
গৃহকরম্ী দের জন্য 
একটি পুস্তিকা  
কাতাদর বসবাসরত 
দের জন্য

আপনার 
অস্িকার 
জানুন



এই নথি তে কাোর ডমেস্টিক ওয়াক্ার্ এবং 
ইথেমরেশন ল’ অনুরামর থকছু রংখ্যক প্রধান 
প্রধান অথধকার বর্ণিে হময়মছ।

কিছু অকিকিক্ত অকিিাি িয়েয়ছ।
তেমকান প্রকার প্রমনের তষেমরে কেম্ী গম্র 
ল্যামবার অ্যান্ড তরাশ্যাল অ্যামেয়ামর্র থেথনস্ট্রি 
অব এডথেথনম্রেটিভ তডমভলপমেন্ট এ ল্যামবার 
থরমলশনর থবভামগ োওয়া উথিে (রামি কমর 
রকল নথি থনময় তেমে হমব)।



সরস্যা সরূহ
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আপনাি অকিিাি জানুন

আপনার 
জ্বনযাপদনর 

অবস্া
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আপনার বাসস্ান
আইন
সেিশন 7, 2017 এি আইন নং 15 

চাকরিদাতা রিম্নরিরিত ব্াপািগুলিাি জি্ দায়ী থাকলব:
 + গহৃকেম্ী মের জন্য েিােি িাকার ব্যবস্া করমে হমব।

আপনাি অকিিািেমূহ

 + যথাযথ বাসস্াি পাবাি ব্াপালি আপিাি অরিকাি িলয়লে।  
যযমি- এতটুকু জায়গা থালক যযি যসিালি একটি রবোিা ও একটি 
কাপলবার্ড  িািাি মত অবস্া থালক। 
এি অথ্ড আপিাি থাকাি জায়গা যযি রিিাপদ এবং স্াস্্সম্মত হয়। 

 + এবং আপরি যরদ অি্ কালিা সালথ আপিাি কক্ষটি যেয়াি কলি 
থালকি তাহলি আপরি রিলজ, আপিাি রিলজি রবোিা ও রজরিরসপলরেি 
জি্ যলথষ্ট রিিাপত্া থাকলত হলব।

আপনার স্াস্থ্য
আইন
সেিশন 7, 2017 এি আইন নং 15 

চাকরিদাতা রিম্নরিরিত ব্াপািগুলিাি জি্ দায়ী থাকলব:

 + কাজ কিাি যক্ষলরে যকাি প্রকাি আঘাতপ্রাপ্ত হলি বা অসসু্ হলি 
গহৃকমীমী ি উপি ব্য়ভালিি যবাঝা চারপলয় িা রদলয় যথাযথ স্াস্্ যসবা, 
ওষুি, এবং স্াস্্ সম্পরককিত পরিলষবা সিবিাহ কিলত হলব।  

আপনাি অকিিািেমূহ

 + আপরি যরদ অসসু্ যবাি কলিি বা আপিাি এমি যকাি স্াস্্গত 
অবস্াি সষৃ্টি হয় যালত আপিালক রিয়রমত যমররলকি ব্বস্া দিকাি 
পলে তলব আপরি আপিাি মারিক যক এ ব্াপালি জািাি এবং রিকটস্ 
যকাি স্াস্্ যকল্রে যযাগালযাগ কিুি।

 + কাতালি জিুিী প্রলয়াজলি আপরি 999 এ য�াি কিলত পালিি।
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 + রিলজি কালে রিলজি িালম একটি স্াস্্ কার্ড  িািাি  
অরিকাি আপিাি িলয়লে, মারিক যাি মিূ্ পরিলোি কিলব।  

 + ঔষি পাওয়া এবং রাক্ালিি কালে যাবাি ব্াপালি  
আপিাি অরিকাি িলয়লে। 

আপনার খাবার
আইন
সেিশন 7, 2017 এি আইন নং 15

চাকরিদাতা রিম্নরিরিত ব্াপািগুলিাি জি্ দায়ী থাকলব:
 + গহৃকমীমী লদি জি্ যথাযথ িাবালিি ব্বস্া কিলত হলব।

আপনাি অকিিািেমূহ

 + স্াস্্লক হৃষ্টপুষ্ট ও ঠিক িািাি জি্ যলথষ্ট পরিমাণ িাবাি গ্রহলণি 
অরিকাি আপিাি িলয়লে। 

 + যকাি িকম মিু্ পরিলোি ব্রতলিলক রদলি রতি যবিা িাবাি পাবাি 
অরিকাি আপিাি িলয়লে।



আপনাি অকিিাি জানুন

আপনার কাদজর 
অবস্ান এবং প্রকৃস্ত
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আপনার কর্মস্ল
আইন
সেিশন 9, 2017 এি আইন নং 15 
 + একজি মারিক তাি গহৃকমীমী ি অিমুরত ব্তীত তালক কাতালিি বাইলি 

কালজি জি্ পাঠালত পািলব িা, এ ব্াপালি রিলষিাজ্া িলয়লে।

আপনাি অকিিািেমূহ
 + আপিাি মারিক যরদ আপিালক কাতালিি বাইলি কাজ কিলত বলি তলব 

যস প্রস্াব প্রত্াি্াি কিাি অরিকাি আপিাি িলয়লে।
 + কাতালিি বাইলি আপিালক কালজ পাঠালিাি জি্ বাি্ কিাি যকাি 

