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শ্রম অভিয োগ ও তদন্ত1 
১. অভিয োগ তদন্ত প্রভিয়ো 

১.১  শ্রভমকযদর ভিভিন্ন অভিয োযগর তদন্ত ও ভনষ্পভি করো শ্রম পভরদর্ মন ব্যিস্থোপনোর এক গুরুত্বপূর্ ম কোজ। প্রভতষ্ঠোন 

কর্তমপযের ভিরুযদ্ধ ভিভিন্ন সমযে শ্রভমক, মোভিক ভকিংিো অন্য কোযরো পে থেযক পভরদর্ মযকর ভনকট শ্রম ও 

কম মপভরযির্ সম্পভকমত অভিয োগ উত্থোভপত হে।  

১.২ শ্রম অভিয োগ ভিভিত ও থমৌভিক- দু’িোযি হযত পোযর। ভিঠি, ইযমইি, LIMA ওযেি অযোপ ও থমোিোইি 

অযোযপর মোধ্যযম ভিভিত অভিয োগ পোওেো  োে। থহল্পিোইন (১৬৩৫৭), থ োন ভকিংিো ব্যভিগত সোেোৎকোযরর 

মোধ্যযম থমৌভিক অভিয োগ পোওেো  োে। থ যকোযনো থমৌভিক অভিয োগ পোওেো থগযি তো থিিোর ইন্সযপকর্ন 

ম্যোযনজযমন্ট এভিযকর্ন (LIMA)-থত প্রদি অনুরূপ  রযম (সিংয োজনী ১)  ভিভিত আকোর ভদযত হযি। প্রোপ্ত 

থ যকোযনো অভিয োগ  (ভিভিত ভকিংিো থমৌভিক) থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ করযত হযি এিিং প্রোেভমক  োিোই-

িোছোইযের পর তদযন্তর ভসদ্ধোন্ত ভনযত হযি। থ যকোযনো অভিয োযগর তদন্ত এিোযন িভর্ মত পদ্ধভত অনুসোযর 

পভরিোভিত হযি। 

                                                      
1 আইনগত ভিভি :- ধোরো-১২৪(ক) ও ৩১৯, বংলোযদশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং ভবভধ-১১৩ ও ৩৫১, শ্রম ভবভধমোলো-২০১৫ 
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২. অভিয োযগর প্রকোরযিদ 

২.১ অভিয োযগর উৎযসর ভিভিযত শ্রম অভিয োগ পাঁি ধরযনর হযত পোযর। থ মন :- 

(ক) ব্যভি প মোযের সোধোরর্ অভিয োগ :  ভনযজ হোভজর হযে, পত্র িো ইযমইযির মোধ্যযম ভিভিতিোযি, 

অভিয োগ িোযে থপ্রভরত ভিভিত িোযি, থ োযন, LIMA ওযেি এভিযকর্ন ও  থমোিোইি অযোপ ভকিংিো 

থহল্পিোইযনর মোধ্যযম  প্রোপ্ত ব্যভিগত প মোযের থকোযনো অভিয োগ, থ মন - ছুটি নো পোওেো ,থিোনোস নো 

পোওেো, ভনযেোগকোরী কর্তমক অসদোিরর্ ইতযোভদ। 

(ি) সমভিগত সোধোরর্ অভিয োগ: ভনযজ   হোভজর হযে, পত্র িো ইযমইযির মোধ্যযম ভিভিতিোযি, থ োযন, 

LIMA ওযেি এভিযকর্ন থমোিোইি অযোপ ভকিংিো হটিোইযনর মোধ্যযম  প্রোপ্ত সমভিগত থকোযনো 

অভিয োগ, থ মন - অভধকোি িোতো নো থদেো, ঝুঁভকপূর্ ম স্থোযন সিোইযক কোযজ িোধ্য করো ইতযোভদ। 

(গ) শ্রভমক ইউভনেযনর সোধোরর্ অভিয োগ: শ্রভমক ইউভনেন থ সি অভিয োগপত্র ভকিংিো ইযমইযির 

মোধ্যযম ভিভিতিোযি, থ োযন, থহল্পিোইযন ভকিংিো LIMA ওযেি এভিযকর্ন অেিো থমোিোইি অযোযপর 

মোধ্যযম দোভিি কযর। 

(ঘ) থিনোমী অভিয োগ: থ সি অভিয োযগর থেযত্র অভিয োগ উত্থোপনকোরীর নোম-পভরিে পোওেো  োে 

নো। 

•অভিয োগ ভলভিবদ্ধকরণ

•অভিয োযগর গ্রহণয োগযতো  োচোই

ও বোছোই

•তদযন্তর জনয গ্রহণ/বজজ ন

গ্রহণ

•তদযন্তর তথ্য সংগ্রহ

•সযরজভমন তদন্ত

•সোক্ষ্যগ্রহণ

•তদন্ত প্রভতযবদন

তদন্ত
•তদযন্তর ফল অনুসোযর বযবস্থো গ্রহণ

•তদযন্তর ফলোফল

অভিয োগকোরীযক, অভি ুক্তযক ও

 থ্ো থ্ কততজ িক্ষ্যক অবভহতকরণ

বযবস্থো গ্রহণ

ভচত্র 1: একনজযর অভিয োগ তদন্ত িদ্ধভত 
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(ঙ) গর্মোধ্যযমর অভিয োগ: থকোযনো সিংিোদমোধ্যম থ মন সিংিোদপত্র, থরভিও-টিভির িির, ভকিংিো 

অনিোইন সিংিোদপত্র, সোমোভজক-থ োগোয োগ মোধ্যযম প্রকোভর্ত শ্রম ও কম মযেত্র সম্পভকমত 

অভিয োগসমূহ, থ মন থকোযনো কম মযেযত্র ভর্শুশ্রযমর উপভস্থভত। 

২.২ ভিষেিস্তুর প্রকৃভত থিযদ অভিয োগ দু’ধরযনর হযত পোযর। থ মন:- 

(ক) শ্রম আইন সিংভিি অভিয োগ: প্রোপ্ত থ সি অভিয োগ শ্রম আইযনর আওতোে পযে এিিং অভধদপ্তযরর 

করর্ীে আযছ। 

(ি) শ্রম আইন িভহর্ভ মত অভিয োগ: শ্রম আইযনর আওতোে পযে নো এরূপ অভিয োগ ,থ সি ব্যোপোযর 

অভধদপ্তর সরোসভর ভকছু করযত পোযর নো তযি অন্য থকোযনো প্রভতষ্ঠোযনর সহয োভগতো ভনযত পোযর ভকিংিো 

সিংভিি প্রভতষ্ঠোযনর সোযে থ োগোয োগ করযত অভিয োগকোরীযক পরোমর্ ম ভদযত পোযর। 

 

