GET THE CORRECT
OVERTIME (OT) PAY
ON TIME

按时获得正确的加班费
ওভারটাইম (ও �) কােজর েবতন স�ক সমেয় পান
சரியான மிைகேநர சம்பளத்ைத
ேநரத்த�ல் ெபற�ம்

What do you
need to know?
您需要知道些什么？
আপনার িক জানা দরকার?
உங்க�க்�
ெதரியேவண்�ய�?

Your contractual hours should not be more than
44 hours a week* and work done beyond the
contractual hours is considered OT hours.
您雇佣合同中每周的工作时数不能超过44小时*。超出合同工
时的工作时数应算作加班时数。
আপনার চুিক্তবদ্ধ কােজর সময় �িত সপ্তােহ ৪৪ ঘণ্টার েবিশ
হেত পারেব না* এবং চুিক্তবদ্ধ সমেয়র অিতিরক্ত কাজ
ওভারটাইম িহেসেব িবেবিচত হেব।
உங்கள் ஒப்பந்தத்த�ல் 44 மணி ேநரத்த�ற்�* ேமல்
ேவைல பார்த்தால், உங்க�க்� மிைகேநரச்
சம்பளம் ெகா�க்கப்படேவண்�ம்.
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您该怎么做？
আপিন িক করেত পােরন?
நீங்கள்
ெசய்யேவண்�ய�?
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REPORT to MOM or TADM if you are
not paid the correct OT pay.

如果雇主支付的加班费不正确，请向MOM或TADM申报。

至少每月一次向您的雇主要求查阅与确认您的每日
工作时间记录。
আপনার ৈদিনক কােজর িববরণ �কমত িলিখত হেয়েছ িকনা তা
যাচাই করার জন্য আপনার িনেয়াগকতৰ্ার কােছ মােস অন্তত
একবার আপনার কােজর িলিখত িববরণ জানেত চাইেবন।
மாதத்த�ல் ஒ� �ைறயாவ� உங்கள் ேவைல
ேநர பத��கைள உங்கள் �தலாளி�டன்
ேகட்� சரிபார்க்க�ம்.

You should clarify and discuss any
doubt over your work hour records
with your employer immediately.

确认您的薪水单记录的加班时数和各种薪水款项包括加班费准

如对您的工作时间记录有任何疑问，应立即与您的
雇主澄清。

确无误。
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hour records at least once a month
to check that your daily working
hours are recorded correctly.

CHECK that your payslip shows the correct

OT hours worked and correct breakdown of
salary components including OT pay.
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যাচাই কের িনন েয আপনার েপ িস্লেপ অিতিরক্ত কােজর েবতেন (OT)
কােজর স�ক ঘণ্টা েদখােনা হেয়েছ িকনা এবং েসই সােথ OT’র েবতন সহ
েবতেনর অন্যান্য ভাগ স�কভােব েভেঙ বণৰ্না করা হেয়েছ িক না ।

আপনার কােজর ঘণ্টার িববরণ সম্পেকৰ্ েয েকান সেন্দহ
থাকেল অিবলে� আপনার িনেয়াগকতৰ্ার সােথ স্পষ্ট ভােব
আেলাচনা কের েনেবন।

உங்கள் சம்பள சீ ட்�ல் மிைகேநர மணி கணக்� மற்�ம்
ெமாத்த சம்பளத்த�ன் ப�த�கள் சரியாக இ�ப்பைத
சரிபார்க்க�ம்.

ேவைல ேநர பத��களில் ஏேத�ம் ஐயங்கள்
ஏற்பட்டால் உடன�யாக உங்கள் �தலாளிய�டம்
ெதரிய ப�த்த� ெதளி�ெபற�ம்.

Workers with salary issues who come to
MOM or TADM early are more likely to
recover their salaries in full.

এমওএম অথবা �এিডএম েক জানান যিদ আপনােক OT’র েবতন
স�ক ভােব েদওয়া না হয়।

遇到薪水问题并尽早向MOM或TADM申报的员工更有可能
全额索回雇主拖欠的薪水。

சரியான மிைகேநரச் சம்பளம்
ெகா�க்காவ�ட்டால் MOM-ய�டம்
அல்ல� TADM-ய�டம் �கார்
ெசய்�ங்கள்.

