
  

 

বাংলােদশ �ম আইন, ২০০৬

( ২০০৬ সেনর ৪২ নং আইন )

 [১১ অে�াবর ২০০৬]
   
      �িমক িনেয়াগ, মািলক ও �িমেকর মেধ� স�ক�, সব�িন� মজুরীর হার িনধ�ারণ, মজুরী পিরেশাধ, কায�কােল �ঘ�টনাজিনত

কারেণ �িমেকর জখেমর জেন� �িতপূরণ, ��ড ইউিনয়ন গঠন, িশ� িবেরাধ উ�াপন ও িন�ি�, �িমেকর �া��, িনরাপ�া, কল�াণ

ও চাকুরীর অব�া ও পিরেবশ এবং িশ�াধীনতা ও সংি�� িবষয়ািদ স�েক� সকল আইেনর সংেশাধন ও সংহতকরণকে� �ণীত

আইন
 
�যেহতু �িমক িনেয়াগ, মািলক ও �িমেকর মেধ� স�ক�, সব�িন� মজুরীর হার িনধ�ারণ, মজুরী পিরেশাধ, কায�কােল �ঘ�টনাজিনত কারেণ

�িমেকর জখেমর জন� �িতপূরণ, ��ড ইউিনয়ন গঠন, িশ� িবেরাধ উ�াপন ও িন�ি�, �িমেকর �া��, িনরাপ�া, কল�াণ ও চাকুরীর

অব�া ও পিরেবশ এবং িশ�াধীনতা ও সংি�� িবষয়ািদ স�েক� সকল আইেনর সংেশাধন ও সংহতকরণকে� িবধান করা সমীচীন ও

�েয়াজনীয়;
 �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইলঃ-

  
  

�থম অধ�ায়
 �ারি�ক

 
সংি�� িশেরানাম,

�বত�ন এবং �েয়াগ

 ১। (১) এই আইন বাংলােদশ �ম আইন, ২০০৬ নােম অিভিহত হইেব। 
  

(২) এই আইন অিবলে� কায�কর হইেব। 
  

(৩) এই আইেনর অন�� িভ��প িকছু িনধ�ািরত না থািকেল, এই আইন সম� বাংলােদেশ �েযাজ� হইেব। 
  

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, এই আইন িন�িলিখত �িত�ানসমূহ বা �িমকগেণর উপর

�েযাজ� হইেব না, যথাঃ- 
  

(ক) সরকার বা সরকােরর অধীন� �কান অিফস; 
  

(খ) িসিকউিরিট ি�ি�ং ��স; 
  

(গ) সমরা� কারখানা; 
  

(ঘ) অসু�, অ�ম, বৃ�, �ঃ�, �িতব�ী, এিতম, পিরত��া মিহলা বা িশ� অথবা িবধবােদর িচিকৎসা, য� বা

�সবার জন� পিরচািলত িক� মুনাফা বা লােভর লে�� পিরচািলত নেহ, এই�প �কান �িত�ান; 
  

(ঙ) �কাশ� �দশ�নীেত ইহার �েয়াজেন �ািপত এমন �দাকানপাট বা �ল যাহােত �ধু খুচরা �বচােকনা চেল; 
  

(চ) �কাশ� �মলায় বা বাজাের ধম�ীয় বা দাতব� উে�েশ� �ািপত �দাকানপাট বা �ল; 
  

(ছ) ১[ মুনাফা বা লােভর জন� পিরচািলত নেহ এমন] িশ�া, �িশ�ণ বা গেবষণা �িত�ান; 
  

(জ) মুনাফা বা লােভর জন� পিরচািলত নেহ এমন ছা�াবাস বা �মস ২[ ,হাসপাতাল, ি�িনক ও ডায়াগনি�ক

�স�ার]; 
  

(ঝ) ি�তীয় অধ�ােয়র �েয়ােগর ��ে�, সরকােরর মািলকানাধীন এবং সরকার কতৃ�ক সরাসিরভােব

পিরচািলত এমন �কান �দাকান বা িশ� বা বািণজ� �িত�ান যাহােত �িমকগণ সরকারী কম�চারীগেণর উপর

�েযাজ� আচরণিবিধ �ারা পিরচািলত হন; 
  

 



(ঞ) এমন �কান �িমক যাহার িনেয়াগ এবং চাকুিরর শত�াবলী সংিবধােনর অনুে�দ ৬২, ৭৯, ১১৩ বা ১৩৩

এর অধীন �ণীত আইন বা িবিধ �ারা পিরচািলত হয়, তেব �াদশ, �েয়াদশ এবং চতুদ�শ অধ�ায় �েয়ােগর

��ে� িন�িলিখত �িত�ােন িনযু� �কান �িমক এই িনেষেধর অ�ভূ�� হইেবন না, যথাঃ- 
  

(১) �রল িবভাগ; 
  

(২) ডাক, তার ও �টিলেফান িবভাগ; 
  

(৩) সড়ক ও জনপথ িবভাগ; 
  

(৪) গণপূত� িবভাগ; 
  

(৫) গণ�া�� �েকৗশল িবভাগ; 
  

(৬) বাংলােদশ সরকারী মু�ণালয়। 
  

(ট) দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ), ও (জ)- �ত উি�িখত �কান �িত�ােন িনেয়ািজত �কান �িমক, তেব

�াদশ, �েয়াদশ এবং চতুদ�শ অধ�ােয়র �েয়ােগর ��ে� �কান িব�িবদ�ালেয় িনযু�, িশ�ক ব�তীত, অন�

�কান �িমক এই িনেষেধর অ�ভু�� হইেবন না; 
  

(ঠ) �াদশ, �েয়াদশ এবং চতুুদ�শ অধ�ােয়র �েয়ােগর ��� ছাড়া অন� �কান ��ে�, �কান নািবক; 
  

(ড) �ষাড়শ অধ�ােয়র �েয়ােগর ��� ছাড়া অন� �কান ��ে�, সমু�গামী জাহাজ; 
  

(ঢ) এমন �কান কৃিষ খামার �যখােন সাধারণতঃ ৩[ পাঁচ] জেনর কম �িমক কাজ কেরন; 
  

(ণ) গৃহ পিরচারক; এবং 
  

(ত) এমন �কান �িত�ান যাহা উহার মািলক কতৃ�ক পিরবােরর সদস�গেণর সাহােয� পিরচািলত হয় এবং

যাহােত মজুরীর িবিনমেয় �কান �িমক িনযু� থােকন না।
  
  
 
সং�াসমূহ  ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন- 

 

(১) "অবসর" অথ� এই আইেনর ২৮ ধারা অনুযায়ী �কান �িমেকর িনিদ�� বয়েস উপনীত হওয়ার কারেণ

�াভািবকভােব চাকুরীর অবসান। তেব �কান �িত�ােন ২৫ বছর চাকুরী পূণ� হওয়ার ��ি�েত �িমেকর ���ায়

অবসর �হণেকও অবসর বিলয়া গণ� হইেব; 

 

(১-ক) "আংিশক অ�মতা" অথ�, �য ��ে� অ�মতা অ�ায়ী �কৃিতর, এমন অ�মতা যাহা �য �ঘ�টনার

কারেণ তাহার অ�মতা সৃি� হইয়ােছ তাহা ঘিটবার সময় িতিন �য কােজ িনেয়ািজত িছেলন তৎস�েক� তাহার

উপাজ�ন ৰমতা কমাইয়া �দয় এবং �য ��ে� অ�মতা �ায়ী �কৃিতর, এমন অ�মতা যাহা উ� সমেয় িতিন

�য �য কাজ কিরেত পািরেতন তাহার �েত�কিট স�েক� তাহার উপাজ�ন �মতা কমাইয়া �দয়ঃ- 

 

তেব শত� থােক �য, �থম তফিসেল উিল�িখত �েত�ক জখম �ায়ী আংিশক অ�মতা সৃৃি� কের বিলয়া গণ�

হইেব; 

 

(২) "উৎপাদন �ি�য়া" অথ� িনে�া� �য �কান �ি�য়া, যথাঃ- 

 

(ক) �কান ব� বা পদােথ�র ব�বহার, িব�য়, পিরবহন, িবতরণ, �দশ�ন বা হ�া�েরর উে�েশ� উহা ��ত,

পিরবত�ন, �মরামত, অলংকরণ, রংকরণ, �ধৗতকরণ, স�ূণ� বা িনখুঁতকরণ, গাঁট বা �মাড়কব�ীকরণ অথবা

অন� �কানভােব িনম�াণ �ি�য়ায় আেরাপকরণ, 

 

(খ) �তল, গ�াস, পািন, নদ�মার ময়লা অথবা অন� �কান তরল আবজ�না পা� করার �ি�য়া, 



 

(গ) শি� বা গ�াস উৎপাদন, �াস-বৃি�করণ বা ��রণ �ি�য়া, 

 

(ঘ) জাহাজ বা �নৗ-যান িনম�াণ, পুনঃিনম�াণ, �মরামত, স�ূণ� বা িনখুঁতকরণ বা ভা�েনর �ি�য়া, 

 

(ঙ) �লটারে�স, িলেথা�ািফ, ফেটাে�েভার, কি�উটার, ফেটা কে�াজ, অফেসট অথবা অনু�প �কান

�ি�য়া �ারা ছাপার কাজ অথবা বই-বাঁধাই এর �ি�য়া যাহা ব�বসা িহসােব অথবা মুনাফার জন� অথবা অন�

�কান ব�বসার আনুষি�ক িবষয় িহসােব পিরচািলত হয়; 

 

(৩) �কান ��ড ইউিনয়ন স�েক� "কম�কত�া" অথ� উহার িনব�াহী কিমিটর �কান সদস�, িক� �কান িনরী�ক বা

আইন উপেদ�া ইহার অ��ভু� হইেবন না; 

 

(৪) "কম�-ঘ�া" অথ� আহার এবং িব�ােমর জন� িবরিত ব�তীত �য সমেয় �কান �িমক কাজ করার জন�

মািলেকর এখিতয়ারাধীন থােকন; 

 

(৫) "কম�রত সাংবািদক" অথ� �কান ব�ি� িযিন একজন সাব��িণক সাংবািদক এবং িযিন �কান সংবাদপ�

�িত�ােন বা তৎসং�া� কােজ উ��েপ িনেয়ািজত আেছন, এবং �কান স�াদক, স�াদকীয় �লখক,

সংবাদ স�াদক, উপ-স�াদক, িফচার �লখক, িরেপাট�ার, সংবাদদাতা, কিপ �ট�ার, কাটুিন��, সংবাদ িচ�

�াহক, ক�ািল�ািফ� এবং �ফ রীডারও ইহার অ�ভু�� হইেবন; 

 

(৬) "কম�শালা" অথ� �কান বাড়ীঘর বা আি�না �যখােন �কান িশ� �ি�য়া চেল; 

 

(৭) "কারখানা" অথ� এমন �কান ঘর-বাড়ী বা আি�না �যখােন বৎসের �কান িদন সাধারণতঃ পাঁচ জন বা

তেতািধক �িমক কম�রত থােকন এবং উহার �য �কান অংেশ �কান উৎপাদন �ি�য়া চালু থােক, িক� �কান

খিন ইহার অ��ভু� হইেব না; 

 

(৮) "িকেশার" অথ� �চৗ� বৎসর বয়স পূণ� কিরয়ােছন িক� আঠার বৎসর বয়স পূণ� কেরন নাই এমন �কান

ব�ি�; 

 

৪[ (৮ক) ‘‘কৃিষ �িমক’’ অথ� এমন �কান ব�ি� িযিন �দিনক, মািসক অথবা বাৎসিরক চুি�র িভি�েত অথবা

িনিদ�� �কান কাজ স�াদেনর চুি�েত মজুরীর িবিনমেয় কৃিষ কােজ িনযু� থােকন;]
  

(৯) "খিন" অথ� �কান খনন �যখােন খিনজ স�দ আহরেণর জন� বা অনুস�ােনর জন� কায�-পিরচালনা করা

হয়, এবং খিনেত বা উহার সি�কেট, ভূ-গেভ� বা ভূ-পৃে� এত� সং�া� সকল কাজ, য�পািত, �াম পথ এবং

সাইিডংও ইহার অ��ভু� হইেবঃ 

 

তেব শত� থােক �য, এমন �কান বাড়ী-ঘর বা আি�নার অংশ ইহার অ�ভু�� হইেব না যাহােত �কান উৎপাদন

�ি�য়া চালু আেছ, যিদ না উ��প �ি�য়া সংি�� খিনজ পদােথ�র ম� বানাইবার জন� বা উহা ��িসং

কিরবার জন� হয়; 

 

৫[ (৯ক) ‘‘�খারাকী ভাতা’’ অথ� মূল মজুরী, মহাঘ� ভাতা এবং এডহক বা অ�বত�ী মজুরী, যিদ থােক, এর

অেধ�ক;]
  

৬[ (১০) ‘‘�াচুইিট’’ অথ� �কান �িমেকর �িত পূণ� বৎসর চাকুরী অথবা ছয় মােসর অিতির� সমেয়র

চাকুরীর জন� তাহার সব�েশষ �া� মজুরী হাের নূ�নতম ৩০ িদেনর মজুরী অথবা ১০ বৎসেরর অিধককাল

চাকুরীর ��ে� তাহার সব�েশষ �া� মজুরী হাের ৪৫ িদেনর মজুরী যাহা উ� �িমকেক তাহার চাকুরীর

অবসােন �েদয়, ইহা এই আইেনর অধীেন �িমেকর িবিভ�ভােব চাকুরীর অবসানজিনত কারেণ মািলক কতৃ�ক

�েদয় �িতপুরণ বা �নািটেশর পিরবেত� �েদয় মজুরী বা ভাতার অিতির� হইেব;] 

 

(১০-ক) "চা-বাগান" অথ� চা উৎপাদেনর জন� ব�ব�ত বা ব�বহােরর অিভে�ত �কান জিম, এবং চা

কারাখানাও উহার অ�ভু�� হইেব; 

 

(১১) "ছাটাই" অথ� অ�েয়াজনীয়তার কারেণ মািলক কতৃ�ক �িমেকর চাকুরীর অবসান; 



 

(১২) "জনকল�াণমূলক সািভ�স" অথ�- 

 

(ক) জনসাধারেণর জন� িব�ৎ, গ�াস, �তল বা পািন উৎপ�, ��ত বা সরবরাহকরণ, 

 

(খ) জনসাধারেণর জন� পয়ঃিন�াশন বা �া�� ব�ব�া, 

 

(গ) হাসপাতাল এবং এ�ুেল� সািভ�স, 

 

(ঘ) অি�-িনব�াপন সািভ�স, 

 

(ঙ) ডাক, তার ও �টিলেফান সািভ�স, 

 

(চ) �রল, িবমান, সড়ক এবং �নৗ-পিরবহন, 

 

(ছ) ব�র, 

 

(জ) �কান �িত�ােনর পাহারা-টহলদারী �াফ এবং িনরাপ�া সািভ�স, 

 

(ঝ) অি�েজন এিসটাইিলন, এবং 

 

(ঞ) ব�াংিকং। 

 

(১৩) "�াইবু�নাল" অথ� এই আইেনর অধীন �ািপত �ম আপীল �াইবু্যনাল; 

 

(১৪) "�া�িমশন য�পািত" অথ� �কান �শ� ট, চাকা, �াম, পুিল, পুিলর িসসেটম, কুপিলংস, �াচ, �াইিভং

�ব� অথবা অন� �কান কলক�া বা �কৗশল যাহা �ারা �কান �াইম মুভােরর গিত �কান য�পািত বা �াে�

��রণ বা �হণ করােনা হয়; 

 

(১৫) "��ড ইউিনয়ন" অথ� �েয়াদশ অধ�ােয়র অধীন গিঠত ও �রিজি�কৃত �িমকগেণর বা মািলকগেণর ��ড

ইউিনয়ন, এবং �কান ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশনও ইহার অ�ভু�� হইেব; 

 

(১৬) "��ড ইউিনয়ন �ফডােরশন" অথ� �েয়াদশ অধ�ােয়র অধীন �রিজি�কৃত �কান ��ড ইউিনয়ন

�ফডােরশন; 

 

(১৭) "িডসচাজ�" অথ� শারীিরক বা মানিসক অৰমতার কারেণ অথবা অব�াহত ভ� �াে��র কারেণ মািলক

কত◌�ৃক �কান �িমেকর চাকুরীর অবসান; 

 

(১৮) "িঢেম তােলর কাজ" অথ� �কান একদল �িমক কতৃ�ক সংঘব�, ই�াকৃত এবং উে�শ�মূলকভােব

�াভািবক উৎপাদেনর গিত �থ কিরয়া �দওয়া এবং যাহা �কান যাি�ক �িট বা কলক�া বা য�পািত িবকল বা

ভাি�য়া যাওয়া বা শি� সরবরােহর �িট বা ব�থ�তা বা �াভািবক িজিনসপ� এবং কলক�ার খুচরা য�াংশ

সরবরােহর ব�থ�তার কারেণ না ঘেট; 

 

(১৯) "িদন" অথ� �ভার ছয় ঘিটকা হইেত �� কিরয়া �কান চি�শ ঘ�া সময়; 

 

(২০) "�দওয়ানী কায�িবিধ" অথ� �দওয়ানী কায�িবিধ, ১৯০৮ (১৯০৮ সেনর ৫নং আইন); 

 

(২১) "�দাকান" অথ� �কান বাড়ী-ঘর বা আংিগনা যাহা স�ূণ� বা অংশতঃ �কান মালামাল নগেদ বা বািকেত,

খুচরা বা পাইকারীভােব িবি�র জন� ব�ব�ত হয়, অথবা �যখােন �কান �াহকেক �কান �সবা �দওয়া হয়, এবং

উ� বাড়ী-ঘেরর আি�নায় হউক বা অন�� হউক, উ� ব�বসা-বািণজ� স�েক� মূলতঃ ব�ব�ত হয় এ�প

�েত�ক অিফস, ভা�ার, ক�, �দাম ঘর বা কম��ল, এবং সরকার কতৃ�ক সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা,

এই আইেনর উে�েশ� �ঘািষত অন� �কান বাড়ী-ঘর বা আি�নাও ইহার অ�ভু�� হইেব; 

 

(২২) "ধম�ঘট" অথ� �কান �িত�ােন িনেয়ািজত একদল �িমক কতৃ�ক একে� কম� ব�করণ বা কাজ কিরেত



অ�ীকৃিত অথবা উহােত িনেয়ািজত �কান �িমক সমি� কতৃ�ক ঐকমেত�র িভি�েত কাজ �হণ কিরেত বা কাজ

চালাইয়া যাইেত অ�ীকৃিত; 

 

(২৩) "নািবক" অথ� �কান সমু�গামী জাহােজর নািবক, িক� জাহােজর মা�ার ইহার অ�ভু�� নেহন; 

 

(২৪) �কান ��ড ইউিনয়ন স�েক�, "িনব�াহী কিমিট" অথ� এমন �কান একদল �লাক, উহা �য নােমই অিভিহত

হউক না �কন, যাহার উপর ইউিনয়েনর গঠনত� অনুযায়ী উহার ব�ব�াপনার ভার ন�সৎদ আেছ; 

 

(২৫) "িন�ি�" অথ� �কান সািলসী কায� ধারায় উপনীত িন�ি� এবং সািলসী কায�ধারা ছাড়াও মািলক এবং

�িমেকর মেধ� স�ািদত এমন �কান চুি�ও ইহার অ��ভু� হইেব যাহা িলিখত হয় এবং উভয় পে�র

�া�রযু� হয় এবং যাহার কিপ �ম পিরচালক এবং সািলেসর িনকট ��রণ করা হয়; 

 

(২৬) "�নৗ-পিরবহন সািভ�স" অথ� �নৗপেথ �নৗযােন ভাড়ায় বা অেথ�র িবিনমেয় যা�ী বা মালামাল পিরবহন

সািভ�স; 

 

(২৭) "�নৗযান" অথ� �কান য�চািলত �নৗযান যাহা �নৗ-পিরবহেনর জন� ব�বহার করা হয় বা ব�বহারেযাগ�,

এবং �কান টাগ বা �াট এবং বাজ�ও ইহার অ��ভু� হইেব; 

 

(২৮) "�শাসিনক �িমক" অথ� এমন �কান ব�ি� িযিন সাব�ৰিণক িভি�েত, কম�রত সাংবািদক বা সংবাদপ�

ছাপাখানা �িমক ব�তীত, �কান সংবাদপ� �িত�ােন বা তৎসং�া� �কান কােজ �য �কান পেদ িনেয়ািজত

আেছন; 

 

(২৯) "পালা" অথ� �য ��ে� একই �কােরর কাজ িদেনর িবিভ� সমেয় �ই বা তেতািধক �িমকদল �ারা

স�ািদত হয় �স ��ে� উ��প �েত�ক সময়; 

 

(৩০) �কান মৃত ব�ি� স�েক�, "�পাষ�" অথ� িন�িলিখত �য �কান আ�ীয়, যথাঃ- 

 

(ক) �কান িবধবা, নাবালক সনৎদান, অিববািহত কন�া, অথবা িবধবা মাতা, এবং 

 

(খ) সংি�� �িমেকর মৃতু�র সময় তাহার আেয়র উপর স�ূণ� বা আংিশকভােব িনভ�রশীল হওয়ার ��ে�,

�কান �ীহারা �ামী, িবধবা মাতা বা িপতা, কন�া যিদ অিববািহত, নাবািলকা বা িবধবা হয়, নাবালক �াতা,

অিববািহত বা িবধবা ভি�, িবধবা পু�বধু, মৃত পুে�র নাবালক �ছেল, মৃত �মেয়র নাবালক স�ান যিদ তাহার

িপতা জীিবত না থােকন, অথবা, যিদ মৃত �িমেকর মাতা বা িপতা জীিবত না থােকন, তাহা হইেল তাহার দাদা

ও দাদী, এবং িববাহ বিহভূ�ত �ছেল এবং িববাহ বিহভূ�ত কুমারী কন�া; 

 

(৩১) "�িত�ান" অথ� �কান �দাকান, বািণজ� �িত�ান ৭[ পিরবহন,], িশ� �িত�ান অথবা বাড়ী-ঘর বা

আি�না �যখােন �কান িশ� পিরচালনার জন� �িমক িনেয়াগ করা হয়; 

 

(৩২) "�িত�ানপু�" অথ� একই অথবা িবিভ� মািলেকর অধীন �কান িনিদ�� এলাকায় এমন একািধক �িত�ান

�য�িলেত একই �কােরর বা ধরেনর িশ� পিরচািলত হয়; 

 

(৩৩) "�িবধান" অথ� আইেনর অধীন �ণীত �কান �িবধান; 

 

(৩৪) "�সূিত কল�াণ" অথ� চতুথ� অধ�ােয়র অধীন �কান মিহলা �িমকেক তাহার �সূিত হওয়ার কারেণ �েদয়

মজুরীসহ ছুিট; 

 

(৩৫) "�াইমমুভার" অথ� �কান ইি�ন, �মাটর বা অন�েকান য�পািত যাহা শি� উৎপ� কের বা শি� �যাগায়;

 

৮[ (৩৫ক) ‘‘�াথিমক িচিকৎসায় �িশ�ণ�া�’’ অথ� এমন �কান ব�ি� িযিন �াথিমক িচিকৎসা িবষয়ক

�কােস� নূ�নতম ছয় মােসর �িশ�ণ �া�;]
  

(৩৬) "�া� বয়�" অথ� আঠার বৎসর বয়স পূণ� কিরয়ােছন এমন �কান ব�ি�; 

 



(৩৭) "�ফৗজদারী কায�িবিধ" অথ� �ফৗজদারী কায�িবিধ, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সেনর ৫নং আইন); 

 

(৩৮) "ব�" অথ� �াহেকর �সবা �দওয়ার জন� বা �কান ব�বসা পিরচালনা কিরবার জন� �খালা নাই; 

 

(৩৯) "বরখা�" অথ� অসদাচরেণর কারেণ মািলক কতৃ�ক �কান �িমেকর চাকুরীর অবসান; 

 

(৪০) "বাগান" অথ� �কান এলাকা �যখােন রাবার, কিফ, চা ইত�ািদ উৎপাদন এবং অথবা সংর�ণ করা হয়

এবং, পরী�া বা গেবষণা খামার ব�তীত, ৯[ পাঁচজন] বা ইহার অিধক �িমক িনেয়াগকারী �েত�ক কৃিষ

খামারও ইহার অ��ভু� হইেব; 

 

(৪১) "বািণজ� �িত�ান" অথ� এমন �কান �িত�ান যাহােত িব�াপন, কিমশন বা ফরওয়ািড�ং এর ব�বসা

পিরচালনা করা হয় বা যাহা একিট বািণিজ�ক এেজ�ী, এবং িন�িলিখত �িত�ানও ইহার অ��ভু� হইেব,

যথাঃ- 

 

(ক) �কান কারখানা বা িশ� বা বািণজ� �িত�ােনর করিণক িবভাগ, 

 

(খ) এমন �কান ব�ি�র অিফস-�িত�ান িযিন �কান িশ� বা বািণজ� �িত�ােনর সিহত স�ািদত চুি�

বা�বায়েনর জন� �িমক িনযু� কেরন, 

 

(গ) �কান �যৗথ �কা�ানীর �কান ইউিনট, 

 

(ঘ) �কান বীমা �কা�ানী, ব�াংিকং �কা�ানী বা ব�াংক, 

 

(ঙ) �কান দালােলর অিফস, 

 

(চ) �কান �ক এে�চ�, 

 

(ছ) �কান �াব, �হােটল, �রে�ারা বা খাবােরর ঘর, 

 

(জ) �কান িসেনমা বা িথেয়টার, 

 

(ঝ) সরকার কতৃ�ক, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�েশ� বািণজ� �িত�ান বিলয়া �ঘািষত

অন� �কান �িত�ান; 

 

(৪২) "িবিধ" অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �কান িবিধ; 

 

১০[ (৪২ক) ‘‘িবেশষ�’’ অথ� এমন �কান ব�ি� িযিন সংি�� �িত�ােনর মািলক িকংবা �িমক নেহন, তেব

সংি�� �স�েরর মািলক অথবা ��ড ইউিনয়ন �নতা িকংবা যাহার �ম, িশ� ও কম��েল িনরাপ�া স�িক�ত

িবষেয় িবেশষ �ান বা অিভ�তা রিহয়ােছ;]
  

(৪৩) "�ব-আইনী ধম�ঘট" অথ� চতুদ�শ অধ�ােয়র ১১[ িবধান লংঘন কিরয়া] �ঘািষত, ��কৃত বা জারীকৃত

�কান ধম�ঘট; 

 

(৪৪) "�ব-আইনী লক-আউট" অথ� চতুদ�শ অধ�ােয়র ১২[ িবধান লংঘন কিরয়া] �ঘািষত, ��কৃত বা

জারীকৃত �কান লক-আউট; 

 

(৪৫) "মজুরী" অথ� টাকায় �কাশ করা হয় বা যায় এমন সকল পাির�িমক যাহা চাকুরীর শত�াবলী, �কাশ� বা

উহ� �যভােবই থাকুক না �কন পালন করা হইেল �কান �িমকেক তাহার চাকুরীর জন� বা কাজ করার জন�

�েদয় হয়, এবং উ��প �কৃিতর অন� �কান অিতির� �েদয় পাির�িমকও ইহার অ��ভু� হইেব, তেব

িন�িলিখত অথ� ইহার অ��ভু� হইেব না, যথাঃ- 

 

(ক) বাস�ান সং�ান, আেলা, পািন, িচিকৎসা সুিবধা বা অন� �কান সুিবধা �দােনর মূল� অথবা সরকার কতৃ�ক

সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা বাদ �দওয়া হইয়ােছ এই�প �কান �সবার মূল�, 



 

(খ) অবসর ভাতা তহিবল বা ভিবষ� তহিবেল মািলক কতৃ�ক �দ� �কান চাঁদা, 

 

(গ) �কান �মণ ভাতা অথবা �কান �মণ �রয়ােতর মূল�, 

 

(ঘ) কােজর �কৃিতর কারেণ �কান িবেশষ খরচ বহন কিরবার জন� �কান �িমকেক �দ� অথ�; 

 

(৪৬) "মধ��তাকারী" অথ� চতুদ�শ অধ�ােয়র অধীন িনযু� �কান মধ��তাকারী; 

 

(৪৭) "�ধান পিরদশ�ক", "উপ-�ধান পিরদশ�ক", "সহকারী �ধান পিরদশ�ক" ১৩[ ,] "পিরদশ�ক" ১৪[
এবং সহকারী পিরদশ�ক] অথ� িবংশ অধ�ােয়র অধীন উ� পেদ িনযু� �কান ব�ি�; 

 

(৪৮) "�ম পিরচালক", "অিতির� �ম-পিরচালক", "যু� �ম-পিরচালক", "উপ �ম-পিরচালক", ১৫[ ,]

"সহকারী �ম-পিরচালক" ১৬[ এবং '�ম কম�কত�া'] অথ� িবংশ অধ�ােয়র অধীন উ� পেদ িনযু� �কান

ব�ি�; 

 

(৪৯) �কান �িত�ান স�েক�, "মািলক" অথ� এমন �কান ব�ি� িযিন �িত�ােন �িমক িনেয়াগ কেরন, এবং

িন�িলিখত ব�ি�গণও ইহার অ��ভু� হইেবন, যথাঃ- 

 

(ক) উ� ব�ি�র �কান উ�রািধকারী, অিভভাবক, হ�া�রমূেল উ�রািধকারী বা আইনগত �িতিনিধ, 

 

(খ) উ� �িত�ােনর ব�ব�াপক বা উহার ব�ব�াপনা বা িনয়�েণর জন� দািয়��া� �কান ব�ি�, 

 

(গ) সরকার কতৃ�ক বা সরকােরর কতৃ��াধীন পিরচািলত �কান �িত�ােনর ��ে�, এত�উে�শ� িনেয়ািজত

�কান কতৃ�প�, অথবা এ�প �কান কতৃ�প� না থািকেল, সংি�� ম�ণালয় বা িবভােগর �ধান, 

 

(ঘ) �কান �ানীয় কতৃ�প� কতৃ�ক বা উহার পে� পিরচািলত �কান �িত�ােনর ��ে�, এত�উে�েশ� িনযু�

�কান কম�কত�া অথবা এ�প �কান কম�কত�া না থািকেল, উহার �ধান িনব�াহী কম�কত�া, 

 

(ঙ) অন� �কান �িত�ােনর ��ে�, উহার মািলক এবং উহার �েত�ক পিরচালক, ব�ব�াপক, সিচব, �িতিনিধ

অথবা উহার কাজ-কেম�র ব�ব�াপনা স�িক�ত �কান কম�কত�া বা ব�ি�, 

 

(চ) মািলক ব�তীত অন� �কান ব�ি�র দখেল আেছ এ�প �কান �িত�ােনর ��ে�, উ� �িত�ান দখলকারী

ব�ি� অথবা উহার িনয়�ণকারী চূড়া� ব�ি� অথবা ব�ব�াপক অথবা উ� কাজ-কেম�র ব�ব�াপনা স�িক�ত

�কান উপযু� কম�কত�; 

 

(৫০) "য�পািত" বিলেত �াইম মুভার, �া�িমশন য�পািত এবং এমন অন� �কান য�পািত বা কলক�ােকও

বুঝাইেব যাহার �ারা শি�র উৎপাদন, �াস-বৃি� বা ��রণ করা হয় অথবা �েয়াগ করা হয়; 

 

(৫১) "যান বাহন" অথ� যাি�ক শি� চািলত যানবাহন যাহা �ল, �নৗ ও আকাশ পেথ যাতায়ােতর জন�

ব�ব�ত হয় বা ব�বহােরর �যাগ�, এবং �কান �িলযান ও আনুগিমক যানও ইহার অ��ভু� হইেব; 

 

(৫২) "�যৗথ দর কষাকিষ �িতিনিধ" ১৭[ (CBA)] অথ� �কান �িত�ােন বা �িত�ানপুে�র এমন �কান ��ড

ইউিনয়ন বা ���ড ইউিনয়ন �ফডােরশন যাহা �েয়াদশ অধ�ােয়র অধীন উ� �িত�ােন বা �িত�ানপুে� �যৗথ

দর কষাকিষর ব�াপাের �িমকগেণর �িতিনিধ; 

 

(৫৩) "িরেল" অথ� �য ��ে� একই �কােরর কাজ িদেনর িবিভ� সমেয় �ই বা তেতািধক �িমক দল �ারা

স�ািদত হয় �স ��ে�, উ��প �েত�ক দল; 

 

(৫৪) "�রিজ�াড� িচিকৎসক" অথ� িচিকৎসক িহসােব �মিডক�াল এবং �ড�াল কাউি�ল আইন, ১৯৮০

(১৯৮০ সেনর ১৬নং আইন) এর অধীন �রিজি�কৃত �কান ব�ি�; 

 

(৫৫) "�রিজ�াড� ��ড ইউিনয়ন" অথ� �েয়াদশ অধ�ােয়র অধীন �রিজি�কৃত �কান ��ড ইউিনয়ন; 



 

(৫৬) "�রােয়দাদ" অথ� �কান মধ��তাকারী, �ম আদালত বা �াইবু্যনাল কতৃ�ক �কান িশ� িবেরাধ বা

তৎসং�া� �কান িবষেয়র িন�ি�, এবং �কান অ��বত�ী �রােয়দাদও ইহার অ��ভু� হইেব; 

 

(৫৭) "লক-আউট" অথ� �কান মািলক কতৃ�ক �কান কম��ান অথবা উহার �কান অংশ ব� কিরয়া �দওয়া অথবা

উহােত স�ূণ� বা আংিশকভােব কাজ �িগত রাখা অথবা �কান মািলক কতৃ�ক চূড়া�ভােব বা শত�সােপে�

তাহার �য �কান সংখ�ক �িমকেক ১৮[ কাজ কিরেত িদেত অ�ীকৃিত], যিদ উ��প ব�করণ, �িগতকরণ বা

অ�ীকৃিত �কান িশ� িবেরাধ স�েক� হয় বা ঘেট অথবা উহা �িমকগণেক চাকুরীর কিতপয় শত� মািনেত বাধ�

করার উে�েশ� করা হয়; 

 

(৫৮) "�ল-অফ" অথ� কয়লা, শি� বা কাঁচা মােলর ��তা, অথবা মাল জিময়া থাকা অথবা য�পািত বা

কল-ক�া িবকল বা ভাি�য়া যাওয়ার কারেণ �কান �িমকেক কাজ িদেত মািলেকর ব�থ�তা, অ�ীকৃিত বা

অ�মতা; 

 

(৫৯) "শি�" অথ� �ব�্যিতক শি� এবং এমন অন� �কান শি� যাহা যাি�কভােব ��রণ করা হয় এবং যাহা

মানব বা জ�র মাধ�েম উৎপ� হয় না; 

 

(৬০) "িশ�" অথ� �য �কান ব�বসা, বািণজ�, উৎপাদন, বৃি�, �পশা, চাকুরী বা িনেয়াগ; 

 

(৬১) "িশ� �িত�ান" অথ� �কান কম�শালা, উৎপাদন �ি�য়া অথবা অন� �কান �িত�ান �যখােন �কান ব�

��ত হয়, অিভেযািজত হয়, �ি�য়াজাত করা হয় অথবা উৎপ� হয়, অথবা �যখােন ব�বহার, পিরবহন,

িব�য়, চালান অথবা হ�া�র করার লে�� �য �কান ব� বা পদােথ�র �তরী, পিরবত�ন, �মরামত, অলংকরণ,

স�ূণ�� বা িনখুঁতকরণ অথবা গাঁট বা �মাড়কব�ীকরণ অথবা অন� �কানভােব িনম�াণ �ি�য়ায় আেরাপ করার

�কান কাজ পিরচািলত হয়, অথবা এমন অন� �কান �িত�ান যাহা সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা,

এই আইেনর উে�েশ�, িশ� �িত�ান বিলয়া �ঘাষণা কের, এবং িন�িলিখত �িত�ান�িলও ইহার অ��ভু�

হইেব, যথাঃ- 

 

(ক) সড়ক পিরবহন, �রল পিরবহন সািভ�স, 

 

(খ) �নৗ-পিরবহন সািভ�স, 

 

(গ) িবমান পিরবহন, 

 

(ঘ) ডক, জাহাজ ঘাট বা �জিট, 

 

(ঙ) খিন, পাথর খাদ, গ�াস ��� বা �তল ���, 

 

(চ) বাগান, 

 

(ছ) কারখানা, 

 

(জ) সংবাদপ� �িত�ান, 

 

(ঝ) �কান বাড়ী-ঘর, রা�া, সুড়�, নদ�মা, নালা বা �সতু, জাহাজ িনম�াণ, জাহাজ ভা�া, পুনঃ িনম�াণ,

�মরামত, পিরবত�ন বা ভাি�য়া �ফলার অথবা জাহােজ মাল উঠােনা-নামােনা বা লইয়া যাওয়া সং�ানৎদ কাজ

বা ব�ব�া করার জন� �ািপত �কান িঠকাদার বা উপ-িঠকাদােরর �িত�ান ১৯[ ,
 (ঞ) জাহাজ িনম�াণ, 

  

(ট) জাহাজ পুন: �ি�য়াজাতকরণ(িরসাইি�ং),
  

(ঠ) ওেয়ি�ং,
  

(ড) িনরাপ�া কম�ী সরবরাহ কিরবার জন� আউটেসািস�ং �কা�ানী অথবা �কান িঠকাদার বা উপ-িঠকাদােরর



�িত�ান,
  

(ঢ) ব�র; ব�র বিলেত সকল সমু� ব�র, �নৗ ব�র ও �ল ব�র বুঝাইেব,
  

(ণ) �মাবাইল অপােরটর �কা�ানী, �মাবাইল �নটওয়াক� �সবা �দানকারী �কা�ানী ও ল�া� �ফান অপােরটর

�কা�ানী,
  

(ত) �বসরকাির �রিডও, িটিভ চ�ােনল ও �কবল অপােরটর,
  

(থ) িরেয়ল এে�ট �কা�ানী, কুিরয়ার সািভ�স ও বীমা �কা�ানী,
  

(দ) সার ও িসেম� ���তকারী �কা�ানী, 
  

(ধ) মুনাফা বা লােভর জন� পিরচািলত ি�িনক বা হাসপাতাল;
  

(ন) ধানকল বা চাতাল;
  

(প) করাতকল;
  

(ফ) মাছ ধরা �লার;
  

(ব) মৎস� �ি�য়াজাতকরণ িশ�;
  

(ভ) সমু�বাহী জাহাজ।] 

 

(৬২) "িশ� িবেরাধ" অথ� �কান ব�ি�র চাকুরীর িনেয়াগ সং�া� বা চাকুরীর শত�াবলী বা কােজর অব�া বা

পিরেবশ সং�া� �কান িবষেয় মািলক এবং মািলক, মািলক এবং �িমক বা �িমক এবং �িমেকর মেধ� �কান

িবেরাধ বা মত-পাথ�ক�; 

 

(৬৩) "িশ�" অথ� �চৗ� বৎসর বয়স পূণ� কেরন নাই এমন �কান ব�ি�; 

 

(৬৪) "�ম আদালত" অথ� এই আইেনর অধীন �িতি�ত �ম আদালত; 

 

(৬৫) "�িমক" অথ� িশ�াধীনসহ �কান ব�ি�, তাহার চাকুরীর শত�াবলী �কাশ� বা উহ� �য ভােবই থাকুক না

�কন, িযিন �কান �িত�ােন বা িশে� সরাসিরভােব বা �কান ২০[ িঠকাদার, �য নােমই অিভিহত হউক না

�কন, এর] মাধ�েম মজুরী বা অেথ�র িবিনমেয় �কান দ�, অদ�, কািয়ক, কািরগরী, ব�বসা উ�য়নমূলক

অথবা �করানীিগিরর কাজ করার জন� িনযু� হন, িক� �ধানতঃ �শাসিনক ২১[ ,তদারিক কম�কত�া] বা

ব�ব�াপনামূলক কােজ দািয়��া� �কান ব�ি� ইহার অ�ভু�� হইেবন না; 

 

(৬৬) "স�াহ" অথ� সাত িদেনর �ময়াদ যাহা �কান ��বার সকাল ছয় ঘিটকা হইেত অথবা �কান এলাকার

�কান �িত�ােনর জন� সরকার কতৃ�ক ি�রীকৃত অন� �কান িদন হইেত �র� হয়; 

 

(৬৭) "স�ূণ� অ�মতা" অথ� এমন অ�মতা, �ায়ী �কৃিতর হউক বা অ�ায়ী �কৃিতর হউক, যাহা �কান

�িমকেক, �য �ঘ�টনার কারেণ তাহার জখম হইয়ােছ উহা ঘিটবার সময় িতিন �য �য কাজ কিরেত সৰম

িছেলন উ� সকল কাজ হইেত তাহােক অ�ম কিরয়া �দয় অথবা কম�কালীন সমেয় ব�ব�ত রাসায়িনক

�ব�ািদর �িতি�য়া অথবা কােজর সােথ স�ৃ� �কান দূষেণর ফেল �া��হািনর কারেণ উ� �িমক �ায়ী বা

অ�ায়ী �কৃিতর কম��মতা হারায়ঃ 

 

তেব শত� থােক �য, উভয় �চােখর �ায়ী স�ূণ� দৃি�শি� �লাপ পাইেল �ায়ী স�ূণ� অ�মতা ঘিটয়ােছ বিলয়া

গণ� হইেব অথবা �থম তফিসেল বিণ�ত �কান জখমসমূেহর এই�প সংেযাজন হইেতও �ায়ী স�ূণ� অ�মতা

ঘিটয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব �যখােন উ� তফিসেল িনধ�ািরত উ� জখমসমূেহর জন� উপাজ�ন �মতা �লােপর

�মাট গড় হার শতকারা একশত ভাগ হয়; 

 



(৬৮) "সড়ক পিরবহন সািভ�স" অথ� সড়ক পেথ ভাড়ায় বা অেথ�র িবিনমেয় গাড়ীেত যা�ী বা মালামাল

পিরবহন সািভ�স; 

 

(৬৯) "সংবাদপ�" অথ� �কান মুি�ত পয�ায়�িমক �কাশনা যাহােত সাধারণ সংবাদ বা উ� সংবােদর উপর

মনৎদব� থােক এবং সরকার কতৃ�ক, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, সংবাদপ� বিলয়া �ঘািষত অন� �কান

মুি�ত পয�ায়�িমক �কাশনাও ইহার অনৎদভ◌�ু� হইেব; 

 

(৭০) "সংবাদপ� ছাপাখানা �িমক" অথ� �কান সংবাদপ� �িত�ােন �কান ছাপার কাজ করার জন�

সাব��িণকভােব িনেয়ািজত �কান ব�ি�; 

 

(৭১) "সংবাদপ� �িত�ান" অথ� সংবাদপ� ছাপাইবার, উৎপাদন কিরবার বা �কাশ কিরবার �কান �িত�ান

অথবা �কান সংবাদ এেজ�ী বা িফচার িসি�েকট পিরচালনারত �কান �িত�ান; 

 

(৭২) "সংবাদপ� �িমক" অথ� �কান কম�রত সাংবািদক, �শাসিনক �িমক অথবা সংবাদপ� ছাপাখানা �িমক;

 

(৭৩) "সািলস" অথ� চতুদ�শ অধ�ােয়র অধীন িনযু� �কান সািলস; 

 

(৭৪) "সািলসী কায�ধারা" অথ� �কান সািলেসর স�ুেখ সািলস সং�া� �কান কায�ধারা; 

 

(৭৫) "সাংঘািতক শারীিরক জখম" অথ� এমন �কান জখম যাহােত �কান ব�ি�র �কান অে�র ব�বহার

�ায়ীভােব ন� হয় বা হওয়ার �কট স�াবনা থােক অথবা �কান অে�র �ায়ী জখম হয় বা হওয়ার �কট

স�াবনা থােক, অথবা দৃি�শি� বা �বণশি� �ায়ীভােব ন� বা জখম হয় বা হওয়ার �কট স�াবনা থােক বা

�কান অ� �ায়ীভােব ভাঙচুর হয় বা হওয়ার �কট স�াবনা থােক অথবা জখম �া� ব�ি�েক কাজ হইেত িবশ

িদেনর অিধক সময় অনুপি�ত থািকেত বাধ� কের বা করার �কট স�াবনা থােক; 

 

(৭৬) �কান �ম আদালত স�েক� "িস�া�" অথ�, �রােয়দাদ ব�তীত, �ম আদালেতর এমন �কান িস�া� বা

আেদশ যাহােত �কান মামলা চূড়া�ভােব িন�ি� হয়; 

 

(৭৭) "�ীম" অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত �কান �ীম।
  
  

ি�তীয় অধ�ায়
 িনেয়াগ ও চাকুরীর শত�াবলী

 
চাকুরীর শত�াবলী  ৩। (১) �েত�ক �িত�ােন �িমকগেণর িনেয়াগ ও তৎসং�া� আনুষি�ক অন�ান� িবষয়ািদ এই অধ�ােয়র

িবধান অনুযায়ী পিরচািলত হইেবঃ 

 

তেব শত� থােক �য, �কান �িত�ােনর �িমক িনেয়াগ সং�া� িনজ� চাকুরী িবিধ থািকেত পািরেব, িক� এই

�কার �কান িবিধ �কান �িমেকর জন� এই অধ�ােয়র �কান িবধান হইেত কম অনুকূল হইেত পািরেব না ২২[
:
  

আরও শত� থােক �য, এই আইন �য সকল �িত�ােনর ��ে� �েযাজ� নয় �স সকল �িত�ান এই আইেন

�দ� �কান সুেযাগ সুিবধার চাইেত কম সুেযাগ সুিবধা িদয়া �কাননীিত, িবিধ-িবধান, হাউজ পিলিস কিরেত

পািরেব না।] 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর শত�াংেশ উি�িখত চাকুরী িবিধ অনুেমাদেনর জন� �িত�ােনর মািলক কতৃ�ক �ধান

পিরদশ�েকর িনকট �পশ কিরেত হইেব, এবং �ধান পিরদশ�ক উহা �াি�র ২৩[ ন�ই িদেনর] মেধ� তাহার

িবেবচনায় যথাযথ আেদশ �দান কিরেবন। 

 

(৩) �ধান পিরদশ�েকর অনুেমাদন ব�তীত উপ-ধারা (২) এ উি�িখত �কান চাকুরী িবিধ কায�কর করা যাইেব

না। 

 

(৪) �ধান পিরদশ�েকর আেদেশ সং�ু� �কান ব�ি� আেদশ �াি�র ি�শ িদেনর মেধ� সরকােরর িনকট



আপীল �পশ কিরেত পািরেবন এবং ২৪[ সরকার উ� আপীল �াি�র ৪৫ (পয়তাি�শ) িদেনর মেধ� উহা

িন�ি� কিরেব এবং] এই আপীেলর উপর সরকােরর আেদশ চূড়া� হইেব। 

 

(৫) উপ-ধারা (২) এর �কান িবধান সরকােরর মািলকানাধীন, ব�ব�াপনাধীন বা িনয়�ণাধীন �কান �িত�ােনর

��ে� �েযাজ� হইেব না।
  
  
 
িঠকাদার সং�া

�রিজে�শন

 

২৫[ ৩ক। (১) অন� �কান আইেন িভ�তর যাহাই িকছু থাকুক না �কন, �কান িঠকাদার সং�া, �য নােমই

অিভিহত হইক না �কন, যাহা িবিভ� সং�ায় চুি�েত িবিভ� পেদ কম�ী সরবরাহ কিরয়া থােক সরকােরর িনকট

হইেত �রিজে�শন ব�তীত এই�প কায��ম পিরচালনা কিরেত পািরেব না। 
  

(২) এই আইেনর অধীন এত�ে�েশ� িবিধ �ণীত হইবার ০৬(ছয়) মােসর মেধ� �দেশ িবদ�মান সকল

িঠকাদার সং�া সরকােরর িনকট হইেত �রিজে�শন �হণ কিরেত বাধ� থািকেব।
  

(৩) িঠকাদার সং�া �ারা সরবরাহকৃত �িমকগণ সংি�� িঠকাদােরর �িমক িহসােব গণ� হইেবন এবং তাহারা

�ম আইেনর আওতাভু� থািকেবন।
  

(৪) এই ধারার অধীন �রিজে�শন �দােনর প�িত িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।
  

ব�াখ�া: এই ধারার উে�শ� পূরণকে� কম�ী বিলেত ‘‘�িমক’’ সহ িনরাপ�াকম�ী, গাড়ীচালক ইত�ািদেক

বুঝাইেব।]
  
  
 
�িমকগেণর ��ণী

িবভাগ এবং

িশ�ানিবশীকাল

 ৪। (১) কােজর ধরন ও �কৃিতর িভি�েত �কান �িত�ােন িনেয়ািজত �িমকগণেক িন�িলিখত ��ণীেত িবভ�

করা যাইেব, যথাঃ- 

 

(ক) িশ�াধীন; 

 

(খ) বদলী; 

 

(গ) সামিয়ক; 

 

(ঘ) অ�ায়ী; 

 

২৬[ (ঙ) িশ�ানিবশ;
  

(চ) �ায়ী ; ও
  

(ছ) �মৗসুমী �িমক।] 

 

(২) �কান �িমকেক িশ�াধীন �িমক বলা হইেব যিদ �কান �িত�ােন তাহার িনেয়াগ �িশ�ণাথ�ী িহসােব হয়;

এবং �িশ�ণকােল তাহােক ভাতা �দান করা হয়। 

 

(৩) �কান �িমকেক বদলী �িমক বলা হইেব যিদ �কান �িত�ােন তাহােক �কান �ায়ী �িমক বা িশ�ানিবেসর

পেদ তাহােদর সামিয়ক অনুপি�িতকালীন সমেয়র জন� িনযু� করা হয়। 

 

২৭[ (৪) �কান �িমকেক সামিয়ক বলা হইেব যিদ �কান �িত�ােন সামিয়ক ধরেনর কােজ সামিয়কভােব

তাহােক িনেয়াগ করা হয়;] 

 

(৫) �কান �িমকেক অ�ায়ী �িমক বলা হইেব যিদ �কান �িত�ােন তাহার িনেয়াগ এমন �কান কােজর জন�

হয় যাহা একা�ভােব অ�ায়ী ধরেনর এবং যাহা সীিমত সমেয়র মেধ� স�� হওয়ার স�াবনা থােক। 

 



(৬) �কান �িমকেক িশ�ানিবস �িমক বলা হইেব যিদ �কান �িত�ােনর �কান �ায়ী পেদ তাহােক আপাততঃ

িনেয়াগ করা হয় এবং তাহার িশ�ানিবশীকাল সমা� না হইয়া থােক। 

 

(৭) �কান �িমকেক �ায়ী �িমক বলা হইেব যিদ �কান �িত�ােন তাহােক �ায়ীভােব িনযু� করা হয়, অথবা

�িত�ােন িতিন তাহার িশ�ানিবশীকাল সে�াষজনকভােব সমা� কিরয়া থােকন। 

 

(৮) �করানী-সং�া� কােজ িনযু� �কান �িমেকর িশ�ানিবশীকাল হইেব ছয় মাস এবং অন�ান� �িমেকর

জন� এই সময় হইেব িতন মাসঃ 

 

তেব শত� থােক �য, একজন দ� �িমেকর ��ে� তাহার িশ�ানিবশীকাল আরও িতন মাস বৃি� করা যাইেব

যিদ �কান কারেণ �থম িতন মাস িশ�ানিবসীকােল তাহার কােজর মান িনণ�য় করা স�ব না হয় ২৮[ :
  

আরও শত� থােক �য, িশ�ানিবশকাল �শেষ বা িতন মাস �ময়াদ বৃি� �শেষ কনফরেমশন �লটার �দওয়া না

হইেলও উপ-ধারা (৭) এর িবধান অনুযায়ী সংি�� �িমক �ায়ী বিলয়া গণ� হইেব।] 

 

(৯) যিদ �কান �িমেকর চাকুরী তাহার িশ�ানিবসীকােল, বিধ�ত সময়সহ, অবসান হয়, এবং ইহার পরবত�ী

িতন বছেরর মেধ� যিদ িতিন একই মািলক কতৃ�ক পুনরায় িনযু� হন তাহা হইেল িতিন, যিদ না �ায়ীভােব

িনযু� হন, একজন িশ�ানিবসী িহসােব গণ� হইেবন এবং তাহার নতুন িশ�ানিবশীকাল গণনার ��ে� পূেব�র

িশ�ানিবশীকাল িহসােব আনা হইেব। 

 

(১০) যিদ �কান �ায়ী �িমক �কান নতুন পেদ িশ�ানিবস িহসােব িনযু� হন, তাহা হইেল তাহার

িশ�ানিবসীকােল �য �কান সময় তাহােক পূেব�র �ায়ী পেদ �ফরত আনা যাইেব।
  

২৯[ (১১) �কান �িমকেক �মৗসুমী �িমক বলা হইেব যিদ �কান �িত�ােন �মৗসুমকােল �কান �িমকেক

�মৗসুমী কােজ িনেয়াগ করা হয় এবং �মৗসুম চলাকালীন পয�� কম�রত থােকন।
  

(১২) িচিন কল, চাতাল �ভৃিত িশ� এবং �মৗসুমী কারখানায় �িমক িনেয়ােগর ��ে� পূব�বত�ী বৎসের

িনেয়াগকৃত �িমকেদরেক অ�ািধকার �দান কিরেত হইেব।]
  
  
 
িনেয়াগপ� ও

পিরচয়প�
 

৫। �কান মািলক িনেয়াগপ� �দান না কিরয়া �কান �িমকেক িনেয়াগ কিরেত পািরেবন না, এবং িনেয়ািজত

�েত�ক �িমকেক ছিবসহ পিরচয়প� �দান কিরেত হইেব।
  
  
 
সািভ�স বিহ  ৬। (১) �েত�ক মািলক তাহার িনজ� খরেচ তৎকতৃ�ক িনযু� �েত�ক �িমেকর জন� একিট সািভ�স বইেয়র

ব�ব�া কিরেবন। 

 

(২) �েত�ক সািভ�স বই মািলেকর �হফাজেত থািকেব।
  

(৩) �কান �িমকেক িনেয়াগ করার পূেব� মািলক তাহার িনকট হইেত পূেব�কার সািভ�স বই তলব কিরেবন যিদ

উ� �িমক দাবী কেরন �য, িতিন ইিতপূেব� অন� �কান মািলেকর অধীেন চাকুরী কিরয়ােছন। 

 

(৪) যিদ উ� �িমেকর �কান সািভ�স বই থােক তাহা হইেল িতিন উহা নতুন মািলেকর িনকট হ�া�র কিরেবন

এবং নতুন মািলক তাহােক রিশদ �দান কিরয়া সািভ�স বইিট িনজ �হফাজেত রািখেবন। 

 

(৫) যিদ উ� �িমেকর �কান সািভ�স বই না থােক তাহা হইেল উপ-ধারা (১) অনুযায়ী সািভ�স বইেয়র ব�ব�া

কিরেত হইেব। 

 

(৬) যিদ �কান �িমক সািভ�স বইেয়র একিট কিপ িনেজ সংর�ণ কিরেত চােহন তাহা হইেল িনজ খরেচ িতিন

তাহা কিরেত পািরেবন। 

 

(৭) �কান �িমেকর চাকুরীর অবসানকােল মািলক তাহার সািভ�স বই �ফরত িদেবন। 



 

(৮) যিদ �ফরতকৃত �কান সািভ�স বই বা সািভ�স বইেয়র �কান কিপ �িমক হারাইয়া �ফেলন তাহা হইেল

মািলক, �িমেকর খরেচ, তাহােক সািভ�স বইেয়র একিট কিপ সরবরাহ কিরেবন। 

 

(৯) এই ধারার �কান িকছুই িশ�াধীন, বদলী বা সামিয়ক �িমেকর ��ে� �েযাজ� হইেব না।
  
  
 
সািভ�স বইেয়র ফরম

 

৭। (১) সািভ�স বই িবিধ �ারা িনধ�ািরত মােপ ও ফরেম রিৰত হইেব, এবং উহােত �িমেকর একিট ফেটা

সংেযািজত থািকেব। 
  

(২) সািভ�স বইেয় িন�িলিখত িববরণ থািকেব, যথাঃ- 
  

(ক) �িমেকর নাম, �িমেকর মাতা, িপতার নাম ও িঠকানা; 
  

(�েযাজ� �ৰে� �ামী/�ীর নামও িলিখেত হইেব) 
  

(খ) জ� তািরখ; 
  

(গ) সনা� করার �েয়াজেন িবেশষ িববরণ; 
  

(ঘ) যিদ পূেব� �কান মািলেকর অধীেন চাকুরী কিরয়া থােকন তাহা হইেল তাহার নাম ও িঠকানা; 
  

(ঙ) চাকুরীর �ময়াদ; 
  

(চ) �পশা বা পদবী; 
  

(ছ) মজুরী ও ভাতা (যিদ থােক); 
  

(জ) �ভাগকৃত ছুিট; এবং 
  

(ঝ) �িমেকর আচরণ।
  
  
 
সািভ�স বইেয় অ�ভু�ি�

 

৮। মািলক �কান �িমেকর চাকুরীর ��েত এবং তাহার চাকুরী চলাকােল তৎস�েক� সািভ�স বইেত সময়

সময় এই অধ�ায় এবং িবিধর অধীন �েয়াজনীয় তথ�ািদ িলিপব� কিরেবন, এবং মািলক ও �িমক উভেয়ই

উহােত দ�খত কিরেবন।
  
  
 
�িমক �রিজ�ার এবং

িটেকট ও কাড� সরবরাহ

 ৯। (১) মািলক তাহার �িত�ােনর সকল �িমেকর জন� একিট �িমক �রিজ�ার রািখেবন, এবং ইহা সকল

কম�সমেয় পিরদশ�ক কতৃ�ক পিরদশ�েনর জন� ��ত রািখেত হইেব। 
  

(২) �িমক �রিজ�াের িন�িলিখত িবষয়�িল িলিপব� থািকেব, যথাঃ-
  

(ক) �েত�ক �িমেকর নাম ও জ� তািরখ; 
 ৩০[ (কক)�িমেকর িপতা ও মাতার নাম;]
  

(খ) িনেয়ােগর তািরখ; 
  

(গ) কােজর ধরন; 
  

৩১[ (গগ) পদবী; 
  



(গগগ) িবভাগ বা শাখা;
  

(গগগগ) িটিকট বা কাড�;]
  

(ঘ) তাহার জন� িনধ�ািরত কায� সময়; 
  

(ঙ) িব�াম এবং আহােরর জন� তাহার �াপ� িবরিতকাল; 
  

(চ) তাহার �াপ� িব�ােমর িদন; 
 (ছ) �কান �েপর অ�ভু�� হইেল উহার উে�খ; 

  

(জ) তাহার �প পালায় কাজ কিরেল, �য িরেলেত তাহার কাজ বরা�-উহার উেল�খ; এবং 
  

(ঝ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অন�ান� বণ�না। 
  

(৩) যিদ পিরদশ�ক এই মত �পাষণ কেরন �য, উপ-ধারা (২) এ উি�িখত িববরণ �কান �িত�ােন �িটন

মািফক রিৰত মা�ার �রাল বা �রিজ�ােরও িলিপব� করা আেছ তাহা হইেল িতিন, িলিখত আেদশ �ারা, এই

মেম� িনেদ�শ িদেত পািরেবন �য, উ� মা�ার �রাল বা �রিজ�ার �িমক �রিজ�ার িহসােব গণ� হইেব এবং

তৎপিরবেত� ইহা রি�ত হইেব। 
  

(৪) সরকার িবিধ �ারা �িমক �রিজ�ােরর ফরম, উহা র�েণর প�া এবং সংর�েণর �ময়াদ িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব। 
  

(৫) মািলক �েত�ক �িমকেক িন�িলিখতভােব িটেকট বা কাড� সরবরাহ কিরেবন, যথাঃ- 
  

(ক) �েত�ক �ায়ী �িমকেক তাহার ন�র উে�খপূব�ক �ায়ী িবভাগীয় িটেকট; 
  

(খ) �েত�ক বদলী �িমকেক একিট বদলী কাড�, যাহােত িতিন �য সম� িদন কাজ কিরয়ােছন তাহার উে�খ

থািকেব এবং যাহা তাহার �ায়ী চাকুরী �াি�র ��ে� �ফরত িদেত হইেব; 
  

(গ) �েত�ক অ�ায়ী �িমকেক একিট অ�ায়ী িটেকট, যাহা তাহার চাকুরী পিরত�ােগর ��ে� বা �ায়ী চাকুরী

�াি�র ��ে� �ফরত িদেত হইেব; 
  

(ঘ) �েত�ক সামিয়ক �িমকেক একিট সামিয়ক কাড�, যাহােত িতিন �য সকল িদন কাজ কিরয়ােছন তাহার

উে�খ থািকেব; এবং 
  

(ঙ) �েত�ক িশ�াধীন �িমকেক একিট িশ�াধীন কাড�, যাহা তাহার �িশ�ণ ত�ােগর সময় বা �ায়ী চাকুরী

�াি�র ��ে� �ফরত িদেত হইেব।
  
  
 
ছুিটর প�িত  ১০। (১) �কান �িমক ছুিট িনেত ই�া কিরেল তাহার মািলেকর িনকট িলিখতভােব দরখা� কিরেত হইেব এবং

ইহােত তাহার ছুিটেত অব�ানকালীন িঠকানা উে�খ থািকেব। 
  

(২) মািলক বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� �কান কম�কত�া অনু�প দরখা� �াি�র সাত িদেনর মেধ�

অথবা ছুিট ��র হওয়ার �ই িদন পূেব�, যাহা আেগ সংঘিটত হয়, তাহার আেদশ �দান কিরেবনঃ 
  

তেব শত� থােক �য, জ�রী কারণবশতঃ যিদ �াথ�ীত ছুিট দরখাে�র তািরেখ অথবা উহার িতন িদেনর মেধ�

�� কিরেত হয়, তাহা হইেল অনু�প আেদশ দরখা� �াি�র িদেনই �দান কিরেত হইেব। 
  

(৩) যিদ �াথ�ীত ছুিট ম�ুর করা হয়, তাহা হইেল সংি�� �িমকেক একিট ছুিটর পাস �দওয়া হইেব। 
  

(৪) যিদ �াথ�ীত ছুিট নাম�ুর বা �িগত করা হয়, তাহা হইেল নাম�ুর বা �িগতােদেশর কারণসহ ইহা সংি��

�িমকেক �ািথ�ত ছুিট আর� হওয়ার তািরেখর পূেব� অবিহত কিরেত হইেব এবং এত�উে�েশ� রি�ত



�রিজ�াের ইহা িলিপব� কিরেত হইেব। 
  

(৫) যিদ �কান �িমক ছুিটেত যাওয়ার পর ছুিটর �ময়াদ বিধ�ত কিরেত চােহন, তাহা হইেল তাহােক, ছুিট

পাওনা থািকেল, ছুিট �শষ হওয়ার ৩২[ যুি� সংগত সময় পূেব� �রিজি�কৃত ডাকেযােগ িলিখতভােব]

মািলেকর িনকট দরখাসৎদ কিরেত হইেব এবং মািলকেক ছুিট বিধ�তকরেণর আেবদন ম�ুর বা না ম�ুর

কিরয়া �িমেকর ছুিটর িঠকানায় িলিখতভােব জানাইেত হইেব।
  
  
 
অব�িয়ত ছুিটর মজুরী

�দান
 

১১। যিদ �কান �িমেকর চাকুরী ছাটাই, িডসচাজ�, অপসারণ, বরখাসৎদ, অবসর, পদত�াগ বা অন� �কান

কারেণ অবসান হয় এবং যিদ তাহার �কান বাৎসিরক ছুিট পাওনা থােক, তাহা হইেল মািলক ঐ পাওনা ছুিটর

পিরবেত� এই আইেনর িবধান অনুযায়ী ছুিটকালীন সমেয় উ� �িমেকর �য মজুরী �াপ� হইত তাহা �দান

কিরেবন।
  
  
 
কাজ ব� রাখা

 

১২। (১) অি�কা�, আকি�ক িবপি�, য�পািত িবকল, িব�্যৎ সরবরাহ ব�, মহামারী, ব�াপক দা�া-হা�ামা

অথবা মািলেকর িনয়�ণ বিহভূ�ত অন� �কান কারেণ �েয়াজন হইেল, �কান মািলক �য �কান সময় তাহার

�িত�ােনর �কান শাখা বা শাখাসমূহ আংিশক বা স�ূণ� ব� কিরয়া িদেত পািরেবন এবং �য কারেণ উ��প

বে�র আেদশ �দওয়া হইেব তাহা িবদ�মান থাকা পয�নৎদ এই বে�র আেদশ বহাল রািখেত পািরেবন। কাজ

ব� রাখা 

 

(২) যিদ উ��প বে�র আেদশ কম�সমেয়র পের �দওয়া হয়, তাহা হইেল পরবত�ী কম�সময় �� হওয়ার

আেগ মািলক �িত�ােনর সংি�� শাখার �নািটশ �বােড� বা �কান �কাশ� �ােন �নািটশ সাঁিটয়া বা লটকাইয়া

িদয়া উ� িবষেয় সংি�� �িমকগণেক অবিহত কিরেবন। 
  

(৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত �নািটেশ ব� পরবত�ী কাজ কখন �� হইেব এবং সংি�� �িমকগণেক কাজ

পুনরায় �� হওয়ার পূেব� �কান সময় তাহােদর কম��েল অব�ান কিরেত হইেব িক না তৎস�েক� িনেদ�শ

থািকেব। 

 

(৪) যিদ উ��প ব� কম�সমেয়র মেধ�ই সংঘিটত হয়, তাহা হইেল মািলক উপ-ধারা (২) এ উি�িখত প�ায়

�নািটশ মারফত সংি�� �িমকগণেক যথাশী� স�ব তৎস�েক� অবিহত কিরেবন, এবং এই �নািটেশ পরবত�ী

কাজ কখন �� হইেব এবং �িমকগণ কম��েল অব�ান কিরেবন িক না তৎস�েক� িনেদ�শ থািকেব। 

 

(৫) উ��প কাজ বে�র পর �য সম� �িমকেক কম��েল অব�ােনর িনেদ�শ �দওয়া হইেব, তাহােদর এই

অব�ােনর সময় এক ঘ�ার কম হইেল তাহারা �কান মজুরী নাও পাইেত পােরন, এবং এই অব�ােনর সময়

ইহার অিধক হইেল তাহারা অব�ানকালীন স�ূণ� সমেয়র জন� মজুরী পাইেবন। 

 

(৬) যিদ কাজ বে�র �ময়াদ এক কম� িদবেসর �চেয় �বশী না হয়, তাহা হইেল সংি�� �কান �িমক, উপ-ধারা

(৫) এর �ৰ� ব�তীত, �কান মজুরী নাও পাইেত পােরন। 

 

(৭) যিদ কাজ বে�র �ময়াদ এক কম� িদবেসর অিধক হয় তাহা হইেল, সামিয়ক বা বদলী �িমক ব�তীত,

সংি�� �েত�ক �িমকেক এক িদেনর অিতির� সকল ব� কম� িদবেসর জন� মজুরী �দান করা হইেব। 

 

(৮) যিদ কাজ বে�র �ময়াদ িতন কম� িদবেসর অিধক হয়, তাহা হইেল সংি�� �িমকগণেক ধারা ১৬ এর

িবধান অনুযায়ী �ল-অফ করা হইেব। 

 

(৯) উপ-ধারা (৮) এ উি�িখত �ল-অফ কাজ ব� হওয়ার �থম িদন হইেতই বলবৎ হইেব, এবং �থম িতন

িদেনর জন� �দ� �কান মজুরী সংি�� �িমকেক �েদয় �ল-অফকালীন �িতপূরেণর সিহত সমি�ত করা

হইেব। 

 

(১০) কাজ বে�র কারেণ যিদ �কান িঠকা-হােরর �িমক �িত�� হন তাহা হইেল উপ-ধারা (৯) এর

�েয়াজেন তাহার পূব�বত�ী এক মােস গড় �দিনক আয়েক �দিনক মজুরী বিলয়া গণ� করা হইেব।
  
  



 
�িত�ান ব� রাখা

 

১৩। (১) �কান �িত�ােনর �কান শাখা বা িবভােগ �ব-আইনী ধম�ঘেটর কারেণ মািলক উ� শাখা বা �িত�ান

আংিশক বা স�ূণ� ব� কিরয়া িদেত পািরেবন, এবং এ�প বে�র ��ে� ধম�ঘেট অংশ�হণকারী �িমকগণ

�কান মজুরী পাইেবন না।
  

(২) যিদ উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান শাখা বা িবভাগ বে�র কারেণ �িত�ােনর অন� �কান শাখা বা িবভাগ

এমনভােব �িত�� হয় �য উহা চালু রাখা স�ব নেহ, তাহা হইেল উ� শাখা বা িবভাগও ব� কিরয়া �দওয়া

যাইেব, িক� �সে�ে� সংি�� �িমকগণেক িতন িদন পয�� �ল-অফ এর ��ে� �েদয় �িতপূরেণর

সমপিরমাণ মজুরী �দান কিরেত হইেব, তেব এই �ময়ােদর অিতির� সমেয়র জন� তাহারা আর �কান মজুরী

নাও পাইেত পােরন। 

 

(৩) উ��প বে�র িবষয়িট মািলক যথাশী� স�ব সংি�� শাখা বা িবভােগর �নািটশ �বােড� বা �িত�ােনর

�কান �কাশ��ােন �নািটশ সাঁিটয়া বা লটকাইয়া িদয়া সংিশ�� সকলেক অবিহত কিরেবন এবং কাজ পুনরায়

�� হইবার িবষয়ও উ��েপ িব�ািপত কিরেবন।
  
  
 
কিতপয় ��ে� "এক

বৎসর" , "ছয় মাস"

এবং "মজুরী" গণনা

 

১৪। (১) এই অধ�ােয়র �েয়াজেন, �কান �িমক �কান �িত�ােন পূব�বত�ী বার পি�কা মােস বা�েব অ�তঃ

�ইশত চি�শ িদন বা একশত িবশ িদন কাজ কিরয়া থােকন, তাহা হইেল িতিন যথা�েম "এক বৎসর" বা

"ছয় মাস" �িত�ােন অিবি��ভােব কাজ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান �িমেকর বা�েব কাজ করার িদন গণনার ��ে� িন�িলিখত িদন�িলও

গণনায় আনা হইেব, যথাঃ- 

 

(ক) তাহার �ল-অেফর িদন�িল; 

 

(খ) অসু�তা বা �ঘ�টনার কারেণ মজুরীসহ বা িবনা মজুরীেত ছুিটর িদন�িল; 

 

(গ) �বধ ধম�ঘট অথবা অৈবধ লক-আউেটর কারেণ কম�হীন িদন�িল; 

 

(ঘ) মিহলা �িমকগেণর ��ে�, অনিধক �ষাল স�াহ পয�� �সূিত ছুিট। 

 

(৩) ধারা ১৯, ২০ অথবা ২৩ এর অধীন �িতপূরণ অথবা ধারা ২২, ২৩, ২৬ অথবা ২৭ এর অধীন মজুরী

িহসােবর �েয়াজেন "মজুরী" বিলেত �কান �িমেকর ছাটাই, বরখা�, অপসারণ, িডসচাজ�, অবসর �হণ বা

চাকুরীর অবসােনর অব�বিহত পূেব�র বার মােস �দ� তাহার মূল মজুরী, এবং মহাঘ� ভাতা এবং এড-হক বা

অ��বত�ী মজুরী, যিদ থােক, এর গড় বুঝাইেব।
  
  
 
ধারা ১২, ১৬, ১৭ এবং

১৮ �েয়ােগর ��ে�

বাধা-িনেষধ

 

১৫৷ এই অধ�ােয়র অন�� যাহা িকছুই থাকুক না �কন, অ�তঃ পাঁচ জন �িমক িনযু� নাই বা পূব�বত�ী বার

মােস িনযু� িছেলন না- এই�প �কান �িত�ােন ধারা ১২, ১৬, ১৭ এবং ১৮ এর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব

না৷
  
  
 
�ল-অফকৃত

�িমকগেণর

�িতপূরেণর অিধকার

 ১৬৷ (১) �য ��ে� বদলী বা সামিয়ক �িমক নেহন এ�প �কান �িমকেক, যাহার নাম �কান �িত�ােনর

মা�ার �রােল অ�ভু�� আেছ এবং িযিন মািলেকর অধীন অ�তঃ এক বৎসর চাকুরী স�ূণ� কিরয়ােছন, �ল-

অফ করা হয়, তাহা হইেল মািলক তাহােক, সা�ািহক ছুিটর িদন ব�তীত তাহার �ল-অেফর সকল িদেনর জন�

�িতপূরণ �দান কিরেবন৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �িতপূরেণর পিরমাণ হইেব সংি�� �িমেকর �মাট মূল মজুরী এবং মহাঘ�

ভাতা এবং এডহক বা অ��বত�ী মজুরী, যিদ থােক, এর অেধ�ক এবং তাহােক �ল-অফ করা না হইেল িতিন �য

আবািসক ভাতা পাইেতন, তাহার স�ূেণ�র সমান৷
  

(৩) �য বদলী �িমেকর নাম �কান �িত�ােনর মা�ার-�রােলর অ�ভু�� আেছ, িতিন এই ধারার �েয়াজেন

বদলী বিলয়া গণ� হইেবন না যিদ িতিন উ� �িত�ােন অিবি��ভােব এক বছর চাকুরী স�ূ��ণ� কিরয়া থােকন৷



 

(৪) মািলক এবং �িমেকর মেধ� িভ��প �কান চুি� না থািকেল, �কান �িমক এই ধারার অধীন �কান পি�কা

বৎসের পঁয়তাি�শ িদেনর অিধক সমেয়র জন� �িতপূরণ পাইেবন না৷
  

(৫) উপ-ধারা (৪) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, যিদ �কান পি�কা বৎসের �কান �িমকেক অিবি��ভােব

বা িবি��ভােব পঁয়তাি�শ িদেনর অিধক সমেয়র জন� �ল-অফ করা হয়, এবং উ� পঁয়তাি�শ িদেনর পর

�ল-অেফর সময় যিদ আেরাও পেনর িদন বা তদূ�� হয়, তাহা হইেল উ� �িমকেক, �িমক এবং মািলেকর

মেধ� িভ��েপ �কান চুি� না থািকেল, পরবত�ী �েত�ক পেনর বা তদূ�� িদনসমূেহর �ল-অেফর জন�

�িতপূরণ �দান কিরেত হইেব৷
  

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উি�িখত �িতপূরেণর পিরমাণ হইেব সংি�� �িমেকর �মাট মূল মজুরী এবং মহাঘ�

ভাতা এবং এডহক বা অ�ব�ত�ী মজুরী, যিদ থােক, এর এক-চতুথ�াংশ এবং যিদ আবািসক ভাতা থােক, তাহার

স�ূেণ�র সমান৷
  

(৭) �কান ��ে� যিদ �কান �িমকেক �কান পি�কা বৎসের উপের উি�িখত �থম পঁয়তাি�শ িদন �ল-অেফর

পর �কান অিবি�� পেনর িদন বা তদূ�� সমেয়র জেন� �ল-অফ কিরেত হয়, তাহা হইেল মািলক উ�

�িমকেক �ল-অেফর পিরবেত� ধারা ২০ এর অধীন ছাঁটাই কিরেত পািরেবন৷
  
  
 
�ল-অফকৃত

�িমকগেণর মা�ার

�রাল
 

১৭৷ �কান �িত�ােন �িমকগণেক �ল-অফ করা সে�ও মািলকেক তাহােদর জন� মা�ার-�রাল সংর�ণ

কিরেত হইেব, এবং �াভািবক কম�সমেয় �ল-অফকৃত �িমকগেণর মেধ� যাহারা কােজর জন� হািজরা িদেবন,

তাহােদর নাম উহােত িলিপব� করার ব�ব�া কিরেবন ৩৩[ :
  

তেব শত� থােক �য, অন� �কানভােব মা�ার �রাল সংর�ণ বা মা�ার �রােল �কান �িমক িনেয়াগ করা যাইেব

না।]
  
  
 
কিতপয় ��ে� �ল-

অফকৃত �িমকগণ

�িতপূরণ পাইবার

অিধকারী হইেবন না

 

১৮৷ (১) এই অধ�ােয়র অন�� যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান �ল-অফকৃত �িমকেক �িতপূরণ �েদয়

হইেব না, যিদ- 
  

(ক) িতিন একই �িত�ােন বা একই মািলেকর অধীন একই শহের বা �ােম অথবা আট িকেলািমটার দূরে�র

মেধ� অবি�ত িভ� �কান �িত�ােন দ�তা বা পূব� অিভ�তার �েয়াজন নাই-এ�প �কান িবক� পেদ একই

মজুরীেত কাজ �হণ কিরেত অ�ীকার কেরন; 
  

(খ) িতিন মািলেকর িনেদ�শ সে�ও অ�তঃ িদেন একবার �িত�ােনর �াভািবক কম� সমেয়র মেধ� �কান িনিদ��

সমেয় কােজর জন� হািজরা না �দন। 
  

(২) উপ-ধারা (১) (খ) এর উে�েশ�, যিদ �ল-অফকৃত �কান �িমক �কান িদেন �াভািবক কম� সমেয়র মেধ�

িনধ�ািরত �কান সমেয় কােজর জন� হািজরা �দন, এবং হািজরার �ই ঘ�ার মেধ� যিদ তাহােক �কান কাজ

�দওয়া না হয়, তাহা হইেল িতিন �সই িদেনর জন� এই ধারার অথ� �মাতােবক �ল-অফকৃত হইয়ােছন বিলয়া

গণ� হইেবন। 
  

(৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত�েপ যিদ �কান �ল-অফকৃত �িমক কােজর জন� হািজরা �দন, এবং তাহােক

�কান িদেনর �কান পালায় উহা �� হওয়ার �া�ােল কাজ �দওয়ার পিরবেত� তাহােক একই িদেন পালার

ি�তীয়ােধ� কােজ হািজর হওয়ার জন� িনেদ�শ �দওয়া হয় এবং িতিন তদনুযায়ী কােজর জন� হািজরা �দন, তাহা

হইেল িতিন ঐ িদেনর অেধ�ক কম� সমেয়র জন� �ল-অফ হইয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং অবিশ� অেধ�ক

কম�সমেয়, তাহােক �কান কাজ �দওয়া হউক বা না হউক, িতিন চাকুরীেত িছেলন বিলয়া িবেবিচত হইেবন।
  
  
 
মৃতু�জিনত �িতপূরণ  ৩৪[ ১৯। যিদ �কান �িমক �কান মািলেকর অধীন অিবি��ভােব অ�তঃ ০২(�ই) বৎসেরর অিধককাল

চাকুরীরত থাকা অব�ায় মৃতু�বরণ কেরন, তাহা হইেল মািলক মৃত �িমেকর �কান মেনানীত ব�ি� বা

মেনানীত ব�ি�র অবত�মােন তাহার �কান �পাষ�েক তাহার �েত�ক পূণ� বৎসর বা উহার ০৬ (ছয়) মােসর



অিধক সময় চাকুরীর জন� �িতপূরণ িহসােব ৩০(ি�শ) িদেনর এবং �িত�ােন কম�রত অব�ায় অথবা

কম�কালীন �ঘ�টনার কারেণ পরবত�ীেত মৃতু�র ��ে� ৪৫ (পঁয়তাি�শ) িদেনর মজুরী অথবা �াচুইিট, যাহা

অিধক হইেব, �দান কিরেবন, এবং এই অথ� মৃত �িমক চাকুরী হইেত অবসর �হণ কিরেল �য অবসর জিনত

সুিবধা �া� হইেতন, তাহার অিতির� িহসােব �েদয় হইেব।]
  
  
 
ছাঁটাই

 

২০। (১) �কান �িমকেক �েয়াজন অিতির�তার কারেণ �কান �িত�ান হইেত ছাঁটাই করা যাইেব। 
  

(২) �কান �িমক যিদ �কান মািলেকর অধীেন অিবি��ভােব অনূ্যন এক বৎসর চাকুরীেত িনেয়ািজত থােকন,

তাহা হইেল তাহার ছাঁটাইেয়র ��ে� মািলকেক- 
  

(ক) তাহার ছাঁটাইেয়র কারণ উে�খ কিরয়া এক মােসর িলিখত �নািটশ িদেত হইেব, অথবা �নািটশ �ময়ােদর

জন� �নািটেশর পিরবেত� মজুরী �দান কিরেত হইেব; 
  

(খ) �নািটেশর একিট কিপ �ধান পিরদশ�ক অথবা তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত �কান কম�কত�ার িনকট ��রণ কিরেত

হইেব, এবং আেরকিট কিপ �িত�ােনর �যৗথ দর কষাকিষ �িতিনিধেক, যিদ থােক, িদেত হইেব; এবং 
  

(গ) তাহােক �িতপূরণ বাবদ তাহার �েত�ক বৎসর চাকুরীর জন� ি�শ িদেনর মজুরী বা �াচু্যইিট যিদ �েদয়

হয়, যাহা অিধক হইেব, �দান কিরেত হইেব। 
  

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, ধারা ১৬(৭) এর অধীন ছাঁটাইেয়র ��ে� উপ-ধারা (২)

(ক) এর উি�িখত �কান �নািটেশর �েয়াজন হইেব না, তেব ছাঁটাইকৃত �িমকেক উপ-ধারা (২) (গ)

�মাতােবক �েদয় �িতপূরণ বা �াচু�ইিটর অিতির� িহসােব আেরাও পেনর িদেনর মজুরী িদেত হইেব। 
  

(৪) �য ��ে� �কান িবেশষ ��ণীর �িমকেক ছাঁটাই করার �েয়াজন হয় �স ��ে�, মািলক এবং �িমেকর

মেধ� এতদসং�া� �কান চুি�র অবত�মােন, মািলক উ� ��ণীর �িমকগেণর মেধ� সব�েশেষ িনযু�

�িমকেক ছাঁটাই কিরেবন।
  
  
 
ছাঁটাইকৃত �িমেকর

পুনঃিনেয়াগ

 

২১। �য ��ে� �কান �িমকেক ছাঁটাই করা হয় এবং ছাঁটাইেয়র এক বৎসেরর মেধ� মািলক পুনরায় �কান

�িমক িনেয়াগ কিরেত ই�ুক হন �স ��ে� মািলক ছাঁটাইকৃত �িমেকর সব�েশষ জানা িঠকানায় �নািটশ ��রণ

কিরয়া তাহােক চাকুরীর জন� আেবদন কিরেত আ�ান জানাইেবন, এবং এই আ�ােন সাড়া িদয়া �কান

�িমক পুনরায় চাকুরী পাইবার জন� আেবদন কিরেল তাহােক িনেয়ােগর ব�াপাের অ�ািধকার �দওয়া হইেব,

এবং এ রকম একািধক ছাঁটাইকৃত �িমক �াথ�ী হইেল তাহােদর মেধ� পূেব�র চাকুরীর �জ��তার িভি�েত

অ�ািধকার �দওয়া হইেব।
  
  
 
চাকুরী হইেত িডসচাজ�

 

২২। (১) �কান �িমকেক, �কান �রিজ�াড� িচিকৎসক কতৃ�ক �ত�িয়ত, শারীিরক বা মানিসক অ�মতা বা

অব�াহত ভ� �াে��র কারেণ চাকুরী হইেত িডসচাজ� করা যাইেব। 
  

(২) িডসচাজ�কৃত �কান �িমক অনূ্যন এক বৎসর অিবি�� চাকুরী স�ূণ� কিরেল তাহােক মািলক তাহার

�েত�ক বৎসর চাকুরীর জন� �িতপূরণ িহসােব ি�শ িদেনর মজুরী অথবা �াচু�ইিট, যিদ �েদয় হয়, যাহা

অিধক হইেব, �দান কিরেবন।
  
  
 
অসদাচরণ এবং দ�-

�াি�র ��ে� শাি�

 ২৩। (১) এই আইেন �ল-অফ, ছাঁটাই, িডসচাজ� এবং চাকুরীর অবসান স�েক� অন�� যাহা িকছুই বলা হউক

না �কন, �কান �িমকেক িবনা �নািটেশ বা �নািটেশর পিরবেত� িবনা মজুরীেত চাকুরী হইেত বরখা� করা

যাইেব, যিদ িতিন- 

 

(ক) �কান �ফৗজদারী অপরােধর জন� দ��া� হন; অথবা 

 

(খ) ধারা ২৪ এর অধীন অসদাচরেণর অপরােধ �দাষী সাব�� হন। 



 

(২) অসদাচরেণর অপরােধ �দাষী সাব�� �কান �িমকেক উপ-ধারা (১) এর অধীন চাকুরী হইেত বরখাে�র

পিরবেত�, িবেশষ অব�ার পিরে�ি�েত, িন�িলিখত �য �কান শাি� �দান করা যাইেব, যথাঃ- 

 

(ক) অপসারণ; 

 

(খ) নীেচর পেদ, ��েড বা �বতন ��েল অনিধক এক বৎসর পয�� আনয়ন; 

 

(গ) অনিধক এক বৎসেরর জন� পেদা�িত ব�; 

 

(ঘ) অনিধক এক বৎসেরর জন� মজুরী বৃি� ব�; 

 

(ঙ) জিরমানা; 

 

(চ) অনিধক সাত িদন পয�� িবনা মজুরীেত বা িবনা �খারাকীেত সামিয়ক বরখা�; 

 

(ছ) ভৎ�সনা ও সতক�ীকরণ। 

 

৩৫[ (৩) উপ-ধারা (২) (ক) এর অধীন অপসািরত �কান �িমকেক, যিদ তাহার অিবি�� চাকুরীর �ময়াদ

অনু�ন এক বৎসর হয়, মািলক �িতপূরণ বাবদ �েত�ক স�ুণ� চাকুরী বৎসেরর জন� ১৫ িদেনর মজুরী �দান

কিরেবন: 
  

 

 

তেব শত� থােক �য, �কান �িমকেক উপ-ধারা (৪) (খ) ও (ছ) এর অধীন অসদাচরেণর জন� বরখা� করা

হইেল িতিন �কান �িতপূরণ পাইেবন না। তেব এই�প ��ে� সংি�� �িমক তাহার অন�ান� আইনানুগ

পাওনািদ যথা িনয়েম পাইেবন।]
  

(৪) িন�িলিখত কাজ করা অসদাচরণ বিলয়া গণ� হইেব, যথাঃ- 

 

(ক) উপরে�র �কান আইনসংগত বা যুি�সংগত আেদশ মানার ��ে� এককভােব বা অেন�র সে� সংঘব�

হইয়া ই�াকৃতভােব অবাধ�তা; 

 

