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আঞ্চলিক লিওলি, কাঠমানু্ড, নেপাি, ২৩-২৬ নেব্রুয়ালি ২০১৮ 

হ্যান্ডআউি ২.১ পদক্ষেপ লেে এখেই! গৃহ্কক্ষমে লিশু শ্রম বন্ধ করুে এবং গৃহ্কক্ষমেি মক্ষযয লিশু লকক্ষিািক্ষদি জেয সুিো, 
মর্োদা এবং সম্মাে লেলিত করুে।  

(আইলিিলিউএে/ লসএিলিিলিউ এি উপি আইএিও হ্যান্ডবুক নেক্ষক সংগৃহ্ীত)  

১। লিশু শ্রম লক একলি “নেক্ষসসালি ইলিি”/ প্রক্ষয়াজেীয় মন্দ কাজ?1 

এমে অক্ষেক মােুষ আক্ষেে র্ািা রু্লি নদে নর্ লিশু শ্রম একলি 'প্রক্ষয়াজেীয় মন্দ কাজ' (িাক্ষিা উক্ষেিয সাযক্ষেি জেয 
লকেুিা েলত স্বীকাি) এবং দালিদ্র্য লবক্ষমাচে হ্ক্ষি নকবিমাত্র তখেই লিশু শ্রম দূি কিা র্াক্ষব। এলি সতয েয়! লিশু শ্রক্ষমি 
কািণ লহ্ক্ষসক্ষব দালিদ্র্যক্ষক নদাষাক্ষিাপ কিাি পলিবক্ষতে, আমাক্ষদিক্ষক অবিযই লিশুক্ষদিক্ষক কাজ কিাি অেুমলতক্ষত সিকাি, 
সামালজক ও অেেনেলতক বযবস্থা, সংসৃ্কলত ও ঐলতক্ষহ্যি িূলমকা লবক্ষবচো কিক্ষত হ্ক্ষব। এিা সিকাি ও সমাক্ষজি ইচ্ছাি 
প্রলতেিে ঘিায় নর্লি বযাখযা কক্ষি নর্, নকে লেলদেষ্ট লকেু নদি সবেজেীে প্রােলমক লিো অজেক্ষেি নেক্ষত্র একলি গুরুত্বপূণে 
স্তক্ষি নপৌঁোক্ষত সেম হ্ক্ষয়ক্ষে এবং এি সাক্ষে লিশু শ্রম দূি কিক্ষত সেম হ্ক্ষয়ক্ষে। লবশ্ববযাপী সমীো এবং গক্ষবষণা নদখায় 
নর্ দলিদ্র্ এবং দুলিেক্ষেি পিিূলম নেক্ষকও বহু সংখযক নেক্ষিক্ষমক্ষয় সু্কক্ষি র্ায় এবং অক্ষেক নেক্ষত্র বাবা-মা তাক্ষদি নসখাক্ষে 
িাখাি জেয অক্ষেক তযাগ স্বীকাি কক্ষি োক্ষকে। সাবেজেীেিাক্ষব এলি নমক্ষে নেওয়া হ্য় নর্, র্লদ প্রাপ্তবয়স্কিা িাক্ষিা চাকলি 
কক্ষিে নর্খাক্ষে তাক্ষদি িাি মজুলি নদওয়া হ্য়, তাক্ষদি সন্তােক্ষদি কাক্ষজ পাঠাক্ষোি সম্ভাবযতা র্ক্ষেষ্ট কম হ্ক্ষব। সহ্জ সতয 
হ্ি নর্, বযলিগত িাক্ষিি জেয প্রাপ্তবয়স্কিা লিশুক্ষদি বযবহ্াি এবং লেপীড়ে কিক্ষে। প্রাপ্তবয়স্কিা লিশু শ্রম সহ্য কক্ষিে, 
এমেলক এি প্রচাি কিা এবং লিশুক্ষদি অপবযবহ্ািও এি মক্ষযয অন্তিুেি। অতএব, এলি োমাক্ষো প্রাপ্তবয়স্কক্ষদি দালয়ত্ব।  

