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বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অশিৈাসী আইন, ২০১৩-এর অশিকতর সংদিািনকদে প্রণীত 

আইদনর খসড়া শৈষদে রার্রু’র পর্মদৈক্ষণ: 

১) যেহেতু সংহ োধনী আইহনর খসড়ো য োতোহেক  ূল আইহনর ২(১৮) ধোরোয় ‘সোে-এহেন্ট’-এর একটি 

সংজ্ঞো অন্তরূূ্ক্তির প্রস্তোে করো েহয়হে এেং  ূল আইহন ১৪ক (৪) উপধোরো অন্তরূূ্ক্তির প্রস্তোে কহর 

যসখোহন সোে-এহেন্টহের যেৌথ ও পৃথকর্োহে েোয়ী করোর ক্তেধোন রোখো েহয়হে, যসহেতু ক্তেেয োন 

২০১৩ সোহলর আইহনর অষ্ট  অধযোহয়র ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ ধোরো ও যেত্র ত 

আইনটির প্রোসক্তিক অনযোনয ধোরোয় ক্তরকু্রটিং এহেক্তির পো োপোক্ত  ‘সাৈ-এদেন্ট’ উহেখ করো 
প্রহয়োেন; 

২) অক্তর্েোসন সংক্রোন্ত ক্তেহরোধ ক্তেকল্প উপোহয় ক্তনষ্পক্তি ক্তেহেচনোয় ক্তনহয় ক্তেেয োন আইহনর ৪১ ধোরোয় 

উহেক্তখত ‘সোক্তল ’-যক আহরো সুস্পষ্ট করহত ২০১৩ সোহলর  লূ আইহনর ২ ধোরোয় 

‘সাশিি/Arbitration’-এর একটি সংজ্ঞো অন্তরূূ্ি করো প্রহয়োেন। এেোড়োও বেহেক্ত ক ক ূসংস্থোন 

ও অক্তর্েোসী েযেস্থোপনো ক্তেক্তধ োলো, ২০১৭-এর ক্তেক্তধ-১৫ যত ‘সোক্তল  েো  ধযস্থতো’র কথো েলো 

েহয়হে। সোক্তল  ও  ধযস্থতো ক্তেকল্প ক্তেহরোধ ক্তনষ্পক্তির েটুি ক্তর্ন্ন প্রক্তক্রয়ো। এই ক্তিধো েরূ করহতও  ূল 

আইহনর ২ ধোরোয় ‘সাশিি/Arbitration’-এর একটি সংজ্ঞোর অন্তরূূ্ক্তি প্রহয়োেন; 

৩) ক্তেেয োন আইহন ২ক ধোরো সংেুি কহর আইনটির প্রোধোনয য োষণোর প্রস্তোে করো েহয়হে সংহ োধনী 

আইহনর খসড়োয়, েো ক্তেেয োন আইহনর ৪৬ ধোরোর সোহথ সোং ক্তষূক। অক্তর্েোসন সংক্রোন্ত অপরোহধর 

সোহথ  োনেপোচোর অপরোধও সং টিত েহয় থোহক। যেহেতু  োনেপোচোর আইহনর  োক্তস্তর ক্তেধোন 

অহপেো বেহেক্ত ক ক ূসংস্থোন ও অক্তর্েোসী আইহনর  োক্তস্তর ক্তেধোন তুলনো ূলক ল ু, যসহেতু 

প্রস্তোক্তেত ২ক ধোরোর ক্তেধোহনর কোরহণ  োনেপোচোহরর অপরোহধ অক্তর্েুিরো অক্তধক  োক্তস্ত এড়োহনোর 

সুহেোগ পোহে। এহেহত্র ‘প্রোধোনয’ য োষণো নো কহর ক্তেেয োন ৪৬ ধোরোর অনুরুপ ‘পশরপরূক’ য োষণো 
করো যেহত পোহর; 

