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বিবিপত্র ২.৩ ভাি অনুশীিনঃ গৃহকর্মীদের সংস্থা গৃহকদর্ম বশশুশ্রর্ িদে সাহায্য করদে এিং কর্িয়সী 
বশশুশ্রবর্কদের বনরাপত্তা বেদে (সূত্রঃ IDWF/ILO Handbook on child labour in domestic 

work) 
 

বিদের বিবভন্ন প্রাদের অবভজ্ঞতাগুবি দেবিদয়দে দয্ বশশু গৃহকর্মীদের সাদে এিং পদে কায্মকরী সর্েমন প্রোন 
কায্মকরী বিতরণ দসিার সাদে হাদত হাত দেওয়া উবিত য্া তাদের বনরাপত্তা প্রোন কদর। এই দসিাগুদিা বশশু 
গৃহকর্মীদের জ্ঞান এিং আত্মবিোস ততবর কদর, এিং বপতার্াতা, বনদয়াগকতমা এিং তাদের সর্াদের রূ্ি 
অংশীোরদের আস্থা িৃবি কদর। একই পিবতদত, য্িন দিাদকদের রূ্িযিান সুবিধা প্রোন করা হদে, সর্েমন োডাই 
দসিার িযিস্থা িযাপক েীর্মস্থায়ী পবরিতমন প্রোন করদত পাদর না। 
 
The interdependence of advocacy and service delivery activities: 
National Domestic Workers’ Movement (NDWM), India  
 

সর্েমন এিং দসিা োদনর পরস্পর বনভমরশীি কায্মক্রর্সরু্হঃ 
োতীয় গৃহকর্মীদের আদদািন (এনবিিবিউএর্), ইবিয়া  
ইবিয়াদত, এনবিিবিউএর্-এর রাষ্ট্রীয় স্তদরর শািাগুবির দ্বারা বশশু গৃহকর্মীদের েনয দসিার একবি বিনযাস গডা 
হদয়দে। বিেযািদয় েেতা প্রবশেণ দেদক, উিার ও সঙ্কদি হস্তদেপ, পারস্পবরক সর্েমন ও পরার্শম, এিং পে 
নািযশািায় ও ক্রীডা কায্মক্রদর্ অংশগ্রহণ করদত বশশু গৃহকর্মীদের েনয তাবিকাভুবি এিং বশোগত সহায়তা 
দেদক এই পবরসরগুদিা। বপতার্াতা, সার্াবেক দনতা এিং বশেকদের সদিতনতা িৃবিদত িযবিক এিং েিীয় 
আদিািনা, সভা এিং প্রবশেণ অবধদিশন দ্বারা এইসি সংসগমী হয়। অদনক বশশুর অংশগ্রহণ বশশুদের সংর্ গঠন 
কদরদে। তারা এনবিিবিউএর্-এর প্রিারণা কায্মক্রদর্ সবক্রয় হদয়দে – বর্বেি, সংিাে সদেিন, সরকারী 
কর্মকতমাদের সাদে সংিাপ, স্বাের সংগ্রহ – বশশুশ্রর্ বনবিি করদত এিং সকি গৃহকর্মীদের বনরাপত্তায় আইন 
পাদসর েনয।  
 
Action by NDWM:  
 

এনবিিবিউএর্ দ্বারা পেদেপঃ 
২০০৬ সাি দেদক, এনবিিবিউএর্ বশশু গৃহকর্মী এিং ঝদর পডা িা অবশবেত বশশুদের (৬ দেদক ১৪ িের) েনয 
অনানুষ্ঠাবনক দকন্দ্র িািাদে। এনবিিবিউএর্ দয্াগযতাসম্পন্ন বশেকদের দ্বারা বিবভন্ন বিিদয়র উপর দশ্রণীদত 
উপবস্থত োকদত বশশুদের েদডা কদর। তারা প্রবতবেন বতনর্ণ্টার েনয, সপ্তাদহ ৬ বেন, দশ্রণীদত উপবস্থত োকদত 
পাদর। তাদের সরন্োর্াবে, িই এিং পুবিকর িােয প্রোন করা হদয়দে। বশেকগণ এিং এনবিিবিউএর্ েি 
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প্রেদর্ বপতার্াতাদের সাদে সাোত কদর বশোর গুরুত্ব এিং বশশুদেরদক দকদন্দ্র পাঠাদনার উপকাবরতার উপর 
তাদের সদিতনতা িৃবি করদত দয্িাদন তারা তাদের সহকর্মীদের সাদে বশিদত এিং আনুষ্ঠাবনক বশোর েনয 
প্রস্তুত হদত পাদর।  
 

