তফিসল
থম তফিসল
[ধারা ২(১), (৬৭) এবং ধারা ১৫১

]

ায়ী আংিশক অ মতা ি কারী বিলয়া গ জখেমর তািলকা
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জখেমর বণনা
২
উভয় হাত হারােনা বা উপেরর অংশ হইেত কা য়া
ফলাএক হাত বা এক পা হারােনাউভয় চােখর ি শি এমন পিরমােণ হারােনা যাহা
ি শি র েয়াজন হয় এ প কান কাজ কিরেত
দাবীদারেক অ ম কিরয়া ফেলউভয় পা বা উ কা য়া ফলা অথবা এক পােশর পা
বা উ কা য়া ফলা এবং য কান পা হারােনাখাবয়েবর মারা ক িব িতস ণ বিধরতাকা য়া ফলার ঘটনা-উপেরর অংগ ( য কান বা )
ক েধর জাড়া পয কা য়া ফলাক েধর নীেচ এমনভােব কা য়া ফলা যখােন কাটার
পর অবিশ অংশ এ াে ািময়েনর অ ভাগ হইেত ২০
সি িমটােরর কম থােকএ াে ািময়েনর অ ভােগর ২০ সি িমটার হইেত
অিলে নেনর অ ভােগর ১১ সি িমটােরর কম পয
কা য়া ফলাএক হাত অথবা াং িল এবং এক হােতর চার
আং ল হারােনা অথবা অিলে নেনর অ ভােগর ১১
সি িমটার নীচ হইেত কা য়া ফলাাং িল হারােনাাং িল এবং ইহার হাড় হারােনাএক হােতর চার আং ল হারােনাএক হােতর িতন আং ল হারােনা-

উপাজন মতা
হািনর শতাংশ
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এক হােতর ই আং ল হারােনাাং িলর হােড়র শষ অংশ হারােনাকা য়া ফলার ঘটনা-নীেচর অংগ
উভয় পােয়র পাতা কা য়া ফলাউভয় পােয়র পাতা ি াল হইেত পােয়র গাড়ািল
এবং আং িলর
হােড়র ি পয কা য়া ফলাউভয় পােয়র সকল আং ল পােয়র গাড়ািল হােড়র
সিহত আং েলর
হােড়র ি সংেযাগ পয
হারােনাি াল হইেত ি াল ই ারেফলানিজেয়ল ি
পয উভয় পােয়র সকল আং ল হারােনািডসটাল হইেত ি াল ই ারেফলানিজেয়ল ি
পয উভয় পােয়র সকল আং ল হারােনাকামেরর িন ভাগ হইেত কা য়া ফলাকামেরর িন ভাগ হইেত এমনভােব কা য়া ফলা
যাহােত কা য়া ফলার পর অবিশ অংশ যন ল ায়
ট াচা ােরর অ ভাগ হইেত ১২.৫ সি িমটােরর
অিধক, িক ম উ র বািহের না হয়কামেরর িন ভাগ হইেত এমনভােব কা য়া ফলা
যাহােত কা য়া ফলার পর অবিশ অংশ যন ল ায়
ট াচা ােরর অ ভাগ হইেত ১২.৫ সি িমটােরর
অিধক না হয়ম উ হইেত হা র নীেচ ৯ সি িমটার পয কা য়া
ফলাহা র নীেচ এমনভােব কা য়া ফলা যাহােত
অবিশ াংশ ৯ সি িমটােরর বশী িক ১২.৫
সি িমটােরর অিধক না হয়হা র নীেচ এমনভােব কা য়া ফলা যাহােত
অবিশ াংশ ১২.৫ সি িমটােরর অিধক হয়এক পােয়র পাতা কা য়া ফলা যাহােত উহা ারা
দ ড়ােনা স ব না হয়ি াল হইেত পােয়র গাড়ািলর হােড়র সিহত
আং েলর
হােড়র ি পয এক পােয়র পাতা

২০
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কা য়া ফলাপােয়র গাড়ািলর হােড়র সিহত আং েলর
হােড়র
ি পয এক পােয়র সকল আং ল হারােনাঅ া জখম

