
জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পশিষদ-এি ৯ম সভা

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমফি

মাননীয় প্রফিমন্ত্রী, শ্রম ও কম মসং স্থান মন্ত্রণালয়।
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শ্রম ভে ক্নর সভাকক্ষ।

সভািফি:

সময় :

িাফরখ :

স্থান:

শ্রম ও কম মস ং স্থান মন্ত্রণালয়



‘জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পশিষদ’-এি ৯ম
সভা
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ক া র্ মি ত্র



সভািআলল্াচ্যসূচ্ী

১. শিগত সভাি কার্ যশিিিণী পর্ যালল্াচ্না ও দৃঢ়ীকিণ।

২. শিগত (৮ম) সভাি শসদ্ধান্ত িাস্তিায়নঅগ্রগশত পর্ যালল্াচ্না।

৩. শিশুশ্রম শনিসলন গৃহীত পদলেপ এিং শিশুশ্রম পশিশিশত

পর্ যালল্াচ্না।

৪. শিশুশ্রম শনিসলন শিভাগ, জজল্া এিং উপলজল্া পর্ যালয় গঠিত

কশমঠিি কার্ যক্রলমি অগ্রগশত পর্ যালল্াচ্না।

৫. শিশুশ্রম শনিসলন জিসিকাশি সংিাি কার্ যক্রম শিষয়ক উপিাপনা।

৬. শিশিধআলল্াচ্না।



আলল্াচ্যসূচ্ী-১

শিগত সভাি কার্ যশিিিণী পর্ যালল্াচ্না ও দৃঢ়ীকিণ

গত ০৯ জানুয়াশি ২০২০ তাশিখে ১২ সংেযক স্মািখক ৮ম সভাি কার্ যশিিিণী

কশমটিি সকল্ সদসযখদি শনকি ডাকখর্াখগ এিং ই-মমইখল্ মেিণ কিা হখয়খে।

মনাটিখিি সাখেও কার্ যশিিিণী মেিণ কিা হখয়খে। এ শিষখয় কাখিা মকান িক্তিয না

োকখল্ কার্ যশিিিণীটি দৃঢ়ীকিণ কিা মর্খত পাখি।



শিগত (৮ম) সভািআলল্াকশচ্ত্র



ক্রশমক শসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগশত

১ শিশুশ্রম শিষখয় দ্রতু সাখভয কিাি শনশমত্ত
শিশিএস-এিসাখে সভা কিখত হখি।

এ শিষখয় গত ১৮আগস্ট ২০২০ তাশিখে ৭৫ সংেযক

স্মািখক পশিসংেযান ও তেয িযিস্থাপনা শিভাখগি

সশিি মখহাদয় িিািি পত্র মেিণ কিা হখয়খে।

পুনিায় আইএল্ও-ি মিকশনকাল্ সহখর্াশগতা গ্রহণ
কখি দ্রতু সাখভয কিাি জনয অনুখিাধ কিা হখয়খে।

২ ‘মজল্া শিশুশ্রম পশিিীক্ষণ কশমটি’ ও
‘উপখজল্া শিশুশ্রম পশিিীক্ষণ কশমটি’ি
কার্ যক্রম মজািদািকিখণি ল্খক্ষয

মজল্া েিাসক ও উপখজল্া শনি যাহী

অশিসািগখণি সাখে সাি যক্ষশণক
মর্াগাখর্াগ িক্ষা কিখত হখি।

কার্ যক্রম মজািদািকিখণ একাশধকিাি শডও পত্র
মেিণ কিা হখয়খে। এোড়া, েশত অে যিেখি শিভাগীয়

ও মজল্া কশমটিি সখিতনতামূল্ক সভা আখয়াজখনি
জনয অে যিিাদ্দ কিা হখয় োখক। তাোড়াও অখনক

উপখজল্া শনি যাহী কম যকতযাখদি সাখে মিশল্খিাখনও
কো িল্া হখয়খে।

৩ শিভাগীয় কশমিনাি ও মজল্া েিাসকগণ
এিং এনজজওি শনকি মেশিত েকটি শি-
শডজাইন কিখত হখি।

শিভাগীয় কশমটি ও মজল্া কশমটি এিং এনজজও হখত

ত্রত্রমাশসক তেয সংগ্রখহি জনয েকটি শি-শডজাইন
কিা হখয়খে।

আলল্াচ্যসূচ্ী-২

শিগত (৮ম) সভাি শসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগশত পর্ যালল্াচ্না



ক্রশমক শসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগশত

৪ শিশুশ্রম শনশষদ্ধ/শনিসখনি শিষয়টি র্াখত
োেশমক ও মাধযশমক স্তখিি পাঠ্যপুস্তখক

অন্তভভ যক্ত হয় মস শিষখয় েখয়াজনীয় িযিস্থা
গ্রহণ কিখত হখি।

শিশুশ্রম শনশষদ্ধ/শনিসখনি শিষয়টি র্াখত োেশমক ও

মাধযশমক স্তখিি পাঠ্যপুস্তখক অন্তভভ যক্ত হয় মস শিষখয়

েখয়াজনীয় িযিস্থা গ্রহণ কিাি জনয োেশমক ও গণ

শিক্ষা এিং মাধযশমক ও উচ্চ শিক্ষা সশিি মখহাদয়
িিািি পত্র মেিণ কিা হখয়খে।

৫ ঝুুঁ শকপূণ য৩৮টি কাখজি িণ যনা শদখয়

শিভাগীয় কশমিনাি ও মজল্া

েিাসকগখণি শনকি শ্রম ও কম যসংস্থান

মন্ত্রণাল্খয়ি সশিি মখহাদখয়ি স্বাক্ষখি পত্র
মেিণ কিখত হখি।

ঝুুঁ শকপূণ য৩৮টি কাখজি িণ যনা শদখয় সশিি মখহাদয়

কতৃযক গত ২৭ জানুয়াশি ২০২০ তাশিখে ২৪ সংেযক
স্মািখক শডও পত্র মেিণ কিা হখয়খে ।

৬ শিশভন্ন মন্ত্রণাল্য়/শিভাখগি শসশনয়ি
সশিি/সশিি এিং শিভাগীয় কশমিনাি ও
মজল্া েিাসকগণখক শ্রম ও কম যসংস্থান

মন্ত্রণাল্খয়ি সশিি মখহাদয় কতৃ যক মেশিত

সকল্ শডও পখত্রি িখিাকশপ কশমটিি
সকল্ সদসযখক মেিণ কিখত হখি।

এ শিষখয় গত ১৯ জানুয়াশি ২০২০ তাশিখে ১৭ সংেযক
স্মািখক শিশভন্ন মন্ত্রণাল্য়/শিভাখগি শসশনয়ি সশিি/সশিি
এিং শিভাগীয় কশমিনাি ও মজল্া েিাসকগণখক শ্রম

ও কম যসংস্থান মন্ত্রণাল্খয়ি সশিি মখহাদয় কতৃ যক মেশিত

সকল্ শডও পখত্রি িখিাকশপ কশমটিি সকল্ সদসযখক
মেিণ কিা হখয়খে।

শিগত (৮ম) সভাি শসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগশত পর্ যালল্াচ্না…



