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গৃহ�িমকরা আমােদর �াত্যিহক জীবেনর অপিরহাযৰ্ �মশি� এবং 

অথৰ্নীিতেত রেয়েছ তােদর অবদান। সুতরাং তােদর অিধকার, মযৰ্াদা 

ও সুরক্ষার িবষয়� �ভাবতই ���পুণৰ্। সরকার কতৃৰ্ ক গৃহকম� 

সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত ২০১৫ �ণয়েনর সাত বছর অিতবািহত হেত 

চলেলা। এ ছাড়া নীিত� ৈতরীর পর এ� বা�বায়েনর জন্য �ম 

ও কমৰ্সং�ান ম�ণালয় এক� েক�ীয় মিনটিরং েসল গঠন কের। 

েস�ও �ায় ছয় বছর আেগর কথা। তেব এর পরও পিরি�িতির খুব 

আশানু�প অ�গিত হয় িন বলেল চেল। গৃহ�িমকেদর স�ক সংখ্যা 

গণনা এখনও েনই। �ম আইেন তারা অ�ভ�ৰ্ � নয়। তােদর েনই 

নূ্যনতম মজিুর, িনেয়াগপ� বা িলিখত চ� ি�, ছ��, িব�াম ও �িমক 

িহেসেব ন্যায্য�াি�।  

েদেশর জাতীয় ৈদিনকসমুেহ �কািশত সংবােদর ওপর িভিত্ত কের 

বাংলােদশ ইনি��উট অব েলবার �ািডজ-িবল্ স পিরচািলত 

সমীক্ষায় েদখা যায়, ২০২১ সােল ৩৮ জন গৃহকম� নানা ধরেনর 

িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছন, ২০২০ সােল যা িছল ৪৪ এবং ২০১৯ 

ও ২০১৮ সােল িছল যথা�েম ৫১ ও ৫৮। সংখ্যাগত িদক েথেক এ� 

�াস েপেলও বা�িবক অেথৰ্ গৃহ�িমকেদর ওপর িনযৰ্াতন-িনপীড়ন 

এখনও অব্যহত রেয়েছ। সাক্ষ্য�মােণর অভাব, ভয়ভীিত ও 

আেপােষর কারেণ হত্যা-িনযৰ্াতেনর মামলায়ও েনই েতমন অ�গিত।

কেরানাকালীন সমেয় অনাবািসক গৃহ�িমকেদর কমৰ্সং�ান 

�মিকর মুেখ পেড় এবং তারা সামিয়কভােব কমৰ্হীন হেয় পেড়। 

িবল্ স পিরচািলত এক গেবষণায় েদখা যায়, েকািভড-১৯ অিতমারী 

পিরি�িতর সময় ঢাকা শহের অ�ত ২৮.২ শতাংশ গৃহ�িমেকর 

মজিুর �াস পায় । 

এর পরও গৃহ�িমকেদর জন্য সরকার, ে�ড ইউিনয়ন, নাগিরক 

সমাজ ও উ�য়ন সংগঠন�েলার েযৗথ কমৰ্কা� চলমান রেয়েছ। তােদর 

�িশক্ষণ, কমৰ্সং�ান, অিধকার, মযৰ্াদা �িত�ায় সচল রেয়েছ 

সুনীিত �কে�র কাযৰ্�ম। মূলত ে�াবাল এ্যােফয়াসৰ্ কানাডার 

মুখব� অথৰ্ায়ন এবং অ�ফ্যােমর সািবৰ্ক সহেযািগতা ও ত�াবধােন 

‘সুনীিত’ �ক�� বা�বায়েন ৬� �িত�ান কাজ করেছ, যার 

মেধ্য রেয়েছ ইউেসপ বাংলােদশ, গণসাক্ষরতা অিভযান, নারী 

ৈম�ী, িবল্ স, েরডঅেরঞ্জ এবং হ্যােলাটা�। এর অংশ িহেসেব 

ইেতামেধ্য এক� এ্যােপ� বিড গঠন করা হেয়েছ। অ্যােপ� বিডর 

সহেযািগতায় �ানীয় সরকার �িতিনিধেদর সােথ একািধক ৈবঠক 

অনুি�ত হেয়েছ, যা তৃণমূেল সেচতনতা �মা�েয় বৃি� করেব বেল 

আশা করা যায়।  এছাড়া গ�ত হেয়েছ কনসালেট�ভ েফারাম। 

েফারােমর পক্ষ েথেক সরকার, �ানীয় সরকার, ে�ড ইউিনয়ন ও 

নাগিরক সমােজর সহায়তায় এক� েযৗথ কমৰ্পিরক�নার খসড়া 

করা হেয়েছ, যা নীিত িনধৰ্ারণী পযৰ্ােয় গৃহ�িমকেদর অিধকার ও 

মযৰ্াদার ত� েল ধরেত সহায়ক হেব। এর পাশাপািশ গৃহকম� সুরক্ষা 

ও কল্যাণ নীিত বা�বায়েন মিনটিরং ও অ্যাডেভােকিস কাযৰ্�ম 

েজারদার করেত পিলিস ইমি�েমে�শন কিম� (িপআইিস) গঠন 

করা হেয়েছ। ইিতমেধ্য গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত, ২০১৫ 

বা�বায়েনর উে�েশ্য িপআইিস’র ত�াবধােন এক� জাতীয় 

কমৰ্পিরক�নার খসড়া �ণয়ন করা হেয়েছ এবং তা মাননীয় �ম 

�িতম�ীর কােছ হ�া�র করা হেয়েছ। আশা করা যায় খসড়া 

পিরক�না� সরকার �হণ করেল তা নীিত বা�বায়নেক �রাি�ত 

করেব। 

গত দশ বছের কমৰ্েক্ষ� িবে�ষেণ েদখা যায়, গৃহ�িমকেদর উপর 

িনযৰ্াতেনর মা�া খুব একটা কেমিন। তেব সমােজ এই িবষেয় 

মানুেষর মেধ্য িকছ�  সেচতনতা পিরলিক্ষত হেয়েছ। এই সেচতনতােক 

এক� সূচক িহেসেব ধের িনেয় সামেনর িদেক এিগেয় েযেত হেব। আমরা 

আশা কির, ‘সুনীিত’ �ক� তার েময়াদকােল লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন 

উে�খেযাগ্য ভ� িমকা পালন করেব।
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গৃহ�িমকরা আমােদর �াত্যিহক জীবেনর অপিরহাযৰ্ �মশি� এবং 

অথৰ্নীিতেত রেয়েছ তােদর অবদান। সুতরাং তােদর অিধকার, মযৰ্াদা 

ও সুরক্ষার িবষয়� �ভাবতই ���পুণৰ্। সরকার কতৃৰ্ ক গৃহকম� 

সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত ২০১৫ �ণয়েনর সাত বছর অিতবািহত হেত 

চলেলা। এ ছাড়া নীিত� ৈতরীর পর এ� বা�বায়েনর জন্য �ম 

ও কমৰ্সং�ান ম�ণালয় এক� েক�ীয় মিনটিরং েসল গঠন কের। 

েস�ও �ায় ছয় বছর আেগর কথা। তেব এর পরও পিরি�িতির খুব 

আশানু�প অ�গিত হয় িন বলেল চেল। গৃহ�িমকেদর স�ক সংখ্যা 

গণনা এখনও েনই। �ম আইেন তারা অ�ভ�ৰ্ � নয়। তােদর েনই 

নূ্যনতম মজিুর, িনেয়াগপ� বা িলিখত চ� ি�, ছ��, িব�াম ও �িমক 

িহেসেব ন্যায্য�াি�।  

েদেশর জাতীয় ৈদিনকসমুেহ �কািশত সংবােদর ওপর িভিত্ত কের 

বাংলােদশ ইনি��উট অব েলবার �ািডজ-িবল্ স পিরচািলত 

সমীক্ষায় েদখা যায়, ২০২১ সােল ৩৮ জন গৃহকম� নানা ধরেনর 

িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছন, ২০২০ সােল যা িছল ৪৪ এবং ২০১৯ 

ও ২০১৮ সােল িছল যথা�েম ৫১ ও ৫৮। সংখ্যাগত িদক েথেক এ� 

�াস েপেলও বা�িবক অেথৰ্ গৃহ�িমকেদর ওপর িনযৰ্াতন-িনপীড়ন 

এখনও অব্যহত রেয়েছ। সাক্ষ্য�মােণর অভাব, ভয়ভীিত ও 

আেপােষর কারেণ হত্যা-িনযৰ্াতেনর মামলায়ও েনই েতমন অ�গিত।

কেরানাকালীন সমেয় অনাবািসক গৃহ�িমকেদর কমৰ্সং�ান 

�মিকর মুেখ পেড় এবং তারা সামিয়কভােব কমৰ্হীন হেয় পেড়। 

িবল্ স পিরচািলত এক গেবষণায় েদখা যায়, েকািভড-১৯ অিতমারী 

পিরি�িতর সময় ঢাকা শহের অ�ত ২৮.২ শতাংশ গৃহ�িমেকর 

মজিুর �াস পায় । 

এর পরও গৃহ�িমকেদর জন্য সরকার, ে�ড ইউিনয়ন, নাগিরক 

সমাজ ও উ�য়ন সংগঠন�েলার েযৗথ কমৰ্কা� চলমান রেয়েছ। তােদর 

�িশক্ষণ, কমৰ্সং�ান, অিধকার, মযৰ্াদা �িত�ায় সচল রেয়েছ 

সুনীিত �কে�র কাযৰ্�ম। মূলত ে�াবাল এ্যােফয়াসৰ্ কানাডার 

অথৰ্ায়ন এবং অ�ফ্যােমর সািবৰ্ক সহেযািগতা ও ত�াবধােন 

‘সুনীিত’ �ক�� বা�বায়েন ৬� �িত�ান কাজ করেছ, যার 

মেধ্য রেয়েছ ইউেসপ বাংলােদশ, গণসাক্ষরতা অিভযান, নারী 

ৈম�ী, িবল্ স, েরডঅেরঞ্জ এবং হ্যােলাটা�। এর অংশ িহেসেব 

ইেতামেধ্য এক� এ্যােপ� বিড গঠন করা হেয়েছ। অ্যােপ� বিডর 

সহেযািগতায় �ানীয় সরকার �িতিনিধেদর সােথ একািধক ৈবঠক 

অনুি�ত হেয়েছ, যা তৃণমূেল সেচতনতা �মা�েয় বৃি� করেব বেল 

আশা করা যায়।  এছাড়া গ�ত হেয়েছ কনসালেট�ভ েফারাম। 

েফারােমর পক্ষ েথেক সরকার, �ানীয় সরকার, ে�ড ইউিনয়ন ও 

নাগিরক সমােজর সহায়তায় এক� েযৗথ কমৰ্পিরক�নার খসড়া 

করা হেয়েছ, যা নীিত িনধৰ্ারণী পযৰ্ােয় গৃহ�িমকেদর অিধকার ও 

মযৰ্াদার ত� েল ধরেত সহায়ক হেব। এর পাশাপািশ গৃহকম� সুরক্ষা 

ও কল্যাণ নীিত বা�বায়েন মিনটিরং ও অ্যাডেভােকিস কাযৰ্�ম 

েজারদার করেত পিলিস ইমি�েমে�শন কিম� (িপআইিস) গঠন 

করা হেয়েছ। ইিতমেধ্য গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত, ২০১৫ 

বা�বায়েনর উে�েশ্য িপআইিস’র ত�াবধােন এক� জাতীয় 

কমৰ্পিরক�নার খসড়া �ণয়ন করা হেয়েছ এবং তা মাননীয় �ম 

�িতম�ীর কােছ হ�া�র করা হেয়েছ। আশা করা যায় খসড়া 

পিরক�না� সরকার �হণ করেল তা নীিত বা�বায়নেক �রাি�ত 

করেব। 

গত দশ বছের কমৰ্েক্ষ� িবে�ষেণ েদখা যায়, গৃহ�িমকেদর উপর 

িনযৰ্াতেনর মা�া খুব একটা কেমিন। তেব সমােজ এই িবষেয় 

মানুেষর মেধ্য িকছ�  সেচতনতা পিরলিক্ষত হেয়েছ। এই সেচতনতােক 

এক� সূচক িহেসেব ধের িনেয় সামেনর িদেক এিগেয় েযেত হেব। আমরা 

আশা কির, ‘সুনীিত’ �ক� তার েময়াদকােল লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন 

উে�খেযাগ্য ভ� িমকা পালন করেব।

েমাঃ হািববুর রহমান িসরাজ
েচয়ারম্যান

বাংলােদশ ইনি��উট অব েলবার �ািডজ-িবল্ স

নজ�ল ইসলাম খান
মহাসিচব ও িনবৰ্াহী পিরচালক

বাংলােদশ ইনি��উট অব েলবার �ািডজ-িবল্ স
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অিধকার �িত�ায় গহৃীত েযৗথ পদে�পসমূহ

�িত�ানসমূেহর পিরিচিত

সফলতার গ� 

গহৃ�িমক অিধকার িবষেয় িবিভ�
পে�র সুপািরশমালা 
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বাংলােদেশর রাজধানীসহ শহরতলীেত কত গৃহ�িমক রেয়েছ 

তার স�ক েকােনা পিরসংখ্যান েনই। তেব ধারণা করা হয়, সারা 

েদেশ বতৰ্ মােন ২০ লােখরও েবিশ গৃহ�িমক রেয়েছ। এই সকল 

গৃহ�িমকেদর উপর িনভৰ্ র কের আেছ আরও �ায় ৮০ লক্ষ 

পািরবািরক সদস্য, যা েমাট জনসংখ্যার ৫ ভাগ। িবেশষজ্ঞেদর 

মেত, আমােদর েদেশ ৮৫% অ�ািত�ািনক খােতর মেধ্য �ায় ৫% 

গৃহ�িমক হেলও নূ্যনতম অিধকার তারা পান না। গৃহকম� সুরক্ষা ও 

কল্যাণ নীিত ২০১৫ অনুযায়ী “গৃহকমৰ্” বলেত রা�া ও রা�া সংি�� 

আনুষি�ক কােজ সহায়তা, বাজার করা, গৃহ বা গৃেহর আিঙনা 

বা চ�র পির�ার-পির�� রাখা, েপাশাক েধায়া, গৃেহ বসবাসরত 

িশ�, অসু�, �বীণ িকংবা �িতব�ী ব্যি�র যত্ন েনওয়া এবং 

গৃেহর অন্যান্য কাজেক েবাঝােনা হেয়েছ। েবঁেচ থাকার তািগেদ 

আর জীবেনর �েয়াজেন যারা অেন্যর বািড়েত অেথৰ্র িবিনমেয় বা 

দেুবলা দ’ুমুেঠা েখেয়-পের জীবনধারেণর জন্য �মদােন খ�কালীন 

অথবা পূণৰ্কালীন গৃহাব�ােন িনযু� হয় তারাই মূলত গৃহ�িমক। 

তারা হেত পাের িশ�, হেত পাের েয েকােনা বয়েসর নারী-পু�ষ। 

২০০৭ সােলর আ�জৰ্ািতক �মসং�া (আইএলও) ও ইউিনেসেফর 

তথ্যমেত েদেশ ৪ লাখ ২০ হাজার িশ� গৃহ�িমেকর বয়স ৬ েথেক 

১৭ বছেরর মেধ্য এবং এেদর মেধ্য ৮৩%  েমেয় িশ�। েয বয়েস 

এইসব িশ�েদর েখলাধুলা আর �� েলর ব�ুেদর সে� আন� 

করার কথা, েসই বয়েস �ধু জীিবকা ও পািরবািরক অস�লতার 

কারেণ িবপুলসংখ্যক িশ� বাসাবািড়েত কাজ করেত বাধ্য হে�। 

এেদর েবতেনর মাপকা� েনই, েনই কােজর িনিদৰ্ � সময়সীমা। এইসব 

িশ�েদর বাবা-মােয়রা তােদর ভরনেপাষণ করেত অক্ষম হওয়ায় 

কােজ পাঠায় এই জন্য েয, তােদর স�ান অ�ত িতনেবলা খাবার 

পােব। িক� এর বদেল তােদর ভােগ্য েজােট িনযৰ্াতন, মারধর হত্যা, 

ও ধষৰ্েণর মেতা সিহংস ঘটনা। গৃহ�িমক িহেসেব েযমন তােদর 

ভ�িমকা
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েতমিন সমােজর মতামেতর জন্য রাখা হয়। অতঃপর ২০১৫ সােলর 

২১ িডেস�র সরকােরর মি�সভা গৃহ�িমকেদর সুরক্ষা ও কল্যাণ 

সং�া� নীিত� চ�ড়া� িহসােব অনুেমাদন কেরন। এর মেধ্য িদেয় 

গৃহ�িমকেদর অিধকার, মযৰ্াদা ও কল্যাণ �িত�া এক ধাপ অ�গিত 

লাভ কেরিছল। এই নীিতমালার আেলােক সরকােরর  �ম ও 

কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র অধীেন ২৭ সদেস্যর েক�ীয় মিনটিরং েসল 

গঠন করা হয়। এই েসল গ�ত হওয়ার পর েথেক েমাট সাত� 

ৈবঠক স�� হেয়েছ।

িবল্ স , গণসাক্ষরতা অিভযান, হ্যােলাটা�, নারীৈম�ী, েরডঅেরঞ্জ 

ও ইউেসপ বাংলােদশ েযৗথভােব অ�ফ্যাম ইন বাংলােদেশর 

সহেযািগতায় ও  ে�াবাল অ্যােফয়াসৰ্ কানাডা’র অথৰ্ায়েন 

গৃহ�িমেকর অিধকার, মযৰ্াদা ও সুরক্ষায় ‘সুনীিত’ (Securing 

Rights of  Women Domestic Workers in Bangladesh) 

শীষৰ্ক সােড় চার বছর েময়ািদ (২০১৯-২০২৩) এক� �ক� 

পিরচালনা করেছ। ‘সুনীিত’ হে� নারী গৃহকম�েদর �িশক্ষণ, 

কমৰ্সং�ান, অিধকার ও মযৰ্াদা �িত�ায় এক� সি�িলত 

কাযৰ্�ম। �কে�র লক্ষ্য ও উে�শ্য হে� নারী গৃহ�িমকেদরেক 

�িশক্ষণ ও কমৰ্সং�ােনর মাধ্যেম তােদর অিধকার ও মযৰ্াদা 

�িত�ায় সংগ�ত করা, তােদর িনরাপদ ও েশাভন কমৰ্পিরেবশ 

িনি�ত করা, গৃহকমৰ্েক এক� �ািত�ািনক কাজ িহেসেব 

অ�ভ�ৰ্ ি� ও রা��য় �ীকৃিত এবং নীিতিনধৰ্ারক, সরকার ও সমােজ 

গৃহকেমৰ্র স�ানজনক অব�ান ৈতিরর মাধ্যেম বাংলােদেশর 

নারী গৃহ�িমকেদর সািবৰ্ক কল্যাণ সাধন। �ক��র দ�ু িপলার : 

�থম িপলার- কািরগির �িশক্ষণ ও �ািত�ািনকভােব সংগ�ত 

হওয়ার দক্ষতা বৃি� এবং ি�তীয় িপলার- গৃহ�ম ও গৃহ�িমেকর 

�িত েনিতবাচক মানিসকতার পিরবতৰ্ ন ঘ�েয় তােদর অিধকার ও 

মযৰ্াদা �িত�া করা। এই ‘সুনীিত’ �কে�র অধীেন গৃহ�িমকেদর 

অিধকার িনেয় কমৰ্রত জাতীয় ে�ড ইউিনয়ন েফডােরশন, 



১০

অিধকার সংগঠন এবং উ�য়ন সং�া/সংগঠনসমূেহর মেনানীত 

�িতিনিধ িনেয় এক� অ্যােপ� বিড গঠন করা হেয়েছ। অ্যেপ� বিড 

ইেতামেধ্য গৃহ�িমেকর আইনী অিধকার, সুরক্ষা ও মযৰ্াদা �িত�াসহ 

গৃহ�িমকেদর উপর সিহংসতা িনরসেন এক� কমৰ্পিরক�না ৈতির 

কেরেছ। এই কমৰ্পিরক�নার অংশ িহসােব গৃহ�িমকেদর সিহংসতা 

�িতেরােধ িবিভ� কমৰ্সূিচ, িমিডয়ার মাধ্যেম �িতবাদ ও সেচতনতা 

েজারদার এবং িনযৰ্াতেনর েকস�েলার �াথিমক অনু�ানসহ �কৃত 

তথ্য অনুস�ান করা হয়। জাতীয় ৈদিনেক �কািশত সংবাদসমূহ 

পযৰ্ােলাচনার মাধ্যেম �িত বছর গৃহ�িমকেদর কমৰ্েক্ষে�র সািবৰ্ক 

পিরি�িত িবে�ষণ কের �কাশ করা  হেয় থােক, যার অংশ িহেসেব 

এই �কাশনা� ৈতির করা হেয়েছ।
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বাংলােদশ ইনি��উট অব েলবার �ািডজ-িবল্ স-এর িহসাব 

বলেছ, ২০২১ সােল (জানুয়াির- িডেস�র) মােস েমাট ৩৮ জন 

গৃহকম� নানা ধরেনর িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছন। এরমেধ্য ১২ জন 

িনহত, ২৪ জন আহত এবং ২ জন আত্মহত্যা কেরন। িনহতেদর 

মেধ্য ৪ জন হত্যাকাে�র িশকার হেয়েছন এবং ৮ জেনর রহস্যজনক 

মৃত� ্য হেয়েছ। আহতেদর মেধ্য শারীিরক িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছন 

১৫ জন, ছ� িরকাঘােতর িশকার ৫ জন, আত্মহত্যা কেরন ১ জন, 

ধষৰ্েণর িশকার হেয়েছন ৩ জন, েযৗন িনপীড়েনর িশকার ১ জন 

এবং ধষৰ্ণ পরবত� আত্মহত্যা কেরন ১ জন ।

উে�খ্য, ২০২০ সােল হত্যা ও িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়িছেলন ৪৪ জন 

গৃহ�িমক। এর মেধ্য ২০ জন িনহত, ২৩ জন আহত এবং ১ জন 

িনেখঁাজ িছেলন ।

িবল্ স এর এই িহসাব েদেশর সংবাদমাধ্যেম �কািশত তেথ্যর উপর 

িভিত্ত কের ৈতির, িক� বা�ব পিরি�িত আরও ভয়াবহ। গৃহকম� 

েরিজে�শন অ্যা� ১৯৬১ অনুযায়ী, ঢাকা শহের কমৰ্রত গৃহকম�েদর 

কমৰ্েক্ষে� গৃহ�িমক হত্যা ও িনযৰ্াতেনর িচ�
(জানুয়ারী - িডেস�র ২০২১) 

