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ফান্ড সরবরাহকারী সম্পূরক স্াস্থ্য পিরেষবাগুে�া হে�া:

পুেরা পিরবার ইউিনট এর জনথ্য
•	 অেত্াপচারসহ এবং ছাডা হাসপাতাে� ভিততি
•	 িসজার ছাডা প্রসেবর জনথ্য ক্ষিতপপূরণ
•	 অেত্াপচােরর িদন বা টটউমার িচিকৎসা (ককেমােথরািপ, ককাবল্ট কথরািপ, 

করিিওেথরািপ) এবং িাযা�াইিসেসর জনথ্য হাসপাতাে�
•	 বিহিব তিভােের করােীেদর চম তিেরাে ও চকু্ষ িচিকৎসার জনথ্য অপােরশন
•	 অতথ্যন্ত িবেশষ পরীক্ষা (কচৌম্বকীয অনুরণন, কটক, ইতথ্যািদ)
•	 দুর তিটনা এবং িনিদতিষ্ট করােের পুনব তিাসনমপূ�ক িফজজওেথরািপ িচিকৎসা
•	 অেথ তিােপিিক্স সম্িকতিত এবং শাব্দ িচিকৎসা সহাযক নক� অঙ্গ
•	 দুর তিটনা দ্ারা আরাতপ্রাপ্ত দােঁতর যত্ন

ইবান কায তিধারা 

কৃিষেত সামাজজক অংশীদারেদর দ্ারা প্রিতটঠিত ইবান (জাতীয কৃিষ িদ্পািক্ষক 
সংস্া) এবং জাতীয চুজতিেত প্রদােনর জনথ্য অনথ্যানথ্য িবষযগুে�ার মেধথ্য, আয 
সমথ তিেনর জনথ্য একটট ধারাবািহক সুিবধা প্রদান কের। ইবান এ িনযিমত 
অথ তিপ্রদানকারী স্াযী কৃিষ কমমী, কৃিষ সংস্া কম তিচারীরা িনে্াতি সুিবধা পােব:
•	 চাকির কথেক বরখাস্ত: বছেরর কশষ চার মােস বরখাস্ত করা হে� জাতীয 

কযৌথ কম তিসংস্ান চুজতির  কক্ষেরের িতন মােসর নপূথ্যনতম মজিুরর 30% 
পাওযার কযােথ্য

•	 মাতৃত্ব/িপতৃত্ব: ঐজছিক িনেষধাজ্ার (িপতামাতার ছুটট) কক্ষেরে জাতীয 
কযৌথ কম তিসংস্ান চুজতির কক্ষেরের ছয মােসর নপূথ্যনতম মজিুরর 40% এর 
অিধকারী

•	 টটউমার করাে: অববতিনক ছুটটর (িনবন্ধ 60 ও 61 িসিসএনএ�) কক্ষেরে 
জাতীয কযৌথ কম তিসংস্ান চুজতির কক্ষেরের ছয মােসর নপূথ্যনতম মজিুরর 80% 
এর অিধকারী

•	 ি�ঙ্গ সিহংসতার িশকার: ি�ঙ্গ-িভত্িতক সিহংসতার ছুটট সম্িকতিত সুরক্ষা 
উপাযসমপূেহ মিহ�ােদর অন্তভুতিতি, জাতীয কযৌথ শ্রম চুজতির িদ্তীয অংেশ 
নপূথ্যনতম মজিুরর 100% কযােথ্যতা দুই মােসর ছুটটর জনথ্য উপেভাে করা হয 
আইন অনুসাের প্রেযাজনীয িতন মাস পের

আপনার ও আপনার পিরবােরর জনথ্য স্াস্থ্য সুরক্ষা 

আপিন িক একজন কৃিষ কমমী? আপিন িক িবেশষ পরীক্ষা এবং/অথবা 
অেত্াপচােরর জনথ্য স্াস্থ্য খরচ বহন কেরেছন? আপনার বা আপনার 
পিরবােরর জনথ্য? আপনােক সাহাযথ্য করার জনথ্য রেযেছ FISA (ইিটিেরেেটি 
এিরেকা�চারা� ওযাকতিারস অথ্যান্ড ক্ািরকা�চার ফান্ড)।
এটট একটট গুরুত্বপপূণ তি হািতযার, যা কম তিসংস্ান চুজতির দ্ারা উপ�ব্ধ, যা 
আপনার ও আপনার পিরবােরর জনথ্য িচিকৎসা িবষযক পরীক্ষা, হাসপাতাে� 
ভিততি বা কােজর সমেয দুর তিটনার কক্ষেরে খুব দরকারী।
FISA সব কৃিষ কমমী ও নাস তিাির শ্রিমকেদর, এবং তােদর পিরবােরর জাতীয 
স্াস্থ্য পিরেষবা পিরপপূরক সহাযতার একটট বথ্যবস্া এবং কসই সেঙ্গ অথ তিবনিতক 
সহাযতার প্রেযাজেন খুব উপকারী।
আমােদর ইউিনযন কতৃ তিক স্াক্ষিরত জাতীয কম তিসংস্ান চুজতি করার মাধথ্যেম 
FISA এর খরচ ককাম্ািনগুে�া বহন করেব। শ্রিমকরা এই তহিবে� কযাে 
িদেত িকছু কদয না, তাই তােদর সুিবধা িবনামপূে�থ্য।

শুধু সদেসথ্যর জনথ্য
•	 অ-স্াব�ম্বী অবস্া
•	 দুর তিটনা
•	 রতি পরীক্ষা
•	 িবেশষেজ্র িভজজট
•	 অসুস্তা বা দুর তিটনার কারেণ হাসপাতাে� ভিততি হওযার পের িফজজওেথরা-

িপ, কাইেনসেথরািপ, কািিতিও�জজ ও িনউেরােমাটর পুনব তিাসন।

আরও তেথথ্যর জনথ্য FAI CISL এর সােথ কযাোেযাে করুন
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