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নৈতিক বাতিতযিক উদ্িাগবা এতিকাল ট্রেত িং 
ইতৈতিদেটিভ 

কাদযর সমদের ধারার সিংদিাধৈ 

ব্যাখ্যা: এর মানে কী? 
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ভূতমকা 
 

 এই ৈতিটির উদেিি হদলা কাদযর সমদের উপর ইটিআই ট্রবস ট্রকা  ধারা 6-এর বিাখ্িার উপর 
তৈদ ে্ তিকা প্র্াৈ, যার সিংদিাতধি সিংস্করিটি বলবৎহয় 2014-র 1লা এপ্রিল। 

ট্রবস ট্রকাদ র সবদেদে কঠিৈ ধারাগুতলর মদধি এটাই হদলা অৈিিম এবিং এমৈ একটি ট্রেত্র 
ট্রযখ্াদৈ প্রােিই যািীে আইৈ, ট্রযৌি আইৈ এবিং অৈিাৈি প্রাসতিক ধারাগুতলদক তবদবেৈাে তৈদি 
হে। 

 শ্রতমকরা যাদি অপ্রিপ্ররক্ত সময় কায ৈা কদরৈ িা তৈতিি করাই এই ট্রবস ট্রকাদ র ধারা 6-
এর প্রািতমক লেি; ওই শ্রতমকদ্র িপ্রি সপ্তানহ অন্তি এক প্রিে ছুটি িাকদি হদব; এবিং ট্রয 
ট্রকাদৈা ওভারটাইমই স্বেচ্ছায় হদি হদব এবিং িার যৈি যিাযি স্বখ্সারি প্রিনি হদব। 

 ট্রবস ট্রকাদ র এই অিংদির ট্রপছদৈ অন্ততৈেতহি মলূিত্ত্বটা হদলা শ্রপ্রমকনির োস্থ্য ও কমমনেনের 
প্রেরাপত্তা রো 

 ধারা 6.1-এ স্পষ্টভাদবই বলা হদেদছ ট্রয কাদযর সমদের প্রািতমক মাপকাঠিটা হদলা জািীয় 
আইে, স্ব ৌথ চুপ্রক্ত ও স্বব্স স্বকানের 6.2 ও 6.6-এর অৈতুবতধদি ঠিক কদর ট্র্ওো মাৈ্ণ্ড- যা 
শ্রতমকদ্র ব্ৃহত্তর োথম প্র্াৈ কদর। িাই কমেদেদত্র কাদযর সমে ধাযে করার সমে এই সবগুতলদি 
ট্র াতিি যিািে মাৈ্ণ্ড তবদবেৈা করা খ্ুবই গুরুত্বপূিে।  

 6.2 ও 6.6-এর অৈতুবতধদি ট্র াতিি মাৈ্ণ্ডগুতল আন্তজম াপ্রিক শ্রম মানের একটা সিংখ্িার উপর 
তভতি কদর তির করা হে, এর সবদেদে প্রাসতিকটি পতরতিষ্ট B-ট্রি িাতলকাবদ্ধ রদেদছ। 

 এই তৈদ ে্ তিকা ট্রৈাটটি ট্রসই তবতভন্ন উপকরিগুতল পঙু্খাৈপুঙু্খভাদব পরীো কদর ট্র্দখ্, ট্রবস ট্রকাদ র 
6ধারাে ট্রযগুতলর উপর ৈযর ট্র্ওো হদেদছ, ট্রসগুতল হদলা 

o সাধারি কাদযর সমদের তবতধতৈদিধ; 

o বিাতিক্রমী পতরতিতি যার আওিাে কাদযর সমে অিিতধক হদি পাদর; 

o ট্রেচ্ছামলূক ওভারটাইম তবতধ; এবিং 

o সাপ্তাতহক তবশ্রাম কাল। 

 কাদযর সমদের উপর ইটিআই ট্রবস ট্রকা  ধারাটিদক অবিিই ট্রবস ট্রকাদ র অৈি সমস্ত ত্দকর 
সদি তবদবেৈা করা উতেি, িার মদধি ট্রবিৈ তবতধ ও সতমতির োধীৈিা সম্পতকে ি ত্কগুতলও 
িাকদব। 

 সব তবভাদগর শ্রতমকদ্র উপর ইটিআই ট্রবস ট্রকা  প্রদযাযি হদব, িার মদধি অন্তভুে ক্ত িাকদবৈ 
ট্রসই শ্রতমকরাও যাাঁরা হেদিা যািীে শ্রম আইদৈর আওিাে পদেৈ ৈা (ট্রযমৈ, ট্রখ্ি মযরু)  
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কানজর সময় 

ইটিআই স্বব্স স্বকানের কী িনয়াজে? 

 

6.কানজর সময় অিযপ্রিক হনব্ ো 

6.1কাদযর সমেদক অবিিই যািীে আইৈ, ট্রযৌি েুতক্ত ও ট্রবস ট্রকাদ র6.2 ট্রিদক 6. 6-এর অৈুতবতধ ট্রমদৈ হদি হদব, 
ট্রযখ্াদৈ শ্রতমকদ্র যৈি বৃহির োিেসুরো প্র্াৈ করা হদেদছ। 6.2 ট্রিদক 6.6 উপ-ধারাগুতল আন্তযে াতিক শ্রম মাদৈর 
তভতিদি নিতর। 

6.2ওভারটাইম ছাো কাদযর সমে েুতক্তদি তৈধোতরি হদি হদব এবিং ট্রকাদৈা ভাদবই সপ্তাদহ*48 ন্টার ট্রবতি হদব ৈা 

6.3সমস্ত ওভারটাইমই হদব ট্রেচ্ছাপ্রদিাত্ি। তৈম্নতলতখ্ি সমস্ত তবিে তবদবেৈা কদর ওভারটাইম ্াতেদত্বর সদি বিবহার 
করদি হদব: েিন্ত্র শ্রতমক ও সামতিকভাদব শ্রমিতক্তর করা কাদযর বিাতপ্ত, সিং টদৈর হার ও কি  ন্টা কায 
হদেদছ। তৈেতমি কমেসিংিাদৈর ব্তল তহদসদব এটাদক বিবহার করা যাদব ৈা। সবসমদে একটা তপ্রতমোম বা উপতর 
হাদর ওভারটাইদমর ট্রখ্সারি বা পাতরশ্রতমক ত্দি হদব, সুপাতরি অৈুযােী যা তৈেতমি মযতুরর 125%-এর কম 
ৈে। 

6.4ট্রয ট্রকাদৈা 7 ত্দৈর সমে কাদল ট্রমাট করা কাদযর সমে 60 ন্টার ট্রবতি হদব ৈা, বিতিক্রমটা হদলা ট্রযখ্াদৈ 
তৈদের 6.5 ধারাে আচ্ছা্ৈ িাকদব।  

6.5ট্রকাদৈাসািত্দৈর মদধি ট্রমাট কাদযর সমে 60 ন্টার ট্রবতি হদি পাদর ট্রকবলমাত্র বিতিক্রমী পতরতিতিদিই, যত্: 

• যািীে আইদৈ এটা অৈুদমাত্ি হে; 
• শ্রমিতক্তর একটা উদেখ্দযাগি অিংদির প্রতিতৈতধত্বকারী একটা শ্রতমক সিংগঠদৈর সদি আলাপ-আদলােৈার মাধিদম 

করা একটি ট্রযৌি েুতক্তদি যত্ এটা অৈুদমাত্ি হে; 
• শ্রতমকদ্র োিি ও তৈরাপিা রোে যিাযি সুরো ট্রৈওো হদল; এবিং 
• তৈদোগকিে া ট্রসই বিতিক্রমী পতরতিতি িুদল ধরদি পাদরৈ যখ্ৈ এটা প্রদোগ হদব ট্রযমৈ অপ্রিিাতিি উৎপা্ৈ 

োপ, ্ ুেটৈা বা যরুরী পতরতিতি। 

6.6প্রতি সািত্দৈর সমেকাদল শ্রতমকদ্র অন্তি একত্ৈ তবশ্রাম ট্র্ওো হদব অিবা ট্রযখ্াদৈ যািীে আইদৈ 
অৈুদমাত্ি, প্রতি 14ত্দৈর সমেকাদল ্তু্ৈ ছুটি। 

* আন্তযে াতিক মাৈ্দণ্ড সাধারি কাদযর সমেদক ধীদর ধীদর কমাদৈার সুপাতরি করা হদেদছ, ট্রযখ্াদৈ উপযুক্ত হদব 
ট্রসখ্াদৈ  ন্টা কমার যৈি শ্রতমকদ্র মযতুর ৈা কতমদে সপ্তাদহ 40 ন্টা পযেন্ত ৈাতমদে আৈা যাে। 
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স্বকে এটা গুরুত্বপরূ্ম? 

 কাদযর সমে ও ওভারটাইদমর উপর আইেী সীমা 
শ্রতমকদ্র অিযপ্রিক সময় কায করা ট্রিদক 
ট্রঠতকদে শ্রপ্রমকনির োস্থ্য ও কলযার্ রোে 
তব্িমাৈ। 

 অিিতধক কাদযর সমে শ্রতমকদ্র োদিির পদে 
েতিকারক হদি পাদর এবিং শ্রতমদকর ক্লাতন্তর 
কারদি কমমনেনে িরু্মটোর ঝুাঁ তক বাোে। 
কমেোরী যখ্ৈ ত্দৈ 12 ন্টার ট্রবতি কায কদরৈ, 
বলা হদে িাদক িখ্ৈ ট্রপিাগি ট্রোদটর সম্ভাবৈা 
তিগুি হদে যাে এবিং এক ত্দৈ 10 ন্টার ট্রবতি 
হদল ট্রসই সম্ভাবৈা 40% ট্রবদে যাে (সালতমদৈৈ, 
2010)। োিি তবিেক তবিেগুতলর ফদল কাদযর 
সমে বাোর সদি যদুে িাদককমমনেনে 
গরহাপ্রজরার অভযাস এবিং কম 
উৎপািেশীলিা। (BW, 2011) 

 ্ী ে কাদযর সমে যত্ও শ্রতমক তপছু উৎপা্ৈ 
হেদিা বাোদি পাদর, তকন্ত িা আবতিিকভাদবই 
 ন্টা প্রতি শ্রম উৎপািে বাোদব ৈা (আইএলও, 
2011)। বাস্তদব, িীর্ম কানজর সময় মদৈ হে 
উৎপািে হার কমায় বা  ন্টা প্রতি উৎপা্ৈ 
কমাে। 2000সাদল মাতকে ৈ যুক্তরাদের 18টি 
উৎপা্ৈ তিদে একটি সমীোে ট্র্খ্া ট্রগদছ ট্রয 
ওভারটাইনমর 10% ব্পৃ্রি, গদে, 2.4% 
উৎপািেশীলিা কপ্রমনয়নে (ট্রিফা ে  ও তক্লফ্টৈ, 
2000) 

 

এটানক কীভানব্ ব্যাখ্যা করা উপ্রচি? 

