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Handout 1.4   Good practices: Ending child labour in domestic work and 

protecting young domestic workers (Source:  IDWF/ILO Handbook on child 
labour in domestic work) 
 

গৃহকর্মে শিশুশ্রম বন্ধ এবং তরুণ গৃহকমেীর্ের সুরশিত করা (সূত্রঃ IDWF/ILO Handbook on child 

labour in domestic work) 
 

শিশু গৃহকমেীর্ের শিাষণ ও শিপীড়ি বন্ধ করর্ত এবং শিশু গৃহকমেী যারা আইিগতভার্ব কাজ করর্ত যর্েষ্ট বয়স্ক 
িয় তার্ের রিা করর্ত সারা শবশ্ব, সরকার, শ্রমকল্যাণ সশমশত, গৃহকমেী সংগঠি এবং এিশজও –গুর্ল্া গুরুত্বপূণে 
পের্িপ শির্য়র্ে। শকেু উোহরণ শিম্নশল্শিতঃ 
 

• মার্ে ২০১৩-শত, আর্জেশিিা একশি িতুি গৃহকমেী আইি গ্রহণ কর্রর্ে যা গৃহকর্মের জিয ১৬ বের্রর একশি 
সবেশিম্ন বয়স ধাযে কর্র, যার্ের বয়স ১৬ শের্ক ১৮ বের তার্ের কমেশেবস সপ্তার্হ ৩৬ ঘণ্টায় সীশমত কর্র, এবং 
১৮ বের্রর শির্র্র গৃহকমেীর্ের তার্ের শির্য়াগকতোর বাড়ীর্ত োকা শিশষদ্ধ কর্র। 
 

• শ্রীল্ঙ্কায়, জাতীয় শিশু সুরিা কতৃেপি শযর্কার্িা প্রাঙ্গর্ি, বযশিগত ঘরবাশড়, প্রর্বি এবং অিুসন্ধাি করার 
অশধকার রার্ি শযিার্ি শিশু শিযোতি ঘির্ে এমি শবশ্বাস করার কারণ আর্ে। 
 

• তািশজশিয়ায়, CHODAWU িামক শ্রমকল্যাণ সশমশত স্থািীয় গ্রামগুর্ল্ার্ত শিাষণমূল্ক শ্রর্মর শিত্রগুর্ল্া 
সিািকরর্ণ সহায়তা করর্ত, শিাষণমূল্ক পশরশস্থশতর্ত োকা শিশুর্ের প্রতযাহার্রর সমন্বয় করর্ত, এবং প্রর্য়াজর্ি 
শির্য়াগকতোর্ের শবরুর্দ্ধ আইশি বযবস্থা গ্রহণ করর্ত শিশুশ্রম পশরষে গঠি কর্রর্ে। 
 

• কর্বাশিয়ায়, শিশুশ্রশমকর্ের জিয শিশু গৃহকর্মের উপর আন্তঃ শ্রমকল্যাণ পশরষর্ের একশি ইউশিয়ি শ্রমকল্যাণ- 
সমৃ্পি িীশত আর্ে যা বর্ল্ শয ১৫ বের্রর শির্র্র শকাি শিশু গৃহকমেীর্ক শকাি শ্রমকল্যাণ সেসয শির্য়াগ শের্ত 
পারর্বিা। এশি আরও শিশেেষ্ট কর্র শেয় শিশু গৃহকমেী যারা সবেশিম্ন বয়র্সর শর্র্য় বয়স্ক তার্ের জিয িূযিতম মজুশর 
শহর্সর্ব ৬০ হাজার শরর্য়ল্ (১৫ আর্মশরকাি িল্ার); িােয, বাসস্থাি এবং অিযািয সুর্যাগসুশবধা শযমি শিিা সামগ্রী, 
শপািাক, উপশরল্াভ মজুশর ইতযাশে বযতীত। 
 