২০

৩১।

কান জ লতা ছাড়া এক চাখ হারােনা, অ
াভািবক-

চাখ

৪০

৩২।

কান জ লতা বা চােখর মিনর িব িত ছাড়াই এক
চােখর ি শি হারােনা, অ চাখ াভািবকডান বা বাম হােতর আং ল (তজনী আং ল)
স ণই
অি আং েলর এক হাড়হাড় না হারাইয়া আং েলর অ ভাগ কা য়া ফলা(ম ম আং ল)
স ণই
অি এক হাড়হাড় না হারাইয়া আং েলর অ ভাগ কা য়া ফলা(অনািমকা অথবা কিন আং ল)
স ণই
অি এক হাড়হাড় না হারাইয়া আং েলর অ ভাগ কা য়া ফলাডান বা বাম পােয়র আং ল-( াং ল)
পােয়র পাতার অি র সংেগ আ েলর ছাট অি র ি
পয অি র িক অংশ হারােনাসহ, আংিশক(অ আং ল)
পােয়র পাতার অি র সংেগ আ েলর ছাট অি র ি
পয অি র িক অংশ হারােনাসহ, আংিশক( াং িল ছাড়া এক পােয়র ই আং ল)
পােয়র পাতার অি র সংেগ আ েলর ছাট অি র ি
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পয অি র িক অংশ হারােনাসহ, আংিশক( াং িল ছাড়া এক পােয়র িতন আং ল)
পােয়র পাতার অি র সংেগ আ েলর ছাট অি র ি
পয অি র িক অংশ হারােনাসহ, আংিশক( াং িল ছাড়া এক পােয়র চার আং ল)
পােয়র পাতার অি র সংেগ আ েলর ছাট অি র ি
পয অি র িক অংশ হারােনাসহ, আংিশক-

২
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৫

ি তীয় তফিসল
[ ধারা ৮২ ও ৮৩
]
না শ দানেযা
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সীসা জাত িবষি য়া;
সীসা টরাক থাইলজাত িবষি য়া;
ফসফরাসজাত িবষি য়া;
পারদজাত িবষি য়া;
অ জাত িবষি য়া;
আেসিনকজাত িবষি য়া;
রা ঘ ত ধ য়ার িবষি য়া;
কাবন-বাইসালফাইড জাত িবষি য়া;
বি ন বা উহার স
কান ব জাত িবষি য়া;
াম জাত ত;
অ ান া ;
িসিলেকািসস;
হেলােজন -জাত িবষি য়া;
এ - র অথবা রিডয়াম বা অ কান তজি য় পদাথ জিনত কারেণ দিহক িবকার;
চামড়ায় াথিমক এিপিথলেমটাস ক া ার;
িবষি য়া জিনত র হীনতা;
িবষা ব ু হইেত উ ূত িবষি য়া জিনত জি স;
খিনজ তল এবং খিনজ তল িমি ত কান যৗিগক পদােথর কারেণ উ ূত তলা ণ অথবা
চম দাহ;
বাই সাইওনিসস;
এ াসেবসটিস ;
রাসায়িনক পদাথ এবং রংেয়র ত সং েশ আসার কারেণ উ ূত পশাগত বা শজিনত
চম দাহ;
উ শ জিনত বিধরতা;
াির িলয়ামজাত িবষি য়া;
কাবন-মেনা াইড;
কয়লা খিন িমকগেণর িফউেমা কিনওিস ;
ফসেজনজাত িবষি য়া;
পশাগত ক া ার;

২৮। আইেসািসেয়না স জাত িবষি য়া;
২৯। িবষি য়াজাত
দাহ;
৩০। ক ন জিনত পশাগত ািধ।

তীয় তফিসল
[ধারা ১৫০
]
পশাগত ািধর তািলকা
িমক নং

পশাগত ািধ

১।

এ ান া ।

২।

সং িচত বা জিনত
অ তা এবং ইহার
পিরণাম।
সীসা াএিথলজাত
িবষি য়া।
নাই াস ধ য়াজাত
িবষি য়া।
াংগািনজ জাত
িবষি য়া।

