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I. ভূিমকা  
িবেদশী গাহর ্� কম�েদর জন� (foreign domestic workers, FDWs) কমর্েে েযৗন 
হয়রািন একি সাধারণ সমস�া হেয় আেছ, িবেশষ কের েযেহতু তারা একি ব�িিগত 
পািরবািরক পিরেবেশ কাজ কেরন। 2014 সােে  ইক�য়াোলপরপুিনিাকিমশন (EOC) 
�ারা করা একি সমী�ায় েদখা িগেয়িছে েয  6.5% FDW কম�রা  গত 12 মাস ধের 
েযৗন হয়রািনর স�ুখীন হেয়িছেেন। িনেয়াগকারী এবং পিরবারির লন�ান� সদস�রা িছেেন 
েযৗন হয়রািনর সবেপেয়  পিরিপত লপরাধী।  

কমর্েে েযৗন হয়রািন েবআইিন।  েস�ািডসি�িমেনশনালিডর ন�া্ (SDO) িবেদশী 
গাহর ্� কম� সহ �েত�কেক েযৗন হয়রািন এবং েযৗনভােব �িতকে কােজর পিরেবশ 
েথেক র�া কের। তাছাড়াা কমর্েেক েযৗন হয়রািন মুি  করার বাধ�বাধকতাা 
িনেয়াগকারীেদর থােক।   

 

কম�েদর জনয:  
II. েস� িডসি�িমেনশন অিডর নযাোর (SDO) অধীেন আপনার 

অিধকারগিি জানুন 
েযৗন হয়রািন বেেত সাধারণত েবাঝায় লবাি�ত েযৗন মেনােযাগ।  আইনত দইু 
ধরেনর েযৗন হয়রািন আেছ:  

(1)  েযৗন �কৃিতর েকােনা লযািপত আপরণ এমন পিরি্িতেত যাা একজনা
যুিিস�তা ব�িিরা কােছ আপনারা জন� িবরিিকর, লপমানজনকা লথবা 
ভীিত�দাবেোিবেবিপতাহেব।  

 উদাহরণ: �শর করা, েযৗন িবষেয় কথা বো, েযৗনতাপূণর শ� করা বা 
ল�ভি� করা, কাউেক �শর করেত বো, বা কাউেক েযৗন সহবাস করেত 
বো।  

 
 (2)  েযৗনভােব �িতকে কােজর পিরেবশ হে েযখােন েযৗন �কৃিতর কাজকমর করা 

হয়, ভাষা বো হয় বা ছিব থােক।  

উদাহরণ: পিরবােরর একজন সদস� বািড়েত বা আপিন কাজ করার সমেয় 
পণর্ািি েদখেছন, বা আপনার সামেন জামাকাপড় খুেেছন, যা আপনারামেনা
ভীিতরাস�ারাকরেছ।  

  

 

 

 

 



2 3

 
 

2 
 

গাহর ্� কম�েদর জন� েযৗন হয়রািনর িবরেে 
কমর্েের সু্র�াদান িন�িেিখত ে�ে� �েযাজ� হয়:  

• উভয় িেে�রা ে�ে�ই, যারা মেধ�া আেছা
িবপরীত িে� এবং সম িে� ব�িির 
হয়রািন;  

• বািড়িেত বসবাসকারী সকে ব�িির 
�ারা হয়রািন;  

এমনিক যখন:  
• হয়রািনি লিন�াকৃত িছে, শধুমা� একবারঘেটেছ, বা েকউাঘটনািাঘটেতা

েদেখনিন তাহেো; 
• আপিন লতীেতর হায়রািনেত লিন�াকৃতভােব আতসমপরণ কেরিছেেন, লথবা 

তারপেরা িনেয়াগকারীর কােছ কাজ করা লব�াহত েরেখিছেেন।  
 
 

ব� 1: আিম আমার িনেয়াগকারীর �ারা েযৗনরেপ িনগহৃীত 
হেয়িছোম। আিম তােক থামেত বেেিছোম না হেে আিম  EOC 
এর কােছ লিভেযাগ দােয়র করব। কেয়ক িদন পের িতিন 
আমার পুিিি  বািতে কের িদেয়িছেেন। EOC িক আমােক 
সাহায� করেত পাের?  
 
