মািকন যু

রাে র

ম ম ণালয়

২০২০ সােলর সবেচেয় িনকৃ ধরেণর িশ
তথ সমূহ

েমর িবষেয়

া

বাংলােদশ
২০২০ সােল, িশ
েমর সবেচেয় িনকৃ তম ধরণ িল িবলুি র য়ােস বাংলােদশ এক ট মধ ম পযােয়র
উ িত কেরেছ। সরকার ২০২১ থেক ২০২৫ পয িশ
ম িনমূেলর জাতীয় কমপিরক না ট
বা বায়েনর ময়াদ বৃ কেরেছ। ম ও কমসং ান ম ণালয় িবপ নক কােজর তািলকার এক ট
হালনাগাদ খসড়া তির কেরেছ, যা হণ করা হেল মাছ কােনার িবষয় টও যাগ করা হেব। এছাড়াও,
সরকার মানব পাচােরর মামলা িল পিরচালনা করার জন সাত ট মানব পাচার িবেরাধী াইবু নাল গেড়
তেলেছ এবং তােত অথায়ন কেরেছ। যাইেহাক, বাংলােদেশর িশ রা কেনা মাছ ও ইট উৎপাদেন
জারপূবক িশ
ম সহ িশ
েমর সবেচেয় িনকৃ ধরণ িলর িশকার হেয় থােক। িশ রা পাশাক
এবং চামড়াজাত সাম ী সরবরােহর একই ধরেনর কম ল িলেত িবপ নক কাজ কের থােক।
বাংলােদশ ম আইন অনানু ািনক খােতর জন েযাজ নয়, যখােন বাংলােদেশর অিধকাংশ
িশ
েমর ঘটনা িল ঘেট থােক। িশ
েমর ল ন িলর জন
ধুমা এক ট দীঘ আইিন
য়ার
পেরই শা আেরািপত হেত পাের এবং যখন আদালত িল তােদর উপর এই শা আেরাপ কের, তখন
পিরলি ত হয় য িশ
ম আইন ল ন রােধর জন আেরাপ করা এই জিরমািন ট িনতা ই কম।
তাছাড়া, সরকার িশ
ম স িকত তােদর অপরাধ সং া আইন েয়ােগর েচ ার তথ িল জনসমে
কাশ কেরিন।

িশ

ম িনমূল করার জন সরকােরর সুপািরশকৃত পদে

প সমূহ

ািবত অ াকশন িল িচি ত করা হেয়েছ যা বাংলােদেশ
উপেরা
িতেবদেনর উপর িভি কের,
িশ
ম িনমূল করার কাজটই এিগেয় িনেয় যােব।

িশ

ম িনমূল করার জন সরকােরর

ািবত কেমােদ াগ সমূহ
সুপািরশকৃত
বছর সমূহ

সুপািরশকৃত কেমােদ াগ সমূহ
আইনগত
কাঠােমা

সংেশািধত গৃহকম সুর া ও কল াণ নীিত িল
জাতীয় আইন সংেশাধন করা।

িতফিলত করার জন

২০১৮ ‐২০২০

িশ

ম িনমূল করার জন সরকােরর

ািবত কেমােদ াগ সমূহ
সুপািরশকৃত
বছর সমূহ

সুপািরশকৃত কেমােদ াগ সমূহ
গৃহ িল কাজ সহ, রা ায় এবং ু াকার কৃিষে ে , অনানু ািনক
কােজর খাত িলেত কাজ করা িশ েদর জন আইন টর নু নতম
বয়েসর সুর া ট বিধত করা।

২০০৯ – ২০২০

িন ত করা য িশ েদর জন িবপ নক ধরেণর কাজ িল যন
২০১৬ – ২০২০
সমি তভােব িনিষ করার ব ব া নয়া হয়, সুিনিদ ভােব তির পাশাক
এবং মাছ কােনার িবষয় িলেক অ ভ করার মধ িদেয়।
পেনা ািফ বা অ ীল ছিব িনমাণ করার কােজ অিভনয় করার জন
িশ েদরেক ব বহােরর উপর ফৗজদাির িনেষধা া িত া করা।
অৈবধ কাযকলােপ িশ েদরেক ব বহােরর উপর ফৗজদাির িনেষধা
িত া করা, িবেশষ কের মাদক ব উৎপাদেন।

কাযকরীকরণ

২০১৫ – ২০২০

া

২০১৫ – ২০২০

রা হীন সশ সংগঠন ারা ১৮ বছেরর কম বয়সী িশ েদর সং হ
করার কােজ ফৗজদাির িনেষধা া িত া করা।

২০১৬ – ২০২০

িন ত করা য অ ম
ণী পয িশ া বাধ তামূলক এবং কাজ
করার নূ নতম বয়েসর সােথ সটােক সাম স পূণ কের নয়া।

২০১২ – ২০২০

. িশ
ম আইন ল েনর জন জিরমানা মূল ায়েন নওয়া সময়সীমা
াস করা সহ ম আইন ল েনর জন আদালেত তলব এবং
জিরমানা কাযকরীকরণ িন ত করা, এবং িশ
ম আইন ল েনর
জন শা বৃ করা যা িকনা আইন ভে র িব ে পযা
িতেরাধক
িহসােব কাজ কের।

২০১৪ – ২০২০

আই.এল.ও- এর যু গত পরামশ িল পূরণ করার জন
পিরদশকেদর সংখ া উে খেযাগ ভােব বৃ করা।

২০০৯ – ২০২০

ম

িন ত করা য অেঘািষতভােব ম পিরদশেন যাওয়া এবং
পিরদশন িল রােতর িশফট চলাকালীণ সমেয়ও পিরচালনা করা।

