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ভূমিকা 

 

নীমিটির উদ্দেশ্য 

মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশলর জনয বিযেশিক অশিিাসী শ্রশমকযের োশ়েত্বিীল 

শনয়োগ ও কম মসংস্থান সম্পশকমত নীশতটির উযেিয (এরপ্যর নীশত শহসাযি উযেখ করা হ়ে) 

হযচ্ছ মালয়েশি়ো়ে প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশলযক শিযেিী অশিিাসী কমীযের শনয়োগ ও 

কম মসংস্থান প্শরিালনার মান সরিরাহ করা একটি োশ়েত্বিীল এিং শস্থশতিীল উপ্া়ে। 

নীশতটি মালয়েশি়ো়ে এিং উৎসযেিগুশলর জাতী়ে আইন সমযন িলার প্ািাপ্াশি প্রাসশিক 

আন্তজমাশতক মান এিং শিেযমান সসরা অনুিীলযনর সাযে সম্পশকমত শিযেিী অশিিাসী 

কমীযের োশ়েত্বিীল শনয়োগ ও প্শরিালনার মূল উপ্াোনগুশল িযাখযা কযর। 

মালয়েশি়ো়ে প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশলর জনয নীশতটির সাযে সম্মশত হও়ো িাধ্যতামূলক। 

 শে সকানও প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থা ইশতমযধ্য মানিাশধ্কার নীশত গ্রহণ কযর োযক, সসযেযে 

কয ার নীশত প্রয়োগ করা হযি। 

প্যানাসশনক আিরণশিশধ্ স্পষ্টিাযি িণ মনা কযর স  "আমাযের অিিযই মানিাশধ্কারযক 

সম্মান করযত হযি এিং শিশিন্ন সেি ও অঞ্চযল স খাযন আমরা িযিসা কশর সসখাযন শিশিধ্ 

সংসৃ্কশত, ধ্ম ম, মন-মানশসকতা, আইন এিং শিশধ্শিধ্ান সিাঝার, েীকৃশত জানাযত এিং সম্মান 

করার জনয আমাযের  োসাধ্য সিষ্টা করা উশিত।" এশপ্রল ২০১৫ এ, প্যানাসশনক কযপ্ মাযরিন 

তার শিশ্বিযাপ্ী মানিাশধ্কার ও শ্রম নীশতগুশল সসি কযর আিরণশিশধ্টি প্শরপ্ূরক কযরযে। 

 শে সকানও গ্রুপ্ সংস্থাগুশলর জনয শিশ্বিযাপ্ী মানিাশধ্কার এিং শ্রম নীশতগুশলর শিযিষ শকেু 

নীশত অশিলযম্ব কা মকর করযত সমসযা হ়ে তযি সসই সংস্থাগুশল একটি মধ্যিতী প্েযেপ্ 

শহসাযি তাযের শনজে নীশত গ্রহণ করযত প্াযর। 

প্যানাসশনক শিশ্বিযাপ্ী মানিাশধ্কার এিং শ্রম নীশতগুশল অজমযনর মধ্যিতী প্েযেপ্ শহসাযি 

মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল মালয়েশি়োর এই নীশত গ্রহণ করযি। 

নীশতটি মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশলর অিযন্তরীণ শিশধ্মালা়ে অন্তিুমি করযত 

হযি ( শে না প্যানযসাশনক গ্রুপ্ সংস্থা ইশতমযধ্য অনুরূপ্ অিযন্তরীণ শন়েমকানুন গ্রহণ কযর 

োযক), এমনশক িযিসাশ়েক অংিীোর এিং শনয়োগ এযজক্তিগুশলর িুক্তিযত অন্তিুমি করযত 

হযি । 

 

নীমিিালার সুদ্দ াগ 

নীশতটি মালয়েশি়ো়ে প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল দ্বারা শিযেিী অশিিাসী কমীযের সরাসশর 

