
তথ্যঅধিবেশন
শিল্প ওকর্ মসংস্থান সম্পকম শিভাগ (ডাযার)



আমরা কারা?

●শিল্প ও কর্ মসংস্থান সম্পশকমত শিভাগ

●কর্ মসংস্থান আইন এিং শিল্প সম্পর্কমর

জনয শনযন্ত্রক সংস্থা।

●কর্ মসংস্থার্নর পর্ের স্বার্ মরো করা
●ভাল কর্ মসংস্থান অনুিীলন প্রচার করুন।



আমাবের সেোেমূহ

●তর্র্যর প্রচার

●কর্ মসংস্থান অশিকার এিং

িািযিািকতা সম্পর্কম পরার্ি ম

●কর্ মসংস্থান আইন প্রর্যাগ
●শিল্প সম্পর্কমর সুশিিাশি।



আমাবের সেোেমূহ

•কর্ীর্ির এিং শনর্যাগকতমার্ির

জজজ্ঞাসািার্ি সহাযতার জনয

ডাযার্রর িুটি শির্ ান রর্যর্ে;

•1575 কর্ীর্ির জনয,

•1576 শনর্যাগকারীর্ির জনয।



আমাবের সেোেমূহ
●প্রর্ াজয শিশি মর্াতার্িক ম সি কর্ীর্ির

মিতন,  মিানাস, অিকাি েুটি এিং অনযানয

িরর্ের েুটি প্রিান করা হযশন আর্রা সহাযতা

কশর।

●কর্ মচারীরা শডআইইআর এর সার্র্ মকস

খুলর্ত পার্র।

●আর্রা অনার্ী র্াকর্ত চান এর্ন কর্ীর্ির

দ্বারা িার্যর করা অশভর্ াগগুশল তিন্ত কশর

●মগাপনীযতা সম্মাশনত হয।



আমাবের সেোেমূহ

কশর্ত অশনযর্র্র কর্যকটি উিাহরে এর সার্র্

সম্পশকমত হর্ত পার্র:

●চাকরীর চুজির্ত শনি মাশরত মিতর্নর শনর্চ এিং

/ অর্িা সি মশনর্ের নীর্চ ভুল মিতন

●শিশিিদ্ধ মিানাসগুশলর ভুল মিতন

●অনুপশস্থশতর্ত মপশিপস

●অিকাি েুটি, অসুস্থ েুটি, আঘার্তর েুটি, 

র্াতৃত্বকালীন েুটি ইতযাশি সম্পশকমত শিষযগুশল

●একই কার্জর সর্ান মিতর্নর সার্র্ সম্পশকমত

শিষযগুশল



আমাবের পধরবেোগুধিবত সক
প্রবেশ করবত পাবর?
. কর্ মচারী

•কর্ মচারীর্ির প্রশতশনশি / ইউশনযন

•শনর্যাগকতমা

•শনর্যাগকারীর্ির সশর্শত

কর্ মকালীন পুর্রা সর্য িা খণ্ডকালীন শভশির্ত

উভযই হর্ত পার্র।

কর্ী  শি মস এখনও শন ুি র্ার্ক িা মসই

শনশিমষ্ট চাকশরর্ত আর শন ুি না হয তর্ি

শিভাগ উভয মের্েই ম াগার্ াগ করর্ত পার্র।

(পরিতী মপ্রসজিপিন তাশরখ প্রর্ াজয)



আমাবের সেোেমূহ

●মকাম্পানীগুশলর জনয জশরর্ানার অনুর্শত প্রিান;

●িযাংশকংর্যর সর্য নীশতর্ালা কা মকর করর্ত সের্

হর্ত সংস্থাগুশলর্ক অনুর্শত প্রিান;

●কর্ মচারী এিং শনর্যাগকারীর্ির র্র্িয শির্রাি শনষ্পশির

জনয একটি সর্র্ াতার প্ল্যাি র্ মসরিরাহ;

●কর্ মর্ের্ে ইউশনযর্নর প্রশতশনশিত্ব  াচাই করার জনয

সর্ন্বয প্রজিযা;

●মেড ইউশনযর্নর শনিন্ধন;

●কর্ মসংস্থান সংস্থার শনিন্ধন;

●ইইউ, ইএলএ, আইএলও এিং ইউর্রা াউর্ে

র্াল্টার মকন্দ্রশিন্দ।ু



আমাবের পধরবেোগুধি েযেহার
করার জনয কী প্রব াজন?

 ার  ার িাশি মখালার িরকার আর্ে

●চাকুশরর চুজি;

●মপশিপস;

●মচকগুশলর কশপ;

●িযাংক শিিরনী;

● পুনরায কার্জর অিস্থান এর তর্য;

●পুনরায শনর্যাগকতমার তর্য ;

●শনর্যাগকতমার সার্র্ শচটিপে;

●কার্জর সর্য সম্পর্কম কর্ী দ্বারা রাখা মকানও মনাি;

●কর্ মসংস্থান ইশতহাস (জিপ্ল্াস মর্র্ক

অনলাইর্ন উপল



আমাবের পধরবেোগুধি েযেহার
করার জনয কী প্রব াজন?

সেনাবম অধিব াগ োব র ো োধে স ািার

েম , অধিব াগকারীবক েরেরাহ করবত

েক্ষম হও া উধিত;

. শনর্যাগকতমার নার্ সম্পর্কম সটিক তর্য।

• ম সাইিটির্ত কাজ চলর্ে িা পশরচালনা

করা হর্যশেল।

• সটিক তর্য র্ার্লার আরও ভাল প্রর্াে

সরিরাহ করর্ত সহাযতা কর্র।



ম াগার্ াগকরুন

যযোগোয.            

যযোগোযযোগ করুন
যেল্পলোইন: (য োমবোর-শুক্রবোর:

 কোল ৮:00 টো - ববকোল 8 টো)
1575  কমীযের জনয
1576 বনয োগকোরীযের জনয

infor.dier@gov.mt


