
করম্সংসথ্ান অধয্াদেশের অধীনে নিয ়োগকরত্া এবং বিদেশী গারহ্সথ্য্ 

সহায তাকারীদের বাধয্বাধকতা এবং অধিকার  (EO) এবং সট্য্ানড্ারড্ এমপল্য মেনট্ 

চকুত্ি এবং কর়োনাভাইরাস র়োগ সমপ্রক্িত অনয্ান্য তথয্ ("COVID-19") 

Q1: একটি বিদেশী গার্হস্থ্য সাহায্যকারীর জন্য বর্তমান অন্তর্মুখী নিয ন্ত্রণ ব্যবস্থা কি 

(FDH) একটি নতুন চুক্তি শুরু করার জন্য হংকংয ে আসার পরিকল্পনা করছেন বা তার মূল 

স্থানে ছুটি কাটান়োর পরে বর্তমান চুক্তিটি চালিয ে যাওয ার পরিকল্পনা করছেন? 

হংকংয ে তার প্রস্থানের জন্য তার কী প্রস্তুতি নেওয া উচিত?   

A1: একটি বৈধ ভ্রমণ নথি এবং একটি বৈধ কর্মসংস্থান ভিসা ধারণ করা FDH সাধারণ 

অভিবাসন প্রবিধান পূরণ সাপেক্ষে হংকংয ে প্রবেশ/পুনরায  প্রবেশ করতে পারে।  মহামারী 

বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সময ে সময ে হংকং-এ আগত ব্যক্তিদের জন্য বিধিনিষেধ 

ঘ়োষণা করবে।  সর্বশেষ তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে ইনবাউন্ড ট্রাভেলারদের জন্য 

হেলথ ক়োয ারেন্টাইন ব্যবস্থার বিষয ভিত্তিক ওয েবপেজ দেখুন 

( www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html )। 

29 ডিসেম্বর 2022 এর পর থেকে , হংকং-এ কাজ করতে আসা FDHs আর হংকং-এ 

প ৌঁছান়োর তারিখে এবং আগমনের পর 2 তারিখে নিউক্লিক অ্যাসিড পরীক্ষা করতে হবে 

না।  সরকার সমস্ত অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিকে হংকং-এ প ৌঁছান়োর দিন থেকে 5 তম দিনের 

মধ্যে দৈনিক দ্রুত অ্যান্টিজেন পরীক্ষা (RATs) করার পরামর্শ দেয ৷ 

আলাদাভাবে, ইনবাউন্ড FDH গুলিকে 24 ঘন্টার মধ্যে একটি RAT পরিচালনা করতে হবে বা 

ফ্লাইট ছাড ার নির্ধারিত সময ের 48 ঘন্টার মধ্যে একটি পলিমারেজ চেইন প্রতিক্রিয া-

ভিত্তিক নিউক্লিক অ্যাসিড পরীক্ষা করতে হবে এবং হংকংয ে প্রবেশের জন্য একটি 

নেতিবাচক ফলাফল পেতে হবে।  পরীক্ষার ফলাফল পাওয ার পর, প্রাসঙ্গিক FDH-দের 

উচিত পরীক্ষার ফলাফল দেখান়ো ছবি বা পরীক্ষার রিপ়োর্ট 90 দিনের জন্য সরকারি 

কর্মীদের অনুর়োধে চেক করার জন্য উপস্থাপনের জন্য রাখা।  তারা স্বেচ্ছায  স্বাস্থ্য 

বিভাগের ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য ঘ়োষণা ফর্মের মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফল ঘ়োষণা করতে 

পারে। 

Q2: যদি একজন নিয ়োগকর্তা তার/তার FDH আসার পর প্রথম 5 দিনের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত 

হ়োটেল/গেস্টহাউসে থাকার ব্যবস্থা করেন, তাহলে নিয ়োগকর্তাকে কি শ্রম কমিশনারের 

http://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
http://www.chp.gov.hk/hdf/
http://www.chp.gov.hk/hdf/
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অনুমতি নিতে হবে?  

