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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

১ বাংলাদেশ শ্রি আইদন কয়টি  ধারা এবং অধ্যায় ? Aa¨vq 21 টি , aviv 354 Uv

২ বাংলাদেশ শ্রি আইদন কয়টি  মবমধ এবং অধ্যায় ? Aa¨vq 19 টি , wewa 367 Uv

৩ বাংলাদেশ শ্রি আইদন কয়টি তফমিল ?

                                    Zdwmj -K: Aa¨vq 5Uv

                                    Zdwmj -L: Aa¨vq 7Uv

৪ বাংলাদেশ শ্রি আইদন কয়টি ফরি ? 81 টি

৫ উৎিব ভাতা মক ?

ককাদনা কারখানা বা প্রমতষ্ঠাদন কি মরত শ্রমিকদেরদক তাহাদের স্ব স্ব ধিীয় উৎিদবর 

প্রাক্কাদল প্রদেয় মবমধ দ্বারা মনধ মামরত উৎিব ভাতা ।

২(২ক)

৬ কি ম-ঘন্টা মক ?

থ আহার এবং মবশ্রাদির জন্য মবরমত ব্যতীত কে িিদয় ককান শ্রমিক কাজ করার 

জন্য িামলদকর এখমতয়ারাধীন থাদকন।

২(৪)

৭

KZ Rb kÖwgK KvR Ki‡j GKwU cÖwZóvb‡K KviLvbv 

e‡j?
eQ‡i 5 Rb 2(7)

৮ wK‡kvi kÖwg‡Ki eqm KZ eQi ch©šÍ? 14 eQ‡ii D‡×© - 18 Gi wb‡চ 2(8)

৯ প্রাপ্ত বয়স্ক kÖwg‡Ki eqm KZ eQi ch©šÍ? ১ ৮(আঠার) বৎির বয়ি পূর্ ম কমরয়াদেন এিন ককান ব্যমি 2(৩৬)

১ ০ মশশু kÖwg‡Ki eqm KZ eQi ch©šÍ? ক ৌদ্দ বৎির বয়ি পূর্ ম কদরন নাই এিন ককান ব্যমি। 2(৬৩)

১ ১ কখারাকী ভাতা মক ? মূল িজুরী, িহাঘ ম ভাতা এবং এডহক বা অন্তবতী িজুরী, েমে থাদক, এর অদধ মক। ২(9ক)

১ ২ গ্রাচুইটি মক ?

ককান শ্রমিদকর প্রমত পূর্ ম বৎির  াকুরী অথবা েয় িাদির অমতমরি িিদয়র  াকুরীর

জন্য তাহার িব মদশষ প্রাপ্ত িজুরী হাদর ন্যূনতি ৩০ মেদনর িজুরী অথবা ১ ০

বৎিদরর অমধককাল  াকুরীর কেদে তাহার িব মদশষ প্রাপ্ত িজুরী হাদর ৪ ৫ মেদনর

িজুরী োহা উি শ্রমিকদক তাহার  াকুরীর অবিাদন প্রদেয়।

২(10)

১ ৩ োটাই মক ? অপ্রদয়াজনীয়তার কারদর্ িামলক কর্ত মক শ্রমিদকর  াকুরীর অবিান; ২(১ ১)

১ ৪ মডি াজ ম মক?

 শারীমরক বা িানমিক অৰিতার কারদর্ অথবা অব্যাহত ভগ্ন স্বাদযূর কারদন

িামলক কর্ত মক ককান শ্রমিদকর  াকুরীর অবিান।

২(১ ৭)

১ ৫ মেন মক? "মেন" অথ ম কভার েয় ঘটিকা হইদত শুরু কমরয়া ককান  মিশ ঘণ্টা িিয়। ২(19)

১ ৬ ধি মঘট মক?

ককান প্রমতষ্ঠাদন মনদয়ামজত একেল শ্রমিক কর্ত মক একদে কি ম বন্ধকরর্ বা কাজ

কমরদত অস্বীকৃমত অথবা উহাদত মনদয়ামজত ককান শ্রমিক িিমি কর্ত মক ঐকিদতূর

মভমিদত কাজ গ্রহর্ কমরদত বা কাজ  ালাইয়া োইদত অস্বীকৃমত।

২(২ ২)

১ ৭ পালা মক?

কে কেদে একই প্রকাদরর কাজ মেদনর মবমভন্ন িিদয় দুই বা তদতামধক শ্রমিকেল

দ্বারা িম্পামেত হয় কি কেদে উিরূপ প্রদতূক িিয়।

২(২9)

১ ৮ বন্ধ মক? গ্রাহদকর কিবা কেওয়ার জন্য বা ককান ব্যবিা পমর ালনা কমরবার জন্য কখালা নাই। ২(৩৮)

১ ৯

কাদজর ধরন ও প্রকৃমতর মভমিদত  শ্রমিকগর্দক কয়

কশ্রর্ীদত মবভি করা হদয়দে ?

৭  কশ্রনীদত  ; (ক) মশোধীন (খ) বেলী (গ) িািময়ক (ঘ) অযায়ী (ঙ) মশোনমবশ 

( ) যায়ী  ও (ে) কিৌসুিী শ্রমিক

৪

২ ০ wb‡qvMcÎ Ges AvBwW KvW© †`Iqv wK eva¨Zvg~jK?
wb‡qvMcÎ cÖ̀ vb bv K‡i ‡Kvb kÖwgK wb‡qvM ‡`qv hv‡e bv Ges cÖ‡Z¨K‡K Qwemn 

cwiচqcÎ w`‡Z n‡e|
5 19

২ ১ mvwf©m eB Kvi †ndvR‡Z _vK‡e ? cÖ‡Z¨K mvwf©m eB gvwj‡Ki †ndvR‡Z _vK‡e| 6(2)

২ ২ মন‡qvMcÎ I cwiPqcÎ cÖ`vb  এর শর্ন কি?

(1) ‡Kvb gvwjK wb‡qvMcÎ cÖ`vb bv Kwiqv †Kvb kªwgK‡K wb‡qvM Kwi‡Z 

cvwi‡eb bv|  

(2)     †Kvb  cÖwZôv‡b  PvKwiKvjxb  ‡Kvb  e ẅ³‡K  †Kej  GKevi  

wb‡qvMcÎ  cÖ`vb Kwi‡Z cvwi‡e|   

(3)     ‡Kvb  kÖwg‡Ki  wb‡qvMcÎ  nvivBqv  †M‡j  ev  bó  nB‡j kÖwg‡Ki  

Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z  Zvnvi  e ẅ³MZ  dvB‡j  iw¶Z  wb‡qvMc‡Îi  d‡UvKwc 

ev  ûeû  bKj  mieivn  Kiv hvB‡e  

(৫) dig-6 Abyhvqx gvwj‡Ki Li‡P Qwemn cwiPqcÎ cÖ`vb Kwi‡eb|

 ১ ৯  

(১)(২) 

(৩) 

(৫)

৬

তফসিল ০২ টি
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নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

২ ৩ শ্রwgK  cwiPqcÎ  nvivBqv  †dwj‡j কি Kiv hvB‡e?  50  UvKv  wd  cwi‡kva  mv‡c‡¶  b~Zb cwiPqcÎ cÖ`vb Kiv hvB‡e| ১ ৯(৬)

২ ৪

কে‡qvMcÎ,  cwiPqcÎ  I  mvwf©m  ewn  cÖ`vb

m¤úwK©Z  র্থ্য কিভানে  msi¶Y Kwi‡Z nB‡e ?
†iwR÷v‡i  dig-6(K) Abyhvqx msi¶Y Kwi‡Z nB‡e | ১ ৯(৭) ৬
(ক)

২ ৫

শ্রমিক িামভ মি বইদয়র একটি কমপ  িংরের্ কমরদত

 াইদল মক কমরদত হদব?

মনজ খরদ   করদত হদব ৬(৬)

২ ৬

কাজ বদন্ধর কিয়াে কত কি ম মেবদির অমধক  হইদল

িংমিি শ্রমিকগর্দক ধারা ১ ৬ এর মবধান অনুোয়ী কল-

অফ করা হইদব?

মতন কি ম মেবদির অমধক ১ ২(৮)

২ ৭ সাকভনস েইনের আিার কিমে হইনে?
mvwf©m ewn dig-7Abyhvqx nB‡e Ges Dnv‡Z k³ gjvUmn ‡UKmB KvM‡Ri 

16 wU gyw`ªZ c„ôv _vwK‡Z nB‡e| 
২ ০(১)

২ ৮

mvwf©m ewn dig-7Abyhvq mvwf©m ewn‡Z Z_ ̈mg~n

AšÍf©yw³Ki‡Yi D‡Ï‡k  ̈Dnvi gjvU e Z̈xZ c„ôvmg~n

ির্ As‡k wef³ _vwK‡e?

০৫ টি As‡k wef³ _vwK‡e।h_v: 

(K)   cÖ_g fvMt   kªwgK‡K mbv³ Kwievi gZ Z_ m̈g~n  (c„ôv- 1);

(L)   wØZxq fvMt  gvwj‡Ki I PvKwii Z_ m̈g~n (c„ôv, 2-5);  

(M)   রৃ্র্ীে fvMt   mvwf©m  †iKW©,    gRywi  I  fvZv  msμvšÍ  র্থ্য m̈g~n  

(c„ôv 6-9);

(N)   PZz_© fvMt    ‡fvMK...Z QywUi weeiY (c„ôv 10-13);     

(O)   cÂg fvMt   kªwg‡Ki AvPi‡Yi †iKW© (c„ôv 14-16)|

২ ০(২)

২ ৯

স্থােীিরনের  ZvwiL  nB‡Z  ির্ মানসর মনযয

gvwjK mswkøó kªwg‡Ki cÖ‡qvRbxq Z_ m̈g~n Zvnvi

mvwf©m ewn‡Z wjwce× Kwi‡eb?

০১ (GK)  gv‡mi মনযয ২ ১(১)

৩০

‡eZ‡bi † ‹̄j ev gRywii nvi cwieZ©b, e`wল,

cÖwk¶Y MÖnY ev †Kvb we‡kl `¶Zv AR©b,evwl©K QywU

†fvM Kiv ev bM`vqb,PvKwi nB‡Z QuvUvB, wWmPvR©,

eiLvস্ত, Aemvb, c`র্যাM ev Aemi MÖnY,‡Kvb

Rwigvbv ev `Ð Av‡ivc Ges পুরষ্কার cÖ̀ vb ev

cÖksmv Ávcb  ইর্যাকি কেনে ির্ কিনের  মনযয

সাকভনস েকহনর্ কলকপেদ্ধ িরনর্ হনে ?

mswkøó  NUbv  msNU‡bi  15  (c‡bi) w`‡bi  g‡a  ̈ kªwg‡Ki cieZx© ev b~Zb 

Zথ্য mvwf©m ewn‡Z wjwce× Kwi‡Z nB‡ে
২ ১(২)

৩১

‡Kvb  kÖwgK  wb‡qvM  ev  wk¶vbwekKvj  mgvß

nBevi  ির্  w`‡bi  gকযয gvwjK  kÖwg‡Ki Rb ̈

Avjv`v Avjv`v mvwf©m ewn Lywjevi েযােস্থা Kwi‡eb?

  15  w`‡bi  gকযয  ও Dnv‡Z ms‡hvR‡bi Rb  ̈kªwg‡Ki Qwe DVvBevi েযাে

gvwjK enb Kwi‡eb|
২ ২(১)

৩২

kÖwgK PvKwi‡Z †hvM`vbKv‡j Zvnvi c~‡e©i PvKwii

PvKwii mvwf©m ewn, hw` _v‡K র্নে শ্রকমি কি

িকরনেে?

gvwj‡Ki wbKU Rgv cÖ`vb Kwi‡eb Ges gvwjK Zvnv‡K dig-7(K) Abyhvqx

GKwU iwm` cÖ`vb Kwi‡eb|
২ ২(২)

৩৩

†Kvb kªwgK wb‡qvMKvix িরৃ্নপনের wbKU mvwf©m

ewni g~j  ̈eve` ির্ িািা cÖ̀ vb  Kwiqv  AweKj

bKj  mvwf©m  ewn  wb‡Ri  †ndvR‡Z  msi¶Y

Kwi‡Z cvwi‡eb?

20/- (wek) UvKv  bM‡`  Rgv  cÖ`vb  Kwiকর্ হনে । gvwjK AweKj bKj

mvwf©m ewn 7 (mvZ) w`‡bi মনযয cÖ̀ vb Kwi‡eb|  সvwf©m ewn‡Z ÔAweKj

bKjÕ K_vwU ‡jLv _vwK‡e|

২ ২(৩)(

৪)(৫)

৩৪

kªwg‡Ki  wbKU  msiw¶Z  mvwf©m  ewn  nvivBqv

†M‡j  ev  bó  nBqv  †M‡j কিভানে  cybivq AweKj

bKj mvwf©m ewn msMÖn Kwi‡Z cvwi‡e?

Zr¶Yvr Dnv wjwLZfv‡e gvwjK‡K AewnZ Kwi‡Z nB‡e, Ges ‡mB ‡¶‡Î D³

kªwgK bM‡` 30/- (wÎk) UvKv িরৃ্নপনের wbKU Rgv cÖ`vb Kwiqv cybivq

AweKj bKj GKwU mvwf©m ewn msMÖn Kwi‡Z cvwi‡e|

২ ২(৬)
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৩৫

‡Kvb  kªwg‡Ki  PvKwi  Aemv‡bi  ির্  Kg©w`e‡mi

মনযয gvwjK mvwf©m  ewn †diZ cÖ`vb Kwi‡eb?

০২  (`yB)  Kg©w`e‡mi  মনযয gvwjK mvwf©m  ewn †diZ cÖ`vb Kwi‡eb। Z‡e

kZ© _v‡K †h, P~ovšÍ cvIbv cwi‡kv‡ai mgq kªwgK‡K D³ mvwf©m ewn m‡½

Avwbqv Dnv‡Z D³ cvIbv cwi‡kv‡ai র্থ্য wjwce× KivBqv jB‡Z nB‡e|

িরৃ্নপে c¶ B”Qv Kwi‡j Dnvi GKwU Wzwcø‡KU Kwc Zvnvi e ẅ³MZ bw_‡Z

msiÿY Kwi‡Z cvwi‡eb| mvwf©m ewn wWwRUvj c×wZ‡Z msi¶Y Kiv hvB‡e

Ges †mB ‡¶‡Î kªwgK‡K Kwc mieivn Kwi‡Z nB‡e।

২২(৭) 

(৮)(৯)

৩৬

KZ w`b KvR  Ki‡j 1 eQi Ges 6 gvm Mbbv Kiv 

nq?

‡Kvb kÖwgK †Kvb cÖwZôv‡b c~e©eZx© evi cyw Í̄Kv gv‡m ev Í̄‡e AšÍZ t 240 w`b 

ev 120 w`b KvR K‡i _v‡Kb , Zvn‡j wZwb h_vµ‡g 01 ermi ev 06 gvm 

cÖwZôv‡b Awew”Qbœfv‡e KvR K‡i‡Qb e‡j Mbv n‡e| Z‡e †m ‡ÿ‡Î †Kvb 

kÖwg‡Ki ev Í̄‡e KvR Kivi w`b Mbbvi †ÿ‡Î wb  œwjwLZ w`b¸wjI MYbvq Avbv 

n‡e, h_vt-                       

1. Zvi †j- A‡di w`b ¸‡jv |

2.Amy ’̄Zv ev `~N©Ubvi Kvi‡b gRyixmn ev webv gRyix‡Z QzwUi w`b¸‡jv|

3.ববধ ag©NU ev অববধ jK-AvD‡Ui Kvi‡b Kg©nxb w`b¸‡jv |  

4. gwnjv kÖwgKM‡bi †ÿ‡Î AbwaK 16 mßvn ch©šÍ cÖmywZ QzwU|

14

৩৭ কল-অফকৃত শ্রমিকগদর্র েমতপূরদর্র অমধকার শত ম মক ?

োহার নাি ককান প্রমতষ্ঠাদনর িাস্টার করাদল অন্তর্ভ মি আদে এবং মেমন িামলদকর 

অধীন অন্ততঃ এক বত্ির  াকুরী িম্পূর্ ম কমরয়াদেন

১ ৬

৩৮

িদিা ম কত মেন কল-অফকৃত শ্রমিকগদর্র েমতপূরর্

পাওয়া োদব ?

উপ-ধারা (৪) এ োহা মকছুই থাকুক না ককন, েমে ককান পমিকা বৎিদর ককান 

শ্রমিকদক অমবমিন্নভাদব বা মবমিন্নভাদব পঁয়তামিশ মেদনর অমধক িিদয়র জন্য কল-

অফ করা হয়, এবং উি পঁয়তামিশ মেদনর পর কল-অদফর িিয় েমে আদরাও পদনর 

মেন বা তদূর্ধ্ম হয়, তাহা হইদল উি শ্রমিকদক, শ্রমিক এবং িামলদকর িদধ্য 

মভন্নরূদপ ককান চুমি না থামকদল, পরবতী প্রদতূক পদনর বা তদূর্ধ্ম মেনিমূদহর কল-

অদফর জন্য েমতপূরর্ প্রোন কমরদত হইদব৷

১ ৬(৫)

৩৯ কল-অদফর পমরবদত ম শ্রমিকদক োাঁটাই করা োদব মকনা?

কল-অদফর পমরবদত ম ধারা ২ ০(প্রদয়াজন অমতমরিতার কারদর্) এর অধীন োাঁটাই 

করা োদব।

১ ৬(৭)

৪ ০

ককান ককান কেদে কল-অফকৃত শ্রমিকগর্ েমতপূরর্

পাইবার অমধকারী হইদবনা ?

১ ৮  (১) (ক) মতমন একই প্রমতষ্ঠাদন বা একই িামলদকর অধীন একই শহদর বা গ্রাদি 

অথবা আট মকদলামিটার দূরদের িদধ্য অবমযত মভন্ন ককান প্রমতষ্ঠাদন েেতা বা পূব ম 

অমভজ্ঞতার প্রদয়াজন নাই-এরূপ ককান মবকল্প পদে একই িজুরীদত কাজ গ্রহর্ 

কমরদত অস্বীকার কদরন।  

১ ৮  (১) (খ) মতমন িামলদকর মনদে মশ িদেও অন্ততঃ মেদন একবার প্রমতষ্ঠাদনর 

স্বাভামবক কি ম িিদয়র িদধ্য ককান মনমে মি িিদয় কাদজর জন্য হামজরা না কেন।

১ ৮ (১)

৪ ১ মৃত্যূজমনত েমতপূরর্ মক?

েমে ককান শ্রমিক ককান িামলদকর অধীন অমবমিন্নভাদব অন্ততঃ ০২(দুই) বৎিদরর 

অমধককাল  াকুরীরত থাকা অবযায় মৃত্যূবরর্ কদরন, তাহা হইদল িামলক মৃত 

শ্রমিদকর ককান িদনানীত ব্যমি বা িদনানীত ব্যমির অবত মিাদন তাহার ককান 

কপাষ্যদক তাহার প্রদতূক পূর্ ম বৎির বা উহার ০৬ (েয়) িাদির অমধক িিয় 

 াকুরীর জন্য েমতপূরর্ মহিাদব ৩০(মেশ) মেদনর এবং প্রমতষ্ঠাদন কি মরত অবযায় 

অথবা কি মকালীন দুঘ মটনার কারদর্ পরবতীদত মৃত্যূর কেদে ৪ ৫ (পঁয়তামিশ) মেদনর 

িজুরী অথবা গ্রাচুইটি, োহা অমধক হইদব, প্রোন কমরদবন, এবং এই অথ ম মৃত শ্রমিক 

 াকুরী হইদত অবির গ্রহর্ কমরদল কে অবির জমনত সুমবধা প্রাপ্ত হইদতন, তাহার 

অমতমরি মহিাদব প্রদেয় হইদব।

১ ৯

৪ ২ wK Kvi‡b চvKzix ‡_‡K kÖwgK QvUvB Kiv hv‡e ?
†Kvb kÖwgK‡K  cÖ‡qvR‡b AwZwi³Zvi Kvi‡b †Kvb cÖwZôvb n‡Z QvUvB Kiv 

hv‡e |
20(1)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৪ ৩  vKzix n‡Z †Kvb kÖwgK‡K wWm vR© Kiv hv‡e ?
†iwR÷vi Wv³vi KZ©© „K kvwiwiK ,মাbwmK AÿgZv ev Ae¨nZ fMœ ¯¦v‡ ’̄i 

Kvi‡b   চvKzix nB‡Z wWmচvR© Kiv nB‡e |
22

৪ ৪

aviv 12 Gi Dc-aviv (8) A_ev aviv 13 Abyhvqx

cÖwZôvb eÜ Kiv nB‡j mswkøó cwi`k©ি‡Ki

কিভানে অেগর্ িকরনর্ nB‡e?

mswkøó ¶কর্গ্রস্থI Kg©nxb kªwg‡Ki সংখ্যা D‡jøLmn D³iƒc †j-Ad ev e‡Üi 

†bvwUm I dig-10 Abyhvqx GKwU weeiYx AbwZwej‡¤ ̂mswkøó cwi`k©‡Ki 

wbKU †cÖiY Kwi‡Z nB‡e|

২ ৫(১) ১ ০

৪ ৫

কল-অফিৃর্  cÖwZôvb  ev  KviLvbvi  †j-Ad  ev

eÜ  ির্  w`‡bi  AwaK  কিভানে kªwgK‡`i‡K

QvuUvB Kiv hvB‡e ?

45  w`‡bi  AwaK  nB‡j aviv 20 †gvZv‡eK mKj cvIbv cwi‡kvac~e©K 

kªwgK‡`i‡K QvuUvB Kiv hvB‡e । Z‡e  kZ©  _v‡K  †h,  †Kvb  cÖwZôvb  ev  

KviLvbv  aviv  13 (কেআইকে যম নঘি) Gi Aaxb  eÜ  nB‡j  †Kvb kªwgK 

aviv 20 (2)(K) Abyqvqx †bvwUm ev †bvwU‡ki cwie‡Z© gRywi cvB‡e bv|

২ ৫(২)

৪ ৬

 কল-অফিৃর্ kªwgK‡`i  gv÷vi  †ivj কিভানে

msi¶Y Kwi‡Z nB‡e?
dig-10(K) Abyhvqx msi¶Y Kwi‡Z nB‡e ২ ৬

10

(K)

৪ ৭

aviv  20  Gi  Dc-aviv  (2) [ ককান শ্রমিক েমে

ককান িামলদকর অধীদন অমবমিন্নভাদব অন্যূ্েন এক

বৎির  াকুরীদত মনদয়ামজত]  Gi  `dv  (K)

[োাঁটাইদয়র কারর্ উদিখ কমরয়া এক িাদির মলমখত

কনাটিশ মেদত হইদব] কমাZv‡eK kªwgK‡K cÖ̀ Ë

QuvUvB‡qi †bvwU‡k মক মক তথ্য mg~‡ni D‡jøL _vwK‡Z

nB‡e?

(K)   cÖwZôv‡bi bvg; 

(L)   kªwg‡Ki bvg, c`we I KvW© b¤î;  

(M)   QuvUvB‡qi KviY; 

(N)   QuvUvB Kvh©Ki nBevi ZvwiL;  

(O)   ‡gvU PvKwiKvj;   

(P) kªwg‡Ki cÖvপ্যZv: 

      (1) †bvwUm †c (cÖ‡hvR  ̈†¶‡Î); 

      (2) Mª v̈PzBwU ev  ¶wZc~iY;       

      (3) অদভাগকৃত evwl©K QzwUi gRywi; 

      (4) e‡Kqv gRywi,অন্যান্য fvZv I AwaKvj fvZv (hw` cvIbv _v‡K) 

Ges (Q)   cvIbv cwi‡kv‡ai ZvwiL।                      

[ধারা 20(১)-ককান শ্রমিকদক প্রদয়াজন অমতমরিতার কারদর্ ]

২ ৭

৪ ৮

PvKwi nB‡Z wWmPvR© aviv 22 G ewY©Z †iwR÷vW©

wPwKrmK KZ© „K kªwg‡Ki  A¶gZvi  cÖZ q̈bcÎ

ির্ dig  Abyhvqx  nB‡Z  nB‡e  ?

dig-11  Abyhvqx  nB‡Z  nB‡e । প্রর্যােনে kªwgK A_ev gvwjK mš‘ó bv

nB‡j wZwb Dnv cÖvwßi 10 (`k) w`‡bi g‡a  ̈cybivq cix¶v Kwievi Rb ̈

miKvwi †gwW‡Kj K‡j‡Ri Ab~ b̈ mnKvix Aa v̈c‡Ki c`gh©v`vm¤úbœ †Kvb

we‡klÁ wPwKrm‡Ki wbKU †ck Kwi‡Z cvwi‡eb Ges D³ cybtcix¶vi LiP

Av‡e`bKvix‡K enb Kwi‡Z nB‡e|

২ ৮ ১ ১

৪ ৯

ককান ধারার অধীন অিো রদর্র জন্য বরখাস্ত করা

হইদল শ্রমিক ককান েমতপূরর্ পাইদবন না?

ধারা ২ ৩ এর উপ-ধারা (৪) (খ) ও (ে) । ২ ৩

৫০ তেন্ত কমিটির িেস্য িংখ্যা কত হদব  ? িামলক বা শ্রমিদকর িি-িংখ্যক প্রমতমনমধ িিন্বদয় গঠিত তেন্ত কমিটি গঠন হদব ।

২ ৪  

(১)(ঘ)

৫১ তেন্ত কমিটির কয়মেদন তেন্ত কশষ করদত হদব ?

অিো রদর্র অমভদোদগ অমভযুি ককান শ্রমিকদক তেন্ত িাদপদে িািময়কভাদব 

বরখাস্ত করা োইদব, এবং েমে না মবষয়টি আোলদত মব ারাধীন থাদক, এই িািময়ক 

বরখাদস্তর কিাট কিয়াে ৬০(ষাট) মেদনর অমধক হইদব না

২ ৪(২)

৫২

Am`vPiY Ges `Ð cÖvwßi †¶‡Î  Z`šÍ KwgwU

MVbc~e©K Z`šÍ Kvh©μg ির্  w`‡bi  মনযয wi‡cvU©

†ck  Kwi‡Z হনে ?

  60  (lvU)  w`‡bi  মনযয wi‡cvU©  †ck  Kwi‡Z  হনে । অোwaK 6 Rb m`m ̈ 

mgš‡̂q D³ Z`šÍ KwgwU MwVZ nB‡e| AbwaK 6 Rb m`m  ̈mgš̂‡q D³ Z`šÍ 

KwgwU MwVZ nB‡e| Z`šÍ KwgwU Dc-KwgwU MVb Kwi‡Z cvwi‡e|

২ ৯

৫৩ িািময়কভাদব বরখাস্তকালীন শ্রমিক মক প্রাপ্য হইদবন?

েমে তেদন্ত ককান শ্রমিকদক কোষী পাওয়া োয় এবং তাহাদক ধারা ২ ৩(১) এর অধীন 

শামস্ত প্রোন করা হয়, তাহা হইদল মতমন তাহার িািময়ক বরখাস্তকালীন িিদয়র জন্য 

ককান িজুরী পাইদবন না, তদব উি িিদয়র জন্য তাহার কখারাকী ভাতা প্রাপ্য 

থামকদব।

২ ৪(৬)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৫৪ GKRb kÖwgK‡K KZ UvKv Rwigvbv Kiv hv‡e ?
‡Kvb gRyix †gqv‡` cÖ‡`q gRyixi GK `kgvs‡ki AvwaK cwigvb Ask †Kvb 

kÖwg‡K Rwigvbv Kiv hv‡e bv |
25(1)

৫৫ Kvi Dc‡i Rwigvbv  Av‡ivc Kiv hv‡ebv? 15 erm‡ii Kg eqস্ক kÖwg‡Ki Dci Rwigvbv Kiv hv‡e bv| 25 

৫৬ KZ w`‡bi g‡a¨ Rwigvbvi Uvকা Av`vq Ki‡Z n‡e? Rwigvbv Av‡iv‡ci 60 w`b ci Avi Rwigvbv Av`vq Kiv hv‡e bv|
25 

(3)

৫৭ Rwigvbvi UvKv ‡Kv_vq ব্যাq Kiv hv‡e ?
mKj Rwigvbvi UvKv gvwjK KZ„©K GKwU †iwRóv‡i wjwce× Kiv n‡e Ges 

Av`vqK…Z Rwigvbvi  UvKv  kÖwgKM‡bi RKj¨vbg~jK Kv‡R e¨q Kiv hv‡e |

25 

(5)

৫৮

Rwigvbv ির্ েং dig Abyhvqx GKwU †iwR÷v‡i

wjwce× Kwi‡Z nB‡e ?

dig-12 Abyhvqx GKwU †iwR÷v‡i wjwce× Kwi‡Z nB‡e Ges e ẅqZ A‡_©i 

fvDPvi ev iwm` †iwR÷v‡ii mwnZ mshy³ Kwiqv ivwL‡Z nB‡e|
৩০ ১ ২

৫৯

বরখাস্ত, ইতূামে ব্যতীত অন্যভাদব িামলক কর্তক ম

শ্রমিদকর  াকুরীর অবিাদনর শত ম মক?

িামিক িজুরীর মভমিদত মনদয়ামজত শ্রমিদকর কেদে ১ ২ ০ মেদনর

26

(১)

৬০

িামলক কর্তক ম শ্রমিদকর  াকুরীর অবিাদনর েমতপূরর্

মক?

ককান যায়ী শ্রমিদকর  াকুরীর অবিান করা হয় কিদেদে, িামলক শ্রমিকদক তাহার 

প্রদতূক িম্পূর্ ম বত্িদরর  াকুরীর জন্য েমতপূরর্ মহিাদব মেশ মেদনর িজুরী, অথবা 

গ্রাচুূইটি, েমে প্রদেয় হয়, োহা অমধক হইদব, প্রোন কমরদবন এবং এই েমতপূরর্ 

এই আইদনর অধীন শ্রমিকদক প্রদেয় অন্যান্য সুমবধার অমতমরি হইদব৷

২ ৬(৪)

৬১ wK Kvi‡b  vKzix ‡_‡K kÖwgK QvUvB Kiv hv‡e ?
†Kvb kÖwgK‡K  cÖ‡qvR‡b AwZwi³Zvi Kvi‡b †Kvb cÖwZôvb n‡Z QvUvB Kiv 

hv‡e |
20(1)

৬২ Uvwg©‡bU Ki‡Z Kibxq?

eiLv ’̄, BZ¨vw` e¨ZxZ Ab¨fv‡e gvwjK KZ…©K kÖwg‡Ki   vKzixi Aemvb Ki‡Z 

n‡j gvwmK gRyixi wfwË‡Z wb‡qvwRZ kÖwg‡Ki ‡ÿ‡Î 120 w`‡bi wjwLZ 

†bvwUk cÖ̀ vb Ki‡Z n‡e ।

26(1)

৬৩ webv †bvwU‡k Uvwg©‡bU wKfv‡e Kiv hv‡e?

gvwjK webv †bvwU‡k †Kvb kÖwg‡Ki   vKyix Aemvb Ki‡Z   vB‡j †m †ÿ‡Î 

cÖ‡`q †bvwU‡ki cwie‡Z© †bvwUk †gqv‡`i Rb¨ gRyix cÖ`vb K‡i Bnv Ki‡Z 

cvi‡e|
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(3,1)

৬৪ শ্রমিক কর্ত মক  াকুরীর অবিাদনর শত ম মক ?

যায়ী শ্রমিক িামলকদক ষাট মেদনর মলমখত কনাটিশ প্রোন কমরয়া তাহার  াকুরী হইদত 

ইস্তফা মেদত পামরদবন৷

২ ৭

৬৫

ককান শ্রমিক মবনা কনাটিদশ অথবা মবনা অনুিমতদত ১ ০

মেদনর অমধক কি মযদল অনুপমযত থামকদল মক পেদেপ

মনদত হদব?

শ্রমিকদক ১ ০ মেদনর িিয় প্রোন কমরয়া এই িম্পদক ম ব্যাখ্যা প্রোন কমরদত এবং

 াকুরীদত পুনরায় কোগোদনর জন্য কনাটিশ প্রোন কমরদবন এবং এইরূপ কেদে উি

শ্রমিক মনধ মামরত িিদয়র িদধ্য মলমখত ব্যাখ্যা প্রোন বা  াকুরীদত কোগোন না

কমরদল িংমিি শ্রমিকদক তাহার আত্নপে িিথ মদনর জন্য আদরা ৭ মেন িিয় প্রোন

কমরদবন। তাহাদতও েমে িংমিি শ্রমিক  াকুরীদত কোগোন অথবা আত্নপে িিথ মন

না কদরন তদব, উি শ্রমিক অনুপমযমতর মেন হইদত  াকুমর হইদত ইস্তফা মেয়াদেন

বমলয়া গণ্য হইদবন।

২ ৭(৩)

(৩ক)

৬৬ শ্রমিক কর্তক ম শ্রমিদকর  াকুরীর অবিাদনর েমতপূরর্ মক?

