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•	 আপনি	নি	জানিি	যে	িীভানে	জানি	বেষম্য	অধ্যানেশ	(Race Discrimination 
Ordinance), Cap 602	(RDO)	আপিার	যষেনরে	প্রনোজ্য?	

•	 আপনি	নি	RDO-এর	আওিায়	আপিার	অনধিার	এেং	োনয়ত্বগনুি	জানিি?	

•	 আপনি	নি	জানিি	যে	RDO	আপিার	পনরোনরর	সেস্যনের	জি্যও	প্রনোজ্য?	

•	 জানির	উপর	নভনতি	িনর	আপিার	সহায়িািারীনি	যেনে	যিওয়ার	অিমুনি	
আনে	নি?	

•	 ধম্ম	ও	ভাষার	উপর	নভনতি	িনর	বেষনম্যর	যষেনরে	RDO	নি	প্রনোজ্য?	
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ভূমিকা

হংিং-এ	অনধ্মনির	যেনশ	জানিগি	সংখ্যািঘ	ুসম্প্রোনয়র	ে্যনতিরা	গহৃিমমী	নহসানে	িাজ	িনরি।	
হংিং-এর	বেষম্য-নেনরাধী	অধ্যানেশগনুি	-	নিঙ্গ	বেষম্য	অধ্যানেশ	(Sex Discrimination 
Ordinance), Cap 480,	পানরোনরি	অেস্া	সংক্ান্ত	বেষম্য	অধ্যানেশ	(Family Status 
Discrimination Ordinance), Cap 527,	অষেমিা	সংক্ান্ত	বেষম্য	অধ্যানেশ	(Disability 
Discrimination Ordinance), Cap 487	 এেং	 জানি	 বেষম্য	 অধ্যানেশ	 (Race 
Discrimination Ordinance), Cap 602—	িানের	েসোস	ও	চািনরর	সময়িানি	নিঙ্গ,	
বেোনহি	অেস্া,	গভ্ম ােস্া,	পানরোনরি	অেস্া,	অষেমিা	ও	জানির	নভনতিনি	বেষনম্যর	হাি	
যেনি	িানের	সরুষো	যেয়।		

এই	পনুতিিাটি	RDO	এেং	এটির	সংনলিষ্ট	নিয়মগনুির	এিটি	সাধারণ	সংনষেপ্ত	েণ্মিা	যেয়	
যেনহিু	যসগনুি	নিনয়াগিি্ম া	ও	নেনেশী		গহৃিমমী’র	যষেনরে	প্রনোজ্য	হয়।	এটি	RDO-যি	িানজ	
পনরণি	িরায়	সমঅনধিার	িনমশি	[Equal Opportunities Commission	(EOC)]-
এর	ভূনমিাও	ে্যাখ্যা	িনর।	এিটি	নিনে্মনশিা	নহসানে	িাজ	িরাই	এই	পনুতিিাটির	উনদেশ্য।	
েনে	RDO	ো	অি্য	যিানিা	বেষম্য-নেনরাধী	অধ্যানেশগনুির	সনুিনে্মষ্ট	নেষয়	সম্পনি্ম 	নিনয়াগিি্ম া	
ও	নেনেশী	গহৃিমমীনি	ে্যাখ্যা	ো	অে্ম	যোঝার	প্রনয়াজি	হয়	িাহনি	িানের	EOC-এর	সানে	
পরামশ্ম	িরনি	ো	স্াধীি	আইনি	পরামশ্ম	চাইনি	উৎসাহ	যেওয়া	হয়।
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জামিগি বৈষি্য অধ্যাদেশ 
RDO	জিুাই	2009-এ	িাে্মিরী	হনয়নেি।	এই	বেষম্য-নেনরাধী	অধ্যানেশ	এিজি	ে্যনতির	
জানির	উপর	নভনতি	িনর	বেষম্য,	হয়রানি	ও	নিন্া	নিনষদ্ধ	িনর।	বেষম্য,	হয়রানি	ও	নিন্া		
RDO’র	মাধ্যনম	েরূ	িরার	সানে	সানে	নেনভন্ন	জানির	ে্যনতিনের	মনধ্য	সাম্য	ও	যমিেন্ধনি	
উৎসাহ	যেওয়ার	সনুোগ	EOC	যপনয়	োনি।		

1.1. জামি ৈলদি কী বৈাঝায়?
জানি	েিনি	যিাি	এিজি	ে্যনতির	জানি,	যেমি	চাইনিজ	ো	ভারিীয়	ইি্যানে	যসই	
ে্যনতিটির		গানয়র	রং;,যেমি	িানিা,	ো	ফস্মা			হওয়া;	ে্যনতিটির	"েংশ",	যেমি	
িার	জাি,	এেং	উতিরানধিার	সনূরে	প্রাপ্ত	সামানজি		পনরনচনি	যেমি	এিজি	শ্রীিঙ্ার	
িাগনরি	হওয়া,	ো	জানিগি	উৎস	যেমি	এিজি	িানমি	হওয়া।

1.2. ধি্ম ৈা ভাষার মভমতিদি বৈষি্যদক মক RDO-এর আওিায় 
জামির মভমতিদি বৈষি্য মিসাদৈ মৈদৈচনা করা িয়?
ধম্ম	ো	ভাষার	 নভনতিনি	বেষম্যনি	RDO-এর	আওিায়	জানির	নভনতিনি	বেষম্য	
নহসানে	নেনেচিা	িরা	হয়	িা।	শি্ম	ো	নিয়ম	পনরাষেভানে	বেষম্য	বিনর	িরনি	
পানর।	িনে	ধম্ম	ও	ভাষা	নিংো	ধম্ম	অেো	ভাষার	নেষনয়	নেতিানরি	জািার	জি্য	
অিগু্রহ	িনর	প্রশ্ন	4	যেখিু।	

অধ্যায় I 

জামিগি বৈষি্য অধ্যাদেদশর প্রধান ধারণা এৈং 
সংজ্াগুমল
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1.3. RDO-এর প্রাসমগিকিাটি কী?
RDO	সিি	নেনেশী	গহৃিমমী	নিনয়াগিি্ম া	সহ	সিি	নিনয়াগিি্ম ানের	যষেনরে	প্রনোজ্য।	
RDO	নিনয়াগিি্ম ানের	জানির	উপর	নভনতি	িনর	নেনেশী		গহৃিমমীনের	যেনে	যিওয়ার	
অিমুনি	প্রোি	িনর।	RDO-এর	অি্যাি্য	 নিয়মগনুি	িখিই	িাে্মির	হয়	েখি	
গহৃিমমী’র		চািনরর	চুনতি	িাে্মিরী	হনয়	ওনে।			গহৃিমমী		হংিং-এ	প্রনেশ	িরার	
সমনয়ও	এটি	িাে্মির	হনি	পানর	(যেনষেনরে	গহৃিমমীনি	হংিং-এর	োইনর	িার	চািনরর	
নভসার	জি্য	অনপষো	িরনি	হয়),	অেো	েখি	িানজর	জি্য	অিনুমােিটি	অনভোসি	
েপ্তর	(Immigration Department	)-এর	প্রেতি	হয়	(যেনষেনরে	ডাইনরক্টর	অফ	
ইনমনগ্রশি-এর	িাে	যেনি	অিনুমােি	পাওয়া	োনি	োিনি	িিুি	সহায়িািারীটির	
হংিং	যেন়ে	িা	োওয়া	োধ্যিামিূি	হয়)।

RDO	এমিনি	যসনষেনরেও	প্রনোজ্য	হয়	েখি	গহৃিমমীনি	স্ল্প	সময়িানির	জি্য	হংিং-
এর	োইনর	িার	িানজর	োনয়ত্ব	পািি	িরনি	হয়,		উোহরণস্রপূঃ	েখি	নিনয়াগিি্ম া	
গহৃিমমীনি	সানে	নিনয়	েুটি	িাটানি	োি।	

1.4. বৈষি্য ৈলদি মক বৈাঝায়?
এিজি	ে্যনতি	RDO-এর	আওিায়	বেষনম্যর	োনে	িরনি	পানর	েনে	িার	জানিগি	
পনরচনয়র	িারনণ	িার	সানে	সঠিি	আচরণ	ে্যেহার	িরা	হয়।	এটিনি	েিা	হয়	
প্রি্যষে	বেষম্য।

চািনরনি	পনরাষে	বেষম্য	ঘটনি	পানর	েখি	এিজি	নিনয়াগিি্ম া	এমি	এিটি	শি্ম	
আনরাপ	 িনর	 যেটি	 জানি	 নিনে্মনশনষ	 প্রনি্যনির	 যষেনরে	 প্রনোজ্য	 হয়।	 িনে,	 যসই	
আেশ্যিিাটির	ফিস্রপূ,	যিানিা	এিটি	নিনে্মষ্ট	জানির	মািষু	ষেনিগ্রতি	হি	(িারণ	
অি্যাি্য	জানিগি	েিগনুির	িুিিায়	যসই	জানিগি	েিটির	সেস্যনের	শধুমুারে	এিটি	
ষুেদ্র		অংশ	এই	ধরনির	এিটি	শি্ম	যমনি	চিনি	পানর)	এেং	নিনয়াগিি্ম ার	এমি	
এিটি	শি্ম	আনরাপ	িরার	যষেনরে	যিানিা	েনুতি	যিই।	উোহরণস্রপূ,	েনে	এিজি	
নিনয়াগিি্ম া	নেিল্প	েনন্ােতি	িা	িনর	িার	গহৃিমমীনি	শিূনরর	মাংস	ো	শিূরজাি	
খাোর	যখনি	োধ্য	িনরি,	িাহনি	এটি	ইনন্ানিনশয়	গহৃিমমী’র	জি্য	এিটি	সমস্যা	
সনৃষ্ট	িরনি	পানর,	োনের	অনধিাংশ	ে্যনতিরাই	মসুনিম,	এেং	হয়ি	িানের	জি্য	
সমস্যা	বিরী	িরনে।	এই	অেস্ার	জি্য	িারা	হয়ি	িানের	চািনর	ো়োর	চাপও	
অিভুে	িরনি	পানরি।	
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এিজি	গহৃিমমী	োনে	িরনি	পানরি	যে	িার	প্রনি	বেষম্য	িরা	হনয়নে	েনে	
নিনি:

(1)	 	েনে	িার	সানে	সঠিি	আচরণ	িা	িরা	হয়	এেং	

(2)	 	এটি	নেশ্াস	িরার	িারণ	োনি	যে	বেষম্যমিূি	আচরনণর	িারণটি	হি	
িার	জানিগি	পনরচয়।	

1.5. জামিগি িয়রামন ৈলদি কী বৈাঝায় ?
জানিগি	হয়রানি	হি		এিজি	ে্যনতির	প্রনি	িার	জানিগি	পনরচনয়র	িারনণ		যিাি	
ধরনণর	অোনছিি	আচরণ	িরা।	ে'ুধরনির	জানিগি	বেষম্য	আনে:

(1) অৈামছিি আচরণিলূক িয়রামন
RDO-এর	ধারা	24	(12)	জানিগি	পনরচনয়র	নভনতিি	গহৃিমমী’র	প্রনি	
এিজি	 নিনয়াগিি্ম া	ও	অি্যাি্য	পানরোনরি	সেস্যনের	অোনছিি	আচরণ	
িরা	যেনি	নেরি	িনর।	নিনচ	েনণ্মি	িাজগনুিা	এর	উোহরণঃ		

