
আপনি যনি ২০০৪ এর ১৪ িং শ্রম আইনির অধীনি বেসরকারী খানে কাজ কনরি 

চাকুরী পররবর্্ত নের জে্য আমানক কোকাে প্রররিয়া অেুসরণ করনর্ হনব?
1. চাকুরী পররবর্্ত নের জে্য আপোনক শ্রম মন্ত্রণালনের ইনলক্ট্ররেক নোোটিরিনকশে রিনটেনম একটি দরখাস্ত দারখল করনর্ হনব। 

মন্ত্রণালনের ওনেবিাইনে যাে এবং একটি নোচঞ্জ এমপ্লোর িরম ররিন্ট করুে। আপোর ব্যাপানর এবং েরু্ে রেনোগকর্্ত ার 
ব্যাপানর রিনোজেীে িকল র্থ্্য রিদাে কনর িরমটি পূরণ করুে এবং স্াক্ষর করুে। আপোর েরু্ে রেনোগকর্্ত ানক  নোকাম্ােীর 
অরিরিোল িীল রদনর্ বলুে এবং স্াক্ষর করনর্ বলুে। 

2. পুরণকৃর্ িরনমর একটি ছরব রু্লুে অথ্বা স্্যাে করুে এবং আপোর কার্ারর আইরি (রকউআইরি) এবং নোমাবাইল নোিাে 
োম্ার ব্যবহার কনর শ্রম মন্ত্রণালনের ইনলক্ট্ররেক নোোটিরিনকশে রিনটেনম লগ ইে করুে। মনে রাখনবে, আপরে নোয নোমাবাইল 
নোিাে োম্ার রদনে লগ ইে করনবে নোিো অবশ্যই আপোর কার্ারর আইরি’র িানথ্ িংযুক্ত থ্াকনর্ হনব। রিনটেনম রিনবশ কনর 
আপোর পুরণকৃর্ নোচঞ্জ এমপ্লোর িরম আপনলাি করুে।

3. আপোর দরখাস্ত দারখল হওোর পর একটি ইরি (এমপ্লোর নোচঞ্জ) োম্ার তর্রী হনব এবং নোিো পদ্ত াে নোেনি উঠনব। এই ইরি 
োম্ারটি খুবই গুরুত্বপূণ্ত, কানজই আপরে োম্ারটি রলনখ রাখুে এবং আপোর নোিাে নোথ্নক একটি ছরব  রু্নল রাখুে।

4. আপোর চাকুরী পররবর্্ত নের দরখাস্তটি মন্ত্রণালে করৃ্্তক অেুনমারদর্ হওোর পর আপোর চাকুরী পররবর্্তে রেরচির্ কনর 
মন্ত্রণালে নোথ্নক একটি এিএমএি পাঠানো হনব এবং আপোর নোোটিশ রপররেি জাোনো হনব। আপোর বর্্তমাে রেনোগকর্্ত া 
ও েরু্ে রেনোগকর্্ত া উেনেই এিএমএি রিাপ্ত হনবে।

 � আপরে যরদ আপোর বর্্তমাে রেনোগকর্্ত ার িানথ্ দুই বছর বা র্ার কম িমে কাজ কনর থ্ানকে, র্াহনল আপোর নোোটিশ 
রপররেি হনব এক মাি।

 � আপরে যরদ আপোর বর্্তমাে রেনোগকর্্ত ার িানথ্ দুই বছনরর নোবশী িমে ধনর কাজ কনর থ্ানকে, র্াহনল আপোর 
নোোটিশ রপররেি হনব দুই মাি।

মন্ত্রণালে নোথ্নক পাঠানো এিএমএনি আপোর নোোটিশ রপররেি নোশষ হওোর ব্যাপানর জাোনো হনব। নোোটিশ রপররেনি 
আপোনক আপোর বর্্তমাে রেনোগকর্্ত ার অধীনে কাজ কনর নোযনর্ হনব।

