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মার্কিন শ্রম র্িভাগ 

সিচেচ়ে র্নকৃষ্ট  ধরচের র্িশু শ্রচমর উপর  2018 সাচের ফোফে  

িাাংোচেি 

২০১৮সাচে, র্িশু শ্রচমর সিচেচ়ে র্নকৃষ্টতম ধরেগুর্ে র্িেুর্ির প্র়োচস িাাংোচেি 

একটি মধযম পর্ িাচ়ের উন্নর্ত কচরচে। সরকার ১০০,০০০ র্িশু শ্রর্মকচক সনাক্ত করা 

এিাং পুনি িাসচনর মাধযচম ঝুুঁ র্কপূে ি র্িশু শ্রম র্িেুর্ি করার জনয ৩৫০ েক্ষ মার্কিন 

ডোচরর, র্তন িেচরর একটি প্রকল্প োে ুকচরচে। এোডাও, ররার্িঙ্গা িরোর্থীচের মধয 

রর্থচক পাোর ও রোরাোোচনর মামোর সনাক্তকরে এিাং তেচে সিা়েতা করার জনয 

িাাংোচেি রসনা িার্িনী ও র  ্র্ার্পড অ্যাকিন িযািার্ে়েনচক রমাতাচ়েন করা িচ়ের্েে। 

সরকার মানি পাোর ররাধ ও েমন করার জনয পঞ্চ িার্ষ িক জাতী়ে কম ি পর্রকল্পনাও 

গ্রিে কচরচে। এোডাও, িাাংোচেচির র্িশুরা শুির্ক মাে ও ইি ততর্রচত রজারপূি িক 

র্িশু শ্রমসি র্িশু শ্রচমর সিচেচ়ে  র্নকৃষ্টতম ধরেগুর্েচত জর্ডত আচে। র্িশুরা ততর্র 

রপািাক র্িল্প এিাং োমডাজাত পেয ততর্রচতও র্িপজ্জনক কাজ কচর। আইনগুর্ে 

অ্নানুষ্ঠার্নক খাচত কাজ করা র্িশুচেরচক আইচনর আওতাভুক্ত কচরনা, এিাং 

র্িপজ্জনক কাচজর র্নচষধাজ্ঞাগুর্ে সুর্ের্েত ও িযাপক ন়ে। তাোডাও, িাাংোচেচির 

শ্রমিক্তক্তর আকাচরর তুেনা়ে শ্রম পর্রেি িচকর সাংখযা অ্পর্ িাি, এিাং র্িশু শ্রম আইন 

েঙ্ঘনচরাচধ জর্রমানার পর্রমান খুি কম। 

প্রর্তচিেচনর র্ভর্িচত, প্রস্তার্িত পেচক্ষপগুর্ে র্ের্িত করা িচ়েচে র্া িাাংোচেচি র্িশু 

শ্রম র্িেুর্ির প্রচেষ্টাচক এর্গচ়ে র্নচ়ে র্াচি। 

ক্ষেত্র সুপারিশকৃত কার্যয্ক্রম 
সুপারিশকৃত 

বছি সমূহ 

আইনগত 

কাঠাচমা 

মানি পাোর সম্পর্কিত পাোরচমা রপ্রাচিাকেটি 

অ্নুচমােন। 

২০১৩ – ২০১৮ 

সাংচিার্ধত গিৃকমী সুরক্ষা ও কেযাে নীর্তটির 

প্রর্তফেচন জাতী়ে আইন সাংচিাধন। 

২০১৮ 

গিৃস্থােী, রাস্তার কাজ, এিাং কু্ষদ্রাকার কৃর্ষচক্ষচেসি 

অ্নানুষ্ঠার্নক খাচত কাজ করা র্িশুচের জনয আইনটির 

নুযনতম ি়েচসর সুরক্ষাটি ির্ধ িত কচর। 

২০০৯ – ২০১৮ 

র্নক্তিত কচর রর্ র্িশুচের জনয র্িপজ্জনক ধরচের 

কাজগুর্ে রর্ন সমর্িতভাচি র্নর্ষদ্ধকরার িযিস্থা রন়ো 

ি়ে, ততর্র রপািাক এিাং শুির্ক মাে উৎপােচনর 

র্িষ়েগুর্ে র্নর্েিষ্টভাচি অ্েভুিক্ত ক’রর। 

২০১৬ -২০১৮ 

অ্পরাধমূেকভাচি র্নর্ষদ্ধ কচর র্িশুচেরচক  

অ্শ্লীেভাচি কাজ করাচনাটি। 

২০১৫ -২০১৮ 
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ক্ষেত্র সুপারিশকৃত কার্যয্ক্রম 
সুপারিশকৃত 