শনয়োগ এিং কম মসংস্থাযনর সেযে প্রয াজয। 

এই নীশতমালার নীশতগুশল শ্রশমকযের উৎস, শনয়োগ সংস্থা িা মধ্যস্থতাকারী িা কযম মর ধ্রযণর 

সেে শনশি মযিযষ সকল ধ্রযণর শনয়োযগর সেযে প্রয াজয। 
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এই নীশতটি মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশলর জনয একটি িযাপ্ক মানিাশধ্কার 

নীশত িা আিরণশিশধ্ সরিরাহ কযর না। এই নীশতমালার সেেটি মালয়েশি়ো়ে শিযেিী 

অশিিাসী কমীযের শনয়োগ ও কম মসংস্থান সম্পশকমত অগ্রাশধ্কার শিশিযত ঝুুঁ শকপ্ূণ ম 

সেেগুশলযক অন্তিুমি কযর। 

 

িালদ্দ়েমশ়্ো়ে প্যানাসমনদ্দকর জনয সহদ্দ াগী প্দ্ধমি  

নীশতটি িাস্তিা়েযনর মাধ্যযম মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল তাযের প্দ্ধশতর 

কাোকাশেিাযি সাশরিদ্ধ করযত একমত হয়েযে এিং এক গ্রুপ্ শহসাযি একসাযে কাজ 

করযত সম্মত হয়েযে। 

 

সংজ্ঞা 

মালয়েশি়ো়ে প্যানাসশনক গ্রুযপ্র সংস্থা - িযিসা়ে সডাযমন সংস্থাগুশলর  ুি সহা়েক 

(অযাপ্লায়েিস, লাইি সশলউিনস, সং ুি সমাধ্ান, ে়েংিাশলত, শিল্প সমাধ্ান এিং িীন ও 

উির-পূ্ি ম এশি়ো) 

িযিসায়ের অংিীোররা – অন সাইি সাি-কন্ট্রাক্টর এিং অি সাইি সাি কন্ট্রাক্টর, 

সরিরাহকারীরা অন্তিুমি ন়ে 

সরিরাহকারী – প্রশতষ্ঠান  া প্ণয বতশরর সেযে িযিহৃত প্ণয সামগ্রী সরিরাহ কযর, শসযেম 

প্ণয, োুঁি, এমআরও (রাসা়েশনক, সসাল্ডার, আ াযলা, এিং গযাযসর মযতা প্শরপ্ূরক প্োে ম, 

উপ্করণয াগয উপ্করণ,  াশিক সরঞ্জাম, তেয প্ণয , প্শরিহন প্শরযষিা ইতযাশে এগুশল 

গযিষণা, উৎপ্ােন, শিক্র়ে, িা উৎপ্ােন সামগ্রী, অশিস সরিরাহ িযতীত প্শরযষিা 

ক্তক্র়োকলাযপ্ প্রতযে িা প্যরােিাযি িযিহৃত হ়ে), িা  া প্ণয উৎপ্ােন প্রক্তক্র়ো়ে অংি 

গ্রহণ কযর। 

অন সাইি সাি-কন্ট্রাক্টর - প্রশতষ্ঠান  ার সাযে সরাসশর িুক্তি সম্পশকমত সম্পকম রয়েযে এিং 

এটি তার িুক্তিশিশিক প্শরযষিা সরিরাহ কযর (উোাঃ, সমাযিি, প্রক্তক্র়োজাতকরণ, প্শরেি মন, 

সুরো, কযাশিন, প্শরষ্কার, িজময প্রক্তক্র়োজাতকরণ) প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশলযত 

মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশলর সাইযি। 

অি সাইি সাি-কন্ট্রাক্টর - মালয়েশি়োর প্রশতষ্ঠান  ার সাযে সরাসশর িুক্তি সম্পশকমত সম্পকম 

রয়েযে এিং মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশলর সাযে এটির মূল নকিা উৎপ্ােন িা 

