
নেপালের আঞ্চলেক কর্মশাোর জেয1 

লিলেপত্র ১.২ গৃহস্থালে কালজ লশশুশ্রর্ লক?2 

১. গৃহস্থালে কাজ লক?3 গৃহস্থালে কালজর উপর আইএেও েীলি েং ১৮৯ “গৃহস্থালে কাজ”-নক একলি 
পলরিালরর র্লযয িা জেয সম্পালিি কাজ লহলসলি, এিং “গৃহকর্মী”-নক একলি কর্মসংস্থাে-সম্পলকমর র্লযয 
গৃহস্থালে কালজ যুক্ত একজে িযলক্ত লহলসলি সংজ্ঞালিি কলর। গৃহস্থালে কাজ অন্তরু্মক্ত কলর কর্ম ও নসিার 
একলি প্রশস্ত পলরসর যা নিশ নেলক নিলশ িিোলি পালর। এলি লর্ন্নির হলি পালর শ্রলর্কলির সংলিষ্ট িিস, 
লেঙ্গ, সাম্প্রিালিক পিরূ্লর্ এিং অলর্প্রিাে অিস্থা উপর লের্মর কলর, এিং সাংসৃ্কলিক ও অেমনেলিক সূলত্র 
যালি িারা কাজ কলর। এলি যুক্ত করলি পালর পলরষ্করণ, রান্না, নযৌিকরণ এিং কাপড় ইলি করা, িাচ্চালির 
নিখালশাো করা, িিস্ক িা প্রলিিন্ধী িযলক্ত, গাড়ী চাোলো, ঘর িা িাগাে পাহারা নিওিা। অেয সিরকলর্র কাজ 
নেলক যা গৃহস্থালে কাজলক আোিা কলর িা হে কর্মীলির লেলিাগ করা হি এিং পলরিালরর জেয নসিা প্রিাে 
করা যা িালির লেজস্ব েি। 

 

২. নক একজে লশশু?4 লশশু অলযকালরর উপর জালিসংঘ েীলি (লসআরলস) এিং লশশুশ্রলর্র উপর আইএেও 
েীলির্াো (১৩৮ েং ও ১৮২ েং) একজে লশশুলক সংজ্ঞালিি কলর “১৮ িছলরর লেলচ একজে িযলক্ত লহলসলি, 
যলিো নকাে লিলশষ রালের আইেসরূ্হ কলেষ্ঠ িি়ঃসলন্ধর জেয বিয িিস লেযমারণ কলর নিি।” নিলশরর্াগ 
রালে, এলশিা/প্রশান্ত র্হাসাগরসহ, িি়ঃসলন্ধর জেয বিয িিস হলে ১৮ িছর।  

 

৩. লশশুলির দ্বারা িালির লেলজলির ঘলর সম্পালিি গৃহস্থালে কাজগুলো লক লশশু গৃহস্থালে কাজ স্থাপে কলর?5 
লশশুলির দ্বারা করা গৃহস্থালে কাজসরূ্হ, যুলক্তসঙ্গি শলিমর উপর এিং িালির লেকিিিমীলির িত্ত্বািযালে, হলে 
পালরিালরক জীিলের এিং নিলড় ওঠার একলি অলিলেিয অংশ। িলি, নসখালে লশশুশ্রলর্র র্িে পলরলস্থলি হলি 
পালর, যলি লশশুলির লশক্ষার সালে কাজলি হস্তলক্ষপ কলর অেিা অিযলযক িীঘম িা কলঠে হি। লশশুরা িালির 
লেলজলির ঘলর গৃহস্থালে কাজ কলর, এিং লশশুরা গৃহস্থালে কালজ (িালির গৃহকিমালির ঘরিাড়ীলি) হিি 
একইরকর্ কাজ সম্পািে কলর। প্রের্ নক্ষলত্র, কর্মসংস্থাে উপািাে অেুপলস্থি; কালজই আর্ালির ঐ 
পলরলস্থলিগুেলক গৃহস্থালে কাজ লহলসলি উলেখ করািা পলরহার করা উলচৎ। লকন্তু, যখে পলরিালরর জেয 
অগ্রহণলযাগয শলিমর অযীলে লপিার্ািার প্রলিাজে হি িালির লশশুলির গৃহস্থালে কাজ করালোর, এলি গৃহস্থালে 
কালজ লশশুশ্রর্ লহলসলি লিলিলচি হলি যা িূর করা প্রলিাজে। 

 

                                                           
1 For Nepal regional workshop 
2 Handout 1.2  What is child labour in domestic work? 
3 What is domestic work? 
4 Who is a child? 
5 Do household chores performed by children in their own homes constitute child domestic work? 



৪. লশশু গৃহস্থালে কাজ লক?6 লশশু গৃহস্থালে কাজ হলে একজে গৃহকিমার ঘলর লশশুলির কাজ -এর জেয 
সাযারণ শিম। এই সাযারণ যারণা পলরলস্থলিসরূ্হলক অন্তরু্মক্ত কলর নযগুলো অেুলর্ালিি (আইে দ্বারা 
অেুলর্ালিি) পাশাপালশ অেেুলর্ালিি (আইে দ্বারা অেুলর্ালিি েি)। অেুলর্ালিি পলরলস্থলিসরূ্হ হলে নসগুলো 
যা়ঃ 

- লশশুলির দ্বারা সম্পালিি কালজর যরণ এিং শিমািেীসরূ্লহর জেয আইলে সিমলেম্ন িিসলক র্ােয কলর  

- লশশুলির লশক্ষাোলর্র সালে হস্তলক্ষপ কলরো, এিং  

- একজে লশশুর শারীলরক, র্ােলসক অেিা বেলিক কেযাণলক লিপদ্গ্গ্রস্থ কলরো, হি কালজর যরলণর কারলণ 
অেিা এর শিমািেীর কারলণ যার নর্ির এলি সম্পন্ন হি। 

 

৫. গৃহস্থালে কালজ লশশুশ্রর্ লক এিং কখে এলক “লশশুশ্রলর্র সিলচলি খারাপ যরণ” (ডলিউএফলসএে) 
লহলসলি লিলিচো করা হি?7 গৃহস্থালে কালজর লিলশষ যরণসরূ্হলক “লশশুশ্রর্” িো যাি লকো িা লের্মর কলর 
লশশুর িিস, কালজর যরণ ও সর্ি, এিং এলি নযসি শিমািেীলি সম্পালিি হি। 

 