৪) সংহ োধনী আইহনর খসড়োয়  ূল আইহন ১৪ক ধোরো সংহেোেহনর প্রস্তোে করো েহয়হে। ক্তকন্তু প্রস্তোক্তেত 

১৪ক(৩) উপধোরোয় একেন সোে-এহেহন্টর একোক্তধক ক্তরকু্রটিং এহেক্তির প্রক্ততক্তনক্তধ েওয়োর যেহত্র 

ক্তনহষধোজ্ঞো আহরোপ করো েহয়হে। সোে-এহেন্টহের যপ োেোক্তরত্ব ও েেতোর উন্নয়ন এেং 
অক্তর্েোসীহের েনয যসেোর  োন েকৃ্তি ও অক্তর্েোসহন প্রতোরণোর েোর কক্ত হয় আনহত একেন সোে-

এহেন্টহক একোক্তধক ক্তরকু্রটিং এহেক্তির প্রক্ততক্তনক্তধ ক্তেসোহে কোে করোর সুহেোগ রোখো েোঞ্ছনীয় (দ্রষ্টৈয: 
রো রু প্রস্তোক্তেত েোলোল ক্তনেন্ধহনর ক্ততনটি  হেল); 

৫) েোহেয়োপ্তকৃত েো োনহতর অথূ েহত েক্ততগ্রস্ত েযক্তিহক েক্ততপূরণ প্রেোন, ক্তেহে  েহত প্রতযোেতূন 

করোহনোর খরচ প্রেোন এেং প্রহয়োেহন ক্তরকু্রটিং এহেক্তি কতূৃক উপেুি পক্তর োহণ েক্ততপূরণ প্রেোন 

ক্তনক্তিত করোর লহেয ক্তেেয োন আইহনর ১৮ ধোরোর (২) ও (৩) উপধোরোর য হষ উহেক্তখত May 
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অহথূ েযেহৃত ‘েোইহে’ ও ‘পোক্তরহে’ Shall অহথূ ‘কশরদৈ’ ক্তেহয় প্রক্ততস্থোপন করো প্রহয়োেন। ক্তেষয়টি 

সংহ োধনী আইহনর খসড়োয় অন্তরূূ্ি করো েরকোর; 

৬) ক্তেেয োন আইহনর ২৭ ধোরোয় অক্তর্েোসী ক ী এেং অক্তর্েোসহনর নোহ  প্রতোরণোর ক্ত কোর েযক্তিহের 

েুক্তিসিত আইনগত সেোয়তো পোওয়োর অক্তধকোহরর কথো েলো েহয়হে। ক্তকন্তু এই ধোরোয় আইনগত 

সেোয়তো ক্তকর্োহে প্রেোন করো েহে তোর উহেখ যনই। এ ক্তেষহয় সংহ োধনী আইহনর খসড়োয় ক্তেস্তোক্তরত 

উহেখ করো েরকোর; 

৭) ক্তেেয োন আইহনর ২৯ ধোরোয় যকোহনো সরকোক্তর সংস্থোর তত্ত্বোেধোহন ক্তেহে  গ হনর যেহত্র তোর েোয়-

েোক্তয়ত্ব ক্তনধূোক্তরত েয়ক্তন। এেোড়োও এই ধোরোর (৩) উপধোরোর য হষ উহেক্তখত May অহথূ েযেহৃত 

‘পোক্তরহে’ Shall অহথূ ‘কশরদৈ’ ক্তেহয় প্রক্ততস্থোপন করো প্রহয়োেন। ক্তেষয়গুহলো সংহ োধনী আইহনর 

খসড়োয় অন্তরূূ্ি করো েরকোর; 

৮)   ূল আইহন ৩০ক ধোরো সংহেোক্তেত করোর েনয সংহ োধনী আইহনর খসড়োয় প্রস্তোে করো েহয়হে। 
যেখোহন ৩০ক(১) উপধোরোয় অক্তর্েোসী ক ীর েোয়-েোক্তয়ত্ব সংক্রোন্ত ক্তেধোহন েলো েহয়হে- ‘প্রহতযক 

