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এসডিডি ও ডিশুশ্রম 

 

বাাংলাদেি পডিসাংখ্যান ব্যুদিাি ২০১৩ সাদলি ডিশুশ্রম সমীক্ষা অনুযায়ী দেদি ঝুঁডিপূর্ ণ িাদি ডনদয়াডিত ডিশুি সাংখ্যা ১.২ 

ডমডলয়ন এবাং শ্রদম ডনদয়াডিত ম োট ডিশুি সাংখ্যা ১.৭ ডমডলয়ন। এসডিডি বাস্তবায়দনি মাধ্যদম বতম ণান সিিাদিি লক্ষু 

২০২৫ সাদলি মদধ্য বাাংলাদেিদি ডিশুশ্রম মুক্ত িিা। এ লক্ষু বাস্তবায়দন সিিাি ডনদনাক্ত পেদক্ষপ গ্রহর্ িদিদে: 

(১)  শ্রমিীবী ডিশুদেি ঝুঁডিপূর্ ণ িাি হদত প্রতুাহাদিি লদক্ষু শ্রম ও িম ণসাংস্থান মন্ত্রর্ালয় ির্তণি “িাতীয় ডিশুশ্রম 

ডনিসন নীডত-২০১০” প্রর্য়ন িিা হদয়দে। 

(২)  ডিশুশ্রম ডনিসদনি লদক্ষু িাতীয় িম ণপডিিল্পনা প্রর্য়ন িিা হদয়দে। এই িম ণপডিিল্পনাি আওতায় গঠিত 

‘িাতীয় ডিশুশ্রম িল্যার্ িাউডিল’, ‘ডবভাগীয় ডিশুশ্রম িল্যার্ িাউডিল’, ‘দিলা ডিশুশ্রম পডিবীক্ষর্ িডমটি’ ও 

‘উপদিলা ডিশুশ্রম পডিবীক্ষর্ িডমটি’ ডিশুশ্রম ডনিসদন িাি িদি যাদে। িাতীয়, ডবভাগীয়, দিলা ও উপদিলা 

দলদভদল গঠিত িডমটিগুদলাদত সিিাডি ও দবসিিাডি সাংস্থাি উপযুক্ত প্রডতডনডি িদয়দে। িডমটিগুদলাদি আদিা 

সডিয়ভাদব োডয়ত্ব পালদন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহর্ িিা হদয়দে। 

 িাতীয় ডিশুশ্রম ডনিসন নীডত-২০১০ বাস্তবায়দন ‘িাতীয় ডিশুশ্রম িল্যার্ িাউডিল’, ‘ডবভাগীয় ডিশুশ্রম িল্যার্ 

িাউডিল’ ও ‘দিলা ডিশুশ্রম পডিবীক্ষর্ িডমটি’ ির্তণি সদেতনতামূলি িম ণিালা আদয়ািদনর জন্য িলিািখানা 

ও প্রডতষ্ঠান পডিেি ণন অডিেপ্তিািীন ০৮টি ডবভাগ ও ২৩টি দিলা িায ণালয় এবাং ০৩টি দিলা প্রিাসদিি িায ণালয়-

দি ২০১৭-১৮ অর্ ণবেদি শ্রম ও িম ণসাংস্থান মন্ত্রর্ালদয়ি িািস্ব বাদিট হদত দমাট ৪০.০০ (েডিি লক্ষ) টািা 

বিাদ্দ প্রোন িিা হদয়দে। অনুরূপভাদব ২০১৮-২০১৯ অর্ ণবেদি এ ডবষদয় ১৩.২০ (দতি লক্ষ ডবি হািাি) টািা 

বিাদ্দ প্রোন িিা হদয়দে এবং ২০১৯-২০২০ অর্ ণবেদি সকল ববভোগীয় কব শনোর ও সকল মজলো প্রশোসককর 

অনুকুকল ম োট ৩৯.০০ (উনচবিশ লক্ষ) টািা বিাদ্দ প্রোন িিা হদয়দে। 

(৩) ডিশুদেি িািীডিি, মানডসি ও ননডতি ডবিাদিি পদক্ষ অন্তিায় এমন ৩৮টি িািদি ঝুঁডিপূর্ ণ ডেডিত িদি ডবগত 

