
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ম ও কমসং ান ম ণালয় 

কমসং ান শাখা

টকসই উ য়ন অভী  (এসিডিজ)-এর বা বায়ন িবষয়ক সভার কাযিববরণী ।

সভাপিত ড. সিলনা আ ার 
 অিতির  সিচব

সভার তািরখ ১৫ মাচ ২০২১
সভার সময় বলা ১১.০০ ঘ কা

ান ম ণালেয়র সভাক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’

       সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভার েতই সভাপিত এসিডিজ বা বায়ন
সরকােরর এক  জাতীয় অ ািধকার িহেসেব উে খ কের সভার  েল ধেরন। সেহ  সংি  সকলেক এসিডিজ
বা বায়েনর িবষেয় সেচ  থাকার িনেদশনা দান কেরন। িতিন উপি ত সকেলর সি য় অংশ হণ ত াশা কেরন এবং
আেলাচনা  করার জ  ম ণালেয়র উপসিচব ও এসিডিজ ফাকাল পেয়  কমকতা জনাব শরীফ মাঃ ফরহাদ হােসন-
ক অ েরাধ জানান।  

০২।        এসিডিজ ফাকাল পেয়  কমকতা সভার পট িম ও উে  স েক সকলেক অবিহত কেরন। িতিন উে খ
কেরন য, টকসই উ য়ন অভী  (এসিডিজ)-এর আওতায় ১৭  অভী , ১৬৯  টােগট এবং ২৩১  ইি েকটর রেয়েছ।
িতিন জানান, ১৭  অভীে র মে  ৮নং অভী  বা বায়েনর দািয়  ম ও কমসং ান ম ণালেয়র। এসিডিজ’র ১৬৯
টােগেটর ম  থেক ৩  টােগেটর (৮.৫, ৮.৭, ৮.৮) িবষেয় ম ও কমসং ান ম ণালয় িলড ম ণালয় িহেসেব কাজ
করেছ। এ ৩  টােগেটর িবপরীেত মাট ৫  ইি েকটর (৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৭.১, ৮.৮.১, ৮.৮.২) রেয়েছ। িতিন আরও
উে খ কেরন য, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র এসিডিজ বা বায়েনর লে  গ ত কিম  দািয়  পালন করেছ। তাছাড়া
ম ণালেয়র ৫ জন কমকতােক ৫  ইি েকটেরর িবষেয় িনিদ  দািয়  দান করা হেয়েছ। এসিডিজ’র কম-ব ন
সং া  পথ-নকশার দিলল হালনাগাদ িবষয়ক আ ঃম ণালয় পরামশ কমশালা অ ি ত হয়। 

০৩।       জনাব শরীফ মাঃ ফরহাদ হােসন বেলন য, আইএলও-এর কনেভশন অ যায়ী এসিডিজ’র চক ৮.৮.২ এর
ধান কাজ িমেকর অিধকার িনি ত করা । িতিন আরও জানান, ইেতা েব এ চক  য়ার-৩ এ িছল িক  স িত এ
য়ার-২ এ ানা র করা হেয়েছ এবং এ চেক ডাটা দােনর িবষয়  বা তা লক করা হেয়েছ। চক  আই,ও শাখা

সংি  হওয়ায় িসিনয়র সহকারী সিচব, বগম হানা ইসলামেক অ গিত উপ াপেনর জ  অ েরাধ জানান। িসিনয়র
সহকারী সিচব, বগম হানা ইসলাম এ িবষেয় জানান, ইি েকটর ৮.৮.২ বা বায়েনর জ  ৩ সদ  িবিশ  এক
কিম  গঠন করা হেয়েছ। কিম েত ম অিধদ েরর িতিনিধ িহেসেব জনাব মাঃ মাহ ব আলম ইেতামে  বদলী
হওয়ায় কিম  পিরবতন করা েয়াজন। তাছাড়া িতিন আরও বেলন, আইএলও ক ক িনধািরত ৬  ট ট রেয়েছ যা
িবেবচনায় িনেয় ডাটা দান করেত হেব। লত িমকেদর মমান কমন সই ট ট দেখ কাজ করেত হেব। এ িবষেয়
কিম র আহবায়ক ও সিচব (আই,ও) জনাব মাঃ মা ন কবীর বেলন য, আইএলও কনেভনশন ৮৭ এবং ৯৮ এ
ইি েকটেরর সােথ স ৃ । আইএলও এ পাট কিম  পযােলাচনা কের বািষক িতেবদন কাশ কের। এ িবষেয় ০-১০
মানদ  িনধারণ করা কেরেছ যােত ১০- ক সবেচেয় খারাপ িহেসেব গ  করা হয়। গত বছেরর িরেপাট অ যায়ী ১০
খারাপ মানদে র মে  বাংলােদেশর নাম উেঠ আেস। ায়ন  আ জািতক মানদে র মে েম করা হয়। আইএলও হেত
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জানােনা হয় কনেভনশন ৮৭ এবং ৯৮ এর বইজলাইন ডাটা িহেসেব থাকেব। এ বইজলাইন ডাটা দওয়া হেল এর িচ
ভােলা আসেব না। তেব ণা  ডাটা দয়া স ব না হেলও আংিশক (Partial) ত /উপা  দয়া যেত পাের বেল িতিন
মত  কেরন। এ িবষেয় সভাপিত মেহাদয় বেলন, িনিদ  িক  িবষেয় য েলােত আমরা ভাল করেত পারেবা স েলার
িরেপাট দওয়া যায় িক না। এেত উপসিচব (কমসং ান) বেলন, যই পেয় েলােত ডাটা দওয়া স ব হে  না স েলা
বাদ রেখ য পেয়ে  আমরা কাজ কির তার এক  িতেবদন াশনাল ডাটা কা-অিডেনশন কিম  (NDCC)- ত

