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স্তন্যদানন্র বৈষম্য এৈং পণ্য, সুন াগ-সুবৈধা ও পবরনষৈা সরৈরাহ এৈং অন্যান্য 

ক্ষেনে হয়রাবন্ সম্পবকিত পুস্তস্তকা (বিফনিট) 

 

১৯ক্ষে জুন্ ২০২১ থেকে  হংেংক়ের সমস্ত মহহলা হলঙ্গ বৈষময অধ্যাকেশ  ( থসক্স 

হিস্ক্রিহমকেশে অিডার - এসহিও   এর অধ্নকে স্তেযোকের বৈষময এৈং হ়েরাহে 

থেকে সুরহিত। সুরিাটিকত েম ডসংস্থাে এৈং সম্পহেডত থিত্রগুহলর পাশাপাহশ 

অেযােয থিত্রও অন্তর্ভ ডক্ত রক়েকে, যোাঃ 

 পণ্য, সুকযাগ-সুহৈধ্া এৈং থসৈা সরৈরাহ 

 হশিা 

 প্রাঙ্গে ( হৈস্ক্রডং ও সংলগ্ন জহম  পহরচালো ৈা হেষ্পহি 

 ক্লাৈগুহলকত অংশগ্রহণ্ 

 সরোর  

 

স্তন্যপানন্র সংজ্ঞা 

এসহিও  ) SDO(-টির অধ্নকে, স্তেযোে োজটির সংজ্ঞা হলাঃ 

 এেজে মহহলা হযহে থোেও হশশুকে স্তেযপাে েরাকোর োকজ জহ়িত, হশশুটি তার 

বজহৈে সন্তাে থহাে ৈা ো থহাে 

 এেজে মহহলা হযহে ৈুকের েুধ্ থৈর েরার োকজ জহ়িত  

 এেজে মহহলা হযহে থোেও হশশুকে তার ৈুকের েুধ্ খাও়োে, তকৈ বৈষময সম্পহেডত 

োজ সংগটিত  হও়ো়ে হেহেডষ্ট  সমক়ে তা েরকেে ো। 

 

স্তন্যদান্ সম্পবকিত বৈষময, হয়রাবন্   এৈং বন্গ্রহ  ৈিনত বক ক্ষৈাঝায়?  

স্তেযোে সম্পহেডত বৈষময, হ়েরাহে এৈং হেগ্রহ হল আচরকণ্র স্বতন্ত্র রূপ। 

প্রতযি বৈষময - এর অে ড তভ লোমূলে পহরহস্থহতকত অেয থোেও ৈযস্ক্রক্তর তভ লো়ে (হ়ে এেজে 

স্তেযোে ো েরা মহহলা ৈা এেজে পুরুষ  এেজে স্তেযোেোরন মহহলার সাকে েম অেুেূল 

আচরণ্ েরা, োরণ্ থসই মহহলা স্তেযোে েরকেে। 

উদাহরণ্ স্বরূপ: অযাহম তার ৈনু্ধকের সাকে এেটি থরকস্তা োঁরা়ে লাঞ্চ েরকেে। হতহে তার 

েৈজাতে হশশুকে তার ৈনু্ধকের থেখকত আকেে। যখে হতহে তার হশশুকে স্তেযোে েরকত 

শুরু েকরে, তখে ওক়েিারকের এেজে একস অযাহমকে ৈকল, "মযাম, আপহে থরকস্তা োঁরাকত 

স্তেযোে েরকত পারকৈে ো। আহম েুাঃহখত, আপোকে চকল থযকত হকৈ। অযাহমকে থসৈা হেকত 

অস্বনোর েরাকত থরকস্তা োঁরার দ্বারা এেটি স্তেযোে েরা মহহলার হৈরুকে থৈআইেন প্রতযি 

বৈষময হও়োর সম্ভাৈো রক়েকে। 
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পকরাি বৈষময - এর অে ড হ'ল  স্তেযোে েরুে ৈা ো েরুে, সমস্ত ৈযস্ক্রক্তর জেয এেটি চাহহো 

ৈা শতড প্রথযাজয , তকৈ  

 এটি থমকে হেকত পাকর এমে স্তেযোেোরন মহহলাকের অেুপাতটি যারা স্তেযোে েকর 

ো এমে ৈযস্ক্রক্তকের অেুপাকতর তভ লো়ে যকেষ্ট েম; 

 চাহহো ৈা শতডটি েযা়েসঙ্গত ে়ে; এৈং 

 চাহহো ৈা শতডটি স্তেযোেোরন মহহলার িহতর োরণ্ থযকহতভ  তারা এটি থমকে চলকত 

পাকরে ো।    

 

উদাহরণ্ স্বরূপ: এেটি শহপং থসন্টাকর সমস্ত ি়েকলি এৈং হশশুর পহরচয ডার ঘরটি সৈ ডো 

তালাৈন্ধ েকর রাখার েনহত রক়েকে যাকত সুহৈধ্াগুহল র্াঙচভ র হকত ো পাকর ৈা অেুপযুক্ত 

উকেকশয ৈযৈহার েরা থেকে ৈা োঁচাকত, যহেও এর আকগ এটি েখেও হ়েহে। থোেও ৈযস্ক্রক্ত  এই 

