
কর্মচারীদের অধিকার
জাতীয় শ্রর সম্পক্ম  আইদের অিীদে

জাতীয় শ্রম সম্পর্ক  আইন বা ন্াশনাল ললবার ররললশনস্ অ্াক্ট (এনএলআরএ) রম্কচারীলের সংগঠিত হওয়ার এবং সমরটিগতভালব তাঁলের রনলয়াগরারীর সলগে েরেস্তুর ররার অরিরার এবং অন্ান্ 

সংররষিত ল�ৌথ রা�্কক্রলম অংশগ্রহণ বা উপলরাক্ত ল�লরানও রা�্কক্রলম অংশগ্রহণ না-ররার অরিরার রনরচিত রলর। এনএলআরএ-র আওতািীন রম্কচারীরা রনলয়াগরারী এবং ইউরনয়লনর রনরে্কটি িরলনর 

রলয়রটি েবু্্ক বহার লথলর সরুরষিত থালরন। এই রবজ্ঞরতিটি আপনার অরিরার এবং এনএলআরএ-র অিীলন রনলয়াগরারী ও ইউরনয়নগরুলর বাি্বািরতা সম্পলর্ক  আপনালর সািারণ তথ্ লেয়। জাতীয় শ্রম 

সম্পর্ক  পররষে বা ন্াশনাল ললবার ররললশনস্ লবার্ক  (এনএলআররব) এরটি �কু্তরাষ্টীয় সংস্া, �াঁরা এনএলআরএ-র অিীলন অরভল�ালগর তেন্ত রলরন এবং সমস্ার সমািান রলরন। আপনার রনরে্কটি 

রম্কস্ললর লষিলরে প্রল�াজ্ রবলশষ লরানও অরিরার সম্পলর্ক  প্রশ্ন থারলল, সংস্াটির  সলগে রনলনে প্রেত্ত ঠিরানায় ল�াগাল�াগ ররনু।

এেএলআরএ-র অিীদে আপোর অধিকার রদয়দে:
•	 আপনার মজরুর, রালজর রনরে্কটি সময়রাল  এবং চারররর অন্ান্ শত্ক াবলীর রবষলয় আপনার রনলয়াগরারীর সলগে চুরক্ত সম্বন্ীয় আললাচনার জন্ এরটি ইউরনয়ন সংগঠিত ররার। 

•	 এরটি ইউরনয়ন গঠন ররা, তালত ল�াগোন ররা অথবা সহায়তা ররার।

•	 রম্কচারীলের প্ররতরনরিলের মাি্লম ল�ৌথভালব আপনার রনলয়াগরারীর সলগে রনজস্ব এরটি চুরক্তর জন্ েরেস্তুর ররা ল�খালন আপনার মজরুী, রম্কঘন্া এবং রালজর অন্ান্ শত্ক াবলী রনরে্কটি ররা �ায়।

•	 আপনার মজরুী, সলু�াগসরুবিা এবং চাকুররর অন্ান্ শত্ক াবলী রনলয় আললাচনা অথবা আপনার সহরমমীলের রনলয় ইউরনয়ন সংগঠিত ররা অথবা এরটি ইউরনয়লন ল�াগ রেলত পালরন।

•	 আপনার রালজর পররলবলশর উন্নরত ঘটালনার জন্ এর বা এরারির সহরমমীলর রনলয় অন্ান্ উপালয়র সলগে আপনার রনলয়াগরারীর রালে বা এরটি সররারী সংস্ার রালে সরাসরর রাজ সংক্রান্ত 
অরভল�াগ জানালনা এবং এরটি ইউরনয়লনর সাহা�্ লনওয়া।  

•	 িম্কঘট এবং রবলষিালভর উলদেশ্ বা উপালয়র ওপর রনভ্ক র রলর িম্কঘট এবং রবলষিাভ ররা।

•	 লরানও ইউরনয়লন ল�াগ লেওয়া বা তার সেস্ হওয়া বা থারাসহ এই সব রা�্করলালপর লরানওটিই না-ররলত পালরন।

