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ভূিমকা 

 

নীিতিটর উে�শয্ 

মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিলর জনয্ ৈবেদিশক অিভবাসী �িমকেদর 
দািয়�শীল িনেয়াগ ও কমর্সং�ান স�িকর্ ত নীিতিটর উে�শয্ (এরপের নীিত িহসােব উে�খ 
করা হয়) হে� মালেয়িশয়ায় পয্ানাসিনক �প সং�াগিলেক িবেদশী অিভবাসী কম�েদর 
িনেয়াগ ও কমর্সং�ান পিরচালনার মান সরবরাহ করা একিট দািয়�শীল এবং ি�িতশীল 
উপায়। 

নীিতিট মালেয়িশয়ায় এবং উৎসেদশগিলর জাতীয় আইন েমেন চলার পাশাপািশ �াসি�ক 
আ�জর্ ািতক মান এবং িবদয্মান েসরা অনশুীলেনর সােথ স�িকর্ ত িবেদশী অিভবাসী 
কম�েদর দািয়�শীল িনেয়াগ ও পিরচালনার মলূ উপাদানগিল বয্াখয্া কের। 

মালেয়িশয়ায় পয্ানােসািনক �প সং�াগিলর জনয্ নীিতিটর সােথ স�িত বাধয্তামলূক। 
যিদ েকানও পয্ানােসািনক �প সং�া ইিতমেধয্ মানবািধকার নীিত �হণ কের থােক, 

েসে�ে� কেঠার নীিত �েয়াগ করা হেব। 

পয্ানেসািনক আচরণিবিধ ��ভােব বণর্না কের েয "আমােদর অবশয্ই মানবািধকারেক 
স�ান করেত হেব এবং িবিভ� েদশ ও অ�েল েযখােন আমরা বয্বসা কির েসখােন িবিবধ 
সং�ৃিত, ধমর্, মন-মানিসকতা, আইন এবং িবিধিবধান েবাঝার, �ীকৃিত জানােত এবং স�ান 
করার জনয্ আমােদর যথাসাধয্ েচ�া করা উিচত।" এি�ল 2015 এ, পয্ানােসািনক কেপর্ােরশন 
তার িব�বয্াপী মানবািধকার ও �ম নীিতগিল েসট কের আচরণিবিধিট পিরপূরক কেরেছ। 

যিদ েকানও �প সং�াগিলর জনয্ িব�বয্াপী মানবািধকার এবং �ম নীিতগিলর িবেশষ 
িকছু নীিত অিবলে� কাযর্কর করেত সমসয্া হয় তেব েসই সং�াগিল একিট মধয্বত� 
পদে�প িহসােব তােদর িনজ� নীিত �হণ করেত পাের। 

পয্ানােসািনক িব�বয্াপী মানবািধকার এবং �ম নীিতগিল অজর্ েনর মধয্বত� পদে�প 
িহসােব মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল মালেয়িশয়ার এই নীিত �হণ করেব। 
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নীিতিট মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিলর অভয্�রীণ িবিধমালায় অ�ভুর্ � 
করেত হেব (যিদ না পয্ানেসািনক �প সং�া ইিতমেধয্ অনুরপ অভয্�রীণ িনয়মকাননু 
�হণ কের থােক), এমনিক বয্বসািয়ক অংশীদার এবং িনেয়াগ এেজি�গিলর চুি�েত 

অ�ভুর্ � করেত হেব । 

 

নীিতমালার সুেযাগ 

নীিতিট মালেয়িশয়ায় পয্ানােসািনক �প সং�াগিল �ারা িবেদশী অিভবাসী কম�েদর 

সরাসির িনেয়াগ এবং কমর্সং�ােনর ে�ে� �েযাজয্। 

এই নীিতমালার নীিতগিল �িমকেদর উৎস, িনেয়াগ সং�া বা মধয্�তাকারী বা কেমর্র ধরেণর 

ে�� িনিবর্েশেষ সকল ধরেণর িনেয়ােগর ে�ে� �েযাজয্। 

এই নীিতিট মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিলর জনয্ একিট বয্াপক মানবািধকার 