মূল সরঞ্জাম উৎপ্ােন প্শরযষিা সরিরাহ কযর, তযি মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ 

সংস্থাগুশলর সাইযি ন়ে। 
 

শনয়োগ সংস্থা - প্রশতষ্ঠান  ার শনয়োগকতমার সাযে িুক্তিশিশিক সম্পকম রয়েযে এিং কমী 

শনয়োগ ও সমাতায়েযনর সুশিধ্া সে়ে কম মযেযে শকন্তু শ্রশমযকর মূল সেযি ন়ে । 
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শ্ব্দদ্দকাষ 

প্যানাসশনক আিরণশিশধ্ - আিরণশিশধ্টি আমাযের সমৌশলক িযিসায়ের েি মযনর প্শরষ্কার, 

িযিহাশরক শনযেমশিকা আকাযর প্রকাি কযর। এটি প্যানাসশনক কযপ্ মাযরিযনর   শপ্শস   সমস্ত 

প্শরিালক, শনি মাহী কম মকতমা, কম মিারীযের এিং এর সমস্ত অপ্াযরটিং শিিাগ এিং শন়েশিত 

সহা়েক সংস্থাগুশলর সেযে প্রয াজয। 

সরাসশর শনয়োগ - শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের শনি মািন ও স্থাপ্নার সমস্ত প্েযেযপ্র 

শিিরণ সে়ে স খাযন শিযেিী অশিিাসী শ্রশমক এিং প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থার মযধ্য 

কম মসংস্থান িুক্তি োেশরত হ়ে। 

যথাযথ পরিশ্রম - অনয িযক্তির িা শনযজর িযিসায়ের েশত এডাযত সকানও প্াটিমর সাযে িুক্তি 

করার আযগ তেন্ত িা  যের অনুিীলন করা হয়েযে। 

শ্রম সাপ্লাই সিইন - সকানও িাকশর প্াও়োর জনয একজন কমী স  সমস্ত শনয়োগ প্েযেযপ্র 

মধ্য শেয়ে  ান সসগুশল িণ মনা কযর। এই শনয়োগ প্রক্তক্র়োযত  ুি সমস্ত অংিগ্রহণকারী 

অন্তিুমি রয়েযে। 

শিযেিী অশিিাসী কমী - এমন িযক্তি শ শন তার িাকশরর উযেযিয অনয সকানও সেযি িযল 

 ান  া তার মূল সেযি ন়ে। 

মূল সেি - কমী শনয়োযগর সম়ে স  সেযি িাস কযর। 

গন্তিয সেি - শ্রশমক স  সেযি কাযজর জনয ভ্রমণ কযর। 

ঋণ োসত্ব - ঋণী িা তার িযক্তিগত প্শরযষিাশের প্রশতশ্রুশত, িা তার অধ্ীযন োকা সকানও 

িযক্তির, ঋযণর সুরোর শহসাযি ো়েিদ্ধতার দ্বারা উৎপ্ন্ন অিস্থান িা িতম,  শে সসই 

প্শরযষিাগুশলর মূলয শহসাযি,  ো েিাযি মূলযা়েন করা হ়ে, তযি ঋযণর স্থশগতকরযণর 

সেযে প্রয়োগ না করা হ়ে, িা  শে সসই প্শরযষিাগুশলর বের্ঘ ময এিং প্রকৃশত  োক্রযম সীমািদ্ধ 

এিং সংজ্ঞাশ়েত না হ়ে। 

সজারপ্ূি মক শ্রম - সমস্ত কাজ িা প্শরযষিা  া িাক্তস্তর হুমশকর মুযখ সকানও িযক্তির কাে 

সেযক িহন করা হ়ে এিং  ার জনয িযক্তি সেচ্ছা়ে তার প্শরযষিা প্রোন কযরন শন।1 

মানি প্ািার - শনয়োগ, প্শরিহন, স্থানান্তর, আশ্র়েোন, িা িযক্তির প্রাশি, হুমশক িা িল প্রয়োগ 

