ই.টি.আই বেস ব োড
1.

চো রী স্বোধীনভোবে বেবে বনওয়ো হয়
ব োন ব োর

1.1

বর, দোসত্ব ননত েো

োরোগোবর ইচ্ছোর নেরুবে শ্রম

রবত হয়

নো।
মীবদর

1.2

ব োন

ননবয়োগ তত োবদর
বস্বচ্ছোয় তোবদর

2.

োবে
ো

“আমোনত”

েো

তোবদর

পনরচয়জ্ঞোপ

োগ

তোবদর

মো রোখবত হয় নো এেং সঙ্গত বনোটিশ বদওয়োর পবর তোরো
বেবে নদবত পোবর।

ব োন অ্যোবসোনসবয়শবন ব োগ বদওয়োর স্বোধীনতো ও এ ব োট হবয় দর
ষো নষর অ্নধ োবরর সম্মোন রো হয়
ব োন পোর্ত য েোেোই শ্রনম বদর তোবদর ননব বদর পেন্দমত বেড ইউননয়বন ব োগ

2.1

বদওয়ো েো তো শুরু
ননবয়োগ তত ো

2.2

রোর ও এ ব োট হবয় দর

ষো নষ

রোর অ্নধ োর আবে।

বেড

ো

ও

ইউননয়নগুনির

নিয়ো িোপগুনির নেষবয় বখোিো মবনোভোে গ্রহণ

োব র
2.4

োয়গোয় তোবদর প্রনতনননধত্বমূি

ো

তোবদর

প্রোনতষ্ঠোনন

বরন।

মীবদর প্রনতনননধবদর নেরুবে ব োন বেষমযমূি

2.3

মত

রোর

আচরণ

রো হয় নো এেং এেং

নয সুনেধো তোবদর র্োব ।

ব খোবন ব োন আবসোনসবয়শবন ব োগ বদওয়োর স্বোধীনতো ও এ ব োট হবয় দর

ষো নষর অ্নধ োর আইন অ্নু োয়ী ননয়নিত, ননবয়োগ তত ো স্বোধীন ও মুক্ত অ্যোবসোনসবয়শন ও
দর

ষো নষর ব োন সমোন্তরোি উপোয় বতরীর সুব োগ

বর বদবেন এেং তোবত েোধোর সৃনি

রবেন নো।

3.

োব র পনরনিনতগুনি ননরোপদ ও স্বোিযনেনধসম্মত হবে
3.1

নশল্পটির নেষবয় নেদযমোন জ্ঞোন ও তোর ব োন নেবশষ ঝুুঁ ন গুনির
এ

ননরোপদ ও স্বোিযনেনধসম্মত

পনরবেবশ অ্ন্তননতনহত ঝুুঁ ন গুনির

োব র পনরবেশ প্রদোন
োরণগুনি

র্োসম্ভেভোবে

রো হবে।
নমবয়

র্ো মবন বরবখ
োব র
োব র সমবয়

এমন ব োন দুর্তটনো ও ব োন স্বোিয ননত আর্োত এেোবনোর
বনওয়ো হবে,

োব র দরুণ, তোর সংনিি েো তোর

মীরো ননয়নমত ও বর ডত

3.2
েো আেোর
3.3

ো

োব

িোগোবনো

র্ো র্ পদবেপ

োরবণ হবত পোবর।

রো স্বোিয ও ননরোপত্তোর প্রনশেণ পোবেন, এেং নতু ন

মীবদর

নয এই প্রনশেণ পুনরোয়

পনরষ্কোর বশৌচোগোর েযেিো ও পোনীয়

র্ো র্ হবি খোদয সংরেবণর

নয

নয স্বোিযেধত

রো হবে।

ি েযেহোবরর সুনেধো বদওয়ো হবে, এেং
েযেিো প্রদোন

রো হবে।

খন েোসিোন বদওয়ো হবে, তখন তো পনরষ্কোর, ননরোপদ হবে এেং

3.4

মীবদর

সোধোরণ প্রবয়ো ন বমটোবে।
3.5

ব

ব োম্পোননটি ব োডটি বমবন চিবে তোরো পনরচোিন বগোষ্ঠীর এ

প্রনতনননধব

4.