• োনজ	মন্তে্য	ো	অপমািজিি	এিটি	যমৌনখি	ো	এিটি	নিনখি	নেেনৃি;	

• জানিগি	 পনরচয়নি	 িটাষে	 িনর	 রনসিিা,	 পনরহাস,	 উপহাস	 ো	
নেদ্রুপ;		

• নিনে্মষ্ট	জানিগি	পনরচনয়র	িারনণ	িানের	সানে	িনোপিেনির	সমনয়	
অেমািিাির	সরু	ে্যেহার	িরা;	

• নিনে্মষ্ট	জানির	ে্যনতিনের	উপনর	যেনে	যেনে	অনিনরতি	িানজর	যোঝা	
চাপানিা;	

• িাম	নেিৃি	িনর	ডািা	

• নেনশষ	জানিগি	যগাষ্ীর	ে্যনতিনের	অিারনণ	নেদ্রুপ	িনর	মজা	িরা।	
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(2) প্রমিকূল পমরদৈশ জমনি িয়রামন
নিনয়াগিি্ম া,	এিা	ো	অি্যাি্য	ে্যনতিনের	সানে	এিনরে,	য	এমি	আচরণ	িনরি	
ো	গহৃিমমীর	জি্য	ভীনিির	এিটি	পনরনেশ	সনৃষ্ট	িনর।		উোহরণস্রপূ	,	
এিজি	নিনয়াগিি্ম া	পনরোনরর	অি্যাি্য	সেস্যনের	এিটি	যপাস্ার	ো	খেনরর	
িাগনজর	নলিনপং	যেখানিার	অিমুনি	যেি	োনি	গহৃিমমী	জানি	সম্পনি্ম 	নেরপু		
মন্তে্য	আনে।	এটি	িানের	গহৃিমমীি	ষুেদ্ধ	ো	ভীি	যোধ	িরানি	পারি	
এমিনি	েনেও	নিনয়াগিি্ম া	ো	পনরোনরর	সেস্যনের	িানের	গহৃিমমীনি	ষুেদ্ধ	
িরার	ইচ্া	নেি	িা।

লক্ষণীয় মৈষয়
এিটি	জানিগি	হয়রানির	ঘটিায়,		িাজটি	হয়রানি	িরার	উনদেনশ্য	
ো	নেিা	উনদেনশ্য	িরা	হনি	পানর।	েনে	োন়ের	িানজ	গহৃিমমী	এমি	
এিটি	পনরনস্নিনি	িার	জানির	নভনতিনি	িরা	যিানিা	এিটি	িানজ	ষুেদ্ধ	
ো	অপমানিি	যোধ	িনরি	যেনষেনরে	এিজি	সনচিি	ে্যনতি	আনগ	যেনিই	
অিমুাি	িরনেি	যে	সহায়িািারীটি	ষুেদ্ধ,	অপমানিি	হনেি	ো	ভয়	
পানেি,	যসনষেনরে	িাজটিনি	জানিগি	হয়রানি	নেনেচিা	িরা	হনে।	
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1.6. িয়রামনর িাধ্যদি বৈষি্যিূলক আচরণ করা
নিনমে	েনণ্মি	িাজগনুিা	গহৃিমমী	িনরনেি	ো	িরনেি	অেো	িরনি	পানরি	এই	সনন্হ	
ো	আশংিা	যেনি	েনে	নিনয়াগিি্ম া	ো	িার	পনরোনরর	যিাি	সেস্য	েনে	গহৃিমমী’র	
সানে	সঠিি	আচরণ	িা	িনরি	িনে	িা	হয়রানির	মাধ্যনম	বেষম্যমিূি	আচরণ	িরা	
হয়ঃ

 িয়রামনর 
1. RDO-এর	আওিায়		অনভনোগ	োনয়র	িনরি;	

2. RDO-এর	আওিায়	োনয়র	িরা		অনভনোনগর	সানে	সম্পি্ম েতুি	িে্য	ো	
প্রমাণ	যেি;	

3. যিানিা	ে্যনতি	RDO		িংঘি	িনরনেি	েনি	অনভনোগ	িনরি	(যেনষেনরে	
অনভনোগটি	নমে্যা	এেং	সরি	নেশ্াস	নিনয়	িরা	হয়	িা	যসটি	ো়ো)	

নিম্ননিনখি	উোহরণটি		হয়রানি’র	মাধ্যনম	বেষম্য	হনি	পানর।	এিজি	গহৃিমমী	িার	
নিনয়াগিি্ম ানি	অনভনোগ	িনরি	যে	নিনয়াগিি্ম ার	পনরোনরর	এিজি	সেস্য	িানি	
হয়রানি	িনরনেি,	নেনি	িার	প্রনি	জাি	িুনি	যোষানরাপ	িনরনেি,	এেং	জািাি	যে	
েনে	এই	অভ্যাস	েন্ধ	িা	হয়	িাহনি	নিনি	EOC-এর	িানে	এিটি	অনভনোগ	োনয়র	
িরনেি।	ফিস্রপূ,	নিনয়াগিি্ম া	গহৃিমমী	চুনতিটি	োনিি	িনর	যেওয়ার	নসদ্ধান্ত	যিি।	
এই	ধরনির	এিটি	পনরনস্নিনি,	গহৃিমমী	োনে	িরনি	পানরি	যে	নিনয়াগিি্ম া	িার	
সানে	হয়রানির	মাধ্যনম	বেষম্য	িনরনে।	
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1.7 জামিগি সিাদলাচনা
RDO	ধারা45				জিসমনষে	যিানিা	িাজিনম্মর	দ্ারা,	জানির	নভনতিনি	অপর	
ে্যনতির(যের)	প্রনি	ঘণৃার	উনদ্রি	িরা,	গরুিুর	অেমািিা	িরা,	ো	গরুিুর	উপহাস	
িরানি	অবেধ	েনি	যঘাষণা	িনর।	জিসমনষে	এিটি	িাজিনম্মর	অন্তভু্মতি	হি	জিগনণর	
সানে	যে	যিানিাপ্রিানরর	োি্ম ানেনিময়	অেো	জিগনণর	দ্ারা	িষেণীয়	আচরণ।

উোহরণস্রপূ,	েনে	এিজি	নিনয়াগিি্ম া	গহৃিমমীর	ভুনির	জি্য	জিসমেনুখ	িার	উপর	
যরনগ	োি	এেং	যজানর	যজানর	িার	জানিগি	পনরচয়নি	নভনতি	িনর		িার	উপনর	
যোষ	নেনি	োনিি	এেং	এই	ধরনির	মন্তনে্য		গহৃিমমীর	প্রনি	গরুিুর	অেমািিা	োনি	
ো	গরুিুর	উপহাস	োনি,	িাহনি	এটিনি	জানিগি	হয়রানি	নহসানে	নেনেচিা	িরা	
যেনি	পানর।		জিগণ	সহনজই	েঝুনি	পানরি	এমি	এিটি	নিেু	ইন্ারনিনট	প্রিাশ	
িরা	 যেটি	জানিগি	পনরচনয়র	নভনতিনি	িানরা	প্রনি	ঘণৃার	উনদ্রি	িনর,	গরুিুর	
অেমািিা	িনর,	ো	গরুিুর	উপহাস	িনর	যসটিনিও	জানিগি	হয়রানি	নহসানে	নেনেচিা	
িরা	যেনি	পানর।	

1.8 মনদয়াগকি্ম ার কী কী োয়ৈদ্ধিা আদে?
RDO-এর	আওিায়,	নিনয়াগিি্ম ারা	িানের	নিনজনের	িাজ	এেং	িানের	িম্মচারীনের	
িরা	যেআইনি	িাজগনুির	জি্য	োয়েদ্ধ।	নিনয়াগিি্ম ারা	গহৃিমমীর	জি্য	এিটি	প্রনিকূি	
ো	ভয়	যেখানিা	পনরনেশ	সনৃষ্ট	িরার	জি্যও	োয়েদ্ধ	হনি	পানরি	েনে	নিনয়াগিি্ম াটি	
পনরোনরর	অি্যাি্য	সেস্যনের	গহৃিমমীনি	হয়রািী	িরনি	উৎসাহ	যেি	ো	জ্ািসানর	
িা	অিনুমােি	িনরি	(এমিনি	েনে	নিনয়াগিি্ম া	নিনজ	হয়রানিনি	েতুি	িা	োনিি	
িাহনিও)	এই	ধরনির	ঘটিাগনুি	প্রনিনরাধ	িরার	জি্য	নিনয়াগিি্ম ার	উনচি	েনুতিসঙ্গি	
োতিে	পেনষেপ	গ্রহণ	িরা,		নেনশষ	িনর	েনে	গহৃিমমী	হয়রানিটি	নিনয়াগিি্ম ার	িজনর	
আনিি।	
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এিজি	নিনয়াগিি্ম া	এিটি	বেষম্যমিূি	িানজর	জি্যও	োয়েদ্ধ	হনি	পানরি	েনে	
নিনয়াগিি্ম াটি	এমপ্লয়নমন্	এক্সনচঞ্জ	যি	এমি	এিটি	সনুিনে্মষ্ট	জানির	গহৃিমমীনি	নিনয়াগ	
িরার	অিনুমােি	যেি	নেনি	চুনতিেদ্ধ	সনুোগ-সনুেধার	অনধিারগনুির	যেনি	িনম	িাজ	
িরনি	আগ্রহী	হনেি।	েনেও	RDO		জানিগি	পনরচনয়র	উপর	নভনতি	িনর	নেনেশী	
গহৃিমমীনের	নিনয়াগিি্ম ানের	িানের	সহায়িািারীনের	যেনে	যিওয়ার	অিমুনি	যেয়,	
িেওু	এটি	িম্মচারীর	জানির	উপর	নভনতি	িনর	চািনরর	অসনুেধাজিি	নিয়ম	ও	
শি্ম ােিী	প্রোি	িরনি	নিনয়াগিি্ম ানি		নেরি	িনর।	যসইজি্য,	RDO-এর	আওিায়,	
এিজি	এনজন্নি	এিটি	সনুিনে্মষ্ট	জানি	যেনি	এিজি	সহায়িািারীনি	নিনয়াগ	িরনি	
েিা	নিনয়াগিি্ম ার	পনষে	যেআইনি	োনি	নিনয়াগিি্ম াটি	যসই	সহায়িািারীনি	নভন্ন	
এিটি	জানির	অি্য	সহায়িািারীর	যেনি	িম	মজনুর	নেনি	পানরি।	সংস্াটি	োয়েদ্ধ	
োিনে	েনে	এটি	জ্ািসানর	নিনয়াগিি্ম াটিনি	এই	ধরনির	যেআইনি	িানজ	সহায়িা	
িনর,	অে্মাৎ	জানিগি	পনরচনয়র	উপর	নভনতি	িনর	োন়ের	িানজ	সহায়িািারীনি	
চািনরর	িঠিি		শি্মগনুি	প্রোি	িনর।

লক্ষণীয় মৈষয়
RDO-এর	ধারা	24	(12)	যিানিা		োন়েনি	িম্মরি	যিানিা	ে্যনতিনি	যসই	
োন়েনি	েসোসিারী	যে	যিানিা	ে্যনতির	মাধ্যনম	হয়রানি		িরা	জি্য		নিনষদ্ধ	
িনর।	

RDO	অপ্রাপ্তেয়স্কনের	জি্যও	প্রনোজ্য	।	আমরা	সিি	নিনয়াগিি্ম ানের	উৎসানহি	
িরনি	চাই	োনি	িারা	িানের	পনরোনরর	সেস্যনের	িানে	জানিগি	সাম্য	ও	
এেং	RDO		যমনি	চিার	উপর	গরুু্ত্ব	আনরাপ	িনরি।			
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2.1. RDO-এর প্রদয়াদগর বক্ষদরে
মনদয়াগকি্ম াদের জন্য

	 আনম	নি	আমার	এমপ্লয়নমন্	এক্সনচঞ্জ	আমানি	এিটি	োই	গহৃিমমী	খুনঁজ	
নেনি	েিনি	পানর?

