ই.িট.আই েবইস েকাড
কমর্ঘ া অতয্িধক নয়, ৬ নং ধারায় এই িবষয় িট পিরমাজর্ন করা সহ এই নিথিট ২০১৪
সােলর ১ এি ল সংেশাধন করা হেয়েছ।
১.

চাকিরর
১.১

াধীনতা
াধীন ভােব চাকুরী

কারাগাের কেয়িদর
১.২

বেছ

নওয়া যায়। কমে

মত ই ার িব ে

ে

েজারপূবর্ক দাস

বা

কাজ নয়।

কমর্ীরা েকােনা “আমানত” বা তােদর পিরচয় াপক/দায়ব তা মূলক েকান

কাগজ তােদর িনেয়াগকতর্ ােদর কােছ জমা রাখেত হেব না এবং আইন অনুযায়ী েনািটশ
েদওয়ার পের তারা ে
২.

সংঘব
২.১

বা
২.২

ায় তােদর কাজ েছেড় িদেত পােরন।

ও একেজাট হেয় দর কষাকিষর
েকােনা

িত স ান

েভদ ছাড়াই কমর্ীরা িনেজেদর পছ মত ে ড ইউিনয়েন এ েযাগ েদওয়া

করা ও একেজাট হেয় দর কষাকিষ করেত পােরন।
িনেয়াগকতর্ া

ে ড

ইউিনয়ন

এর

কাজকমর্

ও

তােদর

ািত ািনক

কাযক্রম

িবষেয় স ানজনক মেনাভাব েপাষণ করেবন।
২.৩

কমর্ীেদর

কমর্ েল তােদর
২.৪

িতিনিধেদর সােথ েকােনা ৈবষময্মূলক আচরণ করা হয় না এবং
িতিনিধ মূলক কাজ করার সুিবধা রেয়েছ।

েযখােন সংঘব

হওয়ার

অনুযায়ী িনয়ি ত, িনেয়াগকতর্ া
েকােনা িবক
৩.

উপােয়র

াধীনতা ও একেজাট হেয় দর কষাকিষর অিধকার আইন
াধীন ও মুক্তভােব সংঘব

সুেযাগ কের েদেবন এবং তােত বাধার সৃি

কােজর পিরেবশ িনরাপদ ও
৩.১

িশ

মেন েরেখ একিট িনরাপদ ও

করেবন না।

া য্িবিধস ত

কারখানার িবষেয় িবদয্মান

কােজর েক্ষে

হওয়া ও দর কষাকিষর

ান ও কােজর েক্ষে

িবেশষ ঝুঁ িক েলার কথা

া য্িবিধস ত কােজর পিরেবশ

দান করা হয় ।

অ িনর্িহত ঝুঁ িক িলর কারণ িল যথাস ব কিমেয় কােজর ফেল

উ ূ ত, কােজর সােথ সংি

বা কােজর সমেয় ঘটা দুঘর্টনা ও

া য্জিনত

আঘাত এড়ােনার জনয্ যথাযথ পদেক্ষপ েনওয়া হয়।
৩.২

কমর্ীরা িনয়িমত এবং েরকডর্কৃ ত

া য্ ও িনরাপত্তার

বা পিরবিতর্ ত কােজ েযাগ েদয়া কমর্ীেদর জনয্ এই

িশক্ষণ পান এবং নতু ন

িশক্ষণ পুনরায়

দান করার

বয্াব া।
৩.৩

পির ার েশৗচাগার ও পানীয় জল বয্বহােরর সুিবধা এবং খাদয্ সংরক্ষেণর জনয্

া য্স ত বয্াব া।
৩.৪

বাস ান

দান করা হেল তা পির ার, িনরাপদ হেব এবং কমর্ীেদর

েয়াজনীয়

সাধারণ চািহদা েমটােব।
৩.৫

এই িবিধ মানয্কারী েকা

িনরাপত্তার দািয়
৪.

ািন একজন ঊ র্তন বয্ব াপনা

ম ববহার করা হয় না

৪.১

েকােনা নতু ন িশ

৪.২

েকা

িমক িনেয়াগ েদয়া হেব না।

ািন েলা এমন নীিতমালা ও কমর্সূিচ ৈতরী করেব বা তােত অংশগ্রহণ

করেব এবং অবদান রাখেব েয েলােত েকােনা িশ েক যিদ িশ
তাহেল তােক িশ

েথেক

া

বয়

হওয়া পযর্

িশক্ষা গ্রহেনর বয্ব া করেব। “িশ ” ও “িশ
িশ

া য্ ও

েদেব।

িশ

৪.৩

িতিনিধেক

ম করেত েদখা যায়

িশক্ষা গ্রহেণর সুেযাগ ও উ

ম”-এর সং া পিরিশে

ও ১ ৮ বছেরর কম বয়সী অ বয়

মােনর

েদওয়া আেছ।

বয্িক্তেদর ঝুঁ িকপূণর্ কােজ অথবা

রােতর কােজ িনেয়াগ েদয়া হেব না।
৪.৪
৫.

