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মুখবন্ধ

পরিভাষা

অবৈধ অভিবাসী আনয়ন বিষয়ক বালি প্রক্রিয়া ওয়ার্কিং গ্রুপ (ওয়ার্কিং গ্রুপ) এর পক্ষ থেকে
সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের এই
সংক্ষিপ্তসার (সংক্ষিপ্তসার) উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই সংক্ষিপ্তসারে এই
অঞ্চলে সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলা করার ক্ষেত্রে সরকারি পদক্ষেপের
নির্দেশিকা হিসেবে ভূ মিকা রাখার জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ এর কাছ থেকে ভাল�ো অনুশীলনের
উদাহরণসমূহের একটি সংগ্রহ একত্রিত করা হয়েছে। এটি ২০১৯ সালের ওয়ার্কিং গ্রুপের
বার্ষিক সভায় সম্মত হওয়া একটি অগ্রাধিকার হিসেবে এসেছে, এবং স্বীকৃতি, পদক্ষেপ গ্রহণ,
অগ্রগতি (AAA) বিষয়ক সুপারিশমালায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত সরকারি ও ব্যবসায়িক
ফ�োরামের অগ্রাধিকারগুল�োর ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

এই সংক্ষিপ্তসারে অবৈধ অভিবাসী আনয়ন, দাসত্ব, দাসত্ববন্ধন, জ�োরপূর্বক শ্রম, ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে রাখা এবং প্রতারণামূলক
নিয়�োগ ইত্যাদিকে বর্ণনা করার জন্য শ�োষণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ বিভিন্ন রূপে হতে পারে যেমন অবৈধ অভিবাসী আনয়ন, দাসত্ব, এবং গুরুতর ধরনের শ্রম শ�োষণ
যেমন দাসত্ব, জ�োরপূর্বক শ্রম, ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে রাখা এবং শ্রম বা সেবা প্রদানের জন্য প্রতারণামূলকভাবে নিয়�োগ দেয়া।
দুর্ভাগ্যবশত, বর্ত মানে এই অনুশীলনগুল�ো আগের যেক�োন�ো সময়ের চেয়ে বেশি ঘটতে দেখা যাচ্ছে। আন্তর্ জাতিক শ্রম সংস্থার
ধারণামতে বিশ্বজুড়ে ২৪ মিলিয়নের বেশি মানুষ জ�োরপূর্বক শ্রমে বন্দী হয়ে আছেন, যাদের মধ্যে বেসরকারি খাতের সাপ্লাই
চেইনগুল�োতে প্রায় ১৬ মিলিয়ন মানুষ আছেন1। ক�োন�ো দেশই এই অবস্থার বাইরে নেই এবং ক�োন�ো শিল্প বা খাতই ঝুঁকিমুক্ত নয়।
এছাড়াও, COVID-১৯ মহামারীর ফলে এই অঞ্চলে নতু ন করে অবৈধ অভিবাসী আনয়ন ও শ�োষণের ঝুঁকি দেখা দিয়েছে এবং ঝুঁকি
বেড়ে গেছে। COVID-১৯ এর অর্থনৈতিক প্রভাব অবৈধ অভিবাসী আনয়নের চালিকাশক্তিগুল�োকে খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যার
মধ্যে চাকরি ও আয়ের উৎস হারিয়ে ফেলাও অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে। এছাড়াও COVID-১৯ এর ফলে ভু ক্তভ�োগীদের শনাক্ত করা এবং
সহায়তা করাটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে।
শ�োষণের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাত, আন্তর্ জাতিক সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের সাথে
সহয�োগী হয়ে কাজ করা সহ সরকারগুল�োর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা রয়েছে। তবে, আমরা একা অপরাধগুল�োর বিরুদ্ধে লড়াই
করতে পারব�ো না। শ�োষণ ম�োকাবেলা এবং ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদানের জন্য আমাদের একটি শক্তিশালী
আঞ্চলিক ও আন্তর্ জাতিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের প্রয়�োজন রয়েছে।
এই সংক্ষিপ্তসার আঞ্চলিক সহয�োগিতা ও সমন্বয়ের একটি ফল। এটি বৈশ্বিক পর্যায়ে সরকারগুল�োকে পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ
প্রদানের উদ্দেশ্যে সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার উদ্যোগগুল�ো সম্পর্কিত তথ্য ও জ্ঞান শেয়ার করা সহজতর করার
লক্ষ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য ষ�োলটি দেশ এবং তিনটি আন্তর্ জাতিক সংস্থার জ্ঞান ও দক্ষতাকে একত্রিত করেছে।
আমরা সাপ্লাই চেইন খাতের শ�োষণের প্রতি সরকারি প্রতিক্রিয়া জ�োরদার করতে ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বালি প্রক্রিয়ার অন্যান্য
সদস্যদের সাথে কাজ অব্যাহত রাখার এবং ক�োন�ো ব্যক্তিই যেন এই অপরাধগুল�োর ভু ক্তভ�োগী না হন তেমন একটি ভবিষ্যতের
লক্ষ্যে কাজ করার প্রত্যাশা রাখি।

মি. র�োলিয়ানসিয়াহ স�োয়েমিরাত 	মিস ভ্যানেসা হলবেন
সহ-সভাপতি
সহ-সভাপতি
অবৈধ অভিবাসী আনয়ন বিষয়ক
অবৈধ অভিবাসী আনয়ন বিষয়ক
বালি প্রক্রিয়ার ওয়ার্কিং গ্রুপ
বালি প্রক্রিয়ার ওয়ার্কিং গ্রুপ
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
অস্ট্রেলিয়ান বর্ ডার ফ�োর্স
ইন্দোনেশিয়া
অস্ট্রেলিয়া

আদ্যক্ষরসমষ্টি ও শব্দসংক্ষেপ
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

