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সার-সংক্ষেপ

মানবপাচার প্রতিক্রাধ 
আইন, কম্মপন্া ও প্রক়্াগ 
তবষ়ক সার-সংক্ষেপ
দাতা, সরকার, আন্তর্াততক সংস্া, শ্রতিক সংঘ, 
তিয়াগকারী এবং অি্াি্ িাগতরক সিার িািব 
পাচার প্রততযরাযের লযষ্্ প্রা়শই তবতিন্ন রকি 
সিাোি সিাোি খুঁযর থাযক । ও়াক্ ইি তরিডি 
কি্সূতচর কি্ অতিজ্ঞতার  প্রস্তুতকৃত 
সংতলিষ্ট ঘটিাবলী ও সুপাতরশকৃত আইি, কি্পন্া 
ও প্রয়াগ সম্পযক্ িীতত-তিে্ারকযদর িযে্ 
সচরাচর দদখা যা় এিি দশটি ভ্ান্ত োরণার 
বণ্িা সম্বতলত একটি তাতলকা উযলেখ করা হল ।
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কল্প কথা ১ আইিীসম্মত কায্ক্রি রবরদততিিূলক শ্রি বা অি্াি্ অিয্াদাপূণ্ কি্ ও বসবাযসর পতরযবশযক 
অসম্ভব কযর দতাযল।

প্রকৃত অবস্া দবু্বল আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ সুপারিশকৃত আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ

▶	আইিী ব্বস্ার অেীযিও অিয্াদাপূণ্ 
কি্পতরযবশ সৃষ্টি হযত পাযর (দযিি, 
পতরচ়পত্র বাযর়াপ্ত করা সহ চলাযেরার 
তবতেতিযেে, তিম্নতি িররুী এবং অত্তেক 
কাযরর সি়)। দবু্ল আইি প্রয়াযগর 
কারযণ কিমীযদর উপর তিয়াগকারীর 
ষ্িতার অবাে ব্বহারও অিয্াদাপূণ 
কাযরর পতরযবশ তততর করযত পাযর । 
দযখাযি শ্রি প্রশাসি দবু্ল, দসখাযি এ রকি 
ঘটিা ঘযট।(দযিি: অপয্াপ্ত বাযরযট শ্রি 
পতরদশ্ি ব্বস্া)। এসব দষ্যত্র 
রবরদততিিূলক শ্রি ও অি্াি্ তিগ্রহিূলক 
প্রকৃত ঘটিার সঠিক তববরণ পাও়া কঠিি 
হয় দঁাডা়

▶	আইি ও কি্পন্া চাকুরীদাতা দদর 
অিািুষ্াতিক থাকার সুযযাগ প্রদাযির 
িাে্যি তাযদর দশািি কার তিতচিত করযত 
িা পারার ব্থ্তা দথযক দা়িুততি দদ়, 
তিগ্রহিূলক আচার-আচরণযক আইিগত 
তবেতা দদ় এবং শ্রি আইযির প্রয়াগযক 
দবু্ল কযর দদ় তকংবা শুেু সংস্ার 
সািাতরক দাত়যবের (CSR) উপর তিি্রশীল 
হয় পযড । 

▶	দশািি কযি্র ঘাটততর তবে়গুযলা অবতহত 
িা কযর কিমীযদরযক অতিবাসযি উৎসাতহত 
করার লযষ্্ দয দকাি কি্পন্া তততর করা 
[উদাহরণ: দশািি কাযরর ঘাটতত রয়যে 
রািা  এিি দষ্যত্র যথাযথ তিয়াগ 
(Fair recruitment) ও তিরাপদ 
অতিবাসযির প্রয়াগ]।

▶	 রবরদততিিূলক শ্রি অথবা িািবপাচাযরর
 িূল্া়িযক সম্পূণ্ বযল দাতব 

করা অথবা সম্পূণ্ িযি কযর ব্বহার 

▶	কিমী সরবরাহ ব্বস্ার সকল পয্ায় দশািি 
কি্ পতরযবশ তিতচিত করার রি্ 
তিয়াগকারীযক রবাবতদতহতার আওতা় 
আিার রি্ শততিশালী শ্রি প্রশাসি গযড 
দতালা প্রয়ারি (দযিি, তসতব এতগ্রযিন্ট 
এবং রদ্াযি তততর দপাশাক খাযত কিমী 
অতিবাসযি সিতবিত চুততি)। আন্তর্াততক 
শ্রি সংস্ার সুপাতরশ ১৯৮ দ্রষ্টব্। 

▶	কিমীরা যাযত অবাে ও পূব্জ্ঞাত সম্মতত তদযত 
পাযর, দস লযষ্্ শ্রতিক তিয়াগকারী কত্ৃক 
প্রত্াতশত কিমীযদর কি্ ও রীবিযাপি 
পতরযবশ সম্পযক্ সুস্পষ্ট ও সুতিতদ্ষ্ট তথ্ 
প্রদাি তিতচিত করার রি্ কি্পন্া থাকযত 
হযব (দযিি, িারযত তততর দপাোক খাযতর 
গ্রাি তরঙ্গ) আন্তর্াততক শ্রি সংস্ার সিদ 
১৮১ দ্রষ্টব্।