৫ মাে ণ ২০১৩ তাডিদখ এিটি তাডলিা প্রর্য়নপূব ণি তা পুডস্তিা আিাদি প্রিাি িিা হদয়দে।  

(৪) শ্রম ও িম ণসাংস্থান মন্ত্রর্ালদয়ি চোইল্ড মলবোর ইউবনট স্থোপন করো হকয়কে। 

(৫) শ্রম ও িম ণসাংস্থান মন্ত্রর্ালয় ির্তণি ‘গৃহিমী সুিক্ষা ও িল্যার্ নীডত, ২০১৫’ প্রর্য়ন িিা হদয়দে। দযদহতু গৃহিদম ণ 

ডনদয়াডিত শ্রডমদিি এিটা বড় অাংি ডিশু দসদহতু এই নীডত গৃহিদম ণ ডনদয়াডিত গৃহিমীদেি িাদিি িতণ ও 

ডনিাপত্তা, দিাভন িম ণ পডিদবি, মজুডি ও িল্যার্ ডনডিত িিদব এবাং ডনদয়াগিািী ও গৃহিমীদেি মদধ্য সুসর্ম্ণি 

সমুন্নত িাখদব। 

(৬)  বববভন্ন ডিল্প দসক্টিদি ডিশুশ্রম মুক্ত দ াষর্া িিাি লদক্ষু এিটি জোতীয় মকোর িডমটি গঠন িিা হদয়দে। িডমটিি 

সুপাডিি পাওয়াি পি দসক্টিগুদলাদি ডিশুশ্রম মুক্ত দ াষর্াি প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহর্ িিা হয়।  

(৭)  িপ্তাডনমূখী ডিল্প দসক্টি ডবদিষ িদি গাদম ণন্টস ডিল্প দসক্টি এবাং ডোংডড় প্রডিয়ািাতিির্ ডিল্প দসক্টিদি ডিশুশ্রম 

মুক্ত িিা হদয়দে। আদিা ৬টি দসক্টি(ডিপদেডিাং,ডসল্ক, ট্যানাডি, োমড়ািাত দ্রব্য,িাঁে,ডসিাডমি) -দি ডিশুশ্রম 

মুক্ত দ াষর্া িিাি লদক্ষু সাংডিষ্ট দসক্টি হদত প্রতুয়ন পাওয়া ডগদয়দে।  

(৮)  সাম্প্রডতি সমদয় সিল দিলা প্রিাসি ও ডবভাগীয় িডমিনািগর্দি ডিশুশ্রম ডনিসদন প্রদয়ািনীয় পেদক্ষপ 

গ্রহদর্ি িন্য অনুদিাি িদি ডিও পত্র দপ্রির্ িিা হদয়দে। 
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 (৯) দয সিল মন্ত্রর্ালয় ব্যবসা-বাডর্িু পডিোলনা িিদত লাইদসি প্রোন িদি দস সিল মন্ত্রর্ালদয়ি সডেব বিাবি 

ডিও দলটাি দপ্রির্ িিা হদয়দে। উক্ত ডিও দলটাদি এ মদম ণ অনুদিাি িিা হদয়দে দয, উক্ত মন্ত্রর্ালয় বা সাংডিষ্ট 

অডিেপ্তি/পডিেপ্তি ির্তণি লাইদসি প্রোন বা নবায়দনি সময় লাইদসদিি গাদয় `ডিশুশ্রম ডনডষদ্ধ‘ ডবষয়টি র্াদি।  

 (১০)     বববভন্ন টিবভ চযোকনকল িনসদেতনতামূলক ডকুক ন্টবর প্রচোর করো হকে। 

 (১১)     ঝুঁডিপূর্ ণ িাি হদত ডিশুদেি সডিদয় আনাি লদক্ষু সিিাি ILO Convention 182 সমর্ ণন িদিদে। 

 (১২) শ্রম ও িম ণসাংস্থান মন্ত্রর্ালয়ািীন িলিািখানা ও প্রডতষ্ঠান পডিেি ণন অডিেপ্তদিি পডিেি ণিগর্  ডনয়ডমত ডিশুশ্রম 

