
যিদ েকান কমর্চারী তার চাকিরর সময় েথেক এবং চাকির চলাকালীন সমেয় দুঘর্টনার ফেল আঘাত সহয্ 
কের বা মারা যায়, তেব তার িনেয়াগকতর্া সাধারণভােব ECO এর অধীেন ক্ষিতপূরণ �দােন দায়ব�।

একজন আহত কমর্চারী যত তাড়াতািড় স�ব দুঘর্টনার িবষেয় িনেয়াগকারীেক অবিহত করেত হেব।

েকান িনেয়াগকতর্ােক অবশয্ই দুঘর্টনার পের 14 িদেনর মেধয্ (মারা�ক মামলার জনয্ 7 িদন)  
কােজর দুঘর্টনা েলবার িডপাটর্েম� অবিহত করেত হেব।

েয কমর্চারী ECO েত িনিদর্� একিট েপশাগত েরােগর কারেণ অক্ষমতায় ভুগেছন িতিন একই রকম 
ক্ষিতপূরণ এবং সুরক্ষার অিধকারী।

1. অসু�তা ছুিটর পাির�িমকঃ কােজর সময় আঘাতজিনত অসু�তায় ছুিটর সময়কােল কমর্চারী অসু� ছুিট 
েবতেনর অিধকারযু� হন, দুঘর্টনার সময় কমর্চারীর মািসক উপাজর্ন এবং অ�ায়ী অক্ষমতার সময়কােল 
তার মািসক উপাজর্ন চার-প�মাংশ হাের হেব।

2.       অে�র ক্ষিতপূরণঃ যিদ দুঘর্টনার ফেল আহত কমর্চারী �ায়ী অক্ষমতায় ভুেগন, তেব কমর্চারীর 
বয়স, মািসক উপাজর্ন এবং উপাজর্ন ক্ষমতা �ায়ীভােব �াস পাওয়ার িহসােব গণনা কের একক 
ক্ষিতপূরেণর অিধকারী হেবন (কমর্চারী ক্ষিতপূরণ মুলয্ায়ন েবাডর্ �ারা িনধর্ািরত িহসােব)। িনেয়াগকতর্ােক 
অবশয্ই 21 িদেনর মেধয্ েলবার িডপাটর্েম� �ারা �ীকৃত পিরমাণ ক্ষিতপূরণ পিরেশাধ করেত হেব।

3. িচিকৎসা খরচঃ আহত কমর্চারীেক পযর্া� ও িবনা খরেচ িচিকৎসা সরবরাহ করা না হেল িনেয়াগকতর্া 
কমর্ীেদর কােজর আঘােতর েক্ষে� িচিকৎসার জনয্ িচিকৎসা বয্য় বহন করেত বাধয্, যা ECO এর 
আওতায় �িতিদেনর সেবর্া� হােরর সােপেক্ষ।     িডপাটর্েম� ওেয়বসাইেটর উে�িখত হাের 
(www.labour.gov.hk/eng/legislat/content1.htm)।

কমর্েক্ষে� আঘাত এবং েপশাগত অব�ায় েরােগর জনয্ ক্ষিতপূরণ েনওয়ার িবষেয় 
িনেয়াগকারী ও কমর্চারীেদর জনয্ গুরু�পূণর্ তথয্

কমর্চারীেদর ক্ষিতপূরণ অধয্ােদেশর (ECO), হংকং এর আইেনর অধয্ায় 282 অনুে�েদ হংকংেয় সম� 
পূণর্সময় এবং খ�কালীন কমর্চারীেদর কমর্েক্ষে� বা িনিদর্� েপশাগত েরােগর কারেণ আঘাত বা মৃতুয্র 
েক্ষে� �েযাজয্।

কমর্চারীেদর ক্ষিতপূরণ অধয্ােদেশর

িনেয়াগকতর্ােদর বাধয্তামূলকভােব তােদর কমর্চারীেদর কােজর আঘােতর িবষেয় আইনগুিলর 
অধীেন (সাধারণ আইন সহ) তােদর দায়ব�তাগুিল কাটােত কমর্চারীেদর ক্ষিতপূরণ বীমা �হণ করা 
বাধয্তামূলকভােব করা হয়। 

বাধয্তামূলক ইনসুয্ের�

কমর্েক্ষে� আঘাত

ক্ষিতপূরণ �দান

(Bengali Version)
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এই মামলার েয েকান িবেরাধ িনেয় রায় েদওয়ার অিধকার েলবার িডপাটর্েম� েনই। যিদ িনেয়াগকতর্া 
এবং কমর্চারী েলবার িডপাটর্েম� সহায়তায় েকান িন�ি�েত েপৗঁছেত না পােরন তেব মামলািট 
আদালত �ারা িনধর্ািরত হেব।  

দুঘর্টনার তািরখ েথেক 24 মােসর মেধয্ কমর্ীেদর ক্ষিতপূরণ দািবগুিলর জনয্ আদালেত একিট আেবদন 
করেত হেব। সুতরাং দুঘর্টনার তািরখ েথেক 18 তম মােসর েশেষ েকান মামলা িন�ি� না করেত 
পারেল সংি�� কমর্চারী যত তাড়াতািড় স�ব েলবার িডপাটর্েম� সােথ েযাগােযাগ করেত হেব।

যিদ েকান িনেয়াগকতর্া ECO এর েকান িবধান ল�ন কেরন, পযর্া� �মাণ পাওয়া েগেল েলবার 
িডপাটর্েম� আপি�জনক িনেয়াগকারীর িবরুে� মামলা চািলেয় যাওয়ার কথা িবেবচনা করেব।

কমর্চারী ক্ষিতপূরণ িবভাগ এর অিফসগুেলােত বয্ি�গতভােব অনুস�ান, অিফসগুেলার সংি��  
িঠকানার জনয্ অনু�হ কের েলবার িডপাটর্েম� ওেয়বসাইেট যান 
(www.labour.gov.hk/eng/tele/ec.htm)। 

(এই গাইডিট সাধারণ পদগুেলােত কমর্চারীেদর ক্ষিতপূরণ অধয্ােদেশর (অধয্ায় 282) �ধান 

িবধানগুেলা িনধর্ারণ কেরেছ। এিট লক্ষ করা উিচত েয অধয্ােদশিট িবিধ িবধােনর বয্াখয্া করার 

একমা� কতৃর্� িহসােব রেয় েগেছ।)

েলবার িডপাটর্েম� কতৃর্ক �াসি�ক সনদপ� জাির না করা বা ক্ষিতপূরেণর দািব করা কমর্চারীর সােথ 
িন�ি� না হওয়া অবিধ িনেয়াগকতর্া তার আহত কমর্চারীর চাকরীর চুি� বািতল করেত পারেবন না।

েকান িনেয়াগকতর্া যিদ দুঘর্টনার িবষেয় িরেপাটর্ করেত বয্থর্ হন, বীমা িনেত 
বয্থর্ হন বা ক্ষিতপূরণ িদেত বয্থর্ হন 
কমর্চারীর অিবলে� েলবার িডপাটর্েম� �িতেবদন করা উিচত।

আদালত কতৃর্ক িনধর্ািরত দািবসমূহ

কমর্িনেয়ােগর সুরক্ষা

েফৗজদারী মামলা

অনুস�ান


