
সরকাির বা েবসরকাির খােত িমকেক স ত কারণ ছাড়া
aনপুিsত বেল মেন করা হয়। ৈবধ "িgন পাস
সািটর্ িফেকশন" uপsাপন না করা পযর্n কমর্ী েকান
পাির িমক পাoয়ার aিধকারী নয়। 15 িটরo কম
কমর্চারী সংsার েkেt, aনয্ায় aনপুিsিতর প ম িদেনর
পের, িনেয়াগকতর্ া pিতsাপন চুিkর সময়কােলর জনয্
িমকেক sিগত করেত পােরন eবং েয েকানo েkেt

সেবর্াc দশ িদেনর জনয্, ধুমাt eকবার
পুননর্বীকরণেযাগয্। িনেয়াগকতর্ ােদর pশাসিনক শািs
pদােনর জনয্ িpেফকচােরর কােছ eকিট pিতেবদন করেত
হেব। আসেল, যিদ আপিন "সবজু পাস সািটর্ িফেকশন"
ছাড়াi কমর্sেল pেবশ কেরন, তাহেল আপিন 600 েথেক
1,500 iuেরা পযর্n িpেফকচারাল জিরমানার জনয্ দায়ী। 

     
 

 
 
 

"িgন পাস সািটর্ িফেকশন" বয্বহােরর িনয়ম 15 aেkাবর 2021 েথেক   
 
 
 
 

 

েগাপনীয়তা িবিধ eবং 12 aেkাবর 2021 -eর 

pধানমntীর িডিk িদেয় জাির করা িনেদর্ িশকা েমেন 

pিতিট pশাসন/েকাmািন sায়tশািসতভােব েচেকর 

আেয়াজন কের। িনেয়াগকারীরা নমুনার িভিtেতo 

েচেকর পdিত িনধর্ারণ কের। সmব হেল কমর্েkেtর 

pেবশdাের "িgন পাস সািটর্ িফেকশন" যাচাi করা হয়। 

িনেয়াগকতর্ ারা আনু ািনকভােব 1 eবং 2 aনুেcেদ 

uিlিখত বাধয্বাধকতার ল ন সনাk করার দািয়েt 

িনযুk বয্িkেদর মেনানীত কেরন যাচাiকরেণর 

পdিত িল বয্বহার করা বা নীয় যা pেবশdাের িবলm 

বা সাির সৃি  কের না। 

পাবিলক aয্াডিমিনেsশেন, েচক িল ৈদিনক িভিtেত 

হয়, িবেশষত সকােল। েচক িল সাধারণীকরণ করা 

হয় বা নমুনার িভিtেত। কতর্ বয্রত কমর্ীেদর anত 

20% যাচাi করা pেয়াজন। সমেয়র সােথ সমs 

কমর্চারীেদর uপর িনয়ntণ িনি ত করার জনয্ ঘূণর্ন 

pেয়াজন। 

2. যিদ আপিন sাsয্গত কারেণ িটকা িনেত না 
পােরন, তাহেল আপিন িকভােব েদখােত পােরন 
েয আপিন আপনার কমর্েkেt pেবশ করেত 
পােরন?  

যিদ আপিন sাsয্গত কারেণ িটকা িনেত না পােরন, 
তাহেল আপনােক "QR েকাড" সহ eকিট িবেশষ 
সািটর্ িফেকট েদখােত হেব। ei িবেশষ সািটর্ িফেকট 
ৈতিরর আoতায় রেয়েছ। iিতমেধয্, আপনার পিরিsিত 
pমাণ করার জনয্ আপনােক আপনার িনেয়াগকতর্ ার 
ডাkােরর কােছ sাsয্ সংkাn ডkেমেnশন েpরণ 
করেত হেব eবং আপিন েকান িনয়ntেণর মধয্ িদেয় 
যােবন না। 

 
 

 
3. যিদ আপনার "িgন পাস সািটর্ িফেকশন" পাoয়ার 
aিধকার থােক িকn আপিন তার iসুয্ বা আপেডেটর 
জনয্ aেপkা করেছন, আপিন িকভােব েদখােত 
পােরন েয আপিন আপনার কমর্sেল pেবশ করেত 
পােরন? 

যিদ আপনার "িgন পাস সািটর্ িফেকশন" পাoয়ার 

aিধকার থােক িকn আপিন eিট iসুয্ বা আপেডেটর 

জনয্ aেপkা করেছন, তাহেল আপিন সরকাির o 

েবসরকাির sাsয্ সুিবধা, ফােমর্িস, িবে ষণ পরীkাগার, 

সাধারণ aনুশীলনকারীেদর eবং িশ  িবেশষjেদর 

dারা জাির করা নিথ বয্বহার করেত পােরন, িডিজটাল 

বা কাগেজর িবনয্ােস। 

 
 
 
 
 
 

4. যিদ আপিন eকিট ৈবধ "িgন পাস 
সািটর্ িফেকশন" ছাড়া কমর্sেল pেবশ কেরন, 

তাহেল িনেয়াগকতর্ ােক িক করেত হেব? কমর্ীর 
জনয্ pশাসিনক শািs িক? 