 

A2:  স্ট্যান্ডার্ড এমপ্লয মেন্ট কন্ট্রাক্ট (SEC)- এর ক্লজ 3 অনুসারে, হংকং-এ 

কর্মরত FDH-দের অবশ্যই তাদের চাকরির সময কালে SEC- তে নির্দিষ্ট 

নিয ়োগকর্তার বাসভবনে কাজ করতে হবে এবং থাকতে হবে।  স্বতন্ত্র পরিবারের 

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রম কমিশনার নিয ়োগকর্তাদের জন্য নীতিগত অনুম়োদন 

দিয েছেন যাতে FDH- FDHs হংকং-এ আসার দিন থেকে 5 তম দিন পর্যন্ত 

লাইসেন্সপ্রাপ্ত হ়োটেল বা গেস্টহাউসে থাকার ব্যবস্থা করা যায ।  LD আবেদন 

করার প্রয ়োজন নেই।  নিয ়োগকর্তারা যদি FDH-দের লাইসেন্সপ্রাপ্ত হ়োটেল বা 

গেস্টহাউসে থাকার ব্যবস্থা করেন, তাহলে তাদের বাসস্থানের খরচ বহন করা উচিত 

এবং সেই সময ের জন্য FDH-দের খাদ্য ভাতা প্রদান করা উচিত।  

 

লাইসেনস্প্রাপ্ত হ়োটেল বা গেস্টহাউসের তালিকা 

www.hadla.gov.hk/en/licensing_matters/hotels/overview.php এর মাধ্যমে 

পাওয া যেতে পারে । 

 

 

Q 3:  একজন নিয ়োগকর্তা কি হংকং-এ আসার পর তার FDH ব়োর্ডিং হাউসে থাকার 

ব্যবস্থা করতে পারেন? 

  

A3:  শ্রম কমিশনার FDH-দের হংকং-এ FDH- দের আগমনের দিন থেকে 5 তম দিন 

পর্যন্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত হ়োটেল বা গেস্টহাউসে থাকার জন্য সম্মতি দিয েছেন। 

অতএব, নিয ়োগকর্তা তার/তার FDH-কে নিয ়োগকর্তার বাসস্থান এবং 

লাইসেন্সপ্রাপ্ত হ়োটেল বা গেস্টহাউস (যেমন FDH ব়োর্ডিং হাউস বা FDH- এর 

বন্ধুদের বাসস্থান) ছাড া অন্য জায গায  থাকার ব্যবস্থা করতে পারবেন না।    

 

 

   

Q4:  যদি ক়োনও (FDH) COVID-19 দব্ারা সংকর্ামিত হয , তবে নিয ়োগকরত্ার দায িতব্ কী?  

(FDH) কি বাতিল করা যেতে পারে? 

   

A4:  (FDHs) সম্পর্কিত কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয গুলি পরিচালনা করার সময , 

http://www.hadla.gov.hk/en/licensing_matters/hotels/overview.php
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নিয ়োগকারীদের তাদের বাধ্যবাধকতা এবং (EO) এবং (SEC) এর অধীনে প্রয ়োজনীয তাগুলি 

পালন করা উচিত।  যেখানেই (EO) প্রয়োজ্য, যদি ক়োনও (FDH) ক়োনও র়োগে আক্রান্ত 

হয  তবে তার নিয ়োগকর্তাকে (EO) এবং (SEC) অনুসারে তাকে / তার অসসু্থ ছুটি মঞ্জুর 

করা উচিত।  (EO) এর অধীনে, একটি ধারাবাহিক চুক্তির অধীনে নিযুক্ত একটি (FDH) 

অসুস্থতা ভাতার অধিকারী (দৈনিক হার (FDH এর) গড  দৈনিক মজুরির চার-পঞ্চমাংশের সমান) 

যদি –  

 

 অসুস্থ ছুটি একটি উপযুকত্ মেডিকেল সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হয  1; 

 অসুস্থতার ছুটি টানা চার দিনের চেয ে কম নয ; এবং 

 (FDH) যথেষ্ট সংখ্যক প্রদত্ত অসুস্থতার দিনগুলি জমা করেছে।  

 

যেখানে একটি অসুস্থ (FDH) অসুস্থ ছুটির সময কাল কভার করার জন্য পর্যাপ্ত বেতনের 

অসুস্থতার দিনগুলি জমা করে না, (LD) নিয ়োগকর্তাকে সহানুভূতিশীল হওয ার জন্য এবং 

(FDH) প্রদত্ত অসুস্থতার ছুটি মঞ্জুর করার বিষয টি বিবেচনা করার জন্য আবেদন করে। 

 

