কমর্ েক্ষেত্র আপনার নতু ন
অিধকার সম্পেকর্ জানুন

অস্থায়ী এেজিন্সর কমর্ ীরা

অস্থায়ী এেজিন্স কমর্ ীেদরও অন্য কমর্ ীেদর মত সমান অিধকার রেয়েছ । আপনার যিদ ইিমেগ্রশন ডকু েমন্ট, েসাশ্যাল ইন্সু্যেরন্স
নাম্বার, ৈবধ ওয়াকর্ পারিমট না থােক, অথবা আপিন যিদ নগদ অথর্ েবতন কাজ কেরন , তাহেল েমৗিলক এমপ্লয়েমন্ট আইেনর অধীেন
আপনার এই অিধকার আেছ ।
এেজিন্স আপনার আইনগত চাকুিরদাতা । েয জায়গায় আপিন প্রিতিদন কাজ কেরন, তােক বলা হয় ক্লােয়ন্ট েকাম্পািন ।
উভেয়ই আপনার কােজর েক্ষেত্র আইিন দািয়ত্ব পালন কেরন । আপিন যখন আপনার অিধকার রক্ষার েচষ্টা করেছন তখন এিট
িবভ্রািন্তকর হেত পাের । যিদ আপনার মেন হয় েয আপনার অিধকার লিঙ্ঘত হেচ্ছ, তাহেল আপনার সাহায্য পাওয়া জরুরী ।
এই আসল ডকু েমন্ট িকছু েমৗিলক অিধকার ব্যাখ্যা কের, িকভােব িনেজেক রক্ষা করেত হয়, এবং যিদ কমর্েক্ষেত্র আপনার সমস্যা হয়.
আপিন যিদ একিট অস্থায়ী সংস্থার কমর্ ী হন এবং কমর্ েক্ষেত্র আপনার সমস্যা হয়, তাহেল আমােদর সাহােয্যর জন্য কল করুন
। সব কল িবনামূেল্য এবং েগাপনীয়.

েয েকােনা এেজিন্স আপনােক অবশ্যই তথ্য আপনার অিধকার সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করার
িদেত হেব
জন্য আপিন শািস্ত েপেত পােরন না
আপনার এেজিন্স আপনােক তােদর নাম এবং েযাগােযােগর তথ্য
িলিখতভােব িদেত হেব । যখন এেজিন্স আপনােক একিট কাজ
েদয়, তখন আপনােক: ক্লােয়ন্ট েকাম্পানীর নাম, মজুির হার,
কােজর ঘন্টা, কােজর িববরণ, (যিদ পিরিচত), এবং েবতন এর
সময় এবং েবতন এর িদন অবশ্যই জানােত হেব । যত দ্রুত সম্ভব
তারা এটা করা উিচত । তারা আপনােক শ্রম মন্ত্রণালয় েথেক
আপনার অিধকার সম্পেকর্ও তথ্য িদেত হেব ।

আপনার অিধকার সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করার জন্য অস্থায়ী
সংস্থাগুিল আপনােক জিরমানা করেত পারেব না । চাকু রী দাতা
েকাম্পানীও আইনগত ভােব দায়বদ্ধ থাকেব, যিদ আপনার
অিধকার লংঘন করার েচষ্টা করা হয় ।

একিট এেজিন্স আপনার েথেক েকােনা িফ
চাজর্ করেত পারেবনা

আপনার অিনরাপদ জনক কাজ করেত অস্বীকার করার অিধকার
আেছ । যিদ আপিন আহত হন বা কমর্েক্ষেত্র অসুস্থ হেয় পেড়ন
তেব অস্থায়ী এেজিন্স এবং চাকু রী দাতা েকাম্পািনেক
আইনগতভােব দায়ী করা েযেত পাের । যত তাড়াতািড় সম্ভব
আপনার আঘাত বা অসুস্থতার িরেপাটর্ করা জরুির । সাহায্য
েপেত ওয়াকর্াসর্ অ্যাকশন েসন্টাের নম্বের কল করুন । জরুির
অবস্থার েক্ষেত্র 911 নম্বের কল করুন ।