 

1. সরকাির eবং েবসরকাির খােতর িমকেদর 
জনয্ "িgন পাস সািটর্ িফেকশন" eর ৈবধতা 
িকভােব পরীkা করেবন? 



হয্াঁ. সুিনিদর্  সাংগঠিনক চািহদার েkেt, িমকেদর 
aবশয্i "িgন পাস সািটর্ িফেকশন" না থাকেল 
িনেয়াগকতর্ ার সােথ আগাম েযাগােযাগ করেত হেব। 

 

 
আপনার কমর্সংsান েযৗথ চুিk aনুযায়ী aনয্ েকান 
শািsমূলক শািs pেয়াগ করা হয়। uপরn, eকিট ৈবধ 
"সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" ছাড়া, িমকেদর 
পাির িমেকর aনয্ানয্ uপাদান িলর aিধকার েনi, 
যার মেধয্ রেয়েছ সামািজক িনরাপtা aবদান, িsর 
eবং ধারাবািহক পুরsার, আনুষি ক বা kিতপূরণ, 
কারণ কমর্িদবস পালন করা হয়িন। aনুপিsিতর ei 
িদন িল ছুিটর aিধকার eবং aবসর সুিবধা িলর 
aিধকােরর জনয্ গণনা করা হয় না। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

"সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" dারা যাচাi করা হয় 
asায়ী সংsা   eবং েয েকাmািনেত িমকরা কাজ 
কের। 

6. gীন পাস সািটর্ িফেকশন িক কমর্েkেtর 
সয্ািনেটশন, মাs বয্বহার eবং বয্িkেদর মেধয্ 
দরূেtর িবষেয় েpােটাকল eবং িনেদর্ িশকা aিতkম 
কেরেছ? 

 

 

7. আপিন যিদ াiভােরর সােথ টয্ািk বা ভাড়া 
গািড় েনন, তাহেল আপিন িক টয্ািk াiভার বা 
ভাড়া গািড়র চালেকর "সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" 
যাচাi করেত বাধয্? 

gাহকেদর টয্ািk চালক বা ভাড়া গািড়র চালেকর 
"সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" যাচাi করার pেয়াজন 
েনi। 

 

 
না। বয্বহারকারীরা eকমাt বয্িk যারা পাবিলক 
aিফেস pেবেশর সময় "িgন পাস সািটর্ িফেকশন" 
েদখােত বাধয্ নয়, aথবা যখন তারা জনpশাসেনর কাছ 
েথেক পিরেষবা gহেণর জনয্ eকিট সরকাির aিফেস 
যান। 

9. েহয়ারে সার, িবuিটিশয়ান eবং পােসর্ানাল 
েকয়ার েসkেরর aনয্ানয্ েপশাজীবী, তারা িক 
তােদর gাহকেদর "িgন পাস সািটর্ িফেকশন" যাচাi 
করেত বাধয্? gাহকেদর িক ei েপশাদারেদর "সবুজ 
পাস সািটর্ িফেকশন" পরীkা করেত হেব? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

হয্াঁ, আপিন যিদ েকােনা কারেণ েকাmািনর pা েন pেবশ 
কেরন (কাজ বা pিশkণ বা েscােসবী কাযর্কলাপ), 
আপিন "সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" েদখােত বাধয্। 

 
11. আপনার কমর্sেল িনধর্ািরত aয্ােkেসর পেূবর্ 
িনেয়াগকতর্ া জানেত পােরন েয আপনার eকিট 
ৈবধ "সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" আেছ িকনা? 

 

12. েযসব িনেয়াগকতর্ ারা "সবজু পােসর 
সািটর্ িফেকশন" যাচাi কেরন না তােদর জনয্ কী 
শািs আেছ? 

েযসব িনেয়াগকতর্ া "সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" -eর 
িনয়মাবলী েমেন চেলন না তারা 400 েথেক 1,000 
iuেরা পযর্n pশাসিনক জিরমানার ঝুঁিক েনন। 

8. আপিন যিদ eকজন বয্বহারকারী হন, তাহেল 
আপিন িক "সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" েপেত বাধয্?

না, "সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" বয্বহার aনয্ানয্ 
েpােটাকল eবং িনেদর্ িশকা ছাড়াo আরo eকিট 
পিরমাপ। 

10. আপিন যিদ eকজন s-িনযুk কমর্ী হন eবং 
আপিন eকিট েকাmািনর pা েন pেবশ কেরন, তাহেল 
আপিন িক "সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" েদখােত বাধয্? 

বয্বসার মািলকেক েযেকান কমর্চারীর "সবুজ পাস 
সািটর্ িফেকশন" যাচাi করেত হেব। gাহকরা ei েপশাদারেদর 
"সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" যাচাi করেত পারেবন না eবং 
eিট েদখােত বলা যােব না। 

5. যিদ িমকরা eকিট asায়ী eেজিn dারা 
িনযkু হয়, তাহেল েক "সবুজ পাস সািটর্ িফেকশন" 
eর uপর েচক বহন কের? asায়ী সংsা বা 
েকাmািন েযখােন িমকরা কাজ কের? 