 

ভচত্র ১: অভিয োযগর ধরণ 

 

 

অ
ভি
য 
োগ

উৎস

ব্যভি

সমভিগত

শ্রভমক ইউভিয়ি

বব্িোমী

গণমোধ্যম

ভব্ষয়ব্স্তু

শ্রম আইি সংভিি

শ্রম আইি-ব্ভিিভূ ত



 

4 
 

৩. অভিয োগ দোভিল 

৩.১ সিংক্ষুব্ধ শ্রভমক/কম মিোরী, ভনযেোগকতমো, ইতযোভদ ভনম্নভিভিতিোযি অভিয োগ দোভিি করযত পোরযিন: 

(ক) সরোসভর: অভধদপ্তযরর থকোযনো কম মকতমো ভকিংিো পভরদর্ মকযক অভিয োগকোরী ভকিংিো তোর প্রভতভনভধ 

সরোসভর ভিভিত/থমৌভিকিোযি অভিয োগ জোনোযত পোযর। এরূপ থেযত্র অভিয োগ শ্রির্কোরী থসই 

অভিয োগযক ভনভদ মি  রযম  ) সিংয োজনী ১ ( ভিভিত রূপ থদযিন এিিং অভিয োগ থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ 

করোর ব্যিস্থো করযিন এিিং সম্ভি হযি অভিয োগকোরী/প্রভতভনভধর স্বোের/টিপসই থনযিন। 

(ি)  ভিঠি: অভধদপ্তযরর প্রধোন কো মোিযে মহোপভরদর্ মক িরোির ভকিংিো উপমহোপভরদর্ মক িরোির ভিভিত 

ভিঠির মোধ্যযম অভিয োগকোরী অভিয োগ জোনোযত পোরযিন।  

(গ)  যোে: অভধদপ্তযরর প্রধোন কো মোিে ভকিংিো উপমহোপভরদর্ মযকর কো মোিযে  যোযের মোধ্যযমও 

অভিয োগকোরী ভিভিত অভিয োগ দোভিি করযত পোরযিন। 

(ঘ) ইযমইি: অভিয োযগর জন্য ভনধ মোভরত ইযমইযি) complaints@dife.gov.bd) ইযমইি থপ্ররযর্র 

মোধ্যযম অভিয োগ দোভিি করো  োযি। এই ইযমইি ব্যতীত থকোযনো পভরদর্ মযকর /উপমহোপভরদর্ মযকর 

ব্যভিগত ভকিংিো অভ ভসেোি ইযমইযি অভিয োগ আসযি থসটিও থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ করযত হযি। 

(ঙ) LIMA ওযেি অযোপ: থদযর্র থ যকোযনো স্থোন থেযক থ যকোযনো সমে অভিয োগ দোভিি করোর জন্য 

LIMAর ওযেি  রম2 ব্যিহোর করো  োযি। এই  রযমর মোধ্যযম দোভিিকৃত অভিয োগ সরোসভর 

অনিোইন অভিয োগ থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ হযি। 

(ি) LIMA থমোিোইি অযোপ: LIMAর জন্য ততভরকৃত Complaints অযোপটি3 ব্যিহোর কযর  অভিয োগ 

দোভিি করো  োযি। এই অযোযপর মোধ্যযম দোভিিকৃত অভিয োগ সরোসভর LIMAর অভিয োগ 

থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ হযি। 

(ছ)  থ োন: থকোযনো পভরদর্ মক, উপমহোভরদর্ মক ভকিংিো মহোপভরদর্ মকযক থ োন কযর অভিয োগ জোনোযনো 

থ যত পোযর। থসযেযত্র অভিয োগশ্রির্কোরী ব্যভি অভিয োগটি ভনভদ মি  রযম (সিংয োজনী ১) অেিো 

অনিোইন অভিয োগ থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ করযিন এিিং পরিতী ব্যিস্থো গ্রহর্ করযিন। 

(জ) থহল্পিোইন: অভধদপ্তযরর ভনধ মোভরত থহল্পিোইন ১৬৩৫৭ এ থ োন কযর অভিয োগ জোনোযনো  োযি। 

এযেযত্র থহল্পিোইন অপোযরটর থসই অভিয োগ অনিোইন থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ করযি। পভরদর্ মক ভনজ 

                                                      
2 অভিয োগ দোভিযির অনিোইন  রম: http://lima.dife.gov.bd/complaint  

3 DIFE Complaints অযোপ পোওেো  োযি এিোযন: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dife.ikmscomplain 
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উযযোযগ থহল্পিোইন ভিষেক প্রিোরর্ো িোিোযি  োযত তোর পভরদভর্ মত প্রভতষ্ঠোনসমূযহর মোভিক ও শ্রভমক 

থহল্পিোইন সম্পযকম অিভহত েোযকন। 

(ঝ) গর্মোধ্যম: গর্মোধ্যযম, থ মন সিংিোদপত্র, থরভিও-টিভি, অনিোইন সিংিোদপত্র ও সোমোভজক 

থ োগোয োগ মোধ্যযম প্রকোভর্ত থকোযনো িির অভিয োগ ভহযসযি পভরদর্ মযকর ভনকট ভিযিিয হযত পোযর। 

৪. অভিয োগ প্রোভি ও ভলভিব্দ্ধকরণ 

৪.১ ভিভিত ভকিংিো থমৌভিক থ যকোযনো ধরযনর অভিয োগ পোওেো থগযি প্রেযম তো ভিভপিদ্ধ করযত হযি। ভিভপিদ্ধ 

করোর জন্য LIMA-এর মধ্যকোর অভিয োগ থরভজস্টোর (LIMA নো েোকযি অভ যস সিংরভেত অভিয োগ 

থরভজস্টোর ( ব্যিহোর করযত হযি।  

৪.২ . ভনযজ উপভস্থত হযে, ভিভিত ভিঠি, ইযমইি, ওযেি এভিযকর্যনর মোধ্যযম প্রোপ্ত অভিয োগ, থমোিোইি অযোযপর 

মোধ্যযম প্রোপ্ত অভিয োগ, থহল্পিোইন ও থটভিয োযন/থমোিোইযি প্রোপ্ত অভিয োগ  – প্রভতটিই থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ 

করযত হযি। ওযেি এভিযকর্ন ও থমোিোইি অযোযপর মোধ্যযম প্রোপ্ত অভিয োগ আপনো হযতই LIMAর অনিোইন 

থরভজস্টোযর4  ভিভপিদ্ধ হযি। অন্যোন্য উপোযে প্রোপ্ত অভিয োগ সিংভিি কম মকতমো LIMAর অনিোইন থরভজস্টোযর 