(খ) মািলেকর ব�বসা বা স�ি� স�েক� চুির, ৩৬[ আ�সাৎ,] �তারণা বা অসাধুতা; 

 

(গ) মািলেকর অধীন তাঁহার বা অন� �কান �িমেকর চাকুরী সং�া� ব�াপাের ঘুষ �হণ বা �দান; 

 

(ঘ) িবনা ছুিটেত অভ�াসগত অনুপি�িত অথবা ছুিট না িনয়া এক সে� দশ িদেনর অিধক সময় অনুপি�িত; 

 

(ঙ) অভ�াসগত িবলে� উপি�িত; 

 

(চ) �িত�ােন �েযাজ� �কান আইন, িবিধ বা �িবধােনর অভ�াসগত ল�ন; 

 

৩৭[ (ছ) �িত�ােন উ�ৃংখলতা, দাংগা-হাংগামা, অি�সংেযাগ বা ভাংচুর;] 

 

(জ) কােজ-কেম� অভ�াসগত গািফলিত; 

 

(ঝ) �ধান পিরদশ�ক কতৃ�ক অনুেমািদত চাকুরী সং�া�, শৃ�লা বা আচরণসহ, �য �কান িবিধর অভ�াসগত

ল�ন; 

 

(ঞ) মািলেকর অিফিসয়াল �রকেড�র রদবদল, জালকরণ, অন�ায় পিরবত�ন, উহার �িতকরণ বা উহা

হারাইয়া �ফলা। 

 



(৫) উপ-ধারা (১) (ক) এর অধীন বরখা�কৃত �কান �িমক যিদ আপীেল খালাস পান, তাহা হইেল তাহােক

তাহার পূব�তন পেদ বহাল কিরেত হইেব, অথবা নূতন �কান উপযু� পেদ তাহােক িনেয়াগ কিরেত হইেব,

এবং যিদ ইহার �কানিটই স�ব না হয়, তাহা হইেল তাহােক িডসচাজ�কৃত �কান �িমকেক �েদয় �িতপূরেণর

সমান হাের �িতপূরণ �দান কিরেত হইেব, তেব বরখা� হওয়ার কারেণ ইিতমেধ� �া� �িতপূরেণর টাকা

ইহা হইেত বাদ যাইেব।
  
  
 
শাি�র প�িত  ২৪। (১) ধারা ২৩ এর অধীন �কান �িমেকর িব�ে� শাি�র আেদশ �দান করা যাইেব না, যিদ না- 

  

(ক) তাহার িব�ে� অিভেযাগ িলিখতভােব করা হয়; 
  

(খ) অিভেযােগর একিট কিপ তাহােক �দওয়া হয় এবং ইহার জবাব �দওয়ার জন� অ�তঃ সাতিদন সময়

�দওয়া হয়; 
  

(গ) তাহােক �নানীর সুেযাগ �দওয়া হয়; 
  

৩৮[ (ঘ) মািলক বা �িমেকর সম-সংখ�ক �িতিনিধ সম�েয় গিঠত তদ� কিমিটর তদে�র পর তাহােক

�দাষী সাব�� করা হয়:
  

তেব শত� থােক �য, উ� তদ� ষাট িদেনর মেধ� �শষ কিরেত হইেব;] 
  

(ঙ) মািলক বা ব�ব�াপক বরখাে�র আেদশ অনুেমাদন কেরন। 
  

(২) অসদাচরেণর অিভেযােগ অিভযু� �কান �িমকেক তদ� সােপে� সামিয়কভােব বরখা� করা যাইেব,

এবং যিদ না িবষয়িট আদালেত িবচারাধীন থােক, এই সামিয়ক বরখাে�র �মাট �ময়াদ ষাট িদেনর অিধক

হইেব নাঃ 
  

৩৯[ তেব শত� থােক �য, উ��প সামিয়ক বরখা�কােল মািলক তাহােক �খারাকী ভাতা �দান কিরেবন

এবং িতিন অন�ান� ভাতা পূণ�হাের �াপ� হইেবন ।] 
  

(৩) সামিয়ক বরখাে�র �কান আেদশ িলিখতভােব হইেব এবং ইহা �িমকেক �দােনর সে� সে� কায�কর

হইেব। 
  

(৪) �কান তদে� অিভযু� �িমকেক, তাহার �িত�ােন িনেয়ািজত এবং তৎকতৃ�ক মেনানীত �কান ব�ি� ৪০[
সহায়তা] কিরেত পািরেবন। 

  

(৫) যিদ �কান তদে� �কান প� �মৗিখক সা�ী �দান কেরন, তাহা হইেল যাহার িব�ে� এই সা�� �দান

করা হইেব িতিন সা�ীেক �জরা কিরেত পািরেবন। 
  

(৬) যিদ তদে� �কান �িমকেক �দাষী পাওয়া যায় এবং তাহােক ধারা ২৩(১) এর অধীন শাি� �দান করা

হয়, তাহা হইেল িতিন তাহার সামিয়ক বরখা�কালীন সমেয়র জন� �কান মজুরী পাইেবন না, তেব উ�

সমেয়র জন� তাহার �খারাকী ভাতা �াপ� থািকেব। 
  

(৭) যিদ তদে� �কান �িমেকর অপরাধ �মািণত না হয়, তাহা হইেল িতিন সামিয়ক বরখা�কালীন সমেয়

কম�রত িছেলন বিলয়া গণ� হইেবন এবং ঐ সমেয়র জন� তাহার, �খারাকী ভাতা সম�য়সহ, মজুরী �েদয়

হইেব। 
  

(৮) শাি� �দােনর ��ে�, শাি�র আেদেশর একিট কিপ সংি�� �িমকেক িদেত হইেব। 
  

(৯) যিদ �কান �িমক মািলক কতৃ�ক ��িরত �কান �নািটশ, িচিঠ, অিভেযাগনামা, আেদশ বা অন� �কান

কাগজপ� �হণ কিরেত অ�ীকার কেরন, তাহা হইেল উহা তাহােক �দান করা হইয়ােছ বিলয়া বুিঝেত হইেব

যিদ উহার একিট কিপ �নািটশ �বােড� �দিশ�ত হয় এবং আেরকিট কিপ মািলেকর নিথপ� হইেত �া�



�িমেকর িঠকানায় �রিজি� ডাকেযােগ ��রণ করা হয়। 
  

(১০) �কান শাি� �দােনর ব�াপাের মািলক সংি�� �িমেকর পূব�তন নিথপ�, অপরােধর ৪১[ ���,

চাকুরীকালীন কৃিত� ও অবদান] এবং িবদ�মান অন� �কান িবেশষ অব�া িবেবচনায় আিনেবন।
  
  
 
জিরমানা স�েক�

িবেশষ িবধান

 

২৫। (১) �কান মজুরী �ময়ােদ �েদয় মজুরীর এক দশমাংেশর অিধক পিরমাণ অথ� �কান �িমকেক জিরমানা

করা যাইেব না। 
  

(২) পেনর বৎসেরর কম বয়� �কান �িমেকর উপর জিরমানা আেরাপ করা যাইেব না। 
  

(৩) �কান �িমেকর উপর আেরািপত জিরমানা িকি� িভি�েত বা উহা আেরােপর তািরখ হইেত ষাট িদন

অিত�া� হওয়ার পর আদায় করা যাইেব না। 
  

(৪) �কান জিরমানা, �য অপরােধর জন� আেরািপত হইয়ােছ �স অপরাধ সংঘটেনর তািরেখই উহা আেরািপত

হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব। 
  

(৫) সকল জিরমানা এবং উহার আদায় িবিধ �ারা িনধ�ািরত একিট �রিজ�াের মািলক কতৃ�ক িলিপব� করা

হইেব, এবং আদায়কৃত জিরমানা �কবলমা� �িত�ােন িনেয়ািজত �িমকগেণর কল�াণমূলক কােজ ব�য় করা

যাইেব।
  
  
 
বরখা�, ইত�ািদ ব�তীত

অন�ভােব মািলক কতৃক�

�িমেকর চাকুরীর

অবসান

 

২৬৷ (১) এই অধ�ােয়র অন�� িবধৃত �কান প�া ছাড়াও মািলক- 
  

(ক) মািসক মজুরীর িভি�েত িনেয়ািজত �িমেকর �তগে�, একশত িবশ িদেনর, 
  

(খ) অন� �িমেকর �তগে�, ষাট িদেনর, 

 

িলিখত �নািটশ �দান কিরয়া �কান �ায়ী �িমেকর চাকুরীর অবসান কিরেত পািরেবন৷ 
  

(২) এই অধ�ােয়র অন�� িবধৃত �কান প�া ছাড়াও মািলক- 
  

(ক) মািসক মজুরীর িভি�েত িনেয়ািজত �িমেকর ��ে�, ি�শ িদেনর, 

 

(খ) অন� �িমেকর ��ে�, �চৗ� িদেনর, 

 

িলিখত �নািটশ �দান কিরয়া �কান অ�ায়ী �িমেকর চাকুরীর অবসান কিরেত পািরেবন, যিদ না এই অবসান

�য অ�ায়ী কাজ স�াদেনর জন� �িমকেক িনযু� করা হইয়ােছ উহা স�ূণ� হওয়া, ব� হওয়া, িবলু� হওয়া

বা পিরত�� হওয়ার কারেণ হয়৷ 
  

(৩) �য ��ে� মািলক িবনা �নািটেশ �কান �িমেকর চাকুরীর অবসান কিরেত চােহন �স ��ে�, িতিন উপ-

ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন, �েদয় �নািটেশর পিরবেত� �নািটশ �ময়ােদর জন� মজুরী �দান কিরয়া ইহা

কিরেত পািরেবন৷ 
  

(৪) �য ��ে� এই ধারার অধীন �কান �ায়ী �িমেকর চাকুরীর অবসান করা হয় �সে�ে�, মািলক �িমকেক

তাহার �েত�ক স�ূণ� বৎসেরর চাকুরীর জন� �িতপূরণ িহসােব ি�শ িদেনর মজুরী, অথবা �াচু�ইিট, যিদ

�েদয় হয়, যাহা অিধক হইেব, �দান কিরেবন এবং এই �িতপূরণ এই আইেনর অধীন �িমকেক �েদয়

অন�ান� সুিবধার অিতির� হইেব৷
  
  
 
�িমক কতৃ�ক চাকুরীর

অবসান

 ২৭৷ (১) �কান �ায়ী �িমক মািলকেক ষাট িদেনর িলিখত �নািটশ �দান কিরয়া তাহার চাকুরী হইেত ই�ফা

িদেত পািরেবন৷ 
 



 

(২) �কান অ�ায়ী �িমক- 
  

(ক) মািসক মজুরীর িভি�েত িনেয়ািজত �িমেকর ��ে�, ি�শ িদেনর, 
  

(খ) অন� �িমেকর ��ে�, �চৗ� িদেনর, 
  

িলিখত �নািটশ মািলেকর িনকট �দান কিরয়া তাহার চাকুরী হইেত ই�ফা িদেত পািরেবন৷ 
  

(৩) �য ��ে� �িমক িবনা �নািটেশ চাকুরী হইেত ই�ফা িদেত চােহন �স ��ে�, িতিন উপ-ধারা (১) অথবা

(২) এর অধীন �েদয় �নািটেশর পিরবেত� �নািটশ �ময়ােদর জন� মজুরীর সমপিরমাণ অথ� মািলকেক �দান

কিরয়া ইহা কিরেত পািরেবন৷ 
  

৪২[ (৩ক) উপ-ধারা (৩) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান �িমক িবনা �নািটেশ অথবা িবনা অনুমিতেত

১০ িদেনর অিধক কম��েল অনুপি�ত থািকেল মািলক উ� �িমকেক ১০ িদেনর সময় �দান কিরয়া এই

স�েক� ব�াখ�া �দান কিরেত এবং চাকুরীেত পুনরায় �যাগদােনর জন� �নািটশ �দান কিরেবন এবং এই�প

��ে� উ� �িমক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� িলিখত ব�াখ�া �দান বা চাকুরীেত �যাগদান না কিরেল সংি��

�িমকেক তাহার আ�প� সমথ�েনর জন� আেরা ৭িদন সময় �দান কিরেবন। তাহােতও যিদ সংি�� �িমক

চাকুরীেত �যাগদান অথবা আ�প� সমথ�ন না কেরন তেব, উ� �িমক অনুপি�িতর িদন হইেত চাকুরী হইেত

অব�হিত �হণ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন।]
  

(৪) �য ��ে� এই ধারার অধীন �কান �ায়ী �িমক চাকুরী হইেত ই�ফা �দন �স ��ে�, মািলক উ�

�িমকেক �িতপূরণ িহসােব তাহার �েত�ক স�ূণ� বৎসেরর চাকুরীর জন�- 
  

(ক) যিদ িতিন পাঁচ বৎসর বা তদূ��, িক� দশ বৎসেরর কম �ময়ােদ অিবি��ভােব মািলেকর অধীন চাকুরী

কিরয়া থােকন তাহা হইেল, �চৗ� িদেনর মজুরী; 
  

(খ) যিদ িতিন দশ বৎসর বা তদূ�� সময় মািলেকর অধীেন অিবি��ভােব চাকুরী কিরয়া থােকন তাহা হইেল,

ি�শ িদেনর মজুরী; 
  

অথবা �াচু�ইিট, যিদ �েদয় হয়, যাহা অিধক হইেব, �দান কিরেবন, এবং �িতপূরণ এই আইেনর অধীন

�িমকেক �েদয় অন�ান� সুিবধার অিতির� হইেব৷
  
  
 
�িমেকর অবসর �হণ

 

২৮৷ (১) এ অধ�ােয়র অন�� যাহা িকছুই উে�খ থাকুক না �কন, �কান �িত�ােন িনেয়ািজত �কান �িমেকর

বয়স ৪৩[ ৬০ (ষাট) ] বৎসর পূণ� হইেল িতিন চাকুরী হইেত �াভািবক অবসর �হণ কিরেবন৷
  

(২) এ ধারার উে�েশ� বয়স যাচাইেয়র ��ে� সংি�� �িমেকর সািভ�স বইেয় িলিপব� জ� তািরখ উপযু�

�মাণ িহসােব গণ� হইেব৷
  

(৩) ধারা ২৬(৪) এর িবধান অনুসাের িকংবা �িত�ােনর িনজ� চাকুরী িবিধ অনুযায়ী অবসর �হণকারী

�িমেকর �াপ� পাওনািদ পিরেশাধ কিরেত হইেব৷
  

(৪) অবসর �হণকারী �কান �িমকেক কতৃ�প� উপযু� মেন কিরেল পরবত�ীেত চুি�িভি�ক িনেয়াগ িদেত

পািরেবন৷
  
  
 
িনয়�ণ বিহভূ�ত িবপয�য়

বা �িতর কারেণ

মািলক �িমক স�ক�  

৪৪[ ২৮ক। এই অধ�ােয় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, আকি�ক �াকৃিতক িবপয�য় বা মানুেষর িনয়�ণ বিহভূ�ত

িবপয�য় বা জ�রী �েয়াজেন �কান িশ� �ানা�র বা �কান িশ� �িত�ােনর উৎপাদন কায��ম �ায়ীভােব ব�

হইেল �সই ��ে� মািলক ও �িমেকর স�ক�, সরকার, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব।]
  



  
 
ভিবষ� তহিবল

পিরেশাধ  

২৯৷ যিদ �কান �িমক �কান ভিবষ� তহিবেলর সদস� হন এবং তহিবেলর িবিধ অনুযায়ী িতিন মািলেকর

চাঁদাসহ উ� তহিবল হইেত �কান সুিবধা �াপ� হন, তাহা হইেল তাহার ছাঁটাই, িডসচাজ�, বরখা�, অবসর

�হণ, অপসারণ বা চাকুরীর অবসান হওয়ার কারেণ উ� সুিবধা হইেত তাহােক বি�ত করা যাইেব না৷
  
  
 
�িমেকর চূড়া� পাওনা

পিরেশােধর �ময়াদ  

৩০৷ অবসর, িডসচাজ�, ছাঁটাই, বরখা� এবং চাকুরীর অবসান ইত�ািদ �য �কান কারেণ �িমেকর চাকুরীর �ছদ

ঘটার পরবত�ী সেব�া� ি�শ কম� িদবেসর মেধ� িনেয়াগকারী কতৃ�প� কতৃ�ক উ� �িমেকর �াপ� সকল পাওনা

পিরেশাধ কিরেত হইেব৷
  
  
 
চাকুরীর �ত�য়নপ�

 

৩১৷ সামিয়ক ও বদলী �িমক ব�তীত, অন� �কান �িমক তাহার ছাঁটাই, িডসচাজ�, বরখা�, অপসারণ, অবসর

�হণ বা চাকুরীর অবসােনর সময় মািলেকর িনকট হইেত চাকুরী সং�া� একিট �ত�য়নপ� পাইবার

অিধকারী হইেবন৷
  
  
 
বাস�ান হইেত উে�দ

 

৩২৷ (১) �কান �িমেকর চাকুরীর অবসান হইেল, তাহা �য �কান �কােরই হউক না �কন, িতিন তাহার চাকুরীর

অবসােনর ষাট িদেনর মেধ� মািলক কতৃ�ক তাহােক বরা�কৃত বাস�ান ছািড়য়া িদেবন৷
  

(২) উ� সমেয়র মেধ� বাস�ান ছািড়য়া না িদেল মািলক �ম আদালেত তাহার িব�ে� অিভেযাগ �পশ

কিরেত পািরেবন ৪৫[ :
  

তেব শত� থােক �য, �িমেকর সকল পাওনা পিরেশাধ না কিরয়া �কান �িমকেক বাস�ান হইেত উে�দ করা

যাইেব না।]
  

(৩) আদালত উভয় প�েক �বণ কিরয়া মামলািট সংিতগ�ভােব িবচার কিরেব, এবং যুি�স�ত সমেয়র

মেধ� �িমকেক বাস�ানিট ছািড়য়া �দওয়ার জন� িনেদ�শ িদেত পািরেব৷
  

(৪) আদালত কতৃ�ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� বাস�ান ছািড়য়া না িদেল �িমকেক উহা হইেত বলপূব�ক উে�দ

কিরবার জন� �েয়াজনেবােধ আদালত �কান পুিলশ কম�কত�ােক িনেদ�শ িদেত পািরেব৷
  

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আদালেতর িনেদ�শ�া� পুিলশ কম�কত�া আদালেতর আেদেশর সারমম� এবং

উহােত তাহার �েবেশর ই�া বাস�ােন বসবাসরত ব�ি�গণেক অবিহত কিরেবন, এবং বাস�ান ছািড়য়া

�দওয়ার জন� তাহািদগেক অ�তঃ ছয় ঘ�া সময় িদেবন, এবং অতঃপর উহার দখল �হেণর জন� বল

�েয়ােগর পূেব� উহােত বসবাসকারী িশ�গণেক বািহর হইয়া আসার জন� স�াব� সকল সুেযাগ িদেবন৷
  
  
 
অিভেযাগ প�িত  ৩৩৷ (১) �ল-অফ, ছাঁটাই, িডসচাজ�, বরখা�, অপসারণ অথবা অন� �য �কান কারেণ চাকুরীর অবসান

হইয়ােছ এ�প �িমকসহ �য �কান �িমেকর, এই অধ�ােয়র অধীন �কান িবষয় স�েক� যিদ �কান অিভেযাগ

থােক এবং যিদ িতিন তৎস�েক� এই ধারার অধীন �িতকার পাইেত ই�ুক হন তাহা হইেল িতিন,

অিভেযােগর কারণ অবিহত হওয়ার তািরখ হইেত ি�শ িদেনর মেধ� অিভেযাগিট িলিখত আকাের �রিিজ�

ডাকেযােগ মািলেকর িনকট ৪৬[ ��রণ] কিরেবনঃ 
  

তেব শত� থােক �য, যিদ িনেয়াগকারী কতৃ�প� অিভেযাগিট সরাসির �হণ কিরয়া িলিখতভােব �াি� �ীকার

কেরন, �সই ��ে� উ� অিভেযাগিট �রিিজ� ডাকেযােগ না পাঠাইেলও চিলেব৷ 
  

(২) মািলক অিভেযাগ �াি�র ৪৭[ ি�শ] িদেনর মেধ� অিভেযাগ স�েক� তদ� কিরেবন এবং সংি��

�িমকেক �নানীর সুেযাগ িদয়া তৎস�েক� তাহার িস�া� িলিখতভােব �িমকেক জানাইেবন৷ 
  

(৩) যিদ মািলক উপ-ধারা (২) এর অধীন �কান িস�া� িদেত ব�থ� হন, অথবা সংি�� �িমক যিদ উ��প



িস�াে� অস�� হন, তাহা হইেল িতিন উপ-ধারা (২) এ উি�িখত সময় অিত�া� হওয়ার তািরখ হইেত ি�শ

িদেনর মেধ� অথবা, ���মত, মািলেকর িস�াে�র তািরখ হইেত ি�শ িদেনর মেধ� �ম আদালেত

িলিখতভােব অিভেযাগ �পশ কিরেত পািরেবন৷ 
  

(৪) �ম আদালত অিভেযাগ �াি�র পর উভয় প�েক �নািটশ �দান কিরয়া অিভেযাগিট স�েক� তাহােদর

ব�ব� �বণ কিরেব এবং উহার িবেবচনায় মামলার অব�াধীেন �য�প আেদশ �দওয়া ন�ায়স�ত �স�প

আেদশ �দান কিরেব৷ 
  

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন �দ� �কান আেদশ �ারা আদালত, অন�ান� �িতকােরর মেধ�,

অিভেযাগকারীেক, বেকয়া মজুরীসহ বা ছাড়া, তাহার চাকুরীেত পুনব�হাল করার িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং

�কান বরখা�, অপসারণ বা িডসচােজ�র আেদশেক ধারা ২৩(২) এ উি�িখত �কান লঘুদে� পিরবিত�ত কিরেত

পািরেব৷ 
  

(৬) �ম আদালেতর �কান আেদশ �ারা সংত�� �কান ব�ি� আেদেশর ি�শ িদেনর মেধ� �াইবু�নােলর িনকট

আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন, এবং এই আপীেলর উপর উহার িস�া� চূড়া� হইেব৷ 
  

(৭) এই ধারার অধীন �কান অিভেযাগ বা আপীল দােয়েরর জন� �কান �কাট�-িফস �েদয় হইেব না৷
  

(৮) এই ধারার অধীন �কান অিভেযাগ এই আইেনর অধীন �কান �ফৗজদারী অিভেযাগ বিলয়া গণ� হইেব না৷ 
  

(৯) এই ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, ধারা ২৬ এর অধীন �দ� চাকুরীর অবসােনর আেদেশর িব�ে�

�কান অিভেযাগ করা যাইেব না, যিদ না অবসােনর আেদশিট সংি�� �িমেকর ��ড ইউিনয়ন কম�কাে�র

কারেণ অথবা উে�শ� �েণািদতভােব �দ� হইয়ােছ বিলয়া অিভেযাগ করা হয়, অথবা যিদ না িতিন উ�

ধারার অধীন �াপ� সুিবধা হইেত বি�ত হন৷
  
  

তৃতীয় অধ�ায়
 িকেশার �িমক িনেয়াগ

 
িশ� ও িকেশার

িনেয়ােগ বাধা-িনেষধ

 

৩৪৷ (১) �কান �পশায় বা �িত�ােন �কান িশ�েক িনেয়াগ করা যাইেব না বা কাজ কিরেত �দওয়া যাইেব না৷
  

(২) �কান �পশায় বা �িত�ােন �কান িকেশারেক িনেয়াগ করা যাইেব না বা কাজ কিরেত �দওয়া যাইেব না,

যিদ না-
  

(ক) িবিধ �ারা িনধ�ািরত ফরেম একজন �রিজ�াড� িচিকৎসক কতৃ�ক তাহােক �দ� স�মতা �ত�য়নপ�

মািলেকর �হফাজেত থােক, এবং
  

(খ) কােজ িনেয়ািজত থাকাকােল িতিন উ� �ত�য়নপে�র উে�খ স�িলত একিট �টােকন বহন কেরন
  

(৩) �কান �পশা বা �িত�ােন �কান িকেশােরর িশ�াধীন িহসােব অথবা বৃি�মূলক �িশ�েণর জন� িনেয়ােগর

��ে� উপ-ধারা (২) এর িকছুই �েযাজ� হইেব না৷
  

(৪) সরকার যিদ মেন কের �য, �কান জ�রী অব�া িবরাজমান এবং জন�ােথ� ইহা �েয়াজন, তাহা হইেল

সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, উহােত উি�িখত সমেয়র জন� উপ-ধারা (২) এর �েয়াগ �িগত

�ঘাষণা কিরেত পািরেব৷
  
  
 
িশ� সং�া� কিতপয়

চুি�র ব�াপাের বাধা-

িনেষধ  

৩৫৷ এই অধ�ােয়র িবধান সােপে�, �কান িশ�র মাতা-িপতা বা অিভভাবক িশ�েক �কান কােজ িনেয়ােগর

অনুমিত �দান কিরয়া কাহারও সিহত �কান চুি� কিরেত পািরেবন না৷
  

ব�াখ�াঃ এই ধারায় "অিভভাবক" বিলেত িশ�র আইনগত �হফাজতকারী বা িশ�র উপর কতৃ�� আেছ এমন �য

�কান ব�ি�েকও বুঝাইেব৷
  
  



 
বয়স স�েক� িবেরাধ

 

৪৮[ ৩৬। যিদ �কান ব�ি� িশ� নািক িকেশার এ স�েক� �কান �� উ�ািপত হয়, তাহা হইেল উ� ব�ি�র

জ� িনব�ন সনদ, �ুল সািট�িফেকট বা �রিজ�াড� িচিকৎসক কতৃ�ক �দ� উ� ব�ি�র বয়স সং�া� �ত�য়ন

পে�র িভি�েত উহা িন�ি� হইেব।]
  
  
 
স�মতা �ত�য়নপ�

 

৩৭৷ (১) �কান িকেশার �কান �পশা বা �কান �িত�ােন কােজর জন� উপযু� িকনা ইহা পরী�া কিরবার জন�

সংি�� িকেশার বা তাহার িপতা-মাতা বা অিভভাবক কতৃ�ক অনু�� হইেল, অথবা �কান মািলক কতৃ�ক অনু�প

ভােব অনু�� হইেল, �কান �রিজ�াড� িচিকৎসক িকেশারিটেক পরী�া কিরেবন এবং তাহার স�মতা স�ে�

িস�া� িদেবনঃ 
  

তেব শত� থােক �য, �কান িকেশার বা তাহার িপতা-মাতা বা অিভভাবক উ��প আেবদন �পশকােল

আেবদনিটর সে� �য �িত�ােন িকেশার চাকুরী �াথ�ী, �স �িত�ােনর মািলক কতৃ�ক �দ� এই মেম� প�

সংেযাজন কিরেত হইেব �য, িকেশারিট স�ম বিলয়া �ত�িয়ত হইেল তাহােক চাকুরী �দান করা হইেব৷ 
  

(২) এই ধারার অধীন �দ� �কান স�মতা �ত�য়নপ� উহা �দােনর তািরখ হইেত বােরা মাস পয�� বলবৎ

থািকেব৷ 
  

(৩) উ��প �ত�য়নপে�র জন� �েদয় িফস মািলক �দান কিরেবন, এবং ইহা সংি�� িকেশার বা তাহার

িপতা-মাতা বা অিভভাবেকর িনকট হইেত আদায় করা যাইেব না৷
  
  
 
ডা�ারী পরী�ার জন�

আেদশ �দােনর �মতা

 

৩৮৷ �য ��ে� �কান পিরদশ�ক এ�প মত �পাষণ কেরন �য- 
  

(ক) �কান �িত�ােন কম�রত �কান ব�ি� িকেশার, িক� তাহার স�মতা �ত�য়নপ� নাই; অথবা 
  

(খ) উ��প �ত�য়নপ�সহ কম�রত �কান িকেশার �ত�য়নপে� উি�িখত কােজর জন� আর স�ম নেহন; 
  

�স ��ে� িতিন �নািটশ মারফত মািলকেক �কান �রিজ�াড� িচিকৎসক কতৃ�ক িকেশারিটেক পরী�া করাইবার

অনুেরাধ কিরেত পািরেবন, এবং িকেশারিট উ��প পরী�াে� স�ম বিলয়া �ত�িয়ত না হওয়া পয�� অথবা

িকেশারিট আর িকেশার নয় এই মেম� �ত�িয়ত না হওয়া পয�� তাহােক �কান কাজ না �দওয়ার জন� িনেদ�শ

িদেত পািরেবন৷
  
  
 
ঝুঁিকপূণ� কােজর

তািলকা �ঘাষণা ও

কিতপয় কােজ িকেশার

িনেয়ােগ বাধা  

৪৯[ ৩৯। (১) সরকার সময় সমেয় �গেজট িব�ি�র মাধ�েম ঝুিকপূণ� কােজর তািলকা �ঘাষণা কিরেব।
  

(২) সরকার কতৃ�ক �ঘািষত ঝুঁিকপূণ� কােজ �কান িকেশারেক িনেয়াগ করা যাইেব না।
  

(৩) �কান �িত�ােনর য�পািত চালু অব�ায় উহা পির�ােরর জন�, উহােত �তল �দােনর জন� বা উহােক

সুিবন�� করার জন� বা উ� চালু য�পািতর ঘুণ�ায়মান অংশ�িলর মাঝখােন অথবা ি�র এবং ঘুণ�ায়মান

অংশ�িলর মাঝখােন �কান িকেশারেক কাজ কিরেত অনুমিত �দওয়া যাইেব না।]
  
  
 
িবপ�নক য�পািতর

কােজ ৫০[ অথবা

ঝুঁিকপূণ� কােজ] িকেশার

িনেয়াগ

 ৪০৷ (১) �কান িকেশার য�পািতর �কান কাজ কিরেবন না, যিদ না-
  

(ক) তাহােক উ� য�পািত সং�া� িবপদ স�েক� এবং এই ব�াপাের সাবধানতা অবল�ন স�েক�

স�ূণ�ভােব ওয়ােকবহাল করােনা হয়; এবং
  

(খ) িতিন য�পািতেত কাজ করার জন� যেথ� �িশ�ণ �হণ কিরয়ােছন, অথবা িতিন য�পািত সং�া�

অিভ� এবং পুেরাপুির �ানস�� ব�ি�র ত�াবধােন কাজ কেরন৷
  



(২) এই িবধান �কবলমা� ঐ সকল য�পািত স�েক� �েযাজ� হইেব �য স�ক� সরকার িব�ি� মারফত

�ঘাষণা কের �য, এই�িল এমন িবপ�নক �য উহােত উপ-ধারা (১) এ উি�িখত শত�ািদ পূরণ না হওয়া পয��

�কান িকেশােরর পে� কাজ করা উিচত নেহ৷
  

৫১[ ***]
  
  
 
িকেশােরর কম�-ঘ�া

 

৪১৷ (১) �কান িকেশারেক �কান কারখানা বা খিনেত �দিনক পাঁচ ঘ�ার অিধক এবং স�ােহ ি�শ ঘ�ার

অিধক সময় কাজ কিরেত �দওয়া হইেব না৷ 
  

(২) �কান িকেশারেক অন� �কান �িত�ােন �দিনক সাত ঘ�ার অিধক এবং স�ােহ িবয়াি�শ ঘ�ার অিধক

সময় কাজ কিরেত �দওয়া যাইেব না৷ 
  

(৩) �কান িকেশারেক �কান �িত�ােন স��া ৭-০০ ঘিটকা হইেত সকাল ৭-০০ ঘিটকার মধ�বত�ী সমেয় �কান

কাজ কিরেত �দওয়া যাইেব না৷ 
  

(৪) যিদ �কান িকেশার অিধকাল কাজ কেরন, তাহা হইেল অিধকালসহ তাহার কােজর �মাট সময়- 
  

(ক) কারখানা বা খিনর ��গে�, স�ােহ ছি�শ ঘ�া; 
  

(খ) অন� �কান �িত�ােনর ��গে�, স�ােহ আটচি�শ ঘ�া; এর অিধক হইেব না৷ 
  

(৫) �কান �িত�ােন �কান িকেশােরর কােজর সময় �ইিট পালায় সীমাব� রািখেত হইেব, এবং উহার �কান

পালার সময়সীমা সােড় সাত ঘ�ার �বশী হইেব না৷ 
  

(৬) �কান িকেশারেক �কবলমা� একিট রীেলেত িনেয়াগ করা যাইেব এবং পিরদশ�েকর িনকট হইেত িলিখত

পূব� অনুেমাদন ব�তীত ি�শ িদেনর মেধ� ইহা একবােরর �বশী পিরবত�ন করা যাইেব না৷ 
  

(৭) এই আইেনর অধীন সা�ািহক ছুিট সং�া�� িবধান িকেশার �িমেকর ��ে�ও �েযাজ� হইেব এবং এই

িবধােনর �েয়াগ িকেশার �িমেকর ��ে� �িগত করা যাইেব না৷ 
  

(৮) একই িদেন �কান িকেশার একািধক �িত�ােন কাজ কিরেত পািরেবন না৷
  
  
 
ভূগেভ� ও পািনর নীেচ

িকেশােরর িনেয়াগ

িনেষধ

 

৪২৷ �কান িকেশারেক ভূগেভ� বা পািনর নীেচ �কান কােজ িনেয়াগ করা যাইেব না৷

  
  
 
িকেশােরর কােজর

সমেয়র �নািটশ

 

৪৩৷ (১) �কান �িত�ােন িকেশার �িমক িনযু� থািকেল উহােত, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত িকেশােরর

কম�ঘ�া স�েক�, তাহার কােজর িনিদ�� সময় উে�খসহ, একিট �নািটশ �দশ�ন কিরেত হইেব৷ 
  

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �নািটেশ �দিশ�ত সমেয় কাজ আর� হওয়ার পূেব�, �া� বয়� �িমেকর

��গে� �যভােব ি�র করা হয় �সভােব ি�র কিরেত হইেব, এবং ইহা এমন হইেব �যন উ� সমেয় কম�রত

�কান িকেশারেক এই আইেনর �খলাপ �কান কাজ কিরেত না হয়৷ 
  

(৩) �কান �িত�ােন কম�রত পূণ� বয়� �িমেকর ��ে� �েযাজ� এতদসং�া�� িবধান উপ-ধারা (১) এর

অধীন �নািটেশর ��ে�ও �েযাজ� হইেব৷ 
  

(৪) সরকার িবিধ �ারা উ� �নািটেশর ফরম এবং উহা রতগণােবতগেণর প�িত িনধ�ারণ কিরেত পািরেব৷
  
  
 



কিতপয় ��ে� িশ�

�িমক ৫২[ ও

�িতব�ী �িমক]

িনেয়ােগ ব�িত�ম

 ৪৪৷ (১) এই অধ�ােয় যাহা িকছু থাকুক না �কন, বােরা বৎসর বয়ঃ�া� �কান িশ�েক এমন �কান হালকা

কােজ িনেয়াগ করা যাইেত পািরেব যাহা তাহার �া�� ও উ�িতর জন� িবপ�নক নেহ, অথবা যাহা তাহার

িশ�া �হণেক িবি�ত কিরেব নাঃ 
  

তেব শত� থােক �য, িশ� যিদ িবদ�ালয়গামী হয় তাহা হইেল তাহার কম�সময় এমনভােব িনধ�ারণ কিরেত

হইেব �যন ইহা তাহার িবদ�ালয় গমনেক িবি�ত না কের৷ 
  

(২) িকেশার �িমেকর ��ে� �েযাজ� এই অধ�ােয়র সকল িবধান যতদূর স�ব, উ� িশ� �িমেকর ��ে�

�েযাজ� হইেব৷
  

৫৩[ (৩) �কান �িতব�ী �িমকেক িবপ�নক য�পািতর কােজ অথবা ঝুঁিকপূণ� কােজ িনেয়াগ করা যাইেব

না।]
  
  

চতুথ� অধ�ায়
 �সূিত কল�াণ সুিবধা

 
কিতপয় ��ে� মিহলা

�িমেকর কেম� িনেয়াগ

িনেষধ

 

৪৫৷ (১) �কান মািলক তাহার �িত�ােন স�ােন �কান মিহলােক তাহার স��ান �সেবর অব�বিহত পরবত�ী

আট স�ােহর মেধ� �কান কাজ করােত পািরেবন না৷ 

 

(২) �কান মিহলা �কান �িত�ােন তাহার স��ান �সেবর অব�বিহত পরবত�ী আট স�ােহর মেধ� �কান কাজ

কিরেত পািরেবন না৷ 

 

(৩) �কান মািলক �কান মিহলােক এমন �কান কাজ করার জন� িনেয়াগ কিরেত পািরেবন না যাহা ��র বা

�ম-সাধ� অথবা যাহার জন� দীঘ�তগণ দাঁড়াইয়া থািকেত হয় অথবা যাহা তাহার জন� হািনকর হওয়ার

স�াবনা থােক, যিদ- 

 

(ক) তাহার এই িব�াস করার কারণ থােক, অথবা যিদ মিহলা তাহােক অবিহত কিরয়া থােকন �য, দশ

স�ােহর মেধ� তাহার স��ান �সব করার স�াবনা আেছ; 

 

(খ) মািলেকর জানামেত মিহলা পূব�বত�ী দশ স�ােহর মেধ� স��ান �সব কিরয়ােছনঃ 

 

তেব শত� থােক �য, চা-বাগান �িমেকর �তগে� সংিশ�◌্ন� চা-বাগােনর িচিকৎসক কতৃ�ক যতিদন পয���

সতগমতার সািট�িফেকট পাওয়া যাইেব ততিদন পয��� উ� �িমক হালকা ধরেণর কাজ কিরেত পািরেবন

এবং অনু�প কাজ যতিদন িতিন কিরেবন ততিদন িতিন উ� কােজর জন� �চিলত আইন অনুসাের িনধ�ািরত

হাের মজুরী পাইেবন, যাহা �সূিত কল�াণ ভাতার অিতির� িহসােব �েদয় হইেব৷
  
  
 
�সূিত কল�াণ সুিবধা

�াি�র অিধকার এবং

�দােনর দািয়�

 

৪৬৷ (১) �েত�ক মিহলা �িমক তাহার মািলেকর িনকট হইেত তাহার স��ান �সেবর স�াব� তািরেখর

অব�বিহত পূব�বত�ী আট স�াহ এবং স��ান �সেবর অব�বিহত পরবত�ী আট স�ােহর জন� �সূিত কল�াণ

সুিবধা পাইবার অিধকারী হইেবন, এবং তাহার মািলক তাহােক এই সুিবধা �দান কিরেত বাধ� থািকেবনঃ
  

তেব শত� থােক �য, �কান মিহলা উ��প সুিবধা পাইেবন না যিদ না িতিন তাহার মািলেকর অধীন তাহার

স��ান �সেবর অব�বিহত পূেব� অনু�ন ছয় মাস কাজ কিরয়া থােকন৷
  

(২) �কান মিহলােক উ��প সুিবধা �েদয় হইেব না যিদ তাহার স��ান �সেবর সময় তাহার �ই বা

তেতািধক স��ান জীিবত থােক, তেব এেতগে� িতিন �কান ছুিট পাইবার অিধকারী হইেল তাহা পাইেবন৷
  
  
 
�সূিত কল�াণ সুিবধা

পিরেশাধ সং�া�

প�িত

 ৪৭৷ (১) �কান অ��ঃস�া মিহলা এই আইেনর অধীন �সূিত কল�াণ সুিবধা পাইবার অিধকারী হইেল িতিন �য

�কান িদন মািলকেক িলিখত বা �মৗিখকভােব এই মেম� �নািটশ িদেবন �য, �নািটেশর আট স�ােহর মেধ�

তাহার স��ান �সেবর স�াবনা আেছ, এবং উ� �নািটেশ তাহার মৃতু�র �তগে� এই সুিবধা িযিন �হণ

কিরেবন তাহার নামও উে�খ থািকেব৷ 



 

(২) �কান মিহলা উ��প �কান �নািটশ �দান না কিরয়া থািকেল তাহার স��ান �সেবর সাত িদেনর মেধ�

িতিন উ��প �নািটশ �দান কিরয়া তাহার স��ান �সব স�েক� মািলকেক অবিহত কিরেবন৷ 

 

(৩) উপ-ধারা (১) অথবা (২) এ উিল�◌্নিখত �নািটশ �াি�র পর মািলক সংিশ�◌্ন� মিহলােক- 

 

(ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন �নািটেশর �তগে�, উহা �দােনর তািরেখর পেরর িদন হইেত; 

 

(খ) উপ-ধারা (২) এর অধীন �নািটেশর �তগে�, স��ান �সেবর তািরখ হইেত, স��ান �সেবর পরবত�ী

আট স�াহ পয���, কােজ অনুপি�ত থািকবার জন� অনুমিত িদেবন৷ 

 

(৪) �কান মািলক সংি�� মিহলার ই�ানুযায়ী িন�িলিখত �য �কান প�ায় �সূিত কল�াণ সুিবধা �দান

কিরেবন, যথাঃ- 

 

(ক) �য ��ে� �কান �রিজ�াড� িচিকৎসেকর িনকট হইেত এই মেম� �া� �ত�য়নপ� �পশ করা হয় �য, মিহলা

আট স�ােহর মেধ� স��ান �সেবর স�াবনা আেছ, �স ��ে� �ত�য়ন প� �পশ করার পরবত�ী িতন কম�

িদবেসর মেধ� �সব পূব�বত�ী আট স�ােহর জন� �েদয় �সূিত কল�াণ সুিবধা �দান কিরেবন, এবং মিহলার

স��ান �সেবর �মাণ �পশ করার তািরখ হইেত পরবত�ী িতন কম� িদবেসর মেধ� অবিশ� সমেয়র জন�

�েদয় উ��প সুিবধা �দান কিরেবন; অথবা 

 

(খ) মািলেকর িনকট স��ান �সেবর �মাণ �পশ করার পরবত�ী িতন কম� িদবেসর মেধ� স��ান �সেবর

তািরখসহ উহার পূব�বত�ী আট স�ােহর জন� �েদয় �সূিত কল�াণ সুিবধা �দান কিরেবন, এবং উ� �মাণ

�পেশর পরবত�ী আট স�ােহর মেধ� অবিশ� �ময়ােদর সুিবধা �দান কিরেবন; অথবা 

 

(গ) স��ান �সেবর �মাণ �পশ করার পরবত�ী িতন কম� িদবেসর মেধ� উ� স�ূণ� সমেয়র জন� �েদয়

�সূিত কল�াণ সুিবধা �দান কিরেবনঃ 

 

তেব শত� থােক �য, এই উপ-ধারার অধীন �য �সূিত কল�াণ বা উহার �কান অংশ �দান স��ান �সেবর

�মাণ �পেশর উপর িনভ�রশীল, �স�প �কান �মাণ �কান মিহলা তাহার স��ান �সেবর িতন মােসর মেধ�

�পশ না কিরেল িতিন এই সুিবধা পাইবার অিধকার হইেবন না৷ 

 

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন �য �মাণ �পশ কিরেত হইেব, উ� �মাণ জ� ও মৃতু� িনব�ন আইন, ২০০৪

(২০০৪ সেনর ২৯ নং আইন) এর অধীন �দ� জ� �রিজ�ােরর সত�ািয়ত উ�ৃিত, অথবা �কান �রিজ�াড�

িচিকৎসেকর �ত�য়নপ�, অথবা মািলেকর িনকট �হণেযাগ� অন� �কান �মাণ হইেত পািরেব৷
  
  
 
�সূিত কল�াণ সুিবধার

পিরমাণ

 

৪৮৷ (১) এই আইেনর অধীন �য �সূিত কল�াণ সুিবধা �েদয় হইেব উহা উপ-ধারা (২) এ উি�িখত প�ায়

গণনা কিরয়া �দিনক, সা�ািহক বা মািসক, �য �তগে� যাহা �েযাজ�, গড় মজুরী হাের স�ূণ� নগেদ �দান

কিরেত হইেব৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এর �েয়াজেন �দিনক, সা�ািহক বা মািসক গড় মজুরী গণনার জন� সংি�� মিহলা কতৃ�ক

এই অধ�ােয়র অধীন �নািটশ �দােনর অব�বিহত পূব�বত�ী িতন মােস তাহার �া� �মাট মজুরীেক উ� সমেয়

তাহার �মাট �কৃত কােজর িদন�িল �ারা ভাগ কিরেত হইেব৷
  
  
 
মিহলার মৃতু�র ��ে�

�সূিত কল�াণ সুিবধা

�দান

 ৪৯৷ (১) এই অধ�ােয়র অধীন �সূিত কল�াণ সুিবধা পাওয়ার অিধকারী �কান মিহলা স��ান �সবকােল অথবা

উহার পরবত�ী আট স�ােহর মেধ� মৃতু�বরণ কিরেল মািলক, িশ� স��ানিট যিদ বাঁিচয়া থােক, �য ব�ি�

িশ�র ত�াবধােনর দািয়� �হণ কেরন তাহােক, এবং, যিদ িশ� স��ান জীিবত না থােক, তাহা হইেল এই

অধ�ােয়র অধীন মিহলার মেনানীত ব�ি�েক অথবা �কান মেনানীত ব�ি� না থািকেল মৃত মিহলার আইনগত

�িতিনধেক উ��প সুিবধা �দান কিরেবন৷ 
  

(২) যিদ উ��প �কান মিহলা �সূিত কল�াণ সুিবধা পাওয়ার অিধকারী হওয়ার সময় সীমার মেধ� িক�

স��ান �সেবর পূেব� মারা যান, তাহা হইেল মািলক উ� মিহলার মৃতু�র তািরখসহ তৎপূব�বত�ী সমেয়র জন�



উ��প সুিবধা �দান কিরেত বাধ� থািকেবন, তেব ইিতমেধ� �দ� উ��প সুিবধা যিদ �েদয় সুিবধা হইেত

�বশী হয়, তাহা হইেলও উহা আর �ফরত লইেত পািরেবন না, এবং মিহলার মৃতু�র সময় পয��� যিদ

মািলেকর িনকট এই বাবদ িকছু পাওনা থােক, তাহা হইেল িতিন এই অধ�ােয়র অধীন মিহলার �কান মেনানীত

ব�ি�েক, অথবা �কান মেনানীত ব�ি� না থািকেল, তাহার আইনগত �িতিনধেক উহা �দান কিরেবন৷
  
  
 
কিতপয় ��ে� মিহলার

চাকুরীর অবসােন বাধা

 

৫০৷ যিদ �কান মিহলার স��ান �সেবর পূব�বতী ছয় মাস এবং স��ান �সেবর পরবত�ী আট স�াহ �ময়ােদর

মেধ� তাহােক চাকুরী হইেত িডসচাজ�, বরখা�� বা অপসারণ করার জন� অথবা তাহার চাকুরী অন�ভােব

অবসােনর জন� মািলক �কান �নািটশ বা আেদশ �দান কেরন, এবং উ��প �নািটশ বা আেদেশর যিদ যেথ�

�কান কারণ না থােক তাহা হইেল, এই �নািটশ বা আেদশ �দান না করা হইেল এই অধ�ােয়র অধীন

সংিশ�◌্ন� মিহলা �য �সূিত কল�াণ সুিবধা পাইবার অিধকারী হইেতন, উহা হইেত িতিন বি�ত হইেবন না৷
  
  

প�ম অধ�ায়
 �া�� র�া ব�ব�া

 
পির�ার পির��তা

 

৫১৷ �েত�ক �িত�ানেক পির�ার-পির�� রািখেত হইেব এবং �কান নদ�মা, পায়খানা বা অন� �কান জ�াল

হইেত উি�ত দূিষত বা� হইেত মু� রািখেত হইেব, এবং িবেশষ কিরয়া- 
  

(ক) �িত�ােনর �মেঝ, কম�কতগ, িসিড়, যাতায়ােতর পথ হইেত �িতিদন ঝাড়ু িদয়া ময়লা ও আবজ�না

উপযু� প�ায় অপসারণ কিরেত হইেব; 
  

(খ) �েত�ক কম�কগর �মেঝ স�ােহ অ��তঃ একিদন �ধৗত কিরেত হইেব, এবং �েয়াজেন �ধৗত কােজ

জীবানুনাশক ব�বহার কিরেত হইেব; 
  

(গ) �য ��ে� �কান উৎপাদন �ি�য়ার কারেণ �কান �মেঝ এমনভােব িভিজয়া যায় �য, ইহার জন� পািন

িন�াশেনর �েয়াজন হয়, �সে�ে� পািন িন�াশেনর উপযু� ব�ব�া কিরেত হইেব; 
  

(ঘ) �িত�ােনর সকল আভ���রীণ �দওয়াল, পািট�শন, ছাদ, িসিড়, যাতায়াতপথ- 
  

১) রং বা বািন�শ করা থািকেল, �েত�ক িতন বৎসের অ��তঃ একবার পুনঃ রং বা বািন�শ কিরেত হইেব, 
  

(২) রং অথবা বািন�শ করা এবং বিহভ�াগ মসৃণ হইেল, �িত �চৗ� মােস অ��তঃ একবার উহা িবিধ�ারা

িনধ�ািরত প�ায় পির�ার কিরেত হইেব, 
  

(৩) অন�ান� ��ে�, �িত �চৗ� মােস অ��তঃ একবার চুনকাম বা রং কিরেত হইেব, এবং 
  

(ঙ) দফা (ঘ) �ত উি�িখত কায�াবলী স�� করার তািরখ িবিধ �ারা িনধ�ািরত �রিজ�াের িলিপব� কিরয়া

রািখেত হইেব৷
  
  
 
বায়ু চলাচল ও

তাপমা�া

 ৫২৷ (১) �েত�ক �িত�ােনর �িতিট কম�-কে� িনম�ল বায়ু �বােহর জন� পয�া� বায়ু চলাচল ব�ব�া রািখেত

হেব৷ 
  

(২) উ��প �েত�ক কেতগ এমন তাপমা�া বজায় রািখবার উপযু� ব�ব�া রািখেত হইেব যাহােত �সখােন

কম�রত �িমকগণ �মাটামুিট আরােম কাজ কিরেত পােরন, এবং যাহােত �িমকগেণর �া�� হািন �রাধ হয়৷ 
  

(৩) উপ-ধারা (২) এর �েয়াজেন কেতগর �দওয়াল এবং ছাদ এমনভােব �তরী কিরেত হইেব যাহােত উ�

তাপমা�া বৃি� না পায়, এবং যতদূর স�ব কম থােক৷ 
  

(৪) �য ��ে�, �কান �িত�ােনর কােজর �কৃিত এমন হয় �য, ইহােত অত�িধক উ� তাপ সৃি� হওয়ার

স�াবনা থােক, �সে�ে� �য উৎস হইেত উ��প উ� তাপ সৃি� হইেতেছ উহােক বা উহার উ�� অংশেক

তাপ অপিরবাহী ব� �ারা মুিড়য়া বা অন� �কান প�ায় �িমকগেণর কম�-ক� হইেত আলাদা করার জন�



যতদূর স�ব উপযু� ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব৷ 
  

(৫) যিদ সরকােরর িনকট ইহা �তীয়মান হয় �য, �কান �িত�ােনর অিত উ� তাপমা�া উহার পা�� �দওয়াল,

ছাদ বা জানালা চুনকাম কিরয়া, �� কিরয়া, অথবা তাপ অপিরবাহী কিরয়া, বা পদ�া িদয়া, অথবা ছােদর

উ�তা বৃি� কিরয়া, অথবা অন� �কান িবেশষ প�ায় �াস করা স�ব হয়, তাহা হইেল সরকার উ� �িত�ােন

উি�িখত �য �কান উপযু� ব�ব�া �হেণর জন� িনেদ�শ িদেত পািরেব৷
  
  
 
ধূলা-বািল ও �ধাঁয়া

 

৫৩৷ (১) �কান �িত�ােন উৎপাদন �ি�য়া চলার কারেণ যিদ �কান ধুলা-বািল বা �ধাঁয়া বা অন� �কান দূিষত

ব� এমন �কৃিতর বা এমন পিরমােণ িনগ�ত হয় �য, উহােত �সখােন কম�রত �িমকগেণর পে� �া��হািনর বা

অ�ি�কর হওয়ার স�াবনা থােক, তাহা হইেল �কান কম�-কে� উহা যাহােত জিমেত না পাের এবং �িমেকর

��ােসর সােথ শরীের �েবশ কিরেত না পাের ইহার কায�কর ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব, এবং এই উে�েশ�

যিদ �কান িনগ�মন য�পািতর �েয়াজন হয়, তাহা হইেল উহা উ� ধূলা-বািল, �ধাঁয়া বা অন� দূিষত ব�র

উেৎসর যতদূর স�ব কাছাকািছ �ােন �াপন কিরেত হইেব, এবং ঐ �ান যতদূর স�ব িঘিরয়া রািখেত হইেব৷
  

(২) �কান �িত�ােন �কান অ�দ�হ ইি�ন চালােনা যাইেব না যিদ না উহার বা�ািদ িনগ�মন পথ উ�ু�

বাতােসর িদেক হয়, এবং �কান অ�দ�হ ইি�ন �কান কম�-কে� চালােনা যাইেব না যিদ না �িমকগেণর

�াে��র পে� �িতকর হইেত পাের উহা হইেত িনগ�ত এমন �ধাঁয়া জমা না হওয়ার জন� কায�কর ব�ব�া �হণ

করা হয়৷
  
  
 
বজ�� পদাথ� অপসারন

 
৫৪৷ �েত�ক �িত�ানেক উহার উৎপাদন �ি�য়ার কারেণ সৃ� �কান বজ�� পদাথ� অপসারণ করার জন� যথাযথ

ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব৷
  
  
 
কৃি�ম আ��করণ

 

৫৫৷ (১) যিদ �কান �িত�ােন বাতােসর আ��তা কৃি�ম উপােয় বৃি� করা হয়, তাহা হইেল �সই উে�েশ�

ব�ব�ত পািন সরকারী পািন সরবরাহ ব�ব�া হইেত অথবা অন� �কান পানীয় জেলর উৎস হইেত সং�হ

কিরেত হইেব, অথবা উহা ব�বহােরর পূেব� উপযু�ভােব �শাধন কিরেত হইেব৷
  

(২) যিদ �কান পিরদশ�েকর িনকট ইহা �তীয়মান হয় �য, উ� উে�েশ� ব�ব�ত �কান পািন উপ-ধারা (১)

এর িবধান অনুযায়ী কায�করভােব �শাধন করা হয় নাই, তাহা হইেল িতিন মািলকেক িলিখত আেদশ িদয়া,

আেদেশ উি�িখত সমেয়র মেধ� উহােত উি�িখত ব�ব�া �হণ করার িনেদ�শ িদেত পািরেবন৷
  
  
 
অিতির� ভীড়

 

৫৬৷(১) �কান �িত�ােনর �কান কম�-কে� উহােত কম�রত �িমকগেণর �া�� হািন হয় এই �কার অিতির�

ভীড় করা যাইেব না৷
  

(২) উপিরউ� িবধােনর হািন না কিরয়া, �েত�ক কম�কে� কম�রত �েত�ক �িমেকর জন� অ�তঃ ৯.৫

িকউিবক িমটার পিরমাণ জায়গার ব�ব�া কিরেত হইেব৷
  

ব�াখ�াঃ এই উপ-ধারার �েয়াজেন, �কান ঘেরর উ�তা �মেঝ হইেত ৪.২৫ িমটােরর অিধক হইেল ইহা

িবেবচনায় আনা হইেব না৷
  

(৩) যিদ �ধান পিরদশ�ক িলিখত আেদশ �ারা �কান মািলকেক অনুেরাধ কেরন তাহা হইেল �কান �িত�ােনর

�েত�ক কম�কে� এই ধারার িবধান অনুযায়ী সেব�া� কতজন �লাক কাজ কিরেত পািরেবন, তৎস�েক�

তাহােক একিট �নািটশ লটকাইয়া িদেত হইেব৷
  

(৪) �ধান পিরদশ�ক িলিখত আেদশ �ারা �কান �িত�ােনর কম�ক�েক এই ধারার িবধান হইেত �রহাই িদেত

পািরেবন, যিদ িতিন এ মেম� স�� হন �য, উহােত কম�রত �িমকগেণর �াে��র �েয়াজেন এই িবধান মানার

�েয়াজন নাই৷
  
  



 
আেলার ব�ব�া

 

৫৭৷ (১) �কান �িত�ােনর �েত�ক অংেশ, �যখােন �িমকগণ কাজ কেরন বা যাতায়াত কেরন, যেথ�

�াভািবক বা কৃি�ম বা উভয়িবধ আেলার ব�ব�া কিরেত হইেব৷
  

(২) �েত�ক �িত�ােনর কম�ক� আেলািকত করার জন� ব�ব�ত সকল কাঁেচর জানালা এবং ছােদ বসােনা

জানালাসমূেহর উভয় পা�� পির�ার রািখেত হইেব, এবং যতদূর স�ব �িতব�কতা মু� রািখেত হইেব৷ 
  

(৩) �েত�ক �িত�ােন- 
  

(ক) �কান �� পদাথ� বা বািত হইেত িব�ুিরত বা �িতফিলত আেলাক�টা, অথবা 
  

(খ) �কান �িমেকর �চােখর উপর চাপ পিড়েত পাের বা তাহার �ঘ�টনার ঝুঁিক থািকেত পাের, এ�প �কান

ছায়া সৃি�, 
  

�িতেরাধ কিরবার জন� কায�কর ব�ব�া থািকেত হইেব৷
  
  
 
পান করার পািন

 

৫৮৷ (১) �েত�ক �িত�ােন, উহােত কম�রত সকল �িমেকর পান করার জন� উহার �কান সুিবধাজনক �ােন

পয�া� িব�� পািন সরবরােহর ব�ব�া কিরেত হইেব৷
  

(২) �েত�ক পািন সরবরােহর �ানেক বাংলায় æপান করার পািন” কথা�িল ��ভােব িলিখয়া িদয়া িচি�ত

কিরেত হইেব৷
  

(৩) �য সম� �িত�ােন সাধারণতঃ �ইশত প�াশ জন বা তেতািধক �িমক িনযু� থােকন, �স সকল

�িত�ােন �ী�কােল পান করার পািন ঠা�া কিরয়া সরবরাহ করার ব�ব�া কিরেত হইেব৷
  

(৪) মা�ািতির� তাপ উে�ককারী যে�র সি�কেট কাজ করার কারেণ �িমেকর শরীের পািন শূন�তার সৃি�

হইেল, ঐ সকল �িমেকর জন� ওরাল িরহাইে�শন �থরািপর ব�ব�া কিরেত হইেব৷
  
  
 
৫৪[ �শৗচাগার ও

��ালন ক�]

 

৫৯৷ �েত�ক �িত�ােন-
  

(ক) উহােত কম�রত �িমকগণ কােজর সমেয় যাহােত সহেজ ব�বহার কিরেত পােরন এ�প সুিবধাজনক �ােন

িবিধ �ারা িনধ�ািরত �কাের �েয়াজনীয় সংখ�ক ৫৫[ �া�� স�ত �শৗচাগার ও ��ালন কে�র] ব�ব�া

কিরেত হইেব;
  

(খ) উ� ৫৬[ �শৗচাগার ও ��ালন ক�] পু�ষ এবং মিহলা �িমকগেণর জন� �ত�ভােব ব�ব�া কিরেত

হইেব;
  

(গ) ৫৭[ �শৗচাগার ও ��ালন ক��িলেত] যেথ� আেলা, বাতাস এবং সাব��িণক পািনর ব�ব�া রািখেত

হইেব; এবং
  

(ঘ) উ� ৫৮[ �শৗচাগার ও ��ালন ক� মািলেকর িনজ খরেচ] জীবানুনাশক ও পির�ারক ব�বহােরর

মাধ�েম সব সময় পির�ার ও �া��স�ত রািখেত হইেব৷
  
  
 
আবজ�না বা� ও

িপকদানী

 ৬০৷ (১) �েত�ক �িত�ােনর সুিবধাজনক �ােন যেথ� সংখ�ক আবজ�না �ফলার বা� ও িপকদানীর ব�ব�া

থািকেত হইেব, এবং এই�িলেক পির�ার ও �া��স�ত অব�ায় রািখেত হইেব৷
  

(২) �কান �িত�ােনর আি�নার মেধ� �কান ব�ি� অনু�প বা� ও িপকদানী ব�তীত অন� �কাথাও ময়লা

আবজ�না িকংবা থুথু �ফিলেত পািরেবন না৷
 



 

(৩) এই িবধান এবং উহা ল�ন শাি�েযাগ� অপরাধ-ইহা উে�খ কিরয়া �েত�ক �িত�ােনর িবিভ� উপযু�

�ােন এ�পভােব �নািটশ লটকাইয়া িদেত হইেব যাহােত ইহা সহেজই সকেলর দৃি�েগাচর হয়৷
  
  

ষ� অধ�ায়
 িনরাপ�া

 
ভবন ও য�পািতর

িনরাপ�া

 

৬১৷ (১) যিদ �কান পিরদশ�েকর িনকট ইহা �তীয়মান হয় �য, �কান �িত�ােনর �কান ভবন বা ইহার �কান

অংশ অথবা ইহার �কান পথ, য�পািত বা ��া� ৫৯[ বা ভবেনর অভ��রীণ �ব��িতক ব�ব�া] এমন অব�ায়

আেছ �য, ইহা মানুেষর জীবন বা িনরাপ�ার জন� িবপ�নক, তাহা হইেল িতিন মািলেকর িনকট িলিখত

আেদশ জারী কিরয়া, উহােত উি�িখত িনিদ�� সমেয়র মেধ�, তাহার মেত িক িক ব�ব�া �হণ করা �েয়াজন-

উহা �হণ কিরবার িনেদ�শ িদেত পািরেবন৷ 
  

(২) যিদ �কান পিরদশ�েকর িনকট ইহা �তীয়মান হয় �য, �কান �িত�ােনর �কান ভবন বা উহার �কান অংশ

বা উহার �কান পথ, য�পািত বা ��া� ৬০[ বা ভবেনর অভ��রীণ �ব��িতক ব�ব�া] এর ব�বহার মানুেষর

জীবন বা িনরাপ�ার জন� আ� িবপ�নক, তাহা হইেল িতিন মািলেকর উপর িলিখত আেদশ জারী কিরয়া,

উহা যথাযথভােব �মরামত বা পিরবত�ন না করা পয�� উহার ব�বহার িনিষ� কিরেত পািরেবন৷
  
  
 
অি�কা� স�েক�

সতক�তা অবল�ন

 ৬২৷ (১) �েত�ক �িত�ােন িবিধ �ারা িনধ�ািরতভােব অি�কাে�র সময় �েত�ক তলার সােথ সংেযাগ

র�াকারী অ�তঃ একিট িবক� িসঁিড়সহ বিহগ�মেনর উপায় এবং ৬১[ �েত�ক তলায় �েয়াজনীয় সংখ�ক]

অি�িনব�াপক সর�ােমর ব�ব�া কিরেত হইেব৷ 

 

(২) যিদ �কান পিরদশ�েকর িনকট ইহা �তীয়মান হয় �য, উপ-ধারা (১) এ উি�িখত িবিধ অনুযায়ী

বিহগ�মেনর ব�ব�া করা হয় নাই ৬২[ অথবা অি� িনব�াপন দ�েরর লাইেস� �মাতােবক �েয়াজনীয় সংখ�ক

অি�িনব�াপক সর�াম রাখা হয় নাই], তাহা হইেল িতিন মািলেকর উপর িলিখত আেদশ জারী কিরয়া, উহােত

উি�িখত সমেয়র মেধ�, তাহার মেত িক িক ব�ব�া �হণ করা �েয়াজন- তাহা তাহােক অবিহত কিরেবন৷ 

 

(৩) �েত�ক �িত�ােন �কান ক� হইেত বিহগ�মেনর পথ তালাব� বা আটকাইয়া রাখা যাইেব না, যাহােত

�কান ব�ি� কে�র িভতের কম�রত থািকেল উহা তৎ�ণাৎ িভতর হইেত সহেজ �খালা যায়, এবং এই �কার

সকল দরজা, যিদ না এই�িল �াইিডং টাইেপর হয়, এমনভােব �তরী কিরেত হইেব �যন উহা বািহেরর িদেক

�খালা যায়, অথবা যিদ �কান দরজা �ইিট কে�র মাঝখােন হয়, তাহা হইেল উহা ভবেনর িনকটতম বিহগ�মন

পেথর কাছাকািছ িদেক �খালা যায়, এবং এই �কার �কান দরজা কে� কাজ চলাকালীন সমেয় তালাব� বা

বাধা�� অব�ায় রাখা যাইেব না৷ 

৬৩[ (৩ক) �েত�ক �িত�ােন কম�কালীন অব�ায় �কান ক� হইেত বিহগ�মেনর পথ তালাব� বা আটকাইয়া

রাখা যাইেব না এবং বিহগ�মেনর পথ বাধা�� িকংবা পেথ �কান �িতব�কতাও �তরী করা যাইেব না। 
  

(৩খ) �কান কম�কে�র িভতর হইেত তাৎ�িণকভােব এবং উহা বািহেরর িদেক �খালা যায় এমনভােব সকল

দরজা �তরী কিরেত হইেব। 
  

(৩গ) যিদ �কান দরজা �ইিট কে�র মাঝখােন হয়, তাহা হইেল উহা ভবেনর িনকটতম বিহগ�মেনর পেথর

কাছাকািছ �খালা যায় এই�পভােব �তরী কিরেত হইেব এবং এই�প সকল দরজা কে� কাজ চলাকালীন

তালাব� বা বাধা�� অব�ায় রাখা যাইেব না।]
  

(৪) �েত�ক �িত�ােন সাধারণ বিহগ�মেণর জন� ব�ব�ত পথ ব�তীত অি�কা� কােল বিহগ�মেনর জন�

ব�বহার করা যাইেব- এ�প �েত�ক জানালা, দরজা বা অন� �কান বিহগ�মন পথ ��ভােব লাল রং �ারা

বাংলা অ�ের অথবা অন� �কান সহজেবাধ� �কাের িচি�ত কিরেত হইেব৷ 

 

(৫) �েত�ক �িত�ােন, উহােত কম�রত �েত�ক �িমকেক অি�কাে�র বা িবপেদর সময় তৎস�েক� �িশয়ার

করার জন�, ��ভােব �বণেযাগ� �িশয়ারী সংেকেতর ব�ব�া থািকেত হইেব৷ 

 



(৬) �িত�ােনর �েত�ক কে� কম�রত �িমকগেণর অি�কাে�র সময় িবিভ� বিহগ�মন পেথ �পৗঁছার সহায়ক

একিট অবাধ পেথর ব�ব�া রািখেত হইেব৷ 

 

(৭) �য �িত�ােন উহার নীচ তলার উপের �কান জায়গায় সাধারণভােব দশজন বা তেতািধক �িমক কম�রত

থােকন, অথবা িবে�ারক বা অিতদাহ� পদাথ� ব�ব�ত হয়, অথবা �দামজাত করা হয়, �স �িত�ােন

অি�কা�কােল বিহগ�মেনর উপায় স�েক� সকল �িমেকরা যাহােত সুপিরিচত থােকন এবং উ� সমেয়

তাহােদর িক িক করণীয় হইেব, তৎস�েক� তাহারা যাহােত পিরপূণ� �িশ�ণ লাভ কিরেত পােরন �সই িবষেয়

কায�কর ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব৷ 

 

(৮) প�াশ বা ততিধক �িমক/কম�চারী স�িলত কারখানা ও �িত�ােন �িত ৬৪[ ছয় মােস] অ�তঃ একবার

অি�িনব�াপন মহড়ার আেয়াজন কিরেত হইেব, এবং এই িবষেয় মািলক কতৃ�ক িনধ�ািরত প�ায় একিট �রকড�

বুক সংর�ণ কিরেত হইেব৷
  
  
 
য�পািত িঘিরয়া রাখা

 

৬৩৷ (১) �েত�ক �িত�ােন উহার িন�িলিখত য�পািত, গিতস�� বা ব�বহাের থাকার সময়, পয�া� িনম�াণ

ব�ব�া �ারা মজবুতভােব িঘিরয়া রািখেত হইেব, যথাঃ- 
  

(ক) �কান �াইম-�মাভার যে�র �ত�ক ঘূণ�ায়মান অংশ, এবং উহার সিহত সংযু� �েত�ক �াই �ইল; 
  

(খ) �িতিট ওয়াটার �ইল এবং ওয়াটার টারবাইেনর উভয় মুখ; 
  

(গ) �লদ �মিশেনর মুখ অিত�মকারী �িতিট �ক বােরর অংশ; এবং 
  

(ঘ) যিদ না িন�িলিখত য�পািত�িল এমন অব�ায় থােক বা এমন ভােব িনিম�ত হয় �য, এই�িল মজবুতভােব

�ঘরা থািকেল �িত�ােন কম�রত �েত�ক �িমেকর জন� �য�প িনরাপদ হইত �স�প িনরাপদ আেছ- 
  

(১) �ব��িতক �জনােরটর, �মাটর বা �রাটারী কনভাট�ােরর �েত�কিট অংশ, 
  

(২) �া�িমশন য�পািতর �েত�কিট অংশ; 
  

(৩) �য �কান য�পািতর �েত�কিট িবপ�নক অংশঃ 
  

তেব শত� থােক �য, উপেরা� মেত �কান য�পািত িনরাপদ িক না ইহা িনণ�েয়র ব�াপাের ধারা-৬৪ এর িবধান

অনুযায়ী পিরচািলত �কান য�পািত পরী�া বা চালু কিরয়া �দখার ঘটনািট ধত�েব� আনা হইেব না৷ 
  

(২) য�পািত িঘিরয়া রাখা স�েক� এই আইেনর অন� �কান িবধােনর হািন না কিরয়া, ঘূণ�ায়মান �েত�ক

�শফট, ি�নডল �ইল অথবা িপিনয়ন এর �েত�ক �সট-�ু, �বা� এবং চািব এবং চালু সকল �ার, ওয়াম�

এবং অন�ান� দাঁতওয়ালা বা ি�কশন িগয়ািরং, যাহার সং�েশ� �কান �িমক আিসেত বাধ�, উ��প সং�েশ�

আসা ঝুঁিকমু� করার জন� উি�িখত কলক�া মজবুতভােব িঘিরয়া রািখেত হইেব৷
  
  
 
চলমান য�পািতর

উপের বা িনকেট কাজ

 

৬৪৷ (১) �য ��ে�, �কান �িত�ােন ধারা ৬৩ এর অধীন চলমান �কান য�পািতর �কান অংশ পরী�ার

�েয়াজন হয়, অথবা উ��প পরী�ার ফেল চলমান য�পািতর �ব� চড়ােনা এবং নামােনা, �তলা�করণ

অথবা সুিবন��করেণর �কান কাজ কিরেত হয়, �সে�ে� উ��প পরী�া বা চালনা এতদব�াপাের

িবেশষভােব �িশ�ণ�া� �কান পু�ষ �িমক �ারা পিরচািলত হইেত হইেব, এবং উ� �িমকেক ঐ সমেয়

আেটা-সােটা �পাষাক পিরেত হইেব, এবং তাহার নাম এতদউে�েশ� িনধ�ািরত �রিজ�াের িলিপব� থািকেত

হইেব, এবং যখন উ� �িমক এই �কার কােজ িনযু� থািকেবন, �স সময় িতিন �কান ঘূণ�ায়মান পুিলেত

সংযু� �ব� নাড়াচাড়া কিরেবন না, যিদ না �ব�িট �ে� ১৫ �সঃ িমঃ এর নীেচ হয় এবং উহার �জাড়া

সমতল ও িফতা িদেয় আটকােনা থােক৷
  

(২) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �কান িনিদ�� �িত�ােনর �কান য�পািতর ঘূণ�ায়মান �কান

িনিদ�� অংেশর পির�ারকরণ, �তলা�করণ, সুিবন��করণ িনিষ� কিরেত পািরেবন৷
  



  
 
�াইিকং িগয়ার এবং

শি� সরবরাহ িবি��

করার প�া

 

৬৫৷ (১) �েত�ক �িত�ােন-
  

(ক) উপযু� �াইিকং িগয়ার এবং অন�ান� কায�কর যাি�ক সর�াম সংর�ণ করা হইেব যাহা �া�িমশন

যে�র অ�ভু�� �ত এবং �থ পুিলেত বা পুিল হইেত �াইিভং �ব�েক চালােনার জন� ব�ব�ত হইেব, এবং

উ��প িগয়ার বা কলক�া এমনভােব ��ত, �াপন ও সংর�ণ কিরেত হইেব �যন উ� �বে�র �থম

পুিলেত �ুিপং �বক িনেরাধ করা যায়;
  

(খ) যখন �কান �াইিভং �ব� ব�বহাের থািকেব না, তখন ইহা �কান চল� �শ� েটর উপর রাখা যাইেব না৷
  

(২) �েত�ক �িত�ােন �েত�ক কম�কে� চলমান য�পািত হইেত জ�রী অব�ায় শি� িবি�� কিরবার জন�

উপযু� ব�ব�া থািকেত হইেব৷
  
  
 
�য়ংি�য় য�পািত

 

৬৬৷ �কান �িত�ােনর �কান �য়ংি�য় য�পািতর �কান চলমান অংশ এবং উহােত বািহত �কান �ব� যাহার

উপর িদয়া চলাচল কের, উহা যিদ এমন �কান �ান হয় যাহার উপর িদয়া �কান ব�ি�েক কত�ব� স�াদন বা

অন� �কান কারেণ চলাচল কিরেতই হয়, তাহা হইেল, উ� য�পািতর অংশ নেহ এমন �কান ি�র কাঠােমা

হইেত ৪৫ �সঃ িমঃ এর মেধ� উহােক বিহমু�খী অথবা অ�মু�খী চলাচল কিরেত �দওয়া যাইেব নাঃ
  

তেব শত� থােক �য, এই আইন বলবৎ হইবার পূেব�, এই ধারার ব�িত�মভােব �ািপত �কান য�পািতেক �ধান

পিরদশ�ক, তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত উহার িনরাপ�া স�ে� ব�ব�া �হেণর শেত�, উহার ব�বহার অব�াহত রািখেত

অনুমিত িদেত পািরেবন৷
  
  
 
নতুন য�পািত আবৃত

করা

 

৬৭৷ এই আইন বলবৎ হইবার পর �কান �িত�ােন �ািপত শি� চািলত �েত�কিট য�পািতর-
  

(ক) �সট-�ু, �ব� অথবা চািব, অথবা �কান ঘূণ�ায়মান �শফ� , ি��ল �ইল অথবা িপিনয়ন এমনভােব

��ািথত, আবৃত অথবা অন� �কান কায�কর িনরাপ�ামূলক ব�ব�া কিরেত হইেব যাহােত িবপদ িনেরাধ করা

যায়;
  

(খ) সকল �ার, ওয়াম� এবং অন�ান� দাঁতিবিশ� িগয়ার ব�ব�া, যাহা চল� অব�ায় ঘন ঘন িবন�� করার

�েয়াজন হয় না, স�ূণ�ভােব আবৃত কিরয়া রািখেত হইেব, যিদ না উহা এমনভােব অবি�ত হয় �য, উহা

আবৃত থািকেল �য�প িনরাপদ হইত, �স�প িনরাপদ থােক৷
  
  
 
��ন এবং অন�ান�

উে�ালন য�পািত

 ৬৮৷ �কান �িত�ােন, হেয়� এবং িল� ট ব�তীত, সকল ��ন এবং অন�ান� উে�ালন য�পািত স�েক�

িন�িলিখত িবধান�িল �েযাজ� হইেব, যথাঃ-
  

(ক) ি�র অথবা চলমান ওয়ািক�ং িগয়ার, র�ু, িশকল এবং �না�র বা ব�ন স�িক�ত য�পািতসহ উহার

�েত�ক অংশ-
  

(১) পয�া� শি�শালী ও মজবুত পদাথ� িদয়া উ�ম�েপ �তরী হইেত হইেব,
  

(২) যথাযথভােব র�ণােব�ণ কিরেত হইেব,
  

(৩) �িত বােরা মােস অ�তঃ একবার একজন উপযু� ব�ি� �ারা স�ূ�ণ�ভােব পরীি�ত হইেত হইেব, এবং

উ��প �েত�ক পরী�া সং�া� িবিধ �ারা িনধ�ািরত িবষয়ািদ িলিপব� কিরবার জন� একিট �রিজ�ার

থািকেত হইেব৷
  

(খ) উ��প য�পািত �ারা উহােত িলিখত বহন �মতার অিতির� �কান �বাঝা বহন করা যাইেব না;
  

(গ) ��ন �ারা আঘাত�া� হওয়ার আশংকা আেছ, এ�প �কান �ােন �কান চলমান ��েনর �ইল ��েক �কান



ব�ি� কাজ করাকালীন সমেয় যাহােত ��নিট উ� �ােনর ছয় িমটােরর মেধ� �পৗঁছাইেত না পাের- তাহার

কায�করী ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব৷
  
  
 
হেয়� এবং িল� ট

 

৬৯৷ (১) �েত�ক �িত�ােন �েত�ক হেয়� এবং িল� ট- 
  

(ক) পয�া� শি�শালী ও মজবুত পদাথ� িদয়া উ�ম�েপ �তির হইেত হইেব; 

 

(খ) যথাযথভােব র�ণােব�ণ কিরেত হইেব; 
  

(গ) �িত ছয় মােস অ�তঃ একবার একজন উপযু� ব�ি� �ারা স�ূণ�ভােব পরীি�ত হইেত হইেব, এবং

উ��প �েত�ক পরী�া সং�া� িবিধ �ারা িনধ�ািরত িবষয়ািদ িলিপব� কিরবার জন� একিট �রিজ�ার

থািকেত হইেব৷ 

 

(২) �েত�ক �িত�ােন �েত�ক হেয়� ও িলফেটর চলাচল পথ দরজা সংযু� িঘরা �ারা ভালভােব সংরি�ত

থািকেব, হেয়� অথবা িল� ট এবং উ��প িঘরা এমনভােব �তরী কিরেত হইেব �যন �কান ব�ি� বা ব� উ�

হেয়� অথবা িলফেটর �কান অংেশ এবং �কান ি�র কাঠােমা বা চলমান অংেশর মাঝখােন আটকাইয়া না যায়৷

 

(৩) �েত�ক �িত�ােন �েত�ক হেয়� এবং িলফেটর গােয় উহার িনরাপদ বহন �মতা পির�ারভােব িলিখয়া

রািখেত হইেব এবং এই ধারণ �মতার অিতির� �কান �বাঝা বহন করা যাইেব না৷ 

 

(৪) �েত�ক �িত�ােন মানুষ বহনকারী �েত�কিট হেয়� ও িলফেটর খাঁচার উভয় পাে�� উঠা-নামা করার জন�

�েবশ পথ থািকেব৷ �েত�ক হেয়� ও িলফেটর সেব�া� ধারণ �মতা বাংলায় �� অ�ের িলিখয়া রািখেত

হইেব৷ 
  

(৫) উপ-ধারা (২) এবং (৪) এ উি�িখত �েত�ক দরজায় এমনভােব ই�ারলক অথবা অন� �কান কায�কর

ব�ব�া থািকেব যাহােত ইহা িনি�ত করা যায় �য, যখন ইহা অবতরণ না কের তখন �যন �খালা না যায়, এবং

দরজা ব� না করা পয�� খাঁচািট যাহােত চলমান না হয়৷ 
  

(৬) এই আইন �বত�েনর পর �ািপত অথবা পুনঃিনিম�ত �কান �িত�ােনর �েত�কিট হেয়� অথবা িলফেটর

��ে� িন�বিণ�ত অিতির� ব�ব�াবলী �েযাজ� হইেব, যথাঃ- 
  

(ক) �য ��ে� খাঁচা রিশ বা িশকেলর উপর িনভ�রশীল, �স ��ে� কমপে� �ইিট রিশ বা িশকল পৃথকভােব

খাঁচার সে� সংযু� থািকেব এবং উহার ভারসাম� র�া কিরেব, এবং �েত�ক রিশ ও িশকল এমন হইেত

হইেব �যন ইহা সেব�া� ভারসহ খাঁচািট বহন কিরেত পাের; 
  

(খ) রিশ এবং িশকল িছিড়য়া যাওয়ার ��ে� সেব�া� ভারসহ খাঁচািট �যন ঝুলাইয়া রাখা যায়, ইহার কায�করী

ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব; 
  

(গ) খাঁচার অিতির� গিত িনয়�ণ করার জন� যথাযথ �য়ংি�য় ব�ব�া থািকেত হইেব৷ 
  

(৭) এই আইন বলব� হইবার পূেব� উপ-ধারা (১), (২), (৩), (৪) ও (৫) এর ব�িত�মভােব �কান �িত�ােন

�ািপত �কান হেয়� বা িলফ� -�ক �ধান পিরদশ�ক, তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত উহার িনরাপ�া স�ে� ব�ব�া �হেণর

শেত� উহার ব�বহার অব�াহত রািখেত অনুমিত িদেত পািরেবন৷
  
  
 
ঘ ূণ�ায়মান য�পািত  ৭০৷ (১) �কান �িত�ােন �াইি�ং �ি�য়া পিরচািলত হয়- এ রকম �েত�ক কে� ব�ব�ত �েত�ক যে�র

গােয় অথবা উহার িনকেট �ায়ীভােব িন�িলিখত িবষয় বণ�না কিরয়া একিট �নািটশ লটকাইয়া বা সািটয়া িদেত

হইেব যথাঃ- 
  

(ক) �েত�ক �াই� ��ান অথবা এে�ািসভ �ইেলর সেব�া� িনরাপদ গিতসীমা; 

 

(খ) �য �শফ� অথবা ি��ল এর উপর চাকািট �ািপত উহার গিত; 



 

(গ) িনরাপদ গিত িনি�ত করার জন� �েয়াজনীয় উ��প �শফ� বা ি��েলর উপর �ািপত পুিলর

পিরসীমা। 

 

(২) উ� �নািটেশ উি�িখত গিত অিত�ম করা যাইেব না৷ 

 

(৩) �েত�ক গিতশীল আধার, খাঁচা, ঝুিড়, �াই-�ইল, পুিল িড� অথবা শি� �ারা চািলত অনু�প য�পািত

তাহােদর িনধ�ািরত গিত যাহােত অিত�ম না কিরেত পাের ইহার জন� কায�কর ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব৷
  
  
 
��সার ��া�

 

৭১৷ �য ��ে� �কান �িত�ােনর উৎপাদন �ি�য়ায় িনেয়ািজত �কান ��া� বা য�পািতর �কান অংশ �াভািবক

বায়ু চাপ অেপ�া অিধক চােপ পিরচািলত হয়, �স ��ে� �যন উহা উহার িনরাপদ চাপ অিত�ম না কের

ত�ন� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব৷
  
  
 
�মেঝ, িসঁিড় এবং

যাতায়াত পথ

 

৭২৷ �েত�ক �িত�ােন-
  

(ক) সকল �মেঝ, িসঁিড়, চলাচল পথ মজবুতভােব িনম�াণ কিরেত এবং যথাযথভােব সংর�ণ কিরেত হইেব

এবং �েয়াজন হইেল উহােদর িনরাপ�া িনি�ত করার জন� মজবুত �রিলং এর ব�ব�া কিরেত হইেব ৬৫[
এবং কম�কালীন িনিবে� চলাচেলর জন� পথ ও িসঁিড় উ�ু� রািখেত হইেব];

  

(খ) �য �ােন �কান সমেয় �কান ব�ি�েক কাজ কিরেত হয়, �স �ােন যাতায়ােতর জন�, যুি�সংগতভােব

যতদূর স�ব িনরাপদ যাতায়ােতর ব�ব�া কিরেত হইেব; এবং
  

(গ) কম��েলর ৬৬[ ***] চলাচেলর পথ ও িসঁিড় পির��, �শ� ও বাধা-ব�কহীন হইেত হইেব ৬৭[ ;
  

(ঘ) মািলক কারখানা ও �িমকেদর সািব�ক িনরাপ�ার �ােথ� কম��েলর চলাচেলর পথ, িসঁিড়, �গইট, �দাম ও

সাধারণ ব�বহাির �ানসমূহ (Common Utility Area) ��াজ সািক�ট ক�ােমরার আওতায় আিনেত

পািরেব।]
  
  
 
িপট, সা�, সুড়� মুখ

ইত�ািদ  

৭৩৷ �য ��ে� �কান �িত�ােনর �কান ি�র আধার, কূপ, গত� অথবা সুড়� পথ এমন হয় �য, উহার গভীরতা,

অব�ান, িনম�াণ, অথবা অভ��র� ব�র কারেণ ইহা িবপেদর কারণ হইেত পাের, �স ��ে� উহােক

মজবুতভােব িনরাপদ �ঘরা অথবা ঢাকনা িদয়া রািখেত হইেব৷
  
  
 
অিতির� ওজন

 
৭৪৷ �কান �িত�ােন �কান �িমকেক, তাহার �িত হইেত পাের এমন �কান ভারী িজিনস উে�ালন, বহন

অথবা নাড়াচাড়া কিরেত �দওয়া যাইেব না৷
  
  
 
�চােখর িনরাপ�া

 

৭৫৷ উৎপাদন �ি�য়া পিরচািলত হয় এ�প �কান �িত�ােনর ��ে� সরকার িবিধ �ারা এই িনেদ�শ িদেত

পািরেব �য, উ��প �কান �ি�য়ায় যিদ িন�বিণ�ত �কান আশংকা থােক, তাহা হইেল উ� �ি�য়ায়

িনেয়ািজত �েত�ক �িমেকর �চােখর িনরাপ�া িবধােনর জন� উপযু� চশমা বা �চাখাবরেণর ব�ব�া কিরেত

হইেব, যথাঃ-
  

(ক) �ি�য়ার কারেণ উৎি�� বা িব�ুিরত কণা বা টুকরা হইেত �চােখর িবপেদর আশংকা;
  

(খ) অিতমা�ায় আেলা বা উ�ােপর কারেণ �চােখর �িতর আশংকা৷
  
  
 



�িটপূণ� য�াংশ িনণ�য়

অথবা উহার �ািয়�

পরী�ার �মতা

 ৭৬৷ যিদ �কান পিরদশ�েকর িনকট ইহা �তীয়মান হয় �য, �কান �িত�ােনর �কান ভবন বা উহার অংশ

িবেশষ, অথবা উহার �কান পথ, য�পািত অথবা ��া� এমন অব�ায় আেছ �য, উহা মানুেষর জীবন ও

িনরাপ�ার জন� �মিক��প তাহা হইেল িতিন �িত�ােনর মািলেকর উপর িলিখত আেদশ জারী কিরয়া,

উহােত উি�িখত সমেয়র মেধ�, িন�িলিখত কাজ করার জন� িনেদ�শ িদেত পািরেবন, যথাঃ- 

 

