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An introduction to workplace
Joint Committees 

Your voice is important! Your voice is important!
কম� িহসােব, আপনার মতামত ���পূণ�। এক�ট  ভােলা ধারণা িদেত বা 
তা স�েক� বলেত আপনার সমস�া হেত পাের। তাহেল আপিন কীভােব 
ম�ােনজেম�েক জানােত পারেবন আপনার মতামত জানােবন? মতামত 
জানােনার এক�ট উপায় হেলা েযৗথ কিম�ট।

কাতােরর �ম আইেনর অধীেন, ৩০ জেনর েবিশ �িমক আেছ এমন 
েকা�ািন�েলা এক�ট েযৗথ কিম�ট গঠন করেত পাের। এক�ট েযৗথ 
কিম�টেত আপনার েকা�ািনর কম� এবং ব�ব�াপনা িবভাগ েথেক 
সমান সংখ�ক সদস� থাকেব।

আপনার যিদ েকানও সমস�া বা পরামশ � থােক, তাহেল েযৗথ কিম�টর 
কম� �িতিনিধরা ম�ােনজেমে�র সােথ এ�ট িনেয় আেলাচনা করেত 
পােরন।

েযৗথ কিম�ট�েলা কম �ে�ে�র ���পূণ � িবষয় িনেয় 
আেলাচনার জন� মােস কমপে� একবার সভা কের।

তারা কতিদন পর পর েদখা কের?

�িমকেদর �িতিনিধ� কেরন েক?
  েযৗথ কিম�টেত দইু বছর �িতিনিধ� করার জন� কম�রা তােদর 
�িতিনিধ িনব �াচন কের। তারা সহকম�েদর কথা েশােন এবং তােদর উে�েগর 
িবষয়�েলা িনেয় আেলাচনা কের। েযৗথ কিম�টর ৈবঠেক েয িবষেয় সবাই একমত 
হেয় িস�া� �হণ কের েসই িবষয়�েলা কম�েদর জানােনা হয়। 

আিম িক একজন �াথ� হেত পাির?আপনার েকা�ািনেত এক�ট েযৗথ কিম�ট থাকেল আপিন 
িনব �াচেন কম� �িতিনিধ িহসােব �াথ� হেত পােরন। 
সকল �িমক যারা সরাসির েকা�ািন �ারা িনয�ু অথবা েকানও �ঠকাদার বা এেজ��র হেয় 
কাজ কের তারাও িনব �াচেন অংশ�হণ করেত পারেব।
আপনার অবশ�ই এক�ট ৈবধ চ� �� থাকেত হেব, কমপে� এক বছর কাজ করার অিভ�তা 
থাকেত হেব এবং েকা�ািনর ব�ব�াপনায় েকানও পেদ েনই এমন হেত হেব।

আমােক িক েবতন েদওয়া হেব?েযৗথ কিম�টর সদস� হওয়ার জন� েকানও অিতির� 
েবতন েনই, তেব আপনার দািয়� পালেনর জন� কােজর সময় আপনােক ছ� �ট েদওয়া হেব
।

আপনার েকা�ািনেত েযৗথ কিম�টর িনব �াচন হেল এবং কীভােব এ�ট অন�ু�ত 
হেব েসই িবষেয় আপনার মানবস�দ িবভাগ আপনােক অবিহত করেব। 

িনব�াচন হেল আিম কীভােব জানব?

িনব�ািচত হেল কী আিম �িশ�ণ পাব?

িনব �ািচত হেল, আপনার নত�ন ভূিমকা এবং দািয়� স�েক� আপনােক �িশ�ণ েদওয়া হেব। 

আিম কীভােব আরও তথ� েপেত পাির?

আরও তেথ�র জন� আপিন েদখেত পােরন www.ilo.org/qatar-office 

েযৗথ কিম�ট কী? 

েযৗথ কিম�ট কীভােব আমােক সহায়তা করেত পাের?