ক্রশমক শসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগশত

৭ ‘জাতীয় মশনিশিং মকাি কশমটি’-মত ‘জাতীয় মশহল্া
শ্রশমক ল্ীগ’-এি েশতশনশধ অন্তভূযক্ত কিখত হখি।

এ শিষখয় েশতশনশধ মেিখণি জনয গত ১৬

জানুয়াশি ও ১৩ মসখেম্বি ২০২০ তাশিখে

র্োক্রখম ১৮ ও ৮৫ সংেযক স্মািখক পত্র

মেিণ কিা হখয়খে। মিাখনও কো িল্া হখয়খে।
শকন্তু েশতশনশধি নাম এেখনা পাওয়া র্ায় শন।

৮ ‘জাতীয় মশনিশিং মকাি কশমটি’ শিপখেশকং, শসল্ক, 
িযানািী, িামড়াজাত দ্রিয, কাুঁি ও শসিাশমক
মসক্টিখক শিশুশ্রম মুক্ত ম াষণাি শিষখয় কার্ যক্রম
মজািদাি কিখি।

কশমটি ইখতামখধয িযানািী মসক্টি পশিদি যন
কখিখে। কার্ যক্রম িল্মান।

৯ জাতীয় শিশুশ্রম শনিসন নীশতমাল্া, ২০১০-এি
আখল্াখক েণীত জাতীয় কম যপশিকল্পনাি মময়াদ

মিষ হওয়ায় কল্কািোনা ও েশতষ্ঠান পশিদি যন
অশধদপ্তি একটি (নতভন িাইমিাউন্ড) কম যপশিকল্পনা

জরুশিশভশত্তখত শ্রম ও কম যসংস্থান মন্ত্রণাল্খয় মেিণ
কিখি।

গত ০৫ মিিররুয়াশি ও ০৯আগস্ট ২০২০

তাশিখে ২৮ ও ৭১ সংেযক স্মািখক

কল্কািোনা ও েশতষ্ঠান পশিদি যন অশধদপ্তখিি
মহাপশিদি যক িিািি পত্র মেিণ কিা হখয়খে।

শিগত (৮ম) সভাি শসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগশত পর্ যালল্াচ্না…



ক্রশমক শসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগশত

১০ কল্কািোনা ও েশতষ্ঠান পশিদি যন অশধদপ্তি ৩৮টি

ঝুুঁ শকপূণ যকাখজি তাশল্কা হাল্নাগাদ কখি
মন্ত্রণাল্খয় মেিণ কিখি।

এ শিষখয় গত ৩১আগস্ট ২০২০ তাশিখে ৭৯

সংেযক স্মািখক কল্কািোনা ও েশতষ্ঠান

পশিদি যন অশধদপ্তখিি মহাপশিদি যক িিািি
পত্র মেিণ কিা হখয়খে।

১১ শিশুশ্রম শনিসখন জনসখিতনতা িজৃদ্ধখত নতভন

শভশডও শিপস েস্তুতকখি গণমাধযখম েিাি কিখত
হখি।

এ শিষখয় মন্ত্রণাল্খয়ি সমন্বয় সভাি শসদ্ধান্ত

মমাতাখিক েিাসন িাোখক শভশডও শিপস
ত্রতশিি জনয শেম (শিষয়িস্তু) সিিিাহ কিা
হখয়খে। এোড়া, একটি এনজজও-ি সাখে এ
শিষখয় আখল্ািনা হখয়খে।

১২ শিশুশ্রম শনিসখন জনসখিতনতা ত্রতশিখত
িেিিযাপী কম যসুশি অিযাহত িােখত হখি।

২০১৯-২০ অে যিেখি েুল্না ও িশিিাল্ শিভাখগ
জনসখিতনতামূল্ক কম যিাল্া আখয়াজন কিা

হখয়খে। ঢাকা শিভাখগ কম যিাল্া আখয়াজন
কিাি েস্তুশত িল্খে।

শিগত (৮ম) সভাি শসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগশত পর্ যালল্াচ্না



আলল্াচ্যসূচ্ী-৩

শিশুশ্রম শনিসলন গৃহীতপদলেপ

এিং শিশুশ্রম পশিশিশত পর্ যালল্াচ্না

• শিশুশ্রম শক?

• শিশুশ্রলমি কািণ শক?

• শিশুশ্রলমি পশিসংখ্যান

• শিশুশ্রম শনিসন জকন এত গুরুত্বপূণ য?

• শিশুশ্রম শনিসলন গৃহীত পদলেপসমূহ



শিশুশ্রম শক?

 িাংল্াখদি শ্রম আইন ২০০৬ অনুসাখি,
কম যসংস্থাখনি নূযনতম িয়স ১৪ িেি। ১৪ িেি

িয়খসি নীখি মকান শিশু কখম য শনর্ুক্ত হখল্ তাখক

শিশুশ্রম িল্া হয়।



শিশুশ্রখমি কািণ

অদক্ষসস্তা শিশুশ্রখমি

সহজল্ভযতা

Pull factors Push Factors

েুি সহখজই শিশুিা কখম য

শনরু্ক্ত হখত পাখি

নগদআয়

িাচ্চাখদি সু্কখল্ পাঠ্াখনাি িযয়

িজৃদ্ধ এিং সম্ভািয আয় হ্রাস

অশত দাশিদ্রয

পশিিাখিি েধান িা

উপাজযনকািী সদখসযি মতৃভ য

িািা-মাখয়ি শিিাহ-শিখেদ

সন্তাখনি সংেযাশধকয

হঠ্াৎ অে যননশতক ধ্বস/ক্ষশত

পশিিাখি শিপর্ যয়কি স্বাস্থয

সমসযা

োকৃশতক দুখর্ যাগ

অসখিতনতা



Africa: 19.6%
Americas: 5.3% 
(11 m)

19.6% (72 m)

Arab States : 2.9% 
(1 m)

Asia and the Pacific: 7.4% 
(62 m)

and Central Asia: 4.15 (6 m) 

শিশ্বজখুড় শিশুশ্রম পশিশস্থশত

১৫২ শমশল্য়ন শিশু শ্রশমকিলয়লে

র্াি মলধয ৭৩ শমশল্য়ন ঝ ুঁ শকপূণ যকাজ কিলে

Source: Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-16 ; (ILO)
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িাংল্াখদখি শিশুশ্রখমি পশিসংেযান

ধিন সংখ্যা / হাি

মমাি শিশু (৫-১৭ িেি) ৩৯.৬৫ শমশল্য়ন

শিশুশ্রম ১.৭ শমশল্য়ন

ঝুুঁ শকপূণ যশিশুশ্রম ১.২৮ শমশল্য়ন

শিশুশ্রখমি হাি ৮.৭ %

ঝুুঁ শকপূণ যশিশুশ্রখমি হাি ৪.২ %

Source:  BBS: NCLS 2013



শিশুশ্রম শনিসনএতগুরুত্বপূণ যজকন?