িাক্স ১ গৃহস্থালে কালজ লশশুশ্রর্ লক?8 
গৃহস্থালে কালজ লশশুশ্রর্ লেলিমষ্ট কলর অেেুলর্ালিি পলরলস্থলিগুলোলক নযখালে গৃহস্থালে কাজ সংলিষ্ট সিমলেম্ন 
িিলসর লেলচর লশশুলির দ্বারা সম্পালিি হি, লিপিজেক শিমািেীলি অেিা িাসত্ব-সিৃশ পলরলস্থলিলি। 
গৃহস্থালে কালজ লশশুশ্রলর্র পলরলস্থলিগুলোলি লশশুরা িলঞ্চি হি িালির বশশি, িালির সম্ভািযিা এিং 
িালির র্যমািা নেলক। 
িারা কাজ কলর যা আইে দ্বারা িালির িরুণ িিলসর কারলণ অেুলর্ালিি েি। 
িালির করা কালজর যরণ এিং পলরলস্থলিসরু্লহর দ্বারা িালির শারীলরক, র্ােলসক িা বেলিক র্ঙ্গে 
সঙ্কিাপন্ন যার নর্ির এলি সম্পন্ন করা হি। 
িালির কাজ িালির পড়ালশাোি হস্তলক্ষপ কলর, িালির লিিযােলি পড়ার সুলযাগ নকলড় নেি, িালির 
অকালে লিিযােি ছাড়লি িাযয কলর, অেিা লিিযােলি উপলস্থলিলক অলিলরক্ত িীঘম এিং র্ারী কালজর সালে 
যুক্ত করার নচষ্টা করলি চাি। 
 
লশশুশ্রলর্র সিলচলি খারাপ যরণসরূ্হ (ডলিউএফলসএে)9 
আইএেও েীলি েং ১৮২-এর প্রিন্ধ ৩ লশশুশ্রলর্র সিলচলি খারাপ যরণসরূ্হ লহলসলি সংজ্ঞালিি কলর়ঃ 

                                                           
6 What is child domestic work? 
7 What is child labour in domestic work and when is it considered as a “worst form of child labour” (WFCL)?   
8 Box 1  What is child labour in domestic work? 
9 Worst forms of child labour (WFCL) 



“ক. সিরকলর্র িাসত্ব অেিা িাসলত্বর অেুরূপ চচমা, নযর্ে লশশুলির লিক্রি ও পাচার, ঋণ িাসত্ব ও 
রূ্লর্িাসত্ব এিং নজারপূিমক িা িাযযিারূ্েক শ্রর্, সশি সংঘালি িযিহালরর জেয নজারপূিমক িা িাযযিারূ্েক 
লশশুলির লেলিাগসহ। 
খ. পলিিািৃলির জেয প্রলরালচি িা প্রস্তাি করা, অিীে রচো বিলরর জেয অেিা অিীে লক্রিাকালের জেয, 
একজে লশশুর িযিহার। 
গ. আন্তজমালিক চুলক্তসরূ্লহ সংলিষ্ট লহলসলি সংজ্ঞালিি অনিয কর্মকালের জেয প্রলরালচি িা প্রস্তাি করা, 
লিলশষর্ালি র্ািক বিলরলি এিং পাচালর, একজে লশশুর িযিহার। 
ঘ. কাজ যা, িার প্রকৃলি িা পলরলস্থলির দ্বারা যার নর্ির এলি সম্পন্ন করা হি, সম্ভিি লশশুলির স্বাস্থয, 
লেরাপিা িা বেলিকিার ক্ষলি করলি পালর।” (লি়ঃদ্র়ঃ লিপিজেক কাজ)। 
 
“লশশুর গৃহস্থালে কালজর সিলচলি খারাপ যরণসরূ্হ নযলকালো লশশুর পলরলস্থলিলক গঠে কলর যালক গাহমস্থয 
নসিালি পাচার করা হলিলছ, 
- িাসত্ব িা িাসত্ব-সিৃশ পলরলস্থলিগুলোলি 
- নযৌে লেযমালিি িা নশালষি, অেিা জািীি আইলে লিপিজেক লহলসলি সংজ্ঞালিি কালজ যুক্ত, আইএেও 
সুপালরশ েং ১৯০-এর লিলিচোি নেওিা। 
 
লশশুর গৃহস্থালে কালজর সকে খারাপ যরণসরূ্হ অগ্রহণলযাগয এিং অিশযই িূর করলি হলি।10 অগ্রালযকার 
লিষি লহলসলি লশশুলিরলক এর্েসি পলরলস্থলিগুলো নেলক সলরলি নেওিা উলচৎ।” 
 
সূত্র়ঃ Helping hands or shackled lives? Understanding child domestic labour and 

responses to it, ILOIPeC, Geneva, 2004 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=348. 

 

৬. লশশু গৃহস্থালে কালজর উপর লকছু িেয ও পলরসংখযাে11 (সূত্র আইএেও আইলপএলস িেযপত্র ২০১৩ “লশশু 
গৃহস্থালে কাজ়ঃ বিলিক শুর্ালর ২০১২”) 

এলশিা/প্রশান্ত র্হাসাগরসহ সারা লিিজুলড় যলেষ্ট প্রর্াণ আলছ নয, গৃহস্থালে কালজ লশশুশ্রর্ অলি িযাপক। 

- ৩ি পলক্ষর িা লেলিাগিািার িাড়ীলি বিিলেক িা অনিিলেক গৃহস্থালে কালজ ১ নকালি ৭২ েক্ষ লশশু। 

- এলির র্লযয, ১ নকালি ১৫ েক্ষ লশশুশ্রর্ পলরলস্থলিলি; 

- এলির ৩৭ েক্ষ লিপিজেক কালজ (সকে লশশু গৃহকর্মীর ২১.৪ শিাংশ); 

- ৫৭ েক্ষ, নিশীরর্াগ লকলশার, অেুলর্ালিি কালজ আলছ িলি লেযমািে নেলক লেরাপিা এিং উপযুক্ত কাজ 
পাওিা আিলশযক। 

                                                           
10 All worst forms of child domestic labour are unacceptable and must be eliminated. 
11 Some facts and figures on child domestic work 



- এছাড়াও, লশশুলির অলেযমালরি সংখযা হলে গৃহস্থালে কালজ নজারপূিমক শ্রর্ ও পাচালরর ফে লহলসলি।  

- ২ নকালি ৯ েলক্ষর সিমলর্াি সংখযার নজারপূিমক শ্রলর্লকরা, ১৭ িছর এিং িার লেলচর লশশুরা সকে 
নজারপূিমক শ্রলর্র রু্ক্তলর্াগীলির প্রলিলেলযত্ব কলর (অেিা ৫৫ েক্ষ লশশু)। যখে গৃহস্থালে কালজর জেয 
লশশুলির নজারপূিমক শ্রর্ ও পাচালরর সুলেলিমষ্ট সংখযা অজাো নেলকলছ, িেযপ্রর্াে লশশুলির ঋণ িাসত্ব, 
পাচালরর রু্ক্তলর্াগী এিং িাসত্ব-সিৃশ পলরলস্থলিরর উলেখলযাগয সংখযার অলস্তলত্বর প্রলি ইলঙ্গি কলর; 

- সকে গৃহকর্মী লশশুলির ৬৭.১ শিাংশ হলে নর্লি; এিা অেুর্াে করা হি নয ১৬ িছলররও কর্ নিশীরর্াগ 
নর্লিরা অেয নযলকালো কালজর নেলক গৃহস্থালে কালজ লেলিাগপ্রাপ্ত।  

- সকে গৃহকর্মী লশশুলির ৬৫.১ শিাংশ হলে ১৪ িছলরর লেলচ; ৭৪ েক্ষ ৫ নেলক ১১ িছর িিসী এিং ৩৮ 
েক্ষ ১২ নেলক ১৪ িছর িিসী। 

 

