


সং�া ও উদাহরণ 
1. েরস িডসি�িমেনশন অিডর ননা্ (RDO) বলেত কী েবাঝায় 

RDO হল একি ৈবষময-িবেরাধী আইন েযি মানুষেক তােদর জািতর িভিতেত ৈবষময, হয়রািন 
এবং িন�াবােদর িবরেে সুর�া েদওয়ার জনয  2008 সােলর জলুাই মােস জাির করা হেয়িছল। 
RDO এর অধীেন, একজন বযিিেক তার জািতর িভিতেত ৈবষময, হয়রািন এবং িন�াবাদ করা 
েবআইিন। 10 জলুাই 2009 েথেক RDO কাযরকরী হেয়েছ। 
 

2. আমােদর েকন RDO এর �েয়াজন হয়? 
বতর মােন, হংকং এর জনসংখযার �ায় 5 % অংশ জািতগত সংখযাললুেদর িনেয় গিত হয়। অনয 
বযিির �থা, সং�ৃিত, এবং ভাষার সােথ পিরচয় না থাকার ফেল অনযানয জািতভুি দেলর �িত 
কসং�ার ও ছেক বাঁধা ধারণা গেড় উঠেত পাের। কখেনা কখেনা, এই সকল কসং�াররিল 

ৈবষময, হয়রািন এবং িন�াবােদর কারণ হয়। 
 
ই�ারনযাশানাল কনেভনশন অন দা এিলিমেনশন অফ অল ফমরস অফ েরিসয়াল 
িডসি�িমেনশন (ICERD) -এর অধীেন জািতগত ৈবষময িনিষে করা ও দরূ করার  দািয়� 
হংকং এর আেছ। এছাড়াও ই�ারনযাশানাল েকােভনযা� অন ইকনিমক, েসাশযাল অযা্ 
কালচারাল রাইটস (ICESCR) এর অধীেন হং কং এর একি বাধযবাধকতা আেছ যােত 
িন�য়তা েদওয়া যায় েয চুিিপ�িেত জাির করা অিধকাররিল জািত বা অনযানয অব�ার 
িভিতেত েয েকােনা �কার ৈবষময ছাড়াই �েয়াগ করা যােব।1 জািত সং�া�, জিতগত হয়রািন 
এবং িন�াবােদর উপর িভিত কের �িতকল আচরেণ যুি হওয়ােক RDO-এর প� েথেক 
েবআইিন েলাষণা করা হেয়েছ। RDO কাযরশীল থাকেল, িবিভ� জািতর মানষু একি স�দায় 
িহসােব জীবনযাপন ও কাজকমর করেত পােরন, যার ফল�রপ হংকং-এর সং�ৃিত সমেৃ হেব 
এবং আ�জর ািতক পিরম�েল এি �েয়ােগর জনয �িতেযািগতাপূণর মেনাভাব বৃিে করেব। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 �াথিমক আইনির ধারা 39 অনসুাের HKSAR এর ে�ে� ICESCR �যুি হয় 

1 �াথিমক আইনির ধারা 39 অনসুাের HKSAR এর ে�ে� ICESCR �যুি হয় 
2 আেরা িববরেণর জনয অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর 
(Code of Practice on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

3 অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

4 অন�ুহ কের RDO ধারা 4 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

5 অন�ুহ কের RDO ধারা 6 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

6 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

7 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

8 অন�ুহ কের RDO ধারা 45 ও 46 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of 
Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

9 অন�ুহ কের RDO ধারা 10, 15, 17-22, 24-29, 34-36, 38-39 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ 
সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 3 েদখুন 

10 অন�ুহ কের RDO ধারা 11-14, 23, 30-33, 37, 40 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� 
কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

11 অন�ুহ কের RDO এর ধারা 26-27 েদখুন 
12 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 6 এর িচ� 12 েদখুন 

13 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 5 েদখুন 

 



3. জািত বলেত কী েবাঝায়? 
RDO অনুসাের, একজন বযিির �সে� জািতর অথর হল বযিিির জািত, বণর, বংশ, জাতীয় বা 
জািতগত উৎস। জািতগত েগা�ী কথার অথর হল বযিিেদর একি েগা�ী েযিেক জািত, বণর, বংশ, 