িা সজার কযর অনয ধ্রযণর িযিহার, অপ্হরণ, জাশল়োশত, প্রতারণা, েমতার অপ্িযিহার িা 

অিস্থাযনর মাধ্যযম েুি মলতা িা সিাষযণর উযেযিয, এমনশক অনয িযক্তির উপ্র শন়েিণ োকা 

সকানও িযক্তির সম্মশত অজমযনর জনয অে ম প্রোন িা প্রোন িা গ্রহণয াগযতা।2 

 
1 আইএলও সজারপ্ূি মক শ্রম সযম্মলন, ১৯৩০  নং ২৯   
2 ট্রািনযািনাল অগ মানাইজড ক্রাইযমর শিরুযদ্ধ জাশতসংযর্ঘর কনযিনিন, িযক্তি শিযিষত মশহলা ও শিশুযের প্ািার সরাধ্, েমন ও িাক্তস্ত 

সেও়োর সপ্রাযিাকল 
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শনয়োযগর শি িা সম্পশকমত িয়ে - িাকুরী িা স্থানান্তর শনরাপ্ে করার জনয শনয়োগ প্রক্তক্র়োযত 

শ্রশমযকর দ্বারা প্রেি স  সকানও শি িা িয়েযক সিাঝা়ে, শনধ্ মাশরত প্দ্ধশত িা সম়ে শনধ্ মারণ িা 

স্থান শনধ্ মারযণর প্দ্ধশত এিং সংগ্রহ শনশি মযিযষ।3 

োশ়েত্বিীল শনয়োগ / বনশতক শনয়োগ / নযা য শনয়োগ - শনয়োগ  া নূনযতম েচ্ছ এিং আইন 

অনুসাযর প্শরিাশলত হ়ে এিং এযত প্রােী িা কমীযের িাধ্য িা েক্তিত শ্রযমর ঝুুঁ শক োযক না িা 

অনয সকানও উপ্ায়ে তাযের অশধ্কার এিং োধ্ীনতা লঙ্ঘন কযর না। 

সগাপ্নী়েতার কারণগুশল (II-4. িলাযিরার োধ্ীনতা) - মালয়েশি়ো়ে প্যানাসশনক গ্রুপ্ 

সংস্থাগুশলর তেয সুরো সম্পশকমত একটি অিযন্তরীণ শিশধ্মালা়ে সংজ্ঞাশ়েত হয়েযে, একটি 

স্থান প্রবেশারিকাি (স  অঞ্চযল অতযন্ত সগাপ্নী়ে প্শরিালন সংস্থানসমূহ িা তেয 

প্রক্তক্র়োজাত করা হ়ে এিং সংরেণ করা হ়ে। এটিও কয ার তোরশকর প্রয়োজন এমন 

িস্তুগুশল সংরেণ কযর এমন অঞ্চলগুশল অন্তিুমি কযর) সকিল প্যানাসশনক গ্রুযপ্র 

কম মিারী, প্শরিালনা প্ষ মযের সেসয, কম মকতমা, িযিস্থাপ্না প্শরিালক এিং স্থানটিবে 

প্শরিাশলত িযিসায়ের সাযে  ুি অনযানয কমীযের সেও়ো হ়ে। শিতযর এিং িাইযর উি়েই 

প্রবেশারিকাি সরকডম করা হ়ে এিং অননুযমাশেত িযক্তিযের প্রযিি শনশষদ্ধ। 

শনরাপ্িার কারণ (II-4. িলাযিরার োধ্ীনতা   -  িপ্াশত, রাসা়েশনক প্োে ম, হালকা, তাপ্, 