উধততন

স্বোিয ও ননরোপত্তোর দোনয়ত্ব বদবে।

নশশু শ্রম েেহোর

রো হবে নো

4.1

ব োন নতু ন নশশু শ্রনম

ননবয়োগ

4.2

ব োম্পোননরো বসই নীনত ও

রো হবে নো।

মতসূচীগুনি বতরী

রবে েো তোবত অ্ংশগ্রহণ

এেং অ্েদোন রোখবে ব গুনিবত ব োন নশশুব

নদ নশশু শ্রম

তোব

রো ও উচ্চ গুণমোবনর নশেোিোভ ে োয়

নশশু বর্ব

রোখবত সমর্ত

েে হওয়ো প তন্ত নশেোিোভ

রবত বদখো

রবে

োয় তোহবি

রেোর েযেিো

রবে। “নশশু” ও “নশশু শ্রম”-এর সংজ্ঞো পনরনশবি বদওয়ো
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ম েয়সী অ্ল্পেয়স্ক েযনক্তবদর ঝুুঁ ন পূণত পনরনিনতবত রোবত

আবে।
4.3
ননবয়োগ
4.4

রো হবে নো।
এই নীনত ও পেনতগুনি সংনিি আই.এি.ও মোনদণ্ডগুনির ধোরোগুনি অ্নু োয়ী

হবে।

5.

েোস

রোর মত ম নু র বদওয়ো হবে

5.1

এ

নুযনতমভোবে

সোধোরণ

োব র সপ্তোবহ

ো ম নু র এেং সুব োগসুনেধো বদওয়ো হবে তো

োতীয় আইনন মোনদণ্ড েো নশল্পটির নির

অ্নধ তর হবে অ্ন্তত বসটির সমোন হবে। ব
এেং ন েু বস্বচ্ছোর অ্ধীবন খরচ
হবে।

রো

রো মোনদণ্ডগুনির মবধয ব টি

ব োন অ্েিোবতই মূি প্রবয়ো নগুনি বমটোবত

োয় এমন আয় নদবত ম নু র সেসমবয়ই

বর্ি

5.2

তোরো চো রীবত ননবয়োগ হওয়োর আবগ স ি

চো রীর শতত গুনির নেষবয় এেং প্রবতয

মীবদর তোবদর ম নু রর নেষবয়

েোর তোবদর ম নু র বমটোবনোর সময় তোবদর বসই

অ্র্ত বমটোবনোর সময় োবির ম নু রর নেষবয় নিনখতভোবে ও অ্নুধোেনব োগয তর্য বদওয়ো
হবে।
5.3

শোনিমূি

নো েো

েযেিো নহসোবে ম নু র বর্ব

োতীয় আইন অ্নু োয়ী নো হবি সংনিি

ব োন অ্র্ত েোদ বদওয়ো

6.

ো

মীর স্পি অ্নুমনত েোেো ম নু র বর্ব

োবে নো। সে শোনিমূি

েযেিো বর ডত

রো হবে।

রোর র্ন্টো খুে বেনশ নয়
ো

6.1
বর্ব

অ্র্ত ব বট বনওয়োর অ্নুমনত বদওয়ো হবে

রোর সময়

োতীয় আইন, এ ব োট হবয়

6.6-এর ধোরোগুনির মবধয ব টি

অ্নু োয়ী হবে। উপধোরো 6.2 বর্ব

রো চু নক্ত, এেং ননবচর 6.2

মতচোরীবদর বেনশ সুরেো প্রদোন

6.6 আন্ত ত োনত

বর, তো

শ্রম মোবনর উপর নভন ত্ত

বর

রো হবয়বে।
6.2

ওভোরটোইম েোদ নদবয়

োব র সময় চু নক্ত অ্নু োয়ী সংজ্ঞোনয়ত হবে, এেং সপ্তোবহ

48 র্ন্টোর বেনশ হবে নো।*
6.3. সে ওভোরটোইম বস্বচ্ছোধীন হবে। ওভোরটোইম দোনয়বত্বর সোবর্ েযেহোর
এেং ননম্ননিনখত সে টি নেষয় নেবেচনো
মীদবির

ো

রোর পনরনধ, তো

ননয়নমত চো নরর েদবি েযেহোর
বেনশ হোবর ম নু র নদবত হবে,

বর

রবত হবে: েযনক্তনেবশষ

ত র্ন র্ন এেং

ত র্ণ্টো

ো

রোর চিবে নো। ওভোরটোইবমর

রবত হবে,

মী এেং সমগ্র
রো হয়। এটি

নয সোধোরবণর বচবয়

ো সোধোরণ ম নু রর হোবরর 125%–র

ম নো হওয়োর

নয পরোমশত বদওয়ো হয়।
6.4. প্রনত সোত নদবনর সময় োবি

ো

রো বমোট র্ণ্টোর পনরমোণ 60 র্ণ্টোর বেনশ হবত

পোরবে নো, এর েযনতিম হবে ব খোবন তো ধোরো 6.5-এর অ্অ্ওতোভু ক্ত হবে।
6.5.