ধরণ িনযৰ্াতন খুন ধষৰ্ণ েযৗন 
িনপীড়ণ 

রহস্যজনক 
মৃত� ্য 

আত্মহত্যা ছ� িরকাঘাত ধষৰ্ণ পরবত�  
আত্মহত্যা 

েমাট 

সংখ্যা  ১৫ ৪ ৩ ১ ৮ ১ ৫ ১ ৩৮

কমৰ্েক্ষ�  
 

 েমাট  
 িনহত আহত আত্মহত্যা  

গৃহকমৰ্ /গৃহ�িমক  ১২ ২৪  ২  ৩৮ 

ফলাফল

২০২১ সােলর কমৰ্েক্ষে� পিরি�িত িবে�ষণ



১২

নাম কাছাকািছ থানায় েরিজে�শেনর িনয়ম থাকেলও তা করা হয় 

না িবধায় গৃহ�িমক িহসােব �ক কতজন কাজ করেছ তার সুিনিদৰ্ � 

তথ্য জানা যায় না। আর এই কারেণই কত জন গৃহ�িমক েকাথায়, 

কীভােব িনযৰ্াতেনর িশকার হে� তার স�ক পিরসংখ্যান েবর করা 

েবশ ক�ন।

২০১১ সাল েথেক ২০২১ সাল পযৰ্� েমাট ৬২৯ জন গৃহ�িমক 

িনযৰ্াতেন হতাহত হেয়েছন। তেব ২০২০ সােলর ত�লনায় ২০২১ সােল 

গৃহ�িমক িনযৰ্াতন সংখ্যা িকছ�টা কম। 

ঢাকা ও ঢাকার বাইের গৃহ�িমক হত্যা ও িনযৰ্াতেনর িচ�        

জানুয়াির-িডেস�র , ২০২১  

ধরণ  িনযৰ্াতন হত্যা  ধষৰ্ণ  আত্মহত্যা রহস্যজনক 
মৃত� ্য 

েমাট  

ঢাকার মেধ্য ৮ ৩ ১ ১ ৫ ১৮  

ঢাকার 
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১৩

এ ছাড়া ২০২১ সােল িবল্ স পিরচািলত এক গেবষণায় েদখা যায়, 

েকািভড-১৯ অিতমারী পিরি�িতর সময় ঢাকা শহের অ�ত ২৮.২ 

শতাংশ গৃহ�িমেকর মজিুর �াস েপেয়েছ ।

২০১১-২০২১ সােলর মেধ্য গৃহ�িমক হত্যা ও িনযৰ্াতেনর িচ�

২০১১

২০১২

২০১৩

২০১৪

২০১৫

২০১৬

২০১৭

২০১৮

২০১৯

২০২০

২০২১

সাল আহত েমাটহত্যা

২০

৩২

২৪

২৮

৩৯

২৩

২৩

৩৫

৩২

২৩

২৪

৫৮

৭৮

৫৬

৫৫

৭৮

৬৪

৫০

৫৭

৫১

৪৪

৩৮

৩৮

৪৬

৩২

২৭

৩৯

৩৮

আত্মহত্যা-৩

২৭

১৮

আত্মহত্যা-৪

১৭

আত্মহত্যা-১, িনেখঁাজ-১

১৬

আত্মহত্যা-৪, িনেখঁাজ-১

১২

আত্মহত্যা-২

* সূ�: ১৪� জাতীয় সংবাদপে� �কািশত সংবােদর িভিত্তেত িবল্স পিরচািলত জিরপ

২০১১-২০২১ সােল হতাহত হেয়েছন ৬২৯ জন গৃহ�িমক



১৪

সংিক্ষ� িববরণ: রাজধানীর হাজারীবােগ এক গৃহকম�েক ধষৰ্েণর 

অিভেযােগ েশখ েমা: কিবর েহােসেনর িব�ে� মামলা হেয়েছ। 

িভক�েমর ভাই বাদী হেয় েরাববার এ মামলা কেরন। হাজারীবাগ 

থানার ওিস সােজদরু রহমান সািজদ বেলন, ধষৰ্েণর িশকার 

ওই গৃহকম�েক েরাববার িবেকেল শারীিরক পরীক্ষার জন্য ঢাকা 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিতৰ্  করা হেয়েছ। ওই িচিকৎসক 

পলাতক রেয়েছন। তােক ধরেত অিভযান চলেছ । ধষৰ্েণর িশকার 

ওই গৃহকম�র ভাই অিভেযাগ কের বেলন, “িচিকৎসক েশখ 

েমাঃ কিবর েহােসেনর বাসায় গত আড়াই বছর ধের আমার েবান 

গৃহকম�র কাজ কেরন। কােজ েযাগ েদয়ার েবশ িকছ� িদন পর 

েথেকই আমার েবানেক ধষৰ্ণ করেতা। িচিকৎসেকর �ী একিদন 

িবষয়� েদেখ েফেল । িবষয়� আমার েবান আমােদর খুেল বলেল 

আমরা এর �িতকার চাই। পের কিবর আমােদরেক পঁাচ লাখ টাকা 

িদেয় মীমাংসা করেত চান। আমােদর মুখ ব� রাখেত এবং মামলা 

না করেত �মিক েদন। তার �মিক উেপক্ষা কেরই আমরা থানায় 

িগেয় অিভেযাগ কির”। 

যুগা�র, ৪ জানুয়াির ২০২১

সংিক্ষ� িববরণ: িদনাজপুেরর পাবৰ্তীপুের সাথী আ�ার নােম এক 

গৃহকম�েক শারীিরক িনযৰ্াতন ও মাথার চ�ল েকেট েদয়ার অিভেযাগ 

উেঠেছ। সংবাদপে� �কািশত সংবােদ জানা যায়, উপেজলার 

রামপুর ইউিনয়েনর খামার জগ�াথপুর ডা�াপাড়া এলাকার 

 ১. িচিকৎসেকর িব�ে� গৃহকম�েক ধষৰ্েণর অিভেযাগ মামলা 

২. িদনাজপুেরর পাবৰ্তীপুের সাথী আ�ার  নােম

 এক গৃহকম�েক শারীিরক িনযৰ্াতন 

২০২১ সােলর িনযৰ্াতেনর েকস �ািড পযৰ্েবক্ষণ



১৫

৩. িসরাজগেঞ্জর এনােয়তপুের িতনতলা ভবেনর ছাদ েথেক পেড়
এক গৃহকম�র রহস্যজনক মৃত� ্য 

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

িদনমজরু সহর আলীর েমেয় সাথী আ�ার নােম ওই গৃহকম�েক 

বছর খােনক আেগ িনেয় আেসন েপৗর শহেরর েখালাহা� েরাড 

ও সবিজ হা� এলাকার মৃত জ��ল হেকর েছেল েমাঃ সাদ�ল 

ইসলাম। এর পর সাথীেক সাদ�ল ও তার �ী েসিলনা িবিভ� সমেয় 

ঘরব�ী কের িনযৰ্াতেনর পাশাপািশ তার চ�ল েকেট িদেয়েছন বেল 

অিভেযাগ কেরন সাথীর পিরবার। ��তর অসু� ওই িকেশারীেক 

গত বুধবার রােত পাবৰ্তীপুর উপেজলা �া�্য কমে�ে� ভিতৰ্  কের 

িচিকৎসা েদওয়া হয়।

কােলর ক�, ১৪ জানুয়াির ২১

সংিক্ষ� িববরণ: িসরাজগেঞ্জর এনােয়তপুের িতনতলা ভবেনর ছাদ 

েথেক পেড় এক গৃহকম�র রহস্যজনক মৃত� ্য হেয়েছ।  সংবাদপে� 

�কািশত সংবােদ জানা যায় গৃহকম�র নাম পিরচন েনছা (৫৫)। 

িতিন একই থানার আড়কাি� �ােমর মৃত আয়নাল হেকর �ী এবং 

দীঘৰ্িদন ধের ঐ বািড়েত গৃহকম�র কাজ করেতন। এনােয়তপুর 

থানার তঁাত ব্যবসায়ী আফসার তালুকদােরর বািড়েত এ ঘটনা 

ঘেট। এনােয়তপুর থানার উপ-পিরদশৰ্ক (এসআই) দােরশ আলী 

জানান, িতিন রহস্যজনকভােব ছাদ েথেক পেড় যান। তখন ��তর 

আহত হেল এনােয়তপুর খাজা ইউনুস আলী েমিডক্যাল কেলজ 

হাসপাতােল েনওয়া হয়। েসখােন অব�ার অবনিত হেল ঢাকায় 

েরফাডৰ্  কেরন িচিকৎসকরা। ঢাকায় েনওয়ার পেথ রােত মারা যান 

িতিন। 

সমেয়র আেলা, ২৯ জানুয়াির ২১

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১
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সংিক্ষ� িববরণ: কলাবাগােন এবার ধষৰ্েণর িশকার হেয় এক 

িকেশারী গৃহকম�র গলায় ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ বেল 

অিভেযাগ উেঠেছ। সংবাদপে� �কািশত সংবােদ জানা যায়, তার 

বািড় েনায়াখালীর সুবণৰ্চের। তার বাবা একজন কৃষক। তার ছয় 

েমেয় দইু েছেলর মেধ্য েমেয়� পঞ্চম। চার বছর আেগ েথেক েস 

কলাবাগােনর নথৰ্ সাকুৰ্ লার েরােডর ৫৮ নং বাসায় �মায়ুন েচৗধুরীর 

বাসায় গৃহকম� িহেসেব কাজ কের আসিছল। ঘটনার িদন দপুুের েস 

েভজা কাপড় �কােনার জন্য নয় তলা ভবন�র ছােদ িনেয় যায়। েসখােন 

িনরাপত্তাকম� জনুােয়দ মুখ েচেপ ধের তােক ধষৰ্ণ কের। আেরক 

িনরাপত্তাকম� িবষয়� েদেখ েফেল। জনুােয়দ তােক ঘটনা� েগাপন 

রাখার জন্য চাপাচািপ কের। তেব েসই িনরাপত্তাকম� িবষয়� িগেয় 

গৃহকতৰ্ ােক জানান। এিদেক ধষৰ্েণর ঘটনা েলাকজন েজেন েফলার 

লজ্জায় বাসার বাথ�েম ঢ�েক গলায় ফঁাস েদয় েমেয়�। 

সমকাল, ১৪ জানুয়াির ২১

৪. কলাবাগােন ধষৰ্েণর িশকার এক িকেশারী
গৃহকম� গলায় ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ 

সংিক্ষ� িববরণ: ময়মনিসংেহর ঈ�রগেঞ্জর এক ত�ণী ঢাকায় 

গৃহকম�র কাজ করেত িগেয় লাশ হেয় বািড় িফেরেছ। সংবাদপে� 

�কািশত সংবােদ জানা যায় িনহত গৃহকম�র নাম তািনয়া আ�ার 

(১৭)। েস ঈ�রগেঞ্জর সিরষা ইউিনয়েনর মা�য়াখালী �ােমর 

েমা. েতাতা িময়ার েমেয়। তািনয়ার বাবা েপশায় িদনমজরু। িক� 

শারীিরক অসু�তার কারেণ কেয়কমাস ধের কােজ েযেত পােরন 

না। ওই অব�ায় বড় সংসােরর েবাঝা সামলােনা ক�কর হেয় পেড় 

পিরবার�র। পের পিরবােরর বড় স�ান িহেসেব তািনয়া আ�ার 

ঢাকার বনানী এলাকায় এক বাসায় গৃহকম�র কােজ 

৫. ময়মনিসংেহর ঈ�রগেঞ্জর এক ত�ণী ঢাকায়
গৃহকম�র কাজ করেত িগেয় লাশ হেয়  িফরেলা 

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১



১৭

৬. গৃহকম� িকেশারীেক ধষৰ্েণর েচ�া,থানায় অিভেযাগ দােয়র

�াহ্মনবািড়য়ার অখাউড়ায় এক গৃহকম�েক িস�াপুর েফরত 

এক �বাসী কতৃৰ্ ক ধষৰ্েণর েচ�ার অিভেযাগ পাওয়া েগেছ। এ 

ঘটনায় িকেশারীর মা বাদী হেয় থানায় অিভেযাগ দােয়র কেরেছন। 

থানায় অিভেযাগ সূে� জানা যায়, উপেজলার উত্তর ইউিনয়েনর 

রামধননগর �ােমর সাত্তার িময়ার পু� েমাঃ আজাদ িময়ার (৪৪) 

বািড়েত গৃহকম�র কাজ করেতা ওই িকেশারী। েমাঃ আজাদ িময়া 

স�িত িস�াপুর েথেক েদেশ এেসেছন। ঘটনার িদন  স�্যায় েমাঃ 

আজাদ িময়া ওই িকেশারীর ঘেরর ফঁােক েকৗশেল েডেক িনেয় 

ধষৰ্েণর েচ�া কেরন। এরপর েমাঃ আজাদ িময়া িকেশারী ও তার 

পিরবারেক িবিভ� ভােব ভয়ভীিত ও �মিক েদন ঘটনা� কাউেক 

না জানােনার জন্য। এলাকায় েলাক মুেখ িবষয়� গত েসামবার 

জানাজািন হেল খবর েপেয় আখাউড়া থানা পুিলশ েমেয়�র 

বািড়েত হািজর হয়। িক� �মিকর কারেন েমেয়�র পিরবার দির� 

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

যায়। ঘটনার িদন ��বার দপুুের তািনয়ার বাবার মুেঠােফােন 

গৃহক�� বদ�ন নাহার েফান কেরন। েমেয়র অসু�তার কথা 

জািনেয় �ত বনানী েযেত বলা হয় তােদর। েমেয়র অসু�তার কথা 

�েন পিরবােরর েলাকজন রওনা েদন েমেয়র কােছ েযেত। িক� 

গাজীপুেরর �ীপুর এলাকায় েযেতই িবেকেল েফর েফান আেস 

তািনয়ার বাবার েফােন। তােদর বলা হয়- তািনয়ােক িচিকৎসার 

জন্য ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল েনওয়া হে�। 

দীঘৰ্ক্ষণ অেপক্ষার পর রাত সােড় ৯টার িদেক এক� অ্যা��েলে� 

এেস থােম পিরবার�র কােছ। েভতের েদেখন তািনয়ার িনথর েদহ। 

সে� িছেলা গৃহক�� বদ�ন নাহারও। েসখান েথেক গৃহক�� চেল 

েযেত চাইেল েকৗশেল িনেয় যাওয়া হয় তািনয়ার বািড়েত। পের 

েসখােন এলাকার েলাকজন গৃহক�� বদ�ন নাহারেক এক� ঘের 

আটেক খবর েদয় আঠারবািড় পুিলশ তদ� েকে�।

সমকাল, ১৬ জানুয়াির ২১

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১



১৮

সংিক্ষ� িববরণ: মািনকগেঞ্জর িঘওের অ�রা আ�ার (১৪) 

নােমর িকেশারী এক গৃহকম�র  রহস্যজন মৃত� ্য হেয়েছ। সংবাদপে� 

�কািশত সংবােদ জানা যায়, েস িশবালয় উপেজলার িনহালপুর 

এলাকার শাজাহান িময়ার েমেয়। গৃহকতৰ্ া মুসা জানান, িবিভ� 

সময় অ�রার মা-েবান টাকা চাইত তার কােছ। িবষয়� িনেয় 

অ�রা ও তার পিরবােরর সােথ ঝগড়া হেতা। ঘটনার িদন সকােলর 

িদেক অ�রা িবষ পান কের আত্মহত্যার েচ�া কের। পের বাসার 

সবাই তােক উ�ার কের উপেজলা �া�্য কমে�ে� ভিতৰ্  কের। 

িচিকৎসাধীন অব�ায় তার মৃত� ্য হয়। 

কােলর ক�, ৩০ জানুয়াির ২১

৭. মািনকগেঞ্জর অ�রা আ�ার নােমর িকেশারী এক
গৃহকম�র রহস্যজনক মৃত� ্য 

রাজধানীর উত্তরায় এক গৃহকম�েক ধষৰ্েণর অিভেযােগ করা 

মামলায় ডা. আহসান নূর নােমর এক িচিকৎসকেক ে�ফতার 

কেরেছ উত্তরা পি�ম থানা পুিলশ। আদালেতর মাধ্যেম তােক 

কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ। মামলায় তদ� কমৰ্কতৰ্ া এসআই 

রায়হানুজ্জামান বেলন, এক নারীর করা মামলার পিরে�িক্ষেত 

আহসান নূর নােমর ওই িচিকৎসকেক ে�ফতার করা হেয়েছ। উে�খ্য, 

উত্তরা ১৩ ন�র েস�েরর ১৩ ন�র সড়েকর ৪৩ ন�র বািড়র পঞ্চম 

তলায় ডা�ার আহসান নূর (৭০) তার বাসায় গৃহকম�েক ধষৰ্ন 

কেরন বেল অিভেযাগ কেরন ওই গৃহকম�। এ ঘটনায় িচিকৎসকেক 

৮. গৃহকম� ধষৰ্ণ মামলায় কারাগাের িচিকৎসক

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

ও িনরীহ িবধায়  িকেশারী ও তার মা ধষৰ্েণর িবষয়� অ�ীকার 

কেরন। এরপর িকেশারীর মােক আজাদ িময়া েফর �মিক ধামিক 

ও গালম� কের। তখন েমেয়� ও তার মা িনেজই থানায় হািজর 

হেয় অিভেযাগ দােয়র কেরন। 

সংবাদ, ২১ জানুয়ারী ২০২১

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১



১৯

৯. গৃহকম�েক িনযৰ্াতেনর অিভেযােগ ময়মনিসংেহ এক
ব্যাংক কমৰ্কতৰ্ া ও তার �ীেক ে��ার 

সংিক্ষ� িববরণ: গৃহকম�েক িনযৰ্াতেনর অিভেযােগ ময়মনিসংেহ এক 

ব্যাংক কমৰ্কতৰ্ া ও তার �ীেক ে��ার কেরেছ পুিলশ। সংবাদপে� 

�কািশত সংবােদ জানা যায়, ভ��েভাগীর নাম িলিল (১৩)। তার বাবার 

নাম মুিজবুর রহমান। িতিন একজন �িতব�ী। তােদর বািড় ময়মনিসংেহর 

না�াইল উপেজলার রাজবািড় �ােম। িতন বছর আেগ মিজবুর তার 

১০ বছেরর েমেয় িলিলেক ঢাকার ধানমি�েত বসবাসরত ব্যাংক 

কমৰ্কতৰ্ া িমজানুেরর বাসায় গৃহকম� িহেসেব কােজ পাঠান। এই 

িতন বছর নানা সময় িমজানুর ও তার �ী মু�ী িশ��েক লা� িদেয় 

িপ�েয়, গরম খুি� িদেয় ছঁ্যাকা ও গরম পািন েঢেল শরীর ঝলেস 

েদয়। একিদন আহত অব�ায় িলিলেক তার বাবার হােত ত� েল িদেত 

মাইে�াবাস িনেয় রাজবািড় �ােম আেসন িমজানুর ও মু�ী। 

পাট�দাম ি�জ েমােড় মুিজবুেরর হােত েমেয়েক ত� েল েদন ওই 

�ামী-�ী। এ সময় েমেয়র অব�া েদেখ েজাের শ� কের েকঁেদ 

ওেঠন িলিলর বাবা ও অন্যান্য অিভভাবক। এ সময় �ানীয়রা 

ছ� েট আেসন। েবগিতক পিরি�িত অনুধাবন করেত েপের 

িমজানুর ও মু�ী পালােত েদৗড় েদন। িক� �ানীয়রা তােদর 

আটেক েফলেত সক্ষম হয়। পের তারা জ�ির েসবা ৯৯৯ ন�ের কল 

করেল পুিলশ এেস িশ��েক উ�ার কের ও ওই দ�িতেক আটক 

কের। রােত িলিলর বাবা বাদী হেয় মামলা করেল ওই দ�িতেক 

ে��ার েদখােনা হয়। ময়মনিসংহ েকােতায়ালী থানায় িতনজেনর 

নাম উে�খ কের মামলা �জ ুকরা হেয়েছ । 

আমােদর সময়, ৭ েফ�য়ারী ২১ 

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

আসািম কের উত্তরা পি�ম থানায় মামলা কের ভ��েভাগী। 

সমেয়র আেলা, ১ েফ�য়ারী ২০২১

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১



২০

সংিক্ষ� িববরণ: রাজধানীর নয়াপ�েন এক� বাসার রা�াঘের 

ছ� িরকাঘােত এক গৃহকম� আহত হেয়েছন। সংবাদপে� �কািশত 

সংবােদ জানা যায়, নয়াপ�েনর ফা�ক টাওয়ােরর আিমনুল 

হক িদদার নােম এক ব্যি�র বাসায় কাজ করেতন। ঘটনার িদন 

সকােল েস রা�াঘের েগেল েক বা কারা তার গলায় ছ� িরকাঘাত 

কের পািলেয় যায়। পের েসখান েথেক তােক উ�ার কের েবলা 

১১টায় হাসপাতােল ভিতৰ্  করা হয়।

যুগা�র, ১৮ েফ�য়ারী ২১ 

১০. রাজধানীর নয়াপ�েন এক� বাসার রা�াঘের
ছ� িরকাঘােত আহত গৃহকম� 

সংিক্ষ� িববরণ: িশ� গৃহকম� িনযৰ্াতেনর ঘটনায় জাতীয় 

অেথৰ্ােপিডক হাসপাতাল ও পুনবৰ্াসন �িত�ােনর (প� ুহাসপাতাল) 

েরিজ�ার ডা. রিবন চ� হালদার, তার �ী রািখ দাসসহ িতনজেনর 

িব�ে� মামলা হেয়েছ । সংবাদপে� �কািশত সংবােদ জানা যায়, 

িনপা উিজরপুর উপেজলার হারতা ইউিনয়েনর জামবািড় �ােমর 

মানিসক �িতব�ী ননী বাৈড়র েমেয়। ডা. রিবন চে�র বািড়ও 

একই উপেজলায়; ওটরা ইউিনয়েনর গজািলয়া �ােম। জানা েগেছ, 

বাসুেদেবর মাধ্যেমই ছয় মাস আেগ িনপােক ডা. রিবেনর বাসায় 

কােজ েদওয়া হেয়িছল। তার বািড়ও উিজরপুের। িনপার অিভেযাগ, 

েছাটখােটা অজহুােত তােক েবদম মারধর করেতন ডা. রিবেনর �ী 

রািখ দাস। ২১ েফ�য়ারী মারধেরর একপযৰ্ােয় তার মাথায় ধারােলা 

অ� িদেয় আঘাত কেরন রািখ। এরপর ২৩ েফ�য়ারী তােক �ােমর 

বািড় পা�েয় েদওয়া হয়। 

সমকাল, ২৭ েফ�য়ারী২১

১১. িশ� গৃহকম� িনযৰ্াতেনর ঘটনায় জাতীয়
অেথৰ্ােপিডক হাসপাতাল ও পুনবৰ্াসন �িত�ােনর
েরিজ�ােরর িব�ে� মামলা 

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১



২১

১২. বাংলােদশ ব্যাংেকর কমৰ্কতৰ্ ার ফ্ল্যাট েথেক
গৃহকম�র মরেদহ উ�ার 

সংিক্ষ� িববরণ: বাংলােদশ ব্যাংেকর কমৰ্কতৰ্ ার ফ্ল্যাট েথেক গত ১৪ 

মাচৰ্  ২০২১ িলিপ েবগম (৩৩) নােম এক গৃহকম�র মরেদহ উ�ার কেরেছ 

পুিলশ। মৃত িলিপ বাংলােদশ ব্যাংেকর শাহ েনওয়াজ মুরােদর বাসায় 

ছয় মাস ধের গৃহকম�র কাজ করেতন। িনহেতর বাড়ী চ��ােমর 

স�ীেপ। ঘটনার িদন সকাল ১০টার িদেক খবর েপেয় ঘটনা�েল 

যায় পুিলশ। পের মরেদহ উ�ার কের ময়নাতদে�র জন্য ঢাকা 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পাঠায়। 

ৈদিনক ই েত্তফাক , ২৭ েফ�য়ারী ২১

 ১৩. রাজধানীেত বীরে�� নূর েমাহা�দ পাবিলক �� ল অ্যা� কেলেজর
 িহসাবিবজ্ঞান িবভােগর িশিক্ষকা ফারজানা ইসলােমর বাসা েথেক
গৃহকম� লাইলী েবগেমর  লাশ উ�ার। 

