
চুক্তিক্তিক্তিক সম্পর্কের অবসান ঘটার্নার পদ্ধক্তি সম্পক্তকেি ক্তনর্দেক্তিকা

[হুরুবপ্রাপ্ত কর্েীর্দর নিনু ক্তনর্ াগকিোর ক্তনকট ট্রান্সফার হও া অথবা ফাইনাল এক্তির্ট
দদর্ি যাও ার সুর্যাগ সংক্রান্ত ক্তনর্দেক্তিকা]



দসৌক্তদ শ্রর্ বাজার উন্ন ন ও চুক্তিক্তিক্তিক সম্পকে ক্তন ন্ত্রন, দসৌক্তদ শ্রর্বাজার্র কর্েীর্দর
অক্তিকার রক্ষা এবং প্রবাসী কর্েী ও ক্তনর্ াগকিোগর্ের অক্তিকার সংরক্ষর্ের উর্দযার্গর
িারাবাক্তহকিা প্রক্তিষ্ঠার্ন কর্েীর অনুপক্তিক্তি ক্তবষ ক ক্তবর্িষ ক্তবিান হালনাগাদ করা হর্ র্ে।





অনুপক্তিক্তির ক্তরর্পাটে সংর্িাির্নর আর্বদন

দয সকল কর্েীর কার্ে কার্জর অনুর্র্াক্তদি চুক্তি দনই ক্তবর্িষি িার্দর “অনুপক্তিক্তির ক্তরর্পাটে” -দক “কর্েক্তবরক্তি সাক্তিের্স”
রূপান্তক্তরি করার র্ািযর্র্ সংর্িািন প্রক্তক্র া সম্পন্ন করা হর্ব

• অনলাইন ক্তসর্ের্র্ “অনুপক্তিক্তির ক্তরর্পাটে” সংক্রান্ত সকল সাক্তিেস বন্ধ করা হর্ব।
• ক্তনর্ াগকিো বা িার প্রক্তিক্তনক্তি ক্তনর্নাি ির্িে “কর্েবরক্তি সংক্রান্ত ক্তরর্পাটে” দাক্তিল করর্ি পারর্বেঃ

প্রবাসী কর্েীর্দর জন্য সাক্তিেসক্তট
প্রর্যাজয হর্ব QIWA প্লাটফর্র্ে কর্েীর দকান চুক্তি

ক্তনবক্তন্ধি থাকর্ি পারর্ব না।
কর্েীর ও াকে পারক্তর্র্টর দর্ াদ নযযনির্ ৬০
ক্তদন থাকর্ি হর্ি হর্ব (পক্তরবিেনর্যাগয)। 

কর্েীর অবিা কর্েরি হর্ি হর্ব। প্রক্তিষ্ঠানক্তট কাযেকর থাকর্ি হর্ব। সাক্তিেসক্তট সকল দের্ের (ক্তনিাক্বাি) 
প্রক্তিষ্ঠার্নর জন্য প্রর্যাজয হর্ব।





অনুপক্তিক্তির প্রক্তির্বদন সংর্িাির্নর আর্বদনেঃ

ক্তনর্ াগকিো বা িার প্রক্তিক্তনক্তির পক্ষ দথর্ক কর্েক্তবরক্তি প্রক্তির্বদন দাক্তিল

কর্েী দকান ববি কারে োড়া কার্জ অনুপক্তিি থাকর্ল ক্তনর্ াগকিো বা িার প্রক্তিক্তনক্তি
চুক্তিক্তিক্তিক সম্পকে অবসার্নর জন্য ক্তনর্নাি দকান একক্তট কারে বাোই করর্বেঃ
১।  কর্েী এক বের্র ক্তবক্তিন্নিার্ব ৩০ ক্তদর্নর অক্তিক সর্ কাজ হর্ি ক্তবরি থাকা।
২। কর্েী একনাগার্ড় ১৫ ক্তদর্নর অক্তিক সর্ কাজ হর্ি ক্তবরি থাকা।

ক্তসর্ের্ হর্ি উি  পক্ষ 
(ক্তনর্ াগকিো ও কর্েী)-বরাবর
একক্তট দনাক্তটি দপ্ররে করা হর্ব।

কর্েক্তবরক্তি প্রক্তির্বদন জর্া দদ ার
িাক্তরি দথর্ক ৬০ ক্তদন কর্েীর্ক 
সুর্যাগ দদ া হর্ব। 

যক্তদ কর্েীর অবিানকাল দসৌক্তদ আরর্ব প্রর্বর্ির পর এক বের্রর দবিী হ  বা ক্তনক্তদেষ্ট 
সর্র্ র (৬০ ক্তদন) র্র্িয িার ফাইনাল এক্তিট দলর্গ থার্ক। িাহর্ল ক্তসর্ের্ হর্ি 
কর্েীর্ক ক্তনক্তদেষ্ট সর্র্ র (৬০ ক্তদন) র্র্িয অন্য প্রক্তিষ্ঠার্ন ট্রান্সফার হও ার অনুর্ক্তি 
দদ া হর্ব।  

ক্তনর্ াগকিোর কাে দথর্ক কর্েীর
িথয বাদ দদ া হর্ব এবং
দকাম্পাক্তনর দেে (ক্তনিাক্বাি) এ
কর্েীর্ক গেয করা হর্বনা।

র্ন্ত্রোলর্ র ক্তসর্ের্র্ কর্েীর অবিা
“কর্েক্তবরক্তি” পালনকারী ক্তহর্সর্ব
বহাল থাকর্ব।

অঙ্গীকার নার্া  সম্মক্তি প্রদানেঃ

“কর্েক্তবরক্তির ক্তরর্পাটে দাক্তির্লর ফর্ল দকাম্পাক্তনর িথয দথর্ক কর্েীর্ক বাদ দদ া হর্ব এবং প্রক্তিষ্ঠানক্তট কর্েীর িথয পযেবেহাল করর্ি পারর্বনা। কর্েীর্ক িার
অক্তিপ্রা অনুযা ী ৬০ ক্তদর্নর র্র্িয অন্য দকাম্পাক্তনর্ি ট্রান্সফার বা ফাইনাল এক্তির্টর জন্য সুর্যাগ দদ া হর্ব। এক্তট দকান ক্তবচার ক্তবিাগী কিতেপর্ক্ষর সার্র্ন
কর্েী দাক্তব করার অক্তিকার ক্তবক্তিি করর্ব না।





অনুপক্তিক্তির প্রক্তির্বদন সংর্িাির্নর আর্বদনেঃ

অবিা প্রক্তক্র া ফলাফল

নিনু প্রক্তিষ্ঠার্ন ট্রান্সফার্রর আর্বদন

১। নিুন ক্তনর্ াগকিো প্রবাসী কর্েীর সাক্তিেস ট্রান্সফার্রর জন্য
আর্বদন করর্ব।

২। প্রবাসী কর্েী ট্রান্সফার আর্বদর্ন সম্মক্তি প্রদান করর্ব।
৩। র্ানব সম্পদ ও সার্াক্তজক উন্ন ন র্ন্ত্রোল ট্রান্সফার

আর্বদন অনুর্র্াদন করর্ব।
৪। স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রোল ট্রান্সফার কাযেক্রর্ সম্পন্ন করর্ব।

ক্তনক্তদেষ্ট সর্র্ র র্র্িয অন্য
প্রক্তিষ্ঠার্ন কর্েীর ট্রান্সফার

সম্পন্ন হর্লা।

ফাইনাল এক্তিট ক্তিসা ইসুযকরে
১। প্রবাসী কর্েী ফাইনাল এক্তিট ক্তিসা ইসুযর জন্য আর্বদন করর্ব।
২। স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রোল ফাইনাল এক্তিট ক্তিসা অনুর্র্াদন ও ইসুয করর্ব।

ক্তনক্তদেষ্ট সর্র্ র র্র্িয প্রবাসী
কর্েীর ফাইনাল এক্তিট ক্তনবন্ধন

সম্পন্ন হর্লা।





অনুপক্তিক্তির প্রক্তির্বদন সংর্িাির্নর আর্বদনেঃ

কর্েক্তবরক্তি হর্ি ৬০ ক্তদর্নর অনুেহকাল অক্তিবাক্তহি হও ার পর:

অবিা প্রক্তক্র া ফলাফল

কর্েী দকান পদর্ক্ষপ েহে না করর্ল

নিনু প্রক্তিষ্ঠার্ন ট্রান্সফার বা ফাইনাল
এক্তির্টর আর্বদন দাক্তিল করর্ি না পারা 
ক্তনক্তদেষ্ট সর্ অক্তিবাক্তহি হও ার পর প্রবাসী

কর্েী সুক্তবিা বক্তিি হর্লা

র্ানব সম্পদ ও সার্াক্তজক উন্ন ন র্ন্ত্রোল সহ
সংক্তিষ্ট অনলাইন ক্তসর্ের্র্ িার অবিা “কাজ

হর্ি অনুপক্তিি” বহাল থাকর্ব

নিনু প্রক্তিষ্ঠার্ন ট্রান্সফার্রর আর্বদন করর্ল
অন্য প্রক্তিষ্ঠার্ন প্রবাসী কর্েীর ট্রান্সফার্রর

প্রক্তক্র া সম্পন্ন হ ক্তন

ফাইনাল এক্তিট ক্তিসা ইসুয করর্ল
ফাইনাল এক্তিট ক্তিসা ইসুয করার পর কর্েী
দসৌক্তদ আরব িযাগ করর্ি বযথে হর্লা

র্ানব সম্পদ ও সার্াক্তজক উন্ন ন র্ন্ত্রোলর্ র
ক্তসর্ের্র্ িার অবিা “কর্ে ক্তবরক্তিকারী”

ক্তহর্সর্ব বহাল থাকর্ব





অনুপক্তিক্তির ক্তরর্পাটেিারী কর্েীর ট্রান্সফার হও ার প্রক্তক্র াসর্যহ

অনুপক্তিক্তির ক্তরর্পাটেিারী কর্েীর্দর অন্যত্র ট্রান্সফার্রর উর্দযার্গর আওিা নিনু ক্তনর্ াগকিো পযর্বের ক্তনর্ াগকিোর সম্মক্তি োড়াই কর্েীর্ক

ক্তননবক্তেেি িিেসার্পর্ক্ষ ট্রান্সফার করর্ি পারর্ব।

১। প্রবাসী কর্েীর অবিা “কাজ হর্ি অনুপক্তিি” হর্ি হর্ব;

২। কর্েীর কার্জ অনুপক্তিক্তির ক্তরর্পার্টের িাক্তরি এই ক্তনর্দেিনা জাক্তরর িাক্তরর্ির পযর্বে হর্ি হর্ব;

৩। সর্বোচ্চ দুই বার ট্রান্সফার্রর আর্বদর্নর অনুর্ক্তি দদও া হর্ব।

৪। পযর্বের ক্তবলক্তিি আক্তথেক ক্তফর দর্াট র্যলযর্ান সক্রান্ত দনাক্তটক্তফর্কিন নিনু ক্তনর্ াগকিোর সম্মক্তির জন্য প্রদিেন করা হর্ব

৫। নিুন ক্তনর্ াগকিো কিতেক ক্তবলক্তিি ক্তফ পক্তরর্িার্ির সম্মক্তি প্রদান এবং জািী িথয দকর্ে “অনুপক্তিক্তির ক্তরর্পাটে রক্তহর্ির আর্বদন দপ্ররে;

৬। ট্রান্সফার কাযেক্রর্ সম্পন্ন করার জন্য স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রোলর্ আর্বদনক্তট দপ্রক্তরি হর্ব।

৭। ইক্তর্র্েিন অক্তফর্স কর্েীর ট্রান্সফার কাযেক্রর্ সম্পন্ন করার জন্য নিনু ক্তনর্ াগকিোর্ক দনাক্তটক্তফর্কিন দপ্ররে করা হর্ব।

৮। ইক্তর্র্েিন অক্তফর্স ট্রান্সফার কাযেক্রর্ সম্পন্ন করার পর ট্রান্সফার কাযেক্রর্ সম্পন্ন হর্ র্ে র্র্র্ে দর্র্সজ আসর্ব এবং ট্রান্সফার কাযেক্রর্
সম্পন্ন হও ার ক্তবষ ক্তট র্ানব সম্পদ ও সার্াক্তজক উন্ন ন র্ন্ত্রোলর্ র িথযিান্োর্র প্রক্তিফক্তলি হর্ব।

৯। ১৫ ক্তদর্নর র্র্িয ট্রান্সফার কাযেক্রর্ সম্পন্ন হও ার দর্র্সজ না আসর্ল অথবা জািী িথয দকে কিতেক আর্বদনক্তট প্রিযািযাি হর্ল কর্েীর
“অনুপক্তিক্তির ক্তরর্পাটে” বহাল থাকর্ব এবং নিুন ক্তনর্ াগকিো কিতকে ট্রান্সফার আর্বদনক্তট বাক্তিল হর্ব।

১০। ট্রান্সফার্রর উর্ের্ে দয সকল কর্েীর “অনুপক্তিক্তির ক্তরর্পাটে” বাক্তিল করা হর্ র্ে ও াকে পারক্তর্ট বাবদ ক্তবলক্তিি ক্তফসহ যাবিী আক্তথেক
বয িার নিুন ক্তনর্ াগকিো কিতেক বহর্নর উর্ের্ে িার্দরর্ক পতথক করা হর্ব।





ট্রান্সফার্রর উর্ের্ে দয সকল কর্েীর “অনুপক্তিক্তির
ক্তরর্পাটে” বাক্তিল করা হর্ র্ে ও াকে পারক্তর্ট বাবদ

ক্তবলক্তিি ক্তফসহ যাবিী  আক্তথেক বয িার নিনু ক্তনর্ াগকিো
কিতেক বহর্নর উর্ের্ে িার্দরর্ক পতথকীকরে

ইক্তর্র্েিন অক্তফর্স ট্রান্সফার 
কাযেক্রর্ সম্পর্ন্নর দর্র্সজ
আসার পর নিুন প্রক্তিষ্ঠার্নর
িথযিান্োর্র প্রক্তিফলন

নিনু ক্তনর্ াগকিোর্ক
ইক্তর্র্েিন অক্তফর্স

ট্রান্সফার কাযেক্রর্ সম্পন্ন 
করার দনাক্তটক্তফর্কিন

ট্রান্সফার প্রক্তক্র া সম্পন্ন হও ার পর 
কর্েীর ক্তবলক্তিি ক্তফ (যক্তদ থার্ক) 
পক্তরর্িাি এবং ট্রান্সফার্র সম্মক্তি 

প্রদার্নর অক্তঙ্গকার প্রদিেন

আইক্তে নির্রর 
ক্তবপরীর্ি কর্েীর 
িথয পযরে

“অনুপক্তিক্তির ক্তরর্পাটে” রক্তহিকরে
সফল হও ার দর্র্সজ আসার পর
কর্েীর সাক্তিেস ট্রান্সফার্রর আর্বদন 

স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রোলর্  দপ্ররে 

কর্েী ট্রান্সফার 
অপিন ক্তনবোচন

“কর্েী ট্রান্সফার”
দসবা ক্তনবোচন

সম্মক্তি প্রদার্নর পর 
“অনুপক্তিক্তির

ক্তরর্পাটে” বাক্তির্লর
আর্বদন দপ্ররে 

কর্েীর ID নির দদ ার
সর্ িার সর্স্ত িথয

ক্তরক্তিউ

QIWA 

প্লযাটফর্র্ে লগইন

কর্েীর সাক্তিেস ট্রান্সফার্রর িাপসর্যহ
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িিেসর্যহ :

• প্রবাসী কর্েীর অবিা “কাজ হর্ি অনুপক্তিি” থাকর্ি হর্ব;

• কর্েীর “কার্জ অনুপক্তিক্তির ক্তরর্পাটে” -এর িাক্তরি এই উর্দযাগ চালু হও ার িাক্তরর্ির পযর্বে হর্ি হর্ব (পক্তরবিেনর্যাগয);

• সর্বোচ্চ দুই বার ট্রান্সফার্রর আর্বদর্নর সুর্যাগ দদও া হর্ব (পক্তরবিেনর্যাগয);

• দসৌক্তদ জািী িথয দকে কিতেক ট্রান্সফার্রর আর্বদন প্রিযািযাি হর্ল ট্রান্সফার্রর আর্বদন বাক্তিল করা হর্ব এবং
পুনরা কর্েীর অবিা “কার্জ অনুপক্তিি” করার উর্ের্ে “অনুপক্তিি ক্তরর্পাটে” -এর আর্বদন দপ্রক্তরি হর্ব;

• ট্রান্সফার্রর আর্বদর্নর পক্তরর্প্রক্তক্ষর্ি দসৌক্তদ স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রোল হর্ি দকান উির না আসর্ল ট্রান্সফার্রর আর্বদন বাক্তিল
হর্ব এবং পুনরা কর্েীর অবিা “কার্জ অনুপক্তিি” করার ক্তনক্তর্ি “অনুপক্তিি ক্তরর্পার্টের” আর্বদন দপ্রক্তরি হর্ব।



ক্তবর্িষ সিক্তকেকরে

• দসৌক্তদ প্রবাসী বাংলার্দিী কর্েী িাই ও দবার্নরা দসৌক্তদ সরকার্রর ক্তবর্িষ সুক্তবিা েহে করুন;

• নিনু ক্তনর্ াগকিো/প্রক্তিষ্ঠার্ন ট্রান্সফার হও ার দক্ষর্ত্র ক্তবর্িষ সিকেিা অবলিন করুন;

• এক দশ্রেীর অসািু বযক্তি/দালাল ইকার্া/ও াকে পারক্তর্ট/কাজ/দবিন/আবাসন/আহার/স্বািযক্তবর্া ও অন্যান্য সুক্তবিা প্রদার্ন অক্ষর্, 
নার্সবেস্ব িযূঁইর্ফাড় দকাম্পাক্তনর্ি ট্রান্সফার্রর নার্র্ প্রিারোর র্ািযর্র্ অথে আত্মসাৎ করর্ে। এর্দর বযাপার্র ক্তবর্িষ সিকেিা
অবলিন করুন;

• দসৌক্তদ সরকার প্রদি এ ক্তবর্িষ সুক্তবিা পাও ার দক্ষর্ত্র কর্েীর্ক দকান অথেবয করর্ি হর্ব না, সংক্তিষ্ট সকল ক্তফ নিনু ক্তনর্ াগকিো
বহন করর্বন;

• দসৌক্তদ আইন অনুযা ী ক্তনর্ াগকিোর বাইর্র ক্তনজ দাক্ত র্ে (ক্তি ক্তিসা ) কাজ বা বযবসা করা দন্েনী অপরাি, এ িরর্ের কাযেক্রর্
দথর্ক ক্তবরি থাকুন।

• দয দকান ির্থযর জন্য দযিাবার্সর দটাল ক্তি নির্র (8001000125) দযাগার্যাগ করুন।


