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NEWS 
Ministry of Labour 

ন্যায্যতা এবং সুযয্াগসুিবধা ৈতি়ব ক়বা়ব জন্য অন্টাি়বও়ব শ্রম আইন্গুিলযক 
আধুিন্ক ক়বা হযে ন্যায্য কমস্থল, উন্নতত়ব চাকি়ব আইন্, 2017 (The Fair 

Workplaces, Better Jobs Act, 2017) 
নভভম্বর 22, 2017 দপুর 12:00 

অন্টাররও আইন সভা নযায্য কর্মস্থল, উন্নততর চাকরর আইন(Fair Workplaces, Better Jobs Act, 
2017), 2017 পাস কভরভফ নতন আইভন অন্টাররওর কর্মরনভয়াভণর র্ানদন্ড আইন (Employment 
Standards Act, 2000) এবং শ্রর্ সম্পক আইন (Labour Relations Act), 1995 ও েপশাণত স্বাস্থয ও 
সুরক্ষা আইন (Occupational Health and Safety Act) এর নানা ধরভনর সংভশাধন অন্তভক্ত আভফ। 

য্রদও প্রভদভশর অর্মনীরত র্জবুত ও বৃরছশীল, তভব কাভজর ধরভনর পররবতন হভয়ভফ, য্ার ফভল অভনক কর্ীই 
আংরশক সর্য়, চরক্ত বা নযযনতর্ েবতভনর কাভজর ওপভর রনভর কভর তাভদর সংসার চালাভত সর্সযায় 
পড়ভফন। 

অন্টাররওর কর্ীভদর কর্মস্থভল শরক্তশালী সুরক্ষার অরধকার আভফ। নযায্যতা ও শালীনতাভক অবশযই আর্াভদর 
কর্মস্থলগুরলর রনধমারণকারী র্যলযভবাধ রহভসভব বজায় র্াকভত হভব। এই আইনণত পররবতনগুরল আর্াভদর প্রভদশ 
বযাপী কর্ীভদর জনয আভরা সুভয্াণ ও সুরক্ষা ৈতরর করভব। 

ন্যন্তম পাি়বশ্রিমক বিছ েপযেযফ 

নযযনতর্ পাররশ্ররর্ভকর হার - সাধারণভাভব রনভয়াণকতারা কর্ীভদর েয্ সবমরনম্ন হার প্রদান করভত পাভরন, 
অন্টাররও তা বৃরছ করভফ। 

সাধারণ নযযনতর্ পাররশ্ররর্ক েবভড় হভব: 

• জানুয়ারী 1, 2018 এ প্ররত ঘণ্টায় $14, এবং 
• জানুয়ারী 1, 2019 এ প্ররত ঘণ্টায় $15 

ন্যন্তম পাি়বশ্রিমযক়ব েশ্রণী 
বতমান্ েখযক 31 

িডযসঃ, 2017 
1 জান্ঃ, 2018 েখযক 

31 িডযসঃ, 2018 
1 জান্ঃ, 2019 েখযক 

30 েসযটঃ, 2019 

সাধারণ নযযনতর্ পাররশ্ররর্ক প্ররত ঘণ্টায় $11.60 প্ররত ঘণ্টায় $14.00 প্ররত ঘণ্টায় $15.00 

স্কভলর েসশন চলার সর্য়, অর্বা 
স্কভলর রবররতর সর্য় বা গ্রীষ্মকাভলর 

প্ররত ঘণ্টায় $10.90 প্ররত ঘণ্টায় $13.15 প্ররত ঘণ্টায় $14.10 
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ফটিভত 18 বফভরর কর্ বয়ভসর 
রশক্ষার্ীরা, য্ারা প্ররত সপ্তাভহ 28 
ঘন্টার েবরশ কাজ কভর না 

র্দ পররভবশনকারী প্ররত ঘণ্টায় $10.10 প্ররত ঘণ্টায় $12.20 প্ররত ঘণ্টায় $13.05 

রশকার করা ও র্াফ ধরার ণাইড $58.00 

একরদভন টানা পাঁচ 
ঘন্টার কর্ কাজ 
করার জনয হার 

$116.00 

একরদভন পাঁচ ঘন্টা বা 
তার েবরশ কাজ 
করার জনয হার, 
ঘন্টাগুরল একটানা 
েহাক বা না েহাক 

$70.00 

একরদভন টানা পাঁচ 
ঘন্টার কর্ কাজ 
করার জনয হার 

$140.00 

একরদভন পাঁচ ঘন্টা বা 
তার েবরশ কাজ করার 
জনয হার, ঘন্টাগুরল 
একটানা েহাক বা না 
েহাক 

$75.00 

একরদভন টানা পাঁচ 
ঘন্টার কর্ কাজ 
করার জনয হার 

$150.00 

একরদভন পাঁচ ঘন্টা বা 
তার েবরশ কাজ করার 
জনয হার, ঘন্টাগুরল 
একটানা েহাক বা না 
েহাক 

ণৃহকর্ী (ভয্ কর্ীরা তাভদর রনভজর 
বারড়ভত েকাভনা রনভয়াণকতার জনয 
েবতভনর রবরনর্ভয় কাজ করভফন) 

প্ররত ঘণ্টায় $12.80 প্ররত ঘণ্টায় $15.40 প্ররত ঘণ্টায় $16.50 

কমিন্যোযগ়ব মান্দন্ডগুিল়ব পি়ববতন্ 

সমান্ কাযজ়ব জন্য সমান্ েবতযন়্ব বযবস্থা: অিন্েিমত , আংিশক-সমযে়ব, অস্থােী ও ম়বসুিম কমীগণ  

নতন আইন অনুয্ায়ী অরনয়রর্ত, আংরশক-সর্ভয়র, অস্থায়ী ও র্রসুরর্ কর্ীভদর পযণ-সর্ভয়র কর্ীভদর সর্ান 
েবতন প্রদান করভত হভব, য্খন তারা একই রনভয়াণকতার জনয অভনকাংভশ অনুরূপ কাজ করভফন। 