সংিক্ষ� িববরণ: গত ১০ এি�ল ২১ স�্যায় িনউমােকৰ্ ট এলাকার 

এক� আবািসক ভবেনর চত�থৰ্ তলা েথেক লাইলী আ�ােরর মরেদহ 

উ�ার কের পুিলশ । পি�কা সূে� জানা যায় লাইলী েবগম (১৭) 

ফুফুর মাধ্যেম আট মাস আেগ এক হাজার টাকা েবতেন বীরে�� 

নূর েমাহা�দ পাবিলক �� ল অ্যা� কেলেজর িহসাবিবজ্ঞান িবভােগর 

িশিক্ষকা ফারজানা ইসলােমর বাসায় কাজ েনন। িবিভ� সমেয় মা 

েদখা করেত েগেল তােক লাইলীর সে� েদখা করেত েদওয়া হেতা 

না। লাইলীেক কারেণ অকারেণ খুব মারধর করেতা। এই ঘটনায় 

লাইলীর মা সােমলা েবগম িনউমােকৰ্ ট থানায় এক� হত্যা মামলা 

দােয়র কেরন। লাইলীর মােয়র অিভেযাগ, তার েমেয়েক িপ�েয় ও 

িবিভ�ভােব িনযৰ্াতন কের হত্যা করা হেয়েছ। িনউমােকৰ্ ট থানা পুিলশ 

সূ� জানায়, লাইলীর শরীের আঘােতর িচহ্ন রেয়েছ। �াথিমকভােব 

ধারণা করা হে�, আঘােতর কারেণ তার মৃত� ্য হেয়েছ। 

�থম আেলা ১১ এি�ল ২০২১

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১



২২

 ১৪. রাজধানীর রমনার িসে��রী েরােডর বাসায়
জােমনা েবগম  নােমর এক গৃহকম�র রহস্যজনক মৃত� ্য 

সংিক্ষ� িববরণ: গত ১০ এি�ল ২০২১ রাজধানীর রমনার 

িসে��রী েরােডর এক� বাসায় জােমনা েবগম (১৯) নােমর এক 

গৃহকম�র রহস্যজনক মৃত� ্য হেয়েছ। পুিলশ জানায়, ঘটনার িদন রাত 

েসায়া ১২টায় িসে��রী ৬৫-৬৬ েরােডর ১১/িব ফ্ল্যােটর �ম েথেক 

লাশ উ�ার করা হয়। রমনা থানার এসআই িবপুল সরকার জানান, 

জােমনা ওই ফ্ল্যােট গৃহকম�র কাজ করেতন। িতিন েয ঘের ঘুমােতন, 

েসই ঘের গলায় ওড়না েপঁচােনা অব�ায় ফ্যােনর সে� ঝুলিছল তার 

লাশ। জােমনার েছাটেবান আেয়শা েবগম জানান, িসে��রীেত ওই 

বাসায় এক বছর ধের গৃহকম�র কাজ করেতন জােমনা। রােত খবর 

পান জােমনা মারা েগেছন। জােমনা ময়মনিসংহ েজলার দবুাউরা 

উপেজলার কলিস�রু �ােমর কািজম উি�েনর েমেয়। চার েবােনর 

মেধ্য িতিন িছেলন তৃতীয়।

যুগা�র, ১১ এি�ল ২০২১

১৫. কািশমপুের গৃহকম�র লাশ উ�ার

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১
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সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

১৬. চঁাদপুের এক গৃহ�িমকেক িব�িবদ্যালয় প�য়া ছাে�র
বছরজেুড় ধষৰ্ণ

সংিক্ষ� িববরণ: চঁাদপুর শহেরর ওয়ারেলস এলাকার বীর 

মুি�েযা�া িসরাজ বরক�ােজর বািড়েত ভাড়া থােকন চঁাদপুর 

প�ী িবদ্ুযৎ সিমিত-২ এ কমৰ্রত আ�লু মােজদ ও শাহনাজ েবগম 

দ�িত। তােদর বড় েছেল আমজাদ মাহমুদ িনলয় (২১) রাজধানী 

ঢাকার এক� িব�িবদ্যালেয় পেড়ন। িক� কেরানার কারেণ 

িব�িবদ্যালয় ব� থাকায় বাবা মােয়র সে� থাকেতন িতিন। তােদর 

বাসায় গৃহকম�র কাজ কেরন ২৪ বছেরর এক ত�ণী। িনলেয়র 

বাবা মা যখন কমৰ্�েল থােকন, তখন েযৗন িনযৰ্াতেনর িশকার 

হেতন ওই গৃহকম�। গত একবছর এই িনেয় িনলেয়র বাবা এবং 

মােক জািনেয়ও েকােনা �িতকার পানিন অসহায় গৃহকম�। সবৰ্েশষ 

গত ২৪ এি�ল েফর ধষৰ্েণর িশকার হন িতিন। এবােরা িবষয়� 

গৃহকতৰ্ া-ক��েক জািনেয় িবচার েচেয়েছন ওই গৃহকম�। তেব আবােরা 

অপবােদর মুেখ পেড় মারধেরর িশকার হন িতিন। এসব কারেণ 

গত ৩০ এি�ল বাসা েথেক পািলেয় সড়েক এেস আত্মহত্যার েচ�া 

কেরন ওই গৃহকম�। িক� আশপােশর মানুষ তা েদেখ েফলায় এই 

যা�ায় রক্ষা পান িতিন।

কােলর ক� ০২ েম ২০২১

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১
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১৭. ট�ীেত ফারজানা আ�ার িমম নােমর িশ� গৃহকম�েক িনযৰ্াতন

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুেরর ট�ীেত ফারজানা আ�ার িমম 

নােমর ৯ বছেরর িশ�েক িনযৰ্াতেনর অিভেযাগ পাওয়া েগেছ। এ 

ঘটনায় পুিলশ েদেলায়ার েহােসন এবং েজসিমন আ�ার নােম 

এক দ�িতেক আটক কেরেছ। ট�ী পি�ম থানার উপপিরদশৰ্ক 

(এসআই) উত্তম কুমার সূ�ধর ঘটনার সত্যতা িনি�ত কেরেছন। িতিন 

জানান, িমম গৃহকম� িহেসেব ওই দ�িতর কােছ িছল। �াথিমকভােব 

িমেমর শরীের িনযৰ্াতেনর িচহ্ন পাওয়া েগেছ। অিভেযােগর িভিত্তেত 

েদেলায়ার দ�িতেক আটক করা হেয়েছ। সেরজিমেন েদখা েগেছ, 

িমেমর কপােল সাত� েসলাইেয়র িচহ্ন রেয়েছ। ডান হােত কি�র 

উপের ভাঙার পর একট� েবঁেক েগেছ। ঘােড়র কােছ মােরর েচােট 

কােলা জখম। একইভােব েকামের ও কােলা জখম। শরীেরর 

িবিভ� �ােন েছাপ েছাপ কােলা জখম। ফারজানার বাবা জানান, 

েদেলায়ার দ�িত তােক দীঘৰ্িদন ধের অত্যাচার কের  আসিছেলন। 

সে� খাবােরও ক� িদেয়েছন। িজএমিপ ট�ী পি�ম থানার 

ভার�া� কমৰ্কতৰ্ া (ওিস) েমা. শাহ আলম অিভেযােগর িবষয়� 

িনি�ত কেরেছন। িতিন বেলন, ‘িশ��র কপাল ঘাড় ও েকামেড় 

অমানিবক িনযৰ্াতেনর জখম রেয়েছ। অিভযু� দ�িতর িব�ে� 

মামলার �ি�য়া চলেছ।’

আমােদর সময়, ১৮ েম ২০২১

১৮. বুেকর ওপর উেঠ িনযৰ্াতন করা হেতা আেমনােক

সংিক্ষ� িববরণ: গত বছর কেরানার আেগ েছাটেবলার বা�বী 

শ্যামলী ৈবরাগী আমার হােতপােয় ধের বলল েতার েমেয় আেমনােক 

আমার কােছ েদ। ঢাকায় আমার বাসায় দেুটা বা�া েদখা�না 

করেব। আেমনার থাকা খাওয়া মানুষ করার দািয়� আমার। সরল 

িব�ােস বা�বীর হােত েমেয়েক ত� েল িদেয়িছলাম। েমেয়েক এমন 

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১

িনযৰ্াতন কেরেছ বুঝেত পািরিন। কা�াজিড়ত কে� কথা�েলা 

বলিছেলন িনমৰ্ম িনযৰ্াতেনর িশকার যেশােরর িশ� আেমনার (১১) 

মা আকিলমা খাত�ন। যেশার সদর উপেজলার ফেতপুর ইউিনয়েনর 

রাজাপুর �ােমর নূর ইসলাম ও আকিলমা খাত� েনর েমেয় আেমনা 

খাত�ন মােয়র বা�বীর (বাদল িসকদার ও শ্যামলী ৈবরাগী) বাসায় 

ঢাকার মহাখালীেত সাততলা সরকারী েকায়াটাের কাজ করেতা । গৃহকম�র 

কাজ করেত িগেয় এক বছর ধের িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছন। তার 

সারা শরীের গরম খুি�র ছঁ্যাকার দাগ। ক্ষত �িকেয় কালিশেট পেড় 

েগেছ। বুেকর ওপের উেঠ পািড়েয়েছ। �ায়াসৰ্ িদেয় মাথা ফুেটা কের 

িদেয়েছ, চ�ল েটেন িছ�েড়েছ। িনযৰ্াতেন ��তর আহত আেমনা এখন 

যেশার েজনােরল হাসপাতােল িচিকৎসাধীন রেয়েছন।

যুগা�র, ২৭ েম ২০২১ 



২৫

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

১৯. ব�ড়া শহেরর কাটনারপাড়া এলাকার এক� বািড়েত
এিলজা  নােমর এক গৃহকম�র ঝুল� লাশ উ�ার

সংিক্ষ� িববরণ: গত বছর কেরানার আেগ েছাটেবলার বা�বী 

শ্যামলী ৈবরাগী আমার হােতপােয় ধের বলল েতার েমেয় আেমনােক 

আমার কােছ েদ। ঢাকায় আমার বাসায় দেুটা বা�া েদখা�না 

করেব। আেমনার থাকা খাওয়া মানুষ করার দািয়� আমার। সরল 

িব�ােস বা�বীর হােত েমেয়েক ত� েল িদেয়িছলাম। েমেয়েক এমন 

সংিক্ষ� িববরণ: ব�ড়া শহেরর উত্তর কাটনারপাড়া এলাকায় 

গৃহকতৰ্ ার বািড় েথেক এিলজা িলজা (১৫) নােম এক িকেশারী 

গৃহকম�র ঝুল� লাশ উ�ার কেরেছ পুিলশ। িতিন গাইবা�ার 

সাদলু্যাপুর উপেজলার দিড়পাড়া �ােমর আবদসু সাত্তােরর েমেয়। িলজা 

ওই এলাকার সমাজেসবা �াব সংল� েগালাম েমা�ফার বািড়েত 

গত ১০ বছর ধের গৃহকম�র কাজ কের আসিছেলন। ফুলবািড় 

পুিলশ ফঁািড়র ইনচাজৰ্ ই�েপ�র সুজন িময়া জানান, বাবা-মার 

সে� িবেয় েদওয়া িনেয় মান-অিভমােন ওই গৃহকম� আত্মহত্যা কের 

বেল ধারণা করা হে�। তেব মৃত� ্যর �কৃত কারণ উ�াটেন তদ� 

চলেছ । 

কােলর ক�, ০৬ জনু ২০২১

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১

িনযৰ্াতন কেরেছ বুঝেত পািরিন। কা�াজিড়ত কে� কথা�েলা 

বলিছেলন িনমৰ্ম িনযৰ্াতেনর িশকার যেশােরর িশ� আেমনার (১১) 

মা আকিলমা খাত�ন। যেশার সদর উপেজলার ফেতপুর ইউিনয়েনর 

রাজাপুর �ােমর নূর ইসলাম ও আকিলমা খাত� েনর েমেয় আেমনা 

খাত�ন মােয়র বা�বীর (বাদল িসকদার ও শ্যামলী ৈবরাগী) বাসায় 

ঢাকার মহাখালীেত সাততলা সরকারী েকায়াটাের কাজ করেতা । গৃহকম�র 

কাজ করেত িগেয় এক বছর ধের িনযৰ্াতেনর িশকার হেয়েছন। তার 

সারা শরীের গরম খুি�র ছঁ্যাকার দাগ। ক্ষত �িকেয় কালিশেট পেড় 

েগেছ। বুেকর ওপের উেঠ পািড়েয়েছ। �ায়াসৰ্ িদেয় মাথা ফুেটা কের 

িদেয়েছ, চ�ল েটেন িছ�েড়েছ। িনযৰ্াতেন ��তর আহত আেমনা এখন 

যেশার েজনােরল হাসপাতােল িচিকৎসাধীন রেয়েছন।

যুগা�র, ২৭ েম ২০২১ 



২৬

২০. রাজধানীর উত্তরায় গৃহক��র েমেয় আইনজীিব
তািজনা েসৗরভ কতৃৰ্ক িনয়াসা নােম এক গৃহ�িমকেক িনযৰ্াতন

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

সংিক্ষ� িববরণ: িনয়াসা আ�ােরর (১৮) �ােমর বাড়ী িসেলেটর 

�পনগের, তার বাবার নাম আিব�ল ইসলাম। জীবন ও জীিবকার 

তািগেদ িতিন কােজর জন্য ঢাকায় আেসন । িতিন রাজধানীর 

উত্তরা ৯ নং েস�েরর এক� বাসায় গত এক বছর ধের কাজ 

কের আসেছন। ঘটনার িদন দপুুের ভাত রা�া করেত েদির হওয়ায় 

গৃহকতৰ্ ার েমেয় িশক্ষানিবশ আইনজীবী তািজনা েসৗরভ চ�লায় 

বসােনা পািতল েথেক ভােতর গরম মাড় িনয়াসার িপেঠ েঢেল েদন। 

এেত িনয়াসার ঘাড় ও িপঠ ঝলেস যায়। ১১ জনু িনয়াসা জাতীয় 

জ�রী েসবা ‘৯৯৯’ ন�ের েফান িদেল উত্তরা পি�ম থানার পুিলশ 

িনয়াসােক উ�ার কের ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল ভিতৰ্  

কের। ��তর আহত িনয়াসা বতৰ্ মােন ঢাকা েমিডেকল কেলজ 

হাসপাতােলর ওয়ান�প �াইিসস েস�াের (ওিসিস) িচিকৎসাধীন 

রেয়েছন।

�থম আেলা, ১১ জনু ২০২১

২১. িসেলেট �না আ�ার নােম এক গৃহ�িমকেক িনযৰ্াতন

সংিক্ষ� িববরণ: িসেলট নগরীর শাহজালাল উপশহেরর  �না 

আ�ার নােমর এক গৃহ�িমকেক িনযৰ্াতেনর ঘটনা ঘেটেছ। �না 

আ�ােরর �ােমর বাড়ী গাজীপুের।  পিরেবশ অিধদ�র িসেলট 

িবভাগীয় কাযৰ্ালেয়র পিরচালক েমাহা�দ এমরান েহােসন ও 

পূবালী ব্যাংক িসেলেটর দিক্ষণ সুরমার কদমতলী শাখার ি�ি�পাল 

অিফসার ফারহানা আহমদ েচৗধুরী দ�িতর বাসায় মাসখািনক 

ধের কাজ করেছন। তােক বাসার বাথ�েম আটেক েরেখ তালাব� 

কের িনযৰ্াতন করা হয় বেল জানা েগেছ। বাথ�েম তালাব� �না 

আ�ােরর িচৎকার ও কা�া �েন �ানীয়রা পুিলেশ খবর েদন। পের 

পুিলশ ঐ বাসায় িগেয় �না আ�ারেক উ�ার কের। 

কােলর ক�, ২৪ জনু ২০২১

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১



২৭

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

২২. নারায়ণগেঞ্জর আড়াইহাজাের িলিল নােম এক গৃহকম�র
ঝুল� লাশ উ�ার

সংিক্ষ� িববরণ: িলিল েবগম (৪২) েগাপালদী েপৗরসভার দাইরাদী 

এলাকার আ�রু রিহেমর �ী। িতিন দীঘৰ্িদন যাবত মিজবুর রহমান 

এর বাসায় গৃহকম� িহসােব কাজ করেতন । তার ৩ েছেল-েমেয়। 

এলাকাবাসী ও পুিলশ জানায়, ঘটনার িদন সকােল িলিল আ�ার 

পা�ৰ্বতী মিজবুর রহমান ও তার ভাই সাইদেুলর বািড়েত কােজ 

যান। �িতিদন কাজ েশেষ বািড়েত িফের আসেলও েসিদন িলিল 

আ�ার তার �ামীর বািড়েত িফের আেসন িন। �ামী ও তার 

পিরবােরর েলাকজন িলিল আ�ারেক েখাজাখুঁিজ কেরও স�ান 

পান িন। পরিদন সকােল �ানীয়রা সাইদরু রহমােনর পিরত্য� 

ঘেরর আড়ার সােথ ওড়নায় ঝুল� এক নারীর লাশ েদখেত েপেয় 

পুিলশেক খবর েদন। পের পুিলশ ঘটনা�ল েথেক লাশ উ�ার কের 

নারায়ণগঞ্জ েজনােরল হাসপাতােলর মেগৰ্ ে�রণ কেরন। পের 

লাশ� িলিলর আত্মীয়-�জনরা সনা� কেরন। িলিল আ�ােরর 

�ামী রিহম জানান, তার �ীর দইু পােয় আঘােতর িচহ্ন রেয়েছ। 

তার দাবী তার �ীেক হত্যা কের গলায় ওড়না েপঁিচেয় ঝুিলেয় রাখা 

হেয়েছ।

যুগা�র ২ জলুাই ২০২১

২৩. রাজধানীর ভাটারায় গৃহ�িমক কুলসুম  আ�ারেক  িনযৰ্াতন

সংিক্ষ� িববরণ: কুলসুম আ�ার (১৪) এর �ােমর বাড়ী 

িকেশারগঞ্জ েজলার তাড়াাইল উপেজলার ধলা আিজবপুর �ােম। বাবার 

নাম আ�রু রহমান। অভােবর তাড়নায় ঢাকায় এেস রাজধানীর 

ভাটারায় কুিড়ল িব�েরাড এলাকায় এক�  বাসায় গত আটমাস 

ধের েবসরকারী ব্যাংেকর কমৰ্কতৰ্ া আসাদরু রহমান আিরেফর 

বাসায় কাজ কের আসেছন। কােজ একট� �ু� হেলই আিরফ ও 

তার �ী মাহফুজা রহমান তােক মারধর করেতন। গরম 

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১



২৮

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

২৪. রাজধানীর েতাপখানা েরােড সুই� নােম এক
গৃহ�িমকেক িনযৰ্াতন 

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১

পািন েঢেল েদওয়া হেতা তার গােয়। এমনিক গরম খুি� িদেয় ছঁ্যাকা 

েদওয়া হেতা। িনযৰ্াতন সহ্য করেত না েপের অেনকবার িতিন বাসা 

েথেক পালােনার েচ�া কের ব্যথৰ্ হেয়েছন। তেব একসময় বাসা 

েথেক েবিরেয় িতিন কুিড়ল িব�েরােড েবান ফােতমার কােছ িগেয় 

িনযৰ্াতেনর িবষয়� জানান। ফােতমা জানান েবানেক িতিন ঢাকা 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল ভিতৰ্  করেত েচেয়িছেলন, িক� 

হাসপাতাল েথেক তােদর জানােনা হেয়েছ, পুিলশ ছাড়া ভিতৰ্  করা 

যােব না।

�থম আেলা, ০২ জলুাই ২০২১

সংিক্ষ� িববরণ: সুই� আ�ার, বয়স ১২ বছর। বািড় িকেশারগেঞ্জর 

িমঠামইন উপেজলার নবাবপুের। রাজধানীর েতাপখানা েরােডর 

এক� বাসায় নয় মাস ধের গৃহ�িমেকর কাজ করেতন িতিন। িবিভ� 

অজহুােত গৃহকতৰ্ া ও গৃহক�� উভয়ই �ায় �িতিদনই তােক মারধর 

করেতন। একপযৰ্ােয় ৩ জলুাই সুই�র শরীের িনযৰ্াতেন আঘােতর 

িচহ্নসহ িকছ�  ছিব সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেম েপা� কেরন এক 

�িতেবশী। ছিব�েলা েপা� িদেয় িতিন �ত সহেযািগতা ও আইিন 

ব্যব�া েনওয়ার অনুেরাধ জানান। এই েপা�� একজন গণমাধ্যম 

কম� বাংলােদশ পুিলেশর িমিডয়া অ্যা� পাবিলক িরেলশ� উইংেক 

পা�েয় �ত সহেযািগতা �ত্যাশা কেরন। শাহবাগ থানার ই�েপ�র 

অপােরশ� েমাঃ কাম�জ্জামােনর েনতৃে� পুিলেশর এক� �ম 

��তর আহত অব�ায় সুই�েক উ�ার কের। 

বাংলােদশ �িতিদন, ৪ জলুাই ২০২১



২৯

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

২৫. বিরশাল নগরীেত িশ� গৃহকম�েক রা�ায় �কােশ্য
মারধেরর অিভেযাগ 

সংিক্ষ� িববরণ: বিরশাল নগরীেত পালােনার সময় িশ� গৃহকম�েক 

রা�ায় �কােশ্য মারধেরর অিভেযাগ উেঠেছ। সংবাদপে� �কািশত 

সংবােদ জানা যায়, িনযৰ্াতেনর িশকার িশ� গৃহকম�র নাম মিন 

(১১)। েস বাবুগঞ্জ উপেজলার ম�� হাওলাদােরর েমেয়। েস �পাতলী 

এলাকায় িডিবর পিরদশৰ্ক িমজানুর রহমােনর বাসায় কাজ করত। তােক 

িনয়িমত বকাঝকা করা হেতা। এক সমেয় েস বাসা েথেক পািলেয় যায়। 

এরপর তােক নগরীর েচৗমাথা এলাকায় ধের িমজানুর রহমােনর �ী 

রা�ায় �কােশ্য মারধর কেরন। এ সময় তার েছেলও তােক মারধর 

কেরন। এ সময় উপি�ত েলাকজন বাধা িদেত েগেল পিরদশৰ্েকর 

�ী ও েছেল �ানীয়েদর সে� দবুৰ্্যবহার কেরন। অিভযু� গৃহক��র 

�ামী েজলা িডিবর পিরদশৰ্ক িমজানুর রহমান জািনেয়েছন, িতনিদন 

আেগ িশ��েক তার মা-বাবা আমার বাসায় েরেখ যান। আমার �ী 

অসু�। গতকাল সকােল েস িরেপাটৰ্ েদখােনার জন্য বাইের েবর হেল 

আিম বাসায় একট� ঘুিমেয় পেড়িছলাম। এ সুেযােগ িশ�� ঘেরর 

বাইের েবর হেয় যায়।

বিণক বাতৰ্ া, ৯ জলুাই ২০২১

২৬. চ��ােম  িচিকৎসেকর িব�ে� গৃহকম�েক
িনযৰ্াতেনর অিভেযাগ

সংিক্ষ� িববরণ: চ��াম নগেরর চা�গঁাও আবািসক এলাকায় 

িকেশারী গৃহকম�েক িনযৰ্াতেনর অিভেযাগ ওেঠ নািহদা আ�ার েরনু 

(৩৪) নােমর এক িচিকৎসেকর  িব�ে� । িতিন চ��াম েমিডক্যাল 

কেলজ (চেমক) হাসপাতােল কমৰ্রত। িনযৰ্াতেনর িশকার গৃহকম� 

তসিলমা আ�ােরর (১৪) বািড় েলাহাগাড়া উপেজলায়। তার বাবা 

আ�লু গিণ চা�গঁাও থানায় দােয়র করা অিভেযােগ জানান, গত 

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১



৩০

সংিক্ষ� িববরণ: গাজীপুর কািশমপুর বাজার এলাকা েথেক গত 

১৮ এি�ল গৃহকম�র লাশ উ�ার কেরেছ কািশমপুর থানা পুিলশ। গৃহকম� 

চ�না রানী (১১) কািলয়াৈকর উপেজলার কালামপুর এলাকার ন� 

বমৰ্েনর েমেয়। পুিলশ তার লাশ গাজীপুর শিহদ তাজউ�ীন আহমদ 

েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগৰ্ পা�েয়েছ। পুিলশ ও িনহেতর 