(ক) েমে মতমন পাাঁ  বৎির বা তদূর্ধ্ম, মকন্তু েশ বত্িদরর কি কিয়াদে অমবমিন্নভাদব 

িামলদকর অধীন  াকুরী কমরয়া থাদকন তাহা হইদল, ক ৌদ্দ মেদনর িজুরী;  

(খ) েমে মতমন েশ বৎির বা তদূর্ধ্ম িিয় িামলদকর অধীদন অমবমিন্নভাদব  াকুরী 

কমরয়া থাদকন তাহা হইদল, মেশ মেদনর িজুরী।

২ ৭(৪)

৬৭

KZ w`b KvR Ki‡j mvwf©m †e‡bwdU cvIqv hv‡e 

Ges Zvi cwigvb KZ n‡e?

hw` †KD 5 ermi ev Z`~aŸ©, wKš‘ 10 erm‡ii Kg Ges 10 ermi ev Z`~aŸ© 

mgq gvwj‡KiAax‡b Awew”Qboefv‡e AwaK n‡e, cÖ`vb Kiv n‡e, Ges 

¶wZc~iY G AvB‡bi Aaxb kªwgK‡K cÖ‡`q Ab¨vb¨ myweavi AwZwi³ n‡e|

27(4)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৬৮ শ্রমিদকর অবির গ্রহদনর বয়িিীিা কত?

ককান শ্রমিদকর বয়ি ৬০ (ষাট) বৎির পূর্ ম হইদল মতমন  াকুরী হইদত স্বাভামবক

অবির গ্রহর্ কমরদবন৷বয়ি ো াইদয়র কেদে িংমিি শ্রমিদকর িামভ মি বইদয়

মলমপবদ্ধ জন্ম তামরখ উপযুি প্রিার্ মহিাদব গণ্য হইদব৷

২ ৮

৬৯

ককান ককাম্পানীদত কত বের কাজ করার পর কস্বিায়

 াকুরী হদত ইস্তাফা মেদল অবির বমলয়া গন্য হইদব?

 ২ ৫ বের  াকুরী পূর্ ম হওয়ার কপ্রমেদত শ্রমিদকর কস্বিায় অবির গ্রহর্দকও অবির 

বমলয়া গণ্য হইদব;

২(১)

৭০

Aemi, wWmPv©R, QvUvB, eiLv Í̄ Ges PvKzixi 

Aemv‡bi UvKv KZ w`‡bi g‡a¨ cÖ`vb Ki‡Z n‡e?

Aemi, wWmPv©R, QvUvB, eiLv Í̄ Ges PvKzixi Aemvb BZ¨vw` †h †Kvb Kvi‡b

kªwg‡Ki PvKzixi †Q` NUvi m‡ev©”P cieZ©x 30 Kg© w`e‡mi g‡a¨ Zvi mKj

cÖvc¨ cvIbv cwi‡kva Ki‡Z n‡e|

30

৭১ িামলক কর্তক ম বািযান হইদত উদিদের িিয়িীিা কত?

 াকুরীর অবিাদনর ৬০ মেদনর িদধ্য িামলক কর্ত মক  বরাদ্দকৃত বািযান োমিয়া মেদত 

হদব।

৩২

৭২

কল-অফ, োাঁটাই, মডি াজ ম, বরখাস্ত, অপিারর্ অথবা

অন্য কে ককান কারদর্  াকুরীর অবিান হইয়াদে  এরুপ

ককান মবষয় িম্পদক ম েমে ককান অমভদোগ থাদক তদব

কতমেদনর িদধ্য ম ঠি মেদত হইদব?

৩০(মেশ) মেদনর িদধ্য অমভদোগটি মলমখত আকাদর ( dig-14) করমজস্ট্র 

ডাকদোদগ িামলদকর মনকট কপ্ররর্ কমরদবন।

33(১)(

৩)

33 14

৭৩ kªwgK †iwR÷vi কিভানে msi¶Y Kwi‡Z nB‡e ?

(১) dig-8 Abyhvqx msi¶Y Kwi‡Z nB‡e   

(2) ‡iwR÷v‡i mKj weeiY evsjvq AšÍf©y³ Kwi‡Z nB‡e Ges wLªw÷q el©cwÄ 

Abymv‡i ZvwiL wjwL‡Z nB‡e: Z‡e  kZ©  _v‡K  †h,  cÖwZôvb  B”Qv  Kwi‡j  

evsjvi  cvkvcvwk Bs‡iwR‡ZI †iwR÷vi msi¶Y Kwi‡Z cvwi‡e| 

(3)  hw`  †Kvb  cÖwZôvb  wWwRUvj  c×wZ‡Z  wba©vwiZ  di‡g  kªwgK  

†iwR÷vi msi¶Y K‡i Zvnv nB‡j Dnvi gyw`ªZ Kwc kªwgK †iwR÷vi ewjqv MY 

̈ nB‡e|

২ ৩(১) 

(২)(৩)

৮

৭৪  QzwUi †iwR÷vi কি Abyhvqx iw¶Z nB‡e ?

 QzwUi †iwR÷vi dig-9 Abyhvqx iw¶Z nB‡e ।  wWwRUvj   c×wZ‡Z  wba©vwiZ 

 di‡g  QzwUi  †iwR÷vi  msi¶Y Kwi‡j Dnv QzwUi †iwR÷vi ewjqv Mেয 

nB‡e|

২ ৪(১) 

(২)

৯

৭৫ মশশু ও মকদশার মনদয়াদগ শত ম মক ?

৩৪ ।(২) ককান কপশায় বা প্রমতষ্ঠাদন ককান মকদশারদক মনদয়াগ করা োইদব না বা 

কাজ কমরদত কেওয়া োইদব না, েমে না-

(ক) মবমধ দ্বারা মনধ মামরত ফরদি একজন করমজস্টাড ম ম মকৎিক কর্ত মক তাহাদক প্রেি 

িেিতা প্রতূয়নপে িামলদকর কহফাজদত থাদক, এবং

(খ) কাদজ মনদয়ামজত থাকাকাদল মতমন উি প্রতূয়নপদের উদিখ িম্বমলত একটি 

কটাদকন বহন কদরন।

৩৪(২) 

(ক) 

(খ)

৭৬ kÖwg‡Ki eqm wbiæc‡b wK wK mb` cÖ‡qvRb? Rb¥ mb`, সু্কj mvwU©wd‡KU ev †iwRóvW© Wv³vi KZ…K eq‡mi cÖZ¨qb cÎ| 36

৭৭ মশশু ও মকদশার মনদয়াদগ েন্ড মক?

ককান ব্যমি ককান মশশু বা মকদশারদক  াকুরীদত মনযুি কমরদল, অথবা এই আইদনর 

ককান মবধান লঙ্ঘন কমরয়া ককান মশশু বা মকদশারদক  াকুরী কমরবার অনুিমত মেদল, 

মতমন পাাঁ  হাজার টাকা পে মন্ত অথ মেদে েেনীয় হইদবন৷

২ ৮৪

৭৮ kÖwgK‡K Wv³v‡ii mÿgZv cÖ`vb cÖ‡qvRb wK bv? Wv³vi KZ„K mÿgZvi cÖZ¨qbcÎ cÖ`vb Ki‡Z n‡e| 37

৭৯

মশশু ও মকদশার মনদয়াদগ িেিতা প্রতূয়নপদের

কিয়ােকাল কত?

৩৭ । (২)ককান িেিতা প্রতূয়নপে উহা প্রোদনর তামরখ হইদত ১ ২(বাদরা) িাি 

পে মন্ত বলবৎ থামকদব৷    

(৩)প্রদেয় মফি িামলক প্রোন কমরদবন, এবং ইহা িংমিি মকদশার বা তাহার মপতা-

িাতা বা অমভভাবদকর মনকট হইদত আোয় করা োইদব না৷

৩৭ ।  (২) 

(৩)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৮০

wkï  ev  wK‡kvi wnmv‡e eqm  m¶gZv প্রর্যােনের

জেয     Rb¥ wbeÜb mb` ev  সু্কল mvwU©wd‡KU bv

_v‡K র্নে কি িকরনর্ হইনে?

‡h‡Kvb  †iwR÷vW©  wPwKrmK  dig-15  Abyhvqx  eqm  I  m¶gZvi cÖZ 

̈qbcÎ  cÖ`vb  Kwi‡eb  Ges  D³iƒc  cix¶vi  eY©bv  wPwKrmK  I  gvwjK‡K 

 dig-15(K) Abyhvqx Avjv`vfv‡e †iwR÷v‡i msi¶Y Kwi‡Z nB‡e| 

cÖ‡qvRbxq  weeiYvw` cÖZ q̈bc‡Î Ges Dnvi gywo‡Z c~iY Kwi‡Z nB‡e Ges 

mswkøó kªwg‡Ki evg nv‡Zi e „×v½yjxi Qvc cÖZ q̈bc‡Îi Dfq As‡k MÖnY 

Kwi‡Z nB‡e|

৩৪ ১ ৫

৮১ করমজস্টাড ম ম মকৎিক মক ?

"করমজস্টাড ম ম মকৎিক" অথ ম ম মকৎিক মহিাদব কিমডকূাল এবং কডন্টাল কাউমিল 

আইন, ১ ৯ ৮০ (১ ৯ ৮০ িদনর ১ ৬নং আইন) এর অধীন করমজমস্ট্রকৃত ককান ব্যমি।

২(54)

৮২

wK‡kv‡ii  Kv‡Ri  mgq  m¤ú‡K©  ‡bvwUm ির্ েং

dig Abyhvqx cwi`k©‡Ki wbKU nB‡Z Aby‡gvw`Z

nB‡Z nB‡e?

Kv‡Ri  mg‡qi ‡bvwUm dig-16 Abyhvqxcwi`k©‡Ki wbKU nB‡Z Aby‡gvw`Z 

nB‡Z nB‡e| 
৩৫ ১ ৬

৮৩ wK‡kv‡ii Kg©N›Uv KZ? দিwbK 5 N›Uv, mvßvwnK 30 N›Uv 41(1)

৩৯

৪ ০

৪ ২

৮৫ মকদশাদরর কি ম-ঘন্টা কত ?

৪ ১৷ (১) ককান মকদশারদক ককান কারখানা বা খমনদত বেমনক পাাঁ  ঘন্টার অমধক এবং 

িপ্তাদহ মেশ ঘন্টার অমধক িিয় কাজ কমরদত কেওয়া হইদব না৷

(২) ককান মকদশারদক অন্য ককান প্রমতষ্ঠাদন বেমনক িাত ঘন্টার অমধক এবং িপ্তাদহ 

মবয়ামিশ ঘন্টার অমধক িিয় কাজ কমরদত কেওয়া োইদব না৷

(৩) ককান মকদশারদক ককান প্রমতষ্ঠাদন িন্ধূা ৭-০০ ঘটিকা হইদত িকাল ৭-০০ 

ঘটিকার িধ্যবতী িিদয় ককান কাজ কমরদত কেওয়া োইদব না৷

(৪) েমে ককান মকদশার অমধকাল কাজ কদরন, তাহা হইদল অমধকালিহ তাহার 

কাদজর কিাট িিয়-(ক) কারখানা বা খমনর কেগদে, িপ্তাদহ েমেশ ঘন্টা; (খ) অন্য 

ককান প্রমতষ্ঠাদনর কেগদে, িপ্তাদহ আট মিশ ঘন্টা; এর অমধক হইদব না৷

(৫) ককান প্রমতষ্ঠাদন ককান মকদশাদরর কাদজর িিয় দুইটি পালায় িীিাবদ্ধ রামখদত 

হইদব,এবং উহার ককান পালার িিয়িীিা িাদি িাত ঘন্টার কবশী হইদব না৷

(৬) ককান মকদশারদক ককবলিাে একটি রীদলদত মনদয়াগ করা োইদব এবং 

পমরেশ মদকর মনকট হইদত মলমখত পূব ম অনুদিােন ব্যতীত মেশ মেদনর িদধ্য ইহা 

একবাদরর কবশী পমরবত মন করা োইদব না৷

(৭) এই আইদনর অধীন িাপ্তামহক ছুটি িংক্রান্ত্ে মবধান মকদশার শ্রমিদকর কেদেও 

প্রদোজূ হইদব এবং এই মবধাদনর প্রদয়াগ মকদশার শ্রমিদকর কেদে যমগত করা 

োইদব না৷

(৮) একই মেদন ককান মকদশার একামধক প্রমতষ্ঠাদন কাজ কমরদত পামরদবন না৷

৪ ১

৮৬

ককান কেদে প্রসূমত িমহলা শ্রমিদকর কদি ম মনদয়াগ

মনদষধ ?

িন্তান প্রিদবর অব্যবমহত পরবতী আট িপ্তাদহর িদধ্য ককান কাজ কমরদত পামরদবন 

না

৪ ৫

৮৪ ককান ককান কাদজ মকদশার মনদয়াদগ বাধা ?

৩ ৯(২) িরকার িিয় িিদয় কগদজট মবজ্ঞমপ্তর িাধ্যদি ঝুমকপূর্ ম কাদজ । 

৩ ৯(৩)েন্ত্রপামত  ালু অবযায় উহা পমরস্কাদরর জন্য, উহাদত কতল প্রোদনর জন্য বা 

উহাদক সুমবন্যস্ত করার জন্য বা উি  ালু েন্ত্রপামতর ঘুর্ মায়িান অংশগুমলর িাঝখাদন 

অথবা মযর এবং ঘুর্ মায়িান অংশগুমলর িাঝখাদন।   

৪ ০ ।  মবপজ্জনক েন্ত্রপামতর কাদজর [অথবা ঝু াঁমকপূর্ ম কাদজর] ব্যাপাদর িাবধানতা 

অবলম্বন িম্পদক ম িম্পূর্ মভাদব ওয়াদকবহাল করাদনা না হয়। 

৪ ২ । ভূগদভ ম ও পামনর নীদ 
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নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৮৭ িজুরী মক ?

 "িজুরী" অথ ম টাকায় প্রকাশ করা হয় বা োয় এিন িকল পামরশ্রমিক োহা  াকুরীর 

শত মাবলী, প্রকাশ্য বা উহূ কেভাদবই থাকুক না ককন পালন করা হইদল ককান 

শ্রমিকদক তাহার  াকুরীর জন্য বা কাজ করার জন্য প্রদেয় হয়, এবং উিরূপ 

প্রকৃমতর অন্য ককান অমতমরি প্রদেয় পামরশ্রমিকও ইহার অন্তমর্ভি হইদব, তদব 

মনম্নমলমখত অথ ম ইহার অন্তমর্ভি হইদব না।

৪ ৫

৮৮

aviv 45(3) [কমতপয় কেদে িমহলা শ্রমিদকর কদি ম মনদয়াগ

মনদষধ ] Gi kZ©vsk  Abyhvqx mšÍvb-m¤¢ev kªwgK িরৃ্নি cÖ̀ Ë

m¶gZvi cÖZ ̈qbcÎ ির্ েং dig  Abyhvqx cÖ`vb Kwi‡Z

nB‡e?

dig-17 Abyhvqx cÖ`vb Kwi‡Z nB‡e| ৩৯(৫) ১ ৭

৮৯

ককান কেদে প্রসূমত কল্যার্ সুমবধা প্রামপ্তর অমধকার

হইদব না?

 াকুরীকাল েয় িাি না হয় এবং প্রিদবর িিয় তাহার দুই বা তদতামধক িন্তান 

জীমবত থাদক

৪ ৬

৯ ০  প্রসূমত িমহলা শ্রমিদকর ছুটি কখন পাদব ?

িন্তান প্রিদবর িম্ভাব্য তামরদখর অব্যবমহত পূব মবতী আট িপ্তাহ এবং িন্ত্োন 

প্রিদবর অব্যবমহত পরবতী আট িপ্তাদহর জন্য

৪ ৬(১)

৯ ১ cÖm~wZ Kj¨vY myweav cvIqvi A‡hvM¨Zv?
`ywU RxweZ mšÍvb _vK‡j Z‡e gvwj‡Ki c~e©© AbygywZ wb‡q 16 mßvn QzwU ‡fvM 

Kiv hv‡e|
46(2)

৯ ২

ককান অন্ত্েঃিো িমহলা মতমন  িামলকদক মকভাদব

অবগত কমরদবন?

মতমন কে ককান মেন িামলকদক মলমখত বা কিৌমখকভাদব এই িদি ম কনাটিশ ( dig-18

Abyhvqx ) মেদবন কে, কনাটিদশর আট িপ্তাদহর িদধ্য তাহার িন্ত্োন প্রিদবর

িম্ভাবনা আদে, এবং উি কনাটিদশ তাহার মৃত্যূর কেদে এই সুমবধা মেমন গ্রহর্

কমরদবন তাহার নািও উদিখ থামকদব৷

৪ ৭(১) 39(১) ১ ৮

৯ ৩

 প্রসূমত িমহলা গভ মপাদতর পূদব ম গভ মপাদতর মবষদয়

িামলকদক কনাটিশ না কমরদল মক করনীয় ?

িন্তান প্রিদবর ০৭ মেদনর িদধ্য িামলকদক কনাটিশ কদর অবমহত কমরদবন Ges 

dig-18(K) ‡gvZv‡eK cÖ`vb Kwi‡Z nB‡e|
৪ ৭(২) 39(১) 18(K)

৯ ৪

cÖm~wZ  Kj v̈Y  myweav  MÖnYKvix  kªwgKM‡Yi  র্থ্য

ির্ েং dig   Abyhvqx  msi¶Y Kwi‡Z nB‡e?
dig-19 Abyhvqx  msi¶Y Kwi‡Z nB‡e । ৩৯(৪) ১ ৯

৯ ৫ প্রসূমত কল্যার্ সুমবধা কখন পমরদশাধ করদত হয়?

(৪) ককান িামলক িংমিি িমহলার ইিানুোয়ী মনম্নমলমখত কে ককান পন্থায় প্রসূমত 

কল্যার্ সুমবধা প্রোন কমরদবন, েথাঃ-

(ক) কে কেদে ককান করমজস্টাড ম ম মকত্িদকর মনকট হইদত এই িদি ম প্রাপ্ত 

প্রতূয়নপে কপশ করা হয় কে, িমহলা আট িপ্তাদহর িদধ্য িন্ত্োন প্রিদবর িম্ভাবনা 

আদে, কি কেদে প্রতূয়ন পে কপশ করার পরবতী মতন কি ম মেবদির িদধ্য প্রিব 

পূব মবতী আট িপ্তাদহর জন্য প্রদেয় প্রসূমত কল্যার্ সুমবধা প্রোন কমরদবন, এবং 

িমহলার িন্তান  প্রিদবর প্রিার্ কপশ করার তামরখ হইদত পরবতী মতন কি ম মেবদির 

িদধ্য অবমশি িিদয়র জন্য প্রদেয় উিরূপ সুমবধা প্রোন কমরদবন; অথবা

(খ) িামলদকর মনকট িন্তান  প্রিদবর প্রিার্ কপশ করার পরবতী মতন কি ম মেবদির 

িদধ্য িন্তান প্রিদবর তামরখিহ উহার পূব মবতী আট িপ্তাদহর জন্য প্রদেয় প্রসূমত 

কল্যার্ সুমবধা প্রোন কমরদবন, এবং উি প্রিার্ কপদশর পরবতী আট িপ্তাদহর িদধ্য 

অবমশি কিয়াদের সুমবধা প্রোন কমরদবন;

৪ ৭(৪)

৯ ৬

aviv 47(4)  †gvZv‡eK  cÖme  cieZ©x  cÖm~wZ

িলযাে  myweav  cÖ`v‡bi  †¶‡Î †Kvb cÖm~wZ  স্̄ব-

kix‡i Dcw ’̄Z হনর্ ো পারনল কি িরেীে?

cÖm~wZ  িলযাে  mywea MÖn‡Y AcviM nB‡j Zvnvi wbKU nB‡Z wjwLZfv‡e 

¶gZvcÖvß †Kvb e ẅ³‡K Dnv cÖ`vb Kwi‡Z nB‡e|
৩৯(২)

৯ ৭

প্রসূমত কল্যার্ সুমবধার পমরিার্ মকভাদব মহদিব করদত

হয় ?

বেমনক, িাপ্তামহক বা িামিক গি িজুরী গর্নার জন্য িংমিি িমহলা কর্ত মক পূব মবতী 

মতন িাদি তাহার প্রাপ্ত কিাট িজুরীদক উি িিদয় তাহার কিাট প্রকৃত কাদজর 

মেনগুমল দ্বারা ভাগ কমরদত হইদব৷

৪ ৮
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৯ ৮

প্রসূমত কল্যার্ সুমবধা কথদক ককান িমহলাদক বমিত

কমরদল হইদব?

পঁম শ হাজার টাকা পে মন্ত অথ মেদে েেনীয় হইদবন । কে কারদর্ উি অথ মেে 

আদরাপ করা হইয়াদে কি কারর্ হইদত উদ্ভুত েমতর জন্য, েমতপূরর্ মহিাদব 

প্রোদনর আদেশ মেদত পামরদব

২ ৮৬

৯ ৯

অনুদিামেত অনুপমযমতর িিদয় িঞ্জুরীরর মবমনিদয় কাজ

করার েন্ড মক?

ককান িমহলা,  ত্যথ ম অধ্যাদয়র মবমধ কিাতাদবক তাহার িামলক কর্ত মক অনুদিামেত 

অনুপমযমতকাদল , নগে অথ ম অথবা মজমনদির মবমনিদয় ককান কাজ কমরদল, মতমন এক 

হাজার টাকা পে মন্ত অথ মেদে েেনীয় হইদবন৷

২ ৮৭

১ ০০

cÖm~wZ Kj v̈Y myweav MÖnYKvix kªwgKM‡Yi র্থ্য

m¤ŵjZ gvwmK wiUvb© Ges evwl©K wiUvb© ির্ কিনের

মনযয `vwLj Kwi‡Z nB‡e ?

gvwmK wiUvb© cieZ©x gv‡mi 10 Zvwi‡Li g‡a  ̈Ges evwl©K wiUvb© cieZ©x 

erm‡ii 15 †deªæqvwii g‡a  ̈`vwLj Kwi‡Z nB‡e|
৩৯(৬)

১ ০১  ফূাক্টমর রং বা বামন মদশর মনয়িাবলী মক ?

৫১ ৷ প্রমতষ্ঠাদনর িকল আভূন্ত্েরীর্ কেওয়াল, পাটি
ম

শন, োে, মিমি, োতায়াতপথ- 

 (১) রং বা বামন মশ করা থামকদল, প্রদতূক মতন বত্িদর অন্ত্েতঃ একবার পুনঃ রং 

বা বামন মশ কমরদত হইদব,

(২) রং অথবা বামন মশ করা এবং বমহভ মাগ িসৃর্ হইদল, প্রমত ক ৌদ্দ িাদি অন্ত্েতঃ 

একবার উহা মবমধদ্বারা মনধ মামরত পন্থায় পমরস্কার কমরদত হইদব,

(৩) অন্যান্য কেদে, প্রমত ক ৌদ্দ িাদি অন্ত্েতঃ একবার চুনকাি বা রং কমরদত 

হইদব, এবং

(ঙ) েফা (ঘ) কত উমিমখত কাে মাবলী িম্পন্ন করার তামরখ মবমধ দ্বারা মনধ মামরত 

করমজস্টাদর মলমপবদ্ধ কমরয়া রামখদত হইদব৷

৫১

১ ০২

GKwU KviLvbv wewìs‡qi চুেKvg KZ w`b ci ci

Ki‡Z n‡e?
14 gvm 43

১ ০৩

aviv 51(N)-[প্রমতষ্ঠাদনর িকল আভূন্ত্েরীর্ কেওয়াল,

পাটি
ম

শন, োে, মিমি, োতায়াতপথ] কর্ DwjøwLZ

Kvh©vewj ির্ েং dig  Abyhvqx †iwR÷v‡i wjwce×

Kwiqv msiÿY Kwi‡Z nB‡e?

 Kvh©vewj m¤úbœ Kwievi ZvwiL aviv 51(O) Gi D‡Ïk  ̈c~iYK‡í dig-20 

Abyhvqx †iwR÷v‡i wjwce× Kwiqv msiÿY Kwi‡Z nB‡e|
৪ ৪ ২ ০

১ ০৪

কি মকদে কি মরত প্রদতূক শ্রমিদকর জন্য কত পমরিার্

জায়গার ব্যবযা কমরদত হইদব ?

অন্ততঃ ৯.৫ মকউমবক মিটার। ব্যাখ্যাঃ এই উপ-ধারার প্রদয়াজদন, ককান ঘদরর 

উচ্চতা কিদঝ হইদত ৪.২ ৫ মিটাদরর অমধক হইদল ইহা মবদব নায় আনা হইদব না৷

৫৬(২)

১ ০৫

aviv  52(2)  Abyhvqx  cÖ‡Z K̈  Kg©K‡¶ িেটি

Zvc  cwigvcK  hš¿ (_v‡g©vwgUvi) mPj Ae ’̄vq

ivwL‡Z nB‡e?

০১  টি Ges Dnv h_vh_ gvbm¤úbœ nB‡Z nB‡e Ges Kg©K‡¶i †`qv‡ji 

িৃশযমাে স্থানে উহা স্থাপে িকরনর্ হইনে।
৪ ৫(২)

১ ০৬

 Kg©K‡¶i Av‡jvK েযেস্থা †g‡S nB‡Z ির্ wgUvi

D”PZvq Kgc‡¶ ির্ jv· (Lux) nB‡Z nB‡e?

Av‡jvK েযেস্থা  †g‡S nB‡Z 1.0 wgUvi D”PZvq Kgc‡¶ 350 jv·  (Lux) 

nB‡Z nB‡e ।(BÝ‡cKkb †Uwe‡j Zvi †P‡q †ekx ev cÖ‡qvRbxq 750jv·)
৪ ৯(১)

১ ০৭

কতজন শ্রমিক মনযুি থাকদল প্রমতষ্ঠাদন গ্রীষ্মকাদল পান

করার পামন ঠান্ডা কমরয়া িরবরাহ করার ব্যবযা কমরদত

হইদব?

২ ৫০(দুইশত পিাশ) জন বা তদতামধক ৫৮(৩)

১ ০৮ ‡g‡S ‡_‡K wmwjs Gi  Dচ্চZv KZ n‡e? ‡g‡S ‡_‡K wmwjs Gi Dচ্চZv n‡e 4.25 wgUvi | 59(2)

১ ০৯

cvb Kwievi cvwb msi¶‡Yi স্থােটি †aŠZvMvi,

cÖ¶vjb K¶ A_ev ‡kŠPvMvi nB‡Z ির্ `~i‡Z¡

̄স্থাcb Kwi‡Z nB‡e|

 Ab~েয 6 wgUvi (20wdU)।  AvaywbK cvwb cwi‡kvab cÖwμqvq cwi‡kvwaZ ো 

থ্াকিনল  cÖwZw`b Kgc‡¶ GKevi e`jvB‡Z nB‡e;

৫০(২) 

(৩)

১ ১ ০ KZ w`b ci ci Lvevi cvwb cixÿv Ki‡Z n‡e?
eQ‡i 1 evi Rb¯v̂ ’̄¨ I cÖ‡K․kj wefvM ev miKv‡ii Ab¨ cÖwZóvb ev miKvi 

KZ…K Aby‡gvw`Z cÖwZóvb|
50(5)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

১ ১ ১

kÖwgK‡`i Rb¨ eQ‡ii †Kvb mgq VvÛv cvwbi e¨e¯’v 

Ki‡Z n‡e?
1jv GwcÖj-30 ‡k ‡m‡Þম্বর 50(6)

১ ১ ২

Mig RvqMvq Kv‡R wb‡qvwRZ cÖ‡Z¨K kÖwgK‡`i

দিকেি KZ wjUvi kieZ w`‡Z n‡e?

ch©vß Lvevi সযাjvBb A_ev গুড় ev wPwbi kieZ mieivn Kwi‡Z nB‡e Ges 

GB গুড়  ev wPwb wgwkÖZ kie‡Zi cwigvY cÖwZ kªwg‡Ki Rb  ̈ˆ`wbK b~ b̈Zg 

(2) `yB wjUvi nB‡Z nB‡e।

50(7)

51 এবং

51 এবং

১ ১ ৫ KZ Rb kÖwg‡Ki Rb¨ GKwU wcK`vwb cÖ‡qvRb?

100 Rb। wcK`vwb evjy fwZ© _vwK‡Z nB‡e Ges Dnvi Dc‡i weøwPs cvDWvi 

_vwK‡Z nB‡e । cÖwZ  7  w`b  AšÍi  GKevi  Lvwj  Kwiqv  cwi®‹vi I  

RxevYygy³ Kwi‡Z  nB‡e  Ges  ˆ`wbK  AšÍZ  GKevi  Dc‡ii  GKস্তর evwj  

AcmviY Kwiqv cwi®‹vi Kwi‡Z nB‡e।

52(1)

১ ১ ৬

1wU K‡ÿ KZ Rb †jvK KvR Ki‡j 2wU `iRv 

jvM‡e?
20R‡bi AwaK 54(1)

১ ১ ৭

GKRb kÖwgK ‡d¬v‡ii †hLv‡bB KvR KiæK bv †Kb 

m‡e©v” KZ wgUv‡ii ga¨ ewn©Mgb c_ _vK‡Z n‡e?

50 wgUvi ev 164 wdU v Ges Dnv cÖ‡ ̄’  1.15 wgUvi Ges D”PZvq 2.00

wgUv‡ii Kg nB‡Z cvwi‡e bv|  6  Zjv  ch©šÍ  45  BwÂ  Ges  7Zjvi

Dc‡i  78

54(2)

১ ১ ৮

wmwoui †iwjs Gi cÖ ’̄ KZ n‡j Dfq w`‡K n¨vÛ 

†eBj _vK‡Z ( wewa ejer nevi ci) ?
1.15 wgUvi ev 45.27Ó

54

(5)

১ ১ ৯

†Kvb wmuwo mgZj  nB‡Z ির্ কিকগ্র †Kv‡Yi AwaK

†KŠwYK `~i‡Z¡   wbg©vY Kiv hvB‡e bv?

৪৫ কিকগ্র ।     Qq  Zjv  ch©šÍ  D”PZv  wewkó  fe‡bi  †Kvb  wmuwo  1.15

wgUv‡ii  Kg  প্রশস্ত nB‡e bv Ges lô Zjvi AwaK D”PZvm¤úbœ fe‡bi wmuwo

2.00 wgUv‡ii Kg প্রশস্ত  nB‡e bv

54(৬) 

(৭)

১ ২ ১ wmwoi n¨vÛ wij KZ BwÂ D” Zvq n‡Z n‡e?
bZzb wewìs- 42 BwÂ                                            

cyivZb wewìs 30 BwÂ

১ ২ ২ Qv‡`i ‡iwjs KZ BwÂ D” Zv m  úbœ n‡Z n‡e? 42 BwÂ

১ ২ ৩

GKwU ewn©Mgb ‡_‡K Av‡iKwU ewn©Mg‡bi `yiæZ¡

m‡e©v” KZ wgUv‡ii ga¨ _vK‡Z n‡e?

50 wgUvi ev 164 wdU ¡ Ges ci ú̄‡ii mwbœK‡U nB‡e bv Ges Kgc‡¶ A‡a©K

msL K̈ wmuwoi †kl cÖvšÍ fe‡bi ewng©yLx nB‡Z nB‡e|
54(8)

১ ২ ৪

AvBjm gvK© Kgc‡ÿ KZ BwÂ Ges Kwi‡Wvi

Kgc‡ÿ KZ BwÂ (hš¿cvwZ  স্থাপে Ges  PjvP‡ji

ivস্তা)  cÖk¯Í n‡Z n‡e?

39.37 BwÂ Ges 45 BwÂ। hš¿cvwZ  স্থাc‡bi †¶‡Î †`Iqvj  nB‡Z h‡š¿i 

`~iZ¡ Kgc‡¶ 1 wgUvi nB‡Z nB‡e Ges স্থাwcZ hš¿ ev hš¿mvwii cv‡k 

Kgc‡¶ 1 wgUvi প্রশস্ত PjvP‡ji রাস্তা _vwK‡Z nB‡e Z‡e   স্থাে msKzjv‡bi 

েযােস্থা bv _vwK‡j †`Iqvj nB‡Z hš¿cvwZi `~iZ¡ Ges PjvP‡ji  ivস্তা 

b~েযZg 0.75 wgUvi ivLv hvB‡e|

59

১ ২ ৫

তদতামধক মবমডং এর িাদঝ ককান পথ থামকদল কতটুকু 

প্রশয হদত হদব ?

