
মািক�ন যু�রাে�র �ম ম�ণালয় 

২০২১ সােলর সবেচেয় িনকৃ� ধরেণর িশ� �েমর িবষেয় �া� তথ� সমূহ 

 

বাংলােদশ  
 

২০২১ সােল, িশ� �েমর সবেচেয় িনকৃ�তম ধরণ�িল িবলুি�র �য়ােস বাংলােদশ এক�ট মধ�ম 

পয �ােয়র উ�িত কেরেছ। ২০২২ সােলর �ারে�, সরকার অনুেমাদন কের আ�জ�ািতক �ম 

সংগঠন সমেঝাতা নং ১৩৮: েয�ট হ’েলা নু�নতম বয়েস কােজ �েবেশর জন� সমেঝাতা এবং 

আ�জ�ািতক �ম সংগঠেনর ২০১৪ সােল করা েজার পূব �ক কাজ করােনার সমেঝাতামুলক চ� ��। 

সরকার আেরা ৫,০৮৮ জন িশ�েক ২৩�ট েজলা েথেক �ম পিরদশ �েকর মাধ�েম অরি�ত তথা 
নাজকু পিরি�িত�িল েথেক সিরেয় আনেত েপেরেছ। যাইেহাক, বাংলােদেশর িশ�রা িনকৃ� 

ধরেনর িশ� �েমর িশকার হেয় থােক, যার মেধ� আেছ তােদর কাছ েথেক বািণ�জ�কভােব েযৗন 

সুেযাগ �হণ করা, এবং �টিক মাছ ও ইট উৎপাদেনর ে���িলেত িশ�েদর েথেক েজারপূব �ক 

কাজ আদায় করা। িশ�রা েপাষাক িশে� ও চামড়াজাত পণ� উৎপাদেনও িবপ�নক কাজ কের 

থােক। েযসব জায়গায় বাংলােদেশর অিধকাংশ িশ� �েমর ঘটনা�িল ঘেট থােক, বাংলােদেশর 

�ম আইন�িল েসসব অনানু�ািনক খােতর জন� �েযাজ� হয় না। এছাড়া, িশ� �ম ল�েনর 

শা���িল আেরাপ করা যায় �ধুমা� দীঘ � আইনী ���য়ার পরই এবং, তখনই হয় যখন আদালত 

েস�িলেক আেরাপ কের, িশ� �ম আইন লংঘন �িতেরাধ করার ে�ে� জিরমানার পিরমান�িল 

খুবই নগণ�। তাছাড়া, সরকার িশ� �ম সংি�� তােদর েফৗজদারী আইন �েয়াগ �েচ�ার 

তথ�সমূহ জনসমে� �কাশ কেরিন।                

 

িশ� �ম িনমূ �েল ��ািবত সরকারী কেম �ােদ�াগ সমূহ 

ে�� ��ািবত কেম �ােদ�াগ 
বছর(�িল) 

��ািবত 

আইনী 
কাঠােমা 

অনানু�ািনক কােজ িনেয়া�জত গহৃ�ালী পিরেসবামুলক 
খাত�টসহ সকল িশ�েদর জন� �েযাজ� কাজ�িলর ে�ে� 
নু�নতম বয়েসর মা�া�ট সুিন��ত করা।   

২০০৯ – ২০২১ 

 
সুিন��ত করা েয িশ�েদর জন� ঝঁুিকপূণ � কােজর ধরণ�িলর 
িনিষ�করণ�ট ব�াপক হয়, িবেশষ ক’ের েপাষাক উৎপাদন এবং 

মাছ �টিক করার ে���িল অ�রভ�� কের।    

২০১৬ – ২০২১ 



িশ� �ম িনমূ �েল ��ািবত সরকারী কেম �ােদ�াগ সমূহ 

ে�� ��ািবত কেম �ােদ�াগ 
বছর(�িল) 

��ািবত 
 

সুিন��ত করা েয আইন�ট িশ�েদরেক িদেয় অ�ীল েযৗনতার 
ছিব �দশ �ন করােক অপরাধ িহসােব িনিষ� করেব।   

২০১৫ – ২০২১ 

 
সুিন��ত করা েয আইন�ট মাদক �ব� উৎপাদন ও পাচার 
উভয়ে�ে�ই িশ�েদর ব�বহার, সং�হ করা ও হােত ত� েল 