1 International Labour Organization, “Forced labour, modern slavery and human trafficking” 2014
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.
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সাপ্লাই চেইন খাতের শ�োষণ
ম�োকাবেলা

'সাপ্লাই চেইন' এবং 'সাপ্লাই চেইনের স্বচ্ছতা' বলতে কী ব�োঝায়?
প্রতিটি সরকার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাপ্লাই চেইন রয়েছে। এই সাপ্লাই চেইনগুল�ো এমন ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি যারা উক্ত সরকার বা
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এর প্রয়�োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি ফ্যাশন ক�োম্পানির সাপ্লাই
চেইনের মধ্যে তু লা সংগ্রহকারী শ্রমিক, তু লাকে প্রক্রিয়া করে কাপড়ে রূপান্তর করার জন্য কর্মরত শ্রমিক, কাপড় সেলাই করে
প�োশাক তৈরি করা শ্রমিক, সম্পূর্ণ হওয়া প�োশাকগুল�ো ফ্যাশন ক�োম্পানির দ�োকানগুল�োতে পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া ট্রাক চালক,
এবং সেসব দ�োকানের বিক্রয় কর্মীরা অন্তর্ভু ক্ত রয়েছেন। অনুরূপভাবে, একটি সরকারের নির্মাণখাতের সাপ্লাই চেইনের মধ্যে
কাঁচামাল সংগ্রহকারী শ্রমিক, কাঁচামালকে প্রক্রিয়া করে নির্মাণ পণ্যে রূপান্তর করার কাজে নিয়�োজিত শ্রমিক, কারখানা থেকে
নির্মাণকাজের সাইটগুল�োতে পণ্য পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া শ্রমিক, এবং নির্মাণকাজের সাইটগুল�োতে কর্মরত নির্মাতারা অন্তর্ভু ক্ত
থাকতে পারেন।
প্রায় ক্ষেত্রেই, সাপ্লাই চেইনের অন্তর্ভু ক্ত শ্রমিকেরা অবৈধ অভিবাসী আনয়ন এবং শ�োষণ থেকে অরক্ষিত অবস্থায় থাকতে পারেন।
তবে, বহু সরকার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে খুব কমই জানেন। এটি সাপ্লাই চেইন খাতে ঘটে যাওয়া
অবৈধ অভিবাসী আনয়ন এবং শ�োষণ শনাক্ত করাকে কঠিন করে ত�োলে। সরকার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�ো তাদের ব্যবহার করা পণ্য
ও পরিষেবাসমূহ কিভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং প�ৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তা অনুধাবন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের
সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে আর�ো বেশি জানতে পারে। এটি সাপ্লাই চেইনকে আর�ো স্বচ্ছ করতে সাহায্য করে এবং এর অর্থ হল�ো অবৈধ
অভিবাসী আনয়ন ও শ�োষণের ঘটনাগুল�ো শনাক্ত করা যাবে।

সমস্যার মাত্রা ও ব্যাপ্তি
সাপ্লাই চেইন খাতের শ�োষণ একটি উল্লেখয�োগ্য বৈশ্বিক সমস্যা। আন্তর্ জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ধারণা করছে যে বিশ্বজুড়ে ২৪
মিলিয়নের বেশি মানুষ জ�োরপূর্বক শ্রমের ভু ক্তভ�োগী।3 এদের মধ্যে ১৬ মিলিয়ন মানুষ বিভিন্ন শিল্পখাতে যেমন নির্মাণশিল্প, বস্ত্র, কৃষি
এবং গৃহস্থালী কাজের বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেইনের মধ্যে শ�োষণের শিকার হচ্ছেন বলে ধারণা করা হয়।

এই ভু ক্তভ�োগীদের ৫০% ঋণের দায়ে আবদ্ধ হয়ে থাকার মাধ্যমে শ�োষণের
শিকার হয়ে থাকেন।4

আমরা নিত্যদিন যেসব পণ্য ও পরিষেবা বিক্রয়, ক্রয় ও ভ�োগ করে
থাকি সেগুল�োর সাপ্লাই চেইন খাতে বিশ্বজুড়ে ক�োটি ক�োটি মানুষ
শ�োষণের শিকার হচ্ছে। সাপ্লাই চেইন খাতের শ�োষণ প্রতিটি
শিল্পখাতেই ঘটতে পারে, যেমন প�োশাক ও খাবার উৎপাদন,
জরুরি অবকাঠাম�োসমূহ যেমন সড়ক ও ভবন নির্মাণ, এবং সেবা
সরবরাহ যেমন পরিচ্ছন্নতা খাত, ইত্যাদি। বিশ্বের সব অঞ্চলেই
সাপ্লাই চেইন খাতে ব্যাপকভাবে শ�োষণ চলছে এবং এর দ্বারা বছরে
আনুমানিক ১৫০ বিলিয়ন মার্কি ন ডলারের অবৈধ মুনাফা অর্জিত
হয়।2

৪.৮ মিলিয়ন ভু ক্তভ�োগী জ�োরপূর্বক য�ৌন নিপীড়নের শিকার, এবং ৪ মিলিয়ন
মানুষ রাষ্ট্র কর্তৃ ক আর�োপিত জ�োরপূর্বক শ্রমে লিপ্ত রয়েছেন।4

মহিলা ও মেয়েরা অধিক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, বাণিজ্যিক য�ৌন শিল্পের ৯৯%
ভু ক্তভ�োগী এবং অন্যান্য খাতের ৫৮% ভু ক্তভ�োগী হলেন মহিলা ও মেয়েরা।4

বিশ্বের প্রতিটি দেশেই জ�োরপূর্বক শ্রমের ঘটনা ঘটছে। তবে, এশিয়া ও প্রশান্ত
মহাসাগরীয় অঞ্চলে এটি সবচেয়ে বেশি।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.
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.
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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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7