জাতীয় বা জািতগত উৎস উে�খ কের সনাি করা যায়। একজন বযিির জািতগত েগা�ী উে�খ 

করেল েসই বযিিি েয জািতগত েগা�ীর অ�ভুর ি েসিরই উে�খ করা হয়।2 

 
4. RDO এর অধীেন েকানগিল "জািত"র অ�ভুর ্ নয়? 

ধমর  েকােনা জািত নয়। ধেমরর উে�খ কের বণরনা েদওয়া বযিিেদর একি েগা�ী RDO এর সং�ার 

অনুসাের একি জািতগত েগা�ী নয়। ধেমরর িভিতেত ৈবষময করার ে�ে� RDO �েযাজয হয় না।  
তেব, ধেমরর সােথ স�িকর ত িকছু আবশযকতা বা শতর াবলী অ�তয�ভােব িনিদর্ িকছু জািতগত 
েগা�ীর িবরেে ৈবষময করেত পাের, এবং এি লটেল RDO �েযাজয হেত পাের। 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 আেরা িববরেণর জনয অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর 
(Code of Practice on Employment) অধযায় 2 েদখুন 
3 অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

1 �াথিমক আইনির ধারা 39 অনসুাের HKSAR এর ে�ে� ICESCR �যুি হয় 
2 আেরা িববরেণর জনয অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর 
(Code of Practice on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

3 অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

4 অন�ুহ কের RDO ধারা 4 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

5 অন�ুহ কের RDO ধারা 6 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

6 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

7 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

8 অন�ুহ কের RDO ধারা 45 ও 46 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of 
Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

9 অন�ুহ কের RDO ধারা 10, 15, 17-22, 24-29, 34-36, 38-39 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ 
সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 3 েদখুন 

10 অন�ুহ কের RDO ধারা 11-14, 23, 30-33, 37, 40 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� 
কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

11 অন�ুহ কের RDO এর ধারা 26-27 েদখুন 
12 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 6 এর িচ� 12 েদখুন 

13 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 5 েদখুন 

 



5. জািতগত ৈবষমন বলেত কী েবাঝায়? 
সাধারণ কথায়, জািতগত ৈবষময বলেত েবাঝায় মানুেষর জািতর উপর িভিত কের তােদর সােথ 
�িতকল আচরণ করা। 
 
দইু ধরেনর জািতগত ৈবষময আেছ: �তয� ও পেরা�।4 

 
�তন্ ৈবষমন 
যখন একই পিরি�িতেত  একজন বযিির বা তার িনকট আতীেয়র জািতর কারেণ তাঁর সে� 
অনয একজন বযিির তুলনায় �িতকল আচরণ করা হয় তখন �তয� ৈবষময লেট। একজন 

বযিিেক তার জািতর িভিতেত আলাদা কের েদওয়াই হল �তয� ৈবষময। উদাহরণ: পািক�ানী 
বংেশা�ূত একজন বযিি িযিন সাবলীলভােব কযাে�ািনজ বেলন এবং একি চীনা নাম �হণ 
করেছন িতিন েসলসপাসরেনর চাকিরর জনয েটিলেফানেযােগ আেবদন কেরন এবং একি 
সা�াৎকােরর জনয তােক ডাকা হয়। িক�, তার েচহারা িনেদরশ কের েয িতিন পািক�ানী 
বংেশা�ূত, তাই যখন িতিন সা�াৎকােরর জনয আেসন তখন তােক িমথযা  বলা হয় েয অনয 
কাউেক ইিতমেধযই িনেয়াগ করা হেয়েছ এবং সা�াৎকার িনেত অ�ীকার করা হয়।  এি হল 
জািতর িভিতেত করা �িতকল আচরণ, যিদ না পািক�ানী বংেশা�ূত নন এমন অনয একজন 
চাকির–�াথ�েকও েসে�ে� সা�াৎকার িনেত অ�ীকার না করা হেয় থােক।  এি হল RDO এর 

অধীেন একি েবআইিন কাজ। 
 
পেরা্ ৈবষমন 
পেরা� ৈবষময  হল যখন একি একই আবশযকতা (আইন, নীিত, িবিধ, শতর  বা কাযর�ণালী) বা 
শতর াবলী, যা অ-জািতগত িভিতেত সমথরনেযাগয নয়, েসিেক িবিভ� জািতর মানুেষর উপের 
সমানভােব �েয়াগ করা হয় িক� েযির একি সুিনিদর্ েগা�ীর উপের একি অনযাযয �ভাব 
আেছ কারণ (i) অনযানয জািতগত েগা�ীর মানুষেদর সংখযার তুলনায় েসই জািতগত েগা�ীর 
শধুমা� অ� সংখযক মানুষই েসই আবশযকতাি পূরণ করেত পােরন, এবং/বা (ii) েসই সুিনিদর্ 
েগা�ীর বযিিেদর কােছ আবশযকতাি �িতকর কারণ তারা েসি পূরণ করেত পােরন না। 
উদাহরণ: একি খাদয পযােকিজং কারখানায় �া�য ও িনরাপতার কারেণ দািড় রাখা স�ূণররেপ 
িনিষে করা হল এমন একি আবশযকতা বা শতর  েযি অনযানয জািতগত েগা�ীরিলর সােথ 
তুলনায়, িশখেদর (যােদর �থা অনুযায়ী দািড় রাখেত হয়) মেতা জািতগত েগা�ীর �িত 
পেরা�ভােব ৈবষেমযর সৃি্ কের, যিদ তথয েথেক েদখা যায় েয এি স�ণূররেপ িনিষেকরণ 
সমথরনেযাগয নয়, উদাহরণ�রপ,  �া�য ও িনরাপতার মানদ্রিল পূরণ করার জনয  েফস মা� 
বযবহার করা সে�াষজনক হেত পাের।    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 অন�ুহ কের RDO ধারা 4 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 