কানজর সময় 

6.1কাদযর সমেদক অবিিই যািীে আইৈ, ট্রযৌি েুতক্ত ও ট্রবস ট্রকাদ র6.2 ট্রিদক 6. 6-এর অৈতুবতধ 
ট্রমদৈ হদি হদব, ট্রযখ্াদৈ শ্রতমকদ্র যৈি বহৃির োিেসুরো প্র্াৈ করা হদেদছ। 6.2 ট্রিদক 6.6 উপ-
ধারাগুতল আন্তযে াতিক শ্রম মাদৈর তভতিদি  

6.2ওভারটাইম ছাো কাদযর সমে েুতক্তদি তৈধোতরি হদি হদব এবিং ট্রকাদৈা ভাদবই সপ্তাদহ* 48 ন্টার 
ট্রবতি হদব ৈা 

অিযপ্রিক সময় এড়ানোর জেয ব্যব্সাপ্রয়ক 
স্বেে 

 উৎপািশীলিা ব্ৃপ্রি: শ্রতমকরা যখ্ৈ ভাদলা 
তবশ্রাম পাৈ, িাাঁদ্র কাদযর পতরতিতি 
সম্পদকে  সযাগ ও সন্তুষ্ট িখ্ৈ িাাঁরা আদরা 
ভাদলা কায কদরৈ। কাদযর সমেকতমদে 
শ্রতমকদ্র মিল সাধৈ করা যাে যা 
িাাঁদ্র কাযেসম্পা্ৈ ও উৎপা্ৈিীলিা 
বাোে। 

 শ্রতমকদ্র আদরা ট্রবতি সিকে িার ফদল 
কমেদেদত্র ট্রোট-আ াদির সম্ভাবৈা কদম 
যাওোে িরু্মটোর হার কনম।  

 শ্রমিতক্তর সন্তুতষ্ট বাোদৈা ও আদরা 
োিিকর শ্রমযীবদৈর ভারসাদমির ফদল 
কমীখ্ানি খ্রচ কনম। 

 খ্রচ ব্াাঁচানোর সদি যদুে রদেদছ 
অৈুৎপা্ৈিীল ৈে, আদরা কাযেকরী একটা 
উৎপা্ৈ প্রতক্রো, ওভারটাইদমর যৈি খ্রে 
কমাদৈা, যাাঁরা আ াি ট্রপদেদছৈ বা কায 
ট্রছদে ট্রগদছৈ এমৈ শ্রতমদকর যােগাে ৈিুৈ 
শ্রতমক তৈদোগ ও িার প্রতিেি বাব্ খ্রে 
কমাদৈা, ভুল কম করাও উৎপা্ৈ েতি 
কমাদৈা প্রভৃতি। 
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ওভারটাইম 

6.3সমস্ত ওভারটাইমই হদব ট্রেচ্ছাপ্রদিাত্ি। তৈম্নতলতখ্ি সমস্ত তবিে তবদবেৈা কদর ওভারটাইম ্াতেদত্বর 
সদি বিবহার করদি হদব: েিন্ত্র শ্রতমক ও সামতিকভাদব শ্রমিতক্তর করা কাদযর বিাতপ্ত, সিং টদৈর 
হার ও কি  ন্টা কায হদেদছ। তৈেতমি কমেসিংিাদৈর ব্তল তহদসদব এটাদক বিবহার করা যাদব ৈা। 
সবসমদে একটা তপ্রতমোম হাদর ওভারটাইদমর ট্রখ্সারি বা পাতরশ্রতমক ত্দি হদব, সুপাতরি অৈযুােী যা 
তৈেতমি মযতুরর 125%-এর কম ৈে। 
িদবএদেদত্রকতিিসমেপবেকালীৈগেকাদযরসমেতকছুদিইশ্রমআইৈএবিংইটিআইদবসদকাদ তিরকদরসীমাদপদরাদিপা
রদবৈা। 

 

 

জািীয় আইে সম্মি, স্ব ৌথ চুপ্রক্ত অথব্া স্বব্স স্বকাে 

 ট্রবস ট্রকা  এটা খ্ুব ভাদলাভাদবই স্পষ্ট কদর ত্দেদছ ট্রয ৈূিৈিম কাদযর সমে যািীে 
আইৈ সম্মি, ট্রযৌি েুতক্ত বা ট্রবস ট্রকাদ র িিে মাতফক হদিই হদব।দকািাও ট্রকাদৈা তবিকে  
হদল এটাই হদলা ট্রসই অৈুতবতধ যাদি বলা হদেদছ শ্রতমকদ্র পদে আদরা অৈকুুল যা হদব 
িাদকই প্রাধাৈি ট্র্ওো উতেি। ট্রযখ্াদৈ একটি প্রকৃি ট্রযৌি েুতক্ত রদেদছ, ট্রযটা শ্রতমকদ্র 
িরদফ ট্রে  ইউতৈেৈ প্রতিতৈতধরা অবাদধ কদরদছৈ, ট্রসটা ধদর তৈদি হদব িদিে র তৈতরদখ্ 
শ্রতমকদ্র পদে অৈুকূল হদব। ট্রযমৈ, একটা প্রকৃি ট্রযৌি েুতক্তর অিাতধকার িাকা উতেি 
ট্রবস ট্রকাদ র পরস্পরতবদরাধী তবধাৈগুতলর উপর। 

চুপ্রক্তব্ি কানজর সময় প্রেিমারর্ 

 চুপ্রক্তব্ি কানজর সময় হদলা োকতরর েুতক্তদি তৈধোতরি ট্রসই সমে ওভারটাইম (ট্রযটা 
ট্রেচ্ছাপ্রদিাত্ি হদিই হদব) ছাো, যখ্ৈ কমেোরীদক কায করদি হে। োকতরর েুতক্তদি 
সাধারিি প্রতি সপ্তাদহ প্রেপ্রিম ষ্ট সংখ্যক কানজর সময় ঠিক করা হে, ট্রযখ্াদৈ েুতক্তবদ্ধ 
কাদযর সমে স্পষ্ট হদব। 

 ট্রয েুতক্তগুতলদি কাদযর সমদের একটা ট্রহরদফর করার করার সুদযাগ িাদক ট্রসগুতল 
িহিদযাগি, যত্ িা যািীে আইৈ ও শ্রতমক 
েুতক্তর িারা অৈুদমাত্ি হে ট্রযখ্াদৈ সদবোচ্চ 
কাদযর সমে প্রতি সপ্তাদহ 48 ন্টারদবতিহদবৈা। 

 োকতররেুতক্তগুতলদযখ্াদৈসাপ্তাতহককাদযরসমদেরসিংখ্িাে
স্বহরনেরঅৈুদমা্ৈকদর, 

এটাহদিপাদরদযযািীেশ্রমআইৈওপ্রদযাযিদকাদৈাদযৌি্র
কিাকতিেুতক্তদিসুদযাগিাকদলপ্রাসতিককাদযর সমদের 
গড় ব্যব্হার িারাে এর উদেখ্ করা হদি পাদর। 

 

গড় ব্যব্হার 

উপদর উদেখ্ অৈযুােী,ট্রযখ্াদৈ ট্র্দির যািীে শ্রম আইৈ ও প্রদযাযি ট্রয ট্রকাদৈা  
ট্রযৌিআইদৈরআওিােঅৈদুমাত্ি, ট্রসখ্াদৈসাপ্তাপ্রহক 

48র্ন্টারেুতক্তবদ্ধকাদযরসমেদকএকটাউনেপ্রখ্িপনব্মরউপরগড়প্রহনসনব্বিবহারকরাদযদিপাদর।তকছুদ্দি 

(পতরতিষ্টA-

ট্রিদ্িীেেেে াসারতিদ্খ্ুৈ),যািীেআইদৈগেকরারসুদযাগিাকদিপাদরযাএকটাবহুসাপ্তাতহকপবেযদুেসাপ্তাতহককাদযরসম
েতহদসবকরদিদ্ে,  

জািীয় আইনের ব্াইনর থাকা কমমচারীনির প্রব্ভাগ 

তৈত ে্ষ্ট তবভাদগর কমেোরীরা হেদিা যািীে আইদৈর 
আওিাে ৈাও পেদি পাদরৈ, ট্রযমৈ মরসুতম ট্রখ্িমযরু 
বা ট্রছাট বিবসার কমেোরীরা। কাদযর সমদের উপর 
ইটিআই ট্রবস ট্রকা  ধারা  যত্ও অিােী, কৃতি এবিং 
তপস-ট্ররট শ্রতমক সহ সমস্ত তবভাদগর শ্রতমকদ্র উপর 
প্রদযাযি। 
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ওভারটাইনমর সংজ্ঞায়ে 

 পূিে সমদের শ্রতমকদ্র যৈি, ওভারটাইম বলদি সব্মাপ্রিক চুপ্রক্তব্ি সমনয়র অপ্রিপ্ররক্ত কায করা সমস্ত 
 ন্টাদক ট্রবাঝাে। সদবোচ্চ ন্তৈক, সাপ্তাতহক, মাতসক এবিং/অিবা বাতিেক ওভারটাইম সীমা সাধারিি 
তৈধোতরি হে যািীে শ্রম আইৈ এবিং/অিবা ট্রযৌি ্রকিাকতি েুতক্তর মাধিদম। 

 অিােী শ্রতমকদ্র যৈি ওভারটাইম (এবিং এর সদি সিংযুক্ত ট্রয ট্রকাদৈা তপ্রতমোম) হে িাাঁদ্র েুতক্তবদ্ধ 
 ন্টার অতিতরক্ত সমদের কায ত্দে তৈধোতরি হদব, ৈিুবা পূিে সমদের শ্রতমকদ্র করা োভাতবক সমদের 
অতিতরক্ত কায ত্দে িা তৈধোতরি হদি পাদর। এগুতলর মদধি ট্রযটি প্রদোগ হদব িা তৈভে র করদব যািীে 
আইৈ, শ্রতমদকর েুতক্ত বা ট্রকাদৈা ট্রযৌি েুতক্তর উপর।  

ওভারটাইনমর স্বেোিনর্াির্ িকৃপ্রি 

 ওভারটাইম সম্পদকে  একটা মূল পদেন্ট হদলা ট্রয এটাদক অবিিই স্বেচ্ছািনর্াপ্রিি হদি হদব। িার মাদৈ 
কমেোরীদ্র অতিতরক্ত সমে কায করার যৈি োধীৈভাদব সম্মি হওো উতেি, এদেদত্র ট্রকাদৈা রকম 
হুমতক েলদব ৈা ট্রয িাাঁরা সুদযাগসুতবধা, ভতবিিদির ওভারটাইদমর সুদযাগ হারাদবৈ বা পদরােভাদব 

ওভারটাইদমর ট্রকাদৈা প্রস্তাদব সাে ট্র্দবৈ ৈা। 

 সিংদেদপ বলদল, ওভারটাইম সবসমদেই ্াতব বা োতহ্ার ব্দল অেুনরানির প্রভপ্রত্তনি হওো উতেি এবিং 
কমেোরীরা যত্ োৈ িদব িাাঁদ্র োভাপ্রব্ক কানজর সমনয়র ট্রিদি িাাঁরা োধীৈভাদব িাাঁদ্র কমেদেত্র 
ট্রছদে েদল ট্রযদি পাদরৈ। 

ওভারটাইনমর িাপ্রয়ত্বশীল িনয়াগ 

 ওভারটাইম িাপ্রয়ত্বশীলভানব্ প্রদোগ করা উতেি এবিং উৎপা্ৈ োতহ্া ট্রমটাদৈার যৈি প্রেয়প্রমি প্রভপ্রত্তনি 
এটার উপর ভরসা করা উতেি ৈে। িার মাদৈ 
ওভারটাইদমর একটা অৈুতমি স্তর আন্দায কদর বা 
প্রেয়প্রমি কমমসংস্থ্ানের ব্িপ্রল প্রহনসনব্ োভাতবক 
উৎপা্দৈর পতরকেৈা করা উতেি ৈে তৈদোগকিে ার 
(ট্রযমৈ, অতিতরক্ত কমী তৈদোগ বা একটা অতিতরক্ত 
তিফ্ট নিতর কদর)। 