	হ্যা,ঁ	আপনি	পানরি।	জানিগি	পনরচনয়র	উপর	নভনতি	িনর	নিনয়াগিি্ম ানের	
িানের	গহৃিমমী	যেনে	যিওয়ার	অিমুনি	RDO	যেয়।

	 আনম	আমার	গহৃিমমী	সরাসনর	োইি্যান্ড	যেনি	নিনয়াগ	িরার	নসদ্ধান্ত	
নিনয়নেিাম	এেং	িার	সানে	এিটি	চুনতি	স্াষের	িনরনেিাম।	পনর	আনম	
নসদ্ধান্ত	পনরেি্মি	িনরনেিাম	এেং	পনরেনি্ম	এিজি	নফনিনপনিা	গহৃিমমীনি	
নিনয়াগ	িরনি	যচনয়নেিাম।	আনম	নি	যসটা	িরনি	পানর?

	চািনরর	 চুনতিটি	এিোর	িাে্মিরী	 হনি	RDO		প্রনোজ্য	 হয়।	এটি	
আপিার	সহায়িািারী	এমিনি	আপিার	জি্য	িাজ	শরু	ুিা	িরনিও	
ঘটনি	 পানর।	 যসইজি্য,	 	 চুনতিটি		িাে্মিরী	 হওয়ার	 পনর	জানিগি	
পনরচনয়র	উপর	নভনতি	িনর	আপনি	আপিার	নসদ্ধান্ত	পনরেি্মি	িরনি	
পানরি	িা।

অধ্যায় II

বেনমদিন জীৈদন জামি বৈষি্য অধ্যাদেশ 
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2.2. বৈিদনর বক্ষদরে
মনদয়াগকি্ম াদের জন্য

	 আনম	 নি	আমার	শ্রীিঙ্াি	গহৃিমমী	 নফনিনপনিা	গহৃিমমী	 িুিিায়	িম	
যেিি	নেনি	পানর?	

	প্রেমি,	হংিং	সরিানরর	নিধ্মানরি	ি্ূযিিম	অিনুমােিনোগ্য	পানরশ্রনমনির	
যচনয়	আপিার	োন়ের	িানজ	গহৃিমমী	িম	যেিি	প্রোি	িরনি	আপনি	
এিটি	অপরাধমিূি	িাজ	িরনি	পানরি।		যসইজি্য,	আপিার	যিানিা	
সহায়িািারীনি		অিনুমানেি	ি্ূযিিম	পানরশ্রনমনির	 যচনয়	িম	 যেিি	
প্রোি	িরা	আপিার	উনচি	িয়।	নদ্িীয়ি,	জানির	উপর	নভনতি	িনর	
এিজি	সহায়িািারীর	িুিিায়	অপরজিনি	আপিার	 যেনশ	অে্মপ্রোি	
িরা	 উনচি	 িয়।	 	 আপনি	 শধুমুারে	 অনভজ্িা,	 যোগ্যিা,	 িানজর	
প্রনয়াজিীয়িার	মনিা	অ-জানিগি	নভনতির	উপর	নিভ্মর	িনর	নভন্ন	নভন্ন	
পানরশ্রনমি	নেনি	পানরি।		যে	সহায়িািারী	িুিিায়	িম	যেিি	পাি	
িানি	আপিার	িারণগনুি	জািানিা	সেনচনয়	ভাি	উপায়,	োনি	নিনি	
মনি	িা	িনরি	যে	িানি	িার	জানির	িারনণ	আপনি	িম	অে্ম	যেি।

	 নভন্ন	 নভন্ন	জানি	 যেনি	আমার	েজুি	গহৃিমমী	আনেি।	িানের	মনধ্য	
এিজি	খেুই	অসােধািী।	 যস	আমার	োন়ের	িনয়িটি	নজনিস	যভনে	
যফনিনেি।	িাই	আনম	িার	যেিি	যেনি	যসই	নজনিনসর	মিূ্য	যিনট	যিওয়ার	
নসদ্ধান্ত	নিনয়নেিাম।	আমার	গহৃিমমী	েনিনেি	যে	আনম	িার	জানিগি	
পনরচনয়র	িারনণ	িার	প্রনি	বেষম্যমিূি	আচরণ	িনরনেিাম।	RDO 
এটি	সম্বনন্ধ	িী	েনি?

	আপনি	িানজর	উপর	নভনতি	িনর	িম্মচারীনের	শানতি	নেনি	পানরি।	িা	
সন্বেও,	আপনি	েনে	জানি	A	যেনি	আসা	আপিার	সহায়িািারীর	যেিি	
যিনট	যিি,	নিন্তু	জানি	B	যেনি	আসা	আপিার	অি্য	সহায়িািারী	জানি	
A	যেনি	আসা	সহায়িািারীর	মনিা	এিই	িাজ	িরনিও	িখনিা	যেিি	
িা	িানটি,	িাহনি	 এই	িাজটিনি	প্রি্যষে	 বেষম্যমিূি	আচরণ	এেং	
RDO-এর	এিটি	িঙ্ঘি	নহসানে	নেনেচিা	িরা	হনি	পানর।	অিগু্রহ	িনর	
যখয়াি	 িরিু	 যে	 চািনর	 সংক্ান্ত	 অধ্যানেশটিরও	 (Employment 
Ordinance)	যেিি	িাটার	উপনর	এিটি	নেনশষ	নিয়ম	আনে।			অিগু্রহ	
িনর	এই	নেষনয়	শ্রম	েপ্তনরর	(Labour Department)	প্রিাশিাগনুি	
যেখিু।	
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	 আপনি	িাে্মসম্পােনির	উপর	নভনতি	িনর	িম্মচারীনের	শানতি	নেনি	পানরি।	
িাসন্বেও,	আপনি	েনে	জানি	A	যেনি	আসা	আপিার	সহায়িািারীর	
যেিি	যিনট	যিি,	নিন্তু	জানি	B	যেনি	আসা	আপিার	অি্য	সহায়িািারী	
জানি	A	যেনি	আসা	সহায়িািারীর	মনিা	এিই	িাজ	িরনিও	িখনিা	
যেিি	িা	িানটি,	িাহনি	এই	িাজটিনি	প্রি্যষে	বেষম্যমিূি	আচরণ	
এেং	RDO-এর	এিটি	িঙ্ঘি	নহসানে	নেনেচিা	িরা	হনি	পানর।	অিগু্রহ	
িনর	যখয়াি	িরিু	যে	চািনর	সংক্ান্ত	অধ্যানেশটিরও	(Employment 
Ordinance)	যেিি	িাটার	উপনর	এিটি	নেনশষ	নিয়ম	আনে।			অিগু্রহ	
িনর	এই	নেষনয়	শ্রম	েপ্তনরর	(Labour Department)	প্রিাশিাগনুি	
যেখিু।	

গিৃকিমীদের জন্য

	 আমার	নিনয়াগিি্ম া	েনে	আমানি	ি্ূযিিম	অিনুমােিনোগ্য	পানরশ্রনমনির	
িুিিায়	িম	পানরশ্রনমি	িনরি	িাহনি	আনম	িী	িরনি	পানর?

	আপনি	েনে	মনি	িনরি	যে	আপনি	আপিার	জানিগি	পনরচনয়র	িারনণ	
ি্ূযিিম	অিনুমােিনোগ্য	পানরশ্রনমনির	ি্ুিিায়	িম	যেিি	পাি,	িাহনি	
আপনি	EOC-এর	সানে	পরামশ্ম	িরনি	পানরি	এেং/ো	RDO-এর	
যমািানেি	এিটি	অনভনোগ	োনয়র	িরনি	পানরি।	আপনি	এিই	সানে	
শ্রম	েপ্তনর	িম	যেিি	সম্পনি্ম ও	নরনপাট্ম 	িরনি	পানরি।	েনে	প্রনয়াজি	
হয়,	িাহনি	EOC	ো	শ্রম	েপ্তনরর	িানে	আপিার	অনভনোগ	োনয়র	
িরনি	আপিানি	সাহাে্য	িরার	জি্য	আপনি	NGO,	আপিার	সংনলিষ্ট	
েিূাোস	ো	যরেড	ইউনিয়নির	িাে	যেনিও	সহায়িা	চাইনি	পানরি।		
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	 আনম	েনে	ি্ূযিিম	অিনুমােিনোগ্য	পানরশ্রনমি	পাই	নিন্তু	আমার	এিজি	
নভন্ন	জানির	সহিমমীর	 যেনি	িা	িম	হয়	িাহনি	আমার	িী	িরা	
উনচি?

	আপিার	নিনয়াগিি্ম ার	সানে	আপিার	িো	েিা	এেং	আপিার	নিনয়াগিি্ম া	
আপিানি	 অি্য	 িম্মচারীনের	 যেনি	 িম	 অে্মপ্রোি	 িনরি	 যিি	 যসই	
িারণটির	সন্ধাি	িরা	উনচি।	আপিানি	িম	অে্মপ্রোি	িরার	জি্য	
আপিার	নিনয়াগিি্ম ার	িানে	েোেে	েনুতি	োিা	প্রনয়াজি।	েনে	যিানিা	
সনন্তাষজিি	ে্যাখ্যা	িা	োনি	এেং	আপনি	আপিার	জানি	ো়ো	এই	
পাে্মনি্যর	অি্য	যিানিা	িারণ	খুনঁজ	যপনি	িা	পানরি,	িাহনি	RDO-এর	
আওিায়	সম্াে্য	অনভনোনগর	জি্য	আপনি	 EOC-এর	সানে	পরামশ্ম	
িরনি	পানরি।	

2.3. কি্মমৈরমি/েুটির মেদনর বক্ষদরে 
মনদয়াগকি্ম াদের জন্য

	 িম্মনিনয়াগ	সংস্াটি	পরামশ্ম	নেনয়নেি	যে	আনম	যেি	এিজি	নফনিনপনিা	
গহৃিমমী	পনরেনি্ম	এিজি	ইনন্ানিনশয়াি	গহৃিমমীনি	নিনয়াগ	িনর	িারণ	
এিজি	ইনন্ানিনশয়াি	৩	 নেনির	 ইনন্ানিনশয়াি	 েুটির	পনরেনি্ম	িার	
নেনধেদ্ধ	েুটিগনুি	যস্চ্ায়	ি্যাগ	িরনি	রানজ	হনেি।	আনম	নি	িম্মনিনয়াগ	
সংস্াটির	পরামশ্ম	মনিা	িাজ	িরনি	পানর?