সাংিান্ত িায ণিম মডনটডিাং িিদে এবাং দয সিল ডিদল্প ডিশুদেিদি শ্রদম ডনযুক্ত িিা হদে দস সিল ডিল্প 

মাডলিদেি ডবরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা দনয়া হদে। ইদতামদধ্যই ডিশুশ্রম ডনিসন সাংিান্ত ডবষদয় ২০৪টি মামলা 

হদয়দে এবাং তন্মদধ্য ৫৩টি মামলা ডনষ্পডত্ত হদয়দে।  

(১৩) ‘বাাংলাদেদি ঝুঁডিপূর্ ণ িাদি ডনদয়াডিত ডিশুশ্রম ডনিসন’-িীষ ণি উন্নয়ন প্রিদল্পি মাধ্যদম ২০০২-২০০৯ সন পয ণন্ত 

সমদয় ২টি পয ণাদয়  ( ১ম পয ণাদয় ১০ হািাি ও ২য় পয ণাদয় ৩০ হািাি) দমাট ৪০ হািাি ডিশু শ্রডমিদি 

উপানুষ্ঠাডনি ডিক্ষাসহ েক্ষতা উন্নয়ন প্রডিক্ষর্ প্রোন িিা হদয়দে। পিবতীদত ৩য় পয ণাদয়ি প্রিদল্পি আওতায় 

জুলাই/২০১২ হদত ১৮ মাস ব্যাপী ৫০ হািাি ডিশু শ্রডমিদি উপানুষ্ঠাডনি ডিক্ষাসহ েক্ষতা উন্নয়ন প্রডিক্ষর্ প্রোন 

িিা হদয়দে। অর্ ণাৎ বডর্ ণত প্রিদল্পি মাধ্যদম ১ম, ২য় ও ৩য় পয ণাদয় সব ণদমাট ৯০ হািাি ডিশুদি ঝুঁডিপূর্ ণ িাি 

হদত প্রতুাহাি িদি উপানুষ্ঠাডনি ডিক্ষাসহ েক্ষতা উন্নয়ন প্রডিক্ষর্ প্রোন িিা হদয়দে এবাং ৫ হািাি িন ডপতা-

মাতাদি িম ণসাংস্থান সৃডষ্টি িন্য ক্ষুদ্রঋর্ প্রোন িিা হদয়দে। প্রিল্পটি শ্রম ও িম ণসাংস্থান মন্ত্রর্ালয় ির্তণি সিিাডি 

অর্ ণায়দন বাস্তবায়ন িিা হদয়দে। 

(১৪) ঝুঁডিপূর্ ণ িাদি ডনদয়াডিত ডিশুশ্রম ডনিসন’-িীষ ণি প্রিদল্পি ৪র্ ণ পয ণায় ২৮৪.৪৯ দিাটি টািা প্রাক্কডলত ব্যদয় 

(ডিওডব) িানুয়াডি ২০১৮ মেকক ডিদসম্বি ২০২০ দময়াদে শুরু হদয়দে। এনডিওদেি মাধ্যদম ডবভাগীয় 

িহিগুদলাদত এ প্রিল্প বাস্তবায়ন িিা হদব। এ প্রককের  োধ্যক  ঝুঁডিপূর্ ণ িাদি ডনদয়াডিত ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) 

ডিশুমক প্রতুাহাি িিার টোকগ েট গ্রহণ করো হকয়কে। পিবতীদত এ প্রিদল্পি আওতা ও বাদিট বৃডদ্ধি সুদযাগ িদয়দে। 

এ প্রিদল্পি উদদ্দদে ও লক্ষমাত্রা ডননরূপ: 

(১)বাাংলাদেদি ঝুঁডিপূর্ ণ িাদি ডনদয়াডিত ডিশুশ্রম ডনিসদন অবোন িাখাই এ প্রিদল্পি েী ণ দময়াডে উদদ্দে। আি 

ডনি ণাডিত ঝুঁডিপূর্ ণ িম ণদক্ষত্র হদত ডিশু শ্রডমি প্রতুাহাি িিা প্রিদল্পি স্বল্প দময়ােী উদদ্দে; 

