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আইডিিডিউএফ – আইএলও /প্রোম োট ওয়োর্কশপ  
এডশয়োর ডশশু গৃহ শ্রড র্ ডিষময় রডশক্ষর্মের রডশক্ষণ 

২৩-২৬ প্ফব্রুয়োডর ২০১৮ 
র্োঠ োনু্ড ,প্েপোল 

 
হযোন্ডআউট এইচ ১.৩ ; ডশশুর অডির্োর : গৃহর্ম ক ডেময়োডিত ডশশু শ্রড র্ ,ডশশু এিং তরুণমের উপর রম োিয 
িোতীয় ও আন্তিকোডতর্ আইে  
 
১। প্র্ে আইে গুরুত্বপূণক?1  
আইে হমে এ ে ডর্ছু ডিডি  ো স োমি িসিোসরত  োেুমষর উপর িোিযতো ূলর্। িোতীয় আইে আ োমের সোিোরে 
ডেরোপত্তো প্েয় এিং অডির্োরগুমলোমর্ সুরডক্ষত র্মর। এটো িেস্বোর্কমর্ তুমল িমর, ডিমরোমির শোডন্তপূণক স োিোমের 
সুম োগ প্েয় এিং স োি ও িযডিমর্ প্সিো রেোে র্মর। িোতীয় ও আন্তিকোডতর্ আইমের পোশোপোডশ আঞ্চডলর্ ও 
স্থোেীয় আইে আমছ  ো ডিমশষ এলোর্োর িেয রম োিয হময় র্োমর্। 
 
র্োমির প্ক্ষত্রগুমলো রোয়শ িোতীয় শ্র  আইে দ্বোরো ডেয়ডিত হময় র্োমর্। সরর্োমরর েোডয়ত্ব ও র্তকমিযর পোশোপোডশ 
 োডলর্ শ্রড মর্র েোয় েোডয়ত্ব এসি আইমে উমেখ র্োমর্। রোয়শ এইসি আইমে চোর্ডরর েূেযত  িয়স এিং ডশশু 
ডর্মশোরমের সুরক্ষো র্িমচর উমেখ র্োমর্। 
 
সোিোরে ভোমি িলো  োয়, অডির্োংশ প্েমশর শ্র  আইমে শুিু োত্র সরর্োডর এিং প্িসরর্োডর আেুষ্ঠোডের্ খোমত 
র্ করতমের িযোপোমর উমেখ র্োমর্ (সরর্োডর র্ কচোরী, িযোংর্, র্োরখোেো, ডে কোে, প্হোমটল প্রসু্টমরন্ট র্ কী, িোিোর, 
েোসক)। প্ মহতু অডির্োংশ শ্রড র্ (গৃহ শ্রড র্ সহ) অেোেুষ্ঠোডের্ খোমত র্ করত ,তোই প্েি ইউডেয়ে এিং শ্রড র্ 
সংগঠে গুমলো িছমরর পর িছর িমর রচোর চোলোমে এই খোতমর্ আেুষ্ঠোডের্ খোমত অন্তভুকি র্রমত  োমত শ্রড র্রো 
আেুষ্ঠোডের্ খোমতর  ত স োে   কোেো আর অডির্োর পোয়।  
 
এমক্ষমত্র িযোপর্ অগ্রগডত হময়মছ ১৯৯৬ সোমলর আইএল ও র্েমভেশে েোম্বোর ১৭৭ এিং ২০১৫ সোমলর অেোেুষ্ঠোডের্ 
প্র্মর্ আেুষ্ঠোডের্ খোমত রূপোন্তর ডিষয়র্ আই এল ও সুপোডরশ ২০৪ গৃহীত হওয়োমত।  
 
ডশশু এিং ডশশু শ্রড র্মের সুরক্ষোর িেয অডির্োংশ প্েমশর আইে আমছ।  ডেও অেযমের সুডেডেকষ্ট আইে আমছ  ো 
আইএলও র্েমভশে এিং িোডতসংঘ ডশশু অডির্োর সেমের উপর ডভডত্ত র্মর ততডর।  
 