(ক) উ� ভবন, রা�া, য�পািত বা �া� িনরাপদভােব ব�বহার করা যায় িক না- উহা িনধ�ারেণর জন�

�েয়াজনীয় নকশা এবং অন�ান� তথ� বা িববরণ সরবরাহ করা; 

 

(খ) �কান িনিদ�� অংেশর মান বা শি� িনধ�ারেণর জন� �েয়াজনীয় পরী�া পিরচালনা করা এবং উহার

ফলাফল পিরদশ�কেক অবিহত করা৷
  
  
 
িবপ�নক �ধাঁয়ার

িব�ে� সতক�তামূলক

ব�ব�া

 

৭৭৷ (১) �কান �িত�ােনর �কান ক�, আধার, �চৗবা�া, গত�, পাইপ, ধূমপথ, অথবা অন�ান� সীমাব� �ােন,

�যখােন িবপ�নক �ধাঁয়া এই পিরমােণ থাকার স�াবনা আেছ, যাহা �ারা �কান ব�ি�র আ�া� হওয়ার ঝুঁিক

থািকয়া যায়, �কান ব�ি� �েবশ কিরেত পািরেবন না বা তাহােক �েবেশর অনুমিত �দওয়া হইেব না, যিদ না

�সখােন িবিধ �ারা িনধ�ািরত পিরমােপর �কান ম�ানেহাল অথবা বািহর হইবার কায�কর ব�ব�া থােক৷ 

 

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান সীমাব� �ােন ২৪ �ভাে�র অিধক �ভাে�জ যু� �কান বহনেযাগ�

�ব��িতক বািত উহার অভ��ের ব�বহার করার অনুমিত �দওয়া যাইেব না এবং �য ��ে� �কান �ধাঁয়া দাহ�

হওয়ার স�াবনা থােক �স ��ে� দাহ� িনেরাধক ব� �ারা িনিম�ত বািত ছাড়া অন� �কান বািত উ� �ােন

ব�বহার করার জন� অনুমিত �দওয়া যাইেব না৷ 

 

(৩) �কান �িত�ােনর উ��প �কান সীমাব� �ােন �কান ব�ি� �েবশ কিরেবন না বা �েবশ কিরবার

অনুমিত �দওয়া যাইেব না, যিদ না উহা হইেত �ধাঁয়া িন�াশন এবং �েবশ �িতেরাধ ব�ব�া করার জন�

স�াব� সকল প�া �হণ করা হয় এবং যিদ না িন�িলিখত �য �কান একিট ব�ব�া �হণ করা হয়- 

 

(ক) �কান উপযু� ব�ি� কতৃ�ক পরী�াে� এই মেম� �ত�য়ন প� �দান করা হয় �য, �ানিট িবপ�নক �ধাঁয়া

হইেত মু�, এবং উহা �েবেশর জন� উপযু�; অথবা 

 

(খ) সংি�� �িমক একিট উপযু� �াস-��াস য� ব�বহার কিরেতেছন এবং তাহার �কামরবে�র সে� এমন

একিট র�ু বাধা আেছ যাহার �খালা �া� উ� �ােনর বািহের অব�ানরত �কান ব�ি�র হােত আেছ৷ 

 

(৪) �েত�ক �িত�ােন উপযু� �াস-��াস য�, স�ান করার য�, �কামরব� এবং র�ু তাৎ�িণক

ব�বহােরর জন� উ��প �ােনর িনকেটই মওজুদ রািখেত হইেব, এবং উ��প সর�াম �কান উপযু� ব�ি�

কতৃ�ক সময় সময় পরীি�ত হইেত হইেব, এবং উহা ব�বহােরর �যাগ�- এই মেম� তৎকতৃ�ক �ত�িয়ত হইেত

হইেব, এবং �েত�ক �িত�ােন কম�রত যেথ� সংখ�ক ব�ি�েক উ��প সর�াম ব�বহার এবং �াস-��াস

�বাহ করার প�া স�েক� �িশ�ণ �দােনর ব�ব�া কিরেত হইেব৷ 

 

(৫) �কান �িত�ােন �কান ব�ি�েক বয়লার, বয়লােরর চুি�, ধূমপথ, আধার, �চৗবা�া, পাইপ অথবা �কান

সীমাব� �ােন উহােত কাজ করার জন� অথবা উহােত �কান পরী�া পিরচালনার জন� �েবশ কিরবার অনুমিত

�দান করা যাইেব না যত�ণ পয�� না ইহা বায়ু �বােহর �ারা যেথ� ঠা�া করা হইয়ােছ অথবা অন�

�কানভােব মানুেষর �েবেশর জন� উপযু� করা হইয়ােছ৷
  
  
 
িবে�ারক বা দাহ�

গ�াস, ধুলা ইত�ািদ

 ৭৮৷ (১) �য ��ে� �কান �িত�ােন �কান উৎপাদন �ি�য়ার কারেণ উি�ত গ�াস, �ধাঁয়া, বা� বা ধুলা এমন

�কৃিতর বা এমন পিরমােণর হয় �য, উহা িবে�ািরত বা ��িলত হইবার স�াবনা থােক, �স ��ে� উ��প

িবে�ারণ ব� করার জন� িন�িলিখত প�ায় স�াব� সব��কার ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব, যথাঃ- 

 

(ক) ��া� বা য�পািত ব�বহােরর সময় উহা কায�করভােব িঘিরয়া রািখয়া; 

 

(খ) উ��প ধুলা, গ�াস, �ধাঁয়া বা বা� িন�াশন বা উহার স�য় িনেরাধ কিরয়া; 

 

(গ) দহনীয় হইবার স�াব� সকল উৎস কায�করভােব িঘিরয়া রািখয়া৷ 



 

(২) �য ��ে� �কান �িত�ােন �কান �ি�য়ায় ব�ব�ত �কান প�◌্ন�া� বা য�পািত এমনভােব িনম�াণ করা

হয় নাই যাহােত উহা উ��প িবে�ারেণর ��ে� উৎপ� স�াব� চাপ সহ� কিরেত পাের �স ��ে� উ�

প�◌্ন�া� বা য�পািতেত �চাক, �বফ� স, �ভ�স বা অন� �কান কায�কর য�পািত ব�ব�া কিরয়া উ�

িবে�ারেণর িব��ার বা �ভাব �রাধ করার জন� স�াব� সকল ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব৷ 

 

(৩) �য ��ে� �কান �িত�ােনর �কান প�◌্ন�া� বা য�পািতর �কান অংশ �কান িবে�ারক বা দাহ� গ�াস বা

বা� �াভািবক বায়ু চাপ অেপ�া অিধক চােপ থােক, �সে�ে� উ� অংশ িন�িলিখত প�া ব�তীত �খালা

যাইেব না, যথাঃ- 

 

(ক) উ� �কান অংেশর ঢাকনার মুেখর সে� সংযু� �কান পাইেপর সংেযাগ খুিলয়া �দওয়ার পূেব� উ�

অংেশ �কান গ�াস বা বা� �েবশ অথবা উ��প পাইপ �প-বাল�  �ারা বা অন� �কান প�ায় ব� কিরেত

হইেব; 

 

(খ) উ��প �কান ব�ন অপসারণ কিরবার পূেব� উ� অংেশর অথবা পাইেপর গ�াস বা বাে�র চাপ

�াভািবক বায়ু চােপ কমাইয়া আনার জন� স�াব� সকল ব�ব�া �হণ কিরেত হইেব; 

 

(গ) �য ��ে� উ��প �কান ব�ন �থ বা অপসারণ করা হইয়ােছ, �স ��ে� �কান িবে�ারক বা দাহ� গ�াস

অথবা বা� উ� অংেশ অথবা পাইেপ, ব�ন শ� কিরয়া বাধা না হওয়া পয�� এবং িনরাপদভােব �িত�ািপত

না হওয়া পয��, �েবশ িনেরাধ কিরবার জন� সব� �কার কায�কর ব�ব�া �হণ কিরেত হেইবঃ 

 

তেব শত� থােক �য, �য ��ে� �কান ��া� বা য�পািত �খালা মােঠ �ািপত হয়, �সে�ে� এই উপ-ধারার

িবধান �েযাজ� হইেব না৷
  

(৪) �য ��ে� �কান �িত�ােন �কান ��া�, আধার বা �চৗবা�ােত �কান িবে�ারক বা দাহ� পদাথ� থােক বা

�কান সময় িছল, �স ��ে� উহােত তাপ ব�বহার কিরয়া �কান�প ঝালাই বা কাটার কাজ করা যাইেব না,

যিদ না উ� ব� বা �ধাঁয়া অপসারণ অথবা অদাহ� বা অিবে�ারক অব�ায় �পা�র করার জন� �থেম

যথাযথ ব�ব�া �হণ করা হয়, এবং উ��প �কান পদাথ� উ� ��া�, আধার বা �চৗবা�ায় উ��প �কান

কাজ করার পর �েবশ কিরেত �দওয়া যাইেব না, যত�ণ পয�� না সংি�� ধাতু উ� ব�েক দাহ� করার

িবপদ �রাধ করার মত যেথ� ঠা�া হয়৷
  
  
 
ব�ি�গত সুর�া

য�পািত ব�বহােরর

বাধ�বাধকতা

 

৬৮[ ৭৮ক। (১) �েযাজ� ��ে� কতৃ�প� �িমকগেণর ব�ি�গত সুর�া য�পািত সরবরাহ ও ব�বহার িনি�ত

করা ব�তীত কাউেক কেম� িনেয়াগ কিরেত পািরেব না এবং এই িবষেয় মািলক কতৃ�ক িনধ�ািরত প�ায় একিট

�রকড� বুক সংর�ণ কিরেত হইেব। 
  

(২) ব�ি�গত সুর�া য�পািত সরবরােহর পর উহা ব�বহার করা না হইেল সংি�� �িমকগণ দায়ী হইেবন।
  

(৩) কম�ে�ে� �িমেকর �পশাগত �া�� সুর�া ও �সইফিট িনি�ত করেণর জন� �েত�ক �িমকেক কােজর

ঝুিক স�েক� �িশ�েণর মাধ�েম সেচতন কিরেত হইেব।]
  
  

স�ম অধ�ায়
 �া��, �া�� িবিধ ও িনরাপ�া স�েক� িবেশষ িবধান

 
িবপ�নক চালনা  ৭৯৷ �য ��ে� সরকার এই মেম� স�� হয় �য, �কান �িত�ােনর �কান কম� পিরচালনায় ইহােত িনযু� �কান

ব�ি�র সাংঘািতক শারীিরক জখম, িবষা�া� বা ব�ািধেত আ�া� হওয়ার স�াবনা থােক, �স ��ে� সরকার

িবিধ �ারা উ� �িত�ান স�েক� িলিখত িবধান �ণয়ন কিরেত পািরেব, যথাঃ-
  

(ক) �কা�  �কা�  পিরচালনা ঝুঁিকপূণ� উহা �ঘাষণা;
  

(খ) মিহলা, িকেশার এবং িশ�েদর উ� কােজ িনেয়াগ িনিষ� করা;
  



(গ) উ� কােজ িনেয়ািজত �েত�ক ব�ি�র িনয়িমত শারীিরক পরী�ার ব�ব�া করা এবং উ� কােজর জন�

উপযু� বিলয়া �ত�িয়ত হন নাই এই রকম �কান ব�ি�র ইহােত িনেয়াগ িনিষ� করা;
  

(ঘ) উ� কােজ িনযু� ব�ি�গেণর বা উহার আেশ পােশ কম�রত ব�ি�গেণর সু-র�ার ব�ব�া করা, এবং কম�

পিরচালনার ব�াপাের িবেশষ �কান ব� বা প�া ব�বহার করা; এবং
  

(ঙ) �িতকারক রাসায়িনক পদাথ� স�েক� �নািটশ ও ব�বহােরর ��ে� সতক�তা অবল�ন করার �নািটশ৷
  
  
 
� �ঘটনা স�েক� �নািটশ

�দান

 

৮০৷ (১) যিদ �কান �িত�ােন �কান �ঘ�টনা ঘেট, যাহােত �াণহািন বা শারীিরক জখম হয়, অথবা যিদ �কান

�িত�ােন �ঘ�টনাজিনত িবে�ারণ, ��লন, অি�কা�, সেবেগ পািন �েবশ বা ধু� উ�ীরণ ঘেট, তাহা

হইেল মািলক পিরদশ�কেক পরবত�ী �ই কম� িদবেসর মেধ� তৎস�েক� �নািটশ মারফত অবিহত কিরেবন

৬৯[ :
  

তেব শত� থােক �য, উি�িখত ঘটনা সংঘিটত হওয়ার সােথ সােথ স�াব� �য়�িত �াস করা িকংবা পিরি�িত

িনয়�েণ আনার লে�� তাৎ�িণকভােব �েয়াজনীয় কায��ম আরে�র জন� কারখানা কতৃ�প� িবষয়িট

সরকার, ফায়ার সািভ�স, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ�ন পিরদ�র, থানা, �েয়াজেন িনকটবত�ী হাসপাতাল

বা সরকাির-�বসরকাির �া�� �সবা �িত�ানেক �ফান, �মাবাইল �ফান, এসএমএস অথবা ফ�াে�র মাধ�েম

অবিহত কিরেব।] 
  

(২) �য ��ে� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান �ঘ�টনায় শারীিরক জখম হওয়ার কারেণ উহা �কান আহত

�িমকেক আটচি�শ ঘ�ার অিধক সময় পয�� কােজ অনুপি�ত থািকেত বাধ� কের, �স ��ে� িবিধ �ারা

িনধ�ািরত �রিজ�াের ইহা িলিপব� কিরয়া রািখেত হইেব৷ 
  

(৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত �রিজ�াের িলিখত িববরেণর একিট কিপ মািলক �েত�ক বৎসর ৩০�শ জুন

এবং ৩১�শ িডেস�র এর পরবত�ী পনর িদেনর মেধ� �ধান পিরদশ�েকর িনকট ��রণ কিরেবন
  
  
 
কতক�েলা িবপ�নক

ঘটনার �নািটশ  

৮১৷ �য ��ে� �কান �িত�ােন িবিধ �ারা িনধ�ািরত �কৃিতর �কান িবপ�নক ঘটনা ঘেট �স ��ে�, উহােত

�কান শারীিরক জখম হউক বা না হউক, মািলক পরবত�ী িতন কম�িদবেসর মেধ� তৎস�েক� �নািটশ মারফত

পিরদশ�কেক অবিহত কিরেবন৷
  
  
 
কিতপয় ব�ািধ স�েক�

�নািটশ

 ৮২৷ (১) �য ��ে� ি�তীয় তফিসেল উি�িখত ব�ািধ �ারা �কান �িত�ােন �কান �িমক আ�া� হন, �স ��ে�

মািলক অথবা সংি�� �িমক অথবা তৎকতৃ�ক িনিদ�� �কান ব�ি�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত ফরেম ও সমেয়র মেধ�,

তৎস�েক� পিরদশ�কেক �নািটশ মারফত অবিহত কিরেবন৷ 
  

(২) যিদ �কান �রিজ�াড� িচিকৎসক �কান �িত�ােনর বত�মান বা ভূতপূব� �কান �িমকেক িচিকৎসাকােল

�দেখন �য, িতিন ি�তীয় তফিসেল উি�িখত �কান ব�ািধেত ভুিগেতেছন বা ভুিগেতেছন বিলয়া তাহার সে�হ

হইেতেছ, তাহা হইেল উ� িচিকৎসক অিবলে� একিট িলিখত িরেপাট� মারফত �ধান পিরদশ�কেক িন�িলিখত

িবষয় অবিহত কিরেবন, যথাঃ- 

 

(ক) �রাগীর নাম এবং ডাক �যাগােযােগর িঠকানা; 
  

(খ) �রাগী �য �রােগ ভুিগেতেছন বা ভুিগেতেছন বিলয়া সে�হ হইেতেছ, তাহার নাম; 
  

(গ) �য �িত�ােন �রাগী বত�মােন কাজ কিরেতেছন বা সব�েশষ কাজ কিরয়ােছন, তাহার নাম ও িঠকানা৷ 
  

৭০[ (২ক) �ধান পিরদশ�ক কতৃ�ক িনধ�ািরত সংি�� মািলক উ��প �পশাগত ব�ািধেত আ�া�, �িত��

�িমেকর িচিকৎসার ব�ব�া কিরেবন।]
  



(৩) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, ি�তীয় তফিসেল �কান নূতন �রাগ সংেযাজন কিরেত পািরেব

অথবা উহা হইেত �কান �রাগ বাদ িদেত পািরেব৷
  
  
 
�ঘৃটনা বা ব�িধ স�েক�

তদে�র িনেদ�শ

�দােনর �মতা

 

৮৩৷ (১) �য ��ে� �কান �িত�ােন �ঘ�টনা জিনত িবে�ারণ, ��লন, অি�কা� বা সেবেগ পািন �েবশ

অথবা অন� �কান �ঘ�টনা ঘেট, অথবা �য ��ে� �কান �িত�ােন ি�তীয় তফিসেল উি�িখত �কান ব�ািধর

�া�ভ�াব �দখা �দয় বা িদয়ােছ বিলয়া সে�হ হয়, এবং সরকার যিদ মেন কের �য, উ��প �ঘ�টনা বা

ব�ািধর উ�েবর কারণ ও তৎস�িক�ত পিরি�িত স�ে� আনু�ািনক তদ� হওয়া �েয়াজন, �স ��ে� সরকার

�কান �যাগ� ব�ি�েক উ��প তদ� কিরবার জন� িনযু� কিরেত পািরেব, এবং আইেনর বা সংি�� িবষেয়

িবেশষ �ানস�� �কান ব�ি�েক তদ�কােল এেসসর িহসােব কাজ করার জন� িনযু� কিরেত পািরেব৷ 
  

(২) উ� তদ�কারী ব�ি�র, �কান সা�ীর উপি�িত, দিলল বা অন� �কান ব� �পশ িনি�ত করার �েয়াজেন

এতদসং�া� �দওয়ানী কায�িবিধর অধীন �দওয়ানী আদালেতর সকল �মতা থািকেব, এবং �কান ব�ি�েক

তদে�র উে�েশ� �কান সংবাদ �দওয়ার জন� িতিন িনেদ�শ িদেল �স ব�ি� দ� িবিধর ধারা ১৭৬ এর অেথ�

উহা কিরেত আইনত বাধ� বিলয়া গণ� হইেবন৷ 
  

(৩) তদে�র �েয়াজেন উ� তদ�কারী এই আইেনর অধীন �কান পিরদশ�েকর �য �য �মতা তাহার �েয়াগ

করার �েয়াজন বিলয়া মেন কেরন, তাহা িতিন �েয়াগ কিরেত পািরেবন৷ 
  

(৪) তদ�কারী ব�ি� সরকােরর িনকট তাহার িরেপাট� �পশ কিরেবন এবং এই িরেপােট� �ঘ�টনার কারণ এবং

তৎস�িক�ত পিরি�িত িলিপব� কিরেবন, এবং এতদিবষেয় তাহার এবং এেসসেরর �কান ম�ব� থািকেল

তাহাও ব�� কিরেবন৷ 
  

(৫) সরকার, তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত সময় ও প�ায়, উ� িরেপাট� �কাশ কিরেব৷
  
  
 
নমুনা সং�েহর �মতা

 

৮৪৷ (১) �কান পিরদশ�ক, �কান �িত�ােনর �াভািবক কম� সমেয়, মািলকেক সংবাদ িদয়া �িত�ােন ব�ব�ত

বা ব�বহােরর জন� আনীত �কান ব�র নমুনা, অতঃপর বিণ�ত প�ায়, সং�হ কিরেত পািরেবন, যিদ তাহার

িনকট �তীয়মান হয় �য, উ� ব� এই আইন বা �কান িবিধর �খলাপ কিরয়া ব�বহার করা হইেতেছ অথবা

ইহার ব�বহার �িত�ােনর �িমকগেণর শারীিরক �িত বা �া�� হািন ঘটাইেত পাের৷ 
  

(২) �য ��ে� �কান পিরদশ�ক উ��প নমুনা সং�হ কেরন, �স ��ে� িতিন, মািলক ই�াকৃতভােব অনুপি�ত

না থািকেল তাহার উপি�িতেত, সংগৃহীত নমুনা িতন অংেশ িবভ� কিরেবন, এবং উহার �েত�ক অংশেক

ভালভােব সীল এবং যথাযথ িচি�ত কিরয়া িদেবন, এবং মািলকেকও উহােত তাহার িনজ� সীল ও িচ�

িদবার অনুমিত িদেবন৷ 
  

(৩) পিরদশ�ক অনুেরাধ কিরেল, মািলক সংগৃহীত নমুনা িবভি�করণ এবং উহা সীল ও িচি�তকরেণর জন�

�েয়াজনীয় সর�ােমর ব�ব�া কিরেবন৷ 
  

(৪) পিরদশ�ক উপিরউ� নমুনার এক অংশ সে� সে� মািলকেক �দান কিরেবন, ি�তীয় অংশ িবে�ষণ

করতঃ ইহার উপর িরেপাট� �দােনর জন� সরকারী িবে�ষেকর িনকট ��রণ কিরেবন, এবং তৃতীয় অংশ,

নমুনা ব�িট স�েক� �কান �ফৗজদারী মামলা হইেল আদালেত �পশ কিরবার জন�, িনেজর কােছ রািখয়া

িদেবন৷ 
  

(৫) এই ধারার অধীন সরকারী িবে�ষক কতৃ�ক �ণীত �কান নমুনা ব�র উপর িরেপাট� অনু�প ব� স�ে�

দােয়রকৃত �কান মামলায় সা�গ� িহসােব ব�বহার করা যাইেব৷
  
  
 
কিতপয় িবপেদর ��ে�

পিরদশ�েকর �মতা

 ৮৫৷ (১) এই আইেন �কান িবষয় স�ে� সু�� িবধান নাই এ�প �কান ��ে�, যিদ পিরদশ�েকর িনকট ইহা

�তীয়মান হয় �য, �কান �িত�ান বা উহার অংশিবেশষ অথবা উহােত বা উহার সিহত সংি�� ন� বা উহা

কতৃ�ক িনয়ি�ত �কান ব�াপার বা রীিত মানুেষর জীবন ও িনরাপ�ার জন� িবপ�নক, অথবা এমন ��িটপূণ� �য

উহা মানুেষর শারীিরক �িত কিরেত পাের, তাহা হইেল িতিন িলিখত �নািটশ �ারা তৎস�েক� মািলকেক



অবিহত কিরেত পািরেবন এবং �নািটেশ উি�িখত সমেয়র মেধ� ও প�িতেত, �য �য কারেণ উহা িবপ�নক

বা �িতকারক বা �িটপূণ� তাহা দূরীভূত করার িনেদ�শ িদেত পািরেবন৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এর িবধােনর হািন না কিরয়া, পিরদশ�ক িলিখত আেদশ �ারা �কান �িত�ােনর মািলকেক

তাহার �িত�ােনর বা উহার �কান অংেশর �কান �� উপড়াইয়া �ফলা বা কমাইয়া �ফলা িনিষ� কিরেত

পািরেবন, যিদ তাহার মেত ইহা �ারা অন� �কান ��ভ ভাি�য়া পড়ার অথবা �িত�ােনর �কান অংশ অকােল

�িসয়া পড়ার স�াবনা থােক অথবা ইহা �িত�ােনর জন� িবপ�নক হয়৷
  

(৩) যিদ পিরদশ�েকর মেত �কান �িত�ােন কম�রত �কান ব�ি�র জীবন ও িনরাপ�া আ� িবপেদর স�ুখীন

তাহা হইেল, িতিন সংি�� মািলকেক �দ� িলিখত আেদশ �ারা তাহার এই মেতর কারণ বণ�না কিরয়া, িবপদ

অপসািরত হইয়ােছ এই মেম� িতিন স�� না হওয়া পয��, উ� �িত�ােন বা উহার �কান অংেশ �কান ব�ি�র

িনেয়াগ িনিষ� কিরেত পািরেবন, তেব �কান ব�ি� উ� িবপদ অপসারেণর কােজ িনযু� থািকেল তৎস�েক�

এই আেদশ �েযাজ� হইেব না৷
  

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �দ� আেদশ �ারা সং�ু� �কান মািলক আেদশ �াি�র দশ িদেনর মেধ� উহার

িব�ে� �ধান পিরদশ�েকর িনকট আপীল কিরেত পািরেবন, এবং িতিন এই আেদশ বহাল, সংেশাধন বা

বািতল কিরেত পািরেবন৷
  

(৫) উপ-ধারা (১) এবং (৩) এর অধীন �দ� �েত�ক আেদশ স�েক� পিরদশ�ক তাৎ�িণকভােব সরকােরর

িনকট িরেপাট� �পশ কিরেবন, এবং সংি�� মািলকেক এই িরেপাট� �দান স�েক� অবিহত কিরেবন৷
  

(৬) �ধান পিরদশ�ক উপ-ধারা (৪) এর অধীন তৎকতৃ�ক �দ� বািতেলর আেদশ ব�তীত অন� �কান আেদশ

স�েক� তাৎ�িণকভােব সরকােরর িনকট িরেপাট� �পশ কিরেবন, এবং এই িরেপাট� �দান স�েক� সংি��

মািলকেকও অবিহত কিরেবন৷
  

(৭) �কান মািলেকর উপ-ধারা (১), (৩) অথবা (৪) এর অধীন �দ� �কান আেদেশর িব�ে� আপি� থািকেল

িতিন আেদশ �াি�র িবশ িদেনর মেধ� উ� আপি� এবং উহার কারণ িলিপব� করতঃ সরকােরর িনকট

িলিখতভােব জানাইেবন এবং সরকার উহা একিট কিমিটর িনকট িস�াে�র জন� ��রণ কিরেব৷
  

(৮) উ� কিমিটর িস�া� না পাওয়া পয��, �য আেদেশর িবর�ে� আপি� উ�াপন করা হইয়ােছ মািলকেক

উহা মািনয়া চিলেত হেইবঃ
  

তেব শত� থােক �য, মািলেকর আেবদেনর পিরে�ি�েত কিমিট উহার িস�া� না �দওয়া পয�� উপ-ধারা (১)

এর অধীন �দ� আেদশ সামিয়কভােব �িগত রািখেত পািরেব৷
  
  
 
িবপ�নক ভবন এবং

য�পািত স�ে� তথ�

�দান

 

৮৬৷ (১) �য ��ে� �কান �িত�ােনর �িমক �দিখেত পান �য, উহার �কান ভবন বা য�পািত, যাহা �িমেকরা

সাধারণতঃ ব�বহার কেরন এমন িবপ�নক অব�ায় আেছ �য, উহা �য �কান সময় �কান �িমেকর শারীিরক

জখম �াি�র কারণ হইেত পাের, �স ��ে� িতিন অিবলে� তৎস�েক� িলিখতভােব মািলকেক অবিহত

কিরেবন৷
  

(২) উ��প সংবাদ �াি�র পর মািলক যিদ িতন িদেনর মেধ� তৎস�েক� যথাযথ ব�ব�া �হণ কিরেত ব�থ�

হন এবং উ� ভবন বা য�পািত ব�বহার করার কারেণ �কান �িমক যিদ জখম �া� হন তাহা হইেল মািলক,

অনু�প জখম�া� �িমকেক, �াদশ অধ�ােয়র অধীন উ��প জখেমর জন� �েদয় �িতপূরেণর ি��ন হাের

�িতপূরণ িদেত বাধ� থািকেবন৷
  
  
 
কিতপয় কােজ

মিহলাগেণর িনেয়ােগ

বাধা-িনেষধ

 

৮৭৷ ধারা ৩৯, ৪০ এবং ৪২ এর িবধান�িল িকেশার �িমকগেণর জন� �যমন �েযাজ� মিহলা �িমকগেণর

জন�ও �তমন �েযাজ� হইেব৷

  
  
 



অধ�ােয়র অনুপূরক

িবিধ �ণয়েনর �মতা

 ৮৮৷ সরকার িবিধ �ণয়ন কিরয়া-
  

(ক) �কান �িত�ােন িনযু� �িমকগেণর িনরাপ�ার জন� অিতির� িবধান বা ব�ব�া �হেণর জন� িনেদ�শ

িদেত পািরেব;
  

(খ) �কান ভবেনর দৃঢ় অব�া স�েক� িবিধ �ারা িনধ�ািরত �যাগ�তাস��� �কান ব�ি� কতৃ�ক িবিধ �ারা

িনধ�ািরত ফরেম �দ� �ত�য়নপ� �ধান পিরদশ�েকর িনকট না �পৗঁছা পয�� উ� ভবেন শি� চািলত �কান

উৎপাদন �ি�য়া চালােনা িনিষ� কিরেত পািরেব৷
  
  

অ�ম অধ�ায়
 কল�াণমূলক ব�ব�া

 
�াথিমক িচিকৎসা

সর�াম

 

৮৯৷ (১) �েত�ক �িত�ােন সকল কম� সমেয় যাহােত সহেজ পাওয়া যায় এমনভােব �াথিমক িচিকৎসা

সর�াম সমৃ� বা� অথবা িবিধ �ারা িনধ�ািরত সর�াম সমৃ� আলিমরার ব�ব�া কিরেত হইেব৷
  

(২) উ��প বা� বা আলিমরার সংখ�া, �িত�ােন সাধারণতঃ িনেয়ািজত �েত�ক একশত প�াশ জন

�িমেকর জন� একিটর কম হইেব না৷
  

(৩) �েত�ক �াথিমক িচিকৎসা বা� অথবা আলিমরা এমন একজন দািয়�পূণ� ব�ি�র িজ�ায় থািকেব িযিন

�াথিমক িচিকৎসায় �িশ�ণ�া� এবং যাহােক �িত�ােনর সকল কম� সমেয় পাওয়া যাইেব৷
  

(৪) �েত�ক কম�-কে� উ� ব�ি�র নাম স�িলত একিট �নািটশ টাংগাইয়া �দওয়া হইেব এবং উ� ব�ি�

তাহােক সহেজ সনা� করা যায় মত ব�াজ পিরধান কিরেবন৷
  

(৫) �য সকল �িত�ােন সাধারণতঃ িতনশ বা তেতািধক �িমক িনেয়ািজত থােকন �স সকল �িত�ােন িবিধ

�ারা িনধ�ািরত মােপর ও য�পািত সি�ত অথবা অন�ান� সুিবধা স�িলত িডসেপনসারীসহ একিট �রাগী ক�

থািকেব, এবং উ� ক�িট িবিধ �ারা িনধ�ািরত িচিকৎসক ও নািস�ং �ােফর দািয়ে� থািকেব৷
  

৭১[ (৬) �য সকল �িত�ান বা �িত�ানসমূেহ পাঁচ হাজার বা তেতািধক �িমক িনযু� থােকন �সই সকল

�িত�ান বা �িত�ানসমূেহর মািলক বা মািলকগণ িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায় একিট �ায়ী �া�� �ক�

পিরচালনার ব�ব�া কিরেবন।
  

(৭) �পশাগত �রােগ বা কম�কালীন �ঘ�টনায় আ�া� �িমক ও কম�চারীেক মািলেকর িনজ খরেচ ও দািয়ে�

উ� �রাগ, আঘাত বা অসু�তা উপযু� বা িবেশষ� িচিকৎসক �ারা স�ূণ� সু� না হওয়া পয�� িচিকৎসা

কিরেত হইেব। 
  

(৮) �েত�ক �িত�ােন �যখােন ৫০০ জন বা তেতািধক সংখ�ক �িমক িনযু� রিহয়ােছন �সই সব �িত�ােনর

মািলক িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত কল�াণ কম�কত�া িনেয়াগ কিরেবন।]
  
  
 
�সইফিট �রকড� বুক

সংর�ণ  
৯০৷ পঁিচশ জেন অিধক �িমক স�িলত �েত�ক কারখানা/�িত�ােন ৭২[ িবিধ �ারা িনধ�ািরত] প�িতেত

বাধ�তামূলক �সইফিট �রকড� বুক ৭৩[ সংর�ণ ও �সইফিট তথ� �বাড� �দশ�ন] কিরেত হইেব৷
  
  
 
�সইফিট কিমিট গঠন

 
৭৪[ ৯০ক। প�াশ বা তদূ�� সংখ�ক �িমক িনেয়ািজত রিহয়ােছন এমন �েত�ক কারখানায় িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�ায় �সইফিট কিমিট গঠন এবং উহােক কায�কর কিরেত হইেব।]
  
  
 
�ধৗতকরণ সুিবধা  ৯১৷ (১) �েত�ক �িত�ােন-

  



(ক) উহােত কম�রত �িমকগেণর ব�বহােরর জন� যেথ� সংখ�ক উপযু� �গাসলখানা ও �ধৗতকরেণর সুিবধা

এবং উহার র�ণােব�েণর ব�ব�া থািকেত হইেব;
  

(খ) উ��প সুিবধািদ পু�ষ ও মিহলা �িমকগেণর জন� �ত�ভােব থািকেত হইেব, এবং উহা যথাযথভােব

পদ�ােঘরা থািকেব;
  

(গ) উ��প সুিবধািদ সব সময় পির�ার-পির�� রািখেত হইেব এবং সহেজ গমনেযাগ� হইেত হইেব৷
  

(২) সরকার িবিধ �ারা �কান �িত�ান স�েক� উ��প সুিবধািদর মান িনধ�ারণ কিরেত পািরেব৷
  
  
 
ক�াি�ন

 

৯২৷ (১) �য �িত�ােন সাধারণতঃ একশত জেনর অিধক �িমক িনযু� থােকন �স �িত�ােন তাহােদর

ব�বহােরর জন� যেথ� সংখ�ক ক�াি�ন থািকেব৷
  

(২) সরকার িবিধ �ারা-
  

(ক) �কান ক�াি�েনর িনম�াণ, �ান সং�ান, আসবাবপ� এবং অন�ান� সর�ােমর মান িনধ�ারণ কিরেব;
  

(খ) ক�াি�েনর জন� একিট ব�ব�াপনা কিমিট গঠন এবং উহার ব�ব�াপনায় �িমক �িতিনধে�র জন� িবধান

কিরেত পািরেব৷
  

(৩) ক�াি�েন িক ধরেণর খাদ� সরবরাহ করা হইেব এবং উহার মূল� কত হইেব তাহা উ� ব�ব�াপনা কিমিট

িনধ�ারণ কিরেব৷
  
  
 
িব�াম ক�, ইত�ািদ

 

৯৩৷ (১) সাধারণতঃ প�াশ জেনর অিধক �িমক িনযু� থােকন এ�প �েত�ক �িত�ােন �িমকগেণর

ব�বহােরর জন� যেথ� এবং উপযু� সংখ�ক িব�াম কে�র ব�ব�া ও র�ণােব�ণ কিরেত হইেব, এবং উ�

�িত�ােন �িমকগণ যাহােত তাহােদর সে� আনীত খাবার খাইেত পােরন �সইজন� পান করার পািনর

ব�ব�াসহ একিট উপযু� খাবার কে�রও ব�ব�া এবং র�ণােব�ণ কিরেত হইেবঃ
  

তেব শত� থােক �য, ধারা ৯২ এর অধীন সংরিতগত �কান ক�াি�ন এই উপ-ধারার অধীন �েয়াজনীয় �কান

ব�ব�ার অংশ বিলয়া গণ� হেইবঃ
  

আেরাও শত� থােক �য, �য �িত�ােন �কান খাবার ক� িবদ�মান, �সখােন �িমকগণ তাহার কম� কে� বিসয়া

�কান খাবার খাইেত পািরেবন না৷
  

(২) উ� িব�াম ক� এবং খাবার ক� যেথ�ভােব আেলািকত এবং বায়ুস�িলত হইেত হইেব এবং পির�ার

ও সহনীয় তাপমা�ায় র�ণােব�ণ কিরেত হইেব৷
  

(৩) �য সকল �িত�ােন ২৫জেনর অিধক মিহলা �িমক িনযু� থািকেবন �সখােন পু�ষ ও মিহলােদর জন�

পৃথক িব�াম কে�র ব�ব�া এবং �য সকল �িত�ােন ২৫জেনর কম মিহলা �িমক িনযু� থািকেবন �সখােন

িব�াম কে� মিহলােদর জন� পৃথক পদ�া �ঘরা জায়গার ব�ব�া থািকেব৷
  
  
 
িশ� ক�  ৯৪৷ (১) সাধারণতঃ চি�শ বা তেতািধক মিহলা �িমক িনেয়ািজত আেছন এ�প �েত�ক �িত�ােন তাহােদর

ছয় বৎসেরর কম বয়সী িশ� স�ানগেণর ব�বহােরর জন� এক বা একািধক উপযু� কে�র ব�ব�া ও

র�ণােব�ণ কিরেত হইেব৷
  

(২) উ��প �কান কে� যেথ� �ান সং�ান, আেলা ও বায়ু চলাচেলর ব�ব�া থািকেব, এবং উহা পির�ার-

পির�� ও �া��স�তভােব র�ণােব�ণ কিরেত হইেব, এবং ক�িট িশ�েদর পিরচয�ার জন� অিভ� বা

�িশ�ণ�া� মিহলার ত�াবধােন থািকেব৷
  



(৩) উ��প ক� িশ�েদর মােয়েদর জন� সহজগম� হইেত হইেব, এবং যুি�সংগতভােব যতদূর স�ব উহা

�িত�ােনর এমন �কান অংেশর সংল� বা িনকেট অবি�ত হইেব না �যখান হইেত িবরি�কর �ধাঁয়া, ধুলাবািল

বা গ� িনগ�ত হয়, অথবা �যখােন অিত মা�ায় শ�ময় কাজ-কম� পিরচািলত হয়৷
  

(৪) উ��প ক� মজবুতভােব িনম�াণ কিরেত হইেব, এবং ইহার সকল �দওয়ােল ও ছােদ উপযু� তাপ

�িতেরাধক ব� থািকেত হইেব এবং ইহা পািন-�রাধক হইেত হইেব৷
  

(৫) উ��প কে�র উ�তা �মেঝ হইেত ছােদর সব�িন� অংশ পয�� ৩৬০ �সি�িমটােরর নীেচ হইেব না,

এবং উহােত অব�ানরত �েত�ক িশ�র জন� �মেঝর পিরমাণ হইেব কমপে� ৬০০ বগ� �সি�িমটার৷
  

(৬) উ��প �কান কে�র �েত�ক অংেশর জন� �চুর আেলা-বাতাস ও মু� বায়ু স�ালেনর উপযু� ও

কায�কর ব�ব�া থািকেত হইেব৷
  

(৭) উ��প �কান ক� যেথ� আসবাবপ� �ারা সি�ত থািকেব এবং িবেশষ কিরয়া �েত�ক িশ�র জন�

িবছানাসহ একিট খাট বা �দালনা থািকেব, এবং �েত�ক মা যখন িশ�েক �ধ পান করাইেবন বা পিরচয�া

কিরেবন, তখন তাহার ব�বহােরর জন� অ�তঃ একিট �চয়ার বা এই �কােরর �কান আসন থািকেত হইেব,

এবং তুলনামূলকভােব বয়� িশ�েদর জন� যেথ� ও উপযু� �খলনার সরবরাহ থািকেত হইেব৷
  

(৮) তুলনামূলকভােব বয়� িশ�েদর জন� একিট উপযু� �ঘরা �দওয়া ছায়াময় উ�ু� �খলার মাঠ থািেকবঃ
  

তেব শত� থােক �য, �ধান পিরদশ�ক িলিখত আেদশ �ারা �কান �িত�ানেক এই উপ-ধারার িবধান হইেত

অব�াহিত িদেত পািরেবন যিদ িতিন এই মেম� স�� হন �য উ��প �খলার মাঠ করার জন� �িত�ােনর যেথ�

জায়গা নাই৷
  
  
 
�িতব�ী �িমকেদর

আবাসন সুিবধা  
৭৫[ ৯৪ক। �কান িশ� �িত�ােন �িমকেদর জন� আবাসেনর ব�ব�া থািকেল, আবাসন বরাে�র ��ে�

�িতব�ী �িমকগণেক অ�ািধকার �দান কিরেত হইেব।]
  
  
 
চা-বাগােন িবেনাদন ও

িশ�ার সুিবধা

 

৯৫৷ সরকার চা বাগান স�েক�-
  

(ক) িবিধ �ণয়ন কিরয়া উহার �েত�ক মািলকেক �সখােন িনযু� �িমকগণ এবং তাহােদর িশ� স�ানগেণর

জন� িবিধেত উি�িখত িবেনাদনমূলক সুেযাগ-সুিবধার ব�ব�া করার জন� িনেদ�শ িদেত পািরেব;
  

(খ) �য �তগে� �কান চা-বাগােনর �িমকগেণর ছয় হইেত বােরা বছর বয়সী িশ� স�ানগেণর সংখ�া পঁিচশ

এর উপের হয় �স �তগে�, িবিধ �ণয়ন কিরয়া উহার মািলকেক, িবিধেত উি�িখত �কাের এবং মােনর

িশ�েদর িশতগার সুেযাগ এর ব�ব�া কিরবার জন� িনেদ�শ িদেত পািরেব;
  

(গ) �িতিট চা বাগােন �িমকেদর এবং তাহােদর স�ানেদর জন� িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায় উপযু� িচিকৎসা

�ক� �িত�া কিরেত হইেব৷
  
  
 
চা-বাগােন গৃহায়ন

সুিবধা
 

৯৬৷ �েত�ক চা বাগােনর মািলক চা বাগােন বসবাসরত �ত�ক �িমক এবং তাহার পিরবােরর জন� গৃহায়েনর

সুিবধার ব�ব�া কিরেবন৷
  
  
 
চা-বাগােন �দনি�ন

�েয়াজনীয় িজিনসপ�

ইত�ািদ, �াি�র সুিবধা

 

৯৭৷ চা বাগােনর �েত�ক মািলক তাহার �িমকগেণর জন� সহজগম� �ােন তাহােদর �দনি�ন �েয়াজনীয়

িজিনস �াি�র সুিবধার ব�ব�া কিরেবন৷

  
  
 



সংবাদপ� �িমেকর

জন� িচিকৎসা পিরচয�া

 ৯৮৷ �েত�ক সংবাদপ� �িমক এবং তাহার উপর িনভ�রশীলগণ সংবাদপ� �িত�ােনর খরেচ িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�ায় ও পিরমােণ িচিকৎসা পিরচয�া পাইবার অিধকারী হইেবন৷
  

ব�াখ�াঃ এই ধারার �েয়াজেন িনভ�রশীল” বিলেত �কান সংবাদপ� �িমেকর �ামী অথবা �ী, িবধবা মা,

আতুর িপতা-মাতা এবং �বধ পু� ও কন�ােক বুঝাইেব, যাহারা উ� �িমেকর সিহত বসবাস কেরন এবং

তাহার উপর স�ূণ� িনভ�রশীল৷
  
  
 
বাধ�তামূলক �প বীমা

চালুকরণ

 

৭৬[ ৯৯। (১) �য সকল �িত�ােন অনূ�ন ১০০ জন �ায়ী �িমক কম�রত রিহয়ােছন, �সইখােন মািলক

�চিলত বীমা আইন অনুযায়ী �প বীমা চালু কিরেবন।
  

(২) বীমা দাবীর টাকা এই আইেনর অধীন �িমেকর অন�ান� �ােপ�র অিতির� হইেব;
  

তেব শত� থােক �য, �িমেকর মৃতু�র ��ে� বীমা দাবী আদায় মািলেকর দািয়� হইেব এবং মািলক উ� বীমা

দাবী হইেত আদায়কৃত অথ� �পাষ�েদর সরাসির �দােনর ব�ব�া কিরেবন: 
  

আরও শত� থােক �য, অন� আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থাকুন না �কন, এই ধারা অনুযায়ী �কান বীমা দাবী

উ�ািপত হইেল উহা অনুধ� একশত িবশ িদেনর মেধ� বীমা �কা�ানী ও মািলক �যৗথ উেদ�ােগ িন�ি�

কিরেবন।]
  
  

নবম অধ�ায়
 কমঘ��া ও ছুিট

 
�দিনক কম�ঘ�া

 

১০০। �কান �া�বয়� �িমক �কান �িত�ােন সাধারণতঃ �দিনক আট ঘ�ার অিধক সময় কাজ কিরেবন না

বা তাহােক িদেয় কাজ করােনা যাইেব নাঃ 
  

তেব শত� থােক �য, ধারা ১০৮ এর িবধান সােপে� �কান �িত�ােন উ��প �কান �িমক �দিনক দশ ঘ�া

পয�� ও কাজ কিরেত পািরেবন।
  
  
 
িব�াম বা আহােরর

জন� িবরিত

 

১০১। �কান �িত�ােন �কান �িমক- 
  

(ক) �দিনক ছয় ঘ�ার অিধক কাজ কিরেত বাধ� থািকেবন না, যিদ না উ� িদেন তাহােক িব�াম বা আহােরর

জন� এক ঘ�া িবরিত �দওয়া হয়; 
  

(খ) �দিনক পাঁচ ঘ�ার অিধক কাজ কিরেত বাধ� থািকেবন না, যিদ না উ� িদেন উ� উে�েশ� তাহােক

আধা ঘ�া িবরিত �দওয়া হয়, অথবা 
  

(গ) �দিনক আট ঘ�ার অিধক কাজ কিরেত বাধ� থািকেবন না, যিদ না উ� িদেন উ� উে�েশ� তাহােক

দফা (ক) এর অধীন একিট িবরিত অথবা দফা (খ) এর অধীন �ইিট িবরিত �দওয়া হয় ৭৭[ ;
  

(ঘ) এই আইেন যাহা িকছুই থাকুক না �কন, িনম�াণ, ির-�রািলং, ি�ল িমলস, জাহাজ ভা�া, ঝালাই

(welding) সহ শারীিরক ঝুঁিকপূণ� ও পির�মী কােজ িনেয়ািজত িবিভ� ধরেণর কারখানায় িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�িতেত সরকার কম�ঘ�া ও িব�ােমর সময় িনধ�ারণ কিরেব।]
  
  
 
সা�ািহক কম�ঘ�া  ১০২। (১) �কান �া�বয়� �িমক �কান �িত�ােন সাধারণতঃ স�ােহ আটচি�শ ঘ�ার অিধক সময় কাজ

কিরেবন না বা তাহােক িদেয় কাজ করােনা যাইেব না। 

 

(২) ধারা ১০৮ এর িবধান সােপে�, �কান �া�বয়� �িমক �কান �িত�ােন স�ােহ আটচি�শ ঘ�ার অিধক

সময়ও কাজ করেত পািরেবনঃ 



 

তেব শত� থােক �য, �কান স�ােহ উ��প �কান �িমেকর �মাট কম�-সময় ষাট ঘ�ার অিধক হইেব না, এবং

�কান বৎসের উহা গেড় �িত স�ােহ ছা�া� ঘ�ার অিধক হইেব নাঃ 

 

আরও শত� থােক �য, �কান সড়ক পিরবহণ �িত�ােন চাকুরীরত �কান �িমেকর সব�েমাট অিতির� কম�ঘ�া

বৎসের একশত প�াশ ঘ�ার অিধক হইেব নাঃ 

 

আরও শত� থােক �য, িবেশষ িবেশষ িশে�র ��ে�, সরকার িলিখত আেদশ �ারা আেরািপত শেত�, এ ধারার

িবধান িশিথল কিরেত অথবা উহা হইেত এককালীন সেব�া� ছয় মাস �ময়ােদর জন� অব�াহিত িদেত পািরেব

যিদ সরকার এই মেম� স�� হয় �য, জন�ােথ�/অথ�ৈনিতক উ�য়েনর �ােথ� উ� িশিথল/অব�াহিত �েয়াজনীয়।
  
  
 
সা�ািহক ছুিট

 

১০৩। �কান �িত�ােন কম�রত �কান �িমক- 
  

(ক) �দাকান, বািণজ� বা িশ� �িত�ােনর ��ে� �িত স�ােহ �দড় িদন এবং কলকারখানা ও �িত�ােনর

��ে� একিদন ছুিট পাইেবন; 
  

(খ) সড়ক পিরবহণ �িত�ােনর ��ে�, �িত স�ােহ অিবি�� চি�বশ ঘ�ার একিদন ছুিট পাইেবন; এবং

উ��প �কান ছুিটর জন� তাহার মজুরী হইেত �কান কত�ন চিলেব না ৭৮[ ;
  

(গ) উপেরা� দফা (ক) ও (খ) এর আওতায় �কান ছুিটর জন� �িমেকর মজুরী হইেত �কান কত�ন করা

যাইেব না।]
  
  
 
�িতপূরণমূলক

সা�ািহক ছুিট
 

১০৪। �য �ৰে� �কান �িত�ানেক বা উহােত কম�রত �িমকগণেক ধারা ১০৩ এর িবধান হইেত অব�াহিত

�দান কিরয়া জারীকৃত �কান আেদেশর ফেল অথবা এই আইেনর অধীন �ণীত �কান িবিধর ফেল �কান

�িমক উ� ধারার অধীন তাহার �াপ� �কান ছুিট হইেত বি�ত হন �স �ৰে�, উ� �িমকেক অব�া অনুযায়ী

যথাশী� স�ব উ��প ছুিটর িদেনর সম সংখ�ক ছুিট ম�ুর কিরেত হইেব।
  
  
 
কম� সমেয়র সম�সারণ

 

১০৫। �কান �িত�ােন কম�রত �কান �া� বয়� �িমেকর কােজর সময় এমনভােব ব�ব�া কিরেত হইেব �যন,

ধারা ১০১ এর অধীন তাহার আহার ও িব�ােমর িবরিতসহ ইহা দশ ঘ�ার অিধক সম�সাািরত না হয়, তেব

সরকার কত◌�ৃক সাধারণভােব অথবা �কান িবেশষ �িত�ান স�ে� �দ� অনুমিতর িভি�েত এবং তৎকত◌�ৃক

আেরািপত শেত� ইহার ব�িত�ম করা যাইেব।
  
  
 
�নশ-পালা

 

১০৬। �যে�ে� �কান �িত�ােন �কান �া�বয়� �িমেকর �কান পালার কাজ মধ� রাি�র পেরও সম�সািরত

হয় �স ��ে�- 

 

(ক) ধারা ১০৩ এর �েয়াজেন উ� �িমেকর জন� একিট পূণ� িদেনর ছুিট বিলেত বুঝাইেব তাহার পালা �শষ

হওয়ার সময় হইেত পরবত�ী অিবি�� চি�বশ ঘ�া; এবং 

 

(খ) তাহার জন� পরবত�ী িদন বিলেত বুঝাইেব তাহার পালা �শষ করার পর পরবত�ী অিবি�� চি�বশ ঘ�া,

এবং মধ� রাি�র পর িতিন যত ঘ�া কাজ কিরয়ােছন তাহা তাহার পূব�বত�ী িদেনর কােজর সমেয়র সিহত

গণনা করা হইেব।
  
  
 
যানবাহেন �মপুি�ত

কম� ঘ�ার উপর বাধা
 

১০৭। এই আইেনর অধীন অনুেমািদত সমেয়র অিতির� �কান সময় �কান �িমক �কান যানবাহেন বা

একািধক যানবাহেন কাজ কিরেবন না বা তাহােক কাজ করার অনুমিত �দওয়া হইেব না।
  
  
 



অিধকাল কেম�র জন�

অিতির� ভাতা

 ১০৮। (১) �য ��ে� �কান �িমক �কান �িত�ােন �কান িদন বা স�ােহ এই আইেনর অধীন িনিদ�� সমেয়র

অিতির� সময় কাজ কেরন, �স ��ে� িতিন অিধকাল কােজর জন� তাহার মূল মজুরী ও মহাঘ�ভাতা এবং

এডহক বা অ�বত�ী মজুরী, যিদ থােক, এর সাধারণ হােরর ি��ণ হাের ভাতা পাইেবন। 
  

(২) �যে�ে� �কান �িমকেক �কান �িত�ােন িঠকাহার ৭৯[ (িপস �রট)] িভি�েত মজুরী �দওয়া হয় �সে�ে�

মািলক এই ধারার �েয়াজেন �িমক �িতিনিধবৃে�র সিহত আেলাচনা�েম যতদূর স�ব উ��প �িমকগেণর

গড় উপাজ�েনর হােরর সমান সময় হার িনধ�ারণ কিরেবন এবং উ��প িনধ�ািরত হার উ��প �িমকগেণর

সাধারণ মজুরী হার বিলয়া গণ� হইেব। [ তেব এই�প ��ে� উপ-ধারা (১) এর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব

না।] 
  

(৩) এই ধারার িবধান পালন িনি�ত করার লে� সরকার �কান �িত�ান কতৃ�ক র�ণীয় �রিজ�ার িবিধ�ারা

িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।
  
  
 
মিহলা �িমেকর জন�

সীিমত কম�ঘ�া
 

১০৯। �কান মিহলা �িমকেক তাহার িবনা অনুমিতেত �কান �িত�ােন রাত দশ ঘিটকা হইেত �ভার ছয় ঘিটকা

পয�নৎদ সমেয়র মেধ� �কান কাজ কিরেত �দওয়া হইেব না।
  
  
 
��ত চাকুরীর উপর

বাধা
 

১১০। �ধান পিরদশ�েকর িবনা অনুমিতেত এবং তৎকতৃ�ক আেরািপত শত� ব�তীত, �কান �া� বয়� �িমকেক

একই িদেন একািধক �িত�ােন কাজ কিরেত �দওয়া হইেব না।
  
  
 
�া�বয়� �িমেকর

কােজর সমেয়র �নািটশ

এবং উহার ��িত

 ১১১। (১) �েত�ক �িত�ােন উহােত কম�রত �া�বয়� �িমকগণ �কা� �কা� সময় কাজ কিরেবন ইহা

পির�ারভােব িলিখয়া একিট �নািটশ ধারা ৩৩৭ এর িবধান অনুযায়ী �দিশ�ত হইেব এবং �িত�ােন ��ভােব

রি�ত হইেব। 

 

(২) উ� �নািটেশ �দিশ�ত সময় এই ধারার িবধান অনুযায়ী পূেব�ই ি�র কিরেত হইেব এবং উহা এমন হইেব

�যন উ� সমেয় কম�রত �িমকগণেক ধারা ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩ এবং ১০৫ এর িবধােনর �খলাপ কিরয়া

কাজ না করােনা হয়। 

 

(৩) �য ��ে� �কান �িত�ােনর সকল �া�বয়� �িমকেক একই সময়সমূেহ কাজ কিরেত হয় �সে�ে�

মািলক উ� সময়সমূহ সাধারণভােব ি�র কিরেবন। 

 

(৪) �য ��ে� �কান �িত�ােনর সকল �া�বয়� �িমকেক একই সময়সমূেহ কাজ কিরেত হয় না �সে�ে�

মািলক উ��প �িমকগণেক তাহােদর কােজর �কৃিত অনুসাের িবিভ� দেল ভাগ কিরেবন, এবং �েত�ক

দেলর �িমক সংখ�া িনধ�ারণ কিরয়া িদেবন। 

 

(৫) �য দলেক �কান পালা প�িতেত কাজ কিরেত হয় না, �স দলেক �কা� সময় কাজ কিরেত হইেব, তাহা

মািলক িনিদ�� কিরয়া িদেবন। 

 

(৬) �য ��ে� �কান দলেক পালা প�িতেত কাজ কিরেত হয়, এবং িরেল�িল অিনিদ�� পয�ায়�িমক পালা

পিরবত�েনর অধীেন নয়, �স ��ে� উ��প �েত�ক দেলর িরেলেক �কা� সময় কাজ কিরেত হইেব তাহা

মািলক িনিদ�� কিরয়া িদেবন। 
  

(৭) �য ��ে� �কান দলেক পালা প�িতেত কাজ কিরেত হয়, এবং িরেল�িল পূব� িনিদ�� পয�ায়�িমক পালা

পিরবত�েনর অধীন, �স ��ে� মািলক পালার একিট �ীম �ণয়ন কিরেবন �যখােন �কা� দেলর িরেলেক �কা�

িদেনর �কা� সমেয় কাজ কিরেত হইেব তাহা জানা যাইেব। 

 

(৮) এই ধারার অধীন কােজর সময় স�িক�ত �কান �নািটেশর �ইিট কিপ �কান �িত�ােনর কাজ �র�

হইবার পূেব� অনুেমাদেনর জন� পিরদশ�েকর িনকট ��রণ কিরেত হইেব। 

 

(৯) উ� �নািটেশর একিট কিপ পিরদশ�ক, উহা �াি�র এক স�ােহর মেধ�, �কান সংেশাধন �েয়াজন হইেল



উহা িনেদ�শ কিরয়া মািলেকর িনকট �ফরত পাঠাইেবন, এবং মািলক উ��প সংেশাধন, যিদ থােক, অিবলে�

কায�কর কিরেবন, এবং �িত�ােনর �রকেড� উ��প অনুেমাদন সংরৰণ কিরেবন। 

 

(১০) �কান �িত�ােনর কােজর প�িতেত �কান পিরবত�েনর �সৎদােব যিদ �নািটেশর পিরবত�ন �েয়াজনীয়

হইয়া পেড় তাহা হইেল �সৎদািবত পিরবত�েনর পূেব� উহার �ইিট কিপ পিরদশ�েকর িনকট ��রণ কিরেত

হইেব এবং পিরদশ�েকর পূব� অনুেমাদন ব�তীত উ��প �কান পিরবত�ন কায�কর করা যাইেব না। 

 

(১১) �কান �িত�ােন �কান িদেনর কােজর িনধ�ািরত সমেয়র আধা ঘ�া পের যিদ �কান �িমক কােজ হািজর

হন তাহা হইেল মািলক উ� �িমকেক উ� িদেনর কােজ িনেয়াগ কিরেত অ�ীকার কিরেত পািরেবন।
  
  
 
সড়ক পিরবহন

�িমেকর জন� িবেশষ

বয়সসীমা  

১১২। (১) একুশ বৎসর বয়স পূণ� না হইেল �কান সড়ক পিরবহন �িত�ােন �কান ব�ি�েক গাড়ী চালক

িহসােব িনেয়াগ করা যাইেব না। 
  

(২) আঠােরা বৎসর বয়স পূণ� না হইেল অন� �কান ব�ি�েক উ��প �কান �িত�ােন অন� �কান পেদ িনেয়াগ

করা যাইেব না।
  
  
 
�নািটশ এবং

�রিজ�ােরর সিহত

কম�ঘ�ার িমল থাকা

 

১১৩। ধারা ১১১ (১) এর অধীন �নািটশ এবং ধারা ৯ এর অধীন রিৰত �রিজ�াের �কান �া�বয়� �িমেকর

নােমর িবপরীেত পূব� িলিপব� িববরণ অনুযায়ী ব�তীত িতিন �কান কাজ কিরেত পািরেবন না বা তাহােক �কান

কাজ কিরেত �দওয়া যাইেব না।
  
  
 
�দাকান, ইত�ািদ ব�  ১১৪। (১) �েত�ক �দাকান বা বািণজ� বা িশ� �িত�ান �িত স�ােহ অ�তঃ �দড় িদন স�ূণ� ব� থািকেব। 

 

(২) �কান এলাকায় উ��প �কান �িত�ান �কা� �দড় িদন স�ূণ� ব� থািকেব তাহা �ধান পিরদশ�ক ি�র

কিরয়া িদেবনঃ 

 

তেব শত� থােক �য, �ধান পিরদশ�ক সময় সময় জন�ােথ� উ��প িনধ�ািরত িদন �কান এলাকার জন� পূণঃ

িনধ�ািরত কিরেত পািরেবন। 

 

(৩) �কান �দাকান, �কান িদন রাি� আট ঘিটকার পর �খালা রাখা যাইেব নাঃ 

 

তেব শত� থােক �য, �কান �াহক যিদ উ� সমেয় �কনা-কাটার জন� �দাকােন থােকন তাহা হইেল উ�

সমেয়র অব�বহিত আধাঘ�া পর পয�� উ� �াহকেক �কনা কাটার সুেযাগ �দওয়া যাইেব। 

 

(৪) সরকার, িবেশষ অব�া িবেবচনায়, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �কান �মৗসুেম �নািটেশ উিল�িখত

শেত� �কান এলাকার �দাকােনর বে�র সময় পিরবত�ন কিরেত পািরেব। 

 

(৫) এই ধারার িবধানাবলী িন�িলিখত ��ে� �েযাজ� হইেব না, যথাঃ- 

 

(ক) ডক, �জিট, ��শন অথবা িবমান ব�র এবং পিরবহন সািভ�স টািম�নাল অিফস; 

 

(খ) �ধানতঃ তির-তরকারী, মাংস, মাছ, �� জাতীয় সাম�ী, �িট, �পি�, িমি� এবং ফুল িবি�র �দাকান; 

 

(গ) �ধানতঃ ঔষধ, অপােরশন সর�াম, ব�াে�জ অথবা িচিকৎসা সং�া� �েয়াজনীয় সাম�ীর �দাকান; 

 

(ঘ) দাফন ও অে��াি�ি�য়া সমপাদেনর জন� �েয়াজনীয় সাম�ী িবি�র �দাকান; 

 

(ঙ) �ধানতঃ তামাক, িসগার, িসগােরট, পান-িবিড়, বরফ, খবেরর কাগজ, সামিয়কী িবি�র �দাকান, এবং

�দাকােন বিসয়া খাওয়ার জন� ৮১[ হালকা] নাশতা িবি�র খুচরা �দাকান; 

 



(চ) খুচরা �পে�াল িবি�র জন� �পে�াল পামপ এবং �মরামত কারখানা নয় এমন �মাটর গাড়ীর সািভ�স

��শন; 

 

(ছ) নািপত এবং �কশ �সাধনীর �দাকান; 

 

(জ) �য �কান ময়লা িন�াশন অথবা �া�� ব�ব�া; 

 

(ঝ) �য �কান িশ�, ব�বসা বা �িত�ান যাহা জনগণেক শি�, আেলা-অথবা পািন সরবরাহ কের; 

 

(ঞ) �াব, �হােটল, �রসেৎদারা, খাবার �দাকান, িসেনমা অথবা িথেয়টারঃ 

 

তেব শত� থােক �য, একই �দাকােন অথবা বািণজ� �িত�ােন যিদ একািধক ব�বসা-বািণজ� পিরচািলত হয়

এবং উহােদর অিধকাংশ তাহােদর �কৃিতর কারেণ এই ধারার অধীন অব�াহিত পাওয়ার �যাগ� তাহা হইেল

সম� �দাকান বা বািণজ� �িত�ানিটর ��ে� উ��প অব�াহিত �েযাজ� হইেবঃ 

 

আেরাও শত� থােক �য, �ধান পিরদশ�ক, সরকারী �গেজেট ��ািপত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা,

উপেরা� �েত�ক �িত�ান বা �িত�ান ��ণীর জন� উহার �খালা ও বে�র সময় ি�র কিরয়া িদেত পািরেবন।
  

৮২[ (৬) �কান মােক�ট বা িবপনী িবতান বা শিপংমেলর মেধ� উপধারা (৫) এ বিণ�ত �কান �দাকান বা

বািণজ� �িত�ান থািকেল উপ-ধারা (১) এর িবধানাবলী উ� �দাকান বা �িত�ােনর ��ে� �েযাজ� হইেব।]
  
  
 
�নিমি�ক ছুিট

 

১১৫। �েত�ক �িমক �িত পি�কা বৎসের পূণ� মজুরীেত দশ িদেনর �নিমি�ক ছুিট পাইবার অিধকারী হইেবন,

এবং উ��প ছুিট �কান কারেণ �ভাগ না কিরেলও উহা জমা থািকেব না এবং �কান বৎসেরর ছুিট পরবত�ী

বৎসের �ভাগ করা যাইেব নাঃ 

 

তেব শত� থােক �য এই ধারার �কান িকছুই চা-বাগােনর অধীেন িনযু� �কান �িমেকর ��ে� �েযাজ� হইেব

না।
  
  
 
পীড়া-ছুিট

 

১১৬। (১) সংবাদ প� �িমক ব�তীত, �েত�ক �িমক �েত�ক পি�কা বৎসের পূণ� মজুরীেত �চৗ� িদেনর

পীড়া ছুিট পাইবার অিধকারী হইেবন। 
  

(২) �েত�ক সংবাদ প� �িমক তাহার চাকুরীর �ময়ােদর অনু্যন এক- অ�াদশ অংশ সময় অধ�-মজুরীেত

পীড়া-ছুিট পাইবার অিধকারী হইেবন। 
  

(৩) উ��প �কান ছুিট ম�ুর করা হইেব না যিদ না মািলক কত◌�ৃক িনযু� একজন �রিজ�াড� িচিকৎসক

অথবা উ��প িচিকৎসেকর অবত�মােন অন� �কান �রিজ�াড� িচিকৎসক পরীৰানেৎদ এই মেম� �ত�য়ন কেরন

�য, সংিশ�� �িমক পীিড়ত এবং তাহার িচিকৎসা বা আেরােগ�র জন� �ত�য়নপে� উিল�িখত সময় ছুিটর

�েয়াজন। 
  

(৪) উ��প ছুিট জমা থািকেবনা এবং �কান বৎসর �ভাগ করা না হইেল পরবত◌�ী বৎসর উহা আর �ভাগ

করা যাইেব না।
  
  
 
মজুরীসহ বাৎসিরক ছুিট ১১৭। (১) �কান �িত�ােন অিবি��ভােব এক বৎসর চাকুরী পূণ� কিরয়ােছন এমন �েত�ক �া� বয়�

�িমকেক পরবত�ী বােরা মাস সমেয় তাহার পূব�বত�ী বােরা মােসর কােজর জন� মজুরীসহ িন�বিণ�ত হাের

গণনার িভি�েত ছুিট ম�ুর কিরেত হইেব, যথাঃ- 

 

(ক) �কান �দাকান বা বািণজ� বা িশ� �িত�ান অথবা �কান কারখানা অথবা সড়ক পিরবহন �িত�ােনর

��ে�, �িত আঠার িদন কােজর জন� একিদন; 

 



(খ) �কান চা বাগােনর ��ে�, �িত বাইশ িদন কােজর জন� একিদন; 

 

(গ) �কান সংবাদপ� �িমেকর ��ে� �িত এগার িদন কােজর জন� একিদন। 

 

(২) �কান �িত�ােন অিবি��ভােব এক বৎসর চাকুরী পূণ� কিরয়ােছন এমন �েত�ক অ�া� বয়� �িমকেক

পরবত�ী বােরা মাস সমেয় তাহার পূব�বত�ী বােরা মােসর কােজর জন� মজুরীসহ িন�বিণ�ত হাের গণনার

িভি�েত ছুিট ম�ুর কিরেত হইেব; যথাঃ- 

 

(ক) �কান কারখানার ��ে�, �িত পনর িদন কােজর জন� একিদন; 

 

(খ) �কান চা-বাগােনর ��ে�, �িত আঠার িদন কােজর জন� একিদন; 

 

(গ) �কান �দাকান বা বািণজ� অথবা িশ� �িত�ােনর ��ে�, �িত �চৗ� িদন কােজর জন� একিদন। 

 

(৩) এই ধারার অধীন ম�ুরকৃত �কান ছুিটর সমেয়র মেধ� যিদ অন� �কান ছুিট পেড় তাহা হইেল উ� ছুিট ও

ইহার অ��ভু� হইেব। 

 

(৪) যিদ �কান �িমক �কান বােরা মাস �ময়ােদর মেধ� উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন তাহার �াপ�

�কান ছুিট স�ূণ� বা অংশত �ভাগ না কেরন তাহা হইেল উ��প �াপ� ছুিট পরবত�ী বােরা মাস �ময়ােদ

তাহার �াপ� ছুিটর সিহত যু� হইেব। 

 

(৫) উপ-ধারা (৪) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান �া� বয়� �িমেকর এই ধারার অধীন ছুিট পাওনা

ব� হইয়া যাইেব যখন তাহার পাওনা অিজ�ত ছুিট- 

 

(ক) �কান কারখানা অথবা সড়ক পিরবহন �িত�ােনর ��ে�, চিল�শ িদন হয়; 

 

(খ) �কান চা-বাগান, �দাকান বা বািণজ� অথবা িশ� �িত�ােনর ��ে�, ষাট িদন হয়। 

 

(৬) উপ-ধারা (৪) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান অ�া� বয়� �িমেকর এই ধারার অধীন ছুিট পাওনা

ব� হইয়া যাইেব যখন তাহার পাওনা অিজ�ত ছুিট- 

 

(ক) �কান কারখানা অথবা চা-বাগােনর ��ে�, ষাট িদন হয়; 

 

(খ) �কান �দাকান বা বািণজ� অথবা িশ� �িত�ােনর ��ে�, আিশ িদন হয়। 

 

(৭) �কান �িমক অিজ�ত ছুিটর জন� দরখাসৎদ কিরেল যিদ মািলক �কান কারেণ উহা না-ম�ুর কেরন, তাহা

হইেল উ� না-ম�ুরকৃত ছুিট সংিশ�� �িমেকর িহসােব উপ-ধারা (৫) অথবা (৬) এ উিল�িখত সীমার

অিতির� পাওনা িহসােব যু� হইেব। 

 

(৮) এই ধারা �েয়াজেন, �কান �িমক �কান �িত�ােন অিবি��ভােব �কান সমেয়র জন� কাজ সমপূণ�

কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন যিদও বা উ� সমেয় িন�িলিখত কারেণ তাহার কাজ ব�াহত হইয়া থােক,

যথাঃ- 

 

(ক) �কান বে�র িদন; 

 

(খ) �কান মজুরীসহ ছুিট; 

 

(গ) পীড়া বা �ঘ�টনার কারেণ মজুরীসহ বা মজুরী ছাড়া �কান ছুিট; 

 

(ঘ) অনিধক �ষাল স�াহ পয�নৎদ �সূিত ছুিট; 

 

(ঙ) �কান �ল-অফ; 

 

(চ) আইন স�ত �কান ধম�ঘট বা �ব-আইনী �কান লক-আউট।



  
  
 
উৎসব ছুিট

 

১১৮। (১) �েত�ক �িমকেক �িত পি�কা বৎসের এগার িদেনর মজুরীসহ উৎসব ছুিট ম�ুর কিরেত হইেব। 

 

(২) িবিধ �ারা িনধ�ািরতভােব মািলক উ� ছুিটর িদন ও তািরখ ি�র কিরেবন। 

 

(৩) �কান �িমকেক �কান উৎসব ছুিটর িদেন কাজ কিরেত বলা যাইেত পািরেব, তেব ইহার জন� তাহােক

ধারা ১০৩ এর িবধান অনুযায়ী �ই িদেনর মজুরীসহ ৰিতপূরণ ছুিট এবং একিট িবক� ছুিট ম�ুর কিরেত

হইেব।
  
  
 
ছুিট অথবা বে�র

সমেয়র মজুরী িহসাব ও

�দান

 

১১৯। (১) এই আইেনর অধীন �কান �িমকেক ম�ুরকৃত ছুিট বা বে�র জন� �য হাের মজুরী �েদয় তাহা

হইেব-িতিন তাহার ছুিটর অব�বিহত পূব�বত◌�ী মােস �য িদন �িলেত কাজ কিরয়াছন �সই িদন�িলর জন�

�দ�, অিধকাল ভাতা ও �বানাস ব�তীত, তাহার পূণ� সমেয়র মজুরী এবং মহাঘ� ভাতা এবং এডহক বা

অনৎদবত◌�ী মজুরী, যিদ থােক, এর �দিনক গেড়র সমানঃ 

 

তেব শত� থােক �য, যিদ �কান �িত�ােনর �কান �িমক খাদ� শষ� সরবরােহর সুেযােগর পিরবেত� �কান নগদ

অথ� পাইেত অিধকারী হন তাহা হইেল ইহা তাহার মজুরীর সে� সংযু� হইেব। 

 

(২) যিদ �কান �া� বয়সক �িমকেক একসে� অনু্যন চার িদেনর এবং �কান অ�া� বয়� �িমকেক একসে�

অনূ্যন পাঁচ িদেনর বাৎসিরক ছুিট ম�ুর করা হয় তাহা হইেল, যত�র স�ব, তাহার ছুিট �র� হইবার পূেব�

তাহােক ছুিটর মজুরী �দান কিরেত হইেব।
  
  

দশম অধ�ায়
 মজুরী ও উহার পিরেশাধ

 
মজুরীর িবেশষ সং�া

 

১২০। িবষয় অথবা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই অধ�ােয় "মজুরী" বিলেত ধারা ২(৪৫) এ

মজুরী বিলেত �য অথ� করা হইয়ােছ তাহা, এবং িন�িলিখত পাওনা�িলও ইহার অ��ভু� হইেব, যথাঃ- 

 

(ক) িনেয়ােগর শত� �মাতােবক �েদয় �কান �বানাস অথবা অন� �কান অিতির� পাির�িমক; 

 

(খ) ছুিট, ব� অথবা অিধকাল কেম�র জন� �েদয় �কান পাির�িমক; 

 

(গ) �কান আদালেতর আেদশ অথবা পৰ�েয়র মেধ� �কান �রােয়দাদ বা িন�ি�র অধীেন �েদয় �কান

পাির�িমক; 

 

(ঘ) চাকুরীর অবসান, উহা ছাটাই, িডসচাজ�, অপসারণ, পদত�াগ, অবসর, বরখাসত অথবা অন� �য ভােবই

হউক না �কন, এর কারেণ �কান চুি� বা এই আইেনর অধীন �েদয় �কান অথ�; এবং 

 

(ঙ) �ল-অফ অথবা সামিয়ক বরখাসেতর কারেণ �েদয় �কান অথ�।
  
  
 
মজুরী পিরেশােধর

দািয়�

 

১২১। �েত�ক মািলক তৎকতৃ�ক িনযু� �েত�ক �িমকেক, এই আইেনর অধীন পিরেশাধ কিরেত হইেব এ�প

সকল মজুরী পিরেশাধ কিরবার জন� দায়ী থািকেবনঃ 

 

তেব শত� থােক �য, িঠকাদার কতৃ�ক িনযু� �কান �িমেকর ��� ব�তীত অন�ান� সকল �িমেকর ��ে�, �কান

�িত�ােনর �ধান িনব�াহী কম�কত�া, ব�ব�াপক অথবা উহার ত�াবধান ও িনয়�েণর জন� মািলেকর িনকট দায়ী

অন� �কান ব�ি�ও উ��প পিরেশােধর জন� দায়ী থািকেবনঃ 

 

আেরা শত� থােক �য, িঠকাদার কতৃ�ক িনযু� �কান �িমেকর মজুরী উ� িঠকাদার কতৃ�ক পিরেশাধ না করা

হইেল �সই ��ে� �িত�ােনর মািলক কতৃ�ক উ� �িমেকর মজুরী পিরেশাধ করা হইেব, যাহা িঠকাদােরর

িনকট হইেত সম�য় করা হইেব।



  
  
 
মজুরীকাল ি�িরকরণ

 

১২২। (১) ধারা ১২১ এর অধীন মজুরী পিরেশােধর জন� দায়ী �েত�ক ব�ি� উ��প মজুরী পিরেশাধ

সমপেক� মজুরীকাল ি�র কিরেবন। 
  

(২) �কান মজুরীকাল এক মােসর উেধ� হইেব না।
  
  
 
মজুরী পিরেশােধর

সময়

 

১২৩। (১) �কান �িমেকর �য মজুরীকাল সমপেক� তাহার মজুরী �েদয় হয় �সই কাল �শষ হওয়ার পরবত�ী

সাত কম�িদবেসর মেধ� তাহার মজুরী পিরেশাধ কিরেত হইেব। 

 

(২) �য ��ে� �কান �িমেকর চাকুরী তাহার অবসর �হেণর কারেণ অবসান হয়, অথবা মািলক কতৃ�ক তাহার

ছাটাই, িডসচাজ�, অপসারণ, ৮৩[ �িমক কতৃ�ক চাকুরীর অবসান অথবা] অন� �কান কারেণ উহার অবসান

করা হয় �স ��ে� উ� �িমকেক �েদয় সকল মজুরী তাহার চাকুরী অবসােনর তািরখ হইেত পরবত�ী ৮৪[
ি�শ] কম�িদবেসর মেধ� পিরেশাধ কিরেত হইেব। 

 

(৩) সকল মজুরী কম�িদবেস পিরেশাধ কিরেত হইেব।
  
  
 
�চিলত মু�া অথবা

কাের�ী �নাট ইত�ািদ

�ারা মজুরী পিরেশাধ
 

১২৪। ৮৫[ (১)] সকল মজুরী �চিলত মু�া, কাের�ী �নাট অথবা ব�াংেকর �চেকর মাধ�েম পিরেশাধ

কিরেত হইেব।
  

৮৬[ (২) উপ-ধারা-(১) এ �বিত�ত প�িত ছাড়াও �েযাজ� ��ে� �িমেকর চািহদা �মাতােবক �িমেকর

ব�ব�ত ব�াংক একাউে� ইেলক�িনক �া�ফােরর মাধ�েম িকংবা অন� �কান িডিজটাল প�িতেত সরাসির

পিরেশাধ করা যাইেব।]
  
  
 
আেপাষ মীমাংসার

মাধ�েম মজুরী সহ

অন�ান� পাওনািদ

পিরেশাধ

 

৮৭[ ১২৪ক। (১) কম�রত থাকা বা অবসের যাওয়া বা চাকুরীর অবসান বা বরখা�াধীন থাকা ইত�ািদসহ

চাকুরীর �য �কান পয�ােয় �কান �িমেকর বা �িমকেদর মজুরীসহ আইনত �াপ� পাওনািদ আেপাষ মীমাংসার

মাধ�েম পাওয়ার জন� �ধান পিরদশ�ক বা �ধান পিরদশ�ক কতৃ�ক �মতা�া� কম�কত�ার িনকট আেবদন করা

যাইেব।
  

(২) এই�প আেবদন পাওয়ার পর �ধান পিরদশ�ক বা �ধান পিরদশ�ক কতৃ�ক �মতা�া� কম�কত�া সেব�া�

২০ িদেনর মেধ� উ�ািপত দাবী িন�ি�র জন� সংি�� মািলক বা কতৃ�পে�র সােথ আলাপ-আেলাচনা িকংবা

আেপাষ মীমাংসা �বঠেকর মাধ�েম িন�ি� কিরবার কায��ম �হণ কিরেবন।
  

(৩) এই ধারার অধীেন উ�ািপত দাবী িন�ি�র ��ে� �ধান পিরদশ�ক বা �ধান পিরদশ�ক কতৃ�ক �মতা�া�

কম�কত�া উেদ�াগ �হণ এবং আলাপ-আেলাচনা িকংবা আেপাষ মীমাংসার �বঠেক মধ��তাকারীর ভূিমকা

পালন কিরেবন।
  

(৪) এই�প আলাপ-আেলাচনা অথবা আেপাষ মীমাংসা �বঠেকর সব�স�ত িস�া� প�েদর জন� �িতপালন

করা বাধ�তামূলক হইেব।
  

(৫) এই ধারার অধীেন অনুি�ত আলাপ-আেলাচনা িকংবা আেপাষ মীমাংসা �বঠেক মধ��তাকারীর িস�া�

িলিখতভােব উভয় প�েক �দান কিরেত হইেব।
  

(৬) �িমক ও মািলক �য �কান প� বা উভয় প� এই ধারার অধীেন আেপাষ-মীমাংসা িবষেয় মধ��তাকারীর

আেপাষ মীমাংসা কায��ম সমাি�র পর তাহার িস�া� �িতপালেন �কান প� বা উভয় প� স�ত না হইেল

সংি�� প� বা উভয় প� িবষয়িট িন�ি�র জন� �ম আদালেত মামলা কিরেত পািরেবন এবং �ম আদালত

এই�প মামলার িবচারকােল মধ��তাকারীর িস�া� িবেবচনায় িনেবন।]



  
  
 
মজুরী হইেত

কত�নেযাগ� িবষয়ািদ

 

১২৫। (১) এই আইন �ারা অনুেমািদত কত�েনর ��� ব�তীত অন� �কান �ৰে� �কান �িমেকর মজুরী হইেত

িকছুই কত�ন করা যাইেব না। 

 

(২) �কবলমা� এই আইেনর িবধান অনুযায়ী �কান ৮৮[ �িমেকর মূল মজুরী] হইেত কত�ন করা যাইেব,

এবং উ��প কত�ন �কবলমা� িন�িলিখত �কােরর হইেব, যথাঃ- 

 

(ক) ধারা ২৫ এর অধীন আেরািপত জিরমানা; 

 

(খ) কত�ব� কােজ অননুেমািদত অনুপি�িতর জন� কত�ন; 

 

(গ) �কান �িমেকর �হফাজেত �দ� মািলেকর �কান মালামােলর ৰিত বা �লাকসান, অথবা িতিন �য অেথ�র

জন� িহসাব িদেত দায়ী �স অথ� িবনি�র জন� কত�ন, যিদ উ��প ৰিত বা িবনি�র জন� সরাসির তাহার

অবেহলা বা গািফলিত দায়ী হয়; 

 

(ঘ) মািলক কতৃ�ক সরবরাহকৃত বাস�ােনর জন� কত�ন; 

 

(ঙ) চাকুরীর �েয়াজেন ব�ব�ত কাঁচামাল ও য�পািত ব�তীত, সরকার কতৃ�ক অনুেমািদত এবং মািলক কতৃ�ক

সরবরাহকৃত সুেযাগ-সুিবধা ও �সবার জন� কত�ন; 

 

(চ) �কান অি�ম বা কজ� আদােয়র জন� কত�ন, অথবা �কান অিতির� মজুরী �দােনর ��ে� উহা সম�েয়র

জন� কত�ন; 

 

(ছ) �িমক কতৃ�ক �েদয় আয়কর বাবদ কত�ন; 

 

(জ) �কান আদালেতর আেদেশ কত�ন, অথবা উ��প কত�েনর আেদশ �দওয়ার �মতা স�� �কান

কতৃ�পে�র আেদেশ কত�ন; 

 

(ঝ) ভিবষ� তহিবল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সেনর ১৯ নং আইন) �েযাজ� হয় এই রকম �কান ভিবষ� তহিবল

অথবা আয়কর আইন, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সেনর ৩৬ নং আইন) এ সং�ািয়ত �কান �ীকৃত ভিবষ� তহিবল,

অথবা সরকার কতৃ�ক অনুেমািদত অন� �কান ভিবষ� তহিবেল জন� চাঁদা কত�ন অথবা উহা হইেত �দ� অি�ম

আদােয়র জন� কত�ন; 

 

(ঞ) সরকার কতৃ�ক অনুেমািদত �কান সমবায় সিমিতেক �দােনর জন� অথবা বাংলােদশ ডাকিবভাগ অথবা

সরকারী �কান বীমা �কামপানী কতৃ�ক সংরি�ত �কান বীমা �ীমেক �দােনর জন� কত�ন; 

 

(ট) �িমকগেণর অথবা তাহােদর পিরবােরর সদস�গেণর কল�ােণর জন� সরকােরর অনুেমাদন�েম মািলক

কতৃ�ক গিঠত �কান তহিবল অথবা তৎকতৃ�ক �ণীত �কান �ীেমর জন� �িমকগেণর িলিখত স�িতেত, চাঁদা

কত�ন; এবং 

 

(ঠ) �চক-অফ প�িতেত িসিবএ ইউিনয়েনর জন� চাঁদা কত�ন।
  
  
 
কত�েব� অনুপি�িতর

জন� মজুরী কত�ন

 ১২৬। (১) ধারা ১২৫ (২) (খ) এর অধীন কম��ল হইেত অনুপি�িতর কারেণ �কান �িমেকর মজুরী হইেত

কত�ন �কবল তখনই করা যাইেব যখন তাহার িনেয়াগ এর শত�ানুযায়ী কাজ করার কথা তখন যিদ িতিন

সমসৎদ সমেয়র জন� অথবা উহার �কান অংেশর জন� অনুপি�ত থােকন। 
  

(২) উ��প কত�েনর পিরমাণ �কান �ৰে�ই অনুপি�িতর সমেয়র জন� তাহােক �েদয় মজুরীর পিরমাণ এর

অিধক হইেব নাঃ 
  

তেব শত� থােক �য, সরকার কত◌�ৃক এতদউে�েশ� �ণীত িবিধ সােপেৰ, যিদ দশ বা তেতািধক �িমক

একেযােগ িবনা �নািটেশ এবং যুি�সংগত কারণ ব�তীত কােজ অনুপি�ত থােকন, তাহা হইেল উ� �েত�ক



�িমেকর িনকট হইেত মজুরী কত�েনর সিহত অনিধক আট িদেনর মজুরীও যু� করা যাইেব যাহা তাহার

িনেয়ােগর শত�ানুযায়ী �নািটেশর পিরবেত� মািলকেক �েদয় হয়। 
  

ব�াখ�াঃ এই ধারার উে�েশ� �কান �িমক �কান কম��ল হইেত অনুপি�ত বিলয়া গণ� হইেবন যিদ িতিন

উ��ােন উপি�ত হওয়া সে�ও �কান অব�ান ধম�ঘেটর কারেণ অথবা অন� �কান অেযৗি�ক কারেণ তাহার

কাজ কিরেত অ�ীকার কেরন। ইহা ��ড ইউিনয়ন কম�কত�ার �ৰে�ও �েযাজ� হইেব।
  
  
 
�িত বা িবনি�র জন�

মজুরী কত�ন

 

১২৭। (১) ধারা ১২৫ (২) (গ) এর অধীন �কান কত�ন সংিশ�� �িমেকর অবেহলা বা গািফলিতর কারেণ

ঘিটত মািলেকর ৰিত বা িবনি�র পিরমাণ অেপৰা �বশী হইেব না, এবং উ��প �কান কত�ন করা যাইেব না

যতৰণ পয�নৎদ না উ� কত�েনর িবর�ে� ন�ায় িবচােরর নীিত অনুসরণ কিরয়া যথাযথ তদনেৎদর মাধ�েম

উ� �িমকেক �দাষী সাব�সৎদ করা হয়। 

 

(২) উ��প সকল কত�ন এবং উহার সকল আদায় িবিধ �ারা িনধ�ািরত �রিজ�াের মজুরী পিরেশােধর দািয়ে�

িনযু� ব�ি� কত◌�ৃক িলিপব� কিরেত হইেব।
  
  
 
�সবা �দােনর জন�

মজুরী কত�ন

 

১২৮। ধারা ১২৫ (২) (ঘ) এবং (ঙ) এর অধীন �কান �িমেকর মজুরী হইেত �কান কত�ন করা যাইেব না যিদ

না সরবরাহকৃত বাস�ান, সুেযাগ-সুিবধা বা �সবা িনেয়ােগর শত� অনুসাের অথবা অন�ভােব সংিশ�� �িমক

কত◌�ৃক গৃহীত হয়, এবং উ��প �কান কত�ন �কান অব�ায়ই সরবরাহকৃত বাস�ান, সুেযাগ সুিবধা বা �সবার

