
ফিনল্যান্ডে কযাজ করযা
যখন ফিনল্যান্ডে কযাজ করন্ে আসন্েন ফনন্নে উল্লিখখে 
খেষয়গুলল খেন্েচনযা করুন । 
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ফিনল্যান্ডে যযাওয়যার আন্ে 
কযান্জর দযালযালন্ক টযাকযা দদন্ে হন্ে নযা
আপনযার কযান্জর জন্ ককযান্নযা দযালযাল েযা কযান্জর প্রস্যাে খদন্য়ন্েন এমন ককযান্নযা ে্ল্তিন্ক 
অথেযা ককযাম্যানীন্ক ককযানরকম িী অথেযা অন্ ককযান্নযা ভযান্ে অথ্থ প্রদযান করযার প্রন্য়যাজন 
কনই । ফিনল্যান্ডের আইন অনসুযান্র , এই খেষন্য়র  ককযান্নযা পয্থযায়ন্েই ককযান্নযারকম িী 
চযাওয়যা যযান্ে নযা, এমনখক েযাফি ফিন্র যযােযার পন্রও । আপনযার একমযাত্র খরচ হল :

• আন্েদন করযার িী
• নখথপত্র প্রস্তুে করযার িী এেং
• ফিনল্যান্ডে যযােযার ফিখকি

সে খরন্চর রখিদ যত্ন কন্র রযাখন্েন । 

কর্মসংস্যান চুক্তি, বেেন এেং কযান্জর শে্ম  
ফিনল্যান্ডে  যযােযার আন্ে  ফনশ্চিে করুন কয আপনযান্ক প্রল্েশ্রুল্ে কদওয়যা চযাকখরফি সে্ 
খকনযা। আপফন যখদ ফনশ্চিে নযা হন েন্ে ফনকিেম ফিফনি দেূযােযান্স কযযােযান্যযাে করুন।

ফননেললখখে ডকুন্মন্ট-এ আপনযার কেেন এেং কযান্জর সময় পরীক্যা কন্র কদখুন 

• চযাকখরর চুল্তিপন্ত্র 
• আেখি্ক কযান্জর অিযান্র 
• TEM054 - িন্ম্থ েযা
• TY6_plus - সংযুতি িম্থ কথন্ক (মরসখুম কযাজ)।

আপনযার কেেন জীেনযযাপন্নর জন্ যন্থষ্ট হন্ে হন্ে , কযারণ ফিনল্যান্ডে থযাকযার খরচ অন্নক । 

আপনযার কযান্জর ফনন্য়যােকে্থ যা কযাজ শুরু করযার পন্র কম্থসংস্যান চুল্তির পখরেে্থ ন কন্র আরও 
খযারযাপ করন্ে পযারন্েন নযা । কেেন এেং অন্যান্ সনু্যযাে সখুেধযার উন্নল্ে হন্ে পযান্র । 

কযান্জর সমস্ িে্থ  ললখখেভযান্ে কযােন্জ অথেযা ইন্মইল কন্র জযানযান্ে হন্ে। এই কযােজপত্র 
এেং ইন্মইলগুলল যত্ন কন্র করন্খ কদন্েন, ভখেষ্ন্ে খেেন্ক্থ র সলৃ্ষ্ট হন্ল েখন প্রন্য়যাজন হন্ে । 
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ফিনল্যান্ডে আসযার পন্র 
কর্মসংস্যান চুক্তি এেং কযান্জর শুরু 
ফিনল্যান্ডে কযাজ শুরু করন্ে পযারন্েন , যখন আপফন এখযান্ন থযাকযার জন্ আেযাল্সক েযা 
করল্সন্ডন্স পযালম্থি পযান্েন , অথেযা আপনযার মরসখুম কযান্জর প্রমযাণপত্র েযা ল্ভসযা  থযাকন্ে । 
যখদ আপফন সে্থযাখধক ল্েন মযান্সর জন্ কযাজ করন্ে আন্সন , কসই কক্ন্ত্র আপনযার করল্সন্ডন্স 
পযালম্থি-র প্রন্য়যাজন নযাও  হন্ে পযান্র । এই খেষয় ইখমন্রেিন অফিন্স কখযাঁজ ফনন্য় কদখুন : 
migri.fi/en/work-without-residence-permit (ইংরযাজী).