�জনরা জানায়, কািশমপুর বাজার এলাকায় সত্যন�ন দােসর 

বািড়েত ৩-৪ বছর আেগ কাজ েনয় গৃহকম� চ�না রানী। ঘটনার িদন 

স�্যায় ঘেরর আড়ার সে� গলায় ওড়না েপঁিচেয় আত্মহত্যা কের 

চ�না রানী। তেব কী কারেণ আত্মহত্যা কেরেছ তা বলেত পারেছ 

না পুিলশ। চ�নার �জন িবের� চ� বমৰ্ন বেলন, েস আত্মহত্যা 

কেরেছ, নািক হত্যা করা হেয়েছ, তা রহস্যজনক। কািশমপুর থানার 

ওিস মাহবুেব েখাদা জানান, ওই গৃহকম� ফঁাস িদেয় আত্মহত্যা কেরেছ। 

আত্মহত্যার কারণ জানা যায়িন। থানায় মামলা হয়িন

যুগা�র, ১৮ এি�ল ২০২১

২৭. রাজধানীর রামপুরায় িচ�নািয়কা একার িব�ে�
গৃহ�িমক হােজরা েবগমেক িনযৰ্াতেনর অিভেযাগ 

সংিক্ষ� িববরণ: রাজধানীর রামপুরায় হােজরা েবগম (৩০) 

নােমর এক গৃহকম�েক িনযৰ্াতেনর  অিভেযাগ উেঠেছ িচ�নািয়কা 

একার িব�ে�। হােজরা েবগম �পিরবাের থােকন হািতরিঝল 

উলুন এলাকায়। �ামী রিফক িরকসা চালান। অভাব অনটেনর         

সংসার।  সংসােরর একট� সুেখর আশায় রাজধানীর রামপুরার 

িনঝুম এলাকায় গত িতনমাস ধের িচ�নািয়কা একার বাসায় 

খ�কালীন কাজ কের আসেছন। শিনবার দপুুের ঘের থাকা না 

থাকা ও অিতির� কাজ িনেয় কথা কাটাকা�র একপযৰ্ােয় নািয়কা 

একা তােক কাজ করেত হেব না বেল জানান। গৃহকম� হােজরা 

বছর জলুাই মােস েমেয়েক ডা. নািহদার বাসায় কাজ করার জন্য 

িদেয় আেসন। িতন মাস ধের িতিন েমেয়র সে� েযাগােযাগ করেত 

পারিছেলন না। ঘটনার িদন দপুুের েমেয়র েখঁােজ ওই বাসায় 

যাওয়ার পর নারী িচিকৎসক তােক িব�াি�মূলক কথা বেলন। �ায় 

দইু ঘ�া বাসার সামেন অব�ােনর পর েমেয়েক বাসার েবলকিনেত 

েদেখ িনেচ েনেম আসেত বেলন। েমেয়� েদৗেড় িনেচ েনেম আসেত 

চাইেল তােক চড়-থা�ড় েমের বাসায় আটেক রােখন িচিকৎসক। আ�লু 

গিন েমেয়র কাছ েথেক জানেত পােরন, গত ১৮ জলুাই ে�িসং 

েটিবেলর িনেচ পেড় যাওয়া এক� কাজল ঘর পির�ােরর সময় 

েস পায়। েকৗত�হলবশত কাজল� েস িনেজ ব্যবহার কের। এেত 

কু্ষ� হেয় নািহদা তােক মারধর কের জখম কেরন এবং গলা �েপ   

ধেরন। পর িদন তােক চা�গঁাও আবািসক এলাকার এক� েসলুেন 

িনেয় মাথা ন্যাড়া কের েদন। েসলুেন িগেয় মুখ খুলেল �ােণ েমের 

েফলার �মিক েদন িচিকৎসক নািহদা। এরপর েথেক তােক বাসায় 

আটেক রাখা হয়। 

কােলর ক�, ২৩ জলুাই ২০২১



৩১

২৮. গৃহকম�র রহস্যজনক মৃত� ্য

সাভাের ৯ তলা ভবন েথেক পেড় এক িকেশারী গৃহকম�র মৃত� ্য 

হেয়েছ। গৃহকম�র নাম রািজয়া (১৪)। সাভােরর িশমুলতলা 

আরআরিপ গােডৰ্ ন নােমর ভবেন এ ঘটনা ঘেট। িনহত রািজয়া 

িসরাজগঞ্জ েজলার উ�াপাড়া উপেজলার চি�পুর �ােমর রাজ ু

সরকােরর েমেয়। েস আরআরিপ গােডৰ্ ন ভবেনর ১৫/১ ফ্ল্যােট 

আজমল েহােসেনর বাসায় �ায় ৬ বছর ধের কাজ করত বেল 

জানা েগেছ।  এলাকাবাসীর অিভেযাগ, এ� রহস্যজনক মৃত� ্য। 

তদ� করেল মূল রহস্য উদঘাটন হেত পাের। থানার উপ-পিরদশৰ্ক 

ওবায়দলু ইসলাম জানান, খবর েপেয় ঘটনা�ল েথেক মরেদহ� 

উ�ার করা হয়। এ ঘটনায় তার মরেদহ� ময়�দে�র জন্য ঢাকা 

েমিডেকল কেলজ মেগৰ্ পাঠােনা হেয়েছ। 

সমকাল, ৫ আগ� ২০২১ 

সংিক্ষ� িববরণ: রাজধানীেত এক� বাসায় হািসনা েবগম (৭) 

নােমর এক িশ� গৃহ�িমকেক িনযৰ্াতেনর  ঘটনা ঘেটেছ। হািসনার 

বািড় লালমিনরহােটর কালীগেঞ্জর েগাড়ল ইউিনয়েনর বলাইেয়রহাট 

�ােম। সংসাের অভাব-অনটেনর কারেণ নািন আেমনা েবগেমর বািড় 

থাকত হািসনা। �াম� আিদতমারী উপেজলার েভলাবািড় ইউিনয়েন 

২৯. রাজধানীেত হািসনা েবগম নােম এক িশ� গৃহ�িমকেক িনযৰ্াতন

বেকয়া েবতন চাইেল একা েরেগ িগেয় হােজরােক আঘাত কেরন, 

এেত তার ডান হাত ও মাথায় আঘাত লােগ। িবষয়� েটর েপেয় 

আশপােশর েলাকজন ৯৯৯ ন�ের েফান কের পুিলশেক সংবাদ 

েদয়। পের হািতরিঝল থানার পুিলশ সে�্য ৭ টায় হােজরা েবগমেক 

আহত অব�ায় উ�ার কের িচিকৎসার জন্য ঢাকা েমিডেকল 

কেলজ হাসপাতােল পাঠায়। 

সমকাল, ৩১ জলুাই ২০২১



৩২

৩০. নােটাের শ্যামলী খাত�ন নােম এক িকেশারী
গৃহ�িমকেক িনযৰ্াতন

সংিক্ষ� িববরণ: নােটাের শ্যামলী খাত�ন (১২) নােমর এক িকেশারী 

গৃহ�িমকেক িনযৰ্াতেনর ঘটনা ঘেটেছ । শ্যামলী খাত�ন নােটার সদর 

উপেজলার পাইেকারেদাল �ােমর মিঞ্জল েহােসন ও নািগৰ্স খাত� েনর 

েমেয় । অভাব-অনটেনর কারেণ িতন বছর আেগ শ্যামলীেক এসআই 

খ�কার আিতকুর রহমােনর বাসায় গৃহকম�র কােজ েদন। �থমিদেক 

কেয়ক মােসর েবতন েদয়া হেলও পের েবতন পাঠােনা ব� কের 

েদওয়া হয়। শত অনুেরােধর পেরও ওই িকেশারীেক তঁার মা-বাবার 

সে� েদখা করেত েদওয়া হেতা না। আ�েনর েছঁকা েদওয়াসহ তােক নানা 

িনযৰ্াতন চালােনা হেতা। শ� কের কঁাদেল িনযৰ্াতেনর মা�া বাড়ােনা 

হেতা। িতন বছর ধের তােক নানা অজহুােত শারীিরক িনযৰ্াতন করা 

হেয়েছ।  শ্যামলীেক তার পিরবার েদখেত চাইেল গত ৮ েসে��র 

অবি�ত। �ায় এক বছর আেগ িশ� হািসনােক ঢাকার বাসায় িনেয় 

যান পুিলশ পিরদশৰ্ক আজাহার আলী। েসখােন গত এক বছর ধের 

িশ� গৃহ�িমেকর কাজ করেতা হািসনা েবগম। িবিভ� অজহুােত 

গৃহক�� েডইজী মিণ �ায় �িতিদনই তােক মারধর করেতন। পান 

েথেক চ�ন খসেলই েপটােনা হেতা। কখনও সুপাির কাটার সরতা িদেয় 

সারা শরীের আঘাত করেতন গৃহক��। �ধু তাই নয়, কখেনা কখেনা 

কেয়েলর আ�ন ও গরম খুি� িদেয় ছঁ্যাকাও েদওয়া হেতা। িদেনর পর িদন 

এভােব অমানিবক িনযৰ্াতন চলত এই িশ��র ওপর। িনযৰ্াতেনর 

পাশাপািশ িদেনর েবিশরভাগ সময় তােক েকােনা খাবার েদওয়া 

হেতা না। িদন েশেষ রােতর েবলা িমলত সামান্য ভাত। তেব জটুত না 

েকােনা তরকাির। গত ২৯ আগ� দপুুের পুিলশ পিরদশৰ্ক আজহার 

আলী তঁার �াইেভট কােরর চালক িরয়াজলু ইসলােমর মাধ্যেম 

হািসনােক তার নািনর কােছ েপৗ�েছ েদন । এ সময় �ানীয়রা িশ��র 

সারা শরীের আঘােতর িচহ্ন েদখেত েপেয় তােক হাসপাতােল ভিতৰ্  

করান। 

�থম আেলা, ১ েসে��র ২১



৩৩

৩১. ময়মনিসংেহ ১১ বছর বয়সী এক িশ� গৃহকম�র
শরীর ে�ড িদেয় েকেট িনযৰ্াতন

িবকােল পিরবােরর সােথ েদখা করার জন্য শ্যামলীেক তার মােয়র 

কােছ িনেয় যান গৃহক�� সুিম েবগম। শ্যামলী িনযৰ্াতেনর বণৰ্না িদেত 

�� করেল সুিম েবগম েজার কের শ্যামলীেক েসখান েথেক িনেয় 

যাওয়ার েচ�া কেরন। একপযৰ্ােয় �ােমর েলাকজন ঘটনা� জানার 

পর বুধবার স�্যায় সুিম েবগম ও তঁার মােক আটক কের রােখন, 

পের �ামবাসী তােদর পুিলেশ হ�া�র কেরন। 

�থম আেলা, ৯ েসে��র ২১

সংিক্ষ� িববরণ: ময়মনিসংেহ ১১ বছর বয়সী এক িশ� গৃহকম�র 

শরীর ে�ড  িদেয় েকেট িনযৰ্াতেনর অিভেযাগ উেঠেছ । সংসাের 

অভাব-অনটেনর কারেণ �িতেবশী েসাহােগর মাধ্যেম মািসক এক 

হাজার টাকা চ� ি�েত ওই িশ�েক িতন মাস আেগ ময়মনিসংহ 

সদেরর এক� বাসায় পাঠােনা হয়। ওই বাসার গৃহকতৰ্ া িলট�  ও 

গৃহক�� আসমা আ�ার। আসমার বািড় তঁােদর এলাকায়। আসমা 

ময়মনিসংহ েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল কমৰ্রত। তঁারা ময়মনিসংহ 

শহেরর চরপাড়া এলাকায় থােকন। পুিলেশর সহায়তায় ওই িশ�েক 

অেচতন অব�ায় উ�ার করা হয়। পের তােক ফুলবািড়য়া উপেজলা 

�া�্য কমে�ে� ভিতৰ্  করা হয়। এিদেক িশ�� েয বাসায় কাজ 

করত, েসই বাসার গৃহক�� পলাতক। িশ��র পিরবার জানান, 

িশ��েক িনযৰ্াতেনর পর েস অেচতন হেয় পড়েল তােক ময়মনিসংহ 

েথেক ফুলবািড়য়ায় বািড়র পােশ েফেল রােখন আসমা। পের আশপােশর 

েলাকজন তােক উ�ার কের পুিলেশর সহায়তায় ফুলবািড়য়া 

উপেজলা �া�্য কমে�ে� ভিতৰ্  কেরন। ফুলবািড়য়া উপেজলা �া�্য 

কমে�ে�র কতৰ্ ব্যরত এক িচিকৎসক বেলন, িশ��র শরীেরর 

ক্ষত�েলা �িকেয় েগেলও েস পু�হীনতায় ভ�গেছ। তার শারীিরক 

অব�া েবিশ দবুৰ্ল। 

�থম আেলা, ১১ েসে��র ২১



৩৪

৩২. রাজধানীর �ীন েরােড সািদয়া নােম এক গৃহ�িমেকর
রহস্যজনক মৃত� ্য 

সংিক্ষ� িববরণ: রাজধানীর কলাবাগােনর �ীন েরােড সািদয়া (১৭) 

নােমর এক গৃহকম�র লাশ উ�ার হেয়েছ । সংবাদপে� �কািশত 

সংবােদ জানা যায়, রাজধানীর �ীন েরাড এলাকায় িমজৰ্া আেমর 

আলীর বাসায় গত িতন বছর ধের গৃহ�িমেকর কাজ করেতন 

সািদয়া (১৭)। ম�লবার রাত সােড় ৮ টার িদেক পিরবােরর সদস্যরা 

গৃহকম�র কেক্ষ িসিলং ফ্যােনর ঝুল� অব�ায় েদখেত পায়। উ�ার 

কের �ানীয় এক� হাসপাতােল িনেল কতৰ্ ব্যরত িচিকৎসক তােক 

মৃত েঘাষণা কেরন।   

ই েত্তফাক, ১৩ অে�াবর ২১

৩৩. বিরশােল িশ� গৃহকম� মিরয়মেক �কােশ্য িনযৰ্াতন 

সংিক্ষ� িববরণ: বিরশাল নগরীেত ১৪ বছেরর িশ� গৃহকম� 

মিরয়মেক রা�ায় �কােশ্য মারধর কেরেছন গৃহক��। িনযৰ্াতেনর 

িশকার িশ� মিরয়ম েন�েকানার দগুৰ্াপুর উপেজলার রিফকুল 

ইসলােমর েমেয়। েস কেয়ক িদন আেগ হািজবািড় গিলেত যুনযুরাইন 

ভবেনর মািলক এেকএম �মায়ুন কবীেরর বাসায় েথেক গৃহকম�র 

কাজ �� কের। �মায়ুন কবীর নগরীর সাগরিদ ইউিনয়ন মাধ্যিমক 

িবদ্যালেয়র অবসর�া� �ধান িশক্ষক। �ানীয়রা জানান,মধ্যরােত 

সড়েকর ওপর গৃহকম� মিরয়মেক েবদম মারধর করিছেলন �মায়ুন 

কবীেরর �ী। মিরয়েমর চ�ল ধের একািধকবার মা�র সে� আঘাত 

করা হয়। এ সময় পােশ দঁািড়েয় িশ��েক অ�াব্য ভাষায় গালাগাল 

করিছেলন �মায়ুন কবীর। �ানীয়েদর অিভেযাগ, �মায়ুন কবীেরর 

জামাতা চ��াম েমে�াপিলটন পুিলেশর ঊ�ৰ্তন কমৰ্কতৰ্ া। এ কারেণ 

ক্ষমতার �ভােব �মায়ুন দ�িতর সে� �িতেবশীেদর সুস�কৰ্  েনই। 

তারা ঘটনা� তাৎক্ষিণক বিরশাল মহানগর থানা পুিলেশর ঊ�ৰ্তন 

কতৃৰ্ পক্ষেক জানােল পুিলশ এেস িশ��েক উ�ার কের িনেয় যায়। 

উ�ােরর পর মিরয়ম পুিলশেক জািনেয়েছ, েস পঁাচ-ছয় িদন আেগ 



৩৫

৩৪. ঢাকায় গৃহকম�র কােজ িগেয় িশ� জালােলর এ কী হাল!

ওই বাসােত গৃহকম�র কােজ েযাগ েদয়। এরই মেধ্য �মায়ুন কবীেরর 

�ী তােক কেয়ক দফা মারধর কেরেছ। ঘটনার িদন স�্যায় বাসার 

১০ ভির �ণৰ্ালংকার ও নগদ ১০ লাখ টাকা চ� িরর অিভেযাগ ত� েল 

তােক মারধর করেল েস পালােনার েচ�া কের। আশপােশর বািড়েত 

আ�য় চাইেলও হয়রািনর ভেয় েকউ তােক আ�য় েদয়িন। েস রাত 

১১টার িদেক �মায়ুন কবীেরর বাসার সামেন দঁািড়েয় থাকেল তােক 

রা�ার ওপরই মারধর করা হয়। 

যুগা�র, ১৩ নেভ�র  ২০২১

গাইবা�ার েগািব�গঞ্জ উপেজলার দরব� ইউিনয়েনর মধ্যপাড়া 

�ােমর িসরাজ উি�েনর ১৩ বছেরর স�ান জালাল িময়া। ঢাকার 

ধানমি�র এক বাসায় গৃহকম�র কাজ করত। গত ৬ েম সকােল 

জালালেক ঢাকা েথেক অপিরিচত এক যুবক �ােমর বািড় েপৗ�েছ 

েদয়। বািড় েপৗ�ছার পর িনেজর েছেলেক িচনেত পারিছেলন না 

জালােলর মা েগালািপ েবগম। িনযৰ্াতেন তার স�ােনর েচহারা 

দিূভৰ্ ক্ষপীিড়ত িশ�র মত হেয় েগেছ। বুেকর হাড় এক� এক� 

কের েগানা যাি�ল। কথা বলার শি�ট�কু িছল না। এমনিক দঁািড়েয় 

থাকেতও ক� হি�ল তার। জালােলর মা েগালািপ েবগম জানান, 

২০১৯ সােলর মােচৰ্  �িতেবশী েগালজার রহমােনর �ী সািহদা 

েবগেমর মাধ্যেম ধানমি�েত কাজ েনয় জালাল। কথা িছল েসখােন 

েস গাইবা�ার পলাশবািড় উপেজলার মিফজলু হেকর েছেল েমাঃ 

িরয়ােদর বাসায় েথেক পড়ােশানা করেব আর এক বছর বয়েসর 

িশ�র সে� েখলাধুলা করেব। এ জন্য �িত মােস েস িতন হাজার 

টাকা পােব। যাওয়ার পর কারেণ-অকারেন িরয়াদ ও তার �ীর 

িনযৰ্াতেনর িশকার হয় জালাল। বািড়েত েযেত চাইেল তারা বলত, 

সামেনর মােস যােব। এভােব েকেট েগেছ ২৫ মাস। মা-ভাইেয়র 

সােথ েফােন কথা বলার সময় জালালেক ভয়-ভীিত েদখােনা হেতা, 

যােত িনযৰ্াতেনর কথা না বেল। এমনিক ঢাকার �কানাটাও েদয়া 

হয়িন। 

েদশ �পা�র, শিনবার ৪ িডেস�র ২০২১



৩৬

৩৫. রাজধানীেত পারিভন আ�ার েফি� নােম
এক গৃহ�িমেকর মৃত� ্য

সংিক্ষ� িববরণ: রাজধানীর �লশােনর িনেকতেন েফি� (৩০) 

নােমর এক গৃহকম�র মৃত� ্যর ঘটনা ঘেটেছ।  সংবাদপে� �কািশত 

সংবােদ জানা যায়, েদড় বছর আেগ অভােবর তাড়নায় �ামী 

স�ানসহ ঢাকায় আেসন পারিভন আ�ার েফি�। �লশােনর 

িনেকতেনর ৬নং সড়েকর ১৫নং বািড়র এ-১/ ফ্ল্যােট গৃহকতৰ্ া ৈসয়দ 

জসীমুল হাসান ও ৈসয়দা সািমনা হাসােনর বাসায় গৃহকম�র কাজ 

েনন। িনহত পারিভন আ�ার েফি�র �ামী েমািমনুল জানান তােক 

িবিভ� সময় মারধর করেতা। ওই বাসায় কাজ েনওয়ার পর েথেক 

েদখা করেত েদওয়া হেতা না। গৃহকতৰ্ া ৈসয়দ জসীমুল হাসােনর 

সােথ গৃহকম� েফি�র অৈনিতক স�কৰ্  রেয়েছ বেল সে�হ করেতন 

গৃহক�� ৈসয়দা সািমনা হাসান। এ িনেয় ঝগড়াঝঁা�র একপযৰ্ােয় 

সািমনা হাসান গৃহকম�েক লা� িদেয় েবদম মারধর কেরন। এেত 

তাৎক্ষিণকভােব জ্ঞান হারায় গৃহকম�। এরপর তার বুেক েজাের চাপ 

িদেল পারভীেনর বুেকর হাড় েভেঙ যায় এবং তার মৃত� ্য হয়। ঘটনার 

পর গৃহকতৰ্ া ও গৃহক�� শলাপরামশৰ্ কের লাশ �াইভার রমজান 

আলীর সহায়তায় �াইেভট কাের কের িদয়াবাড়ী এলাকায় ঝাউবেন 

েফেল আেসন। 

সমকাল, ৬ িডেস�রর ২০২১

৩৬. সাভাের ��া নােম এক  গৃহ�িমকেক িনযৰ্াতন

সংিক্ষ� িববরণ: ঢাকার সাভােরর তালবাগ এলাকায় ��া (১৯) 

