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হংকং-এর আইন এবং �য্া�াডর্  এম�য়েম� ক�য্া� (SEC) অনযুায়ী আপনার উিচত 

এই তথয্প�িটর ল�য্ হল, িবেদশী গহৃ-সহায়ক, িনেয়াগকতর্ া এবং িবেদশী গহৃ-সহায়কেদর িনেয়াগ �ি�য়ায় িনেয়ািজত সং�াগিলর অিধকার এবং দায়ব�তা 
স�েকর্  �ত িনেদর্ িশকা �দান করা৷ িবেদশী গহৃ-সহায়ক, িনেয়াগকতর্ া এবং িবেদশী গহৃ-সহায়কেদর িনেয়াগ �ি�য়ায় িনয�ু �িতিনিধ সং�াগিলর জনয্ িনেয়াগ 
সং�া� শতর্ াবলী ও আইনী িবধানসমেুহর িব�ািরত িববরণ �য্া�াডর্  এম�য়েম� ক�য্া� (ID 407) এবং কমর্সং�ান অধয্ােদেশ বিণর্ত আেছ। এই তথয্পে� উে�িখত 
িবধানসমহু কমর্সং�ান অধয্ােদশ অনযুায়ী সি�ােবিশত হেয়েছ, যিদও আইনী বয্াখয্ার এখিতয়ার স�ণুর্রেপ আদালেতর উপর িনভর্ রশীল৷

এই তথয্প�িটর ল�য্ হল, িবেদশী গহৃ-সহায়ক, িনেয়াগকতর্ া এবং িবেদশী গহৃ-সহায়কেদর িনেয়াগ �ি�য়ায় িনেয়ািজত সং�াগিলর অিধকার এবং দায়ব�তা 
স�েকর্  �ত িনেদর্ িশকা �দান করা৷ িবেদশী গহৃ-সহায়ক, িনেয়াগকতর্ া এবং িবেদশী গহৃ-সহায়কেদর িনেয়াগ �ি�য়ায় িনয�ু �িতিনিধ সং�াগিলর জনয্ িনেয়াগ 
সং�া� শতর্ াবলী ও আইনী িবধানসমেুহর িব�ািরত িববরণ �য্া�াডর্  এম�য়েম� ক�য্া� (ID 407) এবং কমর্সং�ান অধয্ােদেশ বিণর্ত আেছ। এই তথয্পে� উে�িখত 
িবধানসমহু কমর্সং�ান অধয্ােদশ অনযুায়ী সি�ােবিশত হেয়েছ, যিদও আইনী বয্াখয্ার এখিতয়ার স�ণুর্রেপ আদালেতর উপর িনভর্ রশীল৷

িবেদশী গহৃ-সহায়কগণ, 
িনেয়াগকতর্ াবৃ� এবং িনেয়াগ 

�ি�য়ায় িনেয়ািজত সং�াগিলর 
যত্নসহকাের এই তথয্প�িট 

পাঠ করা উিচত

আপনার সরু�ার উে�েশয্:
করণীয় এবং বজর্ নীয়

অনসু�ানসমহূ

িব�ািরত তেথয্র জনয্ ও আপনার েকান িজ�াসা থাকেল অন�ুহ কের সংি�� কতৃর্ পে�র সােথ সরাসরী 
েযাগােযাগ করন অথবা নীেচর ওেয়বসাইটগিল েদখুন:

FDH-েদর অিধকার এবং 
েসই স�িকর্ ত আইনী িবধানসমূহ

EA লাইেস� এবং 
িনধর্ািরত কিমশন 

www.fdh.labour.gov.hk

www.eaa.labour.gov.hk

www.customs.gov.hk

www.immd.gov.hk/
eng/services/visas/

foreign_domestic_helpers.html

www.consumer.org.hk
কনসযু্মার 

কাউি�ল অথর্াৎ 
েভা�া পিরষদ

আপিন শারীিরক িনযর্াতেনর িশকার হেল অথবা আপনার িনরাপত্তা ঝঁুিকর স�খুীন হেল, 
সহায়তার জনয্ অিবলে� পিুলেশর জররী হটলাইন  "999 " ন�ের েফান করন৷