সুহৈধ্াগুহল ৈযৈহার েরকত চাইকল তাকে অৈশযই মযাকেজকমণ্ট অহিকস থযকত হকৈ এৈং 

ঘরগুহল থখালার  জেয চাহৈটি (গুহল  হেকত হকৈ এৈং তারপকর চাহৈগুহল হিহরক়ে হেকত হকৈ। 

থশৌচাগার ও হশশু-পহরচয ডার ঘরটি প্রশাসে অহিস থেকে থৈশ েকূর অৈহস্থত োো়ে হশশু হেক়ে 

ভ্রমণ্োরন মহহলাকের থিকত্র এটি যকেষ্ট অসুহৈধ্ার সৃটষ্ট েকর। সুতরাং, যহেও ি়েকলি এৈং 

হশশুর যকের ঘকর তালাৈন্ধ োোর প্রক়োজেন়েতা সৈার জেয প্রকযাজয, তকৈ এটি স্তেযোেোরন 

মহহলাকের উপর িহতোরে প্রর্াৈ থিলকত পাকর এৈং থৈআইেন পকরাি স্তেযোে বৈষথময 

পহরগহণ্ত হকৈ।        

 

স্তেযোকের হ়েরাহে - স্তেযোে েরা মহহলাকের হ়েরাহের েুটি ধ্রণ্ রক়েকে। এটি প্রকযাজয হকৈ 

থযখাকে থোেও ৈযস্ক্রক্ত থোেও মহহলাকে এই হর্হিকত হ়েরাহে েকর থয মহহলাটি স্তেযোে 

েরকেোঃ 

 এেজে স্তেযোেোরন মহহলার প্রহত অৈাহিত আচরণ্ 

যখে থোেও ৈযস্ক্রক্ত অোোঙ্ক্ষিত আচরকণ্ জহ়িত হ়ে, যা এেটি যুস্ক্রক্তৈােন ৈযস্ক্রক্ত, 

সমস্ত পহরহস্থহত হৈকৈচো েকর, অেুমাে েরকৈ থয মহহলাটি থসই আচরকণ্ অসন্তুষ্ট, 

অপমাহেত ৈা র্নত হকৈ।  

 প্রহতেূল ৈা র়্ে থেখাকোর পহরকৈশ বতহর েরা 

এেজে ৈযস্ক্রক্ত, এো ৈা অেযকের সাকে, এমে আচরকণ্ জহ়িত হ়ে যা মহহলাটির জেয 

প্রহতেূল ৈা র্নহতজেে পহরকৈশ বতহর েকর। 

আচরকণ্র অন্তর্ভ ডক্ত হল  থোেও এেটিৈক্তকৈয এেজে মহহলাকে রাখা ৈা তার উপহস্থহতকত 

ৈক্তৈযটি রাখা, ৈক্তৈযটি থমৌহখে ৈা হলহখত থয র্াকৈই থহাে ো থেে। 
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উদাহরণ্ স্বরূপ: থজহেস এৈং তার স্বামন তাকের েৈজাতে হশশুটিকে এেটি থরকস্তা োঁরা়ে হেক়ে 

যা়ে। তারা থরকস্তা োঁরা থিহৈকল ৈসার সাকে সাকে থজহেস তার হশশুটিকে স্তেযোে েরা শুরু 

েকরে। যখে থজহেস স্তেযোে েরকেে হতহে েুটি ওক়েিাকরর মকধ্য তার সম্বকন্ধ েো ৈলকত 

শুেকলে, ৈলহেকলে  “… এটি হৈরস্ক্রক্তের থয হেেভ  মহহলা েনর্াকৈ প্রোকশয স্তেযোে েরকত চাে”। 

তারপকর ওক়েিারকের মকধ্য এেজে থজহেকসর োকে একস তাকে ৈকল. . . "আমাকের থরকস্তা োঁরা়ে 

স্তেযোে েরা অশালনে োরণ্ এটি অেযােয গ্রাহেকের োকে আপহিজেে হকত পাকর"। এই 

আচরণ্টিকত থজহেস অসন্তুষ্ট এৈং অপমাহেত থৈাধ্ েকর এৈং থরকস্তা োঁরাটির থসৈা গ্রহণ্োরন 

হহকসকৈ এটি থজহেকসর প্রহত থৈআইেন স্তেযোে হ়েরাহে হকত পাকর।   

 

হেগ্রহ - এর অে ড এেজে ৈযস্ক্রক্ত (বৈষমযোরন ৈযস্ক্রক্ত  তভ লোমূলে পহরহস্থহতকত অেয ৈযস্ক্রক্তর 

তভ লো়ে অপর ৈযস্ক্রক্তর ( হেগহৃনত ৈযস্ক্রক্ত  সাকে েম অেুেূলপূণ্ ড আচরণ্ েকর থযকহতভ  হেগহৃনত 

