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সংগ্রহ – অবৈধ অভভৈাসী আনয়লনর ক্ষেলরে ৈাভ� 

প্রভরিয়া ওয়াভকক ং গ্রুলের সদস্যলদর সাপ্াই 

ক্েইনগুল�ালে ঘটা ক্শাষণ ক্মাকালৈ�া করার জন্য

সাপ্াই ক্েইনগুল�ালে ঘটা  
ক্শাষণ ক্মাকালৈ�ার জন্য  
ভাল�া অনুশী�লনর 
উদাহরণসমূলহর সংক্ষিপ্তসার

মানব পাচার, অববধ অভ িবাস ী আনয়ন এবং সংভ লিষ্ট আন্তর্াভ িক অপরাধ সংক্ান্ত

বাভি প্রক্রিয়া



মানব পাচার, অববধ অক্ভবাসী আনয়ন এবং সংক্লিষ্ট আন্তর্াক্িক 
অপরাধ সংরিান্ত বাক্� প্রক্রিয়া (বাক্� প্রক্রিয়া) ২০০২ সাল� 
প্রক্িক্ঠিি হয় এবং এটি একটি স্বেচ্ামূ�ক ও বাধ্যবাধকিাহীন 
আঞ্চক্�ক পরামশ্ গ্রহলণর প্রক্রিয়া স্েখালন অল্রেক্�য়া ও 
ইল্ালনক্শয়া সরকার স্েৌথভালব সভাপক্ির দাক্য়ত্ব পা�ন কলর। এটি 
৪৬টি সদস্য স্দশ এবং চারটি আন্তর্াক্িক সংস্া ক্নলয় গঠিি।  

প্রকাশকা�: রনু ২০২১

এই সংক্ষিপ্তসার সরকাররর নীভি 
ভনধ্ারকরের রন্য একটি িথ্যসূত্র। 
সরকারগুরিারক সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা 
চ�াষণ চমাকারবিায় িারের প্রভিভক্য়া 
চরারোর করার ভবকল্পগুরিা ভবরবচনার 
চষেরত্র উৎসাহ ও ভনরে্�না  চেয়ার রন্য 
এখারন িারিা অনু�ীিরনর উোহরণসমূরহর 
একটি সংগ্রহ সরবরাহ করা হরয়রে। এই 
সংভষেপ্তসার একটি ‘সরীব’ ডকুরমন্ট হরব যা 
সমরয়র সারথ সারথ আপরডট ও সম্প্রসারণ 
করা যারব।

বেীকৃক্ি

অববধ অক্ভবাসী আনয়লনর ক্বষয়টি ক্নলয় কার করা বাক্� প্রক্রিয়া ওয়াক্ক্ং গ্রুপ এই 
সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুি কলরলে, স্েখালন ক্নম্নক্�ক্খি সদস্যরা অবদান স্রলখলেন:

ইর্ারন�ীয় নাগভরক এবং ইর্ারন�ীয় আইভন সত্তাগুরিার সুরষো 
ভবষয়ক অভধেপ্তর
পররাষ্ট্র মন্ত্রণািয়
ইর্ারনভ�য়া

আধুভনক োসত্ব এবং মানব পাচার �াখা
কাস্টমস গ্রুপ
অর্রেভিয়ান বড্ার চ�াস্
অর্রেভিয়া

আন্তর্াভিক অপরাধভবররাধী ভবিাগ
ভময়ানমার পুভি� বাভহনী
ভময়ানমার

এমপ্য়ার ভসরস্টমস অ্যান্ড অ্যাসুররন্স, এমপ্য়রমন্ট ভনউভরি্যান্ড
ব্যবসাভয়ক উদ্াবন এবং কম্সংস্ান ভবষয়ক মন্ত্রণািয়
ভনউভরি্যান্ড

মানব পাচার ও চচারাচািান সংক্ান্ত িেন্ত ভবষয়ক বু্যররা
অপরাধ িেন্ত ভবিাগ
শ্ীিংকা

পাচারভবররাধী ভবিাগ
অ্যাটভন্ চরনারররির েপ্তর
থাইি্যান্ড

চপ�াগি স্াস্্য ও ভনরাপত্া ভবিাগ
মানবসম্পে ও আভমরাভিকরণ মন্ত্রণািয়
সংযুক্ত আরব আভমরাি

অববধ অভিবাসী আনয়ন িোরভক এবং এর ভবরুরধে িড়াই ভবষয়ক 
েপ্তর
যুক্তরারষ্ট্রর চস্টট ভবিাগ
মাভক্ন যুক্তরাষ্ট্র

কনসুিার ভবিাগ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণািয়
ভিরয়িনাম
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মুখবন্ধ

অববধ অক্ভবাসী আনয়ন ক্বষয়ক বাক্� প্রক্রিয়া ওয়াক্ক্ং গ্রুপ (ওয়াক্ক্ং গ্রুপ) এর পষি স্থলক 
সাপ্াই স্চইনগুল�ালি ঘটা স্শাষণ স্মাকালব�ার রন্য ভাল�া অনুশী�লনর উদাহরণসমূলহর এই 
সংক্ষিপ্তসার (সংক্ষিপ্তসার) উপস্াপন করলি স্পলর আমরা আনক্্ি। এই সংক্ষিপ্তসালর এই 
অঞ্চল� সাপ্াই স্চইনগুল�ালি ঘটা স্শাষণ স্মাকালব�া করার স্ষিলরে সরকাক্র পদলষিলপর 
ক্নলদ্ক্শকা ক্হলসলব ভূক্মকা রাখার রন্য ওয়াক্ক্ং গ্রুপ এর কাে স্থলক ভাল�া অনুশী�লনর 
উদাহরণসমূলহর একটি সংগ্রহ একক্রেি করা হলয়লে। এটি ২০১৯ সাল�র ওয়াক্ক্ং গ্রুলপর 
বাক্ষ্ক সভায় সম্মি হওয়া একটি অগ্রাক্ধকার ক্হলসলব এলসলে, এবং বেীকৃক্ি, পদলষিপ গ্রহণ, 
অগ্রগক্ি (AAA) ক্বষয়ক সুপাক্রশমা�ায় স্পষ্টভালব উক্লিক্খি সরকাক্র ও ব্যবসাক্য়ক 
স্�ারালমর অগ্রাক্ধকারগুল�ার স্ষিলরে অবদান রাখলব।

1	 International	Labour	Organization,	“Forced	labour,	modern	slavery	and	human	trafficking”	2014	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.

সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষণ ভবভিন্ন রূরপ হরি পারর চযমন অববধ অভিবাসী আনয়ন, োসত্ব, এবং গুরুির ধররনর শ্ম চ�াষণ 
চযমন োসত্ব, চরারপূব্ক শ্ম, ঋরণর োরয় আবধে করর রাখা এবং শ্ম বা চসবা প্রোরনর রন্য প্রিারণামূিকিারব ভনরয়াগ চেয়া। 
েি্ুাগ্যব�ি, বি্মারন এই অনু�ীিনগুরিা আরগর চযরকারনা সমরয়র চচরয় চবভ� ঘটরি চেখা যারছে। আন্তর্াভিক শ্ম সংস্ার 
ধারণামরি ভবশ্বররুড় ২৪ ভমভিয়রনর চবভ� মানুষ চরারপূব্ক শ্রম ব্ী হরয় আরেন, যারের মরধ্য চবসরকাভর খারির সাপ্াই 
চচইনগুরিারি প্রায় ১৬ ভমভিয়ন মানুষ আরেন1। চকারনা চে�ই এই অবস্ার বাইরর চনই এবং চকারনা ভ�ল্প বা খািই ঝঁুভকমুক্ত নয়। 

এোড়াও, COVID-১৯ মহামারীর �রি এই অঞ্চরি নিুন করর অববধ অভিবাসী আনয়ন ও চ�াষরণর ঝঁুভক চেখা ভেরয়রে এবং ঝঁুভক 
চবরড় চগরে। COVID-১৯ এর অথ্বনভিক প্রিাব অববধ অভিবাসী আনয়রনর চাভিকা�ভক্তগুরিারক খারারপর ভেরক ভনরয় যারছে, যার 
মরধ্য চাকভর ও আরয়র উৎস হাভররয় চ�িাও অন্তি্ুক্ত ররয়রে। এোড়াও COVID-১৯ এর �রি িুক্তরিাগীরের �নাক্ত করা এবং 
সহায়িা করাটা চ্যারিভ্জং হরয় পরড়রে।

চ�াষরণর ভবরুরধে িড়াই করা এবং পেরষেপ গ্রহরণর চষেরত্র চবসরকাভর খাি, আন্তর্াভিক সংস্া এবং নাগভরক সমাররর সারথ 
সহরযাগী হরয় কার করা সহ সরকারগুরিার একটি গুরুত্বপূণ্ িূভমকা ররয়রে। িরব, আমরা একা অপরাধগুরিার ভবরুরধে িড়াই 
কররি পাররবা না। চ�াষণ চমাকারবিা এবং ঝঁুভকরি থাকা মানুষরের সুরষো ও সহায়িা প্রোরনর রন্য আমারের একটি �ভক্ত�ািী 
আঞ্চভিক ও আন্তর্াভিক প্রভিভক্য়া প্রকার�র প্ররয়ারন ররয়রে।

এই সংভষেপ্তসার আঞ্চভিক সহরযাভগিা ও সমন্বরয়র একটি �ি। এটি ববভশ্বক পয্ারয় সরকারগুরিারক পেরষেপ গ্রহরণ উৎসাহ 
প্রোরনর উরদের�্য সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষণ চমাকারবিার উরে্যাগগুরিা সম্পভক্ি িথ্য ও জ্ান চ�য়ার করা সহরির করার 
িরষে্য ওয়াভক্ং গ্রুরপর সেস্য চষািটি চে� এবং ভিনটি আন্তর্াভিক সংস্ার জ্ান ও েষেিারক একভত্রি করররে।

আমরা সাপ্াই চচইন খারির চ�াষরণর প্রভি সরকাভর প্রভিভক্য়া চরারোর কররি ওয়াভক্ং গ্রুপ এবং বাভি প্রভক্য়ার অন্যান্য 
সেস্যরের সারথ কার অব্যাহি রাখার এবং চকারনা ব্যভক্তই চযন এই অপরাধগুরিার িুক্তরিাগী না হন চিমন একটি িভবষ্যরির 
িরষে্য কার করার প্রি্যা�া রাভখ।

ক্ম. স্রাক্�য়ানক্সয়াহ স্সালয়ক্মরাি  ক্মস ভ্যালনসা হ�লবন
সহ-সিাপভি  সহ-সিাপভি  
অববধ অভিবাসী আনয়ন ভবষয়ক   অববধ অভিবাসী আনয়ন ভবষয়ক  
বাভি প্রভক্য়ার ওয়াভক্ং গ্রুপ  বাভি প্রভক্য়ার ওয়াভক্ং গ্রুপ 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণািয়   অর্রেভিয়ান বড্ার চ�াস্ 
ইর্ারনভ�য়া অর্রেভিয়া

পক্রভাষা

এই সংভষেপ্তসারর অববধ অভিবাসী আনয়ন, োসত্ব, োসত্ববন্ধন, চরারপূব্ক শ্ম, ঋরণর োরয় আবধে করর রাখা এবং প্রিারণামূিক 
ভনরয়াগ ইি্যাভেরক বণ্না করার রন্য চ�াষণ �ব্দটি ব্যবহার করা হরয়রে।

আদ্যষিরসমষ্টি ও শব্দসংলষিপ

Bali Process Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime

GABF Bali Process Government and Business Forum

ILO International Labour Organization

IOM International Organization for Migration

IPEC International Programme on the Elimination of Child Labour

NGO Non-government organization

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

RSO Bali Process Regional Support Office

SDGs The United Nations Sustainable Development Goals

Compendium Compendium of Good Practice Examples to Combat Exploitation in  
Supply Chains

TIP Protocol Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime

UN United Nations

UNGP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

Working Group Bali Process Working Group on Trafficking in Persons
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ক্বষয়বস্তু

সাপ্াই স্চইন খালির স্শাষণ স্মাকালব�া 6

'সাপ্াই চচইন' এবং 'সাপ্াই চচইরনর স্ছেিা' বিরি কী চবাঝায়? 7
সমস্যার মাত্রা ও ব্যাভপ্ত 7
নিুন ও ভবে্যমান চ্যারি্জসমূহ 8

সাপ্াই স্চইন খালির স্শাষণ স্দখলি স্কমন হলয় থালক? 10

চ�াষণ কী? 11
ববভশ্বক সাপ্াই চচইন খারির চ�াষণ  11
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সাপ্াই স্চইন খালির স্শাষণ 
স্মাকালব�া

আমরা ক্নি্যক্দন স্েসব পণ্য ও পক্রলষবা ক্বরিয়, রিয় ও স্ভাগ কলর 
থাক্ক স্সগুল�ার সাপ্াই স্চইন খালি ক্বশ্বরলুে স্কাটি স্কাটি মানুষ 
স্শাষলণর ক্শকার হলচ্। সাপ্াই স্চইন খালির স্শাষণ প্রক্িটি 
ক্শল্পখালিই ঘটলি পালর, স্েমন স্পাশাক ও খাবার উৎপাদন, 
ররুক্র অবকাঠালমাসমূহ স্েমন সেক ও ভবন ক্নম্াণ, এবং স্সবা 
সরবরাহ স্েমন পক্রচ্ন্নিা খাি, ইি্যাক্দ। ক্বলশ্বর সব অঞ্চল�ই 
সাপ্াই স্চইন খালি ব্যাপকভালব স্শাষণ চ�লে এবং এর দ্ারা বেলর 
আনুমাক্নক ১৫০ ক্বক্�য়ন মাক্ক্ন ড�ালরর অববধ মুনা�া অক্র্ি 
হয়।2 

2 International Labour Organization, “ILO says forced labour generates annual profits of US$150 billion” 20 May 2014  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm.

'সাপ্াই স্চইন' এবং 'সাপ্াই স্চইলনর বেচ্িা' ব�লি কী স্বাঝায়?

প্রভিটি সরকার ও ব্যবসা প্রভিষ্ারনর সাপ্াই চচইন ররয়রে। এই সাপ্াই চচইনগুরিা এমন ব্যভক্তরের ভনরয় বিভর যারা উক্ত সরকার বা 
ব্যবসা প্রভিষ্ানরক এর প্ররয়ারনীয় পণ্য ও পভররষবা সরবরাহ করর থারকন। উোহরণস্রূপ, একটি �্যা�ন চকাম্পাভনর সাপ্াই 
চচইরনর মরধ্য িুিা সংগ্রহকারী শ্ভমক, িুিারক প্রভক্য়া করর কাপরড় রূপান্তর করার রন্য কম্রি শ্ভমক, কাপড় চসিাই করর 
চপা�াক বিভর করা শ্ভমক, সম্পূণ্ হওয়া চপা�াকগুরিা �্যা�ন চকাম্পাভনর চোকানগুরিারি পভরবহন করর ভনরয় যাওয়া ট্াক চািক, 
এবং চসসব চোকারনর ভবক্য় কমমীরা অন্তি্ুক্ত ররয়রেন। অনুরূপিারব, একটি সরকাররর ভনম্াণখারির সাপ্াই চচইরনর মরধ্য 
কঁাচামাি সংগ্রহকারী শ্ভমক, কঁাচামািরক প্রভক্য়া করর ভনম্াণ পরণ্য রূপান্তর করার কারর ভনরয়াভরি শ্ভমক, কারখানা চথরক 
ভনম্াণকাররর সাইটগুরিারি পণ্য পভরবহন করর ভনরয় যাওয়া শ্ভমক, এবং ভনম্াণকাররর সাইটগুরিারি কম্রি ভনম্ািারা অন্তি্ুক্ত 
থাকরি পাররন।

প্রায় চষেরত্রই, সাপ্াই চচইরনর অন্তি্ুক্ত শ্ভমরকরা অববধ অভিবাসী আনয়ন এবং চ�াষণ চথরক অরভষেি অবস্ায় থাকরি পাররন। 
িরব, বহু সরকার ও ব্যবসা প্রভিষ্ান িারের ভনরররের সাপ্াই চচইন সম্পরক্ খুব কমই রারনন। এটি সাপ্াই চচইন খারি ঘরট যাওয়া 
অববধ অভিবাসী আনয়ন এবং চ�াষণ �নাক্ত করারক কঠিন করর চিারি। সরকার ও ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিা িারের ব্যবহার করা পণ্য 
ও পভররষবাসমূহ ভকিারব উৎপাভেি হরছে এবং চপৌঁরে চেওয়া হরছে িা অনুধাবন করার রন্য পেরষেপ গ্রহণ করার মাধ্যরম িারের 
সাপ্াই চচইন সম্পরক্ আররা চবভ� রানরি পারর। এটি সাপ্াই চচইনরক আররা স্ছে কররি সাহায্য করর এবং এর অথ্ হরিা অববধ 
অভিবাসী আনয়ন ও চ�াষরণর ঘটনাগুরিা �নাক্ত করা যারব।

সমস্যার মারো ও ব্যাক্প্ত

সাপ্াই চচইন খারির চ�াষণ একটি উরলেখরযাগ্য ববভশ্বক সমস্যা। আন্তর্াভিক শ্ম সংস্া (ILO) ধারণা কররে চয ভবশ্বররুড় ২৪ 
ভমভিয়রনর চবভ� মানুষ চরারপূব্ক শ্রমর িুক্তরিাগী।3 এরের মরধ্য ১৬ ভমভিয়ন মানুষ ভবভিন্ন ভ�ল্পখারি চযমন ভনম্াণভ�ল্প, বস্ত্র, কৃভষ 
এবং গৃহস্ািী কাররর ভবশ্বব্যাপী সাপ্াই চচইরনর মরধ্য চ�াষরণর ভ�কার হরছেন বরি ধারণা করা হয়।

এই িুক্তরিাগীরের ৫০% ঋরণর োরয় আবধে হরয় থাকার মাধ্যরম চ�াষরণর 
ভ�কার হরয় থারকন।4

৪.৮ ভমভিয়ন িুক্তরিাগী চরারপূব্ক চযৌন ভনপীড়রনর ভ�কার, এবং ৪ ভমভিয়ন 
মানুষ রাষ্ট্র কি্ৃক আররাভপি চরারপূব্ক শ্রম ভিপ্ত ররয়রেন।4

মভহিা ও চমরয়রা অভধক হারর ষেভিগ্রতি হরছেন, বাভণভর্যক চযৌন ভ�রল্পর ৯৯% 
িুক্তরিাগী এবং অন্যান্য খারির ৫৮% িুক্তরিাগী হরিন মভহিা ও চমরয়রা।4

ভবরশ্বর প্রভিটি চের�ই চরারপূব্ক শ্রমর ঘটনা ঘটরে। িরব, এভ�য়া ও প্র�ান্ত 
মহাসাগরীয় অঞ্চরি এটি সবরচরয় চবভ�।5

3	 International	Labour	Organization,	“Forced	labour,	modern	slavery	and	human	trafficking”	2014	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm. 

4 International Labour Organization, “Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes” 10 December 2018  
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm.

5 International Labour Organization, “Forced Labour in Asia and the Pacific” 2021  
https://www.ilo.org/asia/areas/forced-labour/WCMS_634534/lang--en/index.htm.
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নিুন ও ক্বদ্যমান চ্যাল�ঞ্জসমূহ

ভনভে্ষ্ট ভকেু ববভশ্বক অবস্া একটি কমমীেিরক চ�াষণমূিক অনু�ীিরনর িুক্তরিাগী করর িুিরি পারর। এগুরিার মরধ্য ররয়রে:

 � চিৌরগাভিকিারব সংঘারির ঝঁুভক, অভিবাসরনর উচ্চ হার, বাস্তুচু্যভি এবং েবু্ি �াসন ব্যবস্া 

 � যি কম োরম সম্ভব পণ্য উৎপােন ও চসবা সরবরারহর িরষে্য 'সবরচরয় কম োরম সরবরারহর প্রভিরযাভগিা' দ্ারা চাভিি হওয়া 
ব্যবসাভয়ক কায্কিাপ, এবং

 � সাপ্াই চচইরনর ক্মবধ্মান রটিি প্রকৃভি।

সাপ্াই চচইন খারির চ�াষণ চমাকারবিার ববভশ্বক প্ররচষ্টার চষেরত্র এই অবস্াগুরিা ভবে্যমান চ্যারি্জ ভহরসরব ররয় চগরে।  
একই সমরয় নিুন ও উেীয়মান চ্যারি্জগুরিা, চযমন ববভশ্বক COVID-১৯ মহামারীর �রি ররুভরভিভত্রি সাড়াোন এবং 
উদ্াবনমূিক সমাধান প্রোরনর প্ররয়ারন হয়।

ভ�ৌগ�োলিক ঝঁুলক

ভবরশ্বর প্রভিটি চে� রনরগাষ্ঠীর চ�াষরণর ভ�কার হওয়ার ঝঁুভক বৃভধের প্রধান কারণগুরিা বা চাভিকা�ভক্তগুরিা দ্ারা সহরর প্রিাভবি 
হওয়ার ঝঁুভকরি থাকরি পারর। িষেণগুরিার মরধ্য থাকরি পারর:

 � বাস্তুচু্যভি, চযমন সংঘাি বা প্রাকৃভিক েরুয্ারগর কাররণ বাস্তুচু্যি হওয়া

 � োভরদ্্য, চযমন চবকারত্ব বা ভনম্নির মারনর কারর ভনযুক্ত থাকার কাররণ

 � েবু্ি আইরনর �াসন

 � অসমিা ও প্রাভন্তকীকরণ

 � ত্রুটিপূণ্ আন্তর্াভিক ভনরয়াগ রীভি, এবং

 � কম্স্রি েবু্ি সুরষো ব্যবস্া।

কগ প্োগেট অনুশীিনসমূহ – 'সবগেগে কম দোগম সেবেোগহে প্রলিগ�োল�িো'

ব্যয় কমারনার এবং উৎপােন ও বন্টরনর সময় কমারনার িরষে্য 'সবরচরয় কম োরম সরবরারহর প্রভিরযাভগিায়' অং�গ্রহণ করার 
মাধ্যরম ব্যবসা প্রভিষ্ান ও সরকারগুরিা শ্ভমকরের চ�াষরণর ভ�কার হওয়ার চষেরত্র িূভমকা রাখরি পারর। ব্যয় কমারনার ভবভিন্ন 
উপায় অনুসন্ধারনর সময়, ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিা মানবাভধকাররর উপর িারের ভসধোরন্তর প্রিাবরক উরপষো কররি পারর, ভবর�ষ করর 
িারের সাপ্াই চচইরনর গিীরর আড়ারি চথরক যাওয়া সবরচরয় অরভষেি শ্ভমকরের ব্যাপারর।

অনুরূপিারব, ববরেভ�ক ভবভনরয়াগ আকৃষ্ট করার প্রভিরযাভগিা কররি ভগরয় সরকারগুরিা চস চের� কায্কিাপ পভরচািনা করা 
ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিার রন্য শ্ভমক খরচ কমারি ভগরয় সরন্তাষরনক কম্পভররব� সংক্ান্ত ভবভধমািা এবং আইরনর প্ররয়াগরক 
ভ�ভথি কররি পারর। এর পভরবরি্ সরকারগুরিা চবসরকাভর খারির সারথ ভমরি ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিারি কম্স্রির অনু�ীিনগুরিা 
উন্নি করার উরদের�্য '�ীষ্স্ান অর্রনর প্রভিরযাভগিা' চািারনার চষেরত্র কার কররি পারর। ভনি্ররযাগ্য ও স্ছে সাপ্াই চচইন 
ব্যবস্ারক প্রবধ্ন করর এমন ব্যবসাভয়ক ক্রয়র রীভিগুরিারক সহায়িা করার মাধ্যরম এবং োভয়ত্ব�ীি ব্যবসাভয়ক অনু�ীিনগুরিারক 
উৎসাহ চেয়ার রন্য সরকাভর খারির সংগ্রহ প্রভক্য়া চরারোর করার মাধ্যরম সরকারগুরিা এটি কররি পারর।