১ ০ মফট

১ ২ ৬

cÖwZwU †d¬v‡ii b~েযZg ির্টি MÖxjwenxb Rvbvjv

এেং কিভানে _vwK‡e?

cÖwZwU †d¬v‡ii b~ b̈Zg GKwU MÖxjwenxb Rvbvjv _vwK‡e hv Kâvmshy³ nB‡Z

nB‡e Ges hvnv‡Z Riæwi cÖ‡qvR‡b Lywjqv †jWvi ev `woi gB Gi mvnv‡h ̈

bx‡P bvwgqv Avmv hvq Ges bxP Zjvq k³ `woi Rvj msi¶Y Kwi‡Z nB‡e

hvnv‡Z AwMœ `yN©Ubvi mgq Riæwi cÖ‡qvR‡b `wo ewnqv D³ Rv‡j AeZiY Kiv

hvq|

54 (১০)

১ ২ ০ বমহ মগিন মিমির প্রশযতা কত হদত হদব ?

6 Zjv ch©šÍ-45BwÂ/1.15 wg. Ges 7 Zjv †_‡K Dc‡i -78 BwÂ/2.00 wg. 

(evov‡bvi my‡hvM bv _vK‡j- 32 BwÂ/0.82 wg. wewa cÖbq‡bi c~‡e© ‰Zwi n‡j)
Ref. Accord building 

standard 6.5.6.2.1

wewa 54 (৭)

Ref. Accord building 

standard Part. 06

Ref. Accord building 

standard Part. 06

Ref. Accord building 

standard 

১ ১ ৩ KZ Rb gwnjv kÖwg‡Ki Rb¨ KZwU Uq‡jU cÖ‡qvRb? cÖ_g 100 Rb ch©šÍ cÖwZ 25 R‡bi Rb¨ 1wU Ges cieZ©x cÖwZ 50 R‡b 1wU
Zdwmj-2(1)

১ ১ ৪ KZ Rb cyiæl kÖwg‡Ki Rb¨ KZwU Uq‡jU cÖ‡qvRb? cÖ_g 100 Rb ch©šÍ cÖwZ 40 R‡bi Rb¨ 1wU Ges cieZ©x cÖwZ 60 R‡b 1wU
Zdwmj-2(1)

Prepared by --Md.Hasan Mahmud Tuhin

Masters: Mathematics (Comilla Victoriea Gov. College) 

PGD Compliance ( BIHRM ) , PGDHRM (BIHRM)

E-mail : hmahmud.information@gmail.com  ,Cell: 01828080026 

Website: https://hasanhmt.com Page 10 of 41

https://hasanhmt.com/2021/09/02/%e0%a7%ab%e0%a7%a6%e0%a5%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf/
https://hasanhmt.com/2021/09/02/%e0%a7%ab%e0%a7%a6%e0%a5%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%bf/
https://hasanhmt.com/2021/09/02/%e0%a7%ab%e0%a7%a7%e0%a5%a4-%e0%a6%b6%e0%a7%88%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%93-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%b2%e0%a6%a8-%e0%a6%95/
https://hasanhmt.com/2021/09/02/%e0%a7%ab%e0%a7%a7%e0%a5%a4-%e0%a6%b6%e0%a7%88%e0%a6%be%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%93-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%b2%e0%a6%a8-%e0%a6%95/
https://hasanhmt.com/2021/09/02/%e0%a7%ab%e0%a7%a8%e0%a5%a4-%e0%a6%86%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b8-%e0%a6%93-%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a6%be/
https://hasanhmt.com/2021/09/02/%e0%a7%ab%e0%a7%aa%e0%a5%a4-%e0%a6%85%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87/
https://hasanhmt.com/2021/09/02/%e0%a7%ab%e0%a7%aa%e0%a5%a4-%e0%a6%85%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87/
https://hasanhmt.com/2021/09/02/%e0%a7%ab%e0%a7%aa%e0%a5%a4-%e0%a6%85%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87/
https://hasanhmt.com/2021/09/02/%e0%a7%ab%e0%a7%aa%e0%a5%a4-%e0%a6%85%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87/
https://hasanhmt.com/2021/09/02/%e0%a7%ab%e0%a7%aa%e0%a5%a4-%e0%a6%85%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87/
https://hasanhmt.com/2021/09/02/%e0%a7%ab%e0%a7%af%e0%a5%a4-%e0%a6%af%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%a8/
https://hasanhmt.com/2021/09/27/accord/
https://hasanhmt.com/2021/09/27/accord/
https://hasanhmt.com/2021/09/27/accord/
https://hasanhmt.com/2021/09/27/accord/
https://hasanhmt.com/2021/09/27/accord/
https://hasanhmt.com/2021/09/27/accord/
https://hasanhmt.com/2021/09/27/accord/
https://hasanhmt.com/2021/09/27/accord/
https://hasanhmt.com/2021/10/05/%e0%a7%a8-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%a4%e0%a6%ab%e0%a6%b8%e0%a7%80%e0%a6%b2-%e0%a6%b6%e0%a7%88%e0%a7%97%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0/
https://hasanhmt.com/2021/10/05/%e0%a7%a8-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%a4%e0%a6%ab%e0%a6%b8%e0%a7%80%e0%a6%b2-%e0%a6%b6%e0%a7%88%e0%a7%97%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0/


Website: https://hasanhmt.com

শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

১ ২ ৭

cÖwZôv‡bi  cÖwZ Zjvq িেটি cvwb fwZ©  W«vg Ges

avZe c`v_© Øviv wbwg©Z jvj is‡qi Lvwj evjwZ

SzjšÍ Ae ̄’vq msi¶Y I i¶Yv‡e¶Y Kwi‡Z nB‡e?

cÖwZ 1000 eM©wgUvi †g‡S GjvKvi Rেয 200 wjUvi aviY ¶gZvm¤úbœ cvwb

fwZ© GKwU W«vg Ges 10 wjUvi aviY ¶gZvm¤úbœ PviwU Kwiqv avZe c`v_©

Øviv wbwg©Z jvj is‡qi Lvwj evjwZ  SzjšÍ Ae ̄’vq msi¶Y I i¶Yv‡e¶Y

Kwi‡Z nB‡e Ges cÖwZwU evjwZ evsjv‡`k ó v̈ÛvW©

† ú̄wmwd‡Kkb Abyhvqx h_vh_ gvbm¤úbœ nB‡Z nB‡e। Z‡e  kZ©  _v‡K  †h,

cÖwZôvbwU  hw`  dvqvi  nvB‡Wªb  A_ev  w ú̄¼©jvi  Øviv myiw¶Z _v‡K Z‡e

Dcwi-D³ weavbvewj cÖ‡hvR  ̈nB‡e bv;

৫৫(১)

১ ২ ৮ KZ eM©dzU Gwiqvi Rb¨ 1wU †nvRwij cÖ‡qvRb?

cÖwZ 9146 eM©dz‡Ui Rb¨ ো cÖwZ  850  eM©wgUvi  স্থv‡bi   Rb¨ 1wU।Dnv‡Z

AevwiZ cvwbi ms‡hvM _vwK‡e Ges cÖwZ ermi b~ b̈Zg GKevi cix¶vi

েযেস্থা Kwi‡Z nB‡e : Z‡e kZ© _v‡K †h, AwMœ wbe©vc‡bi weKí েযেস্থা m¤ú‡K©

wbwðZ nBqv Dnv wjwLZfv‡e †iKW©c~e©K gnvcwi`k©K †Kvb cÖwZôv‡bi †¶‡Î

GB Aby‡”Q‡`i weavb cÖwZcvjb wkw_j Kwi‡Z cvwi‡eb|

৫৫(১)

(ঘ)

১ ২ ৯

KZ eM©dzU Gwiqvi Rb¨ 1wU dvqvi

G·wUs¸Bmvi(Gwewm) cÖ‡qvRb?

cÖwZ 968 eM©dz‡Ui ো  Dc-wewa (1) G DwjøwLZ wbav©wiZ evjwZi AwZwi³

cÖwZ  90 eM eM©wgUvi  AwaK  AvqZ‡bi Rb¨ 1wU W«vB †KwgKvj cvDWvi

AwMœwbe©vcK ev Abyiƒc ai‡bi enb‡hvM  ̈AwMœ wbev©cK hš¿ ivwL‡Z nB‡e|

55(2)

১ ৩০

dvqvi G·wUs¸Bmvi ির্িুিু উপনর রাকখ্নর্

হইনে?

cÖ‡hvR  ̈ †¶‡Î,  †`Iqvj  (supporting  wall)  A_ev  Kv‡Vi,  avZe I

cøvw÷‡Ki ˆZwi †Kwe‡b‡U Ggbfv‡e  ̄’vcb Kwi‡Z nB‡e †hb AwMœwbev©cK h‡š¿i

Zj‡`k f~mgZj (ground leval) nB‡Z 1000 wgwjwgUvi (3.28084 ফুট)

Dc‡i nq।

৫৫(৭)(

ঘ)

১ ৩১

1wU dvqvi G·wUs¸Bmvi †d¬vi †_‡K KZ wdU 

Dচ্চZvq ’̄vcb Ki‡Z n‡e?

18.14 †KwRi †ekx n‡j m‡ev©”P 3 dzU ।

 18.14 †KwRi Kg n‡j m‡ev©”P 5 dzU

১ ৩২

`vn¨e¯‘i Dci wfwË K‡i Av¸b cÖavbZ 4wU †kªYx‡Z 

wef³ Kiv nq ?

`vn¨e¯‘i Dci wfwË K‡i Av¸b cÖavbZ 4wU †kªYx‡Z wef³ Kiv nq,  

01) mwjW dvqvi (Solid Fire) ev KwVb c`v‡_©i Av¸bt hvi mswÿß bvg 

“A”Class Fire evÒKÓ†kªYxi Av¸b|†hgbt KvV, euvk, Kvco, Kqjv, 

cøvw÷K, KvMR BZ¨vw`|G Av¸b †bfv‡Z cÖ‡qvRb Water, DCP.

02) wjKzBW dvqvi (Liquid Fire) ev Zij c`v‡_©i Av¸bt hvi mswÿß 

bvg “B ” C lass Fi re ev ÒLÓ †kªYxi Av¸b| †hgbt w_bvi, AK‡Ub, wW‡Rj, 

†c‡Uªvj, †K‡ivwmb, Zviwcb, is, evwb©k BZ¨vw`| G Av¸b †bfv‡Z cÖ‡qvRb 

Foam, CO2, DCP.

03) M¨vm dvqvi (Gas Fire) ev M¨vmxq c`v‡_©i Av¸bt hvi mswÿß bvg  

“C” Class Fire ev ÒMÓ †kªYxi Av¸b| †hgbt wg‡_b, B‡_b, †cÖv‡cb, 

nvB‡Wªv‡Rb, G¨vwmwUwjb BZ¨vw` M¨v‡mi Av¸b| eZ©gv‡b we`y¨‡Zi Av¸b‡KI  

“C” Class Fire ev ÒMÓ †kªYxi Av¸‡bi AšÍf©y³ Kiv nq| G Av¸b †bfv‡Z 

cÖ‡qvRb CO2,DCP.

04) †gUvj dvqvi (Metal Fire) ev avZe c`v‡_©i Av¸bt hvi mswÿß bvg 

“D ” C lass Fi re ev ÒNÓ †kªYxi

Av¸b| †hgbt G¨vjywgwbqvg, Zvgv, g¨vM‡bwmqvg, wRi‡Kvwbqvg, BD‡ivwbqvg, 

wU‡Uwbqvg BZ¨vw`| G Av¸b †bfv‡Z cÖ‡qvRb DCP.

wet `ªt we`y¨‡Zi Av¸‡bi CO2 Ges Kvc‡oi Av¸‡bi Rb¨ ABCE ev 

DCP e¨envi Ki‡Z n‡e|

Ref: NFPA–10 ,Chapter-6

ফায়ার মনরাপিা  
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

১ ৩৩ োহূ িংগ্রহযদলর অিলগুমল মকভাদব পৃথক করদত হদব?

িব মমনম্ন ০3 মিটার স্বি দূরদে অমবমিন্ন োহূ িংগ্রহযদলর অিলগুমল পৃথক করদত 

হদব

১ ৩৪ BfvKy‡qkb cøvb †d¬v‡ii †Kv_vq ¯’vcb Ki‡Z n‡e? mn‡R `„k¨gvb ¯’v‡b 55(8)

১ ৩৫ KviLvbvi iæ‡gi ewn©Mgb `iRv wK ai‡bi n‡e?

cÖ‡Z¨K cÖwZôv‡b †Kvb K¶ n‡Z ewn©Mg‡bi c_ Zvjve× ev AvUwK‡q ivLv

hv‡ebv, hv‡Z †Kvb e¨w³ K‡¶i wfZ‡i Kg©iZ _vK‡j Dnv Zr¶bvr wfZi n‡Z

mn‡R †Lvjv hvq,Ges GB cÖKvi mKj `iRv , hw` bv G¸‡jv ¯øvBwWs UvB‡ci

nq, Ggbfv‡e •Zwi Ki‡Z n‡e †hb Dnv evwn‡ii w`‡K †Lvjv hvq, A_ev hw`

†Kvb `iRv `yBwU K‡¶i gvSLv‡b nq, Zv n‡j Dnv fe‡bi wbKUZg ewn©sMgb

c‡_i KvQvKvwQ w`‡K †Lvjv hvq, Ges GB cÖKvi †Kvb `iRv K‡¶ KvR

PjvKvjxb mg‡q Zvjve× ev evav MȪ ’ Ae¯’vq ivLv hv‡ebv

62(3)

১ ৩৬

কত জন কলাক থাকদল অমগ্নমনব মাপন িহিার আদয়াজন

কমরদত হইদব এবং কতবার ?

পিাশ বা ততমধক শ্রমিক/কি ম ারী িম্বমলত কারখানা ও প্রমতষ্ঠাদন প্রমত ০৬ [েয়] 

িাদি অন্ততঃ একবার অমগ্নমনব মাপন িহিার আদয়াজন কমরদত হইদব, এবং এই 

মবষদয় িামলক কর্ত মক মনধ মামরত পন্থায়   [dig-22(K)] এিটি করিিন েিু 

সংরেণ িকরনর্ হইনে৷ Ges  gnov  Av‡qvR‡bi  Kgc‡¶  15  w`b  c~‡e©  

mswkøó  cwi`k©K  Ges wbKU ̄’ dvqvi mvwf©m †÷kb‡K wjwLZfv‡e AewnZ 

Kwi‡Z nB‡e|

৬২(৮)
৫৫

(১৪)
২ ২
(ক)

১ ৩৭ kZKiv KZRb kÖwgK‡K dvqvi †Uªwbs w`‡Z n‡e?

18% Ges 3wU KwgwU‡Z web¨vm Ki‡Z n‡e( Fire fighting-AwMœwbe©vcY ,

rescue team-D×viKvix and First Aid-cÖv_wgK wPwKrmv) Ges dig-

22 Abyhvqx GZ`m¤úwKZ© †iKW© msiÿY Kwi‡Z nB‡e|

55 (10)

১ ৩৮

AwMœwbe©vcY, D×viKvix I cÖv_wgK wPwKrmv িনলর

wba©vwiZ †cvkvK কিমে nB‡e ?

(K)   AwMœwbe©vcY `j -  njy` is Gi G‡cÖvY wcQ‡b jvj is G ÔআগুেÕ

(Fire) wjLv _vwK‡e;   (L)   D×viKvix `j - njy` is Gi G‡cÖvY wcQ‡b jvj

is G ÔD×viÕ (Rescue) wjLv _vwK‡e ;  (M)   cÖv_wgK  wPwKrmv  `j  -

mv`v  is  Gi  G‡cÖvY  wcQ‡b jvj  is  G  ÔcÖv_wgK wPwKrmvÕ (First Aid)

wjLv _vwK‡e| DwjøwLZ wZbwU `j‡K cÖwZ Qq gvm AšÍi cybtcÖwk¶Y cÖ`vb

Kiv|

55। 

(১১)

(ি)

(খ্)

(গ),

১২

১ ৩৯ KZRb kÖwg‡Ki Rb¨ GKRb dvqvi Awdmvi jvM‡e? 500 Rb
55

(12)

১ ৪ ০

dvqvi dvBwUs wUg‡K KZ gvm ci ci cyb:cÖwkÿb 

w`‡Z n‡e?
6 gvm

55

(12)

১ ৪ ১

AwMœ wbe©vc‡bi Rb¨ Rjvav‡i Kgc‡ÿ KZ wjUvi 

cvwb msiÿb Ki‡Z n‡e?

5000 wjt Ges Dnv me mgq cvwb Øviv c~Y© _vwK‡Z nB‡e  Ges  †nvRwi‡ji

mwnZ  mshy³  ivwL‡Z  nB‡e। র্নে AwMœ wbe©vc‡Yi j‡¶ cvB‡ci gvযয‡g

mshy³ Kwiqv { cwiKíbv I b·v gnvcwi`k©K ev  ¶gZvcÖvß cwi`k©‡Ki

Aby‡gv`bμ‡g] hvwš¿K Mfxi bjK‚c (Deep tubewell) ev ˆe`y ẅZK

cv¤úhy³ Rjvav‡ii েযেস্থা Kwi‡Z cvwi‡eb। Z‡e kZ© _v‡K †h, GB †¶‡Î

gnvcwi`k©K ev ¶gZvcÖvß cwi`k©K Dc-wewa (15) cÖwZcvjb nB‡Z Ae v̈nwZ

cÖ̀ vb Kwi‡Z cvwi‡eb|

55(15)(

১৬)

১ ৪ ২ KZ eM©dzU Gwiqvi Rb¨ 1wU ‡¯§vK wW‡U±i cÖ‡qvRb?
Qv‡`i wfg 12 BwTi Kg n‡j 900 eM©dzU Gwiqvq 1wU, Ges wfg 12 BwTi 

†ekx n‡j ‡h ‡Kvb Dcv‡q mম্পূb© Gwiqv Kvfvi Ki‡Z n‡e|

Ref. Accord building 

standard 

Ref. NFPA–72  Chapter-5
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

১ ৪ ৩ কমাক wW‡U±i-Gi cÖKvi‡f` ?

01) Optical Smoke Detector (AcwUK¨vj ¯§K wW‡U±i); 

02) Ionization Smoke Detector (Av‡qvbvB‡Rkb ¯§K wW‡U±i); Ges  

03) Chemically Sensitive Smoke Detector (†KwgK¨vwj †mb‡mwUf 

¯§K wW‡U±i)|

১ ৪ ৪

1wU wewìs‡qi D” Zv KZ wgUv‡ii †ekx n‡j ¯úªxs 

wKjvi cÖ‡qvRb?
23 wgUvi ev 76 wdU (‡d¬vi ch©šÍ)

১ ৪ ৫

1wU ‡d¬v‡ii AvqZb KZ eM©dz‡Ui ‡ekx n‡j ¯úªxs 

wKjvi cÖ‡qvRb?
22000 eM©dzU (2q Zjvi †ekx n‡j)

১ ৪ ৬

ZvcgvÎv KZ wWwMÖ †mt n‡j wnU wW‡U±i evR‡e Ges 

¯úªxs wKjvi ‡d‡U hv‡e? 
58 wWMÖx  ‡m.‡MÖ.- Dc‡i

১ ৪ ৭

ZvcgvÎv 58 wWwMÖ †mt nIqvi ci KZ mg‡qi ga¨ 

¯úªxs wKjvi ‡d‡U hv‡e?
90 ‡m‡KÛ

১ ৪ ৮

KZ eM©dzU Gwiqvi Rb¨ 1wU ¯úªxs wKjvi †nW 

cÖ‡qvRb?
100 eM©dzU

১ ৪ ৯

dvqvi Gjvg© Gi kã me©wb  œ Ges m‡e©v”  KZ 

†Wwmej MÖnb‡hvM¨ n‡e?
105-120 ‡Wwmej

১ ৫০

d¨v±ix‡Z dvqvi mvwf©‡mi Rb¨ eivÏK…Z c‡q›U Gi 

cvB‡ci Wvqvi mvBR KZ BwÂ  jvM‡e?
2.5 BwÂ

১ ৫১

Exit Sign Gi Av‡jvi cwigvb KZ jv· _vK‡Z 

n‡e?
50 jv·

১ ৫২

Exit Sign Gi e¨vKAvc Kgc‡ÿ KZ wgwbU 

_vK‡Z n‡e?
90 wgwbU

১ ৫৩

Emergency light Gi Av‡jvi cwigvb KZ jv· 

_vK‡Z n‡e?

K)   AvBjm gvK© 2.5 jv·                                  

L)   Kwi‡Wvi, ewn©Mgb c_ Ges wmwo‡Z-10 jv· 

১ ৫৪ mvavib KvR Gi Rb¨ KZ jv· cÖ‡qvRb? †g‡S n‡Z 1wgUvi ev 29.37Ó D”PZvq Kgc‡ÿ 350 jv· Av‡jv _vK‡Z n‡e 49(1)

১ ৫৫

Emergency light Gi Av‡jvi e¨vKAvc Kgc‡ÿ 

KZ wgwbU _vK‡Z n‡e?
30 wgwbU

১ ৫৬

কস্টাদরজ অিলটি কত ঘন্টা আগুন প্রমতদরাধী হদত হদব 

?

০১  ঘন্টা

১ ৫৭

মবমডং এর কেওয়াল কত ঘন্টা আগুন প্রমতদরাধী হদত 

হদব?

০৪  কস্টার বা তদতামধক মবমডং এর জন্য ০২  ঘন্টা এবং ০৩ কস্টার মবমডং এর জন্য 

০১   ঘন্টা আগুন প্রমতদরাধী হদত হদব।

১ ৫৮

কত কস্টাদরজ মবমডং এর জন্য একটি  মর- এমি ( 

পুনরায় প্রদবশ) েরজা লাগদব ?

০৫ কস্টাদরজ এর অমধক  মবমডং এর জন্য মিমির মনকট একটি  মর- এমি ( পুনরায় 

প্রদবশ) েরজা লাগদব ?

১ ৫৯ ফায়ার কডার কখালা রাখার শত ম মক ?

ফায়ার কডার কখালা রাখদত হদল ফায়ার এলাি ম এর িাদথ িম্পমক মত অদটাদিটিক 

বদন্ধর ব্যাবযা থাকদত হদব?

১ ৬০ ডাইমনং রুি কত ঘন্টা আগুন প্রমতদরাধী হদত হদব ? ০২  ঘন্টা

১ ৬১ ককমিকূাল  রুি কত ঘন্টা আগুন প্রমতদরাধী হদত হদব ? ০৪  ঘন্টা

১ ৬২ ককমিকূাল কস্টার মক অনুোয়ী বতমর করদত হদব ?

বাংলাদেশ জাতীয় মবমডং ককাড (BNBC) এর  Type-1 construction 

অনুোয়ী হদত হদব ।

Ref. Accord Fire 

Standard Sec. Sprinkle 

system.Page#13

ফায়ার মনরাপিা  

Ref. Accord building 

standard 

Ref. Accord Fire 

Standard Sec. Sprinkle 

system. Page#13

Ref. NFPA–72  Chapter-5

Ref. NFPA–72    Chapter-

5

Ref. NFPA–13 , # 

Chapter-8

Ref. NFPA–72 ,Chapter-7

Ref. Accord fire standard 

Sec. Stand Pipe system. 

Page#12

Ref. Accord building 

standard. #Part. 10

Ref. Accord building 

standard.# Part. 10

Ref. Accord building 

standard Part. 10

Ref. Accord building 

standard Part. 10

Ref. Accord building 

standard 

Ref. Accord building 

standard 6.8.3.1

Ref. Accord building 

standard 

Ref. Accord building 

standard 

Ref. Accord building 

standard 

Ref. Accord building 

standard 
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

১ ৬৩

e‡ÛW Iq¨vi nvDR ev ¸`vg N‡i wKfv‡e I KZUzK 

D”PZvq KvUz©b I gvjvgvj ivL‡Z n‡e?

6 dzU D”PZvq gvjvgvj ivLvi wbqg| Z‡e Iq¨vi nvDR ev ¸`v‡g Kvcomg~n 

wbw`©ó wbq‡g msiÿY Ki‡Z n‡e, †hgb Qv` †_‡K Kgc‡ÿ 1 dzU wb‡P, †`qvj 

†_‡K 1 dzU `y‡i, †d¬v‡i Kgc‡ÿ 6 © © DuPz cvUvZb ˆZwi K‡i Ges cÖwZwU mvwii 

gvSLv‡b Kgc‡ÿ 3 dzU duvKv †i‡L Kvco msiÿY Ki‡Z n‡e| e‡ÛW Iq¨vi 

nvD‡Ri g‡a¨ †Kvb μ‡gB ˆe`y¨wZK jvB‡bi ms‡hvM ivLv hv‡e bv| cÖ‡qvR‡b 

PvR©vi, AvB.wc.Gm BZ¨vw` e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i|

১ ৬৪

AwMœwbe©vcK hš¿cvwZi IRb I `yiZ¡ mvavibZ 

KZUzKz nq?

CO2 t IRb 3,5,6, 10 †KwR, (25-30Uªwj) `yiZ¡t 10-12dzU|

ABC ev DCP t IRb 1,2,3,5,6, 10 †KwR, (25-30Uªwj) `yiZ¡t 10-

12dzU| ‡h‡Kvb Av¸b

†bfv‡bvi Rb¨| mwjW, wjKzBqW, M¨vm I †gUvj|          

Auto Dry Powder t IRb 6 †KwR, `yiZ¡t 10-12dzU| (680 ‡mjwmqvm 

ZvcgvÎvq ¯^qswμqfv‡e mÂvjb n‡e)| 

 Foam t IRb 5 †KwR, `yiZ¡t 25-30dzU|

১ ৬৫

UªvÝdigvi ev Ifvi‡nW KviLvbv †_‡K KZUzKz `yiZ¡ 

eRvq †i‡L ¯’vcb Ki‡Z n‡e?

UªvÝdigvi ev Ifvi‡nW K¨vej KviLvbv feb †_‡K 20 MR (cÖvq 16.72

wgUvi ev 17 wgUvi) `y‡i ¯’vcb Ki‡Z n‡e|

১ ৬৬

wbivc`  we`y r̈ েযােস্থা  wbwðZ  Kwi‡Z  কি Kwi‡Z

nB‡e?

প্রকর্ 12  (ev‡iv)  gv‡m  AšÍZ  GKevi A_ev mvwU©wd‡K‡U cÖ̀ Ë †gqv` †kl

nBevi c~‡e© GKRb Dchy³ jvB‡m›mcÖvß Iq v̈wis cwi`k©K ev cÖwZôvb Øviv

KviLvbv ev cÖwZôv‡bi c~Y©vsM Avw_©s (earthing)  I Iqvwis (wiring)cix¶v

KivBqv djvdjmn cÖর্যqbcÎ msi¶Y Kwi‡Z nB‡e|

৫৮(৮)

১ ৬৭

‰e` ̈ywZK Iq v̈wis I Dnv i¶Yv‡e¶‡Yi `vwqZ¡

িানি cÖ̀ vb Kiv hvB‡e?

miKvi Aby‡gvw`Z cÖwZôvb nB‡Z mb`cÖvß e ẅ³ e Z̈xZ Aেয †Kvb েযাw³‡K

cÖ̀ vb Kiv hvB‡e bv|  েযenvh© ˆe`y ẅZK hš¿cvwZi aib, cwiKíbv Ges

KviLvbvi †h ‡Kvb As‡k †hLv‡b `nb‡hvM  ̈ev we‡ùviK wgkªY e ëüZ nq ev

Rgv ivLv nq †mB As‡ki ‰e`y ẅZK Zv‡ii jvBb jvMv‡bvi †¶‡Î

gnvcwi`k©K‡K AewnZ Kwi‡Z nB‡e|

৫৮(৮)(

৯)

১ ৬৮

কত িাি পর পর হদয়স্ট এবং মলফ ট  পরীো করদত

হদব?

৬৯ ৷ (১) (গ) প্রমত েয় িাদি অন্ততঃ একবার একজন উপযুি ব্যমি দ্বারা 

িম্পূর্ মভাদব পরীমেত হইদত হইদব, এবং উিরূপ প্রদতূক পরীো িংক্রান্ত মবমধ 

দ্বারা মনধ মামরত মবষয়ামে মলমপবদ্ধ কমরবার জন্য একটি করমজস্টার থামকদত হইদব৷   

(৩) প্রদতূক প্রমতষ্ঠাদন প্রদতূক হদয়স্ট এবং মলফদটর গাদয় উহার মনরাপে বহন 

েিতা পমরষ্কারভাদব মলমখয়া রামখদত হইদব এবং এই ধারর্ েিতার অমতমরি ককান 

কবাঝা বহন করা োইদব না৷

(৪) প্রদতূক প্রমতষ্ঠাদন িানুষ বহনকারী প্রদতূকটি হদয়স্ট ও মলফদটর খাাঁ ার উভয় 

পাদবম উঠা-নািা করার জন্য প্রদবশ পথ থামকদব৷ প্রদতূক হদয়স্ট ও মলফদটর 

িদব মাচ্চ ধারর্ েিতা বাংলায় স্পি অেদর মলমখয়া রামখদত হইদব৷

৬৯

১ ৬৯

hš¿cvwZ  cix¶vi  cÖwZ‡e`‡b weeiYmg~n  ির্ েং

dig Abyhvqx  iw¶Z  †iwR÷v‡i  wjwce×  Kwiqv

ivwL‡Z nB‡e?

aviv  68(K)(3)  I  69(1)(M)  Gi  †¶‡Î  cÖ‡Z K̈  cix¶vi  cÖwZ‡e`‡bর

weeiYmg~n  dig-24  Abyhvqx  iw¶Z  †iwR÷v‡i  wjwce×  Kwiqv ivwL‡Z

nB‡e Ges Dnv cwi`k©‡bi Rb  ̈msiw¶Z _vwK‡Z nB‡e

৬০(১) 

(ঘ)
২ ৪

৬৭(৩)

৬৮(৯)

ফায়ার মনরাপিা

ফায়ার মনরাপিা  

ফায়ার মনরাপিা  

১ ৭০ dig-23 Abyhvqx msi¶Y Kwi‡Z nB‡e| 23
েযাক্তিগর্  wbivcËv DcKiY mieiv‡ni র্থ্য ির্ 

েং dig Abyhvqx msi¶Y Kwi‡Z nB‡e?
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PGD Compliance ( BIHRM ) , PGDHRM (BIHRM)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

১ ৭১

ককান প্রমতষ্ঠাদনর ককান কে, আধার, ক ৌবাচ্চা, গত ম,

পাইপ, ধূিপথ, অথবা অন্যান্য িীিাবদ্ধ যাদন, কেখাদন

মবপজ্জনক কধাাঁয়া এই পমরিাদর্ থাকার িম্ভাবনা আদে

এরুপ জায়গায় কত কভাদেদজর বামত ব্যাবহার করা

োদব?