ৈযস্ক্রক্তটি এিা েকরকেে ৈা েরার ইচ্ছা থপাষণ্ েকরকেে, ৈা  েরার ইচ্ছা আকে ৈকল সকেহ 

েরকেে  ৈা এিা েকরকেে   

 অহর্কযাগ েকরকেে থয বৈষমযোরন ৈা অেয থোেও ৈযস্ক্রক্ত এসহিও  ) SDO(-টির অধ্নকে 

থৈআইেনর্াকৈ স্তেযোকের বৈষময ৈা হ়েরাহে েকরকেে; 

 স্তেযোকের বৈষময ৈা হ়েরাহের জেয বৈষমযোরন ৈা অেয থোেও ৈযস্ক্রক্তর হৈরুকে 

এসহিও  ) SDO(-টির অধ্নকে মামলা একেকেে; ৈা 

 এসহিও  ) SDO(-টির অধ্নকে স্তেযোে েরার বৈষময ৈা হ়েরাহের জেয বৈষমযোরন ৈা 

অেয থোেও ৈযস্ক্রক্তর হৈরুকে থযকোে ৈযস্ক্রক্তর দ্বারা আো মামলা়ে সািয ৈা তেয 

হেক়েকেে; ৈা 

 অেযো়ে বৈষমযোরন ৈা অেয থোেও ৈযস্ক্রক্তর সাকে সম্পহেডত এসহিও)SDO(-টির 

অধ্নকে স্তেযোকের বৈষময ৈা হ়েরাহের হৈধ্ােগুহলর অধ্নকে ৈা উকেখ েকর হেেভ  

েকরকেে 

 

উদাহরণ্ স্বরূপ: জহুি হংেংক়ের এেটি োহি ক্লাকৈর সেসয। হতহে এৈং তার স্বামন সম্প্রহত 

এেটি হশশুকে থপাষযপুত্র হহসাকৈ গ্রহণ্ েকরথেে এৈং তাকের হশশুটিকে খাৈাকরর জেয োহি  

ক্লাকৈ হেক়ে যাে। জহুি যখে তার হশশুটিকে োহি  ক্লাকৈ স্তেযোে েরা শুরু েকরে , তখে 

এেজে েম ডচারন ৈকল থয অেয সেসযরা অহর্কযাগ েরকত পাকর ৈকল ক্লাৈটিকত তার স্তেযোে 

েরার অেুমহত থেই। জহুি স্তেযোে েরার অেুমহত ো থে়োর োরকণ্ ক্লাকৈর হৈরুকে স্তেযোে 

বৈষকমযর অহর্কযাগ েকরে। ক্লাৈটি েক়েে সপ্তাহ পকর এেটি হচটিকত বৈষকমযর হৈষ়েটি উকেখ  

ো েকর প্রহতস্ক্রি়ো জাো়ে, তকৈ এর পহরৈকতড উকেখ েকর থয জহুির অকযৌস্ক্রক্তে অহর্কযাকগর 

োরকণ্ তার ক্লাকৈর সেসযপে ৈাহতল েরা হকচ্ছ। এটি প্রতযি স্তেযোে বৈষময এৈং 

থৈআইেনর্াকৈ হেগ্রহ/ থোষাকরাপেরা হকত পাকর।   

   

হেক়োগেতডা এৈং মাহলকের ো়েৈেতা: হেক়োগেতডারা তাকের েম ডচারনকের চােরনর থিকত্র 

েরা বৈষমযমূলে োকজর জেয আইেত ো়েৈে, থসই োজ  সম্পকেড হেক়োগেতডা   জােুে ৈা ো 
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জােুে ৈা অেুকমােে   হেে ৈা ো হেে।  এেজে হেক়োগেতডা থোেও েম ডচারনর েরা  বৈষমযমূলে 

আচরকণ্র জেয ো়েৈে োেকৈে, যহে ো হেক়োগেতডা প্রমাণ্ েরকত  পাকরে থয হতহে 

েম ডচারনকে এই োজগুহল থেকে হৈরত রাখকত যোযের্াকৈ ৈযৈহাহরে পেকিপ গ্রহণ্ 

েকরকেে। 

এো়িাও,  মাহলকের  একজন্ট হহথসথৈ মাহলকের  েতৃ ডত্ব হেক়ে এেজে ৈযস্ক্রক্ত যা হেেভ  েথরকেে  

 (প্রোহশত ৈা অন্তহে ডহহত যাই থহাে ো থেে, এৈং পূৈ ডৈত  ৈা পরৈত  যাই থহাে ো থেে  তা 

মাহলকের  দ্বারা েরা হক়েকে ৈকল গণ্য হকৈ।  

বৈষময েরার জেয হেকেডশ এৈং চাপ: থোেও ৈযস্ক্রক্তর পকি স্তেযোকের োরকণ্ বৈষমযমূলে 

আচরকণ্র হেকেডশ থেও়ো ৈা অেয ৈযস্ক্রক্তকে বৈষমযমূলে আচরণ্ েরার জেয চাপ থেও়ো 

থৈআইেন। 

থৈআইেন োথজ সহা়েতা েরা: থয ৈযস্ক্রক্ত থজকেশুকে অেয ৈযস্ক্রক্তকে এসহি)ওSDO(-টির অধ্নকে 