	আপনি	েনে	এিজি	ইনন্ানিনশয়াি	গহৃিমমী	এই	শনি্ম	ওই	নিি	নেি	েুটি	
যেি	যে	নিনি	ইনন্ানিনশয়াি	হওয়ার	িারনণ	চািনর	সংক্ান্ত	অধ্যানেশটির	
(Employment Ordinance), Cap 57	 দ্ারা	 নিধ্মানরি	অেনশষ্ট	
৯নেনির	নেনধেদ্ধ	েুটি	যস্চ্ায়	ি্যাগ	িরনেি,	নিন্তু	এিজি	নফনিনপনিা	
গহৃিমমীর	জানির	িারনণ	আপনি	িার	সানে	এিই	িাজ	িনরি	িা,	
িাহনি	এটিনি	RDO-এর	আওিায়	এিটি	প্রি্যষে	বেষম্যমিূি	আচরণ		
নহসানে	 নেনেচিা	 িরা	 হনি	 পানর।	 	আপনি	 হয়ি	 চািনর	 সংক্ান্ত	
অধ্যানেশটি	(Employment Ordinance)	িঙ্ঘিও	িরনেি।
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	 আনম	নি	আমার	গহৃিমমীর	অিনুরাধ	অস্ীিার	িরনি	পানর	েনে	নিনি	
এিটি	িানজর	নেনি	িার	ধমমীয়,	সাংসৃ্কনিি	ো	জািীয়	নেেস	উেোপনির	
জি্য	ো	িার	িানে	গরুতু্বপূণ্ম	অি্য	যিানিা	অিষু্ানি	উপনস্ি	োিার	
জি্য	এিনেনির	জি্য	েুটি	নিনি	চাি?	

	আপনি	েনে	চাি	যে	আপিার	গহৃিমমী	এই	ধরনির	এিটি	নেনি	িাজ	
িরিু	এেং	যিানিা	োতিে	নেিল্প	িা	োনি,	িাহনি	আপিার	সহায়িািারীনি	
আপিার	েনুঝনয়	েিা	উনচি	যে	যিি	আপনি	অিনুরাধটি	রাখনি	পারনেি	
িা।	িনে,	এিজি	ভাি	নিনয়াগিি্ম া	নহসানে,	এিটি	ভারসাম্য	েজায়	
রাখনি	এেং	এিটি	নেিল্প	সমাধাি	খুনঁজ	নিনি	আমরা	আপিানি	উৎসাহ	
নেই	োনি	উভয়	পনষের	চানহোগনুিই	েোেেভানে	যমটানিা	োয়।			

গিৃকিমীদের জন্য

	 আমার	নিনয়াগিি্ম া	েনে	আমার	সংসৃ্কনির	েুটির	নেনির	সানে	আমার	
িম্মনেরনির	নেিটিনি	নেনিময়	িরার	অিমুনি	িা	 যেি,	েনেও	িার	
সংসৃ্কনির	েুটির	নেিটি	আমার	িম্মনেরনির	নেি	হওয়া	সন্বেও	আমানি	
িাজ	িরনি	োধ্য	িনরি	িাহনি	এটি	নি	বেষম্যমিূি	আচরণ?

	আপিার	সাংসৃ্কনির	েুটি	ো	িার	সংসৃ্কনির	েুটির	সমনয়	আপিানি	েুটি	
নেনি	অস্ীিার	িরা	অপনরহাে্মভানে	এিটি	বেষম্যমিূি	আচরণ	িাও	
হনি	পানর।	এটি	আপিানি	এমি	এিটি	অিনুরানধর	অিনুমােি	িা	যেওয়ার	
জি্য	িারঁ	িারণগনুির	উপর	নিভ্মর	িরনে।	আপনি	EOC-এর	সানে	
পরামশ্ম	িরনি	পানরি	েনে	আপিার	এটি	নেশ্াস	িরার	িারণ	োনি	
যে	আপিার	নিনয়াগিি্ম ার	নসদ্ধান্ত	আপিার	জানির	উপর	নভনতি	িনর।
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2.4. ধি্ম
মনদয়াগকি্ম াদের জন্য

	 আমার	এিজি	মসুনিম	সহায়িািারী	আনেি।	নিনি	এিজি	ইনন্ানিনশয়াি।	
েখি	আনম	িানি	নিনয়াগ	িনরনেিাম,	িখি	আনম	েঝুনি	পানর	নি	যে	
িানি	নেনি	পাচঁ	োর	প্রাে্মিা	িরনি	হয়।			আনম	নি	আমার	োন়ের	
িানজ	সহায়িািারীনি	প্রাে্মিা	িরা	েন্ধ	িরনি	েিনি	পানর?

 RDO-এর	আওিায়	ধম্মটি	নিনজ	যিানিা	জানিগি	নভনতি	িয়।	িনে,	
ধনম্মর	সানে	সম্পি্ম েতুি	 নিেু	 নিনে্মষ্ট	আেশ্যিিা	পনরাষে	 বেষম্যমিূি	
আচরণ	হনি	পানর।		উোহরণস্রপূ	এই	যষেনরে:	েনে	(i)আপনি	আপিার	
সহায়িািারীনি	প্রাে্মিা	 িা	িরনি	েিার	মাধ্যনম	এিটি	আেশ্যিিা	
আনরাপ	িনরি;	(ii)এই	ধরনির	এিটি	আেশ্যিিা	আনরাপ	িরার	যিানিা	
েোেে	েনুতি	আপিার	িানে	িা	োনি;	(iii)	আপিার	আেশ্যিিাগনুি	
প্রধািি	ইনন্ানিনশয়াি	োন়ের	িানজ	সহায়িািারীনের	প্রভানেি	িরনে	
িারণ	অি্যাি্য	জানির	োন়ের	িানজ	সহায়িািারীনের	িুিিায়	অনধি	
সংখ্যি	ইনন্ানিনশয়ািরা	হনিি	মসুনিম;	এেং	(iv)	এই	আেশ্যিিার	
জি্য	আপিার	সহায়িািারী	ষেনির	সমেখুীি	হি,	উোহরণস্রপূ	নিনি	
িার	পেটি	 যেনি	পেি্যাগ	িরার	চাপ	অিভুে	িনরি,	এটি	পনরাষে	
বেষম্যমিূি	আচরণ	সনৃষ্ট	িরনি	পানর।

	 আনম	 নি	আমার	মসুনিম	গহৃিমমীনি	োন়েনি	 যহডস্কাফ্ম 	 পরনি	মািা	
িরনি	পানর?

	যহডস্কাফ্ম 	(নহজাে)	মসুিনিম	মনহিানের	প্রনিনেনির	আিসুনঙ্গি	পনরধানির	
এিটি	অংশ।		

 Q4.1.-এ	েনণ্মি	মিূিীনিটি	এখানিও	প্রনোজ্য	হয়।	আপনি	আপিার	
গহৃিমমীনি	িার	স্কানফ্ম র	বেঘ্ম্য	সামঞ্জস্যপূণ্ম	িনর	নিনি	েিনি	পানরি	েনে	
যসটি	িানজর	 সমনয়	িার	 নিরাপতিানি	 প্রভানেি	িনর।	িনে,	 এিটি	
েনুতিসঙ্গি	িারণ	ো়ো	আপিার	সহায়িািারীনি	োন়েনি	িার	যহডস্কাফ্ম 	
িা	পরনি	েিা	আপিার	উনচি	িয়।	
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2.5. িাসপািাদল সাক্ষাৎ করা
গিৃকিমীদের জন্য

	 এিজি	ডাতিার	 যেখানি	োওয়ার	সমনয়	ো	েনে	আমার	হাসপািানি	
োওয়ার	প্রনয়াজি	হয়	িাহনি	আমার	নিনয়াগিি্ম া	যজার	িনরি	যে		নিনি	
আমার	সানে	োনেি।ডাতিার/িাস্ম	সাধারণি	আমার	নিনয়াগিি্ম ার	সানে	
সরাসনর	 িো	 েনিি	 এেং	 ডাতিার	আমানি	 ো	 েনিি	 িা	 আমার	
নিনয়াগিি্ম া	সে্মো	ে্যাখ্যা	িনরি	িা।	এটি	নি	বেষম্যমিূি	আচরণ	এেং	
এই	ে্যাপানর	আনম	িী	িরনি	পানর?

	আপিার	নিনয়াগিি্ম ার	আপিার	সানে	হাসপািানি	োওয়ার	অিনুরাধটিনি	
বেষম্যমিূি	আচরণ	 নহসানে	 িাও	 নেনেচিা	িরা	 হনি	 পানর।	িনে,	
আপিার	নচনিৎসাগি	অ্যাপনয়ন্নমনন্	উপনস্ি	োিার	আনগ	আপিার	
নিনয়াগিি্ম ার	আপিার	সমেনির	প্রনয়াজি	হনে।	এিজি	যরাগী	নহসানে,	
অি্যাি্য	ে্যনতির	উপনস্নি	ো়ো	আপিার	ডাতিার	ো	িাস্মনি	আপিার	
নচনিৎসাগি	অেস্া	আপিানি	সরাসনর	ে্যাখ্যা	িরনি	েিার	অনধিার	
আপিার	আনে।	আপনি	েনে	িোর	ভাষাটি	েঝুনি	িা	পানরি,	িাহনি	
আপনি	হাসপািািটিনি	আপিানি	এিজি	যোভাষী	নেনি	েিনি	পানরি	
অেো	আপনি	 যটনিনফাি	িম্বর	3106 3104-এ	িনমউনিটি	 যোভাষী	
পনরনষোর	(Community Interpretation Service)	সানে	যোগানোগ	
িরনি	 পানরি	 এেং	 যটনিনফানির	 মাধ্যনম	 যোভাষী	 পনরনষো	 পাওয়ার	
অিনুরাধ	িরনি	পানরি।
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2.6. ৈাসস্াদনর বক্ষদরে
মনদয়াগকি্ম াদের জন্য

	 আমার	যমনয়	আমানের	গহৃিমমী	সানে	িার	ঘরটি	ভাগ	িনর	নিনি	পেন্	
িনর	িা।	আমার	সহায়িািারীনি	নিনভং	রনুম	ঘনুমানি	েিা	নি	আইিসমেি	
িয়?