 ওভারটাইম ্াতেত্বিীলিার সদি বিবহৃি হদচ্ছ তক ৈা িা 
তৈধোরি করদি, তৈম্নতলতখ্ি মাপকাঠিগুতল তবদবেৈাে 
রাখ্া উতেি: 

o বিাতপ্ত: একটা কমেদেত্র যদুে ওভারটাইম করদছ 
এমৈ শ্রমিতক্তর অৈুপাি; 

o সিং টদৈর হার: কি  ৈ  ৈ একযৈ বিতক্ত 
ওভারটাইদম কায করদছৈ বা একটা কমেদেদত্র কি  ৈ  ৈ ওভারটাইম বিবহৃি হদচ্ছ; 

o  ন্টা: একযৈ বিতক্ত বা একটা কমেদেদত্র করা ওভারটাইদমর  ন্টার সিংখ্িা; এবিং 
o ওভারটাইম প্রদোদগর যৈি শ্রতমকদ্র সদি তৈেতমি আদলােৈা করা হে তকৈা এবিং আদ্ৌ ট্রকাদৈা 

েচ্ছ েুতক্ত বা বিবিা রদেদছ তকৈা যা ট্রসই পতরতিতিদক ইতিি কদর যার তভতিদি ওভারটাইম 
বিবহৃি হদব এবিং শ্রতমকদ্র অতিতরক্ত সমে কাদযর প্রস্তাব ট্র্ওো হদেদছ। 

প্রিপ্রময়াম ব্া উপপ্রর ওভারটাইম হার িিাে 

 পূিেসমদের শ্রতমকদ্র যৈি সমস্ত ওভারটাইম  ন্টা (অিোৎ, যািীে আইৈ িারা তৈধোতরি েুতক্তবদ্ধ কাদযর 
সমদের অতিতরক্ত সমে)-র যৈি অবিিই উপপ্রর ব্া প্রিপ্রময়াম হানর ট্রখ্সারি ত্দি হদব। তপ্রতমোম হার 
হদলা ওভারটাইদমর কাদযর যৈি প্র্ি অতিতরক্ত একটা রাতি, সাধারৈি প্রতি  ন্টার তভতিদি হে। এটা 
যািীে আইৈ, েুতক্ত বা ট্রযৌি ্রকিাকতি েুতক্ত িারা তৈধোতরি হওো উতেি। উ্াহরিেরূপম েীদৈ 

ওভারটাইম ও মজপু্রর 

ওভারটাইম অদৈক সমদেই কম মজপু্ররর সদি 
যতেি িাকদি পাদর, কারৈ ট্রয শ্রতমকদ্র 
প্রদোযদৈর িুলৈাে মযতুর অপযোপ্ত, ট্রসই 
শ্রতমকরা িাাঁদ্র তৈেতমি আে বাোদি 
ওভারটাইম করদবৈ। িাই ওভারটাইদমর সমে 
কমাদলই কমেোরীর আে ৈাটকীেভাদব কদম 
ট্রযদি পাদর। সরবরাহকারীদ্র িাই উতেি ধীদর 
ধীদর  ন্টা কমাদৈা এবিং একই স্তদর মযতুর ধদর 
রাখ্দি তবকে পি ট্রখ্াাঁযা, ট্রযমৈ কাযে সম্পা্ৈ 
তভতিক ট্রবাৈাস বা বতধেি হার। 
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ওভারটাইদমর হার হদলা একটা োভাতবক কমেত্বদস কৃি প্রদিিক ওভারটাইম  ন্টার যৈি ট্রবস ট্ররদটর 
150% ; ছুটির ত্দৈ ওভারটাইম করদল প্রদিিক  ন্টা ওভারটাইদমর হার ্াাঁোে 200% ; এবিং একটি 
তবতধবদ্ধ ছুটির ত্দৈ করা প্রদিিক  ন্টা ওভারটাইদমর হার 300% (আদরা ট্র্দির ৈমুৈা যাৈার যৈি 
পতরতিষ্ট A-র সারতিটি ট্র্খ্ুৈ) 

 ট্রযখ্াদৈ যািীে আইৈ, েুতক্ত বা ট্রযৌি েুতক্ত 
ওভারটাইম তপ্রতমোদমর সুদযাগ ট্র্ে ৈা, ইটিআই ট্রবস 
ট্রকা  ট্রসই কমেোরীদ্র প্রতি  ন্টা ওভারটাইদমর যৈি 
 ন্টা তপছু তৈেতমি মযতুরর ৈূিৈিম 125% ট্র্ওোর 
সুপাপ্ররশ কনরনে। 

 একযৈ কমেোরীর ওভারটাইম তপ্রতমোম হার অবিিই 
তৈধোতরি হদি হদব িাাঁর প্রেয়প্রমি িপ্রি র্ন্টার 
মজপু্ররর তভতিদি। কমেোরীদ্র যত্ প্রপস-স্বরট-
স্বব্প্রসনস মযতুর ট্র্ওো হে, িাহদল িাাঁদ্র ওভারটাইম 
তপ্রতমোম হার সাধারিি তহদসব করা হদব আদগর 
কমেকাদলর সমে গে ন্তৈক বা  ন্টাতভতিক আদের 
তভতিদি, ট্রযমৈটা যািীে আইৈ, েুতক্ততভতিক বা ট্রযৌি 
েুতক্তদি তৈধোতরি হদেদছ। 

 ওভারটাইম তপ্রতমোদমর ব্দল অৈি ধরদৈর ট্রখ্সারি (ট্রযমৈ রাদি কাদযর যৈি ট্রবাৈাস) এবিং ব্দল 
টাইম-অফ ট্র্ওো যাদব ৈা, িদব অতিতরক্ত তহদসদব এগুতল ট্র্ওো ট্রযদি পাদর।  

60র্ন্টার স্বব্প্রশ কাজ করা 

6.4ট্রয ট্রকাদৈা সািত্দৈর সমে কাদল ট্রমাট করা কাদযর সমে 60 ন্টার ট্রবতি হদব ৈা, বিতিক্রমটা হদলা ট্রযখ্াদৈ 
তৈদের 6.5 ধারাে আচ্ছা্ৈ িাকদব।  

6.5ট্রকাদৈাসািত্দৈর মদধি ট্রমাট কাদযর সমে 60 ন্টার ট্রবতি হদি পাদর ট্রকবলমাত্র বিতিক্রমী পতরতিতিদিই, যত্: 

• যািীে আইদৈ এটা অৈুদমাত্ি হে; 
• শ্রমিতক্তর একটা উদেখ্দযাগি অলদির প্রতিতৈতধত্বকারী একটা শ্রতমক সিংগঠদৈর সদি আলাপ-আদলােৈার মাধিদম 

করা একটি ট্রযৌি েুতক্তদি যত্ এটা অৈুদমাত্ি হে; 
• শ্রতমকদ্র োিি ও তৈরাপিা রোে যিাযি সুরো ট্রৈওো হদল; এবিং 
• তৈদোগকিে া ট্রসই বিতিক্রমী পতরতিতি িুদল ধরদি পাদরৈ যখ্ৈ এটা প্রদোগ হদব ট্রযমৈ অপ্রিিাতিি উৎপা্ৈ 

োপ, ্ ুেটৈা বা যরুরী পতরতিতি। 

 

 

 

 

 

স্ব ৌথ চুপ্রক্ত এব্ং কানজর সময় 

এক বা একাতধক শ্রতমক সিংগঠৈ এবিং একযৈ 
তৈদোগকিে া বা মাতলক ট্রগাষ্ঠীর মদধি আদলােৈা 
প্রতক্রোর মাধিদম একটা স্ব ৌথ চুপ্রক্তনি ট্রপৌাঁছাদৈা 
যাে। কমেসিংিাৈ সম্পদকে র তবিদে এটা িিে াবলী 
তির কদর (সিংজ্ঞার যৈি িব্দদকাি ট্র্খ্ুৈ)। 
ট্রবস ট্রকাদ র 6.5ধারার প্রদোযৈ ট্রমটাদি, 
শ্রমিতক্তর একটা উদেখ্দযাগি অিংদির 
প্রতিতৈতধত্বকারী একটি শ্রতমক সিংগঠদৈর সদি 
‘অবাধ’ আদলােৈার মাধিদম ট্রযৌি েুতক্তটি হওো 
উতেি। অবাধ আদলােৈা করদি। েুতক্তটি 
অবিিই সতিিই সতিিই শ্রতমকদ্র সদি সহমদি 
হদি হদব এবিং তৈদোগকিে ার োতপদে ট্র্ওোর 
ব্দল এই েুতক্তটা হওোর যাোইদের একটা 
প্রতক্রো িাকা উতেি।  
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সনব্মাচ্চ সাপ্তাপ্রহক কমমকাল সংজ্ঞায়ে 

 েুতক্তবদ্ধ  ন্টা ও ট্রকাদৈা ওভারটাইমসহ 60র্ন্টার ট্রমাট সীমা ট্রকবলমাত্র ছাোদি পাদর 6.5 ধারাে 
তবস্তাতরিভাদব উদেতখ্ি বিতিক্রমীপতরতিতিদিই এবিং ট্রসটা তৈদে বিাখ্িা করা হদেদছ।  

জািীয় আইে ও স্ব ৌথ চুপ্রক্ত 

 প্রিদম, এটাদক জািীয় আইে ও স্ব ৌথ চুপ্রক্ত িারা অৈদুমাত্ি হদি হদব। জািীয় আইে সাধারিি একটা 
একক সপ্তাদহ ট্রমাট কৃি কাদযর সমদের উপর একটা সীমা তৈদ ে্ি কদর। কখ্ৈও কখ্ৈও যত্ও একই 
সপ্তাদহ অতিতরক্ত কাদযর সমদের অৈুমতি ট্র্ওো হদব, ট্রসগুতল ট্র্ওো হদব যরুরী অিবা বা অতৈবাযে 
 টৈা; কাদযর  ন্টার গে করা; বিতক্তগি েুতক্তর মদিা পতরতিতিদিই। 

 উপরন্তু, কাদযর ধরৈটিদক অবিিই শ্রমিতক্তর একটা ‘উদেখ্দযাগি অিংদির’ প্রতিতৈতধত্বকারী শ্রতমক 
সিংগঠদৈর সদি অব্াি আনলাচো কনর করা একটা ট্রযৌি েুতক্তর িিে াধীৈ হদি হদব। ট্রযৌি েুতক্তটি অবিিই 
কিৃে পদের হস্তদেপ োো শ্রতমকদ্র বাছাই করা একটি প্রকৃি শ্রতমক সিংগঠদৈর সদি করদি হদব।1

 

 ট্রিমৈ ট্রকাদৈা েুতক্ত ৈা িাকদল ট্রকাদৈা শ্রতমকই সািত্দৈর সমেকাদলর মদধি 60 ন্টার ট্রবতিকায করদি 
পারদবৈ ৈা। 

সুরোমূলক রোকব্চ 

 শ্রতমকদ্র োিি ও তৈরাপিা রো করদি তৈদোগকিে াদক অবিিই উপযুক্ত রোকব্চ ত্দিই হদব। এর 
মাদৈ হদলা কমেদেদত্রর তবপ্গুতল মূলিােৈ করদি, কমাদি ও ট্রসগুতলর উপর ৈযর রাখ্দি এবিং ্ী ে সমে 
কায করার সদি তৈত ে্ষ্টভাদব যতেি, শ্রতমকদ্র এমৈ ট্রোট-আ াদির ঝুাঁ তক কমাদি উপযুক্ত প্দেপ 
ট্রৈওো উতেি। 

 এর মদধি অন্তভুে ক্ত হদি পাদর যখ্ৈ শ্রতমক ক্লাতন্তদি ট্রভাদগৈ এমৈ তৈত ে্ষ্ট তবপজ্জৈক কাযগুতলর একটা ঝুাঁ প্রক 
মূলযায়ে, অতিতরক্ত তবরতি োলু, বা ট্র্তরদি অপ্রিিাতিি ট্রকাদৈা তিদফ্টর যৈি (তবদিি কদর মতহলাদ্র 
ট্রেদত্র) রাদি বাতে ট্রফরার পতরবহদৈর বিবিাও। 