বশেদকরা স্থানীয় সু্কিগুদিার সাদে বনয়বর্ত দয্াগাদয্াদগ োদকন। ২০০৬ সাি দেদক, বকেু ৭০০ বশশু দকন্দ্রগুদিার 
র্াধযদর্ পাস কদরদে। দয্দহতু িাোদের র্াদয়রা সাধারণত গৃহকর্মী, তারা সাধারণত এনবিিবিউএর্-এর 
প্রিিাদের সাদে গঠনরূ্িক সংিাদপ যু্ি হদত সুগ্রাহী। 
 

আদরকবি ভাি িিমা হদে নারী এিং বশশুদের পািাদরর বিরুদি সদিতনতা িৃবি কর্মসূিী। এিাকাগুদিাদত দয্িাদন 
িযাপকহাদর পািার হয়, এনবিিবিউএর্ সর্বিত কর্মসূিী পবরিািনা কদর য্া প্রিারপত্র বিতরণ; পেনািক; 
বপতার্াতা, সার্াবেক দনতা এিং কতৃমপেদের সাদে সংিাপ; বিেযািয় পবরেশমন, দপাস্টার প্রেশমন এিং গণর্াধযর্ 
প্রিারাবভয্ান অেভুমি কদর। বকেু বনবেমি এিাকায়, বশশুদের পািাদর নেরোবর রািদত এিং পািারকারীদের সনাি  
ও অবভযু্ি করদত এনবিিবিউএর্ দ্বারা যু্ি সবর্বত গঠন করা হদয়দে।  
 
Lessons learned:  
 

বশো পাওয়াঃ এনবিিবিউএর্-এর দ্বারা বিবভন্ন বশো পাওয়ার র্দধযঃ 
- বপতার্াতাদের সাদে সম্পকম ততবর হদে প্রের্ অগ্রাবধকার। 

- বপতার্াতা এিং সোনদের েনয বনয়বর্ত দয্াগাদয্াগ এিং কর্মকাণ্ড অতযে গুরুত্বপূণম। 

- তেয সংগ্রহ একবি িির্ান কর্মকাণ্ড হওয়া উবিৎ। 

- বশশুদের বনদেদের েি গঠন এিং বনদেদের র্ধয দেদক েিপবত ততবর করার স্বীকৃবত পাওয়া গুরুত্বপূণম। 

- বশশু বনরাপত্তা এিং বনয্মাতন ও দশািদণর র্িনািিী বনয়ন্ত্রদনর উপর প্রাপ্তিয়স্ক গৃহকর্মীদের েনয দপ্ররণাোয়ী 
প্রবশেণ একবি আিশযক।  
- সর্র্নস্ক েিগুদিার সাদে পবরবিবত িৃবি অপবরহায্ম। 

*********** 

 
The case of the NDWM in Bihar 

 

বিহাদর এনবিিবিউএর্-এর র্িনা 
বিহাদর (েনসংিযায় ইবিয়ার তৃতীয় িৃহত্তর্ প্রদেশ), গৃহকর্মীরা – প্রায় সিাই নারী – তাদের পবরিাদরর সাদে 
িবস্তদত োদক, য্বেও তারা তাদের েীিদনর একবি বিশাি অংশ তাদের কর্মস্থদি কািায়। তাদের স্বার্ীরা য্িন দয্ 
কাে পাওয়া য্ায় তাই-ই কদরঃ বরকশা িািাদনা, রং করা, রােবর্বির কাে ইতযাবে, এিং র্েযাশবি পুরুিদের 
র্দধয সিদিদয় িযাপক। তাদের সোদনরা তাদের দর্ৌবিক অবধকার দেদক িবিতঃ বশো, স্বাস্থয, সযাবনদিশন, এিং 
বশশুশ্রবর্ক বহদসদি বনয্মাতন ও দশািণ দেদক বনরাপত্তা। 
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প্রায় সি দর্দয়রাই (প্রায় ৯৯ শতাংশই) গৃহকদর্ম য্ায়। ৪ িের িয়দসর র্তন অল্প িয়স, তারা তাদের র্াদয়দের 
সঙ্গ দেয় এিং তারা বনদেদেরাই কাে শুরু কদর য্িন তারা আদরকিু িয়স্ক হয়। Bachpan Bachao 

