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UK-তে কাজ করার সমিকার আপনার অিধকার জানবার 
TUC সহািধকা পাঠের জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই। 
TUC হল UK-র ট্রেড ইউনধিনগুলধর জাতীি কেন্দ্র – 
আমরা প্রাি 6 মধলধিন শ্রমধকের এবং 54 টধ ইউনধিনের 
প্রতধনধিধত্ব করধ যারা বধভধন্ন িরনের বধভাগে কাজ 
করে। 

ট্রেড ইউনধিনগুলধ শ্রমধকদেরকে একত্র করে যেন 
কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অিধকার রক্ষা করা যাি, 
কর্মস্থলগুলধ যেন নধরাপদ থাকে সেটা সুনধশ্চধত করা 
যাি এবং এর সদস্যদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো 

দাবী পরিে্যাগের বিবৃেি: যেকোনো দেশের আইনধ ব্যবস্থা সর্বদাই জটধল হি। আপনার এটাকে প্রাথমধক িারণা পাবার 
মতো একটা সহািক পুস্তধকা হধসাবেই গণ্য করা উচধত। আপনার যদধ মনে হি যে আপনধ ক্ষতধগ্রস্ত হচ্ছেন, বা আপনার 
নধিোগকারী আইন ভঙ্গ করছেন, তাহলে আপনাকে পরবর্তী পরামর্শ নধতে হবে: এখানে:  
www.acas.org.uk/helpline

UK-েে কাজ করা: আপনার অিধকার জানবার সহািধকা
বেতন পাবার এবং ভালো কাজের পরধবেষ পাবার 
জন্য দর কষাকষধ করা যাি। কোন ইউনধিনে 
কীভাবে যোগদান করা যাবে সেটা জানবার জন্য 
দেখুন www.tuc.org.uk

আমরা আশাকরধ আপনধ এই সহািক পুস্তধকাটধকে 
কার্যকর বলে মনে করবেন। অনুগ্রহ করে এটা 
আপনার সহকর্মী এবং বন্িুদের সাথে শেিার করুন।

http://www.acas.org.uk/helpline
http://www.acas.org.uk/helpline
http://www.tuc.org.uk


নিয়োগের পদমর্যাদা এবং অধিকারসমূহ

UK-তে কাজ করার অিধকার সম্পন্ন সমস্ত শ্রমধকের 
নধিোগ সংক্রান্ত অিধকার থাকে।

আপনধ যদধ EU-বহধর্ভূত দেশের থেকে এসে থাকেন তাহলে 
আপনার ভধসাতে কধছু শর্ত সংযুক্ত করে দেওিা থাকতে 
পারে যেটা আপনধ কত ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন বা 
যেভাবেই হোক না কেন কী িরনের কাজ করার জন্য 
নধিোগ পেতে পারবেন সেই বধষিে কধছু বধিধনধষেি 
দেওিা থাকে। আপনার ভধসার সাথে সংযুক্ত শর্তগুলধর 
বধষিে আরও তথ্য জানতে হলে হোম অফধস ওিেবসাইট  
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration দেখুন।

দশা 1 আপনধ কোন িরনের শ্রমধক?

নিয়োগপ্রাপ্ে শ্রমিক স্ব-নিযুক্ে কর্মী

আপনধ কোন িরনের শ্রমধক তাঁর উপরে আপনধ কোন 
কোন িরনের অিধকার পাবার যোগ্য সেটা নধর্ভর 
করবে।

UK-তে সািারণত শ্রমধকদের তধনটধ আইনধ শ্রেণীবধভাগ 
আছে: ‘নধিোগপ্রাপ্ত/এমপ্লিী’; ‘শ্রমধক/ওিার্কার্স’ 
যেমন ক্যাজুিাল বা এজেন্সধর শ্রমধক; এবং ‘স্বনধযুক্ত/
সেলফ-এমপ্লিেড’।

https://www.gov.uk/browse/visas-immigration
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration


নিয়োগের পদমর্যাদা এবং অধিকারসমূহ

 ❚ আপনার নধিমধত কাজে উপস্থধতধ দেবার কথা হিে 
থাকে

 ❚ আপনধ আশা করেন যে আপনার নধিোগকারী 
আপনাকে নধিমধত সমিের জন্য কাজ দেবেন

 ❚ আপনধ যে কাজ করেন তাঁর জন্য আপনধ বেতন 
পাবার আশা করেন

 ❚ আপনার নধজের কাজ নধজেই চালধিে যাবার কথা থেকে 
থাকে (যেমন আপনাকে এমন করার অনুমতধ নেই যে 
আপনধ আপনার কোন বন্িুকে বা পরধবারের কোন 
সদস্যকে আপনার হিে কাজ করতে বলতে পারবেন)

 ❚ আপনার কাজ করতে অস্বীকার করার বা কাজে 
আসতে অস্বীকার করার অনুমতধ নেই

 ❚ আপনধ কীভাবে, কখন এবং কোথাি কাজ করবেন 
সেটা নধর্িারণ করেন আপনার নধিোগকারী

 ❚ আপনার নধিোগকারী আপনার বেতনের থেকে কর 
এবং জাতীি বধমা চুকধিে দেন

 ❚ আপনার নধিোগকারী আপনাকে কাজের হাতধিার, 
সরঞ্জাম, ব্যবস্থাপনা, উর্দধ ইত্যাদধ দেন

 ❚ আপনার সাথে একটা লধখধত নধিোগ চুক্তধ করা 
হিেছে

দ্রষ্টব্য: যদধ এই সব তথ্য আপনার ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য না হি, তাহলে আপনধ হিতো বা ‹স্ব-
নধযুক্ত› অথবা কোন ‹শ্রমধক›। আপনধ যদধ আপনার 
নধিোগের পদমর্যাদা বধষিে নধশ্চধত না হন আপনার 
কোন ট্রেড ইউনধিনের থেকে সাহায্য চাওিা উচধত।

আপনধ একজন নধিোগপ্রাপ্ত হতে পারেন যদধ:
সমসে্ নিয়োগপ্রাপে্দের 
নিমন্লিখিে অধিকারগলুি আছে:
 ❚ যেন কমপক্ষে জাতীি ন্যূনতম মজুরধ পেতে 
পারেন  
https://www.gov.uk/national-minimum-wage

 ❚ বে-আইনধ ভাবে মজুরধ থেকে অর্থ কেটে নেবার 
থেকে সুরক্ষা পাবার অিধকার 

 ❚ যেন বাৎসরধক সবেতন ছুটধ পেতে পারেন 

 ❚ যেন বধিধবদ্ি ন্যূনতম সমিের জন্য বধশ্রাম 
নেবার বধরতধ পেতে পারেন 

 ❚ যেন কর্মস্থলে দুর্ঘটনার থেকে সুরক্ষধত 
থাকতে পারেন 

 ❚ প্রতধ সপ্তাহে যেন গড়ে 48 ঘণ্টার বেশী 
সমিের জন্য কাজ না করতে হি 

 ❚  বে-আইনধ ভাবে পক্ষপাতধত্ব করার বধরুদ্িে 
সুরক্ষা পেতে পারেন 

 ❚ কর্মস্থলে হওিা ভুল কাজের বধরুদ্িে ‹হুইসল 
ব্লোিধং› করা বা প্রতধবেদন দেওিাি জন্য 
সুরক্ষা পেতে পারেন 

 ❚ আংশধক সমিের জন্য কাজ করার জন্য কম 
সুবধিা দেওিা চলবে না 

 ❚ কোন ট্রেড ইউনধিনে যোগ দধন 

 ❚ সমস্যাি ভোগার এবং শৃঙ্খলামূলক 
কার্যক্রমের সমি সহযোগীদের সাথে পান 
www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm

 ❚ বধিধবদ্ি অসুস্থতাজনধত অর্থপ্রাপ্তধ 

 ❚ গর্ভবতী হলে সুরক্ষা পাওিা 

 ❚ মাতৃত্ব এবং পধতৃত্বের জন্য ছুটধ এবং 
অর্থপ্রাপ্তধ 

 ❚ যদধ নধিোগ সমাপ্ত হি তাহলে ন্যূনতম 
সমিের জন্য বধজ্ঞপ্তধ প্রদান – যেমন যদধ 
কোন নধিোগকর্তা তাঁদেরকে চাকরধ থেকে 
নধবৃত্ত করতে চাইছেন  
www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1650

 ❚ অন্যাি ভাবে চাকরধ থেকে নধবৃত করার 
বধরুদ্িে সুরক্ষা 

 ❚ নমনীি শর্তে কাজ দেবার অনুরোি  
https://www.gov.uk/flexible-working

 ❚ জরুরধভধত্তধক সমিের জন্য কর্মবধরতধ 

 ❚ বধিধবদ্ি বাহুল্য ভাতা প্রাপ্তধ  
www.tuc.org.uk/sites/default/files/extras/fac-
ingredundancy.pdf

স্ব-নিযুক্ে কর্মী

শ্রমিক

নিয়োগপ্রাপ্ে

https://www.gov.uk/national-minimum-wage
https://www.gov.uk/national-minimum-wage
http://www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm
http://www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1650
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1650
https://www.gov.uk/flexible-working
https://www.gov.uk/flexible-working
http://www.tuc.org.uk/sites/default/files/extras/facingredundancy.pdf
http://www.tuc.org.uk/sites/default/files/extras/facingredundancy.pdf
http://www.tuc.org.uk/sites/default/files/extras/facingredundancy.pdf


নিয়োগের পদমর্যাদা এবং অধিকারসমূহ

শ্রমিক

নিয়োগপ্রাপ্ে

স্ব-নিযুক্ে কর্মী

 ❚ আপনার নধিোগকারীকে আপনাকে নধিমধত বা 
কধছু নধর্দধষ্ট ঘণ্টা িরে গ্যারান্টধসহ কাজ দধতে 
বাি্য হতে না হি 

 ❚ আপনাকে আপনার নধিোগকারীর প্রস্তাবধত 
কোন কাজ বা শধফট মেনে নধতে বাি্য হতে না 
হি 

 ❚ আপনার একটা চুক্তধ আছে যেখানে বর্ণধত 
হিেছে যে আপনধ একজন ‹ক্যাজুিাল› বা 
‹প্রিোজনভধত্তধক› শ্রমধক 

 ❚ আপনার নধজের কাজ নধজেই চালধিে যাবার 
কথা থেকে থাকে (যেমন আপনাকে এমন করার 
অনুমতধ নেই যে আপনধ আপনার কোন বন্িুকে 
বা পরধবারের কোন সদস্যকে আপনার হিে কাজ 
করতে বলতে পারবেন) 