মূেল�র অিধক হইেব না এবং দফা (ঙ) এর অধীন কত�েনর �ৰে� উহা সরকার কত◌�ৃক আেরািপত শত�

সােপেৰ হইেব।
  
  
 
কজ� বা অি�ম আদােয়র

জন� মজুরী কত�ন

 

১২৯। ধারা ১২৫ (২) (চ) এর অধীন সকল কত�ন িন�িলিখত শত�াধীেন হইেব, যথাঃ- 

 

(ক) চাকুরী �র� হইবার পূেব� �দ� ঋণ বা অি�ম আদায় বাবদ কত�ন একিট পূণ� মজুরীকােলর জন�

পিরেশাধকৃত �থম মজুরী হইেত করা হইেব, িক� অনু�প �কান কত�ন �মণ খরেচর জন� �দ� ঋণ বা

অি�েমর ��ে� করা যাইেব না; 

 

(খ) অিজ�ত হয় নাই এমন �কান মজুরী বাবদ �দ� ঋণ বা অি�ম উহা িক পিরমােণ �দওয়া যাইেব এবং কত

িকি�েত আদায় করা যাইেব তৎস�ে� সরকার কতৃ�ক �ণীত �কান �কান িবিধ সােপে� িনধ�ািরত হইেব।
  
  
 
মজুরী হইেত অন�ান�

কত�ন
 

১৩০। ধারা-১২৫ (২) (ঞ), (ট) এবং (ঠ) এর অধীন মজুরী হইেত সকল কত�ন সরকার কতৃ�ক আেরািপত

শত� সােপে� হইেব।
  
  
 
মৃত �িমেকর

অপিরেশািধত মজুরী

পিরেশাধ

 

১৩১। (১) এই অধ�ােয়র অন�ান� িবধান সােপেৰ, �কান �িমকেক মজুরী িহসােব �েদয় সকল অথ� তাহার

মৃতু্যজিনত কারেণ অথবা তাহার �কান �খাঁজ না পাওয়ার কারেণ যিদ পিরেশাধ করা না যায়, তাহা হইেল- 

 

(ক) িবিধ অনুযায়ী এতদউে�েশ� সংিশ�� �িমক কত◌�ৃক মেনানীত �কান ব�ি�েক �দান করা হইেব; 

 

(খ) উ��প �কান মেনানীত ব�ি� না থািকেল অথবা �কান কারেণ উ��প �কান মেনানীত ব�ি�েক উহা

�দান করা না �গেল �ম আদালেত জমা িদেত হইেব, এবং উ� আদালত িবিধ অনুযায়ী তৎস�েক� ব�ব�া

�হণ কিরেব। 

 

(২) �যে�ে� উপ-ধারা (১) এর িবধান অনুযায়ী �কান �িমকেক মজুরী িহসােব �েদয় সকল অথ� মািলক

কতৃ�ক সংিশ�� �িমেকর মেনানীত ব�ি�েক �দান করা হইয়ােছ অথবা �ম আদালেত জমা �দওয়া হইয়ােছ

�স ��ে� উ� মজুরী �দান স�েক� মািলক তাহার দািয়� হইেত মু� হইেবন।
  
  



 
মজুরী হইেত কত�ন বা

মজুরী িবলে�

পিরেশােধর কারেণ

উি�ত দাবী

 

১৩২। (১) �য ��ে� এই আইেনর িবধােনর �খলাপ �কান �িমেকর মজুরী হইেত �কান কত�ন করা হয় অথবা

�কান �িমেকর মজুরী পিরেশাধ করা না হয় অথবা তাহার মজুরী িকংবা �কান িবিধর আওতায় �েদয় �াচুইিট

বা ভিবষ� তহিবেলর �াপ� পিরেশােধ িবলে� ঘেট �স ��ে� িতিন, অথবা তাহার মৃতু্য হইেল তাহার �কান

উ�রািধকারী অথবা �কান আইনস�ত �িতিনিধ কতৃ�ক মজুরী �ফরত পাওয়ার জন� অথবা বেকয়া বা িবলি�ত

মজুরী ও অন�ান� পাওনা আদােয়র জন� �ম আদালেত দরখাসৎদ কিরেত পািরেবন। 

 

(২) উ��প দরখাসৎদ, সংিশ�� �িমক �য �ােন কাজ কিরেতন অথবা �য �ােন তাহােক মজুরী পিরেশাধ

করা হইত �স �ান �য �ম আদালেতর এখিতয়ারাধীন, �স �ম আদালেত মজুরী কত�েনর তািরখ হইেত

অথবা, ���মত, মজুরী �েদয় হওয়ার তািরখ হইেত বােরা মােসর মেধ� �পশ কিরেত হইেবঃ 

 

তেব শত� থােক �য, উ��প �কান দরখা� উ� সমেয়র পেরও �পশ করা যাইেব যিদ দরখা�কারী �ম

আদালতেক এই মেম� স�� কিরেত পােরন �য, উ� সমেয়র মেধ� দরখাসৎদ দািখল না করার িপছেন তাহার

যেথ� কারণ িছল। 

 

(৩) �ম আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান দরখাসৎদ �াি�র পর উহার উপর দরখাসৎদকারী এবং

মািলক অথবা মজুরী পিরেশােধর জন� এই অধ�ােয়র িবধান অনুযায়ী দায়ী অন� �কান ব�ি�েক �নানীর জন�

যু�সংগত সুেযাগ দান কিরেব এবং �েয়াজনীয় সায� �মাণ �হণ কিরেব, এবং �য মজুরী কত�ন করা হইয়ােছ

বা �য মজুরী পিরেশাধ করা হয় নাই বা পিরেশােধ িবল� করা হইেতেছ উহা দরখাসৎদকারীেক পিরেশাধ

কিরবার জন� মািলক বা মজুরী পিরেশােধর জন� দায়ী উ� ব�ি�েক িনেদ�শ িদেত পািরেব। 

 

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �কান আেদশ এই আইেনর অধীন উ� মািলক বা মজুরী পিরেশােধর জন�

দায়ী ব�ি�র িবর�ে� �হণীয় �কান শাসিৎদমূলক ব�ব�ার হািন কিরেব না। 

 

(৫) �ম আদালত উপ-ধারা (৩) এর অধীন �দ� িনেদ�েশর সময় মজুরীর শতকরা পঁিচশ ভাগ ৰিতপূরণ

িহসােব দরখাসৎদকারীেক �দােনর জন�ও মািলক বা মজুরী পিরেশােধর জন� দায়ী ব�ি�েক িনেদ�শ িদেত

পািরেব। 

 

(৬) মজুরী পিরেশােধ িবলে�র ��ে� উপ-ধারা (৫) এর অধীন ৰিতপূরণ �দােনর জন� �কান িনেদ�শ �দওয়া

যাইেব না, যিদ �ম আদালত এই মেম� স�� হয় �য, উ� িবলে�র কারণ িছল- 

 

(ক) �িমকেক �েদয় মজুরীর পিরমাণ স�েক� �কৃত ভুল বা �কৃত িবেরাধ; 

 

(খ) �কান জর�রী অব�া অথবা িবেশষ পিরি�িতর কারেণ মজুরী পিরেশােধর জন� দায়ী ব�ি� কতৃ�ক তাহার

যুি�সংগত �চ�া সে�ও যথাসমেয় উহা �দান কিরেত অৰমতা; অথবা 

 

(গ) মজুরী �হেণ অথবা উহার জন� দরখাসৎদ কিরেত �িমেকর ব�থ�তা। 

 

(৭) এই ধারার অধীন �কান দরখাসৎদ �নানীকােল যিদ �ম আদালত এই মেম� স�� হয় �য, উ�

দরখাসৎদ িবে�ষ �সূত অথবা িবরি�কর তাহা হইেল আদালত দরখাসৎদকারীেক অনিধক �ইশত টাকা

পয�নৎদ জিরমানা কিরেত পািরেব এবং উহা মািলক বা মজুরী পিরেশােধর জন� দায়ী ব�ি�েক �দান কিরবার

িনেদ�শ িদেত পািরেব।
  
  
 
ধারা ১৩২ এর অধীন

দরখাে�র ��ে� �কাট�-

িফস

 

১৩৩। (১) ধারা ১৩২ এর অধীন �কান দরখাে�র জন� দরখা�কারীেক সমন জারীর িফস ব�তীত আর �কান

�কাট� িফস িদেত হইেব না। 

 

(২) �য ��ে� দরখা�কারী মামলায় সফল হন �স ��ে� �ম আদালত, দরখাসৎদিট যিদ অথ� আদােয়র জন�

�কান �দওয়ানী আদালেত দািখলকৃত আরিজ হইত তাহা হইেল উহার জন� �য �কাট� িফস �েদয় হইত উ�

�কাট িফস এই মামলার জন� �েদয় বিলয়া িহসাব কিরেব এবং মািলক বা ধারা ১২১ এর অধীন মজুরী

পিরেশােধর জন� দায়ী ব�ি�েক উ� অথ� �দােনর জন� িনেদ�শ িদেব। 

 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �েদয় অথ� যিদ �ম আদালত কতৃ�ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� আদায় করা না হয়

তাহা হইেল উহা সরকারী �াপ� িহসােব আদায়েযাগ� হইেব।



  
  
 
মজুরী �া� হন নাই

অথবা মজুরী কত�ন

হইয়ােছ এই�প

�িমকেদর পে� দাবী

আদােয়র জন� একিট

মা� দরখা�
 

১৩৪। (১) মজুরী �া� হন নাই অথবা মজুরী কিত�ত হইয়ােছ এই�প �িমকেদর পেৰ অ��ভু� সকল অথবা

একািধক �িমেকর পেৰ ধারা ১৩২ এর অধীন মা� একিট দরখাসৎদ দািখল করা যাইেব, এবং এই�প ��ে�

ধারা ১৩২ (৫) অনুযায়ী ৰিতপূরণ �েদয় হইেব। 

 

(২) �ম আদালত ধারা ১৩২ এর অধীন দািখলকৃত মজুরী �া� হন নাই এ�প �িমক দলভু� একািধক

�িমক কতৃ�ক দািখলকৃত �ত� দরখা�সমূহেক একিট দরখাসৎদ িহসােব গণ� কিরেত পািরেব, এবং তদনুযায়ী

ঐ �িল একে� এক দরখা� িহসােব িন�ি� কিরেত পািরেব এবং �সে�ে� উপ-ধারা (১) এর িবধান �েযাজ�

হইেব। 

 

(৩) এই ধারার �েয়াজেন "মজুরী �া� হন নাই এ�প �িমক দল" এর অ��ভু� বিলয়া ঐ সমসৎদ �িমকেক

বুঝাইেব যাহারা একই �িত�ােন চাকুরীরত আেছন, এবং যাহােদর অনাদায়ী মজুরী অথবা িবলি�ত মজুরী

একই মজুরীকােলর জন� হইয়া থােক।
  
  
 
আপীল

 

১৩৫। (১) ধারা ১৩২ এর অধীন �দ� �ম আদালেতর �কান আেদেশর িবর�ে� উহা �দােনর তািরখ হইেত

ি�শ িদেনর মেধ� �াইবু্যনােল আপীল করা যাইেব। 
  

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহাই থাকুক না �কন, �ম আদালেতর উ� আেদেশ �েদয় মজুরী বা ৰিতপূরেণর

পিরমাণ যিদ এক হাজার টাকার অিধক না হয় তাহা হইেল মািলক বা মজুরী পিরেশােধর জন� দায়ী �কান

ব�ি� উ� আেদেশর িবর�ে� �কান আপীল কিরেত পািরেবন না এবং যিদ �মাট দাবীকৃত মজুরী পাঁচশত

টাকার ঊেধ◌�� না হয় তাহা হইেল �কান �িমক, বা তাহার মৃতু্যর পর তাহার �কান উ�রািধকারী অথবা

আইনসংগত �িতিনিধ উ� আেদেশর িবর�ে� �কান আপীল কিরেত পািরেবন না। 
  

(৩) মািলক বা মজুরী পিরেশােধর জন� দায়ী �কান ব�ি� কত◌�ৃক �কান আপীল করা যাইেব না, যিদ না

আপীেলর �ারেকর সে� �ম আদালত কত◌�ৃক �দ� এই মেম� একিট �ত�য়ন প� সংযু� থােক �য,

আপীলকারী �য অথ� �দােনর আেদেশর িবর�ে� আপীল কিরেতেছ �সই অথ� �ম আদালেত জমা িদয়ােছন। 
  

(৪) এই ধারার অধীন আপীেলর �ৰ� ব�তীত অন� সকল �ৰে� ধারা ১৩২ এর অধীন �ম আদালত কত◌�ৃক

�দ� সকল আেদশ চূড়ানৎদ হইেব। 
  

(৫) তামাদী আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সেনর ৯নং আইন) এর ধারা ৫ এর িবধান এই ধারার অধীন আপীেলর

�ৰে�ও �েযাজ� হইেব।
  
  
 
মািলক বা মজুরী

পিরেশােধর জন� দায়ী

অন� �কান ব�ি�র

স�ি�র শত�াধীন

��াক

 ১৩৬। (১) �য ��ে� �য �কান সময়- 

 

(ক) ধারা ১৩২ এর অধীন �কান দরখাসৎদ �পশ করার পর, �ম আদালত; অথবা 

 

(খ) ধারা ১৩৫ এর অধীন �কান �িমক কতৃ�ক আপীল �পশ করার পর, �াইবু্যনাল; 

 

এই মেম� স�� হয় �য, মািলেকর অথবা ধারা ১২১ এর অধীন মজুরী পিরেশােধর জন� দায়ী অন� �কান

ব�ি�র ধারা ১৩২ বা ধারা ১৩৫ এর অধীন �দােনর জন� আেদশকৃত �কান অথ� পিরেশাধ এড়াইবার স�াবনা

আেছ, তাহা হইেল উ� আদালত বা, ���মত, �াইবু্যনাল উ� মািলক বা ব�ি�েক �নানীর সুেযাগদান

কিরয়া উ� আেদশকৃত অথ� পিরেশােধর জন� তাহার স�ি� ��াক কিরেত পািরেবঃ 

 

তেব শত� থােক �য, িবলে�র কারেণ উে�শ� ব�থ� হওয়ার স�াবনা থািকেল, উ� আদালত বা �াইবু্যনাল

�নানীর সুেযাগ �দওয়ার পূেব�ও উ��প ��ােকর আেদশ িদেত পািরেবঃ 

 

আেরাও শত� থােক �য, উ� আদালত বা �াইবু্যনােলর িবেবচনায় �য পিরমাণ স�ি� ��াক আেদশকৃত অথ�

আদােয়র জন� যেথ� হইেব, �স পিরমাণ স�ি�ই ��াক করা হইেব। 



 

(২) িবচােরর পূেব� স�ি� ��াক স�ক�ীয় �দওয়ানী কায� িবিধ এর সকল িবধান উপ-ধারা (১) এর অধীন

��ােকর ��ে� �েযাজ� হইেব।
  
  
 
কিতপয় ��ে�

মািলেকর িনকট হইেত

অথ� আদায়

 

১৩৭। �য ��ে� ধারা ১২১ এর অধীন মজুরী পিরেশােধর জন� দায়ী অন� �কান ব�ি�র িনকট হইেত �ম

আদলত তৎকতৃ�ক বা �াইবু্যনাল কতৃ�ক আেদশকৃত �কান অথ� আদায় কিরেত অৰম হয় �স ��ে� উ�

আদালত উহা মািলেকর িনকট হইেত আদায় কিরেত পািরেব।
  
  

একাদশ অধ�ায়
 মজুরী �বাড�

 
িন�তম মজুরী �বাড�

�িত�া

 

১৩৮। (১) সরকার িন�তম মজুরী �বাড� নােম একিট �বাড� �িত�া কিরেব। 
  

(২) িন�তম মজুরী �বাড�, অতঃপর এই অধ�ােয় মজুরী �বাড� বিলয়া উিল�িখত, িন��প সদস�-সম�েয় গিঠত

হইেব, যথাঃ- 
  

(ক) �চয়ারম�ান; 
  

(খ) একজন িনরেপৰ সদস�; 
  

(গ) মািলকগেণর �িতিনিধ�কারী একজন সদস�; এবং 
  

(ঘ) �িমকগেণর �িতিনিধ�কারী একজন সদস�। 
  

(৩) ধারা ১৩৯ এ উিল�িখত দািয়� পালেনর �েয়াজেন, মজুরী �বােড� িন�িলিখত সদস��য়ও অনৎদভু��

হইেবন, যথাঃ- 
  

(ক) সংিশ�� িশে�র মািলকগেণর �িতিনিধ�কারী একজন সদস�; 
  

(খ) সংিশ�� িশে� িনযু� �িমকগেণর �িতিনিধ�কারী একজন সদস�। 
  

(৪) মজুরী �বােড�র �চয়ারম�ান ও অন�ান� সদস�গণ সরকার কতৃ�ক িনযু� হইেবন। 
  

(৫) মজুরী �বােড�র �চয়ারম�ান ও িনরেপৰ সদস� এমন ব�ি�গেণর মেধ� হইেত িনযু� হইেবন যাহােদর

িশ� �িমক ও �দেশর আিথ�ক অব�া স�েক� পয�া� �ান আেছ, এবং যাহারা �কান িশে�র সিহত সংিশ��

নেহন অথবা �কান �িমক বা মািলকগেণর ��ড ইউিনয়েনর সিহত সংযু� নেহন। 
  

(৬) সরকােরর মেত, �য সকল �িত�ান মািলকগেণর �িতিনিধ�কারী এবং �য সকল �িত�ান �িমকগেণর

�িতিনিধ�কারী �স সকল �িত�ােনর �কান মেনানয়ন থািকেল উহা িবেবচনা কিরয়া উপ-ধারা (২) বা (৩)

এর অধীন মািলক এবং �িমকগেণর �িতিনিধ�কারী সদস�গণেক িনযু� করা হইেবঃ 
  

তেব শত� থােক �য, যিদ একািধক �েচ�ায় মািলক িকংবা �িমক �িতিনিধর মেনানয়ন না পাওয়া যায় তাহা

হইেল সরকার, িনজ িবেবচনায়, যাহােক উপযু� মেন কিরেব তাহােকই মািলক িকংবা �িমক �িতিনিধ�কারী

সদস� িহসােব িনযু� কিরেত পািরেব।
  
  
 
কিতপয় �িমেকর জন�

িন�তম মজুরী হােরর

সুপািরশ

 ১৩৯। (১) �য ��ে� �কান িশে� িনযু� �িমকগেণর িবরাজমান মজুরী হােরর পিরেপি�েত সরকার এই

মেম� অিভমত �পাষণ কের �য, উ� িশে� িনযু� সকল বা �য �কান ��ণীর �িমেকর িন�তম মজুরী হার ি�র

করা �েয়াজন এবং যুি�সংগত �স ��ে� সরকার মজুরী �বাড�েক �েয়াজনীয় তদ�াে� উ� �িমকগণ বা

�িমক ��ণীর জন� িন�তম মজুরী হার সুপািরশ করার জন� িনেদ�শ িদেত পািরেব। 
  



 

ব�াখ�াঃ �কান িশে�র মািলক িকংবা �িমক প� অথবা উভয় পে�র দািখলকৃত আেবদন�েম সরকার �সই

িশে� িনযু� �িমেকর নু�নতম মজুরীর হার িনধ�ারেণর িবষয়িট িবেবচনা কিরেত পািরেব। 
  

(২) মজুরী �বাড� উ��প িনেদ�শ �াি�র ছয় মােসর মেধ� সরকােরর িনকট উহার সুপািরশ �পশ কিরেবঃ 
  

তেব শত� থােক �য, মজুরী �বােড�র অনুেরােধ সরকার উ� �ময়াদ বৃি� কিরেত পািরেব। 
  

(৩) উপ-ধারা (১) এর িনেদ�শ �মাতােবক মজুরী �বাড� �কান ��েডর সকল �িমক ��ণীর জন� িন�তম মজুরী

হােরর সুপািরশ কিরেত পািরেব, এবং উ��প সুপািরেশ- 
  

(ক) �ময়াদী কাজ এবং িঠকা কােজর জন� িন�তম মজুরীর হার; এবং 
  

(খ) িঠকা কােজ িনযু� �িমকগেণর জন� িন�তম �ময়াদী হার; 
  

এরও সুিনিদ��ভােব উে�খ কিরেত পািরেব। 
  

(৪) মজুরী �বাড� কতৃ�ক সুপািরশকৃত �ময়াদী হার ঘ�া, �দিনক, সা�ািহক বা মািসক িভি�েত হইেত পািরেব। 
  

(৫) মজুরী �বাড� উহার সুপািরেশ িন�তম মজুরীর হার সম� �দেশর জন� একইভােব �হণ করা উিচত হইেব

না িক উহােত উি�িখত �ােন উহােত বিণ�ত �ানীয় ব�িত�ম সহকাের �হণ করা উিচত হইেব-ইহাও িনেদ�শ

কিরেব। 
  

(৬) �কান িশে� িনযু� �িমেকর জন� ি�রকৃত নূ�নতম মজুরীর হার সরকােরর িনেদ�শ�েম �িত পাঁচ বছর

অ�র পুনঃিনধ�ারণ কিরেব।
  
  
 
িন�তম মজুরী হার

�ঘাষণা করার �মতা

 ১৪০। (১) ধারা ১৩৯ এর অধীন মজুরী �বােড�র সুপািরশ �া� হইবার পর সরকার, সরকারী �গেজেট

��াপন �ারা, �ঘাষণা কিরেত পািরেব �য, মজুরী �বাড� কতৃ�ক িবিভ� �িমেকর জন� সুপািরশকৃত িন�তম

মজুরীর হার, ��াপেন উিল�িখত ব�িত�ম সােপে�, উ��প �িমকগেণর জন� িন�তম মজুরীর হার হইেব।

 

(২) যিদ সরকার মেন কের �য, উ��প সুপািরশ �কান ব�াপাের মািলকগেণর বা �িমকগেণর জন�

ন�ায়স�ত নেহ, তাহা হইেল সরকার সুপািরশ �াি�র ৮৯[ পঁয়তাি�শ] িদেনর মেধ�, উহা পুনরায় িবেবচনা

কিরয়া �দিখবার জন� মজুরী �বােড�র িনকট �ফরৎ পাঠাইেত পািরেব, এবং উ��প �ফরত পাঠাইবার সময়,

সরকার উিচত িবেবচনা কিরেল, সুপািরেশর উপর উহার �কান ম�ব� এবং তৎস�েক� �কান তথ�ও �দান

কিরেত পািরেব। 

 

(৩) �য ��ে� �কান সুপািরশ উপ-ধারা (২) এর অধীন মজুরী �বােড�র িনকট �ফরত পাঠােনা হয় �স ��ে�,

মজুরী �বাড� সরকােরর ম�ব� ও তৎকতৃ�ক ��িরত তথ� িবেবচনা কিরয়া উহার সুপািরশ পুনরায় পয�ােলাচনা

কিরয়া �দিখেব, এবং �েয়াজন হইেল, আরও তদ� পিরচালনা কিরেব, এবং তৎপর সরকােরর িনকট একিট

সংেশািধত সুপািরশ �পশ কিরেব অথবা, যিদ �বােড�র িবেবচনায় সুপািরেশর �কান সংেশাধন বা পিরবত�েনর

�েয়াজন না থােক, তাহা হইেল, কারণ িববৃত কিরয়া �সই মেম� সরকারেক অবিহত কিরেব। 

 

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সুপািরশ�া� হইবার পর সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �ঘাষণা

কিরেত পািরেব �য, মজুরী �বাড� কতৃ�ক উ� উপ-ধারার অধীন ৯০[ অথবা সরকার কতৃ�ক সংেশািধত উ�

সুপািরশকৃত] িবিভ� �িমকগেণর িন�তম মজুরীর হার, ��াপেন উি�িখত সংেশাধন ও ব�িত�ম সােপে�,

উ� �িমকগেণর জন� িন�তম মজুরীর হার হইেব। 

 

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন ��াপেন যিদ এতদস�েক� �কান তািরখ উে�খ না থােক তাহা হইেল উহার

অধীন �ঘাষণািট উহা �কািশত হইবার তািরখ হইেত কায�কর হইেব। 

 

(৬) �য ��ে� উপ-ধারা (১) অথবা (৪) এর অধীন �কান ��াপন �কািশত হইবার পর অথবা উহার অধীন

�ঘািষত �কান িন�তম মজুরীর হার কায�কর হইবার পর ইহা সরকােরর নজের আেস �য, উ��প �ঘািষত



িন�তম মজুরীর হাের �কান �িট আেছ �স ��ে� সরকার িবষয়িট মজুরী �বােড�র িনকট ��রণ কিরেত পািরেব

এবং উ��প ��রণ উপ-ধারা (২) এর অধীন ��রণ বিলয়া গণ� হইেব। 

 

(৭) এই ধারার অধীন �ঘািষত িন�তম মজুরীর হার চূড়া� হইেব এবং তৎস�েক� �কানভােব �কান আদালেত

বা �কান কতৃ�পে�র িনকট �� করা বা আপি� উ�াপন করা যাইেব না।
  
  
 
সরকােরর িবেশষ

�মতা

 

৯১[ ১৪০ক। এই আইেনর ধারা ১৩৯, ১৪০ ও ১৪২ এ �য িবধানই থাকুক না �কন, িবেশষ পািরপাি��ক

অব�ায় সরকার �কান িশ� �স�েরর জন� �ঘািষত িন�তম মজুরী কাঠােমা বা�বায়েনর �য �কান পয�ােয়

নূতনভােব িন�তম মজুরী কাঠােমা �ঘাষণার জন� িন�তম মজুরী �বাড� পুনঃগঠন এবং �েয়াজনীয়

আনু�ািনকতা �িতপালন সােপে� পুনরায় িন�তম মজুরী হার �ঘাষণা কিরেত পািরেব: 
  

 

 

তেব শত� থােক �য, এই�প ��ে� সরকার �েয়াজন মেন কিরেল, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, নূতনভােব

িন�তম মজুরী হার �ঘাষণা না কিরয়া �িমক ও মািলকপে�র সিহত আেলাচনা�েম চলমান মজুরী হােরর

�কান সংেশাধন বা পিরবত�ন কায�কর কিরেত পািরেব।]
  
  
 
সুপািরশ �ণয়েন

িবেবচ� িবষয়  

১৪১। �কান সুপািরশ �ণয়ন করা কােল মজুরী �বাড� জীবন যাপন ব�য়, জীবনযাপেনর মান, উৎপাদন খরচ,

উৎপাদনশীলতা, উৎপািদত �েব�র মূল�, মু�া�ীিত, কােজর ধরন, ঝুঁিক ও মান, ব�বসািয়ক সামথ�, �দেশর

এবং সংিশ�� এলাকার আথ�-সামািজক অব�া এবং অন�ান� �াসি�ক িবষয় িবেবচনা কিরয়া �দিখেব।
  
  
 
িন�তম মজুরী হােরর

পয�ায়�িমক

পয�ােলাচনা

 

১৪২। (১) ধারা ১৪১ এ উিল�িখত িবষয়ািদ বা অন� �কান �াসি�ক িবষেয়র �কান পিরবত�েনর কারেণ

�েয়াজন হইেল মজুরী �বাড� উহার �কান সুপািরশ পুনরায় পয�েলাচনা কিরয়া �দিখেব এবং সরকােরর িনকট

ধারা ১৪০ এর অধীন �ঘািষত িন�তম মজুরী হােরর �কান সংেশাধন বা পিরবত�ন সুপািরশ কিরেবঃ 
  

তেব শত� থােক �য, �কান �ৰে� �কান িবেশষ পািরপা�ি◌�ক অব�ার কারণ ব�তীত �কান সুপািরশ উহা �পেশর

এক বৎসেরর মেধ� অথবা িতন বৎসর পের উ��প পয�ােলাচনা করা যাইেব না। 
  

(২) এই ধারার অধীন �কান পয�ােলাচনা এবং সুপািরশ ধারা ১৩৯ এর অধীন তদনৎদ এবং সুপািরশ বিলয়া

িবেবিচত হইেব এবং এই অধ�ােয়র িবধান, যতদূর স�ব এ �ৰে�ও �েযাজ� হইেব।
  
  
 
সংবাদপ� �িমকগেণর

মজুরী �বাড� গঠন

 

১৪৩। (১) সরকার �েয়াজন মেন কিরেল, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, সংবাদপ� �িমকগেণর মজুরী

িনধ�ারেণর জন� সংবাদপ� �িমক মজুরী �বাড� নােম একিট �ত� মজুরী �বাড� গঠন কিরেত পািরেব। 
  

(২) উ� �বাড�, অতঃপর এই অধ�ােয় সংবাদপ� মজুরী �বাড� বিলয়া উিল�িখত, সরকার কতৃ�ক িনেয়ািজত

একজন �চয়ারম�ান এবং সংবাদপ� �িত�ােনর মািলক ও সংবাদপ� �িমকগেণর �িতিনিধ�কারী সমসংখ�ক

সদস� সম�েয় গিঠত হইেব।
  
  
 
সংবাদ প� �িমকগেণর

জন� মজুরী িনধ�ারণ

 ১৪৪। (১) সংবাদপ� �িমকগেণর জন� মজুরী িনধ�ারণকােল সংবাদপ� মজুরী �বাড� জীবন যা�ার ব�য়,

সরকার, কেপ�ােরশন এবং ব�ি�মািলকানাধীন �িত�ােনর সমতুল� চাকুরীর মজুরীর িবরাজমান হার, �দেশর

িবিভ� এলাকার সংবাদপ� িশে�র অব�া এবং �বােড�র িবেবচনায় �াসি�ক অন�ান� অব�া িবেবচনা কিরয়া

�দিখেব। 
  

(২) সংবাদপ� মজুরী �বাড� �ময়াদী কাজ ও িঠকা কােজর জন� মজুরীর হার িনধ�ারণ কিরেত পািরেব। 
  



(৩) মজুরী িনধ�ারণ করার পর সংবাদপ� মজুরী �বাড� উহার িস�ানৎদ, যতশী� স�ব, সরকােরর িনকট

��রণ কিরেব।
  
  
 
সংবাদপ� মজুরী

�বােড�র িস�া� �কাশ

 

১৪৫। (১) সরকার, সংবাদপ� মজুরী �বােড�র িস�ানৎদ পরীৰা কিরয়া �দিখেব এবং উহা �াি�র িতন মােসর

মেধ� তৎকতৃ�ক �েয়াজনীয় িবেবিচত এ�প সংেশাধনসহ উহা সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা �কাশ কিরেব। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কািশত উ��প সংেশাধনসহ সংবাদপ� মজুরী �বােড�র িস�ানৎদ উ�

��াপেন উিল�িখত তািরখ হইেত অথবা উ��প �কান তািরখ না থািকেল, উহা �কােশর তািরখ হইেত

কায�কর হইেব।
  
  
 
সংবাদ প� মজুরী

�বােড�র অ�ব�ত�ী মজুরী

িনধ�ারেণর �মতা

 

১৪৬। (১) সংবাদপ� মজুরী �বাড� �কান �ৰে� �েয়াজন মেন কিরেল, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা,

অনৎদব�ত◌�ী মজুরীর হার িনধ�ারণ কিরেত পািরেব। 

 

(২) উ��প �কান অনৎদব�ত◌�ী মজুরীর হার সংবাদপ� �িত�ােনর সকল মািলেকর জন� অবশ� পালনীয়

হইেব এবং �েত�ক সংবাদপ� �িমক অনূ্যন উ��প অনৎদব�ত◌�ী হাের মজুরী পাইবার অিধকারী হইেবন। 

 

(৩) উ��প �কান অনৎদব�ত◌�ী মজুরীর হার ধারা ১৪৫ (২) এর অধীন সংবাদপ� মজুরী �বােড�র িস�ানৎদ

কায�কর না হওয়া পয�নৎদ বলবৎ থািকেব।
  
  
 
�ম আদালেত দরখা�

 

১৪৭। �য �ৰে� ধারা ১৪৫ (২) এর অধীন �কািশত সংেশাধনসহ সংবাদপ� মজুরী �বােড�র �কান

িস�ানেৎদর কারেণ �কান সংবাদপ� বা সংবাদপ� �িত�ােনর ��ণী িবন�াস বা পুনিব�ন�াস স�েক� �কান

িবেরাধ �দখা �দয় �স �ৰে� উ��প িস�ানেৎদর �ারা সং�� �কান ব�ি� িবেরাধিট িন�ি�র জন� �ম

আদালেত দরখাসৎদ কিরেত পািরেবন।
  
  
 
িন�তম মজুরী �েত�ক

মািলেকর উপর অবশ�

পালনীয়

 

১৪৮। ধারা ১৪০ এর অধীন �ঘািষত অথবা ধারা ১৪৫ এর অধীন �কািশত মজুরীর িন�তম হার সংিশ��

সকল মািলেকর উপর অবশ� পালনীয় হইেব এবং �েত�ক �িমক উ��প �ঘািষত বা �কািশত মজুরীর

অনূ্যন হাের মজুরী পাইেত অিধকারী হইেবন।
  
  
 
িন�তম মজুরী হােরর

কম হাের মজুরী �দান

িনিষ�

 

১৪৯। (১) �কান মািলক �কান �িমকেক এই অধ�ােয়র অধীন �ঘািষত বা �কািশত িন�তম হােরর কম হাের

�কান মজুরী �দান কিরেত পািরেবন না। 
  

(২) উপ-ধারা (১) এর �কান িকছুই �কানভােব �কান �িমেকর এই অধ�ােয়র অধীন �ঘািষত বা �কািশত

িন�তম হােরর অিধক হাের মজুরী অথবা অন� �কান সুেযাগ-সুিবধা অব�াহতভােব পাইবার অিধকার ��ন

কিরেব না, যিদ �কান চুি� বা �রােয়দােদর অধীন বা অন� �কান কারেণ িতিন উ��প অিধক হাের মজুরী

পাইবার অথবা �কান �থা অনুযায়ী উ��প সুেযাগ-সুিবধা পাইবার অিধকারী হন।
  
  

�াদশ অধ�ায়
 �ঘ�টনাজিনত কারেণ জখেমর জন� �িতপূরণ

 
�িতপূরণ �দােনর জন�

মািলেকর দািয়�

 ১৫০। (১) চাকুরী চলাকােল উহা হইেত উ�ূত �ঘ�টনার ফেল যিদ �কান �িমক শরীের জখম�া� হন তাহা

হইেল মািলক তাহােক এই অধ�ােয়র িবধান অনুযায়ী ৰিতপূরণ িদেত বাধ� থািকেবন। 

 

(২) �কান মািলক উ��প ৰিতপূরণ �দােন বাধ� থািকেবন না, যিদ- 

 

(ক) জখেমর ফেল িতন িদেনর অিধক সময় �কান �িমক স�ূণ� বা আংিশক কম�ৰমতা না হারান; 

 



(খ) জখেমর ফেল মারা যান নাই এ�প �কান �িমেকর �ঘ�টনায় জখম �া� হওয়ার �ত�ৰ কারণ িছল- 

 

(১) �ঘ�টনার সময় �িমেকর মদ�পান বা মাদক �ব� �সবেনর ফেল উহার �ভাবাধীন থাকা; 

 

(২) �িমকগেণর িনরাপ�া িনি�ত করার জন� �ণীত িবিধ বা সু�� আেদশ �িমক কতৃ�ক ই�াকৃতভােব

অমান� করা; 

 

(৩) �িমকগেণর িনরাপ�া িনি�ত করার জন� ব�ব�া করা হইয়ােছ ইহা জানা সে�ও �িমক কতৃ�ক

ই�াকৃতভােব �কান আঘাত িনেরাধক িনরাপ�া সর�াম বা অন� �কান �কৗশল অপসারণ করা বা উেপৰা করা।

 

(৩) যিদ- 

 

(ক) তৃতীয় তফিসেলর "ক" অংেশ বিণ�ত �কান চাকুরীেত িনযু� �কান �িমক উহােত উ��প চাকুরী

স�িক�ত িবেশষ �পশাজিনত ব�ািধ বিলয়া উিল�িখত �কান ব�ািধেত আ�ানৎদ হন, অথবা 

 

(খ) �কান �িমক অিবি��ভােব �কান মািলেকর অধীন অনূ্যন ছয় মাস তৃতীয় তফিসেলর "খ" খে� বিণ�ত

�কান চাকুরীেত িনযু� থাকাকােল উ� তফিসেল উ��প চাকুরী স�েক� িবেশষ �পশাজিনত ব�ািধ বিলয়া

উিল�িখত �কান ব�ািধেত আ�ানৎদ হন, 

 

তাহা হইেল উ��প ব�ািধেত আ�ানৎদ হওয়া এই ধারার অধীন �কান �ঘ�টনার ফেল জখম বিলয়া গণ�

হইেব এবং, যিদ না মািলক ইহার িবপরীত িকছু �মাণ কেরন, �ঘ�টনািট চাকুরী চলাকােল উহা হইেত উ�ূত

বিলয়া গণ� হইেব। 

 

ব�াখ�াঃ এই উপ-ধারার �েয়াজেন, �কান চাকুরীকাল অিবি�� বিলয়া গণ� হইেব যিদ উহার সিহত অন� �কান

মািলেকর অধীন একই �কার �কান চাকুরী যু� না থােক। 

 

(৪) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, তৃতীয় তফিসেল উিল�িখত চাকুরীর সিহত অন� �কান

�কােরর চাকুরীও �যাগ কিরেত পািরেব এবং এ�প �ৰে� উ� চাকুরী স�িক�ত িবেশষ �পশাজিনত ব�ািধ িক

হইেব তাহাও সুিনিদ��ভােব উেল�খ কিরেব, এবং তৎপর উপ-ধারা (৩) এর িবধান এ�পভােব �েযাজ� হইেব

�যন এই অধ�ায় �ারা উ� ব�ািধ উ� চাকুরী স�েক� িবেশষ �পশাজিনত ব�ািধ বিলয়া �ঘািষত হইয়ােছ। 

 

(৫) উপ-ধারা (৩) এবং (৪) এর �ৰ� ব�তীত অন� �ৰে�, �কান ব�ািধ স�েক� �কান �িমকেক �কান

ৰিতপূরণ �েদয় হইেব না যিদ না উ� ব�ািধ �ত�ৰভােব সংিশ�� �িমেকর চাকুরী চলাকােল উহা হইেত

উ�ূত �কান �ঘ�টনায় জখেমর কারেণ হয়। 

 

(৬) এখােন উিল�িখত �কান িকছুই �কান �িমেকর জখম স�েক� �কান ৰিতপূরণ পাওয়ার অিধকার �দান

করা হইয়ােছ বিলয়া বুঝাইেব না যিদ িতিন মািলেকর অথবা অন� �কান ব�ি�র িবর�ে� উ� জখেমর

ৰিতপূরেণর জন� �দওয়ানী আদালেত �কান �মাক�মা দােয়র কিরয়া থােকন। 

 

(৭) �কান আদালেত উ� জখম স�েক� �িমক কতৃ�ক �কান ৰিতপূরণ মামলা দােয়র করা যাইেব না, যিদ- 

 

(ক) িতিন �ম আদালেত উ� জখেমর জন� ৰিতপূরেণর দাবী কিরয়া দরখাসৎদ �পশ কিরয়া থােকন; অথবা 

 

(খ) তাহার এবং তাহার মািলেকর মেধ� এই অধ�ােয়র িবধান অনুযায়ী উ� জখম স�েক� ৰিতপূরণ �দােনর

জন� �কান চুি� হইয়া থােক। 

 

(৮) এই অধ�ােয়র উে�েশ�, "�িমক" বিলেত মািলক কতৃ�ক সরাসির অথবা িঠকাদার কতৃ�ক িনযু� এমন

ব�ি�েক বুঝাইেব, িযিন- 

 

(ক) �রলওেয় আইন, ১৮৯০ (১৮৯০ সেনর ৯নং আইন) এর ধারা ৩ এর সং�া অনুযায়ী একজন �রল

কম�চারী (িযিন �রলওেয়র �কান �শাসিনক, �জলা বা উপেজলা অিফেস �কান �ায়ী পেদ িনযু� নেহন, এবং

চতুথ� তফিসেল উিল�িখত �কান পেদও িনযু� নেহন) অথবা 

 

(খ) চতুথ� তফিসেল উিল�িখত �কান পেদ িনযু� �কান ব�ি�; 



 

তাহার চাকুরীর চুি� িলিখত হউক বা অিলিখত হউক, �� হউক বা অ�� হউক, এবং �কান জখম �া�

�িমেকর উেল�েখর �ৰে�, িতিন মারা �গেল তাহার উপর িনভ�রশীল ব�ি�গণ অথবা তাহােদর �য �কান

একজনও উহার অনৎদভু�� হইেবন। 

 

ব�াখ�াঃ এই অধ�ােয়র উে�েশ�, �কান �ানীয় কতৃ�পৰ অথবা সরকােরর পেৰ �কান িবভােগর �কান ৰমতা

�েয়াগ বা কত�ব� স�াদনেক, যিদ না �কান িভ� উে�শ� �কাশ পায়, উ� কতৃ�পৰ বা িবভাগ এর ব�বসা বা

বািণজ� বিলয়া গণ� হইেব।
  
  
 
�িতপূরণ পিরমাণ

 

১৫১। (১) এই অধ�ােয়র িবধান সােপে�, �িতপূরেণর পিরমাণ হইেব িন��প, যথাঃ- 

 

(ক) �য ��ে� জখেমর ফেল মৃতু� হয়, �স ��ে� সংি�� �িমকিট প�ম তফিসেলর ি�তীয় কলােম �য অথ�

উে�খ করা হইয়ােছ �স অথ� ৯২[ :
  

তেব শত� থােক �য, এই �িতপুরেণর পিরমাণ তার চাকুিরর �াভািবক ছাঁটাই, বরখা�, অবসান,

পদত�াগজিনত �িতপূরেণর অিতির� হইেব;] 
  

(খ) ৯৩[ �া� বয়� িকংবা অ�া� বয়� িনিব�েশেষ] �য ��ে� জখেমর ফেল �ায়ী স�ূণ� অ�মতা ঘেট �স

��ে�- 

 

(১) যিদ সংি�� �িমকিট �া� বয়� হন, তাহা হইেল প�ম তফিসেলর তৃতীয় কলােম �য অথ� উে� করা

হইয়ােছ �স অথ�; এবং 

 

৯৪[ ***] 

 

(গ) �য ��ে� জখেমর ফেল �ায়ী আংিশক অ�মতা ঘেট �স ��ে�- 

 

(১) জখমিট �থম তফিসেল বিণ�ত হইেল, �ায়ী স�ূণ� অ�মতার ��ে� �েদয় �িতপূরণ এর ঐ শতকরা

হার, যাহা উহােত উি�িখত উ� জখেমর কারেণ উপাজ�ন �মতা হািনর শতকরা হােরর সমান; 

 

(২) জখমিট �থম তফিসেল বিণ�ত না হইেল, �ায়ী স�ূণ� অ�মতার ��ে� �েদয় �িতপূরেণর ঐ শতকরা

হার যাহা উ� জখেমর কারেণ �ায়ীভােব উপাজ�ন �মতা হািনর অনুপােতর সমান; এবং 

 

(ঘ) �য ��ে� জখেমর ফেল স�ূণ� বা আংিশক অ�ায়ী অ�মতা ঘেট �স ��ে� মািসক �িতপূরণ যাহা

অ�মতার তািরখ হইেত চার িদন অেপ�াকাল অিতবািহত হইবার পর �য মােস �েদয় হইেব উহার পরবত�ী

মােসর �থম িদেন �েদয় হইেব এবং তৎপর অ�মতার সময়কােল অথবা প�ম তফিসেলর �শষ কলােম

উি�িখত সমেয়র জন�, যাহা �� হইেব, মািসক িভি�েত �েদয় হইেব। 

 

(২) �য ��ে� একই �ঘ�টনার কারেণ একািধক জখম হয় �স ��ে� উপ-ধারা (১) (গ) এর অধীন তৎস�েক�

�েদয় �িতপূরণ একি�ত করা হইেব, িক� �কান ��ে� ইহা এমন ভােব করা হইেব না যাহােত ইহা জখম-

�িল হইেত �ায়ী স�ূণ� অ�মতা ঘিটেল �য �িতপূরণ �েদয় হইত উহা হইেত �বশী হয়। 

 

(৩) �কান মািসক �িতপূরণ �েদয় হওয়ার তািরেখর পূেব� যিদ অ�মতার অবসান হয় তাহা হইেল উ� মাস

স�েক� �েদয় �িতপূরেণর অথ� উ� মােসর অ�মতা থাকাকালীন সমেয়র আনুপািতকহাের �েদয় হইেব।
  
  
 
মজুরী িহসােবর প�িত  ১৫২। (১) এই অধ�ােয়র �েয়াজেন, "মািসক মজুরী" বিলেত এক মােসর কােজর জন� �েদয় বিলয়া গণ�

মজুরীর পিরমাণ বুঝাইেব, উহা মািসক িভি�েত �েদয় হউক অথবা অন� সমেয়র িভি�েত �েদয় হউক অথবা

িঠকা-হাের হউক। মজুরী িহসােবর প�িত 
  

(২) উ��প মজুরী িন��প ভােব িহসাব করা হইেব, যথাঃ- 



 

(ক) �য �ৰে� �ঘ�টনার অব�বিহত পূেব� ৰিতপূরণ �দােন বাধ� �কান মািলেকর অধীন সংিশ�� �িমকিট

অিবি��ভােব অনূ্যন বােরা মাস কম�রত িছেলন �স �ৰে�, তাহার মািসক মজুরী হইেব তাহার পূব�বত◌�ী

বােরা মােস উ� মািলক কতৃ�ক �েদয় �মাট মজুরীর এক-�াদশাংশ; 
  

(খ) �য �ৰে� সংিশ�� �িমকিট উ��প মািলেকর অধীন �ঘ�টনার অব�বিহত পূেব� অিবি��ভােব এক মােসর

কম সময় কম�রত িছেলন �স �ৰে�, তাহার মািসক মজুরী হইেব �ঘ�টনার অব�বিহত পূব�বত◌�ী বােরা মাস

সমেয় একই মািলেকর অধীন তাহার মত অনু�প কােজ িনেয়ািজত অন� �কান �িমক, অথবা উ��প অন�

�কান �িমক না থািকেল, একই এলাকায় অনু�প কােজ িনেয়ািজত অন� �কান �িমেকর অিজ�ত আেয়র মািসক

গেড়র সমান অথ�; 
  

(গ) অন�ান� �ৰে�, মািসক মজুরী হইেব- 
  

ৰিতপূরণ �দােন বাধ� মািলক হইেত �ঘ�টনার অব�বিহত পূেব� অিবি��ভােব কম�রত থাকাকালীন সমেয়

সংিশ�� �িমক কতৃ�ক অিজ�ত �মাট মজুরীেক ি�শ �ণ কিরয়া উ� কম�রত সমেয়র �মাট িদন�িলর �ারা

উহােক ভাগ কিরেল �য ভাগফল পাওয়া যায় উহার সমপিরমাণ অথ�। 
  

ব�াখ�াঃ এই ধারার �েয়াজেন �কান কম�রত সময় অিবি�� বিলয়া গণ� হইেব যিদ �চৗ� িদেনর অিধক কাল

কােজ অনুপি�িতর কারেণ ইহার ধারাবািহকতা ভ� না হয়।
  
  
 
পুনিব�েবচনা

 

১৫৩। (১) এই অধ�ােয়র অধীন �েদয় �কান মািসক ৰিতপূরণ, উহা পৰ- �েয়র মেধ� চুি�র অধীন হউক

অথবা �ম আদালেতর আেদেশর অধীন হউক, �ম আদালত কতৃ�ক পূনিব�েবচনা করা যাইেব, যিদ- 
  

(ক) �িমেকর অব�ার পিরবত�ন হইয়ােছ এই মেম� �রিজ�াড� িচিকৎসক কতৃ�ক �দ� �ত�য়নপ�সহ মািলক

অথবা �িমক কতৃ�ক দরখাসৎদ করা হয়, অথবা 
  

(খ) উ��প �ত�য়নপ� ছাড়াও, �তারণার মাধ�েম অথবা অৈবধ �ভাব অথবা অন�ান� অসংগত উপােয়র

মাধ�েম ৰিতপূরণ িনধ�ারণ করা হইয়ােছ অথবা �রকড� হইেত সু�� �দখা যায়, �য উ��প িনধ�ারণ ভুল-এই

মেম� মািলক অথবা �িমক কতৃ�ক দরখাসৎদ করা হয়। 
  

(২) এই অধ�ােয়র িবধান সােপেৰ, এই ধারার অধীন পুনিব�েবচনার িভি�েত �কান মািসক ৰিতপূরণ চালু রাখা

যাইেব, বৃি� করা যাইেব, কমােনা যাইেব অথবা ব� করা যাইেব অথবা যিদ �দখা যায় �য, �ঘ�টনার কারেণ

�ায়ী অৰমতা ঘিটয়ােছ তাহা হইেল �েদয় মািসক ৰিতপূরণ �িমেকর �াপ�তা অনুযায়ী �থাক অেথ�

�পানৎদিরত করা যাইেব, তেব ইহা হইেত মািসক ৰিতপূরণ বাবদ ইিতমেধ� �া� অথ� বাদ যাইেব।
  
  
 
মািসক �িতপূরণ �থাক

অথ� �ারা পিরেশাধ

 

১৫৪। (১) উভয় পেৰর চুি�র িভি�েত মািলক �থাক অথ� �দান কিরয়া �িমকেক �েদয় মািসক ৰিতপূরণ

পিরেশাধ কিরেত পািরেবন। 

 

(২) যিদ উ��প �কান চুি� না হয়, এবং অনূ্যন ছয় মাস �কান মািসক ৰিতপূরণ �দান বলবৎ থােক তাহা

হইেল �য �কান পেৰর দরখাসেৎদর পিরে�িৰেত �ম আদালত কতৃ�ক িনধ�ািরত �থাক অথ� �দান কিরয়া

মািসক ৰিতপূরণ পিরেশাধ করা যাইেব।
  
  
 
�িতপূরণ ব�ন  ১৫৫। (১) জখেমর ফেল মৃত �কান �িমক স�েক� �েদয় �কান ৰিতপূরণ এবং আইনগত অৰমতার অধীন

�কান ব�ি�েক ৰিতপূরণ বাবদ �েদয় �থাক অথ� �ম আদালেত জমা �দওয়া ব�তীত িভ� �কান প�ায়

পিরেশাধ করা যাইেব না। 

 

(২) উপ-ধারা (১) এ উিল�িখত �কান ৰিতপূরণ যিদ মািলক সরাসিরভােব পিরেশাধ কিরয়া থােকন, তাহা

হইেল উহা ৰিতপূরণ পিরেশাধ বিলয়া গণ� হইেব না, যিদ না সংিশ�� �িমক তাহার চাকুরীকােল িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�ায় জখমজিনত কারেণ তাহার মৃতু্যর �ৰে� ৰিতপূরণ �হেণর জন� তাহার �কান উ�রািধকারীেক



মেনানীত কিরয়া থােকন, এবং �সই মেনানীত উ�রািধকারীেক ৰিতপূরণ �দ� হইয়া থােক। 

 

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহাই থাকুক না �কন, �কান মৃত �িমেকর ��ে� তাহার �কান �পাষ�েক মািলক

�িতপূরণ বাবদ অি�ম অথ� �দান কিরেত পািরেবন, এবং �ম আদালত উ� �পাষ�েক �েদয় �িতপূরণ

হইেত উ� অি�ম কত�ন কিরয়া উহা মািলকেক �ফরত িদেব ৯৫[ :
  

তেব শত� থােক �য, �কান মৃত �িমেকর ��ে� মৃেতর দাফন-কাফন বা িচিকৎসা, মৃত �দহ পিরবহণ ইত�ািদ

বাবদ �কান অথ� �দান করা হইেল মািলক কতৃ�ক অি�ম �দানকৃত �কান অথ� িকংবা �ম আদালেতর মাধ�েম

�পাষ�েক �েদয় �িতপূরণ হইেত উ� অথ� কত�ন করা যাইেব না।]
  

(৪) ৰিতপূরণ বাবদ �েদয় অন� �কান অথ� উহা পাওয়ার অিধকারী ব�ি�র পেৰ �ম আদালেত জমা করা

যাইেব। 

 

(৫) �ম আদালত কতৃ�ক �দ� রিশদ উহােত জমাকৃত ৰিতপূরণ স�েক� যেথ� দায়মুি� হইেব। 

 

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান মৃত �িমক স�েক� ৰিতপূরণ বাবদ �কান অথ� জমা হইেল �ম আদালত

�েয়াজনেবােধ, তৎকতৃ�ক িবেবিচত উপযু� প�ায়, �নািটশ �কাশ কিরয়া অথবা �েত�ক �পােষ�র উপর উহা

জারী কিরয়া ৰিতপূরণ ব�ন িনধ�ারেণর জন� তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত তািরেখ উহার স�ুেখ হািজর হওয়ার জন�

তাহািদগেক িনেদ�শ িদেত পািরেব। 

 

(৭) যিদ �ম আদালত তৎকতৃ�ক �েয়াজনীয় �কান তদনৎদ সমাপনানেৎদ এই মেম� স�� হয় �য, �কান

�পাষ� িবদ�মান নাই, তাহা হইেল আদালত, জমার তািরখ হইেত অনূ্যন �ই বৎসর পর উহার িনকট জমা

অবি�ত অথ� �িমকগেণর কল�ােণর জন�, সরকার কত◌�ৃক সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িনিদ�� অথবা

�ািপত �কান তহিবেল হসৎদানৎদর কিরেব। 

 

(৮) মািলক দরখাসৎদ কিরেল �ম আদালত তৎকতৃ�ক ব�নকৃত অেথ�র একিট িবসৎদািরত বণ�না তাহােক

সরবরাহ কিরেব। 

 

(৯) �কান মৃত �িমক স�েক� জমাকৃত ৰিতপূরণ, উপ-ধারা (৩) এর অধীন কত�ন সােপেৰ, মৃত �িমেকর

�পাষ�গেণর মেধ� অথবা তাহােদর কাহারও মেধ� এমন অনুপােত ব�ন করা হইেব, যাহা �ম আদালত

উপযু� িবেবচনা কিরেব, অথবা আদালত িনজ িবেবচনায় �য �কান একজন �পাষ�েক উহা বরা� কিরেত

পািরেব। 

 

(১০) �য �ৰে� �ম আদালেত জমাকৃত �কান ৰিতপূরণ �কান ব�ি�েক �েদয় হয় �স �ৰে� �ম আদালত, �য

ব�ি�েক উহা �েদয় িতিন যিদ �কান আইনগত অৰমতার অধীন না হন তাহা হইেল, তাহােক �দান কিরেব

এবং অন�ান� �ৰে� িযিন উহা পাওয়ার অিধকারী, তাহােক �দান কিরেত পািরেব। 

 

(১১) �য �ৰে� আদালেত জমাকৃত �কান �থাক অথ� আইনগত অৰমতার অধীন �কান ব�ি�েক �েদয় হয় �স

�ৰে�, উ� অথ� উ� ব�ি�র উপকারােথ� তাহার অৰমতাকালীন সমেয় �ম আদালেতর িনেদ�শ �মাতােবক

িবিনেয়াগ বা ব�বহার করা যাইেব। 

 

(১২) �য �ৰে� আইনগত অৰমতার অধীন �কান ব�ি�েক অধ� মািসক ৰিতপূরণ �েদয় হয় �স �ৰে�,

আদালত �-ই�ায় অথবা �কান দরখাসেৎদর পিরে�িৰেত উ� ৰিতপূরণ তাহার অৰমতাকালীন সমেয়

সংিশ�� �িমেকর �কান �পাষ�েক, অথবা আদালেতর িবেবচনায় উ� �িমেকর কল�াণ ব�ব�া করার জন�

সবেচেয় উপযু� বিলয়া িবেবিচত অন� �কান ব�ি�েক �দান করার জন� আেদশ িদেত পািরেব। 

 

(১৩) �য �ৰে� �কান দরখাসেৎদর পিরে�িৰেত অথবা অন�ভােব �ম আদালত এই মেম� স�� হয় �য, �কান

মাতা বা িপতা কতৃ�ক উহার সনৎদােনর অবেহলার কারেণ, অথবা �কান �পােষ�র পিরি�িতর পিরবত�েনর

কারেণ, অথবা অন� �কান পয�া� কারেণ, ৰিতপূরণ িহসােব পিরেশািধত �কান অথ� ব�ন স�েক� �ম

আদালেতর �কান আেদশ অথবা উ��প �কান �পাষ�েক �েদয় ৰিতপূরেণর িবিনেয়াগ বা ব�বহার স�িক�ত

উহার �কান আেদশ পিরবত�ন করা উিচত, তাহা হইেল আদালত উহার উ� আেদশ পিরবত�ন করার জন�

অব�ার পিরে�িৰেত �য�প নূতন আেদশ �দওয়া �েয়াজন �স�প আেদশ িদেত পািরেবঃ 

 

তেব শত� থােক �য, যিদ উ��প �কান আেদশ �কান ব�ি�র জন� হািনকর হয়, তাহা হইেল তাহােক উ�



আেদেশর িবর�ে� কারণ দশ�ােনার সুেযাগ না িদয়া, অথবা �কান �ৰে� যিদ উ� আেদেশর ফেল �কান �পাষ�

কতৃ�ক তাহােক পিরেশািধত �কান ৰিতপূরণ �ফরত �দওয়ার �েয়াজন হয় তাহা হইেল উ��প �কান আেদশ

�দান করা যাইেব না। 

 

(১৪) �য �ৰে� �ম আদালত উপ-ধারা (১৩) এর অধীন �কান আেদশ এই কারেণ পিরবত�ন কের �য, �কান

ব�ি�েক পিরেশািধত ৰিতপূরণ িতিন �তারণা, িমথ�া পিরচয়, অথবা অন� �কান অসংগত উপােয় হািছল

কিরয়ােছন �স �ৰে� উ� পিরেশািধত ৰিতপূরণ তাহার িনকট হইেত ধারা ৩২৯ এর িবধান অনুযায়ী উসুল

করা যাইেব।
  
  
 
�িতপূরেণর হ�া�র,

��াক বা দায়ব�করণ

িনিষ�
 

১৫৬। এই অধ�ােয় �য রকম িবধান আেছ �স রকম ব�তীত, এই অধ�ােয়র অধীন �েদয় �কান �থাক অথবা

মািসক ৰিতপূরণ �কানভােব হসৎদানৎদর, ��াক অথবা দায়ব� করা যাইেব না, অথবা �কান আইেনর �েয়াগ

�ারা �িমক ব�তীত অন� �কান ব�ি�র িনকট হসৎদানৎদর করা যাইেব না; অথবা উহার সিহত অন� �কান

দাবী কাটা-কািট করা যাইেব না।
  
  
 
�নািটশ ও দাবী

 

১৫৭। (১) �কান �ম আদালত ৰিতপূরেণর �কান দাবী িবেবচনায় আিনেব না যিদ না �ঘ�টনা ঘিটবার পর

যতশী� স�ব এতি�নে� বিণ�ত প�িতেত তৎস�েক� �নািটশ �দান করা হয় এবং যিদ না �ঘ�টনা ঘিটবার �ই

বৎসেরর মেধ� অথবা মৃতু্যর �ৰে� উহার �ই বৎসেরর মেধ� দাবী উ�াপন করা হয়। 
  

(২) �য �ৰে� �ঘ�টনািট হইেতেছ ধারা ১৫০ (৩) এর িবধান �েযাজ� হয় এমন �কান �রােগর আ�মণ �স

�ৰে� �ঘ�টনািট উ� �রাগ �ারা অৰমতার কারেণ �িমেকর অিবি�� অনুপি�িতর �থম তািরেখ ঘিটয়ােছ

বিলয়া গণ� হইেব। 
  

(৩) �কান �নািটেশর �কান ��িট বা অিনয়ম অথবা উহা �দান না করার কারেণ �কান দাবী িবেবচনার অেযাগ�

হইেব না- 
  

(ক) যিদ উ�ািপত দাবী এমন �কান �ঘ�টনার ফেল �িমেকর মৃতু্যজিনত কারেণ হয় �য, �ঘ�টনািট- 
  

(১) মািলেকর বাড়ীঘর বা আংিগনায় ঘেট; বা 
  

(২) এমন �কান জায়গায় ঘেট �যখােন �িমক মািলক বা তৎকতৃ�ক িনেয়ািজত অন� ব�ি�র িনয়�েণ কাজ

কিরেত িছেলন; এবং �িমকিট উ� বাড়ীঘর বা আংিগনায় বা �ােন মারা যান অথবা উ� বাড়ীঘর বা আংিগনা

বা �ােনর সি�নিহত এলাকা ত�ােগর পূেব� মারা যান; অথবা 
  

(খ) যিদ মািলক অথবা জখম�া� �িমকিট মািলেকর �য ব�বসা বা বািণেজ� িনেয়ািজত িছেলন উহার

ব�ব�াপনার জন� মািলেকর িনকট দায়ী �কান ব�ি� অন� �কান সূ� হইেত �ঘ�টনািট ঘিটবার সমেয় অথবা

উহার কাছাকািছ সমেয় তৎস�েক� অবিহত হইয়ািছেলন। 
  

(৪) উপেরা� উপ-ধারা অনুযায়ী যথাসমেয় �কান �নািটশ �দান অথবা দাবী উ�াপন না করা সে�ও �ম

আদালত ৰিতপূরেণর �কান দাবী িবেবচনায় আিনেত এবং তৎস�েক� িস�ানৎদ িদেত পািরেব যিদ উহা এই

মেম� স�� হয় �য, �নািটশ �দান না করার বা দাবী উ�াপন না করার যেথ� কারণ িছল। 
  

(৫) উ��প �েত�ক �নািটেশ জখম�া� ব�ি�র নাম এবং িঠকানা �দওয়া হইেব এবং সহজ ভাষায় জখেমর

কারণ ও �ঘ�টনার তািরখ বণ�না করা হইেব, এবং ইহা মািলেকর উপর অথবা জখম�া� �িমকিট মািলেকর �য

ব�বসা-বািণেজ� িনেয়ািজত িছেলন উহার ব�ব�াপনার জন� মািলেকর িনকট দায়ী �কান ব�ি�র উপর জারী

করা হইেব। 
  

(৬) এই ধারার অধীন �কান �নািটশ, যাহার উপর উহা জারী কিরেত হইেব তাহার বাসায় অথবা অিফেস

অথবা ব�বসার �ােন হসৎদানৎদর কিরয়া অথবা �রিজি� ডাকেযােগ ��রণ কিরয়া জারী করা হইেব অথবা �য

�ৰে� �কান �নািটশ বই সংরিৰত হয় �সেৰে� উ� বইেয় িলিপব� কিরয়া জারী করা যাইেব।
  
  



 
মারা�ক �ঘ�টনা

স�েক� মািলেকর

িনকট হইেত িববৃিত

তলেবর �মতা

 

১৫৮। (১) �য �ৰে� �কান �ম আদালত �কান সূ� হইেত এই খবর পায় �য, �কান �িমক তাহার চাকুরী

চলাকােল উহা হইেত উ�ূত �কান �ঘ�টনার কারেণ মারা িগয়ােছন, �স �ৰে� আদালত �রিজি� ডাকেযােগ

��িরত �নািটশ �ারা সংিশ�� �িমেকর মািলকেক �নািটশ জারীর ি�শ িদেনর মেধ� িবিধ �ারা িনধ�ািরত ফরেম

উহার িনকট একিট িববৃিত �পশ কিরবার জন� িনেদ�শ িদেব, যাহােত �িমেকর মৃতু্যর কারণ ও তৎস�িক�ত

পিরি�িত এবং মািলেকর মেত উ� মৃতু্যর কারেণ িতিন �কান ৰিতপূরণ জমা িদেত বাধ� িক না তৎস�েক�

বণ�না থািকেব। 

 

(২) যিদ মািলক এই মত �পাষণ কেরন �য, িতিন ৰিতপূরণ জমা িদেত বাধ� তাহা হইেল �নািটশ জারীর ি�শ

িদেনর মেধ� িতিন তাহা জমা িদেবন। 

 

(৩) যিদ মািলক এই মত �পাষণ কেরন �য, িতিন �কান ৰিতপূরণ �দােন বাধ� নেহন তাহা হইেল িতিন তাহার

িববৃিতেত উহার কারণ উেল�খ কিরেবন। 

 

(৪) �য �ৰে� মািলক উ��পভােব তাহার দািয়� অ�ীকার কেরন �স �ৰে�, �ম আদালত, উহার িবেবচনায়

�েয়াজনীয় তদনেৎদর পর, মৃত �িমেকর �য �কান �পাষ�েক জানাইেত পািরেব �য, তাহারা ৰিতপূরণ দাবী

কিরেত পােরন, এবং আদালত উহার িবেবচনায় �েয়াজনীয় অন� �কান তথ�ও তাহািদগেক িদেত পািরেব।
  
  
 
মারা�ক �ঘ�টনার

িরেপাট�
 

১৫৯। �য �ৰে� আপাততঃ বলবৎ �কান আইেনর �ারা �কান মািলেকর বাড়ীঘর বা আংিগনায় ঘিটত �কান

�ঘ�টনায় মৃতু্য স�েক� �কান কতৃ�পৰেক �নািটশ �দওয়া �েয়াজন �সেৰে� মািলক অথবা তাহার পেৰ অন�

�কহ উ��প মৃতু্যর সাত িদেনর মেধ� মৃতু্যর কারণ ও পািরপা�ি◌�ক অব�া বণ�না কিরয়া �ম আদালেত

একিট িরেপাট� ��রণ কিরেবন।
  
  
 
িচিকৎসা পরী�া  ১৬০। (১) �য ��ে� �কান �িমক �কান �ঘ�টনার �নািটশ �দান কেরন �স ��ে� মািলক �নািটশ জারীর িতন

িদেনর মেধ� ৯৬[ মািলেকর িনজ খরেচ] �কান �রিজ�াড� িচিকৎসক �ারা �িমকেক পরী�া করাইেবন এবং

উ� �িমক উ��প পরী�ার জন� িনেজেক হািজর কিরেবনঃ 

 

তেব শত� থােক �য, �িমেকর �ঘ�টনা বা অসু�তা �র�তর হইেল, �িমক �যখােন অব�ান কিরেতেছন মািলক

�সখােন তাহােক পরীৰা করাইবার ব�ব�া কিরেবন। 

 

(২) এই অধ�ােয়র অধীন �কান �িমক মািসক ৰিতপূরণ পাইেত থািকেল, যিদ িতিন িনেদ�িশত হন তাহা হইেল

সময় সময় উ��প পরীৰার জন� িনেজেক হািজর কিরেবন। 

 

(৩) �য �ৰে� িবনা খরেচ �কান �িমকেক উ��প �কান পরীৰা না করা হয় �স �ৰে� িতিন িনজ উেদ�ােগ

�কান �রিজ�াড� িচিকৎসক �ারা পরীিৰত হইেত পািরেবন এবং তৎস�িক�ত খরচ মািলক তাহােক পিরেশাধ

কিরেত বাধ� থািকেবন। 

 

(৪) এই অধ�ােয়র অধীন �ণীত িবিধ �মাতােবক ব�তীত অথবা িবিধ �ারা িনধ�ািরত িদন ব�তীত উপ-ধারা (১)

অথবা (২) এর অধীন �কান িচিকৎসা পরীৰার জন� �কান �িমকেক হািজর হওয়ার িনেদ�শ �দওয়া যাইেব না। 

 

(৫) যিদ �কান �িমক উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন মািলক কতৃ�ক িনেদ�িশত অথবা �ম আদালত

কতৃ�ক �কান সমেয় িনেদ�িশত হওয়া সে�ও িচিকৎসা পরীৰার জন� িতিন �কান �রিজ�াড� িচিকৎসেকর িনকট

িনেজেক হািজর কিরেত অ�ীকার কেরন অথবা অন� �কানভােব উহােত বাধা �দান কেরন, তাহা হইেল উ�

অ�ীকৃিত বা বাধা �দওয়াকােল তাহার ৰিতপূরণ পাওয়ার অিধকার সামিয়কভাব �িগত থািকেব যিদ না,

অ�ীকৃিতর �ৰে�, িনেজেক উ��প হািজর করার ব�াপাের িতিন পয�া� কারণ �ারা বাধা�া� হইয়া থােকন। 

 

(৬) যিদ �কান �িমক উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন �য িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� িচিকৎসা পরীৰার জন�

তাহােক হািজর হওয়ার কথা ঐ সময় অিত�ানৎদ হইবার পূেব�ই �-ই�ায় উ��পভােব পরীিৰত না হইয়া

তাহার কম��েলর এলাকা ত�াগ কিরয়া চিলয়া যান তাহা হইেল িতিন িফিরয়া না আসা পয�নৎদ অথবা িনেজেক

উ��প পরীৰার জন� হািজর না করা পয�নৎদ তাহার ৰিতপূরণ পাওয়ার অিধকার সামিয়কভােব �িগত

থািকেব। 



 

(৭) উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর অধীন ৰিতপূরণ পাওয়ার অিধকার �িগত হইয়ােছ এ�প �কান �িমক যিদ

উ� �কান উপ-ধারার অধীন িনেদ�িশত �কান িচিকৎসা পরীৰার জন� িনেজেক হািজর না করা কােল মারা যান

তাহা হইেল �ম আদালত, উপযু� মেন কিরেল, মৃত �িমেকর �পাষ�গণেক ৰিতপূরেণর অথ� পিরেশাধ

কিরবার জন� িনেদ�শ িদেত পািরেব। 

 

(৮) �য �ৰে� উপ-ধারা (৫) অথবা (৬) এর অধীন �কান ৰিতপূরণ পাওয়ার অিধকার �িগত হয় �স �ৰে�

�িগতকােলর জন� �কান ৰিতপূরণ �েদয় হইেব না এবং যিদ ধারা ১৫১ (১)(খ) এ উিল�িখত অেপৰাকাল

অবসান হইবার পূেব� উ� �িগতকাল �র� হয় তাহা হইেল অেপৰাকাল �িগতকােলর �ারা বৃি��া� হইেব। 

 

(৯) �য �ৰে� মািলক কতৃ�ক �কান �রিজ�াড� িচিকৎসক �ারা �কান জখম�া� �িমেকর িবনা খরেচ িচিকৎসা

করাইবার �সৎদাব �দওয়া সে�ও উ� �িমক তাহা �হণ কিরেত অ�ীকার কেরন, অথবা উ��প �সৎদাব

�হেণর পর ই�াকৃতভােব উ� িচিকৎসেকর িনেদ�শ উেপৰা কেরন, এবং যিদ ইহা �মািণত হয় �য, �িমকিট

উহার পর �কান �রিজ�াড� িচিকৎসক �ারা িনয়িমতভােব িচিকৎসীত হন নাই অথবা িচিকৎসীত হওয়াকােল

ই�াকৃতভােব িচিকৎসেকর িনেদ�শ অনুসরণ কিরেত ব�থ� হইয়ােছন এবং উ��প অ�ীকৃিত, অবেহলা অথবা

ব�থ�তা অব�ার পিরে�িৰেত অেযৗি�ক িছল এবং ইহার ফেল জখেমর অবনিত ঘেট, �স �ৰে� জখমিট এবং

উহা হইেত �� অৰমতা, �িমকিট �রিজ�াড� িচিকৎসক �ারা িনয়িমতভােব িচিকৎসীত হইয়া তাহার িনেদ�শমত

চিলেল �য �কৃিতর হইত এবং �য সময় পয�নৎদ থািকত-উহা �স �কৃিতর এবং �স সময় পয�নৎদ চিলেতেছ

বিলয়া গণ� হইেব, এবং �কান ৰিতপূরণ �েদয় হইেল উহা তদানুযায়ী �দ� হইেব। 

 

(১০) �য �ৰে� �কান মািলক অথবা জখম�া� �িমক �কান �রিজ�াড� িচিকৎসক কতৃ�ক �দ� িচিকৎসা পরীৰার

িরেপােট� স�� না হন, �স �ৰে� িতিন িবষয়িট পুনরায় পরীৰা করার জন� �মিডেকল কেলেজর অনূ্যন

সহেযাগী অধ�াপেকর ময�াদাস��� �কান িচিকৎসা িবেশষে�র িনকট ��রণ কিরেত পািরেবন, এবং এই

�কার পরীৰার জন� �য খরচ হইেব উহা মািলক বা, �ৰ�মত, �িমক বহন কিরেবন।
  

৯৭[ (১১) �কান �িত�ােন অনূ�ন ১০ জন �িমক কম�রত থািকেল উ� �িত�ােনর মািলক �িমকেদর জন�

�যৗথ বীমা কম�সূিচর অধীেন �ঘ�টনা জিনত বীমা �ীম চালু ও বা�বায়ন কিরেত পািরেবন এবং উ��প

�ঘ�টনা বীমা �ীম হইেত �া� সুিবধািদ বা অথ� �িমেকর িচিকৎসা কােজ ব�য় কিরেত হইেব।]
  
  
 
চুি�র ��ে� �িতপূরণ

 

১৬১। (১) �য ��ে� �কান মািলক তাহার ব�বসা বা বািণজ� চলাকােল অথবা উহার �েয়াজেন সাধারণতঃ

তাহার ব�বসা-বািণেজ�র অংশ এ�প �কান কাজ বা উহার অংশ িবেশষ স�াদন করার জন� অন� �কান

ব�ি�র, অতঃপর এই ধারায় " ৯৮[ িঠকাদার সং�া]" বিলয়া উি�িখত, সিহত চুি� কেরন, �স ��ে� উ�

মািলক, �কান �িমক সরাসির তাহার �ারা িনযু� হইেল তাহােক �য �িতপূরণ �দান কিরেত বাধ� থািকেতন,

উ� কায� স�াদেনর জন� িঠকাদার কতৃ�ক িনযু� �িমকেকও িতিন অনু�প �িতপূরণ িদেত বাধ� থািকেবন,

এবং �য ��ে� মািলেকর িনকট হইেত �কান �িতপূরণ দাবী করা হয় �স ��ে� �িতপূরণ িনণ�েয়র জন�

িঠকাদােরর িনকট হইেত �া� মজুরী আমেল আনা হইেব। 

 

৯৯[ (২) �য ��ে� উপ-ধারা (১) �েযাজ�, �স ��ে� ি�ি�পাল বা মূল মািলক সম� �িতপূরণ �দান

কিরেবন।
  

(৩) �য ��ে� ি�ি�পাল বা মূল মািলক মেন কেরন �য সংি�� �কান �িমেকর িনহত িকংবা আহত হওয়ার

ঘটনািট িবেশষভােব এবং বা�িবক অেথ� িঠকাদােরর প� হইেত �কান আচরণিবিধ লংঘেনর ফেল সংঘিটত

হইয়ােছ, তেব িতিন, �ম আদালেত �িতপূরেণর পূণ� অথ� জমা �দওয়ার পর (�য ��ে� �কান �িমক িনহত

হয়), িকংবা সংি�� �িমকেক িনধ�ািরত পিরমাণ অথ� �দােনর পর (�য ��ে� �কান �িমক আহত হয়), উ�

অেথ�র কত অংশ িঠকাদার কতৃ�ক ি�ি�পাল বা মূল মািলকেক �দান করা উিচত, তাহা িনধ�ারেণর জন� �ধান

পিরদশ�েকর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন এবং �ধান পিরদশ�ক আেবদন �াি�র পর ৪৫ িদেনর মেধ�

িবিধ �মাতােবক তা িন�ি� কিরেবন।]
  
  
 
মািলেকর �দউিলয়া�  ১৬২। (১) �য �ৰে� �কান মািলক এই অধ�ােয়র অধীন �িমকগেণর �িত �কান দায় স�েক� �কান বীমাকারীর

সিহত চুি�ব� হন, �স �ৰে� মািলক �দউিলয়া হইেল, অথবা পাওনাদােরর সিহত �কান ব�ব�া স�েক� �ীম



�ণয়ন কিরেল, অথবা মািলক যিদ �কান �কা�ানী হয় এবং ইহা যিদ �টাইয়া �ফলা �র� কের, তাহা হইেল

উ� দায় স�েক� বীমাকারীর িবর�ে� মািলেকর অিধকার, অন� �কান আইেন �দউিলয়া� অথবা �কা�ানী

�টাইয়া �ফলা স�েক� যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �িমেকর িনকট হসৎদানৎদিরত ও ন�সৎদ হইেব, এবং

উ��প হসৎদানৎদেরর পর বীমাকারীর এই�প অিধকার এবং �িতকােরর উপায় থািকেব এবং িতিন এমন

দায়-দািয়ে�র অধীন থািকেবন �যন িতিন মািলক, তেব �িমকগেণর �িত মািলেকর �য দায় উহা হইেত

�িমেকর �িত বীমাকারীর দায় অিধক হইেব না। 
  

(২) যিদ �িমেকর �িত বীমাকারীর দায় মািলেকর দায় হইেত কম হয় তাহা হইেল �দউিলয়া� অথবা

অবসায়ন কায��েম �িমক উহা �মাণ কিরেত পািরেবন। 
  

(৩) �য �ৰে� উপ-ধারা (১) এ উিল�িখত �কান �ৰে� বীমাকারীর সিহত মািলেকর চুি� এই কারেণ অৈবধ

বা অৈবধ হইবার �যাগ� �য, মািলক ি�িময়াম আদােয়র িবষয় ব�তীত অন� �কান িবষেয় চুি�র �কান শত�

পালন কেরন নাই, �স �ৰে� উ� উপ-ধারার িবধান এ�পভােব �েযাজ� হইেব �যন চুি�িট অৈবধ বা

অৈবধেযাগ� িছল না, এবং বীমাকারী �দউিলয়া� বা অবসায়ন কায��েম �িমকেক �দ� অথ� �মাণ করার

অিধকারী হইেবনঃ 
  

তেব শত� থােক �য, এই উপ-ধারার িবধান�িল এ�প �কান �ৰে� �েযাজ� হইেব না �যখােন �িমক �ঘ�টনা

স�েক� এবং উহার ফেল �কান অৰমতা স�েক� �দউিলয়া� বা অবসায়ন কায��ম �র� হওয়া স�েক� িতিন

�াত হওয়ার যতদূর স�ব পের বীমাকারীেক �নািটশ িদেত ব�থ� হইয়ােছন। 
  

(৪) �দউিলয়া (ঢাকা) আইন, ১৯০৯ (১৯০৯ সেনর ৩নং আইন) এর ধারা ৪৯ অথবা �দউিলয়া আইন,

১৯২০ (১৯২০ সেনর ৫নং আইন) এর ধারা ৬১, এবং �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ এবং ধারা ২৩০ এর অধীন

�য �দনা �দউিলয়ার স�ি� ব�েনর �ৰে� অথবা �টাইয়া �ফলা হইেতেছ এ�প �কান �কা�ানীর স�দ

ব�েনর �ৰে� অন� �কান �দনার উপের অ�ািধকার িভি�েত �েদয় হয়, এই�প অ�ািধকার�া� �দনার সিহত

এমন ৰিতপূরণও �যাগ হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব যাহা পিরেশােধর দািয়� �দউিলয়া সাব�সৎদ হওয়া

সং�ানৎদ আেদেশর তািরেখর পূেব� অথবা, �ৰ�মত, �টাইয়া �ফলা কায��ম আর� হওয়ার তািরেখর পূেব�

উ�ূত হইয়ােছ, এবং ঐ আইন�িল তদানুযায়ী কায�কর হইেব। 
  

(৫) �য �ৰে� ৰিতপূরণিট হইেতেছ একিট মািসক অথ�, �স �ৰে� এই ধারার �েয়াজেন, তৎস�েক� �েদয়

অথ� বিলেত ধারা ১৫৪ এর অধীন দরখাসৎদ করা হইেল যিদ উ� মািসক অথ�েক �থাক অেথ� পিরেশাধ করা

স�ব হইত �স �থাক অথ� বিলয়া িবেবিচত হইেব, এবং এই �থাক স�েক� �ম আদালেতর �ত�য়নপ� এই

িবষেয় চূড়ানৎদ �মাণ হইেব। 
  

(৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �য অথ� �কান বীমাকারী �মাণ করার অিধকারী �স অেথ�র �ৰে� উপ-ধারা (৪)

এর িবধান �েযাজ� হইেব, িক� অন�থায় উ� িবধান ঐ �ৰে� �েযাজ� হইেব না �যখােন �দউিলয়া ব�ি�িট

অথবা �টাইয়া �ফলা হইেতেছ এ�প �কা�ানীিট উপ-ধারা (১) এ �য�প উিল�িখত আেছ �স�প �কান চুি�

�কান বীমাকারীর সিহত স�াদন কের। 
  

(৭) �কান �কা�ানী পুনগ�িঠত হওয়ার জন� অথবা অন� �কান �কা�ানীর সিহত একি�ত হওয়ার জন�

���ায় �টাইয়া �ফলার �ৰে� এই ধারার িবধান �েযাজ� হইেব না।
  
  
 
মা�ার ও নািবেকর

��ে� িবেশষ িবধান

 ১৬৩। (১) এই অধ�ায়, এই ধারার িবধান সােপেৰ, �কান জাহােজর মা�ার অথবা নািবেকর �ৰে� �েযাজ�

হইেব। 

 

(২) �কান �ঘ�টনার �নািটশ ও ৰিতপূরেণর দাবী, �য �ৰে� জখম�া� ব�ি�িট জাহােজর মা�ার �স �ৰ�

ব�তীত, জাহােজর মা�ােরর উপর জারী করা হইেব �যন িতিনই মািলক, িক� �য �ৰে� �ঘ�টনা জাহােজই ঘেট

এবং অৰমতা জাহােজ �র� হয় �স �ৰে� �কান নািবেকর পেৰ �ঘ�টনার �কান �নািটশ �দওয়ার �েয়াজন

হইেব না। 

 

(৩) �কান মা�ার অথবা নািবেকর মৃতু্যর �ৰে� ৰিতপূরেণর দাবী দাবীকারী কতৃ�ক মৃতু্যর খবর পাওয়ার ছয়

মােসর মেধ�, অথবা �য �ৰে� জাহাজিট উহার সকলেক িনয়া হারাইয়া িগয়ােছ, অথবা হারাইয়া িগয়ােছ বিলয়া

গণ� হয়, �স �ৰে� হারাইয়া যাওয়ার বা িগয়ােছ বিলয়া গণ� হওয়ার তািরখ হইেত আঠােরা মােসর মেধ�



কিরেত হইেব। 

 

(৪) �য �ৰে� জখম�া� মা�ার অথবা নািবকেক িবেদেশ �কাথাও িডসচাজ� করা হয় অথবা ছািড়য়া আসা হয়,

�স �ৰে� �সই �দেশর �কান িবচারক বা ম�ািজে�ট অথবা ঐ �দেশ �কান কনসু্যলার কম�কত�া কতৃ�ক গৃহীত

এবং তৎকতৃ�ক সরকােরর িনকট ��িরত �কান সায� �কান দাবী আদায় সং�ানৎদ কায��েম সায� িহসােব

�হণেযাগ� হইেব, যিদ- 

 

(ক) সায�িট উ� িবচারক, ম�ািজে�ট অথবা কনসু্যলার কম�কত�ার �াৰর �ারা �মািণকৃত হয়; 

 

(খ) িববাদী অথবা অিভযু� ব�ি� �াৰীেক �জরা কিরবার সুেযাগ পান; এবং 

 

(গ) সায�িট �কান �ফৗজদারী কায��েম গৃহীত হইেল ইহা �মাণ করা হয় �য, সায� অিভযু� ব�ি�র

উপি�িতেত গৃহীত হইয়ািছল; 

 

এবং �কান �ৰে� উ��প সায� দসৎদখত কিরয়ােছন বিলয়া দৃ� ব�ি�র দসৎদখত বা পদময�াদা �মাণ করার

�েয়াজন হইেব না, এবং িববাদী অথবা অিভযু� ব�ি� সাৰীেক �জরা কিরবার সুেযাগ পাইয়ািছেলন এবং

সায�, �ফৗজদারী কায��েমর �ৰে�, অিভযু� ব�ি�র উপি�িতেত গৃহীত হইয়ািছল এই মেম� উ� ব�ি� কতৃ�ক

�দ� �কান �ত�য়নপ� িভ��প �মািণত না হইেল, িতিন উ��প সুেযাগ পাইয়ািছেলন এবং উহা উ��েপ

গৃহীত হইয়ািছল ইহার পয�া� �মাণ হইেব। 

 

(৫) বাংলােদেশ �চিলত বািণিজ�ক জাহাজ স�িক�ত �কান আইেনর অধীন জাহােজর মািলক জখম �া�

মা�ার এবং নািবেকর �কান সমেয়র জন� �খারেপাষ বহন কিরেত বাধ� হইেল ঐ সমেয়র জন� ৰিতপূরণ

বাবদ �কান মািসক অথ� �েদয় হইেব না। 

 

(৬) অবসর ভাতা (�নৗ, �সনা, িবমান বািহনী এবং বািণজ�-�নৗ) আইন, ১৯৩৯ এর অধীন �ণীত যু� অবসর

ভাতা এবং আটক ভাতা (বািণজ�-�নৗ, ইত�ািদ) �ীম, ১৯৩৯ অথবা যু� অবসর ভাতা এবং আটক ভাতা

(ভারতীয় নািবক, ইত�ািদ) �ীম, ১৯৪১, অথবা সরকার কত◌�ৃক �ণীত যু� অবসর ভাতা এবং আটক ভাতা

(ভারতীয় নািবক) �ীম, ১৯৪২ এর অধীন �কান জখম স�েক� ��চুইটী, ভাতা, বা অবসর ভাতার ব�ব�া করা

হইেল এই অধ�ােয়র অধীন তৎসমপেক� �কান ৰিতপূরণ �েদয় হইেব না। 

 

(৭) এই অধ�ােয়র অধীন িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �কান �নািটশ �দান বা দাবী �পশ বা কায��ম �র� কিরেত

ব�থ�তা এই অধ�ােয়র অধীন �কান ব�ি�গত জখেমর স�েক� �কান কায��ম চালু করার িবষেয় বাধা হইেব

না, যিদ- 

 

(ক) উপ-ধারা (৬) এ উিল�িখত �কান �ীেমর অধীন উ� জখম স�েক� অথ� �দােনর জন� দরখাসৎদ করা

হইয়া থােক; এবং 

 

(খ) সরকার এই মেম� �ত�য়ন কের �য, উ� দরখাসৎদ এই যুি�সংগত িব�ােস করা হইয়ািছল �য, জখমিট

এমন �য, উহা স�েক� �য �ীেমর অধীেন দরখাসৎদ করা হইয়ািছল উ� �ীেম উহার জন� অথ� �দােনর