  
 

                                                           
1 Why are laws important? 
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২। আই এল ও র্েমভেশেস2 
র্োমির প্ক্ষত্রগুমলোমর্ প্েখোর িেয িোডতসংমঘর রময়মছ আন্তিকোডতর্ শ্র  সংস্থোর র্েমভশেস। এটো ডশশু ও ডশশু 
শ্রড মর্র উপর িোতীয় আইেগুমলোমর্ রুপমরখো রেোে র্মর। 
গৃহস্থোলীর র্োমি ডেময়োডিত ডশশুমের িযোপোমর িোডতসংমঘর ৩ ডট সেে রময়মছ।  
- আইএল ও সেে েং ১৩৮ (১৯৭৩) র্োমির েূেযত  িময়মসর উপর 
- আইএল ও সেে েং ১৮২ (১৯৯৯) ডেরৃ্ষ্ট রর্োর ডশশু শ্র  
- আইএল ও সেে েং ১৮৯ (২০১১) গৃহস্থোলীর র্োমির উপর  
 
র্েমভেশে েোম্বোর -১৩৮  হল ডশশু শ্র  েূর র্রোর আন্তিকোডতর্ চুডি। অেুম োেে র্রো হমল রডতডট রোষ্ট্রমর্ এটো 
প্ মে চলো আর রময়োমগর েোডয়ত্ব ডেমত হয়। অেুম োেে র্রো রোষ্ট্রগুমলোমর্ র্েমভেশে র্োমির েূেত  িয়স িোড়োমেোর 
রময়োিেীয়তো সম্পমর্ক তোডগে ডেমত র্োমর্।  
 
র্েমভেশে েোম্বোর : ১৮২ হল ডেরৃ্ষ্ট িরমের ডশশু শ্র  ডেডষদ্ধ িরুরী ডভডত্তমত েূর র্রোর আন্তিকোডতর্ চুডি।  
 
র্েমভেশে ১৮৯ স্বীরৃ্ডত প্েয় প্   
র্) গৃহস্থোলীর র্োি এর্ িরমের র্োি,   
খ) তোই গৃহ শ্রড র্মের অেযোেয শ্রড র্মের  ত স োে অডির্োর র্োর্ো উডচত,  
গ) র্োমির ররৃ্ডত আর র্োমির স্থোে ডিমিচেোয় গৃহ শ্রড র্মের রময়োিে ডিমশষ সুরক্ষো। এটো প্ ৌডলর্ অডির্োর ও 
েীডত স ূহ তুমল িমর এিং রোষ্ট্রমর্ গৃহ শ্রড র্মের িেয সুন্দর র্ ক পডরমিশ ততডর র্রমত তোডগে ডেময় র্োমর্।  
 
র্েমভেশে েোম্বোর ১৩৮ এিং ১৮২ এডশয়ো/ রশোন্ত  হোসোগরীয় অডির্োংশ প্েশ র্তৃকর্ অেুম োডেত হময়মছ । শুিু 
ডফডলপোইে র্েমভেশে েোম্বোর ১৮৯ অেুম োেে র্মরমছ। এই র্েমভেশে অেুম োেে র্রো গৃহ শ্রড র্মের িেয সুন্দর 
র্ কপডরমিশ ততডরর গুরুত্বপূেক িোপ। 
 
৩। ডশশু অডির্োমরর উপর ইউএে র্েমভেশে (ডসআরডস)3  
আন্তিকোডতর্  োেিোডির্োর আইমে ডশশুমের ২ িরমের  োেিোডির্োর আমছ  
- রর্ ত, ডশশুমের পূণকিয়মের  ত সোিোরে প্ ৌডলর্ অডির্োর রময়মছ,  ডেও ডর্ছু অডির্োর প্  ে ডিময় র্রোর 
অডির্োর তোমের িয়স েো হওয়ো প কন্ত রম োিয েয়। 
- ডদ্বতীয়ত, তোমের ডর্ছু ডিমশষ  োেিোডির্োর রময়মছ  ো তোমেরমর্ অরোপ্ত িয়মস রক্ষো র্রমি,  োমে হমে ১৮ িছর 
েো হওয়ো প কন্ত। 
 