(২) ডবডভন্ন দসক্টদি ডনদয়াডিত িম ণিীবী ডিশুদেি খ ুঁদি দবি িদি তাদেি িন্য অনানুষ্ঠাডনি ডিক্ষাি ব্যবস্থা িিা 

এবাং িম ণেক্ষতা বৃডদ্ধিদল্প ডবডভন্ন প্রডিক্ষর্দনি ব্যবস্থা গ্রহর্ িিা; 

(৩) ডিশু শ্রদমি েী ণদময়ােী প্রডতডিয়া এবাং ক্ষডতিািি ডেি সর্ম্দিণ আপামি িনসািািদর্ি সদেতনতা বৃডদ্ধ 

িিা। 

(১৫) ২০১৭-২০১৮ অর্ ণ বেদি শ্রম ও িম ণসাংস্থান মন্ত্রর্ালয়ািীন িলিািখানা ও প্রডতষ্ঠান পডিেি ণন অডিেপ্তি ির্তণি 

১১টি ঝুঁডিপূর্ ণ (এুালুডমডনয়াম, তামাি/ডবডড়, সাবান, প্লাডিি, িাঁে, দিান িাডসাং, ডিডনাং, ডসল্ক, ট্যানাডি, ডিপ 

দেডিাং, তাঁত) দসক্টিদি ডিশুশ্রম মুক্ত িিাি লক্ষুমাত্রা ডনি ণাির্ িিা হদয়ডেল। যাি দপ্রডক্ষদত ডনদনাক্ত অগ্রগডত 

অিণন িিা সম্ভব হদয়দে: 

১. ডবডভন্ন দিলায় ২৯৯টি উদ্বুদ্ধিির্ সভা িিা হদয়দে। 
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২. ডিশুশ্রম ডনিসদন ৭টি মামলা োদয়ি িিা হদয়দে। 

৩. ২৩৪টি িািখানা দর্দি ৩৭৫ িন ডিশু-দি ডিশুশ্রম দর্দি প্রতুাহাি িিা হদয়দে। 

(১৬) িলিািখানা ও প্রডতষ্ঠান পডিেি ণন অডিেপ্তি ির্তণি ২০১৮-১৯ অর্ ণ বেদি ডবগত বেদিি ৫টিসহ সব ণদমাট ২৫টি 

দসক্টিদি ঝুঁডিপূর্ ণ ডিশুশ্রম মুক্ত িিাি লক্ষুমাত্রা ডনি ণাির্ িিা হদয়দে এবং ১১৮২ িন ডিশু-দি ডিশুশ্রম দর্দি 

প্রতুাহাি িিা হদয়দে। 

 

সিিাদিি এিাি পদক্ষ ডিশুশ্রম ডনিসন িিা সম্ভব নয়। এিন্য দবসিিাডি দিিদহাল্ডািগর্দি সর্ম্ৃক্ত িিা হদয়দে। 

ডিশুশ্রম ডনিসদন সাডব ণি িনসদেতনতা নতডিদত শ্রম ও িম ণসাংস্থান মন্ত্রর্ালয় ডননরূপ পেদক্ষপ গ্রহর্ িদিদে: 

(ক)  ডিশুশ্রম ডনিসদন আইএলও, মানুদষি িন্য ফাউদেিন, ডিশু অডিিাি দফািাম, ওয়াল্ড ডভিনসহ অন্যান্য সিিাডি ও 

দবসিিাডি দিিদহাল্ডাি সহদযাদগ প্রডত বেি ১২ জুন ‘ডবশ্ব ডিশুশ্রম ডনিসন ডেবস’ পালন িিা হদয় র্াদি। এ ডেবস 

উপলদক্ষু আইএলও ির্তণি প্রেত্ত দিাগাদনি বাাংলা অনুবাে িদি তাসহ দপািাি োডপদয় সািা বাাংলাদেদি প্রোি িিা হদয় 

র্াদি। দযমন এবাদিি দিাগান হদলা: “COVID-19: Protect children from child labour, now more than 

ever!”. সিল দিলা প্রিাসদিি িায ণালয়, দিলা ডিশু এিাদিমী, দিলা তথ্য অডফস, দিলা প্রার্ডমি ও গর্ডিক্ষা অডফস, 