ব�ব�া আেছ, এবং জখমিট উ��প �কান জখম নেহ এই কারেণ দরখাসৎদখািন না ম�ুর করা হইয়ািছল

অথবা উ� দরখাসেৎদর পিরে�িৰেত �দ� অথ� �দান ব� কিরয়া �দওয়া হইয়ািছল; এবং 

 

(গ) এই অধ�ােয়র অধীন কায��ম সরকােরর উ� �ত�য়নপ� �দওয়ার এক মােসর মেধ� �র� করা

হইয়ােছ।
  
  
 
�িতপূরণ স�েক�

িববরণী

 

১৬৪। সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই মেম� িনেদ�শ িদেত পািরেব �য �িমক িনেয়াগকারী

�েত�ক ব�ি� অথবা উ��প ব�ি�গেণর �কান ��ণী, ��াপেন উিল�িখত কত◌�ৃপেৰর িনকট, উহােত

উিল�িখত সমেয় ও ফরেম একিট �� িববরণী ��রণ কিরেবন যাহােত পূব�বত◌�ী বৎসের �য সমসৎদ জখেমর

জন� মািলক কত◌�ৃক ৰিতপূরণ �দান করা হইয়ােছ উহার সংখ�া, উ��প ৰিতপূরেণর পিরমাণ এবং সরকার

কত◌�ৃক িনেদ�িশত ৰিতপূরণ স�ে� অন�ান� িবষয়ও উেল�খ থািকেব।
  
  
 



দায় মুি� বা লাঘেবর

চুি� বািতল

 ১৬৫। এই আইন বলবৎ হওয়ার পূেব� বা পের স�ািদত �কান চুি� �ারা যিদ �কান �িমক তাহার

চাকুরীকােল অথবা উহা হইেত উ�ূত �কান ব�ি�গত জখেমর জন� মািলেকর িনকট হইেত �কান ৰিতপূরণ

পাওয়ার অিধকার পিরত�াগ কেরন, তাহা হইেল উ� চুি� �ারা এই অধ�ােয়র অধীন �কান ব�ি�র ৰিতপূরণ

পিরেশােধর দায় যতখািন অপসািরত অথবা �াস করা হইেব ততখািন পয�নৎদ বািতল হইেব।
  
  
 
কিতপয় �� �ম

আদালেতর িন�ি�র

জন� ��রণ
 

১৬৬। (১) এই অধ�ােয়র অধীন �কান কায��েম �কান ব�ি�র ৰিতপূরণ পিরেশােধর দায় অথবা �কান জখম

�া� �িমক িক না, অথবা ৰিতপূরেণর পিরমাণ ও �ময়াদ, অথবা �কান অৰমতার �কৃিত বা পিরমাণ স�েক�

যিদ �কান �� উ�ািপত হয়, তাহা হইেল ��িট, �কান চুি�র অবত�মােন, �ম আদালত িন�ি� কিরেব। 
  

(২) এই অধ�ােয়র অধীন �য �� িন�ি� করার এখিতয়ার �ম আদালতেক �দওয়া আেছ, �স স�েক� অথবা

এই অধ�ােয়র অধীন �কান দায় বলবৎ করার ব�াপাের �কান �দওয়ানী আদালেতর এখিতয়ার থািকেব না।
  
  
 
কায�ধারার �ান

 

১৬৭। �য �ৰে� এই অধ�ােয়র অধীন �কান িবষয় �ম আদালত কত◌�ৃক বা �ম আদালত সমীেপ স�াদন

হওয়ার কথা �স �ৰে� উহা এই অধ�ােয়র এবং �কান িবিধর িবধান সােপেৰ ঐ �ম আদালত কতৃ�ক বা �ম

আদালত সমীেপ স�ািদত হইেব যাহার এলাকার মেধ� �য �ঘ�টনার ফেল জখম হইয়ােছ উহা ঘিটয়ােছঃ 
  

তেব শত� থােক �য, �য �ৰে� �িমকিট �কান জাহােজর মা�ার বা নািবক, �স �ৰে� জাহােজর মািলক অথবা

এেজ� �য এলাকায় বাস কেরন বা ব�বসা পিরচালনা কেরন, �সই এলাকার উপর এখিতয়ার স�� �ম

আদালত কত◌�ৃক বা �ম আদালত সমীেপ উ��প িবষয়িট স�ািদত হইেব।
  
  
 
দরখাে�র শত�

 
১৬৮। এই অধ�ােয়র অধীন ১০০[ �কান �িত�� �িমক িনেজ অথবা �পাষ�] কতৃ�ক �িতপূরেণর দরখা�

ব�তীত, �কান িবষয় িন�ি�র জন� �ম আদালেত দরখা� করা যাইেব না যিদ না উভয়প� উ� �কান িবষয়

স�েক� উি�ত �কান �� চুি�র মাধ�েম িন�ি� কিরেত ব�থ� হন।
  
  
 
মারা�ক �ঘ�টনার

��ে� �ম আদালত

কতৃ�ক অিতির� জমা

তলব করার �মতা
 

১৬৯। (১) �য �ৰে� জখেমর ফেল মৃত �কান �িমক স�েক� �েদয় ৰিতপূরণ বাবদ �কান অথ� মািলক কত◌�ৃক

জমা �দওয়া হইয়ােছ এবং �ম আদালেতর মেত উ� অথ� অপয�া�, �স �ৰে� উ� আদালত উহার যুি�

উেল�খপূব�ক িলিখত �নািটশ জারী কিরয়া, উহােত উিল�িখত সমেয়র মেধ�, আেরাও অিধক অথ� �কন জমা

করা হইেব না তৎস�েক� কারণ দশ�ােনার জন� মািলকেক িনেদ�শ িদেত পািরেব। 

 

(২) যিদ মািলক �ম আদালেতর সনেৎদাষমত কারণ �দশ�েন ব�থ� হন, তাহা হইেল উ� আদালত ৰিতপূরণ

বাবদ �মাট �েদয় অেথ�র পিরমাণ িনধ�ারণ কিরয়া �রােয়দাদ িদেত পািরেব এবং মািলকেক উ� পিরমােণর

ঘাটিত অথ� জমা িদবার িনেদ�শ িদেত পািরেব।
  
  
 
চুি� �রিজি�করণ  ১৭০। (১) �য �ৰে� ৰিতপূরণ বাবদ �েদয় �কান �থাক অেথ�র পিরমাণ চুি� �ারা িনধ�ািরত করা হয়, উহা

মািসক অথ� পিরেশাধ কিরয়া হউক অথবা অন� �কানভােব হউক, অথবা �য �ৰে� উ��প িনধ�ািরত ৰিতপূরণ

আইনগত অৰমতার অধীন �কান ব�ি�েক �েদয় হয়, �স �ৰে� তৎস�েক� একিট �ারকিলিপ মািলক কত◌�ৃক

�ম আদালেত ��রণ কিরেত হইেব এবং উ� আদালত উহার যথাথ�তা স�ে� িনি�ত হওয়ার পর িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�িতেত একিট �রিজ�াের িলিপব� কিরয়া রািখেবঃ 

 

তেব শত� থােক �য- 

 

(ক) উ��প �কান �ারক উ� আদালত কত◌�ৃক পৰগণেক তৎস�েক� অবিহত করার সাত িদেনর মেধ�

িলিপব� করা যাইেব না; 

 

(খ) উ� আদালত �য �কান সমেয় �রিজ�ার সংেশাধন কিরেত পািরেব; 

 



(গ) �য �ৰে� উ� আদালেতর িনকট ইহা �তীয়মান হয় �য, �থাক অথ� পিরেশােধর জন� �কান চুি�, উহা

মািসক অথ� পিরেশাধ কিরয়া হউক অথবা অন� �কান ভােব হউক, অথবা আইনগত অৰমতার অধীন �কান

ব�ি�েক �েদয় ৰিতপূরেণর পিরমাণ স�ে� �কান চুি�, উ� অথ� বা পিরমােণর অপয�া�তার কারেণ অথবা

�তারণা অথবা অৈবধ �ভাব অথবা অন� �কান অসংগত উপায় অবল�েনর �ারা হািছল করার কারেণ উহা

�রিজ�ারভু� করা উিচত হইেব না; �স �ৰে� উ� আদালত, অব�ার পিরে�িৰেত চুি�র অধীন �দ� অথ�

পিরেশাধ স�েক�সহ যথাযথ আেদশ িদেত পািরেব। 

 

(২) অন� �কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না �কন, উপ-ধারা (১) এর অধীন �রিজ�ারভু� ৰিতপূরণ �দান

স�েক� �কান চুি� এই আইেনর অধীন বলবৎেযাগ� হইেব।
  
  
 
চুি� �রিজি� কিরেত

ব�থ�তার ফল

 

১৭১। �য �ৰে� ধারা ১৭০ এর অধীন �রিজি�করণ �েয়াজন এ�প �কান চুি�র �ারকিলিপ উ� ধারার

িবধান অনুযায়ী �ম আদালেত ��রণ করা না হয়, �স �ৰে� মািলক এই অধ�ােয়র অধীন তৎকত◌�ৃক �েদয়

ৰিতপূরেণর স�ূণ��� অথ� পিরেশাধ কিরেত বাধ� থািকেবন এবং উ� আদালত িভ��প িনেদ�শ না িদেল, িতিন

ৰিতপূরণ বাবদ �িমকেক পিরেশািধত অেথ�র, উহা চুি�র অধীন হউক অথবা অন�ভােব হউক, অেধ�েকর

অিধক কত�ন কিরেত অিধকারী হইেবন না।
  
  
 
আপীল

 

১৭২। (১) এই অধ�ােয়র অধীন �দ� �ম আদালেতর িন�িলিখত আেদেশর িবর�ে� �াইবু্যনােল আপীল

করা যাইেব, যথাঃ- 
  

(ক) ৰিতপুরণ িহসােব �থাক অথ� �রােয়দােদর আেদশ, উহা মািসক অথ� পিরেশাধ কিরয়া হউক অথবা

অন�ভােব হউক, অথবা �থাক অথ� �দােনর দাবী স�ূণ��� বা আংিশক না ম�ুেরর আেদশ; 
  

(খ) অথ� পিরেশাধ করতঃ মািসক ৰিতপূরণ �দােনর দায় হইেত মু� হওয়ার আেবদন �ত�াখােনর আেদশ; 
  

(গ) �কান মৃত �িমেকর �পাষ�গেণর মেধ� ৰিতপূরেণর অথ� ব�েনর ব�ব�াস�িলত আেদশ, অথবা উ��প

�পাষ� বিলয়া দাবীদার �কান ব�ি�র ৰিতপূরণ পাওয়ার দাবী না ম�ুেরর আেদশ; 
  

(ঘ) ধারা ১৬১ (২) এর অধীন ৰিতপূরেণর �কান অথ� দাবী ম�ুর বা না ম�ুেরর আেদশ; 
  

(ঙ) চুি�র �ারকিলিপর �রিজি�করণ �ত�াখ�ান, অথবা উহার �রিজি�করণ অথবা উহার শত�সােপেৰ

�রিজি�করেণর আেদশ; অথবা 
  

(চ) ধারা ১৫৫ (৭) এর অধীন আেদশ। 
  

(২) পৰগণ কত◌�ৃক �ম আদালেতর িস�ানৎদ মািনয়া চিলেত স�ত হওয়ার �ৰে� অথবা পৰগেণর মেধ�

স�ািদত চুি� কায�কর করার জন� �ম আদালত কত◌�ৃক �দ� �কান আেদেশর িবর�ে� আপীল চিলেব না। 
  

(৩) মািলক কতৃ�ক উপ-ধারা (১) (ক) এর অধীন �কান আপীল দােয়র করা যাইেব না যিদ না আপীেলর

�ারকিলিপর সিহত �ম আদালত কত◌�ৃক �দ� এই মেম� �ত�য়নপ� থােক �য, আপীলকারী উ� আদালেত

সংিশ�� আেদেশর অধীন �েদয় অথ� জমা িদয়ােছন। 
  

(৪) �কান আেদেশর িবর�ে� �কান আপীল চিলেব না যিদ না আপীেল �কান উেল�খেযাগ� আইনগত ��

জিড়ত থােক, এবং উপ-ধারা (১) (খ) এ উিল�িখত �কান আেদশ ব�তীত অন� �কান আেদেশর িবর�ে�

�কান আপীল চিলেব না, যিদ না আপীেল িবেরাধীয় অেথ�র পিরমাণ অনূ্যন এক হাজার টাকা হয়। 
  

(৫) এই ধারার অধীন আপীেলর জন� তামািদর �ময়াদ হইেব ষাট িদন। 
  

(৬) তামাদী আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সেনর ৯নং আইন) এর ধারা ৫ এর িবধান এই ধারার অধীন আপীেলর

�ৰে� �েযাজ� হইেব।
  
  



 
আপীেলর িস�া�

সােপে� কিতপয়

পিরেশাধ �িগতকরণ

 

১৭৩। �য �ৰে� �কান মািলক ধারা ১৭২ (১) (ক) এর অধীন �কান আপীল দােয়র কেরন, �স �ৰে� �ম

আদালত, আপীেলর িস�ানৎদ সােপেৰ, উহার িনকট জমাকৃত �কান অথ� পিরেশাধ �িগত রািখেত পািরেব,

এবং �াইবু্যনাল িনেদ�শ িদেল উহা অবশ�ই �িগত রািখেব।
  
  
 
�িতপূরণ িহসােব �দ�

�কান অথ� হ�া�র করা

স�েক� অন� �কান

রাে�র সংেগ ব�ব�া

কায�কর করার জন�

িবিধ

 

১৭৪। (১) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা- 

 

(ক) এই অধ�ােয়র অধীন �ম আদালেত জমাকৃত �কান অথ�, যাহা অন� �কান �দেশ বসবাস কিরেতেছন

অথবা কিরেত যাইেতেছন এমন �কান ব�ি�েক �েদয় অথবা তাহার �াপ�, উ� �দেশ হসৎদানৎদেরর জন�;

এবং 

 

(খ) বাংলােদেশ বসবাস কিরেতেছন অথবা কিরেত যাইেতেছন এমন �কান ব�ি�েক �েদয় বা তাহার �াপ�

�কান অথ�, যাহা অন� �কান �দেশ �িমকগেণর ৰিতপূরণ স�িক�ত �কান আইেনর অধীন জমা করা হইয়ােছ,

বাংলােদেশ �হণ, ব�ন এবং পিরচালনার জন�; 

 

িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেবঃ 

 

তেব শত� থােক �য, �কান মারা�ক �ঘ�টনা স�েক� এই অধ�ােয়র অধীন জমাকৃত �কান অথ� সংিশ��

মািলেকর স�িত ব�িতেরেক উ��েপ হসৎদানৎদর করা যাইেব না, যতৰণ পয�নৎদ জমা�হণকারী �ম

আদালত ধারা ১৫৫(৪) এবং (৫) এর অধীন উ� অেথ�র ব�ন এবং ভাগ িনণ�য় কিরয়া আেদশ �দান না

কের। 

 

(২) �য �ৰে� এই ধারার অধীন �ণীত িবিধ �মাতােবক �কান �ম আদালেত জমাকৃত �কান অথ� উ��েপ

হসৎদানৎদর করা হয়, �স �ৰে� উ� অথ� স�েক� �ম আদালেত জমাকৃত �কান ৰিতপূরণ িবিল ব�ন

সমপেক� এই অধ�ােয়র অন� �কান িবধান আর �েযাজ� হইেব না।
  
  

�েয়াদশ অধ�ায়
 ��ড ইউিনয়ন এবং িশ� স�ক�

 
�িমেকর িবেশষ সং�া

 

১৭৫৷ িবষয় বা �সংেগর পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল এই অধ�ােয় ‘�িমক' অথ� ধারা ২(৬৫) এ সং�ািয়ত

�কান �িমক, এবং এই অধ�াের অধীন িশ� িবেরাধ স�েক� �কান কায�ধারার �েয়াজেন, উ� িবেরােধর সূে�

অথবা িবেরােধর ফেল �ল-অফকৃত, ছাঁটাইকৃত, িডসচাজ�কৃত বা বরখা�কৃত অথবা অন�ভােব চাকুরী হইেত

অপসািরত �কান �িমক অথবা যাহার �ল-অফ, ছাটাই, িডসচাজ�, বরখা� বা অপসারণ হইেত উ� িবেরাধ

উি�ত হইয়ােছ এ�প �কান �িমক ইহার অ�ভু�� হইেবন; িক� �কান �িত�ােনর পাহারা টহলদারী অথবা

িনরাপ�া �াফ, অি�-িনব�াপক �ােফর �কান সদস� এবং �গাপনীয় সহকারী ইহার অ�ভু�� হইেবন না৷
  
  
 
মািলক ও �িমেকর ��ড

ইউিনয়ন

 ১৭৬৷ এই অধ�ােয়র িবধান সােপে�-
  

(ক) মুখ�তঃ �িমক এবং মািলেকর স�ক�, অথবা �িমক এবং �িমেকর স�ক� িনয়�ণ করার লে�� �কান

পাথ�ক� ছাড়াই সকল �িমেকর ��ড ইউিনয়ন গঠন করার এবং সংি�� ইউিনয়েনর গঠনত� সােপে�

তাহােদর িনজ� পছে�র ��ড ইউিনয়েন �যাগদােনর অিধকার থািকেব;
  

(খ) মুখ�তঃ মািলক এবং �িমেকর স�ক�, অথবা মািলক এবং মািলেকর স�ক� িনয়�ণ করার লে�� �কান

পাথ�ক� ছাড়াই সকল মািলেকর ��ড ইউিনয়ন গঠন করার এবং সংি�� ইউিনয়েনর গঠনত� সােপে�

তাহােদর িনজ� পছে�র ��ড ইউিনয়েন �যাগদােনর অিধকার থািকেব;
  

(গ) �িমকগেণর এবং মািলকগেণর ��ড ইউিনয়েনর �ফডােরশন গঠন করার এবং উহােত �যাগদান করার

অিধকার থািকেব, এবং উ��প �কান ইউিনয়ন বা �ফডােরশন এর �িমক অথবা মািলকগেণর সংগঠেনর

�কান আ�জ�ািতক সং�া বা কনেফডােরশেনর সিহত স��ীকরেণর অিধকার থািকেব; এবং 
  



(ঘ) ��ড ইউিনয়নসমূেহর এবং মািলকেদর সিমিতসমূেহর িনজ� গঠনত� ও িবিধমালা �ণয়েনর, স�ূ��ণ�

�াধীনভােব িনজ� �িতিনধেদর িনব�াচেনর, সিমিতর �শাসন ও কম�তৎপরতা, সংগঠেনর এবং কম�সূচী

�ণয়েনর অিধকার থািকেব ১০১[ ;
  

(ঙ) �য �িত�ােনর জন� ��ড ইউিনয়ন গিঠত হইেব উ� �িত�ােনর �মাট �ম শি� বা সদেস�র শতকরা ২০

ভাগ মিহলা থািকেল �স ��ে� ইউিনয়ন িনব�াহী কিমিটেত নূ�নতম ১০% মিহলা সদস� থািকেত হইেব:
  

তেব শত� থােক �য, এই আইন �ারা �য ইউিনয়ন �রিজে�শন হইেব �সই ইউিনয়ন এই আইন �ারা িনয়ি�ত

হইেব।]
  
  
 
�রিজি�করেণর জন�

দরখা�

 

১৭৭৷ ১০২[ (১)] �কান ��ড ইউিনয়ন উহার সভাপিত এবং স�াদেকর �া�ের, এই অধ�ােয়র অধীন উহার

�রিজি�করেণর জন� সংি�� এলাকার �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়ন এর িনকট দরখা� কিরেত পািরেব৷
  

১০৩[ (২) উপ-ধারা (১) এ বিণ�ত �রিজ�ার অব ��ড ইউিনয়ন� বিলেত �ম পিরচালক অথবা তাহার

কতৃ�ক �মতা�া� �কান �িতিনিধেক বুঝাইেব।]
  
  
 
দরখাে�র জন�

�েয়াজনীয় িবষয়ািদ

 

১৭৮৷ (১) �কান ��ড ইউিনয়ন �রিজি�করেণর জন� দরখা� �ম পিরচালেকর অথবা এতদসংি�� িবষেয়

দািয়��া� কম�কত�ার িনকট �পশ কিরেত হইেব৷
  

(২) উ� দরখাে�র সিহত িন�িলিখত িবষয়�িল সংেযািজত থািকেব, যথাঃ-
  

(ক) িন�িলিখত তথ� সরবরাহ কিরয়া একিট িববরণ, যথাঃ-
  

(১) ��ড ইউিনয়েনর নাম এবং উহার �ধান কায�ালেয়র িঠকানা,
  

(২) ��ড ইউিনয়ন গঠেনর তািরখ,
  

(৩) ��ড ইউিনয়েনর কম�কত�াগেণর ১০৪[ নাম, িপতা ও মাতার নাম], বয়স, িঠকানা, �পশা এবং ইউিনয়েন

তাহােদর পদ,
  

(৪) সকল চাঁদা দানকারী সদস�গেণর িববরণ,
  

(৫) �য �িত�ােনর সিহত ��ড ইউিনয়নিট সংি�� উহার নাম, এবং উহােত িনযু� বা কম�রত �িমেকর �মাট

সংখ�া,
  

(৬) �কান ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশেনর ��ে�, উহার সদস� ইউিনয়েনর নাম, িঠকানা ও �রিজি� ন�র৷
  

(খ) ��ড ইউিনয়েনর গঠনতে�র িতনিট কিপ, এবং তৎসহ �য সভায় উহা �হেণর জন� ��াব গৃহীত হইয়ােছ,

উ� সভার সভাপিতর দ�খতস�িলত উ� ��ােবর একিট কিপ;
  

(গ) ��ড ইউিনয়েনর সভাপিত এবং স�াদকেক উহার �রিজি�করেণর জন� দরখা� কিরবার �মতা �দান

কিরয়া উহার সদস�গণ কতৃ�ক গৃহীত ��ােবর একিট কিপ; এবং
  

(ঘ) ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশেনর ��ে�, উহার সদস� হওয়ার জন� স�িত �কাশ কিরয়া �েত�ক সদস�

ইউিনয়ন কতৃ�ক গৃহীত ��ােবর একিট কিপ;
  

১০৫[ (৩) �ম পিরচালক অথবা এত�সংি�� িবষেয় দািয়��া� কম�কত�া উপ-ধারা (১) এর অধীন

�িত�ানপুে�র জন� �কান ��ড ইউিনয়ন �রিজে�শন �াি�র পর আেবদনকারীর িনজ খরেচ উহার একিট

কিপ কম�কত�ােদর তািলকাসহ গণিব�ি� �চার কিরেবন।]



  
  
 
�রিজি�করেণর জন�

�েয়াজনীয় িবষয়ািদ

 ১৭৯৷ (১) এই অধ�ােয়র অধীন �কান ��ড ইউিনয়ন �রিজি�করেণর অিধকারী হইেব না, যিদ না উহার

গঠনতে� িন�িলিখত িবষয়ািদর িবধান থােক, যথাঃ- 

 

(ক) ��ড ইউিনয়েনর নাম ও িঠকানা; 

 

(খ) ��ড ইউিনয়ন গঠেনর উে�শ�; 

 

(গ) �কান �িমেকর ��ড ইউিনয়েনর সদস� হওয়ার প�া, এবং ইহােত �কান �িমক উহার গঠনতে� �দিশ�ত

ফরেম “িতিন অন� �কান ��ড ইউিনয়েনর সদস� নেহন” এই মেম� �ঘাষণা িদয়া দরখা� না কিরেল উহার

সদস� হইেত পািরেবন না এই মেম� �� িবধান; 

 

(ঘ) ��ড ইউিনয়েনর তহিবেলর উৎস এবং উ� তহিবল িক উে�েশ� ব�ব�ত হইেব তাহার বণ�না; 

 

(ঙ) ��ড ইউিনয়েনর গঠনত� কতৃ�ক িনি�ত �কান সুিবধা �কান সদস� কতৃ�ক পাওয়ার অিধকারী হওয়ার জন�

শত� এবং �কান সদেস�র উপর জিরমানা অথবা বােজয়াি�র আেদশ �দােনর শত�; 

 

(চ) ��ড ইউিনয়েনর সদস�গেণর তািলকা সংর�ণ এবং উহার কম�কত�া ও সদস� কতৃ�ক উহা পিরদশ�েনর

পয�া� সুিবধা; 

 

(ছ) গঠনতে�র পিরবত�ন, সংেশাধন ও বািতেলর প�া; 

 

(জ) ��ড ইউিনয়ন তহিবেলর িনরাপদ ১০৬[ সংর�ণ], উহার বাৎসিরক িনরী�া, িনরী�ার প�া, এবং ��ড

ইউিনয়েনর কম�কত�া ও উহার সদস� কতৃ�ক উহার িহসাব বই পিরদশ�েনর পয�া� সুিবধা; 

 

(ঝ) ��ড ইউিনয়ন অবলুি�র প�া; 

 

(ঞ) ��ড ইউিনয়েনর সাধারণ সদস�গণ কতৃ�ক উহার কম�কত�া িনব�াচেনর প�া, এবং কম�কত�াগেণর

কায�কােলর �ময়াদ যাহা �কান ��ে�ই �ই বৎসেরর �বশী হইেব না ১০৭[ এবং �িত�ানপুে�র ��ে�

কম�কত�াগেণর কায�কােলর �ময়াদ িতন বৎসেরর �বশী হইেব না: 
  

তেব শত� থােক �য, রা�ীয় জ�রী অব�া, �াকৃিতক �েয�াগ (Force majure) বা অনু�প �কান কারেণ

��ড ইউিনয়েনর ��ে� ২ বৎসর অথবা �িত�ানপুে�র ��ে� ৩ বৎসেরর মেধ� িনব�াচন অনুি�ত না হইেলও

উ� কিমিটেক অৈবধ �ঘাষণা করা যাইেব না।] 

 

(ট) কম�কত�াগেণর সংখ�া যাহা িবিধ �ারা িনধ�ািরত পাঁচজেনর কম এবং পঁয়ি�শ জেনর �বশী হইেব না; 

 

(ঠ) ��ড ইউিনয়েনর কম�কত�াগেণর িব�ে� অনা�া �কােশর প�িত; এবং 

 

(ড) ��ড ইউিনয়েনর িনব�াহী কিমিট এবং সাধারণ সদস�গেণর সভা আ�ান, যাহা িনব�াহী কিমিটর ��ে�

�িত িতন মােস অ�ত একবার এবং সাধারণ সদস�গেণর ��ে� �িত বৎসের অ�ত একবার হইেত হইেব৷ 

 

(২) �িমকগেণর �কান ��ড ইউিনয়ন এই অধ�ােয়র অধীন �রিজি�করেণর অিধকারী হইেব না, যিদ না �য

�িত�ােন উহা গিঠত হইয়ােছ, �স �িত�ােন িনযু� �িমকগেণর �মাট সংখ�ার অনু�ন শতকরা ি�শভাগ �িমক

উহার সদস� হনঃ 

 

১০৮[ (২ক) �ম পিরচালক অথবা এত�সংি�� িবষেয় দািয়��া� কম�কত�া সংি�� �িত�ানিট সেরজিমন

পিরদশ�ন কিরয়া অথবা �িত�ান কতৃ�প� হইেত তািলকা সং�হ কিরয়া ধারা ১৭৮ এর উপ-ধারা (২) এর

দফা (ক) এর উপ-দফা (৫) এবং এই ধারায় বিণ�ত িবষয়ািদর সিঠকতা যাঁচাই কিরেবন।]
  

তেব শত� থােক �য, একই মািলেকর অধীন একািধক �িত�ান যিদ একই িশ� পিরচালনার উে�েশ� এেক



অপেরর সিহত সংি�� ও স�ক�যু� হয়, তাহা হইেল উহারা �যখােনই �ািপত হউক না �কন এই উপ-ধারার

উে�েশ� একিট �িত�ান বিলয়া গণ� হইেব৷ 

 

(৩) �য ��ে� �কান �ই বা তেতািধক �িত�ান একই মািলেকর অধীন িক না, অথবা একই িশ� পিরচালনার

উে�েশ� উহারা পর�র সংি�� ও স�ক�যু� িক না এই�প �কান সে�হ বা িবেরাধ �দখা �দয় �স ��ে�

িবষয়িট িন�ি�র জন� �ম পিরচালেকর িনকট ��রণ করা যাইেব৷ 

 

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �ম পিরচালক কতৃ�ক �দ� �কান িস�াে�র �ারা �কান ব�ি� সং�ু� হইেল

িতিন িস�া��দােনর তািরখ হইেত ি�শ িদেনর মেধ� উহার িব�ে� �ম আদালেত আপীল কিরেত পািরেবন,

এবং এই িবষেয় �ম আদালেতর িস�া� চূড়া� হইেব৷ 

 

(৫) �কান �িত�ােন অথবা �িত�ানপুে� �কান সমেয় িতনিটর অিধক ১০৯[ �রিজে�শন �দান করা যাইেব

না]৷
  
  
 
��ড ইউিনয়েনর সদস�

বা কম�কত�া হওয়ার

অেযাগ�তা

 

১৮০। (১) �কান ��ড ইউিনয়েনর গঠনতে� যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান ব�ি� উহার কম�কত�া অথবা

সদস� িনব�ািচত হওয়ার বা থািকবার �যাগ� হইেবন না, যিদ- 
  

(ক) িতিন �নিতক �লনজিনত �কান �ফৗজদারী অপরােধ �দাষী সাব�সৎদ হইয়া থােকন, অথবা ধারা ১৯৬(২)

(ঘ) অথবা ধারা ২৯৮ এর অধীন �কান অপরােধর জন� �দাষী সাব�সৎদ হইয়া থােকন এবং তাহার

মুি�লােভর পর �ই বৎসর কাল অিতবািহত না হইয়া থােক; 
  

(খ) �য �িত�ােন ��ড ইউিনয়ন গঠন করা হইয়ােছ �স �িত�ােন িতিন �িমক িহসােব িনেয়ািজত বা কম�রত

না থােকন ১১০[ :
  

তেব শত� থােক �য, রা�ায়া� িশ� �স�েরর ��ে� ইউিনয়েনর সদস�রা ই�া �পাষণ কিরেল ইউিনয়েনর

কায�িনব�াহী কিমিটর �মাট কম�কত�ার শতকরা দশ ভাগেক িনব�ািচত কিরেত পািরেব, যাহারা উ� �িত�ােন

কম�রত নয়।] 
  

(২) উপ-ধারা (১)(খ) এর �কান িকছুই �কান ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশেনর �ৰে� �েযাজ� হইেব না।
  
  
 
�রিজি�কৃত ��ড

ইউিনয়ন কতৃ�ক

�রিজ�ার, ইত�ািদ

সংর�ণ

 

১৮১৷ �েত�ক �রিজি�কৃত ��ড ইউিনয়ন, িবিধ �ারা িনধ�ািরত ফরেম িন�িলিখত �রিজ�ার বা বই সংর�ণ

কিরেব, যথাঃ- 
  

(ক) সদস� �রিজ�ার-যাহােত �েত�ক সদস� কতৃ�ক পিরেশািধত চাঁদার বণ�না থািকেব; 
  

 

 

(খ) িহসাব বই- যাহােত আয় এবং ব�য় �দিশ�ত হইেব; এবং 
  

(গ) কায�-িববরণী বই- যাহােত সকল �কার কায� িববরণী িলিপব� থািকেব৷
  
  
 
�রিজি�করণ  ১৮২৷ (১) �ম পিরচালক, �কান ��ড ইউিনয়ন কতৃ�ক এই অধ�ােয়র সকল �েয়াজনীয় িবষয়ািদ পািলত

হইয়ােছ এই মেম� স�� হওয়ার পর, িবিধ �ারা িনধ�ািরত �রিজ�াের উহােক �রিজি� কিরেবন, এবং

�রিজি�করেণর জন� দরখা� �াি�র ষাট িদেনর মেধ� িবিধ �ারা িনধ�ািরত ফরেম একিট �রিজি�করণ-

�ত�য়নপ� �দান কিরেবন৷ 
  

(২) যিদ �ম পিরচালক উ� দরখাে� অত�াবশ�ক �কান তেথ�র অস�ূ��ণ�তা �দিখেত পান তাহা হইেল িতিন

দরখা� �াি�র পনর িদেনর মেধ� উ� িবষেয় তাহার আপি� ��ড ইউিনয়নেক িলিখতভােব জানাইেবন, এবং

��ড ইউিনয়ন উহা �াি�র পনর িদেনর মেধ� ইহার জবাব িদেব৷



 

(৩) যখন �ম পিরচালক কতৃ�ক উ�ািপত আপি� সে�াষজনকভােব িমটােনা হয়, তখন িতিন উপ-ধারা (১)

এর িবধান অনুযায়ী ��ড ইউিনয়নিটেক �রিজি� কিরেবন; এবং উহা যিদ সে�াষজনক ভােব িমটােনা না হয়,

তাহা হইেল িতিন দরখা� �ত�াখ�ান কিরেবন৷
  

(৪) �য ��ে� �ম পিরচালক �কান দরখা� �ত�াখ�ান কেরন অথবা আপি� িমটােনার পেরও উপ-ধারা (১)

এর উি�িখত ষাট িদন সময়সীমার মেধ� দরখা� িন�ি� না কেরন, �স ��ে� সংি�� ��ড ইউিনয়ন উ��প

�ত�াখ�ােনর তািরখ অথবা উি�িখত সময়সীমা অিত�া� হওয়ার তািরখ, যাহা আেগ হইেব, উহা হইেত ি�শ

িদেনর মেধ� �ম আদালেত আপীল কিরেত পািরেব৷
  

(৫) �ম আদালত আপীলিট �নানীর পর উপযু� িবেবচনা কিরেল, উহার রােয় কারণ িলিপব� কিরয়া �ম

পিরচালকেক ��ড ইউিনয়নিট �রিজি� কিরবার জন� এবং উহার তািরখ হইেত সাত িদেনর মেধ� �রিজি�

�ত�য়নপ� �দান কিরবার জন� িনেদ�শ িদেত পািরেব অথবা আপীলিট খািরজ কিরেত পািরেব৷
  

(৬) উপ-ধারা (৫) অনুসাের �ম আদালত কতৃ�ক �দ� রােয়র িব�ে� সং�ু� প� �ম আদালেতর আেদশ

�াি�র ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� �ম আপীল আদালেত আপিল দােয়র কিরেত পািরেবন৷
  
  
 
�িত�ান-পুে� ��ড

ইউিনয়ন �রিজি�করণ

 ১৮৩৷ (১) এই অধ�ােয় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, ��ড ইউিনয়ন গঠেনর উে�েশ� �কান �িত�ানপু� একিট

�িত�ান বিলয়া িবেবিচত হইেব, এবং এই �িত�ানপুে�র অ�ভু�� �কান �িত�ােন �কান �ত� ��ড

ইউিনয়ন গঠন করা যাইেব না৷ 
  

(২) এই ধারার উে�েশ� �কান “�িত�ানপু�” বিলেত �কান িনধ�ািরত এলাকায় একই �কােরর �কান

িনধ�ািরত িশে� িনেয়ািজত এবং অনিধক িবশ জন �িমক িনযু� আেছন- এই�প সকল �িত�ানেক বুঝাইেব৷

 

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান িনধ�ািরত এলাকায় িন�বিণ�ত �য �কান িশ�

পিরচালনারত সকল �িত�ান, উহােদর �েত�কিটেত িনযু� �িমকসংখ�া যাহাই থাকুক না �কন, উ�

এলাকার জন� একিট �িত�ানপু� বিলয়া গণ� হইেব, যথাঃ- 
  

১১১[ (ক) বাস,িমিনবাস, �াক, কাভাড�ভ�ান ইত�ািদ ব�ি� মািলকানাধীন যাি�ক সড়ক পিরবহন;
  

(কক) ির�া, ির�াভ�ান, �ঠলাগাড়ী ইত�ািদ ব�ি� মািলকানাধীন অযাি�ক সড়ক পিরবহন;] 
  

(খ) ব�ি� মািলকানাধীন অভ��রীণ �নৗ-পিরবহন; 
  

(গ) অনূধ� ১০০ জন �িমক িনেয়ািজত দিজ� ও �পাষাক ��তকারী িশ�; 
  

(ঘ) চা িশ�; 
  

(ঙ) জুট �বিলং; 
  

(চ) চামড়া িশ�; 
  

(ছ) িবিড়; 
  

(জ) হ�চািলত তাঁত; 
  

(ঝ) �হািশয়ারী; 
  

(ঞ) ছাপাখানা; 
  

(ট) অনিধক পঁিচশ অিতিথ ক�িবিশ� �হােটল অথবা �মােটল; 
  



(ঠ) �হােটেলর অংশ িহসােব নেহ-এমন �রে�ারাঁ; 
  

(ড) �ু� ধাতব িশ�; 
  

(ঢ) বই-বাঁধাই; 
  

(ণ) িসেনমা এবং িথেয়টার ১১২[ ;
  

(ত) জাহাজ িনম�াণ ;
  

(থ) জাহাজ পুন: �ি�য়াজাতকরণ (িরসাইি�ং)
  

(দ) িনম�াণ �িমক ;
  

(ধ) চাতাল বা চাল কল �িমক ;
  

(ন) কৃিষ খামার:] 
  

তেব শত� থােক �য, সরকার যিদ জাতীয় �ােথ� উিচত বিলয়া মেন কের, তাহা হইেল সরকারী �গেজেট

��াপন �ারা, উপেরা� িশে�র তািলকার সিহত অন� �কান িশ� �যাগ কিরেত পািরেব৷ 
  

(৪) উপ-ধারা (২) অথবা (৩) এ উি�িখত িনধ�ািরত এলাকা বিলেত সরকার কতৃ�ক, সরকারী �গেজেট

��াপন �ারা, এতদউে�েশ� �কান িনধ�ািরত িশে�র জন� িনধ�ািরত �কান এলাকা বুঝাইেব; এবং উ��প

এলাকা জাতীয়, আ�িলক অথবা �ানীয় িভি�েত িনধ�ািরত হইেত পািরেব; এবং িভ� িভ� িশে�র জন� িভ�

িভ� এলাকা িনধ�ারণ করা যাইেব৷ 
  

(৫) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত িনধ�ািরত িশ� বিলেত সরকার কতৃ�ক, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা,

এত� উে�েশ� িনধ�ািরত �কান িশ�েক বুঝাইেব৷ 
  

(৬) �কান �িত�ানপুে� গিঠত �কান ��ড ইউিনয়ন �রিজি� করা যাইেব যিদ উ� �িত�ানপুে�র অ�ভু��

সকল �িত�ােন িনেয়ািজত সকল �িমেকর �মাট সংখ�ার অনু�ন ি�শ শতাংশ উহার সদস� হয়৷ 
  

(৭) এই অধ�ােয় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, যিদ �কান �িত�ানপুে� গিঠত �কান ��ড ইউিনয়েনর গঠনতে�

এ�প িবধান থােক �য, উ� �িত�ানপুে�র অ�ভু�� �কান �িত�ােন িনেয়ািজত নেহন এ�প �কান ব�ি�

উহার কম�কত�া িনব�ািচত হইেত বা থািকেত পািরেবন-তাহা হইেল উ��প �কান ব�ি� উহার �কান কম�কত�া

িনব�ািচত হইেত বা থািকেত পািরেবনঃ 
  

তেব শত� থােক �য, �কান অব�ােতই উ��প ব�ি�র সংখ�া উহার �মাট কম�কত�ার সংখ�ার এক-চতুথ�াংেশর

অিধক হইেত পািরেব না৷ 
  

(৮) এই ধারার িবধান সােপে�, �কান �ত� �িত�ােন গিঠত ��ড ইউিনয়েনর ��ে� �েযাজ� এই অধ�ােয়র

অন� সকল ধারা �কান �িত�ানপুে� গিঠত ��ড ইউিনয়েনর ��ে�ও �েযাজ� হইেব৷
  
  
 
�বসামিরক িবমান

পিরবহন �িত�ােন ��ড

ইউিনয়ন �রিজি�করণ

 ১৮৪৷ (১) এই অধ�ােয় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �য ��ে� �বসামিরক িবমান পিরবহেনর ��ে� �কান

িবেশষি�ত �মতা স�� �পশা অথবা চাকুরী স�েক� �কান �ীকৃত আ�জ�ািতক সং�া বত�মান থােক, �স

��ে� বাংলােদেশ �বসামিরক িবমান পিরবহেন উ��প �পশা অথবা চাকুরীেত িনযু� �িমকগণ তাহােদর

িনজ� ��ড ইউিনয়ন গঠন কিরেত পািরেবন, যিদ উ��প আ�জ�ািতক সং�ার সিহত স��ীকরেণর জন�

তাহােদর উ��প ��ড ইউিনয়ন �েয়াজন হয়৷ 
  

(২) �কান �বসামিরক িবমান পিরবহন �িত�ােন উ��প �েত�ক �পশা বা চাকুরীেত িনযু� �িমকগণ

�কবলমা� একিট ��ড ইউিনয়ন গঠন কিরেত পািরেবন৷ 
  



(৩) �কান আ�জ�ািতক সং�ার সিহত ইহা স��ীকৃত হইেব তাহা উে�খ কিরয়া, উ��প �পশা বা চাকুরীেত

িনযু� সকল �িমেকর �মাট সংখ�ার অেধ�েকর �বশী িলিখতভােব আেবদন না কিরেল উ��প �কান ��ড

ইউিনয়ন �রিজি� করা যাইেব না৷ 
  

(৪) উ��প ��ড ইউিনয়েনর �রিজি�করণ বািতলেযাগ� হইেব যিদ উহার �রিজি�করেণর ছয় মােসর মেধ�

সংি�� আ�জ�ািতক সং�ার সিহত উহা স��ীকৃত না হয় অথবা যিদ কখনও উহার সিহত স�� িছ� হইয়া

যায়৷
  
  
 
নািবকগেণর ��ড

ইউিনয়ন �রিজি�করণ

 

১৮৫৷ (১) এই অধ�ােয় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, সমু�গামী জাহােজ সাধারণতঃ কম�রত থােকন এ�প

বাংলােদশী নািবকগণ তাহােদর িনজ� ��ড ইউিনয়ন গঠন কিরেত পািরেবন৷ 
  

(২) �কান নািবক উ��প �কান ��ড ইউিনয়েনর সদস� হইেবন না যিদ না তাহার একিট অিবি�� িডসচাজ�

�ত�য়নপ� থােক অথবা বািণিজ�ক জাহাজ ব�বসােয়র �কান �িত�ােন নািবক িহসােব িনযুি�র �কান িনেয়াগ

প� থােক৷ 
  

(৩) এই অধ�ােয়র অধীন নািবকগেণর �কবলমা� একিট ��ড ইউিনয়ন গঠন করা যাইেব৷
  
  
 
চ��াম ব�র কতৃপ��

ও মংলা ব�র কতৃ�পে�

��ড ইউিনয়ন

�রিজি�করণ, ইত�ািদ

 ১১৩[ ১৮৫ক। (১) এই অধ�ােয় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, চ��াম ব�র কতৃ�প� ও মংলা ব�র

কতৃ�পে�র চাকুরীেত িনযু� কম�চারীগণ তাহােদর িনজ� ��ড ইউিনয়ন গঠন কিরেত পািরেবন।
  

(২) চ��াম ও মংলা ব�র কতৃ�পে� িনযু� কম�চারীগণ তাহােদর �-� কতৃ�পে� �কবল একিট কিরয়া ��ড

ইউিনয়ন গঠন কিরেত পািরেবন।
  

(৩) উপ-ধারা (৫) এর িবধান সােপে�, চ��াম ও মংলা ব�র ব�বহারকারী, বাথ�-অপােরটর, িশপ হ�া�িলং

অপােরটর ও ব�র সংি�� অন�ান� �িত�ান কতৃ�ক �দ� িনেয়াগ প�সহ কােজ িনযু� �িমক ও কম�চারীগণ

সমি�গতভােব �-� ব�ের �কবল একিট কিরয়া ��ড ইউিনয়ন গঠন কিরেত পািরেবন।
  

(৪) চ��াম ব�র কতৃ�প� ও মংলা ব�র কতৃ�পে� �িমক িনেয়াগকারী মািলকগণ �-� কতৃ�পে�

সমি�গতভােব �কবল একিট কিরয়া ��ড ইউিনয়ন গঠন কিরেত পািরেবন।
  

(৫) �কান �িমক বা কম�চারী উপ-ধারা (৩) এর অধীন �কান ��ড ইউিনয়েনর সদস� হইেত পািরেবন না,

যিদ না- 
  

(ক) িতিন ব�র ব�বহারকারী, বাথ�-অপােরটর, িশপ হ�া�িলং অপােরটর ও ব�র সংি�� অন�ান� �িত�ােন

১(এক) বৎসর অিধককাল অিবরামভােব িনযু� থােকন ; এবং
  

(খ) তাহার �িমক বা কম�চারী িহসােব িনযুি�র �কান িনেয়াগ প� থােক।
  

(৬) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০০৯ কায�কর হইবার ৬ (ছয়) মােসর মেধ� এই ধারার িবধান

অনুযায়ী ��ড ইউিনয়ন গঠন কিরেত হইেব।
  

(৭) এই ধারার অধীন ��ড ইউিনয়ন গিঠত হইবার সংেগ সংেগ অথবা উপ-ধারা (৬) এ উি�িখত ৬ (ছয়)

মাস �ময়াদ অিত�া� হইবার পর চ��াম ব�র কতৃ�প� ও মংলা ব�র কতৃ�পে� �িমক িনেয়াগকারী

মািলকগণ, িনযু� কম�চারীগণ এবং ব�র কায��েমর সিহত সংি�� অন�ান� মািলক �িমক ও কম�চারীগেণর

জন� গিঠত িবদ�মান সকল ��ড ইউিনয়ন িবলু� হইেব।
  

(৮) এই আইেনর অন�ান� ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, সরকার, জন�ােথ�,-
  

(ক) এই ধারার অধীন গিঠত ��ড ইউিনয়েনর কায��ম এই আইেনর অন�ান� িবধান সােপে�, �য �কানভােব

িনয়�ণ; এবং
 



 

(খ) ধারা ১৯০ এর অধীন �য �কান ��ড ইউিনয়েনর িনব�ন বািতেলর ব�ব�া �হণ, কিরেত পািরেব।]
  
  
 
�রিজি�করেণর দরখা�

অিন�� থাকাকােল

চাকুরীর শত�াবলী

অপিরবিত�ত থািকেব
 

১৮৬। (১) �কান মািলক উহার �িত�ােন গিঠত �কান ��ড ইউিনয়েনর �রিজি�করেণর দরখাসৎদ অিন���

থাকাকােল �ম পিরচালেকর পূব� অনুমিত ব�তীেরেক উ� ইউিনয়েনর �কান কম�কত�ার অসুিবধা হয়-

এই�পভােব তাহার দরখাসৎদ পূব� চাকুরীর শত�াবলীর �কান পিরবত�ন কিরেবন না। 

 

(২) ধারা ২৬ এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান মািলক উ��প �কান দরখাসৎদ অিন�� থাকাকােল

উ� ��ড ইউিনয়েনর সদস�-এ�প �কান �িমেকর চাকুরী উ� ধারার অধীন অবসান কিরেত পািরেবন না।
  
  
 
সভাপিত ও কিতপয়

কম�কত�ােক বদলী করা

যাইেব না

 
১৮৭। �কান ��ড ইউিনয়েনর সভাপিত ১১৪[ ও সাধারণ স�াদকসহ �কান কম�কত�ােক তাহােদর] স�িত

ব�িতেরেক এক �জলা হইেত অন� �জলায় বদলী করা যাইেব না।

  
  
 
গঠনত� এবং িনব�াহী

কিমিটর কিতপয়

পিরবত�েনর �ৰে�

�নািটশ �দান

 

১৮৮। (১) �কান ��ড ইউিনয়েনর গঠনতে�র �েত�ক সংেশাধন, উহার কম�কত�ার �েত�ক পিরবত�ন, এবং

উহার নাম ও িঠকানার পিরবত�ন উহােক উ��প সংেশাধন বা পিরবত�েনর পনর িদেনর মেধ� �রিজি�

ডাকেযােগ অথবা হােত হােত �নািটশ �দান কিরয়া �ম পিরচালকেক অবিহত কিরেত হইেব, এবং �ম

পিরচালক উ��প �নািটশ �াি�র পর সংেগ সংেগ উহার একিট কিপ সংিশ�� মািলকেক, তাহার অবগিতর

জন� ��রণ কিরেবন। 
  

(২) �ম পিরচালক উ��প �কান সংেশাধন বা পিরবত�ন �রিজি� কিরেত অ�ীকার কিরেত পািরেবন যিদ

উহা এই অধ�ােয়র �কান িবধােনর অথবা সংিশ�� ��ড ইউিনয়েনর গঠনতে�র �কান িবধােনর �খলাপ কিরয়া

করা হয়। 
  

(৩) �কান ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশনেক উহার সিহত �কান নূতন সদস� ইউিনয়েনর সংযুি� অথবা উহা

হইেত �কান সদস� ইউিনয়েনর িবযুি� স�েক�, উহা সংগিঠত হওয়ার ষাট িদেনর মেধ�, �রিজি� ডাকেযােগ

��িরত �নািটশ মারফত �ম পিরচালকেক অবিহত কিরেত হইেব। 
  

(৪) যিদ �কান ��ড ইউিনয়েনর কম�কত�া পিরবত�েনর ব�াপাের �কান িবেরাধ থােক, অথবা উপ-ধারা (২) এর

অধীন �ম পিরচালেকর �ত�াখ�ান আেদশ �ারা �কান ��ড ইউিনয়ন সং�� হয়, তাহা হইেল উ� ��ড

ইউিনয়েনর �য �কান সদস� বা কম�কত�া �ম আদালেত আপীল কিরেত পািরেবন। 
  

(৫) �ম আদালত উপ-ধারা (৪) এর অধীন �কান আপীল �াি�র সাত িদেনর মেধ� উহার �নানীর পর,

উপযু� িবেবচনা কিরেল উহার রােয় কারণ িলিপব� কিরয়া সংিশ�� ��ড ইউিনয়েনর সংেশাধন অথবা

উহার কম�কত�ার পিরবত�ন �রিজি� করার জন� �ম পিরচালকেক িনেদ�শ িদেত, অথবা �ম পিরচালেকর

ত�াবধােন ইউিনয়েনর নূতন িনব�াচন অনু�ােনর িনেদ�শ িদেত পািরেব।
  
  
 
�রিজি�করেণর

�ত�য়নপ�  

১৮৯৷ �ম পিরচালক ধারা ১৮২ এর অধীন �কান ��ড ইউিনয়ন �রিজি� করার পর িবিধ �ারা িনধ�ািরত ফরেম

একিট �রিজি�করেণর �ত�য়নপ� �দান কিরেবন, এবং উ� �ত�য়নপ� সংি�� ��ড ইউিনয়ন এই

অধ�ােয়র অধীন যথাযথভােব �রিজি�কৃত হইয়ােছ বিলয়া চূড়া� �মাণ হইেব৷
  
  
 
�রিজি� বািতলকরণ  ১৯০৷ (১) এই ধারার অন� িবধান সােপে�, �ম পিরচালক �কান ��ড ইউিনয়েনর �রিজি� বািতল কিরেত

পািরেবন, যিদ-
  

(ক) �রিজি� বািতেলর জন� ��ড ইউিনয়ন দরখা� কের;
  



(খ) উহার অি�� িবলু� হয়;
  

(গ) উহা �তারণা অথবা �কান তেথ�র িমথ�া বণ�নার মাধ�েম �রিজি� হািসল কিরয়া থােক;
  

(ঘ) উহা উহার গঠনতে�র �মৗিলক �কান িবধান ল�ন কিরয়া থােক;
  

(ঙ) উহা �কান অস� �ম আচরণ কিরয়া থােক;
  

(চ) উহার সদস� সংখ�া এই অধ�ােয়র অধীন �েয়াজনীয় সংখ�ার নীেচ নািময়া যায়; অথবা
  

(ছ) উহা এই অধ�ায় বা �কান িবিধর িবধান ল�ন কিরয়া থােক৷
  

(২) �য ��ে� �ম পিরচালক তদ�াে� এই মেম� স�� হন �য, �কান ��ড ইউিনয়েনর �রিজি� বািতল করা

উিচত, �স ��ে� িতিন উহার �রিজি� বািতল করার জন� অনুমিত �াথ�না কিরয়া �ম আদালেত দরখা� �পশ

কিরেবন৷
  

(৩) �ম পিরচালক �ম আদালত হইেত অনুমিত �াি�র ি�শ িদেনর মেধ� উ� ��ড ইউিনয়েনর �রিজি�

বািতল কিরয়া িদেবন৷ 
  

(৪) �কান ��ড ইউিনয়েনর �রিজি� উপ-ধারা (১) (ঙ) অনুযায়ী বািতল করা যাইেব না যিদ না উ� ��ড

ইউিনয়ন কতৃ�ক অিভেযােগ বিণ�ত অস� �ম আচরণ সংঘিঠত হওয়ার িতন মােসর মেধ� �ম আদালেত

দরখা� করা হয়৷
  
  
 
অনুমিত, ইত�ািদর

িব�ে� আপীল

 

১৯১৷ (১) ধারা ১৯০ এর অধীন �কান ��ড ইউিনয়েনর �রিজি� বািতল করার অনুমিত �দান কিরয়া অথবা

অনুমিতর �াথ�না না-ম�ুর কিরয়া �দ� �ম আদালেতর �কান আেদশ অথবা �ম পিরচালক কতৃ�ক উ�

ধারার অধীন �কান ��ড ইউিনয়েনর �রিজি� বািতল কিরয়া �দ� �কান আেদেশর �ারা সং�ু� �কান ব�ি�

আেদেশর তািরখ হইেত ি�শ িদেনর মেধ� �াইবু�নােল আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন এবং এই িবষেয়

�াইবু�নােলর িস�া� চূড়া� হইেব৷ 

 

(২) �য ��ে� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান আপীল দােয়র করা হয়, �স ��ে� সংি�� ��ড ইউিনয়নেক,

আপীল িন�ি� না হওয়া পয��, উহার কাজ চালাইয়া যাওয়ার অনুমিত িদেত হইেব৷
  
  
 
�রিজি�করণ ব�তীত

�কান ��ড ইউিনয়েনর

কাজ চালােনা িনিষ�  

১৯২৷ (১) �কান ��ড ইউিনয়ন �রিজি�কৃত না হইেল অথবা উহার �রিজি� বািতল করা হইেল, ধারা ১৯১(২)

এর িবধান সােপে�, উহা ��ড ইউিনয়ন িহসােব কাজ কিরেত পািরেব না৷ 

 

(২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান ��ড ইউিনয়েনর তহিবেলর জন�, সদস�ভুি�র চাঁদা

ব�তীত, অন� �কান চাঁদা আদায় কিরেত পািরেবন না৷
  
  
 
��ত সদস� পেদর উপর

বাধা
 

১৯৩। একই সমেয় �কান মািলক অথবা �কান �িমক একই �িত�ােনর একািধক ��ড ইউিনয়েনর সদস�

হইেত বা থািকেত পািরেবন না।
  
  
 
�রিজি�কৃত ��ড

ইউিনয়েনর সংিবিধব�

হওয়া

 ১৯৪। (১) �েত�ক �রিজি�কৃত ��ড ইউিনয়ন উহার �রিজি�কৃত নােম একিট সংিবিধব� সং�া হইেব, এবং

ইহার �ায়ী ধারাবািহকতা এবং একিট সাধারণ সীলেমাহর থািকেব, এবং ইহার চুি� করার, �াবর ও অ�াবর

উভয় �কার স�ি� অজ�ন করার, অিধকাের রাখার এবং হসৎদানৎদর করার ৰমতা থািকেব, এবং ইহার নােম

ইহা মামলা কিরেত পািরেব বা ইহার িবর�ে� মামলা দােয়র করা যাইেব। 
  

(২) সিমিতসমূহ �রিজি�করণ আইন, ১৮৬০ (১৮৬০ সেনর ২১ নং আইন), সমবায় সিমিত অধ�ােদশ,



১৯৮৫ (১৯৮৫ সেনর ১নং অধ�ােদশ) এবং �কা�ানীসমূহ আইন, ১৯৯৪ �কান �রিজি�কৃত ��ড ইউিনয়েনর

�ৰে� �েযাজ� হইেব না, এবং উ� �কান আইেনর অধীন �কান ��ড ইউিনয়েনর �রিজি�করণ অৈবধ হইেব।
  
  
 
মািলেকর পে� অসৎ

�ম আচরণ

 ১৯৫৷ �কান মািলক অথবা মািলকগেণর ��ড ইউিনয়ন অথবা তাহােদর পে� ভার�া� �কান ব�ি�- 

 

 

 

(ক) �কান চাকুরী চুি�েত সংি�� �িমেকর �কান ��ড ইউিনয়েন �যাগদান করা অথবা �কান ��ড ইউিনয়েন

উহার সদস� পদ চালু রাখার অিধকােরর উপর বাধাস�িলত �কান শত� আেরাপ কিরেবন না; 

 

 

 

(খ) �কান �িমক �কান ��ড ইউিনয়েনর সদস� বা কম�কত�া আেছন অথবা নেহন-এই অজুহােত তাহার

চাকুরীেত িনেয়ািজত কিরেত অথবা িনেয়ািজত রািখেত অ�ীকার কিরেবন না; 

 

 

 

(গ) �কান �িমক �কান ��ড ইউিনয়েনর সদস� বা কম�কত�া আেছন অথবা নেহন-এই অজুহােত তাহার

চাকুরীেত িনযুি�, পেদা�িত, চাকুরীর শত�াবলী অথবা কােজর শত�াবলী স�ে� তাহার িব�ে� �কান �বষম�

কিরেবন না; 

 

 

 

(ঘ) �কান �িমক �কান ��ড ইউিনয়েনর সদস� অথবা কম�কত�া আেছন অথবা হইেত চােহন, অথবা অন� �কান

ব�ি�েক উ��প সদস� বা কম�কত�া হওয়ার জন� �েরািচত কেরন, এই কারেণ অথবা �কান ��ড ইউিনয়েনর

গঠন, কায�কলাপ ও উহার �সাের অংশ�হণ কেরন এই কারেণ তাহােক চাকুরী হইেত বরখা�, িডসচাজ�

অথবা অপসারণ করা যাইেব না বা উহা করার ভয় �দশ�ন করা যাইেব না, অথবা তাহার চাকুরীর �কান �কার

�িত করার �মিক �দওয়া যাইেব না; 

 

 

 

(ঙ) �কান �িমকেক বা অন� �কান ব�ি�েক �কান সুেযাগ িদয়া বা সুেযাগ �দওয়ার ��াব কিরয়া অথবা

তাহার জন� সুেযাগ সং�হ কিরয়া অথবা সং�হ করার ��াব িদয়া তাহােক �কান ��ড ইউিনয়েনর সদস� বা

কম�কত�া হইেত িবরত রাখার জন� অথবা উ� পদ ছািড়য়া �দওয়ার জন� �লু� কিরেবন না; 

 

 

 

(চ) ভীিত �দশ�ন, বল �েয়াগ, চাপ �েয়াগ, �মিক �দশ�ন, �কান �ােন আটক, শারীিরক আঘাত, পািন, শি�

এবং �টিলেফান সুিবধা িবি�� কিরয়া অথবা অন� �কান প�া অবল�ন কিরয়া �কান �যৗথ দর কষাকিষ

�িতিনিধ কম�কত�ােক �কান চুি�েত উপনীত হওয়ার অথবা িন�ি�নামায় দ�খত করার জন� বাধ� কিরেবন

না বা বাধ� করার �চ�া কিরেবন না; 

 

 

 

(ছ) ধারা ২০২ এর অধীন �কান িনব�াচেন হ�ে�প কিরেবন না অথবা �কানভােব ইহা �ভািবত কিরেবন না; 

 

 

 

(জ) ধারা ২১১ এর অধীন �কান ধম�ঘট চলাকােল অথবা অৈবধ নেহ এ�প �কান ধম�ঘট চলাকােল, �কান

নূতন �িমক িনেয়াগ কিরেবন না, তেব সািলস যিদ এই মেম� স�� হন �য, �কান �িত�ােন স�ূ��ণ� কম�

িবরিতর কারেণ উহার য�পািত অথবা অন� �কান �াপনার ভীষণভােব �িত�� হইবার স�াবনা আেছ তাহা

হইেল িতিন, �িত�ােনর �য িবভােগ বা শাখায় অনু�প �িত হইবার স�াবনা আেছ �সখােন সীিমত সংখ�ক



অ�ায়ী �িমক িনেয়াগ কিরেত অনুমিত িদেত পািরেবন; 

 

 

 

(ঝ) অংশ�হণকারী কিমিটর �কান সুপািরশ অনুযায়ী ব�ব�া �হণ কিরেত ই�াকৃতভােব ব�থ� হইেবন না; 

 

(ঞ) �কান িশ� িবেরাধ স�েক� �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ কতৃ�ক �দ� �কান পে�র উ�র িদেত ব�থ�

হইেবন না; 

 

 

 

(ট) ধারা ১৮৭ এর িবধান ভংগ কিরয়া �কান ��ড ইউিনয়েনর সভাপিত, সাধারণ স�াদক, সাংগঠিনক

স�াদক অথবা �কাষাধ��েক বদলী কিরেবন না; অথবা 

 

 

 

(ঠ) �কান �ব-আইনী লক-আউট �� কিরেবন না বা চালু রািখেবন না অথবা উহােত অংশ �হেণর জন� অন�

�কান ব�ি�েক �েরািচত কিরেবন না৷
  
  
 
�িমেকর পে� অসৎ

�ম আচরণ

 ১৯৬৷ (১) মািলেকর িবনা অনুমিতেত �কান �িমক তাহার কম�সমেয় �কান ��ড ইউিনয়েনর কম�কাে�

িনেয়ািজত থািকেবন নাঃ 
  

 

 

তেব শত� থােক �য, �কান �িত�ােনর �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধর সভাপিত বা সাধারণ স�াদক এর ��ড

ইউিনয়েনর কাজ কেম� িনেয়ািজত থাকার ব�াপাের এই উপ-ধারার �কান িকছুই �েযাজ� হইেব না, যিদ

উ��প কম�কা� এই আইেনর অধীন �কান কিমিট, আলাপ-আেলাচনা, সািলস, মধ��তা অথবা অন� �কান

কম�ধারা স�েক� হয় এবং মািলকেক তৎস�ক� যথাসমেয় অবিহত করা হয়৷ 
  

 

 

(২) �কান �িমক বা �িমকগেণর ��ড ইউিনয়ন অথবা ইউিনয়েনর পে� ভার�া� �কান ব�ি�- 
  

 

 

(ক) �কান �িমকেক �কান ��ড ইউিনয়েনর সদস� বা কম�কত�া হওয়ার জন� অথবা না হওয়ার জন� অথবা

উ� পেদ বহাল থাকার জন� অথবা উহা হইেত িবরত থাকার জন� ভীিত �দশ�ন কিরেবন না; 
  

 

 

(খ) �কান �িমকেক বা অন� �কান ব�ি�েক �কান সুেযাগ িদয়া বা সুেযাগ �দওয়ার ��াব কিরয়া অথবা

তাহার জন� সুেযাগ সং�হ কিরয়া অথবা সং�হ করার ��াব িদয়া তাহােক �কান ��ড ইউিনয়েনর সদস� বা

কম�কত�া হইেত িবরত রাখার জন� অথবা উ� পদ ছািড়য়া �দওয়ার জন� �লু� কিরেবন না; 
  

 

 

(গ) ভীিত �দশ�ন, বল �েয়াগ, চাপ �েয়াগ, �মিক �দশ�ন, �কান �ােন আটক, শারীিরক আঘাত, পািন, শি�

বা �টিলেফান সুিবধা িবি�� কিরয়া অথবা অন� �কান প�া অবল�ন কিরয়া �কান �িমকেক �কান ��ড

ইউিনয়েনর তহিবেল চাঁদা �দান করার জন� বা না করার জন� বাধ� কিরেবন না বা বাধ� করার �চ�া কিরেবন

না; 
  

 



 

(ঘ) ভীিত �দশ�ন, বল �েয়াগ, চাপ �েয়াগ, �মিক �দশ�ন, �কান �ােন আটক বা উহা হইেত উে�দ,

�বদখল, হামলা, শারীিরক আঘাত, পািন, শি� বা �টিলেফান সুিবধা িবি�� কিরয়া অথবা অন� �কান প�া

অবল�ন কিরয়া মািলকেক �কান িন�ি� নামায় দ�খত কিরেত অথবা �কান দাবী �হণ কিরেত বা মািনয়া

লইেত বাধ� কিরেবন না বা বাধ� করার �চ�া কিরেবন না; 
  

 

 

(ঙ) �কান �বআইনী ধম�ঘট অথবা িঢেম তােল কাজ �� কিরেবন না বা চালু রািখেবন না; অথবা উহােত অংশ

�হেণর জন� অন� �কান ব�ি�েক �েরািচত কিরেবন না; অথবা 
  

 

 

(চ) �কান ��ড ইউিনয়েনর �কান দাবী অথবা উহার �কান ল�� অজ�েনর উে�েশ� �কান �ঘরাও, পিরবহন

অথবা �যাগােযাগ ব�ব�ায় �িতব�কতা সৃি� অথবা �কান স�ি�র �ংস সাধন কিরেবন না৷ 
  

 

 

(৩) �কান ��ড ইউিনয়ন উহার কম�কত�া বা উহার পে� িনযু� অন� �কান ব�ি�র মাধ�েম অৈবধ �ভাব,

ভীিত �দশ�ন, িমথ�া পিরচয় অথবা ঘুষ �ারা ধারা ২০২ এর অধীন অনুি�ত �কান িনব�াচেন হ�ে�প কিরেল,

ইহা উ� ��ড ইউিনয়েনর পে� অস� �ম আচরণ হইেব৷
  
  
 
ষড়যে�র আইেনর

সীিমত �েয়াগ

 

১৯৭৷ �কান ��ড ইউিনয়ন ধারা ১৭৯ এ উি�িখত উহার গঠনতে�র �কান ল�� হািছেলর উে�েশ� স�ািদত

উহার সদস�গেণর মেধ� �কান চুি�র জন� উহার বা �কান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধর �কান সদস� বা

কম�কত�া দ�িবিধ আইন, ১৮৬০ (১৮৬০ সেনর ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১২০-খ (২) এর অধীন শাি�েযাগ�

হইেবন না, যিদ না চুি�িট �কান অপরাধ কিরবার জন� হয় অথবা অন� �কানভােব ইহা, এই অধ�ােয়র িবধান

ব�তীত, অন� �কান আইন বা িবধান ভ� কের৷
  
  
 
কিতপয় ��ে�

�দওয়ানী �মাক�মা

হইেত অব�াহিত

 ১৯৮৷ (১) �কান ��ড ইউিনয়ন বা �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ অথবা উহার �কান কম�কত�া বা সদেস�র

িব�ে�, ��ড ইউিনয়নিট জিড়ত আেছ-এ�প �কান িশ� িবেরােধর পিরক�না বা ল�� হািছেলর উে�েশ�

গৃহীত �কান কাজ বা ব�ব�ার জন� �কবলমা� িন�িলিখত �কান কারেণ �কান �দওয়ানী আদালেত �কান

�মাক�মা অথবা অন� আইনগত কায�ধারা চিলেব না, যথাঃ- 
  

 

 

(ক) উ��প কাজ বা ব�ব�া �কান চাকুরী চুি� ভ� কিরবার জন� �কান ব�ি�েক উৎসািহত কের; 
  

 

 

(খ) উ� গৃহীত কম� বা ব�ব�া অন� �কান ব�ি�র ব�বসা, বািণজ� বা চাকুরীেত হ�ে�প কের; অথবা 
  

 

 

(গ) উ��প �কান কাজ বা ব�ব�া �কান ব�ি�র পূঁিজ বা �ম তাহার ই�ানুযায়ী �েয়াগ এর অিধকার খব�

কের৷ 
  

 

 

(২) �কান ��ড ইউিনয়েনর �িতিনিধ কতৃ�ক �কান িশ� িবেরােধর উে�শ� বা পিরক�না হািছেলর লে��

�কান �দওয়ানী �িতমূলক কােজর জন� উ� ��ড ইউিনয়ন �কান �দওয়ানী আদালেতর �কান মামলায় বা



অন�ান� আইনগত কায�ধারায় দায়ী হইেব না, যিদ ইহা �মাণ করা যায় �য, উ� �িতিনিধ ��ড ইউিনয়েনর

কায�িনব�াহী কিমিটর অেগাচের অথবা উহার �� িনেদ�েশর িবপরীেত উ��প কাজ কিরয়ােছন৷
  
  
 
চুি�র কায�করীকরণ

�যাগ�তা

 

১৯৯। অন� �কান আইেন যাহা িকছুই থাকুন না �কন, �কান ��ড ইউিনয়েনর সদস�গেণর মেধ� স�ািদত

�কান চুি� �কবলমা� এই কারেণ বািতল বা বািতলেযাগ� হইেব না �য, ইহার �কান লয� �কান ব�বসা-

বািণেজ�র জন� বাধাঃ 
  

তেব শত� থােক �য, এই ধারার িকছুই �কান �দওয়ানী আদালতেক এ�প �কান আইনগত কায�ধারা �হেণর

জন� সমথ� কিরেব না যাহা �কান ��ড ইউিনয়েনর �কান সদস� তাহােদর �কান �ব�সাম�ী িবি� কিরেবন িক

কিরেবন না, ব�বসা চালাইেবন িক চালাইেবন না, অথবা �কান কাজ কিরেবন িক কিরেবন না, অথবা �কান

চাকুরী কিরেবন িক কিরেবন না-এই স�েক� স�ািদত �কান চুি� বাসৎদবায়েনর জন� অথবা উহা ভে�র

কারেণ ৰিতপূরেণর জন� দােয়র করা হয়।
  
  
 
��ড ইউিনয়ন

�ফডােরশেনর

�রিজি�করণ

 

২০০৷ (১) একই ধরেণর বা একই �কােরর িশে� িনেয়ািজত বা িশ� পিরচালনারত �িত�ান�িলেত গিঠত

১১৫[ পাঁচ বা তেতািধক ��ড ইউিনয়ন এবং একািধক �শাসিনক িবভােগ ��ড ইউিনয়ন সংগঠন]. যিদ

তাহােদর সাধারণ সভায় এ�প ��াব গৃহীত হয়, �ফডােরশেনর দিলল স�াদন কিরয়া �কান �ফডােরশন

গঠন কিরেত এবং উহা �রিজি�করেণর জন� দরখা� কিরেত পািরেবঃ 
  

তেব শত� থােক �য, �িমকগেণর �কান ��ড ইউিনয়ন মািলকগেণর �কান ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশেন এবং

মািলকগেণর �কান ��ড ইউিনয়ন �িমকগেণর �কান ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশেন �যাগদান কিরেব না৷ 
  

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �ফডােরশেনর দিলেল, অন�ান� িবষেয়র মেধ�, �ফডােরশনভূ� ��ড

ইউিনয়ন�িল কতৃ�ক অনুসরণীয় কায��ম এবং �ফডােরশন ও �ফডােরশনভু� ��ড ইউিনয়ন�িলর অিধকার

ও দািয়� স�ে� িবধান থািকেব৷ 
  

(৩) �কান ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশেনর �রিিজ�করেণর জন� �পশকৃত দরখাে� �ফডােরশনভু� সকল ��ড

ইউিনয়েনর সভাপিত ও সাধারণ স�াদকগণ দ�খত কিরেবন, এবং ইহার সিহত উপ-ধারা (১) এ উি�িখত

�ফডােরশেনর দিলেলর িতনিট কিপ সংযু� থািকেব৷ 
  

(৪) এই ধারার িবধান সােপে�, এই অধ�ােয়র িবধান�িল ��ড ইউিনয়েনর ��ে� �য�প �েযাজ� হয় �কান

�ফডােরশেনর ��ে�ও �স�প �েযাজ� হইেব৷ 
  

(৫) এই ধারার উপেরা� উপ-ধারাসমূেহ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, একািধক িশে�র ��ে� �রিজি�কৃত

অনু�ন িবশিট ��ড ইউিনয়ন ১১৬[ এবং একািধক �শাসিনক িবভােগর ��ড ইউিনয়ন সংগঠন]

সি�িলতভােব অথবা সি�িলত হইয়া একিট জাতীয়িভি�ক ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশন গঠন কিরেত পািরেব৷
  

১১৭[ (৬) উপ-ধারা (৫) এর িবধানবেল গিঠত সব�িন� দশিট জাতীয় িভি�ক ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশন

সি�িলত হইয়া একিট জাতীয় িভি�ক কনেফডােরশন গঠন কিরেত পািরেব।]
  
  
 
িববরণী  ২০১। (১) �কান ইংেরজী পি�কা বৎসর �শষ হওয়ার পর পরবত◌�ী বৎসর ৩০�শ এি�ল এর মেধ� উ�

বৎসর সং�ানৎদ �কান ��ড ইউিনয়েনর আয় ও ব�েয়র, এবং স�দ ও দােয়র িহসাবস�িলত একিট সাধারণ

িববরণী িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত ��ত ও িনরীৰণ করাইয়া �ম পিরচালেকর িনকট ��রণ কিরেত হইেব।

 

(২) উ��প সাধারণ িববরণী �য বৎসেরর জন� ��রণ করা হইেব �সই বৎসেরর ��ড ইউিনয়েনর

কম�কত�ােদর সকল পিরবত�ন �দশ�ন কিরয়া একিট িববরণ এবং সব�েশষ সংেশাধনীস�িলত উহার গঠনতে�র

একিট কিপ উ� সাধারণ িববরণীর সংেগ �ম পিরচালেকর িনকট ��রণ কিরেত হইেব। 
  

(৩) যিদ �কান �রিজি�কৃত ��ড ইউিনয়ন উপ-ধারা (১) এ উিল�িখত সময়সীমার মেধ� উ��প সাধারণ



িববরণী ��রেণ ব�থ� হয়, তাহা হইেল �ম পিরচালক একিট �নািটশ �ারা তৎস�েক� উহােক অবিহত কিরেবন,

এবং উ��প �নািটশ �াি�র ি�শ িদেনর মেধ� যিদ ��ড ইউিনয়নিট উহার সাধারণ িববরণী ��রণ কিরেত

পুনরায় ব�থ� হয় তাহা হইেল উহার �রিজি� বািতলেযাগ� হইেব। 
  

(৪) যিদ �কান ��ড ইউিনয়ন �কান �ফডােরশেনর সদস� হয়, তাহা হইেল উ� সাধারণ িববরণীেত উ�

�ফডােরশনিটর নাম িলিপব� কিরেত হইেব।
  
  
 
�যৗথ দরকষাকিষ

�িতিনিধ

 ২০২। (১) �য �ৰে� �কান �িত�ােন একিটমা� ��ড ইউিনয়ন থােক �স �ৰে� উ� �িত�ােনর জন� উহা

�যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ বিলয়া গণ� হইেব। 

 

(২) �য ��ে� �কান �িত�ােন একািধক ��ড ইউিনয়ন থােক �স ��ে� ১১৮[ ইউিনয়ন সমূহ িনেজেদর

মেধ� িনব�াচন কিমশনার মেনানয়নপূব�ক �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ (CBA) িনব�াচেনর ব�ব�া �হণ কিরেব

অথবা] �কান ��ড ইউিনয়ন অথবা মািলক এত�উে�েশ� দরখা� কিরেল �ম পিরচালক দরখা� �াি�র

একশত িবশ িদেনর মেধ� �িত�ােন �কা� ��ড ইউিনয়ন �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ হইেব, ইহা িনধ�ারেণর

জন� �গাপন �ভােটর ব�ব�া কিরেবন।
  

 

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �কান দরখাসৎদ �াি�র পর �ম পিরচালক িলিখত �নািটশ �ারা সংিশ��

�িত�ােনর সকল ��ড ইউিনয়নেক �নািটেশ উিল�িখত সমেয়র মেধ�, যাহা পেনর িদেনর অিধক হইেব না,

�গাপন ব�ালেট �িত�ি�তা কিরেব িক না ইহা জানাইবার জন� িনেদ�শ িদেবন। 

 

(৪) যিদ �কান ��ড ইউিনয়ন উপ-ধারা (৩) এর অধীন �দ� �নািটেশর উিল�িখত সময় সীমার মেধ� �গাপন

ব�ালেট উহার �িত�ি�তা স�েক� �ম পিরচালকেক িকছু জানাইেত ব�থ� হয়, তাহা হইেল উহা, উ� ব�ালেট

�িত�ি�তা কিরেব না বিলয়া বুিঝেত হইেব। 

 

(৫) যিদ �নািটেশ উিল�িখত সময়-সীমার মেধ� �কান ��ড ইউিনয়নই �গাপন ব�ালেট উহার �িত�ি�তা

স�েক� �ম পিরচালকেক িকছুই না জানায় তাহা হইেল �য ��ড ইউিনয়ন উপ-ধারা (২) এর অধীন

দরখাসৎদ কিরয়ােছ উহােক উ� �িত�ােন �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িহসােব �ঘাষণা করা হইেব, যিদ

�িত�ােন িনযু� �িমকগেণর �মাট সংখ�ার অনূ্যন এক-তৃতীয়াংশ �িমক উহার সদস� থােক। 

 

(৬) �ম পিরচালক কতৃ�ক অনুেরা� হইেল �েত�ক মািলক তাহার �িত�ােন, বদলী ও সামিয়ক �িমক

ব�তীত, অনূ্যন িতন মাস যাবত িনযু� আেছন এমন সকল �িমেকর একিট তািলকা তাহার িনকট ��রণ

কিরেবন, এবং উ� তািলকায় িন�িলিখত তথ� সি�নেবিশত থািকেব, যথাঃ- 

 

(১) �েত�ক �িমেকর নাম, 

 

(২) তাহার িপতা ও মাতার নাম ও বয়স, 

 

(�েযাজ� �ৰে� �ামী/�ীর নামও িদেত হইেব) 

 

(৩) তাহার শাখা বা িবভােগর নাম, 

 

(৪) তাহার কম��েলর নাম, 

 

(৫) তাহার িটেকট ন�র এবং িনেয়ােগর তািরখ। 

 

(৭) �ম পিরচালক কতৃ�ক অনুেরা� হইেল, �েত�ক মািলক উপ-ধারা (৬) এ উিল�িখত তািলকার �েয়াজনীয়

সংখ�ক অিতির� কিপ সরবরাহ কিরেবন এবং উ��প সরবরাহকৃত তািলকার সত�তা যাচাই কিরবার জন�

�েয়াজনীয় সুেযাগ-সুিবধার ব�ব�া কিরেবন। 

 

(৮) মািলেকর িনকট হইেত �িমকগেণর তািলকা �াি�র পর �ম পিরচালক উহার একিট কিরয়া কিপ

�িত�ি�তাকারী �েত�ক ��ড ইউিনয়েনর িনকট ��রণ কিরেবন এবং একিট কিপ তাহার অিফেসর �কান



�কাশ� �ােন লটকাইয়া িদেবন এবং আেরকিট কিপ সংিশ�� �িত�ােনর �কান �কাশ� �ােন লটকাইয়া

িদেবন, এবং উহার সিহত একিট �নািটশ �ারা উহােত িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� উ� তািলকা স�েক� কাহারও

�কান আপি� থািকেল তাহা তাহার িনকট �পশ কিরবার জন� আহবান কিরেবন। 

 

(৯) �ম পিরচালক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �কান আপি� পাইেল িতিন তাহা �েয়াজনীয় তদনৎদানেৎদ িন��

কিরেবন। 

 

(১০) �ম পিরচালক উপ-ধারা (৯) এর অধীন তাহার �দ� িস�ানৎদ �মাতােবক মািলক কত◌�ৃক

সরবরাহকৃত �িমকগেণর তািলকার �েয়াজনীয় সংেশাধন বা পিরবত�ন কিরেবন। 

 

(১১) উপ-ধারা (১০) এর অধীন �কান সংেশাধন অথবা পিরবত�েনর পর, অথবা �য �ৰে� �ম পিরচালক

িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �কান আপি� পান নাই �স �ৰে�, উ� সময় অিতবািহত হওয়ার পর িতিন সংিশ��

�িত�ােন িনযু� �িমকগেণর একিট চূড়ানৎদ তািলকা ��ত কিরেবন এবং উহা যথাযথভােব �ত�য়ন কিরয়া

উহার কিপ সংিশ�� মািলক এবং �েত�ক �িত�ি�তাকারী ��ড ইউিনয়েনর িনকট �ভাট �হেণর জন�

িনধ�ািরত তািরেখর অনৎদতঃ সাত িদন পূেব� ��রণ কিরেবন। 

 

(১২) উপ-ধারা (১১) এর অধীন ��তকৃত এবং �ত�িয়ত �িমকগেণর তািলকা �ভাটার তািলকা বিলয়া গণ�

হইেব, এবং উ� তািলকায় �য �িমেকর নাম থািকেব, িতিন �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িনধ�ারণী িনব�াচেন

�ভাট �দওয়ার অিধকারী হইেবন। 

 

(১৩) �েত�ক মািলক �ম পিরচালক কত◌�ৃক অনুেরা� হইেল, িনব�াচন পিরচালনার জন� �েয়াজনীয় সকল

সুেযাগ-সুিবধার ব�ব�া কিরেবন, িক� িতিন িনব�াচেনর ব�াপাের �কান�প হসৎদেৰপ কিরেবন না বা

�কানভােব তাহার �ভাব খাটাইেবন না। 

 

(১৪) �ভাট �হণ �কে�র পঁয়তািল�শ িমটােরর মেধ� �কান ব�ি� �ভাট �াথ�না কিরেত পািরেবন না। 

 

(১৫) �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িনধ�ারেণর জন� �গাপন �ভাট �হেণর উে�েশ� �ম পিরচালক- 

 

(ক) �ভাট �হেণর তািরখ িঠক কিরেবন, এবং ইহা �েত�ক �িত��ী ��ড ইউিনয়নেক এবং �েত�ক

মািলকেক অবিহত কিরেবন; 

 

(খ) �ভাট �হেণর জন� িনিদ�� তািরেখ �েত�ক �ভাট �হণ �কে� �ভাট �দােনর জন� ব�ালট বা� �াপন

কিরেবন, এবং উহা �িত��ী ��ড ইউিনয়েনর �িতিনিধগেণর উপি�িতেত, যিদ থােকন, সীল কিরয়া িদেবন; 

 

(গ) �ভাট �হণ �কে� �ভাট �হণ পিরচালনা কিরেবন, এবং উ� �কে� �িত��ী ��ড ইউিনয়েনর

�িতিনিধগণেক উপি�ত থািকবার সুেযাগ িদেবন; 

 

(ঘ) �ভাট �হণ সমাি�র পর, উ� �িতিনিধগণ যিদ উপি�ত থােকন, তাহা হইেল তাহােদর উপি�িতেত

ব�ালট বা� খুিলেবন এবং উহােত �া� �ভাট গণনা কিরেবন; এবং 

 

(ঙ) �ভাট গণনা �শেষ, �য ��ড ইউিনয়ন সে◌��া� সংখ�ক �ভাট �া� হইেব, উহােক �যৗথ দরকষাকিষ

�িতিনিধ বিলয়া �ঘাষণা কিরেবনঃ 

 

তেব শত� থােক �য, �কান ��ড ইউিনয়নেক উ��প �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ �ঘাষণা করা যাইেব না, যিদ

না উহার �া� �ভােটর সংখ�া সংিশ�� �িত�ােন িনযু� সকল �িমেকর �মাট সংখ�ার অনূ্যন এক-তৃতীয়াংশ

হয়। 

 

(১৬) �য �ৰে� উপ-ধারা (১৫) (ঙ) এর অধীন �কান ��ড ইউিনয়নেক �কান �িত�ােনর জন� �যৗথ

দরকষাকিষ �িতিনিধ বিলয়া �ঘাষণা করা হয়, �স �ৰে� উহা উ� �ঘাষণার তািরখ হইেত �ই বৎসেরর জন�

উ� �িত�ােন �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ থািকেব, এবং উ� সমেয়র মেধ� উ� �িত�ােন �কান নূতন �যৗথ

দরকষাকিষ �িতিনিধ িনধ�ারেণর জন� �কান দরখাসৎদ �হণ করা হইেব নাঃ 

 

তেব শত� থােক �য, �িত�ানপুে�র �ৰে� �কান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধর �ময়াদ হইেব িতন বৎসর। 

 



(১৭) উপ-ধারা (১৬) �ত যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �য �ৰে� �কান ��ড ইউিনয়ন �কান �িত�ােন িবদ�মান

�যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধর �ময়াদ �শষ হইবার পর উহার পরবত◌�ী �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ হইেত

আ�হী, অথবা �য �ৰে� িবদ�মান �কান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ পরবত◌�ী �ময়ােদর জন� ও �যৗথ

দরকষাকিষ �িতিনিধ িহসােব থািকেত আ�হী �স �ৰে� উহা িবদ�মান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধর �ময়াদ

�শষ হইবার তািরেখর পূেব� একশত িবশ িদন হইেত একশত প�াশ িদেনর মেধ� �ম পিরচালেকর িনকট

পরবত◌�ী �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িনধ�ারেণর লেয� �গাপন ব�ালেট �ভাট �হেণর ব�ব�া করার অনুেরাধ

জানাইয়া দরখাসৎদ �পশ কিরেত পািরেব। 

 

(১৮) �য �ৰে� উপ-ধারা (১৭) এর অধীন �কান দরখাসৎদ �পশ করা হয়, �স �ৰে� দরখাসৎদ �াি�র

একশত িবশ িদেনর মেধ� উ� �িত�ােন পরবত◌�ী �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িনধ�ারেণর জন� �গাপন �ভাট

�হণ কিরেত হইেব, তেব উ� িনব�াচেনর ফেল �ঘািষত পরবত◌�ী �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িবদ�মান �যৗথ

দরকষাকিষ �িতিনিধর �ময়াদ �শষ হইবার তািরখ হইেত সংিশ�� �িত�ােনর পরবত◌�ী �যৗথ দরকষাকিষ

�িতিনিধ হইেব। 

 

(১৯) �য �ৰে� উপ-ধারা (১৭) এর অধীন �কান দরখাসৎদ �াি�র পর, �ম পিরচালেকর িনয়�ণবিহভ◌�ূত

�কান কারেণ িবদ�মান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধর �ময়াদ �শষ হইবার পূেব� �কান �িত�ােনর জন�

পরবত◌�ী �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িনধ�ারণ করা স�ব না হয়, �স �ৰে� িবদ�মান �যৗথ দরকষাকিষ

�িতিনিধ নূতন �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িনধ�ািরত না হওয়া পয�নৎদ উ� �িত�ােন �যৗথ দরকষাকিষ

�িতিনিধ িহসােব কাজ চালাইয়া যাইেব। 

 