অরিকাি আপিাি মারিলকি যিই।  

আপনার কর্মঘন্া
আইন
সেিশন 12, 2017 এি আইন নং 15

চাকরিদাতা রিম্নরিরিত ব্াপািগুলিাি জি্ দায়ী থাকলব:
 + িামাজ, িাবাি এবং রবশ্ালমি সময় সহ একজি গহৃকমীমী ি দদরিক 

কালজি সময় যযি 10 ঘন্া অরতক্রম িা কলি। এই সময়গুলিা কম্ডঘন্াি 
রহসালবি মলি্ যযি অন্তভু্ডক্ িা হয়।

আপনাি অকিিািেমূহ

 + আপিাি কম্ডঘন্া 10 ঘন্াি যবরে হওয়া উরচত িয়।

 + মারিলকি আপিালক রদলি 10 ঘন্াি যবরে কাজ কিালিা অরিকাি 
যিই। আদে্ড চুরক্ অিসুালি একজি গহৃকমীমী  রদলি 8 ঘন্া কাজ কিলব, 
এি সালথ অরতরিক্ রহলসলব ওভািটাইম আলিা 2 ঘন্া কিলত পািলব। 
যরদ আপরি ওভািটাইম কিলত িারজ হি তলব যিয়াি িািলত হলব 
সব রমরিলয় রদলি কালজি যমাট সময় যযি 10 ঘন্াি যবরে িা হয়। এই 
অরতরিক্ দইু ঘন্াি জি্ মারিক আপিালক টাকা পরিলোি কিলব। 
এটাি দাম হলব সািািণ কম্ডঘন্াি দালমি সালথ 25% অরতরিক্ মূি্ 
যযাগ কলি যা হয় তা।  
[যযমি- QAR 10 ঘন্াি পারিশ্রমক + QAR 2.5 = 1 ঘন্া ওভািটাইলমি 
জি্ রদলি হলব QAR 12.5] 
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আপনার বার্ষিক ছুটির দিন
আইন
সেিশন 14, 2017 এি আইন নং 15

 + প্ররত বেি কাজ কিাি যক্ষলরে একজি গহৃকমীমী  বেলি রতি সপ্তাহ 
পরিলোিলযাগ্ েুটি রিলত পািলব। একজি গহৃকমীমী  েুটিি এই সময়লক 
রিরদকিষ্ট সমলয় এবং স্ালি রিলত পািলব যরদ িা তালদি চুরক্লত রভন্নিুপ 
রিিা থালক। 

আপনাি অকিিািেমূহ

 + কালজি যক্ষলরে প্ররত বেিালন্ত রতি সপ্তাহ েুটি যিবাি অরিকাি  
আপিাি িলয়লে। 

 + যকাি বেলি আপরি যরদ রিি্ডারিত পলুিা সময়টা েুটি িা কাটিলয়  
থালকি তলব বারক থাকা সময়টা পিবতীমী  বেলিি েুটিি সালথ  
যযাগ কলি রিলত পািলবি। 

আপনার দনরাপত্া
আইন
সেিশন 14, 2017 এি আইন নং 15 

 + একজি গহৃকমীমী  তাি অসুস্তাি দিুণ কাটালিা েুটিি সমলয়  
কাজ কিলব িা।

আপনাি অকিিািেমূহ

 + অসসু্তাি সময় আপিাি কাজ িা কিাি এবং রবশ্াম যিবাি অরিকাি 
িলয়লে। অসসু্তাি সময় মারিক আপিালক কাজ কিলত বিলত পালিিা। 

 + গহৃকমীমী লদি আদে্ড চুরক্ অিসুালি, কাজ শুিু কিাি রতি মাস পি 
যথলক আপরি বেলি দইু সপ্তাহ অসসু্তাি দিুণ মূি্ পরিলোিলযাগ্ 
েুটি রহলসলব েুটি কাটালত পািলবি, তলব এলক্ষলরে এ ব্াপালি যকাি স্াস্্ 
রবলেষলজ্ি সাটি্ড র�লকট আপিাি রিকট থাকলত হলব।
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আপনার দবশ্ার ও দবরদিসরূহ
আইন
সেিশন 7, 2017 এি আইন নং 15 
 + একজি গৃহকমীমী  তাি রবশ্ালমি সমলয় কাজ কিলব িা।

আপনাি অকিিািেমূহ(আপনাি কিশ্াম ও কিিকিেমূহ)

 + কাজ কিাি রদলি আপিাি রবশ্াম ও রবিরত যিবাি অরিকাি িলয়লে।  
এই রবিরত গুলিা িাবাি গ্রহণ, িামাজ পো এবং রবশ্াম যিবাি জি্। 

আপনার কাজে ছুটির দিন
আইন
সেিশন 13, 2017 এি আইন নং 15 

 + প্ররত সপ্তালহ একজি গহৃকমীমী  মিূ্ পরিলোিলযাগ্ েুটি পালব যযটা টািা 
24 ঘন্াি কম হলবিা।

 + সপ্তালহি রবশ্ালমি এই সময় কতটুকু হলব তা রিি্ডারিত হলব উভয় পলক্ষি 
সম্মরতলত দতরিকৃত চাকরিি চুরক্ অিসুালি।

