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আপনার চাকররর অরিকারসমূহ

একজন কমমী রহসাবে আপনার অরিকারগুরি UK আইবনর দ্ারা 
সুররষিত আবে। আপরন একটি চাকরর পাওয়ার সাবে সাবে রকেু 
অরিকার প্রযুক্ত হয়, অন্যগুরি আপরন কত দীর্ঘ সময় কাজ কবরন 
তার উপর রনর্ঘ র কবর। আপনার রনবয়াগকারীর কাে থেবক আপনার 
কী আশা করা উরচত এই রেরাগটি তা রনরদ্ঘ ষ্ট কবর। এগুরি হি 
আপনার আইরন অরিকার।
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জাতীয় ন্যূনতম পারিশ্ররমক (National Minimum Wage)

আপরন যরদ একটি স্ায়ী চাকররবত, একটি স্বল্পকািীন চুরক্তবত োবকন ো একটি এবজরসির 
হবয় কাজ কবরন, তাহবি আপনার সেবচবয় কম যা পাওয়া উরচত তা হি যোযে 
নূ্যনতম পাররশ্ররমক। এটি আপনার েয়বসর উপর রনর্ঘ র ক'থর জাতীয় নূ্যনতম পাররশ্ররমক 
(National Minimum Wage (NMW)) ো জাতীয় জীেনিারবের থযাগ্য 
পাররশ্ররমক (National Living Wage (NLW)) হবত পাবর। 

আপরন যরদ 'রপস ওয়াক্ঘ ' থেতবন কাজ কবরন (থযমন আপরন সমূ্ে্ঘ করা, প্যাক করা, 
োো, ইত্যারদ রজরনবসর সংখ্যার জন্য) তাহবি তাসব্বেও আপনার কমপবষি প্রাসরগিক 
নূ্যনতম পাররশ্ররমবকর সমতুি্য আয় করা উরচত। এর কতগুরি ে্যরতক্রম আবে, স্ব-রনযুক্ত 
এেং থস্বচ্ামূিক কমমী সহ। 

নূ্যনতম পাররশ্ররমক ও জীেনিারবের থযাগ্য পাররশ্ররমক (Living Wage) সম্বক্ঘ  আবরা 
তবে্যর জন্য GOV.UK-এ যান এেং ‘NMW’ সন্ান করুন।



কাজজি ঘন্া

আপনার থয থকাবনা ওরারটাইম সহ সপ্াবহ 48 রন্ার থেরশ কাজ করবত োি্য হওয়া 
উরচত নয়,  যরদ না আপরন রনবজই তা করবত পেন্দ কবরন। 

আপরন প্ররত সপ্াবহ অন্তত একরদন, ো প্ররত দুই সপ্াবহ দুই রদন েুটি পাওয়ার অরিকারী। 
আপরন যরদ এক রদবন েয় রন্ার থেরশ কাজ কবরন, তাহবি আপনার অন্তত 20 রমরনট 
কম্ঘ রেররত পাওয়া উরচত।

বার ষ্িক ছুটি

আইন অনুসাবর আপনার কাবজর প্রেম রদন থেবক শুরু কবর, আপরন েেবর নূ্যনতম 
সংখ্যক সপ্াহ সবেতন েুটি পাওয়ার অরিকারী। আংরশক সময় ও রস্র থময়াবদ চুরক্তরুক্ত 
কমমীরাও এর অন্তরু্ঘ ক্ত। সাম্প্ররতকতম তবে্যর জন্য ‘pay and work rights’ 
(থেতন ও কাবজর অরিকার) থদখুন GOV.UK-এ।

আপনার েুটির অরিকার সংক্রান্ত রেেরে আপনার চাকররর চুরক্তবত োকা উরচত। এটি 
আপনার স্বারারেক কাবজর রন্া রররতিক (আংরশক-সমবয়র কমমীবদর জন্য সমানুপারতক), 
আপরন আপনার রনবয়াগকারীর জন্য কাজ করার সমবয় জমা হয় এেং আপনার কাবজর 
স্বারারেক হাবর প্রদতি হওয়া উরচত। আপরন কখন েুটি থনন থসই রসদ্ান্ত থনওয়ার 
অরিকার আপনার রনবয়াগকারীর আবে তবে অনুমরত থপবত আপনার সমস্যা হবি 
আপনার GLAA-এ থ�ান করা উরচত।
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আপরন যখন চাকরর থেবে থদন, তখন আপনার থয জবম োকা েুটিগুরি আপরন এখনও 
থনন রন থসগুরির জন্য আপনাবক অে্ঘপ্রদান করা উরচত। আপনার রনবয়াগকারী যরদ 
আপনাবক থকান েুটি থনওয়ার অনুমরত না থদন অেো আপনার েুটির অে্ঘ পাওনা োবক, 
তাহবি আপরন অে্ঘ থ�রৎ পাওয়ার দারে সংক্রান্ত রনবদ্ঘ শনার জন্য Acas Helpline 
(অ্যাকাস থহল্পিাইন) ো Citizens Advice (রসটিবজসি অ্যাডরাইস)-এর সাবে 
থযাগাবযাগ করবত পাবরন। অরতররক্ত থযাগাবযাবগর নম্বরগুরি খঁুজবত সাহাবয্যর জন্য 
www.gla.gov.uk/contacts থদখুন।