অন্তর্ভ মি করযিন। 

৪.৩ LIMA’র অনিোইন থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ করো হযি থসই অভিয োযগর জন্য একটি র্নোিকরর্ নম্বর ততভর 

হযি। এই নম্বর ব্যিহোর কযর অভিয োগকোরী LIMA ওযেি অযোপ থেযক অভিয োযগর অিস্থো জোনযত পোরযিন। 

৪.৪ অভিয োগ থরভজস্টোর একটি থগোপনীে দভিি ভহযসযি ভিযিিয হযি এিিং এর ব্যিহোরকোরীরো এিোনকোর থকোযনো 

তথ্য থকিি তদযন্তর কোজ ছোেো অন্য থকোেোও প্রকোর্ করযত পোরযিন নো। এই থগোপনীেতো ভনভিত করোর জন্য 

সিংভিি অভ স প্রযেোজনীে ব্যিস্থো গ্রহর্ করযি। 

৫. অভিয োগ  োচোই-ব্োছোই ও তদন্তকোরী ভিধূ্োরণ 

৫.১ ভিভিন্ন সূযত্র পোওেো অভিয োগসমূহ অভধদপ্তযরর তদযন্তর জন্য ভিযিিয হযি ভকনো তো ভনধ মোরযর্র জন্য 

অভিয োগটি থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ করোর পর থসটি পূর্ মোঙ্গরূযপ আযছ ভকনো অভিয োগ থসি ভকিংিো দোভেত্বপ্রোপ্ত 

পভরদর্ মক তো  োিোই কযর থদিযি। 

                                                      
4 LIMAর অভিয োগ থরভজস্টোযর প্রযির্ করোর URL: http://lima.dife.gov.bd/lis/complaint 
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৫.২  অভিয োগটিযত পূর্ মোঙ্গ তথ্য েোকযি অভিয োগ থসি ভকিংিো দোভেত্বপ্রোপ্ত পভরদর্ মক অভিয োগটিযক 

অভিয োযগর ধরন অনুসোযর িোগ করযিন। ভিিভিকরযর্র জন্য পভরভর্ি ক-এ কযোটোগভরসমূহ ভিযিিনো করযিন। 

৫.৩ থ সি অভিয োগ থকোযনো কযোটোগভরযত থ িো  োে নো, শ্রম আইযনর আওতোে নো ভকিংিো অভধদপ্তযরর আওতোে 

সমোধোনয োগ্য নে থসগুভি অগ্রহর্য োগ্য ভহযসযি ভিভিত করযত হযি।  

৫.৪ থকোযনো অভিয োগ অগ্রহর্য োগ্য ভহযসযি ভিভিত হযি থসটির কোরর্সহ অভিয োগকোরীযক ভিভিতিোযি 

অিভহত করযত হযি থ  তোর অভিয োগ গ্রহর্ করো হেভন। থসটি অন্য থকোযনো কর্তমপযের ভনকট করোর থ োগ্য 

হযি থসটিও অভিয োগকোরীযক ভিভিতিোযি অিভহত করযত হযি। 

৫.৫   অভিয োগটি গ্রহর্য োগ্য হযি থসটি তদযন্তর অনুমভতর জন্য উপমহোপভরদর্ মক (যজিো প মোযে)/ মহোপভরদর্ মক 

(প্রধোন কো মোিে) িরোির উত্থোপন করযত হযি। 

৫.৬  উপমহোপভরদর্ মক/মহোপভরদর্ মক অভিয োগটি থদযি সিংভিি পভরদর্ মনকোরী ভকিংিো পভরদর্ মনকোরী টিমযক 

থসটি তদযন্তর িোর প্রদন করযিন। 

৬.  অভিয োযগর তদন্ত িদ্ধভত 

৬.১ শ্রভমযকর থকোযনো অভিয োযগর ভিষযে ব্যিস্থো গ্রহযর্র জন্য দোভেত্ব পোওেোর পর সিংভিি পভরদর্ মক 

অভিয োগপত্রটি আযযোপোন্ত িোযিোিোযি পেযিন এিিং অভিয োগকোরী উপভস্থত েোকযি তোযক ভজজ্ঞোসোিোদ কযর 

প্রোসভঙ্গক অন্যোন্য তথ্য থজযন থনযিন। প্রযেোজযন সিংভিি প্রভতষ্ঠোযনর নোযম দপ্তযর রভেত নভে ভকিংিো LIMA হযত 

প্রযেোজনীে তথ্যোভদ সিংগ্রহ করযিন।    

৬.২  অভিয োযগর তদযন্তর জন্য প্রযেোজযন পভরদর্ মক সর্রীযর প্রভতষ্ঠোযন গমন করযিন। তযি িোকভররত শ্রভমযকর 

ব্যভিপ মোযের অভিয োযগর তদযন্তর থেযত্র পভরদর্ মযকর গমযনর ভিষেটি মোভিক কর্তমপযের ভনকট সতকমতোর 

সোযে থগোপন রোিযিন এিিং পভরদর্ মযকর গমযনর ভিষেটিযক সোধোরর্ িো ভিযর্ষ পভরদর্ মন ভহযসযি তুযি ধরযিন।  

৬.৩ পভরদর্ মক অভিয োযগর ভনভদ মি ভিষে ও অভিয োগকোরীর নোম মোভিক িো তোর প্রভতভনভধ, এমনভক সতীে ম 

থকোন শ্রভমযকর কোযছও আিোস ইভঙ্গযত প্রকোর্ করযিন নো। অভিয োগকোরী ব্যভিটি  োযত হেরোভন ও মোভিযকর 

আযরোযর্র ভর্কোর নো হন থস ব্যোপোযর পভরদর্ মক সযি মোচ্চ সতকমতো অিিম্বন করযিন। 

 ৬.৪  তথ্য সিংগ্রযহর থেযত্র থ  ভিষযের অভিয োগ তদন্তকোরী পভরদর্ মক থস ভিষেটির উপর থজোর ভদযিন। ভতভন 

ভনভদ মি থকোন ব্যভিযকভিক তথ্য সিংগ্রযহর পভরিযতম ভিষেটির উপর সোমভগ্রক তথ্য সিংগ্রহ করযিন এিিং থকৌর্যি 
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অন্যোযন্যর সোযে অভিয োগকোরীর তথ্যও থজযন ভনযিন। তদন্তকোরী পভরদর্ মক সিংগৃহীত তথ্যোিিী ভিভপিদ্ধ করযিন 

এিিং তোযত মোভিকপে ও সম্ভোব্য থেযত্র তথ্যদোতোর স্বোের ভনযিন।  

৬.৫ তদন্তকোরী LIMA ব্যিহোর কযর তথ্য সিংগ্রযহর থেযত্র ভজভপএস িোলু কযর তদযন্তর স্থোন ও সমে ভিভপিদ্ধ 