অক্তর্েোসী ক ী বেহেক্ত ক ক ূসংস্থোহনর েনয প্রক্ত েণ গ্রেণ ও বেধ পন্থো অেলম্বন কক্তরহে এেং 
ক্তেহেহ  অেস্থোনকোহল অক্তনয়ক্ত ত (irregular) েো নক্তথপত্রেীন (un-documented) েো আইনেক্তেরূূ্ত 

(unlawful) যেহকোহনো কোেকূলোপ যথহক ক্তেরত থোক্তকহে’। অক্তধকোং  যেহত্রই ‘প্রক্ত েণ গ্রেণ’ নো 
কহর ক্তেহে  গ ন, ক্তেহেহ  ‘অক্তনয়ক্ত ত’ েো ‘নক্তথপত্রেীন’ েওয়োর যেহত্র অক্তর্েোসী ক ীহের যকোহনো 

েোত থোহক নো। তোই এ ক্তেধোনটি অক্তর্েোসী ক ীহের অনোকোক্তিত েয়রোক্তনর  ুহখো ুক্তখ করহে এেং 

তো শ্র  অক্তধকোহরর লঙ্ঘন। ক্তেধোনটি উি ধোরো যথহক েোে ক্তেহত রো রু যেোর েোক্তে েোনোহে; 

৯)  সংহ োধনী আইহনর খসড়োয় অক্তর্েোসী ক ীহের েোক্তয়হত্ব অেহেলোর েনয েণ্ড ক্তনধূোরহণ ক্তেেয োন 

আইহন ৩৫ক ধোরো সংহেোেহনর প্রস্তোে করো েহয়হে। ক্তেহেহ  অেস্থোনকোহল অপরোহধর েনয যসই 
যেহ র ক্তনধূোক্তরত আইন থোকোর পহরও আ োহের আইহন আলোেো কহর অপরোধ ও তোর  োক্তস্ত ক্তনধূোরণ 

স ীচীন েহে নো। ৩৫ক ধোরোর  োক্তস্তর ক্তেধোন Natural Justice এেং নযোয়পরোয়ণতোর নীক্ততর 

অনুকূল নয়। সহেূোপক্তর ৩৫ক-এর (১) ও (২) উপধোরোয় প্রস্তোক্তেত েহণ্ডর ক্তেধোন আ োহের আথূ-

সো োক্তেক েোস্তেতোর সোহথ সিক্ততপূণূ নয়। অক্তর্েোসী ক ীহের ওপর েণ্ড আহরোহপর এই ক্তেধোন 

আন্তেূোক্ততক পক্তর ণ্ডহলও একটি রু্ল েোতূো যপৌৌঁেহে। সতুরোং েণ্ড আহরোহপর ক্তেধোনটিও খসড়ো 
আইন যথহক েোে ক্তেহত রো রু যেোর েোক্তে েোনোহে;  

১০)  ক্তেেয োন আইহনর ৪১(২) ও (৩) উপধোরোয় উহেক্তখত ‘ক্ষর্তাপ্রাপ্ত কততম পক্ষ’ সংহ োধনী আইহনর 

 োধযহ  সুস্পষ্ট ও ক্তনধোূক্তরত েওয়ো উক্তচত; 
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১১)  ক্তেেয োন আইহনর ষষ্ঠ অধযোহয় ‘শ্র  কলযোণ উইং’ ক্তেষহয় ক্তকেু ক্তেধোন রহয়হে। ক্তকন্তু যসখোহন উইং-
এর েোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত ক ূকতূো কতূৃক েোক্তয়হত্ব অেহেলোর যেহত্র যকোহনো ক্তের্োগীয় েযেস্থো গ্রেহণর ক্তেধোন 

যনই। সংহ োধনী আইহনর খসড়োয় এ সংক্রোন্ত ক্তেধোন অন্তরূূ্ি করো প্রহয়োেন। 
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