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য ৌন, স্তনযদান, প্রতিবতিিাএবং সাধারণ কর্ মস্থলে বণ মগি হয়রাতন যেলক সরুক্ষা 

 

বৈষম্য আইন (বৈবৈধ সংশ োধনী) অধযোশে  ২০২০ )বিস্ক্রিবম্শন ন লেস্ক্রিশে ন - বম্শসশেনোস 

অযোশম্ন্ডশম্ণ্টস অবিিনযোন্স(  ১৯ল   িনু ২০২০লে কোর্ িকর হশ়েবিে। অধযোশে টি বেঙ্গ বৈষম্য 

অধযোশে   )লসক্স বিস্ক্রিবম্শন ন অবিিনযোন্স - এসবিও(, প্রবেৈন্ধী বৈষম্য অধযোশে  ) বিশিবৈবেটি 

বিস্ক্রিবম্শন ন অবিিনযোন্স  - বিবিও( এৈং ৈর্ ি বৈষম্য অধযোশে   )লরস বিস্ক্রিবম্শন ন অবিিনযোন্স 

আরবিও   (  সংশ োধন কশর সোধোরর্ কম্ িশেশে লর্ৌন, প্রবেৈবন্ধেো এৈং ৈর্ িগে হ়েরোবনর হোে লেশক 

সুরেো প্রেোন কশর, এম্নবক লর্খোশন লকোনও কম্ িসংস্থোন ৈো অনুরূপ কোশির সম্পকি লনই। এিোডোও, 

বেঙ্গ বৈষম্য (সংশ োধনী) অধযোশে )লসক্স বিস্ক্রিবম্শন ন- অযোশম্ন্ডশম্ণ্ট( ২০২১ , কম্ িসংস্থোন এৈং 

সোধোরর্ কম্ িশেে সহ লৈ  কশ়েকটি লেশে স্তনযেোনকোরী ম্বহেোশের হ়েরোবনর হোে লেশক সুরেোর 

িনয এসবিও )SDO(-টি সংশ োধন কশর। সোধোরর্ কম্ িস্থশে স্তনযেোশনর হ়েরোবন লেশক সুরেো সম্পবকিে 

সংশ োধনীসম্হূ  ১৯ল   িনু ২০২১-এ কোর্ িকর হশৈ। 

 

আইন কী বলে: 

এসবিও )SDO(-টির ধোরো ২৩এ )23A(-এর অধীশন, লর্ লকোনও কম্ িশেশের অং গ্রহনকোরী ৈযস্ক্রির 

পশে অনয ৈযস্ক্রিশক লর্ৌন হ়েরোবন  করো ৈো স্তনযেোনকোরী ম্বহেোশক হ়েরোবন করো লৈআইনী, র্োরো  

উভশ়ে একই কম্ িশেশের কম্ িস্থশে অং গ্রহর্কোরী। 

বিবিও )DDO(-টির ধোরো ২২এ )22A(- এর অধীশন, লকোনও কম্ িশেশের অং গ্রহর্কোরী এম্ন একিন 

ৈযস্ক্রির পশে লকোনও প্রবেৈবন্ধ  ৈযস্ক্রিশক হ়েরোবন করো লৈআইনী, র্োরো উভশ়ে একই কম্ িশেশের 

কম্ িস্থশে অং গ্রহর্কোরী। 

আরবিও  ) RDO(-টির ধোরো ২৪এ )24A(- এর অধীশন, কম্ িস্থশে অং গ্রহর্কোরী লকোনও ৈযস্ক্রির পশে 

অনয একিন ৈযস্ক্রির ৈশর্ ির বভবিশে লসই অনয ৈযস্ক্রিশক হ়েরোবন করো লৈআইনী, র্োরো উভশ়েই একই 

কম্ িশেশের কম্ িস্থশে অং গ্রহর্কোরী।  

 

কর্ মলক্ষত্র কী? 

একটি "কম্ িশেে"লক এম্ন একটি স্থোন বহসোশৈ সংজ্ঞোব়েে করো হ়ে: 

 লর্খোশন ৈযস্ক্রিটি কম্ িশেশের অং গ্রহর্কোরী বহসোশৈ কোি কশরন   ৈো 

 ৈযস্ক্রিটি একটি কম্ িশেশে অং গ্রহর্কোরী বহসোশৈ উপবস্থে েোশকন। 

সম্ভোৈয সোধোরর্ কম্ িশেশের উেোহরর্:  

 একটি সংস্থোর অবিস লর্খোশন ৈযস্ক্রিগর্ ইন্টোন িব প কশরন  

 ৈযোবরস্টোশরর লেম্বোর লর্খোশন ৈযস্ক্রিগর্ ব েোনবৈ  সোশৈবহ কোি  কশরন  

 প্রে িনী ৈুে ৈো একটি প্রে িনী লভনুয লর্খোশন কোশির সুবৈধোগুশেো ভোগ কশর লনও়েোর সুশর্োগ 

আশি   

 বৈবভন্ন সংস্থোর শ্রবম্কশের সোশে একই কোশির িো়েগো  লর্খোশন কোশির সুবৈধোগুশেো ভোগ কশর 

লনও়েোর সশুর্োগ আশি   

 সুপোরম্োশকিশি কোি করো পর্য প্রেোর সংস্থোর কম্ীশের সোশে সুপোরম্োশকিশি প্রেোরম্ূেক স্টযোন্ড 

ৈো কোউন্টোরগুবে  
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 েোেোন-এর উপর পর্য বৈস্ক্রি করো েোেোন শ্রবম্কশের সোশে বিপোিিশম্ন্ট লস্টোরগুবেশে 

কোউন্টোরগুবে  এৈং 

 েোেৈয ৈো লৈসরকোরী সংস্থোর (এনস্ক্রিও  - NGO) লসৈো লকন্দ্র লর্খোশন ৈযস্ক্রিরো লেচ্ছোশসৈীর কোি 

কশরন। 

কর্ মলক্ষলত্রর অংশগ্রহণকারী বেলি তক যবাঝায়? 

