
নতুন ন্যুনতম মজ্রি কত?

মার্চ  ২০২১ থেকে আপনার ননক়াগের্চ া আইননভাকে আপনাকে মাকে নেউআর এক্সএক্সএক্স এর েম মজুনর 
প্রদান েরকর পারকে না এেং আপনাকে উপযুক্ত আোেন এেং খাোর েরেরাহ েরকর হকে। রকে, আপনার 
ননক়াগের্চ া রাইকে আপনাকে আরও থেনি অে্চ প্রদান েরকর পাকরন যাকর আপনন ননকজ খাোকরর ে্যেস্া 
েরকর পাকরন এেং ননকজর আোেন থেকে ননকর পাকরন।
েুররাং েে্চননম্ন মজুনরর জন্য নরনটি আোদা হার রক়কে:

 Æ যনদ আপনার ননক়াগের্চা আপনাকে উপযুক্ত খাোর এেং আোেন েরেরাহ েকর (একষেকরে আপনাকে 
খাদ্য এেং োেস্াকনর জন্য থোনও অে্চ প্রদান েরকর হকে না), রকে  আপনন েমপকষে নেউএআর 
এক্সএক্সএক্স নু্যনরম মেূ মজুনরর অনিোরী।

 Æ যনদ আপনার ননক়াগের্চা আপনাকে উপযুক্ত আোেন েরেরাহ েকর এেং আপনাকে খাোর েরেরাহ 
না েকর, আপনন েমপকষে নেউএআর এক্সএক্সএক্স খাদ্য ভারার অনিোরী, নেউএআর  এক্সএক্সএক্স 
খাোর নু্যনরম মেূ মজুনরর উপকর। এই থষেকরে, আপনার প্রনর মাকে েমপকষে নেউএআর এক্সএক্সএক্স 
খাোর পাও়া উনরর।

 Æ যনদ আপনার ননক়াগের্চা আপনাকে আোেন ো খাোর েরেরাহ না েকরন রকে আপনন েমপকষে 
নেউএআর এক্সএক্স খাোর ভারা থভাকগর অনিোরী। আোেন ো খাোকরর জন্য নেউএআর  
এক্সএক্সএক্স খাোর নু্যনরম মেূ মজুনরর উপকর। এই থষেকরে, আপনার প্রনর মাকে েমপকষে নেউএআর  
এক্সএক্সএক্স খাোর পাও়া উনরর।

ন্যুনতম ম্ল মজ্রি রক কাতারি সমস্ত শ্ররমরকি জনযু প্রর�াজযু?

হ্্যা। নূ্যনরম মূে মজুনর েমস্ত শ্রনমে থোন থদি থেকে একেকেন এেং রারা থোো় োজ েকর রা ননরেবিকিকে 
প্রকযাজ্য। এটি পনরোকর ননযুক্ত মনহো এেং পুরুে গৃহেমীমী কদর থষেকরেও প্রকযাজ্য।

সর্বরনম্ন মজ্িী করর থেরক কা�্বকি হরর ?

েে্চননম্ন মজুরী ২০২১ োকের ২০ মার্চ  িননোর থেকে োয্চের হকে।

নরুন
ন্ুযনরম 
মজুনর
শ্রনমেকদর জন্য
ম্ল তেযু

োরার েরোর নূ্যনরম মজুনর ননি্চারণ েকরকে যা মার্চ  ২০২১ থেকে 
োয্চের হকে। শ্রনমেকদর এেং রাকদর োন়িকর অেনস্র পনরোকরর 
োেস্াকনর মান উন্ন়কনর জন্য নরুন নূ্যনরম মজুনর রােু েরা 
হক়কে। এটি থদকি আরও দষে ও উৎপাদনিীে শ্রমিনক্ত েৃনধি 
েরকে।



রাসস্ান ও খারারিি থরলায় সর্ব রনম্ন মান কী?

যনদ আপনার ননক়াগের্চ া আপনার োেস্াকনর ে্যেস্া েকরন রাহকে মাকনর থেো় রাকদরকে  ২০১৪ োকের 
১৮ নাম্ার মন্তীপনরেদী় নেধিান্ত অনুেরণ েরকর হকে।যনদ রারা আপনার খাোকরর ে্যেস্া েকর রাহকে 
আপনাকে নদকন নরনোর  পেন্দ অনুযা়ী প্রকযাজনী় ে্যােরীেমৃধি পুষ্টিের খাোর নদকর হকে।

কীভারর আমাি ওভািটাইম রহরসর কিা হরর?