নােম একজন গৃহকম� পুিলশ সদেস্যর বািড়েত পাশিবক িনযৰ্াতেনর 

িশকার হেয়েছন বেল অিভেযাগ উেঠেছ। সংবাদপে� �কািশত 

সংবােদ জানা যায়,��া জামালপুর েজলার েদওয়ানগঞ্জ থানার 

চরব�র �ােমর মৃত িময়ার েমেয়। অভােবর তাড়নায় েদড় বছর 

পূেবৰ্ বাসাবািড়েত কাজ করেত �� কেরন ��া। ��া েবগম ঘটনার 

িদন সকােল িডম রা�া করেত েদির হওয়ায় সুই� েবগম �� 



৩৭

৩৭. রাজধানীর প�ন এলাকার এক� বাসায় সািদয়া আ�ার নােম
এক গৃহকম�র রহস্যজনক মৃত� ্য

বানােনার কােঠর েবলন িদেয় তার হােত আঘাত কের। এেত ��া 

হােত ��তর আঘাত পায়। পরবত�েত অিভযু� পুিলশ সদেস্যর 

�ী সুই� েবগম তােক কাপড় পির�ার করেত বেল। িক� হােত 

আঘাত�া� হওয়ায় ��া কাজ করেত পারেব না জানােল আবারও 

কােঠর েবলন িদেয় ��ােক মারধর কের সুই� েবগম। এেলাপাতািড় 

মারধেরর ঘটনায় শরীেরর িবিভ� �ানসহ মাথা ও েচােখ ��তর 

আঘাত েপেলও তােক েকান িচিকৎসা না কের উে�া িবষয়� 

কাউেক জানােল �াণনােশর �মিক িদেয় বাসায় আটেক রাখা     

হয়। সকােল বািড়েত েকউ না থাকায় েকৗশেল বাসা েথেক েবর হেয় 

�ানীয় এক� িরকশার গ্যােরেজ আেসন ��া। পের েসখান েথেক 

�ানীয়েদর সহায়তায় থানায় িগেয় মারধর ও িনযৰ্াতেনর িবষয়� 

জািনেয় এক� িলিখত অিভেযাগ দােয়র কেরন।

সমকাল, ১১ িডেস�র  ২০২১

সংিক্ষ� িববরণ: রাজধানীর প�েনর এক� বাসায় সািদয়া আ�ার 

(১৬) নােম এক গৃহকম�র রহস্যজনক মৃত� ্য হেয়েছ। সংবাদপে� 

�কািশত সংবােদ জানা যায় ‘সািদয়া ফিরদপুেরর বািস�া সাইদলু 

ইসলােমর েমেয়। েস েবশ কেয়ক মাস ধের এক� বািড়েত গৃহকম� 

িহেসেব কাজ করত। ঘটনার রােত বাসায় একাই িছল েস। গৃহকতৰ্ া 

পিরবারসহ নারায়নণগেঞ্জর এক� অনু�ােন িগেয়িছেলন। েসখান 

েথেক রাত সােড় ১০টার িদেক তঁারা বাসায় িফের েদেখন েয, দরজা 

েভতর েথেক ব�।’ ‘অেনকক্ষণ ডাকাডািক কেরও েকােনা শ� না 

েপেয় বাসার িনরাপত্তাকম�েক সে� িনেয় িমি� এেন �েমর দরজা 

েখালান। পের �েমর েভতের ফ্যােনর সে� ওড়না েপঁিচেয় গলায় 

ফঁাস েদওয়া অব�ায় সািদয়ােক েদখা যায়। থানায় খবর িদেল 

পুিলশ মরেদহ উ�ার কের মেগৰ্ পাঠায়। �াথিমকভােব 



৩৮

৩৮. ঢাকার িমরপুর-২ এলাকার এক� বাসায়
আকিলমা নােমর ১১ বছেরর এক িশ� গৃহকম� িনমৰ্ম িনযৰ্াতন 

এ� আত্মহত্যা বেল ধারণা করা হে�। িব�ািরত তদে�র পর ও 

ময়নাতদে�র �িতেবদন েপেল িনি�ত হওয়া যােব।’

সমেয়র আেলা, ১৯ িডেস�র ২১

সংিক্ষ� িববরণ: ঢাকার িমরপুর-২ এলাকার এক� বাসায় 

আকিলমা নােমর ১১ বছেরর এক িশ� গৃহকম� িনমৰ্ম িনযৰ্াতেনর 

িশকার হেয়েছ বেল অিভেযাগ পাওয়া েগেছ। সংবাদপে� �কািশত 

সংবােদ জানা যায়, আকিলমা সদর উপেজলার বাহারবাগ 

�ােমর কুবাদ েশেখর েমেয়। অন্যিদেক অিভযু� িলিপ খাত�ন 

শহেরর কেলজপাড়ার মাসুদরু রহমান বাবুর �ী। বাবু এক� ওষুধ 

ক�ািনেত ঢাকায় কমৰ্রত। মা�রা সদর উপেজলার বাহারবােগ 

িশ� গৃহকম� আকিলমার (১১) ওপর গত ১৮ মাস ধের অমানুিষক 

িনযৰ্াতন চালােনা হেয়েছ। ঢাকার িমরপুর এলাকার ভাড়া বাসায় 

এই িনযৰ্াতন চালােনা হয়। িনযৰ্াতেনর িশকার গৃহকম� আকিলমা 

বেল, ‘কাজ একট� এিদক-েসিদক হেলই আমাের মারত। বড় 

বড় সুই, ছ� িরর আগা িদেয় েখঁাচা মারত আর ছঁ্যাকা িদত। েখেত 

েদির হেলও মারত।’ আকিলমার দািদ মেনায়ারা েবগম বেলন, 

‘আকিলমার ওপর তারা েয িনযৰ্াতন কেরেছন তা েকােনা মানুষই 

পাের না। আমরা তােদর িবচার চাই।’ 

কােলর ক�, ২৫ িডেস�র ২১
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ঢাকা শহের কমৰ্রত গৃহ�িমকেদর উপর ২০২১ সােল িবল্ স 

পিরচািলত এক সমীক্ষায় েদখা েগেছ েয, গৃহ�িমকেদর গড় মজিুর 

�িত মােস ৪৫০০ টাকার িকছ�  েবশী এবং এেদর ৯০ শতাংশই 

৭০০০ টাকার কম মজিুর েপেয় থােকন। তেব েযসব গৃহ�িমেকর 

কািরগরী �িশক্ষণ রেয়েছ তােদর গড় আয় অ�িশিক্ষতেদর ত�লনায় 

ভাল। িনেয়াগকারীর সােথ েকান িলিখত চ� ি� েনই ৯৯ শতাংেশর 

েবশী গৃহ�িমেকর । কমৰ্েক্ষে� দঘুৰ্টনায় ক্ষিত�� হেল তােদর জন্য 

েকান ক্ষিতপূরেণর ব্যব�া েনই। সেবতন মাতৃ�কালীন ছ��রও 

ব্যব�া েনই। এ ছাড়া অ�তঃ ২৮.২ শতাংশ গৃহ�িমেকর মজিুর �াস 

েপেয়েছ েকািভড-১৯ অিতমারী পিরি�িতর সময়। রাজধানীর ২৮৭ 

জন গৃহ�িমেকর ওপর “গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত বা�বায়ন 

িনরীক্ষা এবং উওরেণর উপায়”  শীষৰ্ক এই সমীক্ষা পিরচালনা 

করা হয়। সমীক্ষায় অংশ�হণকারীেদর মেধ্য ৬০ শতাংশ িছেলন 

অনাবািসক (িলভ আউট) এবং ৪০ শতাংশ িছেলন আবািসক 

(িলভ ইন) গৃহ�িমক। সমীক্ষায় েদখা েগেছ, মা� ১৪ শতাংশ 

গৃহ�িমক সরকার েঘািষত এই নীিত স�েকৰ্  জানেলও তােদর 

িনেয়াগকারীরা এ স�েকৰ্  িকছ�ই জােনন না। সমীক্ষায় আরও 

েদখা েগেছ, আবািসক গৃহ�িমকেদর মেধ্য ৩৮.৬ শতাংেশর বয়সই 

১৮ বছেরর নীেচ । 

গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত বা�বায়ন িনরীক্ষা
এবং উওরেণর উপায় শীষৰ্ক গেবষণা
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গেবষণায় েদখা যায়, ৭২.২ শতাংশ গৃহ�িমেকর মজিুর কােজর 

ধরেণর িভিত্তেত িনধৰ্ািরত হেয় থােক; এ ছাড়াও কমৰ্ঘ�ার 

ওপর িভিত্ত কের ৬.১ শতাংেশর এবং তৃতীয় পেক্ষর মাধ্যেম ৮.১ 

শতাংেশর মজিুর িনধৰ্ািরত হেয় থােক। আবািসক গৃহ�িমকেদর 

মেধ্য ২০ শতাংেশর মজিুর পার�িরক সমেঝাতার িভিত্তেত 

িনধৰ্ািরত হয়; তেব লক্ষণীয় েয, এই সব আবািসক গৃহ�িমকেদর 

মেধ্য ১৩.৬ শতাংশ েকান মজিুর পান না, তারা �ধুমা� থাকা 

ও খাওয়ার িবিনমেয় �ম িদেয় থােকন। তেব সমীক্ষায় েদখা 

েগেছ, েয সকল গৃহ�িমক �িশক্ষেণ অংশ িনেয়েছন তােদর 

গড় আয় অ�িশিক্ষতেদর ত�লনায় ভাল এবং েযসব গৃহ�িমক 

িবিভ� ৈবদ্ুযিতক য�পািত বা গৃহ�ািল স�িকৰ্ ত  িজিনেসর উপর 

�িশক্ষণ েপেয়েছন তারা ৯০০০ টাকার েবিশ উপাজৰ্ন কেরেছন, 

েযখােন গড় মজরুী ৪৬২৯ টাকা। 

গৃহ�িমক এবং িনেয়াগকারীর

মেধ্য েকান িলিখত চ� ি� েনই

অেধৰ্েকর েবশী আবািসক এবং  িতন-চত�ৰ্ থাংশ 
অনাবািসক গৃহ�িমক িনপীড়েনর িশকার  

৩৮.৬ শতাংশ আবািসক গৃহ 
�িমেকর বয়স ১৮ বছেরর নীেচ

কমেক্ষে� দঘুৰ্টনার িশকার

গৃহ�িমকরা েকান ক্ষিতপূরণ পান না

আবািসেকর েচেয় অনাবািসক 
গৃহ�িমেকর মজিুর েবশী

কমপেক্ষ িতন ধরেণর কাজ কেরন যারা, 
তােদর মজিুর ত�লনামুলক েবশী

১৪ শতাংশ গৃহ�িমক সরকার 
গৃিহত সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত 

স�ৰ্েক জানেলও িনেয়াগকারীরা 
জােনন না

 গৃহ�িমকেদর সেবতন

মাতৃ�কালীন  ছ�� েনই
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গৃহ�িমকেদর মা� ০.৭ শতাংেশর িনেয়ােগর েক্ষে� িনেয়াগকতৰ্ ােদর 

সােথ িলিখত চ� ি�র কথা জানা যায়। সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, 

েবিশরভাগ আবািসক গৃহ�িমক(৫১.৩ শতাংশ) তােদর �জনেদর 

�ারা িনেয়াগ েপেয়েছন এবং েবিশরভাগ অনাবািসক গৃহ�িমক 

(৪৩.৪ শতাংশ) অন্যান্য গৃহ�িমেকর মাধ্যেম িনেয়াগ েপেয়েছন। 

এ ছাড়াও ৬৪ শতাংশ গৃহ�িমেকর েকান সা�ািহক বা মািসক ছ��     

েনই। আবািসক গৃহ�িমকেদর মেধ্য ৩৮.৬ শতাংেশর বয়সই ১৮ 

বছেরর নীেচ । 

গেবষণায় আরও েদখা যায়, অ�তঃ ৩১.৫৮ শতাংশ আবািসক 

এবং ৩৬.৪২ শতাংশ অনাবািসক গৃহ�িমক বেলেছন, তােদরেক 

শারীিরক ও মানিসক চাপ িনেয় ই�ার িব�ে� জবরদি�মুলক 

�ম িদেত হেয়েছ। আবািসক গৃহ�িমকেদর ৪১.২৩ শতাংশ এবং 

অনাবািসকেদর ২৪.৮৬ শতাংশ বেলেছন, তারা গািলগালােজর 

িশকার হেয়েছন। ১৮ বছেরর নীেচ যােদর বয়স, তােদর ৫০ শতাংশই 

েকান না েকান ধরেণর িনপীড়েনর িশকার হেয়েছন। উে�খ্য, গৃহকম� 

সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত, ২০১৫ েত উে�খ করা হেয়েছ, ”েকান �েমই 

গৃহকম�র �িত েকােনা �কার অশালীন আচরণ অথবা ৈদিহক 

আঘাত অথবা মানিসক িনযৰ্াতন করা যােব না। তেব েদখা েগেছ, 

গৃহ�িমকেদর কােজর �কৃিত অনুযায়ী তােদর অিভেযাগ করার 

সুেযাগ খুবই সীিমত। উে�খ্য, আমােদর েদেশ গৃহ�িমকেদর অবদান 

�স েডােমি�ক ে�াডা� (িজিডিপ) এর অ�ভ�ৰ্ �  নয়। িবিভ� 

আনু�ািনক খােত িনযু� �িমকরা কল্যাণ তহিবেলর পিরিধেত 

থাকেলও গৃহ�িমকেদর জন্য এ জাতীয় েকানও সুিনিদৰ্ � তহিবল 

েনই। 

এ গেবষণায়, গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত, ২০১৫ এর মেধ্য েয 

সম� সীমাব�তা িচিহ্নত হেয়েছ তা হেলা, �ম স�িকৰ্ ত আইন এবং 

িজিডিপ �া�লেনর েক্ষে� গৃহ�িমকেদর কােজর �ীকৃিত না েদওয়া, 

সবৰ্িন� মজিুর িনধৰ্ািরত না থাকা, গৃহ�িমকেদর 
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প�িতগত পিরসংখ্যােনর অনুপি�িত, ে�ড ইউিনয়ন বা সিমিত 

গঠেনর িবধােনর অভাব, গণমাধ্যেম �চার ও িনরক্ষরতার কারেণ 

নীিত স�েকৰ্  �িমকেদর সেচতনতার অভাব, হয়রািন, িনযৰ্াতন, 

জবরদি�মুলক �েমর জন্য কতৃৰ্ পেক্ষর ব্যব�া �হেণর অভাব, 

আইন �েয়াাগকারী সং�া�িলেত িনব�ণ ও তেথ্যর অভাব, 

মিনটিরং েসেলর কাযৰ্কািরতার অভাব এবং সামািজক অিধকােরর 

অভাব।

েয সকল িবষেয় সুপািরশ করা হেয়েছ তার মেধ্য উে�খেযাগ্য, 

গৃহ�ালী কাজেক যত তাড়াতািড় স�ব এক� েপশা িহসােব �ীকৃিত 

�দান করা, তােদর ে�ড ইউিনয়ন করার অিধকার �দান, জাতীয় 

জিরেপ গৃহ�িমকেদর  পিরি�িত স�েকৰ্  তথ্য সং�েহর জন্য 

সরকােরর উেদ্যাগ েনওয়া, হয়রািন ও িনযৰ্াতেনর অিভেযাগ �দান 

�ি�য়া স�েকৰ্  সেচতনতা বৃি� ও  গৃহ�িমকেদর েহ�লাইন ন�র 

ব্যবহাের সক্ষম কের েতালা, গৃহ�িমকেদর জন্য অিভেযাগ  েক� 

�াপন, এেত মিহলা পুিলশেদর দািয়� �দান ও �িত� ওয়াডৰ্  / 

ইউিনয়ন পযৰ্ােয় ওয়ান �প-সািভৰ্ স চালু করা, গৃহ�িমকেদর েবতন 

কমপেক্ষ গােমৰ্�স খােতর সম পিরমাণ বৃি� করা, েবতেনর ৫০ 

শতাংশ উৎসব েবানাস �দান করা, সরকার কতৃৰ্ ক নূ্যনতম মজিুর 

িনধৰ্ারণ, গভৰ্ কালীন সময়কােল এবং স�ান �সেবর পর কমপেক্ষ 

৬ মােসর সেবতন ছ�� �দান এবং সরকারী উেদ্যােগ গৃহ�িমক 

�িশক্ষণ ও উ�য়ন �িত�ান �াপন করা ইত্যািদ। 
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গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত
২০১৫ বা�বায়েন জাতীয় কমৰ্পিরক�না (ন্যাপ)
এর খসড়া �ণয়ন ও সরকােরর কােছ হ�া�র

িবল্ স সুনীিত �কে�র উেদ্যােগ গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত, 

২০১৫ বা�বায়েন নীিত �েণতা, সরকার ও �ানীয় সরকার কমৰ্কতৰ্ া, 

ে�ড ইউিনয়ন েনতৃবৃ� ও নাগিরক সমােজর �িতিনিধবৃে�র 

সহেযািগতায় এক� জাতীয় কমৰ্পিরক�নার (ন্যাপ) খসড়া গত ২৮ 

মাচৰ্  ২০২১ �ণয়ন করা হয়, যা পরবত�েত ১৯ আগ� ২০২১ �ম ও 

কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী েবগম ম��জান সুিফয়ান, 

এমিপ’র কােছ হ�া�র করা হয়। আশা করা যায়, সরকার এই 

খসড়া কমৰ্পিরক�না� �হণ করেল তা নীিত বা�বায়েনর এক� 

�পেরখা িহেসেব কাজ করেব।  

কমৰ্পিরক�নায় েয সব িবষেয় আেলাকপাত করা হেয়েছ: 

১. নীিত বা�বায়েন �শাসিনক িনেদৰ্শনা ে�রণ।

২. েক�ীয় মিনটিরং েসল-এর কাযৰ্�ম গিতশীল করা।       

৩. িস� কেপৰ্ােরশন, েজলা ও উপেজলা পযৰ্ােয় মিনটিরং �ম 

গঠন।   

৪. �ানীয় সরকার �িতিনিধ কতৃৰ্ ক পিরদশৰ্ন �ম গঠন এবং 

গৃহ�িমকেদর তথ্য সংরক্ষণ।   

৫. গৃহ�িমকেদর উ�ার ও তদ� কাযৰ্�ম পিরচালনা।  

৬. সরকােরর আইন সহায়তা েসল কতৃৰ্ ক িনযৰ্ািতত গৃহ�িমকেদর 

িবনামূেল্য আইন সহয়তা �দান।   

৭. অসু� ও গভৰ্ বতী গৃহ�িমকেদর িচিকৎসা ও স�ানেদর 

উ�িশক্ষায় সহেযািগতা। 

৮. িশ��ম ব� ও পিরদশৰ্ন কাযৰ্�ম চালু।  

৯. অিভেযাগ �হণ ও �িতকােরর ব্যব�া।
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১০. নীিত িবষেয় �চারণা কাযৰ্�ম পিরচালনা।

১১. নীিত বা�বায়েন কািরগির সহায়তা �দান।

�ত্যািশত ফলাফল: 

১২. �ানীয় সরকার ও �শাসেনর কাছ েথেক গৃহ�িমকেদর উপর 

িনযৰ্াতন সংিশ� েকস�িলর ব্যাপাের সহেযািগতা পাওয়া যােব।

১৩. সুনীিত �কে�র হাব, �ম,গৃহ�িমক অিধকার �িত�া 

েনটওয়ােকৰ্  এবং �ানীয় সরকােরর ও �শাসেনর মেধ্য 

কাযৰ্কর েযাগােযাগ, সম�য় ও ব�ন ৈতরী হেব।

১৪. নারী গৃহ�িমকেদরেক �িশক্ষণ ও কমৰ্সং�ােনর মাধ্যেম তােদর 

অিধকার ও মযৰ্াদা �িত�ায় সংগ�ত করা, তােদর িনরাপদ ও 

েশাভন কমৰ্পিরেবশ িনি�ত হেব।

১৫. গৃহকমৰ্েক এক� �ািত�ািনক কাজ িহেসেব অ�ভ�ৰ্ ি� ও 

রা��য় �ীকৃিত এবং নীিত িনধৰ্ারক, সরকার ও সমােজ 

গৃহকেমৰ্র স�ানজনক অব�ান ৈতিরর মাধ্যেম বাংলােদেশর 

নারী গৃহ�িমকেদর সািবৰ্ক কল্যাণ স�ব হেব।
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নীিত িনধৰ্ারক, ে�ড ইউিনয়ন ও
নাগিরক সমােজর �িতি�য়া

আমােদর েদেশ উ�িবত্ত, মধ্যিবত্ত ও িন�িবত্ত সবাই গৃহকম�েদর 

িনেয়াগ েদয় অথৰ্াৎ গৃহকম�েদর সুিনিদ� েকােনা িনেয়াগকারী েনই। 

গৃহকম�েদর সুরক্ষার িবষেয় িচ�া কের মাননীয় �ধানম�ী গৃহকম� 

সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত, ২০১৫ েকিবেনেট অনুেমাদন িদেয়িছেলন। 

সবিদক িবচার িবে�ষণ কের এই নীিতমালার আেলােক আমােদর 

আইন করার িবষেয় এডেভােকিস করেত হেব।  বাংলােদশ �ম 

আইন ২০০৬-এ গৃহ�িমকরা �িমক িহেসেব �ীকৃিত নয়। বতৰ্ মান 

সরকার �ম আইন ২০০৬ সংেশাধন করার উেদ্যাগ িনেয়েছ এবং 

এই �ম আইন সংেশাধেনর সমেয় যােত গৃহ�িমকেদর �িমক 

িহেসেব অ�ৰ্ভ� ি� করা হয় েস িবষেয় আিম সরকােরর কােছ 

সুপািরশসহ সবৰ্া�ক �েচ�া �হণ করেবা।

েমাঃ মুিজবুল হক, সংসদ সদস্য এবং �ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালয় সং�া� সংসদীয় 
কিম�র েচয়ারম্যান 

গৃহ�িমকেদর সািবৰ্ক উ�য়েনর লেক্ষ্য সারােদেশ েমাট 

গৃহ�িমকেদর পিরসংখােনর েবর করা খুবই �েয়াজন। 

গৃহ�িমকেদর েকােনা ছ�� েনই, কােজর িনিদৰ্ � েকােনা সময়সীমা 

েনই, তাই �েয়াজনীয় আইিন কাঠােমার মাধ্যেম এেদর সুিনিদৰ্ � 

েবতন কাঠােমার আওতায় এেন তােদর কােজর িনিদৰ্ � সময়সীমা 

িনধৰ্ারণ করেত হেব। গৃহ�িমকরা কমৰ্েক্ষে� যােত েযৗন হয়রািনসহ 

শারীিরক ও মানিসক িনযৰ্াতেনর িশকার না হয় েস িবষেয় পদেক্ষপ 

�হণ করা �েয়াজন। সবৰ্পির, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর 

িশরীন আখতার, সংসদ সদস্য এবং �াথিমক ও গণিশক্ষা ম�ণালয় সং�া� 
সংসদীয় কিম�র সদস্য 

েজ�তার িভিত্তেত নয়

আইন �েণতা
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গৃহকম�েদর সুরক্ষা ও কল্যাণ িনি�ত করেত এক� সু�ু আইিন 

কাঠােমা �ণয়ন করার িবষেয় আমােদর অেনক িবচার িবে�ষণ 

করা �েয়াজন। কারণ, গৃহকম�েদর কােজর ধরন অন্যান্য 

ইনফরমাল েস�েরর মেধ্যও অেনকটা িভ�। তাই এ েক্ষে� 

বাংলােদশ �ম আইন ২০০৬ সংেশাধেনর মাধ্যেম গৃহকম�েদর 

�িমক িহেসেব অ�ভ�ৰ্ � করার িবষয়� থাকেব নািক গৃহকম�েদর 

সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিতমালার আেলােক পৃথক আইন �ণয়ন করা 

হেব  তা িনেয়  িবচার-িবে�ষণ করা �েয়াজন । �ম আইন ২০০৬-এ 

ইনফরমাল েস�ের কমৰ্রত গৃহকম�েদর িবষয়� পৃথক 

আকাের/আলাদা রাখার িবষেয় িবেবচনা করা েযেত পাের। 

ফজেল েহােসন বাদশা, সংসদ সদস্য এবং িশক্ষা ম�ণালয় সং�া� সংসদীয় �ায়ী 

কিম�’র সদস্য

ভারেত েবশ কেয়ক� �ােন গৃহ�িমকেদর অিধকার িনি�ত করার 

লেক্ষ্য তােদর িনেয়াগ েদওয়া হয় এেজি�র মাধ্যেম এবং সরাসির 

েকােনা গৃহ�িমক েকােনা বাসায় কাজ িনেত পাের না। এর ফেল 

িনেয়াগকারী ও গৃহ�িমক উভয়ই িনরাপদ ও �া�� েবাধ কের । 

আইেনর সে� সামঞ্জস্য েরেখ ভারেতর এই উদাহরণ আমরা 

আমােদর েদেশ েক্ষে� কােজ লাগােত পাির। 

আরমা দত্ত, সংসদ সদস্য এবং সমাজকল্যাণ ম�ণালয় সং�া� সংসদীয় �ায়ী 

কিম�’র সদস্য

সমথৰ্েন ২০১১ সােল গৃহকম�েদর জন্য েশাভন কাজ সং�া� 

আইএলও কনেভনশন-১৮৯ গৃিহত হেলও িবগত দশ বছের তা 

অনুসাক্ষর করা হয়িন। এ িবষেয় সরকােরর সােথ এডেভােকিস 

করা �েয়াজন।  
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গৃহ�িমকরা আমােদরই েবান, আ�ীয়�জন। গৃহ�িমেকর অিধকার 