 ❚ আপনার নধিোগকারী আপনার বেতনের থেকে 
কর এবং জাতীি বধমা চুকধিে দেন 

 ❚ আপনার নধিোগকারী আপনাকে কাজের হাতধিার, 
সরঞ্জাম, ব্যবস্থাপনা, উর্দধ ইত্যাদধ দেন

দ্রষ্টব্য: যদধ এই সব তথ্য আপনার ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য না হি, তাহলে আপনধ হিতো বা 
‹স্ব-নধযুক্ত› অথবা কোন ‹নধিোগপ্রাপ্ত›। 
আপনধ যদধ আপনার নধিোগের পদমর্যাদা বধষিে 
নধশ্চধত না হন আপনার কোন ট্রেড ইউনধিনের 
থেকে সাহায্য চাওিা উচধত।

সমসে্ শ্রমিকদের নিমন্লিখিে 
অধিকারগলুি আছে:
 ❚ যেন কমপক্ষে জাতীি ন্যূনতম মজুরধ পেতে 
পারেন 
https://www.gov.uk/national-minimum-wage

 ❚ বে-আইনধ ভাবে মজুরধ থেকে অর্থ কেটে নেবার 
থেকে সুরক্ষা পাবার অিধকার 

 ❚ যেন বাৎসরধক সবেতন ছুটধ পেতে পারেন 

 ❚ যেন বধিধবদ্ি ন্যূনতম সমিের জন্য বধশ্রাম 
নেবার বধরতধ পেতে পারেন 

 ❚ যেন কর্মস্থলে দুর্ঘটনার থেকে সুরক্ষধত থাকতে 
পারেন 

 ❚ প্রতধ সপ্তাহে যেন গড়ে 48 ঘণ্টার বেশী সমিের 
জন্য কাজ না করতে হি 

 ❚  বে-আইনধ ভাবে পক্ষপাতধত্ব করার বধরুদ্িে 
সুরক্ষা পেতে পারেন 

 ❚ গর্ভবতী শ্রমধকদের জন্য প্রাপ্য কধছু সুরক্ষা

 ❚ কর্মস্থলে হওিা ভুল কাজের বধরুদ্িে ‹হুইসল 
ব্লোিধং› করা বা প্রতধবেদন দেওিাি জন্য 
সুরক্ষা পেতে পারেন www.pcaw.org.uk

 ❚ যদধ আংশধক সমিের জন্য কাজ করেন তার 
জন্য যেন পক্ষপাতধত্বের শধকার না হতে হি 

 ❚ কোন ট্রেড ইউনধিনে যোগ দধন 

 ❚ সমস্যাি ভোগার এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের 
সমি সহযোগধতা পাবার অিধকার  
www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm

আপনধ একজন শ্রমধক হতে পারেন যদধ:

https://www.gov.uk/national-minimum-wage
https://www.gov.uk/national-minimum-wage
http://www.pcaw.org.uk/
http://www.pcaw.org.uk/
http://www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm
http://www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm
http://www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm


নিয়োগের পদমর্যাদা এবং অধিকারসমূহ

শ্রমিক

নিয়োগপ্রাপ্ে

স্ব-নিযুক্ে কর্মী

 ❚ আপনধ নধজেই নধজের কর এবং জাতীি বধমা দেন 

 ❚ আপনধ অন্য কাউকে আপনার হিে কাজ করার জন্য 
বািনা করতে পারেন 

 ❚ আপনার দরকারধ যন্ত্রপাতধ এবং সরঞ্জাম আপনধ 
নধজেই জোগাড় করেন 

 ❚ আপনধ কোন মজুরধ পাবার বদলে আপনার নধজের 
কাজের জন্য আপনধ নধজেই চালান দেন 

 ❚ যদধ কোন সমস্যা হি তাহলে আপনার লাভ না 
পাবার ঝঁুকধ নেন 

মেকধ স্ব-নধযুক্ত?

আপনধ যদধ সন্দেহ করেন যে আপনধ হিতো একজন 
‹শ্রমধক› বা ‹নধিোগপ্রাপ্ত› কধন্তু আপনার সাথে 
স্ব-নধযুক্তর মত করে আচরণ করা হচ্ছে, তাহলে 
আপনধ অবধলম্বে কোন ট্রেড ইউনধিনের প্রতধনধিধর 
থেকে পরামর্শ নধন।

সব্-নিযকুে্ করম্ ীদের অধিকার 
 ❚ কর্মস্থলে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা পেতে পারেন

 ❚ বে-আইনধ ভাবে পক্ষপাতধত্ব করার বধরুদ্িে সুরক্ষা 
পেতে পারেন 

 ❚ আপনধ যদধ গর্ভবতী হিে থাকেন, আপনধ মাতৃত্ব 
ভাতা পাবার যোগ্য এবং সেটা পাবার জন্য দাবী 
করতে পারেন – আরও বধস্তারধত তথ্য জানতে হলে 
https://www.gov.uk/maternity-allowance দেখুন ।

এমন কধছু অতধরধক্ত অিধকার আছে যেটা কধছু স্ব-
নধযুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হি যে বধষিে 
দাবী করার ব্যাপারে আপনাকে কোন ইউনধিন সাহায্য 
করতে পারে। আপনার পেশার উপযোগী ইউনধিনকে 
খঁুজে বের করতে হলে দেখুন  
www.tuc.org.uk/about-tuc/union-finder

আপনধ স্ব-নধযুক্ত হিে থাকতে পারেন যদধ:

https://www.gov.uk/maternity-allowance
http://www.tuc.org.uk/about-tuc/union-finder


দশা 2

এজেন্সি শ্রমিকগণ অর্থ প্রদান
কোন ইউনিয়নে 

যোগ দিন

সন্োনসম্ভবা বা 
নেুন পিোমাোদের 

অধিকারসমূহ
কর্মস্থলের সমস্যার 

মোকাবিলা করা
সাধারণ 

যোগাযোগগুলি

কর্মস্থলে স্বাস্থ্য 
ও সুরক্ষা পাবার 

অধিকার

কাজের ঘণ্টা এবং 
ছুটির দিনগুলি



এজেনস্ি স্রমিকদের 
অধিকার

এজেনস্ি শ্রমিকগণ: সমান  
আচরণ

‘অনে্রব্রে্ ীকাল ীন  
দায়িেব্ের অরথ্ প্রাপে্ি› 
চকুে্িসমহূ 

এজেনস্ির শ্রমিক: কাজের  
সময়ে হওয়া দ ুরঘ্টনাসমহূ

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

এজেন্সধ শ্রমধকরাও অন্যান্য ‹শ্রমধক›দের মতই সমান 
অিধকার পাবার যোগ্য।

এজেন্সধ শ্রমধকদের ‹চুক্তধর মি্যবর্তী সমিের 
অর্থপ্রাপ্তধ› সংক্রান্ত চুক্তধগুলধর অিীনে, 
‹নধিোগপ্রাপ্ত›দের মতো সমান অিধকার আছে।

তাছাড়া, এজেন্সধ শ্রমধকদের তারা কোন কাজ শুরু 
করার আগে তাঁদের পালনীি শর্ত ও নধিন্ত্রণ বধষিক 
বধবৃতধ লধখধত ভাবে পাবার অিধকার আছে  
www.nidirect.gov.uk/agency-workers-what-information-
should-you-get-and-when

কোন এজেন্সধ নধম্নলধখধত কাজগুলধ করতে পারবে না

 ❚ কোন শ্রমধকের থেকে তাঁর জন্য কাজ খঁুজে দেবার 
জন্য বা তাঁদেরকে নধজেদের তালধকাি অন্তর্ভুক্ত 
করার জন্য ফধ চাওিা।

 ❚ কোন শ্রমধককে তাঁর জন্য কাজ খঁুজে দেবার 
পরধষেবা দেবার শর্ত হধসাবে অন্যান্য পণ্য বা 
পরধষেবাসমূহ যেমন CV লধখে দেওিা, প্রশধক্ষণ 
দেওিা, বা ব্যক্তধগত প্রতধরক্ষার সরঞ্জাম কেনার 
জন্য জোর করা।

এজেন্সধ স্রমধকদের অিধকার
 ❚ তারা যে সংস্থার জন্য কাজ করত তাঁদের কাছ থেকে অর্থ 
না পাওিার অজুহাতে, বা তারা কোন স্বাক্ষরধত সমিপত্র 
দধতে পারছে না বলে কোন শ্রমধকের বেতন আটকে রাখা। 
শ্রমধকরা প্রকৃতপক্ষে কতটা সমি িরে কাজ করেছে সেটা 
প্রতধষ্ঠধত করা হল এজেন্সধর দািধত্ব। 

আরও তথ্য পেতে হলে TUC-র এজেন্সধ শ্রমধকদের অন-লাইন 
সহািক পুস্তধকা দেখুন:  
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/agencyworkers_0.pdf

http://www.nidirect.gov.uk/agency-workers-what-information-should-you-get-and-when
http://www.nidirect.gov.uk/agency-workers-what-information-should-you-get-and-when
http://www.nidirect.gov.uk/agency-workers-what-information-should-you-get-and-when
http://www.nidirect.gov.uk/agency-workers-what-information-should-you-get-and-when
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/agencyworkers_0.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/agencyworkers_0.pdf


এজেনস্ি স্রমিকদের 
অধিকার

এজেনস্ি শ্রমিকগণ: সমান  
আচরণ

‘অনে্রব্রে্ ীকাল ীন  
দায়িেব্ের অরথ্ প্রাপে্ি› 
চকুে্িসমহূ 

এজেনস্ির শ্রমিক: কাজের  
সময়ে হওয়া দ ুরঘ্টনাসমহূ

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

ভাড়া করা শ্রমধকদের তাঁদের কাজে যোগ দেবার প্রথম 
দধন থেকেই নধম্নলধখধত অিধকারগুলধ আছে: 

 ❚ স্থািী কর্মচারীদের মতই সমান সুবধিাগুলধর নাগাল 
পাওিা 

 ❚ অভ্যন্তরীণ শূন্যপদগুলধর জন্য আবেদন করাি স্থািী 
কর্মচারীদের মতই সমান সুযোগ পাওিা 

একবার এজেন্সধ শ্রমধকরা কোন সংস্থাি 12 
সপ্তাহের জন্য কোন একই ভূমধকাি থাকলে তাঁদের 
নধম্নলধখধত অিধকারগুলধ আছে:

 ❚ স্থািী কর্মচারীদের মতই সমান বেতন পাওিার 
(যদধ না আপনধ ‹অন্তর্বর্তীকালীন দািধত্বের অর্থ 
প্রাপ্তধ› চুক্তধর অিীনে কাজ করে থাকেন, নীচে 
দেখুন) 

 ❚ স্থািী কর্মচারীদের সমান ছুটধর দধন সংশ্লধষ্ট 
অিধকার পাওিার 

 ❚ স্থািী কর্মচারীদের সমান কর্মসমি বরাদ্দ থাকা

এজেন্সধ শ্রমধকগণ: সমান আচরণ



এজেনস্ি স্রমিকদের 
অধিকার

এজেনস্ি শ্রমিকগণ: সমান  
আচরণ

‘অনে্রব্রে্ ীকাল ীন  
দায়িেব্ের অরথ্ প্রাপে্ি› 
চকুে্িসমহূ 

এজেনস্ির শ্রমিক: কাজের  
সময়ে হওয়া দ ুরঘ্টনাসমহূ

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

যে সব শ্রমধকরা ‹অন্তর্বর্তীকালীন দািধত্বের অর্থ 
প্রাপ্তধ› চুক্তধর অিীনে নধযুক্ত আছেন তারা কোন 
ভাড়া করে আনার এজেন্সধর জন্য এমনকধ 12 সপ্তাহের 
বেশী সমি িরে কাজ করলেও সমান বেতন পাবার 
অিধকারী হবেন না।

‹যদধ আপনধ একজন এজেন্সধর কর্মী এবং আপনার 
চুক্তধতে নধম্নলধখধত বৈশধষ্ট্য আছে, আপনার সমান 
বেতন পাওয়ার অিধকার নাই:

 ❚ এটা “স্থায়ী” এবং একটধ নধর্দধষ্ট সমিকাল বধশধষ্ট 
চুক্তধ নি।

 ❚ এটা নধর্িারণ করে আপনধ সর্বনধম্ন বেতন কত 
পাবেন।

 ❚ এটা উল্লেখ করে আপনাকে কোন স্থানে কাজ করতে 
হবে।

 ❚ এটা উল্লেখ করে আপনার কাজের ঘন্টা এবং 
আপনাকে কধ িরণের কাজ করতে হবে।

'আরও তথ্যের জন্য TUC অনলাইন গাইড দেখুন এখানে: 
www.tuc.org.uk/sites/default/files/agencyworkers_0.pdf

আপনধ যদধ এই িরনের কোন চুক্তধর অিীনে থেকে 
থাকেন তাহলে কোন ইউনধিন আপনাকে সাহায্য করবে 
যেন আপনধ আপনার অিধকার দাবী করতে পারেন – 
কোন ইউনধিনে কীভাবে যোগ দধতে হবে সেটা জানতে 
হলে, দেখুন: www.tuc.org.uk/about-tuc/union-finder

‘অন্তর্বর্তীকালীন দািধত্বের অর্থ প্রাপ্তধ› চুক্তধসমূহ

http://www.tuc.org.uk/about-tuc/union-finder
http://www.tuc.org.uk/about-tuc/union-finder
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সময়ে হওয়া দ ুরঘ্টনাসমহূ

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
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এজেন্সধদের কর্তব্য হল যে সংস্থা এজেন্সধ 
শ্রমধকদেরকে ভাড়া করেছে তাদের কর্মস্থলে কোন 
স্বাস্থ্য এবং নধরাপত্তা সংক্রান্ত ঝঁুকধ আছে কধনা 
সেটা অনুসন্িান করা এবং সেই সব ঝঁুকধ নধিন্ত্রণের 
জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওিা হিেছে সেটা জানা। তারা 
এটা পরীক্ষা করবেন যে সংস্থাটধ আগাগোড়া স্বাস্থ্য 
ও নধরাপত্তা সংক্রান্ত ঝঁুকধ পর্যালোচনা করেছে কধনা 
এবং নধশ্চধত হবেন যে শ্রমধকদেরকে কোন সংস্থাি 
নধিোগ দেবার আগে তাঁদের সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে 
সচেতন করে দেওিা হিেছে। 

এজেন্সধর শ্রমধক: কাজের সমিে হওিা দুর্ঘটনাসমূহ
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বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
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ট্রেড ইউনধিনগুলধ হল এমন সংস্থা যারা কর্মরত 
মানুষের অিধকার রক্ষা করেন, এটা সুনধশ্চধত করেন 
যেন কর্মস্থলের অবস্থা নধরাপদ থাকে এবং অপেক্ষাকৃত 
ভালো বেতন এবং পরধবেশের জন্য তাঁদের সদস্যদের 
জন্য দর কষাকষধ করে। 

এই সহািক পুস্তধকার মাি্যমে ট্রেড ইউনধিনগুলধ 
আপনাকে বধভধন্ন িরনের অিধকারগুলধ দাবী করার জন্য 
নধর্দেশনা দান করেছে। কোন ইউনধিনে কীভাবে যোগ 
দধতে হবে সেটা জানতে হলে দেখুন:  
www.tuc.org.uk/join-union

ট্রেড ইউনধিনগুলধ আপনার নধিোগকারীর এবং 
সরকারের থেকে স্বািীন এবং আইন অনুসারে আপনধ 
কোন ইউনধিনে যোগ দেবার জন্য অনুমোদন 
প্রাপ্ত। আপনধ কোণ ইউনধিন সদস্য কধনা সেটা 
আপনার নধিোগকারীকে জানাতে হবে না। UK-তে যেসব 
শ্রমধকরা ইউনধিন সংগঠধত কর্মস্থলে কাজ করেন তারা 
গড়পড়তাি অপেক্ষাকৃত ভালো বেতন পান এবং বেশী 
নধরাপদ থাকেন তাই কোন ইউনধিনে যোগ দেওিাটা 
গুরুত্বপূর্ণ। 

যদধ কোন নধিোগকারী কোন ট্রেড ইউনধিনকে 
‹স্বীকৃতধ› দেন, তাহলে ইউনধিনটধ শ্রমধকদের হিে 
কর্তৃপক্ষের সাথে বেতন এবং কাজের পরধবেশ নধিে 
দরকষাকষধ করতে সক্ষম হি। একে বলে ‹যৌথ দর 
কষাকষধ› করা এবং এভাবে ‹যৌথ চুক্তধগুলধ› করতে 
পারে। বহু কর্মস্থলে বেতন এবং কাজের অবস্থা নধিে 
এমন যৌথ চুকধত কার্যকর আছে যেটা অন্যান্য 

কোন ইউনধিনে যোগ দধন
বধষি ছাড়াও আইন স্বীকৃত ন্যূনতম বেতন, স্বাস্থ্য ও 
নধরাপত্তা, মাতৃত্ব এবং পধতৃত্বর অিধকারের চেিেও বেশী 
কধছু অর্জন করেছে। 

আপনধ যদধ কোন ট্রেড ইউনধিনের সদস্য হিে 
থাকেন এবং কর্মস্থলে কোন সমস্যা থাকে, তাহলে 
ইউনধিনগুলধ আপনাকে প্রতধনধিধ দধতে পারে যেন আপনধ 
আপনার নধিোগকারীর সমস্যা সমািান করাি সাহায্য 
পেতে পারেন। ট্রেড ইউনধিনগুলধ আইনধ প্রতধনধিধত্বও 
করে থাকে, যেমন চাকরধতে নধিোগর ট্রাইব্যুনালে বা 
কর্মস্থলে আপনার কোন দুর্ঘটনা হিে থাকলে, আপনার 
কর্মস্থলের নধরাপত্তা ও আপনার অিধকার সুরক্ষধত 
করতে যদধ আপনার নধিোগকারীর বধরুদ্িে আইনধ 
পদক্ষেপ নেওিাই একমাত্র পথ খোলা থাকে তাহলে সেটা 
করতে সাহায্য করে। 

আপনধ যদধ কোণ এমন ইউনধিন সদস্য হিে থাকেন যধনধ 
এমন কোন কর্মস্থলে কাজ করছেন যেখানে ইউনধিনকে 
স্বীকৃতধ দেওিা হিনধ, তবু সমস্যাি পড়লে এবং শৃঙ্খলা 
সংক্রান্ত মধটধং-এ শ্রমধক ও নধিোগপ্রাপ্তদের কোন 
ইউনধিন কর্তৃক প্রতধনধিধত্ব পাবার অিধকার আছে এবং 
আপনার ইউনধিন আপনাকে কর্মস্থলে আপনার কী কী 
অিধকার প্রাপ্য সেই নধিে পরামর্শ দেবেন। 

আপনধ যদধ কোণ ইউনধিন সদস্য না হন এবং এমন 
কোণ কর্মস্থলে কাজ করেন যেখানে ইউনধিনটধ স্বীকৃত 
নি, তবুও কোণ ইউনধিনের সাথে যোগাযোগ করা 
সমীচীন হবে যদধ আপনধ যোগ দধলে তারা আপনাকে 
পরামর্শ দেবেন বলে প্রস্তুত থাকেন।

http://www.tuc.org.uk/join-union
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নধিোগপ্রাপ্তগণ এবং শ্রমধকদের গড়ে প্রতধ সপ্তাহে 
48 ঘণ্টার বেশী কাজ না করার অিধকার আছে। এটা 
17 সপ্তাহ সমিকাল িরে গণনা করা হি। তারা তাঁদের 
চুক্তধতে এমন একটা অনুচ্ছেদে স্বাক্ষর করতে পারেন 
যেখানে তারা সপ্তাহে সর্বািধক 48 ঘণ্টার বেশী কাজ 
না করার অিধকার ছেড়ে দধিে থাকতে পারেন, কধন্তু 
তাঁদেরকে এই অিধকার ছেড়ে দেবার জন্য জোর করা 
যেতে পারে না। যদধ তারা তাঁদের মনোভাব পরধবর্তন 
করে এবং সপ্তাহে 48 ঘণ্টার বেশী কাজ না করার 
অিধকার বলবত করতে চাি তাহলে তারা তাঁদের 
নধিোগকারীকে এটা জানধিে দধতে পারবেন যে তারা আর 
তাঁদের কর্মসমি সংক্রান্ত অিধকার ত্যাগ করতে চান 
না, যদধও তাঁদেরকে এই িারাটা কার্যকর হবার জন্য 
কিেক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হতে পারে। কোন ট্রেড 
ইউনধিন প্রতধনধিধ সহািতা করতে সক্ষম হবেন।