নীিত বা আচরণিবিধ সরবরাহ কের না। এই নীিতমালার ে��িট মালেয়িশয়ায় িবেদশী 

অিভবাসী কম�েদর িনেয়াগ ও কমর্সং�ান স�িকর্ ত অ�ািধকার িভিত্তেত ঝঁুিকপণূর্ 

ে��গিলেক অ�ভুর্ � কের। 

 

মালেয়িশয়ায় পয্ানাসিনেকর জনয্ সহেযাগী প�িত  

নীিতিট বা�বায়েনর মাধয্েম মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল  

তােদর প�িতর কাছাকািছভােব সািরব� করেত একমত হেয়েছ এবং এক �প িহসােব 
একসােথ কাজ করেত স�ত হেয়েছ। 

 

সং�া 

মালেয়িশয়ায় পয্ানােসািনক �েপর সং�া - বয্বসায় েডােমন সং�াগিলর যু� সহায়ক 
(অয্া�ােয়�স, লাইফ সিলউশনস, সংযু� সমাধান, �য়ংচািলত, িশ� সমাধান এবং চীন ও 
উত্তর-পূবর্ এিশয়া) 

বয্বসােয়র অংশীদাররা – অন সাইট সাবক�া�র এবং অফ সাইট সাব ক�া�র, 
সরবরাহকারীরা অ�ভুর্ � নয় 

সরবরাহকারী – �িত�ান যা পণয্ ৈতিরর ে�ে� বয্বহৃত পণয্ সাম�ী সরবরাহ কের, িসে�ম 
পণয্, ছাঁচ, এমআরও (রাসায়িনক, েসা�ার, আঠােলা, এবং গয্ােসর মেতা পিরপূরক পদাথর্, 
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উপকরণেযাগয্ উপকরণ, যাি�ক সর�াম, তথয্ পণয্ , পিরবহন পিরেষবা ইতয্ািদ এগিল 
গেবষণা, উৎপাদন, িব�য়, বা উৎপাদন সাম�ী, অিফস সরবরাহ বয্তীত পিরেষবা 
ি�য়াকলােপ �তয্� বা পেরা�ভােব বয্বহৃত হয় ), বা যা পণয্ উৎপাদন �ি�য়ায় অংশ 
�হণ কের। 

অন সাইট সাব ক�াকটর - �িত�ান যার সােথ সরাসির চুি� স�িকর্ ত স�কর্  রেয়েছ এবং 
এিট তার চুি�িভিত্তক পিরেষবা সরবরাহ কের (উদাঃ, সমােবশ, �ি�য়াজাতকরণ, পিরদশর্ন, 
সুর�া, কয্াি�ন, পির�ার, বজর্ য্ �ি�য়াজাতকরণ) পয্ানােসািনক �প সং�াগিলেত 
মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিলর সাইেট। 

অফ সাইট সাবক�া�র - মালেয়িশয়ার �িত�ান যার সােথ সরাসির চুি� স�িকর্ ত স�কর্  
রেয়েছ এবং মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিলর সােথ এিটর মলূ নকশা উৎপাদন 
বা মূল সর�াম উৎপাদন পিরেষবা সরবরাহ কের, তেব মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প 
সং�াগিলর সাইেট নয়। 

 
িনেয়াগ সং�া - �িত�ান যার িনেয়াগকতর্ ার সােথ চুি�িভিত্তক স�কর্  রেয়েছ এবং কম� 
িনেয়াগ ও েমাতােয়েনর সিুবধা েদয় কমর্ে�ে� িক� �িমেকর মূল েদেশ নয় । 
 
শ�েকাষ 

পয্ানােসািনক আচরণিবিধ - আচরণিবিধিট আমােদর েমৗিলক বয্বসােয়র দশর্েনর পির�ার, 

বয্বহািরক িনেদর্ িশকা আকাের �কাশ কের। এিট পয্ানােসািনক কেপর্ােরশেনর (িপিস) সম� 

পিরচালক, িনবর্াহী কমর্কতর্ া, কমর্চারীেদর এবং এর সম� অপােরিটং িবভাগ এবং িনয়ি�ত 
সহায়ক সং�াগিলর ে�ে� �েযাজয্। 