(২০) �য �ৰে� উপ-ধারা (১৭) এর অধীন �কান দরখাসৎদ পাওয়া না যায় �সেৰে� �ম পিরচালক িবদ�মান

�যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধর �ময়াদ �শষ হইবার পর একশত িবশ িদেনর মেধ� নতুন িনব�াচেনর তািরখ

�ঘাষণা কিরেবন, এবং িবদ�মান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ অনৎদবত�ীকালীন সমেয় সংিশ�� �িত�ােন

�যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িহসােব কাজ চালাইয়া যাইেবন। 

 

(২১) �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িনধ�ারণী িনব�াচেন �কান িবষয় স�ে� �কান িবেরাধ �দখা িদেল উহা �ম

আদালেত �পশ কিরেত হইেব, এবং ঐ িবষেয় উ� আদালেতর িস�ানৎদ চূড়ানৎদ হইেব। 

 

(২২) যিদ �কান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িনধ�ারণী িনব�াচেন �কান �িত��ী ��ড ইউিনয়ন �দ� �মাট

�ভােটর দশ শতাংেশর কম �ভাট পায়, তাহা হইেল উ� ��ড ইউিনয়েনর �রিজে�শন �তঃই বািতল হইয়া

যাইেব। 

 

(২৩) �কান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ, উহার অব�ােনর হািন না কিরয়া এই অধ�ােয়র অধীন �কান

কায�ধারায়, যাহােত উহা িনেজই একিট পৰ, উহা সদস� আেছ এমন �কান �ফডােরশনেক পৰভু� কিরেত

পািরেব। 

 

(২৪) �কান �িত�ােনর ��ে� উহার �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ- 

 

(ক) �িমকেদর চাকুরী না থাকা (Jobless) (কম�হীনতা), চাকুরীর শত�াবলী অথবা কােজর পিরেবশ স�ে�

মািলেকর সংেগ �যৗথ দরকষাকিষ করার; 

 

(খ) �য �কান কায�ধারায় সকল বা �য �কান �িমেকর �িতিনিধ� করার; 

 

(গ) এই অধ�ােয়র িবধান অনুযায়ী ধম�ঘেটর �নািটশ �দওয়ার, এবং উহা �ঘাষণা করার; 

 

(ঘ) �কান কল�াণ �িত�ােন অথবা ভিবষ� তহিবেল এবং প�দশ অধ�ােয়র অধীন �িতি�ত �িমকগেণর

অংশ�হণ তহিবেলর �াি� �বােড� �িমকগেণর �িতিনিধ মেনানয়ন করার; এবং 

 

(ঙ) এই আইেনর আওতায় �কান একক ও দলব� �িমেকর পেৰ মামলা পিরচালনা করার; 

 

অিধকারী হইেব। 

 

(২৫) এই আইেনর আওতায় �ঘািষত �কান �িত�ানপুে� �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িনধ�ারণ অথবা

িনব�াচেনর �ৰে�ও এই ধারার িবধানাবলী �েযাজ� হইেব।



 

১১৯[ (২৬) �েত�ক মািলক তাহার �িত�ােন িনব�ািচত �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ (CBA) এর জন� িবিধ

�ারা িনধ�ািরত প�িতেত অিফস ক� বরা� কিরেব ।]
  
  
 
িবেশষ� িনেয়াগ

 

১২০[ ২০২ক। (১) এই অধ�ােয় �য িবধানই থাকুক না �কন �যৗথ দরকষাকিষ কায��ম পিরচালনার ��ে�

মািলক অথবা �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ (CBA) �েয়াজন মেন কিরেল িবেশষে�র সহায়তা �হণ কিরেত

পািরেব।
  

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত িবেশষ� স�েক� �কান আপি� উ�ািপত হইেল তাহা িন�ি�র উে�েশ� �য

�কান প� �ম পিরচালকেক সািলেশর জন� অনুেরাধ কিরেত পািরেব।]
  
  
 
কিতপয় ��ে� ��ড

ইউিনয়ন �ফডােরশন

�যৗথ দরকষাকিষ

�িতিনিধ িহসােব কাজ

কিরেব

 

২০৩৷ (১) এই অধ�ােয় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশন �কান �িত�ান বা

�িত�ানপুে�র �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ বিলয়া গণ� হইেব, যিদ উ� �িত�ােন উহার �কান সদস� ��ড

ইউিনয়ন উহার িনব�াহী কিমিটর সভায় গৃহীত �কান ��াব �ারা �ফডােরশনেক উ� �িত�ােন উহার পে�

�যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িহসােব কাজ কিরবার জন� �মতা �দান কের: 

 

তেব শত� থােক �য, উ��প �কান �মতা �দান অনুেমাদনেযাগ� হইেব না, যিদ না �ফডােরশেনর এবং

সদস� ��ড ইউিনয়েনর গঠনতে� উ��প �মতা �দােনর িবধান থােক৷ 

 

(২) �কান �ফডােরশন �কবলমা� �সই �িত�ান বা �িত�ানপুে� �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িহসােব কাজ

কিরেব, �য �িত�ান বা �িত�ানপুে� উহার �কান সদস� ��ড ইউিনয়ন �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িহসােব

আেছ৷ 

 

(৩) এই ধারার �কান িকছুই ধারা ২০০ (৫) এর অধীেন গিঠত এবং �রিজি�কৃত �কান জাতীয় িভি�ক ��ড

ইউিনয়ন �ফডােরশেনর ��ে� �েযাজ� হইেব না৷
  
  
 
�চক অফ

 

২০৪৷ (১) �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ অনুেরাধ কিরেল �য �কান মািলক তার �িত�ােন কম�রত �িমকগেণর,

যাহারা ঐ িসিবএ ইউিনয়েনর সদস�, মজুরী হইেত িসিবএ ইউিনয়েনর তহিবেল �দয় তাহােদর িনিদ��

পিরমাণ চাঁদা, ঐ িসিবএ ইউিনয়ন কতৃ�ক �পশকৃত িডমা� ��টেম� এর অ�ভু�� �িতিট �িমেকর অনুেমাদন

সােপে�, কািটয়া আলাদা কিরয়া রািখেবন৷
  

(২) �কান মািলক উপ-ধারা (১) অনুসাের �িমকগেণর মজুরী হইেত টাকা কািটয়া থািকেল কিত�ত স�ূ��ণ� টাকা

পরবত�ী ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ� সংি�� িসিবএ ইউিনয়েনর িহসােব জমা িদেবন৷
  

(৩) উপ-ধারা (১) �মাতােবক উহার সদস�েদর মজুরী হইেত টাকা কাটা হইেতেছ িক না সংি�� িসিবএ তাহা

যাচাই কিরেত চািহেল মািলক উহার পূণ� সুেযাগ �দান কিরেবন৷
  
  
 
অংশ�হণকারী কিমিট  ২০৫৷ (১) অনু�ন প�াশ জন �িমক সাধারণতঃ কম�রত আেছন এ�প �েত�ক �িত�ােনর মািলক ১২১[ উ�

�িত�ােন কম�রত �িমকেদরেক �ত��ভােব স�ৃ� কিরয়া] িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায় তাহার �িত�ােন

একিট অংশ�হণকারী কিমিট গঠন কিরেবন৷
  

(২) উ� কিমিট মািলক ও �িমকগেণর �িতিনিধ সম�েয় গিঠত হইেব৷
  

(৩) উ� কিমিটেত �িমকগেণর �িতিনিধর সংখ�া মািলেকর �িতিনিধর সংখ�ার কম হইেব না৷
  

(৪) �িমকগেণর �িতিনিধ �িত�ােনর ��ড ইউিনয়নসমূেহর মেনানয়েনর িভি�েত িনযু� হইেবন৷ 
  



(৫) সংি�� �িত�ােনর �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ ব�তীত অন� �েত�ক ��ড ইউিনয়ন সম সংখ�ক �িতিনিধ

মেনানীত কিরেব এবং �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ এমন সংখ�ক �িতিনিধ মেনানীত কিরেব যাহা অন� ��ড

ইউিনয়নসমূেহর �মাট মেনানীত �িতিনিধগেণর অেপ�া একজন �বশী হয়৷
  

(৬) �য �িত�ােন �কান ��ড ইউিনয়ন নাই, �স �িত�ােনর অংশ�হণকারী কিমিটেত �িমক �িতিনিধগণ

উহােত কম�রত �িমকগেণর মধ� হইেত, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায় ১২২[ িনব�ািচত] হইেবন৷
  

১২৩[ (৬ক) �য �িত�ােন �ট� ইউিনয়ন নাই �সই �িত�ােন ��ড ইউিনয়ন গিঠত না হওয়া পয��

অংশ�হণকারীকিমিটর �িমক �িতিনিধগণ সংি�� �িত�ােন �িমক �াথ� সংি�� কায��ম পিরচালনা কিরেত

পািরেব।]
  

(৭) �য ��ে� �কান �িত�ােনর অনু�ন প�াশ জন �িমক িনযু� আেছন এমন �কান ইউিনট থােক, �স ��ে�

অংশ�হণকারী কিমিটর সুপািরেশ, উহার জন� িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায় একিট ইউিনট অংশ�হণকারী কিমিট

গঠন করা যাইেব৷
  

(৮) উ� ইউিনট অংশ�হণকারী কিমিট মািলক এবং উ� ইউিনট ও উহার অধীেন কম�রত �িমকগেণর

�িতিনিধ সম�েয় গিঠত হইেব৷
  

১২৪[ (৯) অংশ�হণকারী কিমিটেত �িমক পে�র িনব�ািচত বা মেনানীত কম�কত�া ও সদস�েদর কিমিটর

�ময়াদকােল তাহােদর স�িত ব�িতেরেক মািলক বদলী কিরেবন না। 
  

(১০) অংশ�হণকারী কিমিটর �িমক �িতিনিধেদরেক কিমিটর দািয়� সংি�� কায��ম পিরচালনাকােল সরল

িব�ােস স�ািদত কােজর জন� মািলক তাহােদর িব�ে� �কান অিভেযাগ উ�াপন বা �িতেশাধমূলক ব�ব�া

�হণ কিরেবন না।
  

(১১) অংশ�হণকারী কিমিটর ��ে� �েযাজ� এই ধারার িবধানাবলী, ইউিনট অংশ�হণকারী কিমিটর ��ে�ও,

যতদূর স�ব, �েযাজ� হইেব।]
  
  
 
অংশ�হণকারী কিমিটর

কাজ

 

২০৬৷ (১) অংশ�হণকারী কিমিটর কাজ হইেব �ধানতঃ �িত�ােনর �িত �িমক এবং মািলক সকেলরই

অংগীভূত হওয়ার ভাব ��ািথত ও �সার করা এবং �িত�ােনর �িত �িমকগেণর অ�ীকার ও দািয়�েবাধ

জা�ত করা, এবং িবেশষ কিরয়া- 
  

(ক) �িমক ও মািলেকর মেধ� পার�িরক আ�া ও িব�াস, সমেঝাতা এবং সহেযাগীতা বৃি�র �েচ�া

চালােনা; 
  

(খ) �ম আইেনর �েয়াগ িনি�ত করা; 
  

(গ) শৃ�লােবােধ উৎসািহত করা, িনরাপ�া, �পশাগত �া�� র�া এবং কােজর অব�ার উ�িত িবধান ও

সংর�েণর ব�ব�া করা; 
  

(ঘ) বৃি�মূলক �িশ�ণ, �িমক িশ�া এবং পিরবার কল�াণ �িশ�েণ উৎসািহত করা; 
  

(ঙ) �িমক এবং তাহােদর পিরবারবেগ�র �েয়াজনীয় কল�াণমূলক ব�ব�াসমূেহর উ�য়েনর লে�� ব�ব�া �হণ

করা; এবং 
  

(চ) উৎপাদন ল�� মা�া অজ�ন, উৎপাদনশীলতা বৃি�, উৎপাদন খরচ �াস এবং অপচয় �রাধ করা এবং

উৎপািদত �েব�র মান উ�ত করা৷ 
  

(২) �কান ইউিনট অংশ�হণকারী কিমিট মূল অংশ�হণকারী কিমিটর ত�াবধােন উপ-ধারা (১) এ উি�িখত

কায�াবলী, যতদূর স�ব, স�াদন কিরেব৷
  
  



 
অংশ�হণকারী কিমিটর

সভা

 

২০৭৷ (১) ধারা ২০৬ এর অধীন কায�াবলী স�াদেনর জন� �েয়াজনীয় ব�ব�ার সুপািরশ করা ও তৎস�েক�

আেলাচনা ও মত িবিনমেয়র জন� অংশ�হণকারী কিমিট �িত �ই মােস অ�তঃ একবার সভায় িমিলত হইেব৷
  

(২) অংশ�হণকারী কিমিটর �েত�ক সভার কায�িববরণী, সভা অনু�ােনর সাত িদেনর মেধ�, �ম পিরচালক ও

সািলেসর িনকট ��রণ কিরেত হইেব৷
  
  
 
অংশ�হণকারী কিমিটর

সুপািরশ বা�বায়ন

 

২০৮৷ (১) অংশ�হণকারী কিমিটর সুিনিদ�� সুপািরশমালা, তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত সমেয়র মেধ�, বা�বায়েনর

জন� �িত�ােনর মািলক ও ��ড ইউিনয়ন �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেবন৷ 
  

 

 

(২) যিদ �কান কারেণ মািলক অথবা ��ড ইউিনয়ন িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� অংশ�হণকারী কিমিটর

সুপািরশমালা বা�বায়ন কিরেত �কান কারেণ অসুিবধা �বাধ কেরন, তাহা হইেল তৎস�েক� কিমিটেক

অবিহত কিরেত হইেব, এবং উহা যথাশী� স�ব বা�বায়েনর জন� স�াব� সকল �েচ�া �হণ কিরেত হইেব৷
  
  

চতু�দশ অধ�ায়
 িবেরাধ িন�ি�, �ম আদালত, �ম আপীল �াইবু�নাল, আইনগত কায�ধারা, ইত�ািদ

 
িশ� িবেরাধ উ�াপন

 
২০৯৷ �কান িশ� িবেরাধ িবদ�মান আেছ বিলয়া গণ� হইেব না যিদ না ইহা এই অধ�ােয়র িবধান �মাতােবক

�কান মািলক অথবা �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ কতৃ�ক উ�ািপত হয়৷
  
  
 
িশ� িবেরাধ িন�ি�  ২১০৷ (১) যিদ �কান সমেয় �কান মািলক বা �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ �দিখেত পায় �য, মািলক এবং

�িমকগেণর মেধ� �কান িবেরাধ উি�ত হইবার স�াবনা আেছ, তাহা হইেল উ� মািলক অথবা �যৗথ

দরকষাকিষ �িতিনিধ তাহার বা উহার অিভমত ব�� কিরয়া অন� প�েক িলিখতভােব জানাইেবন৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প� �াি�র পেনর িদেনর মেধ� প� �াপক, অন�পে�র সিহত আেলাচনা�েম,

পে� উ�ািপত িবষেয় আলাপ আেলাচনার মাধ�েম একিট চুি�েত উপনীত হওয়ার লে�� �যৗথ দরকষাকিষ

�� কিরবার জন� তাহার সিহত একিট সভার ব�ব�া কিরেবন, এবং এই�প সভা এতদউে�েশ� �মতা�া�

উভয় পে�র �িতিনিধর মেধ�ও অনুি�ত হইেত পািরেব৷
  

(৩) যিদ প�গণ উ��প আেলাচনার পর আেলািচত িবষেয়র উপর �কান িন�ি�েত উপনীত হন, তাহা

হইেল একিট িন�ি�নামা িলিখত হইেব এবং উহােত প��য় দ�খত কিরেবন, এবং উহার একিট কিপ

মািলক কতৃ�ক সরকার, �ম পিরচালক এবং সািলেসর িনকট ��িরত হইেব৷
  

(৪) যিদ-
  

(ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন ��িরত �কান পে�র �াপক অন� পে�র সিহত উপ-ধারা (২) এ উি�িখত

সমেয়র মেধ� সভার ব�ব�া কিরেত ব�থ� হন, তাহা হইেল উ� অন� প�, অথবা
  

(খ) উভয় পে�র পার�িরক আেলাচনার মাধ�েম িবেরাধ িন�ি�র জন� অনুি�ত �থম সভার তািরখ হইেত

এক মােসর মেধ� অথবা উভয় পে�র িলিখত স�িত অনুযায়ী বিধ�ত সমেয়র মেধ� �কান িন�ি�েত উপনীত

হওয়া না যায়, তাহা হইেল �য �কান প�, উপ-ধারা (২) অথবা, ���মত, এই উপ-ধারার দফা (খ) এ

উি�িখত সময়সীমা �শষ হইবার পর পনর িদেনর মেধ� তৎস�েক� উপ-ধারা (৫) এ উি�িখত উপযু�

সািলসেক (Conciliator) অবিহত কিরেত পািরেবন এবং িবেরাধিট সািলসীর (Conciliation) মাধ�েম

িন�ি� করার জন� তাহােক িলিখতভােব অনুেরাধ কিরেত পািরেবন৷
  

(৫) এই অধ�ােয়র উে�েশ� সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপণ �ারা, উহােত উি�িখত �কান িনিদ�� এলাকা

অথবা �কান িনিদ�� �িত�ান বা িশে�র জন� �েয়াজনীয় সংখ�ক সািলস (Conciliator) িনযু� কিরেব,

এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন সািলসীর (Conciliation) জন� �কান অনুেরাধ এই উপ-ধারার অধীন



সংি�� এলাকা বা �িত�ান বা িশে�র জন� িনযু� সািলস (Conciliator) �হণ কিরেবন৷
  

(৬) উ��প অনুেরাধ �া� হইবার দশ িদেনর মেধ� সািলস (Conciliator) তাহার সািলসী কায��ম

(Conciliation) �� কিরেবন, এবং িবেরাধ িন�ি�র জন� উভয় পে�র সভা আ�ান কিরেবন৷
  

(৭) িবেরােধর প�গণ �য়ং অথবা তাহােদর মেনানীত এবং উভয় পে�র মেধ� অবশ� পালনীয় চুি�

স�াদন কিরেত �মতা�া� �িতিনিধর মাধ�েম সািলস (Conciliator) এর িনকট তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত

তািরেখ ও সমেয় হািজর হইেবন৷
  

(৮) যিদ সািলসীর (Conciliation) ফেল িবেরাধ িন�ি� হয় তাহা হইেল, সািলস (Conciliator)
তৎস�েক� সরকােরর িনকট একিট িরেপাট� �পশ কিরেবন, এবং ইহার সিহত উভয়প� কতৃ�ক �া�িরত

িন�ি�নামার একিট কিপও ��িরত হইেব৷
  

(৯) যিদ সািলস (Conciliator) কতৃ�ক িবেরাধ িন�ি�র জন� অনুেরাধ �াি�র ি�শ িদেনর মেধ� িবেরাধিট

িন�ি� না হয়, তাহা হইেল সািলসী কায��ম (Conciliation) ব�থ� হইেব, অথবা উভয় পে�র িলিখত

স�িত�েম আেরা অিধক সময় চালােনা যাইেব৷
  

(১০) যিদ সািলসী কায��ম (Conciliation) ব�থ� হয়, তাহা হইেল সািলস (Conciliator) উভয় প�েক

িবেরাধিট িন�ি�র লে�� উহা �কান মধ��তাকারী (Arbitrator) এর িনকট ��রণ কিরবার জন� রাজী

করাইেত �চ�া কিরেবন৷
  

(১১) যিদ প�গণ িবেরাধিট িন�ি�র জন� �কান মধ��তাকারীর (Arbitrator) িনকট ��রেণ রাজী না হন,

তাহা হইেল সািলস (Conciliator), সািলসী কায��ম (Conciliation) ব�থ� হওয়ার িতন িদেনর মেধ�,

উহা ব�থ� হইয়ােছ এই মেম� একিট �ত�য়নপ� প�গণেক �দান কিরেবন৷
  

(১২) যিদ প�গণ িবেরাধিট িন�ি�র জন� �কান মধ��তাকারীর (Arbitrator) িনকট ��রণ কিরেত রাজী

হন, তাহা হইেল তাহােদর সকেলর �ীকৃত �কান মধ��তাকারীর (Arbitrator) িনকট িবেরাধিট িন�ি�র

জন� �যৗথ অনুেরাধপ� ��রণ কিরেবন৷
  

(১৩) উপ-ধারা (১২) �ত উি�িখত মধ��তাকারী (Arbitrator) সরকার কতৃ�ক এত� উে�েশ� ��তকৃত

মধ��তাকারীর তািলকা হইেত �কান ব�ি� হইেত পািরেবন, অথবা প�গণ কতৃ�ক �ীকৃত অন� �য �কান ব�ি�

হইেত পািরেবন৷
  

(১৪) মধ��তাকারী (Arbitrator) মধ��তার অনুেরাধ �াি�র ি�শ িদেনর মেধ�, অথবা প�গণ কতৃ�ক

িলিখতভােব �ীকৃত �কান বিধ�ত সমেয়র মেধ� তাহার �রােয়দাদ �দান কিরেবন৷
  

(১৫) মধ��তাকারী (Arbitrator) তাহার �রােয়দাদ �দােনর পর উহার একিট কিপ প�গণেক এবং

আেরকিট কিপ সরকােরর িনকট ��রণ কিরেবন৷
  

(১৬) মধ��তাকারী (Arbitrator) কতৃ�ক �দ� �রােয়দাদ চূড়া� হইেব এবং ইহার িব�ে� �কান আপীল

চিলেব না৷
  

(১৭) মধ��তাকারী (Arbitrator) কতৃ�ক িনধ�ািরত অনিধক �ই বৎসর পয�� �কান �রােয়দাদ �বধ থািকেব৷
  

(১৮) �ম পিরচালক, �কান িবেরাধ িন�ি�র �ােথ� উপযু� মেন কিরেল �য �কান সময় �কান সািলস

(Conciliator) এর িনকট হইেত �কান সািলসী কায��ম (Conciliation) উঠাইয়া আিনয়া িনেজই উহা

চালাইয়া যাইেত পািরেবন, অথবা অন� �কান সািলস (Conciliator) এর িনকট উহা হ�া�র কিরেত

পািরেবন, এবং এে�ে� এই ধারার অন�ান� িবধানাবলী �েযাজ� হইেব৷
  

(১৯) এই ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান �িত�ানপু� স�েক� �কান মািলকগেণর ��ড ইউিনয়ন

অথবা ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশন �রিজি� করা হইয়ােছ, �স �িত�ানপুে�র �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ িশ�

িবেরাধ স�েক� উ� মািলকগেণর ��ড ইউিনয়ন অথবা �ফডােরশেনর সিহত �যাগােযাগ কিরেব, এবং

উ��প মািলকগেণর ��ড ইউিনয়ন অথবা �ফডােরশেনর সংেগ স�ািদত িশ� িবেরাধ িন�ি� সং�া�

�কান চুি� সংি�� �িত�ানপুে�র সকল মািলক ও �িমকগেণর উপর অবশ� পালনীয় হইেব৷



  
  
 
ধম�ঘট ও লক-আউট

 

২১১৷ (১) �য প� �কান িশ� িবেরাধ উ�াপন কের �স প� ধারা ২১০ (১১) এর অধীন ব�থ�তার �ত�য়নপ�

�াি�র তািরখ হইেত পনর িদেনর মেধ� অন� প�েক ধম�ঘট অথবা, ���মত, লক আউেটর �নািটশ �দান

কিরেত পািরেব, যাহােত �নািটশ �দােনর পর অনু�ন সাত িদন এবং অনিধক �চৗ� িদেনর মেধ� �কান তািরখ

হইেত উহা �� হইেব উহার উে�খ থািকেব, অথবা উ� িবেরাধ উ�াপনকারী প� িবেরাধিট িন�ি�র জন�

�ম আদালেত দরখা� কিরেত পািরেবঃ 

 

তেব শত� থােক �য, �কান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ ধম�ঘেটর �কান �নািটশ জারী কিরেত পািরেব না, যিদ

না িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায় সািলেসর ত�াবধােন, এত� উে�েশ� িবেশষভােব অনুি�ত �কান �গাপন �ভােটর

মাধ�েম উহার �মাট সদস� সংখ�ার অনু�ন ১২৫[ �ই-তৃতীয়াংশ] সদস� ধম�ঘেটর পে� তাহােদর রায় �দান

কেরন৷ 

 

(২) যিদ �কান ধম�ঘট বা লক-আউট �� হইয়া যায়, তাহা হইেল িবেরাধিট িন�ি�র জন� িবেরােধ জিড়ত �য

�কান প� �ম আদালেত দরখা� �পশ কিরেত পািরেব৷ 

 

(৩) যিদ �কান ধম�ঘট বা লক-আউট ি�শ িদেনর �বশী �ায়ী হয়, তাহা হইেল সরকার, িলিখত আেদশ �ারা,

উহা িনিষ� কিরেত পািরেবঃ 

 

তেব শত� থােক �য, সরকার উ� ি�শ িদেনর পূেব� ও �য �কান সমেয়, িলিখত আেদশ �ারা �কান ধম�ঘট বা

লক-আউট িনিষ� �ঘাষণা কিরেত পািরেব, যিদ সরকার এই মেম� স�� হয় �য, উ��প অব�াহত ধম�ঘট বা

লক-আউট জনজীবেন সাংঘািতক কে�র কারণ হইয়ােছ অথবা ইহা জাতীয় �ােথ�র হািনকর৷ 

 

(৪) �কান জনকল�াণমূলক �িত�ােনর ��ে� সরকার, ইহােত �কান ধম�ঘট বা লক-আউট �� হইবার পূেব�

অথবা পের �য �কান সময়, িলিখত আেদশ �ারা উহা িনিষ� �ঘাষণা কিরেত পািরেব৷ 

 

(৫) �কান ��ে� সরকার উপ-ধারা (৩) অথবা (৪) এর অধীন �কান ধম�ঘট বা লক-আউট িনিষ� �ঘাষণা

কিরেল সরকার তৎ�ণা� িবেরাধিট িন�ি�র জন� �ম আদালেত ��রণ কিরেব৷ 

 

(৬) �ম আদালত িবেরােধর উভয় প�েক �নানীর সুেযাগ িদয়া যথাশী� স�ব, িবেরাধিট উহার িনকট

��রেণর তািরখ হইেত অনিধক ষাট িদেনর মেধ� িন�ি� কিরয়া উহার �রােয়দাদ �দান কিেরবঃ 

 

তেব শত� থােক �য, �ম আদালত �েয়াজনেবােধ িবেরাধীয় �কান িবষেয় অ�ব�ত�ী �রােয়দাদ �দান কিরেত

পািরেবঃ 

 

আেরাও শত� থােক �য, �রােয়দাদ �দােন �কান িবলে�র কারেণ �রােয়দাদ অৈবধ হইেব না৷ 

 

(৭) �ম আদালেতর �কান �রােয়দাদ তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত সময়সীমা, যাহা �ই বৎসেরর অিধক হইেব না,

পয�� বলব� থািকেব৷ 

 

(৮) যিদ �কান �িত�ান নূতন �ািপত হয়, অথবা িবেদশী মািলকানাধীন হয়, অথবা িবেদশী সহেযািগতায়

�ািপত হয়, তাহা হইেল উ��প �িত�ােন উৎপাদন �� হওয়ার পরবত�ী িতন বৎসর পয�� ধম�ঘট িকংবা

লক-আউট িনিষ� থািকেব৷ তেব, উ��প �িত�ােন উি�ত �কান িশ� িবেরাধ িন�ি�র ��ে� এই অধ�ােয়

বিণ�ত অন�ান� িবধান �েযাজ� হইেব৷
  
  
 
িশ� িবেরােধর �াি�  ২১২৷ (১) ধারা ২১০ এর অধীন �কান িশ� িবেরাধ উ�াপনকারী প� যিদ-

  

(ক) ধারা ২১০ (৪) এর অধীন উহােত িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� িবেরাধিট সািলসীর মাধ�েম িন�ি�র জন�

�কান সািলেসর িনকট অনুেরাধ কিরেত ব�থ� হয়, অথবা
  

(খ) ধারা ২১১ (১) এর অধীন জারীকৃত �নািটেশ উি�িখত িনিদ�� সমেয় ধম�ঘট বা লক-আউট �� কিরেত

ব�থ� হয়, অথবা



 

(গ) ধারা ২১১ (১) এর অধীন িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� িবেরাধিট িন�ি�র জন� �ম আদালেত ��রণ কিরেত,

অথবা ধম�ঘট বা লক-আউেটর �নািটশ জারী কিরেত ব�থ� হয়,
  

তাহা হইেল িশ� িবেরাধিট উ��প িনধ�ািরত সময় বা তািরেখর পর �া� হইয়া যাইেব৷
  

(২) �য ��ে� উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান িশ� িবেরাধ �া� হইয়া যায়, �স ��ে� উ� �াি�র তািরখ

হইেত এক বৎসেরর মেধ� একই িবষেয়র উপর �কান নূতন িবেরাধ উ�াপন করা যাইেব না৷
  
  
 
�ম আদালেত দরখা�

 

২১৩৷ �কান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ অথবা �কান মািলক অথবা �কান �িমক এই আইন বা �কান

�রােয়দাদ বা �কান িন�ি� বা চুি�র অধীন বা �ারা িনি�ত বা �দ� ১২৬[ বা �কান �চিলত �থা বা �কান

িব�ি� বা �কান আেদশ বা �কান �নািটিফেকশন বা অন� �কান ভােব �ীকৃত] �কান অিধকার �েয়ােগর জন�

�ম আদালেত দরখা� কিরেত পািরেবন৷
  
  
 
�ম আদালত  ২১৪৷ (১) এই আইেনর উে�েশ� সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �েয়াজনীয় সংখ�ক �ম আদালত

�াপন কিরেত পািরেব৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন একািধক �ম আদালত �িতি�ত হইেল, সরকার উ� ��াপেন উহােদর

�েত�কেক �য এলাকায় এই আইেনর অধীন এখিতয়ার �েয়াগ কিরেব উহা িনধ�ারণ কিরয়া িদেব৷
  

(৩) �ম আদালেতর একজন �চয়ারম�ান এবং তাহােক পরামশ� �দওয়ার জন�, �ইজন সদস�সম�েয় গিঠত

হইেব, তেব �কান অপরােধর িবচার অথবা দশম এবং �াদশ অধ�ােয়র অধীন �কান িবষয় িন�ি�র ��ে� উহা

�কবল মা� �চয়ারম�ান সম�েয় গিঠত হইেব৷
  

১২৭[ (৩ক) �ম আদালেতর সদস�গণ তাহােদর মতামত িলিখতভােব �ম আদালেতর �চয়ারম�ানেক

জানাইেত পািরেবন এবং সদস�গণ �কান মতামত জানাইেল উহা মামলার রােয় অবশ�ই উেল�খ কিরেত

হইেব।]
  

(৪) �ম আদালেতর �চয়ারম�ান সরকার কতৃ�ক কম�রত �জলাজজ অথবা অিতির� �জলা জজগেণর মধ�

হইেত িনযু� হইেবন৷
  

(৫) �ম আদালেতর �চয়ারম�ান এবং সদস�গেণর িনযুি�র শত�াবলী সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত হইেব৷
  

(৬) �ম আদালেতর �ইজন সদেস�র মেধ� একজন মািলকগেণর �িতিনিধ�কারী এবং অপরজন �িমকগেণর

�িতিনিধ�কারী হইেবন, এবং তাহারা উপ-ধারা (৯) এ বিণ�ত প�ায় িনযু� হইেবন৷
  

(৭) সরকার িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায়, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �ইিট সদস� তািলকা ��ত কিরেব,

যাহার একিটেত ছয়জন মািলক �িতিনিধর নাম এবং অপরিটেত ছয়জন �িমক �িতিনিধর নাম থািকেব৷
  

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন ��তকৃত সদস� তািলকা �িত �ই বৎসর অ�র পুনগ�িঠত হইেব, তেব উ�

�ই বৎসর �শষ হওয়া সে�ও পূব�বত�ী তািলকার অ�ভু�� সদস�গণ নূতন তািলকা সরকারী �গেজেট ��ািপত

না হওয়া পয�� তািলকাভু� থািকেবন৷
  

(৯) �ম আদালেতর �চয়ারম�ান �কান িনিদ�� িশ� িবেরােধর �নানী বা িন�ি�র জন� উপ-ধারা (৭) এ

উি�িখত উভয় তািলকা হইেত একজন কিরয়া �িতিনধেক িনব�াচন কিরেবন এবং উ��প িনব�ািচত

�িতিনিধ�য় এবং �চয়ারম�ান সহকাের উ� িশ� িবেরাধ স�েক� �ম আদালত গিঠত হইয়ােছ বিলয়া গণ�

হইেবঃ
  

তেব শত� থােক �য, িশ� িবেরাধ সং�া� একািধক মামলার �নানীর জন� �চয়ারম�ান উ� �য �কান তািলকা

হইেত �য �কান একজন �িতিনধেক আদালেতর সদস� িহসােব িনব�ািচত কিরেত পািরেবন৷
 



 

(১০) �কান �ম আদালত িন�িলিখত িবষেয় অনন� এখিতয়ােরর অিধকারী হইেব, যথাঃ-
  

(ক) এই আইেনর অধীন আনীত, �পশকৃত অথবা দােয়রকৃত �কান িশ� িবেরাধ অথবা অন� �কান িবেরাধ

অথবা �কান �ে�র িবচারও িন�ি�;
  

(খ) সরকার কতৃ�ক �পশকৃত �কান িন�ি� ভংগ অথবা বা�বায়ন স�িক�ত �কান িবষেয়র অনুস�ান, িমমাংসা

ও িন�ি�;
  

(গ) এই আইেনর অধীন অপরাধসমূেহর িবচার; এবং
  

(ঘ) এই আইন অথবা অন� �কান আইেনর অধীন বা �ারা �দ� বা �েদয় অন� �কান �মতা �েয়াগ অথবা

কায� স�াদন৷
  

(১১) যিদ �ম আদালেতর �কান সদস� আদালেতর �কান �নানীর তািরেখ অনুপি�ত থােকন, অথবা �কান

কারেণ হািজর হইেত অপারগ হন, উ��প অনুপি�িত বা অপারগতা �কান মামলার �নানীর ��েতই হউক

অথবা উহা চলাকােলই হউক, তাহা হইেল, আদালেতর কায�ধারা তাহার অনুপি�িতেতই �� করা যাইেব

অথবা, ���মত, চালাইয়া যাওয়া যাইেব, এবং তাহার অনুপি�িতেত আদালেতর িস�া� বা �রােয়দাদ �দান

করা যাইেব; এবং �ম আদালেতর �কান কাজ, কায�ধারা িস�া� অথবা �রােয়দাদ �কবলমা� উ��প

অনুপি�িতর কারেণ অথবা �ম আদালেতর �কান শূন�তার কারেণ অথবা �ম আদালত গঠেন �কান �িটর

কারেণ অৈবধ হইেব না বা উহার িব�ে� �কান আদালেত �কান �� উ�াপন করা যাইেব নাঃ
  

তেব শত� থােক �য, যিদ আদালেতর �কান সদস� �কান িনিদ�� মামলায় অনুপি�িতর কথা �চয়ারম�ানেক

পূেব�ই অবিহত কেরন �সই ��ে� �চয়ারম�ান সংি�� পে�র তািলকা হইেত অন� একজন সদস�েক মেনানীত

কিরেবনঃ
  

আেরা শত� থােক �য, �কান মামলার রােয় উভয় পে�র সদস�েদর মতামত অবশ�ই উে�খ কিরেত হইেব৷
  

(১২) �ফৗজদারী কায�িবিধ এর পঁয়ি�শতম অধ�ােয়র িবধানাবলী �ম আদালেতর ��ে� �েযাজ� হইেব, এবং

উ� অধ�ােয়র উে�েশ� �ম আদালত একিট �দওয়ানী আদালত বিলয়া গণ� হইেব৷
  

(১৩) সকল �ম আদালত �াইবু�নােলর অধঃ�ন আদালত হইেব৷
  
  
 
অপরাধ িবচােরর ��ে�

�ম আদালেতর �মতা

ও কায��ম

 

২১৫৷ (১) এই আইেনর িবধান সােপে�, �ম আদালত অপরাধ িবচারকােল, যতদূর স�ব, �ফৗজদারী

কায�িবিধেত বিণ�ত সংি�� িবচার প�িত অনুসরণ কিরেব৷ 
  

(২) এই আইেনর অধীন অপরাধ িবচােরর উে�েশ� �ফৗজদারী কায�িবিধর অধীন ১২৮[ �থম ��ণীর

জুিডিশয়াল ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন ম�ািজে�েটর] উপর ন�� সকল �মতা �ম আদালেতরও থািকেব৷ 
  

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, শাি� �দােনর উে�েশ� উ� কায�িবিধর অধীন �সশন

আদালেতর উপর ন�� সকল �মতা �ম আদালেতরও থািকেব৷ 
  

(৪) �ম আদালত �কান অপরােধর িবচারকােল আদালেতর সদস�গণ ছাড়া িবচারকায� পিরচালনা কিরেব৷
  
  
 
অপরাধ িবচার ছাড়া

অন� �কান িবষেয় �ম

আদালেতর �মতা

ওকায��ম

 ২১৬৷ (১) অপরাধ ব�তীত এই আইেনর অধীন অন� �কান িবষয়, �� বা িবেরােধর িবচার ও িন�ি�র

উে�েশ�, �ম আদালত একিট �দওয়ানী আদালত বিলয়া গণ� হইেব এবং �দওয়ানী কায�িবিধর অধীন

�দওয়ানী আদালেতর উপর ন�� সকল �মতা িন�বিণ�ত �মতাসহ, �ম আদালেতরও থািকেব, যথাঃ- 
  

(ক) �কান ব�ি�র উপি�িত এবং তাহােক শপথাধীন জবানব�ী এবং সা�� �দােন বাধ� করা; 
  

(খ) �কান দিলল বা ব� হািজর কিরেত বাধ� করা; 



 

(গ) সা�� �হেণর জন� অথবা দিলল পরী�ার জন� কিমশন ��রণ করা; 
  

(ঘ) �কান পে�র আদালেত অনুপি�িতর ��ে� মামলায় একতরফা িস�া� �দান করা; 
  

(ঙ) একতরফা িস�া� বািতল করা; 
  

(চ) �কান পে�র অনুপি�িতর কারেণ �দ� মামলা খািরেজর আেদশ বািতল করা; এবং 
  

(ছ) মামলার উে�শ� ব�াহত �রাধ করার লে�� �ম আদালত �য �কান পে�র উপর অ�ব�ত�ীকালীন আেদশ

জারী কিরেত পািরেব৷ 
  

(২) এই আইন সােপে�, �কান �ম আদালেত �কান দরখা� বা দিলল �পশ করা, �দশ�ন করা অথবা

িলিপব� করার জন� অথবা উহা হইেত �কান দিলল �নওয়ার জন� �কান �কাট�-িফস �দান কিরেত হইেব না৷ 
  

(৩) �ম আদালত জারীকারক অথবা িবেশষ বাহক মারফত অথবা �রিজি� ডাকেযােগ অথবা উভয়িবধভােব

�কান মামলার �িতপ�েক মামলা দােয়র করার অনিধক দশ িদেনর মেধ� তাহার িলিখত জবাব বা আপি�

�পশ কিরবার জন� িনেদ�শ িদেব৷ 
  

(৪) �ম আদালত, যুি� িলিপব� কিরয়া, উ� সময় অনিধক সব�েমাট সাতিদন পয�� বৃি� কিরেত পািরেব৷ 
  

(৫) যিদ �িতপ� �নািটেশ উি�িখত অথবা বিধ�ত সমেয়র মেধ� �কান িলিখত জবাব বা আপি� �পশ কিরেত

ব�থ� হয়, তাহা হইেল মামলািট একতরফা �নানী�েম িন�ি� করা হইেব৷ 
  

(৬) �কান পে�র আেবদন�েম �ম আদালত সব�েমাট সাত িদেনর অিধক সময় মামলার �নানী �িগত

রািখেত পািরেব নাঃ 
  

তেব শত� থােক �য, যিদ মামলার উভয় প� �িগতােদশ �াথ�না কের, তাহা হইেল সব�েমাট অনিধক দশ িদন

পয�� মামলার �নানী �িগত রাখা যাইেব৷ 
  

(৭) যিদ মামলার দরখা�কারী মামলা �নানীর তািরেখ অনুপি�ত থােক, তাহা হইেল মামলা খািরজ হইয়া

যােইবঃ 
  

তেব শত� থােক �য, খািরজ আেদশ �দােনর িতন মােসর মেধ� মামলার দরখা�কারীর আেবদন�েম খািরজ

আেদশ বািতল করার এখিতয়ার আদালেতর থািকেব৷ 
  

(৮) যিদ মামলার �িতপ� �নানীর তািরেখ অনুপি�ত থােক, তাহা হইেল মামলািট একতরফা �নানী�েম

িন�ি� করা হইেব৷ 
  

(৯) �কান মামলা খািরজ হওয়ার কারেণ, �য কারেণ মামলািট দােয়র করা হইয়ািছল উ� একই কারেণ,

নূতন মামলা দােয়র করা বািরত হইেব না যিদ না ইহা অন� �কান কারেণ বািরত হয়, এবং খািরজ হওয়ার

িতন মাস পর দােয়র করা হয়৷ 
  

(১০) যিদ �কান মামলার সকল প� মামলািট �ত�াহার কিরবার জন� �ম আদালেত দরখা� কের, তাহা

হইেল আদালত উভয় প�েক �নানী �দান কিরয়া, মামলার �য �কান পয�ােয় উহা �ত�াহার করার অনুমিত

িদেত পািরেব যিদ, আদালত এই মেম� স�� হয় �য, সংি�� িবেরাধিট আেপােষ িন�ি� হইয়ােছ৷ 
  

(১১) �ম আদালেতর �কান রায়, িস�া� বা �রােয়দাদ, িলিখতভােব �কাশ� আদালেত �দান কিরেত হইেব,

এবং উহার একিট কিপ সংি�� �েত�ক প�েক �দওয়া হইেব৷ 
  

(১২) �ম আদালেতর রায়, িস�া� বা �রােয়দাদ, �েত�ক ��ে� মামলা দােয়র করার তািরখ হইেত ষাট

িদেনর মেধ� �দান কিরেত হইেব, যিদ না প�গণ িলিখতভােব উ� সময়সীমা বৃি� কিরেত রাজী হয়ঃ 
  



তেব শত� থােক �য, উ��প �কান রায়, িস�া� বা �রােয়দাদ, �কবলমা� িবলে� �দােনর কারেণ অৈবধ

হইেব না৷
  
  
 
�ম আদালেতর রায়,

ইত�ািদর িব�ে�

আপীল

 

২১৭৷ এই আইন সােপে�, �ম আদালত কতৃ�ক �দ� �কান রায়, িস�া�, �রােয়দাদ বা দে�র িব�ে� �কান

সং�ু� প�, উহা �দােনর ষাট িদেনর মেধ� �াইবু�নােল আপীল দােয়র কিরেত পািরেব, এবং উ��প

আপীেলর ��ে� �াইবু�নােলর িস�া� চূড়া� হইেব৷
  
  
 
�ম আপীল �াইবু�নাল  ২১৮৷ (১) এই আইেনর উে�েশ�, বাংলােদেশ একিট �ম আপীল �াইবু�নাল থািকেব, যাহা একজন

�চয়ারম�ান সম�েয় গিঠত হইেব, অথবা সরকার উপযু� িবেবচনা কিরেল একজন �চয়ারম�ান এবং সরকার

কতৃ�ক িনধ�ািরত সংখ�ক সদস� সম�েয় গিঠত হইেব৷
  

(২) �াইবু�নােলর �চয়ারম�ান এবং সদস�গণ, যিদ থােকন, সরকার কতৃ�ক, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা,

িনযু� হইেবন এবং তাহােদর চাকুরীর শত�াবলী সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত হইেব৷
  

(৩) �াইবু�নােলর �চয়ারম�ান সুি�মেকােট�র কম�রত অথবা অবসর�া� িবচারক অথবা অিতির� িবচারক

হইেবন, এবং উহার �কান সদস� সুি�মেকােট�র কম�রত অথবা অবসর�া� িবচারক অথবা অিতির� িবচারক

হইেবন; অথবা অনু�ন িতন বৎসর কম�রত আেছন বা িছেলন এমন �কান �জলা জজ হইেবন৷
  

(৪) যিদ �চয়ারম�ান �কান কারেণ অনুপি�ত থােকন বা তাহার কায�স�াদেন অপারগ হন, তাহা হইেল

সদস�গণ যিদ থােকন, এর মেধ� িযিন �জ�� িতিন �চয়ারম�ােনর দািয়� পালন কিরেবন৷
  

(৫) �য ��ে� �াইবু�নােলর �কান সদস� িনযু� থােকন �স ��ে� �চয়ারম�ান, আদালেতর কায� সুচা��েপ

স�� কিরবার জন�, �েয়াজনীয় সংখ�ক �ব� গঠন কিরেত পািরেবন, এবং উ��প �ব� এক বা একািধক

সদস� সম�েয় অথবা �চয়ারম�ান এবং এক বা একািধক সদস� সম�েয় গঠন করা যাইেব৷
  

(৬) �াইবু�নােল িবচারাধীন বা িবেবচ� �কান আপীল বা িবষেয়র �নানী এবং িন�ি� পূণ� আদালেত হইেত

পািরেব অথবা উহার �কান �বে�ও হইেত পািরেব৷
  

(৭) এই আইন সােপে�, মূল িড�ীর িব�ে� আপীল �নানীর জন� �কান আপীল আদালত �দওয়ানী

কায�িবিধেত বিণ�ত �য কায��ম অনুসরণ কের, �াইবু�নাল, যতদূর স�ব, উ� কায��ম অনুসরণ কিরেব৷
  

(৮) যিদ �কান িবষেয় িস�া� �দওয়ার ��ে� �বে�র সদস�গেণর মেধ� মত পাথ�ক� �দখা যায়, তাহা হইেল-
  

(ক) িবষয়িট সংখ�াগির� সদেস�র, যিদ থােক, অিভমত অনুযায়ী িন�ি� করা হইেব, এবং
  

(খ) যিদ �বে�র সদস�গণ সমানভােব িবভ� হন, তাহা হইেল তাহারা তাহােদর অিভমত ব�� কিরয়া তিক�ত

িবষেয়র উপের �নানীর জন� িবষয়িট �চয়ারম�ােনর িনকট ��রণ কিরেবন এবং �চয়ারম�ান, যিদ িতিন উ�

�বে�র সদস� না হন, তাহা হইেল �য়ং িবষয়িটর উপর �নানী �হণ কিরেত পািরেবন অথবা িবষয়িট �নানীর

জন� এক বা একািধক সদস� সম�েয় গিঠত অন� �কান �বে�র িনকট ��রণ কিরেত পািরেবন, এবং

�চয়ারম�ান অথবা উ��প নতুন গিঠত �বে�র সদস� বা সদস�গেণর সংখ�াগির� মতানুযায়ী িবষয়িটর

িন�ি� হইেব৷
  

(৯) �য ��ে� �কান �ব� �চয়ারম�ান এবং �কান সদস� সম�েয় গিঠত হয় এবং উহার সদস�গেণর মেধ�

�কান িবষেয় মত পাথ�ক� �দখা �দয় এবং সদস�গণ এই ব�াপাের সমানভােব িবভ� হন, �স ��ে� উ�

িবষয় স�ে� �চয়ারম�ােনর িস�া�ই �াধান� পাইেব এবং �বে�র িস�া� �চয়ারম�ােনর অিভমত �মাতােবক

�কাশ করা হইেব৷
  

(১০) �াইবু�নাল আপীেল �ম আদালেতর �কান রায়, িস�া�, �রােয়দাদ বা দ�ােদশ বহাল রািখেত,

সংেশাধন বা পিরবত�ন কিরেত বা বািতল কিরেত পািরেব অথবা মামলািট পুনরায় �নানীর জন� �ম আদালেত

�ফরত পাঠাইেত পািরেব; এবং অন�� িভ��প িকছু না থািকেল, �াইবু�নাল এই আইেনর অধীন �দ� �ম

আদালেতর সকল �মতাও �েয়াগ কিরেব৷



 

(১১) �াইবু�নােলর রায় আপীল দােয়র কিরবার অনিধক ষাট িদেনর মেধ� �দান করা হইেবঃ
  

তেব শত� থােক �য, উ��প �কান রায় �কবলমা� িবলে� �দােনর কারেণ অৈবধ হইেব না৷
  

(১২) �াইবু�নাল উহার অথবা �কান �ম আদালেতর অবমাননার জন� শাি� িদেত পািরেব, �যন উহা

সু�ীমেকােট�র একিট হাইেকাট� িবভাগ৷
  

(১৩) �াইবু�নাল যিদ উপ-ধারা (১২) এর অধীন �কান ব�ি�েক �জেলর আেদশ �দয়া অথবা �ইশত টাকার

অিধক জিরমানা কের, তাহা হইেল উ� শাি��া� ব�ি� হাইেকাট� িবভােগ আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন৷
  

(১৪) �াইবু�নাল �ই�ায় অথবা �কান পে�র দরখাে�র পিরে�ি�েত �কান মামলা এক �ম আদালত হইেত

অন� �ম আদালেত হ�া�র কিরেত পািরেব৷
  

(১৫) সকল �ম আদালেতর উপর �াইবু�নােলর ত�াবধান ও িনয়�ণ �মতা থািকেব৷
  
  
 
দরখা� বা আপীেলর

ফরম

 

২১৯৷ �কান �ম আদালেত �কান দরখা� অথবা �াইবু�নােল �কান আপীল িবিধ �ারা িনধ�ািরত ফরেম �পশ

কিরেত হইেব, এবং উহােত িবিধ �ারা িনধ�ািরত িবষয় ছাড়াও িন�িলিখত িবষয়সমূহ িলিপব� থািকেত হইেব,

যথাঃ-
  

(ক) প�গেণর নাম ও িঠকানা;
  

(খ) দরখা� বা আপীেলর কারেণর একিট সংি�� বণ�না এবং �াথ�ীত �িতকার;
  

(গ) �য আইেনর িবধােনর অধীন দরখা� বা আপীল �পশ এবং �িতকার �াথ�না করা হইয়ােছ উহার উে�খ;
  

(ঘ) দরখা� বা আপীল িবলে� �পেশর ��ে� উ� িবলে�র কারণ এবং �য আইেনর ধারার অধীন িবল�

মওকুফ �াথ�না করা হইয়ােছ উহার উে�খ;
  

(ঙ) দশম অধ�ােয়র অধীন �কান দরখাে�র ��ে�, দরখা�কারীেক �েদয় মািসক মূল মজুরী, মহাঘ�ভাতা,

এডহক অথবা অ�ব�ত�ী মজুরী, যিদ থােক, এবং মজুরীর সংেগ �েদয় অন�ান� অথ� পৃথকভােব �দশ�ন কিরয়া

একিট িববরণ;
  

(চ) �াদশ অধ�ােয়র অধীন �কান মািলেকর িব�ে� �িতপূরণ উ�েলর জন� �কান দরখাে�র ��ে�,

মািলেকর উপর �ঘ�টনার �নািটশ জারীর তািরখ; এবং উ��প �নািটশ যিদ জারী না করা হয় অথবা সময়মত

জারী করা না হয় তাহা হইেল উহার কারণ;
  

(ছ) �াদশ অধ�ােয়র অধীন �পাষ�গণ কতৃ�ক �িতপূরণ উ�েলর জন� দরখা� �পেশর ��� ব�তীত অন�ে�ে�

�য সম� িবষেয় চুি�েত উপনীত হইয়ােছন এবং �য সম� িবষেয় চুি�েত উপনীত হওয়া স�ব হয় নাই

তাহার সংি�� িববরণ;
  

(জ) িববােদর কারণ উ�েবর তািরখ; এবং
  

(ঝ) �ম আদালত কতৃ�ক দরখা� �হেণর এখিতয়ার স�েক� একিট িববৃিত৷
  
  
 
মামলায় প�গেণর

উপি�িত

 

২২০৷ সা�� �দওয়ার জন� উপি�িতর ��� ব�তীত অন� �কান ��ে�, �ম আদালেত অথবা �াইবু�নােল �কান

ব�ি�র দরখা� �পশ, হািজরা �দান অথবা অন� �কান কাজ িতিন �য়ং অথবা তাহার িনকট হইেত

িলিখতভােব �মতা�া� �কান �িতিনিধ বা আইনজীবীর মাধ�েম কিরেত পািরেবনঃ
  

তেব শত� থােক �য, উ� �িতিনিধ বা আইনজীবী সংি�� আদালেতর �কান �িতিনিধ হইেত পািরেবন না৷
  



  
 
মামলার খরচ

 
২২১৷ �ম আদালত অথবা �াইবু�নােল �মাক�মা বা আপীল স�েক� আনুষি�ক সকল খরচ, এই আইন বা

�কান িবিধ সােপে�, উ� আদালেতর িবেবচনা মেত �েদয় হইেব৷
  
  
 
িন�ি� ইত�ািদ কাহার

উপর অবশ� পালনীয়

হইেব

 

২২২৷ (১) �কান সািলসী কায� ধারায় উপনীত �কান িন�ি�, অথবা �কান মধ��তাকারীর �দ� �রােয়দাদ

অথবা �ম আদালেতর �কান রায়, িস�া� বা �রােয়দাদ অথবা �াইবু�নােলর �কান রায়, িস�া� বা �রােয়দাদ

িন�িলিখত ব�ি�গেণর উপর অবশ� পালনীয় হইেব, যথাঃ- 
  

(ক) িবেরােধর সকল প�গণ; 
  

(খ) যিদ না আদালত িভ��প িনেদ�শ �দয়, তাহা হইেল �ম আদালেতর িনেদ�েশ িবেরােধর প� িহসােব

মামলায় হািজরকৃত অন� �কান প�; 
  

(গ) �কান িবেরাধ �য �িত�ান সং�া� �স �িত�ােনর মািলক �কান িবেরােধর প� হইেল, তাহার

উ�রািধকারী বা �� �াপক �কান ব�ি�; এবং 
  

(ঘ) �য ��ে� িবেরােধর এক প� �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ �স ��ে� িবেরাধিট �য �িত�ান সং�া� �স

�িত�ােন িবেরাধিট উি�ত হইবার তািরেখ িনেয়ািজত িছেলন অথবা পের িনেয়ািজত হইয়ােছন-এ�প সকল

�িমক৷ 
  

(২) সািলসী কায�ধারা ব�তীত অন� �কানভােব মািলক এবং তাহার �িত�ােনর �িমকগেণর �কান ��ড

ইউিনয়েনর মেধ� স�ািদত চুি�র মাধ�েম উপনীত �কান িন�ি� চুি�ভু� সকল পে�র উপর অবশ�

পালনীয় হইেব৷
  
  
 
িন�ি�, ইত�ািদ বলবৎ

এর তািরখ

 ২২৩৷ (১) �কান িন�ি�- 
  

(ক) যিদ �কান িবেরােধর প�গেণর মেধ� �কান স�ত িদন থােক, উ� িদন হইেত, এবং 
  

(খ) যিদ উ��প �কান স�ত িদন না থােক তাহা হইেল প�গণ কতৃ�ক িন�ি�নামা �া�েরর তািরখ হইেত

বলব� হইেব৷ 
  

(২) �কান িন�ি� প�গণ কতৃ�ক স�ত �ময়াদ পয�� বলব� থািকেব, এবং যিদ এ�প �কান স�ত �ময়াদ না

থােক, তাহা হইেল উহা প�গণ কতৃ�ক িন�ি�নামা �া�েরর তািরখ হইেত এক বৎসর পয�� বলব� থািকেব৷

 

(৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত �ময়াদ �শষ হইবার পরও উ� িন�ি� প�গেণর উপর অবশ� পালনীয়

থািকেব, যত�ণ পয�� িন�ি�র �ারা িতিন আর বাধ� থািকেবন না- এই মেম� �কান প� অন� �কান প�েক

িলিখতভােব অবিহত না কেরন, এবং উ��প অবিহতকরেণর পর �ই মাস অিতবািহত না হয়৷ 
  

(৪) �ম আদালেতর �কান �রােয়দাদ, �াইবু�নােল উহার িব�ে� �কান আপীল দােয়র করা না হইেল, উ�

আদালত কতৃ�ক িনধ�ািরত তািরখ হইেত কায�কর হইেব, এবং তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত �ময়াদ, যাহা �ই বৎসেরর

অিধক হইেব না, পয�� বলব� থািকেব৷ 
  

(৫) মধ��তাকারী, �ম আদালত অথবা, ���মত, �াইবু�নাল �কান �রােয়দােদর অ�ভু�� িবিভ� দাবী �কান

�কান তািরখ হইেত বলব� হইেব এবং �কান �কান সময়সীমার মেধ� উহার �েত�কিট কায�কর কিরেত হইেব,

তাহা িনধ�ারণ কিরয়া িদেব৷ 
  

(৬) যিদ �কান সময় উপ-ধারা (৪) অথবা (৫) এ উি�িখত �ময়াদ �শষ হইবার পূেব� �রােয়দাদ �ারা বাধ�

�কান প� �রােয়দাদ �দানকারী �ম আদালেতর িনকট উহার �ময়াদ কমাইবার জন� এই কারেণ দরখা�

কেরন �য, �য অব�ার পিরে�ি�েত �রােয়দাদ �দান করা হইয়ািছল উহার ব�গত পিরবত�ন ঘিটয়ােছ, তাহা

হইেল �ম আদালত, �িতপ�েক �নানীর সুেযাগ �দান কিরয়া, সমীচীন মেন কিরেল, আেদশ �ারা উ�



�ময়াদ, আেদেশ উি�িখত তািরেখ অবসান কিরেত পািরেব৷ 
  

(৭) �কান �রােয়দাদ সং�া� আপীেল �দ� �াইবু�নােলর িস�া� �রােয়দােদর তািরখ হইেত বলব� হইেব৷ 
  

(৮) উপ-ধারা (৪) অথবা (৫) এর অধীন �কান �রােয়দাদ বলব� থাকার �ময়াদ �শষ হওয়া সে�ও উহা

প�গেণর উপর অবশ� পালনীয় থািকেব, যত�ণ পয�� �রােয়দাদ �ারা িতিন আর বাধ� থািকেবন না-এই

মেম� �কান প� অন� প�েক িলিখতভােব অবিহত না কেরন, এবং উ��প অবিহতকরেণর পর �ইমাস

অিতবািহত না হয়৷ 
  

(৯) এই ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, িবেরােধ জিড়ত প�গণ কতৃ�ক �কান িন�ি�নামা �া�েরর

তািরখ হইেত এক বৎসর অিতবািহত হইবার পূেব�, অথবা িন�ি� বা �রােয়দাদ এর �ময়াদ �শষ হইবার

তািরেখর পূেব�, যাহা পের হয়, �কান িশ� িবেরাধ অথবা তৎসং�া� �কান কায�ধারা পুনরায় উ�াপন বা ��

করা যাইেব না৷
  
  
 
কায�ধারার �� ও �শষ

 

২২৪৷ (১) �কান সািলসী কায�ধারা ধারা ২১০ (৪) এর অধীন সািলস কতৃ�ক সািলশী করার অনুেরাধ �াি�র

তািরখ হইেত �� হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷ 
  

(২) �য ��ে� �কান সািলসী কায�ধারায় �কান িন�ি�েত উপনীত হওয়া যায়, �স ��ে� িবেরােধ জিড়ত

প�গণ কতৃ�ক িন�ি� নামায় �া�েরর তািরেখ উ� কায�ধারা �শষ হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷ 
  

(৩) �য ��ে� �কান সািলসী কায�ধারায় �কান িন�ি�েত উপনীত হওয়া না যায় �স ��ে�- 
  

(ক) যিদ ধারা ২১০(১২) এর অধীন �কান িবেরাধ িন�ি�র জন� মধ��তাকারীর িনকট ��রণ করা হয়, তাহা

হইেল মধ��তাকারী কতৃ�ক �রােয়দাদ �দােনর তািরেখ; অথবা 
  

(খ) যিদ িবেরাধ িন�ি�র জন� মধ��তাকারীর িনকট ��রণ না করা হয়, তাহা হইেল সািলসী কায�ধারা ব�থ�

হইয়ােছ মেম� সািলস কতৃ�ক ব�থ�তার �ত�য়নপ� �দােনর তািরেখ; 
  

উ� কায�ধারা �শষ হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷ 
  

(৪) �কান িবেরাধ, �� বা িবষয় �ম আদালেত �পশ করার তািরখ হইেত উহােত তৎসং�া� মামলা ��

হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷ 
  

(৫) �ম আদালত �কান মামলায় �য তািরেখ উহার রায়, িস�া� বা �রােয়দাদ �দান কের �সই তািরখ হইেত

উ� আদালেত তৎসং�া� মামলা �শষ হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷
  
  
 
কায�ধারা অিন�� ্

থাকাকােল ধম�ঘট বা

লক-আউেটর �নািটশ

জারীর উপর বাধা-

িনেষধ

 

২২৫৷ �য সময় িশ� িবেরাধ সং�া� �কান িবষেয় সািলসী কায��ম চিলেত থােক, অথবা তৎসং�া� �কান

মামলা �ম আদালেত চিলেত থােক, অথবা �াইবু�নােল �কান আপীল চিলেত থােক, �স সময় িবেরােধ জিড়ত

�কান প� অন� পে�র উপের ধম�ঘট বা লক-আউেটর �কান �নািটশ জারী কিরেত পািরেবন না৷

  
  
 
�ম আদালত ও

�াইবু�নােলর ধম�ঘট বা

লক-আউট িনিষ�

করার �মতা

 ২২৬৷ (১) �য ��ে� �কান িশ� িবেরাধ অনুসাের �কান ধম�ঘট অথবা লক-আউট ইিতমেধ� �� হইয়ােছ,

এবং �ম আদালেত উ� িশ� িবেরাধ স�েক� �কান দরখা� �পশ কিরবার সময় অথবা আদালত কতৃ�ক উহা

িবেবচনাকােল উ� ধম�ঘট বা লক-আউট অব�াহত থােক, �স ��ে� �ম আদালত, িলিখত আেদশ �ারা, উ�

ধম�ঘট বা লক-আউট চালাইয়া যাওয়া িনিষ� কিরেত পািরেব৷ 

 

(২) �য ��ে� িশ� িবেরাধ সং�া� �কান িবষেয় �াইবু�নােল �কান আপীল দােয়র করা হয়, �স ��ে�



�াইবু�নাল, িলিখত আেদশ �ারা, আপীল দােয়েরর তািরেখ উ� িশ� িবেরাধ অনুসাের অব�াহত আেছ এ�প

�কান ধম�ঘট বা লক-আউট চালাইয়া যাওয়া িনিষ� কিরেত পািরেব৷
  
  
 
�ব-আইনী ধম�ঘট ও

লক-আউট

 

২২৭৷ (১) �কান ধম�ঘট বা লক-আউট �বআইনী হইেব, যিদ- 
  

(ক) িবেরােধ জিড়ত অন� প�েক িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায় ধম�ঘট বা লক-আউেটর �নািটশ �দান না কিরয়া,

অথবা �দ� �নািটেশ উি�িখত তািরেখর পূেব� বা পের অথবা ধারা ২২৫ এর িবধান �খলাপ কিরয়া ইহা

�ঘাষণা বা �� করা হয় অথবা অব�াহত রাখা হয়; 
  

(খ) ধারা ২০৯ এ উি�িখত িবধান �মাতােবক ব�তীত অন� �কান প�ায় উ�ািপত �কান িশ� িবেরাধ অনুসাের

ইহা �ঘাষণা বা �� করা হয় অথবা অব�াহত রাখা হয়; 
  

(গ) ধারা ২১১ অথবা ২২৬ এর অধীন �দ� �কান আেদশ ল�ন কিরয়া ইহা অব�াহত রাখা হয়; অথবা 
  

(ঘ) �কান িন�ি� বা �রােয়দাদ বলব� থাকাকােল উহার অ�ভু�� �কান িবষেয় ইহা �ঘাষণা বা �� করা হয়,

অথবা অব�াহত রাখা হয়৷ 
  

(২) �কান �ব-আইনী ধম�ঘেটর ফেল �ঘািষত �কান লক-আউট, এবং �কান �ব-আইনী লক-আউেটর ফেল

�ঘািষত �কান ধম�ঘট �ব-আইনী বিলয়া গণ� হইেব না৷
  
  
 
কায�ধারা অিন�� থাকা

কােল চাকুরীর শত�াবলী

অপিরবিত�ত থািকেব

 

২২৮৷ (১) িশ� িবেরাধ সং�া� �কান িবষেয় �কান সািলসী কায�ধারা চলাকােল, অথবা মধ��তাকারী, �ম

আদালত অথবা �াইবু�নােলর িনকট �কান কায�ধারা চলাকােল �কান মািলক িবেরােধ জিড়ত �কান �িমেকর,

উ� কায�ধারা �� হইবার পূেব� �েযাজ� চাকুরীর শত�াবলী তাহার অসুিবধা হয় এমনভােব পিরবত�ন কিরেত

পািরেবন না, অথবা সািলস, মধ��তাকারী, �ম আদালত অথবা �াইবু�নাল, যখন �যখােন বা যাহার িনকেট

উ��প কায�ধারা চিলেত থােক, এর িবনা অনুমিতেত, উ� িবেরাধ স�িক�ত নেহ এমন অসদাচরেণর জন�

ব�তীত, উ��েপ �িমকেক চাকুরী হইেত িডসচাজ�, বরখা� বা অন�েকান ভােব শাি� িদেত পািরেবন না

অথবা তাহার চাকুরীর অবসান কিরেত পািরেবন না৷ 
  

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �ম আদালেতর পূব� অনুেমাদন ব�িতেরেক উ� উপ-ধারায়

উি�িখত �কান কায��ম চলাকােল ��ড ইউিনয়েনর �কান কম�কত�ােক িডসচাজ�, বরখা� অথবা অন� �কান

ভােব অসদাচরেণর জন� শাি� �দওয়া যাইেব না৷
  
  
 
কিতপয় ব�ি�র

অিধকার, ইত�ািদ র�ণ

 

২২৯৷ (১) �কান ব�ি� �কান �ব-আইনী ধম�ঘট বা �ব-আইনী লক-আউেট অংশ�হণ কিরেত অথবা অংশ�হণ

অব�াহত রািখেত অ�ীকার কিরেল িতিন �স কারেণ �কান ��ড ইউিনয়ন হইেত বিহ�ারেযাগ� হইেবন না,

অথবা �কান দ� বা জিরমানাধীন হইেবন না, অথবা িতিন বা তাহার �কান আইনগত �িতিনিধ অন�থায়

পাইেতন এই রকম �কান সুিবধা বা অিধকার হইেত বি�ত হইেবন না, অথবা সংি�� ��ড ইউিনয়েনর

অন�ান� সদেস�র তুলনায় �ত�� বা পেরা�ভােব অন� �কান অসুিবধা বা অেযাগ�তাধীন হইেবন না৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এর িবধােনর ল�ন �কান িশ� িবেরােধর িবষয়ব� হইেত পািরেব, এবং �কান ��ড

ইউিনয়েনর গঠনতে� উহার িনব�াহী কিমিট এবং সদস�গেণর মেধ� িবেরাধ িন�ি�র জন� বিণ�ত প�া স�েক�

�কান িকছুই উপ-ধারা (১) এর অধীন রি�ত বা �দ� �কান অিধকার বা �রহাই বলব� সং�া� �কান

কায�ধারার ��ে� �েযাজ� হইেব না৷
  

(৩) উ��প �কান কায�ধারায় �ম আদালত ��ড ইউিনয়েনর সদস� পদ হইেত বিহ�ৃত �কান ব�ি�েক

তাহার সদস� পেদ পুনরায় বহাল করার আেদশ �দওয়ার পিরবেত�, উিচত মেন কিরেল, সংি�� ��ড

ইউিনয়েনর তহিবল হইেত তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত অথ� �িতপূরণ িহসােব উ� ব�ি�েক �দােনর জন� িনেদ�শ

িদেত পািরেব৷
  
  
 



প�গেণর �িতিনিধ�  ২৩০৷ (১) �কান িশ� িবেরােধ জিড়ত �কান �িমক এই অধ�ােয়র অধীন �কান কায� ধারায় তাহার �িত�ােনর

�যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধর �কান কম�কত�ার �ারা তাহার �িতিনিধ� করাইেত পািরেবন, এবং উপ-ধারা (২)

এবং (৩) এর িবধান সােপে�, িশ� িবেরােধ জিড়ত �কান মািলক তাহার িনকট হইেত �মতা�া� �কান

ব�ি� �ারা উ� কায�ধারায় তাহার �িতিনিধ� করাইেত পািরেবন৷
  

(২) এই অধ�ােয়র অধীন �কান সািলসী কায�ধারায় িশ� িবেরােধ জিড়ত �কান প� �কান আইনজীবীর �ারা

�িতিনিধ� করাইেত পািরেব না৷
  

(৩) িশ� িবেরােধ জিড়ত �কান প� মধ��তাকারীর স�ুেখ �কান কায�ধারায়, তাহার অনুমিত�েম, �কান

আইনজীবীর �ারা �িতিনিধ� করাইেত পািরেব৷
  
  
 
িন�ি� ও �রােয়দােদর

ব�াখ�া

 

২৩১৷ (১) �কান িন�ি� বা �রােয়দােদর �কান ধারার ব�াখ�া �সংেগ �কান অসুিবধা বা সে�হ �দখা িদেল

ইহা �াইবু�নােল �পশ করা হইেব৷
  

(২) �াইবু�নাল, সংি�� প�গণেক �নানীর সুেযাগ দান কিরয়া, িবষয়িটর িন�ি� কিরেব এবং এত� িবষেয়

উহার িস�া�চূড়া� হইেব এবং প�গেণর উপর অবশ� পালনীয় হইেব৷
  
  

প�দশ অধ�ায়
 �কা�ানীর মুনাফায় �িমেকর অংশ�হণ

 
অধ�ােয়র �েয়াগ

 

১২৯[ ২৩২। (১) এই অধ�ায় িন�িলিখত �য �কান একিট শত� পূরণ কের এমন �কা�ানী বা �িত�ােনর

��ে� �েযাজ� হইেব, যথা:-
  

(ক) �কান িহসাব বৎসেরর �শষ িদেন উহার পিরেশািধত মূলধেনর পিরমাণ অনূ�ন এক �কািট টাকা ;
  

(খ) �কান িহসাব বৎসেরর �শষ িদেন উহার �ায়ী স�েদর মূল� অনূ�ন �ই �কািট টাকা ; 
  

(২) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, উহােত উি�িখত, অন� �কান �কা�ানী ও �িত�ােনর ��ে�ও

এই অধ�ায় �েয়াগ কিরেত পািরেব। 
  

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা িকছুই িবধান থাকুক না �কন, শতভাগ র�ানীমুখী িশ� �স�র অথবা

�বেদিশক মু�া িবেনায়গকারী িশ� �স�েরর ��ে� সরকার, িবিধ �ারা, উ� সংি�� �স�ের কম�রত

সুিবধােভাগীেদর জন� ��তা ও মািলেকর সম�েয় �স�র িভি�ক �ক�ীয়ভােব একিট কিরয়া তহিবল গঠন,

তহিবল পিরচালনা �বাড� গঠন, অনুদােনর পিরমাণ িনধ�ারণ ও আদােয়র প�িত এবং তহিবেলর অেথ�

ব�বহােরর িবধানসহ আনুষি�ক অন�ান� িবষেয় �েয়াজনীয় িবধান �ণয়ন কিরেব:
  

তেব শত� থােক �য, এই ধারার উে�শ�পূরণকে�, উ� �বাড�, সরকােরর পূব�ানুেমাদন সােপে�, �িবধান

�ণয়ন কিরেত পািরেব।]
  
  
 
িবেশষ সং�া  ২৩৩৷ (১) িবষয় বা �সংেগর পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই অধ�ােয়- 

  

(ক) “অংশ�হণ তহিবল” অথ� এই অধ�ােয়র অধীন �ািপত �িমক অংশ�হণ তহিবল; 
  

(খ) “কল�াণ তহিবল” অথ� এই অধ�ােয়র অধীন �ািপত �িমক কল�াণ তহিবল; 
  

(গ) “�কা�ানী” অথ� �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ এর অেথ� �কান �কা�ানী, এবং িন�িলিখত �িত�ান�িলও

ইহার অ�ভু�� হইেব, যথাঃ- 
  

(১) আপাততঃ বলব� �কান আইেনর �ারা বা অধীন �ািপত �কান সংিবিধব� সং�া; 
  



(২) সরকার কতৃ�ক, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই অধ�ােয়র উে�েশ� �কা�ানী বিলয়া �ঘািষত �কান

�িত�ান, সং�া বা সিমিত, সংিবিধব� হউক বা না হউক; 
  

(ঘ) “তহিবল” অথ� অংশ�হণ তহিবল এবং কল�াণ তহিবল; 
  

(ঙ) অংশ�হণ তহিবল এবং কল�াণ তহিবল স�েক�, “�বাড�” অথ� এই অধ�ােয়র অধীন গিঠত �াি� �বাড�; 
  

১৩০[ (ঙঙ) ‘‘মািলক’’ অথ� �কান �কা�ানী বা �িত�ােনর মািলক অথবা ব�ব�াপনা কতৃ�প� অথবা �ধান

িনব�াহী িকংবা তাহােদর �লািভিষ� �কান ব�ি�;]
  

(চ) �কান �কা�ানী স�েক� “মুনাফা” অথ� �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ১৩১[ ১১৯] এ সং�ািয়ত

এমন নীট মুনাফা যাহা �কা�ানীর বাংলােদেশ পিরচািলত �কান ব�বসা, বািণজ�, সং�া অথবা অন� �কান

কােজর উপর আেরাপনীয়; 
  

১৩২[ (ছ) মুনাফার উে�েশ পিরচািলত �য �কান �িত�ান, ব�বসা �িত�ান, িশ�, কারখানা, ব�াংক, অথ�

ল�ীকারী �িত�ান বা বীমা �কা�ানীর কাজ-কম� ‘‘িশ� স�িক�ত কাজ-কম�’’ বিলয়া িবেবিচত হইেব, যিদ

উহা িন�িলিখত এক বা একািধক কাজ-কেম�র সিহত সংি�� থােক, যথা:-
  

(অ) �কান �ব�, সাম�ী বা ব��েক ��ত, সংেযাজন, িনখুত অথবা অন� �কান �াভািবক অথবা কৃি�ম

�ি�য়ায় আিনয়া উহার আিদ অব�ার পিরবত�ন সাধন অথবা উহার মূল� বৃি� করণ;
  

(আ) জাহাজ িনম�াণ ও পুন: �ি�য়াজাতকরণ (িরসাইি�ং);
  

(ই) পািন-শি�সহ �ব��িতক শি�র পিরবত�ন, উৎপাদন, �পা�র, স�ালন অথবা িবতরণ;
  

(ঈ) �তল এবং গ�ােসর িম�ণ, পিরেশাধন বা �শাধনসহ খিন, �তল কুপ অথবা খিনজ মওজুেদর অন�ান�

উৎেস কাজ;
  

(উ) �তল অথবা গ�াস িবতরণ ও িবপনণ;
  

(ঊ) আকাশ বা সমু� পেথ মানুষ অথবা মালামাল পিরবহন; 
  

(ঋ) �সবা �িত�ান যথা �মবাইল অপােরটর �কা�ানী, িনম�াণ �িত�ান ;এবং
  

(এ) সরকার কতৃ�ক, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই অধ�ােয়র উে�েশ� িশ� স�িক�ত কাজ-কম�

বিলয়া �ঘািষত অন� �কান কাজ কম�ও ইহার অ�ভু�� হইেব; 
  

(জ) ‘‘িশ� �িত�ান’’ বিলেত ধারা ২ এর দফা (৬১) �ত উি�িখত এই�প �কান িশ� �িত�ানেক বুঝাইেব

যাহা মুনাফা লােভর উে�েশ� পিরচািলত হয়; 
  

(ঝ) �কান �কা�ানীর ‘‘সুিবধােভাগী (beneficiary)’’ বিলেত িশ�ানিবশসহ �য �কান ব�ি�েক বুঝাইেব

িযিন মািলক িকংবা অংশীদার িকংবা পিরচালনা পষ�েদর সদস� ব�তীত পদ-ময�াদা িনিব�েশেষ উ�

�কা�ানীেত অনূ�ন নয় মাস যাবত চাকুরীেত িনযু� রিহয়ােছন।] 
  

(২) এই অধ�ােয় �কান �কা�ানীর “পিরেশািধত মূলধন” এবং “�ায়ী স�েদর মূল�” বিলেত িবেদেশ

সংিবিধব� �কান �কা�ানীর ��ে� বাংলােদেশ অবি�ত �কান শাখায় িনেয়ািজত উহার মূলধন ও �ায়ী

স�েদর মূল�েক বুঝাইেব৷
  
  
 
অংশ�হণ তহিবল ও

কল�াণ তহিবল �াপন

 ২৩৪৷ (১) এই অধ�ায় �েযাজ� হয় এ�প �েত�ক �কা�ানী-
  

(ক) এই অধ�ায় �েযাজ� হইবার তািরখ হইেত এক মােসর মেধ� এই অধ�ােয়র িবধান �মাতােবক একিট



�িমক অংশ�হণ তহিবল ও একিট �িমক কল�াণ তহিবল �াপন কিরেব; এবং
  

১৩৩[ (খ) এর মািলক �েত�ক বৎসর �শষ হইবার অনূ�ন নয় মােসর মেধ�, পূব�বত�ী বৎসেরর নীট মুনাফার

পাঁচ শতাংশ (৫%) অথ� ৮০ঃ ১০ঃ ১০ অনুপােত যথা�েম অংশ�হণ তহিবল, কল�াণ তহিবল এবং বাংলােদশ

�িমক কল�াণ ফাউে�শন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর অধীন �ািপত �িমক কল�াণ ফাউে�শন তহিবেল

�দান কিরেব: 

 

তেব শত� থােক �য, �কান মািলক, এই িবধান কায�কর হইবার অব�বিহত পূেব�, �কা�ানীর নীট মুনাফার এক

শতাংশ (১%) অথ� কল�াণ তহিবেল জমা �দান কিরয়া থািকেল, �াি� �বাড� কল�াণ তহিবেল জমাকৃত উ�

অেথ�র প�াশ শতাংশ (৫০%) অথ� উপেরাি�িখত �িমক কল�াণ ফাউে�শন তহিবেল জমা �দান কিরেত বাধ�

থািকেব।]
  

(২) উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীন উ� ১৩৪[ তহিবলসমূেহ] �দ� অথ� �য বৎসেরর জন� �দান করা হইেব

�স বৎসর �শষ হইবার অব�বিহত পেরর বৎসেরর পেহলা তািরেখ উহা ১৩৫[ তহিবলসমূেহ] বরা� হইয়ােছ

বিলয়া গণ� হইেব৷
  
  
 
তহিবল�েয়র ব�ব�াপনা ২৩৫৷ (১) অংশ�হণ তহিবল ও কল�াণ তহিবল �ািপত হইবার পর যথাশী� স�ব িন��প সদস� সম�েয়

একিট �াি� �বাড� গিঠত হইেব, যথাঃ-
  

(ক) �কা�ানীর �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ কতৃ�ক মেনানীত �ইজন সদস� এবং এই�প �কান �িতিনিধ না

থািকেল, �কা�ানীর �িমকগণ কতৃ�ক তাহােদর িনেজেদর মধ� হইেত িনব�ািচত �ইজন সদস�; এবং 

 

(খ) �কা�ানীর ব�ব�াপনা কতৃ�প� কতৃ�ক মেনানীত �ইজন সদস�, যাহােদর মেধ� অ�তঃ একজন হইেবন

�কা�ানীর িহসাব শাখা হইেত মেনানীত ব�ি�৷
  

(২) �াি� �বােড�র সদস�গণ পালা�েম উপ-ধারা (১) (ক) ও (১) (খ) এর অধীন সদস�গেণর মধ� হইেত

�েত�ক বৎসেরর জন� উহার একজন �চয়ারম�ান িনব�ািচত কিরেবন, তেব �থম �চয়ারম�ান উপ-ধারা (১)(খ)

এর অধীন সদস�গেণর মধ� হইেত হইেব৷
  

(৩) এই অধ�ায় এবং এত� উে�েশ� �ণীত িবিধর িবধান অনুযায়ী �াি� �বাড� তহিবল�েয়র ব�ব�াপনা ও

পিরচালনা কিরেব৷
  

(৪) �াি� �বাড� উহার �মতা �েয়াগ ও দািয়� পালেনর ব�াপাের সরকার কতৃ�ক সময় সময় �দ� িনেদ�েশর

অধীন থািকেব৷
  

(৫) সরকার যিদ এই মত �পাষণ কের �য, �াি� �বাড� বা উহার �কান সদস� দািয়� পালেন পুনঃ পুনঃ ব�থ�

হইেতেছ অথবা সাধারণতঃ তহিবল�েয়র ল�� ও �ােথ�র সিহত অসংগিতপূণ�ভােব কাজ-কম� কিরেতেছ তাহা

হইেল সরকার, �বাড� বা সদস�িটেক কারণ দশ�াইবার সুেযাগ দান কিরয়া, আেদশ �ারা-
  

(ক) উহােত িনিদ�� �ময়ােদর জন� �বাড� বািতল কিরেত পািরেব, অথবা সদস�িটেক তাহার পদ হইেত

অপসারণ কিরেত পািরেব; এবং
  

(খ) �াি� �বাড� পুনগ�িঠত না হওয়া পয�� বা উ� সদেস�র পেদ নূতন সদস� মেনানীত বা িনব�ািচত না হওয়া

পয�� �বােড�র বা উ� সদেস�র �মতা ও দািয়�, আেদেশ উি�িখত ব�ি� কতৃ�ক �েয়াগ ও পালেনর জন�

িনেদ�শ িদেত পািরেব৷
  

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন �াি� �বাড� বািতল হইবার পর, উহার সদস�গণ তাহােদর পেদ আর বহাল

থািকেবন না এবং এই অধ�ােয় বা �কান িবিধেত �াি� �বােড�র উে�খ থািকেল উহা উ� উপ-ধারার অধীন

�দ� আেদেশ উি�িখত ব�ি�েক বুঝাইেব৷
  

(৭) বািতেলর �ময়াদ �শষ হইবার পূেব�ই এই অধ�ােয়র িবধান অনুযায়ী �াি� �বাড� পুনগ�িঠত হইেব যাহােত



ইহা উ� �ময়াদ �শষ হইবার পর উহার কায�ভার �হণ কিরেত পাের৷
  

১৩৬[ (৮) উপ-ধারা ৫ এর দফা (ক) এ অধীন সরকার কতৃ�ক �কান �াি� �বাড� বািতল করা হইেল অথবা

উহার �চয়ারম�ান বা �কান সদস�েক অপসারণ করা হইেল উ� �বােড�র সদস�বৃ� অথবা উহার �চয়ারম�ান

বা সংি�� সদস� �াি� �বােড� পূনঃিনব�ািচত বা মেনানীত হইেত পািরেবন না।]
  
  
 
জিরমানা, অথ� আদায়,

ইত�ািদ

 

১৩৭[ ২৩৬৷ (১) �য ��ে� �কান �কা�ানী বা �াি� �বাড� ধারা ২৩৪ এর িবধানসমূহ �িতপালন কিরেত

ব�থ� হয়, �সইে�ে� সরকার, আেদশ �ারা উ� আেদেশ উি�িখত সমেয়র মেধ�, সংি�� িবধান অনুযায়ী কায�

স�াদেনর জন� িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব। 
  

(২) যিদ �কান �কা�ানী বা �াি� �বাড� উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� আেদশ অনুযায়ী িনধ�ািরত সমেয়র

মেধ� �কান কায� স�াদেন ব�থ� হয় তাহা হইেল সরকার, আেদশ �ারা, উ� �কা�ানীর �েত�ক পিরচালক,

ব�ব�াপক অথবা উহার ব�ব�াপনা কােজর সিহত �ত�� বা পেরা�ভােব দািয়ে� িনেয়ািজত সংি��

কম�কত�ােক অথবা, ���মত, সংি�� �াি� �বােড�র �চয়ারম�ান, সদস� বা উহার ব�ব�াপনার দািয়ে�

িনেয়ািজত ব�ি� বা ব�ি�বগ�েক অনিধক ০১ (এক) ল� টাকা এবং অব�হত ব�থ�তার ��ে�, ব�থ�তার �থম

তািরেখর পর হইেত �েত�ক িদেনর জন� আরও ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা কিরয়া জিরমানা আেরাপ কিরয়া

পরবত�ী ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� জিরমানার �মাট অথ� পিরেশােধর জন� িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেব:
  

তেব শত� থােক �য, �কান ব�ি� উি�িখত িবধান পুণরায় লংঘন কিরেল বা �িতপালেন ব�থ� হইেল তাহার

িব�ে� ি��ণ জিরমানা আেরািপত হইেব।
  

(৩) ধারা ২৩৪ এর অধীন �েদয় �কান অথ� অপিরেশািধত থািকেল এবং এই ধারার অধীন আেরািপত

জিরমানা, সংি�� আেদেশ উেল�িখত তািরেখর মেধ� পিরেশাধ করা না হইেল, উ� অপিরেশিধত অথ� ও

জিরমানা সরকারী দাবী িহসােব গণ� হইেব এবং উহা Public Demands Recovery Act, 1913
(Act No. IX of 1913) এর িবধান অনুযায়ী আদায়েযাগ� হইেব। 

  

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন �কান আেদেশর �ারা সং�ু� �কান ব�ি� উহা পুনিব�েবচনার জন�

সরকােরর িনকট, উ� আেদেশর ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�, দরখা� �পশ কিরেত পািরেবন এবং উ��প

দরখা� �াি�র পর সরকার অনিধক ৪৫ (পঁয়তাি�শ) িদেনর মেধ� িবষয়িট পুনিব�েবচনা করতঃ যথাযথ

আেদশ �দান কিরেব এবং িবষয়িট সংি�� ব�ি�, �কা�ানী বা �াি� �বাড�েক অবিহত কিরেব।
  

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন সরকার কতৃ�ক �দ� আেদশ চূড়া� বিলয়া গণ� হইেব।]
  
  
 
তথ� তলেবর �মতা

 

২৩৭৷ এই অধ�ায় অথবা সংি�� �কান িবিধর যথাযথ �েয়াগ িনি�ত করার লে�� এবং ইহার �েয়াজেন

সরকার �য �কান সমেয় �কান �কা�ানী বা �াি� �বােড�র িনকট হইেত তথ�, দিলল-দ�ােবজ অথবা

কায�ধারার নিথ-প� তলব কিরেত পািরেব৷
  
  
 
