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ডি.এইচ. চু ডি নং.এম
ডনযুডি চু ডি
(ডিদেশ থেদে ডনযুি এেজন গৃহ-সহায়দের জনয)
এই
চু ডিটি
সম্পাডেত
হদয়দে,..................................
তাডরদে,..........................................................("ডনদয়াগেতত া")
এিং
..................................
("গৃহেমী/সহায়ে")-এর মধ্য এিং ডনম্নডিডেত শতত গডু ি অন্তর্ুত ি েদরেঃ
১.
এই
চু ডিটির
উদেদশয
সহায়দের/গৃহেমীর
জন্মস্থানটি
হি............................................................................................................................................
...................................................
২. (ে)সহায়ে/গৃহেমী হংেং-এ থ েৌঁ াদনার তাডরে থেদে শুরু েদর েুই িেদরর জনয, ডনদয়াগেতত ার দ্বারা এেজন
গৃহ সহায়ে ডহসাদি ডনযুি হদিন৷
(ে) েমতসংস্হাদনর জনয ডি. এইচ. চু ডি নং..................................-এর থময়াে সম্পূর্ত হওয়ার দরর
ডেনটি হদত গৃহেমী এেই ডনদয়াগেতত ার দ্বারা, েুই িেদরর জনয ডনদয়াগপ্রাপ্ত হদিন, যার থময়াে শুরু
হদি .................................. তাডরে থেদে।
(গ) থয তাডরদে ইডমদেশন ডিদরক্টর এই চু ডির অধ্ীদন গৃহেমীদে োজ েরার উদেদশয হংেং-এ োোর জনয
অনুদমােন প্রোন েরদিন, থসই তাডরে থেদে েুই িেদরর জনয সহায়ে ডনদয়াগেতত ার দ্বারা, এেজন গৃহ সহায়ে ডহসাদি ডনযুি
হদিন৷
৩.সহায়ে,....................................................................................... -থত ডনদয়াগেতত ার িাসস্থাদন
োজ েরদিন এিং িসিাস
েরদিন৷
৪. (ে)সহায়ে, ডনদয়াগেতত ার জনয শুধ্মু াত্র সংিগ্নেৃ ত/সংযুি িাসস্থান এিং গৃহেমতডর্ডিে োডয়ত্বসমূদহর তফডসি
অনুসাদর োজ েরদিন৷
(ে)সহায়ে, ডনদজ িা ডনদয়াগেতত ার দ্বারা অনয থোন িযডির সদে অনয থোন প্রোর েমতসংস্হান চু ডি েরদিন
না িা েরদত িাধ্য োেদিন না। (গ) এই চু ডির অধ্ীদন োজ েরার উদেদশয হংেং এ প্রদিদশর সময় হংেং এ
অিস্হাদনর জনয ইডমদেশন ডির্াদগর আদরাড ত শতত ািিীর অংশ হদি অনুদেে ৪(ে) এিং (ে), যা ডনদয়াগেতত া এিং
সহায়ে স্বীোর েরদিন। িসিাদসর উদেডেত শতত দ্বদয়র মদধ্য থযদোন এেটি অেিা উর্দয়র িঙ্ঘন, সহায়ে এিং/অেিা
থযদোন সাহাযযোরী এিং উৎসাহ প্রোনোরীর ডিচারদযাগয থফ জোরী অ রাধ্ ডহসাদি গর্য হদি।
৫. (ে)ডনদয়াগেতত া, সহায়েদে প্রডত মাদস .....................হংেং িিার থিতন প্রোন েরদিন৷ থিতদনর ডরমার্,
হংেং-এর ডিদশষ প্রশাসডনে অঞ্চদির সরোদরর দ্বারা থ াষর্ােৃ ত এিং এই চু ডিটি সম্পােদনর তাডরদে িিিত োো