িন�েহর মাধনেম ৈবষমন করা 
িন�েহর মাধযেমও জািতগত ৈবষময লেট যিদ একজন বযিি অপর একি 
বযিির সােথ অনয আর একজন বযিির তুলনায় অেপ�াকৃত কম 
অনুকল আচরণকরা হয়, কারণ েসই বযিিি বা একি তৃতীয় প� 
RDO এর অধীেন সুরি�ত একি কাজ কেরেছন, েযমন িতিন একি 
জািতগত ৈবষময সং�া� অিভেযাগ করেছন বা করার পিরক�না 
করেছন, িক�া িতিন আইিন পদে�প �হণ করেছন বা অনয কাউেক 
েসি করেত সাহাযয করেছন। উদাহরণ: েনপালী বংেশা�ূত একজন 
মযােনজােরর িবরেে িন�েহর মাধযেম ৈবষময করা হয় যিদ িতিন 
অিভেযাগ কেরন েয জািতর িভিতেত অনয একজন চীনা বংেশা�ূত 
মযােনজােরর েথেক তােক কম বািষরক েবানাস েদওয়া হেয়েছ, এবং িতিন 
এই অিভেযাগি করার কারেণ সং�াি তােক বরখা� করার িসো� 

েনয়।5 

 
6. জািতগত হয়রািন বলেত কী েবাঝায়? 

যিদ একজন বযিি অপর একজন বযিির বা তার িনকট আতীেয়র 
জািতর কারেণ তার সােথ অযািচত, অবমাননাকর, অপমানজনক বা 
আ�মণাতক আচরেণ যুি হন, যা েসই বযিিেক িবপ�, অপমািনত বা 
অপদ� অনুভব করায় তাহেল এি হল জািতগত হয়রািন।  জািতগত 
হয়রািন েয েকােনা রেপ হেত পাের --- শারীিরক, চা�ুষ, েমৗিখক বা অ-
েমৗিখক--- এবং এমনিক একি একক লটনাও জািতগত হয়রািনর 
অ�ভুর ি হেত পাের। এি েসে�ে�ও লেট যখন একজন বযিি অনয 
একজন বযিির বা তার িনকট আতীেয়র জািতর কারেণ তার জনয 
জািতগতভােব শ�তাপূণর একি পিরেবশ সৃি্ কের।   এই আইন 

অনুসাের জািতগত হয়রািন করা েবআইিন। উদাহরণ: কাউেক 
অপমানজনক নােম ডাকা, েযি িকছু সংখযক জািতগত েগা�ীর 
মানুেষর কােছ আপিতকর বা অভ� মেন হেত পাের, বা মানুেষর সােথ 
কথা বলার সমেয় তােদর জািতর উপর িভিত কের মযরাদাহািনকর বা 
আপিতকর বাচনভি� বযবহার করা জািতগত হয়রািন হেত পাের।6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 অন�ুহ কের RDO ধারা 6 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 
6 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

1 �াথিমক আইনির ধারা 39 অনসুাের HKSAR এর ে�ে� ICESCR �যুি হয় 
2 আেরা িববরেণর জনয অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর 
(Code of Practice on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

3 অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

4 অন�ুহ কের RDO ধারা 4 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

5 অন�ুহ কের RDO ধারা 6 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

6 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

7 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

8 অন�ুহ কের RDO ধারা 45 ও 46 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of 
Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

9 অন�ুহ কের RDO ধারা 10, 15, 17-22, 24-29, 34-36, 38-39 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ 
সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 3 েদখুন 

10 অন�ুহ কের RDO ধারা 11-14, 23, 30-33, 37, 40 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� 
কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

11 অন�ুহ কের RDO এর ধারা 26-27 েদখুন 
12 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 6 এর িচ� 12 েদখুন 

13 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 5 েদখুন 

 



 
7. জািতগতভােব শ�তাপণূর পিরেবশ বলেত কী েবাঝায়? 