নধিোগপ্রাপ্তগণ এবং শ্রমধকরা প্রত্যেক 24 ঘণ্টা 
ব্যাপী কাজ করার পরে নধরবচ্ছধন্ন ভাবে 11 ঘণ্টা িরে 
কর্মক্ষেত্রের থেকে বাইরে থাকবার অিধকারী হবেন।

সাপ্তাহধক কর্মসমি
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নধিোগপ্রাপ্ত বা শ্রমধকরা যাদেরকে রাতের শধফটে 
কাজ করার জন্য নধিোগ দেওিা হিেছে তারা প্রতধ 24 
ঘণ্টাি আট ঘণ্টার বেশী সমি িরে রাতের কাজ করবেন 
না। এর গণনা করা হি একটা 17-সপ্তাহের পর্যাি জুড়ে 
গড় নধর্ণি করে, অথবা চুক্তধর পর্যাি অনুসারে যদধ 
সেটা এর চেিে কম সমিের হিে থাকে।

উদাহরণ: কোন এজেন্সধ শ্রমধক যাকে এক মাস িরে 
নধিোগ করা হিেছে উনধ 4 সপ্তাহের পর্যািের মি্যে 
সপ্তাহে গড়ে 48 ঘণ্টার চেিে বেশী সমি রাতের কাজ 
করবেন না। 

রাতের সমিের জন্য কাজ করার আগে শ্রমধকদের 
তাঁর নধিোগকারীদের পক্ষ থেকে অবশ্যই বধনা মূল্যে 
স্বাস্থ্য পর্যালোচনা করাতে হবে এবং তারপর থেকে 
নধিমধত এটা চালধিে যেতে হবে।

রাতের কাজ
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কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

নধিোগপ্রাপ্ত এবং শ্রমধকদের 20 মধনধটের বধশ্রাম 
বধরতধ নেবার অিধকার আছে যেখানে কর্মদধবস ছি 
ঘণ্টার বেশী সমিের হি। শ্রমধকরা যদধ 18 বছরের কম 
বিসী হি তাহলে তাঁকে সারে চার ঘণ্টা কাজ করানোর 
পরে সে 30-মধনধট বধশ্রাম পাবার অিধকারী। আরও তথ্য 
জানতে হলে দেখুন www.acas.org.uk

বধশ্রাম বধরতধসমূহ

http://www.acas.org.uk


সাপে্াহিক করম্সময়

রােের কাজ

বিশ্রাম বিরেিসমহূ

ছটুির দিন (বাৎসরিক ছটুি)

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

নধিোগপ্রাপ্ত ও শ্রমধকদের প্রতধ বছর কমপক্ষে চার 
সপ্তাহের জন্য সবেতন ছুটধ দধিে হবে যার অতধরধক্ত 
8 দধনের জন্য ‹ব্যাংক ছুটধর দধন› দধতে হবে (জাতীি 
ছুটধর দধন)। কোন কোন কর্মস্থলে নধিোগকর্তারা 
সমস্ত কর্মচারীদেরকে ব্যাংক ছুটধর দধন ছুটধ নধতে 
দেন, কধন্তু অন্যান্য কর্মস্থলে কর্মচারীরা ব্যাংক 
ছুটধর দধনের বদলে অন্য দধন ছুটধ নধিে নধতে 
পারেন। আপনার সাথে হওিা নধিোগের চুক্তধটা, 
আপনার কর্মচারী পুস্তধকা পরীক্ষা করে দেখা উচধত, 
বা আপনার ট্রেড ইউনধিন প্রতধনধিধর সাথে কথা বলুন 
যেন আপনার কী অিধকার আছে সেটা জানতে পারেন।

ছুটধর দধন (বাৎসরধক ছুটধ) 



পে সল্িপ

জাত ীয় নয্নূতম মজ ুরি

বেতন থেকে বিয়োজনসমহূ

জাত ীয় বিমা এবং কর

অসসুথ্তার বেতন

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

নধিোগপ্রাপ্তদের প্রত্যেকবার অর্থ প্রদানের সমি 
পে স্লধপ দেবার কথা। পে স্লধপ থেকে এটা জানতে পারা 
উচধত যে তাঁদেরকে কতটা অর্থ প্রদান করা হিেছে, 
কতটা অর্থ কেটে নেওিা হিেছে (যেমন কর, জাতীি 
বধমা এবং ট্রেড ইউনধিন অনুদান) এবং ঘরে নধিে 
যাবার মতো প্রাপ্ত অর্থ। 

প্রত্যেক বছর নধিোগকারীগণ অবশ্যই 
নধিোগপ্রাপ্তদের একটা P60 সার্টধফধকেট দেবেন যেটা 
দেখাি যে তাঁদের বাৎসরধক বেতন, ঘরে নধিে যাবার 
মতো অর্থ এবং বেতন থেকে সেই বছরের মোট কেটে 
নেওিা অর্থ কত।

পে স্লধপ
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পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

শ্রমধক ও নধিোগপ্রাপ্তগণের কমপক্ষে জাতীি 
ন্যূনতম মজুরধ পাবার অিধকার আছে, যার পরধমাণ 
নধর্িারণ করে দেি সরকার এবং প্রতধ বছর 
সেটার পর্যালোচনা করেন লো পে কমধশন 
(যার অন্তর্ভুক্ত থাকেন ট্রেড ইউনধিন এবং 
নধিোগকারীগণ) 

16-17 বছর বিসীদের, 18-20 বছর বিসীদের, যাদের বিস 
21 এবং তার বেশী এবং যারা শধক্ষানবধশ তাঁদের জন্য 
আলাদা আলাদা নধিম আছে। সাম্প্রতধকতম জাতীি 
ন্যূনতম মজুরধ জানতে হলে দেখুন  
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

যদধ আপনাকে জাতীি ন্যূনতম মজুরধর চেিে কম 
অর্থ প্রদান করা হি তাহলে অন-লাইনে শ্রমধকদের 
হেল্পলাইনে পে অ্যান্ড রাইটসে যোগাযোগ করুন 
https://www.gov.uk/pay-and-work-rights-helpline অথবা 
ফোন করুন 0300 123 1100. 

জাতীি ন্যূনতম মজুরধ

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/pay-and-work-rights-helpline
https://www.gov.uk/pay-and-work-rights-helpline
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কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
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সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

আপনার নধিোগকারীর আপনার বেতন থেকে কোন 
রকমের অর্থ বধিোজন করতে পারবেন না যদধনা: 

 ❚ আইন অনুসারে বধিোজনটা দরকারধ হি  
(অর্থাৎ আিকর এবং জাতীি বধমার জন্য) 

 ❚ আপনার চুক্তধ অনুসারে বধিোজনটা অনুমোদধত হি 
(যেমন ট্রেড ইউনধিন অনুদানসমূহ) 

 ❚ আপনধ বধিোজন করার অিধকার দধিে একটা লধখধত 
চুক্তধ করে থাকেন 

 ❚ আপনার নধিোগকারী আপনাকে অতধরধক্ত অর্থ দধিে 
থাকেন – আপনধ কোন ট্রেড ইউনধিনের প্রতধনধিধর 
কাছে পরামর্শ চাইতে পারেন যদধ তেমন কধছু ঘটে 
থাকে

 ❚ আপনধ কোণ ির্মঘটের জন্য কাজ না করে থাকেন 
(আপনার নধিোগকারী আপনার মজুরধ থেকে কেবল 
ততটা অর্থ কাটতে পারেন যত দধন আপনধ কাজ 
করেন নধ) 

 ❚ দোকানের শ্রমধকদের জন্য বধিোজনের এমন কধছু 
বধশেষ নধিমও আছে যেক্ষেত্রে নধিোগকারী বধশ্বাস 
করছেন যে কোন শ্রমধক কধছু চুরধ করেছেন – উপদেশ 
পাবার জন্য ট্রেড ইউনধিন প্রতধনধিধর সাথে কথা 
বল্ুন

বেতন থেকে বধিোজনসমূহ
 ❚ যদধ আপনার নধিোগকারী আপনার থাকবার ব্যবস্থা 
করে দধিে থাকেন তাহলে তারা আপনাকে জাতীি ন্যূনতম 
মজুরধর চেিে সামান্য কম হারে অর্থ প্রদান করতে 
পারেন। একে বলা হি রাহা খরচ বধিোজন:  
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-accom-
modation

বেতনের থেকে বেআইনধ বধিোজনসমূহ

 ❚ প্রদত্ত আহার বা অন্যান্য পানীি দেবার জন্য কোন 
রকমের বধিোজন করা যাি না। 

 ❚ আপনধ আপনার কাজ নধরাপদে যেন করতে পারেন তেমন 
কোন উৎপাদনের সরঞ্জামের জন্য কোন রকমের 
বধিোজন করা যাি না। আপনার যদধ এই মর্মে 
কোন উদ্বেগ থেকে থাকে তাহলে আপনার স্বাস্থ্য ও 
নধরাপত্তা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা উচধত  
www.hse.gov.uk

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-accommodation
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-accommodation
http://www.hse.gov.uk/
http://www.hse.gov.uk/
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UK-তে থাকা প্রত্যেক শ্রমধকের একটা জাতীি বধমা 
নম্বর আছে। এটা একটা শক্তধশালী নম্বর যেটা 
আপনধ যেন আইনধ ভাবে কাজ করতে পারেন তাঁর জন্য 
সরকার থেকে দেওিা হি। এটা ব্যবহার করে সামাজধক 
নধরাপত্তা সংক্রান্ত অবদানের বধষিে নজর রাখবার 
জন্য ব্যবহার করা হি। আপনধ যদধ সপ্তাহে প্রাি 
£100 থেকে বেশী রোজগার করেন, তাহলে আপনধ এবং 
আপনার নধিোগকারী উভিকেই অর্থ প্রদান করতে 
হবে যাকে হলা হি জাতীি বধমা অবদান। এগুলধ এক 
িরনের কর। 

একটা নধর্দধষ্ট ন্যূনতম সীমার চেিে বেশী রোজগার 
করলে আপনাকে রোজগার বধমাও দধতে হবে। UK-তে 
থাকা প্রত্যেক শ্রমধকের একটা ট্যাক্স কোড আছে, 
এটা কোন নধিোগকারী ব্যবহার করে আপনার হিে 
কতটা কর তাঁদেরকে দধতে হবে সেটা নধর্িারণ করা হি। 
আপনধ যদধ UK-তে আপনার প্রথম চাকরধ শুরু করতে 
চলেছেন তাহলে আপনাকে «জরুরধভধত্তধক কর» দধিে শুরু 
করতে হবে যত দধন পর্যন্ত না আপনাকে একটা ট্যাক্স 
কোড দেওিা হচ্ছে। 