একিট অস্থায়ী এেজিন্স আপনােক তােদর সােথ সাইন আপ করার
জন্য, আপনােক কােজর স্বাক্ষর করা বা একিট জীবনবৃত্তান্ত বা
চাকিরর ইন্টারিভউেয়র সাহায্য করেত অথর্ চাজর্ করেত পাের না ।
আপিন যিদ ৬ মাস বা তার েবিশ সমেয়র জন্য কাজ কের থােকন,
তাহেল অস্থায়ী এেজিন্স আপনােক সরাসির িনেয়ােগর জন্য
ক্লােয়ন্ট েকাম্পানীর কােছ েকােনা িফ চাজর্ করেত পারেবনা।
আপনােক িনেয়াগ করেত অথবা এমপ্লয়েমন্ট েরফােরন্স েলটার
প্রদান করেত আপনার অস্থায়ী এেজিন্স বন্ধ করেত পারেব না ।

নগদ টাকায় েবতন েনওয়া
নগদ টাকায় েবতন েনওয়া ৈবধ । আপনােক অন্তত নূ্যনতম
মজুিরেত েবতন িদেত হেব । প্রিতবার েবতন েদওয়ার সময় এেজিন্স
আপনােক একিট েরকডর্ বা "েপ িস্লপ" িদেত হেব । এটােত বলা
থাকেব কত ঘন্টা আপিন কাজ কেরেছন, আপনার েবতেনর হার,
ওভারটাইম, সরকাির ছু িটর েবতন, েভেকশন েপ, এবং ট্যাক্স এর
জন্য গৃহীত টাকা, E.I.এবং CPP.
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আপনার িনরাপেদ কাজ করার অিধকার
আেছ

যিদ আপিন অসুস্থ হেয় পেড়ন অথবা চাকরী করেত িগেয় আহত
হন এবং কাজ করেত না পােরন, তাহেল আপিন কমর্েক্ষত্র
িনরাপত্তা এবং বীমা েবাডর্ (WSIB) েথেক আিথর্ক ক্ষিতপূরেণর
অিধকার েপেত পােরন । আপনার ওয়াকর্ পারিমট অথবা স্ট্যাটাস
না থাকেলও WSIB আপনােক েপ করেত পাের । WSIB
সাধারণত আপনার ইিমেগ্রশন স্ট্যাটাস সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা বা
সরকােরর কােছ এই তথ্য গুিল িরেপাটর্ করেবনা ।
আপনার বস েকান দুঘর্টনার িরেপাটর্ না করেত আপনােক
েবাঝােনার েচষ্টা করেত পােরন । যিদ এরকম হয়, তাহেল িক
ঘেটেছ তার িবস্তািরত িলখুন এবং সাহােয্যর জন্য আমােদর কল
করুন ।
Workers’ Action Centre
416-531-0778
Toll Free: 1-855-531-0778
www.workersactioncentre.org
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চাকির সুরিক্ষত েবতন ছাড়া ছুিটগুিল

আপনার ভ্যােকশন টাইম ও ভ্যােকশন েপ
পাওয়ার অিধকার আেছ ।

আনেপইড মজুির?

যিদ আপনার এেজিন্স আপনার মজুির, ওভারটাইম েবতন বা
আপিন একিট এেজিন্সর জন্য প্রথম বছর কাজ করার পর ২ সপ্তাহ সরকাির ছু িটর েবতন না েদয়, তাহেল আপিন েয প্রাপ্য অথর্ পান
তার জন্য ক্লােয়ন্ট েকাম্পািন দায়ী । েটিলেফান বা অনলাইন
েবতন সহ ছু িট পােবন এবং এেজিন্সর সােথ ৫ বছর কাজ করার
সািভর্ েসর মাধ্যেম পিরচািলত েকােনা এেজিন্স েথেক আপনার
পর ৩ সপ্তাহ েবতন সহ ছু িট পােবন ।
অনাদায়ী মজুির পাওয়া কিঠন হেত পাের । এই কারেণ, এিট
আপিন যখন ছু িটেত যান তখন এেজিন্স আপনােক নূন্যতম টাকা না গুরুত্বপূণর্ েয, চাকু রী দাতা েকাম্পািনগুেলা অনাদায়ী মজুির
িদেয়, প্রিতিট েবতেনর েচক-এর উপর আপনার ছু িট বাবত েবতন েদওয়ার জন্য দায়ী । আপনার এেজিন্স এবং চাকু রী দাতা
পিরেশােধর কথা িলিখতভােব িজেজ্ঞস করেত পােরন । এই েক্ষেত্র, েকাম্পািন সম্পেকর্ েয েকান ইনফরেমশন েযমনঃ নাম, িশেরানাম,
আপিন আপনার িনয়িমত েবতেনর ৪% (৫ বছর পযর্ন্ত) এবং ৬% কাজ এবং বািড়র িঠকানা, েফান নম্বর, লাইেসন্স েপ্লট নম্বর আপিন
(৫ বছর পর) েবতন পােবন ।
িলেখ রাখেতপােরন ।

