BENGALI

অসুস্থতোজনিত ছু টি জিয প্রদত্ত বেতিঃ
কর্মচারীদের কী জানা উচচত
চনউ ইয়কম চিটি-এর পেইড্ চিক্ চিভ আইন অনুযায়ী, িুরচিত কর্মচারীদের অচিকার আদে চনদজদের বা েচরবাদরর িেিযদের যত্ন এবং চচচকত্িার জনয অিুস্থতাজচনত েুটি বযবহার করার|
চিোর্মদর্ন্ট অফ্ কনজুযর্ার অযাদেয়ািম (চিচিএ) এই আইনানুযায়ী কর্মচারীদের কী অচিকার আদে পিই চবষদয় চনদেম চিকা পেবার জনয এই চির্টি প্রস্তুত কদরদে| চিচিএ এই চির্টি প্রদয়াজন
অনুিাদর হািনাগাে করদব। অনুগ্রহ কদর িীর্টির একের্ নীদচ তাচরখ পেখুন | আইনটি বা আইদনর চবষদয় চনয়চর্তভাদব চজজ্ঞাচিত প্রশ্নাবিী েড়বার জনয
যান.

কর্ম চো ীগণ আইি দ্বো ো সু নিত/অসু নিত
সু নিত

অসু নিত

•
•
•
•
•
•

• কর্ীগণ যারা চনউইয়কম িহদর প্রচত কযাদিণ্ডার বেদর
ঘন্টা বা তার কর্
কাজ কদরন
• োত্রবৃন্দ যারা পকন্দ্রীয় শ্রর্-অিযয়ন কর্মিূচচদত যুক্ত
• কর্ীগণ যাদের কাজ উেযুক্ত োত্রবৃচি কর্মিূচীর দ্বারা েূরণ হদয় োদক
• িরকারী িংস্থার কর্ীগণ
• িারীচরক চচচকত্িাচবে, পেিাগত চচচকত্িক, কেযভাষার পরাগচবেযা, শ্রবণিংক্রান্ত
চবদিষজ্ঞ যারা চনউইয়কম পেদর্র চিিা েেতর পেদক িাইদিন্সপ্রাপ্ত

েুদরা ির্দয়র কর্ীগণ
আংচিক ির্দয়র কর্ীগণ
এক স্থান পেদক অনয স্থাদন স্থানান্তচরত কর্মিূচীর কর্ীগণ
তেযেচিিেত্র বযতীত কর্ীগণ
কর্ীগণ যারা েচরবাদরর িেিয চকন্তু র্াচিক নন
কর্ীগণ যারা চনউইয়কম িহদরর বাইদর োদকন

নিউইয়কম শহর কর্ীরদ প্রনত কযোরেণ্ডো
ঘন্টো বেশী কোজ ক রত হরে|

েছর

এই পেিাোরগণ এই আইদনর অিীদন েদড়ন না, যচে ওনারা পেচ্ছায় পকান
বরাদ্দ কাদজর জনয উেচস্থত হন; চনদজদের কর্মিূচী চনদজরা চস্থর কদরন;
ওনাদের কাদে বরাদ্দ পকান কাজ োঠাদি ওনাদের তা গ্রহণ করা বা
প্রতযাখান করার িার্েময আদে; এবং গড়েড়তা ঘন্টা োচরশ্রচর্দক কাজ কদরন
যা অন্ততঃেদি পকন্দ্রীয় নূনযতর্ পবতদনর চার গুণ হদত হদব|

অেশযই

“গোহমস্থয শ্রনর্ক” নেভোগটি নিছরি বদখুি|

• েতন্ত্র ঠিকাোরগণ যারা কর্ী হবার িতম েূরণ কদরন না এই অনুযায়ী চনউইয়কম
রাজয চনউইয়কম রাজয (যান
এবং অনুিন্ধান কদরন
“ই্চণ্ডদেদণ্ডন্ট কন্ট্রাকর্িম|”)
• কাদজর অচভজ্ঞতার কর্মিূচীির্ূদহর অংিগ্রহণকারীগণ (
)
• পযৌে েরকষাকচষর চু চক্ত িাদেদি িুচনচেম ষ্ট কর্ীগণ