কর্ীরা য্রদ রবশ্বাস কভরন েয্ তারা পযণ-সর্ভয়র বা স্থায়ী কর্ীভদর সর্ান েবতন পাভেন না, েসই েক্ষভে 
তারা নতন আইন অনুয্ায়ী তাভদর েবতভনর হার পয্মাভলাচনা করার অনুভরাধ করভত পারভবন। রনভয়াণকতাভক 
তখন অনুভরাধটির উত্তর রদভত হভব, হয় েবতনভক সার্ঞ্জসযপযণ করভত হভব অর্বা একটি রলরখত বযাখযা রদভত 
হভব। 

সর্ান েবতভনর আবশযকতার বযরতক্রর্ হভত পাভর েয্খাভন পাররশ্ররর্ভকর পার্মকয রনম্নরলরখত রভরত্তভত করা হয়: 

• রসরনয়ররটি রসভটর্ 
• ের্ররট রসভটর্ 



ু

ু

ম

য

• েয্ রসভটর্গুরল উৎপাদভনর পররর্াণ বা গুণর্ান অনুয্ায়ী পাররশ্ররর্ক রনধমারণ কভর 
• অনযানয রবষয় (রলঙ্গ ও কর্মরনভয়াভণর অবস্থাভক এই আবশযকতার বযরতক্রর্ রহভসভব ণণয করা য্ায় 

না) 

অরনয়রর্ত, আংরশক-সর্ভয়র, অস্থায়ী ও র্রসুরর্ কর্ীরা তাভদর পাররশ্ররর্ভকর হাভরর রবষভয় প্রশ্ন করভল 
অর্বা অনয একজন কর্ীভক তার পাররশ্ররর্ভকর হার সম্বভে রজজ্ঞাসা করভল, নতন আইন তাভক এর জনয 
প্ররতরক্রয়া ের্ভক সুরক্ষা েদভব। 

এই বযবস্থাটি 1 এরপ্রল 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

আইনটি অনুয্ায়ী শ্রর্ র্ন্ত্রণালয়ভক অরনয়রর্ত, আংরশক-সর্ভয়র, অস্থায়ী ও র্রসুরর্ কর্ীভদর জনয সর্ান 
েবতভনর বযবস্থাভক 1 এরপ্রল 2021 এর র্ভধয পয্মাভলাচনা করভত হভব। 

সমান্ কাযজ়ব জন্য সমান্ েবতযন়্ব বযবস্থা: অস্থােী সহােতা এযজিম়ব কমীগণ 

আইনটি অনুয্ায়ী অস্থায়ী সহায়তা এভজরসর (Temporary Help Agency - THA) কর্ীভদর (অযাসাইনভর্ন্ট 
কর্ী) THA ক্লাভয়ভন্টর কর্ীভদর সর্ান েবতন রদভত হভব, য্খন তারা অভনকাংভশ একই কাজ সম্পাদন কভরন। 

অযাসাইনভর্ন্ট কর্ীরা তাভদর পাররশ্ররর্ভকর হার অর্বা ক্লাভয়ভন্টর েকাভনা কর্ীর পাররশ্ররর্ক সম্বভে প্রশ্ন করভল, 
আইনটি তাভদরভক প্ররতরক্রয়া ের্ভক সরক্ষা েদভব। 

এই বযবস্থাটি 1 এরপ্রল 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

আইনটি অনুয্ায়ী শ্রর্ র্ন্ত্রণালয়ভক অস্থায়ী সহায়তা এভজরসর কর্ীভদর জনয সর্ান েবতভনর বযবস্থাভক 1 এরপ্রল 
2021 এর র্ভধয পয্মাভলাচনা করভত হভব। 

অযাসাইন্যমন্ট সমাপ্ত ক়বা 

আইনটি অনুয্ায়ী THA-েক একজন অযাসাইনভর্ন্ট কর্ীভক কর্পভক্ষ এক সপ্তাভহর েনাটিশ রদভত হভব, য্খন 
রতন র্াভসর েবরশ সর্য় ধভর চলার পররকল্পনা র্াকা েকাভনা অযাসাইনভর্ন্টভক য্র্াসর্ভয়র আভণই সর্াপ্ত করা 
হয়। 

য্রদ এক সপ্তাভহর েনাটিশ েদওয়া না হয়, তাহভল এর পররবভত অযাসাইনভর্ন্ট কর্ীভক অবশযই েবতন প্রদান 
করভত হভব, য্রদ না অযাসাইনভর্ন্ট কর্ীভক েনাটিভশর সর্য়কাভল যু্রক্তসঙ্গত কাভজর জনয কর্পভক্ষ এক 
সপ্তাভহর কাভজর সর্ান র্লয প্রদান করা হয়। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 
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সমেসিচ 

আইনটি নতন সযরচর রনয়র্াবলী ধায্ কভর: 

• রতন র্াভসর জনয রনযু্ক্ত র্াকার পভর, প্ররতভশাভধর ভয় ফাড়াই কর্ীভদর সযরচ বা অবস্থাভনর পররবতন 
করার জনয অনুভরাধ করার অরধকার র্াকভব। 

• েয্ কর্ীরা প্ররত রদন রতন ঘন্টার েবরশ রনয়রর্তভাভব কাজ কভরন, রকন্তু কাভজ ররভপাট করার পভর 
রতন ঘন্টার কর্ কাজ েদওয়া হয়, তাভদরভক অবশযই রতন ঘণ্টার কাভজর জনয েবতন রদভত হভব। 

• রনভয়াণকতা য্রদ 96 ঘন্টার কর্ সর্ভয়র েনাটিশ রদভয় কর্ীভক কাজ করভত বভলন, েসই েক্ষভে 
কর্ীরা েকাভনা পররণাভর্র ভয় ফাড়াই রশফট গ্রহণ করভত অস্বীকার করভত পাভরন। 