 ‘‘ফিশুক্েরক্ক ঝ ুঁফক পূ ণ ম ক া জ  বেক্ক  স ফরক্য়  আন া র জ ন্য  প্র ক্য় া জ ন ী য় ক া র্ মক্র ম গ্র হণ ও  

োস্তোয়ন করক্ি হক্ে’’ মক্ম ম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১ ৬-০ ২-২০১৪ িাফরক্খ ও ২৪-০ ৫-

২০১৫ িা ফরক্খ ফনক্ে মিনা প্রোন কক্রন।

 SDG

 United Nation’s Periodical Review (UPR)

 EU Roadmap

 োংলাক্েি আওর্ ামী লীগ এর ফনে মা িনী  ইিক্িহার -২০১৮ (৩.৮, ৩.২৪ ও ৪.০)

 োফষ মক কম মস ম্পােন চুফিক্ি (Annual Performance Agreement with 

Cabinet Division) অন্তর্ভ মি।

 সুষম, অন্তর্ভ মি (Inclusive) ও বটকসই উন্নয়ক্নর জ ন্য।
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`

8.7 Take immediate and effective

measures to eradicate forced labour,

end modern slavery and human

trafficking and secure the prohibition and

elimination of the worst forms of child

labour, including recruitment and use of

child soldiers, and by 2025 end child

labour in all its forms.

16.2 End abuse,

exploitation,

trafficking and

all forms of

violence and

torture against
children

SDG and Child Labour

Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote
lifelong learning opportunities for all.

https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/theme-by-sdg-targets/WCMS_556964/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/theme-by-sdg-targets/WCMS_556964/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/theme-by-sdg-targets/WCMS_558142/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/theme-by-sdg-targets/WCMS_558142/lang--en/index.htm


শিশুশ্রম শনিসলন গৃহীতপদলেপ

আইন ও

শিশধমাল্া

শিশুশ্রম

সম্পশকযত

নীশতসমূহ

শিশুশ্রম

শনমূ যখল্ েকল্প

িাস্তিায়ন

আন্তজযাশতক

কনখভনিখনি

অনুখমাদন

শিশুশ্রম

দিূীকিখণি

োশতষ্ঠাশনক

িযিস্থা
শিশুশ্রম

শনিসন



 ILO C. 182, Worst Forms of Child Labor.

 UN Convention on Rights of Child (CRC)

 UN CRC Optional Protocol on the Sale of Children, 

Child Prostitution and Child Pornography.

 UN CRC Optional Protocol on Armed Conflict.

শিশুশ্রম শনিসলন গৃহীতপদলেপ

আন্তজযাশতক কনলভনিন জিঠিশিলকিন

ILO
C-138



 িাংল্ালদি শ্রমআইন ২০০৬ এিং এি সংলিাধনী ২০১৩ এিং ২০১৮

 ঝ ুঁ শকপূণ যশিশুশ্রলমিপ্রকাশিত তাশল্কা, ২০১৩

 প্রাথশমক শিো (িাধযতামূল্ক কিণ) আইন, ১৯৯০

 নািী ও শিশু শনর্ যাতন দমনআইন, ২০০০

 জন্মও মৃতযয শনিন্ধনআইন, ২০০৪

 মানি পাচ্াি প্রশতলিাধ ও দমনআইন ২০১২

 শিশুআইন ২০১৩

শিশুশ্রম শনিসলন গৃহীতপদলেপ

আইন ও শিশধমাল্া



 জাতীয় শিশুশ্রম শনিসন নীশত ২০১০

 জাতীয় শিো নীশত ২০১০

 নািী ও শিশু উন্নয়ন নীশত, ২০১১

 জাতীয় দেতা উন্নয়ন নীশত ২০১১

 গৃহকমী স িো ও কল্যাণ নীশত ২০১৫

 শিশুশ্রম শনিসলন জাতীয় কম যপশিকল্পনা ২০১২-
২০২৫

 মানি পাচ্াি জিালধ জাতীয় কম যপশিকল্পনা ২০১৫-
২০১৭

 সিাি জনয শিো: জাতীয় কম যপশিকল্পনা ২০০৩-

শিশুশ্রম শনিসলন গৃহীতপদলেপ

শিশুশ্রম সম্পশকযত নীশতসমহূ
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4th Phase: 100000 

3rd Phase: 50000 

2nd Phase: 30000 

1st Phase: 10000 

ঝ ুঁ শকপূণ যশিশুশ্রম শনিসন প্রকল্প

শিশুশ্রম শনিসলন গৃহীতপদলেপ

 েকখল্পি ১ম, ২য় ও ৩য় পর্ যাখয় সি যখমাি ৯০ হাজাি শিশুখক
ঝুুঁ শকপূণ যকাজ হখত েতযাহাি কখি উপানুষ্ঠাশনক শিক্ষাসহ দক্ষতা
উন্নয়ন েশিক্ষণ েদান কিা হখয়খে এিং ৫ হাজাি জন শপতা-
মাতাখক কম যসংস্থান সটৃিি জনয কু্ষদ্রঋণ েদান কিা হখয়খে।

েকল্পটি শ্রম ও কম যসংস্থান মন্ত্রণাল্য় কতৃ যক সিকাশি অে যায়খন
িাস্তিায়ন কিা হখয়খে।

 েকখল্পি ৪ে যপর্ যায় ২৮৪.৪৯ মকাটি িাকা োক্কশল্ত িযখয় (জজওশি) 

জানুয়াশি ২০১৮ মেখক শুরু হখয়খে। এনজজওখদি মাধযখম

শিভাগীয় িহিগুখল্াখত এ েকল্প িাস্তিায়ন কিা হখি। এ েকখল্পি

মাধযখম ঝুুঁ শকপূণ যকাখজ শনখয়াজজত ১,০০,০০০ (এক ল্ক্ষ) শিশুখক
েতযাহাি কিাি িাখগ যি গ্রহণ কিা হখয়খে।
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শিশুশ্রম দিূীকিখণি োশতষ্ঠাশনক িযিস্থা

শিশুশ্রম শনিসলন গৃহীতপদলেপ

শিশুশ্রম

ইউশনি

উপলজল্া

শিশুশ্রম

পশিিীেণ

কশমঠি

জজল্া

শিশুশ্রম

পশিিীেণ

কশমঠি

শিভাগীয়

শিশুশ্রম

কল্যাণ

পশিষদ

জাতীয়

শিশুশ্রম

কল্যাণ

পশিষদ



শিশুশ্রম শনিসলন শ্রম ও কম যসংিান মন্ত্রণাল্য় কতৃযক গৃহীত পদলেপ

 জ া িীয় ফ ি শু শ্রম  ফ ন রসন ন ীফ ি-২০১০ প্রণয়ন করা হক্য়ক্ে।

 ফি শুশ্রম ফন রসক্নর লক্ক্ষে জ া ি ী য়  ক ম মি ফ র ক ল্প না  (NPA) প্রণয়ন করা হক্য়ক্ে। 

 ‘জা িীয় ফ ি শু শ্রম  ক ল্য া ণ  ক া উ ফ িল’, ‘ফ ে ভা গীয়  ফ ি শু শ্রম  ক ল্য া ণ  ক া উ ফ িল’, ‘বজ ল া ফ ি শু শ্রম  িফ র ে ী ক্ষণ ক ফ মটি’ ও ‘উ িক্ জ লা  

ফ ি শু শ্রম  ি ফ র ে ী ক্ষ ণ ক ফ ম টি’ গঠন করা হক্য়ক্ে।

 বজলা ও উিক্জলা কফমটি হক্ি ফন য়ফমি িথ্য সংগ্রহ ও কফমটিগুক্লাক্ক আক্রা সফক্রয়ভাক্ে োফয়ত্ব িালক্ন  উিযুি ব্যেস্থা গ্রহণ 