উপরন্তু, (SEC) এর ধারা 9 (A) এর অধীনে, যদি (FDH) অসুস্থ হয  বা চাকরির সময কালে 

(এফডিএইচ) একটি ব্যক্তিগত আঘাত ের শিকার হয  (যে সময ের মধ্যে (FDH) তার নিজের 

ইচ্ছায  এবং তার নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে হংকং ছেড ে চলে যায , তা নির্বিশেষে, এটি 

কর্মসংস্থান থেকে উদ্ভূত হয  কিনা তা বিবেচনা না করে, নিয ়োগকর্তা (FDH) কে বিনামূল্যে 

চিকিৎসা প্রদান করবেন। বিনামূল্যে চিকিতস্া চিকিত্সা পরামর্শ, হাসপাতালে রক্ষণাবেক্ষণ, 

এবং জরুরী ডেন্টাল চিকিত্সা অন্তর্ভুক্ত।  (FDH) ) যে ক়োনও নিবন্ধিত মেডিকেল 

প্র্যাকটিশনার দ্বারা প্রদত্ত চিকিৎসা গ্রহণ করবে।   

 

(LD) নিয ়োগকর্তাদের মনে করিয ে দেয  যে তারা COVID-19 এ আক্রান্ত (FDH) এর সাথে 

একটি কর্মসংস্থান চুক্তি বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয ।(EO) এর অধীনে, একজন 

নিয ়োগকর্তাকে তার প্রদত্ত অসুস্থতার দিনে (FDH) এর কর্মসংস্থানের চুক্তি বাতিল করা 

থেকে নিষিদধ্ করা হয , (FDH) গুরুতর অসদাচরণের কারণে সংক্ষিপ্ত বরখাস্তের কষ্েত্রে 

ব্যতীত। যদি ক়োনও নিয ়োগকর্তা প্রাসঙ্গিক (EO) বিধানগুলি লঙ্ঘন করেন, তবে তিনি 

একটি অপরাধ করেন এবং প্রসিকিউশনের জন্য দায বদ্ধ এবং দ়োষী সাব্যসত্ হওয ার পরে, 

সর্ব়োচ্চ $ 100,000 জরিমানা।  নিয ়োগকর্তাদেরও চুক্তির সম্ভাব্য লঙঘ্নের কথা মনে 

                                                   
1 উপযুক্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট একটি নিবন্ধিত মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, নিবন্ধিত চীনা ঔষধ অনুশীলনকারী 

বা একটি নিবন্ধিত ডেন্টিস্ট দ্বারা জারি করা একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট ব়োঝায ।  এটি কত দিনের উপর 

নির্দিষ্ট করা উচিত, এবং অসুস্থতা বা আঘাতের প্রকৃতি যার কারণে, কর্মচারী কাজের জন্য অনুপযুক্ত। 
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করিয ে দেওয া হয  যদি তারা তাদের (FDHs) সাথে করম্সংস্থানের চুক্তিপ্রত্যাখ্যান করে, বা 

অক্ষমতা বৈষম্য অধ্যাদেশের সম্ভাব্য লঙ্ঘন, যদি তারা তাদের (FDHs) কম অনুকূলভাবে 

আচরণ করে (যেমন তাদের বরখাস্ত করে) কারণ (FDHs) COVID -19 দ্বারা সংক্রামিত বা 

পুনরুদ্ধার করা হয েছে। COVID-19 থেকে (FDHs) পুনরুদ্ধারের পর, নিয ়োগকর্তাদের 

পরামর্শ দেওয া হয  যে তারা যেন তাদের (FDHs) কাজ শুরু বা পুনরায  শুরু করতে পারে এবং 

তাদের (FDHs) সাথে একটি স হার্দ্যপূর্ণ কর্মসংস্থান সম্পর্ক বজায  রাখতে পারে। 

 

প্রাসঙ্গিক প্রেস রিলিজ 

24 ফেব্রুয়ারি 2022: 

www.fdh.labour.gov.hk/bengali/news_detail.html?year=2022&n_id=236 

 

 

Q5:  COVID -19 মহামারী থেকে উদভ্তূ বিশেষ পরিসথ্িতি ম়োকাবেলায  FDH এবং তাদের 

নিয ়োগকরত্াদের সহায তা করার জনয্ সবুিধামলূক বয্বস্থাগলুি (যার মধয্ে বিদয্মান 

করম্সংসথ্ান চকুত্ির মেয াদ বাড ান়োর অনমুতি দেওয ার নমনীয তা বয্বসথ্া এবং FDHs 

তাদের জায গায  ফিরে যাওয ার সথ্গিতকরণ সহ উৎপতত্ি) আরও বাড ান়ো হবে? 