যিদ আপনােক আপনার মজিুর �দান না করা হয় অথবা আপনার চুি� অনযুায়ী কমর্সং�ান 
সংি�� অিধকারগিলর মেধয্ েযেকানিট লি�ত হয়, েস ে�ে� অনুস�ান এবং সহায়তার জনয্, 
�ম দ�েরর 24-ঘ�ার হটলাইন  "2717 1771 " ন�ের েফান করন অথবা কাযর্ালেয়র কমর্কালীন 
সমেয়র মেধয্ েলবার িডপাটর্ েমে�র েলবার িরেলশানস িডিভশন অথর্াৎ �ম দ�েরর সংি�� 
শাখায় েযাগােযাগ করন৷

বজর্ ণীয় িবষয়সমহু

চাকুরীকালীন সমেয়, আপিন
আপনার িনেয়াগকতর্ া বয্তীত অনয্ েযেকান বয্ি�র িনকট 
হেত েযেকান �কার কাজ �হণ করেত, অথবা SEC-েত 
িনধর্ািরত িঠকানা বয্তীত অনয্ েকান �ােন বসবাস করেত 
পােরন না৷

মজিুর বেুঝ পাওয়ার আেগ েযেকান �কার েবতন িববৃিত 
অথবা রিসেদ �া�র �দান করা েথেক িবরত থাকুন৷

EA েক সপুািরশকৃত কিমশন বয্তীত, অনয্ েযেকান �কার খরচ অথবা ফী েযমন েরিজে�শান ফী, সংর�েণর খরচ এবং 
ফেটাকিপ করার খরচসমহূ �দান করা উিচত নয়৷

েকান তৃতীয়পে�র মাধয্েম অথবা েযেকান আিথর্ক েসবা �দানকারী েকা�ানীর েথেক ঋণ �হণ কের EA-েক অথর্ 
�দান করা উিচত নয়, এমনিক সংি�� েকা�ানী যিদ EA-এর �ারা অনেুরাধকৃত অথবা ��ািবতও হেয় থােক৷

েকান সমেয়ই, আপিন
যিদ আপিন শতর্ গিল না েবােঝন অথবা েসগিল অথর্ স�েকর্  িনি�ত না হন, 
তাহেল েকান বয্ি� অথবা �িত�ােনর (আপনার িনেয়াগকতর্ া অথবা EA সহ) 
সে� েকান �কার নিথপ�, েবাঝাপড়া অথবা চুি�েত �া�র করেবন না৷

আপনার SEC-েত অবশয্ই (আপনার মজিুর এবং িনযিু�র িঠকানা সহ) েকান 
িমথয্া তথয্ �দান করেবন না। অনয্থায় িমথয্া তথয্ �দােনর জনয্ আপিন 
েফৗজদাির অপরােধর জনয্ দায়ী হেবন৷

হংকং-এর আইন এবং �য্া�াডর্  এম�য়েম� ক�য্া� (SEC) অনযুায়ী আপনার অিধকারসমহু
�িত সাতিদন সময়কােলর মেধয্ ননুয্তম একিদন িব�ােমর িদন, সংিবিধব� ছুিটসমহূ এবং েবতনসহ বাৎসিরক ছুিট৷ িনেয়াগকতর্ াবৃ� আপনােক 
আপনার িব�ােমর িদনিটেত কাজ করার জনয্ বাধয্ করেত অথবা আপনার �াপয্ একিট িবিধব� ছুিট অনেুমাদেনর পিরবেতর্  েকান �কার অথর্ �দান 
করেত পােরন না৷

SEC-েত িনধর্ািরত েবতন এবং েবতন �দােনর িনধর্ািরত তািরখ অথবা SEC অনযুায়ী চুি� সমাি�র অনধুর্ সাত িদেনর মেধয্ সমদুয় �াপয্ �েদয়৷ চুি�িভিত্তক 
েবতন SEC �া�েরর সমেয় িবদয্মান সবর্িন� অনেুমাদনেযাগয্ মজিুরর েথেক কম হেব না৷