েদওয়ার িবষয়�িল অপরাধ িহসােব িনিষ� করেব।    

২০১৫ – ২০২১ 

 
সুিন��ত করা েয েবসরকাির সশ� দল�িলর ১৮ বছেরর কম 
বয়সী িশ�েদরেক দেল অ�ভ� �� করা�ট অপরাধ িহসােব 
িনিষ� করেব।  

২০১৬ – ২০২১ 

 
সুিন��ত করা েয ২০১০ সােলর জাতীয় িশ�ানীিত, েযটা 
বাধ�তামুলকভােব িশ�ার বয়স�ট বািড়েয়েছ প�ম ে�ণী (১০ 

বছর) েথেক অ�ম ে�ণী (১৪ বছর) পয ��, এই নীিত�টর �েয়াগ 

করা। 

২০১২ -২০২১ 

�েয়াগ করা   তলব করা ও জিরমানা কায �কর করা সুিন��ত করা হয়, এবং 

�ম আইন ল�েনর জন� জিরমানাসমূহ মূল�ায়েনর 

সময়সীমা�ট কিমেয় আনা হয়। এটা িন��ত কের েয িশ� �ম 

আইন ল�ন�িলর ে�ে� জিরমানাসমূহ এক�ট পয �া� 

�িতেরাধক িহসােব কাজ কের।       

২০১৪ – ২০২১ 

 
আই.এল.ও -এর �যু��গত পরামশ ��িল পূরণ করার জন� �ম 

পিরদশ �কেদর সংখ�া উে�খেযাগ�ভােব ব�ৃ� করা হয়।  

২০০৯ – ২০২১ 

 

অিধক সংখ�ক পিরদশ �কেদর িদেয় অব�ার েমাকািবলা করা 

সহ সুিন��ত করা হয় েয �ম পিরদশ �কেদর যেথ� স�িত 

রেয়েছ। 

২০২১ 

 
অেঘািষতভােব �ম পিরদশ �েন যাওয়া সুিন��ত করা হয়, এবং 

পিরদশ �ন�িল রােতর িশফট চলাকালীণ সমেয়র সােথ সােথ 

২০১৩ – ২০২১ 



িশ� �ম িনমূ �েল ��ািবত সরকারী কেম �ােদ�াগ সমূহ 

ে�� ��ািবত কেম �ােদ�াগ 
বছর(�িল) 

��ািবত 

র�ানী ���য়াকরণ এবং িবেশষ অথ �ৈনিতক অ�ল�িলেতও 

পিরচালনা করা িন��ত করা হয়। 
 

�ম ও অপরাধমূলক আইন�িল কায �করীকরেণর জন� ���য়া 

ৈতির করা হয় যােত িশ��েমর সােথ জিড়ত িশ�েদরেক 

উপযু� আইিন ও সামা�জক েসবা �াি�র জন� যথাযথ �ােন 

পাঠােনা যায়।  

২০১৩ – ২০২১ 

 
সুিন��ত করা হয় েয সরকারী কম �কত�া যারা িশ� �েমর 
িনকৃ�তম ধরন�টেক সহজতর কের েতােল ও অংশ�হণ কের 
থােক, তােদরেক জবাবিদিহতার আওতায় আনা, েসসব 

কম �কত�া যারা আইেনর আওতা েথেক সুর�া েদবার িবিনমেয় 
ঘুষ িনেয় থােক।   

২০১৯ – ২০২১ 

 
তদ�কারী কম �কত�ােদর �িশ�েণর তথ��িল, যত�িল তদ�-

কায � পিরচািলত হেয়েছ, যত�িল ল�েনর ঘটনা পাওয়া েগেছ, 

যত�িল মামলা’র উেদ�াগ �হণ করা হেয়েছ, যত�িল েদাষী-
সাব��করেণর সাফল� অজ�ন করা েগেছ,এবং যত�িল 

জিরমানা আেরাপন করা হেয়েছ েসসব িকছ� র সংখ�াসহ িশ� 
�েমর সােথ �াসি�ক েফৗজদারী আইন�িল কাজ�করীকরেণর 
তথ�-উপা��িল সং�হ করা ও �কাশ করা।  