মার্চ  ২০২১ থেকে ওভারটাইম হার অেি্যই নূন্যরম মূে মজুনরর থরক় েম ন়। এটি আপনার রুনক্তর ির্চ ানদর 
উপর ননভ্চ র েকর আরও থেনি হকর পাকর।
শ্রম আইকনর অনুকছেদ ৭৪ অনুোকর ওভারটাইম হারটি আপনার স্াভানেে প্রনর ঘন্ার হাকরর থরক় ২৫% 
থেনি।
রকে, আপনন যনদ আপনার েুটির নদকন োজ েকরন, রকে আপনার স্াভানেে প্রনর ঘণ্া় হাকরর থরক় ৫০% 
অনরনরক্ত গ্রহণ েরা উনরর।
আপনন যনদ স্ান পনরের্চনোরী েমীমী  না হন এেং আপনন ২১:০০ থেকে ০৩:০০ এর মকি্য োজ েকরন রকে 
আপনার স্াভানেে প্রনর ঘন্ার হাকরর থরক় ৫০% থেনি পাও়া উনরর।

করম্বি থেরে পারিরতারেক কীভারর রহরসর কিা হরর?

যনদ আপনার রুনক্তটি মার্চ  ২০২১ এর পকর থিে হ় রকে আপনার েকম্চর পানরকরানেকের েমানতি নরুন 
েে্চননম্ন মূে মজুনরর (শ্রম আইকনর আটি্চকেে ৭২) থরক় েকমর নভনতিকর নহকেে েরা উনরর ন়।.

রত্বমান চুরতিি অধীরন আরম নতুন সর্বরনম্ন মজ্িীি থেরক কম থরতন পাই।নতুন 
আইন রক আমাি থষেররে প্রর�াজযু হরর?

হ্্যা, নরুন েে্চননম্ন মজুরী োয্চের হও়ার পর আপনার থষেকরেও নরুন আইন প্রকযাজ্য হকে, আপনার ের্চমান 
রুনক্তকর যর টাোই উকলেখ োেুে না থেন।
২০২১ োকের ২০ মাকর্চ র পর  আপনার ননক়াগের্চ া আপনাকে মাকে েমপকষে ১০০০ োরারী নরক়ে নদকর 
আইনর োি্য যনদও আপনার রুনক্তকর এই পনরমাকণর েম উকলেখ োকে।
নরুন মজুরী পাও়ার জন্য আপনাকে এেং আপনার ননক়াগের্চ াকে নরুন থোন রুনক্তকর স্াষের েরকর হকে 
না।
রকে নরুন আইকন থেরন ও িকর্চর থষেকরে থয েে পনরের্চন আনা হক়কে রা যনদ থোন ননক়াগের্চ া েম্চরারীকদর 
নেনখরভাকে জানা় রাহকে ভাে হ়।

ইরতমরধযু �রি আরম ন্যুনতম মজ্রিি থররে পাই তাহরল এটি রক আমাি উপি 
প্রভার থেলরর?

জরুরী ন়। যনদ আপনার ইনরমকি্য মূে মজুনর, খাোর এেং আোেন ে্যেস্া আইকন প্রক়াজকনর উপকর 
োকে রকে আপনার ননক়াগের্চ া আপনার থেরন েৃনধি েরকর োি্য নন। আপনন উচ্চরর থেরন ো আরও 
েুনেিার জন্য আকোরনার থরষ্া েরকর পাকরন, রকে এটি আপনার ননক়াগের্চ া দ্ারা েম্মর হকর হকে।



আমাি রনরয়াগকত্ব া রক নতুন ন্যুনতম মজ্রিরত আমাি থরতন হ্াস কিরত 
পািররন?

যনদ আপনার ননক়াগের্চ া নূ্যনরম মজুনরর স্তর অনুযা়ী থেরন হ্াে েরার থরষ্া েকরন, রকে এটি রুনক্ত 
েঙ্ঘন েরকে এেং আপনন অনভকযাগ দাক়র েরকর পাকরন।
নরুন মনন্তপনরেকদর ফরমান -এর ৫ নং অনুকছেকদ েো হক়কে থয আপনার ননক়াগের্চ া আপনার থেরন হ্াে 
েরার জন্য এেং আপনার নেদ্যমান রুনক্তর েুনেিার থরক় েম েুনেিার ির্চ  প্রস্তাে েরকর নরুন আইনটিকে 
ে্যেহার েরকর পারকে না।

আরম মাচ্ব  ২০২১ এি পরি ন্যুনতম মজ্রিি থচরয় কম প্রাপ্ত হরল আমাি কী কিা 
উরচত?

আপনন আপনার ননক়াগের্চ ার োকে এ ে্যাপাকর েো েেকর পাকরন, এেং/অেো প্রিােননে উন্ন়ন, শ্রম 
ও োমানজে নেে়ে মন্তণাে়কে অেনহর েরকর পাকরন। আপনন হটোইকন(১৬০০৮) শ্রম েম্পে্চ  নেভাকগ  
অনভকযাগ জমা নদকর পাকরন অেো ইকমইকের (info@adlsa.gov.qa) অনভকযাগ জমা নদকর পাকরন।
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