করযিন এিিং প্রযেোজনীে দভিিোভদর কভপ সিংগ্রহ করযিন। 

৬.৬  ব্যভি প মোযে অভধকোর ক্ষুযের অভিয োযগর থেযত্র অযনক সমে অভিয োগকোরীর নোম পভরিে থগোপন রোিো 

সম্ভি নো হযি (থ মন কোযরোর ইনভরযমন্ট িন্ধ করো, পদোিনভত ঘটোযনো, ব্যভির আইনোনুগ পোওনো আদোে ইতযোভদ) 

অভিয োগকোরীর নোম প্রকোর্ জরুরী হযে পেযত পোযর- এরূপ আর্ঙ্কো েোকযি তদন্তকোরী পভরদর্ মক ভিষেটির 

পভরর্ভত ব্যোখ্যো কযর আযগই এভিষযে সম্ভি হযি সিংভিি অভিয োগকোরীর ভিভিত সম্মভত গ্রহর্ করযিন,  োযত 

পরিতীযত পভরদর্ মকযক ভিব্রত হযত নো হে। 

৬.৭  িোকভরচ্যযত ব্যভির পোওনো পভরযর্োধ নো করো িো ব্যভিস্বোে ম সিংভিি ধরযনর অভিয োযগর তদযন্ত 

অভিয োগকোরীর নোম পভরিে প্রকোর্ করো তদযন্তর স্বোযে ম প্রযেোজন হযত পোযর। এ জোতীে অভিয োযগর তদযন্ত 

পভরদর্ মক ইযে করযি প্রভতষ্ঠোযন নো ভগযে ভনজ কো মোিযে তিযির মোধ্যযম সম্পন্ন করযত পোরযিন।  

 ৬.৮  থকোযনো প্রভতষ্ঠোযনর ভকছু সিংখ্যক শ্রভমযকর থ যকোযনো সমভিগত অভিয োগ িো আইযনর সোধোরর্ িো সোমভগ্রক 

িঙ্ঘনজভনত সমভিগত অভিয োযগর তদযন্তও (থ মন-অভতভরি কোযজ িোধ্য করো, ছুটি নো থদেো ইতযোভদ) সোধ্যমত 

অভিয োযগর উৎস থগোপন রোিযত হযি। এযেযত্র শ্রভমকযদর হেরোভনর আর্ঙ্কো কম েোকযিও িভিষ্যযত শ্রভমক-

মোভিক সুসম্পযকমর ভিষেটি প্রোধোন্য পোযি। 

৬.৯ প্রভতষ্ঠোযনর সকি শ্রভমক সিংঘিদ্ধিোযি িো থকোযনো তিধ থেি ইউভনেন কর্তমক আনীত অভিয োযগর তদযন্ত 

প্রভতষ্ঠোন কর্তমপযের ভনকট অভিয োযগর সূত্র প্রকোযর্ িোধো থনই। এ ধরযনর অভিয োযগ পভরদর্ মযকর আওতো িভহর্ভ মত 

দোভির ন্যোে ভিষেোিিী প্রভতকোযরর আর্োে উযেি করো হযত পোযর (থ মন- ভিযর্ষ থকোন আভে মক সুভিধো প্রিতমন, 

কযোভন্টযন িতুমভক বৃভদ্ধ ইতযোভদ)। এ জোতীে ভিষেোিিী পভরদর্ মযকর ব্যিস্থো গ্রহযর্র আওতোে আসযি নো। তযি 

পভরদর্ মক এ ভিষযে তথ্য ভনযে মতোমত ভদযিন।  

 ৬.১০   তদযন্তর পূযি ম এিিং তদযন্তর পযরও অভিয োগকোরীর সোেোৎকোর প্রযেোজন হযত পোযর। সূযত্রর থগোপনীেতোর 

থেযত্র প্রভতষ্ঠোযনর িোইযর এিিং থগোপনীেতো থকোযনো ভিষে নো হযি প্রভতষ্ঠোযনর ভিতযর এ সোেোৎকোর গ্রহর্ করো 

থ যত পোযর। সোেোৎকোযরর থেযত্র সোিধোনতো অিিম্বন করযত হযি  োযত শ্রভমক ভকিংিো মোভিক কোযরো স্বোে ম 

হোভন নো ঘযট। 
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৭.  তদন্ত িরব্তী করণীয় 

৭.১  তদযন্তর পর সিংগৃহীত তযথ্যর ভিভিযত প্রভতযিদন প্রস্তুত করযত হযি। প্রভতযিদযন অনুসন্ধোনী ভিষযে 

(প্রকোরোন্তযর অভিয োযগর ভিষযে) তথ্যদোতোর িোষ্য ও থরকি মপত্র ভিভিক প্রোপ্ত তথ্য, ভিরূপ তযথ্যর ভিষযে 

মোভিকপযের মতোমত এিিং সমগ্র ভিষযের  উপর পভরদর্ মযকর ভিজ্ঞ প মযিের্ ও  োিোইযের মোধ্যযম প্রোপ্ত প্রকৃত 

সতয মন্তব্য সহকোযর সুস্পিিোযি ভিিরর্ ভিভপিদ্ধ করযত হযি। (সিংয োজনী ২: অভিয োগ তদন্ত প্রভতযিদন ছক) 

৭.২   তদযন্তর  িো ি অভিয োগকোরীর পযে হযি তোর প্রভত করো অভনেযমর দ্রুত প্রভতকোযরর জযন্য পভরদর্ মক 

অভিযুিযক ও প্রযেোজযন সিংভিি কর্তমপেযক সমেসীমো ভনভদ মি কযর ভদযে ভিভিত থনোটির্ করযিন এিিং থনোটির্ 

অনু োেী ব্যিস্থো গৃহীত নো হযি আইনোনু োেী পরিতী ব্যিস্থো গ্রহর্ করযিন।  

৭.৩ পভরদর্ মক থসই থনোটিযর্র অনুভিভপ অভিয োগকোরীযক থদযিন এিিং তোর প্রভত থকোযনো পরোমর্ ম েোকযি 

ভিভিতিোযি উযেি করযিন। 

৭.৪ তদযন্ত অভিয োযগর থকোযনো সতযতো িো গ্রহর্য োগ্যতো নো থপযি তো অভিয োগকোরীযক ভিভিতিোযি জোভনযে 

ভদযিন। 

৭.৫ সমগ্র তদন্ত প্রভরেো সম্পযকম পভরদর্ মক সিংভিি অভ স প্রধোনযক অিভহত করযিন এিিং চূেোন্ত প্রভতযিদন 

