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বাাংলাষ্ট্রদে 
২০১৭ সাষ্ট্রল, বাাংলাষ্ট্রদষ্ট্রে র্নকৃষ্টতম র্েশুশ্রষ্ট্রমর র্বলুর্প্তর প্রষ্ট্রচষ্টায় মধযম পর ্্ যাষ্ট্রয়র 

অগ্রসর হষ্ট্রয়র্িল। সরকার জাতীয় র্েশুশ্রম কায িক্রষ্ট্রমর পর্রকল্পনাটি ২০২১ পয িন্ত বর্ধ িত 

কষ্ট্রর।্কারখানা ও সাংস্থাপন পর্রদে িন র্বভাষ্ট্রের ববর্েরভাে শ্রম পর্রদে িকষ্ট্রদরষ্ট্রক 

বযাপকভাষ্ট্রব প্রর্েক্ষণ প্রদান করা হয় এবাং, কারখানা পর্রদে িষ্ট্রনর বচকর্লষ্ট্রের 

বযবহারষ্ট্রক একটি প্রার্তষ্ঠার্নক রূপ বদওয়া হয়, যা র্েশু শ্রষ্ট্রমর র্বষয়গুর্লষ্ট্রক অন্তভভ িক্ত 

কষ্ট্রর। যাইষ্ট্রহাক, বাাংলাষ্ট্রদষ্ট্রে র্েশুরা শুির্ক মাি, এবাং ইষ্ট্রির উৎপাদষ্ট্রনর মত র্নকৃষ্ট 

ধরষ্ট্রণর র্েশু শ্রমগুর্লষ্ট্রত বাধযতামূলকভাষ্ট্রব অাংেগ্রহণ কষ্ট্রর। বপাোক ও চামডাজাত পণয 

উৎপাদষ্ট্রনর মত র্বপজ্জনক কাজগুর্লষ্ট্রতও র্েশুরা অাংেগ্রহণ কষ্ট্রর।্উপরন্তু, শ্রম 

আইনটিষ্ট্রত র্েশুষ্ট্রদরষ্ট্রক অনানুষ্ঠার্নক অর্ িননর্তক বক্ষষ্ট্রে কাজ করষ্ট্রত র্নষ্ট্রষধ কষ্ট্রর না, 

এবাং প্রর্ত সপ্তাষ্ট্রহ হালকা কাজকষ্ট্রম ির জনয ১২ এবাং ১৩্বিষ্ট্ররর র্েশুরা অনুষ্ট্রমার্দতভাষ্ট্রব 

কত ঘণ্টা কাজ করষ্ট্রত পারষ্ট্রব বসই সাংখযাটিও র্নর্দিষ্ট কষ্ট্রর না।্তািাডা, বাাংলাষ্ট্রদষ্ট্রের মত 

শ্রমেক র্ত র আকাষ্ট্ররর বদষ্ট্রের জনয শ্রম পর্রদে িকষ্ট্রদর সাংখযা অপয িাপ্ত, এবাং জর্রমানার 

পর্রমানও র্েশু শ্রর্মক আইন লঙ্ঘন বন্ধ করার জনয অপয িাপ্ত। 
 

প্রর্তষ্ট্রবদষ্ট্রনর র্ভর্িষ্ট্রত, প্রস্তার্বত কম িসূর্চগুর্ল সনাক্ত করা হয় বযগুষ্ট্রলা দ্বারা র্েশু শ্রষ্ট্রমর 

র্নকৃষ্ট ধরনগুর্ল সহ, বাাংলাষ্ট্রদষ্ট্রের র্েশু শ্রম র্নমূ িষ্ট্রল অগ্রের্ত আনষ্ট্রব। 
 