পরামশ্: স্বাধগম্যিা গলে িু�লি স্বসরকাক্র খালির সালথ কার 
করা

 � সরকারগুরিার রন্য োভয়ত্ব�ীি ব্যবসাভয়ক অনু�ীিনগুরিারক উৎসাহ চেয়া এবং সাপ্াই 
চচইরনর স্ছেিা উন্নি করার সুরযাগগুরিা অরন্বষরণ চবসরকাভর খারির সারথ কার করা 
গুরুত্বপূণ্, চযমন ভনয়ন্ত্রক এবং অ-ভনয়ন্ত্রক উরে্যাগগুরিার মাধ্যরম।

 � এোড়াও সরকারগুরিা সরকাভর সাপ্াই চচইন খারির চ�াষণ সংক্ান্ত ঝঁুভকসমূহ চমাকারবিা 
কররি িারের ভনরররের সরবরাহকারীরের সারথ কার কররি পারর, চযমন সরকাভর 
সরবরাহকারীরের রন্য সুস্পষ্ট প্রি্যাভ�ি ভবষয়গুরিা ভনধ্ারণ করর চেয়ার মাধ্যরম।

সোপ্োই ভেইগনে জটিিিো

সাপ্াই চচইরনর ববভশ্বক প্রকৃভির অথ্ হরিা পণ্য ও পভররষবার কঁাচামাি সংগ্রহ, উৎপােন, প্রতিিকরণ ও বন্টন পৃভথবীর ভবভিন্ন অংর� 
ঘটরি পারর। এোড়াও ববভশ্বক সাপ্াই চচইরনর রটিিিা ক্ম� বৃভধে পারছে এবং আরগর চযরকারনা সমরয়র চচরয় এটি এখন অভধক 
গভি�ীি। এর মারন হরিা সাপ্াই চচইনগুরিা �নাক্ত এবং চট্স করা অি্যন্ত কঠিন হরি পারর। অভধকাং� পণ্য গ্রাহকরের কারে 
চপৌঁোর আরগ উৎপােক, প্রস্তুিকারক, পভররব�ক ও খুচরা ভবরক্িারের একটি েীঘ্ চচইরনর মধ্য ভেরয় যায়। একাররণ চ�াষণ সাপ্াই 
চচইরনর গিীরর িুকাভয়ি থাকরি পারর এবং �নাক্ত ও উর্াচন করা কঠিন হরি পারর। �িস্রূপ, ব্যবসা প্রভিষ্ান ও সরকারগুরিা 
প্রায়� অজ্ািসারর চ�াষরণর চষেরত্র অবোন রাখরি পারর।

COVID-১৯ মহোমোেী

ববভশ্বক COVID-১৯ মহামারী এই অনু�ীিনগুরিার �রি সবরচরয় চবভ� ঝঁুভকরি থাকা ব্যভক্তরের, চযমন ববভশ্বক সাপ্াই চচইরনর 
শ্ভমকরের, চ�াষরণর ভ�কার হওয়ার ঝঁুভক বাভড়রয় িুরিরে। ঝঁুভক চবরড় যাওয়ার ভপেরন চব� ভকেু ভবষয় কার কররে, চযমন:

 � চাকভর ও আয় হারারনা

 � কম্স্রির অভধকারসমূহ সম্পরক্ সরচিনিা কম থাকা

 � সষেমিার ব্যবধান পূররণর রন্য অি্যভধক ওিারটাইম কার করার আব�্যকিা থাকা

 � সাপ্াই চচইরনর ঘাটভির কাররণ বভধ্ি চাভহো, এবং

 � ভ্রমণ সংক্ান্ত ভনরষধাজ্া যা শ্ভমকরের ভনরাপরে ভনর চের� ভ�রর যাওয়ার সষেমিা সীভমি করর ভেরয়রে।

একই সমরয়, ভ্রমণ এবং অন্য ব্যভক্তর সারথ সংস্পর�্র ব্যাপারর ভবভধভনরষরধর পা�াপাভ� কমমীেরির অবস্ার পভরবি্ন ভবে্যমান ঝঁুভক 
মূি্যায়ন প্রভক্য়া ও ভনয়ন্ত্ররণ ভবঘ্ন সৃষ্টি করররে। এই ভবষয়গুরিা সভমিভিিিারব ববভশ্বক সাপ্াই চচইরন শ্ভমকরের চ�াষরণর ভ�কার 
হওয়ার ঝঁুভক বৃভধেরি িূভমকা চররখরে। COVID-১৯ এর ভনরয় আসা এই চ�াষরণর ভ�কার হওয়ার বভধ্ি ঝঁুভক চমাকারবিার রন্য 
সরকার ও ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিার একইরকম গুরুত্ব ভেরয় পয্রবষেণ অব্যাহি রাখা এবং একসারথ ভমরি কার করা গুরুত্বপূণ্।

98 সাপ্াই চেইনগুল�ালে ঘটা চ�াষণ চ�াকালে�ার জন্য ভাল�া অনুশী�লনর উদাহরণসমূলহর সংক্ষিপ্তসারবাক্� প্রক্রিয়া



সাপ্াই স্চইন খালির স্শাষণ 
স্দখলি স্কমন হলয় থালক?

স্শাষণ কী?

সাপ্াই চচইন খারির চ�াষরণর মরধ্য ররয়রে চব� ভকেু গুরুির চ�াষণমূিক অনু�ীিন চযখারন িুক্তরিাগীরের চ�াষণ করার রন্য 
এবং িারের স্াধীনিা ষুেন্ন করা অথবা স্াধীনিা চথরক িারেররক বভঞ্চি করার রন্য রবরেভতি, হুমভক বা প্রিারণার আশ্য় চনয়া 
হয়। এই সংভষেপ্তসারর ভনম্নমারনর কম্স্রির পভররব� অথবা শ্ভমকরের কম চবিন চেয়ার মরিা অনু�ীিনগুরিারক চ�াষরণর 
িাভিকায় অন্তি্ুক্ত করা হয়ভন, যভেও এই অনু�ীিনগুরিা ষেভিকর এবং চ�াষরণর ভকেু ঘটনায় উপভস্ি থাকরি পারর। ভনরচর 
ঘরগুরিারি সরন্তাষরনক কাররর মানেরডের ভবপরীরি শ্ভমক চ�াষণ চকমন চেখায় িা িুরি ধরা হরয়রে।

ববক্শ্বক সাপ্াই স্চইন খালির স্শাষণ

ভবশ্বররুড় চ�াষরণর ভ�কার হওয়া িুক্তরিাগীরের অরনরকই ববভশ্বক সাপ্াই চচইরন চ�াষরণর ভ�কার হরয় থারকন। সাপ্াই চচইরনর 
প্রভিটি পয্ারয়ই চ�াষণ ঘটরি পারর, চযমন:

 � কঁাচামাি উৎপােন

 � পণ্য প্রস্তুিকরণ এবং পভরর�াধন

 � পভররষবা সরবরাহ, চযমন পভরষ্ার-পভরছেন্নিা এবং ভনরাপত্া পভররষবা

 � ভবশ্বররুড় পরণ্যর ভ�ভপং বা চডভিিাভর, এবং

 � ব্যবহৃি হরছে না এমন পণ্য ধ্ংস করা, ভবভছেন্ন করা অথবা অপসারণ করা।

এোড়া শ্ম চরক্র চযরকারনা পয্ারয় চ�াষণ ঘটরি পারর, চযমন ভনরয়ারগর সময়, কম্রি থাকা অবস্ায় চযরকারনা সময়, এবং 
এমনভক প্রস্ারনর সময়ও। সাপ্াই চচইন খারি চ�াষণ ঘটার অরনকগুরিা উপায় থাকা স চত্ত ও ভকেু মূি ববভ�ষ্ট্য ররয়রে চযগুরিা 
চ�াষরণর উচ্চ ঝঁুভকর ভেরক ইভগিি কররি পারর:

 � খাি ও ক্শল্পক্ভক্ত্তক ঝঁুক্ক: ভনভে্ষ্ট ভকেু খারি ও ভ�রল্প চসগুরিার ববভ�ষ্ট্য, পণ্য ও প্রভক্য়াসমূরহর কাররণ চ�াষরণর ভ�কার 
হওয়ার উচ্চ ঝঁুভক থাকরি পারর। উোহরণস্রূপ, ববভশ্বকিারব উচ্চ-ঝঁুভকপূণ্ ভহরসরব স্ীকৃি ভ�ল্পগুরিার মরধ্য ররয়রে খভন ভ�ল্প, 
চটক্সটাইি ও �্যা�ন, মাে ধরা, ইরিক্ট্রভনকস, পভরষ্ার-পভরছেন্নিা ও কৃভষ।

 � পণ্য এবং পক্রলষবা ক্ভক্ত্তক ঝঁুক্ক: ভনভে্ষ্ট ভকেু পণ্য ও পভররষবা উৎপােন, সরবরাহ অথবা ব্যবহাররর উপারয়র কাররণ চ�াষণ 
ঘটার উচ্চ ঝঁুভকরি থাকরি পারর।

 � স্ভৌলগাক্�ক ঝঁুক্ক: েবু্ি �াসন, েবু্ি আইরনর �াসন, সংঘাি, েনুমীভি, বাস্তুচু্যভি, রারষ্ট্রর মানবাভধকার রষোয় ব্যথ্ হওয়া, 
অভিবাসরনর উচ্চ হার এবং আথ্সামাভরক ভবষয় চযমন েভরদ্্য অথবা ব্যাপক ববষরম্যর কাররণ ভকেু চের� চ�াষণ ঘটার উচ্চ 
ঝঁুভক থাকরি পারর।

 � ব্যবসাক্য়ক ঝঁুক্ক: একটি সুভনভে্ষ্ট সংস্ার সাপ্াই চচইন মরডরির প্রকৃভি চ�াষরণর উচ্চির ঝঁুভক সৃষ্টি কররি পারর। 
উোহরণস্রূপ, সাব-কন্টাক্ট চেয়া এবং শ্ভমক ভনরয়াগকারীরের উপর ব্যাপক ভনি্রিা অববধ অভিবাসী আনয়ন ও চ�াষরণর 
ঝঁুভক বাড়ারি পারর।

শ্রক্মক স্শাষলণর  
ধরনসমূহ

 � শ্ভমক চরার-রবরেভতি, হুমভক 
অথবা প্রিারণা বা ঋরণ আবধে 
থাকার কাররণ কার কররি 
অস্ীকৃভি রানারি পাররন না 
অথবা কার করা বন্ধ কররি 
পাররন না

 � শ্ভমক ব্যভক্তগি স্াধীনিা 
চথরক বভঞ্চি হরছেন

ক্বপজ্জনক অথবা  
ক্নম্নমালনর  
কম্পক্রলবশ

 � শ্ভমক কার কররি অস্ীকার কররি 
পাররন অথবা কার করা বন্ধ করর 
ভেরি পাররন ভকন্তু এটি করার �রি 
অবস্া আররা খারাপ হরি পারর

 � শ্ভমকরক ন্যায্যিারব মরভুর চেয়া 
হরছে না এবং ভিভন ভকেু ভকেু 
অথবা চকারনা অভধকারই পারছেন না

 � শ্ভমক মাত্রাভিভরক্ত কম্ঘণ্া ধরর 
কার কররি বাধ্য থারকন

 � কম্স্িটি অভনরাপে

সলন্তাষরনক কম্স্�

 � শ্ভমকরের অভধকাররক সমিান করা হয়

 � শ্ভমক কার কররি অস্ীকার করা 
অথবা কার বন্ধ করর চেয়ার চষেরত্র 
স্াধীন

 � শ্ভমকরক ন্যায্যিারব মরভুর চেয়া হয় 
(কমপরষে নূ্যনিম মরভুর)

 � কম্স্িটি ভনরাপে
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সুক্নক্দ্ষ্ট খাি-ক্ভক্ত্তক স্কস স্াক্ড

ভনম্নভিভখি কভল্পি সুভনভে্ষ্ট খাি-ভিভত্ক চকস স্টাভডগুরিারি ববভশ্বক সাপ্াই চচইরন ভনি্যভেন ঘরট যাওয়া চ�াষণমূিক 
অনু�ীিনগুরিার উোহরণ চেয়া হরয়রে এবং এসব অনু�ীিন �নাক্ত কররি পারা এবং চমাকারবিা করার চষেরত্র ভকেু প্রভিবন্ধকিার 
উপর আরিাকপাি করা হরয়রে। এই চকস স্টাভডগুরিারি ভ�চারকৃি খািগুরিারক সাধারণি চরারপূব্ক শ্ম সহ চ�াষরণর রন্য 
উচ্চির ঝঁুভকপূণ্ ভহরসরব ভবরবচনা করা হয়।

ক্শক্পং খাি - স্কস স্াক্ড

ভ�ভপং খারি চ�াষণ চমাকারবিার চষেরত্র অনন্য ভকেু চ্যারি্জ ররয়রে। েীঘ্ সময় ধরর 
�ারীভরক ও চিৌরগাভিকিারব ভবভছেন্ন থাকার কাররণ, এবং ভবরেভ� রারষ্ট্র প্রভিভনয়ি ভ্রমণ 
করার �রি নাভবকরা ভবর�ষিারব চ�াষরণর ঝঁুভকরি থারকন। ভ�ভপং ভ�রল্পর ভনয়ন্ত্রক এবং 
ভনয়ম প্ররয়াগকারী প্রভক্য়াগুরিার েবু্ি হওয়ার প্রবণিা থারক। অভধকন্তু, ভররপাটি্ং এর িয়, 
অথবা িি্য ভররপাটি্ং পধেভি সম্পরক্ সরচিনিার অিাব চথরক এটাই বুঝা যায় চয সহায়িার 
প্ররয়ারন ররয়রে এমন নাভবকরের প্রকৃি সংখ্যা চেখারনা ডাটার িুিনায় অরনক চবভ�। 
চকারনা চের�র রিসীমার মরধ্য কম্পভরচািনা কররে এমন ভবরেভ� পিাকাধারী রাহারগুরিা সবরচরয় চবভ� ঝঁুভকপূণ্, 
কারণ চহাস্ট রাষ্ট্র প্রায় চষেরত্রই রাহাররর অি্যন্তরীণ অবস্া সম্পরক্ িেন্ত করর না।

স্েমন: ভসম্পি ভ�ভপং একটি ববভশ্বক ভ�ভপং করন্টইনার চকাম্পাভন যা চব� ভকেু বৃহৎ চকাম্পাভনরক সমুরদ্ মািামাি 
পভরবহরনর চসবা প্রোন করর থারক। একটি চবনামী িথ্য পাওয়ার পর একটি ব্রর ভসম্পি ভ�ভপং এর একটি মািবাহী 
রাহার আটক করা হয়। যখন িেন্তকারীরা রাহারর আরসন, িখন নাভবকরা রানায় চয রাহারর পারনর চযাগ্য চকারনা 
পাভন না থাকায় িারেররক সমুরদ্র পাভন পান কররি হয়। িারা আররা রানান চয িারেররক খাওয়ার অরযাগ্য খাবার চখরি 
বাধ্য করা হরিা। নাভবকরের মরধ্য চকউই গি ১২ মারসর চবিন পানভন। িারা চকারনা সময় রাহার চেরড় চযরি পারভেরিন 
না, এমনভক রাহার চনাঙর করা অবস্ারিও, বরং চাকভর পাওয়ার রন্য িারেররক ভ� ভহরসরব উরলেখরযাগ্য পভরমাণ টাকা 
ভেরি হরয়ভেি। 

ক্নম্াণ খাি - স্কস স্াক্ড

ভনম্াণ খারির েীঘ্ ও বহুতিরভবভ�ষ্ট সাপ্াই চচইন এবং সাবকন্টাক্ট প্রোরনর উচ্চ হাররর �রি 
সরবরাহকারী এবং সাবকন্টাক্টররের ব্যবহৃি ভনরয়াগ ও কম্সংস্ান সংক্ান্ত অনু�ীিনগুরিা 
খুব কমই ে�ৃ্যমান হয় এবং চসগুরিার উপর খুব কমই ভনয়ন্ত্রণ থারক। ভনম্াণকারর ব্যবহৃি বহু 
উপাোন উৎপােরনর চষেরত্রও উরলেখরযাগ্য পভরমারণ চ�াষরণর ঝঁুভক অন্তি্ুক্ত থাকরি পারর, 
চযমন ইট, পাথর, কংভক্ট, এবং পুনব্্যবহাররযাগ্য ইস্পাি উৎপােরনর চষেরত্র। ভনম্াণকাররর 
ভবভিন্ন প্রকল্পগুরিার শ্ভমকরের একটি বড় অং� কম েষেিা সম্পন্ন অভিবাসী শ্ভমক, যারা 
চ�াষরণর ঝঁুভকরি থারকন।

স্েমন: কন্রোক�ন কপ্স একটি বৃহৎ ভনম্াণকাররর চকাম্পাভন যারের ভবর�ষত্ত হরিা সড়ক ও চরি চসিু ভনম্াণ করা। 
কন্রোক�ন কপ্স এর চসিু ভনম্াণ কম্সূভচগুরিারি সাইরটর বাইরর ইস্পাি ও কংভক্ট চথরক বিভর আরগ চথরক গড়া 
উপাোনগুরিার উপর চরার চেয়া হয়। এই আরগ চথরক গড়া উপাোনগুরিার রন্য কন্রোক�ন কপ্স এর সাপ্াই চচইরনর 
মরধ্য চের�র বাইররর উপকূিীয় অঞ্চরির রাহার িাগিার প্রভিষ্ানগুরিা অন্তি্ুক্ত ররয়রে। কন্রোক�ন কপ্স এর অরারন্ত 
এই রাহার িাগিার প্রভিষ্ানগুরিা ইস্পাি বিভরর উরদের�্য পুনব্্যবহার করার রন্য অরকররা ইস্পাি ররড়া কররি 
চরারপূব্ক শ্ম ব্যবহার কররে। যখন এই অনু�ীিনগুরিা কন্রোক�ন কপ্স এর নররর আনা হয়, িেরন্ত চেখা যায় চয 
কন্রোক�ন কপ্স ভনণ্য় কররি সষেম হয়ভন চয িারের চসিু ভনম্ারণর উপাোনগুরিার মরধ্য চকানগুরিা চরারপূব্ক শ্রমর 
মাধ্যরম বিভর করা হরয়রে।

ইল�ক্ট্রক্নকস খাি - স্কস স্াক্ড

ইরিক্ট্রভনকস খারির সাপ্াই চচইরন ভবর�ষ ধররনর রটিিিা ররয়রে এবং প্রায় চষেরত্রই 
ইরিক্ট্রভনকস উৎপােন ও প্রস্তুভির রন্য একাভধক তিরর ভবভিন্ন চের� সাবকন্টাক্ট প্রোন করা 
হরয় থারক। এটি ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিার রন্য িারের পূণ্ সাপ্াই চচইন চেখরি পাওয়ারক 
কঠিন করর িুিরি পারর এবং চরারপূব্ক শ্ম সহ চ�াষরণর ঝঁুভক বাভড়রয় চিারি। চসইসারথ, 
িৃিীয়-পষে শ্ভমক ভনরয়াগকারী এররভন্সগুরিার ব্যবহার চবরড় যাওয়ার �রি শ্ভমকরের 
চ�াষরণর ভ�কার হওয়ার ঝঁুভক চবরড় যায়।

স্েমন: একটি বহুরাভিক করপ্ারর�ন ভবশ্বব্যাপী এর অভ�সগুরিার সবকটিরি কভম্পউটার, ি্যাপটপ ও মভনটর সরবরাহ 
করার রন্য একটি বহৃৎ ইরিক্ট্রভনকস চকাম্পাভন, এিভররড ইরিক্ট্রভনকস এর সারথ একটি নিুন চুভক্ত স্াষের করররে। এিভররড 
ইরিক্ট্রভনকস একটি িৃিীয় চের� থাকা চকাম্পাভন ইরিরক্ট্রাস্ট্যাকরক উৎপােরনর রন্য সাব-কন্টাক্ট ভেরয়রে। িৃিীয় চে�টির 
একটি স্ানীয় এনভরও রানরি চপরররে চয ইরিরক্ট্রাস্ট্যাক এর শ্ভমকরের অন্যান্য চে� চথরক িৃিীয় পষে ভনরয়াগোনকারী 
চকাম্পাভনগুরিার মাধ্যরম প্ররিািন চেভখরয় ভনরয় আসা হয় যারা িারের িারিা চবিন, ভস্ভি�ীি কমস্ংস্ান এবং িারিা 
সরুযারগর প্রভিশ্রুভি ভেরয় থারক। শ্ভমরকরা সবাই িারের চহাস্ট চে�টিরি যাওয়া এবং ইরিরক্ট্রাস্ট্যারক ভনরয়াগ ভনভচিি করার 
উরদের�্য এই ভনরয়াগোিারের উরলেখরযাগ্য পভরমাণ অথ্ প্রোন করর থারকন। িারেররক বিা হয় চয িারা চপৌঁোরনার পর 
ভনরয়াগোিারা িারের ওয়াক্ ভিসা এবং বাসস্ারনর ব্যবস্া কররবন। ভকন্তু, শ্ভমরকরা চপৌেঁারনার পর িারের পাসরপাট্ িারের 
কাে চথরক ভনরয় চনয়া হয় এবং িারা ভনম্নমারনর বসবারসর পভররবর� এক ডরন শ্ভমরকর সারথ একটি চোট কষে চ�য়ার 
কররি বাধ্য হন। িারেররক যথাযথ ওয়াক্ ভিসা চেয়া হয় না এবং বিা হয় যভে িারা চরি যাওয়ার চচষ্টা করর, িাহরি 
ইরিরক্ট্রাস্ট্যাক িারের অভিবাসন সংক্ান্ত অপরারধর কথা পভুির� ভররপাট ্কররব।

পরামশ্: স্শাষলণ সহায়িা করলি পালর এমন অনুশী�নগুল�া 
স্মাকালব�া করুন

কায্ পভরচািনা এবং সাপ্াই চচইরনর চযসব অনু�ীিন চ�াষরণর কারণ হরি পারর অথবা 
চ�াষরণর চষেরত্র িূভমকা রাখরি পারর চসগুরিা চমাকারবিার রন্য সরকারগুরিা পেরষেপ গ্রহণ 
কররি পারর, চযমন:

 � শ্ভমক ভনরয়ারগর রন্য ভ� চার্ করা

 � শ্ভমকরের আবাসনরক িারের কম্সংস্ারনর অবস্ার সারথ ররুড় চেয়া

 � পভরচয় সংক্ান্ত কাগরপত্র, চযমন পাসরপাট্ রব্দ করা

 � কার সম্পন্ন করার রন্য এরকবাররই কম সময় চেয়া এবং সাধ্যািীি ক্রয়র অনু�ীিন চাভপরয় 
চেয়া, এবং

 � কম মরভুর চেয়া, চযমন চবআইভনিারব মরভুর কি্ন করা৷
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সাপ্াই চেইনগুল�ালে ঘটা চ�াষণ চ�াকালে�ার জন্য ভাল�া অনুশী�লনর উদাহরণসমূলহর সংক্ষিপ্তসার

বস্ত্র খাি - স্কস স্াক্ড

কঁাচামাি উৎপােন এবং এই উপাোনগুরিার পরবিমী প্রভক্য়াকররণর সারথ সম্পৃক্ত 
ঝঁুভকসমূরহর কাররণ ভবশ্বব্যাপী বস্ত্রভ�ল্পরক চ�াষরণর রন্য একটি উচ্চ-ঝঁুভকপূণ্ খাি ভহরসরব 
�নাক্ত করা হরয়রে। ব্যাপকিারব ভবস্তৃি এবং কখরনা কখরনা অননুরমাভেি সাব-কন্টাক্ট 
প্রোরনর কাররণ বস্ত্রখারির সাপ্াই চচইরনর মরধ্য েষৃ্টিরগাচরিা সীভমি হরয় থারক যা 
অপরাধমূিক অনু�ীিনগুরিা �নাক্ত করারক কঠিন করর িুিরি পারর। ওয়াক ভরি 
�াউরন্ড�রনর ববভশ্বক োসত্ব সূচক ২০১৮ ভররপারট্ অনুমান করা হরয়রে চয ভর২০ চে�গুরিা 
১২৭ ভবভিয়ন মাভক্ন ডিাররর চবভ� মূি্যমারনর বস্ত্র আমোভন করর থারক চযগুরিার অরনকগুরিাই চরারপূব্ক শ্রমর 
মাধ্যরম উৎপাভেি হওয়ার ঝঁুভক ররয়রে।