একজন বযিির �িত জািতগত কসং�ারপূণর অবাি�ত আচরণ বা বযবহােরর মাধযেম সৃ্ একি 
ভীিত�দ কােজর পিরেবশ যা েসই বযিিির কাজ স�াদেন বাধা সৃি্ কের। বযবহারি সুিনিদর্ 

বযিিিেক ল�য কের �তয� বা সেচতনভােব করার �েয়াজন েনই। উদাহরণ: িনিদর্ েকােনা 
জািতগত েগা�ীর ে�ে� আপিতকর হেত পাের এমন েদওয়াল িলখন বা ে�াগান বা অনযানয ব� 
�দশরন জািতগত শ�তাপূণর পিরেবেশর অ�ভুর ি হেত পাের।7 

 
8. জািতগত িন�াবাদ বলেত কী েবাঝায়? 

এি হল জনসমে� করা েকােনা একি কাজ েযি েকােনা একজন বযিির জািতর কারেণ তার 

�িত লৃণা, ররতর তাি�েলযর উে�ক কের, বা তােক িনেয় তী� পিরহাস কের। বযিিেদর বা 
তােদর স�িতর বা আবােসর বা�ব �িতর হমিকপূণর েয েকােনা জািতবাদী �েরাচনােক ররতর 
িন�াবাদ িহসােব িবেবচনা করা হয় এবং তা $100,000 এর একি সবরািধক জিরমানা ও 
সবরািধক দইু বছেরর কারাবােসর শাি�েযাগয অপরাধ।  8 

 
 

বনািি 
9. েকান েকান ে্�গিল RDO এর আওতাভু্?  

RDO কেয়কি ে�ে� সুর�া �দান কের, িন�িলিখতরিল যার অ�ভুর ি:9 
• কমরিনেয়াগ 
• িশ�া 
• পণয�বয, সুেযাগ-সুিবধা বা পিরেষবার বযব�া 
• আবােসর িবিলবযব�া বা বযব�াপনা 
• জন সং�া, ইতযািদর জনয েভাট েদওয়ার েযাগযতা এবং েভােট দাঁড়ােনা 
• একজন বযািররােরর েচ�াের �িশ�ণ �হণ করার (pupilage) বা �-িনযুি েপশাজীবী 

(tenancy) িহসােব েযাগ েদওয়ার ��াব 
• �াবরিলেত অংশ�হণ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 
8 অন�ুহ কের RDO ধারা 45 ও 46 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of 
Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 
9 অন�ুহ কের RDO ধারা 10, 15, 17-22, 24-29, 34-36, 38-39 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ 
সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 3 েদখুন 

1 �াথিমক আইনির ধারা 39 অনসুাের HKSAR এর ে�ে� ICESCR �যুি হয় 
2 আেরা িববরেণর জনয অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর 
(Code of Practice on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

3 অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

4 অন�ুহ কের RDO ধারা 4 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

5 অন�ুহ কের RDO ধারা 6 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

6 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

7 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

8 অন�ুহ কের RDO ধারা 45 ও 46 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of 
Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

9 অন�ুহ কের RDO ধারা 10, 15, 17-22, 24-29, 34-36, 38-39 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ 
সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 3 েদখুন 

10 অন�ুহ কের RDO ধারা 11-14, 23, 30-33, 37, 40 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� 
কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

11 অন�ুহ কের RDO এর ধারা 26-27 েদখুন 
12 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 6 এর িচ� 12 েদখুন 

13 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 5 েদখুন 

 



10. RDO কী হং কং এর সকল কমরিনেয়াগকারীেক অ�ভুর ্ কের?  
হযাঁ, RDO হং কং এর সকল কমরিনেয়াগকারীর ে�ে� �েযাজয হয়, শধুমা� েযে�ে� কমরচারীরা হং 
কং এর বাইের স�ূণররেপ বা �ধানত কাজ কেরন েসরিল ছাড়া।  
 

11. RDO এর অধীেন বনিত�মগিল কী কী? 
RDO িন�িলিখত বযিত�মরিল �দান কের েযির অধীেন জািতর কারেণ, বা জািতর উপর 
একি �ভাব আেছ এমন গৃহীত িসো�রিল েবআইিন হেব না:10 
• �কৃত েপশাদারী েযাগযতা 
• হং কং এর বাইের বযবহােরর জনয দ�তারিলর �িশ�ণ 
• িবেশষ দ�তা, �ান বা অিভ�তাস�� বযিিেদর কমরিনেয়াগ 
• �ানীয় এবং িবেদেশ কমরিনেয়ােগর িবদযমান শতর রিল 
• কবর�ান, �শান বা েদহাবেশষ র�ণ�ল (columbarium) 
• িবেশষ বযব�া  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 অন�ুহ কের RDO ধারা 11-14, 23, 30-33, 37, 40 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� 
কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