5. আপোর নোোটিশ রপররেি নোশষ হওোর রর্ে মানির মনধ্য আপোর েরু্ে রেনোগকর্্ত ানক শ্রম মন্ত্রণালনের রিরজোল 
অনথ্েটিনকশে রিনটেম ির এ মাল্টি-রলন্গুোল এমপ্লেনমন্ট কন্টানটের মাধ্যনম আপোর চাকুরীর চুরক্তপনরের  ব্যাপানর 
রবস্তাররর্ দারখল করনর্ হনব। এর মাধ্যনম আপোর েরু্ে চাকুরীর চুরক্তপরে তর্রী হনব। চুরক্তপনরে আপোনক ও আপোর েরু্ে 
রেনোগকর্্ত ানক স্াক্ষর করনর্ হনব। আপোনদর দুইজনের স্াক্ষনরর পর আপোর েরু্ে রেনোগকর্্ত া নোিো রিমােীকরনণর  জে্য 
মন্ত্রণালনের রিরজোল প্লােিরনম আপনলাি করনবে। আপোর রেনোগকর্্ত া মন্ত্রণালনের রির্্যারের্ চুরক্তপনরের একটি করপ 
অবশ্যই আপোনক রিদাে করনবে। আপরে রেনজও শ্রম মন্ত্রণালনের ওনেবিাইে নোথ্নক করপ িাউেনলাি করনর্ পানরে।

6. িবনশনষ আপোর েরু্ে রেনোগকর্্ত া স্রাস্ট্র মন্ত্রণালনের নোমট্াি িার্েভিনি ঢুনক আপোর জে্য একটি েরু্ে কার্ারর আইরি 
রিদানের অেুনরাধ জাোনবে। আপোর েরু্ে রেনোগকর্্ত া অবশ্যই আপোনক এই েরু্ে কার্ারর আইরি রিদাে করনবে।

কাোনর নিন�াগকে্ত া পনরেে্ত ি
শ্ররমকনদর জে্য গুরুত্বপূণ্ত র্থ্্য

কার্ার নোদনশর িকল শ্ররমক র্ানদর চুরক্তর নোমোনদর মনধ্য নোয নোকাে িমে নোকাে অোপরতি িাটি্তরিনকে ছাড়াই চাকুরী পররবর্্তে করনর্ 
পানরে।

িব শ্ররমনকর নোবলােই অোপরতি িাটি্তরিনকে বারর্ল করা হনেনছ, র্নব রেনোগ চুরক্ত নোশষ করা ও চাকুরী পররবর্্ত নের নোক্ষনরে রিনযাজ্য 
রেেম েীরর্ রবরেন্ন ধরনের শ্ররমকনদর জে্য আলাদা।

https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Notifying employer service%2C to change work place%2F leaving the country
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/EServicesAttachments/Change Employer Form.pdf
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Portal for printing work contracts


আমার রিক্ােরবিকানে চাকুরী পররবর্্তে করনর্ হনেও রক আমানক একই প্রররিয়া 
অবেম্বে করনর্ হনব?
আপোর রেনোগকর্্ত ার িানথ্ িমন�ার্ার রেরতিনর্ আপোর চাকুরীর চুরক্তপনরে একটি রশক্ষেরবশকাল রেধ্তাররর্ থ্াকনর্ পানর। র্নব 
আপোর চাকুরী শুরুর রদে নোথ্নক এই িমে অবশ্যই ছে মানির নোবশী হনব ো এবং একই রেনোগকর্্ত ার অধীনে একবানরর নোবশী 
রশক্ষােরবশ আপরে হনবে ো। 

 েীনচর শর্্ত  িানপনক্ষ আপরে রশক্ষােরবশকানল আপোর চাকুরীর চুরক্ত বারর্ল করনর্ পানরে।

 � আপরে চাকুরী ছাড়ার পররকল্পোর অন্তর্পনক্ষ এক মাি আনগ উপনর বর্ণভির্ পদ্ধরর্নর্ শ্রম মন্ত্রণালনের ইনলকট্রেক 
নোোটিরিনকশে রিনটেনম রিনটেনম পদ্ধরর্নর্ আপোর দরখাস্ত দারখল করুে।

 � আপোর বর্্তমাে ও েরু্ে রেনোগকর্্ত ার মনধ্য িম্মর্ িমন�ার্ার রেরতিনর্ আপোর েরু্ে রেনোগকর্্ত া আপোর বর্্তমাে 
রেনোগকর্্ত ানক রেনোগ রি’র একটি অংশ এবং রবমানের একটি টিনকনের দাম ক্ষরর্পুরণ রহনিনব রিদাে করনব। এই ক্ষরর্পূরনণর 
পররমাে অবশ্যই আপোর দুই মানির মূল নোবর্নের নোবশী হনব ো।