একটি রব্য়রিরতিক ববতজনি রলিপ

আপনার থেতন পাওয়ার রদবন একটি থেতবনর রলিপ পাওয়া উরচত, থযটি আপনার সে্ঘবমাট 
থেতন এেং আপনার োরেবত রনবয় যাওয়া থেতনটি থদখায়। এটি একটি রপ্রন্ করা ো 
ইবিকট্ররনক নরে হবত পাবর এেং এবত আপনার থেতন থেবক থকবট থনওয়া থয থকাবনা 
রারশ ও তার কারেও তারিকারুক্ত োকা উরচত।

কর ও জাতীয় রেমা (National Insurance)-এর মবতা থকবট থনওয়া রারশগুরি 
সাপ্ারহক রররতিবত পররেরত্ঘ ত হবত পাবর এেং প্ররতটি থেতবনর রলিপ-এ তারিকারুক্ত োকা 
উরচত। আপনার স্বীকৃত থেতন যোযমবয় পাওয়া উরচত এেং আপনার প্রাপ্য থয থকাবনা 
েুটি ো অসুস্তার অে্ঘপ্রদান এর অন্তরু্ঘ ক্ত হওয়া উরচত।

পারিশ্ররমক বকজে বনওয়া

আপনার রনবয়াগকারী শুিুমাত্র কতগুরি রারশ আপনার পাররশ্ররমক থেবক থকবট রনবত 
পাবরন এেং থসগুরি অেশ্যই আপনার থেতবনর রলিবপ তারিকারুক্ত হবত হবে। রারশ থকবট 
থনওয়ার পবর রলিবপ থদখাবনা 'থমাট পররমাে' আপনার সে্ঘদা পাওয়া উরচত। 

রকেু রারশ থকবট থনওয়া সংরেরিেদ্, থযমন কর এেং জাতীয় রেমার অেদানগুরি, এেং 
আপরন অন্য থযগুরির রেষবয় আপনার চাকররর চুরক্তবত সম্মত হবয়বেন, থযমন োসস্ান 
ো পররেহবনর খরচ। অনুগ্রহ কবর থখয়াি করুন থয চুরক্তবত উরলিরখত রকেু রারশ থকবট 
থনওয়া আইনসম্মত নাও হবত পাবর। আপরন যরদ রনরচিত না হন, তাহবি GLAA-এর 
সাবে যাচাই কবর রনন।
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এমনরক আপরন যরদ থকাবনা রারশ থকবট থনওয়ার ে্যাপাবর সম্মত হন তাসব্বেও এটি 
থযন আপনার থেতনবক কখনই প্রাসরগিক নূ্যনতম পাররশ্ররমবকর রনবচ নারমবয় না থদয়, 
োসস্া্বনর জন্য একটি সীরমত রারশ এর ে্যরতক্রম। আবরা তবে্যর জন্য ‘pay and 
work rights’ (থেতন ও কাবজর অরিকার) থদখুন GOV.UK-এ।

স্াস্যূ ও রনিাপতিা

কম্ঘস্বি আপনার স্বাস্্য ও রনরাপতিার জন্য আপনার রনবয়াগকারীর একটি আইরন দারয়ত্ব 
আবে। আপনার স্বাস্্য ও রনরাপতিা সংক্রান্ত তে্য, প্ররশষিে, সুরষিামূিক থপাশাক এেং থয 
থকাবনা আেশ্যক েদি রেনামূবি্য পাওয়া উরচত, থযখাবন যোযে।

অসুস্তাকালীন ববতন

আপরন অসুস্তাকািীন অনুপরস্ত োকবি আপনার থেতন কত হবে তা আপনার চাকররর 
চুরক্তটিবত উরলিরখত োকা উরচত। আপরন UK -থত থয নূ্যনতম রারশ পাওয়ার অরিকারী 
তা হি সংরেরিেদ্ অসুস্কািীন থেতন (Statutory Sick Pay (SSP))। আপরন 
যখন একটানা চার ো আবরা থেরশ রদন কাবজ অনুপরস্ত োবকন তখন এটি প্রবযাজ্য হয়। 
আপনার চুরক্তটি অনুসাবর আপরন অন্যান্য পরররস্রতগুরিবত অরতররক্ত থেতন ো সুরেিা 
থপবত পাবরন।