আপনার যদধ কোন জাতীি বধমা নম্বর (NINO) না 
থাকে, বা আপনার নধিোগকারী কোন সামিধক নম্বর 
দধিে থাকেন, তাহলে আপনার ফোন করা উচধত এই 
নম্বরে 0845 6000643; https://www.gov.uk/apply-
national-insurance-number দেখুন

জাতীি বধমা এবং কর
যদধ আপনার নধিোগকারী জাতীি বধমা বা কর না দধিে 
আপনাকে কেবল নগদ অর্থে বেতন দধতে চান (যেটা 
‹ক্যাশ ইন হ্যান্ড› বলে পরধচধত), আপনার তাহলে যত 
তাড়াতাড়ধ সম্ভব ট্রেড ইউনধিন প্রতধনধিধদের সাথে কথা 
হলা উচধত। কাউকে ক্যাশ ইন হ্যান্ড হধসাবে নধিোগ 
দেওিা বেআইনধ কাজ।

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number


পে সল্িপ

জাত ীয় নয্নূতম মজ ুরি

বেতন থেকে বিয়োজনসমহূ

জাত ীয় বিমা এবং কর

অসসুথ্তার বেতন

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

আপনার নধিোগ চুক্তধতে কী লেখা আছে তাঁর উপরে 
নধর্ভর করে আপনার অসুস্থতার বেতন নধর্ভর করবে। 

যদধ আপনার নধিোগকারী অসুস্থতার বেতন না দেন, 
তাহলে আপনধ বধিধবদ্ি অসুস্থতার বেতন (SSP) পাবার 
যোগ্য হবেন, যেটা একটা গড়পড়তা হারে রাষ্ট্রীি 
সুবধিাদানের ব্যবস্থা। এটা অসুস্থতার পঞ্চম দধন থেকে 
28 সপ্তাহ পর্যন্ত আপনার নধিোগকারীর দেবার 
কথা। আপনধ যদধ যথেষ্ট জাতীি বধমা অবদান দধিে 
থাকেন তাহলে আপনধ SSP পাবার অিধকারী হবেন। 

আপনধ রোজগার সহযোগধতা বা নধিোগ ও 
সহযোগধতা ভাতা পাবার জন্য দাবী করতে সক্ষম হতে 
পারেন। আরও জানতে হলে দেখুন  
https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus

অসুস্থতার বেতন

https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus


নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

আপনধ যেই সংস্থাি কাজ করছেন তাঁদের কর্তব্য হল 
আপনাকে এক নধরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কাজের পরধবেশ 
দেওিা। এর অন্তর্গত হতে হবে আপনাকে কর্মস্থলের 
স্বাস্থ্য ও নধরাপত্তা সংক্রান্ত বধষিে প্রশধক্ষধত 
করা। এমন অনেক বধশেষ নধিম আছে যেটা যেকোনো 
কর্মস্থলের ক্ষেত্রে খাটে যেখানে শ্রমধকদের কধছু 
বধশেষ িরনের ঝঁুকধ থাকে। আপনার এটা পরীক্ষা অরা 
উচধত যে আপনার কর্মস্থলে ট্রেড ইউনধিন স্বাস্থ্য 
ও নধরাপত্তা প্রতধনধিধ আছেন কধনা, আরও তথ্যের 
জন্য দেখুন: www.tuc.org.uk/workplace-issues/health-
and-safety/safety-representatives. 

আপনার স্বাস্থ্য ও নধরাপত্তা সংক্রান্ত অিধকার 
বধষি আরও জানবার জন্য স্বাস্থ্য ও নধরাপত্তা 
কর্তৃপক্ষের ওিেবসাইট দেখুন www.hse.gov.uk

কর্মস্থলে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা পাবার অিধকার

http://www.tuc.org.uk/workplace-issues/health-and-safety/safety-representatives
http://www.tuc.org.uk/workplace-issues/health-and-safety/safety-representatives
http://www.tuc.org.uk/workplace-issues/health-and-safety/safety-representatives
http://www.tuc.org.uk/workplace-issues/health-and-safety/safety-representatives
http://www.hse.gov.uk
http://www.hse.gov.uk


গর্ভবেী ও স্েন্যদায়িনী 
মহিলাদের অধিকারসমূহ

মােৃে্বকালীন অর্থ প্রাপ্েি

এমন নিয়োগপ্রাপ্েগণ যারা 
হলেন নেুন বা সন্োনসম্ভবা 
মা োঁদের জন্য অেিরিক্ে 
অধিকারসমূহ

নিয়োগপ্রাপ্েদের  
পিেৃে্বকালীন ছুটি পাবার 
অধিকার

পিোমাোর ছুটি, নমনীয়  
কাজ এবং ঘরোয়া জরুরি  
কাজের জন্য ছুটি - 
নিয়োগপ্রাপ্েদের অধিকার

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

এমন সমস্ত শ্রমধক যারা সন্তানসম্ভবা বা যারা 
মাতৃত্বকালীন ছুটধতে আছেন তাঁদের অিধকার আছে 
গর্ভাবস্থার জন্য যেন তাঁদের সাথে পক্ষপাতধত্ব না 
করা হি, উদাহরণ স্বরূপ, কাউকে গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত 
অসুস্থতার জন্য অনুপস্থধতধর জন্য অবশ্যই কোন 
শাস্তধমূলক ব্যবস্থা নেওিা যাবে না। কোন এক 
এজেন্সধ শ্রমধককে যধনধ ভাড়া করেছেন উনধও অবশ্যই 
কোন নধিোগ সমাপ্ত করতে পারবেন না যদধ এটা 
দেখা যাি যে কোন শ্রমধক গর্ভবতী হিেছেন। 

কোন সংস্থার যদধ কোণ গর্ভবতী শ্রমধক বা নতুন 
মািরা থাকেন তাহলে তারা অবশ্যই এমন সব পদক্ষেপ 
নেবেন যেন শ্রমধকটধর বা তাঁদের সন্তানের ক্ষতধ হবার 
ঝঁুকধ ন্যূনতম করা যাি।

গর্ভবতী ও স্তন্যদািধনী মহধলাদের অিধকারসমূহ



গর্ভবেী ও স্েন্যদায়িনী 
মহিলাদের অধিকারসমূহ

মােৃে্বকালীন অর্থ প্রাপ্েি

এমন নিয়োগপ্রাপ্েগণ যারা 
হলেন নেুন বা সন্োনসম্ভবা 
মা োঁদের জন্য অেিরিক্ে 
অধিকারসমূহ

নিয়োগপ্রাপ্েদের  
পিেৃে্বকালীন ছুটি পাবার 
অধিকার

পিোমাোর ছুটি, নমনীয়  
কাজ এবং ঘরোয়া জরুরি  
কাজের জন্য ছুটি - 
নিয়োগপ্রাপ্েদের অধিকার

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

কধছু কধছু শ্রমধক 39 সপ্তাহের জন্য বধিধবদ্ি 
মাতৃত্বকালীন অর্থ (SMP) পাওিার জন্য যোগ্য বলে 
বধবেচধত হতে পারেন। প্রথম ছি সপ্তাহর জন্য SMP 
অর্থ দেওিা হি আপনার স্বাভাবধক রোজগারের 90% 
পরধমাণে এবং বাকধটা সমিটার জন্য গড়পড়তা হারে 
অর্থ প্রদান করা হি  
https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/pay

কোন শ্রমধক যদধ SMP পাবার জন্য যোগ্য বলে 
বধবেচধত না হি তাহলে তারা 39 সপ্তাহ পর্যন্ত 
মাতৃত্বকালীন ভাতা দাবী করতে পারে। মাতৃত্বকালীন 
ভাতা দেওিা হি গড়পড়তা হারে 39 সপ্তাহ পর্যন্ত 
https://www.gov.uk/maternity-allowance

মাতৃত্বকালীন অর্থ প্রাপ্তধ

https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/eligibility
https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/pay
https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/pay
https://www.gov.uk/maternity-allowance
https://www.gov.uk/maternity-allowance


গর্ভবেী ও স্েন্যদায়িনী 
মহিলাদের অধিকারসমূহ

মােৃে্বকালীন অর্থ প্রাপ্েি

এমন নিয়োগপ্রাপ্েগণ যারা 
হলেন নেুন বা সন্োনসম্ভবা 
মা োঁদের জন্য অেিরিক্ে 
অধিকারসমূহ

নিয়োগপ্রাপ্েদের  
পিেৃে্বকালীন ছুটি পাবার 
অধিকার

পিোমাোর ছুটি, নমনীয়  
কাজ এবং ঘরোয়া জরুরি  
কাজের জন্য ছুটি - 
নিয়োগপ্রাপ্েদের অধিকার

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

 ❚ গর্ভকালীন সাক্ষাৎকারে উপস্থধত থাকার জন্য 
সবেতন ছুটধ

 ❚ নধিোগকারী অবশ্যই এমন পদক্ষেপ নেবেন যেন 
নধিোগপ্রাপ্ত ব্যক্তধটধ এবং তাঁদের সন্তানকে 
কর্মস্থলে ক্ষতধগ্রস্ত হওিার থেকে সুরক্ষধত 
রাখা যাি। যদধ তাঁদের কাজ ও কাজের পরধবেশকে 
খাপখাওিানো না যাি যেন ক্ষতধ হবার ঝঁুকধ 
ন্যূনতম করা যাবে, তাহলে তাঁদের নধিোগকারী 
অবশ্যই তাঁদেরকে উপযুক্ত বধকল্প কাজ দেবেন 
যার শর্ত ও পরধবেশ যেন কম সুবধিাজনক না হি। 
তাঁদের জন্য উপযুক্ত বধকল্প কাজ খঁুজে দেওিা যদধ 
সম্ভব না হি, নধিোগকারী অবশ্যই নধিোগপ্রাপ্ত 
ব্যক্তধটধকে কাজের থেকে সামিধক ভাবে মুলতুবধ করে 
দেবেন এবং তাঁদেরকে এই মুলতুবধ করার সমি বেতন 
পাবার অিধকার আছে।

 ❚ 52 সপ্তাহ পর্যন্ত মাতৃত্বকালীন ছুটধ (প্রথম 
দুই সপ্তাহের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটধ দেওিা 
বাি্যতামুলক)। নধিোগপ্রাপ্তগণ অবশ্যই 
মাতৃত্বকালীন ছুটধ নধতে চাওিা বা নেওিার জন্য 
কোন ক্ষতধর স্বীকার হবেন না বা তাঁদের বধরুদ্িে 
পক্ষপাতধত্ব করা যাবে না। 

