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কম্স
ম ংস্থান বিষয়ক সনদ
অনুবাদের জনয সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ নক্ষি

Supported by

নবির সংবিপ্ত বিিরণ ও উচেশ্য
এই নক্ষিটি গ্রেিার ম্যানদেস্টার ভাল কম্সম ংস্থান ক্ষবষয়ক সনদের (Greater Manchester Good Employment
Charter) সাদি পক্ষরেয় করায়, এর লিয, স্তর, ববক্ষিষ্ট্য এবং গ্রে ক্ষনদয়াগকর্মারা এই আদদালদন েুক্ত হদর্ োন র্াদের
জনয প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ গ্রেয়। গ্রে ক্ষনদয়াগকর্মারা সম্িক
ম ক্ষহদসদব ক্ষনবন্ধন করদর্ োন এবং পরবর্ীকাদল
সনদের সেসয হদর্ োন, র্াদের জনয সম্িদকর
ম
অঙ্গীকার ও সেসযর্ার ম্ানেণ্ডদক এটি র্ারপদর বণনা
ম কদর।

গ্রেটার ম্যানচেস্টার ভাল কম্স
ম ংস্থান বিষয়ক সনদ (Greater Manchester
Good Employment Charter)
গ্রেিার ম্যানদেস্টার ভাল কম্সংস্থান
ম
ক্ষবষয়ক সনে (Greater Manchester Good Employment Charter) হল একটি
গ্রেচ্ছাম্ূলক সেসযর্া ও ম্ূলযায়ন গ্রোজনা গ্রেটি বর্ক্ষর করা হদয়দে সম্ৃদ্ধ ও উৎপােনিীল অিনীক্ষ
ম র্র পািাপাক্ষি
ম্ানুষদক অেগক্ষর্ ও ক্ষবকাদির জনয ভাল কাদজর সুদোগ প্রোদন সহায়র্া করার জনয। সনেটির লিয হল
আকার, গ্রিত্র বা গ্রভৌদগাক্ষলক অঞ্চল ক্ষনক্ষবদিদষ
ম
GM এর সকল ক্ষনদয়াগকর্মার কম্সংস্থাদনর
ম
ম্ানেণ্ডদক উন্নর্
করা। সনেটিদর্ ক্ষনদয়াগকর্মাদের জনয ক্ষর্ন স্তদরর অংিেহণ আদে - সম্িক,
ম সেসয ও অক্ষিবক্তা।
ক্ষনদয়াগকর্মাদের সনদে ক্ষনবন্ধন করদর্ উৎসাক্ষহর্ করা হয় - ো ভাল কম্সংস্থাদনর
ম
প্রক্ষর্ একটি েৃিযম্ান বক্ষহম্ুখী
ম
অঙ্গীকার কদর, সহকম্ী-গ্রিদক-সহকম্ী সহায়র্ার সম্িকদের
ম
গ্রনিওয়াকম-এ প্রদবিাক্ষিকার অজমন করা, অনুষ্ঠান
ও ওদয়ক্ষবনার এবং সনদে বণনা
ম করা ভাল কম্সংস্থাদনর
ম
সার্টি ববক্ষিদষ্ট্য ক্ষনদয়াগকর্মাদের উন্নক্ষর্ করদর্ সাহােয
করার জনয সো-বৃক্রদ্ধিীল সম্পদের ক্ষবিাল সম্ভার: সুরক্ষির্ কাজ, নম্নীয় কাজ, বাস্তব জীবনোপদনর
পাক্ষরশ্রক্ষম্ক, অংিেহণ ও ম্র্াম্র্, ক্ষনদয়াগ, ম্ানুদষর বযবস্থাপনা, এবং োস্থয ও সুস্থর্া।
সনেটি েীকার কদর গ্রে ভাল কম্সংস্থান
ম
হল একটি োত্রা, গন্তবয নয়। ক্ষনদয়াগকর্মারা র্াদের োত্রাপদি গ্রেখাদনই
িাকুক না গ্রকন, এটি র্াদেরদক সহায়র্া কদর - র্া গ্রসিা ম্ানেণ্ড উন্নর্ করার প্রক্ষর্ অঙ্গীকার করাই গ্রহাক, বা ভাল