নতু ন ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ
নির্দি ষ্ট কিছু বৈশ্বিক অবস্থা একটি কর্মীদলকে শ�োষণমূলক অনুশীলনের ভু ক্তভ�োগী করে তু লতে পারে। এগুল�োর মধ্যে রয়েছে:
 ভ�ৌগ�োলিকভাবে সংঘাতের ঝুঁকি, অভিবাসনের উচ্চ হার, বাস্তুচ্যুতি এবং দুর্বল শাসন ব্যবস্থা
 যত কম দামে সম্ভব পণ্য উৎপাদন ও সেবা সরবরাহের লক্ষ্যে 'সবচেয়ে কম দামে সরবরাহের প্রতিয�োগিতা' দ্বারা চালিত হওয়া
ব্যবসায়িক কার্যকলাপ, এবং
 সাপ্লাই চেইনের ক্রমবর্ধমান জটিল প্রকৃতি।

সাপ্লাই চেইনের জটিলতা
সাপ্লাই চেইনের বৈশ্বিক প্রকৃতির অর্থ হল�ো পণ্য ও পরিষেবার কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন, প্রস্ততকরণ ও বন্টন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে
ঘটতে পারে। এছাড়াও বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আগের যেক�োন�ো সময়ের চেয়ে এটি এখন অধিক
গতিশীল। এর মানে হল�ো সাপ্লাই চেইনগুল�ো শনাক্ত এবং ট্রেস করা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে। অধিকাংশ পণ্য গ্রাহকদের কাছে
প�ৌঁছার আগে উৎপাদক, প্রস্তুতকারক, পরিবেশক ও খুচরা বিক্রেতাদের একটি দীর্ঘ চেইনের মধ্য দিয়ে যায়। একারণে শ�োষণ সাপ্লাই
চেইনের গভীরে লুকায়িত থাকতে পারে এবং শনাক্ত ও উন্মোচন করা কঠিন হতে পারে। ফলস্বরূপ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারগুল�ো
প্রায়শ অজ্ঞাতসারে শ�োষণের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

সাপ্লাই চেইন খাতের শ�োষণ ম�োকাবেলার বৈশ্বিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই অবস্থাগুল�ো বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।
একই সময়ে নতু ন ও উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুল�ো, যেমন বৈশ্বিক COVID-১৯ মহামারীর ফলে জরুরিভিিত্ততে সাড়াদান এবং
উদ্ভাবনমূলক সমাধান প্রদানের প্রয়�োজন হয়।

COVID-১৯ মহামারী

ভ�ৌগ�োলিক ঝুঁকি

 চাকরি ও আয় হারান�ো

বিশ্বের প্রতিটি দেশ জনগ�োষ্ঠীর শ�োষণের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধির প্রধান কারণগুল�ো বা চালিকাশক্তিগুল�ো দ্বারা সহজে প্রভাবিত
হওয়ার ঝুঁকিতে থাকতে পারে। লক্ষণগুল�োর মধ্যে থাকতে পারে:

 কর্মস্থলের অধিকারসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা কম থাকা

 বাস্তুচ্যুতি, যেমন সংঘাত বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া

 সাপ্লাই চেইনের ঘাটতির কারণে বর্ধিত চাহিদা, এবং

 দারিদ্র্য, যেমন বেকারত্ব বা নিম্নতর মানের কাজে নিযুক্ত থাকার কারণে

 ভ্রমণ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা যা শ্রমিকদের নিরাপদে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছে।

 দুর্বল আইনের শাসন

একই সময়ে, ভ্রমণ এবং অন্য ব্যক্তির সাথে সংস্পর্শের ব্যাপারে বিধিনিষেধের পাশাপাশি কর্মীদলের অবস্থার পরিবর্ত ন বিদ্যমান ঝুঁকি
মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও নিয়ন্ত্রণে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এই বিষয়গুল�ো সম্মিলিতভাবে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে শ্রমিকদের শ�োষণের শিকার
হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধিতে ভূ মিকা রেখেছে। COVID-১৯ এর নিয়ে আসা এই শ�োষণের শিকার হওয়ার বর্ধিত ঝুঁকি ম�োকাবেলার জন্য
সরকার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োর একইরকম গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখা এবং একসাথে মিলে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ ।

 অসমতা ও প্রান্তিকীকরণ
 ত্রুটিপূর্ণ আন্তর্ জাতিক নিয়�োগ রীতি, এবং

বৈশ্বিক COVID-১৯ মহামারী এই অনুশীলনগুল�োর ফলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের, যেমন বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের
শ্রমিকদের, শ�োষণের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তু লেছে। ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার পিছনে বেশ কিছু বিষয় কাজ করছে, যেমন:

 সক্ষমতার ব্যবধান পূরণের জন্য অত্যধিক ওভারটাইম কাজ করার আবশ্যকতা থাকা

 কর্মস্থলে দুর্বল সুরক্ষা ব্যবস্থা।

কর্প োরেট অনুশীলনসমূহ – 'সবচেয়ে কম দামে সরবরাহের প্রতিয�োগিতা'
ব্যয় কমান�োর এবং উৎপাদন ও বন্টনের সময় কমান�োর লক্ষ্যে 'সবচেয়ে কম দামে সরবরাহের প্রতিয�োগিতায়' অংশগ্রহণ করার
মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারগুল�ো শ্রমিকদের শ�োষণের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে ভূ মিকা রাখতে পারে। ব্যয় কমান�োর বিভিন্ন
উপায় অনুসন্ধানের সময়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�ো মানবাধিকারের উপর তাদের সিদ্ধান্তের প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারে, বিশেষ করে
তাদের সাপ্লাই চেইনের গভীরে আড়ালে থেকে যাওয়া সবচেয়ে অরক্ষিত শ্রমিকদের ব্যাপারে।
অনুরূপভাবে, বৈদেশিক বিনিয়�োগ আকৃষ্ট করার প্রতিয�োগিতা করতে গিয়ে সরকারগুল�ো সে দেশে কার্যকলাপ পরিচালনা করা
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োর জন্য শ্রমিক খরচ কমাতে গিয়ে সন্তোষজনক কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা এবং আইনের প্রয়�োগকে
শিথিল করতে পারে। এর পরিবর্তে সরকারগুল�ো বেসরকারি খাতের সাথে মিলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োতে কর্মস্থলের অনুশীলনগুল�ো
উন্নত করার উদ্দেশ্যে 'শীর্ষস্থান অর্জনের প্রতিয�োগিতা' চালান�োর ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। নির্ভ রয�োগ্য ও স্বচ্ছ সাপ্লাই চেইন
ব্যবস্থাকে প্রবর্ধন করে এমন ব্যবসায়িক ক্রয়ের রীতিগুল�োকে সহায়তা করার মাধ্যমে এবং দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক অনুশীলনগুল�োকে
উৎসাহ দেয়ার জন্য সরকারি খাতের সংগ্রহ প্রক্রিয়া জ�োরদার করার মাধ্যমে সরকারগুল�ো এটি করতে পারে।

পরামর্শ: ব�োধগম্যতা গড়ে তু লতে বেসরকারি খাতের সাথে কাজ
করা
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বালি প্রক্রিয়া



সরকারগুল�োর জন্য দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক অনুশীলনগুল�োকে উৎসাহ দেয়া এবং সাপ্লাই
চেইনের স্বচ্ছতা উন্নত করার সুয�োগগুল�ো অন্বেষণে বেসরকারি খাতের সাথে কাজ করা
গুরুত্বপূর্ণ , যেমন নিয়ন্ত্রক এবং অ-নিয়ন্ত্রক উদ্যোগগুল�োর মাধ্যমে।



এছাড়াও সরকারগুল�ো সরকারি সাপ্লাই চেইন খাতের শ�োষণ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ ম�োকাবেলা
করতে তাদের নিজেদের সরবরাহকারীদের সাথে কাজ করতে পারে, যেমন সরকারি
সরবরাহকারীদের জন্য সুস্পষ্ট প্রত্যাশিত বিষয়গুল�ো নির্ধারণ করে দেয়ার মাধ্যমে।

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার
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সাপ্লাই চেইন খাতের শ�োষণ
দেখতে কেমন হয়ে থাকে?

শ�োষণ কী?
সাপ্লাই চেইন খাতের শ�োষণের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু গুরুতর শ�োষণমূলক অনুশীলন যেখানে ভু ক্তভ�োগীদের শ�োষণ করার জন্য
এবং তাদের স্বাধীনতা ক্ষু ন্ন করা অথবা স্বাধীনতা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার জন্য জবরদস্তি, হুমকি বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া
হয়। এই সংক্ষিপ্তসারে নিম্নমানের কর্মস্থলের পরিবেশ অথবা শ্রমিকদের কম বেতন দেয়ার মত�ো অনুশীলনগুল�োকে শ�োষণের
তালিকায় অন্তর্ভু ক্ত করা হয়নি, যদিও এই অনুশীলনগুল�ো ক্ষতিকর এবং শ�োষণের কিছু ঘটনায় উপস্থিত থাকতে পারে। নিচের
ঘরগুল�োতে সন্তোষজনক কাজের মানদণ্ডের বিপরীতে শ্রমিক শ�োষণ কেমন দেখায় তা তু লে ধরা হয়েছে।

শ্রমিক শ�োষণের
ধরনসমূহ

বিপজ্জনক অথবা
নিম্নমানের
কর্মপরিবেশ

সন্তোষজনক কর্মস্থল

 শ্রমিক জ�োর-জবরদস্তি, হুমকি
অথবা প্রতারণা বা ঋণে আবদ্ধ
থাকার কারণে কাজ করতে
অস্বীকৃতি জানাতে পারেন না
অথবা কাজ করা বন্ধ করতে
পারেন না

 শ্রমিক কাজ করতে অস্বীকার করতে
পারেন অথবা কাজ করা বন্ধ করে
দিতে পারেন কিন্তু এটি করার ফলে
অবস্থা আর�ো খারাপ হতে পারে

 শ্রমিকদের অধিকারকে সম্মান করা হয়

 শ্রমিককে ন্যায্যভাবে মজুরি দেয়া
হচ্ছে না এবং তিনি কিছু কিছু
অথবা ক�োন�ো অধিকারই পাচ্ছেন না

 শ্রমিককে ন্যায্যভাবে মজুরি দেয়া হয়
(কমপক্ষে ন্যূনতম মজুরি)

 শ্রমিক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা
থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন

 শ্রমিক মাত্রাতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ধরে
কাজ করতে বাধ্য থাকেন

