কমর্ েক্ষেত্র আপনার নতু ন
অিধকার সম্পেকর্ জানুন

অন্টািরওর শ্রমআইন অনুযায়ী আপনার
কমর্ েক্ষেত্রর েমৗিলক অিধকার

কমর্ েক্ষেত্র চুিক্ত সই করার আেগ

আপিন আপনার কমর্েক্ষেত্রর েমৗিলক অিধকার গুিল অগ্রাহ্য়
করেবননা.যিদ আপনার কােজর চুিক্তেত স্বাক্ষর কেরন যা নূ্যনতম
মান নীেচর শেতর্ আেছ, আপনার বস আইনিট ভঙ্গ করেছ, আপিন
না। এমনিক যিদ আপিন সাইন ইন কেরন, আপিন এখনও আইেনর
অধীন আপনার অিধকারগুিলর অিধকারী।

নূ্যনতম মজুির

আপনার কােজর জেন্য অবশ্যই আপনার বস আপনােক নূন্যতম
মজুির িদেত হেব. সব কােজ নূন্যতম মজুির প্রেযাজ্য নয়. িকছু িকছু
কােজ িভন্ন িভন্ন মজুির প্রেযাজ্য

সমান কােজর জন্য সমান েবতন

বািষর্ ক ১০ িদেনর ব্যিক্তগত জরুির ছুিট

আপিন প্রিত বছর 10 িট ব্যিক্তগত জরুরী ছু িট িদন পাওয়ার এর
প্রথম দুই িদেনর জন্য মজুির প্রদান করেত হেব.এই ছু িটর এই
িদনগুিল আপিন আপনার িনেজর অসুস্থতা, আঘাত বা িচিকৎসাগত
জরুির অবস্থা, অথবা মৃতু্যর, অসুস্থতা, আঘােতর জন্য, িচিকৎসাগত
জরুির বা জরুির িবষয়। আপনার িনেয়াগকতর্ া আপনার িনকট
ডাক্তার এর েনাট এর জন্য িজজ্ঞাসা করেত পারেবন না। আপনার
িনেয়াগকতর্ ােক এই ছু িটর িদনিট আপনােক প্রদান করেত হেব এবং
এিটর জন্য েকােনা শািস্ত িদেত পারেব না।

গাহর্স্থ্য বা েযৗন সিহংসতা ছুিট

যিদ আপিন বা আপনার সন্তান গাহর্ স্থ্য বা েযৗন সিহংসতা, বা গাহর্ স্থ্য
বা েযৗন সিহংসতার হুমিকর সম্মুখীন হন, আপিন 10 িট পৃথক ছু িটর
িদন পযর্ন্ত এবং 15 সপ্তােহর ছু িটর পযর্ন্ত পযর্ন্ত অিধকারী। প্রিতিট
ক্যােলন্ডার বছেরর মেধ্য এই িদেনর প্রথম 5 অথর্ প্রদান করা হেব।
অবিশষ্ট অথর্ অিনধর্ািরত হেব। আপিন এই ছু িটর জন্য েযাগ্যতা
অজর্েনর জন্য কমপেক্ষ 13 সপ্তােহর জন্য একই িনেয়াগকতর্ ার জন্য
কাজ করেত হেব।

