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iিপেজড িমক সংঘ o িশl সmির্কত আiন pণয়েনর লেkয্ pণীত আiন৷  
  
 
েযেহতু রpানী pিkয়াকরণ a লসমেূহ িমকেদর সংঘ কিরবার aিধকার sীকার, মািলক o িমকগেণর মেধয্ সmর্ক িনয়ntণ 
eবং তাহােদর মেধয্ udতূ  মত পার্থকয্ বা িবেরাধ মীমাংসা eবং uহােদর সিহত সmির্কত বা সহায়ক িবষয়ািদ সmের্ক িবধান 
কিরবার জনয্ আiন pণয়ন করা সমীচীন o pেয়াজনীয়; 
 
েসেহতু eতddারা িনmরপূ আiন করা হiল-  

  
সচূী 

 
ধারাসমহূ 
  

pথম aধয্ায় 
pারিmক 

1৷ সংিkp িশেরানামা, pেয়াগ eবং pবর্তন  

2৷ সংjা  

3৷ আiেনর pাধানয্  

4৷ আiেনর িবধান হiেত aবয্াহিত pদােন akমতা  
িdতীয় aধয্ায় 

িমক pিতিনিধt o কলয্াণ কিমিট 
5৷ িমক pিতিনিধt o কলয্াণ কিমিট  

6৷ েযাগয্ িমেকর িবেশষ সংjা  

7৷ িমক pিতিনিধt o কলয্াণ কিমিটর িনবnন o মরয্াদা  

8৷ কিমিটর aিধকার o কারয্াবলী  

9৷ কিমিটর সভা  

10৷ িবিধ o কারয্িবিধ িনর্ধারেণ কিমিটর sাধীনতা  

11৷ কিমিটর েময়াদ o aবসায়ন  

12৷ কিমিটর িনরব্ািচত কর্মকর্তােদর শৃ লা o িনরাপtা  
তৃতীয় aধয্ায় 
িমক সংঘ 

13৷ িমক সংঘ গঠন  

14৷ সংঘ গঠন কিরবার জনয্ দাবী  

15৷ সংঘ গঠেনর জনয্ সমর্থন িনরূপেণর uেdেশয্ aনেু য় গণেভাট  

16৷ পরবর্তী eক বত্সর গণেভাট িনিষd  



17৷ িমক সংেঘর গঠনতnt  

18৷ গঠনতেntর aিধকতর আবশয্ক িবষয়ািদ  

19৷ গঠনতnt aনেুমাদন  

20৷ সংঘ িনবnীকরেণর জনয্ আেবদন  

21৷ দরখােsর আবশয্ক িবষয়সমহূ  

22৷ সংেঘর িনবnীকরণ  

23৷ িনবnীকরণ সmির্কত সনদ  

24৷ নতুন িশl iuিনেট 3 মাস পরয্n সংঘ গঠন িনিষd  

25৷ িমক সংেঘর সংখয্া সmির্কত সীমাবdতা  

26৷ িশl iuিনেটর মািলকানা িনর্ধারেণ িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর kমতা  

27৷ সংেঘর সদসয্পদ eবং কর্মকা   

28৷ িনরব্াহী পিরষেদর িনরব্াচন  

29৷ িনরব্াহী পিরষেদর aনেুমাদন  

30৷ িনরব্াহী পিরষেদর েময়াদ  

31৷ পরবর্তী িনরব্াচন aনু ান  

32৷ িমক সংেঘর েফডােরশন  

33৷ েকান িমক সংেঘর সদসয্ িকংবা কর্মকর্তা হiবার েkেt aেযাগয্তা  

34৷ িনবিnত িমক সংঘ কর্তৃক েরিজsার, iতয্িদ সংরkণ  

35৷ িমক সংেঘর িনবnনচুয্িত  

36৷ িমক সংেঘর িনবnন বািতল  

37৷ িনবnন বািতেলর িবরেুd আপীল  

38৷ িনবnন বয্িতেরেক িমক সংঘ কর্তৃক কারয্ সmাদন িনিষd  

39৷ িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর kমতা o দািয়t  

40৷ িমক সংেঘর িনগমবdকরণ (incorporation)  
চতুর্থ aধয্ায় 

aনয্ায় আচরণ, চুিk iতয্ািদ 
41৷ মািলকেদর তরেফ aনয্ায় আচরণ  

42৷ িমক বা সংেঘর তরেফ aনয্ায় আচরণ  

43৷ চুিkর বলবেতয্াগয্তা  

44৷ িহসাব o তথয্ দািখল  

45৷ েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn (Collective Bargaining Agent)  

46৷ চঁাদা কর্তন (check off)  
প ম aধয্ায় 

মীমাংসা eবং সািলস 

47৷ িশl িবেরাধ সmের্ক আলাপ-আেলাচনা  



48৷ মীমাংসাকারী  

49৷ ধর্মঘেটর েনািটেশর পূেরব্ মীমাংসা, iতয্ািদ  

50৷ ধর্মঘট aথবা লক-আuেটর েনািটশ  

51৷ ধর্মঘট বা লক-আuেটর েনািটশ জারীর পর মীমাংসা  

52৷ মীমাংসাকারীর কারয্পdিত  

53৷ সািলস  

54৷ ধর্মঘট eবং লক-আuট  
ষ  aধয্ায় 

iিপেজড ম াiবযু্নাল, আপীল াiবনুাল, iতয্ািদ 
55৷ াiবযু্নােলর িনকট দরখাs  

56৷ iিপেজড ম াiবযু্নাল  

57৷ াiবযু্নােলর কারয্পdিত o kমতা  

58৷ াiবযু্নােলর েরােয়দাদ o িসdাn  

59৷ iিপেজড ম আপীল াiবযু্নাল  

59 ক। iিপেজড ম াiবযু্নাল o iিপেজড ম আপীল াiবযু্নাল গঠন সmিকর্ত িবেশষ িবধান  

60৷ িন িt বা েরােয়দাদ যাহােদর uপর বাধয্কর  

61৷ মীমাংসা, েরােয়দাদ, iতয্ািদ কারয্কর হiবার তািরখ  

62৷ কারয্kেমর সচূনা o সমািp  

63৷ কিতপয় িবষেয়র েগাপনীয়তা সংরkণ  

64৷ িশl িবেরাধ utাপন  

65৷ কারয্kম চলাকালীন ধর্মঘট বা লক-আuেটর েনািটশ pদােনর uপর িনেষধাjা  

66৷ াiবযু্নাল o আপীল াiবযু্নােলর ধর্মঘট, iতয্ািদ িনিষdকরেণর kমতা  

67৷ েবআiনী ধর্মঘট o লক-আuট  

68৷ কারয্kম চলাকােল চাkরীর শর্ত aপিরবির্তত থাকা  

69৷ সংেঘর িনরব্ািচত কর্মকর্তােদর শৃ লা o িনরাপtা  

70৷ কিতপয় বয্িkর িনরাপtা িবধান  

71৷ পkেদর pিতিনিধt  

72৷ মীমাংসা eবং েরােয়দােদর বয্াখয্া  

73৷ মীমাংসা বা েরােয়দাদ aনযুায়ী মািলেকর িনকট হiেত পাoনা টাকা আদায়  
সpম aধয্ায় 
দn o পdিত 

74৷ aনয্ায় আচরেণর জনয্ দ   

75৷ েকান মীমাংসা ভংগ কিরবার জনয্ দ   

76৷ আেপাষ রফা বাsবায়েন বয্র্থতার দ , iতয্ািদ  

77৷ িমথয্া িববিৃত pদােনর দ , iতয্ািদ  



78৷ েবআiনী ধর্মঘট বা লক-আuেটর জনয্ দ   

79৷ েবআiনী ধর্মঘট বা লক-আuট কিরেত pেরাচনা pদান কিরবার দ   

80৷ ধারা 68 eর িবধান লংঘন কিরবার দ   

81৷ তহিবল তসরপূ বা আtসােতর দ   

82৷ aনয্ানয্ aপরােধর দ   

83৷ ধারা 52 eর িবধান লংঘন কিরবার দ   

84৷ েকাmানী কর্তৃক কৃত aপরাধ  

85৷ aপরােধর িবচার  
a ম aধয্ায় 

িবিবধ 
86৷ দায়মিুk  

87৷ রাজৈনিতক দেলর সিহত সmর্ক িনিষd  

88৷ kািnকালীন o asায়ী িবধান  

ধর্মঘট বা লক-আuট িনিষdধ  

বাধয্তামলূক o বাধয্কর সািলস  

89৷ েযৗথ দর-কষাকিষ pিতিনিধ o সংেঘর uেlেখ কিমিটর anর্ভুিk  

90৷ িমক সংেঘর aবর্তমােন িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক েবতন, iতয্ািদ িনর্ধারণ  

91৷ গণেভাট o িনরব্াচেনর পিরবীkণ  

92৷ িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক সময় বির্ধতকরণ  

93৷ িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক kমতা aর্পণ  

94৷ িনরব্াহী েচয়ারময্ান, pমখু সরকারী কর্মচারী গণয্ হoয়া মের্ম িবধান  

95৷ কর্তৃপk কর্তৃক আiন o সংি  িবষয়ািদ পিরচালনা  

96৷ মলূ পাঠ eবং iংেরজীেত পাঠ  

97৷ িবিধ o pিবিধ pণয়েনর kমতা  
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      iিপেজড িমক সংঘ o িশl সmির্কত আiন pণয়েনর লেkয্ pণীত আiন৷ 

  
 
েযেহতু রpানী pিkয়াকরণ a লসমেূহ িমকেদর সংঘ কিরবার aিধকার sীকার, মািলক o িমকগেণর মেধয্ সmর্ক িনয়ntণ 
eবং তাহােদর মেধয্ udতূ  মত পার্থকয্ বা িবেরাধ মীমাংসা eবং uহােদর সিহত সmির্কত বা সহায়ক িবষয়ািদ সmের্ক িবধান 
কিরবার জনয্ আiন pণয়ন করা সমীচীন o pেয়াজনীয়; 
 
েসেহতু eতddারা িনmরপূ আiন করা হiল-  

    

 
pথম aধয্ায় 
pারিmক 

  
সংিkp িশেরানামা, 
pেয়াগ eবং pবর্তন 

  

1৷ (1) ei আiন iিপেজড িমক সংঘ o িশl সmর্ক আiন, 2004 নােম aিভিহত হiেব৷ 
 
(2) সমg বাংলােদেশ iহার pেয়াগ হiেব৷ 
 
(3) iহা Bangladesh Export Processing Zones Authority Act, 1980 
(Act No. XXXVI of 1980)-eর aধীন pিতি ত রpানী pিkয়াকরণ a ল-eর 
কর্মচারী o মািলেকর েkেt pেযাজয্ হiেব৷ 
 
(4) iহা aিবলেm কারয্কর হiেব৷  

    
 
    

  
  
সংjা 

  

2৷ িবষয় বা pসংেগর পিরপnী না হiেল, ei আiেন,-  
 
 
 
(1) “সািলসকারী” aর্থ ধারা 53-eর aধীন িনযkু aনরুপূ েকান বয্িk;  
 
 
 
(2) “আপীল াiবযু্নাল” aর্থ ধারা 59-eর aধীন pিতি ত iিপেজড ম আপীল াiবযু্নাল;  
 
 
 
(3) “সংঘ” aর্থ ei আiেনর aধীন গিঠত েকান িমক সংঘ;  
 

 



 
 
(4) “কর্তৃপk” aর্থ বাংলােদশ রpানী pিkয়াকরণ a ল আiন, 1980 (1980 সেনর 36 নং 
আiন)-eর aধীন pিতি ত বাংলােদশ রpানী pিkয়াকরণ a ল কর্তৃপk;  
 
(5) “েরােয়দাদ” aর্থ ম াiবযু্নাল, সািলসকারী aথবা ম আপীল াiবযু্নাল কর্তৃক েকান িশl 
িবেরাধ aথবা uহার সিহত সmির্কত েকান িবষেয় pদt িসdাn, eবং েকান anরব্র্তীকালীন 
েরােয়দাদ uহার anর্ভুk হiেব;  
 
 
 
(6) “েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn” aর্থ েকান িশl iuিনট বা iuিনটসমহূ সmের্ক ধারা 45-eর 
aধীন িমক সংঘ যাহা েযৗথ দর-কষাকিষর িবষেয় uk iuিনট বা iuিনটসমেূহ দর-কষাকিষর 
uেdেশয্ িমকেদর pিতিনিধ;  
 
 
 
(7) “েকাmানী” aর্থ 1994 সােল েকাmানী আiেনর aধীন িনবিnত েকান েকাmানী যাহার aধীন
েকান a েল eক বা eকািধক িশl iuিনট রিহয়ােছ;  
 
 
 
(8) “মীমাংসা কারয্kম” aর্থ ei আiেনর aধীন মীমাংসাকারীর িনকট িন nাধীন েকান 
কারয্kম;  
 
 
 
(9) “মীমাংসাকারী” aর্থ ধারা 48-eর aধীন aনরুপূ পেদ িনযkু েকান বয্িk;  
 
 
 
(10) “মািলক” aর্থ েকান িশl iuিনট সmের্ক eiরপূ েকান বয্িk বা বয্িkবর্গ, িনগিমত হiয়া 
থাkন বা না থাkন, িযিন বা যাহা িনেয়াগ সmির্কত চুিkর aধীন িমকগণেক েকান িশl iuিনেট 
িনেয়াগদান কিরয়া থােকন বা থােক; eবং েকান a েল eক বা eকািধক িশl iuিনেট িমক 
িনেয়াগকারী েকান িনবিnত েকাmানী মািলক বিলয়া গণয্ হiেব;  
 
 
 
(11) “িনরব্াহী েচয়ারময্ান” aর্থ বাংলােদশ রpানী pিkয়াকরণ a ল কর্তৃপেkর িনরব্াহী 
েচয়ারময্ান;  
 
 
 
(12) “িনরব্াহী পিরষদ” aর্থ েকান সংেঘর গঠনতnt dারা uk সংেঘর িবষয়ািদর বয্বsাপনার 
দািয়tpাp পিরষদ;  
 
 
 
(13) “iিপেজড” aর্থ বাংলােদশ রpানী pিkয়াকরণ a ল কর্তৃপk আiন, 1980-eর aধীন 



pিতি ত েকান রpানী pিkয়াকরণ a ল;  
 
 
 
(14) “aৈবধ লক-আuট” aর্থ ei আiেনর িবধানাবলীর বয্তয্েয় েঘািষত, সিূচত বা aবয্াহত 
লক-আuট;  
 
 
 
(15) “aৈবধ ধর্মঘট” aর্থ ei আiেনর িবধানাবলীর বয্তয্েয় েঘািষত, সিূচত বা aবয্াহত েকান 
ধর্মঘট;  
 
 
 
(16) “িশl িবেরাধ” aর্থ মািলক eবং িমেকর মেধয্ udতূ  েকান িবেরাধ বা মতপার্থকয্ যাহা 
েকান বয্িkর িনেয়াগ বা aিনেয়াগ বা িনেয়ােগর শর্তাবলী বা কের্মর শর্তািদর সিহত সmির্কত;  
 
(17) “িশl iuিনট” aর্থ েকান a েল েকান dবয্ বা পণয্ psত বা uত্পাদন কিরবার জনয্ 
pিতি ত েকান িশl iuিনট; eবং িdতীয় o তৃতীয় aধয্ােয়র uেdশয্পূরণকেl eকিট a েল eকi 
মািলেকর aধীন eকািধক িশl iuিনট eকিট িশl iuিনট িহসােব গণয্ হiেব;  
 
 
 
(18) “লক-আuট” aর্থ মািলক কর্তৃক েকান কর্মsল বn করা aথবা uk কর্মsেলর েকান aংশ 
বn করা, aথবা সামিgক বা আংিশকভােব সামিয়ক কাজ বn করা, aথবা েকান িশl িবেরাধ 
সংkাn িবষেয়র সিহত জিড়ত হiবার ফেল মািলক কর্তৃক aনরুূপভােব সামিয়ক বা পূর্ণকালীন বn 
iuিনেটর সামিgকভােব বা শর্তাধীেন কর্মচারীিদগেক কাজ কিরেত িদেত asীকার করা, aথবা 
চাkরীর সিহত জিড়ত েকান শর্তাবলী মািনয়া লiবার জনয্ কর্মচারীিদগেক বাধয্ করাiবার uেdেশয্ 
মািলক কর্তৃক iuিনট বnকরণ, সামিয়কভােব কাজ বn রাখা, aথবা কাজ কিরেত িদেত asীকার 
করা;  
 
 
 
(19) “সংগঠন” aর্থ িমকেদর sার্থ সংরkণ o unিতসাধন কিরবার uেdেশয্ েকান িশl iuিনট 
বা iuিনটসমেূহ েযাগয্ িমকগেণর সমnেয় গিঠত িমক সংঘ;  
 
 
 
(20) “কর্মকর্তা” aর্থ েকান সংঘ সmের্ক uk সংেঘর িনরব্াহী পিরষেদর েকান সদসয্;  
 
 
 
(21) “িনর্ধািরত” aর্থ িবিধ বা pিবিধ dারা িনর্ধািরত;  
 
 
 
(22) “pিবিধ” aর্থ ei আiেনর aধীন pণীত েকান pিবিধ;  
 
 



 
(23) “িবিধ” aর্থ ei আiেনর aধীন pণীত েকান িবিধ;  
 
 
 
(24) “মীমাংসা” aর্থ মীমাংসা কারয্kেম uপনীত েকান মীমাংসা, eবং মীমাংসা কারয্kমবিহর্ভূত 
aনয্ েকান পdিতেত মািলক o িমেকর মেধয্ uপনীত িলিখতভােব সmািদত eবং sাkিরত েকান 
চুিk;  
 
 
 
(25) “ধর্মঘট” aর্থ েকান িশl iuিনেট কের্ম িনযkু eকদল িমক কর্তৃক সাধারণ ঐকমেতয্র 
িভিtেত সংঘবdভােব কাজ বn করা;  
 
 
 
(26) “sাkর” aর্থ বdৃা লুীর ছাপ anর্ভুk হiেব, যিদ uk শb েকান িমক সmের্ক বয্ব ত 
হiয়া থােক;  
 
 
 
(27) “ াiবযু্নাল” aর্থ ধারা 56-eর aধীন pিতি ত iিপেজড ম াiবযু্নাল;  
 
 
 
(28) “ িমক সংঘ” aর্থ ei আiেনর aধীন িমক o মািলকগেণর মেধয্ সmর্ক িনয়ntণ কিরবার 
uেdেশয্ িমকগণ কর্তৃক গিঠত সংঘ;  
 
 
 
(29) “ িমক” aর্থ মািলেকর সংjায় পেড় না eমন েয েকান বয্িk (িশkানিবস িহসােব িনযkু 
বয্িkসহ), িযিন, েবতন বা পািরেতািষেকর িভিtেত েকান a েল েকান িশl iuিনেট েকান দk, 
aদk, কািয়ক, কািরগরী aথবা করিণক কারয্ কিরবার জনয্, সরাসিরভােব বা িঠকাদােরর মাধয্েম 
েযভােবi হuক না েকন, িনযkু হiয়ােছন, eবং ukরপূ িনযিুkর শর্ত s ভােব বয্k থাkক বা না 
থাkক, েসi বয্িk িমক িহসােব গণয্ হiেবন, eবং েকান িশl িবেরােধর pে  ei আiন aনসুাের 
কারয্kম শরু ুকিরবার েkেt েসi বয্িk ei সংjার anর্ভুk হiেত পািরেব,যাহােক শািsমূলকভােব 
বরখাs, পদচুয্ত, ছঁাটাi aথবা েল-aফ করা হiয়ােছ, aথবা uk িবেরােধর সtূ ধিরয়া বা uk 
িবেরােধর কারেণ aনয্ েকানভােব চাkরী হiেত aপসািরত করা হiয়ােছ, aথবা যাহার শািsমলূক 
পদচুয্িত, বরখাs, েল-aফ aথবা aপসারেণর কারেণ uk িবেরােধর uত্পিt হiয়ােছ, িকn 
িনmিলিখত বয্িk iহার anর্ভুk হiেব না, যথা:-  
 