করা হক্ে। 

 ফি শুশ্রম ফন রসক্ন ‘ফেভাগীয় ফি শুশ্রম কল্যাণ কাউফিল’ ও ‘বজলা ফি শুশ্রম িফরেীক্ষণ কফমটি’ কর্ত মক স ক্ ি িন িামূল ক  ক ম মি া ল া  

আ ক্ য়া জক্ন র জন্য সকল  ফ েভাগীয় কফ মিন ার ও সকল  বজল া প্রিাসক্কর অ নু কুক্ল  প্রফ ি েে র অ ে ম ে র া দ্দ  প্র ে ান ক র া  হ য়।

 ফি শুক্ের িারীফরক, মানফ সক ও নন ফিক ফেকাক্ির িক্ক্ষ অন্তরায় এমন ৩ ৮ টি  ক া জ ক্ ক  ঝ ুঁফ ক পূ ণ ম ফ ি ফ িি ক ক্ র  ফ ে গ ি  ৫  ম া ি ম ২ ০ ১ ৩ 

ি া ফ র ক্খ  এ ক টি  ি া ফ ল ক া প্র ণ য় ন পূ ে মক ি া  পু ফ স্ত ক া আ ক া ক্ র  প্র ক া ি  ক র া  হ ক্ য় ক্ ে। েি মমাক্ন  এ টি হাল ন াগাে  করার কার্ মক্রম ি ল ক্ে।

 শ্রম ও কম মসং স্থান  মন্ত্র ণাল ক্য় ি া ইল্ড  বল ে া র  ই উ ফ নট স্থ া িন করা হক্য়ক্ে।

 ‘গৃ হ কমী  সু র ক্ষ া  ও  ক ল্য া ণ  ন ী ফ ি, ২ ০ ১৫’ প্র ণ য়ন করা হক্য়ক্ে। বর্ ক্হতু গৃ হকক্ম ম ফ ন ক্য়াফ জি শ্র ফ মক্কর একটা েড় অং ি ফি শু বসক্হতু 

এ ই  ন ীফ ি  গৃ হকক্ম ম ফ ন ক্য়াফ জ ি  গৃ হকমীক্ে র কাক্জ র ি ি ম ও  ফ ন রািত্ত া, বি াভন  কম ম িফ রক্েি, মজুফর ও কল্যাণ ফন ফি ি করক্ে।



 ফেফভন্ন ফিল্প বসটরক্ক ফিশুশ্রম মুি ব াষণা করার লক্ক্ষে একটি জ া ি ীয়  বক া র  ক ফ মটি  গ ঠ ন করা 

হক্য়ক্ে। কফমটি ফেভন্ন বসটরক্ক ফিশুশ্রম মুি  ব াষণার প্রক্য়াজ নীয়  ব্য েস্থা গ্রহণ করা হয়। 

 বর্ সকল  মন্ত্রণালয় ব্যেসা-োফণজে িফরিালনা করক্ি লাইক্সি প্রোন কক্র  বস স কল 

মন্ত্রণালক্য় র স ফিে মক্হােয় গণক্ক ফি ও বলটাক্রর দ্বারা এ মক্ম ম অনু ক্রাধ করা  হক্য়ক্ে বর্, উি 

মন্ত্রণালয় ো সং ফিষ্ট অফধেপ্তর/িফরেপ্তর ক র্ত মক  লা ইক্স ি  প্র ো ন ো  নোয়ক্নর সময় লাইক্সক্ির 

গাক্য় `ফিশুশ্রম ফনফষদ্ধ‘ ফেষয়টি োক্ক। 

 ফেফভন্ন টিফভ িোক্নক্ল জনসক্িিনিামূলক িকু ক্মন্টফর প্রিার করা হক্ে।

 শ্র ম ও  ক ম মস ং স্থ া ন মন্ত্রণা লয় া ধী ন ক লক া রখা না  ও  প্র ফিষ্ঠা ন িফরেি মন  অফধ েপ্ত ক্রর িফরেি মক গণ

িফরেি মক্নর সময় ফনয়ফমি ফিশুশ্রক্মর ফেষয়টি মফনটফরং করক্ে এেং  বর্ সকল  ফি ক্ল্প ফিশুক্েরক্ক 

শ্রক্ম ফনযুি করা হক্ে বস সকল  ফিল্প মাফলকক্ের ফেরুক্দ্ধ আইনানুগ ব্য েস্থা বনয়া হক্ে। 

শিশুশ্রম শনিসলন শ্রম ও কম যসংিান মন্ত্রণাল্য় কতৃযক গৃহীত পদলেপ



সিল্তা

শিপলেশকং,শসল্ক, 
িযানাশি, চ্ামড়া,
কাুঁচ্ ও শসিাশমক

জসক্টি প্রক্রক্রয়াধীন

গালম যন্টস শিল্প ও শচ্ংশড়

প্রক্রক্রয়াজাতকিণ শিল্প জসক্টি

শিশুশ্রমম ক্ত



শিশুশ্রম শনিসলনি গুরুত্বপূণ যশতন দশল্ল্



৯ঠি জকৌিল্গত জেত্র ও জনতৃত্ব প্রদানকািী
মন্ত্রণাল্য়

ক্র
.

জকৌিল্গত জেত্র জমাি

কার্ যক্রলম

ি সংখ্যা

জনতৃত্ব প্রদানকািী মন্ত্রণাল্য় ও

সহলর্াগী সংিা

১ নীশত িাস্তিায়ন এিং োশতষ্ঠাশনক উন্নয়ন ৯ MoLE, 
MoLJPA & NCLWC

২ শিক্ষা ১১ Ministry of Primary and Mass Education

৩ স্বাস্থয ও পুটি ৬ Ministry of Health & Family Welfare

৪ সামাজজক সখিতনতা িজৃদ্ধ এিং অনুখেিণা ৭ Ministry of Information, Ministry of Religious
Affairs & City Corporation

৫ আইন ও েখয়াগ ৮ Cabinet D., MoLE, MoLJPA & MPs

৬ কম যসংস্থান এিং শ্রম িাজাি

(Employment and Labour Market)
৬ MoLE

৭ শিশু শ্রম েশতখিাধ এিং শ্রখম শনরু্ক্ত শিশুখদি

সুিক্ষা

১০ MoLE,
MoPME, MoE & MoLGRDC

৮ শিশু শ্রম েশতখিাধ এিং শ্রখম শনরু্ক্ত শিশুখদি

সুিক্ষা (Social and Family Reintegration)

৪ Ministry of Women and Children Affairs, MoSW
& City Corporation

৯ গখিষণা এিং েশিক্ষণ (Research and Training) ৫ MoLE, BBS & Public training institutions



২য় জকৌিল্গত জেত্র ‘শিো’: ১১ঠি কম যপশিকল্পনা
(Ministry of Primary and  Mass Education)

২.১.১ ফস টি ক ক্ি মা ক্রিন / বিৌর ক ক্ি মা ক্রি ন  / ইউফনর্ ন িফরষে িফরষক্ের মাধ্যক্ম স ক ল ফিশুর জন্ম 