সেিশন 7, 2017 এি আইন নং 15 

 + সাপ্তারহক েুটিি রদলি একজি গৃহকমীমী  কাজ কিলব িা, যরদ িা এি 
রবপিীত রকেু উভয় পলক্ষি মলি্ চুরক্কৃত হলয় থালক।

 আপনাি অকিিািেমূহ

 + সপ্তালহ পণূ্ড একরদি েুটি পাবাি অরিকাি আপিাি িলয়লে। 

 + আপরি চুরক্লত স্াক্ষি কিাি পলূব্ড সপ্তালহ যকাি রদিটি আপিাি 
সাপ্তারহক েুটিি রদি হলব যস ব্াপালি উভয় পক্ষ সম্মত হলত হলব এবং 
এটা চুরক্লত অন্তভু্ডক্ কিলত হলব।  
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 + একটি “পূণ্ড রদি” বিলত টািা চরবিে ঘন্াি কম সময়লক বুঝালব িা 
রবশ্ালমি এই রদিটি অংলে অংলে ভাগ কলি িয় বিং সম্পূণ্ড রহলসলব 
রিলত হলব। 

 + আপিাি এই েুটিি রদলি আপরি কাজ যথলক সম্পূণ্ড মুক্ যথলক রবশ্াম 
যিবাি অরিকাি িলয়লে, যরদিা আপরি ওভািটাইম যপলমলন্ি জি্ 
কাজ কিলত সম্মত হি। মালঝ মলি্ বা মারিলকি সম্মরতলত কিিও 
েুটিি রদলি আপরি যরদ কাজ কিলত সম্মত হি তলব এই েুটিি রদিটা 
আপরি রভন্ন যকাি রদলি েুটিি রদি রহলসলব উপলভাগ কিলবি। এোো 
েুটিি রদলি কাজ কিলি মূি পারিশ্রমলকি তুিিায় 150% পয্ডন্ত 
পারিশ্রমক আপরি চাইলত পালিি। 
[যযমি- QAR 10 ঘন্াি মূি পারিশ্রমক + QAR 15 = রবশ্ালমি রদলি 
এক ঘন্া ওভািটাইলমি কালজি যমাট মূি্ হলব QAR 25]।

েুটিি রদলি আপরি বাসাি বাইলি যগলি এ ব্াপালি মারিক যক 
জারিলয় যাওয়া গুিুত্বপূণ্ড। 



আপনাি অকিিাি জানুন

আপনার 
অর্থননস্তক 
অস্িকার
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আপনার পাদরশ্দরক
আইন
সেিশন 8, 2017 এি আইন নং 15 

 + গহৃকমীমী ি সালথ চুরক্ যমাতালবক মারিক তালক মালসি যেলষ বা  
পিবতীমী  মালসি তৃতীয় রদলিি মলি্ কাতালিি টাকা রিয়ালি পারিশ্রমক  
পরিলোি কিলবি।

আপনাি অকিিািেমূহ

 + চুরক্মলত আপিালক যত রিয়াি যবতি যদবাি কথা আপরি ঠিক  
ততটাই পাবাি অরিকাি িালিি। কাতালিি সব্ডরিম্ন কলম্ডি যবতি QAR 
1000, আপরি এি যচলয় কম রিলবি িা। চুরক্লত আপিাি যদে এবং 
কাতালিি মালঝ রভন্ন যকাি পারিশ্রমলকি ব্াপালি সম্মরত থাকলত পালি, 
যসটি আপিাি চুরক্লত রিিা থাকলত হলব। 

 + মালসি যেলষ বা যকাি মালসি যয রদলি আপিালক যবতি যদবাি ব্াপালি 
চুরক্ কিা হলয়লে আপরি ঠিক যস রদিই যবতি রিলবি।  

 + প্রাপ্ত যবতি আপিাি ব্াংক একাউলন্ তািা ররলপারজট কলি রদলত পালি 
অথবা আপিালক হালত হালত রদলয় রদলত পালি। হালত হালত যপলি এটা 
রিরচিত কিাি জি্ একটি রিরসপ্ট আপরি রিলবি যযিালি আপিালক 
স্াক্ষি কিলত হলব।



দনজ�াগ ফী এবং 
এ সম্পরকষিি বথ্য� 
আইন
সেিশন 8, 2017 এি আইন নং 15 

 + রবলদে যথলক শ্রমক রিলয়ালগি যক্ষলরে যকাি রিলয়াগকত্ড া শ্রমলকি  
যবতি যথলক রিলয়ালগি রবরিমলয় যকাি অংে �ী, ব্য় বা করমেি 
রহলসলব কত্ড ি কিলত পািলবি িা, এটা রিরষদ্ধ।

আপনাি অকিিািেমূহ (কনয়োগ ফী)

 + রিলয়ালগি জি্ রিলয়াগ কিাি দািাি বা রিলয়াগকত্ড া আপিাি  
যপলমন্ যথলক বা আপিাি মারসক যবতি যথলক যকাি অংে রিলয়াগ 
প্ররক্রয়াি �ী, রবমাি ভাো, যমররলকি যটস্ট বা রভসা �ী রহলসলব  
যকলট রিলত পািলব িা।  