এেএলআরএ-র অিীদে, আপোর ধেদয়াগকারীর পদষে 
এগুধল বেআইধে:

•	 আপনার রালজর সমলয়র বাইলর, ল�মন রালজর আলগ বা পলর বা টিরিলনর সময় লরানও 
ইউরনয়লনর রবষলয় বা ইউরনয়লনর পলষি রথা বলা বা রালজর সমলয়র বাইলর, রালজর এলারার 

বাইলর, ল�মন পারর্ক ং-এর জায়গায় বা টিরিন রলুম ইউরনয়লনর পরেপররেরা রবতরণ রনরষদ্ধ ররা। 

•	 আপনালর ইউরনয়লনর সমথ্কন বা রা�্কাবলী রনলয় এমনভালব প্রশ্ন ররা �ালত আপনালর লসই 

রাজ লথলর রনরৎুসারহত ররা �ায়। 

এেএলআরএ-এ অেসুাদর, একটি ইউধেয়দের পদষে 
অথো ধেদয়াগকারীর সদগে েরেস্তুর করার জে্য আপোর 
প্রধতধেধি ইউধেয়দের জে্য এগুধল বেআইধে:  

•	আপনালর ইউরনয়লনর সমথ্কন আোলয়র জন্ হুমরর লেওয়া বা বাি্ ররা। 
•	ইউরনয়ন পোরিরারীলের সমাললাচনা ররার  রারলণ বা আপরন ইউরনয়লনর সেস্ না 
হওয়ার রারলণ লরানও এরটি নারললশর রবষলয় ব্বস্া রনলত অস্বীরার ররা। 

•	এরটি রনলয়ালগর স্ান লথলর রমমী লনওয়ার সময় ববষম্মলূর আচরণ ররা বা লসররম 
পদ্ধরত বজায় রাখা।



বকােও বেআইধে আচরণ করদত বেওয়া হদে ো। আপরন �রে রবশ্াস রলরন ল� আপনার অরিরার বা অন্ান্লের অরিরার লরঘিত হলয়লে, আপনার অরিরার সরুরষিত ররার জন্ 

আপনালর সলগে সলগে, সািারণ ভালব লসই লবআইরন রালজর েয় মালসর মলি্ এনএলআররব-র সলগে ল�াগাল�াগ ররলত হলব। আপরন আপনার রনলয়াগরারী বা অন্ লরানও ব্রক্তলর না জারনলয় সম্াব্ 

অরিরারভলগের রবষলয় খবর রনলত পালরন। ল�লরানও পষি অরভল�াগ োলয়র ররলত পালরন এবং অরিরারভলগের িলল প্রত্ষিভালব ষিরতগ্রস্ত রম্কচারীলরই তা োলয়র ররার প্রলয়াজন লনই। আইনভগে রলর 

লরানও রম্কচারীলর বরহষ্কৃত ররা হলল এনএলআররব রনলয়াগরারীলর লসই রম্কচারীর পনুরন্কলয়াগ এবং বলরয়া মজরুর ও সলু�াগসরুবিা রিররলয় লেওয়ার আলেশ রেলত পালর। রম্কচারীলের রনরটবতমী আঞ্চরলর 

এনএলআররব অরিস লথলর সহায়তা চাওয়া উরচৎ, �া এলজরসির ওলয়বসাইট: http://www.nlrb.gov -দত লভ্য।

আপরন রনলনোক্ত লটাল-ররি নম্বলর লিান রলর এনএলআররব-র সলগে ল�াগাল�াগ ররলত পালরন 1-866-667-NLRB (6572) অথবা শ্রবণগত প্ররতবন্ীলের জন্ (TTY) 1-866-315-NLRB 
(1-866-315-6572)।

If	you	do	not	speak	or	understand	English	well,	you	may	obtain	a	translation	of	this	notice	from	the	NLRB’s	Web	site	or	by	calling	the	
toll-free	numbers	listed	above.