িোদটীকো: যচে আেনার চনদয়াগকারী এর্ন পকান চবেযর্ান নীচত র্াদনন যা কর্ীদের অিুস্থতাজচনত েুটী েুটি চেদয় োদক, পিই নীচত আইদনর প্রদয়াজন অবিযই োিন করদব বা তার পবিী
করদব|

কর্ী

অনিকোর

নেষরয় নেজ্ঞনি

কর্ী
নতু ন

তোন খ সম্বনেত নেজ্ঞনি যো কর্ীরক প্ররদয়

প্রের্ কাজ িুরু কদরচেদিন
চবেযর্ান

িা এচেি,

িা এচপ্রি,

-পত বা তার েদর

-এর আদগ ইচতর্দিযই চনদয়াগকারীর জনয কাজ করদেন

কাদজর প্রের্ চেন
িা পর্,

যচে আেচন একজন িুরচিত কর্ী হন, আেনার চনদয়াগকারীদক অবিযই আেনাদক আেনার অিুস্থতাজচনত েুটির অচিকাদরর চবষদয় একটি চিচখত চবজ্ঞচপ্ত চেদত হদব| ঐ অচিকাদরর চবজ্ঞচপ্ত
ইংদরচজদত পেওয়া হদব, এবং যচে চিচিএ ওদয়বিাইদর্ উেিব্ধ করা যায়, তাহদি আেনার র্াতৃ ভাষাদতও| নেজ্ঞনি একটি প্রনতনেনি োখুি.

আর ো

অসুস্থতোজনিত ছু টি

িন র্োণ (“গোহমস্থয শ্রনর্ক” নেভোগটি নিছরি বদখুি, যনদ প্ররযোজয হয়|)

নিরয়োগকর্ী দ্বো ো কতজি
কর্ীেৃন্দ নিরয়োনজত
হরয়রছি
বা তার পবিী

প্রনত কযোরেণ্ডো েছর
অসুস্থতোজনিত ছু টী
িন র্োণ*

বেতিসহ েো
বেতি নেহীি

বেতরি

হো

ঘন্টা েযমন্ত

পবতন পেওয়া হদয়দে

চনয়চর্ত ঘন্টা হাদর চকন্তু প্রচত ঘন্টায় কদর্ নয়
নূনযতর্ পবতন

ঘন্টা েযমন্ত

পবতন পেওয়া হয়চন

প্রদযাজয নয়

*োেটীকা: “কযাদিণ্ডার বের”-এর অেম হি পযদকান চনয়চর্ত এবং েরের
-র্াদির ির্য়কাি যা চনদয়াগকারী চনিমারণ করদবন|
কর্ীর অচিকাদরর চবজ্ঞচপ্তদত চনদয়াগকারীর কযাদিণ্ডার বের অবিযই উদেখ োকদব|

অসুস্থতোজনিত ছু টি ক্রর্ঃসঞ্চয় এেং েযেহো – গুরুত্বিূণম তোন খগুনে
(“গোহমস্থয শ্রনর্ক” নেভোগটি িীরচ বদখুি, যনদ প্ররযোজয হয়|)
ক্রর্ঃসঞ্চরয়
ঘন্টা প্রচত

হো

ক্রর্ঃসঞ্চয় শুরু হেো

ঘন্টা কাদজর জনয

তোন খ

িা এচপ্রি,

অসুস্থতোজনিত তোন খ যো েযেহোর

জিয উিেব্ধ

পি জুিাই,

(বতম র্ান কর্ী)

(বতম র্ান কর্ী)

কাদজর প্রের্ চেন

প্রের্ কাদজর চেদনর েদর

(নতু ন কর্ী)

(নতু ন কর্ী)