 
 
(ক) oয়াচ en oয়ার্ড (watch and ward) সদসয্, কনিফেডনিসয়াল সহকারী, সাiফার 
সহকারী, aিনয়িমত িমক eবং রnনশালা বা খাদয্ psতকারী িঠকাদার কর্তৃক িনেয়ািজত িমক; 
 
 
 
(খ) বয্বsাপক বা pশাসিনক দািয়েt িনেয়ািজত বয্িk;  



 
 
 
(গ) েকান বয্িk িযিন, সপুারভাiজারী পেদ িনেয়ািজত হiেলo, তাহার পেদর সিহত সংযkু কর্তবয্ 
aথবা তাহােক pদt kমতার কারেণ, ময্ােনজার বা pশাসিনক ধরেণর কাজ কিরয়া থােকন; eবং 
 
 
 
(30) “a ল” aর্থ বাংলােদশ রpানী pিkয়াকরণ a ল কর্তৃপk আiন, 1980-eর ধারা 10-
eর aধীন সরকার কর্তৃক pিতি ত েকান a ল৷  

    
 
    

  
  
আiেনর pাধানয্ 

  3৷ আপাততঃ বলবt aনয্ েকান আiেন িবপরীত যাহা িকছুi থাkক না েকন, ei আiেনর 
িবধানাবলী কারয্কর হiেব৷  

    
 
    

  
  
আiেনর িবধান হiেত 
aবয্াহিত pদােন 
akমতা 

  
4৷ সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা বা aনয্ েকান pকাের েকান a ল বা a লসমেূহ েকান 
িশl iuিনট aথবা েকান ে ণী বা বর্ণনার িশl iuিনটেক ei আiেনর েকান িবধােনর আoতা হiেত 
aবয্াহিত pদান কিরেত পািরেব না৷  

    
 
    

 
িdতীয় aধয্ায় 

িমক pিতিনিধt o কলয্াণ কিমিট 
  
িমক pিতিনিধt o 

কলয্াণ কিমিট 

  

5৷ (1) ei আiন pবির্তত হiবার পর িনরব্াহী েচয়ারময্ান বা eতদেুdেশয্ তাহার িনকট হiেত 
kমতাpাp েকান কর্মকর্তা েকান a েল িশl iuিনেটর মািলক o িমকগণেক িনর্ধািরত পdিতেত 
িমক pিতিনিধt o কলয্াণ কিমিট aতঃপর কিমিট বিলয়া aিভিহত নােম eকিট কিমিট িনি ত 

কিরেত বিলেবন৷ 
 
(2) পথৃক িনগিমতকরণ সনদসহ (certificate of incorporation) েকাmানী িহসােব 
িনবিnত েকান মািলক েকান a েল কারয্রত থািকেল uk a েল uহার aধীেন eকিট কিমিট 
থািকেব: 
 
তেব শর্ত থােক েয, েকাmানী িহসােব িনবিnত েকান মািলেকর aধীেন েকান a েল দiু বা তেতািধক
িশl iuিনট থািকেল uহারা ei ধারা uেdশয্পূরণকেl eকিট িশl iuিনট িহসােব গণয্ হiেব৷ 
 
(3) uপ-ধারা (4) eর িবধান সােপেk, eকজন আhায়কসহ aনিধক 15 (পেনর) eবং aনযু্ন 5 
(পাঁচ) জন সদসয্ সমnেয় eকিট কিমিট গিঠত হiেব৷ 
 
(4) েভাট pদােনর েযাগয্ িমকেদর সংখয্া 500 (পাঁচশত)-eর aিধক হiেল, কিমিটর সদসয্-সংখয্া 
5 (পাঁচ) জেনর uপর pিত 100 (eকশত) জেন 1 (eক) জন aনপুােত বির্ধত হiেব; তেব uk 
সদসয্-সংখয্া পূরব্ uিlিখত 15 (পেনর) জেনর aিধক হiেব না৷  
 



(5) েকান িশl iuিনেট িনেয়াগpাp েকবল েযাগয্ িমকেদর সমnেয় uk িশl iuিনেটর কিমিট 
গিঠত হiেব৷ 
 
(6) েগাপন বয্ালেটর মাধয্েম েযাগয্ িমকেদর মধয্ হiেত কিমিটর সদসয্গণ িনরব্ািচত হiেবন, eবং 
িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক িনর্ধািরত পdিতেত িনরব্ািচত সদসয্গেণর মধয্ হiেত কিমিটর আhায়ক 
িনরব্ািচত হiেবন৷ 
 
(7) ei aধয্ােয়র aধীন িনরব্াচেনর পdিত কর্তৃপk কর্তৃক িনর্ধািরত হiেব৷ 
 
(8) কিমিটর কারয্ালয় sাপেনর জনয্ িশl a েলর aভয্nের মািলক pেয়াজনীয় sােনর বয্বsা 
কিরেব৷  

    
 
    

  
  
েযাগয্ িমেকর িবেশষ 
সংjা 

  

6৷ ei aধয্ােয়র uেdশয্ পূরণকেl “েযাগয্ িমক” aের্থ- 
 
(ক) ei আiন pবির্তত হiবার পূেরব্ বািণিজয্কভােব uত্পাদন শরু ুকিরয়ােছ eমন eকিট িশl 
iuিনেটর কিমিটর সদসয্ িনরব্াচন কিরবার েযাগয্তার েkেt চাkরীেত িনেয়ািজত হiবার pরথম িদন 
হiেতi eকজন িমকেক বঝুাiেব; 
 
(খ) ei আiন pবির্তত হiবার পূেরব্ বািণিজয্কভােব uত্পাদন শরু ুকিরয়ােছ eমন eকিট িশl 
iuিনেটর কিমিটর সদসয্ িনরব্ািচত হiবার েযাগয্তার েkেt, িনেয়াগ sায়ী হiবার পর anত: 9 
(নয়) মাস হiয়ােছ eমন eকজন িমকেক বঝুাiেব; 
 
(গ) ei আiন pবির্তত হiবার পের বািণিজয্কভােব uত্পাদন শরু ুকিরয়ােছ eমন eকিট িশl 
iuিনেটর কিমিটর সদসয্ িনরব্াচন কিরবার েযাগয্তার েkেt, িনেয়াগ sায়ী হiবার পর anত: 3 
(িতন) মাস হiয়ােছ eমন eকজন িমকেক বঝুাiেব; eবং 
 
(ঘ) ei আiন pবির্তত হiবার পের বািণিজয্কভােব uত্পাদন শরু ুকিরয়ােছ eমন eকিট িশl 
iuিনেটর কিমিটর সদসয্ িনরব্ািচত হiবার েযাগয্তার েkেt, িনেয়াগ sায়ী হiবার পর anতঃ 3 
(িতন) মাস হiয়ােছ eমন eকজন িমকেক বঝুাiব৷  

    
 
    

  
  
িমক pিতিনিধt o 

কলয্াণ কিমিটর িনবnন 
o মরয্াদা 

  

7৷ (1) েকান a েলর েকান িশl iuিনেটর গিঠত েকান কিমিট নাম সহকাের কর্তৃপেkর িনকট 
িনবিnত হiেব৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন িনবিnত কিমিট eকিট িনগমবn সংsা (Body Corporate) 
িহসােব গণয্ হiেব, যাহার sায়ী ধারাবািহকতাসহ eকিট সাধারণ সীলেমাহর থািকেব, eবং িনবিnত 
নােম iহা চুিk কিরেত o ei আiেনর আoতায় সীিমত কারয্াবলী সmাদন কিরেত পািরেব eবং uk
নােম iহা মামলা কিরেত পািরেব o iহার িবরেুdo মামলা করা যাiেব৷  

    
 
    

  
  



কিমিটর aিধকার o 
কারয্াবলী 

  

8৷ (1) মািলেকর সিহত চাkরীর শর্তািদ eবং uত্পাদনশীলতা o pবিৃd হiেত pাপয্ পাির িমক বা 
পাoনা eবং িমকেদর িশkা সmির্কত িবষেয় আলাপ-আেলাচনার aিধকার কিমিটর থািকেব৷ 
চাkরীর শর্তািদ eবং uত্পাদনশীলতা o pবিৃd হiেত pাপয্ পাির িমক বা পাoনা eবং িমকেদর 
িশkা সmির্কত িবষেয় আলাপ-আেলাচনার uেdেশয্ তথয্ pািpর জনয্ কিমিট কর্তৃক েপশকৃত েকান 
যিুkসংগত aনেুরাধ মািলক asীকার কিরেব না৷ 
 
(2) েকান a েল েকান িশl iuিনেট কিমিট িবদয্মান থাকাকােল কর্তৃপk কর্তৃক িনর্ধািরত েবতন o 
আির্থক সিুবধািদ কারয্কর থািকেব eবং uপ-ধারা (1) aনযুায়ী েকান সেুযাগ-সিুবধা iহার 
aিতিরk হiেব৷ 
 
(3) িনেয়াগকারী কর্তৃপk o কিমিটর মেধয্ uপ-ধারা (1) eর aধীন আলাপ-আেলাচনার মাধয্েম 
সmািদত িলিখত চুিkর আiনগত বাধয্বাধকতা থািকেব eবং iহা আদালেতর মাধয্েম বলবেতয্াগয্ 
হiেব৷ 
 
(4) কিমিটর কারয্াবলী হiেব িশl সmের্কর unয়ন, িবেরাধ-িনবারণ o িন িtেত pয়াস gহণ 
eবং মািলক o িমকেদর মােঝ সসুmর্ক িনি ত o akু  রািখবার বয্বsা gহেণ uত্সাহ pদান 
করা, eবং িবেশষভােব- 
 
(ক) মািলক o িমকগেণর মােঝ পারsিরক সমেঝাতা বজায় রািখবার uেdেশয্ যথাসাধয্ pেচ া 
চালােনা; 
 
(খ) কর্মেkেt িমকেদর sাsয্, িনরাপtার শর্তািদ eবং চাkরীর িন য়তা o কের্মর সnি র 
unয়ন করা; 
 
(গ) িশl iuিনেটর মেধয্ কািরগির pিশkেণর uত্সাহ pদান করা; 
 
(ঘ) িশl iuিনেটর utম o সাম সয্পূর্ণ কের্মর পিরেবশ সিৃ  কিরেত সহায়ক পদেkপ gহণ করা; 
eবং 
 
(ঙ) utম ম-বয্বsাপনা গিড়য়া তুিলবার uেdেশয্ পারsিরক sার্থ-সংি  aনয্ানয্ িবষেয় 
আেলাচনা করা৷ 
 
(5) কর্তৃপk pিবিধর মাধয্েম uk কিমিটর aনয্ানয্ কারয্াবলী o ভূিমকা সংkাn িবsািরত িবধান 
pণয়ন কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

  
  
কিমিটর সভা 

  

9৷ (1) িমক pিতিনিধt o কলয্াণ কিমিট 8 ধারার aধীন কারয্াবলী সmাদেনর uেdেশয্ 
আেলাচনা o মত িবিনমেয়র মাধয্েম পদেkপ gহেণর সপুািরশ কিরেত pিত দiু মােস anতঃ eকবার 
সভায় িমিলত হiেব৷ 
 
(2) কিমিটর pিতিট সভার কারয্িববরণী সভা aনিু ত হiবার 15 িদেনর মেধয্ িনরব্াহী েচয়ারময্ান 
eবং মীমাংসাকারী-eর িনকট েপশ কিরেত হiেব৷  

    
 
    

  
  



িবিধ o কারয্িবিধ 
িনর্ধারেণ কিমিটর 
sাধীনতা 

  

10৷ (1) uপ-ধারা (2) eর িবধান সােপেk, ei ধারার aধীন গিঠত কিমিট iহার aভয্nরীণ 
নীিতমালা, িবিধ o কারয্পdিত িনর্ধারেণর েkেt sাধীন থািকেব৷ 
 
(2) কিমিট কর্তৃক uপ-ধারা (1) eর aধীন গহৃীত নীিতমালা, িবিধ o কারয্পdিত ei আiন, 
িবিধমালা eবং ei আiেনর aধীন pণীত pিবধানমালার েকান িবধােনর সিহত aসাম সয্পূর্ণ হiেব 
না৷  

    
 
    

  
  
কিমিটর েময়াদ o 
aবসায়ন 

  

11৷ (1) েয েকান িশl iuিনেটর জনয্ গিঠত কিমিট 31 aেkাবর, 2006 তািরখ পরয্n িবদয্মান 
থািকেব৷ 
 
(2) uপ-ধারা (3) eর িবধান সােপেk, িনেয়াগকারী কর্তৃপেkর icানযুায়ী কিমিট 31 aেkাবর, 
2006 তািরেখর পেরo কারয্ চালাiয়া যাiেত পািরেব৷ 
 
(3) েকান িশl iuিনেট িমক সংঘ গিঠত হiবার সে  সে  কিমিটর aবসায়ন হiেব৷  

    
 
    

  
  
কিমিটর িনরব্ািচত 
কর্মকর্তােদর শৃ লা o 
িনরাপtা 

  

12৷ (1) কিমিটর আhায়ক বা েয েকান সদসয্েক িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর পূরব্ানেুমাদন বয্িতেরেক eক 
a ল হiেত aনয্ a েল eকi a েলর eক িশl iuিনট হiেত aনয্ িশl iuিনেট বদিল করা যাiেব
না৷ 
 
(2) কিমিটর আhায়ক বা েকান সদসয্েক িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর পূরব্ানেুমাদন বয্িতেরেক চাkরী হiেত 
সামিয়কভােব বরখাs, aপসারণ বা aনয্ েকানভােব কর্মচুয্ত করা যাiেব না৷ 
 
(3) uপ-ধারা (2) eর িবধান সেtto, আhায়ক বা েকান সদসয্েক ei আiন বা তdধীন pণীত িবিধ
বা pিবিধর aধীন িনিষd aনয্ায় আচরেণর aিভেযােগর িভিtেত চাkরী হiেত সামিয়কভােব 
বরখাs কিরেত বা তাহার িবরেুd শৃ লামলূক কারয্kম gহণ কিরেত মািলক বািরত বিলয়া গণয্ 
হiেব না৷ 
 
(4) uপ-ধারা (3) eর aধীন মািলেকর েয েকান কােরয্র ৈবধতার pে  িসdাn pদােন িনরব্াহী 
েচয়ারময্ােনর কর্তৃt থািকেব, eবং িতিন মািলেকর গহৃীত েকান বয্বsা বহাল রািখেত বা বািতল 
কিরেত, eবং েকান কর্মকর্তােক s-পেদ পনুবর্হাল eবং তাহার aপিরেশািধত মজরুী o সিুবধািদ 
পিরেশােধর িনের্দশ pদান কিরেত পািরেবন৷  

    
 
    

 
তৃতীয় aধয্ায় 
িমক সংঘ 

  
িমক সংঘ গঠন 

  

13৷ (1) 31 aেkাবর 2006 তািরখ utীর্ণ হiবার eবং 1 নেভmর 2006 তািরখ শরু ুহiবার 
পর েকান a েল aবিsত েকান িশl iuিনেট িনেয়ািজত িমকগেণর, ei আiন dারা বা ei আiেনর
aধীন pণীত িবধানাবলী সােপেk, ম সmর্ক িবষেয় কারয্সmাদেনর িনিমt সংঘ গঠন কিরবার 
aিধকার থািকেব৷  
 
(2) পথৃক িনগিমতকরণ সনদসহ (certificate of incorporation) েকাmানী িহসােব 



িনবিnত েকান মািলক েকান a েল কারয্রত থািকেল uk a েল uহার aধীন eকিট িমক সংঘ 
থািকেব: 
 
তেব শrত থােক েয, েকাmানী িহসােব িনবিnত মািলেকর aধীন েকান a েল দiু বা তেতািধক িশl 
iuিনট থািকেল uহারা ei ধারার uেdশয্ পূরণকেl eকিট িশl iuিনট িহসােব গণয্ হiেব৷  
 
(3) িমক সংেঘর েময়াদ হiেব 1 নেভmর 2006 তািরখ হiেত 31 aেkাবর 1[ 2010] তািরখ 
পরয্n।  

    
 
    

  
  
সংঘ গঠন কিরবার জনয্ 
দাবী 

  

14৷ (1) যিদ েকান a েল aবিsত েকান িশl iuিনেট কর্মরত েযাগয্ িমকগণ েকান সংঘ গঠন 
কিরেত আgহী হiয়া থােকন, তাহা হiেল uk িশl iuিনেট কর্মরত েযাগয্ িমকগেণর aনযু্ন 30% 
(িtশ শতাংশ) িমক িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনকট িনর্ধািরত ফরেম দরখাs কিরয়া eকিট িমক সংঘ
গঠন কিরবার দাবী েপশ কিরেবন৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন দরখাs pািpর পর িনরব্াহী েচয়ারময্ান পরীkা কিরয়া িনি ত হiেবন
েয, aনযু্ন 30% (িtশ শতাংশ) েযাগয্ িমক aনরুপূ দরখােs sাkর বা বdৃা িুলর ছাপ িদয়া পk 
হiয়ােছন৷ 
 
(3) ধারা 15 eর aধীন aনিু ত গণেভােটর ফলাফেলর িভিtেত যিদ পিরেশেষ েকান িমক সংঘ 
গিঠত না হiয়া থােক, তাহা হiেল uk কারেণ েকান মািলক েকান pকােরi েকান িমেকর pিত uপ-
ধারা (1) eর aধীন দরখােs পk হiবার জনয্ েকানরপূ ৈবষময্মূলক আচরণ কিরেবন না; eবং 
eiরপূ েকান ৈবষময্মলূক আচরণ কিরেল তাহা ধারা 41 eর aধীন মািলক কর্তৃক aনয্ায় আচরণ 
িহসােব গণয্ হiেব৷ 
 
(4) েকান িমক কর্তৃক ei ধারার aধীন sাkিরত েকান ফরম, uহা sাkিরত হiবার তািরখ হiেত
ছয় মাস পরয্n ৈবধ থািকেব; eবং 1 নেভmর, 2006 তািরখ eর পূেরব্ aনরুপূ েকান ফরম পূরণ বা 
sাkর করা যাiেব না৷  

    
 
    

  
  
সংঘ গঠেনর জনয্ 
সমর্থন িনরূপেণর 
uেdেশয্ aনেু য় 
গণেভাট 

  

15৷ (1) িনরব্াহী েচয়ারময্ান ধারা 14 eর uপ-ধারা (2) eর aধীন যিদ ei মের্ম সn  হiয়া 
থােকন েয, েযাগয্ িমকগেণর aনযু্ন 30% িনর্ধািরত ফরেম দরখাs কিরয়া সংঘ গঠন কিরবার 
জনয্ দাবী েপশ কিরয়ােছন, তাহা হiেল িতিন ধারা 14 eর uপ-ধারা (1) eর aধীন দরখাs pািpর 
পর aনিধক 5 িদবেসর মেধয্ িমক সংঘ গঠেনর aনkুেল েযাগয্ িমকগেণর সমর্থন িনরপূণ 
কিরবার uেdেশয্ িশl iuিনেট কর্মরত েযাগয্ িমকেদর গণেভাট aনু ান কিরেবন৷ 
 