৭. লশশুর গৃহস্থালে কালজর সাযারণ বিলশষ্টযসরূ্হ এিং এলশিা/প্রশান্ত র্হাসাগলর লশশু গৃহকর্মীরা12 

- লশশু গৃহকর্মীলির িিস ১২ িছর িা িার অলযক হলি োলক, যলিও অলেলকই আরও কর্ িিলস কাজ করা 
শুরু কলর। 

- নর্লিরা লিশাে সংখযাগলরষ্ঠিা পূরণ কলর। িারা সাযারণি োরীর বিেলিে কালজর অংশ লহলসলি লিলিলচি 
কাজগুলোর র্ার গ্রহণ কলর়ঃ লশশু পলরচযমা, পলরষ্করণ, কাপড় নযািা, রান্না, পালে ও জ্বাোলে আো, পলরিালরর 
নপাষা প্রাণী এিং পশুসম্পলি পােে করা, খািার িাজার করা, িািমািহকরূলপ কাজ করা, িিস্কলির নিখালশাো 
করা। কখেও িারা কু্ষদ্র িালণজয িা িযিসাি সহািিাও কলর। 

- নযখালে নছলেরা লেলিাগপ্রাপ্ত, িারা আরও প্রচলেির্ালি ঘলরর িাইলর কাজ কলর (িাগাে করা, নর্লে 
পলরষ্কার করা, গালড় নযািা)। 

- িাংোলিশ, পালকস্তাে এিং শ্রীেংকার অলেক লশশুরা ঋণ িাসলত্বর কারলণ লশশুশ্রলর্ক লহলসলি লেলিাগপ্রাপ্ত।  

- অির্ােোকর পলরলস্থলির কারলণ লশশু গৃহকর্মইীলির র্লযয িুলিন্তা এিং কর্ আত্মর্যমািালিায িালির 
ক্ষর্িািলে উলেখলযাগয িাযা লহলসলি সোক্ত করা হলিলছ। 

- লশক্ষাগি সুলযাগ অলযগি করা এিং লিিযােলি োকািা অিযন্ত কলঠে একজে লশশু গৃহকর্মীর জেয। যারা 
এখেও লিিযােলি যালে, িালির িাড়ীর কাজ করা এিং িজাি রাখার সার্লেমযর সালে কাজ ক্রর্াগি িাযা 
নিি। 

-  লিিযােিগুলো প্রািই লশশু গৃহকর্মীলির চালহিার প্রলি অজ্ঞাি োকার ফলে িালিরলক িালির সহপাঠীলির 
সার্লে র্ীি এিং লিব্রি নিায করাি। 
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- একলি উলেখলযাগয সংখযক লশশু গৃহকর্মী উপজািীি এিং জালিগি সংখযােঘু অেিা লেম্ন িণম িা নশ্রণী নেলক 
আলস। 

- লেলখি কর্মচুলক্ত োকা অিযন্ত লিরে। 

- িাড়ী নছলড় চলে যাওিার স্বাযীেিার অর্াি হলে সাযারণ িযাপার। উিাহরণস্বরূপ, ইলিিালি, এলি প্রলিলিিে 
করা হলিলছ নয লশশু গৃহকলর্মর জেয পাচালরর রু্ক্তলর্াগীলির িালির লেলিাগকিমার িাসার িাইলর সার্ালজক 
নযাগালযাগ অল্প আলছ িা একিুও নেই। 

- অলেক লশশু িালিরলক লেলিাগকিমার পলরিালরর র্াষা এিং সংসৃ্কলি আিি করলি িাযয হলি পাি। 

- পলরিারগুলোলি নযখালে র্ালিরা গৃহকর্মী, িালির সন্তালেরা গৃহকর্মী হওিা আরও সম্ভািয। 

 

৮. লশশুর গৃহস্থালে কাজ নকে নগাপে আলছ এিং নর্াকালিো করা অলেক কলঠে?13 

গৃহস্থালে কাজ প্রািই নগাপে আলছ এিং নর্াকালিো করা কলঠে এলির সার্ালকজ ও সাংসৃ্কলিক গঠলের 
কারলণ।  

সার্ালজক এিং সাংসৃ্কলিক কারণগুলে়ঃ অলেক রালে লশশু গৃহস্থালে কাজ সার্ালজক এিং সাংসৃ্কলিকর্ালি নর্লে 
নেওিা হি। এলি আরও গণয করা হি একলি ইলিিাচকর্ালি একলি সংরলক্ষি, লেরাপি ও উপযুক্ত যরলণর 
কাজ লহলসলি এিং কর্মসংস্থালের অেেযা যারাি পছিেীি, লিলশষ কলর নর্লিলির জেয। লশশু গৃহস্থালে কাজ 
প্রচলেি হি ঘলরর নর্ির ও িালহলর ঐলিহযগি োরী রূ্লর্কা ও িালিত্ব সম্পলকম িীঘমলর্িািী সার্ালজক িৃলষ্টর্লঙ্গ 
কারলণ। গৃহস্থালে কাজ সাযারণি একজে নর্লির সািােকত্ব এিং লিলির জেয “লশক্ষােলিলস”-এর অংশ 
লহলসলি যরা হি। 

িাক্স ২ লেঙ্গ র্াত্রা14 
১০ নকালিরও অলযক ৬ নেলক ১৭ িছলরর নর্লিরা লিিজুলড় লশশুশ্রলর্ জলড়ি িলে যারণা করা হি। এলির 
র্লযয অলযমলকরও নিলশ (৫ নকালি ৩০ েক্ষ) লিপিজেক কালজ জলড়ি িলে অেুর্াে করা হি। লিলশষ 
র্ীলিকর িযপার হলে নয নর্লিরা নজারপূিমক ও চুলক্তরু্ক্ত শ্রর্ এিং পলিিািৃলিসহ লকছু সিমালযক 
লিপিজেক যরলণর লশশুশ্রলর্ জলড়ি লশশুলির একলি লিশাে অেুপাি গঠে কলর।  
লেঙ্গ হলে গৃহস্থালে কালজ একলি নকন্দ্রীি উপািাে। অলেক সংসৃ্কলিলি নর্লিরা প্রােলর্কর্ালি এিং 
লিলশষ্টর্ালি গৃহকর্মী লহলসলি প্রিযালশি, িাই একলি অল্পিিলস ঘলরর কাজলক িালির জেয “স্বার্ালিক” 
লহলসলি গণয করা হি। গৃহস্থালে কাজলক আরও প্রািশ নিখা হি লশক্ষা নেলক নযলকালো উপেব্ধ আলির 
নচলি অলযক রূ্েযিাে লহলসলি। এলি লিলশষি অিস্থা যখে লপিার্ািারা লহলসি কলর লকর্ালি, এিং িালির 
সন্তালের লকলসর জেয, িারা লিিযােলির খরচ এিং নিিে পলরলশায করলি পালর। এলি সাযারণি নছলেরা 
যারা লিলশষ সুলিযাপ্রাপ্ত। এছাড়াও, অলেক লিিযােিই নর্লিলির জেয আশঙ্কাজেক স্থাে, নযখালে িারা 
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সহপাঠী ও লশক্ষকলির নেলক নযৌে লেপীড়লের এিং কুসংস্কার এিং ত্রুলিপূণম পাঠযক্রর্ দ্বারা সলর যাওিার 
েুুঁলকলি আলছ। শুযুর্াত্র িালির লেলঙ্গর কারলণ, যার ফলে, অলেক নর্লিলিরলকই লিিযােি নেলক িূলর রাখা 
হি িা িাি পলর যাি, নশষ পযমন্ত নশাষণরূ্েক শ্রলর্। ১১ নকালিরও অলযক লশশুরা লিিযােলির িাইলর, প্রাি 
িুই-িৃিীিাংশই হলে নর্লিরা। এলি আরও িণমো কলর নকে োরীলির গঠলে পৃলেিীর প্রাি িুই-িৃিীিাংশই 
অলশলক্ষি জেগণ। 
একলি উপেলব্ধ নয লশশু গৃহকলর্মর একলি প্রযাে কারণ হলে লেঙ্গ বিষর্য যা লশশু শ্রলর্কলির লেরাপিা এিং 
গৃহস্থালে কালজ লশশু শ্রলর্কলির সংিরণ ও িাছাইকরলণর জেয সংকিপূণম। এইর্ালি, আইেী সংস্কার, েীলি 
এিং কাযমক্রর্ িাস্তিািলে, এিং লশশুলির গৃহস্থালে কালজর সার্ালজক, অেমনেলিক এিং স্বাস্থযগি ফে যাযম 
করলি একলি বিষর্য-লিলরাযী িৃলষ্টর্লঙ্গর প্রলিাজে। 
 