সরাসির িনেয়াগ - িবেদশী অিভবাসী �িমকেদর িনবর্াচন ও �াপনার সম� পদে�েপর 
িববরণ েদয় েযখােন িবেদশী অিভবাসী �িমক এবং পয্ানােসািনক �প সং�ার মেধয্ 
কমর্সং�ান চুি� �া�িরত হয়। 

অধয্বসায় - অনয্ বয্ি�র বা িনেজর বয্বসােয়র �িত এড়ােত েকানও পািটর্ র সােথ চুি� 
করার আেগ তদ� বা যেত্নর অনুশীলন করা হেয়েছ। 

�ম সা�াই েচইন - েকানও চাকির পাওয়ার জনয্ একজন কম� েয সম� িনেয়াগ পদে�েপর 
মধয্ িদেয় যান েসগিল বণর্না কের। এই িনেয়াগ �ি�য়ােত যু� সম� অংশ�হণকারী 
অ�ভুর্ � রেয়েছ। 
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িবেদশী অিভবাসী কম� - এমন বয্ি� িযিন তার চাকিরর উে�েশয্ অনয্ েকানও েদেশ চেল 
যান যা তার মূল েদেশ নয়। 

মূল েদশ - কম� িনেয়ােগর সময় েয েদেশ বাস কের। 

গ�বয্ েদশ - �িমক েয েদেশ কােজর জনয্ �মণ কের। 

ঋণ দাস� - ঋণী বা তার বয্ি�গত পিরেষবািদর �িত�িত, বা তার অধীেন থাকা েকানও 
বয্ি�র, ঋেণর সুর�ার িহসােব দায়ব�তার �ারা উৎপ� অব�ান বা শতর্ , যিদ েসই 
পিরেষবাগিলর মূলয্ িহসােব, যথাযথভােব মূলয্ায়ন করা হয়, তেব ঋেণর �িগতকরেণর 
ে�ে� �েয়াগ না করা হয়, বা যিদ েসই পিরেষবাগিলর ৈদঘর্য্ এবং �কৃিত যথা�েম সীমাব� 
এবং সং�ািয়ত না হয়। 

েজারপূবর্ক �ম - সম� কাজ বা পিরেষবা যা শাি�র হমিকর মুেখ েকানও বয্ি�র কাছ 
েথেক বহন করা হয় এবং যার জনয্ বয্ি� ে��ায় তার পিরেষবা �দান কেরন িন।0

1 

মানব পাচার - িনেয়াগ, পিরবহন, �ানা�র, আ�য়দান, বা বয্ি�র �াি�, হমিক বা বল �েয়াগ 
বা েজার কের অনয্ ধরেণর বয্বহার, অপহরণ, জািলয়ািত, �তারণা, �মতার অপবয্বহার বা 
অব�ােনর মাধয্েম দবুর্লতা বা েশাষেণর উে�েশয্, এমনিক অনয্ বয্ি�র উপর িনয়�ণ থাকা 
েকানও বয্ি�র স�িত অজর্ েনর জনয্ অথর্ �দান বা �দান বা �হণেযাগয্তা।1

2 

িনেয়ােগর িফ বা স�িকর্ ত বয্য় - চাকুরী বা �ানা�র িনরাপদ করার জনয্ িনেয়াগ �ি�য়ােত 
�িমেকর �ারা �দত্ত েয েকানও িফ বা বয্য়েক েবাঝায়, িনধর্ািরত প�িত বা সময় িনধর্ারণ বা 

�ান িনধর্ারেণর প�িত এবং সং�হ িনিবর্েশেষ।2

3 

দািয়�শীল িনেয়াগ / ৈনিতক িনেয়াগ / নয্াযয্ িনেয়াগ - িনেয়াগ যা নূনয্তম �� এবং আইন 
অনুসাের পিরচািলত হয় এবং এেত �াথ� বা কম�েদর বাধয্ বা দি�ত �েমর ঝঁুিক থােক না বা 