সংশ োবধে এসবিও )SDO(, বিবিও )DDO( এৈং আরবিও )RDO-র( অধীশন, লকোনও কম্ িশেশে 

অং গ্রহর্কোরী উভ়ে ৈযস্ক্রির কম্ িশেশে অনয লকোনও কম্ িস্থশের অং গ্রহর্কোরীলক প্রবেৈবন্ধেো  ৈো 

ৈশর্ ির কোরশর্ লর্ৌন হ়েরোবন করো, ৈো হ়েরোবন করো লৈআইনী। অধযোশেশ র অধীশন কম্ িশেশের 

অং গ্রহর্কোরীর সংজ্ঞো হে: 

 একিন বনশ়েোগকেিো   

 একিন কম্ী   

 একিন েুস্ক্রিৈদ্ধ শ্রবম্ক  

 একিনেুস্ক্রিৈদ্ধ  শ্রবম্শকর ম্োবেক  

 একিন কবম্ ন এশিন্ট  

 একিন কবম্ ন এশিশন্টর ম্োবেক  

 একটি িোশম্ ির অং ীেোর   

 একিন ব েোনবৈ   ৈো  

 একিন লসচ্ছোশসৈী।  

 

যেচ্ছালসবী - একিন ৈযস্ক্রি বর্বন বনশ়েোগকেিো ৈো কম্ িেোরীর সেম্েো ৈযেীে লেচ্ছোশসৈীর কোি 

কশরন। 

তশক্ষানতবশ - একিন ৈযস্ক্রি বর্বন ইন্টোন িব শপর িনয অনয ৈযস্ক্রির দ্বোরো বনর্ুি হন েশৈ লসই  ৈযস্ক্রির 

কম্ িেোরী নন। 

একটি "ইন্টোন িব প"-এর সংজ্ঞো হে, কোশির একটি সম়্ে র্ো একটি লপ োেোরী ৈো পডোশ োনোর লর্োগযেো 

অিিশনর িনয প্রশ়েোিনী়ে এৈং র্োর ম্শধয একটি ৈযোবরস্টোশরর লেম্বোশর ব েোনবৈব  অন্তভুিি  ৈো 

কোশির লর্ লকোনও সম়্েকোে র্ো সোধোরর্ে ইন্টোন িব প বহসোশৈ ৈর্ িনো করো হ়ে। 

 

য ৌন হয়রাতন বেলি তক যবাঝায়? 

লর্ৌন হ়েরোবনর েুটি রূপ রশ়েশি।  

(1) একিন ৈযস্ক্রির প্রবে অৈোবিে আেরর্ করো 

র্খন লকোনও ৈযস্ক্রি -   

 অনোকোস্ক্রিে লর্ৌন অনুগ্রহ েোশভর লেষ্টো কশর ৈো অশনযর কোশি লর্ৌন অনুগ্রশহর িনয 

অনোকোস্ক্রিে অনুশরোধ কশর  ৈো 

 অনয লকোনও ৈযস্ক্রির সোশে লর্ৌন প্রকৃবের অনোকোস্ক্রিে আেরশর্ িবডে হ়ে, র্ো  একটি 

রু্স্ক্রিসঙ্গে ৈযস্ক্রি, সম্স্ত পবরবস্থবে বৈশৈেনো কশর, ম্শন করশৈ লর্ অনয ৈযস্ক্রিটি েবেগ্রস্থ 

হশৈ, অপম্োবনে হশৈ ৈো ভীে হশৈ।  
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(2) লর্ৌন প্রবেকূে পবরশৈ  বেবর করো 

একিন ৈযস্ক্রি, একো ৈো অনযশের সোশে, লর্ৌন প্রকৃবের আেরশর্ িবডে হ়ে, র্ো অনয ৈযস্ক্রির 

িনয প্রবেকূে ৈো ভ়ে লেখোশনোর পবরশৈ  বেবর কশর। এই ধরশনর আেরর্, উেোহরর্েরূপ, লর্ৌন 

রবসকেো ৈো অশ্লীে িবৈ প্রে িশনর আকোশর হশে পোশর। 

 

লর্ৌন হ়েরোবনর বৈষ়েটি লৈআইনী, লর্ৌন-হ়েরোবনর ব কোর নোরী ৈো পুরুষ লর্ই লহোক নো লকন এৈং লর্ৌন 

হ়েরোবন করো ৈযস্ক্রিটি লর্ই বেশঙ্গরই  লহোক নো লকন  ।  

 

উদাহরণেরূপ: একজন চাোন শ্রতর্লকর য ৌন হয়রাতন 

লিইস্ক্রি একটি ৈড খুেলরো লেোকোশন েোেোন করো  ইশেকট্রবনক পর্যগুবের প্রেোরক বহসোশৈ কোি কশরন। 

