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প্রিয় কর্মচারী ভাই/ব�ান, 

কাতাবরর জাতীয় রান�াপ্িকার কপ্রপ্ি প্�শ্াস কবর যয, রান�াপ্িকাবরর উন্নয়ন 
এ�ং সুরক্া সারাপ্জক অগ্রগপ্তর একপ্ি চাপ্�কাপ্ি। এ প্রশবনর অংশ প্িবসব�, 
কাতাবর আপনার কাবজর যরয়াদকাবে আপনার অপ্িকার ও দাপ্য়ত্বগুপ্ে �ুঝবত 
সিায়তার জন্য এই পুপ্তিকাপ্ি প্�বশষভাব� আপনার জন্য রিস্তুত করা িবয়বে। 

জাতীয় রান�াপ্িকার কপ্রপ্ি আপনার কাজ সম্পপ্ক্মত সকে অ�স্া উন্নত 
করবত সবচতনতা েপ়়্বয় প্দবত চায়। 

এ পুপ্তিকাপ্িবত আপনার উপযুক্ত কর্মস্ে ও �াসস্ান সম্পপ্ক্মত সকে আইনী 
রিবনের উত্তর রবয়বে। 1 এবত আপনাবক কাতাবর কাবজর জন্য আসার আবগর 
ও পবরর সকে রিবয়াজনীয় তথ্য রিদান করা িবয়বে। 

জাতীয় রান�াপ্িকার কপ্রপ্ি এপ্িও আশা কবর যয, এই পবকি �ুকবেিপ্ি 
কাতাবরর আইন ও কর্মপদ্ধপ্তগুপ্ে য�াঝার কাবজ সিায়ক িব�, প্�বশষ কবর 
যযগুবো সম্প্রপ্ত আপব়ি করা িবয়বে। সাবথ সাবথ, এপ্ি যসগুবো �াতি�ায়বনর 

1. শ্রপ্রক অপ্িকার সংক্ান্ত এ পুপ্তিকাপ্ির যা�তীয় তবথ্যর উৎস িবো, ২০০৪ইং সাবের ১৪নং শ্রর আইন, বস আইন �াতি�ায়ন 
কবপে রপ্্রিপপ্রষদ কত্্মক রিণীত প্�প্িরাো, রি�াসীবদর রিব�শ ও রিস্ান এ�ং তাবদর আ�াসন ও প্ষ্ঠবপাষকতা প্নয়্রিণ সম্পবক্ম 
২০১৫ইং সাবের ২১নং আইন, গ্িকর্মীবদর �্যাপাবর ২০১৭ইং সাবের ১৫নং আইন, ২০০৪ইং সাবের ১১নং দন্ডপ্�প্ি, ২০০৪ইং 
সাবের ২৩নং   ব�ৌজদাপ্র কায্মপ্�প্ির আইন এ�ং প্সপ্ভে এ�ং �াপ্ণপ্জ্যক কায্মক্বরর পদ্ধপ্ত সম্পবক্ম ১৯৯০ইং সাবের ১৩নং আইন।
2. এ পুপ্তিকাপ্ি োপাবনার পর �প্ণ্মত রিপ্�িান ও নীপ্তরাোয় যয যকান িরবণর আপব়ি, সংবশািনী �া �াপ্তেকরবণর জন্য প্নয়প্রত 
�বো-আপ করবত িব�।  



জাতীয় রান�াপ্িকার কপ্রপ্ি
আরাবদর পপ্রচয়ঃ
 এপ্ি একপ্ি স্ািীন জাতীয় রিপ্তষ্ঠান, যা কাতার রাব্রের অিীনতি সকে রানুবষর
জন্য রান�াপ্িকাবরর উন্নয়ন এ�ং সুরক্ার কাজ কবর।
 আররা রান�াপ্িকাবর �প্ণ্মত েক্্যসরূি, আন্তজ্মাপ্তক রান�াপ্িকার নীপ্তরাো
 এ�ং প্�বশষ কবর রা্রে কত্্মক স্ীক্ত রান�াপ্িকার নীপ্তগুবো �াতি�ায়বনর
জন্য কাজ করপ্ে।
 আররা কাতার রাব্রে রান�াপ্িকার পপ্রপ্স্প্ত প্নরীক্ণ কপ্র, এ �্যাপাবর
 নানাপ্�ি অপ্ভবযাগ গ্রিণ কপ্র এ�ং সংপ্লিষ্ট কত্্মপবক্র রাি্যবর তার সরািান
খুঁবজ য�র করার যচষ্টা কপ্র।
 আররা পরারবশ্মর প্ভপ্ত্তবত সরকারবক রান�াপ্িকার প্�ষবয় প্�প্ভন্ন সুপাপ্রশ
 ও রিতিা�না প্দবয় থাপ্ক।
 রান�াপ্িকাবরর সংস্্প্ত েপ়়্বয় যদয়ার েবক্্য আররা সকে িরবণর কপ্রপ্ি,
 সপ্রপ্ত এ�ং এ িরবণর অন্যান্য রিপ্তষ্ঠাবনর সাবথ সিবযাপ্গতা করবত সদা
আগ্রিী।
 আররা কাতার রাব্রে রান�াপ্িকার পপ্রপ্স্প্ত সম্পবক্ম �াপ্ষ্মক প্রবপাি্ম রিকাশ
কপ্র এ�ং আরাবদর ওবয়�সাইবি তাবদর রিকাশ কপ্র।
 রান�াপ্িকার সম্পবক্ম সবচতনতা �্প্দ্ধ এ�ং এপ্ি �্যাপকভাব� রিচার করার
 জন্য আররা রাি পয্মাবয় পপ্রদশ্মন, রিচারণা, রিপ্শক্ণ যকাস্ম এ�ং ওয়াক্মশপ
 পপ্রচােনা কপ্র।

রিপ্ক্য়া �ুঝার জন্য সিায়ক িব�; বযন আপপ্ন প্নয়র েঙ্ঘন িবত �াঁচবত 
পাবরন এ�ং আইবনর েত্র োয়ায় থাকবত পাবরন। 2

আশা করপ্ে, এই পুপ্তিকাপ্ি আপনার সঙ্ী িব� এ�ং সাপ্�্মক রিবয়াজবন 
আপনার িাবতর নাগাবে থাকব�।

হালা আল-আলী

আইন বিশেষজ্ঞ

2. এ পুপ্তিকাপ্ি োপাবনার পর �প্ণ্মত রিপ্�িান ও নীপ্তরাোয় যয যকান িরবণর আপব়ি, সংবশািনী �া �াপ্তেকরবণর জন্য প্নয়প্রত 
�বো-আপ করবত িব�।  
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প্রশ্ন ১- কীভাশি কাতার আসশত হশি?

ককান সরকাবর সংস্ার মাধ্যশমঃ

কাতার সরকাবরর পক্ িবত যরিপ্রত রিপ্তপ্নপ্ির রাি্যবর আপনাবক কাবজ 
প্নবয়াগ করা িব�। ব�শীরভাগ যক্বত্র সরকারী যকান প্�ভাবগ কাজ করার জন্য 
কাতার ও প্নবয়াগক্ত কর্মচারীর যদবশর রাবঝ চুপ্ক্তর প্ভপ্ত্তবত এ িরবণর 
প্নবয়াগ িবয় থাবক।

ি্যবতিগতভাশি কাশরা মাধ্যশমঃ

যকান �্যপ্ক্তগত �া যযৌথ খাবত কাজ করার জন্য আপনাবক প্নবয়াগ অপ্�স �া 
স্য়ং প্নবয়াগকত্মার রাি্যবর কাবজ প্নবয়াগ করা িব�।

প্রশ্ন ২- কাতার আসার আশগ আপনাশক ককান বিষয়গুশলার 
ি্যাপাশর সশচতন হওয়া উবচৎ?

‘প্ভসা �্য�সায়ীবদর’ প্রথ্যা রিপ্তশ্রুপ্তর �্যাপাবর সা�িান থাকুন। বযরন, উচ্চ 
রজুপ্র রিদান, উত্তর জী�নযাত্রার �্য�স্া এ�ং আপনার পপ্র�ারবক প্�পুে 
পপ্ররাণ অথ্ম রিদাবনর রত রিতারণাপূণ্ম রিপ্তশ্রুপ্তসরূি সম্পবক্ম সতক্ম থাকুন। 
প্ভসার রূে্য �্প্দ্ধ ও দ্রুত োভই তাবদর রূে উবদেশ্য। 

কাতাবর কাবজর প্ভসার জন্য অথ্ম রিদান কবর আপপ্ন িয়বতা কাতাবর রিব�শ 
করবত পারব�ন, প্কন্তু তার রাবন অ�শ্যই এ নয় যয, �াতিব�ই যসখাবন �প্ণ্মত 
যস কাজ �া �াসস্ান আবে। বয যকাম্পাপ্ন আপনাবক কাবজর রিপ্তশ্রুপ্ত প্দবয়বে 
তা িয়বতা কাপেপ্নক অথ�া যসপ্ি আপনার কাবজর জন্য উপযুক্ত নয়। 

কাতার আসার আশগ কমৌবলক জ্ঞাতি্য 
বিষয়সমূহ

1



যয সকে রিাইবভি যকাম্পাপ্ন �া রিপ্তষ্ঠাবনর যরাি রূেিবনর করপবক্ ৫১% 
কাতাপ্র অথ্ম এ�ং যি় অপ্�স কাতাবর অ�প্স্ত, বসসকে রিপ্তষ্ঠাবন কর্মরত 
সকে শ্রপ্রক ও কর্মচারীবদর উবদেশ্য এ পুপ্তিকা। 

এ পুপ্তিকার প্�িানগুবো পা�প্েক যসক্টর, সরকারী সংস্া এ�ং কাতার 
যপব্াপ্েয়ার এর যকাম্পানীর কর্মীবদর জন্য রিবযাজ্য নয়। এরপ্নভাব�, প্�বশষ 
আইন দ্ারা যাবদর কর্মসংস্ান প্নয়প্্রিত তারা এ�ং সশস্ত্র �াপ্িনীর কর্মকত্মা ও 
সদস্য�্ন্দ এ�ং সারুপ্রিক কর্মচারীবদর যক্বত্রও এপ্ি রিবযাজ্য নয়। 

এ পুপ্তিকার পাঁচ নম্বর অি্যাবয় গ্িকর্মীবদর জন্য প্�িান রবয়বে।  

কাতাবর কর্মরত সকে রি�াসী কর্মচারীর জন্য আ�াসবনর প্�িান রিবযাজ্য। 

প্রশ্ন-৪ কাতাশর অিবস্ত বনশয়াগ অবিস বক আপনার কাছ 
হশত বনশয়াশগর জন্য ককান অর্থ বনশত পারশি?

একজন প্নবয়াগরিাপ্ত কর্মী প্িসাব� কাতাপ্র প্নবয়াগ অপ্�স আপনার কাে যথবক 
যকানও অথ্ম �া খরচ প্নবত পারব�না। 

প্রশ্ন-৫ আপবন কাতাশর আসার পর বনশয়াগকত্থার কাশছ বক বক 
কার্থক্রম তলি করশিন?

আ�াসন অনুরপ্তর কাজ সম্পন্ন করবত কাতাবর রিব�বশর তাপ্রখ যথবক ৩০ 
প্দবনর রবি্য উপযুক্ত কত্্মপবক্র কাবে যাওয়া।

প্নবয়াগকত্মা (প্নবয়াগকারী কত্্মপক্) ৯০ প্দবনর রবি্য আপনার আ�াসন 

কাতার আসার আবগ কর্মচুপ্ক্তবত স্াক্র করার সরয় কাবজর িরণ, ব�তন ও 
আ�াসবনর প্�ষয়গুবো ভাবোভাব� যাচাই কবর প্নন। 3

 কাতাবরর যকান প্নবয়াগকত্মা শ্রর র্রিণােবয়র উপযুক্ত প্�ভাগ কত্্মক োইবসন্স 
রিাপ্ত অনুবরাপ্দত �্যপ্ক্ত �া প্নবয়াগ অপ্�বসর রাি্যর োড়া যকান প্�বদশী শ্রপ্রক 
আনবত পারব�না। অতএ�, বয �্যপ্ক্ত �া অপ্�স আপনাবক কাতার আসার 
জন্য প্ভসা প্দবছে তার সপ্িক োইবসন্স আবে প্কনা যস �্যাপাবর প্নপ্চিত যিান। 
তাবক যসপ্ি যদখাবত �েুন, এ�ং যস োইবসবন্সর েপ্� তুবে রাখুন। আপপ্ন যয 
যকাম্পাপ্নবত কাজ করব�ন যস যকাম্পাপ্নর যরপ্জব্রেশন যরক়্ম তার কাবে তে� 
করুন এ�ং যকাম্পাপ্নর নার এ�ং যরপ্জব্রেশন নম্বর রাখুন।

োইবসবন্সর কপ্প প্দবত না চাইবে �ুঝবত িব� যস সপ্িক নয় এ�ং আপনার 
সাবথ রিতারণা করার যচষ্টা করবে। 

কাতার রাব্রে কাবজর জন্য সপ্িক একাব়প্রক এ�ং কাপ্রগপ্র সাপ্ি্মপ্�বকি 
জরা প্দন এ�ং যপশাদারী যযাগ্যতার প্�ষবয় সপ্িক তথ্য প্দন। জাে ়কুবরন্স 
এর কারবণ আপনাবক কাতার িবত য�রত পাপ্িবয় যদয়া িব�। পরীক্ারূেক 
সরয়কাবে প্নবয়াগকত্মা চুপ্ক্তর অ�সান কবর আপনাবক যদবশ য�রত পািাবত 
পাবরন।

প্রশ্ন ৩- এখাশন ‘কম্থচারী’ িলশত কাশেরশক িঝুাশনা হশয়শছ 
এিং এই পবুতিকাবি কাশের উশদেশে্য?

‘কর্মচারী’ �েবত এখাবন কাতারী ও নন-কাতারী সকে পুরুষ ও নারী 
কর্মীবদরবক �ুঝাবনা িবয়বে। 
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3. ইবেপ্্রিক চুপ্ক্তর জন্য শ্রর র্রিণােবয় যযাগাবযাগ করুন। ২০১৫ইং সাবের ২১নং িারার ৪নং পপ্রবছেবদ রি�াসীবদর আগরন, রিস্ান 
এ�ং আ�াসন সংক্ান্ত আইবন উবলেখ আবে, “আইবন উবলেপ্খত শত্ম অনুযায়ী প্নবয়াগকত্মার সাবথ চুপ্ক্ত সম্পন্ন করা �্যতীত যকান 
রি�াসীবক চাকপ্রর জন্য এপ্্রি প্ভসা যদয়া িব�না।” 



প্রশ্ন-৮ আপনার ও বনশয়াগকত্থার মাশঝ ককান চুবতি না রাকশল 
বকভাশি আপনার কাজ প্রমাণ করশিন?

যপ্দ আপনার চাকপ্রর যকান প্েপ্খত চুপ্ক্ত না থাবক তব� আপপ্ন স� িরবণর 
সাক্্য রিরাবণর রাি্যবর আপনার কাবজর সম্পক্ম এ�ং অপ্িকারগুপ্ে রিরাণ 
করবত পারব�ন। বযরনঃ  

- �্যাংবক য�তন িতিান্তর

- রজুপ্র রিাপ্প্তর স্াক্র

- সিকর্মীবদরবক সাবক্্যর জন্য অনুবরাি করা এ�ং আইন অনুযায়ী অনুবরাপ্দত 
রিরাবণর অন্যান্য পদ্ধপ্ত। 

প্রশ্ন-৯ কমৌবলক কম্থসংস্ান চুবতিশত বক বক অন্তভু্থতি করা 
উবচত?

কর্মচুপ্ক্ত সংপ্লিষ্ট প্�ভাগ কত্্মক প্েপ্খত ও ও সত্যাপ্য়ত িবত িব� এ�ং প্তন 
কপ্পবত রিকাপ্শত িবত িব�। রিবত্যক পবক্র কাবে একপ্ি কবর কপ্প থাকব� 
এ�ং ত্তীয় কপ্প শ্রর র্রিণােবয়র সংপ্লিষ্ট প্�ভাবগ সংরপ্ক্ত থাকব�।

কর্মচুপ্ক্তবত দুই পবক্র রবি্য কাজ সম্পপ্ক্মত প্�িানসরূি উবলেখ থাকব�। 
প্�বশষ কবর প্নম্নপ্েপ্খত তথ্যগুপ্ে অন্তভু্মক্ত থাকবত িব�ঃ

- প্নবয়াগকত্মার নার এ�ং কাবজর জায়গা।

- কর্মচারীর নার, বযাগ্যতা, জাতীয়তা, বপশা, �স�াবসর জায়গা, এ�ং তার 
পপ্রচয় রিরাণ করার জন্য রিবয়াজনীয় তথ্যা�েী। 

- চুপ্ক্ত সরাপ্প্তর তাপ্রখ। 

পারপ্রবির রিপ্ক্য়া সম্পন্ন করবত �াি্য থাকব�। উক্ত কাজ যশষ িওয়ার পর 
আপনাবক আপনার পাসবপাি্ম য�রত প্দবত িব�। 4

প্রশ্ন-৬ বনশয়াগকত্থা (িা বনশয়াগকারী কত্্থপক্ষ) বক আপনার 
পাসশপাি্থ রাখশত পারশি? 

না পারব�ননা। তব�, আপনার প্নবয়াগকত্মা আপনার পাসবপাি্মপ্ি যক�ে তখনই 
রাখবত পাবরন যপ্দ আপপ্ন প্েপ্খতভাব� অনুবরাি কবরন, প্কন্তু আপপ্ন য�রত 
চাইবে তা য�রত প্দবত �াি্য থাকব�ন। যপ্দ আপনার প্নবয়াগকত্মা আপনার 
পাসবপাি্ম প্দবত অস্ীকার কবরন, তািবে আপপ্ন পুপ্েশ �া আইনজী�ীর কাবে 
তার প্�রুবদ্ধ অপ্ভবযাগ দাবয়র করবত পাবরন।

যপ্দ প্নবয়াগকত্মা আপনার প্েপ্খত অনুরপ্ত ো়়াই পাসবপাি্মপ্ি রাবখন, তািবে 
আইনত তাবক সব�্মাচ্চ ১০,০০০ কাতাপ্র প্রয়াে জপ্ররানা করা িব�।

প্রশ্ন-৭ আপবন বক কাতাশর ককান চুবতি ছাড়া কাজ করশত 
পারশিন?

কাতাবর রিব�শ, রিস্ান ও আ�াসন প্�ষয়ক ২০১৫ইং সাবের ২১ নং নতুন 
আইন অনুযায়ী আপনাবক একপ্ি কর্মচুপ্ক্তর অিীবন কাতাবর কাজ করার 
জন্য এপ্্রি প্ভসা রিদান করা িব�। অতএ�, আপনার এ�ং প্নবয়াগকত্মার 
রবি্য একপ্ি প্েপ্খত চুপ্ক্ত ো়়া কাজ করা অন�ি এ�ং এবত আপপ্ন অবনক 
প্�পবদর ঝুঁপ্কবত পড়ব�ন। এতদসবত্বও যারা উক্ত নতুন আইন জাপ্রর আবগ 
কাবজ প্নযুক্ত িবয়বেন এ�ং চুপ্ক্ত োড়া প্নবয়াগকত্মার কাজ করবেন তারা 
প্নবয়াগকত্মার সাবথ প্�বরাি এ�ং দাপ্�র যক্বত্র উপযুক্ত আদােবতর সারবন 
সাক্্য রিরাবণর স� পদ্ধপ্তবত তাবদর কাবজর সম্পক্ম রিরাণ করবত পারব�ন।
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4. স্রা্রে র্রিণােবয়র ওবয়�সাইবি পদ্ধপ্তগত উন্নয়ন অনুসরণ করুন।



প্রশ্ন-১২ কত সমশয়র মাশঝ আপনাশক এ কেে কছশড় করশত 
হশি?

যকান প্�বদশী যপ্দ আ�াসন পারপ্রি োভ করবত না পাবরন তব� তাবক এ 
যদশ যেবড় যযবত িব�। 

যপ্দ আ�াসন পারপ্রি যশষ িবয় যায় �া যকান কারবন �াপ্তে িবয় যায় অথ�া 
যয উবদেবশ্য এবসবেন তা যপ্দ আর রিবযাজ্য না থাবক তব� তাবক নব্বই 
প্দবনর রাবঝ এ যদশ োড়বত িব�। 

প্রশ্ন- ১৩ আপবন বক ককান ি্যবতিশক কাতাশর আপনার শ্রম 
সংক্রান্ত মামলা চাবলশয় কনিার জন্য বনরতুি কশর কাতার 
কছশড় করশত পারশিন?

রারো চাোবনার রত উপযুক্ত যকান �্যপ্ক্তবক রিপ্তপ্নপ্ি প্নযুক্ত কবর এ�ং 
তা প্�চার র্রিণােবয়র রাি্যবর সত্যায়ন কবর আপপ্ন কাতার যেবড় যযবত 
পারব�ন।

প্রশ্ন- ১৪ কখন আপনার জন্য কাতাশরর িাবহশর রাওয়া বনবষদ্ধ 
হশি? 

যপ্দ আপপ্ন যকান য�ৌজদাপ্র রারোয় (যযরনঃ �্যাোন্স োড়া যচক রিদান,  
প্�শ্াসঘাতকতা এ�ং অন্যান্য য�ৌজদারী অপরাবি) অপ্ভযুক্ত িন, এরতা�স্ায় 
যপ্দ পা�প্েক রিপ্সপ্কউশন �া যকাি্ম আপনার ভ্ররণ প্নপ্ষদ্ধ কবর। 

অথ�া যপ্দ আপনার প্�রুবদ্ধ একপ্ি প্সপ্ভে রারো করা িয় (যযরন �্যাংক 
ঋবণর �বে প্সপ্ভে ঋবণর দাপ্�) এ�ং �াদীর অনুবরাবি যপ্দ আদােত 
আপনার ভ্ররণ প্নপ্ষদ্ধ করার প্সদ্ধান্ত যনয়। 

- কাবজর রিক্প্ত ও িরন এ�ং চুপ্ক্তর স্ান।

- কাজ শুরু িওয়ার তাপ্রখ।

- চুপ্ক্ত যপ্দ প্নপ্দ্মষ্ট সরবয়র জন্য িয় তব� তার যরয়াদ ।

- পারষ্পপ্রক সম্মপ্তবত প্নি্মাপ্রত য�তন এ�ং তা আদাবয়র পদ্ধপ্ত এ�ং তাপ্রখ।

প্�বশষ রিষ্ট�্য: প্দ্তীয় অথ�া ত্তীয় �াবরর জন্য একপ্ি নতুন চুপ্ক্ত স্াক্র 
করার সরয়, রিথর�ার চুপ্ক্ত শুরু িওয়ার তাপ্রখপ্ি অ�শ্যই প্েখবত িব�। 

প্রশ্ন-১০ রবে আপনার ও বনশয়াগকত্থার মাশঝ প্রাপ্য অশর্থর 
পবরমাণ বনশয় মতবিশরাধ কেখা কেয় তশি তা বক চুবতির 
তাবরখ অনুরায়ী নাবক কাজ শুরু হওয়ার তাবরখ অনুরায়ী 
বহসাি করা হশি?    

এ যক্বত্র �াতিব� কাজ শুরু িওয়ার তাপ্রখপ্ি কায্মকর িব�; চুপ্ক্তর তাপ্রখ 
নয়। উবলেখ্য যয, যপ্দ কর্মচুপ্ক্তবত তার �্যপ্তক্র প্কেু না থাবক তখনই যক�ে 
এরনপ্ি িব�। 

যযরন: আপনার চুপ্ক্ত রিারবভের তাপ্রখ যপ্দ ১/১/২০০৮ইং িয় এ�ং আপনার 
রিক্ত কাবজর তাপ্রখ ১/৩/২০০৮ইং িয়, তািবে আপনার রিাপ্য অথ্ম 
১/৩/২০০৮ইং তাপ্রখ অনুযায়ী প্িসা� করা িব�।

প্রশ্ন- ১১ আপবন বক চুবতির মূলকবপ রাখশত পারশিন?
চুপ্ক্তর একপ্ি আসে কপ্প রাখা আ�শ্যক। চুপ্ক্তর রূেকপ্প রিদান না করা শ্রর 
আইবনর েঙ্ঘন। এ �্যাপাবর আপনাবক শ্রর সম্পক্ম প্�ভাবগ প্গবয় অপ্ভবযাগ 
করবত িব�।
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তথাপ্প, প্সপ্ভে রারো থাকা সবত্বও আদােত জনস্াবথ্ম আপনাবক যদবশ 
পাপ্িবয় যদয়ার আবদশ প্দবত পাবর। আপপ্ন যপ্দ দা�ীক্ত ঋবণর অথ্ম �্যাংবক 
জরা যদন অথ�া তা আদাবয়র জন্য যবথষ্ট গ্যারাপ্ন্ রিদান করবত পাবরন তব� 
আপনার প্�রুবদ্ধ প্সপ্ভে রারোর �বে আদােবতর ভ্ররণ প্নবষিাজ্ার প্�রুবদ্ধ 
আপপ্ন আপীে করবত পারব�ন। 

প্রশ্ন-১৫ িাধ্যতামূলক শ্রম িা কজারপিূ্থক কাজ করাশনা কক 
বক কাতাবর আইশন অপরাধ বহশসশি গণ্য করা হয়?    

