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Asiakastiedote: Voit hakea uutta lupaa tai 
todistusta, jos sinulla on Suomessa oleskelulupa 
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যদি দিনল্যান্ডএ আপনার আবাদিক অনুমদি /ররদিডেন্স পাদম িট থাডক এবং আপনার 

কাডের দনড াগকিিা যদি আপনার িাডথ খারাপ বযবহার কডর থাডকন , রিই রেডে আপদন 

নিুন আবাদিক অনুমদির েনয অথবা িার্টিদিডকডটর েনয আডবিন করডি পারডবন   

নিয় োগকর্তো কর্ত তক শ োষয়ের ন কোর ব্যক্তির পনরনিনর্র উন্ননর্ হয়ব্ ১.১০.২০২১ র্োনরখ শেয়ক, 

শেনিি শেয়ক এনিয় ন্স অ্যোক্ট-এর পনরব্র্তি জোনর করো হয়ব্ । 

েনি আপনি  নিয় োগকর্তোর শ োষে অ্েব্ো গুরুর্র অ্ব্য়হিোর ন কোর হয়  েোয়কি , শেই শেয়ে 

আপনি আব্োনেক অ্িুমনর্র শম োি ব্োড়োয়িোর জিয অ্েব্ো  আপিোর কোয়জর অ্নিকোয়রর শেে 

প্রেোনরর্ করোর েোর্টতনিয়কয়টর জিয  আয়ব্িি করয়র্ পোরয়ব্ি, এব্ং  আপনি কোয়জর মোনিক / 

নিয় োগকর্তোর  পনরব্র্তি করয়র্ পোরয়ব্ি । এর জিয আপিোর নিিিযোন্ডএ েোকোর আব্োনেক 

অ্িুমনর্ এব্ং কোজ করোর অ্িুমনর্ েোকয়র্ হয়ব্ ।  

েনি আপনি নিিিযোন্ডএ নব্য় ষ েম কোয়ির জিয কোয়জর অ্িুমনর্য়র্ কোজ কয়রি অ্েব্ো েনি 

আপিোর নিিিযোন্ডএর শরনেয়েন্স পোনম তট িো েোয়ক , শেই শেয়ে এই অ্িুমনর্র ব্ো েোর্টতনিয়কয়টর 

জিয আয়ব্িি করয়র্ পোরয়ব্ি িো । 

নিয় োগকর্তোর শ োষয়ের কোরয়ে েনি আপিোর অ্িুমনর্র শম োি ব্োনড়য়  শিও ো হ , শেই শেয়ে 

আপনি শে শকোয়িো জো গো  ব্ো শপ োয়র্ কোজ করয়র্ পোরয়ব্ি, েুর্রোং আপিোর কোজ করোর 

েীমোহীি অ্নিকোর েোকয়ব্ । 

আপনার দনড াগকিিার দ্বারা র াষডের কারডে দনম্নদল্দখি পদ্ধদিডি অনুমদির রম াি 

বাড়াডনার েনয অথবা িার্টিদিডকডটর েনয আডবিন করডবন   

যদি আপনার বিিমান আবাদিক অনুমদির রম াি র ষ হবার িম  এডি থাডক এবং আপদন নিুন রকানও 

কাডের িন্ধান না রপড  থাডকন, রিই পদরদিদিডি অনুমদির রম াি বাড়াডনার েনয আডবিন করুন  

চোকনরর েন্ধোি করোর জিয অ্েব্ো ব্যব্েো শুরু করোর জিয আব্োনেক অ্িুমনর্র শম োি এক ব্ছর 

ব্োনড়য়  শিও ো হয়ব্ । এই শম োি কোে তকর হয়ব্ আপিোর পূব্ তব্র্ী অ্িুমনর্র শম োি শ ষ হব্োর র্োনরখ 

শেয়ক ।কম তয়েয়ে নিয় োগকর্তোর শ োষয়ের কোরয়ে আব্োনেক অ্িুমনর্র শম োি ব্োড়োয়িোর নব্ষয়  

নিয়িত োব্িী পড়ুি ।  
 

িার্টিদিডকডটর েনয আডবিন করুন যদি আপনার ববধ আবাদিক অনুমদি থাডক এবং আপদন যদি নিুন 

কাডের দনড াগকিিার  িন্ধান রপড  থাডকন  

 

এই েোর্টতনিয়কয়টর েোহোয়েয আপনি অ্য়িক েহয়জ পূব্ তব্র্ী কোয়জর নিয় োগকর্তোয়ক শছয়ড় িরু্ি 

মোনিয়কর েয়ে িরু্ি কোজ শুরু করয়র্ পোরয়ব্ি ।কম তয়েয়ে নিয় োগকর্তোর শ োষয়ের কোরয়ে  

েোর্টতনিয়কয়টর জিয আয়ব্িয়ির নব্ষয়  নিয়িত োব্িী পড়ুি ।   
 

কম িিংিাডনর দনড াগকিিার দ্বারা উডেখডযাগয অবডহল্া এবং র াষডের উিাহরে : 

• আপিোয়ক অ্য়েৌক্তিকভোয়ব্ িীর্ ত েম  কোজ করয়র্ হয়ে  

• নিয় োগকর্তো আপিোয়ক কম তেংিোি চুক্তি অ্িুেো ী শব্র্ি নিয়েি িো  

https://migri.fi/jatkolupa-tyonantajan-laiminlyonnin-tai-hyvaksikayton-uhriksi-joutuneelle
https://migri.fi/jatkolupa-tyonantajan-laiminlyonnin-tai-hyvaksikayton-uhriksi-joutuneelle
https://migri.fi/tyonteko-oikeustodistus-tyonantajan-laiminlyonnin-tai-hyvaksikayton-uhrille
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• আপিোর নিয় োগকর্তো আপিোর ব্ো আপিোর নপ্র জয়ির জীব্ি অ্েব্ো স্বোয়িযর েনর্ করোর 

হুমনক নিয় য়ছি  

নিয় োগকর্তোর অ্ব্য়হিো এব্ং শ োষয়ের অ্ে ত জোিোর জিয আরও নব্ে্র্ত র্ র্োনিকো শিখুি ।  

নিিিযোন্ডএ কম তিয়ি নিনি  আইি শময়ি কোজ করো হ ,েোর অ্ে ত হি শকোিও কম তচোরীর কম 

শব্র্য়ি অ্েব্ো নব্পজ্জিক কোয়জর পনরয়ব্য়  কোজ করো উনচর্ ি ।  

 

 

https://migri.fi/tyonantajan-merkittava-laiminlyonti-tai-hyvaksikaytto