আপনার দবরান ভাড়া
আইন
সেিশন 14, 2017 এি আইন নং 15

 + দইু বেি কাজ কিাি পি প্রলত্ক গহৃকমীমী ি তাি রিজ বারেলত  
যবোলত যাবাি জি্ একটি রিটাি্ড টিরকট পাবাি অরিকাি থাকলব।

 + রিলয়াগ চুরক্ সম্পন্ন হবাি পি যকাি গৃহকমীমী  কাতাি যেলে চলি যাবাি 
যক্ষলরে অথবা আইি ভংগ হবাি কািলণ চুরক্ি যময়াদ যেষ হবাি পূলব্ডই 
কাতাি যেলে যাবাি যক্ষলরে বা মারিক কতৃ্ড ক চুরক্ যেষ কলি যদয়া হলি 
উক্ গহৃকমীমী  তাি বারেলত য�িত যাবাি যক্ষলরে একটি রিটাি্ড টিরকট 
পাবাি অরিকাি িািলব।
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আপনাি অকিিািেমূহ

 + দইু বেি কাজ কিাি পি আপিাি মারিলকি যথলক আপরি একটি 
রিটাি্ড টিরকট পাবাি অরিকাি িালিি। আপিাি মারিক এই ব্য় পুলিাটা 
বহি কিলব এবং এি যকাি অংেই আপরি বহি কিলবি িা।

 + গহৃকমীমী লদি কালজি আদে্ড চুরক্ অিসুালি, যিাটিলেি ব্াপালি যলথষ্ট 
সম্মাি যিলি যকাি কািলণ চুরক্ি যময়াি যেষ হবাি পূলব্ডই আপরি চুরক্ 
যেষ কিাি রসদ্ধান্ত রিলি(রিলয়াগকত্ড া কতৃ্ড ক যকাি প্রকাি চুরক্ ভংগ 
ব্রতলিলকই) আপিাি র�লি যাবাি টিরকলটি ব্লয়ি অন্তত অল্প অংে 
হলিও তালকও রিলত হলব। চুরক্ি যময়ালদ যতরদি কাজ কিাি কথা রেি 
যস অিপুালত আপরি কতরদি কাজ কলিলেি তাি উপি রহসাব কলি 
আপিাি টিরকলটি ব্য়ভাি যস বহি কিলব। 

উদাহিণ: আপিাি চুরক্ি যময়াদ রেি 2 বেি(বা 24 মাস)। 18 মাস 
পলি আপরি এটি সমাপ্ত কিাি রসদ্ধান্ত রিলিি এবং বারে য�িত যযলত 
চাইলিি। িিা যাক আপিাি টিরকলটি মিূ্ 15,00 QAR. এলক্ষলরে 
আপিাি মারিক টিরকলটি মলূি্ি অন্তত কী পরিমাণ অংে  
পরিলোি কিলব,  

 •  প্রথলম 15,00 যক 24 দ্ািা ভাগ করি  
(আপিাি কালজি সমগ্র সময়): 15,00/24 = 62.5

 •   যযলহতু আপরি 18 মাস কাজ কলিলেি, আপিাি মারিক 
পরিলোি কিলবি অন্তত 62.5 x 18 = QAR 1,125  
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আপনার চাকদরর সরাদতি
আইন
সেিশন 15, 2017 এি আইন নং 15
 + চাকরিি সময় যেলষ যবরির�লটি এককািীি যয মিূ্ পরিলোি কিা হয়, 

চাকরি অন্তত এক বেি কিাি যক্ষলরে মারিকলক যসটা পরিলোি কিলত 
হলব। এটা 12 যসলপ্টম্বি 2017 হলত রলমস্টিক ওয়াক্ড াস্ড আইলিি রহলসলব 
কায্ডকি িলয়লে, এি সালথ অি্ রকেুও যযাগ হলত পালি।

 + চাকরি যেলষি যবরির�ট রিি্ডারিত হলব উভয় পলক্ষি সম্মরতলত। এটা 
হওয়া উরচত গহৃকমীমী  যত বেি কাজ কলিলে প্রলত্ক বেলি অন্তত রতি 
সপ্তালহ পারিশ্রমক মিূ্ রহলসলব রহসাব কিা। একজি গহৃকমীমী  বেলিি 
একটি অংে যক যমাট চাকরিলত অরতবারহত সমলয়ি সালথ গুণ কলি যত 
অথ্ড পাওয়া উরচত ততটুকু যপলত পালি।  

আপনাি অকিিািেমূহ (আপনাি চািকি সশয়েি সিকনকফট)

 + আপরি যরদ যকাি মারিলকি অিীলি এক বেলিি যবরে সময় কাজ  
কলি থালকি তলব চাকরি যেলষ আপরি যসই মারিক যথলক একটি 
যবরির�ট অথ্ড পালবি।

 + চাকরি যেলষি এই যবরির�ট প্ররত বেলি অন্তত রতি সপ্তালহি মজরুি 
রহলসলব রহসাব কিলত হলব। 

আপনার আঘাি প্াতিিার 
িরুণ অর্ম পাও�া   
আইন
সেিশন 19, 2015 এি আইন নং 21 

 + উপলি বরণকিত শ্ম আইি অিসুালি চাকরি চিাকািীি সমলয়  
আপরি আঘাতপ্রাপ্ত হলি এি জি্ সংস্াি পাবাি সালথ সালথ মারিক 
আপিালক রকেু অথ্ড পরিলোি কিলব।