ি্যাঁ, বকান �্যপ্ক্ত যপ্দ ব�তপ্নক �া অন�তপ্নকভাব� কাউবক যকান কাবজ �া 
শ্রবর �াি্য কবর তব� কাতাপ্র আইবন তার সব�্মাচ্চ েয়রাবসর কারাদন্ড ও 
স�্মাপ্িক প্তন িাজার কাতাপ্র প্রয়াে জপ্ররানা িব� অথ�া যস এদুপ্ির যয 
যকান একপ্ি দবন্ড দপ্ন্ডত িবত পাবর।

উক্ত অপরাবির প্শকার �্যপ্ক্ত যপ্দ ১৬ �েবরর কর�য়সী িয় তব� সব�্মাচ্চ 
প্তন �েবরর কারাদণ্ড িব�। 

আপপ্ন �াি্যতারূেক শ্রবরর প্শকার িবে শ্রর র্রিণােবয় অ�প্িত করুন অথ�া 
সরাসপ্র রাজিানী প্নরাপত্তা যকন্দ্র �া পা�প্েক রিপ্সপ্কউশবন প্গবয় অপ্ভবযাগ 
করুন। পরারশ্ম ও সিায়তার জন্য আপপ্ন জাতীয় রান�াপ্িকার কপ্রপ্িবকও 
অ�প্িত করবত পাবরন। (প্�চার �্য�স্া ও যযাগাবযাগ প্�ষবয় এ পুপ্তিকার ১৩ 
নং অি্যায় যদখুন)।
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অধ্যায় দুই
চুবতির প্রকার – নিায়ন –পবরসমাবতি



প্রশ্ন-১ চুবতির কময়াে কতবেন? 

চুপ্ক্ত দুই িরবনর: 

- প্নপ্দ্মষ্টকাবের চুপ্ক্ত

- অপ্নপ্দ্মষ্টকাবের চুপ্ক্ত

প্রশ্ন-২ ‘বনবে্থষ্টকাশলর চুবতি' মাশন বক? 

এর অথ্মঃ পারষ্পপ্রক সম্মপ্তবত প্নি্মাপ্রত সরয়কাবের জন্য প্নবয়াগকত্মার 
অিীবন �া তার তত্বা�িাবন সব�্মাচ্চ পাঁচ �েবরর জন্য যকান কাজ করার চুপ্ক্ত। 
এপ্ি পর�ত্মী যরয়াদ �া সরান যরয়াবদর জন্য পুনঃন�ায়ন করা যযবত পাবর। 
চুপ্ক্তবত উবলেপ্খত পরীক্ারূেক সরয়কাে যশষ িওয়ার পর চুপ্ক্তর প্নি্মাপ্রত 
যরয়াদ উত্তীবণ্মর আবগ যকান পক্ এককভাব� চুপ্ক্ত সরাপ্ত করবত পারব�না। 
অন্যথায় তা য�আইনী �বে গণ্য িব�। এরতা�স্ায় অপরপক্ ক্প্তপূরণ োভ 
করবত পারব�।

প্রশ্ন- ৩  অবনবে্থষ্টকাশলর চুবতি মাশন বক?

এর অথ্মঃ পারষ্পপ্রক সম্মপ্তবত অপ্নি্মাপ্রত সরয়কাবের জন্য প্নবয়াগকত্মার 
অিীবন �া তার তত্বা�িাবন যকান কাজ করার চুপ্ক্ত। প্নি্মাপ্রত যরয়াবদর  
যনাপ্িবশর পর যয যকান পক্ যকানরিকার কারণ দশ্মাবনা �্যতীত চুপ্ক্ত সরাপ্ত 
করবত পারব�।

প্রশ্ন- ৪ অবনবে্থষ্টকাশলর চুবতির কক্ষশত্র কনাবিশের কময়াে 
কতবেন?

যপ্দ চাকপ্রর চুপ্ক্ত অপ্নপ্দ্মষ্ট িয় তব� উভয় পক্ কারণ ো়়াই তা �াপ্তে 

করবত পাবর, এ যক্বত্র চুপ্ক্ত যশষ করবত ইছেুক পক্ প্নবম্নাক্ত প্নয়র অনুযায়ী 
প্েপ্খতভাব� অন্য পক্বক যস �্যাপাবর অ�প্িত করব�:

- বয সকে কর্মচারীর য�তন রাপ্সক অথ�া �াপ্ষ্মক প্িবসব� যদয়া িয় তাবদর 
কাবজর সরয়কাে পাঁচ �ের �া তার যচবয় কর িবে তাবদরবক চুপ্ক্ত �াপ্তবের 
করপবক্ একরাস আবগ যনপ্িশ প্দবত িব�। আর তাবদর কাবজর সরয়কাে 
পাঁচ �েবরর য�শী িবে চুপ্ক্ত �াপ্তবের করপবক্ দুই রাস আবগ যনাপ্িশ প্দবত 
িব�। 

- অন্যপ্দবক যাবদরবক কাবজর প্ভপ্ত্তবত �া বদপ্নক প্িবসব� রজুরী রিদান করা 
িয় তাবদরবক প্নবম্নাক্ত সরবয়র প্ভপ্ত্তবত যনাপ্িশ যদয়া িব�ঃ

- যপ্দ কাবজর সরয়কাে এক �েবরর কর িয় তব� করপবক্ এক সপ্তাি আবগ 
যনাপ্িশ প্দবত িব�। 

- কাবজর সরয়কাে যপ্দ এক �েবরর য�শী এ�ং পাঁচ �েবরর কর িয় তব� 
করপবক্ দুই সপ্তাি আবগ যনাপ্িশ প্দবত িব�।

- কাবজর সরয়কাে যপ্দ পাঁচ �েবরর য�শী িয় তব� করপবক্ এক রাস আবগ 
যনাপ্িশ প্দবত িব�।

প্রশ্ন- ৫ বনধ্থাবরত কময়াশের আশগ কনাবিে না বেশয় চুবতি 
িাবতল করশল তার বিধান বক হশি? 

প্নি্মাপ্রত যরয়াবদর আবগ যনাপ্িশ না প্দবয় যয চুপ্ক্ত �াপ্তে করব� যস অপর 
পক্বক উক্ত সরয়কাবের রজুরী ক্প্তপূরণ প্িবসব� প্দব�।
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প্রশ্ন- ৬ চুবতিশত 'পরীক্ষামূলক সময়কাল' এর কময়াে কত?

চুপ্ক্তবত 'পরীক্ারূেক সরয়কাে' �েবত �ুঝাবনা িয়, কর্মচারীর কাবজর 
দক্তা রিরাবণর সরয়কাে; যার যরয়াদ িব�, তার কাজ শুরুর তাপ্রখ িবত 
সব�্মাচ্চ েয়রাস। এ সরয়কাবের রাবঝ প্নবয়াগকত্মা চুপ্ক্ত �াপ্তে করবত 
পারব�। তব� শত্ম িবো, চুপ্ক্ত �াপ্তবের করপবক্ প্তনপ্দন আবগ তাবক যস 
�্যাপাবর অ�প্িত করবত িব�।

প্রশ্ন- ৭ বনশয়াগকত্থা বক আপনাশক চুবতি িবহভু্থত ককান কাশজ 
বনশয়াগ করশত পারশিন?

ি্যাঁ পারব�ন, যপ্দ তা যকান দূঘ্মিনা এড়াবনার জন্য �া যকান দূঘ্মিনা জপ্নত 
ক্প্ত পূরবণর জন্য িবয় থাবক। তব� এর জন্য কর্মচারীবক তার রিাপ্য রিদান 
করবত িব�। 

এরপ্নভাব� তা পারব�ন, যপ্দ কাজপ্ি সারপ্য়ক সরবয়র জন্য িয় এ�ং রূে 
কাবজর �্যপ্তক্র না িয়, অন্যপ্দবক আপনার অপ্িকারও ক্ুন্ন না িয় এ�ং 
রুজুরীও হ্াস না িয়।

প্রশ্ন-৮ ‘শপোগত প্রবেক্ষণ চুবতি’ বক?

কাতাপ্র শ্রর আইন অনুযায়ী যয প্নবয়াগকত্মা পঞ্াশ �া তবতাপ্িক কর্মচারী 
প্নবয়াগ প্দব� তাবক র্রিণােবয়র শ্রর প্�ভাগ িবত রবনানীত শ্রপ্রকবদর রি্য 
িবত (৫%) শ্রপ্রকবক র্রিণােবয়র রিপ্শক্ণ যরিাগ্রার অনুযায়ী য্প্নং প্দবত িব�। 

যপশাগত রিপ্শক্বণর যক্বত্র যপশার নার, রিপ্শক্বণর সরয়কাে, তার 
পয্মায়সরূি এ�ং রিপ্শক্ণাথ্মীবদরবক রিদত্ত য�তবনর পপ্ররাণ প্েপ্খত থাকবত 
িব�। 

যয যকান পক্ ব�ি যকান কারবণ যয যকান সরয় রিপ্শক্ণ সরাপ্ত করবত পারব�। 
তব� শত্ম িবো তা সরাপ্প্তর করপবক্ এক সপ্তাি আবগ যস �্যাপাবর প্েপ্খত 
যনাপ্িশ প্দবত িব�। 

প্রশ্ন-৯ 'অস্ায়ী চুবতি' বক?

'অস্ায়ী চুপ্ক্ত' িবো, প্নি্মাপ্রত সরবয়র রাবঝ কাজ সম্পন্ন করার চুপ্ক্ত অথ�া 
প্নপ্দ্মষ্ট যকান কাজ সম্পন্ন করার চুপ্ক্ত; যা উক্ত কাজ সম্পাদবনর পর সরাপ্ত 
িবয় যায়। বযরন যকান অনুষ্ঠান �া সবম্মেন ইত্যাপ্দর কাবজর জন্য প্কেু 
সংখ্যক কর্মচারীবক প্নবয়াগ যদয়া। অনুরুপভাব�, �াপ্ড় যররারত �া রং করার 
জন্য প্নবয়াগকত্মার সাবথ কর্মচারীর চুপ্ক্ত।

চুপ্ক্ত অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করার পর অস্ায়ী চুপ্ক্ত যশষ িবয় যাব�। অতঃপর 
প্নবয়াগকত্মা চুপ্ক্ত ন�ায়বনর ইছো রিকাশ না করবে অথ�া আইন সম্মতভাব� 
আপনাবক অন্য প্নবয়াগকত্মার কাবজ স্ানান্তর না করবে চুপ্ক্তর উবদেশ্য আর 
�াকী থাকব�না �বে আপনাবক যদশ এ যেবড় যযবত িব�।

প্রশ্ন-১০ বনশয়াগকত্থার ককান আপবতি ছাড়া আপবন কাজ 
অি্যাহত রাখশল বক আপনার ‘বনবে্থষ্টকাশলর চুবতি’ 
স্বয়ংবক্রয়ভাশি নিায়ন হশি?

যপ্দ চুপ্ক্তর যরয়াদ প্নপ্দ্মষ্ট থাবক এ�ং উভয়পক্ তার যরয়াদ যশষ িওয়ার 
পরও এর �াতি�ায়ন অ�্যািত রাবখ তব� তা পূ�্ম�ত্মী শত্মা�েীসি অপ্নি্মাপ্রত 
সরয়কাবের জন্য ন�ায়নক্ত �বে িত্ম�্য িব�। ন�ায়নক্ত সরয়কাে আবগর 
চুপ্ক্তর �প্ি্মত সরয়কাে প্িবসব� প্�ব�প্চত িব� এ�ং রিথর�ার প্নবয়াগকত্মার 
কাবজ রিব�বশর তাপ্রখ যথবক তা গণনা করা িব�।
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প্রশ্ন- ১১ ‘বনবে্থষ্ট কাশজর চুবতি’ শেষ হশয় রািার পর 
বনশয়াগকত্থার ককান আপবতি ছাড়া কম্থচারী কাজ অি্যাহত 
রাখশল বক তা চুবতির নিায়ন বহশসশি গণ্য হশি?

চুপ্ক্ত যপ্দ যকান প্নপ্দ্মষ্ট কাজ �াতি�ায়বনর জন্য িবয় থাবক তব� উক্ত কাজ 
সম্পাদবনর সাবথ সাবথ চুপ্ক্ত যশষ িবয় যাব�। যপ্দ কাবজর রিক্প্ত পুনঃ ন�ায়ন 
যযাগ্য িয় তব� চুপ্ক্তক্ত কাজ সম্পাদবনর পর ও কাজ অ�্যািত রাখবে 
চুপ্ক্তপ্ি পূনরায় একই যরয়াবদর জন্য ন�ায়ন িবয় যাব�। ন�ায়নক্ত চুপ্ক্তপ্ি 
‘প্নপ্দ্মষ্টকাবের চুপ্ক্ত’ প্িবসব� পপ্রগপ্ণত িব�।  

যযরনঃ যপ্দ প্নপ্দ্মষ্ট সংখ্যক দরজা �ানাবনা �া োগাবনার জন্য চুপ্ক্ত সম্পাপ্দত 
িবয় থাবক তব� কর্মচারী তা সম্পন্ন করার পর চুপ্ক্ত যশষ িবয় যাব�।

ন�ায়ন রিক্প্তর কাবজর উদািরণঃ যযরন, যপ্দ ১০০প্ি আ�াপ্সক ইউপ্নি 
প্�প্শষ্ট স্াবন রাত্র ১০প্ি আ�াপ্সক ইউপ্নবি এয়ার কপ্ন্ডশন স্াপন করার 
জন্য চুপ্ক্ত সম্পাপ্দত িয় তব� তা সম্পন্ন করার পর কাজ অ�্যািত রাখবে 
আবগর রত একই িরবণর যরয়াদ ও শবত্ম চুপ্ক্তর ন�ায়ন িবয় যাব�। তা প্নপ্দ্মষ্ট 
যরয়াবদর চুপ্ক্ত প্িবসব� থাকব�।

প্রশ্ন- ১২ আপবন কখন বনশয়াগ চুবতি িাবতল করশত পারশিন?

প্নবম্নাক্ত অ�স্াসরূবি আপপ্ন চুপ্ক্ত �াপ্তে করবত পারব�ন (চুপ্ক্তর যরয়াদ 
প্নপ্দ্মষ্ট যিাক �া অপ্নপ্দ্মষ্ট যিাক) এ�ং আপনার চাকুরী যশবষর য�ানাস রিাপ্প্তর 
অপ্িকার �জায় থাকব� ঃ  

- প্নবয়াগকত্মা যপ্দ চুপ্ক্তর শত্ম �া শ্রর আইন েঙ্ঘন কবর। 

- আপপ্ন �া আপনার পপ্র�াবরর যকান সদস্য আক্রণ �া বনপ্তকতা প্�বরািী 
যকান আচরবনর প্শকার িবে।

- প্নবয়াগকত্মা চুপ্ক্তর যকান শবত্মর �্যাপাবর জাপ্েয়াপ্ত করবে। 

- যপ্দ আপনার প্নরাপত্তা �া স্াবস্্যর জন্য গুরুতর ঝুঁপ্ক থাবক, তব� শত্ম িবো 
প্নবয়াগকত্মা যপ্দ যস সম্পবক্ম জাবন এ�ং তা দূর না কবর।

প্রশ্ন- ১৩ বনশয়াগকত্থা বক ককান ধরশণর কনাবিে না বেশয় আপনাশক চাকুরী 
কেশষর কিানাস হশত িবচিত কশর কম্থচুবতি িাবতল করশত পারশিন?

প্নবম্নাক্ত অ�স্ায়  তা করবত পারব�নঃ

- প্ভন্ন �্যপ্ক্ত �া প্ভন্ন জাতীয়তার প্রথ্যা পপ্রচয় প্দবে �া জাে ় কুবরন্স জরা 
প্দবে অথ�া, এরন যকান ভূে করবে যার �বে প্নবয়াগকত্মার �ড় িরবণর 
ক্প্ত িয়।  

- প্েপ্খতভাব� সতক্ম করা সবত্বও একাপ্িক�ার কর্মচারী ও যকাম্পাপ্নর 
প্নরাপত্তা সংক্ান্ত প্নবদ্মশনা েঙ্ঘন করবে। তব� শত্ম িবো, বস প্নবদ্মশনা 
রিকাশ্য স্াবন প্েপ্খতভাব� থাকবত িব�। 

- প্েপ্খতভাব� সতক্ম করা সবত্বও একাপ্িক�ার চুপ্ক্তর শত্ম �া শ্রর আইন 
েঙ্ঘন করবে। 

- কাবজর সরয় রাদক �া যনশা জাতীয় রিব�্যর রিভা�যুক্ত পাওয়া যগবে। 

- প্েপ্খতভাব� সতক্ম করা সবত্বও একাপ্িক�ার সিকর্মীবদর উপর আক্রণ 
করবে। 

- ন�ি কারণ ো়়া �েবর একািাবর সাতপ্দন অথ�া প্�প্ছেন্নভাব� পবনবরা প্দন 
কাবজ অনুপপ্স্ত থাকবে।

- চূ়়ান্ত রাবয় সম্মান �া সততা সংক্ান্ত যকান অপরাবি যদাষী সা�্যতি িবে।
1615



প্রশ্ন-১৪/ ছুবির সময় বক আপনাশক চাকুরীচু্যত করা রাশি?

েুপ্ির সরয় কর্মচুপ্ক্ত �াপ্তে করা অনুবরাপ্দত নয় এরনপ্ক এ সরয় চুপ্ক্ত 
অ�সাবনর যনাপ্িশও যদয়া যাব�না।

প্রশ্ন- ১৫/ কখন আপনাশক ভ্রমণ বিবকশির মূল্য প্রোন করশত 
হশি?

প্নবয়াবগর সরয় এ�ং কর্মচুপ্ক্তর যরয়াদ যশবষ প্নবয়াগকত্মাবক কর্মচারীর 
ভ্ররবণর জন্য প্িবকবির রূে্য রিদান করবত িব�। অনুরুপভাব� চুপ্ক্তবত উবলেখ 
থাকবে �াপ্ষ্মক েুপ্ির সরয়ও প্নবয়াগকত্মা কর্মচারীবক ভ্ররবণর প্িপ্কবির রূে্য 
রিদান করব�। 

যপ্দ আপপ্ন যকানও আইপ্ন কারণ ো়়াই চুপ্ক্তর যরয়াদ যশবষর আবগ কাজ 
যেব়় যান, অথ�া পদত্যাগপত্র জরা যদন তািবে আপনাবকই প্নজ ভ্ররণ 
প্িবকবির অথ্ম রিদান করবত িব�।

অপ্নপ্দ্মষ্ট কর্মচুপ্ক্তর যক্বত্র প্নবয়াগকত্মা চাকুরী যশবষ প্িবকবির রূে্য রিদান 
করব�।

প্রশ্ন- ১৬ বকভাশি আপবন চাকুরী কেশষর কিানাস বহসাি 
করশিন?

চাকুরীর যরয়াদ পুবরা এক �ের �া তার য�প্শ িবে চাকুরী যশবষর য�ানাস 
রিদান করা িব� এ�ং চাকুরীর সকে �েবরর জন্য উক্ত য�ানাস োভ করব�ন। 
এ য�ানাস উভয় পবক্র সম্মপ্তবত প্নি্মাপ্রত িব�; তা যযন রিপ্ত �েবরর জন্য 
প্তন সপ্তাবির য�তবনর যচবয় কর না িয়। 

চাকুরীর �েবরর সংখ্যা প্নি্মারবণর �্যাপাবর যপ্দ আপপ্ন প্নবয়াগকত্মার রতারত 
গ্রিণবযাগ্য রবন না কবরন তব� য�ানাবসর উপযুক্ত �েবরর রিক্ত সংখ্যা 
প্নি্মারবণর জন্য আপপ্ন রারো করবত পারব�ন।
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প্রশ্ন-১ কমৌবলক কিতন বক?

এপ্ি প্নি্মাপ্রত সরবয়র কাবজর জন্য অথ�া কাবজর অংশ �া উৎপাদন প্িবসব� 
রিবদয় রজুরী। এবত শুিুরাত্র �াপ্ষ্মক প্রিপ্রয়ার (�্প্দ্ধ) অন্তভু্মক্ত িব�। 

প্রশ্ন-২ কিতন বক?
এপ্ি িবো, রূে রজুপ্র, সরতি ভাতা, ব�ানাস এ�ং পাপ্রশ্রপ্রক, যা যয যকান 
িরবণর কাজ �া যয যকান প্িসা� পদ্ধপ্তবত রিদান করা িয়।

প্রশ্ন-৩ মজুবর সুরক্ষা ি্যিস্া (WPS) বক? 
WPSএর রাবন িবো, রজুরীর উপযুক্ততার প্দন িবত সাত প্দবনর রবি্য 
প্নবয়াগকত্মা কত্্মক শ্রপ্রকবদর রজুপ্র রাব্রের আপ্থ্মক রিপ্তষ্ঠাবন (কর্মচারীর 
অ্যাকাউবন্) স্ানান্তর করার যরিাগ্রার। 

প্রশ্ন-৪ WPS এর বনরীক্ষণ করার  উপরতুি কত্্থপক্ষ কক?
শ্রর র্রিণােবয়র পপ্রদশ্মন প্�ভাবগর রজুপ্র সুরক্া প্�ভাগ কর্মচারীবদর য�তন 
তাবদর �্যাংক অ্যাকাউবন্ স্ানান্তর করার �্যাপাবর যকাম্পানীর দায়�দ্ধতা 
তত্তা�িান করব�। 
যকাম্পাপ্ন আইন পােন করবে প্কনা তা স্য়ংপ্ক্য় প্সবটেবর এপ্্রির রাি্যবর 
প্নরীক্ণ করা িব�।

প্রশ্ন-৫ কম্থঘনিা বক বনধ্থাবরত?
এক ঘন্া প্�রপ্ত  (নারায-খাওয়ার জন্য) সি রিপ্তপ্দন আি ঘন্া। প্�রপ্তর 
সরয় রিক্ত কর্মঘন্ার রি্য গণনা করা িব�। 

ররযান রাবস প্�রপ্ত সি েয় ঘন্া এ�ং প্�রপ্তর সরয় রিক্ত কর্মঘন্ার রি্য 
গণনা করা িব�না। 
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প্রশ্ন-৬ বনশয়াগকত্থা বক আপনার কাশছ অবতবরতি ঘনিার কাজ 
চাইশত পাশর?

ি্যাঁ, কখবনা কখবনা চাইবত পাবর। তব� শত্ম িবো, নদপ্নক কাবজর সরয় 
যযন দশ ঘন্ার য�শী না িয়। তব� যস সকে জরূরী অ�স্া �্যতীত যখন �ড় 
িরবণর যকান ক্প্ত এড়াবনার জন্য অথ�া দূঘ্মিনা পর�ত্মী সংস্ার কাবজর 
জন্য একািাবর কাজ করার রিবয়াজনীতা যদখা যদয়।

প্রশ্ন-৭ ওভারিাইম কাশজর জন্য বক মজুরী প্রোন করশত হশি?

ি্যাঁ, প্নবয়াগকত্মা যস জন্য সািারণ কর্মঘন্ার য�তন ও তার সাবথ উক্ত 
য�তবনর ২৫% রিদান করব�। 

যযরনঃ সািারণ কর্মঘন্ার রজুরী যপ্দ ২০ প্রয়াে িয় তব� ওভারিাইর ঘন্ার 
জন্য ২৫ প্রয়াে রিদান করবত িব�।

প্রশ্ন-৮ এমন ধরশণর ককান অি্যাহত কাজ আশছ বক, রা বিশ্রাশমর জন্য 
িন্ধ করা রাশিনা? 

প্নপ্দ্মষ্ট প্কেু কাবজর যক্বত্র এরন িবত পাবর; বয কাবজর িরনই এরন। তদুপপ্র 
তা সংপ্লিষ্ট র্রিনােবয়র প্সদ্ধাবন্ত প্নি্মাপ্রত িব�। বযরন, পািারাদাপ্রর কাজ।

প্রশ্ন-৯ বনশয়াগকত্থা বক আপনার কাশছ সাতিাবহক ছুবির বেশন কাজ 
চাইশত পারশিন?

প্শ�ি কর্মচারী �্যতীত অন্যবদর জন্য সািারণত শুক্�ার সাপ্তাপ্িক েুপ্ির 
প্দন। তব� কাবজর রিবয়াজবন আপনাবক কখবনা সাপ্তাপ্িক েুপ্ির প্দবনও কাবজ 
প্নবয়াপ্জত করা যযবত পাবর। এ যক্বত্র শত্ম িবো, আপনাবক ঐ প্দবনর জন্য 
যরৌপ্েক য�তন যদয়া িব� এ�ং যসপ্দবনর পপ্র�বত্ম অন্য আবরক প্দন েুপ্ি যদয়া 
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িব� অথ�া, বসপ্দবনর জন্য সািারণ কর্মপ্দ�বসর যরৌপ্েক য�তন ও তার সাবথ 
উক্ত য�তবনর ১৫০% রিদান করবত িব�। 

যযরনঃ সািারণ কর্মপ্দ�বসর য�তন যপ্দ ১০০ প্রয়াে িয় তব� সাপ্তাপ্িক েুপ্ির 
প্দবন কাজ করার জন্য ২৫০ প্রয়াে যদয়া িব�। 

আপনাবক পরপর দুই শুক্�াবরর য�প্শ েুপ্ির প্দন কাবজ প্নবয়াগ করা যাব�না, 
এরনপ্ক যপ্দ আপপ্ন কাজ করবত সম্মতও  িন।

প্শ�ি কর্মচারী �্যতীত অন্যবদর যক্বত্র রাত ৯িা িবত যভার ৩িার রাবঝ 
কাজ করবে প্নবয়াগকত্মা রূে য�তন ও তার সাবথ উক্ত য�তবনর ৫০% রিদান 
করবত িব�। 

যযরনঃ সািারণ সরবয়র রজুরী যপ্দ ৫০ প্রয়াে িয় তব� রাত ৯িা িবত যভার 
৩িার রাবঝ উক্ত  সরবয়র কাবজর জন্য ৭৫  প্রয়াে রিদান করবত িব�।

প্রশ্ন-১০ সরকাবর ছুবির বেনগুশলা বক বক? এিং উতি বেনগুশলার মজুরী 
বক কেয়া হশি? 