স্েমন: আমররেিা ইউভন�ম্স একটি চপা�াক চকাম্পাভন যা �াস্ট-�ুড চচইন এবং খুচরা ভবরক্িা সহ চব� ভকেু বৃহৎ ব্যবসা 
প্রভিষ্ানরক ইউভন�ম্ সরবরাহ করর থারক। আমররেিা ইউভন�ম্স িার ইউভন�ম্গুরিা উৎপােরনর রন্য চের�র বাইররর 
চব� ভকেু সাবকন্টাক্টররক সম্পৃক্ত করর। খরচ কমারনার রন্য আমররেিা ইউভন�ম্স ভনয়ভমিিারব সাবকন্টাক্টর পভরবি্ন 
করর এবং প্রায়� উচ্চ পভরমারণর অড্াররর রন্য স্ল্প-চময়াভে চুভক্ত ব্যবহার করর। একটি িেরন্ত উেঘাটিি হরয়রে চয 
আমররেিা ইউভন�ম্স এর সাবকন্টাক্টররের মরধ্য একরন চরারপূব্ক শ্রমর ব্যাপকিা ররয়রে এমন কারখানাগুরিারি 
ইউভন�ম্ উৎপােন কররে। এরপর চসই ইউভন�ম্গুরিারি অন্য একটি চের� বানারনা হরয়রে এমন ভমথ্যা চিরবি িাভগরয় 
চেয়া হয়।

সরকারগুল�া সাপ্াই স্চইনগুল�ালি ঘটা স্শাষণ স্মাকালব�ায় 
কাে্কর আইক্ন অবকাঠালমা গলে স্িা�া ও বাস্তবায়ন করার 
মলিা একটি অনন্য অবস্ালন রলয়লে। এই অবকাঠালমাসমূহ 
প্রস্তুি করা এবং সাপ্াই স্চইনগুল�ালি ঘটা স্শাষণ স্মাকালব�ায় 
সরকারগুল�ার প্রলচষ্টার স্ষিলরে ক্দকক্নলদ্শনা স্দয়ার রন্য স্বশ 
ক্কেু আন্তর্াক্িক আইন ও মানদণ্ড ক্বদ্যমান রলয়লে।

আন্তর্াক্িক স্প্রক্ষিলি স্শাষণলক 
সংজ্াক্য়ি করা

পরামশ্: িৃিীয়-পষি ক্বলশষজ্লদর কাে স্থলক আপক্ন ক্কভালব 
উপকৃি হলি পালরন িা ক্বলবচনা করুন

 � সরকারগুরিা চ�াষরণর প্রভি িারের সামভগ্রক প্রভিভক্য়া উন্নি করার রন্য চকাথায় চকাথায় 
ভবর�ষজ্রের সহরযাভগিা চনয়া যায় চস ব্যাপারর ভচন্তািাবনা কররি পারর, চযমন ভ�ল্প কি্ৃপষে, 
একাভধক-চস্টকরহাল্ারভবভ�ষ্ট উরে্যাগ, আন্তর্াভিক সংস্া, ভবর�ষজ্ এনভরও এবং চট্ড 
ইউভনয়নগুরিার সারথ সহরযাভগিা করার মাধ্যরম।

14 বালি প্রলরিয়া



মানব পাচার, ক্বলশষি নারী ও ক্শশু পাচার প্রক্িলরাধ, দমন ও শাক্স্ত সংরিান্ত 
ক্বধান

মানব পাচার, ভবর�ষি নারী ও ভ�শু পাচার প্রভিররাধ, েমন ও �াভতি সংক্ান্ত ভবধান (TIP প্ররটাকি) ট্ান্সন্যা�নাি অগ্ানাইরড ক্াইম 
ভবররাধী রাভিসংরঘর কনরিন�ন এর সম্পরূক ভবধান।6 এটি অববধ অভিবাসী আনয়রনর প্রভি সরকারগুরিার প্রভিভক্য়ার প্রভি 
ভনরে্�না প্রোনকারী প্রধান আন্তর্াভিক উপাোন। এই TIP প্ররটাকি রাষ্ট্রগুরিারক ববভশ্বক সাপ্াই চচইরন সহ অববধ অভিবাসী 
আনয়রনর অপরাধসমহূ চমাকারবিা করার রন্য কাযক্র প্রভিভক্য়া প্রভিষ্া ও বাতিবায়ন করার রন্য গুরুত্বপূণ্ ভনরে্�না প্রোন করর।

গুরুত্ব্রূপ দোেবদ্ধিোসমূহ

TIP প্ররটাকরি ভব�টি অনুরছেে ররয়রে। রাষ্ট্রগুরিার রন্য গুরুত্বপূণ্ োয়বধেিাসমূরহর মরধ্য ররয়রে:

অববধ অক্ভবাসী আনয়নলক স্�ৌরদাক্র 
অপরাধ ক্হলসলব ক্বলবচনার রন্য আইক্ন ও 
অন্যান্য ব্যবস্া গ্রহণ করা এবং ভনম্নভিভখি 
কারগুরিা চযন উক্ত চ�ৌরোভর অপরারধর 
মরধ্য গণ্য করা হয় িা সুভনভচিি করা: 

 � পাচাররর অপরাধ সংঘটরনর প্ররচষ্টা

 � চকারনা পাচাররর অপরারধ সহরযাগী 
ভহরসরব অং�গ্রহণ করা, এবং

 � পাচাররর অপরাধ করার রন্য অন্যরের 
সংগঠিি করা অথবা ভেকভনরে্�না চেয়া।

অববধ অক্ভবাসী আনয়লনর সালথ 
সম্পক্ক্ি স্শাষলণর ধরনগুল�ালক 
স্�ৌরদাক্র অপরাধ ক্হলসলব ক্বলবচনা 
করা, চযমন:

 � ঋরণর োরয় আবধে করর রাখা

 � চরারপূব্ক শ্ম

 � চযৌন চ�াষণ, এবং

 � সমিভি-োড়াই অগিপ্রি্যগি অপসারণ 
করা।

অববধ অভিবাসী আনয়ন সংক্ান্ত অপরারধর 
চাভিকা�ভক্ত ভহরসরব কার করা চ�াষরণর 
চাভহোর ভবষয়টি এবং অববধ অভিবাসী 
আনয়রনর অপরারধর ভ�কার হওয়ার ঝঁুভক 
বাভড়রয় চেয় এমন ভবষয়গুরিা স্মাকালব�া  
করা৷

নাগক্রক সমালরর সংস্াসমূহ এবং 
অন্যান্য চবসরকাভর চস্টকরহাল্াররের সারথ 
সহরযাগী হরয় অববধ অভিবাসী আনয়ন 
চমাকারবিা ও প্রভিররাধ করার উরদের�্য 
নীভিমািা, কম্সূভচ এবং অন্যান্য যথাথ্ 
পেরষেপসমূহ প্রভিষ্ার রন্য কার করা।

ভুক্তলভাগীলদরলক সহায়িা ও সুরষিা প্রদান করা, চযমন:

 � িারের পভরচয়, চগাপনীয়িা এবং আন্তর্াভিকিারব স্ীকৃি মানবাভধকার সুরভষেি রাখার মাধ্যরম

 � �ারীভরক সুরষো, পুনরায় িুক্তরিাগী হওয়া চথরক সুরষো এবং চসরর উঠার রন্য প্ররয়ারনীয় �ারীভরক, 
মনতিাভত্তক ও সামাভরক উপায়সমূহ প্রোন করর

 � িুক্তরিাগীরের ভ�কার হওয়া ষেভির রন্য ষেভিপূররণর প্রতিাব চেয় এমন পেরষেপসমূহ বাতিবায়রনর মাধ্যরম, 
এবং

 � িুক্তরিাগীরের ভনরাপত্ার যথাযথ ব্যবস্া করর িারেররক স্রের� চ�রি পাঠারনা সহরির করার মাধ্যরম।

6	 United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“Protocol	to	Prevent,	Suppress	and	Punish	Trafficking	in	Persons	Especially	Women	
and	Children,	supplementing	the	United	Nations	Convention	against	Transnational	Organized	Crime”	15	November	2000.

ILO-এর স্রারপূব্ক শ্রম ক্বষয়ক কনলভনশন, ১৯৩০ (নং ২৯)

চরারপূব্ক বা বাধ্যিামূিক শ্ম ভবষয়ক কনরিন�ন, ১৯৩০ (নং ২৯) (চরারপূব্ক শ্ম ভবষয়ক কনরিন�ন) হরিা ILO এর চমৌভিক 
আটটি কনরিন�রনর মরধ্য একটি।7 এই চরারপূব্ক শ্ম ভবষয়ক কনরিন�ন রাষ্ট্রগুরিারক সব ধররনর চরারপূব্ক শ্রমর ভবরুরধে 
িড়াইরয়র প্ররচষ্টারক �ভক্ত�ািী করার রন্য গুরুত্বপূণ্ ভনরে্�না প্রোন করর।
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সম্ভাব্য স্ল্পিম সমরয়র মরধ্য সব 
ধররনর স্রারপূব্ক বা বাধ্যিামূ�ক 

শ্রলমর ব্যবহার দমন করা।

আইলনর দ্ারা আলরাক্পি দণ্ডসমূহ 
স্েন কাে্কর হয় এবং করঠারিারব 
প্ররয়াগ করা হয় িা ভনভচিি করা। 

স্রারপূব্ক বা বাধ্যিামূ�ক শ্রমলক  
েডেনীয় অপরাধ ভহরসরব ভবরবচনায় 

ভনরয় �াভতি প্রোন করা।

ক্প০২৯ – ১৯৩০ সাল�র স্রারপূব্ক শ্রম ক্বষয়ক কনলভনশন এর ২০১৪ সাল�র 
ক্বধান

এই ভবধারন সেস্য রাষ্ট্রগুরিার রন্য চরারপূব্ক শ্রমর িুক্তরিাগীরের ষেভিপূরণ প্রোন সহ সুরষো এবং কায্কর প্রভিকাররর ব্যবস্া 
করারক আব�্যক করা হরয়রে। এোড়াও এটি রাষ্ট্রগুরিার উপর কায্কর ও চটকসইিারব চরারপূব্ক বা বাধ্যিামূিক শ্ম েমরনর 
রন্য একটি রািীয় নীভিমািা ও কম্পভরকল্পনা প্রস্তুি করার বাধ্যবাধকিা আররাপ করর। সংযুক্ত সুপাভর� ২০৩ এ চবসরকাভর 
খারির িূভমকা এবং িারের কায্পভরচািনার চষেরত্র চরারপূব্ক শ্রমর ভবষয়টি চমাকারবিার সম্পূরক ব্যবস্াগুরিা অন্তি্ুক্ত ররয়রে। 

ক্স১৮৯, গৃহকমমী ক্বষয়ক কনলভনশন, ২০১১ 

গৃহকমমী ভবষয়ক কনরিন�রন গৃহকমমীরের রন্য শ্রমর মানেডে ভনধ্ারণ করর চেয়া হরয়রে এবং ২০১৩ সারির চসরটেম্বরর এটি 
কায্কর হয়। এই কনরিন�রন ভবভধবধে করর চেয়া হরয়রে চয শ্ভমকরের বেভনক ও সাপ্তাভহক ভবশ্ারমর সময় ভেরি হরব, িারা নূ্যনিম 
মরভুর পাওয়ার, এবং চকাথায় িারা বসবাস কররবন এবং িারের েুটি কাটারবন িা চবরে চনয়ার অভধকার িারের ররয়রে। এোড়াও 
এই কনরিন�রন বিা হরয়রে চয সমথ্নকারী রাষ্ট্রগুরিার উভচি সভহংসিার ভবরুরধে সুরষোমূিক পেরষেপ গ্রহণ করা এবং অন্যান্য 
ধররনর কম্সংস্ারনর সারথ সগিভি রষো করর একটি নূ্যনিম মরভুরর ভনয়ম প্ররয়াগ করা।

ব্যবসা এবং মানবাক্ধকার সম্পক্ক্ি রাক্িসংলঘর ক্নলদ্শক নীক্িমা�া

ব্যবসা এবং মানবাভধকার সম্পভক্ি রাভিসংরঘর ভনরে্�ক নীভিমািা (UNGP) 8 হরিা ২০১১ সারি রাভিসংরঘর মানবাভধকার 
কাউভন্সি কি্ৃক অনুরমাভেি একটি ববভশ্বক মানেডে। ৩১টি নীভিমািা ভবভ�ষ্ট এই UNGP-এর িষে্য হরিা রাভিসংরঘর “সুরষো, 
সমিান ও প্রভিকার” অবকাঠারমা বাতিবায়রন সহায়িা করা। UNGP রাষ্ট্র এবং ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিারক ভকিারব ব্যবসার িারিা 
অনু�ীিনগুরিা বিভর কররি হরব এবং করপ্াররট োভয়ত্ব�ীিিা গরড় িুিরি হরব চস ব্যাপারর গুরুত্বপূণ্ ভনরে্�না প্রোন করর থারক। 
ব্যবসাভয়ক অনু�ীিনগুরিার মরধ্য UNGP এর কায্কর অন্তি্ুভক্ত এমন একটি পভররব� সৃষ্টিরি সহায়িা কররি পারর যা 
মানবাভধকাররর প্রভি সমিান চেখারনা এবং িার সুরষোর রন্য সহায়ক হরব।

7	 International	Labour	Organization,	“Forced	Labour	Convention,	1930	(No.	29)”	28	June	1930.
8 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Guiding Principles on Business and Human Rights” 2011  

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

1716 সাপ্াই চেইনগুল�ালে ঘটা চ�াষণ চ�াকালে�ার জন্য ভাল�া অনুশী�লনর উদাহরণসমূলহর সংক্ষিপ্তসারবাক্� প্রক্রিয়া
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গুরুত্ব্রূপ মোনদণ্ডসমূহ

UNGP-চি রাষ্ট্রগুরিার রন্য সুস্পষ্ট মানেডে ভনধ্ারণ করর চেয়া হরয়রে চযগুরিার মরধ ভনম্নভিভখিগুরিাও অন্তি্ুক্ত ররয়রে:

আন্তর্াক্িক আইলনর অধীলন মানবাক্ধকার এবং স্মৌক্�ক বোধীনিা সংরষিণ ও সুরষিার 
স্ষিলরে রাষ্ট্রগুল�ার ভবে্যমান োভয়ত্ব �নাক্ত করা, চযমন:

 � ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিা দ্ারা মানবাভধকার িঙ্ঘরনর ভবরুরধে সুরষো প্রোন করা

 � কায্কর নীভিমািা, আইন, ভবভধমািা এবং ভবচাররর মাধ্যরম মানবাভধকার িঙ্ঘন 
প্রভিররারধর রন্য, এর িেন্ত করার রন্য এবং প্রভিকার করার রন্য যথাথ্ পেরষেপসমূহ 
গ্রহণ করা

 � ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিা মানবাভধকাররর প্রভি সমিান চেখারব এমন সুস্পষ্ট প্রি্যা�া ভনধ্ারণ 
করা

 � এমন আইন প্ররয়াগ করা যারি ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিার রন্য মানবাভধকাররর প্রভি সমিান 
চেখারনা আব�্যক হয়

 � ভকিারব মানবাভধকাররর প্রভি সমিান চেখারি হয় চস ব্যাপারর ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিারক 
ভনরে্�না প্রোন করা এবং িারা মানবাভধকাররর প্রিাবগুরিা ভকিারব চমাকারবিা করর থারক 
চস ব্যাপারর চযাগারযাগ করার রন্য িারেররক উৎসাহ চেয়া, এবং

 � মানবাভধকাররর প্রভি সমিান চেখারনা হরছে িা ভনভচিি কররি ব্যবসাভয়ক কায্ক্রমর উপর 
প্ররয়ারনীয় এবং যথাথ্ িোরভকর ব্যবস্া করা।

ব্যবসা সম্পক্ক্ি �ঙ্ঘনগুল�ার ভুক্তলভাগীলদর রন্য প্রক্িকালর অ্যালসেস  
প্রোন করা, চযমন:

 � মানবাভধকার িঙ্ঘরনর চকারনা ঘটনা ঘটরি, যারা এর দ্ারা প্রিাভবি হন িারা কায্কর 
প্রভিকারর অ্যারক্সস পাওয়ার ভবষয়টি ভনভচিি কররি যথাথ্ পেরষেপসমূহ গ্রহণ করা

 � মানবাভধকার িঙ্ঘন সংক্ান্ত চে�ীয় ভবচাভরক এবং অভবচাভরক অভিরযাগ ভনষ্প ভত্র 
পধেভিসমূরহর কায্কাভরিা ভনভচিি করা

 � যারা প্রভিকার চাইরেন িারের রন্য আইভন, ব্যবহাভরক এবং অন্যান্য ব্যবসা-সম্পভক্ি 
প্রভিবন্ধকিাগুরিা যারি নূ্যনিম পয্ারয় থারক িা ভনভচিি করা, এবং

 � অভবচাভরক অভিরযাগ ভনষ্প ভত্র পধেভিসমূহ চযন আইনসগিি, অ্যারক্সসরযাগ্য, অনুমানরযাগ্য, 
পষেপািহীন, স্ছে, অভধকাররর সারথ সগিভিপূণ্ এবং অব্যাহিিারব ভ�ষো গ্রহরণর একটি 
উৎস হয় িা ভনভচিি করা।

UNGP এর অধীরন ব্যবসা প্রক্িঠিানগুল�ারও ক্কেু দায়বদ্ধিা রলয়লে, চযমন:

 � মানবাভধকাররর প্রভি সমিান চেখারি করপ্াররট োভয়ত্ব�ীিিার কায্ক্ম পভরচািনার 
োয়িার গ্রহণ করা এবং প্ররযার্য আইনসমূহ চমরন চিা

 � একটি ভবস্তৃি, পাবভিক ও অ্যারক্সসরযাগ্য নীভিমািা ভববৃভির মাধ্যরম মানবাভধকাররর প্রভি 
সমিান চেখারনার রন্য িারের অগিীকার প্রকা� করা

 � িারা চযসব ভবষরয়র সারথ রভড়ি ররয়রে চসগুরিার মানবাভধকাররর উপর চযরকারনা 
ষেভিকর প্রিাব চমাকারবিা ও মূি্যায়ন করা, এবং এই প্রিাবগুরিার মূি্যায়ন চথরক পাওয়া 
চযরকারনা অনুসন্ধারনর �িা�ি অি্যন্তরীণ কায্ক্ম ও প্রভক্য়াসমূরহ যথাথ্িারব অন্তি্ুক্ত 
করা, এবং

 � িারা ভকিারব িারের মানবাভধকার সংক্ান্ত ষেভিকর প্রিাবগুরিা চমাকারবিা করর িা �নাক্ত 
করা, প্রভিররাধ করা, প্র�ভমি করা এবং এর োয়িার বহন করার রন্য চিমান 
মানবাভধকাররর ভডউ ভডভিররন্স সম্পন্ন করা।

গুরুত্বপূণ্ পক্রভাষাসমূহ: সংজ্া 
এবং ধারণাসমূহ

18 বালি প্রলরিয়া



অপরাধমূ�ক স্শাষণ

বোলি প্রলরিেোে ওেোলকপ িং গ্রু্

অববধ অভিবাসী আনয়ন হরিা প্রিারণামূিক, চরারপূব্ক অথবা অন্য চকারনা অসগিি উপারয় চকারনা ব্যভক্তরক চ�াষণ করার 
উরদের�্য িারক ভনরয়াগ, পভরবহন, স্ানান্তর, আশ্য় প্রোন অথবা গ্রহণ করা। পাচার একটি চের�র অি্যন্তরর অথবা এক চে� চথরক 
অন্য চের� ঘটরি পারর। TIP প্ররটাকি এর অনুরছেে ৩(ক) এ অববধ অভিবাসী আনয়রনর অপরারধর ভিনটি প্রধান উপাোরনর কথা 
উরলেখ করা হরয়রে:

                অববধ অক্ভবাসী আনয়ন

উপায়

বিপ্ররয়ারগর হুমভক প্রোন

চরার-রবরেভতি

প্রিারণা

অপহরণ

রাভিয়াভি

ষেমিার অপব্যবহার

অরভষেি অবস্ায় থাকার সুরযাগ চনয়া

চপরমন্ট বা সুভবধাসমূহ প্রোন বা গ্রহণ করা

উলদেশ্য

চ�াষণ, চযমন:

 ‐ অন্যরের ভেরয় পভিিাবৃ ভত্ করারনার মাধ্যরম চ�াষণ

 ‐ অন্যান্য ধররনর চযৌন চ�াষণ

 ‐ চরারপূব্ক শ্ম বা চসবা গ্রহণ

 ‐ োসত্ব অথবা োসরত্বর অনুরূপ অনু�ীিনসমূহ

 ‐ কৃিোসত্ব

 ‐ অগিপ্রি্যগি অপসারণ

ব্যবস্া গ্রহণ

ভনরয়াগ

পভরবহন

স্ানান্তর

আশ্য় প্রোন

ব্যভক্তরক গ্রহণ করা

+

+

=

দোসত্ব

রাভিসংরঘর ১৯৬২ সারির োসত্ব ভবষয়ক কনরিন�রন োসত্বরক সংজ্াভয়ি করা হরয়রে চকারনা ব্যভক্তর এমন অবস্ান বা অবস্ারক 
যার উপর মাভিকানার অভধকাররর সারথ সম্পভক্ি চযরকারনা বা সকি প্রকার ষেমিার চচ্া করা হরয় থারক। যখন চকারনা ঋণ অথবা 
িুক্তরিাগীর করা চকারনা চুভক্তর কাররণ মাভিকানা উদ্ভূি হয় িাও এর মরধ্য অন্তি্ুক্ত ররয়রে।

োসরত্বর মরধ্য এমন পভরভস্ভিসমূহ অন্তি্ুক্ত থাকরি পারর চযখারন চকউ একরন:

 � অন্য চকারনা ব্যভক্তরক ক্য় বা ভবক্য় করর

 � চকারনা ব্যভক্ত বা িার শ্মরক উরলেখরযাগ্য পভরমারণ অভনয়ভন্ত্রিিারব ব্যবহার করর

 � চকারনা ব্যভক্তর চিার�রারক ভনয়ন্ত্রণ করর, অথবা

 � চকারনা ব্যভক্তরক ভেরয় সামান্য অথবা ভবনা মরভুররি কার কভররয় চনয়।

কৃিদোসত্ব

চযখারন একরন ব্যভক্ত হয় কার করা বন্ধ করা অথবা িারের কম্স্ি ি্যাগ করার চষেরত্র স্াধীনিা পান না এবং িারের ব্যভক্তগি 
স্াধীনিাও উরলেখরযাগ্যিারব সীমাবধে থারক।

শ্রম বো ভসবো গ্রহগরে উগদেগশযে প্রিোেরোমূিক লনগেো�

চযখারন একরন ব্যভক্তরক ভিভন কী ধররনর কার কররবন, িার বসবারসর সময়কাি, িার বসবাস অথবা কাররর পভররব� অথবা 
ভিভন কী পভরমাণ অথ্ আয় কররবন ইি্যাভে ভবষরয় প্রিারণা করা হয়।

ঋগরে দোগে আবদ্ধ কগে েোখো

চযখারন একরন ব্যভক্ত একটি প্রকৃি বা অনুভমি ঋণ পভরর�ারধর রন্য কার কররি থারকন চয ঋণ অি্যভধক চবভ� হরয় থারক এবং 
িারা হয়রিা কখরনাই চসটি পভরর�াধ কররি সষেম হরবন না। প্রায়�, উক্ত ব্যভক্তরক ঋণ পভরর�ারধর রন্য কী পভরমাণ সময় ধরর 
কার কররি হরব অথবা কী ধররনর কার কররি হরব িার উপর িার খুব সামান্যই ভনয়ন্ত্রণ থারক।

ভজোে্বূপক শ্রম

ILO এর চরারপূব্ক শ্ম ভবষয়ক কনরিন�ন, ১৯৩০ (নং ২৯) চরারপূব্ক শ্মরক সংজ্াভয়ি করররে এমন সকি শ্ম বা চসবা 
ভহরসরব চযগুরিা চকারনা ব্যভক্তর কাে চথরক চকারনা �াভতির িয় চেভখরয় আোয় করা হরয় থারক চয কাররর রন্য উক্ত ব্যভক্ত ভনরররক 
চস্ছোয় অ�ার কররনভন।

এই সংজ্ায় ভিনটি উপাোন ররয়রে:

1. কার বা স্সবা বিরি অনানুষ্াভনক অথ্নীভি সহ চযরকারনা ভক্য়াকিাপ, ভ�ল্প বা খারি ঘটরি থাকা সব ধররনর কাররক বুঝায়।

2. শাক্স্তর ভয় স্দখালনা ব�লি বুঝায় কাউলক কার কররি বাধ্য করার রন্য ব্যাপক পভরসররর �াভতির ব্যবস্া রাখা।

3. ইচ্াক্বরুদ্ধভালব বিরি বুঝায় চকারনা শ্ভমরকর চকারনা কার চনয়ার চষেরত্র িার স্াধীন ও অবভহি সমিভির এবং চযরকারনা 
সময় কার চেরড় চরি যাওয়ার চষেরত্র িার স্াধীনিার অনুপভস্ভি।
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শ্রক্মলকর সুরষিা

নযেো�যে ও ননলিক লনগেো�

বনভিক ভনরয়াগ হরিা একরন শ্ভমকরক ন্যায্যিারব, স্ছেিার সারথ এবং চযাগ্যিার ভি ভত্রি সম্পৃক্ত করার প্রভক্য়া। ILO এর ন্যায্য 
ভনরয়াগ সংক্ান্ত সাধারণ নীভিমািা এবং কায্পভরচািনার ভনরে্�াবিী প্রচার করর চয ভনরয়াগ এমনিারব হওয়া উভচি যা 
আন্তর্াভিকিারব স্ীকৃি মানবাভধকাররর প্রভি সমিান চেখায়, এরক সুরভষেি রারখ এবং িা পূরণ করর। 

ইনভস্টটিউট �র ভহউম্যান রাইটস অ্যান্ড ভবররনস এর ময্াোপূণ্ অভিবাসরনর রন্য ঢাকা নীভিমািা হরিা ভনরয়ারগর রায়গা চথরক 
এবং কম্সংস্ারনর পুররা সময়কািব্যাপী অভিবাসী শ্ভমকরের অভধকাররর প্রভি সমিান বৃভধের রন্য মানবাভধকার চকভ্রিক একরসট 
নীভিমািা।

ভনরচ ১০টি ঢাকা নীভিমািার উপর আরিাকপাি করা হরয়রে:

প্রভিকারর অ্যারক্সস প্রোন করা হয়

কমস্ংস্ান পভরবি্রনর স্াধীনিারক সমিান করা হয়, ভনরাপরে চ�রি আসার ভনচিয়িা ররয়রে

৯

১০

অভিবাসী শ্ভমকরের সকি চুভক্ত সুস্পষ্ট এবং স্ছে হরয় থারক২

নীভিমািা এবং কম্পধেভিসমূহ অন্তি্ুভক্তমূিক হরয় থারক৩

অভিবাসী শ্ভমকরের চকারনা পাসরপাট ্অথবা পভরচরয়র কাগরপত্র চররখ চেয়া হয় না৪

মরভুর ভনয়ভমিিারব, সরাসভর এবং সময়মি পভরর�াধ করা হয়৫

শ্ভমকরের প্রভিভনভধরত্বর অভধকাররর প্রভি সমিান চেখারনা হয়৬

কাররর পভররব� ভনরাপে ও সরন্তাষরনক৭

বসবারসর পভররব� ভনরাপে ও সরন্তাষরনক৮

অভিবাসী শ্ভমকরের চকারনা ভ� চার্ করা হয় না১

মূ� নীক্ি A সমান আচরণ, চকারনা ববষম্য নয় 

মূ� নীক্ি B সকি শ্ভমক কম্সংস্ান আইরনর অধীরন সুরষো উপরিাগ করর

ব্যবসা ও মানবাক্ধকার

লিউ লিলিগজন্স

'ভডউ ভডভিররন্স' �ব্দটি ভেরয় বুঝায় এমন প্রভক্য়াসমূহ সম্পন্ন করার চিমান োয়বধেিা চযগুরিা মানবাভধকার িঙ্ঘন �নাক্ত করর, 
প্রভিররাধ করর, প্র�ভমি করর এবং এর রন্য রবাবভেভহিা করর। এই প্রভক্য়াসমূরহর মরধ্য প্রকৃি ও সম্ভাব্য মানবাভধকাররর 
প্রিাবসমূহ মূি্যায়ন করা, অনুসন্ধারনর �িা�ি অন্তি্ুক্ত করা এবং এর উপর ভি ভত্ করর কার করা, প্রভিভক্য়াগুরিা ট্্যাক করা, 
এবং ভকিারব প্রিাবগুরিা চমাকারবিা করা হরছে চস ভবষরয় চযাগারযাগ রষো করা অন্তি্ুক্ত থাকরি হরব।

UNGP সুপাভর� করর চয রাষ্ট্রগুরিার উভচি চযখারন যথাথ্ হয়, রাষ্ট্র্রীয় সংস্াগুরিার রন্য এবং িারের সহায়িা ও ব্যবসা পারছে এমন 
ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিার রন্য মানবাভধকার সংক্ান্ত ভডউ ভডভিররন্স আব�্যক করার বাড়ভি পেরষেপ গ্রহণ করা। এধররনর পেরষেপ 
সরকাভর সংস্া এবং রাষ্ট্র্রীয় মাভিকানাধীন অথবা রারষ্ট্রর ভনয়ন্ত্রণাধীন, অথবা রারষ্ট্রর কাে চথরক উরলেখরযাগ্য সহায়িা এবং রাষ্ট্র্রীয় 
সংস্াগুরিার কাে চথরক চসবা চপরয় আসা ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিার দ্ারা মানবাভধকার িঙ্ঘরনর ভবরুরধে সুরষো ভেরি সাহায্য কররব।

অল�গ�ো� লনষ্প লত্তে ্দ্ধলি 

অভিরযাগ ভনষ্প ভত্র পধেভি ও প্রভিকার হরিা UNGP এর গুরুত্বপূণ্ ভবষয় এবং সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা অপরাধমূিক চ�াষণ 
চমাকারবিায় একটি কায্কর প্রভিভক্য়ার গুরুত্বপূণ্ অং�। অভিরযাগ ভনষ্প ভত্র পধেভি বিরি চবাঝায় এমন আনুষ্াভনক, আইভন বা 
অ-আইভন প্রভক্য়াসমূহ চযগুরিা ভনভে্ষ্ট ব্যবসাভয়ক কায্কিাপ ও কায্পভরচািনা দ্ারা চনভিবাচকিারব প্রিাভবি হওয়া ব্যভক্ত, শ্ভমক 
অথবা কভমউভনটিগুরিা ব্যবহার কররি পারর। 

UNGP উরলেখ করর চয মানবাভধকাররর প্রিারবর অবনভির কারণ হরয়রে অথবা এরষেরত্র িূভমকা চররখরে বরি �নাক্ত হওয়া চকারনা 
সংস্ারক অব�্যই প্রিাব প্রভিকাররর ব্যবস্া কররি হরব, অথবা একারর সহরযাভগিা কররি হরব। প্রভিকার ভবভিন্ন রূরপ হরি পারর, 
চযমন ষেভি পুনরায় না ঘটা ভনভচিি কররি পেরষেপ গ্রহণ, আনুষ্াভনকিারব ষেমাপ্রাথ্না, ষেভিপূরণ প্রোন, অথবা চকারনা ভনভে্ষ্ট 
ভক্য়াকিাপ বন্ধ করর চেয়া।

লনগেো�দোিো অরপ ্লেগশোধ কেগবন নীলিমোিো

ভনরয়াগোিা অথ্ পভরর�াধ কররবন নীভিমািা অনুযায়ী চকারনা শ্ভমরকর চাকভরর রন্য অথ্ পভরর�াধ করা উভচি নয়; ভনরয়াগ 
সংক্ান্ত খররচর িার শ্ভমক নয় বরং ভনরয়াগোিা বহন কররবন। ভনরয়ারগর সারথ সম্পৃক্ত খরচ ও ভ�, অভিবাসী শ্ভমকরের ভনরস্ 
কভমউভনটি চথরক কম্স্রি যাওয়ার ভ্রমণ ও প্রভক্য়াকররণর োয়-োভয়ত্ব ভনরয়াগোিা বহন কররবন, এর পা�াপাভ� যভে স্ান 
পভরবি্ন স্ায়ীিারব না হরয় থারক িাহরি শ্ভমকরের চ�রি যাওয়ার সারথ সম্পৃক্ত খরচও ভনরয়াগোিা বহন কররবন। 

ভনরয়াগোিা অথ্ পভরর�াধ কররবন নীভিমািা UNGP এর সারথ ঐক্যমরি ররয়রে এবং এটি রাভিসংরঘর সকরির রন্য 
সরন্তাষরনক কম্স্ি ভবষয়ক চটকসই উন্নয়ন িষে্যমাত্রা ৮.৭ অর্রনর একটি গুরুত্বপূণ্ ধাপ। এই পধেভি অভিবাসী শ্ভমকরের 
সুরভষেি রাখরব এবং ববভশ্বক সাপ্াই চচইরন চরারপূব্ক শ্রমর ভ�কার হওয়ার ঝঁুভক প্রভিহি কররব। 
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সাপ্াই স্চইনগুল�ালি ঘটা স্শাষলণর ক্বরুলদ্ধ প্রক্িক্রিয়া স্রারদার 
করার স্ষিলরে সরকারগুল�ার করণীয় অলনক ক্কেু রলয়লে। এগুল�ার 
মলধ্য রলয়লে:

• স্নিৃত্ব স্দয়ার মাধ্যলম দষৃ্টান্ত হওয়া এবং িালদর ক্নলরলদর 
সরকাক্র খালির ক্নলয়ালগর মাধ্যলম স্সরা অনুশী�নগুল�ালক 
উৎসাক্হি করা

• বে মালপর ক্নলয়াগদািা ক্হলসলব বারালরর উপর সরকালরর 
প্রভাবলক ইক্িবাচক পক্রবি্ন আনার রন্য ব্যবহার করা

• আইক্ন ও নীক্িগি অবকাঠালমা স্রারদার করা, এবং 

• সলচিনিা বৃক্দ্ধ করলব এবং সষিমিা গলে িু�লব এমন উলদ্যাগ 
গলে স্িা�া

সরকারগুল�া কী করলি পালর? স্নিৃত্ব স্দয়ার মাধ্যলম দষৃ্টান্ত হওয়া এবং স্সরা অনুশী�নগুল�ালক উৎসাক্হি করা

সরকারগুরিা িারের ভনরররের ভনরয়ারগর চষেরত্র চ�াষরণর ঝঁুভক চমাকারবিা করার চষেরত্র চনিৃত্ব চেয়ার মাধ্যরম েষৃ্টান্ত হওয়ার দ্ারা 
িারিা অনু�ীিনগুরিার একটি সুস্পষ্ট মানেডে ভনধ্ারণ কররি পারার মরিা একটি অভদ্িীয় অবস্ারন ররয়রে। ভবশ্বব্যাপী, 
সরকারগুরিা এধররনর স্প্ররণাভেি পেরষেরপর প্রভি ক্মবধ্মান অগিীকারাবধেিা চেখারছে। সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষণ 
চমাকারবিায় একটি �ভক্ত�ািী ও ব্যাপক সরকাভর পেরষেপ ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিা এবং নাগভরক সমাররর রন্য িারিা অনু�ীিরনর 
একটি েষৃ্টান্ত ভহরসরব িূভমকা রাখরি পারর। উরলেখরযাগ্য পভরমাণ পণ্য ও পভররষবা সংগ্রহকারী ভহরসরব সরকারগুরিারক িারের 
ভনরস্ সংগ্রহ প্রভক্য়া এবং ভবভনরয়ারগর সাপ্াই চচইন খারির মানব পাচার ও চ�াষরণর ভেরক নরর চেয়ার রন্য উৎসাভহি করা 
হরছে। সরকারগুরিা িারের সাপ্াই চচইনগুরিারি এমন অঞ্চিগুরিা �নাক্ত করার পেরষেপ গ্রহণ কররি পারর চযগুরিা মানব পাচার 
ও চ�াষরণর উচ্চ ঝঁুভকরি থাকরি পারর। এই উচ্চ ঝঁুভকপূণ্ অঞ্চিগুরিা কায্করিারব �নাক্তকররণর �রি সরকারগুরিা এই 
ঝঁুভকসমূহ মূি্যায়ন ও চমাকারবিার রন্য টারগ্টকৃি পেরষেপ গ্রহণ কররি সষেম হরব।

ক্নউক্র�্যান্ড: বনক্িক ও স্টকসই কম্ অনুশী�ন সংরিান্ত ক্নলদ্শনা

ভনউভরি্যান্ড সরকার বনভিক ও চটকসই কম্ অনু�ীিনসমূরহর মাধ্যরম শ্ভমকরের সারথ ন্যায্য আচরণ করার ভবষয়টি 
বাতিবায়রনর রন্য ব্যবসা প্রভিষ্ান ও সরকাররক প্রিাভবি করার রন্য সংস্ানসমূরহর একটি সমষ্টি প্রস্তুি করররে। 
ভনরয়াগকারী, সংগ্রহকারী, রি্যাঞ্চাইরার, এবং ভরকু্টকারীরের রন্য এই সংস্ানগুরিা কম্সংস্ারনর মানেডেসমূহ এবং শ্ভমক 
ও মানবাভধকাররর ঝঁুভকর উপর চরার চেয়। এই সংস্ানগুরিা ভনউভরি্যারন্ডর একটি নিুন সম্প্রসাভরি �িা�ি সংগ্রহ ভবভধ 
'ভনউভরি্যারন্ডর শ্ভমকরের কম্পভররব� উন্নিকরণ' এর বাতিবায়রনর সারথও সংভলিষ্ট, চযটি ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিার রন্য 
উচ্চ ঝঁুভকপূণ্ ভ�ল্পগুরিারি শ্ভমকরের কম্পভররব� উন্নি করার প্রি্যা�া বৃভধে করর।

সিংস্োনগুগিোে মগধযে েগেগে:

কম্সংস্ালনর মানদণ্ড সংরিান্ত 
স্চকক্�স্

কমপ্ারয়ন্স মূি্যায়ন করার রন্য 
ভনরয়াগোিারা অনুসরণ কররি পাররবন 
এমন একটি সম্পােনারযাগ্য চচকভিস্ট।

কম্সংস্ালনর মানদণ্ড সংরিান্ত 
ক্নলদ্ক্শকা

চচকভিরস্টর সারথ ব্যবহাররর রন্য একটি 
ভনরে্ভ�কা যার মরধ্য কম্সংস্ারনর 
মানেরডের সারথ সম্পভক্ি আইরনর 
প্রাসভগিক ব্যাখ্যাও অন্তি্ুক্ত ররয়রে।

সহায়ক ধাপসমূহ

সাপ্াই চচইন খারি শ্ভমক অভধকাররর 
রন্য ঝঁুভকপূণ্ ভবষয়গুরিা �নাক্ত করা 
এবং চসগুরিা কভমরয় আনার রন্য 
সংগ্রহকারীরা প্রাথভমক পেরষেপ ভনরি 
পাররন।

সংগ্রহ প্রক্রিয়া

সাপ্াই চচইন খারি কম্সংস্ারনর 
মানেডেগুরিা চমরন চিার ভবষয়টি 
ভনভচিি কররি সাহায্য করার রন্য সংগ্রহ 
প্রভক্য়ার মরধ্য বাতিবায়ন করা চযরি 
পারর এমন পেরষেপসমূহ। 

ঝঁুক্কপূণ্ ক্বষয়সমূলহর সারক্ণ

নন-কমপ্ারয়রন্সর চষেত্রগুরিা �নাক্ত 
কররি সাহায্য কররব এমন ঝঁুভকপূণ্ 
ভবষয়সমূহ

প্রশক্মিকরলণর িাক্�কা

ঝঁুভক মূি্যায়রনর পরর ভবরবচনা করার 
রন্য প্রশ্নসমূহ।

ফ্্যাঞ্চাইরার-এর রন্য ক্নলদ্শনা

রি্যাঞ্চাইভররেররক চকানও রি্যাঞ্চাইভর 
চুভক্তর চময়ােররুড় কম্সংস্ারনর 
�ি্সমূহ চমরন না চিার ঝঁুভক পয্রবষেণ 
ও ব্যবস্াপনা কররি সহায়িা করার 
রন্য টুিসমূহ 

ক্নলয়াগকারীলদর ক্বলবচ্য ক্বষয়সমূহ

চকারনা প্রাথমীরক আররকটি সংস্ায় 
পাঠারনার আরগ ভরকু্টকারী ও 
কম্সংস্ারনর োিািরের রন্য ভডউ 
ভডভিররন্স-এর প্রশ্নমািাসমূহ৷ 
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লনউলজিযেোন্ড সেকোে এই সিংস্োনগুগিো ভ��োগব প্রস্তুি কগেগে:

ভবে্যমান আন্তর্াভিক ও স্ানীয় ভনরে্�না সম্পরক্ গলবষণা।

িারের ভবে্যমান প্রভক্য়াসমূহ এবং খািভি ভত্ক ঝঁুভকসমূরহর সারথ সম্পভক্ি উচ্চ 
ঝঁুভকপূণ্ খািগুরিার সারথ সম্পৃক্ত হওয়া।

সংগ্রহ প্রভক্য়ায় অনু�ীিনসমূহ বাতিবায়নকারী সরকাভর সংস্াগুরিা চথরক ক্শষিা গ্রহণ 
করা।

চসরা অনু�ীিনগুরিা িুরি ধররে এমন সংস্াগুরিার সারথ পরামশ্ করা।

সংগ্রহ প্রভক্য়া, মানবাভধকার ও শ্ভমক অভধকার, এবং ভনচিয়িা সংক্ান্ত ভবর�ষজ্রের 
সারথ আল�াচনা করা।

উগদেশযে

ভনউভরি্যান্ড সরকার এই অভিপ্রায় ভনরয় প্রস্তুি করররে চয চসগুরিা:

 � শ্ভমকরের সারথ আচররণর চষেরত্র বনভিক ও চটকসই কম্ অনু�ীিনগুরিা বুঝরি পারা এবং প্ররয়াগ করার চষেরত্র 
ব্যবহারকারীরেররক সাহায্য কররব

 � শ্ভমকরের সারথ ন্যায্য আচররণর ভবষরয় চস্টকরহাল্াররের কাে চথরক বভধ্ি চাভহো সম্পরক্ সরচিনিা বাড়ারব, এবং

 � সংস্াগুরিা িারের প্রভিষ্ান ও সাপ্াই চচইরন শ্ভমকরের সারথ ন্যায্য আচরণ করা হরছে িা ভনরররা ভনভচিি হওয়ার রন্য 
চয পধেভিগুরিা গ্রহণ কররি পারর চসগুরিার রূপররখা প্রোন কররব।

কায্করিারব বাতিবায়ন করা হরি, এই সংস্ানগুরিা ভবশ্বব্যাপী শ্ভমকরের স্াস্্য, ভনরাপত্া, উৎপােন�ীিিা এবং সুস্িার 
উপর একটি ইভিবাচক প্রিাব চ�িরব।

�লবষযেি ্লেকল্পনো

ভনউভরি্যারন্ডর সরকাভর সংস্াগুরিা পভরষ্ার-পভরছেন্নিা চসবার রন্য ভনরয়ারগর চষেরত্র সম্প্রভি প্রকাভ�ি হওয়া সংস্ানগুরিা 
কারর িাভগরয়রে। সরকার এই সংস্ানগুরিা কারর িাগারনার মাধ্যরম এবং ভ�ল্পপ্রভিষ্ান ও সরকাভর সংস্াগুরিার সারথ 
সম্পৃক্তিার মাধ্যরম ভনরে্�নার বাতিভবক প্ররয়াগ সম্পরক্ ভ�খরে। এই সংস্ানগুরিা সংস্াগুরিার রন্য িারের ভনরররের 
প্রভিষ্ান এবং িারের সাপ্াই চচইরন শ্ভমক চ�াষণ চমাকারবিা এবং োয়বধেিার উরদের�্য পেরষেপ গ্রহণ শুরু করার চষেরত্র 
একটি উপকাভর অবস্ান ভহরসরব িূভমকা রাখরে। সংস্ানগুরিা অ্যারক্সস কররি অনুগ্রহ করর https://www.employment.
govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/ ওরয়বসাইট চেখুন৷

ব্যবসা, উদ্াবন এবং কম্সংস্ান ভবষয়ক মন্ত্রণািয় ভবভিন্ন খারির চনিৃস্ানীয়রের এবং সরকাভর সংস্াগুরিারক সংস্ানগুরিা 
প্ররয়ারগর চষেরত্র সহায়িা প্রোন করা অব্যাহি চররখরে এবং পভরচািক ও ভবভনরয়াগকারীরের রন্য সংরযাভরি ভনরে্�না 
প্রস্তুি কররে।

পরামশ্: এই পদ্ধক্ির স্ষিলরে সহলোক্গিা করুন

 �  সরকারগুরিা শ্ভমকরের চ�াষণ চথরক সুরভষেি রাখরি এবং চ�াষরণর ঘটনাগুরিার প্রভি সাড়া 
চেয়ার রন্য অন্যান্য সংস্ার ভবর�ষ েষেিারক কারর িাগারি পারর।

 �  সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষরণর ভবরুরধে একটি ভবস্তৃি ও �ভক্ত�ািী প্রভিভক্য়া প্রস্তুি করার 
রন্য সরকারগুরিা ভবর�ষজ্ আন্তর্াভিক সংস্া, স্নামধন্য এনভরও, একারডভমক এবং 
সামরনর সাভরর কম্কি্ারের পরাম�্ গ্রহণ কররি পারর।
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সরকাক্র সুক্বধা

সরকারগুরিার কারে ববভশ্বক সাপ্াই চচইরনর শ্ভমকরের সরন্তাষরনক কম্স্রির অ্যারক্সস ররয়রে এবং িারা চ�াষণ চথরক মুক্ত 
ররয়রেন ভনভচিি করার উরদের�্য সরবরাহকারীরের দ্ারা ইভিবাচক পভরবি্নরক পভরচাভিি কররি িারের সংগ্রহ সংক্ান্ত 
ভক্য়াকিাপরক কারর িাগারনার উরলেখরযাগ্য সুভবধা ররয়রে। সরকাভর খারির সংগ্ররহর আকার ও আওিার কাররণ সরকারগুরিা 
সরকার, ব্যবসা প্রভিষ্ান, এবং ভবস্তৃি কভমউভনটির সব্তিরর িারিা অনু�ীিন েভড়রয় চেয়ার মরিা একটি অভদ্িীয় অবস্ারন ররয়রে।

সহগ�োল�িো

এই RST যুক্তরারষ্ট্রর সরকাভর সংস্াসমূহ এবং এনভরও অং�ীোররের ঘভনষ্ সহরযাভগিার মাধ্যরম প্রভিভষ্ি হরয়রে। যুক্তরাষ্ট্র 
সরকার চমড ইন এ ভরি ওয়াল্্ এবং অ্যাসরপন ইনভস্টটিউট এর সারথ কার করার পা�াপাভ� প্রধানি সাপ্াই চচইন ব্যবস্াপনা 
ভবষয়ক এনভরও, চিরাইট এর সারথ সহরযাগী হরয় কার করররে। RST প্রস্তুি করার চষেরত্র যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও চিরাইট 
মানব পাচার চথরক চবঁরচ ভ�রর আসা ব্যভক্তরের এবং অন্যান্য চবসরকাভর খাি এবং নাগভরক সমাররর চস্টকরহাল্াররের 
মিামিরক গুরুত্ব ভেরয়রে।

যুক্তরাষ্ট্র এনভরওগুরিার প্ররচষ্টায় অথ্ায়ন করররে এবং চকাম্পাভনগুরিা, চ�ডাররি কন্টাক্টর, চ�ডাররি সংগ্রহ ও কন্টাভক্টং 
চপ�ারীবী, আইনরীবী, ভবভনরয়াগকারী, চিাক্তা এবং ভনরররের সাপ্াই চচইরনর অি্যন্তরর অববধ অভিবাসী আনয়রনর 
সমস্যাটি চমাকারবিা কররি ইছুেক অন্যান্যরের সারথ RST প্রস্তুি কররি চিরাইট ভনভবড়িারব কার করররে।