আপনাি অকিিািেমূহ

 + চাকরি চিাকািীি সমলয় আপরি যকািভালব আঘাতপ্রাপ্ত হলি এি 
রবরিমলয় অথ্ড পাবাি অরিকাি আপিাি িলয়লে।



আপনাি অকিিাি জানুন

গৃহকরীমী  আইজনর 
অধীজন আপনার 
সাধারণ অদধকার 

সরূহ
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দনজ�াজগর চুদতি 
আইন
সেিশন 3, 2017 এি আইন নং 15 

 + একজি গৃহকমীমী লক শ্ম চুরক্ ব্তীত রিলয়াগ িাও যদয়া হলত পালি, 
যযটা শুিমুারে উক্ রবভাগ কতৃ্ড ক রিরিত ও স্ীকৃত হলব, এটাি রতিটি 
করপ থাকলব। 

একটি কলি করপ উভয় পক্ষলক যদয়া হলব এবং তৃতীয় করপটি রবভালগ 
ররলপারজট কিা হলব। 
রিলয়াগ চুরক্টি আিরবলত রিিা হলত হলব। এটাি অি্ যযলকাি ভাষায় 
অিূরদত আলিকটি করপ সালথ জলুে যদয়া যালব।

উভয় পলক্ষি রিলয়ালগি সম্পলক্ড ি উপি রভরত্ কলি রিলয়াগ চুরক্লত 
সংস্াি সম্পরককিত ব্াপাি অন্তভু্ডক্ কিলত হলব। রিরদকিষ্টভালব রিলম্নি 
কলয়কটি তথ্ থাকলত হলব:

1. রিলয়াগকত্ড াি িাম, জাতীয়তা এবং বসবালসি স্াি।
2. গহৃকমীমী ি িাম, জাতীয়তা এবং বসবালসি স্াি।
3. চুরক্ সমারপ্তি তারিি।
4. কী িিলণি কাজ গহৃকমীমী লক রদলয় কিালিা হলব।
5. কলব কাজ শুিু হলয়লে যসই তারিি এবং রেক্ষািরবে সময়কাি।
6. চুরক্ি যময়াদকাি, িবায়লিি েত্ড সমহূ এবং এি যপলমলন্ি তারিি।
7. যয যবতি ও িিলণ সম্মত, এবং এি যপলমলন্ি তারিি।
8. এই আইলি উললেরিত যযলকাি সংস্াি বা তথ্।

আপনাি অকিিািেমূহ

 + আপিাি সালথ রিলয়ালগি যকাি চুরক্ স্াক্ষি ব্রতলিলক যকাি 
রিলয়াগকত্ড া আপিালক রিলয়াগ যদয়াি অরিকাি িালিিা। আইি 
অিযুায়ী যা যা প্রলয়াজি এই রিলয়াগ চুরক্ তাি সবরকেু িািণ কলি। 

 + স্াক্ষরিত রিলয়াগ চুরক্ি একটি করপ পাবাি অরিকাি আপিাি িলয়লে। 
চুরক্টি আিরব এবং ইংলিরজ ভাষায় হলব।  



KYR 19

আপনার চুদতি সরাতি করা
আইন
কশক্ানকিশ েমেিাল সশে হিাি পূয়িবে
অনুয়ছেদ 1, 2020 এি আইন নং 18

 + যকাি শ্রমক রেক্ষািরবে সময়কালি তাি চাকরি পরিবত্ড ি 
কিলত চাইলি অন্তত এক মাস আলগ ি্ালবাি অ্ান্ড যসাে্াি 
অ্াল�য়াস্ড(ADLSA’s) এি রমরিস্ট্রি অব অ্াররমরিল্রেটিভ 
যরলভিপলমলন্ি ইলিকট্ররিক রসলস্টলমি মাি্লম তাি বত্ড মাি মারিক 
যক জািালত হলব। যিাটিলেি এই সময়কালি তালক কাজ চারিলয় যযলত 
হলব। িতুি মারিকলক পূলব্ডি মারিলকি আপিাি দিুণ পরিলোিকৃত 
রিলয়াগ �ী, এবং রবমাি ভাোি অথ্ড পরিলোি কিলত হলব। শ্রমলকি দইু 
মালসি যবতলিি সমপরিমালণি যচলয় যবরে অথ্ড পরিলোি কিলত হলবিা।

 + যকাি শ্রমক যরদ তাি কালজি চুরক্ িদ কলি রদলত চায় এবং কাতাি 
যথলক চলি যযলত চায় তলব তালক ADLSA’s এি মাি্লম তাি বত্ড মাি 
মারিকলক যিাটিে পাঠালত হলব। যিাটিলেি এই সময়কালি তালক কাজ 
চারিলয় যযলত হলব। এই যিাটিে সময়কাি 2 মাস অরতক্রম কিলব িা।

কশক্ানকিশ েমেিাল সশে হিাি পি 
অনুয়ছেদ 1, 2020 এি আইন নং 18

 + যকাি শ্রমক তাি রেক্ষািরবে সময়কালিি পি তাি চাকরি  
পরিবত্ড ি কিলত চাইলি রিম্ন বরণকিত রিয়মািসুালি যস তাি বত্ড মাি 
মারিকলক যিাটিে রদলব:

• প্রথম দইু বেলিি কালজি সময়কালি এই যিাটিলেি সময়কাি  
হলব এক মাস।

•  প্রথম দইু বেি কাজ যেলষ এই যিাটিে সময়কাি হলব দইু মাস।

 + ADLSA’s এি ইলিকট্ররিক রসলস্টলমি মাি্লম এই যিাটিে সিবিাহ 
কিলত হলব।

 + যিাটিলেি সময়কালি শ্রমকলক অবে্ই তাি বত্ড মাি মারিলকি  
সালথ কাজ কিলত হলব, যরদিা রভন্ন যকাি উপালয়ি ব্াপালি উভয়পক্ষ 
সম্মত হলয় থালক। 
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 + রিলয়াগ চুরক্ িদ কলি কাতাি যেলে চলি যযলত চাওয়া যকাি শ্রমলকি 
যক্ষলরেও একই িীরত প্রলয়াগকৃত হলব।

চুকক্তি সমোদিায়লি সেিি সেয়িান েময়ে 
সেিশন 17, 2017 এি আইন নং 15 

একজি শ্রমক তাি চুরক্ি যময়াদ সমালপ্তি পূলব্ডই এটি িদ কলি রদলত 
পালি এবং একই সমলয় চাকরি যেলষি যয যবরির�ট পাবাি কথা যসটা  
যস যপলত পালি যরদ রিলম্নি ঘটিা গুলিা ঘলট থালক: 

. 1 রিলয়াগ চুরক্ অিসুালি বা সংস্াি আইলি বরণকিত বাি্বািকতা যরদ 
যকাি মারিক িা যমলি থালক।

. 2 রিলয়ালগি েলত্ড ি পরিত সম্মাি যিলি যকাি মারিক বা ব্ারক্ চুরক্ 
সম্পলন্নি প্রাক্ালি শ্রমলকি সালথ যরদ প্রতািণা কলি থালক।

. 3 যকাি মারিক বা তাি পরিবালিি যকাি সদস্ যরদ শ্রমলকি সালথ উগ্র 
ব্বহাি কলি যা শ্রমলকি োিীরিক যকাি ক্ষরত কলি বা তাি জীবি 
িালেি আেঙ্া যদিা যদয়।

. 4 এমি যকাি ঘটিায় পরতত হবাি যক্ষলরে যযিালি শ্রমলকি জীবলিি 
বা স্ালস্্ি প্ররত হুমরক হয়, এবং মারিক এ ব্াপালি যবে ভািভালব 
অবগত, এবং এ ব্াপালি যস যকাি সমািাি গ্রহণ কলিরি।

আপনাি অকিিািেমূহ

 + আপরি যরদ কাতাি যথলক চলি আসলত চাি বা রভন্ন যকাি চাকরি  
কিলত চাি তলব চুরক্ি যময়াদ যেষ হবাি পূলব্ডই চুরক্টি িদ কিাি 
অরিকাি আপিাি িলয়লে। 

 + কাতালি চাকরি পরিবত্ড ি কিলত চাইলি শ্রমকলদি এিি আি 
“যিা অবলজকেি সাটি্ড র�লকট” এি প্রলয়াজি যিই। চাকরিি 
পরিবত্ড লিি ব্াপালি আলিা রবস্ারিত জািলত ি্ালবাি অ্ান্ড 
যসাে্াি অ্াল�য়াস্ড(ADLSA’s) এি রমরিস্ট্রি অব অ্াররমরিল্রেটিভ 
যরলভিপলমলন্ি ওলয়বসাইট যদিিু। 
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 + চুক্তির মেয়াদের সেয়কাদে আপক্ি মেদকাি সেয় চুক্তি সোপ্ত  
করার অক্িকার রাদেি, ক্িম্নক্েক্েত মষেত্রগুদোদত মকাি প্রকার 
মিাটিশ ব্যক্তদরদকই:

• চুরক্ি একটি বা যকাি বাি্বািকতাই যরদ মারিক িা মালি।

• আপিাি মারিক বা রিলয়ালগি দািাি চুরক্ি েলত্ড ি ব্াপালি 
আপিাি সালথ যরদ প্রতািণা কলি।

• মারিক বা তাি পরিবালিি যকাি সদস্ যরদ আপিালক োিীরিক 
ভালব আঘাত কলি।

• কম্ডলক্ষলরে আপিাি স্াস্্ বা জীবি হলত পালি এমি রবপদ থাকলি।

 + এই পরিরস্রতলত চাকরিি যবরির�ট সমালপ্তি অরিকাি আপিাি িলয়লে। 

 + ADLSA’s এি ইলিকট্ররিক রসলস্টলমি মাি্লম চুরক্ সমালপ্তি জি্ 
আপরি অবে্ই প্ররক্রয়াকিণ কিলবি। এই প্ররক্রয়া সম্পলক্ড  আলিা 
রবস্ারিত জািলত ি্ালবাি অ্ান্ড যসাে্াি অ্াল�য়াস্ড (ADLSA’s) এি 
রমরিস্ট্রি অব অ্াররমরিল্রেটিভ যরলভিপলমলন্ি ওলয়বসাইট যদিিু।