ফিনল্যান্ডে কেেন এেং কযান্জর িে্থ যােলী সম্ন্ক্থ  ল্সদ্যান্ত কনয় কযান্জর ফনন্য়যােকে্থ যা এেং 
কম্থীন্দর ইউফনয়ন । েযারযা নূ্ নেম কেেন এেং কে ঘণ্যা কযাজ করন্ে হন্ে কসই খেষয় সম্মে 
হন্য় কম্থসংস্যান চুল্তি প্রস্তুে কন্র । কেেন সযাধযারণে প্রল্ে ঘন্টযায় কমপন্ক্ ৮ ইউন্রযা হন্ে 
হন্ে। করেফনং-র সময় ও কেেন কদওয়যা হয় । 

কপিযােে ফনরযাপত্যা এেং স্যাস্্ কেৃ্থপন্ক্র ফনন্দ্থ খিকযান্ে খেল্ভন্ন ভযাষযায়  ফিনল্যান্ডে কযান্জর 
িে্থ যােলী সম্ন্ক্থ  খেেরণ কদওয়যা আন্ে । ফনন্দ্থ খিকযা: ফিনল্যান্ডে একজন খেন্দিী কম্থী খহসযান্ে 
- tyosuojelu.fi/work-in-finland

কম্থী এেং কযান্জর ফনন্য়যােকে্থ যা একসযান্থ আরও একফি সফুনলদ্থ ষ্ট কম্থসংস্যান চুল্তি প্রস্তুে 
কন্রন। এই চুল্তি ললখখে ভযান্ে এমন একফি ভযাষযায় করযা উফচে , কয ভযাষযা আপফন েুঝন্ে 
পযারন্েন । চুল্তিন্ে কযান্জর ফনন্য়যােকে্থ যা এেং কম্থী দজুন্নরই স্যাক্র থযাকন্ে হন্ে । কমৌখখক 
চুল্তিও করযা সম্ভে , খকন্তু কসই চুল্তি প্রমযাণ করযা কখিন। 

আপফন যখদ চুল্তির খেষয়েস্তু েুঝন্ে নযা পযান্রন েন্ে কম্থসংস্যান চুল্তিন্ে েযা অন্ ককযান্নযা 
কযােন্জ স্যাক্র করন্েন নযা। যখদ খকেু েুঝন্ে নযা পযান্রন , লজজ্যাসযা করুন। যখদ কম্থসংস্যান 
চুল্তি কমৌখখকভযান্ে করযা হয় েযাহন্ল ফনন্য়যােকে্থ যা আপনযান্ক চযাকখরর িে্থ যােলীর একফি ললখখে 
ে্যাখ্যা কদন্ে। আপফন অননু্রযাধ করন্লও যখদ ফনন্য়যােকে্থ যা কসই ে্যাখ্যা নযা কদন , েযাহন্ল 
কপিযােে ফনরযাপত্যা এেং স্যাস্্কেৃ্থপন্ক্র সযান্থ কযযােযান্যযাে করুন। 

ফনন্য়যােকে্থ যা আপনযার পযাসন্পযাি্থ  এেং করল্সন্ডন্স পযারখমন্ির একফি কখপ ফনন্ে পযান্রন, খকন্তু 
েযার অখধকযার কনই আপনযার পযাসন্পযাি্থ  েযা করল্সন্ডন্স পযালম্থি কযাড্থ  ফনন্জর কযান্ে করন্খ কদেযার । 
যযাইন্হযাক, আপফন আপনযার পযাসন্পযাি্থ  আপনযার ফনন্য়যােকে্থ যান্ক ফনরযাপন্দ রযাখযার জন্ খদন্ে 
পযান্রন যখদ আপনযার মন্ন হয় এইভযান্ে পযাসন্পযাি্থ  ফনরযাপন্দ থযাকন্ে , কযমন , যখদ একসন্গে 
অন্নন্ক এক েযাসযায় থযান্কন । 

http://migri.fi/en/work-without-residence-permit
http://tyosuojelu.fi/work-in-finland
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কযান্জর ফনন্য়যােকে্ম যার এেং কর্মমীর অদিকযার এেং দযাফয়ত্ব 
একজন খেন্দিী খহন্সন্ে, কয ককযান্নযা ফিফনি নযােখরন্কর মে কম্থন্ক্ন্ত্র আপনযার একই 
অখধকযার এেং েযাধ্েযাধকেযা রন্য়ন্ে, এমনখক আপনযার করল্সন্ডন্স পযালম্থি নযা থযাকন্লও৷