৩।
৪।
৫।

৬।

কাবন-বাইসালফাইড
জাত িবষি য়া।

৭।

াে ািরিথনজাত
িবষি য়া।

৮।

কীটনাশকজাত
িবষি য়া।

চা রী
ক-অংশ
য কান চা রী যাহা(ক) উল, ল, শ
লাম, জ র তেদহ অথবা পিরত
অংশ িনয়া কাজ কিরেত হয়;
(খ) এ ান া রােগ আ া কান জ সং া কাজ
কিরেত হয়; অথবা
(গ)
কান প
উঠােনা-নামােনা অথবা পিরবহেনর
সংেগ সংি কাজ কিরেত হয়।
সং িচত বা েত কান ি য়া চালােনার কাজ।

সীসা াএিথল বহার করা হয় এমন কান ি য়ার কান
কাজ।
নাই াস ধ য়ার স ুেখ উ ু হইেত হয় এমন কান ি য়ায়
কাজ।
াংগািনজ অথবা াংগািনজ িমি ত কান ব অথবা
াংগািনজ আেছ এমন কান ব
বহার করা, নাড়া-চাড়া
করা, অথবা উহা হইেত উি ত ধ য়া, লা বা বাে র স ুেখ
উ ু হইেত হয় এমন কান কাজ করা।
কাবন-বাই সালফাইড, অথবা কাবন-বাই সালফাইড িমি ত
কান ব অথবা কাবন-বাইসালফাইড আেছ এমন কান ব
বহার করা, অথবা নাড়া-চাড়া করা অথবা উহা হইেত উি ত
ধ য়া বা বাে র স ুেখ উ ু হইেত হয় এমন কান কাজ
করা।
াে ািরিথন আেছ এমন কান ব
বহার করা বা নাড়ানাড়া করা, অথবা উহা আেছ এ প কান বা বা ধ য়ার
স ুখীন হইেত হয় এমন কান কাজ করা।
কীটনাশক ঔষধ ছড়ােনার কান কাজ।

িমক নং

পশাগত ািধ

চা রী
খ-অংশ

৯।

১০।

লপেটাসিপরা ইকেটেরা
িহেমা রিজকাজাত
সং মণ।
িডিনে ােফনল বা
হােমলগজাত িবষি য়া।

র অ িষত ােন কাজ করা।

িডিনে ােফনল বা উহার স শ কান ব
বহার বা নাড়াচাড়া করা অথবা উহা হইেত উি ত ধ য়া বা বাে র
স ুখীন হইেত হয় এ প কান কাজ করা।
াইি িসল ফসেফট আেছ এমন কান ব
বহার বা
নাড়া-চাড়া করা অথবা উহা হইেত উি ত ধ য়া বা বাে র
স ুখীন হইেত হয় এ প কান কাজ করা।

১১।

াইি িসল ফসেফটজাত
িবষি য়া।

১২।

ামজাত ত বা ইহার
পিরণাম।

ামজাত এিসড,
ােমট অথবা এেমািনয়ােমর
বাইে ােমট, পটািশয়াম, সািডয়াম অথবা দ া অথবা
এসব ব ারা তরী ব বা িম ণ বহার করা বা নাড়াচাড়া করার কাজ।

১৩।

গিলত ক চ বা গিলত বা
উ ধা হইেত িব িরত
আেলাক টা বা চাখ
ঝলসােনা আেলাক হইেত
সং মণ।
বির িলয়ামজাত
িবষি য়া।

গিলত ক চ বা গিলত বা উ ধা হইেত িব িরত
আেলাক টা বা চাখ ঝলসােনা আেলার স ুেখ ঘন ঘন
বা দীঘ ণ থািকেত হয় এমন কান কাজ।

১৪।

১৫।

১৬।

নােকর িঝি র ায়
কারিসেনামা বা বাতােসর
সে সাইনাস অথবা
াংকাস বা স েসর
াথিমক কারিসেনােমা।
থিলর পিপেলামা।