 � আপোর চাকুরী পররবর্্তে মন্ত্রণালনের অেুনমাদে হওোর পর মন্ত্রণালে নোথ্নক আপোর চাকুরী পররবর্্তে রেরচির্ কনর ও 
নোোটিশ রপররেি জারেনে আপোনক এিএমএি পাঠানো হনব। এিএমএনি আপোর নোোটিশ রপররেি নোশষ হওোর র্াররখ 
িম্নক্ত ও জাোনো হনব। আপোর েরু্ে রেনোগকর্্ত ার িানথ্ অে্য নোকাে ধরনের চুরক্তনর্ িম্মর্ ো হনল, আপোনক নোশষরদে 
পয্তন্ত আপোর বর্্তমাে রেনোগকর্্ত ার অধীনে কাজ চারলনে নোযনর্ হনব।

শ্রম মন্ত্রণােনয়র ইনেক্ট্ররেক কোোটিরিনকিে রসনটেনম দারিেকৃর্ আমার দরিানতের 
অবস্া আরম কীভানব যাচাই করনর্ পারর?
শ্রম মন্ত্রণালনের ইনলক্ট্ররেক নোোটিরিনকশে রিনটেম ব্যবহার কনর আপোর চাকুরী পররবর্্ত নের আনবদে দারখল করার পর আপরে 
েীনচর রলংনকর মাধ্যনম আপোর আনবদনের অবস্া যাচাই করনর্ পানরে। http://ecai.adlsa.gov.qa/
লগইে করার জে্য আপোনক আপোর কার্ারর আইরি ও আনবদে দারখনলর পর মন্ত্রোলনের ইনলক্ট্ররেক নোোটিরিনকশনে তর্রী 
ইরি োম্ার রিদাে করনর্ হনব।

আরম যরদ আমার বর্্তমাে রেনয়াগ কর্্ত ার সানে কোোটিি রপররয়ড পয্তন্ত কাজ ো করর 
র্াহনে কী হনব?
আপরে যরদ নোোটিশ রপররেি নোশষ হওোর আনগই কাজ বন্ধ করার রিদ্ধান্ত নোেে, র্াহনল নোোটিশ রপররেনির নোয কেরদে আপরে কাজ 
করনবে ো, নোি কেরদনের জে্য আপোর বর্্তমাে রেনোগকর্্ত ানক োকা রদনর্ হনব।

োকার পররমােো রহিাব করা হনব নোোটিশ রপররেনির অবরশষ্ট িমনে আপোর মূল নোবর্নের আেুপারর্ক হানরর িমপররমাে 
রহনিনব। উদাহরণস্রূপ, আপরে যরদ আপোর নোোটিশ রপররেি নোশষ হওোর দুই িপ্তাহ আনগ কাজ বন্ধ করনর্ চাে এবং মানি 
আপোর মূল নোবর্ে হে ১,৫০০ কার্ারর ররোল র্াহনল আপোর চুরক্ত তবধোনব বারর্ল করনর্ আপোর রেনোগকর্্ত ানক আপোর 
পক্ষ নোথ্নক ৭৫০ কার্ারর ররোল পররনশাধ করনর্ হনব।

আরম রক আমার বর্্তমাে রেনয়াগকর্্ত ার সানে কোোটিি রপররয়ড সম্পন্ন ো করার 
ব্যাপানর একমর্ হনর্ পারর?
হ্য ্যা, আপরে ও আপোর বর্্তমাে রেনোগকর্্ত া নোোটিশ রপররেি নোশষ ো করার ব্যাপানর একমর্ হনর্ পানরে। নোিনক্ষনরে চাকুরী 
পররবর্্ত নের জে্য করা দরখানস্তর িানথ্ আপরে ও আপোর বর্্তমাে রেনোগকর্্ত ার স্াক্ষর িম্রলর্ একটি রচঠি িংযুক্ত করনর্ 
পানরে। স্াক্ষর িম্রলর্ এই রচঠিনর্ রবনশষোনব উনলেখ থ্াকনর্ হনব নোয, আপরে এবং আপোর রেনোগকর্্ত া িংরলিষ্ট আইনে 
উনলেরখর্ নোোটিশ রপররেি পালে ো করার ব্যাপানর পারস্াররকোনব িম্মর্ হনেনছে। শ্রম মন্ত্রণালে নোোটিশ রপররেি রেধ্তারণ 
করার িমে পারস্ররক িম্মরর্র রবষেটি রবনবচো করনব।
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রেনয়াগকর্্ত া পররবর্্তে করনর্ আমানক রক েরু্ে রেনয়াগকর্্ত ানক কোকাে প্রিাসরেক িরচ 
বা রি রদনর্ হনব?
ো, শ্ররমকনদর জে্য রেনোগকর্্ত া পররবর্্তে রিররিো িম্ূণ্ত রবো মূনল্য। উপরন্তু, েরু্ে কার্ারর আইরি কানি্ত র জে্যও আপোনক 
নোকাে অথ্্ত রিদাে করনর্ হনব ো।