এমন নধিোগপ্রাপ্তগণ যারা হলেন নতুন বা সন্তানসম্ভবা 
মা তাঁদের জন্য অতধরধক্ত অিধকারসমূহ

 ❚ নধিোগপ্রাপ্তগণ যদধ 26 সপ্তাহের বা তাঁর কম 
মাতৃত্বকালীণ ছুটধ নেন তাহলে তাঁদের সেই একই 
কাজে যোগদানের অিধকার আছে। তারা যদধ 26 
সপ্তাহের বেশী সমিের জন্য ছুটধ নধিে থাকেন 
তাহলে তাঁদের সেই একই কাজে যোগ দেবার 
অিধকার আছে কধন্তু সেটা যদধ সম্ভব না হি, 
তাহলে তাঁদের কোন উপযুক্ত বধকল্প কাজে 
সমতুল্য শর্ত ও পরধবেশে ফধরে আসার অিধকার 
আছে।

 ❚ 5 এপ্রধল 2015 তারধখে বা তারপরে সন্তান জন্মাবার 
সম্ভাবনা আছে এমন মািেরা তাঁদের মাতৃত্বকালীন 
ছুটধর সর্বািধক 50 সপ্তাহ পর্যন্ত সমিকে শেিার্ড 
প্যারেন্টাল লধভ হধসাবে রূপান্তরধত করে নধতে পারে 
যদধ তারা এবং সন্তানের বাবা/ তাঁর সঙ্গী তাঁর 
যোগ্য হিে থাকে। আরও তথ্য পেতে হলে দেখুন 
https://www.gov.uk/shared-parental-leave-and-pay

 ❚ যদধ নধিোগপ্রাপ্তগণ কোন সন্তানকে দত্তক 
নধচ্ছেন এবং তাঁরাই প্রাথমধক বাহক হবেন বলে 
আশা করা হি তাহলেও তাঁদের প্রথম বছর সবেতন 
ছুটধ পাবার সমতুল্য অিধকার আছে, আরও তথ্য 
জানতে হলে দেখুন  
https://www.gov.uk/adoption-pay-leave/overview

https://www.gov.uk/shared-parental-leave-and-pay/eligibility
https://www.gov.uk/shared-parental-leave-and-pay
https://www.gov.uk/adoption-pay-leave/overview


গর্ভবেী ও স্েন্যদায়িনী 
মহিলাদের অধিকারসমূহ

মােৃে্বকালীন অর্থ প্রাপ্েি

এমন নিয়োগপ্রাপ্েগণ যারা 
হলেন নেুন বা সন্োনসম্ভবা 
মা োঁদের জন্য অেিরিক্ে 
অধিকারসমূহ

নিয়োগপ্রাপ্েদের  
পিেৃে্বকালীন ছুটি পাবার 
অধিকার

পিোমাোর ছুটি, নমনীয়  
কাজ এবং ঘরোয়া জরুরি  
কাজের জন্য ছুটি - 
নিয়োগপ্রাপ্েদের অধিকার

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

একজন নতুন বা সন্তানসম্ভব বাবা হধসাবে, অথবা 
সন্তানের মািের সঙ্গী হধসাবে যধনধ সন্তানকে বড় 
করার জন্য দািধত্বশীল হবে বলে আশা করা যাি, সেই 
নধিোগপ্রাপ্তদের নধম্নলধখধত িরনের অিধকারগুলধ 
আছে:

 ❚ গর্ভাবস্থাি সাক্ষাৎকার করার করার জন্য দুই বার 
পর্যন্ত অবেতন ছুটধ পাবার অিধকার আছে। 

 ❚ দুই সপ্তাহ পর্যন্ত পধতৃত্বকালীন ছুটধ যেটা সন্তান 
জন্মানোর সমিের কাছাকাছধ সমি থেকে নেওিা যেতে 
পারে যদধ তাঁদেরকে তাঁদের নধিোগকারীগণ সন্তান 
জন্মাবার সম্ভাব্য সমিের পনেরো সপ্তাহ আগে 
অন্তত পক্ষে 26 সপ্তাহ িরে নধিোগ করে থাকেন। 

 ❚ দুই সপ্তাহ পর্যন্ত বধিধবদ্ি পধতৃত্বকালীন ছুটধ যদধ 
তারা পধতৃত্বকালীন ছুটধ পাবার যোগ্য হন এবং 
তারা যদধ ন্যূনতম রোজগারের সীমার চেিে বেশী 
রোজগার করে থাকেন  
https://www.gov.uk/government/publications/
rates-and-allowances-national-insurance-contribu-
tions/rates-and-allowances-national-insurance-con-
tributions

নধিোগপ্রাপ্তদের পধতৃত্বকালীন ছুটধ পাবার অিধকার
 ❚ তারা প্রথম বছরে সন্তানের যত্ন নেবার জন্য বেশী 
ছুটধ পেতে সক্ষম হতে পারেন যদধ তারা এবং সন্তানের 
মা শেিার্ড প্যারেন্টাল লধভ (SPL) পাবার যোগ্য বলে 
বধবেচধত হন। এইটা মাকে তাঁর সর্বোচ্চ 50 সপ্তাহের 
মাতৃত্বকালীন ছুটধকে SPL-এ রূপান্তরধত করতে পারেন 
যেটা যেকোনো সঙ্গীই প্রথম বছরে ব্যবহার করতে 
পারেন।  
https://www.gov.uk/shared-parental-leave-and-pay/
eligibility

 ❚ যদধ নধিোগপ্রাপ্তগণ তাঁদের সঙ্গীর সাথে কোন 
সন্তানকে দত্তক নধচ্ছেন, তাঁদেরও সবেতন ছুটধ পাবার 
সমতুল্য অিধকার থাকবে, ওিেবসাইট https://www.gov.
uk/adoption-pay-leave/overview দেখুন

https://www.gov.uk/paternity-pay-leave/pay
https://www.gov.uk/paternity-pay-leave/pay
https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-national-insurance-contributions/rates-and-allowances-national-insurance-contributions
https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-national-insurance-contributions/rates-and-allowances-national-insurance-contributions
https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-national-insurance-contributions/rates-and-allowances-national-insurance-contributions
https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-national-insurance-contributions/rates-and-allowances-national-insurance-contributions
https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-national-insurance-contributions/rates-and-allowances-national-insurance-contributions
https://www.gov.uk/shared-parental-leave-and-pay/eligibility
https://www.gov.uk/shared-parental-leave-and-pay/eligibility
https://www.gov.uk/shared-parental-leave-and-pay/eligibility
https://www.gov.uk/adoption-pay-leave/overview
https://www.gov.uk/adoption-pay-leave/overview
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পিোমাোর ছুটি, নমনীয়  
কাজ এবং ঘরোয়া জরুরি  
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নিয়োগের 
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যোগাযোগগলুি

 ❚ যেসব পধতামাতারা নধিোগপ্রাপ্ত হিেছেন এবং যাঁদের 
এক বছরের বেশী সমি িরে নধিোগকারীকে পরধসেবা 
দধিেছেন তাঁদের সন্তানের যত্ন নেবার অিধকার 
আছে। এই ছুটধ হল অবেতন ছুটধ এবং একে এক এক 
সপ্তাহের পরধসরে নেওিা যেতে পারে। পধতামাতারা 
প্রত্যেক সন্তানের জন্য সর্বািধক 18 সপ্তাহের জন্য 
ছুটধ নধতে পারেন। ছুটধটা সন্তানের 5ম জন্মদধনের 
আগেই ব্যবহার করে নধতে হবে। কধন্তু এপ্রধল 2015, 
থেকে পধতামাতারা ছুটধটা সন্তানের 18 তম জন্মদধন 
পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন। 

 ❚ যেসব নধিোগপ্রাপ্তরা 26 সপ্তাহের চেিে বেশী সমিের 
জন্য সেবা করেছেন তাঁদের নধিোগকারীকে বলার 
অিধকার আছে যেন নমনীি িরনের কাজ দেওিা হি। 

কোণ ট্রেড ইউনধিনের প্রতধনধিধ কর্মস্থলে এই সব 
অিধকার দাবী করার জন্য সাহায্য করতে সক্ষম হতে 
পারেন। 

অধিক েথ্য

Leave and pay for mothers (PDF)

পধতামাতার ছুটধ, নমনীি কাজ এবং ঘরোিা জরুরধ কাজের 
জন্য ছুটধ - নধিোগপ্রাপ্তদের অিধকার

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%20KYR_Maternity_LO%20spreads.pdf


অসবুিধাসমহূ

শঙৃখ্লাবজায় রাখার জনয্ 
বয্বসথ্াপনা

কাজের জায়গায় প্রভেদ  
এবং হয়রানি করা

কোনো একটি কেসকে 
এমপল্য়মেনট্ ট্রাইবনুালে  
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সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
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করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

আপনধ যদধ বধশ্বাস করেন যে কর্মস্থলে আপনার সাথে 
অন্যায্য আচরণ করা হচ্ছে, যেমন আপনধ হিতো 
মনে করেন যে আপনার নধিোগকারী আপনার সাথে 
পক্ষপাতধত্ব করছেন বা আপনার যথাযথ কাজের 
পরধবেশ নেই, কোন ট্রেড ইউনধিন প্রতধনধিধর 
সাথে কথা বলুন। একতাবদ্ি হিে, আপনার বধষিটাকে 
অনানুষ্ঠানধক ভাবে হি আপনার লাইন ম্যানেজারের 
কাছে অথবা সেটা সম্ভব না হলে আরও উচ্চপদস্থ 
ম্যানেজারের কাছে তুলতে পারেন। 

কধন্তু তাতে যদধ কাজ না হি, বা সেটা যদধ যথাযথ না 
হি, তাহলে আপনধ নধিোগকারীর আনুষ্ঠানধক অসুবধিা 
জানানোর প্রক্রধিা অনুসরণ করতে পারেন। এটা করতে 
হলে আপনার নধিোগকারীর কাছে লধখধত ভাবে ব্যাখ্যা 
করতে হবে যে কেন আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার 
সাথে অন্যায্য ভাবে আচরণ করা হচ্ছে এবং আপনার 
নধিোগকারী আপনার অসুবধিা নধিে আলোচনা করার 
জন্য একটা মধটধং সংগঠধত করতে পারেন। সেই মধটধং-এ 
কোন ট্রেড ইউনধিন প্রতধনধিধকে আপনার সঙ্গী করে 
নেবার অিধকার আপনার আছে।

