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অ�ািরওর �মআইন অনুযায়ী
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আপিন আপনার কমে�ে�র
�
েমৗিলক অিধকার �িল
অ�াহ� করেবননা.যিদ আপনার কােজর চ���েত �া�র
কেরন যা নূ�নতম মান নীেচর শেত� আেছ, আপনার বস
আইন�ট ভ� করেছ, আপিন না। এমনিক যিদ আপিন সাইন
ইন কেরন, আপিন এখনও আইেনর অধীন আপনার
অিধকার�িলর অিধকারী।

নূ�নতম মজুির

আপনার কােজর জেন� অবশ�ই আপনার বস আপনােক
নূন�তম মজুির িদেত হেব. সব কােজ নূন�তম মজুির
�েযাজ� নয়. িকছ� িকছ� কােজ িভ� িভ� মজুির �েযাজ�

সমান কােজর জন� সমান েবতন

বািষক
� ১০ িদেনর ব���গত জ�ির ছ��ট

আপিন �িত বছর 10 �ট ব���গত জ�রী ছ��ট িদন পাওয়ার
এর �থম দুই িদেনর জন� মজুির �দান করেত হেব.এই
ছ��টর এই িদন�িল আপিন আপনার িনেজর অসু�তা,
আঘাত বা িচিকৎসাগত জ�ির অব�া, অথবা মৃত��র,
অসু�তা, আঘােতর জন�, িচিকৎসাগত জ�ির বা জ�ির
িবষয়। আপনার িনেয়াগকত�া আপনার িনকট ডা�ার এর
েনাট এর জন� �জ�াসা করেত পারেবন না। আপনার
িনেয়াগকত�ােক এই ছ��টর িদন�ট আপনােক �দান করেত
হেব এবং এ�টর জন� েকােনা শা�� িদেত পারেব না।

গাহ��� বা েযৗন সিহংসতা ছ��ট

যিদ আপিন বা আপনার স�ান গাহ��� বা েযৗন সিহংসতা, বা
গাহ��� বা েযৗন সিহংসতার হ�মিকর স�ুখীন হন, আপিন 10
�ট পৃথক ছ��টর িদন পয�
� এবং 15 স�ােহর ছ��টর পয�
�
পয�
� অিধকারী। �িত�ট ক�ােল�ার বছেরর মেধ� এই িদেনর
�থম 5 অথ �দান
�
করা হেব। অবিশ� অথ অিনধ
�
ািরত
�
হেব।
আপিন এই ছ��টর জন� েযাগ�তা অজ�েনর জন� কমপে� 13
স�ােহর জন� একই িনেয়াগকত�ার জন� কাজ করেত হেব।

এি�ল 1, 2018 অনুযায়ী, িনেয়াগকত�া আপনার কােজর
অব�া েথেক আপনােক কম মজুির িদেত পারেবন না। যিদ
আপিন এক�ট পাট� টাইম, অ�ায়ী, ৈনিমত্িতক, বা ঋত� কম�
িহেসেব যেথ� পিরমােণ ফুল টাইম কম�েদর মেতা একই
কাজ করেছন, তাহেল আপনােক কম েবতন েদওয়া যােব না
। যিদ আপিন এক�ট অ�ায়ী সহায়তা ং�ার মাধ�েম
অবকাশ
কেঠারভােব পামােন�
�
কম�েদর মেতা একই কাজ করেছন
একই িনেয়াগকত�ার জন� ১ বছর কাজ করার পর, আপিন
তেব আপিন কম েবতন পােবন না। আেরা জানেত
অেথর� িবিনমেয় ২ স�াহ অবকাশ করেত পারেবন। আপিন
আমােদর কল ক�ন।
উপাজ�ন �িত�ট ডলােরর জন� 4% ছ��টর েবতন পাওয়ার
অিধকারী। আপনার অবকােশর সময় আপনার ছ��টর িদন�ট
সা�ািহক কম �ঘ�া
পিরেশাধ করা উিচত। 5 বছর পর একই িনেয়াগকত�ার জন�
আপনার বস আপনােক এক স�ােহর মেধ� আপনার
কাজ কের, আপিন ছ��টর িদন ছ��টর ছ��ট িদেয় 3 স�াহ ছ��ট
কােজর ঘ�া সেবা�
� ৪৮ ঘ�া িনধারণ
� করেত পাের। যিদ
পােবন। িনেয়াগকত�া আপনােক �িত�ট েপ েচেক আপনার
আপনার বস আপনােক আরও কাজ করেত চায়, তাহেল
4% ছ��টর েবতন (বা 5% পর 6%) েপেত িলিখতভােব স�ত
আপনােক অবশ�ই এক�ট িলিখত চ���েত �া�র করেত
হেত বলেব, এবং আপিন এখনও ছ��টর সময় ব� করার
বলেব এবং ম�ীর অনুেমাদন েথেক �ম ম�ণালয় েপেয়েছ। অিধকার পােবন। আপিন যিদ ছ��ট না ছাড়াই চাকির েছেড়
এ�ট �ত�াখ�ান করার আপনার আইিন অিধকার
চেল যান, তাহেল আপনার কােছ েযেকােনা অবকােশর অথ �
�দান ক�ন।
ৈদিনক কম �ঘ�া ও িবরিত
আপিন িদেন সবািধক
�
সংখ�ক ১৩ঘ�া কাজ করেত পােরন
। এেত আপনার কাজ করা �িত�ট ৫ ঘ�ার জন� এক�ট অধ �
ঘ�া অিনবািচত
�
িবরিত অ�ভ��
� । আপনার বস আপনার
"িনয়িমত কাজ িদন" েবশী কাজ করেত বাধ� করেত
পারেবনা. িকছ� ব�িত�ম আেছ ,জানেত আমােদর কল
ক�ন।