িব্দ, উচ্চতা, শিেুযৎ, অনযানয িক্তির উৎস এিং এর শিপ্জ্জনক এিং েশতকারক শেকগুশল 

সেযক শ্রশমকযের োস্থয এিং সুরো শনক্তিত করার সীমািদ্ধতা স গুযলা মালয়েশি়োর 

প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশলর সুরো এিং োস্থয প্শরিালনার অিযন্তরীণ শিশধ্মালা়ে এিং 

মালয়েশি়োর জাতী়ে শিশধ্শিধ্ানগুশলযত সংজ্ঞাশ়েত আযে  া সপ্িাগত েুর্ঘ মিনা সরাধ্ কযর। 

 

I. অধ্যবসা়ে 

িালদ্দ়েমশ়্োর প্যানাসমনক গ্রুপ্ সংস্থাগুমল মবদ্দেশ্ী অমভবাসী কিীদ্দের মনদ্দ়োগ ও 

প্মরচালনার ক্ষেদ্দে িাদ্দের বযবসাম়েক অংশ্ীোর এবং মনদ্দ়োগ এদ্দজন্সিগুমলদ্দি 

চলিান  থা থ অধ্যবসা়ে সম্পােন করদ্দব। 

 

ক) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল উৎস এিং গন্তযিযর সেিগুশলযত 

শনয়োগ প্রক্তক্র়ো়ে জশডত সমস্ত প্শরযষিা সরিরাহকারীযের সনাি করযি। 

 

খ) মালয়েশি়ো়ে প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল শনয়োগ এযজক্তিগুশলর প্রােশমক 

মূলযা়েন এিং িলমান প্ মযিেণ প্শরিালনা করযি। 

 

গ) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল এিং রনব াগ এযজক্তিগুশলর মযধ্য 

একটি আনুষ্ঠাশনক োেশরত িুক্তি  া উি়ে প্যের অশধ্কার এিং ো়েিদ্ধতা 

সংজ্ঞাশ়েত করযি। এর মযধ্য েচ্ছ ও োশ়েত্বিীল শনয়োগ ও িাোই প্রক্তক্র়ো এিং 

আইযিমাইজড শনয়োযগর শি এিং সম্পশকমত িযয়ের তাশলকা অন্তিুমি োকযি। 

 
3 আইএলও নযা য শনয়োযগর জনয সাধ্ারণ নীশত এিং প্শরিালন শনযেমশিকা এিং শনয়োযগর শি এিং সম্পশকমত িযয়ের সংজ্ঞা। 
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II. অবাদ্দধ্ মনব বামচি কি বসংস্থান 

িালদ্দ়েমশ়্োর প্যানাসমনক গ্রুপ্ সংস্থাগুমল ক্ষজার কদ্দর শ্রি বা িানব প্াচাদ্দর এবং 

ঋণ োসত্ব জম়িি হদ্দব না । 
    

ক) সমস্ত কাজ অিিযই সেচ্ছাযসিী হযত হযি এিং িাক্তস্তমূলক প্েযেযপ্র িযল সজার 

কযর শ্রম করা শনশষদ্ধ। 

II-1. মনদ্দ়োদ্দগর মি এবং সম্পমকবি বয়ে 

িালদ্দ়েমশ়্োর প্যানাসমনক গ্রুপ্ সংস্থাগুমল মনদ্দ়োগ সংস্থাদ্দক মবদ্দেশ্ী অমভবাসী 

কিীদ্দের মনদ্দ়োগ সংক্রান্ত ক্ষকানও মনদ্দ়োগ মি বা বয়ে বহন করদ্দি বা চাজব ক্ষেও়োর 

অনুিমি ক্ষেদ্দব না। 

 

ক) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল শনয়োযগর শি এিং সম্পশকমত িযয়ের 

আইএলও সংজ্ঞা অনুসাযর শিযেিী অশিিাসী কমীযের শনয়োগ ও প্রতযে কম মসংস্থাযনর 

সম্পশকমত সমস্ত শনয়োগ শি এিং সম্পশকমত িয়ে প্রোন করযি।4 

খ) শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকরা  শে এই জাতী়ে সকানও শি িা িয়ে প্রোন কযর োযক তযি 