 শ্রমিক কাজ করতে অস্বীকার করা
অথবা কাজ বন্ধ করে দেয়ার ক্ষেত্রে
স্বাধীন

 কর্মস্থলটি নিরাপদ

 কর্মস্থলটি অনিরাপদ

বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন খাতের শ�োষণ
বিশ্বজুড়ে শ�োষণের শিকার হওয়া ভু ক্তভ�োগীদের অনেকেই বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে শ�োষণের শিকার হয়ে থাকেন। সাপ্লাই চেইনের
প্রতিটি পর্যায়েই শ�োষণ ঘটতে পারে, যেমন:
 কাঁচামাল উৎপাদন
 পণ্য প্রস্তুতকরণ এবং পরিশ�োধন
 পরিষেবা সরবরাহ, যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তা পরিষেবা
 বিশ্বজুড়ে পণ্যের শিপিং বা ডেলিভারি, এবং
 ব্যবহৃত হচ্ছে না এমন পণ্য ধ্বংস করা, বিচ্ছিন্ন করা অথবা অপসারণ করা।
এছাড়া শ্রম চক্রের যেক�োন�ো পর্যায়ে শ�োষণ ঘটতে পারে, যেমন নিয়�োগের সময়, কর্মরত থাকা অবস্থায় যেক�োন�ো সময়, এবং
এমনকি প্রস্থানের সময়ও। সাপ্লাই চেইন খাতে শ�োষণ ঘটার অনেকগুল�ো উপায় থাকা সেত্ত্বও কিছু মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুল�ো
শ�োষণের উচ্চ ঝুঁকির দিকে ইঙ্গিত করতে পারে:
 খাত ও শিল্পভিিত্তক ঝুঁকি: নির্দি ষ্ট কিছু খাতে ও শিল্পে সেগুল�োর বৈশিষ্ট্য, পণ্য ও প্রক্রিয়াসমূহের কারণে শ�োষণের শিকার
হওয়ার উচ্চ ঝুঁকি থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বৈশ্বিকভাবে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃত শিল্পগুল�োর মধ্যে রয়েছে খনি শিল্প,
টেক্সটাইল ও ফ্যাশন, মাছ ধরা, ইলেক্ট্রনিকস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও কৃষি।
 পণ্য এবং পরিষেবা ভিিত্তক ঝুঁকি: নির্দি ষ্ট কিছু পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন, সরবরাহ অথবা ব্যবহারের উপায়ের কারণে শ�োষণ
ঘটার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকতে পারে।
 ভ�ৌগ�োলিক ঝুঁকি: দুর্বল শাসন, দুর্বল আইনের শাসন, সংঘাত, দুর্নীতি, বাস্তুচ্যুতি, রাষ্ট্রের মানবাধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হওয়া,
অভিবাসনের উচ্চ হার এবং আর্থসামাজিক বিষয় যেমন দরিদ্র্য অথবা ব্যাপক বৈষম্যের কারণে কিছু দেশে শ�োষণ ঘটার উচ্চ
ঝুঁকি থাকতে পারে।
 ব্যবসায়িক ঝুঁকি: একটি সুনির্দি ষ্ট সংস্থার সাপ্লাই চেইন মডেলের প্রকৃতি শ�োষণের উচ্চতর ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, সাব-কন্ট্রাক্ট দেয়া এবং শ্রমিক নিয়�োগকারীদের উপর ব্যাপক নির্ভ রতা অবৈধ অভিবাসী আনয়ন ও শ�োষণের
ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
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সুনির্দি ষ্ট খাত-ভিিত্তক কেস স্টাডি
নিম্নলিখিত কল্পিত সুনির্দি ষ্ট খাত-ভিিত্তক কেস স্টাডিগুল�োতে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে নিত্যদিন ঘটে যাওয়া শ�োষণমূলক
অনুশীলনগুল�োর উদাহরণ দেয়া হয়েছে এবং এসব অনুশীলন শনাক্ত করতে পারা এবং ম�োকাবেলা করার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতার
উপর আল�োকপাত করা হয়েছে। এই কেস স্টাডিগুল�োতে ফিচারকৃত খাতগুল�োকে সাধারণত জ�োরপূর্বক শ্রম সহ শ�োষণের জন্য
উচ্চতর ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শিপিং খাত - কেস স্টাডি
শিপিং খাতে শ�োষণ ম�োকাবেলার ক্ষেত্রে অনন্য কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে
শারীরিক ও ভ�ৌগ�োলিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে, এবং বিদেশি রাষ্ট্রে প্রতিনিয়ত ভ্রমণ
করার ফলে নাবিকরা বিশেষভাবে শ�োষণের ঝুঁকিতে থাকেন। শিপিং শিল্পের নিয়ন্ত্রক এবং
নিয়ম প্রয়�োগকারী প্রক্রিয়াগুল�োর দুর্বল হওয়ার প্রবণতা থাকে। অধিকন্তু, রিপ�োর্টিং এর ভয়,
অথবা লভ্য রিপ�োর্টিং পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব থেকে এটাই বুঝা যায় যে সহায়তার
প্রয়�োজন রয়েছে এমন নাবিকদের প্রকৃত সংখ্যা দেখান�ো ডাটার তু লনায় অনেক বেশি।
ক�োন�ো দেশের জলসীমার মধ্যে কর্মপরিচালনা করছে এমন বিদেশি পতাকাধারী জাহাজগুল�ো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ,
কারণ হ�োস্ট রাষ্ট্র প্রায় ক্ষেত্রেই জাহাজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করে না।
যেমন: সিম্পল শিপিং একটি বৈশ্বিক শিপিং কন্টেইনার ক�োম্পানি যা বেশ কিছু বৃহৎ ক�োম্পানিকে সমুদ্রে মালামাল
পরিবহনের সেবা প্রদান করে থাকে। একটি বেনামী তথ্য পাওয়ার পর একটি বন্দরে সিম্পল শিপিং এর একটি মালবাহী
জাহাজ আটক করা হয়। যখন তদন্তকারীরা জাহাজে আসেন, তখন নাবিকরা জানায় যে জাহাজে পানের য�োগ্য ক�োন�ো
পানি না থাকায় তাদেরকে সমুদ্রের পানি পান করতে হয়। তারা আর�ো জানান যে তাদেরকে খাওয়ার অয�োগ্য খাবার খেতে
বাধ্য করা হত�ো। নাবিকদের মধ্যে কেউই গত ১২ মাসের বেতন পাননি। তারা ক�োন�ো সময় জাহাজ ছেড়ে যেতে পারছিলেন
না, এমনকি জাহাজ ন�োঙর করা অবস্থাতেও, বরং চাকরি পাওয়ার জন্য তাদেরকে ফি হিসেবে উল্লেখয�োগ্য পরিমাণ টাকা
দিতে হয়েছিল।