ওভারটাইম

এক স�ােহর মেধ� 44 ঘ�া কাজ করার পর, আপনার
িনয়িমত েবতন 1.5 বার েপেত হেব। আপিন ওভারটাইম
মজুির না িনেয় তার পিরবেত� েবতনসহ ছ��ট িনেত পােরন.
আপিন �িত ঘ�া ওভারটাইম র জ�� ১.৫ মােন েদড়�ণ
েবিশ মজুির পােবন. আপনার বস যিদ আপনার ওভারটাইম
2র ঘ�ােক আেরা অেনক �িল স�ােহর সােথ গড় িহসাব
কের তাহেল আপিন আপনার ওভারটাইম র স�ঠক েবতন
পােবন না
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সরকারী ছ��ট

অ�ািরওেত 9 �ট পাবিলক ছ��টর িদন: নববেষর� িদন,
পািরবািরক িদবস, �ড �াইেড, িভে�ািরয়া েড, কানাডা
িদবস, �ম িদবস, ধন�বাদ, ��সমাস েড, ব��ং িদবস। ছ��টর
িদন ছ��টর আেগ এবং পের পাবিলক ছ��টর িদন েবতন
আপনার িনয়িমত িনধািরত
�
�ান কাজ করেত হেব
জনসাধারেণর ছ��টর িদন�ট পাবিলক ছ��টর আেগই আপিন
েবতন �দােনর সম� িনয়িমত মজুির েযাগ কের এবং
কােজর সময়কােলর সংখ�া �ারা েমাট পিরমাণ�ট ভাগ কের
গণনা কের। আপিন যিদ এক�ট পাবিলক ছ��টর সমেয় কাজ
কেরন, তাহেল আপিন আপনার পাবিলক ছ��টর িদন এবং
পাবিলক ছ��টর িদন�িলেত পাবিলক ছ��টর িদেন
িলখেত পারেবন।

Workers’ Action Centre
416-531-0778
Toll Free: 1-855-531-0778
www.workersactioncentre.org
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পিরসমাি� েনা�টশ বা েপ

২0১৯ েত আসেছ:

$15 সাধারণ নূ�নতম মজুির:
আপিন যিদ 3 মােসর কম কাজ কেরন তেব আপনার বস
আপনােক েনা�টশ ছাড়াই বািতল করেত পাের। 3 মাস পর,
• ও $14.10 ১৮ বছর এর নীেচ ছা�েদর নূ�নতম মজুির
আপনার বেসর তািরখ�ট িলিখত েনা�টস আপনােক অবশ�ই
• পানীয় সাভ�ােরর জন� $13.05 নূ�নতম মজুির
েশষ করেত হেব। যিদ আপিন েনা�টশ না পান, তেব
আপনােক পিরবেত� অথ �দান
�
করেত হেব। আপিন
�াইমারী িনধারণ:
�
পিরসমাি� েবতন বা িব�ি� েপেত পিরমাণ আপনার বেসর
• আপনার বস যিদ আপনােক ৪ িদন বা ৯৬ ঘ�ার কম
জন� কাজ কেরেছন কতিদন উপর িনভ�র কের, সবািধক
�
8
সমেয়র মেধ� েনা�টশ ছাড়া েকােনা কাজ িদেয় থােকন
স�াহ পয�
� যিদ আপিন এক�ট অ�ায়ী সহায়তা সং�ার
আইন অনুযায়ী আপনার েতা পিরত�াখান করার অিধকার
মাধ�েম কাজ কেরন এবং 3 মাস বা তার েবিশ সময় িনযু�
আেছ
করার ��াব েদন িক� �াথিমকভােব বািতল করা হয়,
তাহেল আপনােক 1 স�ােহর েনা�টশ বা পিরবেত� অথ �
• যিদ আপিন ৩ মােসর েবিশ কাজ কেরন ,কােজর
সময়সূিচ বা কােজর জায়গা পিরবত�ন জিনত কারণ এর
�দান করেত হেব।
জন� আপিন আপনার বস েক �জ�াসা করেত পারেবন
েক আইন অধীেন আ�ািদত?
এবং তা আইন গত অিধকার
এমনিক যিদ আপিন অংশীদার, অ�ায়ী, এক�ট সং�া
• আপিন ২ িদেনর '(৪৮ ঘ�া') কম সমেয়র মেধ� কােজর
মাধ�েম কাজ বা অব�া না থােক, আপিন ESA অধীেন
িশফট বািতল এর জন� আপনার বস আপনােক ৩ ঘ�া
অিধকার আেছ। �ম ম�ণালয় �ােদিশক সরকার িবভাগ েয
মজুির �দান করেত হেব
আমােদর �ম অিধকার enforces। এই হল েযখােন �িমকরা
• অন কল কম� ৩ ঘ�ার েবতন পােবন যিদ তারা ৩ ঘ�ার
েবতনিবহীন েবতন বা অন�ান� ল�েনর জন� দাবী করেত
কম সময় কাজ করেত না পাের
পােরন। এ�ট এক�ট িবনামূেল� েসবা। আইন অনুযায়ী সব

