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চাকরী বদলান ার

স্বাধী তানক সম্মা করা

হয় এবং ন রাপদ এবং

সময়মত ফেরত যাওয়ার

গ্যারানি ফদওয়া হয়

সব কর্মীদের সাদে

সর্মানভাদব এবং ফকা ও ববষময

ছাড়া আচরণ করা হয়

অনিবাস কারী

কমীনদর ফেনক

ফকা েী ফ ওয়া

হনব  া

সব

অনিবাস কা

রী কমীনদর

চুক্তিগুনল স্বচ্ছ

আরস্পষ্ট হয়

 ীনত ও

পদ্ধনতগুনল

অন্তিুকু্তিমূ

লক হয়

ফকা ও

অনিবাস কারী

কমীনদর পাসনপারু্

বা পনরচয়জ্ঞাপক

দনললগুনল জমা

রাখা হয়  া

ফবত 
ন য়নমতিানব, 
সরাসনর এবং
সময়মত ফদওয়া হয়

কমীনদর
প্রনতন নধনের
অনধকানরর
সম্মা করনত
হয়

কাজ করার
অবস্থা
ন রাপদ ও
িানলা হয়

কাজ করার
অবস্থা ন রাপদ
ও িানলা হয়

সুরাহা
করার
বযবস্থা
আনছ

সব কমীরা ন নয়ানগ্র

আইন র সুরক্ষা লাি কনর 
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অিভবাসনকারী কম�েদর দািয়�শীল িনেয়াগ এবং চাকরীর নীিতমালা

মলূ নীিত ক সব কম�েদর সােথ সমানভােব এবং েকানও ৈবষময  াাা  চরর করা  য়
এক বা একই ধরেণর কাজ করা অনয কমমেের তত লনাা অিিবাানকারী কমমেের কম াতনজের  েদা  লেব নাা তাাাাা 
অিিবাানকারী কমমেের  কানও ৈবষময  েেক াতরিিত রাদেত  েব  ােত মানবািধকার ললন করা  াা

মলূ নীিত দ সব কম�রা িনেয়ােগর  ইেনর সুর�া লাভ কেরন
    েেশ কাজ করা  ে�  াদােন অিিবাানকারী কমমেের  কানও ি ি�ত করা  ােব এবং আইনা�ত  াকরীোতার াােে 
একি আইনত  ীকক ত  াকরীর াসকক  োকেত েবা

নীিত 1    অিভবাসনকারী কম�েদর েথেক েকান ফী েনওয়া  েব না
 াকরীোতােক িনোাগ ও কমক্ ােন  াাােনার াসূণক দর  িেেত  েবা িনোাগ বা কমক্ ােন  াাােনার জনয অিিবাানকারী
কমমেের  েেক  কান ফী  নওাা  ােব নাা 

নীিত 2 সব অিভবাসনকারী কম�েদর চুি�গিল  �  র  �  য়
অিিবাানকারী কমমরা বতঝেত  ােরন এমন এক িাষাা তােের িলিদত  ত ি� �োন করেত  েব,  ােত াব শতক াবলী
 ির�ারিােব বযাদযা করা োকেব, এবং  জার না কের কমমর া�িত � ণ করেত  েবা 

নীিত 3 নীিত ও প�িতগিল অঅভুুি�ম�লক  য়
 াকরীোতা এবং অিিবাান িনোাগকতক ার জনাাধারেণর জনয মানবািধকােরর নীিতর িববকিতিিল, মানবািধকােরর োিাে�র 
িবষো �াাি�ক  ির ালনা নীিত ও �ণালীিিলেত অিিবাানকারী কমমেের অিধকার ��িােব জানােত  েবা 

নীিত 4 েকানও অিভবাসনকারী কম�েদর পাসেপাটু বা পিরচয়য়াপক দিললগিল লমা রারা  য় না
অিিবাানকারী কমমেের তােের িনেজেের  াাে াটক ,  ির া�া ক েিলল, এবং বাা করার কাগজ ে� িবনামেূলয এবং 
াসূণক বযব ার করার িমতা োকেত  েব, এবং তােের  লােফরা করার  াধীনতা োকেবা 