আপনধ যদধ এর ফলাফল নধিে খুশী না হন আপনধ একটা 
আবেদন করার জন্য মধটধং ডাকার ইচ্ছা প্রকাশ করতে 
পারেন। আবারও, সেই মধটধং-এ কোন ট্রেড ইউনধিন 
প্রতধনধিধকে আপনার সঙ্গী করে নেবার অিধকার 
আপনার আছে।

অসুবধিাসমূহ
দ্রষ্টব্য: অনেক নধিোগকারী শ্রমধকদেরকে বা স্ব-
নধযুক্ত শ্রমধকদেরকে অসুবধিা জানানোর প্রক্রধিাগুলধ 
ব্যবহার করতে দধতে চান না। পরামর্শের জন্য আপনধ 
একজন ট্রেড ইউনধিন প্রতধনধিধর সঙ্গে আলোচনা 
করতে পারেন।



অসবুিধাসমহূ

শঙৃখ্লাবজায় রাখার জনয্ 
বয্বসথ্াপনা

কাজের জায়গায় প্রভেদ  
এবং হয়রানি করা

কোনো একটি কেসকে 
এমপল্য়মেনট্ ট্রাইবনুালে  
নিয়ে আসা

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ

কোন ইউনিয়নে 
যোগ দিন

কাজের ঘণ্টা 
এবং ছুটির 
দিনগুলি

অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
সুরক্ষা পাবার 
অধিকার

সন্োনসম্ভবা 
বা নেুন 
পিোমাোদের 
অধিকারসমূহ

কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
করা

সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

আপনধ যদধ একজন কর্মচারী হন এবং আপনার নধিোগকারী 
যদধ আপনার বধরুদ্িে শৃঙ্খলাবজাি রাখার জন্য ব্যবস্থা 
নধতে চান সেক্ষেত্রে আপনার বধষিে পরামর্শের জন্য 
একজন ট্রেড ইউনধিন প্রতধনধিধর সঙ্গে দেখা করতে পারে 
এবং আপনার চুক্তধ অনুযািী শৃঙ্খলা বজাি রাখতে কী কী 
ব্যবস্থা নধতে পারে সেবধষিে আলোচনা করতে পারেন। 

ন্যূনতম পক্ষে, শৃঙ্খলা বজাি রাখার প্রক্রধিা নধম্নলধখধত 
অনুযািী হওিা উচধত:

 ❚ আপনার নধিোগকারী যদধ সন্দেহ করেন যে আপনধ 
সঠধকভাবে কাজ করছেন না অথবা যদধ আপনার বধরুদ্িে 
কোনো ঘটনা থাকে যে আপনার আচারআচরণ সঠধক নেই 
সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে একটধ তদন্ত করানো হতে 
পারে। আপনার নধিোগকারী আপনাকে একটধ তদন্তমুলক 
সভাি উপস্থধত থাকবার জন্যবলতে পারেন। যেহেতু এই 
তদন্তমুলক সভাি আপনার কোনো সঙ্গী নধিে যাওিার 
অিধকার নেই, তবু আপনধ অনুরোি জানাতে পারেন যে 
একজন ভালো নধিোগকারীর উচধত এটধ অনুমোদন 
দেওিা।

 ❚ যদধ তারা ভাবে যে আপনার বধরুদ্িে কোনো কেস আছে 
সেক্ষেত্রে আপনার নধিোগকারী আপনাকে প্রথামাফধকভাবে 
লধখধত জানাবে। আপনার নধিোগকারী আপনাকে একটধ 
সভাি আমন্ত্রন জানাবে এবং সেখানে আপনাকে জানাবে 
যে একজন ট্রেড ইউনধিন প্রতধনধিধ সঙ্গে নধিে যাবার 
আপনার অিধকার আছে এবং আপনাকে একটধ প্রমাণ পাঠধিে 
দেবে যেটধ তারা আপনার বধরুদ্িে ব্যবহার করতে চাইবেন।

শৃঙ্খলাবজাি রাখার জন্য ব্যবস্থাপনা
 ❚ আপনার নধিোগকারী তারপর আপনার সঙ্গে একটধ মুখোমুখধ 
আলোচনা সভাি বসার পরে বধষিটধ আলোচনা করতে চাইবেন। 
এই সভাি আপনার সঙ্গী নধিে যাবার সম্পূর্ণ অিধকার আছে এবং 
আপনার উচধত নধিোগকারীকে জানধিে দেওিা যে আপনধ সঙ্গী 
নধিে যেতে চাইছেন। এই সভার পরে আপনার নধিোগকারী তাদের 
সধদ্িান্তগুলধ আপনাকে জানধিে দেবেন এবং এই সধদ্িান্তের বধরুদ্িে 
আবেদন জানানোর আপনার কোনো অিধকার আছে কধনা তাও 
জানধিে দেবেন। 

আপনধ যদধ কোথাও অন্ততপক্ষে দুই বছরের জন্য কাজ করে 
থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনার নধিোগকারী শুিুমাত্র বেআইনীভাবে 
আপনাকে ছাঁটাই তখনই করতে পারেন যদধ তারা প্রমাণ করতে 
পারেন যে আপনধ আপনার জন্য নধর্দধষ্ট কাজটধ করতে অক্ষম। 
নধম্নলধখধত অজুহাতে আপনাকে কাজ থেকে ছাঁটাই করা বেআইনী:

 ❚ ট্রেড ইউনধিনের সদস্যপদ বা কর্মকান্ড

 ❚ স্বাস্থ্য এবং নধরাপত্তা

 ❚ আপনার কাজের অিধকারগুলধ প্রিোগ করা

 ❚ গর্ভিারণ এবং মাতৃত্বজনধত

 ❚ বৈষম্য সৃষ্টধ করা

আপনার নধিোগকারী আপনাকে বরখাস্তের জন্য নধশ্চধতভাবে একটধ 
সুষ্ঠ পদ্িতধ অনুসরণ করবেন। যদধ তারা এরকম না করতে পারেন, 
সেক্ষেত্রে আপনার নধিোগকারীর বধরুদ্িে সুষ্ঠভাবে আপনাকে 
বরখাস্ত না করার জন্য দাবী জানাতে পারেন। পরবর্তী পরামর্শের 
জন্য ট্রেড ইউনধিন প্রতধনধিধদের সঙ্গে আলোচনা করুন।
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নিয়ে আসা

নিয়োগের 
পদমর্যাদা এবং 
অধিকারসমূহ

এজেন্সি 
শ্রমিকগণ
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যোগ দিন
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অর্থ প্রদান কর্মস্থলে 
স্বাস্থ্য ও 
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অধিকার
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পিোমাোদের 
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কর্মস্থলের 
সমস্যার 
মোকাবিলা 
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সাধারণ 
যোগাযোগগলুি

আপনধ যদধ বধশ্বাস করেন যে কাজের জািগাি আপনাকে 
নধর্যাতন, হিরানধ করা হচ্ছে বা প্রভেদ ঘটানো হচ্ছে, 
সেক্ষেত্রে আপনধ ট্রেড ইউনধিনের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে পারেন।

আপনার অিধকার আছে আপনার জাতধ, বর্ণ, লধঙ্গ, 
জাতীিতা, ির্ম বা বধশ্বাস, যৌনতা সম্পর্কধত, 
গর্ভিারণ, মাতৃত্বজনধত, বিস বা অক্ষমতা (যাকে 
‘সুরক্ষধত বৈশধষ্ট্য’ বলা হিে থাকে) ইত্যাদধর 
ভধত্তধতে আপনার উপর কোনো প্রভেদ সৃষ্টধ করা 
যাবে না।

আপনধ যদধ অক্ষম হন, সেক্ষেত্রে আপনাকে অতধরধক্ত 
সহযোগধতা দেওিা হবে। একজন নধিোগকারীর কর্তব্য 
হলো ‘যুক্তধগ্রাহ্যব্যবস্থাপনা’ আিোজন করা যেমন 
বাসস্থান, উপকরণ এবং কাজের সমিকাল যাতে অক্ষম 
নন যেসকল কর্মী তাদের তুলনাি আপনাকে কোনো 
অসুবধিার সম্মুখীন না হতে হি। সেই ক্ষেত্রেই এই 
কাজ প্রিোগ করা যাবে যদধ দেখা যাি আপনার 
নধিোগকারী আপনধ অক্ষম সেটধ জানেন। 

আপনধ যদধ নধর্দধষ্ট শর্তাবলধর চুক্তধর অিীন হন 
বা আপনধ যদধ আংশধক সমিের শ্রমধক হন সেক্ষেত্রে 
আপনার উপর প্রভেদ সৃষ্টধ করা সম্পূর্ণ বেআইনী।

প্রভেদ সৃষ্টধ বধষিটধতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে পরধমানে 
কম অর্থ দেওিা বা অন্যান্য কর্মীদের তুলনাি 
অসম্মানজনক শর্তাবলধ দেওিা বা কোনো একটধ 
বধশেষিরণের কাজ না করতে দেওিা।

কাজের জািগাি প্রভেদ এবং হিরানধ করা
কাজের জািগাি যদধ কোনো একজন আপনার প্রতধ 
এমন আচরণ করেন যা আপনধ চান না এবং তাদের 
আচারআচরণ শত্রুভাবাপন্ন, ভি প্রদর্শনকারী, 
অবমাননাকর বা অপমানজনক হি যার সঙ্গে অবাঞ্ছধত 
যৌনতাপূর্ণ হি তাহলে সেগুলধকে হিরানধ করা বলে। 
হিরানধ করা সম্পূর্ণ বেআইনী তখনই হবে যখন এটধ 
সুরক্ষধত বৈশধষ্ট্যের কোন একটধর সঙ্গে সম্পর্কধত 
হবে। 

প্রভেদ সৃষ্টধর বধরুদ্িে আপনধ অভধযোগ জানানোর পরে 
পরেই আপনাকে অন্যভাবে দোষারোপ করার বধষিটধ 
বেআইনধ।

আপনাকে নধর্যাতন করা, হিরানধ করা বা প্রভেদ সৃষ্টধ 
করা সম্পর্কধত সমস্ত ঘটনাবলধর কথা লধখে জানানো 
এবং আপনধ যদধ মনে করেন যে আপনধ প্রথাসধদ্িভাবে 
অভধযোগ জানাবেন সেক্ষেত্রে এই বধষিক সমস্ত 
প্রমাণগুলধ আপনধ সযত্নে রাখতে হবে কেননা আপনার 
পরে এগুলধরই প্রিোজন হবে। প্রথাসধদ্ি উপািে কধভাবে 
অভধযোগ জানাতে হি সেবধষিে ট্রেড ইউনধিন আপনাকে 
পরামর্শ দেবে।
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আপনার কাজের জািগাি যদধ কোনো সমস্যা হি, 
সেক্ষেত্রে ট্রেড ইউনধিন সেটধ সমািানের জন্য 
আপনাকে সাহায্য করতে পারে। তারা আপনাকে আপনার 
কেসটধ এমপ্লিমেন্ট ট্রাইবুনালে নধিে যাওিার জন্য 
সাহায্য করতে পারেন। 

