কমর্ েক্ষেত্র আপনার নতু ন
অিধকার সম্পেকর্ জানুন

নগদ অথর্ েবতেন অথবা ক্যাশ এ কাজ
করেছন? কমর্ েক্ষেত্র আপনার অিধকার আেছ

আপিন যিদ নগদ অথর্ েবতেন কাজ কেরন,তা িকন্তু আইনত ৈবধ ।
কমর্ীরা অেনক ধরেনর কােজর জন্য নগদ অথর্ েবতেন কাজ েপেত
পােরন েযমন -িনমর্াণকমর্ী, পিরষ্কারকমর্ী, িদেনর শ্রম কাজকমর্ী,
অস্থায়ী সংস্থাগুিলর মাধ্যেম কমর্ী, বা েসবা িশেল্প কমর্ী, এবং আেরা
অেনক ধরেণর কমর্ীরা.
আপনার যিদ সামািজক বীমা নম্বর না থােক, ৈবধ ওয়াকর্ পারিমট
থােক, অথবা আপিন যিদ নগদ অথর্ েবতেন কাজ কেরন , তাহেল (
ESA) এমপ্লয়েমন্ট স্ট্যান্ডাডর্ আইন আপনার জন্য প্রেযাজ্য । েয আইন
আপনার কমর্েক্ষেত্র অিধকার সুরক্ষা করেব ।
এই তথ্য আপনার িনেজেক রক্ষা করেত অেনক গুরুত্বপূণর্, কারণ
এিট আপনােক আপনার প্রাপ্য মজুির পুনরুদ্ধার করেত, অিভেযাগ
দািখল করেত, আপনার প্রাপ্য েবিনিফট এবং আেরা সুেযাগ সুিবধা
যা আপনার ন্যায্য প্রাপ্য, তা আদায় করার জন্য সহায়তা করেব ।

িনেজেক রক্ষা করুন:

আপনার প্রিতিদেনর কােজর ঘন্টা , তািরখগুিল এবং েকাথায়
আপিন কাজিট কেরন তার িবস্তািরত িববরণ িনেজর কােছ
িলেখ রাখুন । অবশ্যই বািড়েত বা আপনার ব্যিক্তগত েমাবাইল
েফােন এই েরকডর্ রাখুন।
আপনােক কত টাকা েবতন েদওয়া হেয়েছ তা িলেখ রাখুন ।
েকান ইেমল ট্রান্সফার কিপ রাখুন, payday েলান বা ক্যাশ
েস্টাের র েথেক েকােনা রিসদ, বা অন্যান্য প্রমাণ যা আপনার
িনেয়াগকতর্ া আপনােক েবতন প্রদান কেরেছন তার প্রমান
িহসােব থাকেব । যিদ সম্ভব হয় তাহেল আপনার সমস্ত ক্যাশ
েবতন একিট ব্যাংক অ্যাকাউেন্ট জমা করুন । যােত আপিন
প্রমাণ িহসােব আপনার ব্যাঙ্ক েস্টটেমন্ট ব্যবহার করেত পােরন ।
আপনার বেসর নাম এবং আপিন েয প্রিতষ্ঠােন বা েকাম্পািনেত
কাজ কেরন তার সম্পূণর্ িববরণ িলেখ রাখুন েযমন: নাম,
িশেরানাম, কাজ এবং বািড়র িঠকানা, েফান নম্বর, লাইেসন্স
েপ্লট নম্বর ইত্যািদ ।
আপনার িনেয়াগকতর্ ার সােথ আপনার েকান েযাগােযােগর
েরকডর্ রাখুন েযমন: েফােন েমেসজ, ইেমইল, েফানকল বা
েকােনা িচিঠপত্র ইত্যািদ ।
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আপনােক নগদ অেথর্ েবতন প্রদান করা হেচ্ছ

নগদ অেথর্ েবতন প্রদান করা আইনত ৈবধ িকন্তু আপনােক েবতন
িহেসেব নূ্যনতম মজুরী প্রদান করেত হেব । প্রিতবার টাকা েদওয়ার
সময় আপনার িনেয়াগকতর্ া আপনােক একিট েরকডর্ বা "েপ িস্লপ"
িদেত হেব । ওই িস্লেপ উেল্লখ করেত হেব কত ঘন্টা আপিন কাজ
কেরেছন, আপনার েবতন হার, ওভারটাইম, সরকাির ছু িটর েবতন,
ছু িট, এবং অথর্ গ্রহণ কর, কমর্সংস্থান বীমা (এ) এবং কানাডা েপনশন
পিরকল্পনা (িসিপিপ)।
আপনােক নগদ অেথর্ েবতন প্রদান কের এমন একজন মািলক হয়ত
আপনােক েবতন িস্লপ িদেত চাইেবন না কারণ তারা তােদর দািয়ত্ব
এড়ােত চান, েযমন EI বা কর ফাঁিক েদয়া । আপিন যিদ েবতন িস্লপ
না পান তাহেলও আপনার অিধকার আেছ । আপনার কােজর
প্রিতিট ঘন্টা এবং যাই েবতন েদয়া হেয়েছ তার প্রিত আপিন েরকডর্
কের িনেজর কােছ রাখুন এবং তা করা অত্যন্ত জরুির ।