এিপ্রল 1, 2018 অনুযায়ী, িনেয়াগকতর্ া আপনার কােজর অবস্থা
েথেক আপনােক কম মজুির িদেত পারেবন না। যিদ আপিন একিট
পাটর্ টাইম, অস্থায়ী, ৈনিমিত্তক, বা ঋতু কমর্ী িহেসেব যেথষ্ট পিরমােণ
ফু ল টাইম কমর্ীেদর মেতা একই কাজ করেছন, তাহেল আপনােক
কম েবতন েদওয়া যােব না। যিদ আপিন একিট অস্থায়ী সহায়তা
ংস্থার মাধ্যেম কেঠারভােব পামর্ােনন্ট কমর্ীেদর মেতা একই কাজ
করেছন তেব আপিন কম েবতন পােবন না। আেরা জানেত আমােদর অবকাশ
একই িনেয়াগকতর্ ার জন্য ১ বছর কাজ করার পর, আপিন অেথর্র
কল করুন।
িবিনমেয় ২ সপ্তাহ অবকাশ করেত পারেবন। আপিন উপাজর্ন
সাপ্তািহক কমর্ ঘন্টা
প্রিতিট ডলােরর জন্য 4% ছু িটর েবতন পাওয়ার অিধকারী।
আপনার অবকােশর সময় আপনার ছু িটর িদনিট পিরেশাধ করা
আপনার বস আপনােক এক সপ্তােহর মেধ্য আপনার কােজর ঘন্টা
উিচত। 5 বছর পর একই িনেয়াগকতর্ ার জন্য কাজ কের, আপিন
সেবর্াচ্চ ৪৮ ঘন্টা িনধর্ারণ করেত পাের। যিদ আপনার বস
ছু িটর িদন ছু িটর ছু িট িদেয় 3 সপ্তাহ ছু িট পােবন। িনেয়াগকতর্ া
আপনােক আরও কাজ করেত চায়, তাহেল আপনােক অবশ্যই
আপনােক
প্রিতিট েপ েচেক আপনার 4% ছু িটর েবতন (বা 5% পর
একিট িলিখত চুিক্তেত স্বাক্ষর করেত বলেব এবং মন্ত্রীর অনুেমাদন
6%) েপেত িলিখতভােব সম্মত হেত বলেব, এবং আপিন এখনও
েথেক শ্রম মন্ত্রণালয় েপেয়েছ। এিট প্রত্যাখ্যান করার আপনার
ছু িটর সময় বন্ধ করার অিধকার পােবন। আপিন যিদ ছু িট না ছাড়াই
আইিন অিধকার
চাকির েছেড় চেল যান, তাহেল আপনার কােছ েযেকােনা
অবকােশর অথর্ প্রদান করুন।
ৈদিনক কমর্ ঘন্টা ও িবরিত

আপিন িদেন সবর্ািধক সংখ্যক ১৩ঘন্টা কাজ করেত পােরন । এেত
আপনার কাজ করা প্রিতিট ৫ ঘন্টার জন্য একিট অধর্ ঘন্টা
অিনবর্ািচত িবরিত অন্তভুর্ ক্ত। আপনার বস আপনার "িনয়িমত কাজ
িদন" েবশী কাজ করেত বাধ্য করেত পারেবনা. িকছু ব্যিতক্রম আেছ
,জানেত আমােদর কল করুন।

ওভারটাইম

এক সপ্তােহর মেধ্য 44 ঘন্টা কাজ করার পর, আপনার িনয়িমত
েবতন 1.5 বার েপেত হেব। আপিন ওভারটাইম মজুির না িনেয় তার
পিরবেতর্ েবতনসহ ছু িট িনেত পােরন. আপিন প্রিত ঘন্টা ওভারটাইম
র জন্ন্য ১.৫ মােন েদড়গুণ েবিশ মজুির পােবন. আপনার বস যিদ
আপনার ওভারটাইম 2র ঘন্টােক আেরা অেনক গুিল সপ্তােহর সােথ
গড় িহসাব কের তাহেল আপিন আপনার ওভারটাইম র সিঠক
েবতন পােবন না
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সরকারী ছুিট