 + QID এি যময়াদ যেষ হলয় যাবাি পি 90 রদলিি মলি্ শ্রমকিা চাকরি 
পরিবত্ড ি কিলত পািলবি(যরদিা QID এি যময়াদ যেষ হবাি কািণ 
শ্রমলকি আয়লত্ি বাইলি থালক)।

 + মলি িািলবি, আপিাি মারিকও চাইলি আপিাি সালথ কালজি চুরক্ 
িদ কিলত পালিি।
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আপনাজক সণাতিকরণ  
নদরসরূহ
আইন
অনুয়ছেদ 8, 2015 এি আইন নং 21

 + প্রবাসী শ্রমলকি অিলুমাদি প্ররক্রয়া বা এি িবায়ি চূোন্তকিণ কিাি পি 
মারিক তালক তাি পাসলপাট্ড  বা ভ্রমণ রভসা য�িত রদলবি,  
যরদ িা এ ব্াপালি প্রবাসী শ্রমক বলি থালকি যয মারিক যসটা রিলজি 
কালে যিলি রদলত পালিি। 

আপনাি অকিিািেমূহ

 + আপিাি রিলজি পাসলপাট্ড  ও যযলকাি িিলণি ভ্রমলণি িরথসমহূ আপিাি 
রিলজি রিকট িািাি অরিকাি িলয়লে, শুিমুারে যস সময় ব্াতীত যিি 
আপিাি থাকাি অিলুমাদি বা আপিাি পাসলপাট্ড  িবায়লিি জি্ 
মারিলকি এটা যিবাি প্রলয়াজি হয়।

* একজি মারিক রযরি তাি শ্রমকলদি ভ্রমলণি িরথসমহূ যজােপবূ্ডক 
রিলজি রিকট যিলি যদি রতরি মিূত আইলিি িঙ্ঘি কিলেি এবং  
এটা সলব্ডাচ্চ Qr. 25,000 পরিমাণ অথ্ড জরিমািাি কািণ হলব।
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কািার রাষ্ট্র হজি 
প্স্ান করা
আইন
অনুয়ছেদ 2, 2019 এি কমকনস্ট্রি অি  
ইয়টেকিেি কিকেশান নং 95  

 + গহৃকমীমী লদি কাতাি হলত অস্ায়ীভালব বা চাকরিি চুরক্ চিাকািীি 
অবস্ায় দবিভালব যস যদে যথলক প্রস্াি কিাি অরিকাি িলয়লে। তলব 
অন্তত 72 ঘন্া পূলব্ড গহৃকমীমী লদি এই ব্াপািটা তালদি মারিকলক 
জািালত হলব।

আপনাি অকিিািেমূহ

 + কাতাি যথলক চলি যাবাি জি্ আপিাি আি যকাি অিমুরত িাগলব 
িা। তলব কাতাি ত্াগ কিাি অন্তত 72 ঘন্া পূলব্ড এ ব্াপালি আপিাি 
মারিকলক জািালত হলব। আপরি এটা রিরিত ভালব বা যমৌরিক ভালব 
জািালত পালিি।



আপনাি অকিিাি জানুন

শার্স্রক ও 
রানস্সক ক্ষস্ত 

হদত আপনার রুক্ত 
রাকার অস্িকার



শারীদরক ও রানদসক 
ক্ষদি হজি রুদতি
আইন
সেিশন 7, 2017 এি আইন নং 15 

চাকরিদাতা রিম্নরিরিত ব্াপািগুলিাি জি্ দায়ী থাকলব:

 + গহৃকমীমী লদি সালথ সৎ ব্বহাি কিুি, এমি ব্বহাি কিুি যযি তালদি 
সম্মাি ও তালদি ভাি থাকাি মত অবস্া বজায় থালক।

 + গহৃকমীমী ি স্াস্্ বা জীবিলক রবপন্ন কিাি মত অবস্া দতরি কিা হলত 
রবিত থাকুি, অথবা যকািও উপালয় তালক োিীরিক বা দিরতকভালব 
ক্ষরত কিা হলত রবিত থাকুি। 

আপনাি অকিিািেমূহ

 + মারিক এবং তাি ঘলিি সদস্লদি রিকট হলত োিীিতা ও সম্মালিি 
সালথ ব্বহাি পাওয়াি অরিকাি আপিাি িলয়লে।

আটকাবস্া ও অিথ্যাচার হজি
আপনার রুতি রাকার অদধকার 
আইন
অনুয়ছেদ 36, িািায়িি েংকিিান
চাকরিদাতা রিম্নরিরিত ব্াপািগুলিাি জি্ দায়ী থাকলব:

 + ব্ারক্গত স্ািীিতা রিরচিত কিলত হলব এবং আইলিি িীরতি অিীলি 
কাউলক যগ্র�তাি কিা, আটক কিা, তলোরে কিা বা কালিা থাকাি ও 
চিাচলিি ব্াপালি প্ররতবন্ধকতা দতরি কিা যালবিা; কাউলক অত্াচাি 
কিা যালবিা, কালিা সালথ অপমািমিূক ব্বহাি কিা যালবিা; অত্াচাি 
কিা হলি যসটি আইি অিসুালি োরস্লযাগ্ অপিাি বলি রবলবরচত হলব।
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আপনাি অকিিািেমূহ (আটিািস্া ও অি্াচাি সেয়ি আপনাি 
মুক্ত োিাি অকিিাি)