(2) 50% (প াশ শতাংশ) eর aিধক েযাগয্ িমক েভাট pদান না কিরয়া থািকেল, ei ধারার 
aধীন aনিু ত গণেভাট aকারয্কর হiেব৷ 
 
(3) যিদ 50% (প াশ শতাংশ) eর aিধক িমক েভাট pদান কিরয়া থােকন eবং pদt েভােটর 
50% (প াশ শতাংশ) eর aিধক েভাট িমক সংঘ গঠেনর পেk হiয়া থােক, তাহা হiেল uহার 
dারা uk িশl iuিনেট িনেয়ািজত িমকগণ ei আiেনর িমকসংঘ গঠেনর ৈবধ aিধকার aর্জন 
কিরেব; eবং িনরব্াহী েচয়ারময্ান গণেভাট aনিু ত হiবার 25 িদেনর মেধয্ uk সংঘেক িনবnন 
pদান কিরেবন৷ 



 
(4) েগাপন বয্ালেটর মাধয্েম গণেভাট aনিু ত হiেব eবং গণেভাট aনু ােনর পdিত িনর্ধািরত না 
হoয়া পরয্n িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক pদt আেদশ dারা িনর্ধািরত পdিতেত গণেভাট aনিু ত 
হiেব৷  

    
 
    

  
  
পরবর্তী eক বত্সর 
গণেভাট িনিষd   

16৷ ধারা 15 eর aধীন aনিু ত গণেভােট িমকগণ যিদ িমক সংঘ গঠন কিরবার পেk সমর্থন 
aর্জন কিরেত বয্র্থ হন, তাহা হiেল eক বত্সর aিতবািহত হiবার পূেরব্ uk িশl iuিনেট পনুরায় 
গণেভাট aনু ান করা যাiেব না৷  

    
 
    

  
  
িমক সংেঘর গঠনতnt 

  

17৷ (1) িমকগণ িমক সংঘ গঠন কিরবার পেk ধারা 15 eর aধীন তাহােদর সমর্থন বয্k 
কিরয়া থািকেল, িনরব্াহী েচয়ারময্ান তত্পরবর্তী aনিধক 5 িদবেসর মেধয্ িমকগণেক, eকজন 
আhায়কসহ aনিধক নয় জন pিতিনিধর সমnেয়, eকিট গঠনতnt pণয়ন কিমিট (aতঃপর pেয়াজন 
aনযুায়ী “গঠনতnt কিমিট” বিলয়া aিভিহত) গঠন কিরবার জনয্ বিলেবন৷  
 
(2) psাব pািpর 5 িদবেসর মেধয্ িনরব্াহী েচয়ারময্ান, তত্কর্তৃক সn  হoয়া সােপেk, uk 
গঠনতnt কিমিট aনেুমাদন কিরেবন eবং 15 িদবেসর মেধয্ গঠনতnt pণয়ন o েপশ কিরবার জনয্ 
গঠনতnt কিমিটেক বিলেবন৷  
 
 
 
(3) গঠনতেntর েকান িবধান ei আiেনর েকান িবধােনর পিরপnী হiেব না eবং ei আiেনর 
িবধােনর সিহত সংগিতপূর্ণ হiেত হiেব৷  
 
 
 
(4) ei আiেনর aধীন সংেঘর গঠনতেnt িনmবির্ণত psাবসমহূ anর্ভুk হiেব, যথা:-  
 
 
 
(ক) eকিট সাধারণ পিরষদ, যাহার সদসয্ হiেবন uk িমক সংেঘর সদসয্ িহসােব িনবিnত সকল 
েযাগয্ িমক; 2[ *****]  
 
 
 
(খ)eকজন সভাপিত, eকজন সাধারণ সmাদক eবং eকজন েকাষাধয্kসহ 3[ aনিধক পেনর eবং 
aনযূ্ন পাঁচিট] পেদর সমnেয় eকিট িনরব্াহী পিরষদ, যাহার সকল সদসয্ সাধারণ পিরষেদর সদসয্গণ
কর্তৃক িনরব্ািচত হiেবন৷ 4[ ;]  
 
 
 
5[ (গ) েভাট pদােনর েযাগয্ িমকেদর সংখয্া 500 (পাঁচশত) eর aিধক হiেল, িনরব্াহী পিরষেদর 
সদসয্ সংখয্া 5 (পাঁচ) জেনর uপর pিত 100 (eকশত) জেন 1 (eক) জন aনপুােত বির্ধত হiেব; 



তেব uk সদসয্ সংখয্া দফা (খ) েত uিlিখত 15 (পেনর) eর aিধক হiেব না; েযাগয্ িমক সংখয্া
pিত 100 (eকশত) জন িনর্ধারেণর েkেt যিদ িমক সংখয্ার েকান ভgাংশ হয়, তাহা হiেল uk 
ভgাংেশর আেলােক িমক pিতিনিধ িনর্ধারেণর েkেt িমক সংখয্া যিদ 50 জেনর িনেm হয় তাহা 
হiেল পূরব্বর্তী পূর্ণ সংখয্া eবং যিদ 50 জেনর aিধক হয় তাহা হiেল পূরব্বর্তী পূর্ণ সংখয্ার সিহত 
েযাগ কিরয়া uk সংখয্া িনর্ধারণ কিরেত হiেব।]  

    
 
    

  
  
গঠনতেntর aিধকতর 
আবশয্ক িবষয়ািদ 

  

18৷ (1) সংঘ গঠন কিরবার uেdেশয্ pণীত েকান গঠনতnt ei আiেনর aধীন aনেুমািদত হiেব 
না, যিদ না uk গঠনতেnt িনmবির্ণত িবষয়ািদ anর্ভুk হiয়া থােক, যথা:- 
 
(ক) িমক সংেঘর নাম o িঠকানা; 
 
(খ) িমক সংঘ গঠেনর uেdশয্সমহূ; 
 
(ঘ) িমক সংেঘর তহিবেলর uত্স eবং uk তহিবল pেযাজয্ হiবার েktসমহূ; 
 
(ঙ) েয সমs শের্ত eকজন সদসয্ িমক সংেঘর গঠনতnt aনযুায়ী েকান সিুবধা pািpর aিধকারী 
হiেবন eবং যাহার aধীেন েকান জিরমানা aথবা বােজয়ািpর আেদশ তাহার uপর আেরািপত হiেত 
পািরেব; 
 
(চ) িমক সংেঘর সদসয্গেণর তািলকা সংরkণ eবং কর্মকর্তা িকংবা িমক সংেঘর সদসয্গণ 
কর্তৃক uk তািলকা পিরদর্শেনর জনয্ রাখা সিুবধািদর িববরণ; 
 
(ছ) গঠনতnt সংেশািধত, পিরবির্তত বা বািতল হiবার পdিত; 
 
(জ) িমক সংেঘর তহিবেলর িনরাপtা, েহফাজত, uহার বাত্সিরক িনরীkা, িনরীkার পdিত eবং 
কর্মকর্তা o িমক সংেঘর সদসয্গণ কর্তৃক িহসাব বিহসমহূ পিরদর্শেনর িনিমt রাখা সিুবধািদ; 
 
(ঝ) িমক সংঘ বািতলকরণ সmির্কত পdিত; 
 
(ঞ) িমক সংেঘর সাধারণ পিরষদ কর্তৃক কর্মকর্তাগণ িনরব্ািচত হiবার পdিত eবং eকজন 
কর্মকর্তা িনরব্ািচত বা পনুঃ িনরব্ািচত হiবার পর েয েময়ােদ o েয পেদ বহাল থািকেত পািরেবন, 
uহার uেlখ; 
 
(ট) িমক সংেঘর সাধারণ পিরষদ হiেত পদতয্াগ o সদসয্পদ বািতল হiবার পdিত uেlখ; 
 
(ঠ) িমক সংেঘর েকান কর্মকর্তার িবরেুd aনাsা jাপেনর পdিত; eবং 
 
(ড) িমক সংেঘর িনরব্াহী পিরষদ o সাধারণ পিরষেদর সভাসমহূ, যাহােত িনরব্াহী পিরষদ anত: 
pিত চার মােস eকবার eবং সাধারণ পিরষদ pিত বত্সের anত: eকবার সভায় িমিলত হiবার 
বাধয্বাধকতা থািকেব৷ 
 
(2) িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর পূরব্ানেুমাদন বয্তীত েকান িমক সংঘ a ল বিহর্ভূত েকান uত্স হiেত 
েকান aর্থ সংgহ বা gহণ কিরেব না৷  

    
 



    
  

  
গঠনতnt aনেুমাদন 

  

19৷ িনরব্াহী েচয়ারময্ান যিদ ei মের্ম সn  হiয়া থােকন েয, ei আiেনর িবধানসমহূ যথাযথভােব 
pিতপালন কিরয়া গঠনতnt pণীত হiয়ােছ eবং ei আiেনর িকংবা uহার aধীন pণীত েকান িবিধ 
বা pিবিধর বয্তয্য় করা হয় নাi, তাহা হiেল িতিন uk গঠনতnt aনেুমাদন eবং 5 িদবেসর মেধয্ 
তtের্ম eকিট aনেুমাদনপt জারী কিরেবন৷  

    
 
    

  
  
সংঘ িনবnীকরেণর জনয্ 
আেবদন   20৷ গঠনতnt pণয়ন কিমিটর আhায়ক ধারা 19-eর aধীন aনেুমািদত গঠনতেntর aধীন গিঠত 

িমক সংেঘর িনবnীকরেণর জনয্ িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনকট িলিখতভােব আেবদন কিরেবন৷  
    
 
    

  
  
দরখােsর আবশয্ক 
িবষয়সমহূ 

  

21৷ িমক সংেঘর িনবিnকরেণর জনয্ িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনকট আেবদনপt েপশ কিরেত হiেব 
eবং uহােত- 
 
(ক) aনেুমািদত গঠনতেntর িতনিট aনিুলিপ সিnেবিশত হiেব; eবং 
 
(খ) eকিট বর্ণনা যাহােত uিlিখত থািকেব- 
 
(a) িমক সংেঘর নাম o িঠকানা; 
 
(আ) সংঘ গঠেনর তািরখ; 
 
(i) িমক সংেঘর সদসয্গেণর পদবী, নাম, বয়স eবং িঠকানা; eবং 
 
(ঈ) চঁাদা pদানকারী সদসয্গেণর পিরপূর্ণ িববরণ৷  

    
 
    

  
  
সংেঘর িনবnীকরণ 

  

22৷ (1) িনরব্াহী েচয়ারময্ান যিদ ei মের্ম সn  হiয়া থােকন েয, িমক সংঘ ei আiেনর aধীন 
সকল আবশয্কতা pিতপালন কিরয়ােছ eবং aনেুমািদত গঠনতেntর কাঠােমার মেধয্i uহা গিঠত 
হiয়ােছ, তাহা হiেল িতিন ধারা 20-eর aধীন আেবদনপt pািpর 10 িদবেসর মেধয্ uk িমক 
সংঘেক িনর্ধািরত েরিজsাের িনবnন কিরেবন৷ 
 
(2) যিদ িনরব্াহী েচয়ারময্ান েদিখেত পান েয, দরখােs pেয়াজনীয় িবষয় বা িবষয়ািদর aপূর্ণতা 
রিহয়ােছ, তাহা হiেল িতিন িলিখতভােব তাহার আপিt uk িমক সংঘেক দরখাs pািpর 10 
িদবেসর মেধয্ aবিহত কিরেবন eবং aবিহত হiবার 10 িদবেসর মেধয্ িমক সংঘ uk 
আপিtসমেূহর জবাব pদান কিরেবন৷ 
 
(3) িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক utািপত আপিtসমহূ সেnাষজনকভােব পিরপূরণ করা হiেল, িনরব্াহী 
েচয়ারময্ান uপ-ধারা (1) e বির্ণত পdিতেত uk িমক সংঘেক িনবিnত কিরেবন eবং যিদ 



আপিtসমেূহর সেnাষজনক জবাব pদান করা না হয় তাহা হiেল িনরব্াহী েচয়ারময্ান আেবদন 
pতয্াখয্ান কিরেত পািরেবন৷ 
 
(4) আেবদনপt pতয্াখয্ান করা হiেল aথবা িনরব্াহী েচয়ারময্ান আপিt িন িt কিরবার পর uপ-
ধারা (1) e িনর্ধািরত 10 িদবেসর মেধয্ দরখাs িন িt না কিরয়া িবলm কিরেল, িমক সংঘ 
াiবযু্নােল আেবদন েপশ কিরেত পািরেব; eবং ei াiবযু্নাল uহার রােয় কারণ uেlখপূরব্ক, আেদশ

pদান কিরয়া িনরব্াহী েচয়ারময্ানেক িমক সংঘ িনবnন eবং িনবnীকরণ সmির্কত সনদ জারী 
কিরবার জনয্ িনের্দশ pদান কিরেত পািরেব, aথবা আেবদন খািরজ কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

  
  
িনবnীকরণ সmির্কত 
সনদ   

23৷ ধারা 22 eর aধীন েকান সংঘেক িনবnন কিরবার পর িনরব্াহী েচয়ারময্ান িনর্ধািরত ফরেম 
িনবnন সmির্কত সনদ জারী কিরেবন৷ uk সনদ ei আiেনর aধীন uk িমক সংঘ 
যথাযথভােব িনবিnত হiবার িবষেয় চূড়াn pমাণ িহসােব গণয্ হiেব৷  

    
 
    

  
  
নতুন িশl iuিনেট 3 
মাস পরয্n সংঘ গঠন 
িনিষd 

  
24৷ ei আiন কারয্কর হiবার পর pিতি ত েকান িশl iuিনেট বািণিজয্ক uত্পাদন শরু ুহiবার 
পরবর্তীেত িতন মাস aিতবািহত হiয়া না থািকেল uk iuিনেট ei আiেনর aধীন েকান িমক 
সংঘ গঠন কিরবার aনমুিত pদান করা যাiেব না৷  

    
 
    

  
  
িমক সংেঘর সংখয্া 

সmির্কত সীমাবdতা 

  

25৷ (1) েকান a েল েকান িশl iuিনেট eেকর aিধক িমক সংঘ গঠন করা যাiেব না৷ 
 
(2) েকান a েল eকi মািলক েকাmানীর aধীন eকািধক িশl iuিনট থািকেল eবং aনরুূপ িশl 
iuিনটসমেূহর েকান eকিট iuিনট ধারা 24-eর আoতাভুk হiয়া থািকেল, uহার dারা aবিশ  
িশl iuিনটসমেূহ িমক সংঘ গঠন বািরত হiেব না৷  

    
 
    

  
  
িশl iuিনেটর 
মািলকানা িনর্ধারেণ 
িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর 
kমতা 

  

26৷ eকi a েল দiু বা তেতািধক িশl iuিনট eকi মািলেকর aধীন িকনা েসi pে  েকান সেnহ 
বা িবেরাধ udতূ  হiয়া থািকেল, তdিবষেয় িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক pদt িসdাn চূড়াn হiেব৷  

    
 
    

  
  
সংেঘর সদসয্পদ eবং 
কর্মকা    

27৷ (1) িমক সংেঘর কর্মকা  সংি  a েলর আ িলক সীমার মেধয্ সীমাবd থািকেব৷ 
 
(2) eকজন িমক েয িশl iuিনেট িনযkু থািকেবন, িতিন েকবল uk িশl iuিনেট িমক সংেঘর 



সদসয্ হiবার aিধকারী হiেবন৷ 
 
(3) ধারা 32-eর aধীন িমক সংেঘর েফডােরশন গঠেনর aিধকার বয্তীত, েকান eকিট a েল 
গিঠত েকান িমক সংঘ uk a েল গিঠত aনয্ েকান িমক সংঘ িকংবা েকান a ল বিহর্ভূত েকান 
িমক সংেঘর সিহত aিধভুk হiেত িকংবা aনয্ েকান pকার সং ব রkা কিরেত পািরেব না৷  

    
 
    

  
  
িনরব্াহী পিরষেদর 
িনরব্াচন 

  

28৷ (1) কর্তৃপk কর্তৃক সংগিঠত o পিরচািলত েকান িনরব্াচেন েগাপন বয্ালেটর মাধয্েম ei 
আiেনর aধীন েকান িমক সংেঘর িনরব্াহী পিরষেদর সদসয্গণ uk িমক সংেঘর িনবিnত সাধারণ
সদসয্গণ কর্তৃক িনরব্ািচত হiেবন৷ 
 
(2) েকবল েযাগয্ িমকগণ ei aধয্ােয়র aধীন িনরব্াহী পিরষেদর িনরব্ািচত হiেত eবং েভাট pদান 
কিরেত aিধকারী হiেবন৷ 
 
(3) ei aধয্ােয়র uেdশয্ পূরণকেl “েযাগয্ িমক” aের্থ- 
 
(ক) ei আiন pবির্তত হiবার পূেরব্ বািণিজয্কভােব uত্পাদন শরু ুকিরয়ােছ eমন eকিট িশl 
iuিনেটর িনরব্াহী পিরষেদর সদসয্ িনরব্াচন কিরবার েযাগয্তার েkেt চাkরীেত িনেয়ািজত হiবার 
pথম িদন হiেত eকজন িমকেক বঝুাiেব; 
 
(খ) ei আiন pবির্তত হiবার পূেরব্ বািণিজয্কভােব uত্পাদন শরু ুকিরয়ােছ eমন eকিট িশl 
iuিনেটর িনরব্াহী পিরষেদর সদসয্ িনরব্ািচত হiবার েযাগয্তার েkেt, িনেয়াগ sায়ী হiবার পর 
anতঃ 9 (নয়) মাস হiয়ােছ eমন eকজন িমকেক বঝুাiেব; 
 
(গ) ei আiন pবির্তত হiবার পের বািণিজয্কভােব uত্পাদন শরু ুকিরয়ােছ eমন eকিট িশl 
iuিনেটর িনরব্াহী পিরষেদর সদসয্ িনরব্াচন কিরবার েযাগয্তার েkেt, িনেয়াগ sায়ী হiবার পর 
anতঃ 3 (িতন) মাস হiয়ােছ eমন eকজন িমকেক বঝুাiেব; eবং 
 
(ঘ) ei আiন pবির্তত হiবার পর বািণিজয্ক uত্পাদন শরু ুকিরয়ােছ eমন eকিট িশl iuিনেটর 
িনরব্াহী পিরষেদর সদসয্ িনরব্ািচত হiবার েযাগয্তার েkেt, িনেয়াগ sায়ী হiবার পর anতঃ 3 
(িতন) মাস হiয়ােছ eমন eকজন িমকেক বঝুাiেব৷  

    
 
    

  
  
িনরব্াহী পিরষেদর 
aনেুমাদন   

29৷ িনরব্াহী পিরষদ গঠনতেntর কাঠােমার aধীেন যথাযথভােব িনরব্ািচত হiয়া থািকেল িনরব্াচেনর 
ফলাফল েঘাষণার 5 (পাঁচ) িদবেসর মেধয্ িনরব্াহী েচয়ারময্ান uহা aনেুমাদন কিরেবন৷  

    
 
    

  
  