অনুদমােনদযাগয ডনম্নতম থিতদনর থেদে েম হদি না৷ এই ডনযুু্ডি চু ডির অধ্ীদন প্রদেয় থিতন প্রোদন িযেত এেজন ডনদয়াগেতত া
ডিচারদযাগয থফ জোরী অ রাদধ্র জনয োয়ী োেদিন৷
(ে)ডনদয়াগেতত া, সহায়েদে সংিগ্নেৃ ত/সং ৃি িাসস্থান এিং গৃহেমতডর্ডিে োডয়ত্বসমূদহর তফডসি অনুসাদর উ যুি
এিং আসিািসহ িাসস্থান এিং ডিনামূদিয োদেযর সংস্থান েরদিন৷ যডে োদেযর সংস্থান না েরা হয়, তাহদি সহায়েদে
প্রডত মাদস ....... হংেং িিার োেয র্াতা প্রোন েরা হদি৷
(গ)ডনদয়াগেতত া, থিতন এিং োেয র্াতার জনয এেটি রডসে প্রোন েরদিন এিং সহায়ে তাৌঁর স্বাক্ষদরর দ্বারা
রডশেটির প্রাডপ্ত স্বীোর েরদিন৷
৬. ডনযুডি ডিডধ্, অধ্যাদেশ ৫৭ অনুসাদর, সহায়ে সেি ডিশ্রাম-ডেিস, আইনানুগ েু টির ডেিস, এিং থিতনসহ
িাৎসডরে েু টিগুডির জনয অডধ্োরী হদিন৷
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৭. (ে)ডনদয়াগেতত া, সহায়েদে ডিনামূদিয তাৌঁর* ডনজদেশ থেদে হংেং এ আসার এিং িরোস্ত হওয়ার অেিা এই
চু ডির থময়াে সম্পূর্ত হওয়ার রতাৌঁর* ডনজদেদশ ডফদর যাওয়ার র্াডা প্রোন েরদিন৷
(ে)যডে ভ্রমর্টি প্রধ্ানতেঃ সরাসডর দে হয়, তাহদি সহায়েদে, তাৌঁর* ডনজ থেশ হদত রওনা হওয়ার তাডরে থেদে
হংেং-এ থ েৌঁ াদনার তাডরে যতন্ত প্রডতডেন ১০০ হংেং িিার হাদর োেয এিং ভ্রমর্ র্াতা প্রোন েরা হদি৷ এেই ডরমান
অেত প্রোন েরা হদি, যেন সহায়ে এই চু ডিটির থময়াে সম্পূর্ত হওয়া অেিা সমাডপ্তর র, তাৌঁর* ডনজ থেদশ ডফদর যাদিন৷
৮. সহায়দের তাৌঁর ডনজ থেশটি হদত রওনা হওয়ার এিং হংেং-এ প্রদিদশর জনয ডনম্নডিডেত ফী এিং িযয়র্ার (যডে
ডেেু োদে) িহদন ডনদয়াগেতত া োয়িদ্ধ োেদিন:(i) ডচডেৎসা সংক্রান্ত রীক্ষার ফী;
(ii) সংডিষ্ট েনসুযদিদের দ্বারা প্রতযয়নেরর্ ফী;
(iii) ডর্সা সম্পডেত ত েরচ;
(iv) িীমা েরচ;
(v) প্রশাসডনে েরচ অেিা অনয থোন েরচ থযমন, ডফডিড ন্স ওর্ারডসস এমপ্লয়দমন্ট অযািডমডনদেশন ফী,
অেিা সংডিষ্ট সরোডর েতৃত দক্ষর দ্বারা আদরাড ত এেই প্রোদরর অনযানয েরচসমূহ; এিং
(vi) অনযানয:.............................................................. সহায়দের ক্ষ হদত ডরদশাধ্েৃ ত িযায় ও ফী
সমূহ সহায়দের োিী এিং উ স্হাড ত িযায় সংডিষ্ট রডসে অেিা নডেডর্ডিে প্রমার্াডে অনুসাদর ডনদয়াগেতত া তাৎক্ষডর্ের্াদি
িযয় ূরর্ েরদিন৷
৯. (ে) সহায়ে ডনজ ডসদ্ধাদন্ত িা িযডিগত উদেদশয হংেং ডরতযাগ েরদি থসই সময়োি োড়া িাডে সমদয় অনুদেে
২ এ ডনডেত ষ্টেৃ ত ডনযুডি োদির মধ্য সহায়দের অসুস্থতা অেিা থোন িযডিগত আ াদতর জনয ডনদয়াগেতত া সহায়েদে
ডিনামূদিয ডচডেৎসা সুডিধ্া প্রোন েরদিন৷ ডিনামূদিয ডচডেৎসা সুডিধ্াডের মদধ্য রদয়দে, ডচডেৎসাডিষয়ে