িবনামেূলয্ খাদয্ (অথবা তার পিরবেতর্  খাদয্ ভাতা), িনেয়াগকতর্ ার বাস�ােন �হনেযাগয্ েগাপনীয়তা র�ার সুিবধাসহ িবনামূেলয্ বাস�ান, িবনামূেলয্ 
িচিকৎসা েসবা এবং আপনার চুি�িট স�ণূর্/সমা� হওয়ার পর িনেয়াগকতর্ ার খরেচ আপনার িনেজর েদেশ িফের যাওয়ার বয্ব�া৷

েকান িনেয়াগ �ি�য়ায় িনেয়ািজত সং�াগিলর সে� কাযর্কলােপর সমেয়, আপনার করণীয়
িনি�ত করা েয EA-এর িনকট হংকং ে�শাল অয্াডিমিনে�িটভ িরিজয়ন (HKSAR) বা হংকং িবেশষ �শাসিনক অ�ল-এর 
সরকােরর �ারা �দত্ত একিট ৈবধ EA অনু�াপ� (লাইেস�) আেছ িক না৷ EA কম�িটেক, তার অনু�াপ�িট �দশর্েনর জনয্ বলুন 
অথবা EA-িট লাইেস��া� িক না েসিট অনলাইেন যাচাই করন৷ 

SEC চুড়া�করেণর লে�য্ �া�র করার আেগ আপিন SEC-এর িবষয়ব�গিল এবং কােজর পিরিধ স�েকর্  বেুঝেছন িক না িনি�ত 
করন৷ আপনার �া�িরত িনযিু� চুি�িটর মূল �িতিলিপিট আপনার িনকট রাখুন৷

েকবলমা� আপনার �থম মােসর মজিুরিট পাওয়ার পেরই িনধর্ািরত কিমশনিট EA েক (সেবর্া� কিমশন হল আপনার �থম মােসর 
মজিুরর 10%) �দান করন৷ EA-এর সােথ েযেকান �কার অিথর্ক েলনেদেনর ে�ে� যথা শী� স�ব একিট রিসদ সং�হ িনি�ত 
করন৷

আপনার বয্ি�গত পিরিচিত িবষয়ক নিথপ� (উদাহরণ�রপ, হংকং-এর পিরচয়প� এবং পাসেপাটর্ ) এবং িনজ� িজিনসগিল 
(উদাহরণ�রপ, বয্াে�র কাডর্ গিল) আপনার িনেজর কােছ রাখুন৷ আপনার িনেয়াগকতর্ া অথবা EA-এর কম�সহ অনয্েকউ এই 
নিথপ�গিল তাঁেদর িনকট হ�া�র করেত বা আপনার পে� তার কােছ রাখার জনয্ বল �েয়াগ করেত পােরন না৷

যখন আপনার অিধকারগিল লি�ত হয়, তখন আপনার করণীয়

অিধকারসমহু

িনেয়াগ �ি�য়ায় িনেয়ািজত সং�াগিলর সে� কাযর্কলােপর সমেয়, আপনার

িবভাগসমূহ পিরিধ হটলাইনগিুল ওেয়বাইটগিুল

েলবার িডপাটর্ েম� 
অথর্াৎ �ম দ�র

(“1823”-এর �ারা হটলাইনিটর 
েদখােশানা করা হেয় থােক)

অিভবাসন িবভাগ FDH িভসা 

কা�মস অয্া� 
এ�াইস িডপাটর্ েম� 

অথর্াৎ আমদািন এবং  
অ�ঃশ� িবভাগ

ে�ড েডি�পশান অিডর্ নয্া� 
অথর্াৎ বয্বসািয়ক িববরণ অধয্ােদশ-

এর �ারা িনিষ�কৃত অনয্াযয্ 
বয্বসািয়ক আচরণসমূহ

েভা�া িবষয়ক িববাদসমূহ

হংকং পিুলশ জররী সাহােযয্র জনয্

আপনার FDH-েক SEC-েত িনধর্ািরত স�ণূর্ মজরুী সময় মত মজিুর �দান করন৷ চুি�িভিত্তক েবতনিট SEC �া�েরর সমেয় িবদয্মান ননুয্তম অনেুমাদনেযাগয্ 
মজিুরর েথেক কম হেব না৷