• য্রদ রশফট শুরু হওয়ার 48 ঘণ্টার র্ভধয তা বারতল করা হয়, তাহভল কর্ীভদরভক অবশযই তাভদর 
েবতভনর রনয়রর্ত হাভর রতন ঘন্টার েবতন প্রদান করভত হভব। 

• কর্ীরা য্খন 'অন-কল' র্াভকন এবং তাভদরভক কাভজর জনয ডাকা হয় না অর্বা তারা রতন ঘন্টার 
কর্ কাজ কভরন, েসই েক্ষভে তাভদরভক অবশযই রতন ঘন্টার কাভজর জনয েবতন প্রদান করভত হভব। 
কর্ীরা েয্ সর্য় ধভর অন-কল র্াভকন তার প্ররত 24 ঘণ্টা সর্য়কাভলর জনয এটা প্রভয়াজন হভব। 

• নতন আইভন রবদযর্ান সরমমরলত চরক্তগুরলর জনয একটি অবস্থান্তর সর্য়কাভলর বযবস্থা আভফ, এগুরলর 
ের্য়াদ অরতক্রর্ না হওয়া বা জানুয়ারর 1, 2020 পয্মন্ত। 

• সযরচ প্রস্তুত করার নতন আবশযকতাগুরলর েবশ কভয়কটি বযরতক্রর্ আভফ, য্া অভনকগুরল পরররস্থরতর 
প্ররতফলন ঘটায়, য্ার অন্তভক্ত হল জরুরর অবস্থাগুরল এবং অপররহায্ সরকারী পররভষবাগুরল প্রদান 
সুরনরশত করা। 

সযরচ প্রস্তুত করার এই রনয়র্গুরল 1 জানুয়ারর 2019 ের্ভক কায্মকর হভব। 

অিতি়বক্ত সমে (ওভা়বটাইম) কাজ ক়বা়ব জন্য পাি়বশ্রিমক 

আইনটির অধীভন, েয্ কর্ীরা একজন রনভয়াণকতার সভঙ্গ একটির েবরশ পভদ আভফন, এবং য্ারা ওভারটাইর্ 
বা অরতররক্ত সর্য় কাজ করভফন, তাভদরভক ওভারটাইভর্র সর্য়কাভল তারা েয্ পভদ কাজ করভফন েসই হাভর 
েবতন রদভত হভব। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

কমী়ব ভল েশ্রণীিবভাগ 

রনভয়াণকতাভদর দ্বারা কর্ীভদর "স্বাধীন কন্ট্র্যাক্টর" রহভসভব ভলভাভব েশ্ররণবছ করাভক নতন আইভন রনরষছ 
করা হভয়ভফ। েয্খাভন রনভয়াণকতারা তাভদর কর্ীভদর অয্র্ায্র্ভাভব স্বরনযু্ক্ত রহভসভব রবভবচনা কভরন এবং 
(Employment Standards Act, ESA)এর সুরক্ষাগুরলর জনয অভয্াণয রহভসভব রবভবচনা কভরন, েসই 
ঘটনাগুরলর প্ররত নজর েদওয়াই এর উভেশয। 

েকাভনা রববাভদর েক্ষভে, রনভয়াণকতা এটা প্রর্াণ করার জনয দায়ী র্াকভবন েয্ েসই বযরক্ত একজন কর্ী নন। 
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কর্ীর ভল েশ্রণীরবভাভণর এই রবধানটি রাজকীয় সমমরতর (Royal Assent) পভর কায্মকর হয়। 

সম্পিকত কমীযদ়ব েয্ৗখ দাে 

সংরশ্নষ্ট বা সম্পরকত রক্রয়াকলাপ সম্পাদনকারী বযবসাগুরলভক একটি রনভয়াণকতা রহভসভব রবভবচনা করা য্ায় 
রকনা এবং আইভনর অধীভন পাওয়া অর্মগুরলর জনয েয্ৌর্ভাভব ও স্বতন্ত্রভাভব দায়বছ করা য্ায় রকনা তা 
রনধমারণ করার সর্য়, েয্ রবধানটি অনুয্ায়ী "অরভপ্রায় বা প্রভাব"-এর প্রর্াণ েদওয়া আবশযক, তাভক নতন 
আইনটি অপসারণ কভরভফ, য্াভত কর্মরনভয়াভণর র্ানদন্ড আইন (Employment Standards Act), 2000 এর 
উভেশযভক পরাস্ত করা য্ায়। 

ESA-েত পবমবতী ভাষাটি েয্ৌর্ দায়বছতার রবধানগুরলর কায্মকররতাভক সীরর্ত কভর রদভয়রফল। এই 
পররবতনটি আসল অরভপ্রায়ভক পনঃস্থাপন কভরভফ। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

েবতন্ সহ ফটি 

আইনটি সুরনরশত কভর েয্ কর্ীরা একই রনভয়াণকতার সভঙ্গ পাঁচ বফর চাকরর করার পভর রতন সপ্তাভহর 
েবতন সহ ফটি পাওয়ার অরধকারী হন। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

স়বকা়বী ফটি়ব েবতন্ 

নতন আইনটি সরকারী ফটির েবতন ণণনা করার সযেটিভক সরল কভর রদভয়ভফ, য্াভত কর্ীরা তাভদর ণড় 
রনয়রর্ত ৈদরনক পাররশ্ররর্ক পাওয়ার অরধকারী হন। 

নতন আইন অনুয্ায়ী একজন রনভয়াণকতা কর্ীভক একটি রলরখত রববৃরত রদভত বাধয, েয্খাভন রনরদষ্ট তর্য 
উভন্নখ করভত হভব য্খন একটি রদনভক একটি সরকারী ফটির রদন রদভয় প্ররতস্থারপত করা হয়। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