সম্পযকম তাঁযক নভেযত অিভহত করযিন। 

৭.৬ অভিয োগ উত্থোপন ও দোভিযির ভিষযে অপর থকোযনো কর্তমপে িো সিংস্থোর ভিভিত স্মোরক েোকযি সিংভিি 

পেযক চূেোন্ত কো মরম সম্পযকম ভিভিতিোযি অিভহত করযিন িো অন্যরূপ ভনযদ মর্নো নো েোকযি অনুভিভপ ভদযে 

অিভহত করযিন। 

৭.৭ অভিয োগ তদযন্তর সোরসিংযেপ অভিয োগ থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ করযত হযি। 

৭.৮ অভিয োগ তদযন্তর সকি দভিিোভদ অভিয োগ নভেযত সিংরভেত রোিযত হযি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

৮. বব্িোমী অভিয োগ 

৮.১ প্রকৃত অভিয োগকোরী ভনযজর পভরিে নো ভদযে অযন্যর নোযম প্রভতষ্ঠোন কর্তমপযের ভিরূযদ্ধ অভিয োগ পত্র ভদযে 

েোকযি ভকিংিো নোম পভরিেভিহীন অভিয োগপত্র দোভিি করযি তো থিনোমী ও নোম পভরিেভিহীন অভিয োগ 

ভহযসযি গণ্য হযি।  

৮.২ থিনোমী িো নোম পভরিেভিহীন অভিয োগ হস্তগত হযি তো  েোরীভত LIMA’র অভিয োগ থরভজস্টোযর ভিভপিদ্ধ 

করযত হযি। 
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৮.৩ থকোযনো পভরদর্ মকযক তদযন্তর দোভেত্ব থদেো হযি থসই পভরদর্ মক সিংভিি প্রভতষ্ঠোনটি অগ্রোভধকোরভিভিযত তদন্ত  

করযিন। 

৮.৪ পভরদর্ মনকোযি মোভিক পযের কোযছ অভিয োযগর ভিষেটি থগোপন থরযি তথ্যোনুসন্ধোযনর মোধ্যযম পভরদর্ মক 

প্রকৃত সতয উদঘোটযনর থিিো করযিন।  

৮.৫ অভিয োযগর সতযতো থপযি আইনোনু োেী ব্যিস্থো গ্রহর্ করযিন। আর সতযতো নো েোকযি প্রর্োসভনক পদ্ধভত 

অনুসরর্ কযর ভিষেটি নভের্ভি করযিন। 

৯ .গণমোধ্যযম প্রকোভিত অভিয োগ 

৯.১  থকোযনো প্রভতষ্ঠোযনর ভিরুযদ্ধ ইযিক্ট্রভনক ভমভিেো িো সিংিোদ মোধ্যযম শ্রম আইন িঙ্ঘযনর ভিষযে সিংযিদনর্ীি 

সিংিোদ িো অভিয োগ প্রকোভর্ত হযি তো সিংিোদ-মোধ্যযম-প্রকোভর্ত অভিয োগ ভহযসযি গণ্য হযি। 

৯.২ প্রভতষ্ঠোনটির অিস্থোযনর উপর ভিভি কযর সিংভিি কো মোিে এরকম অভিয োগ LIMA’র অভিয োগ থরভজস্টোযর 

ভিভপিদ্ধ করযি। 

৯.৩ এ জোতীে অভিয োগগুযিো গুরুত্ব সহকোযর সযরজভমন তদন্ত করযত হযি এিিং আইন অনু োেী ব্যিস্থো গ্রহর্ 

করযত হযি। 

৯.৪ গৃহীত ব্যিস্থো সম্পযকম LIMA-থত তথ্য সভন্নযির্ করযত হযি। 

৯.৫ ঊর্ধ্মতন কর্তমপেযক অিভহতকরযর্র পোর্োপোভর্ প্রযেোজযন তথ্য ও গর্সিংয োগ কম মকতমোর মোধ্যযম সিংিোদ 

প্রকোর্কোরী কর্তমপেযক অিভহত করযত হযি।  

১০. বমৌভিক অভিয োগ   

১০.১  ভনেভমত পভরদর্ মনকোযি সোধোরর্ শ্রভমক/শ্রভমক প্রভতভনভধ অেিো মোভিকপে শ্রম আইযনর এক িো 

একোভধক ভিষযে পভরদর্ মযকর দৃভি আকষ মর্ করযি তো থমৌভিক অভিয োগ ভহযসযি গণ্য হযি। 

১০.২ পভরদর্ মক তোৎেভর্ক পভরদর্ মন কো মরযমর অিংর্ ভহযসযি আনীত ভিষযে তথ্যোনুসন্ধোন ও পরীেো কযর 

থরকি মর্ভি করযিন এিিং পভরদর্ মন থনোটিযর্র মোধ্যযম পরিতী ব্যিস্থো গ্রহর্ করযিন।   

 ১১.  তদযন্তর তথ্য প্রকোি 

১১.১ প্রোপ্ত অভিয োগ ও তদযন্তর মোধ্যযম প্রোপ্ত তযথ্যর থগোপনীেতো িজোে রোিযত হযি। 
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১১.২ ব্যভি ও প্রভতষ্ঠোনযক ভিভিত নো কযর অভিয োগ ও তদযন্তর তযথ্যর সোরসিংযেপ প্রকোর্ করো  োযি। 

১১.৩  প্রভত মোযস প্রোপ্ত অভিয োগ ও তদযন্তর পভরসিংখ্যোনগত সোরসিংযেপ প্রধোন কো মোিে থেযক ভনেভমত 

ওযেিসোইযট প্রকোর্ করযত হযি। 

১২ . তদন্ত কো ূিযম ভব্যব্চয ভকছু ভব্ষয় 

১২.১ অভিয োগ পযত্র অযনক সমে অভিয োগকোরী তোর ভনযজর অপরোধ থগোপন রোযিন। পভরদর্ মযকর তদন্ত 

প্রভরেোে প্রকৃত ঘটনো উদঘোটিত হযি অভিয োগকোরীর উপর গৃহীত ব্যিস্থো িো ভসদ্ধোন্ত আইনোনু োেী প্রদোন করো 

হযেযছ ভকনো- তো পরীেো করযত হযি। আইনোনু োেী নো হযি ভিষেটি অভিয োগকোরীর অনুকূযি ভিযিভিত হযি। 

১২.২ থ  থকোন তদযন্তর থেযত্র সোেয-প্রমোর্ সি মোভধক গুরুত্বপূর্ ম উপোদোন। সোেয-প্রমোর্ দোভিভিক িো 

থরকি মভিভিক এিিং ব্যভির থমৌভিক ির্ মনো ভিভিক হযত পোযর। অভিয োগকোরী শ্রভমক অযনক অভিয োযগর থকোযনো 