অন্টািরওেত 9 িট পাবিলক ছু িটর িদন: নববেষর্র িদন, পািরবািরক
িদবস, গুড ফ্রাইেড, িভেক্টািরয়া েড, কানাডা িদবস, শ্রম িদবস,
ধন্যবাদ, িক্রসমাস েড, বিক্সং িদবস। ছু িটর িদন ছু িটর আেগ এবং
পের পাবিলক ছু িটর িদন েবতন আপনার িনয়িমত িনধর্ািরত স্থান
কাজ করেত হেব জনসাধারেণর ছু িটর িদনিট পাবিলক ছু িটর
আেগই আপিন েবতন প্রদােনর সমস্ত িনয়িমত মজুির েযাগ কের
এবং কােজর সময়কােলর সংখ্যা দ্বারা েমাট পিরমাণিট ভাগ কের
গণনা কের। আপিন যিদ একিট পাবিলক ছু িটর সমেয় কাজ কেরন,
তাহেল আপিন আপনার পাবিলক ছু িটর িদন এবং
পাবিলক ছু িটর িদনগুিলেত পাবিলক ছু িটর
িদেন িলখেত পারেবন।
Workers’ Action Centre
416-531-0778
Toll Free: 1-855-531-0778
www.workersactioncentre.org

কমর্ েক্ষেত্র আপনার নতু ন
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অন্টািরওর শ্রমআইন অনুযায়ী আপনার
কমর্ েক্ষেত্রর েমৗিলক অিধকার
২0১৯ েত আসেছ:

পিরসমািপ্ত েনািটশ বা েপ

আপিন যিদ 3 মােসর কম কাজ কেরন তেব আপনার বস আপনােক
েনািটশ ছাড়াই বািতল করেত পাের। 3 মাস পর, আপনার বেসর
তািরখিট িলিখত েনািটস আপনােক অবশ্যই েশষ করেত হেব। যিদ
আপিন েনািটশ না পান, তেব আপনােক পিরবেতর্ অথর্ প্রদান করেত
হেব। আপিন পিরসমািপ্ত েবতন বা িবজ্ঞিপ্ত েপেত পিরমাণ আপনার
বেসর জন্য কাজ কেরেছন কতিদন উপর িনভর্ র কের, সবর্ািধক 8
সপ্তাহ পযর্ন্ত যিদ আপিন একিট অস্থায়ী সহায়তা সংস্থার মাধ্যেম
কাজ কেরন এবং 3 মাস বা তার েবিশ সময় িনযুক্ত করার প্রস্তাব
েদন িকন্তু প্রাথিমকভােব বািতল করা হয়, তাহেল আপনােক 1
সপ্তােহর েনািটশ বা পিরবেতর্ অথর্ প্রদান করেত হেব।

েক আইন অধীেন আচ্ছািদত?

এমনিক যিদ আপিন অংশীদার, অস্থায়ী, একিট সংস্থা মাধ্যেম কাজ
বা অবস্থা না থােক, আপিন ESA অধীেন অিধকার আেছ। শ্রম
মন্ত্রণালয় প্রােদিশক সরকার িবভাগ েয আমােদর শ্রম অিধকার
enforces। এই হল েযখােন শ্রিমকরা েবতনিবহীন েবতন বা অন্যান্য
লঙ্ঘেনর জন্য দাবী করেত পােরন। এিট একিট িবনামূেল্য েসবা।
আইন অনুযায়ী সব শ্রিমকেক সমানভােব আটকােনা হয় না। িকছু
কমর্ী, েযমন খামারকমর্ী বা ভূ িমদােসর মেতা, নূ্যনতম মজুির,
ওভারটাইম বা পাবিলক ছু িটর িদনকােলর একই অিধকার েনই।
আপিন যিদ স্বিনযুক্ত হন, তেব আপিন ইএসএর আওতায় আিছ না।
যিদ আপনার বস আপনােক েকবলমাত্র আপনােক কম িদেত
স্ব-কমর্ী বেল ডােক তেব আপিন আসেল একজন কমর্চারী, এইিটেক
ভু ল েশ্রণীকরণ বলা হয়। এটা আইেনর িবরুেদ্ধ! আপিন শ্রম
মন্ত্রণালেয়র একিট দািব দািখল করেত পােরন বা আপনার পেক্ষ েয
েকােনা মজুিরর জন্য েছাট্ট দাবী আদালেত েযেত পােরন। আপনার
কােজর জন্য েকান িবেশষ িনয়ম আেছ িকনা তা খুঁেজ েবর করার
জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়েক কল করুন।