A: হ�াা, আপিন SDO এর লধীেন লিভেযাগ দােয়র করা বা 
দােয়র করেত পাায়ার কারেণ আপনার সােথ যিদ  �িতকে 
আপরণ করা হয়, তাহেে আপিনা এই আইেনর লধীেন সুরি�ত 
এবং EOC এর কােছ েযৗন হয়রািন এবং "�িতেশাধমূেক 
িনপীড়ন" এর একি লিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। আপিন 
যিদ লন� কাউেক SDO এর লধীেন লিভেযাগ দােয়র করেত বা 
আইিন পদপে�প িনেত সহায়তা কেরন, েযমন একজন সা�ীর  
ভূিমকায়া লবতীণরা হেয়, এবংা েসই কারেণ আপনার সােথ  
�িতকে আপরণ করা হেো আপিনাআইেনরা�ারা সুরি�ত।  

 
 
 
 
পণ�সাম্ী, ব�ব্াপনা, া পিরেষবাগিের ে�ে� েযৗন হয়রািনর িবরেোা
SDO সুর�াদান কের। একজন পিরেষবা �দানকারীর  পে�াতাার ে�তােক 
েযৗনরেপ হায়রািন করা  েবআইিন, এবং উে�ািা �েযাজ�।  
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ব� 2: েযৗন হয়রািন একি েদায়ািন অপরাধ যা SDO এর 
অধীেন েবআইিন ধাযর করা হেয়েছ। অপরাধগিের �কৃিত া  
গরর অনুসাের িকছু িকছু েযৗন হয়রািনমূেক কাজকমর, েযমন  
উত�ি করা বা ধষরেণর ে�ে� অপরাধমূেক শাি�া হেত পাের। 

 
 

III.  আপিন েযৗন হয়রািনর স�ুখীন হেি কী করেবন?  
• িন�হকারীেক 'না' বিুন।  
• আপনার িনেয়াগকারী যিদ িন�হকারী না হন, তাহেি িনেয়াগকারীর কােছ 

একি অিভেযাগ দােয়র করন। আপনার িনেয়াগকারীেক অনেুরাধ করন েযন 
িতিন অিভেযাগিেক গরেরর সােথ া ন�ায�ভােব িবেবচনা কেরন।  

• কী ঘেটিছি তা িিেখ রাখুন, িববরণ সহ েযমন তািরখ, সময়, এবং 
ঘটনাি েকাথায় ঘেটিছি। েহন�াকাির ব�িিি কী বেেিছেেন এবং কী 
কেরিছেেন, েসই সােথ ঘটনাির সমেয় েক েক উপি্ত িছেেন তাা অন◌্তভুর ি 
করন।  

• আপনার ব�ু, েকানও NGO, �িমক ইউিনয়ন, কনসুযেিট-েজনােরি বা 
অনযানয সং�াগিির েথেক সহায়তা িনন।  
www.eoc.org.hk ােয়বসাইেট EOC ’র েযৗন হয়র◌ািন-িবেরাধী 
সংসথ◌ানগিের ােয়বেপজ এবং সহায়ক িে� া সহায়ক সং্াগিের 
তথ�গিে েদখুন।  

• EOC এর কােছ একি অিভেযাগ দােয়র করন বা িডি�� আদািেত 
েদওয়ািন মামিা রজ ুকরন।  
ঘটনাি ঘটার তািরেখর 12 মােসর মেধ� EOC এর কােছ একি অিভেযাগ 
দােয়র করা েযেত পাের। ঘটনাি ঘটার 24 মােসর মেধ� আইিন মামো 
রজ ুকরা উিচত। 

• ঘটনাি যিদ অ�ীি িা�না বা ধষরণসসিকর ত হয়, তাহেি পিুিেশর কােছ 
সাহাযয চাইেত পােরন। এছাড়াা িকছু ধরেনর হয়রািন, েযমন অ�ীে ো�না 
(েযৗন �কৃিতর অ-স�িতসূচক কাজ/আচরণ, উদাহরণ�রপ: েজার কের �শর করা,  
চু�ন বা েমৗিখক েযৗনতা), ইত�ািদা অপরাধমেূক কাজ িহসােব গণ� হেত পাের।  
উি ঘটনার িশকার ব�িিরা ঘটনাি পুিেেশর কােছ িরেপাটর  করার বা অন�ান� 
সং্াগিে েথেক সহায়তা চাায়ার কথা িবেবচনা করেত পােরন। একই সােথ EOC 
কােছা একি অিভেযাগ দােয়র করা েযেত পাের।  
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িনেয়াগকারীেদর জনয: 
IV. SDO এর অধীেন আপনার দািয়�গিি  উপিি� করা 
 
গাহর ্� কম�েদর িনেয়াগকারীেদর এি সুিনি�ত করার দািয়র আেছ েয তােদর বািড়ি 
েযন একি েযৗন হয়রািন-মুি কমর্ে হয়।  
 