বক্ষে সুপার্রেকৃত কায িক্রম সুপার্রষ্ট্রেরর 

বির 

আইনেত 

কাঠাষ্ট্রমা 

মানব পাচার র্বষষ্ট্রয় পাষ্ট্রলরষ্ট্রমা বপ্রািকলটির 

অনুষ্ট্রমাদন। 

২০১৩ - ২০১৭ 

বয সব র্েশু েহৃ ভৃষ্ট্রির কাষ্ট্রজ, পষ্ট্রর্-ঘাষ্ট্রি 

এবাং কু্ষদ্র খামার সহ র্বর্ধ বর্হভভ িত খাতগুর্লর 

কাষ্ট্রজ র্নষ্ট্রয়াজজত হয়, তাষ্ট্রদর জনয আইষ্ট্রনর 

সব িনীম্ন বয়ষ্ট্রসর সরুক্ষা প্রসার্রত করাটিষ্ট্রক 

র্নজিত কষ্ট্রর। 

২০০৯-২০১৭ 

এই আইনটি র্নজিত কষ্ট্রর, বযসব কাজগুর্ল 

র্বপজ্জনক ধরষ্ট্রণর বষ্ট্রল র্েশুষ্ট্রদর জনয র্নর্ষদ্ধ 

বসগুর্ল বযপক করাটি, র্বষ্ট্রেষত বপাষাক 

উৎপাদন এবাং শুিকী মািষ্ট্রক এর মষ্ট্রধয 

অন্তভভ িক্ত করা। 
 

২০১৬ – ২০১৭ 

র্নজিত কষ্ট্রর বয, আইনটি যাষ্ট্রত র্নর্দিষ্ট কষ্ট্রর 

বদয় বয, ১২ বর্ষ্ট্রক ১৩ বির বষ্ট্রয়াষ্ট্রসর 

র্েশুষ্ট্রদরষ্ট্রক র্দষ্ট্রয় বকান বকান শ্রমগুর্ল করাষ্ট্রনা 

যাষ্ট্রব, এবাং এই হালকা শ্রমগুষ্ট্রলা সপ্তাষ্ট্রহ তারা 

কত ঘন্টা পয িন্ত করষ্ট্রত পারষ্ট্রব। 

২০১৫ - ২০১৭ 
 
 
 

 

 

 আইনটি এিা র্নজিত কষ্ট্রর বয, র্েশুষ্ট্রদরষ্ট্রক 
২০১৫ - ২০১৭ 
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বক্ষে সুপার্রেকৃত কায িক্রম সুপার্রষ্ট্রেরর 

