
    

 

তারিখ: ২৩ জানুয়ারি ২০২২ 

প্রেস বিজ্ঞবি 

 

সংবাদপত্ররিরিক রবলস্ জরিপ 

২০২১ সালে হত্যা-বির্ যাত্লির বিকার হলেলেি ৩৮ জি গৃহশ্রবিক 

 

রবরিন্ন জাতীয় দদরনকক প্রকারিত সংবাকদি রিরিকত দতিী বাংলাকদি ইনরিটিউি অব ললবাি িারিজ-

রবলস্ এি জরিপ অনুযায়ী, ২০২১ সাকল ৩৮ জন গহৃকর্মী নানা ধিকনি রনয যাতকনি রিকাি হকয়কেন। 

এির্মকধে ১২ জন রনহত, ২৪ জন আহত এবং ২ জন আত্মহতো ককিন বকল সংবাদপকত্র উকেখ কিা 

হয়। রনহতকদি র্মকধে ৪ জন হতোকাকেি রিকাি হকয়কেন এবং ৮ জকনি িহসেজনক র্মৃতয ে হকয়কে। 

আহতকদি র্মকধে িািীরিক রনয যাতকনি রিকাি হকয়কেন ১৫ জন, েয রিকাঘাকতি রিকাি ৫ জন, ধর্ যকেি 

রিকাি হকয়কেন ৩ জন, লযৌন রনপীড়কনি রিকাি ১ জন এবং ধর্ যে পিবতী আত্মহতো ককিন ১ জন ।  

এোড়া কর্ম যকেকত্রি বারহকি ৩ জন গহৃশ্ররর্মক রনহত হন।  
 

উকেখে ২০২০ সাকল হতো ও রনয যাতকনি রিকাি হকয়রেকলন ৪৪ জন গহৃশ্ররর্মক। যাি র্মকধে ২০ জন 

রনহত, ২৩ জন আহত এবং ১ জন রনকখা োঁজ রেকলন ।  
 

কি যলেত্র  ধরণ  প্রিাট 

রনয যাতন খুন ধর্ যে লযৌন 

রনপীড়ে 

িহসেজনক 

র্মৃতয ে 

আত্মহতো েয রিকাঘাত ধর্ যে 

পিবতী 

আত্মহতো 

গৃহকি য/গৃহশ্রবিক ১৫ ৪ ৩ ১ ৮ ১ ৫ ১ ৩৮ 

 

 

কি যলেত্র 

 

ফোফে লর্মাি 

রনহত আহত আত্মহতো 

গৃহকি য/গৃহশ্রবিক ১২ ২৪ ২ ৩৮ 

 

ঢাকাসহ সািাকদকি যািা গহৃকর্মী রহসাকব কাজ ককি তাকদি ৯৫ িাকগিও লবরি নািী। রবলস্ এি জরিকপ 

লদখা লগকে যািা হতো, রনয যাতন, ধর্ যকেি রিকাি হকয়কেন তাকদি অরধকাংকিি বয়স ১০ লেকক ৫০ 

বেকিি র্মকধে।  
 

রবলস্ এি এই রহসাব লদকিি সংবাদর্মাধেকর্ম প্রকারিত তকেেি রিরিি উপি রনিযি ককি কিা রকন্তু বাস্তব 

পরিরিরত আকিা িয়াবহ। কািন অকনক রনয যাতকনি ঘিনায় অে য ও চাকপি র্মুকখ সর্মক াতা কিা হয়। 

গহৃকর্মী বা তাকদি পরিবাকিি সদসে অে যননরতকিাকব দবূল য হওয়াি কািকন র্মার্মলা র্মকদ্দার্মায় লযকত চান 

না বা লযকত সাহন পান না। অকনক সর্ময় প্রিাবিীলিা রনয যাতকনি ঘিনা ধার্মাচাপা রদকয় লেকলন।  



    

 

রবলস্ সুনীরত প্রকল্প এবং গহৃশ্ররর্মক অরধকাি প্ররতষ্ঠা লনিওয়াককযি উকদোকগ এই সর্মস্ত ঘিনায় 

লদার্ীকদি আইকনি আওতায় একন উপযুক্ত িাস্তস্ত প্রদান ও েরতগ্রস্তকদি উপযুক্ত েরতপূিকেি দাবী 

জানাকনা হকয়কে। এ োড়া র্মরনিরিং লসকলি র্মাধেকর্ম ঘিনাি সব যকির্ অবিা পয যকবেে ও বেবিা গ্রহকে 

সহায়তা, েরতগ্রস্তকদি সাকে লেি ইউরনয়কনি র্মাধেকর্ম লযাগাকযাগ এবং সারব যক সহায়তা লদয়াি প্রস্তিয়া 

চলর্মান িকয়কে।  
 

গহৃশ্ররর্মক রনয যাতন প্ররতকিাকধ রবলস ্গহৃশ্ররর্মক কলোে ও সুিো নীরতর্মালা ২০১৫ বাস্তবায়কন সিকাকিি 

প্ররত আহ্ববান, গহৃকর্মী রনয যাতকনি ঘিনায় সর্ু্ঠয  তদন্ত ককি আইনগত বেবিা গ্রহকেি পািাপারি 

লদার্ীকদি দৃষ্টান্তর্মূলক িাস্তস্ত প্রদান এবং গহৃশ্ররর্মককদি সুিোয় আইন প্রেয়ে এবং সকচতনতা বসৃ্তিকত 

প্রকয়াজনীয় বেবিা গ্রহকেি সুপারিি প্রদান কিকে।  
 

ধনেবাদাকন্ত- 

 

র্মার্মুন অি িরিদ 

তেে কর্ম যকতযা, রবলস্ 

লর্মাবাইল: ০১৯১৪৮৯১২২৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 