কম্সংস্থান
ম
বর্ক্ষর করা, কাোভযাসগুক্ষ
ম
লদক আরও উন্নর্ করা বা অনযদেরদকও এিা করার জনয পরাম্ি গ্রেওয়াই
ম
গ্রহাক।
অঙ্গীকার
ভাল কম্সংস্থাদনর
ম
সার্টি ববক্ষিদষ্ট্য আপনার কাোভযাসগুক্ষ
ম
ল গ্রকািায় আদে এবং আপক্ষন কীভাদব উন্নয়দনর
পক্ষরকল্পনা কদরন র্ার ওপদর আদলাকপার্ কদর একটি ক্ষলক্ষখর্ অঙ্গীকার করার দ্বারা সনেটির একজন সম্িক
ম
হদয় উঠুন। একজন সম্িক
ম ক্ষহদসদব েুক্ত হওয়ার জনয আপনাদক ববক্ষিষ্ট্যগুক্ষলর সবকটি ম্ানেণ্ড পূরণ করদর্
হদব না, ক্ষকন্তু আপনাদক সবগুক্ষলর গ্রিদত্রই কাোভযাস
ম
উন্নর্ করার জনয অবিযই অঙ্গীকার করদর্ হদব।
বিকাশ্
ভাল কম্সংস্থাদনর
ম
ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষবষয়গুক্ষলর সূেনা করা, বাস্তক্ষবক ও সহদজ বাস্তবায়নদোগয সারাংদির সাদি ক্ষিিাোন
করা, এবং উদ্ভাবনিীল কাোভযাস
ম
ও প্রম্াক্ষণর্ সুক্ষবিার সাদি অনুপ্রাক্ষণর্ করার লদিয, অনুষ্ঠানগুক্ষলদর্ উপক্ষস্থর্
গ্রিদক সনদের সম্িকদের
ম
গ্রনিওয়াকম-এর সদঙ্গ েুক্ত গ্রহান। ক্ষনদয়াগকর্মাদের আকার, গ্রিত্র বা অবস্থাদনর ওপদর
ক্ষনভমর কদর র্াদের জনয উপদোগীকৃর্, সম্িকদের
ম
জনয GM বযাপী উপলব্ধ সংস্থান ও সহায়র্া পক্ষরদষবাগুক্ষল
বযবহার কদর সনদের সকল ববক্ষিষ্ট্যগুক্ষল জুদে উন্নর্র্র কম্সংস্থান
ম
অন্তভুক্ত
ম করার জনয সদেষ্ট্ গ্রহান।
উন্নত করুন
সকল ক্ষনদয়াগকর্মাই একজন সম্িক
ম ক্ষহদসদব র্াদের োত্রা শুরু কদরন, র্ারপদর র্ারা ভাল কম্সংস্থাদনর
ম
সার্টি
ববক্ষিদষ্ট্যর সবগুক্ষলর জনয ক্ষনক্ষেমষ্ট্ করা ম্ানেণ্ডগুক্ষল পূরণ কদর সেসয ম্োোয়
ম
েদল গ্রেদর্ পাদরন। সেসযর্ার
ম্ানেণ্ড পূরণ করা ভাল কম্সংস্থাদনর
ম
কাোভযাসগুক্ষ
ম
লর প্রম্াণ হদলও, এিা োত্রার গ্রিষ নয় এবং আিা করা হদব
গ্রে সেসযরা ববক্ষিষ্ট্যগুক্ষলদর্ কাোভযাসদক
ম
উন্নর্ করা োক্ষলদয় োদবন। োিম ার ইউক্ষনি নর্ু ন সেসযদের নাম্ প্রস্তাব
করদবন।
পরাম্শ্দাতা
ম
বযক্রক্তরা পরাম্িোর্ার
ম
ভূ ক্ষম্কায় ভাল কম্সংস্থাদনর
ম
ববক্ষিষ্ট্যগুক্ষলদর্ র্াদের েির্া ক্ষবক্ষনম্য় করা এবং
ক্ষনদয়াগকর্মাদের সদঙ্গ েুক্ত হদয় GM বযাপী কম্সংস্থাদনর
ম
ম্ানেণ্ড উন্নর্ করার জনয সনদের লিযটিদক সহায়র্া
কদর সনদের অক্ষিবক্তা হদয় উঠদর্ পাদরন। অক্ষিবক্তারা গ্রে গ্রকাদনা আকার, গ্রিত্র বা অবস্থাদনর সংস্থাগুক্ষল গ্রিদক
আসদবন।