ইলেক্ট্রনিকস খাত - কেস স্টাডি
ইলেক্ট্রনিকস খাতের সাপ্লাই চেইনে বিশেষ ধরনের জটিলতা রয়েছে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই
ইলেক্ট্রনিকস উৎপাদন ও প্রস্তুতির জন্য একাধিক স্তরে বিভিন্ন দেশে সাবকন্ট্রাক্ট প্রদান করা
হয়ে থাকে। এটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োর জন্য তাদের পূর্ণ সাপ্লাই চেইন দেখতে পাওয়াকে
কঠিন করে তু লতে পারে এবং জ�োরপূর্বক শ্রম সহ শ�োষণের ঝুঁকি বাড়িয়ে ত�োলে। সেইসাথে,
তৃ তীয়-পক্ষ শ্রমিক নিয়�োগকারী এজেন্সিগুল�োর ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার ফলে শ্রমিকদের
শ�োষণের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
যেমন: একটি বহুজাতিক কর্পোরেশন বিশ্বব্যাপী এর অফিসগুল�োর সবকটিতে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও মনিটর সরবরাহ
করার জন্য একটি বৃহৎ ইলেক্ট্রনিকস ক�োম্পানি, এভরিডে ইলেক্ট্রনিকস এর সাথে একটি নতু ন চু ক্তি স্বাক্ষর করেছে। এভরিডে
ইলেক্ট্রনিকস একটি তৃ তীয় দেশে থাকা ক�োম্পানি ইলেক্ট্রোস্ট্যাককে উৎপাদনের জন্য সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়েছে। তৃ তীয় দেশটির
একটি স্থানীয় এনজিও জানতে পেরেছে যে ইলেক্ট্রোস্ট্যাক এর শ্রমিকদের অন্যান্য দেশ থেকে তৃ তীয় পক্ষ নিয়�োগদানকারী
ক�োম্পানিগুল�োর মাধ্যমে প্রল�োভন দেখিয়ে নিয়ে আসা হয় যারা তাদের ভাল�ো বেতন, স্থিতিশীল কর্মসংস্থান এবং ভাল�ো
সুয�োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। শ্রমিকেরা সবাই তাদের হ�োস্ট দেশটিতে যাওয়া এবং ইলেক্ট্রোস্ট্যাকে নিয়�োগ নিশ্চিত করার
উদ্দেশ্যে এই নিয়�োগদাতাদের উল্লেখয�োগ্য পরিমাণ অর্থ প্রদান করে থাকেন। তাদেরকে বলা হয় যে তারা প�ৌঁছান�োর পর
নিয়�োগদাতারা তাদের ওয়ার্ক ভিসা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু, শ্রমিকেরা প�ৌঁছান�োর পর তাদের পাসপ�োর্ট তাদের
কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয় এবং তারা নিম্নমানের বসবাসের পরিবেশে এক ডজন শ্রমিকের সাথে একটি ছ�োট কক্ষ শেয়ার
করতে বাধ্য হন। তাদেরকে যথাযথ ওয়ার্ক ভিসা দেয়া হয় না এবং বলা হয় যদি তারা চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে
ইলেক্ট্রোস্ট্যাক তাদের অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধের কথা পুলিশে রিপ�োর্ট করবে।

পরামর্শ: শ�োষণে সহায়তা করতে পারে এমন অনুশীলনগুল�ো
ম�োকাবেলা করুন
কার্য পরিচালনা এবং সাপ্লাই চেইনের যেসব অনুশীলন শ�োষণের কারণ হতে পারে অথবা
শ�োষণের ক্ষেত্রে ভূ মিকা রাখতে পারে সেগুল�ো ম�োকাবেলার জন্য সরকারগুল�ো পদক্ষেপ গ্রহণ
করতে পারে, যেমন:

নির্মাণ খাত - কেস স্টাডি
নির্মাণ খাতের দীর্ঘ ও বহুস্তরবিশিষ্ট সাপ্লাই চেইন এবং সাবকন্ট্রাক্ট প্রদানের উচ্চ হারের ফলে
সরবরাহকারী এবং সাবকন্ট্রাক্টরদের ব্যবহৃত নিয়�োগ ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত অনুশীলনগুল�ো
খুব কমই দৃশ্যমান হয় এবং সেগুল�োর উপর খুব কমই নিয়ন্ত্রণ থাকে। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত বহু
উপাদান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উল্লেখয�োগ্য পরিমাণে শ�োষণের ঝুঁকি অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে,
যেমন ইট, পাথর, কংক্রিট, এবং পুনর্ব্যবহারয�োগ্য ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে। নির্মাণকাজের
বিভিন্ন প্রকল্পগুল�োর শ্রমিকদের একটি বড় অংশ কম দক্ষতা সম্পন্ন অভিবাসী শ্রমিক, যারা
শ�োষণের ঝুঁকিতে থাকেন।



শ্রমিক নিয়�োগের জন্য ফি চার্জ করা



শ্রমিকদের আবাসনকে তাদের কর্মসংস্থানের অবস্থার সাথে জুড়ে দেয়া



পরিচয় সংক্রান্ত কাগজপত্র, যেমন পাসপ�োর্ট জব্দ করা



কাজ সম্পন্ন করার জন্য একেবারেই কম সময় দেয়া এবং সাধ্যাতীত ক্রয়ের অনুশীলন চাপিয়ে
দেয়া, এবং