চাকুরী পররবর্্ত নের জে্য দরিাতে দারিে করার পর আমার বর্্তমাে রেনয়াগকর্্ত া রক 
আমার কার্ারর আইরড বারর্ে করনর্ পানরে?

আপরে যরদ শ্রম মন্ত্রণালনের ইনলক্ট্ররেক নোোটিরিনকশে রিনটেনমর মাধ্যনম একবার চাকুরী পররবর্্ত নের দরখাস্ত দারখল 
কনরে, র্াহনল আপোর বর্্তমাে রেনোগকর্্ত া আর আপোর কার্ার আইরি বারর্ল অথ্বা আপোর রবরুনদ্ধ পলােনের 
নোকাে রমথ্্যা মামলা দানের করনর্ পারনবে ো।

আমার বর্্তমাে রেনয়াগকর্্ত া যরদ আমার চাকুরী পররবর্্ত নের দরিাতে দারিনের আনগই 
আমার কার্ার আইরড বারর্ে কনর কোদে র্াহনে আরম কী করনর্ পারর?
 
আপোর দরখাস্ত দারখনলর আনগই যরদ আপোর বর্্তমাে রেনোগকর্্ত া আপোর কার্ার আইরি বারর্ল কনর নোদে, 
র্াহনল রিথ্নম আপোনক শ্রম মন্ত্রণালনের ইউরেিাইি প্লােিরম ির কমনপ্লইে এন্ড হুইনিলন্লাোর এর মাধ্যনম অথ্বা 
শ্রম মন্ত্রণালনে রগনে একটি অরেনযাগ দারখল করনর্ হনব। মন্ত্রণালনে আপোর অরেনযাগ পয্তানলাচোর পর, শ্রম 
িম্ক্ত  রবোনগর রিধাে বরাবর আপোর কার্ার আইরি পুেরাে চালু করার অেুনরাধ জারেনে আরবীনর্ রলরখর্ একটি 
রচঠি পাঠানর্ হনব। রচঠিনর্ অবশ্যই আপরে নোকে আপোর কার্ার আইরি পুেরাে চালুর অেুনরাধ করনছে র্ার একটি 
ব্যাখ্যা রদনর্ হনব। রচঠিনর্ অবশ্যই আপোর কার্ার আইরি ও নোমাবাইল োম্ার উনলেখ করনবে। স্াক্ষর িম্রলর্ রচঠি 
ছাড়াও আপোনক কার্ার আইরির একটি করপ, আপোর আইরি বারর্ল কনর পাঠানো এিএমএি-এর করপ এবং েরু্ে 
চাকুরীর অিার নোলোনরর একটি করপ দারখল করনর্ হনব।আপোর রেনজর কানছ এিব িকুনমনন্টর করপ িংরক্ষণ কনর 
রাখনবে। 

আপোর কার্ার আইরি পুেরাে চালুর জে্য শ্রম মন্ত্রণালে স্রাষ্ট্র মন্ত্রণালনের িানথ্ িমন্বে করনব। নোমেরানির মাধ্যনম 
আপরে আপোর কার্ার আইরির অবস্া যাচাই করনর্ পানরে। 

আপোর কার্ার আইরি পুেরাে চালু হওোর পর আপরে শ্রম মন্ত্রণালনের ইনলক্ট্ররেক নোোটিরিনকশনের মাধ্যনম 
আপোর চাকুরী পররবর্্ত নের জে্য আনবদে করনর্ পানরে।

আরম রক আমার চাকুরী পররবর্্তে দরিাতে বারর্ে করনর্ পারর?