বেবন খুেশরো লেোকোশনর ৈেশে প্রেোরক সংস্থোর কম্ িেোরী। লহনবর খুেলরো লেোকোনটির কম্ িেোরী এৈং 

লিইস্ক্রি লর্ বৈভোশগ কোি কশরন লসই একই বৈভোশগ কোি কশরন। লৈ  কশ়েক ৈোর লহনবর লিইস্ক্রির 

প্রবে লর্ৌন অনুগ্রহ েোশভর লেষ্টো কশরবিশেন, র্ো লিইস্ক্রিশক অপম্োবনে ও ভীে কশরবিে। এটি লকোনও 

সোধোরর্ কম্ িশেশে লিইস্ক্রির প্রবে লহনবর কেৃ িক লৈআইনী লর্ৌন হ়েরোবন হশে পোশর।  

 

 

স্তনযদান সম্পতকমি হয়রাতন বেলি তক যবাঝায়? 

 

স্তনযেোনকোরী ম্বহেোর প্রবে  হ়েরোবনর েুটি রূপ রশ়েশি। লর্খোশন লকোনও ৈযস্ক্রি লকোনও ম্বহেোশক 

স্তনযেোন করোর কোরশর্ হ়েরোবন কশর লসখোশন এটি  প্রশর্োিয: 

(1) একিন স্তনযেোনকোরী ম্বহেোর প্রবে অৈোবিে আেরর্ 

র্খন লকোনও ৈযস্ক্রি অনোকোঙ্ক্ষিে আেরশর্ িবডে হ়ে, র্ো একটি র্ুস্ক্রিৈোেী ৈযস্ক্রি, সম্স্ত 

পবরবস্থবে বৈশৈেনো কশর, অনুম্োন করশৈ লর্ ম্বহেোটি লসই আেরশর্ অসন্তুষ্ট, অপম্োবনে ৈো ভীে 

হশৈ।  

 

(2) প্রবেকূে ৈো ভ়ে লেখোশনোর পবরশৈ  বেবর করো 

একিন ৈযস্ক্রি, একো ৈো অনযশের সোশে, এম্ন আেরশর্ িবডে হ়ে র্ো ম্বহেোটির িনয প্রবেকূে 

ৈো ভীবেিনক পবরশৈ  বেবর কশর। 

 

আেরশর্র অন্তভুিি হে  লকোনও একটিৈিশৈয একিন ম্বহেোশক রোখো ৈো েোর উপবস্থবেশে ৈিৈযটি 

রোখো, ৈিৈযটি লম্ৌবখক ৈো বেবখে লর্ ভোশৈই লহোক নো লকন। 
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উদাহরণ : াাগ কলর যনয়য়া কর্ মস্থলে স্তনযদানকারী র্তহোর প্রতি হয়রাতন 

ই়েোন-উইং একটি সংস্থোর একিন কম্ িেোরী, র্ো একটি ভোগ কশর লনও়েো কম্ িস্থশে অবিশসর িো়েগো 

ভোডো লন়ে। ই়েোন-উইং েোর বনশ়েোগকেিোর সোশে সম্মে হশ়েবিে লর্ বেবন েোর ব শুর িনয কোশির ম্শধয 

েুধ লৈর করশে পোরশৈন। বনশ়েোগকেিো সম্মে হন লর্ ই়েোন-উইং েোর ৈুশকর েুধ কম্ীশের রোন্নোঘশরর 

বিশি রোখশে পোশরন , র্েের্ পর্ িন্ত এটি ৈুশকর েুধ বহসোশৈ বেবতে েোশক। েোক-বহং একটি টিকোেোর 

শ্রবম্ক লর্ ভোগ কশর লনও়েো কম্ িস্থেটিশে অনয সংস্থোর িনয টিকোেোবরর কোি কশরন। রোন্নোঘরটি 

বৈস্ক্রডংশ়ের লসই েেো়ে িো়েগো ভোডো লনও়েো সম্স্ত সংস্থোর িনয একটি ভোগ করো িো়েগো। েোক-বহং, 

কম্ িশেশের অং গ্রহর্কোরী বহসোশৈ রোন্নোঘশরর বিশি ৈুশকর েুধ লেশখন এৈং ই়েোন-উইং এৈং লসখোশন 

কম্ িরে অনযোনয ৈযস্ক্রির সোম্শন বেনৈোর রবসকেো কশর ৈশে লর্ ই়েোন-উইংশ়ের ৈুশকর েুধ "বনশ্চ়ে 

গরুর েুশধর লেশ়ে অশনক লৈব  সুেোেু"। এই িোেী়ে আেরর্ অনোকোস্ক্রিে আেরর্ হশে পোশর র্ো ই়েোন-

উইংশক অসন্তুষ্ট, েোবিে ৈো ভীে করশে পোশর এৈং েোই এটি একটি সোধোরর্ কম্ িশেশে লৈআইনী 

স্তনযেোন হ়েরোবন। 

 

প্রবেৈবন্ধেো ৈো ৈর্ িগে হ়েরোবন কী? 