িনরব্াহী পিরষেদর েময়াদ 

  
30৷ পূেরব্i িনবnনচুয্িত, িকংবা 31 aেkাবর, 6[ 2010] তািরেখর পূেরব্ aনয্ েকান pকাের 
aবসায়ন না হiয়া থািকেল, েকান সংেঘর িনরব্াহী পিরষদ কর্তৃপk কর্তৃক aনেুমািদত হiবার পর 
চার বত্সেরর জনয্ বহাল থািকেব৷  

    



 
    

  
  
পরবর্তী িনরব্াচন 
aনু ান 

  

31৷ (1) েকান িমক সংেঘর িনরব্াহী পিরষেদর িনরব্াচন uহার িনর্ধািরত েময়াদ utীর্ণ হiবার 
পূরব্বর্তী 90 িদবেসর মেধয্ aনিু ত হiেব৷ 
 
(2) িনর্ধািরত েময়াদ utীর্ণ হiবার পূেরব্i যিদ েকান িমক সংেঘর িনরব্াহী পিরষদ ভংগ হiয়া যায়, 
তাহা হiেল aনরুপূ ভংগ হiবার পরবর্তী 90 িদবেসর মেধয্ uহার পরবর্তী িনরব্াচন aনিু ত হiেব৷ 

    
 
    

  
  
িমক সংেঘর 

েফডােরশন 

  

32৷ (1) েকান a েল গিঠত িমক সংঘসমেূহর 50 শতাংেশর aিধক সmত হiেল, uহারা uk 
a েল eকিট িমক সংেঘর েফডােরশন গঠন কিরেত পািরেব৷ 
 
(2) পূেরব্i িনবnনচুয্ত িকংবা aবসায়ন হiয়া না থািকেল, ei ধারার aধীন গিঠত েফডােরশন 
িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক aনেুমািদত হiবার তািরখ হiেত পরবর্তী চার বত্সেরর জনয্ বহাল 
থািকেব৷ 
 
(3) েকান a েল গিঠত েকান িমক সংেঘর েফডােরশন aনয্ েকান a েলর েফডােরশন aথবা েকান
a ল বিহর্ভূত েকান েফডােরশেনর সিহত aিধভুk হiেত িকংবা aনয্ েকান pকাের সং ব রkা 
কিরেত পািরেব না৷ 
 
(4) কর্তৃপk pিবিধ dারা িমক সংেঘর েফডােরশেনর িনরব্াচেনর পdিত eবং aনয্ানয্ িবষয় 
িনর্ধারণ কিরেব৷  

    
 
    

  
  
েকান িমক সংেঘর 
সদসয্ িকংবা কর্মকর্তা 
হiবার েkেt aেযাগয্তা   

33৷ েকান িমক সংেঘর গঠনতnt বা িবিধসমেূহ যাহা িকছুi থাkক না েকন, েকান বয্িk েকান 
িমক সংেঘর কর্মকর্তা িনরব্ািচত হiবার বা থািকবার aিধকারী হiেবন না, যিদ িতিন ৈনিতক 

sলনজিনত বা ei আiন িকংবা তdধীন pণীত েকান িবিধ বা pিবিধর aধীন েকান aপরােধ েদাষী 
সাবয্s হiয়া েয েকান েময়ােদ কারাদে  দি ত হiয়া মিুk পাiবার পর দiু বত্সরকাল aিতবািহত 
হiয়া না থােক৷  

    
 
    

  
  
িনবিnত িমক সংঘ 
কর্তৃক েরিজsার, iতয্িদ 
সংরkণ 

  

34৷ pিতিট িনবিnত িমক সংঘ িনর্ধািরত ফরেম o িনর্ধািরত পdিতেত িনmিলিখত িবষয়সমহূ 
সংরkণ কিরেব, যথা:- 
 
(ক) eকিট েরিজsার, যাহােত pেতয্ক সদসয্ কর্তৃক pদt চঁাদার িববরণ uিlিখত থািকেব; 
 
(খ) eকিট িহসাব বিহ, যাহােত আয় o বয্য় সmির্কত তথয্ uিlিখত থািকেব; eবং 
 
(গ) eকিট কারয্িববরণী বিহ, যাহােত সভার কারয্িববরণী িলিপবd থািকেব৷  

    



 
    

  
  
িমক সংেঘর 

িনবnনচুয্িত 

  

35৷ (1) েকান িমক সংঘ বহাল থাকাকালীন েয েকান সমেয় aনযু্ন 30% েযাগয্ িমক িনর্ধািরত
ফরেম িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনকট আেবদন কিরয়া সংেঘর িনবnনচুয্িত দাবী কিরেত পািরেবন৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1)-eর aধীন আেবদন pািpর পর িনরব্াহী েচয়ারময্ান সংেঘর aনরুপূ 
িনবnনচুয্িতর পেk utািপত দাবী যাচাi কিরবার uেdশয্ পরীkা কিরয়া েদিখেবন েয, pকৃতi 
aনযু্ন 30% েযাগয্ িমক sাkর িকংবা a িুলর ছাপ pদান কিরয়া আেবদন কিরয়ােছন িকনা৷ 
 
(3) িনরব্াহী েচয়ারময্ান uপ-ধারা (2)-eর aধীন সn  হiয়া থািকেল, িতিন িনবnনচুয্িতর পেk 
সমর্থন যাচাi কিরবার uেdেশয্ 5 িদবেসর মেধয্ েগাপন বয্ালেটর মাধয্েম েযাগয্ িমকেদর েভাট 
gহেণর জনয্ গণেভাট aনু ান কিরেবন৷ 
 
(4) যিদ গণেভাট েযাগয্ িমকগেণর 50 শতাংেশর aিধক িমক েভাট pদান কিরয়া থােকন eবং 
aনরুপূ pদt েভােটর 50 শতাংেশর aিধক েভাট যিদ সংেঘর িনবnনচুয্িতর পেk হiয়া থােক, তাহা 
হiেল িনরব্াহী েচয়ারময্ান uহার পরবর্তী 25 িদেনর মেধয্ িনবnনচুয্িত pচার কিরয়া eকিট আেদশ 
জারী কিরেবন৷ 
 
(5) uপ-ধারা (3)-eর aধীন aনিু ত গণেভােটর ফলাফেলর িভিtেত যিদ পিরেশেষ েকান িমক 
সংেঘর িনবnনচুয্িত না হiয়া থােক, তাহা হiেল uk কারেণ েকান মািলক েকান pকােরi েকান 
িমেকর pিত uপ-ধারা (1)-eর aধীন দরখােs sাkর কিরবার জনয্ েকানরপূ ৈবষময্মূলক আচরণ

কিরেবন না; eবং eiরপূ েকান ৈবষময্মলূক আচরণ ধারা 41-eর aধীন মািলক পেk aনয্ায় 
আচরণ িহসােব গণয্ হiেব৷ 
 
(6) ei ধারার aধীন aনেু য় গণেভাট িবষেয় কর্তৃপk pিবিধ dারা পdিত o aনয্ানয্ িবষয় 
িনর্ধারণ কিরেব৷ 
 
(7) ei ধারার aধীন েকান সংঘ িনবnনচুয্ত হiয়া থািকেল, িনবnনচুয্িত সmির্কত pjাপেনর 
তািরখ হiেত পরবর্তী eক বত্সর aিতবািহত হiবার পূেরব্ সংি  িশl iuিনেটর পনুরায় েকান সংঘ
গঠন করা যাiেব না৷ 
 
(8) েকান িমক কর্তৃক uপ-ধারা (1)-eর aধীন sাkিরত েকান ফরম sাkেরর তািরখ হiেত ছয়
মাস পরয্n ৈবধ থািকেব৷  

    
 
    

  
  
িমক সংেঘর িনবnন 

বািতল 

  

36৷ (1) uপ-ধারা (2)-eর িবধান সােপেk, ধারা 35-eর aধীন িনবnনচুয্িত সmির্কত 
পdিতর aিতিরk, েকান িমক সংেঘর িনবnন িনmবির্ণত েয েকান কারেণ িনরব্াহী েচয়ারময্ান 
বািতল কিরেত পািরেবন, যিদ uk সংঘ- 
 
(ক) েকান কারেণ aবসায়ন হiয়া থােক; 
 
(খ) pতারণা aথবা তেথয্র aসতয্ uপsাপনার মাধয্েম িনবিnত হiয়া থােক; 
 
(গ) গঠনতেntর েকান িবধান লংঘন কিরয়া থােক; 
 



(ঘ) aনয্ায় আচরণ কিরয়া থােক; 
 
(ঙ) ei আiন বা তdধীন pণীত েকান িবিধ বা pিবিধর সিহত aসংগিতপূর্ণ েকান িবধান গঠনতেnt 
সিnেবশ কিরয়া থােক; 
 
(চ) ei আiেনর aধীন আবশয্ক মেত বাত্সিরক pিতেবদন িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনকট েপশ কিরেত
বয্র্থ হয়; 
 
(ছ) িনরব্ািচত হiবার aেযাগয্ েকান বয্িkেক কর্মকর্তা পেদ িনরব্ািচত কের; aথবা 
 
(জ) ei আiন aথবা তdধীন pণীত েকান িবিধ বা pিবিধর িবধান লংঘন কের৷ 
 
(2) িনরব্াহী েচয়ারময্ান যিদ ei মের্ম aিভমত েপাষণ কিরয়া থােকন েয, েকান িমক সংেঘর 
িনবnন বািতল করা আবশয্ক, তাহা হiেল িতিন aনরুূপ িনবnন বািতেলর জনয্ আেবদন কিরয়া 
াiবযু্নােল দরখাs দািখল কিরেবন৷ 

 
(3) াiবযু্নাল হiেত aনমুিত pািpর পাঁচ িদবেসর মেধয্ িনরব্াহী েচয়ারময্ান িমক সংেঘর িনবnন 
বািতল কিরেবন৷ 
 
(4) যিদ াiবযু্নােল দরখাs দািখল কিরবার পূরব্বর্তী িতন মােসর মেধয্ সংি  aনয্ায় আচরণ 
সংগিঠত হiয়া না থােক, তাহা হiেল েকান িমক সংেঘর িনবnন uপ-ধারা (1)-eর দফা (ঘ) e 
বির্ণত কারেণ বািতল করা যাiেব না৷  

    
 
    

  
  
িনবnন বািতেলর 
িবরেুd আপীল 

  

37৷ ধারা 36-eর uপ-ধারা (3)-eর aধীন াiবযু্নাল কর্তৃক pদt আেদেশর িবরেুd সংkbু  
হiয়া থািকেল, aনরুপূ আেদশ pদt হiবার 30 িদবেসর মেধয্ িমক সংঘ ম আপীল াiবযু্নােল 
আপীল কিরেত পািরেব eবং আপীল াiবযু্নাল তির্কত আেদশ বহাল, বািতল বা সংেশাধন কিরেত 
পািরেব৷  

    
 
    

  
  
িনবnন বয্িতেরেক 
িমক সংঘ কর্তৃক কারয্ 

সmাদন িনিষd   

38৷ (1) aিনবিnত, িনবnনচুয্ত aথবা িনবnন বািতল করা হiয়ােছ, eiরপূ েকান িমক সংঘ 
েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn বা িমক সংঘ িহসােব কারয্ কিরেত পািরেব না৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) e বির্ণত েকান িমক সংেঘর জনয্ েকান বয্িk েকানরূপ চঁাদা সংgহ কিরেবন 
না৷  

    
 
    

  
  
িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর 
kমতা o দািয়t   

39৷ িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনmবির্ণত kমতা o দািয়t থািকেব, যথা:- 
 
(ক) ei আiেনর aধীন িমক সংেঘর িনবnন eবং তদেুdেশয্ েরিজsার সংরkণ; 



 
(খ) ei আiন িকংবা uহার aধীন pণীত েকান িবিধ বা pিবিধর িবধান লংঘন কিরবার aথবা 
aনয্ায় আচরণ কিরবার aথবা েকান aপরাধ সংঘটন কিরবার কারেণ েকান িমক সংঘ বা 
মািলেকর িবরেুd বয্বsা gহেণর জনয্ াiবযু্নােল aিভেযাগ দােয়র করা; 
 
(গ) েকান a েল েকান িশl iuিনট বা iuিনটসমেূহর জনয্ গিঠত েকান িমক সংেঘর ৈবধতা eবং 
েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn িহসােব uহার কারয্ কিরবার kমতার p  িনর্ধারণ করা; eবং 
 
(ঘ) িবিধ বা pিবিধ dারা aনয্ েযরূপ kমতা বা দািয়t আেরাপ করা হiেত পাের uহা pেয়াগ বা 
পালন করা৷  

    
 
    

  
  
িমক সংেঘর 

িনগমবdকরণ 
(incorporation)

  

40৷ (1) pিতিট িনবিnত িমক সংঘ িনগমবd সংsা হiেব, যাহার sায়ী ধারাবািহকতাসহ eকিট 
সাধারণ সীলেমাহর থািকেব eবং িনবিnত নােম iহার চুিk সmাদন eবং সmিt aর্জন, ধারণ o 
িবিল-বেnাবs কিরবার kমতা থািকেব eবং ukত নােম iহা মামলা কিরেত পািরেব বা iহার 
িবরেুdo মামলা করা যাiেব৷ 
 
(2) িমক সংেঘর কারয্ালয় sাপেনর জনয্ মািলক িশl a েলর aভয্nের sােনর বয্বsা কিরেব৷  

    
 
    

 
চতুর্থ aধয্ায় 

aনয্ায় আচরণ, চুিk iতয্ািদ 
  
মািলকেদর তরেফ 
aনয্ায় আচরণ 

  

41৷ (1) েকান মািলক বা মািলেকর দািয়t পালনকারী েকান বয্িk িনেmাk েকান কাজ কিরেল uহা 
aনয্ায় আচরণ িহসােবগণয্হiেব, যথা:- 
 
(ক) চাkরী pদােনর চুিkেত েকান বয্িkর, িযিন uk চুিkর পk, েকান সংেঘ েযাগদােনর বা েকান 
সংেঘর সদসয্পদ aবয্াহত রািখবার aিধকার kণ্ু ন কিরয়া েকান শর্ত আেরাপ করা; 
 
(খ) েকান বয্িk েকান সংেঘর সদসয্ বা কর্মকর্তা পেদ বহাল আেছন বা নাi, uহার িভিtেত uk 
বয্িkেক চাkরীেত িনেয়াগ, িকংবা চাkরীেত বহাল রািখেত asীকার করা; 
 
(গ) েকান বয্িk েকান সংেঘর সদসয্ বা কর্মকর্তা পেদ বহাল আেছন বা নাi, uহার িভিtেত uk 
বয্িkর চাkরীেত িনেয়াগ, পেদাnিত, চাkরীর শর্ত বা কােজর শর্ত িনর্ধারেণ ৈবষময্ করা; 
 
(ঘ) েকান িমকেক চাkরী হiেত বরখাs, পদচুয্ত বা aপসারণ করা বা বরখাs, পদচুয্ত বা 
aপসারেণর হুমিক pদর্শন করা aথবা চাkরী kিতgs কিরবার হুমিক pদর্শন করা, ei কারেণ েয 
uk িমক- 
 
(a) েকান সংেঘর সদসয্ বা কর্মকর্তা হiয়ােছন বা হiবার icা েপাষণ কিরয়ােছন, aথবা সদসয্ বা 
কর্মকর্তা হiবার জনয্ aনয্ েকান বয্িkেক uত্সািহত কিরবার েচ া কিরয়ােছন; 
 
(আ) েকান সংেঘর unয়ন, গঠন বা সংেঘর কর্মতত্পরতা চালাiবার কােজ aংশgহণ কিরয়ােছন; 
aথবা 
 



(i) ei আiেনর aধীন েকান aিধকার pেয়াগ কিরয়ােছন৷ 
 
(ঙ) েকান বয্িkেক েকান সংেঘর সদসয্ বা কর্মকর্তা না হiবার জনয্ aথবা সদসয্ বা কর্মকর্তা হiয়া
থািকেল েসi পদ তয্াগ কিরবার জনয্ pলbু করা eবং uk uেdেশয্ েকান বয্িkেক aিতিরk সেুযাগ-
সিুবধা pদান বা pদােন বয্তয্য় করা; 
 
(চ) ভীিত-pদর্শন, বলpেয়াগ, চাপ pেয়াগ, হুমিক pদর্শন, েকান sােন আটক কিরয়া রাখা, ৈদিহক 
kিত, পািন, িবদযু্t বা েটিলেফান সংেযাগ িবিcn করা বা aনরুূপ েকান েকৗশল aবলmনপূরব্ক 
সংেঘর েকান কর্মকর্তােক েকান sারেক (memorandum) sাkর কিরেত বাধয্ করা; 
 
(ছ) ei আiেনর aধীেন aনিু ত েকান িনরব্াচেন েভাট gহণ pিkয়ায় হsেkপ করা, aথবা aনয্ 
েকানভােব pভাব িবsার করা; aথবা 
 
(জ) ধারা 54-eর aধীন সংঘিটত ধর্মঘেটর সময়, aথবা েব-আiনী নেহ eমন ধর্মঘট চলাকালীন 
সমেয়, েকবল েয েkেt িনরব্াহী েচয়ারময্ান, কাজ সmর্ণূ  বn হiয়া েগেল যntপািতর বা iuিনেটর 
গরুতুর kিত হiেব eবং েসi েpিkেত iuিনেটর েয শাখার kিতgs হiবার সmাবনা রিহয়ােছ ei 
মের্ম সn  হiয়া েসi শাখায় সীিমত সংখয্ক িমকেক asায়ী িভিtেত িনেয়ােগর aনমুিত pদান 
কিরয়ােছন, েসi েkt বয্তীত েকান নতূন িমক িনেয়াগ করা৷ 
 
(2) বয্বsাপেকর দািয়tসmn পেদ িনেয়াগ বা পেদাnিতর কারেণ েকান বয্িkর সংেঘর সদসয্ বা 
কর্মকর্তার পদ বািতল হiবার িকংবা সংেঘর সদসয্ বা কর্মকর্তা পেদ তাহার aিধি ত থািকবার 
েযাগয্তা হারাiবার িবষেয় মািলেকর aিধকার uপ-ধারা (1) eর িবধান dারা kু  হiেব না৷  

    
 
    

  
  
িমক বা সংেঘর তরেফ 

aনয্ায় আচরণ 

  

42৷ (1) েকান িমক বা িমক সংঘ eবং uk িমক বা সংেঘর পেk কর্মসmাদনকারী েকান 
বয্িk িনেmাk েকান কাজ কিরেল uহা aনয্ায় আচরণ িহসােব গণয্ হiেব, যথা:- 
 
(ক) িশl iuিনেট কাজ চলাকালীন সমেয় েকান িমকেক সংেঘ েযাগদােনর জনয্ বা েযাগদান করা 
হiেত িবরত থািকবার জনয্ uত্সািহত করা; 
 
(খ) সংেঘর সদসয্ বা কর্মকর্তা হiবার জনয্, বা uহা হiেত িবরত থািকবার জনয্ aথবা সদসয্ বা 
কর্মকর্তা পেদ aিধি ত থািকবার বা না থািকবার জনয্ েকান বয্িkেক ভীিত pদর্শন করা; 
 
(গ) েকান বয্িkেক েকানরপূ সেুযাগ-সিুবধা pদান কিরবার pেলাভন েদখাiয়া, aথবা েকানরপূ 
সেুযাগ-সিুবধা আদায় কিরয়া বা, আদায় কিরয়া েদoয়ার pেলাভন েদখাiয়া, সংেঘর সদসয্ বা 
কর্মকর্তা পেদ েযাগদান করা হiেত িবরত থািকবার aথবা সদsয পদ তয্াগ কিরবার জনয্ pলbু 
করা; 
 