1 �াথিমক আইনির ধারা 39 অনসুাের HKSAR এর ে�ে� ICESCR �যুি হয় 
2 আেরা িববরেণর জনয অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর 
(Code of Practice on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

3 অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

4 অন�ুহ কের RDO ধারা 4 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

5 অন�ুহ কের RDO ধারা 6 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

6 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

7 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

8 অন�ুহ কের RDO ধারা 45 ও 46 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of 
Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

9 অন�ুহ কের RDO ধারা 10, 15, 17-22, 24-29, 34-36, 38-39 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ 
সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 3 েদখুন 

10 অন�ুহ কের RDO ধারা 11-14, 23, 30-33, 37, 40 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� 
কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

11 অন�ুহ কের RDO এর ধারা 26-27 েদখুন 
12 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 6 এর িচ� 12 েদখুন 

13 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 5 েদখুন 

 



সিুনিদর ্ উদাহরণগিল 
12. আিম একজন িফিনিপেনা এবং চাইিনজ পড়েত না পারার কারেণ 

একজন িনেয়াগকতর া িক তার সং�ায় আমােক একি চাকিরর 
ই�ারিভউ বা পদ িদেত অ�ীকার করেত পােরন? 
একজন িনেয়াগকতর া কাউেক শধুমা� তার জািতর কারেণ একি চাকিরর ই�ারিভউ বা পদ িদেত 
অ�ীকার করেত পােরন না। িনেয়াগকতর া যিদ একজন �াথ�েক এই িভিতেত বািতল কেরন তাহেল 

তােক �মাণ করেত হেব েয চীনা ভাষা পড়ার দ�তা চাকিরর একি সমথরনেযাগয আবশযকতা। 
অনযথায়, এি ৈবষময হেত পাের। 
 
 

13. আমার জািতর কারেণ একি পিরেষবা �দানকারী বা একি 
িশ্ামলূক �িত�ান িক আমােক পিরেষবা বা সুেযাগ-
সুিবধাগিল �দান করেত অ�ীকার করেত পাের? 
একজন বযিির জািতর কারেণ পণয�বয, পিরেষবা বা সুেযাগ-সুিবধারিল �দান করেত অ�ীকার 
করা একি পিরেষবা �দানকারীর পে� েবআইিন। একজন িশ�াথ�র জািতর কারেণ তােক 
অযাডিমশন িনেত অ�ীকার করা, বা বিহ�ার করা একি িশ�ামূলক �িত�ােনর পে�ও 
েবআইিন।  11  

 

14.আিম িক পিরেষবা �দানকারীেদর বা আমার িনেয়াগকতর ােক 
আমার িনেজর ভাষায় তেথনর উপাদানগিল �দান করার 
অনেুরাধ করেত পাির?  
এই আইেনর অধীেন জািতগত সংখযাললু ভাষারিলেত তেথযর উপাদানরিল অনুবাদ করার 
েকােনা আবশযকতা েনই। তেব, জািতগত  ঐকয �চােরর �ােথর পিরেষবা �দানকারী এবং 
িনেয়াগকতর ােদর েযাগােযােগর একি কাযরকরী পেিত বহাল রাখা উিচত এবং সকেলর �িত সমান 
আচরণ করা উিচত, যিদ তােদর মে�ল/কমরচারীরা অ-চীনা ভাষাভাষী েগা�ীরিল েথেক আেসন 

এবং িনিদর্ িকছু অপিরহাযর তথয অনুবাদ করার �েয়াজন হেত পাের (েযমন �া�য ও িনরাপতা)।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 অন�ুহ কের RDO এর ধারা 26-27 েদখুন 

1 �াথিমক আইনির ধারা 39 অনসুাের HKSAR এর ে�ে� ICESCR �যুি হয় 
2 আেরা িববরেণর জনয অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর 
(Code of Practice on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

3 অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

4 অন�ুহ কের RDO ধারা 4 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

5 অন�ুহ কের RDO ধারা 6 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

6 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

7 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

8 অন�ুহ কের RDO ধারা 45 ও 46 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of 
Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

9 অন�ুহ কের RDO ধারা 10, 15, 17-22, 24-29, 34-36, 38-39 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ 
সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 3 েদখুন 

10 অন�ুহ কের RDO ধারা 11-14, 23, 30-33, 37, 40 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� 
কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

