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কর্ মক্ষেক্ষে স্তন্যদাক্ষন্র বৈষর্য এৈং হয়রানন্ সম্পনকমত নিফক্ষিট 

  

িুনসর কানহন্ী 

লুসি একটি ছ োি িংস্থোর ছকরোসি সিসিসে কোজ কসর ি ছেখোসি ১০ জসির ছেসেও কম কম মেোরী আস ি। সিসি 

প্রিে করোর পসর এেং িোর মোিৃত্বকোলীি  ুটি ছেষ কসর কোসজ সিসর আসিি। িোর ডোক্তোসরর পরোমে ম অিুেোেী 

িোর সেশুসক স্তিযদোি করোর জিয অসিসির একটি সমটিং রুসম দুপুসরর খোেোসরর িমে দুধ ছের করসিসদেোর 

জিয লুসি িোর সিসেোগকিমোসক অিুসরোধ জোিোে। মোসেমসধয অসিসির িমে ক্লোসেন্টসদর িোসে সমটিং এ র  জিয 

েযেিোর করো েযিীি, ঘরটি ছেসেরভোগ িমে অেযেহৃি েোসক। িসে সিসেোগকিমো লুসি-র অিুসরোধ প্রিযোখযোি কসর 

েসলস সলি ছে সিসি ঘরটিসক অসগো োসলো কসর িুলসেি এেং ঘরটি ছকেল সমটিং-এর জিয েযেিোর করো েোসে 

এেং অিয ছকোিও উসেসেয িে। েসদও  লুসি অিয িিকমীসদর ঘরটিসি লোঞ্চ করসি িছদসখস । ছেসিিু লুসি িোর 

কম মসেসে দুধ ছের করোর জিয ছকোিও জোেগো খুুঁসজ পোসে িো, িোই সিসি সিদ্ধোন্ত ছিি ছে িোর সেশুসক স্তিযদোি 

করো ছ সে ছদসেি। 

 

প্রশ্নসরূ্হ 

 মসিলোরো েখি কম মসেসে দুধ ছের করস ি িখি সক স্তিযদোসির বেষময এেং িেরোসি ছেসক িুরসেি আস ি?  

 লুসির সিসেোগকিমো সক িোসক দুধ ছের করোর জিয সমটিং রুমটি েযেিোর করসি সদসি অস্বীকোর কসর িোর 

প্রসি বেষমযমূলক আেরণ করস ি?  

 

 ১৯ছে জিু ২০২১ থেক্ষক শুরু কক্ষর, হংকংক্ষয়র সর্স্ত র্নহিা কর্ ম সংস্থান্ এৈং এর সাক্ষে সম্পনকমত থেে 

সহ নৈনিন্ন থেক্ষে  নিঙ্গ বৈষর্য অধ্যাক্ষদশ ()থসক্স নিস্ক্রিনর্ক্ষন্শন্ অিমার - এসনিও)  এর অধ্ীক্ষন্ 

স্তন্যদাক্ষন্র বৈষর্য এৈং হয়রানন্ থেক্ষক সুরনেত। আইক্ষন্র অধ্ীক্ষন্ নন্নদমষ্ট পনরনস্থনতক্ষত একজন্ 

নন্ক্ষয়াগকতমা থকান্ও র্নহিা কর্ মচারীর সাক্ষে তার স্তন্যদান্ করার কারক্ষে কর্ অনু্গ্রহরূ্িক আচরে করা 

ৈা থকান্ও র্নহিা কর্ মচারীক্ষক স্তন্যদান্ করার কারক্ষে হয়রানন্ করা থৈআইন্ী।  

 

স্তন্যপাক্ষন্র সংজ্ঞা 

এিসডও )SDO(-টির অধীসি, স্তিযদোসির করোসিোর িংজ্ঞো িলঃ 

 একজি মসিলো সেসি ছকোিও সেশুসক স্তিযপোি করোসিোর কোসজ জসেি, সেশুটি 

িোর বজসেক িন্তোি ছিোক েো িো ছিোক 

 একজি মসিলো সেসি েুসকর দুধ ছের করোর কোসজ জসেি  

 একজি মসিলো সেসি ছকোিও সেশুসক িোর েুসকর দুধ খোওেোি, িসে বেষময িম্পসকমি কোজ িংগটিি  

িওেোে সিসদমষ্ট  িমসে িো করস ি িো। 

 

থক সুরনেত?  