সূত্র়ঃ Give girls a chance:  tackling child labour, a key to the future,  ILO-IPeC, 

Geneva, 2009, Give_girls_a_ chance_report_en_Web.pdf.; Beyond child labour:  
affirming rights, UNICef, March 2001, http://www. 
unicef.org/publications/files/pub_beyond_en.pdf.; de Silva-de-Alwis R.,  
Legislative reforms on child domestic labour:  a gender analysis, UNICef, New 
York, January 2007http://www.unicef.org/gender/ 
files/Leg_Reform_on_Child_Domestic_Labour(1).pdf 

 

গৃহস্থালে কালজর লিলেন্নিা়ঃ স্বিন্ত্র এিং িযলক্তগি কালজর িযিস্থার জেয, লশশুশ্রলর্র সিলচলি খারাপ অিস্থা 
অেযসি পলরলস্থলির নচলি গৃহস্থালে কালজ আরও সহলজ ঘিলি পালর, এিং িাইলরর দ্বারা অলগাচলরই নেলক 
যাি। অি:পর, নযসি লশশুরা শারীলরক, র্ােলসক ও নযৌে লেযমািলের নর্ালগ এিং লিপিজেক কালজর 
পলরলস্থলির সংস্পলশম আলস, িারা প্রলিকার এিং/অেিা লেরাপিা খুজলি অক্ষর্। এলি লিলশষর্ালি অল্পিিসী 
লশশুলির জেয সিয যারা িালির লেলিাগিািা – িালির “লিকল্প লপিার্ািা”–এর উপর সমূ্পণমর্ালি লের্মরশীে, 
সিলকছুর জেয। 

গৃহস্থালে কালজ অেুক্রলর্ক অর্যাসসরূ্হ়ঃ সার্ালজক অেুক্রর্ (সর্ালজ র্ােুলষর ক্রর্ -লিেযস্ত  নশ্রণীলিেযাস) হলে 
গৃহস্থালে কালজ গর্ীরর্ালি িদ্ধরূ্ে, অেযােয র্ােুলষর কালছ িালির আলিলশ িযলক্তগি নসিার কর্মক্ষর্িার দ্বারা 
একলি নপশা সংজ্ঞালিি হি। গৃহকর্মীলির অলযকাংশই আলস গরীি পলরিার, “লেম্ন” নশ্রণী/িণম, জাি িা 
উপজািীি সংখযােঘুলির, এিং/অেিা গ্রার্ীণ এোকা নেলক। িালির আেুষ্ঠালেক প্রােলর্ক-লশক্ষা সম্ভিি অল্প 
আলছ িা নেই। িালির লেলিাগিািারা আলস র্যযলিি – িা “উচ্চলিি” – নশ্রণী িা িণম নেলক এিং িালির লকছু 
আেুষ্ঠালেক লশক্ষার সেি আলছ। ক্ষর্িার সম্পকমগুলো পলরষ্কারর্ালিই লেলিাগিািার আেুকূলেয।  

লেলিাগিািালির লিশাে সংখযাগলরষ্ঠিা অলেলিি োলক নয িালির গৃহকর্মীরা হলে অেযােয শ্রলর্কলির র্িে 
একই অলযকারপ্রাপ্ত শ্রলর্ক। কাযমি, সকে র্াষাি, “গৃহকর্মী” পলরর্াষালি খুি কর্ই িযিহৃি হি। গৃহকর্মীলির 
“িাসী”, “চাকর”, “রৃ্িয” িা “কালজরলোক” ডাকা হি, অেিা িালির রূ্েকালজর উপর উলেখ কলর়ঃ 
“নযাপােী”, “িািুলচম”, “পলরচযমাকারী”, “পলরষ্কারক”, “র্ােী”, অেিা “পাহারািার”। িারা নযসি কাজ কলর 
োলক নসগুলোলক অিক্ষ িা নিশী িক্ষিার অপ্রলিাজেীিিা, এিং নসইজলেযই লেম্ন পির্যমািার লহলসলি যরা 
হি।  



লশশু গৃহকর্মীরা এই সার্ালজক লসুঁলড়র একির্ েীলচ অিস্থাে কলর। নযলহিু িারা অল্পিিসী, িারা প্রাপ্তিিস্ক 
শ্রলর্কলির র্িে কাযমক্ষর্ েি, এিং লেলিাগিািারা িালির অল্প নিিে নিওিা অেিা শুযুর্াত্র খািয ও  আশ্রি 
নিওিালকই সলঠক র্লে কলরে। প্রািই, লেলিাগিািারা িালি কলরে নয িারা িালির গৃহকর্মীলিরলক লেলজলির 
আপে নর্লি িা নছলেলির র্িে আচরণ কলরে। অলেক নিলশ গলিষণা এিং সর্ীক্ষা নেলক পাওিা প্রর্াণ 
নিখাি নয, অল্পলকছু িযলিক্রর্ লেলি, এই িালিলি লর্লিহীে (িাক্স ৩ ও ৪ নিখুে)। লশশুরা, লিলশষকলর অলেক 
অল্পিিসীরা, যৎসার্ােযই িালির “লিকল্প লপিার্ািালির” নেলক িারা নয আচরণ পাি িার িযপালর অলর্লযাগ 
করার অিস্থালে আলছ। এর্েলক নকউ িালির লেলিাগিািালির িাযয র্লে কলর, যালির কালছ িালির পলরিার 
িালিরলক েযস্ত কলরলছ।  

