
সংযুক্ত আরব আমিরাতে স্াগেি। 
আপনার অমিকার এবং কে্তব্য সম্পতক্ত  
সতেেন হওযার জন্য এই মনত ্্ত মিকাটির 
িাি্যতি আিরা আপনাতক যয মনত ্্ত িাবলী 
প্র্ান কমর ো পডার জন্য আিরা 
আপনাতক অনুতরাি করমি, এই িরতনর 
মবতিষামিকারগুমল 2021 সাতলর মিমরি 
আইন নং (33) দ্ারা সুরমষিে।

আপনার অমিকার 
সম্পতক্ত  জানুন

মপ্রয কিীমী বৃন্দ
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আপমন যযখাতন কাজ 
করতবন যসই য্ি মহতসতব 
সংযুক্ত আরব আমিরােতক 
যবতি যনওযার জন্য আিরা 
আপনাতক িন্যবা্ জানাই।
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যযতহেু আিরা আপনাতক আিাত্র য্তি একজন িূল্যবান অমেমি এবং 
উৎপা্ন ও উন্নযতনর অংিী্ার মহসাতব স্াগে জানামছি, োই আিরা 
আপনার িসৃণ বসবাস, যসৌভাগ্য এবং সাফতল্যর জন্য আিাত্র আন্তমরক 
শুতভছিাও জানামছি।
এই মনত ্্ত মিকা আপনাতক মনত ্্ত িাবলী প্র্ান কতর যা আপনাতক শ্রি সম্পক্ত  
মনযন্ত্রতণর আইন এবং এর মনব্তাহী মসদ্ান্ত দ্ারা মনি্তামরে আপনার অমিকার 
এবং কে্তব্যগুমল জানতে সহাযো করতব। প্রকৃেপতষি, এই িরতনর অমিকার 
এবং কে্তব্য সম্পতক্ত  আপনার সতেেনো আপনার এবং মনতযাগকে্ত া, যার 
সাতি আপমন একটি েুমক্ত সম্পা্তন সম্মে হতযতিন োত্র িতি্য একটি সুস্থ, 
স্ছি, এবং ভারসাি্যপূণ্ত সম্পক্ত  স্থাপন এবং সংরষিতণ অব্ান রাখতব ।
অমিকন্তু, আপনার এবং মনতযাগকে্ত ার িতি্য সম্পাম্ে কি্তসংস্থান েুমক্ত 
অনুসাতর প্র্ত্ত আপনার অমিকারগুমল রষিা করার জন্য আিাত্র 
বাি্যবািকোর মভমত্ততে, আিরা আপনাতক আিাত্র সাতি যযাগাতযাগ করার 
এবং অনুসন্ান ও অমভতযাগগুমল ্ামখল করার জন্য অতনক উপায সরবরাহ 
কমর।

িানব সম্প্ ও আমিরাে িন্ত্রক
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গুরুত্বপূণ্ত পতযন্ট
যা সম্পতক্ত  আপনার 
সতেেন হওযা উমেে7

 মনতযাগকে্ত াতক কিীমী র 
মনতযাতগর খরে এবং মফ 

মনষ্পমত্ত করার জন্য কিীমী তক 
বাি্য করা এবং শ্রমিতকর কাি 
যিতক মনতযাগ বা এই িরতনর 

মফ ো সরাসমর যহাক বা 
পতরাষিভাতব, সংগ্রহ করতে 

মনতষি করা হয।

 সংযুক্ত আরব আমিরাতে 
যপৌিঁাতনার পর আপমন 

আপনার কি্তসংস্থান েুমক্ততে 
স্াষির করতবন বতল আিা 

করা হতছি। 

 আপমন যয কাতজর প্রস্াতব 
স্াষির কতরতিন োর একটি 
অনুমলমপ আপমন বজায 
রাখতবন বতল আিা করা 

হতছি।



সংযুক্ত আরব আমিরাতের িানবসম্পদ ও এমিতরটাইতেশন িন্ত্রক দ্ারা োমর করা হত়েতে - প্রথি ত্রৈিামসক 2022