িনযিু�কােল, িবনামেূলয্ খাদয্ �দান করা হেব িক-না েসই স�েকর্  মৈতেকয্ আসা এবং েসই িবষয়িট SEC-েত সুিনিদর্ �ভােব উে�খ করা৷ অনয্থায়, আপনার FDH েক 
কমপে� SEC �া�েরর সমেয় িবদয্মান নুনয্তম �হনেযাগয্ হােরর একিট খাদয্ ভাতা �দান করা৷

আপনার FDH েক �িত সাতিদেনর একিট সময়কােলর মেধয্ নুনয্তম একিট িব�ােমর িদন �দান করা৷

আপনার FDH-এর কােজর সময়কাল যাই েহাক না েকন, িবিধব�ভােব তার �াপয্ ছুিটগিল (�েতয্ক বছের 12 িদন) েনওয়ার 
বয্ব�া করা৷ যিদ আপনার FDH-েক িতন মােসর একিট সময়কােলর জনয্ িনযু� করা হেয় থােক, তাহেল িতিন েবতন সহকাের 
িবিধব� ছুিট েভােগর অিধকারী হেবন৷

আপনার বাস�ানিটেত আপনার FDH-েক �হনেযাগয্ েগাপনীয়তা র�ার সুিবধাসহ বাস�ান �দান করা৷

আপনার FDH-েক তার �েয়াজনীয় তথয্ািদ, েযমন: িচিকৎসা সং�া� পরী�ার ফী, সংি�� কনসুয্েলেটর 
�ারা �তয্য়েনর ফী, িভসা ফী, িবমা ফী, �শাসিনক ফী-এর মত অথবা িফিলিপ� ওভারিসস এম�য়েম� 
অয্াডিমিনে�শন িফ, অথবা সংি�� সরকাির কতৃর্ পে�র �ারা আেরািপত একই ধরেণর অনয্ানয্ ফী সং�েহর 
খরচসমহু �দান করন৷ 

FDHs-েদর 
িনেয়াগকতর্ া করণীয়গিল

িবেদশী গহৃ-
সহায়কগণ (FDHs)

িবেদশী গহৃ-
সহায়কগণ (FDHs)

2717 1771

2115 3667

2824 6111

2815 7711

2929 2222

999
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িনেয়াগ 
�ি�য়ায় 
িনেয়ািজত 
সং�া (EA)

FDH-েদর িনেয়াগকতর্ ােদর সে� কাযর্কলােপর সমেয়, লাইেস�ধারী এবং EA-এর কম�রা
FDH-েদর কাছ েথেক কিমশন িহসােব FDH-েদর �থম মােসর মজিুরর 10%-এর অিধক ধাযর্ করা অনুেমািদত নয়৷

FDH-েদর বয্ি�গত স�িত্ত, েযমন, পাসেপাটর্ , A  বয্া� কাডর্ /ে�িডট কাডর্ , িনযুি� চুি�, সরকার/FDH-েদর সে� সংি�� কনসুয্েলটগিলর �ারা িবতরণকৃত �কাশনা এবং তথয্প�সমূহ িনেজেদর কােছ 
রাখার জনয্ অনুেমািদত নয়৷

FDH-েদর কাছ েথেক তাঁেদর �থম মােসর মজিুর পাওয়ার পেূবর্ িনধর্ািরত কিমশন েনওয়া যােব না। এছাড়া, FDH-েদর কাছ েথেক ফেটাকিপ করার খরচ, েরিজে�শন িফ, ছিব েতালার খরচ এবং 
সংর�ণিভিত্তক ফী সহ অনয্ েযেকান �কার বয্য় অথবা িফ/খরচ �হণ করেত অনুেমািদত নয়  FDH-েদর আিথর্ক িবষয়গিলেত স�ৃ� হেবন না অথবা তাঁেদর জনয্ ঋেণর আেয়াজন করেবন না৷