�লবষযেি ্লেকল্পনো

সরকাভর ও চবসরকাভর উিয় খারির সাপ্াই চচইন সম্পভক্ি নিুন নিুন ভ�ল্পরক অন্তি্ুক্ত করার রন্য RST অব্যাহিিারব 
ভববভি্ি ও সম্প্রসাভরি হরছে। বি্মারন ববভচত্র্যময় চবসরকাভর ভনরাপত্া খারির চাভহো পূররণ একরসট নিুন টুি প্রস্তুি করা 
হরছে। এই নিুন টুিগুরিার ভবপণন ও বন্টরনর চষেরত্র সহায়িা করার উরদের�্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি প্রভ�ষেণ ওরয়ভবনার 
প্রস্তুি করার কথা িাবরে।

RST একটি মূি্যবান সংস্ান বরি প্রমাভণি হরয়রে। ডাটা অ্যানাভিটিকস চথরক চেখা যায় চয সাইরটর ব্যবহার ক্ম� বৃভধে 
চপরয়রে যার মরধ্য ভবরশ্বর ভবভিন্ন চে� চথরক নিুন ব্যবহারকারী এবং চ�রি আসা ব্যবহারকারীরা ররয়রেন। এই অনিাইন 
প্াট�ম্টির ভনি্ুি ডাটা চেখারনা এবং হািনাগাে থাকার রন্য যুক্তরারষ্ট্রর চস্টট ভবিারগর অব্যাহি আভথ্ক সংস্ারনর চযাগান 
এবং ভবষয়ভিভত্ক ভবর�ষজ্রের অবোরনর প্ররয়ারন হয়। RST অ্যারক্সস কররি অনুগ্রহ করর ভিভরট করুন https://www.
responsiblesourcingtool.org/  

মাক্ক্ন েুক্তরাষ্ট্র: স্রসপক্সিব� স্সাক্স্ং টু�

মাভক্ন যুক্তরারষ্ট্রর চরসপভন্সবি চসাভস্ং টুি (RST) হরিা একটি অনিাইন প্াট�ম্ চযখারন চ�ডাররি কন্টাক্টররের, অভধগ্রহণ 
কম্কি্ারের এবং ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিারক সাপ্াই চচইরন মানব পাচার �নাক্ত করা, প্রভিররাধ করা এবং চমাকারবিা করায় 
সাহায্য করার রন্য সংস্ানসমূহ ররয়রে। যুক্তরারষ্ট্রর অববধ অভিবাসী আনয়ন ভবষয়ক েপ্তর স্ীকৃভি ভেরয়রে চয চবসরকাভর 
খারির চকাম্পাভনগুরিা এবং অন্যান্য চস্টকরহাল্াররা িারের ববভশ্বক সাপ্াই চচইরনর মরধ্য মানব পাচার �নাক্ত করা, 
প্রভিররাধ করা, এবং চমাকারবিা করার চষেরত্র সহায়িা চচরয়ভেরিন। RST প্রস্তুি করার উরদে�্য ভেি এই সংস্ানগুরিা চযন 
সরকাভর ও চবসরকাভর উিয় খারির সংগ্রহ প্রভক্য়ারক উপকৃি কররি পারর এবং অবভহি কররি পারর িা ভনভচিি করা।

ভেস্লন্সবি ভসোলসপিং টুগিে গুরুত্ব্রূপ নবলশষ্যেসমূহ

RST এর মরধ্য মানব পাচাররর ঝঁুভকর সারথ সম্পৃক্ত ১১টি গুরুত্বপূণ্ খাি এবং ৪৩টি পণ্যদ্রব্যর ভবষরয় গিীর পয্ারিাচনা 
করা হরয়রে এবং এোড়াও সী�ুড এবং সাধারণ খাবার ও পানীয় খারির রন্য ১০টি ভবস্তৃি ঝঁুভক-ব্যবস্াপনা টুি এবং 
চসইসারথ িাগসই টুি অন্তি্ুক্ত ররয়রে। ২০১৬ সারি চািু হওয়ার পর চথরক এই প্াট�ম্টি প্রভি বের আপরডট করা হরয় 
থারক, যার মরধ্য নিুন সুভনভে্ষ্ট খািভিভত্ক টুিগুরিার সংরযারনও অন্তি্ুক্ত ররয়রে৷

RST ব্যবহারকারীরের একটি ভবনামূরি্য, সহরর অ্যারক্সসরযাগ্য এবং চক্রিীিূি িরথ্যর উৎস সরবরাহ করর। এই প্াট�ম্ 
ব্যবহারর উৎসাভহি করার মাধ্যরম যুক্তরাষ্ট্র সরকাররর িষে্য হরিা �ভক্ত�ািী নীভিমািা সৃষ্টিরি সহায়িা করা, ভ্রিভনং ও 
মূি্যায়ন উন্নি করা, এবং ববভশ্বক সাপ্াই চচইরনর মরধ্য কমপ্ারয়ন্স ব্যবস্াপনা বভধ্ি করা।

RST এর মাধ্যরম অনিাইরন ভনম্নভিভখি টুিগুরিা িি্য ররয়রে:

নমুনা আচরণভবভধ৷ নমুনা চিন্ডর চুভক্ত।

অভিবাসী শ্ভমকরের 
সাষোিকার গ্রহণ সম্পভক্ি 
টুি।

সরবরাহকারী ও 
সাবকন্টাক্টররের আত্ম-
মূি্যায়রনর নমুনা।

শ্ভমক ভনরয়াগোিারের ভ্রিভনং 
ও মূি্যায়ন সম্পভক্ি টুি।

যুক্তরারষ্ট্রর চ�ডাররি 
অভধগ্রহণ ভবধারনর রন্য 
নমুনা কমপ্ারয়ন্স পভরকল্পনা: 
অববধ অভিবাসী আনয়রনর 
ভবরুরধে িড়াই করা।

পরামশ্: সষিমিা গলে স্িা�ার স্ষিলরে আপক্ন স্কাথায় সাহাে্য 
করলি পারলবন িা ক্বলবচনা করুন

 � সরকারগুরিা সরকাভর পণ্য ও চসবাসমূরহর সরবরাহকারীরের সারথ সমথ্নমূিক, স্ছে ও 
সহরযাভগিাপূণ্ সম্পক্ গরড় চিািার পেরষেপ গ্রহণ কররি পারর, চযমন সরবরাহকারীরের 
চ�াষরণর ঝঁুভকসমূরহর ব্যাপারর উ্মুক্ত মরনািাব চপাষণ কররি উৎসাভহি করা।

 � সরবরাহকারীরের সুস্পষ্টিারব প্রি্যাভ�ি ভবষয়গুরিা সম্পরক্ অবভহি করা, চযমন চুভক্তর 
চষেরত্র এবং আরগ চথরক চযাগ্য হওয়ার অন্যান্য প্রাসভগিক পধেভিগুরিারি চ�াষরণর ভবষয়টিরক 
সুভনভে্ষ্টিারব চমাকারবিা করা হরছে িা ভনভচিি করার মাধ্যরম।

 � উচ্চ ঝঁুভকপূণ্ সরবরাহকারীরের উপর গুরুত্ব আররাপ করর সরকাররর প্রভিভক্য়ার িষে্য 
ভনধ্াররণ সাহায্য করার রন্য সরবরাহকারীরের সম্পৃক্ত করার চকৌ�ি প্রস্তুি করা।

2928 সাপ্াই চেইনগুল�ালে ঘটা চ�াষণ চ�াকালে�ার জন্য ভাল�া অনুশী�লনর উদাহরণসমূলহর সংক্ষিপ্তসারবাক্� প্রক্রিয়া



আইক্ন ও নীক্িগি অবকাঠালমা স্রারদার করা

সরকারগুরিা আইন প্রণয়ন সংক্ান্ত উরে্যাগগুরিার মাধ্যরমও অথ্পূণ্ পভরবি্ন পভরচাভিি কররি পারর। মরবুি আইভন কাঠারমা 
সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষরণর প্রভি একটি �ভক্ত�ািী ও কায্কর প্রভিভক্য়ায় ভিভত্ ভহরসরব কার করর। সরকারগুরিা আইন 
প্রণয়রনর কাঠারমা �ভক্ত�ািী করার রন্য চযসব গুরুত্বপূণ্ পেরষেপ গ্রহণ কররি পারর চসগুরিার মরধ্য ররয়রে:

 � অববধ অভিবাসী আনয়ন এবং চ�াষরণর ভবরুরধে িড়াই করর এমন একটি �ভক্ত�ািী চ�ৌরোভর ভবচাভরক কাঠারমা ও েডে ব্যবস্া 
বরায় রাখা।

 � আইভন ও নীভিগি কাঠারমাগুরিা চযন পাচার ও চ�াষরণর ভ�কার হওয়া িুক্তরিাগী অথবা ঝঁুভকরি ররয়রেন এমন ব্যভক্তরের 
সুরভষেি রাখরি এবং সহায়িা প্রোন কররি পারর িা ক্নক্চিি করা।

 � নিুন আইন প্রণয়রনর ভবষয়টি ক্বলবচনা করা, চযমন সাপ্াই চচইরনর স্ছেিা অথবা মানবাভধকার সংক্ান্ত ভডউ ভডভিররন্স 
আইনসমূহ চযগুরিা ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিার রবাবভেভহিা ও স্ছেিা বৃভধে কররব।

ক্বস্তৃি আওিালষিরে

এই আইন ৩,০০০ এর চবভ� 
বাভণভর্যক ও োিব্য প্রভিষ্ারনর 
উপর প্ররযার্য। ভবরেভ� এবং 
অর্রেভিয়ান প্রভিষ্ানগুরিা এর মরধ্য 
অন্তি্ুক্ত ররয়রে।

উর্্িন ব্যবস্াপনা কি্ৃপলষির 
অনুলমাদন

ভববৃভিগুরিা অব�্যই একটি 
চকাম্পাভনর প্রধান পভরচািনা পষ্ে 
কি্ৃক অনুরমাভেি হরি হরব, এবং 
একরন অনুরমাভেি প্রভিভনভধ দ্ারা 
স্াষেভরি হরি হরব।

ক্নলদ্শনা ও সহায়িা

অর্রেভিয়ান সীমান্তরষেী বাভহনীর 
আধুভনক োসত্ব ভবষয়ক ব্যবসাভয়ক 
সম্পৃক্তিা ইউভনট ভররপাট্কারী 
প্রভিষ্ানগুরিারক সহায়িা ও পরাম�্ 
প্রোরনর রন্য প্রভিভষ্ি হরয়রে।

প্রকাশ্য রবাবক্দক্হিা

এই আইন মানরি ব্যথ্ হওয়া 
প্রভিষ্ানগুরিারক সংভলিষ্ট মন্ত্রী 
প্রকার�্য �নাক্ত কররি পাররবন।

সগেিনিো বৃলদ্ধ কেো

২০১৯ সারির রানুয়াভর মাস চথরক এই ইউভনট অর্রেভিয়াব্যাপী এবং চের�র বাইররর ১৫০টির চবভ� সরচিনিা বৃভধেমূিক 
ইরিরন্ট অং�গ্রহণ করররে। ২০১৯ সারির রনু মারস অর্রেভিয়ান সরকার ১৮টি চের�র ৪০০ রন প্রভিভনভধ ভনরয় একটি 
রািীয় আধুভনক োসত্ব সরমিিরনর আরয়ারন করর। এই সরমিিরন এই আইরনর ভররপাটি্ং এর আবভ�্যকিা এবং ভকিারব 
সরকার ও ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিা আধুভনক োসরত্বর ভবষয়টি চমাকারবিার রন্য একসারথ কার কররি পারর চস ব্যাপারর 
আরিাচনার উরদের�্য ভবর�ষজ্রের একভত্রি করা হয়। 

ইউভনটটি এোড়াও অর্রেভিয়ান সরকাররর ভবভিন্ন পয্ারয় আধুভনক োসত্ব সম্পরক্ সরচিনিা বৃভধে কররি এবং আধুভনক 
োসত্ব সংক্ান্ত ঝঁুভকসমূহ চমাকারবিায় সরকাভর কম্কি্ারের সষেমিা গরড় িুিরি ভনভবড়িারব কার কররে। ২০২০ সারির 
ভডরসম্বর মারস অর্রেভিয়ান সরকার এটির প্রথম কমনওরয়িথ আধুভনক োসত্ব ভববৃভি প্রকা� করর, চযখারন সরকাভর ভনরয়াগ 
প্রভক্য়ার চষেরত্র আধুভনক োসত্ব চমাকারবিায় এর প্ররচষ্টার রূপররখা িুরি ধরা হয়।

�লবষযেি ্লেকল্পনো

এই আইরন এটির কায্কাভরিা পয্ারিাচনার রন্য ভিন বের সময় চেয়া হরয়রে। এটি স্ীকৃভি চেয় চয সাপ্াই চচইরনর 
স্ছেিার মধ্য ভেরয় আধুভনক োসরত্বর সারথ িড়াই করার ববভশ্বক প্ররচষ্টা এখরনা প্রাথভমক পয্ারয় ররয় চগরে এবং ভনভচিি 
করর চয িভবষ্যি পভরভস্ভির আরিারক এই আইরনর কায্কাভরিা মূি্যায়ন করা যারব। অর্রেভিয়ান সরকার ২০২২ সারি এই 

ভিন বের পররর পয্ারিাচনা সম্পন্ন কররব।

অল্রেক্�য়া: আধুক্নক দাসত্ব আইন ২০১৮

অর্রেভিয়ান সরকার আধুভনক োসত্ব আইন ২০১৮ (ভস-িম) (ে্যা অ্যাক্ট) এর মাধ্যরম ববভশ্বক সাপ্াই চচইরনর মরধ্য থাকা 
আধুভনক োসরত্বর ভবরুরধে িড়াই কররে। এই আইরন অর্রেভিয়ান বারারর কায্পভরচািনাকারী ৩,০০০ এর অভধক বৃহৎ 
ব্যবসা প্রভিষ্ারনর রন্য িারের আধুভনক োসত্ব সংক্ান্ত ঝঁুভকসমূহ মূি্যায়ন ও চমাকারবিায় গৃহীি পেরষেপসমূরহর ভববরণ 
ভেরয় বাভষ্ক আধুভনক োসত্ব সংক্ান্ত ভববৃভি প্রকা� করা আব�্যক করা হরয়রে। এই আইরন আধুভনক োসত্ব ভবষরয় ব্যবসা 
প্রভিষ্ানগুরিার গৃহীি পেরষেপ সম্পরক্ সুস্পষ্ট মানেডে ভনধ্ারণ করর চেয়া হরয়রে এবং ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিা ভকিারব 
িারের কায্পভরচািনা ও সাপ্াই চচইন ব্যবস্াপনা করর চস ব্যাপারর রবাবভেভহিা িিব করার মাধ্যরম পভরবি্ন ভনরয় আসাই 
হরিা এর িষে্য। ভবরশ্ব প্রথমবাররর মরিা এই আইনটি কমনওরয়িথ অব অর্রেভিয়ার চষেরত্রও প্ররযার্য হরছে, চযখারন ব্যবসা 
প্রভিষ্ানগুরিার আধুভনক োসত্ব ভববৃভির রন্য ভনধ্ারণ করর চেয়া একই ভবষয়গুরিা িুরি ধররব এমন একটি কমনওরয়িথ 
আধুভনক োসত্ব ভববৃভি বাভষ্কিারব প্রকা� করা আব�্যক করা হরয়রে।

আইন প্ররেন

অর্রেভিয়ান সরকার কভমউভনটির সারথ ১০ মাসব্যাপী একটি সহরযাভগিামূিক ও ভবস্তৃি পরাম�্ প্রভক্য়ার মাধ্যরম এই 
আইনটি প্রস্তুি করররে। এই পরাম�্সমূরহর মরধ্য একটি ভবতিাভরি আরিাচনাপত্র, চস্টকরহাল্াররের রমা চেয়া ৯৯টি ভিভখি 
নভথ, এবং ১৭০ ররনর চবভ� ব্যবসা ও নাগভরক সমার ভবষয়ক ভবর�ষজ্ ব্যভক্তর সারথ ১৬টি চগািরটভবি পরাম�্ ববঠক 
অন্তি্ুক্ত ররয়রে। অর্রেভিয়া এর অর্রেভিয়ান সীমান্তরষেী বাভহনীর আধুভনক োসত্ব ভবষয়ক ব্যবসাভয়ক সম্পৃক্তিা ইউভনট 
(ে্যা ইউভনট) এর মাধ্যরম এই আইনটি বাতিবায়রনর উরদের�্য ব্যবসা প্রভিষ্ান এবং নাগভরক সমাররর সারথ 
সহরযাভগিাপূণ্িারব কার কররে। এোড়াও ভকিারব এই আইরনর সারথ সগিভি রষো কররি হরব চস ব্যাপারর ভররপাটি্ং 
সত্তাগুরিার রন্য ভনরে্�না প্রস্তুি কররি ইউভনটটি ব্যবসা ও নাগভরক সমার ভবষয়ক ভবর�ষজ্রের সারথ ভনরয় কার করররে।

আইনটিে গুরুত্ব্রূপ নবলশষ্যেসমূহ

সুস্পষ্ট ক্রলপাটি্ং স্রেশলহাল্ড

১০০ ভমভিয়ন অর্রেভিয়ান ডিাররর 
অভধক সামষ্টিক বাভষ্ক আয় ররয়রে 
অর্রেভিয়ার অি্যন্তরর 
কায্পভরচািনা করা এমন সকি 
সত্তারক এটি অব�্যই চমরন চিরি 
হরব।

স্কন্দীয় প্রকাশনা

ভববৃভিগুরিা একটি অনিাইন 
চরভরস্টারর প্রকা� করার রন্য 
সরকাররর কারে রমা চেয়া হয়।

বাধ্যিামূ�ক ক্রলপাটি্ংলয়র শি্

সকি ভববৃভিরি অব�্যই একই 
বাধ্যিামূিক ভররপাটি্ংরয়র �ি্ ভনরয় 
কথা বিরি হরব।

সরকালরর কালে আলবদন

অর্রেভিয়ান সরকাররর রন্যও 
বাভষ্ক আধুভনক োসত্ব ভববৃভি প্রস্তুি 
করা আব�্যক।

পরামশ্: প্রক্শষিণ এবং সলচিনিা বৃক্দ্ধলক উৎসাক্হি করুন

 � সরকাভর কম্কি্ারা িারের ভনরররের এররভন্সর মরধ্য চ�াষণ সম্পরক্ সরচিনিা বৃভধে কররি 
পাররন এবং ইভিবাচক অনু�ীিন, চযমন ভডউ ভডভিররন্স এর প্রচার কররি পাররন।

 � কমমীরের জ্ারনর পভরভধ বৃভধের রন্য অি্যন্তরীণ ও বভহরাগি প্রভ�ষেণ উপকররণর প্রসার 
ঘটারনা গুরুত্বপূণ্।

3130 সাপ্াই চেইনগুল�ালে ঘটা চ�াষণ চ�াকালে�ার জন্য ভাল�া অনুশী�লনর উদাহরণসমূলহর সংক্ষিপ্তসারবাক্� প্রক্রিয়া



থাই�্যান্ড: পাচার-ক্বলরাধী আইলনর সংলশাধন

থাইি্যারন্ডর অ্যাটভন্ চরনারররির েপ্তর ধারা ৬/১ এর অধীরন চরারপূব্ক শ্মরক একটি পৃথক চ�ৌরোভর অপরাধ ভহরসরব 
ভবরবচনা করার রন্য এর পাচার-ভবররাধী আইন সংর�াধরন কার কররে। এই সংর�াধনী চরারপূব্ক শ্রমর ভ�কার 
িুক্তরিাগীরের পাচাররর ভ�কার হওয়া অন্যান্য িুক্তরিাগীরের মরিা একই ধররনর আইভন সহায়িা প্রাভপ্তর সষেমিা ভেরি চায়। 
এই সংর�াধনীর মাধ্যরম থাইি্যারন্ডর িষে্য হরিা িুক্তরিাগীরের আইন প্ররয়াগকারী কি্ৃপষেগুরিার সারথ সহরযাভগিা কররি 
উৎসাভহি করা, যা অপরাধীরের কায্করিারব ভবচাররর মুরখামুখী কররি অবোন রাখরব। সভহংসিা চমাকারবিায় িাৎষেভণক 
ও কায্কর পেরষেপ গ্রহরণর মাধ্যরম, থাইি্যারন্ডর িষে্য হরিা চ�াষণমূিক পভরভস্ভিগুরিার আররা অবনভি ঘরট এমন 
চরাররবরেভতিমূিক শ্রমর অনু�ীিরন রূপ চনয়া প্রভিররাধ করা।

সিংগশোধনীটিে িক্যে

সংর�াভধি প্রভবধারনর উরদে�্য হরিা এটিরক একটি ব্যবহাভরক টুি ভহরসরব ব্যবহার করা যা পাচার এবং চরারপূব্ক শ্ম 
সংক্ান্ত অপরারধর ভবচাররর চষেরত্র সাহায্য কররি পাররব। এই সংর�াধনী ভনভচিি কররব চয চরারপূব্ক শ্রমর ভ�কার 
িুক্তরিাগীরা নিুন প্রভবধারনর আওিায় সমানিারব সুরভষেি থাকরব এবং সহায়িা িাি কররব। এই নিুন সংর�াধনীর 
আওিায় চরারপূব্ক শ্রমর ভ�কার িুক্তরিাগীরা অববধ অভিবাসী আনয়রনর ভ�কার হওয়া িুক্তরিাগীরের মরিা একই 
ধররনর আইভন সহায়িা পারবন। এর মরধ্য ররয়রে ষেভিপূরণ প্রোন এবং িারের িুক্তরিাগী অবস্ার �রি ঘটা অথবা এর 
সারথ সরাসভর সম্পক্যুক্ত অপরাধগুরিার রন্য ভবচাররর মুরখামুখী হওয়া চথরক চরহাই প্রোন করা। থাই সরকার এটি ভনভচিি 
কররি কার কররে যারি সংর�াভধি প্রভবধারনর আওিায় শ্ম চ�াষরণর ভ�কার িুক্তরিাগীরা, ভনয়ভমি বা অভনয়ভমি 
অভিবাসী ভনভব্র�রষ সকরিই সমানিারব সুরষো পান এবং সহায়িা িাি কররন।

স্কন আইলনর সংলশাধন করা হলচ্?