Andolan (ইবিয়ায় বশশুরো আদদািন) দ্বারা কৃত একবি সাম্প্রবতক গদিিণা দেিায় দয্, োরভাঙ্গা 
(Darbhanga) দেিায় ৬-১৪ িেদরর বনিবেত বশোেমী বহদসদি তাবিকাভুি অদনক বশশুই আসদি নতুন 
বেল্লীদত ঋণশ্রবর্ক বহদসদি কাে করদে। গদিিণাবি আরও উদমািন কদর দয্ ৬ দেদক ১৪ িের িয়দসর সকি 
বশশুর ২৫%-ই বিেযািদয় দনই। য্বেও র্দর িা অনয দয্দকাদনা প্রকার কাদে ১৪ িেদরর বনদি বশশুদের বনদয়াগ 
বনবিি, প্রাদেবশক কতৃমপে বশশুদের বনদয়াগকতমাদের প্রবত “অতযে সেয়”। 
 

দসিাদন পূণমকািীন বশশুউউউ গৃহকর্মী আদে য্ারা োিািদের দ্বারা প্রদেদশর গ্রার্ীণ এিং উপোতীয় এিাকাগুদিা 
দেদক পািার হদয়বেি এিং পািনার রােধানী শহর ও অনযানয এিাকায় বিবভন্ন িসতিাবডদত নযস্ত/বিক্রীত 
হদয়বেি। এই বশশুরা প্রায়ই শারীবরক, দয্ৌন এিং র্ানুবিকভাদি বনয্মাবতত হয়; দিবশরভাগই দিতন পায়না অেিা 
িাইদর দয্দত িা তাদের পবরিাদরর সাদে দয্াগাদয্াগ করদত অনুর্বত পায়না। আবেিাসী এিাকাগুদিা দেদক 
বশশুদের বনদিাোঁে হিার র্িনাগুদিা সাধারণ। 
 

 

Alternative schools for adult and child domestic workers: Jala PRT – 
Domestic Workers’ Network, Indonesia 
 

প্রাপ্তিয়স্ক এিং বশশু গৃহকর্মীদের েনয বিকল্প বিেযািয়ঃ Jala PRT - গৃহকর্মীদের দনিওয়াকম, ইদদাদনবশয়া  
Jala PRT হদে েুিাই ২০০৪ সাদি প্রবতবষ্ঠত োতীয় পয্মাদয় গৃহকর্মীদের একবি সর্বেমত দনিওয়াকম। এবি 
২৬বি এনবেও এিং গৃহকর্মীদের সুরোয় বনিি েি বনদয় গবঠত। Yogyakarta-এ গৃহকর্মীদের েনয এবি 

Rumpun বিকল্প বিেযািয় পবরিািনা কদর। বিেযািয়বি বিবভন্ন বিিদয়র উপর তরুণ, অবধকাংশই ১৫ িের িা 
তার উপদরর, গৃহকর্মীদের েনয কায্মক্রর্ পবরিািনা কদরঃ গাডী িািাদনা, ইংদরবে, কবম্পউিার, র্দরায়া িযিস্থাপনা, 
িাচ্চাদের দেিাদশানা, দর্ৌবিক শুশ্রুিা, স্বাস্থয ও সুরো, প্রেনন অবধকার ইতযাবে। এোডাও দসিাদন নািযশািা, 
সঙ্গীত এিং দিিাধুিার উপর অদনক দকাসম আদে। বিেযািয়বি গৃহকর্মীদেরদক তাদের অবধকার সম্পদকম এিং 
বকভাদি এদের সুরো করদত হদি তার উপর সদিতনতা িৃবিদত র্দনাবনদিশ কদর য্া এদক অতুিনীয় কদর। 
র্ানি, শ্রর্ ও বশশু অবধকার, বিঙ্গ সর্তা, দপৌরনীবত, আইন এিং ভিদনর উপর অবধদিশন এিং গৃহকর্মীদের 
সংগঠনগুদিাদক শবিশািীকরণ এই কায্মক্রর্গুদিাদত একবত্রত হয়। 
 