ফিনল্যান্ডে, কপিযােে ফনরযাপত্যা এেং স্যাস্্ কেৃ্থপক্ কম্থন্ক্ন্ত্রর েত্তযােধযান কন্র। কম্থন্ক্ন্ত্র 
ককযান্নযা সমস্যা হন্ল আপফন সেসময় কপিযােে ফনরযাপত্যা এেং স্যাস্্ কেৃ্থপন্ক্র সযান্থ 
কযযােযান্যযাে করন্ে পযান্রন, কযমন , যখদ আপনযান্ক খুে কম কেেন কদওয়যা হয় অথেযা যখদ 
চযাকখর ফনরযাপদ নযা হয়। আপফন যখদ চযান, আপনযার পখরচয় নযা খদন্য় কেনযান্ম কযযােযান্যযাে 
করন্ে পযারন্েন।

আপফন শুরুন্ে করেড ইউফনয়ন্ন এেং কন্য়ক মযাস কযাজ করযার পন্র কেকযারন্দর কযাউন্টযান্র 
কযযাে খদন্ে পযারন্েন । যখদ আপফন কেকযার হন, এই কযাউন্টযার কথন্ক দদফনক ভযােযা পযাওয়যা 
যযায় । আপনযার ফনন্য়যােকে্থ যার সন্গে সমস্যার সলৃ্ষ্ট হন্ল করেড  ইউফনয়ন আপনযান্ক সযাহযায্ 
করন্ে পযারন্ে।

আপনযার ফনন্য়যােকে্থ যান্ক অেি্ই কযান্জর ফনরযাপত্যার যত্ন ফনন্ে হন্ে, কম্থন্ক্ন্ত্রর পখরন্েি 
, ফনয়ম কযাননু এেং খেল্ভন্ন কমখিন্নর ে্েহযার কিখযান্ে হন্ে এেং আপনযার জন্ অেি্ই 
কম্থন্ক্ন্ত্র দঘু্থিনযার  েীমযাও ফনন্ে হন্ে।

ফিনল্যান্ডে কযান্জর সময় সপ্যান্হ সন্ে্থযাচ্চ ৪০ ঘণ্যা  । আপফন যেক্ণ কযান্জর জযায়েযায় 
থযাকন্েন, কসই সমূ্ণ্থ সময় কযান্জর সময় খহসযান্ে কদখযা হন্ে, আপনযার যখদ ককযান্নযা কযাস্টমযার 
নযা থযান্ক অথেযা কযাজ নযা থযান্ক েযা সন্ত্তও । প্রল্ে সপ্যান্হ আপনযার অেি্ই খেশ্যান্মর খদন 
থযাকন্ে।প্রল্ে সপ্যান্হ েুফির খদন থযাকযা েযাধ্েযামূলক । এেযািযাও আপফন েযাৎসখরক েুফি পযান্েন 
, কসই েুফির সময় আপনযান্ক কেেন কদওয়যা হন্ে ।  

আপফন শুধুমযাত্র কম্থসংস্যান চুল্তিন্ে উল্লিখখে এেং সম্মে হওয়যা কযাজফিই করন্েন। আইন 
এেং চুল্তিন্ে েলযা আন্ে কয ওভযারিযাইম কযান্জর  জন্ আপনযার সম্মল্ের প্রন্য়যাজন আন্ে । 
ওভযারিযাইম কযান্জর জন্ চুল্তি অনযুযায়ী কেেন খদন্ে হন্ে । আপফন লক্্ রযাখন্েন আপনযান্ক 
সমস্ কযান্জর সমন্য়র/ ঘন্টযার  জন্ কেেন কদওয়যা হন্ছে খকনযা । কেখদন েুফি পযান্েন কসই 
খদন্কও নজর রযাখন্েন । 

একফি খযােযায় অথেযা কিযান্ন ললন্খ রযাখুন আপফন করযাজ কে ঘণ্যা কযাজ করন্েন । আপফন 
কযান্জর ঘন্টযা সহ খিিি েযাললকযার েখেও েুন্ল রযাখন্ে পযান্রন । পন্র আপনযার এই েন্থ্র 
প্রন্য়যাজন হন্ে পযান্র।
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ককউ আপনযান্ক কযৌন সম্ক্থ  েযা কেআইফন কযাজ েযা অপরযাধ করন্ে েযাধ্ করন্ে পযারন্ে নযা। 
কম্থন্ক্ন্ত্র হুমখক কদওয়যা েযা িযারীখরক আঘযাে করযা আইনে অপরযাধ। আপফন যখন কম্থস্ন্ল 
থযাকন্েন নযা েখন স্যাধীনভযান্ে চলযান্িরযা করযার অখধকযার আপনযার আন্ে। 

