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গৃশ্রমভক মনমযাতন ফন্ধে জনন্ধেতনতা ফাড়ান্ধত ন্ধফ 

 

গৃশ্রমভক মনমযাতন ফন্ধে জনন্ধেতনতা ফাড়ান্ধত ন্ধফ। শুধু আইন কযন্ধরই মনমযাতন ফে ন্ধফ না ফন্ধর ভন্তফয 
কন্ধযন্ধেন শ্রভ ও কভযংস্থান ভন্ত্রণারয় মফলয়ক ংদীয় স্থায়ী কমভটিয দয ংদ দয ইযামপর আরভ। 

মতমন ফন্ধরন, ভান্ধজয প্রন্ধতযক মযফাযন্ধক এ মফলন্ধয় ন্ধেতন ন্ধত ন্ধফ। খেয়ার যােন্ধত ন্ধফ খমন, কাউন্ধক মদন্ধয় 

খকান্ধনা শ্রমভক মনমযাতন্ধনয মকায না ন। ফৃস্পমতফায জাতীয় খপ্রক্লাখফয মবআইম রাউন্ধে „গৃশ্রমভন্ধকয জনয 
আইমন ুযক্ষা, আন্তজয ামতক নদ: ফতয ভান অফস্থা ও কযণীয়‟ ীলযক ভতমফমনভয় বায় ইযামপর আরভ এ 

ভন্তফয কন্ধযন। ফাংরান্ধদ মরগযার এইড অযান্ড ামবয ন্ধ ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও জাতীয় গায স্থয নাযী শ্রমভক ইউমনয়ন এ 

ভতমফমনভয় বায আন্ধয়াজন কন্ধয। মতমন ফন্ধরন, মফদযভান আইন্ধনই ক্ষমতগ্রস্ত গৃশ্রমভকন্ধদয অমধকায যক্ষা 
ম্ভফ। এ জনয নতুন খকান্ধনা আইন প্রণয়ন কযায প্রন্ধয়াজন খনই। এভয় জাতীয় গায স্থয নাযী শ্রমভক ইউমনয়ন্ধনয 

উন্ধদষ্টা আফুর খান্ধন ফন্ধরন, খজন্ধনবা কনন্ধবনন ২০১১ ফাংরান্ধদ গ্রণ কযন্ধরও খদন্ধ এয খতভন খকান্ধনা 
অগ্রগমত খনই। যকায এ ফযাান্ধয ধীন্ধয েরায নীমত গ্রণ কন্ধযন্ধে। তন্ধফ আায কথা, গৃশ্রমভকন্ধদয রাগাতায 

আন্ধদারন্ধনয কাযন্ধণ ২০১৫ ান্ধর যকায গৃশ্রমভকন্ধদয জনয ুযক্ষা ও করযাণনীমত া কন্ধযন্ধে। নীমতভারা মদন্ধয় 

শ্রমভকন্ধদয ুযক্ষা য় না। শ্রমভকন্ধদয ুযক্ষায জনয আইন্ধনযও খকান্ধনা মফকল্প খনই। ভতমফমনভয় বায় আন্ধযা 
উমস্থত মেন্ধরন, ব্লান্ধস্টয মরগযার পযামমরন্ধেেয যমভা োতুন, অননযা েক্রফর্ত্তী, জাতীয় গায স্থয নাযী শ্রমভক 

ইউমনয়ন্ধনয াধাযণ ম্পাদক ভুযমদা আক্তায প্রভুে।  
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আন্ধডে: ১৫ জনু ২০১৭ | ১৬:৫৪  

 

িতুি কাগজ প্রমতন্ধবদক: শুধু আইন কযন্ধরই গৃশ্রমভক মনমযাতন ফে ন্ধফ না। এযজনয জনন্ধেতনতা ফৃমি 

কযন্ধত ন্ধফ ফন্ধর ভন্তফয কন্ধযন্ধেন ফাংরান্ধদ শ্রভ ও কভযংস্থান ভন্ত্রণারয় মফলয়ক ংদীয় স্থায়ী কমভটিয দয 
ংদ দয ইযামপর আরভ। 

আজ ফৃস্পমতফায জাতীয় খপ্রক্লান্ধফয মবআইম রাউন্ধে ফাংরান্ধদ মরগযার এইড অযান্ড ামবয ন্ধ ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও 

জাতীয় গায স্থয নাযী শ্রমভক ইউমনয়ন কতৃয ক আন্ধয়ামজত „গৃশ্রমভন্ধকয জনয আইমন ুযক্ষা, আন্তজয ামতক নদ: 

ফতয ভান অফস্থা ও কযণীয়‟ ীলযক এক ভতমফমনভয় বায় মতমন এ কথা ফন্ধরন। 

মতমন আযও ফন্ধরন, প্রমতমনয়ত গৃকভীযা খকান না খকান বান্ধফ মনমযাতন্ধনয মকায ন্ধে। আভান্ধদয কন্ধরয 