(ঘ) ভীিত pদর্শন, বল pেয়াগ, চাপ pেয়াগ, হুমিক pদর্শন, েকান sােন আটক কিরয়া রাখা, ৈদিহক 
kিতসাধন, েটিলেফান, পািন বা িবদযু্t সংেযাগ িবিcn কিরয়া বা aনরুপূ aনয্ েকান েকৗশল 
aবলmনপূরব্ক েকান মীমাংসা-sারেক sাkর দােনর জনয্ মািলকেক বাধয্ করা, বা বাধয্ কিরবার 
েচ া করা; aথবা 
 
(ঙ) ভীিত-pদর্শন, বল pেয়াগ, চাপ pেয়াগ, হুমিক pদর্শন, েকান sােন আটক কিরয়া রাখা, ৈদিহক 
kিত, েটিলেফান, পািন বা িবদযু্t সংেযাগ িবিcn কিরয়া বা aনরুপূ েকান েকৗশল aবলmনপূরব্ক 
েকান িমকেক েকান িমক সংেঘর তহিবেল চঁাদা pদােনর জনয্ বা চঁাদা pদান হiেত িবরত রািখবার



জনয্ বাধয্ করা বা বাধয্ কিরবার েচ া করা৷ 
 
(2) েকান িমক বা সংঘ ei আiেনর aধীন েকান গণেভাট বা িনরব্াচন uপলেk েভাট gহেণ 
aবাি ত pভাব িবsার, ভীিত pদর্শন, জািলয়ািত, aথবা িনরব্াহী পিরষদ বা uহার পেk aনয্ েকান 
বয্িkর মারফত uেত্কাচ pদােনর মাধয্েম হsেkপ কিরেল uহা িমক বা সংেঘর জনয্ aনয্ায় 
আচরণ হiেব৷  

    
 
    

  
  
চুিkর বলবেতয্াগয্তা 

  

43৷ (1) সংঘ o মািলেকর মেধয্ সmািদত েকান চুিk পkগেণর uপর বাধয্কর হiেব eবং uহা 
আদালেতর মাধয্েম বলবেতয্াগয্ হiেব৷  
 
 
 
(2) ei ধারার aধীন েকান চুিk বলবত্করণ বা চুিk ভে র কারেণ kিতপূরণ আদােয়র uেdেশয্ 
েকান মামলা েকান েদoয়ানী আদালেত gহণেযাগয্ হiেব না৷  

    
 
    

  
  
িহসাব o তথয্ দািখল 

  

44৷ (1) pিত বত্সর িনর্ধািরত তািরেখ বা uহার পূেরব্ pেতয্ক িমক সংেঘর 31েশ িডেসmর পরয্n 
িবগত বত্সেরর আয়-বয্েয়র িহসাব eবং uk তািরখ পরয্n সমg বত্সেরর সmদ o দায়-দািয়েtর 
িহসাব িনর্ধািরত পdিতেত িনরীিkত সাধারণ িববরণীসহ িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনকট দািখল কিরেত 
হiেব৷ 
 
(2) সাধারণ িববরণীর সিহত েpরেণর তািরখ পরয্n সংেশাধনীসহ িমক সংেঘর eক কিপ গঠনতnt 
eবং uk বত্সের িনরব্াহী পিরষদ eবং সাধারণ পিরষেদর সকল সদেসয্র হালনাগাদ পেদর িববরণী 
িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনকট েpরণ কিরেত হiেব৷ 
 
(3) িমক সংেঘর গঠনতেntর pেতয্ক সংেশাধনীর eকিট কিপ eবং গঠনতেntর িবধানসমেূহর 
কারয্করতা সংkাn সাধারণ পিরষেদর psােবর কিপ uk সংেশাধনী বা psাব গহৃীত হiবার 15 
(পেনর) িদেনর মেধয্ িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনকট েpরণ কিরেত হiেব৷  

    
 
    

  
  
েযৗথ দর-কষাকিষ 
eেজn (Collective 
Bargaining 
Agent) 

  

45৷ (1) েকান িশl iuিনেট ei আiেনর aধীন িনবিnত িমক সংঘ uk িশl iuিনেটর েযৗথ 
দর-কষাকিষ eেজn হiেব৷ 
 
(2) মািলেকর সিহত মজরুী, কর্মঘ া (working hour) eবং িনেয়ােগর aনয্ানয্ শর্তািদ িবষেয়
আলাপ-আেলাচনা কিরবার aিধকার কিমিটর থািকেব৷ আলাপ-আেলাচনার uেdেশয্ তথয্ pািpর 
জনয্ সংঘ কর্তৃক েপশকৃত েকান যিুkসংগত aনেুরাধ মািলক asীকার কিরেব না৷ 
 
(3) েকান িশl iuিনট সmির্কত েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn uপেরাk িবষেয়র aিতিরk িনেmাk 
িবষেয়o কারয্ সmাদেনর aিধকারী হiেব, যথা- 
 



(ক) িমকেদর িনেয়াগ, িনেয়াগদােন asীকার eবং িনেয়ােগর শর্ত সংkাn িবষেয় মািলেকর সিহত 
েযৗথ দর-কষাকিষ করা; 
 
(খ) েকান কারয্kেম সকল িমক বা েকান eকজন িমেকর pিতিনিধt করা; eবং 
 
(গ) ei আiেনর িবধানাবলী aনসুাের ধর্মঘেটর েনািটশ pদান o ধর্মঘট েঘাষণা করা৷ 
 
(4) েকান a েল aবিsত েকান মািলক বা েকাmানী েযখােন িনবিnত িমক সংঘ রিহয়ােছ েসখােন 
কর্মরত িমকেদর েkেt েকবলমাt uk pারিmক মজরুী pেযাজয্ হiেব, যাহা pেবশ পরয্ােয়, আiন 
aথবা pেযাজয্ েকান আiনগত আেদশ dারা, তাহােদর জনয্ িনর্ধারণ করা হiয়ােছ৷ aনয্ানয্ মজরুী 
সmির্কত িবষয়ািদ যথা- মজরুী বিৃd, পেদাnিত aথবা aনয্ানয্ বির্ধত সিুবধািদ মািলক o িমক 
সংেঘর মেধয্ আলাপ-আেলাচনা সােপেk হiেব৷  

    
 
    

  
  
চঁাদা কর্তন (check 
off) 

  

46৷ (1) েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn aনেুরাধ কিরেল, েকান সংেঘর সদসয্- িমকেদর মািলক, 
aনরুপূ pেতয্ক িমেকর সmিতkেম, uk িমকেদর েবতন হiেত মলূ েবতেনর aনরূ্  eক শতাংশ 
পিরমাণ টাকা সংঘ কর্তৃক েপশকৃত িডমাn েsটেমn aনযুায়ী কর্তন কিরয়া সংেঘর তহিবেল চঁাদা 
িহসােব জমা কিরেব৷ 
 
(2) েকান মািলক uপ-ধারা (1) eর aধীেন েবতন হiেত টাকা কrতন কিরয়া থািকেল uk 
কর্তেনর সমদুয় aর্থ পরবর্তী 15 (পেনর) িদেনর মেধয্ েয সংেঘর পেk uহা কর্তন করা হiয়ােছ 
েসi সংেঘর িহসােব জমা কিরেব৷ 
 
(3) uপ-ধারা (1) eর aধীেন uহার সদসয্েদর েবতন হiেত চঁাদা কর্তন করা হiেতেছ িকনা তাহা 
যাচাi কিরবার জনয্ মািলক েযৗথ দর-কষাকিষ eেজnেক পূর্ণ সেুযাগ pদান কিরেব৷  

    
 
    

 
প ম aধয্ায় 

মীমাংসা eবং সািলস 
  
িশl িবেরাধ সmের্ক 
আলাপ-আেলাচনা 

  

47৷ (1) েয েকান সময়, যিদ, েকান মািলক বা েকান েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn েদিখেত পান েয, 
িমক eবং মািলেকর মেধয্ িশl িবেরাধ udতূ  হiেত যাiেতেছ, তাহা হiেল মািলক বা, েktমত, 

েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn, তঁাহার বা uহার মতামত িলিখতভােব aপর পkেক aবিহত কিরেব৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) aনযুায়ী aবিহত হiবার 15 িদেনর মেধয্, uk aবিহত পk, aপর পেkর 
pিতিনিধগেণর সিহত আেলাচনাkেম, আলাপ-আেলাচনার মাধয্েম eকিট সমেঝাতায় uপনীত হiবার 
লেkয্ udতূ  িবষেয়র uপর েযৗথ দর-কষাকিষর জনয্, aপর পেkর pিতিনিধগেণর সিহত eকিট 
সভার আেয়াজন কিরেব৷ 
 
(3) uভয়পk আেলািচত িবষেয়র uপর মীমাংসায় uপনীত হiেল, eকিট মীমাংসা-sারক িলিখত 
হiেব eবং uভয়পk কর্তৃক uহা sাkিরত হiেব eবং uহার eকিট কিপ িনরব্াহী েচয়ারময্ান eবং 
মীমাংসাকারীর িনকট েpিরত হiেব৷  

    
 
    

  



  
মীমাংসাকারী 

  

48৷ সরকার, িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর সপুািরেশর িভিtেত, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা,ei 
আiেনর uেdশয্ পূরণকেl pেয়াজনীয় সংখয্ক মীমাংসাকারী (Conciliator) িনেয়াগ কিরেব eবং
uk pjাপেন, েয a ল বা a লসমূেহর জনয্ aথবা েকান a ল বা a লসমেূহর েয ে ণীর িশl 
iuিনট বা িশlসমূহ সmের্ক তাহােদর pেতয্েক দািয়t পালন কিরেবন, uহার uেlখ থািকেব৷  

    
 
    

  
  
ধর্মঘেটর েনািটেশর পূেরব্ 
মীমাংসা, iতয্ািদ 

  

49৷ পkগণ ধারা 47-eর aধীন আলাপ-আেলাচনার িভিtেত েকান মীমাংসায় েপৗঁছাiেত বয্র্থ হiেল, 
েয েকান পk িনরব্াহী েচয়ারময্ান eবং মীমাংসাকারীেক aবিহত কিরেত পািরেব েয, আলাপ-আেলাচনা
বয্র্থ হiয়ােছ eবং িলিখতভােব িবেরাধিট মীমাংসা কিরবার জনয্ মীমাংসাকারীেক aনেুরাধ কিরেত 
পািরেব eবং মীমাংসাকারী aনরুূপ aনেুরাধ pািpর পর িবেরাধিট মীমাংসার জনয্ কারয্kম gহণ 
কিরেবন৷  

    
 
    

  
  
ধর্মঘট aথবা লক-
আuেটর েনািটশ 

  

50৷ (1) মীমাংসাকারী ধারা 49-eর aধীন aনেুরাধ pািpর তািরখ হiেত 10 িদেনর মেধয্ 
িবেরাধিট মীমাংসা কিরেত বয্র্থ হiেল, েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn aথবা মািলক, uপ-ধারা (2) eর 
িবধান সােপেk, eবং ei আiেনর িবধান aনসুাের, িবেরােধর aপর পেkর pিত ধর্মঘট বা, 
েktমত, লক-আuেটর 21 িদেনর েনািটশ জারী কিরেত পািরেব৷ 
 
(2) iিতমেধয্ pিবিধ dারা িনর্ধািরত হiয়া না থািকেল, িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক aনেুমািদত 
পdিতেত aনিু ত িবেশষ সভায় েগাপন বয্ালেটর মাধয্েম িমক সংেঘর িনরব্াহী পিরষেদর aনযু্ন 
িতন-চতুর্থাংশ সদসয্ সmিত pদান না কিরেল, েকান েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn ধর্মঘেটর েনািটশ 
জারী কিরেব না৷  

    
 
    

  
  
ধর্মঘট বা লক-আuেটর 
েনািটশ জারীর পর 
মীমাংসা 

  

51৷ (1) িশl িবেরােধর েকান পk ধারা 50-eর aধীন ধর্মঘট বা লক-আuেটর েনািটশ জারী 
কিরেল, uk েনািটশ জারীর eকi সােথ uহার eকিট কিপ মীমাংসাকারীেক হsাnর কিরেবন eবং 
মীমাংসাকারী তখন ধর্মঘট বা লক-আuেটর েনািটশ সেtto মীমাংসা কারয্kম gহণ কিরেবন aথবা, 
েktমত, িবেরােধর মীমাংসা কারয্kম aবয্াহত রািখেবন৷ 
 
(2) িবেরােধর মীমাংসা শরুরু পূেরব্i মীমাংসাকারী ধর্মঘেটর েনািটেশর ৈবধতা সmের্ক িনি ত হiেল 
eবং যিদ েনািটশিট ei আiেনর িবধান বা তদাধীন pণীত িবিধ বা pিবিধ বা সংি  িমক সংেঘর 
গঠনতnt aনযুায়ী না হয়, তাহা হiেল ধর্মঘেটর েনািটশ ei আiেনর িবধান aনসুাের pদান করা 
হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব না, eবং eiরপূ েkেt মীমাংসাকারী, তাহার sীয় িবেবচনায়, মীমাংসা 
কারয্kম gহণ না কিরবার িসdাn gহণ কিরেত পািরেবন৷  

    
 
    

  
  
মীমাংসাকারীর   52৷ (1) মীমাংসাকারী, যত dত সmব, মীমাংসার মাধয্েম িবেরােধর িন িtর uেdেশয্ িবেরােধর 



কারয্পdিত পkগণেক সভায় আhান কিরেবন৷ 
 
(2) িবেরােধর পkগণ, বয্িkগতভােব aথবা তাহােদর মেনানীত pিতিনিধর মাধয্েম মীমাংসাকারীর 
িনকট uপিsত হiেবন, eবং পkগেণর uপর বাধয্কর চুিkেত আবd হiবার o তাহােদর পেk 
আলাপ-আেলাচনা কিরবার kমতা pিতিনিধগণেক pদান কিরেত পািরেবন৷ 
 
(3) মীমাংসাকারী, তাহার িনকট েpিরত েকান িবেরাধ সmের্ক েযরপূ িনর্ধারণ করা হiেব ঐরপূ 
কারয্াবলী সmাদন কিরেবন, eবং িবেশষত: আেপােষ িবেরাধিটর িন িtর সmাবয্ লেkয্, দাবীেত 
েযরপূ ছাড় pদান বা পিরমার্জন মীমাংসাকারীর aিভমেত pেয়াজনীয় মেন হiেব, ঐরপূ ছাড় pদান 
বা পিরমার্জেনর জনয্ েয েকান পkেক িতিন পরামর্শ pদান কিরেত পািরেবন৷ 
 
(4) মীমাংসাকারীর িনকট িন nাধীন েকান মীমাংসা কারয্kেম েকান িবেরােধর বা িবেরােধর 
anর্ভুk েকান িবষেয়র মীমাংসা হiয়া থািকেল, মীমাংসাকারী িবেরােধর পkগণ কর্তৃক sাkিরত-
মীমাংসা sারকসহ uহার eকিট কিপ িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনকট েpরণ কিরেবন৷ 
 
(5) ধর্মঘট বা লক-আuেটর েনািটেশর সময়সীমার মেধয্ মীমাংসায় েপৗঁছােনা সmব না হiেল, 
মীমাংসা কারয্kম, িবেরােধর পkগণ েযরপূ সmত হiেবন েসiরপূ aিধকতর সমেয়র জনয্, aবয্াহত
রাখা যাiেব৷  

    
 
    

  
  
সািলস 

  

53৷ (1) মীমাংসা বয্র্থ হiেল, িবেরাধিট eকজন সািলসকারীর িনকট েpরেণ সmত হiবার জনয্ 
মীমাংসাকারী পkগণেক uddু কিরেবন, eবং পkগণ সmত হiেল, তাহােদর সmিতkেম িবেরাধিট 
eকজন সািলসকারীর িনকট েpরেণর জনয্ তাহারা েযৗথভােব িলিখত aনেুরাধ কিরেবন৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন েয সািলসকারীর িনকট িবেরাধ েpিরত হiেব, িতিন িনরব্াহী 
েচয়ারময্ান কর্তৃক মেনানয়েনর িভিtেত pণীত পয্ােনেলর anর্ভুk হiেবন; eবং সািলসকারীেদর 
aনরুপূ পয্ােনল pিত 18 মাস anর সকল পk কর্তৃক পরয্ােলাচনা কিরেত হiেব৷ 
 
(3) সািলসকারী, uপ-ধারা (1) aনযুায়ী তাহার িনকট েpিরত িবেরাধ pািpর 30 িদেনর মেধয্ 
aথবা িবেরােধর পkগণ কর্তৃক সmত বির্ধত সময়-সীমার মেধয্, তঁাহার েরােয়দাদ pদান কিরেবন৷
 
(4) েরােয়দাদ pদােনর পর, uk েরােয়দােদর যথাযথ বাsবায়েনর জনয্, সািলসকারী uহার কিপ 
পkগণেক eবং িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনকট েpরণ কিরেবন৷ 
 
(5) সািলসকারীর েরােয়দাদ চূড়াn o পkগেণর uপর বাধয্কর হiেব, eবং uহার িবরেুd েকান 
আপীল চিলেব না, eবং iহা aনরূ্  দiু বত্সর aথবা সািলসকারী কর্তৃক িনর্ধািরত সমেয়র জনয্ 
ৈবধ থািকেব৷  

    
 
    

  
  
ধর্মঘট eবং লক-আuট 

  

54৷ (1) মীমাংসা কারয্kেমর মাধয্েম েকান মীমাংসায় uপনীত হoয়া সmব না হiেল eবং িবেরাধীয়
পkগণ ধারা 53 eর aধীন িবেরাধিট eকজন সািলসকারীর িনকট েpরণ কিরেত সmত না হiেল, 
ধারা 50 eর aধীন েনািটেশর েময়াদ utীর্ণ হiবার পর, aথবা িবেরাধীয় পkগেণর pিত 
মীমাংসাকারী কর্তৃক মীমাংসা কারয্পdিত বয্র্থ হiয়ােছ মের্ম সাির্টিফেকট iসযু্ কিরবার পর, যাহা 
পের হয়, িমকগণ ধর্মঘেট যাiেত পািরেব aথবা, েktমত, মািলক লক-আuট েঘাষণা কিরেত 



পািরেব৷ 
 
(2) িবেরােধর পkগণ, েয েকান সময়, ধর্মঘট বা লক-আuট আরm হiবার পূেরব্ বা পের, িবেরােধর
িবচােরর জনয্ iিপেজড ম াiবযু্নােল েযৗথ দরখাs দােয়র কিরেত পািরেব৷ 
 
(3) ধর্মঘট বা লক-আuট 15 িদেনর aিধক aবয্াহত থািকেল, িনরব্াহী েচয়ারময্ান, িলিখত আেদশ 
dারা, ধর্মঘট বা লক-আuট িনিষd কিরেত পািরেবন৷ 
 
(4) uপ-ধারা (3) e যাহা িকছুi থাkক না েকন, িনরব্াহী েচয়ারময্ান, িলিখত আেদশ dারা, 15 
িদেনর েময়াদ পূির্তর পূেরব্i েয েকান সময় ধর্মঘট বা লক-আuট িনিষd কিরেত পািরেবন, যিদ িতিন
ei মের্ম সn  হন েয, ukরপূ ধর্মঘট বা লক-আuেটর ফেল uত্পাদন মারাtকভােব kিতgs 
হiেতেছ aথবা uহা জনsাের্থ বা জাতীয় aর্থনীিতর জনয্ kিতকর৷ 
 