বযচতক্রর্: যচে আেচন পকান পযৌে েরকষাকচষ চু চক্তর দ্বারা িুরচিত হন, যা প্রকৃ তেদি

িা এচপ্রি,

চেনগুচি

-এ িুরু হয়, আেচন িহদরর আইন অনুযায়ী অিুস্থতাজচনত েুটি ক্রর্ঃিঞ্চয়

করদত িুরু করদেন ঐ চেন পেদক পযচেন ঐ চু চক্ত পিষ হদয় যাদচ্ছ|
সর্স্ত দনেরে একটি কর
েযেহো বদখোয়|

প্রনতনেনি

অসুস্থতোজনিত ছু টি বিেো

োখুি যো আিিো

অসুস্থতোজনিত েুটির িন র্োণ এেং আিিো

অসুস্থতোজনিত েুটির ক্রর্ঃসঞ্চয় এেং

গ্রহণরযোগয কো ণসর্ূহ

আেচন কখন অিুস্থতাজচনত েুটি চনদত োদরন:
 আেনার পকান র্ানচিক বা িারীচরক অিুখ, আঘাত, বা োস্থয অবস্থা োকদি; আেনার চচচকত্িার পরাগিিণ িনাক্তকরণ, যত্ন, অেবা আেনার র্ানচিক বা িারীচরক অিুস্থতা,
আঘাত বা োস্থয অবস্থার চচচকত্িার প্রদয়াজন আদে; আেনার চনবারণর্ূিক চচচকত্িা োবার প্রদয়াজন আদে|
 আেনার অবিযই েচরবাদরর িেদিযর চবষদয় যত্নিীি হদত হদব যার পকান চচচকত্িার পরাগিিণ িনাক্তকরণ, যত্ন, অেবা র্ানচিক বা িারীচরক অিুস্থতা, আঘাত বা োস্থয অবস্থার
চচচকত্িার প্রদয়াজন আদে অেবা যার চনবারণর্ূিক চচচকত্িা োবার প্রদয়াজন আদে|
 আেনার চনদয়াগকারীর বযবিা বন্ধ আদে পকান িবমজনীন োস্থয জরুরী কারদণ বা পকান চিিুর যদত্নর প্রদয়াজন যার স্কুি বা চিিুযত্ন প্রোনকারক বন্ধ আদে পকান িবমজনীন োস্থয
জরুরী কারদণর জনয|
আইন চনম্নচিচখত বযচক্তদের েচরবাদরর িেিয চহিাদব েীকৃ চত পেয়ঃ চিিু; নাচত; োর্ী বা স্ত্রী; গাহম স্থয িঙ্গী বা িচঙ্গনী; চেতা-র্াতা; োেু-চেচের্া; পকান কর্ীর োর্ী বা স্ত্রী বা গাহম স্থয িঙ্গী
বা িচঙ্গনীর চিিু বা চেতা-র্াতা; ভাইদবান (পকান অিম, েিক, বা চবর্াতা-চেতার িন্তানিহ)|

আগোর্ নেজ্ঞনি
যচে প্রদয়াজন আগার্ আঁচ করা যায়, আেনাদক িাত চেন েযমন্ত আদগ পেদক আেনার চনদয়াগকারীদক অিুস্থতাজচনত েুটি পনবার র্দনাভাদবর জনয আগার্ চবজ্ঞচপ্ত পেবার প্রদয়াজন হদব| যচে
প্রদয়াজন আগার্ আঁচ না করা যায়, আেনাদক আেনার চনদয়াগকারীদক যত তাড়াতাচড় িম্ভব (যুচক্তগ্রাহয) চবজ্ঞচপ্ত পেওয়ার প্রদয়াজন হদব| আেনার চনদয়াগকারী আেনার পেদক চিচখত প্রর্াণ
চাইদত োদরন পয আেচন অিুস্থতাজচনত েুটি অিুস্থতাজচনত েুটির কারদণই চনদয়দেন চক না|