প্নবম্নাক্ত প্নয়বর রিপ্ত�ের সন�তপ্নক েুপ্ি রিদান করা িব�ঃ

- ঈদুে প্�তর উপেবক্ প্তন প্দন।

- ঈদুে আযিা উপেবক্ প্তন প্দন।

- রিপ্ত�ের ১৮/১২ তাপ্রবখ জাতীয় প্দ�স উপেবক্ এক প্দন। 

- প্নবয়াগকত্মা কত্্মক প্নি্মাপ্রত প্তন প্দন। 

- কাবজর রিবয়াজবন এসকে প্দবন কাজ করবত িবে তার পপ্র�বত্ম অন্যপ্দন 
েুপ্ি প্দবত িব�। 
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প্রশ্ন-১১ আপনার িাবষ্থক ছুবি কতবেন?

প্নবম্নাক্ত প্নয়বর আপনাবক �াপ্ষ্মক সন�তপ্নক েুপ্ি রিদান করা িব�ঃ 

- আপনার চাকপ্রর যরয়াদ পাঁচ �েবরর কর িবে প্তন সপ্তাি।

- চাকপ্রর যরয়াদ পাঁচ �ের �া তার য�প্শ িবে চার সপ্তাি।

- বকান �েবরর ভগাংশ সরবয়র জন্য উক্ত �েবর চাকরীবত অপ্ত�াপ্িত 
সরবয়র পপ্ররাণ অনুযায়ী আপনার েুপ্ি প্িবস� করা িব�।

যযরনঃ �াপ্ষ্মক েুপ্ি োবভর জন্য যপ্দ আবরা েয়রাস �াকী থাবক তব� আপপ্ন 
অবি্মক েুপ্ি পাব�ন। 

প্রশ্ন ১২- আপবন বক পরিত্থী িছশরর জন্য আপনার ছুবি মুলতিী করশত 
পারশিন?

প্নবয়াগকত্মা কবর্মর রিবয়াজনীয়তা অনুযায়ী আপনার �াপ্ষ্মক েুপ্ি প্নি্মারণ 
করব�ন, এ�ং প্তপ্ন আপনার সম্মপ্তবত  েুপ্ি প্�ভক্ত কবর প্দবত পারব�ন, 
তব� রিপ্তপ্ি প্�ভক্ত অংশ দুই সপ্তাবির য�প্শ িবত পারব�না। 

প্নবয়াগকত্মা আপনার প্েপ্খত অনুবরাবি আপনার �াপ্ষ্মক েুপ্ির অবি্মকিা 
পর�ত্মী �ের পয্মন্ত রুেত�ী করবত পারব�ন। আপপ্ন আপনার �াপ্ষ্মক েুপ্ির 
অপ্িকার ত্যাগ করবত পারব�ন না। 

েুপ্ির পপ্র�বত্ম রিবদয় রজুরী সরান নগদ ভাতা োভ করবত পারব�ন। 

েুপ্ির আবগ কর্মচুপ্ক্ত যশষ িবয় যগবে েুপ্ির প্দবনর রজুরীর সরপপ্ররাণ নগদ 
ভাতা োভ করব�ন।

23

প্রশ্ন-১৩/ ছুবির বেশনর কিতন আপবন কখন পাশিন?

কর্মচারী েুপ্ি যনয়ার আবগই প্নবয়াগকত্মা তাবক েুপ্ির প্দনগুবোর য�তন রিদান 
করব�ন।

প্রশ্ন-১৪ অসুস্তাজবনত ছুবির বনয়ম কী?

কাবজ যযাগদাবনর রিথর তাপ্রখ যথবক প্তন রাস পবর এ েুপ্ি যদওয়া িব�।

প্নবয়াগকত্মা কত্্মক  অনুবরাপ্দত যকান ়াক্তার যথবক যরপ়্বকে সাপ্ি্মপ্�বকি 
দ্ারা অসুস্তা রিরাপ্ণত িবত িব�।

অসুস্তাজপ্নত েুপ্ি দুই সপ্তাবির য�শী না িবে আপপ্ন উক্ত প্দনগুবোর পূণ্ম 
য�তন পাব�ন।

উক্ত েুপ্ি দুই সপ্তাবির য�শী িবে আপপ্ন পর�ত্মী চার সপ্তাবির জন্য অবি্মক 
য�তন পাব�ন। 

অসুস্তাজপ্নত েুপ্ি উপবরাক্ত সরয়কাবের যচবয় য�শী িবে উক্ত েুপ্ির 
প্দনগুবোর জন্য যকান য�তন যদয়া িব�না। পর�ত্মীবত আপপ্ন পূণরায় কাবজ 
প্�বর আসব�ন �া স্াস্্যগত কারবণ পদত্যাগ করব�ন অথ�া আপনার চাকরীর 
সরাপ্প্ত ঘিব�।
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প্রশ্ন-১ একই কাশজর জন্য আপবন বক পরুুশষর মত একই কিতন পাশিন?

একই কাবজর জন্য আপপ্ন পুরুবষর রত একই য�তন পাব�ন এ�ং আপনার 
জন্য পুরুবষর রত রিপ্শক্ণ ও পদবন্নাপ্তর একই সুবযাগ রবয়বে। বয সকে 
কাজ প্�পজ্জনক, কষ্টকর এ�ং আপনার স্াস্্য �া চপ্রবত্রর জন্য ঝুঁপ্কপূণ্ম যস 
সকে কাবজ আপনাবক প্নবয়াগ করা প্নবষি। অনুরুপভাব� শ্রর র্রিণােয় িবত 
প্নি্মাপ্রত অন্যান্য প্নপ্ষদ্ধ কাবজ আপনাবক প্নবয়াগ যদয়া যাব�না।

প্রশ্ন-২ মাতত্্বকালীন ছুবি বকভাশি বহসাি করা হশি?

আপপ্ন সন্তান রিসব�র আবগ পবর প্রপ্েবয় যরাি ৫০ প্দন পূণ্ম য�তন সি 
রাত্ত্বকােীন েুপ্ি পাব�ন। তব� শত্ম িবো, েুপ্ির আব�দন করার আবগ 
আপনার চাকরীর সরয়কাে করপবক্ এক�ের পূণ্ম িবত িব�। উক্ত েুপ্ির 
করপবক্ পঁয়প্ত্রশ প্দন িবত িব� রিসব�র পবরর সরয়কাবে। 

রিসব�র পর যপ্দ েুপ্ির অ�প্শষ্ট প্দন প্ত্রশ প্দবনর যচবয় কর িয় তািবে �াপ্ষ্মক 
েুপ্ি িবত আপনার েুপ্ির �াকী প্দন পূণ্ম করা িব�, অন্যথায় অপ্তপ্রক্ত প্দনগুবো 
অন�তপ্নক েুপ্ি প্িবসব� গণ্য িব�।

প্রশ্ন-৩ মাতত্্বকালীন ছুবির পর রবে আপবন স্বাস্্যগত কারশণ কাশজ 
বিরশত না পাশরন তশি আপনার কম্থচুবতি অিসান করা বক আইনত 
বিধ হশি?

আপনাবক চাকরী িবত �রখাতি করা যাব�না। তব� তা একািাবর �া প্�প্ছেন্নভাব� 
ষাি প্দবনর য�শী না িবে অন�তপ্নক েুপ্ি প্িবসব� গণ্য িব�। প্কন্তু শত্ম িবো, 
যসজন্য প্নবয়াগকত্মার প্নকি গ্রিণবযাগ্য যকান প্�বশষজ্ ়াক্তাবরর পক্ িবত 
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চতূর্থ অধ্যায়
নারী ও অপ্রাতিিয়স্কশের বনশয়াগ



যরপ়্বকে সাপ্ি্মপ্�বকি যপশ করবত িব�। 

রাত্ত্বকােীন েুপ্ি আপনার অন্যান্য রিাপ্য েুপ্িবত যকান রিভা� স্প্ষ্ট করব�না।

প্রশ্ন-৪ িশুকর দুধ খাওয়াশনার বিরবত বকভাশি বহসাি করা হশি? 

রাত্ত্বকােীন েুপ্ির পর এক�ের পয্মন্ত আপপ্ন বদপ্নক একঘন্া কবর প্�রতীর 
সরয় পাব�ন (যসজন্য আপপ্ন সরয় প্নি্মারণ কবর প্নব�ন)।

প্রশ্ন-৫ বনশয়াশগর ন্ূযনতম িয়স কত?

প্পতা �া অপ্ভভা�বকর সম্মপ্ত সি ১৬ �ের। এো়়াও, উক্ত �্যপ্ক্তবক শ্রর 
র্রিনােয় যথবক প্�বশষ অনুরপ্ত প্নবত িব�। যপ্দ প্তপ্ন কাতাবরর প্শক্াথ্মী িন, 
তব� প্শক্া র্রিনােবয়র অনুরপ্ত আ�শ্যক।

প্রশ্ন-৬ বকশোরশের জন্য বক বক চাকরীশত এিং ককান ধরশণর স্াশন 
কাশজ বনশয়াগ করা বনবষদ্ধ?

যযসকে স্াবন তাবদর প্নরাপত্তা, স্াস্্য, এ�ং বনপ্তকতা ক্প্তগ্রস্ িবত পাবর 
যসসকে স্াবন তাবদরবক কাবজ প্নবয়াগ করা প্নপ্ষদ্ধ।

প্রশ্ন-৭ বকশোর বনশয়াশগর নীবতমালা বক? 

যথাযথ যরপ়্বকে কত্্মপবক্র স্াক্প্রত যরপ়্বকে যিবষ্ট কাবজর উপযুক্ততা 
রিরাপ্ণত িওয়া �্যতীত যকান প্কবশারবক কাবজ প্নবয়াগ যদয়া যাব�না। 
প্নবয়াগকত্মা রিপ্ত�ের এক�ার তার যরপ়্বকে যিষ্ট করাব�ন এ�ং উক্ত 
কর্মচারীর �াইবে তার স্াস্্য সনদ সংরক্ণ করব�ন।
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যযসকে প্নবয়াগকত্মা এক �া একাপ্িক প্কবশার প্নবয়াগ যদন তারা উক্ত 
প্কবশারবদর পক্ িবত সংপ্লিষ্ট প্�ভাগবক তাবদর প্�তিাপ্রত তথ্য, কাবজর 
প্��রণ এ�ং প্নবয়াবগর তাপ্রখ সম্পবক্ম অ�প্িত করব�ন। প্কবশারবদর কর্মস্বে 
দ্শ্যরান স্াবন, তাবদর কর্মঘন্া এ�ং প্�রপ্তর সরয় সম্পবক্ম অ�প্িত করব�ন।
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5. এ অি্যাবয়র সরতি তথ্য ২০১৭ইং সাবের ১৫নং গ্িকর্মী প্নয়্রিণ আইন িবত সংকপ্েত।  

প্রশ্ন-১ গাহ্থস্্য কম্থচারী কারা?

যস সকে পুরুষ �া নারী কর্মচারী যারা প্নবয়াগকত্মার অিীবন রজুরীর 
প্�প্নরবয় গাি্মস্্য প্�প্ভন্ন িরবণর কাজ কবর থাবকন। বযরন, ড্াইভার, সন্তান 
রিপ্তপেনকারী, �া�ুপ্চ্ম এ�ং �াগাবনর রাপ্ে ইত্যাপ্দ।

প্রশ্ন-২ আপনাশক বক ককান চুবতি ি্যতীত বনশয়াগ কেয়া রাশি?

আপনাবক শিুরাত্র সংপ্লিষ্ট প্�ভাবগর প্েপ্খত ও অনুবরাপ্দত চুপ্ক্ত সাবপবক্ 
প্নবয়াগ যদয়া যাব�। উক্ত অনুবরাদবনর প্তনপ্ি কপ্প থাকব�। তন্মবি্য একপ্ি 
কপ্প আপনার কাবে, প্দ্তীয় কপ্প প্নবয়াগকত্মার কাবে এ�ং ত্তীয় কপ্পপ্ি শ্রর 
র্রিনােবয়র সংপ্লিষ্ট প্�ভাবগ জরা থাকব�।

কর্মচুপ্ক্ত �্যতীত যকান কর্মচারী প্নবয়াগ প্দবে সব�্মাচ্চ (৫০০০) প্রয়াে পয্মন্ত 
জপ্ররানা িবত পাবর।

প্রশ্ন-৩ ককান ভাষায় চাকবরর চুবতি স্বাক্ষবরত হশি?

প্নবয়াগ চুপ্ক্ত আরপ্�বত রিস্তুত করা িব� এ�ং সাবথ অন্য ভাষার অনু�াদ কপ্প 
থাকবত পাবর। দুই কপ্পর রবি্য পাথ্মক্য যদখা প্দবে আরপ্� কপ্পই রূে প্িবসব� 
প্�ব�প্চত িব�।

প্রশ্ন- ৪ চুবতিশত বক বক তর্য অন্তভু্থতি করশত হশি? 

- কর্মচারীর নার, জাতীয়তা এ�ং �াসস্াবনর প্িকানা।

- চুপ্ক্ত সরাপ্প্তর তাপ্রখ। 

- কর্মচারীর কাবজর িরন ও রিক্প্ত।
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- কাজ শুরুর তাপ্রখ এ�ং প্শক্ানপ্�শকাে (পরীক্ারূেক সরয়কাে) এর 
যরয়াদ। প্শক্ানপ্�শকাবে য�তন রিদান করবত িব� এ�ং উক্ত সরয়কাে শ্রর 
র্রিনােয় কত্্মক প্নি্মাপ্রত িব�। 6

- চুপ্ক্তর যরয়াদ, পুনন্ম�ীকরণ এ�ং সরাপ্প্তর শত্মা�েী। 

- পরষ্পবরর সম্মপ্তবত প্নি্মাপ্রত য�তবনর পপ্ররাণ, আদাবয়র পদ্ধপ্ত ও তাপ্রখ।

- গাি্মস্্য কর্মচারীবদর �্যাপাবর ২০১৭ইং সাবের ১৫ নং আইন অনুযায়ী যকান 
প্�িান �া তথ্য।

প্রশ্ন-৫ বনশয়াশগর জন্য সি্থবনম্ন িয়স কত?

নারী পুরুষ উভবয়র রবি্য ১৮ �েবরর কর এ�ং ৬০ �েবরর য�শী �য়বসর 
কাউবক প্নবয়াগ যদয়া যাব�না। এ প্নয়বরর �্যপ্তক্র করবে প্নবয়াগকত্মাবক 
সব�্মাচ্চ দশিাজার (১০০০০) প্রয়াে জপ্ররানা করা িব�। 

শ্রর র্রিী �া তার রিপ্তপ্নপ্ি সব�্মাচ্চ �য়সসীরার য�শী অনুবরাদন করবত 
পারব�ন।

প্রশ্ন-৬ বনশয়াগকত্থার োবয়ত্ব বক বক?

- উপযুক্ত খা�ার ও �াসস্াবনর �্য�স্া করা এ�ং কাবজর সরয় �া কাবজর 
কারবন অসুস্ �া আঘাতরিাপ্ত িবে কর্মচারীর উপর যকান আপ্থ্মক খরচ আবরাপ 
না কবর তার প্চপ্কৎসা যস�া ও যা�তীয় ঔষিপত্র এ�ং প্চপ্কৎসা সরঞ্াবরর 
�্য�স্া করা।

6. স�্মবশষ রিপ্�িান জানার জন্য শ্রর র্রিণােবয় যদখা করুন। 
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- এরনভাব� আচরণ করা যযন আপনার সম্মান ও শারীপ্রক প্নরাপত্তা �জায় 
থাবক। 

- আপনার জী�ন �া স্াস্্যবক ঝুঁপ্কর সম্মুখীন না করা এ�ং যকান িরবনর 
শারীপ্রক �া রানুপ্সক কষ্ট না যদয়া। 

- অসুস্তা জপ্নত েুপ্ির সরয় কাবজ প্নবয়াপ্জত না করা। 

- নদপ্নক প্�রতী �া সাপ্তাপ্িক েুপ্ির সরয় কাবজ প্নবয়াপ্জত না করা। তব� 
প্নবয়াগকত্মার সাবথ যপ্দ �্যপ্তক্র চুপ্ক্ত থাবক তব� যসপ্ি কায্মকর িব�।  

- প্নবয়াগকত্মা রিপ্ত খ্ীষ্ট রাবসর যশবষ কাতাপ্র প্রয়াবে প্নি্মাপ্রত য�তন 
পপ্রবশাি করব� এ�ং তা আদাবয় পর�ত্মী রাবসর প্তন তাপ্রবখর যচবয় 
যযন য�শী যদরী না িয়। আপনার �্যাংক একাউবন্ য�তন জরা প্দবয় অথ�া 
আপনার স্াক্র প্নবয় নগদ য�তন রিদান করা �্যতীত প্নবয়াগকত্মা দায়রুক্ত 
িবত পারব�ননা। �্যপ্তক্র করবে প্নবয়াগকত্মার উপর সব�্মাচ্চ দশিাজার 
(১০০০০) প্রয়াে জপ্ররানার শাপ্তি আবরাপ করা িব�।

প্রশ্ন-৭ আপনার কিতন করশক বক বনশয়াশগর খরচ কত্থন করা হশি?

প্নবয়াগকত্মা আপনাবক এবদবশ আনার জন্য যকান খরচ �া প্� আপনার য�তন 
িবত কত্মন করবত পারব�না। প্তপ্ন এ প্নয়র েঙ্ঘন করবে তার উপর সব�্মাচ্চ 
দশিাজার (১০০০০) প্রয়াে জপ্ররানার শাপ্তি আবরাপ করা িব�। 

প্রশ্ন-৮ বনশয়াগকত্থা বক আপনাশক কাতাশরর িাবহশর কাশজর জন্য িাধ্য 
করশত পারশিন?

প্নবয়াগকত্মা আপনার পূণ্ম সম্মপ্ত �্যতীত আপনাবক কাতাবরর �াপ্িবর কাবজ 
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প্নবয়াগ করবত পারব�ননা।

 যপ্দ রিরাপ্ণত িয় যয প্নবয়াগকত্মা আপনাবক আপনার সম্মপ্ত োড়াই কাতাবরর 
�াপ্িবর কাবজ প্নবয়াগ করবত যাবছেন তব� আপপ্ন যরয়াদ যশবষর আবগই 
চুপ্ক্ত �াপ্তে করবত পারব�ন এ�ং চাকরী যশবষর য�ানাসও পাব�ন। তদুপপ্র 
প্নবয়াগকত্মার খরবচ আপনাবক যদবশ য�রত পািাবনা িব�। 

অপ্ভবযাগ দাপ্খে করার জন্য আপনাবক শ্রর সম্পক্ম প্�ভাগ �া রাজিানী পুপ্েশ 
যকবন্দ্র যযবত িব�। এোড়া পরারশ্ম এ�ং সিায়তার জন্য জাতীয় রান�াপ্িকার 
কপ্রপ্ির সাবথ যযাগাবযাগ করবত পাবরন।

প্রশ্ন-৯ গাহ্থস্্য কম্থচারীশের বেবনক কম্থঘনিার বক সশি্থাচ্চ সীমা আশছ?

বদপ্নক কর্মঘন্ার সব�্মাচ্চ সীরা িবো দশ ঘন্া; যপ্দ এর �্যপ্তক্র চুপ্ক্ত না 
িবয় থাবক। এর রাবঝ ই�াদাত পােন, প্�শ্রার ও খা�াবরর প্�রতী থাকব�। উক্ত 
প্�রতীগুবো কর্মঘন্ার প্িসাব� িত্ম�্য িব�না। প্নবয়াগকত্মা এ প্নয়র েঙ্ঘন 
করবে তার উপর সব�্মাচ্চ পাঁচিাজার (৫০০০) প্রয়াে জপ্ররানার শাপ্তি 
আবরাপ করা িব�। 

প্রশ্ন-১০ গাহ্থস্্য কম্থচারী বহশসশি বক আপনার জন্য সাতিাবহক ছুবি পািার 
অবধকার আশছ?

ি্যাঁ, আপনার জন্য সাপ্তাপ্িক স�্মপ্নম্ন একািাবর ২৪ ঘন্া েুপ্ি পা�ার অপ্িকার 
আবে । প্নবয়াগকত্মার সাবথ চুপ্ক্ত অনুসাবর উক্ত সরয় প্নি্মাপ্রত িব�। 
প্নবয়াগকত্মা এ প্নয়র েঙ্ঘন করবে তার উপর সব�্মাচ্চ পাঁচিাজার (৫০০০) 
প্রয়াে জপ্ররানার শাপ্তি আবরাপ করা িব�।
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প্রশ্ন-১১ গাহ্থস্্য কম্থচারী বহশসশি বক আপনার জন্য িাবষ্থক ছুবি পািার 
অবধকার আশছ? 

- ি্যাঁ, রিবত্যক খ্ীষ্ট �েবরর চাকপ্রর জন্য আপপ্ন প্তন সপ্তাবির সন�তপ্নক 
�াপ্ষ্মক েুপ্ির অপ্িকারী িব�ন। আপপ্ন তা স্প্গত করবত পারব�ন এ�ং তাপ্রখ 
ও গন্ত�্যস্ে য�বে প্নবত পারব�ন।

- আপনার চাকরীর সরয়কাে দুই �ের পূণ্ম িবে আপপ্ন প্নজ যদবশ অথ�া 
আ�াসস্বে েুপ্ি অথ�া েুপ্ির অ�প্শষ্ট প্দন কািাবনার জন্য যাওয়া আসার 
প্িবকি োভ করব�ন। আর যশষ ভ্ররণ িবে প্নজ যদবশ অথ�া আ�াসস্বে শুিু 
রাত্র যা�ার প্িবকি োভ করব�ন; যপ্দ এর �্যপ্তক্র এরন যকান চুপ্ক্ত না 
থাবক যা আপনার স্াথ্ম প্�বরািী নয়।

প্নবয়াগকত্মা এ প্নয়র েঙ্ঘন করবে তার উপর সব�্মাচ্চ পাঁচিাজার (৫০০০) 
প্রয়াে জপ্ররানার শাপ্তি আবরাপ করা িব�।

প্রশ্ন-১২ গাহ্থস্্য কম্থচারী বহশসশি আপবন বক কম্থজবনত আঘাশতর জন্য 
ক্ষবতপরূণ পাশিন? 

২০০৪ইং সাবের ১৪ নং শ্রর আইন অনুযায়ী কর্মজপ্নত আঘাবতর জন্য 
আপনার ক্প্তপূরণ পা�ার অপ্িকার রবয়বে। 

• কর্মজপ্নত আঘাত ও ক্প্তপূরবণর �্যাপাবর এ পুপ্তিকার ৭ নং অি্যায় যদখুন। 

প্রশ্ন-১৩ গাহ্থস্্য কম্থচারী বহশসশি আপবন বক চাকরী কেশষর কিানাস 
পাশিন?

- গাি্মস্্য কর্মচারী সম্পপ্ক্মত ২০১৭ইং সাবের ১৫ নং আইন অনুযায়ী, 
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চাকপ্রবত করপবক্ এক �ের কািাবে প্নবয়াগকত্মা কর্মচারীবক চাকরী যশবষর 
য�ানাস প্দবত িব�। দুই পবক্র সম্মপ্তবত এ য�ানাবসর পপ্ররাণ প্নি্মাপ্রত িব�। 
তব� তা যযন রিপ্ত �েবরর চাকপ্রর জন্য প্তন সপ্তাবির রজুরীর কর না িয়। 
গ্িকর্মী চাকরীর �েরগুবোর রি্য িবত যকান �েবরর ভগাংবশর জন্যও প্িবস� 
কবর য�ানাস োভ করব�। প্নবয়াগকত্মা য�ানাস যথবক তার রিাপ্য ঋণ যকবি 
রাখবত পারব�। 

উপবরাক্ত প্নয়র েঙ্ঘন করবে প্নবয়াগকত্মার উপর সব�্মাচ্চ পাঁচিাজার 
(৫০০০) প্রয়াে জপ্ররানার শাপ্তি আবরাপ করা িব�।

প্রশ্ন-১৪ বনশয়াগকত্থা বক আপনাশক চাকরী কেশষর কিানাস হশত িবচিত 
করশত পারশিন?

গাি্মস্্য কর্মচারী যপ্দ ২০১৭ ইং সাবের ১৫ নং আইন অথ�া কর্মচুপ্ক্ত অনুযায়ী 
তার দাপ্য়ত্ব পােন না কবর তব� প্নবয়াগকত্মা তাবক যকান যনাপ্িশ এ�ং  চাকরী 
যশবষর য�ানাস রিদান �্যতীত চাকপ্রচু্যত করবত পারব�ন।

প্রশ্ন-১৫ গাহ্থস্্য কম্থচারী বহশসশি আপনার োবয়ত্ব এিং কত্থি্য বক বক?