বির িলয়াম অথবা বির িলয়াম িমি ত কান ব অথবা
বির িলয়াম আেছ এমন কান ব
বহার করা, নাড়াচাড়া করা অথবা উহা হইেত উি ত ধ য়া, লা বা বাে র
স ুেখ উ ু হইেত হয়, এমন কান কাজ করা।
এমন কান কারখানায় কাজ যখােন াস সং
িনেকেলর সংিম ণ িবগলন কিরয়া িনেকল ত করা হয়
এবং উ প ি য়া বা তৎসং া অ কান ি য়া
পিরচালনার জ কান ভবেন কাজ করার েয়াজন হয়।
(ক) এমন কান ভবেন কাজ যখােন বািণিজ ক উে ে
িন িলিখত িজিনষ ত হয়, যথাঃ(১) আলফা- রপথাইলামাইন,
বটা াপথাইলামাইন, অথবা বনিজডাইন,
অথবা ইহােদর কান লবণ;

িমক
নং

পশাগত ািধ

চা রী
(২) অরামাইন অথবা মেজনটা;
(খ)
ারা (ক)(১) এ উি িখত কান ব
বহার বা নাড়া-চাড়া করার কাজ, অথবা
উ প কান িজিনষ ব ত হয় অথবা
বািহর হয় এ প কান ি য়ায় কাজ।

১৭।

১৮।
১৯।
২০।

২১।
২২।

২৩।

২৪।

সীসাজাত িবষি য়া অথবা
ইহার পিরণাম (সীসাাএিথল জাত িবষি য়া
তীত)।
ফসফরাস জাত িবষি য়া
অথবা ইহার পিরণাম।
পারদ জাত িবষি য়া বা
ইহার পিরণাম।
বনিজন এবং ইহার স শ
পদাথজাত িবষি য়া অথবা
ইহার পিরণাম।
আেসিনকজাত িবষি য়া বা
ইহার পিরণাম।
এ - র, রিডয়াম বা অ
কান তজি য় পদাথ
জিনত কারেণ দিহক
িবকার।
চামড়ায় াথিমক
এিপিথলেমটাস ক া ার।

িসিলকিস ।

সীসা- াএিথল তীত, সীসা বা ইহার ারা উৎপািদত বা
সংিমি ত কান িজিনেষর বহার হয় এ প কান
ি য়ায় কাজ।
ফসফরাস বা ইহার ারা উৎপািদত বা সংিমি ত কান
িজিনেষর বহার হয় এ প কান ি য়ায় কাজ।
পারদ বা ইহার ারা উৎপািদত বা সংিমি ত কান
িজিনেষর বহার হয় এ প কান ি য়ায় কাজ।
বনিজন অথবা ইহার স শ কান ব নাড়া-চাড়া, এবং
বনিজন অথবা উহার স শ ব
ত হয় বা বহার হয়
এ প কান ি য়ায় কাজ।
আেসিনক বা ইহার সংিম ণ উৎপ হয়, ছাড়া হয় অথবা
বহার হয়-এ প কান ি য়ায় কাজ।
এ - র, অথবা রিডয়াম বা অ কান তজি য় পদােথর
স ুেখ উ ু হইেত হয়, এ প কান ি য়ায় কাজ।

আলকাতরা, িপচ, িব িমন, খিনজৈতল,
ইহােদর কান সংিম ণ, বা উৎপ
কান বজ ে র বহার ও নাড়া-চাড়া
কান ি য়ায় কাজ।
িসিলকা সংিমি ত আেছ এ প কান
নওয়ার স ুখীন হইেত হয়-এ প কান

