�িমকেদর জন� েমৗিলক িদকিনেদ� শনা

�ম িবেরাধ িন�ত্িত প�িত
দৃ শ�পট ১ .

আিম মেন কির আমার িনেয়াগকত�া চ� �� লংঘন কেরেছন এবং/অথবা কাতােরর �ম আইন ভ� কেরেছন।

পদে�প ১ - ���য়া ��
চাকুরীেত থাকাকােল অথবা
চাকুরীর স�ক� েশষ হওয়ারএক
বছেরর মেধ� ADLSA –েত
এক�ট অিভেযাগ দােয়রক�ন

দৃ শ�পট ২ .

পদে�প ২ - ADLSA ৈবঠক
সমাধােনর জন� ADLSA এক�ট ৈবঠেক বসার জন�
প��েলােক আম�ণ জানায়। আপনার �স্ত�িতর জন�
১.আপনার অিভেযােগর পে� �মান হ�জর ক�ন
২. আপনার অিভেযাগ িনেয় আেলাচনার জন� �স্ত�ত
েহান
৩. আপনার কত �িত হেয়েছ েসটা

পদে�প৩–DSC �নানী

অিভেযােগর

ফলাফল
DSC এক�ট আইনগত িস�া�
েদয়

DSC হে� এেক�ট আদালত–এ�ট উভয় পে�র
সা��-�মাণ িবেবচনা করেব। আপনার �স্ত�িতর জন�:
১.অিভেযােগর পে� �মাণ হা�জর ক�ন
২. আরবীেত আপনার �য়�িতর এক�ট িহসাব ৈতরী
ক�ন
৩. িবেরাধ িন�ত্িত কিম�টর(DSC) �ে�র জবাব িদেত
�স্ত�ত েহান

সমাধান হয়িন
আপনার সমস�ার সমাধান না হেল
আপনার অিভেযােগর এক�ট আইনী
�নানীর জন� িবেরাধ িন�তি্ ত কিম�ট
(DSC )ʼর কােছ পাঠােত বলেত পােরন

১৫িদন পর আেবদন না করেল
DSC ʼর িস�া�ই চূ ড়া�

আমােক শৃ ং খলায় আনার জন� িনেয়াগ কত�া র গৃ হ ীত িস�া� আিম চ�ােল� করেত চাই I

পদে�প-১ ���য়া ��
আপনার িনেয়াগকত�ার কােছ
এক�ট িলিখত অিভেযাগ পাঠান
(কিপ রাখুন )–শৃংখলামূলক শা��র
েনা�টশ পাওয়ার ৭ িদেনর মেধ�।

পদে�প-২ িনেয়াগকত�া র উ�র

পদে�প-৩ এিডএলএসএ

উ�র েদয়ার জন� িনেয়াগকত�া ৭ িদন সময় পান

শৃংখলামূলক শা�� স�ঠক
িকনা েস ব�াপাের ADLSA
িস�া� েনয়

সমাধান হেয়েছ

অখুশী অথবা িনেয়াগ কত�া জবাব েদয়িন ।
পরবত� সাত িদেনর মেধ� আপিন ADLSA
ʼেত এক�টঅিভেযাগ দােয়র করেত পােরন

আমার িনেয়াগকত�া আমার িব�ে� েজেন�েন �িত করার
অিভেযাগ কেরেছ এবং আমার েবতন েকেটেছ অথবা কাটেত
যাে�।

বরখাে�র শা��র ে�ে� যিদ ADLSA বেল বরখা�
স�ঠক,তাহেল �িমক এক�ট আইনী �নানীর অনুেরাধ
করেত পােরন .

পদে�প৪ –�ধু বরখাে�র অিভেযাগ-আইনী �নানী

সমাধান হয়িন

উ�ের �িমক খুশী
হেয়েছ। অিভেযােগর
িন�ত্িতহেয়েছ

দৃ শ�পট ৩.

সমাধান হেয়েছ
চ� ��
স��
িন�ত্িত হেয়েছ

বরখা� না করার শা��র
ে�ে� ADLSA ʼর িস�া�ই
চূ ড়া�

িবষয়�ট িবেরাধ িন�ত্িত কিম�টর কােছ চেল যায় (িডএসিস)
দৃেশ�পট-১ এর তৃতীয় পদে�প েদখুন

আপনার অিভেযাগ কীভােব দােয়র করেবন
ADLSA অিফস িভ�জট ক�ন
এই েহ�লাইেন কল ক�ন – 16008

পদে�প১– ���য়া ��
েবতন কাটার েনা�টেশর ৭ িদেনর মেধ�
ADLSA ʼেতঅিভেযাগ দােয়র ক�ন

পদে�প –২ ADLSA
ADLSA িস�া� েনেব বািতল হেব, না েবতন
কমােব, না েবতন কাটায় স�তহেব .
ADLSA এ’র িস�া�ই চূ ড়া�

েনাট –িনেয়াগকত�া কতৃক গৃহীত
শৃংখলামুলক কায�েমর
�
ব�াপাের
একজন �িমেকর অিভেযােগর
ে�ে� ADLSA কীভােব কাজ করেব
েসটা িনভ�র কের: েসটা িক বরখা�
না কের শা�� (সতক� করা, েবতন
কাটা,সামিয়ক
বরখা�,
অথবা
পেদা�িতেত/ েবতন বৃ��েত েদরী)
নািক চাকুরী েথেক বরখা� করা .

িভ�জট ক�ন – www.adlsa.gov.qa
ইেমইল – LBR-complaints@adlsa.gov.qa
আেমরিন অ�াপ

ADLSA িবনামূেল� পরামশ �েসবা
�দান কের –আপনার সাহােয�র
�েয়াজন হেল - 16008 ন�ের
কল ক�ন অথবা ADLSA এর
েকান অিফস িভ�জট ক�ন