(5) িনরব্াহী েচয়ারময্ান েকান ধর্মঘট বা লক-আuট িনিষd কিরেল, িতিন তত্kণাt িবেরাধিট 
iিপেজড শ্রম াiবযু্নােল েpরণ কিরেবন৷ 
 
(6) াiবযু্নাল, িবেরােধর uভয় পkেক শনুানীর সেুযাগ pদান কিরয়া, যত dত সmব, েযরূপ 
সমীচীন মেন কিরেব েসiরপূ েরােয়দাদ pদান কিরেব, িকn েরােয়দাদ pদােনর সময়সীমা, িবেরাধিট 
iহার িনকট েpিরত হiবার তািরখ হiেত 40 িদেনর েবিশ হiেব না৷ 
 
(7) াiবযু্নাল িবেরাধীয় েয েকান িবষেয় eকিট anরব্র্তীকালীন েরােয়দাদo pদান কিরেত পািরেব 
eবং েরােয়দাদ pদােন াiবযু্নাল কর্তৃক িবলm হiবার কারেণ, তত্কর্তৃক pদt েকান েরােয়দােদর 
ৈবধতা kু  হiেব না৷ 
 
(8) াiবযু্নাল কর্তৃক pদt েরােয়দাদ, েরােয়দােদ বির্ণত েময়ােদর জনয্ ৈবধ থািকেব, িকn তাহা 
েকানkেমi দiু বত্সেরর aিধক সমেয়র জনয্ ৈবধ থািকেব না৷  

    
 
    

 
ষ  aধয্ায় 

iিপেজড ম াiবযু্নাল, আপীল াiবনুাল, iতয্ািদ 
  
াiবযু্নােলর িনকট 

দরখাs   55৷ েকান েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn বা িমক, েকান আiন বা েরােয়দাদ বা মীমাংসার aধীন েকান
aিধকার বাsবায়েনর জনয্ iিপেজড ম াiবযু্নােল দরখাs কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

  
  
iিপেজড ম াiবযু্নাল 

  

56৷ (1) সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, iহার িবেবচনায় যত সংখয্ক pেয়াজন 
ততসংখয্ক iিপেজড ম াiবযু্নাল রpানী pিkয়াকরণ a লসমেূহর জনয্ pিত া কিরেত পািরেব 
eবং েয েkেt eেকর aিধক াiবযু্নাল pিতি ত হiেব, েসেkেt সরকার uk েগেজেট pেতয্ক 
াiবযু্নােলর eখিতয়ারভুk a ল বা a লসমহূ িনির্দ  কিরয়া িদেব৷ 

 
(2) সরকার কর্তৃক িনযkু eকজন েচয়ারময্ান eবং, eকজন মািলকেদর eবং eকজন িমকেদর 
pিতিনিধ িহসােব েচয়ারময্ানেক পরামর্শদােনর uেdেশয্ িনর্ধািরত পdিতেত িনযkু, দiুজন সদেসয্র 
সমnেয় াiবযু্নাল গিঠত হiেব৷ 
 
(3) েকান বয্িk েচয়ারময্ান পেদ িনেয়াগ লােভর জnয েযাগয্ বিলয়া িবেবিচত হiেবন না, যিদ না 
িতিন েজলা জজ বা aিতিরk েজলা জজ পেদ aিধি ত িছেলন বা আেছন৷ 



 
(4) াiবযু্নােলর kমতা o কারয্াবলী হiেব িনm◌্নরপূ, যথা:- 
 
(ক) ei আiেনর aধীন েpিরত বা দােয়রকৃত িশl িবেরােধর িবচার o িন িt; 
 
(খ) মীমাংসার শর্তাবলী কারয্করকরণ বা লংঘনসংkাn েকান িবষয় িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক 
েpিরত হiেল uk িবষেয় aনসুnান o িবচার; 
 
(গ) ei আiন, aথবা ei আiেনর aধীন pণীত িবিধ বা pিবিধর aধীনকৃত aপরাধ, eবং 
সরকার কর্তৃক সরকারী েগেজেট pjাপন dারা eতদেুdেশয্ িনির্দ  aনয্ েয েকান আiেনর aধীেন কৃত
aপরােধর িবচার; eবং 
 
(ঘ) ei আiেনর dারা বা iহার aধীন, aথবা aনয্ েয েকান আiেনর aধীন iহার uপর নয্s বা 
আেরািপত aনয্ েকান kমতা pেয়াগ o কারয্াবলী সmাদন করা৷ 
 
(5) The Workmen's Compensation Act, 1923 aথবা the Payment of 
Wages Act, 1936 e যাহা িকছুi থাkক না েকন, সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, 
েকান াiবযু্নালেক uk েয েকান আiেনর aধীন েয েকান কর্তৃপেkর kমতা pেয়ােগর বা কারয্ 
সmাদেনর eখিতয়ার pদান কিরেত পািরেব eবং, ukরেূপ eখিতয়ার pাp হiেল, াiবযু্নাল uk 
আiেনর aধীন সংি  কর্তৃপেkর ukরপূ kমতা pেয়াগ o কারয্ সmাদন কিরেত পািরেব৷ 
 
(6) াiবযু্নােলর eকজন সদসয্ াiবযু্নােলর ৈবঠেক aনপুিsত থািকেল aথবা uপিsত হiেত 
aসমর্থ হiেলo, াiবযু্নােলর কারয্kম aবয্াহত থািকেব eবং uk সদেসয্র aনপুিsিতেত 
াiবযু্নাল িসdাn বা েরােয়দাদ pদান কিরেত পািরেব; eবং েকবল eকজন সদেসয্র aনপুিsিতর 

কারেণ াiবযু্নােলর েকান কারয্kম, িসdাn বা েরােয়দাদ aৈবধ হiেব না, িকংবা ei িবষেয় 
েকানরপূ p  utাপন করা যাiেব না৷  

    
 
    

  
  
াiবযু্নােলর কারয্পdিত 

o kমতা 

  

57৷ (1) ei আiেনর িবধান সােপেk, াiবযু্নাল েফৗজদারী কারয্ধারার েkেt, যতদরূ সmব, 
েফৗজদারী কারয্িবিধ আiন, 1898 e বির্ণত সংিkp পdিত aনসুরণ কিরেব৷ 
 
(2) ei আiেনর aধীন েকান aপরাধ িবচােরর uেdেশয্ াiবযু্নাল েফৗজদারী কারয্িবিধ আiন, 
1898 eর aধীন pথম ে ণীর ময্ািজেsট আদালেতর aনরুপূ kমতার aিধকারী হiেব eবং 
াiবযু্নাল কর্তৃক pদt দ ােদেশর িবরেুd আপীল দােয়েরর pে  uk াiবযু্নাল uk কারয্িবিধর 

aধীন দায়রা আদালেতর সমমরয্াদাসmn গণয্ হiেব৷ 
 
(3) িশl িবেরােধর িবচার o িন িtর uেdেশয্ াiবযু্নাল েদoয়ানী আদালত িহসােব গণয্ হiেব, 
eবং েদoয়ানী কারয্িবিধ আiন, 1908 eর aধীন েদoয়ানী আদালেতর aনরুপূ kমতাসহ uহার 
িনেmাk kমতাবলী থািকেব, যথা:- 
 
(ক) েকান বয্িkেক াiবযু্নােল uপিsত হiেত বাধয্ করা eবং শপথ পাঠ করােনাপূরব্ক তাহার সাkয্ 
gহণ করা; 
 
(খ) দিললপt o pেয়াজনীয় dবয্ািদ াiবযু্নােল uপsাপন কিরেত বাধয্ করা; 
 
(গ) সাkী o দিললপt পরীkার uেdেশয্ কিমশন িনেয়াগ করা; eবং 
 



(ঘ) েকান পেkর aনপুিsিতেত eকতরফা িসdাn pদান করা৷ 
 
(4) েকান মামলা দােয়র, দিললপt pদর্শন বা েরকর্ড কিরবার জনয্ িকংবা াiবযু্নাল হiেত েকান 
দিলল সংgেহর জনয্ েকানরপূ েকার্ট িফ pদান কিরেত হiেব না৷  

    
 
    

  
  
াiবযু্নােলর েরােয়দাদ 

o িসdাn 

  

58৷ (1) াiবযু্নােলর েরােয়দাদ বা িসdাn িলিখত আকাের o pকাশয্ াiবযু্নােল pদান কিরেত 
হiেব, eবং uহার eকিট aনিুলিপ aিবলেm িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর িনকট েpরণ কিরেত হiেব৷ 
 
(2) মামলা দােয়েরর পর াiবযু্নাল 25 িদেনর মেধয্ iহার েরােয়দাদ বা িসdাn pদান কিরেব, যিদ 
না িবেরােধ জিড়ত পkগণ িলিখতভােব সময় বিৃdর পেk সmিত pদান কিরয়া থােক৷ 
 
(3) াiবযু্নােলর েকান িসdাn বা েরােয়দাদ, েকবল uহা pদােন িবলm হiবার কারেণ aকারয্কর 
হiেব না৷ 
 
(4) uপ-ধারা (1) eর aধীন pদt েকান েরােয়দােদর dারা সংkbু  পk uk েরােয়দাদ pদt হiবার 
30 িদেনর মেধয্ আপীল াiবযু্নােল আপীল কিরেত পািরেব eবং uk আপীেলর িবষেয় আপীল 
াiবযু্নােলর িসdাni চূড়াn হiেব৷ 

 
(5) uপ-ধারা (2) e বির্ণত েরােয়দাদ বয্তীত, াiবযু্নাল কর্তৃক pদt সকল িসdাn eবং ধারা 57 
eর uপ-ধারা (2) e বির্ণত দ  চূড়াn বিলয়া গণয্ হiেব eবং েকান আদালত বা কর্তৃপেkর িনকট 
uk িবষেয় েকানরূপ p  utাপন করা যাiেব না৷  

    
 
    

  
  
iিপেজড ম আপীল 
াiবযু্নাল 

  

59৷ (1) সরকার, ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, iিপেজড ম 
আপীল াiবযু্নাল গঠন কিরেব eবং সরকার কর্তৃক, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, িনেয়াগকৃত 
eকজন সদসয্ লiয়া uk আপীল াiবযু্নাল গিঠত হiেব৷ 
 
(2) আপীল াiবযু্নােলর সদসয্ eমন eকজন বয্িk হiেবন িযিন সpুীম েকাের্টর হাiেকার্ট িবভােগর 
িবচারক পেদ বহাল আেছন aথবা িছেলন, eবং uk সদেসয্র িনেয়ােগর শর্তাবলী সরকার েযরপূ 
িনর্ধারণ কিরেব েসiরপূ হiেব৷ 
 
(3) আপীল াiবযু্নাল, েকান আপীল িবেবচনার পর াiবযু্নােলর েরােয়দাদ বহাল, বািতল, 
সংেশাধন, aথবা রদবদল কিরেত পািরেব, eবং ei আiেনর aধীন াiবযু্নালেক pদt সকল kমতা
pেয়াগ কিরেত পািরেব; eবং আপীল াiবযু্নাল আপীল দােয়র হiবার 40 (চিlশ) িদেনর মেধয্ uহা 
িন িt কিরেব৷ 
 
(4) আপীল াiবযু্নােলর েকান িসdাn uহা pদােন িবলm হiবার কারেণ aকারয্কর হiেব না৷ 
 
(5) আপীল- াiবযু্নাল িনর্র্ধািরত কারয্পdিত aনসুরণ কিরেব৷ 
 
(6) আপীল াiবযু্নাল uহার িনেজর aথবা uহার আপীল eখিতয়ােরর aধীন েকান াiবযু্নােলর 
কর্তৃেtর aবমাননার জনয্ eiরপূ দ  pদান কিরেত পািরেব, েযন iহা হাiেকার্ট িবভাগ৷ 
 



(7) uপ-ধারা (6) eর aধীন আপীল াiবযু্নাল কর্তৃক pদt েয েকান েময়ােদর কারাদ  িকংবা 
5,000 (পাঁচ হাজার) টাকার ঊের্ র aর্থদে র আেদেশর িবরেুd সংি  বয্িk আপীল িবভােগ, 
uk িবভাগ কর্তৃক িলভ ম রু হoয়া সােপেk, আপীল কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

  
  
iিপেজড ম াiবযু্নাল 
o iিপেজড ম আপীল 
াiবযু্নাল গঠন 

সmিকর্ত িবেশষ িবধান 

  

7[ 59 ক। (1) ধারা 56 eর aধীন iিপেজড ম াiবযু্নাল o ধারা 59 eর aধীন iিপেজড ম 
আপীল াiবযু্নাল গিঠত না হoয়া পরয্n বাংলােদশ ম আiন, 2006 (2006 সেনর 42 নং 
আiন), aতঃপর ei ধারায় ম আiন বিলয়া uিlিখত, eর ধারা 214 eর aধীন sািপত ম 
আদালত o ধারা 218 eর aধীন গিঠত ম আপীল াiবযু্নাল, ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl, 
যথাkেম iিপেজড ম াiবযু্নাল o iিপেজড ম আপীল াiবযু্নাল িহসােব গণয্ হiেব।  
 
(2) ম আiেনর aধীন eকািধক ম আদালত pিতি ত থািকেল, সরকার, সরকারী েগেজেট 
pjাপন dারা, uk আদালতসম েহর pেতয্ক আদালেতর eখিতয়ারভূk a ল বা a লসমূহ িনির্দ  
কিরয়া িদেব।  
 
(3) ম আদালত o ম আপীল াiবযু্নাল ei আiেনর aধীন েকান aপরাধ িবচার aথবা aপরাধ
বয্তীত aনয্ েকান িবষয়, p  বা িবেরােধর িবচার o িন িtর েkেt ei আiেনর aধীন uহার 
kমতা pেয়াগ o কারয্পdিত aনসুরণ কিরেব।]  

    
 
    

  
  
িন িt বা েরােয়দাদ 
যাহােদর uপর বাধয্কর 

  

60৷ (1) আেপাষ মীমাংসার মাধয্েম uপনীত েকান িন িt, সািলেসর েরােয়দাদ, ধারা 58 eর 
aধীন াiবযু্নাল কর্তৃক pদt েকান িসdাn বা েরােয়দাদ, aথবা ধারা 59 eর aধীন আপীল 
াiবযু্নাল কর্তৃক pদt েকান িসdাn িনm◌্নবির্ণত বয্িkগেণর uপর বাধয্কর হiেব, যথা:-  

 
 
 
(ক) িশl-িবেরােধ জিড়ত সকল পk;  
 
 
 
(খ) িশl-িবেরােধ জিড়ত aনয্ানয্রা, যাহােদর ম আদালত, িশl-িবেরােধর সিহত জিড়ত থািকবার
কারেণ আদালেতর শনুানীেত uপিsত হiবার জনয্ তলব কিরয়ােছ;  
 
 
 
(গ) িবেরােধর েকান পk িহসােব মািলেকর বংশধর, utরািধকারী বা আiনগত kমতাpাpগণ; eবং
 
 
 
(ঘ) েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn িবেরােধর aনয্তম পk হiয়া থািকেল, িবেরাধ uত্পিtর তািরেখ 
সংি  iuিনট িমক িহসােব িনযkু িছেলন aথবা iহার পের িনযkু হiয়ােছ, eiরপূ সকল িমক৷ 
 
 



 
(2) আেপাষ মীমাংসার মাধ্যম বয্তীত aনয্ েকান pকাের মািলক eবং সংেঘর মেধয্ চুিkর িভিtেত 
েকান মীমাংসা হiয়া থািকেল, চুিkভুk পkেদর সকেলর uপর uহা বাধয্কর হiেব৷  

    
 
    

  
  
মীমাংসা, েরােয়দাদ, 
iতয্ািদ কারয্কর হiবার 
তািরখ 

  

61৷ (1) মীমাংসা কারয্কর হiেব-  
 
(ক) িবেরাধীয় পkdয় সরব্সmতভােব েকান তািরখ তদেুdেশয্ িনির্দ  কিরয়া থািকেল, ঐ তািরখ 
হiেত; eবং  
 
 
 
(খ) eiরপূ েকান তািরখ িনির্দ  কিরেত সmত না হiেল, পkdয় েয তািরেখ মীমাংসা-sারক sাkর 
কিরয়ােছ, েসi তািরখ হiেত৷  
 
 
 
(2) পkdয় যত িদেনর জনয্ সmত হiেব, তত িদন তাহােদর uপর মীমাংসা বাধয্কর থািকেব, eবং
eiরপূ েকান েময়াদ িনর্ধারেণ তাহারা সmত না হiেল, মীমাংসা-sারক sাkেরর িদন হiেত eক 
বত্সর পরয্n uহা বাধয্কর থািকেব৷  
 
 
 
(3) ধারা 58 eর uপ-ধারা (1) eর aধীন pদt েরােয়দাদ, uহার িবরেুd আপীল াiবযু্নােল 
আপীল করা না হiেল েরােয়দােদ uিlিখত তািরখ হiেত িনির্দ  েময়ােদ aনিধক দiু বত্সর পরয্n 
কারয্কর থািকেব৷  
 
 
 
(4) সািলশকারী, াiবযু্নাল, aথবা, েktমত, আপীল াiবযু্নাল, েরােয়দােদর anর্ভুk িবিভn 
দাবী, pিতিট েkেt েকান তািরেখ o কী শের্ত কারয্কর হiেব, uহা uেlখ কিরেব৷  
 
 
 
(5) ধারা 59 eর aধীন আপীল আেবদেনর uপর আপীল াiবযু্নােলর িসdাn, েরােয়দাদ pদােনর 
তািরখ হiেত কারয্কর হiেব৷  
 
 
 
(6) uপ-ধারা (3) eর aধীন েকান েরােয়দােদর কারয্করতার েময়াদ utীর্ণ হoয়া সেtto, eক পk
aপর পেkর িনকট uহার সmিতর কথা িলিখতভােব aবগত কিরবার তািরখ হiেত পরবর্তী দiু 
মাস পরয্n uk িসdাn মািনয়া চিলেত সংি  পkসমহূ বাধয্ থািকেব৷  

    
 
    

  
  



কারয্kেমর সূচনা o 
সমািp 

  

62৷ (1) ধারা 50 eর aধীন মীমাংসাকারী েয তািরেখ ধর্মঘট বা লক-আuেটর েনািটশ pাp 
হiেবন, েসi তািরখ হiেত মীমাংসা কারয্kম শরু ুহiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব৷  
 
 
 
(2) মীমাংসা কারয্kম েসi তািরেখ সমাp হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব-  
 
 
 
(ক) মীমাংসায় uপনীত হiেল, মীমাংসা-sারেক সংি  পkগণ েয তািরেখ sাkর pদান কেরন; 
eবং  
 
 
 
(খ) েয েkেt েকান মীমাংসায় uপনীত হoয়া সmব হয় নাi-  
 
 
 
(a) ধারা 53 eর aধীন িবেরাধিট েকান সািলসকারীর িনকট েpিরত হiেল, uk সািলসকারী েয 
তািরেখ েরােয়দাদ pদান কেরন, aথবা তাহা না হiেল,  
 
(আ) ধর্মঘট বা লক-আuেটর েনািটেশর েময়াদ েয তািরেখ utীর্ণ হয়৷  
 
(3) াiবযু্নােল utািপত কারয্kম েসi তািরেখ শরু ুহiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব৷  
 
