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বৈষম্য বৈর োধী অধযোরেশ সংরশোধন 

 

সংরশোধনীটি বি সম্পরিে? 

বৈষম্য আইন (বৈবৈধ সংরশোধনী ) )েয বিস্ক্রিবম্রনশন লেস্ক্রিরেশন - বম্রসরেনোস অযোরম্ন্ডরম্ণ্টস) 

২০২০ এৈং বেঙ্গ বৈষম্য  ) সংরশোধনী( অধযোরেশ  ২০২১("সংরশোধনীগুরেো"( বৈষম্য ও হয় োবন লেরি 

সু ক্ষো ৈোডোরে বৈেযম্োন চো টি বৈষম্য বৈর োধী অধযোরেশরি সংরশোধন ির , যেো: বেঙ্গ বৈষম্য 

অধযোরেশ )লসক্স বিস্ক্রিবম্রনশন অবিেনযোন্স   -  এসবিও(, প্রবেৈন্ধী বৈষম্য অধযোরেশ )বিরসবৈবেটি 

বিস্ক্রিবম্রনশন অবিেনযোন্স  -  বিবিও(,  পোব ৈোব ি অৈস্থো বৈষম্য অধযোরেশ )ফ্যোবম্বে স্ট্যোিোস 

বিস্ক্রিবম্রনশন অবিেনযোন্স  -  এফ্এসবিও ) এৈং ৈর্ ে বৈষম্য অধযোরেশ( )ল স বিস্ক্রিবম্রনশন অবিেনযোন্স 

-  আ বিও (। 

 

অধযোরেশগুবে িখন িোয েি  হরয়বিে? 

অধযোরেশগুরেোবে  সম্স্ত বৈধোন ১৯ লশ িনু ২০২০-লে িোয েি  হরয়বিে, স্তনযেোরন  বৈষম্য ও 

হয় োবন  বৈধোন ৈযেীে, যো ১৯ লশ িনু ২০২১ সোরে িোয েি  হরৈ, ।  

অধযোরেরশ  অধীরন সংরশোধনীগুবে িী িী? 

সংরশোধনীগুবে বেঙ্গ, প্রবেৈন্ধী  এৈং ৈর্ ে বৈষম্য লেরি  ক্ষো ি ো  পোশোপোবশ লযৌন হয় োবন, 

স্তনযেোনিো ী ম্বহেোরে  হয় োবন, এৈং বৈবিন্ন লক্ষরে প্রতিবতিিা ও ৈরর্ ে  বিবিরে হয় োবন লেরি 

সু ক্ষো উন্নে ির  লযম্ন নীরচ েোবেিোিুক্ত ি ো আরি। 

 

স্তনযেোনিো ী ম্বহেোরে  প্রেযক্ষ ও পর োক্ষ বৈষম্য, হয় োবন, পোশোপোবশ িম্ েসংস্থোরন  

লক্ষরে বনগ্রহ লেরি  ক্ষো ি ো; পর্য, সুরযোগ সুবিধা এৈং সেবা স ৈ োহ; বশক্ষো; প্রোঙ্গর্ পব চোেনো 

এৈং বনষ্পবি; ক্লোৈসম্ূহ; এৈং এসডিও )SDO(-টি  অধীরন স িোর   িেেৈযিম্ েগুবে।  

 

স্তনযপোন ি োরনো  বৈষম্য এৈং হয় োবন  বৈধোনগুবে লসইসৈ পব বস্থবে সে  অন্তর্ভ কু্ত ির  

লযখোরন:  

- এিিন ম্বহেো এিটি বশশুরি স্তনযেোন েরছেন; 

- এিিন ম্বহেো ৈুরি  েুধ লৈ  ি ো  োছে  বেপ্ত; এৈং 

- এিিন ম্বহেো বযবন লিোনও বশশুরি েো  ৈুরি  েুধ খোওয়োন, েরৈ বৈষম্য সম্পবিেে 

িোি সংগটিে  হওয়োয় বনবেেষ্ট  সম্রয় েো ি রিন নো। 
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 িম্ েরক্ষরে অংশগ্রহর্িো ী িম্ী লযখোরন িম্ েসংস্থো সোরে সম্পিে লনই লযম্নঃ  চোেোন 

শ্রবম্ি, লেচ্ছোরসৈি এৈং বশক্ষোনবৈশ, লসখোরন এসবিও )SDO(, বিবিও  ) DDO( এৈং 

আ বিও )RDO(-টি  অধীরন লিোনও সোধো র্ িম্ েরক্ষরে অংশগ্রহর্িো ীরে  বেঙ্গ, স্তনযেোন, 

প্রবেৈবন্ধেো এৈং ৈর্ েগে হয় োবন  হোে লেরি  ক্ষো ি ো। 

স্বেচ্ছাসসবী - এিিন ৈযস্ক্রক্ত বযবন বনরয়োগিেেো ৈো িম্ েচো ী  সক্ষম্েো ৈযেীে লেচ্ছোরসৈী  