এমপ্লিমেন্ট ট্রাইবুনাল হলো এক বধশেষ িরণের 
আদালত যেখানে চাকরী সংক্রান্ত বধষিগুলধ নধিে আইনী 
কাজকর্ম চলে। অিধকাংশ ক্ষেত্রে ট্রাইবুনাল আপনাকে 
আপনার কাজটধ ফধরধিে দধতে পারে না কধন্তু আপনার 
নধিোগকারীকে বলতে পারে যাতে আপনাকে তারা 
ক্ষতধপূরণ দেি। 

আপনার ট্রেড ইউনধিন বা ACAS থেকে কোনো কেস 
ট্রাইবুনালে নধিে যাবার জন্য জরুরী পরামর্শ পেতে 
হেল্পলাইন 0300 123 1100 এই নম্বরে ফোন করুন। 
এমপ্লিমেন্ট ট্রাইবুনালে কোনো কেস নধিে যাবার 
পূর্বে আপনধ অবশ্যই ACAS–কে সেবধষিে জানাবেন। 
তারা আপনাকে বধনামূল্যে আর্লধ কনসধলধিেশন বা আগেই 
স্বপক্ষে আনিন পরধষেবা বধষিে পরামর্শ দেবেন। 

ঘটনা ঘটার পরবর্তী ঠধক তধনমাসের মি্যে সমস্ত 
অভধযোগগুলধ জানাতে হবে। 

কোনো একটধ কেসকে এমপ্লিমেন্ট ট্রাইবুনালে নধিে আসা
আপনধ যখন ট্রাইবুনালে আবেদন জানাবেন তখন আপনাকে 
একটধ ফধ দধতে হবে এবং শুনানধর পূর্বে মীমাংসা না হলে 
আপনাকে আরো একবার ফধ দধতে হবে। আপনার মাহধনা 
যদধ খুব কম হি এবং আপনার সঞ্চিের পরধমাণ খুব কম 
হি, সেক্ষেত্রে এই ফধ কমধিে দেওিার জন্য আবেদন 
জানাতে পারেন। অিধক তথ্যাবলধর জন্য www.justice.gov.
uk/tribunals/employment/claims দেখুন। 

অধিক েথ্য

Understanding grievances and disciplinaries (PDF)

http://www.justice.gov.uk/tribunals/employment/claims
http://www.justice.gov.uk/tribunals/employment/claims
http://www.tuc.org.uk/sites/default/files/tuc/kyr-understanding-grievances.pdf
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Support services in Leicester

ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস

ট্রেডস ইউনধিন কংগ্রেস (TUC) হলো চালু থাকা ভিেস 
অফ ব্রধটেন। 55 টধ সহযোগী ইউনধিনের প্রাি 6 মধলধিন 
কর্মচারী যারা সমাজের বধভধন্ন স্তর থেকে উঠে আসা 
তাদের নধিে আমরা কাজের জািগাি সুষ্ঠ ব্যবস্থা এবং 
বাড়ধতে ও বধদেশে সামাজধক ন্যািবধচারের স্বার্থে আমরা 
প্রচার চালধিে যাচ্ছধ। 
020 7636 4030 
info@tuc.org.uk 
www.tuc.org.uk

অ্যাডভাইসরি, কনসিলিয়েশন এবং আর্বিট্রেশন 
সার্ভিস (ACAS) 

ACAS হলো একটধ সরকারী সংস্থা যা কাজের জািগাি 
সুষ্ঠ সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে উত্সাহ দান করে। এদের 
জাতীি হেল্পলাইনটধ চাকরী সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর 
দেি এবং কর্মচারী এবং নধিোগকারীদের কাজের 
ক্ষেত্রগুলধতে তাদের নধজ নধজ অিধকার বধষিে পরামর্শ 
দধিে থাকে। 

T: সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল 8টা থেকে রাত্রধ 
8টা পর্যন্ত এবং শনধবার সকাল 9টা থেকে বেলা 1টা 
পর্যন্ত 0300 123 1100 এই নম্বরে ফোন করুন  
www.acas.org.uk 

সািারণ যোগাযোগগুলধ
ইক্যুয়ালিটি এন্ড হিউম্যান রাইটস কমিশন (EHRC) 

EHRC হলো একটধ নধরপেক্ষ সংস্থা যা প্রভেদ সৃষ্টধ 
করা, বৈষম্য দুর করা এবং মানবািধকার রক্ষা করার 
ক্ষেত্রে সহাযোগধতার জন্য প্রতধষ্ঠা হিেছধল।  
www.equalityhumanrights.com

সিটিজেন্স অ্যাডভাইস ব্যুরো (CAB) 

সধটধজেন্স অ্যাডভাইস ব্যুরো-র পক্ষ থেকে ঋণ এবং 
উপভোক্তা সংক্রান্ত বধভধন্ন বধষিগুলধ, সুবধিাবলধ, 
হাউজধং, আইনী বধষি, চাকরী এবং ইমধগ্রেশন বধষিে 
অনলাইন এবং তাদের স্থানীি কার্যালিগুলধতে পরামর্শ 
দেওিা হিে থাকে। www.citizensadvice.org.uk দেখুন 

হেল্থ ও সেফটি এক্সিকিউটিভ 

হেল্থ এবং সেফটধ এক্সধকধউটধভ হলো একটধ সরকারী 
সংস্থা যা স্বাস্থ্য এবং নধরাপত্তা বধষিে পরামর্শ এবং 
তথ্যাবলধ দধিে থাকে। 

0300 003 1747 (সকাল 8.30 মধনধট থেকে বধকাল 5টা) 

মেটেরনিটি অ্যাকশন

মেটেরনধটধ অ্যাকশন হলো একটধ দাতব্যমুলক কর্মকান্ড 
যা গর্ভবতী মহধলাদের অিধকার সুরক্ষধত রাখা 
প্রভেদ সৃষ্টধ করা প্রতধরোি করে। বধভধন্ন ভাষাি 
মাতৃত্বকালীন অিধকার বধষিে বধভধন্ন তথ্যাবলধ জানতে 
দেখুন:  
www.maternityaction.org.uk/wp/advice-2/languages

mailto:info@tuc.org.uk
http://www.tuc.org.uk
http://www.acas.org.uk/
http://www.equalityhumanrights.com/
http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.maternityaction.org.uk/wp/advice-2/languages/
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Support services in Leicester

Many of the services listed below apply to organisations which 
can help you, as a worker in Leicester. The information provided 
is not exhaustive, and there may be further resources available, 
this information is simply an example guide which can provide 
suggestions of where to go to access support and help not 
just for issues at work, but also more widely around benefits 
and other community advice. Please refer to the Leicester City 
Council, as well as colleagues from the organisations below to 
provide you with more information. 

Leicester City Council – Advice Services have created a 
partnership booklet which is constantly being updated with 
information on support services across Leicester. Many of the 
organisations listed below can be found within the guide, as 
with many others around a number of different subject areas 
such as housing, benefits and other community information.  

Trade Unions Congress (The Midlands)
The TUC works with local trade unions to help provide support, 
information and guidance for workers across the Midlands, and 
around the UK. Further information on what a union is and how 
to find one can be found here. 

Local Trade Unions in Leicester: 
Community 
Paul McKenna (Regional Organiser – Leicester) 
01604 813 129

GMB 
Jed Purkis (Organiser – Midlands & East Coast Region) 
01162 324 515

Welfare Rights Service
The Welfare Rights Service provides free information and 
assistance to help Leicester residents get their correct benefit 
entitlements. We offer a confidential service, independent from 
other parts of the council, to all city residents. 

0116 454 5570 (Monday, Tuesday, and Thursday 1pm – 4pm)

Citizens Advice Bureau (CAB)
0300 330 1025 

Advisory, Conciliation and Arbitration Service 
(ACAS)
ACAS provides free and impartial information and advice 
to employers and employees on all aspects of workplace 
relations and employment law.

ACAS Helpline for free support and advice 
0300 123 1100

Shama Women’s Centre
Shama provides thousands of women from different cultures 
and backgrounds a friendly environment to relax, gain 
qualifications and make new friends – with multilingual staff 
to support you.  The various services that are offered include: 
Accredited training in textile skills, IT, and NVQs in health 
and social care, bereavement counselling, language support, 
health and wellbeing, women only sauna and gym, Ofsted 
registered childcare facilities, etc. 

0116 251 4747

Pakistan Youth & Community Association (PYCA) 
Formed in 1993, as an association supporting the educational, 
social, cultural and recreational needs of the Pakistani and 
the other communities in Leicester – multilingual staff to 
offer help and support. The various services that are offered 
include: Information, Advice & Guidance; life skills programme 
including ESOL, Functional Skills, IT, Employability Skills, 
Sector Specific Skills etc.; FE (Further Education) & HE (Higher 
Education) courses; self-employment skills; free internet café, 
and healthcare programmes.

0116 254 8012

Highfields Centre
Highfields Centre is located in the heart of a vibrant and diverse 
community. The centre provides an extensive range of services, 
including playgroup sessions, youth clubs, adult learning, advice 
(including employment and business), arts/sports services (gym/
sports hall, aerobics, digital arts, film/video editing, music/
recording, IT studios and performance arts theatre), H-Cafe and 
community development.

0116 253 1053

Fashion and Textiles Children’s Trust 
Offers grant funding to children (up to 18yrs) whose parents or 
carers work in the UK fashion and textile industry. 

0300 123 9002

Support services in Leicester

The TUC has been working with the 
Ethical Trading Initiative in Leicester on 
a programme to improve workers’ rights 
in the garment industry. As part of this 
programme we have produced this guide.

https://www.leicester.gov.uk/media/179852/advice-services-in-leicester-guide.pdf
https://www.tuc.org.uk/midlands
https://www.tuc.org.uk/join-union
http://www.leicester.gov.uk/your-community/benefits-and-support/advice-and-guidance/welfare-rights-service
https://www.citizensadvice.org.uk
http://shamawomenscentre.co.uk/
http://www.pyca.co.uk/
http://www.highfieldscentre.ac.uk/home.html
http://www.ftct.org.uk/
http://www.ftct.org.uk/grants/
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