িম্ভোেয এেং সেদযমোি কম মেোরী (গৃিকসম ম  িিোেিোকোরী সেসদেীিি) িি িমস্ত কম মেোরী আইসির আওিোে 

স্তিযদোসির বেষময এেং িেরোসি ছেসক িুরসেি। এ োেোও, আইিটি িুরেো ছদে:  

 টিকোদোর এেং উপ-টিকোদোর 

  কসমেি এসজন্ট;  

 পোিমিোরসেসপ অংেীদোররো (সেখোসি ছকোিও িোম ম-এ  েজসির ছেসে কম  অংেীদোর েোসক িো ) 

 েযোসরস্টোর, সেেোেী এেং ছে ছকোিও েযোসরস্টোর ছেম্বোসরর ভোেোসি 

 কম মিংস্থোি িংস্থোর ছিেো েযেিোরকোরীগণ 
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 স্তিযদোি িেরোসির ছেসে িোধোরণ কম মস্থসল কম মরি সিসদমষ্ট েযক্তক্তরো 

 

স্তন্যপান্ সম্পনকমত বৈষর্য, হয়রানন্  এৈং নন্গ্রহ ৈিক্ষত নক থৈাঝায়?  

কম মস্থোসি স্তিযদোি িম্পসকমি বেষময, িেরোসি এেং সিগ্রি িল আেরসণর স্বিন্ত্র রূপ। 

প্রতযে বৈষর্য - এর অে ম িুলিোমূলক পসরসস্থসিসি অিয ছকোিও কম মেোরীর িুলিোে (িে একজি স্তিযদোি িো 

করো মসিলো কম মেোরী েো একজি পুরুষ) একজি স্তিযদোিকোরী কম মেোরীর িোসে কম অিুকূল আেরণ করো, কোরণ 

ছিই কম মেোরী স্তিযদোি করস ি। 

উদাহরে স্বরূপ:  উপসর উসেসখি লুসির অসভজ্ঞিো ি'ল স্তিযদোসির কোরসণ প্রিযে বেষময। এর কোরণ ি'ল 

সিসেোগকিমো অিযোিয কমীসদর সমটিং রুমটি অিয উসেসেয েযেিোর করোর অিুমসি ছদে িসে লুসিসক এটি দুধ 

ছের করোর জিয েযেিোর করসি ছদে িো এেং িলস্বরূপ িুলিোমূলক পসরসস্থসিসি অিযোিয েযক্তক্তর িুলিোে িোর 

প্রসি কম অিুকূল আেরণ কসর। 

  

পক্ষরাে বৈষর্য  - এর অে ম ি'ল িোরো স্তিযদোি করুক েো িো করুক সিসে মসেসষ িমস্ত কম মেোরীর উপর েিম প্রসেোগ 

করো, সকন্তু: 

 স্তিযদোি িো করো কম মেোরী েোরো এিো ছমসি েলসি পোসর িোসদর অিুপোি ছেসক স্তিযদোি করো কম মেোরীরো 

েোরো এিো ছমসি েলসি পোসর িোর অিুপোি িুলিোমূলকভোসে কম;  

 প্রসেোজিীেিো েো েিমটি িযোেিঙ্গি িে; এেং 

 প্রসেোজিীেিো েো েিমটি স্তিযদোিকোরী কম মেোরীর েসির কোরণ এই কোরসণ ছে ছি এটি ছমসি েলসি পোসর 

িো।    

উদাহরে স্বরূপ: িযোক্তি এক ঘন্টোর মধযোহ্নসভোসজর সেরসি িি িপ্তোসি পো ুঁে সদি িকোল ৯িো ছেসক িন্ধ্যো ৬িো 

পে মন্ত পযোসকক্তজং িংস্থোর জিয কোজ কসরি। প্রসিসদি কোসজর িমে, সিসি দুইটি ২০ সমসিসির সেরসি ছিি - একটি 

িকোসল এেং একটি সেসকসল - িোর  ে মোি েেিী সেশুর জিয দুধ ছের করসি। িম্প্রসি িংস্থোটি একটি িীসি 

আসরোপ কসরস  ছে িমস্ত কম মেোরীসক প্রসিসদি কমপসে আি ঘন্টো কোজ করসি িসে, িিুেো িোরো িোসদর 

পোরিম মযোি িম্পসকমি েোসষ মক ছেোিোি িোরোসে।  

এর অে ম ি'ল িযোক্তি স্তিযদোসির সেরসি সিসি পোরসেি িো, েো এই সেরসিগুসলর  িমে পূরণ করোর জিয িোসক 