সনদ সম্িচকর
ম
অঙ্গীকার
ক্ষনদের অঙ্গীকারগুক্ষল ভাল কম্সংস্থাদনর
ম
সার্টি ববক্ষিষ্ট্য জুদে একজন সনে সম্িদকর
ম
কাদে প্রর্যাক্ষির্
নূযনর্ম্ ম্ানেণ্ডগুক্ষল ক্ষববৃর্ কদর। সনদের সম্িকদের
ম
সকদলর জনয ভাল োকক্ষর বর্ক্ষর করার উচ্চাকাংিা আদে,
ম্ানুষদক অেগক্ষর্ করদর্, ক্ষবকাি করদর্ এবং আম্াদের সম্ৃদ্ধ আঞ্চক্ষলক অিনীক্ষ
ম র্দর্ অবোন রাখদর্ সাহােয
করার জনয বাস্তব সুদোদগর সাদি।
আিা করা হয় গ্রে ক্ষনদয়াগকর্মারা পূণরূদপ
ম
সহায়র্া করদবন এবং ভাল কম্সংস্থাদনর
ম
ববক্ষিষ্ট্যগুক্ষলদর্ র্াদের
কাোভযাসদক
ম
উন্নর্ করার লদিয কাজ করদবন - ববক্ষিষ্ট্যগুক্ষল ক্ষববৃর্ কদর গ্রে ভাল কম্সংস্থাদনর
ম
কাোভযাস,
ম
কম্ীদের কােকর
ম অংিেহণ এবং ভাল ও নযােয কম্সংস্থান
ম
গ্রকম্ন গ্রেখায়। এগুক্ষল গক্ষর্িীল, এবং আরও গ্রবক্ষি
সংস্থা েুক্ত হওয়া ও ক্ষবক্ষভন্ন পন্থাগুক্ষলদক েীকার করার সাদি সাদি এগুক্ষলর ক্ষববর্মন হদব।
সুরবিত কাজচক প্রসাবরত করা
আম্াদের কম্ীরা ের্ ঘণ্টা কাজ কদরন গ্রসই ক্ষবষদয় র্াদেরদক স্পষ্ট্র্া প্রোন করা এবং অপ্রদয়াজনীয় িরদনর
অসুরক্ষির্ কম্সংস্থান
ম
বযবহার না করার জনয আম্রা অঙ্গীকার করক্ষে, োদর্ র্ারা র্াদের আদয়র ওপদর আরও
গ্রবক্ষি সুরিা গ্রপদর্ পাদরন এবং র্াদের কাজ সংিান্ত ও কাজ-বক্ষহভূ র্
ম অঙ্গীকারগুক্ষলদক আরও সহদজ
পক্ষরোলনা করদর্ পাদরন।
নম্নীয় কাজচক প্রসাবরত করা
আম্রা কম্ীদের গ্রেখাদন সম্ভব নম্নীয়ভাদব কাজ করার সুদোগ গ্রেব, ো সুদোগসুক্ষবিার গ্রিদত্র আরও গ্রবক্ষি
সম্র্া প্রোন কদর, একটি আরও গ্রবক্ষি ববক্ষেত্রযপূণ ও
ম অন্তভুক্রম ক্তকর কম্স্থল
ম সৃটষ্ট্ কদর এবং আম্াদের কম্ীেদলর
েির্া ও প্রক্ষর্ভাগুক্ষলদক আরও ভালভাদব বযবহার করদর্ আম্াদের সাহােয কদর।
িাস্তি জীিনযাপচনর পাবরশ্রবম্চকর লচিয কাজ করা
আম্াদের কম্ীরা োদর্ জীবনোপদনর একটি িালীন ম্ান অজমন করদর্ পাদরন, এবং আম্রা ক্ষনদয়াগকর্মা ক্ষহদসদব
কম্ীদের িদর রাখার উচ্চ হার ও কম্ীেদলর উন্নর্র্র অংিেহদণর গ্রিদক লাভবান হদর্ পাক্ষর, গ্রসই জনয আম্রা
ক্ষলক্ষভং ওদয়জ ফাউন্ডদেিন (Living Wage Foundation) দ্বারা সুপাক্ষরিকৃর্ ম্াত্রায় ক্ষনক্ষেমষ্ট্ করা বাস্তব
জীবনোপদনর পাক্ষরশ্রক্ষম্ক প্রোন করব বা র্া প্রোদনর লদিয কাজ করব।
কম্স্থচল
ম
অংশ্েহণ ও স্বর উন্নত করা
েীকৃর্ শ্রক্ষম্ক সংগঠনগুক্ষল গ্রেখাদন সম্ভব গ্রসখাদন কম্ীদের সক্রিক্ষলর্ ের প্রকাি করাদক সহজর্র করা,
কম্ীদের েুক্ত করার কােকর
ম ক্রিয়াকলাপ গদে গ্রর্ালা এবং সংক্ষিষ্ট্ গ্রপিাোর সংস্থাগুক্ষলর গ্রিদক সহায়র্ার সাদি,
আম্াদের কম্ীরা োদর্ আম্াদের সংস্থার ক্ষেকক্ষনদেম ি ও সাফদলয পূণরূদপ
ম
অবোন রাখদর্ পাদরন এবং র্াদের
ভূ ক্ষম্কাদক রূপ ক্ষেদর্ পাদরন গ্রসই জনয।
বনচয়াচের েম্ৎকার কাযাভযাস
ম
েচে গ্রতালা
েচ্ছ, অন্তভুক্রম ক্তকর ও নযােয প্রক্রিয়া, স্কুল, পরবর্ী ক্ষিিা ও উচ্চ ক্ষিিা প্রোনকারীদের সাদি অংিেহণ এবং
কম্সংস্থান
ম
কম্সূম ক্ষেগুক্ষলর ম্ািযদম্, ক্ষনদয়াগকর্মা ক্ষহদসদব আম্রা োদর্ গ্রেিার ম্যানদেস্টাদরর সকল সম্প্রোয়গুক্ষল
জুদে ববক্ষেত্রয ও প্রক্ষর্ভার পূণ সু
ম ক্ষবিা ক্ষনদর্ পাক্ষর, এবং সুক্ষনক্রির্ করদর্ পাক্ষর গ্রে আম্াদের কম্ীরা র্াদের েির্া
ও অক্ষভজ্ঞর্াদক ক্ষনরন্তর ক্ষবকক্ষির্ করা ও বযবহার করার সুদোগ পান।
িযক্তি পবরোলনাচক উন্নত করা
আম্রা আম্াদের সকল কম্ীদক গুরুত্ব ক্ষেই এবং নযােয ও অন্তভুক্রম ক্তকর কম্স্থল
ম গদে র্ু লব, ম্যাদনজার সহ
কম্ীেদলর প্রক্ষিিণ ও উন্নয়দন ক্ষবক্ষনদয়াগ করব, এবং আম্রা োদর্ একটি সফল ও উচ্চ কােসম্পােনিীল
ম
সংস্থা
হদয় উটঠ র্া ক্ষনক্রির্ করার জনয কম্ীদের অনুদপ্ররণা ও উৎসাহ গ্রেব।
কম্ীচদর স্বাস্থয ও সুস্থতার প্রবতপালন করা
আম্রা আম্াদের সকল কম্ীর ম্ানক্ষসক ও িারীক্ষরক োস্থযদক সহায়র্া কক্ষর, োর ম্দিয রদয়দে েীঘকালীন
ম
বযাক্ষি ও
অিম্র্া িাকা ম্ানুষদের জনয সাম্ঞ্জসযক্ষবিান, কম্স্থদল
ম
োস্থয ও সুরিার উচ্চ ম্ানেণ্ড প্রোন করা, এবং
এইভাদব অনুপক্ষস্থক্ষর্র খরে হ্রাস করব এবং আরও ববক্ষেত্রযপূণ কম্ীেদলর
ম
সুক্ষবিাগুক্ষল প্রোন করব।