যিদ আপিন নগদ অথর্ েবতেন কাজ কের থােকন, তাহেল
এখনও আপিন এমপ্লয়েমন্ট ইন্সুেরন্স েবিনিফেটর আেবদন করার
জন্য েযাগ্য । আপিন েকান তািরখ এবং কত ঘন্টা কাজ করেছন
তা সম্পূণর্ িলেখ রাখুন এবং কাজ েশষ হবার সােথ সােথ আপিন
EI েবিনিফেটর জন্য আেবদন করুন।
আপনার িনেয়াগকতর্ ার কােছ আপনার িঠকানা জানােনার
েকােনা প্রেয়াজন েনই । এই তথ্য প্রদান িনরাপদ েবাধ না করেল
আপিন অন্য িঠকানা ব্যবহার করেত পােরন । আপনার সরকাির
ফরেম েয িঠকানাগুিল ব্যবহার করা হেয়েছ তা আপনার
িনেয়াগকতর্ ার সােথ েশয়ার করা েযেত পাের এবং েফডােরল
কতর্ ৃ পক্ষ দ্বারা অ্যােক্সস করা যােব । আপিন এমন একিট িঠকানা
ব্যবহার করেত পােরন যা িকনা আপনার িচিঠ পেত্রর আদান
প্রদােনর জন্য ব্যবহৃত হেব ।
আপনার িবশ্বস্ত ব্যিক্তেদর সােথ আপনার ইিমেগ্রশন স্ট্যাটাস
সম্পেকর্ তথ্য েশয়ার করুন ।
যিদ আপনার মেন হয় েয আপনার অিধকার লিঙ্ঘত হেয়েছ,
তাহেল অিবলেম্ব ওয়াকর্াসর্ অ্যাকশন েসন্টাের েফান কের সাহায্য
িনন । সব কল িবনামূেল্য এবং েগাপনীয় ।
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www.workersactioncentre.org
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েকান স্ট্যাটাস েনই? অিনবিন্ধত? কােজর
েকােনা িভসা নাই?

যিদ আপিন একিট ৈবধ সামািজক বীমা নম্বর (SIN) বা ওয়াকর্
পারিমট ছাড়া কাজ কেরন, অথবা আপনার ওয়াকর্পারিমট েশষ হেয়
যায় , তাহেলও আপনার অিধকার েমৗিলক শ্রম আইন অনুযায়ী
সুরিক্ষত আেছ । কমর্সংস্থােনর মানদণ্ড, স্বাস্থ্য ও িনরাপত্তা,
মানবািধকার ও কমর্স্থান িনরাপত্তা ও বীমা েবাডর্ (WSIB) । এর মেধ্য
রেয়েছ কমর্সংস্থান মান, স্বাস্থ্য ও িনরাপত্তা, মানবািধকার এবং
কমর্েক্ষেত্রর িনরাপত্তা ও বীমা েবাডর্ (ডাব্লএ
ু সআইিব), যা চাকিরর
জন্য আহত শ্রিমকেদর ক্ষিতপূরণ প্রদান কের।আপিন যিদ মেন
কেরন আপনার অিধকার লংিঘত হেয়েছ, তাহেল আপিন শ্রম
মন্ত্রণালয় একিট দািব করেত পােরন। WSIB এবং শ্রম মন্ত্রণালয়,
েফডােরল সরকােরর সােথ অিভবাসন সংক্রান্ত তথ্য েশয়ার করার
আইনগত েকােনা অনুমিত নাই। আপিন যিদ এই েদশ েছেড় চেলও
যান তবুও শ্রম মন্ত্রণালয় আপনার প্রাপ্য মজুির িদেত বাধ্য থািকেব।
একিট অিনবিন্ধত কমর্ী িহসােব আপনার িনেয়াগকতর্ ার িবরুেদ্ধ
একিট অিভেযাগ দােয়র করার জন্য সবেচেয় বড় ঝুঁ িক হল েয
আপনার িনেয়াগকতর্ া আপনার িবরুেদ্ধ প্রিতেশাধ িনেত পাের । এর
মােন তারা হুমিক িদেত পাের িদেত পাের িকংবা আপনার িবরুেদ্ধ
বা ইিমেগ্রশেনর মাধ্যেম আপনােক িবতািড়ত করার েচষ্টা করেত
পাের । কােজর েক্ষেত্র আইন লঙ্ঘেনর িবষেয় কথা বলার জন্য
একজন িনেয়াগকত্তর্া েকান কমর্চারীেক ছাঁটাই করা েবআইনী । িকন্তু
িনেজেদর রক্ষা করার উপায় আেছ যখন আমরা আমােদর অনাদায়ী
মজুির বা অিধকার রক্ষার জন্য লড়াই করিছ । আমােদর সাহােয্যর
জন্য আহ্বান করুন । সব েফান কল িফ্র এবং েগাপনীয়।

েকাথায় সাহায্য পােবন

ওয়াকর্াসর্ অ্যাকশন েসন্টার:
416-531-0778
েটাল িফ্র: 1-866-531-0778
www.workersactioncentre.org
Migrant Workers Alliance for Change:
1-855-567-4722
www.migrantworkersalliance.org

2

9
rch 201 - Bengal
Ma
i

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