িোি ির ন।   

ডিক্ষানডবি - এিিন ৈযস্ক্রক্ত বযবন ইন্টোন েবশরপ  িনয অনয ৈযস্ক্রক্ত  দ্বো ো বনযুক্ত হন েরৈ 

লসই ৈযস্ক্রক্ত  িম্ েচো ী নন।  

এিটি "ইন্টোন েবশপ"-এ  সংজ্ঞো হে, িোরি  এিটি সম্য় যো এিটি লপশোেো ী ৈো 

পডোরশোনো  লযোগযেো অিেরন  িনয প্ররয়োিনীয় এৈং যো  ম্রধয এিটি ৈযোব স্ট্োর   লচম্বোর  

বশক্ষোনবৈশ েরা ছব োেোতি  অন্তিুেক্ত; ৈো িোরি  লয লিোনও সম্য়িোে যো সোধো র্ে 

ইন্টোন েবশপ বহসোরৈ ৈর্ েনো ি ো হয়। 

 

বিবিও  ) DDO( এৈং আ বিও )RDO(-টি  অধীরন লযখোরন হংিং-এ বনৈবন্ধে বৈম্োন এৈং 

িোহোরি এম্নবি বৈরেরশ েোিোিোেীন এই িোেীয় স্ক্রিয়োিেোপগুবে ঘরি েো সহ গ্রোহিরে  দ্বো ো 

প্রবেৈতিেো এৈং বর্গুে হয় োবন  হোে লেরি সেবা স ৈ োহিো ীরে   ক্ষো ি ো। (দ্রষ্টৈযঃ এটি স ৈ োহ 

ি ো ম্ূে সু ক্ষোটি  সোরে যুক্ত ি ো আরও  এিটি সু ক্ষো। এসবিও )SDO(, বিবিও  ) DDO( এৈং 

আ বিও )RDO(-টি  অধীরন পর্য, সুবৈধো এৈং সেবা স ৈ োহিো ীর দ্বো ো গ্রোহিরে  লযৌন, প্রতিবতিিা 

এৈং বর্গুে হয় োবন  হোে লেরি সৈ েেো সু ক্ষো বিে। এম্নবি হংিং-এ বনৈবন্ধে বৈম্োন এৈং িোহোরি 

বৈরেরশ এই ঘিনোগুবে ঘরি েোিরেও, গ্রোহিরে  দ্বো ো লযৌন হয় োবন  হোে লেরি পর্য, 

সুরযোগসুবৈধোগুবে এৈং সেবা স ৈ োহিো ীরে  সু ক্ষো  িনয ২০১৪ সোরে এসবিও )SDO(-টি আ ও 

সংরশোধন ি ো হরয়বিে।) 

 

 আরডিও (RDO)-র অধীরন অবিরযো গ দাছের েরা  প্রেযক্ষ ও পররাক্ষ ৈর্ ে বৈষম্য এৈং 

ৈর্ েগে হয় োবন  হোে লেরি িনগর্রি  ক্ষো ি ো, অে েোৎ, লিোনও ৈযস্ক্রক্ত বনবেেষ্ট িোবে ৈো লিোনও বনবেেষ্ট 

িোবেরগোষ্ঠী  সেসয  িওোে  অবিযুক্ত। 

 

 আরডিও )RDO(-টি  অধীরন লিোনও ৈযস্ক্রক্তরি প্রেযক্ষ ৈর্ ে বৈষম্য ৈো ৈর্ েগে হয় োবন  হোে 

লেরি  ক্ষো ি ো, লযখোরন লিোনও সহরযোগী  ৈরর্ ে  বিবিরে েোরে  সোরে িম্ অনুিূে আচ র্ ি ো ৈো 

ৈর্ েগেিোরৈ হয় োবন ি ো হয়।  
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সহরযোগী - এিিন ৈযস্ক্রক্ত  েোম্ী / স্ত্রীরি অন্তিুেক্ত ির ; অনয ৈযস্ক্রক্ত বযবন প্রিৃে ঘর োয়ো োরছর্ 

ৈযস্ক্রক্তটি  সোরে ৈসৈোস ি রিন; ৈযস্ক্রক্তটি  আত্মীয়; ৈযস্ক্রক্তটি  পব চয েোিো ী; ৈো অনয লিোনও 

ৈযস্ক্রক্ত বযবন লিোনও ৈযৈসোয়, িীডোয় ৈো ৈযস্ক্রক্ত  সোরে বৈরনোেনম্ূেি সম্পরিে যুক্ত।  

পব চয েোিো ী – সোম্োস্ক্রিি িেযোরন  পব চোেি )িোইর ক্ট  অৈ লসোশযোে ওরয়েরফ্য়ো (, 

সোম্োস্ক্রিি িেযোন বৈিো গ ( লসোশযোে ওরয়েরফ্য়ো  বিপোিেরম্ণ্ট(-এ  লিোনও অনুরম্োবেে 

িম্ েিেেো; এৈং আ বিও )RDO(-টি  েফ্বসে ৬ এ বনবেেষ্ট ি ো লিোনও ৈযস্ক্রক্ত  এর অন্তিুেক্ত । 