েকান �কার আইন ল�েনর জনয্ FDH-েদর সাহাযয্ করা অথবা উৎসািহত করা অনুেমািদত নয়৷

েময়াদ পরূেণর পেূবর্ িনযুি� চুি� সমা� করার জনয্ FDH-েদর উৎসািহত অথবা �লু  করা অনুেমািদত নয়৷

একিট EA-এর লাইেস� সং�া� িবষয়গিলর জনয্, লাইেস�ধারী
তাঁর লাইেস�িট অনয্ একজন বয্ি�র িনকট ধার িহসােব �দান করেত, হ�া�িরত করেত অথবা 
অপর্ণ করার জনয্ অনেুমািদত নয়৷

লাইেস��া� িঠকানািট বয্তীত অনয্ েকান �ােন EA বয্বসািট পিরচালনা করার জনয্ অনেুমািদত নয়৷

একিট লাইেস� �াি�র অথবা িবদয্মান লাইেস�িটর েময়াদ পণূর্ হওয়ার পের নবায়েনর পেূবর্ই EA 
বয্বসািট পিরচালনা করার জনয্ অনেুমািদত নয়৷

অবশয্য়ই েকান �কার েবআইিন প ার মাধয্েম আপনার 
FDH-এর সে� েকান িববােদর মীমাংসা করেবন না৷

সবর্ে�ে�ই, আপিন
EA এবং অনয্ েকান বয্ি�/সং�ার �ারা FDH-এর উপর ধাযর্কৃত কিমশন 
অথবা �িশ�ণ ফী পিরেশােধর জনয্, অথবা FDH কতৃর্ ক গহৃীত ঋণ 
পিরেশােধর জনয্ অবশয্য়ই আপনার FDH-এর মজিুর েথেক েকান অংশ 
েকেট েনেবন না৷

অবশয্য়ই আপনার FDH-এর েকান বয্ি�গত স�িত্ত (উদাহরণ�রপ, 
FDH-েদর জনয্ সরকাির �কাশনা এবং তথয্প�গিল ছাড়াও, তাঁর 
পাসেপাটর্ /পিরচয় প�, বয্াে�র অেটােমিটক েটলর েমিশেনর/ে�িডট কাডর্ , 
িনযিু�িভিত্তক চুি�) আপনার কােছ রাখেবন না৷ অনয্থায় আপিন একিট 
েফৗজদাির অপরাধ করেত পাের৷ 

অবশয্য়ই �ানীয় নন এমন মণকারীেদর গহৃ সহায়ক িহসােব িনেয়াগ 
করেবন না, অনয্ বয্ি�েদর FDH-েদর আংিশক সমেয়র অথবা স�ণূর্ 
সমেয়র জনয্ গহৃ-সহায়ক িহসােব কাজ করার জনয্ অনেুরাধ করেবন 
না, অথবা আপনার FDH-েক গহৃ�ালীর কাজ বয্তীত অনয্ েকােনা কােজ 
িনয�ু করেবন না অথবা SEC-েত িনিদর্ �কৃত �ানিট বয্তীত অনয্ েকান 
�ােন গহৃ�ালীর অথবা অনয্ েকান কাজ করার জনয্ অনেুরাধ করেবন না৷ 
এগিল অিভবাসন অধয্ােদশ অনযুায়ী অপরাধ িহসােব সাবয্� হেত পাের৷

িনেয়াগ 
�ি�য়ায় 
িনেয়ািজত 
�িতিনিধ 
সং�া (EA)

িনেয়াগকতর্ ােদর সে� কাযর্কলােপর সমেয়, লাইেস�ধারী এবং EA-এর কম�রা
FDH েদর ঋণ পিরেশাধ অথবা কিমশন/অ�বর্ত�কালীন খরচ/�িশ�ণ ফী সমহু �দােনর জনয্ েবআইনীভােব FDH-েদর মজরুী কতর্ ন করার জনয্ িনেয়াগকতর্ ােদর অনেুরাধ অথবা 
উৎসািহত করেত পােরন না৷