ব্যপ্রিক্রমী পপ্ররপ্রস্থ্প্রি 

 অবদিদি, তৈদোগকিে াদক অবিিই ট্রসটা িুদল ধরদি সেম হদি হদব যা ব্যপ্রিক্রমী পপ্ররপ্রস্থ্প্রি তহদসদব 
প্রদযাযি হদি পাদর। বিতিক্রমী পতরতিতি বলদি অভাতবি  টৈাদক ট্রবাঝাে, এর মদধি অন্তভুে ক্ত িাকদলও 
িাদিই সীমাবদ্ধ িাদক ৈা:   

 
o জরুরী অব্স্থ্া: ট্রিি করা ৈা হদে িাকদল, যরুরী কায সমুতিিরূদপ কমেোরীদ্র োিি ও 

তৈরাপিাদক তবপন্ন করদি পাদর এবিং/অিবা কাদয গুরুির বিা াদির কারি হদি পাদর 
(উ্াহরিেরূপ, যন্ত্রপাতি তবকল হওো, ্ ুেটৈা); এবিং 

o অিিযাপ্রশি উৎপািনের চাপ: সাধারিি এর সদি যতেি ট্রিি মহূুদিে র বরাি পতরবিে ৈ, অিবা 
সরবরাহকারীর তৈেন্ত্রদির বাইদর বরাি বৃতদ্ধ িদব এর মদধি অন্তভুে ক্ত হে ৈা আগাম যাৈা যাে 
এমৈ মরসুতম উৎপা্দৈর োপ। 

                                                           

 

1ট্র্খ্ুৈ ইটিআই, তি ম অব অিাদসাতসদেিৈ ইৈ ট্রকাম্পাতৈ সাপ্লাই ট্রেইৈ: এ প্রিাতিকিাল গাই , 2013, p.6. 
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 লেি করুৈ ট্রয উপদরর িাতলকাটি সম্পূিে ৈে এবিং প্রতি সপ্তাদহ 60 ন্টার ট্রবতি শ্রতমকদ্র কায করাদৈার 
পদে যুতক্ত ত্দি তৈদোগকিে াদক স্পষ্টভাদব স্বিখ্ানি হনব্ ট্রকৈ পতরতিতিটা বিতিক্রমী। যত্ও এর মাদৈ এটা 
হদি পাদর ৈা ট্রয প্রদিিক সপ্তাদহ ওভারটাইদমর প্রদোযৈীেিাদক বিতিক্রমী তহদসদব তৈধোরি করা উতেি; 
যত্ তৈেতমি তভতিদি ওভারটাইদমর ্রকার হে, িদব িা আর বিতিক্রমী তহদসদব তবদবেি হদব ৈা। 

সাপ্তাপ্রহক প্রব্শ্রাম / েুটি 

6.6প্রতি সািত্দৈর সমেকাদল শ্রতমকদ্র অন্তি একত্ৈ তবশ্রাম ট্র্ওো হদব অিবা ট্রযখ্াদৈ যািীে আইদৈ 
অৈুদমাত্ি, প্রতি 14ত্দৈর সমেকাদল ্তু্ৈ ছুটি। 

 

সািারে 

 প্রতি সািত্দৈ একত্ৈ তবরাম মাদৈ প্রতি সপ্তাদহ অন্তি একটাো24 র্ন্টা।এর মদধি যািীে ছুটি বা 
বিতক্তগি ছুটির অতধকারসমুহ অন্তভুে ক্ত হে ৈা। 

 তবশ্রাম ত্দৈর িিে  তবদবেৈার সমে, সাপ্তাতহক উদেখ্ পযোে তহসদব সািত্দৈর সমেকালদক বিবহার করা 
উতেি যা ট্রসই ট্র্দির তৈেম তবতধ বা উৎপা্ৈ/তিফ্ট সূতে (অিোৎ ট্রসাম-রতব, রতব-িতৈ)-এর উপর 

তৈভে র করদব।একবার একটা তৈধোতরি হদে ট্রগদল, এটাই ধারাবাতহকভাদব প্রদোগ করদি হদব। 
 শ্রতমকদ্র সাপ্তাপ্রহক প্রব্শ্রাম সাধারিি ঠিক হে যািীে আইৈ, েুতক্ত বা ট্রযৌি ্র কিাকতির েুতক্তর 

মাধিদম। ট্রকাদৈা ট্রকাদৈা ট্রেদত্র যািীে আইৈ শ্রতমকদ্র একত্ৈও তবশ্রাম ছাোই সািত্ৈ কায করদি 
অৈুদমা্ৈ ট্র্ে, পতরবদিে  যিত্ৈ িাাঁরা পরবিী সপ্তাদহ এর ব্িনল এক প্রিে ছুটি পাদবৈ। ট্রবস ট্রকা  
অৈুসাদরই এটা িহিদযাগি হদব, ট্রযখ্াদৈ ট্রসই শ্রতমকদ্র েুযেিম 14 প্রিনে িপু্রিে ছুটি ট্র্ওো হে, যি্রূ 
পযেন্ত আইদৈ এটা সম্ভবপর হে। 

 সারাত্দৈ কাদয মদধি তবশ্রাম ও খ্াবার প্রব্রপ্রিও ঠিক করদি পাদর যািীে আইৈ, েুতক্ত বা ট্রযৌি 
্রকিাকতি েুতক্ত। ্টুি কমে ত্বদসর মদধি ৈুিৈিম কি  ন্টার তবশ্রাম ্রকার িাও ঠিক কদর ত্দি 
পাদর যািীে তবতধ (উ্াহরদির যৈি পতরতিষ্ট A ট্র্খ্ুৈ)। আ্তিেকভাদব, সাপ্তাতহক ছুটি হে সদি সদি 
অৈুসরি করা উতেি ৈেদিা ন্তৈক তবশ্রাদমর একটি সমেকাদলর আদগ পাঠাদৈা উতেি। 
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র্ে র্ে স্ব  িশ্নগুপ্রল করা হয় 

1. ই টি আই স্বব্স স্বকাে অেু ায়ী সনব্মাচ্চ চুপ্রক্তব্ি অথব্া িনয়াজেীয় র্ন্টা কী?  

েুতক্তবদ্ধ কাদযর  ন্টা বলদি ট্রবাঝাে একযৈ শ্রতমক িাাঁর মাতলদকর প্রদোযৈ অৈুযােী কদিা  ন্টা প্রতি সপ্তাদহ 
কায করদছৈ। সাধারিভাদব এটি প্রতি সপ্তাদহ 48 ন্টার ট্রবতি হদব ৈা তহদসদবই তৈধোরি করা হে, যত্ ৈা 
যািীে তৈেম বা সমতষ্টগি েুতক্তর িারা এর ট্রেদে কম  ন্টার সিংখ্িা তৈধোরি করা হে। ট্রযখ্াদৈ গদের 
অৈুমতি আদছ, ট্রসখ্াদৈ প্রদোযৈীে কাদযর  ন্টাে তকছু পতরবিে ৈিীলিা হেদিা িাকদি পাদর। ট্রসখ্াদৈ হেদিা 
এমৈ অৈুতবতধ িাকদি পাদর ট্রয গে প্রদোযৈীে  ন্টা প্রতি সপ্তাদহ 48 ন্টার অতধক হদব ৈা এবিং, যত্ ৈা 
ট্রকাদৈা বিতিক্রতম পতরতিতি হে, যা যািীে আইৈ িারা অৈুদমাত্ি, সমতষ্টগি েুতক্তর িারা আচ্ছাত্ি এবিং 
যিাযি তৈরাপিামূলক রোকবে সঠিক যােগাে রদেদছ, ট্রসখ্াদৈ, বাস্ততবক কাদযর ট্রমাট কাদযর  ন্টার সিংখ্িা 

কখ্দৈাই প্রতি সপ্তাদহ 60 ন্টার অতধক হদি পারদব ৈা। 

2.  প্রি সাপ্তাপ্রহক কানজর র্ন্টার উপর ইটিআই 60র্ন্টার সীমা স্বিনশর আইনের িুলোয় কন ার হয় িনব্ স্বকাে 
মাপকাঠিটি িন াজয হনব্? 

ইটিআই ট্রবস ট্রকা  তৈধোতরি সব কাদযর  ন্টার উপর প্রতি সপ্তাদহ60- ন্টার কাদযর সীমা তকছু ট্রেদত্র যািীে 
আইদৈর িুলৈাে কদঠার হদব(উ্াহরি েরূপ, যািীে আইদৈ সাপ্তাতহক কাদযর  ন্টার সদবোচ্চ সীমা তৈধোরি 
ৈাও করা িাকদি পাদর)। এই সমস্ত  টৈাে, 60- ন্টার সীমা অবিিই প্রদোগ করদি হদব। এটি অবিিই মদৈ 
রাখ্দি হদব ট্রয এই সীমার মদধি অন্তভুে ক্ত িাদক যাবিীে ওভারটাইম। এই ওভারটাইমদক অবিিই ট্রেচ্ছামূলক 
হদি হদব এবিং িাদক ট্রবস ট্রকা  অৈুযােী বিবহার করদি হদব।  

60 ন্টার সীমা শুধুমাত্র অতিক্রম করা ট্রযদি পাদর যত্ 6.5-এর অধীদৈ তৈম্মতলতখ্ি সবকটি িিে  পূরি করা 
হে: 

 এটি যািীে আইদৈ অৈুদমাত্ি; 
 সমতষ্টগি সম্মতির তভতিদি এটি অৈুদমাত্ি যা একটি উদেখ্দযাগি সিংখ্িার শ্রমিতক্তর প্রতিতৈতধত্ব করদছ 

এমৈ শ্রতমক সিংগঠদৈর সদি অবাধ আদলােৈার তভতিদি নিতর হদেদছ  

 শ্রতমকদ্র োিি এবিং তৈরাপিাদক সুরতে করার যৈি যিাযি সুরোকবে ট্রৈওো হদেদছ; এবিং  

 তৈদোগকারী ট্র্খ্াদি পাদরৈ ট্রয বিতিক্রমী পতরতিতি প্রদোগ করা হদেদছ ট্রযমৈ অপ্রিিাতিি উৎপা্ৈ 
বৃতদ্ধ, ্ ূেটৈা বা যরুরী অবিা। 
 

3. কানক মনে করা হয় ‘‘শ্রমশপ্রক্তর উনেখ্ন াগয অংশ’’? 

এটি তৈভে র করদব পতরতিতির উপর। যািীে আইদৈ কাদযর  ন্টার উপর বা সাধারিভাদব ্র কিাকতির উপর 
সমতষ্টগি েুতক্তগুতল সম্পতকে ি তৈত ে্ষ্ট বিবিা িাকদি পাদর। এর অন্তভুে ক্ত িাকদি পাদর ট্রসই বিবিাগুতল যা তৈধোরি 
করদব েুতক্তর যৈি প্রতক্রোগি প্রদোযৈীেিাগুতল কী ট্রযখ্াদৈ কাদযর সমদের আইৈ হ্রাদসর বিবিা িাকদি পাদর 
(উ্াহরি তহদসদব বলা যাে, কাদযর সমদে তবতধতৈেম 1998-এর তবতধতৈেম 23 যা ইউদক বা তিদটদৈ কাদযর 
সমেদক তৈেন্ত্রি কদর)। ট্রযখ্াদৈ বিে মাদৈ, এই তবিেটিদক তৈতিি করার যৈি যা অবিিই অৈুসরি করা উতেি। 
যত্ ট্রসখ্াদৈ ট্রকাদৈা প্রাসতিক আইৈ ৈা িাদক, িদব এই বিবিাটিদক অবিিই এই  টৈার পতরদপ্রতেদি বিাখ্িা করা 
উতেি ট্রয এই বিবিাটি করা হদেদছ ট্রযখ্াদৈ কম সিংখ্িক শ্রতমদকর প্রতিতৈতধত্বকারী সিংগঠদৈর সদি েুতক্তর তভতিদি 
সামতিক শ্রমিতক্তর কাছ ট্রিদক িাাঁদ্র সুরো সতরদে ৈা ট্রৈওো যাে িা সুতৈতিি করার লদেি। এটিদক কখ্দৈাই 
আসল সমতষ্টগি েুতক্তগুতলদক খ্বে কদর ট্র্খ্াদৈার কাদয বিবহার করা যাদব ৈা। 
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4. মরসপু্রম কানজর স্বেনে কী সাপ্তাপ্রহক 60-র্ন্টা কানজর র্ন্টার সীমা ব্াড়ানো স্ব নি পানর? 

