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কামের সেয়

কামের সেয়
পাসমপাট্ত  এেং আইতি

চুততিনাো

আপনার চাকররর চুরতিনামায় যে যেতন উল্লেরিত আল্ে তার উপর 
আপনার অরিকার আল্ে।(চাকররর চুরতিনামা যক প্ায়ই শ্রম মন্ত্রণালয় 
চুরতি অথো দ্বৈত ভাষা চুরতি রিল্েল্ে উল্লেি করা িয়)

প্রতমাল্ে কমপল্ষে ১ োর আপনার রনল্ের যেতন আপরন রনল্ে 
পাওয়ার অরিকার রাল্িন।

আপনার রনয়রমত কাল্ের েমল্য়র োইল্র যে অরতররতি েময় আপরন 
কাে কল্রল্েন তার মেরুী আপনার প্াপ্য। (যেমনঃ ওভার টাইম)

যেতন েুরষো িারার অিীল্ন, আপনার ে্যাাংক অ্যাকাউল্টে যেতন 
পাওয়ার অরিকার আল্ে।

কাতার যেল্ে োরষষিক েুটিল্ত োওয়ার আল্ে আপনার পূল্েবের েকল 
েল্কয়া যেতন পাওয়া আপনার অরিকার।

আপনার কাল্ের েময় রিল্ন ৮ ঘটোর যেরি িল্ে না, শুিুমাত্র রমোন 
মাল্ে রিল্ন ৬ ঘটো কল্র কাে থাকল্ে।

আপনার কাল্ের েমল্য়র মল্ি্য রেরতী পাওয়ার অরিকার আপনার 
আল্ে (নামাে অথো িাোল্রর েন্য)।

আপনার রনল্য়ােকারী আপনার আোরেক অনুমরতর েন্য ফাইরলাং 
অথো আপনার পােল্পাটবে  নোয়ল্নর কাে োো আপনার পােল্পাটবে  
এোং অন্য যকান ভ্রমল্নর কােেপত্র আপনার রনল্ের িিল্ল/কাল্ে 
রািার অরিকার রাল্িন।

রনল্য়ােকারীর োল্থ স্াষেররত চাকররর চুরতিনামার একটি করপ 
আপনার কাল্ে রািার অরিকার আপনার আল্ে।

চাকররর চুরতিনামায় রনল্্াতি তথ্যেমূি থাকল্ত িল্েঃ
রনল্য়ােকারীর নাম এোং কাল্ের োয়ো আপনার নাম, যোে্যতা, 
োতীয়তা, যপিা, ঠিকানা এোং পররচয় পল্ত্রর প্মাণ চুরতিনামা 
স্াষেল্রর তাররি, কাল্ের িরন এোং প্কৃরত এোং যকান োয়োয় 
চুরতিনামা দ্তরর করা িল্য়ল্ে, চাকরর শুরু করার তাররি, চুরতিনামার 
যময়াি, আপনার যেতন, যেতন পররল্িাল্ির েময় এোং পদ্ধরত।

আপনার রিষোনেীিকাল ৬ মাে ো তার যচল্য় কম িল্ে। এর যেরি যে 
যকান েময় যেআইরন।
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রেল্িষ দ্রষ্টে্যঃ এই প্েল্ধে (ডকুল্মটে) কাতার শ্ররমক এোং অরভোেন আইল্নর অিীল্ন একেন শ্ররমল্কর েকল অরিকার নয় েরাং রকেু অরিকার েম্পল্কবে  
উল্লেি আল্ে; এোোও একেন শ্ররমল্কর আল্রা অরতররতি অরিকার আল্ে।
কমবেচারীল্ির এই েম্পরকষিত যকান প্শ্ন অথো তাল্ির অন্য আইরন ও রনয়ন্ত্রক অরিকার েম্পল্কবে  োনল্ত শ্ররমক রেভাল্ে অাংি গ্রিন করা উরচত (চাকরর 
োংক্ান্ত তাল্ির েকল কােেপত্র েি)।



আপরন েপ্াল্ি েম্পূণবে ২৪ ঘটোর ১ রিন যেতনেি েুটি পাওয়ার 
অরিকার রাল্িন।

েরি যকান কারল্ণ আপনার েুটির রিল্ন কাে করল্ত িয় তািল্ল তার    
ষেরতপূরণ রিল্েল্ে আপরন অরতররতি কাল্ের(ওভার টাইম) যেতন 
অথো অন্য যকান রিন েুটি রিল্েল্ে পাল্েন।

প্রত েের অন্ততপল্ষে ১০ রিন দ্েতরনক েুটি আপরন পাল্েনঃ
প্রত ঈল্ি ৩ রিন কল্র েুটি, কাতাল্রর োতীয় রিেে উপলল্ষে ১ রিন 
এোং আপনার রনল্য়ােকারী কতৃবে ক রনিবোররত ৩ রিন। [এোোও েরি 
আপনার রনল্য়ােকারী যকান যিলািুলার আল্য়ােন কল্র তািল্ল 
োতীয় ক্ীো রিেে রিল্েল্ে ১ রিন েুটি পাল্েন]

আপনার চাকররর চুরতিনামা অনুোয়ী আপরন যকাম্পারনর যিয়া 
োেস্ান অথো তার রেরনমল্য় একটি ভাতা পাওয়ার যোে্য। পররষ্ার 
এোং রনরাপি পররল্েল্ি থাকার অরিকার আপনার আল্ে।

আপনার চুরতিনামায় উল্লেরিত োয়ো ো ঠিকানাল্তই শুিু আপরন 
কাে করল্ত পারল্েন। অন্য যকাথাও কাে করা যেআইরন।

েুটিল্ত থাকাকালীন েময় চাকরর যথল্ক েরিষ্ার না িওয়ার অরিকার 
আপনার আল্ে।

েুটিল্ত থাকাকালীন েময় চাকরর যথল্ক েরিষ্ার না িওয়ার অরিকার 
আপনার আল্ে।

আপরন আপনার চাকররর চুরতিনামা যিষ/স্রেত করল্ত পারল্েন 
উিািরন স্রূপ েরি আপনার রনল্য়ােকতবে া আপনার উপর িারীররক 
রনেবোতন চালায় অথো আপনার কাল্ের অেস্ান েম্পল্কবে  ভুল িারনা 
রিল্য় থাল্ক।

আপনার চাকররর চুরতিনামার যিল্ষ আপনার রনল্য়ােকতবে ার কাে যথল্ক 
একটি চাকররর স্ীকৃরতনামা(োটিবে রফল্কট) আপনার প্াপ্য। এোং এই      
োটিবে রফল্কল্টর োল্থ আপনার েমাকৃত অন্যান্য কােেপত্রও আপরন 
যফরত পাওয়ার অরিকার রাল্িন।

আপরন েরি ১ েেল্রর যেরি েময় িল্র কাে কল্র থাল্কন তািল্ল কাে 
যিল্ষর েিরিি আপনার প্াপ্য।

চুরতি যিল্ষ আপনার রনল্য়ােকতবে ার কাে যথল্ক  োতায়াত এর িরচ 
আপনার প্াপ্য।

ভাল োয়ু চলাচল ে্যেস্া, পানল্োে্য পারন এোং পেবোপ্ আল্লার 
ে্যেস্া েি রনরাপি ও স্াস্্যেম্মত কাল্ের পররল্েি পাওয়ার অরিকার 
আপনার আল্ে।

সাপ্াতহক ছুটি , 
সরকাতর ছুটি সেূহ
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