রামশত,

হাস াতাদি োো এিং আ ৎোিীন/জরুরী েন্ত ডচডেৎসা ৷ সহায়ে, থযদোন সরোরীর্াদি ডনিডিত/থরডজস্টািত ডচডেৎসদের
দ্বারা ডচডেৎসা েহর্ েরদিন৷
(ে) যডে সহায়ে, োডয়ত্ব ািনোদি িা চু ডিচিাোিীন সমদয় থোন েু েত না েিডিত হন অেিা থ শাগত অসুস্থতায়
আক্রান্ত হন, তাহদি ডনদয়াগেতত া, েমতচারী ক্ষডত ূরর্ অধ্যাদেদশর ২৮২ অধ্যায় অনুসাদর ক্ষডত ূরর্ প্রোন েরদিন৷
(গ) যডে এেজন ডচডেৎসদের দ্বারা সহায়ে আর েমত উ দযাগী নন ডহসাদি ডচডহহত হনদসদক্ষদত্র, ডনদয়াগেতত া
প্রাসডেে ডিডধ্র আইনানুগ সংস্থানগুডির ডিষয়িস্তু ডহসাদি ডনযুডি সমাপ্ত েরদত াদরন এিং অনুদেে ৭অনুসাদর, সহায়েদে
অডিিদে তাৌঁর* ডনজ থেদশ থফরত াঠাদনার েদক্ষ েহর্ েরদিন৷
১০. উর্য় ক্ষই, এে মাদসর ডিডেত থনাটিশ প্রোন অেিা থনাটিদশর ডরিদতত এে মাদসর থিতন প্রোদনর দ্বারা এই
চু ডিটি সমাপ্ত েরদত াদরন৷
১১. অনুদেে ১০-এর প্রডত থোন প্রোর সীমািদ্ধ না থেদে, উর্য় ক্ষই, ডনযুডি ডিডধ্, অধ্যায় ৫৭ থত অনুদমাডেত
ডরডস্থডতদত, থনাটিশ অেিা তার ডরিদতত থিতন প্রোন োড়াও ডিডেত আোদর এই চু ডিটি সমাপ্ত েরদত াদরন৷
১২. এই চু ডিটি সমাপ্তেরদনর থক্ষদত্র, ডনদয়াগেতত া এিং সহায়ে উর্দয়ই ইডমদেশন ডিদরক্টদরর ডনেে সমাডপ্তর তাডরদের
সাত ডেদনর মদধ্য ডিডেত আোদর থনাটিশ প্রোন েরদিন৷ অনয দক্ষরও, সমাডপ্তর ডিষদয় অিগডত/প্রাডপ্তস্বীোর মদমত ডিডেত
এেটি প্রডতডিড ও ইডমদেশন ডিদরদক্টরর ডনেে োডেি েরদত হদি৷
১৩. ডিেযমান চু ডিটির থময়াে ূর্ত হওয়ার দর যডে উর্য় ক্ষই নতু ন চু ডি সম্পােদন সম্মত হন, তাহদি সহায়দের
হংেং-এ োোর থময়াে অডর্িাসন/ইডমদেশন ডরচািে েতৃত ে অনুদমাডেত না হওয়া যতন্ত, নিায়নেৃ ত চু ডির থময়ােোি শুরু
হওয়ার ূদিত, সহায়েডনদয়াগেতত ার িযদয়, নুনযতম সাত ডেদনর থিতনসহ িা থিতন োড়া েু টিদত তাৌঁর* ডনদজর থেদশ ডফদর
যাদিন৷
১৪. সহায়দের মৃতুযর েনার থক্ষদত্র, ডনদয়াগেতত া হংেং থেদে সহায়দের মরদেহ এিং িযডিগত সম্পডি তাৌঁর* ডনদজর
থেশটিদত স্থানান্তরদর্র েরচ প্রোন েরদিন৷