প্রবেৈবন্ধেো হ়েরোবন হ'ে লকোনও ৈযস্ক্রির প্রবেৈবন্ধেো র বভবিশে অনোকোস্ক্রিে আেরর্, লর্খোশন একটি 

র্ুস্ক্রিসঙ্গে ৈযস্ক্রি ম্শন করশৈন লর্ ৈযস্ক্রিটিশক লসই আেরর্টির দ্বোরো অসন্তুষ্ট, েোবিে ৈো ভীে করো হশৈ। 

উেোহরর্েরূপ, এশে লকোনও ৈযস্ক্রির প্রবেৈবন্ধেো সম্পশকি অৈম্োননোকর ম্ন্তৈয ৈো আপবিকর লকৌেুক 

অন্তভুিি েোকশে পোশর। 

ৈর্ িগে হ়েরোবন েুটি পবরবস্থবেশে লৈআইনী: 

(1) একিন ৈযস্ক্রির প্রবে অৈোবিে আেরর্ করো 

লর্খোশন একটি ৈযস্ক্রি, অনয ৈযস্ক্রির ৈশর্ ির বভবিশে, অনোকোস্ক্রিে আেরশর্ িবডে হন র্ো একটি 

র্ুস্ক্রিসঙ্গে ৈযস্ক্রি ম্শন করশৈন লর্ অনয ৈযস্ক্রিটিশক লসই আেরর্টির দ্বোরো অসন্তুষ্ট, েোবিে ৈো 

ভীে করো হশৈ। 

(2) ৈর্ ি প্রবেকূে পবরশৈ  বেবর করো 

লর্খোশন একটি ৈযস্ক্রির ৈশর্ ির বভবিশে, লকোনও ৈযস্ক্রি ৈো ৈযস্ক্রিগর্ এম্ন আেরশর্ িবডে হন র্ো 

অনয ৈযস্ক্রির িনয প্রবেকূে ৈো ভ়ে লেখোশনোর পবরশৈ  বেবর কশর। 

 

উদাহরণ : একি  যেচ্ছালসবীরপ্রতিবতিিাহয়রাতন 

একটি েোেৈয সংস্থো সুবৈধো ৈস্ক্রিে পবরৈোরগুবেশক অনুেোশনর খোেয সরৈরোহ কশর। সংগিনটি বন়েবম্ে 

অবিশস খোৈোর সরৈরোহ ৈোিোইশ়ের িনয  লেচ্ছোশসৈীশের বনর্ুি কশর। একিন পযোরোশেস্ক্রিক এৈং 

হুইেশে়েোর ৈযৈহোরকোরী বম্িঃ সএুন, এক ৈির ধশর এই সংস্থো়ে লেচ্ছোশসৈক বিশেন। বম্িঃ সুএন এৈং 

েোেৈয সংস্থোর ম্শধয লকোনও কম্ িসংস্থোন সম্পকি লনই। র্খন বম্িঃ সুএন অবিসটিশে কম্ িরে বিশেন, 

েোেৈয সংস্থোর কম্ িেোরী বম্িঃ ও়েোং লৈ  কশ়েকৈোর বম্িঃ সুএন এৈং েোর প্রবেৈবন্ধেো সম্পশকি 

অৈম্োননোকর ম্ন্তৈয কশরবিশেন। ৈযঙ্গোত্মক সুশর এই কেো িোডোও বিশেনৈশে লর্ "আম্রো লকোনও 

প্রবেৈবন্ধ  ৈযস্ক্রিশক লকন বনশ়েোগ করবি, লস অকম্ ির্য" , বম্িঃ ও়েোং বম্স্টোর সএুনশক আরও ৈশেবিশেন: 

 "বম্িঃ সুএন, আপবন র্খন প্রবেৈবন্ধ  এৈং হুইেশে়েোশর ৈশসন েখন বক কশর আপনোর লকোনও ৈনু্ধ 
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েোকশে পোশর?" বম্িঃ ও়েোং এর এই ধরশনর আেরর্ লকোনও সোধোরর্ কম্ িশেশে বম্িঃ সুএন এর প্রবে  

লৈআইনী প্রবেৈবন্ধেো হ়েরোবন হশে পোশর।   

 

উদাহরণেরূপ: একজন চাোন শ্রতর্লকর বণ মগি হয়রাতন 

বম্শসস বিশ়েশগো, একিন বিবেবপশনো ম্বহেো, একটি ৈড খুেশরো লেোকোশন েোস্থয পর্যগুবের প্রেোরক 

বহসোশৈ কোি কশরবিশেন।  বেবন খুেরো লেোকোশন কম্ িেোরীর ৈেশে প্রেোরক বহসোশৈ েোস্থয পর্য সংস্থো দ্বোরো 

বনর্ুি বিশেন। বম্শসস লেউং, একিন েীনো ম্বহেো, বেবন খুেলরো লেোকোনটির কম্ িেোরী। বেবন বম্শসস 

বিল়েশগোর ম্শেো একই েোস্থয পর্য বৈভোশগ কযোব ়েোর বহসোশৈ কোি কশরন। বম্শসস লেউং প্রো়ে ই 

বিবেবপশনো ম্বহেোশের সম্পশকি বৈদূ্রপোত্মক রবসকেো  ও ম্ন্তৈয কশরন এৈং েোরো লকৈে গহৃকম্ী হও়েোর 

পশে উপরু্ি, েোরো সৈোই েুবর কশর এৈং অনয ম্বহেোর েোম্ীর সোশে বৈৈোহ-ৈবহভূিে সম্পকির্ুি হও়েোর 

সম্ভোৈনো রশ়েশিন ৈশে উশেখ কশরন। এই ম্ন্তৈযগুবে বম্শসস লেউং বম্শসস বিশ়েশগোর সোম্শন 