এই নীিতমালা ও প িত েলা সংি

আই.এল.ও এর মানদ

অনুযায়ী হেব।

জীবন ধারেনর জন নুন তম মজুরী
৫.১ জীবন ধারেনর জনয্ নুনয্তম মজুরী

দান ও অনয্ানয্ সুিবধাবলী

দান করা হয়,

নুনয্তম ভােব জাতীয় আইিন অনুযায়ী বা িশ িটর ি র করা মানদে র মেধয্ েযিট
উতকৃ

অ ত েসিটর সমান। কমর্ীর মজুির এমন হেব েযন েমৗিলক

েমটােনা যায় এবং যাবতীয় খরচ িনবর্ােহর পর িকছু উ ত্ত
ৃ থােক।

েয়াজন েলা

সকল কমর্ীেক চাকিরেত িনেয়াগ া

৫ .২

চাকিরর শতর্ েলার িবষেয় এবং

হওয়ার আেগ তােদর মজুিরর সােপেক্ষ

িত বার েয সমেয় তােদর মজুির পিরেশাধ করা হয়

েস সমেয় তােদর মজুিরর িববরণ স

েকর্ িলিখত ও েবাধগময্ তথয্ েদওয়া হয়।

শাি মূলক বয্ব া িহেসেব মজুির েথেক অথর্ েকেট েনওয়ার সুেযাগ থােক না এিট

৫ .৩

জাতীয় আইন অনুযায়ী হেল ও এবং সংি

কমর্ীর

অনুমিত ছাড়া মজুির েথেক

েকােনা অথর্ বাদ েদওয়া যােব না। সব শাি মূলক বয্ব া েরকডর্কৃ ত হওয়া উিচত।
৬.

কমর্ঘ া অতয্িধক নয়
কমর্ঘ া

৬ .১

জাতীয়

আইন,

েযৗথ

চু িক্ত

ধারা েলার মেধয্ েযিট কমর্ীেদর েবিশ সুরক্ষা
৬.২ েথেক ৬.৬ আ জর্ািতক

এবং

িনেচর

৬.২

েথেক

৬.৬-এর

দান কের, তা অনুযায়ী হেব। উপধারা

মমান িভিত্তক।

ওভারটাইম বয্তীত কমর্ঘ া চু িক্ত অনুযায়ী সং ািয়ত হেব, যা স ােহ .৪ ৮

৬ .২

ঘ ার েবিশ হেব না।
৬.৩ সব

ওভারটাইম

ে

াধীন

হেব।

িন িলিখত

সবকিট

িবষয়

িবেবচনাপূবর্ক

ওভারটাইম দািয় শীল ভােব বয্বহার করেত হেব বয্িক্তিবেশষ এর কােজর পিরমান,
ি েকেয়ি

কােজর ঘ া এবং সমগ্র কমর্ীদেলর কােজর পিরিধ। ওভারটাইম িনয়িমত

চাকিরর বদেল বয্বহার যােব না। ওভারটাইেমর জনয্ সাধারেণর েচেয় েবিশ হাের মজুির
িদেত হেব, যা সাধারণ মজুিরর হােরর ১২ ৫ % এর কম না হয়।
৬.৪ িনেচর ৬.৫ নং ধারার আওতা বয্তীত

িত সাত িদেনর েমাট কমর্ঘ ার পিরমাণ

৬০ ঘ ার েবিশ হেত পারেব না।
৬.৫ েকােনা সাত িদেনর সময়কােল কমর্ঘ া ৬০ এর েবিশ হেত পাের

ধু বয্িতক্রমী

পিরি িতেত েযখােন িন িলিখত িবষয় েলা থােক বা মান পুরন করা হয়:


এিট জাতীয় আইেন অনুেমািদত;



কমর্ীেদর উে খেযাগয্ অংেশর
অবােধ আেলাচনার মাধয্েম স



কমর্ীেদর

িতিনিধ

কারী

েকােনা

িমক সং ার সােথ

ািদত েযৗথ চু িক্ত দারা অনুেমািদত;