 আপনার কি্তসংস্থান েুমক্তর 
িে্ত াবলী এবং মবিানগুমল 
আপনার য্তি স্াষিমরে 
কাতজর প্রস্াতবর সাতি 

সািঞ্জস্যপূণ্ত হতব।

 মনতযাগকে্ত া আপনাতক সম্মমেরিতি 
োকমরর সুতযাগ প্র্ান না করতল 

বা আপমন সম্পূণ্ত এবং সিযিতো 
আপনার যবেন না যপতল আপমন 
আিাত্র সাতি দ্রুে যযাগাতযাগ 
করতবন বতল আিা করা হতছি।

 আপমন একটি মনরাপ্ 
জাযগায আপনার 

সনাক্তকরণ নমি বজায 
রাখার আিা করা হয।

 আপমন যযতকাতনা সিয 
আপনার োকমর যিতড 

য্ওযার অমিকারী। যাইতহাক, 
আপমন আপনার আইমন 

বাি্যবািকো সম্পতক্ত  সম্পূণ্ত 
সতেেন িাকতবন।
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মনতযাগকে্ত া আপনার মনতযাগ এবং মনতযাগ সংরিান্ত খরে এবং যসইসাতি শ্রি 
সম্পতক্ত র যিযা্ যিষ হওযার পতর আপনার য্তি মফতর আসার খরে মিটিতয 
য্তবন। শ্রমিতকর কাি যিতক প্রে্যষি বা পতরাষিভাতব এই পমরিাণ অি্ত সংগ্রহ 

করা যাতব না। মনতযাগকে্ত া বীিা, অব্ান, এবং বলবৎ আইতনর অিীতন 
মনি্তামরে গ্যারান্টি সংরিান্ত খরে বহন করতবন।

মনত ্্ত িাবলী
সংযুক্ত আরব 
আমিরাতে প্রাক-
আগিন

যকান যকান আরিথিক খরে মনতযাগকে্ত া যার সাতি আপমন একটি েুমক্ত 
সম্পাম্ে করার জন্য সম্মে হতযতিন মেমন বহন করতবন ?

প্রশ্ন 1
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আপনার মনতযাগকারী এতজন্ট বা মনতযাগকে্ত া যার সাতি আপমন একটি 
েুমক্ততে সম্মে হতযতিন মেমন সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভ্রিতণর আতগ 
আপনার মলমখে োকমরর প্রস্াব পাওযার পতর আপনার মনতযাতগর িে্ত াবলী 
এবং মবিানগুমল ইমেিতি্যই ব্যাখ্যা কতরতিন। এিাডাও আপমন োকমরর 
প্রস্াতবর অিীতন মনি্তামরে িে্ত াবলী এবং মবিানগুমল সম্পতক্ত  সম্পূণ্তরূতপ 
সতেেন হতবন বতল আিা করা হতছি। আপনার কাতজর মববরণ, মিতরানাি, 
্ামযত্ব, যবেন, যবমনমফট এবং মবি্ কাতজর িে্ত াবলী সহ এবং এই িরতনর 
োকমরর প্রস্াতব স্াষির করার আতগ। অমিকন্তু, আপমন োকমরর অফারটির 
মবি্ সংতযাজন পয্তাতলােনা করতবন বতল আিা করা হতছি যযখাতন সংযুক্ত 
আরব আমিরাতে বলবৎ শ্রি সম্পক্ত  মনযন্ত্রতণর আইন এবং এর মনব্তাহী 
মসদ্াতন্তর অিীতন আপনার অমিকার ও কে্ত তব্যর পমরতপ্রমষিতে এই িরতনর 
অ্যাতনক্স আপনার সতেেনো বৃমদ্তে অব্ান রাতখ। , োই, আপমন 
মনতযাগকে্ত ার কাি যিতক োকমরর অফারটির একটি অনুমলমপ পাওযার জন্য 
অনুতরাি করতবন এবং এটি একটি মনরাপ্ জাযগায বজায রাখার জন্য 
প্রে্যামিে।