	েনে	আপিার	গহৃিমমী	নেনেচিা	িনর	যে	িানি	নিনভং	রনুম	ঘনুমানি	েিার	
নসদ্ধান্তটি	িার	জানির	িারনণ,	িাহনি	যস	মনি	িরনি	পানর	যে	আপনি	
িার	প্রনি	জানিগি	বেষম্যমিূি	আচরণ	িরনেি।	এো়োও,	োসস্াি	
ও	ঘনরায়া	িানজর	িানিিা	অিেুায়ী	আপিার	োন়ের	িানজ	গহৃিমমীনি	
েোেে	োসস্াি	যেওয়া	সনুিনচিি	িরা	গরুতু্বপূণ্ম	ো	আপিার	গহৃিমমীর	
চািনরর	চুনতির	এিটি	অংশ।	

2.7. োয়ৈদ্ধিার বক্ষদরে
মনদয়াগকি্ম াদের জন্য

	 যেনহিু	আনম	আমার	িানজ	খেুই	ে্যতি	োনি	এেং	ঘি	ঘি	সফনর	োই,	
িাই	আমার	সানে	এিনরে	েসোসিারী	আমার	মানি	এিটি	বেনিি	নভনতিনি	
আমার	গহৃিমমীনি	পনরচািিা	িরনি	েনিনেিাম,	যেমি	আমার	গহৃিমমীর	
িাজগনুি	সম্পনি্ম 	িানি	নিনে্মশগনুি	যেওয়া,	িার	যেিি	যেওয়া,	ইি্যানে।		
আমার	সহায়িািারী	এিোর	অনভনোগ	িনরনেি	যে	আমার	মা	এিটি	
জানিগি	যোষানরাপ	িনর	িানি	জানিগি	হয়রানি	িনরনেি।	েনে	আমার	
সহায়িািারীর	অনভনোগ	সি্য	হয়,	িাহনি	নি	আমার	মা	RDO	িঙ্ঘি	
িনরনেনিি?	আনম	নি	আমার	মানয়র	আচরনণর	ে্যাপানর	োনয়ত্বশীি?

	এিটি	িোোি্ম া	েিার	সমনয়	জানিগি	যোষানরাপ	িরা	জানিগি	হয়রানি	
এেং	RDO-এর	এিটি	িঙ্ঘি	নহসানে	নেনেনচি	হনি	পানর।	জানিগি	
যোষানরাপ,	 পনরহাস	 ো	 রনসিিাগনুি	আমানের	 এন়েনয়	 চিা	 উনচি।	
যসইজি্য,	 েনে	 এিটি	িোোি্ম া	 েিার	 সমনয়	আপিার	 মা	আপিার	
গহৃিমমীনি	জানিগি	যোষানরাপ	িনরি,	িাহনি	িা	খারাপ	অনভপ্রানয়	যহাি	
ো	 িা	 যহাি,	 নিনি	 আপিার	 সহায়িািারীর	 প্রনি	 হয়ি	 জানিগি	
হয়রানিমিূি	আচরণ	িনরনেি।	যসই	যষেনরে,	আপিার	মা	িার	নিনজর	
িানজর	জি্য	োয়েদ্ধ	োিনেি।	আপিার	সহায়িািারী	আপিানি	এটি	
সম্পনি্ম 	েিার	পনর	পনরনস্নিটি	সংনশাধনির	জি্য	আপনি	েোেে	পেনষেপ	
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িা	নিনি,	জানিগি	যোষানরাপ	িরনি	উৎসাহ	যেওয়া	ো	জ্ািসানর	সমেনি	
যেওয়ার	মাধ্যনম	আপনিও	আপিার	সহায়িািারীর	জি্য	এিটি	ষেনিির	
ো	ভয়	যেখানিা	পনরনেশ	সনৃষ্ট	িরার	ে্যাপানর	োয়েদ্ধ	হনি	পানরি।			

	 আমরা	েখি	যমইিি্যান্ড	চায়িায়	এিটি	স্ল্পিািীি	েুটি	িাটানি	নগনয়নেিাম	
যসই	সমনয়	যসখানি	আমার	এিজি	আত্ীয়	আমার	গহৃিমমী	জানিগি	
হয়রানি	িরনি	আনম	নি	োনয়ত্বশীি	নেনেনচি	হনো?

	আপনি	েখি	হংিং-এর	োইনর	এিটি	স্ল্পিািীি	েুটি	িাটানি	োি	যসই	
সমনয়ও	RDO	প্রনোজ্য	হয়।	যসইজি্য,	আপনি	েনে	হয়রানিটি	েন্ধ	িরার	
জি্য	েোেে	পেনষেপ	িা	যিি,	িাহনি	আপিার	গহৃিমমীর	জি্য	এিটি	
ষেনিির	ো	ভয়	যেখানিা	পনরনেশ	সনৃষ্ট	িরার	জি্য	আপিার	আত্ীনয়র	
সানে	এিনরে	আপিারও	োয়েদ্ধ	হওয়ার	সম্ােিা	আনে।			

	 েনে	আমার	গহৃিমমী	োনে	িনর	যে	আমার	অি্য	গহৃিমমী	িানি	জানিগি	
হয়রানি	িনরনে	িাহনি	আমার	িী	িরা	উনচি?	আনম	 নি	আমার	
অি্যাি্য	গহৃিমমীর	িানজর	ে্যাপানর	োয়েদ্ধ?

	এিজি	 নিনয়াগিি্ম া	 নহসানে,	 েনে	আপিার	 িম্মচারী	আপিার	 অি্য	
িম্মচারীর(যের)	প্রনি	 বেষম্যমিূি	আচরণ	ো	হয়রানি	িনর	িাহনি	
আপনি	িারে	িানজর	জি্য	োয়েদ্ধ	হি	েনে	িা	আপনি	আপিার	অি্য	
িম্মচারীনি	োধা	যেওয়ার	জি্য	েনুতিসঙ্গি	োতিে	পেনষেপ	নিনয়	োনিি।	
আপিার	গহৃিমমীর	অনভনোগটির	সমাধাি	িরার	এিটি	োধ্যোধিিাও	
আপিার	আনে।		
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গিৃকিমীদের জন্য

	 আমার	নিনয়াগিি্ম ার	অি্য	গহৃিমমী	আমানি	জানিগি	হয়রানি	িরনি	
আমার	িী	িরা	প্রনয়াজি?

	আপিার	সহিমমী	েনে	আপিানি	জানিগি	হয়রানি	িনর	োনি	িাহনি	
আপিার	 নিনয়াগিি্ম ার	 সানে	 আপিার	 িো	 েিা	 উনচি।	 আপিার	
নিনয়াগিি্ম ার	আপিার	অনভনোনগর	সমাধাি	িরা	উনচি	এেং	এই	ধরনির	
এিটি	ঘটিা	োনি	আর	িা	ঘনট	িা	প্রনিনরাধ	িরার	জি্য	প্রনয়াজিীয়	
পেনষেপগনুি	যিওয়া	উনচি।	আপিানি	নেেরণটি	এেং	ঘটিার	সময়টি	
সম্পনি্ম 	নিনখ	রাখনি	পরামশ্ম	যেওয়া	হয়	যেনহিু	আপনি	েনে	EOC-এর	
িানে	এিটি	অনভনোগ	োনয়র	িরার	নসদ্ধান্ত	যিি	িাহনি	এই	িে্যটি	
সহায়ি	হনে।	আপনি	আপিানি	জানিগি	হয়রানি	িরার	জি্য	অি্য	
গহৃিমমীর	নেরনুদ্ধ	এিটি	অনভনোগ	োনয়র	িরনি	পানরি।			আপনি	
আপিার	নিনয়াগিি্ম ার	নেরনুদ্ধও	এিটি	অনভনোগ	োনয়র	িরনি	পানরি	
যেনহিু	আপিার	নিনয়াগিি্ম া	আপিার	সহিমমীর	িানজর	জি্য	োয়েদ্ধ	
আনেি	েনে	িা	নিনয়াগিি্ম াটি	আপিার	সহিমমীনি	োধা	যেওয়ার	জি্য	
েনুতিসঙ্গি	োতিে	পেনষেপ	নিনয়	োনিি।

বেয়াল করার মৈষয়
এিটি	জানিগি	হয়রানির	ঘটিায়,	িাজটি	হয়রানি	িরার	উনদেনশ্য	ো	নেিা	
উনদেনশ্য	িরা	হনি	পানর।	েনে	গহৃিমমী	এমি	এিটি	পনরনস্নিনি	িার	জানির	
নভনতিনি	িরা	যিানিা	এিটি	িানজ	ষুেদ্ধ	ো	অপমানিি	যোধ	িনরি	যেনষেনরে	
এিজি	েনুতিপূণ্ম	ে্যনতি	আনগ	যেনিই	অিমুাি	িরনেি	যে	সহায়িািারীটি	ষুেদ্ধ,	
অপমানিি	হনেি	ো	ভয়	পানেি,	যসনষেনরে	িাজটিনি	জানিগি	হয়রানি	নেনেচিা	
িরা	হনে।	
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2.8. চুমতি স্মগি করা 
মনদয়াগকি্ম াদের জন্য

	 আমার	েজুি	গহৃিমমী	আনেি	োরা	নভন্ন	নভন্ন	জানিগি	যপ্রষোপট	যেনি	
এনসনেি।	িানের	এনির	সানে	অপনরর	েনিেিা	হনচ্	িা।	যসইজি্য,	আনম	
এিজিনি	যরনখ	নেনয়	অপর	এিজি	গহৃিমমীর	পনরেনি্ম	এিই	জানিগি	
যগাষ্ীর	এিজি	িিুি	সহায়িািারীনি	আিার	নসদ্ধান্ত	নিনয়নেিাম।		আমার	
নি	যসটি	িরার	অিমুনি	আনে?

	আপনি	 েনে	 জানির	 নভনতিনি	 এিজি	 গহৃিমমী	 েরখাতি	 িনর	 অপর	
সহায়িািারীনি	যরনখ	নেনি	পেন্	িনরি,	িাহনি	এটি	RDO-এর	এিটি	
িঙ্ঘি	নহসানে	নেনেনচি	হনে।	আপনি	েনে	িাে্মসম্পােি	ো	অি্যাি্য	
ে্যনতিগি	 গণুােিীর	 মনিা	 অ-জানিগি	 নভনতিনি	আপিার	 গহৃিমমীনি	
েরখাতি	িনরি	যেগনুি	জানির	সানে	সম্পি্ম েতুি	িয়,	িাহনি	এটি	RDO-
এর	আওিায়	এিটি	িঙ্ঘি	নহসানে	নেনেনচি	িাও	হনি	পানর।

	 আমার	 এিজি	 সহায়িািারী	আমার	 অি্য	 গহৃিমমী	 িানি	 জানিগি	
হয়রানি	িনর	েনি	অনভনোগ	িরনি	োিার	িারনণ	আনম	েনে	িার	
চুনতিটি	স্নগি	িনর	নেই	িাহনি	আনম	নি	জানিগি	বেষম্যমিূি	আচরণ	
িরার	ে্যাপানর	অনভেতুি	হনো?

	েনে	আপিার	সহায়িািারী	A	সহায়িািারী	B	িানি	জানির	নভনতিনি	
হয়রাি	ো	 বেষম্যমিূি	আচরণ	িরার	িারনণ	সহায়িািারী	B-এর	
নেরনুদ্ধ	অনভনোগ	িনর	এেং	আপনি	A'র	অনভনোনগর	জি্য	A'র	চুনতি	
স্নগি	িনর	যেওয়ার	নসদ্ধান্ত	 যিি,	িাহনি	এটি	A'র	নেরনুদ্ধ	নিগ্রনহর	
মাধ্যনম	এিটি	বেষম্যমিূি	আচরণ	নহসানে	নেনেনচি	হনি	পানর।	RDO-
এর	আওিায়	নিগ্রনহর	মাধ্যনম	বেষম্যমিূি	আচরণ	িরা	যেআইনি।



21

2.9. কি্মমনদয়াগ সংস্ার প্রসদগি
মনদয়াগকি্ম াদের জন্য

	 আমার	এমপ্লয়নমন্	এক্সনচঞ্জ	আমানি	েনিনেি	যে	আনম	ইনন্ানিনশয়াি,	
শ্রীিঙ্াি,	ভারিীয়	এেং	যিপািীনের	নিনয়াগ	িরনি	পানর	এেং	িানের	
ি্ূযিিম	অিনুমােিনোগ্য	পানরশ্রনমনির	িুিিায়	িম	অে্ম	নেনি	পানর।	
আনম	েনে	আমার	সংস্ার	পরামশ্ম	অিসুরণ	িনর	িাহনি	 নি	আনম	
RDO-এর	আওিায়	োয়েদ্ধ	োনি?