• শিশল্পাইর্ি, Visayan Forum িামক এিশজও শিশু গৃহকমেীর্ের জিয শবর্িষ পাঠক্রম গঠি করর্ত সু্কল্ 
প্রিাসকর্ের সার্ে কাজ কর্রশেল্ যা তার্ের রশববার, তার্ের সাধারণ েুশিরশের্ি, শবেযাল্র্য় শযর্ত, এবং অবর্ির্ষ 
তার্ের শির্লামা অজেি করর্ত সমেে করর্তা। 
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- শিশুর্ের কাজ করর্ত পাশঠর্য় আশেেক র্াপ কমার্ত েশরদ্র পশরবারগুর্ল্ার্ক উপবৃশি প্রোি কর্র, বাংল্ার্েি, 
ব্রাশজল্, ঘািা, ইর্দার্িশিয়া, শমশির্কা, মরর্কা, শিশল্পাইন্স এবং তুরস্কসহ, অর্িক রাষ্ট্র, শিশু গৃহকমেীর্ের 
সংিযাসহ শিশুশ্রর্মর হার কশমর্য়র্ে। 
 

• শকাস্টাশরকা, হনু্ডরাস এবং পািামায় গণমাধযম প্রর্ারণাগুর্ল্া সর্র্তিতা বৃশদ্ধ এবং শিশু গৃহশ্রম প্রশতর্রাধ করর্ত 
শরশিও ও শিশল্শভির্ির প্রধাি র্যার্িল্গুশল্র্ত অিুষ্ঠাি সম্প্রর্ার কর্র। 
 

• শিার্গাশত, WAO Afrique িামক এিশজও শিশু গৃহকমেীর্েরর্ের শর্শিত এবং শিশু অশধকার সম্পর্কে তেয 
প্রোি করর্ত সামাশজক কমেীর্ের দ্বার্র দ্বার্র পাশঠর্য়শেল্। প্রশতষ্ঠািশি গৃহকমে শের্ক িত িত শিশুর্ক সশরর্য় 
শিল্র্ত সিম হর্য়শেল্ এবং তার্েরর্ক তার্ের পশরবার্রর সার্ে পুিশমেশল্ত করর্ত শপর্রশেল্। 
 

- িাশমশবয়ার সরকার সামাশজক অংিীোরর্ের কাে শের্ক েৃঢ় সমেেি শির্য় ২০১২ সার্ল্ গৃহকমেীর্ের জিয একশি 
মজুশর কশমিি শিযুি কর্র। পাাঁর্ সের্সযর কশমিি শ্রমকল্যাণ সশমশত এবং শির্য়াগকতোর্ের সঙ্ঘ শের্ক একজি 
প্রশতশিশধ অন্তভুেি কর্র। আইএল্ও িীশত িং ১৮৯ দ্বারা শির্েেশিত, গৃহকমেীর্ের জিয একশি িতুি িূযিতম মজুশরর 
সুপাশরি করর্ত, কমেসংস্থার্ির অিযািয িতোবল্ীর তেন্ত করর্ত এবং শিশু গৃহকমেীর্ের সুরিায় সুপাশরি করর্ত 
এশির একশি শবসৃ্তত শির্েেি রর্য়র্ে। 
 

• এশিয়াশত, ILO PROMOTE িামক প্রকল্প গৃহকমেীর্ের সমেেি এবং সংগশঠত করার জিয গৃহকমেীর্ের 
সংগঠিগুর্ল্ার িমতা শজারোর কর্র গৃহকর্মে শিশুশ্রম শিমূের্ল্র উপর মর্িাশির্বি কর্র। প্রকল্পশির মূল্ 
শকৌিল্গুর্ল্া হর্ছঃ আইএল্ও িীশত িং ১৮৯-এর অিুর্মােি প্রর্ার করা; ইর্দার্িশিয়ায়, গৃহকর্মে শিশুশ্রম 
শিমূের্ল্র জিয গৃহকর্মের উপর একশি শবল্ এবং প্রার্েশিক ও শজল্া আইি গ্রহণ প্রর্ার করা; আঞ্চশল্ক এবং 
আন্তজোশতক পযোর্য় শ্রমকল্যাণ সশমশত এবং গৃহকমেীর্ের সংগঠিগুশল্র সার্ে শকৌিল্গত অংিীোশরর্ত্বর উদ্ভাবি 
করা এবং গৃহকমেীর্ের জিয উপযুি কার্জর উপর সারা এশিয়ার শিিা ও কমেকাণ্ডর্ক উত্সাশহত করা। 