িাক্স ৩ গৃহস্থালে কালজ ক্ষর্িার সম্পকমসরূ্হ15 

“গৃহকর্মীর অন্তলেমলহি ক্ষর্িার সম্পকমগুলোর কারলণ, নর্লি-লশশুরা প্রাপ্তিিস্ক পুরুষ অেিা িড় িা সিে 
লশশুলির দ্বারা ঘলরর নর্ির লেযমালিি হলি পালর। এছাড়াও িারা ঘলরর অলিলে, অেিা অেয গৃহকর্মীলির 
দ্বারা নযৌে লেযমািলের প্রলি প্রকালশি হলি পালর। গৃহস্থালে নসিার লশশুরাও সরাসলর শারীলরক লেযমািে 
রু্গলি পালর, িারা িাযয োকলি লেলিি করার জেয, অেিা শালস্ত লহলসলি পদ্ধলিগির্ালি লপিালো হলে 
যখে িালিরলক িালির কালজ যীর িা অসহলযাগী িা রু্ে করলি নিখা যাি। িালির িগ্ধ করা িা অেযোি 
লেযমািে করা হলি পালর, এিং শুযু প্রাপ্তিিস্ক সিসযলির দ্বারাই েি, এর্েলক পলরিালরর নর্িলরর লশশুলির 
দ্বারাও যারা ঘলরর “অযীে” সিসযলির উপর লেষু্ঠরিালক একলি বিয সম্পকম লহলসলি নিলখ, অেিা অেযােয 
গৃহকর্মীলির দ্বারা যারা িালির র্লযয নশালষিলির প্রলি একলি অেুক্রর্ িসালোর নচষ্টা করলছ।” 

 

সূত্র়ঃ Helping hands or shackled lives? Understanding child domestic labour and 

responses to it, ILOIPeC, Geneva, 2004 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=348. 

 

৯. নকে লশশুরা – লিলশষকলর নর্লিলিরলক – গৃহস্থালে কালজ চাপ নিওিা িা িাো হি?16 এখালে লশশু 
গৃহস্থালে কালজর অলেকগুলো রূ্েকারণ আলছ, লকন্তু সাযারণি আর্রা “চাপালো িা িাো” কারলণর র্যয নেলক 
আোিা করলি পালর। চাপালো কারণগুলো হলে সর্সযাগুলো যা লশশুলির গৃহস্থালে কালজ চােো কলর; িাোর 
কারণগুলো হলে শিমািেী যা লশশু গৃহস্থালে কাজ প্রকাশেলক গ্রহণলযাগয কলর, অেিা এর্েলক সর্সযার একলি 
সর্াযাে লহলসলি আকষমণীি কলর। চাপালো কারণগুলো হলে়ঃ  

- িালরদ্রিা এিং সার্ালজক িজমে (সম্পি, অলযকার, সুলযাগ,  পণয ও নসিা অলযগি করার অস্বীকৃলি/ঘািলি), 

- লশক্ষা এিং লশক্ষাগি সুলযাগসুলিযার ঘািলি, 

- লেঙ্গ, জালি, রঙ, যর্ম, জািীি উৎপািে এিং সার্ালজক উৎলসর লর্লিলি বিষর্য (িাক্স ২ নিখুে), 

- লেলজলির ঘলর সলহংসিার রু্ক্তলর্াগী লশশুলির দ্বারা, 
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- উৎখাি (সশি সংঘাি, অর্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এিং র্ােিালযকালরর রীলিগি েঙ্ঘে, পাশাপালশ প্রাকৃলিক িা 
র্ােিসৃষ্ট লিপযমলির কারলণ), 

- গ্রার্ীণ-শহুলর অলর্প্রিাণ, এিং সংঘালির কারলণ লপিার্ািালক হারালো এিং/অেিা নরাগ।  

িাোর কারণগুলো হলে়ঃ 

- ঋণ অযীেিা (আরও পলরলচি ঋণ িাসত্ব িা ঋণ শ্রর্ লহলসলি) হলে একলি ঋণ িা অেযােয িাযযিাযকিা 
পলরলশালযর জেয জর্ােি লহলসলি একজে লেলিাগকিমার প্রলি একজে িযলক্তর িার িা িার সন্তাে/সন্তাোলির 
শ্রর্ িা নসিার অঙ্গীকার, 

- সার্ালজক ও অেমনেলিক অসর্ােিা িৃলদ্ধ, 

- সার্ালজক ও সাংসৃ্কলিক স্বীকৃলি এিং প্রিযাশা়ঃ গৃহস্থালে কাজ লশশুলির, লিলশষ কলর নর্লিলির, জেয 
“লেরাপি” এিং উপযুক্ত কাজ, 

- উপেলব্ধ নয লেলিাগকিমা হলে নকিে একজে িলযমি পলরিালরর সিসয এিং, এই কারলণ, লশশুলির জেয 
একলি সুরলক্ষি পলরলিশ প্রিাে কলর, 

- র্লহোলির জেয একলি গৃহস্থালে “প্রলিস্থাপে” নপলি িালির শ্রর্িাজালর প্রলিশ সক্ষর্ করলি প্রলিাজেীিিা 
িৃলদ্ধ, 

- অল্পিিসী শ্রলর্কলির প্রিে চালহিা কারণ িারা সস্তা ও লেলিাগকারীলির জেয কর্ েুুঁলক প্রিশমে কলর, একান্ত 
এিং িযলক্তগি কালজর িযিস্থা; অেুগি শ্রলর্ক, নশাষণ, কর্মচুযি এিং িিলে করা সহজ, 

- লিভ্রালন্ত নয গৃহস্থালে নসিা লশশু শ্রলর্কলিরলক লশক্ষার সুলযাগ নিি, - একলি র্াে র্লিষযলির জেয সন্তালের 
লেজস্ব উচ্চাকাঙ্খা। 

িাক্স ৪ “পলরিালরর একজে র্িে”: একলি অস্পষ্ট সম্পকম17  
“যলিও অলেক লপিার্ািারাই জালেে নয িালির সন্তােরা কাজ করলি, লপিার্ািারা প্রািই িালির েিুে 
একলি পলরিালর স্থাপে কলরে, একজে “শ্রলর্ক” লহলসলি েি িলি একজে “কেযা” িা “পুত্র” লহলসলি। 
এই িযিস্থার অোেুষ্ঠালেকিা লপিার্ািা এিং লেলিাগকিমা উর্লিই র্াোেসই়ঃ এলি লপিার্ািালির অলিরি 
র্াে করলি অেুলর্ািে নিি নয একলি পালরিালরক পলরলিলশ িালির সন্তালের যত্ন নেওিা হলে, যখে 
লেলিাগকিমালির লিিাস করলি উৎসালহি করা হি নয িারা লশশু এিং িার পলরিারলক সহািিা করলছ। 

লকন্তু, এলি সাযারণি একলি নশাষণ িযিস্থা এিং সলহংসিা ও লেযমািে ঢাকার ছদ্মলিশ দ্বারা সন্তালের স্বালেমর 
লিরুলদ্ধ কাজ কলর। এলশিা/প্রশান্ত র্হাসাগলরর লকছু সর্ালজ প্রচলেি নয, লেলিাগকিমা একজে লহিকারী 
এই সম্পকম িণমো কলর অপলরলচি নোলকলির দ্বারা “িিক” িা িলযমি পলরিালরর সিসযলির দ্বারা 
“প্রলিপােে” লহলসলি বিযিা প্রিাে করা হলিলছ। এলি নেহপরািে আত্মীিিার সম্পকম এিং লশশুলির 

                                                           
17 Box 4:  “Like one of the family”:  an ambiguous relationship 



োেেপােলের জেয সার্ালজক সর্েমলের যারণা সৃলষ্ট কলর। িাস্তলি এলি গৃহস্থালে কালজ ঘিা লশশুশ্রলর্র 
েুুঁলকলক েুলকলি রালখ।” 

 

সূত্র়ঃ Tackling child labour and protecting young workers in domestic work:  a 

resource manual, ILOIPeC/Global March Against Child Labour, New Delhi, ILO & 
Global March, 2014. 