অনয্ েকানও উপােয় তােদর অিধকার এবং �াধীনতা ল�ন কের না। 

েগাপনীয়তার কারণগিল (II-4. চলােফরার �াধীনতা) - মালেয়িশয়ায় পয্ানােসািনক �প 
সং�াগিলর তথয্ সুর�া স�িকর্ ত একিট অভয্�রীণ িবিধমালায় সং�ািয়ত হেয়েছ, এ েজান 
অয্াে�স (েয অ�েল অতয্� েগাপনীয় পিরচালন সং�ানসমূহ বা তথয্ �ি�য়াজাত করা হয় 

                                                           
1 আইএলও েজারপূবর্ক �ম সে�লন, 1930 (নং 29) 
2  �া�নয্াশনাল অগর্ানাইজড �াইেমর িবরে� জািতসংেঘর কনেভনশন, বয্ি� িবেশষত মিহলা ও িশশেদর পাচার েরাধ, দমন ও শাি� 
েদওয়ার ে�ােটাকল 

3 আইএলও নয্াযয্ িনেয়ােগর জনয্ সাধারণ নীিত এবং পিরচালন িনেদর্ িশকা এবং িনেয়ােগর িফ এবং স�িকর্ ত বয্েয়র সং�া। 
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এবং সংর�ণ করা হয়। এিটও কেঠার তদারিকর �েয়াজন এমন ব�গিল সংর�ণ কের 
এমন অ�লগিল অ�ভুর্ � কের) েকবল পয্ানােসািনক �েপর কমর্চারী, পিরচালনা পষর্েদর 
সদসয্, কমর্কতর্ া, বয্ব�াপনা পিরচালক এবং েজান পিরচািলত বয্বসােয়র সােথ যু� অনয্ানয্ 
কম�েদর েদওয়া হয়। িভতের এবং বাইের উভয়ই অয্াে�স েরকডর্  করা হয় এবং 
অননুেমািদত বয্ি�েদর �েবশ িনিষ�। 

িনরাপত্তার কারণ (II-4. চলােফরার �াধীনতা) - য�পািত, রাসায়িনক পদাথর্, হালকা, তাপ, 
শ�, উ�তা, িবদযু্ৎ, অনয্ানয্ শি�র উৎস এবং এর িবপ�নক এবং �িতকারক িদকগিল 
েথেক �িমকেদর �া�য্ এবং সুর�া িনি�ত করার সীমাব�তা েযগেলা মালেয়িশয়ার 
পয্ানােসািনক �প সং�াগিলর সুর�া এবং �া�য্ পিরচালনার অভয্�রীণ িবিধমালায় এবং 

মালেয়িশয়ার জাতীয় িবিধিবধানগিলেত সং�ািয়ত আেছ যা েপশাগত দঘুর্টনা েরাধ কের। 

 

I. অধয্বসায় 

মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল িবেদশী অিভবাসী কম�েদর িনেয়াগ ও 
পিরচালনার ে�ে� তােদর বয্বসািয়ক অংশীদার এবং িনেয়াগ এেজি�গিলেত 
চলমান যথাযথ অধয্বসায় স�াদন করেব। 

 
ক) মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল উৎস এবং গ�েবয্র েদশগিলেত 

িনেয়াগ �ি�য়ায় জিড়ত সম� পিরেষবা সরবরাহকারীেদর সনা� করেব। 

 
খ) মালেয়িশয়ায় পয্ানাসিনক �প সং�াগিল িনেয়াগ এেজি�গিলর �াথিমক 

মূলয্ায়ন এবং চলমান পযর্েব�ণ পিরচালনা করেব। 

 
গ) মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল এবং ির�ুটেম� এেজি�গিলর 
মেধয্ একিট আনু�ািনক �া�িরত চুি� যা উভয় পে�র অিধকার এবং দায়ব�তা 
সং�ািয়ত করেব। এর মেধয্ �� ও দািয়�শীল িনেয়াগ ও বাছাই �ি�য়া এবং 
আইেটমাইজড িনেয়ােগর িফ এবং স�িকর্ ত বয্েয়র তািলকা অ�ভুর্ � থাকেব। 

 