▶	রবরদততিিূলক শ্রযির দিৌযগাতলক সঙ্কট বা 
অসহা়বে (vulnerability) তবে়ক 
আথ্-সািাতরক তবযলিেণ।

 

কল্প কথা ২ ঝঁুতকপূণ্ দপশা তিতেদ্ধকরণ তকংবা এ েরযণর দপশা় অতিবাসি তিতেদ্ধকরণ বা তিপীডণ দরাে 
করযব।

প্রকৃত অবস্া দবু্বল আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ সুপারিশকৃত আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ

▶	দকাযিা একটি দপশা় সরবরাহ ও চাতহদা 
শততিশালী ও দটকসই হযল অতিবাসীরাই 
অতিবাসযির উপা় দবর কযর দি় এবং 
এসব কাযর তিযেোজ্ঞা দঘােণা তা দকবল 
অকায্করই ি়, বরং তাযদর সুরষ্ার রি্ 
প্রদত্ত তিযেোজ্ঞা ঐ সব অতিবাসীযদর সঙ্কট 
বা অসহা়বে (vulnerability) আরও 
বাতডয় দতাযল ।আন্তর্াততক শ্রি আইি দয 
দকাযিা দপশার অেীি সব কাযরর দষ্যত্র 
প্রযযার্।

▶	আন্তর্াততক শ্রি আইি দয দকাযিা দপশার 
অেীি দয দকাযিা কাযরর দষ্যত্রই প্রযযার্।

▶	কি্পন্া বা তবিপাতষ্ক চুততি বা সিযঝাতা 
স্ারযক বতণ্ত ব়স, তলঙ্গ ও অি্াি্ 
দপশাগত তবতে-তিযেে।

▶	কিমীযদরযক অপরাযে রতডত করা ও 
তাযদরযক সুরষ্া প্রদাযির কতথত লযষ্্ 
গৃহীত ব্বস্াতদ যা তাযদর সঙ্কটি় অবস্া বা 
অসহা়বে (vulnerability) দক আরও 
বাতডয় দতাযল।

▶	দকাযিা দপশাগত খাযত সুতিতদ্ষ্ট অসহা়বে ও 
সঙ্কট (vulnerability) হ্াযসর লযষ্্ 
কি্পন্া ও কায্ক্রি ( দযিি, িহারায্রে 
কুতলযদর রি্ গঠিত িাথাতড দবাড্)।

▶	দপশার িযে্ তবেযি্র কারণসিূহ 
সম্পূণ্রূযপ দরূীকরযণর কি্পন্া।

▶	সব শ্রতিযকরই শ্রি অতেকার থাকা সিীচীি।

 

কল্প কথা ৩ িািব পাচার প্রততযরােিূলক আইি, কি্পন্া, প্রশাসতিক ও প্রততষ্াতিক ব্বস্া িািব পাচার 
প্রততযরাযের রি্ একটি সািতগ্রক উপা়

প্রকৃত অবস্া দবু্বল আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ সুপারিশকৃত আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ

▶	িািবপাচার প্রততযরােিূলক আইি ও 
কি্পন্া উপকারী হযলও অযিক দষ্যত্রই 
দসগুযলার প্রবণতা হযছে তিয়াগকারীযদর 
তবরুযদ্ধ িািলা দায়র করা, ষ্ততগ্রস্ বা 
অপরাযের তশকার ব্াততিযদরযক সুরষ্া 
প্রদাি করা ও অতিবাসীযদরযক তথ্ দসবা 
দদও়া। 

▶	তকন্তু, এসব আইি ও কি্পন্া তবোিগুযলা 
শ্রতিক তিগ্রযহর দপেযি ষ্িতার গতত-প্রকৃতত 
খুব একটা খততয় দদযখ িা। েযল এ সব 
আইি-কািুযির িে্ তদয় অথ্নিততক ও 
শ্রিআইি লতঘিত হ় এবং রবরদততিিূলক 
শ্রযির ঝঁুতক দবযড যা় এবং কি্পন্া ও এর 
প্রয়াগ এতডয় চলার প্রবণতা দদখা যা়।

▶	ঐ সব িািবপাচার প্রততযরােিূলক আইি, 
কি্পন্া, প্রশাসতিক ব্বস্া ও প্রততষ্াি যারা 
কি্ পতরযবযশ প্রিাব দেলযত পাযর এিি 
শ্রি আইি ও অি্াি্ অথ্নিততক ও 
সািাতরক িীতত উযপষ্া কযর তকংবা 
পতরকতপিতিাযব কি্স্যলর দিৌতলক িীতত ও 
শ্রি অতেকার আওতা বতহি্্ত রাযখ।

▶	অতিবাসী কিমীযদর রি্ ষ্ততকারক 
িািবপাচার তবযরােী পতলতস সম্পযক্ 
তববরযণর রি্ ‘Collataral Damage’, 
(GAATW, 2007). দ্রষ্টব্