Jala PRT-এর বশো কায্মক্রর্গুদিা আরও অদনক দনিওয়াদকমর সেসযদের বশশু গৃহকর্মীদের েনয একই 
রকদর্র বিেযািয় প্রবতষ্ঠাবপত করদত উৎসাবহত কদরদে, এিং গৃহকদর্ম বশশুশ্রবর্কদের এিং তরুণ গৃহকর্মীদের 
সুরো ও সংগবঠত করার েনয িডদত োকা একবি েৃঢ় সর্েমনকারী বহদসদি এবি Jala PRT-এর র্য্মাোদক 
র্েিুত কদরদে। Yogyakarta-এ স্থানীয় েনশবি (শ্রর্ বিভাগ) কায্মািয় এিং প্রাদেবশক সরকার প্রবতষ্ঠানবির 
কর্মসংস্থান িুবি এিং র্ানসম্পন্ন সুরোর শতমািিীদক বনদয়াগকতমা এিং গৃহকর্মীদের র্দধয ভাি কাদের-সম্পকম 
স্থাপদন, এইভাদি তরুণ গৃহকর্মীদের েনয ভাি কাদের শতমািিী ততবরদত, নকশা বহদসদি বিদিিনা কদর। 
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Building coalitions and strengthening cooperation: SUMAPI Philippines 

 

দোি গঠন এিং সহদয্াবগতা দোরোরঃ SUMAPI বিবিপাইন 

১৯৯৫ সাদি প্রবতবষ্ঠত, SUMAPI হদে বিবিপাইদন গৃহকর্মীদের েনয প্রের্ সংস্থা। Visayan Forum-
নার্ক একবি এনবেও য্ারা অরবেত প্রিাসীদের ের্তায়দনর েনয কাে করদে, বিদশি কদর র্ানি পািার এিং 
গৃহ-োসদত্বর বশকার, এিং তারা বশশুশ্রদর্র বিদরাধী; এদের সহদয্াবগতায় SUMAPI স্থাবপত হদয়বেি। 
SUMAPI-এর সংগবঠত কােগুদিা পবরিাবিত িাইদর দপৌঁোদত এিং তরুণ গৃহকর্মী – অবধকাংশ নারীদের – 
সংগঠদন দয্দহতু তারা তাদের রবিিাদরর িদের সর্দয় বর্বিত হয়। SUMAPI উেযান, বিেযািয়, গীেমা এিং 
পািাদরর অনযানয গর্ন-পেগুদিাদত বভবত্ত কদর দনিওয়াকম রূ্িেিগুদিা দ্বারা গবঠত। একসাদে তারা গৃহকর্মীদের, 
বিদশিকদর বশশু গৃহকর্মীদের, েুেমশার সম্পদকম কো িদি। আইনী সংস্কার, পািাদরর বিরুদি িযিস্থা, বনরাপে 
স্থানাের বনশ্চয়তার প্রদয়ােনীয়তা এিং বশশু গৃহকর্মীদের েনয বশোর অগ্রাবধকারসহ SUMAPI গৃহকর্মীদের 
েনয ১০বি কর্মসূবি দ্বারা পবরিাবিত হয়। SUMAPI-এর বিদশি ের্তা হদে অনযানয নাগবরক সর্াদের 
প্রবতষ্ঠানগুবিদত েবডত হিার সার্েময এিং আিবিক কতৃমপেদক আইনী িাোঁকদিাকর সনাি করদত প্রভাবিত করা। 
উোহরণস্বরূপ, Batas Kasambahay-এর উন্নয়ন এিং গ্রহদণর সর্য়, বিবিপাইদনর গৃহকর্মী আইন, 
SUMAPI-এর োতীয় কাবরগরী েদি বনয়বর্ত আসন বেি, আইনবি বনদয় আদিািনা এিং এবির প্রবতবনবধদের 
োতীয় বসিাে-প্রণয়দনর প্রবক্রয়ায় একবি ভূবর্কা দেওয়া য্া োনুয়ারী ২০১৩ সাদি এই দর্ৌবিক আইন গ্রহদণ 
দনতৃত্ব দেয়। একদয্াদগ, SUMAPI সেসযরা আইএিও গৃহকর্মী নীবত, ২০১১ (১৮৯ নং) এর অনুদর্ােদনর েনয 
দিসার্বরক সর্াদের সর্েমদন সাহায্য কদরবেি য্া পৃবেিীদত বদ্বতীয় রাষ্ট্র বহদসদি বিবিপাইন সরকার দ্বারা ২০১২ 
সাদি অনুদর্াবেত। একেন SUMAPI দনতা এবি উদল্লি কদরন, “আর্াদের অদনক সেসয রােননবতক ও 
সরকাবর কর্মকতমাদের সাদে সংগঠন করদে এিং কো িিদে, বশশু গাহমস্থয কর্মীদের অবধকার োিী োনাদে এিং 
তেবির করদে। গতিের আর্াদের রাষ্ট্রপবতর ভািদণর সর্য়, বতবন দর্ািণা কদরবেদিন দয্ বশশু গৃহকর্মীদের 
বনরাপত্তায় একবি োতীয় আইদনর এবিই উপযু্ি সর্য় বেি, তাই সরকার স্বীকৃবত বেদয়দে দয্ বশশু গৃহকর্মীদের 
প্রদয়ােনীয়তায় সর্েমদন এবি গুরুত্বপূণম।” আনমদের গল্প। 