েবতন্সহ জরুি়ব ফটি 
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নযায্য কর্মস্থল, উন্নততর চাকরর আইভনর (The Fair Workplaces, Better Jobs Act) পযভব, বযরক্তণত 
জরুরর ফটি (PEL) শুধুর্াে 50 জন বা তার েবরশ কর্ী র্াকা কর্মস্থলগুরলভতই প্রভয্াজয হত। নতন 
আইভনর অধীভন, এই সীর্া বারতল করা হভয়ভফ। 

নতন আইন সুরনরশত কভর েয্ সব কর্ীরাই প্ররত বফর 10টি PEL রদভনর জনয অরধকারী হন, য্ার 
অন্তভক্ত হল েবতন সহ দুটি PEL রদন েয্খাভন কর্ী কর্পভক্ষ এক সপ্তাভহর জনয রনযু্ক্ত আভফন। এটা 
রনভয়াণকতাভদরভক একজন কর্ীভক বযরক্তণত জরুরর ফটি েনওয়ার সর্য় একজন েয্াণয রচরকৎসভকর কাফ 
ের্ভক অসুস্থতা সংক্রান্ত টীকা প্রদান করভত বাধয করাভকও রনরষছ কভরভফ। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

সাংসাি়বক বা েয্ৗন্ িন্য্াতন্ সংক্রান্ত ফটি 

সাংসাররক বা েয্ৌন রনয্াতন সংক্রান্ত একটি নতন ফটি চাল করা হভয়ভফ। 

েয্ কর্ীরা একটানা কর্পভক্ষ 13 সপ্তাভহর জনয রনযু্ক্ত আভফন, তাভদর জনয নতন আইনটি 10 টি পয্মন্ত 
স্বতন্ত্র ফটির রদন এবং 15 সপ্তাহ পয্মন্ত সররক্ষত ফটি প্রদান কভর, য্খন একজন কর্ী বা তার সন্তান 
সাংসাররক বা েয্ৌন রনয্াতভনর রশকার হভয়ভফন বা তার হুর্রক েদওয়া হভয়ভফ। প্ররত কযাভলন্ডার বফভরর প্রর্র্ 
পাঁচটি রদভনর জনয েবতন েদওয়া হভব, অবরশষ্ট রদনগুরলর জনয েবতন েদওয়া হভব না। 

েকাভনা কর্ী সাংসাররক বা েয্ৌন রনয্মাতন সংক্রান্ত ফটি েনওয়ার প্রসভঙ্গ রনভয়াণকতা েয্ েরকডগুরল পান বা 
প্রস্তুত কভরন তার েণাপনীয়তাভক সুররক্ষত রাখার জনয, নতন আইন অনুয্ায়ী রনভয়াণকতারা বযবস্থা প্রভয়াণ 
করভত বাধয। 

এই ফটির রবরধরনয়র্গুরল 1 জানয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

গভাবস্থাকালীন্ ফটি 

ণভাবস্থার জনয ক্ষরতর রশকার হওয়া একজন কর্ীর জনয, নতন আইনটি 17 সপ্তাভহর ফটির সম্ভাবয 
প্রসারভণর ৈদঘমযভক 6 সপ্তাহ পয্মন্ত ের্ভক বারড়ভয় 12 সপ্তাহ পয্মন্ত কভর রদভয়ভফ। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

়বাষ্ট্রীে আইযন়্ব পি়ববতন্গুিল়ব পি়বণামস্বরূপ ফটিযত হওো সংযশাধন্ 

সঙ্কটজন্ক অসুস্থতা়ব জন্য ফটি 
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নযায্য কর্মস্থল, উন্নততর চাকরর আইন, 2017 (The Fair Workplaces, Better Jobs Act), 2017 এর 
পযভব কর্ীরা তাভদর সঙ্কটজনক অসুস্থ রশশুভক পররচয্মা বা সহায়তা েদওয়ার জনয 37 সপ্তাহ পয্মন্ত ফটি রনভত 
পারভতন। 

নতন পররবতনগুরলর অধীভন, একজন কর্ী সঙ্কটজনকভাভব অসুস্থ পররবাভরর েকাভনা সদসযভক পররচয্মা বা 
সহায়তা েদওয়ার জনয 52 সপ্তাভহর একটি সর্য়কাভল 17 সপ্তাহ পয্ন্ত, এবং পররবাভরর সদসয এর্ন েকাভনা 
সঙ্কটজনকভাভব অসুস্থ রশশুভক পররচয্মা বা সহায়তা েদওয়ার জনয 37 পয্মন্ত ফটি েনওয়ার অরধকারী। এই 
পররবতনগুরল 3 রডভসম্বর 2017 বা রাজকীয় সমমরতর (Royal Assent) র্ভধয েয্টি পভর হভব েসই রদন 
ের্ভক কায্মকর হভব। 

পি়ববায়ব়ব িচিকৎসা সংক্রান্ত ফটি (Family Medical Leave) 

আইনটি পররবাভরর রচরকৎসা সংক্রান্ত ফটিভক (Family Medical Leave)একটি 26 সপ্তাভহর সর্য়কাভল 8 
সপ্তাহ ের্ভক বারড়ভয় একটি 52 সপ্তাভহর সর্য়কাভল 28 সপ্তাহ কভরভফ। এই বযবস্থাটি 1 জানয়ারর 2018 ের্ভক 
কায্মকর হভব। 

িশশু়ব মতয এবং অপ়বাযধ়ব সাযখ সম্পিকত িন্যথাঁজ হওো়ব কা়বযণ ফটি 

েয্ েকাভনা কারভণ রশশুর রৃ্তযর জনয আইনটি 104 সপ্তাহ সর্য়কাল পয্ন্ত একটি নতন, পৃর্ক ফটি ৈতরর 
কভরভফ। নতন সংভশাধনীগুরল অপরাভধর সাভর্ সম্পরকত কারভণ রনভখাঁজ হওয়ার জনয 104 সপ্তাহ পয্মন্ত একটি 
সর্য়কাভলর জনয একটি পৃর্ক ফটি ধায্ কভরভফ। এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