আপরে যরদ শ্রম মন্ত্রণালনের ইনলক্ট্ররেক নোোটিরিনকশে রিনটেনমর মাধ্যনম চাকুরী পররবর্্ত নের দরখাস্ত দারখল কনর 
থ্ানকে এবং আপোর দরখাস্ত যরদ এখেও রবনবচোধীে থ্ানক, র্াহনল আপরে একইোনব নোিো বারর্ল করনর্ পানরে। 
আপোর কার্ার আইরি ও নোিাে োম্ার রদনে শ্রম মন্ত্রণালনের ইনলক্ট্ররেক নোোটিরিনকশে রিনটেনম লগইে করুে।

মন্ত্রণালনের অেুনমাদনের পর এবং েরু্ে চাকুরীনর্ নোযাগদানের আনগ আপরে যরদ আপোর চাকুরী পররবর্্ত নের দরখাস্ত 
বারর্ল করনর্ চাে, র্াহনল আপোনক শ্রম মন্ত্রণালনে একটি রলরখর্ অেুনরাধ দারখল করনর্ হনব। দরখাস্ত বারর্নলর 
অেুনরাধ জারেনে আপোর স্াক্ষর িম্রলর্ আরবীনর্ রলরখর্ একটি রচঠি শ্রম িম্ক্ত  রবোনগর রিধাে বরাবর নোরিরণ 
করনর্ হনব। রচঠিনর্ আপোর ইরি োম্ার, কার্ার আইরি ও নোিাে োম্ারিহ আপরে নোকে দরখাস্ত বারর্ল করনর্ চাে 
র্ার একো ব্যখ্যা রদনর্ হনব।
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আরম যরদ রেনয়াগকর্্ত া পররবর্্তে করর র্াহনে আরম রক চাকুরী কোিনের সুরবধা কোপনর্ 
পারর?
আপরে যরদ আপোর চাকুরীর নোমোদ কমপনক্ষ এক বছর পূরণ কনর থ্ানকে এবং আপোর রেনোগকর্্ত া পররবর্্তে করনর্ চাে, 
র্াহনল আপোর চাকুরীর চুরক্তপনরে বর্ণভির্ রেেম অেুযােী আপরে অর্জভির্ ছুটিিহ চাকুরী নোশনষর িকল িুরবধা নোপনর্ পানরে।

যরদ আমানক মজরুর ো কোদওয়া হয়, র্াহনেও রক চাকুরী পররবর্্তনের পনূব্ত কোোটিি রদনর্ হনব?

আপোর বর্্তমাে রেনোগকর্্ত া যরদ র্ার আইেগর্ বাধ্যবাধকর্া (মজুরর ো নোদো িহ) পূরণ ো কনর থ্ানকে, র্াহনল আপরে 
শ্রম আইনের িংনশারধর্ ৫১ ধারা অেুযােী নোকাে নোোটিশ রিদাে ছাড়াই চাকুরী পররবর্্তে করনর্ পানরে। এনক্ষনরে আপোনক 
শ্রম মন্ত্রণালনের শ্রম িম্ক্ত  রবোনগ একটি অরেনযাগ দানের করা উরচর্। এো আপরে মন্ত্রণালনের ইউরেিাইি প্লােিরম ির 
কমনপ্লইে এন্ড হুইনিল নো্লাোনরর মাধ্যনমও করনর্ পানরে। 

মনে রাখনবে আপোর বনকো মজুরর, কাজ পররিমারপ্তর গ্াচুইটি (এক বছর কাজ করার পর) এবং নোয নোকাে বার্ষভিক পাওো ছুটির 
রবপরীনর্ আেুপারর্ক হানর িুরবধা পাওোর িম্ূণ্ত অরধকার আপোর রনেনছ। আপরে যরদ কার্ার নোছনড় চনল নোযনর্ চাে, র্াহনল 
আপোর রেনোগকর্্ত া আপোর নোদনশ নোিরার রবমাে টিনকনের খরচ বহে করনব।

আরম রক কার্ার কোেনে কোযনর্ পারর এবং েরু্ে চাকুরী শুরু করার জে্য আবার রিনর 
আসনর্ পারর?
আপরে যরদ নোকাে নোোটিশ ো রদনে অথ্বা নোোটিশ রপররেি নোশষ ো কনর কার্ার র্্যাগ কনরে, র্াহনল আপরে এক বছনরর মনধ্য 
র্ানর আর কানজর জে্য রিনর আিনর্ পারনবে ো। এ ধরনের পরররস্রর্ এড়ানোর জে্য আপোর উরচর্ রেম্নবর্ণভির্ রিররিো 
অেুিরণ করা।