************ 
 

The story of Arnold, SUMAPI leader from Cebu 

 

আনমদের গল্প, Cebu দেদক SUMAPI দনতা 
“আবর্ আর্ার উচ্চবিেযািদয়র প্রের্ িেদর SUMAPI-এর একেন সেসয বহদসদি শুরু কবর। আবর্ Cebu 

শহদর একেন বশশু গৃহকর্মী বেিার্। আবর্ োনতার্ না দয্ আর্ার বনদয়াগকতমা আর্ার সাদে ভাদিাভাদি আিরন 
করদিনা। আর্াদক একবি কে ও বিোনা দেওয়ার পবরিদতম, তারা আর্াদক দিাদর রু্র্াদত দেয়, এিং আর্াদক 
উবেি দিদত দেয়। আর্াদক একবি রু্িযার্াত েদি িানাদনা হদয়বেি। এতবকেুর পদরও, আবর্ বিেযািদয় দহতার্ 
এিং প্রধান বশেক আর্াদক সহায়তা কদরন। আর তিনই আবর্ Visayan Forum ও SUMAPI-এর 
সাোত পাই এিং আবর্ SUMAPI কাে এিং বশশু গৃহকর্মীদের অবধকাদরর উপদর একবি ধারণা পাই। তারা 
আর্াদক একবি বভবিও দেিায় এিং তিনই আবর্ অনুভি কদরবেিার্ আর্ার সাদে আর্ার বনদয়াগকতমা য্া কদর তা 
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বঠক নয়, এিং আর্ার অবধকার আদে। য্িন আবর্ অনুভি কবর দয্ আবর্ বনয্মাবতত, আবর্ SUMAPI দস্বোদসিক 
হদয় য্াই। কর্মীদের একেন আর্াদক বেদজ্ঞস কদরবেি দয্ আবর্ আর্ার বনদয়াগকতমার বিরুদি দকান র্ার্িা করদত 
িাই বকনা; আবর্ না িদিবেিার্ কারণ আবর্ িাইবন দকউ কি পাক। তাই আর্ার বনদয়াগকতমা আর্ার বেদক িদুক 
তাক কদর গুবি করার আগ পয্মে (ভাগযক্রদর্ তা আর্ার গাদয় িাদগবন) আবর্ কাে করদত োবক। তাই আবর্ 
র্ার্িা কবর, এিং শুনাবনর সর্য় আবর্ আর্ার অবধকাদরর োবি োনাই, এিং উপদেিাদের একেন আর্ার 
র্ার্িাবির বিদশি পয্মদিেদণ দনন এিং আর্াদক সাহায্য কদরন। তিনই আবর্ দনতা হই। আবর্ আর্ার 
উচ্চবিেযািয় দশি কবর এিং তারপর SUMAPI আর্াদক ঢািাই কাদের েনয িৃবত্ত বেদয় সহায়তা কদর এিং 
এিন আবর্ একেন অনুর্বতপ্রাপ্ত ঢািাইকর।” 