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১৫. এই চু ডিটি োযতের োোোিীন, ডনম্নডিডেত ডরিতত নগুডি িযতীত, এটির (সংযুি িাসস্থান এিং গৃহেমতডর্ডিে
োডয়ত্বসমূদহর তফডসদি অন্তর্ুত ি) শতত ািিীর থযদোন প্রোর ডরিতত ন অেিা সংদযাজন িাডতি হদি, যডে না শ্রম েডমশনাদরর
ূিাত নুমডত িযতীত েরা হদয় োদে:
(ে) অনুদেে ২ -এ ডিিৃত চাকুরীর থময়ােোি অডর্িাসন/ইডমদেশন ডরচািদের ূিত অনুদমােন সহ উর্য় দক্ষর
সম্মডতক্রদম অনডধ্ে এে মাদসর জনয এেিার িডধ্ততেরদর্র সাদ দক্ষ ডরিতত নদযাগয৷
(ে)অনুদেে ৩ অনুসাদর অডর্িাসন/ইডমদেশন ডরচািদের ডনেে ডিডেত আোদর আদিেদনর মাধ্যদম ডনদয়াগেতত ার
িাসস্থাদনর ঠিোনা ডরিতত নদযাগয। তদি শতত োদে থয, সহায়ে ডনদয়াগেতত ার নতু ন িাসস্থাদনর ঠিোনায় োজ েরা অিযাহত
রােদিন৷
(গ)িাসস্থান এিং গৃহেমতডর্ডিে োডয়ত্বসমূদহর তফডসদির েফা ৭ এর ডনদেত শনা অনুসাদর, িাসস্থান এিং গৃহেমতডর্ডিে
োডয়ত্বসমূদহর তফডসদির ডরিতত ন৷ এিং
( )গৃহেমী েতৃত ে থমােরযান চািাদনার থক্ষদত্র, থসো ডনদয়াগেতত ার থহাে িা না থহাে, উর্য় দক্ষর ারস্পডরে
সম্মডতর মাধ্যদম এিং অডর্িাসন/ইডমদেশন ডরচািদের ডিডেত অনুদমােন সাদ দক্ষ িাসস্থান এিং গৃহেমতডর্ডিে োডয়ত্বসমূদহর
তফডসদির সদে এেটি সংযুডি, এিং , যা িাসস্থান এিং গৃহেমতডর্ডিে োডয়ত্বসমূদহর তফডসদির েফা ৪-এর এেটি
ডরিতত ন৷
১৬. উ দরর শতত ািিী, সহায়েদে েমতসংস্থান অধ্যাদেশ এর ৫৭ অধ্যায় েমতচারী ক্ষডত ূরর্ অধ্যাদেশ এর ২৮২
অধ্যায় এিং অনয থযদোন সংডিষ্ট অধ্যাদেদশর অধ্ীদন অনযানয অডধ্োরগুডির থেদে িডঞ্চত েরদি না৷
১৭. এতদ্বারা ক্ষগর্ থ াষর্া েদরন থয সহায়ে, এেজন গৃহেমত সহায়ে ডহসাদি ডনযুডির থক্ষদত্র তাৌঁর স্বাস্থগত
উ যুিতা িািারী রীক্ষার মাধ্যদম ডনধ্তাডরত হদয়দে, এিং তাৌঁর িািারী সনে ত্রটি ডনদয়াগেতত া েতৃত ে যাচাইদয়র জনয
উ স্থা ন েরা হদয়দে৷
ডনদয়াগেতত ার দ্বারা স্বাক্ষডরত __________________________________
(ডনদয়াগেতত ার স্বাক্ষর)
উ ডস্থডতদত:______________________________
(সাক্ষীর নাম)