ারািফন অথবা
অথবা উহােদর
কিরেত হয়-এ প
লা-বািলেত াস
ি য়ায় কাজ।

িমক নং
পশাগত ািধ
২৫।
কয়লা খিনর িমকগেণর
িনউিমেকািনয়িস ।

চা রী
কয়লা খিনর য কান কাজ।

২৬।

এ াসেবসেটািস ।

২৭।

াগেসািস ।

ফাইবার িসেম উপাদান অথবা এসেবসটস িমল বাড
উৎপাদেনর কােজ িন ি , অথবা এ াসেবসটস আেছ এ প
আকিরেকর উৎপাদন ি য়ায় িন ি ।
াগাসী িমল বাড অথবা াগািস হইেত অ
কান
িজিনষ ত কিরবার কাজ।

২৮।

বাইিসেনািস ।

২৯।
৩০।

লখেকর পিশ সংেকাচন।
পাকােনাওয়ালার পিশ
সংেকাচন।

৩১।

খিনেত কমরত িমকগেণর

৩২।

চম দাহ

ক চা লা হইেত তা তরী হয় এ প কান কারখানার
লা-ঘর, াইং- ম অথবা কািডং েম কান কাজ।
দীঘকাল াপী হােত িলখার কান কাজ।
লা বা উেলর তা পাকােনার কান কাজ।
আেলািকত খিনেত কাজ।
িন া মাস
(১) জব বা অৈজব রাসায়িনক
চাড়া করা হয় এমন কাজ।

বহার অথবা নাড়া-

(২) হাত ারা ব নাড়া-চাড়া কিরেত হয়-এমন কান
কাজ।
৩৩।

স েসর ফাইে ািস

পাট ও
কাজ।

লার

শ

বহার হয়-এ প ি য়ায় কান

চ থ তফিসল
[ধারা ১৫০ (৮)
]
ধারা ১৫০ (৮) এর িবধান সােপে িমেকর সং ায় অ
তািলকা।

ি গেণর

কান ি িযিন(১) রলওেয়েত অথবা কান করানী িহসােব িন ি
তীত, কান
িল ট, অথবা বা ীয় শি অথবা যাি ক শি অথবা িব ৎ শি চািলত
কান গাড়ী চালনা বা র ণােব েণর কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(২) এমন কান বাড়ী-ঘর বা আি নায় িন আেছন যখােন প চ বা
তেতািধক ি কান উৎপাদন ি য়ায় অথবা উৎপাদন ি য়ার সিহত
সংি
অথবা উহার আ ষংিগক উৎপািদত িজিনষ সং া কান কােজ
িনেয়ািজত আেছন, এবং যাহােত বা ীয়, পানীয় বা অ কান যাি ক বা
ব িতক শি র বহার হয়, িক উৎপাদন ি য়া চেল না-এ প কান ােন
বা কে কবলমা করানী িহসােব িন
কান ি ইহার অ
হইেবন
না;
(৩) অ ন প চ জন ি 1[িনিদ ম িরর িবিনমেয়] িন আেছনএ প কান বাড়ী-ঘর বা আি নায় বহার, বহন অথবা িবি র জ কান
বা াংশ তকরণ, পিরবতন করণ, মরামতকরণ, অলংকরণ, স ণকরণ,
অথবা অ কানভােব ইহােক বহার উপেযাগীকরেণর কান কােজ িনেয়ািজত
আেছন;
(৪) অ ন দশ জন
আি নায় কান িবে ারক
আেছন;

ি

িন
আেছন এ প কান বাড়ী-ঘর বা
উৎপাদন বা নাড়াচাড়ার কােজ িনেয়ািজত

(৫) কান খিনেত করানীগীিরর কাজ তীত, খিন সং া য কান
কােজ অথবা উে ািলত খিনজ পদাথ সং া কান কােজ অথবা গভ কান
কােজ িনেয়ািজত আেছনঃ
তেব শত থােক য, এই দফার উে ে এমন কান খননেক খিন বিলয়া
গ করা হইেব না যাহােত ববত বােরা মােস কান িদন প াশ জেনর অিধক
ি কমরত িছেলন না, অথবা কান িবে ারক ব ত হয় নাই এবং যাহার
গভীরতা ছয় িমটােরর অিধক নেহ;
1