সনচদর সদসযতার ম্ানদণ্ড
ক্ষনদের ম্ানেণ্ডগুক্ষল ভাল কম্সংস্থাদনর
ম
সার্টি ববক্ষিষ্ট্য জুদে একজন সনে সেদসযর কাদে প্রর্যাক্ষির্ নূযনর্ম্
ম্ানেণ্ডগুক্ষল ক্ষববৃর্ কদর। ম্ানেণ্ডগুক্ষল সাম্য, ববক্ষেত্রয ও অন্তভুক্রম ক্তদক সিম্কারী ম্ূলনীক্ষর্গুক্ষল দ্বারা সম্ক্ষির্।
ম
উৎকদষরম জনয উচ্চাকাংিা ক্ষনক্ষেমষ্ট্ করা, এবং একই সাদি সকল গ্রিত্র ও ম্াদপর কম্ীরা োদর্ গ্রেিার
ম্যানদেস্টার ভাল কম্সংস্থান
ম
আদদালদনর অংি হদর্ পাদরন র্া ক্ষনক্রির্ করার জনয নম্নীয়র্া প্রোন করার
ম্ািযদম্ সহ-উৎপােদনর একটি প্রক্রিয়ার ম্ািযদম্ এগুক্ষল বর্ক্ষর করা হদয়দে।
সুরবিত কাজ
আিা করা হদব গ্রে সনদের সেসযরা প্রম্াণ গ্রেদবন গ্রে কম্ীদের আদয়র সুরিা আদে
এবং র্ারা র্াদের কাজ সংিান্ত ও কাজ-বক্ষহভূ র্
ম অঙ্গীকারগুক্ষলদক আরও সহদজ পক্ষরোলনা করদর্ পাদরন,
এগুক্ষলর ম্ািযদম্:
•