সোেয-প্রমোর্ হোভজর করযত পোযরন নো। আিোর মোভিক পেও সম্ভোব্য থেযত্র তোযদর অপরোযধর সোেয-প্রমোর্ রোযিন 

নো। তযি ভকছু ভকছু সোেয-প্রমোর্ থগোপন করো  োে নো। থ  সকি অভিয োযগর থকোন সোেয প্রমোর্ থনই, অেি 

অভিয োগ  েোে ম িযি ভিশ্বোস করোর কোরর্ েোযক থসযেযত্র পভরদর্ মক তাঁর ভিিের্তো, প্রজ্ঞো ও ব্যভিত্ব ভদযে 

ভিষেটি পভরিোিনো করযিন।  প্রযেোজন হযি আদোিযতর আশ্রে গ্রহর্ করযিন।                       

১২.৩  থকোন অভিয োগ মোভিক পেযক হেরোভনর উযেযে করো হযেযছ ভকনো িো থকোযনো ব্যভি িো সিংগঠযনর 

প্রযরোির্োে করো হযেযছ ভকনো পভরদর্ মক তো িভতযে থদিযিন এিিং শুধুমোত্র হেরোভনর উযেযে করো অভিয োগ 

ভিযিিয হযি নো। তযি অযন্যর পরোমযর্ ম অভিয োগ করো হযিও অভিয োযগর ভিষে সঠিক হযি তো অিেই গুরুত্ব 

সহকোযর থদিযত হযি।  

১২.৪  সমগ্র তদন্ত কো মরযম একজন পভরদর্ মক ভনযজর সযি মোচ্চ থপর্োদোভরত্ব, ভনরযপেতো ও থগোপনীেতো িজোে 

রোিযিন।  
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সিংয োজনী-১: অভিয োগ  রম 

 

সংভবভধবদ্ধ সতকজ তো: এই ফরযম মোধযযম কলকোরখোনো ও প্রভতষ্ঠোযনর ভবরুযদ্ধ অভিয োগ দোভখল করো  োযব। অসমভথ্জত/শ্রম আইন বভহিভজ ত 

অভিয োগ গ্রহণয োগয হযব নো। 

তোরকোভচভিত তথ্যগুযলো আবভশযক। 

ক. অভিয োগকোরীর তথ্য 

১. অভিয োগকোরীর নোম*  

২. অভিয োগকোরীর থমোিোইি নম্বর*  

৩. ভিঙ্গ* নোরী/পুরুষ/অন্যোন্য____ 

৪. ইযমইি  

৫. ভিিোগ*  

6. থজিো*  

7. উপযজিো/েোনো  

৮. ঠিকোনো  

৯. অভিয োগকোরীর জোতীে পভরিেপত্র নম্বর  

১০. থিনোযম অভিয োগ করযত িোন/ভনযজর পভরিে 

থগোপর্ রোিযত িোন? 

হযাঁ / নো 

ি. কোরিোনো/প্রভতষ্ঠোন/যদোকোন সম্পভকমত তথ্য 

১১. কোরিোনো/প্রভতষ্ঠোযনর নোম:  

১২.  োর ভিরুযদ্ধ অভিয োগ*:  

১৩.  োর ভিরুযদ্ধ অভিয োগ তোর থমোিোইি নম্বর  

১৪. কোরিোনো/প্রভতষ্ঠোযনর ঠিকোনো  

গ. কোরিোনো/প্রভতষ্ঠোন/যদোকোযন অভিয োগকোরীর অিস্থো 

১৫. অভিয োযগর ধরর্: থমৌভিক 

ভিভিত (পত্র/ ইযমইি / অযোযপ প্রোপ্ত / থহল্পিোইযন প্রোপ্ত / গর্মোধ্যযম 

প্রোপ্ত) 

১৬. অভিয োগকোরীরর পভরিেপত্র নম্বর  

১৫ অভিয োগকোরীর পদভি  

১৬. থ োগদোযনর তোভরি  

১৭. িোকভর সমোভপ্তর তোভরি (প্রয োজয থেযত্র)  

ঘ. অভিয োযগর ভিস্তোভরত তথ্য 

১৮. অভিয োযগর ভিষে (এক িো একোভধক ভনি মোিন 

করুন) 

 কম মঘন্টো ও ছুটি: শ্রভমযকর সোধোরর্ ভনধ মোভরত কম মঘণ্টো (দদভনক ৮ ঘণ্টো, 

সপ্তোযহ ৪৮ ঘণ্টো); অভধকোি িোতো; ভিশ্রোম ও আহোযরর ভিরভত; সোপ্তোভহক 

ছুটি; ছুটির ভদযন কোজ করোযনো ও েভতপূরর্মূিক ছুটি; অভতভরি কোযজর 

ভহসোি ও িোতো; নোরী শ্রভমকযদর রোভত্রকোিীন কোজ; অনুসৃত কোযজর 
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সমেসূভির উপয োভগতো; ব্যভিগত ছুটি মঞ্জুর; ছুটি নগদোেন; পি ম ছুটি, 

কোজ ও েভতপূরর্ মজুরী, ইতযোভদ। 

 কম মযেযত্র সভহিংসতো: ধোরো ৩৩২ এর মযধ্য ভিযিিনো করো থ যত পোযর 

এমন অভিয োগসমূহ, থ মন শ্রভমযকর প্রভত সভহিংসতো; র্োরীভরক ও 

মোনভসক ভন মোতন; িিপ্রযেোগ; থ ৌন হেরোভন; তিষম্য, হেরোভন িো 

সভহিংসতোর ভিরুযদ্ধ ব্যিস্থো থনেো/নো-যনেো; নোরী-শ্রভমকযদর প্রভত ভিযর্ষ 

তিষম্য, ইতযোভদ। 

 কল্যোর্মূিক ব্যিস্থো সিংরোন্ত: প্রোেভমক ভিভকৎসো ব্যিস্থো; ভকযর্োর-

ভকযর্োরী ও নোরী শ্রভমকযদর স্বোস্থয থসিো; প্রসি পূি ম- ও পরিতী থসিো; 

ভিভকৎসো কে/স্বোস্থয থকি; নোরী ভিভকৎসক/স্বোস্থযযসিো প্রদোনকোরী; 

কল্যোর্ কম মকতমো; কযোভন্টন; নোরী ও পুরুযষর জন্য িোিোর ও ভিশ্রোযমর 

পৃেক স্থোন; ভর্শু কে; প্রভর্ের্প্রোপ্ত ভর্শু পভরি মোকোরী; ইতযোভদ। 

 ভনযেোগ ও িোকভরর র্তমোিিী: অনুযমোভদত িোকভরভিভধ; পদভির 

থশ্রর্ীভিন্যোস ও ভনযেোগপত্র; সোভি মস িই; িন্ধ ও থি-অ ; শ্রভমক ছাঁটোই;  