ৈা। মরসুতম কাযদক, ট্রযমৈভাদব ইটিআই ট্রবস ট্রকা -এর 6.5 ধারাে ট্রযভাদব বিেৈা করা হদেদছ ট্রসই অৈুযােী, 
বিতিক্রমী পতরতিতি তহদসদব গিি করা হে ৈা। এর যৈি কারি হদলা ট্রযমৈ কাযটি, একত্দক অতৈেতমি, িার উপর 
পুদরাপুতর আন্দাযপূিে এবিং প্রিিাতিি।  

 

5. একটি প্রেপ্রিম ষ্ট সময়পব্ম িনর  নিা র্ন্টা কাজ করা হনয়নে িার গড় করার মািযনম একজে শ্রপ্রমক কী িপ্রি সপ্তানহ 
60র্ন্টার স্বব্প্রশ কাজ করনি পানরে? 

েুতক্তবদ্ধ 48 ন্টার বিবিা ছাো, ট্রসখ্াদৈ 60-র্ন্টার সীমার র্ন্টানক গড় করার আনরা স্বকানো সম্ভাব্ো স্বেই। ট্রবস 
ট্রকা টি খু্বই স্পষ্ট, একযৈ শ্রতমক এক সপ্তাদহ 60 ন্টার ট্রবতি কায করদি পারদবৈই ৈা, যত্ ৈা ট্রসখ্াদৈ ট্রকাদৈা 
বিতিক্রমী পতরতিতি নিতর হে, এটি যািীে আইদৈ অৈুদমাত্ি হে, সমতষ্টগি েুতক্ত িারা আচ্ছাত্ি হে এবিং যিাযি 
তৈরাপিামূলক রোকবে িাদক। এটি হদলা েরম সাপ্তাতহক, প্রতি  ন্টার সীমা। 

6. ওভারটাইম স্ব  স্বেচ্ছামূলক িা কীভানব্ একটি স্বকাম্পাপ্রে সুপ্রেপ্রিি করনব্? 

যখ্ৈ একযৈ তৈদোগকারীর প্রদোযৈ হে কমেোরীদ্র ওভারটাইম করাদৈার, তৈদোগকারীর ট্রসটি কমেোরীদ্র ট্রখ্ালাখু্তল 
যাতৈদে ট্র্ওো উতেি ট্রয িাাঁরা এই কাযটি ৈা করার যৈি অবাদধ অসম্মি হদি পাদরৈ এবিং অসম্মি হওোর যৈি 
ট্রসখ্াদৈ ট্রকাদৈা ট্রৈতিবােক প্রতিতক্রোও হদব ৈা। ট্রকাদৈারকম বাধিিা এোদৈার যৈি, তৈদোগকারীর সুতৈিতেি করা 
উতেি:  

 যত্ যািাোদির বিবিা ট্র্ওো হদে িাদক, িদব ট্রসটি োভাতবক কাদযর ত্ৈ বা তিদফ্টর মদিাই উপলব্ধ 
িাকা উতেি যাদি ট্রয কমেোরীরা ওভারটাইদম কায করদি সম্মি ৈৈ িদব িাাঁরা িাৈটি ট্রছদে যাদি ট্রযদি 
পাদরৈ; 

 কমেোরীরা যাদিঅবাদধ েদল ট্রযদি পাদরৈ িাাঁদ্র কাদযর ত্দৈর ট্রিদি িারযৈি যত্ িাৈটির ্রযা  বা 
প্রদবিপি খু্দল ট্র্ওো হে;  

 যত্ প্রতিত্দৈর উৎপা্ৈ লেিমাত্রাদক বিবহার করা হে, ট্রসটি মাপকাঠিকৃি কাদযর  ন্টার মদধি পূরি করা 
সম্ভব হে যাদি কমেোরীরা ট্রসই লেিমাত্রা পূরি করার যৈি ট্রযৈ ওভারটাইম কায করদি োপ অৈুভব ৈা 
কদরৈ;  

 একই কমেোরীর প্রতিই ট্রযৈ সবসমে ওভারটাইদমর অৈুদরাধ ৈা করা হে; 
 ট্রকাম্পাতৈর আভিন্তরীি ৈীতিদি ট্রযৈ স্পষ্ট কদর বলা িাদক ট্রয কমেোরীরা ওভারটাইম প্রিিাখ্িাৈ করার 

বিাপাদর োধীৈ; 
 কমেোরীদ্র ওভারটাইম কাদযর যৈি পযোপ্ত ট্রৈাটিস ট্র্ওো হদব যাদি যত্ কমেোরীরা কাযটি সম্পা্ৈ 

করদি ৈা পাদরৈ িাহদল তবকে বিবিা করা ট্রযদি; এবিং   

 ওভারটাইম কায করার যৈি কমেোরীদ্র েুতক্ত ট্রযৈ ৈতিবদ্ধ করা িাদক। 

7. ইউনক-র আইে অে ুায়ী ‘‘গড়’’-এর মানে কী স্বব্াঝায়? 

ইউনক-র কানজর সমনয়র প্রেয়মপ্রব্প্রি প্রতি সপ্তাদহ 48 ন্টা কাদযর সমদের আইৈী সনব্মাচ্চ সীমাদক এক সপ্তাদহ 
বাোদৈারঅৈুমতি ট্র্েযদিােি ৈা 17সপ্তাদহর গে কাদযর  ন্টা(উদেখ্ি সমে) প্রতি সপ্তাদহর 48 ন্টাদক অতিক্রম ৈা 

করদছ। 

8.  প্রি কমমচারীরা ইউনক-স্বি সপ্তানহ 48র্ন্টার অপ্ট-আউট চুপ্রক্ত সাের কনরে, িনব্ কী িাাঁরা স্বকানো ওভারটাইমনক 
স্বেচ্ছামূলক ব্নল গর্য  করনি পানরে? 

ট্রযসবশ্রতমদকরবেস 18বছদররদবতিহদেদগদছ একটি তৈত ে্ষ্ট অিবা অতৈত ে্ষ্ট সমদের যৈি 48- ন্টার সীমা ট্রিদক 
অপ্ট-আউট করা ট্রবদছ তৈদি পাদরৈ। এই েুতক্তটিদক অবিিই কমেোরীদক ট্রেচ্ছামূলকভাদব এবিং তলতখ্িভাদব 
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করদি হদব; কমেোরী এই েুতক্তটি বাতিলও করদি পাদরৈ তকন্তু িারযৈি তৈদোগকারীদক অন্তি সাি ত্ৈ আদগ 
ট্রৈাটিস ত্দি হদব। যত্ও, অপ্ট-আউট ধারাটিদি োের করদল প্রতি সপ্তাদহ 48- ন্টার ট্রবতি কায ৈা করদি 

অেীকৃি হওোর ট্রেদত্র শ্রতমকদ্র ট্রকাদৈা বাধা ট্রৈই। প্রতি সপ্তাদহ তৈধোতরি 48- ন্টার ট্রবতি ট্রয ট্রকাদৈা  ন্টা 
কায করদল, ট্রযখ্াদৈ প্রদযাযি, গে আইৈী কাদযর  ন্টাদক অবিিই ট্রেচ্ছামূলক হদি হদব। এর অতিতরক্ত 
তহদসদব, ইটিআই ট্রবস ট্রকা টি অপ্ট-আউট েুতক্তর সামদৈ তৈ্িেৈ তহদসদব কায করদব এবিং শ্রতমকরা স্বকানো 
সপ্তাদহ কখ্দৈাই 60- ন্টার ট্রবতি কায করদবৈ ৈা যত্ ৈা বিতিক্রমী পতরতিতি প্রদোগ করা হে, যািীে 
আইদৈর যৈি প্র্ি হে, তৈরাপিামূলক সুরোকবে যিাযি িাদৈ, এবিং সমতষ্টগি েুতক্তর মাধিদম আচ্ছাত্ি। 
উপরন্তু, ট্রয ট্রকাদৈা ওভারটাইম সিংক্রান্ত তবিদের যৈি একটি তপ্রতমোম অবিিই ট্র্ওো উতেি। 

9. পাটম -টাইমশ্রপ্রমক অথব্া েমেীয় র্ন্টার চুপ্রক্তর শ্রপ্রমকরা কখ্ে ওভারটাইনমর প্রিপ্রময়াম স্বপনমন্ট পাওয়ার 
জেয স্ব াগয হনব্ে? 

পাটে -টাইদমর শ্রতমকরা অিবা ৈমৈীে  ন্টার শ্রতমকরা কখ্ৈ তপ্রতমোদমর ট্রপদমন্ট পাওোর যৈি ট্রযাগি হদবৈ িা 
তির করদি উদেখ্ করদি হদব িাাঁদ্র েুতক্ত, সমতষ্টগি েুতক্ত এবিং যািীে আইদৈর, ট্রযখ্াদৈ বলা িাকদব কখ্ৈ 
ট্রিদক ওভারটাইদমর ট্রপদমন্ট শুরু হদব। তকছু ট্র্দি এবিং তকছু পতরতিতিদি পাটে -টাইদমর শ্রতমকরা িূলৈামূলক 
শ্রতমকদ্র যৈি োভাতবক পূিে সমদের  ন্টার িুলৈাে ট্রবতি কায করদল িদবই িাাঁদ্র ওভারটাইদমর তপ্রতমোম 
ট্র্ওো হদে িাদক। ট্রকাৈ সমেদক ওভারটাইম শুরু বদল গিি করা হদব িা তৈধোরি করার যৈি, গুরুত্বপূিে 
তবিে হদলা যািীে আইৈ, শ্রতমকদ্র েুতক্ত, এবিং সমতষ্টগি েুতক্তর মূলিােি করা। 

যত্ আইৈ এবিং েুতক্ত শ্রতমকদ্র অৈুমতি ট্র্ে ট্রয ওভারটাইদমর তপ্রতমোম ট্রসইসমে পযেন্ত ট্র্ওো হদব ৈা 
যদিােি ৈা িাাঁরা পূিে সমদের  ন্টার সমিূদলির পর পযেন্ত কায করদবৈ, িদব ট্রসটি অবিিই পতরস্কার কদর 
কায শুরুর যৈি ট্রয িিি ট্র্ওো হদব ট্রসখ্াদৈ যাতৈদে ত্দি হদব।  

10. (CWHS)সমপ্রিিকানজরর্ন্টারব্যব্স্থ্া (প্রসেপ্রিউএইচএস)-
রপপ্ররনিপ্রেনিকীভানব্সাপ্তাপ্রহকপ্রব্শ্রানমরপ্রিনেরিনয়াজেীয়িািনয়াগকরাহনব্? 