২০১২ – ২০২১ 

 
মানব পাচােরর সােথ জিড়ত লংঘন�িলর িব�ে�, েজার পূব �ক 

কাজ করােনার িব�ে�, এবং িশ�েদরেক বািণ�জ�কভােব 

ব�বহােরর সুেযাগ েনয়ার িব�ে� ব�ব�া �হণ করার জন� 
আইন �েয়াগকারীেদরেক পয �া� আিথ �ক, এবং �যু��গত 

স�দ �দান করা।   

২০১৪ – ২০২১ 

সম�য় সুিন��ত করা েয �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় কায �করভােব 
িশ� �ম িনমূ �েলর জাতীয় কম �পিরক�না বা�বায়েনর জন� 
সম�য় করেছ।  

২০২০ – ২০২১ 



িশ� �ম িনমূ �েল ��ািবত সরকারী কেম �ােদ�াগ সমূহ 

ে�� ��ািবত কেম �ােদ�াগ 
বছর(�িল) 

��ািবত 
 

সুিন��ত করা েয জাতীয় অনুেমাদনকারী �িত�ান�িল স��য় 
আেছ, এবং মানব পাচােরর ঘটনা�িল েমাকােবলার জন� 
তােদরেক অথ �ায়ন করেছ।  

২০১৯ – ২০২১ 

 
িন��ত কের েয উ�ার, পুন��ার, �ত�াবাসন, এবং 

ইি�ে�শন টা� েফােস �র জন� �েয়াজনীয় �মতা এবং 

সর�াম�িল রেয়েছ যােত তারা িবেদেশ অব�ান করা 

নাগিরকেদরেক ��াক করার জন� সর�াম�িল �াপন করেত 

পাের, ঘটনা ব�ব�াপনা প�িত�ট উ�াবন কের, এবং মানব 

পাচার েথেক েবেঁচ যাওয়া ব���েদরেক �ত�াবাসেনর 

���য়া�টেক সহজতর কের। 
  

২০১৮ – ২০২১ 

সরকারী 
নীিতমালা 
সমূহ 

জাতীয় িশ�ানীিতেত িশ� �ম িনমূ �ল ও �িতেরােধর 
েকৗশল�িল স��ৃ করা হয়। 

২০১৪ – ২০২১ 

 
�িতেবদন দােনর সময়কােল িশ� �ম স�িক�ত মূল 
নীিত�িল বা�বায়েনর জন� গহৃীত কায �কলাপ�িল �কাশ করা 
হয়।   

২০২০ –২০২১ 

সামা�জক 
কায ��ম 
সমূহ 

িশ�ক �িশ�ণ ইনি��টউেটর স�মতা ব�ৃ� সহ �ুেল 
উপি�িতর �িতব�কতা�িল দরূ করা এবং সব িশ�েদর জন� 
িশ�ােক �েবশেযাগ� কের েতালার �েচ�া বাড়ােনা হয়, যার 

মেধ� অ�ভ� �� করা হয় িশ�ক �িশ�ণ ই��ট�টউেটর 
স�মতা ব�ৃ� করা, এক�ট সুিবন�� দরূিশ�ণ ���য়া িন��ত 

করা এবং পিরবহন ও �ুল উপকরেণর উ� ব�য় িনমূ �ল করা।  

২০২১ 

 
েরািহ�া শরণাথ� িশ�েদর জন� পয �া� িশ�া েসবা �দান করা, 
তােদর �ুেল উপি�িতর �িতব�কতা দরূ করা, এবং িশ� �ম 

কায ��েম তােদর স��ৃতা এবং অধীনতা �াস করার কম �সূচী 
বা�বায়ন করা।  

২০১৭ – ২০২১ 



িশ� �ম িনমূ �েল ��ািবত সরকারী কেম �ােদ�াগ সমূহ 

ে�� ��ািবত কেম �ােদ�াগ 
বছর(�িল) 

��ািবত 
 

অনানু�ািনক েপাশাক, চামড়া এবং মাছ �কােনার িশে� িশ� 

�ম েমাকােবলার জন� কায ��ম গেড় েতালা ও বা�বায়নসহ 
িশ� �েমর পিরিধেক উে�শ� কের কায ��েমর �সার ঘটােনা।  

২০১৬ – ২০২১ 

 
সুিন��ত কের েয চাই� েহ� লাইন, এবং অন�ান� 
হটলাইন�িল িশ� �েমর অিভেযাগ সং�া� তথ�-উপা��িল 

জািনেয় েদয়।  

২০২০ – ২০২১ 

 


	বাংলাদেশ