উমিমখত ককান িীিাবদ্ধ যাদন ২ ৪  কভাদের অমধক কভাদেজ যুি ককান বহনদোগ্য

ববদুূমতক বামত উহার অভূন্তদর ব্যবহার করার অনুিমত কেওয়া োইদব না  এই

ধারার অধীন উপযুি ব্যামি বমলদত মবমধ ৬৫ (২) এ উদিমখত বুঝাইদব miKvi

KZ„©K  dig-30  Abyhvqx  †NvwlZ  ‡Kvb  েযাক্তি  ev cÖwZôvbI Bnvi AšÍfy©³

nB‡e|

৭৭(২)

৬৫ 

(২)

১ ৭২ 1Rb cÖvß eqস্ক cyiæl KZ †KwR enb Ki‡Z cvi‡e? mgZj 50 ‡KwR, D” Zvq 40 ‡KwR
63(1) 

(2)

১ ৭৩ 1Rb cÖvß eqস্ক  gwnjv KZ †KwR enb Ki‡Z cvi‡e? mgZj 30 ‡KwR, D” Zvq 25 ‡KwR
63(1) 

(2)

১ ৭৪ ওজন কত ককমজ Gi †ekx  n‡j  wec`RbK aiv n‡e?
৫০ †KwRi AwZwi³ IRbm¤úbœ c‡Y ï †Kvb MuvU  গু`v‡g DVv‡bv, mvRv‡bv I

গু`vgRvZKiY

৬৮(১)

(ট)

১ ৭৫

kã m‡e©v”  KZ ‡Wwmej Gi †ekx  n‡j  wec`RbK 

aiv n‡e?
80 ‡Wwmej

৬৮(১)

(র)

১ ৭৬  wb‡qv‡Mi mgq স্বাযূ cix¶vর শত ম মক?
 gvwj‡Ki Li‡P GKRb †iwR÷vW©  wPwKrmK KZ©© „K স্বাযূ cix¶v Kwiqv D³

Kv‡Ri Rন্য Zvnvi mÿgZvi cÖZ q̈bcÎ dig-26 Abyhvqx MÖnY Kwi‡eb|
68(4) ২ ৬

১ ৭৭

wec`RbK ¯’v‡b wb‡qvwRZ kÖwgK‡`i ¯^v¯’̈  cixÿv 

KZ w`b ci ci Ki‡Z n‡e?

eQ‡i 1 evi।  

উc-wewa  (4)  I  (5)  Gi  Aaxb  কৃত  স্বাযূ cix¶vi  eY©bv  dig-26(K) 

Abyhvqx †iwR÷v‡i wPwKrmK I gvwjK‡K Avjv`vfv‡e msi¶Y Kwi‡Z nB‡e|

68

(5)

(6)

26

(K)

১ ৭৮

wØZxq Zdwm‡j ewY©Z †Kvb †ckv welqK I 

welwμqvRwbZ e v̈wa‡Z AvμvšÍ cvIqv কগদল মক 

করনীয়?

cÖZ q̈bKvix wPwKrmK I cÖwZôv‡bi gvwjK A_ev mswkøó  kªwgK  A_ev

ZrKর্তK  wbw`©ó  †Kvb  e ẅ³  cieZ©x  PweŸk  N›Uvi  g‡a  ̈ Dnv  dig-29  G

†bvwUm  gvidZ  cwi`k©K‡K  AewnZ  Kwi‡eb  Ges  cwi`k©K  D³ kªwgK‡K

`ªæZ  ‡Rjv  wmwfj mvR©‡bi wbKU cix¶vi Rb  ̈†cÖiY  Kwi‡eb Ges  D³iƒc

cix¶vi  mKj  ব্যাq  gvwjK  enb Kwi‡eb|

68

(7)

(8)
29

১ ৭৯

kix‡ii  Rন্য ¶wZi  KviY  nB‡Z cv‡i Ggb 

ivmvqwbK c`v_© e ënv‡ii †¶‡Î মক mZ©KZv মনদত 

হইদব?

h_vh_ mZ©KZv m¤úwK©Z wjwLZ †bvwUm Gg Gm wW Gm (Material  Safety

Data  Sheet) mn‡R  mK‡ji  ` „wó‡MvPi  nq  Ggb  যা‡b  cÖ̀ k©b Kwi‡eb|

67

(10)

১ ৮০

মকরুপ  `yN©Ubv‡K ‡¶Îvbymv‡i gvivZ¥K (Fatal) ev

গুরুZi (Serious) ewjqv AwfwnZ Kiv nB‡e ?

 hw` †Kvb e ẅ³ `yN©Ubvq cwZZ nq hvnvi d‡j Zvnvi g „Zz  ̈N‡U A_ev Abziƒc

†Kvb `yN©Ubvi Kvi‡Y cieZx© 20 w`‡bi g‡a  ̈cÖwZôv‡b  Zvnvi  Kv‡R

†hvM`v‡bi  †Kvb  hyw³msMZ  m¤¢vebv bv  _v‡K,  Z‡e  Abyiƒc  `yN©Ubv‡K

‡¶Îvbymv‡i gvivZ¥K (Fatal) ev গুরুZi (Serious) ewjqv AwfwnZ Kiv

nB‡e Ges D³ NUbv msNwUZ  nBevi  m‡½  m‡½  cÖwZôvb   Kর্তc¶‡K

†Uwj‡dvb,  d v̈·,  B-†gBj  A_ev  we‡kl evZv©evnK Øviv wb¤œewY©Z e ẅ³ I

cÖwZôvb‡K †bvwUm cÖ̀ vb Kwi‡Z nB‡e, h_v:(K)  gnvcwi`k©K; (L)  mswkøó

‡Rjv cÖkvmK ;  (M)   mswkøó cwi`k©K ; (N)  wbKUeZx© dvqvi mvwf©m ‡÷kb;

(O)    wbKUeZx© nvmcvZvj ev স্বাযূ †K›`ª; Ges  (P)  g „ত্যূ I  gvivZ¥K

`yN©Ubvi  †¶‡Î,  cÖwZôvbwU  †h  _vbv  GjvKvq  Aew ̄’Z  †m _vbvi fvicÖvß

Kg©KZv© ev wkí cywjk|

৬৯(১)

১ ৮১

`yN©Ubv NwUevi কত মেদনর িদধ্য kÖwgK Kv‡R

†hvM`v‡bi ci কত নং ফরি  Abyhvqx  D³ `yN©Ubvi

P ‚ovšÍ  wi‡cvU©  mswkøó †Rjvi Dc-gnvcwi`k©‡Ki

wbKU †cÖiY Kwi‡eb?

০২  gv‡mi িদধ্য kÖwgK Kv‡R †hvM`v‡bi ci dig-27(K)  Abyhvqx  D³ 

`yN©Ubvi me©‡kl Ae ̄’v eY©bv Kwiqv GKwU P ‚ovšÍ  wi‡cvU©  mswkøó †Rjvi Dc-

gnvcwi`k©‡Ki wbKU †cÖiY Kwi‡eb|

৬৯(৩) ২ ৭
(ক)

১ ৮২

িারাত্নক দুঘ মটনার জন্য কত মেদনর িদধ্য কনাটিশ প্রোন

করদত হদব?

িামলক পমরেশ মকদক পরবতী ০২(দুই) কি ম মেবদির িদধ্য তত্িম্পদক ম কনাটিশ 

িারফত অবমহত কমরদবন

৮০(১)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

১ ৮৩ wec¾bK  NUbv মক এবং ঘটিদল মক কমরদত হইদব?

†Kvb  cÖwZôv‡b  we‡ùviY,  AwMœKvÐ,  M„n  aŸm A_ev †gwk‡b  i̧æZi `yN©Ubv

NwU‡j Ges Bnv‡Z †Kn e ẅ³MZfv‡e AvnZ nDK ev bv nDK, cÖwZôvb Kর্তc¶

Abyiƒc `yN©Ubvi msev` wZb Kg©w`e‡mi g‡ধ্য dig-27(L) Abyhvqx wewa 69

Gi Dc-wewa (1) Gi `dv (K), (L) I (M)-‡Z DwjøwLZ KZ©„c¶‡K AewnZ

Kwi‡Z nB‡e|

৭১ ২ ৭
(খ)

১ ৮৪ gvivZ¥K  `yN©Ubvi যান মকভাদব রামখত হইদব?

cwi`k©K যানটি  cwi`k©b bv Kiv ch©šÍ A_ev NUbv msNwUZ nBevi cieZx©

AšÍZ wZb w`b ch©šÍ msi¶Y Kwi‡Z nB‡e|
৭২

১ ৮৫

কত ঘন্টার অমধক িিয় পে মন্ত কাদজ অনুপমযত থামকদত

বাধ্য কদর, কি কেদে মবমধ দ্বারা মনধ মামরত করমজস্টাদর

ইহা মলমপবদ্ধ কমরয়া রামখদত হইদব?

৪ ৮(আট মিশ) ঘন্টার অমধক িিয় ৮০(২)

১ ৮৬

করমজস্টাদর মলমখত মববরদর্র একটি কমপ িামলক প্রদতূক

বৎিদর  কত মেদনর িদধ্য প্রধান পমরেশ মদকর মনকট

কপ্ররর্ কমরদত হদব?

৩০কশ জুন এবং ৩১ কশ মডদিম্বর এর পরবতী ১ ৫(পদনর) মেদনর িদধ্য ৮০(৩)

১ ৮৭

মদ্বতীয় তফমিদল উমিমখত ব্যামধ দ্বারা ককান প্রমতষ্ঠাদন

ককান শ্রমিক আক্রান্ত হদল মক করদত হদব ?

মবমধ দ্বারা মনধ মামরত ফরদি ও িিদয়র িদধ্য, তৎিম্পদক ম পমরেশ মকদক কনাটিশ 

িারফত অবমহত কমরদবন এবং ধারা ৮২  (২) অনুোয়ী শ্রি পমরেশ মকদক মলমখত 

মরদপাট ম মেদত হদব।

৮২(২)

১ ৮৮ mvgvন্য `yN©Ubv মক এবং ঘটিদল মক কমরদত হইদব?

†Kvb `yN©Ubvq cwZZ nBqv AvnZ kªwgK 48 N›Uvi gকধ্য Kv‡R †hvM`vb Kwi‡Z

m¶g bv nB‡j Ges `yN©Ubvi Kvi‡Y AbwaK 20 w`b ch©šÍ  Kv‡R  Abycw ̄’Z

_vwK‡j  D³iƒc  `yN©Ubv‡K mvgvন্য(Minor)  `yN©Ubv  wnmv‡e  AvL v̈wqZ Kwiqv

cÖwZôvb Kর্তc¶ dig-27 Abyhvqx `yN©Ubv NwUevi AbwaK 7 w`‡bi g‡a  ̈wewa

69 Gi Dc-wewa  (1)  Gi  `dv  (K),  (L)  I  (M)-‡Z  DwjøwLZ  KZ© „c‡¶i

 wbKU  msev`  †cÖiY  Kwi‡Z nB‡e|

৭০

১ ৮৯

msNwUZ  cÖwZwU  `yN©Ubv  I  wec¾bK  NUbvi

†iKড ম মকভাদব   msi¶Y  Kwiকত হইদব?

msNwUZ  cÖwZwU  `yN©Ubv  I  wec¾bK  NUbvi  †iKW© dig-28  Abyhvqx

†iwR÷v‡i  msi¶Y  Kwiকত হইদব

৭৩(১)

১ ৯ ০

`yN©Ubv RwbZ †bvwUk kÖg cwi`k©K Gi eivei KZ

gvm ci ci cvVv‡Z n‡e?
6 gvm ‡kl nIqvi 10 Kg©w`e‡mi ga¨ ৭৩(২)

১ ৯ ১

kªwgK AvB‡bi wØZxq Zdwm‡j ewY©Z †Kvb

e v̈wa‡Z AvμvšÍ  nB‡j িামলক মকভাদব cwi`k©K‡K

AewnZ Kwi‡eb?

ÁvZ nB‡Z cvরার  cieZ©x PweŸk N›Uvi g‡a  ̈Dnv dig-29 Abyhvqx †bvwUm

gvidZ cwi`k©K‡K AewnZ Kwi‡eb|
৭৪(১)

১ ৯ ২

wec`RbK কাদজ মনদয়ামজত শ্রমিকদক কত ঘন্টা পর

পর মবরমত মেদত হদব?

 cÖwZ `yB N›Uv ci ci AvavN›Uvi wekªvg weiwZ cÖ`vb bv Kwiqv KvR Kwi‡Z

†`Iqv hvB‡e bv ev Zvnvi Øviv KvR Kiv‡bv hvB‡e bv।

১ ৯ ৩

িামলক কখন দুঘ মটনাজমনত কারদর্ েমতপূরন মেদত

বাধ্য থামকদবন?

১ ৫০ এর অধীন  াকুরী  লাকাদল উহা হইদত উদ্ভূত দুঘ মটনার ফদল েমে ককান শ্রমিক 

শরীদর জখিপ্রাপ্ত হন

150

(1)

১ ৯ ৪

িামলক কখন দুঘ মটনাজমনত কারদর্ েমতপূরন মেদত

বাধ্য থামকদবন না?

মতন মেদনর অমধক িিয় ককান শ্রমিক িম্পূর্ ম বা আংমশক কি মৰিতা না 

হারান,দুঘ মটনায় জখি প্রাপ্ত হওয়ার প্রতূে কারর্ মেল,মনরাপিা মনমিত করার জন্য 

প্রর্ীত মবমধ বা সুষ্পি আদেশ শ্রমিক কর্ত মক ইিাকৃতভাদব অিান্য করা, র্ততীয় 

তফমিদলর "ক" অংদশ বমর্ মত ককান  াকুরীদত মনযুি কপশাজমনত ব্যামধ ,অন্যূ্ন্য েয় 

িাি র্ততীয় তফমিদলর "খ" খদন্ড বমর্ মত ককান  াকুরীদত কপশাজমনত ব্যামধ 

,িরকার, িরকারী কগদজদট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, র্ততীয় তফমিদল উমলস্নমখত  াকুরীর 

িমহত কপশাজমনত ব্যামধ,ৰমতপূরদর্র জন্য কেওয়ানী আোলদত ককান কিাকদ্দিা 

োদয়র কমরয়া থামকদল।

150(

2)

১ ৯ ৫ দুঘ মটনাজমনত কারদর্ েমতপূরর্ পমরিার্ মক ? ধারা-১ ৫১  এ  মবস্তামরত ১ ৫১
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

১ ৯ ৬

gvwjK  `yN©Ubvq  RLgcÖvß  †Kvb  kªªwgK‡K  ev

g„Z  kªwg‡Ki ¶wZc~i‡Yi  A_©  AvBb  Abyhvqx

cÖ̀ vb না কমরদল  kªwgK wb‡R A_ev g„Z kªwg‡Ki †h

‡Kvb †cvষ্য  মকভাদব  kªg  Av`vj‡Z `iLvস্ত Kwi‡Z

cvwi‡eb ?

Abyiƒc েরখাস্ত প্রদোজূ †¶‡Î  dig-48, 48(K) ev 48(L) Abyhvqx Kwi‡Z

nBকব

১ ৩৯

(১)

৪ ৮ 

৪ ৮(ক)

৪ ৮(খ)

151

১ ৯ ৮

দুঘ মটনাজমনত কারদর্ েমতপূরর্ িজুরী মহিাদবর পদ্ধমত

মক?

১ ৫২(২)(ক)দুঘ মটনার অব্যবমহত পূদব ম অমবমিন্নভাদব অন্যূ্েন বাদরা িাি কি মরত 

মেদলন কি কৰদে, তাহার িামিক িজুরী হইদব তাহার পূব মবতর্ীী বাদরা িাদি উি 

িামলক কর্ত মক প্রদেয় কিাট িজুরীর এক-দ্বােশাংশ।  

(খ) দুঘ মটনার অব্যবমহত পূদব ম অমবমিন্নভাদব এক িাদির কি িিয় কি মরত মেদলন 

কি কৰদে, তাহার িামিক িজুরী হইদব দুঘ মটনার অব্যবমহত পূব মবতর্ীী বাদরা িাি 

িিদয় একই িামলদকর অধীন তাহার িত অনুরূপ কাদজ মনদয়ামজত অন্য ককান 

শ্রমিক, অথবা উিরূপ অন্য ককান শ্রমিক না থামকদল, একই এলাকায় অনুরূপ কাদজ 

মনদয়ামজত অন্য ককান শ্রমিদকর অমজ মত আদয়র িামিক গদির িিান অথ ম   

(গ) অন্যান্য কেদে, দুঘ মটনার অব্যবমহত পূদব ম অমবমিন্নভাদব কি মরত থাকাকালীন 

িিদয় িংমশস্নি শ্রমিক কর্ত মক অমজ মত কিাট িজুরীদক মেশ গুর্ কমরয়া উি কি মরত 

িিদয়র কিাট মেনগুমলর দ্বারা উহাদক ভাগ কমরদল কে ভাগফল পাওয়া োয় উহার 

িিপমরিার্ অথ ম।

ব্যাখ্যাঃ  এই ধারার প্রদয়াজদন ককান কি মরত িিয় অমবমিন্ন বমলয়া গণ্য হইদব েমে 

ক ৌদ্দ মেদনর অমধক কাল কাদজ অনুপমযমতর কারদর্ ইহার ধারাবামহকতা ভঙ্গ না হয়।

১ ৫২

১ ৯ ৯ ¶wZc~i‡Yi A_© kªg Av`vj‡Z Rgv cÖ̀ vb পদ্ধমত মক?

RL‡gi Kvi‡Y g„Zy ï d‡j aviv  155  (1)  †gvZv‡eK  ¶wZc~i‡Yi  A_©  Rgv

 cÖ̀ v‡bi  †ÿ‡Î gvwjK  kªªg  Av`vj‡Zi  wbKU dig-45Abyhvqx  GKwU

weeiYx  `vwLj  Kwi‡e  Ges      Aনান্য ¶wZc~iY Rgv  cÖ`v‡bi  †¶‡Î dig-

46 Abyhvqx  weeiYx  `vwLj  Kwi‡Z  nB‡e  Ges  Dfq  ‡¶‡Î  Av`vjZ Rgv

cÖ̀ vbKvix‡K dig-47Abyhvqx cÖvwß iwm` cÖ̀ vb Kwi‡e|

১ ৩৭

(১)

৪ ৫
৪ ৬
৪ ৭

২ ০০

দুঘ মটনাজমনত কারদর্ েমতপূরদনর পূনমব মদব নাগুদলা মক

মক ?

১  (ক) শ্রমিদকর অবযার পমরবত মন হইয়াদে এই িদি ম করমজস্টাড ম ম মকৎিক কর্ত মক 

প্রেি প্রতূয়নপেিহ িামলক অথবা শ্রমিক কর্ত মক েরখাস্ত করা হয়। 

 (খ) প্রতারর্ার িাধ্যদি অথবা অববধ প্রভাব অথবা অন্যান্য অিংগত উপাদয়র 

িাধ্যদি েমতপূরর্ মনধ মারর্ করা হইয়াদে।

১৫৩(১)

২ ০১

জখদির ফদল মৃত ককান শ্রমিক িম্পদক ম প্রদেয় ককান

েমতপূরর্  ককান পন্থায় পমরদশাধ কমরদত হইদব?

আইনগত অেিতার অধীন ককান ব্যমিদক ৰমতপূরর্ বাবে প্রদেয় কথাক অথ ম শ্রি 

আোলদত জিা কেওয়া ব্যতীত মভন্ন ককান পন্থায় পমরদশাধ করা োইদব না।

155

(1-৬)

২ ০২

জখদির ফদল মৃত শ্রমিক  এর েমতপূরন িম্পমক মত

ককান কনাটিশ ও োবী শ্রি আোলদত কত মেদনর িদধ্য

উপযাপন কমরদত হইদব?

 েমে না দুঘ মটনা ঘটিবার দুই বৎিদরর িদধ্য অথবা মৃত্যূ্ের কেদে উহার দুই 

বৎিদরর িদধ্য োবী উত্থাপন করা হয়।

১৫৭

(১)

১ ৯ ৭

Kg© ’̄‡j ‡Kvb kÖwgK gviv †M‡j ev ’̄vqx Aÿg n‡j 

KZ UvKv cv‡e?

Kg© ’̄‡j gviv †M‡j I ¯’vqx A¶g n‡j gvwjK h_vμ‡g 1,00000/= I 

1,25000/= UvKv kªg Av`vj‡Z cÖ`vb Ki‡eb 5g Zdwmj
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

২ ০৩

িারােক দুঘ মটনা িম্পদক ম িামলদকর মনকট হইদত মববৃমত

তলদবর েিতা মক ?

ককান শ্রি আোলত ককান সূে হইদত এই খবর পায় কে, ককান শ্রমিক তাহার  াকুরী 

 লাকাদল উহা হইদত উদ্ভূত ককান দুঘ মটনার কারদর্ িারা মগয়াদেন, কি কৰদে 

আোলত করমজমস্ট্র ডাকদোদগ কপ্রমরত কনাটিশ দ্বারা িংমশস্নি শ্রমিদকর িামলকদক 

কনাটিশ জারীর মেশ মেদনর  িদধ্য মবমধ দ্বারা মনধ মামরত ফরদি উহার মনকট একটি 

মববৃমত কপশ কমরবার জন্য মনদে মশ মেদব, োহাদত শ্রমিদকর মৃত্যূ্ের কারর্ ও 

তৎিম্পমক মত পমরমযমত এবং িামলদকর িদত উি মৃত্যূর কারদর্ মতমন ককান েমতপূরর্ 

 জিা মেদত বাধ্য মক না তৎিম্পদক ম বর্ মনা থামকদব।

১৫৮

(১)

২ ০৪

gvwjK  `yN©Ubvq  RLgcÖvß  †Kvb  kªªwgK‡K  ev

g„Z  kªwg‡Ki ¶wZc~i‡Yi  A_©  AvBb  Abyhvqx

cÖ̀ vb না কমরদল  kªwgK wb‡R A_ev g„Z kªwg‡Ki †h

‡Kvb †cvষ্য  মকভাদব  kªg  Av`vj‡Z `iLvস্ত Kwi‡Z

cvwi‡eb ?

Abyiƒc েরখাস্ত প্রদোজূ †¶‡Î  dig-48, 48(K) ev 48(L) Abyhvqx Kwi‡Z

nBকব

১ ৩৯

(১)

৪ ৮ 

৪ ৮(ক)

৪ ৮(খ)

২ ০৫

জখদির ফদল মৃত শ্রমিক  এর ককার কপাষ্য মবদ্যিান না

থামকদল  শ্রি আোলত মক ব্যাবযা গ্রহন কমরদব?

জিার তামরখ হইদত অন্যূ্েন দুই বৎির পর উহার মনকট জিা অবমন্টত অথ ম 

শ্রমিকগদর্র কল্যাদর্র জন্য, িরকার কতর্ী ক িরকারী  কগনজনি প্রজ্ঞাপে  দ্বারা, 

মনমে মি অথবা যামপত ককান তহমবদল হস্তান্তর কমরদব। [ÔÔkªwgK Kল্যাY ZnwejÕ]

155

(৭)
১ ৪ ০(১)

২ ০৬

kªg Av`vjত কর্তক  gvwj‡Ki  wbKU  nB‡Z

gvivZ¥K  `yN©Ubvi  wee „wZ  Zje  এর কপ্রমেদত কত

নং ফরি অনুোয়ী করদত হদব?

aviv  158(1) ‡gvZv‡eK kªg Av`vj‡Z gvivZ¥K `yN©Ubv m¤úwK©Z †Kvb wee „wZ 

I aviv 159 Abyhvqx gvwjK Kর্তK cÖ̀ Ë †Kvb wi‡cvU© dig-49 Abyhvqx cÖ̀ vb 

Kwi‡Z nB‡e|

১ ৪ ১ ৪ ৯

২ ০৭

িারােক দুঘ মটনার মরদপাট ম  কত মেদনর িদধ্য শ্রি

আোলদত পাঠাদত হয়?

০৭ মেদনর িদধ্য ১ ৫৯

২ ০৮

দুঘ মটনার কনাটিশ প্রোদনর কত মেদনর িদধ্য িামলক

কদরন কি কেদে িামলক শ্রমিকদক পরীো করাইদবন?

কনাটিশ জারীর ০৩(মতন) মেদনর িদধ্য িামলদকর মনজ খরদ  ককান করমজস্টাড ম 

ম মকৎিক দ্বারা শ্রমিকদক পরীো করাইদবন ।

১ ৬০

(১)

২ ০৯

 aviv  160  Gi  Dc-aviv  (5)  ev  (6)  ‡gvZv‡eK

kªwg‡Ki  ¶wZc~i‡Yi  AwaKvi mvgwqKfv‡e যমগত

করা হদল পুনরায় শ্রমিক কর্তক স্বাযূ পরীোর জন্য

আদবেন করা হদল মক পেদেপ মনদত হইদব?

gvwjK Av‡e`b cÖvwßi wZb w`‡bi g‡a  ̈D³ kªwg‡Ki স্বাযূ পরীোর জন্য 

ব্যাবযা Kwi‡eb |
১ ৪ ৪

২ ১ ০

কত জন শ্রমিক থাকদল  দুঘ মটনা জমনত বীিা স্কীি  ালু

ও বাস্তবায়ন কমরদত হইদব?

১ ০ জন শ্রমিক কি মরত থামকদল ।উিরূপ দুঘ মটনা বীিা স্কীি হইদত প্রাপ্ত সুমবধামে 

বা অথ ম শ্রমিদকর ম মকৎিা কাদজ ব্যয় কমরদত হইদব।

১ ৬০ 

(১ ১)

২ ১ ১ দুঘ মটনার কনাটিশ প্রোদন ব্যথ মতার েন্ড মক?

েমে দুঘ মটনার কারদর্ িাংঘামতক শারীমরক জখি হয়, তাহা হইদল এক হাজার টাকা 

পে মন্ত অথ মেদে েেনীয় হইদবন, অথবা েমে দুঘ মটনার কারদর্ জীবন হামন ঘদট, তাহা 

হইদল েয় িাি পে মন্ত কারােদে, অথবা মতন হাজার টাকা পে মন্ত অথ মেদে, অথবা 

উভয় েদে েেনীয় হইদবন৷

২ ৯ ০

২ ১ ২

কত জন শ্রমিদকর জন্য ০১  টি প্রাথমিক ম মকৎিা বাক্স

প্রদয়াজন?

প্রমত ১ ৫০ জদনর জন্য ৮৯(২)

২ ১ ৩ কত জন শ্রমিদকর জন্য ০১  টি কিমডদকল কে প্রদয়াজন?

মতনশ বা তদতামধক শ্রমিক মনদয়ামজত থাদকন কি িকল প্রমতষ্ঠাদন মবমধ দ্বারা

মনধ মামরত িাদপর ও েন্ত্রপামত িমজ্জত অথবা অন্যান্য সুমবধা িম্বমলত মডিদপনিারীিহ

একটি করাগী কে থামকদব, এবং উি কেটি মবমধ দ্বারা মনধ মামরত ম মকৎিক ও নামি মং

স্টাদফর োময়দে থামকদব৷

৮৯(৫)

২ ১ ৪

 cÖwZwU cÖv_wgK wPwKrmv ev·  I Avjgvwi, hš¿cvwZ

Ges DcKiYmg~n `vwqZ¡cÖvß e ẅ³  কত মেদন cix¶v

 Kwi‡Z nB‡e ?

`vwqZ¡cÖvß e ẅ³  KZ©„K  cÖwZ  3  (wZb)  gv‡m  AšÍZ  GKevi  cix¶v Kwi‡Z

nB‡e  Ges  †Kvb  mvgMªxi †gqv‡`vËxY© Zvwi‡Li AšÍZ GK gvm c ~‡e© Dnv

cwieZ©b Kwi‡Z nB‡e|

৭৬(৫)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

২ ১ ৫

‡ckv welqK I welwμqvRwbZ †bvwUk KZ N›Uvi 

g‡a¨ cwi`k©K‡K Rvbv‡Z n‡e? 
cieZx 24 N›Uv 77

২ ১ ৬

wPwKrmv K¶ এ কতজন  wPwKrmক  Ges কিমডকূাল

এমিস্টূান্ট থামকদব?  (wPwKrmv K¶ এর bKkv I

RvqMvi bKkv gnvcwi`k©K ev  ¶gZvcÖvß cwi`k©K

KZ©„K Aby‡gvw`Z nB‡Z nB‡e|)

০১(এK) Rb ‡iwR÷vW© wPwKrmক ০১(এK) Rb b GKRb cÖwkw¶Z K¤úvDÛvi

ev কিমডকূাল এমিস্টূান্ট, bvm© Ges Aa ̄Íb Kg©Pvix _vwK‡eb। ৩০০০ এর AwaK

nB‡j  `yBRb †iwR÷vW© wPwKrmK Ges  cÖ‡qvRbxq msখ্যK  কিমডকূাল

এমিস্টূান্ট Ges bvm© ivwL‡Z nB‡e|

৭৭(১)

২ ১ ৭

wPwKrmv K¶ এর †`qvjmg~n কত wgUvi D”PZv ch©ন্ত

_vwK‡Z nB‡e?

wPwKrmv K‡¶i †g‡S gm„Y, A‡f`  ̈I gReyZ nB‡e Ges †`qvjmg~n 1.50

wgUvi D”PZv ch©šÍ A‡f`  ̈nB‡e Ges K¶wU ch©vß evqy PjvPj m¤úbœ Ges

স্বাfvweK I কৃমেি Dfqfv‡e Av‡jvwKZ _vwK‡Z nB‡e|

৭৭(৪)

২ ১ ৮

কত জন শ্রমিদকর জন্য ০১  টি যায়ী স্বাযূ ককন্দ্র

প্রদয়াজন?

পাাঁ  হাজার বা তদতামধক শ্রমিক মনযুি থাদকন কিই িকল প্রমতষ্ঠান বা

প্রমতষ্ঠানিমূদহর িামলক বা িামলকগর্ মবমধ দ্বারা মনধ মামরত পন্থায় একটি যায়ী স্বাযূ

ককন্দ্র পমর ালনার ব্যবযা কমরদবন।

৮৯(৬)

২ ১ ৯

কত জন শ্রমিক থামকদল স্বাযূ †K›`ª (Health

Centre) থামকদত হইদব?

cvuP nvRvi(৫০০০) ev Z‡ZvwaK kªwgK-Kg©Pvix Kg©iZ  _vwK‡j স্বাযূ †K›`ª

(Health Centre) থামকদত হইদব।   5,000  nB‡Z    7,500  kªwg‡Ki

জন্য ন্যন্যতি  `yBRb  ‡iwR÷ªvW© wPwKrmK ; (Av)  7,501 ev Z`~‡aŸ©i জন্য

ন্যন্যতি wZb Rb ‡iwR÷ªvW© wPwKrmK; Ges    cÖwZ wPwKrm‡Ki  জন্য ন্যন্যতি

GKRb cÖwk¶YcÖvß bvm© Ges ন্যন্যতি GKRb †hvM Z̈vm¤úbœ †W«mvi  থামকদব ।

৭৮(১)

(ক)

২ ২ ০

 স্বাযূ †K›`ª (Health Centre) এ কয়wU শয্যা

ivwL‡Z nB‡e?

Kgc‡¶ 6wU শয্যা ivwL‡Z nB‡e।  cvuP  nvRv‡ii  D‡aŸ©  cÖwZ  nvRvi  kªwg‡Ki

 জন্য  1  wU  nv‡i  শয্যা  িংখ্যা evovB‡Z  nB‡e  Ges  cÖwZwU  শয্যা    জন্য

‡g‡Si  AvqZb  Kgc‡¶  3.72 eM©wgUvi RvqMv eivÏ Kwi‡Z nB‡e; Z‡e

Riæwi Ae ̄’vi †¶‡Î gvwjK, gnvcwi`k©K‡K AeMZ Kwiqv †g‡Si AvqZb

wkw_j Kwi‡Z cvwi‡eb।

৭৮(১)

(খ) 

(গ)

২ ২ ১

স্বাযূ †K›`ª cwiPvjbv msμvšÍ evwl©K wiUvb©  কত নং

dig Abyhvqx  †cÖiY Kwi‡Z nB‡e?

dig-81(S) Abyhvqx Ges wewa 362(2)(L) [15 †deªæqvwii g‡a  ̈dig-81

Abyhvqx evwl©K weeiYx|] Gi weavb Abyhvqx †cÖiY Kwi‡Z nB‡e|
৭৮(৭) ৮১

২ ২ ২

†Kvb  gwnjv  wPwKrmK  Zvr¶wYK  Aeযাq cvIqv

bv ‡M‡j মক করনীয়?

(১) †mB ‡¶‡Î †Kvb gwnjv kÖwg‡Ki Dcw ̄’wZ‡Z cyiæl wPwKrmK KZ© „K ‡Kvb 

gwnjv kÖwg‡Ki স্বাযূ cix¶v Kiv hvB‡e| 

(2)   gwnjv kÖwgK hw` gwnjv wPwKrmK Øviv স্বাযূ cix¶v Kwievi Rb  ̈wd Rgv 

cÖ̀ vb K‡ib Z‡e †Kvb cyiæl wPwKrmK Øviv Zvnvi স্বাযূ cix¶vi Rন্য Av‡`k 

†`Iqv hvB‡e bv|

১ ৪ ৫

(১)(২)

২ ২ ৩ কত জন শ্রমিদকর জন্য ০১  কল্যান কি মকত মা  প্রদয়াজন? ৫০০ জন বা তদতামধক শ্রমিদকর জন্য ৮৯(৮)

২ ২ ৪

কত জন শ্রমিক থামকদল কল্যান Kg©KZ©v (Welfare

Officer)   থামকদত হইদব?

500 Rb ev Z‡ZvwaK _vwK‡j। Z‡e kZ© _v‡K †h, kªwg‡Ki msখ্যা hw` `yB

nvRv‡ii AwaK nq Zvnv nB‡j, cÖwZ `yB nvRvi  Ges  AwZwi³  fMœvs‡ki জন্য

GKRb  Kwiqv  AwZwi³  কল্যান  Kg©KZ©v  wb‡qvM  Kwi‡Z nB‡e|

89(8) ৭৯(১)

২ ২ ৫

কল্যান Kg©KZ©vi (Welfare Officer)  †hvগ্যতা মক

nB‡e ?

K)   Kgc‡¶  স্নাতক  wWwMÖavix  Ges  kªg  I  wkí  m¤úwK©Z  wel‡q  AwfÁ  

I we‡kl cÖwk¶YcÖvß; Ges 

(L)   kªg AvBb, wkí m¤úK©, Aby‡hvM-Awf‡hvM wb®úwË‡Z `¶Zvm¤úbœ|

৭৯(৩)

(ক)

(খ)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

২ ২ ৬

কল্যান Kg©KZ©vi (Welfare Officer)  wbhy³

nBevi  A_ev  Zvnvi  PvKwi  Aemvb  NUvBevi কত

 w`‡bi  িদধ্য   cwi`k©K‡K wjwLZfv‡e AewnZ

Kwi‡Z nB‡e ?