__________________________________
(সাক্ষীর নাম)

সহায়দের দ্বারা স্বাক্ষডরত __________________________________
(ডনদয়াগেতত ার স্বাক্ষর)
ডনউ ডস্থডতদত: ______________________________
(সাক্ষীর নাম)



__________________________________
(সাক্ষীর নাম)
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িাসস্থান এিং গৃহেমতডর্ডিে োডয়ত্বসমূদহর তফডসি
১.

২.

ডনদয়াগেতত া এিং সহায়ে উর্য়ই স্বাক্ষদরর মাধ্যদম প্রতযয়র্ েদরন থয, তাৌঁরা তফডসিটি াঠ েদরদেন এিং এটির
ডিষয়িস্তুগুডির প্রডত তাৌঁদের সম্মডত রদয়দে। এোড়া, িযডিগত তেয (থগা নীয়তা) অধ্যাদেদশর ডিধ্ান অনুসাদর
অডর্িাসন ডির্াগ/ইডমদেশন ডি ােত দমন্ট এিং অনযানয সংডিষ্ট সরোডর েতৃত ক্ষ েতৃত ে তফডসিটির অন্তর্ুত ি তেয সংেহ
এিং িযিহাদরও তাৌঁদের সম্মডত রদয়দে ৷
ডনদয়াগেতত ার িাসস্থান এিং থসিা েহর্োরী িযডির সংেযা
ে৷ ফ্ল্যাে/গৃদহর আনুমাডনে মা ................. িগতফুে/িগতডমোর*
ে৷ নীদচ প্রাতযাডহের্াদি থসিা েহদর্র জনয ডরিারটির সেসয সংেযা উদেে েরুন:
................. জন প্রাপ্ত িয়স্ক, ................. জন অপ্রাপ্ত িয়স্ক (৫ থেদে ১৮ িেদরর মদধ্য) .................গুডি
ডশশু (৫ িেদরর েম িয়সী).... গুডি সম্ভািয (জন্ম ডনদত াদর, এমন) ডশশু৷ ডরিারটিদত ................. জন
সািতক্ষডর্ে যত্ন অেিা মদনাদযাগ প্রােী িযডি (ডশশু অন্তর্ুত ি নয়)৷
(দ্রষ্টিয: ডরিারটিদে থসিা প্রোদনর জনয ডনদয়াগেতত ার দ্বারা িতত মাদন ডনযুি সহয়াদের সংেযা .................)

3. সহায়েদে প্রদেয় িাসস্থান এিং সুডিধ্াসমূহ
ে৷ সহায়দের জনয িাসস্থান
যডেও, হংেং-এর ফ্ল্যােগুডির গড মা তু িনামূিের্াদি থোে এিং সহায়দের জনয ৃেে র সিতদক্ষদত্র োদে না,,
ডনদয়াগেতত াদে সহায়দের জনয যুডিসংগত থগা নীয়তাসহ উ যুি িাসস্থাদনর সংস্থান েরদত হদি৷ অনু যুি
িাসস্থাদনর উোহরর্গুডি হি: চিাদফরার দে সামানয থগা নীয়তাসহ সহায়দের ডিোনা েদর মু াদনা এিং ডি রীত
ডিদের এেজন প্রাপ্তিয়স্ক/ টিন এইজ (১৩ – ১৯ িের) িয়সী িযডির সদে এেই দর র্াগার্াডগ েদর োো৷
হযাৌঁ৷ সহায়দের দরর আনুমাডনে মা .................... িগতফুে/িগতডমোর*
না৷ সহায়দের জনয মু াদনার িযিস্থা:
......... গুডি ........ িের িয়সী ডশশু/ডশশুগডু ির সদে এেটি র র্াগার্াডগ েরা
......... িগতফুে/িগতডমোর* ডরমাদ র থিষ্ঠনী দ্বারা ৃেেেৃ ত স্থান৷
অনযানয৷
অনুেহ
েদর
ডিিরর্
প্রোন
েরুন..................................................................................................................
ে৷ সহায়েদে প্রদেয় সুডিধ্াসমূহ:
(দ্রষ্টিয: যডে ডিনামূিয েফা (ে) থেদে (চ) যতন্ত অ ডরহাযত সুডিধ্াগুডি প্রোন েরা না হয়, তাহদি সাধ্ারর্
প্রদিশ ডর্সা আদিেন অনুদমাডেত হদি না)
(ে) আদিা এিং াডন সরিরাহ
হযাৌঁ
না
(ে) থশ চাগার এিং থগাসদি িযিস্থা
হযাৌঁ
না
(গ) ডিোনা
হযাৌঁ
না
( ) েেি অেিা থি /থতাশে
হযাৌঁ
না
(ঙ) িাডিশ
হযাৌঁ
না
(চ) থ াশাে রাোর স্থান
হযাৌঁ
না
(ে) থরডিজাদরোর
হযাৌঁ
না
(জ) থেডিি
হযাৌঁ
না
(ঝ) অনযানয সুডিধ্াসমূহ (অনুেহ েদর ডনডেত ষ্ট েরুন)
__________________________
__________________________
__________________________
৪.