 এসডিও )SDO( এৈং ডিডিও  ) DDO(-টি  অধীরন ক্লোৈগুবে  ৈো ক্লোৈগুবে বযবস্থাপনা  

দ্বো ো লযৌন, স্তনযেোন এৈং প্রতিবতিিা সম্পবিেে হয় োবন  হোে লেরি ক্লোরৈ  সেসয এৈং সম্ভোৈয 

সেসযরে   ক্ষো ি ো।  

 

 এসডিও )SDO(, এফএসবিও FSDO এৈং )RDO(-টি  অধীরন পররাক্ষ বৈষম্যম্ূেি 

আচ রর্  িনয আেোেরে  িোয েিরম্র ক্ষবেপ ূর্ লেওয়ো  পূৈ ে শেে বহসোরৈ বৈষম্যম্ূেি অবিপ্রোরয়  

প্ররয়োিনীয়েো ৈোবেে ি ো।  

 

 

 

অধযোরেরশ  অধীরন সংরশোধনীগুবে সম্পরিে আবম্ আ ও িীিোরৈ িোনরে পোব ? 

অধযোরেরশ  সম্পূর্ ে বৈষয়ৈস্তু এখোরন পোওয়ো যোরৈ: 

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf 

https://www.elegislation.gov.hk/hk/2021/3!en 

 

সম্োন সুরযোগ িবম্শন )ইিুয়োে অপোচুেবনটিি িবম্শন  -  EOC) সংরশোধনীগুবে  এিটি ধো োৈোবহি 

বনরেেবশিোও বেব  ির রি, যো ইওবস )EOC( ওরয়ৈসোইরি পোওয়ো যোয় www.eoc.org.hk ।  

 

 

আডি কীভাসব ইওডস )EOC(-স্বে অডভস াগ দাস়ের করসে পাডর? 

যতদসেউ ম্রন ির ন লয চারটি ববষিয ডবসরাধী অধযাসদসি র  বর্ ণনা অনযুায়ী েো  বৈরুরে বৈষম্য 

ি ো হরয়রি, হয় োবন ি ো হরয়রি ৈো িুৎসো  িোরনো হরয়রি েো ো ইওডস )EOC(-  িোরি ডিডিেভাসব 

অবিরযোগ েোরয়  ি রে পোর ন এৈং নীরচ  এিটি চযোরনরে  ম্োধযরম্ অবিরযোগটি ইওবস )EOC(-  

িোরি িম্ো বেরে পোর ন: 

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf
https://www.elegislation.gov.hk/hk/2021/3!en
http://www.eoc.org.hk/
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  িোরি বচটি   ইওবস )EOC( ওরয়ৈসোইরি অনেোইন ফ্ম্ ে 

 ইওবস )EOC( অবফ্রস ৈযস্ক্রক্তগের্াছব     ফ্যোক্স 

 লিবেরফ্োন (শুধুম্োে অনুসন্ধোরন  িনয) 

   এসএম্এস )SMS( লসৈো (ম্ূি/ৈবধ রে  অনুসন্ধোরন  িনয))   

 

বৈষম্য-বৈর োধী অধযোরেশ সম্পবিেে েেন্ত: অন-েোইন েেন্ত ফ্ম্ ে 

বৈষম্য-বৈর োধী অধযোরেশ সম্পবিেে অবিরযোগ: অন-েোইন অবিরযোগ ফ্ম্ ে 

ইওবস )EOC( এ  লসৈোসম্হূ সম্পবিেে েেন্ত এৈং অবিরযোগ: অন-েোইন ফ্ম্ ে 

 

 

ইওডস )EOC( এর সাসে স্ব াগাস াগ করুন 

লফ্োনঃ    (852) 2511 8211 (শুধুম্োে সোধো র্ অনুসন্ধোরন  িনয)  

ফ্যোক্সঃ    (852) 2511 8142   

টিিোনোঃ    16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.  

ইরম্ইে:    eoc@eoc.org.hk (শুধুম্োে সোধো র্ অনুসন্ধোরন  িনয)  

এসএম্এস )SMS( সেবা: 6972566616538 (ম্ূি/ৈবধ রে  অনুসন্ধোরন  িনয)   

(বৈষম্য-বৈর োধী অধযোরেরশ  অধীরন বৈষম্য সম্পবিেে অনুসন্ধোন এৈং অবিরযোরগ  িনয, অনুগ্রহ 

ির  উপর   অনেোইন ফ্ম্ েগুবে ৈযৈহো  িরুন)  

 

 

 

 

সমান সুরযাগ )ইকু়োি অপারচয যডনটিস( কডিিন 

এডিি ২০২১ 

 

 

দ্রষ্টৈযঃ এই পুস্ক্রস্তিোটি শুধুম্োে ল ফ্োর রন্স  িনয এৈং এটিরি আইনী প োম্রশ ে  বৈিল্প বহসোরৈ বৈরৈচনো ি ো 

উবচে নয়। 

 

 

https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/enquiries.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/ContactUsOnlineForm.aspx