উমেত এ ফযান্ধয একেু খফম ন্ধেতন ওয়া। খেয়ার যােন্ধত ন্ধফ খমন গৃশ্রমভকযা মনমযামতত না ন। কাউন্ধক 

মদন্ধয় খমন খকান্ধনা শ্রমভক মনমযাতন্ধনয মকায না ন। ফতয ভান্ধন শ্রমভক মনমযাতন্ধনয খম আইন যন্ধয়ন্ধে তা মদন্ধয়ই 
ক্ষমতগ্রস্ত ফা মনমযামতত গৃশ্রমভকন্ধদয অমধকায যক্ষা ম্ভফ। এ জনয নতুন খকান্ধনা আইন্ধনয প্রন্ধয়াজন খনই। 
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বায় আন্ধযা উমস্থত মেন্ধরন; জাতীয় গায স্থয নাযী শ্রমভক ইউমনয়ন্ধনয উন্ধদষ্টা আফুর খান্ধন, ব্লান্ধস্টয মরগযার 

পযামমরন্ধেেয যমভা োতুন, অননযা েক্রফর্ত্তী, জাতীয় গায স্থয নাযী শ্রমভক ইউমনয়ন্ধনয াধাযণ ম্পাদক 

ভুযমদা আক্তায  অন্ধনন্ধক। 
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স্টাপ কন্ধযন্ধন্ডন্ট 

নতুনভয়.কভ 

 

গৃশ্রমভক মনমযাতন ফন্ধে জনন্ধেতনতা ফাড়ান্ধত ন্ধফ। শুধু আইন কযন্ধরই মনমযাতন ফে ন্ধফ না ফন্ধর ভন্তফয 
কন্ধযন্ধেন শ্রভ ও কভযংস্থান ভন্ত্রণারয় মফলয়ক ংদীয় স্থায়ী কমভটিয দয ংদ দয ইযামপর আরভ। 

মতমন ফন্ধরন, ভান্ধজয প্রখতযক মযফাযন্ধক এ মফলন্ধয় ন্ধেতন ন্ধত ন্ধফ। খেয়ার যােন্ধত ন্ধফ খমন, কাউন্ধক মদন্ধয় 

খকান্ধনা শ্রমভক মনমযাতন্ধনয মকায না ন। 

ফৃস্পমতফায জাতীয় খপ্রক্লান্ধফয মবআইম রাউন্ধে „গৃশ্রমভন্ধকয জনয আইমন ুযক্ষা, আন্তজয ামতক নদ: ফতয ভান 

অফস্থা ও কযণীয়‟ ীলযক ভতমফমনভয় বায় ইযামপর আরভ এ ভন্তফয কন্ধযন। 

ফাংরান্ধদ মরগযার এইড অযান্ড ামবয ন্ধ ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও জাতীয় গায স্থয নাযী শ্রমভক ইউমনয়ন এ ভতমফমনভয় 

বায আন্ধয়াজন কন্ধয। 



মতমন ফন্ধরন, মফদযভান আইন্ধনই ক্ষমতগ্রস্ত গৃশ্রমভকন্ধদয অমধকায যক্ষা ম্ভফ। এ জনয নতুন খকান্ধনা আইন প্রণয়ন 

কযায প্রন্ধয়াজন খনই। 

এভয় জাতীয় গায স্থয নাযী শ্রমভক ইউমনয়ন্ধনয উন্ধদষ্টা আফুর খান্ধন ফন্ধরন, খজন্ধনবা কনন্ধবনন ২০১১ 

ফাংরান্ধদ গ্রণ কযন্ধরও খদন্ধ এয খতভন খকান্ধনা অগ্রগমত খনই। যকায এ ফযাান্ধয ধীন্ধয েরায নীমত গ্রণ 

কন্ধযন্ধে। তন্ধফ আায কথা, গৃশ্রমভকন্ধদয রাগাতায আন্ধদারন্ধনয কাযন্ধণ ২০১৫ ান্ধর যকায গৃশ্রমভকন্ধদয জনয 
ুযক্ষা ও করযাণনীমত া কন্ধযন্ধে। নীমতভারা মদন্ধয় শ্রমভকন্ধদয ুযক্ষা য় না। শ্রমভকন্ধদয ুযক্ষায জনয 
আইন্ধনযও খকান্ধনা মফকল্প খনই। 

ভতমফমনভয় বায় আন্ধযা উমস্থত মেন্ধরন, ব্লান্ধস্টয মরগযার পযামমরন্ধেেয যমভা োতুন, অননযা েক্রফর্ত্তী, জাতীয় 

গায স্থয নাযী শ্রমভক ইউমনয়ন্ধনয াধাযণ ম্পাদক ভুযমদা আক্তায প্রভুে। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://newsg24.com/bangladesh/national/11389/%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%B6%
E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%
B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%20%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%
A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%20%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%
E0%A7%87%20%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87%20%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%
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ঢাকা: গৃশ্রমভক মনমযাতন ফন্ধে জনন্ধেতনতা ফাড়ান্ধত ন্ধফ। শুধু আইন কযন্ধরই মনমযাতন ফে ন্ধফ না ফন্ধর 