িপতামাতাযদ়ব ফটি 

রপতার্াতাভদর ফটি বাড়াভনা হভয়ভফ। পযভব কর্ী ণভাবস্থাকালীন ফটি রনভল এই ফটিটি 35 সপ্তাহ পয্মন্ত রফল, 
এবং অনযর্ায় 37 সপ্তাহ। নতন আইভনর অধীভন, য্রদ কর্ী ণভাবস্থাকালীন ফটি রনভয় র্াভকন তাহভল এটা 
61 সপ্তাহ পয্ন্ত েনওয়া য্ায়, এবং অনযর্ায় 63 সপ্তাহ পয্মন্ত। কর্মরনভয়াণ রবর্ার (Employment 
Insurance) নতন রাষ্ট্রীয় পররবতনগুরলর পররণার্স্বরূপ এই পররবতনটি হভয়ভফ। বযবস্থাটি 3 রডভসম্বর 2017 
বা রাজকীয় সমমরতর (Royal Assent) র্ভধয েয্টি পভর হভব েসই রদন ের্ভক কায্মকর হভব। 

কমীযদ়ব স়বাসি়ব অখপ্রদাযন়্ব আযদশ 

নতন আইনটি এর্প্লয়ভর্ন্ট টযান্ডাডস অরফসারভদর (Employment Standards Officers) সরাসরর একজন 
কর্ীভক অর্মপ্রদান করার আভদশ েদওয়ার অনর্রতও েদয়, য্খন েকাভনা কর্ী বা অস্থায়ী সহায়তা এভজরস 
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(Temporary Help Agency) ক্লাভয়ন্ট-এর কাফ ের্ভক েসই কর্ীর অর্ পাওনা র্াভক। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

কমী়ব সযঅ েয্াগাযয্াগ  

কর্মরনভয়াভণর র্ানদন্ড আইন (Employment Standards Act, ESA) এর অধীভন দারব জর্া েদওয়ার আভণ, 
আইনটি অনুয্ায়ী কর্ীভদর এখন আর তাভদর রনভয়াণকতার সভঙ্গ েয্াণাভয্াণ করার প্রভয়াজন েনই। 

এর্প্লয়ভর্ন্ট টযান্ডাডস এর ডাইভরক্টর (Director of Employment Standards)এখন আর দারবদাভরর ের্ভক 
অপয্মাপ্ত তভর্যর কারভণ েকাভনা ESA দারবর তদন্ত করার জনয একজন এর্প্লয়ভর্ন্ট টযান্ডাডস অরফসারভক 
(Employment Standards Act, ESA)  রনযু্ক্ত করভত অস্বীকার করভত পাভরন না। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

ESA মান্য ন্া ক়বা়ব জন্য জি়বমান্া 

েয্ রনভয়াণকতারা ESA র্ানয না করার কারভণ তাভদর জনয রবরধরনয়ভর্র দ্বারা প্রশাসরনক আরর্মক জররর্ানা 
ধায্ করা হভত পাভর, েসটিভক েকন্দ্র কভর আইনটি নর্নীয়তা বৃরছ কভর। 

সরকার ESA এর অধীভন একটি রবরধরনয়র্ভক সংভশাধন করভতও চায়, য্াভত অর্ানযকারী রনভয়াণকতাভদর 
জনয প্রশাসরনক আরর্মক জররর্ানাভক $250, $500, ও $1000 ের্ভক বারড়ভয় য্র্াক্রভর্ $350, $700, ও 
$1500 করা য্ায়। 

নতন আইনটি এর্প্লয়ভর্ন্ট টযান্ডাডস এর ডাইভরক্টরভক (Director of Employment Standards) েসই 
বযরক্তভদর নার্ প্রকাভশর অনর্রত েদয় (অনলাইন সভর্ত) য্াভদর একটি জররর্ানা করা হভয়ভফ, এবং রনয়র্ 
লংঘভনর একটি বণমনা, লংঘভনর তাররখ এবং জররর্ানার পররর্াণও প্রকাশ করার অনর্রত েদয়। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

পি়বযশাধ ন্া ক়বা পাি়বশ্রিমযক়ব ওপয়ব সুদ 

আইনটি এর্প্লয়ভর্ন্ট টযান্ডাডস অরফসারভদরভক (Employment Standards Officers) কর্ীভদর পররভশাধ না 
করা পাররশ্ররর্ক এবং েবআইরনভাভব কর্ীভদর ের্ভক আদায় করা ফীগুরলর ওপভর সুদ ধায্ করার ক্ষর্তা 
েদয়। 
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ESA এর রবরভন্ন রবরধরনয়ভর্র অধীভন প্রভদয় পররর্াণগুরলর জনয সুভদর হার রনধমারণ করার জনয, এর্প্লয়ভর্ন্ট 
টযান্ডাডস এর ডাইভরক্টরভক (Director of Employment Standards)র্ন্ত্রীর অনুভর্াদন রনভয় অনুর্রত েদওয়া 
হভব। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

সংগ্রহ 

নতন পররবতনগুরল সরকার বা একজন অনুভর্ারদত সংগ্রহকারীর দ্বারা পাররশ্ররর্ক সংগ্রহভক উন্নত কভর, য্ার 
অন্তভক্ত হল: 

• অর্মপ্রদাভনর একটি পররকল্পনা চাল র্াকার সর্ভয়, এর্প্লয়ভর্ন্ট টযান্ডাডস এর ডাইভরক্টভরর (Director 
of Employment Standards) দ্বারা অনুভর্ারদত একজন সংগ্রহকারীভক ওয়াভরন্ট জারর করার 
অনুর্রত েদওয়া, ভসম্পরত্ত ও বযরক্তণত সম্পরত্তর ওপভর রলভয়ন েদওয়া, এবং একটি জার্ানত আটভক 
রাখা। 