আপনার পাবিলক হিলেড েপ পাওয়ার
অিধকার আেছ ।

কমর্ সংস্থােনর অবসান

যিদ আপিন েকাথাও কাজ করেত থােকন, তাহেল সরকারী ছু িট
েনওয়ার অিধকার আেছ এবং েসই িদেনর জন্য েবতন সহ সরকারী
ছু িট প্রদান করা হেব । সরকাির ছু িটর েবতন হেচ্ছ আপনার
আেগর ৪ সপ্তােহর েমাট আয়েক (িনয়িমত মজুির এবং ভ্যােকশন
েপ) ২০ িদেয় ভাগ করেল েয ভাগফল আসেব তা ।

যিদ আপনার এেজিন্স আপনােক কােজর েথেক বাদ িদেয় েদয় বা
আপনােক েল-অফ েদয়, তাহেল টারিমেনশন েপ বা আপনােক
টারিমেনশন েনািটশ িদেত হেব । যিদ আপনােক ৩ মাস বা তার
েবশী কাজ করার প্রস্তাব েদওয়া হয় িকন্তু তার আেগ টারিমেনশন
অথবা কাজ েথেক বাদ িদেয় েদয়া হয় তাহেল আপিন ১ সপ্তােহর
েবতন পােবন টারিমেনশন েপ িহসােব ।

আপিন যিদ েকান কােজ নাও থােকন তখন যিদ েকােনা সরকাির
ছু িটর িদন হয়, তখনও আপিন সরকাির ছু িটর েবতেনর েযাগ্য হেত
পারেবন । যিদ আপনার কােজর েময়াদ মাত্র েশষ হেয় যায়, তেব
আপিন েয ৪ সপ্তাহ সরকারী ছু িটর আেগ কাজ কেরেছন, আপিন
এখনও সরকাির ছু িটর েবতেনর জন্য েযাগ্যতা অজর্ন করেত
পারেবন ।

আপিন যিদ েকানও এেজিন্সর জন্য কাজ করার জন্য উপযুক্ত হেয়
থােকন তেব আপিন টারিমেনশন েপ বা েনািটেসর জন্য েযাগ্যতা
অজর্ন করেত পােরন, যিদও আপিন ১৩ সপ্তাহ বা তার েবিশ
েকােনা কাজ কেরনিন। আপিন এেজিন্সর জন্য কত িদন কাজ
কেরেছন, তার উপর িনভর্ র করেব আপিন েয েনািটশ পােবন কত
সপ্তােহর েনািটশ বা েবতন পিরেশাধ তা র সবিকছু ই িনধািরত হেব ।

আপিন যিদ এক িদনও সরকারী ছু িটর িদেন কাজ কেরন, তাহেল
আপিন িলিখতভােব জানােত সম্মত হেত পােরন িকভােব আপিন
আপনার েবতন চান:

অস্থায়ী এেজিন্স আপনােক একিট েরকডর্ অফ এমপ্লয়েমন্ট (ROE)
িদেত হেব যা আপনার সমস্ত কােজর িববরণ তািলকাবদ্ধ থাকেব ।
যিদ আপিন ৭ িদন ধের েকান কাজ না কেরন বা েকােনা েবতন না
িপ্রিময়াম েপ পিরেশাধ (১.৫ x প্রিত ঘন্টায়) এবং সরকাির ছু িটর পান, তাহেল আপনােক েল -অফ িবেবচনা করা হেব এবং আপিন
E I পাওয়ার েযাগ্য । যিদ এটা আপনার হয়, তাহেল েরকডর্ অফ
েবতন;
এমপ্লয়েমন্ট (ROE) জন্য অস্থায়ী সংস্থােক িজজ্ঞাসা করুন । এর
অথবা
মােন এই নয় েয আপিন এই এেজিন্স েছেড় িদেচ্ছন বা আপিন আর
আপনার িনয়িমত েবতন হাের সরকাির ছু িটর িদেন কাজ
েসখােন কাজ করেবনা ।
করেবন এবং সরকাির ছু িটর েবতেনর সােথ আেরা একিদন
েবতন সহ ছু িট িনেত পারেবন ।
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কমর্ েক্ষেত্র আপনার নতু ন
অিধকার সম্পেকর্ জানুন