 RDO-এর	আওিায়	যিানিা	এিজি	ে্যনতির	জানির	নভনতিনি	চািনরর	
নভন্ন	নভন্ন	শি্মগনুি	প্রোি	িরা	যেআইনি	এমিনি	েনে	আপনি	আপিার	
এমপ্লয়নমন্	এক্সনচঞ্জ	পরামশ্ম	অিেুায়ী	িাজ	িনরি	িাহনিও।		আপনি	
েনে	আপিার	সগহৃিমমীর	জানির	িারনণ	িানি	িম	অে্ম	যেি	িাহনি	
আপনি	 োয়েদ্ধ	 নেনেনচি	 হনেি।	 এটি	 ো়োও,	 আপনি	 িূ্যিিম	
অিনুমােিনোগ্য	পানরশ্রনমি	সম্পনি্ম ি	িম্মনিনয়াগ	আইিটিও	িঙ্ঘি	িরনেি	
এেং	আোিনি	অনভেতুি	হনি	পানরি।		অিগু্রহ	িনর	এই	নেষনয়	শ্রম	
েপ্তনরর	(Labour Department)প্রিাশিাগনুি	যেখিু।	

	 আমার	গহৃিমমীর	চুনতি	িোয়ি	িরার	জি্য	আমানি	সংস্ার	ফী	নেনি	
হনয়নেি।	আমার	সংস্া	আমানি	েনিনেি	যে	অনধ্মি	ফী-এর	ভার	নিনি	
আমার	গহৃিমমীনি	আমার	েিা	উনচি।	এটি	নি	গ্রহণনোগ্য?

	আপনি	েনে	চাি	যে	আপিার	গহৃিমমী	চুনতির	িোয়ি	ফী-এর	নিেুটা	
অে্ম	নেি	িারণ	আপিার	এমপ্লয়নমন্	এক্সনচঞ্জ	আপিানি	এই	েনি	পরামশ্ম	
নেনয়নেি	যে	এিটি	নিনে্মষ্ট	জানির	োন়ের	িানজ	গহৃিমমীর	যষেনরে	এটি	
এিটি	সাধারণ	রীনি,	িাহনি	এটি	আপিার	গহৃিমমীর	জানির	উপর	
নভনতি	িনর	িার	প্রনি	এিটি	বেষম্যমিূি	আচরণ	এেং	RDO-এর	এিটি	
িঙ্ঘি	হনি	পানর।	
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গিৃকিমীদের জন্য

	 আমার	িম্মনিনয়াগ	সংস্া	েনে	আমানি	আমার	চুনতি	িোয়ি	ফী-এর	
জি্য	অে্ম	নেনি	েনি	এেং	আমানি	এিটি	স্ল্প	যেিনি	িাজ	িরনি	েনি	
এেং	চুনতিনি	ো	ধাে্ম	আনে	িার	যচনয়	িম	িম্মনেরনির	নেি	স্ীিার	
িরনি	েনি	িাহনি	আনম	িী	িরনি	পানর?

	জানির	উপর	নভনতি	িনর	আপিার	চািনরর	নেষনয়	িঠিি	নিয়ম	ও	
শি্ম ােিী	আনরাপ	িরার	প্রতিাে	যেওয়া	আপিার	সংস্ার	উনচি	িয়।	এটি	
িরা	আপিার	নিনয়াগিি্ম ার	পনষেও	নিনষদ্ধ।	আপনি	EOC-এর	সানে	
পরামশ্ম	িরনি	পানরি	েনে	আপিার	এটি	নেশ্াস	িরার	িারণ	োনি	
যে	আপিার		জানিগি	পনরচনয়র	র	িারনণ	আপনি	চািনরর	িঠিি	
শি্মগনুি	পানচ্ি।	আপনি	িম্মনিনয়াগ	আইনির	আওিায়	সম্াে্য	িঙ্ঘনির	
জি্য	শ্রম	েপ্তনরর	সানেও	পরামশ্ম	িরনি	পানরি।

গিৃকিমীদের জন্য
এিজি	গহৃিমমী	োনে	িরনি	পানরি	যে	িার	প্রনি	বেষম্য	িরা	হনয়নে	েনে	
নিনি:	

1.	 নিনি	সঠিি	ে্যেহার	িা	পাি,	এেং	

2.	 িার	এটা	নেশ্াস	িরার	এিটি	িারণ	োনি	যে	িার	জানিগি	পনরচনয়র	
িারনণ	সঠিি	আচরণ	িরা	হনচ্	িা।		

বেষম্যমিূি	আচরণ	িরা	 যেনি	 নিনজনের	 নেরি	িরার	জি্য,	এই	ধরনির	
প্রশ্নগনুি	নজজ্াসা	িরার	মাধ্যনম	আমরা	নিনয়াগিি্ম ানের	নিয়নমিভানে	নিনজনের	
পরীষো	িনর	যেখার	সপুানরশ	িনর	যেমি:	"আমার	গহৃিমমী	এিটি	নিনে্মষ্ট	জানিভুতি	
হওয়ার	িারনণই	 নি	আনম	এইরিম	আচরণ	িরনে?	 যস	েনে	অি্য	এিটি	
জানিভুতি	হনিা	িাহনি	নি	আনম	িার	সানে	নভন্ন	ে্যেহার	িরিাম?"
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3.1. আমি কীভাদৈ EOC-এর কাদে একটি অমভদ�াগ োদয়র 
করদি পামর?
আইিটির	আেশ্যিিা	অিেুায়ী	অনভনোগগনুি	EOC-এর	িানে	নিনখিভানে	োনয়র	
িরনি	হয়।	অনভনোগগনুি	অিিাইনি,	ো	ইনমি,	ফ্যাক্স,	ইনিিরেনিি	যমইনির	মাধ্যনম	
ো	সশরীনর	উপনস্ি	হনয়	জমা	যেওয়া	যেনি	পানর।		আপনি	EOC-এর	দ্ারা	প্রেতি	
অনভনোগ	ফম্মটি	িানজ	িাগানি	পানরি।

এিজি	অনভনোগিারী	EOC-এর	িানে	যেনি	পানরি	েনে	িার	অনভনোগগনুি	নিখনি	
িার	সমস্যা	হয়	অেো	বেষম্য-নেনরাধী	অধ্যানেশ	এেং	অনভনোগ	প্রণািী	সম্পনি্ম 	
িার	প্রশ্ন	োনি।		সহায়িার	জি্য	অিনুরাধ	জািানি	আপনি	2511 8211	িম্বনর	
EOC	হটিাইনি	যফাি	িরনি	ো	EOC-যি	complaint@eoc.org.hk-এ	ই-যমি	
িরনি	পানরি।		আপিার	েনে	ভাষার	সমস্যা	োনি,	িাহনি	আমরা	অিনুরাধক্নম	
আপিানি	এিজি	যোভাষীও	নেনি	পানর।

3.2. বক একটি অমভদ�াগ োদয়র করদি পাদরন?
আপনি	নিনজ	অনভনোগ	োনয়র	িরনি	পানরি	অেো	আপিার	পনষে	হনয়	এটি	িরার	
জি্য	এিজি	প্রনিনিনধনি	নিনয়াগ	িরনি	পানরি।

অধ্যায় III

EOC-এর কাদে একটি অমভদ�াগ োদয়র করা 
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3.3. একটি অমভদ�াগ োদয়র করার জন্য বকাদনা সিয় সীিা আদে 
মক?
আপনি	েনে	EOC-এর	িানে	অনভনোগ	োনয়র	িরনি	চাি	িাহনি	এিটি	ঘটিাটি	
ঘটার	সময়	যেনি	12	মানসর	মনধ্য	আপিার	এটি	িরা	উনচি।	আপনি	েনে	যজিা	
আোিনি	(District Court)	আইনি	মামিাগনুি	নিনয়	োওয়ার	নসদ্ধান্ত	যিি,	িাহনি	
েইু	েেনরর	মনধ্য	আপিার	িা	িরা	উনচি।

3.4. কী কী অমভদ�াদগর অন্তভু্ম তি িওয়া উমচি?
এগনুি	অনভনোনগর	অন্তভু্মতি	হওয়া	উনচি:

•	 ঘটিার	িানরখ	ও	নেেরণ	

•	 ে্যনতিগি	িে্য	যেমি	িাম	ও	যোগানোনগর	িে্য	

•	 নেোেী(যের)	িাম	ও	যোগানোনগর	নেেরণ	

•	 যেআইনি	িাজগনুি	সম্পনি্ম 	আপিার	োনের	সমে্মনি	িে্য	

•	 বেষম্যমিূি	িানজর	িারনণ	আপনি	যভাগ	িনরনেি	এমি	যিানিা	ষেনি	ো	মািনসি	
নেঘ্ন	সংক্ান্ত	নেেরণ	

•	 সাষেী(যের)	সম্পনি্ম ি	িে্য	এেং	িানের	যোগানোনগর	নেতিানরি	নেেরণ	

3.5. আমি �মে অমৈলদবে িংকং বেদ়ে চদল �াই িািদলও মক আমি 
একটি অমভদ�াগ োদয়র করদি পামর?
আপনি	েনে	হংিং-এ	িা	োনিি	িাহনিও	আপনি	আমানের	িানে	এিটি	অনভনোগ	
োনয়র	িরনি	পানরি।	আপনি	আপিার	 নিনজর	 যেশ	 যেনি	ে্যনতিগিভানে	এিটি	
অনভনোগ	োনয়র	িরনি	পানরি	এেং	আমরা	আপিার	সানে	নচঠি,	ইনমি,	যটনিনফাি	
িি	ো	অি্যাি্য	উপেতুি	উপানয়	যোগানোগ	িরে।	আপনি	হংিং-এ	আপিার	েনু্ধ,	
আত্ীয়,	 যরেড	ইউনিয়ি	ো	অি্যাি্য	প্রনিনিনধনি	আপিার	অনভনোগটি	উপস্াপি	
িরার	জি্য	অিনুমােি	িরনি	পানরি।	িনে,	পরেিমী	পে্মানয়	হংিং-এ	আপিার	
উপনস্নি	প্রনয়াজি	হনি	পানর।
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িেন্ত এৈং িধ্যস্িা