কমর্ সংস্থান অিধকার তথ্য

আপনার িনেয়াগকতর্ া আপনার কমর্েক্ষেত্র একিট কমর্সংস্থান
মানদেণ্ডর েপাস্টার েপাস্ট করেত হেব েযখােন কমর্ীরা এিট েদখেত
পােব। েপাষ্টারিট “অন্টািরওর কমর্সংস্থান মান আইন সম্পেকর্
আপিন িক জানেবন” বেল বলা হয়। িনেয়াগকতর্ ারা প্রিতিট নতু ন
কমর্ী এই েপাস্টার একিট কিপ িদেত হেব. আপনার িনেয়ােগর ৩০
িদেনর মেধ্যই তা আপনােক আপনার বস িদেত হেব। আপিন
আপনার িনেজর ভাষায় েপাস্টার জন্য িজজ্ঞাসা করার অিধকার
আেছ।

$15 সাধারণ নূ্যনতম মজুির:

• ও $14.10 ১৮ বছর এর নীেচ ছাত্রেদর নূ্যনতম মজুির
• পানীয় সাভর্ ােরর জন্য $13.05 নূ্যনতম মজুির
প্রাইমারী িনধর্ ারণ:

• আপনার বস যিদ আপনােক ৪ িদন বা ৯৬ ঘন্টার কম সমেয়র
মেধ্য েনািটশ ছাড়া েকােনা কাজ িদেয় থােকন আইন অনুযায়ী
আপনার েতা পিরত্যাখান করার অিধকার আেছ

• যিদ আপিন ৩ মােসর েবিশ কাজ কেরন ,কােজর সময়সূিচ বা

কােজর জায়গা পিরবতর্ ন জিনত কারণ এর জন্য আপিন আপনার
বস েক িজজ্ঞাসা করেত পারেবন এবং তা আইন গত অিধকার

• আপিন ২ িদেনর '(৪৮ ঘন্টা') কম সমেয়র মেধ্য কােজর িশফট

বািতল এর জন্য আপনার বস আপনােক ৩ ঘন্টা মজুির প্রদান
করেত হেব

• অন কল কমর্ী ৩ ঘণ্টার েবতন পােবন যিদ তারা ৩ ঘন্টার কম
সময় কাজ করেত না পাের

সহায়তা এবং সম্পদ

ওয়াকর্াসর্ অ্যাকশন েসন্টার
অন্টািরওেত এমন অন্যান্য আইন রেয়েছ েযগুিল আপনােক
অন্টািরও মানবািধকার েকাড বা েপশাগত স্বাস্থ্য ও িনরাপত্তা
আইেনর মেতা কাজেক রক্ষা কের। একিট আইনজীবী িনেয়াগ বা
েছাট দাবী আদালেত যাওয়া আপনার অৈবতিনক মজুির সংগ্রেহর
জন্য িবকল্প। সমথর্ন এবং েরফােরল জন্য আমােদর ওয়াকর্াসর্
অিধকার হটলাইন কল করুন। আমােদর অনলাইন তথ্যসূত্রগুিলও
িবিভন্ন কােজর সম্পিকর্ত িবষয়গুিলর তথ্য প্রদান কের।
416-531- 0778
www.workersactioncentre.org

শ্রম মন্ত্রণালয়
কমর্সংস্থান মানদণ্ড আইেনর অধীন আপনার অিধকার সম্পেকর্
তেথ্যর জন্য শ্রম মন্ত্রণালেয়র সােথ েযাগােযাগ করুন এবং কীভােব
দািব দািখল করেবন। অযািচত মজুির গণনা করেত সাহায্য করার
জন্য তােদর ওেয়বসাইট েদখুন।
1-800- 531-5551
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Workers’ Action Centre
416-531-0778
Toll Free: 1-855-531-0778
www.workersactioncentre.org