‘িনিদ ম িরর িবিনমেয়’ শ িল ‘ ি ’ শ
আইন) এর ৪৮ ধারাবেল সংেযািজত।

র পর বাংলােদশ ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৫৮ নং

(৬) স ণ বা আংিশকভােব বা ীয়, অথবা অ কান যাি ক বা
ব িতক শি
ারা চািলত, কান জাহাজ বা নৗযােন বা উহা ারা টািনয়া
নওয়া হয় এ প কান জাহাজ বা নৗযান মা ার, নািবক বা অ কানভােব
িনেয়ািজত আেছন;
(৭) কান জাহােজর মা ার বা নািবক তীত, জাহােজ মালামাল
বাঝাই, খালাস, ালানী বাঝাই, িনমাণ, মরামত, ভাংিগয়া ফলা, পির ার
অথবা রং দওয়ার কােজ িন
আেছন; অথবা ব র আইন, ১৯০৮ (১৯০৮
সেনর ১৫ নং আইন) এর অধীন কান ব েরর সীমানার মে জাহােজ
মালামাল বাঝাই বা খালাস করার জ
ব ত পিরবহন পিরচালনা কােজ
িনেয়ািজত আেছন;
(৮) চ াম অথবা মংলা ব ের যাি ক শি
উঠােনা-নামােনার কােজ িনেয়ািজত আেছন;

ারা চািলত গাড়ীেত মাল

(৯) িন িলিখত ধরেণর িনমাণ, মরামত অথবা ভাংিগয়া ফলার কােজ
িনেয়ািজত আেছন, যথাঃ(ক) কান ভবন বা কাঠােমা,
(খ) নীচ হইেত উপর পয ৬ িমটার বা তেতািধক উ তা স
কান ব ধ,
(গ) কান সড়ক, স বা ড়ংগ, অথবা
(ঘ)

কান য়াফ, জ , স
াচীর অথবা কান িরংসহ অ
কান নৗ-কাজ অথবা জাহাজ;

(১০) কান টিল াফ বা টিলেফান লাইন বা ঁ অথবা ওভারেহড
ব িতক লাইন বা ক া বা উহার জ
ঁ াপন, মরামত, র ণােব ণ
অথবা নামাইয়া ফলার কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(১১) করাণী িহসােব িন ি
তীত, কান র পথ, ক ােনল পাইপ
লাইন অথবা পয়ঃ ণালী িনমাণ, বা ি য়াকেম বা মরামত অথবা ভাংিগয়া
ফলার কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(১২) দমকল বািহনীর কান কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(১৩) রলওেয়র সে
ি স াদনকারী কান ি ক ক ি
স াদেনর জ সরাসির বা কান উপ- কাদােরর মা েম, রলওেয়েত
িনেয়ািজত আেছন;
(১৪) রলওেয় মইল সািভেস কান পিরদশক, মইল গাড, সটার বা
ভ ান িপয়ন িহসােব িন
আেছন, অথবা ডাক ও তার িবভােগ সাধারণতঃ