15 (c‡bi)  w`‡bi  িদধ্য ৭৯(৪)

২ ২ ৭

কত জন শ্রমিদকর জন্য কিফটি করকড ম বুক িংরেন

করদত হদব?

পঁম শ জদন অমধক শ্রমিক িম্বমলত প্রদতূক কারখানা/প্রমতষ্ঠাদন [মবমধ দ্বারা মনধ মামরত]

পদ্ধমতদত বাধ্যতামূলক কিইফটি করকড ম বুক [িংরের্ ও কিইফটি তথ্য কবাড ম

প্রেশ মন] কমরদত হইদব৷

৯ ০

২ ২ ৮ কত জন শ্রমিদকর জন্য কিফটি কমিটি গঠন করদত হদব?

পিাশ বা তদূর্ধ্ম িংখ্যক শ্রমিক মনদয়ামজত রমহয়াদেন এিন প্রদতূক কারখানায় মবমধ

দ্বারা মনধ মামরত পন্থায় কিইফটি কমিটি গঠন এবং উহাদক কাে মকর কমরদত হইদব।

৯ ০(ক)

২ ২ ৯ কত মেদনর িদধ্য ‡mBdwU  KwgwU  MVb Kwi‡Z nB‡e? Drcv`b Pvjy nBevi 9 (bq) gv‡mi িদধ্য ৮১(১)

২ ৩০ †mBdwU  KwgwU‡Z  †gvU  িেস্য িংখ্যা কত হইদব?

িেস্য িংখ্যা  6  (Qq)  Gi  Kg  Ges  12 (evi)  Gi AwaK nB‡e bv Ges 

Dnv‡Z gvwjK I kÖwgK c‡ÿi mgmsL K̈ cÖwZwbwa _vwK‡e| 

50  (cÂvk) nB‡Z 500  (cuvPkZ)  Rb =  6 (Qq)

501  (cuvPkZ  GK)  nB‡Z  1000  (GK  nvRvi)  Rb  =8 (AvU)

1001 (GK nvRvi GK) nB‡Z 3000 (wZb nvRvi) Rb = 10 (`k)   3001  

(wZb  nvRvi  GK)  nB‡Z  Z` yaŸ©  kªwgK = 12 (evi) Rb

৮১(২)

(৭)

২ ৩১ †mBdwU  KwgwU‡Z ককান ককান পদের কলাক থামকদবন?

(3)  KwgwU‡Z    GKRb  mfvcwZ,  GKRb  mn-mfvcwZ,  GKRb  িেস্য  

mwPe  I িেস্য M̈Y _vwK‡eb| 

(4) cÖ_g mfvq িেস্য M̈Y me©m¤§Z wm×všÍμ‡g GKRb m`m -̈mwPe wbe©vPb 

Kwi‡eb| 

(5) KwgwU Dnvi িেস্যM‡Yi gধ্য  nB‡Z †ckvMZ স্বাযূ I wbivcËv msμvšÍ 

we‡kl ‡Kvb †¶‡Îi Ges wewfbœ kvLv ev wefv‡Mi `vwqZ¡ cÖ`vb Kwi‡Z cvwi‡e| 

(13) ‡Kvb cÖwZôv‡b Kgc‡¶ GK-র্তZxqvsk gwnjv kªwgK _vwK‡j kªwgK 

cÖwZwbwa g‡bvbq‡b Kgc‡¶ GK-র্তZxqvsk gwnjv cÖwZwbwa g‡bvbxZ Kwi‡Z 

nB‡e|

৮১(৩)

(৪)(৫)

(১ ৩)

২ ৩২

 ‡mBdwU  KwgwU  MVb এর কত মেদনর িদধ্য প্রথি

িভা আহবান  Kwi‡Z nB‡e?

 kÖwgK  cÖwZwbwa  g‡bvbxZ  nBevi  7  (mvZ)  w`‡bi  gকধ্য gvwjK  Zvnvi

cÖwZwbwa‡`i g‡bvbqb cÖ`vb Kwi‡eb Ges GBiƒc g‡bvbqb cÖ`v‡bi 15

(c‡bi) w`‡bi gকধ্য mfvcwZ  †mBdwU  KwgwUi  mn-mfvcwZ  I  Aন্যান্য

িেস্যদের  mwnZ  Av‡jvPbvμ‡g  ‡mBdwU KwgwUi cÖ_g mfv Avnevb Kwi‡eb|

৮১(১ ১)

২ ৩৩

‡mBdwU  KwgwU  এর  প্রথি িভা অনুষ্ঠাদনর কত

মেদনর িদধ্য cwi`k©K‡K wjwLZfv‡e AewnZ Kwi‡Z

nB‡e ?

10 (`k) w`ন ৮১(১২)

২ ৩৪ ‡mdwU KwgwU‡Z gwnjv m`m¨ msL¨v KZ n‡e ? GK Z…Zxqvsk 81(13)

২ ৩৫ ‡mBdwU  KwgwUi k~ন্য c`  c~iY করার শত ম মক ?

†mBdwU KwgwUi Kgc‡¶ `yB-Z„Zxqvsk m`কস্যর mg_©bμ‡g D³ k~ন্য c` c~iY 

Kiv hvB‡e।

Z‡e kZ© _v‡K †h, kªwgK cÖwZwbwa kªwgKM‡Yi ga  ̈nB‡Z Ges gvwjK cÖwZwbwa 

gvwjK Øviv g‡bvbxZ cÖwZwbwa nB‡eb|

৮২(১)

২ ৩৬

†mBdwU KwgwUi ‡Kvb m`স্য c‡` ‡Kvbiƒc cwieZ©b

NwU‡j কত মেদনর িদধ্য AewnZ Kwi‡Z nB‡e?
 cwieZ©b nBevi 15(c‡bi) w`‡b ৮২(২)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

২ ৩৭ †mBdwU  KwgwUi  †gqv` কত বৎির? cÖ_g mfvi ZvwiL nB‡Z 2 (`yB) ermi ৮৩

২ ৩৮

†mBdwU   KwgwUi  Kvh©cwiwa,  `vq-`vwqZ¡  I

GLwZqvi মক মক হইদব ?

‡mBdwU  KwgwU Zdwmj-4 G ewY©Z `vwqZ¡ I KZ©ব্য cvjb Kwi‡e| ৮৫

২ ৩৯ ‡aŠZKiY myweavর শত মাবলী মক ?

(৩) (K)  kªwg‡Ki   স্বাযূহvwb  Ges  Aন্যদেi  স্বাযূহvwb nBevi  AvksKv  

iwnqv‡Q-†mB  ai‡bi  Kg©‡¶‡Î  gwnjv  I cyiæl‡`i  Rন্য c„_Kfv‡e  cÖ_g  

25  (cuwPk)  R‡bi  জন্য Kgc‡¶  2wU †Mvmj Lvbv _vwK‡e I cieZx© cÖwZ 

50 (cÂvk) R‡bi জন্য 1wU Kwiqv †MvmjLvbv _vwK‡e।

       (L)  (A)  Ab~ b̈ 0.60 wgUvi ci ci U v̈c  ev †RU hy³ GKwU Uªvd 

(8) gwnjv‡`i †aŠZKiY myweavi cÖ‡ek c‡_ AwaKvsk kªwg‡Ki †evaMg  ̈

fvlvq Ô†KejgvÎ gwnjv‡`i Rন্য   স্পó †bvwUm _vwK‡Z nB‡e Ges Dnv Qwe 

ØvivI wb‡`©k Kwi‡Z nB‡e|

৮৬(৩)

(ক)

(খ-অ)

(৮)

২ ৪ ০ কত জন শ্রমিদকর জন্য কূামন্টন থাকদত হদব? ১ ০০ জদনর অমধক শ্রমিক ৯ ২(১)

২ ৪ ১

GKwU KviLvbvq KZ Rb kÖwgK KvR Ki‡j GKwU 

K¨w›Ub cÖ‡qvRb?

100 Rb Ges 10% kÖwgK emvi e¨e¯ ’v _vK‡Z n‡e| Z‡e kZ© _v‡K †h,

D³iƒc K v̈w›Ub cÖwZôv‡b Kg©iZ †gvU kªwg‡Ki kZKiv 30 (wÎk) R‡bi

Lvevi  MÖn‡Yi যান  myweav  m¤ŵjZ  nB‡j  aviv  93  ‡gvZv‡eK  c„_Kfv‡e

Lvevi  K‡¶i cÖ‡qvRb nB‡e bv|

87(1)

২ ৪ ২  K¨w›Ub যাপনার দূরদের শত ম মক?

kŠPvMvi I cÖ¶vjb K¶ nB‡Z Kgc‡¶ 6 (Qq) wgUvi Ges  eqjvi nvDm,

Kqjvi Mv`v, QvB Gi Mv`v ev a~jv, †auvqv ev ¶wZKi †auvqvi †Kvb Drm nB‡Z

15 (c‡bi) wgUvi `~i‡Z¡i g‡a  ̈†Kvb K v̈w›Ub feb   যাপb Kiv hvB‡e bv|

৮৭(৩)

২ ৪ ৩ K¨w›Ub এর মবমডং কাঠাদিা ককিন হওয়া উম ত?

(৫) উ”PZv  †g‡S  nB‡Z  †Kvb  RvqMvq Qv‡`i  wb¤œZg As‡ki  3  (wZb)  

wgUv‡ii  Kg  nB‡Z  cvwi‡e  bv  Ges  †g‡S  I †fZ‡ii  †`qv‡j  1.20  

wgUvi D”PZv ch©šÍ gm„Y I A‡f`  ̈wnmv‡e ˆZwi Kwi‡Z nB‡e| 

(৬) Rvbvjv gkv gvwQ wb‡ivaK Rvwjhy³ nB‡Z nB‡e 

৮৮(৫)(

৬)

২ ৪ ৪ K¨w›Ub এর evwb©m ev is শত ম মক?

(K)   K‡¶i †fZ‡i †`qvj Ges wmwjs I hvZvqvZ c_ Ges wmuwo erm‡i 

Kgc‡¶  GKevi  PzbKvg  Kwi‡Z  nB‡e  A_ev  cÖwZ  wZb  erm‡i Kgc‡¶ 

GKevi evwb©m ev is Kwi‡Z nB‡e ;  

(L)   me Kv‡Vi wRwbmcÎ cÖwZ wZb erm‡i Kgc‡¶ GKevi evwb©m ev is 

Kwi‡Z nB‡e ; 

(M)   wfZ‡ii  †jvnvi  KvVv‡gv  ev  B ú̄v‡Zi  ˆZwi  wRwbmcÎ cÖwZ  ermi 

Kgc‡¶ GKevi is ev evwb©m Kwi‡Z nB‡e ; 

(N)   iÜbkvjvi  wfZ‡ii  †`qvj  cøvwóK  †cB›U  Kwi‡Z  nB‡e A_ev  cÖwZ 

Qqgv‡m GKevi  PzbKvg Kwi‡Z nB‡e; 

(O)   PzbKvg Kiv‡bv, is jvMv‡bv, evwb©m Kiv ev †cBw›Us-Gi KvR Kwievi 

Zvwi‡Li †iKW© dig-20 Abyhvqx iw¶Z †iwR÷v‡i msi¶Y Kwi‡Z nB‡e|

৮৮(৮)

(ক-ঙ)

২ ০

২ ৪ ৫ K¨w›Ub  ব্যাবযাcbv  KwgwU  মকভাদব MwVZ nB‡e?

(1)   mgিংখ্যক ব্যামির  mgš̂‡q K¨w›Ub  ব্যাবযাcbv  KwgwU MwVZ nB‡e|  

(2) KwgwU‡Z kªwgK m`স্য 2 (`yB) R‡bi Kg ev 5 (cuvP) R‡bi AwaK nB‡Z 

cvwi‡e bv|  

(4) Kল্যান Kg©KZ©v K¨w›Ub  ব্যাবযাcbv KwgwUi Kvh©vw` ZË¡veavb Kwi‡eb|

৯ ০(১)

(২)(৪)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

২ ৪ ৬ কত জন শ্রমিক মনযুি থাকদল খাবার কে থাকদত হদব? ২ ৫ জদনর অমধক শ্রমিক 93(১)

২ ৪ ৭

Lvevi K‡¶ AšÍZ kZKiv কত Rন kªwg‡Ki  যান

msKzjvb nB‡Z nB‡e;
kZKiv 15 (c‡bi) Rন ৯ ২(ক)

২ ৪ ৮ KZ Rb †jv‡Ki Rb¨ KZwU U¨vc cÖ‡qvRb ? 15 Rb †jv‡Ki Rb¨ 1 wU ?

২ ৪ ৯

hv‡`i Kv‡Ri ms¯ú‡k© Avm‡Z nqbv Zv‡`র †ÿ‡Z 

U¨vc Gi cwigvb

20-1, 21-35=2, 36-50= 3, 51-150=4, 151-200=5 , 200 Gi †ewk

wKš‘ 500 Kg n‡j 5+ cÖwZ 50 Gi As‡ki Rb¨ 1 wU, Ges 500 Gi †ewk

n‡j 11+ cÖwZ 100 ev 100 Gi As‡ki Rb¨ 1 K‡i |

২ ৫০ cvqLvbvi bKkv †Kgb n‡e ?

cÖwZ Rb e¨enviKvixi Rb¨ 2-3 NbdzU RvqMv _v‡K Ges cÖwZ Rb

e¨envivKvixi wcQz 6 NbdzU AvqvZ‡bi ‡kvab gva¨‡g m¤úbœ mvavib wdëvi

†eW A_ev †ivUvix wdëvi n‡j Gi avib ÿgZv cwZ e¨enviKvixi Rb¨ 3

NbdzU n«vm Kiv †h‡Z cv‡i|

২ ৫১ কত জন শ্রমিদকর জন্য মবশ্রাি কে থাকদত হদব?

২ ৫ জদনর কবশী িমহলা থাকদল পুরুষ ও িমহলার জন্য পৃথক মবশ্রাি কে লাগদব 

এবং ২ ৫ জদনর কি িমহলা থাকদল পৃথক পে মা কঘরা জায়গার ব্যাবযা থাকদত হদব।

৯ ৩(৩)

২ ৫২ কত জন শ্রমিদকর জন্য মশশু কে থাকদত হদব? ৪ ০( মিশ) বা তদতামধক িমহলা শ্রমিক মনদয়ামজত থাকদল। ৯ ৪  (১)

২ ৫৩ মশশু কদে কত বয়দির মশশু থাকদত পারদব? ০৬(েয়) বৎিদরর কি বয়িী মশশু ৯ ৪  (১)

২ ৫৪

wkï K‡¶i D”PZv †g‡S n‡Z Qv‡`i me©wb¤oe Ask 

ch©šÍ KZ n‡e?
360 †mtwgtGi wb‡P n‡e bv 94(4)

২ ৫৫ মশশু কদের উচ্চতা ও কতটুকু জায়গার প্রদয়াজন?

কদের উচ্চতা কিদঝ হইদত োদের িব মমনম্ন অংশ পে মন্ত ৩৬০ কিমণ্টমিটাদরর নীদ  

হইদব না, এবং উহাদত অবযানরত প্রদতূক মশশুর জন্য কিদঝর পমরিার্ হইদব 

কিপদে ৬০০ বগ ম কিমণ্টমিটার৷

৯ ৪  (৫)

২ ৫৬ wkï  K¶ এর মবমডং কাঠাদিা ককিন হওয়া উম ত?  উ”PZv  †g‡S  nB‡Z ১.22 wgUvi cে মাপ্ত ৯ ০(৩)

২ ৫৭  cÖwZw`b  কত wjUvi  `ya mieivn Kwi‡Z nB‡e?  cÖwZw`b  0.25  wjUvi  `ya Ges  ch©vß cywóKi Lvevi mieivn Kwi‡Z nB‡e| ৯ ০(৪)

২ ৫৮ wkï K‡ÿi †g‡S I †gS n‡Z †`Iqvj KZ wg. n‡e ? 1.22 wg. 94(3)

২ ৫৯ wkï  K¶ এর কধতৌকরন কদের কিদঝ ককিন হদব?

(K) 1 wgUvi D”PZv ch©šÍ Af š̈ÍixY †`qvj

(M) GKB  mg‡q  ব্যাবnv‡ivc‡hvMx  cÖwZ  5  (cuvP)  Rb  wkïi  Rন্য  ch©vß

cvwb mieivnmn  †ewmb  ev  Abyiƒc  cvÎ  ivwL‡Z  nB‡e   Ges  evস্তবm¤§Z

nB‡j টূা‡ci gva ‡̈g cÖwZ wkïi Rb  ̈gv_vwcQy ˆ`wbK Ab~েয 5 (cuvP) wjUvi

cvwb mieivn Kwi‡Z nB‡e;

৯ ৫(২)(

খ)(গ)

২ ৬০

কত জন শ্রমিদকর জন্য বাধ্যতামুলক গ্রূপ বীিা থাকদত

হদব?

১ ০০ জন  শ্রমিক কি মরত থাকদল । ৯ ৯(১)

২ ৬১

শ্রমিদকর মৃত্যূর কেদে বীিা আোদয়র োবী উত্থামপত

হইদল উহা কত মেদনর িদধ্য মনস্পমি কমরদত হদব?

অনুধ ম ১ ২ ০(একশত মবশ) মেদনর িদধ্য ৯ ৯(২)

২ ৬২ বাধ্যতামুলক গ্রূপ বীিা মক মক কেদে প্রদোজূ হইদব?

(2)MÖæc exgv kÖwg‡Ki g „ত্যূ Ges  যাqx A¶gZvi †¶‡Î cÖ‡hvজূ nB‡e

(4) exgvi  evrmwiK  wcÖwgqvg  gvwjK  cwi‡kva  Kwi‡eb  Ges  GBRb  ̈ 

kªwg‡Ki gRywi nB‡Z †Kvb KZ©b Kiv hvB‡e bv| 

 (6) exgvi evrmwiK wcÖwgqvg I exgvi A_© AvqKi gy³ nB‡e|

৯ ৮(২)

(৪)(৬

)

KviLvbv wewagvjv 

1979 Gi 54(5)

KviLvbv wewagvjv 

1979 Gi 54(5)

KviLvbv wewagvjv 

1979 Gi 29(L)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

২ ৬৩

†hme  kªwgK‡K  Kv‡Ri  `iæb  ¶wZKi  ev  welv³

c`v‡_©i িংস্পদশ ম Avwm‡Z nq তাহাদের জন্য টূাপ

যাপন কমরবার শত ম মক?

cÖwZ 15 (c‡bi) Rb kÖwg‡Ki Rন্য GKwU Kwiqv টূাপ যাপন Kwi‡Z nB‡e| ৮৬(৬)

২ ৬৪ িাধারনত বেমনক কি মঘন্টা কত ? ০৮ ঘন্টা ১০০

২ ৬৫ বেমনক মবশ্রাি ও আহাদরর জন্য মবরমতর শত মবলী মক মক?

১ ০১ । কোন  পূ্রত মষূ্ঠান দ কোন  শূ্রি মক-

(ক) বেমনক - ০৬ঘণ্টার অমধক কাজ কমরদল = ০১  ঘন্টা মবরমত ,  

(খ) ০৫ ঘণ্টার অমধক কাজ কমরদল = ৩০ মিমনট বা আধা ঘন্টা মবরমত,   

(গ)বেমনক আট ঘন্টার অমধক কাজ কমরদত বাধ্য থামকদবন না, েমে না উি মেদন 

উি উদদ্দদশ্য তাহাদক েফা (ক) এর অধীন একটি মবরমত অথবা েফা (খ) এর 

অধীন দুইটি মবরমত কেওয়া হয়।

১০১

২ ৬৬ ˆ`wbK Kg©N›Uvর শত ম মক ?

cÖvßeqস্ক †Kvb kªwg‡Ki ˆ`wbK Kg©N›Uv nB‡e Avnvi Ges wekÖv‡gi weiwZ

ব্যামতত 8 (AvU) N›Uv :  Z‡e  kZ©  _v‡K  †h,  aviv  108  Gi  weavb

†gvZv‡eK  AwaKvj  fvZv  cÖ`vb  mv‡c‡¶ kªwgK‡K w`‡b 10 (`k) N›Uv ch©šÍ

KvR Kiv‡bv hvB‡e : AviI kZ© _v‡K †h, AwaKvj KvR Avi¤¢ nBevi Kgc‡¶

`yB N›Uv c~‡e© Zvnv‡K AewnZ Kwi‡Z nB‡e।

৯ ৯(১)

২ ৬৭

kªwgK‡`i ‰`wbK কত N›Uvi AwZwi³ KvR Kiv‡bv

hvB‡e bv?
‰`wbK IfviUvBgmn 10 (`k)N›Uvi AwZwi³ KvR Kiv‡bv hvB‡e bv| ৯ ৯(৩)

২ ৬৮

AwaKvj(Overtime) fvZvi  mvaviY nvi wnmve

Kwievi c×wZ মক?

(K)    ˆ`wbK gRywii wfwË‡Z wbhy³ kªwg‡Ki ‡¶‡Î Zvnvi ˆ`wbK gRywii 1/8 

Ask ;  

(L)    mvßvwnK gRywii wfwË‡Z wbhy³ kªwg‡Ki ‡¶‡Î  Zvnvi mvßvwnK gRywii 

1/48 Ask ; Ges  

(M)    gvwmK gRywii wfwË‡Z wbhy³ kªwg‡Ki ‡¶‡Î Zvnvi gvwmK gRywii 

1/208 Ask| 

UxKv |-  52 /12* 48 N›Uv = 208 N›Uvq GKwU gvm nB‡e| N›UvcÖwZ 

AwaKvjfvZvi  nvi = gvwmK g~j gRywi I gnvN© fvZv Ges GWnK ev AšÍe©Z©x 

gRywi (hw` _v‡K) * 2 * IfviUvBg N›Uv / 208 N›Uv| 

102

(1)

২ ৬৯

AwaKvj KvR KivBevi wnmve কত নং dig Abyhvqx

†iwR÷v‡i msi¶Y Kwi‡Z nB‡e?
dig-34 Abyhvqx †iwR÷v‡i msi¶Y Kwi‡Z nB‡e| 

১ ০২

(৪)

৩৪

২ ৭০ িাপ্তামহক কি মঘণ্টা কত ?

ককান প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক ককান প্রমতষ্ঠাদন িপ্তাদহ আট মিশ ঘণ্টার অমধক িিয়ও 

কাজ করদত পামরদবন। তদব শত ম থাদক কে, ককান িপ্তাদহ উিরূপ ককান শ্রমিদকর 

কিাট কি ম-িিয় ষাট ঘণ্টার অমধক হইদব না, এবং ককান বৎিদর উহা গদি প্রমত 

িপ্তাদহ োপ্পান্ন ঘণ্টার অমধক হইদব না।

১ ০২

(২)

২ ৭১

QywUi ewn কত নং dig Abyhvqx cÖ‡Z ̈K kªwgK‡K

QywUi GKwU ewn mieivn Kwiকত হদব?

(১) gvwjK  ev  ব্যাবযাপক dig-9 Abyhvqx  cÖ‡Z K̈  kªwgK‡K QywUi GKwU ewn 

mieivn Kwi‡eb| 

(২) KviLvbvi  ব্যাবযাপক  ev  Zvnvi  cÖwZwbwa  GKvw`μ‡g 7 (mvZ) w`‡bi 

AwaK ivwL‡Z cvwi‡e bv| 

(4)  †Kvb kªwgK QzwUi ewn nvivBqv †dwj‡j ব্যাবযাপক 10 (`k) UvKv 

cwi‡kva mv‡c‡¶ Zvnv‡K AviI GK Kwc ewn mieivn Kwi‡eb Ges Zvnvi 

†iKW© nB‡Z Dnv‡Z Z_  ̈AšÍf©y³ ev wjwce× Kwi‡Z nB‡e|  (5)  hw` †Kvb 

cÖwZôvb Kw¤úDUv‡ii gva ‡̈g QzwUi ‡iKW© msi¶Y K‡i, Z‡e Dnvi Qvcv‡bv 

Kwc QzwUi ewn wnmv‡e MY  ̈nB‡e|

১ ০৮

(১)(২)

(৪)(৫)

9
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

২ ৭২ িাপ্তামহক ছুটি কখন?

১ ০৩। কোন  পূ্রত মষূ্ঠান দ করূ্িরত কোন  শূ্রি মক-

(ক) প্রমত িপ্তাদহ কারখানা ও মশদল্পর কেদে একমেন এবং কোকান ও প্রমতষ্ঠাদনর 

কেদে কেি মেন ছুটি পাইদবন;

(খ) িিক পমরবহর্ প্রমতষ্ঠাদনর কেদে, প্রমত িপ্তাদহ অমবমিন্ন  মি্বশ ঘণ্টার 

একমেন ছুটি পাইদবন।

১ ০৩

২ ৭৩

িাপ্তামহক  ছুটি উৎিব-ছুটির িদঙ্গ কোগ কমরয়া কভাগ

কমরদত পামরদব ?

শ্রমিকগর্ ইিা প্রকাশ কমরদল কেৌথ েরকষাকমষ প্রমতমনমধ বা অংশগ্রহর্কারী 

কমিটির িমহত আদলা না িাদপদে িাপ্তামহক ছুটির মেদন কাজ কমরয়া পদর উি 

িাপ্তামহক ছুটি উৎিব-ছুটির িদঙ্গ কোগ কমরয়া কভাগ কমরদত পামরদব এবং এইরূপ 

কেদে িাপ্তামহক ছুটির মেদনর কাদজর জন্য ককাদনা অমধকাল ভাতা প্রদেয় হইদব না।

১ ০৪

২ ৭৪

kÖwg‡Ki mvßvwnK QzwUi weKí QzwU KZ w`‡bi ga¨ 

w`‡Z n‡e?

hw` †Kvb kÖwgK mvßvwnK QzwU n‡Z ewÂZ nb, ‡m †ÿ‡Î D³ kÖwgK‡K Zvi QzwU 

cÖvc¨ nevi 3 Kg w`e‡mi ga¨ cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
104

২ ৭৫

কত নং dig Abyhvqx  ¶wZc~iYg~jK QzwUi †iwR÷vi

কত ermi ch©šÍ msi¶Y Kwi‡Z nB‡e?

 dig-33 Ab Abyhvqx  ¶wZc~iYg~jK QzwUi †iwR÷vi  3 (wZb) ermi ch©šÍ 

msi¶Y Kwi‡Z nB‡e

১ ০১

(৬)

৩৩

২ ৭৬

¶wZc~iYg~jK  mvßvwnK  QywU কত Kg©w`e‡mi gকধ্য

cÖ̀ vb Kwi‡Z nB‡e?

(১) QzwU cÖvপ্য nBevi cieZ©x 3 (wZb) Kg©w`e‡mi gকধ্য cÖ`vb Kwi‡Z nB‡e|

(2) mvßvwnK QzwU cÖ̀ vb bv Kwiqv †Kvb kªwgK‡K GKvav‡i 10(`k) w`‡bi 

AwaK KvR Kiv‡bv hvB‡e bv| 

(3) aviv  104  Gi  weavb  Abyhvqx  Ae v̈nwZcÖvß  kªwgKM‡Yi cÖvপ্য †Kvb 

¶wZc~iYg~jK mvßvwnK QzwU cÖvপ্য nBevi cieZx© 30 (wÎk) w`‡bi িদধ্য cÖ̀ vb 

Kwi‡Z nB‡e| 

(4) kªwg‡Ki  ¶wZc~iYg~jK  QzwU  Aby‡gv`‡bi  mv‡_  mv‡_  cÖwZôv‡bi  

ব্যাবযাপক D³iƒc QzwUi GKwU weÁwß aviv 104 ‡gvZv‡eK ‡bvwUm †ev‡W© 

jUKvBqv ivwL‡eb। 

Z‡e  kZ©  _v‡K  †h,  D³  QzwUi  weÁwß‡Z  †Kvb  cwieZ©b  Avbq‡bi  

cÖ‡qvRb  nB‡j mswkøó QzwUi Zvwi‡Li AšÍZ 3 (wZb) w`b c~‡e© Dnv Kwi‡Z 

nB‡e|

১ ০১(১)

(২)(৩)

২ ৭৭ অমধকাল কদি মর জন্য অমতমরি ভাতা মকভাদব মেদত হয়?

১ ০৮। (১) ককান শ্রমিক ককান প্রমতষ্ঠাদন ককান মেন বা িপ্তাদহ অমতমরি িিয় কাজ 

করদল, মতমন অমধকাল কাদজর জন্য তাহার মূল িজুরী ও িহাঘ মভাতা এবং এডহক 

বা অন্তবতী িজুরী, েমে থাদক, এর িাধারর্ হাদরর মদ্বগুর্ হাদর  ভাতা পাইদবন

(২) ঠিকা-হার (মপি করট) কেদে উপ-ধারা (১) এর মবধান প্রদোজূ হইদব না।

১০৮

২ ৭৮ wcm †i‡Ui AwaKvj fvZvi cwigvb wK n‡e ? Drcv`b gRywii mgvb n‡e 102

২ ৭৯ িমহলা শ্রমিদকর জন্য মনধ মামরত কি মঘণ্টার িিয় কখন?

ককান িমহলা শ্রমিকদক তাহার মবনা অনুিমতদত ককান প্রমতষ্ঠাদন রাত েশ ঘটিকা 

হইদত কভার েয় ঘটিকা পে মন্ত  িিদয়র িদধ্য ককান কাজ কমরদত কেওয়া হইদব না।

১ ০৯

২ ৮০

িমহলা শ্রমিদকর জন্য রাত েশ ঘটিকা হইদত কভার েয়

ঘটিকা পে মন্ত কাজ কমরদল কত নং ফরি অনুোয়ী

িংরেন কমরদত হইদব ?

(1) dig-35 Abyhvqx D³ kªwg‡Ki wjwLZ m¤§wZ MÖnY Kwi‡Z nB‡e|

(2) mswkøó  gwnjv  kÖwgK  Kর্তK  wjwLZ Av‡e`‡bi gvধ্য‡g [ dig-35  (K)  

Abyhvqx ] cÖতূাnvi bv Kiv nB‡j 12 (evi) gvm ch©šÍ Kvh©Ki _vwK‡e|

১ ০৩

(১)(২)

(৩)

২ ৮১

gwnjv kªwgK  ˆbk cvjvq KvR KivBevi m¤§wZi Zথ্য

কত নং dig-36 Abyhvqx ‡iwR÷v‡i msi¶Y Kwi‡Z

nB‡e|

dig-36 Abyhvqx ‡iwR÷v‡i msi¶Y Kwi‡Z nB‡e| 

১ ০৩

(৪)

৩৬
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

২ ৮২ cÖvßeqস্ক kªwg‡Ki Kv‡Ri mg‡qi শত ম মক ?

Kv‡Ri mg‡qi  ‡bvwUm  dig-37,  37(K)  ev,  †ÿÎgZ,  37  (L)  Abyhvqx  

cwi`k©‡Ki  wbKU  nB‡Z Aby‡gvw`Z nB‡Z nB‡e|
১ ০৫

37, 

37(K)

37  

(L) 

২ ৮৩ পালা পদ্ধমেদত কাদজর শত ম মক ?

১ ১ ১ ।(৮) এই ধারার অধীন কাদজর িিয় িম্পমক মত ককান কনাটিদশর দুইটি কমপ

ককান প্রমতষ্ঠাদনর কাজ শুরম্ন হইবার পূদব ম অনুদিােদনর জন্য পমরেশ মদকর মনকট

কপ্ররর্ কমরদত হইদব।

(৯) উি কনাটিদশর একটি কমপ পমরেশ মক , উহা প্রামপ্তর এক িপ্তাদহর িদধ্য, ককান

িংদশাধন প্রদয়াজন হইদল উহা মনদে মশ কমরয়া িামলদকর মনকট কফরত পাঠাইদবন,

এবং িামলক উিরূপ িংদশাধন, েমে থাদক, অমবলদম্ব কাে মকর কমরদবন, এবং

প্রমতষ্ঠাদনর করকদড ম উিরূপ অনুদিােন িংরৰর্ কমরদবন।

(১ ০) ককান প্রমতষ্ঠাদনর কাদজর পদ্ধমতদত ককান পমরবত মদনর প্রস্তাদব েমে কনাটিদশর

পমরবত মন প্রদয়াজনীয় হইয়া পদি তাহা হইদল প্রস্তামবত পমরবত মদনর পূদব ম উহার

দুইটি কমপ পমরেশ মদকর মনকট কপ্ররর্ কমরদত হইদব এবং পমরেশ মদকর পূব ম

অনুদিােন ব্যতীত উিরূপ ককান পমরবত মন কাে মকর করা োইদব না।

১ ১ ১

২ ৮৪ শ্রমিদকর উপমযমতর িিয় মবলদম্বর শত ম মক?