যখদ আপনযান্ক হুমখক কদওয়যা হয়, কম্থন্ক্ন্ত্রর েযাইন্র একফি ফনরযাপদ স্যান্ন যযান এেং জরুখর 
নম্বর ১১২-এ কিযান  করুন। আপনযার ফিনল্যান্ডে করল্সন্ডন্স পযালম্থি নযা থযাকন্লও আপফন 
সযাহযায্ পযান্েন। 

ে্যাংক অ্যাকযাউন্ট এেং বেেন 
ফিনল্যান্ডে, কেেন কদওয়যা হয় ে্যাংক অ্যাকযাউন্ন্ট (মরসখুম কযান্জর কক্ন্ত্র কেেন নেদ িযাকযায় 
কদওয়যা কযন্ে পযান্র) । ে্যাংক অ্যাকযাউন্ট ে্ল্তিেে । অন্ কযারুর আপনযার অ্যাকযাউন্ট, এ ফি 
এম কযাড্থ  েযা ে্যাঙ্ক আইফড ে্েহযার করযার অখধকযার কনই।

প্রল্েেযার কেেন্নর সন্গে আপনযান্ক একফি কেেন সম্রক্থ ে কযােজ (স্যালযারী কপপযার ) কদওয়যা 
হন্ে । এই কযােন্জ কলখযা থযাকন্ে :

• বেেন্নর পদররযাণ  (এেং দকভযান্ে বেেন েণনযা করযা হন্য়ন্ে )
• ভযােযা 
• সদুেিযা (বযরন েযাসস্যান)
• ট্যাক্স 
• বেেন্নর সন্গে  আইনে অন্যান্ পযাওনযা 

কেেন কথন্ক কযান্জর ফনন্য়যােকে্থ যা ককযানরকম কেআইফন মজখুর েযা খরচ ককন্ি ফনন্ে পযারন্েন 
নযা । ল্েফন আপনযার কেেন অথেযা আংখিক কেেন আপনযার অ্যাকযাউন্ট কথন্ক অন্ 
অ্যাকযাউন্ন্ট পযাখিন্য় কেেন্নর পুনে্থ্েহযার করন্ে পযারন্েন নযা । 

আপফন চযাওয়যার পন্রও যখদ আপনযার ফনন্য়যােকে্থ যার কযাে কথন্ক স্যালযারী কপপযার নযা পযান, 
েযাহন্ল কপিযােে ফনরযাপত্যা এেং স্যাস্্  কেৃ্থপন্ক্র সযান্থ কযযােযান্যযাে করুন।
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আপনযার পদরদস্ক্ের  পদরেে্মন হন্ল
আপনযার করল্সন্ডন্স পযারখমন্ির কময়যাদ কিষ হেযার সময় আসন্ল , অন্নক আন্ে থযাকন্েই 
আন্েদন করুন । কযান্জর ফনন্য়যােকে্থ যান্ক নেুন আন্েদন্নর িংসযাপত্র এেং পন্র  করল্সন্ডন্স 
পযালম্থন্ির কযাড্থ ফি কদখযান । 

আপফন খেনযা খবিধযায় চযাকখর কেন্ি খদন্ে পযান্রন । কনযাফিি কদেযার  সময় সযাধযারণে ১৪ খদন 
।ফিনল্যান্ডে  আপনযার অন্ ককযান্নযা নেুন চযাকখর েযা এখযান্ন থযাকযার অন্ ককযান্নযা কযারণ 
নযা থযাকন্ল আপনযার েসেযান্সর অখধকযার কিষ হন্য় কযন্ে পযান্র। আপফন সযাধযারণে একই 
কপিযায় একফি নেুন চযাকখর কপন্ে পযান্রন। আপফন যখদ কপিযা পখরেে্থ ন কন্রন, েযাহন্ল 
আপনযান্ক একফি নেুন করল্সন্ডন্স পযালম্থন্ির  জন্ আন্েদন করন্ে হন্ে।

