্ স�াহ বলেত িক েবাঝায়? 

একিট কাযর্ স�াহ শর হয় রিববার 12:00 পূবর্া� (মধয্রাি�) এবং েশষ হয় পরবত� শিনবার 11:59 অপরাে�।   
 

2. কাযর্ স�ােহর সীমা (WWL) বলেত িক েবাঝায়? 
একিট WWL হল একিট কাযর্ স�ােহ আপিন কাজ করেত পােরন এমন কমর্ ঘ�ার েমাট সংখয্া।  একিট 2016 
ওয়ািশংটন ে�ট আইন একজন �ত� �দানকারী(IP) একিট কাযর্ স�ােহ কাজ করেত পাের এমন ঘ�ার সংখয্ার সীমা 
েসট কের। সকল IPs এর একিট কাযর্ স�ােহর সীমা (WWL) রেয়েছ।  আপিন আপনার WWL পযর্� কাজ করেত 
পােরন যখন েসই ঘ�াগেলা আপনােক েকান একজন বা একািধক �ােয়ে�র �ারা বরা� হয় এবং আপনার কাজ করা 
েসই �ােয়ে�র ঘ�াগিল �হণ করার জনয্ েযাগয্ হন। �ােয়� তােদর �য্ান অফ েকয়াের মূলয্ায়নকৃত মািসক ঘ�াগিলর 
েচেয় েবিশ বরা� করেত পাের না। WWL গেলা তােদর পিরেষবাগিলর অথর্ায়ন িনি�ত করেত ওভারটাইম খরচ িনয়�ণ 
করেত সহায়তা কের যােদর তা �েয়াজন।   

 
3. েকমন কের DSHS আমার �ায়ী WWL িনধর্ারণ কের আর েকমন কের আিম আমার �ায়ী WWL জানেবা? 

একিট ে�ট আইন এি�ল 2016 েত পাস হেয়িছল।  এই আইনিট সকল IPেদর জনয্ একিট 40 ঘ�া WWL �িত�া 
কেরিছল তােদর জনয্ ছাড়া যারা জানুয়াির 2016 েত �িত স�ােহ গেড় স�াহ �িত 40 কমর্ ঘ�ার েবিশ কাজ 
কেরিছেলন।  40 ঘ�ার েবিশ WWL IP’র জানুয়ারী 2016 এর অথর্ �দান করা েসবা ঘ�ােক 4.33 �ারা িবভক্ত 
কের িনকটতম চতুথর্াংশ ঘ�া �ারা িনধর্ািরত হেয়িছল।  েম 2016 েত, েসই IP েদর DSHS েনািটশ েমল কেরিছল যা 
রা জানুয়ারী 2016 েত তােদর WWL তথয্ সহ কাজ কেরিছল।  েকান �ায়ী WWL 65 ঘ�ার েবিশ হেত পাের না। 
জানুয়ারী 2016 এর পের আপিন IP িহসােব কাজ শর করেল, আপনার WWL হল 40 ঘ�া। 
 

4. যিদ আমার মেন হয় েয আমার �ায়ী WWL ভুলভােব িনধর্ািরত হেয়েছ তাহেল? 
যিদ আপনার মেন হয় আপনার WWL ভুলভােব িনধর্ািরত হেয়েছ, আপিন �ােয়ে�র েকস ময্ােনজােরর িনকট একিট 
অনুেরাধ েপশ করেত পােরন এবং DSHS ওয়ািশংটন অয্াডিমনে�িটভ েকাড 388-114-0050 �িত আপনার ঘ�াগিল 
পযর্ােলাচনা করেব। 

 
5. আমার �ায়ী WWL িক কখনও পিরবতর্ ন হেব? 

যিদ আপনার �ায়ী WWL 60.25 এবং 65 ঘ�ার মেধয্ হয়, তেব 1 জলুাই 2017 তািরেখ এিট 60 ঘ�া কেম যােব, 
যিদ না আইন পিরবতর্ ন হয়।  অনয্থায়, যতিদন পযর্� আপিন একিট IP িহসােব েযাগয্তাস�� থাকেবন ততিদন 
আপনার �ায়ী WWL পিরবতর্ ন হেব না। আপনার WWL একই থাকেব যিদ আপনার সািভর্ েস িবরিত থােক এবং 
ভিবষয্েত IP িহসােব িফের আেসন।  
 

6. আমার WWL পিরেষবার ঘ�াগিলেত িক পিরেষবা অ�ভুর্ � করা হয়? 
• পােসর্ানাল েকয়ার 
• িরিলফ েকয়ার 
• দ�তা অিধ�হণ �িশ�ণ 
• অবকাশ যত্ন 

 
7. আমার WWL িক �মণ কাল, DSHS এর আবিশয্ক �িশ�ণ, বা েপইড টাইম অফ (PTO) েত �েযাজয্? 