এই জাতী়ে শি ও িয়ে শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযেরযক প্শরযিাধ্ করা হযি। 

 

II-2. কি বসংস্থান চুন্সি 

সকল মবদ্দেশ্ী অমভবাসী শ্রমিকদ্দের স্বচ্ছ কাদ্দজর শ্িবাবলীদ্দি এদ্দেস থাকদ্দব এবং 

িারা কি বসংস্থাদ্দনর উপ্র িাদ্দের সম্মমি মেদ্দি সেি হইদ্দব। 

 

ক) শনি মািযনর প্যর, সমস্ত শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের মালয়েশি়ো়ে প্যানাসশনক গ্রুপ্ 

সংস্থাগুশলর েযান্ডাডম সিম্পযলি কম মসংস্থান িুক্তি ইংরাজীযত এিং শ্রশমকযের শনজে 

িাষা়ে সরিরাহ করা হযি। 

II-3. মবদ্দেশ্ী অমভবাসী শ্রমিকদ্দের দ্বারা মনদ্দ়োগ চুন্সির ক্ষস্বচ্ছাদ্দসবী সিামি 

মবদ্দেশ্ী অমভবাসী শ্রমিদ্দকর দ্বারা স্বােমরি একটি কাদ্দজর  চুন্সিটি সিাি করার 

অমধ্কার শ্রমিদ্দকর রদ্দ়েদ্দে। 
 

ক) নূযনতম আইনত িাধ্যতামূলক সনাটিি সময়ের সাযে সিশত সরযখ, শিযেিী অশিিাসী 

কমীযের জশরমানা িা সিতন কািা োডাই তাযের কম মসংস্থান িন্ধ করার োধ্ীনতা োকযি। 

 

 
4 আইএলও সাধ্ারণ নীশতমালা এিং শনয়োগ শি এিং সম্পশকমত িযয়ের সুষ্ ু শনয়োযগর সংজ্ঞা এিং প্শরিালনা সংক্রান্ত 

শনযেমশিকা 
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খ) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের 

প্রতযািাসযনর িযিস্থা ও অে ম প্রোন করযি । 

 

II-4. চলাদ্দিরার স্বাধ্ীনিা 

িালদ্দ়েমশ়্োর প্যানাসমনক গ্রুপ্ সংস্থাগুমল  ুন্সিসঙ্গি কারণ ো়িাই মবদ্দেশ্ী 
অমভবাসী শ্রমিকদ্দের চলাদ্দিরার স্বাধ্ীনিাদ্দক সীিাবদ্ধ করদ্দব না। িালদ্দ়েমশ়্োর 
প্যানাসমনক গ্রুপ্ সংস্থাগুমল মবদ্দেশ্ী অমভবাসী শ্রমিকদ্দের প্মরচ়ে বা অমভবাসন 
েমললগুমল রাখা বা অনযথা়ে ধ্বংস, ক্ষগাপ্ন করা, জব্দ করা বা অযাদ্দেস অস্বীকার 
করা ক্ষথদ্দক মনমষদ্ধ থাকদ্দব, ক্ষ িন সরকার-জামর করা প্মরচ়ে, প্াসদ্দপ্ািব, ও়োকব 

প্ারমিি, বা মিদ্দলািা এবং প্রমশ্েদ্দণর িদ্দিা মশ্ো এবং প্রমশ্েদ্দণর নমথ। 

ক) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল শিযেিী অশিিাসী কমীযের শিযেিী 

অশিিাসী কমীযের কম মস্থযল প্রযিি ও প্রস্থাযনর সুয াগগুশল শনশষদ্ধ করযি না,  শে 

সগাপ্নী়েতা িা সুরোর কারযণ শনশষদ্ধ না করা হ়ে । 

খ) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল তাযের িযক্তিগত নশে এিং ক্তজশনসপ্ে 