 
 
(ক) িশl িবেরােধর েkেt, ধারা 54 aথবা 55 eর aধীন েকান আেবদন েয তািরেখ েপশ করা 
হiয়ােছ; eবং  
 
 
 
(খ) aনয্ানয্ েkেt, েয তািরেখ uহা াiবযু্নােল েpিরত হiয়ােছ৷  
 
 
 
(4) াiবযু্নােলর েরােয়দাদ বা িসdাn ধারা 58 eর uপ-ধারা (1) eর aধীন েয তািরেখ pদt 
হiয়ােছ, েসi তািরেখ াiবযু্নােল েমাকdমার কারয্kম সমাp হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব৷  

    
 
    

  
  
কিতপয় িবষেয়র 
েগাপনীয়তা সংরkণ 

  

63৷ (1) েকান সংঘ িকংবা বয্িk, iuিনট বা েকাmানী বা মািলক কর্তৃক পিরচািলত েকান বয্বসা 
িবষেয় েকান তদn বা aনসুnান পিরচালনার সময় িনরব্াহী েচয়ারময্ান, মীমাংসাকারী, াiবযু্নাল, 
সািলসকারী বা আপীল াiবযু্নাল কর্তৃক সংগহৃীত বা pাp েকান তথয্ যাহা ঐরপূ কর্তৃপেkর সmেখু  
সাkয্ pদান বয্িতেরেক aনয্ েকান uপােয় পাoয়া সmব নেহ, eবং যাহা সংি  সংঘ, বয্িk, iuিনট 
বা েকাmানী েগাপন রািখবার জনয্ কর্তৃপেkর িনকট িলিখতভােব aনেুরাধ কিরয়ােছ, uহা ei 
আiেনর aধীন pদt েকান pিতেবদন, েরােয়দাদ বা িসdােn anর্ভুk হiেব না; eiরপূ েকান তথয্, 



সংেঘর সভাপিত, সংি ষ্ট বয্িk, iuিনট বা, েktমত, েকাmানী িলিখত সmিত pদান না কিরেল, 
েমাকdমার কারয্kেম pকাশ করা যাiেব না৷  
 
 
 
(2) uপ-ধারা (1) e যাহা িকছুi থাkক না েকন, ei ধারার েকান িকছুi 1860 সােলর দ  িবিধর
ধারা 193 eর aধীন েকান মামলায় aনরুপূ েকান তথয্ pকােশর েkেt pেযাজয্ হiেব না৷  

    
 
    

  
  
িশl িবেরাধ utাপন 

  64৷ েযৗথ দর-কষাকিষ eেজn িনর্ধািরত পdিতেত utাপন না করা পরয্n েকান িশl িবেরােধর 
udব হiয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব না৷  

    
 
    

  
  
কারয্kম চলাকালীন 
ধর্মঘট বা লক-আuেটর 
েনািটশ pদােনর uপর 
িনেষধাjা 

  

65৷ েকান মীমাংসা কারয্kম চলাকালীন, aথবা মীমাংসাকারী, সািলসকারী বা াiবযু্নােল েকান 
িশl িবেরাধ িকংবা আপীল াiবযু্নােল ei সংkাn েকান আপীল শনুানীকােল uk িশl িবেরােধর 
সিহত জিড়ত েকান পk সংি  িবেরাধ িবষেয় ধর্মঘট বা লক-আuেটর েনািটশ জারী কিরেত পািরেব
না৷  

    
 
    

  
  
াiবযু্নাল o আপীল 
াiবযু্নােলর ধর্মঘট, 

iতয্ািদ িনিষdকরেণর 
kমতা 

  

66৷ (1) েকান িশl িবেরাধেক েকnd িকরা াiবযু্নােল ধারা 55 eর aধীন েকান আেবদেনর শনুানী
চলাকালীন সমেয় uk িবেরাধ সংি  িবষেয় ধর্মঘট বা লক-আuট শরু ুহiয়া থািকেল eবং uহা 
চিলেত থািকেল, াiবযু্নাল িলিখত আেদশ জারী কিরয়া uk ধর্মঘট বা লক-আuট িনিষd েঘাষণা 
কিরেত পািরেব৷ 
 
(2) িশl-িবেরাধ সংkাn েকন িবষেয় েকান আপীল ধারা 59 eর aধীন আপীল াiবযু্নােল েpিরত 
হiয়া থািকেল, আপীল দােয়েরর তািরেখ uk িশl িবেরাধেক েকnd কিরয়া েকান ধর্মঘট বা লক-
আuট শরু ুহiয়া থািকেল বা চিলেত থািকেল, আপীল াiবযু্নাল িলিখত আেদশ জারী কিরয়া aনরুপূ 
ধর্মঘট বা লক-আuট িনিষd েঘাষণা কিরেত পািরেব৷  

    
 
    

  
  
েবআiনী ধর্মঘট o লক-
আuট 

  

67৷ (1) ধর্মঘট বা লক-আuট েবআiনী হiেব, যিদ- 
 
(ক) uহা িবেরােধ জিড়ত aপর পেkর uপর িনর্ধািরত পdিতেত ধর্মঘট বা লক-আuট eর েনািটশ 
জারী না কিরয়া, aথবা ধারা 65 eর িবধান লংঘন কিরয়া েঘািষত হয়, শরু ুহয় aথবা aবয্াহত 
রাখা হয়, aথবা 
 
(খ) uহা ধারা 64 eর িবধান বয্তীত aনয্ েকান পdিতেত, udতু  িশl-িবেরাধেক েকnd কিরয়া 
েঘািষত হয়, শরু ুহয় aথবা aবয্াহত রাখা হয়; aথবা 



 
(গ) uহা ধারা 66 eর aধীন pদt েকান আেদশ-eর লংঘেন aবয্াহত রাখা হয়; aথবা 
 
(ঘ) uহা েকান মীমাংসা বা েরােয়দাদ dারা সাবয্s িবষেয় uk মীমাংসা বা েরােয়দাদ কারয্কর 
থাকাকালীন সমেয় েঘািষত হয়, শরু ুহয় বা aবয্াহত রাখা হয়৷ 
 
(2) aৈবধ ধর্মঘেটর ধারাবািহকতায় েঘািষত লক-আuট eবং aৈবধ লক-আuেটর ধারাবািহকতায় 
েঘািষত ধর্মঘট aৈবধ বিলয়া গণয্ হiেব না৷  

    
 
    

  
  
কারয্kম চলাকােল 
চাkরীর শর্ত 
aপিরবির্তত থাকা 

  

68৷ (1) েকান মািলক, েকান মীমাংসাকারী, সািলসকারী, iিপেজড ম াiবযু্নাল বা iিপেজড ম 
আপীল াiবযু্নােল িশl িবেরাধ সmির্কত েকান মীমাংসা কারয্kম বা aনয্ েকান কারয্kম 
চলাকালীন সমেয়, সংি  িবেরােধ জিড়ত েকান িমেকর চাkরীর শর্ত, মীমাংসাকারী, সািলসকারী, 
iিপেজড ম াiবযু্নাল বা iিপেজড ম আপীল াiবযু্নােল uk কারয্kম শরু ুহiবার পূেরব্ েযরপূ 
িছল েসiরপূ aবsা হiেত uk িমেকর sাের্থর হািনকরভােব পিরবর্তন কিরেত পািরেবন না; 
eমনিক িতিন- 
 
(ক) মীমাংসা কারয্kম aবয্াহত থাকাকােল, মীমাংসাকারীর aনমুিত বয্তীত, aথবা 
 
(খ) সািলসকারী, াiবযু্নাল বা আপীল াiবযু্নােল শনুানী aবয্াহত থাকাকােল, uk সািলসকারী, 
াiবযু্নাল বা আপীল াiবযু্নােলর aনমুিত বয্তীত, েকবল সংি  িবেরােধর সিহত জিড়ত নেহ 

eiরপূ েkেt aসদাচরেণর কারণ বয্তীত, েকান িমকেক aপসারণ, বরখাs aথবা anয েকানভােব
শািs pদান িকংবা চাkরীচুয্ত কিরেত পািরেবন না৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) e যাহা িকছুi থাkক না েকন, uk uপ-ধারা (1) e uেlিখত েকান কারয্ধারা 
aবয্াহত থাকাকােল, েকান িমক সংেঘর েকান কর্মকর্তােক, াiবযু্নােলর পূরব্ানমুিত বয্িতেরেক, 
aপসারণ, বরখাs aথবা aসদাচরেণর জনয্ aনয্ েকানভােব শািs pদান করা যাiেব না৷  

    
 
    

  
  
সংেঘর িনরব্ািচত 
কর্মকর্তােদর শৃ লা o 
িনরাপtা 

  

69৷ (1) েকান িমক সংেঘর িনরব্াহী পিরষেদর সভাপিত, সাধারণ সmাদক aথবা aনয্ েকান 
কর্মকর্তােক িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর পূরব্ানেুমাদন বয্িতেরেক eক a ল হiেত aনয্ a েল aথবা eক 
িশl iuিনট হiেত aনয্ িশl iuিনেট বদিল করা যাiেব না৷ 
 
(2) েকান িমক সংেঘর িনরব্াহী পিরষেদর সভাপিত, সাধারণ সmাদক aথবা aনয্ েকান 
কর্মকর্তােক িনরব্াহী েচয়ারময্ােনর পূরব্ানেুমাদন বয্িতেরেক চাkরী হiেত বরখাs, aপসারণ বা aনয্ 
েকানভােব কর্মচুয্ত করা যাiেব না৷ 
 
(3) েকান িমক সংেঘর েকান কর্মকর্তােক ei আiন, িবিধ বা pিবিধর aধীন িনিষd aনয্ায় 
আচরেণর aিভেযােগর িভিtেত চাkরী হiেত সামিয়কভােব বরখাs কিরেত বা তাহার িবরেুd 
শৃ লামূলক কারয্kম gহণ কিরেত মািলক বািরত বিলয়া গণয্ হiেব না৷ 
 
(4) uপ-ধারা (3) eর aধীন মািলেকর েয েকান কােরয্র ৈবধতার pে  িসdাn pদােন িনরব্াহী 
েচয়ারময্ােনর কর্তৃt থািকেব, eবং িতিন মািলেকর িসdাn বহাল রািখেত বা বািতল কিরেত eবং 
েকান কর্মকর্তােক s-পেদ পনুরব্হাল eবং তাহার aপিরেশািধত মজরুী o সিুবধািদ পিরেশােধর িনের্দশ 



pদান কিরেত পািরেবন৷  
    
 
    

  
  
কিতপয় বয্িkর 
িনরাপtা িবধান 

  

70৷ েকান বয্িk েকান েবআiনী ধর্মঘেট বা েবআiনী লক-আuেট aংশgহণ কিরেত, বা aংশgহণ 
aবয্াহত রািখেত asীকার কিরেল, uk asীকৃিতর কারেণ তাহােক েকান সংঘ হiেত বিহ ার করা 
যাiেব না, বা aনয্ েকান জিরমানা আেরাপ বা দ  pদান করা যাiেব না, বা eমন েকান aিধকার 
বা সিুবধা হiেত তাহােক বি ত করা যাiেব না, যাহা িতিন বা তাহার েকান pিতিনিধ uহা না হiেল 
েভাগ কিরবার aিধকারী হiেতন, aথবা সংেঘর aনয্ানয্ সদসয্েদর সিহত তুলনামলূকভােব 
aিধকতর aসিুবধাজনক েকান aবsা বা akমতার মেধয্ তাহােক pতয্k বা পেরাkভােব িনপিতত 
করা যাiেব না৷  

    
 
    

  
  
পkেদর pিতিনিধt 

  

71৷ (1) িশl িবেরােধ পk েকান িমক ei আiেনর aধীন েয েকান কারয্kম pিতিনিধ িহসােব 
সংেঘর eকজন কর্মকর্তার মাধয্েম পিরচালনা কিরেত aিধকারী হiেবন, eবং uপ-ধারা (2) o (3) 
eর িবধান সােপেk, িশl িবেরােধর পk িহসােব েকান মািলক তত্কর্তৃক kমতাpাp েয েকান বয্িkর 
মাধয্েম িনেজর পেk aনরুূপ কারয্kম পিরচালনা কিরেত পািরেবন৷ 
 
(2) িশl িবেরােধর েকান পkষ ei আiেনর aধীেন েকান মীমাংসা কারয্kম আiনজীবীর মাধয্েম 
পিরচালনা কিরেত পািরেবন না৷ 
 
(3) িশl িবেরােধর েকান পk, iিপেজড ম াiবযু্নাল বা আপীল াiবযু্নাল বা সািলসকারী সmেখু  
aনিু ত েকান কারয্kম, uk আদালত, াiবযু্নাল বা সািলসকারীর aনমুিতkেম, আiনজীবীর 
pিতিনধেtর মাধয্েম পিরচালনা কিরেত পািরেবন৷  

    
 
    

  
  
মীমাংসা eবং 
েরােয়দােদর বয্াখয্া 

  

72৷ (1) েকান েরােয়দাদ িকংবা মীমাংসার েকান িবষয়বs বা aের্থর বয্াখয্া িবষেয় েকান aসিুবধা 
বা সেnহ udতু  হiেল, uহা ei আiেনর aধীন গিঠত আপীল াiবযু্নােলর িনকট েpরণ কিরেত 
হiেব৷ 
 
(2) আপীল াiবযু্নাল uপ-ধারা (1) eর aধীন েpিরত েকান িবষেয় সংি  পkসমহূেক শনুানীর 
সেুযাগদােনর পর িবষয়িট সmের্ক িসdাn gহণ কিরেব eবং iহার িসdাn চূড়াn হiেব eবং পkেদর 
uপর বাধয্কর হiেব৷  

    
 
    

  
  
মীমাংসা বা েরােয়দাদ 
aনযুায়ী মািলেকর 
িনকট হiেত পাoনা 
টাকা আদায় 

  

73৷ (1) েকান মীমাংসাকারী, সািলসকারী, iিপেজড ম াiবযু্নাল বা আপীল াiবযু্নােলর েকান 
েরােয়দাদ বা িসdাn aনযুায়ী মািলেকর িনকট হiেত পাoনা েকান টাকা, িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক 
ukত টাকার pাপক বয্িkর পেk আেবদন করা হiেল, বেকয়া ভূিম রাজs বা সরকারী পাoনা 
আদােয়র aনরুূপ পdিতেত আদায়েযাগয্ হiেব৷ 



 
(2) মীমাংসাকারী, সািলসকারী, iিপিজড ম াiবযু্নাল বা আপীল াiবযু্নােলর েরােয়দাদ বা 
িসdাn aনসুাের মািলেকর িনকট হiেত েকান িমক সংি  েকান সিুবধা পাoনা হiেল eবং aনরুপূ 
পাoনা টাকার aংেক িনরূপণ কিরয়া আদায় করার uপেযাগী হiেল, uহা, ei আiেনর aধীন pণীত 
িবিধ o pিবিধ সােপেk, aনরুূপভােব টাকার aংেক িনরিূপত হiেব, eবং uপ-ধারা (1) e বির্ণত 
িবধান aনযুায়ী আদায় কিরয়া সংি  িমকেক িনির্দ  তািরেখর মেধয্ pদান কিরেত হiেব৷  

    
 
    

 
সpম aধয্ায় 
দn o পdিত 

  
aনয্ায় আচরেণর জনয্ 
দ  

  

74৷ (1) েকান বয্িk ধারা 41 eর িবধান লংঘন কিরয়া থািকেল, িতিন প াশ হাজার টাকা পরয্n 
aর্থদে , eবং aনাদােয় ছয়মাস পরয্n িবনা ম কারাদে  দি ত হiেবন৷ 
 
(2) েকান িমক ধারা 42 eর িবধান লংঘন কিরয়া থািকেল িতিন দiু হাজার টাকা পরয্n aর্থদে , 
eবং aনাদােয় ছয় মাস পরয্n িবনা ম কারাদে  দি ত হiেবন৷ 
 
(3) েকান িমক সংঘ, aথবা িমক বয্তীত aনয্ েকান বয্িk, ধারা 42 eর িবধান লংঘন কিরয়া 
থািকেল িতিন িবশ হাজার টাকা পরয্n aর্থদে , eবং aনাদােয় ছয় মাস পরয্n িবনা ম কারাদে  
দি ত হiেবন৷  

    
 
    

  
  
েকান মীমাংসা ভংগ 
কিরবার জনয্ দ  

  

75৷ েকান বয্িk েকান আেপাষ রফার শর্ত, েরােয়দাদ aথবা তাহার uপর বাধয্কর, েকান িসdাn 
ভংগ কিরয়া থািকেল, িতিন- 
 
(ক) pথম বার aনরুপূ aপরাধ কিরবার জনয্ পাঁচ হাজার টাকা পরয্n aর্থদে , eবং aনাদােয় ছয় 
মাস পরয্n িবনা ম কারাদে  দি ত হiেবন; 
 
(খ) pিতিট aনরুূপ aপরােধর জনয্ দশ হাজার টাকা পরয্n aর্থদে , eবং aনাদােয় ছয় মাস পরয্n 
িবনা ম কারাদে  দি ত হiেবন৷  

    
 
    

  
  
আেপাষ রফা বাsবায়েন 
বয্র্থতার দ , iতয্ািদ   

76৷ েকান বয্িk ei আiেনর aধীন তাহার uপর বাধয্কর মীমাংসার েকান শর্ত, েরােয়দাদ বা 
িসdাn বাsবায়ন কিরেত icাকৃতভােব বয্র্থ হiেল, িতিন িবশ হাজার টাকা পরয্n aর্থদে , eবং 
aনাদােয় ছয় মাস পরয্n িবনা ম কারাদে  দি ত হiেবন৷  

    
 
    

  
  
িমথয্া িববিৃত pদােনর 
দ , iতয্ািদ   

77৷ েকান বয্িk ei আiন িকংবা uহার aধীন pণীত িবিধ বা pিবিধর aধীন দািখলকৃত েকান 
আেবদনপেt বা aনয্ েকান দিললপেt icাকৃতভােব eমন েকান িববিৃত pদান কিরয়া বা করাiয়া 
থােকন, যাহা aসতয্ বিলয়া িতিন জােনন aথবা িব াস কিরবার কারণ রিহয়ােছ, aথবা 



icাকৃতভােব ei আiন বা uহার aধীন িবিধ বা pিবিধর aধীন সংরkণ বা েপশ কিরেত 
icাকৃতভােব গািফলিত কিরয়া থােকন বা বয্র্থ হন, তাহা হiেল িতিন ছয় মাস পরয্n কারাদে , 
aথবা দশ হাজার টাকা পরয্n aর্থদে , aথবা uভয়দে  দি ত হiেব৷  

    
 
    

  
  
েবআiনী ধর্মঘট বা 
লক-আuেটর জনয্ দ  

  

78৷ (1) েকান িমক েকান েবআiনী ধর্মঘট আরm কিরেল, চালাiেল aথবা uহার সমর্থেন aনয্ 
েকানভােব েকান কারয্ কিরেল, িতিন ছয় মাস পরয্n কারাদে , aথবা পাঁচ হাজার টাকা পরয্n 
aর্থদে , aথবা uভয়দে  দি ত হiেবন৷ 
 
