
কর্মচারীর নির ্্ম নিকা: একটি সির্র স্রসযের (Member of the Charter) জিযে কাজ করা

গ্রেটার রযোিরচস্ার ভাল কর্মসং স্াি নিষয়ক সি্ (Greater Manchester Good 
Employment Charter)

আপনি একটি গ্রেটার ম্ািচেস্ার ভাল কম্মসং স্াি নিষয়ক সিচের 
সেচস্র জি্ কাজ করচেি। সিে (Charter) হল একটি গ্বেচ্ামূলক 
সেস্তা এিং মূল্ায়ি গ্�াজিা, গ্�টি গ্রেটার ম্ািচেস্ার জচুে গ্� গ্কাচিা 
মাপ িা নিভাচের সকল সংস্ার জি্ কম্মসংস্াচির মািেন্ডগুনলর উন্ননত 
করার লক্্ গ্িয়। 

সিেটি ভাল কম্মসংস্াচির সাতটি প্রধাি বিনিষ্্ ধা�্ম কচর; আপিার 
নিচয়ােকারী এইসকল বিনিষ্্গুনলর সচি্মাচ্চ মািেন্ডগুনলচক তুচল ধরার 
একটি প্রনতশ্রুনত নেচয়চেি এিং সি্মাঙ্ীণ মািেন্ড গ্� পনূরত হচয়চে তা 
সুনিনচিত করার জি্ পেচক্প গ্িওয়া হচয়চে তা প্রেি্মি কচরচেি। 
একটি সিচের সেচস্র একজি কম্মোরী নহসাচি আপনি কী আিা 
করচত পাচরি তা নিচে িণ্মিা করা হচয়চে।

কাজ সুরনষিত করা – আপিার নিচয়ােকারী কাচজর সুরক্া প্রোি 
কচরি, �া িাত্ম ানিনিময় ও েুনতিগুনলর গ্ক্চরে বেচ্তা, িূ্িতম ঘন্ার 
নিচিয়তা, এিং এইসকল িত্ম গুনলর নিয়নমত প�্মাচলােিার মাধ্চম 
কম্মোরীচেরচক তাচের আচয়র উপচর সুরক্া প্রোি কচর। এইভাচি 
কমমীচেরচক তাচের কাজ এিং কাজ-িনহভ্্ম ত প্রনতশ্রুনতগুনলচক 
কা�্মকরীভাচি পনরোলিা করার সক্মতা গ্েওয়া হয়। 

কারজর িরিীয়তা – আপিার নিচয়ােকারী এমি একটি উপাচয় কাচজর 
পনরকল্পিা করার মাধ্চম িমিীয়তার সাচে কাজ করচত সমে্ম কচরি, 
�া গ্�চক্চরে সম্ভি, গ্�খাচি গ্লাচকরা কাজ কচরি, �খি গ্লাচকরা কাজ 
কচরি, এিং গ্লাচকরা �তটা কাজ কচরি গ্সটিচক িমিীয় কচর গ্তাচল; 
োকনরর শুরু গ্েচক কাচজর িমিীয়তার সম্ভািিার উপচর সুস্পষ্তা সহ। 
কম্মোরীচের একটি সুস্পষ্ কাচজর িমিীয়তা িীনত পাওয়ার অনধকার 
আচে �া িমিীয়তায় উৎসাহ গ্েয়, কমমীচেরচক িমিীয় িচ্ািস্ত করার 
অিুচরাধ জাচিাচিার সুচ�াে গ্েয়, এিং এই ধরচির িচ্ািচস্তর নিয়নমত 
প�্মাচলােিা প্রোি কচর। 

িাস্তি জীিিযাপরির পানরশ্রনরক – আপিার নিচয়ােকারী কমমীচের 
নলনভং ওচয়জ ফাউচন্ডিি (Living Wage Foundation) দ্ারা নিধ্মানরত 
িাস্তি জীিি�াপচির পানরশ্রনমচকর অে্মপ্রোি কচর। 

অংিরেহণ এিং রত – আপিার নিচয়ােকারী কমমীচের অংিরেহণ ও মত 
কাচজ লাোি, �া একটি আত্মনিশ্াসী ও ক্মতা প্রোি করা কমমীিল েচে 
গ্তাচল। কা�্মকরী িাত্ম ানিনিময় এিং পরামি্মোচির মাধ্চম কম্মোরীরা 
নসদ্ান্তরেহণ এিং পনরিত্ম ি পনরোলিায় �ুতি োচকি, এিং গ্�চক্চরে 
প্রচ�াজ্, শ্রনমক সংঘ বেীকৃত হয় এিং ইনতিােকভাচি �ুতি োচক। 