• সরকার এবং অনুভর্ারদত সংগ্রহকারীভক ESA এর অধীভন প্রভদয় অর্মরারশ সংগ্রহ করার উভেভশয এভক 
অপভরর কাভফ তর্য প্রকাশ করভত সক্ষর্ করা। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

ইযলকট্রিন্ক চিক্ত 

নতন পররবতনগুরল স্পষ্ট কভর েদয় েয্ রনভয়াণকতা ও কর্ীভদর র্ভধয ইভলকট্ররনক চরক্তগুরল, েয্র্ন অরতররক্ত 
ঘণ্টা কাজ করার জনয একটি চরক্ত, রলরখতরূভপ একটি চরক্ত রহভসভব কাজ করভত পাভর। 

এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

বযিতক্রম 

নতন আইভনর অধীভন: 

• ESA এর প্রায় সব রবদযর্ান আবশযকতা ও অরধকারগুরল ক্রাউন কর্ীভদর (Crown employee) 
েক্ষভে প্রভয্াজয হয়। এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর হভব। 

• ESA এর সব আবশযকতা ও অরধকারগুরল েসই র্ানুষভদর েক্ষভে প্রভয্াজয হয় য্ারা তাভদর 
রনভয়াণকতার র্াধযভর্ কাভজর জনয প্ররশক্ষণ পাভেন। এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2018 ের্ভক কায্মকর 
হভব। 
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• একটি েবসরকারী েকররয়ার কভলজ দ্বারা পররচারলত একটি পরীক্ষার্যলক রশক্ষা কর্মসযরচর অংশ রহভসভব 
কর্মরত বযরক্তভদরভক ESA এর অধীন আবশযকতা ও অরধকারগুরল ের্ভক বাইভর রাখা হভব, য্া 
রবশ্বরবদযালয়, কভলজ বা উচ্চ রবদযালয়গুরলর দ্বারা পররচারলত কর্মসযরচগুরলর অনুরূপ। 

• েয্ রশক্ষার্ীরা রনযু্ক্ত আভফন এবং রতন ঘন্টার েবরশ রনয়রর্তভাভব কাজ কভরন, তারা য্রদ রতন 
ঘন্টার কর্ কাজ কভরন এর্ন রক তাহভলও তাভদরভক অবশযই নযযনতর্ রতন ঘণ্টার কাভজর জনয 
েবতন রদভত হভব। এই বযবস্থাটি 1 জানুয়ারর 2019 ের্ভক কায্মকর হভব। 

• ESA এর সব আবশযকতা ও অরধকারগুরল েসই কর্ীভদর েক্ষভে প্রভয্াজয হয় য্ারা একটি রসরু্ভলভটড 
চাকররভত অর্বা তাভদর পুনবাসভনর জনয কর্ পররভবভশ কাজ করভফন (সাধারণভাভব "আরশ্রত 
কর্মশালা (sheltered workshop)" নাভর্ পরররচত)। এই বযবস্থাটি 1 জানয়ারর 2019 ের্ভক কায্মকর 
হভব। 

• শ্রর্ র্ন্ত্রণালয় বতর্াভন ESA এর বযরতক্রর্ ও রশভল্পর রবভশষ রনয়র্াবলীর ওপভর, এবং LRA এর 
বযরতক্রর্গুরল ওপভরও একটি পরার্শ পররচালনা করভফ। র্যাভনজার ও সপারভাইজারভদর জনয েয্ 
বযরতক্রর্গুরল আভফ েসগুরল এই পয্মাভলাচনার অন্তভক্ত। এই পরার্ভশমর রবষভয় সংবাদ শ্রর্ র্ন্ত্রণালভয়র 
ওভয়বসাইভট প্রকাশ করা অবযাহত র্াকভব। আভরা জানুন। 

শ্রম সম্পক আইযন়্ব (Labour Relations Act) পি়ববতন্সমহ 

ইউিন্েযন়্ব প্রতযেন্ 

নতন আই্নটি য্া করভব: 

• রনর্মাণ পররভষবা রশল্প, ণৃহ পররচয্মা ও করর্উরনটি পররভষবা রশল এবং অস্থায়ী সহায়তা এভজরস 
রশভল্পর জনয কাড-রভরত্তক(card-based) ইউরনয়ভনর প্রতযয়ন স্থাপন করভব। 

• ইউরনয়ভনর প্রতযয়ন প্ররক্রয়াভত রনম্নরলরখত পররবতনগুরল করভব: 

• প্ররতকারর্যলক ইউরনয়ভনর প্রতযয়ভনর জনয রনরদষ্ট শতগুরলভক দযর করা, ইউরনয়নগুরলভক আভরা সহভজ 
প্রতযরয়ত হওয়ার অনুর্রত েদওয়া, য্খন একজন রনভয়াণকতা এর্ন অসদাচরভণ জরড়ত র্াভকন য্া 
(Labour Relations Act, LRA) লংঘন কভর। 

• প্রর্র্ চরক্তর সারলরশর সুভয্াণ পাওয়াভক সহজতর কভর েদয় এবং এফাড়াও প্ররক্রয়াটিভত একটি তীব্র 
র্ধযস্থতার অংশ েয্াণ কভর। 

• অন্টাররও েলবার ররভলশস েবাডভক (Ontario Labour Relations Board, OLRB) স্থানচযরত ও 
প্রতযয়ন বারতল করার আভবদনগুরল পররচালনা করার আভণ প্রর্র্ চরক্তর র্ধযস্থতা-সারলরশর 
আভবদনগুরলভক উভেশ করাভক বাধযতার্যলক কভর। 

