
কর্মসূচী ২.৫1  

তরুণ গৃহকর্মীদের সংগঠিত করা2  

ররাল রে েৃশ্য  

ভূঠর্কা3: 

জাতীয় গৃহকর্মী অ্যাদসাঠসদয়শ্ন জয়লযান্ড (এনঠিিঠিউএদজ) এর সেসযগণ4: 

- রের্বা, বয়স ২২, প্রঠতষ্ঠাতা সেসয এবং এনঠিিঠিউএদজ –এর একজন রনত্রী, ১৪ বছর বয়স রেদক গৃহকর্মী 
ঠহদসদব কাজ কদর 

- ঠরতা, বয়স ১৭, অ্ঠভবাসী, ১০ র্াস যাবত সেসয, ১৩ বছর বয়স রেদক গৃহকর্মী ঠহদসদব কাজ কদর 
- আহদর্ে (েুরুষ), বয়স ২০, ২ বছর যাবত সেসয, ১৬ বছর বয়স রেদক গৃহকর্মী ঠহদসদব কাজ কদর 

তরুণ গৃহকর্মী5: 

- র্াঠল, বয়স ২২, ১৫ বছর বয়স রেদক গৃহকর্মী ঠহদসদব কাজ কদর 
- কঠরর্া, বয়স ১৬, ১৩ বছর বয়স রেদক গৃহকর্মী ঠহদসদব কাজ কদর 
- সফনম (েুরুষ), বয়স ১৫, অ্ঠভবাসী, ১২ বছর বয়স রেদক গৃহকর্মী ঠহদসদব কাজ কদর  

েৃশ্য6:  

৩ জন এনঠিিঠিউএদজ সেসয োকম বা একঠি র্ঠির/ ঠগজমায় তরুণ গৃহকর্মীদের একঠি গ্রুদের সাদে কো বদল। 
রের্বা, রয এনঠিিঠিউএদজ এর প্রঠতষ্ঠার সর্য় হদত এর সেসয ঠহদসদব আদছ রস কঠরর্া –রক রচদন এবং তারা একই 
গ্রাদর্র।  রের্বা এনঠিিঠিউএদজ সম্পদকম একঠি কদোেকেদনর র্দযয কঠরর্া এবং তার বনু্ধদের অ্ন্তভুমক্ত কদর, 
রযখাদন রস তাদের এঠিদত রযাগোন করদত বদল। ঠরতা এবং আহদর্ে এই সংস্থায় তাদের রযাগোদনর কারণ সম্পদকম 
বদল এবং এঠির সেসয হওয়ার ঠবষয়ঠি রকর্ন তা জানায়। প্রদতযক "সম্ভাবয" সেসয অ্ন্তত একঠি কারণ রেখায় রয 
রকন রস রযাগ ঠেদত োরদব না বা চায় না। ৩ জন সেসয তাদেরদক রযাগোদনর উেকাঠরতা সম্পদকম রবাঝায় এবং 
তাদের যুঠক্তর ঠবেরীদত রযাগোদনর েদে যুঠক্ত রেখায়। 

েিভূঠর্র তেয7:  

- এনঠিিঠিউএদজ ৩ বছর আদগ প্রঠতঠষ্ঠত হয় 

- এঠির ৩০০ জন সেসয রদয়দছ, রেশ্ীও (২৫০ জন) এবং অ্ঠভবাসী (৫০ জন)  

-অ্নযানয অ্দনক গৃহকর্মী সংগিন এর র্দতা এঠিও ররঠজস্টারি নয় (দনতৃস্থানীয় বযঠক্তরা এই ঠবষদয় আদলাচনা করদছন)  
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2 Organizing young domestic workers 
3 ROLES 
4 Members of the National Domestic Workers’ Association of Joyland (NDWAJ) 
5 Young domestic workers 
6 Scene 
7 Background information 



-এর ঠবঠযঠবযান সেসযেদের জনয সবমঠনম্ন বয়স ঠনযমারণ কদর না, যঠেও এর রবঠশ্রভাগ সেসযই ১৮ বছর বয়সী বা তার 
রবঠশ্। 

- জয়লযাদন্ড কাজ করার নুযনতর্ বয়স ১৮, তদব ঠশ্শু ঠকদশ্াররা ১৪ বছর বয়স রেদক কাজ করদত োদর (শুযু “হালকা 
কাজ”)।  

- সাম্প্রঠতক সর্ীো অ্নুসাদর, জয়লযান্ড এর ১০ লে গৃহকর্মীর এক-
তৃতীয়াংদশ্র বয়স ১৪-১৭ বছর। 

   

 

 

 

 

 

োচার এর উের ঠশ্শু গৃহকর্মীগণ একঠি েে নাঠিকা প্রেশ্মন করদছ, ভারত।  

ছঠবর রেঠিি: ঝাড়খন্ড ঘাদরলু কার্গড় ইউঠনয়ন  