শ্রভমযকর মৃতুয, ছাঁটোই, ভিসিোজম, অিসর িো ভনেন্ত্রর্ িভহর্ভ মত কোরযর্ 

িোকভর থছদজভনত পোওনো পভরযর্োধ; ইতযোভদ। 

 থপর্োগত দুঘ মটনো, েভতপূরর্ ও থসই টি কভমটি: দূঘ মটনো অিভহতকরর্; 

থপর্োগত ব্যোভধ অিভহতকরর্; আরোন্ত ব্যভির ভিনোমূযল্য ভিভকৎসো প্রদোন; 

থস টি থরকি মবুক ও থসই টি থিোি ম; থসই টি কভমটি; অিংর্গ্রহর্ কভমটি; 

থপর্োগত ও দুঘ মটনো ও ব্যোভধর েভতপূরর্। 

 থপর্োগত ভনরোপিো: িিযনর থকোযনো অিংর্ ঝুঁভকপূর্ ম, স্থোেী ভিঁভে, িভহগ মমন 

পে, ভিঁভেযত আযিো-িোতোস, অভিভনি মোপক  ন্ত্রপোভত, জিোধোর, তিদুযভতক 

 ন্ত্রপোভত, িোইযসন্স, হযেস্ট ও ভি ট, উযিোিক  ন্ত্র, গ্রোইভডিং থমভর্ন, 

থমভর্যনর গভতসীমো, ঘূর্ মোেমোন  ন্ত্র, িোপসীমো, ভনরোপদ ঢোকনো, অভতরি 

িোরিহন, ভিযফোরক প্রভতযরোধক ব্যিস্থো, ব্যভিগত সুরেো সরঞ্জোম, 

ভিপজ্জনক প্রভরেো, র্ব্দমোত্রো, েভতকর রোসোেভনক। 

 থপর্োগত স্বোস্থয: পভরেন্নতো; প মোপ্ত িোয়ূ িিোিি; ধুিো-িোভি, থধাঁেো; 

ইভঞ্জযনর থধাঁেো; িজময, কৃভত্রম আর্দ্ মকরর্ ব্যিস্থো, শ্রভমক প্রভত জোেগো, প মোপ্ত 

আযিো, আযিোর প্রভত িন ভনযরোধ, থর্ৌিোগোর ও প্রেোিন কে; থধৌতকরর্ 

ও থগোসিিোনো। 

 প্রসূভতকল্যোর্ সুভিধো: প্রসি পূি ম- ও পরিতী ভনযেোগ ভনেন্ত্রর্ ও ভনযষধোজ্ঞো; 

আিরর্গত র্োিীনতো; মোর্তত্বকোিীন সুভিধোভদ পভরযর্োধ; ভি যটর 

অগ্রোভধকোর; প্রসূভত কল্যোর্ সুভিধো। 

 তিষম্য: র্োরীভরক প্রভতিন্ধী; নোরী প্রভতভনভধত্ব; নোরী শ্রভমকযদর ভনরোপিো; 

সন্তোন প্রতযোর্ী নোরীর প্রভত তিষম্য 

 মজুরী ও মজুরী পভরযর্োধ: ভনম্নতম মজুভর িোস্তিোেন; ভনেভমত মজুভর 

পভরযর্োধ; উৎসি থিোনোস; ফূরর্ভিভিক মজুভর; মজুরী  কতমন; নোরী ও 

পুরুযষর মজুভর সমতো। 

 ভর্শু ও ভকযর্োর শ্রভমক: ভনযেোভজত ভর্শু শ্রভমক, ভকযর্োর শ্রভমযকর 

প্রতযের্, ঝুঁভক ও ভনরোপিো, ভকযর্োরযদর সযি মোচ্চ কম মঘন্টো, কোযজর সমে। 

 সোমোভজক ভনরোপিো: গ্রুপ িীমো, থকোম্পোনীর মুনো োে শ্রভমযকর অিংর্গ্রহর্ 

ও িভিষ্য তহভিি 

১৯. অভিয োযগর ভিিরর্*  

২০. অভিয োযগর থপ্রভেযত প্রোভে মত সমোধোন  

২১. এ ভিষযে আযগ অভিয োগ দোভিি করো হযেযছ 

ভক? 

উির ‘হযাঁ’ হযি অভিয োগ নম্বর উযেি করুন 

হযাঁ / নো 

............... 
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২২.  (ক) অভিয োযগর ভিভিযত শ্রম আদোিযত 

মোমিো দোযের করো হযেযছ ভক ? 

(ি) উির হযাঁ হযি, মোমিো িিমোন/অভনষ্পভিকৃত 

আযছ ভক নো? 

হযাঁ / নো 

িিমোন / ভনষ্পভিকৃত /অভনষ্পভিকৃত 

২৩. মন্তব্য  

২৪. সিংযুভি [অভিয োযগর পযে প্রযেোজনীে দভিিপত্র সিংযুি করুন] 
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সংয োজিী ২: অভিয োগ তদন্ত প্রভতযব্দি 

 

ক. অভিয োগকোরীর তথ্য 

১. অভিয োগকোরীর নোম*  

২. অভিয োগকোরীর থমোিোইি নম্বর*  

৩. ভিঙ্গ* নোরী/পুরুষ/অন্যোন্য____ 

৪. ইযমইি  

৫. ভিিোগ*  

৬. থজিো*  

৭. উপযজিো/েোনো  

৮. ঠিকোনো  

৯. অভিয োগকোরীর জোতীে পভরিেপত্র নম্বর  

১০. থিনোযম অভিয োগ করযত িোন/ভনযজর পভরিে 

থগোপর্ রোিযত িোন? 

হযাঁ / নো 

ি. কোরিোনো/প্রভতষ্ঠোন/যদোকোন সম্পভকমত তথ্য 

১১. কোরিোনো/প্রভতষ্ঠোযনর নোম:  

১২.  োর ভিরুযদ্ধ অভিয োগ*:  

১৩.  োর ভিরুযদ্ধ অভিয োগ তোর থমোিোইি নম্বর  

১৪. কোরিোনো/প্রভতষ্ঠোযনর ঠিকোনো  

গ. কোরিোনো/প্রভতষ্ঠোন/যদোকোযন অভিয োগকোরীর অিস্থো 

১৫. অভিয োযগর ধরর্:  

১৬. অভিয োগকোরীরর পভরিেপত্র নম্বর  

১৫ অভিয োগকোরীর পদভি  

১৬. থ োগদোযনর তোভরি  

১৭. িোকভর সমোভপ্তর তোভরি (প্রয োজয থেযত্র)  

ঘ. অভিয োযগর ভিস্তোভরত তথ্য 

১৮. অভিয োযগর ভিষে [তোভিকো থেযক িোছোই করুন] 

১৯. অভিয োযগর ভিিরর্*  

২০. অভিয োযগর থপ্রভেযত প্রোভে মত সমোধোন  

২১. এ ভিষযে আযগ অভিয োগ দোভিি করো হযেযছ 

ভক নো? 