আমি যয মনতযাগকে্ত ার সাতি একটি েুমক্ত করার জন্য সম্মে হতযমি 
োর জন্য কাজ করার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতে আসার আতগ 

আিার কাি যিতক কী আিা করা যায ?
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• যয মনতযাগকে্ত ার সাতি আপমন একটি েুমক্ত সম্পন্ন করার মবষতয সম্মে 
হতযতিন মেমন আপনাতক আপনার কি্তসংস্থান েুমক্ততে স্াষির করার জন্য 
এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে আপনার আগিতনর এক সপ্াতহর িতি্য এটি 
প্র্ান করতবন।
আপমন আপনার কি্তসংস্থান েুমক্তর একটি অনুমলমপ পয্তাতলােনা করতে 
পাতরন, এটির স্াষিতরর মভমত্ততে, িন্ত্রণালতযর ওতযবসাইট যিতক বা োওমজহ 
যকন্দ্রগুমলর একটিতে মগতয, যযখাতন আপমন একটি মনরাপ্ স্থাতন এটির 
একটি অনুমলমপ সংরষিণ করতবন।

• মনতযাগকে্ত া যার সাতি আপমন একটি েুমক্ত যিষ করতে সম্মে হতযতিন 
মেমন আপনার যরমসতিমসি পারমিট প্রামপ্র পদ্মেগুমল সম্পা্তনর জন্য 
্ামযত্বিীল িাকতবন। আপমন এই মবষতয যকাতনা খরে বহন করতবন না।

• মনতযাগকে্ত াতক আপনার যরমসতিমসি পারমিট পাওযার জন্য আপনার 
িনাক্তকরতণর নমিগুমল যপতে হতব, যেম্ন না এই পারমিট পাওযা যাতছি 
েেম্ন এই িরতনর িকুতিতন্টিনগুমল োর কাতি রাখা যাতব।

• আপনার যরমসতিমসি পারমিট ইসু্য করার পতর, মনতযাগকে্ত া আপনার 
পমরেয যফরে য্তবন।

মনত ্্ত িাবলী
সংযুক্ত আরব 
আমিরাতে আগিতনর 
পতর

সংযুক্ত আরব আমিরাতে আসার পতর েুমক্তর প্রমরিযাগুমল সম্পূণ্ত 
করার জন্য আিার কাি যিতক কী আিা করা যায ?
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• মনতযাগকে্ত া আপনার আগিতনর পতর আপনার কাজগুমল সম্পা্ন করতে 
আপনাতক সষিি করতব। এই মবষতয যম্, মেমন আপনার আগিতনর এক 
সপ্াতহর িতি্য আপনাতক একটি কি্তসংস্থান েুমক্ত প্র্ান কতরনমন, এবং যম্ 
আপমন আপনার আগিতনর সাতি সাতি কাজ করতে সষিি না হন,আপমন 
িানবসম্প্ িন্ত্রণালতযর মনকটেি অমফসতক যটাল মরি নম্বতররঃ 80060 
িাি্যতি অবমহে করতবন। 

• সম্মে কাজ সম্পা্তনর মবমনিতয যবেন মনষ্পমত্ত করা হতব, যার িাি্যতি 
মনতযাগকে্ত া আপনাতক এই িরতনর কাজ সম্পা্ন করতে সষিি করতব।

• মনতযাগকে্ত া কি্তসংস্থান েুমক্তর অিীতন সম্মে কাজগুমল ব্যেীে অন্য 
যকানও কাজ অপ্তণ করতবন না, যযখাতন এই িরতনর মনতযাগ শ্রমিতকর মলমখে 
েুমক্তর সাতপতষি হতব৷

• সম্মে কাজ িাডা অন্য যকাতনা কাজ সম্পা্তনর প্রতযাজন হতল, 
মনতযাগকে্ত া শ্রমিতকর পমরবহন এবং বাসস্থাতনর খরে সহ এর যিতক উদ্ভূ ে 
সিস্ আরিথিক খরে বহন করতবন। 

মনতযাগকে্ত া যম্ প্রবরেথিে সিতযর িতি্য আিার জন্য যকাতনা কাজ না
প্র্ান কতরন এবং আিাতক োর ্তল নমিভুক্ত না কতরন, োহতল

আমি কী প্রমরিযাগুমল পালন করব ?