বছি সমূহ 

অ্পরাধমূেকভাচি র্নর্ষদ্ধ কচর র্িশুচের অ্বিধ 

কার্ িকোচপ িযিিার করাটি, র্িচিষ কচর মােক দ্রিয 

ততর্রর কাজটি। 

২০১৫ – ২০১৮ 

স্ব-ইচ্ছা়ে রর্াগোচনর অ্র্ধকারটি সুরর্ক্ষত রাখাসি 

রাটি়ে সামর্রক িার্িনী দ্বারা রস্বচ্ছা়ে র্নচ়োচগর জনয 

নুযনতম ি়েস ১৬ িের প্রর্তষ্ঠা কচর। 

২০১৬ – ২০১৮ 

অ্পরাধমূেকভাচি র্নর্ষদ্ধ কচর রািিীন সিস্ত্র 

েেগুর্েচত ১৮ িেচরর র্নচের র্িশুচের র্নচ়োগ 

রে়োটিচক।    

২০১৬ – ২০১৮ 

র্নক্তিত কচর  অ্ষ্টমচশ্রেী পর্ িে র্িক্ষা িাধযতামূেক 

করাটি, এিাং রসই সাচর্থ কাচজর নুযনতম ি়েচসর 

সামঞ্জসযতাটিচক।  

২০১২ – ২০১৮ 

প্রচ়োগ শ্রম আইচনর প্রচ়োগ সম্পর্কিত তর্থযগুর্ে প্রকাি কচর, 

র্াচত অ্েভুিক্ত র্থাচক, শ্রম পর্রেি িচনর জনয তির্িচের 

পর্রমান, পর্রেি িকরা নিা়েনী র্িক্ষাক্রমগত প্রর্িক্ষে 

োভ কচরর্েে র্ক-না, পর্রোর্েত শ্রম পর্রেি িচনর 

সাংখযা, কম িস্থচে পর্রোেনা করা িচ়েচে এরকম শ্রম 

পর্রেি িচের সাংখযা, র্িশু শ্রম েঙ্ঘচনর সাংখযা,  র্িশু 

শ্রম েঙ্ঘচনর সাংখযা র্ার জনয জর্রমানা আচরাপ করা 

িচ়ের্েে, র্িশু শ্রম েঙ্ঘচনর জনয আচরার্পত 

জর্রমানার র্া সাংগিৃীত িচ়েচে তার সাংখযা, র্ন়ের্মত 

পর্রেি িন করা িচ়ের্েে র্কনা।  

২০১২ – ২০১৮ 

শ্রম আইন েঙ্ঘচনর জনয তেিপে এিাং জর্রমানা 

সুর্নক্তিত কচর, রসই সাচর্থ র্িশু শ্রম আইন েঙ্ঘচনর 

রক্ষচে জর্রমানা র্নধ িারচের জনয পর্রেি িকচক 

অ্নুচমােন রে়ে এিাং র্িশু শ্রম আইন েঙ্ঘচনর 

র্িরুচদ্ধ পর্ িাি প্রর্তচরাধ র্নক্তিত কচর িাক্তস্তর পর্রমাে 

িকৃ্তদ্ধ কচর। 
 

 

২০১৪ – ২০১৮ 

শ্রম আইন প্রচ়োচগর জনয একটি পদ্ধর্ত ততর্র কচর, 

র্াচত র্িশু শ্রচমর সাচর্থ জর্ডত র্িশুচের উপর্ুক্ত 

আইনী এিাং সামাক্তজক পর্রচষিার্েগুর্ে পাও়োর জনয 

সুপার্রি করা র্া়ে। 

২০১৩ – ২০১৮ 

আই.এে.ও’র প্ররু্ক্তক্তগত পরামি িগুর্ে পূরে করার ২০০৯ – ২০১৮ 
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ক্ষেত্র সুপারিশকৃত কার্যয্ক্রম 
সুপারিশকৃত 

বছি সমূহ 

জনয শ্রম পর্রেি িচকর সাংখযা উচেখচর্াগযভাচি িকৃ্তদ্ধ 

কচর। 

 