কশরবিশেন, এৈং বম্শসস লেউং িোশনন লর্ বম্শসস বিশ়েশগো একিন বিবেবপশনো। বম্শসস লেউং-এর 

ম্ন্তশৈয বম্শসস বিশ়েশগো অপম্োবনে লৈোধ কশরবিশেন। এটি একটি সোধোরর্ কম্ িশেশে প্রবেকূে এৈং 

ভ়ে লেখোশনোর পবরশৈ  বেবর কশর র্ো বম্শসস লেউং কেৃ িক বম্শসস বিশ়েশগোশক লৈআইনী ৈর্ িগে 

হ়েরোবন করো হশে পোশর।    

 

ইন্টোন ি এৈং লেচ্ছোশসৈকশের তনলয়াগ করা ৈযস্ক্রিশের েো়েৈদ্ধেো 

এসবিও )SDO(, বিবিও )DDO( এৈং আরবিও )RDO(-টির অধীশন, অশনযর কৃেকশম্ ির িনয 

েো়েৈদ্ধেোর ( বভকযোবর়েোস েোশ়েবৈবেটি)ধোরর্োটি প্রশর্োিয। এর অে ি লকোনও বনশ়েোগকেিো ৈো লকোনও 

এশিশন্টর ম্োবেক লকোনও কম্ িেোরীর ৈো এশিন্ট কৃে এসবিও )SDO(, বিবিও )DDO( এৈং 

আরবিও)RDO(-টির অধীশন লর্ৌন, স্তনযেোন, প্রবেৈবন্ধেো ৈো ৈর্ িগে হ়েরোবনর িনয েো়েৈদ্ধ েোকশৈন, 

বনশ়েোগকেিো ৈো ম্োবেক এই আইন সম্পশকি জ্ঞোে েোকুন ৈো নো েোকুন  ৈো এই স্ক্রি়েোটিশে সম্মে েোকুন 

বকংৈো নো েোকুন। একিন বনশ়েোগকেিোর একম্োে প্রবেরেো হে লর্খোশন েোরো  প্রম্োর্ করশে পোশরন লর্ 

েোরো কম্ িশেশে কোিটি লরোধ করোর িনয "র্ুস্ক্রিসঙ্গেভোশৈ ৈযৈহোবরক পেশেপ" বনশ়েবিশেন। 

এইরকম্ পবরবস্থবেশে লকোনও ম্োবেশকর - পশে লকোনও আইনী প্রবেরেো লনই। 

ইন্টোন ি ৈো লেচ্ছোশসৈক বনর্ুিকোরী ৈযস্ক্রির সোশে সম্পবকিে েো়েৈদ্ধেোর অনুরূপ ধোরর্ো কোর্ িকর করো 

হশ়েশি। সংশ োবধে এসবিও )SDO(, বিবিও )DDO( এৈং আরবিও )RDO( আরও ৈশে লর্ ইন্টোন িব প 

েেোকোেীন লকোনও ইন্টোন ি দ্বোরো করো একটি কোিশক ইন্টোন ি দ্বোরো এৈং লর্ ৈযস্ক্রি ইন্টোন িব শপর িনয 

ইন্টোন ি বনর্ুি কশরবিশেন েোর দ্বোরো করো একটি কোি বহসোশৈ বৈশৈেনো করো হশৈ, েো লসই কোিটি লসই 

ৈযস্ক্রির জ্ঞোশন ৈো অনুশম্োেশনর ম্োধযশম্ করো লহোক ৈো নো লহোক। 

একইভোশৈ, লেচ্ছোশসৈীর কোি সম্পোেন করোর সম়্ে লকোনও লেচ্ছোশসৈীর দ্বোরো সম্পোবেে একটি কোি 

লেচ্ছোশসৈীর দ্বোরো এৈং কোি সম্পোেশনর িনয লেচ্ছোশসৈীশক বনর্ুিকোরী ৈযস্ক্রির দ্বোরো সম্পোবেে একটি 

কোি বহসোশৈ বৈশৈবেে হ়ে, এই কোিটি লসই ৈযোস্ক্রির জ্ঞোশন ৈো অনুশম্োেশনর ম্োধযশম্ করো লহোক ৈো নো 

লহোক। 

ইন্টোন ি ৈো লেচ্ছোশসৈী বনর্িুকোরী ৈযস্ক্রির পশে লকৈে একটি প্রবেরেো রশ়েশি লর্খোশন বেবন প্রম্োর্ 

কশরন লর্ বেবন ইন্টোন িব প েেোকোেীন ৈো লেচ্ছোশসৈী কোি সম্পোেন করোর সম়্ে ইন্টোন ি ৈো 

লেচ্ছোশসৈকশক এই কোিটি ৈো লসই ৈর্ িনোর কোি করো লেশক বৈরে রোখশে র্েোর্েভোশৈ ৈযৈহোবরক 

পেশেপ বনশ়েশিন। ল ষ পর্ িন্ত আেোেে ম্োম্েোর পবরবস্থবে বৈশৈেনো করশৈ এৈং বসদ্ধোন্ত লনশৈ লর্ 

ইন্টোন ি ৈো লেচ্ছোশসৈী বনরু্িকোরী ৈযস্ক্রি কেৃ িক গহৃীে ৈযৈস্থোগুবে র্শেষ্ট বকনো। 
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কর্ মলক্ষলত্র সাধারণ হয়রাতন প্রতিলরালধর জনয াাে অনুশীেন 