                                                           
2 ILO Conventions 
3 The UN Convention on the Rights of the Child (CRC) 
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ডশশুমের সুডেডিষ্ট  োেিোডির্োমরর  োমে আমছ িীিমের অডির্োর, েোম র অডির্োর, অর্কনেডতর্ ও প্ ৌে ডেপীড়ে 
প্র্মর্ সুরক্ষো, ডশক্ষোর অডির্োর, ডশশু সংক্রোন্ত ডিষময় তোমের  ত রেোমের অডির্োর, ডচন্তো ও ডিমিমর্র স্বোিীেতোর 
অডির্োর এিং ি ক ও স্বোমস্থযর অডির্োর। 
 
ডশশু অডির্োর তুলেো  ূলর্ েতুে এর্ডট িোরেো। উেডিংশ -ডিংশ শতোব্দীর ডেমর্ ডশশু অডির্োরগুমলোমর্ ডিমিচেো 
র্রো শুরু হয়। এর আমগ ডশশুমের ডপতো োতো অর্িো অগ্রিমের সম্পডত্ত ডহমসমি ভোিো হত এিং িড়মের ডেয়িমে 
"প্ছোটরো' ভোিো হত। 
রর্  ডেমর্র আমলোচেোয় ডশশু অডির্োর সুরক্ষোর অডির্োরগুমলোমর্ গুরুত্ব ডেমতো প্  ে-ডশশু শ্র মর্ অনিি প্ঘোষণো 
র্রো ( ো তখে িযোপর্  োত্রোয় ডছল)। ডশশুমের ডিশ্ব েোগডরর্ ডহমসমি প্ সি অডির্োর রময়মছ তো প্স স য় ডিমিচেো 
র্রো হত েো। 
 
িোডতসংমঘর পূিকিতকী ডলগ অি প্েশসেস ১৯২৪ সোমল ডশশু অডির্োর ডেময় রর্  প্ঘোষণো গ্রহণ র্মর। ৩৫ িছর পর 
১৯৫৯ সোমল ডদ্বতীয় প্ঘোষণো গৃহীত হয় িোডতসংমঘ। 
 
১৯৮৯ সোমলর চূড়োন্ত ডশশু অডির্োর র্েমভেশে গৃহীত হিোর আমগ আরও ডত্রশ িছর  পৃডর্িী িুমড় আমলোচেো আর 
ডিতর্ক চমল। রোয় সি র্ডট প্েশ দ্বোরো অেুম োডেত ডসআরডস এর্ডট অেেয েডলল। এডট রর্  আন্তিকোডতর্ আইে  ো 
ডশশুমের সো োডির্, রোিনেডতর্, অর্কনেডতর্ এিং  োেডির্ অডির্োরগুমলোমর্ এর্ীভূত র্মর।  
 
এটো ডেডিত র্মর প্  ডশশুরো শুিু  োেিোডির্োর পোওয়োর অডির্োর রোমখ েো িরং তোমের ডিমশষ রময়োিমের িেয 
ডিমশষ অডির্োর ও ডেরোপত্তোর অডির্োরী। প্েশগুমলো স ময় স ময় ডশশু অডির্োর ডিষয়র্ িোডতসংঘ র্ড ডটমত 
রডতমিেে রেোমে িোিয। রডতমিেমের উপর ডভডত্ত র্মর র্ড ডট  ূলযোয়ে র্মর প্েশগুমলো ডর্ভোমি ডেয়  গুমলো প্ মে 
চলমছ এিং এমক্ষমত্র উন্নডতর িেয সোডিকর্ ডেমেকশেো ডেময় র্োমর্। 
 