II. অবােধ িনবর্ািচত কমর্সং�ান 

মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল েজার কের �ম বা মানব পাচাের এবং 
ঋণ দাস� জিড়ত হেব না । 
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   ক) সম� কাজ অবশয্ই ে��ােসবী হেত হেব এবং শাি�মূলক পদে�েপর ফেল েজার 
কের �ম করা িনিষ�। 

II-1. িনেয়ােগর িফ এবং স�িকর্ ত বয্য় 

মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল িনেয়াগ সং�ােক িবেদশী অিভবাসী 
কম�েদর িনেয়াগ সং�া� েকানও িনেয়াগ িফ বা বয্য় বহন করেত বা চাজর্  েদওয়ার 

অনুমিত েদেব না। 

 

ক) মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল িনেয়ােগর িফ এবং স�িকর্ ত বয্েয়র 
আইএলও সং�া অনুসাের িবেদশী অিভবাসী কম�েদর িনেয়াগ ও �তয্� কমর্সং�ােনর 
স�িকর্ ত সম� িনেয়াগ িফ এবং স�িকর্ ত বয্য় �দান করেব।3

4 

খ) িবেদশী অিভবাসী �িমকরা যিদ এই জাতীয় েকানও িফ বা বয্য় �দান কের থােক তেব 
এই জাতীয় িফ ও বয্য় িবেদশী অিভবাসী �িমকেদরেক পিরেশাধ করা হেব। 

 

II-2. কমর্সং�ান চুি� 

সকল িবেদশী অিভবাসী �িমকেদর �� কােজর শতর্ াবলীেত এে�স থাকেব এবং 
তারা কমর্সং�ােনর উপর তােদর স�িত িদেত স�ম হইেব। 

ক) িনবর্াচেনর পের, সম� িবেদশী অিভবাসী �িমকেদর মালেয়িশয়ায় পয্ানাসিনক �প 
সং�াগিলর �য্া�াডর্  েট�েলট কমর্সং�ান চুি� ইংরাজীেত এবং �িমকেদর িনজ� 
ভাষায় সরবরাহ করা হেব। 

II-3. িবেদশী অিভবাসী �িমকেদর �ারা িনেয়াগ চুি�র ে��ােসবী সমাি� 

িবেদশী অিভবাসী �িমেকর �ারা �া�িরত একিট কােজর  চুি�িট সমা� করার 
অিধকার �িমেকর রেয়েছ। 

 
ক) নূয্নতম আইনত বাধয্তামূলক েনািটশ সমেয়র সােথ স�িত েরেখ, িবেদশী অিভবাসী 
কম�েদর জিরমানা বা েবতন কাটা ছাড়াই তােদর কমর্সং�ান ব� করার �াধীনতা থাকেব। 

 
খ) মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল তােদর চুি� েশেষ িবেদশী অিভবাসী 
�িমকেদর �তয্াবাসেনর বয্ব�া ও অথর্ �দান করেব বা মালেয়িশয়ার পয্ানাসিনক �প 

                                                           
4 আইএলও সাধারণ নীিতমালা এবং িনেয়াগ িফ এবং স�িকর্ ত বয্েয়র সু�ু িনেয়ােগর সং�া এবং পিরচালনা সং�া� 
িনেদর্ িশকা 
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সং�াগিল চুি�র সমাি�র তািরেখর আেগ, িবেদশী অিভবাসী �িমেকর প� েথেক 
দিললযু� িবশাল অসদাচরণ বা অৈবধতার কারেণ েকানও চুি�গিল বািতল কের েদয় 
এমন পিরি�িতেত। 

 
গ) যিদ িবেদশী অিভবাসী �িমক যুি�স�ত েনািটশ �দােনর মাধয্েম চুি�র সমাি�র 
তািরেখর পূেবর্ ে��ায় চাকরীর চুি� ব� কের েদয় তেব িনেয়াগকতর্ া �তয্াবাসেনর জনয্ 
অথর্ �দােনর জনয্ দায়ব� থাকেবন না, যিদ না হয়রািন, অপবয্বহার, িনেয়াগকতর্ া �ারা 
�িমেকর অিধকােরর গরতর ল�ন বা অনয্ েকানও কারেণ িবেদশী অিভবাসী 