২। লকিাক্ষব আমিা গৃহ্কক্ষমে লিশু শ্রম বন্ধ কিক্ষত পালি?2 

গৃহ্কক্ষমে লিশু শ্রম বন্ধ কিাি মাক্ষে লিশু শ্রক্ষমি কািণ এবং উৎস বন্ধ কিা। সকক্ষিি সুলচলন্তত প্রক্ষচষ্টাি লিলিক্ষত এলি 
একলি লবিাি চযাক্ষিঞ্জ র্াক্ষদি মক্ষযয আক্ষেে: বাবা-মা, সম্প্রদায় ও যমেীয় নেতা, সকি স্তক্ষি সিকাি এবং সিকালি কতৃেপে, 
লিশু, োিী, শ্রম ও মােবালযকাি কমেী, লিেক, নেি ইউলেয়ে কমেী, লেক্ষয়াগকতো, আইেজীবী, এবং আক্ষিা অক্ষেক্ষক। এখাক্ষে 
নকাে জাদুকিী সূত্র নেই, নকােও িিেকাি পে নেই, নকাে সবেজেীে নকৌিি নেই। সক্ষবোপলি, গৃহ্কক্ষমে লিশু শ্রম বন্ধ কিাি 
এবং লকক্ষিাি গৃহ্কমেীক্ষদি পূণে সুিো লেলিত কিাি জেয সলম্মলিতিাক্ষব লবলিন্ন নিাক্ষমে এবং লবলিন্ন স্তক্ষি একলি 
সহ্ক্ষর্ালগতামূিক পদ্ধলত প্রক্ষয়াজে। 

৩। চযাক্ষিঞ্জ নমাকালবিায় কার্েকি এিক্ষিাক্ষকি (পিামিেদাতা) লহ্ক্ষসক্ষব গৃহ্কমেীগণ3  

নর্ক্ষহ্তু প্রােলমকিাক্ষব গৃহ্কমেীিা েলতগ্রস্ত হ্য়, তাই লিশুশ্রম বক্ষন্ধ এবং লকক্ষিাি গৃহ্কমেীক্ষদি িো কিাি জেয গৃহ্কমেীক্ষদি 
একলি গুরুত্বপূণে িূলমকা িক্ষয়ক্ষে। আপলে সম্ভবত লচন্তা কিক্ষেে: লকিাক্ষব আমিা এই কাজ কিক্ষত পালি, আমাক্ষদি কাজ 
এবং বতেমাে পলিলস্থলত লবক্ষবচোয়? লবক্ষশ্বি লবলিন্ন অংক্ষি অক্ষেকগুলি এবং লিন্ন লিন্ন অলিজ্ঞতা প্রমাণ কক্ষিক্ষে নর্ এলি 
সম্ভব, এবং এলি প্রলতলদেই ঘিক্ষে। 

                                                           
1 1. Is child labour a “necessary evil”? 
2 2. How can we eliminate child labour in domestic work? 
3 3. Domestic workers as effective advocates in meeting the challenge 
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এিক্ষিাক্ষকলস কী?4 এিক্ষিাক্ষকলস নকােও পদক্ষেপ র্াি েক্ষি একলি লসদ্ধান্ত সম্পক্ষকে লসদ্ধান্ত গ্রহ্ণকািীি মক্ষযয সক্ষচতেতা 
বা সাযািণ জেসাযািক্ষণি মক্ষযয একলি লবষক্ষয় সক্ষচতেতা সৃলষ্ট কিা হ্য় - এই নেক্ষত্র, গৃহ্কক্ষমেি নেক্ষত্র লিশু শ্রমক্ষক বজেে 
কিা এবং লকক্ষিাি গৃহ্কমেীক্ষদি অলযকাি িো এবং সুিো কিা - তাক্ষদি অবস্থাি উন্নলতি লদক্ষক অগ্রসি হ্ওয়া। 