ফনেন্ধন করা এেং ফনফিি করা বর্ ৫ েেক্রর বেফি ের্  ক্স র ফিশুক্ের স্কুক্ল ভফি ম করা হক্র্ ক্ে।

২.১.২  সরকারী  ফেদ্যালক্র্ র মাধ্যক্ম সকল  স্তক্রর ফিশুক্ের ফেদ্যালক্র্  প্রক্েিা ফধকার ফনফিি করা।

২.১.৩  সরকারী, বেসরকারী ও স ান্ধেকালীন ফেদ্যালক্র্ র মাধ্যক্ম, স্কুল-েফহর্ভ মি ফিশুক্ের এেং  কম মক্ষম 

ফিশুক্ের ফেদ্যালক্র্  প্রক্েিাফধকার ফনফিি করা। 

২.১.৪  োফরদ্র্েসী মার নীক্ি েসোসক ারী িফরোক্রর সকল  স্কুলগামী ফিশুক্ের (িহুক্র-েফস্ত এেং গ্র ামীণ 

অঞ্চক্ল) সরকারী  উিবৃফত্ত বৃফদ্ধ করা।

২.১.৫  ফিশুক্ের ফেদ্যালক্র্  ভফি মক রণ ও  অব্যাহি ফিক্ষার ফনির্ িার জন্য (িহুক্র েফস্ত এেং গ্রামীণ 

অঞ্চক্ল উভর্  অঞ্চক্লর শ্রমজীেী ফিশুক্ের িফরোক্রর জন্য) িি মস া ক্িক্ষ নগে স্থ া নান্তর (ফসফস টি

প্রকল্প/বপ্রাগ্রাম োস্তোর্ ন প্রস াফরি করা)।

২.১.৬  সকল প্রােফমক ও মাধ্যফমক ফেদ্যালক্র্ র িাঠ্যক্রক্ম ফিশু অফধকার ও ফিশুশ্রমক্ক অন্তর্ভ মি  করা 

এেং স্কুল ফিক্ষকক্ের এ ফেষক্য় প্রফিক্ষণ প্রোন করা।



জকৌিল্গত জেত্র ‘শিো’: ১১ঠি মূল্
কম যপশিকল্পনা...

(Ministry of Primary and  Mass Education)

২.২.১  ফেদ্যালক্র্ র ো ইক্র ো ক া  ক ম মজ ী েী  ফকক্িার-ফকক্িারীক্ের (১৪ বেক্ক ১৭ েের ের্ ক্সর) 

প্রযুফিগি ও বৃ ফত্তমূলক ফিক্ষা এেং প্র ফিক্ষক্ণর (বকন্দ্রফভফত্তক েক্ষিা উন্নর্ ন প্রফিক্ষণ ও ফিক্ষানফেি 

প্রফিক্ষণ) প্রোন সহজলভে করা, িোরফক করা এেং উিযু ি  ক ম মস ং স্থ া ক্নর ব্যেস্থা করা।

২.২.২ বিিাগি প্রফিক্ষণপ্রাপ্ত যুেক ো ফিিামািা ো অফভভােকক্ের আর্  উৎিােন ক া র্ মক্র ম 

িফরিালনা করা ো িাক্ের বোট ব্যেসা শুরু করক্ি ক্ষুদ্র্ ঋ ণ (খুে স্বল্প সুক্ের হাক্র ো সুক্ের হার 

োি াই) সরেরাহ করা।

২.৩.১ ফিশুক্ের জীেন েক্ষিা প্রফিক্ষণ প্রোন করা।

২.৩.২ েক্ষিা উন্ন র্  ন প্র ফিক্ষণ বক ক্ন্দ্রর মা ধ্যক্ম প্র া েফমক  ক ম মস ং স্থ া ন েক্ষিা (সাক্ষা ৎকার প্রোন, 

ফসফভ প্রস্তুি ক রা) প্রফিক্ষণ প্রোন করা।

২.৩.৩ ফিশু ও যুেকক্ের জ ন্য স ং গঠিি ক্লাে এেং  বনটওর্ াক মগুফলর মাধ্যক্ম নন ফিক মূল্যক্োধক্ক 

লালন করা।



৩য় জকৌিল্গত জেত্র: স্বািয ও প ঠি (৬ঠি কম যপশিকল্পনা)
(Ministry of Health & Family Welfare)

৩.১.১ ফিি া-মািা ও ফিশুক্ের জ ন্য প্রােফমক স্বাস্থে ও পু ফ ষ্ট ে া ি মা এেং ি থ্য প্রোন প্রফক্রয়া ফেস্তৃি করা এেং মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থে

খাক্ির এনফজওগুফলর মাধ্য ক্ম প্রিার করা ।

৩.১.২ স্বাস্থে ও স্বাস্থেফেফধ স ম্প ফ ক মি ঝ ুঁফক হ্র া স করা র জন্য বেফসক স্বাস্থে এেং সাধার ণ স্বাস্থেফেফধ সম্প ফক মি ফিক্ষার ব্যেস্থা

করা।

৩.১.৩ কল কার খা না এেং প্রফিষ্ঠান ি ফর েি মন ফেভা ক্গর মাধ্য ক্ম ফনক্র্ াগকা রীক্ের স্বাস্থে েীম া প্রে ি মক্নর জ ন্য উৎ সাফহি করা ।

৩.২.১ কম মজ ীে ী ফকক্িার-ফকক্িা র ীক্ের  স্বা স্থেকা ি ম সর ে র া হ কর া এেং কম মস্থক্ল স্বা স্থেক্সে া  ফনফিি করক্ি ফনক্র্ াগকারীক্ের 

উৎ সাফহি করা । 

৩.২.২ বে সরকা রী খা ক্ির  সাক্ে ব র্া গাক্র্াগ কক্র সরকার ী ও এ নফজ ও ি ফর িা ফল ি  কম মসূফির  ম া ধ্য ক্ম  শ্র মজ ীেী ফিশুক্ের 

স্ব া স্থেক্সে া  কম মসূফির  জ ন্য  অে ম ব্যর্   কর ক্ি  উৎ সাফহি করা ।

৩.২.৩  ি া ৎ ক্ষফণক স্বাস্থে সহার্ িা, ব র িা র া ল এে ং সা ম া ফজক ি র া ম ি ম ও পুফষ্ট সহার্ িা র জন্য ঝ ুঁফকপূণ ম শ্রক্ম র  উচ্চ  নত্ব সহ 

ফিল্পাঞ্চক্ল ড্রি-ইন বসন্টার  স্থািক্ন ফনক্র্ াগকারীক্ের উৎ সাফহি করা ।



৪থ যজকৌিল্গত জেত্র: সামাক্রজক সলচ্তনতা িৃক্রদ্ধ এিং
অন লপ্রিণা

(৭ঠি কম যপশিকল্পনা)
(Ministry of Information, Ministry of Religious Affairs & City Corporation)

৪.১.১  ফিশুশ্র ম ও  ঝ ুঁফক পূণ ম ফিশুশ্র ক্মর উির হট ম টিফভ এেং বরফিও স্প ট (৩-৫ ফমফনট) প্রস্তুি ক ক্র

ফসক্নমার পূক্ে ম িে মা য়, টিফভ-বি, বরফিও-বি ও অন্যান্য গণমাধ্যক্ম ফিফনং ক্র্ র জন্য িেক্ক্ষি গ্রহণ।