ইটিআই ট্রবস ট্রকাদ  পতরষ্কার ট্রয শ্রতমকদ্র প্রতি সাি ত্ৈ সমেপদবে একত্ৈ পূিে ত্বদসর যৈি ছুটি অিবা, 
ট্রযখ্াদৈ যািীে আইদৈর অধীদৈ অৈুমতিি, ট্রসখ্াদৈ 14ত্দৈ ্তু্ৈ ছুটি ত্দি হদব। এই তবশ্রাম পবে হদলা 
যািীে আইৈ এবিং অৈুিীলদৈর অধীদৈ ট্রয বাতিেক ছুটি অিবা সরকারী ছুটি ট্র্ওো আদছ িার অতিতরক্ত 

হদব। 

েীদৈর আইদৈ ট্রয প্রতি 14ত্দৈ ্তু্ৈ ছুটি অৈুমতিি ট্রসইতবিদেস্পষ্ট কদর বলা ট্রৈই, তকন্তু এটিদক অবিিই 
সাপ্তাতহক তবশ্রাদমর ৈূিৈিম তভতি হদি হদব। 

11. একটি প্রব্শ্রানমরপ্রিেোড়া শ্রপ্রমকনির কী সাি প্রিনের স্বব্প্রশ কাজ করার অেুমপ্রি আনে? 

এটি আইদৈর উপর তৈভে রিীল। ইটিআই ট্রবস ট্রকাদ  বলা হদেদছ ট্রয, যত্ আইদৈ অৈুমতি িাদক, প্রতি সাি 
ত্ৈ সমেপদবে শ্রতমকরা একটি তবশ্রাদমর ত্ৈ ৈাও ট্রপদি পাদরৈ, তকন্তু িাাঁরা প্রতি 14ত্ৈ সমেপদবে ্টুি পূিে 
ত্বদসর ছুটি অবিিই পাদবৈ। 

12. িপ্রিপ্রিনের কানজর কীনকানোসীমাআনে? 

প্রতিত্ৈ কদিা  ন্টার কায করদি হদব ট্রসই সিংক্রান্ত তৈত ে্ষ্ট ট্রকাদৈা তৈেম ইটিআই ট্রবস ট্রকা -এ বলা ট্রৈই। 
িবুও তৈদোগকারীর উতেি ্ী ে সমে ধদর কাদযর ত্ৈ এতেদে েলা কারি এটি শ্রতমদকর োিিদক েতিকর 
অবিাদৈ তৈদে ট্রযদি পাদর। কাদযর তৈরাপ্ বিবিা প্র্াৈ করার যৈি ট্রবস ট্রকা  এবিং যািীে আইদৈ একটি 
কিে বি আদছ, ট্রযটা অবিিই অতিতরক্ত ্ী ে সমদের কাদযর তিফ্ট অিবা লাগািার কাযদক প্রতিদরাধ করদব। এর 
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কারি হদলা োিি এবিং তৈরাপিার ঝুাঁ তক যা অতিতরক্ত কাদযর সমে ট্রিদক উদূ্ভি হে। অদৈক ট্র্দির যািীে 
আইদৈ হে সদবোচ্চ ন্তৈক কাদযর  ন্টা, ৈূিৈিম ন্তৈক তবশ্রাদমর  ন্টা এবিং তবশ্রাদমর ত্ৈ সিংক্রান্ত বিবিা 
প্র্াৈ করা িাদক। এটি অবিিই মদৈ রাখ্দি হদব ট্রয আইএলও কৈদভৈিৈ ৈম্বর1(1919)-এ ত্দৈ সদবোচ্চ 
8 ন্টার কায িহি করার আহ্বাৈ যাতৈদেদছ। 

13. ইউনক-স্বি এনজপ্রিরশ্রপ্রমকনিরওভারটাইম, প্রিপ্রময়ামনিওয়ারিাপ্রয়ত্বকার? 

সাধারি তৈেম অৈুযােী, কাদযর েুতক্ত ট্রয িরদফর সদি হদেদছ শ্রতমকদ্র ট্রপদমন্ট করার ্াতেত্বও ট্রসই িরদফর। 
ট্রসই কারদি, যত্ ট্রকাদৈা এদযতি, যারা ট্রকাম্পাতৈটিদক পতরদিবা ট্র্ওোর েুতক্ত তৈদেদছ, িাদ্র মাধিদম শ্রতমকরা 
তৈযুক্ত হৈ িদব, শ্রতমকদ্র ওভারটাইম ট্র্ওোর ্াতেত্ব বিে াে ট্রসই এদযতিটির উপর। িবুও, এদযতির 
শ্রতমকদ্র কাদয তৈযুক্ত করা ট্রকাম্পাতৈগুতলর উতেি শ্রতমকরা ওভারটাইদমর উপযুক্ত তপ্রতমোম পাদচ্ছৈকী ৈা এবিং 
কাদযর সমদের  ন্টা যিাযিভাদব পতরোতলি হদচ্ছ কী ৈা িা যাোই কদর ট্র্খ্া। শ্রতমকরা প্রিিে অিবা 
অপ্রিিে (এদযতির শ্রতমক) যাই ট্রহাৈ ৈা ট্রকৈ, ট্রয শ্রতমকরা পিি উৎপা্দৈ অিবা ট্রবস ট্রকা  
আচ্ছাত্িপতরদিবাে যুক্ত আদছৈ, িাাঁদ্র ট্রেদত্র সবেদিাভাদব ইটিআই ট্রবস ট্রকা  পালৈ করা হদচ্ছ কী ৈা িা 
সুতৈতিি করার ্াতেত্ব ট্রকাম্পাতৈগুতলর। 

14.  প্রি একই শ্রপ্রমকনির পিপ্রিঅেুসানরওভারটাইনমরঅেুনরািকরাহয়, িনব্কীনসটিসমসযার সমািাে হনব্?  

সম্ভাবি, হিাাঁ। উ্াহরি তহদসদব বলা যাে, তৈত ে্ষ্ট তকছু সিংিাে, তৈদোগকিে ারা শুধুমাত্র অতভবাসী শ্রতমকদ্র 
যৈিই ওভারটাইদমর প্রস্তাব ত্দি পাদরৈ ট্রযদহিু একটা ধারিা আদছ ট্রয িাৈীে শ্রতমকদ্র িুলৈাে িাাঁদ্র 
অবসর সমদের প্রদোযৈ কম(কারি িাাঁরা িাাঁদ্র আত্মীেদ্র ট্রিদক অদৈক ্দূর, িাাঁরা বাতেদি পাঠাদৈার যৈি 
অিে সঞ্চে করদি োৈ, এবিং আদরা অদৈক তকছু)। িবুও, িাৈীে শ্রতমকদ্র মদৈ ধারিা হদি পাদর ট্রয এটি 
নবিমিমূলক কারি এই বিবিাে িাাঁরা ওভারটাইম করদি পারা এবিং ট্রবতি অিেও ট্ররাযগার করদি পারা ট্রিদক 
প্রতিহি হদচ্ছৈ। ট্রসই কারদি, তৈদোগকিিে াদক সুতৈতিি করদি হদব ট্রয সমস্ত শ্রতমকই যাদি ওভারটাইম কায 
করার প্রস্তাব পাৈ। একইভাদব, ট্রয শ্রতমকরা আদগ একবার ওভারটাইম কায করদি রাতয তছদলৈ িাাঁদ্রদকই 
আবার ওভারটাইম কায করার যৈি পেপািমূলকভাদব প্রস্তাব ট্র্ওো উতেি হদব ৈা, এরফদল এমৈ বিাখ্িা 
উদঠ আসার সম্ভাবৈা আদছ ট্রয তভিিদি ওভারটাইদম কায করার সুদযাগ পাওোর যৈি ওভারটাইম কায করা 
বাধিিামূলক। 

15. িারা 6.2-এর সংনশাপ্রিি ব্য়ানে আইএলও-র সাপ্তাপ্রহক 40র্ন্টার সুপাপ্ররনশর একটা পািটীকার উনেখ্ 
রনয়নে: এটা প্রক আশা করা স্ব  একজে এটিআই সিসয িার সরব্রাহকারী স্ব ে সাপ্তাপ্রহক কানজর সময়নক 
40র্ন্টায় োপ্রমনয় আেনব্, এটা প্রেপ্রিি করনব্ে?  

সরবরাহকারীরা িাাঁদ্র সাপ্তাতহক কাদযর সমেদক সতক্রেভাদব কতমদে আৈদবৈ, ইটিআই স্সিদ্র কাছ ট্রিদক 
এবিাপারটা তৈতিি করার ট্রকাদৈা প্রিিািা িাদক ৈা, যত্ও ট্রয সরবরাহকারীরা িাদ্র শ্রমিতক্তর সদি সাপ্তাতহক 
কাদযর সমে কমাদৈার তবিদে আলাপ-আদলােৈা করদছৈ, ট্রসই সরবরাহকারীদ্র এমৈটা করার যৈি উৎসাহ 
ত্দি ইচ্ছকু হদিই পাদরৈ। ইটিআই স্সিরা সাধারিি িাাঁদ্র সাপ্তাতহক কাদযর সমে 48 ন্টার তৈদে রাদখ্ৈ; 
সুপাতরিগুতল িাাঁদ্র তৈযে কাদয কমেোরীদ্র উপর প্রদযাযি হদব। আন্তযে াতিক মাৈ (আইএলও সমদঝািা) যা 
ট্রবস ট্রকাদ র তভতি তৈমোি কদর, ট্রযখ্াদৈ োভাতবক সাপ্তাতহক কাদযর সবোতধক ন্ েিদক 48 ন্টাে িাপৈ কদরদছ, 
আবার এই আন্তযে াতিক মাপকাঠিই শ্রতমকদ্র োিি ও কলিাদৈর তৈতরদখ্ ট্রছাট কাদযর সপ্তাদহর ত্দক যাওো, 
ওভারটাইম ও যািীে পতরদপ্রতেদি যিাযি ও  অযে ৈদযাগি িাদকও েীকৃতি ট্র্ে।বহু ট্র্দিই এটাই ট্রকাদৈা ৈা 
ট্রকাৈা ভাদব কাদযর সমেদক 48 ন্টা মাৈ্দণ্ড ৈাতমদে আৈাদক ধারাবাতহকভাদব অিাতধকার ত্দে যাদব বহু 
ইটিআই স্সি।  
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16. এই পািটিকানক কভার করার জেয কী নেপ্রিকঅপ্রেটিিযাশাকরাহয়? 

ৈা। এই পা্টীকাটি একটি প্রদোযৈীেিার িুলৈাে মূলি সুপাতরি এবিং এই মাপকাঠি বযাে রাখ্দি অসমিে হদল 
ট্রসটিদক ইটিআই ট্রবস ট্রকাদ র অধীদৈ লঙ্ঘৈ তহদসদব ট্র্খ্া হদব ৈা। িবুও, ট্রয ট্রকাদৈা অত দটর অিংি তহদসদব 
োভাতবক কাদযর সপ্তাদহর ন্ েি অবিিই ট্ররক ে  কদর রাখ্দি হদব, এবিং এটি আিা করা হে ট্রয তৈদোগকিে ারা 
এই লেিটি পুরি করার যৈি ট্রয লাগািার উন্নতির প্রদোযৈ িারযৈি তবকে বাছাইদের কায োতলদে যাদবৈ। 
তৈদোগকারীদ্র উৎসাতহি করা হদচ্ছ পতরতিতির উপর োভাতবক আ্াৈপ্র্াদৈর অিংি তহদসদব িাাঁদ্র শ্রতমকদ্র 
সদি কাদযর সপ্তাহ কমাদৈার সুদযাগ, এবিং ট্রয ইটিআই স্সিভুক্ত ট্রকাম্পাতৈগুতলদক িাাঁরা সরবরাহ কদরৈ, িাাঁদ্র 
তৈদে আদলােৈার যৈি।    

শব্দনকাষ 

• শ্রপ্রমক সংগ ে: এই পতরদপ্রতেদি, আইএলও কৈদভৈিৈ 87, 98 এবিং 135-এ ট্র ািিা অৈুযােী ‘‘সিংগঠৈ’’ 
পতরভািাটির মাদৈ হদলা শ্রতমক বা তৈদোগকিে াদ্র োিে প্র্তধেি করা ও রোর যৈি শ্রতমক বা 
তৈদোগকিে াদ্র ট্রকাদৈা সিংগঠৈ।2

 

 

• স্ব ৌথ চুপ্রক্ত:কাদযর পতরদবি ও োকতরর িিে  সিংক্রান্ত একটি তলতখ্ি েুতক্ত যা সম্পন্ন হে ্—ুপদের মদধি, 
যার একত্দক িাদক একযৈ তৈদোগকিে া, তৈদোগকিে াদ্র একটি ট্রগাষ্ঠী বা একাতধক তৈদোগ সিংিা এবিং 
অৈিত্দক িাদকৈ শ্রতমক সিংগঠদৈর এক বা একাতধক প্রতিতৈতধ, অিবা এ ধরদৈর ট্রকাদৈা সিংগঠৈ ৈা 
িাকদল যািীে আইৈ ও তবতধ অৈুসাদর আদগ ট্রিদক তৈবোতেি বা শ্রতমকদ্র িারা অৈুদমাত্ি শ্রতমক 
প্রতিতৈতধ (আইএলও, ট্রযৌি েুতক্ত সুপাতরি, 1951 (ৈম্বর.91)). 

