
 
 

 

 

                   

তারযখ: ১২ সপ্টেম্বয ২০২১ 

 সে রফজ্ঞরি 

গৃকভঅ ুযক্ষা ও করযাণ নীরত ফাস্তফায়ন রনযীক্ষা এফং উওযপ্টণয উায় ীল ক গপ্টফলণাত্র 

উস্থাপ্টন রফর  এয ংফাদ প্টম্মরন 
 

ঢাকা প্টয কভ যত গৃশ্ররভকপ্টদয উয ২০২১ াপ্টর ফাংরাপ্টদ ইনরিটিউি অফ সরফায িারিজ-রফর রযচাররত 

এক ভীক্ষায় সদখা সগপ্টে সম, গৃশ্ররভকপ্টদয গ ভজরুয েরত ভাপ্ট ৪৫০০ িাকায রকেু সফী এফং এপ্টদয ৯০ 

তাংই ৭০০০ িাকায কভ ভজরুয সপ্টয় থাপ্টকন। তপ্টফ                                    তাপ্টদয গ 

আয় অেররক্ষতপ্টদয তুরনায় বার। রনপ্টয়াগকাযীয াপ্টথ সকান রররখত চুক্তি সনই ৯৯ তাংপ্টয সফী গৃশ্ররভপ্টকয । 

কভ প্টক্ষপ্টত্র দুঘ িনায় ক্ষরতগ্রস্ত প্টর তাপ্টদয জনয সকান ক্ষরতূযপ্টণয ফযফস্থা সনই। প্টফতন ভাতৃত্বকারীন েুটিযও 

ফযফস্থা সনই। এ োা অন্ততঃ ২৮.২ তাং গৃশ্ররভপ্টকয ভজরুয হ্রা সপ্টয়প্টে সকারবি-১৯ অরতভাযী রযরস্থরতয 

ভয়। অক্সপযাভ ইন ফাংরাপ্টদ ও সলাফার অযাপ্টপয়া  কানািা’য ায়তায় “ুনীরত” েকপ্টেয আওতায় ২৮৭ জন 

গৃশ্ররভপ্টকয ওয “গৃকভঅ ুযক্ষা ও করযাণ নীরত ফাস্তফায়ন রনযীক্ষা এফং উওযপ্টণয উায়”  ীল ক এই ভীক্ষা 

রযচারনা কযা য়। এই েকে ফাস্তফায়নকাযী অনযানয ংগঠনভুপ্টয ভপ্টধয যপ্টয়প্টে গণাক্ষযতা অরবমান, 

যাপ্টরািাস্ক, নাযী মভত্রী, সযি অপ্টযঞ্জ ও ইউপ্ট ফাংরাপ্টদ। রফর রযচাররত এই ভীক্ষায় অংগ্রণকাযীপ্টদয 

ভপ্টধয ৬০ তাং রেপ্টরন অনাফারক (ররব আউি) এফং ৪০ তাং রেপ্টরন আফারক (ররব ইন) গৃশ্ররভক। 

উপ্টেখয, গণেজাতন্ত্রী ফাংরাপ্টদ যকাপ্টযয ভরন্ত্রবা ২০১৫ াপ্টরয রিপ্টম্বপ্টয গৃকভঅ ুযক্ষা ও করযাণ নীরত, 

২০১৫ অনুপ্টভাদন সদয়। এপ্টত রনপ্টয়াগকতা, কভ চাযী এফং যকাপ্টযয দারয়ত্ব ম্পপ্টক স্পষ্ট ংজ্ঞা  ১৬ টি রফধান 

যপ্টয়প্টে। তপ্টফ ভীক্ষায় সদখা সগপ্টে, ভাত্র ১৪ তাং গৃশ্ররভক যকায সঘারলত এই নীরত ম্পপ্টক জাপ্টনন এফং 

তাপ্টদয রনপ্টয়াগকাযীযা এ ম্পপ্টক রকেুই জাপ্টনন না। ভীক্ষায় আযও সদখা সগপ্টে,                        

৩৮.৬            ই ১৮            ।  

 জ       , ১২        ২০২১   জ                        জ  এ               এ          
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রররখত ফিপ্টফয উপ্টেখ কযা য়, ৭২.২ তাং গৃশ্ররভপ্টকয ভজরুয কাপ্টজয ধযপ্টণয রবরিপ্টত রনধ ারযত প্টয় থাপ্টক; এ 