ওভোরিোইম কোজ করসি িসে, অিযেোে ছি িোর ছেোিোি িোরোসে। িংস্থোটির িীসি, েো িযোক্তি এেং অিযোিয স্তিযদোি 

করো কমীসদর উপর েসিকোরক প্রভোে ছিলসে, িো ছকোম্পোসির প্রসেোজিটিসক েুক্তক্তেুক্ত সিিোসে উপস্থোপিো 

করসি িো পোরসল ছেআইিী পসরোে স্তিযদোি বেষময িসি পোসর। 

 

স্তন্যদাক্ষন্র হয়রানন্ - স্তিযদোি করো মসিলোসদর িেরোসির দুটি ধরণ রসেস । এটি প্রসেোজয ছেখোসি ছকোিও েযক্তক্ত 

ছকোিও মসিলোসক এই সভসিসি িেরোসি কসর ছে মসিলোটি স্তিযদোি করস ঃ 

 একজি স্তিযদোিকোরী মসিলোর প্রসি অেোসিি আেরণ 

েখি ছকোিও েযক্তক্ত অিোকোঙ্ক্ষিি আেরসণ জসেি িে, েো একটি েুক্তক্তেোদী েযক্তক্ত, িমস্ত পসরসস্থসি 

সেসেেিো কসর, অিুমোি করসে ছে মসিলোটি ছিই আেরসণ অিন্তুষ্ট, অপমোসিি েো ভীি িসে।  

 প্রসিকূল েো ভে ছদখোসিোর পসরসেে বিসর করো 

একজি েযক্তক্ত, একো েো অিযসদর িোসে, এমি আেরসণ জসেি িে েো মসিলোটির জিয প্রসিকূল েো 

ভীসিজিক পসরসেে বিসর কসর। 

আেরসণর অন্তভুমক্ত িল  ছকোিও একটি েক্তসেয একজি মসিলোসক রোখো  েো িোর উপসস্থসিসি েক্তেযটি রোখো, 

েক্তেযটি ছমৌসখক েো সলসখি ছে ভোসেই ছিোক িো ছকি। 



3 
 

 

উদোিরণ স্বরূপ: িংকং-এর একটি প্রেুক্তক্ত িংস্থো সিদ্ধোন্ত সিসেস  ছে  কমীসদর জিয একটি আসরো ভোল পসরেোর-

েোন্ধ্ে িুসেধো  সিক্তিি করসি স্তিযদোি করো মসিলো কমীসদর জিয  অসিসি একটি িোসি মং রুম স্থোপি করসে। 

িংস্থোটি কমীসদর বেিসক পসরকল্পিোগুসল ছঘোষণো কসর। িভোে ছেে কসেক জি পুরুষ কম মেোরী আেোসল রসিকিো 

কসরি ছে িোরো অসিসি িমস্ত "গরুসদর" জিয রুমটিসক "গোভী সমসকং রুম" েলসে। একটি স্তিযদোি করো মসিলো 

কম মেোরী মন্তেযগুসল ছেোসিি এেং খুে ভীি ও প্রেণ্ড মোিসিক আঘোিপ্রোপ্ত ছেোধ কসরি।  স্তিযদোি করো মসিলো 

কম মেোরীর   জিয এরকম প্রসিকূল পসরসেে বিসর  করোছেআইিী িেরোসি িসি পোসর। 

 

নন্গ্রহ - এর অে ম একজি সিসেোগকিমো  (ৈেষমযকোরী েযক্তক্ত)  িুলিোমূলক পসরসস্থসিসি অিয কম মেোরীর িুলিোে 

অপর কম মেোরীর ( সিগৃিীি েযক্তক্ত) িোসে কম অিুকূলপূণ ম আেরণ কসর, ছেসিিু কম মেোরীটি এিো কসরস ি েো করোর 

ইেো ছপোষণ কসরস ি, েো করোর ইেো আস  েসল িসেি করস ি  েো এিো কসরস ি : 

 অসভসেোগ কসরস ি ছে সিসেোগকিমো (ৈেষমযকোরী) েো অিয ছকোিও েযক্তক্ত এিসডও )SDO(-টির অধীসি 

ছেআইিীভোসে স্তিযদোসির বেষময েো িেরোসি কসরস ি;  

 স্তিযদোসির বেষময েো িেরোসির জিয বেষমযকোরী েো অিয ছকোিও েযক্তক্তর সেরুসদ্ধ এিসডও )SDO(-টির 