দিলা সমািিল্যার্ অডফস, ডসটি িদপ ণাদিিনসহ সিল দপৌিসভায় সদেতনতামূলক দপািাি ডবতিদর্ি লদক্ষু সিবিাহ 

িিা হয়।  

(খ)‘ডবশ্ব ডিশুশ্রম প্রডতদিাি ডেবস’ উদ্যাপন উপলদক্ষু আন্তিণাডতি শ্রম সাংস্থা (আইএলও) প্রর্ম আদলাি সাদর্ দগাল 

দটডবল নবঠি িদি। এ নবঠদি সিিাি, মাডলি ওশ্রডমি পক্ষসহ ডসডভল দসাসাইটিি ডবডিষ্টিন অাংিগ্রহর্ িদি। পডত্রিায় 

উক্ত আদলােনা অনুষ্ঠাদনি সিল ডবষয় প্রিাডিত হয় যা ডিশুশ্রম ডনিসদন সাডব ণি িনসদেতনতা নতডিদত ভূডমিা িাখদে।  

(গ)‘ডবশ্ব ডিশুশ্রম প্রডতদিাি ডেবস’ উদ্যাপন উপলদক্ষু ঝুঁডিপূর্ ণ ডিশুশ্রম ডনিসনডভডত্তি ডভডিও ডেত্র শ্রম ও িম ণসাংস্থান 

মন্ত্রর্ালদয়ি ওদয়বসাইট ও ডবডভন্ন Social Media-দত প্রোি িিা হয়। মানুদষি িন্য ফাউদেিন, দসভ দ্যা ডেলদেন, ডিশু 

অডিিাি দফািাম ও আইএলও ঢািা অডফস ডনদিদেি মত িদি ডভডিও ডেত্র প্রোদিি ব্যবস্থা িদি।  

(ঘ)‘ডবশ্ব ডিশুশ্রম প্রডতদিাি ডেবস’-এি প্রডতপাদ্য ডবষয় সাংবডলত দিাগান ও এ সর্ম্ডিণত আদলােনা/টিদিা ডবটিডভসহ 

অন্যান্য প্রাইদভট েুাদনদলি মাধ্যদম প্রোদিি ব্যবস্থা গ্রহদর্ি িন্য শ্রম ও িম ণসাংস্থান মন্ত্রর্ালয়-এি পক্ষ দর্দি তথ্য 

মন্ত্রর্ালয়দি প্রডত বেি অনুদিাি িিা হয়। তািা এ ডবষদয় ব্যবস্থা গ্রহর্ িদি।  

(ঙ)‘ডবশ্ব ডিশুশ্রম প্রডতদিাি ডেবস’-এি প্রডতপাদ্য ডবষয় সাংবডলত দিাগান সিল দমাবাইল দিার্ম্াডনি মাধ্যদম ডবনা খিদে 

এসএমএস প্রোদিি ডনডমত্ত শ্রম ও িম ণসাংস্থান মন্ত্রর্ালয়-এি পক্ষ দর্দি দেয়ািম্যান, বাাংলাদেি দটডলদযাগাদযাগ ডনয়ন্ত্রর্ 

িডমিন বিাবি প্রডত বেি অনুদিাি িিা হয়। দস মদত তািা ব্যবস্থা গ্রহর্ িদি।  

বস্তুত. ডিশুশ্রম বাাংলাদেদিি মত উন্নয়নিীল দেিসমূদহি এিটি বড় সমস্যা। আইএলও’ি সহায়তায় ডবডবএস ির্তণি 

ডিশুশ্রম সাংিান্ত তথ্য হালনাগােিিদর্ি িাি েলদে। সিিাি, শ্রডমি, মাডলিপক্ষীয়, মবসরকোরী সংস্থো ও আন্তজেোবতক 

সংস্থোর স বিত ডবডভন্ন উদদ্যাগ গ্রহদর্ি ফদল এসবডবজর টোকগ েট অনুযোয়ী প্রাডতষ্ঠাডনি দসক্টিদি ২০২৫ সোকলর  কধ্য 

ডিশুশ্রম মুক্ত িিা সম্ভব হমব।  
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