
বেতন ও মজুরি

আপনাকে এেটি ননয়নিত োকের সপ্তাকে

কমপক্ষে আইনগত নযূনতম মজুরি অবশ্যই

প্রদান েরকত েকব। এছাড়াও, অনযানয সেল নবকশ্ষ

সুনবধার আইনগত চানেদা যেিন অসুস্থতার েনয

িেনুর বা নপতা-িাতা সংক্রান্ত ভাতা পাবার

অনধোর আকছ।

কাক্ষজি সময়

এেটি সাধারণ কাক্ষজি সপ্তাক্ষে, আপনার ৪৮

ঘন্টাি যবনশ্ োে েরা উনচত নয়। আপনন েনদ

ওভািটাইম কাজ েকরন তকব সপ্তাকে ৬০ ঘন্টাি

যবনশ্ নয়। আপনাকে অবশ্যই ওভািটাইম কিক্ষত

বেচ্ছাসম্মত েকত েকব এবং এর েনয পাওনা

পাক্ষেন। আপনার সপ্তাকে েিপকে এেনদন ছুটি

পাওয়ার অনধোর আকছ।

েূেসারয়ক ননরতকতা

হুকগা বস প্রতূাশা কক্ষি যে সেল সরবরােোরী

জাতীয় আইন এবং আন্তজজারতকভাক্ষে প্রকোেয

মানদণ্ডসমযে বমক্ষন চলক্ষেন। প্রতারণা, দুনীনত,

এবং যেকোন ধরকণর অনুনচত সুনবধা প্রদান

নননষদ্ধ।

মানরেক কাক্ষজি শতজােলী

এেেন েিী নেসাকব, েি মকেকে আপনার

সম্মানজনক আচিণ পাোি অনধোর রকয়কছ।

আপনার িে মাদা, যগাপনীয়তা এবং বযক্তিত্ব অবশ্যই

লনিত েওয়া উনচৎ নয়।

োস্থ্ূ ও রনিাপত্তা

আপনাি রনক্ষয়াগকতজা গযারানি নদকত দায়েদ্ধ যে

আপনার কম জক্ষেত্রটট রনিাপদ এবং আপনার

স্বাস্থযকে নবপন্ন েকর না, যেিন দুব মল আকলা বা শ্ব্দ।

টয়ক্ষলট অবশ্যই পনরষ্কার এবং পুরুষ ও মরেলাযদর

েনয আলাদা আলাদা েকত েকব। আপনন বেক্ষকান

সময় বিস্টরুম েূেোি কিক্ষত পাক্ষিন; আপনার

ননকয়াগেতমা এটি নননষদ্ধ বা ননয়ন্ত্রণ েরকত পারকবন

না। আপনার োকের প্রকয়ােনিত সুরোিূলে

সরঞ্জাি পাবার অনধোর রকয়কছ।

রশশুশ্রক্ষম রনক্ষষধাজ্ঞা

যোকনা নশ্শুকে চােনর যদয়া অনুকিানদত নয়!