বির 

র্দষ্ট্রয় বযৌন সুর্বধা আদায় করার জনয অশ্লীল 

চলর্চষ্ট্রে অর্ভনয় সঙ্ক্রান্ত বযষ্ট্রকাষ্ট্রনা অপরাধষ্ট্রক 

বফৌজদার্র আইষ্ট্রনর র্বধাষ্ট্রন র্নর্ষদ্ধ কষ্ট্রর। 

আইনটি এিা র্নজিত কষ্ট্রর বয, র্েশুষ্ট্রদরষ্ট্রক 

র্দষ্ট্রয় বকাষ্ট্রনা অনবধ শ্রষ্ট্রম র্নষ্ট্রয়াজজত করাষ্ট্রনা, 

র্নর্দিষ্ট কষ্ট্রর মাদক ততর্রর কাষ্ট্রজ বযবহার করা 

বফৌজদার্র আইষ্ট্রনর র্বধাষ্ট্রন র্নর্ষদ্ধ কষ্ট্রর। 

২০১৫ -২০১৭ 

র্নজিত কষ্ট্রর বয আইনটি রােীয় সামর্রক 

বার্হনী কতৃিক বেচ্ছায় র্নষ্ট্রয়াষ্ট্রের জনয নূযনতম 

বয়স র্হসাষ্ট্রব ১৬ বিষ্ট্রর প্রর্তষ্ঠা করাটি, এবাং 

েতঃস ফূত িভাষ্ট্রব বযােদাষ্ট্রনর অর্ধকারটির সুরক্ষা 

করা। 

২০১৬ -২০১৭ 

এই আইনটি বফৌজদার্র র্বর্ধর দ্বারা র্নজিৎ 

করষ্ট্রব যাষ্ট্রত ববসরকার্র বকাষ্ট্রনা আষ্ট্রেয়াস্ত্রধার্র 

সাংস্থা ১৮ বিষ্ট্ররর র্নষ্ট্রচর বকাষ্ট্রনা র্েশুষ্ট্রক 

র্নষ্ট্রয়াে বদয়ার জনয সাংগ্রহ করষ্ট্রত না পাষ্ট্রর। 

২০১৬ - ২০১৭ 

এই আইষ্ট্রনর কাঠাষ্ট্রমাটি অষ্টম বশ্রণী পয িন্ত 

র্েক্ষা বাধযতামূলক, এই নীর্তমালার প্রর্তফলন 

র্নজিৎ কষ্ট্রর, যা র্কনা নুযনতম কাষ্ট্রজর 

বয়ষ্ট্রসর সাংষ্ট্রেও সাংের্তপূণ ি। 

২০১২ - ২০১৭ 

প্রষ্ট্রয়াে শ্রম আইন ভঙ্গ করার জনয আদালষ্ট্রতর তলব 

এবাং োজস্তর কায িকর প্রষ্ট্রয়াে র্নজিত কষ্ট্রর, 

এষ্ট্রত আর’ও অন্তভভ িক্ত আষ্ট্রি পর্রদে িকষ্ট্রদরষ্ট্রক 

র্েশু শ্রম আইন ভষ্ট্রঙ্গর জনয দন্ড র্নধ িারণ 

করা এবাং, এষ্ট্রত র্েশু শ্রম আইন ভষ্ট্রঙ্গর জনয 

দন্ড বজৃদ্ধর ক্ষমতাও বদয়া হষ্ট্রয়ষ্ট্রি, যাষ্ট্রত র্েশু 

শ্রষ্ট্রমর র্বরুষ্ট্রদ্ধ একটি কায িকর প্রর্তরাধ েষ্ট্রড 

বতালা সম্ভব হয়। 

২০১৪ - ২০১৭ 

যর্াযর্ আইর্ন ও সামাজজক বসবাগুর্লষ্ট্রত র্েশু 

শ্রষ্ট্রম জর্ডত র্েশুষ্ট্রদরষ্ট্রক সুপার্রে করার জনয 

শ্রম আইন প্রষ্ট্রয়ােকারী সাংস্থার জনয প্রজক্রয়া 

ততর্র কষ্ট্রর। 

২০১৩্- ২০১৭ 

আই.এল.ও'র প্রযুজক্তেত উপষ্ট্রদে পূরষ্ট্রণর 

জনয শ্রম পর্রদে িকষ্ট্রদর সাংখযা 

উষ্ট্রেখষ্ট্রযােযভাষ্ট্রব বজৃদ্ধ কষ্ট্রর। 

২০০৯ - ২০১৭ 

র্নজিৎ কষ্ট্রর, যাষ্ট্রত অর্নবর্ন্ধত কারখানা এবাং 

কু্ষদ্র কারখানাগুষ্ট্রলাষ্ট্রত পয িাপ্ত সাংখযায় ঘনঘন 

পর্রদে িষ্ট্রনর বযবস্থা করা হয়। 

২০১৩ -২০১৭ 
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বক্ষে সুপার্রেকৃত কায িক্রম সুপার্রষ্ট্রেরর 

বির 

শ্রম আইন প্রষ্ট্রয়ােকারী সাংস্থার তর্যগুর্ল 

প্রকাে কষ্ট্রর, শ্রম পর্রদে িক তহর্বষ্ট্রলর 

পর্রমাণ, কম িষ্ট্রক্ষষ্ট্রে পর্রচার্লত শ্রম 

পর্রদে িনগুর্লর সাংখযা, লঙ্ঘষ্ট্রনর সাংখযা যার 

জনয জর্রমানা আষ্ট্ররাপ করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি, এবাং 