নীিত 5 েবতন িনয়িমতভােব, সরাসির এবং সময়মত েদওয়া  য়

অিিবাানকারী কমমরা    অেক  াওাার জনয  াগয তা তােের ামামত, িনািমতিােব এবং ারাাির  মটােত   েবা

নীিত 6 কম�েদর �িতিনিধে�র অিধকােরর স�ান করেত  য় 

অিিবাানকারী কমমেের অনয কমমেের মত একই রকম  ে� ইইিনান ৈতির করার এবং তােত   াগ  েওাার এবং 

ামেবতিােব েরকষাকিষ করার একই অিধকার োকেত  েবা 

নীিত 7 কাল করার অব�া িনরাপদ ও ভােলা  য়

অিিবাানকারী কমমেের িনরা ে ও িােলা কাজ করার  িরি্িত ই েিাগ করেত  েব,  া  ারািন  েেক মত�া তােের 

 েে�  িরমােণ  া্য ও িনরা পার বযব্া োকেত  েব এবং �াাি�ক িাষািিলেত �িশিণ �োন করেত  েবা 
নীিত 8 কাল করার অব�া িনরাপদ ও ভােলা  য়

অিিবাানকারী কমমেের িনরা ে ও  া্যকর োকার বযব্া, এবং তােের বাাা ও কমকেিে�র মেধয িনরা ে  িরব ন 

  েত  েবা অিিবাানকারী কমমেের  লােফরা করার  াধীনতা দবক করা  ােব না, বা তােের বাা্ােন আটেক রাদা  ােব 

নাা

নীিত 9 সুরা া করার বযব�া  ে 
অিিবাানকারী কমমেের  কানও �িতেশাধ বা াাঁটাইোর িা াাাাই আইিন াতরা া এবং িব�াা ইৎ ােনকারী অিিে াগ 
 মটােনার  �া বযব ার করার ই াা োকেত  েবা 

নীিত 10 চাকরী বদলােনার  াধীনতােক স�ান করা  য় এবং িনরাপদ এবং সময়মত েফরত যাওয়ার গযারািি েদওয়া  য় 

অিিবাানকারী কমমেের  ত ি�র  শষ  ওাার  র এবং অিনবা ক  িরি্িতেত  েেশ িফের আাার গযারািা িেেত েবা
তােের �েম  ত ি� বা েতই বার, েতির মেধয কম ামো তােের বাা করার  েেশ  াকরী  দাঁজা বা বেলােনা  েেক 
আটকােনা  ােব নাা 

ই�িিিট ফর ি িমযান রাইটস অযাঅ িবলেনস বযাপক  লাপ- েলাচনার পর ঢাকা ি�ি�পলস ৈতির কেরন এবং তা বযবসা, সরকার, ে�ড

ইিিনয়নগিল এবং িসিভল েসাসাইি টারা সমিথুতর এগিল �থমবার লনু 2011-এ ঢাকা, বাংলােদেশ একি অিভবাসেনর রািঅেটিবেল লানােনা 

 য়রএগিল ইিএন গাইিডং ি�ি�পলস অন িবলেনস অযাঅ ি িমযান রাইটস এবং  অলুািতক মানবািধকােরর িভিিেত ৈতিরর ঢাকা ি�ি�পলস 

একি যাাাপেথর িচা েদয় যা কম�েদর িনেয়াগ েথেক, চাকরীর মধয িদেয়, চুি�র েশষ পযুঅ িনেয় যায় এবং মুরয নীিতগিলর িবষেয় লানায় যা 

স�ােনর সােথ অিভবাসন িনি�ত করেত চাকরীদাতা এবং তােত অিভবাসনকারীেদর িনেয়াগকারীেদর �ি�য়াির �েতযক পযুােয় স�ান করেত 

 েবর 
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