র্েমভশমে রময়মছ ৪১ ডট অেুমেে। অেুমেে ৩২ সুডেডেকষ্ট ভোমি ডশশু শ্র  ডিষময় আমলোচেো র্মরমছ। আইএলও 
র্েমভেশমের উপর ডভডত্ত র্মর , ডসআরডস সর্ল প্েশমর্ আহ্বোে িোেোয়,   
 
র্) ডশশু অডির্োর সুরক্ষোমর্ স্বীরৃ্ডত প্েয়ো 

• অর্কনেডতর্ প্শোষণ প্র্মর্  
• এ ে প্র্োে র্োি র্রো প্র্মর্  ো 

- েোম লোপূেক 
- ডশশুর ডশক্ষোয় হস্তমক্ষপ র্মর  
- ডশশুর স্বোস্থয অর্িো শোরীডরর্,  োেডসর্, আিযোডির্, তেডতর্ অর্িো সো োডির্ উন্নডতর িেয ক্ষডতর্র  
 
খ) র্োমি ডেময়োমগর েূেযত  িয়স ডঠর্ র্রো,  
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গ) র্োমির স য় আর অিস্থো ডেময়  র্ো র্ ডেয়  র্রো,  
ঘ) উপমর উডেডখত ডেয় স ূহ িোস্তিোয়মে  র্ো র্ েণ্ড অর্িো িোিো ডেমষি রণয়ে র্রো। 
 
অেুমেে ২৮ ডশক্ষোর উপর আমলোর্পোত র্মর । এটো সর্ল প্েশমর্ ডশশুমের ডশক্ষোর অডির্োরমর্ স্বীরৃ্ডত  প্েওয়োর 
র্র্ো িমল এিং – 

• রোর্ড র্ ডশক্ষোমর্ সিোর িেয িোিযতো ূলর্ ও অনিতডের্ র্রো,   
• ডশশুমের ডেয়ড ত উপডস্থডত ও েমড় পড়ো হ্রোমস পেমক্ষপ প্েওয়ো। 

 
 
৪। গৃহ  শ্রড র্ ডিষময় িোতীয় আইে, ডেয় , ডিডি োলো4  
এডশয়ো/ রশোন্ত  হোসোগরীয় অঞ্চমলর অডির্োংশ প্েশ র্োমির েূেযত  িয়স এিং প্র্ ে পডরমিমশ ডশশুরো র্োি 
র্রমত পোরমি তো ডেিকোরণ র্মরমছ। তমি এ অঞ্চমলর  োত্র র্ময়র্ডট প্েমশ গৃহ শ্রড র্, পুেকিয়ে ও ডশশুমের 
স োেভোমি রক্ষোর আইে আমছ। এর র্োরে হল এই প্ ,  গৃহশ্র  প্র্ এখমেো অেোেুষ্ঠোডের্ খোত ডহমসমি প্েখো হয় 
 ো শ্র  আইমের আওতোর িোইমর। 
 
ডশশুমের সুরক্ষোর িেয রচুর পডর োণ আঞ্চডলর্, স্থোেীয় ডেয়  ও ডিডি োলো ততডর র্রো হমে।  
 
৫। আইে র্ো কর্র র্রো ; রডতিন্ধর্তো স ূহ5 
স সযো হল এই প্  এডশয়ো/ রশোন্ত  হোসোগরীয় অঞ্চল সহ অমের্ প্েমশ আইেগুমলো শুিু র্োগমি র্লম ই আমছ।  
েন্ড ও ডেমষিোজ্ঞো সহ আইে, ডেয়  ও ডিডি োলোস ূহ িোস্তিোয়ে র্রমত  অমের্ ডর্ছু র্রো রময়োিে। এখোমে অমের্ 
রডতিন্ধর্তো আমছ। 
 