তথ্যদনেে
যচে আেচন েরের চতন চেদনর পবিী অিুস্থতাজচনত েুটি চনদয় োদকন, আেনার চনদয়াগকারী পকান িাইদিন্সপ্রাপ্ত োস্থযদিবা প্রোনকারীর কাে পেদক এই চবষদয় তেযেচিি চাইদত োদর| পবতনিহ
অিুস্থতা েুটি আইন চনদয়াগকারীদের োস্থযদিবা প্রোনকারীর কাে পেদক অিুস্থতাজচনত েুটির কারণ চনচেম ষ্ট কদর উদেখ করদত চনদষি কদর| অনযানয আইদনর জনয প্রকাি করদত হদত োদর|

অেযেহৃত অসুস্থতোজনিত ছু টি
আেচন
ঘন্টা েযমন্ত অবযবহৃত অিুস্থতাজচনত েুটি েদরর কযাদিণ্ডার বেদর চনদয় পযদত োদরন|
অিুস্থতাজচনত েুটি পনবার অনুর্চত চেদত োদরন|

তদব আেনার চনদয়াগকারী প্রচত কযাদিণ্ডার বেদর আেনাদক িুির্ু াত্র

ঘন্টা েযমন্ত

প্রতযোঘোত
আেনার চনদয়াগকারী অিুস্থতাজচনত েুটি পনবার অনুদরাি জানাবার জনয বা পনবার জনয আেনার িদঙ্গ পকান েুবযম বহার করদত োরদবন না| আইন দ্বারা েীকৃ ত আেনার পকান অচিকার প্রদয়াগ
করা বা প্রদয়াগ করার পচষ্টার েিেরূে েুবযম বহাদরর অন্তমগত হি ভীচত প্রেিমন, অনুিািন, বরখাস্ত করা, েদের অবনচত, িার্চয়ক বরখাস্ত, অেবা কাদজর ঘন্টার হ্রাি, অেবা আেনার
চবরুদে অনয পযদকান চবরূে চক্রয়া গ্রহণ করা|

অনভরযোগসর্ূহ
আেচন চিচিএ-র কাদে অচভদযাগ জানাদত োদরন| অচভদযাদগর ের্ম পেদত পগদি, অনিাইদন যান
বাইদরর জনয
|

অেবা

পযাগাদযাগ করুন

গোহমস্থয শ্রনর্ক

নীদচ িহদরর আইন অনুযায়ী অিুস্থতাজচনত েুটির েচরর্াণ এবং অিুস্থতাজচনত েুটীর ক্রর্ঃিঞ্চয় এবং গাহম স্থয শ্রচর্কদের জনয চনচেম ষ্ট প্রদয়াগ| চনউইয়কম পের্ পিবর িয অনুযায়ী
এই েুটী আেনার পবতনিহ চতন চেদনর েুটি যা আেচন পেদয় োদকন তার অচতচরক্ত|
-পত যান এবং “গাহম স্থয শ্রচর্কদের অচিকার চবিির্ূহ” অনুিন্ধান
করুন| এই চিদর্ অনযানয তেয আেনার জনয প্রদযাজয|
অসুস্থতোজনিত ছু টি িন র্োণ
প্রনত কযোরেণ্ডো েছর
চেন

বেতিসহ েো বেতিনেহীি

বেতরি

হো

পবতন পেওয়া হদয়দে

চনয়চর্ত ঘন্টা হাদর চকন্তু প্রচত ঘন্টায় কদর্ নয় নূনযতর্ পবতন
যান এবং “নূনযতর্ পবতন” পখাঁজ করুন|

ক্রর্ঃসঞ্চরয়

হো

ক্রর্ঃসঞ্চয় শুরু হেো

বের েদর
কর্মরত

চেন

চিচিএ

বকোি প্রশ্ন? চিচিএ-পত পযাগাদযাগ করদত,
অিুস্থতাজচনত েুটির চবষদয় তেয জানদত চান|

তোন খ

অসুস্থতোজনিত তোন খ যো েযেহোর
উিেব্ধ
-এ েেচনদেম ি পেদব

পেখুন, ইদর্ইি

চিচিএ

জিয

-এ েেচনদেম ি পেদব

, অেবা

কি করুন এবং