আদােয় পাড়ায় পাড়ায়, মহ�ায় মহ�ায় দাবী ত�লেত হেব। �ম 

আইেনর সংেশাধনীেত গৃহ�িমকেদর অ�ভ�ৰ্ � করেত ম�ণালেয়র 

সােথ আেলাচনা করেত হেব, �েয়াজেন নীিতেক আইেন �পা�িরত 

করেত হেব।  এছাড়া গৃহ�িমকেদর সংঘব� করেত হেব, ঐক্য 

গড়েত হেব, তাহেল তােদর েকউ ঠকােত পারেবনা। তােদর জন্য 

আইেনর �ীকৃিত আদােয় আমােদর কাজ করেত হেব, আওয়াজ 

ত�লেত হেব, তাহেল মাননীয় �ধানম�ীও �নেবন।

শামসু�াহার ভ�ঁ ইয়া, সংসদ সদস্য এবং �ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালয় সং�া� সংসদীয় 

�ায়ী কিম�’র সদস্য 

গত পঞ্চাশ বছর ধের গৃহ�িমকেদর কােজর উ�য়ন হেয়েছ, তেব 

আমােদর সকেলর মানিসকতার পিরবতৰ্ ন হেয়েছ িকনা েস িবষেয় 

�� েথেক যায় কারণ আমরা অেনেকই গৃহ�িমকেদর সােথ 

আমােদর খাবার সহভাগ কের েখেত চাই না। গৃহ�িমকেদর �িত 

সিহংসতার িবষেয় মামলা হয়, মামলার চাজৰ্ হয়, িক� শাি� হয় না, 

আেপাষ হেয় যায়। েয িবচার চায় না, তার জন্য সুিবচার িকভােব 

িনি�ত হেব বলা স�ব নয়। েদেশ আইন আেছ, তার যথাযথ 

�েয়ােগর অভাবও রেয়েছ। তেব �ধুমা� নীিত �ণয়ন কের 

গৃহ�িমকেদর সুরক্ষা স�ব নয়, এর জন্য তােদর আইনী সুরক্ষায় 

আনেত হেব। তেব এটাও �ক েবশী েবশী আইন হেল িবচােরর 

সমস্যাও বােড়। তাই চলমান আইেনর আওতায় গৃহ�িমকেদর 

সুরক্ষার িবষয়� িনেয় আসা �েয়াজন। 

েজসিমন আরা েবগম, সদস্য, জাতীয় মানবািধকার কিমশন

মানবািধকার কিমশন
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গৃহকম� নীিতমালা িনেয় আমরা ২০০৮-২০০৯ সােল রাত-িদন কাজ 

কেরিছ, যার ফল েপেয়িছ আমরা ২০১৫ সােল। গৃহ�িমক এখনও 

অ�ািত�ািনক কমৰ্েক্ষ� িহসােব রেয়েছ, িজিডিপেত েকান 

�িতফলন হয়না। বতৰ্ মােন �ায় িবশ লক্ষ বা তারও েবিশ গৃহ�িমক 

কমৰ্রত রেয়েছ। এেদর জন্য েজলা ও থানা পযৰ্ােয় মিনটিরং েসল 

এর কাযৰ্�ম, ই�েপকশন �ম গঠন কের কাজ �� করেত হেব। 

�িভ, িমিডয়া, পি�কা, েসাস্যাল িমিডয়ােত নীিতমালা স�েকৰ্  

ব্যাপক আকাের �চার করেত পাির িকনা। িনেয়াগকতৰ্ ােদর এ� 

জানােত হেব। িনযৰ্ািতত ও নীিপিড়ত গৃহ�িমকেদর সাহায্যেথৰ্ 

ব্যাপকভােব এিগেয় আসেব হেব। গৃহ�িমকরা মাতৃ�কালীন 

সুরক্ষায় েকান সহায়তা পান িকনা তা েদখেত হেব। আমরা 

নীিতমালা েপেয়িছ এটােক িদেয় আমরা �� কির আমরা আইেনর 

জন্য কাজ কির। সরকােরর একার পেক্ষ স�ব নয় । এনিজও, 

মানবািধকার সংগঠন, এি�িভ�, পিলিস িথংক, িমিডয়া সবাইেক 

এিগেয় আসেত হেব।

ড. মাহফুজলু হক, সােবক সিচব, �ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালয়:

গৃহকম�েদর েলখাপড়া ও েপশাগত ৈনপুণ্য িবকােশর সে� সে� 

তােদর মানিবকতা ও িশ�াচার ইত্যািদ উ�য়েনর িবষয়� িবেবচনায় 

িনেত হেব। গৃহ�িমকেদর অিধকার ও নীিতমালার ব্যাপাের �চার 

�চারণা চালােত হেব।  নূ্যনতম মজরুী িনধৰ্ারণ করেত হেব। 

গৃহকম�র অিধকার, িনযৰ্াতন, এবং এর পিরণিত সং�া� 

ডকুেম�ারী �চার করেত হেব। িশ� গৃহকম� িনেয়াগেক 

িন�ৎসািহত করেত হেব। গৃহকম�র মাতৃ�কালীন ভাতা ও িচিকৎসা 

�দােনর ব্যব�া এবং চাকুিরর শতৰ্ াবলী ও অিভেযাগ দািখেলর 

সুেযাগ সৃ� করেত হেব। 

এ. িব. এম. েখারেশদ আলম, অিতির� সিচব (অবঃ), সােবক �ধান িনবৰ্াহী 

কমৰ্কতৰ্ া, জাতীয় দক্ষতা উ�য়ন কতৃৰ্ পক্ষ 

সরকার পক্ষ
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সুনীিত �কে�র আওতায় িনধৰ্ািরত সুিনিদৰ্ � েযাগ্যতা কাঠােমা 

অনুযায়ী গৃহকমৰ্ িবষয়ক দক্ষতামান এবং দক্ষতািভিত্তক �িশক্ষণ 

কািরকুলাম �ণয়ন করা হেয়েছ, যা ইেতামেধ্য �ধানম�ীর 

কাযৰ্ালেয় অনুি�ত সভায় অনুেমািদত এবং এনএসিডএ-এর 

ওেয়বসাইেট আপ-েলাড করা হেয়েছ। এখন তার আেলােক 

গৃহ�িমকেদর �িশক্ষণ কাযৰ্�ম পিরচািলত হে�। তেব এেদর 

দক্ষতা উ�য়ন ও িনেয়াগকারীেদর মানিসকতা পিরবতৰ্ েনর উপর 

েজার িদেত হেব। 

েমাহা�দ েরজাউল করীম, অিতির� সিচব (অবঃ) ও সােবক সদস্য, জাতীয় দক্ষতা 

উ�য়ন কতৃৰ্ পক্ষ 

�মবধৰ্মান নগরায়ন, সংসাের �ামী-�ী উভেয়র কমৰ্ব্য�তা ইত্যািদ 

কারেণ িশ� পিরপালন ও সংসােরর অন্যান্য কাযৰ্্য স�াদেনর 

জন্য গৃহ�িমক এখন অিনবাযৰ্ বা�বতা হেয় উেঠেছ। তেব চািহদার 

ত�লনায় �াপ্যতা েনই। �িত বছর এই চািহদা বােড়, অথচ দক্ষ 

গৃহ�িমক পাওয়া ক�ন। তাই �িশিক্ষত গৃহকম� ৈতরীেত সংি�� 

�িত�ান�েলােক এিগেয় আসার �েয়াজন। এ েক্ষে� সুনীিত 

�কে�র ভ� িমকা �শংসনীয়। 

মাহবুবা িবলিকস, উপসিচব, �ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালয় :

িবশ লক্ষািধক গৃহ�িমক জিড়ত িবধায় গৃহকমৰ্ এক� ���পূণৰ্ 

কমৰ্েক্ষ�। ২০১১ সােল আইএলও কনেভনশন-১৮৯ গৃিহত হওয়ার 

পর ২০১৫ সােলই সরকার গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত �হণ 

কের। এখন অিধকার বা�বায়েনর এক� পিরক�না থাকেল এ� 

বা�বায়ন করেত সুিবধা হেব। এর সেচতনতামুলক �চােরর েক্ষে� 

িমিডয়ার ভ� িমকা অত্য� ���পূনৰ্ । সুতরাং িমিডয়ােক এিগেয় 

আসেত হেব। �ম আইেনর ১৮৩ নং ধারায় অ�ভ�ৰ্ � করেত পারেল 

গৃহ�িমকরা ে�ড ইউিনয়ন করেত পারেব। �ম ম�ণালয়, অন্যান্য 

ম�ণালয় সহ সকল পক্ষ এিগেয় এেল কনেভনশন ১৮৯ অনুসমথৰ্ন 

স�ব। 

েমাঃ েব�াল েহােসন েশখ, পিরচালক, �ম অিধদ�র
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গৃহ�িমকেদর অিধকার তােদরেকই আদায় কের িনেত হেব, তােদর 

অিধকার স�েকৰ্  জানেত এবং তা আদােয় তােক েসা�ার কের 

ত�লেত হেব। যখন েয �ােন হয়রািনর ঘটনা ঘটেব, েসই মু�েতৰ্  

সরাসির আমােক েফান কের জানেল আিম তাৎক্ষিনক ব্যব�া �হণ 

করেবা। নীরেব িনযৰ্াতন সহ্য না কের গৃহ�িমকরা েযন তােদর 

অিভেযাগ� সংি�� কাউেক জািনেয় �িতেরাধমুলক ব্যব�া �হণ 

কেরন। 

শাহীন আ�ার সাথী, ওয়াডৰ্  কাউি�লর, ঢাকা উত্তর িস� কেপৰ্ােরশন

গৃহ�িমকেদরেক তােদর অিধকার িবষেয় সেচতন হেত হেব। 

িনেজেদর অিধকার আদােয়র জন্য িনেজেক বলেত হেব, অিধকার 

�িত�া করেত হেব। গৃহ�িমকেদর শারীিরক ও মানিসক িনযৰ্াতেনর 

িব�ে� শ� অব�ান িনেত হেব। েকান গৃহ�িমক যিদ কখনও েকান 

ধরেণর িনযৰ্াতেনর িশকার হন,  তাহেল তারা েযন অবশ্যই আমার 

কাযৰ্ালেয় অিভেযাগ কেরন এবং এ িবষেয় আিম তােদর সবৰ্াত্মক 

সহেযািগতা করার �ত্যয় ব্য� করিছ।

ফারজানা ইয়াসিমন িব�বী, ওয়াডৰ্  কাউি�লর

ঢাকা দিক্ষণ িস� কেপৰ্ােরশন 

গৃহ�িমকেদর উপর অমানিবক আচরণ ব� করেত হেব।  তােদর 

অিধকার িবষেয় সেচতন হেত হেব। চলমান সিহংসতায় িনযৰ্ািতত 

নীিপিড়ত গৃহ�িমকেদর পােশ সকলেক দঁাড়ােত হেব। সরকােরর 

কােছ দাবী ত� েল ধরেত হেব, গৃহ�িমকেদর বঁাচার অিধকার িদেত 

হেব। তােদর জন্য সরকােরর কােছ আবাসন/ ডরেমটির চাইেত 

হেব। 

িমনু রহমান, ওয়াডৰ্  কাউি�লর, ঢাকা দিক্ষণ িস� কেপৰ্ােরশন 

�ানীয় সরকার
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�িত� ওয়ােডৰ্  গৃহ�িমকেদর তািলকা ৈতির করেত হেব, যােত কের 

যিদ তারা কখেনা েকান ধরেণর িনযৰ্াতেনর িশকার হয়, তাহেল 

তােদর সােথ েযন সহেজই েযাগােযাগ করা স�ব হয়। চলমান 

সিহংসতায় িনযৰ্ািতত িনপীিড়ত গৃহ�িমকেদর এেক অপেরর পােশ 

দঁাড়ােত হেব। এলাকায় এলাকায় িনযৰ্াতেনর িব�ে� �িতবাদ ও 

�িতেরাধ গেড় ত�লেত সবার সি�িলত উেদ্যাগ িনেত হেব।

খােলদা আলম, ওয়াডৰ্  কাউি�লর, ঢাকা দিক্ষণ িস� কেপৰ্ােরশন 

গৃহ�িমকেদরেক তােদর অিধকার িবষেয় সেচতন হেত হেব। তােদর 

শারীিরক ও মানিসক িনযৰ্াতেনর িব�ে� শ� অব�ান  িনেত হেব। 

অ� ওয়াডৰ্  এর েয েকান গৃহ�িমক যিদ কখেনা েকান ধরেণর 

িনযৰ্াতেনর িশকার হন তাহেল তারা েযন অবশ্যই আমার কাযৰ্ালেয় 

অিভেযাগ কেরন এবং এ িবষেয় আিম তােদর সবৰ্াত্মক সহেযািগতা 

করেবা।

েমাঃ ইসমাইল েমা�া, ওয়াডৰ্  কাউি�লর, ঢাকা উত্তর িস� কেপৰ্ােরশন । 

গৃহ�িমকরা দাির�্য েথেক আেস, তারা দাির�্যপীিড়ত। দাির�্য 

কমেল গৃহ�িমক কেম যােব। আমােদর অথৰ্নীিতেত দাির�্য যতটা 

কেম আসেব �িমকেদর দর কষাকিষরও তত উ�িত হেব এবং 

েসটােক মাথায় েরেখ এ্যাডেভােকিস ও ক্যাে�ইন করেত হেব। 

গৃহ�িমকেদর েক্ষে� েদখা যায় েবিশ ঝঁুিকপুণৰ্ হে� িশ�রা, িবেশষ 

কের যারা আবািসক িহেসেব কােজ যু� থােক। যারা অনাবািসক 

ও খ�কালীন কাজ কেরন তােদর অব�া ত�লনামুলক ভােলা। 

এ্যাডেভােকসী কমৰ্সূিচেত িশ� গৃহ�িমকেদর েবশী েফাকাস করা 

দরকার। িশ� গৃহ�িমকেদর সুরক্ষার জন্য আইন �ত হওয়া 

জ�রী। সামিজকভােব তােদর মূল্যায়েনর জন্য িনেয়াগকতৰ্ ােদরও 

এক� ে�ড থাকা উিচত। 

ড. মিন�ল ইসলাম খান, অধ্যাপক, সমাজিবজ্ঞান িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ্যালয় :

িশক্ষািবদ
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গৃহ�িমকরা জাতীয় জীবেন ও অথৰ্নীিতেত অবদান রাখেছ, এর 

পেরও তারা আজ বিঞ্চত। তাই গৃহকম� নীিতমালার কমৰ্-পিরক�না 

বা�বায়েনর জন্য েজার উেদ্যাগ েনয়া উিচত। নীিতমালা 

বা�বায়েনর জন্য নূ্যনতম েয দাবীনামা�েলা আেছ েস�েলা 

বা�বায়ন করেত হেব। আইএলও কনেভনশন-১৮৯ অনুসমথৰ্ন 

করেত হেব। এ ছাড়া গৃহ�িমেকর অিধকার িবষেয় সেচতনতা সৃ�র 

জন্য িমিডয়ােক এিগেয় আসেত হেব। 

ডা. ওয়ােজদলু ইসলাম খান, সাধারণ স�াদক, বাংলােদশ ে�ড ইউিনয়ন েক�

�েত্যক গৃহকম� িনেয়ােগর েক্ষে� িকছ�  শতৰ্ াবলী যু� করা যায় 

িকনা তা েভেব েদখেত হেব। গৃহকম� িনেয়ােগর েক্ষে� এক� 

িনব�ন/ চ� ি�নামা থাকা দরকার। গৃহকম�েদর সং�মন ব্যািধ 

স�িকৰ্ ত সেচতনতা ও সুরক্ষার ব্যব�া করেত হেব। গৃহকম�েদর 

�িশক্ষেণর ব্যব�া করেত হেব। তাহেল তারা েদেশ ও বাইের 

উপকৃত হেব। �িত� এপাটৰ্েমে� গৃহ�িমকেদর িশ� িদবাযত্ন রাখা 

যায় িকনা েসটাও েভেব েদখা দরকার। গৃহ�িমকেদর েরিজে�শন 

বাধ্যতামূলক করেত হেব। বাংলােদশ �মশি� জিরেপ 

গৃহ�িমকেদর তািলকা সংযু� করেত হেব। মিনটিরং �ম গঠেন �ম 

অিধদ�র ও কলকারখানা অিধদ�রেক সংযু� করা �েয়াজন। 

রােজকুজ্জামান রতন: সাধারণ স�াদক, সমাজতাি�ক �িমক ��

গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত অনুযায়ী েক�ীয় মিনটিরং েসল 

গ�ত হেলও কেরানাকালীন পিরি�িতর কারেণ তার কাযৰ্�েম 

এখনও গিত পিরলিক্ষত হয় িন।  বতৰ্ মান �ম আইন মা� দশ ভাগ 

�িমেকর আইনী সুরক্ষা েদয়, কারণ এটা এক� �ািত�ািনক 

আবুল েহাসাইন, ভার�া� সম�য়কারী, গৃহ�িমক অিধকার �িত�া েনটওয়াকৰ্ :

ে�ড ইউিনয়ন
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বতৰ্ মান গৃহকম� নীিতমালা� হাইেকােটৰ্র জাজেম� িনেয় করা, 

সংিবধােনর ১১১ ধারা অনুযায়ী এ�ও এক� আইন। তেব েদেশ 

অেনক আইন হেয়েছ িক� আইেনর �েয়াগ েতমন েনই। এই আইন 

�েয়ােগর জন্য আমােদর আরও সেচতন পদেক্ষপ িনেত হেব। 

আইেনর পাশাপািশ িবিধমালা ৈতরী করেত হেব। নীিতমালা 

বা�বায়ন করেত হেব এবং এ� এক� চ্যােলঞ্জ। 

এ্যাডেভােকট সালমা আলী, সভাপিত, বাংলােদশ মিহলা আইনজীিব সিমিত

সারা েদেশ েয গৃহকম�রা কাজ করেছ, তােদর কথা আমরা েতমন 

মেনও রািখ না  এবং তারাও তােদর অিধকার স�েকৰ্  েতমন 

সেচতন নয়। গৃহ�িমকেদর মযৰ্াদা ও অিধকার �িত�ার লেক্ষ্য 

জনগেণর মানিসকতা পিরবতৰ্ ন করার িবষেয় িবিভ� �চার ও 

�চারণা কমৰ্সূিচ �হণ করা দরকার। এ িবষেয় গণমাধ্যম�েলােক 

এিগেয় আসেত হেব। গৃহ�িমকেদর বাস�ান ও �া�্য সুরক্ষা িবষেয় 

িবেশষ ব্যব�া �হণ সেবৰ্াপির জাতীয় বােজেট গৃহ�িমকেদর জন্য 

সুিনৰ্িদ� �িতফলন থাকা দরকার। এ িবষেয় সরকােরর সােথ 

এডেভােকিস ও লিব করা �েয়াজন। 

রােশদা েক েচৗধুরী, িনবৰ্াহী পিরচালক, গণসাক্ষরতা অিভযান: 

আইন। তেব অ�ািত�ািনক খােতর �িমকেদর সুরক্ষা েদওয়ার 

জন্য এ আইন েমােটই কাযৰ্কর নয়। আইন েযেহত�  সংেশাধন হে�, 

সুতরাং �িমক েনতৃবৃ�রা এ িবষয়� িবেবচনায় েনেবন। এ ছাড়া, 

গৃহকম� নীিতমালা অনুযায়ী েয পিরদশৰ্ন কিম� গঠন করার কথা 

তা এখেনা বা�বায়ন করা হয়িন েযটা করা অতীব জ�রী। 

নাগিরক সমাজ

�ক� বা�বায়নকারী সং�া
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আমরা গৃহ�িমকেদর পেক্ষ কথা বিল, এবং এটাও সিত্য আমােদর 

বাড়ীেত অেনক গৃহ�িমক আেছ, বুেক হাত িদেয় বলা দ�ুর তােদর  

�িত েয আচরণ আমরা বিল আসেল েস আচরণ আমরা কির িক 

না। েমৗিলক মানবািধকার যিদ সমােজ �ীকৃিত পায় তাহেল সমােজ 

আর সমস্যা থােকনা। গৃহ�িমকরা এেদেশর নাগিরক, তারা েভাটার, 

িক� তােদর েকান িনেয়াগপ� নাই, েকান আইনও নাই, এবং 

তােদর েকান অিধকার েথেক বিঞ্চত করা হেল তােদর যাওয়ার 

েকান জায়গা থােকনা। গৃহ�িমকেদর যিদ ে�ড ইউিনয়ন করার 

অিধকার েদয়া হয়, তাহেল তারা অেনক�েলা অিধকার আদায় করেত 

পাের। �ত্যাশা কির আমােদর �িমক আে�ালন গৃহ�িমকেদরেক 

রক্ষার উেদ্যাগ �হণ করেবন। 

নজ�ল ইসলাম খান, মহাসিচব ও িনবৰ্াহী পিরচালক, িবল্ স

সুনীিত �কে�র আওতায় চার� হােবর মাধ্যেম গৃহ�িমকেদর 

জীবন দক্ষতা উ�য়ন �িশক্ষণ েদয়া হে� এবং এই �িশক্ষণ তারা 

কাযৰ্করভােব কােজ লাগােত পারেছ িকনা েস িবষেয় ফেলাআপও 

করা হে�। তেব গৃহ�িমকেদর আইনগত অিধকার িনি�তকরেণ 

বাংলােদশ �ম আইন ২০০৬ সংেশাধেনর মাধ্যেম েসখােন তােদর 

�িমক িহেসেব অ�ভ�ৰ্ � করা এবং এর পাশাপািশ গৃহকম� সুরক্ষা 

ও কল্যাণ নীিত, ২০১৫ বা�বায়েনর অ্যাকশন �্যান কাযৰ্কর করা 

এখন অত্য� ���পুণৰ্ হেয় দঁািড়েয়েছ। 

শাহীন আ�ার ডিল, িনবৰ্াহী পিরচালক, নারী ৈম�ী  

গৃহকম�েদর ৈনপুণ্য িবকাশী �িশক্ষণ �দােনর লেক্ষ্য �কে�র 

চার� �িশক্ষণ েক� এনএসিডএ কতৃৰ্ ক অনুেমািদত হেয়েছ। 

এছাড়াও গৃহকম�েদর ৈনপুণ্য িবকাশী ও জীবন দক্ষতা উ�য়ন 

িবষয়ক দ�ু �িশক্ষণ মিডউল �ণয়ন করা হেয়েছ, যার মাধ্যেম 

িদদা�ল আলম, ভার�া� িনবৰ্াহী পিরচালক, ইউেসপ
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আমরা গৃহ�িমকেদর মূল্যায়ন কিরনা। গৃহ�িমকরা আমােদর 