(2) েকান মািলক েবআiনীভােব েকান লক-আuট আরm কিরেল, চালাiেল aথবা uহার সমর্থেন 
aনয্ েকানভােব েকান কারয্ কিরয়া থািকেল, িতিন eক বত্সর পরয্n কারাদে , aথবা িবশ হাজার 
টাকা পরয্n aর্থদে , aথবা uভয়দে  দি ত হiেবন eবং ukরপূ aপরােধর পনুরাবিৃt কিরবার 
েkেt pথম aপরােধর পর aনরুপূ aপরাধ aবয্াহত থাকাকালীন সমেয় pিত িদেনর জনয্ aিতিরk 
দiু হাজার টাকা পরয্n aর্থদে  দি ত হiেবন৷  

    
 
    

  
  
েবআiনী ধর্মঘট বা 
লক-আuট কিরেত 
pেরাচনা pদান কিরবার 
দ  

  

79৷ েকান বয্িk েবআiনী ধর্মঘট বা েবআiনী লক-আuেট aংশgহণ কিরবার জনয্ aনয্ানয্িদগেক 
pেরািচত বা uেtিজত কিরেল, িকংবা uk uেdেশয্ aর্থ সরবরাহ কিরেল aথবা aনয্ েকানভােব 
সহায়তা কিরেল, িতিন ছয় মাস পরয্n কারাদে , aথবা দশ হাজার টাকা পরয্n aর্থদে , aথবা 
uভয়দে  দি ত হiেবন৷  

    
 
    

  
  
ধারা 68 eর িবধান 
লংঘন কিরবার দ    

80৷ েকান মািলক বা েকাmানী ধারা 68 eর িবধান লংঘন কিরেল িতিন ছয় মাস পরয্n কারাদে , 
aথবা দশ হাজার টাক পরয্n aর্থদে , aথবা uভয়দে  দি ত হiেবন৷  

    
 
    

  
  
তহিবল তসরপূ বা 
আtসােতর দ  

  

81৷ (1) েকান িনবিnত িমক সংেঘর েকান কর্মকর্তা বা কর্মচারী uk িমক সংেঘর তহিবল 
তসরপূ বা আtসােতর জনয্ েদাষী সাবয্s হiেল, িতিন eক বত্সর পরয্n কারাদে , eবং তদপুির েয 
পিরমাণ aর্থ তসরূপ বা আtসাত হiয়ােছ মের্ম াiবযু্নােলর িনকট pমািণত হiেব, aনিধক uk 
পিরমাণ aর্থদে  দি ত হiেবন৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) eর aধীন aর্থদে র টাকা আদায় হiয়া থািকেল, াiবযু্নাল uk aর্থ সংি  
িমক সংঘেক pতয্ার্পণ কিরেত পািরেবন৷  

    
 
    

  
  



aনয্ানয্ aপরােধর দ  
  

82৷ েকান বয্িk কর্তৃক ei আiেনর েকান িবধান লংঘন কিরবার, aথবা pিতপালন কিরেত বয্র্থ 
হiবার েkেt aনরুূপ লংঘন বা বয্র্থতার জনয্ ei আiেনর aধীন েকান শািsর িবধান করা না 
থািকেল, uk বয্িk পাঁচ হাজার টাকা পরয্n aর্থদে  দি ত হiেবন৷  

    
 
    

  
  
ধারা 52 eর িবধান 
লংঘন কিরবার দ  

  

83৷ েকান বয্িk, সেnাষজনক কারণ বয্িতেরেক, ei আiেনর ধারা 52 eর uপ-ধারা (2) eর 
িবধান লংঘন কিরয়া মীমাংসাকারীর িনকট হািজর হiেত বা pিতিনিধ েpরণ কিরেত icাকৃতভােব 
বয্র্থ হiেল, িতিন পাঁচ হাজার টাকা পরয্n aর্থদে , eবং aনাদােয় ছয়মাস পরয্n িবনা ম কারাদে  
দি ত হiেবন৷  

    
 
    

  
  
েকাmানী কর্তৃক কৃত 
aপরাধ 

  

84৷ ei আiেনর aধীনকৃত aপরােধ েদাষী বয্িk েকান েকাmানী বা িনগমবd সংsা (Body 
Corporate) হiেল, uহার pেতয্ক পিরচালক, বয্বsাপক, সিচব বা aনয্ানয্ কর্মকর্তা বা 
pিতিনিধ, যিদ িতিন pমাণ কিরেত না পােরন েয, কৃত aপরাধ তাহার ajাতসাের সংগিঠত হiয়ােছ
বা তাহার aসmিতkেম করা হiয়ােছ aথবা uk aপরাধ pিতেরােধর জনয্ িতিন সাধয্মত েচ া 
কিরয়ােছন, তাহা হiেল িতিন বা তাহারা সকেলi uk aপরােধ েদাষী সাবয্s হiেবন৷  

    
 
    

  
  
aপরােধর িবচার 

  

85৷ (1) ei আiেনর aধীন দ নীয় েকান aপরাধ, ei আiেনর aধীন pিতি ত ম াiবযু্নাল 
বয্তীত aনয্ েকান াiবযু্নাল বা আদালত কর্তৃক িবচারয্ হiেব না, eবং ei aধয্ােয়র aধীন 
দ নীয় aপরােধর জনয্ িনরব্াহী েচয়ারময্ান aথবা তদেুdেশয্ তত্কর্তৃক aনেুমািদত েকান কর্মকর্তা 
কর্তৃক বা তাহার কর্তৃt বয্িতেরেক েকান েফৗজদারী কারয্ধারা রজু ুকরা যাiেব না৷ 
 
(2) ei আiেনর aধীন সকল aপরাধ আমলaেযাগয্ (non-cognizable) eবং জািমনেযাগয্ 
(bailable) হiেব৷  

    
 
    

 
a ম aধয্ায় 

িবিবধ 
  
দায়মিুk 

  
86৷ ei আiন বা uহার aধীন েকান িবিধ বা pিবিধর aধীন সরল িব ােস কৃত বা aিভেpত 
েকান কােরয্র জনয্ েকান বয্িkর িবরেুd েকান মামলা, েফৗজদারী কারয্kম বা aনয্ েকান আiনগত 
কারয্ধারা রজু ুকরা যাiেব না৷  

    
 
    

  
  
রাজৈনিতক দেলর সিহত 
সmর্ক িনিষd   

87৷ (1) েকান a েল গিঠত েকান িমক সংঘ বা িমক সংেঘর েফডােরশন, pকােশয্ বা েগাপেন, 
েকান রাজৈনিতক দল িকংবা রাজৈনিতক দেলর aংগ সংগঠেনর সিহত েকানরপূ সmrক sাপন বা 
রkা কিরেত পািরেব না৷ 



 
(2) েকান মািলক কর্তৃক uপ-ধারা (1) eর aধীন েকান িমক সংঘ বা িমক সংেঘর েফডােরশেনর
িবরেুd দােয়রকৃত নািলেশর িভিtেত তদn aনু ান কিরয়া aনরুূপ aিভেযাগ সতয্ বিলয়া িসdােn 
uপনীত হiেল, িনরব্াহী েচয়ারময্ান aিবলেm uk িমক সংঘ বা, েktমত, িমক সংেঘর 
েফডােরশেনর িনবnন বািতল কিরেবন, eবং aনরুপূ বািতল হiবার পর uk িশl iuিনট বা 
iuিনটসমেূহর িমকগণ বা, েktমত, সংঘসমহূ পরবর্তী eক বত্সর পরয্n িমক সংঘ বা, েktমত 
েফডােরশন গঠন কিরেত পািরেব না৷ 
 
(3) uপ-ধারা (2) eর aধীন িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক pদt আেদশ dারা সংkbু  হেল, েকান 
মািলক, সংঘ বা েফডােরশন, াiবযু্নােল uহার িবরেুd আেবদন কিরেত পািরেব, eবং াiবযু্নাল 
কর্তৃক pদt িসdােnর িবরেুd আপীল াiবযু্নােল আপীল করা যাiেব, eবং uk িবষেয় আপীল 
াiবযু্নাল কর্তৃক pদt আেদশi চূড়াn হiেব৷ 

 
(4) ei ধারার uেdশয্ পূরণকেl রাজৈনিতক দল বিলেত গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর 152 
aনেুcেদ সংjািয়ত রাজৈনিতক দলেক বঝুাiেব, eবং aনরুপূ রাজৈনিতক দেলর সিহত aিধভুk েয 
েকান aংগ সংগঠনo uহার anর্ভুkত হiেব৷  

    
 
    

  
  
kািnকালীন o asায়ী 
িবধান   88৷ (1) ei আiেন যাহা িকছুi থাkক না েকন, ei ধারায় anর্ভুk kািnকালীন o asায়ী 

িবধানাবলী কারয্কর হiেব৷  
    
 
    

  
  
ধর্মঘট বা লক-আuট 
িনিষd   (2) 31 aেkাবর 8[ 2010] তািরখ পরয্n েকান a েল েকান িশl iuিনেট ধর্মঘট বা লক-আuট 

িনিষd থািকেব৷  
    
 
    

  
  
বাধয্তামূলক o বাধয্কর 
সািলস 

  

(3) (ক) ধারা 53 েত যাহা িকছুi থাkক না েকন, ei আiন pবর্তেনর পর হiেত শরু ুকিরয়া eবং
31 aেkাবর 9[ 2010] iং তািরখ েশষ হoয়া পরয্n সময়কােল, পkগেণর জনয্ সািলস 
বাধয্তামলূক হiেব৷  
 
(খ) কর্তৃপk কর্তৃক aনেুমািদত তািলকায় anর্ভুk সািলসকারীগেণর মধয্ হiেত পkগণ পারsিরক
সmিতর িভিtেত সািলসকারী িনেয়াগ কিরেবন৷ পkগণ সািলসকারী িনরব্াচন কিরেত সmত হiেত 
বয্র্থ হiেল, িনরব্াহী েচয়ারময্ান তত্কর্তৃক aনেুমািদত তািলকা হiেত eকজন সািলসকারীেক দািয়t 
aর্পণ কিরেবন৷ সািলেসর জনয্ aনেুরাধ কিরবার তািরখ হiেত 15 কর্মিদবেসর মেধয্ সািলসকারীর 
িনরব্াচন বা িনেয়াগ সmn কিরেত হiেব eবং সািলেসর শনুানীর তািরখ িনর্ধারণ কিরেত হiেব৷ 
pথম শনুানীর তািরখ হiেত পরবর্তী 30 িদবেসর মেধয্ সািলেসর শনুানী পিরসমাp হiেব eবং 
েরােয়দাদ pদt হiেব৷  
 
(গ) সািলসকারী কর্তৃক pদt িসdাn পkগেণর uপর বাধয্কর হiেব eবং িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক 
uহা বলবেতয্াগয্ হiেব৷ িনরব্াহী েচয়ারময্ান সািলসকারীর িসdােnর শর্তসমহূ কাrযকর কিরবার জনয্
pেয়াজনীয় শািsমূলক বয্বsা gহণ কিরেত পািরেবন৷  
 



 
 
(ঘ) সািলসকারী কর্তৃক pদt িসdাn হiেত সীিমত পিরসের েকবল ঐ সকল েkেt আপীল চিলেব েয 
সকল েkেt সািলসকারীর িসdােn pতারণা, দরু্নীিত aথবা aনয্ানয্ গরুতুর tিটর যিুkসংগত সেnহ 
বা pমাণ িবদয্মান রিহয়ােছ৷  
 
 
 
(ঙ) দফা (ঘ) eর aধীন আপীল ম আপীল াiবযু্নােল দােয়র কিরেত হiেব eবং দােয়র হiবার 
30 িদেনর মেধয্ আপীল াiবযু্নাল uk আপীল িন িt কিরেব; eবং আপীল াiবযু্নাল কর্তৃক 
pদt িসdাn চূড়াn হiেব eবং পkগেণর মেধয্ uহা বাধয্কর হiেব৷  

    
 
    

  
  
েযৗথ দর-কষাকিষ 
pিতিনিধ o সংেঘর 
uেlেখ কিমিটর 
anর্ভুিk 

  

89৷ pসে  িভnরূপ আবশয্ক না হiেল, ei আiেনর চতুর্থ o প ম aধয্ােয় েযখােন “েযৗথ দর-
কষাকিষ pিতিনিধ” o “ িমক সংঘ” eর uেlখ আেছ েসiখােন িমক pিতিনিধt o কলয্াণ 
কিমিটo anর্ভুk হiেব৷  

    
 
    

  
  
িমক সংেঘর 

aবর্তমােন িনরব্াহী 
েচয়ারময্ান কর্তৃক 
েবতন, iতয্ািদ িনর্ধারণ 

  

90৷ েকান a েলর েকান িশl iuিনট বা eকi মািলেকর aধীন িশl iuিনটসমেূহ েযৗথ দর-
কষাকিষ eেজn িহসােব েকান িমক সংঘ িবদয্মান না থািকেল, িনরব্াহী েচয়ারময্ান কর্তৃক uহার 
িমকগেণর মজরুী কর্মঘnা, েবতন, aনয্ানয্ আির্থক সিুবধািদ eবং চাkরীর aনয্ানয্ শর্তািদ 

সmির্কত নযু্নতম মানদ  িনর্ধািরত হiেব: 
 
তেব শর্ত থােক েয, েকান a েলর েকান িশl iuিনেট েয েkেt েকান িনবিnত িমক সংঘ থািকেব 
েসখােন িনেয়ািজত িমকেদর েkেt েকবল pেবশ পরয্ােয় pেযাজয্ pারিmক সরব্িনm◌্ন মজরুী pেযাজয্ 
হiেব eবং মজরুী সmির্কত aনয্ানয্ িবষয়ািদ, যথা- মজরুী বিৃd, পেদাnিত aথবা aনয্ানয্ বির্ধত 
সিুবধািদ মািলক o িমক সংেঘর মেধয্ আেলাচনা সােপk হiেব৷  

    
 
    

  
  
গণেভাট o িনরব্াচেনর 
পিরবীkণ 

  

91৷ (1) বাংলােদশ রpানী pিkয়াকরণ a ল কর্তৃপk, মািলকপk, িমকপk eবং িনরেপk uত্স
হiেত িনরব্ািচত বা মেনানীত pিতিনিধগণ ei আiেনর েকান িবধােনর aধীন aনেু য় েকান িনরব্াচন 
িকংবা গণেভাট িনরেপkভােব পিরবীkণ কিরেবন৷ 
 
(2) uপ-ধারা (1) e uিlিখত িনরব্াচন িকংবা গণেভাট পিরবীkেণর িনিমt পdিত eবং aনয্ানয্ 
িবষয়ািদ কর্তৃপk িনর্ধারণ কিরেব৷ 
 
(3) েকাmািন বা মািলকগণ ei আiেনর aধীন েকান গণেভাট বা িনরব্াচন aনিু ত হiবার পূেরব্ 
িমক সংঘ সmির্কত গণেভাট বা িনরব্াচেন েভাট pদান কিরেত েযাগয্ িমকগেণর তািলকা িনরব্াহী 

েচয়ারময্ানেক সরবরাহ কিরেব৷ 
 
(4) েকাmানী বা মািলকগণ uপ-ধারা (3) e বির্ণত িমকগেণর তািলকা সংি  কারখানায় 



pকাশয্ sােন দশৃয্মানভােব গণেভাট বা িনরব্াচেনর পূরব্বর্তী 72 ঘnার জনয্ লটকাiয়া রািখেবন৷ 
 
(5) িমক সংেঘর িনবnন সmির্কত িনরব্াচন বা গণেভাট eমন সমেয় o sােন কিরেত হiেব 
যাহােত িমকগণ েভাট pদান কিরেত বাধাgs না হন৷ 
 
(6) িমক সংেঘর িনরব্াচেনর জনয্ aনেুরাধ jাপন eবং uk িনরব্াচন চূড়াnভােব পিরসমাp হiবার
পূরব্বর্তী সমেয়র মেধয্ েকান পk কর্তৃক েকানরূপ ভীিত pদর্শন বা pিতেশােধর হুমিক pদর্শন করা 
যাiেব না৷ 
 
(7) িমক সংেঘর িনবnন সmির্কত িনরব্াচন সmের্ক িশl iuিনেটর pা েন বা iহার কর্মকালীন 
সমেয় েকান পk কর্তৃক েকান pকার pচারণা চালােনা যাiেব না eবং েকান িবেশষ বা সাধারণ সভা 
িশl iuিনেটর pা েণ eবং iuিনেটর কর্মকালীন সমেয় আhান করা বা পিরচালনা করা যাiেব না৷ 

    
 
    

  
  
িনরব্াহী েচয়ারময্ান 
কর্তৃক সময় বির্ধতকরণ   

92৷ ei আiেনর েকান িবধােনর aধীন করণীয় েকান কাজ বা পালনীয় েকান কর্তবয্ িনর্ধািরত 
সময়সীমার মেধয্ করা বা পালন করা সmব না হiেল, িনরব্াহী েচয়ারময্ান যিুkসংগত কারেণ uk 
সময়সীমা বির্ধত কিরেত পািরেবন৷  

    
 
    

  
  
িনরব্াহী েচয়ারময্ান 
কর্তৃক kমতা aর্পণ   93৷ কর্তৃপেkর aনেুমাদন সােপেk, িনরব্াহী েচয়ারময্ান ei আiেনর aধীন তঁাহার েকান kমতা 

তঁাহার aধঃsন েকান কর্মকর্তােক aর্পণ কিরেত পািরেবন৷  
    
 
    

  
  
িনরব্াহী েচয়ারময্ান, 
pমখু সরকারী কর্মচারী 
গণয্ হoয়া মের্ম িবধান 

  
94৷ িনরব্াহী েচয়ারময্ান, মীমাংসাকারী, iিপেজড ম াiবযু্নােলর েচয়ারময্ান o সদসয্ eবং 
iিপেজড ম আপীল াiবযু্নােলর সদসয্ দ িবিধ, 1860 (1860 সেনর 45 নং আiন) eর 21 
ধারার aধীন সরকারী কর্মচারী িহসােব গণয্ হiেবন৷  

    
 
    

  
  
কর্তৃপk কর্তৃক আiন o 
সংি  িবষয়ািদ 
পিরচালনা 

  
95৷ আপাততঃ বলবt aনয্ েকান আiন, িবিধ বা pিবিধেত যাহা িকছুi থাkক না েকন, বাংলােদশ 
রpানী pিkয়াকরণ a ল কর্তৃপেkর uপর ei আiেনর পিরচালনার eবং a লসমেূহ িমকগেণর 
aিধকার eবং িশl সmির্কত িবষয়ািদ পিরচালনার ভার aির্পত থািকেব৷  

    
 
    

  
  
মূল পাঠ eবং iংেরজীেত 
পাঠ   

96৷ ei আiেনর মলূ পাঠ বাংলােত হiেব eবং iংেরজীেত aনিূদত uহার eকিট িনর্ভরেযাগয্ পাঠ 
থািকেব: 
 



তেব শর্ত থােক েয, বাংলা o iংেরজী পােঠর মেধয্ িবেরােধর েkেt বাংলা পাঠ pাধানয্ পাiেব৷  
    
 
    

  
  
িবিধ o pিবিধ pণয়েনর 
kমতা 

  

97৷ (1) ei আiেনর uেdশ্য পূরণকেl সরকার, সরকারী েগেজেট pjাপন dারা, িবিধ pণয়ন 
কিরেত পািরেব৷ 
 
(2) বাংলােদশ রpানী pিkয়াকরণ a ল কর্তৃপk, সরকােরর পূরব্ানেুমাদনkেম, সরকারী েগেজেট 
pjাপন dারা, ei আiেনর uেdশয্ পূরণকেl pিবিধ pণয়ন কিরেত পািরেব৷  
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