যম্ মনতযাগকে্ত া আপনাতক োকমরর প্রস্াতবর অিীতন োমলকাভুক্ত িে্ত াবলীর 
যিতক আলা্া িে্ত াম্ এবং মবিাতনর েুমক্ততে স্াষির করার জন্য অনুতরাি 
কতরন, োহতল এই িরতনর েুমক্ততে স্াষির করতে অস্ীকার করুন এবং এই মবষতয 
িানবসম্প্ ও এমিতরটাইতজিন িন্ত্রণালযতক অবমহে করুন। যম্ মনতযাগকে্ত া 
জানান যয এই িরতনর পমরবে্তনগুমল আপনার জন্য উপকারী হতব েবুও, যযতহেু 
েুমক্তর িে্ত াবলীর প্রমেস্থাপন যবআইমন, যার ফতল আপমন িূল োকমরর প্রস্াতব 
সম্মে হওযার জন্য সম্মমে ম্তযমিতলন যসই একই িে্ত াবলী এবং মবিানগুমল 
যিতক আপমন সুমবিা পাওযার অমিকারী।

প্রশ্ন 4
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যযতহেু আপমন আপনার কি্তসংস্থান েুমক্ততে স্াষির কতরতিন, আপমন 
মনম্নমলমখেগুমল করতে বাি্য িাকতবন:

• মনতযাগকে্ত া বা োর প্রমেমনমির মনত ্্ত িনা অনুসাতর এবং েুমক্তর মবিান 
অনুসাতর আপনার কাজগুমল মনতজ সম্পা্ন করুন, যার ফতল মেমন যকানও 
শ্রমিতকর কাজ অন্য ব্যমক্তর কাতি অপ্তণ করতবন না; োর মনত ্্ত িনায ো 
করতে ব্যি্ত হতল যকাতনা শ্রমিতকর কাজ অন্য ব্যমক্তর হাতে অপ্তণ করা হতব; 

• কাজ করার সিয ভাল ননমেকো এবং আেরণ যিতন েলুন:

• আপনার উপর অরপথিে উতপা্তনর উপায এবং কাতজর সরঞ্জািগুমল 
সংরষিণ করুন;

• আপনার কাতজর অংি মহসাতব আপনার কাতি উপলব্ধ েি্য এবং যিটার 
যগাপনীযো রষিা করুন এবং কাতজর যগাপনীযো প্রকাি করা যিতক মবরে 
িাকুন; 

• এই মবষতয মনতযাগকে্ত া বা োর প্রমেমনমিতক অবমহে না কতর আপনার 
কাতি যকানও আসল নমি বা কাতজর যগাপনীযো সম্পরকথিে 

িকুতিতন্টিতনর হাি্ত  বা সফ্ট কমপগুমল রাখা যিতক মবরে িাকুন;

মনত ্্ত িাবলী
কাতজর অনুিীলন

কাজ শুরু করার পর আিার কাি যিতক কী আিা করা যায ?

প্রশ্ন 5
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• আইন বা কাতজর মনযিাবলী এবং এর মনত ্্ত িাবলী অনুসাতর এন্টারপ্রাইতজ 
গৃহীে যপিাগে মনরাপত্তা এবং স্াস্থ্য-সম্পরকথিে মনত ্্ত িাবলী কায্তকর করুন, 

• গৃহীে ব্যবসামযক ম্নগুমলতে কাজ করা এবং েুমক্তর অিীতন মনি্তামরে 
কাতজর সিয; 