 

১০. গৃহস্থালে কালজ লশশু এিং িরুণলির কাজ ও িসিালসর শিমািেী লক?18 সাম্প্রলিক িছরগুলোলি, এলশিা/ 
প্রশান্ত র্হাসাগরীি অঞ্চেসহ লিলির অলেক অংলশ গলিষণা করা হলিলছ, গৃহস্থালে কালজ লশশু এিং িরুণলির 
কাজ ও িসিালসর শিমািেীর উপর। এগুলে লেলিি কলরলছ নয, গৃহস্থালে কালজ লশশুশ্রলর্র সিলচলি খারাপ 
যরণসরূ্লহর িযাপক লিস্তার ঘলিলছ়ঃ 

- লশশুলির কালজর পলরলয িীঘম, প্রলিলিে ১০-১২ ঘণ্টা। 

- িারা প্রািই সপ্তালহ ৬-৭ লিে কাজ কলর। 

- িারা খুিই অল্প সর্লির লিরলি পাি, রূ্েি খাওিার জেয। 

- একিা লিশাে অংলশর (উিাহরণস্বরূপ, ইলিিালি ৯১ শিাংশ), নকাে ছুলি নেই। 

- র্ারযলরর ঘিো লিরে েি (উিাহরণস্বরূপ, ইলিিালি ৩৫ শিাংশ)।  

- নিশীরর্াগ নক্ষলত্র পালরশ্রলর্ক খুিই অল্প, এিং র্ালের্ালে লকছুই নেই অেিা এলি লিলি অস্বীকার করা হি। 

- পলরিার এিং র্াইলিােলির নেলক িূরত্ব, িনু্ধ িাোলো িা সার্ালজকিার অলেক কর্ সুলযাগসুলিযার সালে 
যুক্ত, লশশু গৃহকর্মীলির র্ােলসক লেরাপিা, অেুরূ্লি িৃলদ্ধর লিভ্রালন্তর হুর্লক খুুঁলজ পাওিা নগলছ। 

- গৃহস্থালে কালজ লশশুলির এিং র্ােি পাচালরর র্লযয স্পষ্ট সংলযাগ আলছ (যালি নোলকরা একজে িাোে 
দ্বারা আিক িা প্রেুব্ধ হি, অি়ঃপর একজে নক্রিার কালছ লিক্রীি হি শ্রর্ িা নযৌে নশাষলণর জেয)। 

- লশশুরা ত্রুলিপূণম পুলষ্টকর খািয, নগাপেীিিা অর্াি, র্ােলসক লিলেন্নিা, প্রলিাজলের সর্ি লচলকৎসা নসিার 
অর্াি, এিং অিসর িা িনু্ধলত্বর জেয যলেষ্ট সর্লির অর্ালির রু্ক্তলর্াগী হি। - লশশুলির লশক্ষার সুলযাগ 
অলেক অল্প আলছ িা নেই। 

িাক্স ৫ লশশু গৃহকর্মীলির িক্তিয19
 

“আলর্ নর্ার ৪িাি উঠিার্, রান্না করিার্, পলরষ্কার করিার্, োো-িাসে যুইিার্ এিং নর্লে র্ােিার্”। 
যখে লশশুরা ঘুর্ নেলক নজলগ উঠি, আলর্ িালির নগাসে করািার্। যখে িাচ্চা ঘুলর্লি োকলিা, আলর্ 
িালিলক নগাসে করলি সাহাযয করিার্ কারণ লিলে অলেক িিস্ক লছলেে। আলর্ িারপর রান্না নশষ করিার্ 
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এিং িাচ্চালির নিখাশুো করিার্। যখে িািার্ালিরা অলফস নেলক িাসাি নফরি আসলিা, আলর্ কাপড় 
ইলি করিার্ এিং রালির খািার প্রস্তুি করিার্।” – ইলিালেলশিা নেলক একজে লশশু গৃহকর্মী। 

“আলর্ ১২ িছর িিস নেলক কাজ করা শুরু কলর। িারপর নেলক, আলর্ কখেও আর্ার পলরিারলক 
নিলখলে। গৃহকািরিা আর্ার সিলচলি িড় শত্রু লছে। আর্ার র্া আর্ালক শুযু নিলখলছে যখে আর্ার 
লেলিাগকিমা অিলশলষ িালক িলেলছে আলর্ র্যালেোি নকাোি কাজ করলছোর্। িারা আর্ালক কাউলক 
নিখলি অেুর্লি লিিো কারণ িারা আর্ালক সিসর্ি র্ারযর করি। আলর্ সিসর্ি আর্ার িািার্ালক 
িেলি চাইিার্ আর্ার জীিেিা কলিািা কলঠে লছে।, লকন্তু নসই সুলযাগলি লছেো” – লফলেপাইে নেলক 
একজে লশশু গৃহকর্মী। 

“আলর্ যখে ১৩ িছলরর, আর্ার িািা িখে র্ারা যাি। আলর্ আর্ার পলরিারলক খাওিালি আর্ার চাচার 
নক্ষলি যাে নরাপলণ কাজ করিার্। যখে নস আর্ালির িা করার অেুর্লি নিওিা িন্ধ কলর নিি, আর্ালক 
অেযোি কাজ খুজলি হি, লিলশষকলর নযলহিু আর্ার র্া একলি িুঘমিোি পক্ষাঘািগ্রস্ত হলি যাে। আলর্ 
একলি নোলকর সালে সাক্ষাি োর্ কলর নয িলেলছে আর্ালক োইেযালি কাজ খুলজ লিলি। আলর্ িযাংকলক 
গৃহকর্মী লহলসলি নর্লে পলরষ্কার, কাপড় ও োোিাসে নযািার কালজ লেপলিি হই। আর্ার কিমা অলেক 
িিস্ক লছে। আলর্ যলি নচাখ িুলে িাকািার্, িলি নস আর্ালক আঘাি করি। িার িী অলেক র্াে র্লহো 
লছলেে। লিলে অলেক িিােু লছলেে। লিলে আর্ালক সর্সযার কো লজলজ্ঞস করলিে, লকন্তু আলর্ িেলি 
পারিার্ ো। আলর্ লিের্াস যলর প্রলি রালি কান্নাকালি করিার্। আলর্ নকাে নিিে পাইলে এিং অিলশলষ 
নসখাে নেলক পালেলি যাই। োই পুলেলশর সহলযালগিাি, িাড়ীলি নফরার আলগ আলর্ একলি আিালসক 
নকলন্দ্র আলস নযখালে আলর্ েিুে কর্মিক্ষিা োর্ কলর।” - গণিালন্ত্রক প্রজািন্ত্র োও নেলক একজে লশশু 
গৃহকর্মী। 