না। �মণ কাল, DSHS এর আবিশয্ক �িশ�ণ, বা েপইড টাইম অফ (PTO) আপনার WWL এর মেধয্ অ�ভুর্ � নয়। 
এর অথর্ আপিন �ােয়ে�র জনয্ �েয়াজন অনুসাের আপনার WWL পযর্� কাজ করেত পােরন, এমনিক কেয়ক স�ােহর 
মেধয্ আপনার আবিশয্ক �িশ�ণ, অনুেমািদত �মেণর সময় েথেক থােক বা PTO িনেয় থােকন। 

 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT
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ওভারটাইম (OT) �দান 
8. েকমন কের আমার অথর্ �দান করা OT গণনা করা হেয়েছ? 

আপনােক একিট কাযর্ স�ােহ 40 ঘ�া পযর্� কাজ করার জনয্ আপনার সকল সমেয়র জনয্ িনয়িমত মজিুর �দান করা 
হেয়েছ।  40 ঘ�ার পের আপনার কাজ করা সকল সমেয়র জনয্, আপনােক আপনার িনয়িমত মজিুরর 1.5 গণ অথর্ 
�দান করা হেয়েছ।   
IPOne েপেম� বয্ব�া আপনার একিট কাযর্ স�ােহ আপনার কাজ করা ঘ�াগিলর জনয্ আপনার িনয়িমত মজিুরেত 
স�ূণর্ অথর্ �দান কের (যােক "ফুল েরট" বলা হয়)।  এিট OT েক OT ঘ�াগিলর জনয্ একিট অিতির� ½ েরট 
িহসােব েদখায়। ঐসকল েমাটগিল একসােথ েযাগ করা হয় চূড়া� েবতেনর জনয্। 

উদাহরণ:   
আপিন একিট কােজর স�ােহ 45 ঘ�া কাজ কেরেছন এবং আপনার িনয়িমত হার $12/ ঘ�া।   
আপনার েবতন হেব: 
   45 ঘ�া x ঘ�ায় $12 (ফুল েরট) = $540 
U+ 5 ঘ�ার ওভারটাইম x $6 (হাফ েরট) = $30 

েমাট     $540 +$30 = $570 
OT েপেম� সংি�� িববরেণ (েপেম� সামাির েডসি�পশন) েদখােনা হয় এবং উপাজর্ ন িবভােগ (আিনর্ংস্ েসকশন) 
েভে� েদখােনা হয়।  এই উদাহরেণ উপাজর্ ন িবভাগ (আিনর্ং েসকশন) 45 পােসর্ানাল েকয়ার ঘ�া এবং 5 ওিট ঘ�া 
েদখােব। 

 
9. আমােক িক �মণ কাল, DSHS এর আবিশয্ক �িশ�ণ, বা েপইড টাইম অফ (PTO) এর জনয্ অথর্ �দান করা হেব? 

আপনােক �মণ সময় এবং DSHS আবিশয্ক �িশ�েণর জনয্ অথর্ �দান করা হেব যিদ আপনার কাযর্ স�ােহ কাজ করা 
েমাট ঘ�া 40 ঘ�ার েবিশ হয়।  PTO ঘ�া কাজ করা ঘ�া িহসােব িবেবিচত হয় না, তাই এগিল ওিটর জনয্ অথর্ 
�দােনর জনয্ কখেনা েযাগয্ হেব না। 

 
�ায়ী 40 ঘ�া WWL থাকা IPS এর জনয্ তথয্ 
10. একিট কাযর্ স�ােহ আিম িক 40 ঘ�ার েবিশ কাজ করেত পাির? 