২০১৩ – ২০২০

িশ

ম িনমূল করার জন সরকােরর

ািবত কেমােদ াগ সমূহ
সুপািরশকৃত
বছর সমূহ

সুপািরশকৃত কেমােদ াগ সমূহ
ম ও অপরাধমূলক আইন িল কাযকরীকরেণর জন
য়া তির
করা যােত িশ
েমর সােথ জিড়ত িশ েদরেক উপযু আইিন ও
সামা জক সবা াি র জন যথাযথ ােন পাঠােনা যায়।

২০১৩ – ২০২০

িন ত করা য ,বয়েসর নিথপ
িল জািলয়ািত করা হেয়েছ িকনা তা
যাচাইকরেণর প িত িল উেপ া করার জন আইন েয়াগকারী
কম রা ঘুষ হণ কের থাকেল তা তদ করা, িবচার করা এবং দাষী
সাব করা, যা িশ েদর বািণ জ কভােব যৗন কাজ ব বহার করা সহ
িশ
েমর সবেচেয় িনকৃ ধরেণর অপরাধ রােধ অবদান রাখেব।

২০১৯ – ২০২০

িশ ণ, তদে র সংখ া, া ল ন সমূহ, িবচার-কােযর সূচনা হওয়া, ২০১২ – ২০২০
দাষী সাব করা এবং িশ
েমর সবেচেয় িনকৃ ধরন িল স িকত
ল েনর জন আেরািপত জিরমানা সহ ফৗজদাির আইন েয়ােগর
সােথ স িকত এরকম তথ িল কাশ করা।
মানব পাচার, জারপূবক বাধ ম, এবং িশ েদরেক বািণ জ কভােব
যৗন কােজ ব বহােরর সােথ জিড়ত ল ন িলেক কাযকরভােব দমন
করার জন আইন েয়াগকারীেদরেক পযা আিথক ও যু গত
স দ দান করা।
সম য় করা

িন ত করা য জাতীয় িশ
কাজ করেছ।

িমক কল াণ পিরষদ ট কাযকরভােব

২০১৪ – ২০২০

২০২০

িন ত করা য পাচার িবেরাধী কিম ট িল পযা পিরমান তহিবল সহ
কাজ করেত স ম ,এবং এই েচ ার মেধ অ ভ
দখা- না করা
এবং জানােনার কাজ িল।

২০১৯ – ২০২০

মানব পাচােরর িশকারেদর যথাসমেয় ত াবাসন িন ত করার জন
উ ার, পুন
ার, ত াবাসন এবং এক ীভত করার টা
ফােসর
সােথ কাযকরভােব সম য় করা।

২০১৮ – ২০২০

িন ত করা য সম সম য়কারী সং া িল তােদর অভী
আেদশ িল স াদন করেত স ম।

২০২০

িশ

ম িনমূল করার জন সরকােরর

ািবত কেমােদ াগ সমূহ
সুপািরশকৃত
বছর সমূহ

সুপািরশকৃত কেমােদ াগ সমূহ
সরকাির
নীিতমালা

িন

ত করা য িশ
ম িনমূেলর জাতীয় কমপিরক না বা অ াকশান
ান ট
তার সােথ বা বািয়ত হওয়া।

জাতীয় িশ ানীিতেত িশ
এক ীভত করা।

সামা জক
কমসূিচ সমূহ

ম িনমূল ও

িতেরাধ কৗশল িলেক

২০২০

২০১৪ – ২০২০

মানব পাচার িতেরাধ ও দমেনর জন জাতীয় কমপিরক নার পূণ
বা বায়েন পযা অথায়ন িন ত করা, িবেশষ কের ঘটনার
িশকারেদর সুর ার ব ব া িলর জন ।

২০২০

িতেবদন দয়ার সময়কােল িশ
ম মাকােবলায় িশ
মস
মূল নীিত বা বায়েনর জন গৃহীত কায ম িল কাশ করা।

২০২০

িকত

িশ
েম িনেয়া জত পথিশ েদর পুনবাসন কের সসব কমসূিচ িল
বা বায়ন করা এবং তােদরেক ু েল ভিত করা।

২০২০

রািহ া শরণাথ িশ েদর জন পযা িশ া সবা দান করা, তােদর
ু েলর উপি িতর িতব কতা িল দূর করা এবং িশ
ম কমকাে
ৃ
িশ েদর স
তা াস করার জন তােদর আওতাভ কমসূিচ িলর
বা বায়ন করা।

২০১৭ – ২০২০

ইনফরমাল বা অনানু ািনক পাশাক িশ , চামড়া এবং মাছ কােনার
িশে িশ
ম মাকােবলায় কমসূচী
ত করা ও বা বায়ন সহ
িশ
ম সমস ার পিরিধর জন কমসূিচ স সারণ করা।

২০১৬ – ২০২০

িন ত করা য িবপ
বা বায়ন স
।

নক িশ

িন ত করা য চাই
হ
কাযকরভােব কাজ করা।

ম িনমূলকরেণর চতথ পযায় টর

লাইন এবং অন ান

হ

লাইন িলর

২০২০

২০২০

িশ

ম িনমূল করার জন সরকােরর

ািবত কেমােদ াগ সমূহ

সুপািরশকৃত কেমােদ াগ সমূহ
িতেবদেনর সময়কােল িশ
ম মাকােবলায় সামা জক কমসূিচ
বা বায়েনর জন গৃহীত কায ম িল কাশ করা।

সুপািরশকৃত
বছর সমূহ
২০২০