- বদবশর আইন, সারাপ্জক রীপ্তনীপ্ত এ�ং ঐপ্তবি্যর পাশাপাপ্শ ির্মীয় ও 
বনপ্তক রূে্যব�াি যরবন চো।

- চুপ্ক্ত�দ্ধ কাজ ও অপ্প্মত অন্যান্য দাপ্য়ত্ব সততা ও প্নষ্ঠার সাবথ পােন করা। 

- প্নবয়াগকত্মা ও তার সাবথ �স�াসরত যোকবদর যগাপনীয়তা �জায় রাখা, 
তাবদর অথ্ম সম্পদ রক্া করা এ�ং এস�বক গুরুত্ব যদয়া। 

- প্নবয়াগকত্মা ও তার সাবথ �স�াসরত যোকবদর প্নবদ্মশনা ভাবোভাব� যরবন 
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চো; যতক্ন পয্মন্ত তা কর্মচারী �া অন্য কাবরার জী�ন �া সম্পবদর জন্য 
ঝুপ্কপূণ্ম না িয়।

- কর্মচারীবক কাবজর জন্য যয সকে প্জপ্নসপত্র যদয়া িয় তা সংরক্ণ করা, 
যসগুবো স্াভাপ্�ক প্নয়বর �্য�িার করা এ�ং কাজ যশবষ প্নবয়াগকত্মাবক তা 
য�রত যদয়া। 

- বকান প্কেুর প্�প্নরবয় অথ�া প্�প্নরয় োড়া অন্য কাবরা কাজ করা। এপ্ি 
রা্রেীয় আইবনর েঙ্ঘন। 

- প্নবয়াগকত্মা, তার পপ্র�ার এ�ং তার সাবথ �স�াসরত যোকবদর সাবথ 
সুন্দর আচরণ করা। তাবদরবক কষ্ট যদয়া যথবক প্�রত থাকা। প্�বশষ কবর প্শশু 
ও �য়স্ যোকবদরবক। 

প্রশ্ন- ১৬ আপবন বক পবরশষিা কেশষর কিানাস পািার পণূ্থ অবধকার রক্ষা 
কশর কময়াে কেশষর আশগ কম্থচুবতি কেষ িাবতল করশত পারশিন?

ি্যাঁ, প্নবম্নাক্ত যয যকান অ�স্ায় তা পারব�নঃ 

- প্নবয়াগকত্মা যপ্দ শ্রর আইন ও কর্মচুপ্ক্ত অনুযায়ী তার দাপ্য়ত্ব পােন না 
কবরন। 

- প্নবয়াগকত্মা �া তার রিপ্তপ্নপ্ি কর্মচুপ্ক্তর সরয় কাবজর শবত্মর �্যাপাবর 
রিতারণা করবে। 

- প্নবয়াগকত্মা �া তার পপ্র�াবরর যকান সদস্য কর্মচারীর উপর শারীপ্রক 
আক্রণ করবে।
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- কর্মচারীর প্নরাপত্তা ও স্াস্্য ঝুঁপ্কর সম্মুখীন িবে; যপ্দ প্নবয়াগকত্মা যস 
�্যাপাবর জাবন এ�ং তা দূর করবত যচষ্টা না কবর।

প্রশ্ন-১৭ কম্থচারী ও বনশয়াগকত্থার মাশঝ বিশরাশধর কক্ষশত্র ককান বিধান 
প্রশয়াগ করা হশি?

কর্মচারী ও প্নবয়াগকত্মার রাবঝ শ্রর আইন এ�ং কর্মচুপ্ক্ত সংপ্লিষ্ট প্�বরাবির 
�্যাপাবর উপবরাক্ত শ্রর আইবনর ১১ নং অি্যাবয় উবলেখ করা িবয়বে। 

• ১০ নং অি্যায়- ন্যায়প্�চার োভ করা
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ষষ্ঠ অধ্যায়
কপোগত বনরাপতিা, স্বাস্্য ও সামাবজক 
কল্যাণ



প্রশ্ন-১ আপনার বনরাপতিার জন্য বনশয়াগকত্থার োবয়ত্ব বক বক?

প্নবয়াগকত্মা �া তার রিপ্তপ্নপ্ি কাজ শুরুর আবগ কাবজর ঝুঁপ্ক �া কাজ পর�ত্মী 
ঝুঁপ্ক সম্পবক্ম অ�প্িত করব�ন এ�ং প্নরাপত্তার জন্য সুরক্ার পদ্ধপ্তগুবো 
জাপ্নবয় প্দব�ন। কাবজর সরয় কর্মচারীবদর জন্য জরূরী স্াস্্য ও প্নরাপত্তা 
সংক্ান্ত প্নবদ্মশনাগুবো প্�তিাপ্রতভাব� প্েবখ রিকাশ্য স্াবন ঝুপ্েবয় প্দবত িব�। 

প্নবয়াগকত্মাবক যকাম্পাপ্নবত কাবজর �বে ঘপ্িত সভো�্য যয যকান দুঘ্মিনা, 
যরাগ �া সরঞ্ার প্�নষ্ট িওয়া �া ত্রুপ্িযুক্ত িওয়া এ�ং অপ্গকান্ড যরাবি যা�তীয় 
সতক্মতারূেক �্য�স্া গ্রিন করবত িব�। এ সকে সতক্মতারূেক �্য�স্া যনয়ার 
জন্য কর্মচারী যথবক যকান খরচ যনয়া যাব�না �া তার য�তন িবত যকান অথ্ম 
কািা যাব�না। 

প্নবয়াগকত্মা কাবজর জায়গা স্াস্্যসম্মত করবত এ�ং ভাে ভাব� �ায়ুচোচবের 
জন্য সপ্িক �্য�স্া গ্রিণ করব� এ�ং উপযুক্ত কত্্মপবক্র পক্ িবত রিবদয় 
রিপ্�িান এ�ং প্সদ্ধান্ত অনুযায়ী যবথষ্ট আবো , প্�শুদ্ধ পানীয়, পপ্রছেন্নতা ও 
প্নষ্াশবনর �্য�স্া করব�।  

যয প্নবয়াগকত্মার অিীবন পাঁচ যথবক পঁপ্চশজন কর্মী কাজ কবর প্তপ্ন যরপ়্বকে 
কত্্মপবক্র প্নবদ্মশনা অনুযায়ী প্�প্ভন্ন ওষুি ও প্চপ্কৎসা সরঞ্াবর সপ্জ্জত একপ্ি 
রিাথপ্রক প্চপ্কৎসা �াক্স রিস্তুত করব�ন। �াক্সপ্ি রিপ্তষ্ঠাবন একপ্ি রিকাশ্য স্াবন 
শ্রপ্রকবদর িাবতর নাগাবে রাখবত িব�। রিাথপ্রক প্চপ্কৎসা যস�া রিদাবনর 
জন্য �াক্সপ্ি �্য�িার করবত রিপ্শক্ণরিাপ্ত একজন কর্মীবক প্নবয়াগ করা িব�। 

শ্রপ্রকবদর সংখ্যা যপ্দ পঁপ্চশজবনর যচবয় য�প্শ িয় তব� পাঁচ যথবক পঁপ্চশ 
শ্রপ্রবকর রিবত্যকপ্ি দবের জন্য একপ্ি কবর �াক্স প্নপ্দ্মষ্ট করা িব�। 
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রিপ্তষ্ঠাবন কর্মচারীবদর সংখ্যা একশবতর য�প্শ িবে প্নবয়াগকত্মা রিাথপ্রক 
প্চপ্কৎসা �াক্স ো়়াও পূণ্মসরবয়র জন্য একজন নাস্ম প্নবয়াগ করব�ন। আর 
কর্মচারীবদর সংখ্যা পাঁচশবতর য�প্শ িবে প্নবয়াগকত্মা তাবদর জন্য একপ্ি 
প্লিপ্নক স্াপন করব�ন; বযখাবন করপবক্ একজন ়াক্তার ও একজন নাস্ম 
থাকব�ন। 

প্�প্ভন্ন িরবণর কাবজ প্নবয়াপ্জত কর্মচারীবদর রি্য যথবক যারা যপশাগত 
কারবণ যরাবগর ঝুঁপ্কবত থাবক তাবদরবক প্নয়প্রত উপযুক্ত কত্্মপবক্র পক্ 
িবত প্নি্মাপ্রত প্�প্ভন্ন যরপ়্বকে যচক-আপ করাবত িব�। প্নবয়াগকত্মা এসকে 
যরপ়্বকে পরীক্ার প্রবপাি্ম কর্মচারীর প্নি্মাপ্রত �াইবে সংরক্ণ করব�ন।

যরপ়্বকে যিবষ্টর প্রবপাবি্ম যপ্দ যদখা যায় যকান কর্মচারী যপশাগত যরাবগ 
ভুগবেন তব� প্নবয়াগকত্মা তা জানার সরয় িবত প্তনপ্দবনর রাবঝ সংপ্লিষ্ট 
প্�ভাগবক যস সম্পবক্ম অ�প্িত করব�ন। 

যযসকে প্নবয়াগকত্মা কর্মচারীবদরবক শির িবত দূবর এরন যকাথাও কাবজ 
প্নবয়াপ্জত কবরন যযখাবন স্াভাপ্�ক যযাগবযাগ �্য�স্া যনই যসখাবন তারা 
তাবদর জন্য প্নবম্নাক্ত যস�াসরূবির �্য�স্া করব�নঃ

• উপযুক্ত পপ্র�িন �া উপযুক্ত �াসস্ান অথ�া উভয়প্ি। 

• পানবযাগ্য পাপ্ন

• উপযুক্ত খাদ্যপণ্য �া তা রিাপ্প্তর উপায়।  
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উক্ত স্ানগুবো র্রিনােবয়র প্সদ্ধান্তক্বর প্নি্মাপ্রত িব�। 

যয প্নবয়াগকত্মার অিীবন পঞ্াবশর অপ্িক কর্মচারী কাজ কবর প্তপ্ন তাবদরবক 
র্রিণােয় কত্্মক প্নি্মাপ্রত সারাপ্জক যস�া রিদান করব�ন; বকাম্পাপ্নবত তাবদর 
কর্মস্ে, কাবজর অ�স্া এ�ং কর্মচারীর সংখ্যা প্�ব�চনায় যয সারাপ্জক যস�া 
প্নি্মারন করা িব�।

প্নবয়াগকত্মা যপ্দ এস� সতক্মতারূেক �্য�স্া গ্রিণ না কবর অথ�া যপ্দ 
কর্মচারীবদর স্াস্্য ও প্নরাপত্তার জন্য �ড় িরবণর ঝুঁপ্ক থাবক তব� শ্রর 
র্রিনােবয়র সংপ্লিষ্ট প্�ভাগ প্�ষয়প্ি র্রিীর কাবে উত্াপন করব�, বযন ঝুঁপ্কর 
কারণ দূর িওয়া পয্মন্ত উক্ত কর্মস্ে পপ্রপূণ্মভাব� �া আংপ্শকভাব� �ন্ধ কবর 
যদয়া অথ�া এক �া একাপ্িক যরপ্শন �ন্ধ রাখার প্সদ্ধান্ত গ্রিণ করা িয়। 
কর্মস্ে �ন্ধ �া কাজ স্প্গত থাকার সরয়কাবে প্নবয়াগকত্মা কর্মচারীবদরবক 
পূণ্ম য�তন প্দবত িব�।

* রিষ্ট�্য: আপপ্ন যপ্দ প্নর্মাণ এ�ং অ�কািাবরার কাজ কবর থাবকন,  তািবে 
রিপ্তষ্ঠাবনর কর্মীবদর �্যাপাবর ৯নং অি্যাবয় আবরা তথ্য যদখুন।

প্রশ্ন ২- স্বীয় বনরাপতিা িজায় রাখার জন্য আপনার োবয়ত্ব বক?

যকান কর্মচারী স্াস্্য ও প্নরাপত্তা সংক্ান্ত প্নবদ্মশনা�েী অরান্য করব�না 
�া তা পােন করাবক �ািাগ্রস্ করব�না। অনুরুপভাব� এতদসংক্ান্ত যকান 
সরঞ্ার ভাঙ্ব�না �া নষ্ট করব�না। 

কর্মচারীবক প্নবয়াগকত্মার পক্ িবত রিদত্ত সুরক্া সরঞ্ার এ�ং ইউপ্ন�র্ম 
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�্য�িার করবত িব� এ�ং আঘাত ও যরাগ িবত সুরক্া সংক্ান্ত প্নবয়াগকত্মার 
সকে প্নবদ্মশনা�েী যরবন চেবত িব�। 

* রিষ্ট�্য: আপপ্ন যপ্দ প্নর্মাণ এ�ং অ�কািাবরার কাজ কবর থাবকন,  তািবে 
রিপ্তষ্ঠাবনর কর্মীবদর �্যাপাবর ৯নং অি্যাবয় আবরা তথ্য যদখুন।
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প্রশ্ন-১ কাশজ আহত হওয়া বক?

তা িবো, আপনার কাবজর সরয় �া কাবজর কারবণ রিাপ্ত আঘাত। অনুরুপভাব� 
কাবজ আসা যাওয়ার পবথও তা ঘিবত পাবর; তব� শত্ম িবো, কাবজ আসা 
�া যাওয়া প্�প্নিত িওয়া অ�স্ায় যযন তা না িয় এ�ং বদনপ্ন্দবনর সািারণ 
যাতায়াবতর পথ োড়া যযন অন্য পবথ না িয়।

কাবজর আঘাবতর �বে কর্মচারীর র্তু্যও ঘিবত পাবর। এরতা�স্ায়  তার ব�ি 
উত্তরাপ্িকারীগণ ক্প্তপূরণ োভ করব�ন।

প্রশ্ন- ২ আঘাত িা মতু্্যর কক্ষশত্র বক বক কম্থপেশক্ষপ বনশত হশি?

কর্মচারী কাজ অ�স্ায় �া কাবজর কারবণ রারা যগবে অথ�া আিত িবে 
প্নবয়াগকত্মা �া তার রিপ্তপ্নপ্ি তাৎক্প্ণকভাব� তা পুপ্েশ এ�ং দূঘ্মিনা 
প্�ভাগবক অ�প্িত করব�ন।

উক্ত অ�প্িতকরবণর সাবথ সাবথ কর্মচারীর নার, �য়স, বপশা, জাতীয়তা, 
প্িকানা, দূঘ্মিনা ও তার অ�স্ার সংপ্ক্প্ত প্��রণ এ�ং গ্িীত প্চপ্কৎসা পদ্ধপ্তর 
�্যাপাবর অ�প্িত করব�ন।

যনাপ্িশ রিাপ্প্তর পর, পুপ্েশ রিবয়াজনীয় তদন্ত পপ্রচােনা করব� এ�ং সাক্ীবদর 
সাক্্য, প্নবয়াগকত্মা �া তার রিপ্তপ্নপ্ি এ�ং আিত �্যপ্ক্তবদর প্��্প্ত যরক়্ম 
করা িব�; যপ্দ অ�স্ার আবোবক যস সুবযাগ থাবক। 

দূঘ্মিনা প্কভাব� কাবজর সাবথ সম্প্ক্ত যসপ্ি প্রবপাবি্ম উবলেখ করবত িব�। 

তদন্ত সম্পন্ন করার পর, পুপ্েশ প্রবপাবি্মর একপ্ি অনুপ্েপ্প সংপ্লিষ্ট প্�ভাগ 
এ�ং অন্যপ্ি প্নবয়াগকত্মার কাবে পািাব� এ�ং সংপ্লিষ্ট প্�ভাগ রিবয়াজনীয় রবন 
করবে তদন্ত সরাপ্প্তর জন্য অনুবরাি করবত পাবর।
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সতিম অধ্যায়
কাশজ আহত হওয়া এিং ক্ষবতপরূণ



প্রশ্ন-৩ আপবন রবে এমন আহত  হন কর, কাজ করা রাশছেনা, তারপশরও 
রবে আপনাশক কাশজ িাধ্য করা হয় তশি আপবন বক বক পেশক্ষপ বনশত 
পাশরন?

যপ্দ আপনার ও প্নবয়াগকত্মার রাবঝ পুনরায় কাজ শুরু করার সক্রতা, 
আঘাত �া যরাবগর প্চপ্কৎসা সংক্ান্ত অন্যান্য প্�ষয় অথ�া প্নি্মাপ্রত �া চেরান 
প্চপ্কৎসার �্যপাবর রতপ্�বরাি যদখা যদয় তব� শ্রর প্�ভাগ এ প্�ষয়প্ি প্নি্মাপ্রত 
যরপ়্বকে কত্্মপবক্র প্নকি ন্যাতি করব�। এ �্যাপাবর তাবদর প্সদ্ধান্তই চুড়ান্ত 
�বে গণ্য িব�। 

প্নবয়াগকত্মা প্চপ্কৎসার খরচ �িন করব�; যা উপযুক্ত যরপ়্বকে কত্্মপক্ দ্ারা 
প্নি্মাপ্রত িব�। 

প্চপ্কৎসা চো অ�স্ায় েয়রাস পয্মন্ত আপপ্ন পূণ্ম য�তন পাব�ন। 

যপ্দ প্চপ্কৎসার সরয়কাে েয় রাবসর য�শী িয়, তব� আপপ্ন সম্পূণ্মরূবপ সুস্ 
�া স্ায়ীভাব� অক্র প্িসাব� রিরাপ্ণত িওয়া পয্মন্ত আপনার অবি্মক য�তন 
পাব�ন।

পপ্রপূণ্ম ও স্ায়ী অক্রতার জন্য র্তু্যর ক্প্তপূরবণর সরান ক্প্তপূরণ োভ 
করব�ন। 7

প্রশ্ন-৪ ককান অিস্ায় বক আপনাশক আঘাত িা মতু্্যর ক্ষবতপরূণ হশত 
িবচিত করা বিধ হশি? 

ি্যাঁ, এপ্ি তখন ব�ি িব�, যখন রিরাপ্ণত িব� যয, আপপ্ন প্নবজই ইছোক্তভাব� 
আঘাত রিাপ্ত িবয়বেন অথ�া আঘাত �া র্তু্যর সরয় আপপ্ন এেবকািে �া 
রাদক রি�্য গ্রিবণর রাি্যবর যনশাগ্রস্ প্েবেন এ�ং যস কারবণই আঘাত �া 
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র্তু্য ঘিনা ঘবিবে। অনুরুপভাব� �প্ঞ্ত করা তখনও ব�ি িব� যখন রিরাপ্ণত 
িব� যয, আপপ্ন যযৌপ্ক্তক যকান কারণ ো়়াই যরপ়্বকে যচক-আপ করাবনা 
�া প্চপ্কৎসার গ্রিণবক রিত্যাখ্যান কবরবেন, অথ�া প্নরাপত্তা �্য�স্ার �্যাপাবর 
আপনার প্নবয়াগকত্মার প্নবদ্মশনা ইছোক্তভাব� অরান্য কবরবেন �া এই 
�্যাপাবর পপ্রপূণ্ম অ�বিো কবরবেন। 

প্রশ্ন-৫ ক্ষবতপরূণ পবরশোধ করার সময়সীমা কতবেন? 

অক্রতা রিরাপ্ণত িওয়ার পর অথ�া কাবজর কারবণ অক্রতা স্ষ্ট প্কনা 
তা তদন্ত সরাপ্ত িওয়ার পর প্নবয়াগকত্মা পবনবরা প্দবনর রাবঝ কর্মচারীবক 
অক্রতার ক্প্তপূরণ রিদান করবত িব�।  

অনুরুপভাব�, র্তু্যর পর অথ�া কাবজর কারবণ র্তু্য িবয়বে প্কনা তা 
তদন্ত সরাপ্ত িওয়ার পর প্নবয়াগকত্মাবক পবনবরা প্দবনর রাবঝ আদােবতর  
যকাষাি্যবক্র প্নকি র্তু্যর ক্প্তপূরণ জরা প্দবত িব�।

প্রশ্ন-৬ ককান অিস্ায় আপবন বক অক্ষমতার ক্ষবতপরূণ হারাশত পাশরন? 
অরিা আপনার উতিরাবধকারীগণ বক আপনার মতু্্যর ক্ষবতপরূণ হারাশত 
পাশরন?

আপপ্ন যরপ়্বকে প্রবপাি্ম দ্ারা অক্রতা রিরাপ্ণত িওয়ার এক�ের পর অথ�া 
র্তু্যর এক�ের পর আপনার অক্রতাজপ্নত �া র্তু্যজপ্নত ক্প্তপূরণ োবভর 
অপ্িকার িারাব�ন। 
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7. বপশাগত আঘাবতর �্যাপাবর ২০০৪ইং সাবের ১৪নং শ্রর আইবনর ১ ও ২নং েক যদখুন। 
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প্রশ্ন-১ আপনার বক ককান শ্রবমক সংগঠশন করাগোশনর অবধকার আশছ?

যয সকে যকাম্পাপ্নবত ৩০ এর অপ্িক কর্মচারী কাজ কবর যসখাবন প্নবয়াগকত্মা 
ও কর্মচারীবদর রিপ্তপ্নপ্িসি একপ্ি ‘যযৌথ কপ্রপ্ি’ গিন করা িব�। উবলেখ্য 
যয, উক্ত কপ্রপ্ির অবি্মক সদস্য প্নবয়াগকত্মার রিপ্তপ্নপ্িত্ব করব� এ�ং �াকী 
অবি্মক সদস্য কর্মচারীবদর রিপ্তপ্নপ্িত্ব করব�।

যকাম্পাপ্নর কর্মচারীগণ সরাসপ্র প্ন�্মাচবনর রাি্যবর যযৌথ কপ্রপ্িবত তাবদর 
রিপ্তপ্নপ্ি প্ন�্মাচন করব�। 8

যযৌথ কপ্রপ্ি কাজ ও শ্রর�াজার সংক্ান্ত সকে প্�ষয় প্নবয় আবোচনা ও 
গব�ষণা করব�। বযরন, কর্ম �্য�স্াপনা,  উৎপাদবনর উন্নয়ন ও �্প্দ্ধর উপায়, 
উৎপাদনশীেতা �্প্দ্ধ, কর্মচারীবদর রিপ্শক্ণ যরিাগ্রার,  ঝুঁপ্ক রিপ্তবরাবির 
উপায়, বপশাগত স্াস্্য ও প্নরাপত্তা প্�প্ি পােন রাত্রার উন্নপ্ত এ�ং শ্রপ্রকবদর 
সািারণ জ্াবনর উন্নয়ন  ইত্যাপ্দ প্�ষয়। 

শ্রপ্রক সংগিবনর জন্য যয যকান রাজননপ্তক �া ির্মীয় কর্মকাবন্ড অংশগ্রিণ 
করা, রাষ্টপ্�বরািী �া প্নবজর কর্মস্ে প্�বরািী যকান প্ে�বেি বতরী করা, 
োপাবনা �া প্�প্ে করা, বকান আপ্থ্মক সংস্ায় অংশগ্রিণ করা এ�ং শ্রর 
র্রিণােবয়র অনুবরাদন ো়়া যকান অনুদান সংগ্রি করা �া গ্রিণ করা প্নবষি। 

প্রশ্ন-২ ধম্থঘশির েত্থ বক বক?

কর্মবক্বত্র সািারণ শ্রপ্রকবদর প্তন চতূথ্মাংশ একরত িবে দুই সপ্তাি আবগ 
প্নবয়াগকত্মাবক যনাপ্িশ যদয়ার পর ির্মঘি করা যাব�। তব� এ �্যাপাবর শ্রর 
র্রিণােবয়র অনুবরাদন প্নবত িব�। উক্ত র্রিণােয় স্রা্রে র্রিণােবয়র সাবথ 
সরন্ববয়র প্ভপ্ত্তবত ির্মঘবির স্ান ও সরয় প্নি্মারণ করব�। তব� শত্ম িবো 
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অষ্টম অধ্যায়
শ্রবমক সংগঠন এিং ধম্থঘি

8. সদস্য পবদর শত্মা�েী এ�ং যভাি রিপ্ক্য়া সম্পবক্ম জানবত শ্রর র্রিণােবয়র সংপ্লিষ্ট প্�ভাবগ যযাগাবযাগ করুন। 
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রা্রেীয় �া �্যপ্ক্তগত যকান সম্পপ্ত্ত নষ্ট করা যাব�না প্কং�া প্নরাপত্তা প্�নষ্ট 
করা যাব�না।

সািারণ ও অত্যা�শ্যক রিপ্তষ্ঠাবন ির্মঘি প্নবষি। বযরন গ্যাস, বপব্াে এ�ং 
এর সাবথ সম্প্ক্ত প্শপে, প্�দু্যৎ, পাপ্ন, সরুরি �ন্দর, এয়ারবপাি্ম, িাসপাতাে 
এ�ং পপ্র�িন যস�া রিপ্তষ্ঠান ইত্যাপ্দ।  

যয িরবণর ির্মঘি কর্মচারী ও শ্রপ্রবকর রাবঝ সকে সরবঝাতার পথ �ন্ধ কবর 
যদয় তা আইন অনুযায়ী প্নপ্ষদ্ধ।
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নিম অধ্যায়
বনম্থাণ শ্রবমকশের অবধকার 
ও োবয়ত্বসমূহ



প্ররমতঃ আিাসশনর েত্থািলী

প্রশ্ন-১ উপরতুি আিাসশনর প্রশয়াজনীয় েত্থািলী বক বক?

প্নর্মাণ শ্রপ্রকবদর আ�াসবনর শত্ম ও প্নয়রা�েী প্নম্নরুপঃ

যযৌথ রুবর, রিপ্ত কর্মচারীর জন্য �রাদে জায়গা যযন ৪ প্রিাবরর কর না িয়। 

সািারন আ�াসস্াবন এক রুবর চারজবনর য�শী রাখা যাব�না এ�ং সারপ্য়ক 
আ�াসবন একরুবর আিজবনর য�শী রাখা যাব�না। 

রিব�শদ্ার, কপ্রব়ার, োদ এ�ং গুদারঘর শ্রপ্রকবদর �স�াবসর স্ান প্িবসব� 
�্য�িার করা যাব�না। 

জানাোয় অ�শ্যই তাবরর যনি থাকবত িব� যযন যপাকা-রাকড় ও িুো-�াপ্ে 
রিব�শ করবত না পাবর। 

রুরগুপ্েবত উত্তররুবপ �ায়ু চোচে এ�ং রিাক্প্তক আবো ও ব�দু্যপ্তক 
আবোর পয্মাপ্ত �্য�স্া থাকবত িব�।

প্রশ্ন-২ বনশয়াগকত্থা আিাসশনর সাশর বক বক প্রশয়াজনীয় িাবন্থচার ও 
বজবনসপত্র বেশত হশি?