আপিন একিট কাযর্ স�ােহ 40 কমর্ ঘ�ার েবিশ নাও কাজ করেত পােরন যিদ না আপিন DSHS এর েথেক অ�ায়ী 
কােজ 40 ঘ�ার েবিশ �ােয়� িনিদর্� অনুেমাদন পান।  
 

11. আিম িক আমার �ায়ী WWL এর েবিশ কাজ করেত পাির যিদ আিম িবিভ� �ােয়ে�র জনয্ কাজ কির? 
আপনােক অবশয্ই সকল �ােয়� কমর্ ঘ�া আপনার �ায়ী WWL এর মেধয্ রাখেত হেব, আপিন কতগিল �ােয়ে�র কাজ 
করেছন তা িনিবর্েশেষ।  যিদ আপিন এেকর েবিশ �ােয়ে�র জনয্ কাজ কেরন, আপনােক অবশয্ই আপনার সমেয়র মেধয্ 
সময়সূচী িনধর্ািরত করেত িনি�ত করেত েয, যখন আপিন আপনার সকল কমর্ ঘ�া একসােথ েযাগ করেবন, আপিন 
আপনার �ায়ী WWL এর েবিশ কাজ করেবন না।   

 
12. আমার িক করা উিচত যিদ আমার �াহক যার জনয্ আিম কাজ কির আমােক আমার জনয্ বরা� �ায়ী WWL এর 

েথেক েবিশ ঘ�ার জনয্ সময় িনধর্ািরত কের? 
• বয্াখয্া করন েয আপিন আপনার WWL এর েথেক েবিশ কাজ করার জনয্ অনুেমািদত নন এবং তার েথেক েবিশ 

কাজ করেল েসিট অিতির� দািব বেল িবেবিচত হেব। অিতির� দািব স�েকর্  অিতির� তেথয্র জনয্ #19 েদখুন 
• আপিন এমন কাযর্ভার �হণ করেবন না যার কারেণ আপনার WWL এর েথেক েবিশ কাজ হেয় যায়। 
• �ােয়�েক অিতির� �দানকারী িনেত উৎসািহত করন।     
• �ােয়�িটেক তাঁর েকস ময্ােনজােরর সােথ েযাগােযাগ করেত উৎসািহত করন যিদ �ােয়�িটর আপনার সীমা বুঝেত 

অসুিবধা হয় বা েকান অিতির� �দানকারী খুেঁজ না পান। 
• আগাম এবং তাৎ�িণক চািহদাগিলর উপের অিতির� তেথয্র জনয্ অনু�হ কের পৃ�া 3 এ #18 েদখুন। 
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�ায়ী 40.25 ঘ�া WWL থাকা IPS এর জনয্ তথয্ 
13. একিট কাযর্ স�ােহ আিম িক 40 ঘ�ার েবিশ কাজ করেত পাির? 

যিদ আপিন DSHS এর েথেক িলিখত েনািটশ েপেয় থােকন েয আপনার �ায়ী WWL 40 এর েথেক েবিশ অথবা যিদ 
আপিন একিট অ�ায়ী �ােয়� িনিদর্� WWL বৃি� অনুেমাদন কের থােকন, তাহেল আপিন আপনার েনািটেশ থাকা ঘ�া 
সংখয্া পযর্� কাজ করেত পােরন।   

14. যিদ আিম একািধক �ােয়ে�র জনয্ কাজ কির তেব আমােক কী করেত হেব? 
অনু�হ কের �� #11 এর উত্তরিট েদখুন। 
 

15. আমার িক করা উিচত যিদ আমার �াহক যার জনয্ আিম কাজ কির আমােক আমার জনয্ বরা� �ায়ী WWL এর 
েথেক েবিশ ঘ�ার জনয্ সময় িনধর্ািরত কের?  
আপিন আপনার ঘ�াগিল সমি�ত করেত স�ম হেব যিদ িন�িলিখতগিল সতয্ হয়: 

• �ােয়ে�র �েয়াজন আেছ; এবং 
• অিতির� ঘ�া কাজ করা �ােয়ে�র মািসক মূলয্ািয়ত ঘ�ােক অিত�ম করেব না; এবং 
• এক স�ােহর মেধয্ আরও কাজ করার ফেল মােসর অনয্ স�াহগিলেত �ােয়ে�র অপিরহাযর্ যত্ন ছাড়াই চলেব 

না; এবং 
• এক স�ােহ আরও কাজ করেল মােসর মেধয্ আপনার WWL-েত কাজ করেল আপনার তুলনায় মােস েবিশ 