আপনাি রনয়ম ও শতষি াবলী

এটি আপনার ও আপনার রনবয়াগকারীর মবি্য সম্ন্ন একটি চুরক্ত। আইনতঃ, আপরন 
যরদ এক মাবসর থেরশ সমবয়র জন্য কম্ঘরনযুক্ত হন তাহবি আপনার রনয়ম ও শত্ঘ ােিীর 
রিরখত রেেরে আপনাবক অেশ্যই প্রদান করবত হবে।
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কাজ শুরু করার দুই মাবসর মবি্য আপনার রিরখত রনয়ম ও শত্ঘ ােিী পাওয়া উরচত, এেং 
থসগুরিবত অেশ্যই রনম্নরিরখত তে্য অন্তরু্ঘ ক্ত োকা উরচত:

• আপনার নাম

• আপরন কার জন্য কাজ করবেন

• আপরন কী িরবনর কাজ করবেন

• আপনার কাজ শুরু করার তাররখ

• আপনার কাবজর জায়গা

• আপনার থেতবনর হার এেং আপনাবক কত রন রন অে্ঘপ্রদান করা হবে (সাপ্ারহক 
ো মারসক)

• কাবজর রন্া

• েুটি পাওয়ার অরিকার

• অসুস্কািীন থেতন পাওয়ার অরিকার

• শারতি প্রদান, েরখাতি করা এেং অররবযাবগর কায্ঘপ্রোিীসমূহ

• ইতি�া থদওয়ার থষিবত্র আপনাবক থয রেজ্ঞরপ্টি রদবত হবে, ো েরখাতি হওয়ার পবর 
আপনার থয রেজ্ঞরপ্টি পাওয়া উরচত

আপনার রনবয়াগকারী শুিুমাত্র আপনার অনুমরতবতই আপনার চুরক্তর রনয়ম ও শত্ঘ ােিী 
পররেত্ঘ ন করবত পাবরন।  



আমাবদর সবগি থযাগাবযাগ করুন 

PO Box 10272, Nottingham, NG2 9PB 

www.gla.gov.uk

ইবমি:  intelligence@glaa.gsi.gov.uk

 +44 (0)345 602 5020

রবনাম্লযূ ব�াপনীয় ররবপাটি্ঘ ং িাইন:

 0800 432 0804
আবরা সাহাবয্যর জন্য www.gla.gov.uk/contacts-এ যান



রি�বিটগুরির জন্য অে্ঘসহায়তা কবরবে   
GLAA Academy  

থযটি  
University of Derby-এর  

একটি সহবযাগী।
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GLAA সম্বক্ঘ

Gangmasters & Labour Abuse Authority 
(GLAA) হি একটি সংগঠন থযটি থশাষবের হাত থেবক কমমীবদর 
সুরষিা রদবত প্ররতষ্া করা হবয়রেি।

আমরা রেবশষজ্ঞ অনুসন্ানকারীবদর রনবয়াগ করর যারা পাররশ্ররমবকর কম অে্ঘ থদওয়া 
থেবক শুরু কবর েিপ্রযুক্ত শ্রম সংক্রান্ত অপরাি, সংরলিষ্ট মানে পাচার এেং আিুরনক 
দাসবত্বর অন্যান্য রদকগুরি পয্ঘন্ত কমমীবদর রেররন্ন সমস্যার ওপবর নজর রদবত সমে্ঘ হন।

'গ্যাংমাস্ার' অে্ঘাৎ UK-এর কৃরষজাত দ্রে্য উৎপাদন থষিবত্র রূরমকা পািবনর জন্য কমমী 
সরেরাহকারী সংস্া এেং ে্যরক্তবদর জন্য GLAA একটি শরক্তশািী িাইবসসিদান 
থযাজনা পররচািনা কবর চবিবে। এর অন্তরু্ঘ ক্ত হি কৃরষ, উদ্যানপািন, থখািকযুক্ত মাে 
সংগ্রহ এেং সকি সংরলিষ্ট প্ররক্রয়াকরে ও প্যাবকরজং।

সকি িাইবসসিিারী গ্যাংমাস্ারবক অেশ্যই এক সারর কবঠার িাইবসবসির মানদন্ড থমবন 
চিবত হবে। িাইবসসি োো উপবরর তারিকায় থদওয়া রশল্পগুরিবত অস্ায়ী কমমী সরেরাহ 
করা একটি থ�ৌজদারর অপরাি যার জন্য সে্ঘারিক 10 েের কারাদন্ড হয়। একটি 
িাইবসসিহীন শ্ররমক প্রদানকারীর সাবে েবন্দােবতি প্রবেশ করাও একটি থ�ৌজদারর 
অপরাি। এটির জন্য সে্ঘারিক েয় মাস কারাদন্ড হয়।
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কমমীবদর উপর থশাষে োমাবত সাহায্য করুন