- গপ্দ ও উপযুক্ত কভারসি য�় এ�ং জারাকাপ়় রাখার জন্য আেরাপ্র। 
যকান ়া�ে য�ব়র অনুরপ্ত যনই।

- যবথষ্ট এয়ার কপ্ন্ডশনার এ�ং �ায়ুচোচবের �্যান।

- রিপ্ত ২০ জন শ্রপ্রবকর জন্য প্তন তিবরর প্সরাপ্রক প্�ল্ার সি একপ্ি 
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ওয়ািার কুোর। বকান �াই�ার �া যরে় প্�ল্ার অনুবরাপ্দত নয়। 

- খাদ্য সংরক্বণর জন্য শ্রপ্রকবদর সংখ্যা অনুপাবত উপযুক্ত সাইবজর 
যরপ্রিজাবরির।

- ঢাকনা সি রয়োর পাত্র এ�ং এ�ং রয়ো য�োর শপ্ক্তশােী �্যাগ।

- প্নবয়াগকত্মা আ�াসবনর পপ্রছেন্নতার জন্য একজন কর্মচারী প্নবয়াগ করব�ন 
এ�ং রিবয়াজনীয় সংস্াবরর �্যাপাবর প্নবয়াগকত্মাবক অ�প্িত করার জন্য 
একজন তত্বা�িায়ক প্নযুক্ত করব�ন। 

- যবথষ্ট পপ্ররাণ এপ্ন্বসপ্টিক্ এ�ং �্যাবন্ডজ সারগ্রী সি রিাথপ্রক প্চপ্কৎসা 
�াক্স। 

- রিপ্ত ৮ জন শ্রপ্রবকর জন্য যবথষ্ট পপ্ররাণ আবো, �াতাস এ�ং ওয়ািার 
প্িিার সি একপ্ি িয়বেি। 

- প্নবয়াগকত্মা কর্মচারীবদর জন্য আ�াসন �্য�স্া সপ্িকভাব� �জায় রাখব�ন। 
আ�াসবনর সংস্ার �া প্�বশষ যকান খরচ শ্রপ্রকবদর য�তন িবত কত্মন করা 
যাব�না।

প্রশ্ন-৩ অস্ায়ী আিাসশনর জন্য েত্থ বক বক? 

শ্রপ্রকবদর সংখ্যা অনুযায়ী রিবয়াজনীয় আস�া�পত্র, দরজা ও জানাোয় যনি 
এ�ং যপাকা রাকড় িরার ইবেপ্্রিক য্রি সি ়াইপ্নং িে।  

আ�াসবন শ্রপ্রকবদর সংখ্যা ১০০ এর য�শী িবে যসখাবন একজন উপযুক্ত 
নাস্ম সি রিাথপ্রক প্চপ্কৎসা রুর থাকবত িব�।
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আ�জ্মনা ও পাপ্ন প্নষ্াশবনর উপযুক্ত �্য�স্া এ�ং র্যানবিাে ও আ�জ্মনা 
সংগ্রি ইউপ্নি সি রিপ্তপ্নয়ত রয়ো প্নষ্াশবনর �্য�স্া থাকবত িব�।  

শ্রপ্রকবদর আ�াসস্ে অন্য কাবজ �্য�িার করা প্নবষি। 

প্নবয়াগকত্মা �ায়ার প্�ভাবগর নীপ্তরাো অনুযায়ী �ায়ার এোর্ম এ�ং অপ্গ 
প্ন�্মাপক সরঞ্ারাপ্দর �্য�স্া করব�।

আ�াসবন যবথষ্ট পপ্ররাণ এপ্ন্বসপপ্িক এ�ং �্যাবন্ডজ সরঞ্ার সি রিাথপ্রক 
প্চপ্কৎসা �াক্স রাখবত িব�।

ববিতীয়ত: কাশজর স্ান সম্পবক্থত বিষয়:

প্রশ্ন-১ আপবন কর প্রবতষ্ঠাশন কাজ করশছন তার নীবতমালা সম্পশক্থ 
বকভাশি জানশিন?

যয প্নবয়াগকত্মা দশ �া তবতাপ্িক কর্মচারী প্নবয়াগ প্দব�ন প্তপ্ন রিপ্তষ্ঠাবনর 
আভ্যন্তরীণ নীপ্তরাোসরূি প্েপ্খত আকাবর এরনভাব� রিকাশ্য স্াবন ঝুপ্েবয় 
রাখব�ন, বযন তা সিবজ যদখা যায়। এ নীপ্তরাোগুবো কর্মচারী ও যকাম্পাপ্নর 
রাবঝ সম্পাপ্দত চুপ্ক্তর পপ্রপূরক অংশ প্িবসব� প্�ব�প্চত িব�।

প্রশ্ন-২ কম্থশক্ষশত্র আপবন বনরাপতিা ঝুঁবকশত পড়শল বক করশিন?

আইন অনুযায়ী আপনার কত্ম�্য িবো, প্নবয়াগকত্মাবক যস প্�পদ ঝুঁপ্ক সম্পবক্ম 
অ�প্িত করা। তার কাে িবত যকান রিপ্তক্য়া না পাওয়া যগবে আপপ্ন শ্রর 
প্�ভাবগর পপ্রদশ্মকবদরবক য�ান করুন এ�ং তাবদরবক পপ্রপ্স্প্ত সম্পবক্ম 
জানান। আপপ্ন পরারশ্ম ও সিায়তার জন্য জাতীয় রান�াপ্িকার কপ্রপ্িবকও 
অ�প্িত করবত পাবরন।
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প্রশ্ন-৩ বনশয়াগ কত্থা বক প্রবতষ্ঠাশন আপনার কাশছ ি্যবতিগত কাজ চাইশত 
পাশরন?

�্য�স্াপক এ�ং পপ্রচােকগণ আপনাবক তাবদর �্যপ্ক্তগত কাবজ োগাবত 
পারব�ননা। আপনার সাবথ দূ�্ম্য�িার �া আপনাবক অপরান করা যাব�না।

প্রশ্ন-৪ কপোগত বনরাপতিার বিধানগুশলা বক বক?

শ্রর আইন এ�ং র্রিণােবয়র যঘাষনা অনুযায়ী প্নবয়াগকত্মাবক কর্মস্বে 
প্নরাপত্তার সকে সতক্মতারূেক �্য�স্া গ্রিণ করবত িব�। 

এর রবি্য গুরুত্বপূণ্মগুবো প্নবম্ন উবলেখ করা িবোঃ

- প্নবয়াগকত্মা আপনার য�ািগর্য ভাষায় আপনাবক কাজ সংপ্লিষ্ট সকে প্�পদ 
ও ঝুঁপ্ক সম্পবক্ম অ�প্িত করবত িব� এ�ং আপন সুরক্ার জন্য সতক্মতারূেক 
সকে �্য�স্া গ্রিবণর �্যাপাবর আপনাবক সবচতন করবত িব�। 

- প্নবয়াগকত্মা আপনাবক রিপ্তরক্ারূেক যপাষাক এ�ং সরঞ্ার রিদান করব�ন।

- যপ্দ কর্মবক্বত্র এরন যকান যখাো গত্ম থাবক যার রবি্য রানুষ পব়় 
যযবত পাবর অথ�া যপ্দ তা প্�পজ্জনক িয়, তািবে এই িরবণর গত্মগুবো 
রিপ্তরক্ারূেক য�়়া প্দবয় প্ঘবর প্দবত িব�। 

- কাবজর জন্য �্য�হৃত রাচার যক্বত্র রিযুপ্ক্তগত ব�প্শবষ্ট্যর প্ভপ্ত্তবত এপ্ি বতরী 
করবত িব� এ�ং এপ্ির উপবর আবরািবণর জন্য প্নরাপদ পদ্ধপ্ত অ�েম্বন 
করবত িব�।

- প্নরাপত্তার জন্য সতক্মতারূেক �্য�স্া সি প্পপ্ছেেতা প্�বরািী উপকরণ 
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প্দবয় স্ায়ী প্সঁপ্ড় বতরী করবত িব�।

- রাচাগুবো অ�শ্যই শপ্ক্তশােী উপকরণ বতপ্র করবত িব�, শ্রপ্রকবদর পবড় 
যাওয়া  রিপ্তবরাি করার জন্য য�়়া ও প্নরাপত্তা সরঞ্াবরর সাবথ এবত পয্মাপ্ত 
জায়গা রাখবত িব�।

- উচ্চ তিবরর শব্দ এ�ং কম্পন স্প্ষ্টকারী য্রিপাপ্ত �্য�িাবরর সরয় 
সতক্মতারূেক �্য�স্া প্নবত িব�। বযরন কর্মীবদর কান সুরক্ার �্য�স্া করা 
এ�ং এপ্ি প্নপ্চিত করা যয, শব্দ যযন অনুবরাপ্দত রাত্রা অপ্তক্র না কবর এ�ং 
খু� দীঘ্ম সরয় পয্মন্ত যযন অ�্যািত না থাবক।

- িুবো, বিাঁয়া �া ক্প্তকারক গ্যাস প্নগ্মতকারী অপাবরপ্িং সরঞ্ারগুবোর 
�্য�িাবরর আ�দ্ধ এোকায় �ায়ু প্নষ্াশবনর �্যান থাকবত িব�। 

- ন�দু্যপ্তক যব্রির সাপ্ক্মি যরেকারগুপ্ে থাকবত িব�। 

প্রশ্ন-৫ কাশজর সরঞ্ামসমূহ ি্যিহার িা সংরক্ষণ করার সময় বক বক 
সতক্থতামূলক ি্যিস্া গ্রহণ করা উবচত?

শ্রর আইন এ�ং র্রিণােবয়র যঘাষনা অনুযায়ী প্নবয়াগকত্মাবক প্�প্ভন্ন 
সতক্মতারূেক �্য�স্া প্নবত িব�। তন্মবি্য উবলেখবযাগ্য িবোঃ

- যথাযথ যাপ্্রিক উবত্তােন সরঞ্াবরর �্য�স্া করা, প্শকে এ�ং হুবকর 
প্নরাপত্তা ও �্য�িারবযাগ্যতা প্নপ্চিত করা এ�ং প্নয়প্রত যসগুবো যচক করা। 

- উবত্তােন সরঞ্াবর সব�্মাচ্চ িারণ ক্রতার প্নবদ্মশক যনাপ্িশ থাকবত িব�।

- বযাগাবযাবগর য্রিসি উবত্তােন সরঞ্াবরর চােবকর যকপ্�বনর �্য�স্া করা।  
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- উবত্তােন যব্রির চােবকর যকপ্�বনর সবঙ্ অ�শ্যই যযাগাবযাগ রাি্যর রাখবত 
িব�।

- অবযাগ্য এ�ং অনুনবরাপ্দত �্যপ্ক্তর রাি্যবর উবত্তােন সরঞ্ার চাোবনা ও 
স্ানান্তর করা যাব�না।

প্রশ্ন-৬ প্রশয়াজনীয় বিদু্যবতক বনরাপতিা বিষয়ক সতক্থতা বক?

এ �্যাপাবর শ্রর আইন এ�ং র্রিণােবয়র যঘাষনা অনুযায়ী প্নবয়াগকত্মাবক 
কর্মস্বে প্নরাপত্তার প্�প্ভন্ন সতক্মতারূেক �্য�স্া গ্রিণ করবত িব�। 

এর রবি্য গুরুত্বপূণ্মগুবো প্নবম্ন উবলেখ করা িবোঃ

- ব�দু্যপ্তক সুইচ য�া়্ম প্নরাপদ এ�ং সিবজ �্য�িারবযাগ্য স্াবন স্াপন 
করবত িব� এ�ং সুইচগুপ্ে যতজপ্্রিয়তািীন িরবণর িবত িব�।

- তার, ওয়্যাপ্রং এ�ং সংবযাগগুপ্ে প্নয়প্রত পরীক্া করা।

প্রশ্ন-৭ বক ধরশণর অবনি বনরাপতিা সতক্থতা িাধ্যতামূলক?

প্নবয়াগকত্মাবক অ�শ্যই কত্্মপবক্র প্নবদ্মশ অনুযায়ী এ�ং কাবজর জায়গা, 
কাবজর রিক্প্ত এ�ং উৎপাদন সারগ্রীগুপ্ের িরণ অনুযায়ী

অপ্গকান্ড রিপ্তবরাবির জন্য সতক্মতারূেক �্য�স্া করবত িব�।  

প্নবম্নাক্ত পদ্ধপ্তবত সতক্মতা অ�েম্বন করবত িব�ঃ

- যথাযথ জরুরী �প্িগ্মরন পথ রাখা এ�ং অ্যাোর্ম স্াপন করা ও তা �্য�িাবরর 
রিবয়াজনীয় রিপ্শক্ণ রিদান করা।  
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- ওবভন, �য়োর এ�ং তাবপর অন্যান্য উৎস প্নর্মাবণ রিবয়াজনীয় রিযুপ্ক্তগত 
রানদণ্ড �জায়রাখা। গরর গ্যাস পাইপ এ�ং অভ্যন্তরীণ জ্বেন ইপ্ঞ্ন প্নষ্াশন 
পাইবপ অন্তরক আ�রণ রাখা।

- কর্মবক্বত্র িূরপান প্নপ্ষদ্ধ করা এ�ং এ প্�িান েঙ্ঘনকারীবক শাপ্তি যদয়া।

- অপ্গকান্ড রিপ্তবরাি করার জন্য কর্ম ইউপ্নিগুবোর রাবঝ যবথষ্ট খাপ্ে 
জায়গা রাখা; প্�বশষ কবর অপ্গদাি্য উপাদাবনর স্াবন এ�ং এসকে স্াবন 
আগুবনর যকান উৎস না রাখা।

- কর্মচারীবদরবক আগুবনর উৎস এ�ং অপ্গকান্ড রিপ্তবরাবির উপায় সম্পবক্ম 
প্শক্া যদয়া এ�ং অপ্গ প্ন�্মাপক য্রি �্য�িাবরর রিপ্শক্ণ যদয়া।

প্রশ্ন- ৮  প্রাক্বতক ঝুঁবক প্রবতশরাশধ বক বক সতক্থতা অিলম্বন করা 
উবচত? 

রিাক্প্তক ঝুঁপ্ক রিপ্তবরাবি প্নবয়াগকত্মাবক প্�প্ভন্ন সতক্মতারূেক পদবক্প 
প্নবত িব�। প্নবম্ন তন্মি্য িবত গুরুত্বপূণ্মগুবো উবলেখ করা িবোঃ  

- গ্রীষ্মকাবে (১৫ জুোই যথবক ৩১ আগষ্ট পয্মন্ত) বখাো এোকায় দুপুবরর 
সরবয় কাজ �ন্ধ রাখা। তখন সকাবের কাজ পাঁচ ঘন্ার য�শী িব�না। সকাবের 
কাজ যযন ১১.৩০িার পর না থাবক এ�ং প্�বকবের কাজ ৩িার আবগ শুরু 
িব�না। প্নবয়াগকত্মাবক এ সরয়সূচী একপ্ি রিকাশ্য স্াবন রাখবত িব� যযন শ্রর 
পপ্রদশ্মক পপ্রদশ্মবনর সরয় যসপ্ি যদখবত ও পড়বত পাবরন। 

- শীতকাবে কর্মচারীবদরবক প্নরাপত্তা গ্াভস, বরাজা, জুতা এ�ং ভারী কাপ়় 
সর�রাি করবত িব�। 
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- �ষ্মার সরয় তাবদরবক সুরক্া যকাি প্দবত িব�।

- বখাো এোকায় কাজ করার সরয় তাবদরবক রাথার আ�রণ এ�ং িান্ডা 
পানীয় জে সর�রাি করবত িব�।

প্রশ্ন-৯ েূরিত্থী এলাকায় কাজ করার েত্থ কী?

প্নম্নপ্েপ্খত এোকাগুবোবক দূর�ত্মী এোকায প্�ব�চনা করা িয়:

- দুখান, উর �া�, বরসসাইদ , উত্তরাঞ্ে, িােুে দ্ীপ এ�ং যয যকানও শির 
�া গ্রাবরর সীরানা যথবক ১৫ প্কবোপ্রিার দূবর যয যকানও এোকা। 

- দূর�ত্মী এোকায় কর্মরত শ্রপ্রকবদরবক অ�শ্যই প্নবম্নাক্ত প্জপ্নসগুপ্ে রিদান 
করবত িব�:

- উপযুক্ত পপ্র�িন �া �াসস্ান অথ�া উভয়প্ি। 

- পান করার পাপ্ন

- খা�াবরর উপযুক্ত �্য�স্া �া রাি্যর

- রিাথপ্রক প্চপ্কৎসা সারগ্রী

- খাদ্য �্যতীত, উপবরর স�গুপ্ে অ�শ্যই প্নবয়াগকত্মা রিদান করা আ�শ্যক। 
কর্মচারীগণ এসব�র জন্য যকান খরচ �িন করব�না।

প্রশ্ন-১০ প্রবতষ্ঠাশন বকভাশি বচবকৎসা কসিার ি্যিস্া করা হশি?

- রিপ্তষ্ঠাবনর শ্রপ্রকবদর জন্য যরপ়্বকে পরীক্া
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- ে্যা�বরিপ্র পরীক্া এ�ং এক্স-বর  

- িাসপাতাবের �াপ্িবর প্চপ্কৎসার জন্য রিবয়াজনীয় ঔষি রিদান করা।

- জাতীয় স্াস্্য কত্্মপবক্র প্নবদ্মশনা অনুযায়ী রিচপ্েত যরাগ রিপ্তবরািক প্িকা 
রিদান করা।

- রিাথপ্রক প্চপ্কৎসা �াক্স স্াপন করা এ�ং রিবয়াজনীয় ঔষি ও প্চপ্কৎসা 
সরঞ্ার সর�রাি করা।

- ১০০ এর য�প্শ কর্মচারীর রিপ্তষ্ঠাবন  প্নবয়াগকত্মাবক একজন নাস্ম প্নযুক্ত 
করবত িব�। যপ্দ ৫০০ কর্মচারীর য�প্শ িয় তব� তাবক অ�শ্যই একজন 
়াক্তার এ�ং করপবক্ দুইজন নাস্ম সি এক রুবরর একপ্ি প্লিপ্নক রিপ্তষ্ঠা 
করবত িব�। 

তত্ীয়তঃ কম্থচারীশের োবয়ত্ব

প্রশ্ন-১১ আপনার বনশয়াগকত্থার প্রবত আপনার োবয়ত্ব ও কত্থি্য বক বক?

- প্নবয়াগকত্মা আপনাবক এক স্ান িবত অন্য স্াবন স্ানান্তর করবত পারব�ন, 
অনুরুপভাব� এক কাজ িবত আবরক কাবজ স্ানান্তর করবত পারব�ন; যপ্দ 
আপনার রূে কাবজর সাবথ উক্ত কাবজর যতরন পাথ্মক্য না িয় �া এবত 
আপনার অসম্মান না িয় অথ�া য�তবন পাথ্মক্য না িয় প্কং�া তা কর্মচুপ্ক্ত 
প্�বরািী না িয়। 

- কাজ শুরুর প্নি্মাপ্রত সরবয় কর্মস্বে থাকা এ�ং কাবজর সরয় যশষ িওয়ার 
আবগ কর্মস্ে পপ্রত্যাগ না করা আ�শ্যক। 
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- কাবজর সরয় সুপারভাইজাবরর অনুরপ্ত �্যতীত কাজ �ন্ধ করবত পারব�ননা 
প্কং�া কর্মস্ে যেবড় অন্য যকাথাও যযবত পারব�ননা

- কাবজর সরয় োড়া অন্য সরয় রিব�শদ্াবর দাপ্য়বত্ব থাকা �্যপ্ক্তর কাবে 
প্েপ্খত অনুরপ্ত জরা যদয়া �্যতীত কাবজর এোকায় রিব�শ করা প্নবষি। 

- স�্মদা উি্মতন কর্মকত্মাবদর কাজ সংক্ান্ত প্নবদ্মশনা যরবন চো ও তা 
যথাযথভাব� �াতি�ায়ন করা আ�শ্যক।

- কর্মস্বে সিকর্মীবদর সাবথ ভাবো সম্পক্ম রাখবত িব� এ�ং পারষ্পপ্রক 
য�াঝাপড়া ও সিানুভূপ্ত থাকবত িব�।

- প্নবজর যকান কত্ম�্য পােবনর প্�প্নরবয় কাবরা কাে িবত যকান িরবণর 
উপবঢৌকন �া পুরষ্ার গ্রিণ করা যাব�না। 

- রিপ্তষ্ঠান রিশাসন কত্্মক প্েপ্খত অনুরপ্ত �্যতীত যকানও সািায্য চাওয়া �া 
অন্য যকান উবদেবশ্য কাগজ প্�তরন করা প্নবষি।

- অন্য যকান প্নবয়াগকত্মার কাজ করা (এরনপ্ক অ�সর সরবয়ও) 
প্নবষি।সা�িাবন কাজ করবত িব� এ�ং প্�প্ভন্ন প্জপ্নস ও সরঞ্াবরর যত্ন প্নবত 
িব�।

- বকান সরঞ্ার �া যব্রি ত্রুপ্ি থাকবে তা যররারত �া প্িক করার যচষ্টা করব�ন 
না, �রং ত্রুপ্িযুক্ত যরপ্শন সম্পবক্ম আপনার সুপারভাইজারবক জানাবত িব�। 

- রিপ্তষ্ঠাবনর কত্্মপবক্র প্সদ্ধান্ত োড়া কাউবক যকান প্� �া অথ্ম যদয়া যাব�না।

- প্শপে, প্নবজর কাজ �া যকাম্পাপ্নর কায্মক্র সংক্ান্ত যগাপনীয়তা রিকাশ 
করা যাব�না।
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- প্নরাপত্তা �া যপশাগত স্াস্্য সুরক্া প্�বরািী যকান কাজ করা যাব�না।

প্রশ্ন- ২ োবতিমূলক বিধান বক?

প্েপ্খতভাব� আপনাবক সতক্মীকরণ যনাপ্িশ পািাবনার রাবন িবো, আপনার 
ক্ত ভূে �া প্নয়র েঙ্ঘবনর �্যাপাবর জানাবনা এ�ং পূনরায় তা করার �্যপাবর 
সতক্ম করা �া কপ্িন শাপ্তি আবরাপ করা। রিপ্তপ্ি প্নয়রেঙ্ঘবনর জন্য পাঁচ 
কর্মপ্দ�বসর রাবঝ যনাপ্িশ প্দবত িব�।

রিপ্তপ্ি প্নয়র েঙ্ঘবনর জন্য পাঁচ কর্মপ্দ�বসর য�প্শ কাজ যথবক ইতি�া যদয়া 
যাব�না এ�ং পাঁচ কর্মপ্দ�বসর য�প্শ রজুপ্র িবত �প্ঞ্ত করা যাব�না।

অপরাবির অপ্ভবযাগ সংবশািন না িওয়া পয্মন্ত আপনাবক কাজ থবক ইতি�া 
যদয়া িব� এ�ং রজুপ্র যথবক �প্ঞ্ত করা িব� অথ�া রজুপ্র কপ্রবয় যদয়া 
িব�। যপ্দ আপপ্ন প্নবদ্মাষ রিরাপ্নত িন অথ�া আপনার অপ্ভবযাগ �াপ্তে িয় 
তািবে আপনার কাবজর ইতি�ার সরয়বক প্�ব�চনায় আনা িব� এ�ং ইতি�া 
সরবয়র সম্পূণ্ম রজুপ্র রিদান করা িব�।

চাকরী যশবষর য�ানাসসি কাজ যথবক �রখাতি করা।

চাকরী যশবষর য�ানাস �্যপ্তত কাজ যথবক �রখাতি করা।

শ্রপ্রকবক অ�শ্যই প্েপ্খতভাব� শাপ্তি রিদাবনর যনাপ্িশ যদয়া িব�,যপ্দ যস 
যনাপ্িশ গ্রিন করবত অস্ীকার কবর তব� যসপ্ি কর্মবক্ত্র যথবক সিবজ যদখা 
যায় এরন স্াবন রিচার করা িব�।
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প্রশ্ন 3- োবতিমূলক েশডের প্রবতকার বক?

শ্রপ্রক প্�বরাি প্নষ্পপ্ত্ত কপ্রপ্ির কাবে দন্ডপ্�প্ির �্যাপাবর অপ্ভবযাগ করার 
আবগ শাপ্তি সম্পবক্ম জানা রিদাবনর সাত প্দবনর রবি্য আপনাবক প্নবয়াগকত্মার 
কাবে অপ্ভবযাগ করবত িব�। অপ্ভবযাবগর সাত প্দবনর রবি্য প্সদ্ধান্ত গ্রিন 
করা িব�, এ�ং যকাবনা প্সদ্ধান্ত োড়াই এই সরয় অপ্ত�াপ্িত িবে �ুবঝ প্নবত 
িব� যয আব�দন রিত্যাখ্যান করা িবয়বে।

আব�দন রিত্যাখ্যাবনর যক্বত্র অথ�া প্নপ্দ্মষ্ট সরবয়র রবি্য যকাবনা �্য�স্া না 
যনয়া িবে ,আব�দন রিত্যাখ্যাবনর সাত প্দবনর রবি্য শ্রর র্রিনােবয়র উপযুক্ত 
প্�ভাবগ অপ্ভবযাগপত্র  জরা প্দবত পারব�ন।আব�দন পত্র জরা যদয়ার সাত 
প্দবনর রবি্য শ্ররপ্�ভাগ অপ্ভবযাবগর উপর প্ভপ্ত্ত কবর চূড়ান্ত প্সদ্ধান্ত প্নব�।উক্ত 
সরবয়র রবি্য প্সদ্ধান্ত প্নবত �্যথ্ম িবে আপনার আব�দন পত্র রিত্যাখ্যাত �বে 
প্�ব�প্চত িব�।

আপপ্ন শ্রপ্রক প্�বরাি প্নষ্পপ্ত্ত কপ্রপ্ির কাবে �রখাবতির শাপ্তির �্যাপাবর 
আপীে করবত পারব�ন। যপ্দ কপ্রপ্ি রবন কবর যয, আপনার �রখাবতির শাপ্তি 
য�আইনী ও যস্ছোচাপ্রতারূেক প্েে তব� তারা প্নবম্নাক্ত দুপ্ির যয যকান একপ্ি 
প্সদ্ধান্ত প্নব�ঃ িয়বতা শাপ্তি �াপ্তে কবর আপনাবক কাবজ য�রত পািাব� এ�ং 
এ শাপ্তির �বে যয কপ্দন কাজ যথবক �প্ঞ্ত প্েবেন যস কপ্দবনর য�তন যদয়া 
িব�। অথ�া, আপনাবক যথাযথ ক্প্তপূরণ যদয়া িব�। এ �রখাবতির �বে 
রজুপ্র ও অন্যান্য যযসকে সুপ্�িা িবত �প্ঞ্ত করা িবয়বে তা ক্প্তপূরবণর 
অন্তভু্মক্ত িব�। 

* ন্যায়প্�চার োভ সংক্ান্ত ১০নং অি্যায় যদখুন
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প্রশ্ন-৪ আপবন বক ককান ক্ষবতর কারশণ বনশয়াগকত্থাশক ক্ষবতপরূণ বেশত 
িাধ্য?