িবেরাধ িন�ি�, ইত�ািদ

 

২৩৮৷ (১) তহিবল�েয়র �শাসন সং�া� �কান িবষেয় �াি� �বাড� এবং �কা�ানীর মেধ� �কান মতিবেরাধ

�দখা িদেল িবষয়িট সরকােরর িনকট �পশ কিরেত হইেব এবং ইহার উহার সরকােরর িস�া� চূড়া� হইেব৷
  

(২) তহিবল�য় হইেত �া� সুেযাগ-সুিবধা স�েক� �াি� �বাড� অথবা �কা�ানীর িব�ে� �কান �িমেকর �কান

অিভেযাগ থািকেল উহা দশম অধ�ােয় বিণ�ত মজুরী হইেত কত�ন স�েক� িবেরাধ িন�ি�র প�া অনুযায়ী

িন�ি� কিরেত হইেব৷
  
  
 
�মতা অপ�ণ

 

২৩৯৷ সরকার এই অধ�ােয়র অধীন ইহার সকল অথবা �য �কান �মতা বা দািয়�, সরকারী �গেজেট ��াপন

�ারা, উহােত উি�িখত শত� সােপে�, ইহার �কান কম�কত�া অথবা অন� �কান কতৃ�প�েক অপ�ণ কিরেত

পািরেব৷



  
  
 
অংশ�হণ তহিবেলর

িবিনেয়াগ

 

২৪০৷ (১) অংশ�হণ তহিবেল বরা�কৃত অথবা জমাকৃত সকল অথ� �কা�ানীর ব�বসা পিরচালনার কােজ

লাগাইেত পারা যাইেব৷
  

(২) �কা�ানী �াি� �বাড�েক অংশ�হণ তহিবেলর অথ� উপ-ধারা (১১) এর অধীন িবিনেয়ােগর কােজ ব�বহার

কিরবার জন� অনুেরাধ কিরেত পািরেব, এবং �বাড� উ��প িবিনেয়াগ কিরবার িস�া� �হণ কিরেত পািরেব৷
  

(৩) �কা�ানীর ব�বসা পিরচালনার কােজ িনেয়ািজত অংশ�হণ তহিবেলর �কান অেথ�র উপর, �কা�ানী

ব�াংক হােরর আড়াই শতাংশ অিধক হাের অথবা উহার সাধারণ �শয়ােরর জন� �ঘািষত মুনাফার হােরর

পঁচা�র শতাংশ হাের, যাহা অিধক হইেব, সুদ �দান কিরেব৷
  

(৪) যিদ �কান �কা�ানীর একািধক ��ণীর সাধারণ �শয়ার থােক, এবং উহার জন� িবিভ� হাের মুনাফা

�ঘািষত হয় তাহা হইেল, উপ-ধারা (৩) এর অধীন �েদয় সুেদর হার িনধ�ারেণর উে�েশ� উ� �ঘািষত িবিভ�

মুনাফার হােরর ���ানুযায়ী িহসাবকৃত গড়েক �হণ কিরেত হইেব৷
  

(৫) অংশ�হণ তহিবেল �েদয় উ��প সুদ, তহিবেলর অথ� �কা�ানী �য বৎসের ব�বহার কিরয়ােছ, �সই

বৎসেরর অব�বিহত পরবত�ী বৎসেরর �থম তািরখ হইেত তহিবেল জমা হইেব৷
  

(৬) �য ��ে� �কান �কা�ানী উপ-ধারা (১) এর অধীন অংশ�হণ তহিবেলর �কান অথ� িনেজর ব�বসার

কােজ লাগাইেত ই�ুক না হয় �স ��ে�ও, উ� তহিবেল টাকা বরা� হওয়ার তািরখ হইেত উহা উপ-ধারা

(১১) অনুযায়ী িবিনেয়াগ না হওয়া পয�� সমেয়র জন� তহিবেলর উ� টাকার উপর উি�িখত হাের �কা�ানী

কতৃ�ক সুদ �েদয় হইেব৷
  

(৭) যিদ অংশ�হণ তহিবল �ািপত হওয়ার পর �কান সময় �কা�ানী, �বানাস অথবা �বানাস �শয়ােরর

মাধ�ম ব�তীত, অন� �কানভােব অিতির� মূলধন সং�হ কের, তাহা হইেল উপ-ধারা (১) এর অধীন

�কা�ানীর ব�বহার �যাগ� �কান অথ� অথবা অংশ�হণ তহিবেলর �কান স�দ সাধারণ সম-মূলধেন পিরবত�ন

করার �থম পছ� উ� তহিবেলর থািকেব; তেব ইহা, উ��প পিরবত�েনর পূেব�, �কা�ানীর পিরেশািধত

মূলধেনর পঁিচশ শতাংশ অথবা অিতির� মূলধেনর প�াশ শতাংশ, যাহা কম হইেব, এর অিধক হইেব না৷
  

ব�াখ�াঃ এই উপ-ধারায় “অিতির� মূলধন” বিলেত �কা�ানীর �কান িবেদশী অংশীদারেক �দওয়ার

��াবকৃত বা �দ� �কান মূলধনেক বুঝাইেব না৷
  

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন পিরবত�েনর অিধকার �েয়ােগর �েয়াজেন, �কা�ানীর অিতির� মূলধেন

অংশ�হণ কিরবার জন� অথ� সং�েহর লে�� অংশ�হণ তহিবেলর স�দ িবি� কিরবার জন� �াি� �বাড�েক

পয�া� সময় িদেত হইেব৷
  

(৯) উপ-ধারা (৭) এ বিণ�ত প�ায় সংগৃহীত �শয়ার অন�ান� �শয়ােরর মত একই প�ায় ভিবষ�ত �বানাস এবং

অিধকার-ইসু�েত অংশ�হণ কিরেব৷
  

(১০) উপ-ধারা (৭) এ বিণ�ত প�ায় সংগৃহীত �শয়ােরর, অন�ান� �শয়ােরর মত একই প�ায়, �ভােটর

অিধকার থািকেব এবং উ��প �ভােটর অিধকার অংশ�হণ তহিবেলর পে� �াি� �বাড� �েয়াগ কিরেব৷
 ১৩৮[ (১১) অংশ�হণ তহিবেলর অথ� সরকারী মািলকানাধীন িবিনেয়াগেযাগ� �কান খােত িবিনেয়াগ করা

যাইেব।]
  
  
 
সুিবধা �াি�র �যাগ�তা

 

২৪১৷ (১) সকল ১৩৯[ সুিবধােভাগী] এই অধ�ােয়র অধীন সকল সুিবধা ১৪০[ সমান অনুপােত] পাইবার

এবং তহিবল�েয় অংশ�হেণর �যাগ� হইেবন৷
  

(২) �কান িহসাব বৎসের �কান ১৪১[ সুিবধােভাগী] �কান �কা�ানীেত অনু�ন ছয় মাস চাকুরী পূণ� না কিরেল

িতিন উ� বৎসেরর জন� তহিবল�েয় অংশ�হণ কিরেত পািরেবন না৷
  



  
 
অংশ�হণ তহিবেলর

ব�বহার

 

২৪২৷ (১) �েত�ক বৎসর অংশ�হণ তহিবেল জমাকৃত �মাট অেথ�র �ই-তৃতীয়াংশ সমান অনুপােত সকল

১৪২[ সুিবধােভাগীগেণর] মেধ� নগেদ ব�ন করা হইেব, এবং অবিশ� এক-তৃতীয়াংশ ধারা ২৪০ (১১) এর

িবধান �মাতােবক িবিনেয়াগ করা হইেব, যাহার মুনাফাও সকল ১৪৩[ সুিবধােভাগীগেণর] মেধ� সমান

অনুপােত ব�ন করা হইেব৷
  

(২) যিদ �কান ১৪৪[ সুিবধােভাগী] ���ায় �কা�ানীর চাকুরী ত�াগ কিরয়া চিলয়া যান, তাহা হইেল এই

অধ�ােয়র অধীন তহিবল�য় হইেত তাহােক �কান সুিবধা �েদয় হইেল তাহা িতিন পাইেবন৷
  

(৩) �কান ১৪৫[ সুিবধােভাগীর] চাকুরী, বরখা� ব�তীত, অন� �কানভােব অবসান করা হইেল, িতিন

�কা�ানীর চাকুরী হইেত অবসর�া� �কান ১৪৬[ সুিবধােভাগীর] সমতুল� হইেবন৷
  

(৪) �কান ১৪৭[ সুিবধােভাগী] চাকুরী হইেত বরখা� হইেল, তহিবল�েয় তাহার অংশ বােজয়া� হইেব৷
  

(৫) �য ��ে� �কান ১৪৮[ সুিবধােভাগী] �কান �কা�ানীর �কান অিফস বা ইউিনট হইেত উহার অন� �কান

অিফস বা ইউিনেট বদলী হন, �স ��ে� তাহার নােম জমাকৃত তহিবল�েয়র সুিবধা উ� বদলীকৃত অিফেস

বা ইউিনেটর তহিবল�েয় �ানা�িরত হইেব, এবং তাহার পূেব�র অিফস বা ইউিনেটর চাকুরী তাহার বদলীকৃত

অিফস বা ইউিনেটর তহিবল হইেত �েদয় সুেযােগর ��ে� গণনায় আনা হইেব৷
  

(৬) �কান ১৪৯[ সুিবধােভাগীর] অবসর �হেণর পর িতিন, অথবা �কা�ানীেত চাকুরীরত থাকাকােল তাহার

মৃতু� ঘিটেল তাহার মেনানীত ��েভাগী, এই অধ�ােয়র অধীন পূণ� সুিবধা �ভাগ কিরেবন৷
  
  
 
কল�াণ তহিবেলর

ব�বহার  

১৫০[ ২৪৩। কল�াণ তহিবেল জমাকৃত অথ�, এই অধ�ােয়র িবধানাবলী �িতপালন সােপে�, �াি� �বাড�

�যভােব ি�র কিরেব �সইভােব এবং �সই উে�েশ� ব�বহার করা যাইেব, এবং �বাড� তৎস�েক� সরকারেক

অবিহত কিরেব।]
  
  
 
�কা�ানীেক �দ�

আিথ�ক �রয়াত
 

২৪৪৷ এই অধ�ায় �েযাজ� হয় এ�প সকল �কা�ানীর ��ে� তাহােদর কর �দানেযাগ� আয় িহসােবর

�বলায় তৎকতৃ�ক তহিবল�েয় বরা�কৃত �কান অথ� িহসােব ধরা হইেব না৷
  
  
 
তহিবল�েয়র আয়

আয়কর হইেত �রহাই
 

২৪৫৷ তহিবল�েয়র আয়, উহার মূলধনী মুনাফাসহ, আয়কর হইেত �রহাই পাইেব৷

  
  
 
�িমকগেণর আয়

আয়কর হইেত �রহাই
 

২৪৬৷ তহিবল�য় হইেত �য অথ� �িমকেক �দওয়া হয়, ইহার জন� তাহােক �কান আয়কর িদেত হইেব না৷

  
  
 
�াি� �বােড�র অব�হান

ও কাজ
 

২৪৭৷ (১) �াি� �বােড�র অিফস �কা�ানীর আংিগনায় �ািপত হইেব, এবং �য ��ে� �কান �কা�ানীর

একািধক অিফস অথবা ইউিনট থােক, �সে�ে� উহার �রিজি�কৃত �ধান কায�ালেয় ইহা �ািপত হইেব৷ 

 

(২) �াি� �বােড�র িহসাব র�ণসহ সকল খরচ �কা�ানী বহন কিরেব৷
  
  
 
তহিবল�েয়র িহসাব  ২৪৮৷ �কা�ানীর আয়-ব�েয়র িহসাব �য ভােব িনরীি�ত হয়, তহিবল�েয়র �িত বৎসেরর আয়-ব�েয়র



িনরী�া িহসাবও অনু�পভােব �কা�ানীর খরেচ িনরীি�ত হইেবঃ
  

তেব শত� থােক �য, সরকার িনজ খরেচ তহিবল�েয়র আয়-ব�েয়র �কান িবেশষ িনরী�ার জন� �ত� িনরী�ক

িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷
  
  
 
তহিবল�েয়র �দ�

সুিবধা অন�ান� সুিবধার

অিতির� হইেব

 

২৪৯৷ এই অধ�ােয়র অধীন �িমকেক �েদয় �কান সুিবধা, �কান আইন, চুি�, চাকুরীর শত�াবলী অথবা

অন�ভােব তাহােক �েদয় অন� �কান সুিবধার অিতির� িহসােব �েদয় হইেব এবং ইহা উ��প সুিবধার

পিরবেত� বা উহার হািন কিরয়া হইেব না৷
  
  
 
�মৗসুমী কােজ িনযু�

িশে�র ��ে� িবেশষ

িবধান

 

২৫০৷ এই অধ�ােয় যাহা িকছু থাকুক না �কন �য সকল �কা�ানী সম� বৎসেরর পিরবেত� উহার �কান অংেশ

উহােদর কাজ চালায় �স সকল �কা�ানীর মুনাফায় �িমকগেণর অংশ�হেণর জন� সরকার, সরকারী �গেজেট

��াপন �ারা, িবধান কিরেত পািরেব৷
  
  
 
একািধক িশ�স�িক�ত

কাজ-কেম� িনেয়ািজত

�কা�ানীসমূহ  

২৫১৷ এই অধ�ােয় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �দেশর একািধক �ােন একািধক িশ�স�িক�ত কাজ-কেম�

িনেয়ািজত �কান �কা�ানীর অনুেরাধ�েম সরকার উহার তহিবল�য়েক উহার িশ�স�িক�ত কাজ-কেম� রত

িবিভ� অিফস বা ইউিনেটর মেধ� িবভ� কিরবার জন� এবং উহার �েত�ক অিফস বা ইউিনেটর ��ে� �ত�

�াি� �বাড� গঠেনর জন� অনুমিত িদেত পািরেব; এবং �স ��ে� এই অধ�ােয়র িবধানাবলী এমন ভােব

�েযাজ� হইেব �যন উহার উ��প �েত�ক অিফস বা ইউিনট একিট �কা�ানী৷
  
  
 
বাংলােদশ িবিনেয়াগ

কেপ�ােরশন, ইত�ািদর

উপর অংশ�হণ

তহিবেলর ব�ব�াপনা

অপ�ণ

 

২৫২৷ �াি� �বাড�, সরকােরর পূব� অনুমিত�েম বাংলােদশ িবিনেয়াগ কেপ�ােরশন অথবা �সানালী ব�াংেক

উহার অংশ�হণ তহিবেলর ব�ব�াপনা অপ�ণ কিরবার জন� উহার সিহত চুি� কিরেত পািরেব; এবং এে�ে�

চুি�র শত�ানুযায়ী �েদয় �কান িফস �কা�ানী কতৃ�ক পিরেশাধেযাগ� হইেব৷

  
  

১৫১ [ �ষাড়শ-ক অধ�ায়
 িবলু� ডক-�িমক ব�ব�াপনা �বাড� সং�া� িবধান

 
ডক-�িমক ব�ব�াপনা

�বােড�র িবলুি�, ইত�ািদ

স�েক� িবেশষ িবধান

 ২৬৩ক। (১) �ষাড়শ অধ�ােয়র িবলু� ধারা ২৫৪ এর অধীন চ��াম ব�র কতৃপ�� ও মংলা ব�র কতৃ�পে�

গিঠত ডক-�িমক ব�ব�াপনা �বাড�, অতঃপর উ� �বাড��য় বিলয়া উি�িখত, িবলু� হইেব এবং উ�

�বাড��েয়র �রিজি�কৃত ডক-�িমকগেণর �রিজে�শন বািতল বিলয়া গণ� হইেব।
  

(২) উ� �বাড��েয়র িবলুি� সে�ও, -
  

(ক) উহােদর সকল কম�কত�া ও কম�চারী, যথা�েম, চ��াম ব�র কতৃপ�� ও মংলা ব�র কতৃপ�ে�

আ�ীকৃত হইেবন এবং তাহারা উহােদর কম�কত�া ও কম�চারী হইেবন, এবং উ� আ�ীকরেণর পূেব� তাহারা �য

শত� িবলু� উ� �বাড��েয়র চাকুরীেত িনেয়ািজত িছেলন, চ��াম ব�র কতৃপ�� বা ���মত, মংলা ব�র

কতৃপ�� কতৃ�ক পিরবিত�ত না হওয়া পয��, �স একই শেত� তাহারা সংি�� কতৃ�পে�র চাকুরীেত িনেয়ািজত

থািকেবন;
  

(খ) দফা (ক) এর অধীন উহােদর সকল কম�কত�া ও কম�চারীর আ�ীকরেণর ��ে�, Surplus Public
Servants Absorption Ordinance, 1985 (Ord. No. XXIV of 1985) এর িবধান অনুসরণ

কিরেত হইেব;
  

(গ) উহােদর সকল কম�কত�া ও কম�চারীর �িভেড� ফা�, �াচুিয়িট, কল�াণ তহিবল, িলকুইড ফা�

দায়মু�ভােব, যথা�েম, চ��াম ব�র কতৃপ�� ও মংলা ব�র কতৃ�পে� হ�া�িরত হইেব এবং সংি��

কতৃপ�� উহােদর র�ণ ও পিরচালনা কিরেব;



 

(ঘ) উহােদর সকল স�দ, অিধকার, �মতা ও সুিবধািদ এবং �াবর ও অ�াবর স�ি�, নগদ ও ব�াংক বা

আিথ�ক �িত�ােন গি�ত অথ�, িবিনেয়াগ, সকল িহসােবর বই, �রিজ�ার, নিথ ও অন�ান� দিলল-প�,

যথা�েম, চ��াম ব�র কতৃপ�� ও মংলা ব�র কতৃপ�ে� হ�া�িরত ও ন�� হইেব এবং সংি�� কতৃপ��

উহােদর অিধকারী হইেব;
  

(ঙ) িবলুি�র অব�বিহত পূেব� উহােদর সকল ঋণ বা দায় ও দািয়� এবং উহােদর �ারা বা উহােদর সিহত �য

সকল চুি� স�ািদত হইয়ােছ উহা, যথা�েম, চ��াম ব�র কতৃপ�� ও মংলা ব�র কতৃ�পে�র ঋণ, দায় ও

দািয়� এবং উহােদর �ারা বা উহােদর সিহত স�ািদত চুি� বিলয়া গণ� হইেব;
  

(চ) িবলুি�র অব�বিহত পুেব� উহােদর �ারা বা উহােদর িব�ে� দােয়রকৃত সকল মামলা বা আইনগত

কায�ধারা, যথা�েম, চ��াম ব�র কতৃপ�� ও মংলা ব�র কতৃপ�� কতৃ�ক বা তাহােদর িব�ে� দােয়রকৃত

মামলা বা কায�ধারা বিলয়া গণ� হইেব এবং তদনুযায়ী উহােদর �নানী ও িন�ি� হইেব।
  

(৩) উপ-ধারা (২) এর িবধান �েয়ােগ অ��তার কারেণ উহা কায�কর কিরবার ��ে� �কান অসুিবধা �দখা

িদেল, সরকার, উ� অসুিবধা দূরীকরণাথ�, আেদশ �ারা, উ� িবধােনর ��ীকরণ বা ব�াখ�া �দান করতঃ

�েয়াজনীয় �য �কান ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেব।]
  
  

স�দশ অধ�ায়
 ভিবষ� তহিবল

 
�বসরকারী খােত

�িত�ােনর �িমকগেণর

জন� ভিবষ� তহিবল

 ২৬৪৷ (১) �বসরকারী খােতর �কান �িত�ান উহার �িমকগেণর সুিবধার জন� ভিবষ� তহিবল গঠন কিরেত

পািরেব৷ 
  

(২) উপিরউ� ভিবষ� তহিবল ধারা ৩ এর অধীন �কান �িত�ান কতৃ�ক এত� উে�েশ� �ণীত িবিধ �ারা

িনধ�ািরত প�ায় গিঠত হইেব৷ 
  

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �বসরকারী খােতর �কান �িত�ােন িনেয়ািজত �িমকগেণর

জন� ভিবষ� তহিবল গঠেনর উে�েশ� সরকার িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব, এবং যিদ উ��প িবিধ �ণীত

হয় তাহা হইেল �য �িত�ােন উহা �েযাজ� হইেব �স �িত�ান উহার িবধানাবলী মািনয়া চিলেত বাধ� থািকেব৷

 

(৪) উ��প ভিবষ� তহিবল একিট �াি� �বাড� �ারা পিরচািলত হইেব৷ 
  

(৫) উ��প �াি� �বাড� সংি�� �িত�ােনর মািলক এবং উহােত িনযু� �িমকগেণর সমান সংখ�ক �িতিনিধ

সম�েয় গিঠত হইেব; এবং সরকার কতৃ�ক মেনানীত �কান ব�ি� ইহার �চয়ারম�ান হইেবন৷ 
  

(৬) মািলেকর �িতিনিধ মািলক কতৃ�ক মেনানীত হইেবন এবং �িমকগেণর �িতিনিধ �যৗথ দর কষাকিষ

�িতিনিধ কতৃ�ক মেনানীত হইেবন৷ 
  

(৭) �য ��ে� �কান �িত�ােন �কান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ নাই, �স ��ে� �িমকগেণর �িতিনিধ �ম

পিরচালেকর ত�াবধােন, উ� �িত�ােনর �িমকেদর �ারা িনব�ািচত হইেবন৷ 
  

(৮) �াি� �বােড�র সকল সদস� �ই বৎসেরর �ময়ােদ তাহােদর পেদ অিধি�ত থািকেবনঃ 
  

তেব শত� থােক �য, উ� �ময়াদ �শষ হওয়া সে�ও তাহােদর উ�রািধকারীগণ কায�ভার �হণ না করা পয��

তাহারা �ীয় পেদ বহাল থািকেবন৷ 
  

(৯) �য �িত�ােন ভিবষ� তহিবল গঠন করা হইয়ােছ �স �িত�ােনর �েত�ক �ায়ী �িমক উহােত তাহার

চাকুরী এক বৎসর পূণ� কিরবার পর �েত�ক মােস উহার ভিবষ� তহিবেল, িভ��প �কান চুি� না থািকেল,

তাহার মািসক মূল মজুরীর অনু�ন সাত শতাংশ এবং অনিধক আট শতাংশ হাের চাঁদা �দান কিরেবন; এবং

মািলকও ইহােত উ� হাের চাঁদা �দান কিরেবন৷ 
  

(১০) এই ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �বসরকারী খােতর �কান �িত�ান উহার �িমকগেণর সুিবধার



জন� ভিবষ� তহিবল গঠন কিরেত বাধ� থািকেব যিদ উ� �িত�ােনর অনু�ন িতন-চতুথ�াংশ �িমক মািলেকর

িনকট িলিখত দরখা� �পশ কিরয়া উ��প ভিবষ� তহিবল গঠেনর দাবী কেরন৷ 
  

(১১) �যে�ে� উপ-ধারা (১০) এর অধীন ভিবষ� তহিবল গঠেনর দাবী করা হয়, �স ��ে� �িত�ােনর

মািলক দরখা� �াি�র ছয় মােসর মেধ� উহা গঠেনর জন� ধারা ৩ এর অধীন �েয়াজনীয় িবিধ �ণয়ন

কিরেবন এবং ভিবষ� তহিবল উ� সময় অিত�া� হইবার পূেব�ই চালু কিরেবন৷ 
  

(১২) উ� ভিবষ� তহিবেল জমাকৃত �মাট অেথ�র অনু�ন অেধ�ক অথ� িন��প উে�েশ� িবিনেয়াগ কিরেত

হইেব, যথাঃ- 
  

(ক) আই, িস, িব, িমউচু�য়াল ফা� সািট�িফেকট; 
  

(খ) আই, িস, িব, ইউিনট সািট�িফেকট; এবং 
  

(গ) �িতর�া ও ডাক স�য় প�সহ অন� �কান সরকারী ঋণপ�৷ 
  

(১৩) উ� ভিবষ� তহিবেলর পিরচালনা ব�য় মািলক বহন কিরেবন৷ 
  

(১৪) �িত�ােনর আয়-ব�েয়র িহসাব �যভােব িনরীি�ত হয়, ভিবষ� তহিবেলর �িত বৎসেরর আয়-ব�েয়র

িহসাবও �সভােব �িত�ােনর খরেচ িনরীি�ত হইেবঃ 
  

তেব শত� থােক �য, সরকার িনজ খরেচ উ� তহিবেলর আয়-ব�েয়র �কান িবেশষ িনরী�ার জন� �ত�

িনরী�ক িনেয়াগ কিরেত পািরেব৷ 
  

(১৫) ভিবষ� তহিবেলর আয়-ব�েয়র িহসাব তৎস�েক� িনরী�া িরেপাট�সহ, িনরী�া িরেপাট� �পশ করার এক

মােসর মেধ� �ম পিরচালেকর িনকট ��রণ কিরেত হইেব৷ 
  

(১৬) �য ��ে� সরকার এই মেম� স�� হয় �য, �বসরকারী খােতর �কান �িত�ােন গিঠত ভিবষ� তহিবল

সে�াষজনকভােব কাজ কিরেতেছ এবং ইহার িব�ে� �িমকগেণর �কান অিভেযাগ নাই, �সে�ে� সরকার

সংি�� �িত�ােনর মািলেকর িনকট হইেত �া� দরখাে�র িভি�েত িলিখত আেদশ �ারা উ� �িত�ানেক এই

ধারার �েয়াগ হইেত �রহাই িদেত পািরেব৷ 
  

(১৭) এই ধারার িবধান অনুযায়ী ভিবষ� তহিবল গঠনকারী �কান �িত�ান ভিবষ� তহিবল আইন, ১৯২৫

(১৯২৫ সেনর ১৯নং আইন) এর উে�েশ� সরকারী �িত�ান বিলয়া গণ� হইেব৷ 
  

(১৮) এই ধারায় �বসরকারী খােতর �িত�ান বিলেত এমন �কান �িত�ানেক বুঝাইেব যাহা সরকার বা �কান

�ানীয় কতৃ�পে�র সরাসির মািলকানায় বা ব�ব�াপনায় নাই অথবা যাহার ��ে� সরকার বা �কান �ানীয়

কতৃ�প� কতৃ�ক �ণীত �কান ভিবষ� তহিবল িবিধ �েযাজ� হয় না৷
  
  
 
চা-বাগান �িমক ভিবষ�

তহিবল
 

২৬৫৷ (১) চা-বাগান �িমক ভিবষ� তহিবল নােম একিট ভিবষ� তহিবল �ািপত হইেব৷
  

(২) চা-বাগান �িমক ভিবষ� তহিবল, অতঃপর এই অধ�ােয় ভিবষ� তহিবল বিলয়া উি�িখত, ধারা ২৬৬ এর

অধীন গিঠত একিট �াি� �বাড� এর উপর ন�� হইেব এবং উহার �ারা পিরচািলত হইেব৷
  
  
 
চা-বাগান �িমক ভিবষ�

তহিবল �াি� �বাড�

 ২৬৬৷ (১) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, চা-বাগান �িমক ভিবষ� তহিবল �াি� �বাড� নােম একিট

�বাড� গঠন কিরেব৷ 
  

(২) িন��প সদস� সম�েয় �াি� �বাড� গিঠত হইেব, যথা  
  

(ক) �চয়ারম�ান; 
  



(খ) মািলকগেণর �িতিনিধ�কারী িতনজন সদস�; 
  

(গ) চা-�িমকগেণর �িতিনিধ�কারী িতনজন সদস�; 
  

(ঘ) চা-িশে�র সিহত সংি�� নেহন এ�প �ইজন সদস�৷ 
  

(৩) �চয়ারম�ান ও অন�ান� সদস�গণ সরকার কতৃ�ক িনযু� হইেবনঃ 
  

তেব শত� থােক �য, উপ-ধারা (২) (খ) ও (গ) এর অধীন সদস�গণ সরকার কতৃ�ক এতদউে�েশ� �ীকৃত

মািলকগণ ও ���মত, �িমকগেণর সংগঠেনর সিহত আেলাচনা�েম িনযু� হইেবন৷ 
  

(৪) �চয়ারম�ান ও অন�ান� সদস�গণ তাহােদর িনযুি�র তািরখ হইেত িতন বৎসর �ময়ােদ তাহােদর পেদ

অিধি�ত থািকেবনঃ 
  

তেব শত� থােক �য, উ��প �ময়াদ �শষ হওয়া সে�ও, তাহােদর উ�রািধকারীগণ কায�ভার �হণ না করা

পয�� তাহারা �ীয় পেদ বহাল থািকেবন৷ 

 

(৫) �চয়ারম�ান ও অন�ান� সদস�গণ এই অধ�ায় অথবা িবিধ �ারা অিপ�ত দািয়� পালন কিরেবন৷ 
  

(৬) �াি� �বাড� একিট সংিবিধব� সং�া হইেব, এবং ইহার �ায়ী ধারাবািহকতাও একিট সাধারণ সীলেমাহর

থািকেব, এবং ইহার নােম ইহা মামলা দােয়র কিরেত পািরেব বা ইহার িব�ে� মামলা দােয়র করা যাইেব৷
  

১৫২[ (৭) �কান ব�ি� �াি� �বােড�র সদস� হইেত পািরেবন না, যিদ িতিন -
  

(ক) �নিতক �লনজিনত �কান �ফৗজদারী মামলায় �দাষী সাব�� হন;
  

(খ) উপযু� আদালত কতৃ�ক �দউিলয়া �ঘািষত হইবার পর পাঁচ বৎসর অিতবািহত না হয়; 

 

(গ) উপযু� আদালত কতৃ�ক মানিসক ভারসাম�হীন বা বুি��� বিলয়া �ষািষত হন।
  

(৮) �াি� �বাড� উহার কায��ম সু�ুভােব স�াদেনর লে��, এত�ে�েশ� সরকােরর পূব�ানুেমাদন সােপে�,

�িবধানমালা �ণয়নপূব�ক �েয়াজনীয় সংখ�ক জনবল িনেয়াগ কিরেত পািরেব।]
  
  
 
�শাসন ব�য়

 

২৬৭৷ (১) �াি� �বাড� চাঁদার িভি�েত একিট �শাসিনক খরচ আেরাপ কিরেত পািরেব৷
  

(২) সরকার, �বােড�র সিহত পরামশ��েম, মািলক এবং �িমকগেণর �মাট চাঁদার কত শতাংশ �শাসিনক খরচ

হইেব ইহা িনধ�ারণ কিরেব৷
  

(৩) �েত�ক মাস �শষ হইবার পনর িদেনর মেধ� মািলক �ত� ব�াংক �াফট বা �চেকর মাধ�েম ভিবষ�

তহিবেল �শাসিনক খরচ �দান কিরেবন৷
  

(৪) �শাসিনক খরচ �চেকর মাধ�েম �দান করা হইেল উ� �চেকর অথ� সং�েহর জন�ও �কান খরচ �েদয়

হইেল তাহা �চেকর অেথ�র সিহত অ�ভু�� কিরয়া িদেত হইেব৷
  
  
 
চাঁদা  ২৬৮৷ (১) িতন বৎসেরর অিধককাল যাব� চালু আেছ এ�প �েত�ক চা-বাগােনর মািলক তাহার চা-বাগােনর

�কান িশ�াধীন �িমক ব�তীত, এক বৎসেরর অিধককাল যাব� কম�রত আেছন এ�প �েত�ক �িমক স�েক�

তাহার মূল মজুরীর সােড় সাত শতাংশ হাের ভিবষ� তহিবেল চাঁদা �দান কিরেবন৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �েত�ক �িমক তাহার স�েক� মািলক কতৃ�ক �েদয় চাঁদার হাের ভিবষ�

তহিবেল চাঁদা �দান কিরেবন৷
  



(৩) �কান ��ে� এই ধারার অধীন �েদয় �কান চাঁদায় টাকার ভ�াংশ জিড়ত থািকেল উ� ভ�াংশ িনকট�

পূণ� টাকায় লইয়া আিসেত হইেব৷
  

(৪) যিদ �কান ��ে� এই আইন বলব� হইবার সমেয় �কান �চিলত ভিবষ� তহিবেল �দ� চাঁদার হার এই

ধারায় িনধ�ািরত চাঁদার হার হইেত উ�তর হয় তাহা হইেল উ� উ�তর হাের উ� তহিবেল চাঁদা �দান

কিরয়া যাইেত হইেব, �যন এই আইন বলব� হয় নাই৷
  

(৫) িবিধ �ারা িনধ�ািরতভােব ভিবষ� তহিবেল �মাট অথ� জমা রািখেত হইেব এবং িবিনেয়াগ কিরেত হইেব৷
  
  
 
�িত আদায়

 

২৬৯৷ �য ��ে� �কান মািলক ভিবষ� তহিবেল চাঁদা �দােন অথবা এই অধ�ায় বা �কান িবিধর অধীন �েদয়

�কান খরচ �দােন �খলাপ কেরন �স ��ে� �াি� �বাড� মািলেকর িনকট হইেত উ��প বেকয়া অেথ�র সিহত

উহার অিতির� িহসােব অনিধক পঁিচশ শতাংশ হাের �িতপূরণ আদায় কিরেত পািরেব৷
  
  
 
ভিবষ� তহিবল

অে�াকেযাগ�

 

২৭০৷ (১) �কান �িমেকর ভিবষ� তহিবেলর িহসােব �য অথ� জমা থােক �স অথ� �কান ভােবই হ�া�রেযাগ� বা

দায়ব� �যাগ� হইেব না এবং উ� �িমেকর �কান কজ� বা দায় স�েক� �কান আদালত কতৃ�ক �দ� িড�ী বা

রােয়র অধীন উহা ��াকেযাগ� হইেব না অথবা �দউিলয়া আইন, ১৯২০ (১৯২০ সেনর ৫ নং আইন) এর

অধীন িনযু� �কান িরিসভার উ��প �কান অথ� দাবী কিরেত অিধকারী হইেবন না৷
  

(২) �কান �িমেকর মৃতু�র সময় তাহার ভিবষ� তহিবেলর িহসােব �য অথ� জমা থােক �স অথ�, অন� �কান

আইেনর অধীন অনুেমািদত কত�ন সােপে�, তাহার মেনানীত ব�ি�র উপর ন�� হইেব, এবং তাহার মৃতু�র

পূেব� তাহার বা তাহার মেনানীত ব�ি�র �কান কজ� বা দায় হইেত ইহা মু� থািকেব৷
  
  
 
অন� �কান কেজ�র উপর

চাঁদা �দান অ�ািধকার

পাইেব  

২৭১৷ এই অধ�ােয়র অধীন �কান চাঁদা অনাদায়ী থািকেল উহা যিদ মািলেকর �দউিলয়া সাব�� হইবার পূেব�

�েদয় হয় অথবা �টাইয়া �ফলার আেদশাধীন �কান �কা�ানীর ��ে� উহা যিদ উ� আেদেশর পূেব� �েদয়

হয় তাহা হইেল অনাদায়ী চাঁদাসং�া� দায় �দউিলয়া আইন, ১৯২০ (১৯২০ সেনর ৫নং আইন) এর ধারা

৬১ অথবা �কা�ানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২৩০ এর অধীন এ�প কেজ�র অ�ভু�� হইয়ােছ বিলয়া গণ�

হইেব যাহা উ� �দউিলয়া বা �কা�ানীর স�ি� ব�েনর সময় অন� সকল কেজ�র উপর অ�ািধকার পাইেব৷
  
  
 
মজুরী বা অন� �কান

সুেযাগ-সুিবধা মািলক

কমাইেত পািরেবন না

 

২৭২৷ এই আইন বা �কান িবিধর অধীন �কান চাঁদা বা খরচ �দােন বাধ� �কবলমা� এই কারেণ মািলক

�ত�� বা পেরা�ভােব �কান �িমেকর �াপ� মজুরী বা অন� �কান সুেযাগ-সুিবধা কমাইেত পািরেবন না৷

  
  
 
সংবাদপ� �িমকগেণর

জন� ভিবষ� তহিবল

 ২৭৩৷ (১) �েত�ক সংবাদপ� �িত�ান উহার সংবাদপ� �িমকগেণর সুিবধার জন� িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায়

একিট ভিবষ� তহিবল গঠন কিরেব৷ 
  

(২) উ� ভিবষ� তহিবল একিট �াি� �বাড� �ারা পিরচািলত হইেব৷ 
  

(৩) উ� �াি� �বাড� সংি�� সংবাদপ� �িত�ােনর মািলক এবং উহােত িনযু� সংবাদপ� �িমকগেণর সমান

সংখ�ক �িতিনিধ সম�েয় গিঠত হইেব এবং তাহারা িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায় মেনানীত এবং িনযু� হইেবন৷ 
  

(৪) �েত�ক সংবাদপ� �িমক �কান সংবাদপ� �িত�ােন তাহার চাকুরীর �থম �ই বৎসর পূণ� কিরবার পর

�েত�ক মােস উহার ভিবষ� তহিবেল তাহার মািসক মজুরীর অনু�ন সাত শতাংশ এবং অনিধক আট শতাংশ

হাের চাঁদা �দান কিরেবন, এবং মািলকও উহােত উ� হাের চাঁদা �দান কিরেবন৷ 
  

(৫) �কান সংবাদপ� �িমক তাহার চাকুরীর �থম �ই বৎসেরর মেধ�ও তাহার িনজ ই�ায় উ� ভিবষ�

তহিবেল চাঁদা �দান কিরেত পািরেবন, িক� �স ��ে� সংবাদপ� �িত�ােনর মািলক তাহার িনজ ই�ায় উ�



তহিবেল চাঁদা �দান কিরেত বা না কিরেত পািরেবন৷ 
  

(৬) ভিবষ� তহিবল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সেনর ১৯ নং আইন) এর উে�েশ� �কান সংবাদপ� �িত�ান

একিট সরকারী �িত�ান বিলয়া গণ� হইেব৷
  
  

অ�াদশ অধ�ায়
 িশ�াধীনতা

 
অধ�ােয়র �েয়াগ

 
২৭৪৷ এই অধ�ায় এমন �কান �িত�ােনর ��ে� �েযাজ� হইেব যাহা �ই বৎসেরর অিধককাল যাব� চালু

আেছ, যাহােত সাধারণতঃ অনু�ন প�াশ জন �িমক িনযু� আেছন ১৫৩[ ***]৷
  
  
 
িবেশষ সং�া

 

২৭৫৷ িবষয় বা �সংেগর পিরপ�ী িকছু না থািকেল, এই অধ�ােয়- 
  

১৫৪[ (ক) ‘‘�যাগ� কতৃ�প�’’ অথ� �ধান পিরদশ�ক অথবা ত� কতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া;]
  

(খ) “িশ�াধীন” অথ� িশ�াধীনতা প�িতর মাধ�েম �িশ�ণ �হণকারী �কান ব�ি�; 
  

(গ) “িশ�াধীনতা” অথ� এমন �কান �িশ�ণ প�িত যাহােত �কান মািলক �কান ব�ি�েক িনেয়াগ কিরয়া

তাহােক �কান িশ�াধীনতােযাগ� �পশায় বা বৃি�েত �ণালীব�ভােব পূব�িনধ�ািরত �কান �ময়ােদর জন� �িশ�ণ

িদেত বা �দওয়ার ব�ব�া কিরেত রািজ হন এবং উ� �ময়াদকােল উ� িশ�াধীন ব�ি� মািলেকর অধীেন

চাকুরী কিরেত বাধ� থােকন; এবং 
  

(ঘ) “িশ�াধীনতােযাগ� �পশা” অথ� �কান �িত�ােনর এমন �কান �পশা বা বৃি� যাহা �যাগ� কতৃ�প�, সরকারী

�গেজেট ��াপন �ারা, এই অধ�ােয়র উে�েশ� িশ�াধীনতােযাগ� �পশা বিলয়া �ঘাষণা কের৷
  
  
 
ি�প�ীয় উপেদ�া

কিমিট
 

২৭৬৷ সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায়, িশ�াধীনতা সং�া� িবষেয়

সরকার এবং �যাগ� কতৃ�প�েক উপেদশ �দােনর উে�েশ� ি�প�ীয় উপেদ�া কিমিট গঠন কিরেত পািরেব৷
  
  
 
মািলেকর বাধ�বাধকতা  ২৭৭৷ এই অধ�ায় এবং িবিধর িবধান সােপে�, �কান মািলক- 

  

(ক) তাহার �িত�ােন এই অধ�ায় এবং িবিধর িবধান�িল যথাযথভােব মািনয়া চলা িনি�ত কিরেবন; 
  

(খ) িবিধ অনুযায়ী তাহার �িত�ােন িশ�াধীনতা কম�সূচী চালু কিরেবন; এবং িবিধ �ারা িনধ�ািরত সমেয়র

মেধ� উহা �যাগ� কতৃ�পে�র সিহত �রিজি� কিরেবন; 
  

(গ) তাহার �িত�ােন িশ�াধীনতােযাগ� �পশা বা বৃি�েত িনযু� ব�ি�গেণর মধ� হইেত গেড় অনু�ন এক-

চতুথ�াংশ ব�ি�েক, অথবা �যাগ� কতৃ�প� কতৃ�ক িলিখতভােব অন� �কান অনুপাত িনধ�ারণ কিরেল �সই

অনুপােত, িশ�াধীন িহসােব �িশ�ণ �দান কিরেবন ১৫৫[ এবং িশ�াধীন িহসােব �িশ�ণ �হণকারী

মেনানয়েনর ��ে� �িতব�ী �িমকেদর অ�ািধকার �দান কিরেবন]; 
  

(ঘ) তাহার �িত�ােন যিদ এই আইন বলব� হইবার পূব� হইেত িশ�াধীনতা কম�সূচী চালু হইয়া থােক তাহা

হইেল উহােক এই অধ�ায় এবং িবিধর িবধােনর সিহত সুসাম�স� কিরয়া সংেশাধন কিরেবন, এবং িবিধ �ারা

িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� উ��প সংেশািধত কম�সূচী �যাগ� কতৃ�পে�র সিহত �রিজি� কিরেবন; 
  

(ঙ) �মাট �াভািবক কম� সমেয়র অ�ত িবশ শতাংশ সময় িশ�াধীন �িমক যাহােত �েয়াজনীয় তাি�ক িশ�া

পান ইহা িনি�ত কিরেবন; 
  

(চ) স�ূ��ণ� িনজ খরেচ িশ�াধীনতা কম�সূচী �ণয়ন ও চালু কিরেবন; এবং 



 

(ছ) �যাগ� কতৃ�পে�র িলিখত অনুমিত ব�িতেরেক এমন �কান ব�ি�েক িশ�াধীন িহসােব িনযু� কিরেবন না

িযিন অন� �কান মািলেকর অধীন িশ�াধীন িছেলন এবং িতিন তাহা পিরত�াগ কিরয়া আিসয়ােছন অথবা

শৃ�লা ভংেগর কারেণ মািলক কতৃ�ক কম�চু�ত হইয়ােছন৷
  
  
 
আয়কর, ইত�ািদ হইেত

মুি�

 

২৭৮৷ (১) আয়কর অধ�ােদশ, ১৯৮৪, (১৯৮৪ সেনর ৩৬ নং অধ�ােদশ) এ িভ��প যাহা িকছুই থাকুক না

�কন, এই অধ�ায় এবং িবিধর িবধান �মাতােবক পিরচািলত �কান িশ�াধীনতা কম�সূচীর জন� মািলক কতৃ�ক

ব�িয়ত �কান অেথ�র জন� তাহােক আয়-কর �দান কিরেত হইেব না৷ 
  

(২) আমদানী ও র�ানী (িনয়�ণ) আইন, ১৯৫০ (১৯৫০ সেনর ৩৯ নং আইন) অথবা �কান িবিধ বা আেদেশ

িভ��প যাহা িকছুই থাকুক না �কন, এই অধ�ােয়র অধীন িশ�াধীনতা কম�সূচী পিরচালনার উে�েশ�

�েয়াজনীয় �কান িজিনসপ� আমদানীর জন� সরকার আেদশ �ারা মািলকেক লাইেস� �দােনর িবধান

কিরেত পািরেব৷
  
  
 
মািলকেক উপেদশ ও

িনেদ�শনা �দান
 

২৭৯৷ �যাগ� কতৃ�প�, এই অধ�ায় এবং িবিধর িবধান �মাতােবক �কান �িত�ােন পিরচািলত �কান

িশ�াধীনতা কম�সূচী স�েক�, মািলকেক স�ব সব��কার কািরগরী উপেদশ ও িনেদ�শনা িদেব৷
  
  
 
িশ�াধীন �িমেকর

বাধ�বাধকতা

 

২৮০৷ (১) এই অধ�ায় এবং িবিধর িবধান সােপে� �কান িশ�াধীন �িমক- 
  

(ক) তাহার �পশা বা বৃি� িবেবক-বুি�সহকাের ও অধ�বসােয়র সিহত িশিখেবন এবং িশ�াধীনতার �ময়াদ

�শষ হইবার পর িনেজেক একজন দ� �িমক িহসােব �যাগ� কিরবার �চ�া কিরেবন; 
  

(খ) মািলক কতৃ�ক �ণীত কম�সূচী অনুযায়ী ব�বহািরক �িশ�ণ ও তাি�ক িশ�া �দানকােল হািজর থািকেবন;

 

(গ) িশ�াধীনতা স�েক� মািলক অথবা তাহার �িতিনিধ কতৃ�ক �দ� সকল আইনানুগ আেদশ মািনয়া

চিলেবন এবং িশ�াধীনতা চুি�র অধীন তাহার সকল দায়-দািয়� পালন কিরেবন; 
  

(ঘ) তাহার �িশ�েণর উ�িত যাচাই কিরবার জন� সময় সময় গৃহীত �কান পরী�া িদেত িতিন বাধ�

থািকেবন; 
  

(ঙ) তাহার সমে�ণীর �িমকগেণর ��ড ইউিনয়ন ব�তীত অন� �কান ��ড ইউিনয়েনর সদস� হইেবন না; 
  

(চ) তাহার িশ�াধীনতা স�েক� মািলেকর িব�ে� �কান অিভেযাগ থািকেল এবং মািলেকর িনকট হইেত

ইহার �কান �িতকার না পাইেল, িতিন �িতকােরর জন� �যাগ� কতৃ�পে�র িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন

এবং এই স�ে� �যাগ� কতৃ�পে�র িস�া� মািনয়া চিলেবন; এবং 

 

(ছ) �যাগ� কতৃ�পে�র িলিখত পূব� অনুেমাদন ব�িতেরেক, তাহার িশ�াধীনতাকাল সমা� হওয়ার পর িতিন

িশ�াধীনতা ছািড়য়া যাইেবন না৷ 
  

(২) যিদ �কান িশ�াধীন �িমক তাহার িশ�াধীনতা চুি�র শত� পালেন ব�থ� হন অথবা যিদ

িশ�াধীনতাকােলর �কান সমেয় ���ায় িশ�াধীনতা ছািড়য়া যান অথবা তাহার �িশ�েণর উ�িত স�েক�

অব�াহত িব�প িরেপাট� পাওয়া যায় অথবা অবাধ�তা, িবিধ ল�ন, কােজ অনুপি�িত, কত�েব� অবেহলা

কেরন, তাহা হইেল িতিন বা, ���মত, তাহার িপতা বা অিভভাবক বা জািমনদার এককভােব অথবা

�যৗথভােব িবিধ �ারা িনধ�ািরত �িতপূরণ �দান এবং িশ�াধীনতা কােজ তাহার জন� ব�িয়ত অথ� মািলকেক

�ফরত িদেত বাধ� থািকেবন৷
  
  
 
�েবশ, পিরদশ�ন,

ইত�ািদর �মতা

 ২৮১৷ �যাগ� কতৃ�প�- 

 



(ক) �েয়াজনীয় সহকারীসহ, �কান �িত�ােন বা উহার অংশ িবেশেষ �য �কান যুি� সংগত সমেয় �েবশ

কিরেত, পিরদশ�ন কিরেত ও পরী�া কিরয়া �দিখেত পািরেব; 

 

(খ) উ� �িত�ােন িনেয়ািজত �কান িশ�াধীন �িমকেক পরী�া কিরেত, অথবা এই অধ�ায় �মাতােবক রি�ত

�কান �রিজ�ার, নিথ বা দিলল-দ�ােবজ �পশ করার িনেদ�শ িদেত, এবং এই অধ�ােয়র উে�েশ� �েয়াজনীয়

িবেবিচত হইেল, �কান ব�ি�র িনকট হইেত ব�ব� বা িববৃিত �হণ কিরেত পািরেব; 

 

(গ) উ� �িত�ােন এই অধ�ায় এবং িবিধর িবধান যথাযথভােব পািলত হইেতেছ িক না-ইহা �দিখবার জন�

�েয়াজনীয় তদ� বা পরী�া পিরচালনা কিরেত পািরেব; এবং 

 

(ঘ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অন� �কান �মতাও �েয়াগ কিরেত পািরেব৷
  
  
 
�মতা অপ�ণ

 
২৮২৷ এত� উে�েশ� �ণীত িবিধ সােপে�, �যাগ� কতৃ�প� িলিখত আেদশ �ারা ইহার সকল অথবা �য �কান

�মতা তাহার অধঃ�ন �য �কান ব�ি� বা কম�কত�ােক অপ�ণ কিরেত পািরেব৷
  
  

ঊনিবংশ অধ�ায়
 অপরাধ, দ� এবং প�িত

 
ধারা ৩৩-এর অধীন

�ম আদালেতর আেদশ

অমান� করার দ�

 

২৮৩৷ �কান ব�ি� ধারা ৩৩-এর অধীন �দ� �ম আদালেতর �কান আেদশ পালন কিরেত অ�ীকার কিরেল

অথবা ব�থ� হইেল, িতিন িতন মাস পয�� িবনা�ম কারাদে�, অথবা পাঁচ হাজার টাকা পয�� অথ� দে�, অথবা

উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
িশ� এবং িকেশার

িনেয়ােগর জন� দ�  

২৮৪৷ �কান ব�ি� �কান িশ� বা িকেশারেক চাকুরীেত িনযু� কিরেল, অথবা এই আইেনর �কান িবধান ল�ন

কিরয়া �কান িশ� বা িকেশারেক চাকুরী কিরবার অনুমিত িদেল, িতিন পাঁচ হাজার টাকা পয�� অথ�দে� দ�নীয়

হইেবন৷
  
  
 
ধারা ৩৫ ল�ন কিরয়া

িশ� স�ক� �কান চুি�

করার দ�

 

২৮৫৷ �কান িশ�র িপতা-মাতা বা অিভভাবক ধারা ৩৫-এর িবধান ল�ন কিরয়া �কান িশ� স�েক� চুি�

স�াদন কিরেল, িতিন এক হাজার টাকা পয�� অথ�দে� দ�নীয় হইেবন৷

  
  
 
মািলক কতৃ�ক চতুথ�

অধ�ােয়র িবধান

লংঘেনর দ�

 

২৮৬৷ (১) �কান মািলক চতুথ� অধ�ােয়র �কান িবধান ল�ন কিরেল, িতিন ১৫৬[ পঁিচশ হাজার] টাকা পয��

অথ�দে� দ�নীয় হইেবন৷ 
  

(২) �য ��ে� আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান অথ�দ� আেরাপ কের �স ��ে�, আদালত উহার রায়

�দানকােল আদায়কৃত দে�র অথ� স�ূ��ণ� বা উহার �কান অংশ সংি�� মিহলােক, �য কারেণ উ� অথ�দ�

আেরাপ করা হইয়ােছ �স কারণ হইেত উ�ুত �িতর জন�, �িতপূরণ িহসােব �দােনর আেদশ িদেত পািরেব৷
  

১৫৭[ (৩) আদালত, উপ-ধারা (২) এর অিতির� িহসােব, চতুথ� অধ�ােয়র �য সুিবধা হইেত �িমকেক

বি�ত করা হইয়ােছ, �সই সুিবধা �দােনর জন� সংি�� মািলকেক আেদশ �দান কিরেব।]
  
  
 
অনুেমািদত অনুপি�িতর

সমেয় ম� ুরীরর

িবিনমেয় কাজ করার

দ�

 

২৮৭৷ �কান মিহলা, চতুথ� অধ�ােয়র িবিধ �মাতােবক তাহার মািলক কতৃ�ক অনুেমািদত অনুপি�িতকােল, নগদ

অথ� অথবা িজিনেসর িবিনমেয় �কান কাজ কিরেল, িতিন এক হাজার টাকা পয�� অথ�দে� দ�নীয় হইেবন৷

  



  
 
ধারা ৬৭ ল�ন করার

দ�
 

২৮৮৷ �কান ব�ি� ধারা ৬৭ এর িবধান মানা হয় নাই এ�প শি� চািলত �কান য�পািত �কান �িত�ােন

ব�বহােরর জন� িবি� কিরেল অথবা ভাড়া িদেল, অথবা �কান িবে�তা বা ভাড়ািটয়ার �িতিনিধ িহসােব উহা

িবি� কিরবার জন� অথবা ভাড়া �দওয়ার জন� সং�হ কিরেল, িতিন িতন মাস পয�� কারাদে�, অথবা এক

হাজার টাকা পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
িন�তম মজুরী হােরর

কম হাের মজুরী

�দােনর দ�

 

২৮৯৷ (১) �কান মািলক একাদশ অধ�ােয়র অধীন �ঘািষত িন�তম মজুরী হােরর কম হাের �কান �িমকেক

মজুরী �দান কিরেল, িতিন এক বছর পয�� কারাদে�, অথবা পাঁচ হাজার টাকা পয�� অথ�দে�, অথবা উভয়

দে� দ�নীয় হইেবন৷
  

(২) �য ��ে� আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান দ� আেরাপ কের, �সে�ে�, আদালত উহার রায়

�দানকােল, উ��প �কান ল�ন না হইেল সংি�� �িমকেক �য মজুরী �েদয় হইত এবং উ��প ল�ন

কিরয়া মজুরী িহসােব �য অথ� �দান করা হইয়ােছ উহার পাথ�েক�র পিরমাণ অথ� তাহােক �দান কিরবার

আেদশ িদেত পািরেব৷
  
  
 
�ঘ�টনার �নািটশ �দােন

ব�থ�তার দ�
 

২৯০৷ �কান ব�ি� এই আইেনর িবধান ল�ন কিরয়া �কান �ঘ�টনা স�েক� �নািটশ িদেত ব�থ� হইেল িতিন,

যিদ �ঘ�টনার কারেণ সাংঘািতক শারীিরক জখম হয়, তাহা হইেল এক হাজার টাকা পয�� অথ�দে� দ�নীয়

হইেবন, অথবা যিদ �ঘ�টনার কারেণ জীবন হািন ঘেট, তাহা হইেল ছয় মাস পয�� কারাদে�, অথবা িতন

হাজার টাকা পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
অসৎ �ম আচরেণর দ�

 

২৯১৷ (১) �কান ব�ি� ধারা ১৯৫ এর �কান িবধান ল�ন কিরেল িতিন �ই বৎসর পয�� কারাদে� অথবা দশ

হাজার টাকা পয�� অথ�দে� অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷ 

 

(২) �কান �িমক ধারা ১৯৬ এর �কান িবধান ল�ন কিরেল, িতিন এক বৎসর পয�� কারাদে� অথবা পাঁচ

হাজার টাকা পয�� অথ�দে� অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷ 

 

(৩) �কান ��ড ইউিনয়ন অথবা �িমক ব�তীত অন� �কান ব�ি�, ধারা ১৯৬ এর �কান িবধান ল�ন কিরেল

িতিন �ই বৎসর পয�� কারাদে� অথবা দশ হাজার টাকা পয�� অথ�দে� অথবা উভয় দে� দ�নীয হইেবন৷
  
  
 
িন�ি�, ইত�ািদ

ভংেগর দ�
 

২৯২৷ �কান ব�ি� এই আইেনর অধীন অবশ� পালনীয় �কান িন�ি�, িস�া� বা �রােয়দাদ ভংগ কিরেল,

িতিন এক বৎসর পয�� কারাদে�, অথবা দশ হাজার টাকা পয�� অথ�দে� অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
িন�ি�, ইত�ািদ

বা�বায়েন ব�থ�তার দ�  

২৯৩৷ এই আইেনর অধীন �কান িন�ি�, িস�া� বা �রােয়দাদ বা�বায়েনর জন� দায়ী �কান ব�ি�

ই�াকৃতভােব উহা বা�বায়েন ব�থ� হইেল, িতিন �ই বৎসর পয�� কারাদে� অথবা দশ হাজার টাকা পয��

অথ�দে� অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
�বআইনী ধম�ঘট বা

লক-আউেটর দ�

 

২৯৪৷ (১) �কান �িমক �কান �বআইনী ধম�ঘট �� কিরেল, অথবা চালাইয়া �গেল, অথবা উহােক আগাইয়া

�নওয়ার জন� �কান কাজ কিরেল, িতিন এক বৎসর পয�� কারাদে� অথবা পাঁচ হাজার টাকা পয�� অথ�দে�

অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  

(২) �কান মািলক �কান �বআইনী লক-আউট �� কিরেল অথবা চালাইয়া �গেল, অথবা উহােক আগাইয়া

�নওয়ার জন� �কান কাজ কিরেল, িতিন এক বৎসর পয�� কারাদে� অথবা পাঁচ হাজার টাকা পয�� অথ�দে�

অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  



 
�বআইনী ধম�ঘট বা

লক-আউেট �েরািচত

করার দ�
 

২৯৫৷ �কান ব�ি� �কান �বআইনী ধম�ঘট বা লক-আউেট অংশ �হেণর জন� অথবা উহার জন� অথ� খরচ বা

সরবরােহর জন� অথবা অন� �কান ভােব উহােক আগাইয়া �নওয়ার জন� �কান ব�ি�েক �েরািচত বা

উৎসািহত কিরেল, িতিন এক বৎসর পয�� কারাদে� অথবা পাঁচ হাজার টাকা পয�� অথ�দে� অথবা উভয় দে�

দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
িঢেম তােলর কােজ

অংশ �হণ বা

�েরাচনার দ�

 

২৯৬৷ �কান ব�ি� �কান িঢেম তােলর কােজ অংশ�হণ করেল অথবা অন� �কান ব�ি�েক উহােত অংশ �হেণ

�েরািচত বা উৎসািহত কিরেল অথবা অন� �কান ভােব উহােক আগাইয়া �নওয়ার জন� �কান কাজ কিরেল,

িতিন এক বৎসর পয�� কারাদে� অথবা পাঁচ হাজার টাকা পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
ধারা ২২৮(২) লংঘেনর

দ�
 

২৯৭৷ �কান মািলক ধারা ২২৮ (২) এর িবধান ল�ন কিরেল িতিন এক বৎসর পয�� কারাদে� অথবা পাঁচ

হাজার টাকা পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
ভিবষ� তহিবল এবং

��ড ইউিনয়ন

তহিবেলর অথ� আ�সাৎ

এর দ�

 

২৯৮৷ (১) �কান ব�ি� �িমকগেণর �কান ভিবষ� তহিবেলর অথ� আ�সা� কিরেল, তছ�প কিরেল অথবা

অস� উে�েশ� িনেজর কােজ ব�য় কিরেল, িতিন িতন বৎসর পয�� কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং অিধক�

িতিন অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন৷ 

 

ব�াখ�াঃ �কান মািলক তাহার �িত�ােনর �িমকগেণর �কান ভিবষ� তহিবেলর তাহার �েদয় চাঁদা অথবা

তৎকতৃ�ক �িমকগেণর মজুরী হইেত কত�ীত উ� তহিবেলর চাঁদা িতন মােসর অিধক সময় পয��, �ম

পিরচালেকর সে�াষমত �কান যুি�সংগত কারণ ব�তীত, যথা সমেয় উ� তহিবেল জমা কিরেত ব�থ� হইেল,

িতিন উ� তহিবেলর টাকা আ�সা� কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন৷ 

 

(২) �িমকগেণর অথবা মািলকগেণর �কান ��ড ইউিনয়েনর �কান কম�কত�া বা কম�চারী উ� ��ড ইউিনয়েনর

তহিবেলর অথ� আ�সা� কিরেল, তছ�প কিরেল অথবা অস� উে�েশ� িনেজর কােজ ব�য় কিরেল, িতিন

এক বৎসর পয�� কারাদে� দ�নীয় হইেবন এবং অিধক� িতিন অথ�দে�ও দ�নীয় হইেবন৷ 

 

(৩) এই ধারার অধীন আেরািপত অথ�দ�, �য পিরমাণ অথ� অিভযু� ব�ি� আ�সা� বা তছ�প বা িনজ

কােজ ব�য় কিরয়ােছন বিলয়া আদালত �মাণ পাইেব, �স পিরমাণ হইেত পািরেব এবং অথ� দে�র টাকা

আদায় হওয়ার পর আদালত উহা সংি�� তহিবেল পূরণ কিরয়া িদেব৷
  
  
 
অ-�রিজি�কৃত ��ড

ইউিনয়েনর কম�কাে�র

দ�  

২৯৯৷ �কান ব�ি� অ-�রিজি�কৃত অথবা �রিজি� বািতল হইয়ােছ এমন �কান ��ড ইউিনয়েনর, �রিজে�শন

�াি� সং�া� �কান কম�কা� ব�তীত, অন� �কান কম�কাে� অংশ�হণ কিরেল অথবা অন� �কান ব�ি�েক

উ��প কম�কাে� অংশ �হেণর জন� উৎসািহত বা �েরািচত কিরেল অথবা উ��প �কান ��ড ইউিনয়েনর

তহিবেলর জন� সদস� চাঁদা ব�তীত অন� �কান চাঁদা আদায় কিরেল, িতিন ছয় মাস পয�� কারাদে� অথবা �ই

হাজার টাকা পয�� অথ�দে� অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
��ড ইউিনয়েনর ��ত

সদস� পেদর দ�
 

৩০০৷ �কান ব�ি� একই সমেয় একািধক ��ড ইউিনয়েনর সদস� হইেল বা থািকেল, িতিন ছয় মাস পয��

কারাদে� অথবা �ই হাজার টাকা পয�� অথ�দে� অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
ধারা ২১০(৭) না মানার

দ�  

৩০১৷ �কান ব�ি� সািলেসর সে�াষমত ব�তীত, অন� �কান কারেণ ধারা ২১০(৭) এর িবধান মািনেত ব�থ�

হইেল, িতিন ছয় মাস পয�� কারাদে�, অথবা �ই হাজার টাকা পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দ�নীয়

হইেবন৷
  
  
 
িমথ�া স�মতা  ৩০২৷ �কান ব�ি� এই আইেনর �কান িবধােনর অধীন অন� �কান ব�ি�েক �দ� �কান স�মতা প� িনেজর



�ত�য়নপ� ব�বহােরর

দ�

বরাবের �দ� স�মতাপ� িহসােব স�ােন ব�বহার কিরেল বা ব�বহােরর �চ�া কিরেল, অথবা অন� �কান

ব�ি�েক স�ােন উহা ব�বহার কিরেত অথবা ব�বহােরর �চ�া কিরেত অনুমিত িদেল, িতিন িতন মাস পয��

কারাদে�, অথবা এক হাজার টাকা পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
িমথ�া িববরণ, ইত�ািদর

দ�

 

৩০৩৷ �কান ব�ি�-
  

(ক) ব�গত ভুল বিলয়া জােনন বা জানার কারণ আেছ এ�প �কান বণ�না �তারণার উে�েশ� এই আইন বা

�কান িবিধ, িবধান বা �িবধান বা �ীেমর অধীন র�ণীয় �কান �রিজ�ার, �নািটশ, নিথ অথবা অন� �কান

দিলল-দ�ােবেজ িলিপব� কিরেল;
  

(খ) উ��প �কান �রিজ�ার, �নািটশ, নিথ বা অন� �কান দিলল-দ�ােবেজ িলিপব� করার �েয়াজন আেছ-

এ�প �কান িবষয় উহােত ই�াকৃতভােব িলিপব� করা হইেত বাদ রািখেল অথবা বাদ রাখার অনুমিত িদেল;
  

(গ) উ��প �কান �রিজ�ার, �নািটশ, নিথ বা অন� �কান দিলল-দ�ােবেজর অিফস কিপ ব�তীত একািধক

কিপ র�ণ কিরেল;
  

(ঘ) ব�গত ভুল বিলয়া জােনন বা জানার কারণ আেছ এ�প �কান দরখা�, ন� শা, নিথ, িববরণ, তথ�,

িরেপাট�, �নািটশ অথবা অন� �কান দিলল-দ�ােবজ এই আইন অথবা �কান িবিধ, িবধান, �িবধান বা �কান

�ীেমর অধীন �কান কম�কত�া বা কতৃ�পে�র িনকট ই�াকৃতভােব পাঠাইেল বা পাঠাইবার অনুমিত িদেল;

অথবা
  

(ঙ) এই আইন অথবা �কান িবিধ, িবধান, �িবধান বা �ীেমর অধীন র�ণীয় বা ��িরতব� �কান ন� শা,

তািলকা, নিথ, �রিজ�ার, তথ�, িরেপাট� অথবা অন� �কান দিলল-দ�ােবজ ই�াকৃতভােব র�ণ কিরেত অথবা

��রণ কিরেত ব�থ� হইেল অথবা গািফলিত কিরেল; িতিন ছয় মাস পয�� কারাদে�, অথবা পাঁচ হাজার টাকা

পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
অন�ায়ভােব তথ�

�কােশর দ�
 

৩০৪৷ �কান ব�ি� এই আইেনর িবধান ল�ন কিরয়া তাহার সরকারী দািয়� পালনকােল তাহার �গাচরীভূত

হইয়ােছ এ�প িনম�াণ বা ব�বসা সং�া� �কান �গাপনীয় তথ� অথবা এই আইেনর অধীন �কান পরী�ার ফল

�কাশ কিরয়া িদেল, িতিন ছয় মাস পয�� কারাদে�, অথবা �ই হাজার টাকা পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে�

দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
�িমকগেণর সাধারণ

অপরােধর দ�  

৩০৫৷ এই আইেনর অন� িবধানাবলী সােপে�, �কান �িত�ােন িনেয়ািজত �কান �িমক তাহার উপর দািয়�

বা কত�ব� আেরাপকারী �কান আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীম বা �কান িবিধস�ত আেদেশর �কান

িবধান ল�ন কিরেল, িতিন পাঁচশত টাকা পয�� অথ�দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
বাধা �দােনর দ�  ৩০৬। (১) �কান ব�ি� এই আইন বা িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন দািয়� পালনরত �কান কম�কত�ােক

উহার অধীন তাহার দািয়� বা কত�ব� পালেন ই�াকৃতভােব বাধা �দান কিরেল অথবা উ��প �কান ব�ি�েক

�কান �িত�ান স�েক� উহার অধীন �েয়াজনীয় বা অনুেমািদত �কান �েবশ, তদন , পরী�া বা পিরদশ�ন

কিরবার জন� যুি�সংগত সুেযাগ িদেত ই�াকৃতভােব অ�ীকার কিরেল বা অবেহলা কিরেল, িতিন ১৫৮[
১৫৯[ ছয় মাস] পয��] কারাদে�, অথবা ১৬০[ ১৬১[ পঁিচশ হাজার] টাকা পয��] অথ�দে�, অথবা

উভয়দে� দ�নীয় হইেবন।
  

(২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত দািয়� পালনরত �কান কম�কত�ার তলব অনুযায়ী তাহার স�ুেখ

এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীম �মাতােবক রি�ত �কান �রিজ�ার, নিথ বা দিলল-দ�ােবজ হািজর

কিরেত ই�াকৃতভােব অ�ীকার কিরেল বা ব�থ� হইেল অথবা উ��প দািয়� পালনরত �কান কম�কত�ার

স�ুেখ �কান ব�ি�েক হািজর হইেত বা তাহার জবানব�ী �হণ কিরেত ই�াকৃতভােব বাধা িদেল বা বাধা



�দওয়ার �চ�া কিরেল, িতিন িতন মাস পয�� কারাদে�, অথবা ১৬২[ দশ হাজার] টাকা পয�� অথ�দে�,

অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  
 
অন�ান� অপরােধর দ�

 

৩০৭। �কান ব�ি� এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর �কান িবধান লংঘন কিরেল বা মািনেত ব�থ�

হইেল, এবং ইহার জন� উহােত অন� �কান দে�র িবধান না থািকেল, িতিন ১৬৩[ ১৬৪[ পঁিচশ হাজার]

টাকা পয�� অথ�দে�] দ�নীয় হইেবন।
  
  
 
পূব� দ�া�ার পর বিধ�ত

দ�

 

৩০৮৷ এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন �কান অপরােধর জন� দ�া�া �া� �কান ব�ি�

পুনরায় উ��প �কান অপরােধর জন� �দাষী সাব�� হইেল, িতিন তাহার ি�তীয়বার অপরােধর ��ে� উহার

জন� িনধ�ািরত দে�র ি��ণ দে� দ�নীয় হইেবনঃ
  

তেব শত� থােক �য, এই ধারার উে�েশ� ি�তীয় বােরর অপরাধ �থম দ�া�ার �ই বৎসর পর সংঘিটত

হইেল, �থম দ�া�ার িবষয় িবেবচনায় আনা হইেব না৷
  
  
 
িবপ�নক

পিরণিতস�� আইন

লংঘেনর দ�

 

৩০৯৷ (১) এই অধ�ােয়র অন�� যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান ব�ি� এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান

বা �ীেমর �কান িবধান ল�ন কিরেল, িতিন- 
  

(ক) যিদ উ� লংঘেনর কারেণ �াণহানী হয় তাহা হইেল চার বৎসর পয�� কারাদে�, অথবা এক ল� টাকা

পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেব; 
  

(খ) যিদ উ� লংঘেনর কারেণ সাংঘািতক শারীিরক জখম হয় তাহা হইেল, �ই বৎসর পয�� কারাদে�,

অথবা দশ হাজার টাকা পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন; অথবা 
  

(গ) যিদ উ� লংঘেনর কারেণ �কান �িত�ােন �কান �িমক বা অন� �কান ব�ি� অন�ভােব জখম�া� হন বা

তাহার অন� �কান িবপদ সৃি� হয় তাহা হইেল, ছয় মাস পয�� কারাদে�, অথবা �ই হাজার টাকা পয��

অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷ 
  

(২) �কান আদালত এই ধারার অধীন অথ�দে�র আেদশ �দানকােল দে�র আদায়কৃত অেথ�র স�ূ��ণ� বা �কান

অংশ �িতপূরণ িহসােব জখম �া� ব�ি�েক অথবা, তাহার মৃতু� হইেল, তাহার আইনগত �িতিনধেক

�দােনর জন� আেদশ িদেত পািরেব৷ 
  

(৩) এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর উ��প লংঘেনর জন� উ�তর �কান শাি�র ব�ব�া

থািকেল ইহার ��ে� এই ধারার �কান িকছুই �েযাজ� হইেব না৷
  
  
 
আদালেতর কিতপয়

আেদশ �দােনর �মতা

 

৩১০৷ (১) এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন �কান অপরােধর জন� �কান �িত�ােনর

মািলেকর দ� হইেল, আদালত িলিখত আেদশ �ারা, দে�র অিতির� িহসােব, �য কারেণ অপরাধ সংঘিটত

হইয়ােছ �স কারণ দূরীভূত কিরবার জন�, আেদেশ উি�িখত িনিদ�� সমেয়র মেধ�, যাহা �কান দরখাে�র

িভি�েত বিধ�ত করা যাইেব, উহােত উি�িখত ব�ব�া �হণ কিরবার জন� তাহােক িনেদ�শ িদেত পািরেব৷
  

(২) �য ��ে� উপ-ধারা (১) এর অধীেন �কান আেদশ �দান করা হয় �সে�ে�, �িত�ােনর মািলক

আেদেশর িনিদ�� সমেয় বা বিধ�ত সমেয় উ� উপ-ধারায় উি�িখত �কান অপরাধ, যাহার জন� তাহার দ�

হইয়ােছ, অব�াহতভােব কিরয়া যাইবার জন� দ�নীয় হইেবন না৷
  

(৩) যিদ উ� সমেয়র মেধ� উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� আেদশ পুরাপুিরভােব পালন করা না হয় তাহা

হইেল মািলক, উ� সময় �শষ হইবার পর, আরও অপরাধ কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন এবং ইহার জন�

িতিন ছয় মাস পয�� কারাদে�, অথবা �ই হাজার টাকা পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন৷
  
  



 
বয়স �মােণর দািয়�

 

৩১১৷ (১) �কান ব�ি� �কান িনিদ�� বয়েসর কম বা �বশী বয়সী হওয়ার কারেণ তাহার �কান কাজ যিদ এই

আইেনর অধীেন দ�েযাগ� অপরাধ হয় এবং যিদ আদালেতর মেত উ� ব�ি� দৃশ�তঃ উ��প বয়েসর

উপের বা নীেচ হন তাহা হইেল িতিন উ��প বয়েসর উপের বা নীেচর বয়সী নেহন ইহা �মােণর ভার

অিভযু� ব�ি�র উপর বত�াইেব৷
  

(২) �কান �রিজ�াড� িচিকৎসক যিদ এই মেম� �ত�য়নপ� �দান কেরন �য, িতিন �কান �িমকেক পরী�া

কিরয়ােছন এবং িতিন িব�াস কেরন �য, ইহােত উি�িখত বয়সই তাহার বয়স তাহা হইেল, এই আইেনর

উে�েশ�, উ� �ত�য়নপ� উ� �িমেকর বয়স স�েক� চূড়া� �মাণ বিলয়া গণ� হইেব৷
  
  
 
�কা�ানী, ইত�ািদর

অপরাধ

 

৩১২৷ �য ��ে� এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন �কান অপরাধী �কান �কা�ানী বা অন�

�কান সংিবিধব� সং�া বা �কান ফাম� হয় �স ��ে�, উহার কাজ কম� পিরচালনার ব�াপাের সি�য়ভােব জিড়ত

উহার �েত�ক পিরচালক, অংশীদার, ব�ব�াপক, সিচব বা অন� �কান কম�কত�া বা �িতিনিধ উ� অপরাধ

কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেবন, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, অপরাধিট তাহার �াতসাের বা

স�িত�েম হয় নাই বা ইহা �রােধর জন� িতিন সাধ�মত �চ�া কিরয়ািছেলন৷
  
  
 
অপরাধ িবচারাথ� �হণ

 

৩১৩৷ (১) �ম আদালত ব�তীত অন� �কান আদালত এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন

�কান অপরােধর িবচার কিরেব না৷
  

(২) িন�িলিখত ব�ি�গেণর অিভেযাগ ব�তীত, �কান �ম আদালত এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা

�ীেমর অধীন �কান অপরাধ িবচারাথ� �হণ কিরেব না, যথাঃ-
  

(ক) সং�ু� ব�ি� বা সং�ু� ��ড ইউিনয়ন;
  

(খ) �েয়াদশ অধ�ায় বা ধারা ২৯৮ ১৬৫[ বা ৩০১] এর অধীন �কান অপরােধর ��ে�, �ম পিরচালক;
  

(গ) স�দশ অধ�ােয়র অধীন �কান অপরােধর ��ে�, �াি� �বােড�র �চয়ারম�ান অথবা ভিবষ� তহিবল

িনয়�ক;
  

(ঘ) অ�াদশ অধ�ােয়র অধীন �কান অপরােধর ��ে�, �যাগ� কতৃ�প�;
  

(ঙ) অন� �কান অপরােধর ��ে�, �ধান পিরদশ�ক, অথবা তাহােদর অধীন এত� উে�েশ� �মতা�া� �কান

কম�কত�া৷
  
  
 
অিভযুি� তামািদ

 

৩১৪৷ এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেম িভ��প িকছু না থািকেল, ইহােদর অধীন �কান অপরাধ

�কান �ম আদালত িবচারাথ� �হণ কিরেব না যিদ না তৎস�েক� অিভেযাগ অপরাধ সংগিঠত হইবার ছয়

মােসর মেধ� �পশ করা হয়৷
  
  
 
অপরােধর িরেপাট�

 

৩১৫৷ �কান ব�ি� কতৃ�ক এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর ল�ন বা ইহা মািনয়া চিলেত

অ�ীকৃিত স�েক� �ম পিরচালক, �ধান পিরদশ�ক অথবা ভিবষ� তহিবল িনয়�ক, অথবা তাহােদর �কান

অধ�ন কম�কত�ার িনকট অবগিতর জন� বা যথাযথ কায��ম �হেণর জন� িরেপাট� করা যাইেব৷
  
  
 
মামলা �ত�াহার  ৩১৬৷ �য ব�ি�র অিভেযােগ এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন �কান মামলা �� হইয়ােছ

�স ব�ি�র দরখা� ব�তীত উ� মামলা �ত�াহার করা যাইেব নাঃ
  



তেব শত� থােক �য, �ম পিরচালক বা �ধান পিরদশ�ক বা ভিবষ� তহিবল িনয়�ক এর অনুমিত ব�িতেরেক

তাহােদর অধ�ন �কান কম�কত�া কতৃ�ক দােয়রকৃত �কান মামলা �ত�াহার করা যাইেব না৷
  
  

িবংশ অধ�ায়
 �শাসন, পিরদশন�, ইত�ািদ

 
�ম পিরচালক, ইত�ািদ

 

৩১৭৷ (১) এই আইেনর উে�েশ� সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, একজন �ম পিরচালক িনযু�

কিরেব এবং �েয়াজনীয় সংখ�ক অিতির� �ম পিরচালক, যু�-�ম পিরচালক, ১৬৬[ উপ �ম পিরচালক,

সহকারী �ম পিরচালক এবং �ম কম�কত�া] িনযু� কিরেত পািরেব৷ 
  

(২) �য ��ে� অিতির� �ম পিরচালক, যু�-�ম পিরচালক, ১৬৭[ উপ �ম পিরচালক, সহকারী �ম

পিরচালক বা �ম কম�কত�া] িনযু� করা হয় �স ��ে� সরকার উ� ��াপেন এই আইেনর অধীন তাহােদর

�েত�েকর কম�ে�� বা এলাকা িনধ�ারণ কিরয়া িদেব৷
  

(৩) সকল অিতির� �ম পিরচালক, যু�-�ম পিরচালক, ১৬৮[ উপ �ম পিরচালক, সহকারী �ম

পিরচালক এবং �ম কম�কত�ার] উপর �ম পিরচালেকর ত�াবধান এবং িনয়�েণর �মতা থািকেব৷
  

(৪) �ম পিরচালেকর িন��প �মতা ও দািয়� থািকেব, যথাঃ-
  

(ক) �েয়াদশ অধ�ােয়র অধীন ��ড ইউিনয়ন �রিজি�করণ এবং এত� উে�েশ� �রিজ�ার র�ণ;
  

(খ) �কান অপরােধর জন� বা অস� �ম আচরেণর জন� অথবা �েয়াদশ অধ�ােয়র �কান িবধান ভংেগর জন�

�ম আদালেত অিভেযাগ �পশকরণ;
  

(গ) �কান �িত�ান/�িত�ানপু� স�েক� �কা�  ��ড ইউিনয়ন �যৗথ দর কষাকিষ �িতিনিধ িহসােব �ত�ািয়ত

হইবার অিধকারী তাহা িনধ�ারণ;
  

(ঘ) ��ড ইউিনয়েনর কায�িনব�াহী কিমিটর িনব�াচন এবং �কান �গাপন িনব�াচন ত�াবধান;
  

(ঙ) �কান িশ� িবেরােধ সািলস িহসােব কত�ব� পালন;
  

(চ) অংশ�হণকারী কিমিটর কাজ কম� ত�াবধান; এবং
  

(ছ) এই আইন বা িবিধ �ারা অিপ�ত অন� �কান দািয়� পালন৷
  

(৫) �ম পিরচালক িলিখত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা, তাহার �কান �মতা বা দািয়� �কান অিতির�

�ম পিরচালক, যু�-�ম পিরচালক, ১৬৯[ উপ �ম পিরচালক, সহকারী �ম পিরচালক বা �ম কম�কত�ার]

উপর অপ�ণ কিরেত পািরেবন৷
  
  
 
�ধান পিরদশ�ক,

ইত�ািদ

 ৩১৮৷ (১) এই আইেনর উে�েশ� সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, একজন �ধান পিরদশ�ক িনযু�

কিরেব এবং �েয়াজনীয় সংখ�ক উপ-�ধান পিরদশ�ক, ১৭০[ সহকারী �ধান পিরদশ�ক, পিরদশ�ক অথবা

সহকারী পিরদশ�ক] িনযু� কিরেত পািরেব৷
  

(২) �যে�ে� উপ-�ধান পিরদশ�ক, ১৭১[ সহকারী �ধান পিরদশ�ক, পিরদশ�ক অথবা সহকারী পিরদশ�ক]

িনযু� করা হয় �সে�ে�, সরকার উ� ��াপেন এই আইেনর অধীন তাহােদর �েত�েকর কম�ে�� বা

এলাকা বা এখিতয়ারাধীন �িত�ান িনধ�ারণ কিরয়া িদেব৷
  

(৩) �ধান পিরদশ�েকর এই আইেনর অধীন তাহােক �দ� �মতা ছাড়াও সম� �দেশ একজন পিরদশ�েকর

�মতা থািকেব৷
  



(৪) সকল উপ-�ধান পিরদশ�ক, ১৭২[ সহকারী �ধান পিরদশ�ক, পিরদশ�ক এবং সহকারী পিরদশ�েকর]

উপর �ধান পিরদশ�েকর ত�াবধান ও িনয়�েণর �মতা থািকেব৷
  

(৫) �ধান পিরদশ�ক, িলিখত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা, তাহার �কান �মতা বা দািয়� �কান উপ-

�ধান পিরদশ�ক, ১৭৩[ সহকারী �ধান পিরদশ�ক, পিরদশ�ক বা সহকারী পিরদশ�েকর] উপর অপ�ণ কিরেত

পািরেবন৷
  

(৬) মােক��াইল �মরীন িডপাট�েমে�র সকল ি�ি�পাল অিফসার তাহােদর এখিতয়ারাধীন এলাকায় ষ�

অধ�ােয়র অধীন �ণীত �িবধােনর উে�েশ� পদািধকারাধীন �িত�ান পিরদশ�ক হইেবন৷
  
  
 
�ধান পিরদশ�ক,

ইত�ািদর �মতা ও

দািয়�

 ৩১৯৷ (১) এই আইেনর উে�েশ�, �ধান পিরদশ�ক বা �কান উপ-�ধান পিরদশ�ক, ১৭৪[ সহকারী �ধান

পিরদশ�ক, পিরদশ�ক বা সহকারী পিরদশ�েকর], তাহােদর এখিতয়ারাধীন এলাকায়, িন��প �মতা বা দািয়�

থািকেব, যথাঃ- 
  

(ক) �েয়াজনীয় সহকারী সহকাের, তাহার িবেবচনায় �কান �িত�ান িহসােব গণ� বা ব�ব�ত �কান �ান,

আংিগনা, �নৗযান বা যানবাহেন �য �কান যুি�সংগত সমেয় �েবশ, পিরদশ�ন এবং পরী�া কায� পিরচালনা; 
  

(খ) এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীম �মাতােবক রি�ত �কান �রিজ�ার, �রকড�, নিথপ�, �নািটশ,

�ত�য়নপ� বা অন� �কান দিলল-দ�ােবজ তলব করা, এবং ইহা আটক, পিরদশ�ন বা পরী�া করা বা ইহার

নকল করা; 
  

(গ) �কান �িত�ান বা উহােত িনযু� �কান �িমক স�েক� এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর

�কান িবধান যথাযথভােব মানা হইেতেছ িকনা ইহা িনধ�ারেণর জন� �েয়াজনীয় অনুস�ান বা পরী�ণ; 
  

(ঘ) �কান �িত�ােন পাওয়া িগয়ােছ বা �কান �িত�ােন অব�বিহত পূব�বত�ী �ই মােসর মেধ� চাকুরীেত িনযু�

িছেলন বা আেছন বিলয়া িব�াস এ�প �কান �লােকর এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীম স�িক�ত

�কান িবষেয় জবানব�ী �হণ; 
  

(ঙ) জবানব�ী বা পরী�া �হণ করা হইয়ােছ এ�প �েত�ক ব�ি�র িনকট হইেত সত�তা �িতপাদেনর জন�

জবানব�ী বা পরী�া সং�া� �রকড� বা কাগজপে� �া�র �হণ; 

 

(চ) �েয়াজন হইেল �কান মািলক কতৃ�ক রি�ত �কান �রিজ�ার, �রকড�, �ত�য়নপ�, �নািটশ বা অন� �কান

দিলল-দ�ােবজ স�ে� তাহার বা তৎকতৃ�ক িনযু� �কান ব�ি�র িনকট হইেত �কিফয়� বা ব�াখ�া তলব করা;

এবং 
  

(ছ) এই আইন বা �কান িবিধ �ারা আেরািপত অন� �কান �মতা �েয়াগ বা দািয়� স�াদন৷ 
  

(২) এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন �মতা �েয়াগ বা দািয়� পালেনর জন� �েয়াজনীয়

�কান �েবশ, পিরদশ�ন, পরী�ণ, অনুস�ান বা অন� �কান কাজ করার জন� সকল প�া বা ব�ব�া পিরদশ�েকর

তলব অনুযায়ী �কান �িত�ােনর মািলকেক কিরেত হইেব৷ 
  

(৩) �েত�ক মািলকেক এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর উে�েশ�, সকল �রকড�, �রিজ�ার, এবং

অন� �কান দিলল-দ�ােবজ পরী�ার জন� পিরদশ�েকর িনকট তাহার তলব অনুযায়ী হািজর কিরেত হইেব,

এবং উ� পিরদশ�েকর চািহদা অনুযায়ী তৎস�েক� অন� �কান তথ�ও সরবরাহ কিরেত হইেব৷ 
  

(৪) এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর �েয়াগ সং�া� �কান ব�াপাের ইহার অধীন দািয়�

পালেনর �েয়াজেন �কান পিরদশ�ক �কান মািলেকর িনকট হইেত �কান �রকড�, �রিজ�ার, বা অন� �কান

দিলল-দ�ােবজ তলব কিরেত এবং ইহা আটক কিরেত পািরেবন৷ 
  

(৫) �ধান পিরদশ�ক, অথবা তাহার িনকট হইেত এত� উে�েশ� �মতা�া� তাহার অধ�ন �কান কম�কত�া,

এই আইন বা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন, তাহার এখিতয়ারাধীন �কান িবষেয়, �কান অপরােধর



জন� �কান ব�ি�র িব�ে� �ম আদালেত অিভেযাগ �পশ কিরেত পািরেবন৷
  

১৭৫[ (৬) �ধান পিরদশ�ক বা তাহার িনকট হইেত এত�ে�েশ� �মতা�া� তাহার অধীন� �কান কম�কত�া,