া াসহ উপ াপন করা যায়। এ িবষেয় সকল সদ  একমত পাষণ কেরন।  

০৪।       কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর িতিনিধ শখ আসা ামান, সহকারী মহাপিরদশক সভােক
অবিহত কেরন য, ইি েকটর ৮.৮.১-এর আহত হবার ঘটনার হার াস করার জ  কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ র হেত িতিনয়ত কারখানা পিরদশন করা হে । ২০২৫ সােল ৫% এবং ২০৩০ সােল ১০%  আহত হবার ঘটনার
হার কিমেয় আনেত হেব। পশাগত কােজ মারা ক এবং মারা ক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার কমােনা জ
২০১৫-২০২০ সাল পয  এক  কমপিরক না ণয়ন করা হেয়েছ। যােত আহত হবার ঘটনা িছল ২০১৫ সােল ৩৮২  এবং
২০২০ সােল মারা ক ৭০  এবং মারা ক নয় ১১৮  । তরাং শতাংশ হাের আহত হবার ঘটনার হার কিমেয় আনা
স ব হেয়েছ। িবষয়  িনয়িমত এসিডিজ াকাের আপেলাড করা হেয় থােক। সবেশষ ত  এসিডিজ াকাের দান
করার জ  সভাপিত অ েরাধ জানান।  

০৫।       উপসিচব, জনাব শরীফ মাঃ ফরহাদ হােসন বেলন য, ২০২৫ বা বায়েনর জ  এক  কমপিরক না হণ
করেত হেব। অ ম প বািষকী পিরক না অ যায়ী কমপিরক না হালনাগাদ করা েয়াজন। ম ণালেয়র বতমােন অ তম
করণীয় িশ ম িনরসন করা। িতিন ইি েকটর ৮.৭.১ এর অ গিত উপ াপেনর জ  উপসিচব (র ািন খী িশ ) বগম
মাহ বা িবলিকসেক অ েরাধ জানান। উপসিচব (র ািন খী িশ ) বেলন, এই বছর ৬  স রেক িশ ম  ঘাষণা
করা হেয়েছ। National Plan of Action for Implementing- The National Child
Labour Elimination Policy ২০১২-২০১৬ এর ময়াদ শষ হেয় নরায় ২০২১-২০২৫ এর খসড়া ণয়ন
করা হেয়েছ। এ িবষেয় িবভাগীয়/ জলা/উপেজলা পযায় একািধক সভা অ ি ত হেয়েছ এবং আ ঃম ণালয় সভা অ ি ত
হেয়েছ। NPI-এর ৯  কৗশেলর মে  ম ও কমসং ান ম ণালেয়র ৩  কৗশল স ৃ । ১২  ম ণালয় এবং িস
কেপােরশন এ িবষেয়র সােথ জিড়ত। ২০২১ সােলর মে  িঁক ণ কােজর তািলকা স িলত জরীপ কের দওয়ার িবষেয়
বাংলােদশ পিরসং ান ােরা ও আইএলও স িত াপন কেরেছ। এই জরীপ অ যায়ী মগা ক  হণ কের ২০২৫
সােলর মে  সকল স র হেত িশ ম র করা যেত পাের। 

০৬।       উপসিচব, জনাব শরীফ মাঃ ফরহাদ হােসন বেলন, গত ১২-০১-২০২১ তািরখ সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে
অ ি ত সভায় এসিডিজ বা বায়ন িবষয়ক এবং এসিডিজ াকাের ডাটা দান িবষয়ক িদন ািপ  কমশালা
আেয়াজেনর িস া  হণ করা হয়। িতিন এ িবষেয়র অ গিত উপ াপেনর জ  িসিনয়র সহকারী সিচব বগম শােকরা
আহেমদেক অ েরাধ জানান। িসিনয়র সহকারী সিচব বগম শােকরা আহেমদ পাওয়ার পেয়  েজ শেনর মা েম
কমশালা আেয়াজেনর খসড়া াব সভায় উপ াপন কেরন। এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। আেলাচনা েম নরায়
যাচাই-বাছাই কের য়ংস ন াবসহ নিথ উপ াপেনর জ  অ েরাধ জানােনা হয়। 