বািহের কাজ কিরেত হয়, এ প কান পশায় িনেয়ািজত আেছন;
(১৫) ডাক, তার বা টিলেফান িবভােগ বািহেরর কােজ জারীর করানী
িহসােব িনেয়ািজত আেছন;
(১৬) করাণী িহসােব িন ি
তীত, া িতক পে ািলয়াম বা
া িতক াস উে ালন কােজর সিহত সংি কান কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(১৭) িবে ারণ সং া কান কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(১৮) িচশ জেনর অিধক ি িন
আে ন অথবা িবে ারক
ব ত হয় অথবা উপর হইেত নীচ পয যাহার গভীরতা ৬ িমটােরর বশী
এ প কান িনমাণ বা খনন কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(১৯) দশ জেনর অিতির লাক বহন মতা স
কান ফরী বাট
চালনার কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(২০) করাণী িহসােব িন ি
তীত, কিফ, রাবার বা চা উৎপাদেনর
জ
ব ত এবং অ ন িচশ ি কমরত, এ প কান বাগােন িনেয়ািজত
আেছন;
(২১) করাণী িহসােব িন ি
তীত, িব ৎ উৎপাদন, উহার সরবরাহ
বা াস- ি অথবা াস উৎপাদন বা সরবরােহর কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(২২) বািতঘর আইন, ১৯২৭ (১৯২৭ সেনর ১৭ নং আইন) এর ধারা
২(ঘ) ত সং ািয়ত কান বািতঘেরর কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(২৩) জনসমে দশেনর উে ে চলি িনমাণ বা উহার দশেনর
কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(২৪) হাতী বা অ ব জ েক িশ ণদােনর কােজ বা উহার পালন
বা কান ি য়া-কেম িনেয়ািজত আেছন;
(২৫) তালগাছ হইেত রস সং হ করা, গাছ কাটা বা উহা খ খ করা
বা আভ রীণ জলপেথ উহা এক ান হইেত অ ােন লইয়া যাওয়া অথবা
দাবানল িনয় ণ বা িনবাপেনর কােজ িনেয়ািজত আেছন;
(২৬) হাতী বা অ া ব জ ধরা বা িশকােরর জ কােজ
িনেয়ািজত আেছন;
(২৭) াইভার িহসােব িনেয়ািজত আেছন;
(২৮) প
দামজাত করা হয় এবং অ ন দশ ি িন ি আেছন
এ প কান দাম ঘর বা অ কান জায়গায় বা উহার সীমানায় অথবা অ ন
একশত ি িন আেছন এ প কান বাজার বা উহার সীমানায় প নাড়াচাড়া বা পিরবহেনর কােজ িনেয়ািজত আেছন;

(২৯) রিডয়াম বা এ - র য পািত চালনা বা নাড়া-চাড়া কিরেত হয়
অথবা তজ ীয় উপাদােনর সং েশ আিসেত হয় এ প কান কােজ িনেয়ািজত
আেছন;
(৩০) কান সড়ক পিরবহন সািভেস াইভার, ীনার, ক া র এবং
চকার িহসােব িনেয়ািজত আেছন; অথবা
(৩১) পাহারা টহলদারীর কােজ িনেয়ািজত আেছন।

প ম তফিসল
[ধারা ১৫১
কিতপয়
জখম া
িমেকর
মািসক
ম রী র

েদয় িত রেণর পিরমাণ

িত রেণর পিরমাণ
জিনত
কারেণ

১

ে

২

]

অ ায়ী অ মতার কারেণ
মািসক অথ িহসােব দ
িত রেণর পিরমাণ।

ায়ী স ণ
অ মতার
কারেণ
৩

িমেকর
টাঃ
টাঃ
2
মািসক ল
[২,০০,০০০] 3[২,৫০,০০০]
ম রী যাহাই
হউক না কন

৪
অ মতার ময়াদকােলর জ ,
অথবা এক বৎসর পয , যাহা
কম হইেব, িত রণ দান
করা হইেব।
উ প িত রণ থম ই
মােসর জ স ণ মািসক
ম রী, পরবত ই মােসর
জ মািসক ম রীর ইতীয়াংশ এবং তৎপরবত
মাস িলর জ
মািসক
ম রীর অেধক হাের দান
করা হইেব।

2

‘‘২,০০,০০০’’ সং া িল ‘‘১,০০,০০০’’ সং া িলর পিরবেত বাংলােদশ ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর
৫৮ নং আইন) এর ৪৯ ধারাবেল িত ািপত।
3
‘‘২,৫০,০০০’’ সং া িল ‘‘১,২৫,০০০’’ সং া িলর পিরবেত বাংলােদশ ম (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর
৫৮ নং আইন) এর ৪৯ ধারাবেল িত ািপত।

দীঘকাল
ায়ী
পশাগত
ািধর ে অ মতার জ
িত রণ মািসক ম রীর
আেধক হাের অ মতার
ময়াদকােল দান করা হইেব,
তেব এই ময়াদ কান ে ই
ই বৎসেরর অিধক হইেব না।
__________