অধীসি মোমলো এসিস ি; েো 

 এিসডও )SDO(-টির অধীসি স্তিযদোি করোর বেষময েো িেরোসির জিয বেষমযকোরী েো অিয ছকোিও 

েযক্তক্তর সেরুসদ্ধ অিয একজি কম মেোরীর দ্বোরো আিো মোমলোে িোেয েো িেয সদসেস ি; েো 

 অিযেোে বেষমযকোরী েো অিয ছকোিও েযক্তক্তর িোসে িম্পসকমি এিসডও )SDO(-টির অধীসি স্তিযদোসির 

বেষময েো িেরোসির সেধোিগুসলর অধীসি েো উসেখ কসর সক ু কসরস ি 

উদাহরে স্বরূপ:  েোরেোরো িংকং-এর একটি সরসিইল ছকোম্পোসির সিিোেরেক সিিোসে সিেুক্ত। মোিৃত্বকোলীি 

 ুটির পসর েখি সিসি কোসজ সিসর আসিি, সিসি িোর িন্তোিসক দুধ ছের করোর জিয কোসজর সদসি দু'েোর ২০ 

সমসিসির সেরসি সদসি অিুসরোধ কসরি। িুপোরভোইজোর িোর অিুসরোধটি প্রিযোখযোি কসর েসলস সলি ছে "স্তিযদোি 

করো মসিলোসদর িকসলর মসিো একই িমে ধসর কোজ করো উসেি েো িোসদর কোজ ছ সে ছদওেো উসেি এেং 

েোেীসিই েোকো উসেি"। েোরেোরো এটিসক প্রিযে েো পসরোেস্তিযদোসির বেষময সিিোসে সেসেেিো কসরি এেং 

িুপোরভোইজোসরর সেরুসদ্ধ সিসেোগকিমোসক এেং িমোি িুসেোগ )ইকুেোল অপোরেুযসিটিি( কসমেসির কোস  

অসভসেোগ কসরি। অসভসেোগ দোসের করোর পসর, অসভসেোগ করোর কোরসণ িোসক িৎেণোৎ েরখোস্ত করো িে। এটি 

ছেআইিী সিগ্রি িসি পোসর।   

 

বৈষর্য ও হয়রানন্রূ্িক কাজ  

ছে পসরসস্থসিগুসলসি িম্ভোেয েো সেদযমোি কমীসদর প্রসি স্তিযদোসির বেষময েো কম মস্থসল িেরোসি িসি পোসর ছিগুসল 

িল: 

 ছকোিও কোসজর জিয সিসেোগ িো করো েো প্রস্তোসে কম অিুকূল েিম ছদওেো। 

 পসদোন্নসি েো প্রসেেসণর িুসেোসগর জিয েোদ সদসে অিযসক ছদওেো। 

 পসদর অেিসি েো প্রসিকূল েদসল করো। 

 স্তিযদোি করো েো দুধ ছের করোর উপেুক্ত িুসেোগগুসল ছেসক েক্তঞ্চি করো। 

 দুধ ছের করো েো স্তিযদোি করোর িোসে িম্পসকমি িেরোসির সেকোর িওেো। 

 কোসজর েিম পসরেিমি করোর অিুসরোধগুসল  ্সেসক প্রিযোসখি িওেো    ছেমি িমিীে কোজ েো পোিম 

িোইম কোজ। 

 অিযোিয কমীসদর িুলিোে কম ছেিি েৃক্তদ্ধ েো ছেোিোি ছদওেো, েো এমিসক ছেিি কমোসিোর সেকোর 

িওেো। 

 সেদযমোি ভূসমকোর মসধয স্বোস্থয েুুঁ সক েোকসল অস্থোেী সেকল্প ভূসমকো ছেসক েক্তঞ্চি িওেো 

 েরখোস্ত িওেো েো অিয ছকোিও েসির সেকোর িওেো। 
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সিসেোগকিমো এেং মোসলসকর দোেেদ্ধিো: সিসেোগকিমোরো িোসদর কম মেোরীসদর েোকরীর ছেসে করো বেষমযমূলক 

কোসজর জিয আইিি দোেেদ্ধ, ছিই কোজ  িম্পসকম সিসেোগকিমো   জোিুক েো িো জোিুক েো অিুসমোদি   সদক েো 

িো সদক।  একজি সিসেোগকিমো ছকোিও কম মেোরীর করো  বেষমযমূলক আেরসণর জিয দোেেদ্ধ েোকসেি, েসদ িো 

সিসেোগকিমো প্রমোণ করসি পোসরি ছে সিসি কম মেোরীসক এই কোজগুসল ছেসক সেরি রোখসি েেোেেভোসে েযেিোসরক 