 

• ওভারটাইম:েুতক্তবদ্ধ  ন্টার অতিতরক্ত কায করা সমস্ত  ন্টা। 

 
• ওভারটাইম প্রিপ্রময়াম:ওভারটাইম কাদযর তৈতরদখ্ প্র্ি অতিতরক্ত রাতি, সাধারিি প্রতি  ন্টা তহদসদব 

ট্র্ওো হে। 

 

• চাকপ্ররর চুপ্রক্ত:োকতরর েুতক্ত হদলা তৈদোগকিে া ও কমীর মদধি একটা েুতক্ত এবিং োকতরর সম্পদকে র তভতি। 
যািীে আইৈ সাধারিি তৈধোরি কদর একটা োকতর েুতক্ত কী হদব এবিং এটা তলতখ্ি হওো উতেি তকৈা 
িা (যািীে আইদৈর উপর তৈভে র কদর, একটা েুতক্ত আইৈগিভাদব নবধ করদি একটা েুতক্ত তলতখ্ি 
হওোর প্রদোযৈ ট্রৈই)। 

 

• জরুরী অব্স্থ্া:অভাবৈীে পতরতিতি ট্রযখ্াদৈ িৎেিাি ও যরুরী প্রতিতক্রো যরুরী। 

 

• প্রব্রাম: টাৈা 24  ন্টার একটা তবশ্রাম পবে। 

 

                                                           

 

2তস087 সতমতির োধীৈিা ও সিংগঠিি করার অতধকার রো সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1948 (ৈম্বর 87); তস098 সিংগঠিি করার অতধকার ও 
ট্রযৌি ্রকিাকতি সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1949 (ৈম্বর 98); তস135 শ্রতমক প্রতিতৈতধত্ব সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1971 (ৈম্বর135). 
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পপ্ররপ্রশষ্ট A: স্বিশীয় রীপ্রি সারপ্রর্ 

স্বিশ সব্মাপ্রিক 
চুপ্রক্তব্ি 
কমমসপ্তাহ 

গড় ব্যব্হার ওভারটাইনমর সীমা ওভারটাইনমর জেয 
স্বখ্সারি প্রিপ্রময়াম 

সাপ্তাপ্রহক প্রব্শ্রাম কাল 

ব্াংলানিশ 48  ন্টা ট্রয ট্রকাদৈা সপ্তাদহ একযৈ শ্রতমক 60  ন্টা 
পযেন্ত কায করদি পাদরৈ এবিং ট্রকাদৈা 
বছদর প্রতি সপ্তাদহ গদে 56 ন্টা পযেন্ত 
কায করদি পাদরৈ, িদব িিে  হদলা িাাঁদক 
ওভারটাইদমর িিে  অৈুসাদর মযতুর ত্দি 
হদব। 

ট্রয ট্রকাদৈা একত্ৈ  ্ুই 
 ন্টা, ট্রয ট্রকাদৈা একটি 
সপ্তাদহ 12 ন্টা এবিং প্রতি 
সপ্তাদহ আট  ন্টার গে 
এক বছর ধদর। 

সাধারি মূল ভািা এবিং 
মহার্ঘে ভািার তিগুি 
(সমদের হার হেদিা 
তৈদোগকিে া তৈত ে্ষ্ট কদর 
ত্দি পাদরৈ-শ্রতমকদ্র 
প্রতিতৈতধর সদি আদলােৈার 
তভতিদি-ট্রসই শ্রতমকদ্র 
যৈি যাাঁদ্র তপস-ট্ররট 
তভতিদি মযতুর ট্র্ওো 
হে)। তবশ্রাদমর ত্দৈ কায 
করার পতরবদিে  ট্র -অফ। 

তিদের উপর তৈভে র কদর এক 
অিবা 1.5ত্ৈ। ট্রয শ্রতমকরা 
কারখ্াৈা বা প্রতিষ্ঠাদৈ তৈযুক্ত 
িাাঁদ্র যৈি একত্ৈ। 

ব্রাপ্রজল 44  ন্টা 
 

সাধারি কাদযর  ন্টা একত্ৈ বাতেদে 
ট্র্ওো ট্রযদি পাদর এবিং একত্ৈ কতমদে 
ট্র্ওো ট্রযদি পাদর সমতষ্টগি েুতক্তর 
মাধিদম, যত্ ৈা সাধারি সাপ্তাতহক কাদযর 
সমেদক এক বছর ধদর গে তহদসব করা 
হে, এবিং ট্রয ট্রকাদৈা ত্ৈ কাদযর সমে 
10 ন্টার ট্রবতি অতিক্রম কদর ৈা। 

প্রতিত্ৈ ্ ু ন্টা। 50% বৃতদ্ধ অিবা যত্ 
তৈদোগকিে া এবিং শ্রতমদকর 
মদধি সহমি হে, িদব 
ট্রখ্সারি তহদসদবদসই সমদের 
যৈি ছুটি। 

একটাৈা 24 ন্টা সমেপবে ধদর 
সাপ্তাতহক তবশ্রাম পাওোর 
অতধকারী হদলৈ শ্রতমকরা যা 
একটি সাধারি তৈেম তহদসদব 
পূিে বা আিংতিকভাদব রতববাদরর 
সদি সাযুযিপূিে হে।  

কানবাপ্রেয়া প্রতি সপ্তাদহ 48 

 ন্টা ও প্রতি 
ত্দৈ আট 
 ন্টা। 

শ্রমমন্ত্রী একটি ত তক্র যাতর করার মাধিদম, 
সপ্তাহ বিতিদরদক একটি অৈি সমেপদবের 
মদধি কাদযর  ন্টা বন্টৈ করার অৈুমতি 
ত্দি পাদরৈ, যার িিে  তহদসদব িাকদব 
কাদযর সমদের ন্দ েির গে সপ্তাদহর 

প্রতি ত্ৈ ্ ু  ন্টা, অিবা 
ত্দৈ সবেদমাট 10 ন্টার 
ট্রবতি ৈে, যারফদল সপ্তাদহ 
সদবোচ্চ 60 ন্টা কায করা 
যাদব। 

ওভারটাইদমর যৈি 50% 
বৃতদ্ধ এবিং ওভারটাইমযত্ 
রাদি হে, রতববাদর অিবা 
ছুটির ত্দৈ হে িদব 
100%। 

6ত্ৈ কাদযর পর, অন্তি 
24 ন্টার সাপ্তাতহক তবশ্রাম পবে 
অবিিই প্র্াৈ করদি হদব, 
এবিং নৈতিকভাদব ট্রসটিদক 
অবিিই রতববার হদি হদব। 
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সিংখ্িার তহদসদব যা প্রতি সপ্তাদহ 48 ন্টা 
ট্রপদরাদব ৈা। 

তকছু তিে ট্রেদত্র ট্র  অফ 
আবতিে ি করা ট্রযদি পাদর। 

চীে প্রতি সপ্তাদহ 40 

 ন্টা ও প্রতি 
ত্দৈ আট 
 ন্টা। 

উদ্িাগীরা পতরবিে ৈিীল কাদযর সমে 
অিবা সঙু্কতেি কাদযর সমে অিবা 
কাদযর এবিং তবশ্রাদমর তভন্ন বিবিা িহি 
করদি পাদরৈ। সঙু্কতেি কাদযর সমেদক 
তহদসব করদি হদব সপ্তাহ, মাস, ঋিু 
অিবা বছদরর সমদের ক্লাস্টার ধদর। 
িবুও, গে ত্ৈ এবিং গে সপ্তাহ, 
 ন্টাদক অবিিই ট্রমৌতলকভাদব কাদযর 
 ন্টার োভাতবক বিবিা যারা িহি 
করদছ িাদ্র মদিা একই হদি হদব। 

 

ত্দৈ এক  ন্টা, অিবা 
তবদিি পতরতিতিদি ত্দৈ 
তিৈ  ন্টা, মাদস সবেদমাট 
36 ন্টা। 

কাদযর ত্ৈগুতলদি 
50%বৃতদ্ধ, তবশ্রাদমর 
ত্ৈগুতলদি 100%বৃতদ্ধ 
এবিং সরকারী ছুটির 
ত্ৈগুতলদি বা তবশ্রাদমর 
ত্ৈগুতলদি 200%বৃতদ্ধ। 

সপ্তাদহ অন্তি এক ত্ৈছুটি। 

ভারি প্রতি সপ্তাদহ 48 

 ন্টা ও প্রতি 
ত্দৈ ৈে 
 ন্টা। 

কাদযর সমদের গদের ট্রকাদৈা উদেখ্ 
ট্রৈই। 

প্রতিত্ৈ এক  ন্টা। মুখ্ি 
শ্রম ইিদপিদরর তলতখ্ি 
অৈুদমা্দৈর তভতিদি 
প্রতিত্ৈ ্ ু  ন্টা বাোদৈা 
ট্রযদি পাদর। 

ত্দৈ ৈে  ন্টার ট্রবতি বা 
সপ্তাদহ 48 ন্টার ট্রবতি 
কায করার যৈি 100% 
বৃতদ্ধ। কৃতি কাদয যুক্ত 
কমীরা ওভারটাইম করার 
যৈি 50% বৃতদ্ধ ট্রপদে 
িাদকৈ। 

প্রতি সপ্তাদহ কায করা এক 
ত্ৈ। এটিদক পতরবিে  করা 
ট্রযদি পাদর যদিাত্ৈ ৈা 
শ্রতমকরাতবশ্রাদমর ত্ৈ ট্রৈওো 
ছাোই 10ত্দৈর ট্রবতি কায 
কদর যাৈ। 

ইিাপ্রল সপ্তাদহ 40 ন্টা 
(তিে কাদয 
বিতিক্রম সহ 
ট্রযখ্াদৈ 
ট্রটকতৈকাল বা 
মরসুতম কারদি 
সীমা অতিক্রম 
অবিিই 
করদব) 

তৈম্ন সীমার যৈি সমতষ্টগি েুতক্ত প্র্াৈ 
করা ট্রযদি পাদর এবিং বাতিেক তভতিদি 
সীমাটির গে করার অৈুমতি ত্দি 
পাদর। সদবোচ্চ সাপ্তাতহক  ন্টা 
(ওভারটাইমসহ) যা সমতষ্টগি েুতক্তর 
িারা প্রতিতষ্ঠি হদেদছ িা ট্রযৈ 48 ন্টার 
গেদক অতিক্রম ৈা কদর যাে, যা 
গিৈা করা হদেদছ 4মাদসর ট্রবতি ৈে 
এমৈ প্রাসতিক সমেপবে ধদর। 