স্তেযোে সম্পহেডত থোে থৈআইেন োজ েরার জেয সহা়েতা েকর এসহিও)SDO(-টির উকেশয 

অেুযা়েনথস হেকজই থৈআইেন োজ েরকে ৈকল গণ্য েরা হকৈ।  

 

পণ্য, সুন াগ-সুবৈধা এৈং ক্ষসৈাসরৈরাহ 

এসহিও  ) SDO(-টির অধ্নকে, থোেও ৈযস্ক্রক্তর স্তেযোে েরার োরকণ্ থোেও মহহলার সাকে 

বৈষমযমূলে আচরণ্ েরা থৈআইেন    যা জেসাধ্ারকণ্র জেয ৈরাে পণ্য, সুকযাগসুহৈধ্া ৈা থসৈা 

সরৈরাকহর  (কপকমণ্ট সংিান্ত হেংৈা ো  ৈা জেসাধ্ারকণ্র থোেও হৈর্াকগর সাকে সম্পহেডত    

 থোেও পণ্য, সুকযাগসুহৈধ্া ৈা থসৈা সরৈরাহ েরকত অস্বনোর েরা ৈা ইচ্ছােৃত র্াকৈ 

ৈাে থেও়ো; ৈা 

 সাধ্ারণ্ পুরুষ সেসযকের থিকত্র থযমে স্বার্াহৈে, থতমে গুণ্মাকের, পেহতকত এৈং 

এেই রেম শকতড, পণ্য, সুকযাগসুহৈধ্াগুহল ৈা থসৈা সরৈরাহ েরকত অস্বনোর েরা ৈা 

ইচ্ছােৃতর্াকৈ ৈাে থেও়ো।  

 

এো়িা এেজে মহহলাকে স্তেযোে েরার োরকণ্ হ়েরাহে েরাও থৈআইেন  

 মহহলাকে পণ্য, সুকযাগসুহৈধ্া ৈা থসৈা সরৈরাহ েরার সম়ে; ৈা 

 পণ্য, সুকযাগসুহৈধ্া ৈা থসৈা থখা োঁজার সম়ে ৈা তাকে পণ্য, সুকযাগসুহৈধ্া ৈা থসৈা  

সরৈরাহ েরার সম়ে  

 

সুকযাগ সুহৈধ্া এৈং থসৈারউোহরণ্ 

 থয থোেও জা়েগা ৈযৈহার েরকত পারা  , থযখাকে জেসাধ্ারণ্ ৈা জেসাধ্ারকণ্র থোেও 

অংকশর প্রকৈকশর অেুমহত রক়েকে ; 

 থহাকিল, থগস্টহাউস ৈা অেযােয অেুরূপ প্রহতষ্ঠাকে োোর জা়েগা;  

 ৈযাংহেং ৈা ৈনমা দ্বারা ৈা অেুোে, ঋণ্, থিহিি ৈা অকে ডর জেয সুহৈধ্া;  

 হশিার জেয সুহৈধ্া; 
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 হৈকোেে, আকমােপ্রকমাে ৈা থখলাধ্ূলা ৈা খাও়োোও়োর জেয সুহৈধ্া; 

 পহরৈহে ৈা ভ্রমকণ্র জেয সুহৈধ্া; 

 থয থোেও থপশা ৈা ৈাহণ্কজযরথসৈা ; এৈং 

 সরোকরর থয থোেও হৈর্াকগর, ৈা সরোর েতৃ ডে ৈা সরোকরর থোেও উকেযাকগর 

থসৈা । 

 

উদাহরণ্ স্বরূপ: সারা তার হশশুেেযাকে পাকেড হেক়ে আকস। হশশুটি অহস্থর হক়ে ওিা়ে, সারা 

সকেহ েকর থয থস িুধ্াত ড হক়েকে। তারপকর থস পাকেডর এেটি থৈকঞ্চ ৈকস তার থমক়েকে 

স্তেযোে েরা শুরু েকর। এেজে পাকেডর হসহেউহরটি অহিসার সারাকে স্তেযপাে েরাথত 

থেকখ তাকে ৈকল থয পাকেড এেটি হশশুর পহরচয ডার ঘর আকে। পাকেডর উনু্মক্ত জেসমকি 

স্তেযোে েরার থেকে হশশুর পহরচয ডার ঘরটি ৈযৈহার েরা উহচত। সারা অস্বনোর েকর ৈকলে 

থয হতহে তার হশশুকে স্তেযোে েরার মাঝখাকে রক়েকেে। হসহেউহরটি অহিসার অহৈলকম্ব 

সারাকে োমথত ৈা পােড থেকে থৈহরক়ে থযকত ৈকলে। এটি প্রতযি স্তেযোে বৈষময হকত পাকর। 

এমেহে হশশু-পহরচয ডার সুহৈধ্া োেকলও এৈং অকেে মহহলা এটি ৈযৈহার েরকত পেে 

েরকলও এেজে স্তেযোেোরন মহহলার জেযও এটি ৈযৈহার েরা ৈাধ্যতামূলে ে়ে। এেজে 

স্তেযোেোরন মহহলার হশশু পহরচয ডা সুহৈধ্ার পহরৈকতড জেসমকি স্তেযোে েরাকোর অহধ্োর 

রক়েকে।  

 

