
 

 

উপস্থাপনাগুলিতে আতিাচনা করা পত়েন্টগুলি 

জেনাতরি ও়োকক ার্ক ইউলন়েন, যা মাল্টার বৃহত্তম জেড ইউলন়েন আতদািন, ১৯৪৩ র্াতি প্রলেলিে হত়েলিি। আমরা ৫১ হাোতররও জবলি শ্রলমকতক 

কণ্ঠ লিত়েলি। প্রলেটি শ্রলমক আমাতির ১১ টি লবভাতের একটির অধীতন চতি আতর্, যার লভলত্ততে লনত়োেকেক া অর্কনীলেতে জকান জেতের অধীতন 

লনযুক্ত হন। মাল্টা়ে কমকরে প্রলেটি বযলক্ত আমাতির ইউলন়েতনর র্ির্য হতে পাতরন। 

যখন জকানও বযলক্ত আমাতির আতদািতনর মতধয র্ির্য হও়োর লর্দ্ধান্ত জন়ে, েখন আমরা আমাতির র্ির্য এবং বযবর্া়েীর মতধয লনযুক্ত  মধযবেী 

লহর্াতব কাে করার িা়েবদ্ধ হত়ে উঠব। এটি শ্রলমকতির আরও ভাি কাতের অবস্থার েনয আতিাচনার িলক্ত জিতব। 

আমাতির লবভােগুলি অন্তভুক ক্ত: 

- ধােু এবং লনমকাণ খাে 

- জপিািার, অর্ক এবং পলরতেবা লবভাে 

- র্মুদ্র ও লবমান চািনা লবভাে 

- খািয এবং আলেতর়্েো লবভাে 

- রার্া়েলনক এবং িলক্ত লবভাে 

- প্রযুলক্ত এবং জযাোতযাে লবভাে 

- র্রকারী এবং র্রকারী র্ত্ত্বা লবভাে 

- আন্তেক ালেক লবভাে 

- িৃঙ্খিা বালহনী, রু্রো এবং আইন প্রত়োেকারী কমককেক াতির লবভাে 

উলিলখে লবভােগুলি িাডাও আমরা জপনিনার এবং যুবকতিরও প্রলেলনলধত্ব কলর। 

মালল্টি আইনটি োর কমীতির লনম্নলিলখে অলধকার এবং িা়েবদ্ধোর মাধযতম রো কতর: 

চুক্তি - ক্তির্ধাক্তিত এবং অক্তিক্তদধ ষ্ট 

এক লনলিক ষ্ট বা অলনলিক ষ্ট চুলক্তর অধীতন লনযুক্ত করা জযতে পাতর। লনধকালরে চুলক্ত, যা লনলিক ষ্ট-জম়োিী চুলক্ত লহর্াতবও লচলিে করা জযতে পাতর জর্গুলি 

হ'ি একটি র্নালক্তে শুরু এবং জিতের র্াতর্ কমকর্ংস্থান অনযলিতক অলনলিক ষ্ট চুলক্তগুলির একটি লনলিক ষ্ট র্মালি োলরখ র্াতক না, বরং কমকচারী অবর্র 

গ্রহতণর পতর অবর্ান হ়ে; জেচ্ছাতর্বক পিেযাে; অপ্রত়োেনী়ে বা একটি ভাি কারণ র্তে বরখাস্ত। 

কাতের র্ম়ে এবং ওভারটাইম 

পূণক-র্ম়ে কমীতির েনয কাতের োভালবক র্ম়েগুলিতে প্রলে র্িাতহ 40 ঘন্টা অন্তভুক ক্ত র্াতক। লনলিক ষ্ট পলরলস্থলেতে, কমকচারীতক ওভারটাইম কাে 

করার েনয বিা জযতে পাতর। এই অলেলরক্ত ঘন্টা এক পত়েন্ট পাাঁ চ ঘন্টা প্রিান করা হ়ে। অলেলরক্ত র্ম়ে কাে করতে অেীকার করার অলধকার 

কমকচারীর রত়েতি। অলেলরক্ত র্ম়ে কাে করার েনয এটি শুরুর আতে কমীতির লিলখে র্ম্মলে প্রত়োেন। 