ভন্তফয কন্ধযন্ধেন শ্রভ ও কভযংস্থান ভন্ত্রণারয় মফলয়ক ংদীয় স্থায়ী কমভটিয  ংদ দয ইযামপর আরভ। 

ফৃস্পমতফায জাতীয় খপ্রক্লান্ধফয মবআইম রাউন্ধে গৃশ্রমভন্ধকয জনয আইমন ুযক্ষা, আন্তজয ামতক নদ: ফতয ভান 

অফস্থা ও কযণীয় ীলযক ভতমফমনভয় বায় ইযামপর আরভ এ ভন্তফয কন্ধযন। 

ফাংরান্ধদ মরগযার এইড অযান্ড ামবয ন্ধ ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও জাতীয় গায স্থয নাযী শ্রমভক ইউমনয়ন এ ভতমফমনভয় 

বায আন্ধয়াজন কন্ধয। 

মতমন ফন্ধরন, মফদযভান আইন্ধনই ক্ষমতগ্রস্ত গৃশ্রমভকন্ধদয অমধকায যক্ষা ম্ভফ। এ জনয নতুন খকান্ধনা আইন প্রণয়ন 

কযায প্রন্ধয়াজন খনই। 

এভয় জাতীয় গায স্থয নাযী শ্রমভক ইউমনয়ন্ধনয উন্ধদষ্টা আফুর খান্ধন ফন্ধরন, খজন্ধনবা কনন্ধবনন ২০১১ 

ফাংরান্ধদ গ্রণ কযন্ধরও খদন্ধ এয খতভন খকান্ধনা অগ্রগমত খনই। যকায এ ফযাান্ধয ধীন্ধয েরায নীমত গ্রণ 

কন্ধযন্ধে। তন্ধফ আায কথা, গৃশ্রমভকন্ধদয রাগাতায আন্ধদারন্ধনয কাযন্ধণ ২০১৫ ান্ধর যকায গৃশ্রমভকন্ধদয জনয 
ুযক্ষা ও করযাণনীমত া কন্ধযন্ধে। নীমতভারা মদন্ধয় শ্রমভকন্ধদয ুযক্ষা য় না। শ্রমভকন্ধদয ুযক্ষায জনয 
আইন্ধনযও খকান্ধনা মফকল্প খনই। 

ভতমফমনভয় বায় আন্ধযা উমস্থত মেন্ধরন, ব্লান্ধস্টয মরগযার পযামমরন্ধেেয যমভা োতুন, অননযা েক্রফর্ত্তী, জাতীয় 

গায স্থয নাযী শ্রমভক ইউমনয়ন্ধনয াধাযণ ম্পাদক ভুযমদা আক্তায প্রভুে। 

 
http://avdcslnaogaon.com/2017/06/15/%e0%a6%97%e0%a7%83%e0%a6%b9%e0%a6%b6%e0%a7%8d
%e0%a6%b0%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-
%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%bf-
%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7/ 

গৃশ্রমভকন্ধদয আইমন ুযক্ষা আন্তজয ামতক নদ:ফতয ভান অফস্থা ও কযমনয় মফলয়ক ভতমফমনভয় বা অনুমষ্টত 
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গৃশ্রমভকন্ধদয আইমন ুযক্ষা আন্তজয ামতক নদ:ফতয ভান অফস্থা ও কযমনয় মফলয়ক ভতমফমনভয় বা অনুমষ্টত  

য়।এন্ধত প্রধান অমতমথ শ্রমভক খনতা  ইযামপর আরভ এভম। 

আজ জাতীয় খপ্রক্লান্ধফয মবআইম রাউন্ধজজ।২০১০ ান্ধর শুরু কন্ধযমেন্ধরন,ভানফতাফাদী আভান্ধদয প্রধানভন্ত্রী, 
ফঙ্গফেু কনযা খে ামনায ভৎ ইোয়”গৃকভী ুযক্ষা নীমতভারা “২০১৫ ভন্ত্রী মযলদ অনুন্ধভাদন 

কন্ধযন্ধে।ইমতূন্ধফয খদন্ধ গৃ শ্রমভকন্ধদয করযানান্ধথয খকান মকেুই মেরনা।শ্রমভক আন্ধদারন্ধনয কভী মন্ধন্ধফ জনন্ধনতা 
জনাফ ইযামপর আরভ এভময প্রন্ধেষ্টায় এ আইন ভন্ত্রী মযলদ অনুন্ধভাদন ন্ধয়ন্ধে।গফযন্ধফাধ কযমে,ধনযফাদ ও 

কৃতঙ্গতা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ও ভন্ত্রী মযলদন্ধক। 

 


