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CAF িবষেয় 
ি&নারেদর জন, 
িনেদ- িশকা 

 
 

পির$ার-পির&'তা িবষয়ক জবাবিদিহতা কাঠােমা (CLEANING ACCOUNTABILITY FRAMEWORK, 
CAF) এক4 5াধীন সং;া। আমরা পির$ার-পির&'তা িশে> মানদ? বজায় রাখার িবষেয় Aচারণা 
চালােনার জনE বEবসা AিতFান, সরকার ও ইউিনয়েনর সােথ একসেK কাজ কির। 
CAF !ার $র%ং ি(ম 

CAF এর #ক%িব(ুেত রেয়েছ CAF এর .ার #র0ং ি2ম। #কােনা িনিদ67 ভবেন CAF এর মানদ9 বজায় রাখা হে= িকনা 

তা যাচাই করার জনA CAF িBনার, পিরDার-পির=Eতা কFাGর, িবিHং মAােনজার, মািলক ও ভাড়া0য়ােদর সােথ কাজ 

কের। 
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CAF এর 3 .ার মানদে9র #চকিল.: 

■ িBনারেদরেক কমপেN নূAনতম মজিুর Pদান করা হয় এবং তারা ছু0 ও 

অনAানA অিধকাের অAােSস #পেয় থােকন 

■ িনেয়াগকারীরা আইনসWতভােব আচরণ কেরন, #যমন িBনারেদর #বতন, টAাS ও সুপারঅAানুেয়শন 

স[কভােব Pদান করেছন। 

■ হয়রািন #মাকােবলা ও অিভেযাগ িন\ি]র িবষয়_েলা #দখােশানার জনA িনেয়াগকারীেদর যথাযথ নীিতমালা ও 

Pি`য়া রেয়েছ 

■ িBনাররা িনরাপদ ও যুিaসWত সীমার মেধA কাজ কেরন 

■ কম6bল0 িনরাপদ 

■ িনেয়াগকারীরা স[কভােব কম6চারীেদর #রকড6  রােখন এবং তারা আিথ6কভােব 0েক থাকেত সNম 

■ িBনাররা চাইেল dাধীনভােব তােদর ইউিনয়েন #যাগ িদেত পােরন 

■ #যেকােনা সমসAা সমাধােনর জনA সব #.কেহাHাররা সিদ=া িনেয় একসেW কাজ কেরন 

 
ি*নারেদর ভূিমকা 

কমfেদর সgৃaতা 

িBনারেদর কম6bেল 3 .ার মানদ9 বজায় রাখার িবষয়0 CAF এর #চক করার বAাপাের িBনারেদর অংশiহণ 

অপিরহায6। িBনাররাই িনিjত করেবন #য CAF .ার #র0ং পkিত Pকৃত ফলাফল িদে= - #য ঘর_েলােত 0ক িচn 

#দয়া হে= #স_েলা বাoবতার িভি]েতই #দয়া হে=। এ0 করার জনA CAF সব #.কেহাHারেদর সেW িমেল 

িBনারেদর উৎসাহ িদেত এবং তােদর কম6bেলর পিরেবশ সgেক6  কথা বলার জনA তােদর Nমতায়ন করেত কাজ 

কের।
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CAF Pিতিনিধ 

CAF .ার #র0ং qধু বছের একবার #চক করার মাধAেম #দয়া হে= না তা িনিjত করেত িBনাররা একজন CAF 
Pিতিনিধ মেনানীত করেবন (িযিন িনেজও একজন িBনার হেবন) িযিন তােদর ভবেন CAF মানদ9_েলা পয6েবNণ করার 

#Nেr তােদরেক সাহাযA করার উেsেশA PিশNণ, সহায়তা এবং ভাতা পােবন। যিদও সব িBনারই CAF মানদ9_েলা 
পয6েবNেণর জনA দািয়tশীল, CAF Pিতিনিধ নতুন ও িবদAমান িBনারেদর তােদর Pu বা উেvগ_েলার বAাপাের সহায়তা 

করার জনA এবং তােদর িনেয়াগকারীর কােছ তােদর সমসAার কথা জানােনার #Nেr সাহাযA করার জনA কাজ কেরন। 

একসে% আমরা পির,ার-পির-.তা িশে1 
এক2 ইিতবাচক পিরবত6 ন আনেত পারেবা। 

 
CAF স"েক%  আেরা তেথ,র জন, িভিজট ক2ন 
CLEANINGACCOUNTABILITY.ORG.AU 

 

https://www.cleaningaccountability.org.au/
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