া য্ ও িনরাপত্তা রক্ষা করার জনয্ যথাযথ িনরাপত্তা পদেক্ষপ েনওয়া

হেয়েছ; এবং



িনেয়াগকতর্ া এই বয্িতক্রমী পিরি েত

দশর্ন করেত পােরন কারন

অ তয্ািশত

উৎপাদন, দুঘর্টনা বা জ ির অব ার মেতা বয্িতক্রমী পিরি িত ৈতরী হয়।
৬.৬

কমর্ীেদর

েতয্ক সাত িদেনর সময়কােল অ ত এক িদন ছু িট িদেত হেব, অথবা
েতয্ক ১৪ িদন সময়কােল দুই িদন ছু িট িদেত

েযখােন জাতীয় আইন অনুমিত েদয়,
হেব।

* আ জর্ািতক মানদ সমূহ সুপািরশ কের কমর্ঘ া কমােনার সােথ সােথ কমর্ীেদর মজুির
না কিমেয় উপযুক্ত েক্ষে

সাধারণ কমর্ঘ া ক্রমাগত স ােহ ৪০ ঘ া পযর্

কমােনা

হয়।

৭.

েকােনা ৈবষময্ করা হয় না
৭ .১

েক্ষে

িনেয়াগ, মজুির, ক্ষিতপূরণ,

িশক্ষণ

দান, পেদা িত, ছাঁটাই বা অবসেরর

িবষেয় জািত, েগা , জাতীয় পটভূ িম, ধমর্, বয়স,

অব া, েযৗন অিভেযাজন, ইউিনয়েনর

িতব ী , িল , ৈববািহক

িতিনিধ / সদসয্ বা রাজৈনিতক অ ভুর্ িক্তর

িভিত্তেত েকােনা ৈবষময্ করা হেব না।

৮.

িনয়িমত চাকির
৮ .১

সকল

দান করা হয়

ে

মাধয্েম

িতি ত

৮ .২

চু িক্ত

েয কাজ করা হেব তা অবশয্ই জাতীয় আইন ও রীিতনীিতর
ীকৃ ত চাকিরর স

িভিত্তক,

িশক্ষানিবিশ বয্াব ার

কর্ অনুযায়ী করেত হেব।

উপ-চু িক্ত,বাসায়

েথেক

কাজ

মাধয্েম িনয়িমত চাকিরর স

করার

বয্ব ার

েকর্ র মাধয্েম উ ূ ত

মাধয্েম

বা

ম অথবা

সামািজক িনরাপত্তা আইন ও িবিধ-িবধােনর আওতায় কমর্ীেদর েয বাধয্বাধকতা তা
উেপক্ষা করা যােব না, েযখােন দক্ষতা

দান বা িনয়িমত চাকির েদওয়ার েকােনা আসল

উে শয্ েনই, এছাড়া চাকিরর িনিদর্ -েময়াদী চু িক্তর অতয্িধক বয্বহােরর মাধয্েমও এই
ধরেনর বাধয্বাধকতা থাকেব না।

৯.

েকান কেঠার বা অমানিবক আচরন গ্রহণেযাগয্ নয়
৯ .১

শারীিরক িনযর্াতন বা শাসন, শারীিরক িনযর্াতেনর ভয় েদখােনা, েযৗন বা অনয্

েকােনা হয়রািন এবং েমৗিখক গািলগালাজ বা অনয্ েকােনাভােব ভয় েদখােনা িনিষ ।

এই িবিধর িবধান েলা সবিন
এবং সব মান গঠন কের এবং েকা ািন েলােক এই মানদ েলা
অিতক্রম করায় বাধা িদেত এই িবিধ বয্বহার করা যােব না। েয েকা ািন েলা এই িবিধিট েয়াগ

করেব তারা জাতীয় ও অনয্ানয্ েযাজয্ আইন েমেন চলেব এবং েযখােন আইেনর ধারাসমূহ এবং এই মূল
িবিধ একই িবষেয়র সুরাহা কের েসেক্ষে সবেচেয় েবিশ সুরক্ষা দানকারী িবিধিট েয়াগ করা হেব বেল
তয্াশা করা হয়।
বয্: এই ইিটআই েবস েকাড এবং বা বায়ন নীিতমালার অনুবাদ স ূণর্ এবং যথাস ব সিঠক রাখার
জনয্ আমরা সবর্াত্মক েচ া কির। যাইেহাক, অনুগ্রহ কের লক্ষয্ ক ন েয উভয় েক্ষে ইংেরিজ ভাষার
নিথিটেকই ািতি িনক সং রণ িহেসেব িবেবচনা করেত হেব।