িনত্যিদেনর কােজ সাহায্য করেছ অথচ  হতাশাজনক হেলও সিত্য 

তােদর আয় িজিডিপেত উে�খ েনই। ওরা আমােদর পিরবােরর 

কােজ সাহায্য করেছ বেল আজ আমরা সকল কােজ যু� পারিছ, 

কথা বলেত পারিছ। গৃহ�িমকেদর জন্য আইন দরকার, আইেনর 

বা�বায়েন ে�মওয়াকৰ্  ও এ্যাকশন �্যান দরকার। আইন �ণয়ন ও 

বা�বায়েনর সােথ সােথ এ্যাডেভােকিসও েজারদার করেত হেব।

িসলিভয়া ইসলাম, িসিনয়র েডভলপেম� অ্যাডভাইজার

ে�াবাল অ্যােফয়াসৰ্ কানাডা:

অ�ফ্যাম ইন বাংলােদশ ২০১৫ সাল েথেক সমােজ িনপীিড়ত 

িপিছেয় পড়া জনেগা� িনেয় কাজ কের আসেছ। সুনীিত �ক� 

েষাল হাজার গৃহ�িমেকর দক্ষতা উ�য়েন কাজ করেছ। পাশাপািশ 

সমােজ তােদর স�েকৰ্  েয েনিতবাচক ধারণা আেছ েসটা দরু করা 

এবং তােদর জন্য িবদ্যমান েয আইন আেছ েস িবষয়� যােত 

স�কভােব কাযৰ্কর হয় তার জন্যও এ �ক� কাজ করেছ। 

নীিতিনধৰ্ারণী পযৰ্ােয় যারা আেছন তােদর সােথ িনেয়াগকারীসহ 

সকেল সি�িলত উেদ্যােগ কাজ করা �েয়াজন। গৃহকম� নীিতমালা 

স�কভােব বা�বায়ন হে� না। সকেল সি�িলত উেদ্যাগ িনেল 

সুিনিদৰ্ � িদক-িনেদৰ্শনা ও পিরক�নার মাধ্যেম নীিতমালা বা�বায়ন 

স�ব।

গীতা রাণী অিধকারী, �ক� সম�য়কারী, অ�ফ্যাম ইন বাংলােদশ :

�িশক্ষণ কাযৰ্�ম পিরচািলত হে�। তেব েবিশরভাগ গৃহকম�েদর 

িশক্ষা ও সাক্ষরতা না থাকার কারেণ �িশক্ষণ কাযৰ্�ম ফল�সূ 

করার েক্ষে� এ� অ�রায় হেয় দঁাড়ায়। তাই গৃহ�িমকেদর 

সাক্ষরতা ও িশক্ষার ব্যপােরও আমােদর েজার িদেত হেব। 

দাতা সং�া
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 স�ক সমেয় মামলা দােয়র না হওয়া,

 হত্যার ঘটনায় অপমৃত� ্য মামলা,

 অেথৰ্র িবিনমেয় মামলায় আেপাষ করা,

 ক্ষিত�� গৃহ�িমেকর অসহায়ে�র সুেযাগ িনেয় অপরাধীর 
রক্ষা েপেয় যাওয়া

 গৃহ�িমেকর অেথৰ্র অভােব মামলা পিরচালনা করেত 
না পারা,

 মামলার সাক্ষ্য �মাণ দািখেল দীঘৰ্সূি�তা,

 অিধকাংশ হত্যাকারী িনযৰ্াতনকারীর িব�ে�ই সুিনিদৰ্ � 
�মাণ পাওয়া যায় না।

 গৃহ�িমকেদর আয় িজিডিপেত েযাগ হয় না।

 গৃহ�িমকেদর সুরক্ষায় পিরদশৰ্ন ব্যব�া েনই।

 গৃহ�িমেকরা �ম আইেনর আওতা বিহভ�ৰ্ ত। �ম 
আইন-২০০৬ এ বলা হেয়েছ, ধারা ১। (৪) উপ-ধারা ৩ 
এ যাহা িকছ�ই থাকুক না েকন, এই আইন িন�িলিখত 
�িত�ানসমূহ বা �িমকগেণর উপর �েযাজ্য হইেব না, 
যথা ঃ-.......(ণ) গৃহ পিরচারক

গৃহ�িমকেদর

িবদ্যমান

চ্যােলঞ্জসমূহ

গৃহ�িমকেদর

বতৰ্মান

পিরি�িত
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বাংলােদশ ইনি��উট অব েলবার �ািডজ-িবল্ স 

গণসাক্ষরতা অিভযান, হ্যােলাটা�, নারী ৈম�ী, েরডঅেরঞ্জ 

ও ইউেসপ বাংলাদেশ েযৗথভােব অ�ফ্যাম ইন 

বাংলােদেশর সহেযািগতায় ও ে�াবাল অ্যােফয়াসৰ্

কানাডা’র অথৰ্ায়েন গৃহ�িমেকর অিধকার, মযৰ্াদা ও

সুরক্ষায় ‘সুনীিত’ (Securing Rights of Women Domestic 

Workers in Bangladesh) শ�ষক সােড় চার বছর েময়ািদ 

(২০১৯-২০২৩) এক� �ক� পিরচালনা করেছ।

গৃহ�িমেকর

সুরক্ষা

অিধকার ও

মযৰ্াদায়

‘সুনীিত’ �ক�

 বাংলােদেশর নারী গৃহকম�েদর  সািবৰ্ক কল্যাণ সাধন।  �কে�র লক্ষ্য

 নারী গৃহকম�েদরেক তােদর    
অিধকার আদায় ও �িত�ায় সংগ�ত করা  এবং 
তােদর জন্য িনরাপদ ও মযৰ্াদাপূণৰ্ কমৰ্পিরেবশ িনি�ত 
করা।

 গৃহকমৰ্েক এক� �ািত�ািনক কাজ িহেসেব অ�ভ�ৰ্ ি� 
ও রা��য় �ীকৃিত আদায়পূবৰ্ক নীিতিনধৰ্ারক, সরকার 
ও সমােজ গৃহকেমৰ্র স�ানজনক অব�ান ৈতির।

  �কে�র উে�শ্য

 ঢাকা শহেরর ১৬,০০০ নারী গৃহকম�।

 �কে�র েময়াদ : ৪.৫ বছর (২০১৯-২০২৩) লক্ষ্যভ��

উপকারেভাগী
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 �কে�র অধীেন গৃহ�িমকেদর আইনী অিধকার, সুরক্ষা    

ও মযৰ্াদা  �িত�ায় ে�ড ইউিনয়ন ও সংি�� মানবািধকার 

সংগঠনসমূেহর সম�য় সাধন। 

 গৃহ�িমক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত বা�বায়েনর জন্য 

নীিতিনধৰ্ারকেদর �ভািবত করার পাশাপািশ এর কাযৰ্�মেক 

আরও শি�শালী করার লেক্ষ্য গৃহকম�েদর অিধকার �িত�ায় 

গ�ত িবিভ� ে�ড ইউিনয়ন, েনটওয়াকৰ্  সদস্য ও সংি�� 

মানবািধকার সংগঠনসমূেহর সম�েয় গ�ত   

হেয়েছ অ্যােপ� বিড। অ্যােপ� বিড-এর উে�শ্য ‘গৃহকম� 

সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত ২০১৫’ বা�বায়েনর পাশাপািশ �ম 

আইেন অ�ভ�ৰ্ ি�করণ, গৃহ�িমকেদর অিধকার সুরক্ষায় 

আইনী সহায়তাসহ �েয়াজনীয় কাযৰ্�ম �হণ ও বা�বায়ন 

এবং গৃহ�িমকেদর উপর সিহংসতা িনরসেন সেচতনতা সৃ�, 

এডেভােকিস, লিবং ইত্যািদ কাযৰ্�ম পিরচালনা। 

 �কে�র অধীেন গৃহ�িমক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিতমালা 

বা�বায়েন এক� পিলিস ইমি�েমে�শন কিম� গঠন করা 

হেয়েছ। এই কিম� নীিতমালা অনুযায়ী েয েকি�য় মিনটিরং 

েসল� গ�ত হেয়েছ েস�েক সহেযািগতায় ���পূণৰ্ ভ� িমকা 

পালন করেব। এছাড়া ‘গৃহ�িমক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিতমালা 

২০১৫’ বা�বায়েন মিনটিরং ও এ্যাডেভােকিস    

কাযৰ্�ম েজারদার করেত এক� ন্যাশনাল এ্যাকশন �্যান 

ৈতিরেত সহেযািগতা করেব। 

 নাগিরক সমাজ, েপশাজীবী িশক্ষািবদ, গেবষক ও িবেশষজ্ঞেদর 

সম�েয় এক� কনসালেট�ভ েফারাম গঠন করা হেয়েছ 

‘সুনীিত’ �কে�র সহায়তায় গৃহ�িমকেদর
অিধকার �িত�ায় গৃহীত েযৗথ পদেক্ষপসমূহ  
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সরকােরর ���পূণৰ্ পযৰ্ােয় লিবং ও এডেভােকিসর জন্য এই 

েফারাম কাজ করেব। 

 গৃহ�িমকেদর উপর চলমান িনযৰ্াতেনর েকসসমূেহর �মিভিত্তক 

তদ� কাযৰ্�ম পিরচালনা এবং তােদর আইনগত সহায়তা 

�দােনর িবষয়� িবেবচনায় িনেয় ‘সুনীিত’ �কে�র কাযৰ্�ম 

চলমান রেয়েছ।

 �ানীয় �শাসেনর কমৰ্কতৰ্ া এবং �ানীয় সরকােরর �িতিনিধর 

সে� গৃহ�িমক ইসু্যেত লিবং ও এডেভােকিস করার িবষেয় 

�েয়াজনীয় কমৰ্পিরক�না �হণ করা হেয়েছ। 

 গৃহ�িমকেদর উপর িনযৰ্াতন বা সিহংসতার ঘটনা ঘটেল 

�ততম সমেয়র মেধ্য িমিডয়ার মাধ্যেম �িতবাদ জানােনা এবং 

জনসাধারণেক সেচতন করা হে�। 

 গৃহ�িমকেদর জীবনদক্ষতা উ�য়ন (লাইফ ি�ল ে�িনং) 

ও কািরগির �িশক্ষণ �দােনর মেধ্য িদেয় িনেয়াগকারীেদর 

গৃহ�িমকেদর �িত েনিতবাচক মানিসকতার পিরবতৰ্ েনর 

উেদ্যাগ েনওয়া হেয়েছ।

 �কে� পিরকি�ত গেবষণার অংশ িহেসেব গৃহকম� সুরক্ষা 

ও কল্যাণ নীিত বা�বায়েনর বতৰ্ মান অব�া মূল্যায়েন এক� 

গেবষণা স�� হেয়েছ। এছাড়া গৃহ�িমকেদর কমৰ্েক্ষ� 

পিরি�িত পযৰ্ােলাচনা, মযৰ্াদাপূণৰ্ কােজর অিধকার, তােদর 

উপর চলমান িনযৰ্াতেনর কারণ, ফলাফল ও আইনী কাঠােমা 

িবে�ষেণ এবং আরও এক� গেবষণা চলমান রেয়েছ।

 জাতীয় ৈদিনক সংবাদপ�সমূহ জিরেপর ওপর িভিত্ত কের 

ৈ�মািসক  ও বাৎসিরকভােব গৃহ�িমকেদর কমৰ্েক্ষ� পিরি�িত 

ত� েল ধরা হয়।  

 পি�কায় �কািশত সংবােদর ওপর িভিত্ত কের গৃহ�িমক 

িনযৰ্াতন  িবষেয় পরবত� করণীয় িনধৰ্ারেণ েনটওয়ােকৰ্ র মাধ্যেম়  
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ঘটনার িব�ারত অনুস�ান করা হয়। 

 িনযৰ্ািতত গৃহ�িমেকর অিধকার ও মযৰ্াদার লড়াইেয় পােশ 

থাকেত  তােক   । 

 িনযৰ্ািতত গৃহ�িমেকর অিধকার ও মযৰ্াদার লড়াইেয় পােশ 

থাকেত  তােক  েনটওয়ােকৰ্ র মাধ্যেম আইনগত সহায়তা 

েদওয়ার পিরক�না করা হেয়েছ।

 �ানীয় সরকার ও �ানীয় �শাসেনর সে� লিবং ও 

এডেভােকিসর  মাধ্যেম গৃহ�িমকেদর সুরক্ষা ও মযৰ্াদা 

িনি�তকরেণ তােদর উ��� করা হয়।

 গৃহ�িমক সং�া� িবিভ� জাতীয় ও আ�জৰ্ািতক িদবেস 

অনু�ান সংগ�ত কের জনসেচতনতা বৃি� করা হয়।

 গেবষণাল� তথ্য, অনুস�ানী িরেপাটৰ্-িফচার, সুপািরশ ইত্যািদ 

িনেয় িনয়িমত �কাশনা ৈতির ও িবতরণ করা হয়। 
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�িত�ানসমূেহর পিরিচিত

অ�ফ্যাম এক� আ�জৰ্ািতক কনেফডােরশন, যা ১৯৫৪ সােলর �� েথেক িবে�র 
৯০�রও েবিশ েদেশ �ানীয় জনেগা��র সে� কমৰ্রত। বাংলােদেশ জনগেণর 
জীবনমান উ�য়েন অন্যান্য সহেযাগী সং�ােক সে� িনেয় �িত�ান� গত ৪২ বছর 
ধের কাজ কের যাে�। 

মুি�যু� কােল বাংলােদেশর পােশ দঁাড়ােনার জন্য এবং বাংলােদেশর জনগণেক 
সাহায্য করার জন্য   অ�ফ্যামেক বাংলােদশ সরকার কতৃৰ্ ক িবেশষ স�াননা ‘ে��স 
অব বাংলােদশ’ �দান করা হয়।

িব�ািরত জানেত িভিজট ক�ন:
ওেয়বসাইট: www.oxfam.org/en/countries/bangladesh, েফসবুক: OxfamBangladesh
�কানা: বািড় নং: ৩৬৭, সড়ক নং: ২৮ িডওএইচএস মহাখালী, ঢাকা-১২০৬ বাংলােদশ
েফান: +৮৮০-২-৪৮৮১২৩৬১, +৮৮০-২-৪৮৮১২৩৬২-৬৩, ফ্যা�: +৮৮০-২-৪৮৮১২৩৬১

অ�ফ্যাম ইন বাংলােদশ

১৯৭২ সােল এক� েবসরকাির সং�া িহেসেব �িত�ার পর েথেক ইউেসপ িশক্ষাবিঞ্চত 
িশ�েদর জন্য িশক্ষার সুেযাগ ৈতির এবং ‘কািরগির ও বৃিত্তমূলক িশক্ষা ও �িশক্ষণ’ 
কাযৰ্�ম এবং দক্ষতা উ�য়ন কমৰ্সূিচর মাধ্যেম যুবক ও �া�বয়�েদর েশাভন কাজ 
িনি�তকরেণ কাজ কের থােক। সামািজক অ�ভ�ৰ্ ি� এ �িত�ােনর এক� িবেশষ লক্ষ্য 
এবং েস লেক্ষ্য �িত�ান� দির� ও সুিবধাবিঞ্চত পিরবােরর নারী, িশ� ও যুবকেদর 
�াধান্য িদেয় থােক।

িব�ািরত জানেত িভিজট ক�ন :
ওেয়বসাইট: www.ucepbd.org, েফইসবুক: ucepbd.org
েফান: +৮৮০২-৯০৩১০১৪, +৮৮০২-৯০৩১০১৬, +৮৮০২-৯০১১৭২৬
ফ্যা�: +৮৮০-২-৯০৩৬৩৫৯, ই-েমইল: info@ucepbd.org
�কানা: �ট # ২ এবং ৩, িমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ , িজিপও ব� নং. ৪৮২

ইউেসপ বাংলােদশ

১৯৯০ সােল বাংলােদেশর উপানু�ািনক িশক্ষা কাযৰ্�মস�� জাতীয় পযৰ্ােয়র ১৫� 
েবসরকাির উ�য়ন সং�ার সম�য়ক �িত�ান িহেসেব গণসাক্ষরতা অিভযান 
আত্ম�কাশ করেলও বতৰ্ মােন  িশক্ষা ও সাক্ষরতা িনেয় কমৰ্রত সহ�ািধক েবসরকাির 
উ�য়ন সংগঠন, িশক্ষািবদ ও গেবষকেদর �ািত�ািনক ঐক্যেজাট গণসাক্ষরতা 
অিভযান বাংলােদেশর িশক্ষার অ�গিতেত উে�খেযাগ্য ভ� িমকা পালন করেছ। 

গণসাক্ষরতা অিভযান
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নারী ৈম�ী  এক� েবসরকাির ে��ােসবী নারী েনতৃে� পিরচািলত উ�য়নমূলক সং�া। 
সং�া�র জ� ১৯৮৩ সােলর ২ েসে��র। জ�ল� েথেক সং�ার িভশন িছল 
সমতািভিত্তক সমাজ গঠন। িবেশষ কের এই সংগঠন িপিছেয় পড়া নারী, িশ� ও 
িকেশার-িকেশারীেদর �া�্য, িশক্ষা, খাদ্য অিধকার িনি�ত করার লেক্ষ্য ঢাকাসহ 
আেরা ৬� েজলায় িবিভ� �কে�র মাধ্যেম তােদর জীবনযা�ার মান উ�য়ন কের 
ইিতবাচক পিরবতৰ্ ন আনয়েনর জন্য কাজ  কের যাে�। বতৰ্ মােন নারী ৈম�ী  নারী 
গৃহকম�েদর জীবনদক্ষতা বৃি�র মাধ্যেম ব্যাপক আকাের কাজ করেছ, যােত তারা 
েশাভন কাজ ও মযৰ্াদা িনেয়  জীবনযা�ার মান উ�য়ন করেত সক্ষম হয়।

িব�ািরত জানেত িভিজট ক�ন:
ওেয়বসাইট: www.narimaitree.com
�কানা: ৩৩, মািলবাগ েচৗধুরীপাড়া, (২য় তলা), িখলগঁাও, ঢাকা-১২১৯ 
েফান: +০৮৮-০২-২২২২২৪৫৭৩, ই-েমইল: narimaitree.bd@gmail.com

নারী ৈম�ী

জাতীয় পযৰ্ােয়র ে�ড ইউিনয়ন েফডােরশন�েলার সমথৰ্ন ও সি�য় অংশ�হেণর 
মেধ্য িদেয় ১৯৯৫ সােল �িতি�ত হয় বাংলােদশ ইনি��উট অব েলবার �ািডজ-িবল্ স। 
বতৰ্ মােন েদেশর �ধান ১২� জাতীয় ে�ড ইউিনয়ন েফডােরশন িবল্ স-এর সে� যু�। 
�মজীবী মানুেষর মানবািধকার িনি�ত করার মাধ্যেম এক� ন্যায়স�ত ও গণতাি�ক 
সমাজ �িত�া করা স�ব এবং জাতীয় ে�ড ইউিনয়ন েফডােরশন�েলা এ অিধকার 
রক্ষায় কাযৰ্কর সহায়ক শি� িহেসেব কাজ করেত পাের বেল িবল্ স দঢ়ৃভােব িব�াস 
কের। িবল্ স মূলত গেবষণা, িশক্ষা-�িশক্ষণ, তথ্যেসবা, �চারণা, সেচতনতাসহ িবিভ� 
কাযৰ্�ম ও �ক� বা�বায়ন কের থােক। 

বাংলােদশ ইনি��উট অব েলবার �ািডজ-িবল্ স

�িত�াল� েথেক গণসাক্ষরতা অিভযান সবার জন্য মানস�ত িশক্ষা অজৰ্েন সরকার, 
দাতাসং�া, েবসরকাির উ�য়ন সং�া, �ানীয় সংগঠন এবং সমমনা নাগিরক সমােজর 
�িতিনিধেদর সে� ঘিন�ভােব কাজ করেছ।  

িব�ািরত জানেত িভিজট ক�ন:
ওেয়বসাইট: www.campebd.org
েফইসবুক: campebd 
�কানা: ৫/১৪, �মায়ুন েরাড, েমাহা�দপুর, ঢাকা-১২০৭
েফান: +৮৮০২ ৪৮১১৬০৭৯ +৮৮০২ ৪৮১১২৪৫৮, ৫৮১৫৫০৩১-৩২
ফ্যা�: +৮৮-০২-৯১২৩৮৪২, ই-েমইল: info@campebd.org
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‘েযাগােযােগর মাধ্যেম পিরবতৰ্ ন’ সাধেন এ� এক� আ�জৰ্ািতক পরামশৰ্দানকারী 
�িত�ান। এেকর েভতের একািধক েসবা �দানকারী এই �িত�ান� সামািজক 
পিরবতৰ্ ন বা আচরণগত পিরবতৰ্ ন সং�া� �ক� পিরক�না ও বা�বায়ন কের থােক 
এবং সরকাির, েবসরকাির ও সামািজক খােতর উ�য়েন িবপণন, গণমাধ্যম, 
েযাগােযাগ মাধ্যম বা তথ্য�যুি� সহায়তা িদেয় থােক।

িব�ািরত জানেত িভিজট ক�ন :

ওেয়বসাইট: www.redorangecom.com, েফইসবুক: redorangemedia
�কানা: বািড় # ১০২(২য় তলা), সড়ক # ৩, �ক # এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
েফান: +৮৮০-২-৯৮৮২৭২০, ই-েমইল: info@redorangecom.com

েরডঅেরঞ্জ

বাংলােদেশ �িশিক্ষত গৃহকম� েখঁাজার সবেচেয় বড় অনলাইন �্যাটফমৰ্ হ্যােলাটা�। 
েমাবাইল অ্যােপর মাধ্যেম এই সং�া েথেক েয েকােনা সময় ঘেরর েয েকােনা কােজ 
সাহায্য করার জন্য অন িডমা� গৃহকম� েডেক েনওয়া যায়। পাশাপািশ সা�ািহক, 
অধৰ্-মািসক িকংবা মািসক িভিত্তেতও গৃহকম� িনেত পােরন। �াহক তার গৃহকম�র 
কােজর মােনর উপর িরিভউ এবং ের�ং িদেত পােরন। একই সে� গৃহকম�রাও তার 
পছ�মেতা এলাকায় কাজ পাওয়ার জন্য হ্যােলাটাে� িনবি�ত হেয় িনেজর কাজ 
িনেজই খুঁেজ িনেত পােরন।

িব�ািরত জানেত িভিজট ক�ন:
ওেয়বসাইট: www.hellotask.app, েফইসবুক: hellotask.app
�কানা: বািড়-৫ (৪থৰ্ তলা), েরাড-৮, �ক-এফ, িনেকতন, �লশান-১, ঢাকা-১২১২
েফান : ০৯৬৭৮৭৯৩০৩০, ই-েমইল:  hi@hellotask.app

হ্যােলাটা�

িব�ািরত জানেত িভিজট ক�ন:
ওেয়বসাইট: www.bilsbd.org, েফইসবুক: bilsbd 
�কানা: বািড় # ২০(৪থৰ্ তলা), সড়ক # ১১(নত�ন), ৩২(পুরাতন),
ধানমি�, ঢাকা-১২০৯
েফান: +৮৮০-২-৪১০২০২৮০, +৮৮০-২-৪১০২০২৮১ 
+৮৮০-২-৪১০২০২৮২ , +৮৮০-২-৪১০২০২৮৩
ফ্যা�: +৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০, ই-েমইল: bils@citech.net