একজন কমী রেসাক্ষে, আপনাকে কমপক্ষে ১৫

েছি েয়সী েকত েকব এবং বাধযতািূলে নশ্ো

যশ্ষ েরকত েকব।

েলপযে জক শ্রক্ষম রনক্ষষধাজ্ঞা

এেেন েিী নেসাকব, আপনন এখাকন োধীনভাক্ষে

কাজ বেক্ষছ রনক্ষয়ক্ষছন এবং আপনাকে যোন

ননকয়াগ নি নদকত েয়নন। যেউ আপনার ইচ্ছার

নবরুকদ্ধ এখাকন বা অনয যোথাও োে েরকত বাধয

েরকত পাকর না। আপনন বেক্ষকান সময় চাকরি

বেক্ষক পদতূাগ কিক্ষত পাক্ষিন। আপনার

সনািেরণ ননথগুনল আপনার দখকল রকয়কছ।

সরমরতি োধীনতা ও সমটিগত দিকষাকরষ

এেেন েিী নেসাকব, আপরন কমী

সংগঠনগুরলক্ষত বোগদান কিক্ষত পাক্ষিন এেং

আইক্ষন অনুক্ষমারদত েক্ষল, কমীক্ষদি জনূ

সংগঠন প্ররতষ্ঠা কিক্ষত পাক্ষিন। আপনার

োকের শ্তমাবলী, নবকশ্ষ েকর িেনুর ননকয়

আকলাচনা েরার অনধোর রকয়কছ এবং এটি েরার

েনয যেউ আপনাকে শ্াক্তি নদকত পাকর না।

পরিক্ষেশ সুিো

আপনার ননকয়াগেতমাকে েূেসারয়ক

ক্রিয়াকলাক্ষপি ফক্ষল পরিক্ষেশগত প্রভােসমযে

হ্রাস কিক্ষত েক্ষে। েিপকে, পনরকবশ্ সংরেণ

আইন এবং ননয়িোনুনসিূে অবশ্যই প্রনতপালন

েরকত েকব। প্রােৃনতে সম্পদকে যিেসই ও

দেতার সাকথ বযবোর েরকত েকব। মানুষ, প্রাণী

এেং পরিক্ষেক্ষশি সুিো একটট অগ্রারধকাি 

সম্মান ও মে জাদা

এেেন েিী নেসাকব, আপনার বয়স, নলঙ্গ, গাকয়র

রঙ, অনভিূখীতা, বুক্তদ্ধ বা শ্ারীনরে প্রনতবনিতা,

উৎপনি, োতীয়তা, োনত বা োনতসত্বা, সািাক্তেে

যগাষ্ঠী, ধি ম বা নবশ্ব দৃটিভনঙ্গ, রােনননতে িতািত,

ইউননয়কনর সদসযপদ বা অনযানয বযক্তিগত ববনশ্িয

নননব মকশ্কষ আপনাি নূােূ ও সমান আচিণ

পাোি অরধকাি িক্ষয়ক্ষছ। বেৌন েয়িারন, স্পশ জ

কিা ো আপনাক্ষক রনে জাতন কিাি অরধকাি

কািও বনই বমৌরিক বা মানরসক রনে জাতক্ষনি

যেকেও এেই েথা প্রকোেয।

সিেিােকািীি আচিণরেরধ
হুক্ষগা েস মানোরধকািক্ষক সম্মান কিক্ষত এেং পরিক্ষেশ িোয় প্ররতশ্রুরতেদ্ধ! হুক্ষগা েস সিেিােকািীি আচিণরেরধ. হুক্ষগা েস সিেিােকািীক্ষদি সেক্ষোরগতা এেং
রেক্ষশষ কক্ষি তাক্ষদি কমীক্ষদি, অে জাৎ আপনাি, প্ররত আচিণ রনয়ন্ত্রণ কক্ষি নীক্ষচ আপরন আপনাি অরধকাি এেং োধীনতাসমযক্ষেি একটট সংরেপ্ত রেেিণ পাক্ষেন ো
আপনাি রনক্ষয়াগকতজাক্ষক অেশূই আপনাি জনূ প্ররতশ্রুরত রদক্ষত েক্ষে সিেিােকািীি আচিণরেরধক্ষত আপনাি সম্পযণ জরূক্ষপ প্রক্ষেশারধকাি িক্ষয়ক্ষছ, এছাড়াও আপনাি
রনক্ষয়াগকতজা এিাক্ষন উক্ষেরিত রেষয়গুরল সম্পক্ষকজ আপনাক্ষক প্ররশেণ রদক্ষত েক্ষে আপনাি েরদ বকান অরভক্ষোগ, অরনশ্চয়তা ো প্রশ্ন োক্ষক, তক্ষে আপরন বেক্ষকান সময়
সিাসরি হুক্ষগা েক্ষসি সাক্ষে বোগাক্ষোগ কিক্ষত পাক্ষিন আমিা আপনাক্ষক সাোেূ কিক্ষত বপক্ষি িুরশ েে!

আপনার অরধকাি, কাক্ষজি পরিক্ষেশ ো

মানোরধকাি সম্পকেম আপনার নে যোন

অরভক্ষোগ বা প্রশ্ন আকছ?

হুক্ষগা েক্ষসি োধীন এেং রেনামযক্ষলূ

হুইক্ষসলক্ষলায়াি রসক্ষস্টক্ষমি সাকথ যোগাকোগ

েরুন। হুইসলকলায়ার নসকেি সবার েনয উন্মুি!

আপনার নবষয়গুনল বগাপনীয়ভাক্ষে বযবস্থা গ্রেণ

েরা েকব।

যোগাকোকগর নবিানরত (নবনভন্ন ভাষা) যপকত QR
যোডটি স্ক্যান েরুন:

অথবা হুকগা বকসর সাকথ সরাসনর যোগাকোগ েরুন:

অথবা ননম্ননলনখত নলকের
িাধযকি:

অরভক্ষোগ প্রক্রিয়া
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