পণ্য, সুহৈধ্া এৈং থসৈা  সরৈরাহোরনকের দ্বারা র্াল অেুশনলে 

1. স্তেযোকের হৈষক়ে এেটি হলহখত েনহত গিে েরুে 

স্তেযোকের হৈষক়ে এেটি হলহখত সংগিে েনহত গিে েরুে  , যা স্তেযোেকে সমে ডে েরার 

এৈং স্তেযোকের জেয এেটি ৈনু্ধত্বপূণ্ ড পহরকৈশ বতহরর জেয সংগিকের প্রহতশ্রুহত হেহেডষ্ট 

েকর। 

2. স্তেযোকের জেয উপযুক্ত সুকযাগ-সুহৈধ্া সরৈরাহ েরুে 

থগাপকে স্তেযোে েরকত ইচ্ছভ ে মাক়েকের জেয আরও থগাপেন়েতাযুক্ত থিত্রগুহল হচহিত 

েরুে এৈং যোযে সুহৈধ্া সহজলর্য  েরুে । 

3. েম কের প্রহশিকণ্র ৈযৈস্থা েরা  

স্তেযোকের জেয ৈনু্ধত্বপূণ্ ড পহরকৈশ সরৈরাকহর হৈষক়ে প্রহতষ্ঠাকের েনহত এৈং অেুশনলে 

প্রহতটি েম কে জাোে। হেস্ক্রিত েরুে থয েম রা েনহতমালার সাকে পহরহচত, স্তেযোে 

েরার জা়েগাগুহল এৈং সুহৈধ্াগুহল সম্পকেড অৈহহত এৈং স্তেযোকের সাধ্ারণ্ পহরহস্থহত 

পহরচালো়ে সিম। 

4. স্তেযোে েরার েনহত এৈং ৈযৈস্থাগুহল প্রচার েরুে 
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স্তেযোে-ৈান্ধৈ ৈযৈস্থা এৈং সুকযাগগুহল প্রচার েরুে থযমে সংস্থার ওক়েৈসাইি ৈা 

থসাশযাল হমহি়ো থপকজর মাধ্যকম, যাকত যখে প্রক়োজে হকৈ তখে স্তেযোেোরন 

মাক়েকেরসুহৈধ্াগুকলা খুোঁকজ থপকত ও ৈযৈহার েরকত সিম েরুে।  

 

হশশু-পহরচয ডা এৈং স্তেযোকের সুহৈধ্া প্রহতষ্ঠা েরা 

স্তেযোেোরন মহহলাকের জেয থয ধ্রকণ্র সুকযাগসুহৈধ্াগুহল সরৈরাহ েরকত হকৈ তা 

এসহিও )SDO (হেধ্ ডাহরত েকর ো। তৈুও, সরোর সুপাহরশ েকর থয হশশুকের পহরচয ডাোরন এৈং 

স্তেযোেোরন মাক়েকের জেয ৈাহণ্স্ক্রজযে র্ৈকে হশশু-পহরচয ডা এৈং স্তেযোে েি সরৈরাহ 

েরা উহচত।  

ৈাহণ্স্ক্রজযে র্ৈেগুহলকত হশশু-পহরচয ডা এৈং স্তেযোকের ঘরগুহলর সরৈরাহ সম্পহেডত হৈস্ক্রডং 

হিপািডকমণ্ট সুহেহেডষ্ট হেেহেকেডহশো বতহর েকরকে1 ,  এই পরামশ ড হেক়ে থয হশশু-পহরচয ডার 

ঘরগুহলর সংখযা হৈস্ক্রডংক়ের আোর, েখলোর এৈং হর্স্ক্রজিরকের প্রক়োজকের হর্হিকত হও়ো 

উহচত এৈং প্রহতটি হৈস্ক্রডং-এ েমপকি এেটি ঘর রাখা উহচত। 

এই হেেহেকেডহশোটি অৈস্থাে, ঘকরর আোর এৈং হৈেযাস, সাধ্ারণ্ হিজাইে সংিান্ত চাহহো, 

পাশাপাহশ থসই েিগুহলর পহরচালো ও রিণ্াকৈিণ্ সম্পকেডও সুপাহরশ সরৈরাহ েকর। পণ্য, 

সুকযাগসুহৈধ্াগুহল এৈং থসৈাসরৈরাহোরনকের হশশু-পহরচয ডা এৈং স্তেযোকের সুহৈধ্া ইেস্টল 

েরার আকগ হৈস্ক্রডং হৈর্াকগর হেকেডহশো থেখার পরামশ ড থেও়ো হ়ে। যাই থহাে, স্বাস্থয সম্পহেডত 

োরকণ্ ি়েকলি এৈং ৈােরুমগুহল স্তেযোকের জেয উপযুক্ত সুহৈধ্া ে়ে। 

 