৪.১.২  গ্রাম, োজার, োস বেিন ও েফস্তগুফলক্ি ফিশুশ্রম ও  ঝ ুঁফক পূণ ম ফিশুশ্র ক্মর ক্ষফিকারক প্রভাক্ের উির 

জনফপ্রর্  ফেক্র্ টার দ্বারা সা মাফজক মঞ্চনাটক মঞ্চস্থ করা। 

৪.১.৩ ফিশুশ্র ম ও  ১৪ েেক্রর কম েয়সী  ফিশুক্ের ঝ ুঁফক পূণ ম শ্র ম ফনমূ মলক রক্ণ কাজ ক রার জন্য ধমীর্  

বনিাক্ের এেং িাক্ের সং গঠক্নর সাক্ে সক্িিনিা সভার আক্র্ াজন করা। মসফজক্ের ইমা মক্ের এ 

ফেষক্য় প্রফিক্ষণ প্রোক্নর দ্বারা এ ফেষক্য়  স ক্িিনিা মূলক  ো ি মা  মসফজেগুফলক্ি েফি ক্র্  ফেক্ি েলা।

৪.১.৪ স া রা  বেক্ি ফেলক্ো ি ম, ওর্ াল বিইফন্টং, বিাোর এেং ফলিক্লট এর মাধ্যক্ম ফিশুশ্রক্মর ক্ষফিকারক 

প্র ভা ে স ম্পক্ক ম ো ি মা  প্র িা র করা।



৪থ যজকৌিল্গত জেত্র: সামাক্রজক সলচ্তনতা িৃক্রদ্ধ এিং
অন লপ্রিণা...

(Ministry of Information, Ministry of Religious Affairs & City Corporation)

৪.১.৫ ঝ ুঁফক পূণ ম বক্ষত্র গুফল ক্ি ক ম মরি ফি শু, ফিিামািা, অফভভােক ও জ নসাধা রণস হ মাফলক ও 

শ্রফমকক্ের সং ক্েেনিীল করক্ি সক্িিনিা বৃফদ্ধর ক া র্ মক্র ম গ্র হণ ক রা ।

৪.১.৬ ফিশু অফধকার এেং ফিশুশ্রক্মর বনফিোিক প্রভাে ফেক্িষি ফিশুশ্রক্ম র ফেিজ্জনক ও 

ফনকৃষ্টিম প্রভাক্ের উির স্কুলগামী ফিশুক্ের ফিফক্ষি করা (প্রােফমক ও মা ধ্যফমক ফেদ্যালর্  উভর্ ই)।

৪.২.১ ঢা ক া  ফস টি ক ক্ি মা ক্রিক্নর (ফিফস ফস) ভাল অফভজ্ঞিা এেং সমাজ ও ক ম মক্ক্ষক্ত্র ফিশুশ্রম

িফরফস্থফি িরীফেক্ষক্ণর জ ন্য Community-based Workplace Surveillance 

Group (CWSG) এর মক্িল অন্য  ফস টি ক ক্ি মা ক্রিনগুক্লা ক্ি অনু স রণ ক রা।



৫ম জকৌিল্গত জেত্র: আইন ও প্রলয়াগ (৮ঠি
কম যপশিকল্পনা)

(Cabinet D., MoLE, MoLJPA & MPs)

৫.১.১ শিিাি শিভাগ ওআইন েখয়াগকািী শিভাখগি আইন েখয়াগকািী কম যকতযািনৃ্দ ও
শনখয়াগকতযাসহ সংশিি মস্টকখহাল্ডািখদি শিশুশ্রম সম্পশকযত শিষয়গুশল্খত সংখিদনিীল্
কিা।

৫.১.২ শিশুশ্রম শনিসন নীশতি আখল্াখক শ্রমআইন, ২০০৬ সংখিাধন কিা।সংখিাশধত
শ্রমআইন র্াখত আনুষ্ঠাশনক ও অনানুষ্ঠাশনক উভয় মক্ষখত্র কম যিত শিশুখদি সুিশক্ষত
কখি তা শনজিত কিা।

৫.২.১ ঢাকা শসটি কখপ যাখিিখনি (শডশসশস) শিশুশ্রম শনিীক্ষণ ও শনয়ন্ত্রণ মমকাশনজম (মেড
ল্াইখসজসং) অনয শসটি কখপ যাখিিনগুখল্াখত অনুসিণ কিা।

৫.২.২আইন েখয়াগকািী সংস্থাগুখল্াি মখধয সহখর্াশগতা ও সমন্বখয়ি পশিশধ িজৃদ্ধি
মাধযখম শিশুশ্রম সংক্রান্তআইন েখয়াগ শনজিত কিা।একটি মমকাশনজম ত্রতশি কিা
র্াখত জনসাধািণ শিশুশ্রমআইন ল্ঙ্ঘখনি শিষখয় তেয েদান কিখত পাখি এিং শিশুশ্রম
সম্পশকযত আইন ও শিশধ েখয়াগ কখি েশসশকউসন েদান কার্ যকিী হয়।



৫ম জকৌিল্গত জেত্র: আইন ও প্রলয়াগ...
(Cabinet D., MoLE, MoLJPA & MPs)

৫.২.৩ শিশু গহৃকমীখদি েশতখিাধ, সুিক্ষা এিং শনমূ যখল্ি ল্খক্ষয
গহৃকমীখদি জনয আিিণশিশধ ত্রতশি কিা।

৫.৩.১ নগি অনানুষ্ঠাশনক কম যখক্ষত্র (Urban Informal Workplaces)
শনিীক্ষখণি জনয শসটি কখপ যাখিিখনি কি কম যকতযা এিং িাশণজয
ল্াইখসস তত্ত্বািধায়ক (Trade License Supervisors) এি সাখে সমন্বয়
কিা।

৫.৩.২আনুষ্ঠাশনক ও অনানুষ্ঠাশনক কম যখক্ষখত্র শিশুশ্রম মশনিশিংসহ
কার্ যকি শ্রম পশিদি যন, িকৃ্ষখিাপণ ও অনযানয কৃশষ-কার্ যক্রম মশনিখিি
জনয শ্রম পশিদি যখকি সক্ষমতা ও সংেযা িজৃদ্ধ কিা।

৫.৩.৩ শ্রমআদাল্খতি সংেযা িজৃদ্ধ কিা।



৬ষ্ঠ জকৌিল্গত জেত্র: কম যসংিান এিং শ্রম িাজাি
(Employment and Labour Market)

(৬ঠি কম যপশিকল্পনা)

৬.১.১  ভক্কিনাল প্রফিক্ষণপ্রাপ্ত ফকক্িার-ফকক্িারীক্ের মক্ধ্য শ্রমোজাক্রর িথ্য সহজলভে করক্ি হক্ে। 

৬.১.২  ফেদ্যমান সুফেধাগুফল আিক্গ্রি করার মাধ্যক্ম এেং বর্খাক্ন প্রক্র্ াজন বস খাক্ন নতুন সুফেধা যুি 

করার মাধ্যক্ম গ্রামীণ ও িহুক্র েফরদ্র্ক্ের মক্ধ্য বৃফত্তমূলক েক্ষিা প্রফিক্ষণ সহজলভে করক্ি হক্ে। 

৬.১.৩  বেিফভফত্তক প্রফিক্ষণ প্রাপ্ত ও  ক া ক্জ র বর্ া গ্যিা  অজ মনক া রী  ফক ক্িা র-ফকক্িারীক্ের ফনরািে 

কম মস ং স্থ ান সৃফষ্ট ক্ি আইনানু গ ফেফধ অনু স াক্র সরকারী-বেসরকারী অংিীোফরক্ত্বর প্রসার করা।

৬.১.৪  গ্রামীণ ফিল্প, ফেক্িষি কৃফষফভফত্তক ফিক্ল্পর জ ন্য প্রফিফক্ষি ফকক্িা র-ফক ক্িা রী ক্ের ক ম মস ং স্থ া ন 

োি াক্না।



৬ষ্ঠ জকৌিল্গত জেত্র: কম যসংিান এিং শ্রম
িাজাি...