ককান প্রমতষ্ঠাদন ককান মেদনর কাদজর মনধ মামরত িিদয়র আধা ঘণ্টা  পদর েমে ককান 

শ্রমিক কাদজ হামজর হন তাহা হইদল িামলক উি শ্রমিকদক উি মেদনর কাদজ 

মনদয়াগ কমরদত অস্বীকার কমরদত পামরদবন।

১ ১ ১  

(১ ১)

২ ৮৫ বনমিমিক ছুটি (Casual Leave) মক?

প্রদতূক শ্রমিক প্রমত পমিকা বৎিদর পূর্ ম িজুরীদত ১ ০(েশ) মেদনর  বনমিমিক ছুটি 

পাইবার অমধকারী হইদবন, এবং উিরূপ ছুটি ককান কারদর্ কভাগ না কমরদলও উহা 

জিা থামকদব না এবং ককান বৎিদরর ছুটি পরবতী বৎিদর কভাগ করা োইদব না।

১১৫

২ ৮৬ পীিা-ছুটি (Sick Leave)  মক?

প্রদতূক শ্রমিক প্রদতূক পমিকা বৎিদর পূর্ ম িজুরীদত ১ ৪(ক ৌদ্দ ) মেদনর  পীিা ছুটি 

পাইবার অমধকারী হইদবন। করমজিাড ম ম মকৎিক কর্তক প্রতূায়ন করদত হদব। উি 

ছুটি কভাগ কভাগ করা না হইদল পরবতী বৎির উহা আর কভাগ করা োইদব না।

১১৬

২ ৮৭ ‰bwgwËK I cxov QywUর িাদঝ িাপ্তামহক ছুটির শত ম মক?

aviv115 I 116 †gvZv‡eK ˆbwgwËK I cxov QywU MÖnY Kwievi †¶‡Î mswkøó 

kÖwgK B”Qv ‡cvlY Kwi‡j D³ QzwUi c~‡e© ev c‡i mvßvwnK ev Drme QzwU 

ms‡hvM Kwi‡Z cvwi‡eb hvnv ˆbwgwËK QzwU wnmv‡e AšÍfz©³ nB‡e bv :  Z‡e 

kZ© _v‡K †h, ˆbwgwËK QzwU A_ev cxov QzwUi g‡a  ̈†Kvb mvßvwnK ev Drme QzwU 

cwo‡j D³ QzwU g~j QzwUi AšÍfy©³ nB‡e

AviI  kZ©  _v‡K  †h,  erm‡ii  ‡Kvb  As‡k  Kv‡R  †hvM`v‡bi  †ÿ‡Î  

kÖwgK  D³  QzwU nvivnvwifv‡e †fvM Kwi‡Z cvwi‡eb|

১ ০৬

২ ৮৮ বাৎিমরক ছুটি (Annual Leave)  মক?

‡Kvb cÖwZôv‡b GKUvbv 1 eQi KvR Ki‡j evrmwiK QzwU cvIqv hvq .

 * cÖvß eq¯‹ kªwgK c~e©eZ©x 1 eQ‡ii cÖwZ 18 w`b Kv‡Ri Rb¨ 1 w`b QzwU 

cv‡e|

* wK‡kvi kªwgK c~e©eZ©x 1 eQ‡ii cÖwZ 15 w`b Kv‡Ri Rb¨ 1 w`b QzwU cv‡e|

১ ১ ৭ 

(১)(ক)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

২ ৮৯

evrmwiK QzwUর িজরীর প্রোদন kªwg‡Ki Kv‡R

Dcমযমতরi w`b‡K মকভাদব গন্য Kwi‡Z nB‡e?

(1)  aviv  117 Abyhvqx evrmwiK ev AwR©Z QzwU MYbvi †¶‡Î c~e©eZx© 12 

(evi) gv‡m kªwg‡Ki Kv‡R Dcw ̄’wZi w`b w̧j‡K MY  ̈Kwi‡Z nB‡e|

(2)  †Kvb  kªwgK  Pvwn‡j  Zvnvi  Ae ẅqZ  AwR©Z  QzwUi  wecix‡Z  bM`  

A_©  MÖnY Kwi‡Z cvwi‡eb :  Z‡e kZ© _v‡K †h, ermiv‡šÍ AwR©Z QywUi 

A‡a©‡Ki AwaK bM`vqb Kiv hvB‡e bv Ges GBiƒc bM`vqb erm‡i gvÎ 

GKevi Kiv hvB‡e| 

(3) ‡Kvb kªwgK Zvnvi gRywimn QzwU cvIbv _vKv Ae ̄’vq g „Zy ëiY Kwi‡j, 

Zvnvi QzwU eve` gRywi Zvnvi g‡bvbxZ ev AvBbMZ DËivwaKvix‡K cwi‡kva 

Kwi‡Z nB‡e|

১ ০৭

২ ৯ ০ উৎিব ছুটি (Festival Leave) মক ? প্রদতূক শ্রমিকদক প্রমত পমিকা বৎিদর এগার মেদনর িজুরীিহ উৎিব ছুটি । ১ ১ ৮(১)

২ ৯ ১

GKB  cwievifz³  kªwgK‡`i  QywU  GK‡Î  cÖ`vb

এর শত ম মক?

(১) aviv  115  †gvZv‡eK  QzwU GKB w`‡b gÄyi Kwi‡Z nB‡e| 

(2) KviLvbvi  ব্যাবযাc‡Ki  Aby‡gv`b  mv‡c‡¶  GKRb  kªwgK  Zvnvi  

QzwU  Aন্য kªwg‡Ki mwnZ e`j Kwi‡Z cvwi‡eb|

১ ০৯

(১)(২)

২ ৯ ২

Drme  QywU কত মেন হইদব এবং কদব  cieZ©x

erm‡ii Drme QywU wba©viY Kwiকবন ?

(1)  †hŠ_  `iKlvKwl cÖwZwbwai  mwnZ Av‡jvPbvμ‡g cÖwZ ermi 31 

wW‡m¤‡̂ii মনযয cieZ©x erm‡ii Drme QywU wba©viY Kwi‡eb, hvnv 11 (GMvi) 

w`‡bi Kg nB‡e bv|

(2) †bvwUm †ev‡W© jUKvBqv ivwL‡eb Ges Dnvi GKwU Kwc mswkøó cwi`k©‡Ki 

wbKU †cÖiY Kwi‡eb|

১১০(১)(

২)

২ ৯ ৩

উৎিব ছুটির (Annual Leave) েমতপূরনমূলক ছুটি

মক ?

†Kvb kªwgK‡K Drme QywUi w`‡b hw` KvR Kiv‡bv nq Zvn‡j Zv‡K Gi Rb¨ 

aviv 103Gi weavb Abyhvqx 2 w`‡bi gRyix mn ¶wZc~ib QywU Ges 01wU weKí 

QywU gÁzi Ki‡Z n‡e|

১ ১ ৮

(৩)

২ ৯ ৪

উৎিব ছুটি অথবা বদন্ধর িিদয়র িজুরী মহিাব ও

প্রোদনর শত মাবলী মক?

১ ১ ৯। (১) এই আইদনর অধীন ককান শ্রমিকদক িঞ্জুরকৃত ছুটি বা বদন্ধর জন্য কে 

হাদর িজুরী প্রদেয় তাহা হইদব-ছুটির অব্যহমত পূব মবতী িাদি কে মেন গুদলাদত  

কাজ কমরয়ােন কিই মেনগুমলর জন্য প্রেি, অমধকাল ভাতা ও কবানাি ব্যতীত, 

তাহার পূর্ ম িিদয়র িজুরী এবং িহাঘ ম ভাতা এবং এডহক বা অন্তবতী িজুরী, েমে 

থাদক, এর বেমনক গদির িিান। 

(২) েমে ককান প্রাপ্ত বয়িক শ্রমিকদক একিদঙ্গ অনুূ্েন  ার মেদনর এবং ককান 

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদক একিদঙ্গ অন্যূ্েন পাাঁ  মেদনর বাৎিমরক ছুটি িঞ্জুর করা হয় 

তাহা হইদল, েতদুর িম্ভব, তাহার ছুটি শুরম্ন হইবার পূদব ম তাহাদক ছুটির িজুরী 

প্রোন কমরদত হইদব।

১ ১ ৯(১

) (২)

২ ৯ ৫ Drme fvZv cÖ`vb এর শত ম মক?

 wbiwew”Qbœfv‡e 1 (GK) ermi PvKwi c~Y© Kwiqv‡Qb Zvnv‡`i‡K erm‡i `yBwU 

Drme fvZv cÖ`vb Kwi‡Z nB‡e Z‡e kZ© _v‡K †h, cÖwZwU Drme fvZv gvwmK 

g~j gRywii AwaK nB‡e bv, 

১ ১ ১(৫)

২ ৯ ৬

 ঠিকাোর কর্ত মক মনযুি ককান শ্রমিদকর কেে িজুরী

পমরদশাদধর োময়ে মক?

ঠিকাোর কর্ত মক মনযুি ককান শ্রমিদকর িজুরী উি ঠিকাোর কর্ত মক পমরদশাধ না করা 

হইদল কিই কেদে প্রমতষ্ঠাদনর িামলক কর্ত মক উি শ্রমিদকর িজুরী পমরদশাধ করা 

হইদব, োহা ঠিকাোদরর মনকট হইদত িিন্বয় করা হইদব।

১ ২ ১

১ ২ ২  (২) ককান িজুরীকাল এক িাদির উদধ ম হইদব না।  ১ ২ ২(২

)১ ২ ৩ (১) িাত কি মমেবদির িদধ্য তাহার িজুরী পমরদশাধ কমরদত হইদব।

১ ২ ৩(১

)

২ ৯ ৭ িজুরীর মযমরকরর্ ও  পমরদশাদধর িিয় ?
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

২ ৯ ৮

মকভাদব   gRywi  I  Dnvi  †iKW©  msi¶Y কদরত

হদব?

kªwgK †iwR÷v‡ii μgvbymv‡i gRywiKvj Abyhvqx gRywi cwi‡kv‡ai GKwU 

†iKW© dig-38 Abyhvqx msi¶Y Kwi‡Z nB‡e Ges gRywi cwi‡kv‡ai Rb  ̈

`vwqZ¡cÖvß e ẅ³ Zvnvi myweav Abyhvqx Dnv Kw¤úDUv‡i msi¶Y Kwi‡Z cvwi‡e।

 Z‡e kZ© _v‡K †h, gRywi cwi‡kvaKv‡j gyw`ªZ Kwc‡Z †iwfwbD স্টূাি ব্যবহার 

Kwiqv kªwg‡Ki  স্̄বা¶i MÖnY Kwi‡Z nB‡e|  

(3)    dig-38 Abyhvqx GKwU gRywi wmøc cÖ`vb Kwi‡eb

১ ১ ১(১)

(৩)

38

২ ৯ ৯

gRyix cwi‡kv‡ai KZ w`b Av‡M cÖKv‡k¨ RvqMvq 

cwi‡kv‡ai ZvwiL D‡jøL c~e©K †bvwUk w`‡Z n‡e ?
Abyb¨ 10 w`b cy‡e© | 112(2)

৩০০

gRywi cwi‡kv‡ai ‡gqv` I cwi‡kv‡ai †bvwUm কত

মেদনর িদধ্য মেদত হইদব?

(২) cÖwZôv‡bi cÖ‡ek c‡_ ev Dnvi wbKUeZx© cÖKvশ্য যাদন Ab~ b̈ 10 (`k) w`b 

c~‡e© evsjvq mnR‡eva  ̈fvlvq wjwLZ †bvwUm Øviv weÁvwcZ Kwi‡eb|

(3)  weÁvwcZ  ZvwiL  cwieZ©‡bi  cÖ‡qvRb  nB‡j  m‡½  m‡½ Dnvi KviY I 

cwiewZ©Z ZvwiL D‡jøL Kwiqv  c~‡e©i wba©vwiZ Zvwi‡Li AšÍZ 3 (wZb) w`b 

c~‡e©  cyb:weÁwß Rvwi Kwi‡Z nB‡e

১ ১ ২

(২)(৩)

৩০১

PvKwii  †Q` NwUevi  কত ZvwiL  এর িদধ্য cvIbv

cwi‡kva Kwi‡Z nB‡e?

ïaygvÎ  cÖvপ্য  e‡Kqv  gRywi  Zvnvi  PvKwii  †Q` NwUevi ZvwiL nB‡Z 

cieZx© 7 (mvZ) Kg©w`e‡mi g‡a Ges ¶wZc~iY I অন্যান্য cvIbv PvKwii †Q` 

NwUevi ZvwiL nB‡Z cieZx© AbwaK 30 (wÎk) Kg©w`e‡mi g‡a  ̈cwi‡kva 

Kwi‡Z nB‡e|

১ ২ ৩

(২)(৩)

১ ১ ২(৪)

৩০২

Am¤ú~Y©  gv‡mi  Kv‡Ri  †¶‡Î  gRywi  wnmve

পদ্ধমত মক?

(১) gRywii †gqv` c~Y© nBevi c~‡e© Aemvb nB‡j A_ev †Kvb kªwgK gvm ïiæ 

nBevi c‡i  Kv‡R  †hvM`vb  Kwi‡j  Dfq  †¶‡Î  Am¤ú~Y©  gv‡mi  Rb  ̈ 

kªwg‡Ki  gRywi  wnmv‡ei  †¶‡Î Zvnvi mvßvwnK I Ab v̈b  ̈QywUmn Kg©Kvjxb 

w`bগুwj‡K MYbv Kwi‡Z nB‡e| 

(2)     evox fvov fvZv, hvZvqvZ fvZv Ges wPwKrmv fvZvmn gv‡mi ‡gvU 

gRywi‡K D³  gv‡mi  †gvU  w`bগুমল  Øviv  fvM  Kwiqv  D³  ‡gqv‡`i  

w`bগুদলাদক গুন Kwiqv  gRywi  wnmve Kwi‡Z nB‡e

১ ১ ৪(১)

(২)

৩০৩ িজুরী হইদত কত মনদোগ্য মবষয়ামের শত মাবলী মক ?

ধারা ২ ৫ এর অধীন আদরামপত জমরিানা,কত মব্য কাদজ অননুদিামেত অনুপমযমতর 

জন্য কত মন,িামলদকর ককান িালািাদলর ৰমত বা কলাকিান,িরবরাহকৃত 

বািযান,িরকার কর্ত মক অনুদিামেত এবং িামলক কর্ত মক িরবরাহকৃত সুদোগ-সুমবধা 

ও কিবার জন্য কত মন,অমগ্রি বা কজ ম আোদয়র জন্য কত মন, শ্রমিক কর্ত মক প্রদেয় 

আয়কর,ককান আোলদতর আদেদশ কত মন,ভমবষ্য তহমবদল জন্য  াাঁো কত মন,িরকার 

কর্ত মক অনুদিামেত ককান িিবায় িমিমত ,বাংলাদেশ ডাকমবভাগ অথবা িরকারী 

ককান বীিা ককািপানী কর্ত মক িংরমেত ককান বীিা স্কীি,িরকাদরর অনুদিােনক্রদি 

িামলক কর্ত মক গঠিত ককান তহমবল , ক ক-অফ পদ্ধমতদত মিমবএ ইউমনয়দনর জন্য 

 াাঁো কত মন।

১ ২ ৫

(২)

(ক-ঠ)

৩০৪

েমে েশ বা তদতামধক শ্রমিক একদোদগ কারর্ ব্যতীত

কাদজ অনুপমযত থাদকন তদব মক ধরদনর ব্যাবযা

কনওয়া কেদত পাদর ?

েমে েশ বা তদতামধক শ্রমিক একদোদগ মবনা কনাটিদশ এবং যুমিিংগত কারর্ 

ব্যতীত কাদজ অনুপমযত থাদকন, তাহা হইদল উি প্রদতূক শ্রমিদকর মনকট হইদত 

িজুরী কত মদনর িমহত অনমধক আট মেদনর িজুরীও যুি করা োইদব োহা তাহার 

মনদয়াদগর শত মানুোয়ী কনাটিদশর পমরবদত ম িামলকদক প্রদেয় হয়।

১ ২ ৬

(২)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৩০৫

কজ ম বা অমগ্রি আোদয়র জন্য িজুরী বা ভ্রির্ খরদ র

জন্য প্রেি ঋর্ বা অমগ্রদির কেদে  কত মন করা োইদব

মক না?

১ ২ ৯ ।  ধারা ১ ২ ৫ (২) ( ) এর অধীন িকল কত মন মনম্নমলমখত শত মাধীদন হইদব, 

েথাঃ(ক)  াকুরী শুরম্ন হইবার পূদব ম প্রেি ঋর্ বা অমগ্রি আোয় বাবে কত মন একটি 

পূর্ ম িজুরীকাদলর জন্য পমরদশাধকৃত প্রথি িজুরী হইদত করা হইদব, মকন্তু অনুরূপ 

ককান কত মন ভ্রির্ খরদ র জন্য প্রেি ঋর্ বা অমগ্রদির কেদে করা োইদব না;

(খ) অমজ মত হয় নাই এিন ককান িজুরী বাবে প্রেি ঋর্ বা অমগ্রি উহা মক 

পমরিাদর্ কেওয়া োইদব এবং কত মকমস্তদত আোয় করা োইদব তৎিম্বদন্ধ িরকার 

কর্ত মক প্রর্ীত ককান ককান মবমধ িাদপদে মনধ মামরত হইদব।

১ ২ ৯  

(ক)(খ)

৩০৬ KZ©কব্য Abycw ̄’wZi Rন্য gRywi KZ©b পদ্ধমত মক?

kªwg‡Ki  g~j  gRywi  I  gnvN©  fvZv  Ges GWnK ev AšÍe©Z©x gRywi (hw` 

_v‡K) †K eySvB‡e Ges kªwg‡Ki gvwmK g~j gRywi I gnvN© fvZv Ges GWnK 

ev AšÍe©Z©x gRywi (hw` _v‡K) †K 30 (wÎk) Øviv fvM Kwiqv ˆ`wbK gRywii 

cwigvY wba©viY Kwi‡Z nB‡e Ges Dnv mswkøó kÖwgK‡K AewnZ Kwi‡Z nB‡e|  

১ ১ ৫

৩০৭

¶wZ  ev  webwói  Rb  ̈ gRywi  KZ©‡bi  ‡iKW©

পদ্ধমত মক?

(1)  aviv  127  Gi  D‡Ïk  ̈c~iYK‡í mKj KZ©b I Dnv Av`v‡qi †iKW© 

dig- 39 Abyhvqx msi¶Y Kwi‡Z nB‡e|  

(2)  gRywi KZ©‡bi evwl©K weeiYx wba©vwiZ di‡g cwÄKv el© †kl nBevi 

cieZx© 15  (c‡bi)  †deªæqvwii  g‡a  gnvcwi`k©K  ev   ¶gZvcÖvß  

cwi`k©‡Ki  wbKU  `vwLj Kwi‡Z nB‡e|

১ ১ ৬ ৩৯

৩০৮

 v`uv ev Ab¨Kvi‡b wK kÖwg‡Ki gRyix ev Ab¨‡Kvb 

myweav KZ©b Kiv hv‡e ?
hv‡ebv| 272

৩০৯ AwMÖg gRywi cÖ`v‡bi পদ্ধমত মক?

(১)  cieZx©  `yBwU  gv‡m  †h  cwigvY  gRywi  AR©b  Kwievi  m¤¢vebv 

iwnqv‡Q Dnv A‡c¶v AwaK AwMÖg cÖ`vb Kiv hvB‡e bv| 

(2)     cÖ̀ Ë AwMÖg AbwaK 12 (evi) gv‡mi g‡a  মকমস্তদত  Av`vq Kiv hvB‡e 

Ges †Kvb wKw ̄Íi cwigvY gRywii GK-র্তZxqvs‡ki AwaK nB‡Z cvwi‡e bv|  

(3)   dig-40 Abyhvqx wba©vwiZ †iwR÷v‡i AšÍfz©³ Kwi‡Z nB‡e|

১ ১ ৭ ৪ ০

৩১ ০

মৃত বা মনদখাাঁজ শ্রমিদকর অপমরদশামধত িজুমর পমরদশাধ

মকভাদব করদত হদব?

মৃত বা মনদখাাঁজ শ্রমিদকর আইনগত উিরামধকারী বা উিরামধকারীগর্দক িজুমর 

পমরদশাধ করদত হইদব।

১ ৩১  

(১)(ক)

৩১ ১

মৃত বা মনদখাাঁজ শ্রমিদকর ককাদনা িদনানীত ব্যমি বা

উিরামধকারী না থামকদল মক কমরদত হইদব?

পরবতী ১ ২  (বাদরা) িাদির িদধ্য ককাদনা কারদর্ উিরূপ ককাদনা িদনানীত ব্যমি 

বা উিরামধকারীদক উহা প্রোন করা িম্ভব না হইদল প্রদেয় অথ ম বাংলাদেশ শ্রমিক 

কল্যার্ ফাউদন্ডশদনর ‘শ্রমিক কল্যার্ ফাউদন্ডশন তহমবল ’ এ জিা প্রোন কমরদত 

হইদব।

১ ৩১  

(১)(খ)

৩১ ২

শ্রমিক কল্যার্ ফাউদন্ডশন তহমবল ’ এ মৃত বা মনদখাাঁজ

শ্রমিদকর অপমরদশামধত িজুমরর অথ ম কত বের জিা

থামকদব?

জিা প্রোদনর তামরখ হইদত পরবতী ১ ০ (েশ) বৎিদরর িদধ্য িংমিি িদনানীত 

ব্যমি বা উিরামধকারীর কখাাঁজ না পাওয়া কগদল জিাকৃত অথ ম বাংলাদেশ শ্রমিক 

কল্যার্ ফাউদন্ডশদনর মনজস্ব অথ ম বমলয়া মবদবম ত হইদব।

১ ৩১  

(২)

৩১ ৩

g„Z kªwg‡Ki Acwi‡kvwaZ gRywi I অেযােয  cvIbv 

cwi‡kva পদ্ধমত মক?

(১) dig-41 Abyhvqx g‡bvbqb cÖ̀ vb Kwi‡Z nB‡e| 

(2)     D³ g‡bvbqb di‡g kªwg‡Ki wb‡Ri Qwe Ges g‡bvbxZ e ẅ³i Qwe 

mshy³ Kwi‡Z nB‡e :

১১৮ ৪ ১

৩১ ৪

g„Z kªwg‡Ki ‡Kvb bwgbx bv  cvIqv hvq †mB ‡¶‡Î

মক করনীয়?

(১) gvwjK KZ©„K dig-42 Abyhvqx kªg Av`vj‡Z A_© cÖ`vb Kwi‡Z nB‡e| 

(2)     Av`vjZ  Dnvi  wbKU  RgvকৃZ  A‡_©i  GKwU  cÖvwß   ̄x̂Kvi  iwm`  

dig-43 Abyhvqx cÖ̀ vb Kwi‡e|

১১৯

৪ ২

৪ ৩
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৩১ ৫

AvBbmsMZ cÖwZwbwa A_ev g„Z kÖwg‡Ki

DËivwaKvixM‡Yi  gRywi  cwi‡kv‡ai  Rন্য মকভাদব

kªg  Av`vj‡Z  েরখাস্ত কমরদত হইদব?

  kªwg‡Ki  cvIbv  cwi‡kv‡ai  Rb  ̈ cÖ‡hvR  ̈ †¶‡Î  dig-44,  44(K)  ev  

44(L)  Abyhvqx mswkøó kªg Av`vj‡Z  েরখাস্ত †ck Kwi‡Z nB‡e|
১২ ০

৪ ৪

৪ ৪(ক)

৪ ৪(খ)

১ ৩৯

১ ৪ ০(১)

৩১ ৭ মনষ্পমি, ইতূামে ভংদগর েে মক?

ককান মনষ্পমি, মিদ্ধান্ত বা করাদয়োে ভংগ কমরদল, মতমন এক বত্ির পে মন্ত কারােদে, 

অথবা েশ হাজার টাকা পে মন্ত অথ মেদে অথবা উভয় েদে েেনীয় হইদবন৷

২ ৯২

৩১ ৮ মনষ্পমি, ইতূামে বাস্তবায়দন ব্যথ মতার েন্ড  মক?

ককান মনষ্পমি, মিদ্ধান্ত বা করাদয়োে বাস্তবায়দনর জন্য োয়ী ককান ব্যমি 

ইিাকৃতভাদব উহা বাস্তবায়দন ব্যথ ম হইদল, মতমন দুই বত্ির পে মন্ত কারােদে অথবা 

েশ হাজার টাকা পে মন্ত অথ মেদে অথবা উভয় েদে েেনীয় হইদবন৷

২ ৯৩

৩১ ৯

মশদল্প মনযুি শ্রমিদকর জন্য মযরকৃত ন্যূনতি িজুরীর

হার িরকাদরর মনদে মশক্রদি কত বের পর পর

পুনঃমনধ মারর্ কমরদব?

প্রমত পাাঁ  বের অন্তর

১ ৩৯  

(৬)

৩২ ০

kÖwg‡Ki mvßvwnK QzwUi weKí QzwU KZ w`‡bi g‡a¨ 

w`‡Z n‡e?

hw` †Kvb kªwgK mvßvwnK QywU n‡Z ewÂZ nb , †m †¶‡Î D³ kªwgK‡K Zvi 

D³ iæc QywU cÖvc¨ nevi 3 Kg© w`e‡mi g‡a¨ cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
104

৩২ ১

gRywi   ‡ev‡W©i    Kvh©Kv‡ji  †gqv` কত ermi

nB‡e?

†ev‡W©i m`স্য‡`i Kvh©Kv‡ji †gqv` Zvnv‡`i wbhyw³ miKvwi †M‡R‡U cÖKvwkZ 

nBevi ZvwiL nB‡Z 3 (wZb) ermi nB‡e তদব িiKvwi †M‡R‡U cÖKvwkZ bv 

nIqv ch©šÍ m`m M̈Y Zvnv‡`i c‡` envj _vwK‡eb|

১ ২ ৩

(১)

৩২ ২  িমহলা শ্রমিদকর কেদে কেড ইউমনয়দনর শত মবলী মক?

শতকরা ২ ০ ভাগ িমহলা থামকদল কি কেদে ইউমনয়ন মনব মাহী কমিটিদত ন্যূনতি 

১ ০% িমহলা িেস্য থামকদত হইদব।

১ ৭৬

(ঙ)

৩২ ৩ কেড ইউমনয়দনর কি মকত মাগদর্র িংখ্যা কত হদব? মবমধ দ্বারা মনধ মামরত পাাঁ জদনর কি এবং পঁয়মেশ জদনর কবশী হইদব না

১৭৯

(ট)

৩২ ৪

কেড ইউমনয়দনর মনব মাহী কমিটি এবং িাধারর্

িেস্যগদর্র িভা আহিাদনর কিয়ােকাল কত হদব?

মনব মাহী কমিটির কেদে প্রমত মতন িাদি অন্তত একবার এবং িাধারর্ িেস্যগদর্র 

কেদে প্রমত বত্িদর অন্তত একবার হইদত হইদব৷

১ ৭৯   

(ড)

৩২ ৫ কেড ইউমনয়ন করমজমস্ট্রকরদর্র শত মাবলী মক?

প্রমতষ্ঠাদন মনযুি শ্রমিকগদর্র কিাট িংখ্যার অনুূন শতকরা মবশভাগ(২ ০%) িেস্য 

হদত হদব।

১৭৯

(২)

৩২ ৬

কেড ইউমনয়দনর িেস্য বা কি মকত মা হওয়ার অদোগ্যতা

মক?

(ক)বনমতক স্খলনজমনত ককান কফৌজোরী অপরাদধ কোষী িাব্যিত্ে হইয়া থামকদল, 

অথবা ধারা ১ ৯ ৬(২)(ঘ) অথবা ধারা ২ ৯ ৮ এর অধীন ককান অপরাদধর জন্য কোষী 

িাব্যিত্ে হইয়া থাদকন এবং তাহার মুমিলাদভর পর দুই বৎির কাল অমতবামহত না 

হইয়া থাদক।

(খ) কে প্রমতষ্ঠাদন কেড ইউমনয়ন গঠন করা হইয়াদে কি প্রমতষ্ঠাদন মতমন শ্রমিক 

মহিাদব মনদয়ামজত বা কি মরত না থাদকন।

১ ৮০ 

(ক)

(খ)

৩২ ৭

gvwj‡Ki webv AbygwZ‡Z wK †UªW wbDwbqb Kiv hv‡e 

?

gvwj‡Ki webv AbygwZ‡Z †Kvb kÖwgK Zvnvi Kg©  mg‡q  †Kvb  †UªW  

BDwbq‡bi  Kg©Kv‡Û wb‡qvwRZ _vK‡Z cvi‡ebv|
196

৩২ ৮

‡UªW BDwbqb MVb Ki‡Z n‡j d¨v±ixi KZ% 

kÖwg‡Ki m¤§wZ jvM‡e Ges Gi g‡a¨ KZ % gwnjv 

kÖwgK n‡Z n‡e?

†gvU kÖwg‡Ki kZKiv 20% Ges gwnjv 10%
169

(2)

‡eZ‡bi 5 wU Ask| (g~j gRyix , evox fvov, ‡gwW‡Kj fvZv, Lv`¨ fvZv, 

hvZvqvZ fvZv) ।
৩১ ৬ kÖwgK‡`i †eZb KqwU As‡k wef³?
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https://hasanhmt.com/2021/09/11/%e0%a7%a7%e0%a7%ac%e0%a7%af%e0%a5%a4-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%96/
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ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৩২ ৯ কেৌথ েরকষাকমষ প্রমতমনমধ মক?

২ ০ ২ ।  (১) কে কৰদে ককান প্রমতষ্ঠাদন একটিিাে কেড ইউমনয়ন থাদক কি কৰদে উি 

প্রমতষ্ঠাদনর জন্য উহা কেৌথ েরকষাকমষ প্রমতমনমধ বমলয়া গণ্য হইদব।

(২) কে কেদে ককান প্রমতষ্ঠাদন একামধক কেড ইউমনয়ন থাদক কি কেদে [ ইউমনয়ন 

িমূহ মনদজদের িদধ্য মনব মা ন কমিশনার িদনানয়নপূব মক কেৌথ েরকষাকমষ প্রমতমনমধ 

(CBA) মনব মা দনর ব্যবযা গ্রহর্ কমরদব অথবা] ককান কেড ইউমনয়ন অথবা িামলক 

এতউদদ্দদশ্য েরখাস্ত কমরদল শ্রি পমর ালক েরখাস্ত প্রামপ্তর একশত মবশ মেদনর 

িদধ্য প্রমতষ্ঠাদন ককান্ কেড ইউমনয়ন কেৌথ েরকষাকমষ প্রমতমনমধ হইদব, ইহা 

মনধ মারদর্র জন্য কগাপন কভাদটর ব্যবযা কমরদবন।

২ ০২

৩৩০ অংশগ্রহর্কারী কমিটি গঠদনর শত ম মক?

অনুূন পিাশ জন শ্রমিক কি মরত আদেন এরূপ প্রদতূক প্রমতষ্ঠাদনর িামলক  মবমধ 

দ্বারা মনধ মামরত পন্থায় তাহার প্রমতষ্ঠাদন একটি অংশগ্রহর্কারী কমিটি গঠন কমরদবন৷

২ ০৫

(১)

৩৩১

অংশগ্রহর্কারী কমিটিদত শ্রমিকগদর্র প্রমতমনমধর িংখ্যা

ককিন হদব?

শ্রমিকগদর্র প্রমতমনমধর িংখ্যা িামলদকর প্রমতমনমধর িংখ্যার কি হইদব না

২ ০৫

(৩)

৩৩২

অংশগ্রহর্কারী কমিটি wbe©vPb cwiPvjbv KwgwU‡Z 

gvwjK I kÖwgK c‡ÿi cªwZwbwai AbycvwZK nvi  

কত nB‡e?

AbycvwZK nvi nB‡e 2 t 3| 
১ ৮৮

(২)

৩৩৩

AskMÖnYKvix  KwgwUi  Kg©KZ©vMY মকভাদব মনধ মারন

করা হইদব?