FDH-েদর জনয্ িভসার আেবদন করাকালীন (মজিুর, বাস�ােনর বয্ব�া ইতয্ািদ �সে�) িমথয্া তথয্ উপ�াপেন অনয্েদর সে� ষড়য  করা েবআইনী এবং অিভবাসন অধয্ােদেশর 
অধীেন একিট অপরাধ৷

হংকং-এ কাজ করেত আসার পেূবর্ FDH-েদর সংি�� সরকার কতৃর্ ক এবং/অথবা তাঁেদর মাতৃভূিমর �িত�ানগিলর �ারা আেরািপত �াসি�ক িফ এবং অনয্ানয্ বয্য়ভার FDH-েদর 
�ারা পিরেশােধর পরামশর্ িনেয়াগকতর্ ােদরেক েদওয়া অনেুমািদত নয়৷

িনেয়াগকতর্ ােদর িনকট FDH-েদর স�েকর্  িমথয্া অথবা িব াি�কর তথয্ �দান অনুেমািদত নয়৷ 

বজর্ ণীয় িবষয়সমহু

িনেয়াগকতর্ ােদর সে� কাযর্কলােপর সমেয়, লাইেস�ধারী 
এবং EA-এর কম�েদর উিচত

ৈবধ EA লাইেস� এবং এম�য়েম� এেজি� েরগেলশানস-এর ি�তীয় তফিসলিট EA বয্বসার 
�ানিটর সহেজ দিৃ�েগাচর হওয়ার উপেযাগী �ােন, (অথর্াৎ চাকুরী-�াথ�েদর িনকট েথেক 
একজন EA -এর জনয্ আইনানগুভােব িনধর্ািরত সেবর্া� কিমশন) পির ারভােব �দশর্ন 
করেত হেব৷ 

EA লাইেস� নবায়েনর জনয্, েসিটর ৈবধতা স�ণূর্ হওয়ার কমপে� দইু মাস পেূবর্, 
�েয়াজনীয় সকল �কার সংি�� নিথপ�সহ একিট আেবদনপ� জমা েদওয়া৷ অনয্থায় 
লাইেস�িট সময় মত নবায়ন নাও হেত পাের৷

লাইেসে�র আেবদেনর জনয্ েলবার িডপাটর্ েমে� ( D) িনভুর্ ল এবং সা িতকতম তথয্ 
�দান করা, এবং D-েক িন�িলিখত পিরবতর্ নগিলর িবষেয় িবিধব� সময়সীমার মেধয্ 
িলিখতভােব অবগত করেত হেব: ( ) পিরচালনায় েকান �কার পিরবতর্ েনর ে�ে� 14 িদেনর 
মেধয্   ( ) বয্বসার �ানিটর পিরবতর্ েনর  ে�ে� ননুয্তম 14 িদন পেূবর্  এবং ( ) বয্বসা ব� 
হওয়ার সাত িদেনর মেধয্৷

িনেয়াগকতর্ ােদর িনকট িনভুর্ ল তথয্ এবং সপুরামশর্ �দান করন। িনেয়াগকতর্ ােদর িনকট সংি�� আইনী িবধানসমহু (যার মেধয্ 
রেয়েছ, কমর্সং�ান অধয্ােদশ, কমর্চারী �িতপরূণ অধয্ােদশ এবং অিভবাসন অধয্ােদশ) এবং �য্া�াডর্  এম�য়েম� ক�য্া� 
(SEC) বা মানস�ত কমর্সং�ান চুি�র (ননুয্তম অনেুমাদনেযাগয্ মজিুর, িব�ােমর িদন, িবিধব� ছুিটর িদনগিল, বাৎসিরক 
ছুিট, অস�ুতাজিনত ভাতা এবং মজিুর �দান) িবষেয় বয্াখয্া করন৷