জবেন লিপ 

প্রলেটি লনত়োেকেক াতক অবিযই একটি লনলিক ষ্ট বা অলনলিক ষ্ট চুলক্তর আওো়ে কাে করার র্ম়ে, োর কমীতির অবিযই প্রিান করতে হতব, যা একটি 

বযলক্তেে মূি লববরণ র্াকতে হতব, কাে করার োভালবক র্ম়ে র্ংখযা, ওভারটাইতমর অলধকারী ঘন্টার র্ংখযা, বালেকক িুটিতে প্রাি ঘন্টাগুলি, জবানার্, 

ভাো বা কলমিন এবং জকানও িাতডর কাযককরকরণ 

অরু্স্থোেলনে িুটি 



 

 

একেন কমকচারীর কেটা অরু্স্থ িুটির অলধকার রত়েতি, োর উপর লনভক র কতর মেুলর লবলধমািার লিতের 

জকান জর্ক্টতরর আওো়ে একেতনর মতধয আতিি আতর্। লনলিক ষ্ট পলরলস্থলেতে জযখাতন কাতের ধরণটি জকানও মেুলর লবলধমািা আতিি দ্বারা লনবলিে 

হ়ে না, অরু্স্থ িুটির এনটাইতটিতমন্ট প্রলে বির দুই কাযকলিবতর্র র্মান হ়ে। 

আঘাতের পাো 

যলি জকানও কমকচারী চাকলরতে আহে হন, েতব লেলন পুতরাপুলর প্রতি়ে এক বিতরর ইনেুলর িুটির র্বকালধক র্মত়ের েনয প্রাপয। 

অবকাি িুটি 

জকানও কমকচারী িুটির লহর্াতব কে ঘন্টার েনয প্রাপয ো কমকর্ংস্থান শুরুর র্ম়ে জর্তক র্ংেৃহীে ঘন্টার উপতর লনভক র কতর।২০২১ র্াি জর্তক এমন 

লবে়েটি লবতবচনা়ে লনত়ে, একেন কমকচারী পুতরা র্মত়ের কমকর্ংস্থাতনর োভালবক র্ম়ে কাে করার অলধকারী, রু্েরাং প্রলে র্িাতহ ৪০ ঘন্টা, লেলন প্রলে 

বির ২২৪ ঘন্টা িুটি অবকাতির অলধকারী হতবন। 

জোরপূবকক িুটি 

লনত়োেকেক াতক োর কমীতির জোর কতর িুটির েনয বাধয করার অলধকার রত়েতি। বাধযোমূিক িুটি  শুরুর আতে লনত়োেকেক াতক অবিযই 

বাধযোমূিক িুটির কারণ লনধকারণ কতর র্ম়ের্ীমা র্হ একটি লিলখে লববৃলে লিতে হতব। 

নূযনেম মেুলর 

মাল্টা়ে পুতরা র্মত়ের কমকচারীতির েনয প্রলে র্িাতহ োেী়ে নূযনেম মেুলর লেনটি লবভাতে লবভক্ত: 

১৮ বির বা োর জবলি ব়েতর্র বযলক্ততির েনয প্রলে র্িাতহ ১৭৯.৩৩ ইউতরা। 

১৭ বির ব়েতর্র বযলক্ততির েনয প্রলে র্িাতহ ১৭২.৫৫ ইউতরা। 

 ১৭ বিতরর কম ব়ের্ীতির েনয প্রলে র্িাতহ ১৬৯.৭১ ইউতরা। 

র্ম়ের্ীমা এবং র্মালির জনাটিি 

চাকলর বি করার র্ম়ে, কমকচারী এবং লনত়োেকারী উভত়েরই একটি জনাটিি জিও়োর িাল়েত্ব রত়েতি ।জনাটিি র্ম়েকাি জকাম্পানীর জিও়ো পলরতেবা 

দিতঘকযর উপর লনভক র কতর।লবতবচনা়ে জনও়ো: এমন কমকচারী লযলন ি়ে মার্ জর্তক দুই বির অবলধ জবলিরভাে র্ম়ে ধতর কাে কতরতিন জনাটিতির 

র্ম়েকাি হ'ি দুই র্িাতহর।  
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