সময় লাগেব না।   
 

আপনার WWL 40-এর েবিশ হেল আপিন �েয়াজনমত ঘ�া সমি�ত কের িনেত পােরন যত�ণ না আপিন সাধারণতঃ 
মােস যতটা কাজ কেরন তার েবিশ ওভারটাইম করেছন। মািসক ওভারটাইেমর ঘ�ার পিরমাণ গণনা করা হয় আপনার 
WWL েথেক 40 ঘ�া িবেয়াগ কের ও অবিশ�েক মােস শিনবােরর সংখয্া িদেয় গণ কের। 

Uউদাহরণ: 
জেসর WWL হল 46 ঘ�া।  েজাস েয পিরমােণ ওভারটাইম করেত পারেব তা িনভর্ র করেছ েয েস মােসর 
কতগিল শিনবাের কাজ করেছ তার উপের।  
5িট শিনবােরর গণনা: 46 – 40 = 6 x 5 = 30  
4িট শিনবােরর গণনা: 46 – 40 = 6 x 4 = 24 
�ােয়� েজােসর সারা মাস ধের নমনীয় সময়সূচীেত কাজ করার �েয়াজন হেল তা েহােস করেত পাের যত�ণ েস 
5িট শিনবােরর মােস 30 ঘ�ার, অথবা 4িট শিনবােরর মােস 24 ঘ�ার েবিশ কাজ না করেছ। 

 
আপিন িনেজর ঘ�া সমি�ত কের আপনার WWL-এর েথেক েবিশ কাজ করেত পােরন যিদ আপিন েয �ােয়ে�র জনয্ 
কাজ করেছন িতিন িনউ �ীডম অথবা েভটােরন িডেরে�ড েহামেকয়ার সািভর্ েসেসর বােজট েথেক অিতির� ওভারটাইম 
ঘ�া িকেন েনন।  

 
16. যিদ আিম েয �ােয়ে�র জনয্ কাজ কির িতিন আমােক িদেয় আমার �ায়ী WWL-এ উপল� সমেয়র েচেয় েবিশ েমাট 

মািসক ওভারটাইম ঘ�া কাজ করােনার মেতা কের আমার সময়সূচী ি�র করেত চান তাহেল আিম কী করেবা? 
অনু�হ কের #12 �ে�র উত্তর েদেখ িনন। 

 
অ�ায়ী �ােয়� িনিদর্ � কােজর সা�ািহক সীমা (CSWWL) 
17. কাযর্ স�াহ বলেত িক েবাঝায়? 

আপিন েয �ােয়ে�র জনয্ কাজ কেরন িতিন DSHS-েক আপনার WWL অ�ায়ীভােব বাড়ােত বলেত পােরন েযখােন িতিন 
তাঁর িনেজর চািহদা েমটােত অিতির� �দানকারী েখাঁজ করেত পােরন।  DSHS আপনােক ডাকেযােগ িলিখত অনুমিত বা 
�তয্াখয্ান পাঠােনার �ারা �িতি�য়া জানােব।  যিদ অনুেমািদত হয়, েনািটশিট আপনােক অনুেমাদন শরর ও েশেষর 
তািরখ এবং অনুেমািদত ঘ�ার সংখয্াও বেল েদেব।  আপিন েয �ােয়ে�র জনয্ কাজ কেরন িতিনও একিট কিপ পােবন। 
এই অনুেরাধ/িলিখত িব�ি�িট CSWWL অনুেরাধ নােমও পিরিচত।  DSHS এমন েকান অ�ায়ী WWL-এর অনুমিত 
েদেব না যা �ােয়ে�র মূলয্ািয়ত মািসক ঘ�ার েচেয় েবিশ। 
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জরির �েয়াজন 
18. যিদ আিম আমার পেুরা WWl ঘ�া কাজকের েফেল থািক িক� �ােয়ে�র জরির ও আশ �েয়াজন এবং �ােয়ে�র 

�া�য্ বা িনরাপত্তায় সহায়তার কারেণ আমার কাজ চািলেয় যাওয়া আবশয্ক হয়, তাহেল আিম কী করেবা? 
• পিরি�িত যত�ণ না িনরাপদ ও সুি�ত হে� তত�ণ থাকুন। 
• যিদ এমন েকান আপৎকালীন পিরি�িতর সৃি� হয় যােত আপৎকালীন িচিকৎসা পিরেষবার �েয়াজন, তাহেল 9-

1-1-এ েযাগােযাগ করন। 
• আপনার কমর্িদবস ত�ুিন েশষ করন েযই তা িনরাপদ হেব। 
• পরবত� কমর্িদবেস েকস ময্ােনজােরর সে� েযাগােযাগ কের তাঁর কােছ পিরি�িতর বয্াখয্া িদন। 

 
অিতির� দাবী 
19. অিতির� দাবী কী? 