▶	দশািি কাযরর সব তচতনিত ঘাটততর সিস্া 
দরূীকরযণর লযষ্্ শ্রি আইি প্রয়াযগর 
রি্ পয্া়ক্রতিক পদযষ্প গ্রহণ।

▶	দশািি কি্ সংস্ািকারী ও তবেি্ হ্াসকারী 
অথ্নিততক িীততিালা (দযিি, অতিবাসীযদর 
শ্রিাতেকার বরা় রাখার পযষ্ সহা়ক 
আন্তর্াততক শ্রি ও সািাতরক তিরাপত্তা 
আইি, বাতণর্ িীতত)। আন্তর্াততক শ্রি 
সংস্ার সিদ ১২২ দ্রষ্টব্।
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কল্প কথা ৪ িািবপাচার প্রততযরােিূলক কায্ক্রযির রি্ প্রয়ারি উৎস-দদযশ উন্নততর পুতলশী ও সীিান্ত 
তি়ন্ত্রণ ব্বস্া।

প্রকৃত অবস্া দবু্বল আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ সুপারিশকৃত আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ

▶	বতহঃগািী অতিবাসীযদর পতরচ়পত্র তবতিন্ন 
পদ্ধততযত পরীষ্া করা ব্তীত উৎস দদযশর 
পুতলশ ও সীিান্ত রষ্ীগযণর িািব পাচার 
প্রততযরাযে, তবযশেত গন্তব্ দদযশ 
রবরদততিিূলক শ্রযির ব্াপাযর, দতিি 
তকেুই করার থাযক িা। উৎস দদযশর পুতলশ 
ও সীিান্ত রষ্ীযদরযক গন্তব্ দদযশ 
িািবপাচার প্রততযরাযের আইিী ষ্িতা 
প্রদাি করা হযল তা দবেছোেীি 
তবেি্িূলকিাযব ষ্িতা প্রয়াযগরও সুযযাগ 
কযর দদ়। েযল যারা অতিবাসি কযর, 
তবযশে কযর যারা ইযতািযে্ তবরারিাি 
সািাতরক, অথ্নিততক ও রারনিততক 
তবেযি্র তশকার হয়যে, তারা ষ্ততগ্রস্ হ় 
এবং আযরা অবযহতলত পয্ায় চযল যা় 
(দযিি, দতলত, িৃযগাষ্ঠী ও সংখ্ালঘু 
সম্প্রদা়, ইত্াতদ)।

▶	উৎস দদযশর পুতলশ, অতিবাসি কি্কত্া বা 
সীিান্ত রষ্া় তিয়াতরত কি্চারীযদযক 
িািব পাচার প্রততযরাযে তবযশে ষ্িতা প্রদাি 
(দযিি, িািব পাচার দথযক তবরত থাকার 
রি্ দগ্রেতাযরর ষ্িতা প্রদাি অথবা 
পাচার প্রততযরাযের িাযি শরণাথমীযদর অি্ 
দদযশ আশ্র় গ্রহযণ বাো প্রদাি)।

▶	অতিবাসীযদর দদশত্াগ তবেয় দরকড্ 
সংরষ্ণ ও তি়ন্ত্রযণর অতততরতি ব্বস্াতদ 
চলাযেলার সাংতবোতিক বোেীিতা ও 
দিৌতলক িািবাতেকারযক ষু্ন্ন কযর।

▶	উৎস দদযশ িািব পাচার দরাযে পুতলশ, 
অতিবাসি ও সীিান্ত রষ্া় তিয়াতরত 
কি্চারীযদর রি্ প্রযুততিগত সাহায্ ও 
প্রতশষ্ণ প্রদাি - িািলা দায়র বা 
অপরাযের তশকার ব্ততিযদর সুরষ্া প্রদাযির 
আওতা বতহি্্ত।

▶	িািব পাচার প্রততযরােিূলক কায্ক্রি গন্তব্ 
এলাকা় শ্রি সংগঠযির রি্ তবযশেিাযব 
গুরুবেপূণ্, দকিিা সংগঠযির গঠিতাতন্ত্রক 
সহযযাতগতা় দশািি কার এবং যথাযথ 
তিয়াগ তিতচিত করার দষ্যত্র প্রোি দাত়বে 
পালি করা তাযদর কত্ব্। আন্তর্াততক শ্রি 
সংস্া সিদ ১৪৩ এবং আন্তর্াততক শ্রি 
সংস্ার সুপাতরশ ১৫১ দ্রষ্টব্)।

▶	অতিবাসীযদর আইিী সুরষ্া এবং দশািি 
কাযরর পতরযবশ তিতচিত করার রি্ গন্তব্ 
দদযশর সরকার এবং উৎস দদযশর সরকাযরর 
িযে্ সহযযাতগতা গুরবেপূণ্।