৬.১.৫  প্রফিক্ষণপ্রাপ্ত ফকক্িার-ফক ক্িা রী ক্ের ক ম মস ং স্থ া ক্নর জন্য আক্র্ র উৎস া হ প্রোক্নর 

ফক্রর্ াকল াক্ি জফি  ি এনফজওগুফলক্ক জফি  ি করা। এনফজওগুফল িাক্ের িাফরোফরক ফভফত্তক আর্   

উৎিা েন বৃফদ্ধর ক া র্ মক্র ম িফরিা লনা  করক্ে্ ও সহার্ িা করক্ি িাক্র।

৬.২.১  ক্ষুদ্র্ ঋ ণ প্রফিষ্ঠান, ফেক্িষা ফর্  ি স রক া রী  আফে মক  প্র ফিষ্ঠা ন বর্ মন োংলাক্েি কৃফষ ব্যাং ক, 

ো ং লা ক্েি ক্ষুদ্র্ ও  কু টির ফিল্প ক ক্ি মা ক্রিন (ফেএসফসআইফস), ক্ষুদ্র্ ও মাঝাফর উক্দ্যাক্গর িাউক্েিন 

(এসএমইএি) এেং োফণফজেক ব্যাং কগুফলক্ক বৃফত্তমূলক  প্রফিক্ষণ প্রাপ্ত ফকক্িার-ফকক্িারীক্ের 

প্রক্র্ াজনী র্  সহার্ িা োি াক্ি ো িাক্ের িফরোর িফরোরফভফত্তক আর্  উৎিােন ক া র্ মক্র ম শুরু ো  

প্রস াফরি করক্ি সং ফিষ্ট করা।



৭ম বকৌিলগি বক্ষত্র: ফিশু শ্রম প্রফিক্রাধ এ েং শ্রক্ম ফনযু ি ফিশুক্ের সুরক্ষা 

(১০ঠি কম যপশিকল্পনা)
(MoLE, MoPME, MoE & MoLGRDC)

৭.১.১ দাশিদ্রয মযাশপং অনুিীল্খনি মাধযখম িূড়ান্ত দশিদ্র পশিিািগুশল্খক শিশিত কিা, র্ািা তাখদি

িাচ্চাখদি কাজ কিখত পাঠ্াখনা িা সু্কল্ মেখক সশিখয় মনওয়াি ঝুুঁ শকখত িখয়খে।

৭.১.২ শিশিত িিম দশিদ্র পশিিািগুশল্খত কাখজি সুখর্াগ ও সামাজজক সুিক্ষা মনি শস্কমগুশল্

(স্থানীয় মভৌত ও সামাজজক অিকাঠ্াখমা উন্নয়ন ও িক্ষণাখিক্ষখণি কাজ, কাখজি শিশনমখয় োদয
কম যসূশি, জরুশি ত্রাণ সহায়তাি) সিিিাহ িা শনজিত কিা।

৭.১.৩ সামাজজক সুিক্ষা মনি মোগ্রাখম শিশুশ্রমখক উপাদান শহসাখি অন্তভভ যক্ত কিা।

৭.২.১ সু্কল্, োনা িা গ্রাম পর্ যাখয় শিক্ষা মযাশপং অনুিীল্খনি মাধযখম শিদযাল্য়গামী শিশুখদি

মেখক ঝখড় পড়াি ঝুুঁ শকখত োকা িা সু্কখল্ি িাইখি োকা শিশুখদি সনাক্ত কিা।

৭.২.২ সু্কল্ পড়ুয়া ঝখি পড়াি ঝুুঁ শকখত োকা শিশুখদি আশে যক িা অনযানয সদয় সহখর্াশগতা

মর্মন: িই, সু্কল্িযাগ, ইউশনিম য, পশিিহন, নগদ ভাতা, পিামি যেদান এিং অনগ্রসি শিক্ষােীখদি

জনয নাস্তা িা মধযািখভাজ কম যসূশিি মত েশতকািমূল্ক মোগ্রাম গ্রহণ কিা।



৭ম বকৌিলগি বক্ষত্র: ফিশু শ্রম প্রফিক্রাধ এ েং শ্রক্ম ফনযু ি ফিশুক্ের সুরক্ষা...

৭.৩.১ শ্রমজী েী ফক ক্িার-ফকক্িারীক্ের িাক্ের কাজ বেক্ক উদ্ভূি িারীফরক, মানফসক, বুফদ্ধবৃ ফত্তক এেং 

ননফিক ক্ষর্ ক্ষফি বেক্ক বেক্ক রক্ষা করক্ি ক ম মক্ক্ষত্র ো অঞ্চল ো বসট র-ফভফত্তক বপ্রাগ্রাম গ্রহণ ও 

োস্তোয়ন করা।

৭.৩.২ ফন ক্র্  া গক ি মা, ব্যেসার্  ী, বেি ইউফনর্ ন, ফিিা-মািা ো অফভভােক ও  স ম্প্রোক্র্ র বনর্তবৃন্দ এেং 

প্রাস ফিক জািীর্   ও বসটরাল শ্রম নীফি ও আইন এেং  প্রাস ফিক ফস টি ক ক্ি মা ক্রিক্নর অধ্যাক্েি ও  

অফিস আক্েিসমূ ক্হর মক্ধ্য সামঞ্জস্য ফেধান ও কমপ্লাক্য়ি বৃফদ্ধ ক রা।

৭.৪.১ ফপ্রন্ট ও ইক্লকেফনক ফমফির্ া এেং নাগফরক সমাক্জর মাধ্যক্ম ফিশুিািা র ও বর্ৌন ফনর্ মা িন 

স ম্পক্ক ম গণস ক্িিনিা  গক্ি   বিা লা ।

৭.৪.২  আইন প্র ক্র্ াগকারী সং স্থাগুফলর মাধ্যক্ম অিরাধীক্ের ফেিক্ক্ষ ফিশুিািা র ও বর্ৌন ফনর্ মা িক্নর 

ফেরুক্দ্ধ ক ার্ মক র নজ রোফর ফনফিি করা।

৭.৪.৩ ফি শুিা িা র ও  বর্ ৌন  ফন র্ মা িন  বেক্ক উদ্ধ া রকৃি ফিশুক্ের উিযু ি  পুনে মা স ন িফরক্ষো ফনফিি করা।