আষ্ট্ররার্পত জর্রমানার সাংখযা, বযগুষ্ট্রলা আদায় 

করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রি বসগুর্ল  সহ।্ 

২০১২ - ২০১৭ 

র্নকৃষ্ট ধরষ্ট্রণর র্েশু শ্রম আইষ্ট্রনর প্রষ্ট্রয়াে 

সাংক্রান্ত তর্য গুষ্ট্রলা প্রচার কষ্ট্রর, যাষ্ট্রত 

অন্তভভ িক্ত পর্রদে িষ্ট্রকর সাংখযা, পর্রদে িষ্ট্রণর 

সাংখযা, র্বচাষ্ট্ররর সাংখযা এবাং অর্ভযুক্ত করার 

সাংখযা। 

২০১২ - ২০১৭ 

পুর্লেষ্ট্রক পয িাপ্ত পর্রমান সম্পষ্ট্রদর বরাদ্দ ও 

প্রর্েক্ষণ বদয়া, যাষ্ট্রত তারা বসগুর্লষ্ট্রক র্েশু 

পাচার বরাধ, র্েশুষ্ট্রদরষ্ট্রক শ্রষ্ট্রম বাধয করা,  

এবাং র্েশুষ্ট্রদরষ্ট্রক বার্ণজজযক ভাষ্ট্রব বযৌন কাষ্ট্রজ 

বযবহার করার জনয সাংর্শ্লষ্ট আইন ভষ্ট্রঙ্গর 

র্বরুষ্ট্রদ্ধ প্রষ্ট্রয়াে করষ্ট্রত পাষ্ট্রর। 
 

২০১৪্- ২০১৭ 

র্নজিৎ করষ্ট্রব বয র্েশু সুরক্ষার বনিওয়াকিটিষ্ট্রত 

পয িাপ্ত পর্রমান অষ্ট্রর্ ির বজাোন র্াষ্ট্রক, যাষ্ট্রত 

কষ্ট্রর আইনপ্রষ্ট্রয়ােকারী এবাং বসবা প্রদানকারী 

সাংস্থাগুর্ল, এষ্ট্রক অপষ্ট্ররর মষ্ট্রধয 

বরফারাল/সুপার্রে করার প্রজক্রয়াটি দ্বারা 

কায িকর ভাষ্ট্রব বসবা র্দষ্ট্রত পাষ্ট্রর। 

২০১৬ - ২০১৭ 

সমন্বয় সমন্বয়কারী সাংস্থাগুর্ল দ্বারা েহৃীত কায িক্রম 

সম্পষ্ট্রকি তর্যগুর্ল প্রকাে কষ্ট্রর। 

২০১৭ 

সরকারী 

নীর্তমালা 

সপ্তম পঞ্চবার্ষ িকী পর্রকল্পনা বাস্তবায়ষ্ট্রনর জনয 

েহৃীত কায িক্রমগুর্ল সম্পষ্ট্রকি তর্য প্রকাে কষ্ট্রর। 

২০১৭ 

জাতীয় র্েক্ষা নীর্তষ্ট্রত র্েশু শ্রম র্নমূ িল ও 

প্রর্তষ্ট্ররাধ নীর্তর সমন্বয় কষ্ট্রর। 

২০১৪ - ২০১৭ 

সামাজজক 

কায িক্রম 

পয় র্নস্কােন ও পার্নর প্রার্প্তর অপয িাপ্ত সুষ্ট্রযাে  

এবাং বয র্েক্ষার জনয বাধা হষ্ট্রয় দাডায় খরষ্ট্রচর 

র্বষয়গুর্ল র্নষ্ট্রয় কাজ কষ্ট্রর এরকম 

কম িসূর্চগুর্লষ্ট্রক বাস্তবায়ন কষ্ট্রর। 

২০১৩ - ২০১৭ 

বরার্হঙ্গা উদ্বাস্তু র্েশুষ্ট্রদর জনয পয িাপ্ত র্েক্ষা 

বযবস্থা প্রদান, এবাং তবধতার কােজ-পষ্ট্রের 

অভাষ্ট্রব তাষ্ট্রদর সু্কষ্ট্রল উপর্স্থর্ত যাষ্ট্রত বা াঁধা হষ্ট্রয় 

২০১৭ 



মার্কিন যুক্ত্রাষ্ট্রের শ্রম দফতষ্ট্ররর ২০১৭’র 

বাাংলাষ্ট্রদষ্ট্রের উপর প্রাপ্ত র্েশু শ্রষ্ট্রমর সব চাইষ্ট্রত খারাপ ধরণটি              

বাাংলাষ্ট্রদে 
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বক্ষে সুপার্রেকৃত কায িক্রম সুপার্রষ্ট্রেরর 

বির 

না দাডায়, তা র্নজিত কষ্ট্রর। 

র্েশু অর্ধকার এবাং র্েশু সাহাযয সাংষ্ট্রযাে 

১০৯৮ এর জনয সজক্রয় পর্রষ্ট্রবে সহ 

সামাজজক কম িসূর্চ বাস্তবায়ষ্ট্রনর জনয েহৃীত 

কায িক্রমগুর্ল সম্পষ্ট্রকি তর্য প্রকাে কষ্ট্রর। 

২০১৭ 

িযানার্রর র্েশু ও অর্নয়র্মত বপাোক র্েষ্ট্রল্প 

কম িোলার উন্নয়ন, ও বাস্তবায়ষ্ট্রন র্েশুশ্রষ্ট্রমর 

সমসযা র্চর্িত করার জনয কম িসূর্চগুর্লষ্ট্রক 

সম্প্রসারণ কষ্ট্রর। 

২০১৬ - ২০১৭ 

 