এিক্ষিাক্ষকলস পলিবতেক্ষেি জেয একলি িলিিািী হ্ালতয়াি5। এিা মােুষক্ষক তাক্ষদি মক্ষোিাব, সংসৃ্কলত, ঐলতহ্য ও সিকািী 
েীলত পলিবতেে কিক্ষত অেুপ্রালণত কিক্ষত পাক্ষি। এিা নিাষণ নমাকাক্ষবিা কিাি জেয উদ্ভাবেী নকৌিি উন্নয়ে কিক্ষত 
পাক্ষি। এলি লিশুক্ষদি লেক্ষজক্ষদি জেয কো বিক্ষত, একসক্ষে কাজ কিাি জেয এবং তাক্ষদি অলযকাি িোি এবং প্রচাক্ষিি 
জেয তাক্ষদি েমতাি লবকাক্ষিি একলি স্থাে প্রদাে কক্ষি। এলি লিশুক্ষদি েমতায়ক্ষে বযলি লহ্ক্ষসক্ষব গক্ষড় উঠক্ষত সাহ্ার্য 
কক্ষি। সংক্ষেক্ষপ, এিক্ষিাক্ষকলস জীবে পলিবতেে কক্ষি, মূিত, লিশুক্ষদি জীবে।  

এই কার্েকিাক্ষপ লেক্ষয়ালজত বযলিিা হ্ক্ষিে এিক্ষিাক্ষকিস (পিামিেদাতা)। এিক্ষিাক্ষকিগণ লিশু গৃহ্কমেীক্ষদি লেম্নলিলখত 
সাহ্ার্য কক্ষি োক্ষকে: 

• তািা লক চায় তা বক্ষিে, 

• তাক্ষদি অলযকাি প্রলতষ্ঠা কক্ষিে, 

• তাক্ষদি স্বােে প্রলতলেলযত্ব কক্ষিে বা তুক্ষি যক্ষিে, এবং 

• তািা প্রক্ষয়াজেীয় নসবা এবং বযবহ্ালিক সমেেে অজেে কক্ষিে। 

এিক্ষিাক্ষকিগণ তৎপি োক্ষকে, নর্ লবষয়গুক্ষিা আসক্ষি তাক্ষদি কোক্ষক কক্ষমে রূপান্তক্ষিি মাযযক্ষম পলিবতেক্ষেি জেয কাজ 
কিক্ষত িূলমকা িাখক্ষব। প্রকৃতপক্ষে, আপলে এবং আপোি প্রলতষ্ঠাে ইক্ষতামক্ষযযই গৃহ্কমেীক্ষদি জেয িাি েিােি অজেক্ষেি 
িক্ষেয লেম্নলিলখত কাজ কিক্ষে: আপোি সিকািক্ষক আইএিও কেক্ষিেিে েং ১৮৯ অেুক্ষমাদে কিাি জেয তালগদ লদক্ষচ্ছ; 
জাতীয় আইে প্রণয়ে, বাস্তবায়ে এবং বাস্তবায়ে; লেক্ষয়াগকািীক্ষদি সক্ষে আক্ষিাচো; গৃহ্কমেীক্ষদি স্বােে প্রলতলেলযত্ব; এবং 
গৃহ্কমেীক্ষদি অলযকাি এবং সম্মাক্ষেি জেয প্রচািণা চািাক্ষো। এই সমেেে কক্ষমে, আপলে এখে একলি অতযন্ত গুরুত্বপূণে িেয 
সংহ্ত কিক্ষেে: লিশু শ্রম লেমূেি এবং গৃহ্কক্ষমে লেরু্ি লিশু কমেীক্ষদি জেয পূণে সুিো প্রদাে। 

৪। আপলে এবং আপোি সংস্থা লকিাক্ষব লিশু এবং লকক্ষিাি গৃহ্কমেীক্ষদি জেয কার্েকি এিক্ষিাক্ষকি হ্ক্ষত পাক্ষিে?6 

৪.১ একলি দৃঢ় বযলিগত প্রলতশ্রুলত ততলি করুে7: লিশু শ্রম বন্ধ কিক্ষত একলি তেলতক ইচ্ছা এবং কার্েকি পদক্ষেপ গ্রহ্ণ 
কিাি জেয একলি িলিিািী নপ্রিণা লদক্ষয় শুরু হ্য়। এলি একলি িুিক্ষক নদিী ো কক্ষি শুদ্ধ কিাি বযলিগত প্রতযয় নেক্ষক 
সৃলষ্ট হ্য়। আপোক্ষক প্রেক্ষম র্া কিক্ষত হ্ক্ষব তা হ্ি আপোি নদক্ষি লিশু শ্রম পলিলস্থলত সম্পক্ষকে, প্রযাে সমসযা, অপবযবহ্াি 
এবং অলবচাক্ষিি বযাপাক্ষি সক্ষচতে হ্ওয়া। 