িনেয়াগকারীরা এবং েসই সােথ বািড়িেত বসবাসকারী সকে ব�িি যিদ তােদর গাহর ্� 
কম�েক েযৗনরেপ িন্হ কেরন তাহেে তারা �ত�ভােব দায়ী হেত পােরন। েয 
িনেয়াগকারীেদর বািড়েত এেকর েচেয় েবিশ গাহর ্� কম� আেছন এবং তােদর মেধ� 
একজন গাহর ্� কম� যিদ অন� সহকম�েক েযৗনরেপ িন্হ কেরন, েসে�ে�া 
িনেয়াগকারীরা �িতিনিধরেপ েসই অপরােধর জন� দায়ী হেত পােরন, এমনিক তারা 
যিদ েযৗন িন্হি স�েকর  অবগত না হন তাহেো, িবেশষত  তারা যিদ না েদখােত 
পােরন েয এই ধরেনর কাজ �িতেরাধ করার জন� তারা  উপযুি পদে�প ্হণ 
কেরেছন।  

 
 

ব� 3: আমার FDW আমােক জািনেয়িছেেন েয িতিন এমন একজন 
অিতিথর �ারা েযৗনরেপ িনগৃহীত হেয়িছেেন িযিন বািড়িেত বাস কেরন 
না। আমার িক করা উিচত?  
 
A: আপনােক যিদ হয়রািনি স�েকর  জানােনা হেয় থােক এবং আপিন যিদ 
িনরেপ�ভােব অিভেযাগি েমাকািবো করার জন� েকােনা যুিিস�ত 
পদে�প না িনেয় থােকন, তাহেে েসই েবআইিন কাজিেত সহায়তা করার 
জন� আপিন দায়ী িবেবিচত হেত পােরন। 

 
 
 
 

েকানা কম� েযৗন হয়রািনর একি অিভেযাগ দােয়র করায় বা দােয়র করার 
পিরক�না করার কারেণ িনেয়াগকারীেদর তােদর গাহর ্� কম�েদর উপের �িতেশাধমূেক 
িনপীড়ন করাা েবআইিন, েযমন তােদর সােথ �িতকে আচরণ করা বা তােদর চুিি 
বািতে করা।  
 
কম�েদর যুি রাখা া কােজ বহাে রাখার জন� অত�াবশ�ক হেো একি  েসৗহাদর �পূণর 
িনেয়াগকারী-কমরচারী সুস�কর  বজায় রাখা, এবং EOC-এর প� েথেক 
িনেয়াগকারীেদরেক বািড়েত একি স�ােনর সং�ৃিত সৃি� করার ে�ে� অ্ণী পদে�প 
েনায়ার জন� উৎসািহত করা হয়। ।  এর মেধ� রেয়েছ পািরবােরর সকে সদস� া 
কম� েয আইেনর অধীেন তােদর অিধকার া দািয়রগিে স�েকর  অবগত আেছন তা 
সুিনি�ত করা, এবং েযৗন হয়রািন সং�া� েয েকােনা অিভেযােগর েমাকািবো 
ন�ায�ভােব া অিবেে� করা।  

 
 
 
 
 

V. EOC এর কােছ একি অিভেযাগ দােয়র করা  
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V. EOC এর কােছ একি অিভেযাগ দােয়র করা  
ঘটনাি ঘটার তািরেখর 12 মােসর মেধ� EOC এর কােছ িেিখতভােব একি 
অিভেযাগ দােয়র করা উিচত। অিভেযাগগিে অনোইেন, বা ডাক, ি�া�, ই-েমেের 
মাধ�েম, বা ব�িিগতভােব জমা েদায়া েযেত পাের।  আপনার যিদ ভাষাগত সমস�া 
থােক, তাহেে আপনার অনুেরােধর িভিতেত আমরা আপনােক একজন েদাভাষীা �দান 
করেত পাির।  
 
অিভেযাগি পাায়ার পের, EOC একি �াথিমক মূে�ায়ন করেব, এবং প�গিেেক 
িজ�াসা করেব েয তারা "েগাড়ােতই িমটমাট" করার প�ার মাধ�েম তদে�র আেগ 
তােদর িববােদর মীমাংসা করেত চান িকনা। অন�থায়, EOC অিভেযাগির তদ� 
করেত পাের এবং িমটমােটর �ারা মীমাংসা করেত উৎসাহ িদেত পাের। আইেনর 
অধীেন, EOC একি তদ� না করার বা ্িগত করার িসো�া িনেত পাের।  
 
যিদ মীমাংসায় েপৗাছােনা না যায়, তাহেে অিভেযাগকারী অন� ধরেনর সহায়তার জন� 
আেবদন করেত পােরন, যার অ�ভুর ি হে EOC এর কাছ েথেক পাায়া আইিন 
সহায়তা।   
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িনেয়াগকারীেদর জনয: 
IV. SDO এর অধীেন আপনার দািয়�গিি  উপিি� করা 
 
গাহর ্� কম�েদর িনেয়াগকারীেদর এি সুিনি�ত করার দািয়র আেছ েয তােদর বািড়ি 
েযন একি েযৗন হয়রািন-মুি কমর্ে হয়।  
 