• ইউরনয়নগুরলভক কর্ীভদর তারলকাগুরল এবং রনরদষ্ট েয্াণাভয্াভণর তর্য েদখার অনুর্রত েদয়, য্রদ 
ইউরনয়নটি প্রর্াণ করভত পাভর েয্ এটি ইরতর্ভধযই প্রস্তারবত দরাদররর ইউরনভট 20 শতাংশ কর্ীর 
সর্র্মন অজন কভরভফ। এই তারলকার বযবহারটি শত ও সীর্াগুরলর অধীন, এবং তারলকার রনরাপত্তা 
ও েণাপনীয়তা সুররক্ষত রাখার জনয সব যু্রক্তসঙ্গত পদভক্ষপ অবশযই রনভত হভব। 

https://www.labour.gov.on.ca/english/about/workplace/web_notice.php
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• OLRB-েক কর্মস্থভলর বাইভর ইভলকট্ররনক উপাভয় ও েটরলভফাভনর র্াধযভর্ সভর্ত, েভাট পররচালনার 
জনয সুস্পষ্টভাভব ক্ষর্তাপ্রদান কভর। 

• েভাটদাভনর প্ররক্রয়া ও েভাটদাভনর বযবস্থার সাভর্ সম্পরকত রনভদশাবলী প্রদাভনর জনয OLRB-েক 
(এবং শ্রর্ সম্পক অরফসারভক (Labour Relations Officers), য্রদ OLRB দ্বারা অনুভর্ারদত হয়) 
ক্ষর্তাপ্রদান কভর, য্াভত েভাটদাভনর প্ররক্রয়ার রনরভপক্ষতা আশ্বস্ত করভত সাহায্য করা য্ায়। 

উত্ত়বািধকা়বী়ব অিধকা়ব 

নতন আইনটি উত্তরারধকারীর অরধকারভক রনর্মাণ পররভষবার চরক্তর পনরায় েটন্ডার েদওয়া পয্ন্ত প্রসাররত 
কভরভফ। 

আইনটি সরকারী তহরবল গ্রহণ কভর এর্ন অনযানয ধরভনর পররভষবা প্রদানকারীভদর ওপভরও সরকারভক 
রবরধরনয়ভর্র দ্বারা উত্তরারধকারীর অরধকার প্রভয়াণ করভত সক্ষর্ কভরভফ। 

দ়বাদি়ব ইউিন্যট়ব কাঠাযমা 

পররবতনগুরল রনরদষ্ট রকফ পরররস্থরতভত OLRB-েক দরাদরর ইউরনভটর কাঠাভর্া পয্মাভলাচনা করার এবং একই 
রনভয়াণকতার কাভফ অনযানয রবদযর্ান দরাদরর ইউরনটগুরলর সাভর্ একটি নতনভাভব প্রতযরয়ত দরাদরর ইউরনটভক 
একরেত করার অনুর্রত েদয়, েয্খাভন একই দরাদরর এভজন্ট এই ইউরনটগুরলর প্ররতরনরধত্ব কভরন। OLRB-েক 
অনযানয সম্পরকত আভদশগুরল েদওয়ার অনুর্রতও েদওয়া হভব। পররবতনগুরল পক্ষগুরলভক েয্ েকাভনা সর্য় 
দরাদরর ইউরনভটর কাঠাভর্া পয্াভলাচনা করার জনয েয্ৌর্ভাভব সমমত হওয়ার অনুর্রতও েদয়। এই ধরভনর 
পয্মাভলাচনার পভর, পক্ষগুরল দরাদরর ইউরনটগুরলভক একরেত করার এবং সম্পরকত পররবতনগুরল করার 
সমমরতর জনয একটি েয্ৌর্ আভবদন করভত পাভর। 

কাযজ েফ়বা়ব অিধকা়ব ও কায্প্রণালী 

পযভব LRA রনরদষ্ট রকফ শভতর অধীভন কর্ীভদরভক একটি আইনসমমত ধর্মঘট শুরু করার পভর ফয় র্াভসর 
র্ভধয কাভজ কাভজ েফরার অরধকার রদভয়রফল। নতন আই্নটি ফয় র্াভসর সীর্া সররভয় রদভয়ভফ। 

একটি নতন শত অনুয্ায়ী, একটি আইনসমমত ধর্মঘট বা লকআউট সর্াপ্ত হওয়ার পভর (রনরদষ্ট রকফ শভতর 
অধীভন) েকাভনা রনভয়াণকতাভক একজন কর্ীভক পুনরায় চাকররভত বহাল করভত হভব এবং েসই 
বাধযবাধকতাভক বলবৎ করার জনয অরভভয্াণ সংক্রান্ত সারলরশর সুভয্াণ প্রদান করভত হভব। 

ন্যায্য কা়বযণ়ব সু়বক্ষা 
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নতন আইন একটি দরাদরর ইউরনভটর কর্ীভদরভক প্রতযয়ন এবং েয্ তাররভখ প্রর্র্ চরক্তটি স্বাক্ষররত হয় 
(অর্বা েয্ তাররভখ ইউরনয়নটি আর কর্ীভদর প্ররতরনরধত্ব কভর না) তার র্ধযবতী সর্য়কাভল এবং কর্ীরা 
েয্ তাররভখ েকাভনা আইনসমমত ধর্মঘট বা লক-আউভটর অবস্থাভন র্াভকন এবং েয্ তাররভখ নতন সরমমরলত 
চরক্তটি স্বাক্ষররত হয় (অর্বা েয্ তাররভখ ইউরনয়নটি আর কর্ীভদর প্ররতরনরধত্ব কভর না) তার র্ধযবতী 
সর্য়কাভল নযায্য কারণ ফাড়া রনভয়াণকতার দ্বারা কর্ীভদর শারস্ত েদওয়া বা ভাররু্ক্ত করা ের্ভক সুরক্ষা প্রদান 
কভর। 