৪.২ লিশুক্ষদি শুেুে8: লিশুিা - এমেলক অল্পবয়লস নেক্ষিক্ষমক্ষয়িা – তাক্ষদি লক প্রক্ষয়াজে এবং তািা লক চাে তা জােুে, কী 
কক্ষি তাক্ষদি সুখী কক্ষি এবং লক তাক্ষদি দুুঃখ নদয় নসলি জােুে। তািা হ্য়ত অক্ষেক সময় তাক্ষদি অেুিূলত লঠকমক্ষতা প্রকাি 
কিক্ষত সেম হ্য় ো। তািা তাক্ষদি ইচ্ছা প্রকাি কিক্ষত অক্ষেক সময় িজ্জা নবায কিক্ষত পাক্ষি, তািা সবসময় বড়ক্ষদি 
কাে নেক্ষক "তাক্ষদি জেয নসিা লক নসলি জাক্ষেে" শুেক্ষত শুেক্ষত অিযস্ত হ্ক্ষয় নগক্ষে। অক্ষেক্ষক তাক্ষদি লপতামাতা বা 
                                                           
4 What is advocacy? 
5 Advocacy is a powerful tool for change 
6 How can you and your organization be effective advocates for children and youth in domestic work? 
7 Build a strong personal commitment 
8 Listen to the children  
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লেক্ষয়াগকতোক্ষদি অসন্তুলষ্টি কািক্ষণ তাক্ষদি অসুলবযা বা সমসযাগুলি সম্পক্ষকে কো বিক্ষত বাযা পায়, র্াক্ষদি তািা 'লবকল্প 
লপতামাতা' লহ্সাক্ষব লবক্ষবচো কক্ষি। তাক্ষদি নখাোঁজ খবি নেওয়া এবং তাক্ষদি উক্ষেগ, আিা এবং স্বপ্ন সম্পক্ষকে কো বিক্ষত 
তাক্ষদি আত্মলবশ্বাস এবং সুক্ষর্াগ লদক্ষত সময় লেে। 