প্রতি বছর 250 ন্টা। 10%বৃতদ্ধ (সব ভািার 
উপর প্রদযাযি হদব, 
ট্রযমৈ, প্রািতমক মাইদৈ 
উপরন্তু ট্রবাৈাস এবিং 
ভািাসমূহ)। িােী 
শ্রতমদকর োভাতবক কাদযর 
 ন্টাে ট্রপৌাঁছাদৈার আদগ 
ঠিকা কমীর করা 
অতিতরক্ত  ন্টা কাদযর 

একত্ৈ। তিদফ্ট কাদযর যৈি 
ৈূিৈিম তবশ্রাদমর  ন্টা সাি 
ত্দৈর সমে পদবের মদধি 
77 ন্টার কম হদি পারদব 
ৈা। 
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যৈি সাধারৈ হাদর মযতুর 
প্র্াৈ করা হে। 

স্বকপ্রেয়া ছে ত্দৈ 
52 ন্টা 

উদেতখ্ি পবে একটা ছে ত্দৈর কমে 
সপ্তাদহর মদধি সীমাবদ্ধ। 

পর পর ্টুি সপ্তাদহর 
সমে পদবের ট্রকাদৈা 
সমদেই ওভারটাইম 
উপরন্তু প্রতি সপ্তাদহর 
োভাতবক কাদযর সমে 
ট্রমাট 116 ন্টার ট্রবতি হদব 
ৈা। 

কাদযর ত্দৈ কায সম্পন্ন 
করার যৈি 50% ট্রবতি। 
তবশ্রাদমার ত্ৈগুতলদি এবিং 
সরকারী ছুটির ত্ৈগুতলদি 
কায সম্পন্ন করার যৈি 
100% ট্রবতি। 

প্রতি সাি ত্দৈর সমে পদবের 
মদধি অন্তি একটি তবশ্রাদমর 
ত্ৈ। 

 

িপ্রের্ 
আপ্রিকা 

45  ন্টা ওভারটাইম মযতুর ৈা তৈদে খ্াবার 
তবরতি সহ একযৈ কমীদক ত্দৈ 
12 ন্টা পযেন্ত কায করাদি তলতখ্ি 
একটা েুতক্ত অিবা লাগদি পাদর 
অৈুমতি লাগদি পাদর। ট্রযৌি েুতক্তগুতল 
োভাতবক কাদযর সমে ও ওভারটইমদক 
োর মাস পযেন্ত একটা পদবে গদে ভাগ 
করার সুদযাগ ত্দি পাদর। গে কাদযর 
সমে সপ্তাদহ গদে 45  ন্টা বা প্রতি 
সপ্তাদহ গদে পাাঁে  ন্টার ওভারটাইম 
হদি পাদর। 

প্রতিত্ৈ 3 ন্টা এবিং প্রতি 
সপ্তাদহ 10 ন্টা। একত্দৈ 
ওভারটাইম ট্রকাদৈাভাদবই 
12 ন্টার ট্রবতি হদি পাদর 
ৈা। একটা ট্রযৌি েুতক্ত 
সাপ্তাতহক সীমাদক 15 ন্টা 
পযেন্ত বাোদি পাদর। 
একটা েুতক্ত অৈুযােী 
ছাো একযৈ শ্রতমকদক 
ওভারটাইম করাদি বা 
করার অৈুমতি পাদর ৈা 
একযৈ তৈদোগকিে া। 

অন্তি 50%বৃতদ্ধ (অিবা 
তৈদোগকিে া ও কমীর 
মদধির েুতক্ত অৈুসাদর 
েতিপূরিমূলক ছুটি)। ।  
রতববাদর কাদযর যৈি 
100%বৃতদ্ধ অিবা 
সাধারিি রতববার কায 
কদরৈ ট্রয শ্রতমকরা িাাঁদ্র 
যৈি 50%। 

36 ন্টা। প্রতি ্’ুসপ্তাদহ 
একটাৈা অন্তি 60 ন্টার 
একটা তবশ্রাম পবে ট্র্ওোর 
যৈি তৈদোগকিে া ও কমেোরী 
সম্মি হদি পাদরৈ অিবা 
ট্রকাদৈা সপ্তাদহ একযৈ 
কমেোরীর সাপ্তাতহক তবশ্রাম 
পবে আট  ন্টা কতমদে আৈা 
ট্রযদি পাদর যত্ পরবিী 
সপ্তাদহ তবশ্রাম পবে একই হাদর 
বাোদৈা হে। 

িুরস্ক প্রতি সপ্তাদহ 45 

 ন্টা (ছে 
ত্ৈ ধদর) 

উভেপদের সহমদি ন্তৈক কাদযর 
সমে ট্রহরদফর হদলও একটা ্ইু মাস 
সমদের পবে যদুে গে সাপ্তাতহক  ন্টা 
45 ন্টার ট্রবতি হদি পাদর ৈা, এবিং 
ট্রকাদৈা একটি ত্দৈ কাদযর সমে 
11 ন্টা ছাোদি পাদর ৈা। ট্রযৌি েুতক্তর 
মাধিদম এই পবেটা োর মাস পযেন্ত 
বােদি পাদর। 

প্রতি বছদর 270  ন্টা। োভাতবক কাদযর সমদের 
উপর তৈভে র কদর মযতুর 
125% ট্রিদক 150%-র 
মদধি বৃতদ্ধ অিবা িার 
ব্দল ছুটি। 

সাি ত্দৈর সমেকাদল 
24 ন্টা 



18 

 

 

 ুক্তরাজয 
 

ওভারটাইম সহ 
ট্রমাট 48 ন্টা। 
(তলতখ্ি েুতক্তর 
মাধিদম বােদি 
পাদর) 

একটা 17সপ্তাদহর পবেযদুে গে হদি 
পাদর 48 ন্টার ভািা  

প্রতি সপ্তাদহ 48 ন্টা 
(ওভারটাইদমর সমে 
সহ) 

ওভারটাইম ট্র্ওোর যৈি 
ট্রকাদৈা তবতধবদ্ধ বিবিা 
ট্রৈই। 

সাি ত্দৈ এক ত্ৈ। প্রতি 
14 ত্ৈ সমেপদবের মদধি 
ট্রকাদৈাভাদবই প্রতিটি 24 ন্টার 
কম হদব ৈা হে এমৈ ্টুি 
তবশ্রাম পবে, অিবা প্রতি 14 
ত্ৈ সমে পদবের মদধি একটি 
তবশ্রাম পবে যা 48 ন্টার কম 
হদব ৈা এমৈ ট্রযদকাদৈা ্টুির 
মদধি পতরবিে  করা ট্রযদি 
পাদর। প্রতিটি 24 ন্টার 
সমবপদবের মদধি পর পর 
11 ন্টার তবশ্রাম। 

প্রভনয়িোম প্রতি সপ্তাদহ 48 

 ন্টা ও প্রতি 
ত্ৈ আট  ন্টা 

 প্রতি ত্দৈ োর  ন্টা, এক 
বছদর 200 ন্টা। 

োভাতবক কাদযর ত্দৈর 
যৈি 150% বৃতদ্ধ, 
সাপ্তাতহক ছুটির ত্ৈ, 
সরকারী ছুটির ত্ৈ 
অিবা বাতিেক ছুটির ত্দৈ 
200%বৃতদ্ধ। 

সাি ত্দৈ একত্ৈ 
(24 ন্টা), তিদফ্ট কাদযর 
যৈি প্রতিত্ৈ 12 ন্টার 
তবশ্রাম। 
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পপ্ররপ্রশষ্ট B:িাসপ্রিক আন্তজম াপ্রিক শ্রম মােিন্ডসমহূ 

 

C1 – কাদযর সমে (তিে) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1919  

C30 – কাদযর সমে (বাতিতযিক ও ্প্তর) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1930 

C14–  সাপ্তাতহক তবশ্রাম (তিে) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1921  

C106 – সাপ্তাতহক তবশ্রাম (বাতিতযিক ও ্প্তর) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1957 

C175– ঠিকা কায সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1994  

C182– ঠিকা কায সিংক্রান্ত সুপাতরি, 1994 

C47 – েতেি- ন্টা সপ্তাহ সমদঝািা, 1935 

R116 – কাদযর সমে কমাদৈার সুপাতরি, 1962 (ৈম্বর 116)   

C87 – সতমতির োধীৈিা ও সিংগঠিি করার অতধকার রো সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1948 

C98 – সিংগঠিি করার অতধকার ও ট্রযৌি ্রকিাকতি সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1949 

কানজর সময় সংক্রান্ত আইএলও সমনঝািা ও সুপাপ্ররশগুপ্রলর একটা পরূ্মাি িাপ্রলকা প্রেনচ স্বিওয়া হনলা 

 প্রস001–কাদযর সমে (তিে) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1919 (ৈম্বর 1) 

 প্রস004–রাদি কায (মতহলা) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1919 (ৈম্বর 4) 

 প্রস014–সাপ্তাতহক তবশ্রাম (তিে) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1921 (ৈম্বর 14) 

 প্রস020–রাদি কায (ট্রবকাতর) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1925 (ৈম্বর 20) 

 প্রস030–কাদযর সমে (বাতিতযিক ও ্প্তর) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1930 (ৈম্বর 30) 

 প্রস031–কাদযর সমে (কেলা খ্তৈ) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1931 (ৈম্বর 31) 

 প্রস041–রাদি কায (মতহলা) সিংক্রান্ত সমদঝািা (সিংদিাতধি), 1934 (ৈম্বর 41) 

 প্রস043–তিট-গ্লাস কায সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1934 (ৈম্বর 43) 

 প্রস046–কাদযর সমে (কেলা খ্তৈ) সিংক্রান্ত সমদঝািা (সিংদিাতধি), 1935 (ৈম্বর 46) 

 প্রস047–েতেি  ন্টার সপ্তাহ সমদঝািা, 1935 (ৈম্বর 47) 

 প্রস049–কাদযর সমেকমাদৈা (গ্লাস-বটদলর কায)সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1935 (ৈম্বর 49) 

 প্রস051–কাদযর সমে কমাদৈা (পূিে ) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1936 (ৈম্বর 51) 

 প্রস052–সদবিৈ ছতব সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1936 (ৈম্বর 52) 

 প্রস061–কাদযর সমে কমাদৈা (বস্ত্রতিে) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1937 (ৈম্বর 61) 

 প্রস067–কাদযর সমে কমাদৈা ও তবশ্রাম পবে (সেক পতরবহৈ) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1939 (ৈম্বর 67) 

 প্রস089–রাদি কায (মতহলা) সিংক্রান্ত সমদঝািা (সিংদিাতধি), 1948 (ৈম্বর 89) 

 প্রস101–সদবিৈ ছুটি (কৃতি) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1952 (ৈম্বর 101) 

 প্রস106–সাপ্তাতহক তবশ্রাম (বাতৈতযিক ও ্প্তর) সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1957 (ৈম্বর 106) 

 প্রস132–সদবিৈ ছুটি সিংক্রান্ত সমদঝািা (সিংদিাতধি), 1970 (ৈম্বর 132) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312146:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312175:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312159:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312251:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312320:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312520:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312192:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312454:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312146:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312149:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312159:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312165:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312175:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312176:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312186:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312188:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312191:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312192:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312194:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312196:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312197:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312206:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312212:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312234:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312246:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312251:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312277:NO
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 প্রস153–কাদযর সমে ও তবশ্রাম পবে (সেক পতরবহৈ), 1979 (ৈম্বর 153) 

 প্রস171 - রাদি কায সিংক্রান্ত সমদঝািা, 1990 (ৈম্বর 171) 

 প্রপ089–রাদি কাদযর যৈি 1990-র ট্রসৌযৈিতবতধ সিংক্রান্ত সমদঝািা (সিংদিাতধি), 1948 

 আর013–মতহলাদ্র রাদি কায (কৃতি) সিংক্রান্ত সুপাতরি, 1921 (ৈম্বর 13) 
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