•
•

•

প্রকৃর্ কাদজর ঘণ্টার প্রক্ষর্ফলন ঘিায় এম্ন েুক্রক্ত, োর অন্তভুক্ত
ম হল েুক্রক্তগুক্ষলর পোদলােনা
ম
করা এবং
প্রকৃর্ ঘণ্টা েক্ষে েুক্রক্তবদ্ধ ঘণ্টাদক ক্ষনয়ক্ষম্র্ভাদব োক্ষপদয় োয় র্াহদল র্া সাম্ঞ্জসযপূণ করার
ম
সাম্িয,ম এবং
অবদিদষ শুিুম্াত্র গ্রসই ম্ানুষদের জনযই িূনয ঘণ্টার েুক্রক্ত োরা র্া োন। 12 সপ্তাহ কম্সংস্থাদনর
ম
পদর
এবং র্ারপদর প্রক্ষর্ েয় ম্াস অন্তর পোদলােনাটি
ম
করা হদব।
গ্রে গ্রকাদনা পদের জনয ক্ষবজ্ঞাপদন একটি গযারাক্ষিেুক্ত নূযনর্ম্ ঘণ্টা এবং কাদজর বণনা;
ম এবং গ্রকাদনা
একদেটিয়া িূনয ঘণ্টার েুক্রক্ত নয়।
গ্রেখাদন গ্রকাদনা ক্ষনদয়াগকর্মা ঘণ্টা ক্ষহদসদব গ্রবর্নপ্রাপ্ত কম্ীদক কাদজর ঘণ্টা প্রোন করদেন, গ্রসখাদন
র্ারা গ্রে সম্য়গুক্ষলদর্ কাজ করদবন র্ার োর সপ্তাহ আদগ গ্রনাটিি গ্রেন (োদর্ ঘদরায়া পক্ষরকল্পনায়
সাহােয করা োয়) এবং বাক্ষর্ল হওয়ার গ্রিদত্র গ্রসই ঘণ্টাগুক্ষলর জনয ম্ানুষদক গ্রবর্ন গ্রেওয়ার অঙ্গীকার
কদরন। [োর সপ্তাদহর কম্ গ্রনাটিি ক্ষেদয় কম্ীদেরদক র্াদের েুক্রক্তবদ্ধ কাদজর ঘণ্টার অক্ষর্ক্ষরক্ত ঘণ্টা
প্রোন করাদক এিা প্রক্ষর্দরাি কদর না।]
একটি পদে ক্ষনরবক্রচ্ছন্নভাদব 12 সপ্তাদহর কম্সংস্থাদনর
ম
পদর, এদজক্রির কম্ীদের প্রর্যি কম্ীদের ম্র্
একই গ্রবর্ন ও ির্মাবলী প্রোন করা হয়। 12 সপ্তাদহর পদর এবং র্ারপদর প্রক্ষর্ েয় ম্াস অন্তর, এদজক্রি
ও অস্থায়ী কম্ী সেসযদের একটি স্থায়ী পে প্রোন করার জনয ক্ষবক্ষিবৎ ক্ষবদবেনা করা হয়।

নম্নীয় কাজ
আিা করা হয় গ্রে সনদের সেসযরা েির্া ও প্রক্ষর্ভার আরও প্রিস্ত ক্ষবক্ষবির্ায় প্রদবি পাওয়ার জনয আরও
নম্নীয় একটি কম্ীেলদক সিম্ করার প্রম্াণ গ্রেদবন।
•

•

•

এম্ন োকক্ষরর নকিা করা ো গ্রেখাদন সম্ভব নম্নীয় হয়:
• ম্ানুষ গ্রেখাদন কাজ কদরন (বাক্ষে গ্রিদক কম্রর্;
ম
ক্ষবক্ষভন্ন অক্ষফস জুদে; ভ্রাম্যম্ান কম্রর্);
ম
• ম্ানুষ গ্রে সম্দয় কাজ কদরন (শুরু বা গ্রিদষর নম্নীয় সম্য়; বাক্ষষকীক
ম ৃ র্ নম্নীয়র্া; সঙ্কুক্ষের্
কাদজর ঘণ্টা; গ্রপ্রাদজক্ট-ক্ষভক্ষিক কাজ; ক্ষিফদি কাজ); এবং
• ম্ানুষ ের্িা কাজ কদরন (আংক্ষিক-সম্য়; ভাগাভাক্ষগ কদর কাজ করা বা কাজ ভাগ কদর
গ্রনওয়া; অববর্ক্ষনক েুটি)।
ক্ষনম্নক্ষলক্ষখর্ উদেদিয নম্নীয় কাদজর নীক্ষর্ িাকা:
• নম্নীয় কাজ করায় উৎসাক্ষহর্ করা, গ্রেখাদন উপেুক্ত ও েুক্রক্তেুক্ত হয়;
• পক্ষরক্ষস্থক্ষর্ ক্ষনক্ষবদিদষ
ম
প্রদর্যক বযক্রক্তদক নম্নীয় কাদজর বদদাবদস্তর অনুদরাি করা এবং র্ার
জনয ক্ষবদবক্ষের্ হওয়া এবং 28 ক্ষেদনর ম্দিয অনুদরািগুক্ষলর উির পাওয়ার সুদোগ গ্রেওয়া;
• নম্নীয় কাদজর বদদাবদস্তর ক্ষনয়ক্ষম্র্ পোদলােনা।
ম
শুরু গ্রিদকই কাদজর নম্নীয়র্ার সম্ভাবনার ক্ষবষদয় স্পষ্ট্র্ার সাদি সব োকক্ষরর ক্ষবজ্ঞাপন গ্রেওয়া।

িাস্তি জীিনযাপচনর পাবরশ্রবম্ক
আিা করা হদব গ্রে সনদের সেসযরা প্রম্াণ গ্রেদবন:

বিজ্ঞবপ্ত: এই সেসযর্ার ম্ানেণ্ডটি গ্রসরা কাোভযাসগুক্ষ
ম
লর একটি ক্ষববৃক্ষর্ প্রোন কদর এবং র্াক্ষলকাভুক্ত
ম্ানেণ্ডগুক্ষল আইনর্ বািযর্াম্ূলক নয়।