�িমকেক সমানভােব আটকােনা হয় না। িকছ� কম�, েযমন
খামারকম� বা ভূ িমদােসর মেতা, নূ�নতম মজুির, ওভারটাইম
বা পাবিলক ছ��টর িদনকােলর একই অিধকার েনই। আপিন
যিদ �িনযু� হন, তেব আপিন ইএসএর আওতায় আিছ না।
যিদ আপনার বস আপনােক েকবলমা� আপনােক কম
িদেত �-কম� বেল ডােক তেব আপিন আসেল একজন
কমচারী,
�
এই�টেক ভ�ল ে�ণীকরণ বলা হয়। এটা আইেনর
িব�ে�! আপিন �ম ম�ণালেয়র এক�ট দািব দািখল করেত
পােরন বা আপনার পে� েয েকােনা মজুিরর জন� েছা�
দাবী আদালেত েযেত পােরন। আপনার কােজর জন� েকান
িবেশষ িনয়ম আেছ িকনা তা খুেঁ জ েবর করার জন� �ম
ম�ণালয়েক কল ক�ন।

কমসং�ান
�
অিধকার তথ�

আপনার িনেয়াগকত�া আপনার কমে�ে�
�
এক�ট
কমসং�ান
�
মানদে�র েপা�ার েপা� করেত হেব েযখােন
কম�রা এ�ট েদখেত পােব। েপা�ার�ট “অ�ািরওর
কমসং�ান
�
মান আইন স�েক� আপিন িক জানেবন” বেল
বলা হয়। িনেয়াগকত�ারা �িত�ট নত� ন কম� এই েপা�ার
এক�ট কিপ িদেত হেব. আপনার িনেয়ােগর ৩০ িদেনর
মেধ�ই তা আপনােক আপনার বস িদেত হেব। আপিন
আপনার িনেজর ভাষায় েপা�ার জন� �জ�াসা করার
অিধকার আেছ।
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সহায়তা এবং স�দ

ওয়াক�াস �অ�াকশন েস�ার
অ�ািরওেত এমন অন�ান� আইন রেয়েছ েয�িল আপনােক
অ�ািরও মানবািধকার েকাড বা েপশাগত �া�� ও িনরাপ�া
আইেনর মেতা কাজেক র�া কের। এক�ট আইনজীবী
িনেয়াগ বা েছাট দাবী আদালেত যাওয়া আপনার অৈবতিনক
মজুির সং�েহর জন� িবক�। সমথন� এবং েরফােরল জন�
আমােদর ওয়াক�াস অিধকার
�
হটলাইন কল ক�ন। আমােদর
অনলাইন তথ�সূ��িলও িবিভ� কােজর স�িক�ত
িবষয়�িলর তথ� �দান কের।
416-531- 0778
www.workersactioncentre.org

�ম ম�ণালয়
কমসং�ান
�
মানদ� আইেনর অধীন আপনার অিধকার
স�েক� তেথ�র জন� �ম ম�ণালেয়র সােথ েযাগােযাগ
ক�ন এবং কীভােব দািব দািখল করেবন। অযািচত মজুির
গণনা করেত সাহায� করার জন� তােদর ওেয়বসাইট েদখুন।
1-800- 531-5551

Workers’ Action Centre
416-531-0778
Toll Free: 1-855-531-0778
www.workersactioncentre.org