ঘিনা তদবন্তর পবর আপনার কারবণ ঘপ্িত ক্প্তর জন্য আপনার কাে 
িবত ক্প্তপূরণ যনয়া আইনসম্মত। ক্প্তপূরবণর অথ্ম আপনার য�তন িবত 
যকবি যনয়া িব�। তব� তা যযন রিপ্তরাবস ৭ প্দবনর য�তবনর য�শী না িয়। 
ক্প্তপূরবণর অবথ্মর পপ্ররাণ সম্পবক্ম যনাপ্িশ যদয়ার সাতপ্দবনর রাবঝ আপপ্ন 
শ্রর র্রিনােবয় অপ্ভবযাগ করবত পারব�ন।
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যপ্দ কর্মচারী ও প্নবয়াগকত্মার রাবঝ শ্রর আইন ও কর্মচুপ্ক্তর �াতি�ায়ন প্নবয় 
প্�বরাি যদখা যদয় তব� উভয় পক্ কর্মবক্বত্র সুপারভাইজার, কর্মকত্মা �া 
যযৌথ কপ্রপ্ির কাবে প্�বরাবির প্�ষয়প্ি উত্াপন করব�; যপ্দ তারা প্�দ্যরান 
থাবক। আভ্যন্তরীণভাব� প্�বরাি প্নষ্পপ্ত্ত না করা যগবে তা সরবঝাতার প্ভপ্ত্তবত 
রীরাংসা করার জন্য অ�স্া অনুযায়ী র্রিণােবয়র শ্রর সম্পক্ম প্�ভাগ অথ�া 
রান� সম্পদ প্�ভাবগর কাবে উত্াপন করা যযবত পাবর। 

সংপ্লিষ্ট প্�ভাগ তাবদর প্নকি উক্ত প্�বরাি উত্াপবনর সব�্মাচ্চ সাতপ্দবনর 
রাবঝ সরবঝাতার প্ভপ্ত্তবত তা রীরাংসা করার জন্য রিবয়াজনীয় পদবক্প গ্রিণ 
করব�ন। পর�ত্মী সাতপ্দবনর রবি্য উভয়পক্বক রীরাংসার �ো�ে জানাবনা 
িব�। উভয় পক্ যপ্দ এপ্ি গ্রিণ কবর, তব� এ সরবঝাতা চুপ্ক্ত উভবয়র দ্ারা 
স্াক্প্রত একপ্ি রিপ্তব�দবন প্েপ্প�দ্ধ করা িব�  এ�ং �াতি�ায়বনর ক্রতা 
সম্পন্ন উপযুক্ত প্�ভাগ কত্্মক তা সত্যায়ন করা িব�। 

যপ্দ উপবরাক্ত সরয়কাবের রাবঝ প্��াদ রীরাংসা করা সভে� না িয় অথ�া 
যপ্দ যকান একপ্ি পক্ কত্্মপবক্র প্সদ্ধান্ত যরবন না যনয়, অথ�া যপ্দ উভয়পক্ 
প্নি্মাপ্রত সরবয়র রাবঝ রীরাংসার প্সদ্ধান্ত গ্রিণ �া রিত্যাখ্যান করার �্যাপাবর 
রতারত না যদয় তব� সংপ্লিষ্ট প্�ভাগবক পর�ত্মী প্তনপ্দবনর রাবঝ উক্ত প্��াদ 
শ্রপ্রক প্�বরাি প্নষ্পপ্ত্ত কপ্রপ্ির কাবে উত্াপন করবত িব�। 9

এ উত্াপবনর সাবথ একপ্ি যনাি যপশ করবত িব� যাবত প্��াবদর সার 
সংবক্প, উভয় পবক্র রিরাণাপ্দ, রিবয়াজনীয় কাগজপত্র এ�ং সংপ্লিষ্ট 
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প্�ভাবগর রন্ত�্য উবলেখ থাকব�। প্নষ্পপ্ত্ত কপ্রপ্ির দপ্তর প্��াদ উত্াপবনর 
পর িবত সাতপ্দবনর রাবঝ প্��াবদর প্�ষয়প্ি যাচাই করার জন্য অপ্িব�শবন 
�সব�। কর্মী এ�ং প্নবয়াগকত্মা উভয়বক করপবক্ প্তনপ্দন আবগ অপ্িব�শবনর 
তাপ্রখ সম্পবক্ম অ�প্িত করবত িব�। উপবরাক্ত সরয়সীরা যশষ িওয়া পয্মন্ত 
উপযুক্ত কত্্মপবক্র কাবে প্��াদ উত্াপন স্প্গত রাখবত িব�।

কপ্রপ্ি শ্রর আইন এ�ং কর্মচুপ্ক্ত �াতি�ায়ন সংক্ান্ত সকে প্��াদ রীরাংসার 
যক্বত্র এককভাব� চূড়ান্ত প্সদ্ধান্ত প্নবত পারব�।

কপ্রপ্ি উত্াপ্পত প্��াবদর �্যাপাবর যাচাই অপ্িব�শবনর পর প্তন সপ্তাবির 
রাবঝ প্সদ্ধান্ত গ্রিণ করব�। 

কপ্রপ্ির সদস্যগণ স্ািীন িব�, এ�ং তাবদর প্সদ্ধান্ত আইনত চূ়়ান্ত িব�। 
যকান �্যপ্ক্ত �া সংস্া কপ্রপ্ির যাচাইক্ত প্�বরাবির �্যাপাবর যকান িরবণর 
িতিবক্প করবত পারব�না। 

কপ্রপ্ির দপ্তর উভয়পক্বক তাবদর প্িকনায় �া কর্মবক্বত্র যরপ্জপ্্রেক্ত �াত্মা 
অথ�া যনাপ্িশ গ্রিবণর অন্য যকান স্ীক্ত রপ্সবদর রাি্যবর উত্াপ্পত প্��াবদর 
�্যাপাবর তাবদর গ্িীত পদবক্প ও প্সদ্ধান্ত সম্পবক্ম অ�প্িত করব�।

যয তাপ্রবখ সংপ্লিষ্ট পবক্র কাবে যনাপ্িশ যপৌঁোবনা িবয়বে �া িতিান্তর করা 
িব� যস তাপ্রখ িবত যনাপ্িশ আইনত কায্মকর িব�।

কপ্রপ্ির প্সদ্ধাবন্তর সাবথ প্��াবদর কারণ, কপ্রপ্ির রিিান এ�ং সদস্যবদর 
নার, প্সদ্ধান্ত ইসু্যর তাপ্রখ ও স্ান, প্��াদরান দুই পবক্র নার, তাবদর 
সক্রতা, তাবদর উপপ্স্প্ত/ অনুপপ্স্প্ত, প্��াবদর পূণ্ম প্��রণ এ�ং উভয় 
পবক্র দা�ী ও পাল্া দা�ী ইত্যাপ্দ প্�ষয় উবলেখ থাকবত িব�। এপ্ি কপ্রপ্ির 

66

9. র্রিনােবয় এক �া একাপ্িক ‘শ্রপ্রক প্�বরাি প্নষ্পপ্ত্ত কপ্রপ্ি’ গিন করা িব�। সব�্মাচ্চ প্�চার পষদ কত্্মক প্নি্মাপ্রত একজন রিাথপ্রক 
আদােবতর প্�চারক এ কপ্রপ্ির রিিান থাকব�ন। এবত র্রিণােবয়র প্ন�্মাপ্চত দুজন সদস্য থাকব�ন।তাবদর একজনবক প্িসাব� অপ্ভজ্ 
িবত িব�। র্রিী পপ্রষবদর প্সদ্ধান্তক্বর কপ্রপ্ির গিন, নীপ্তরাো, কায্মরিণােী এ�ং সদস্যাব্ী প্নি্মাপ্রত িব�। র্রিীর প্সদ্ধান্তক্বর 
কপ্রপ্ির যকপ্ন্দ্রয় অপ্�স প্নি্মাপ্রত িব�।র্রিণােবয়র এক �া একাপ্িক সদস্য উক্ত কপ্রপ্ির সপ্চ� প্িবসব� থাকব�। র্রিীর প্সদ্ধান্তক্বর 
তাবদর প্নবয়াগ, দক্তা এ�ং পাপ্রশ্রপ্রক প্নি্মারন করা িব�।



রিিান ও যসবক্িারী কত্্মক স্াক্প্রত িবত িব�। এপ্ি প্সপ্ভে অ্যান্ড করাপ্শ্ময়াে 
রিপ্সপ়্ংস আইবনর ৩৬২নং িারা অনুযায়ী কপ্রপ্ির প্ন�্মািী ক্রতা থাকব�। 

সংপ্লিষ্ট পক্ যপ্দ অপ্িব�শবন উপপ্স্ত থাবক তব� কপ্রপ্ির প্সদ্ধান্ত রিকাবশর পর 
পবনবরা প্দবনর রাবঝ সংপ্লিষ্ট যকাি্ম �া আপীে যকাবি্ম উক্ত প্সদ্ধাবন্তর �্যাপাবর 
অপ্ভবযাগ দাবয়র করবত পারব�। আর অপ্িব�শবন উপপ্স্ত না থাকবে প্সদ্ধান্ত 
রিকাবশর পর�ত্মী প্দন অপ্ভবযাগ দাবয়র করবত পারব�। বকাবি্মর প্নবদ্মশ োড়া 
আপীবের কারবণ প্সদ্ধান্ত �াস্তু�ায়ন স্প্গত করা যাব�না।

আপ্পে আদােবতর সংপ্লিষ্ট প্�ভাগ অপ্�েবম্ব আব�দনপ্ি পরীক্া কবর যদখব� 
এ�ং রিথর অপ্িব�শবনর তাপ্রবখর প্ত্রশ প্দবনর রবি্য প্সদ্ধান্ত যনব�। একরাত্র 
আপীে যকাবি্মর সংপ্লিষ্ট প্�ভাগই প্সদ্ধান্ত �াতি�ায়ন স্প্গত করবত পারব�। 

যয রারো শ্রপ্রক প্�বরাি প্নষ্পপ্ত্ত কপ্রপ্ির সাবথ সংপ্লিষ্ট তার �্যাপাবর কপ্রপ্ির 
চূড়ান্ত প্সদ্ধাবন্তর আবগ তা আদােবত উত্াপন করা যাব�না। 

আইনগতভাব� প্সদ্ধান্ত �াতি�ায়বনর তাপ্রবখর আবগ যকাবি্ম যয রারো উত্াপন 
করা িব� যকাি্ম যস রারোর �্যাপাবর প্সদ্ধান্ত গ্রিণ অ�্যািত রাখব�। এ আইন 
রিবয়াবগর পর উত্াপ্পত রারোর যক্বত্র যকাি্ম যাচাই অ�্যািত রাখব�; যতক্ন 
না কপ্রপ্ি প্সদ্ধান্ত �াতি�ায়বন তাবদর ক্রতা রিবয়াগ শুরু না কবর। 
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প্রশ্ন-১ কাতার রাশ্রে বক কাশজর অনুমবত ছাড়া প্রশিে সম্ভি?

Aবয যকান নন-কাতাপ্র (প্�বদশী) �্যপ্ক্ত কাতাবর �স�াস করবত চাইবে তার 
কাবে অ�শ্যই যথাযথ কত্্মপক্ এ�ং আব�দনকারীর (প্নবয়াগকত্মার) পক্ 
িবত রিব�শ অনুরপ্ত(প্ভসা) থাকবত িব�। 

আব�দনকারী কাতাপ্র যিাক �া নন-কাতাপ্র যিাক  তাবক অ�শ্যই কাতাবর 
ব�ি �স�াসকারী িবত িব�। প্নবয়াগকারী যপ্দ আইনগতভাব� ক্রতারিাপ্ত 
যকাবনা �্যপ্ক্ত িন,তব� কাতার রাব্রে তার রিিান অপ্�স অথ�া �্য�স্াপনা 
শাখা থাকবত িব�।

রি�াসীবদরবক আইবন উবলেপ্খত শত্ম অনুযায়ী কর্মচুপ্ক্তর অিীবনই শুিুরাত্র 
চাকরী প্ভসা রিদান করা িব�। 

প্নবয়াগকত্মা (প্নবয়াগকারী) এপ্্রি প্ভসার রাি্যবর �্য�সা করবে �া অবন্যর 
কাবে প্ভসা িতিান্তর করবে তার সব�্মাচ্চ প্তন �ের যজে এ�ং সব�্মাচ্চ পঞ্াশ 
িাজার প্রয়াে জপ্ররানার শাপ্তি িব� অথ�া এতদুভবয়র যয যকান একপ্ি শাপ্তি 
িব�। এ কাজ পুনরায় করবে শাপ্তি �্প্দ্ধ করা িব�। 

‘ অন্য কাবজ স্ানান্তর’ এর  জন্য অনুবরাপ্দত না িবে আপনাবক শুিুরাত্র 
যয কাবজর জন্য আনা িবয়বে যস কাজ �্যতীত অন্য যকান কাজ �া অন্য 
প্নবয়াগকত্মার কাজ করা যাব�না। 

প্রশ্ন-২ ‘অন্য কাশজ স্ানান্তর’ মাশন বক?

আপপ্ন েয়রাস অন্য প্নবয়াগকত্মার কাজ করার �্যাপাবর স্রা্রে র্রিনােবয়র 
সংপ্লিষ্ট প্�ভাগ আপনার ক�ীেবক অনুরপ্ত প্দবত পাবর এ�ং উক্ত যরয়াদ 
ন�ায়নবযাগ্য।
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স্রা্রে র্রিনােবয়র সংপ্লিষ্ট প্�ভাগ কপ্�বের প্েপ্খত অনুরপ্ত সাবপবক্ 
আপনাবক অন্যপবক্র কাবজর জন্য অনুরপ্ত প্দবত পাবর।

উপবরাক্ত সকে অ�স্ায় আইবনর িারা অনুসাবর শ্রর র্রিণােবয় পক্ িবত 
অনুরপ্ত থাকবত িব�। 

প্রশ্ন-৩ ককান বনশয়াগকারী রবে আপনাশক সংবলিষ্ট কত্্থপশক্ষর অনুমবত 
ছাড়া অশন্যর কাজ করশত কেয় অরিা অন্য ককান কিীশলর অধীনতি 
রাকা অিস্ায় রবে অন্য ককান বনশয়াগকারী আপনাশক কত্্থপশক্ষর 
অনুমবত ছাড়া কাশজ বনরতুি কশর তশি তাশের বক োবতি হশি?

প্নবয়াগকারী আপনাবক সংপ্লিষ্ট কত্্মপবক্র অনুরপ্ত োড়া অবন্যর কাজ করবত 
অনুরপ্ত প্দবে অথ�া অন্য যকান ক�ীবের অিীনতি থাকা অ�স্ায় অন্য যকান 
প্নবয়াগকারী আপনাবক কত্্মপবক্র অনুরপ্ত োড়া কাবজ প্নযুক্ত করবে তার 
সব�্মাচ্চ প্তন �ের যজে এ�ং সব�্মাচ্চ পঞ্াশ িাজার প্রয়াে জপ্ররানার শাপ্তি 
িব� অথ�া এতদুভবয়র যয যকান একপ্ি শাপ্তি িব�। এ কাজ পুনরায় করবে 
শাপ্তি �্প্দ্ধ করা িব�। 

প্রশ্ন-৪ বনশয়াগকত্থা পবরিত্থশনর বিধানগুশলা বক বক?

শ্রর ও সারাপ্জক প্�ষয়ক র্রিণােবয়র সূত্র রবত, প্নপ্দ্মষ্ট যরয়াবদর চুপ্ক্ত যশষ 
িওয়ার পরপরই আপপ্ন অন্য প্নবয়াগকত্মার কাবে যযবত পারব�ন। চুপ্ক্ত যশষ 
িওয়ার দুই রাস আবগ প্নবয়াগকত্মাবক জানাবত িব�। 

প্�বশষ রিষ্ট�্য : চুপ্ক্ত যশবষর পরও কাজ অ�্যািত রাখবে প্নি্মাপ্রত যরয়াবদর 
চুপ্ক্ত অপ্নপ্দ্মষ্ট চুপ্ক্তবত রুপান্তর িব�।

চুপ্ক্ত যপ্দ অপ্নপ্দ্মষ্ট কাবের জন্য িয় তব� আপপ্ন �ত্মরান প্নবয়াগকত্মার প্নকি 
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পাঁচ �ের কাজ করার পর অন্য প্নবয়াগকত্মার কাবজ স্ানান্তর িবত পারব�ন। 

�ত্মরান প্নবয়াগকত্মা র্তু্য�রণ করবে অথ�া যকান কারবণ তার প্নবয়াবগর 
ব�িতা যশষ িবয় যগবে, বযরন- বদউপ্েয়া যঘাষনা করা িবে অথ�া যকাম্পাপ্ন 
�ন্ধ �া প্নপ্ষদ্ধ িবয় যগবে আপপ্ন অন্য প্নবয়াগকত্মার প্নকি স্ানান্তর িবত 
পারব�ন।  

উপবরাক্ত সকে অ�স্ায় শ্রর র্রিণােবয়র সংপ্লিষ্ট কত্্মপক্ এ�ং স্রা্রে 
র্রিণােবয়র রিশাসন প্�ভাবগর পক্ িবত অনুরপ্ত থাকবত িব�।

শ্রর আইন এ�ং কর্মচুপ্ক্ত অনুযায়ী প্নবয়াগকত্মার প্নি্মাপ্রত অপ্িকার েঙ্ঘন 
করা যাব�না। 

করমনঃ ককান ককান চুবতিশত প্রবতবিন্দী ককান ককাম্পাবনর কাজ না করার জন্য কম্থচারীর 
উপর িাধ্য িাধকতা রাশক। এশক্ষশত্র হয়শতা কত্্থপক্ষ অন্য বনশয়াগকত্থার কাজ করার 
জন্য আপনার আশিেন গ্রহণ করশিনা। 

প্রশ্ন-৫ নতুন বনশয়াগকত্থার কাশজ হতিান্তর হওয়ার জন্য আপনার িত্থমান

প্রশ্ন-৫ নতুন বনশয়াগকত্থার কাশজ হতিান্তর হওয়ার জন্য আপনার িত্থমান 
বনশয়াগকত্থার কাছ করশক বক ককান ‘অনাপবতি’ পশত্রর প্রশয়াজন আশছ?

আপবন রবে বনধ্থাবরত কময়ােী চুবতি সম্পন্ন কশরন অরিা অবনবে্থষ্ট চুবতির কক্ষশত্র পাঁচ িছর 
চাকরী কশরন তশি িত্থমান বনশয়াগকত্থার অনুশমােন িা ‘অনাপবতি’ পশত্রর প্রশয়াজন 
হশিনা।

প্রশ্ন-৬ বনবে্থষ্ট কময়াশের চুবতি পনূ্থ হওয়ার আশগ অরিা অবনবে্থবষ্ট 
কময়াশের চুবতির কক্ষশত্র পাঁচ িছর পণূ্থ হওয়ার আশগ আপবন বক অন্য 
বনশয়াগকত্থার কাজ করার জন্য আশিেন করশত পারশিন?

71

প্নবয়াগকত্মা এ�ং শ্রর র্রিণােয় ও স্রা্রে র্রিণােবয়র সংপ্লিষ্ট কত্্মপবক্র 
অনুবরাদনক্বর আপপ্ন চুপ্ক্ত যশষ িওয়ার পর অন্য প্নবয়াগকত্মার কাবজ 
স্ানান্তর িবত পারব�ন।

আপনার ও প্নবয়াগকত্মার রাবঝ যকান দা�ী থাকবে আপপ্ন কাবজর সারপ্য়ক 
পপ্র�ত্মবনর জন্য শ্রর ও সারাপ্জক র্রিনােবয়র অনুবরাদনক্বর স্রা্রে 
র্রিনােবয় আব�দন করবত পারব�ন।

প্নবয়াগকত্মার যস্ছোচাপ্রতা রিরাপ্ণত িওয়ার কারবণ অথ�া জনস্াবথ্মর 
রিবয়াজবন কাজ পপ্র�ত্মন করবত িবে আপপ্ন শ্রর ও সারাপ্জক র্রিনােবয়র 
অনুবরাদনক্বর কাবজর সারপ্য়ক পপ্র�ত্মবনর জন্য স্রা্রে র্রিনােবয় আব�দন 
করবত পারব�ন।

প্রশ্ন-৭ কস্বছোচাবরতা বক?

শ্রর র্রিনােয় ও স্রা্রে র্রিনােবয়র সংপ্লিষ্ট কত্্মপক্ এপ্ি প্নি্মারন করব�। 
কারণ, আইবনর যকান িারায় যস্ছোচাপ্রতার সংজ্া প্নি্মারণ করা িয়প্ন

প্রশ্ন-৮ ককান ককান অিস্াশক বনশয়াগকত্থার কস্বছোচাবরতা বিশিচনা করা 
হশি; রার উপর বভবতি কশর আপবন বনধ্থাবরত কময়াশের চুবতি কেশষর আশগ 
অরিা অবনধ্থাবরত চুবতির পাঁচ িছর পণূ্থ হওয়ার পশূি্থ কাজ স্ানান্তশরর 
আশিেন করশত পারশিন?

- প্নবয়াগকত্মা আপনার রিাপ্য রজুরী রিদান করবত পরপর দুইরাস �া তার 
যচবয় য�শী যদরী করবে। 

- প্নবয়াগকত্মা কাবজর জন্য সপ্িক পাপ্রশ্রপ্রক রিদান না করবে।

- চুপ্ক্তবত প্�দ্যরান থাকা সবত্বও প্নবয়াগকত্মা উপযুক্ত আ�াসন রিদান না 
করবে। 
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- প্নবয়াগকত্মার দূ�্ম্য�িার রিরাপ্ণত িবে।

- প্নবয়াগকত্মা আইন েঙ্ঘন কবর প্নি্মাপ্রত কর্মচুপ্ক্তর যরয়াদ যশবষর আবগ 
চাকরী িবত �রখাতি করবে। 

- প্�বরাি প্নষ্পপ্ত্ত কপ্রপ্ি অথ�া আদােবতর রায় অনুযায়ী যস্ছোচাপ্রতারূেক 
�রখাতিকরণ রিরাপ্ণত িবে। 

- আপনাবক যপ্দ প্নবয়াগকত্মা �্যতীত অন্য কাবরা কাবজ অন�িভাব� প্নবয়াগ 
করা িয়। 

- শ্রর আইন েঙ্ঘন কবর যপ্দ আপনাবক প্নবয়াগ যদয়া িয়। 

• সংপ্লিষ্ট কত্্মপক্ উপবরাক্ত অ�স্াসরুবির রূে্যায়ন এ�ং যস্ছোচারতার অ�স্া 
প্নি্মারণ করব�ন।

প্রশ্ন-৯ কাজ পবরিত্থশনর িাতিি পেশক্ষপগুশলা বক বক?

