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মািকন  ম িবভাগ  
সবেচেয় িনকৃ  ধরেণর িশ   েমর উপর ২০১৯ সােলর ফলাফল 

বাংলােদশ 

২০১৯ সােল, িশ েমর সবেচেয় িনকৃ তম ধরণ িল িবলুি র  য়ােস বাংলােদশ এক ট মাঝারী ধরেণর 
উ িত সাধন কেরেছ। সরকার মানব পাচার স িকত পালারেমা  ােটাকল ট  হণ কেরিছল এবং ২০১৯ 
সােল এর কায ম িলর মাধ েম ৫৫৮  ট কারখানা  থেক এক হাজােররও  বিশ  মজীবী িশ েক সিরেয় 
এেনেছ, ১,২৫৪ জন পথিশ েদরেক িশ া দান কেরেছ এবং ৩,৫০১ িশ েক পুনবাসন কেরেছ। ২০১৭ 
সাল  থেক সরকারী কায ম িল িবপ নক  ম পিরেবশ  থেক ৯০,০০০ িশ  সিরেয় এেনেছ এবং 
৩৫,০০০ এর’ও  বিশ িশ েক  শাষণমূলক কাজ  থেক সিরেয় এেনেছ।  য কেরই হউক িশ েদর জন  

দািয় া  ১৫  ট ম ণালেয়র মেধ , বাংলােদশ সরকার ২০১৭‐‐২০১৮ এবং ২০১৮‐২০১৯ অথবছেরর 
মেধ  িশ েদর জন  ব য় ১৭ শতাংশ বািড়েয়েছ। তেব, বাংলােদেশর িশ রা সবেচেয় িনকৃ তম িশ েমর 
ধরণ িলর সােথ জিড়ত আেছ,  যখােন অ ভ  আেছ িশ েদরেক  টিক মাছ ও ইট  তিরেত  জার 
পূবক িশ ম করােনা। িশ রা  পাশাক এবং চামড়ার পণ  সরবরােহর ধারাবািহক ব ব াপনার 
িবপ নক কাজ িল কের থােক। এছাড়া, বাংলােদশ  ম আইন ট অনানু ািনক খােতর জন   েযাজ  

নয়,  যখােন বাংলােদেশর  বিশরভাগ িশ ম ঘেট থােক এবং িবপ নক কােজর িনেষধা া িলও 
ব াপক নয়। অিধক ,  ম পিরদশকগণ জিরমানা িনধারেণর জন  অনুেমািদত নন, এবং যখন আদালত 
সটা আেরাপ কের, তখন িশ ম আইন ল ন  রাধ করার জন  এই জিরমানা ট খুব কম হয়। 

িতেবদেনর িভি েত, সুপািরশকৃত পদে প িল িচি ত করা হ’ লা যা বাংলােদেশর িশ ম 
দরূীকরণেক এিগেয় িনেয়  যেত পাের। 

 

খাত 

 

সুপািরশকৃত ব ব াপ  

সুপািরশকৃত 

বছর( িল) 
 

আইনগত 

কাঠােমা 

সংেশািধত গহৃকম  সুর া ও কল াণ নীিতর  িতফলেনর জন             

জাতীয় আইন সংেশাধন করা।                                                                    
২০১৮ –২০১৯ 

  গহৃ িল কাজসহ, রা ায় এবং  ু াকার কৃিষে ে র অনানু ািনক 

খােত কাজ করা িশ েদর জন  আইন টর নু নতম বয়েসর সুর া ট 
বিধত করা। 

২০০৯ – ২০১৯ 

  িন ত করা  য িশ েদর জন  িবপ নক ধরেণর কাজ িল  যন 
সুিচি তভােব িনিষ  করার ব ব া  নয়া হয়, িবেশষ ক’ র  পাশাক 

উৎপাদেনর ও  টিক মােছর খাত িলসহ। 

২০১৬ – ২০১৯ 

  অি ল কাজকেম িশ েদর ব বহারেক অপরাধমুলকভােব িনিষ  

করার ব ব া ট  িত া করা। 
২০১৫ – ২০১৯ 

   

অৈবধ কাযকলােপ িশ েদরেক ব বহার করা, িবেশষ ক’ র  িনিষ  

মাদক  ব     তিরর  টেক অপরাধমুলকভােব িনিষ  করার 

২০১৫ – ২০১৯    
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খাত 

 

সুপািরশকৃত ব ব াপ  

সুপািরশকৃত 

বছর( িল) 

ব ব া ট  িত া করা।           
  ‐ই ায়  যাগদােনর অিধকার ট সুরি ত রাখাসহ রা য় সামিরক 

বািহনী  ারা  ায় িনেয়ােগর জন  নু নতম বয়স ১৬ বছর  িত া 
করা,  ােসবক হেয় কাজ করার  ে  সুর াদােনর িবধানসহ। 

২০১৬ – ২০১৯ 

  রা য় আওতামু   কান আ য়া ধারী দল িল যােত ১৮ বছর 
বয়েসর কেম  কােনা িশ েক িনেয়াগ িদেত না পের  সটােক 