িনেয়াগকারীরা এবং েসই সােথ বািড়িেত বসবাসকারী সকে ব�িি যিদ তােদর গাহর ্� 
কম�েক েযৗনরেপ িন্হ কেরন তাহেে তারা �ত�ভােব দায়ী হেত পােরন। েয 
িনেয়াগকারীেদর বািড়েত এেকর েচেয় েবিশ গাহর ্� কম� আেছন এবং তােদর মেধ� 
একজন গাহর ্� কম� যিদ অন� সহকম�েক েযৗনরেপ িন্হ কেরন, েসে�ে�া 
িনেয়াগকারীরা �িতিনিধরেপ েসই অপরােধর জন� দায়ী হেত পােরন, এমনিক তারা 
যিদ েযৗন িন্হি স�েকর  অবগত না হন তাহেো, িবেশষত  তারা যিদ না েদখােত 
পােরন েয এই ধরেনর কাজ �িতেরাধ করার জন� তারা  উপযুি পদে�প ্হণ 
কেরেছন।  

 
 

ব� 3: আমার FDW আমােক জািনেয়িছেেন েয িতিন এমন একজন 
অিতিথর �ারা েযৗনরেপ িনগৃহীত হেয়িছেেন িযিন বািড়িেত বাস কেরন 
না। আমার িক করা উিচত?  
 
A: আপনােক যিদ হয়রািনি স�েকর  জানােনা হেয় থােক এবং আপিন যিদ 
িনরেপ�ভােব অিভেযাগি েমাকািবো করার জন� েকােনা যুিিস�ত 
পদে�প না িনেয় থােকন, তাহেে েসই েবআইিন কাজিেত সহায়তা করার 
জন� আপিন দায়ী িবেবিচত হেত পােরন। 

 
 
 
 

েকানা কম� েযৗন হয়রািনর একি অিভেযাগ দােয়র করায় বা দােয়র করার 
পিরক�না করার কারেণ িনেয়াগকারীেদর তােদর গাহর ্� কম�েদর উপের �িতেশাধমূেক 
িনপীড়ন করাা েবআইিন, েযমন তােদর সােথ �িতকে আচরণ করা বা তােদর চুিি 
বািতে করা।  
 
কম�েদর যুি রাখা া কােজ বহাে রাখার জন� অত�াবশ�ক হেো একি  েসৗহাদর �পূণর 
িনেয়াগকারী-কমরচারী সুস�কর  বজায় রাখা, এবং EOC-এর প� েথেক 
িনেয়াগকারীেদরেক বািড়েত একি স�ােনর সং�ৃিত সৃি� করার ে�ে� অ্ণী পদে�প 
েনায়ার জন� উৎসািহত করা হয়। ।  এর মেধ� রেয়েছ পািরবােরর সকে সদস� া 
কম� েয আইেনর অধীেন তােদর অিধকার া দািয়রগিে স�েকর  অবগত আেছন তা 
সুিনি�ত করা, এবং েযৗন হয়রািন সং�া� েয েকােনা অিভেযােগর েমাকািবো 
ন�ায�ভােব া অিবেে� করা।  

 
 
 
 
 

V. EOC এর কােছ একি অিভেযাগ দােয়র করা  
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VI. আমােদর সে� েযাগােযাগ করন  
 
ইক�য়াে অপরচুিনি কিমশন  
16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong  
 
হটোইন: 2511 8211  
 
ি�া�: 2511 8142 
 
ইেমে: eoc@eoc.org.hk 
 
SMS অনুস�ান পিরেষবা: 6972566616538 (�বেণর অ�মতা/কথা বোর সমস�া 
থাকা ব�িিেদর জন�) 
 
ােয়বসাইট: www.eoc.org.hk  
 
অিিেসর সময়: েসামবার েথেক শ�বার সকাে 8:45am  েথেক িবেকে 5:45 pm 
পযর�  
 
(অনুেরাধ�েম েদাভাষী পিরেষবার বে�াব� করা েযেত পাের, যা  উপি্িতর উপর 
িনভর রশীে) 
 
EOC এর কাজ স�েকর  তথ� EOC'র েমাবাইে অ�ােপর মাধ�েম পাায়া েযেত পাের: 
 
(বাংো সং�রণ) 
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             Address

              Tel
          Fax
         Email
                  Website

SMS service

: 香港黃竹坑香葉道 41 號 16 樓

  16/F, 41 Heung Yip Road
  Wong Chuk Hang, Hong Kong.
: 852-2511 8211
: 852-2511 8142
: eoc@eoc.org.hk
: www.eoc.org.hk
: 6972566616538 
:

Fo r  p e o p l e  w i t h  h e a r i n g 
impairment/speech difficulties)

Information about the work 
of the EOC can be accessed via the EOC mobile apps:
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