কল্প কথা ৫ তিরাপদ অতিবাসি কি্সূতচ িারী অতেকার লঘিি প্রততযরাে কযর

প্রকৃত অবস্া দবু্বল আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ সুপারিশকৃত আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ

▶	তিরাপদ অতিবাসি কি্সূতচ উপকারী হযলও 
পুরুেতাতন্ত্রক সিার ব্বস্ার দপ্রষ্াপযট 
তিরাপত্তা ও সুরষ্ার অযিক োরণাই িারীর 
তিযরর তসদ্ধান্ত তিযর দিবার ষ্িতাযক বাো 
দদ়ার প্রবণতা দদখা যা়। অতিবাসী িারী 
এবং তাযদর প্রতততিতেযদর দিতৃবে ও 
অংশগ্রহণ ব্ততযরযকই িারী সুরষ্া ব্বস্া 
প্রণ়ি করা হ়। এরূপ কি্পন্া ও তার 
প্রয়াগ অতিবায্িাযব িারীযক ষ্িতা়যির 
পতরবযত্ ষ্িতা প্রয়াগ দথযক বতচিত কযর। 

▶	প্রশাসতিক দপ্রষ্াপযট, তিরাপদ 
অতিবাসযির োরণা স্ািী় সরকারযক 
স্ািী় িাযব কযি্র সুযযাগ এবং দিৌতলক 
দসবা তিতচিত করার দাত়বে দথযক িুতি কযর 
এবং অি্তদযক ঝঁুতকপুণ্ অতিবাসিযক 
প্রিাতবত কযর ।

▶	তিরাপদ অতিবাসি বতে়ক কি্পন্া দয 
দকাযিা উপায়ই িারীযক তার অতেকার 
প্রয়াযগর ষ্িতাযক হ্াস কযর।

▶	তিরাপত্তা প্রদাি ও পাচার প্রততযরাযের 
অরহুাযত অতিবাসি প্রততযরাে কি্পন্া 
প্রণ়ি উৎসাতহত করা হ় ( দযিি, গ্রাি 
পয্ায়র িািব পাচার তবযরােী কতিটিসিূহ)।

▶	অতিবাসীযদর প্রততরষ্ার রি্ গঠিত 
কতিটিসিূহ এখযিা িারী কিমীযদরযক 
অথ্পূণ্ অংশগ্রহণ দথযক দযূর রাযখ ( দযিি, 
আন্তঃিন্ত্রণাল় সংস্াসিূযহ অতিবাসীযদর 
অন্তি্ুতি করা হ় িা)।

▶	সুশৃঙ্খল উদ্ধারকি্ ও পুিব্াসি িীতত যা 
অতিবাসী কিমীযদর ইছোযক উযপষ্া কযর।

▶	তবযশেিাযব িারী অতিবাসিযক তিতেদ্ধ কযর 
এরূপ কি্পন্া ও প্রশাসতিক ব্বস্াতদ।

▶	তিরাপদ অতিবাসি কি্সূতচ দকৌশযলর সাযথ 
প্রণ়ি ও বাতিবা়ি করার পাশাপাতশ 
তিযরর ইযছে় অতিবাসযির রি্ প্রণীত 
কি্সূতচর বাতিবা়ি দরারদার করা । এযত 
কযর িারীর কত্ৃবে প্রতততষ্ত হ় এবং স্ািী় 
সরকাযরর উপর স্ািী় সুযযাগ তিতচিত 
করার দাত়বে অতপ্ত হ়। আন্তর্াততক শ্রি 
সংস্ার সিদ ১১১ দ্রষ্টব্।

▶	অতিবাসী িারীর সিথ্যি প্রণীত সব আইি, 
কি্পন্া ও প্রয়াযগ িারীযদরযক তসদ্ধান্ত 
গ্রহণ প্রতক্র়া় অথ্বহিাযব অন্তি্ুতি করার 
সুযযাগ প্রদাি করা সিীচীি (দযিি 
অতিবাসী গৃহকিমীযদর সিথ্যি আন্তর্াততক 
গৃহকিমী দেডাযরশযির উযদ্াগ) 
আন্তর্াততক শ্রি সংস্ার সুপাতরশ ১০০ 
দ্রষ্টব্।
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কল্প কথা ৬ পাচার হয় যাও়া দথযক িারীযদর রষ্ার রি্ সবযচয় িাল উপা় হযছে প্রাক-বতহঃগিি তথ্ 
তবতিি় ও প্রতশষ্ণ, অি্থা় তারা খারাপ/ িুল তসদ্ধান্ত গ্রহণ কযর। 

প্রকৃত অবস্া দবু্বল আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ সুপারিশকৃত আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ

▶	প্রাক-বতহঃগিি তথ্ তবতিি় ও প্রতশষ্ণ 
উপকারী হযলও তা তিয়াগ প্রতক্র়ার দবু্ল 
প্রশাসতিক পদ্ধতত এবং তশষ্া ও সািাতরক 
তিরাপত্তা ব্বস্ার তবকপি হযত পাযর িা। 
প্রাক-বতহঃগিি কাযল বতহগ্িযণর 
দবদিাদা়ক কারণসিূহ চ্ডান্ত পয্ায় 
দপৌঁযে।িারীরা অযিক সি় িাল িাযব 
বুঝযত পাযরিা, তারা দযখাযি যাযছে দসখাযি 
তারা কী প্রত্াশা কযর। তযব তাযদর 
অতিবাসী হও়ার বাতিব কারণ রয়যে 
(দযিি, রীতবকার অিাব, তিয্াতি ও 
তবেি্)। আর এসব দদ্ুশারতিত কারযণ 
অতিবাসযির দষ্যত্র প্রতশষ্যণর ব্তপ্ত তাযক 
আরও ঝঁুতকর তদযক এতগয় দদ়। এ োডাও 
দকাি অতিবাসী একবার অতিবাসযির 
তসদ্ধান্ত  গ্রহণ করযল অতিবাসযির ঝুতক 
তার কাযে তুছে িযি হ়, যা দস আর যথাযথ 
গুরুবে তদয় তবযবচিা কযর িা

▶	িারীর পতরপূণ্ ও অথবহ্ অংশগ্রহণ ব্তীত 
অতিবাসী িারীর রি্ কি্পপন্ার প্রণ়ি।

▶	তক িাযব অতেকার দাবী করা যা় এবং 
তকিাযব আযলাচিার িাে্যি ঐক্িযত আসা 
যা় দস সম্পযক্ বাতিব পরািশ্ ব্তীত 
অতিবাসীযদরযক সাোরণ অতেকার সম্বযধে 
তশষ্া দাি।

▶	প্রাক-বতহগ্িি সম্পতক্ত দীঘ্ কি্সূতচ 
অতিবাসীযদর রি্ দবাঝা হয় দঁাডা় 
(দযিি, সি় ও খরযচর তিরীযখ)।

▶	তিরাপদ অতিবাসি োরণা সম্পযক্ 
অতিবাসীযদর সযচতিতা বৃতদ্ধই িািব পাচার 
দরাযের রি্ যযথষ্ট িযি করা।

▶	দয সব িীততিালা ঝঁুতকপূণ্/ দদ্ুশার 
অতিবাসযির কারণ ঘটা়, ঐ সব িীততিালা 
পতরবত্ি করা (দযিি, সািতরকীকরযণর 
পতরবযত্ শাতন্ত প্রততষ্াযক সিথ্ি প্রদাি, 
সািাতরক তিরাপত্তা খাযত বরাদ্দ প্রত্াহার 
িা কযর বরাদ্দ বৃতদ্ধকরণ)। 

▶	দযৌথ সংগঠিতকরণ। আন্তর্াততক শ্রি 
সংস্ার সিদ ১৮৯ দ্রষ্টব্ ( গৃহকিমীর রি্)

▶	অতিবাসি অহরহ ঘযট এিি অচিলসিূযহ 
প্রাক-তসদ্ধান্ত তথ্ তবতিি় কি্সূতচর 
বাতিবা়ি (দযিি: িারত, দিপাল ও 
বাংলাযদযশ ডতবøউআইএে) আন্তর্াততক 
শ্রি সংস্ার সিদ ৯৭ দ্রষ্টব্। 

 

কল্প কথা ৭ অিািষু্াতিক শ্রতিক তিয়াগকারীরা সাোরণত তবযবক বতর্ত হ় এবং তারাই িািব পাচার 
অপরাে সংঘটযির রি্ দা়ী িলূ অপরােী।

প্রকৃত অবস্া দবু্বল আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ সুপারিশকৃত আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ

▶	ব্াপকহাযর অপ্রাততষ্াতিক শ্রিচচ্ার কারযণ 
যখি দশািি কাযরর রবাবতদতহতা প্রততষ্া 
করা যা় িা, তখি তিয়াযগর রি্ কিমী ও 
তিয়াগকারী উিয়রই অিািুষ্াতিক 
িে্স্তার প্রয়ারি হ়। বাোই প্রতক্র়ার 
িররদাতর এডাযত তিয়াগকারীরা 
িে্স্তাকারী বা দালাযলর উপর তিি্র কযর 
এবং কিমীরাও চাকতর দবযে দি়া ও গন্তব্ 
পতরযবযশর িূল্া়যির রি্ তাযদর শরণাপন্ন 
হ়। অি্থা়, এসব তযথ্র অিাযব অযিক 
দষ্যত্রই অতিবাসীযদর অসহা়বে আরও 
দবযড যা়।

▶	দশািি কি্ পতরযবযশর ঘাটতত পূরযণর রি্ 
প্রথযিই িযিাযযাগ িা তদয়, দযখাযি 
চাকুরতদাতাযদর সাোরণ দকাযিা 
রবাবতদতহতা দিই দসখাযি অিািুষ্াতিক 
তিয়াগ তিতেদ্ধকরণ এবং দেৌরদারী 
আইযির আওতা় আি়ি (দযিি, িািব 
পাচার তবযরােী আইযির িাে্যি 
অিািুষ্াতিক িত়যাগকারীদযর দেৌরদারী 
আইযির আওতা় আি়ি)।