োব র র্ণ্টো ব োন সোত নদবনর সময় োবি 60-এর বেনশ হবত পোবর, ন ন্তু তো হবে

শুধু বসই েযনতিমী পনরনিনতবত ব খোবন ননম্ননিনখতগুনি বমটোবনো


এটি

রবত



এটি

রবত সমবেত চু নক্ত অ্নুমনত বদয়,

দর

োতীয় আইন অ্নুমনত বদয়;

ষো নষ

প্রনতনননধত্ব

োবে:

বর নির

বরন;

রো হবয়বে

ো ব োন
োরো

মীবদর ইউননয়বনর সোবর্

মীেৃবন্দর এ

অ্র্তপূণত সংখযোর



মীবদর স্বোিয ও ননরোপত্তো রেো

রোর

নয

র্ো র্ পদবেপ বনওয়ো হবয়বে;

এেং


ননবয়োগ তত ো এটি প্রদশতন

রবত পোবরন ব

েযনতিমী পনরনিনত প্রব ো য হবে

ব মন অ্প্রতযোনশত বেনশ উত্পোদন, দুর্তটনো েো আপত্ োিীন সময়।
6.6

মীবদর প্রবতয

ব খোবন

সোত নদবনর সময় োবি অ্ন্তত এ

োতীয় আইন অ্নুমনত বদয়, প্রবতয

নদন েু টি নদবত হবে, অ্র্েো,

14 নদন সময় োবি দুই নদন েু টি নদবত

হবে।
* আন্ত ত োনত

মোনগুনি সুপোনরশ

সপ্তোবহ 40 র্ন্টো প তন্ত,

7.

ব োন বেষময
7.1

োত,

োব র র্ণ্টো

োব র সোধোরণ র্ণ্টো িমোগত

মোবনোর সোবর্ সোবর্

মোবনো হয়,

মীবদর ম নু র নো

নমবয়।

রো হয় নো

ননবয়োগ

োনত,

বর ব

রো, ম নু র, প্রনশেবণর সুব োগ, পবদোন্ননত, েোুঁটোই েো অ্েসবরর নেষবয়
োতীয় পটভূ নম, ধমত, েয়স, প্রনতেন্ধ তো, নিঙ্গ, বেেোনহ

প্রেণতো, ইউননয়বনর সদসযতো েো রো নননত

পনরনিনত, ব ৌন

ধযোনধোরণোর নভনত্তবত ব োন বেষময

রো

হবে নো।

8.

ননয়নমত চো রী প্রদোন
8.1

তদূর সম্ভে ব

অ্নু োয়ী
8.2

রো হয়

রবত হবে

ো

ো গুনি

োতীয় আইন এেং প্রচিবনর মোধযবম নির

শুধু শ্রবমর চু নক্ত, সোে- ন্ট্রোক্ট

নশেোনেীনশ

রো হবে তো অ্েশযই স্বী ৃ ত চো রীর সম্প ত

রো, েোসোয় বর্ব

মতসূচীর মোধযবম ননয়নমত চো রীর সম্প ত বর্ব

নসন উনরটি আইন েো ননয়মোেিী অ্নু োয়ী

ো

রবত হবে।
রোর েযেিো, েো

উদ্ভূ ত শ্রম েো বসোশোি

মীবদর প্রনত দোয়দোনয়বত্বর অ্েবহিো

রো

োবে নো, ব খোবন দেতো প্রদোন েো ননয়নমত চো রী বদওয়োর ব োন আসি উবেশয বনই।
এেোেো

নির-সমবয়র

দোয়দোনয়ত্ব এেোবনো

9.

ব োন
9.1

চো রীর

চু নক্তর

অ্তযনধ

েযেহোবরর

মোধযবমও

এই

ধরবণর

োবে নো।

ব োর েো মনুষযত্বহীন আচরবণর অ্নুমনত বনই
শোরীনর

নন তোতন েো শোসন, শোরীনর

হয়রোনন এেং বমৌনখ

গোনিগোিো

নন তোতবনর ভয় বদখোবনো, ব ৌন েো অ্নয

েো অ্নয ব োনভোবে ভয় বদখোবনো নননষে

রো হবে।

এই ব োবডর ধোরোগুনি নুযনতম মোনদণ্ডগুনি ননণতয় বর, উচ্চতম মোনদণ্ডগুনি নয়, এেং এই ব োডগুনির
েযেহোর ব োম্পোননগুনিব এই মোনদণ্ডগুনিব েোনপবয় োওয়োয় েোধো সৃনি নয রো উনচত নয়। ব
ব োম্পোননরো এই ব োডটির প্রবয়োগ রবে তোরো োতীয় এেং অ্নযোনয প্রব ো য আইন বমবন চিবে এই
প্রতযোশো রো হয়, এেং ব খোবন এই আইবনর নেনধগুনি এেং এই বেস ব োড এ ই নেষবয় হয়, বসই
নেনধটি েযেহোর রবে ব টিবত আবরো বেনশ সুরেো প্রদোন রো োবে।
Note: We have made every effort to ensure that the translations of the ETI Base Code and Principles of
Implementation are as complete and accurate as possible. However, please note that in both cases it is
the English language documents which should be treated as the official versions.