৪.৩ বড়ক্ষদি মক্ষোিাব পলিবতেে কিক্ষত তাক্ষদি সাক্ষে কো বিুে9: আমিা সকক্ষি আমাক্ষদি লপতামাতা এবং আমাক্ষদি 
সম্প্রদাক্ষয়ি োিা প্রোগতিাক্ষব আমাক্ষদি কাক্ষে চক্ষি আসা ঐলতহ্য এবং সংসৃ্কলত োিা প্রিালবত হ্ই। আমিা অক্ষেক লদক 
লবক্ষবচো কলি এবং উপক্ষিাগ কলি, নর্মে পলিবাি ও সম্প্রদাক্ষয়ি র্ত্ন; প্রক্ষয়াজে তাক্ষদি সাক্ষে সংহ্লত; আমাক্ষদি মুরুলিক্ষদি 
জেয সম্মাে; বাচ্চাক্ষদি সুিো; আমাক্ষদি সংসৃ্কলত, ঐলতহ্য এবং আমাক্ষদি আযযালত্মক লবশ্বাস, ইতযালদ। তক্ষব, নেলতবাচক 
লদকও আক্ষে। এবং, দুিোগযবিত, গৃহ্কক্ষমে লিশু শ্রম সম্পলকেত তাক্ষদি মক্ষোিাব এবং আচিণক্ষক র্োর্েিাক্ষব সমেেেক্ষর্াগয 
কিাি জেয মােুষ ও নগাষ্ঠীি োিা এইগুলি ক্রমাগতিাক্ষব চচো কিা হ্য়। এি মক্ষযয িক্ষয়ক্ষে: মলহ্িাক্ষদি লেম্ন অবস্থা; লিশুক্ষদি 
এবং োবািকক্ষদি উপি প্রাপ্তবয়স্কক্ষদি পূণে লেয়ন্ত্রণ; নশ্রণী ও বক্ষণেি কক্ষঠাি সামালজক িাসেতন্ত্র; এবং অপ্রাপ্তবয়স্কক্ষদি 
তুচ্ছ তালচ্ছিয এবং অসম্মাে কিা। ঐলতহ্য ও সংসৃ্কলতি এই নেলতবাচক লদক নকবি নমৌলিক মােবালযকাি িঙ্ঘে েয়। 
বিং তািা সামালজক ও অেেনেলতক উন্নয়ক্ষেি নেক্ষত্রও গুরুত্বপূণে বাযা। এই প্রসক্ষে লিশু শ্রম জেয অবযাহ্ত িাখাি জেয নর্ 
সহ্েিীিতা িক্ষয়ক্ষে নসলি নদখা উলচত। বড়ক্ষদি লবক্ষিষ কক্ষি: বাবা-মা, অলিিাবক, সম্প্রদায় এবং যমেীয় নেতা, সিকালি 
কতৃেপে, লেক্ষয়াগকতো এবং লেক্ষয়াগকািীক্ষদি আচিণ এবং বযবহ্াক্ষি মক্ষযয র্তলদে ো পর্েন্ত লিশুক্ষদি নজাি জবিদলস্ত কিাি 
মূি অিযাস দূি ো হ্ক্ষব এবং নমৌলিক পলিবতেে ো আসক্ষব, ততলদে গৃহ্কক্ষমে লিশু শ্রম সমূ্পণে দূি কিা সম্ভব হ্ক্ষব ো। 
এই বযলিিা আপোি এিক্ষিাক্ষকলসি প্রােলমক িেয। তাক্ষদি গঠেমূিক সংিাক্ষপ রু্ি করুে এবং তাক্ষদি অবস্থাে এবং 
প্রিাব বযবহ্াি কক্ষি লিশুক্ষদিক্ষক আিও িাি িলবষযক্ষতি জেয এবং েলত নেক্ষক িো কিাি জেয তাক্ষদি কীিাক্ষব বযবহ্াি 
কিক্ষত হ্ক্ষব নসই সম্পক্ষকে তাক্ষদি দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ করুে। মক্ষে িাখক্ষবে, লিেকক্ষদিও গুরুত্বপূণে িূলমকা িক্ষয়ক্ষে। তাক্ষদি 
উলচত নশ্রণীকে এবং সম্প্রদাক্ষয় লিশুক্ষদি অলযকািগুলিি সমেেে কিা। 

৪.৪ অতযাচাি এবং নিাষক্ষণি নেক্ষত্র েজিদালি কিা10: গৃহ্কক্ষমেি নগাপে প্রকৃলত শ্রলমকক্ষদি উপি অতযাচাক্ষিি ঝুোঁলক বাড়ায়, 
লবক্ষিষ কক্ষি লিশুক্ষদি, তাক্ষদি লেক্ষয়াগকতোি হ্াক্ষত। নর্খাক্ষে আইেগত সুিোিগুলি লবদযমাে, নসগুক্ষিা সম্পক্ষকে প্রায়ই খুব 
সামােয জাো র্ায় এবং বাক্ষজিাক্ষব প্রক্ষয়াগ কিা হ্য়। লিশু এবং তরুণ গৃহ্কমেী র্ািা আপোি সাক্ষে একই ঘক্ষি অেবা 
আপোি সম্প্রদাক্ষয়ি বালসন্দাক্ষদি বাসায় কাজ কক্ষি, র্ািা লবক্ষিষিাক্ষব দূক্ষি অবলস্থত প্রক্ষদিগুলি বা অেয নদি নেক্ষক আক্ষস 
তাক্ষদি দুদেিা ও তাক্ষদি উপি অতযাচাক্ষিি িেণগুলি খুোঁক্ষজ নবি কিাি একলি অিযাস করুে। আইে, লবযাে এবং প্রলবযাে 
সম্পক্ষকে প্রাসলেক তেয জােুে এবং আপোি লেক্ষজি জেয এবং আপোি প্রলতষ্ঠাক্ষেি নেতাক্ষদি লেক্ষয় সমসযাগুলিি সমাযাে 
লকিাক্ষব কিক্ষবে নস সম্পক্ষকে প্রলিেণ লেে। অক্ষেক নদক্ষি, মােবালযকাি সংস্থা আক্ষে র্া লবোমূক্ষিয আইলে সহ্লিো প্রলিেণ 
প্রদাে কক্ষি। তাক্ষদি সাক্ষে নর্াগাক্ষর্াগ িাখুে। ইলতমক্ষযয, পিামিে এবং সহ্ায়তায় নর্াগাক্ষর্াক্ষগি কিাি জেয বযলি এবং 
প্রলতষ্ঠাক্ষেি োক্ষমি তালিকা ততলি করুে। 

