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As an Employee

AS AN EMPLOYEEK Y R

KNOW YOUR 
RIGHTS

• আপনার ধর্মীয় বিশ্াস িা চচ্া, যার রধধযে 
রধয়ধে, দাড়ি রাখা, প্ার্নার জনযে বিরবি, 
ডিজাি এিং জমু্াি (শুক্রিার) প্ার্না করধি 
যাওয়া, ইিযোবদ ক্ষেত্রে পূর্ অবধকার রধয়ধে 
আপনার, এিং আপনার বনধয়াগকি্াধক 
ক্যৌক্তিকভাধি এসকল চচ্া পালধনর সুবিধা 
বদধি িধি।

• আপনার বনধয়াগকি্াধক বনক্চিি করধি িধি ক্য 
আপবন ক্যন রুসললর-বিধরাধমী অপরান, িয়রাবন 
অরিা অিাবছিি এিং অিযেবধক িাধর ধর্ান্তবরি 
িওয়ার ইবগিধির রুধখারুখখ না িন।

• আপনার অবভধযাধগর প্প্ক্ষেধি আপনার প্বি 
বিরুদ্ধ আচরর করা আপনার বনধয়াগকি্ার 
জনযে আইনগিভাধি অবিধ।

• কাধজর ক্ষেত্রে বিষরযে িা িয়রাবনরূলক ঘটনার 
বিরুধদ্ধ ক্সএআইআর-এর কাধে বরধপাট্ করুন।

KNOW YOUR RIGHTS
As an Employee

সা
রা

ংশ

এই িরযে আইবন পরারর্ বিধিচনা করা উডচি নয়।
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 + ন্ায্ ধর্মীয় সরঝ�াতা: একজন বনধয়াগকি্াধক 
অিরযেই িার চাকবরজমীিমীর ধর্মীয় বিশ্াস িা চচ্ার 
সাধর সরধ�ািা কধর চলধি িধি যবদ না ক্সটা 
করধল বনধয়াগকি্ার িযেিসায় একটা অধযৌক্তিক 
ক্িা�া বিরমী িয়। বনধয়াগকি্া যবদ আপনার 
ধর্মীয় চচ্াগুধলার সাধর সরধ�ািা করধি িযের্ িন 
িধি কর্সংস্ান বিষধরযের সৃক্টি িধি পাধর। ‘ধর্মীয় 
চচ্া’র রধধযে রধয়ধে দাড়ি রাখা, প্ার্নার জনযে 
বিরবি, ডিজাি এিং জমু্াি (শুক্রিার) প্ার্না 
করধি যাওয়া। 

 + কাঝে ননওয়া, কাে নেঝক বাদ নদয়া, এবং 
পদঝ্াততর নষেত্রে সততা: একজন বনধয়াগকি্া 
যখন আপনার চাকরমীর অিস্ানধক প্ভাবিি কধর 
এরন ক্সদ্ধান্ত ক্নধিন িখন ধর্ বিধিচনা করা িার 
জনযে বনবষদ্ধ।

 + একটি অনুকূল কাঝের পররঝবশ: আপনার 
বনধয়াগকি্াধক বনক্চিি করধি িধি ক্য আপবন 
ক্যন রুসললর-বিধরাধমী অপরান, িয়রাবন অরিা 
অিাবছিি এিং অিযেবধক িাধর ধর্ান্তবরি িওয়ার 
ইবগিধির রুধখারুখখ না িন।

 + পাল্া প্রততঝশাঝধর ভয় ছাডাই ববষর্ সংক্ান্ত 
অতভঝযাগ করা: িরাকক্রি চাকরমী সংক্রান্ত 
বিষধরযের বিরুধদ্ধ আপনার বরধপাট্ করার 
অবধকাধরর িযোপাধর যুতিরাষ্ট্রীয় আইন বনচিয়িা 
ক্দয়। আপনার অবভধযাধগর প্প্ক্ষেধি আপনার 
প্বি বিরুদ্ধ আচরর করা আপনার বনধয়াগকি্ার 
জনযে আইনগিভাধি অবিধ।

৭ নম্বর ধারা আপনার নযসব 
অরধকার রষো কঝর:

একেন চাকররেমীবমী তিঝসঝব 
আপনার অরধকারগুঝলা 
োনুন 

১৯৬৪ নাগবরক অবধকার বিষয়ক 
আইধনর ৭ নম্বর ধারা, রাত্ষ্টর সরকাবর 
এিং করপধষে ১৫ জন চাকবরজমীিমীসি 
ক্িসরকাবর উভয় ক্সক্টধরর চাকবরজমীিমীধদর 
জাবিগি, ধর্গি, জািমীয়িা রূলগি এিং 
ললগিগি বিষরযে ক্রধক রষো কধর। ৭ নম্বর 
ধারাক্ট যুতিরাষ্ট্রীয় ধারা এিং সরগ্র ক্দধর 
এর প্ধয়াগ রধয়ধে। আপনার ক্টেট িা 
প্ধদধরও রাষ্ট্রীয় আইধনর অধমীধন সম্ভিি 
একই ধরধরর িা বকেু আনুষাবগিক সুরষো 
রধয়ধে। রাষ্ট্রীয় আইধনর সিায়িার জনযে 
আপনার স্ানমীয় ক্সএআইআর চযোপ্াধরর 
সাধর ক্যাগাধযাগ করুন। 

 + রান্ত এিং ভদ্র রাকুন।

 + ক্দাষমী িযেক্তিধক জানান ক্য আপনার বিশ্াস 
ক্য িার কাজক্ট বিষরযেরূলক।

 + ক্কাম্াবনর রযোধনজাধরর কাধে 
বিষরযেরূলক আচরধরর ললখখি বরধপাট্ 
বদন।

 + ক্রধরা, বিস্াবরি জান্াল, সাষেমীর উপডস্বি 
টুধক ক্রধখ এিং ললখখি অবভধযাগ ক্রধখ 
বিষরযে সংক্রান্ত ডকুধরন্ট রাখা শুরু 
কধর বদন। বনক্চিিভাধি সি উপকরধরর 
অনুলললপ রাখুন। প্রাধরর “ধারািাডিক 
কাগজপরে” রাখা জরুবর। 

 + একজন আইনজমীিমীর পরারর্ ো়িা ক্কাধনা 
ডকুধরন্ট স্াষের করধিন না িা পদিযোগ 
করধিন না।

 + ক্সএআইআর-এ একক্ট বরধপাট্ ফাইল 
করার জনযে ক্যাগাধযাগ করুন। 

যখন কাঝের নষেত্রে 
ববষঝর্র শশকার িঝবন:
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