আপরে যরদ রশক্ষেরবশকানল কার্ার র্্যাগ করনর্ চাে :

 � আপোর উরচর্ শ্রম মন্ত্রণালনের ইনলক্ট্ররেক নোোটিরিনকশে রিনটেনমর মাধ্যনম আপোর রেনোগকর্্ত ানক জাোনো। আপোর 
রেনোগকর্্ত ার িানথ্ িমন�ার্ার রেরতিনর্ নোোটিশ রপররেি রেধ্তাররর্ হনব র্নব দুই মানির নোবশী হওো উরচর্ েে।

 � আপরে যরদ নোোটিশ রপররেি নোশষ ো কনরই কার্ার র্্যাগ করনর্ চাে, র্াহনল নোোটিশ রপররেনির অবরশষ্ট অংনশর জে্য আপোর 
উরচর্ রেনোগকর্্ত ানক ক্ষরর্পূরণ নোদো। র্নব এই ক্ষরর্পরূণ আপোর দুই মানির মলু নোবর্নের নোবশী হনব ো।

আপরে যরদ রশক্ষােরবশকাল নোশষ করার পর কার্ার র্্যাগ করনর্ চাে:

 � আপরে যরদ রেনোগকর্্ত ার িানথ্ দুই বছর বা র্ার কম িমে কাজ কনর থ্ানকে র্াহনল শ্রম মন্ত্রণালনের ইনলক্ট্ররেক নোোটিরিনকশে 
রিনটেনমর মাধ্যনম চুরক্ত বারর্নলর এক মাি আনগ রেনোগকর্্ত ানক জাোনর্ হনব।

 � আপরে যরদ দুই বছনরর নোবশী কাজ কনর থ্ানকে র্াহনল শ্রম মন্ত্রণালনের ইনলক্ট্ররেক নোোটিরিনকশে রিনটেনমর মাধ্যনম চুরক্ত 
বারর্নলর দুই মাি পূনব্ত আপোর রেনোগকর্্ত ানক জাোনর্ হনব।

 � আপরে যরদ উপনর উনলেরখর্ নোোটিশ রপররেি পূরণ করার আনগই কার্ার র্্যাগ করনর্ চাে, র্াহনল আপোর মূল নোবর্নের 
রেরতিনর্ আপোর অবরশষ্ট নোোটিশ রপররেনির জে্য রেনোগকর্্ত ানক ক্ষরর্পূরণ রদনর্ হনব।
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আমার রেনয়াগকর্্ত া রক আমার চাকুরীর চুরতিপত্র বারর্ে করনর্ পানর?
হ্য ্যা, আপোর রেনোগকর্্ত াও আপোর চাকুরীর চুরক্তপরে বারর্ল করনর্ পানর।

1. আপোর রশক্ষােরবশকানল আপোর রেনোগকর্্ত া যরদ নোদনখে নোয আপোর চুরক্তপনরে বর্ণভির্ দারেত্ব পালনে আপরে অক্ষম, 
র্াহনল আপোর চুরক্তপরে বারর্ল করনর্ পানরে, র্নব বারর্নলর অন্তর্ একমাি আনগ মন্ত্রণালনের ইনলক্ট্ররেক রিনটেনমর 
মাধ্যনম আপোনক অবশ্যই অবরহর্ করনর্ হনব।

চাকুরীর চুরক্ত বারর্নলর পর আপরে যরদ আপোর রেজ নোদনশ রিনর নোযনর্ চাে, র্াহনল রিররর্ রবমাে টিনকেিহ িব খরচ 
রেনোগকর্্ত ানক বহে করনর্ হনব।

1. রশক্ষােরবশ রপররেি নোশষ হওোর পর যরদ আপোর রেনোগকর্্ত া আপোর চুরক্ত বারর্ল করনর্ চাে, র্াহনল শ্রম মন্ত্রণালনের 
ইনলক্ট্ররেক পদ্ধরর্র মাধ্যনম আপোনক অবরহর্ করনর্ হনব।

 � আপরে যরদ দুই বছর বা র্ার কম িমে কাজ কনর থ্ানকে, র্াহনল নোোটিশ রপররেি হনব এক মাি।