* অরিরাংশ লবসররারর রনলয়াগরারী জাতীয় শ্রম সম্পর্ক  আইন বা ন্াশনাল ললবার ররললশনস্ অ্ালক্টর আওতাভুক্ত । সররারর  রম্কচারী, রকৃ রষলষিরে ও গকৃহস্ালীর রমমী, স্বািীন ঠিরাোর, রপতামাতা বা স্বামী ররংবা স্তী রতকৃ্ক র রন�কু্ত ব্রক্ত, 

রবমান বা লরল সংস্ার রম্কচারী �াঁরা লরলওলয় শ্রম আইলনর অিীন, এবং সপুারভাইজাররা (�রেও সপুারভাইজার �াঁরা এনএলআরএ ভগে ররলত না চাওয়ার জন্ তাঁলের রবরলুদ্ধ ববষম্মলূর আচরণ ররা হলয়লে, তাঁরা এর আওতায় থারলত 

পালরন) এর আওতার বাইলর। 

এটি একটি সরকাধর ধেজ্ঞধতি এেং অেশ্যই বকউ এর ষেধতসািে করদেে ো।”  
[BENGALI]

NOVEMBER 2011

•	 আপরন লরানও ইউরনয়লন ল�াগ লেওয়া বা সমথ্কন ররার রারলণ, অথবা আপরন পারস্পররর 

সহায়তা ও সরুষিার জন্ ল�ৌথ রা�্কক্রলম ল�াগ লেওয়ার জন্ অথবা ওই িরলনর লরানও 

রালজ আপরন ল�াগ না লেওয়ার জন্ আপনালর রাজ লথলর বরহষ্ার ররা, বেরল ররা 

বা আপনার রালজর ঘন্া ররমলয় লেওয়া বা রশিট্ এমনভালব পররবরত্কত রলর লেওয়া �া 

আপনার পলষি ষিরতরর হয়, অথবা ওই সব ব্বস্া লনওয়ার জন্ হুমরর লেওয়া।

•	 রমমীরা তাঁলের প্ররতরনরিলবের জন্ লরানও এরটি ইউরনয়নলর রনব্কাচন ররলল রালজর 

জায়গা বন্ রলর লেওয়ার হুমরর লেওয়া।

•	 ইউরনয়নলর সমথ্কন ররলত রনরৎুসারহত বা উৎসারহত ররার জন্ পলোন্নরত, লবতন বকৃরদ্ধ, 

অথবা অন্ান্ সলু�াগসরুবিার প্ররতশ্রুরত লেওয়া।

•	 রবলশষ পরররস্রত োড়া রম্কস্লল আপনালর ইউরনয়লনর টুরপ, লবাতাম, টি-শাট্ক  এবং রপন 

ইত্ারে পরলত রনলষি ররা। 

•	 ইউরনয়লনর শারন্তপূণ্ক রা�্করলাপ বা জমালয়লতর উপর নজরোরর ররা বা রভররওলটপ ররা 

বা লসররম ররার ভান ররা।

•	আপনার ইউরনয়ন-সম্পরর্ক ত রা�্করলালপর  জন্ আপনার রবরলুদ্ধ ববষম্মলূর আচরণ 
ররা বা রনলয়াগরারীলর লতমন আচরণ ররলত বাি্ ররা।

•	আপরন ইউরনয়লন ল�াগ লেনরন বা তালের সমথ্কন রলরনরন বলল আপনার রবরলুদ্ধ  ব্বস্া লনওয়া।

যধে আপধে ো আপোর সহকরমীরা আপোদের বযৌথ েরেস্তুদরর 
প্রধতধেধি ধহসাদে কাজ করার জে্য একটি ইউধেয়ে ধেে্মাধচত 
কদরে, তাহদল আপোর ধেদয়াগকারী এেং ইউধেয়ে আপোর 
চাকরীর শত্ম ােলী ধেধে্ম ষ্ট কদর বলখা একটি অেশ্য-পালেীয় চুধতি 
অেলম্বে করার জে্য অকপট এেং যথাথ্ম সততার ধভধতিদত সপু্রদচষ্টা 
করদত োি্য। েরেস্তুর এেং চুধতি কায্মকর করার ধেষদয় ে্যায্যভাদে 
আপোদের পষে অেলম্বে করা ইউধেয়দের জদে্য োি্যতারূলক।