চরারপূব্ক শ্ম একটি গুরুির অপরাধ চযটির রন্য চরারারিা চ�ৌরোভর ভবচাভরক পেরষেপ গ্রহরণর প্ররয়ারন 
ররয়রে। বি্মারন থাইি্যারন্ড মানব পাচাররর �রি সৃষ্ট নয় এমন চরারপূব্ক শ্রমর রন্য �াভতি প্রোন করর এমন চকারনা 
সুভনভে্ষ্ট আইন চনই। চযৌন চ�াষরণর উরদের�্য মানব পাচাররর িুিনায় শ্ম চ�াষরণর উরদের�্য মানব পাচার �নাক্ত করা 
এবং এর রন্য ভবচাররর ব্যবস্া করার হারও অরনক কম। থাই সরকার পাচার-ভবররাধী আইরনর সংর�াধনীর মাধ্যরম 
এই ভবষয়টি চমাকারবিা কররি চাইরে।

পরামশ্: আইলনর মলধ্য ভুক্তলভাগীলদর রন্য সহায়িার ক্বষয়টি 
অন্তভ্ুক্ত করা

 � সরকারগুরিা িুক্তরিাগীরের সুরষো এবং সহায়িার ভবষয়টি ভকিারব আইরনর মরধ্য অন্তি্ুক্ত 
করা যায় িা ভবরবচনা কররি পারর।

�লবষযেি ্লেকল্পনো

সষিমিা গলে স্িা�া

চবসরকাভর ভনরয়াগ ও কম্সংস্ান সংস্াগুরিার শ্ম বারারর পািন করা গুরুত্বপূণ্ 
িূভমকার ভবষয়টি স্ীকার করর ভনরয় িারের রন্য একটি সুস্পষ্ট নীভি প্রস্তুি করা এবং 
সষেমিা গরড় চিািা।

ক্নলদ্শনা ও সহায়িা

সংর�াধনীর পভরপূরক ভহরসরব সুস্পষ্ট ভনরে্�না ও প্রভ�ষেণ প্রস্তুি করা। সামরনর সাভরর 
কমমীরের চরারপূব্ক শ্রমর ভ�কার িুক্তরিাগীরের মূি্যায়ন ও �নাক্ত করায় সহায়িা 
করার উরদের�্য চরারপূব্ক শ্রমর ভনরে্�কসমূরহর িাভিকা প্রস্তুি ও প্রচার করা হরব 
যারি চসই িুক্তরিাগীরেররক টারগ্টকৃি সহায়িা প্রোন করর থারক এমন সংস্াগুরিারি 
চর�ার করা যায়।

পক্রদশ্ন

চরারপূব্ক শ্রমর অনু�ীিরনর সারথ সংযুক্ত শ্ম আইরনর িঙ্ঘরনর ঘটনাসমূহ �নাক্ত 
করার প্ররচষ্টায় শ্ভমকরের পভরে�্ন করার গুরুত্বপূণ্ িূভমকার কথা প্রচার করা।

বক্ধ্ি সহলোক্গিা

সংভলিষ্ট সরকাভর কি্ৃপষেগুরিার মরধ্য সহরযাভগিা বৃভধে করা এবং চরারপূব্ক শ্রমর 
অপরাধগুরিার িেন্ত করার উরদের�্য শ্ম ও চ�ৌরোভর আইরনর সমন্বয় করা।

প্রক্শষিণ

উৎস ও গন্তব্য চের� সামরনর সাভরর কম্কি্ারের চরারপূব্ক শ্ম প্রভিররাধ করা এবং 
আইন প্ররয়াগ সম্পরক্ প্রভ�ষেণ প্রোনরক সহরির করার সুরযাগ অরন্বষণ করা। এই 
প্রভ�ষেণ আইন প্ররয়াগকারী কমমী, শ্ভমক ইন্সরপক্টর, চট্ড ইউভনয়ন, এবং নাগভরক 
সমাররর সংস্াগুরিারক প্রোন করা হরব।

3332 সাপ্াই চেইনগুল�ালে ঘটা চ�াষণ চ�াকালে�ার জন্য ভাল�া অনুশী�লনর উদাহরণসমূলহর সংক্ষিপ্তসারবাক্� প্রক্রিয়া



সলচিনিা বৃক্দ্ধ এবং সষিমিা গলে স্িা�া

সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষরণর ঝঁুভকসমূরহর প্রভি সাড়া চেয়ার রন্য স্িতঃস্ভূ ি্িারব এভগরয় আসা প্ররয়ারন। সরকারগুরিা 
পাচার এবং চ�াষরণর ঝঁুভক ও ভনরে্�কসমূহ সম্পরক্ সরকাভর কম্কি্ারের মরধ্য, চবসরকাভর খারি এবং ভবস্তৃি কভমউভনটিরি 
সরচিনিা বৃভধে কররি পারর। এোড়াও সরকারগুরিা ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিারক আররা িারিািারব চ�াষণ �নাক্ত করা এবং এর 
ভবরুরধে সাড়া চেয়ার রন্য প্রস্তুি কররি পারর, চযমন প্রভিকাররর সম্ভাব্য পথগুরিা সম্পরক্ সরচিনিা বৃভধের মাধ্যরম। 
সরকারগুরিারক ভ�ল্পখারির �ীষ্স্ানীয় কি্ৃপষে এবং যথাথ্ চষেরত্র ভবর�ষজ্ নাগভরক সমাররর সংস্াগুরিার সারথ সহরযাগী হরয় 
কার করার উৎসাহ চেয়া হরছে।

শ্রক্মকলদর সহায়িা ও সুরষিা প্রদান

শ্ভমকরেররক চ�াষণ চথরক রষো করাটা প্ররি্যক সরকাররর রন্য একটি অগ্রাভধকারমূিক ভবষয়। UNGP সুস্পষ্ট করর ভেরয়রে চয 
মানবাভধকাররর প্রিারবর অবনভির কারণ হরয়রে অথবা এরষেরত্র িূভমকা চররখরে বরি �নাক্ত হওয়া সংস্াগুরিারক অব�্যই প্রিাব 
প্রভিকাররর ব্যবস্া কররি হরব, অথবা এরষেরত্র সহরযাভগিা কররি হরব।

ইল্ালনক্শয়া: প্রেুক্ক্তগি ক্নলদ্শনা এবং স্ানীয় সরকালরর সষিমিা গলে স্িা�া

অববধ অভিবাসী আনয়রনর ঘটনাগুরিা আররা িারিািারব �নাক্ত করা এবং িার প্রভি সাড়া চেয়ার উরদের�্য স্ানীয় 
সরকারগুরিার রন্য প্রযুভক্তগি ভনরে্�না সরবরাহ করা এবং একটি সষেমিা গরড় চিািার কম্সূভচ স্াপরনর মাধ্যরম 
ইর্ারন�ীয় সরকার অববধ অভিবাসী আনয়রনর চষেরত্র স্ানীয় সরকাররর িূভমকারক চরারোর কররে।

উগদেশযে

এই উরে্যারগর িষে্য হরিা সরকাভর কম্কি্রের অববধ অভিবাসী আনয়রনর ভবপে সম্পরক্ উপিভধি উন্নি করা, এবং 
িুক্তরিাগীরের এবং চের� িারের পভরবাররক সুরভষেি রাখার চষেরত্র িারের সষেমিারক উন্নীি করা। এই কম্সূভচ অভিবাসীরা 
চযখান চথরক আরসন চসসব প্ররের�র চসা�্যাি সাভি্স এবং শ্ভমক চসবার রন্য োভয়ত্বপ্রাপ্ত সুভনভে্ষ্ট সরকাভর সংস্াগুরিারক 
টারগ্ট করররে।

এই কম্সূভচ স্ানীয় সরকারগুরিার রন্য চের�র বাইরর অববধ অভিবাসী আনয়রনর িুক্তরিাগী হরয়রেন এমন ইর্ারন�ীয় 
নাগভরকরের আররা িারিািারব সহায়িা করার উরদের�্য গুরুত্বপূণ্ ভবরবচ্য ভবষয়গুরিা ভবতিাভরিিারব অনুধাবন কররি পারার 
একটি সুরযাগ প্রোন করর। এর মরধ্য ররয়রে চের�র বাইরর ইর্ারন�ীয় ভম�নগুরিারি িি্য সুরষো ব্যবস্া সম্পভক্ি িরথ্যর 
পা�াপাভ� রািীয় ও আঞ্চভিক পয্ারয়র সরকাভর সংস্াগুরিার মরধ্য সমন্বয় প্রভক্য়া সংক্ান্ত িথ্য।

স্ানীয় আইন প্ররয়াগকারী কি্ৃপষেরক অববধ অভিবাসী আনয়রনর ঝঁুভকসমূহ ও �নাক্তকারী ববভ�ষ্ট্যগুরিা সম্পরক্ যি চবভ� 
ভ�ভষেি করর চিািা হরব িুক্তরিাগীরের িি িারিািারব সুরভষেি রাখা যারব। এই টারগ্টকৃি সষেমিা গরড় চিািার মাধ্যরম 
ইর্ারন�ীয় সরকার আ�া কররে িারা পুনব্াসন, প্রি্যাবাসন, এবং সংভলিষ্ট চে�গুরিার সারথ ভমরি প্রভিররারধর চযৌথ 
প্ররচষ্টার মাধ্যরম িুক্তরিাগীরের আররা িারিািারব সহায়িা কররি পাররব।

ভশখো লবষেগুগিো

ইর্ারন�ীয় সরকার স্ীকার করর চয আভথ্ক সংস্ান এবং অববধ অভিবাসী আনয়রনর ঘটনাগুরিা সামিারনার রন্য 
ভনরবভেি কমমী সংখ্যার সীমাবধেিার কাররণ চের�র ভকেু ভকেু অঞ্চরি অববধ অভিবাসী আনয়রনর ঘটনার প্রভি সাড়া চেয়া 
কঠিন হরি পারর।

এই চ্যারি্জগুরিা কাটিরয় উঠরি ইর্ারনভ�য়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণািয় রািীয় টাস্কর�াস্রক আঞ্চভিক সরকারগুরিার সষেমিা 
উন্নি করা, ভবর�ষ করর মানব সম্পে ও বারররটর ভবষরয় সষেমিা উন্নি করার উপায়সমূহ �নাক্ত কররি উৎসাভহি করর। 
একই সমরয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণািয় আঞ্চভিক সরকারগুরিারক এই সমস্যা সমাধারন সাহায্য করার রন্য আন্তর্াভিক সহরযাভগিা 
সবরচরয় কায্করিারব ব্যবহার কররব।

�লবষযেি ্লেকল্পনো

আঞ্চভিক সরকাররর কম্কি্ারের রন্য সষেমিা গরড় চিািার কম্সূভচর নক�া করার চষেরত্র ইর্ারনভ�য়া ভনরে্�নামূিক 
ভক্য়াকিারপর রন্য স্ট্যান্ডাড্ মভডউি প্রতিি কররে। এই মভডউিগুরিা ভবে্যমান ভনরে্�নার পভরপূরক ভহরসরব কার কররব। 
এোড়াও ইর্ারন�ীয় সরকার প্রযুভক্তগি ভনরে্�না বাতিবায়রন সরকাররর ভবভিন্ন সংভলিষ্ট সংস্াগুরিার সারথ অভধকির 
সহরযাভগিার সম্পক্ বিভরর ভবষয়টি ভবরবচনা কররে।

ক্ভলয়িনাম: ক্নলয়াগদািা সংস্াগুল�ার রন্য আচরণক্বক্ধ

ভিরয়িনাম শ্ভমকরেররক চের�র বাইরর কম্সংস্ারনর রন্য পাঠিরয় থারক এমন ভিরয়িনামী ভনরয়াগোিা সংস্াগুরিার রন্য 
একটি আচরণভবভধ প্রস্তুি করররে। ভনরয়ারগর রীভিসমূরহর মরধ্য চরারপূব্ক শ্ম এবং মানব পাচাররর ভ�কার হওয়ার ঝঁুভক 
ভবে্যমান থাকার ভবষয়টির স্ীকৃিস্রূপ ২০১০ সারি এই আচরণভবভধ প্রথম প্রস্তুি করা হরয়ভেি। এটি ভিরয়িনামী 
ভনরয়াগোিা সংস্াগুরিার রন্য চমরন চিা উভচি এমন চমৌভিক নীভিসমূহ প্রভিষ্া করর। আচরণভবভধটি ২০১৮ সারি ILO, 
IOM এবং UN উইরমন এর অং�ীোভররত্ব পভরমার্ন করা হয়।

উগদেশযে

এই উরে্যাগ ভবকার�র ভপেরন চব� ভকেু ভবষয় কার করররে, চযমন:

 � ভনরয়ারগর রীভিসমূরহর মরধ্য চরারপূব্ক শ্ম এবং মানব পাচাররর ভ�কার হওয়ার ঝঁুভক

 � ভনরয়ারগর রীভিগুরিারি ভনরে্�না প্রোন, রবাবভেভহিার প্রসার করা এবং অভিবাসী শ্ভমকরের সময়মরিা সুরষো 
প্রোরনর রন্য ভবস্তৃি কায্পভরচািনা সংক্ান্ত নীভিমািার অনুপভস্ভি

 � আন্তর্াভিক কনরিন�রনর প্রভি ভিরয়িনারমর অগিীকারাবধেিা

 � ভিগি অসমিা এবং নারীর ষেমিায়রনর অিাব, এবং

 � ভনরয়াগোিা সংস্াগুরিার কম্েষেিা উন্নি করার প্ররয়ারন চেখা চেয়া।

যভেও এই আচরণভবভধর প্ররয়াগ চস্ছোমূিক, বভধ্ি আইভন কমপ্ারয়ন্স, উন্নি ব্যবসা ব্যবস্াপনা, এবং চরারপূব্ক শ্ম এবং 
অববধ অভিবাসী আনয়ন প্রভিররাধ সমথ্ন করর এমন এন্টারপ্রাইরগুরিার রন্য এটি একটি গুরুত্বপূণ্ উপাোরনর 
প্রভিভনভধত্ব করর। পভরমাভর্ি আচরণভবভধরি ভনরয়াগোিা সংস্াগুরিার র  ্যাভঙ্ং এর স্ছেিা বৃভধে এবং অভিবাসী শ্ভমকরের, 
ভবর�ষ করর গৃহকমমীরের প্রায়� মুরখামুখী হরি হওয়া চ্যারি্জগুরিা চমাকারবিার রন্য নক�াকৃি িোরভকর টুি অন্তি্ুক্ত 
করা হরয়রে।

এই উগদযেোগ�ে প্র�োব

ভনরয়াগোিা সংস্াগুরিার আচরণভবভধটি ব্যবহার করার �িস্রূপ ভনরয়াগোিা সংস্ার কমমী এবং অভিবাসী শ্ভমক উিয় 
ধররনর ব্যভক্তরের মরধ্য অভিবাসী শ্ভমকরের সমিুখীন হরি হওয়া সমস্যাগুরিা সম্পরক্ সামভগ্রক সরচিনিা ও জ্ান বৃভধে 
চপরয়রে। এই উরে্যারগর আওিায়, চের�র বাইরর গমনকারী শ্ভমকরের চেরড় যাওয়ার আরগর প্ররয়ারনীয় প্রভ�ষেণ প্রোন 
করা হরছে, এবং চুভক্ত ও শ্ভমরকর অভধকার সংক্ান্ত িথ্যগুরিা ব্যাখ্যা করা হরয়রে। ২০১০ সারি এটি চািু করার পর চথরক 
এই আচরণভবভধর ব্যবহারও বৃভধে চপরয়রে। ২০১৩ সারি আচরণভবভধ প্ররয়াগকারী ২০টি ভনবভন্ধি ভনরয়াগোিা সংস্া ভেি, 
যার িুিনায় ২০১৮ সারি ভনরয়াগোিা সংস্ার সংখ্যা ভেি ১০৪টি।

�লবষযেি ্লেকল্পনো

ভিরয়িনাম ২০২০ সারির চ�ষ নাগাে ১২৫টি ভনরয়াগোিা সংস্ারক মূি্যায়ন করার মাধ্যরম এই আচরণভবভধর িোরভক ও 
মূি্যায়ন চরারোর করার রন্য কার কররে। এোড়াও ভিরয়িনাম ভনরয়াগোিা সংস্াগুরিার সব কমমীরের রন্য প্রভ�ষেণ 
সরবরাহ করা, নিুন রািীয় ভবভধমািা এবং ILO কনরিন�রনর উপর চরার চেয়া, এবং আচরণভবভধটি আররা চবভ� গ্রহণ 
কররি উৎসাভহি করা অব্যাহি রাখরব।
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পরামশ্: স্ানীয় কক্মউক্নটিলক সম্পৃক্ত করুন

 � সরকার পাচার ও চ�াষরণর ভনরে্�কগুরিা আররা িারিািারব �নাক্ত করার উরদের�্য 
সরচিনিা বৃভধে কররি পারর এবং সষেমিা গরড় িুিরি পারর।

 � িথ্য সংগ্রহ করা এবং শ্ভমকরের সহায়িা করার চষেরত্র সরকাররক আররা প্রস্তুি করর িুিরি 
সরকার স্ানীয় কভমউভনটির সেস্যরের এবং গ্রুপগুরিারক আনুষ্াভনক বা অনানুষ্াভনক 
চনটওয়াক্গুরিার মাধ্যরম সম্পৃক্ত কররি পারর।

শ্রী�ংকা: শ্রী�ংকানলদর স্দলশর বাইলর মানব পাচালরর ভুক্তলভাগী হওয়া প্রক্িলরাধ করা

শ্ীিংকা সরকার স্ীকার করর চয অববধ অভিবাসী আনয়ন ভবরশ্বর সবরচরয় চবভ� িািরনক অপরাধগুরিার মরধ্য একটি। 
শ্ীিংকা সরকার �নাক্ত করররে চয বহু শ্ীিংকাবাসী ভবরের� উচ্চ ভ�ষো এবং খডেকািীন চাকভরর সুরযারগর রন্য আরবেন 
করর থারকন। এরের মরধ্য অরনরকই চের�র বাইরর ভগরয় কারখানা অথবা চকাম্পাভনগুরিারি চরারপূব্ক শ্রমর ভ�কারর 
পভরণি হন, ভবর�ষ করর পূব্ ইউররারপ। বভধ্ি সংখ্যক অপরাধী চক্ চসা�্যাি ভমভডয়ায় শ্ীিংকাবাসীরের টারগ্ট করর 
ভবজ্াপন ব্যবহার করর থারক এবং চাকভরর রন্য িারেররক ভরকু্ট করর৷ এই চক্গুরিা প্রায়� ভনরয়ারগর ভ� ভহরসরব রনপ্রভি 
২০০,০০০ চথরক ১,৫০০,০০০ শ্ীিংকান রুভপ চার্ করর থারক। এই ভনরয়াগোিারের ভ�কারর পভরণি হওয়া অরনরকই এরপর 
ভবরের� পাচার হরয় যান এবং নামমাত্র চবিরন অথবা চকারনা চবিন োড়াই শ্ম ভেরি বাধ্য হন।

মোনব ্োেোে এবিং শ্রলমক ভশোষর প্রলিগেোধ কেো

শ্ীিংকার চ�ৌরোভর িেন্ত ভবিাগ শ্ীিংকাবাসীরের চের�র বাইরর মানব পাচাররর ভ�কার হওয়া প্রভিররাধ কররি নিুন ভকেু 
উরে্যাগ গ্রহণ করররে। এই নিুন উরে্যারগর আওিায় শ্ীিংকান ববরেভ�ক কম্সংস্ান বু্যররা (SLBFE) এবং ট্ারিি এররন্টরা 
শ্ীিংকাবাসীরের ভবরেভ� রারষ্ট্র মানব পাচার এবং শ্ম চ�াষরণর ভ�কার হওয়া প্রভিহি ও প্রভিররাধ কররি একসরগি কার 
কররে। 

এই নিুন উরে্যারগর আওিায় SLBFE এবং ট্ারিি এররন্টরা ভবরেভ� রাষ্ট্রগুরিা চথরক আসা কাররর আরে�গুরিা ভনবন্ধন 
কররি এবং কম্সংস্ান চুভক্তগুরিা আরবেনকারী এবং ট্ারিি এররন্ট উিরয়র দ্ারা স্াষেভরি হওয়ার ভবষয়টি ভনভচিি 
কররি একসরগি কার কররে। যভে চকারনা ব্যভক্ত SLBFE এর মাধ্যরম ভনবন্ধন োড়া ভনরয়াগপ্রাপ্ত হন, িাহরি সংভলিষ্ট ট্ারিি 
এররন্টরক েডেভবভধর অধীরন এবং শ্ীিংকার ববরেভ�ক বু্যররা আইন িঙ্ঘরনর োরয় অভিযুক্ত করা হরব। এই উরে্যারগর িষে্য 
হরিা শ্ভমকরের অভিবাসন ভনয়ভন্ত্রি রাখা, সাপ্াই চচইনগুরিারি চরারপূব্ক ও সতিা শ্ম প্রভিরধ করা, এবং চের�র বাইরর 
কার করা শ্ীিংকাবাসীরের িুক্তরিাগী হওয়া প্রভিহি করা।

েযেোগিঞ্জসমূহ

শ্ীিংকা সরকার এই প্রভিররাধ ও প্রভিহি করার কারর চব� ভকেু চ্যারি্জ �নাক্ত করররে।  
ভনরচর সারভণরি এই চ্যারি্জগুরিার ভকেু ভকেু িুরি ধরা হরয়রে:

স্সাশ্যা� ক্মক্ডয়ার মাধ্যলম ক্নলয়াগ

িাড়ারট শ্রমর রন্য ভনরয়াগ প্রায়�ই চসা�্যাি ভমভডয়ার মাধ্যরম করা হরয় 
থারক, চযখারন ভনরয়াগোিারের অভধকাং� শ্ীিংকার বাইরর অবস্ানকারী হরয় 
থারকন। এটি প্রভিররাধ ও প্রভিহি করারক শ্ীিংকান কি্ৃপরষের রন্য 
ভবর�ষিারব চ্যারিভ্জং করর িুরিরে। 

অক্ভবাসন কি্ৃপষিগুল�ার ভয়

প্রায়�, পাচাররর ভ�কার হওয়া িুক্তরিাগীরা িারের অভিবাসরনর মাধ্যম ও 
অবস্া ভনরয় িরয় থাকার কাররণ কি্ৃপরষের কারে িারের ঘটনা সম্পরক্ 
রানারি চান না।

কাগরপলরের অভাব

আভথ্ক চিনরেনগুরিা খুব কম চষেরত্রই নভথবধে করা হরয় থারক, যা 
কি্ৃপরষের রন্য চিনরেনগুরিা ঘরটরে প্রমাণ করারক কঠিন করর চিারি।

�লবষযেি ্লেকল্পনো

আররা চবভ� মানুষ যারি চরারপূব্ক শ্রমর ভ�কার হওয়ার মরিা পভরভস্ভিরি চ�ঁরস না যান চস প্ররচষ্টা চথরক শ্ীিংকা সরকার 
রনসাধারণরক ভ�ভষেি কররি এবং মানব পাচাররর ভনরে্�কসমূহ সম্পরক্ সরচিনিা বৃভধের রন্য কার কররে। এোড়াও 
সরকার মানব পাচার এবং সংভলিষ্ট শ্ম চ�াষরণর ঘটনাগুরিারি সাড়া চেয়ার উরদের�্য ভবভনরয়াগকারীরের জ্ান ও সষেমিা 
বৃভধের উপর চরার ভেরছে।
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সরকারগুল�া কালদর সালথ 
অংশীদার হলি পালর?