ক- প্নপ্দ্মষ্ট যরয়াবদর চুপ্ক্ত যশষ িওয়ার পর অথ�া অপ্নপ্দ্মপ্ষ্ট যরয়াবদর চুপ্ক্তর 
পাঁচ �ের পূণ্ম িওয়ার পর আপপ্ন চাকরী পপ্র�ত্মন করবত চাইবে প্নবম্নাক্ত 
পদবক্পগুবো অনুসরণ করবত িব�ঃ

শ্রর র্রিনােবয়র ওবয়�সাইবি10 রিব�শ কবর প্নবম্নাক্ত কাজগুবো করুনঃ

১- কাজ পপ্র�ত্মবনর জন্য দরখাতি করুন। এর পদ্ধপ্ত না জানবে আপপ্ন 
র্রিণােবয় অপ্�বস প্গবয় সরাসপ্র দরখাতি করবত পারব�ন। 

২- র্রিণােবয়র ওবয়�সাইবি কর্মচুপ্ক্ত যশবষর যনাপ্িশ �র্ম পূরণ করার 
রাি্যবর প্নবয়াগকত্মাবক চুপ্ক্ত যশষ িওয়ার অথ�া পাঁচ �ের পূণ্ম িওয়ার দুই 
রাস আবগ যনাপ্িশ প্দন। 
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প্নবয়াগকত্মার সাবথ কর্মচুপ্ক্ত সম্পক্ম যশষ করার �্যাপাবর আপনার ইছোর 
�্যাপাবর তাবক অ�প্িত না কবর চুপ্ক্তর যরয়াদ যশবষ �া পাঁচ �ের যরয়াদ 
পূণ্ম িওয়ার পরও কাজ অ�্যািত রাখবে চুপ্ক্ত পূণরায় অপ্নপ্দ্মষ্ট সরবয়র জন্য 
ন�ায়নক্ত িবয় যাব�। তখন আপনাবক আবরা পাঁচ �ের চাকরী চাপ্েবয় যযবত 
িব� এ�ং এর �বে চাকরী স্ানান্তর করার অপ্িকার িারাব�ন।

৩- প্নবয়াগকত্মার ‘অনাপপ্ত্ত’ পবত্রর �র্ম আপবো় করুন এ�ং (আর�ী 
ভাষায়) এপ্ি শ্রর সম্পক্ম প্�ভাবগর পপ্রচােবকর কাবে যরিরণ করুন। 

৪- শ্রর র্রিনােয় কত্্মক সত্যাপ্য়ত �ত্মরান প্নবয়াগকত্মার সাবথ সম্পাপ্দত 
কর্মচুপ্ক্তর কপ্প আপবো় করুন। 

কর্মচুপ্ক্ত না থাকবে কাজ পপ্র�ত্মবনর আব�দন গ্রিণবযাগ্য িব�না। তখন 
প্নবম্নাক্ত কাজগুবো করুনঃ

- শ্রর র্রিণােবয় প্গবয় কর্মচুপ্ক্তর কপ্প যচবয় প্নন।

- শ্রর র্রিনােবয়র কাবে যপ্দ আপনার কর্মচুপ্ক্ত না থাবক তব� প্নবয়াগকত্মার 
সাবথ ইকারা শুরু িওয়ার তাপ্রখ সংক্ান্ত সাপ্ি্মপ্�বকবির জন্য পাসবপাি্ম 
প্�ভাবগ আব�দন করুন। এপ্ি উভয়পবক্র রাবঝ কর্ম সম্পবক্মর রিরাণ। বযবিতু 
স� িরবণর রিরাণ পদ্ধপ্তবত কর্ম সম্পক্ম সা�্যতি করা যায়। 

- কর্মচুপ্ক্তর যক্বত্র ইবেপ্্রিক আব�দবনর রাি্যবর এ ়কুবরন্ ়াউনবো় 
কবর প্নবত পাবরন।

- কর্মচুপ্ক্ত না থাকার কারবণ যপ্দ শ্রর র্রিণােয় আপনার আব�দন গ্রিণ না 
কবর, তব� এ যক্বত্র আপপ্ন পরারশ্ম ও সিায়তার জন্য জাতীয় রান�াপ্িকার 
কপ্রপ্ির িারস্ িবত পাবরন।
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খ- চুপ্ক্তর সরয়সীরার রবি্য কাজ পপ্র�ত্মবনর আব�দন করা িবেঃ

- চুপ্ক্তর সরয়সীরার রবি্য কাজ পপ্র�ত্মবনর আব�দবনর যক্বত্র ইবতাপূব�্ম 
উবলেপ্খত একই পদবক্পগুবো গ্রিণ করবত িব�। সংপ্লিষ্ট কত্্মপক্ কাজ 
পপ্র�ত্মবনর কারণসরূি এ�ং প্নবয়াগকত্মার যস্ছোচারীতার প্�ষয়প্ি যাচাই 
করার পর আব�দন গ্রিণ অথ�া রিত্যাখ্যান করবত পাবরন। 

- কাজ পপ্র�ত্মবন উভয়পক্ (কর্মচারী ও প্নবয়াগকত্মা) একরত িবে 
আব�দবনর সাবথ �ত্মরান রিপ্তষ্ঠাবনর কা়্ম জরা প্দবত িব�।

প্রশ্ন-১০ শ্রম মন্ত্রণালশয়র কাজগুশলার পরিত্থী পেশক্ষপসমূহ বক বক? 

স্রা্রে র্রিনােবয়র সংপ্লিষ্ট কত্্মপবক্র প্নকি (পাসবপাি্ম প্�ভাবগ) দরখাতি 
জরা প্দবত িব�। 

আব�দনকারীর প্নকি একপ্ি ‘ইবেপ্্রিক �াত্মা’ আসব�;যাবত তাবক পাসবপাি্ম 
প্�ভাবগ যদখা করবত অনুবরাি করা িব�।

সংপ্লিষ্ট প্�ভাগ তার কায্মরিণােী অনুযায়ী আব�দন গ্রিণ অথ�া রিত্যাখ্যান 
করবত পারব�।

প্রশ্ন-১১ বনশয়াগকারী ি্যতীত বক িসিাশসর অনুমবত পাওয়া সম্ভি? 

প্নবম্নাক্ত ক্যািাগপ্রগুবোর জন্য স্রা্রে র্রিনােয় প্নবয়াগকত্মা �্যতীত প্ভসা ও 
ইকারা ইসু্য করবত পাবরঃ 

- অথ্মননপ্তক কর্মকাবন্ড নন-কাতাপ্রবদর প্�প্নবয়াবগর আইন অনুযায়ী 
প্�প্নবয়াগকারীগন। 

- রি�াসীবদর ভূসম্পপ্ত্ত ও আ�াসন সংক্ান্ত আইন অনুযায়ী প্রবয়ে এবটেি 
এ�ং িাউপ্জং ইউপ্নবির রাপ্েক ও সুপ্�িাবভাগীগণ।
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- অন্য যয যকান ক্যিাগপ্র, যা র্রিী পপ্রষবদর প্সদ্ধান্তক্বর প্নি্মাপ্রত িব�।

উপবরাক্ত িরবণর যোকবদর �স�াবসর অনুরপ্তর জন্য আব�দবনর রিবয়াজনীয় 
কাগজপত্র জরা প্দবত িব� এ�ং আব�দনকারীর ভাবো সুনার থাকবত িব�। 

ইকারার যরয়াদ িব� পাঁচ �ের। এপ্ি পর�ত্মীবত আবরকপ্ি যরয়াদ �া একই 
যরয়াবদর জন্য ন�ায়ন করা যাব�।

উপবরাক্ত ক্যািাগপ্রর যক্বত্র তাবদর ইকারািারী স্ারী/স্ত্রী, সন্তান �া 
রাতাপ্পতার যক্বত্র কাবজর প্নবয়াগ শত্ম োড়াই তাবদরবক ইকারা রিদান করা 
িব�। 

উপবরাক্ত ক্যািাগপ্রর যোকজন ইকারার যরয়াবদর রবি্য রিস্ান অনুরপ্ত 
োড়াই যদশ ত্যাগ করবত পারব�। 

প্নবম্নাক্ত অ�স্াসরূবি সংপ্লিষ্ট কত্্মপক্ �স�াবসর অনুরপ্ত �াপ্তে করবত 
পাবরঃ

- যপ্দ রিরাপ্ণত িয় যয আপপ্ন ভূে তথ্য �া ভূয়া কাগজপবত্রর রাি্যবর ইকারা 
োভ কবরবেন।

- আপনার �স�াস অ�্যািত থাকার কারবণ যপ্দ রাব্রের শাপ্ন্ত ও প্নরাপত্তা 
হুরপ্কর সম্মুখীন িয় অথ�া রা্রেীয় অথ্মনীপ্ত, জনস্াস্্য �া বনপ্তকতা ক্প্তগ্রস্ 
িয়।

- বয উবদেবশ্য আপনাবক �স�াবসর অনুরপ্ত যদয়া িবয়প্েে তা যপ্দ উপযুক্ত 
কত্্মপবক্র অনুরপ্ত ো়়া েপ্ঙ্ঘত িয় �া অকায্মকর িবয় পবড়।
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প্রশ্ন-১২ কাতাশর রাকার সময় আপনার সাশর িসিাশসর জন্য বক 
পবরিারশক বনশয় আসশত পারশিন?  এর জন্য বিধান কী?11

কর্মচারী প্িবসব� ইকারা োভ করার পর আপপ্ন আপনার স্ারী/ স্ত্রী এ�ং 
কর�য়সী সন্তানবদরবক আপনার সাবথ কাতার থাকার প্নবয় আসার জন্য 
আব�দন করবত পারব�ন; বেবে সন্তান ২৫ �ের �য়সী পয্মন্ত, যারা এখবনা 
প্শক্া সরাপন কবরপ্ন এ�ং অপ্��াপ্িত যরবয় সন্তান। যপ্দ আপনার কাবে 
উপযুক্ত আ�াসন থাবক এ�ং কাতাবর তাবদর খরচ চাোবনার রত যপ্দ 
আপনার যবথষ্ট পপ্ররাণ য�তন  থাবক- যা শ্রর র্রিনােবয়র স্ায়ী অপ্ভ�াসন 
কপ্রপ্ি  দ্ারা প্নি্মাপ্রত নূ্যনতর য�তন,  তব� তাবদরবক আনার জন্য আব�দন 
করবত পারব�ন। 

নারী কর্মচারী তার স্ারীবক আনার জন্য স্রা্রে র্রিনােবয় আব�দন করবত 
পারব�। উপযুক্ত রবন করবে র্রিী তার আব�দন রঞ্ুর করব�ন।

প্রশ্ন-১৩ পবরিার আনার জন্য কার কাশছ আশিেন করশত হশি?

শ্রর ও সারপ্জক প্�ষয়ক র্রিনােবয়র স্ায়ী অপ্ভ�াসন কপ্রপ্িবত একপ্ি 
আব�দন পত্র জরা প্দবত িব�। আব�দনপবত্রর সাবথ প্নবয়াগকত্মার কাে 
িবত গ্িীত য�তবনর পপ্ররাণ প্নবদ্মশক সনদ জরা প্দবত িব�। সাবথ আবরা 
জরা প্দবত িব�, উপযুক্ত �াসস্াবনর রিরানপত্র, প্�বয়র কাপ্�ননারা, বোি 
সন্তানবদর জন্মসনদ এ�ং যয �্যাংবক আপনার য�তন স্ানান্তর করা িয় যস 
�্যাংক12িবত প্িসা� প্��রণী। আপনার আব�দবনর উপযুক্ততা13 প্নি্মারবণর 
জন্য একপ্ি প্�বশষ কপ্রপ্ির রাি্যবর পয্মাবোচনা করা িব�। 
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প্রশ্ন-১৪ কাতার আসার পর রবে আপনার স্তী কাজ শুরু কশর তশি তাশক 
বক কবিল পবরিত্থন করশত হশি?

যয প্�বদশী রপ্িো তার স্ারীর সাবথ �স�াস করার জন্য আসার পর কাজ 
শুরু করব� যস তার স্ারীর কপ্�বের অিীবন থাকব�। বকান কারবণ ব��াপ্িক 
সম্পক্ম প্েন্ন িবয় যগবে র্রিনােবয়র প্সদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্িীত নীপ্তরাো 
অনুসাবর পপ্র�াবরর যয যকান সদস্য সংপ্লিষ্ট কত্্মপবক্র অনুবরাদবনর পর 
অন্য যয যকান আব�দনকারীর প্নকি স্ানান্তপ্রত িবত পারব�। 14

প্রশ্ন-১৫ আপবন বক বপতা-মাতার জন্য স্পন্সর করশত পারশিন?

স্রা্রে র্রিণােয় �া তার রিপ্তপ্নপ্ি উপযুক্ত রবন করবে আপনার প্পতা-
রাতাবক আপনার সাবথ থাকার অনুরপ্ত প্দবত পাবরন। 

প্রশ্ন-১৬ আপবন কাতাশর অিস্ানকাশল আপনার বপতা-মাতা িা 
পবরিাশরর ককান সেস্য বক কাতার ভ্রমশণ আসশত পারশিন? আসার 
জন্য বক বক কাজ করশত হশি?

আপপ্ন তাবদর প্ভপ্জি প্ভসার জন্য পাসবপাি্ম এ�ং অপ্ভ�াসন প্�ষয়ক সািারণ 
প্�ভাবগ আব�দন করবত পাবরন। প্� আদায় করার পর কাতাবর তাবদর থাকার 
সরয়সীরা েয় রাবসর য�শী িব� না।

প্রশ্ন-১৭ চাকরী কছশড় বেশল বনশয়াগকত্থার করনীয় বক? 

চাকরী োড়ার ১৪ প্দবনর রাবঝ প্নবয়াগকত্মা সংপ্লিষ্ট কত্্মপক্বক জানাবত িব�, 
অথ�া োইবসন্স �াপ্তে িবয় যগবে �া ইকারার যরয়াদ যশষ িবয় যগবে �া 
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11. এ প্�িান �াতি�ায়বনর জন্য র্রিণােয় নীপ্তরাো ও প্সদ্ধান্ত জাপ্র করব�। তা জারী করা পয্মন্ত �ত্মরান নীপ্তরাো অনুযায়ী 
এরনভাব� এ প্�িান অ�্যািত থাকব� যযন তা আইন প্�বরািী না িয়। 
12. শ্রর র্রিণােবয়র প্নবয়াগ কপ্রপ্ির সাবথ যদখা করুন। 
13. পপ্র�ার আনার জন্য স�্মপ্নম্ন য�তন প্নি্মারবণর যক্বত্র শ্রর র্রিণােবয়র সংপ্লিষ্ট প্�ভাবগ যদখা করুন।

14. এ পুপ্তিকা রিকাবশর পর শ্রর র্রিনােয় ও স্রা্রে র্রিণােবয়র রাি্যবর নীপ্তরাো ও কায্মরিণােীর আপব়ি সম্পবক্ম প্নয়প্রত 
খ�র রাখুন।  



অনুরপ্ত যশষ িওয়ার পর পুনঃন�ায়ন োড়া নব্বই প্দন অপ্তক্ান্ত িবে যদশ 
ত্যাবগ �ািা রিদান করব�। 

ভ্ররবণর যরয়াদ অথ�া অন্য যয উবদেবশ্য এ যদবশ রিব�শ কবরবে তা যশষ িবয় 
যগবে সংপ্লিষ্ট কত্্মপক্বক অ�শ্যই অ�প্িত করবত িব�। 
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বিােে অধ্যায়
প্রস্ান, শেশে বিশর রাওয়া, শিরত 
পাঠাশনা এিং বিবরশয় আনা



প্রশ্ন-১ কর প্রিাসী ি্যবতি কাতাশর কাশজর জন্য এশসশছ তার কাতার 
কছশড় রাওয়ার প্রবক্রয়াগুশলা বক বক?15

রি�াসী কর্মী েুপ্ি কািাবনার জন্য যদশ ত্যাগ করবত পারব�। এোড়া কর্মচুপ্ক্ত 
অনুযায়ী জরুরী যকান অ�স্ায় অথ�া অন্য যকান উবদেবশ্য প্নবয়াগকত্মাবক 
জাপ্নবয় যদশ ত্যাগ করবত পারব�। 

রি�াসী কর্মী কর্মচুপ্ক্ত অনুযায়ী প্নবয়াগকত্মাবক অ�প্িত কবর চুপ্ক্তর যরয়াদ 
পূণ্ম িওয়ার পূব�্ম চুড়ান্তভাব� যদশত্যাগ করবত পারব�। 

উপবরাক্ত অ�স্ায় যপ্দ প্নবয়াগকারী অথ�া সংপ্লিষ্ট কত্্মপক্ যদশত্যাবগ �ািা 
যদয় তব� যস রি�াসী �প্িগ্মরন অপ্ভবযাগ কপ্রপ্িবত অপ্ভবযাগ করবত পারব�; 
যয কপ্রপ্ির গিন ও কায্মরিণােী র্রিীর প্সদ্ধান্ত অনুযায়ী পপ্রচাপ্েত িয়।

কপ্রপ্ি প্তন কায্মপ্দ�বসর রবি্য অপ্ভবযাবগর �্যাপাবর প্সদ্ধান্ত প্নব�।

প্রশ্ন-২ কত সমশয়র মশধ্য প্রিাসীশক কেে ত্যাগ করশত হশি?

যপ্দ রি�াসী কর্মী �স�াবসর অনুরপ্ত োভ করবত না পাবর, �া ইকারার যরয়াদ 
যশষ িবয় যায়, �া যকান কারবণ তা �াপ্তে িবয় যগবে অথ�া যয উবদেবশ্য 
তাবক অনুরপ্ত যদয়া িবয়প্েে তা যশষ িবয় যগবে তব� অনুরপ্ত যশষ �া 
�াপ্তে িওয়ার অথ�া উবদেশ্য যশষ িওয়ার নব্বই প্দবনর রাবঝ তাবক যদশ 
ত্যাগ করবত িব�।

প্রশ্ন-৩ কখন বনশয়াগকারী আপনার কেশে রাওয়ার খরচ িহন করশি?  

ইকারার যরয়াদ যশষ িবয় যগবে, �া তা �াপ্তে িবয় যগবে অথ�া যদবশ 
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পাপ্িবয় যদয়ার আবদশ জাপ্র িবে প্নবয়াগকারী আপনার যদবশ যাওয়ার খরচ 
(প্িবকবির রূে্য) �িন করবত �াি্য থাকব�।

যপ্দ রিরাপ্ণত িয় যয, আইন ভংগ কবর আপপ্ন অন্য পবক্র কাজ কবরবেন 
তব� উক্ত পক্ আপনার যদবশ য�রার খরচ �িন করব�। উক্ত পক্বক যচনা 
সভে� না িবে আপনার যদবশ যা�ার খরচ আপনার প্নবজবক �িন করবত িব�। 
তব� যপ্দ এ যদবশ আপনার কাবে যস খরবচর অথ্ম না থাবক এ�ং তা আদাবয় 
সক্র না িন তব� আপনার প্নবয়াগকারী আপনাবক যদবশ পািাবনার খরচ 
�িন করব�।

প্নবয়াগকারী যপ্দ সরকাপ্র চাকপ্রজী�ী িয় এ�ং কর্মীর অপ্িকার েঙ্ঘন কবরন 
তব� প্নবয়াগকত্মার সাবথ সরন্ববয়র প্ভপ্ত্তবত তার য�তন যথবক উক্ত কর্মচারীর 
যদবশ যাওয়ার খরচ যকবি যনয়া িব�।

প্নবয়াগকারী র্তু্য�রণকারী কর্মীর োশ এ যদবশ দা�বনর খরচ �িন করব�; 
যয কারবণই র্তু্য িবয় থাকুক। 

র্ত কর্মচারীর যকান উত্তরািীকারী অথ�া অন্য যকান রিপ্তষ্ঠান তার োশ যদবশ 
প্নবত চাইবে প্নবয়াগকারী োশ তার যদবশ যপৌোবনার খরচ �িন করব�।

প্রশ্ন-৪ কাতার ত্যাগ করার পর কখন আিার কাশজর জন্য আসশত 
পারশিন?

আপপ্ন যপ্দ ইবতাপূব�্ম কাতাবর কাবজর জন্য �স�াস কবর থাবকন তব� আপপ্ন 
আইবনর প্�িান ও কায্মকর নীপ্তরাো অনুসাবর রিবয়াজনীয় শত্ম সাবপবক্ 
পুনরায় কাবজর জন্য কাতাবর প্�বর আসবত পারব�ন। 16
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15. বদশত্যাবগর প্�িান ও কায্মরিণােীর আপব়ি সম্পবক্ম শ্রর ও স্রা্রে র্রিণােবয়র সংপ্লিষ্ট প্�ভাবগ প্নয়প্রত যখাঁজ খ�র রাখুন। 

16. কাতাবর পুনরায় প্�বর আসার শত্ম সম্পবক্ম জানার জন্য স্রা্রে র্রিনােবয়র সংপ্লিষ্ট প্�ভাবগ খ�র প্নন। এ প্�িান প্�বদশীবদর 
আগরণ, রিস্ান ও আ�াসন সংক্ান্ত ২০১৫ইং সাবের ২১নং আইন অনুযায়ী। 



শ্রর আইবনর ৬১ নং িারা অথ�া অন্য যকান আইন অনুযায়ী যপ্দ আপনাবক 
কাজ িবত �রখাতি করা িয় এ�ং সংপ্লিষ্ট আদােবত যপ্দ যস প্সদ্ধাবন্তর �্যাপাবর 
যপ্দ অপ্ভবযাগ দাবয়র করা না িয় অথ�া অপ্ভবযাগ দাবয়র করা িবেও তা 
যপ্দ রিত্যাখ্যাত িয় তব� আপপ্ন কাতার ত্যাগ করার চার �েবরর রাবঝ আর 
কাতাবর কাবজর জন্য আসবত পারব�ননা।

 প্রশ্ন-৫ কেশে পাবঠশয় কেয়া িা কেে ত্যাগ করার বনশে্থে মাশন বক? 

এ রাব্রে আপনার উপপ্স্প্তর কারবণ যপ্দ রাব্রের শাপ্ন্ত ও প্নরাপত্তা হুরপ্কর 
সম্মুখীন িয় অথ�া রা্রেীয় অথ্মনীপ্ত, জনস্াস্্য �া বনপ্তকতা ক্প্তগ্রস্ িয় তব� 
স্রা্রে র্রিণােয় আপনাবক পািাবনার আবদশ জাপ্র করবত পাবর।

প্�চার প্�ভাগীয় রায় অথ�া যদবশ পািাবনার আবদশ জাপ্রর পর স্রা্রে র্রিী 
রিবয়াজন রবন করবে ৩০ প্দবনর জন্য যগ্রপ্তার করার আবদশ রিদান করবত 
পারব�। উক্ত সরয়কাে পুনরায় �্প্দ্ধ করা যাব�।

যদবশ পািাবনার �্যাপাবর প্�চার প্�ভাগীয় রায় অথ�া অপপ্র�ত্মনীয় আবদশ 
জাপ্রর পর র্রিনােবয়র আবদবশ যকাথাও দুই সপ্তাবির জন্য রাখা যযবত পাবর। 
উক্ত সরয়কাে পুনরায় �্প্দ্ধ করা যাব�। এপ্ি করা িব� প্নপ্দ্মষ্ট সরয় �ন্দী 
রাখার পপ্র�বত্ম।

প্রশ্ন-৬ কেে ত্যাশগর আশেে জাবরর পশর আপবন বক পনুরায় কাতার 
বিশর আসশত পারশিন?

যদবশ পািাবনার �্যাপাবর প্�চার প্�ভাগীয় রায় অথ�া আবদশ জাপ্রর পর 
আপপ্ন শুিুরাত্র স্রা্রে র্রিনােবয়র প্সদ্ধাবন্ত পুনরায় কাতাবর আসবত পারব�ন।

83

প্রশ্ন-৭ কেে ত্যাশগর আশেে জাবরর পশর আপবন বক কাতাশর অিস্ান 
করশত পারশিন?

র্রিী অথ�া তার রিপ্তপ্নপ্ি আপনাবক এ যদবশ আপনার স্াথ্ম সংপ্লিষ্ট প্�ষয়াপ্দ 
সম্পন্ন করার জন্য অনূি্ম ৯০ প্দন সরয় প্দবত পাবরন এ�ং তা অনুরূপ 
যরয়াবদর জন্য ন�ায়ন করশত পারশিন; তশি শত্ম িবো, আপনাবক গ্রিণবযাগ্য 
গ্যারাপ্ন্ রিদান করবত িব�।  

যদবশ পািাবনার �্যাপাবর প্�চার প্�ভাগীয় রায় অথ�া আবদশ জাপ্রর পর 
র্রিনােবয়র আবদবশ যদবশ পািাবনার জন্য প্নি্মাপ্রত স্াবন ৩০ প্দন �ন্দী রাখা 
যাব�। উক্ত সরয়কাে পুনরায় �্প্দ্ধ করা যাব�।

অনুরুপভাব�, র্রিীর আবদবশ অন্য যকান প্নপ্দ্মষ্ট স্াবন দুই সপ্তাবির জন্য রাখা 
যযবত পাবর। উক্ত সরয়কাে পুনরায় �্প্দ্ধ করা যাব�।
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প্রশ্ন-১ আপনার ও বনশয়াগকত্থার মাশঝ বিশরাধ কেখা বেশল ককারায় 
করশত হশি?