আপনার অরিকারগুরি সুররষিত করবত এেং আপরন আইন অনুসাবর থয পরররস্রতবত 
কাজ করার অরিকারী আপরন থয তার অিীবনই কাজ করবেন তা সুরনরচিত করার জন্য 
আমাবদর আপনার সাহায্য প্রবয়াজন। আপনার যরদ মবন হয় থয আপনার সাবে যোযে, 
ন্যায্য ো আইনসগিত আচরে করা হয় রন তাহবি অনুগ্রহ কবর আমাবদর সবগি থযাগাবযাগ 
করুন। 

আপনাি তথযূ ছাড়া আমিা সাহাযযূ কিজত পারি না

আপরন যা করবত পাবরন:

• থ�ান করুন 0345 602 5020 নম্ববর (রেকল্প 2) আমাবদর সাবে সরাসরর  
কো েিার জন্য - থসামোর থেবক শুক্রোর, সকাি 9 টা - রেকাি 5 টা (থদারাষী 
পাওয়া যায়)

• ইবমি intelligence@glaa.gsi.gov.uk

• আমাবদর থগাপনীয় ররবপাট্ঘ  জানাবনার িাইবন রেনামূবি্য থ�ান করুন  
0800 432 0804 নম্ববর 

• আমাবদর ওবয়েসাইট 
www.gla.gov.uk-এর মাি্যবম তে্য জমা রদন

• আমাবদর রচঠি রিখুন এই ঠিকানায়, GLAA, PO Box 10272, 
Nottingham, NG2 9PB

আপরন যরদ একজন অররজ্ঞ উপবদষ্টার সাবে আপনার চাকররর অরিকারগুরি আবিাচনা 
করবত চান, তাহবি আপনার স্ানীয় Citizens Advice Bureau (রসটিবজসি 
অ্যাডরাইস েু্যবরা)-এর সাবে থযাগাবযাগ করুন ো 0300 123 1100 নম্ববর 
ACAS Helpline-এ থ�ান করুন।
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GLAA Licensing Standards 
(GLAA িাইবসবসির মানদন্ড)
আপনার রনবয়াগকারী UK-এর আইন অনুসাবর কমমীবদর দুে্ঘ্যেহার ও থশাষে থেবক 
সুরষিা রদবত োি্য।

একই আইন আপনাবক রনরদ্ঘ ষ্ট রকেু অরিকার থদয় এেং এগুরি রনম্নরিরখত িরবনর 
রেষবয়র সাবে সম্রক্ঘ ত:

আপনার পাররশ্ররমক - আপনার জাতীয় নূ্যনতম পাররশ্ররমক (National Minimum 
Wage) পাওয়া উরচত

• আপরন েুটিকািীন কত থেতন পান

• আপনার চুরক্তর রনয়ম ও শত্ঘ ােিী

• কাবজর রেররতর দদর্ঘ্য ও পুনরােৃরতি

• কম্ঘস্বি আপনার সাবে থকমন আচরে করা হয়

• আপনার স্বাস্্য, কি্যাে ও রনরাপতিা সুররষিত কবর এমনরাবে কায্ঘপররচািনা করা  
যা আপনাবক রনরাপদ রাবখ এেং/ো যখন প্রবয়াজন তখন রনরাপতিা সরঞ্ামগুরি 
প্রদান কবর

• োসস্ান ও পররেহবনর মানদন্ড, যরদ আপনার রনবয়াগকারী তা প্রদান কবরন
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GLAA Licensing Standards (GLAA িাইবসবসির মানদন্ড) - ক্রমশ

একই অরিকারগুরি GLAA িাইবসবসির থষিবত্র প্রবযাজ্য মানদন্ডগুরির মাি্যবমও 
সুররষিত করা হয়।

আপনাবক যরদ কৃরষ, উদ্যানপািন, থখািকযুক্ত মাে সংগ্রহ এেং সকি সংরলিষ্ট 
প্ররক্রয়াকরে ও প্যাবকরজং-এর কাবজ পাঠাবনা হয় তাহবি আপনার রনবয়াগকারীর একটি 
চিরত িাইবসসি োকা উরচত।

আপনার যরদ এমন উবদ্গ োবক থয, থকউ একটি িাইবসসি োো কায্ঘ পররচািনা করবে, 
ো তাবদর আইরন আেশ্যকতাগুরি পূরে করবে না, তাহবি অনুগ্রহ কবর GLAA-এর 
সাবে থযাগাবযাগ করুন।