কম মজুরি দেয়া, যেমন বেআইনিভাবে মজুরি কর্ত ন করা৷

যেমন: কনস্ট্রাকশন কর্পস একটি বৃহৎ নির্মাণকাজের ক�োম্পানি যাদের বিশেষত্ত্ব হল�ো সড়ক ও রেল সেতু নির্মাণ করা।
কনস্ট্রাকশন কর্পস এর সেতু নির্মাণ কর্মসূচিগুল�োতে সাইটের বাইরে ইস্পাত ও কংক্রিট থেকে তৈরি আগে থেকে গড়া
উপাদানগুল�োর উপর জ�োর দেয়া হয়। এই আগে থেকে গড়া উপাদানগুল�োর জন্য কনস্ট্রাকশন কর্পস এর সাপ্লাই চেইনের
মধ্যে দেশের বাইরের উপকূলীয় অঞ্চলের জাহাজ ভাঙ্গার প্রতিষ্ঠানগুল�ো অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে। কনস্ট্রাকশন কর্পস এর অজান্তে
এই জাহাজ ভাঙ্গার প্রতিষ্ঠানগুল�ো ইস্পাত তৈরির উদ্দেশ্যে পুনর্ব্যবহার করার জন্য অকেজ�ো ইস্পাত জড়�ো করতে
জ�োরপূর্বক শ্রম ব্যবহার করছে। যখন এই অনুশীলনগুল�ো কনস্ট্রাকশন কর্পস এর নজরে আনা হয়, তদন্তে দেখা যায় যে
কনস্ট্রাকশন কর্পস নির্ণয় করতে সক্ষম হয়নি যে তাদের সেতু নির্মাণের উপাদানগুল�োর মধ্যে ক�োনগুল�ো জ�োরপূর্বক শ্রমের
মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে।
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13

বস্ত্র খাত - কেস স্টাডি
কাঁচামাল উৎপাদন এবং এই উপাদানগুল�োর পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের সাথে সম্পৃক্ত
ঝুঁকিসমূহের কারণে বিশ্বব্যাপী বস্ত্রশিল্পকে শ�োষণের জন্য একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ খাত হিসেবে
শনাক্ত করা হয়েছে। ব্যাপকভাবে বিস্তৃ ত এবং কখন�ো কখন�ো অননুম�োদিত সাব-কন্ট্রাক্ট
প্রদানের কারণে বস্ত্রখাতের সাপ্লাই চেইনের মধ্যে দৃষ্টিগ�োচরতা সীমিত হয়ে থাকে যা
অপরাধমূলক অনুশীলনগুল�ো শনাক্ত করাকে কঠিন করে তু লতে পারে। ওয়াক ফ্রি
ফাউন্ডেশনের বৈশ্বিক দাসত্ব সূচক ২০১৮ রিপ�োর্টে অনুমান করা হয়েছে যে জি২০ দেশগুল�ো
১২৭ বিলিয়ন মার্কি ন ডলারের বেশি মূল্যমানের বস্ত্র আমদানি করে থাকে যেগুল�োর অনেকগুল�োই জ�োরপূর্বক শ্রমের
মাধ্যমে উৎপাদিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

আন্তর্ জাতিক প্রেক্ষিতে শ�োষণকে
সংজ্ঞায়িত করা

যেমন: আমব্রেলা ইউনিফর্মস একটি প�োশাক ক�োম্পানি যা ফাস্ট-ফুড চেইন এবং খুচরা বিক্রেতা সহ বেশ কিছু বৃহৎ ব্যবসা
প্রতিষ্ঠানকে ইউনিফর্ম সরবরাহ করে থাকে। আমব্রেলা ইউনিফর্মস তার ইউনিফর্মগুল�ো উৎপাদনের জন্য দেশের বাইরের
বেশ কিছু সাবকন্ট্রাক্টরকে সম্পৃক্ত করে। খরচ কমান�োর জন্য আমব্রেলা ইউনিফর্মস নিয়মিতভাবে সাবকন্ট্রাক্টর পরিবর্ত ন
করে এবং প্রায়শ উচ্চ পরিমাণের অর্ ডারের জন্য স্বল্প-মেয়াদি চু ক্তি ব্যবহার করে। একটি তদন্তে উদঘাটিত হয়েছে যে
আমব্রেলা ইউনিফর্মস এর সাবকন্ট্রাক্টরদের মধ্যে একজন জ�োরপূর্বক শ্রমের ব্যাপকতা রয়েছে এমন কারখানাগুল�োতে
ইউনিফর্ম উৎপাদন করছে। এরপর সেই ইউনিফর্মগুল�োতে অন্য একটি দেশে বানান�ো হয়েছে এমন মিথ্যা লেবেল লাগিয়ে
দেয়া হয়।

পরামর্শ: তৃ তীয়-পক্ষ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আপনি কিভাবে
উপকৃত হতে পারেন তা বিবেচনা করুন


সরকারগুল�ো শ�োষণের প্রতি তাদের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া উন্নত করার জন্য ক�োথায় ক�োথায়
বিশেষজ্ঞদের সহয�োগিতা নেয়া যায় সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে পারে, যেমন শিল্প কর্তৃ পক্ষ,
একাধিক-স্টেকহ�োল্ডারবিশিষ্ট উদ্যোগ, আন্তর্ জাতিক সংস্থা, বিশেষজ্ঞ এনজিও এবং ট্রেড
ইউনিয়নগুল�োর সাথে সহয�োগিতা করার মাধ্যমে।