আপোি সাক্ষে কাজ কক্ষি এমে লিশুক্ষদি িো করুে: এক্ষত নকাে সক্ষন্দহ্ নেই নর্ অলযকাংি প্রাপ্তবয়স্ক গৃহ্কমেীিা লিশুক্ষদি 
সাক্ষে তাক্ষদি লেক্ষজক্ষদি নোি িাইক্ষবােক্ষদি মত আচিণ কক্ষি, তাক্ষদি পিামিেদাতা এবং প্রলতিেক লহ্সাক্ষব কাজ কক্ষি। 
তক্ষব, এিকম েলজিও িক্ষয়ক্ষে নর্, প্রাপ্তবয়স্ক গৃহ্কমেীিা তাক্ষদি সাক্ষে কাজ কক্ষি এমে লিশুক্ষদি সাক্ষে সুলবযা গ্রহ্ণ কক্ষি, 
এবং এমেলক লেপীড়ে এবং অতযাচািও কক্ষি োক্ষক। এলি অগ্রহ্ণক্ষর্াগয এবং অগ্রালযকাি লবষয় লহ্সাক্ষব এি সমাযাে কিা 
উলচত! 

                                                           
9 Talk to the adults to change their mindset 
10 Be on the lookout for cases of abuse and exploitation 



4 
 

৪.৫ আপোি সংস্থাি এক্ষজন্ডাক্ষত লিশু শ্রম এবং লকক্ষিাি গৃহ্কমেীক্ষদি লবষয়লি উপক্ষি তুক্ষি যরুে এবং একলি প্রচািণা 
পলিকল্পো ততলি করুে11। আপোি সংস্থাক্ষত লিশু শ্রমক্ষক বন্ধ কিাি লবষয়লিক্ষক অগ্রালযকাি লদে। এখেই পদক্ষেপ নেওয়াি 
প্রক্ষয়াজক্ষে আপোি নেতাক্ষদি ও সদসযক্ষদি মক্ষযয সক্ষচতেতা সৃলষ্টই প্রেম পদক্ষেপ হ্ওয়া উলচত! এই কাক্ষজি জেয 
নেতৃস্থােীয় বযলিক্ষদি একলি তেয/ বুলদ্ধবাচক লমলিং কিাি মাযযক্ষম আপলে এলি কিক্ষত পাক্ষিে। এি জেয সহ্ায়তাি সম্ভাবয 
উৎস লহ্ক্ষসক্ষব িক্ষয়ক্ষে লবলিন্ন এেলজও নর্গুক্ষিা লিশুক্ষদি এবং গৃহ্কমেীক্ষদি অলযকাি, নেি ইউলেয়ে, সিকাক্ষিি সামালজক 
কিযাণ বা লিশু সুিো লবিাগ এবং আইএিও এবং ইউলেক্ষসক্ষেি মত আপোি নদক্ষি লিশু শ্রম কমেসূচীসমূক্ষহ্ি অলেসািগণ 
এই কাক্ষজ সহ্ায়তা প্রদাে কিক্ষত পাক্ষিে। তািপি আপোি প্রলতষ্ঠাে নর্সব কমেসূচী গ্রহ্ণ কিক্ষত পাক্ষি নসই সম্পক্ষকে 
লচন্তা কক্ষি তা অেুসাক্ষি পলিকল্পো কিক্ষত পাক্ষিে।  

 

 

                                                           
11 Put the issue of child labour and the young domestic workers high on the agenda of your organization and 
draw up an advocacy plan 