অননুযমাশেত অযাযেযসর শিরুযদ্ধ সুরশেত রাখযত শ্রশমকযের শনরাপ্ে এিং োলােদ্ধ 

সোযরজ সরিরাহ করযি। 

গ) সোযরজ অযাযেস শিনামূযলয হযি, এিং সক্তঞ্চত আইযিমগুশল সীমািদ্ধতা িা 

প্রয়োজনী়ে অনুমশত িযতীত স  সকানও সম়ে শিযেিী অশিিাসী কমীযের কাযে অিাধ্ ও 

তাৎেশনকিাযি অযাযেসয াগয হযি। 

র্ঘ) শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযেরযক শসশকউশরটি শডযপ্াক্তজি সেও়োর প্রয়োজন প্ডযি না 

স  সকানও ধ্ার সনও়ো আইযিযমর জনয  া মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল 

শেয়েশেল। 

III. িরুণ শ্রমিকরা 

িালদ্দ়েমশ়্োর প্যানাসমনক গ্রুপ্ সংস্থাগুমল ১৮ বেদ্দরর কি ব়েসী মবদ্দেশ্ী অমভবাসী 

কিী মনদ্দ়োগ করদ্দব না। 
 

IV. কাদ্দজর সি়ে এবং মবশ্রাদ্দির মেন 

ক্ষকানও মবদ্দেশ্ী অমভবাসী শ্রমিকদ্দক কাজ করদ্দি বাধ্য করা হদ্দব না। 

 

ক) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল সমস্ত শিযেিী অশিিাসী কমীযের কমপ্যে 

একটি শিশ্রাম শেন (২৪ র্ঘিা) মঞ্জরু করযি প্রশত সাত কযাযলন্ডার শেযন । 

 

খ) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল মালয়েশি়োর আইন ও কাযজর শিশধ্ অনুসাযর 

সমস্ত শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযক িাশষ মক সিতযনর েুটি সরিরাহ করযি। বিযেশিক 

অশিিাসী কমীযের েুটির জনয আযিেযনর বিধ্ িযিসায়ের কারণ োডা অেীকার করা হযি 

না। 
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গ) সকানও শিযেিী অশিিাসী কমীযক ওিারিাইম কাজ করযত িাধ্য করা হযি না। 

 

V. িজুমর এবং উপ্কামরিা 

মবদ্দেশ্ী অমভবাসী শ্রমিকদ্দের প্রেত্ত িজুমর স্থানী়ে িজুমর আইন ক্ষিদ্দন চলদ্দব, 

নূযনিি িজুমর, ওভারিাইি ভািা, এবং আইন এবং / বা চুন্সির জনয প্রদ্দ়োজনী়ে ক্ষ  

ক্ষকানও প্রামন্তক সুমবধ্াসিূহ (ক্ষ  টি ক্ষবমশ্) ক্ষিদ্দন চলদ্দব। 

ক) িাক্তস্তমূলক িযিস্থা শহসাযি মজশুর সেযক োযডর অনুমশত সেও়ো হযি না। 

খ) সকল শিযেিী অশিিাসী কমীযের সম়েমযতা মজশুর শিিরণী সরিরাহ করা হযি। 

মজশুর শিিৃশতযত  ো েিাযি েশতপূ্রণ প্রাি কাজটি  ািাই করা হয়েযে শকনা তা  ািাই 

করার জনয প্ মাি তেয অন্তিুমি োকযি এিং এটি স যকাযনা আইনী োযডর শিষ়েটিও 

অন্তিুমি োকযি। 

 

VI. িানমবক আচরণ 

িালদ্দ়েমশ়্োর প্যানাসমনক গ্রুপ্ সংস্থাগুমল এিন কি বদ্দেে সরবরাহ করদ্দব  া 

ক্ষকানও প্রকার কদ্দ ারিা, আপ্মত্তজনক বা অিানমবক আচরণ ক্ষথদ্দক িুি থাকদ্দব । 

 