ক্বস্তৃি অংশীদাক্রত্ব

চ�াষণ চমাকারবিার চযরকারনা ভবস্তৃি উপারয়র মূি হরিা সহরযাভগিা। সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষণ চমাকারবিায় আমারের 
সবারই ভকেু করণীয় ররয়রে:

ব্যবসা প্রক্িঠিানগুল�া মানবাভধকাররর প্রভি শ্ধো�ীি হরি পারর, ষেভির প্রভিকার কররি পারর 
এবং প্রিাব ও ইভিবাচক পভরবি্ন সৃষ্টি কররি িারের সুভবধারক কারর িাগারি পারর। 

শ্রক্মকরা সরচিনিা এবং িারের অভধকারসমূরহর চবাধগম্যিা বৃভধে কররি পাররন, চযমন চট্ড 
ইউভনয়রন চযাগ চেয়া অথবা চট্ড ইউভনয়ন গঠন করার মাধ্যরম।

নাগক্রক সমালরর সংগঠনগুল�া িারিা অনু�ীিরনর প্রচার কররি পারর, সরচিনিা বৃভধে 
কররি পারর এবং ব্যবসা প্রভিষ্ান ও সরকারগুরিার সারথ ভবর�ষ েষেিা চ�য়ার করার রন্য 
সম্পৃক্ত হরি পারর এবং রবাবভেভহিা বৃভধে কররি পারর।

আন্তর্াক্িক ও আঞ্চক্�ক সংস্াগুল�া মানেডে ভনধ্ারণ কররি পারর এবং সমভন্বি পেরষেপ 
পভরচািনা কররি পারর।

আন্ততঃসরকার সহলোক্গিা

সরকারগুরিা অববধ অভিবাসী আনয়ন ও চ�াষরণর ভবরুরধে �ভক্ত�ািী আঞ্চভিক প্রভিভক্য়া গরড় িুিরি একরত্র কার কররি পারর। 
সরকাভর সহরযাভগিার �রি এই অপরাধগুরিা চমাকারবিার অভধকির সাম্জস্যপূণ্ একটি আন্তর্াভিক উপায় বিভর হরি পারর।

ববভশ্বক সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা মানব পাচাররর ভবরুরধে িড়াইরয়র চষেরত্র সরকাররর পেরষেপ গ্রহরণর রন্য ভনরে্�না প্রোরনর 
নীভিমািা (নীভিমািা)9 সরকাভর পয্ারয় সহরযাভগিার একটি উোহরণ। এই নীভিমািা ২০১৮ সারি অর্রেভিয়া, ভনউভরি্যান্ড, 
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং যুক্তরারর্যর সরকারগুরিার দ্ারা প্রস্তুি করা হয় এবং এটি সরকারগুরিারক সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষণ 
চমাকারবিায় িারের সুভবধারনক অবস্ানরক কারর িাগারনার ব্যাপারর ভনরে্�না প্রোন করর। এই নীভিমািা একটি কাঠারমা 
সরবরাহ করর যা চথরক সকি চে� সরকাভর ও চবসরকাভর খারির সাপ্াই চচইনগুরিারি কায্কর পেরষেপ গ্রহরণর চকৌ�ি গরড় 
িুিরি পারর। 

ভনরচর সারভণরি চারটি মূিনীভি িুরি ধরা হরয়রে:

ববক্শ্বক সাপ্াই স্চইনগুল�ালি ঘটা মানব পাচালরর ক্বরুলদ্ধ �োইলয়র স্ষিলরে সরকালরর পদলষিপ গ্রহলণর রন্য ক্নলদ্শনা 
প্রদালনর নীক্িমা�া

নীক্ি ১ সরকাভর সংগ্রহ প্রভক্য়ার মরধ্য ঘটা মানব পাচার প্রভিররাধ ও চমাকারবিার রন্য সরকারগুরিার পেরষেপ 
গ্রহণ করা উভচি।

নীক্ি ২ চবসরকাভর খািরক িারের সাপ্াই চচইনগুরিারট ঘটা মানব পাচার প্রভিররাধ ও চমাকারবিার রন্য 
সরকারগুরিার উৎসাহ চেয়া উভচি।

নীক্ি ৩ োভয়ত্ব�ীি ভনরয়াগ সংক্ান্ত নীভিমািা ও অনু�ীিন ভনরয় সরকারগুরিার অগ্রসর হওয়া উভচি।

নীক্ি ৪ সাম্জস্যপূণ্ অবস্ারন চপৌঁোরনার রন্য সরকারগুরিার চচষ্টা করা উভচি।

9 United Nations Department of State, Principles To Guide Government Action to Combat Human Trafficking in Global Supply Chains, 2018.
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সরকার এবং ব্যবসা প্রক্িঠিালনর অংশীদাক্রত্ব

সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষরণর প্রভি একটি ভবস্তৃি রািীয় প্রভিভক্য়ার রন্য সরকার এবং ব্যবসা প্রভিষ্ারনর অং�ীোভরত্ব 
অপভরহায্। ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিার সারথ অং�ীোভররত্বর মাধ্যরম সরকারগুরিা সুভনভে্ষ্ট ভবষয় ভিভত্ক ভবর�ষজ্রের অ্যারক্সস চপরি 
পারর, অভধকির ভবস্তৃি রনসমাররর কারে চপৌঁোরি পারর এবং ব্যবসা খারির কাে চথরক ভ�ষো গ্রহণ কররি পারর।

বাক্� প্রক্রিয়া সরকাক্র ও ব্যবসাক্য়ক স্�ারাম - স্কস স্াক্ড

বাভি প্রভক্য়া সরকার ও ব্যবসা প্রভিষ্ারনর চ�ারাম (GABF) সরকারগুরিারক এবং উধ্্িন ব্যবসাভয়ক চনিৃবৃ্রক অববধ 
অভিবাসী আনয়ন, চরারপূব্ক শ্ম এবং অন্যান্য ধররনর চ�াষণ প্রভিররাধ ও চমাকারবিার উপায়সমূহ ভবরবচনার রন্য 
একভত্রি করর।

২০১৮ সারির আগস্ট মারস স্ীকৃভি, পেরষেপ গ্রহণ, অগ্রগভি (AAA) এর সুপাভর�গুরিা GABF এর অনুরমােন পায়।

 � বেীকৃক্ি এই আন্তর্াভিক অপরাধগুরিার সারথ সম্পভক্ি চ্যারি্জগুরিা অনুধাবন কররি ব্যবসা প্রভিষ্ান ও সরকাররক 
উৎসাভহি করর। 

 � পদলষিপ গ্রহণ সরকারগুরিারক নীভিমািা ও আইভন কাঠারমা চরারোর কররি উৎসাভহি করর এবং ব্যবসা 
প্রভিষ্ানগুরিারক বনভিক ব্যবসাভয়ক অনু�ীিনগুরিা বাতিবায়ন কররি উৎসাভহি করর। 

 � অগ্রগক্ি এর মরধ্য GABF এর স্াভয়ত্ব ও কায্কাভরিা ভনভচিি কররি একটি �াসন কাঠারমা প্রস্তুি করা সম্পৃক্ত ররয়রে।

এই পরাম�্গুরিা নীভিমািা ও আইভন কাঠারমা চরারাোর করা ও বাতিবায়ন করা, এবং সাপ্াই চচইরনর স্ছেিা, বনভিকিারব 
ভনরয়াগ এবং শ্ভমকরের সুরষো ও ষেভিপূরণ প্রোন উন্নি করার েীঘ্রময়ােী প্ররচষ্টাগুরিারক এভগরয় ভনরয় যাওয়ার রন্য 
প্ররয়ারনীয় পেরষেপগুরিার রূপররখা িুরি ধরর। এটি ভেি প্রথম বড় চকারনা নীভিমািার ডকুরমন্ট চযখারন চবসরকাভর ও 
সরকাভর খাি চরারপূব্ক শ্ম, মানব পাচার এবং সংভলিষ্ট চ�াষণ চমাকারবিার রন্য সমিি হরয়ভেি।  

সংেুক্ত আরব আক্মরাি: আমালদর ক্বশ্ব, আমালদর ভক্বষ্যি স্কৌশ�

সংযুক্ত আরব আভমরাি (UAE) এর আমারের ভবশ্ব, আমারের িভবষ্যি চকৌ�ি হরিা অববধ অভিবাসী আনয়ন সহ সাপ্াই 
চচইনগুরিারি সমিুখীন হওয়া চ্যারি্জগুরিার প্রভি সাড়া চেয়ার একটি উরে্যাগ। আমারের ভবশ্ব, আমারের িভবষ্যি চকৌ�রির 
আওিায় সংযুক্ত আরব আভমরাি আধুভনক োসত্ব এবং মানব পাচার ভবষয়ক একটি নীভিমািা প্রস্তুি করররে এবং এর 
রাষ্ট্র্রীয় মাভিকানাধীন বহুরাভিক চকাম্পাভন েবুাই চপাট্স ওয়াল্্ এর রন্য একটি বনভিকিা ভবষয়ক ভবভধমািা গ্রহণ করররে। 
এোড়াও সংযুক্ত আরব আভমরাি একটি মানবাভধকার ভবষয়ক আন্ততঃভবিাগীয় ওয়াভক্ং গ্রুপ গঠন করররে চযটির িষে্য হরিা 
একটি মানবাভধকার কাঠারমা এবং ভডউ ভডভিররন্স প্রভক্য়া ও কম্পধেভি প্রস্তুি করা।

ভকৌশি প্ররেন

সংযুক্ত আরব আভমরাি সরকার উচ্চ মারনর ব্যবসাভয়ক সিিা সমথ্ন কররি এবং স্ানীয় আইন ও আন্তর্াভিক 
কাঠারমাসমূরহর সারথ কমপ্ারয়ন্স ভনভচিি কররি েঢ়ৃ প্রভিজ্। আমারের ভবশ্ব, আমারের িভবষ্যি চকৌ�িটি এমনিারব প্রস্তুি 
করা হরয়রে যারি এটি যুক্তরারর্যর আধুভনক োসত্ব আইন ২০১৫ এবং সংযুক্ত আরব আভমরারির মানব পাচাররর ভবরুরধে 
িড়াই ভবষয়ক ২০০৬ সারির চ�ডাররি আইন নং ৫১ এর সারথ সগিভিপূণ্ হয়। আমারের ভবশ্ব, আমারের িভবষ্যি চকৌ�ি 
প্রস্তুি কররি ভগরয় সংযুক্ত আরব আভমরাি চস্টকরহাল্াররের পরাম�্ গ্রহণ করররে, ভডউ ভডভিররন্স কায্ক্ম পভরচািনা 
করররে এবং এর অি্যন্তরীণ কায্ক্ম পয্ারিাচনা করররে। সংযুক্ত আরব আভমরাি একটি ওয়াভক্ং গ্রুপ প্রভিষ্া করররে 
চযটি িৃিীয় পষে কন্টাক্টররের এবং অন্যান্য পষে কি্ৃক েবুাই চপাট্স ওয়াল্্ এর ব্যবহাররক অববধ অভিবাসী আনয়রনর 
সম্ভাব্য ঘটনার রন্য সরব্াচ্চ ঝঁুভকপূণ্ এিাকা ভহরসরব �নাক্ত করররে।

দবুোই ভ্োটপস ওেোর্প

সংযুক্ত আরব আভমরাি এর আমারের ভবশ্ব, আমারের িভবষ্যি চকৌ�ি প্রস্তুি করার কারণ হরিা েবুাই চপাট্স ওয়াল্্রক 
ববভশ্বক সাপ্াই চচইন ব্যবস্াপনায় ববভশ্বকিারব চনিৃরত্বর অবস্ারন থাকা প্রভিষ্ান ভহরসরব ভবরবচনা করা হয়। েবুাই চপাট্স 
ওয়াল্্ পঞ্চা�টির চবভ� সংভলিষ্ট ব্যবসা প্রভিষ্ান পভরচািনা করর থারক এবং চভলে�টির চবভ� চের� ৫৬,০০০ এর চবভ� মানুরষর 
কম্সংস্ান করররে।

সংযুক্ত আরব আভমরাি বুঝরি চপরররে চয েবুাই চপাট্স ওয়াল্্ এর আকার ও ববভশ্বক প্রসাররর কাররণ এটির 
কায্পভরচািনা ও সাপ্াই চচইনগুরিার মরধ্য োসত্ব, চরারপূব্ক শ্ম এবং মানব পাচাররর ভবষয়গুরিা চমাকারবিা করা সহ 
শ্ভমকরের রীবন উন্নি করা, িারের কভমউভনটিগুরিারক �ভক্ত�ািী করা এবং িারের পভররব� উন্নি করার চষেরত্র একটি 
উরলেখরযাগ্য িূভমকা পািন কররি পাররব।

আমোগদে লবশ্ব, আমোগদে �লবষযেি ভকৌশগিে গুরুত্ব্রূপ নবলশষ্যেসমূহ:

চকাম্পাভনর মানেডে যা কম্চারীরের 
সর্হরনক এবং জ্াি আধুভনক 
োসরত্বর ঘটনা সম্পরক্ ভররপাট্ করার 
বাধ্যবাধকিা ভনধ্ারণ করর চেয়।

ভনরয়াগ সংক্ান্ত নীভিমািা যা ভ�শু 
শ্রমর ব্যবহার এবং শ্ভমকরের 
পভরচরয়র কাগরপত্র রব্দ করর রাখারক 
ভনভষধে করররে।

সরবরাহকারীরের আধুভনক োসত্ব 
ভবষয়ক স্-মূি্যায়ন এবং এর চিন্ডর 
ভ্রিভনং প্রভক্য়ার অং� ভহরসরব একটি 
আচরণভবভধ।

নীভিমািার কমপ্ারয়ন্স ভবষরয় 
অি্যন্তরীণ ও চডস্কটপ ভনরীষো যা 
ব্যবস্াপনা কি্ৃপষে িোরক করর থারক 
এবং কন্টাক্টররের সারথ জ্ান চ�য়ার 
করা।

মানবাভধকার িঙ্ঘরনর ঘটনা ভররপাট্ 
করার রন্য একটি বাভহ্যকিারব 
পভরচাভিি চগাপনীয় হুইরসির্াভয়ং 
হটিাইন গরড় চিািা।

উদ্ভূি সমস্যাগুরিা চমাকারবিার রন্য 
একটি ওয়াভক্ং গ্রুপ গরড় চিািা এবং 
আধুভনক োসত্ব সম্পরক্ সরচিনিা 
বৃভধের রন্য অনিাইন প্রভ�ষেণ।

�লবষযেি ্লেকল্পনো
আমারের ভবশ্ব, আমারের িভবষ্যি চকৌ�ি এর পরবিমী পেরষেপসমূরহর মরধ্য ররয়রে একটি িোরককারী ও মূি্যায়নকারী 
পধেভির আওিায় ভবরলিষণ সম্পন্ন করা চযটি েবুাই চপাট্স ওয়াল্্ এর সব্তিরর গুরুত্বপূণ্ পার�ম্্যান্স ভনরে্�কগুরিা িোরক 
করার রন্য প্রস্তুি করা হরয়রে। এটি আধুভনক োসত্ব এবং মানব পাচার সম্পভক্ি নীভিমািা ও কম্পধেভিসমূহ সরব্াচ্চ 
কায্কাভরিার সারথ বাতিবায়ন করার ভবষয়টি ভনভচিি কররব।

পরামশ্: সংক্লিষ্ট স্স্কলহাল্ডারলদর সালথ অংশীদাক্রত্ব গলে িু�ুন 

 � সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষণ সম্পরক্ অনুধাবন উন্নি করার উরদের�্য সরকারগুরিারক 
ব্যবসা প্রভিষ্ানসমূহ, ভবর�ষজ্ নাগভরক সমাররর চগাষ্ঠীসমূহ, স্ানীয় কভমউভনটি গ্রুপসমূহ, 
মাভটি-চস্টকরহাল্ার কি্ৃপষেসমূহ এবং ভ�ল্পখারির কি্ৃপষেরের সারথ অং�ীোভরত্ব স্াপরনর 
রন্য উৎসাহ চেয়া হরছে। 

 � সরকারগুরিা সরকাররর ঝঁুভকসমূহ চমাকারবিার উপায়গুরিা �ভক্ত�ািী কররি এই 
অং�ীোভরত্বগুরিার সুভবধা কারর িাগারি পারর। 
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আন্তর্াক্িক ও বহুপাক্ষিক সংস্ার সালথ সরকালরর সহলোক্গিা

আন্তর্াভিক সংস্াগুরিা মূি্যবান সংস্ানসমূহ সরবরাহ কররি পারর যা সরকারগুরিা চ�াষরণর প্রভি িারের পেরষেপ গ্রহরণর 
উপায়রক বাতিব রূপ ভেরি ব্যবহার কররি পারর। আন্তর্াভিক সংস্াগুরিার সারথ অং�ীোর হওয়া একটি সরকাররর মানবাভধকার 
িঙ্ঘরনর প্রভি প্রভিভক্য়ারক বৃভধে কররি পারর, চসইসারথ ভবশ্বাসরযাগ্যিা এবং প্ররয়ারনীয় ভনরীষেণ চযাগ করর। ভনরচ ভকেু চকস 
স্টাভড চেয়া হরিা চযখারন আন্তর্াভিক সংস্াসমূরহর সারথ সরকাররর সহরযাভগিার সু�িগুরিার উপর আরিাকপাি করা হরয়রে।

IOM CREST কম্সূক্চ – স্কস স্াক্ড

IOM এর োসত্ব ও পাচার েরূীকররণ করপ্াররট োয়বধেিা (CREST) কম্সূভচ হরিা কায্পভরচািনা এবং সাপ্াই 
চচইনগুরিার মরধ্য অভিবাসী শ্ভমকরের মানবাভধকার ও শ্ভমক অভধকার বহাি রাখার উরদের�্য শ্ভমক সাপ্াই 
চচইনগুরিার কি্াব্যভক্তরের মরধ্য সম্পন্ন হওয়া একটি আঞ্চভিক অং�ীোভরত্ব।

CREST এমন অং�ীোভরত্ব গড়রি চায় যা অভিবাসী শ্ভমকরের রন্য বনভিকিারব ভনরয়ারগর চ্যারনি ও পভররষবাগুরিার 
বভধ্ি অ্যারক্সস, অভিবাসী চাকভর সন্ধানীরের কাে চথরক ভ� চার্ করার ভবষয়টি েরূীকরণ, এবং শ্ভমকরের রন্য স্ছে 
চময়াে, �ি্ ও প্রভিকাররর ভনচিয়িা চেয় এমন ব্যাপকিারব ভবস্তৃি কম্সংস্ানগি অনু�ীিরনর প্রসার ঘটারব।

CREST এর মাধ্যরম IOM সরকার, ব্যবসা প্রভিষ্ান এবং ভ�ল্প প্রভিষ্ানগুরিার সারথ চব� ভকেু প্রকরল্প সহরযাভগিা 
কররে, চযমন:

 � নীক্িমা�া ও ক্নলদ্শনাসমূহ 

 — অভিবাসী শ্ভমকরের রন্য এবং বনভিকিারব ভনরয়ারগর রন্য একটি সংহি উপায় প্রস্তুি করার রন্য সহায়িা।

 � শ্রক্মক সাপ্াই স্চইলনর ম্যাক্পং 

 — শ্ভমক ভনরয়াগ প্রভক্য়াসমূরহর েষৃ্টিরগাচরিা ও িোরভক উন্নি করার উরদের�্য অভিবাসন কভরডরগুরিাব্যাপী 
মূি্যায়ন ও গরবষণা।

 � সষিমিা গলে স্িা�া

 — রে্যান্ড, কম্চারী ও ভনরয়াগোিারের রন্য ব্যবসা এবং মানবাভধকার সংক্ান্ত ঝঁুভকসমূহ চমাকারবিায় প্রভ�ষেণ 
কম্সূভচ।

 � বনক্িকভালব ক্নলয়াগ এবং ক্ডউ ক্ডক্�লরসি 

 — চকাম্পাভন, ভনরয়াগোিা এবং ভনরয়াগকারীরের রন্য বনভিকিারব ভনরয়াগ প্রোরনর উরদের�্য ভডউ ভডভিররন্স সম্পূণ্ 
করার টুিভকট।

 � অক্ভবাসী সহায়িা পক্রলষবা 

 — অভিবাসী শ্ভমকরের রন্য অভিবাসরনর সকি তিরর স্ছে ও প্রাসভগিক িথ্যসমূরহ অ্যারক্সস বৃভধের রন্য 
ওভররয়রন্ট�রনর উপকরণ।

 � প্রক্িকার ও অক্ভলোগ ক্নষ্প ক্ত্তর পদ্ধক্ি 

 — ভনরয়াগোিা ও ভনরয়াগকারীরের রন্য শ্ভমকরের অভিরযাগ রানারনার চ্যারনি ও প্রভিকার সরবরাহ করার 
ভনরে্�নাবিী ও সর্জামসমূহ।

ILO ট্ায়ালগে� ইন আক্সয়ান কম্সূক্চ – স্কস স্াক্ড

ILO এর ট্ায়ারগিি ইন আভসয়ান কম্সূভচ শ্ভমক অভিবাসরনর সু�িগুরিা সরব্াচ্চ পয্ারয় ভনরি এবং ঝঁুভকসমূহ সব্ভনম্ন 
পয্ারয় রাখরি সরকারগুরিা, আঞ্চভিক কি্ৃপষেসমূহ এবং নাগভরক সমাররক প্রযুভক্তগি সহায়িা ও সমথ্ন প্রোন 
করর। 

ট্ায়ারগিি ইন আভসয়ান কম্সূভচ শ্ম মন্ত্রণািয়, শ্ভমকরের ও ভনরয়াগোিারের সংস্া, ভনরয়াগোিা সংস্ার 
অ্যারসাভসরয়�ন, এবং নাগভরক সমাররর সংগঠনগুরিার সারথ আভসয়ান এর েয়টি চের� কার করররে: করম্বাভডয়া, 
গণিাভন্ত্রক প্ররািন্ত্র িাও, মািরয়ভ�য়া, ভময়ানমার, থাইি্যান্ড এবং ভিরয়িনাম। 

২০১১ চথরক ২০১৯ সারির মরধ্য ট্ায়ারগিি ইন আভসয়ান কম্সূভচ ভনম্নভিভখি �িা�িগুরিা অর্ন করররে:

 � ট্ায়ারগিি ইন আভসয়ান এর প্রযুভক্তগি সহায়িায় ৩৪টি নীক্িমা�া ও আইন প্রণয়ন সম্পক্ক্ি কাে্সম্পাদন

 � আভসয়ান এর সেস্য রাষ্ট্রগুরিার ৩৬,৪৭৬ রলনর স্বক্শ ব্যক্ক্তলক শ্ম প্র�াসন সংক্ান্ত ভবষরয় প্রভ�ষেণ প্রোন 

 � ভময়ানমার ও ভিরয়িনারমর ৩৭৬টি কম্সংস্ান সংস্া কি্ৃক ন্যায্য ও বনভিক ভনরয়াগ সংক্ান্ত আচরণভবভধ চমরন 
চিার প্রভিশ্রুভি, এবং 

 � অভিবাসী শ্ভমকরের আইনগি োভব পূররণ ৪,৭৮৭,৪৩১ মাক্ক্ন ড�ালরর ষেভিপূরণ প্রোন
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নাগক্রক সমালরর সালথ সরকালরর সহলোক্গিা

সরকারগুরিার রন্য উদ্ভূি সমস্যাগুরিা চমাকারবিায় সামরনর সাভররি থাকা ও চবঁরচ ভ�রর আসা এবং চ�াষরণর ঝঁুভকরি চথরক 
যাওয়া ব্যভক্তরের সমিুখীন হওয়া অভিজ্িা আররা িারিািারব অনুধাবন করার রন্য নাগভরক সমাররক সম্পৃক্ত করা অি্যাব�্যক। 
নাগভরক সমাররর সংগঠনগুরিা সরকারগুরিার কারে সমস্যাগুরিা সম্পরক্ গিীর অন্তেৃ্ষ্টি উপস্াপন কররি পারর এবং 
সরকারগুরিা ভকিারব িারের প্রভিভক্য়া চরারোর কররি পারর চস ব্যাপারর পরাম�্ ভেরি পারর। 

রািীয় পয্ারয় বাভষ্ক কম্পভরকল্পনা প্রস্তুি করা।

একটি িোরভক ও মূি্যায়ন েি গঠন করা।

ভনরাপে অভিবাসন সম্পরক্ ভ�ষোমূিক কম্সূভচ পভরচািনা করা।

চবসরকাভর এন্টারপ্রাইরগুরিার োভয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যভক্তরের রন্য ভ�ষোমূিক কম্�ািার 
আরয়ারন করা।

�লবষযেি েযেোগিঞ্জসমূহ

ভময়ানমার সরকার স্ীকার করর চয অববধ অভিবাসী আনয়ন চমাকারবিার চষেরত্র এখরনা চব� ভকেু উরলেখরযাগ্য চ্যারি্জ 
ররয় চগরে। ভনম্ন আথ্সামাভরক উন্নয়রনর �রি অভিবাসরনর উচ্চ হার অব্যাহি ররয়রে। এই অভিবাসরনর অভধকাং� ঘরট 
অনানুষ্াভনক এবং উচ্চ-ঝঁুভকপূণ্ চ্যারনিগুরিার মাধ্যরম চযগুরিা খুব চবভ� েষৃ্টিরগাচর হয় না। এোড়া চে�ররুড় সংঘারির 
�রি রনসংখ্যার ভনভে্ষ্ট ভকেু চগাষ্ঠীর অববধ অভিবাসী আনয়রনর ভ�কার হওয়ার ঝঁুভক বাভড়রয় ভেরয়রে। এই সংঘাি অববধ 
অভিবাসী আনয়রনর ভ�কার হওয়া িুক্তরিাগীরের ভময়ানমাররর সমারর স�িিারব পুনরায় অন্তি্ুক্ত করার সম্ভাবনারকও 
সীভমি করর চেয়। ভময়ানমার সরকাররর িষে্য হরিা িভবষ্যি রািীয় কম্পভরকল্পনায় এই চ্যারি্জগুরিা চমাকারবিা করা।

ক্ময়ানমার: অববধ অক্ভবাসী আনয়ন স্মাকালব�ায় রািীয় কম্পক্রকল্পনা ২০১৭-২১ 

ভময়ানমার সরকার অববধ অভিবাসী আনয়রনর ভবরুরধে িড়াই করার উরদের�্য একটি পৃথক রািীয় কম্পভরকল্পনা প্রস্তুি 
করররে। এই সংস্ানসমূহ গরড় চিািা দ্ারা এটাই স্ীকার করর চনয়া হরছে চয অববধ অভিবাসী আনয়রনর প্রভি প্রচভিি 
অন্যান্য অপরারধর মরিা একই ধররনর প্রভিভক্য়া চেখারনার সুরযাগ চনই। 

