
 

সমেবত কায)কলাপ 
আপনার অিধকার2িল

সমেবত কায)কলাপ িক?

সমেবত কায)কলাপ বলেত -বাঝায় যখন এক বা একািধক সহকমী6  তােদর কম)ে9ে: পিরবত)ন;িল স<েক)  কথা বলেত এবং/অথবা 
তােদর সমথ)ন করার জনA একসােথ সমেবত হন। সমেবত কায)কলােপর মেধA িনরাপদ নয় এমন কাজ করার অবCা অথবা -Dট বা 
-ফডােরল সরকােরর আইন লJন িরেপাট)  করাও অLভN )O করা -যেত পাের। এমনিক একজন কম)চারী একাই একQ সমেবত 
কায)কলােপ অংশSহণ করেত পােরন যিদ তা সমU সহকমী6 েদর সুিবধার জনA করা হয়।

• অAালুিমিনয়ােমর -দাকােন কাজ করা একদল কমী6  কাজ -থেক 
ইUফা িদেWন -কননা -দাকােনর িভতরQ কাজ করার পে9 খNবই 
ঠাYা।  


• একদল Zাক চালক একQ িনরাপদ নয় এমন Zাক চালােত 
অ[ীকার করেছন।


• -ফসবN েক প]াচজন সহকমী6  তােদর কােজর কম)দ9তা ও কম)চারীেদর 
সংখAার পিরমাণ সহ, তােদর চাকিরর শত) াবলী আেলাচনা 
করেছন।


• আপনার সহকমী6 েদর সােথ আপনার -বতন বা -বতন সং^াL 
উে`গ;িল স<েক)  কথা বলা। 


• একQ অনAাযA নীিতর িবরbেc dিতবাদ জানােনার জনA 
সহকমী6 েদর সােথ কাজ পিরতAাগ করা এবং আপনােদর dিতবাদ 
স<েক)  সাংবািদকেদর জানােনা। 


• মAােনজেমেeর িবরbেc dিতবাদ করার একQ আেবদেন [া9র 
করা কমী6 েদর নাম ফঁাস কের িদেত অ[ীকার করা। আপিন গালাগািল না করা পয)4 5কােনা িনেয়াগকত) া সুরি8ত 

কায)কলােপর জন: আপনােক শাি< িদেত পােরন না।

• আপনার সহকমী6 েদর সােথ আপনার -বতন, সুিবধা, বা কাজ 
করার অবCা স<েক)  কথা বলাও সমেবত কায)কলাপ হেত পাের। 


• কােজর ঘeা বাড়ােনার জনA dিতবাদ, ধম)ঘট করা, বা এর 
অনুেরাধ জািনেয় একQ আেবদন dচার করাও সমেবত 
কায)কলাপ হেত পাের। 


• সমেবত কায)কলােপর মেধA িনরাপদ নয় এমন অবCায় কাজ 
করার জনA দলবcভােব অ[ীকার করা অথবা আপনার -বতন ও 
সুিবধা;িল স<েক)  dকােশA কথা বলাও হেত পাের। 


• আপনার িনেয়াগকত) া, সরকােরর সােথ (এমনিক -সাশাল 
িমিডয়ায় হেলও), অথবা আপনার কম)ে9ে: সমসAা;িল স<েক)  
িমিডয়ায় সরাসির কথা বলার জনA সহকমী6 েদর সােথ -যাগ 
-দওয়াও সমেবত কায)কলাপ হেত পাের। 

সমেবত কায)কলােপর উদাহরণ;িল
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-কানQ সমেবত কায)কলাপ নয়?

এমন িকছN  দৃjাL আেছ -যখােন আপনার কায)কলাপ জাতীয় kম স<lকmত আইন (National Labor Relations Act, NLRA)-এর 
মেধA পেড় না। এ;িলর মেধA অLভN )O হল:

• আপনার কম)কত) ার নাম অিভেযাগ করা

• nধN  িনেজেক সাহাযA করার জনA কাজ করা

• আপনার সহকমী6 রা যা করেত অ[ীকার কেরন -সQ করা

• কম)ে9ে: িবo ঘটায় এমন ধরেনর মানিসক অিভবAিO


• আপনার কম)কত) ােক অপমান করার জনA -সাশাল িমিডয়া 
বAবহার করা


• সুপারভাইজার বা সহকমী6 েদর dিত অভp আচরণ, অথ)াৎ 
গালাগািল করা বা িহংসা -দখােনা।

http://www.wnycosh.org
http://www.wnycosh.org


আপিন িক করেত পােরন 
আপনার অিধকার;িল লJন করা হেয়েছ বেল আপনার মেন হেল, আপনােক জাতীয় kম স<lকmত পিরষদ (National Labor Relations Board, NLRB)-
এর সােথ -যাগােযাগ করেত হেব। -কােনাধরেনর লJন িরেপাট)  করার জনA আপনার কােছ সাধারণত ছয় মাস সময় থােক। আপিন আপনার িনেয়াগকত) া, 
ইউিনয়ন, বা অনA -কােনা সহকমী6 েক না জািনেয় NLRB-এর সােথ কথা বলেত পােরন। একQ তদL nরb করার জনA আপনােক একজন িনেয়াগকত) া বা 
ইউিনয়েনর িবরbেc একQ অিভেযাগ সােয়র করেত হেব, িকs -যেকউ অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন, এমনিক অনA -কােনা সহকমী6 র জনA হেলও। আপনার যিদ 
মেন হয় -য আপিন একQ মামলা খাড়া করেত পােরন, তাহেল বাফােলােত আtিলক অিফেসর সােথ -যাগােযাগ করbন। কম)চারীরা অিভেযাগ দােয়র করা বা 
NLRB কায)কলােপ অংশSহণ করার জনA তােদর িবরbেc -কােনা িনেয়াগকত) া বা ইউিনয়েনর dিতেশাধ -নওয়াটা -বআইিন। 

আপনার কম)কত) া যা করেত পােরন না

আপিন বা আপনার সহকমী6 রা ইউিনয়েন -যাগ -দওয়া বা তার জনA িনেয়াগ করা, আপনার কম)কত) ার সােথ িনরাপদ নয় এমন অবCা স<েক)  
কথা বলা, অথবা অনAথায় আপনার কম)ে9ে:র অবCা স<েক)  কথা বলার -চjা করেল; 


আপনার কম)কত) ার আপনার িবরbেc িনuিলিখত পদে9প;িল -নওয়া তার পে9 -বআইিন:

• আপনােক পেদাবনিত করা, বরখাU করা বা তািড়েয় -দওয়া 

• ইWামত আপনার কােজর সময়সূিচ পিরবত)ন করা

• আপনার -বতন বা সুিবধা কম কের -দওয়া; ওভারটাইম বা পেদাwিত dতAাখAান করা 

• আপনােক হয়রািন করা, ভয়, xমিক -দখােনা বা অনAাযAভােব শািU -দওয়া

• আপনার উে`গ;িল স<েক)  আপনার সহকমী6 েদর সােথ -যাগােযাগ কেরত আপনােক বাধা -দওয়া

-ফডােরল আইন

NLRB যিদ িনধ)ারণ কের -য আপনার অিধকার;িল লJন করা হেয়েছ, 
তাহেল তা সyক করার 9মতা তােদর হােত আেছ। NLRB 
িনেয়াগকত) ােদর তােদর কম)চারীেদর পুনরায় িনেয়াগ করার এবং কম)চারীেক 
হারােনা -বতন ও সুিবধা;িলর অথ) dদান করার আেদশ িদেত পাের। 
NLRB িনেয়াগকত) া বা ইউিনয়নেক আইন ভাঙা ব{ করা এবং 
কম)চারীেদর তােদর অিধকার জানােনার আেদশও িদেত পাের।

-Dেটর আইন

িনউ ইয়েক) র ক| ষকরা সহ, িকছN  -গা}র kিমকেদর জনA NLRA-এর 
সুর9া;িল সPসারণ করার জনA আইন আেছ। অিভেযােগর ধরেনর 
উপর িনভ) র কের, NLRB-এর পিরবেত)  NYS kম িবভাগ (Dept. of 
Labor) বা মানবািধকার িবভাগ (Division of Human Rights)-এর 
সােথ -যাগােযাগ করা অিধক কায)কর হেত পাের।

Buffalo NLRB Office		 	
130 S. Elmwood Ave, Ste 630 
Buffalo, NY 14202 
-টাল ি� ন�ের কল করbন: 
1-844-762-6572 
www.nlrb.gov/region/buffalo 


NYS DOL 

-টাল ি� ন�ের কল করbন: 
1-877-466-9757 
www.labor.ny.gov/secure/
contact/form.asp?subject=9 


WNYCOSH Worker Center 
2495 Main St., Ste 438

Buffalo, NY 14213

কল করbন: 716-206-3550 (14Q 
ভাষায়)

www.wnycosh.org

আপনার -কােনা সমসAা হেল কার সােথ -যাগােযাগ করেত হেব

কারা এর এর আওতায় পেড়ন না?

[াধীন চN িOকারী বা yকাদাররা এর আওতায় পেড়ন না, এবং গৃহ পিরচারক ও গৃহ [াCAেসবা কমী6 েদর িকভােব িনেয়াগ করা হেয়েছ তার উপর িনভ) র কের 
তারা এর আওতায় নাও পড়েত পােরন। আপিন NLRA-এর আওতায় পেড়ন িকনা -সই স<েক)  আপনার -কােনা d� থাকেল, 716-206-3550 ন�ের 
WNYCOSH Worker Center-এ কল করbন।

https://www.nlrb.gov/region/buffalo
https://labor.ny.gov/secure/contact/form.asp?subject=9
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