ক) সমস্ত শিযেিী অশিিাসী কমীযেরযক সম্মান ও ম মাোর সাযে আিরণ করা হযি। 

সকানও শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযক িাক্তস্তমূলক িযিস্থা শহসাযি সকান িারীশরক, স ৌন, 

মানশসক, িা সমৌশখক হ়েরাশন িা অপ্িযিহাযরর জনয িা আশে মক জশরমানা িা অপ্মাযনর 

শিকার হযত হযি না। 

খ) হ়েরাশন ও অপ্িযিহাযরর শিরুযদ্ধ প্রশতযরাধ্মলূক ও সংযিাধ্নমূলক ক্তক্র়োকলাপ্ এিং 

িাক্তস্তমূলক প্েযেযপ্র শন়েমগুশল িশণ মত একটি েযান্ডাডম নীশত এিং প্রক্তক্র়ো  ো েিাযি 

প্রয়োগ করা হযি। 

VII. ববষিযহীনিা 

ক্ষকানও মবদ্দেশ্ী অমভবাসী কিী মনদ্দ়োগ সম্পদ্দকবর ক্ষ িন, মনদ্দ়োগ, ভা়িা করা, স্থাপ্না, 

এবং প্রিযাবাসন সহ কি বসংস্থাদ্দনর ক্ষ  ক্ষকানও ক্ষেদ্দে ববষদ্দিযর মশ্কার হদ্দি 

প্ারদ্দবন না। 

ক) শনয়োগ ও িাকরীর সম়ে শিযেিী অশিিাসী শ্রশমযকর সকানও বিষময োকযি না জাশত, 

ধ্ম ম, শলি প্শরি়ে, বিিাশহক িা প্াশরিাশরক অিস্থা, ি়েস, রাজননশতক অনুষি, জাতী়ে 

উৎস, স ৌনতা, নৃযগাষ্ঠী মাোর শিশিযত িা তাযের প্শরিয়ের অনয সকানও মাোর 

শিশিযত,  শে না আইনী শিশধ্শনযষধ্গুশল প্রয াজয করা হ়ে। 

খ) সমস্ত শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের স্থানী়ে শ্রশমকযের সমান অশধ্কার োকযি এিং 

তারা মালয়েশি়োর প্রাসশিক আইন অনুসাযর সামাক্তজক শনরাপ্িা সুশিধ্ার অশধ্কারী 

হযি। 
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VIII. সমিমির স্বাধ্ীনিা, শ্রি-প্মরচালনা সংলাপ্ 

িালদ্দ়েমশ়্োর প্যানাসমনক গ্রুপ্ সংস্থাগুমল শ্রমিক সংদ্দের কা বক্রিদ্দক বাধ্াগ্রস্ত 

করদ্দব না,  িেন প্ বন্ত কাদ্দজর মবমধ্ লঙ্ঘন না করা হ়ে। 

ক) সমস্ত শিযেিী অশিিাসী শ্রশমক ইউশন়েযন স াগোন করযত প্াযরন মালয়েশি়োর 

আইনী প্রয়োজনী়েতার সাযে শমল সরযখ। 

 

IX. জীবন াপ্ন শ্িব ও িরদ্দিিমরজ 

িালদ্দ়েমশ়্োর প্যানাসমনক গ্রুপ্ সংস্থাগুমল মবদ্দেশ্ী অমভবাসী কিীদ্দের মনরাপ্ে, 

প্ বাি এবং শ্ালীন থাকার বযবস্থা সরবরাহ করদ্দব। 

ক) মালয়েশি়োর প্যানাসশনক গ্রুপ্ সংস্থাগুশল প্রেি আিাযসর িাইযর কারশিউ িা অনয 

সকানওিাযি শিযেিী অশিিাসী শ্রশমকযের িলািলযক সীমািদ্ধ করযি না। 