   

A5:  FDHs এবং তাদের নিয ়োগকর্তাদের COVID-19 মহামারী ম়োকাবেলায  সহায তা 

করার জন্য, সরকার 2020 সালের গ়োড ার দিকে FDH এবং তাদের নিয ়োগকর্তাদের 

জন্য বিদ্যমান কর্মসংস্থানের মেয াদ বাড ান়োর অনুমতি দেওয ার নমনীয তা ব্যবস্থা 

সহ একাধিক সুবিধামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায ন করেছে। চুক্তি এবং FDH-দের তাদের 

উৎপত্তিস্থলে ফিরে যাওয ার স্থগিতকরণ।  সরকার ব্যবস্থাগুলি পর্যাল়োচনা 

এবং সামঞ্জস্য করার জন্য মহামারীটির বিকাশ ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে।  

এই বছরের 1 এপ্রিল এবং 7 জুলাই যথাক্রমে স্থান-নির্দিষ্ট এবং রুট-নির্দিষ্ট 

ফ্লাইট সাসপেনশন ব্যবস্থা তুলে নেওয ার পরে হংকং এবং প্রধান FDH- প্রেরণকারী 

দেশগুলির মধ্যে ফ্লাইটগুলি ধীরে ধীরে পুনরায  শুরু হয েছে, বাধ্যতামূলক 

ক়োয ারেন্টাইনের প্রয ়োজনীয তা তুলে নেওয ার বিষয টি বিবেচনায  নিয ে 26 

সেপ্টেম্বর থেকে হংকং-এ আগমন, সেইসাথে অভ্যন্তরীণ নিয ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলির 

ধীরে ধীরে শিথিলকরণ, সরকার পরিস্থিতি পর্যাল়োচনা করেছে এবং 1 মে 2023 থেকে 

উপরে উল্লিখিত নমনীয তা ব্যবস্থাগুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয েছে।  FDH এবং 

তাদের নিয ়োগকর্তাদের অনুরূপ ব্যবস্থা করার জন্য পর্যাপ্ত সময  দেওয ার জন্য, 

19 ডিসেম্বর 2022 -এ ঘ়োষিত নিম্নলিখিত নমনীয তা ব্যবস্থাগুলি 30 এপ্রিল 2023 

http://www.fdh.labour.gov.hk/bengali/news_detail.html?year=2022&n_id=236
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পর্যন্ত কার্যকর করা হবে ৷  প্রাসঙ্গিক প্রয ়োজনীয তা লঙ্ঘন এড াতে সরকার 

নিয ়োগকর্তা এবং FDH- কে যত তাড াতাড ি সম্ভব কর্মসংস্থান, চুক্তি 

পুনর্নবীকরণ বা FDH- এর মূল স্থানে ফিরে যাওয ার বিষয ে আল়োচনা করার জন্য 

মনে করিয ে দেয । 

 

নমনীয তা ব্যবস্থা নীচে সেট করা হয েছে: 

  

বিদ্যমান চুক্তির মেয াদ বাড ান়ো 

 