অিতির� দাবী ঘেট যখন:   
• আপিন মােস যত পিরেষবা ঘ�া �দান করার জনয্ অনুেমািদত তার েবিশ সময় কাজ করেল; অথবা 
• আপনার WWL-এর অিতির� কােজর ঘ�া যা DSHS �ারা অনুেমািদত নয়; অথবা 
• আপনার একিট কমর্স�ােহ যা অনুমিত রেয়েছ আপিন তার েবিশ যাতায়ােতর সময় দাবী করেল। 

 
20. কন�য্া� অয্াকশন কী? 

কন�য্া� অয্াকশন হল আপনােক পাঠােনা DSHS-এর কিট েনািটশ।  এই েনািটশ আপনােক জানােব েয আপনার যতটা 
ওভারটাইম কাজ করার অনুমিত রেয়েছ আপিন তার েবিশ ওভারটাইম পিরেষবার ঘ�া বা যাতায়ােতর সময় কাজ 
কেরেছন। 

 
21. আিম যিদ আমার WWL-এর বা যাতায়ােতর সমেয়র েচেয় েবিশ কাজ কির তাহেল কী হেব?     

• আপনার �েতয্ক অিতির� দাবীর ে�ে� আপিন DSHS েথেক একিট কন�য্া� অয্াকশন েনািটশ ও তথয্ পােবন 
যােত আপনােক অননুেমািদত ওভারটাইম কাজ না করার গর� মেন কিরেয় েদওয়া হেব।  এই েনািটশিট 
আপিন েয সব �ােয়ে�র হেয় কাজ কেরন তাঁেদরেক ও তাঁেদর �িতিনিধেদরেকও পাঠােনা হেব। 

• অিতির� দাবী তৃতীয়বার ঘটেল, আপনার চুি�র পিরসমাি� ঘটােনা হেব অথবা আপিন 90 িদেনর জনয্ েকান 
অথর্ পাওয়ার অেযাগয্ হেয় পড়েত পােরন।  আপনার চুি�র পিরসমাি� ঘটােনা হেল একিট নতুন চুি� করার 
েযাগয্ হেত আপনার 90 িদন অেপ�া করা আবশয্ক।  

• আপিন যিদ ল�য্নীয়ভােব অথবা বারংবার আপনার কােজর স�াহ বা যাতায়ােতর সময়সীমা অিত�ম কেরন, 
DSHS িবচুয্িতর কারেণ আপনার চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পাের এবং আবার চুি� করেত অ�ীকার করেত 
পাের।  

 
22. আমার চুি�র ফাইেল কতিদন ধের কন�য্া� অয্াকশন েথেক যােব? 

�িতিট কন�য্া� অয্াকশন, কন�য্া� অয্াকশন েনািটেশর তািরখ েথেক পরবত� 12 মাস েখালা থাকেব।  12 মােসর 
পের, কন�য্া� অয্াকশন ব� হয়।   

 
23. আিম িকভােব কন�য্া� অয্াকশন েথেক এড়ােত পাির? 

• সবর্দা আেগ েথেক আপনার কমর্ সূচী পিরক�না করন এবং েসিট িলেখ রাখুন। 
• যিদ �ােয়ে�র আবশয্কতার পিরবতর্ ন হয় এবং আপনােক পৃথক সময়সূিচেত কাজ করেত হয় যা আপনার 

WWL েক �ভািবত কের, তেব আপনার �ােয়ে�র েকস মসয্ােনজােরর সােথ অিবলে� েযাগােযাগ করন।  
• আপনার �িতিদেনর কাজ করার পের টাইমশীেট আপনার কােজর সময় েরকডর্  করন, এিট একিট কাগেজর 

কয্ােল�ােরর ওপর েরকডর্  করেত সাহাযয্ করেত পাের।  িনি�ত হেত ঘনঘন েচক কের িনন আপনার WWL 
এর মেধয্ থাকা িনি�ত করেত। 

• DSHS এর আপনােক সাহাযয্ করেত এবং আপনার িনেয়াগকারী/�ােয়�েক আপনার WWL এর মেধয্ েথেক 
আপনার সময়সূচীেক পিরচালনা করা েশখােত সং�ান উপল� রেয়েছ। এই সং�ানগিল 
www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT-েত উপল�। 

http://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT

