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েসাশয্াল েডেভলপেমÈ ফাউেন্ডশন (এসিডএফ) 
 
 

শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধান 
(Labour Management Procedures) 

 
েরিজিলেয়ন্স, অনটৰ্ােপৰ্িনয়ারশীপ অয্ান্ড লাইভিলহুড ইমপৰ্ুভেমÈ পৰ্কল্প (Resilience, Entrepreneurship and 

Livelihood Improvement Project) এর অধীেন ৈতির করা হেয়েছ এই শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধান যার 
বাস্তবায়ন করেব েসাশয্াল েডেভলপেমÈ ফাউেন্ডশন এবং এর অথর্ায়ন করেছ িবশব্ বয্াংক। শৰ্িমক বয্বস্থাপনা 
পৰ্িবধান-িট জাতীয় শতর্াবলী এবং এবং েসই সােথ িবশব্ বয্াংেকর পিরেবশ ও সামািজক মানদন্ড (Environmental 

and Social Standards) এর উেদ্দশয্সমূহ যথাকৰ্েম ২ এবং ৪ এর িবেশষ উেদ্দশয্সমূেহর আেলােক পৰ্কেল্পর 
ধরণ িঠক কের েদেব। শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধানিট গঠন করার সময় েসিট েসাশয্াল েডেভলপেমÈ ফাউেন্ডশন -
এর বতর্মান মানবসম্পদ নীিতমালা এবং ময্ানুয়াল-েক অনুসরণ করা হেয়েছ। শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধানিট 
এসিডএফ -এর বতর্মান অনুসৃত মানদন্ডেক আেরা উন্নত কের তার কাযর্পিরিধেক পৰ্সািরত করেত ভূিমকা রাখেব।  
 
এই পৰ্িবধানিট ১২িট ভােগ িবভক্ত। যথাকৰ্েমঃ  
 
ক। পৰ্কেল্প শৰ্ম বয্বহােরর ধারণা; 
খ। শৰ্িমক সংকৰ্ান্ত সম্ভয্াবয্ ঝুঁিক পযর্ােলাচনা; 
গ। শৰ্িমক সংকৰ্ান্ত আইন ও িবিধ সমূেহর সংিক্ষপ্ত ধারণা: েময়াদ ও শতর্াবলী; 
ঘ। শৰ্িমক সংকৰ্ান্ত আইন ও িবিধ সমূেহর সংিক্ষপ্ত ধারণা: েপশাগত সব্াস্থয্ ও ঝুঁিক; 
ঙ। দািয়তব্পৰ্াপ্ত কমর্কতর্া; 
চ। নীিতমালা এবং কাযর্পৰ্নালী; 
ছ। চাকিরর েময়াদ; 
জ। েময়াদ ও শতর্াবলী; 
ঝ। অিভেযাগ িনরসন পৰ্িকৰ্য়া; 
ঞ। িঠকাদার িনেয়াগ; 
ট। এলাকািভিত্তক কমর্ী; এবং 
ঠ। পৰ্ধান সরবরাহকমর্ী। 
 
এই পৰ্কেল্পর শৰ্িমক এবং/ বা কমর্ী সংকৰ্ান্ত ঝুঁিক িনয়ন্তৰ্ণ ও িনরসেন েসাশয্াল েডেভলপেমÈ ফাউেন্ডশন শৰ্িমক 
বয্বস্থাপনা পৰ্িবধানিট ৈতির কেরেছ। এেত পৰ্কল্প বাস্তবায়েনর জনয্ েসাশয্াল েডেভলপেমÈ ফাউেন্ডশন দব্ারা যথযথ 
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পদ্ধিত গৰ্হণ ও তা অনুসরণ করার পদ্ধিত বনর্না করা হেয়েছ। এেত িকভােব শৰ্িমক িনযুক্ত করা হেব এবং েস 
সম্পিকর্ত যাবতীয় িবষয়সমূহেক িবেশষ গুরতব্ েদয়া হেয়েছ। পৰ্কল্পিটেত িক ধরেণর শৰ্িমক ও তােদর কত সমেয়র 
জনয্ িনযুক্ত করা হেব তা উেল্লখ করা হেয়েছ। যার মেধয্ সরাসির, চুিক্তিভিত্তক (পৰ্েয়াজন েভেদ উপ-চুিক্তিভিত্তক), 
এবং পৰ্ধান সরবরাহ কমর্ী উেল্লখেযাগয্। উেল্লিখত েয, এই পৰ্কেল্পর েক্ষেতৰ্ এর পূবর্বতর্ী পৰ্কেল্পর পৰ্শাসিনক 
কাঠােমািট বজায় থাকেব।   
 
পৰ্কেল্পর একিট অেঘািষত িবষয় হেচ্ছ এলাকািভিত্তক কমর্ীেদর িনযুক্ত করা। এলাকািভিত্তক কমর্ীেদর িনযুক্ত কের 
গৰ্াম পিরষদ এবং/অথবা সিমিতর েছাটখাট িনমর্ান কাজ েযমন গৰ্ােমর রাস্তাঘাট েমরামত ও পূনঃিনমর্াণ, গৰ্াম 
সিমিতর অিফস ভবন, খাবার পািনর বয্বস্থা ইতয্ািদ করেব। যখন েকােনা এলাকািভিত্তক কমর্ী সিমিতর মাধয্েম 
েকােনা পৰ্কেল্প িনযুক্ত হেব – শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধান অনয্ানয্ কমর্ীেদর জনয্ পৰ্েযাজয্ েময়াদ ও শতর্াবলী 
অনুসাের েসই পৰ্কল্পিটেক িদক-িনেদর্শনা িদেব। সব জায়গায় এলাকািভিত্তক শৰ্ম েসব্চ্ছায় েদয়া হেচ্ছ িকনা েসিট 
পযর্ােলাচনা করেত পৰ্কল্পিট শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধান অনুসাের পৰ্েয়াজনীয় পদেক্ষপ গৰ্হণ করেব।এই দিললিটর 
অনয্তম িবষয় হেলা েয িশশু শৰ্ম, েজারপূবর্ক শৰ্ম, িলঙ্গিভিত্তক সিহংসতা, েপশাগত সব্াস্থয্ ও িনরাপত্তা এবং অনয্ানয্ 
পৰ্াসিঙ্গক িবষয়গুেলা িকভােব সুস্পষ্টভােব িচিহ্নত করা, মুলয্ায়ণ করা, এবং তার সমাধােনর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় কী 
বয্বস্থাগৰ্হণ করা যায় তা এেত উেল্লখ করা হেয়েছ।  
 
শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধানিট পৰ্কল্পিটেক িদক-িনেদর্শনা িদেব, এবং এিট িশশুেদর কােজ িনযুক্ত করা এবং 
েজারপুবর্ক েয েকােনা বয্িক্তেক কােজ িনযুক্ত করােক িনরুত্সািহত করেব। এিট পৰ্ধানত সরকাির আইন ও 
িবিধঅনুসরণ করেব। এছাড়াও, এসংকৰ্ান্ত েযেকােনা কােজ েযসকল মাপকািঠ িঠক করা হেয়েছ েসিট িনিশ্চত 
করেত পযর্ায়কৰ্িমক িনরীক্ষেণর পাশাপািশ সেচতনতামূলক কাযর্কৰ্মও গৰ্হণ করেব। এই পৰ্কেল্প শৰ্ম সংকৰ্ান্ত 
পৰ্ধানত েযসব ঝুঁিকেক পযর্ােলাচনা করা হেব েসগুেলা হেলা সম্ভাবয্ ঝুঁিকপুনর্ কােজর পিরেবশ, এবং দুঘর্টনা 
সংকৰ্ান্ত ঝুঁিক। বতর্মান অবস্থার পিরেপৰ্িক্ষেত, েদখা যােচ্ছেয িশশুশৰ্ম এবং েজারপুবর্ক শৰ্ম ঝুঁিক সংকৰ্ান্ত 
িবষয়গুেলা আপাতত উেপক্ষা করা েযেত পাের, েযেহতু জাতীয় আইন-িবিধএবং েসাশয্াল  েডেভলপেমÈ  
ফাউেন্ডশন -এর মানবসম্পদ নীিতমালায় েসগুেলার যথাযথ িবধান েদয়া আেছ।   

 
শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধানিটেত যথাযথ বয্বস্থা িনেত পৰ্স্তাবনা েদয়া হেয়েছ এবং পৰ্কেল্পর িনরীক্ষণ পদ্ধিত িনিশ্চত 
করেব েয েসই বয্বস্থাসমূহ িনয়িমতভােব েমেন চলা হেচ্ছ। দািয়তব্পৰ্াপ্ত পৰ্িতষ্ঠােনর কাযর্কলাপ পযর্ায়কৰ্িমক 
পৰ্িতেবদেনর মাধয্েম নিথভুক্ত করা হেব। িলঙ্গিভিত্তক সিহংসতা এবং পাচােরর বয্পাের পৰ্কেল্পিটর অবস্থান িক হেব 
েস িবষেয় কাযর্পৰ্নালীিট েথেক িবেশষ পরামশর্ পৰ্দান কের। এিটেত নারীেদর (এবং তােদর িশশু) িলঙ্গিভিত্তক 
সিহংসতা এবং পাচােরর িশকার হবার সম্ভাবনা সুিনিদর্ষ্টভােব উেল্লখ কেরেছ। অতএব, িনয়িমত িনরীক্ষণ ও 
পৰ্িতেবদন েপশ করার যথাযথ বয্বস্থা রেয়েছ। 
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এই শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধানিটেত, শৰ্িমেকর কােজর উপযুক্ত পিরেবশ িক হেব তা শৰ্ম আইন ২০০৬ এবং 
বাংলােদশ শৰ্ম িবিধ ২০১৫ এবং েপশাগত সব্াস্থয্ ও িনরাপত্তা ২০১৩ অনুসাের সংজ্ঞািয়ত করা হেয়েছ। বাংলােদশ 
শৰ্ম আইন ২০০৬ একিট সুস্পষ্ট আইন-কানুন। শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধানিটেত িবশব্ বয্াংেকর পিরেবশ ও 
সামািজক মানদন্ড এবং বাংলােদেশর বতর্মান আইন-িবিধর মােঝ সামঞ্জসয্তা এবং পাথর্কয্ উেল্লখ করা হেয়েছ। 
যথাযথ িনয়মনীিতগুেলা েক গৰ্হণ করা কের এবং পৰ্কল্প বাস্তবায়নকালীন সমসয্া/ভিবষয্েত উন্নয়েনর সুেযােগর 
জায়গাগুেলার বয্াপাের পরামশর্ েদয়া হেয়েছ। েযমন, কমর্চারী সিমিত, িনরাপদ কােজর পিরেবশ ইতয্ািদ িবষয় 
পৰ্কেল্পর বাস্তবায়েনর সময় েমেন চলা হেব।   
 
শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধানিট পিরেবশ ও সামািজক মানদন্ড ৪ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ েপশাগত সব্াস্থয্ এবং িনরাপত্তার 
িবষয়গুেলা গুরেতব্র সােথ অন্তভূর্ক্ত কেরেছ। পৰ্কেল্পর আওতাধীন জনেগাষ্ঠীর িনরাপত্তার িবষয়গুেলার মেধয্ 
উেল্লখেযাগয্ হেলাযারা পৰ্কেল্পর কমর্কােন্ডর সংস্পেশর্ আেছ এবং সংিশ্লষ্ট অনয্ানয্ যারা িনমর্াণ এবং পিরচালনা 
কমর্সূচীর সংস্পেশর্ েথেক েরাগবয্ািধর ঝুঁিকেত আেছ।এর দুইিট িবষয় রেয়েছ। একিট হেলা, পৰ্কেল্পর আওতাধীন 
জনেগাষ্ঠীর যারা িনমর্াণ এবং পিরচালনা কমর্সুচীর আওতার এলাকায় েথেক দুঘর্টনা, কৰ্মবধর্মান অপরাধ এবং 
সংঘেষর্র কারেণ সৃষ্ট সিহংসতার ঝুঁিকেত রেয়েছ তােদর শারীিরক িনরাপত্তার িবষয়িট। অনয্িট হেলা, সংিশ্লষ্ট 
অনয্ানয্ যারা পৰ্কল্প এলাকায় িনমর্াণ এবং পিরচালনা কমর্সুচীর কারেণ পিরেবশ দূষণ এবং পিরবতর্েনর ফেল 
েরাগ-বয্ািধর বৃিদ্ধ পাবার সম্ভাবনা হেল তােত আকৰ্ান্ত হবার ঝুঁিকেত রেয়েছ।  
 
বয্বস্থাপনা পিরচালক-এর উপর এই পৰ্কেল্পর সািবর্ক বয্বস্থাপনা অিপর্ত হেব, যার সামিগৰ্ক দািয়তব্ হেব শৰ্িমক 
বয্বস্থাপনা পৰ্িবধান বাস্তবায়েনর িনিরেখ সকল িবষয় তদারিক করা, িবেশষ কের িবিভন্ন চুিক্তর িবষয়ািদ। িঠকাদার 
িনেয়াগ এবং কৰ্য় সংকৰ্ান্ত কােজর অংশ িহেসেব শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধােনর সকল িবষয় উেল্লখ থাকেব। 
িঠকাদার পরবতর্ীেত শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পিরিকল্পনা েমাতােবক চুিক্তেত উেল্লিখত যাবতীয় বয্বস্থাপনার কাজ করেব, 
েযিট সামািজক উন্নয়ন ফাউেন্ডশন তার িনধর্ািরত পিরকল্পনা অনুযায়ী পৰ্িত মােস িকংবা আেরা অল্পসময় অন্তর 
তদারিক করেব।এর জনয্ পৰ্কল্পিট সংিশ্লষ্ট অিভজ্ঞতা এবং জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানুষ িনেয়াগ করেব। েয সকল 
িবষেয়র জনয্ িবেশষজ্ঞ িনেয়াগ করার পৰ্েয়াজন হেব তা হেলা শৰ্ম এবং কােজর পিরেবশ, কমর্ীেদর অিভেযাগ, 
পৰ্িশক্ষণ, এবং পৰ্কেল্পর সােথ পৰ্তয্ক্ষ এবং পেরাক্ষভােব যুক্ত মানুষেদর সেচতন করা।    

 

পৰ্কেল্পর কমর্ীেদর িনেয়াগ িকংবা িচিকত্সা সংকৰ্ান্ত িসদ্ধান্ত চাকিরর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় েকােনা িবষয় ছাড়া বয্ািক্তগত 
েকােনা িবষেয়র িভেত্তেত েনয়া যােব না। পৰ্কেল্পর কমর্ীেদর সমান অিধকার এবং নয্াযয্তার িভিত্তেত িনেয়াগ েদয়া 
হেব, এবং চাকির সম্পিকর্ত েকােনা িকছুেত েযমন, িনেয়াগ পৰ্িকৰ্য়া, িনেয়াগ, েবতন(ভাতা ও সুিবধািদসহ), কােজর 
পিরেবশ এবং চাকিরর সময়কাল, পৰ্িশক্ষেণর সুেযাগ, দািয়তব্ বণ্টন, পেদান্নিত, চাকিরর অবসান, অবসর, িকংবা 
শািস্তমুলক বয্বস্থার েক্ষেতৰ্ েকােনা ধরেণর ৈবষময্ করা যােব না।  
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গৰ্াম সিমিত (গুেলা) একিট‘আচরণ িবিধ’-এর মাধয্েম স্থানীয় জনেগাষ্ঠীর সােথ শৰ্ম-সম্পকর্ বজায় রাখেব। 
এলাকািভিত্তক উপ-িঠকাদাির এবং সরবরাহকারীরা সহ সিমিতর সােথ যুক্ত সবাই যথযত আচরণ করত এই 
িবিধিট েমেন চলেব। িবিধিটেত আচরণিবিধ লঙ্ঘন শািস্তর কথা উেল্লখ করা থাকেব, িবেশষ কের িলঙ্গিভিত্তক 
সিহংসতা, েযৗন িনপীড়ন এবং েযৗন হয়রািন সংকৰ্ান্ত আচরণিবিধ লঙ্ঘন এর শািস্ত ইতয্ািদ।  
 
েকািভড-১৯ সম্পিকর্ত বয্াপাের এই পৰ্কল্প পৰ্দ্ধিতগত পৰ্িকৰ্য়ার মাধয্েম পৰ্েয়াজনীয় বয্বস্থা গৰ্হণ করেব, যা িকনা, 
শৰ্িমক এবং তার বয্বস্থাপনার মেধয্ সিকৰ্য় সমেঝাতার মাধয্েম সমনব্য় সৃিষ্ট করেব। েকািভড-১৯ পদ্ধিতগতভােব 
পৰ্িতেরাধ করার সবেচেয় উত্তমভােব পৰ্িতেরাধ করেত হেল কমর্স্থেলই যথাযথ বয্বস্থাগৰ্হণ শুরু করেত হেব। 
েকািভড-১৯ মহামারী হয়েতা জনাকীণর্ কমর্স্থলগুেলােত পুেরাপুির পৰ্িতকার করা সম্ভব না, তেব পিরকিল্পত 
সুরক্ষামূলক কমর্পদ্ধিত যিদ যথাযথ ধােপর মাধয্েম িনয়ন্তৰ্ণ করা যায়, তাহেলই েকবল কমর্স্থেল এই ঝুঁিক েঠকােনা 
সম্ভব। 
 

আইেনর সােথ পুেরাপুির একাত্মতা রাখার জনয্, চাকুরীর চুিক্তর িলিখত পতৰ্ এবং এর কিপ সংযুক্ত কের চাকুরীর 
িঠকাদার িকংবা গৰ্াম সিমিত েসাশয্াল েডেভলপেমÈ ফাউেন্ডশেক পিরশীিলত করেবন। েকান চাকুরীদাতা যিদ এই 
ধরেণর চাকুরী সংকৰ্ান্ত েকান কিপ েসাশয্াল েডেভলপেমÈ ফাউেন্ডশেক সরবরাহ করেত বয্থর্ হন তেব, িঠকাদাররা 
েসই বয্িক্তেক পৰ্কেল্প িনেয়াগ করেত পারেবন না। শৰ্িমক পৰ্িতিনিধতব্ এবং শৰ্িমকবান্ধব শতর্াবলী আেলাচনা করার 
জনয্ েসাশয্াল েডেভলপেমÈ ফাউেন্ডশেক চাকুরীজীিবেদর সংঘ/ সিমিত স্থাপন এবং েসখােন েযাগদান করার 
অিধকার পৰ্দান করেব।   
 

অিভেযাগ িনরসন পৰ্িকৰ্য়ার সূচনা শৰ্িমক বয্বস্থাপনা পৰ্িবধানেক অননয্তা পৰ্দান করেছ এবং একিট যুগান্তকারী 
মাইলফলক স্থাপন করেছ। এিট চলমান এবং ভিবষয্েতর পৰ্কল্পসমূেহর জনয্ একিট উদাহরণ সৃিষ্ট করেব। এই 
পৰ্িকৰ্য়ার মেধয্ শািস্তমূলক কাযর্কৰ্ম, সব্তন্তৰ্ অিভেযাগ পদ্ধিত, সমিষ্টগত অিভেযাগ পদ্ধিত, িলঙ্গিভিত্তক সিহংসতা 
এবং কমর্েক্ষেতৰ্ েযৗন (এবং অনয্ানয্) হয়রানী বন্ধ করার পৰ্িকৰ্য়া অন্তভুর্ক্ত রেয়েছ। এই অংশ িঠকাদার চুিক্তর মেধয্ 
উচ্চ পযর্ােয়র মান িনিশ্চত করার জনয্ পিরেবশ ও সামািজক মানদন্ড ২ এবং ৪ অন্তভুর্ক্ত করেব যােত কাযর্কৰ্ম 
সিঠকভােব সম্পন্ন হয়।  

 
শতর্ হেলােয গৰ্াম সিমিত েযন শৰ্িমক সংকৰ্ান্ত শতর্াবলী পযর্েবক্ষণ, িরেপাটর্ এবং িলিপবদ্ধ কের। িনিদর্ষ্ট েময়াদ, পূণর্ 
েময়াদ, খন্ডকালীন এবং অস্থায়ী চুিক্তর মাধয্েম সিমিত শৰ্িমকেদর পারশৰ্িমক পৰ্দান, িবিধ েমাতােবক সামািজক 
িনরাপত্তার সুিবধা পৰ্দান, েপনশন পৰ্দান এবং অনয্ানয্ সুিবধািদ পৰ্দােনর পূণর্ পৰ্মাণ িলিপবদ্ধ রাখেব এবং 
শৰ্িমকেদর তার কিপ পৰ্দান করেব।  
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এই দিলেলর অনয্তম অংশ হেলা, এিটর সংযুিক্ত অংেশ ‘িনেয়ােগর িলিখত িবষয়ািদ’ এর একিট একিট পৰ্স্তািবত 
িবনয্াস, ‘চুিক্তর সামািজক এবং পিরেবশগত সমসয্া িনরসন বয্বস্থার িনরীক্ষণ’ এবং একিট িবস্তািরত ‘আচরণ 
িবিধ’।   
 
 