3.6. EOC কীভাদৈ অমভদ�াগটির িেন্ত কদর? 
অনভনোগটি	পাওয়ার	পনর	EOC	প্রেনম	ঘটিাটির	মিূ্যায়ি	িরনে	(অনিনরতি	িনে্যর	
অিনুরাধ	 জািানিা	 হনি	 পানর)এেং	 িারপর	 নেোেী(যের)	 অনভনোগটি	 সম্পনি্ম 	
জািানে।	EOC	নেোেী(যের)	অনভনোগটির	প্রাসনঙ্গি	নেেরণ	ো	প্রমাণ	যেখানে	এেং	
অনভনোগটির	প্রনি	িানের	উতির	নজজ্াসা	িরনে	এেং	িানের	নজজ্াসা	িরা	প্রশ্নগনুির	
উতির	যেনেি।	িারপর	খন্ডি	িরার	জি্য	উতিরগনুি	অনভনোগিারীনের	িানে	উপিভ্য	
িরা	হনে।	ঘটিাটির	মধ্যস্িা	িরার	নেনি	এনগনয়	োওয়া	অেো	স্নগি	িনর	যেওয়া	
উনচি	নিিা	িা	নিধ্মারণ	িরার	জি্য	সাষেীর	নেেনৃি	যিওয়া	হয়	এেং	প্রাসনঙ্গি	
সামগ্রীগনুি	সংগ্রহ	িরা	হয়।	িেনন্তর	পে্মায়টিনি	সংগ্রহ	িরা	সিি	িে্য	িৃিীয়	
পনষের	িাে	যেনি	যগাপি	রাখা	হয়	নিন্তু	আোিনির	িাে্মধারায়	ে্যেহার	িরা	হনি	
পানর।	এিটি	অনভনোনগর	িেন্ত	িরার	জি্য	EOC-এর	যে	সময়	িানগ	িা	যজিা	
আোিনি	আইনি	পেনষেপটি	নিনয়	োওয়ার	জি্য	েইু	েেনরর	সীনমি	সময়িানির	
মনধ্য	গণ্য	হনে	িা।	

3.7. িধ্যস্িা ৈলদি কী বৈাঝায়?
মধ্যস্িা	হি	এিটি	যস্চ্ামিূি	প্রনক্য়া,	যেনষেনরে	নেোেটি	সমাধানির	জি্য	উপায়গনুির	
সন্ধানি	নেনভন্ন	পষেগনুিনি	এিনরে	আিা	হয়।	োনি	েটুি	পষেই	নেোে	যেনি	নপেু	
হটনি	পানরি	যসইজি্য	উভয়	পনষেরই	সনন্তাষ	অিেুায়ী	নেষয়টির	সমাধাি	িরার	
জি্য	সাহাে্য	িরনি	মধ্যস্িা	এিটি	সাধারণ	যষেনরের	সন্ধাি	িনর।	যেনহিু	নেোেমাি	
েটুি	পষেনিই	মধ্যস্িা	প্রনক্য়াটি	িানের	েতিে্য	জািানিার	অিমুনি	যেয়,	িাই	উভয়	
পনষের	যষেনরেই	অপনরর	অেস্ািটি	আনরা	ভাি	িনর	যোঝা	সম্ে	হয়।		এটি	ভুি	
ধারণা	ো	িনে্যর	উপর	নভনতি	িনর	গন়ে	ওো	ভুি	যোঝােনুঝ	েরূ	িরনি	এেং	
আচরনণ	এিটি	প্রিৃি	পনরেি্মি	আিনি	সাহাে্য	িরনি	পানর।	মধ্যস্িা	প্রনক্য়ায়	
সংগহৃীি	সিি	িে্য	যগাপিীয়	রাখা	হয়	এেং	আোিনির	িাে্মধারায়	ে্যেহার	িরা	
হনে	িা।	
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3.8. EOC কীভাদৈ অমভদ�াগটির িধ্যস্িা কদর? 
সাধারণি,	EOC-এর	এিজি	অনফসার	মধ্যস্িািারী	নহসানে	িাজ	িরনেি	নেনি	
যে	নেষয়গনুি	অনভনোগটি	সনৃষ্ট	িনরনেি	যসগনুি	পরীষো	িরনি,	সমেনির	নেষয়গনুি	
সিাতি	িরনি	এেং	আপনস	নেোেটির	এিটি	মীমাংসা	িরনি	উভয়	পষেনি	সাহাে্য	
িনরি।	মীমাংসার	সমেনি	হি	এিটি	চুনতির	সমিুি্য	এেং	আইিগিভানে	োধ্যিামিূি।	
পষেগনুিনি	িানের	সমস্যাগনুির	সমাধাি	িরার	জি্য	সাহাে্য	িরনি	মধ্যস্িািারী	
ি্যাে্যিা	ও	পষেপািহীিিার	সানে	িাজ	িরনেি।	মীমাংসার	শি্মগনুি	নেোনের	প্রিৃনি	
এেং	পষেগনুির	পারস্পনরি	সমেনির	উপর	নিভ্মর	িরনে।	এটি	অেস্ার	পিুরদু্ধার,	
েঃুখপ্রিাশি	নচঠি	ো	আনে্মি	মীমাংসার	রনূপ	হনি	পানর।	অনিনরতি	িনে্যর	জি্য	
অিগু্রহ	িনর	EOC	পনুতিিা	প়ুেি	“মধ্যস্িা	েিনি	িী	যোঝায়”।

3.9. �মে িধ্যস্িা ৈ্যর্ম িয় িািদল আিার কী কী মৈকল্প আদে?
েনে	মধ্যস্িা	ে্যে্ম	হয়,	িাহনি	অনভনোগিারী	আইনি	সহায়িার	জি্য	EOC-এর	
িানে	আনেেি	িরনি	পানরি।	আইনি	পরামশ্ম,	EOC’র	আইিজীেী	ো	েনহরাগি	
আইিজীেীনের	প্রনিনিনধত্ব	ো	যে	যিানিা	ধরনির	সহায়িা	ো	EOC	েোেে	নেনেচিা	
িনর	যসগনুি	আইনি	সহায়িার	অন্তভু্মতি।	আইনি	সহায়িার	জি্য	আনেেিগনুি	EOC-
এর	আইিগি	ও	অনভনোগ	িনমটির	(Legal and Complaints Committee) 
দ্ারা	নেনেনচি	হয়।	নেিনল্প,	অনভনোগিারীরাও	নিনজরাই	নেষয়টিনি	আোিনি	নিনয়	
োওয়ার	মাধ্যনম	আইনি	মামিা	চািানি	পানর,	অেো,	সহায়িার	জি্য	হংিং	SAR 
সরিানরর	(Hong Kong SAR Government)(	আইনি	সহায়িা	নেভাগ	(Legal 
Aid Department)-এ	যেনি	পানরি।	
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এিজি	নেনেশী	গহৃিমমীনি	োন়েনি	নিনয়াগ	িরা	হংিং-এ	এিটি	সাধারণ	রীনি।		এমিনি	
েনেও	োন়ের	িানজ	সহায়িািারীরা	োন়ের	যচৌহনদের	যভিনর	িাজ	িনর,	িাসন্বেও	িারা	
িম্মচারী	এেং	িানের	সানে	সেসমনয়	িানজর	সসুম্পি্ম 	েজায়	রাখা	উনচি।	আমরা	আপিানি	
এগনুির	মাধ্যনম	োন়েনি	জানিগি	সম্প্রীনি	েজায়	রাখার	পরামশ্ম	নেই:

4.1. চাকমরর আদগ আপনাদের চামিোগুমল এদক অপরদক স্পষ্টভাদৈ 
জানাদনা
নিেু	োন়ের	িানজ	সহায়িািারী	িানের	ধমমীয়	িারনণ	শিূনরর	মাংস	ো	শিূরজাি	
খাোর	খাি	িা।		যসইজি্য	শিূনরর	মাংস	িা়োচা়ো	িরা	ো	শিূনরর	মাংস	খাওয়ার	
ে্যাপানর	এিজি	নিনয়াগিি্ম ার	আেশ্যিিাগনুি	চািনর	যেওয়ার	আনগ	স্পষ্টভানে	এিজি	
মসুনিম	োন়ের	িানজ	সহায়িািারীনি	েিা	প্রনয়াজি।	অপর	পনষে,	োন়ের	িানজ	
সহায়িািারীর	প্রাে্মিার	পনরধাি	ো	যহডস্কানফ্ম র	রে	নিনয়	েনে	নিনয়াগিি্ম ার	যিানিা	
উনদ্গ	োনি,	িাহনি	এই	নেষয়টি	োন়ের	িানজ	সহায়িািারীনি	নিনয়াগ	িরার	আনগ	
এই	আনিাচিা	িরার	পরামশ্ম	যেওয়া	হয়।	েুটির	নেি,	ঘমুানিার	েনন্ােতি,	িানজর	
ে্যেস্াপিা,	যপাষানির	যিাড,	ইি্যানে	নেষয়গনুি	সংক্ান্ত	অিরুপূ		আনিাচিা	হওয়া	
উনচি।	নিনয়াগিি্ম ানের	িানের	অভ্যাসগনুি	ে্যাখ্যা	িরা	এেং	প্রি্যাশাগনুি	জািানিার	
পরামশ্মও	যেওয়া	হয়	োনি	োন়ের	িানজ	সহায়িািারী	জানিি	যে	িার	িাে	যেনি	
ঠিি	িী	আশা	িরা	হয়।

অধ্যায় IV

ৈাম়েদি জামিগি সম্পীমি ৈজায় রাোর সঅুভ্যাসগুমল 
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4.2. এদক অপদরর সংসৃ্মি আদরা ভালভাদৈ বৈাঝা
েনষেণ	পূে্ম	এনশয়ার	যেশগনুির	অনিি	মািষু	িানের	নিনয়াগিি্ম ার	সানে	িো	েিার	
সমনয়	িার	যচানখর	নেনি	িািানিানি	অভদ্রিা	নহসানে	নেনেচিা	িনরি।	যসইজি্য,	
যে	সিি	গহৃিমমী	এইসিি	অঞ্চি	যেনি	আনসি	িারা	িানের	নিনয়াগিি্ম ার	সানে	
িোোি্ম া	েিার	সমনয়	নিনচর	নেনি	িানিনয়	োিনি	পানরি।	নিনয়াগিি্ম ারা	এটিনি	
অশ্রদ্ধাপূণ্ম	েনি	মনি	িরনি	পানরি,	েনেও	োতিনে	এটি	সহায়িািারীর	অনভপ্রায়	িয়।

এিইভানে,	েনষেণ	 পূে্ম	এনশয়ার	অনিি	ে্যনতি	 নেনি	 নিিোর	ভাি	 যখনি	পেন্	
িনরি।	িারা	িানরা	মাো	স্পশ্ম	িরা,	হানির	ো	পানয়র	আেুি	নেনয়	নিেু	নিনে্মশ	
িরানি	রঢূ়	আচরণ	েনিও	নেনেচিা	িনরি।	যসইজি্য,	নিনয়াগিি্ম ার	এিটি	েনু্ধত্বপূণ্ম	
ভনঙ্গনি	অপমাি	নহসানে	ভুি	ে্যাখ্যা	িরা	হনি	পানর।	উোহরণস্রপূ,	োইরা	িানের	
মাোনি	িানের	যেনহর	এিটি	পনেরে	অঙ্গ	নহসানে	নেনেচিা	িনর।	যসইজি্য,	িানের	
মাোর	উপনর	যিানিানিেু	ঝুনি	োিনি	িারা	অস্াচ্ন্্য	যোধ	িনর।	অপর	পনষে,	
নিেু	চাইনিজ	নিনয়াগিি্ম া	সাো	রেনি	েভু্ম ানগ্যর	সচূি	এিটি	রে	নহসানে	নেনেচিা	
িনরি,	যেটি	অনিি	োন়ের	িানজ	সহায়িািারী	িানের	প্রাে্মিার	যপাষাি	নহসানে	
ে্যেহার	িনরি।		যসইজি্য,	পাস্পনরি	যোঝাপ়োয়	এনস	যপৌেঁানি	আমরা	নিনয়াগিি্ম া	
ও	নেনেশী	োন়ের	িানজ	সহায়িািারীনের	এনি	অপনরর	সংসৃ্কনি	সম্পনি্ম 	জািনি	
উৎসাহ	নেই।	