�িমকেক সমা� করা হয় । 

 
ঘ) যুি�স�ত েনািটশিট চাকরীর চুি�েত েয পিরমাণ সরবরাহ করা হেয়েছ তার েচেয় 
কম িহসােব সং�ািয়ত করা হেয়েছ বা �া� েদেশর আইনিটেত নূয্নতম েনািটশিট 
সরবরাহ করা হেয়েছ। 

II-4. চলােফরার �াধীনতা 

মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল যিু�স�ত কারণ ছাড়াই িবেদশী 
অিভবাসী �িমকেদর চলােফরার �াধীনতােক সীমাব� করেব না। মালেয়িশয়ার 
পয্ানােসািনক �প সং�াগিল িবেদশী অিভবাসী �িমকেদর পিরচয় বা 
অিভবাসন দিললগিল রাখা বা অনয্থায় �ংস, েগাপন করা, জ� করা বা অয্াে�স 
অ�ীকার করা েথেক িনিষ� থাকেব, েযমন সরকার-জাির করা পিরচয়, পাসেপাটর্ , 
ওয়াকর্  পারিমট, বা িডে�ামা এবং �িশ�েণর মেতা িশ�া এবং �িশ�েণর নিথ। 

ক) মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল িবেদশী অিভবাসী কম�েদর িবেদশী 
অিভবাসী কম�েদর কমর্�েল �েবশ ও ��ােনর সুেযাগগিল িনিষ� করেব না, যিদ 

েগাপনীয়তা বা সুর�ার কারেণ িনিষ� না করা হয় । 

খ) মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল তােদর বয্ি�গত নিথ এবং িজিনসপ� 
অননুেমািদত অয্াে�েসর িবরে� সুরি�ত রাখেত �িমকেদর িনরাপদ এবং লকেযাগয্ 
ে�ােরজ সরবরাহ করেব। 

গ) ে�ােরজ অয্াে�স িবনামূেলয্ হেব, এবং সি�ত আইেটমগিল সীমাব�তা বা 
�েয়াজনীয় অনুমিত বয্তীত েয েকানও সময় িবেদশী অিভবাসী কম�েদর কােছ অবাধ ও 
তাৎ�িনকভােব অয্াে�সেযাগয্ হেব। 
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ঘ) িবেদশী অিভবাসী �িমকেদরেক িসিকউিরিট িডেপািজট েদওয়ার �েয়াজন পড়েব না 
েয েকানও ধার েনওয়া আইেটেমর জনয্ যা মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল 

িদেয়িছল। 

III. তরণ �িমকরা 

মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল 18 বছেরর কম বয়সী িবেদশী 
অিভবাসী কম� িনেয়াগ করেব না। 

 

IV. কােজর সময় এবং িব�ােমর িদন 

েকানও িবেদশী অিভবাসী �িমকেক কাজ করেত বাধয্ করা হেব না। 

ক) মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল সম� িবেদশী অিভবাসী কম�েদর কমপে� 

একিট িব�াম িদন (24 ঘ�া) ম�রু করেব �িত সাত কয্ােল�ার িদেন । 
 
খ) মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল মালেয়িশয়ার আইন ও কােজর িবিধ 
অনুসাের সম� িবেদশী অিভবাসী �িমকেক বািষর্ক েবতেনর ছুিট সরবরাহ করেব। 
ৈবেদিশক অিভবাসী কম�েদর ছুিটর জনয্ আেবদেনর ৈবধ বয্বসােয়র কারণ ছাড়া অ�ীকার 
করা হেব না। 

 
গ) েকানও িবেদশী অিভবাসী কম�েক ওভারটাইম কাজ করেত বাধয্ করা হেব না। 

V. মজিুর এবং উপকািরতা 

িবেদশী অিভবাসী �িমকেদর �দত্ত মজিুর �ানীয় মজিুর আইন েমেন চলেব, 
নূয্নতম মজিুর, ওভারটাইম ভাতা, এবং আইন এবং / বা চুি�র জনয্ �েয়াজনীয় েয 
েকানও �াি�ক সুিবধাসমহূ (েয িট েবিশ) েমেন চলেব। 