প্রতিলরাধর্ূেক বযবস্থা: 

 লর্খোশন ৈযস্ক্রিশের সোশে কম্ িসংস্থোনম্ূেক লকোনও সম্পকি লনই, লসখোশন সোধোরর্ কম্ িস্থশের 

পবরবস্থবে অন্তভুিি করোর িনয লকোম্পোনী / সংস্থোর  হ়েরোবন লরোধকোরক নীবেগুবে বৈকো  ৈো 

সংশ োধন করুন  

 কোি শুরুর আশগ কম্ িেোরী, টিকোেোশরর শ্রবম্ক, েোেোন শ্রবম্ক, ব েোনবৈ  ৈো 

লেচ্ছোশসৈকশের ম্শেো প্রোসবঙ্গক ৈযস্ক্রিশের নেুন আইন ও সংস্থোর নীবেম্োেো সম্পশকি িোনোন   

 সোধোরর্ কম্ িশেশে কম্ িরে ৈযস্ক্রিশের দ্বোরো হ়েরোবন সম্পবকিে অবভশর্োগগুবে পবরেোেনো করশে 

েযোশনে স্থোপন করুন, এৈং অবভশর্োগ েযোশনে সম্পশকি েোশের অৈবহে করুন  এৈং 

 আইশনর পবরৈেিনগুবে এৈং আপশিি করো অভযন্তরীর্ হ়েরোবন বৈশরোধী নীবেগুবে সম্পশকি 

সোধোরর্ কম্ িস্থশে কম্ িরে সকে ৈযস্ক্রিশক বন়েবম্ে অনসু্মোরক এৈং প্রব ের্ সরৈরোহ করুন। 

 

প্রতিকারর্ূেক বযবস্থা 

 অবভশর্োগ ৈো হ়েরোবনর ঘিনোগুবে র্েোর্েভোশৈ এৈং সশঙ্গ সশঙ্গ পবরেোেনো করুন লর্ম্ন েেন্ত 

পবরেোেনো করো  

 হ়েরোবনর আরও ঘিনো র্োশে আর নো ঘশি লসই কোরশর্ অবভশর্োগকোরীর সম্মবে বনশ়ে কোশির 

ৈযৈস্থোশে অস্থো়েী সম্ন্ব়ে করুন  

 র্েোর্ে  িৃেোৈদ্ধ পেশেপ গ্রহর্ করুন, লর্ম্ন হ়েরোনকোরীশক সেকিেো িোবর করো ৈো গুরুের 

হশে, সম্ভোৈয ৈরখোস্ত করো, লর্খোশন অবভশর্োগটির সেযেো স্থোপন এৈং প্রম্োবর্ে হশ়েশি   

 ভবৈষযশে অনুরূপ হ়েরোবনর ঘিনো র্োশে নো ঘশি লসিনয প্রশ়েোিন ম্শেো কোশির ৈযৈস্থো উন্নে 

করুন  এৈং 

 হ়েরোবনর বৈষশ়ে লকোম্পোনী / সংস্থোর নীবে, অবভশর্োগ-পবরেোেনোর পদ্ধবে এৈং প্রবেশরোধম্ূেক 

ৈযৈস্থো বন়েবম্ে পর্ িোশেোেনো করুন।  

াাে অনুশীেলনর উদাহরণ 

একটি সোম্োস্ক্রিক লসৈো সংস্থো ৈ়েস্কশের লসৈো প্রেোশনর িনয, লর্ম্ন ৈোবডশে লেখশে র্োও়েোএৈং 

ৈ়েস্কশের িনয ঘশরো়েো পবরষ্কোশরর কোি সম্পোেন করোর িনয সম্শ়ে সম্শ়ে লেচ্ছোশসৈকশের বনশ়েোগ 

কশর। সংস্থোটি একটি লর্ৌন হ়েরোবন-বৈশরোধী নীবেম্োেো বেবর কশরশি, র্ো সম্স্ত পুশরো এৈং পোিি িোইম্ 

কম্ী, সহশর্োগী এৈং লেচ্ছোশসৈীশের িনয প্রশর্োিয। লেচ্ছোশসৈকশের েোশের লেচ্ছোশসৈশকর কোি শুরু 

করোর আশগ সংস্থোটির কম্ীশের দ্বোরো পবরেোবেে  একটি বিবিংশ়ে (অৈবহে করোর সম্োশৈ ) উপবস্থে 

হশে হ়ে। এিোডোও, প্রবেটি লেচ্ছোশসৈকশক সংস্থোটি, লেচ্ছোশসৈকশের ভূবম্কো এৈং েোব়েত্বগুবের 

পো োপোব  লর্ৌন হ়েরোবন-বৈশরোধী নীবে এৈং অবভশর্োগ েযোশনশের  একটি ভেোবণ্ট়েোর হযোন্ডৈুক সরৈরোহ 

করো হ়ে। লেচ্ছোশসৈকশের হযোন্ডৈুকটি পডশে হশৈ এৈং একটি েুস্ক্রি েোের করশে হশৈ র্োশে লৈোঝো 

র্ো়ে লর্ েোরো এর বন়েম্ ও বৈবধ লম্শন েেশে সম্মে।     

একজন কু্ষব্ধ বা হয়রাতনর তশকার বযক্তির তক করা উতচি? 