িনেয়াগকতর্ ােদর জনয্ েযেকান �কার েসবা �দােনর পেূবর্, িনেয়াগকতর্ ােদর িনকট সং�ািটর েসবা পিরিধ, খরচ সং�া� 
িবষয়াবিল, িন�য়তার সময়কাল, অথর্ েফরত িবষয়ক নীিতমালা ইতয্ািদ স�েকর্  পির ারভােব বয্াখয্া করন এবং তাঁেদর 
সে� িলিখত চুি� স�াদন করন৷ একিট স�াবয্ �াথ� িচি ত হওয়ার পর, FDH স�িকর্ ত তথয্ািদ, FDH -এর কােজ 
েযাগদােনর স�াবয্ তািরখ, ও একইসােথ FDH উে�িখত তািরেখ েযাগদােন অপারগ হেল করণীয় িক হেব, অথবা িনেয়াগকতর্ া 
কম�র পিরবতর্ ন চাইেল করণীয় িক  েস িবষয় িলিখত হেব। িনেয়াগকতর্ া এবং EA উভয় প�েকই তথয্ সংর�েণর উে�েশয্ 
উভয়পে�র �া�িরত, িচি ত FDH-এর স�িকর্ ত িববরণগিল ছাড়াও, সং�ািটর েসবা সং�া� চুি�পে�র �িতিলিপ রাখেত 
হেব৷

SEC-এর অনেু দ 9( )-এর অধীেন এবং কমর্চারী �িতপরূণ অধয্ােদশ বা�বায়েন, িনেয়াগকতর্ ার িনজ খরেচ স�াবয্ 
িচিকৎসা-বয্ায় িনবর্াহ করার লে�য্ একিট সমি ত FDH বীমা পিলিস �হণ করার িবষেয় িবেবচনা করার জনয্ 
িনেয়াগকতর্ ােদর রণ করােনা৷

তথয্ সংর�েণর উে�েশয্ েযেকান �কার অিথর্ক েলনেদেনর িবপরীেত িনেয়াগকতর্ ােদর িনকট রিসদ �দান করা এবং 
রিসদগিলর �িতিলিপ সংর�ণ করা৷

FDH-েদর েদশগিলর কনসযু্েলট এবং/অথবা HKSAR সরকােরর �ারা আেয়ািজত সংি�� িববরণ িভিত্তক, িবেশষত 
তাঁেদর কমর্সং�ানিভিত্তক অিধকারগিল স�িকর্ ত কাযর্�মগিলেত অংশ�হেনর জনয্ তাঁেদর FDH-েদর সেুযাগদােনর জনয্ 
িনেয়াগকতর্ ােদর উৎসািহত করা৷

FDH-েদর সে� কাযর্কলােপর সমেয়, লাইেস�ধারী 
এবং EA-এর কম�েদর অবশয্য়ই

িনেয়াগ সং�া� নিথ সংর�ণ করা৷ েযেকান �কার আিথর্ক েলনেদেনর িবপরীেত, FDH-েদর 
যথাশী� স�ব রিসদ �দান করেত এবং িনেয়াগ সং�া� নিথগিলর একিট অংশ �রপ রিসেদর 
�িতিলিপ সংর�ণ করেত হেব৷

হংকং-এ কাজ করার সমেয় �িতকার �াি�র প�িতসমহু ছাড়াও, FDH-েদর িবিধব� অিধকারসমূহ 
এবং সরু�া স�েকর্  তাঁেদর পির ারভােব বয্াখয্া করেত হেব৷ �েয়াজন সােপে�, িবেশষতঃ যখন 
তাঁরা েশািষত হওয়ার, িনধর্ািরত মজিুরর েচেয় কম পাির�িমক পাওয়ার/িব�ােমর িদন/ছুিটর িদন 
ইতয্ািদর হারােনার স�াবনা বা আশংকা থাকেল, েসই ে�ে� সংি�� সরকাির িবভাগগিলর েথেক 
সহায়তা পাওয়ার িবষেয় FDH-েদর িনেদর্ িশত/পরামশর্ �দান করেত হেব৷

EA-এর লাইেস� সং�া� িবষয়গিলর জনয্, 
লাইেস�ধারীেক অবশয্য়ই

করণীয়সমহু EA কতৃর্ ক সবর্দা অবশয্য়ই  "িনেয়াগ �ি�য়ায় িনেয়ািজত 
সং�াগিলর জনয্ আচরণ িবিধ " েমেন চলা৷