সহায়ে, ডনদয়াগেতত ার িাসস্থাদন শুধ্মু াত্র গৃহস্থািীর োজগুডিই েরদিন৷ এই চু ডির অধ্ীদন গৃহেমী গৃহস্থািীর োজ
েরদিন, ডেন্তু থযদোন প্রোদরর, থযদোন উদেদশয, ডনদয়াগেতত ার মাডিোনাধ্ীন থহাে িা না থহাে, থোন প্রোর
থমােরযান চািাদনা থেদে ডিরত োোদিন।
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৫. নীদচ তাডিোর্ু ি েমতগডু ি গৃহস্হািীর েমতসমূদহর অন্তর্ুত ি :
গৃহস্হািীর েমতগডু ির প্রধ্ান অংশ:ে. াডরিাডরে েমতসমূহ
ে. রান্না েরা
গ. ডরিাদরর িয়স্ক (সািতক্ষডর্ে যত্ন অেিা মদনাদযাদগর প্রদয়াজনীয়তাযুি/প্রদয়াজনীতাডিহীন)
িযডিদের থেোদশানা েরা৷
. ডশশুর ডরচযতা েরা
ঙ. ডশশুর থেোদশানা েরা
চ. অনযানয (অনুেহ েদর ডনডেত ষ্ট েরুন)
.........................................................................................................................................
...............................................................................
৬. প্রদয়াজদনর থক্ষদত্র, সহায়েদে থযদোন জানািা, থযটি দরর থমদঝ িরারর অেিা এেটি িারান্দার সংিগ্ন স্থাদন অিডস্থত
নয় (থযটির উ র োজ েরা সহায়দের জনয যুডিসংগতর্াদি ডনরা ে), িাইদরর অংশগুডি অেিা সাধ্ারর্ যাওয়াআসার েগুডি ("িডহরমুেী জানিা ডরষ্কার েরা") ডরষ্কার েরদত হদি৷ িডহরমুেী জানািা ডরষ্কার েরার োজটি
আিডশযের্াদি ডনম্নডিডেত শতত ানুসাদর েরদত হদি:(i) ডরষ্কার েরার জানািাটিদত এেটি িি অেিা সুরডক্ষত ডেি িাগাদনা োেদত হদি যা, থয ডেিটির সহদজ েুদি
যাওয়া থরাধ্ েরদি৷
(ii) সহায়দের, হাত িযতীত, শরীদরর থোন অংশ থযন জানািার ডেনাদরর িাইদর থির হদয় না োদে৷
৭. ডনদয়াগেতত া, েফা ২, ৩ এিং ৫-এ থোন উদেেদযাগয ডরিতত ন সম্পদেত সহায়ে এিং অডর্িাসন ডনদেত শেদে অিডহত
েরার িদক্ষয ডনদয়াগেতত া এিং সহায়ে উর্দয়র দ্বারা স্বাক্ষডরত িাসস্থান এিং গৃহেমতডর্ডিে োডয়ত্বসমূদহর (আইডি
৪০৭ডজ) তফডসদির এেটি সংদশাডধ্ত প্রডতডিড ইডমদেশন ডিদরক্টদরর ডনেে প্রোন েরদিন থসটি নডের্ূ ি েরার জনয।
নডের্ু ডির জনয অডর্িাসন ডনদেত শদের ডনেে ৷
___________________________
ডনদয়াগেতত ার নাম এিং স্বাক্ষর

_____________
তাডরে

_______________________
সহায়দের নাম এিং স্বাক্ষর
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____________
তাডরে