অ্র্নির্িত কারখানা এিাং িযিসা প্রর্তষ্ঠানগুর্েচত র্াচত 

পর্ িাি সাংখযা়ে ঘন ঘন শ্রম পর্রেি িন পর্রোেনা করা 

ি়ে তা র্নক্তিত কচর। 

২০১৩ – ২০১৮ 

র্িশু শ্রচমর সিচেচ়ে র্নকৃষ্ট ধরে সম্পর্কিত আইন 

প্রচ়োচগর র্িষচ়ে তর্থয প্রকাি কচর,র্াচত অ্েভুিক্ত 

র্থাচক তেচের সাংখযা, র্িোচরর সাংখযা, এিাং র্ারা 

রোষী সািযস্ত িচ়েচে তাচের সাংখযা। এ োডাও, 

রফৌজোর্র আইন প্রচ়োগকারী কতৃিপক্ষ এিাং সামাক্তজক 

পর্রচসিার মচধয ররফারাে িা সুপার্রি করার পদ্ধর্তটি 

রচ়েচে র্কনা রস সম্পর্কিত তর্থযগুর্ে প্রকািক কচর। 

২০১২ – ২০১৮ 

মানিপাোর, রজারপূি িক শ্রম এিাং র্িশুচেরচক 

িার্েক্তজযকভাচি রর্ৌন কাচজ িযিিার করা সাচর্থ জর্ডত 

েঙ্ঘনগুর্ের জনয পুর্েিচক পর্ িাি পর্রসম্পে সরিরাি 

কচর এিাং প্রর্িক্ষে প্রোে কচর। 

২০১৪ – ২০১৮ 

আইন প্রচ়োগকারী সাংস্থা ও সামাক্তজক রসিামূেক 

প্রর্তষ্ঠাচনর মচধয র্াচত একটি কার্ িকর ররফারাে িা 

সুপার্রিমূেক পদ্ধর্তর িযিস্থা করা র্া়ে, রসজনয 

র্িশুচের সুরক্ষা  োনকারী রনিও়োকিগুর্েচক পর্ িাি 

পর্রমাচে অ্র্থ িা়েনকরা র্নক্তিত কচর। 

২০১৬ – ২০১৮ 

 

সমি়ে করা 

মানি পাোচরর র্িকারচেরচক সম়ে মচতা প্রতযািাসন 

র্নক্তিত করার জনয ভারচতর উদ্ধার, পুনরুদ্ধার, 

প্রতযািাসন এিাং একক্তেকরে িাস্ক রফাচস ির সাচর্থ পর্ িাি 

পর্রমাচে সমি়ে সাধন কচর। 

২০১৮ 

সরকারী 

নীর্তমাো 

সমূি 

র্িশু শ্রম র্িেুর্ি ও প্রর্তচরাচধর রকৌিেগুর্ে জাতী়ে 

র্িক্ষানীর্তচত একীভূত কচর। 

২০১৪ – ২০১৮ 

সামাক্তজক 

কার্ িক্রমগুর্ে 

 

পার্ন এিাং প়ে-র্নস্কাষচের সুর্িধাগুর্েচত অ্প্রতুে 

প্রচিিার্ধকার এিাং র্িক্ষার পচর্থ প্রর্তিিকতা সৃটষ্ট কচর 

এরকম আর্র্থ িক খরেগুর্ে সমাধান করার রেষ্টা করা 

কার্ িক্রমগুর্ে িাস্তিা়েন কচর। 

 

২০১৩ – ২০১৮ 
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ক্ষেত্র সুপারিশকৃত কার্যয্ক্রম 
সুপারিশকৃত 

বছি সমূহ 

ররার্িঙ্গা িরোর্থী র্িশুচের জনয পর্ িাি র্িক্ষামূেক 

পর্রচসিা প্রোন কচর এিাং তাচের র্িেযােচ়ে উপর্স্থর্তচত 

িাধা রে়ে এরকম অ্নযানয প্রর্তিিকতাগুর্ে অ্পসারে  

কচর। 

২০১৭ – ২০১৮ 

িযানার্রগুর্েচত,অ্নানুষ্ঠার্নক রপািাক র্িচল্প এিাং শুির্ক 

মাে র্িচল্প র্িশু শ্রম সম্পর্কিত সমসযা সমাধাচনর 

েচক্ষয কার্ িক্রম গচড রতাচে ও িাস্তিা়েন কচর, এিাং 

র্িশু শ্রম সমসযার রক্ষেগুর্ের কার্ িক্রমগুর্েচক 

প্রসার্রত কচর। 

২০১৬ – ২০১৮ 

 