11 অন�ুহ কের RDO এর ধারা 26-27 েদখুন 
12 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 6 এর িচ� 12 েদখুন 

13 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 5 েদখুন 

 



15. আিম িক আমার কমরচারী বা িশ্াথ�েদর �িত "পাগিড় নয়" 
আবশনকতাি �েয়াগ করেত পাির? 
সকল কমরচারী বা িশ�াথ� পাগিড় পরেত পারেবন না এই আবশযকতাি িশখেদর িবরেে 
পেরা�ভােব ৈবষমযমূলক হেত পাের, যারা বা�েব এি েমেন চলেত পারেবন না, কারণ তারা 
িব�াস কেরন েয তােদর পাগিড় পরার অনুমিত না েদওয়া হেল তারা তােদর পিরিচিত হািরেয় 
েফলেবন। তেব, েমরামেতর কমরশালা, িনমরােণর �লরিলেত, বা বৃিতমূলক �িশ�েণর �াসরিলেত 
কমরচারী/িশ�াথ�েদর সুর�াদায়ক েহডিগয়ার পরেত হেব এই শতর ি যিদ তােদর আলােতর ঝঁুিক 
েথেক সুর�া েদওয়ার িনরাপতামূলক কারণরিলর জনয আেরাপ করা হয় তাহেল এি ৈবষেমযর 
অ�ভুর ি হেব না।12 

 
 

16. আিম একজন ভাল িনেয়াগকতর া হেত চাই; জািতগত সামন 
সুিনি�ত করার জনন েকান ধরেনর বে�াব� আিম আমার 
কমরচারীেদর �দান করব? 
জািতগত সাময �চার করার জনয আপনােক RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস 
িবিধর (Code of Practice on Employment) সুপািরশকৃত কাযরাভযাসরিল �হণ করেত 
উৎসািহত করা হয়।13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 6 এর িচ� 12 েদখুন 
13 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 5 েদখুন 

1 �াথিমক আইনির ধারা 39 অনসুাের HKSAR এর ে�ে� ICESCR �যুি হয় 
2 আেরা িববরেণর জনয অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর 
(Code of Practice on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

3 অন�ুহ কের RDO ধারা 8 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 2 েদখুন 

4 অন�ুহ কের RDO ধারা 4 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

5 অন�ুহ কের RDO ধারা 6 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

6 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

7 অন�ুহ কের RDO ধারা 7 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice 
on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

8 অন�ুহ কের RDO ধারা 45 ও 46 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of 
Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

9 অন�ুহ কের RDO ধারা 10, 15, 17-22, 24-29, 34-36, 38-39 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ 
সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 3 েদখুন 

10 অন�ুহ কের RDO ধারা 11-14, 23, 30-33, 37, 40 এবং RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� 
কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) অধযায় 6 েদখুন 

11 অন�ুহ কের RDO এর ধারা 26-27 েদখুন 
12 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 6 এর িচ� 12 েদখুন 

13 অন�ুহ কের RDO এর অধীেন কমরিনেয়াগ সং�া� কাযরাভযাস িবিধর (Code of Practice on Employment) 
অধযায় 5 েদখুন 

 



একি অিভেযাগ দােয়র করা 
17. আমার �িত জািতগত ৈবষমন, হয়রািন বা 

িন�াবাদ করা হেল আিম কী করেত পাির? 
আপিন িন�িলিখত িবক�রিলর মেধয েথেক একি বা 
একািধক েবেছ িনেত পােরন: 
• এি যিদ িশ�া বা পণয�বয, পিরেষবা ও সুেযাগ-সুিবধারিলর বযব�া 
স�িকর ত হয় তাহেল িশ�ামূলক �িত�ান বা পিরেষবা 
�দানকারীেদর কােছ একি অিভেযাগ দােয়র করন। 

• এি যিদ কমরিনেয়াগ স�েকর  হয় তাহেল পিরচালকবেগরর কােছ 
একি অিভেযাগ দােয়র করন। 

• ইকযয়াল অপরচুিনি কিমশন (EOC) এর কােছ একি অিভেযাগ 
দােয়র করন। 

• আপিন িনেজ বা আপনার িনেজর আইনজীিবর মাধযেম আপনার 
লটনাি আদালেত েপশ করন। 

 
লটনাি লটার পের অিবলে� এবং যথাস�ব স�ূণররেপ িলিপবে করা 
রর�পূণর যােত আপিন একি অিভেযাগ দােয়র করার বা আইিন 
পদে�প �হেণর িসো� িনেল আপনার সে� লটা লটনাির সিকতা ও 