ডিরোি োে  োেডসর্তো6  
অডির্োংশ স োমিই এই িোরেো আমছ প্  ডশশুমের প্  প্র্োে ডসদ্ধোন্ত ডপতো  োতো অর্িো অডভভোির্রো প্েমিে  ডেও 
তো ডশশুমের শোরীডরর্ , োেডসর্ ,তেডতর্ অিস্থোমর্ ক্ষডতগ্রস্তু র্মর এিং তোমের স্বোর্কডিমরোিী হয়।  
উেোহরণস্বরূপ - ডশশুমের েুমল েো পোডঠময় র্োমি পোঠোমেো প্র্োে ভোমিই তোমের স্বোর্ক উপম োগী েয়। ডসআরডস এিং 
আইএলও র্েমভেশে এটো র্রোমর্ ডশশু অডির্োর লঙ্ঘে িমল িমল র্োমর্। ডিডভন্ন প্েমশর  আইমেও তো ডেডষদ্ধ। 
 
ডশশুমের েুিকল অিস্থোে ও ডেম্ন   কোেো7 
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ডশশুমেরমর্ েুিকল অিস্থোে ও ডেম্ন   কোেো রেোে র্রো ডিমশষ ডচন্তোর র্োরে। এই পডরডস্থডত আরও খোরোপ হয় তোমের 
পডতত সো োডির্ ও অর্কনেডতর্ অিস্থো এিং ডশশু গৃহ র্ কীমের র্ কী ডহমসমি   কোেো েো প্েয়োর র্োরমে। ফমল ডশশুমের 
প্েই রডতডেডিত্ব, রভোি সীড ত এিং অডির্োর েোডির প্ক্ষমত্র অমের্ অসুডিিো। 
 
আইেগত র্োঠোম ো ,রময়োগ এিং প্েখভোল র্রো8  
স গ্র এডশয়ো/ রশোন্ত  হোসোগরীয় অঞ্চমল  আইে রময়োমগ েোেোডিি স সযো রময়মছ। 

- সোিোরণভোমি গৃহস্থোডলর র্োমি ডশশু শ্র  প্র্ অেোেুষ্ঠোডের্ অর্কেীডতর অন্তভুকি। ফমল সোিোরণভোমি ডশশু শ্র  
আইে র্োর্মলও, এটো শ্র  আইমের িোইমরই প্র্মর্  োয়। 

 
প্  ে ভোরমত ডশশু শ্র  (ডেডষদ্ধ ও ডেয়িে আইে) ডশশু গৃহ শ্রড র্মের অন্তভুকি র্মর েো র্োরণ িোতীয় শ্র  আইমে 
গৃহস্থোলীর র্োিমর্ অন্তভুকি র্রো হয় ডে। 
 
তেুপডর, ডশশু শ্র  ডিষয়র্ আইেগুমলো ডিমেষণ র্রমল  মে হয় প্  সরর্োর  ডশশুমের গৃহস্থোলীর র্োমি ডেময়োডিত 
র্রোমর্ অনিি অর্িো েুুঁডর্পূণক ররৃ্ডতর িমল  মে র্মর েো। 
 
রোয় সি এডশয়ো/রশোন্ত  হোসোগরীয় প্েশগুমলো (ভোরত এর্ডট িযডতক্র  ) ডস ১৮২ প্র্ অেুম োেে র্মরমছ  ো ডেরৃ্ষ্ট 
িরমণর ডশশু শ্র  ডেময় আমলোচেো র্মর। 
র্েমভেশে সর্ল প্েশমর্ ডেরৃ্ষ্ট ররৃ্ডতর ডশশু শ্র মর্ তোডলর্ো ভুি র্রোর আহিোে িোেোয়। ডর্ন্তু খুি স্বল্প সংখযর্ 
প্েশ তো র্মরমছ। এখমেো অমের্ প্েমশ ১৬-১৭ িছর িয়মসর ডশশুমের েুুঁডর্পূণক র্োি প্র্মর্ সুরক্ষো প্েয়ো হয় েো। 
ফমল তোরো েুুঁডর্পূণক ররৃ্ডতর র্োমি ডেময়োডিত হয়। 
 