ভময়ানমার এর অববধ অভিবাসী আনয়ন ভবররাধী আইন ২০০৫ অনুযায়ী অববধ অভিবাসী আনয়ন েমন ভবষয়ক চক্রিীয় 
কি্ৃপষে অববধ অভিবাসী আনয়রনর ভবরুরধে িড়াইরয় সরকাররর ভবিাগসমূরহর প্ররচষ্টার সমন্বয় ঘটারি একটি পঁাচ বের 
চময়ােী পুনরাবৃত্ রািীয় পভরকল্পনা প্রস্তুি করররে। এর �রি অববধ অভিবাসী আনয়ন চমাকারবিায় একটি অব্যাহি পঁাচ 
বের চময়ােী রািীয় কম্পভরকল্পনা প্রভিভষ্ি হরয়রে চযটিরি সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষণ চমাকারবিার উপায়গুরিাও 
অন্তি্ুক্ত ররয়রে। িৃিীয় পঞ্চবাভষ্ক রািীয় কম্পভরকল্পনা (২০১৭-২১) (পভরকল্পনা) বি্মারন বাতিবাভয়ি হরছে। এই 
পভরকল্পনার অন্যিম মূিনীভি হরিা িুক্তরিাগী-চকভ্রিক পধেভি ভনভচিি করার মাধ্যরম িুক্তরিাগীরের অভধকাররক 
অগ্রাভধকার চেয়া।

জোিীে কমপ্লেকল্পনো ২০১৭-২১ প্ররেন 

এই পভরকল্পনা প্রস্তুি করার সমরয় ভিনটি ওয়াভক্ং গ্রুপ িারের স্ স্ ভ�ল্পখারি বাতিবায়ন পভরচািনার উরদের�্য বাভষ্ক 
কম্পভরকল্পনা প্রস্তুি কররভেি। নাগভরক সমাররর সহরযাভগিা ভনরয় এটি সম্পন্ন করা হরয়ভেি। এই পভরকল্পনা ভময়ানমাররক 
অববধ অভিবাসী আনয়রন নিুন ধরন ও প্রবণিাগুরিা �নাক্ত কররি এবং সরকাররর ভবিাগসমূহ এবং কভমউভনটির অন্যান্য 
সেস্যরের মধ্যকার সহরযাভগিার সম্পক্ বৃভধে কররি সাহায্য করররে। এোড়াও এই পভরকল্পনা িেন্ত এবং ভবচাভরক কাররর 
মধ্যকার বৃহত্র সহরযাভগিার চষেরত্র অবোন চররখরে এবং অববধ অভিবাসী আনয়রনর ঘটনাগুরিার প্রভি সাড়া চেয়ার 
ভবষয়টি সামভগ্রকিারব চরারোর হরয়রে। 

লমেোনমোগেে জোিীে কমপ্লেকল্পনোে ্েবিতী ্দগক্্সমূহ:

অববধ অভিবাসী আনয়ন ভবররাধী আইন ও উপ-আইন পভরমার্ন করা।

সংভলিষ্ট সংস্াগুরিারক আইন, ভবভধমািা ও প্রভবধানসমূহ সম্পরক্ প্রভ�ষেণ প্রোন করা।
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পক্রক্শষ্ট ১: পরামশ্গুল�ার 
সারসংলষিপ

ভনরচ এই সংভষেপ্তসারর আরিাচনা করা সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা চ�াষণ চমাকারবিা সম্পভক্ি গুরুত্বপূণ্ 
পরাম�্গুরিার একটি সংভষেপ্ত ভববরণ চেয়া হরিা:

 উপিভধি গরড় িুিরি চবসরকাভর খারির সারথ কার করুন

 চ�াষরণ সহায়িা কররি পারর এমন অনু�ীিনগুরিা চমাকারবিা করুন


িৃিীয়-পষে ভবর�ষজ্রের কাে চথরক আপভন ভকিারব উপকৃি হরি পাররন িা ভবরবচনা 
করুন

 এই পধেভির চষেরত্র সহরযাভগিা করুন

 সষেমিা গরড় চিািার চষেরত্র আপভন চকাথায় সাহায্য কররি পাররবন িা ভবরবচনা করুন

 প্রভ�ষেণ এবং সরচিনিা বৃভধেরক উৎসাভহি করুন

 আইরনর মরধ্য িুক্তরিাগীরের রন্য সহায়িার ভবষয়টি অন্তি্ুক্ত করুন

 স্ানীয় কভমউভনটিরক সম্পৃক্ত করুন

 সংভলিষ্ট চস্টকরহাল্াররের সারথ অং�ীোভরত্ব গরড় িুিুন

পক্রক্শষ্ট ২: শব্দলকাষ

ঋলণর দালয় আবদ্ধ কলর রাখা একটি সুস্পষ্টিারব মাত্রাভিভরক্ত ঋরণর ভবপরীরি ভনরাপত্া 
ভহরসরব িুক্তরিাগীরক চসবা ভেরি বাধ্য করা হয়, অথবা চযখারন 
চসবার সময়কাি ও প্রকৃভি সীভমি বা সংজ্াভয়ি নয়।

শ্রম বা স্সবা গ্রহলণর উলদেলশ্য প্রিারণামূ�ক ক্নলয়াগ একরন িুক্তরিাগীরক চয কাররর রন্য িাড়া করা হরছে চস 
কাররর চ�াষণমূিক প্রকৃভি সম্পরক্ িারক প্রিাভরি করা হয়, 
এবং িুক্তরিাগী অববধ অভিবাসী আনয়ন বা চ�াষরণর ভ�কার 
হরি পাররন।

ক্ডউ ক্ডক্�লরসি একটি সত্তার এমন প্রভক্য়াসমূহ সম্পােন করার অব্যাহি োভয়ত্ব 
চয প্রভক্য়াগুরিারি সত্তাটি ভকিারব অববধ অভিবাসী আনয়ন বা 
চ�াষরণর ঝঁুভকসমূহ �নাক্ত করর, প্রভিররাধ করর, প্র�ভমি করর 
এবং চমাকারবিা করর িার রবাবভেভহিা িুরি ধরা হয়।

বনক্িক ক্নলয়াগ একরন শ্ভমকরক ন্যায্যিারব, স্ছেিারব এবং চযাগ্যিার 
ভিভত্রি এমনিারব সম্পৃক্ত করা যা আন্তর্াভিকিারব স্ীকৃি 
মানবাভধকারগুরিার প্রভি সমিান চেখায়, চসগুরিা সুরভষেি 
রারখ এবং পূরণ করর।

স্রারপূব্ক শ্রম একরন িুক্তরিাগী বিপ্ররয়াগ, হুমভক অথবা প্রিারণার ভ�কার 
হওয়ার �রি কার বন্ধ করার ব্যাপারর িার স্াধীনিা থারক না 
অথবা কম্স্ি ি্যাগ করার ব্যাপারর িার স্াধীনিা থারক না।

স্রারপূব্ক ক্বলয় বিপ্ররয়াগ, হুমভক বা প্রিারণার আশ্য় ভনরয় একরন 
িুক্তরিাগীরক ভবরয় করারনা হয়, অথবা চযরষেরত্র িুক্তরিাগী 
ভবরয়র অনুষ্ারনর প্রকৃভি ও প্রিাব অনুধাবন কররি পাররন না।

অক্ভলোগ ক্নষ্প ক্ত্তর পদ্ধক্ি এমন আনুষ্াভনক, আইভন বা অ-আইভন প্রভক্য়াসমূহ চযগুরিা 
ভনভে্ষ্ট ব্যবসাভয়ক কায্কিাপ ও কায্পভরচািনা দ্ারা 
চনভিবাচকিারব প্রিাভবি হওয়া ব্যভক্ত, শ্ভমক অথবা 
কভমউভনটিগুরিা ব্যবহার কররি পারর।

শ্রম স্শাষণ চকারনা ব্যভক্তর কার বা শ্ম চথরক উপকৃি হওয়ার উরদের�্য িার 
সারথ অন্যায় আচরণ করা অথবা িারক অন্যায্য অবস্ায় রাখা।

শ্রক্মক ভাো করা সরকাভর কম্সংস্ান পভররষবাসমূহ এবং চবসরকাভর কম্সংস্ান 
সংস্াসমূহ চযগুরিা শ্ভমক ভনরয়াগ ও বরাদে পভররষবা প্রোন 
করর থারক।

অক্ভবাসী শ্রক্মক চয ব্যভক্ত কম্সংস্ান িারির উরদের�্য এমন চকারনা চের� 
ভগরয়রেন চয চের�র ভিভন বাভস্া নন।

আধুক্নক দাসত্ব/দাসলত্বর অনুরূপ অনুশী�নসমূহ চরারপূব্ক শ্ম, ঋরণর োরয় আবধে করর রাখা, চরারপূব্ক 
ভবরয়, োসত্ব, চ�াষণ ইি্যাভে অনু�ীিন।
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মানব পাচার চকারনা ব্যভক্তরক চবআইভনিারব এক চে� চথরক অন্য চের� 
পভরবহন করার কার বা অনু�ীিন,যা সাধারণি পাচার হওয়া 
ব্যভক্তর/চের সমিভি সারপরষে হরয় থারক।

ক্নলয়াগ ভবজ্াপন, িথ্য ভবিরণ, ভনব্াচন, পভরবহন, অথবা কম্সংস্ারন 
ব্যভক্তরের চপ্সরমন্ট করা।

ক্নলয়ালগর ক্� শ্ভমকরের কম্সংস্ান বা ভনরয়াগপ্রাভপ্ত ভনভচিি করার রন্য 
ধরন, সময় অথবা ধায্ বা সংগ্রহ করার অবস্ান ভনভব্র�রষ 
ভনরয়াগ প্রভক্য়ায় শ্ভমরকর উপর ধায্ করা চযরকারনা ভ� বা 
খরচ।

কৃিদাসত্ব চযরষেরত্র একরন িুক্তরিাগীর ব্যভক্ত স্াধীনিা উরলেখরযাগ্যিারব 
সীমাবধে থারক এবং কার বন্ধ করা অথবা কম্স্ি ি্যাগ করার 
ব্যাপারর িার স্াধীনিা থারক না।

দাসত্ব চযরষেরত্র একরন িুক্তরিাগী একটি পণ্য ভহরসরব কাররা 
মাভিকানায় থারকন, ক্য়রযাগ্য বস্তু ভহরসরব গণ্য হন, এবং িারক 
চকারনা সীমাবধেিা োড়াই শ্ম ভেরি বাধ্য করা হয়।

সাপ্াই স্চইন চকারনা পণ্য বা চসবার উৎপােন ও বন্টরনর সারথ সম্পৃক্ত 
প্রভক্য়াসমূরহর সম্পূণ্ পয্ায়ক্ম।

সাপ্াই স্চইলনর বেচ্িা চকারনা পণ্য বা চসবার উৎপােন ও বন্টরনর সারথ সম্পৃক্ত ধাপ, 
প্রভক্য়া এবং পধেভিসমূহ সম্পরক্ েষৃ্টিরগাচরিা বৃভধে এবং 
প্রকার�্য িথ্য চ�য়ার করার প্রভক্য়া।

ক্শশু শ্রলমর সবলচলয় খারাপ রূপ চযরষেরত্র ভ�শুরের োসত্ব অথবা অনুরূপ অনু�ীিন চযমন চযৌন 
চ�াষরণর মাধ্যরম চ�াষণ করা হয়, ভ�শুরা এমন ভবপজ্জনক 
কারর রভড়ি থারক যা িারের স্াস্্য, ভনরাপত্া বা মরনাবরির 
ষেভি কররি পারর, অথবা িারেররক মােক উৎপােন বা 
পাচাররর কারর ব্যবহার করা হয়।

অববধ অক্ভবাসী আনয়ন/মানব পাচার চ�াষরণর উরদের�্য হুমভক বা চরাররবরেভতি করর অথবা অন্য 
ধররনর বি প্ররয়াগ করর, অপহরণ, রাভিয়াভি, প্রিারণা, 
ষেমিার অপব্যবহাররর মাধ্যরম, অথবা অন্য চকারনা ব্যভক্তর 
উপর ভনয়ন্ত্রণ থাকা ব্যভক্তর সমিভি িারির রন্য অরভষেি 
অবস্ায় ব্যভক্তরের ভনরয়াগ, পভরবহন, স্ানান্তর, আশ্য় প্রোন, 
অথবা গ্রহণ করা হয়।

আন্তর্াক্িক অপরাধ আইন িঙ্ঘরনর এমন ঘটনা চযখারন পভরকল্পনা, বাতিবায়ন 
অথবা সম্ভাব্য বা প্রকৃি প্রিারবর চষেরত্র এরকর অভধক চের�র 
সম্পৃক্তিা ররয়রে।

স্বিন চুক্র চকারনা কমমীর ন্যায়সগিি অভধকার ভহরসরব প্রাপ্য চবিন অথবা 
কমমীর সুভবধা ভেরি অস্ীকৃভি রানারনা।

পক্রক্শষ্ট ৩: গুরুত্বপূণ্ সংস্ানসমূহ
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চকাম্পাভনর কায্ক্ম ও সাপ্াই 
চচইরন আধুভনক োসত্ব: 
বাধ্যিামূিক স্ছেিা, বাধ্যিামূিক 
ভডউ ভডভিররন্স এবং সরকাভর 
সংগ্রহ প্রভক্য়ার ভডউ ভডভিররন্স

ভবশ্বব্যাপী ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিারক আধুভনক োসত্ব 
ভনমূ্ি করার রন্য আররা চবভ� ভকেু কররি উৎসাভহি 
করার রন্য চনিৃস্ানীয় সরকারগুরিা ইরিামরধ্য কী 
কররে িা উরলেখ করা একটি নভথ।

ব্যবসা ও 
মানবাভধকার সংস্ান 
চক্রি

ন্যায্য শ্ম ভবষয়ক সংগঠরনর 
আচরণভবভধ

ভবশ্বররুড় গ্রাহকরের উপরিাগ্য চপা�াক, পােকুা, 
কৃভষপণ্য এবং অন্যান্য পণ্য প্রস্তুিকারক শ্ভমকরের 
সুরভষেি রাখরি চায়। ILO মানেডে ভিভত্ক।

ন্যায্য শ্ম ভবষয়ক 
সংগঠন

সাপ্াই চচইরন চরারপূব্ক শ্ম: 
ঝঁুভক চমাকারবিা এবং কমমীরের 
স্াধীনিা রষো

সাপ্াই চচইনগুরিারি ঘটা বাধ্যিামূিক শ্রমর ঘটনা 
�নাক্ত ও ভনমূ্ি করার রন্য আন্তর্াভিক মানেডে, 
কাঠারমা এবং সরব্াত্ম অনু�ীিরনর উপর চরার চেয়া 
একটি সংভষেপ্তসার।

ন্যায্য শ্ম ভবষয়ক 
সংগঠন

ময্াোপূণ্ অভিবাসরনর রন্য ঢাকা 
নীভিমািা

অভিবাসী কমমীরের ভনরয়াগ ভ� এবং কাগরপত্র চররখ 
চেয়ার মরিা ভবষয়গুরিা সহ ভনরাপে অভিবাসন 
সম্পরক্ চাকভরোিা ও ভনরয়াগকারীরের রন্য মূিনীভি 
ও ভনরে্�না।

ইনভস্টটিউট �র 
ভহউম্যান রাইটস 
অ্যান্ড ভবররনস

োভয়ত্ব�ীি ভনরয়ারগর ভররসাস্ 
ব্যাংক

ভনরয়ারগর সময় অভিবাসী শ্ভমকরের চ�াষরণর ভ�কার 
না হওয়া ভনভচিি কররি ভবভিন্ন ধররনর সর্জাম, 
ভনরে্�না ও গরবষণা ররয়রে।

ইনভস্টটিউট �র 
ভহউম্যান রাইটস 
অ্যান্ড ভবররনস

োসত্ব ও পাচার েরূীকররণ 
করপ্াররট োয়বধেিা (CREST)

CREST ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিার িারের কায্পভরচািনা 
এবং সাপ্াই চচইনগুরিারি অভিবাসী শ্ভমকরের 
অরভষেি অবস্া চমাকারবিায় সমিুখীন হওয়া 
চ্যারি্জগুরিার প্রভি সাড়া চেয়।

ইন্টারন্যা�নাি 
অগ্ানাইরর�ন �র 
মাইরগ্র�ন

আন্তর্াভিক ভনরয়ারগর 
ন্যায়পরায়ণিা পধেভি

বনভিকিারব আন্তর্াভিক শ্ভমক ভনরয়াগ প্রচাররর রন্য 
প্রস্তুিকৃি একটি ববভশ্বক উরে্যাগ।

ইন্টারন্যা�নাি 
অগ্ানাইরর�ন �র 
মাইরগ্র�ন

ভনরয়াগ সম্পভক্ি মভন্টি সুপাভর� আন্তর্াভিক ভনরয়াগ এবং অভিবাসী শ্ভমকরের সুরষো 
ভনয়ন্ত্রণ ও িোরভক উন্নি করার রন্য নীভি ভনধ্ারক 
এবং ভনয়ন্ত্রকরের একটি ব্যবহাভরক ভনরে্ভ�কা 
উপস্াপন করর।

ইন্টারন্যা�নাি 
অগ্ানাইরর�ন �র 
মাইরগ্র�ন

আন্তর্াভিক শ্ম সংস্ার ৮.৭ 
চরাট

৮.৭ চরাট ২০৩০ সারি ৮.৭ SDG িষে্যমাত্রা অর্রনর 
রন্য প্রভিশ্রুভিবধে একটি ববভশ্বক অং�ীোভরত্ব। িারের 
কারে অববধ অভিবাসী আনয়ন সহ ভবভিন্ন সমস্যা 
সম্পভক্ি িথ্য সরবরাহ করার রন্য নীভিমািা বিভরর 
একাভধক ভনরে্ভ�কা ররয়রে।

আন্তর্াভিক শ্ম 
সংস্া

4948 সাপ্াই চেইনগুল�ালে ঘটা চ�াষণ চ�াকালে�ার জন্য ভাল�া অনুশী�লনর উদাহরণসমূলহর সংক্ষিপ্তসারবাক্� প্রক্রিয়া
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ন্যায্য ভনরয়ারগর সাধারণ নীভিমািা 
এবং পভরচািনার ভনরে্ভ�কা এবং 
ভনরয়ারগর ভ� এবং সংভলিষ্ট ব্যরয়র 
সংজ্া

ILO এবং অন্যান্য সংস্াগুভির ন্যায্য ভনরয়াগ প্রচার ও 
ভনভচিিকররণর রন্য বি্মান ও িভবষ্যরির কার 
সম্পরক্ অবভহি করার িষে্য রারখ।

আন্তর্াভিক শ্ম 
সংস্া

চরারপূব্ক শ্রমর ভবরুরধে িড়াই: 
ভনরয়াগকি্া ও ব্যবসা 
প্রভিষ্ানগুরিার রন্য হ্যান্ডবুক

ভনরয়াগকি্া ও ব্যবসা প্রভিষ্ানগুরিার রন্য িারের 
ভনরস্ কায্ক্ম এবং ববভশ্বক সাপ্াই চচইনগুরিারি 
চরারপূব্ক শ্ম এবং মানব পাচাররর ঝঁুভক চমাকারবিায় 
িারের সষেমিা চরারোর করার রন্য ভনরে্�ক 
উপকরণ ও সর্জাম সরবরাহ করর।

আন্তর্াভিক শ্ম 
সংস্া

ব্যবসা এবং মানবাভধকার 
সম্পভক্ি রাভিসংরঘর ভনরে্�ক 
নীভিমািার ব্যাখ্যামূিক ভনরে্ভ�কা

UNGP এর অথ্ ও উরদে�্য সম্পূণ্ বুঝরি সহায়িা 
কররি অভিভরক্ত পটিূভমগি িথ্য সরবরাহ করর।

মানবাভধকার ভবষয়ক 
হাই কভম�নাররর 
কায্ািয়

ব্যবসা এবং মানবাভধকার 
সম্পভক্ি রাভিসংরঘর ভনরে্�ক 
নীভিমািা

ব্যবসা সম্পভক্ি মানবাভধকার িঙ্ঘন প্রভিররাধ ও 
চমাকারবিার রন্য স্ীকৃি ববভশ্বক মানেডে। ২০১১ 
সারির ররুন রাভিসংরঘর মানবাভধকার কাউভন্সি 
কি্ৃক অনুরমাভেি।

মানবাভধকার ভবষয়ক 
হাই কভম�নাররর 
কায্ািয়

অথ্বনভিক সহরযাভগিা ও উন্নয়ন 
সংস্ার গ্রন্াগার

অথ্বনভিক সহরযাভগিা ও উন্নয়ন সংস্া একটি 
আন্তর্াভিক সংস্া যা সকরির রন্য সমৃভধে, সাম্য, 
সুরযাগ ও মগিি প্রভিষ্া করর এমন নীভিমািা গঠরন 
কার করর।

অথ্বনভিক 
সহরযাভগিা ও উন্নয়ন 
সংস্া

সাপ্াই চচইনগুরিারি শ্ভমক 
চ�াষরণর উরদের�্য মানব পাচাররর 
ঘটনা প্রভিররারধ সরকাররর 
পেরষেপসমূহ সম্পরক্ আে�্ 
ভনরে্�নাবিী

সাপ্াই চচইনগুরিারি অববধ অভিবাসী আনয়ন 
প্রভিররারধ েঢ়ৃ পেরষেপ কায্কর কররি রাষ্ট্রগুরিারক 
সাহায্য করার রন্য একটি ব্যবহাভরক সর্জাম 
সরবরাহকারী আে�্ ভনরে্�নাবিী।

ইউররারপর ভনরাপত্া 
ও সহরযাভগিা 
ভবষয়ক সংস্া

রাভিসংরঘর চটকসই উন্নয়ন 
িষে্যসমূহ

োভরদ্্য, ববষম্য, রিবায়ু পভরবি্ন, পভররব� ভবপয্য়, 
�াভন্ত ও ন্যায়ভবচার সহ ববভশ্বক চ্যারি্জসমূহ 
চমাকারবিার নক�া।

রাভিসংঘ

UNHCR – অববধ অভিবাসী 
আনয়ন সম্পভক্ি ওরয়বরপইর

রাভিসংরঘর �রণাথমী ভবষয়ক হাই কভম�নার 
(UNHCR) এর কাে চথরক �রণাথমীরের রন্য মানব 
পাচাররর ঝঁুভক সম্পভক্ি িথ্য চযখারন UNHCR এবং 
অং�ীোর সংস্াগুরিার পষে চথরক উপকারী 
সংস্ানসমূহ অন্তি্ুক্ত ররয়রে।

রাভিসংরঘর �রণাথমী 
ভবষয়ক হাই 
কভম�নার

রাভিসংরঘর মােক ও অপরাধ 
ভবষয়ক েপ্তর: মানব পাচার এবং 
অভিবাসী পাচার

রাভিসংরঘর মােক ও অপরাধ ভবষয়ক েপ্তর সেস্য 
রাষ্ট্রগুরিারক িারের চ�ৌরোভর ভবচার ব্যবস্া কায্কর, 
ন্যায্য ও মানভবক করর চিািার উরদের�্য সংস্কার কররি 
সাহায্য করর। িারের কারে অববধ অভিবাসী আনয়রনর 
ভবরুরধে িড়াই ভবষয়ক চব� ভকেু সংস্ান ররয়রে।

রাভিসংরঘর মােক ও 
অপরাধ ভবষয়ক েপ্তর
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ওয়াক ভরি এর সংস্ানসমূহ ওয়াক ভরি একটি আন্তর্াভিক মানবাভধকার চগাষ্ঠী যা 
সব ধররনর আধুভনক োসত্ব ভনমূ্রির উপর গুরুত্ব 
আররাপ করর। িারের কারে ঝঁুভকপূণ্ ব্যভক্তরের চ�াষণ 
চথরক রষো করার ভবষরয় চব� ভকেু সংস্ান ররয়রে।

ওয়াক ভরি

ভনরয়াগ সম্পভক্ি মভন্টি সুপাভর�: 
উন্নি ভনয়ন্ত্রণ অভিমুরখ একটি 
চরাডম্যাপ

আন্তর্াভিক ভনরয়াগ ও অভিবাসী শ্ভমকরের সুরষো 
ভনয়ন্ত্রণ ও িোরভক উন্নি করার রন্য নীভি 
ভনধ্ারকরের রন্য ব্যবহাভরক ভনরে্ভ�কা ও ধারণা।

ইন্টারন্যা�নাি 
অগ্ানাইরর�ন �র 
মাইরগ্র�ন

5150 সাপ্াই চেইনগুল�ালে ঘটা চ�াষণ চ�াকালে�ার জন্য ভাল�া অনুশী�লনর উদাহরণসমূলহর সংক্ষিপ্তসারবাক্� প্রক্রিয়া
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