জি়বমান্া 

নতন আইন শ্রর্ সম্পক আইভনর অধীভন সভবমাচ্চ জররর্ানাভক বারড়ভয় বযরক্তভদর জনয $5,000 এবং 
সংস্থাগুরলর জনয $100,000 কভরভফ (পযভব এই জররর্ানাগুরল রফল বযরক্তভদর জনয $2,000 এবং সংস্থাগুরলর 
জনয $25,000)। 

কায্ক়ব হওো 

শ্রর্ সম্পক সংক্রান্ত সব প্রস্তাবগুরল 1 জানুয়ারর 2018 বা আইনটি েয্ তাররভখ রাজকীয় সমমরত (Royal 
Assent) পাভব তার র্ভধয েয্টি পভর হভব েসই রদন ের্ভক কায্মকর হভব। 

েপশাগত স্বাস্থয ও সু়বক্ষা আইযন়্ব (Occupational Health and Safety Act) পি়ববতন্সমহ 

নতন আইনটি কর্ীভদরভক কর্মস্থভল একটি উঁচ রহভলর জভতা (ভয্র্ন হাই রহল) পরাভক বাধযতার্যলক করা 
ের্ভক রনভয়াণকতাভদর রবরত কভর, য্রদ না কর্ীভদর সুরক্ষার জনয এই ধরভনর জভতার প্রভয়াজন হয়। 

র্ভনারঞ্জন ও রবজ্ঞাপন রশভল্পর রশল্পীভদর রনভয়াণকতাভদর জনয একটি বযরতক্রর্ আভফ। 

এই পররবতনটি রাজকীয় সমমরতর (Royal Assent) পভর কায্মকর হয়। 

কমিন্যোযগ়ব মান্দন্ডগুিল বলবৎক়বণযক উন্নত ক়বা 

অঞ্চলটি আভরা 175 জন পয্মন্ত এর্প্লয়ভর্ন্ট টযান্ডাডস অরফসার (Employment Standards Officer) 
রনভয়াভণর পররকল্পনা কভরভফ এবং কর্ীণণ ও েফাট ও র্াঝারর র্াভপর বযবসাগুরল উভয়ভকই কর্মরনভয়াভণর 
র্ানদন্ড আইন, 2000 (Employment Standards Act, 2000)এর অধীভন তাভদর অরধকার ও 
বাধযবাধকতাগুরল সম্বভে রশরক্ষত করার জনয কর্মরনভয়াভণর র্ানদন্ড সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ ও রশক্ষা কর্মসযরচর 
(Employment Standards Training and Education Program) সচনা কভরভফ। রশক্ষা কর্ীভদরভক তাভদর 
বাধযবাধকতাগুরল বুঝভত সাহায্য করভব। 
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নতন এর্প্লয়ভর্ন্ট টযান্ডাডস অরফসার (Employment Standards Officer)রনভয়াভণর পভর, 2020-2021 এর 
রভতভর, কর্মরনভয়াভণর র্ানদন্ড সংক্রান্ত কর্সযরচটি সব জর্া েদওয়া দারবগুরলভক 90 রদভনর র্ভধয র্ীর্াংসা 
করভব এবং অন্টাররওভত প্ররত 10 টি কর্মস্থভলর র্ভধয 1টি পররদশমন করভব। এফাড়াও, কর্মসযরচটি নতন 
রনভয়াণকতাভদর র্ানযতা সংক্রান্ত সহায়তাও প্রদান করভব, রবভশষভাভব েফাট ও র্াঝারর র্াভপর বযবসাগুরলর 
ওপভর র্ভনাভয্াণ েদভব। এটা ভাল রনভয়াণকতাভদরভক তাভদর বাধযবাধকতাগুরল বুঝভত সাহায্য করভব। 

বলবৎ করার সর্য় েসই রনভয়াণকতাভদর ওপভর র্ভনাভয্াণ েদওয়া হভব য্ারা আইন ভঙ্গ কভর অনযায্যভাভব 
প্ররতভয্ারণতা কভর, এবং েয্ রনভয়াণকতারা রনয়র্ ের্ভন চভলন তাভদর েবরশর ভাভণর জনয প্ররতভয্ারণতার 
েক্ষেটিভক সর্ান কভর েদভব। 

বলবৎকরণ বাড়াভনার লক্ষয হভব আইন র্ানয করভত অনুপ্রারণত করা এবং অর্ানয করাভক রনরস্ত করা। এর 
জনয বলবৎকরণ ও রশক্ষার েক্ষভে সংস্থানগুরল প্রভয়াজন, য্াভত রনভয়াণকতাভদর আচরণভক প্রভারবত করা য্ায় 
এবং সম্ভাবয লংঘনকারীভদর রনরস্ত করা য্ায়। 

এই নতন সংস্থানগুরল সুরনরশত করভত সাহায্য করভব েয্ন ESA-এর নতন আইন প্রণয়ন করা পররবতনগুরল 
পযণমরূভপ ও কায্মকরভাভব প্রভয়াণ করা হয়। 

জযাযন্ট েডিলন্ েয্াণাভয্াণ শাখা 
শুধুর্াে রর্রডয়ার রজজ্ঞাসার জনয: MOLMedialine@ontario.ca
416-326-7405 
মাইযকল িম্পোস র্ন্ত্রীর অরফস 
416-325-6955 

অন্লাইযন্ লভয
Disponible en Français

https://news.ontario.ca/mol/en/2017/11/modernizing-ontarios-labour-laws-to-create-fairness-and-opportunity-the-fair-workplaces-better-jobs.html
https://news.ontario.ca/mol/fr/2017/11/modernisation-des-lois-en-matiere-demploi-de-lontario-en-vue-de-creer-de-lequite-et-des-occasions-la.html
mailto:MOLMedialine@ontario.ca
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