ক) শাি�মূলক বয্ব�া িহসােব মজিুর েথেক ছােড়র অনুমিত েদওয়া হেব না। 

খ) সকল িবেদশী অিভবাসী কম�েদর সময়মেতা মজিুর িববরণী সরবরাহ করা হেব। 
মজিুর িববৃিতেত যথাযথভােব �িতপূরণ �া� কাজিট যাচাই করা হেয়েছ িকনা তা যাচাই 
করার জনয্ পযর্া� তথয্ অ�ভুর্ � থাকেব এবং এিট েযেকােনা আইনী ছােড়র িবষয়িটও 

অ�ভুর্ � থাকেব। 

 

VI. মানিবক আচরণ 

মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল এমন কমর্ে�� সরবরাহ করেব যা 
েকানও �কার কেঠারতা, আপিত্তজনক বা অমানিবক আচরণ েথেক মু� থাকেব । 
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ক) সম� িবেদশী অিভবাসী কম�েদরেক স�ান ও মযর্াদার সােথ আচরণ করা হেব। 
েকানও িবেদশী অিভবাসী �িমকেক শাি�মূলক বয্ব�া িহসােব েকান শারীিরক, েযৗন, 
মানিসক, বা েমৗিখক হয়রািন বা অপবয্বহােরর জনয্ বা আিথর্ক জিরমানা বা অপমােনর 
িশকার হেত হেব না। 

খ) হয়রািন ও অপবয্বহােরর িবরে� �িতেরাধমলূক ও সংেশাধনমূলক ি�য়াকলাপ এবং 
শাি�মূলক পদে�েপর িনয়মগিল বিণর্ত একিট �য্া�াডর্  নীিত এবং �ি�য়া যথাযথভােব 
�েয়াগ করা হেব। 

VII. ৈবষময্হীনতা 

েকানও িবেদশী অিভবাসী কম� িনেয়াগ স�েকর্ র েযমন, িনেয়াগ, ভাড়া করা, �াপনা, 
এবং �তয্াবাসন সহ কমর্সং�ােনর েয েকানও ে�ে� ৈবষেময্র িশকার হেত 
পারেবন না। 

ক) িনেয়াগ ও চাকরীর সময় িবেদশী অিভবাসী �িমেকর েকানও ৈবষময্ থাকেব না জািত, 
ধমর্, িল� পিরচয়, ৈববািহক বা পািরবািরক অব�া, বয়স, রাজৈনিতক অনুষ�, জাতীয় 
উৎস, েযৗনতা, নৃেগা�ী মা�ার িভিত্তেত বা তােদর পিরচেয়র অনয্ েকানও মা�ার 

িভিত্তেত, যিদ না আইনী িবিধিনেষধগিল �েযাজয্ করা হয়। 

খ) সম� িবেদশী অিভবাসী �িমকেদর �ানীয় �িমকেদর সমান অিধকার থাকেব এবং 
তারা মালেয়িশয়ার �াসি�ক আইন অনুসাের সামািজক িনরাপত্তা সিুবধার অিধকারী 
হেব। 

 

VIII. সিমিতর �াধীনতা, �ম-পিরচালনা সংলাপ 

মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল �িমক সংেঘর কাযর্�মেক বাধা�� 
করেব না, যত�ন পযর্� কােজর িবিধ ল�ন না করা হয়। 

ক) সম� িবেদশী অিভবাসী �িমক ইউিনয়েন েযাগদান করেত পােরন মালেয়িশয়ার 
আইনী �েয়াজনীয়তার সােথ িমল েরেখ। 

 

IX. জীবনযাপন শতর্  ও ডরেমটিরজ 

মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল িবেদশী অিভবাসী কম�েদর িনরাপদ, 
পযর্া� এবং শালীন থাকার বয্ব�া সরবরাহ করেব। 
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ক) মালেয়িশয়ার পয্ানােসািনক �প সং�াগিল �দত্ত আবােসর বাইের কারিফউ বা 
অনয্ েকানওভােব িবেদশী অিভবাসী �িমকেদর চলাচলেক সীমাব� করেব না। 
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