অপরাধমুলকভােব িনিষ  করার ব ব া ট  িত া করা। 

২০১৬ – ২০১৯ 

  অ ম  ণী পয  িশ া বাধ তামূলক এবং কােজর সবিন  বয়েসর 
সােথ  স ট সাম স পূণ  সই ব ব ােক সুিন ত করা। 

২০১২ – ২০১৯ 

 

কাযকর 
করা 

ম আইন ল েনর জন  তলব প  এবং জিরমানা কাযকর করার 
ে   িশ ম আইন ল েনর দ  িনধারেণর জন  

পিরদশকেক কতৃ   দয়া এবং িশ   ম আইন ল েনর িব ে  

পযা   িতেরাধ িন ত করাসহ শা র পিরমাণ বৃ  ক  রা ট
রাক সুিন ত রা। 

 

২০১৪ – ২০১৯ 

  আই.এল.ও’র  যু গত পরামশ িল পূরণ করার জন   ম 
পিরদশেকর সংখ া উে খেযাগ ভােব বৃ  করা। 

২০০৯ – ২০১৯ 

  রা কালীন কােজর পালায় ঘন ঘন  ম পিরদশন‐কায পিরচালনা 
িন ত করা।     

২০১৩ – ২০১৯ 

  ম ও  ফৗজদাির আইন  েয়ােগর জন  এক ট ব ব া গেড়  তালা 
যােত িশ   েমর সােথ জিড়ত িশ েদরেক উপযু  আইনী এবং 
সামা জক পিরেষবািদ িলর কােছ পা ঠেয়  দয়া যায় এবং মানব 
পাচােরর ল ণ  দখা যাওয়া এরকম কারখানা িল  থেক সিরেয় 
আনা িশ েদর উপর নজর রাখবার এক ট ব ব াও গেড়  তালা। 
 

২০১৩ – ২০১৯ 

  আইন  েয়াগকারী কম রােদরেক িশ েদর বািণ জ ক  যৗন 
শাষণসহ িশ   েমর সবেচেয় িনকৃ  ধরণ স িকত অপরােধর 
জন  তদ  করা, িবচার করা, এবং  দাষী সাব  করা টেক িন ত 
করা । 
 

২০১৯ 

  আইনশৃ লা র াকারী বািহনী স িকত তথ সমূহ  কাশ করা, 
তদে র সংখ া,  া  ল নসমূহ, সূচনাকারী িবচার কাযসমূহ, 
দাষী সাব করণ, এবং িশ েমর সবেচেয় িনকৃ  ধরণ স িকত 

২০১২ – ২০১৯ 
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খাত 

 

সুপািরশকৃত ব ব াপ  

সুপািরশকৃত 

বছর( িল) 

ল ন িলর জন  আেরািপত জিরমানার িবষয় িলসহ। 
 

  মানব পাচার,  জারপূবক  ম এবং িশ েদরেক বািণ জ কভােব 
যৗন কােজ ব বহার করার সােথ জিড়ত ল ন িলর  ে  

বল েয়ােগর জন  পুিলশেক পযা  পিরস দ সরবরাহ করা, এবং 
িশ ণ  দান করা। 

২০১৪ – ২০১৯ 

  আইন  েয়াগকারী সং া ও সামা জক  সবামূলক  িত ােনর মেধ  

যােত এক ট কাযকর  রফারাল বা সুপািরশমূলক প িতর ব ব া 
করা যায়,  সজন  িশ েদরেক সুর া  দয়ার  নটওয়াক িলেক 

পযা  পিরমােণ অথ বরা  করা টেক িন ত করা। 

২০১৬ – 

২০১৯ 

 

সম য় করা 
মানব পাচার হওয়া িশকারেদরেক সময়মেতা  ত াবাসন িন ত 
করার জন  ভারেতর উ ার, পুন ার,  ত াবাসন এবং 
এক করণ টা   ফােসর সােথ পযা  পিরমােণ সম য় সাধন 
করা। 

২০১৮ – 
২০১৯ 

  িন ত করা  য পাচার িব  কিম ট িলেক অথায়ন করা এবং 
স েলা কাযকর হেত স ম করা। 
 

২০১৯ 

 

সরকাির 
নীিতমালা 
 

িশ ম িবলুি  ও  িতেরােধর  কৗশল িল জাতীয় িশ ানীিতেত 
স ৃ  করা। 

২০১৪ – ২০১৯ 

 

সামা জক 

কায ম 
সমূহ 

রািহ া শরণাথ  িশ েদর জন  পযা  িশ ামূলক পিরেসবা  দান 
করা এবং তােদর িবদ ালেয় উপি িতেত বাধা  দয়া এরকম অন ান  

িতব কতা িল অপসারণ করা। 

২০১৭ – ২০১৯ 

  চামড়া িশে , অনানু ািনক  পাশাক িশে  এবং  টিক মাছ িশে  

িশ ম স িকত সমস া সমাধােনর লে  কায ম গেড়  তালা 
ও বা বায়ন করা, এবং িশ ম সমস ার  িলর 
কমসূিচ িলেক  সািরত করা। 

২০১৬ – 

২০১৯ 

 