- “আর্ালক নর্ৌলখক িা শারীলরক শালস্ত খুি একিা কষ্ট নিিো, লকন্তু িারা আর্ালক লিিুর্াত্র িিা িা সম্মাে 
প্রিশমে কলরো যলিও আলর্ অলেক কলঠার পলরশ্রর্ কলর। আলর্ যখে িাচ্চালিরলক লিিযােি িা উিযালে লেলি 
আলস, আর্ার অলেক র্ে খারাপ হি কারণ আলর্ িালির সালে নযাগিাে করলি পালরো।” – িাংোলিশ 
নেলক একজে লশশু গৃহকর্মী। 

- “এর্েলক যখে আলর্ ঘলর োকিার্, আর্ালক িো হি একজে নর্লি লহলসলি আর্ার িালিত্ব হলে রান্না 
করা, পলরষ্কার করা, এিং ঘলরর নিখালশাো করা। িাই যখে লেলিাগ সংস্থার প্রলিলেলয আর্ার কালছ 
লিলেলি একলি কালজর প্রস্তাি লেলি আলস, আর্ার িািার্া িখে অলেক উোলসি লছে এই নর্লি নয ঘলর 
লকছু অলিলরক্ত আি আসলি।” – ইলিিা নেলক একজে লশশু গৃহকর্মী। 

 
সূত্র়ঃ Jonathan Blagbrough, They respect their animals more – voices of child 

domestic workers,  AntiSlavery International London, 2007. 
 

- লশশু গৃহস্থালে কালজ েুুঁলকর সংলযাগ অলেক নিশী, নযজেয লকছু নিশ ১৮িছলরর লেলচর লশশুরা লকযরলণর 
কাজ করলি পালর িার শিমািেী লেযমারণ কলর জািীি আইে এিং প্রলিযাে প্রণিে কলরলছ। লশশুরা গৃহস্থালে 
কালজ সমু্মখীে হি যা লর্লশ্রি হি যখে িারা িালির গৃহকিমার িাড়ীলি কাজ কলর এর্ে লকছু খুিই সাযারণ 
লিপিাপি লেম্নলেলখি়ঃ  



- িীঘম ও ক্লালন্তকর কর্মলিিস; ঘুলর্র অর্াি, 

- লিষাক্ত রাসািলেক দ্রলির িযিহার, 

- পালে, জ্বাোেী, নপাশাক এিং অেযােয লশশুসহ র্ারী লজলেসপত্র িহে করা, 

- লিপিজেক সার্গ্রী সার্ে নিওিা নযর্ে ছুলর, কুড়াে এিং গরর্ পালিে, 

- যন্ত্রপালি িযিহার/চােো করা নযর্ে র্ই, র্যাকুিার্ লক্লোর, লর্শ্রণযন্ত্র, উেুে, নপ্রালপে গযাস িযাংক 
এিং কাপড় নযািার যন্ত্র, 

- অপযমাপ্ত এিং অেুপযুক্ত খািার ও িাসস্থাে, এিং 

- শারীলরক ও নর্ৌলখক সলহংসিা এিং নযৌে লেপীড়েসহ অপর্ােজেক িা অয:পলিি িযিহার। 

এইসি পলরলস্থলির নর্ির কাজ করার একজে লশশুর বিলহক, র্ােলসক এিং বেলিক সরৃ্লদ্ধর উপর িীঘমলর্িািী 
প্রর্াি আলছ। লশশুলির এইসি লিপলি কাজ করালো হলে িালির নর্ৌলেক অলযকারগুলোলক অস্বীকার করা়ঃ 
ক্ষলি নেলক যত্ন িা সুরক্ষা পাওিা; লিশ্রার্ এিং নখো; িালির লপিার্ািা এিং আত্মীিলির সালে নযাগালযালগর 
সুলযাগ পাওিা; লশক্ষার সুলযাগ পাওিা।   

১১. গৃহস্থালে কালজ লশশুশ্রর্ িলন্ধ লশক্ষা নকে গুরুত্বপূণম?20 

“একজে লশশু, একজে লশক্ষক, একলি িই, একলি কের্ পৃলেিী িিলে লিলি পালর”। র্াোো ইউসুফজাই, 
োরীলশক্ষা ও সিমকলেষ্ঠ নোলিে পুরস্কার লিজিী পালকস্তােী সলক্রি কর্মী। 

 

লশশুলির লশক্ষার সুলযাগ এিং লশশুশ্রর্ িূরীরূ্ি করািা লেলিড়র্ালি সম্পলকমি। যখে লশক্ষা িাযযিারূ্েক, 
অনিিলেক এিং উন্নির্ালের, এলি লশশুশ্রর্ কর্ালোি সাহাযয করলি পালর। যলিও, এলি এলশিা/প্রশান্ত 
র্হাসাগরীি নিশীরর্াগ নিলশ আলিৌ সম্ভিপর েি। িলরদ্র পলরিালরর জেয লশশুলির লশক্ষা িড় নিাো হলি 
পালর, এর্েলক অলেক নিলশ প্রােলর্ক লশক্ষা অনিিলেক।  উিাহরণস্বরূপ, আইে অেুসালর, িাংোলিলশ পঞ্চর্ 
নশ্রণী পযমন্ত প্রােলর্ক লশক্ষা অনিিলেক এিং িাযযিারূ্েক, িলি লকছু কারলণর জেয লশশুরা প্রােলর্ক লশক্ষা 
নশষ করলি পারলছো, নযর্ে ছাত্র-লশক্ষক অলযক অেুপাি, শুযুর্াত্র ২ নেলক ৩ ঘণ্টার স্বল্পকােীে লিিযােি 
লিিস, এিং লশক্ষলকর, িইপলত্রর, সু্কলের নপাশালকর, যািািাি ও খািালরর র্াত্রালিলরক্ত খরচ। অলযকাংশ 
অঞ্চলের নিশগুলে। নযর্ে লফলেপাইলে – নযখালে আইে আলিশ কলর অনিিলেক প্রােলর্ক লশক্ষার – একই 
পলরলস্থলিলি আলছ। এছাড়াও, গ্রার্ীণ এোকার লশক্ষােমীলির লিলশষকলর িালির যারা র্াযযলর্ক পযমালি, িালির 
িূরিিমী লিিযােলি যাওিা করা িু়ঃসাযযকর। অলেক িলরদ্র পলরিার এইজেয িালির সন্তােলির – লিলশষকলর 
নর্লিলিরলক – যেী আত্মীিস্বজে িা অেযলির ঘলর গৃহকর্মী লহলসলি কাজ করলি পাঠাি এই আশাি নয 
সন্তালেরা লশক্ষাোর্ করলি। লকন্তু লশশুশ্রর্ হলে লশক্ষার পলে একলি প্রযাে িাযা। লশশুরা যারা িীঘমসর্ি কাজ 
কলর, প্রাি লিপিজেক পলরলস্থলিলি, সাযারণি লিিযােলি উপলস্থিও হলি পালরো। লশশুরা যি নিশী সর্ি 
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কাজ করলি, িিই িালির লশক্ষার সুলযাগ কলর্ যাি। অলযকন্তু, অলযকাংশ লশক্ষাগি পদ্ধলি লশশু গৃহকর্মীলির 
অলেিলর্ি কর্মঘণ্টার সর্ন্বলি গলঠি েি। 