অেযােয থিকত্র স্তেযোে বৈষময এৈং হ়েরাহে  

হশিা 

হৈশ্বহৈেযাল়ে এৈং ৈহৃিমূলে প্রহশিণ্ ইেহস্টটিউি ৈা েকলজগুহল সহ হশিাপ্রহতষ্ঠাকে 

স্তেযোেোরন মহহলার সাকে বৈষমযমূলে আচরণ্ েরা থৈআইেন  

 হশিাে  হহসাকৈ তাকে র্হতড েরার জেয শতডগুহলকত; ৈা 

 এেজে হশিাে  হহসাকৈ প্রহতষ্ঠােটিকত তার র্হতডর জেয আকৈেে গ্রহণ্ েরা অস্বনোর 

েকর ৈা ইচ্ছােৃতর্াকৈ ৈাে হেক়ে; 

থযখাকে স্তেযোেোরন মহহলাটি প্রহতষ্ঠােটির হশিাে  , থসখাকে মহহলাটির সাকে বৈষমযমূলে 

আচরণ্ েরা প্রহতষ্ঠােটির জেয থৈআইেন  

 থযর্াকৈ এটি তাকে থোেও সুহৈধ্া ৈা থসৈাগুহলকত তাকে অযাকক্সস থে়ে ৈা থসগুহলকত 

তাকে অযাকক্সস হেকত অস্বনোর েকর ৈা ইচ্ছােৃতর্াকৈ ৈাে হেক়ে; ৈা 

 তাকে সংস্থা থেকে ৈাে হেক়ে ৈা তাকে অেয থোেও িহতর হশোর েকর 

                                                   
1 েয প্রযাহিস থোি ির অেরাইজি পাস ডেস, থরস্ক্রজস্টািড স্ট্রােচারাল ইস্ক্রিেন়োর এণ্ড থরস্ক্রজস্টািড স্ক্রজওকিেহেেযাল 

ইস্ক্রিেন়োস ড, থপ্রাহর্শে অৈ থৈহৈকে়োর রুমস এণ্ড লযাকিশে রুমস ইে েমাহস ড়োল হৈস্ক্রডংস, ADV-32, সংকশাহধ্ত 

েকর্ম্বর 2  018 
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হেকনাক্ত পহরহস্থহতকত স্তেযোে েরার োরকণ্ও এেজে মহহলাকে হ়েরাহে েরা 

হশিাপ্রহতষ্ঠােগুহলর পকি থৈআইেন  

 এেটি হশিাপ্রহতষ্ঠাকের এেটি োহ়েত্বশনল থগাষ্ঠী এমে এেজে মহহলাকে হ়েরাহে 

েরকে থয প্রহতষ্ঠােটির হশিাে  ৈা হশিাে  হকত চাে;  

 এেটি হশিাপ্রহতষ্ঠাকের এেজে েম ডচারন এমে এেজে মহহলাকে হ়েরাহে েরকে থয 

প্রহতষ্ঠােটির হশিাে  ৈা হশিাে  হকত চাে; 

 এেটি হশিাপ্রহতষ্ঠাকের এেজে হশিাে  এমে এেজে মহহলাকে হ়েরাহে েকর থয 

প্রহতষ্ঠােটির হশিাে  ৈা হশিাে  হকত চাইকেে; ৈা 

 এেজে ৈযস্ক্রক্ত থয এেটি হশিাপ্রহতষ্ঠাকের হশিাে  ৈা হশিাে  হকত চাইকেে, এমে 

এেজে মহহলাকে হ়েরাহে েরকেে হযহে সংস্থাটির ো়েৈে থগাষ্ঠী (ৈা সেসয , ৈা েম । 

 

প্রাঙ্গে ( হৈস্ক্রডং এৈং সংলগ্ন জহম  পহরচালো এৈং হেষ্পহি 

এেজে ৈযস্ক্রক্তর যার  , হংেং-এ প্রাঙ্গে সংিান্ত হৈষ়ে হেষ্পহি েরার িমতা রক়েকে ( হৈি়ে, 

র্া়িা, থেও়ো এৈং সাৈ-কলি থেও়োর িমতা সহ , তার  স্তেযোে েরা মহহলার সাকে বৈষময 

েরা থৈআইেন  

 থয শকতড হতহে তাকে থসই প্রাঙ্গেটি থেে;  

 এই প্রাঙ্গকের জেয তার আকৈেে প্রতযাখযাে েকর; ৈা 

 অেয ৈযস্ক্রক্তগকণ্র থোে তাহলো যাকের এই প্রাঙ্গেটি প্রক়োজে তাকের তভ লো়ে তার 

সাকে আচরকণ্র থিকত্র। 

থোেও ৈাহ়িও়োলা ৈা অেয ৈযস্ক্রক্তর পকি মহহলার োে থেকে প্রাঙ্গেটি হেষ্পহি েরার জেয 

লাইকসন্স ৈা সম্মহত আিকে থরকখ স্তেযোে েরা মহহলার সাকে বৈষমযমূলে আচরণ্ েরা 

থৈআইেন, থযখাকে হেষ্পহি েরার জেয ৈাহ়িও়োলা ৈা অেয ৈযস্ক্রক্তর লাইকসন্স ৈা সম্মহত 

প্রক়োজে হ়ে (উোহরণ্স্বরূপ র্া়িাকি ৈসাকো ৈা সাৈ-কলটিং েরা । 

 