রর� সুিনি�ত করা যায়। 

18.আিম কীভােব EOC এর কােছ একি 
অিভেযাগ দােয়র করেত পাির? 
একি অিভেযাগ অবশযই EOC-েক িলিখতভােব উে�শ কের জমা িদেত 
হেব। অিভেযাগরিল অনলাইন, বা ডাক, ফযাা, ইেলক�িনক েমল 

মাধযেম বা বযিিগতভােব জমা েদওয়া েযেত পাের।    পিরিচিত যাচাই 
করার উে�েশয, �িত�� বযিি ও/বা �িত�� বযিির একজন 
�িতিনিধেক অবশযই তার ৈবধ পিরিচিতর নিথ EOC-েক �দান করেত 
হেব। 
 
ফমরি পূরণ করার জনয আপনার যিদ সহায়তার �েয়াজন হয়, তাহেল 
আপিন 2511 8211 ন�ের EOC হটলাইেন েফান করেত পােরন বা EOC-
েক complaint@eoc.org.hk এ ইেমল করেত পােরন।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. েক একি অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন? 
আপিন িনেজ অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন অথবা আপনার প� েথেক অিভেযাগ দােয়র 
করার জনয একজন �িতিনিধেক িনযুি করেত পােরন। আপিন এি বযিিগতভােব বা 

দলগতভােবও করেত পােরন। 
 

20. একি অিভেযাগ দােয়র করার কতটা সময়সীমা আেছ?  
আপিন যিদ EOC এর কােছ একি অিভেযাগ দােয়র করেত চান তাহেল লটনাি লটার 12 মােসর 
মেধয এবং আপিন যিদ িডি�� আদালেত আইিন মামলা করেত চান তাহেল 2 বছেরর মেধয 
আপনার এি করা উিচত। 
 

21. অিভেযােগ কী কী অ�ভুর ্ থাকা উিচত?  
অিভেযাগরিলেত অবশযই অ�ভুর ি থাকা উিচত: 
• লটনাির িববরণ ও তািরখ 
• বযিিগত তথয েযমন নাম, েযাগােযােগর তথয, আইেডি�ি কােডর র ন�র, ইতযািদ 
• িববাদী(েদর) নাম ও েযাগােযােগর িববরণ 
• জািতর উপর িভিত কের আপনার ৈবষময, হয়রািন বা িন�াবােদর দািবরিলেক সমথরনকারী 

�মাণ 
• ৈবষমযমূলক কাজরিলর কারেণ আপনােক ভুগেত হেয়েছ এমন েয েকােনা �িত বা মানিসক 

শাি�ভে�র িববরণ। 
• সা�ী(েদর) সং�া� তথয 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



তদ� ও   মীমাংসা 
22. EOC কীভােব অিভেযাগির তদ� কের? 

অিভেযাগি পাওয়ার পের EOC �থেম অিভেযাগি স�েকর  িববাদী (েদর)েক জানােব। এর পের 

উতররিল অিভেযাগকারীর কােছ উপল� করা হেব। মামলািেক মীমাংসার িদেক এিগেয় িনেয় 
যাওয়া উিচৎ নািক �িগত করা উিচৎ তা িনধরারেণর জনয সা�ীর িববৃিত েনওয়া হয় এবং 
�াসি�ক উপাদানরিল সং�হ করা হয়। তদে�র পযরায়িেত সংগৃহীত সকল তথয তৃতীয় প�রিলর 

কাছ েথেক েগাপনীয় রাখা হেলও  আদালেতর মামলায় তা বযবহার করা হেত পাের। 
 

23. মীমাংসা বলেত কীেবাঝায়? 
মীমাংসা হল একি �ি�য়া েযির মাধযেম িববাদির সমাধােনর উপায়রিল স�ােনর জনয 
িবিভ� প�রিলেক একে� আনা হয়। মীমাংসা িবষয়ির সমাধান করার জনয উভয় পে�র স�ি্ 
অনুসাের সাধারণ িভিতর স�ান কের যােত দজুেনই  িববাদ িমিেয় েফলেত পােরনন েযেহতু 
মীমাংসার �ি�য়ািেত উভয় পে�রই িববাদিেত তােদর মতামত জানােনার অনুমিত আেছ, 
তাই �িতি পে�র ে�ে�ই অেনযর অব�া আেরা ভালভােব েবাঝা স�ব হয়। এি একি ভুল 
ধারণা বা তেথযর উপর িভিত কের ভুল েবাঝাবুিঝ দরূ করেত এবং বযিির মেনাভােব একি 
�কৃত পিরবতর ন িনেয় আসেত সাহাযয করেত পাের। মীমাংসা �ি�য়ািেত সংগৃহীত সকল তথয 