 + মারিলকি যকাি অরিকাি যিই আপিালক তাি বারেলত যজােপূব্ডক 
আটলক িািাি। 

 + আপিাি উপি যকাি প্রকাি অমািরবক অত্াচাি কিাি  
অরিকাি মারিলকি যিই, যযমি আপিালক িাবাি িা যদয়া, যকাি 
এক জায়গায় যজােপবূ্ডক আটলক িািা, আপিালক োিীরিক বা 
যযৌিসংক্রান্ত ক্ষরত কিা।



আপনাি অকিিাি জানুন

গৃহকর্মী  আইদনর 
অি্দন আপনার োয় 

োস্য়ত্ব সরূহ



িা�-িাদ�ত্ব সরূহ
আইন
সেিশন 11, 2017 এি আইন নং 15 

একজি গৃহকমীমী  রিলচি ব্াপািগুলিালত প্ররতশ্ুরতবদ্ধ থাকলব:

 + কাতাি িাল্রেি আইি, প্রথা, সংসৃ্রত, িম্ড এবং দিরতক মিূ্লবািলক 
সম্মাি কিুি।

 + যযসব কালজি ব্াপালি চুরক্বদ্ধ হলয়লেি এবং যযসব কাজ কিাি ব্াপালি 
অিলুিাি কিা হয় যসগুলিা সততাি সালথ যথাযথ ভালব সম্পাদি কিুি।

 + মারিলকি ও তাি পরিবালিি সদস্লদি এবং যবোলত আসা তাি 
যমহমািলদি টাকা, সম্পরত্, ও যগাপিীয়তা সংিক্ষণ কিুি এবং তালদি 
মিুা�াি ক্ষরত কিা হলত রবিত থাকুি।

 + সলব্ডাচ্চ ভাি ব্বহালিি সালথ মারিক ও তাি পরিবালিি সদস্ কতৃ্ড ক 
যকাি কাজ কিলত বিা হলি যসটি কিুি, যরদিা এলত আপিাি সালথ 
কিা চুরক্ িরঙ্ঘত হয়, বা এলত আপিাি বা অি্লদি জীবি বা অথ্ড 
রবপন্ন হবাি সম্াবিা থালক।  

 + কাজ কিাি জি্ যয সকি রজরিস যদয়া হয় যসগুলিা ঠিকভালব 
সংিক্ষণ কিুি এবং যয কালজি জি্ যদয়া হয় শুিুমারে যস কালজই 
যসটি ব্বহাি কিুি এবং কাজ যেষ হলি রজরিসগুলিা মারিকলক 
য�িত রদি।

 + অি্াি্লদি জি্ পরিলোিলযাগ্ বা অপরিলোিলযাগ্ কালজি 
অঙ্ীকাি কিা হলত রবিত থাকুি, এটা কাতাি িালষ্টি আইলিি রিয়ম 
িীরতি িঙ্ঘলিি পয্ডালয় পলে।

 + মারিক, মারিলকি পরিবাি এবং যসিািকাি অরিবাসীলদি সালথ ভাি 
ব্বহাি কিুি, তালদি ক্ষরত কিা হলত রবিত থাকুি, রবলেষ কলি 
বাচ্চালদি ও বয়স্লদি সালথ ভাি ব্বহাি কিুি।
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োথলক েথে আপনার তকান বা রবগুমলা 
অথধকার পূর্ না কমর িামক েমব ল্যামবার 
অ্যান্ড তরাশ্যাল অ্যামেয়ামর্র থেথনস্ট্রি অব 
এডথেথনম্রেটিভ তডমভলপমেন্ট এ ল্যামবার 
থরমলশনর থবভামগ আপথন একটি অথভমোগ 
োথখল করমে পামরন। 

শ্রথেকমের তিমক অথভমোগ বা েন্তব্য তনবার 
তষেমরে েন্ত্র্ালময়র 24-ঘন্টা ব্যাপ্ িালু 
একটি হটলাইন পথরমেবা রময়মছ, োর নাম্ার 
গুমলা হল 40280661 এবং 16008. কামজর 
অথভমোগ িাইমল এরএেএর এর োধ্যমে 
92727 এ পাঠামনা োমব। এমষেমরে প্রিমে 5 
থলমখ োরপর QID নাম্ার বা থভরা নাম্ার 
থলখমে হমব, অেঃপর 92727 নাম্ামর তরন্ড  
কমর থেমে হমব। েন্ত্র্ালময়র ইমেইমলও  
কামজর অথভমোগ পাঠামনা োমব, োমের 
ইমেইল এমরের: info@adlsa.gov.qa

অথভমোগ ও কামজর স্ামন তকান রের্যা 
রম্পমক্ জানামে িাইমল শ্রথেকরা েন্ত্র্ালময়র 
ইমলকট্রথনক ইউথনোইড প্াটেে্ও ব্যবহার 
করমে পামর। 

mailto:info%40adlsa.gov.qa?subject=


এই পুরস্কাটি আন্তজ্ড ারতক শ্ম সংস্াি সমথ্ডলি  
Migrant-Rights.org এি সহায়তায় দতরি কিা হলয়লে।

https://www.migrant-rights.org/