পদসেপ গ্রিণ কসরস ি। 

এ োেোও,  মোসলসকর  এসজন্ট সিসিসে মোসলসকর  কিৃ মত্ব সিসে একজি েযক্তক্ত েো সক ু কসরস ি   (প্রকোসেি েো 

অন্তসি মসিি েোই ছিোক িো ছকি, এেং পূে মেিী েো পরেিী েোই ছিোক িো ছকি) িো মোসলসকর  দ্বোরো করো িসেস  েসল 

গণয িসে।  

বেষময করোর জিয সিসদমে এেং েোপ: ছকোিও েযক্তক্তর পসে, স্তিযদোসির কোরসণ বেষমযমূলক আেরসণর সিসদমে 

ছদওেো েো অিয েযক্তক্তসক বেষমযমূলক আেরণ করোর জিয েোপ ছদওেো ছেআইিী । 

ছেআইিী কোসজ িিোেিো করো: ছে েযক্তক্ত ছজসিশুসি অিয েযক্তক্তসক এিসডও   SDO)-টি র অধীসি স্তিযদোি ছকক্তিক 

ছকোি ছেআইিী কোজ করোর জিয িিোেিো কসর এিসডও  ) SDO)-টির উসেেয অিুেোেীছি সিসজই ছেআইিী কোজ 

করস  েসল গণয করো িসে।  

 

স্তন্যদান্ বৈষর্য এৈং হয়রানন্ প্রনতক্ষরাক্ষধ্র জন্য নন্ক্ষয়াগকতমাক্ষদর জন্য িাি অনু্শীিন্ 

সিসেোগকিমোসদর স্তিযদোি করোর সেষসে স্তিযদোিকোরী কমী এেং অিযোিয কমীসদর িোসে ভোল ছেোগোসেোগ সিক্তিি 

করো উসেি। স্তিযদোি করো কমীসদর প্রসিশ্রুসি, দেিো েো কোে মকোসরিো িম্পসকম িোসদর অিুমোি করো এেোসিো 

উসেি। এ োেোও, সিসেোগকিমোসদর িোসদর িংস্থো এেং স্তিযদোিকোরী কম মেোরী উভসেরই অসধকোর এেং দোসেত্ব 

িম্পসকম িসেিি িওেো উসেি এেং িো এিসডও )SDO(টির এেং কম মিংস্থোি অধযোসদে )এমপ্লেসমণ্ট অসডমিযোি(-

এর সেধোিগুসলর িোসে িোমঞ্জিযপূণ ম সকিো িো সিক্তিি করো উসেি। 

 

স্তন্যদান্ উৎপাদন্শীিতার অন্তরায় ন্য়। এটট আসক্ষি দে কর্ীক্ষদর ধ্ক্ষর রাখক্ষত সহায়তা করক্ষত পাক্ষর। 

আন্তজমানতক শ্রর্ সংস্থা)ইন্টারন্যাশন্াি থিৈার অগ মান্াইক্ষজশন্ - আইএিও) -র র্ক্ষত, গক্ষৈষোয় থদখা 

থগক্ষে থে র্নহিারা েনদ কর্ মক্ষেক্ষে স্তন্যদান্ কক্ষর / দধু্ থৈর করক্ষত পাক্ষরন্ তক্ষৈ দীর্ ম থর্য়াক্ষদ তাক্ষদর 

চাকনরক্ষত োকার সম্ভাৈন্া থৈনশ। কর্ীক্ষদর জন্য  স্তন্যদান্ সর্ে মন্ কর থত  নন্ক্ষয়াগকতমাক্ষদর জন্য 

থকৈির্াে সীনর্ত ৈযয় জন়িত োক্ষক, কর্ মচারীর সর্য় এৈং এটটর জন্য প্রক্ষয়াজন্ীয় পনরকাঠাক্ষর্া উিয় 

থেক্ষেই। 

 

নন্ক্ষয়াগকতমারা বৈষর্য ও হয়রানন্ প্রনতক্ষরাধ্ করক্ষত থে পদক্ষেপগুনি নন্ক্ষত পাক্ষরন্ 

1. একটট নিনখত ন্ীনত গঠন্  করা 

িকল কমী িদসিযর িোসে পরোমে ম কসর স্তিযদোি করোর সেষসে একটি সলসখি িীসি গিি এেং প্রসেোগ করো। 

িীসিটি সিধ মোরণ করো উসেি:  