আবম্ একটি বৈশ্ববৈেযোেশ়ে বদ্বেী়ে ৈিশরর ম্বহেো আইন তশক্ষােী এৈং আম্োর অবভজ্ঞেো সম্ৃদ্ধ করোর 

িনয আবম্ একটি আইন িোশম্ ি ১০ -সপ্তোশহর তবনা লৈেশনর গ্রীশের ইন্টোন িব প যপলয়তি। আর্ার 

লকোনও ম্িবুর পায়য়ার অবধকার যনই এৈং আম্োর ইন্টোন িব প পতরচােনা কলর এর্ন  লকোনও 

কম্ িসংস্থোন েুস্ক্রি লনই। ইন্টোন িব শপর বদ্বেী়ে সপ্তোশহ িোশম্ ির একিন আইনিীৈী  াাাঁড়ার ঘলর আম্োর 

কোশি এশসবিশেন। বেবন আম্োর লকোম্র স্প ি কশরবিশেন এৈং ম্ন্তৈয কশরবিশেন লর্ আবম্ খুৈ 
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আকষ ির্ী়ে এৈং আম্োর যদহলসৌষ্ঠব লৈ  ভোে। বেবন ৈশেবিশেন লর্ আম্রো একতদন রাক্তত্রলবোয় যে  

করলি য লি পাতর,  খন বেবন আম্োশক ৈযস্ক্রিগেভোশৈ প্রব ের্ বেশে এৈং ক্লোশ়েন্টশের কীভোশৈ 

খুতশ করা  ায় লস সম্পশকি আর্ার সালে বকিু টিপস ভোগ কশর বনশে পোশরন। এ া তক য ৌন হয়রাতন? 

আর্ার কী  করা উতচৎ? 

উবকশের উপশরোি কাজি  লর্ৌন হ়েরোবন হলি পালর। 

 এসবিও )SDO(-টির সংশ োধনীর অে ি হ'ে সোধোরর্ কম্ িস্থশে ইন্টোন িশের লর্ৌন হ়েরোবন লৈআইনী, 

এম্নবক লর্খোশন ইন্টোন ি বনর্ুিকোরী সংস্থো এৈং ইন্টোশন ির ম্শধয লকোন কম্ িসংস্থোন সম্পকি লনই। 

 লর্ৌন হ়েরোবন বৈবভন্ন রূশপ আশস লর্ম্ন অনোকোস্ক্রিে  োরীবরক সংস্প ি, লকোনও ৈযস্ক্রির ৈো েোর 

লেশহর অং গুবের বেশক একেৃটষ্টশে ৈো েোেসোর েৃটষ্টশে েোকোশনো, েোর  রীর সম্পশকি ম্ন্তৈয 

করো ৈো লর্ৌন অনুগ্রহ েোশভর লেষ্টো করো। একটি রু্স্ক্রিসঙ্গে েৃেী়ে পে, সম্স্ত পবরবস্থবে 

বৈশৈেনো কশর, ম্শন করশৈন লর্ এশেৈযস্ক্রিটি অসন্তুষ্ট, অপম্োবনে ৈো ভীে হশৈ। 

 লর্ৌন হ়েরোবনর ম্শুখোম্ুবখ হও়েোর সম়্ে, আপনোশক হ়েরোনকোরী ( শের ) লক "নো" ৈেো উবেে। 

 হ়েরোনকোরীর নোম্, েোবরখ, সম়্ে, স্থোন এৈং ঘিনোর বৈৈরর্ এৈং সোেী র্বে েোশক েশৈ েো 

অন্তভুিি কশর কী ঘশিবিে লস সম্পশকি বৈস্তোবরে বেখুন। 

 আপনোর ইন্টোন িব প েেোরবক করো অবিসোর, বৈশ্ববৈেযোেশ়ে আপনোর টিউির ৈো আপনোর 

বৈশ্বোসভোিন ৈযস্ক্রিশের সোশে আশেোেনো করুন। 

 ে িোশম্ ি একটি অবভশর্োগ েোশ়ের করুন। িোম্ িটিশক নযোর্য ও বনরশপে পদ্ধবেশে অবভশর্োগটি 

পবরেোেনো করোর িনয অনুশরোধ করুন। 

 ইওবস )EOC(-র কোশি অবভশর্োগ েোশ়ের করুন, ৈো ম্োম্েো েোশ়ের করুন এৈং লিেো আেোেশে 

একটি অবভশর্োগ /েোৈী েোশ়ের করুন।        

 

কীাালব একজন কু্ষব্ধ এবং হয়রাতনর তশকার  বযক্তি  ইয়তস )EOC( –র কালি  অতাল াগ 

দালয়র করলি পালরন? 