 
Accessing child domestic workers through engaging their employers – 
Wote Sawa, Tanzania 
 

বশশু গৃহকর্মীদের তাদের বনদয়াগকতমাদের র্াধযদর্ সংস্পদশম আসা - Wote Sawa, তাবিবনয়া 
Wote Sawa হদে Mwanza, তাবিবনয়ায় িতমর্ান এিং প্রাপ্তন বশশু গৃহকর্মীদের তরুণ-দনতৃত্ব দ্বারা গবঠত 
একবি েি, য্া বশশু গৃহকর্মীদের বনেস্ব অবধকার এিং সিধরদণর বনয্মাতন, দয্ৌন সবহংসতা এিং বশশুশ্রর্রু্ি 
েীিদনর সর্েমদন তাদের ের্তায়দন বিেযর্ান। এপয্মে, দনিওয়াদকমর সর্েমন গঠদন Wote Sawa কদয়কশ 
িতমর্ান এিং প্রাপ্তন বশশু গৃহকর্মীদের বনদয়াগ এিং প্রবশেন বেদয়দে - য্ারা উত্থাবপত বিিয়গুবির সাদে আদিািনা 
করদত এিং দকৌশি বনধমারদণ তত্রর্াবসক তিঠক কদর। েিবি তাদের সেসযদের বিকল্প কর্মসংস্থান দপদত েেতা 
উন্নয়দনও সহায়তা কদর।  
 
এদের সেসযদের র্াধযদর্, Wote Sawa বনয্মাবতত অদনক বশশু গৃহকর্মীদের বনদয়াগ এিং পরার্শম বেদয়দে। এবি 
বশশু গৃহকর্মীদের সুরোয় উপবিবধ উন্নয়দন স্থানীয় কর্মকতমারা সাদে েবডত হদয়দে এিং দরবিও আদিািনা অনুষ্ঠান 
এিং গণর্াধযদর্ বনয়বর্ত অংশগ্রহন করদে। এবি তাবিবনয়া গৃহকর্মী দোি স্থাপদনর দিিায়ও অগ্রভাদগ োদক, য্া 
২০১২ সাদি আনুষ্ঠাবনকভাদি বনিবেত হদয়দে।  

********** 
 
Wote Sawa engages employers to recognize children’s rights: 

 

Wote Sawa বশশুঅবধকার স্বীকৃবতদত বনদয়াগকতমাদের েডায়ঃ 
“য্িন আর্রা শুরু কবর, অবধকাংশ বনদয়াগকতমাই দিািাদর্িাভাদি স্বীকার করদতানা দয্ তাদের বশশু গৃহকর্মী বেি। 
তারা তাদেরদক আত্মীয় িদি পবরিয় বেদতা, এিং সতয িদি িাকরী হারাদনার ভদয় বশশুরাও তাদত একর্ত হত। 
িার িের আদগ, এইসি বশশুদের সনাি করািা অদনক কবঠন বেি কারণ তারা তাদের বনদয়াগকতমাদের দ্বারা 
িুকাবয়ত বেি। বশশুরা বনদেরা অদনক শাে, তারা দিািাদর্িাভাদি তাদের সর্সযা বনদয় কো িিদত প্রস্তুত বেিনা, 
এিং য্বে তারা বনদেদের অিস্থাদন বনদেদের হাি দেদড বেদয়দে এর্ন বহদসদি বেি। 
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তারপর দেদকই বনদয়াগকতমাদের বশশুঅবধকাদরর িযাপাদর সদিতন করার র্াধযদর্ আর্রা বশশু গৃহকর্মীদের সাদে 
দয্াগাদয্াদগ আসদত পারতার্। বশশুদের বিেযািদয় দিরত য্াওয়ার অনুর্বত দপদত আর্রা বশশু আইন ২০০৯-দক 
বনদয়াগকতমাদের দপদত বরংদিািম বহদসদি িযিহার কদরবেিার্, এিং বনদয়াগকতমাদের নেরোবরদত এিং তারা 
সোদনর অবধকার দর্দন িিদে বনবশ্চত করদত বনদয়াগকতমাদেরই একবি েি গঠন কবর। ২০০৯ সাদি ১২েন 
বনদয়াগকতমা েবডত বেি, এিং ৪ িের পর এবি দিদড ২০০-র অবধক হদয়দে।” 
 

 

   