 হযাঁ হযি অভিয োগ নম্বর উযেি করুন 

হযাঁ / নো 

............... 

২২. অভিয োযগর ভিভিযত শ্রম আদোিযত মোমিো 

দোযের করো হযেযছ ভক নো? 

উির হযাঁ হযি, মোমিো িিমোন/অভনষ্পভিকৃত আযছ 

ভক নো? 

হযাঁ / নো 

িিমোন / ভনষ্পভিকৃত /অভনষ্পভিকৃত 

২৩. মন্তব্য  

২৪. সিংযুভি [অভিয োযগর পযে প্রযেোজনীে দভিিপত্র সিংযুি করুন] 
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ঙ. তদযন্তর  ি 
 

২৫. অভিয োযগর সতযতো পোওেো ভগযেযছ ভক? হযাঁ / নো / আিংভর্ক 

২৬. অভিয োযগর সতযতো ভিষেক ির্ মনো  

২৭. অভিয োগ তদযন্তর সিংেভপ্ত পদ্ধভত  

২৮. সোেী/সোেয তোভিকো [ব্যভির জিোনিভি ও অভিয োগ সিংভিি দভিিোভদ থ োগ করুন] 

২৯. তদন্তকোরীর সুপোভরর্  

৩০. অভিয োগ তদন্ত শুরু ও থর্যষর তোভরি শুরু: _________ থর্ষ: _________ 

৩১. অভিয োগ তদযন্তর অিস্থো ভনষ্পন্ন / অভনষ্পন্ন / পভরতযি 

(পভরতযি হযি কোরর্ ভিখুন) 
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িভরভিি ক: অভিয োযগর ভব্ষয়সমভি 

 কমূঘন্টো ও ছুটি: শ্রভমযকর সোধোরণ ভনধজোভরত কমজঘণ্টো (দদভনক ৮ ঘণ্টো, সপ্তোযহ ৪৮ ঘণ্টো); অভধকোল িোতো; ভবশ্রোম 

ও আহোযরর ভবরভত; সোপ্তোভহক ছুটি; ছুটির ভদযন কোজ করোযনো ও ক্ষ্ভতিভরণমভলক ছুটি; অভতভরক্ত কোযজর ভহসোব 

ও িোতো; নোরী শ্রভমকযদর রোভত্রকোলীন কোজ; অনুসতত কোযজর সময়সভভচর উিয োভগতো; বযভক্তগত ছুটি মঞু্জর; ছুটি 

নগদোয়ন; িবজ ছুটি, কোজ ও ক্ষ্ভতিভরণ মজুরী, ইতযোভদ। 

 কমূযেযে সভিংসতো: ধোরো ৩৩২ এর মযধয ভবযবচনো করো য যত িোযর এমন অভিয োগসমভহ, য মন শ্রভমযকর 

প্রভত সভহংসতো; শোরীভরক ও মোনভসক ভন জোতন; বলপ্রযয়োগ; য ৌন হয়রোভন; দবষময, হয়রোভন বো সভহংসতোর ভবরুযদ্ধ 

বযবস্থো যনয়ো/নো-যনয়ো; নোরী-শ্রভমকযদর প্রভত ভবযশষ দবষময, ইতযোভদ। 

 কলযোণমভলক ব্যব্স্থো সংিোন্ত: প্রোথ্ভমক ভচভকৎসো বযবস্থো; ভকযশোর-ভকযশোরী ও নোরী শ্রভমকযদর স্বোস্থয যসবো; 

প্রসব িভবজ- ও িরবতী যসবো; ভচভকৎসো কক্ষ্/স্বোস্থয যকন্দ্র; নোরী ভচভকৎসক/স্বোস্থযযসবো প্রদোনকোরী; কলযোণ কমজকতজ ো; 

কযোভিন; নোরী ও িুরুযষর জনয খোবোর ও ভবশ্রোযমর িতথ্ক স্থোন; ভশশু কক্ষ্; প্রভশক্ষ্ণপ্রোপ্ত ভশশু িভরচ জোকোরী; 

ইতযোভদ। 

 ভিযয়োগ ও চোকভরর িতূোব্লী: অনুযমোভদত চোকভরভবভধ; িদভবর যশ্রণীভবনযোস ও ভনযয়োগিত্র; সোভিজ স বই; বন্ধ ও 

যল-অফ; শ্রভমক ছোাঁ টোই;  শ্রভমযকর মততুয, ছোাঁ টোই, ভিসচোজজ , অবসর বো ভনয়ন্ত্রণ বভহিভজ ত কোরযণ চোকভর যছদজভনত 

িোওনো িভরযশোধ; ইতযোভদ। 

 বিিোগত দুঘূটিো, েভতিভরণ ও বসইফটি কভমটি: দূঘজটনো অবভহতকরণ; যিশোগত বযোভধ অবভহতকরণ; আক্রোন্ত 

বযভক্তর ভবনোমভযলয ভচভকৎসো প্রদোন; যসইফটি যরকিজ বুক ও যসইফটি যবোিজ ; যসইফটি কভমটি; অংশগ্রহণ কভমটি; 

যিশোগত ও দুঘজটনো ও বযোভধর ক্ষ্ভতিভরণ। 

 বিিোগত ভিরোিত্তো: িবযনর যকোযনো অংশ ঝুাঁ ভকিভণজ, স্থোয়ী ভসাঁভি, বভহগজমন িথ্, ভসাঁভিযত আযলো-বোতোস, 

অভিভনবজোিক  ন্ত্রিোভত, জলোধোর, দবদুযভতক  ন্ত্রিোভত, লোইযসন্স, হযয়স্ট ও ভলফট, উযিোলক  ন্ত্র, গ্রোইভডং যমভশন, 

যমভশযনর গভতসীমো, ঘভণজোয়মোন  ন্ত্র, চোিসীমো, ভনরোিদ ঢোকনো, অভতরক্ত িোরবহন, ভবযফোরক প্রভতযরোধক বযবস্থো, 

বযভক্তগত সুরক্ষ্ো সরঞ্জোম, ভবিজ্জনক প্রভক্রয়ো, শব্দমোত্রো, ক্ষ্ভতকর রোসোয়ভনক। 
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