বর্বন ম্শন কশরন লর্ েোরটি বৈষম্য বৈশরোধী অধযোশেশ র ৈর্ িনো অনুর্ো়েী  েোর বৈরুশদ্ধ বৈষম্য করো হশ়েশি, 

হ়েরোবন করো হশ়েশি ৈো কুৎসো রিোশনো হশ়েশি বেবন  ইয়তস )EOC(-র কোশি বেবখেভোশৈ অবভশর্োগ 

েোশ়ের করশে পোশরন এৈং নীশের একটি েযোশনশের ম্োধযশম্ অবভশর্োগটি  ইওবস )EOC(-র কোশি িম্ো 

বেশে পোশরন:   

  লম্শে বেটি   ইওবস )EOC( ওশ়েৈসোইশি অনেোইন িম্ ি দ্বোরো। 

 ইওবস )EOC( অবিশস ৈযস্ক্রিগেভোশৈ     িযোক্স 

 লিবেশিোন (শুধুম্োে অনুসন্ধোশনর িনয) 

 এসএম্এস )SMS( লসৈো  (ম্ূক/ৈবধরশের অনুসন্ধোশনর িনয)   

 

বৈষম্য-বৈশরোধী অধযোশে  সম্পবকিে েেন্ত: অন-েোইন েেন্ত িম্ ি 

বৈষম্য-বৈশরোধী অধযোশে  সম্পবকিে অবভশর্োগ: অন-েোইন অবভশর্োগ িম্ ি 

ইওবস )EOC( এর লসৈোসম্হূ  সম্পবকিে েেন্ত এৈং অবভশর্োগ: অন-েোইন িম্ ি 

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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একি  অতাল াগ ইয়তস )EOC( কীাালব পতরচােনা কলর? 

লকোনও েেন্ত ৈো অবভশর্োগ পোও়েোর পশর, এটি একটি অবভশর্োশগর  েি ৈো সীম্োশরখো পূরর্ কশরশি 

বকনো ইওবস )EOC( েো র্োেোই করশৈ, লর্ম্ন এটি বেবখেভোশৈ রশ়েশি বকনো, েুব্ধ ৈযস্ক্রি ৈো লসই ৈযস্ক্রির 

দ্বোরো অনুশম্োবেে লকোনও প্রবেবনবধ কেৃ িক েোশ়ের করো হশ়েশি বকনো  এৈং এর ম্শধয বৈষম্য বৈশরোধী 

অধযোশেশ র অধীশন লৈআইনী কোি করোর অবভশর্োগ রশ়েশি বকনো। 

একৈোর উপশরর  েিগুবে পরূর্ হশ়ে লগশে েেন্ত ৈো অবভশর্োগটিশক আনুষ্ঠোবনকভোশৈ অবভশর্োগ বহসোশৈ 

লশ্রর্ীৈদ্ধ করো হশৈ এৈং সশঙ্গ সশঙ্গ লকোনও লকস অবিসোরশক েো অনুসরর্ করোর িনয বনর্ুি করো 

হশৈ। ইওবস )EOC( অবভশর্োগগুবে পবরেোেনোর লেশে নযোর্যেো ও বনরশপেেোর নীবেগুবে লম্শন 

েেোকোেীন "আিোন্ত ৈযস্ক্রি- লকস্ক্রন্দ্রক" েৃটষ্টভবঙ্গ গ্রহশর্ প্রবেশ্রুবেৈদ্ধ। লকোনও অবভশর্োগ েেন্ত করোর 

সম়্ে, ইওবস )EOC( ম্োম্েোর সোশে সম্পবকিে সম্স্ত েেয র্োেোই করশৈ এৈং িবডে সম্স্ত পেশক 

প্রবেস্ক্রি়েো লেও়েোর পর্ িোপ্ত সুশর্োগ লেশৈ। লর্খোশন উপর্ুি ম্শন করো হশৈ, ইওবস )EOC( বৈৈোশে বেপ্ত 

পেগুবেশক সম্শঝোেোর ম্োধযশম্ বনষ্পবি করশে উৎসোবহে করশৈ, র্ো সম্পূর্ ি ঐস্ক্রচ্ছক। 

র্বে সম্শঝোেো ৈযে ি হ়ে, েশৈ অবভশর্োগকোরী বৈৈোেীশের বৈরুশদ্ধ লেও়েোবন ৈযৈস্থো লনও়েোরআইনী 

সহো়েেোর  িনয   ইওবস )EOC(-শে আশৈেন করশে পোশরন। সহো়েেোর িনয সম্স্ত আশৈেনগুবে 

প্রবেটষ্ঠে নীবেম্োেো অনুসোশর ইওবস )EOC(-র বেগযোে এণ্ড কম্শেন্টস কবম্টি বৈশৈেনো কশর।   

 

কীাালব ইয়তস )EOC( এর সালে য াগাল াগ করলবন? 

লিোনিঃ     (522) 2211 5211 (শুধুম্োে সোধোরর্ অনুসন্ধোশনর িনয)  

িযোক্সিঃ    (522) 2211 5142   

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

ইশম্ইে:    eoc@eoc.org.hk  (শুধুম্োে সোধোরর্ অনুসন্ধোশনর িনয)  

এসএম্এস )SMS( লসৈো  : 6722266616235 (ম্কূ/ৈবধরশের অনুসন্ধোশনর িনয)   

 (ৈৈষম্য-বৈশরোধী অধযোশেশ র অধীশন বৈষম্য সম্পবকিে অনুসন্ধোন এৈং অবভশর্োশগর িনয, অনুগ্রহ 

কশর উপশরর অনেোইন িম্ িগুবে ৈযৈহোর করুন)  

 

 

সর্ান সুল াগ )ইকুয়াে অপারচয যতনি স কতর্শন 

এতপ্রে ২০২১ 

 

 

দ্রষ্টৈযিঃ এই পুস্ক্রস্তকোটি শুধুম্োে লরিোশরশন্সর িনয এৈং এটিশক আইনী পরোম্শ ির বৈকল্প বহসোশৈ 

বৈশৈেনো করো উবেে ন়ে। 