•

ক্ষলক্ষভং ওদয়জ ফাউন্ডদেিন (Living Wage Foundation) দ্বারা গ্রেম্ন ক্ষনক্ষেমষ্ট্ করা
হদয়দে, গ্রসইম্দর্া কম্ীদের বাস্তব জীবনোপদনর পাক্ষরশ্রক্ষম্ক প্রোন এবং র্াদের
টঠকাোরদের একটি জীবনোপদনর পাক্ষরশ্রক্ষম্ক প্রোদনর পক্ষরকল্পনার ক্ষববরণ গ্রেখাদনার জনয।

অংশ্েহণ ও স্বর
আিা করা হদব গ্রে সনদের সেসযরা একটি আত্মক্ষবশ্বাসী, িক্রক্তিালী কম্ীেদলর প্রম্াণ গ্রেদবন
বযক্রক্তক্ষবদিষ, কম্ীেল ও কর্ৃপ
ম দির ম্দিয একটি কােকরী
ম
সম্পকম গদে গ্রর্ালা গ্রেখাদন
ক্ষনম্নক্ষলক্ষখদর্র ম্ািযদম্ ম্র্াম্র্ ক্ষনরাপদে গ্রিানা োয় এবং ক্ষবক্ষনম্য় করা োয়:
•

ক্ষসদ্ধান্ত েহদণ কম্ীদের অংিেহণ এবং কােকর
ম গ্রোগাদোগ ও পরাম্দিরম ম্ািযদম্ পক্ষরবর্মন পক্ষরোলনা
করা।
o কিা বলার ম্র্ গ্রিানার ওপদরও একই রকম্ গ্রজার গ্রেওয়া।
o ক্ষনদয়াগকর্মা সক্রিয়ভাদব ম্র্াম্র্ োন, র্ারা কম্ীদের গ্রিদক ো গ্রিাদনন র্া োহয কদরন, এবং
সংস্থাদক এক্ষগদয় ক্ষনদয় োওয়ার গ্রিদত্র কম্ীদের অবোন সম্বদন্ধ ক্ষনয়ক্ষম্র্ভাদব গ্রোগাদোগ করা।
o ম্যাদনজাররা োদর্ সব স্তদর কম্ীদের বক্তবয প্রকাি করার প্রক্ষর্ অঙ্গীকারবদ্ধ িাদকন র্া ক্ষনক্রির্
করা
o ক্ষসদ্ধান্ত গ্রনওয়ার আদগ কম্ীদের ম্র্াম্র্দক প্রকৃর্ই ক্ষবদবেনা করা
o কম্ীদের সদঙ্গ পদ্ধক্ষর্ অনুসাদর ও ক্ষনয়ক্ষম্র্ভাদব গ্রোগাদোগ ও পরাম্ি করা
ম

•

শ্রক্ষম্ক সংগঠনগুক্ষলর সদঙ্গ ইক্ষর্বােকভাদব েুক্ত হওয়া, োর ম্দিয আদে:
o শ্রক্ষম্ক সংগঠদনর আদয়াজকদের কম্স্থদল
ম
প্রদবদির অনুম্ক্ষর্ গ্রেওয়া
o নর্ু ন কম্ীদের শ্রক্ষম্ক সংগঠদনর সম্ভাবয সেসযর্ার ক্ষবষদয় অবগর্ করা
o গ্রেখাদন সম্ভব, গ্রেচ্ছাম্ূলকভাদব শ্রক্ষম্ক সংগঠন(গুক্ষল)-গ্রক েীকৃক্ষর্ গ্রেওয়া
o শ্রক্ষম্ক সংগঠদনর কর্মদবযর জনয পোপ্ত
ম সুক্ষবিা ও সম্য়, প্রক্ষিিণ ও কােকলাপ
ম
গ্রেওয়া
o গ্রকাদনা শ্রক্ষম্ক সংগঠদনর েীকৃক্ষর্ বাক্ষর্ল করদর্ না োওয়া বা সক্রিক্ষলর্ভাদব েরােক্ষরর বযবস্থাদক
নষ্ট্ না করা
o সক্রিক্ষলর্ভাদব সির্ হওয়া ক্ষনয়ম্ ও ির্মাবলী প্রদয়াগ করা
o সক্রিক্ষলর্ভাদব েরােক্ষরর বযবস্থায় অংি গ্রনওয়া, গ্রেখাদন এগুক্ষলর অক্রস্তত্ব আদে
o গ্রেখাদন সম্ভব, গ্রিত্রটিদর্ সক্রিক্ষলর্ভাদব সির্ হওয়া ক্ষনয়ম্গুক্ষল প্রদয়াগ করা

বনচয়াে
আিা করা হদব গ্রে সনদের সেসযরা একটি ববক্ষেত্রযপূণ কম্ীেল
ম
ক্ষনদয়াগ করার প্রম্াণ গ্রেদবন
গ্রেিার ম্যানদেস্টাদরর সব সম্প্রোদয়র প্রক্ষর্ভা গ্রিদক ক্ষনম্নক্ষলক্ষখদর্র ম্ািযদম্ পাওয়া:
•
•
•