কর্মনিরয়াগ – আপিার নিচয়ােকারীর উৎকৃষ্ কম্মনিচয়াচের কা�্মাভ্াস 
আচে, �া সম্ভাি্ কম্মোরীচের এমি একটি অন্তভু্ম নতিকর, ি্া�্ 
কম্মনিচয়াে প্রনরিয়ায় �ুতি কচর গ্�টি প্রানতিসাধ্, সাম্ ও নিরচপক্তা 
উভয়চকই সক্ম কচর, অসচেতি পক্পাত অপসারণ কচর, এিং একটি 
বিনেরে্পণূ্ম কমমীিল েচে গ্তালায় সহায়তা কচর।

গ্লাক পনরচালিা – আপিার নিচয়ােকারী উৎকৃষ্ গ্লাক পনরোলিা 
এিং তাচের কমমীিচলর উন্ননত সুনিনচিত কচর, �া নি�্মাতি ও হয়রানি 
িূি্ একটি কম্মস্চলর অনধকাচরর পািাপানি কম্মোরীচেরচক এক সানর 
সুস্পষ্ সংস্ােত মূল্চিাধ এিং প্রত্ানিত আেরণ প্রোি কচর। সংস্ােত 
উন্নয়চির উপচর গ্জার নেচয়, সকল কমমীচক প্রনিক্ণ প্রোি করা হয় �া 
তাচেরচক নিচজচের ভ্্নমকায় কা�্মকরীভাচি কাজসম্ােি করচত এিং 
অরেেনতচক সমে্মি কচর এমি েক্তা ও অনভজ্ঞতা েচে তুলচত সমে্ম 
কচর। 

স্াস্যে ও সুস্তা – আপিার নিচয়ােকারী কম্মোরীর বোস্্ ও সুস্তাচক 
সনরিয়ভাচি সমে্মি কচর। কম্মোরীচের এমি একটি কম্মস্চল সাফল্লাভ 
করার সামে্ম্ আচে গ্�খাচি মানিচয় গ্িওয়া হয়, এিং ি্নতিেত 
োনহোগুনলচক বেীকৃনত গ্েওয়া হয়; �া বেীকার কচর গ্� সংস্ার ি্াপক 
মূল্চিাধ ও উচদেি্গুনলর প্রসচঙ্ মািনসক বোস্্ এিং সাধারণ বোস্্ ও 
সুস্তা নিচিেিা করার প্রচয়াজি আচে। েলচত োকা আচলােিা, প্রনিক্ণ 
ও প�্মচিক্ণচক সহজতর কচর গ্তালার জি্ কা�্মচকৌিল িহাল আচে 
এিং অভ্ন্তরীণ ও/িা িনহঃস্ সহায়তা উপলব্ধ আচে।

একটি সিচের সেস্ হওয়ার জি্, আপিার নিচয়ােকারী িহাল োকা 
সি্মাঙ্ীণ মািেন্ডগুনল পরূণ কচরচে, �া ভাল কম্মসং স্াচির উপচরর 
সিকটি বিনিচষ্্র প্রনত তার প্রনতশ্রুনত প্রেি্মি কচর, �া নিরচপক্তা, 
বিনেরে্ ও অন্তভু্ম নতির মাধ্চম নিনহত আচে। সেস্তার জি্ সুনিনে্ম ষ্ 
মািেন্ড সংরিান্ত আচরা তচে্র জি্, অিুরেহ কচর গ্রেটার ম্ািচেস্ার 
ভাল কম্মসং স্াি নিষয়ক সিে (Greater Manchester Good Employment 
Charter) ওচয়িসাইটচেখুি।

আপনি �নে মচি কচরি গ্� আপিার নিচয়ােকারী ভাল কম্মসং স্াচির 
মািেন্ড পনরোলিা করার তার প্রনতশ্রুনত মািচেি িা, তাহচল সি্মপ্রেচম 
আপিার ম্াচিজার/নিচয়ােকারীর সাচে আপিার কো িলার পরামি্ম 
আমরা আপিাচক নেই। আপিার �নে তাসত্চবেও উচদ্ে োচক, তাহচল 
অিুরেহ কচর ভাল কম্মসং স্াি নিষয়ক সিে িাখার (Good Employment 
Charter Unit) েলটির সাচে এখাচি গ্�াোচ�াে করুি। 

সমর্থন করেরে