• পারমিট না যপতয অন্য পতষির হতয কাজ করা যিতক মবরে িাকুন, এবং

• মনতযাগকে্ত ার আপনাতক পমরতষবা য্ওযার যিষ োমরখ যিতক মরিি (30) 
ম্তনর িতি্য প্র্ত্ত আবাসন খামল করুন৷ যম্ও, আপমন উমলিমখে যিযা্ 
যিষ হওযার পতরও এর খরে বহন কতর, বা মনতযাগকে্ত ার সাতি মলমখেভাতব 
সম্মে েুমক্ত হওযা অনুসাতর আপনার বাসভবতন িাকতে পাতরন।

জামেগে, বণ্ত, মলঙ্গ, িি্ত, জােীয উতস, সািামজক উতস, ব্যমক্তত্র 
িতি্য অষিিোর উপর মভমত্ত কতর নবষি্য মনমষদ্, কারণ এটি সুতযাগ এবং 

উপতভাতগর যষিতরি সিোতক প্রভামবে কতর এবং ্ুব্তল কতর, যযিন একটি 
োকমর পাওযার যষিতরি, কাজ োমলতয যাওযা, এবং এর সাতি সম্পরকথিে 
অমিকারগুমল উপতভাগ করা ইে্যাম্।অমিকন্তু, একই কাতজর মববরণ এবং 

কাজগুমল ভাগ কতর যনওযা প্গুমলর িতি্য নবষি্য মনমষদ্৷
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মনত ্্ত িাবলী
েুমক্তর অবসান বা 
মবতরাতির যষিতরি

মনতযাগকে্ত া আপনাতক বাি্য করার জন্য যকান উপায অবলম্বন 
করতবন না, অিবা োর জন্য কাজ োমলতয যাওযার জন্য আপনাতক 
যকাতনা মনতষিাজ্া আতরাপ করার হুিমক য্তব না অিবা আপনার 
ইছিার মবরুতদ্ আপনাতক একটি কাজ করতে বা পমরতষবা প্র্ান করতে 
বাি্য করতব না যযতহেু এই িরতনর সম্পক্ত  একটি েুমক্তমভমত্তক, যার িাতন 
আপমন বা মনতযাগকে্ত া যযতকাতনা পষি এটি বামেল করার অমিকারী। 
আপনার কি্তসংস্থান েুমক্ত যসই প্তষিপগুমলতক মনত ্্ত ি কতর যা অনুসরণ 
করা হতব যখন উভয পষি বা উভযই শ্রি সম্পক্ত  বন্ করার যনাটিি প্র্ান 
কতর, যযখাতন েুমক্তটি সিাপ্ করার জন্য আইমন প্তষিপগুমল যিতন েলা 
গুরুত্বপূণ্ত, কারণ আপমন যকানও ভাতবই মনি্তামরে প্তষিপগুমল না যিতন 
মনতযাগকে্ত ার জন্য কাজ করা যিতড য্ওযা বা অন্য মনতযাগকে্ত ার জন্য 
কাজ করতে োওযার অমিকারী নন।
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যম্ উভয পষি োর েুমক্তমভমত্তক বাি্যবািকোগুমল পূরণ করতে ব্যি্ত হয েতব 
অন্য পষি কি্তসংস্থান েুমক্ত বামেল করতে পাতর। োই, যম্ মনতযাগকে্ত া োর 
েুমক্তমভমত্তক বাি্যবািকো পূরণ করতে ব্যি্ত হন, োহতল আপমন এই মবষতয 
সাহায্য পাওযার জন্য িানবসম্প্ ও এমিতরটাইতজিন িন্ত্রণালযতক অবমহে 
করতবন বতল আিা করা হতছি। এই যষিতরি, আিরা আপনার অমিকার এবং 
আরিথিক এনটাইতটলতিন্ট প্রামপ্র যষিতরি আপনাতক সিি্তন করতে প্রস্তুে এবং 
আপমন যম্ োন, আইন দ্ারা মনি্তামরে মনযিাবলী এবং িে্ত াবলী অনুসাতর 
একটি মবকল্প োকমর যখঁাজার যষিতরি আিরা আপনাতক সহাযো করতে পামর।