োাও কভ ঘন্টায ওয রবরি কপ্টয ৬.১ তাংপ্টয এফং তৃতীয় প্টক্ষয ভাধযপ্টভ ৮.১ তাংপ্টয ভজরুয রনধ ারযত প্টয় 

থাপ্টক। আফারক গৃশ্ররভকপ্টদয ভপ্টধয ২০ তাংপ্টয ভজরুয াযস্পরযক ভপ্ট াতায রবরিপ্টত রনধ ারযত য়; তপ্টফ 

রক্ষণীয় সম, এই ফ আফারক গৃশ্ররভকপ্টদয ভপ্টধয ১৩.৬ তাং সকান ভজরুয ান না, তাযা শুধুভাত্র থাকা ও 

খাওয়ায রফরনভপ্টয় শ্রভ রদপ্টয় থাপ্টকন। তপ্টফ ভীক্ষায় সদখা সগপ্টে, সম কর গৃশ্ররভক েরক্ষপ্টণ অং রনপ্টয়প্টেন 

তাপ্টদয গ আয় অেররক্ষতপ্টদয তুরনায় বার এফং সমফ গৃশ্ররভক রফরবন্ন মফদুযরতক মন্ত্রারত ফা গৃস্থারর 

ম্পরকত  ক্তজরনপ্টয উয েরক্ষণ সপ্টয়প্টেন তাযা ৯০০০ িাকায সফর উাজন কপ্টযপ্টেন, সমখাপ্টন গ ভজযুী 

৪৬২৯ িাকা।  

এপ্টত আযও উপ্টেখ কযা য়, গৃশ্ররভকপ্টদয ভাত্র ০.৭ তাংপ্টয রনপ্টয়াপ্টগয সক্ষপ্টত্র রনপ্টয়াগকতাপ্টদয াপ্টথ রররখত 

চুক্তিয কথা জানা মায়। ভীক্ষায পরাপর অনুমায়ী, সফরযবাগ আফারক গৃশ্ররভক(৫১.৩ তাং) তাপ্টদয 

স্বজনপ্টদয দ্বাযা রনপ্টয়াগ সপ্টয়প্টেন এফং সফরযবাগ অনাফারক গৃশ্ররভক (৪৩.৪ তাং) অনযানয গৃশ্ররভপ্টকয 

ভাধযপ্টভ রনপ্টয়াগ সপ্টয়প্টেন। এ োাও ৬৪ তাং গৃশ্ররভপ্টকয সকান ািারক ফা ভারক েুটি সনই।  



 
 

 

 

 

রররখত ফিপ্টফয উপ্টেখ কযা য়, অন্ততঃ ৩১.৫৮ তাং আফারক এফং ৩৬.৪২ তাং অনাফারক গৃশ্ররভক 

ফপ্টরপ্টেন, তাপ্টদযপ্টক াযীরযক ও ভানরক চা রনপ্টয় ইচ্ছায রফরুপ্টে জফযদক্তস্তভুরক শ্রভ রদপ্টত প্টয়প্টে। আফারক 

গৃশ্ররভকপ্টদয ৪১.২৩ তাং এফং অনাফারকপ্টদয ২৪.৮৬ তাং ফপ্টরপ্টেন, তাযা গাররগারাপ্টজয রকায প্টয়প্টেন। 

১৮ ফেপ্টযয নীপ্টচ মাপ্টদয ফয়, তাপ্টদয ৫০ তাংই সকান না সকান ধযপ্টণয রনীপ্টনয রকায প্টয়প্টেন।      , 

গৃকভঅ ুযক্ষা ও করযাণ নীরত, ২০১৫ সত উপ্টেখ কযা প্টয়প্টে, ”সকান ক্রপ্টভই গৃকভঅয েরত সকাপ্টনা েকায 

অারীন আচযণ অথফা মদরক আঘাত অথফা ভানরক রনম াতন কযা মাপ্টফ না। তপ্টফ সদখা সগপ্টে, গৃশ্ররভকপ্টদয 

কাপ্টজয েকৃরত অনুমায়ী তাপ্টদয অরবপ্টমাগ কযায ুপ্টমাগ খুফই ীরভত। ফিপ্টফয আযও উপ্টেখ কযা য়, আভাপ্টদয 