•
•
•
•
•

অদের্ন পিপার্ েূর করার জনয পক্ষরকক্ষল্পর্ ক্ষনবােন
ম প্রক্রিয়া;
অন্তভুক্রম ক্তকর ও নযােয ক্ষনদয়াদগর কাোভযাস,
ম
সবগুক্ষলর গ্রিদত্রই সম্র্া ও ববক্ষেত্রয অঙ্গাঙ্গীণ;
পক্ষরেয়হীন ক্ষনদয়াদগর প্রক্রিয়া; োর ম্দিয আদে অিম্র্ার ক্ষবষদয় আত্মক্ষবশ্বাসী গ্রোজনা (disability
confident scheme) (বা সম্র্ু লয) এবং 'বযান েয বক্স' অক্ষভোদনর (আদবেদনর ফম্গুক্ষ
ম ল গ্রিদক
অপরািম্ূলক গ্ররকদেমর টিক বক্স অপসারণ করা, বা সম্র্ু লয) সদঙ্গ সঙ্গক্ষর্পূণ;ম
োকক্ষরর ক্ষবজ্ঞাপন ো পেটিদর্ নম্নীয়ভাদব কাজ করার সম্ভাবনা এবং ের্ ঘিা কাজ করদর্ হদব গ্রসই
সংখযা উদেখ কদর (সুরক্ষির্ কাজ গ্রেখুন);
ক্ষনদয়াগকারী ম্যাদনজারদের সম্র্া ও ববক্ষেদত্রযর প্রক্ষিিণ সম্পূণ করা;
ম
পে এবং প্রািীর জনয উপেুক্ত ক্ষনদয়াগ পদ্ধক্ষর্ - গ্রেম্ন গ্রোগাদোগ, সািাৎকার ও কােকলাদপর
ম
েহণদোগয পদ্ধক্ষর্;
ক্ষনদয়াগ প্রক্রিয়া, োর ম্দিয অন্তভুক্ত
ম হল পেপগুক্ষলর ক্ষবজ্ঞাপন, ো একটি ববক্ষেত্রযপূণ কম্ীেদলর
ম
ক্ষনদয়াগদক সক্রিয়ভাদব উৎসাক্ষহর্ কদর;
এর পক্ষরবর্মনিীল িরন গ্রবাঝা এবং বৃহির ববক্ষেদত্রযর ক্ষেদক অেগক্ষর্র জনয র্াদের কম্ীেদলর ববক্ষেত্রয
পেদবিণ
ম
করা

িযক্তি পবরোলনা
আিা করা হদব গ্রে সনদের সেসযরা ক্ষনম্নক্ষলক্ষখদর্র প্রম্াণ গ্রেদবন:
বিজ্ঞবপ্ত: এই সেসযর্ার ম্ানেণ্ডটি গ্রসরা কাোভযাসগুক্ষ
ম
লর একটি ক্ষববৃক্ষর্ প্রোন কদর এবং র্াক্ষলকাভুক্ত
ম্ানেণ্ডগুক্ষল আইনর্ বািযর্াম্ূলক নয়।

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

সংস্থাগর্ ম্ূলযদবাি এবং গ্রসই ম্ূলযদবািগুক্ষলর সদঙ্গ সঙ্গক্ষর্পূণ প্রর্যাক্ষ
ম
ির্ আেরণ
স্পষ্ট্ কদর গ্রেওয়া, গ্রেগুক্ষল কম্ীেল দ্বারা স্পষ্ট্ভাদব প্রেক্ষির্ম হদর্ হদব এবং আত্মক্ষবশ্বাদসর সাদি
স্পষ্ট্ভাদব বলদর্ হদব;
লীোর ও ম্যাদনজাররা এম্ন একটি সংস্কৃক্ষর্ গদে র্ু দলদেন ো সুক্ষনক্রির্ কদর গ্রে সব কম্ী একটি
ইক্ষর্বােক কম্জীবদনর
ম
অক্ষভজ্ঞর্া উপদভাগ কদরন;
সংস্থার ম্ূলযদবাি এবং সাক্ষবক
ম উদেদিযর সাদি সঙ্গক্ষর্পূণ বযক্র
ম ক্তগর্ উদেিয;
ম্যাদনজারদের সদঙ্গ 1:1 কদিাপকিন সহ একটি কােসম্পােন
ম
পক্ষরোলনার গ্রেম্ওয়াকম;
একটি সংস্থাগর্ উন্নয়ন/প্রক্ষিিণ পক্ষরকল্পনা ো সুক্ষনক্রির্ কদর গ্রে, সব কম্ী (ম্যাদনজার সহ) সদবর্ন
সম্দয় উপেুক্ত প্রক্ষিিণ পান, োদর্ র্াদের েির্া ও অক্ষভজ্ঞর্াগুক্ষলদক উন্নর্ কদর ও বযবহার কদর
ক্ষনদজর কাজ কােকরভাদব
ম
করদর্ সিম্ করা োয়;
অেগক্ষর্র জনয উচ্চাকাংিাদক সহায়র্া করার জনয উন্নয়দনর সুদোগসুক্ষবিা;
একাক্ষিক-উৎস গ্রিদক প্রাপ্ত প্রক্ষর্ক্রিয়া ও সম্ীিা ো ক্ষনদেমি কদর গ্রে কম্ীেল ক্ষনদজদক ম্ূলযবান ম্দন
কদর এবং ম্দন কদর গ্রে র্াদের ওপদর ক্ষবক্ষনদয়াগ করা হদয়দে এবং র্ারা ক্ষবকক্ষির্ হদয়দেন;
ম্যাদনজাদরর পদের বৃিান্ত ো কম্ীেলদক পক্ষরোলনা করার জনয েিাসম্দয় প্রস্তুর্ হয়;
সংস্থায় প্রদবদির একটি কম্সূম ক্ষে;
ACAS ক্ষনদেমিনার সাদি সঙ্গক্ষর্পূণ অক্ষ
ম ভদোগ ও িৃঙ্খলাম্ূলক প্রক্রিয়া;
লীোররা কম্ীেলদক উৎপীেন ও হয়রাক্ষনর গ্রিদক সুরক্ষির্ কদরন।