কারখানা িকংবা িশ� �িত�ান এর নকশা অনুেমাদন, লাইেস� �দান ও নবায়ন, ��ণী পিরবত�ন ও

স�সারেণর অনুমিত �দান ইত�াদী সকল ��ে� সেরজিমেন পিরদশ�নপূব�ক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ

কিরেবন ।]
  
  
 
চা-বাগান �িমক ভিবষ�

তহিবল িনয়�ক

 

৩২০৷ (১) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, চা-বাগান �িমক ভিবষ� তহিবেলর জন� একজন ভিবষ�

তহিবল িনয়�ক িনযু� কিরেব৷ 
  

(২) উ� িনয়�ক উ� তহিবেলর �ধান িনব�াহী কম�কত�া হইেবন৷ 
  

(৩) �াি� �বােড�র সাধারণ ত�াবধান ও িনয়�েণ উ� িনয়�ক তাহার দািয়� পালন কিরেবন এবং িতিন উ�

�বােড�র সিচেবর দািয়�ও পালন কিরেবন৷ 
  

(৪) উ� িনয়�ক �াি� �বােড�র সভায় অংশ �হণ কিরেত পািরেবন, িক� �ভাট িদেত পািরেবন না৷ 
  

(৫) উ� িনয়�ক �াি� �বােড�র �চয়ারম�ােনর সিহত পরামশ��েম �বােড�র সভা আ�ান কিরেবন এবং সভার

কায�িববরণী িলিপব� ও র�ণ কিরেবন৷ 
  

(৬) উ� িনয়�ক �াি� �বােড�র িস�া� বা�বায়েনর জন� দায়ী থািকেবন৷ 
  

(৭) উ� িনয়�ক, �েয়াজন মেন কিরেল, �কান চা-বাগান মািলেকর িনকট হইেত উ� ভিবষ� তহিবল

স�েক� িহসাব তলব কিরেত পািরেবন৷ 
  

(৮) উ� িনয়�ক অথবা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� �কান ব�ি�, �য �কান যুি� সংগত সমেয় �নািটশ

�দান কিরয়া, �কান চা-বাগােন অথবা তৎসং�া� �কান বাড়ী-ঘের �েবশ কিরেত পািরেবন এবং উহার

দািয়ে� িনেয়ািজত �কান ব�ি�র িনকট হইেত চা-বাগােনর �িমকগেণর িনেয়াগ বা মজুরী পিরেশাধ স�েক�

�কান িহসাবপ�, �রিজ�ার, অথবা অন� �কান দিলল-দ�ােবজ তাহার পরী�ার জন� তলব কিরেত পািরেবন৷ 
  

(৯) উ� িনয়�ক, বা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� �কান ব�ি�, �কান মািলক বা তাহার �কান কম�কত�া,

কম�চারী বা �িতিনধেক অথবা চা-বাগান বা তৎ�িক�ত �কান বাড়ী-ঘেরর দািয়ে� িনেয়ািজত �কান ব�ি�

অথবা উ� চা-বাগােন �িমক বা �িমক িছল বিলয়া তাহার মেন হয় এ�প �কান ব�ি�েক উপ-ধারা (৮) এ

উি�িখত �কান িবষেয় পরী�া কিরেত পািরেবন৷ 
  

(১০) উ� িনয়�ক িবিধ �ারা িনধ�ািরত অন� �কান �মতাও �েয়াগ কিরেত পািরেবন৷
  
  
 
িহসাব ও িনরী�া  ৩২১৷ (১) সরকার কতৃ�ক িনেদ�িশত প�ায় ও ফরেম �কান �বাড� উহার িহসাব র�ণ কিরেব৷

  

(২) �কান �বােড�র আয়-ব�েয়র িহসাব �েত�ক বৎসর মহা িহসাব িনরী�ক ও িনয়�ক, অতঃপর মহা িহসাব

িনরী�ক বিলয়া উি�িখত, কতৃ�ক তাহার িনধ�ািরত প�ায় িনরীি�ত হইেব৷
  

(৩) িনরী�ার উে�েশ�, মহা িহসাব িনরী�ক অথবা তাহার িনকট হইেত �মতা�া� �কান ব�ি� �বােড�র

সকল �রকড�, বই, িহসাবপ�, ক�াশ, ভা�ার, দিলল-দ�ােবজ অথবা অন� �কান স�ি� পিরদশ�ন কিরেত

পািরেবন এবং �বােড�র �কান সদস� বা �কান কম�কত�া বা কম�চারীর জবানব�ী �হণ কিরেত পািরেবন৷
  

(৪) �বাড� উ��প িনরী�াকােল উহার সকল িহসােবর বই এবং সংি�� দিলল-দ�ােবজ মহা-িহসাব

িনরী�াে� বা িনরী�ারত কম�কত�ার িনকট হািজর কিরেব এবং তাহার তলব অনুযায়ী তথ� সরবরাহ বা ব�াখ�া

�দান কিরেব৷
  

(৫) মহা-িহসাব িনরী�ক তাহার িনরী�া িরেপাট� �বােড�র িনকট �পশ কিরেবন এবং ইহার একিট কিপ



সরকােরর িনকট ��রণ কিরেবন৷
  

(৬) িনরী�া িরেপােট� উি�িখত �কান �িট বা অিনয়ম অিবলে� সংেশাধন কিরবার জন� �বাড� ব�ব�া �হণ

কিরেব৷
  

(৭) সরকার �য �কান সমেয় �বােড�র আিথ�ক অব�া স�ে� ইহার িনকট িরেপাট� �দােনর জন� মহা-িহসাব

িনরী�কেক বিলেত পািরেব৷
  

(৮) এই ধারায়, �বাড� বিলেত, “ডক �িমক ব�ব�াপনা �বাড�” বা “চা-বাগান �িমক ভিবষ� তহিবল �াি�

�বাড�” �ক বুঝাইেব৷
  
  
 
িরেপাট�, ইত�ািদ

 

৩২২৷ (১) ধারা ৩২১ এ উি�িখত �কান �বাড�, উহার �েত�ক অথ� বৎসর �শষ হইবার পর যতশী� স�ব,

মহা-িহসাব িনরী�ক কতৃ�ক িনরীি�ত উহার আয়-ব�েয়র িহসাব এবং তৎসহ উ� বৎসের উহার কম�কাে�র

একিট বািষ�ক িববরণী এবং উহার পরবত�ী বৎসেরর ��ািবত কম�সূচী সরকােরর িনকট সরবরাহ কিরেব৷
  

(২) সরকার �বােড�র িনকট হইেত িন�িলিখত তথ� বা দিলল-দ�ােবজ তলব কিরেত পািরেব এবং �বাড� ইহা

সরবরাহ কিরেত বাধ� থািকেব, যথাঃ-
  

(ক) �কান িরেপাট�, িববরণী, আনুমািনক িহসাব, পিরসংখ�ান অথবা �বােড�র িনয়�ণাধীন �কান িবষেয় অন�

�কান তথ�;
  

(খ) উ��প �কান িবষেয় �কান িরেপাট�;
  

(গ) �বােড�র �হফাজেত আেছ এ�প �কান দিলল-দ�ােবেজর কিপ৷
  
  
 
জাতীয় িশ�, �া�� ও

১৭৬[ �সইফিট]

কাউি�ল

 ৩২৩৷ (১) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, জাতীয় িশ� �া�� ও ১৭৭[ �সইফিট] কাউি�ল নােম

একিট কাউি�ল গঠন কিরেত পািরেব৷ 
  

(২) িন��প সদস� সম�েয় উ� কাউি�ল গিঠত হইেব, যথাঃ- 
  

(ক) �ম ও কম�সং�ান ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী, পদািধকারবেল, িযিন উহার �চয়ারম�ান হইেবন; 
  

(খ) �ম ও কম�সং�ান ম�ণালেয়র সিচব, পদািধকারবেল; 
  

(গ) িশ� ম�ণালেয়র সিচব, পদািধকারবেল; 
 ১৭৮[ (গ) বািণজ� ম�ণালেয়র সিচব, পদািধকারবেল;]

  

(ঘ) �া�� ম�ণালেয়র সিচব, পদািধকারবেল; 
  

(ঙ) ব� ও পাট ম�ণালেয়র সিচব, পদািধকারবেল; 
  

(চ) �নৗ-পিরবহন ম�ণালেয়র সিচব, পদািধকারবেল; 
  

(ছ) �যাগােযাগ ম�ণালেয়র সিচব, পদািধকারবেল; 
 ১৭৯[ (ছছ) িশ�া�ল পুিলেশর মহা পিরচালক, পদািধকারবেল;]

  

(জ) িশ� �িত�ানসমূেহর �িতিনিধ�কারী সাতজন সদস�, যাহারা সরকার কতৃ�ক মািলকগেণর ব�াপক

�িতিনিধ�কারী �িত�ান-সমূেহর সিহত আেলাচনা�েম িনযু� হইেবন; 
  

(ঝ) �িমকগেণর �িতিনিধ�কারী সাতজন সদস�, যাহারা সরকার কতৃ�ক, �িমকগেণর ব�াপক �িতিনিধ�কারী



��ড ইউিনয়ন-সমূেহর সিহত আেলাচনা�েম িনযু� হইেবনঃ 
  

তেব শত� থােক �য, �িমক ও মািলক উভয় পে�র �িতিনধেদর মেধ� অ�ত একজন কের মিহলা �িতিনিধ

অ�ভু�� থািকেবন৷ 
  

১৮০[ (ঝঝ) িশ�, �া�� ও �সইফিট িবষেয় সরকার কতৃ�ক িনযু� পাঁচজন িবেশষ� ব�ি�;]
  

(ঞ) �ধান পিরদশ�ক, পদািধকারবেল, িযিন উহার সিচবও হইেবন৷ 
  

(৩) মেনানীত সদস�গণ িতন বৎসর �ময়ােদ তাহােদর পেদ অিধি�ত থািকেবন৷ 
  

(৪) কাউি�ল উহার িনজ� কায�িবিধ অনুসরণ কিরেব৷ 
  

(৫) কাউি�ল- 
  

(ক) িশ� �িত�ানসমূেহ ১৮১[ �সইফিট] িনি�ত করার জন� এবং উহােত �া�� স�ত বা পির�ার পির��

পিরেবশ ও অব�া বজায় রাখার জন� জাতীয় নীিতমালা �ণয়ন কিরেব; 
  

(খ) উহার নীিতমালা বা�বায়েনর জন� িদক িনেদ�শনা ��ত কিরেব৷ 
  

(৬) �েত�ক �িত�ান কাউি�ল কতৃ�ক ��তকৃত িদক িনেদ�শনা অনুসরেণ তৎকতৃ�ক �ণীত নীিতমালা

বা�বায়েনর জন� যথাযথ পদে�প �হণ কিরেব৷
  
  

একিবংশ অধ�ায়
 িবিবধ

 
অব�াহিতর �মতা

 

৩২৪৷ (১) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, উহােত উি�িখত শত� বা িবিধ-িনেষধ সােপে�, �কান

মািলক বা মািলক ��ণীেক অথবা �কান �িত�ান বা �িত�ান ��ণীেক বা ইহার �কান অংশ িবেশষেক অথবা

�কান �িমক বা �িমক ��ণীেক এই আইেনর ি�তীয়, প�ম, ষ�, স�ম, অ�ম, নবম অথবা অ�াদশ অধ�ায়

অথবা উহার �কান ধারা অথবা একিবংশ অধ�ােয়র ধারা ৩২৫, ৩২৬, ৩৩৭ বা ৩৩৮ এর সকল বা �য �কান

িবধােনর �েয়াগ বা মািনয়া চলা হইেত অব�াহিত িদেত পািরেব৷
  

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান অব�াহিত আেদশ জন বা জাতীয় �ােথ� করা হইেব এবং উ� আেদশ এক

সংেগ ছয় মােসর অিধক �ময়ােদর জন� বলব� থািকেব না৷
  

(৩) �ধান পিরদশ�ক, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �কান �িত�ান বা �িত�ান ��ণী স�েক� এই আইেনর

ধারা ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫ বা ১১৪ এর সকল বা �য �কান িবধােনর �েয়াগ �কান উৎসব, �মলা বা

�দশ�নী উপলে� সামিয়কভােব �িগত রািখেত পািরেবন, এবং ইহা ��াপেন উি�িখত �ময়ােদর জন� এবং

শত� সােপে� বলব� থািকেব৷
  
  
 
কাজ �� কিরবার পূেব�

�ধান পিরদশ�কেক

�নািটশ �দান

 ৩২৫৷ (১) �কান মািলক তাহার �িত�ােন কাজ বা ব�বসা-বািণজ� �� কিরবার অনু�ন পনর িদন পূেব� �ধান

পিরদশ�েকর িনকট তৎস�েক� একিট �নািটশ ��রণ কিরেবন এবং উ� �নািটেশ িন�িলিখত তথ� বা িবষয়

সি�েবিশত থািকেব, যথাঃ- 
  

(ক) �িত�ােনর নাম ও অব�ান; 
  

(খ) মািলেকর নাম ও িঠকানা; 
  

(গ) �িত�ান স�েক� িচিঠপ� ��রেণর িঠকানা; 
  

(ঘ) �িত�ােন পিরচািলতব� কাজ বা ব�বসা-বািণেজ�র �কৃিত; 



 

(ঙ) ব�ব�ত শি�র �কৃিত ও পিরমাণ; 
  

(চ) �িত�ােনর ব�ব�াপেকর নাম; 
  

(ছ) �িত�ােনর স�াব� �িমেকর সংখ�া; 
  

(জ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অন� �কান তথ�৷ 
  

(২) �য �িত�ান সাধারণতঃ বৎসের একশত আিশ কম�িদবেসর কম �ময়ােদ উহার উৎপাদন �ি�য়া চালু

রােখ �স �িত�ােন পুনরায় উৎপাদন �ি�য়া �� কিরবার অনু�ন ি�শ িদন পূেব� তৎস�েক� উহার মািলক

উপ-ধারা (১) এ উি�িখত তথ� বা িবষয় সি�েবশ কিরয়া একিট িলিখত �নািটশ �ধান পিরদশ�েকর িনকট

��রণ কিরেবন৷ 
  

(৩) �কান ��ে� নূতন ব�ব�াপক িনযু� হইেল, তাহার কােজ �যাগদােনর তািরখ হইেত সাত িদেনর মেধ�

মািলক উ� পিরবত�ন স�ে� �ধান পিরদশ�েকর িনকট একিট িলিখত �নািটশ ��রণ কিরেবন৷ 
  

(৪) �কান সময় �কান �িত�ােন �কান ব�ব�াপক িনযু� না থািকেল বা িনযু� ব�ব�াপক �কান কাজ না

কিরেল ব�ব�াপক িহসােব কম�রত �য �কান ব�ি� অথবা এ�প �কান ব�ি� পাওয়া না �গেল মািলক, এই

আইেনর উে�েশ�, উ� �িত�ােনর ব�ব�াপক বিলয়া গণ� হইেবন৷
  
  
 
ন� সা অনুেমাদন এবং

লাইেস� ও

�রিজি�করেণর িফস

 

৩২৬৷ (১) সরকার- 
  

(ক) �কান কারখানা বা �কান ��ণীর কারখানা িনম�াণ, �িত�া বা স�সারেণর জন� িবিধ �ারা িনধ�ািরত

প�িতেত �ধান পিরদশ�েকর িনকট হইেত িলিখত পূব� অনুমিত �হেণর জন� িনেদ�শ িদেত পািরেব ১৮২[ :
  

তেব শত� থােক �য, উ� ��ে� যথাযথ কতৃ�প� কতৃ�ক অনুেমািদত কারখানা ভবেনর ন�ার (Structural
Design) সিহত কারখানার �মিশন �াপেনর ন�ার (Factory Layout Plan) কাঠােমাগত �কান ব�ত�য়

বা পিরবত�ন ঘটােনা যাইেব না;] 
  

(খ) �কান কারখানা বা �কান ��ণীর কারখানােক িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত এবং িফস �দােন উহা

�রিজি�করণ বা উহার জন� লাইেস� �হণ ও নবায়েনর জন� িনেদ�শ িদেত পািরেব৷ 
  

(২) যিদ উপ-ধারা (১) �মাতােক অনুমিতর জন� ন� শাসহ �কান দরখা� �ধান পিরদশ�ের িনকট ��রণ করার

পর তৎকতৃ�ক উহা �াি�র ১৮৩[ িতন মােসর মেধ� �ধান পিরদশ�েকর �কান আেদশ অথবা িনেদ�শনা

দরখা�কারীেক �দান না কিরেল সং�ু� �িত�ান মািলক পরবত�ী ি�শ িদেনর মেধ� �িতকার চািহয়া

সরকােরর িনকট আেবদন কিরেত পািরেব]৷ 

 

(৩) �য ��ে� �ধান পিরদশ�ক �কান কারখানা িনম�াণ বা স�সারের জন� অথবা উহা �রিজি�করণ বা উহার

জন� লাইেস� �দাের অনুমিত �দান কিরেত অ�ীকার কেন �স ��ে� দরখা�কারী, উ� অ�ীকৃিতর ষাট

িদেনর মেধ� ইহার িব�ে� সরকােরর িনকট আপীল কিরেত পািরেবন৷ 
  

ব�াখ�াঃ �কান কারখানায় �কবল মা� �কান য�পািত বা কলক�া পিরবত�ন বা �িত�াপন অথবা, িবিধ �ারা

িনধ�ািরত সীমার মেধ�, �কান নূতন য�পািত বা কলক�া সংেযাজন এই ধারার অধীন কারখানা স�সারণ

বিলয়া গণ� হইেব না৷
  
  
 
পিরদশ�েকর কিতপয়

আেদেশর িব�ে�

আপীল

 ৩২৭৷ (১) �য ��ে� এই আইেনর অধীন �কান পিরদশ�ের �কান িলিখত আেদশ �কান মািলেকর উপর জারী

করা হয় �স ��ে�, উ� মািলক আেশ �াি�র ি�শ িদেনর �ম� ইহার িব�ে� আপীল কতৃ�পে�র িনকট

আপীল কিরেত পািরেবন, এবং উ� আপীল কতৃ�প�, এতদউেশ� �ণীত িবিধ সােপে�, উ� আেদশ বহাল

রািখেত, অথবা পিরবত�ন বা বািতল কিরেত পািরেব৷ 



 

(২) এত� উেশ� �ণীত িবিধ এবং আপীল কতৃ�প� কতৃ�ক আেরািপত শত� বা িনেদ�িশত কম�স�াদন সাে�,

উ� আপীল কতৃ�প� উপযু� িবেবচনা কিরেল, আপীল িন�ি� না হওয়া পয��, �য আেদেশর িব�ে�

আপীলকরা হইয়ােছ উহা �িগত রািখেত পািরেব৷ 

 

(৩) সরকার এই ধারার উে�েশ� িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব৷ 

 

(৪) এই ধারায়, আপীল কতৃ�প� বিলেত সরকারেক বা তৎকতৃ�ক এত� উেশ� িনযু� অন� �কান কতৃ�প�েক

বুঝাইেব৷
  
  
 
�মৗসুমী কারখানা

 

৩২৮৷ সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �কান বৎসের সাধারণতঃ একশত আিশ কম�িদবের অিধক

�কান উৎপাদন �ি�য়া চালু থা �◌না এবং �কবল মা� �কান িবেশষ �মৗসুম ছাড়া অন� �কান সময় অথবা

�াকৃিতক শি�র অিনয়িমত ি�য়ার উপর িনভ�র করা ছাড়া চালু রাখা যায় না এ�প �কান কারখানােক, এই

আইেনর উে�েশ�, �মৗসুমী কারখানা বিলয়া �ঘাষণা কিরেত পািরেব৷
  
  
 
এই আইেনর অধীন

আদায়েযাগ� অথ�

আদায়

 

৩২৯৷ (১) এই আইন সাে�, �ম আদালত বা �াইবু�নাল কতৃ�ক এই আইের �কান ধারার অধীন �দাের জন�

িনেদ�িশত �কান অথ� অথবা এই আইের �কান িবধােনর অধীন �কান ব�ি� কতৃ�ক �েদয় �কান অথ� অথবা �কান

িন�ি� বা চুি�র অধীন বা �কান মধ��তাকারী বা �ম আদালের বা �াইবু�নােলর �রােয়দাদ বা িস�ােতর

অধীন �কান ব�ি� বা মািলক কতৃ�ক �েদয় �কান অথ� উহা পাওয়ার অিধকারী �কান ব�ি�র দরখােতর

িভি�েত এবং তাহার ই�ানুযায়ী �ম আদালত কতৃ�ক বা উহার িনেদ�েশ িন��প �য �কান ভােব আদায় করা

যাইেব যথাঃ-
  

(ক) সরকারী দাবী িহসােব;
  

(খ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায়, �য ব�ি� উ� অথ� পিরেশাধ কিরেত বাধ� তাহার অ�াবর স�ি� ��াক এবং

িব�য় কিরয়া;
  

(গ) উ� �কাের স�ূ��ণ� অথ� আদায় করা না �গেল, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�ায়, উ� ব�ি�র �াবর স�ি�

��াক কিরয়া এবং িব�য় কিরয়া; অথবা
  

(ঘ) �কান �দওয়ানী আদালের অথ� সং�া� িড�ী িহসােব৷
  

(২) �য ��ে� �কান িন�ি� বা চুি�র অধীন অথবা �কান মধ��তাকারী বা �ম আদালত বা �াইবু�নাের �কান

িস�া�বা �রােয়দাের অধীন �কান �িমক �কান মািলেকর িনকট হইেত এমন �কান সুিবধা পাইেত অিধকারী

যাহা টাকায় িহসাব করা যায় �স ��ে�, িবিধ সােপে�, উ� সুিবধা টাকায় িহসাব কিরয়া উপ-ধারা (১) এর

িবধান অনুযায়ী আদায় করা যাইেব।
  

(৩) এই ধারার অধীন অথ� আদাের জন� �কান দরখা� �হণ করা হইেব না যিদ না উহা অথ� �েয় হইবার

তািরখ হইেত এক বৎসেরর মেধ� �পশ করা হয়ঃ
  

তেব শত� থােক �য, উ� সমেয়র পেরও �কান দরখা� �হণ করা যাইেব যিদ �ম আদালত এই মেম� স��

হয় �য, দরখা�কারীর উ� সমেয়র মেধ� দরখা� �পশ কিরেত না পারার পয�া� কারণ িছলঃ
  

আেরাও শত� থােক �য, �িমেকর পাওনা উসুেলর িবষয়িট সেব�া� অ�ািধকার পাইেব৷
  
  
 
সুেযাগ-সুিবধা �দােনর

জন� �কান অথ� আদায়

করা যাইেব না

 

৩৩০৷ এই আইেনর অধীন মািলক কতৃ�ক সরবরাহ বা ব�ব�া কিরেত হইেব এ�প �কান সুেযাগ-সুিবধা বা

সর�াম বা য�পািত সরবরােহর জন� বা ব�ব�া করার জন� িতিন �কান �িমেকর িনকট হইেত, �কি�েন

সরবরাহকৃত খােদ�র মূল� ব�তীত, �কান িফস বা অথ� আদায় কিরেত পািরেবন না৷
  
  



 
�িমকগেণর দািয়�

 

৩৩১৷ �কান �িত�ােন �কান �িমক-
  

(ক) উহােত �িমকগেণর �া��, িনরাপ�া ও কল�াণ িনি�ত করার জন� গৃহীত �কান ব�ব�ার বা �ািপত �কান

য�পািতর ই�াকৃতভােব অপব�বহার বা উহার ব�বহাের হ�ে�প কিরেবন না;
  

(খ) ই�াকৃতভােব বা যুি� সংগত কারণ ব�িতেরেক এমন �কান িকছু কিরেবন না যাহােত তাহার বা অন�

�কান ব�ি�র িবপদ হইেত পাের;
  

(গ) উহােত �িমকগেণর �া�� ও িনরাপ�া িনি�ত করার জন� �ািপত �কান য�পািত বা ব�ব�া ই�াকৃতভােব

ব�বহাের গািফলিত কিরেবন না৷
  
  
 
মিহলােদর �িত আচরণ

 

৩৩২৷ �কান �িত�ােনর �কান কােজ �কান মিহলা িনযু� থািকেল, িতিন �য পদময�াদারই �হান না �কন, তার

�িত উ� �িত�ােনর অন� �কহ এমন �কান আচরণ কিরেত পািরেবন না যাহা অ�ীল িকংবা অভ�জেনািচত

বিলয়া গণ� হইেত পাের, িকংবা যাহা উ� মিহলার শালীনতা ও স�েমর পিরপ�ী৷
  
  
 
�নািটশ জারী ও িববরণী

�পশ

 

৩৩৩৷ সরকার িবিধ �ণয়ন কিরয়া-
  

(ক) এই আইেনর অধীন �কান আেদশ জারীর প�িত িনধ�ারণ কিরেত পািরেব; এবং
  

(খ) �কান মািলকেক, এই আইেনর উে�েশ� িনয়িমত বা সমেয় সমেয়, উহােত উি�িখত িববরণী দািখেলর

জন� িনেদ�শ িদেত পািরেব৷
  
  
 
কিতপয় ব�ি�

জনেসবক হইেবন
 

৩৩৪৷ এই আইেনর অধীন �কান �বােড�র, উহা �য নােমই অিভিহত হউক না �কন, �চয়ারম�ান বা �কান সদস�

বা কম�কত�া, �ম পিরচালক, �ধান পিরদশ�ক, ভিবষ� তহিবল িনয়�ক, �ম আদালেতর �চয়ারম�ান,

�াইবু�নােলর �চয়ারম�ান বা �কান সদস� এবং িবংশ অধ�ােয়র অধীন িনযু� �কান ব�ি� �ফৗজদারী দ�িবিধর

ধারা ২১ এর অেথ� জনেসবক বিলয়া গণ� হইেবন৷
  
  
 
সরল িব�ােস কৃত

কাজ-কম� র�ণ  

৩৩৫৷ এই আইন, িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন সরল িব�ােস স�ািদত বা স�াদেনর জন� অিভ� �কান

কােজর জন� �কান ব�ি� বা কতৃ�পে�র িব�ে� �কান �দওয়ানী বা �ফৗজদারী মামলা �জু বা অন� �কান

আইনগত কায��ম �হণ করা যাইেব না৷
  
  
 
কিতপয় ��ে� চাকুরীর

বত�মান শত�াবলী

সংর�ণ
 

৩৩৬৷ এই আইন অথবা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর �কান িকছুই এই আইন �বত�ন হওয়ার সময় উহার

�ারা রিহত �কান আইেনর অধীন, অথবা �কান �রােয়দাদ, চুি�, িন�ি� বা �চিলত �থার অধীন �কান

�িমেকর �ভাগকৃত অিধকার বা সুেযাগ-সুিবধা, িতিন যতিদন, উ� �বত�েনর তািরেখ �য মািলেকর অধীন

কম�রত িছেলন, �স মািলেকর অধীন চাকুরীরত থািকেবন ততিদন পয�� ব�াহত বা �িত�� কিরেব না, যিদ

তাহার উ� অিধকার এবং সুেযাগ-সুিবধা এই আইন, িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন �দ� অিধকার ও

সুেযাগ-সুিবধা হইেত অিধকতর অনুকূল হয়৷
  
  
 
আইন, িবিধ এবং

�িবধােনর সারসংে�প

�দশ�ণ

 ৩৩৭৷ (১) �েত�ক �িত�ােনর মািলক উহার বা উহার �কান কম��েলর �ধান �েবশ পেথ অথবা উহার িনকেট

�কান �কাশ� জায়গায় বা যাতায়াতগম� �ােন এই আইন এবং িবিধ ও �িবধােনর জ�রী বা ���পূণ�

িবধানসমূেহর সার-সংে�পস�িলত একিট �নািটশ লটকাইয়া িদেবন৷ 
  

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দিশ�ত সকল �নািটশ পির�ার বা সু�ুভােব পিঠতব� অব�ায় রািখেত হইেব৷ 
  



(৩) �ধান পিরদশ�ক, মািলেকর উপর জারীকৃত িলিখত আেদশ �ারা, তাহার �িত�ােন িনেয়ািজত �িমকগেণর

�া��, িনরাপ�া বা কল�াণ স�েক� অন� �কান �নািটশ বা �পা�ার লটকাইয়া �দওয়ার জন� িনেদ�শ িদেত

পািরেবন৷
  
  
 
কিতপয় িবেশষ অব�ায়

বাড়ীঘর বা আি�নার

মািলেকর দািয়�

 

৩৩৮৷ (১) �য ��ে� �কান আি�নার িবিভ� বাড়ী িবিভ� মািলেকর �ত� �িত�ােনর ব�বহােরর জন� ভাড়া

�দওয়া হয় �স ��ে�, আি�নার মািলক রা�া, নদ�মা, পািন সরবরাহ, আেলা ও �া�� ব�ব�ার মত সাধারণ

�সবা ও সুেযাগ-সুিবধার ব�ব�া বা র�েণর জন� দায়ী থািকেবন৷ 

 

(২) �য ��ে� �কান আি�নার �ত� এবং �য়ংস�ূ��ণ� ��াট বা বাড়ী িবিভ� মািলেকর �ত� �িত�ােনর

ব�বহােরর জন� ভাড়া �দওয়া হয় �স ��ে�, আি�নার মািলক িন�িলিখত িবষেয় এই আইন বা িবিধর িবধান

ভ� বা ল�েনর জন� এমনভােব দায়ী হইেবন �যন িতিন উ� �িত�ানসমূেহর মািলক, যথাঃ- 

 

(ক) ১৮৪[ �শৗচাগার, ��ালনক�] এবং �ধৗতকরণ সুিবধাসমূেহ পািনর অিভ� সরবরােহর ব�ব�া করা; 

 

(খ) আি�নার মািলেকর এমন কলক�া বা য�পািত �বড়া �দওয়া যাহা �কান ভাড়ােটর ব�বহােরর জন�

িবেশষভােব তাহার িনকট হ�া�র করা হয় নাই; 

 

(গ) উপেরর তলা এবং �াট�িলর জন� িনরাপদ যাতায়াত ব�ব�া, এবং িসঁিড় ও অিভ� পেথর পির�ার

পির��তা; 

 

(ঘ) অি�কাে�র ��ে� সাবধানতামূলক ব�ব�া; 

 

(ঙ) হেয়� এবং উে�ালন যে�র ব�ব�া ও র�ণ; এবং 

 

(চ) আি�নার অন� �কান অিভ� সুিবধা র�ণ৷ 

 

(৩) �য ��ে� �কান আি�নার অিভ� ১৮৫[ �শৗচাগার, ��ালনক�] ও �ধৗতকরণ সুিবধাযু� �ত� ক�

িবিভ� মািলেকর �ত� �িত�ান িহসােব ব�বহােরর জন� ভাড়া �দওয়া হয়, �স ��ে�ও উপ- ধারা (২) এর

িবধান �েযাজ� হইেব৷ 

 

(৪) �য ��ে� �কান আি�নার �কান ক� বা �শেডর িবিভ� অংশ িবিভ� মািলেকর �ত� �িত�ান িহসােব

ব�বহােরর জন� ভাড়া �দওয়া হয় �স ��ে�, আি�নার মািলক প�ম অধ�ােয়র, ধারা ৫৩ এবং ৫৫ ব�তীত

এবং ষ� অধ�ােয়র, ধারা ৪০, ৬৪, ৭৪, ৭৫ এবং ৭৭ ব�তীত এবং ধারা ৯১ এর �কান িবধান ভ� বা

লংঘেনর জন� দায়ী থািকেবনঃ 

 

তেব শত� থােক �য, ধারা ৬৩, ৬৫ এবং ৭২ এর িবধান স�েক� �কবলমা� তাহার িনয়�ণাধীন �কান িবষেয়র

সিহত সংি�� িবধােনর ��ে� তাহার দািয়� থািকেবঃ 

 

আরও শত� থােক �য, আি�নার মািলক কতৃ�ক সরবরাহকৃত অথবা তাহার মািলকানাধীন �কান য�পািত ও

কল-ক�া স�েক� ষ� অধ�ােয়র িবধান�িল মািনয়া চলার জন� িতিন দায়ী থািকেবন৷ 

 

(৫) �ধান পিরদশ�েকর, সরকােরর িনয়�ণ সােপে�, এই ধারার িবধান পালন স�েক� আি�নার মািলকেক

�েয়াজনীয় �কান আেদশ �দওয়ার �মতা থািকেব৷ 

 

(৬) উপ-ধারা (৩) এবং (৪) স�েক�, এই আইেনর উে�েশ� িনযু� �িমেকর সংখ�া গণনার ��ে� সম�

আি�নােক একিট মা� �িত�ান িহসােব গণ� করা হইেব৷
  
  
 
তথ� সং�েহর �মতা  ৩৩৯৷ এই আইন অথবা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন দািয়� পালনরত �কান �বাড�, অথবা �কান

কম�কত�া বা কতৃ�প� উহার দািয়� পালেনর উে�েশ� �েয়াজন হইেল �কান মািলকেক তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত



�কান �রকড�, দিলল-দ�ােবজ বা তথ� সরবরােহর জন� অথবা অন� �কান কাজ স�াদেনর জন� িনেদ�শ িদেত

পািরেব এবং উ� মািলকেক উ��প িনেদ�শ পালন কিরেত হইেব৷
  
  
 
িনেয়াগ স�ক� অনুমান

 

৩৪০৷ �কান ব�ি�েক �কান কারখানায় উহার কাজ চলাকােল, আহার বা িব�ােমর জন� িবরিতর সময় ব�তীত

অন� �কান সমেয় অথবা উহার �কান য�পািত চালু থাকা কােল পাওয়া যায় তাহা হইেল, িভ��প �মাণীত না

হওয়া পয��, িতিন উ� সমেয় কারখানায় িনযু� িছেলন বিলয়া গণ� হইেবন৷
  
  
 
কিতপয় তথ� �কােশ

বাধা-িনেষধ

 

৩৪১৷ (১) এই আইন অথবা �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেমর অধীন �কান দািয়� পালনকােল �কান উৎপাদন

বা ব�বসা-বািণজ� স�িক�ত �গাপনীয় তথ� স�েক� �কান ব�ি�র ল� �ান বা �া� তথ�, এই আইন �েয়াগ

স�েক� ব�তীত অন� �কান ��ে�, তাহার চাকুরীকালীন সমেয় অথবা চাকুরী ত�ােগর পরও �কাশ কিরেত

পািরেবন না৷
  

(২) উ� �গাপনীয় তেথ�র মািলেকর িলিখত পূব� অনুমিত�েম, অথবা এই আইেনর অধীন মধ��তাসহ অন�

�কান আইনগত কায��েমর উে�েশ� অথবা তৎসং�া� �কান �ফৗজদারী কায��েমর �েয়াজেন অথবা

উ��প কায��ম স�েক� �কান িরেপাট� �দােনর জন� উ��প �গাপনীয় তথ� �কােশর ��ে� উপ-ধারা (১)

এর িকছুই �েযাজ� হইেব না৷
  
  
 
কিতপয় িবষেয়

�গাপনীয়তা র�া

 

৩৪২৷ এই আইেনর অধীন �কান িরেপাট�, িস�া�, �রােয়দাদ অথবা রােয় �কান কম�কত�া, কতৃ�প�, সািলস,

মধ��তাকারী, �ম আদালত বা �াইবু�নাল কতৃ�ক �কান ��ড ইউিনয়ন স�েক� অথবা �কান ব�বসা-বািণজ�

স�েক� তদ� বা অনুস�ানকােল �া� এমন �কান তথ� িলিপব� করা যাইেব না যাহা তাহােদর স�ুেখ

�পশকৃত সা�� ব�তীত পাওয়া যায় না, যিদ সংি�� ��ড ইউিনয়ন বা �িত�ান িলিখতভােব উ� তথ�

�গাপনীয় বিলয়া িবেবচনা করার জন� অনুেরাধ কের অথবা উ��প �কান কায�ধারায় উ��প �কান তথ�

সংি�� ��ড ইউিনয়েনর অথবা �িত�ােনর িলিখত স�িত ব�িতেরেক �কাশ করা যাইেব নাঃ
  

তেব শত� থােক �য, এই ধারার �কান িকছুই �ফৗজদারী দ�িবিধর ধারা ১৯৩ এর অধীন �কান �ফৗজদারী

কায�ধারার উে�েশ� উ��প তথ� �কােশর ��ে� �েযাজ� হইেব না৷
  
  
 
�বােড�র কায�ধারা র�ণ

 

৩৪৩৷ এই আইেনর অধীন গিঠত �কান �বােড�র, ইহা �য নােমই অিভিহত হউক না �কন, �কান পদ শূন�

রিহয়ােছ অথবা উহার গঠেন �কান �িট রিহয়ােছ অথবা উহার �কান সদেস�র িনযুি� বা �যাগ�তা স�েক�

�কান �িট রিহয়ােছ-�কবল মা� এই কারেণ উহার �কান কায� বা কায�ধারা অৈবধ হইেব না, বা তৎস�েক�

�কান �� করা যাইেব না৷
  
  
 
�বােড�র �ময়াদ, �মতা,

কায�ধারা ইত�ািদ

স�েক� সাধারণ িবধান

 ৩৪৪৷ (১) এই আইেনর িভ��প িকছু না থািকেল, এই আইেনর অধীন �ািপত বা গিঠত �কান �বােড�র, উহা

�য নােমই অিভিহত হউক না �কন, �চয়ারম�ান অথবা অন�ান� সদস�গেণর কায�কাল, তাহােদর শূন�পদ পূরণ,

উহার এবং উহার কিমিটসমূেহর কায�ধারা ও কাজ-কম� পিরচালনা এবং সভায় উপি�িতর জন� তাহািদগেক

�েদয় ভাতা িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব৷ 

 

(২) এই আইেনর িভ��প িকছু না থািকেল, উ��প �কান �বাড� উহার কায�স�াদেনর উে�েশ�- 

 

(ক) �কান মািলকেক, তৎকতৃ�ক উি�িখত �কান �রকড�, দিলল-দ�ােবজ বা তথ� সরবরাহ অথবা অন� �কান

কাজ কিরবার জন� িনেদ�শ িদেত পািরেব; 

 

(খ) �য �কান যুি�সংগত সমেয় �কান �িত�ােন �েবশ কিরেত পািরেব; 

 

(গ) উ� �িত�ান স�ে� �কান বই, �রিজ�ার এবং অন�ান� দিলল-দ�ােবজ পিরদশ�ন কিরেত পািরেব; 

 



(ঘ) উ� �িত�ােনর ব�ব�াপনা স�িক�ত �কান ব�ি�র ব�ব� িলিপব� কিরেত পািরেব; 

 

(ঙ) �কান �দওয়ানী আদালেতর মত- 

 

(১) �কান ব�ি�েক হািজর হইেত এবং শপথাধীন জবানব�ী িদেত বাধ� কিরেত পািরেব; 

 

(২) �কান দিলল-দ�ােবজ এবং �কান ব� �পশ কিরেত বাধ� কিরেত পািরেব; এবং 

 

(৩) সা�� �হেণর জন� কিমশন ��রণ কিরেত পািরেব৷ 

 

(৩) �বােড�র উ��প �মতা উহার �চয়ারম�ান অথবা এত� উে�েশ� �মতা �া� উহার �কান সদস� বা

কম�কত�া ও �েয়াগ কিরেত পািরেবন৷
  
  
 
সমকােজর জন� সম-

মজুরী �দান
 

৩৪৫৷ �কান �িমেকর জন� �কান মজুরী িনধ�ারণ বা িন�তম মজুরীর হার ি�রীকরেণর ��ে�, একই �কৃিতর

বা একই মান বা মূেল�র কােজর জন� ১৮৬[ মিহলা, পু�ষ এবং �িতব�ী] �িমকগেণর জন� সমান মজুরীর

নীিত অনুসরণ কিরেত হইেব; এবং এতদসং�া� �কান িবষেয় ১৮৭[ নারী-পু�ষ-�িতব�ী] �ভেদর কারেণ

�কান �বষম� করা যাইেব না৷
  
  
 
সাধারণ ��ে� �কাট�

িফস
 

৩৪৬৷ এই আইেনর িবধান সােপে�, সরকার িবিধ �ারা, এই আইেনর অধীন �কান দরখা�, কায�ধারা বা

আপীেলর জন� �কান �কাট� িফস অথবা অন� �কান িফস িনধ�ারণ কিরেত পািরেব৷
  
  
 
কিতপয় ��, ইত�ািদ

স�ে� বাধা- িনেষধ
 

৩৪৭৷ এই আইেনর অধীন �কান ব�ি�েক এমন �কান �ে�র উ�র িদেত অথবা ব�ব� �দান কিরেত বাধ�

করা যাইেব না যাহা তাহােক �ত�� বা পেরা�ভােব �কান অপরােধর সিহত জিড়ত কিরেত পাের৷
  
  
 
এই আইেনর উপর

�িশ�ণ

 

৩৪৮৷ (১) সরকার, �িমকগেণর ও মািলকগেণর ��ড ইউিনয়েনর কম�কত�াগণেক এই আইেনর উপর �িশ�ণ

�দােনর লে�� �িশ�ণ �কাস� পিরচালনার জন� �েয়াজনীয় পদে�প �হণ কিরেব৷
  

(২) উপযু� কতৃ�প� কতৃ�ক আ�ত হইেল, �িমকগেণর ��ড ইউিনয়েনর �কান কম�কত�া উ��প �িশ�ণ

�কােস� অংশ�হণ কিরেবন৷
  

(৩) সাধারণতঃ অনু�ন প�াশ জন �িমক িনেয়াগকারী �কান �িত�ােনর মািলক অথবা তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত

�িত�ােনর �কান কম�কত�া, উপযু� কতৃ�প� কতৃ�ক আ�ত হইেল উ��প �িশ�ণ �কােস� অংশ�হণ কিরেবন৷
  

(৪) উ��প �িশ�ণ �কােস�র ব�য় সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত অনুপােত সরকার এবং মািলক বহন কিরেবন৷
  

(৫) উ��প �িশ�ণ �কােস� অংশ �হেণর জন� ব�িয়ত সময় সংি�� �িত�ােনর দািয়� পালেন ব�িয়ত সময়

বিলয়া গণ� হইেব৷
  

(৬) এই ধারায় “উপযু� কতৃ�প�” বিলেত সরকার, অথবা এই ধারার অধীন �িশ�ণ �কােস�র ব�ব�া

পিরচালনার জন� সরকার কতৃ�ক �ািপত বা সরকােরর িনকট হইেত �মতা�া� �কান �িত�ান বা কতৃ�প�েক

বুঝাইেব৷
  

(৭) এই ধারায় যাহা িকছুই থাকুক না �কন, �কান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ বা ��ড ইউিনয়ন �ফডােরশন,

�ম পিরচালেকর অনুেমাদন�েম, অনিধক সাত িদেনর �ময়ােদ ��ড ইউিনয়েনর কম�কত�াগেণর জন� এই

আইেনর উপর �িশ�ণ �কােস�র ব�ব�া কিরেত পািরেব, এবং মািলেকর অনুমিত�েম উ��প �কােস�

অংশ�হণকারী �কান ব�ি�র ��ে� উপ-ধারা (৫) এর িবধান �েযাজ� হইেব৷
  
  



 
��ড ইউিনয়েনর

কিতপয় কম�কা� িনিষ�
 

৩৪৯৷ �কান ��ড ইউিনয়ন উহার গঠনতে� ল�� বা উে�শ� িহসােব বিণ�ত হয় নাই এ�প �কান কম�কাে�

জিড়ত থািকেত পািরেব না৷
  
  
 
অন� আদালেতর

এখিতয়ােরর উপর

বাধা-িনেষধ

 

৩৫০৷ এই আইেনর অধীন �ম আদালত বা �াইবু�নাল কতৃ�ক �হণেযাগ� বা িবচারেযাগ� �কান �মাক�মা,

অিভেযাগ অথবা অন� �কান আইনগত কায�ধারা অন� �কান আদালত �হণ কিরেত বা িবচার কিরেত পািরেব

না৷
  
  
 
িবিধ �ণয়েনর �মতা  ৩৫১৷ (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� অথবা এই আইেনর অধীন িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব বা করা

যাইেব- এ�প �েত�ক বা �য �কান িবষয় স�েক� সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, ১৮৮[
সমি�তভােব একক অথবা পৃথক পৃথক] িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

  

(২) িবেশষ কিরয়া, এবং উপিরউ� �মতার সামি�কতা �ু�ন না কিরয়া, অনু�প িবিধেত িন�িলিখত

অধ�ায়সমূেহর অধীন িন�বিণ�ত সকল বা �য �কান িবষেয় িবধান করা যাইেব, যথাঃ-
  

(ক) প�ম অধ�ােয়র অধীন-
  

(১) �কান �িত�ােনর জন� পয�া� আেলা-বাতাস স�ালন, যুি�সংগত তাপমা�ার মান িনধ�ারণ, এবং উহােত

তাপমাপক য� র�ণ;
  

(২) �কান �িত�ােন উহার বজ�� পদাথ� এবং জ�াল অপসারেণর জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া িনধ�ারণ এবং

িনধ�ািরত কতৃ�প� কতৃ�ক উহার অনুেমাদন;
  

(৩) কৃি�মভােব আ��তা বৃি� কিরেত হয়-এ রকম �কান �িত�ােনর ��ে�-
  

(ক) আ��তার মান িনধ�ারণ,
  

(খ) কৃি�মভােব বাতােসর আ��তা বৃি�র প�া িনয়�ণ,
  

(গ) বাতােসর আ��তা িনধ�ারণ ও িলিপব�করেণর জন� পরী�া, এবং
  

(ঘ) পয�া� আেলা-বাতাস এবং বাতাসেক ঠা�া রাখা িনি�ত করার জন� প�া িনধ�ারণ;
  

(৪) �েত�ক �িত�ােনর জন� উপযু� এবং পয�া� আেলার মান িনধ�ারণ;
  

(৫) �কান �িত�ােন পান করার পািন স�েক� িবধান মািনয়া চলা িনি�তকরণ;
  

১৮৯[ (৬) �কান �িত�ােনর জন� �শৗচাগার ও ��ালনকে�র সংখ�া িনধ�ারণ;]
  

(৭) �কান �িত�ােনর জন� িপকদানীর ধরন ও সংখ�া িনধ�ারণ এবং উহার �াপন এবং যথাযথ র�ণােব�েণর

ব�ব�াকরণ; এবং
  

(৮) �কান �িত�ােনর �া�� র�া স�ে� অিতির� ব�ব�া িনধ�ারণ৷
  

(খ) ষ� অধ�ােয়র অধীন-
  

(১) �কান �িত�ােনর �কান িবেশষ য�পািত বা উহার অংশ স�েক� অিতির� সতক�তামূলক ব�ব�ার িবধান,
  

(২) �কান য�পািতর িবপ�নক অংেশর িনরাপ�ামূলক ব�ব�া িনধ�ারণ;
  



(৩) �কান উে�ালক য� স�েক� অনুসরণীয় অিতির� �েয়াজনীয় ব�ব�ািদ িনধ�ারণ;
  

(৪) �কান কলক�া বা য�পািতর পরী�া এবং তৎস�েক� অিতির� িনরাপ�ামূলক ব�ব�া িনধ�ারণ; এবং
  

(৫) �কান �িত�ােন মিহলা, পু�ষ এবং িকেশার কতৃ�ক সেব�া� ভারবহণ, উে�ালন বা �ানা�েরর �মতা

িনধ�ারণ ১৯০[ :
  

(৬) �কান �িত�ােন অি� িনব�াবক �িতেরাধমূলক ব�ব�া স��েক অিতির� সত�কতামূলক ব�ব�ািদ িনধ�ারণ।]
  

(গ) দশম অধ�ােয়র অধীন-
  

(১) উ� অধ�ােয়র বা�বায়েনর �েয়াজেন র�ীতব� �রকড�, �রিজ�ার, িববরণী ও �নািটশ র�ণ এবং এ�িলর

ফরম িনধ�ারণ;
  

(২) �কান �িত�ােন কম�রত �িমকগণেক �েদয় মজুরীর হার বণ�না কিরয়া উহার �কান �কাশ� �ােন �নািটশ

লটকােনা; এবং
  

(৩) �িমকগণেক মজুরী �দােনর �েয়াজেন মািলক কতৃ�ক রি�ত বাটখারা ও ওজন মাপার য�পািত এবং

ওজন মাপার ব�ব�ািদ িনয়িমত পিরদশ�েনর িবধান৷
  

(ঘ) একাদশ অধ�ােয়র অধীন-
  

(১) মজুরীর হার িনধ�ারেণর জন� �বাড� কতৃ�ক অনুসরণীয় প�িত;
  

(২) িন�তম মজুরী হােরর �ারা �ভািবত হইেত পােরন এ�প সকল ব�ি�েক তৎস�েক� ম�ব� এবং ��াব

�পশ করার সুেযাগ দান; এবং
  

(৩) �েয়াজনীয় সকল বই, মজুরী �িপ, �রিজ�ার এবং অন�ান� �রকড�প� র�ণ এবং উহার ফরম ও

িলিখতব� িবষয়ািদ িনধ�ারণ এবং উহা �মাণীকরণ প�িত৷
  

(ঙ) �াদশ অধ�ােয়র অধীন-
  

(১) �ম আদালেতর হােত রি�ত অথ� মৃত �িমেকর �পাষ�গেণর সুিবধার জন� িবিনেয়ােগর প�া এবং

উ��প িবিনেয়াগকৃত অথ� এক �ম আদালত হইেত অন� �ম আদালেত হ�া�েরর ব�ব�া িনধ�ারণ;
  

(২) অব�িয়ত অথ� ধারা ১৫৫ (৫) এর অধীন �িমকগেণর উপকােরর জন� গিঠত তহিবেল হ�া�েরর প�া

এবং এই তহিবেলর গঠন ও �শাসেনর ব�ব�া;
  

(৩) চুি�নামা �পশ করার এবং উহা �রিজি�করেণর জন� ফরম ও প�া িনধ�ারণ;
  

(৪) পুনিব�েবচনা সােপে� �ম আদালত কতৃ�ক মািসক �িতপূরণ �দান, স�ূ��ণ� বা আংিশক �িগতকরণ; এবং
  

(৫) �ম আদালত কতৃ�ক �রিজ�ার এবং কায�ধারা র�ণ৷
  

(চ) স�দশ অধ�ােয়র অধীন-
  

(১) ভিবষ� তহিবেল মািলক কতৃ�ক তাহার এবং �িমেকর চাঁদা �দােনর সময় ও প�িত এবং উ� চাঁদা

আদােয়র প�া িনধ�ারণ;
  

(২) ভিবষ� তহিবল পিরচালনার জন� �াি� �বােড�র �মতা ও দািয়�;
  

(৩) ভিবষ� তহিবল হইেত অথ� উঠাইবার শত�ািদ এবং তৎস�েক� অনুেমাদনীয় কত�ন ও বােজয়া�ী এবং

ইহার সেব�া� পিরমাণ;
  



(৪) তলব করা হইেল �কান �িমেকর তাহার িনেজর ও পিরবার স�েক� তথ� সরবরােহর ফরম;
  

(৫) �কান �িমেকর মৃতু� হইেল তাহার নােম জমা অথ� �দােনর জন� �কান ব�ি�েক মেনানয়ন এবং উ��প

মেনানয়ন বািতল বা সংেশাধন;
  

(৬) ভিবষ� তহিবেলর সদস�গণ স�েক� �রকড� ও �রিজ�ার র�ণ এবং সদস�গণ কতৃ�ক সরবরাহ কিরেত

হইেব এ�প িববরণী;
  

(৭) �কান চাঁদা কাড�, িনদশ�ন বা চাকিতর ফরম বা নমুনা এবং উহার িবতরণ, �হফাজত ও �িত�াপন; এবং
  

(৮) ভিবষ� তহিবল হইেত �কান সদস� কতৃ�ক জীবন বীমার জন� ি�িময়াম �দােনর অনুমিতর শত�ািদ৷
  

(ছ) অ�াদশ অধ�ােয়র অধীন-
  

(১) িশ�াধীন ব�ি�র িনব�াচন এবং িশ�াধীনতা চুি�র শত�ািদ;
  

(২) িশ�াধীনগেণর শৃ�লা, কল�াণ, ত�াবধান এবং িনয়�ণ স�িক�ত প�িত;
  

(৩) িশ�াধীনগেণর �িশ�ণ স�েক� মািলক কতৃ�ক র�ণীয় �রকেড�র ফরম;
  

(৪) পয�ায়�িমক পরী�া এবং সাফল�জনকভােব �িশ�ণ সমাপেনর পর �দ� �ত�য়নপ�; এবং
  

(৫) ব�বহািরক এবং তাি�ক পরী�ার মান িনধ�ারণ৷
  
  
 
িবিধ, �িবধান ও �ীেম

দে�র িবধান
 

৩৫২৷ �কান িবিধ, �িবধান বা �ীেম উহার �কান িবধান ভংগ বা লংঘেনর জন� অনিধক িতনমাস পয��

কারাদ�, অথবা অনিধক এক হাজার টাকা পয�� অথ� দ�, অথবা উভয় দে�র িবধান রাখা যাইেব৷
  
  
 
রিহতকরণ ও �হফাজত  ৩৫৩৷ (১) িন�িলিখত আইনসমূহ এত�ারা রিহত করা হইল, যথা- 

  

(ক) The Workmen's Compensation Act, 1923 (Act No. VIII of 1923); 
  

(খ) The Children (Pledging of Labour)Act, 1933 (Act No. II of 1933); 
  

(গ) The Workmen's Protection Act, 1934 (Act No. IV of 1935); 
  

(ঘ) The Dock Labourers Act, 1934 (Act No. XIX of 1934); 
  

(ঙ) The Payment of Wages Act, 1936 (Act No. IV of 1936); 
  

(চ) The Employer's Liability Act, 1938 (Act No. XXIV of 1938); 
  

(ছ) The Employment of Children Act, 1938 (Act No. XXVI of 1938); 
  

(জ) The Maternity Benefit Act, 1939 (Act No. IV of 1939); 
  

(ঝ) The Mines Maternity Benefit Act, 1941 (Act No. XIX of 1941); 
  

(ঞ) The Motor Vehicles (Drivers) Ordinance, 1942 (Ordinance No. V of 1942); 
  

(ট) The Maternity Benefit (Tea Estate) Act, 1950 (Act No. XX of 1950); 
  



(ঠ) The Employment (Records of Service) Act, 1951 (Act No. XIX of 1952); 
  

(ড) The Bangladesh Plantation Employees Provident Fund Ordinance, 1959
(Ordinance No. XXXI of 1959); 

  

(ঢ) The Coal Mines (Fixation of Rates of Wages) Ordinance, 1960 (Ordinance
No. XXXIX of 1960); 

  

(ণ) The Road Transport Workers Ordinance, 1961 (Ordinance No. XXVII of
1961); 

  

(ত) The Minimum Wages Ordinance, 1961 (Act No. XXXIV of 1961); 
  

(থ) The Plantation Labour Ordinance, 1962 (Ordinance No. XXIX of 1962); 
  

(দ) The Apprenticeship Ordinance, 1962 (Ordinance No. LVI of 1962); 
  

(ধ) The Factories Act, 1965 (Act No. IV of 1965); 
  

(ন) The Shops and Establishment Act, 1965 (Act No. VII of 1965); 
  

(প) The Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965 (Act No. VIII of
1965); 

  

(ফ) The Companies Profits (Worker's Participation) Act, 1968 (Act No. XII of
1968); 

  

(ব) The Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ordinance No. XXIII of 1969); 
  

(ভ) The Newspaper Employees (Conditions of Service) Act, 1974 (Act No.

XXX of 1974); এবং 
  

(ম) The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1980 (Act No. XVII
of 1980)৷ 

  

(২) উ��প রিহতকরণ সে�ও উ� �কান রিহত আইেনর অধীন- 
  

(ক) কৃত �কান কাজ-কম� অথবা �ণীত �কান িবিধ, �িবধান বা �ীম, অথবা জারীকৃত �কান আেদশ, িব�ি�

বা ��াপন অথবা িনেয়াগকৃত �কান �চয়ারম�ান, সদস� বা কম�কত�া অথবা গিঠত �কান আদালত, �াইবু�নাল,

�বাড�, কিমিট বা তহিবল, অথবা �দ� �কান �নািটশ, অথবা �রিজি�কৃত �কান ��ড ইউিনয়ন বা �ফডােরশন,

অথবা িনব�ািচত �কান �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ, অথবা দােয়রকৃত �কান অিভেযাগ, অথবা �পশকৃত �কান

দরখা�, অথবা ম�ুরীকৃত �কান অনুমিত, লাইেস�, গঠনত�, চাকুরী িবিধ বা অব�াহিত, অথবা গৃহীত বা

��কৃত অন� �কান ব�ব�া বা কায�ধারা, এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত সাম�স�পূণ� হওয়া সােপে�, রিহত

বা সংেশািধত না হওয়া পয�� বলব� থািকেব, এবং এই আইেনর সংি�� ধারার অধীনকৃত, �ণীত, জারীকৃত,

িনেয়াগকৃত, গিঠত, �দ�, �রিজি�কৃত, িনব�ািচত, দােয়রকৃত, �পশকৃত, ম�ুরীকৃত, গৃহীত অথবা ��কৃত

হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব; 
  

(খ) এই আইন �বত�েনর তািরেখ �কান আদালত বা �াইবু�নােল িবচারাধীন �কান মামলা বা কায� ধারা উ�

আদালত বা �াইবু�নােল চালু থািকেল এবং তৎকতৃ�ক �নানী ও িন�ি� করা হইেব, �যন উ� আইন রিহত

হয় নাই৷
  
  
 
মূল পাঠ এবং  ৩৫৪৷ এই আইেনর মূল পাঠ বাংলােত হইেব এবং ইংেরজীেত উহার একিট অনূিদত িনভ�রেযাগ� পাঠ থািকেত



ইংেরজীেত পাঠ পািরেবঃ
  

তেব শত� থােক �য, বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধান� পাইেব৷
  
  
  

 
১ "মুনাফা বা লােভর জন� পিরচািলত নেহ এমন" শ��িল "িশ�া" শ�িটর পূেব� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২(ক)

ধারাবেল সি�েবিশত।
  

২ ",হাসপাতাল, ি�িনক ও ডায়াগনি�ক �স�ার" িচ� ও শ��িল "�মস" শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২(খ)

ধারাবেল সংেযািজত।
  

৩ "পাঁচ" শ�িট "দশ" শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৪ দফা (৮ক)বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৫ দফা (৯ক)বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৬ দফা (১০)বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৭ "পিরবহন" শ� ও িচ� " বািণজ� �িত�ান” শ��েয়র পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(ঘ) ধারাবেল সি�েবিশত। 
  

৮ দফা (৩৫ক) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(ঙ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৯ "পাঁচজন" শ��িল "দশজন" শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(চ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১০ দফা (৪২ক) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(ছ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১১ " িবধান লংঘন কিরয়া"শ��িল "িবধােনর �খলাপ" শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(জ) ধারাবেল

�িত�ািপত
  

১২ " িবধান লংঘন কিরয়া"শ��িল "িবধােনর �খলাপ" শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(ঝ) ধারাবেল

�িত�ািপত।
  

১৩ কমা "," "এবং" শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(ঞ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৪ "এবং সহকারী পিরদশ�ক"শ��িল "পিরদশ�ক" শে�র পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(ঞ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১৫ কমা "," "এবং" শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(ট) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৬ "এবং '�ম কম�কত�া'' শ��িল "সহকারী �ম পিরচালক" শ��িলর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(ট) ধারাবেল

সি�েবিশত।
  

১৭ `(CBA)` ব�নী�িল ও বণ��িল "�িতিনিধ" শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(ঠ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১৮ "কাজ কিরেত িদেত অ�ীকৃিত" শ��িল "চাকুরীেত িনেয়ািজত রািখেত অ�ীকৃিত" শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং

আইন) এর ৩(ড) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৯ কমা “,” �া�ি�ত দাঁিড় “।“ এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর (ঞ) �থেক (ভ) উপ-দফাসমূহ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং

আইন) এর ৩(ঢ) ধারাবেল সংেযািজত।
  

২০ "িঠকাদার, �য নােমই অিভিহত হউক না �কন, এর"শ��িল ও কমা "িঠকাদােরর" শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং

আইন) এর ৩(ণ) ধারাবেল সি�েবিশত। 
  

২১ ",তদারিক কম�কত�া "কমা ও শ��িল "�শাসিনক" শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩(ণ) ধারাবেল

সি�েবিশত।
  

২২ �কালন ":" �া�ি�ত দাঁিড় "।" এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং শত�াংশ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪(ক) ধারাবেল

সংেযািজত।
  

২৩ "ন�ই িদেনর" শ��য় "ছয় মােসর" শ��েয়র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪(খ) ধারাবেল �িত�ািপত। 
  

২৪ "সরকার উ� আপীল �াি�র ৪৫ (পয়তাি�শ) িদেনর মেধ� উহা িন�ি� কিরেব এবং"শ��িল "এবং" শে�র পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩

সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪(গ) ধারাবেল সি�েবিশত। 
  

২৫ ধারা ৩ক বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল সি�েবিশত। 
 



 

২৬ দফা (ঙ),(চ)ও(ছ) দফা (ঙ)ও (চ) এর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল সংেযািজত। 
  

২৭ উপ-ধারা (৪) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬(খ) ধারাবেল �িত�ািপত। 
  

২৮ �কালন “:” �া�ি�ত দাঁিড় “।” এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর উপ-ধারা (৪) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর

৬(গ) ধারবেল সংেযািজত।
  

২৯ উপ-দফা (১১) ও (১২) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬(ঘ) ধারবেল সংেযািজত।
  

৩০ দফা (কক) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭(ক) ধারবেল সি�েবিশত। 
  

৩১ দফা (গগ), (গগগ) ও (গগগগ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৩২ "যুি� সংগত সময় পূেব� �রিজি�কৃত ডাকেযােগ িলিখতভােব" শ��িল "যেথ� আেগ ইহার জন� " শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩

(২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮ ধারবেল সি�েবিশত।
  

৩৩ �কালন “:” �া�ি�ত দাঁিড় “।” এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর ধারা ১৭ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৯

ধারাবেল সংেযািজত।
  

৩৪ ধারা ১৯ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল �িত�ািপত। 
  

৩৫ উপ-ধারা (৩) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১১(ক) ধারাবেল �িত�ািপত ।
  

৩৬ "আ�সাৎ," শ� ও কমািট "চুির," শ� ও কমার পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১১(খ)(অ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৩৭ দফা (ছ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১১(খ)(আ) ধারাবেল �িত�ািপত। 
  

৩৮ দফা (ঘ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত। 
  

৩৯ শত�াংশ উপ-ধারা (২) এর শত�াংেশর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৪০ "সহায়তা" শ�িট "সাহায�" শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১২(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৪১ "���, চাকুরীকালীন কৃিত� ও অবদান"শ��িল ও কমা "���" শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর

১২(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৪২ উপ-ধারা (৩ক) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৪৩ "৬০ (ষাট)" সংখ�া, শ� ও ব�নী "৫৭ (সাতা�)" সংখ�া, শ� ও ব�নীর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১০ (২০১০ সেনর ৩২ নং আইন) এর ২

ধারাবেল �িত�ািপত 
  

৪৪ ধারা ২৮ক বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৪৫ “:” �কালন �শষাংেশ “।“ দাঁিড়র পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর ধারা ৩২ এর উপধারা (২) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং

আইন) এর ১৫ ধারাবেল সংেযািজত।
  

৪৬ "��রণ"শ�িট "�পশ" শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১৬(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৪৭ "ি�শ" শ�িট "পেনর" শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১৬(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৪৮ ধারা ৩৬ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১৭ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৪৯ ধারা ৩৯ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৫০ "অথবা ঝুিকপূণ� কােজ" শ�সমূহ “কােজ” শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১৯(ক) ধারাবেল সংেযািজত।
  

৫১ উপ-ধারা (৩) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ১৯(খ) ধারাবেল িবলু�।
  

৫২ "ও �িতব�ী �িমক " শ�সমূহ "�িমক" শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২০(ক) ধারাবেল সংেযািজত। 

 

৫৩ "ও �িতব�ী �িমক"" শ�সমূহ"�িমক" শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২০(খ) ধারাবেল সংেযািজত। 
  

৫৪ "�শৗচাগার ও ��ালন ক�" শ�সমূহ "পায়খানা ও �পশাব খানা " শ�সমূেহর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর

২১(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৫৫ "�া�� স�ত �শৗচাগার ও ��ালন কে�র" শ�সমূহ "পায়খানা ও �পশাব খানার " শ�সমূেহর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০

নং আইন) এর ২১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৫৬ "�শৗচাগার ও ��ালন ক� " শ�সমূহ " পায়খানা ও �পশাব খানা " শ�সমূেহর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর



২১(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৫৭ "�শৗচাগার ও ��ালন ক��িলেত" শ�সমূহ " পায়খানা ও �পশাব খানা�িলেত" শ�সমূেহর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০

নং আইন) এর ২১(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৫৮ "�শৗচাগার ও ��ালন ক� মািলেকর িনজ খরেচ" শ�সমূহ " পায়খানা ও �পশাব খানা" শ�সমূেহর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩

সেনর ৩০ নং আইন) এর ২১(ঙ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৫৯ "বা ভবেনর অভ��রীণ �ব��িতক ব�ব�া" শ��িল "��া� " শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২২ ধারাবেল

সংেযািজত।
  

৬০ "বা ভবেনর অভ��রীণ �ব��িতক ব�ব�া" শ��িল "��া� " শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২২ ধারাবেল

সংেযািজত।
  

৬১ "�েত�ক তলায় �েয়াজনীয় সংখ�ক"শ�সমূহ "এবং" শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২৩(ক) ধারাবেল

সি�েবিশত।
  

৬২ "অথবা অি� িনব�াপন দ�েরর লাইেস� �মাতােবক �েয়াজনীয় সংখ�ক অি�িনব�াপক সর�াম রাখা হয় নাই" শ�সমূহ "নাই" শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন)

আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২৩(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৬৩ উপ-ধারা (৩ক),(৩খ) ও (৩গ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২৩(গ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৬৪ "ছয় মােস" শ��য় "বৎসর" শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২৩(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৬৫ "এবং কম�কালীন িনিব�ে� চলাচেলর জন� পথ ও িসঁিড় উ�ু� রািখেত হইেব" শ��িল "হইেব" শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর

৩০ নং আইন) এর ২৪(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৬৬ "সকল ��ার," শ��য় ও কমা বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২৪(খ) ধারাবেল িবলু�।
  

৬৭ �সিমেকালন “;” �া�ি�ত দাঁিড় “।“ এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর দফা (ঘ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর

২৪(গ) ধারাবেল সংেযািজত।
  

৬৮ ধারা ৭৮ক বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২৫ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

 

৬৯ �কালন “:” �া�ি�ত দাঁিড় “।”এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর শত�াংশ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২৬

ধারাবেল সংেযািজত।
  

৭০ উপ-ধারা ২(ক)বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২৭ ধারাবেল সংেযািজত।
  

৭১ উপ-ধারা (৬), (৭) এবং (৮) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২৮ ধারাবেল সংেযািজত।
  

৭২ “িবিধ �ারা িনধ�ািরত” শ�সমূহ “িনধ�ািরত” শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ২৯ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৭৩ “সংর�ণ ও �সইফিট তথ� �বাড� �দশ�ন” শ�সমূহ “ও �সইফিট �বাড� সংর�ণ” শ�সমূেহর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০

নং আইন) এর ২৯ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৭৪ ধারা ৯০ক বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩০ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৭৫ ধারা ৯৪ক বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩১ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৭৬ ধারা ৯৯ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩২ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৭৭ �সিমেকালন “;” �া�ি�ত দাঁিড় “।“ এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর দফা (ঘ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর

৩৩ ধারাবেল সংেযািজত।
  

৭৮ �সিমেকালন “;” �া�ি�ত দাঁিড় “।“ এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অতঃপর দফা (গ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর

৩৪ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৭৯ “(িপস �রট)” শ��িল ও ব�নীসমূহ “িঠকাহার” শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩৫ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

“তেব এই�প ��ে� উপ-ধারা (১) এর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব না।” শ��িল ও দািড় বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩৫

ধারাবেল সংেযািজত।
  

৮১ “হালকা” শ�িট “তরল” শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩৬(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৮২ উপ-ধারা (৬) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩৬(খ) ধারাবেল সংেযািজত।
  

৮৩ “�িমক কতৃ�ক চাকুরীর অবসান অথবা” শ�সমূহ “বরখা� অথবা” শ��েয়র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর

৩৭ ধারাবেল �িত�ািপত।



 

৮৪ “ি�শ” শ�িট “সাত” শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩৭ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৮৫ িবদ�মান িবধানিট উপ-ধারা (১) িহসােব বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩৮ ধারাবেল পুনঃসংখ�ািয়ত।
  

৮৬ উপ-ধারা (২) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩৮ ধারাবেল সংেযািজত। 

 

৮৭ ধারা ১২৪ক বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৩৯ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৮৮ ‘‘�িমেকর মূল মজুরী’’ শ�সমূহ ‘‘�িমেকর মজুরী’’ শ��েয়র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪০ ধারাবেল

�িত�ািপত।
  

৮৯ ‘‘পয়তাি�শ’’ শ�িট ‘‘ি�শ’’ শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪১(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

৯০ ‘‘অথবা সরকার কতৃ�ক সংেশািধত উ� সুপািরশকৃত’’ শ�সমূহ ‘‘সুপািরশকৃত’’ শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং

আইন) এর ৪১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত। 
  

৯১ ধারা ১৪০ক বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪২ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৯২ �কালন “:” �সিমেকালন “;” এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং অত:পর শত�াংশ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪৩(ক)

ধারাবেল সংেযািজত।
  

৯৩ ‘‘�া� বয়� িকংবা অ�া� বয়� িনিব�েশেষ’’ শ�সমূহ ‘‘�য ��ে�” শ��েযর পূেব� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর

৪৩(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

৯৪ উপ-দফা (২) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪৩(খ) ধারাবেল িবলু�।
  

৯৫ �কালন “:” দাঁিড়র “।” পিরবেত� �িত�ািপত এবং অত:পর শত�াংশ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪৪ ধারাবেল

সংেযািজত।
  

৯৬ ‘‘মািলেকর িনজ খরেচ’’ শ�সমূহ ‘‘িবনা খরেচ’’ শ��েয়র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪৫(ক) ধারাবেল

�িত�ািপত।
  

৯৭ উপ-ধারা (১১) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪৫(খ) ধারাবেল সংেযািজত।
  

৯৮ ‘‘িঠকাদার সং�া’’ শ��য় ‘‘িঠকাদার’’ শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪৬(ক) ধারাবেল �িত�ািপত। 
  

৯৯ উপ-ধারা (২) এবং (৩) উপ-ধারা (২), (৩) এবং (৪) এর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪৬(খ) ধারাবেল

�িত�ািপত। 
  

১০০ ‘‘�কান �িত�� �িমক িনেজ অথবা �পাষ�’’ শ�সমূহ ‘‘�কান �পাষ�’’ শ��েয়র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন)

এর ৪৭ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১০১ �সিমেকালন “;” দাঁিড়র “।” পিরবেত� �িত�ািপত এবং অত:পর দফা (ঙ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪৮

ধারাবেল সংেযািজত।
  

১০২ িবদ�মান িবধান উপ-ধারা (১) িহসােব বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪৯ ধারাবেল পুনঃসংখ�ািয়ত।
  

১০৩ উপ-ধারা (২) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৪৯ ধারাবেল সংেযািজত।
  

১০৪ ‘‘নাম, িপতা ও মাতার নাম’’ শ�সমূহ ও কমা ‘‘নাম’’ শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫০(ক)

ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১০৫ উপ-ধারা (৩) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১০৬ ‘‘সংর�ণ’’ শ�িট ‘‘�হফাজত’’ শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫১(ক)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১০৭ ‘‘এবং �িত�ানপুে�র ��ে� কম�কত�াগেণর কায�কােলর �ময়াদ িতন বৎসেরর �বশী হইেব না:’’ শ�সমূহ ও �কালন ‘‘হইেব না’’ শ��েয়র পর সি�েবিশত এবং

অত:পর শত�াংশ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫১(ক)(আ) ধারাবেল সংেযািজত।
  

১০৮ উপ-ধারা (২ক) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫১(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১০৯ ‘‘�রিজে�শন �দান করা যাইেব না’’ শ��িল ‘‘�রিজি�কৃত ��ড ইউিনয়ন থািকেব না’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর

৩০ নং আইন) এর ৫১(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১১০ �কালন “:” দাঁিড়র “।” পিরবেত� �িত�ািপত এবং অত:পর শত�াংশ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫২ ধারাবেল

সংেযািজত।
  

১১১ �কালন “:” �া�ি�ত �সিমেকালন “;“ এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং উপ-দফা (৬) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর

৮৪(ক) ধারাবেল সংেযািজত।



 

১১২ �সিমেকালন “;” �কালেনর “:” পিরবেত� �িত�ািপত এবং অত:পর পাঁচিট নূতন দফা (ত), (থ), (দ), (ধ) ও (ন) এবং �কালন বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন,

২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫৩(খ) ধারাবেল সংেযািজত।
  

১১৩ ধারা ১৮৫ক বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬৬ নং আইন) এর ২ ধারাবেল সি�েবিশত। 
  

১১৪ “ও সাধারণ স�াদকসহ �কান কম�কত�ােক তাহােদর” শ��িল “, সাধারণ স�াদক, সাংগঠিনক স�াদক অথবা �কাষাধ��েক তাহার” শ��িল ও কমা�িলর

পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫৪ ধারাবেল �িত�ািপত। 
  

১১৫ ‘‘পাঁচ বা তেতািধক ��ড ইউিনয়ন এবং একািধক �শাসিনক িবভােগ ��ড ইউিনয়ন সংগঠন’’ শ��িল ‘‘�ই বা তেতািধক ��ড ইউিনয়ন’’ শ�সমূেহর পিরবেত�

বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫৫(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১১৬ ‘‘এবং একািধক �শাসিনক িবভােগর ��ড ইউিনয়ন সংগঠন’’ শ��িল ‘‘সি�িলতভােব’’ শ�িটর পূেব� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০

নং আইন) এর ৫৫(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১১৭ উপ-ধারা (৬) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫৫(গ) ধারাবেল সংেযািজত।
  

১১৮ ‘‘ইউিনয়ন সমূহ িনেজেদর মেধ� িনব�াচন কিমশনার মেনানয়নপূব�ক �যৗথ দরকষাকিষ �িতিনিধ (CBA) িনব�াচেনর ব�ব�া �হণ কিরেব অথবা’’ শ��িল ‘‘�সে�ে�’’

শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫৬(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১১৯ উপ-ধারা (২৬) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫৬(খ) ধারাবেল সংেযািজত।
  

১২০ ধারা ২০২ক বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫৭ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১২১ ‘‘উ� �িত�ােন কম�রত �িমকেদরেক �ত��ভােব স�ৃ� কিরয়া’’ শ�সমূহ ‘‘মািলক’’ শ�িটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০

নং আইন) এর ৫৮(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১২২ ‘‘িনব�ািচত’’ শ�িট ‘‘মেনানীত’’ শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫৮(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১২৩ উপ-ধারা (৬ক) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫৮(গ) ধারাবেল সি�েবিশত। 
  

১২৪ উপ-ধারা (৯), (১০) ও (১১) উপ-ধারা (৯) এর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৫৮(ঘ) ধারাবেল

�িত�ািপত।
  

১২৫ ‘‘�ই-তৃতীয়াংশ’’ শ��িল ও হাইেফন ‘‘িতন-চতুথ�াংশ’’ শ��িল ও হাইেফন এর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন)

এর ৫৯ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১২৬ ‘‘বা �কান �চিলত �থা বা �কান িব�ি� বা �কান আেদশ বা �কান �নািটিফেকশন বা অন� �কান ভােব �ীকৃত’’ শ��িল ‘‘চুি�র অধীন বা �ারা িনি�ত বা �দ�’’

শ��িলর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬০ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১২৭ উপ-ধারা (৩ক) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬১ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১২৮ ‘‘�থম ��ণীর জুিডিশয়াল ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন ম�ািজে�েটর’’ শ��িল ‘‘�থম ��ণীর ম�ািজে�েটর’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন,

২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬২ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১২৯ ধারা ২৩২ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৩ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৩০ দফা (ঙঙ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৪(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১৩১ ‘‘১১৯’’ সংখ�া�িল ‘‘৮৭-গ’’ সংখ�া�িল, হাইেফন ও বেণ�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৪(খ) ধারাবেল

�িত�ািপত। 
  

১৩২ দফা (ছ) ও (জ) দফা (ছ), (জ) ও (ঝ) এর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৪(গ ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৩৩ দফা (খ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৫(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৩৪ ‘‘তহিবলসমূেহ’’ শ� ‘‘তহিবল�েয়’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৩৫ ‘‘তহিবলসমূেহ’’ শ� ‘‘তহিবল�েয়’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৩৬ উপ-ধারা (৮) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৬ ধারাবেল সংেযািজত।
  

১৩৭ ধারা ২৩৬ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৭ ধারাবেল �িত�ািপত। 
  

১৩৮ উপ-ধারা (১১) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৮ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৩৯ ‘‘সুিবধােভাগী’’ শ� ‘‘�িমক’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৯(ক)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৪০ ‘‘সমান অনুপােত’’ শ��িল ‘‘সুিবধা’’ শে�র পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৯(ক)(আ) ধারাবেল সি�েবিশত।
 



 

১৪১ ‘‘সুিবধােভাগী’’ শ� ‘‘�িমক’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৬৯(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৪২ ‘‘সুিবধােভাগীগেণর’’ শ� ‘‘�িমকগেণর’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭০(ক) ধারাবেল

�িত�ািপত।
  

১৪৩ ‘‘সুিবধােভাগীগেণর’’ শ� ‘‘�িমকগেণর’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭০(ক) ধারাবেল

�িত�ািপত।
  

১৪৪ ‘‘সুিবধােভাগী’’ শ� ‘‘�িমক’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত। 
  

১৪৫ ‘‘সুিবধােভাগীর’’ শ� ‘‘�িমেকর’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭০(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৪৬ ‘‘সুিবধােভাগীর’’ শ� ‘‘�িমেকর’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭০(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৪৭ ‘‘সুিবধােভাগী’’ শ� ‘‘�িমক’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭০(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৪৮ ‘‘সুিবধােভাগী’’ শ� ‘‘�িমক’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭০(ঙ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৪৯ ‘‘সুিবধােভাগীর’’ শ� ‘‘�িমেকর’’ শে�র পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭০(চ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৫০ ধারা ২৪৩ বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭১ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৫১ �ষাড়শ-ক অধ�ায় বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) অধ�ােদশ , ২০০৮ (২০০৮ সেনর ১৪ নং অধ�ােদশ) এর ৬ ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১৫২ উপ-ধারা (৭) ও (৮) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭২ ধারাবেল সংেযািজত।
  

১৫৩ ‘‘এবং যাহােত িশ�াধীনতােযাগ� �পশায় বা বৃি�েত অনূ�ন পাঁচ জন �িমক িনেয়ািজত আেছন’’ শ��িল বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০

নং আইন) এর ৭৩ ধারাবেল িবলু�।
  

১৫৪ দফা (ক) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭৪ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৫৫ ‘‘এবং িশ�াধীন িহসােব �িশ�ণ �হণকারী মেনানয়েনর ��ে� �িতব�ী �িমকেদর অ�ািধকার �দান কিরেবন’’ শ��িল ‘‘িশ�াধীন িহসােব �িশ�ণ �দান

কিরেবন’’ শ��িলর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭৫ ধারাবেল সংেযািজত।
  

১৫৬ ‘‘পঁিচশ হাজার’’ শ��িল ‘‘পাঁচ হাজার’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭৬(ক) ধারাবেল

�িত�ািপত।
  

১৫৭ উপ-ধারা (৩) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭৬(খ) ধারাবেল সংেযািজত।
  

১৫৮ ‘‘িতন মাস পয��’’ শ��িল ‘‘ছয় বৎসর পং��’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬৬ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল

�িত�ািপত।
  

১৫৯ ‘‘ছয় মাস’’ শ��িল ‘‘িতন মাস’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭৭(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৬০ ‘‘পাঁচ হাজার টাকা পয��’’ শ��িল ‘‘�ই হাজার টাকা পয�� ’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬৬ নং আইন) এর ৬

ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৬১ ‘‘পঁিচশ হাজার’’ শ��িল ‘‘পাঁচ হাজার’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭৭(ক) ধারাবেল

�িত�ািপত। 
  

১৬২ ‘‘দশ হাজার’’ শ��িল ‘‘এক হাজার’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭৭(খ) ধারাবেল

�িত�ািপত।
  

১৬৩ "পাঁচ হাজার টাকা পয�� অথ�দে�" শ��িল "িতন মাস পয�� কারাদে�, অথবা এক হাজার টাকা পয�� অথ�দে�, অথবা উভয় দে�" শ��িল ও কমা�িলর পিরবেত�

বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬৬ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৬৪ ‘‘পঁিচশ হাজার’’ শ��িল ‘‘পাঁচ হাজার’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭৮ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৬৫ ‘‘বা ৩০১’’ শ� ও সংখ�ািট ‘‘ধারা ২৯৮’’ শ� ও সংখ�ািটর পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৭৯ ধারাবেল

সি�েবিশত।
  

১৬৬ ‘‘উপ �ম পিরচালক, সহকারী �ম পিরচালক এবং �ম কম�কত�া’’ শ��িল ও কমা ‘‘উপ �ম পিরচালক এবং সহকারী �ম পিরচালক’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ

�ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮০(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৬৭ ‘‘উপ �ম পিরচালক, সহকারী �ম পিরচালক বা �ম কম�কত�া’’ শ��িল ও কমা ‘‘উপ �ম পিরচালক বা সহকারী �ম পিরচালক’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম

(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৬৮ ‘‘উপ �ম পিরচালক, সহকারী �ম পিরচালক এবং �ম কম�কত�ার’’ শ��িল ও কমা ‘‘উপ �ম পিরচালক এবং সহকারী �ম পিরচালক’’ শ��িলর পিরবেত�

বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮০(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।



 

১৬৯ ‘‘উপ �ম পিরচালক, সহকারী �ম পিরচালক এবং �ম কম�কত�ার’’ শ��িল ও কমা ‘‘উপ �ম পিরচালক এবং সহকারী �ম পিরচালেকর’’ শ��িলর পিরবেত�

বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮০(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৭০ ‘‘সহকারী �ধান পিরদশ�ক, পিরদশ�ক অথবা সহকারী পিরদশ�ক’’ শ��িল ও কমা ‘‘সহকারী �ধান পিরদশ�ক অথবা পিরদশ�ক’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম

(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮১(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৭১ ‘‘সহকারী �ধান পিরদশ�ক, পিরদশ�ক অথবা সহকারী পিরদশ�ক’’ শ��িল ও কমা ‘‘সহকারী �ধান পিরদশ�ক অথবা পিরদশ�ক’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম

(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৭২ ‘‘সহকারী �ধান পিরদশ�ক, পিরদশ�ক এবং সহকারী পিরদশ�েকর’’শ��িল ও কমা ‘‘সহকারী �ধান পিরদশ�ক এবং পিরদশ�েকর’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম

(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮১(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৭৩ ‘‘সহকারী �ধান পিরদশ�ক, পিরদশ�ক এবং সহকারী পিরদশ�েকর’’শ��িল ও কমা ‘‘সহকারী �ধান পিরদশ�ক এবং পিরদশ�েকর’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম

(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮১(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৭৪ ‘‘সহকারী �ধান পিরদশ�ক, পিরদশ�ক এবং সহকারী পিরদশ�েকর’’শ��িল ও কমা ‘‘সহকারী �ধান পিরদশ�ক এবং পিরদশ�েকর’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম

(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৭৫ উপ-ধারা (৬) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮২(খ) ধারাবেল সংেযািজত।
  

১৭৬ “�সইফিট” শ�িট “িনরাপ�া” শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮৩(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৭৭ “�সইফিট” শ�িট “িনরাপ�া” শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮৩(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৭৮ দফা (গগ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮৩(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১৭৯ দফা (ছছ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮৩(গ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১৮০ দফা (ঝঝ) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮৩(গ) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১৮১ “�সইফিট” শ�িট “িনরাপ�া” শ�িটর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮৩(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৮২ “:”�কালন �া�ি�ত “;“ �সিমেকালন এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং উপ-দফা (৬) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর

৮৪(ক) ধারাবেল সংেযািজত।
  

১৮৩ ‘‘িতন মােসর মেধ� �ধান পিরদশ�েকর �কান আেদশ অথবা িনেদ�শনা দরখা�কারীেক �দান না কিরেল সং�ু� �িত�ান মািলক পরবত�ী ি�শ িদেনর মেধ� �িতকার

চািহয়া সরকােরর িনকট আেবদন কিরেত পািরেব’’ শ��িল ও কমা ‘‘�ই মােসর মেধ� �কান আেদশ দরখা�কারীেক �দান করা না হয় তাহা হইেল, �াথ�ীত অনুমিত �দান

করা হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব’’ শ��িল ও কমার পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮৪(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৮৪ ‘‘�শৗচাগার, ��ালনক�’’ শ��িল ও কমা ‘‘পায়খানা, �পশাবখানা,’’ শ��িল ও কমা�িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০

নং আইন) এর ৮৫(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৮৫ ‘‘�শৗচাগার, ��ালনক�’’ শ��িল ও কমা ‘‘পায়খানা, �পশাবখানা’’ শ��িল ও কমার পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং

আইন) এর ৮৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৮৬ ‘‘মিহলা, পু�ষ এবং �িতব�ী’’ শ��িল ও কমা ‘‘মিহলা এবং পু�ষ’’ শ��িলর পিরবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন)

এর ৮৬ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৮৭ ‘‘নারী-পু�ষ-�িতব�ী’’ শ��িল ও হাইেফন�িল ‘‘নারী-পু�ষ’’ শ��িল ও হাইেফেনর পিরেবেত� বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং

আইন) এর ৮৬ ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৮৮ “সমি�তভােব একক অথবা পৃথক পৃথক” শ��িল ‘‘সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা,’’ শ��িল ও কমার পর বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩

সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮৭(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।
  

১৮৯ উপ-দফা (৬) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮৭(খ)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।
  

১৯০ �কালন “:” �া�ি�ত দাঁিড় “।“ এর পিরবেত� �িত�ািপত এবং উপ-দফা (৬) বাংলােদশ �ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩০ নং আইন) এর ৮৭(খ)

(আ) ধারাবেল সংেযািজত।
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