সদপ্ট গৃশ্ররভকপ্টদয অফদান গ্র সিাপ্টভরিক সোিাক্ট (ক্তজরির) এয অন্তবুি নয়। রফরবন্ন আনুষ্ঠারনক খাপ্টত 

রনমুি শ্ররভকযা করযাণ তরফপ্টরয রযরধপ্টত থাকপ্টরও গৃশ্ররভকপ্টদয জনয এ জাতীয় সকানও ুরনরদষ্ট তরফর সনই।  

এ গপ্টফলণায়, গৃকভঅ ুযক্ষা ও করযাণ নীরত, ২০১৫ এয ভপ্টধয সম ভস্ত ীভাফেতা রচরিত প্টয়প্টে তা প্টরা, শ্রভ 

ম্পরকত আইন এফং ক্তজরির োক্করপ্টনয সক্ষপ্টত্র গৃশ্ররভকপ্টদয কাপ্টজয স্বীকৃরত না সদওয়া, ফ রনম্ন ভজরুয রনধ ারযত 

না থাকা, গৃশ্ররভকপ্টদয েরতগত রযংখযাপ্টনয অনুরস্থরত, সেি ইউরনয়ন ফা রভরত গঠপ্টনয রফধাপ্টনয অবাফ, 

গণভাধযপ্টভ েচায ও রনযক্ষযতায কাযপ্টণ নীরত ম্পপ্টক শ্ররভকপ্টদয প্টচতনতায অবাফ, য়যারন, রনম াতন, 

জফযদক্তস্তভুরক শ্রপ্টভয জনয কতৃপ্টক্ষয ফযফস্থা গ্রপ্টণয অবাফ, আইন েপ্টয়াগকাযী ংস্থাগুররপ্টত রনফন্ধণ ও তপ্টথযয 

অবাফ, ভরনিরযং সপ্টরয কাম কারযতায অবাফ এফং াভাক্তজক অরধকাপ্টযয অবাফ। 

সম কর রফলপ্টয় ুারয কযা প্টয়প্টে তায ভপ্টধয উপ্টেখপ্টমাগয, গৃস্থারী কাজপ্টক মত তাাতার ম্ভফ একটি সা 

রাপ্টফ স্বীকৃরত েদান কযা, তাপ্টদয সেি ইউরনয়ন কযায অরধকায েদান, জাতীয় জরযপ্ট গৃশ্ররভকপ্টদয  রযরস্থরত 

ম্পপ্টক তথয ংগ্রপ্টয জনয যকাপ্টযয উপ্টদযাগ সনওয়া , য়যারন ও রনম াতপ্টনয অরবপ্টমাগ েদান েক্তক্রয়া ম্পপ্টক 

প্টচতনতা ফৃক্তে ও  গৃশ্ররভকপ্টদয সেরাইন নম্বয ফযফাপ্টয ক্ষভ কপ্টয সতারা, গৃশ্ররভকপ্টদয জনয অরবপ্টমাগ  

সকন্দ্র স্থান, এপ্টত ভররা ুররপ্টদয দারয়ত্ব েদান ও েরতটি ওয়াি / ইউরনয়ন ম াপ্টয় ওয়ান ি-ারব চারু কযা, 

গৃশ্ররভকপ্টদয সফতন কভপ্টক্ষ গাপ্টভ ন্ট খাপ্টতয ভ রযভাণ ফৃক্তে কযা, সফতপ্টনয ৫০ তাং উৎফ সফানা 

েদান কযা, যকায কতৃক নূযনতভ ভজরুয রনধ াযণ, গবকারীন ভয়কাপ্টর এফং ন্তান েপ্টফয য কভপ্টক্ষ ৬ 

ভাপ্টয প্টফতন েুটি েদান এফং যকাযী উপ্টদযাপ্টগ গৃশ্ররভক         উন্নয়ন েরতষ্ঠান স্থান কযা ই     । 

                        , নীরতরনধ াযক এফং সেি ইউরনয়ন এ    রভপ্টর াভাক্তজক ুযক্ষা ফাাপ্টনায জনয 

ুারয েদান কযপ্টত াপ্টয। এই ুারযগুররয ভপ্টধয সকারবি-১৯ ংকি এফং গৃকভঅপ্টদয উয এয সনরতফাচক 

েবাফ অন্তবুি কযা সমপ্টত াপ্টয।   