 কম মসেসে স্তিযদোিসক িিোেিো করোর সেষসে সিসেোগকিমোর অেস্থোি এেং স্তিযদোিকোরী কমীসদর 

সেরুসদ্ধ ছকোিও বেষময েো িেরোসি িিয করো িসে িো;  

 স্তিযদোি করো েো দুধ ছের করোর জিয অিুসরোধগুসল বিসর এেং প্রক্তিেোজোিকরসণর প্রক্তিেোগুসল;  

 কোসজর পসরসস্থসিসি িমন্বসের জিয অিুসরোধগুসল কীভোসে সেসেসেি িসে এেং কী ধরসির িমন্বেগুসল 

সেসেসেি িসে এেং করো ছেসি পোসর;  

 কোসজর অেস্থোর পসরেিমিগুসল কীভোসে কমীসদর ছেিি েো িম্পসকমি িুসেধোসক প্রভোসেি করসে েো 

করসে িো; এেং 

 কমীসদর স্তিযদোি েো দুধ ছের করোর জিয ছে িুসেধোগুসল ছদওেো িসে। 
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2. কর্ীক্ষদর ন্ীনতর্ািা জান্ান্ 

িমস্ত পদ এেং স্তসর িমস্ত কমীসদর মসধয িীসিটি প্রেোর করুি এেং েোরো িীসিটি েোস্তেোেসির জিয দোেেদ্ধ 

িোসদর প্রসেেণ সদি।   

3. স্তন্যদান্কারী কর্ীক্ষদর জন্য উপেুক্ত সুক্ষোগ-সুনৈধ্া সরৈরাহ করুন্ 

কমীসদর স্তিযদোি করো েো দুধ ছের করোর িুসেধোসে ম েেোেে িুসেধোগুসল ছেমি ছগোপিীেিো িি একটি কে, 

সপ সি ছিলোি ছদওেো েোে এমি ছেেোর, ছিসেল এেং ছরসিজোসরির রোখোর েযোপোসর সেসেেিো করুি এেং 

েযেস্থো করুি। েসদ এই ধরসির িুসেধো িো পোওেো েোে েো স্থোপি করো িম্ভে িো িে িসে ছকোি সেকল্প েযেস্থো 

সেসেেিো করুি, ছেমি কমীসদর সিকিেিী  সমউসিটিরক স্তিযদোি িুসেধোগুসলসি েোওেোর অিুমসি ছদওেো।  

4. কাক্ষজর শতমগুনি সর্ন্বয় করার জন্য অনু্ক্ষরাধ্গুনি েত্ন সহকাক্ষর নৈক্ষৈচন্া করুন্  

সিসেোগকিমোসদর কম মসেসের পসরসস্থসির িমন্বসের জিয কমীসদর অিুসরোধগুসল েত্ন িিকোসর সেসেেিো করো 

উসেি, ছেমি দুধ ছের করোর জিয অসিসরক্ত সেরসি েো সেদযমোি সেরসি েোেোসিো, কোসজর শুরুর এেং ছেসষর 

িমসের পসরেিমি, পুসরো িমসের ছেসক পোিম িোইম কোসজ েদলোসিো েো কম মেোরী এেং িোসদর সেশুর স্বোস্থয 

েুুঁ সকসি পেসি পোসর এমিটি িসল অস্থোেী সেকল্প ভূসমকো। 

 

প্রশ্ন ও উত্তর 

প্রঃ  কর্ীক্ষদর প্রনতটট কাক্ষজর নদক্ষন্ কতগুনি স্তন্যদা থন্র জন্য  নৈরনত থদওয়া উনচত?  

উ: এিসডও )SDO(-টি স্তিযদোি সেরসির িংখযো সিধ মোরণ কসর িো। স্বোস্থয সেভোগ )সডপোিমসমণ্ট অে ছিলে(-এর 

সিসদমসেকো অিুিোসর, সিসেোগকিমোসদর আি ঘন্টো কম মসদেসির জিয দুটি ৩০-সমসিসির েো ছমোি এক ঘন্টোর 

স্তিযদোি সেরসির জিয অিুমসি ছদওেোর সেষসে সেসেেিো করোর পরোমে ম ছদওেো িে।  

 

প্রঃ  স্তন্যদাক্ষন্র নৈরনতগুনি নক কাক্ষজর সর্য়গুনিক্ষত অন্তিভ মক্ত করা উনচত এৈং থসই  অনু্োয়ী 

পানরশ্রনর্ক থদওয়া উনচত?  