30 এপ্রিল 2023 বা তার আগে মেয াদ শেষ হওয া সমস্ত FDH চুক্তির জন্য, 

নিয ়োগকর্তারা তাদের বহির্গামী FDH- এর সাথে বিদ্যমান চুক্তির মেয াদ বাড ান়োর 

জন্য আবেদন করতে পারেন৷  এই ধরনের চুক্তির জন্য, শ্রম কমিশনার স্ট্যান্ডার্ড 

এমপ্লয মেন্ট কন্ট্রাক্টের ক্লজ 2 -এ উল্লিখিত কর্মসংস্থানের মেয াদ সর্ব়োচ্চ 

ছয  মাসের জন্য বাড ান়োর জন্য নীতিগত সম্মতি দিয েছেন, এই ভিত্তিতে যে এই 

ধরনের পরিবর্তন উভয  নিয ়োগকর্তার দ্বারা পারস্পরিকভাবে সম্মত হয েছে। এবং 

FDHs সংশ্লিষ্ট।  যাইহ়োক, পূর্বে ঘ়োষিত নমনীয তা ব্যবস্থার অধীনে চুক্তির 

আরও সম্প্রসারণের আবেদন বিবেচনা করা হবে না।  যদি একজন নিয ়োগকর্তাকে 

ছয  মাসের বর্ধিত সময ের পরে তার FDH নিয ়োগ করা চালিয ে যেতে হয , তাহলে 

নিয ়োগকর্তাকে বিদ্যমান FDH- এর সাথে চুক্তি পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন 

করার কথা বিবেচনা করা উচিত।  সমস্ত আবেদন 30 এপ্রিল 2023 বা তার আগে 

ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে (ImmD) প ৌঁছাতে হবে ।  দেরিতে জমা গ্রহণ করা হবে না. 

 

উৎপত্তিস্থলে প্রত্যাবর্তনের স্থগিতকরণ 

 

সাধারণ পরিস্থিতিতে, একই নিয ়োগকর্তার সাথে একটি নবায নকৃত চুক্তিতে একটি 

FDH , অথবা একটি বিদ্যমান চুক্তির মেয াদ শেষ হওয ার পরে একটি নতুন 

নিয ়োগকর্তার সাথে একটি নতুন চুক্তি শুরু করার কারণে, ImmD- এর কাছে তার মূল 

স্থানে ফিরে আসার জন্য স্থগিত করার জন্য আবেদন করতে পারে বিদ্যমান চুক্তি 

শেষ হওয ার এক বছরের বেশি নয , তার বর্তমান নিয ়োগকর্তা বা নতুন 

নিয ়োগকর্তার চুক্তি সাপেক্ষে।  প্রাসঙ্গিক নমনীয তা ব্যবস্থার অধীনে, যদি 

একজন FDH উল্লিখিত এক বছরের মধ্যে তার জন্মস্থানে ফিরে যেতে অক্ষম হয , 
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তাহলে তিনি নিয ়োগকর্তার সাথে চুক্তির ভিত্তিতে ImmD- এর কাছে আবেদন করতে 

পারেন তার/তার চুক্তির শেষ না হওয া পর্যন্ত থাকুন যাতে তিনি সেই সময ের মধ্যে 

মূল স্থানে ফিরে যেতে পারেন।   

 

যদি উপরে উল্লিখিত এক বছরের মেয াদ 30 এপ্রিল 2023 বা তার আগে শেষ হয ে যায , 

FDH তার/তার শেষ পর্যন্ত থাকার সীমা আরও বাড ান়োর জন্য বিদ্যমান থাকার 

সীমা শেষ হওয ার আট সপ্তাহের মধ্যে ImmD- এর কাছে এই ধরনের আবেদন জমা 

দিতে পারে। চুক্তি  সমস্ত আবেদন 30 এপ্রিল 2023 বা তার আগে ImmD- এর কাছে 

প ৌঁছাতে হবে । দেরিতে জমা গ্রহণ করা হবে না.  সরকার নিয ়োগকর্তা এবং FDH-

দের মনে করিয ে দেয  যে উপর়োক্ত নমনীয তার ব্যবস্থা অবশ্যই তাদের মধ্যে 

পারস্পরিক সম্মত হতে হবে এবং FDH-দের তাদের উৎপত্তিস্থলে ফিরে যাওয ার 

প্রয ়োজনীয তা বলবৎ থাকবে।  নিয ়োগকর্তাদের উচিত তাদের FDH-দের তাদের 

মূল স্থানে ফিরে যাওয ার বর্ধিত সীমার মধ্যে থাকার ব্যবস্থা করা।  1 মে 2023 -

এ বা তার পরে উল্লিখিত এক বছরের মেয াদ শেষ হওয া FDH- দের জন্য, তাদের মূল 

স্থানে ফিরে যাওয ার সময কাল আর বাড ান়ো হবে না। 

 

উপরন্তু, সরকার FDH এবং সম্ভাব্য FDH নিয ়োগকারীদের মনে করিয ে দেয  যে, 

সরকারের প্রচলিত FDH নীতি অনুসারে, একজন FDH একটি কর্মসংস্থান চুক্তি 

সম্পন্ন হওয ার পরে বা চুক্তি সমাপ্তির তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে হংকং 