শ্র  পডরেশকর্ এিং প্েখো ভোল র্রোর  প কোপ্ত সম্পমের অভোমি ডশশু শ্র  আইে র্ো কর্র র্রোর পমর্ রডতিন্ধর্তো। 
এমত পডরেশকর্ ও এিমভোমর্টমের রডশক্ষণ ও িযোহত হয়। 
 
ডশশু গৃহ শ্রড র্মের র্োি প্েখো ভোল র্রোর এর্ডট রিোে স সযো হল তোমের র্োমির িোয়গোডট হল িযডিগত িোসো। 
এটো র্তৃকপক্ষমর্ সডক্রয় ভূড র্ো প্র্মর্ ে েীয় ভুড র্ো ডেমত িোিয র্মরমছ। 
 
তোই, এলোর্োগত প্েখভোল িযিস্থোর  োিযম  তর্য সংগ্রহ র্মর ডশশু শ্রড র্মের শেোি র্রো অডত িরুরী। 
 
প্িলো/স্থোেীয় িোডড়  োডলর্ এিং স্থোেীয় ডগিকো/ি কীয় প্গোষ্ঠীমের  োমে সহম োডগতোমর্ উৎসোডহত র্রো উডচত। তোমের  
 োডলর্ এিং ডশশু শ্রড র্মের সোমর্ প্ োগোম োমগর উপোয় িোেো আমছ। এখোমে, পূণকিয়ে গৃহ শ্রড র্  োরো ডশশুমের 
সোমর্ র্োি র্মর তোরো গুরুত্বপূেক ভূড র্ো রোখমত পোমর।  

                                                           
8 Legal frameworks, enforcement and monitoring 



6 
 

 
--আইে র্ো কর্র র্রোর িেয র্মঠোর শোডস্তর িযিস্থো অিশযই র্রমত হমি।  
ডফডলপোইমে গৃহর্ কীর অডির্োর ডেময় আমন্দোলের্োরীরো িতক োে শোডস্তমর্ অরতুল  মে র্মরে। তোরো আরও  মে 
র্মরে প্  িডর োেো এিং ক্ষডতপূরণ অিশযই পূেক িয়ে শ্রড র্ প্র্মর্ ডশশু শ্রড র্মের প্িডশ পোওয়ো উডচত। 
 
স্বীরৃ্ডতর অভোি এিং গৃহর্ কমর্ প্ছোট র্মর প্েখো9 
 
পূণকিয়ে গৃহ শ্রড র্মের  োমে  োমের র্োিমর্  ূলযোয়ে র্রো হয় েো,  োরো অরডক্ষত,  োমের র্  প্িতে প্েয়ো হয় 
তোমের সোমর্ ডশশু গৃহ শ্রড র্মের অিস্থোও সম্পডর্কত। গৃহ শ্র মর্ ররৃ্ত র্োমির   কোেো ডেময় িোতীয় শ্র  েীডত এিং 
সো োডির্ েীডত এর্টো র্ো কর্র র্োঠোম ো ততডর র্রমত পোমর  ো অল্প িয়সী গৃহ শ্রড র্মের ডেরোপত্তো ডেডিত র্রমত 
পোমর। 
 
িেযিোে র্মঠোর রচোরোডভ োে আর তেডির র্রো আমন্দোলের্ কীমের। এখে অমের্গুমলো ডেয়ির্ আইে,  িণোলময়র 
ডিডক্র, আমেশ - িোতীয় ও স্থোেীয় প কোময়, শহমর িৃডদ্ধ পোমে। উেোহরণ - ডফডলপোইে, হংর্ং, এসএআর, ভোরত, 
ইমন্দোমেডশয়ো এিং র্োইলযোন্ড।  
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