(1)  cÖwZôv‡bi  gvwjK  ev  ZrKZ© „K ÿgZvcÖvß e ẅ³ AskMÖnYKvix 

KwgwUi†Pqvig v̈b nB‡eb Ges wZwb AskMÖnYKvix KwgwUi mfvq mfvcwZZ¡ 

Kwi‡eb|

(2) kªwgK‡`i cÖwZwbwaMY Zvnv‡`i ga  ̈nB‡Z mn-mfvcwZ wbe©vPb Kwi‡eb 

Ges wZwb mfvcwZi Abycw ̄’wZ‡Z KwgwUi mfvq mfvcwZZ¡ Kwi‡Z cvwi‡eb|

(3) cv‡m©v‡bj Awdmvi A_ev Kj v̈Y Kg©KZ©v ev D³iƒc `vwqZ¡cvjbKvix †Kvb 

Kg©KZ©v KwgwU‡Z gvwjK c‡¶i Ab Z̈g cÖwZwbwa nB‡eb Ges m`m -̈mwPe 

wnmv‡e `vwqZ¡ cvjb Kwi‡eb Ges wZwb KwgwUi mfvi weeiYx wjwce× Kwievi 

Rb  ̈Ges mfv Avnevb Kwievi Rb  ̈`vqx _vwK‡eb|

১ ৯ ৪

(১),

(২),

(৩)

৩৩৪

wbe©vPb  cwiPvjbv  KwgwU  KZ© „K  mieivnকৃত

g‡bvbqbcÎ  কত নং dig  Abyhvqx  nB‡e?

dig-64  Abyhvqx  nB‡e  Ges es  Dnv  cÖস্তাeK  I  mg_©K  Ges  cÖv_©x  

KZ©„K স্বা¶wiZ nB‡Z nB‡e Ges KwgwU wjwLZ  স্̄বীKvic‡Îi gvধ্যদি 

g‡bvbqbcÎ MÖnY Kwi‡e|

১৯১(২)

(৩)

৬৪

৩৩৫

Zdwmj †NvlYv Kwiবার কত মেদনর িদধ্য g‡bvbqbcÎ 

Rgv `v‡bi my‡hvM  cÖ̀ vন কমরদত হইদব ?

weÁwß cÖKv‡ki AbwaK 7 w`‡bi িদধ্য ।

১ ৮৮

(৩)

৩৩৬

†gvU kªwg‡Ki কত অংশ gwnjv kªwgK _vwK‡j gwnjv 

kªwgK‡`i gধ্য nB‡Z AvbycvwZK nv‡i cÖwZwbwa 

wbe©vP‡bi ব্যাবযা ivwL‡Z nB‡e?

†gvU kªwg‡Ki 10% gwnjv kªwgK _vwK‡j ।
১ ৮৯

(৩)

৩৩৭

AskMÖnYKvix KwgwU‡Z cÖwZwbwa wbe©vwPZ nBevi 

Rন্য cÖv_x©i †hvগ্যতা মক?

cªwZôv‡b  hvnvi  PvKwi  Qq  gvি। Z‡e  kZ©  _v‡K  †h,   †Kvb  cÖwZôv‡bi  

eqm  GK  erm‡ii  Kg nB‡j  wbe©vP‡b  cÖv_©xi PvKwii ‡gqv` cÖ‡hvR  ̈nB‡e 

bv।

১ ৮৯

(১)
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ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৩৩৮

AskMÖnYKvix KwgwU‡Z কভাটার  nBevi Rন্য

†hvগ্যতা মক?

mvgwqK,    e`wj,    wk¶vaxb,  ‡gŠmywg  kÖwgK  I wVKv`vi Kর্ত মক wb‡qvwRZ 

kªwgK ব্যাতীত অন্য mKj kªwgK hvnviv cÖwZôv‡b Ab~ b̈ 3 (wZb) gvm PvKwi 

Kwiqv‡Qb Ges †fvUvi ZvwjKvi GKwU cÖwZwjwc kªg cwiPvjK ev ‡iwR÷ªvi 

Ae †UªW BDwbqÝ Gi wbKU ‡cÖiY Kwi‡Z nB‡e|

১ ৯ ০

(১)(২)

৩৩৯

wbe©vwPZ kÖwgK  cÖwZwbwai  ZvwjKv  wbev©P‡bi কত 

মেদনর িদধ্য wbe©vPb cwiPvjbv KwgwU kÖg cwiPvjK‡K 

wjwLZfv‡e ‡cÖiY Kwi‡e|

wbe©vwPZ  kÖwgK  cÖwZwbwai  ZvwjKv  wbev©P‡bi  10  (`k)  w`‡bi gকধ্য

১ ৮৭

(৩)

৩৪ ০

cÖvw_©Zv  P~ovšÍ  nBevi  কত   Kg©w`e‡mi িদধ্য  

wbe©vPb  m¤úbœ  Kwi‡Z nB‡e?
cieZ©x  15  Kg©w`e‡mi িদধ্য।

১ ৮৮

(৩)

৩৪ ১

gvwjK wbe©vP‡bi কত w`b c~‡e© wbe©vPb Abyôv‡bi 

Rন্য gvwjK I kÖwg‡Ki mgš̂‡q কত জন  m`স্য 

wewkó GKwU wbe©vPb  cwiPvjbv  KwgwU  MVb  কদর  

Dnvi  Abywjwc  kÖg  cwiPvj‡Ki  wbKU  †cÖiY 

Kwi‡eb?

 wbe©vP‡bi 30 (wÎk) w`b c~‡e©  gvwjK I kÖwg‡Ki mgš̂‡q 3 (wZb) nB‡Z 5 

(cuvP) m`m  ̈wewkó GKwU wbe©vPb  cwiPvjbv  KwgwU  MVb  Kকর  Dnvi  

Abywjwc  kÖg  cwiPvj‡Ki  wbKU  †cÖiY Kwiকত হইদব।

১ ৮৮

(১)

৩৪ ২ অskMÖnYKvix  KwgwU কত  m`স্য িংখ্যা কত হদব?

m`স্য িংখ্যা 6 R‡bi Kg Ges 30 R‡bi AwaK nB‡e bv|  

০১-১ ০০ = ৬ , ১ ০১-৪ ০০ = ১ ০ , ৪ ০১- ৮০০ = ১ ২  , ৮০১-১ ৫০০=১ ৪  , ১ ৫০১- 

৩০০০=১ ৮ , ৩০০১-৫০০০=২ ২,৫০০১-৭৫০০=২ ৪,

৭৫০১- তদতামধক = ৩০

১৮৩

(২),

(৩)

৩৪ ৩

কত মেন পূদব ম AskMÖnYKvix  KwgwUi   mfvi  †bvwUm 

 প্রোন কমরদত হইদব?

(০৭)  mvZ  w`‡bi  mgq  cÖ`vb  Kwiqv AskMÖnYKvix KwgwUi mfvi †bvwUm 

Rvwi Kwi‡Z nB‡e, Z‡e Riæwi mfv Abyôv‡bi †¶‡Î 24 N›Uvi †bvwUm cÖ̀ vb 

Kiv hvB‡e এবং  KwgwUi mKj cÖwZ‡e`b I mfvi Kvh©weeiYxi Kwc kªg 

cwiPvj‡Ki  wbKU  †cÖiY  Kwi‡Z nB‡e|

195

(১),

(২)

৩৪ ৪

AskMÖnYKvix  KwgwUi কাh©Kv‡ji †gqv` কত মেন 

হইদব?

 KwgwU MV‡bi ZvwiL nB‡Z AskMÖnYKvix KwgwUi Kvh©Kv‡ji †gqv` nB‡e 

2(`yB) ermi।

১ ৯ ৭

(১)

৩৪ ৫

অংশগ্রহর্কারী কমিটির িভাূ্ কত  মেন পর পর করদত

হদব?

০২  িাি অন্তর অন্তর

২ ০৭

(১)

৩৪ ৬ কত m`স্য  Dcw ̄’Z _vwK‡j mfvq †Kvivg nB‡e? অনুন্য  দুই র্ততীয়াংশ m`স্য Dcw ̄’Z _vwK‡j mfvq †Kvivg nB‡e| ১ ৯ ৬

৩৪ ৭

অংশগ্রহর্কারী কমিটির প্রদতূক িভার কাে মমববরর্ী,

িভা অনুষ্ঠাদনর কত মেদনর িদধ্য, শ্রি পমর ালক ও

িামলদির মনকট কপ্ররর্ কমরদত হইদব৷

০৭(িাত) মেদনর িদধ্য

২ ০৭

(২)

৩৪ ৮

AskMÖnYKvix  KwgwUi কাh©Kv‡ji †gqv` ‡kl nBevi 

কত মেদনর িদধ্য cieZ©x KwgwU MVb Kwi‡Z nB‡e?

 ‡gqv` ‡kl nBevi 3 (wZb) gv‡mi িদধ্য cieZ©x KwgwU MVb Kwi‡Z nB‡e 

Ges b~Zb KwgwU `vwqZ¡  MÖnY bv Kiv ch©šÍ we` g̈vb KwgwU `vwqZ¡ cvjb Kwi‡Z 

cvwi‡e|

১ ৯ ৭

(২)

৩৪ ৯

ককান m`স্য এর  m`স্য c` কখন evwZj  nBqv 

hvB‡e?

KwgwUi †Pqviম্যা‡bi c~e©vbygwZ ব্যাwZ‡i‡K ci ci wZbwU mfvq Abycw ̄’Z 

_vwK‡j।

১ ৯ ৮

(১)

৩৫০

মশল্প মবদরাধ উত্থাপন হইবার িম্ভাবনা আদে তখন মক

করা উম ত?

িামলক অথবা কেৌথ েরকষাকমষ প্রমতমনমধ তাহার বা উহার অমভিত ব্যি কমরয়া 

অন্য পেদক মলমখতভাদব জানাইদবন৷ পে প্রামপ্তর পদনর মেদনর িদধ্য পে প্রাপক, 

অন্যপদের িমহত আদলা নাক্রদি একটি িভার ব্যবযা কমরদবন।

২ ১ ০ 

(১)(২)

৩৫১

পারস্পমরক আদলা নার িাধ্যদি মবদরাধ মনষ্পমির না

হদল কত মেদনর িিয়িীিা পার হদল মবষয়টি িামলদি

কপ্ররন কমরদবন?

 মবদরাধ মনষ্পমির জন্য অনুমষ্ঠত প্রথি িভার তামরখ হইদত ০১(এক) িাদির িদধ্য 

ককান মনষ্পমিদত উপনীত হওয়া না োয় হদল মলমখতভাদব  িামলদি কপ্ররন কমরদবন।

২১০ 

(৪)(খ্)
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নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৩৫২ ধি মঘট ও লক-আউট  শত মাবলী মক?

মশল্প মবদরাধ উত্থাপন ব্যথ মতার প্রতূয়নপে প্রামপ্তর তামরখ হইদত পনর মেদনর িদধ্য

অন্য পেদক ধি মঘট অথবা, কেেিত, লক আউদটর কনাটিশ প্রোন কমরদত পামরদব,

োহাদত কনাটিশ প্রোদনর পর অনুূন িাত মেন এবং অনমধক ক ৌদ্দ মেদনর িদধ্য

ককান তামরখ হইদত উহা শুরু হইদব উহার উদিখ থামকদব, অথবা উি মবদরাধ

উত্থাপনকারী পে মবদরাধটি মনষ্পমির জন্য শ্রি আোলদত েরখাস্ত কমরদত পামরদব।

211(1)

৩৫৩

কেৌথ েরকষাকমষ প্রমতমনমধ মকভাদব ধি মঘদটর পদে

তাহাদের রায় প্রোন করদত পারদব?

মবদশষভাদব অনুমষ্ঠত ককান কগাপন কভাদটর িাধ্যদি উহার কিাট িেস্য িংখ্যার 

অনুূন  ৫১  শতাংশ িেস্য কভাট মেদল।

211(1)

৩৫৪ ধি মঘট ও লক-আউট কত মেদনর কবশী হদত পারদবন?

েমে ককান ধি মঘট বা লক-আউট মেশ মেদনর কবশী যায়ী হয়, তাহা হইদল িরকার,

মলমখত আদেশ দ্বারা, উহা মনমষদ্ধ কমরদত পামরদব।                      তদব শত ম

থাদক কে, িরকার উি মেশ মেদনর পূদব ম ও কে ককান িিদয়, মলমখত আদেশ দ্বারা

ককান ধি মঘট বা লক-আউট মনমষদ্ধ কঘাষর্া কমরদত পামরদব, েমে িরকার এই িদি ম

িন্তুি হয় কে, উিরূপ অব্যাহত ধি মঘট বা লক-আউট জনজীবদন িাংঘামতক কদির

কারর্ হইয়াদে অথবা ইহা জাতীয় স্বাদথ মর হামনকর৷

২ ১ ১

(৩)

৩৫৫

ধি মঘট ও লক-আউট িংক্রান্ত করাদয়োে এর িিয়িীিা

কত মেন হদব?

০২(দুই) বত্িদরর অমধক হইদব না

২ ১ ১

(৭)

৩৫৬

নত্যন যামপত অথবা মবদেশী িামলকানাধীন হয়, অথবা

মবদেশী িহদোমগতায় যামপত হয় তদব কত বের অবমধ

ধি মঘট ও লক-আউট মনমষদ্ধ থামকদব?

উত্পােন শুরু হওয়ার পরবতী ০৩(মতন) বত্ির পে মন্ত ধি মঘট মকংবা লক-আউট

মনমষদ্ধ থামকদব৷ তদব, উিরূপ প্রমতষ্ঠাদন উমত্থত ককান মশল্প মবদরাধ মনষ্পমির কেদে

এই অধ্যাদয় বমর্ মত অন্যান্য মবধান প্রদোজূ হইদব৷

২ ১ ১

(৮)

৩৫৭ কবআইনী ধি মঘট বা লক-আউদটর েে মক?

(১) ককান শ্রমিক ককান কবআইনী ধি মঘট শুরু কমরদল, অথবা  ালাইয়া কগদল, অথবা 

উহাদক আগাইয়া কনওয়ার জন্য ককান কাজ কমরদল, মতমন [ েয় িাি] পে মন্ত 

কারােদে অথবা পাাঁ  হাজার টাকা পে মন্ত অথ মেদে অথবা উভয় েদে েেনীয় হইদবন৷

(২) ককান িামলক ককান কবআইনী লক-আউট শুরু কমরদল অথবা  ালাইয়া কগদল, 

অথবা উহাদক আগাইয়া কনওয়ার জন্য ককান কাজ কমরদল, মতমন [ েয় িাি] পে মন্ত 

কারােদে অথবা পাাঁ  হাজার টাকা পে মন্ত অথ মেদে অথবা উভয় েদে েেনীয় হইদবন৷

২ ৯৪

৩৫৮ শ্রি আোলত মকভাদব গঠিত হয়?

(৩) শ্রি আোলদতর একজন ক য়ারম্যান এবং তাহাদক পরািশ ম কেওয়ার জন্য, 

দুইজন িেস্যিিন্বদয় গঠিত হইদব, তদব ককান অপরাদধর মব ার অথবা েশি এবং 

দ্বােশ অধ্যাদয়র অধীন ককান মবষয় মনষ্পমির কেদে উহা ককবল িাে ক য়ারম্যান 

িিন্বদয় গঠিত হইদব৷    

(৬) শ্রি আোলদতর দুইজন িেদস্যর িদধ্য একজন িামলকগদর্র প্রমতমনমধেকারী 

এবং অপরজন শ্রমিকগদর্র প্রমতমনমধেকারী হইদবন, এবং তাহারা উপ-ধারা (৯) এ 

বমর্ মত পন্থায় মনযুি হইদবন৷     

(৭) িরকার মবমধ দ্বারা মনধ মামরত পন্থায়, িরকারী কগদজদট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দুইটি 

িেস্য তামলকা প্রস্তুত কমরদব, োহার একটিদত েয়জন িামলক প্রমতমনমধর নাি এবং 

অপরটিদত েয়জন শ্রমিক প্রমতমনমধর নাি থামকদব৷  

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন প্রস্তুতকৃত িেস্য তামলকা প্রমত দুই বত্ির অন্তর 

পুনগ মঠিত হইদব, তদব উি দুই বত্ির কশষ হওয়া িদেও পূব মবতী তামলকার 

অন্তর্ভ মি িেস্যগর্ ন্যতন তামলকা িরকারী কগদজদট প্রজ্ঞামপত না হওয়া পে মন্ত 

তামলকার্ভি থামকদবন৷

২ ১ ৪

(৩)(৬)

(৭)(৮)
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৩৫৯ শ্রি আপীল োইবুূনাল মকভাদব গঠিত হয়?

(১)একজন ক য়ারম্যান িিন্বদয় গঠিত হইদব, অথবা িরকার উপযুি মবদব না 

কমরদল একজন ক য়ারম্যান এবং িরকার কর্ত মক মনধ মামরত িংখ্যক িেস্য িিন্বদয় 

গঠিত হইদব৷        

(২) োইবুূনাদলর ক য়ারম্যান এবং িেস্যগর্, েমে থাদকন, িরকার কর্ত মক, িরকারী 

কগদজদট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মনযুি হইদবন এবং তাহাদের  াকুরীর শত মাবলী িরকার 

কর্ত মক মনধ মামরত হইদব৷

(৩) োইবুূনাদলর ক য়ারম্যান সুমপ্রিদকাদট মর কি মরত অথবা অবিরপ্রাপ্ত মব ারক 

অথবা অমতমরি মব ারক হইদবন, এবং উহার ককান িেস্য সুমপ্রিদকাদট মর কি মরত 

অথবা অবিরপ্রাপ্ত মব ারক অথবা অমতমরি মব ারক হইদবন; অথবা অনুূন মতন 

বত্ির কি মরত আদেন বা মেদলন এিন ককান কজলা জজ হইদবন৷

(৪) েমে ক য়ারম্যান ককান কারদর্ অনুপমযত থাদকন বা তাহার কাে মিম্পােদন 

অপারগ হন, তাহা হইদল িেস্যগর্ েমে থাদকন, এর িদধ্য মেমন কজূষ্ঠ মতমন 

ক য়ারম্যাদনর োময়ে পালন কমরদবন৷

  ২ ১ ৮  

(১-৪)

৩৬০ কব-আইনী ধি মঘট ও লক-আউট মক?

১- (ক) ২ ২ ৫ এর মবধান ( মশল্প মবদরাধ িংক্রান্ত ককান মবষদয় িামলিী কাে মক্রি 

 মলদত থাদক) কখলাপ কমরয়া ইহা কঘাষর্া বা শুরু করা হয় অথবা অব্যাহত রাখা 

হয়।   

(খ) ধারা ২ ০৯  এ উমিমখত মবধান কিাতাদবক ব্যতীত অন্য ককান পন্থায় উত্থামপত 

ককান মশল্প মবদরাধ অনুিাদর ইহা কঘাষর্া বা শুরু করা হয় অথবা অব্যাহত রাখা হয় 

(খ) ধারা ২ ০৯  এ উমিমখত মবধান কিাতাদবক ব্যতীত অন্য ককান পন্থায় উত্থামপত 

ককান মশল্প মবদরাধ অনুিাদর ইহা কঘাষর্া বা শুরু করা হয় অথবা অব্যাহত রাখা হয়;

(গ) ধারা ২ ১ ১  অথবা ২ ২ ৬ এর অধীন প্রেি ককান আদেশ লঙ্ঘন কমরয়া ইহা 

অব্যাহত রাখা হয়; অথবা

(ঘ) ককান মনষ্পমি বা করাদয়োে বলবত্ থাকাকাদল উহার অন্তর্ভ মি ককান মবষদয় ইহা 

কঘাষর্া বা শুরু করা হয়, অথবা অব্যাহত রাখা হয়৷

(২) ককান কব-আইনী ধি মঘদটর ফদল কঘামষত ককান লক-আউট, এবং ককান কব-

আইনী লক-আউদটর ফদল কঘামষত ককান ধি মঘট কব-আইনী বমলয়া গণ্য হইদব না৷

২ ২ ৭

৩৬১

“ককাম্পানীর মুনাফায় শ্রমিদকর অংশগ্রহর্ “ অধ্যাদয়র

অধীন সুমবধাদভাগী (beneficiary) বমলদত কাদক

বুঝাদব?

ককান ককাম্পানীর ‘‘সুমবধাদভাগী (beneficiary)’’ বমলদত মশোনমবশিহ কে 

ককান ব্যমিদক বুঝাইদব মেমন িামলক মকংবা অংশীোর মকংবা পমর ালনা পষ মদের 

িেস্য ব্যতীত পে-িে মাো মনমব মদশদষ উি ককাম্পানীদত অন্যূন ৯(নয়) িাি োবত 

 াকুরীদত মনযুি রমহয়াদেন।

২ ৩৩  

(ঝ)

৩৬২

অংশগ্রহর্ তহমবল ও কল্যার্ তহমবল কত মেদনর িদধ্য

যাপন করদত হদব?

 এই অধ্যায় প্রদোজূ হইবার তামরখ হইদত এক িাদির িদধ্য

২ ৩৪

(১)(ক)

৩৬৩

িামলক প্রদতূক বৎির কশষ হইবার কত িাদির িদধ্য

এবং নীট মুনাফার কত অংশ যামপত শ্রমিক কল্যার্

ফাউদন্ডশন তহমবদল প্রোন কমরদব?

িামলক প্রদতূক বৎির কশষ হইবার অন্যূন নয় িাদির িদধ্য, পূব মবতী বৎিদরর নীট

মুনাফার পাাঁ  শতাংশ (৫%) অথ ম ৮০ীঃ ১ ০ীঃ ১ ০ অনুপাদত েথাক্রদি অংশগ্রহর্

তহমবল, কল্যার্ তহমবল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যার্ ফাউদন্ডশন আইন, ২ ০০৬

এর ধারা ১ ৪  এর অধীন যামপত শ্রমিক কল্যার্ ফাউদন্ডশন তহমবদল প্রোন কমরদব

২ ৩৪

(১)

৩৬৪ প্রেি অথ ম কখন  বরাদ্দ হইয়াদে বমলয়া গণ্য হইদব?

 কে বত্িদরর জন্য প্রোন করা হইদব কি বত্ির কশষ হইবার অব্যবমহত পদরর

বত্িদরর পদহলা তামরদখ উহা [তহমবলিমূদহ] বরাদ্দ হইয়াদে বমলয়া গণ্য হইদব৷

২ ৩৪

(২)
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ক্রমিক  

নং
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৩৬৫

যামপত শ্রমিক কল্যার্ ফাউদন্ডশন তহমবলদ্ব যামপত

হইবার পর ব্যবযাপনার জন্য োমস্ট কবাড ম মকভাদব

গঠিত হইদব?

১ ।(ক) ককাম্পানীর কেৌথ েরকষাকমষ প্রমতমনমধ কর্ত মক িদনানীত দুইজন িেস্য বা 

শ্রমিকগর্ কর্ত মক তাহাদের মনদজদের িধ্য হইদত মনব মাম ত দুইজন িেস্য।

(খ) ককাম্পানীর ব্যবযাপনা কর্ত মপে কর্ত মক িদনানীত দুইজন িেস্য, োহাদের িদধ্য 

অন্ততঃ একজন হইদবন ককাম্পানীর মহিাব শাখা হইদত িদনানীত ব্যমি৷

 ২ ।  োমস্ট কবাদড মর িেস্যগর্ পালাক্রদি উপ-ধারা (১) (ক) ও (১) (খ) এর অধীন 

িেস্যগদর্র িধ্য হইদত প্রদতূক বত্িদরর জন্য উহার একজন ক য়ারম্যান মনব মাম ত 

কমরদবন, তদব প্রথি ক য়ারম্যান উপ-ধারা (১)(খ) এর অধীন িেস্যগদর্র িধ্য 

হইদত হইদব৷

২ ৩৫

(১)(২)

৩৬৬

ককাম্পানীর ব্যবিা পমর ালনার কাদজ মনদয়ামজত

অংশগ্রহর্ তহমবদলর মবমনদয়াগ এর শত ম মক?

ককাম্পানী ব্যাংক হাদরর আিাই শতাংশ অমধক হাদর অথবা উহার িাধারর্ কশয়াদরর

জন্য কঘামষত মুনাফার হাদরর পঁ াির শতাংশ হাদর, োহা অমধক হইদব, সুে প্রোন

কমরদব৷

২ ৪ ০

(৩)

৩৬৭

অংশগ্রহর্ তহমবল যামপত হওয়ার পর ককান িিয়

ককাম্পানী, কবানাি অথবা কবানাি কশয়াদরর িাধ্যি

ব্যতীত, অন্য ককানভাদব অমতমরি মূলধন িংগ্রহ কদর

তদব উহার শত মবলী মক?

অংশগ্রহর্ তহমবদলর ককান িম্পে িাধারর্ িি-মূলধদন পমরবত মন করার প্রথি

পেন্দ উি তহমবদলর থামকদব; তদব ইহা, উিরূপ পমরবত মদনর পূদব ম, ককাম্পানীর

পমরদশামধত মূলধদনর পঁম শ শতাংশ অথবা অমতমরি মূলধদনর পিাশ শতাংশ, োহা

কি হইদব, এর অমধক হইদব না৷

২ ৪ ০

(৭)

৩৬৮ অংশগ্রহর্ তহমবদলর ব্যবহাদরর শত ম মক?

২ ৪ ২ ৷ (১) প্রদতূক বত্ির অংশগ্রহর্ তহমবদল জিাকৃত কিাট অদথ মর দুই-র্ততীয়াংশ

িিান অনুপাদত িকল [সুমবধাদভাগীগদর্র ] িদধ্য নগদে বন্টন করা হইদব, এবং

অবমশি এক-র্ততীয়াংশ ধারা ২ ৪ ০ (১ ১) এর মবধান (অংশগ্রহর্ তহমবদলর অথ ম

িরকারী িামলকানাধীন মবমনদয়াগদোগ্য ককান খাদত মবমনদয়াগ করা োইদব।)

কিাতাদবক মবমনদয়াগ করা হইদব, োহার মুনাফাও িকল [সুমবধাদভাগীগদর্র ] িদধ্য

িিান অনুপাদত বন্টন করা হইদব৷

২ ৪ ২

(১)

৩৬৯

Znwe‡ji  ব্যাবযাপনা  I  Kvh©vjq এর অদথ মর উৎি

কত হদব?

kZfvM  ißvbxgyLx  wkí  cÖwZôv‡bi  cÖwZwU  Kvh©v‡`‡ki  wecix‡Z  cÖvß ‡gvU 

A‡_©i 0.03% ; 

২ ১৪

(১)(ক)

৩৭০

ককান সুমবধাদভাগী  াকুরী হইদত বরখাস্ত হইদল

অংশগ্রহর্ তহমবদলর মক সুমবধা পাদবন?

তহমবলদ্বদয় তাহার অংশ বাদজয়াপ্ত হইদব৷

২ ৪ ২

(৪)

২ ৪ ৫

২ ৪ ৬

৩৭২

ভমবষ্য তহমবদলর জন্য শ্রমিদকর  াকুরীকমল কয় বত্ির

হদত হদব?

০১(এক) বত্ির হদত হদব।

২ ৬৪

(৯)

৩৭৩

ভমবষ্য তহমবদলর জন্য শ্রমিদকর ও িামলদকর  াোর হার

মক পমরিাদন হদব?

মভন্নরূপ ককান চুমি না থামকদল, শ্রমিক তাহার িামিক মূল িজুরীর অনুূন িাত

শতাংশ এবং অনমধক আট শতাংশ হাদর  াাঁো প্রোন কমরদবন; এবং িামলকও

ইহাদত উি হাদর  াাঁো প্রোন কমরদবন।

২ ৬৪

(৯)

৩৭৪ কখন িামলক ভমবষ্য তহমবল গঠদনর জন্য বাধ্য থামকদব?

েমে উি প্রমতষ্ঠাদনর অনুূন মতন- ত্যথ মাংশ শ্রমিক িামলদকর মনকট মলমখত েরখাস্ত

কপশ কমরয়া উিরূপ ভমবষ্য তহমবল গঠদনর োবী কদরন৷

২ ৬৪  

(১০)

৩৭৫

ভমবষ্য তহমবল গঠদনর োবী করার পর িামলক কত

মেদনর িদধ্য ভমবষ্য তহমবল গঠদনর জন্য বাধ্য থামকদব?

প্রমতষ্ঠাদনর িামলক েরখাস্ত প্রামপ্তর ০ ৬(েয়) িাদির িদধ্য উহা গঠদনর জন্য ধারা ৩

এর অধীন প্রদয়াজনীয় মবমধ প্রর্য়ন কমরদবন।

২ ৬৪  (১১)

৩৭৬

ভমবষৎ তহমবল এর জন্য কত জন  kÖwgK

gvwj‡Ki wbKU wjwLZ `রখাস্ত কমরদত হইদব?

অন্যন্য  wZb-PZz_©vsk  kÖwgK।
২ ৩৭

(৫)

৩৭৭ ভমবষৎ  Znwe‡j m`স্য nBevi †hvগ্যZv মক ?  PvKwiKvj b~ন্যZg GK ermi c~Y©  nBqv‡Q ২ ৩৮(১)

৩৭১

অংশগ্রহর্ তহমবদলর আয়কর ও তহমবল হদক শ্রমিদকর 

আয়কর  মেদত হদব মক না?

তহমবলদ্বদয়র আয়, উহার মূলধনী মুনাফািহ, আয়কর হইদত করহাই পাইদব৷
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ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৩৭৮ ভমবষৎ তহমবদল এর  াোর পমরিান কত ?

g~j  gRywii  8%  ভমবষৎ Znwe‡j  Puv`v  wnmv‡e  KZ©b    Kwi‡Z nB‡e এবং 

িামলক িি পমরিান Puv`vmn cÖকতূক gvm †kl nBevi 15 (c‡bi) w`‡bi gকধ্য 

ব্যাংK WªvdU ev †P‡Ki gvধ্য‡g Znwe‡j Rgv cÖ`vb Kwi‡eb|

৩০৯

৩৭৯ ককান প্রমতষ্ঠাদনর কেদে মশোধীনতার শত ম মক?

ককান প্রমতষ্ঠাদনর কেদে প্রদোজূ হইদব োহা দুই বত্িদরর অমধককাল োবত্  ালু

আদে, োহাদত িাধারর্তঃ অনুূন পিাশ জন শ্রমিক মনযুি আদেন

২ ৭৪

৩৮০

ককান  we‡kl  †ckv‡K  wk¶vaxbZv‡hvগ্য †ckv

wnmv‡e  †NvlYv  করার শত ম মক?

(১)   weÁwß cÖKv‡ki  30  (wÎk)  w`‡bi  gকধ্য  কোগ্য কর্তপদেদর মনKU  

Zvnvi  cÖwZôv‡b  wk¶vaxbZv‡hvM  ̈†ckvmg~‡ni  GKwU  ZvwjKv,  Abyiƒc  

†ckvq  wewfbœ  †kªwY‡Z  wb‡qvwRZ  e ẅ³i  msখ্যা Ges  aviv 277 †gvZv‡eK 

ZrKর্ত মK wb‡qvwRZ wk¶vaxb e ẅ³i  msL v̈ D‡jøL Kwiqv GKwU ZvwjKv `vwLj 

Kwi‡eb|

(2) †Kvb ব্যাw³‡K wb‡qvM Kiv nB‡j Abyiƒc wb‡qv‡Mi 30 (wÎk) w`‡bi g‡a  

Dnv  কোগ্য কর্তপেদক AewnZ Kwi‡Z nB‡e| 

(3)    cÖ‡Z K̈ gvwjK wewa ‡gvZv‡eK miKv‡ii wb‡`©kcÎ Abyhvqx Zvnvi 

cÖwZôv‡b GKwU wk¶vaxbZv Kvh©μg Aby‡gv`‡bi Rb  ̈Ges †hLv‡b BwZg‡a B̈ 

Abyiƒc wk¶vaxbZv Kvh©μg Pjgvb  iwnqv‡Q,  wb‡`©kcÎ  ‡gvZv‡eK  †mBwU  

cybix¶Y  Kwi‡eb  Ges  Dcwi-D³  wb‡`©kcÎ Kvh©Ki nBevi ZvwiL nB‡Z 1 

(GK) gvm mg‡qi g‡a  ̈†hvM  ̈কর্তপদের wbKU Aby‡gv`‡bi Rb  ̈`vwLj 

Kwi‡eb|

334

৩৮১ মশোধীন ব্যামিদের িদধ্য প্রমশেন োন মক হাদর  হদব?

মশোধীনতাদোগ্য কপশা বা বৃমিদত মনযুি ব্যমিগদর্র িধ্য হইদত গদি অনুূন এক-

 ত্যথ মাংশ ব্যমিদক, অথবা কোগ্য কর্ত মপে কর্ত মক মলমখতভাদব অন্য ককান অনুপাত

মনধ মারর্ কমরদল কিই অনুপাদত, মশোধীন মহিাদব প্রমশের্ প্রোন কমরদবন এবং

মশোধীন মহিাদব প্রমশের্ গ্রহর্কারী িদনানয়দনর কেদে প্রমতবন্ধী শ্রমিকদের

অগ্রামধকার প্রোন কমরদবন

২ ৭৭

(গ)

৩৮২

কতেন িিদয় মশোধীন ব্যামিদের িদধ্য প্রমশেন োন

করা হদব?