 � যরদ আপরে এই মারলনকর অধীনে দুই বছনরর নোবশী িমে কাজ কনর থ্ানকে, র্াহনল নোোটিশ রপররেি হনব দুই মাি।

নোোটিশ রপররেনি আপরে এবং আপোর রেনোগকর্্ত া উেেনকই চাকুরীর চুরক্তপনরের শর্্ত াবলী নোমনে চলনর্ হনব।

আমার রেনয়াগকর্্ত া রক কোোটিি রপররয়ড কোিে হওয়ার আনগ আমার চাকুরীর চুরতিপত্র 
বারর্ে করনর্ পানর?
আপোর রেনোগকর্্ত া যরদ নোোটিশ রপররেি নোশষ হওোর আনগ আপোর িানথ্ করা চুরক্ত বারর্ল কনরে, র্াহনল র্ানক নোোটিশ 
রপররেনির অথ্বা নোোটিশ রপররেনির অবরশষ্ট রদেগুনলার জে্য আপোনক আপোর মূল নোবর্নের িমপররমাে ক্ষরর্পূরণ রদনর্ 
হনব।

উদাহরণস্রূপ: আপোর মূল নোবর্ে যরদ হে মানি ১৫০০ কার্ারর ররোল, আর আপোর রেনোগকর্্ত া যরদ আপোর এক মানির 
নোোটিশ রপররেি নোশষ হওোর দুই িপ্তাহ আনগ আপোনক কাজ বন্ধ করনর্ বনলে, র্াহনল তবধোনব আপোর চুরক্তপরে বারর্ল করার 
জে্য নোি আপোনক ৭৫০ কার্ারর ররোল জররমাো রহনিনব রদনব। 

চাকুরীর চুরতিপত্র বারর্ে করা হনে আমার রেনয়াগকর্্ত ানক রক আমার কোদনি কোিরার 
রবমােটিনকনের িরচ বহে করনর্ হনব?
আপোর চুরক্তর নোমোদ নোশষ হওোর িনব্তাচ্চ দুই িপ্তানহর মনধ্য আপোর রেনোগকর্্ত ানক আপোর রেজ নোদনশ নোিরার রবমাে টিনকেিহ 
আপোর নোদনশ নোিরার িমস্ত রিররিোর খরচ বহে করনর্ হনব। আপরে যরদ নোদনশ ো রিনর অে্য রেনোগকর্্ত ার অধীনে কাজ শুরু 
কনরে, র্াহনল আপোর নোদনশ নোিরার রিররিো িম্ন্ন করার দারেত্ব বর্্ত ানব আপোর েরু্ে রেনোগকর্্ত ার উপর।

নোোটিশ রপররেি নোশষ কনর আপরে যরদ কার্ার র্্যানগর উনদেনশ্য চুরক্তপরে বারর্ল কনরে, নোিনক্ষনরে (শ্রম আইনের িংনশারধর্ ৫১ 
ধারার িুনযানগর বাইনর) আপোর রেনোগকর্্ত া আপোর নোদনশ নোিরার খরনচর মারে একো অংশ বহে করনবে। নোিো রেধ্তাররর্ 
হনব আপরে চুরক্তর িম্ূণ্ত নোমোনদর কর্ো িমেকাল পূরণ কনরনছে র্ার উপর রেরতি কনর। উদাহরণ স্রূপ: আপরে যরদ দুই বছর 
নোমোনদর চুরক্তপরে এক বছর কাজ করার পর বারর্ল কনরে, র্াহনল আপোর রেনোগকর্্ত া আপোর নোদনশ নোিরার নোমাে খরনচর 
অনধ্তক বহে করনব।



নেনেষ আইনির অধীনি কাজ করা শ্রনমকনির জি্য

গহৃকানজ রেনয়ারজর্ শ্ররমকনদর চাকুরী বারর্ে এবং পররবর্্ত নের রেয়ম কী?
গৃহকানজ রেনোরজর্ শ্ররমকনদর নোক্ষনরে ২০০৪ িানলর ১৪ েং শ্রম আইনে বর্ণভির্ নোবিরকারী খানর্র কমীমী নদর মর্ই চুরক্ত বারর্ল ও 
চাকুরী পররবর্্ত নের রেেম রিনজায্য হনব। এই রেেমনক রিরর্িরলর্ কনর গৃহকমীমী নদর জে্য একটি উন্নর্মানের রেনোগ চুরক্ত েীরর্ 
গ্হণ করা হনেনছ। র্নব মনে রাখনর্ হনব গৃহকমীমী নদর রশক্ষােরবশ রপররেি রর্ে মানির নোবশী হনর্ পারনব ো। র্াছাড়া এক মারলনকর 
অধীনে একজে গৃহকমীমী র একবারই মারে রশক্ষােরবরশ কাল অরর্বারহর্ হনব।