এটিও প্রাঙ্গকের থিকত্র থৈআইেন একের জেয  

 এেজে ৈযস্ক্রক্ত যার  প্রাঙ্গে সংিান্ত হৈষ়ে হেষ্পহি েরার িমতা রক়েকে থসই প্রাঙ্গেটি 

সরৈরাহ েরা ৈা সরৈরাহ েরার প্রস্তাৈ থেও়োা্র সম়ে এেটি মহহলাকে স্তেযোকের 

োরকণ্ হ়েরাহে েকর; 

 থয ৈযস্ক্রক্ত প্রাঙ্গণ্ পহরচালো েকর, স্তেযোকের োরকণ্ মহহলাকে হ়েরাহে েকর; প্রাঙ্গেটি 

েখল েকর থোেও মহহলাকে হ়েরাহে েকর; ; ৈা 

 র্া়িাটি়ো সংিান্ত থিকত্র, এেজে ৈাহ়িও়োলা ৈা অেয ৈযস্ক্রক্ত স্তেযোকের োরকণ্ 

থোেও মহহলাকে হ়েরাহে েকর, থয প্রাঙ্গেটি তাকে হেষ্পহি েরার জেয লাইকসন্স ৈা 

সম্মহত চাইকে, থযখাকে প্রাঙ্গেটি এেটি ৈযস্ক্রক্তকে হেষ্পহি েরার জেয ৈাহ়িও়োলা ৈা 

অেয থোেও ৈযস্ক্রক্তর লাইকসন্স ৈা সম্মহতর প্রক়োজে হ়ে। 
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ক্লাৈগুহলকত অংশগ্রহণ্ 

থোেও ক্লাৈ, থোেও ক্লাকৈর পহরচালো েহমটি ৈা থোেও ক্লাকৈর পহরচালো েহমটির সেকসযর 

পকি সম্ভাৈয স্তেযোেোরন মহহলা সেকসযর সাকে বৈষমযমূলে আচরণ্ েরা থৈআইেন  

 সেসয পকের জেয তার আকৈেে গ্রহণ্ েরকত অস্বনোর েকর ৈা স্বনোর েরকত ৈযে ড 

হক়ে; ৈা 

 থয শতডাৈলনকত ক্লাৈ তাকে সেসযপকে র্হতড েরকত প্রস্তুত রক়েকে।  

হৈেযমাে সেসযকের থিকত্র, থোেও ক্লাৈ, থোেও ক্লাকৈর পহরচালো েহমটি ৈা থোেও ক্লাকৈর 

পহরচালো েহমটির সেকসযর পকি স্তেযোেোরন মহহলার সাকে বৈষমযমূলে আচরণ্ েরা 

থৈআইেন, হযহে এই ক্লাকৈর সেসযাঃ 

 সেসযকের শতডাৈলনকত যা তাকে থেও়ো হ়ে;  

 থোেও হেহেডষ্ট থেণ্নর ৈা ধ্রকণ্র সেসযপকের জেয তার আকৈেে গ্রহণ্ েরকত অস্বনোর 

েকর ৈা স্বনোর েরকত ৈযে ড হক়ে;  

 তার অযাকক্সস অস্বনোর েকর ৈা ক্লাকৈর থেও়ো থয থোেও সুহৈধ্া, থসৈা ৈা 

সুকযাগসুহৈধ্াকত তার অযাকক্সস সনমাৈে েকর; 

 তাকে সেসযপে থেকে ৈস্ক্রঞ্চত েকর ৈা সেসযপকের শতডাৈলন পহরৈহতডত েকর; ৈা 

 তাকে অেয থোেও িহতর হশোর েকর 

   

থোেও ক্লাৈ, থোেও ক্লাৈ পহরচালোর েহমটি ৈা থোেও ক্লাৈ পহরচালোর েহমটির সেকসযর 

জেযও স্তেযোকের োরকণ্ থোেও মহহলাকে হ়েরাহে েরা থৈআইেন, হযহে ক্লাকৈর সেসয ৈা 

সেসয হও়োর জেয আকৈেে েকরকেে ৈা েরকেে। 

 

সরোর 

সরোকরর পকি এেটি স্তেযোেোরন মহহলার হৈরুকে তার েম ড সম্পােকের িমতা ৈা তার 

িমতা প্রক়োগ এৈং পণ্য, সুকযাগসুহৈধ্া ৈা থসৈা সরৈরাহ ৈা হশিা প্রোে েরার থিকত্র বৈষময 

েরা থৈআইেন।   

 

 

স্তেযোে-ৈান্ধৈ পহরকৈশ বতহর েরা 

করণ্ীয় 

 থয থোেও সম়ে, থয থোেও জা়েগা়ে স্তেযোে েরকত মাক়ের পেকের স্বাধ্নেতার 

সম্মাে েরুে। 
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 সুরিার উকদ্বগ ৈা পে অৈরুে ো হকল থয মা স্তেযোে েরকেে তাকে হৈরক্ত েরকৈে 