�িমক যারা েবতেনর সমস্যা িনেয় এমওএম/ �এিডএম এর কােছ �থম িদেক
আেস তােদর বেকয়া েবতন সম্পূণৰ্ র�েপ িফের পাওয়ার সম্ভাবনা েবিশ থােক।

To lodge a
salary claim,
please visit
tadm.sg

What should
you do?

ASK your employer for your work

MOM
TADM

சம்பள ப�ரச்சைனகள் இ�க்�ம் ஊழியர்கள் தாமதமில்லாமல்
�ைற ெதரிவ�த்தால் �� சம்பளத்ைத ெபற வாய்ப்�கள் இ�க்�.

要申报工资索赔，请浏览tadm.sg.
কমৰ্ সংস্থােনর দািব েপশ করার জন্য দয়া কের tadm.sg েত েযাগােযাগ কর�ন
ேவைல ெதாடர்ப்பான ப�ரச்சைனக�க்� ேகாரிக்ைக
ெகா�க்க,tadm.sg என்ற இைணய தளத்த�ற்� ெசல்ல�ம்

For advice and assistance with employment
issues, you may also wish to approach the
Migrant Workers’ Centre (MWC), located at
579 Serangoon Road, Singapore 218193.

若需要更多关于雇佣事项的信息与协助，您可以联系外籍劳工中心（MWC）。该中心位于579实龙岗路，新加坡218193
কমৰ্সংস্থান িবষয়ক েয েকান সমস্যার জন্য পরামশৰ্ ও সহায়তা িনেত আপিন মাই�ান্ট ওয়াকৰ্ার েসন্টার (MWC) এর সােথ
েযাগােযাগ করেত পােরন িনম্ন িলিখত �কানায় ৫৭৯ েসরাঙ্�ন েরাড, িসঙ্গাপুর-২১৮১৯৩
ேவைல ெதாடர்ப்பான ப�ரச்சைனக�க்� ஆேலாசைன அல்ல� உதவ� ெபற, 579 ச�ராங்�ன்
சாைலய�ல் அைமந்�ள்ள ெவளிநா� ஊழியர்கள் ந�ைலயத்த�ற்�ம் (MWC) ெசல்லலாம்.

*For those under a contract of service who work less than 44 hours every alternate week, the limit of 44 hours may be exceeded in the other week but no employee shall be required to work for more than 48 hours in one week or for more than 88 hours in any
continuous period of 2 weeks.
*在雇佣合同下,若每隔一周的工作时数少于44小时, 该员工另一周的工作时数可超出44小时的限制。但是，任何一周的工作时数不能超过48小时而连续两周的总工作时数不能超过88小时。
*কমৰ্ িনেয়ােগর চু ি� অনুযায়ী যিদ কােজর সমেয়র ঘ�ার সংখ্যা �িত এক স�াহ অ�র ৪৪ ঘ�ার কম হয়, তাহেল পরবত� স�ােহ কােজর সমেয়র সীমা ৪৪ ঘ�া অিত�ম করেত পারেব, িক� েকান কম�র জন্য এক স�ােহ ৪৮ ঘ�ার েবিশ অথবা লাগাতার ২ স�ােহ ৮৮ ঘ�ার েবিশ কাজ করা আবশ্যক হেব না।
*ேவைலக்கான ஒப்பந்தத்த�ல் கீழ், உங்கள் ேவைல ேநரம் வாரத்த�ற்� வாரம் மாற� மாற� வந்தால் (ஒ� வாரம் 44 மணி ேநரத்த�ற்� �ைறவாக, ஒ� வாரம் 44 மணி ேநரத்த�ற்� ேமல்), நீங்கள் ஒ� வாரத்த�ல் 48 மணி ேநரத்�க்�
ேவைல பார்க்கலாம் ஆனால் இரண்� வாரத்த�ற்� ெதாடர்ச்ச�யாக 88 மணி ேநரத்த�ற்� ேமல் ேவைல பார்க்கக்�டா�.

?