৬৪

 আেবদার গ�

আিম খুব দির� পিরবাের িছলাম। এক� ক�ন ৈশশব পার কের 

আমার ১৩ বছর বয়েস ৩০ বছর বয়সী একজন ব্যি�র সােথ িবেয় 

হয়। আমার �ামীর বািড়েত দবুৰ্্যবহােরর কারেণ আিম স�ােনর সােথ 

জীিবকা িনবৰ্ােহর জন্য গৃহকম�র কাজ করেত বাধ্য হেয়িছলাম। 

আিম জীবেনর সব আশা �ায় হািরেয় েফেলিছলাম, আমার এক� 

েছাট েমেয়ও আেছ।

েস সময় বা�ায় নারী ৈম�ী কতৃৰ্ ক পিরচািলত সুনীিত �কে�র কথা 

�েনিছলাম। আিম মাকসুদার (নারী ৈম�ীর েসাশ্যাল মিবলাইজার) 

সােথ কথা বেলিছলাম, িতিন আমােক আমার বি�েত �প গঠেনর 

জন্য িনেয় যান �প গঠেনর পের িতিন আমােক নারী ৈম�ীর 

বা�া হােব জীবন দক্ষতা �িশক্ষেণর জন্য আসেত বেলিছেলন , 

জীবন দক্ষতা �িশক্ষেণর পের তারা আমােক ইউেসপ বাংলােদেশ 

পাঠান েপশাগত �িশক্ষেনর জন্য। আিম জীবন দক্ষতা এবং 

েপশাগত উভয় �িশক্ষণই েপেয়িছ।  আিম আমার ব্যথৰ্ িববািহত 

জীবেনর পের েয আত্মিব�াস হািরেয়িছলাম তা এই �িশক্ষেণর 

পের অজৰ্ন কেরিছ। নারী ৈম�ীেত জীবন দক্ষতা �িশক্ষেণর পর 

আিম েয আত্মিব�াস , েযাগােযােগর এবং েনতৃে�র দক্ষতা অজৰ্ন 

কেরিছ তােত আিম সুনীিত �কে�র কােছ কৃতজ্ঞ।   �িশক্ষণ েশেষ 

হ্যােলাটাে�র মাধ্যেম আরও ভােলা চাকির েপেয়িছ। এ� আমার 

পিরবােরর অথৰ্ৈনিতক অব�ারও পিরবতৰ্ ন কেরেছ এবং এখন 

আিমও এক� উপাজৰ্েনর হাত। আিম িসিকউিরং রাইটস �কে�র 

সকল বা�বায়নকারী সং�ােক ধন্যবাদ জানােত চাই আমােক 

এক� সু�র জীবন ৈতির কের েদয়ার জন্য।

আজ আিম ছায়া েথেক উ�িক েদওয়া নারী নই। আিম আেবদা েবগম, 

একজন সফল গৃহকম�।    

সফলতার গ�
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হািলমার গ�

আিম হািলমা েবগম, বয়স ৩৩ বছর, আিম সুনীিত �ক� েথেক 

জীবন দক্ষতা এবং েপশাগত �িশক্ষণ েপেয়িছ। জীবন দক্ষতা 

�িশক্ষেণ আমরা গৃহকম�েদর অিধকার স�েকৰ্  এক� েসশন 

কেরিছ। আমােদর �িশক্ষক আমােদর গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ 

নীিত, ২০১৫ স�েকৰ্  বেলিছেলন েযখােন আিম �থম গৃহকম�েদর 

অিধকার স�েকৰ্  �িন। েসখােন িবিভ� অিধকােরর মেধ্য এক� 

িবষয় আমার দ�ৃ আকষৰ্ণ কের এবং েস� িছল কমৰ্েক্ষে� 

"িলিখত চ� ি�প�" স�েকৰ্ । গৃহকম� িহেসেব িবিভ� জায়গায় কাজ 

করেলও  আমার েকাথাও িলিখত চ� ি�প� িছল না। এই কারেণ, 

আিম অেনক সমস্যার স�ুখীন হেয়িছলাম েযমন তারা আমার 

েবতন েদয়িন, েকােনা েনা�শ ছাড়াই আমােক বরখা� কেরেছ। 

এই িলিখত চ� ি� স�েকৰ্  জানার পের আিম বুঝেত েপেরিছলাম েয 

যিদ িলিখত চ� ি� থাকত তেব এই সম� ঘটনা ঘটত না। তাই আিম 

আমার িনেয়াগকারীেদর জন্য িলিখত এক� চ� ি� ৈতির করার কথা 

ভাবলাম। িক� এটা সহজ িছল না। েবিশরভাগ িনেয়াগকারী আমার 

মতামেতর সােথ একমত হনিন যিদও আিম তােদর বেলিছলাম েয 

এই চ� ি�� তােদর জন্যও ভাল হেব। তারা আমার কথার েকান 

মূল্যায়ন করিছেলা না তেব স�িত আিম েগারােন এক� নত�ন 

বাসায় গৃহকম� িহেসেব েযাগদান করিছ এবং এখােন েযাগদােনর 

পর আিম তােদর বেলিছলাম েয আিম এক� িলিখত চ� ি� চাই। 

আিম তােদর আমার �িশক্ষণ এবং িলিখত চ� ি�র িবষয় স�েকৰ্  

ব্যাখ্যা কেরিছ। আমার িনেয়াগকতৰ্ াও এেত আ�হী। েসাশ্যাল 

মিবলাইজার ফর�খ েসরাহ-এর সহায়তায় আমরা এক� িলিখত 

চ� ি� কির। আমার িনেয়াগকতৰ্ া এবং আিম উভয়ই চ� ি�র সকল 

শতৰ্ াবলীর সােথ স�ত হেয়িছ এবং চ� ি�েত �াক্ষর কেরিছ। আিম 

আমার জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপও িদেয়িছ। এ� করার 

মাধ্যেম আমার িনেয়াগকতৰ্ া এবং আিম উভয়ই িনরাপদ এবং 

সুরিক্ষত েবাধ করিছ। 
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  লায়লার গ�

আিম লায়লা (৩৫) । আমার বািড় ঝালকা� েজলার নয়া পাড়ায় । দীঘৰ্ 

িদন  যাবত পিরবার িনেয় ঢাকার বউ বাজার- হাজািরবাগ এলাকায় 

বসবাস   করিছ। ১৫ বছর বয়েস পািরবািরক ভােব আমার িবেয় 

হয়। আমার পিরবাের আমার ১ েমেয় ও ১ েছেল সহ েমাট ৪ জন 

সদস্য । আমার �ামী েপশায় একজন �াইভার। তার আেয়র সামান্য 

টাকায় আমােদর পিরবােরর সকল খরচ েমটােনা অস�ব হেয় 

পেড় যার কারেণ আমার েছেল েমেয়েক �� েল ভিতৰ্  করােত ব্যথৰ্ হই 

এবং পিরবাের আমরা আিথৰ্ক ভােব অস�ল হেয় পিড় । তারপর 

আিম পােশর বািড়র আপার পরামেশৰ্ গৃহকম�র কাজ করার িস�া� 

েনই এবং কাজ �� কির। ৈদিনক ৮-৯ ঘ�া কাজ কের মােস মা� 

২০০০ টাকা েবতন েপতাম যা আমার পির�েমর ত�লনায় অেনক 

কম িছল এবং সা�ািহক বা মািসক েকােনা ছ�� িছল না । তা ছাড়াও 

িনেয়াগকারীর সকল চািহদা েযমন এিস ি�জ, ে��ার ,ওয়ািসং 

েমিশন সহ অন্যান্য য�পািত ব্যাবহাের অক্ষম হওয়ায় েবতন ও 

অন্যান্য সুেযাগ সুিবধা েথেক বিঞ্চত হেয় অ� েবতেনই আমােক 

দ�ঘদিন কাজ করেত হেয়েছ। তারপর একিদন আিম আমােদর 

এলাকার কিমউিন� িলডােরর মাধ্যেম  “সুনীিত �ক�” এর নাম 

�িন এবং জানেত পাির েয এই �কে�র মাধ্যেম আমােদর অিধকার 

িনি�ত কের এবং ২ ধােপ �িশক্ষন িদেয় চাকিরর ব্যব�াও কের 

থােকন তারা ১ম ধােপ সফ্ ট ি�ল ৪ িদনব্যািপ �িশক্ষন নারী ৈম�ী 

িদেয় থােকন। তার পর ইউেসপ বাংলােদশ ১০ িদনব্যািপ েপশাগত 

দক্ষতা উ�য়ন �িশক্ষন েদয় েযখােন গৃেহ ব্যব�ত সকল য�পািত 

এবং �েয়াজনীয় রা�ার েরিসিপ িশখান হয়। তারপর  সক্ষমতার 

সনদপ� িদেয়  হ্যােলাটা� এর মাধ্যেম চাকির িনি�ত হয় । 

সব িকছ�  জানার পর আিমও িস�া� েনই এই �কে� যু� হেয় 

�িশিক্ষত হেবা তার পর আপােদর আমার নাম ও �েয়াজনীয় 

ড�কেম�স জমা েদই এবং �িশক্ষণ সফল ভােব েশষ কের 
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হ্যােলাটা� এর মাধ্যেম চাকির কির েযখােন আমার কােজর এবং 

েযাগ্যতা অনুযায়ী ভাল েবতন পাই । এখন আমার পিরবােরর এবং 

আমার অব�া আেগর ত�লনায় অেনক ভাল। এখন আমার েছেল 

েমেয়েক �� েল ভিতৰ্  করােনার িস�া� িনেয়িছ এবং ভিবষ্যত এর 

জন্য �িত মােস িকছ�  টাকা সঞ্চয় করারও িস�া� িনেয়িছ ।

এই �কে�র সােথ জিড়ত  হেয় আিম আমার জীবন যা�ার মান 

উ�য়ন করেত েপেরিছ এবং আমার পিরবাের আিথৰ্ক স�লতা ও 

িফের এেসেছ । 

আিম আশা করব এই �ক� �ারা আমােদর সমােজর আেরা যেতা 

অবেহিলত গৃহকম� আেছ তােদর উ�িত সািধত হেব ।

আমার নাম েবলাত�নেনসা। বয়স ৩৫ বছর। বতৰ্ মােন েভালা বি� 

িমরপুর, প�বীেত থািক। অভােবর তাড়নায় �ােমর বািড় মাদািরপুর 

েথেক ঢাকায় এেস পিরবারসহ এক বি�েত থাকতাম । েকািভড-১৯ 

পিরি�িতর সময় বি� উে�দ করা হেল �ামী, ২ েমেয় এবং ১ 

েছেলেক িনেয় ফুটপােত আ�য় িনেত হয়, �ক এই সমেয় �ামীর 

ে�াক হেয় প্যারালাইজড হেয় যান। তখন সাহায্য সহেযািগতা 

করার মত েকউ িছল না। এরপর �ােমর বািড়র জায়গা-জিম িব�ী 

কের, �ামীর িচিকৎসা করাই এবং ৭০০ টাকা েবতেন  এক� বাসায় 

কাজ েনই। এই টাকায় িদেন ১ েবলা েখেল বািক দেুবলা না েখেয় 

থাকা লাগেতা। এই সমেয় আিম েয বাসায় কাজ করতাম তারাও 

িকছ�  সহেযািগতা করেতা যা িদেয় সংসার চলেতা। এরপর �ামী 

৭৫০০ টাকা েবতেন দােরায়ােনর চাকির িনেয় েকােনামেত   সংসার 

চালােতন। একিদন আিম �িতেবশীর মাধ্যেম সুনীিত �ক� স�েকৰ্  

জানেত পারলাম । এরপর নারীৈম�ী েথেক জীবন দক্ষতা �িশক্ষণ 

এবং ইউেসপ বাংলােদশ এর িমরপুর েস�ার েথেক গৃহকম�েদর 

েপশাগত দক্ষতা বৃি�মূলক �িশক্ষণ স�� কির। �িশক্ষণ েশষ 

কের আেরা চারটা বাসায় কাজ িনলাম। এখন মােস আট হাজার 

েবলাত�নেনসার গ�
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ফােতমার গ�

আমার নাম ফােতমা আ�ার।  বয়স ৩০ বছর। �ামী েমাশারফ 

েহােসন একজন �াইভার। তার মািসক উপাজৰ্ন িছল ৭০০০ 

টাকা। কেরানা মহামারীেত �ামী চাকির হারান। আমার পিরবার 

ময়মনিসংহ েথেক ঢাকায় এেসিছেলন তােদর অভাব লাঘেবর 

জন্য িক� কেরানাকালীন সময় তােদর অথৰ্ৈনিতক অব�া এমন 

হেয়িছল েয, দিুদন না েখেয় িছেলন। এই সময়টােতই েসনাবািহনী 

কতৃৰ্ ক �দত্ত সাহায্য সহেযািগতা িদেয়ই তারা েকানরকম চলেতা। ১ নং 

বি� ভাষানেটক এলাকার একজেনর কাছ েথেক সুনীিত �কে�র 

কাযৰ্�ম স�েকৰ্  েজেন নারী ৈম�ী এবং ইউেসপ বাংলােদশ 

েথেক �িশক্ষণ স�� কির। �িশক্ষেণর পরপরই এক� বাসায় 

মািসকিভিত্তেত সকাল আটটা েথেক স�্যা পযৰ্� ৬ হাজার টাকা 

েবতেন কাজ িনলাম এবং স�ােহ একিদন ছ�� েপতাম, েযখােন 

আমার �িশক্ষেণর আেগ মািসক উপাজৰ্ন িছল ১৫০০ টাকা। এখন 

আমার পিরবার আেগর েচেয় ভােলা অব�ায় আেছ।

  েকািহনুেরর গ�

আমার নাম েকািহনুর আ�ার, বয়স-৩৪ বছর। বািড় েনায়াখালী 

েজলায়। �ােম অভােবর সংসার। অভােবর তাড়নায় সপিরবাের 

ঢাকায় এেস মুগদা থানার মা�া ছাপড়া মসিজদ নামক এলাকায় 

বসবাস �� কির। আমার �ামী েমাঃ জালাল েশখ মাংস িবে�তা 

িহেসেব মািসক আয় ১২০০০ টাকা এবং আমার মািসক ১২০০ 

টাকায় েকান রকম সংসার চলত। অভাব পিরবাের সবসময় েলেগই 

থাকত। এমতাব�ায় েছেল-েমেয়েদর পড়ােলখার কথা িচ�া করেত 

পারতাম না। 

টাকা উপাজৰ্ন করিছ, যা িদেয় পিরবাের ��লতা  েবেড়েছ এবং 

েছেল েমেয়েদরেকও েলখাপড়া করাি�।  
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  কমলার গ�

আমােদর এলাকায় নারী ৈম�ীর আপারা আেসন এবং তারা 

আমােদরেক গৃহকম�র �িশক্ষেনর কথা বেলন। তখন নারী ৈম�ীর 

অিফেস িগেয় সুনীিত �ক� �ারা গৃহকম�র �িশক্ষেনর কথা জানেত 

পাির। এরপর নারী ৈম�ীেত িগেয় ৪ িদেনর সফ্ট ি�ল �িশক্ষন �হন 

কের সুনীিত �কে� অ�ৰ্ভ�� হই। এরপর  ইউেসপ বাংলােদশ এর 

গৃহকম� �িশক্ষন েস�ার ইউেসপ িস� প�ী িস� কেপৰ্ােরশন �� েল 

িগেয় ১০ িদেনর �িশক্ষেন অংশ �হন কের বাসাবািড়েত ব্যব�ত 

িবিভ� এ্যা�ােয়� এর ব্যবহােরর পাশাপািশ িবিভ� ধরেনর রা�ার 

েরিসিপ ৈতরী এবং পিরেবশন সফলতার সােথ িশিখ। 

�িশক্ষন �হেনর আেগ েয বাসায় কাজ করতাম েসখােন মািসক 

১২০০/-টাকা েপতাম এবং ভােলা ব্যবহার েপতাম না। �িশক্ষন 

�হেনর পর এখন ঐ বাসায় আেগর েচেয় অেনক েবশী স�ান 

পাি�, কারন �িশক্ষেন যা যা িশেখিছ সম� িকছ�  ঐ বাসায় ব্যবহার 

কের েদখাই। এেত তারা খুিশ হেয় েবতন বািড়েয় ২০০০/-টাকা 

কেরন। এ কােজর পাশাপািশ এখন হ্যােলাটাে�র সােথও কাজ 

�� কির। তাই এখন পিরবারেক আিথৰ্কভােব আেগর েচেয় েবশী 

সােপৰ্াট িদেত পারিছ।   

আমার নাম কমলা, বয়স ৩৫। আমার বািড় বিরশাল বাবুগঞ্জ থানায় । 

অেনক বছর যাবত পিরবােরর সােথ ঢাকার বউ বাজার- হাজািরবাগ 

এলাকায় ববসবাস  করিছ।  ১৩ বছর বয়েস পািরবািরক ভােব 

আমার িবেয় হয়, আমার পিরবাের আমার ৩ েমেয় ও ২ েছেল সহ 

েমাট ৫ জন সদস্য। আমার �ািম আবুল েহােসন (৪৫) েপশায় 

একজন ির�া চালক। তার আেয়র সামান্য টাকা আমােদর 

পিরবােরর সকল খরচ েমটােনা অস�ব হওয়ায় আিম গৃহকম�র 

কাজ করার িস�া� েনই এবং ২০০৫ সাল েথেক কাজ �� কির। 

ৈদিনক ৮-৯ ঘ�া কাজ কের মােস মা� ২৫০০ টাকা েবতন েপতাম 
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যা আমার পির�েমর ত�লনায় অেনক কম িছল এবং সা�ািহক বা 

মািসক েকােনা ছ�� িছল না । তা ছাড়াও িনেয়াগকারীর সকল েহাম 

অ্যা�ােয়� চালােত সক্ষম িছলাম না, তাই েবতন ও বােড় িন। এই 

অ� েবতেনই আমােক দীঘৰ্িদন কাজ করেত হেয়েছ। তারপর একিদন 

আিম েসাশাল মিবলাইজার এর মাধ্যেম “সুনীিত �ক�” এর নাম 

জািন। তারপর আিমও িস�া� েনই এই �কে� যু� হেয় �িশক্ষত 

হেবা। তারপর আপােদর আমার নাম ও �েয়াজনীয় ডকুেম�স 

জমা েদই এবং �িশক্ষন েশষ কের হ্যােলাটা� এর মাধ্যেম চাকির 

কির েযখােন আমার কােজর এবং েযাগ্যতা অনুযায়ী ভাল েবতন 

পাই। এখন আমার পিরবােরর এবং আমার অব�া আেগর ত�লনায় 

অেনক ভাল। এখন আমার েছাট ২ েমেয়েক �� েল ভিতৰ্  করােনার 

িস�া� িনেয়িছ এবং ভিবষ্যেতর জন্য �িত মােস িকছ�  টাকা সঞ্চয় 

করারও  িস�া� িনেয়িছ । এই �কে�র সােথ জিড়ত  হেয় আিম আমার 

জীবনযা�ার মান উ�ত করেত েপেরিছ এবং আমার পিরবাের 

আিথৰ্ক স�লতা  িফের এেসেছ । 
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িবল্ স, গণসাক্ষরতা অিভযান, হ্যােলাটা�, নারী ৈম�ী, েরড অেরঞ্জ 

িলিমেটড ও ইউেসপ বাংলােদশ-এর েযৗথ উেদ্যােগ এবং অ�ফ্যাম 

ইন বাংলােদশ ও ে�াবাল অ্যােফয়াসৰ্, কানাডা’র সহেযািগতায় 

‘সুনীিত’ �কে�র আেয়াজেন গৃহ�িমকেদর কল্যাণ ও অিধকার 

রক্ষায় িবিভ� ধরেনর েসিমনার, কমৰ্শালা এবং সংলাপ অনুি�ত 

হয়। জাতীয় ে�ড ইউিনয়ন েফডােরশেনর েনতৃবৃ�, নাগিরক 

সমাজ সংগঠন, গেবষক, েবসরকাির সং�া, সাংবািদকসহ �কে�র 

সহেযাগী সংগঠেনর �িতিনিধ ও িবিভ� েপশাজীবী সংগঠেনর 

েনতারা  িন�িলিখত সুপািরশ ও িনেদৰ্শনা �দান কেরন: 

 গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিতমালার পূণৰ্া� বা�বায়ন এবং এই 

নীিত  বা�বায়েনর জন্য এক� আইনী কাঠােমা �েয়াজন।

 �ািত�ািনক খােতর �িমকেদর মেতা গৃহ�িমকেদরও 

িনেয়াগপ�, িনিদৰ্ � কমঘ�া এবং িনিদৰ্ � মজিুর থাকা দরকার। 

েস অেথৰ্ গৃহকম� কল্যাণ নীিতমালায় গৃহ�িমকেদর কমৰ্ঘ�া 

িনধৰ্ারণ, িব�ােমর সুেযাগ এবং সংগঠন করার অিধকােরর কথা 

িবেবচনায় েরেখ নীিতমালা� পুনরায় িরিভউ করা �েয়াজন।

 গৃহ�িমকেদর অিধকার, স�ান ও মযৰ্াদা িনি�ত করেত 

তােদর �িত মানিবক দ�ৃভি�, সেচতনতা বৃি�, আইএলও 

কনেভনশন-১৮৯ অনুসমথৰ্ন করেত হেব।

 গৃহকেমৰ্ িনেয়ািজত িশ�েদর �ম েথেক মু� করার জন্য উেদ্যাগ 

�হণ করেত হেব।

 গৃহ�িমকেদর িশ�স�ানেদর রাখার জন্য সরকাির খরেচ 

গৃহ�িমক অিধকার িবষেয় িবিভ�
পেক্ষর সুপািরশমালা
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সারােদেশ েড েকয়ার েস�ার চালু করা �েয়াজন।

 গৃহ�িমকেদর অিধকার এবং মযৰ্াদা িনি�ত করেত সকলেক  

সেচতনতার পাশাপািশ সরকাির ও েবসরকাির পযৰ্ায় েথেক 

েবিশ কের �চার ও �চারণা চালােত হেব।   

 গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত বা�বায়েন �শাসনেক  

 ���সহকাের কাজ করেত হেব।

 সরকািরভােব গৃহ�িমকেদর �িশক্ষেণর ব্যব�া কের   

 সুরিক্ষতভােব িনেয়ােগর ব্যব�া করা দরকার।

 গৃহ�িমকেদর অিধকার  ও মযৰ্াদা িনি�ত করেত    

 সামািজকভােব মানুষেক সেচতন করার জন্য েসাশ্যাল,   

 ইেলক�িনক এবং ি�� িমিডয়ায় েবিশ কের �চার ও �চারণা  

 চালােত হেব। 

 বােজেট গৃহ�িমকসহ অ�ািত�ািনক খােত যারা কাজ করেছন,  

 তােদর জন্য বরা� রাখেত হেব এবং একই সে� গৃহ�িমকেদর   

 সরকােরর সামািজক িনরাপত্তা কমৰ্সূচীেত অ�ভ�ৰ্ � করেত হেব।

 গৃহকম� সুরক্ষা ও কল্যাণ নীিত বা�বায়ন ও িনি�তকরেণর        

 লেক্ষ্য �ম ও কমৰ্সং�ান ম�ণালেয়র অধীেন েক�ীয়ভােব েয   

 মিনটিরং েসল  আেছ, েস�েক সি�য় করার মাধ্যেম এই   

 কিম�র কাযৰ্�মেক িবভাগীয় পযৰ্ায় েথেক �� কের েজলা   

 এবং উপেজলা পযৰ্ােয় িনেয় েযেত হেব।

 গৃহ�িমক িনেয়াগ করার পূেবৰ্ এক� মূল্যায়ন ফমৰ্ পূরেণর   

 মাধ্যেম িনেয়াগকতৰ্ ার মানিবক মূল্যেবাধ যাচাই করা �েয়াজন।
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