নোকাে গৃহকমীমী  যরদ ২০১৭ িানলর ১৫ েং গৃহকমীমী  আইনের ১১ ও ১৬ ধারাে বর্ণভির্ এবং চুরক্তপনরে উনলেরখর্ দারেত্ব পালে ো কনর, 
র্াহনল রেনোগকর্্ত া একর্রিাোনব নোোটিশ ছাড়া এবং নোিই বছনরর নোিবা গ্াচুইটি ো রদনে গৃহকমীমী র চুরক্ত বারর্ল করনর্ পানরে।

র্াছাড়া, ২০১৭ িানলর ১৫ েং গৃহকমীমী  আইনের ১৭ ধারা অেুযােী নোক্ষনরে, গৃহকমীমী  চুরক্তর নোমোনদর মনধ্য নোয নোকাে িমে একর্রিাোনব 
নোকাে নোোটিশ ছাড়া চুরক্ত বারর্ল করনর্ পানর। নোিনক্ষনরে র্ার কাজ নোশনষর নোিবা গ্াচুইটি, বার্ষভিক রিাপ্য ছুটির রবপরীনর্ িুরবধা ও র্ার 
নোদনশ নোিরার রবমাে টিনকে পাওোর অরধকারও বহাল থ্াকনব।

কৃরে ও চারণ শ্ররমক এবং কোজনেনদর চুরতি বারর্ে ও চাকুরী পররবর্্ত নের রেয়ম কী?
 
কৃরষ, নোজনল ও চারণ শ্ররমকনদর চাকুরী পররবর্্তে ও চুরক্ত বারর্নলর নোক্ষনরে ২০০৪ িানলর ১৪ েং শ্রম আইনের অধীনে নোবিরকারী 
খানর্র কমীমী নদর মর্ একই রেেম 
রিনযাজ্য । 

আপোর যরদ আনরা রবস্তাররর্ র্নথ্্যর রিনোজে হে, র্াহনল কাউরসিল অব রমরেষ্টারি এর ২০১২ িানলর ১৭ েং নোরজুরলউশে 
নোদখুে। নোিখানে কৃরষ ও চারণ শ্ররমকনদর নোক্ষনরে ২০০৪ িানলর ১৪ েং শ্রম আইে কীোনব রিনযাজ্য হে নোিোর উনলেখ রনেনছ।

আমার েে্তমাি নিন�াগকারী যনি আমানক অি্য মানিনকর কানজ বযাগ নিনে োধা বি�, োহনি 
বসনষেনরে আমার আনরা েন্য্যর প্রন�াজি হনি আনম কী করে?

আপোর যরদ মনে হে নোয, আপোর বর্্তমাে মারলক অে্যােোনব আপোনক চাকুরী পররবর্্তে করনর্ রদনছে ো অথ্বা আপোর যরদ 
আনরা র্নথ্্যর রিনোজে হে, র্াহনল শ্রম মন্ত্রণালনের শ্রম িম্ক্ত  রবোনগর িানথ্ নোযাগানযাগ করুে, হে লাইে (40288101), email 
(info@mol.gov.qa), অথ্বা আমানদর অরিনি আিুে। এছাড়া আপরে মন্ত্রণালনের ইউরেিাইি প্লােিরম ির কমনপ্লইে এন্ড 
হুইনিল নো্লাোি্ত ব্যবহার কনরও মন্ত্রণালনে অরেনযাগ দারখল করনর্ পানরে। 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=105099&p_count=8&p_classification=22
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=105099&p_count=8&p_classification=22
mailto:info@mol.gov.qa
https://acmsidentity.adlsa.gov.qa/en/login?returnUrl=https://acms.adlsa.gov.qa/en
https://acmsidentity.adlsa.gov.qa/en/login?returnUrl=https://acms.adlsa.gov.qa/en