আপনযার ফনন্য়যােকে্থ যা আইন েযা চুল্তি কমন্ন নযা চলন্ল কপিযােে ফনরযাপত্যা এেং স্যাস্্ 
কেৃ্থপন্ক্র সযান্থ কযযােযান্যযাে করুন। কম্থন্ক্ন্ত্র আপনযার সযান্থ অপরযাধমূলক আচরণ করযা 
হন্ল, আপফন মযানে পযাচযান্রর খিকযার ে্ল্তিন্দর সহযায়েযা করযার সংস্যার সন্গে কযযােযান্যযাে 
করন্ে পযান্রন কিযান্ন : +৩৫৮ ২৯৫ ৪৬৩ ১৭৭ অথেযা েযান্দর ওন্য়েসযাইন্ির মযাধ্ন্ম : 
ihmiskauppa.fi/en কসই কক্ন্ত্র, আপফন সম্ভেে আপনযার েসেযান্সর অনমুল্ের কময়যাদ 
েযাফিন্য় অন্ ফনন্য়যােকে্থ যার কযান্ে কযাজ শুরু করন্ে পযারন্েন ।

যখদ আপফন সন্দেহ কন্রন কয আপফন একফি অপরযান্ধর খিকযার হন্য়ন্েন, পুললন্ির সযান্থ 
কযযােযান্যযাে করুন (জরুরী নম্বর ১১২)। এেযািযাও আপফন ক্যাইম ল্ভকফিম সযান্পযান্ি্থ র সযান্থ 
ই-কমইল কন্র (help@riku.fi) এেং কিযান েযা কমন্সন্জর মযাধ্ন্ম (কিললন্িযান +৩৫৮ ৪০ 
৬৩২ ৯২৯৩) কযযােযান্যযাে করন্ে পযান্রন।

ক্যাইম ল্ভকফিম সযান্পযাি্থ  এেং মযানে পযাচযান্রর খিকযার ে্ল্তিন্দর সহযায়েযা করযার সংস্যার 
ওন্য়েসযাইন্ি আপনযার ফনন্জর ভযাষযায় ললখন্ে পযারন্েন অথেযা আপনযার সযাহযান্য্র জন্ 
একজন কদযাভযাষী কপন্ে পযান্রন। আপফন কয এই সংস্যাগুললর  সন্গে কযযােযান্যযাে কন্রন্েন কসই 
খেষন্য়  আপনযার অনমুল্ে েযািযা কযাউন্ক জযানযান্নযা হন্ে নযা।

http://ihmiskauppa.fi/en
mailto:help@riku.fi


ফিনল্যান্ডে কর্মমীন্দর অদিকযার সম্পন্ক্ম  আরও েথ্
অ্যাফনন্রন্টড (দেক্ভন্ন ভযাষযায় ): 
riku.fi/en/various+crimes/labor+exploitation

ইদরন্রেশন অফিস: 
ফনন্দ্থ িযােলী এেং কযযােযান্যযাে করযার েথ্ ফিফনি , সইুফডি এেং ইংরযাজী ভযাষযায় : 
migri.fi/en/problems-at-work-

বপশযােে ফনরযাপত্যা এেং স্যাস্্ কে্্মপক্ষ: 
ফিনল্যান্ডে একজন খেন্দিী কম্থী খহসযান্ে, খেল্ভন্ন ভযাষযায় েযাইড : 
tyosuojelu.fi/work-in-finland

কপিযােে ফনরযাপত্যা এেং স্যাস্্ কেৃ্থপক্, কিললন্িযান্নর মযাধ্ন্ম পরযামি্থ : ০২৯৫ ০১৬ ৬২০, 
tyosuojelu.fi/web/en/home

ক্যাইর ক্ভকফটর সযান্পযাট্ম : 
riku.fi/laborexploitation, কিললন্িযান ০৪০ ৬৩২ ৯২৯৩ 

রযানে পযাচযান্রর দশকযার ে্ক্তিন্দর সহযায়েযা করযার সংস্যা: 
ihmiskauppa.fi/en, কিললন্িযান  +৩৫৮ ২৯৫ ৪৬৩ ১৭৭ 

SAK - এর কর্মসংস্যান পরযারশ্ম: 
tyoelamanpelisaannot.fi/en, কিললন্িযান ০৮০০ ৪১৪ ০০৪ 

ফিনল্যান্ডের  ইরযান্জ্ম ন্সি বিযান নম্বর: 112

MEAE brochures 2022:36

http://riku.fi/en/various+crimes/labor+exploitation
http://migri.fi/en/problems-at-work-
http://tyosuojelu.fi/work-in-finland
http://tyosuojelu.fi/web/en/home
http://riku.fi/laborexploitation
http://ihmiskauppa.fi/en
http://tyoelamanpelisaannot.fi/en



	ফিনল্যান্ডে কযাজ করযা
	ফিনল্যান্ডে যযাওয়যার আন্ে 
	ফিনল্যান্ডে আসযার পন্র 