লশক্ষার সুলযাগ পাওিা একলি লশশুর নর্ৌলেক অলযকার, িার সার্লগ্রক উন্নিে এিং র্ঙ্গলের জেয গুরুত্বপূণম। 
লশক্ষা সুলযাগ িৃলদ্ধ কলর, র্লিষযলির জেয আশা নিি, এিং িীঘমলর্িািী গৃহস্থালে কাজ নেলক একলি সম্ভািয 
অিযাহলির সুলযাগ নিি। লিিযােলির উপলস্থলি লশশুলক িৃশযর্াে কলর নিালে, িালির লকছু সুরক্ষা প্রিাে কলর 
এিং িালির িনু্ধত্ব, সার্ালজক লক্রিাকোপ এিং সর্েমক প্রাপ্তিিস্কলির র্াযযলর্ সার্ালজক সুলিযা প্রিাে কলর। 
লিিযােি িুলি অলিলরক্ত গুরুত্বপূণম রূ্লর্কা পােে কলর। প্রের্ি, ক্লাস উপলস্থলির েজরিালরর দ্বারা, লশক্ষক লশশু 
শ্রলর্কলির লচলিি করলি পালরে এিং লেযমািে ও নশাষলণর নক্ষলত্র েজরিালর করলি পালরে। লদ্বিীিি, 
লিিযােলি লিোরূ্লেয খািার সরিরাহ করা লশশুশ্রর্ হ্রালসর একলি কাযমকরী উপাি লহলসলি প্রর্ালণি হলিলছ। 
লশশুলির জেয লিোরূ্লেয িুপুলরর খািার নিওিািা িািা-র্ালির জেয িালির সন্তােলিরলক লিিযােলি পাঠালি 
উৎসাহজেক কারণ এলি িলরদ্র পলরিালরর খািয খরচ হ্রাস কলর। এলি েযালিে আলর্লরকাি লশশুশ্রর্ কর্ালি 
অলেক কাযমক্রলর্ একলি সাযারণ অর্যাস। লফলেপাইলে, সরকার-অেমািলে "পযান্টাউইড" কাযমক্রর্ িলরদ্র 
পলরিালরর লশশুলির েগি অেম প্রিাে কলর যা লেিলর্ি লশশুলির লিিযােলি নযলি উৎসালহি কলর। অেুরূপর্ালি 
ইলিালেলশিালি, "নপোলরকাে নপকারজা এোক উন্তুক নর্িুকুং নপ্রাগ্রার্ কযােুআরগা হারাপাে" িা লপলপএ-
লপলকএইচ, একলি পলরিারলর্লিক শিমাযীে কযাশ ট্রান্সফার নপ্রাগ্রার্, যা সু্কলে অিস্থােরি লশশুলির উপর 
ইলিিাচক প্রর্াি নফলেলছ। 
এলশিা/প্রশান্ত র্হাসাগরীি অঞ্চলে, লিলশষকলর িলক্ষণ এলশিাি লশক্ষার লিলেলিাগ অিযন্ত কর্ োলক। 
িাংোলিশ, পালকস্তাে ও র্ারি িালির জািীি আলির যোক্রলর্ র্াত্র ২.৬%, ২.৭% এিং ৩.৩% লশক্ষার জেয 
িরাদ্দ রালখ। র্ারলি ৪৪ নকালি ৫০ েক্ষ লশশু, িাংোলিলশ ৬ নকালি ৪০ েক্ষ এিং পালকস্তালে ৭ নকালি আলছ। 
এই লিেলি নিশ আক্ষলরক অলেম লিলির এক-িৃিীিাংশ লশশুলির িাসস্থাে। লিলির র্ারি ও পালকস্তালে 
লিিযােিগুলোলি েলর পড়া লশশুলির সংখযা সিমিৃহৎ। নর্লিলির প্রলি িযাপক বিষর্য োকাি লশক্ষার র্ালোন্নিলে 
লিলশষ পিলক্ষপ গ্গ্গ্রহণ করািা অিযন্ত প্রলিাজেীি। নর্লিলশশুলির লশক্ষাি লিলেলিাগ নকিে িালির িযলক্তগি 
লিকাশলকই উপকৃি কলর ো িরং সার্ালজক অগ্রগলি ও অেমনেলিক উন্নিেলক সাযারণর্ালি সর্েমে কলর। 
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োরীর উিমরিার হার হ্রাস়ঃ আেুষ্ঠালেক লশক্ষাহীে োরীলির নেলক আেুষ্ঠালেক লশক্ষাি লশলক্ষি োরীরা নিরীলি 
লিলি কলর এিং সন্তাে নেি এিং অল্প ও স্বাস্থযকর সন্তাে জন্ম নিি। 
লশশুর রৃ্িুযহার হ্রাস়ঃ নকােও আেুষ্ঠালেক লশক্ষাহীে োরীলির নেলক আেুষ্ঠালেক লশক্ষাি লশলক্ষি োরীরা 
িালির সন্তােলির লচলকৎসা করাি, লিকা নিি, পুলষ্টকর চালহিাগুলে র্াের্ালি পূরণ কলর এিং উন্নি 
সযালেলিশে পদ্ধলিগুলে গ্রহণ কলর। যারফলে, িালির লশশুলির নিুঁলচ োকার হার অিযলযক এিং স্বাস্থযিাে 
হি ও পুলষ্টহীেিারু্ক্ত োলক। 
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র্ািৃলত্বর রৃ্িুযহার কর্ালো়ঃ আেুষ্ঠালেক লশক্ষাি লশলক্ষি োরীরা স্বালস্থযর র্াে জ্ঞাে রালখ। খুি কর্িিলসই 
িালির গর্মিিী হওিার সম্ভািো কর্। িারা কর্, র্াে লিরলিলি গর্মযারণ কলর এিং প্রাক-জলন্মাির 
পলরচযমার খুুঁলজ। 
এইচআইলর্/এইডস সংক্রর্লণর লিরুলদ্ধ সুরক্ষা়ঃ নর্লিলির এইচআইলর্/এইডস সংক্রান্ত লশক্ষা নর্লিলির 
সংক্রর্লণর েুুঁলক হ্রাস করার সিলচলি কাযমকর উপাি।  
োরী শ্রলর্কলির অংশগ্রহলণর হার এিং আি িৃলদ্ধ়ঃ লশক্ষা োরীলির র্জুলরর জেয সম্ভািয উপাজমে িৃলদ্ধ কলর 
এিং লেলিাগকারীলির জেয উৎপািেশীেিা িৃলদ্ধ কলর। 
পলরর প্রজন্মলক সাহাযয করা়ঃ কলিক িছর যলর আেুষ্ঠালেক লশক্ষাোর্কারী র্ালির দ্বারা িার লেলজর 
লশশুলির সু্কলে পাঠালোর সম্ভািো অিযলযক। 
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