স্বাস্থয ও সুস্থতা
আিা করা হদব গ্রে সনদের সেসযরা সবাইদক একজন উৎপােনিীল কম্ী হদয় উঠদর্ সহায়র্া করদবন, েীকার
করদবন গ্রে সব কম্ীই ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন প্রদয়াজন িাকা ের্ন্ত্র ম্ানুষ, ক্ষনম্নক্ষলক্ষখদর্র প্রম্াণ গ্রেওয়ার ম্ািযদম্:
•
•
•
•
•
•

এম্ন একটি সংস্কৃক্ষর্ গদে গ্রর্ালার জনয ক্ষসক্ষনয়র লীোরদের অঙ্গীকার গ্রেখাদন কম্ীদের একটি সুস্থ ও
উৎপােনিীল কম্স্থল
ম গদে গ্রর্ালার সাদি সম্পক্ষকর্
ম ক্ষনদজর ভূ ক্ষম্কার োয় েহণ করার সাম্িযম িাদক;
কম্ীদের সুস্থর্া পেদবিণ
ম
করার ক্ষসদস্টম্, প্রকৃর্ ও বাস্তব পক্ষরণাম্ সহ প্রক্ষর্ক্রিয়ার ওপদর পেদিপ
গ্রনওয়ার প্রদয়াজনীয়র্া সহ;
জীবদনর ক্ষবক্ষভন্ন পোয়গুক্ষ
ম
লদক েীকার করা এবং কম্ীদেরদক র্াদের কাদজর পক্ষরদবদির ম্দিয সম্ৃদ্ধ হদর্
সহায়র্া করা, োর ম্দিয আদে েীঘকালীন
ম
বযাক্ষি ও অিম্র্া িাকা ম্ানুষদের জনয সম্ন্বয়সািন;
ম্ানক্ষসক োস্থয গ্রে োস্থয ও ভাল িাকার একটি সম্সযা র্া েীকার করা, গ্রেটিদক একটি সংস্থার প্রিস্তর্র
ম্ূলযদবাি ও উদেিযগুক্ষলর প্রসদঙ্গ ক্ষবদবেনা করা প্রদয়াজন, ক্ষনয়ক্ষম্র্ পোদলােনার
ম
অিীদন কােদকৌিল
ম
সহ;
কম্ীদের ভাল িাকার ক্ষবষদয় আদলােনা করার জনয ম্যাদনজারদের একটি সুক্ষনক্ষেমষ্ট্ উদেিয আদে, েলক্ষর্
প্রক্ষিিণ ও গ্রসরা কাোভযাসদক
ম
সহজর্র করার জনয সহায়র্া সহ;
কম্ীদের েখন প্রদয়াজন হয় র্খন র্াদের জনয অভযন্তরীণ ও/বা বক্ষহিঃস্থ সহায়র্া পক্ষরদষবা এবং ACAS বা
সম্র্ু লয ক্ষনদেমক্ষিকার সাদি সঙ্গক্ষর্পূণভাদব
ম
অসুস্থর্াজক্ষনর্ অনুপক্ষস্থক্ষর্র বযবস্থাপনা।

পরিতী ধাপগুবল
সনদের সাদি েুক্ত হওয়া এবং একজন সম্িক
ম ক্ষহদসদব নক্ষিভুক্ত হওয়ার জনয, অনুেহ কদর সনে েদলর সদঙ্গ
contact@gmgoodemploymentcharter.co.uk এ গ্রোগাদোগ করুন
বাwww.GMgoodemploymentcharter.co.ukগ্রেখুন

বিজ্ঞবপ্ত: এই সেসযর্ার ম্ানেণ্ডটি গ্রসরা কাোভযাসগুক্ষ
ম
লর একটি ক্ষববৃক্ষর্ প্রোন কদর এবং র্াক্ষলকাভুক্ত
ম্ানেণ্ডগুক্ষল আইনর্ বািযর্াম্ূলক নয়।