আপনার FDH-এর জনয্ অনেুমািদত েযেকান �কার ছুিট, মজিুর, িবমান িটিকট ইতয্ািদর িলিখত 
এবং উভয়পে�র �ারা �া�িরত নিথ রাখুন৷

SEC-এর শর এবং েসিট স�ণূর্/সমা� হওয়ার ে�ে� আপনার FDH েক তাঁর িনেজর েদেশ যাওয়া 
এবং আসার জনয্ িবমান ভাড়া বাবদ নগদ অেথর্র পিরবেতর্  িটিকট িকেন িদন৷

SEC এবং এম�িয়জ কমেপনেসশান অিডর্ নয্া� বা কমর্চারী �িতপরূণ অধয্ােদশ অনসুাের আপনার 
িনেয়াগকৃত FDH-এর জনয্ একিট সমি ত িচিকৎসা বীমা এবং কমর্চারী �িতপরূণ সিুবধাসহ বীমা 
পিলিস �হণ করন৷ 

আপনার FDH-এর িনকট কমর্-দািয় গিলর বয্াখয্া করন, �েয়াজন অনযুায়ী এবং যথাস�ব, 
কাযর্�ণালী �দশর্ন করন৷

কাযর্-বয্ব�া স�েকর্  আপনার FDH-এর সে� কয্মেতয্ আসুন এবং আপনার FDH-েক উপয�ু 
িব�ােমর সময় িদন৷

আপনার FDH-এর সে� উত্তম েযাগােযাগ এবং একিট 
সাম সয্পণূর্ স�কর্  বজায় রাখুন এবং পার�িরক সমেঝাতা 
েপাষণ করন এবং আপনার FDH-এর �িত ��া �দশর্ন করন৷

FDH-এর কমর্কালীন সমেয়, আপনােক িন�িলিখতগিল 
করার জনয্ পরামশর্ �দান করা হয়

একিট লাইেস� �া� EA-এর েসবা �হণ করন, এবং আপনার পিরবার এবং ব�ুেদর সে� EA-এর েসবার মান এবং খয্ািত 
স�েকর্  আেলাচনা করন৷

অথর্ েফরত অথবা FDH-এর পিরবতর্ ন ছাড়াও েসবা পিরিধ, িবিভ� খাত িভিত্তক খরচ স�েকর্  অথর্ �দান করার পেূবর্, 
সং�ািটর েসবা স�েকর্  EA-এর সে� িব�ািরতভােব কয্মেতয্ েপৗঁছােনার পেূবর্ই একিট িলিখত চুি� �া�েরর মাধয্েম 
িনেজেক সরুি�ত রাখুন৷ যিদ একজন উপয�ু �াথ�েক িচি ত করা হয়, তাহেল িলিখত চুি�েত FDH স�িকর্ ত তথয্ ও 
তাঁর কেমর্ েযাগদােনর স�াবয্ তািরখ ইতয্ািদ পির ারভােব উে�িখত থাকেব৷

যিদ আপিন মেন কেরন েয EA, ে�ড িডি�পয্াি�স অিডর্ নয্াে�র অধীেন িনিষ� েকান বয্বসািয়ক অসাদাচরণ কেরেছ, অথবা 
যিদ আপিন EA-এর সে� েকান �কার েভা�া িবষয়ক িববােদর সমাধােনর ে�ে� সহায়তা চান, তাহেল কা�মস অয্া� এ�াইস 
িডপাটর্ েম� অথবা কমসযু্মার কাউি�ল-এ অিভেযাগ দােয়র করন৷

�মিভিত্তক িবষয় স�েকর্  �ম িবভােগর সে� আেলাচনা করন অথবা �েয়াজন অনযুায়ী সংি�� কতৃর্ পে�র  সহায়তা �াথর্না 
করন৷

করণীয়সমহু

িনেয়াগ �ি�য়ায় িনেয়ািজত সং�াগিলর (EA) সে� কাযর্কলােপর 
সমেয় আপনার করণীয়

বজর্ ণীয় িবষয়সমহুFDHs-েদর 
িনেয়াগকতর্ া

FDHs-েদর 
িনেয়াগকতর্ া