ো। 

 থয মা স্তেযোকের সম়ে আরও থৈহশ থগাপেন়েতা ৈজা়ে রাখকত ইচ্ছভ ে তাকে এেটি 

উপযুক্ত স্থাে সরৈরাহ েরুে। 

 অেযােয গ্রাহে ৈা থসৈা ৈযৈহারোরনকের স্তেযোেোরন মা এৈং হশশুকের চাহহোগুহল 

ৈযাখযা েরুে। 

করণ্ীয় ন্য় 

 থয মা স্তেযোে েরকেে তাকে ৈন্ধ েরকত, ঢােকত ৈা প্রাঙ্গেটি থেকে চকল থযকত ৈলা । 

 থজার হেক়ে ৈলা থয মাকে অৈশযই হশশু-পহরচয ডা ঘকর থযকত হকৈ।  

 মাক়েকের ৈলা থয তাকের হশশুকের থযে ি়েকলকি স্তেযোে েকরে।    

 

স্তেযোে-ৈান্ধৈ পহরকৈশ স্থাপকের জেয সংস্থােসমূহ: 

 গাইকিন্স অে  থেস্টহিহিং ইে েয এমপ্ল়েকমণ্ট এণ্ড হরকলকিি থসিস ড, ইওহস  ) EOC( 

 গাইকিন্স অে  থেস্টহিহিং ইে েয প্রহর্শে অৈ গুিস, থিহসহলটিস এণ্ড সাহর্ডকসস, 

ইওহস  ) EOC( 

 গাইি িভ  এস্টাহিহশং থেস্টহিহিং থেন্ডহল থপ্রহমকসস, হিপািডকমন্ট অৈ থহলে 

  েয প্রযাহিস থোি ির অেরাইজি পাস ডেস, থরস্ক্রজস্টািড স্ট্রােচারাল ইস্ক্রিেন়োর এণ্ড 

থরস্ক্রজস্টািড স্ক্রজওকিেহেেযাল ইস্ক্রিেন়োস ড, থপ্রাহর্শে অৈ থৈহৈকে়োর রুমস এণ্ড 

লযাকিশে রুমস ইে েমাহস ড়োল হৈস্ক্রডংস, এহিহর্-৩২ )ADV-32( , হৈস্ক্রডংস হিপািডকমণ্ট 

 

আপহে যহে স্তেযোকের বৈষময ৈা হ়েরাহের হশোর হে তকৈ আপহে েন েরকত পাকরে? 

থেউ  যহে মকে েকরে থয উপকর উহেহখত থিত্রগুহলকত স্তেযোকের োরকণ্ তার সাকে 

বৈষমযমূলে আচরণ্ েরা হক়েকে ৈা হ়েরাহে েরা হক়েকে তাহকল  ইওবস  ) EOC(- র োকে 

হলহখতর্াকৈ অহর্কযাগ োক়ের েরকত পাকরে এৈং েনকচর চযাকেলগুহলর এেটির মাধ্যকম 

অহর্কযাগটি ইওহস )EOC(-কত জমা হেকত পাকরে    

  িাকে হচটি   ইওহস (EOC( ওক়েৈসাইকি অেলাইে িম ড 

ইওহস  ) EOC( অহিকস ৈযস্ক্রক্তগতর্াকৈ    িযাক্স 

 

বৈষময-হৈকরাধ্ন অধ্যাকেশ সম্পহেডত তেন্ত  অে-লাইে তেন্ত িম ড 

বৈষময-হৈকরাধ্ন অধ্যাকেশ সম্পহেডত অহর্কযাগ  অে-লাইে অহর্কযাগ িম ড 

ইওহস) EOC( এর  থসৈাসমূহ সম্পহেডত তেন্ত এৈং অহর্কযাগ  অে-লাইে িম ড 

 

 

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
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আরও তকেযর জেয, অেুগ্রহ েকর থযাগাকযাগ েরুে  

সম্ান্ সুন াগ )ইকুয়াি অপারচ্য যবন্টটস (কবম্েন্ 

থিাোঃ     (522  2211 5211 (শুধ্ুমাত্র সাধ্ারণ্ অেুসন্ধাকের জেয   

িযাক্সাঃ    (522  2211 5142   

টিোোাঃ   16/এি, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.  

ইকমইল   eoc@eoc.org.hk  (শুধ্ুমাত্র সাধ্ারণ্ অেুসন্ধাকের জেয   

এসএমএস (SMS ( থসৈা   6722266616235 (মূে/ৈহধ্রকের অেুসন্ধাকের জেয    

 (বৈষময-হৈকরাধ্ন অধ্যাকেকশর অধ্নকে বৈষময সম্পহেডত অেুসন্ধাে এৈং অহর্কযাকগর জেয, 

অেুগ্রহ েকর উপকরর অেলাইে িম ডগুহল ৈযৈহার েরুে   

 

 

এহপ্রল 2021 

দ্রষ্টৈযাঃ এই পুস্ক্রস্তোটি শুধ্ুমাত্র থরিাকরকন্সর জেয এৈং এটিকে আইেন পরামকশ ডর হৈেল্প হহসাকৈ হৈকৈচো েরা 

উহচত ে়ে। 

 