উ: স্বোস্থয সেভোগ )সডপোিমসমণ্ট অে ছিলে(-এর সিসদমসেকো িুপোসরে কসর ছে স্তিযদোসির সেরসিগুসল কোসজর িমে 

সিিোসে গণিো করো উসেি এেং ছিই অিুেোেী পোসরশ্রসমক ছদওেো উসেি এেং ছিই সেরসিগুসলর জিয ছেিি 

কোিো উসেি িে। এিোও আেো করো েোে িো ছে কম মেোরীরো দুধ ছের করোর   জিয েযে করো িমেিুকু কোজ 

কসর পূরণ করসে। এটি িুপোসরে করো িে ছে সিসেোগকিমোরো েোস্তেোেি করোর আসগ েযেস্থোটি সিসে 

কম মেোরীসদর িোসে আসলোেিো করসেি এেং একমি িসেি।  

 

প্রঃ  কর্ীক্ষদর কতেে স্তন্যদান্ নৈরনত থদওয়ার অনু্র্নত থদওয়া উনচত? েনদ থকান্ও কর্ মচারী এক 

ৈেক্ষররও থৈনশ সর্য় ধ্ক্ষর স্তন্যদান্ কক্ষর োক্ষকন্, তক্ষৈ নন্ক্ষয়াগকতমা নক তার স্তন্যদাক্ষন্র নৈরনত 

হ্রাস করক্ষত পাক্ষরন্ ৈা তাক্ষক নৈরনত থদওয়া ৈন্ধ করক্ষত পাক্ষরন্?  

উ: এিসডও (SDO(-টি ছকোিও িমেিীমো সিধ মোরণ কসর িো েোর মসধয ছকোিও মসিলো স্তিযদোসির বেষময ছেসক 

িুরসেি েোসক। েসদও সেশুসদর বদসিক দুধ গ্রিণ এেং স্তিযপোসির েোসিদো  / পুিঃসপৌসিকিো সেশুটি েে 

িওেোর িোসে হ্রোি পোসে, িেুও সিসি িোর িন্তোিসক কিসদি স্তিযদোি করোর ইেো ছপোষণ কসরি িো প্রসিটি 

মো-সক স্বিন্ত্র ভোসে সিদ্ধোন্ত সিসি িসে। সিসেোগকিমোসদর স্তিযদোি করো েো  সেসেষ পসরসস্থসির উপর সিভমর 

কসর স্তিযদোসির জিয প্রসিটি অিুসরোধসক িমিীেভোসে সেসেেিো করো উসেি।  
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প্রশ্ন: আনর্ সীনর্ত সংস্থান্ সহ একটট থোট ফার্ ম পনরচািন্া কনর। অনফক্ষস কর্ীক্ষদর দধু্ থৈর করার জন্য 

থগাপন্ীয়তা রো হয় এর্ন্  থকান্ স্থান্ থন্ই। এর অে ম নক এই থে আনর্ আইন্ িঙ্ঘন্ কক্ষরনে এৈং 

স্তন্যদাক্ষন্ বৈষর্য কক্ষরনে?  

উ: এটি ছেোেো েোে ছে সক ু িংস্থো এেং সেসেষি ছ োি িংস্থোগুসলর স্তিযদোি এেং দুধ ছের করোর জিয কমীসদর 

উপেুক্ত স্থোি এেং িুসেোগিুসেধো িরেরোি করোর িংস্থোি িোও েোকসি পোসর। এই পসরসস্থসিসি, সিসেোগকিমোরো 

সেকল্প েযেস্থো সেসেেিো করসি পোসরি, ছেমি স্তিযদোিকোরী কমীসদর দুধ ছের করোর জিয সিকিস্থ 

কসমউসিটি সেশু-পসরেে মোর িুসেধোগুসলসি েোওেোর েো েসদ িংসিষ্ট কম মেোরী কো োকোস  েোি কসরি, সেশুসক 

স্তিযদোসির জিয েোসেসি েোওেোর অিুমসি ছদওেো। সিসেোগকিমোসদর আরও িসেিি িওেো উসেি ছে স্বোস্থয 

সেসধর কোরসণ িেসলি েো েোেরুমগুসল কখিই উপেুক্ত িুসেধো িে। সিসেোগকিমো ছদর  েযেস্থোপিোর সেষসে 

কম মেোরীসদর িোসে আসলোেিো করো এেং একমি িওেো অিযন্ত গুরুত্বপূণ ম।  

 

প্রশ্ন: থকান্ও স্তন্যদান্কারী কর্ মচারী নকেভ  নন্নদমষ্ট িূনর্কা ৈা দানয়ত্ব পািন্ করক্ষত অস্বীকার করক্ষত 

পাক্ষরন্ নক? 