চাকির সুরিক্ষত েবতন ছাড়া ছুিটগুিল

েকাথায় সাহায্য পােবন

িনেজেক রক্ষা করুন!
আপিন েযখােন কাজ কেরেছন েসখানকার কােজর ঘন্টা,
তািরখ, িঠকানা এবং েকান সমস্যা ঘটেল তার েরকডর্ রাখুন ।
বািড়েত বা আপনার ব্যিক্তগত েমাবাইল েফােন এই েরকডর্
রাখুন ।
আপনার িনেয়াগকতর্ ার সােথ আপনার েযেকান েযাগােযােগর
েরকডর্ রাখুন েযমনঃ: ট্যাক্স েমেসজ, ইেমল, েফান কল,
িচিঠপত্র ।
েবতেনর কিপসমূহ ও T4s কিপ রাখুন । এেজিন্স েছেড় যাওয়ার
সময় আপনার েরকডর্ অফ এমপ্লয়েমন্ট (ROE) এর একিট
কিপ িনেয় িনন ।
আপিন যিদ ক্যােশ কাজ কেরন তাহেল, কােজর তািরখ, কত
ঘন্টা কাজ কেরেছন এবং আপনােক কত টাকা েদওয়া হেয়েছ
তা িলেখ রাখুন । েকান ইেমল ট্রান্সফার কিপ রাখুন, payday
েলান বা নগদ েদাকান েথেক রিসদ, বা অন্যান্য প্রমাণ যা
আপনার িনেয়াগকতর্ া আপনােক েবতন পিরেশাধ কেরেছ।
আপিন তখনও E I এর জন্য েযাগ্যতা অজর্ন করেত পােরনতাই আপিন কাজ বন্ধ করার সােথ সােথ যত তাড়াতািড়
আেবদন করেবন ।

ওয়াকর্াসর্ অ্যাকশন েসন্টার
অন্টািরও েত আরও অন্যান্য আইন আেছ যা আপনােক রক্ষা
ক করেব েযমনঃ িহউম্যান রাইটস েকাড । অন্যান্য সাহায্য
এবং সমথর্ন েপেত সংযুক্ত হওয়ার জন্য আমােদর শ্রিমকেদর
অিধকার হটলাইন কল করুন
416-531-0778 েটাল িফ্র: 1-855-531-0778
www.workersactioncentre.org
শ্রম মন্ত্রণালয়
এমপ্লয়েমন্ট স্ট্যান্ডাডর্স অ্যাক্ট-এর অধীেন আপনার অিধকার
সংক্রান্ত তেথ্যর জন্য শ্রম মন্ত্রনালেয়র সােথ েযাগােযাগ
করুন এবং যখন আপনার অিধকারগুিল লিঙ্ঘত হেচ্ছ
তখন একিট দাবী িকভােব দােয়র করেবন ।
1-800-531-5551
www.labour.gov.on.ca

যিদ আপিন আহত হন বা কমর্েক্ষেত্র অসুস্থ হন, তেব যত
তাড়াতািড় সম্ভব এই দুঘর্টনার িরেপাটর্ করেত পােরন ।
আপনার বস আপনােক েবাঝােনার েচষ্টা করেত পােরন েয
েকান দুঘর্টনা িরেপাটর্ করেবন না । যিদ এরকম হয়, তাহেল িক
ঘেটেছ তার িবস্তািরত িলখুন এবং সাহােয্যর জন্য আমােদর
কল করুন ।
আপনার অিধকার সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করার জন্য যিদ
আপনােক হুমিক বা শািস্ত েদওয়া হয়, তাহেল িক ঘেটেছ েস
সম্পেকর্ িবস্তািরত িলখুন এবং সাহােয্যর জন্য আমােদর কল
করুন ।
আপনার এেজিন্স বা চাকু রী দাতা েকাম্পানী িকভােব আপনার
সােথ behave করেছ েস িবষেয় আপনার কােছ প্রশ্ন থাকেল,
ওয়াকর্াসর্ অ্যাকশন েসন্টাের CALL করুন । যিদ আপনার
অিধকারগুিল লিঙ্ঘত হয় তাহেল আপিন শ্রম মন্ত্রণালেয়র
একিট অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন ।
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