৮ম জকৌিল্গত জেত্র: সামাক্রজক এিং পাশিিাশিক প নিায়
একীকিণ

(৪ঠি কম যপশিকল্পনা)
(Ministry of Women and Children Affairs, MoSW & City Corporation) 

৮.১.১ শিশুশ্রম মেখক েতযাহািকৃত শিশুখদি শিশু-পুনি যাসন মকখে মেিখণি পূখি যপশিিাখিি

িযাকগ্রাউন্ড (পশিিাি িা স্বজনশিহীন শক-না) এিং শনশদযি েখয়াজনীয়তাগুশল্ সনাক্ত কিা।

৮.১.২ সামাজজক মনতৃিনৃ্দ ও সদসয, সামাজজক মস্বোখসিী সংস্থা এিং স্থানীয় সিকাখিি

কম যকতযাখদি মখধয ভাঙা পশিিাখিি শিশুখদি সামাজজক সমসযা সম্পখকয সখিতনতা সটৃি কিা, 

র্াখত তািা তাখদি পশিিাখিি সাখে পুনিায় সংহত কিাি জনয সমে যন মজাগান।

৮.১.৩ শিশুশ্রম মেখক েতযাহািকৃত মর্সি শিশুি পশিিাি িা আত্মীয়-স্বজন মনই, মসসি শিশুি

পুনি যাসখনি জনয শিক্ষা, কাউখসশল্ং, আইনী সহায়তা, কাউখসশল্ং ও মহল্পল্াইন সুশিধাসহ নতভন
পুনি যাসন মকে স্থাপন এিং শিদযমান পুনি যাসন মকেগুশল্ি সক্ষমতা িজৃদ্ধ কিা।

৮.১.৪ েতযাহািকৃত শিশুি পশিিাি সনাক্তকিণ এিং সিকািী, এনজজও ও সামাজজক

মনিওয়াকযগুশল্ি মাধযখম তাখদি পশিিাখিি সাখে শিশুখদি পুনিায় সংর্ুক্ত কিাি জনয সুিক্ষা

জাল্ িা জীশিকা শনি যাখহি সহায়তা ও আইনী সহায়তা েদান কিা।



৯ম বকৌিলগি বক্ষত্র: গক্েষণা এেং  প্রফিক্ষণ

(১ ০ টি  ক ম মি ফ র ক ল্প ন া)

MoLE, BBS & Public training institutions

৯.১.১ ফিশুশ্রম ও ক্র্ েসাইট ও িাইল্ড বলো র ম্যাক্নজ ক্ মন্ট ইনিরক্মি ন ফসক্ে ম নিফ রর মাধ্যক্ ম িা ইল্ড

বলোর ইউফনটক্ক িফিিালী করা।

৯.১.২ সরকারী ও বেসরকারী উভ র্ গক্েষ ণা সং স্থার ি ক্ষ বেক্ক সম্ভা ব্য গ ক্ে ষক-প্যা ক্নল সনাি করা।

গক্েষক-প্যাক্নক্লর সক্ষ মিা ফেকাক্ির প্রক্ র্ াজনীর্  িাগুফল সনাি করা এেং িা ক্ের গ ক্েষণা-সক্ষ মিা

ফেকাক্ির জ ন্য প্রক্র্ াজনী র্ সহার্  িা প্রোন করা।

৯.১.৩  ো ং লা ক্েক্ি ও  এ অঞ্চক্ল ফিশুশ্র ক্মর ফেক্িষি ঝ ুঁফক পূণ ম ফিশুশ্রক্মর প্র স া র ও  এর কু ি ল স ম্পক্ক ম 

সুফনফে মষ্ট  বস টক্রর ি া টা  স ং গ্র হ ক রা, দ্রুি মূল্যার্ ন, ও গক্েষণা করা।

৯.২.১  ফিশুশ্র ম স ম্পফক মি বপ্র া গ্র া ম ও  প্রকক্ল্পর িফরকল্পনা, ফিজ াইন, োস্তোর্  ন  ও  ির্ মক্েক্ষক্ণ মূ ল  ফিশুশ্রম 

অংিীোরক্ের সক্ষমিা বৃফদ্ধ করা। 

৯.২.২  সক্ষমিা বৃফদ্ধর ি ক্লা-আি ও মূল্যার্ ন ফনফিি করা।



আলল্াচ্যসূচ্ী-৪

শিশুশ্রম শনিসলন শিভাগ, জজল্া এিং উপলজল্া পর্ যালয়
গঠিত কশমঠিি কার্ যক্রলমি অগ্রগশত সংক্রান্ত পর্ যালল্াচ্না।

শিভাগী

য়

শিশুশ্রম

কল্যাণ

পশিষদ

• এ পর্ যন্ত ৮টি শিভাখগ ৫১টি সভা অনুটষ্ঠত হখয়খে।

• িেগ্রাম-৯টি, েুল্না-৮টি, িাজিাহী-৯টি, িশিিাল্-১টি, শসখল্ি-৯টি, িংপুি-৫টি, ময়মনশসংহ-

৩টি ও ঢাকা শিভাখগ ৭টি সভা অনুটষ্ঠত হখয়খে।

জজল্া

শিশুশ্রম

পশিিীে

ণ কশমঠি

• সভাপশত মজল্া েিাসক। ৩৭টি মজল্ায় এ পর্ যন্ত এ কশমটিি ১১৪টি সভা অনুটষ্ঠত হখয়খে।

• মমখহিপুি (১টি), জঝনাইদহ (১টি), র্খিাি (৯টি), পািনা (৮টি), কুশমল্লা (১টি), মাগুিা (১টি), 
সাতক্ষীিা (৪টি), িশিদপুি (২টি), িশিিাল্(৩টি), শকখিািগঞ্জ (২টি), িাঙ্গামাটি (৫টি), 
মনত্রখকানা (১টি), িিগুনা (১টি), শদনাজপুি (৩টি), িগুড়া (৬টি), শপখিাজপুি (২টি), ঝাল্কাটঠ্
(১টি), মভাল্া (১টি), োগড়ােশড় (৩টি), িান্দিিান (৩টি), ল্ক্ষীপুি (১টি), জয়পুিহাি (১টি), 
শসিাজগঞ্জ (৫টি), ময়মনশসংহ (৫টি), নড়াইল্ (১টি), িভয়াডাঙ্গা (১টি), িা ুঁদপুি (২টি), নাখিাি
(১টি) এিং কক্সিাজাি (৪টি)।

উপলজল্া

শিশুশ্রম

পশিিীে

ণ কশমঠি

• সভাপশত উপখজল্া শনি যাহী অশিসাি।

• এ পর্ যন্ত মমাি ১০৩টি উপখজল্া হখত “উপখজল্া শিশুশ্রম পশিিীক্ষণ কশমটি”গঠ্খনি পত্র পাওয়া শগখয়খে।



আলল্াচ্যসূচ্ী-৫: শিশুশ্রম শনিসলন জিসিকাশি সংিাি কার্ যক্রম শিষয়ক
উপিাপনা।

আলল্াচ্যসূচ্ী-৬: শিশিধআলল্াচ্না (শিশভন্ন মন্ত্রণাল্লয়ি প্রশতশনশধগলণি

িক্তিয

ও উন্মুক্তআখল্ািনা)