যখন মনতযাগকে্ত া আপনার প্রমে োর ্াযবদ্ো সম্পূণ্তরূতপ পালন কতরতিন 
েখন আপমন েুমক্তর অিীতন মনি্তামরে আপনার কাজ এবং ্ামযত্ব পালতন 
ব্যি্ত হতল মনতযাগকে্ত া আপনার সতঙ্গ শ্রি সম্পক্ত  যিষ করতে পাতরন। েতব, 
যম্ আপমন মবশ্াস কতরন যয আপমন সমে্যই আপনার বাি্যবািকোগুমল 
পূরণ কতরতিন এবং মনতযাগকে্ত ার দ্ারা শ্রি সম্পতক্ত র অবসান যবআইমন, 
আিরা আপনাতক সামলমির জন্য একটি অনুতরাি ফাইল করার জন্য 
িানবসম্প্ এবং এমিতরটাইতজিন িন্ত্রতকর কাতি যাওযার জন্য আিন্ত্রণ 
জানাই।  মনতযাগকে্ত ার সাতি আপনার মবতরাি মনষ্পমত্ততে ব্যি্ত হতল, আপমন 
সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রি আ্ালতে একটি িািলা ্াতযর করার 
অমিকারী হতবন, কারণ আ্ালতে যাওযার আপনার অমিকার আমিরাতের 

সংমবিান দ্ারা মনমচিে করা হতযতি।

আমি যম্ মনতযাগকে্ত ার জন্য কাজ োমলতয যযতে োই, মকন্তু যস োর 
েুমক্তমভমত্তক বাি্যবািকো পূরণ না কতর োহতল কী হতব ?

মক হতব যম্ আিার মনতযাগকে্ত া িতন কতরন যয আমি আিার েুমক্তগে 
বাি্যবািকো পূরণ কমরমন ?

প্রশ্ন 6
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মনম্নমলমখে যয যকাতনা যষিতরি মনতযাগ েুমক্ত বামেল করা হতব:

1. অবসাতনর িতে্ত  উভয পতষির িতি্য মলমখে েুমক্ত; 
2. েুমক্তর অিীতন মনি্তামরে যিযা্ যিষ, যম্ না নবাযন করা হয বা বাডাতনা হয:
3. উভয পতষির ইছিা অনুসাতর, এই িরতনর সিামপ্ মিমরি আইতনর অিীতন 
মনি্তামরে মবিাতনর পািাপামি েুমক্তর অিীতন সম্মে যনাটিতির সিযকাল যিতন েতল;
4. কি্তসংস্থাতনর যষিতরি মনতযাগকে্ত ার িৃেু্য োর ব্যমক্ততত্বর সাতি সম্পরকথিে;
5. শ্রমিতকর িৃেু্য বা োর স্থাযী বা অস্থাযী অষিিো, মেমকৎসা কেৃ্তপষি কেৃ্তক জামর 
করা একটি িংসাপরি অনুসাতর:
6. কিীমী র মবরুতদ্ একটি েভূ ডান্ত রায য�াষণা, যার িাি্যতি োর স্ািীনো সীমিে কতর 
এিন একটি সাজা িঞ্জমুরপ্রাপ্ হতব যযখাতন সাজার যিযা্ মেন (3) িাতসর কি নয;
7. এন্টারপ্রাইতজর েভূ ডান্ত বন্, য্তি বলবৎ আইন অনুযাযী:
8. মনতযাগকে্ত ার য্উমলযা হতয যাওযা, বা অন্য যকান অি্তননমেক বা ব্যমেরিমি যষিরি 
যা প্রকতল্পর িারাবামহকো বািাগ্রস্ করতব; 
9. মনতযাগকে্ত ার মনযন্ত্রতণর বাইতর যয যকাতনা কারতণ ওযাক্ত  পারমিট নবাযতনর িে্ত  
পূরতণ শ্রমিতকর ব্যি্তো।
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মনম্নমলমখে যষিতরি আপমন একটি নেুন ওযাক্ত  পারমিট পাওযার অমিকারী:

• .আপমন আপনার মনি্তামরে েুমক্তর যিযা্ যিষ করতবন এবং েুমক্তর নবাযন 
না করার জন্য মনব্তােন করতবন।

• আপমন মনতযাগকে্ত াতক েুমক্ত অবসাতনর যনাটিি পমরতবিন করতবন এবং 
সম্মে যনাটিতির সিযকাল যিতন েলতবন।

• যম্ মনতযাগকে্ত া োর েুমক্তমভমত্তক বাি্যবািকোগুমল পূরণ না কতরন, যার 
ফতল আপমন এই মবষতয িানবসম্প্ ও এমিতরটাইতজিন িন্ত্রকতক অবমহে 
করতবন।  যয োমরখটি আপমন যিতড য্ওযার জন্য ঠিক কতরতিন োর যেৌদ্দ 
(14) ম্ন আতগ। যম্ োতক এটি িন্ত্রণালয দ্ারা অবমহে করার পতরও 
মনতযাগকে্ত া এই িরতনর লঙ্ঘন কতরন েখন এই প্রমেমরিযাগুমলতক যিাকাতবলা 
করুন  ।

• যম্ আপমন মনতযাগকে্ত ার সাতি মলমখেভাতব েুমক্ত বামেল করতে সম্মে 
হন।

• যম্ আপমন কি্তসংস্থান েুমক্ত বামেল করতে োন এবং পরীষিাকালীন 
সিতযর িতি্য একটি নেুন মনতযাগকে্ত ার জন্য কাজ করতে োন, আপমন এই 
মবষতয িূল মনতযাগকে্ত াতক অবমহে করতবন  েুমক্ত অবসাতনর জন্য মনি্তামরে 
োমরতখর কিপতষি এক িাস আতগ, যার িাি্যতি নেুন মনতযাগকে্ত া মনতযাগ 
বা েুমক্তর খরতের জন্য িূল মনতযাগকে্ত াতক ষিমেপূরণ য্তবন, যম্ না এটি 
অন্যভাতব সিািান হতয যায।

আমি মক একজন নেুন মনতযাগকে্ত ার জন্য কাজ করার অমিকারী ?

প্রশ্ন 8
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মনম্নমলমখে যষিতরি
আপমন একটি নেুন ওযাক্ত
পারমিট পাওযার অমিকারী হতবন না:

• যনাটিি য্ওযার সিযকাল না যিতন বা এর ষিমেপূরতণর মবষতয 
সম্মে না হতয; যম্  প্রতবিন  েলাকালীন সিতয েুমক্ত বামেল করা 
হয। 
• যম্ আপমন যনাটিতির প্রতযাজনীযো এবং/অিবা েুমক্ত বামেল 
করার পতর মনতযাগকে্ত ার ষিমেপূরতণর িে্ত  যিতন েলতে ব্যি্ত হতযতিন।
• যম্ আপমন েুমক্তর যিযা্ যিষ হওযার আতগ একটি অনবি কারতণ 
কাজ করতে বািা সৃষ্টি কতরতিন।
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এটি গুরুত্বপূণ্ত যয আপমন আপনার অমিকারগুমল 
জাতনন, যার িাি্যতি আিরা আপনাতক মনমচিে 

কমর যয আপনার অমিকার রতযতি শ্রি আইন এবং 
এর কায্তমনব্তাহী মসদ্ান্ত দ্ারা সুরমষিে িাকার।

আপনার অমিকার এবং বাি্যবািকো সম্পতক্ত  
সতেেন হওযা আিাত্রতক সংযুক্ত আরব 

আমিরাতে আপনার কাতজর আবাস মনমচিে 
করতে সহাযো করতব।

আপনার যখনই প্রতযাজন আিরা আপনাতক 
সাহায্য করতে প্রস্তুে। অেএব, আিাত্র 
সাতি যযাগাতযাগ করতে মদ্িা করতবন না।



শ্রি আইন সম্পতক্ত  আরও েতি্যর 
জন্য, আপনার স্াট্ত তফাতনর 

ক্যাতিরার িাি্যতি এই যকািটি 
স্্যান করুন।