▶	শ্রতিক তিয়াগ প্রতক্র়া রীততবদ্ধ িা কযর 
এবং দশািি কাযরর পতরযবশ তিতচিত িা 
কযর শ্রতিকযদর তিকট দথযক তিয়াগ তে 
আদা় তিতেদ্ধ করা। এসব দষ্যত্র তিয়াগ 
প্রতক্র়া অতিবাসীযদর বধুেসুলি হ় িা এবং 
অিািুষ্াতিক িে্স্তা বা দালাতল ররুরী 
হয় দঁাডা়।

▶	কযি্র সম্পযক্ আিুষ্াতিকতা তিয় আসা 
এবং দশািি কি্-পতরযবশ তিতচিত করার 
লযষ্্ চাকুরতদাতার রবাবতদতহতা 
তিতচিতকরণ। আন্তর্াততক শ্রি সংস্ার 
সুপাতরশ ১৯৮ ও ২০৪ দ্রষ্টব্

▶	শ্রতিক-তিয়াগকারীযদর রবাবতদতহতার 
 হযব দশািি কার তিতচিত করার 

অঙ্গীকার গ্রহণ এবং তিয়াগ প্রতক্র়া় 
রতডত সব পযষ্র দা়বদ্ধতা প্রততষ্াকরণ।
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কল্প কথা ৮ দশািি কাযর যথাযথ তিয়াযগর দষ্যত্র তিয়াগ প্রতক্র়ার আিষু্াতিকীকরণ অতিবাযি্াযবই 
শ্রতিক-তিয়াগকারীযদরযক রবাবতদতহতার আওতা় তিয় আযস।

প্রকৃত অবস্া দবু্বল আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ সুপারিশকৃত আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ

▶	শ্রতিক তিয়াগ প্রতক্র়া় উন্নততর দা়বদ্ধতা 
তিতচিত করার রি্ তিয়াগকারীযদর তিবধেি 
একটি উত্তিচচ্া। শ্রতিকযদর রি্ দশািি 
কাযরর ব্বস্া করা িূলত তিয়াগকারীর 
দাত়যবের িযে্ পডযলও তা তিতচিত করা 
তিয়াগকারীর একার পযষ্ পুযরাপুতর সম্ভব 
হ় িা । দয সব দষ্যত্র তিয়াগকত্া কত্ৃক 
তিপীডযির ঘটিা সচরাচর ঘযট থাযক, দস 
সব দষ্যত্র তিয়াগ প্রতক্র়া তবতিন্ন দলাযকর 
িযে্ িাগ হয় যা়, যার েযল দশািি কাযর 
তিয়াযগর দা় সুতিপুিিাযব তিণ়্ করা 
কঠিি হয় পযড।

▶	দয সব তিয়াগ কি্পন্া দশািি কাযর 
তিয়াগ তবেয় তিয়াগকত্ার দা়-দাত়বে 
সম্পযক্ রবাবতদতহ করযত ব্থ্ হ়। 

▶	দয সব তিয়াগ কি্পস্া অপ্রাততষ্াতিক কার 
ও এই েরযণর কাযর শ্রতিক তিয়াগ প্রতক্র়া 
শিাতি করযত ব্থ্ হ়। 

▶	অিািুষ্াতিক পযথই যখি তিয়াগ কায্ক্রি 
চলযে, তখি িাি উন্ন়যির প্রত্াশা় 
পতরছেন্ন তিয়াযগর িীতত সংক্রাযন্ত 
আিুষ্াতিক তিয়াগকারীযদরযক প্রতশষ্ণ 
প্রদাি।

▶	তিয়াগকারী দথযক শুরু কযর সাব-এযরন্ট 
পয্ন্ত দগাটা তিয়াগ প্রতক্র়া় রতডত তবতিন্ন 
অংশীদাযরর রবাবতদতহতা তিতচিতকরণ 
(উপযর দদখুি)। 

▶	আন্তর্াততক শ্রি সংস্ার সুপাতরশ ১৯৮, 
আন্তর্াততক শ্রি সংস্ার সিদ ১৮১ এবং 
ILO General Principles and 
Operational Guidelines on Fair 
Recruitment. দ্রষ্টব্ 

▶	Operational Parameters to Assess Fair 
Recruitment Practices. দ্রষ্টব্ 

 

কল্প কথা ৯ তশশু শ্রি একান্তই চাকুরতদাতা ও তশশুর পতরবাযরর অি্ন্তরীণ তবে়।

প্রকৃত অবস্া দবু্বল আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ সুপারিশকৃত আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ

▶	তশশু শ্রযির রি্ চাকুরতদাতাযক দা়ী করা 
গুরুবেপূণ্, তকন্তু, িীতত তিে্ারক দদরও এ 
দষ্যত্র গুরুবেপূণ্ কত্ব্ রয়যে। সািাতরক 
ও অথ্নিততক দষ্যত্র অিুসৃত িীততিালা 
যযথষ্ট সংখ্ক কি্সংস্াি ও রীতবকার 
ব্বস্া করযত িা পারযল দসখাযি তশশু শ্রযির 
পতরযবশ তততর হ়। অথ্নিততক িীততিালা 
বারার ব্বস্ার বড দলগুযলাযক সুতবো 
প্রদাি করযল দসখাযি এক কঠিি 
প্রততযযাতগতা িূলক পতরযবশ তততর হ় েযল 
দোযটাখাযটা ও অিািুষ্াতিক ব্বসা 
প্রততষ্ািগুযলা টিযক থাকার লযষ্্ ব়স, 
রাত-পাত, দশ্রতণ এবং/তকংবা তলঙ্গ  
িররুীতবহীি কি্ দসবা গ্রহযণর পযথ তেযর 
যা়। তবকপি রীতবকা ও কযি্র ব্বস্া িা 
কযর তশশু শ্রযির অিুিতত প্রদাযি অবেীকৃতত 
জ্ঞাপি দকাি দটকসই সিাোি ি়।

▶	তশশু শ্রি তবকাযশর রি্ উপযযাগী পতরযবশ 
সৃষ্টিকারী অথ্নিততক িীততিালাযক উযপষ্া 
কযর এিি েরযণর তশশু শ্রি তবে়ক 
িীততিালা, কি্পন্া ও কি্সূতচ। 

▶	এিি েরযণর তশশু শ্রি তবে়ক সংখ্াগত 
িূল্া়ি দয গুযলাযক সঠিক বা সম্পূণ্ িযি্ 
দাতব করা হ়, তকংবা দয গুযলাযক সম্পূণ্ 
তহযসযব তবযবচিাপূব্ক ব্বহার করা হ়। 

▶	দশািি কি্ ও রীতবকার সুযযাগ 
তিতচিতকরযণর লযষ্্ একটি িাযলা 
অথ্নিততক শাসি ব্বস্া। আন্তর্াততক শ্রি 
সংস্ার সুপাতরশ ১২২. দ্রষ্টব্

▶	ষু্দ্র, দোট ও িাঝাতর েরযির উযদ্াতিাযদর 
দশািি কি্ সংস্াযির সষ্িতা প্রদািকারী 
উপযুতি অথ্নিততক িীততিালা। আন্তর্াততক 
শ্রি সংস্ার সুপাতরশ ১২২. দ্রষ্টব্

▶	আইি, িীততিালা ও কি্সূতচ, যা সািাতরক 
সুরষ্া, স্ািী়িাযব কি্সংস্াি ও দশািি 
কাযরর িাে্যি দবেছো় এক স্াি দথযক 
অি্ স্াযি যাবার সষ্িতাযক উৎসাতহত 
কযর। আন্তর্াততক শ্রি সংস্ার সুপাতরশ 
২০২ দ্রষ্টব্

▶	তকেু দষ্যত্র, এিিতক যখি তিয়াগকত্াযদর 
িাযলা বা উপযুতি কার প্রদাযির সষ্িতা 
থাযক তখিও, তারা িা রািার কারযি কি 
ব়সী শ্রতিক িাডা কযর । অথ্নিততক 
তিরাপত্তার অিাযব এ সব কি ব়সী 
শ্রতিকরাও কাযরর রি্ এযতাটা িতর়া হয় 
উযঠ দয, তারা তাযদর ব়স দগাপি কযর 
থাযক । 

▶	দয সব িীততিালা বা কায্ক্রযির কারযণ 
অতিবাসীগণ তাযদর ব়স দগাপি করযত 
বাে্ হ় দসগুযলা তবযবচিা় িা এযি 
তশশুশ্রি তিয়াযগ তিযেোজ্ঞা আযরাপ করা। 

▶	তশশু শ্রতিক শিাতি করার পরবতমীকাযল 
দলখা-পডা ও রীতবকার রি্ তবকপি ব্বস্া 
িা কযর তাযক চাকুরতদাতা দথযক 
তবতছেন্নকরণ।

▶	শিাতি করা হয়যে এিি তশশু শ্রতিকযদর 
রি্ দলখাপডা ও রীতবকার তবকপি সুযযাগ 
তততর কযর দদও়া (উদাহরণত: Better 
Work Jordan with WIF এর সহযযাতগতা় 
দিপাযল শিাতিকৃত ঘটিাসিূযহর দষ্যত্র 
তশশু শ্রতিকযদরযক দলখা-পডার সুযযাগ কযর 
দদ়া হয়যে)। আন্তর্াততক শ্রি সংস্ার 
সিদ ১৮২ দ্রষ্টব্ 
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কর্মে স্বাধীনতবা  (Work in Freedom)
’ও়াক্ ইি তরিডি’ একটি সিতবিত উন্ন়ি সহা়ক কি্সূতচ যার লষ্্ হযছে 
তততর দপাশাকতশপি ও গৃহকযি্ তিযুতি িারী অতিবাসী কিমীযদর িািবপাচার 
ও রবরদততিিূলক শ্রি তিপীডি দথযক সুরষ্া প্রদাযি কার করা এবং তার 
ঝঁুতক/ অসহা়বে (vulnerabilities) হ্াস করা। এই কি্সূতচটি িারত, 
দিপাল, বাংলাযদশ, রড্াি ও দলবািযির অতিবাসি যাত্রাপথসিূযহ কার 
কযর যাযছে। এই কায্ক্রযির িূল লষ্্ হযছে তিযরর ইযছে় অতিবাসি ও 
দশািি কযি্ যথাযথ তিয়াগ এবং অতিবাসী কিমীযদর রি্ তিরাপত্তা ও িয্াদা 
তিতচিতকরণ। কি্সূতচযত আতথ্ক সহা়তা প্রদাি করযে UK Aid.