ক- শলিার কবমবিঃ

যযসকে যকাম্পাপ্নবত ৩০ এর অপ্িক কর্মচারী কাজ কবর যসখাবন প্নবয়াগকত্মা 
ও কর্মচারীবদর রিপ্তপ্নপ্িসি একপ্ি ‘যযৌথ কপ্রপ্ি’ গিন করা িব�। উবলেখ্য যয, 
উক্ত কপ্রপ্ির অবি্মক সদস্য প্নবয়াগকত্মার রিপ্তপ্নপ্িত্ব করব�  এ�ং �াকী 
অবি্মক সদস্য কর্মচারীবদর রিপ্তপ্নপ্িত্ব করব�।

যকাম্পাপ্নর কর্মচারীগণ সরাসপ্র প্ন�্মাচবনর রাি্যবর যযৌথ কপ্রপ্িবত তাবদর 
রিপ্তপ্নপ্ির প্ন�্মাচন করব�। 17

যযৌথ কপ্রপ্ি কাজ ও শ্রর�াজার সংক্ান্ত সকে প্�ষয় প্নবয় আবোচনা ও 
গব�ষণা করব�। বযরন, কর্ম �্য�স্াপনা,  উৎপাদবনর উন্নয়ন ও �্প্দ্ধর উপায়, 
উৎপাদনশীেতার �্প্দ্ধ, কর্মচারীবদর রিপ্শক্ণ যরিাগ্রার,  ঝুঁপ্ক রিপ্তবরাবির 
উপায়, বপশাগত স্াস্্য ও প্নরাপত্তা প্�প্ি পােন রাত্রার উন্নপ্ত এ�ং শ্রপ্রকবদর 
সািারণ জ্াবনর উন্নয়ন  ইত্যাপ্দ প্�ষয়।

খ- শ্রম সম্পক্থ বিভাগ (শ্রম মন্ত্রণালয়):

এ প্�ভাগ শ্রর আইন এ�ং সংপ্লিষ্ট নীপ্তরাো রিবয়াগবক গুরুত্ব প্দব�। এর 
গুত্বপূণ্ম কাজ িবোঃ

- শ্রপ্রকবদর অপ্ভবযাগ এ�ং পারষ্পপ্রক প্��াবদর প্�ষয়সরূি গ্রিণ, প্ন�ন্ধন 
এ�ং যাচাই-�াচাই করা।

ত্রশয়ােে অধ্যায়
বিচারি্যিস্া এিং 
করাগাশরাশগর মাধ্যম
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17. সদস্যপবদর শত্মা�েী এ�ং প্ন�্মাচন রিপ্ক্য়ার কায্মক্র জানার জন্য শ্রর র্রিণােবয়র সংপ্লিষ্ট অপ্িদপ্তবর যযাগাবযাগ করুন। 
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- ব�সরকারী খাবত কর্মচারী ও তাবদর প্নবয়াগকত্মাবদর রবি্য প্�বরাি 
প্নষ্পপ্ত্তর করা অথ�া কায্মকর আইন ও নীপ্তরাো অনুসাবর তার সরবঝাতা 
রূেক সরািান করবত না পারবে প্��াদ প্নষ্পপ্ত্ত কপ্রপ্িবত তা যরিরণ করা। 

- কর্মচারী ও প্নবয়াগকত্মাবদর রবি্য নীপ্তরাোর �াতি�ায়ন ও যযৌথ আবোচনার 
কর্মরিপ্ক্য়া পয্মব�ক্ণ করা। 

- কর্মচুপ্ক্ত, কাজ সংক্ান্ত সাপ্ি্মপ্�বকি এ�ং ়কুবরন্স অনুবরাদন করা।

শ্রর আইবনর প্�িান সম্পবক্ম কর্মচারী ও প্নবয়াগকত্মাবদরবক প্শক্া রিদান করা 
এ�ং এ �্যাপাবর তাবদরবক পরারশ্ম যদয়া।

- আইন অনুযায়ী শ্রর কপ্রপ্ি �া শ্রপ্রক সংগিন গিবনর আব�দন প্ন�ন্ধন করা 
এ�ং সংপ্লিষ্ট প্�ভাবগর সাবথ সরন্ববয়র প্ভপ্ত্তবত তা পয্মাবোচনা করা। 

- সংগিবনর নীপ্তরাো, শত্মা�েী ও প্ন�্মাচন পদ্ধপ্তর �্যাপাবর রিতিা�না রিদান 
করা এ�ং এসব�র তত্বা�িান করা।

গ- শ্রম পবরেে্থন বিভাগ (শ্রম মন্ত্রণালয়):

এ প্�ভাগ  শ্রর আইন এ�ং তার প্সদ্ধাবন্তর প্ন�্মািী এর �াতি�ায়ন প্নপ্চিত 
করবত কর্মবক্বত্র - - পয্মায়ক্প্রক এ�ং আকপ্মিক পপ্রদশ্মন পপ্রচােনা কবর।

- অপ্নয়রগুপ্ে সপ্রবয় য�োর প্�ষবয় প্নবয়াগকারীবদরবক প্নবদ্মশনা এ�ং 
পরারশ্ম যদয়া। 

- সতক্ম করা, প্নয়র েঙ্ঘবনর তাপ্েকা রিস্তুত করা এ�ং রিবয়াজনীয় �্যা�স্া 
গ্রিবণর জন্য সংপ্লিষ্ট কত্্মপবক্র কাবে তা যপশ করা। 

- উপযুক্ত কত্্মপবক্র সাবথ সরন্বয় সািন কবর কর্মস্বে প্�পজ্জনক পদাথ্ম 
�্য�িার যথবক উদ্ূত ঝুঁপ্কর রূে্যায়ন করা। 

- শ্রর আইন এ�ং এপ্ি �াতি�ায়বনর যরজুবেশন অনুযায়ী য�সরকাপ্র রিপ্তষ্ঠান 
ও সরকাপ্র রিপ্তষ্ঠাবন পূ�্ম সতক্মতা এ�ং রিবয়াজনীয় পদবক্প গ্রিণ প্নপ্চিত 
করা।

- বপশাগত প্নরাপত্তা এ�ং স্াস্্য পদ্ধপ্ত পয্মব�ক্ন এ�ং অনুসরণ করা।

প্রশ্ন-২ আপবন বক শ্রবমক বিশরাধ বনষ্পবতি কবমবিশত আপনার সাশর 
বনশয়াগকত্থার বিশরাধ সরাসবর উপস্াপন করশত পারশিন?

এপ্ি করা যাব�না, �রং রিথবর শ্রর সম্পক্ম প্�ভাবগ অ�প্িত করবত িব�। 
উক্ত প্�ভাগ সরািান করবত না পারবে শ্রপ্রক প্�বরাি প্নষ্পপ্ত্ত কপ্রপ্িবত তা 
উত্াপন করব�।

প্রশ্ন-৩ মামলার কারশন কাজ পবরিত্থশনর আশিেন কশর ি্যার্থ 
হশল অরিা কাশজর সাবময়ক পবরিত্থশন ি্যার্থ হশল আপবন ককারায় 
অবভশরাগ োশয়র করশিন?

এ িরবণর দা�ী স্রা্রে র্রিনােবয়র রান�াপ্িকার প্�ভাবগ যপশ করা যাব�।

উক্ত প্�ভাবগর অবনক কাজ রবয়বে। তন্মবি কপ্তপয় িবোঃ

- স্রা্রে র্রিণােয় কত্্মক গ্িীত অপ্ভবযাগগুপ্ে গ্রিণ করা, যাচাই করা এ�ং 
সংপ্লিষ্ট কত্্মপবক্র সাবথ সরন্বয় কবর ন্যায়প্�চার ও আইন রিবয়াবগর প্ভপ্ত্তবত 
যসগুবোর �্য�স্া যনয়া।
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- রাব্রের আইন এ�ং রিপ্�িাবনর যরবন চো এ�ং রান�াপ্িকার েঙ্ঘন না িওয়ার 
�্যাপাবর প্নপ্চিত িওয়ার জন্য শাপ্তিরূেক এ�ং সংস্াররূেক রিপ্তষ্ঠানগুবো, 
�ন্দীবদরবক যদবশ পািাবনার স্ান ও প্নরাপত্তা প্�ভাবগর �ন্দীশাোগুবো 
পপ্রদশ্মন করা এ�ং  স্রা্রে র্রিীবক এ �্যাপাবর প্রবপাি্ম করা।

প্রশ্ন-৪ কখন জাতীয় মানিাবধকার কবমবিশত চাকরী এিং ইকামার োিী 
কপে করা হশি?

সংপ্লিষ্ট কত্্মপবক্র কাবে আপনার অপ্িকার দা�ী কবর যকান রিতু্যত্তর না যপবে।

প্রশ্ন-৫ জাতীয় মানিাবধকার কবমবির ভূবমকা বক?

- কপ্রপ্ি প্�নারূবে্য আইনী পরারশ্ম রিদান করব� এ�ং আপনার আইনগত 
অ�স্ান �ুঝবত আপনাবক সিায়তা করব� এ�ং রিবয়াজবন আপনাবক 
আইনজী�ী প্দবয় সিয়তা করা িব�।  

- স�িরবণর রান�াপ্িকার, রাজননপ্তক, প্সপ্ভে, অথ্মননপ্তক, সারাপ্জক এ�ং 
সাংস্্প্তক সকে যক্বত্র পরারশ্ম রিদান কবর থাবক। 

- রান�াপ্িকার, রাজননপ্তক, প্সপ্ভে, অথ্মননপ্তক, সারাপ্জক এ�ং সাংস্্প্তক 
অপ্িকার সংক্ান্ত অপ্ভবযাগ গ্রিণ কবর এ�ং এর সরািাবন সংপ্লিষ্ট কত্্মপবক্র 
সাবথ সরন্বয় কবর। 

- এ কপ্রপ্ি কাবজর দুই পবক্র রাবঝর প্�বরাি সংক্ান্ত অপ্ভবযাগ গ্রিন কবর 
এ�ং উভবয়র রাবঝ সরবঝাতার প্ভপ্ত্তবত সরািাবনর জন্য যচষ্টা কবর। 

- সরবঝাতার রিবচষ্টা �্যাথ্ম িবে এ�ং আপনার জন্য উপযুক্ত রবন করবে 
কপ্রপ্ি সংপ্লিষ্ট কত্্মপবক্র কাবে যরিরণ করব�। তব� শত্ম িবো, আপপ্ন আবগ 

উক্ত কত্্মপবক্র কাবে অপ্ভবযাগ কবর সরািান না যপবয় থাকবে এরনপ্ি করা 
িব�। 18

কপ্রপ্ি স্রা্রে র্রিণােবয়র উপযুক্ত কত্্মপক্বক রিশাসপ্নক প্ন�্মাসন প্সদ্ধান্ত 
পুনপ্�্মব�চনার অনুবরাি করব�।  

- কপ্রপ্ি অপ্ভবযাবগর প্ভপ্ত্তবত �া প্নবজর উবদ্যাবগ কর্মস্ে, আ�াসন এ�ং 
আিক রাখার জায়গাগুবো পপ্রদশ্মন করব�। 

- কপ্রপ্ি খাদ্য সিায়তা এ�ং দাত�্য রিপ্তষ্ঠানগুপ্ের কাবে তা স্ানান্তবরর  
অনুবরাি গ্রিণ করব�। সাবথ সাবথ, উদেীষ্ট স্াবন তা যপৌঁোবনা প্নপ্চিত করার 
জন্য যযাগাবযাগ �্যা�স্াগুবোর রাবঝ সরন্বয় করব�। 

-  কপ্রপ্ি রান�াপ্িকার সংক্ান্ত তথ্য সম্পবক্ম সবচতনতা �্প্দ্ধ ও তা রিসাবরর 
জন্য প্�প্ভন্ন রিপ্শক্ণ যকাস্ম, রিচার এ�ং গব�ষণা পপ্রচােনা করব�।

- কপ্রপ্ি কাতার রাবজ্যর রান�াপ্িকার পপ্রপ্স্প্ত সম্পবক্ম রিপ্তব�দন রিকাশ 
কবরবে। এ ওবয়�সাইবি প্রবপাি্ম যদখুন: http://nhrc-qa.org/

প্রশ্ন-৬ জনবনরাপতিা ককন্দ্রগুশলার (পবুলে কষ্টেনগুশলার) ভূবমকা বক?

আপপ্ন যখন যকানও �্যপ্ক্তর দ্ারা আক্রণ �া হুরপ্কর সম্মুখীন িব�ন �া যখন 
যকান অপরাি সংঘপ্িত িওয়ার আবগ �া পবর আপপ্ন যকানও গুরুত্বপূণ্ম তথ্য 
রিকাশ করবত চান অথ�া যখন আপনাবক যকান উবদেবশ্য ়াকা িয় তখন 
আপপ্ন জন প্নরাপত্তা যকবন্দ্র আসব�ন। 
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18. জাতীয় রান�াপ্িকার কপ্রপ্ি তার সকে প্রবপাবি্ম রিশাসপ্নক প্সদ্ধান্ত িবত যরিাই এ�ং আদােবত আপীবের �্যপাবর সুপাপ্রশ 
কবরবে। http://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-sc/?file=http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/ 
NHRC-Annual-Report-A2008.pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto  
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জন প্নরাপত্তা যকন্দ্রগুবোর কপ্তপয় কাজ প্নবম্ন উবলেখ করা িবোঃ

- জনপ্নরাপত্তা �জায় রাখা, জনসািারবণর জী�ন ও সম্মান রক্া করা, 
পা�প্েক এ�ং রিাইবভি সম্পপ্ত্ত রক্া করা  এ�ং জনসািারবণর জন্য শাপ্ন্তর 
�্য�স্া করা।  

- সভো�্য সকে পদ্ধপ্ত ও আইপ্ন উপায় �্য�িার কবর অপরাি যরাি করা এ�ং 
তা সংগপ্িত িওয়ার সভো�না হ্াস করা। অনুরুপভাব�, অপরািরূেক ঘিনা 
প্নয়্রিণ করা।

- প্�প্ভন্ন অপরাবির তথ্য এ�ং অপ্ভবযাগ গ্রিণ করা; যা প্�ভাবগর যভৌগপ্েক 
অপ্িবক্বত্রর রবি্য পব়় এ�ং যস প্�ষবয় সকে রিবয়াজনীয় �্য�স্া গ্রিণ করা।

- সািারণ বনপ্তকতা রক্া করা, এতদসংক্ান্ত অপরািগুপ্ে প্নয়্রিণ করা এ�ং 
প্ভক্া�্প্ত্ত ও গ্িিীনতা রিপ্তবরাি করা। 

প্রশ্ন-৭ আপবন কাতার আসার পর রবে বনশয়াগকারী ককাম্পাবনর বঠকানা 
খুঁশজ না পান অরিা তাশের সাশর করাগাশরাগ করশত না পাশরন তশি 
ককারায় রাশিন?

উত্তর িবো, শ্রর র্রিনােয় �া স্রা্রে র্রিণােবয়র রান�াপ্িকার প্�ভাগ অথ�া 
আপনার দূতা�াবস যাওয়া এ�ং তাবদরবক আপনার অ�স্া জাপ্নবয় সিায়তার 
আব�দন করা। আপপ্ন জাতীয় রান�াপ্িকার কপ্রপ্ির কাবেও পরারশ্ম ও 
সিায়তা চাইবত পাবরন।

প্রশ্ন-৮ কাতার আসার পর রবে কর বনশয়াগকত্থা আপনাশক বনশয় এশসশছ 
তার কাশছ ককান চাকরী না কপশয় রাশকন তশি ককারায় রাশিন?

উত্তর িবো, শ্রর র্রিনােয় �া স্রা্রে র্রিণােবয়র রান�াপ্িকার প্�ভাগ অথ�া 
আপনার দূতা�াবস যাওয়া এ�ং তাবদরবক আপনার অ�স্া জাপ্নবয় সিায়তার 
আব�দন করা। আপপ্ন জাতীয় রান�াপ্িকার কপ্রপ্ির কাবেও পরারশ্ম ও 
সিায়তা চাইবত পাবরন।

প্রশ্ন-৯ স্বাধীনভাশি কাশজর অনুমবত কেয়ার জন্য রবে আপনার 
বনশয়াগকত্থা আপনার কাশছ অর্থ োিী কশর তশি আইনগতভাশি আপনার 
করণীয় বক?

আপপ্ন যপ্দ স্ািীনভাব� কাবজর অনুরপ্ত যদয়ার জন্য আপনার প্নবয়াগকত্মাবক 
যকান অথ্ম রিদান কবরন তব� আপপ্ন শাপ্তির সম্মুখীন িব�ন এ�ং আপনাবক 
কাতার িবত যদবশ পাপ্িবয় যদয়া িব�।

আইন সম্মত অনুরপ্ত �্যতীত প্নবয়াগকত্মার কাজ যেবড় অন্য কাবরা কাজ 
করবে তার শাপ্তি িব� অনূি্ম প্তন �েবরর যজে এ�ং সব�্মাচ্চ পঞ্াশ িাজার 
(৫০০০০) প্রয়াে জপ্ররানা অথ�া এর যয যকান একপ্ি শাপ্তি। একই অপরাবির 
পুনরা�্প্ত্ত ঘিবে স�্মপ্নম্ন ৩০ প্দন িবত সব�্মাচ্চ প্তন �ের পয্মন্ত যজে এ�ং 
স�্মপ্নম্ন প্�শিাজার (২০০০০) প্রয়াে িবত সব�্মাচ্চ একেক্ (১০০০০০) 
প্রয়াে পয্মন্ত জপ্ররানা িব� অথ�া এর যয যকান একপ্ি শাপ্তি রিদান করা িব�।

এরপ্নভাব� প্নবয়াগকত্মা অবথ্মর প্�প্নরবয় অথ�া প্�নারূবে্য ‘ওয়াক্ম প্ভসা’ িবত 
তার দা�ী ত্যাগ করবত পারব�না অথ�া অন্য পবক্র জন্য যসপ্ি �্য�িার 
করবত পারব�না। এ প্নয়র ভংগ করবে তার অনূি্ম প্তন �েবরর যজে এ�ং 
সব�্মাচ্চ পঞ্াশ িাজার (৫০০০০) প্রয়াে জপ্ররানা িব�  অথ�া তাবক এর যয 
যকান একপ্ি শাপ্তি রিদান করা িব�।

রাব্রে যকান রি�াসীর উপপ্স্প্তর কারবণ যপ্দ রাব্রের শাপ্ন্ত ও প্নরাপত্তা হুরপ্কর 
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সম্মুখীন িয় অথ�া রা্রেীয় অথ্মনীপ্ত, জনস্াস্্য �া বনপ্তকতা ক্প্তগ্রস্ িয় তব� 
স্রা্রে র্রিণােয় তাবক যদবশ পািাবনার আবদশ জাপ্র করবত পারব�।

উত্তর িবো, শ্রর র্রিনােয় �া স্রা্রে র্রিণােবয়র রান�াপ্িকার প্�ভাগ অথ�া 
আপনার দূতা�াবস যাওয়া এ�ং তাবদরবক আপনার অ�স্া জাপ্নবয় সিায়তার 
আব�দন করা। আপপ্ন জাতীয় রান�াপ্িকার কপ্রপ্ির কাবেও পরারশ্ম ও 
সিায়তা চাইবত পাবরন।

করাগাশরাগঃ
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- শ্রম সম্পক্থ বিভাগ
য�ান: ৪০২৮৮১৭২ 
১০নং এোকা - র্রিণােয় প্�প্্ডং - আে হুদা িাওয়ার – ়প্ব্উ যিাবিে এর পবর
- শ্রম সম্পক্থ বিভাগ
য�ান: ৪৪০১৯০১৩ - ৪৪০১৯০০২
আে যখার - সরকাপ্র যস�া অপ্�স
- শ্রম সম্পক্থ বিভাগ
য�ান: ৪৪৫০৮১৩৮ 
প্শপে এোকা - রাতিা নং ১০
- মানিাবধকার বিভাগ - স্বরা্রে মন্ত্রণালয়
য�ান: ২৩৪৩৫৫৫ �্যাক্স: ২৩৪৮৫৪৩ 
আে-রাপ্খ্ময়া যরা় - এোকা নং ৩৩
- অপরাধ প্রমাণ ও তর্য বিভাগ
২৩৪৬৬১১ 
সােওয়া যরা় - যজান নং ৫৫, যরা় ৩৪০
- প্রারবমক আোলত
৪৪৮৫৯১১১ 
আে-সাদ
- বসবভল ও আপীল ককাি্থ 
৪৪৮৫৯২২২ 
়া�না - পুরাবনা যজনাবরে যপাটে অপ্�বসর পাবশ
- জাতীয় মানিাবধকার কবমবি
য�ান: ৪৪০৪৮৮৪৪  �্যাক্স: ৪৪৪৪৪০১৩ 
�ািাদ আব্দুে আপ্জজ - নাপ্সর প্�ন খাবেদ যরাড় - যদািা যপব্াপ্েয়ার যটেশবনর প্পেবন - আে 
ওতাইপ্� িাওয়ার
- অপরাধ তেন্ত বিভাগ (বসআইবি)
য�ান: ২৩৪৬৬৬৬ 
সােওয়া প্্রেি, বজান ৫৫, প্্রেি নং ৩৪০
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ক্রবমক নংকেেকিানি্যাক্সইশমইল
doha@fm.gov.jo৪৪৮৩২১৭৩ ৪৪৮৩২২০২/৩জ়্মান১

lebanondoha@hotmail.
com৪৪১১৪১২৯৪৪১১৪১২৭যে�ানন২

m.embassydoha@maec.
gov.ma৪৪৮৩৩৪১৬৪৪৮৩১৮৮৫/৪ ররব্া৩

suemdoha@yahoo.com৪৪৮৩৩০৩১৪৪৮৩১৪৭৩ সূদান৪
info@syrianembassy.

com.qa৪০২০৮২৯৫৪০২০৮২০৫প্সপ্রয়া৫

আরি কেেসমূহ
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ক্রবমক নংকেেকিানি্যাক্সইশমইল
qatar@afghanistan-

mfa.net৪৪৯৩২৩৩০৪৪৯৩২৩১৯আ�গাপ্নতিান ৬

bdootqat@gmail.com৪৪৬৭১১৯০৪৪৬৭১৯২৭�াংোবদশ৭
bruemb@qatar.net.qa৪৪৮৩৬৭৯৮৪৪৮৩১৯৫৬/৬২ব্রুনাই৮
chinaemb_qa@mfa.

gov.cn৪৪৯৩৪২০১৪৪৯৩৪২০৩ চীন৯

amb.doha@mea.gov.in৪৪৬৭০৪৪৮ ৪৪২৫৫৭০০
৪৪২৫৫৭০০ ভারত ১০

admin@kbridoha.org৪৪৬৫৭৬১০৪৪৬৫৭৯৪৫
৪৪৬৬৪৯৮১ ইবন্দাবনপ্শয়া১১

eojqatar@dh.mofa.go.jp৪৪৮৩২১৭৮৪৪৮৪০৮৮৮ জাপান১২

doha@mfa.kz৪৪১২৮০১৪৪৪১২৮০১৫ কাজাপ্খতিান১৩
Koemb_qa@mofa.

gov.kr৪৪৮৩৩২৬৪৪৪৮৩২২৩৮/৯ যকাপ্রয়া১৪

1govuc.@mwdoha.kln
gov.my৪৪৮৩৬৪৫৩৪৪৮৩৬৪৯৩/৬৩ রােবয়প্শয়া১৫

eondoha@mofa.gov.np৪৪৬৭৫৬৮০৪৪৬৭৫৬৮১ যনপাে১৬
parepdoha@mofa.

gov.pk৪৪৮৩১৫৯৫৪৪৮৩১৫৮৫ পাপ্কতিান১৭

dohape@qatar.net.qa৪৪১২০১৮০৪৪১২৮০৮২/৩ প্�প্েপাইন১৮
Singemb_doh@mfa.sg৪৪৬৭৪৭৮৮৪৪৬৭৭৬২৭/৪৭ প্সঙ্াপুর১৯

lankaemb@qatar.net.qa
lankaembqatar@gmail.

com
৪৪৯৩০৫১৪৪৪৯৩৪৪২৬ শ্রীেংকা২০

thaidoh@qatar.net.qa৪৪১২৮৩৭০৪৪১২৮৪৮০ থাইে্যান্ড২১

Vietnamembassy.
doha@gmail.com
Vnemb.qa@mofa.

gov.vn
প্ভবয়তনার ২২

এবেয়ান কেেসমুহ
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ক্রবমক নংকেেকিানি্যাক্সইশমইল

ethioembassydoha@
gmail.com

ethio@ethiopiaembas-
sydoha.org

৪৪৭১৯৫৮৮৪০২০৭০০০ইপ্থওপ্পয়া২৩

৪৪৮১৭৬৯৩৪৪৮১৭৬৯৫রি্য আপ্রিকা২৪

৪৪৮৩৮৮৭২৪৪৮৩৭৬৪৪/৭৭যসবনগাে২৫

Ambabenin-doha@
hotmail.com৪৪১১৫৭১৩৪৪৯৩০১২৮য�প্নন২৬

Adamacompaore15@
yahoo.fr�ুপ্ক্মনা�াবসা২৭

doha@nje.go.za৪০২৯৪০৬৭৪০৩৬০৮৬০তানজাপ্নয়া২৮
doha.admin@dirco.

gov.za৪৪৮৩৫৯৬১৪৪৮৭৭১১১দপ্ক্ন আপ্রিকা২৯

Gambia_embassy@
yahoo.com৪৪৬৫৭৩৯১৪৪৬৫৭৭৮০গাপ্ম্বয়া৩০

information@kenyaem-
bassydoha.com৪৪৮৩১৭৩০৪৪৯৩১৮৭০যকপ্নয়া৩১

Libemg.doha@yahoo.
com৪৪১২৫৬৭৫৪৪১২৫৬৭২োইব�প্রয়া৩২

Ambamali.doha@gmail.
com৪৪৯২২৬০৭৪৪৫১৫৯৬০/৭০রাপ্ে৩৩

৪৪৯৩৬৩৪৬৪৪৪৮৫০০০নাইবজপ্রয়া৩৪
ambanigerqatar@

hotmail.com৪৪৪২৩৬৮০৪৪২১৯০৪৫/৩৬২নাইজার৩৫

eriembqa@yahoo.com৪৪৬৬৪১৩৯৪৪৬৬৭৯৩৪ইপ্রপ্ত্রয়া৩৬

info@swazilandembas-
 syqatar.org৪৪৯৩৩২১৬৪৪৯৩৩১৪৫

 ৪৫৩৭০১৪০যসায়াপ্জে্যান্ড৩৭

আবরিকান কেেসমূহ



টেলিফোন: +৯৭৪৪৪০৪৮৮৪৪ - হটলাইন: +৯৭৪৬৬৬২৬৬৬৩  
ফ্যাক্স: +৯৭৪৪৪৪৪৪০১৩ – পি. ও. বক্স: ২৪১০৪, দোহা, কাতার। 

মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় 
একসঙ্গে!

জাতীয় মানবাধিকার কমিটির লক্ষ্য হলো, স্বল্প 
বেতনের শ্রমিক থেকে পরিচালক পর্যন্ত সকলকে 
সচেতনতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করানো।

এ পুস্তিকাটিতে যথা সম্ভব সহজ পদ্ধতিতে 
কাতার রাষ্ট্রের আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে 
বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে; যাতে এ দেশে 
কাজ করতে আগ্রহী ব্যক্তিগণ এর দ্বারা 
উপকৃত হতে পারেন। অনুরুপভাবে ২০০৪ইং 
সালের ১৪নং আইনের অধীনস্ত নাগরিকবৃন্দ এবং 
বসবাসকারীগণ যেন এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।
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