েগাপনীয় রাখা হয় এবং আদালেতর মামলায় উপল� করা হয় না। মীমাংসা একি ে��ামূলক 

�ি�য়া। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. কীভােব EOC অিভেযাগির মীমাংসা কের? 
সাধারণত, EOC এর একজন অিফসার মীমাংসাকারী িহসােব কাজ 
করেবন, িযিন েযি েথেক অিভেযাগ সৃি্ হেয়িছল েসই িবষয়ি পরী�া 
করেত, স�িতর িবষয়রিল সনাি করেত এবং িববােদর একি 
িন�িতমূলক  আপস িক করেত উভয় প�েক সহায়তা করেবন। 
িন�িতর স�িতি একি চুিির সমতুলয এবং আইনগতভােব 

বাধযবাধকতাপূণর। মীমাংসা একি স�ূণররেপ ে��ামূলক �ি�য়া এবং 

EOC েকােনা একি পে�র সমথরক হেয় কাজ কের না। এি প�রিলেক 
তােদর সমসযার সমাধান করেত সাহাযয করার জনয সম� �ি�য়াি জেুড় 
িনরেপ�তা বজায় রােখ। িন�িতর শতর রিল িববােদর �কৃিতর উপর 

িনভর র কের। এি চাকিরেত পুনরায় বহাল করা, পেদা�িত, �ানা�িরত 
করা, �মা�াথরনার িচি, সমান সুেযাগ সং�া� নীিতরিল �ণয়ন বা 
আিথরক িন�িত রেপ হেত পাের।  অিতিরি তেথযর জনয অনু�হ কের 

EOC পুি�কায় "মীমাংসা বলেত কী েবাঝায়" পড়ুন। 
 

25. EOC কী সকল অিভেযাগগিলর মীমাংসা কের? 
আইন অনুসাের অিভেযাগরিলর তদ� করেত EOC বাধয। েয েকােনা 
মামলার মীমাংসা করার িসো�ি তদ� ল� তথযরিলর উপর িভিত কের 
েনওয়া হয়। EOC তদ� পিরচালনা না করার বা �িগত করার িসো� 
েনেব যিদ: 
• অিভযুি কাজি RDO এর অধীেন েবআইিন না হয় 
• �িত�� বযিিি তদ� চািলেয় েযেত না চান 
• লটনাির পের 12 মােসর েবিশ অিত�া� হেয়েছ, বা 
• অিভেযাগিেক একি অিভেযােগর নমুনা িহসােব যথাযথভােব 

আদালেত অিভযুি করা না যায় 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26. যিদ মীমাংসা বনথর হয় তাহেল আমার কী কী িবক� আেছ?  

যিদ মীমাংসা বযথর হয়, তাহেল অিভেযাগকারী িবষয়িেক আদালেত িনেয় যাওয়ার আইিন 
সহায়তার জনয EOC এর কােছ আেবদন করেত পােরন। আইিন সহায়তার অ�ভুর ি হেত পাের 
আইিন পরামশর, EOC'র আইনজীবীেদর �ারা �িতিনিধ� বা EOC উপযুি িবেবচনা কের এমন 
অনয েকােনা রেপ সহায়তা।  সহায়তা �দান করার বা না করার িসো�ি EOC এর একি 

কিমির �ারা গৃহীত হয়। পিরবেতর , অিভেযাগকারীরা িনেজরাই িবষয়িেক আদালেত েপশ করেত 

পােরন এবং আইিন কাযরধারা শর করেত পােরন। 
 



আেরা তেথযর জনয, অনু�হ কের েযাগােযাগ করন: 
 
ইকনয়াল অপরচুিনি  কিমশন  (Equal Opportunities Commission) 
16/F., 41 Heung Yip Road 
Wong Chuk Hang  
Hong Kong 
 
েটিল: 2511 8211 
ফযাা: 2511 8142 
ইেমল: eoc@eoc.org.hk 
SMS পিরেষবার মাধযেম অনুস�ান (�বেণর অ�মতা/বাক জিনত সমসযা থাকা বযিিেদর জনয): 
6972566616538 
ওেয়বসাইট: www.eoc.org.hk 
 
(উপলভনতার উপর িনভর র কের, অনুেরাধ�েম েদাভাষী পিরেষবার বে�াব� করা েযেত 
পাের) 
 
EOC এর কাজ স�িকর ত তথয EOC েমাবাইল অযােপর মাধযেম �াি�সাধয: 
 
অনুস�ান ও অিভেযাগ সং�া� হটলাইন: (852) 2511 8211 
 
 
 
(বাংলা সং�রণ) 
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