০৭।        সভাপিত সংি  সকলেক এসিডিজ বা বায়ন িবষয় েক সহকাের িবেবচনা কের িরেপাট িরটাণ এবং
ত / উপা স হ যথাসমেয় রেণর উপর  আেরাপ কেরন। ম ও কমসং ান ম ণালয় এবং আওতাধীন
অিধদ র/দ র/সং া-এর ওেয়বসাইেটর এসিডিজ কণাের এসিডিজ সং া  েয়াজনীয় ত -উপা  স কভােব আপেলাড
করায় ফাকাল পেয়  কমকতা এবং সংি  সকলেক ধ বাদ াপন কেরন। িব ািরত আেলাচনা শেষ সবস িত েম
িনে া  িস া স হ হণ করা হয়: 
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ম িস া দািয়

১. ইি েকটরিভি ক দািয় া  কমকতাগণ সংি  ইি েকটর 
যথাযথভােব বা বায়ন এবং িনধািরত ছক অ যায়ী অ গিত 

িতেবদন ণয়েনর েয়াজনীয় পদে প হণ করেব।

ইি েকটরিভি ক দািয় া  
কমকতাগণ, কমসং ান শাখা; ম ও 
কমসং ান ম ণালয় 

২. এসিডিজ বা বায়ন িবষয়ক এবং  এসিডিজ াকাের ডাটা 
দান িবষয়ক িদন ািপ  কমশালা এি ল মােস আেয়াজন 

করার জ  নিথ উপ াপন করেত হেব।  

িসিনয়র সহকারী সিচব, বগম শােকরা 
আহেমদ, কমসং ান শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়

৩. ইি েকটর ৮.৮.২ বা বায়েনর জ  ৩ সদ  িবিশ  কিম র 
ম অিধদ েরর িতিনিধ সহকারী পিরচালক, জনাব মাঃ 

মাহ ব আলেমর বদলীজিনত কারেণ সহকারী পিরচালক, মাঃ 
সােহল আিজমেক কিম েত অ  করা হেলা। 

মাঃ সােহল আিজম, সহকারী পিরচালক, 
ম অিধদ র

৪. ম ণালেয়র পে  এসিডিজ’র চক ৮.৮.২-এ ডাটা দােনর 
জ  এক  খসড়া িতেবদন াশনাল ডাটা কা-অিডেনশন 
কিম  (NDCC)- ত উপ াপেনর জ  আগামী 
৩০-০৩-২০২১ তািরেখর মে  দািখল করেত হেব। 

সিচব (আই,ও) মাঃ মা ন কবীর, 
িসিনয়র সহকারী সিচব (আই,ও) বগম 

হানা ইসলাম এবং মাঃ সােহল আিজম, 
সহকারী পিরচালক, ম অিধদ র 

৫. ইি েকটর ৮.৭.১ বা বায়েনর জ  অ ম প বািষকী 
কমপিরক না অ যায়ী ক / েয়াজনীয় ব া হণ কের 
২০২৫ সােলর মে  সকল স র হেত িশ ম র করেত 
হেব। 

পিরক না অিধশাখা, র ািন খী িশ  
অিধশাখা, কমসং ান শাখা, কলকারখানা 
ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ম 
অিধদ র

০৮।       আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ড. সিলনা আ ার 
অিতির  সিচব

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০৩৫.৯৯.০০২.২০.২৮ তািরখ: 
২৫ মাচ ২০২১

১১ চ  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২) মহাপিরচালক (ভার া ), ম অিধদ র
৩) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ িমক ক াণ ফাউে শন
৪) মহাপিরচালক, ক ীয় তহিবল
৫) সিচব, আ জািতক সং া অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৬) উপসিচব (অিতির  দািয় ), আদালত অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৭) উপ-সিচব, কমসং ান অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৮) উপসিচব (অিতির  দািয় ), পিরক না অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৯) উপ-সিচব, র ানী খী িশ  অিধশাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়

৩



১০) উপসিচব, ম রী বাড শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১১) উপসিচব, ম শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১২) িসিনয়র সহকারী সিচব, পিরক না-১ শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১৩) িসিনয়র সহকারী সিচব, আ জািতক সং া শাখা-১, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১৪) া ামার, আইিস  সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়
১৫) সহকারী পিরচালক , িশ ণ শাখা , ম অিধদ র
১৬) সিচব, সিচব এর দ র, িন তম ম রী বাড
১৭) ি গত কমকতা, উ য়ন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়

 

শােকরা আহেমদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

৪