4.3 গিৃকিমী’র ধিমীয় প্রদয়াজনীয়িাগুমল বৈাঝা
গহৃিনম্ম	সহায়িািারীএিজি	খ্ীষ্টাি	গহৃিমমী	রনেোর	নেি	চানচ্ম 	যেনি	পেন্	িরনি	
পানরি।	এিজি	যেৌদ্ধ	ও	এিজি	নহন্	ুোন়ের	গহৃিমমী		সমনয়	সমনয়	মনন্নর	োওয়ার	
প্রনয়াজি	হনি	পানর।	গহৃিনম্ম	সহায়িািারীএিজি	মসুনিম	োন়ের	িানজ	সহায়িািারী	
এিটি	যহডস্কাফ্ম 	পরনি	এেং	নেনি	পাচঁোর	প্রাে্মিা	িরনি,	রমজানির	সমনয়	উপোস	
িরনি,	এেং	সাে্মজিীি	প্রাে্মিা	িরা	এেং	েনু্ধ	ও	আত্ীয়নের	সানে	সাষোৎ	িরার	
মাধ্যনম	মসুনিম	উৎসেগনুি	উেোপি	িরনি	চাইনি	পানরি।

িাজ	শরু	ুিরার	আনগ	আমরা	উপনরর	প্রনয়াজিীয়িাগনুি	নিনয়াগিি্ম ানের	গহৃিমমীর		
সানে	আনিাচিা	িরনি	উৎসাহ	নেই,	যেমি	োন়ের	িানজ	সহায়িািারী	প্রাে্মিা	িরার	
জি্য	যিাি	ঘরটি	ে্যেহার	িরনি	পানরি,	যহডস্কাফ্ম /প্রাে্মিার	যপাষানির	পেনন্র	রে,	
যে	সিি	োন়ের	িানজ	সহায়িািারীর	রনেোর	চানচ্ম 	োওয়া	ো	মনন্নর	োওয়া	ো	
মসুনিম	উৎসনের	সমনয়	প্রাে্মিা	িরা	প্রনয়াজি	িানের	জি্য	নেিল্প	েনন্ােতি	িরা,	
ইি্যানে।
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নিেু	 নিনয়াগিি্ম া	 ধম্মনেশ্াসীও	 হি।	 যসইজি্য,	 নিনয়াগিি্ম ানের	 ধমমীয়	 চানহো	 ো	
অভ্যাসগনুি	িানের	গহৃিমমী	জািানি	আমরা	উৎসাহ	নেই।

4.4. জামিগি বোষাদরাপ এৈং অপদরর জামি সম্পদক্ম  িন্তৈ্য 
এম়েদয় চলা
নিনয়াগিি্ম া	ও	গহৃিমমীনের	িখনিাই	জানিগি	 যোষানরাপ	িরা	ো	এনি	অপনরর	
জানি,	ধম্ম,	সংসৃ্কনি	ো	অভ্যাস	নিনয়	মন্তে্য	প্রিাশ	িরা	উনচি	িয়।

4.5. RDO সম্পদক্ম  পামরৈামরক সেস্যদের জানাদনা এৈং জামিগি 
সাি্য ও বিলৈন্ধদন উৎসাি বেওয়া 
োন়েনি	 জানিগি	 বেষম্যমিূি	 আচরণ	 ো	 হয়রানি	 প্রনিনরাধ	 িরার	 জি্য,	
নিনয়াগিি্ম ানের	িানের	পানরোনরি	সেস্যনের	িানে	RDO	যমনি	চিার	গরুনুত্বর	উপনর	
যজার	যেওয়ার	এেং	োন়েনি	জানিগি	সাম্য	ও	যমিেন্ধনি	উৎসাহ	যেওয়ার	পরামশ্ম	
যেওয়া	হয়।	োন়েনি	নিনয়ানজি	সিি	গহৃিমমী	সহ	অি্যাি্য	পানরোনরি	সেস্যনের	
জি্য	RDO-এর	আওিায়	িানের	োয়েদ্ধিা	যোঝা	গরুতু্বপূণ্ম।	

4.6. সরাসমর ব�াগাদ�াগ ৈজায় রাো
নিনয়াগিি্ম ানের	পরামশ্ম	যেওয়া	হয়	যেি	িারা	পারস্পনরি	শ্রদ্ধার	উপর	নভনতি	িনর	
গহৃিমমীনের	সানে	সরাসনর	যোগানোগ	েজায়	রানখি,	োনি	িারা	যোনঝি	যে	িারা	
েনে	িম	অিকুূি	ে্যেহার	পাি	ো	িানের	চািনরর	সময়িানি	হয়রাি	হনচ্ি	েনি	
মনি	িনরি	িাহনি	িারা	নিনয়াগিি্ম ার	সানে	িো	েিনি	পানরি।	গহৃিমমীরা	েনে	
মনি	িনরি	যে	িানের	সানে	িম	অিকুূি	ে্যেহার	িরা	হনচ্	িাহনি	োনি	নিনয়াগিি্ম া	
নেষয়টিনি	িজর	নেনি	পানরি	যসইজি্য	আমরা	িানেরনি	িা	নিনয়াগিি্ম ানি	জািানি	
উৎসাহ	নেই।	গহৃিমমীনের	সানে	িনোপিেনির	সমনয়	ভুি	যোঝােনুঝ	এন়েনয়	চিনি	
আমরা	নিনয়াগিি্ম ানের	সরি	ভাষা	ে্যেহার	িরনি	েনি,	ো	যোঝা	িুিিায়	সহজ।	
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4.7. মনদয়াগকি্ম াদের চামিোগুমল ও িাদের সিায়িাকারীদের 
সাংসৃ্মিক, জামিগি এৈং ধিমীয় চামিোগুমলর িদধ্য একটি 
ভারসাি্য আনা 
নিনয়াগিি্ম ানের	িানের	চানহোগনুি	ও	িানের	সহায়িািারীনের	চানহোগনুির	মনধ্য	
এিটি	ভারসাম্য	েজায়	রাখার	পরামশ্ম	যেওয়া	হয়।	িানের	সহায়িািারী	েখি	যিানিা	
সনুিনে্মষ্ট	চািনর	সংক্ান্ত	নেষয়	নিনয়	িানের	িানে	আনসি	িখি	িানের	সহায়িািারীর	
উনদ্গগনুির	প্রনি	িজর	নেনিও	িানের	পরামশ্ম	 যেওয়া	হয়।	এনি	অপনরর	প্রনি	
পারস্পনরি	শ্রদ্ধার	উপর	 নভনতি	িনর	 এিটি	িানজর	 পনরনেশ	 সনৃষ্ট	িরা	 এিটি	
েীঘ্মনময়ােী	 নমিপূণ্ম	িানজর	সম্পি্ম 	এেং	সিনির	জি্য	এিটি	উভয়-পনষের-জয়	
নেনশষ্ট	পনরনস্নি	সনৃষ্ট	িরনে।	

নিনয়াগিি্ম া	ও	নেনেশী	গহৃিমমীনের	অি্যাি্য	নেে্যমাি	বেষম্য-নেনরাধী	অধ্যানেশগনুি	
যেমি	নিঙ্গ	বেষম্য	অধ্যানেশ,	অষেমিা	সংক্ান্ত	বেষম্য	অধ্যানেশ	এেং	পানরোনরি	
অেস্া	সংক্ান্ত	অধ্যানেশ-এর	আওিায়	িানের	অনধিার	ও	োধ্যোধিিাগনুি	যোঝার	
পরামশ্ম	যেওয়া	হয়।		নিেু	অভ্যাস	বেষম্য-নেনরাধী	অধ্যানেশগনুির	যিানিা	ধারার	
নেনরানধিা	িরনে	নিিা	এই	ে্যাপানর	আপিার	েনে	সনন্হ	োনি,	িাহনি	আপনি	
পরামনশ্মর	জি্য	আমানের	হটিাইনি	(নিনচ	িানিিাভুতি)	যোগানোগ	িরনি	পানরি।	
আমানের	অনফসার	আপিার	প্রশ্নগনুির	উতির	 যেনেি।	আপনি	আমানের	অনফনসও	
আসনি	পানরি	যেখানি	আমানের	অনফসার	আপিার	সানে	যেখা	িরনেি	এেং	আপিার	
উনদ্নগর	প্রনি	মনিানোগ	যেনেি।	
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EOC	হি	সাম্য	এেং	অ-বেষম্যমিূি	আচরনণ	উৎসাহোিিারী	পনুরাভানগ	োিা	
এিটি	প্রনিষ্াি।	আপনি	েনে	হংিং	বেষম্য-নেনরাধী	অধ্যানেশগনুির	আওিায়	আপিার	
অনধিারগনুি,	EOC	এেং	এটির	অনভনোগ	পনরচািিা	প্রণািীগনুি	সম্পনি্ম 	আনরা	িে্য	
চাি,	িাহনি	অিগু্রহ	িনর	যোগানোগ	িরিু:

সমাি	সুনোগ	িনমশি	(Equal Opportunities Commission)

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

যটনি:	2511 8211

ইনিম:	eoc@eoc.org.hk 

ওনেযেসাইট:	http://www.eoc.org.hk

অনফনসর	সময 	যসােমার	যেনি	শু ার	সিাি	8:45	যেনি	নেিাি	5:45
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এই	পনুতিিাটির	নেষয়েস্তুগনুি	প্রধািি	জানিগি	সাম্য	ও	জানিগি	সম্প্রীনি	উৎসাহ	যেওয়ার	
েনৃষ্টনিাণ	যেনি	নিনখি।	এই	পনুতিিানি	আনিানচি	নিেু	নেষয়	অি্যাি্য	আইি	ও	প্রনেধািগনুিরও	
অধীি	হনি	পানর,	উোহরণস্রপূ	অনভোসি	সংক্ান্ত	অধ্যানেশ	(Immigration Ordinance), 
Cap 115	এেং	চািনর	সংক্ান্ত	অধ্যানেশ	(Employment Ordinance), Cap 57।		
যেনষেনরে	অি্যাি্য	আইি	ও	প্রনেধািগনুিও	প্রনোজ্য	হয়,	যসনষেনরে	প্রাসনঙ্গি	িিৃ্মপনষের	প্রাসনঙ্গি	
আইিগনুির	আেশ্যিিার	আওিায়	 এই	 পনুতিিাটি	 প়ো	 উনচি।	 এই	 ধরনির	আইি	 ও	
প্রনেধািগনুি	সম্পনি্ম 	আপনি	অনভোসি	 েপ্তর	(Immigration Department)এেং	শ্রম	
েপ্তনরর	(Labour Department)	সানে	পরামশ্ম	িরনি	চাইনি	পানরি।		

সিায়ক ৈ্যাে্যািূলক টিকা
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