ত্যাগ করবে, যেটি আগে  ImmD দ্বারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত ব্যতিক্রমী 

পরিস্থিতিতে সংরক্ষণ করুন (মূল নিয ়োগকর্তার স্থানান্তর, স্থানান্তর, মৃত্যু বা 

আর্থিক কারণের কারণে চুক্তির অকাল সমাপ্তি সহ, বা যেখানে প্রমাণ রয েছে যে 

FDH অপব্যবহার বা শ়োষণ করা হয েছে), একটি আবেদন দুই বছরের চুক্তির 

মেয াদের মধ্যে হংকং-এ নিয ়োগকর্তা পরিবর্তনের জন্য FDH সাধারণত 

অনুম়োদিত হবে না।  একজন FDH যিনি একজন নতুন নিয ়োগকর্তা পেতে চান তাকে 

অবশ্যই হংকং ছেড ে যেতে হবে এবং ImmD এর কাছে একটি নতুন কর্মসংস্থান ভিসার 

আবেদন জমা দিতে হবে। 

 

FDH ভিসা আবেদনের বিষয ে অনুসন্ধানের জন্য, অনুগ্রহ করে 2824 6111 নম্বরে 

তদন্তের হটলাইনে কল করে বা enquiry@immd.gov.hk- এ ইমেল পাঠিয ে ImmD- 

এর সাথে য়োগায়োগ করুন । 

mailto:enquiry@immd.gov.hk
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প্রাসঙ্গিক প্রেস রিলিজ 

19 ডিসেম্বর 2022 : 

https://www.fdh.labour.gov.hk/bengali/news_detail.html?fromPage=news

&year=2023&n_id=264 

 

 

Q6:  কীভাবে (FDHs) এবং তাদের নিয ়োগকর্তারা সহায তা চাইতে পারে যদি তাদের 

কর্মসংস্থানের বিষয ে আরও অনুসন্ধান থাকে? 

   

A6:  (LD এর) (FDH) প়োর্টাল (www.fdh.labour.gov.hk/bengali/home.html) কর্মসংস্থান 

অধিকার এবং (FDHs) এবং নিয ়োগকর্তা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয গুলির সুবিধার 

উপর তথ্য এবং প্রকাশনা রয েছে। তথ্যটি চীনা, ইংরেজি, তাগাল়োগ, বাহাসা ইন্দ়োনেশিয া, 

থাই, হিন্দি, সিংহলি, বাংলা, নেপালি, উর্দু, মায ানমার ভাষা এবং খেমার-এ উপলব্ধ রয েছে 

যাতে সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয ার জন্য (FDHs) সহজতর হয ।  

  

(FDHs) এবং নিয ়োগকর্তারা নিউম়োনিয া এবং শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ প্রতির়োধে 

স্বাস্থ্য পরামর্শের জন্য "COVID-19 থিম্যাটিক ওয েবসাইট" 

(www.coronavirus.gov.hk/eng/) ব্রাউজ করতে পারেন। ওয েবসাইটটিতে চীনা, ইংরেজি, 

তাগাল়োগ, বাহাসা ইন্দ়োনেশিয া, থাই, হিন্দি, সিংহলি, বাংলা, নেপালি এবং উর্দু ভাষায  তথ্য 

রয েছে।  

  

যদি (FDHs) এবং তাদের নিয ়োগকর্তাদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয ে জিজ্ঞাসা থাকে, 

তারা ডেডিকেটেড (FDH) ইমেল অ্যাকাউন্ট (fdh-enquiry@labour.gov.hk) এবং (FDH) 

প়োর্টের অনলাইন ফর্মের মাধ্যমে (LD) সাহায্য চাইতে পারেন 

(https://www.fdh.labour.gov.hk/bengali/contact_us.html)  

 

 

 

শ্রম বিভাগ 

31 জানুয ারি 2023 

http://www.fdh.labour.gov.hk/bengali/home.html
http://www.coronavirus.gov.hk/eng/
mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
https://www.fdh.labour.gov.hk/bengali/contact_us.html
https://www.fdh.labour.gov.hk/bengali/news_detail.html?fromPage=news&year=2023&n_id=264