আর�বা তর্যে� জনযে য�বাগবার�বাগ করুন:
Igor Bosc
Chief Technical Advisor, Work in Freedom
ILO Regional Office for Arab States (ROAS)
Aresco Centre, Justinien St, Kantari
Riad El Solh 1107-2150
P.O. Box 11-4088 Beirut, Lebanon
E: bosc@ilo.org
W: www.ilo.org/forcedlabour

কল্প কথা ১০ রবরদততিিূলক শ্রি প্রততযরােকযপি গৃহীত দয দকাি পদযষ্প বা প্রযচষ্টাযক সাদযর গ্রহণ করা 
সিীচীি। 

প্রকৃত অবস্া দবু্বল আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ সুপারিশকৃত আইন, কর্বপন্া ও প্রয়াগ

▶	রবরদততিিূলক শ্রি একটি সব্রিীি 
উযবিযগর তবে় হও়া  পূযব্তলেতখত 
প্রচতলত োরণা ও বাতিব অবস্ার দপ্রতষ্যত 
দদখা দগযে দয, গৃতহত অযিক প্র়াসই িুল, 
তবিাতরত অথবা অপয্াপ্ত অিুিাযির উপর

 কযর দি়া হয়যে । অিীষ্ লষ্্ 
অর্যি এসব প্রযচষ্টা যথাযথ িযি করা 
হযলও সািতগ্রক পদযষ্প গ্রহযণ প্রা়শই 
তবতিন্ন সীিাবদ্ধতা দদখা দদ় । দয সব 
প্রততষ্াি রবরদততিিূলক শ্রি সিস্া 
সিাোযির লযষ্্ তবিাতরত বা খতডিত প্র়াস 
গ্রহণ কযর থাযক, দস সব প্রততষ্াি দশে 
পয্ন্ত তবশ্াসযযাগ্তা হাতরয় দেযল।

▶	রবরদততিিূলক শ্রি তিপীডি প্রততযরাযের 
লযষ্্ গৃতহত ঐ সব পদযষ্প যা সিস্ার 
কারণ ি়, বরং সিস্ার উপসগ্গুযলাযক 
তুযল েযর । রীতবকা, শ্রি ও চলাযেরার 
সিাি অতেকার সংক্রান্ত তবে়গুযলা সিাোি 
িা কযরই িািব পাচার তবে়ক সিস্ার 
দিাকাযবলা করা।

▶	রবরদততিিূলক শ্রি বা িািবপাচার সিস্া 
দিাকাযবলার রি্ খতডিত কি্পন্া অিুসরণ 
যা তিয্াতততযদর ষ্তত (vulnerabilities) 
কিাযিা বা তিয়াগকত্া ও শ্রতিক সম্পক্যক 
দিাকাযবলা করার লযষ্্ গৃতহত দকাযিা 
সািতগ্রক প্র়াযসর অংশ ি়। 

▶	অব্াহত তিত্রি়তাযক যুততিগ্রাহ্ করার রি্ 
একটি সংযত ও খতডিত পদযষ্যপর ব্বহার।

▶	িািবপাচার, রবরদততিিূলক শ্রি ও িব্ 
দাসযবের সিস্ার দকাি সহর সিাোি দিই। 
পয্া়ক্রতিকিাযব প্রণীত আইি, িীততিালা 
ও কায্ক্রিগুযলাযক যথাযযাগ্িাযব প্রয়াগ 
করযত হযব দযি সািতগ্রকিাযব দশািি 
কি্যক উৎসাতহত করা যা়। রবরদততিিূলক 
শ্রযির সিস্া দিাকাযবলার রি্ রীতবকা, 
শ্রি ও চলাযেরার অতেকারগুযলাযক আইি, 
িীততিালা ও কায্ক্রযির িযে্ অন্তি্ুতি কযর 
তিযত হযব-এটি অবশ্ই শ্রি, যা আ় ও 
সম্পদ সম্পতক্ত তবেয় তবদ্িাি ষ্িতার 
গতত-প্রকৃতত দিযঙ্গ দদ়ার োরণা প্রসূত। ILO 
Protocol 29 Article 2 point (f). দ্রষ্টব্
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