উ: েসদ সেদযমোি কম মিংস্থোি অেস্থোসির অন্তসি মসিি প্রকৃসির িোসে ছকোিও স্তিযদোিকোরী কম মেোরী েো িোর 

িন্তোসির িম্ভোেয স্বোস্থয েুুঁ সক জসেি েোসক ছেমি আসেোিোইক্তজং ছরসডসেেসির িংস্পে ম, িসে সিসেোগকিমোসক 

স্তিযদোসির িমেকোসল িংসিষ্ট কম মেোরীর জিয অস্থোেী সেকল্প ভূসমকো সেসেেিো করো প্রসেোজি িসি পোসর। 

  

   

স্তন্যদান্-ৈান্ধৈ কর্ মক্ষেে প্রনতষ্ঠার সংস্থান্সরূ্হ:  

 গোইসডি অি দয ছেস্টসিসডং ইি দয এমপ্লেসমণ্ট এণ্ড সরসলসিড ছিক্টি ম, ইওসি )EOC( 

 গোইসডি অি দয ছেস্টসিসডং ইি দয প্রসভেি অে গুডি, ছিসিসলটিি এণ্ড িোসভমসিি, )EOC( 

 অযোি এমপ্লেোি ম গোইড িু এস্টোসিসেং ছেস্টসিসডং ছিণ্ডসল ওেোকমসপ্লি ,সডপোিমসমণ্ট অে ছিলে 

 অযোি এমপ্লসেজ গোইড িু কম্বোইসিং ছেস্টসিসডং উইে ওেোকম, সডপোিমসমণ্ট অে ছিলে 

 

আপসি েসদ কম মস্থসল স্তিযদোসির বেষময েো িেরোসির সেকোর িি িসে আপসি কী করসি পোসরি?  

ছে েযক্তক্ত অিুভে কসরি ছে কম মস্থসল স্তিযদোি করোর কোরসণ িোসক বেষমযমূলক েো িেরোসির  করো িসেস  সিসি 

ইওসি )EOC(র কোস  সলসখিভোসে অসভসেোগ দোসের করসি পোসরি এেং িীসের একটি েযোসিসলর মোধযসম 

ইওসি )EOC(-সি অসভসেোগটি জমো সদসি পোসরি:   

  ডোসক সেটি   ইওসি (EOC(ওসেেিোইসি অিলোইি িম ম 

 ইওসি )EOC(অসিসি েযক্তক্তগিভোসে     িযোক্স 

 

বেষময-সেসরোধী অধযোসদে িম্পসকমি িদন্ত: অি-লোইি িদন্ত িম ম 

বেষময-সেসরোধী অধযোসদে িম্পসকমি অসভসেোগ: অি-লোইি অসভসেোগ িম ম 

ইওসি )EOC( এর ছিেোিমূি িম্পসকমি িদন্ত এেং অসভসেোগ: অি-লোইি িম ম 

 

 

  

https://www.fhs.gov.hk/english/breastfeeding/30031.html
https://www.fhs.gov.hk/english/breastfeeding/20038.html
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 িসেযর জিয, অিুগ্রি কসর ছেোগোসেোগ করুি:  

সর্ান্ সুক্ষোগ )ইকুয়াি অপারচভ যনন্টটস(  কনর্শন্ 

ছিোিঃ     (52)) )211 5)11 (শুধুমোে িোধোরণ অিুিন্ধ্োসির জিয)  

িযোক্সঃ    (52)) )211 514)   

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

ইসমইল:   eoc@eoc.org.hk  (শুধুমোে িোধোরণ অিুিন্ধ্োসির জিয)  

এিএমএি )SMS( ছিেো:  697)266616235 (মূক/েসধরসদর অিুিন্ধ্োসির জিয)   

 (ৈেষময-সেসরোধী অধযোসদসের অধীসি বেষময িম্পসকমি অিুিন্ধ্োি এেং অসভসেোসগর জিয, অিুগ্রি কসর 

উপসরর অিলোইি িম মগুসল েযেিোর করুি)  

 

 

এসপ্রল ২০২১  

দ্রষ্টেযঃ এই পুক্তস্তকোটি শুধুমোে ছরিোসরসির জিয এেং এটিসক আইিী পরোমসে মর সেকল্প সিিোসে সেসেেিো করো 

উসেি িে। 

 