 কিাট স্বাভামবক কি ম িিদয়র অন্তত মবশ শতাংশ িিয় মশোধীন শ্রমিক োহাদত 

প্রদয়াজনীয় তামেক মশো পান ইহা মনমিত কমরদবন।

২ ৭৭

(ঙ)

৩৮৩ wk¶vaxbZv Pzw³র শত মাবলী মক?

(1) wk¶vaxbZv †ckvq fwZ©i cÖvi‡¤¢  gvwjK I wk¶vaxb e ẅ³  dig-70 

Abyhvqx wb‡R‡`i g‡a  ̈GKwU Pzw³ m¤úv`b Kwi‡eb| 

3)  wk¶vaxb e ẅ³i  eqm 18 (AvVvi) erm‡ii Kg nB‡j Zvnvi gvZv ev 

wcZv ev AvBbMZ AwffveKI Dnv‡Z  ̄v̂¶i Kwi‡eb| 

(4)  Pzw³cÎ  3  (wZb)  Kwc  nB‡e,  gvwjK  I  wk¶vaxb  e ẅ³  GK  Kwc  

Kwiqv Zvnv‡`i  wbKU  ivwL‡e  Ges  Ab  ̈ GKwU  Kwc  †iKW©fz³  Kwievi  

Rন্য কর্তপ‡¶i  wbKU ‡cÖiY Kwi‡Z nB‡e|

337
dig-

70 

৩৮৪ wk¶vaxbZvi  mgvwßর শত মাবলী মক?

(3) wk¶vaxbZvKv‡j cÖ_g 3 (wZb) gv‡mi g‡a  ̈†hvM Z̈g g‡b bv nB‡j gvwjK 

B”Qv Kwi‡j 1 (GK) mßv‡ni †bvwUm cÖ̀ vb Kwiqv Ges wk¶vaxb ব্যাw³ B”Qv 

Kwi‡j gvwjK‡K GK  mßv‡ni  †bvwUm  cÖ`vb  Kwiqv  (কোগ্য কর্তপ¶‡K  

AewnZ  KiYmn)  wk¶vaxbZvi  mgvwß NUvB‡Z cvwi‡eb। 

Z‡e  kZ©  _v‡K  †h,  ‡Kvb  Kvi‡Y  wba©vwiZ  †gqv‡`i  c~‡e©  wk¶vaxbZvi  

mgvwß  NwU‡j gvwjK Zvnv‡K cÖZ q̈bcÎ cÖ̀ vb Kwi‡eb|

৩৩৮

(৩)

৩৮৫ wkÿvbwem mgqKvj KZw`‡bi? 3 gvm Z‡e Zv Av‡iv 3 gvm ewa©Z Kiv hv‡e 

৩৮৬ Kbdvi‡gkb cÎ bv †c‡j wKfv‡e ¯’vqx n‡e? wkÿvbwem mgqKvj †kl n‡j ¯’vqx wn‡m‡e Mb¨ n‡e| 
kZv©bymv‡i I 4(7) ....8 

Gi ci Ask

139 (cÖÁvcb 4 

wW‡m¤র̂,2013 Gi †MÖW 

8)
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নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৩৮৭

wk¶vaxbZvi cix¶v  I প্রতূায়ন এর পদ্ধমত ও

শত মাবলী মক মক ?

(1)  cÖ‡Z K̈  gvwjK  Zvnvi  cÖwZôv‡bi  wk¶vaxbZv Kvh©μg cwiPvjbvi Rb ̈

5 (cuvP) m`m  ̈wewkó GKwU ‡evW© MVb Kwi‡eb, D³ †ev‡W© wk¶vaxbZv

Kvh©μg  mswkøó  †ckvq  `¶  e ẅ³  AšÍfy©³  _vwK‡Z  nB‡e  Ges Dnv  †hvM ̈

 KZ„©c¶‡K  AewnZ Kwi‡Z nB‡e|

(4)     cix¶vi  djvdj  dig-71  Abyhvqx  wjwce×  Kwi‡Z  nB‡e  Ges

†h  mKj wk¶vaxb  e ẅ³  P ‚ovšÍ  cix¶vq  কৃZKvh©  nB‡e  Zvnvw`M‡K  dig-

72  Abyhvqx  cÖZ q̈bcÎ  cÖ`vb Kwi‡Z nB‡e|

339

71

72

৩৮৮ wk¶vaxbZv fvZv  মকভাদব cÖ̀ vb করা হয়?

িswkøó †ckvi mgch©v‡qi †MÖ‡W wbhy³ `¶ kªwgK‡`i mvK ‚ল্য gRywiর মনদমাি 

শতকরা মহদিদব;

(1) 

(K) wk¶vaxbZvi cÖ_g ermi: gRywii kZKiv 50 (cÂvk) fvM

(L) wk¶vaxbZvi wØZxq ermi: gRywii kZKiv 60 (lvU) fvM

(M) wk¶vaxbZvi র্তZxq ermi: gRywii kZKiv 75 (cuPvËi) fvM 

(2) wk¶vaxbZv  cÖwk¶‡Yi  mgqmxgv  3  (wZb)  erm‡ii  AwaK nB‡j 

mgch©v‡qi †MÖ‡W wbhy³ `¶ kªwgK‡`i mvK ‚ল্য gRywiর িিান

340

(1) 

(2)

৩৮৯ মশোধীন কি মসূ ীর ব্যাদয়র আয়কর মেদত হদব মকনা? না 278(1)

৩৯ ০

মশোধীন শ্রমিক তাহার মশোধীনতা চুমির শত ম পালদন

ব্যথ ম হদল অথবা কস্বিায় মশোধীনতা োমিয়া োন

অথবা প্রমশেদর্র উন্নমত িম্পদক ম অব্যাহত মবরূপ

মরদপাট ম পাওয়া োয় অথবা অবাধ্যতা প্রিামনত হন তদব

মক ব্যাবযা কনওয়া হদত পদর?

মতমন বা, কেেিত, তাহার মপতা বা অমভভাবক বা জামিনোর এককভাদব অথবা

কেৌথভাদব মবমধ দ্বারা মনধ মামরত েমতপূরর্ প্রোন এবং মশোধীনতা কাদজ তাহার জন্য

ব্যময়ত অথ ম িামলকদক কফরত মেদত বাধ্য থামকদবন৷

২ ৮০

(২)

৩৯ ১

wk¶vaxbতা  wÎc¶xq  Dc‡`óv  KwgwU  MVb মকভাদব

কমরদত হইদব?

(1)  aviv  276  †gvZv‡eK  GKRb †Pqvig v̈b,  GKRb  m`স্য mwPe  Ges    

miKvi,  gvwjK  I    kªwgK‡`i  cÖ‡Z ‡̈Ki  c¶  nB‡Z cÖwZwbwaZ¡kxj 4 

(Pvi) Rb m`স্য এi mgš̂‡q  KwgwU MwVZ nB‡e| 

(2) kªg  I  Kg©ms ̄’vb  gš¿Yvj‡qi  mwPe  c`vwaKvie‡j  D³  KwgwUi  

†Pqvig v̈b wnmv‡e `vwqZ¡ cvjb Kwi‡eb| 

(3) gnvcwi`k©K, KjKviLvbv I cÖwZôvb cwi`k©b Awa`ßi, KwgwUi m`স্য 

িmwPe wnmv‡e `vwqZ¡ cvjb Kwi‡eb|   

(4)     D³ KwgwU‡Z miKvi c‡¶i m`স্য  wnmv‡e kªg, `ÿZv Dbœqb, 

KvwiMwi wk¶v Ges wkí wefvM nB‡Z GKRb Kwiqv cÖwZwbwa miKvi KZ© „K 

g‡bvbxZ nB‡eb|  

(5)     gvwjK  I  kªwgK‡`i  me©vwaK  cÖwZwbwaZ¡Kvix  ms ̄’v ev  msMVbmg~‡ni 

 mwnZ Av‡jvPbvμ‡g KwgwU‡Z gvwjK Ges kªwgK cÖwZwbwa miKvi KZ© „K 

g‡bvbxZ nB‡eb |

৩২ ৯

৩৯ ২ KwgwUi Kvh©Kvj? 
KwgwUi m`m ‡̈`i Kvh©Kv‡ji †gqv` nB‡e miKvwi †M‡R‡U Zvnv‡`i wb‡qvM

m¤ú‡K© weÁwß cÖKv‡ki ZvwiL nB‡Z 2 (`yB) ermi|
330

৩৯ ৩ কত মেন পর পর কমিটির িভা অনুমষ্ঠত হইদব?

Öপ্রwZ 6 (Qq) gvm AšÍi erm‡i AšÍZ 2wU mfv AbywôZ nB‡e, Z‡e †Pqvig v̈b

hZevi cÖ‡qvRb g‡b Kwi‡eb ZZevi KwgwUi mfv AbywôZ nB‡Z cvwi‡e|
331
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৩৯ ৪ wk¶vaxbZv cÖwk¶Y wefvM _vwKবার শত ম মক ?

(3)     50 (cÂvk) ev Z‡ZvwaK wk¶vaxb e ẅ³ iwnqv‡Qb Ggb cÖwZôv‡b  

cÖ‡qvRbxq Kg©Pvixmn GKwU  ̄q̂sm¤ú~Y© wk¶vaxbZv cÖwk¶Y wefvM _vwK‡e| 

4)  20 (wek)  Rb  ev  Dnvi  Kg  wk¶vaxb  e ẅ³  wb‡qvwRZ  iwnqv‡Qb  

Ggb cÖwZôvকন cÖwZôv‡bi GKRb Kg©KZ©v‡K Zvnvi  ̄v̂fvweK `vwq‡Z¡i AwZwi³  

`vwqZ¡  মহদিদব wk¶vaxbZv cÖwk¶ক মহদিদব `vwqZ¡ cÖ̀ vb Kwi‡Z nB‡e|

333

(3),

(4)

৩৯ ৫ wk¶vaxbZv †iKW©cÎ msi¶Y মকভাদব করদত হদব?

(1) cÖ‡Z K̈ gvwjK cÖ‡Z K̈ wk¶vaxb e ẅ³ m¤ú‡K©  dig-73 Abyhvqx GKwU 

wk¶vaxbZv †iwR÷vi msi¶Y Kwi‡eb Ges wk¶vaxbZv ermi ïiæi m‡½ m‡½ 

Dnvi `yBwU Kwc ‡hvM  ̈KZ...©c‡¶i wbKU ‡cÖiY Kwi‡eb| 

(2)     ‡hvM  ̈Kর্তc¶ cÖZ q̈bc~e©K D³ di‡gi GKwU Kwc gvwj‡Ki wbKU 

†diZ cÖ`vb Kwi‡e Ges Ab K̈wc †iKW© wnmv‡e Zvnvi Kvh©vj‡q msi¶Y 

Kwi‡e|

348

(1)

(2)

 dig-

73

৩৯ ৬ মিথ্যা িেিতা প্রতূয়নপে ব্যবহাদরর েন্ড মক?

মতন িাি পে মন্ত কারােদে, অথবা এক হাজার টাকা পে মন্ত অথ মেদে, অথবা উভয়

েদে েেনীয় হইদবন৷

৩০২

৩৯ ৭ মিথ্যা মববরর্, ইতূামের েে মক?

েয় িাি পে মন্ত কারােদে, অথবা পাাঁ  হাজার টাকা পে মন্ত অথ মেদে, অথবা উভয় েদে

েেনীয় হইদবন৷

৩০৩

৩৯ ৮  অন্যায়ভাদব তথ্য প্রকাদশর েে মক?

 মনি মার্ বা ব্যবিা িংক্রান্ত ককান কগাপনীয় তথ্য অথবা ককান পরীোর ফল প্রকাশ

কমরয়া মেদল, মতমন েয় িাি পে মন্ত কারােদে, অথবা দুই হাজার টাকা পে মন্ত

অথ মেদে, অথবা উভয় েদে েেনীয় হইদবন৷

৩০৪

৩৯ ৯ পূদব ম প্রাপ্ত েন্ড েমে পুনরায় প্রাপ্ত হন তদব মক েন্ড হইদব?

উহার জন্য মনধ মামরত েদের মদ্বগুর্ েদে েেনীয় হইদবন।

তদব শত ম থাদক কে, এই ধারার উদদ্দদশ্য মদ্বতীয় বাদরর অপরাধ প্রথি েোজ্ঞার দুই

বত্ির পর িংঘটিত হইদল, প্রথি েোজ্ঞার মবষয় মবদব নায় আনা হইদব না৷

৩০৮

৪ ০০

পূদব ম প্রাপ্ত েন্ড েমে িামলক পুনরায় প্রাপ্ত হন তদব মক

েন্ড হইদব?

েয় িাি পে মন্ত কারােদে, অথবা দুই হাজার টাকা পে মন্ত অথ মেদে, অথবা উভয় েদে

েেনীয় হইদবন৷

৩১ ০

(৩)

৪ ০১

ককান প্রমতষ্ঠাদন কাজ শুরু কমরবার কতমেন পূদব ম প্রধান

পমরেশ মকদক কনাটিশ প্রোন করদত হদব?

অনুূন ১ ৫(পনর) মেন পূদব ম ৩২ ৪(১)

৪ ০২

বত্িদর কত কি মমেবদির কি কিয়াদে উহার উত্পােন

হদল  পুনরায় উত্পােন প্রমক্রয়া শুরু কমরবার কত মেন

পূদব ম একটি মলমখত কনাটিশ প্রধান পমরেশ মদকর মনকট

কপ্ররর্ কমরদত হদব?

বত্িদর একশত আমশ কি মমেবদির কি কিয়াদে উহার উত্পােন প্রমক্রয়া  ালু রাদখ

কি প্রমতষ্ঠাদন পুনরায় উত্পােন প্রমক্রয়া শুরু কমরবার  অনুূন মেশ মেন পূদব ম

তত্িম্পদক ম উহার িামলক উপ-ধারা (১) এ উমিমখত তথ্য বা মবষয় িমন্নদবশ কমরয়া

একটি মলমখত কনাটিশ প্রধান পমরেশ মদকর মনকট কপ্ররর্ কমরদবন৷

৩২ ৪   

(২)

৪ ০৩

ককান কেদে ন্যতন ব্যবযাপক মনযুি হইদল কত  মেদনর

িদধ্য িামলক উি পমরবত মন িম্বদন্ধ প্রধান পমরেশ মদকর

মনকট একটি মলমখত কনাটিশ কপ্ররর্ কমরদবন?

তাহার কাদজ কোগোদনর তামরখ হইদত িাত মেদনর িদধ্য। এরূপ ককান

ব্যমি(ব্যবযাপক) পাওয়া না কগদল িামলক, এই আইদনর উদদ্দদশ্য, উি প্রমতষ্ঠাদনর

ব্যবযাপক বমলয়া গণ্য হইদবন৷

৩২ ৪  

(৩)(৪)

৪ ০৪

কাজ শুরু কমরবার কত মেন পূদব ম প্রধান পমরেশ মকদক

কনাটিশ প্রোন কমরদত হইদব?

বত্িদর ১ ৮০ কি মমেবদির কি কিয়াদে উহার উত্পােন প্রমক্রয়া  ালু রাদখ কি

প্রমতষ্ঠাদন পুনরায় উত্পােন প্রমক্রয়া শুরু কমরবার অনুূন ৩০(মেশ) মেন পূদব ম

তত্িম্পদক ম উহার িামলক উপ-ধারা (১) এ উমিমখত তথ্য বা মবষয় িমন্নদবশ

কমরয়া(ফরি-৭৫) একটি মলমখত কনাটিশ প্রধান পমরেশ মদকর মনকট কপ্ররর্ কমরদবন৷

(2)  gnvcwi`k©K A_ev mswkøó Dc-gnvcwi`k©K hvPvBc~e©K  ̄v̂¶i Kwiqv Dnvi

GK Kwc gvwj‡Ki wbKU ‡cÖiY Kwi‡eb|

৩২ ৫

(২)

৩৫২

(১)

(২)

ফরি-

৭৫
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৪ ০৫

ন্যতন ব্যবযাপক মনযুি হইদল িামলক উি পমরবত মন

িম্বদন্ধ কত মেদনর িদধ্য প্রধান পমরেশ মদকর মনকট

একটি মলমখত কনাটিশ কপ্ররর্ কমরদবন?

 তাহার কাদজ কোগোদনর তামরখ হইদত িাত মেদনর িদধ্য

৩২ ৫

(৩)

৪ ০৬

ককান কারখানা বা ককান কশ্রর্ীর কারখানা মনি মার্,

প্রমতষ্ঠা বা িম্প্রিারদর্র জন্য মবমধ দ্বারা মনধ মামরত

পদ্ধমতদত নক শািহ ককান েরখাস্ত প্রধান পমরেশ মদর

মনকট কপ্ররর্ কমরদল তা কতমেদনর িদধ্য মনদে মশনা প্রামপ্ত

হইদব?

মতন িাদির িদধ্য প্রধান পমরেশ মক ককান আদেশ অথবা মনদে মশনা েরখাস্তকারীদক

প্রোন না কমরদবন।

৩২ ৬(

২)

৪ ০৭

KviLvbvi †j-AvDU cøvb  I m¤úÖmvi‡Yi †j-AvDU

cøvb Aby‡gv`b এর জন্য কত নং ফরি অনুোয়ী োমখল

কারদত হইদব?

Aby‡gv`b MÖn‡Yi Rন্য mKj `iLvস্ত dig-76 Abyhvqx `vwLj Kwi‡Z nB‡e 

Ges Dnvi mwnZ wb¤œewY©Z `wjj cÎvw` ms‡hvRb Kwi‡Z nB‡e, h_v:(K)   

wewfbœ  Drcv`b  cÖwμqvi  cÖevn (Production  flow  chart)  mn msw¶ß 

weeiYxi GKwU ZvwjKv; 

(L)  G‡gvwbqv ev eøwcÖ‡›U `yB cÖ ̄’ bKkv hvnv‡Z wb¤œewY©Z welqvw` AšÍf©y³ 

_vwK‡e, h_v:

(A) KviLvbvi Ae ̄’vb Ges KviLvbvq cÖ‡e‡ki iv ̄Ív I †W«bmnPZyw`©‡Ki mxgvbv 

(Site Plan); 

(Av) D”PZv (Elevetion) Ges wewfbœ fe‡bi cÖ‡qvRbxq AswKZ cÖযদিে  

(Sectional   Elevetion),     ̄স্বাfvweK  Av‡jvi e ë ̄’v,  evqy  PjvP‡ji  e 

̈e ̄’v,  ‡gwkbmg~‡ni  Ae ̄’vb,  Lvevi K¶, Uq‡jU, BZ v̈w`i Ae ̄’vb Ges 

AwMœKv‡Ûi mgq ewnM©gYc_ I hvZvqv‡Zi c_ cwiKíbv (Floor Plan);

(M)    ̄’vbxq কর্তপে ev h_vh_ কর্তপে  কর্তক  Aby‡gvw`Z KviLvbv fe‡bi †j-

AvDU cøvb; Ges 

(N)  gnvcwi`k©‡Ki Pvwn`v †gvZv‡eK mswkøó Aন্যান্য তথ্যাewj| 

(5)  KviLvbv  febwU  cvKv  ev  GKvwaK  Zjvwewkó   ̄’vcbv  nB‡j  miKvi  

KZ©„K wbw`©ó KZ„©c‡¶i Øviv cÖYqbK...Z fe‡bi KvVv‡gvMZ b·v (Stuctural 

Design), gvwUi gvbMZ cix¶v  (Soil  test)  Ges   স্বীকৃত  cÖ‡KŠkj  

msযা কর্তক feb  wbg©v‡Yi  mb`  `iখাদস্তর mwnZ mshy³ Kwi‡Z nB‡e|

৩৫৩

(২)

(৫)

৪ ০৮

মতন িাদির িদধ্য প্রধান পমরেশ মক ককান আদেশ অথবা

মনদে মশনা েরখাস্তকারীদক প্রোন না কমরদল মক কমরদত

হইদব?

মতন িাদির পরবতী মেশ মেদনর িদধ্য প্রমতকার  ামহয়া িরকাদরর মনকট আদবেন

কমরদত পামরদব।

৩২ ৬(

২)

৪ ০৯

প্রধান পমরেশ মক ককান কারখানা মনি মার্ বা িম্প্রিারদর

জন্য অথবা উহা করমজমস্ট্রকরর্ বা উহার জন্য লাইদিি

প্রোদর অনুিমত প্রোন কমরদত অস্বীকার কমরদল মক

কমরদত হইদব?

উি অস্বীকৃমতর ষাট মেদনর িদধ্য ইহার মবরুদদ্ধ িরকাদরর মনকট আপীল কমরদত 

পামরদবন৷

ব্যাখ্যাঃ  ককান কারখানায় ককবল িাে ককান েন্ত্রপামত বা কলকব্জা পমরবত মন বা 

প্রমতযাপন অথবা, মবমধ দ্বারা মনধ মামরত িীিার িদধ্য, ককান ন্যতন েন্ত্রপামত বা 

কলকব্জা িংদোজন এই ধারার অধীন কারখানা িম্প্রিারর্ বমলয়া গণ্য হইদব না৷

৩২ ৬(

৩)

৪ ১ ০

KviLvbv, wkí cÖwZôvb, evwYজূ cÖwZôvb, evwYwRK

ব্যাsK I exgv cÖwZôvb, †`vKvb  Ges  wVKv`vi  msযা

†iwRw÷ªKiY  I  jvB‡mÝ  gÄywii Av‡e`b মকভাদব

করদত হয় ?

মবমধ 354 (ক) ও (খ) এ মনধ মামরত mgqm~wP ( 06 িাি অথবা 30 মেন পূদব ম) 

AbymiY Kwiqv gnvcwi`k©‡Ki wbKU dig-77 Abyhvqx (`yB প্রয) `iLvস্ত  

`vwLj Kwi‡Z nB‡e।

৩৫৪  

(ক) ও 

(খ)

77
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৪ ১ ১

jvB‡mÝ  †iwRw÷ªKi‡Yi  wd  মক হাদর মনধ মারন করা

হইদব?

(1)    gnvcwi`k©K, Zdwmj-7 G ewY©Z wbw`©ó nv‡i wd cÖvwß mv‡c‡¶ dig-

78 Abyhvqx jvB‡mÝ gÄyi Kwi‡eb Ges wZwb  dig-79  Abyhvqx  ‡iwR÷v‡i  

DwjøwLZ  jvB‡mÝ  gÄwyi  Ges  bevqb  I  ms‡kvab  msμvšÍ Z_ v̈w` msi¶Y 

Kwi‡eb|

৩৫৫

(১)

৭৮

৪ ১ ২ jvB‡m‡Ýi  †gqv`  এর কিয়ােকাল কতমেন হইদব?

 †h  A_©erm‡i  gÄyi  Kiv  nB‡e †mB  A_©erm‡ii 30†k Ryb ch©šÍ ejer 

_vwK‡e

৩৫৫

(২)

৪ ১ ৩ jvB‡mÝ  bevq‡bi এর জন্য শত মাবলী মক?

মনধ মাwiZ  bevqb  wd  cÖ`vbc~e©K †gqv`  †kl  nBevi c~‡e© dig-77 Abyhvqx 

gnvcwi`k©‡Ki wbKU Av‡e`b Kwi‡Z nB‡e |

৩৫৫

(৩)

77

৪ ১ ৪

jvB‡mÝ  bevq‡bi gqv‡`vËxY© nBevi পদর 

জমরিানাস্বরুপ আদবেদনর শত ম মক?

 gqv‡`vËxY© nBevi ;

(৬) cieZ©x wZb gv‡mi gকধ্য  jvB‡mÝ bevq‡bi Rb  ̈avh© wdÕi kZKiv cuwPk 

UvKv (25%) nv‡i AwZwi³ wd 

(7)    wZb gvm AwZμvšÍ nB‡j (50%) nv‡i AwZwi³

(8)    Qq gv‡mi gকধ্য  Av‡e`b Kiv bv nB‡j bevqb wdÕi mgcwigvY 

AwZwi³ wd cwi‡kva Kwi‡Z nB‡e

Z‡e  kZ©  _v‡K  †h,    wba©vwiZ  Zvwi‡Li  gকধ্য  bevqb  wdÕi  Askwe‡kl  

cwi‡kva  Kiv nBqv _vwK‡j †Kej Abv`vqx As‡ki Dci AwZwi³ wd cÖ‡`q 

nB‡e|

৩৫৫

(৬-৮)

৪ ১ ৫ মকভাদব jvB‡mÝ ms‡kvab করা োয় ?

†Kvb  jvB‡mÝ  ms‡kva‡bi  cÖ‡qvRb  nB‡j Zvnv‡K ms‡kva‡bi cÖকৃwZ eY©bv

Kwiqv gnvcwi`k©‡Ki wbKU g~j jvB‡mÝ Rgv `vbmn dig-77 Abyhvqx

A‡e`bcÎ `vwLj Kwi‡Z nB‡e|

৩৫৬

(২)

77

৪ ১ ৬

jvB‡mÝ ms‡kvabxi  Rন্য কত টাকা wd cÖ`vb Kwi‡Z

nB‡e?

‡`vKvb e Z̈xZ mKj †¶‡Î 500 (cvuPkZ) UvKv Ges †`vKv‡bi †¶‡Î 200/-

(`yBkZ) UvKv wd cÖ`vb Kwi‡Z nB‡e Ges Dnvi AwZwi³ D³ KviLvbv ev

cÖwZôv‡bi jvB‡m‡›mi †kÖwY e „w×i  Rb  ̈kÖwgK msL v̈ Abyhvqx Zdwmj-7 G

ewY©Z wdI (cÖ_g jvB‡mÝ †bIqvi mgq cÖ`Ë wd ev‡`) cwi‡kva Kwi‡Z nB‡e|

356

(3)

৪ ১ ৭

gvwjKvbv cwieZ©‡bi †¶‡Î jvB‡mÝ ms‡kvabxi

শত ম মক?

পূ‡e©i gvwj‡Ki Aaxb Kg©iZ kªwgK‡`i cvIbv I myweavw` cwi‡kv‡ai Zথ্যvewj

Av‡e`‡bi mwnZ hy³ Kwi‡Z nB‡e|

৩৫৬

(৪)

৪ ১ ৮

jvB‡mÝ hw` nvivBqv hvq A_ev `yN©UbvekZ bó nq

Zvnv nB‡j gnvcwi`k©‡Ki wbKU মকভাদব

Av‡e`bcÎ `vwLj Kwi‡Z nB‡e?

(1) dig-77 Abyhvqx Av‡e`bcÎ `vwLj Kwi‡Z nB‡e

(2) ‡`vKvb e Z̈xZ mKj †¶‡Î 1,000 (GK nvRvi) UvKv Ges †`vKv‡bi 

†¶‡Î 500 (cvuPkZ) UvKv wd cÖ`vb mv‡c‡¶ Dnvi GKwU cÖwZwjwc cÖ`vb Kiv 

nB‡e|

(3) Dc-wewa (1) Gi Aaxb Av‡e`b Kwievi ‡¶‡Î cwÎKvq weÁvcb cÖ`vb 

A_ev mswkøó _vbvq wRwW Kwi‡Z nB‡e Ges Dnvi mZ v̈wqZ Kwc `iLvকস্তর 

mwnZ mshy³ Kwi‡Z nB‡e|

৩৫৭ 77

৪ ১ ৯

evwZj  ev  যমগতকৃত  jvB‡mÝ  cybe©nvj  Kwi‡Z  

Pvwn‡j  শত ম মক?

†h  Avw_©K  erm‡i evwZj ev যমগত Kiv nBqvwQj †mB ermi nB‡Z cÖwZ

Avw_©K erm‡ii জন্য মদ্বগুন nv‡i bevqb wd cÖ`vb Kwi‡Z nB‡e|
৩৫৮(৩)

৩৫৯

৩৬০

৪ ২ ০

B›Uvi‡bU  ব্যাenvi  Kwiqv  AbjvBb  Kvh©μg 

 ালাদনার জন্য শত মাবলী মক ?

mKj   `iLv‡স্তi   mwnZ  ÔÔ1-3143-0000-1854Ó  Lv‡Z  Rgv  †`Iqv  wd  

msμvšÍ  †U«Rvwi  Pvjv‡bi  g~j  Kwc  mshy³ _vwK‡Z nB‡e| 

 mKj c¶‡K KvMR I cÖgvYvw` msi¶Y Kwi‡Z nB‡e|
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৪ ২ ১

শ্রি পমরেশ মদকর ককান আদেদশর মবরুদদ্ধ কত মেদনর

িদধ্য আপীল করদত হদব?

আদেশ প্রামপ্তর মেশ মেদনর  িদধ্য ইহার মবরুদদ্ধ আপীল কর্ত মপদের মনকট আপীল

কমরদত পামরদবন, এবং উি আপীল কর্ত মপে, এতেউদশ্য প্রর্ীত মবমধ িাদপদে,

উি আদেশ বহাল রামখদত, অথবা পমরবত মন বা বামতল কমরদত পামরদব৷

৩২ ৭

(১)

৪ ২ ২

সুদোগ-সুমবধা প্রোদনর জন্য ককান অথ ম আোয় করা

োইদব ?

ককমন্টদন িরবরাহকৃত খাদদ্যর মূল্য ব্যতীত িামলক কর্ত মক ককান সুদোগ-সুমবধা বা

িরিাি বা েন্ত্রপামত িরবরাদহর জন্য বা ব্যবযা করার জন্য ককান মফি বা অথ ম

আোয় কমরদত পামরদবন না৷

৩৩০

৪ ২ ৩

ককান প্রমতষ্ঠাদন অনুূন কত জন শ্রমিক থাকদল

আইদনর উপর প্রমশের্ প্রোদনর লদেূ প্রমশের্ ককাি ম

পমর ালনার জন্য প্রদয়াজনীয় পেদেপ গ্রহর্ কমরদব৷

(৩)অনুূন পিাশ জন শ্রমিক মনদয়াগকারী ককান প্রমতষ্ঠাদন।  

(৪) উিরূপ প্রমশের্ ককাদি মর ব্যয় িরকার কর্ত মক মনধ মামরত অনুপাদত িরকার এবং 

িামলক বহন কমরদবন৷   

(৭) অনমধক িাত মেদনর কিয়াদে কেড ইউমনয়দনর কি মকত মাগদর্র জন্য এই 

আইদনর উপর প্রমশের্ ককাদি মর ব্যবযা কমরদত পামরদব

৩৪ ৮ 

(৩)(৪) 

(৭)

৪ ২ ৪

‡jvKmsL¨v Abymv‡i KviLvbv‡K KqwU K¨vUvMix‡Z 

fvM Kiv n‡q‡Q?

Factory Category:                                       

A= 05-30  , B= 31-50 , C= 51-100 , D= 101-200 , E= 201-

300 ,  F= 301-500, G= 501-750, H= 751-1000, I= 1001-

2000, J= 2001-3000 , K= 3001-5000 , L= 5001-Above

৪ ২ ৫ AvB Gj I aviv

*ILO Section:                                              

1.  Legal Obligation – 110   

2.  Freedom & Association – 11, 87, 98, 135, 154  

3.  Discrimination – 100, 111, 143, 158, 159, 169,183.    

4. Damarage- 12, 26, 101, 102,131  

5. Working Hour- 1, 14, 116                       

6. Health & Safety- 155, 184, 164, 190        

7. Child Labor- 10, 79, 138, 142, 182, 146                      

8. Force Labor- 29, 105.

৪ ২ ৬

Kgcøv‡qÝ-Gi `„wó†KvY †_‡K 5wU Zero 

Tolarance-Gi bvg ejyb

K) ‡Rvic~e©K kªg (Force Labour); L) wkï kªg (Child Labour); M) 

nqivwb Ges wbMÖn (Harassment or Abuse); N) eY© ˆelg¨ (Gender 

Discrimination); O) me©wbb¥ gRyix (Minimum Wages).

৪ ২ ৭ FCCA wK? Factory Capability, Capacity & Assessment.

cÖÁvcb (11

আই. এল. ও

ফায়ার মনরাপিা  
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শ্রম আইনের কিছু গুরুত্বপূে ন প্রশ্ন ও উত্তর
ক্রমিক  

নং
cÖkœ DËi aviv wewa ফরি

৪ ২ ৮

GKwU KviLvbvq wK wK ai‡bi jvB‡mÝ _vKv 

cÖ‡qvRb?

Incorporation Certificates.                                

৪ ২ ৯

‡cvkvK wkí KviLvbvq mvaviYZt wK wK ai‡bi 

AwWU n‡q _v‡K?

‡cvkvK wkí KviLvbvq mvaviYZt 3 ai‡bi AwWU n‡q _v‡K| h_vt        

K) ‡mvm¨vj AwWU (Socical Audit),                      

L) †UKwbK¨vj AwWU (FCCA Aduit)/Quality Control Ges 

M) wbivcËvg~jK AwWU (C-TPAT Audit)|

অকিি

িম্প্লানেন্স
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