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মানদ- কী? 

 

 

■ িনেয়াগকারীেদর অবশ.ই ি0নারেদরেক স2ক 3বতন, সুপারঅ.ানুেয়শন, 7বতিনক ছু9 (বািষ;ক ছু9, ব.ি<গত ছু9, 

দীঘ; সমেয়র 3সবার িবিনমেয় ছু9, সহানুভূিতমূলক ছু9) Cদান করেত হেব। 

■ ি0িনং কEাFর এবং ভবেনর মািলক ও ম.ােনজাররা তােদর ভবেনর ি0িনং কEাF পিরবত; েনর সময় ি0নারেদর 

চাকিরর িনরাপKা উMতকরেণ দঢ়ৃ CিতQ থাকেবন। 

■ ি0িনং কEাFর এবং ভবেনর মািলক ও ম.ােনজাররা তােদর ভবেনর ি0িনং কEাF পিরবত; েনর সময় ি0নারেদর 

চাকিরর িনরাপKা উMতকরেণ দঢ়ৃ CিতQ থাকেবন। 

■ ি0নাররা যােত িনরাপেদ এবং 3বতনিবহীনভােব অেনক 3দির পয;T 3থেক যাওয়ার Cেয়াজন ছাড়াই কাজ সVM 

করেত পােরন 3সজন. পয;াW চুি<বX কম;ঘYা Cদান করা হয়। মািলক আপনার িনেয়াগকারীেক আপনার সব 

মজিুর, সুপার, ছু9, Cিশ[ণ, ইউিনফম;, সর]াম, ও সা^াই এর খরচ 3মটােনার মেতা পয;াW টাকা Cদান কেরেছন। 

■ 3কােনা অননুেমািদত সাবকEািFং থাকেত পারেব না। যিদ সাবকEািFং অনুেমািদত হয় এবং Cদান 
করা হেয় থােক, তাহেল সাবকEাFর কতৃ; ক িনেয়াগকৃত সব ি0নারেদর অবশ.ই তােদর নূ.নতম মজিুর 
ও শত; সমূহ 3যমন ছু9, সুপার, ইত.ািদ Cদান করেত হেব। আপনার িনেয়াগকারী একজন cতd কEাFর 
িহেসেব ABN ব.বহার কের আপনােক সVৃ< করেত পারেবন না - এ9 Cতারণামূলক 3বআইিন চুি< 
এবং এ9 আপনােক কম 3বতন পাওয়া এবং আপিন কম;fেল আঘাতCাW হেল িবমা না থাকার 
(কভােরজ না পাওয়ার) ঝঁুিকেত 3ফেল 3দয়। 

■ আপনার িনেয়াগকারী, ভবেনর ম.ােনজার, এবং ভবেনর মািলকেক অবশ.ই CAF এর িনরী[ণ Cিkয়ার সময় এবং 

ভবন9 সনদ পাওয়ার পের অব.াহতভােব clতা ও জবাবিদিহতা বজায় রাখেত হেব। 
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■ ি0নাররা িনরাপদ কম;পিরেবশ পােlন, স2কভােব সব িবমার ব.বfা করা হেয়েছ, Cেয়াজনীয় সর]াম, 

সা^াই ও ব.ি<গত সুর[ামূলক সর]াম লভ. রেয়েছ; ি0নারেদর সবাই কাজ mn করার আেগ সাধারণ 
ও WH&S (কম;fেল cাf. ও িনরাপKা) Cেবশন পােlন, এবং িনয়িমত িভিKেত িনয়িমত Cিশ[ণ 3পেয় 
থােকন; িনপীড়ন ও হয়রািন সVেক;  িরেপাট;  করার সুpq Cিkয়া রেয়েছ এবং আপনার িনেয়াগকারী 
িনপীড়ন সVেক;  িরেপাট;  পাওয়ার পর যেথািচতভােব ব.বfা rহণ কের থােকন। 

■ আপনার িনেয়াগকারী আিথ;কভােব স[ম রেয়েছন এবং আপনার মজিুর ও অিধকারসমূহ পূরণ করার খরচ বহন 

করেত সমথ;, যা ভবেনর মািলক িনয়িমতভােব যাচাই কের থােকন। 

■ ি0নারেদর বছের দইু9 CAF 7বঠেক অংশrহেণর জন. টাকা 3দয়া হয় এবং তােদরেক CAF জিরপ 
সVূণ; করার জন. আমdণ জানােনা হেয় থােক, যা তােদরেক ভবন9েত বত; মােন CAF এর 3 tার 
মানদu পূরণ করা হেl িকনা 3স ব.াপাের মতামত জানােনার সুেযাগ 3দয়। ি0নাররা একজন CAF 

Cিতিনিধ মেনানীত কেরন। 

■ ি0নাররা তােদর ইউিনয়ন, ইউনাইেটড ওয়াক; াস; ইউিনয়ন এ 3যাগ িদেত, অংশrহণ করেত এবং ইউিনয়েনর 

মাধ.েম Cিতিনিধw 3পেত স[ম। ি0িনং কEাFর এবং ভবেনর ম.ােনজার ইউিনয়েনর সদস.েদর সােথ অন.ায. 

আচরণ করেত পারেবন না এবং তােদরেক অবশ.ই ি0নারেদর সVৃ<তার cাধীনতার অিধকােরর Cিত xXাশীল 

হেত হেব। 

■ যখন ি0নাররা অথবা CAF অিডট িবষয়ক সমস.ার কথা জানায়, ি0িনং কEাFর (আপনার িনেয়াগকারী), 
ভবেনর ম.ােনজার এবং ভবেনর মািলকেক অবশ.ই উ< সমস.াyেলার তদT ও Cিতকার (সমাধান) করার 3[েz 

সিkয় ভূিমকা পালন করেত হেব। 
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