সরকারগুল�ো সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলায়
কার্যকর আইনি অবকাঠাম�ো গড়ে ত�োলা ও বাস্তবায়ন করার
মত�ো একটি অনন্য অবস্থানে রয়েছে। এই অবকাঠাম�োসমূহ
প্রস্তুত করা এবং সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলায়
সরকারগুল�োর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে দিকনির্দে শনা দেয়ার জন্য বেশ
কিছু আন্তর্ জাতিক আইন ও মানদণ্ড বিদ্যমান রয়েছে।
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মানব পাচার, বিশেষত নারী ও শিশু পাচার প্রতির�োধ, দমন ও শাস্তি সংক্রান্ত
বিধান
মানব পাচার, বিশেষত নারী ও শিশু পাচার প্রতির�োধ, দমন ও শাস্তি সংক্রান্ত বিধান (TIP প্রট�োকল) ট্রান্সন্যাশনাল অর্ গানাইজড ক্রাইম
বির�োধী জাতিসংঘের কনভেনশন এর সম্পূরক বিধান।6 এটি অবৈধ অভিবাসী আনয়নের প্রতি সরকারগুল�োর প্রতিক্রিয়ার প্রতি
নির্দেশনা প্রদানকারী প্রধান আন্তর্ জাতিক উপাদান। এই TIP প্রট�োকল রাষ্ট্রগুল�োকে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে সহ অবৈধ অভিবাসী
আনয়নের অপরাধসমূহ ম�োকাবেলা করার জন্য কার্যকর প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে।

ILO-এর জ�োরপূর্বক শ্রম বিষয়ক কনভেনশন, ১৯৩০ (নং ২৯)
জ�োরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম বিষয়ক কনভেনশন, ১৯৩০ (নং ২৯) (জ�োরপূর্বক শ্রম বিষয়ক কনভেনশন) হল�ো ILO এর ম�ৌলিক
আটটি কনভেনশনের মধ্যে একটি।7 এই জ�োরপূর্বক শ্রম বিষয়ক কনভেনশন রাষ্ট্রগুল�োকে সব ধরনের জ�োরপূর্বক শ্রমের বিরুদ্ধে
লড়াইয়ের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে।

গুরুত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতাসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতাসমূহ
TIP প্রট�োকলে বিশটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। রাষ্ট্রগুল�োর জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতাসমূহের মধ্যে রয়েছে:

অবৈধ অভিবাসী আনয়নকে ফ�ৌজদারি
অপরাধ হিসেবে বিবেচনার জন্য আইনি ও
অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং নিম্নলিখিত
কাজগুল�ো যেন উক্ত ফ�ৌজদারি অপরাধের
মধ্যে গণ্য করা হয় তা সুনিশ্চিত করা:

অবৈধ অভিবাসী আনয়নের সাথে
সম্পর্কিত শ�োষণের ধরনগুল�োকে
ফ�ৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচনা
করা, যেমন:

 পাচারের অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা

 জ�োরপূর্বক শ্রম

 ক�োন�ো পাচারের অপরাধে সহয�োগী
হিসেবে অংশগ্রহণ করা, এবং
 পাচারের অপরাধ করার জন্য অন্যদের
সংগঠিত করা অথবা দিকনির্দেশনা দেয়া।

অবৈধ অভিবাসী আনয়ন সংক্রান্ত অপরাধের
চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করা শ�োষণের
চাহিদার বিষয়টি এবং অবৈধ অভিবাসী
আনয়নের অপরাধের শিকার হওয়ার ঝুঁকি
বাড়িয়ে দেয় এমন বিষয়গুল�ো ম�োকাবেলা
করা৷

 ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে রাখা
 য�ৌন শ�োষণ, এবং
 সম্মতি-ছাড়াই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপসারণ
করা।

নাগরিক সমাজের সংস্থাসমূহ এবং
অন্যান্য বেসরকারি স্টেকহ�োল্ডারদের সাথে
সহয�োগী হয়ে অবৈধ অভিবাসী আনয়ন
ম�োকাবেলা ও প্রতির�োধ করার উদ্দেশ্যে
নীতিমালা, কর্মসূচি এবং অন্যান্য যথার্থ
পদক্ষেপসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা।

ভু ক্তভ�োগীদেরকে সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান করা, যেমন:
 তাদের পরিচয়, গ�োপনীয়তা এবং আন্তর্ জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার সুরক্ষিত রাখার মাধ্যমে
 শারীরিক সুরক্ষা, পুনরায় ভু ক্তভ�োগী হওয়া থেকে সুরক্ষা এবং সেরে উঠার জন্য প্রয়�োজনীয় শারীরিক,
মনস্তািত্ত্বক ও সামাজিক উপায়সমূহ প্রদান করে
 ভু ক্তভ�োগীদের শিকার হওয়া ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দেয় এমন পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে,
এবং
 ভু ক্তভ�োগীদের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করে তাদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠান�ো সহজতর করার মাধ্যমে।

সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সব
ধরনের জ�োরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক
শ্রমের ব্যবহার দমন করা।

আইনের দ্বারা আর�োপিত দণ্ডসমূহ
যেন কার্যকর হয় এবং কঠ�োরভাবে
প্রয়�োগ করা হয় তা নিশ্চিত করা।

জ�োরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমকে
দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচনায়
নিয়ে শাস্তি প্রদান করা।

পি০২৯ – ১৯৩০ সালের জ�োরপূর্বক শ্রম বিষয়ক কনভেনশন এর ২০১৪ সালের
বিধান
এই বিধানে সদস্য রাষ্ট্রগুল�োর জন্য জ�োরপূর্বক শ্রমের ভু ক্তভ�োগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ সুরক্ষা এবং কার্যকর প্রতিকারের ব্যবস্থা
করাকে আবশ্যক করা হয়েছে। এছাড়াও এটি রাষ্ট্রগুল�োর উপর কার্যকর ও টেকসইভাবে জ�োরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম দমনের
জন্য একটি জাতীয় নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করার বাধ্যবাধকতা আর�োপ করে। সংযুক্ত সুপারিশ ২০৩ এ বেসরকারি
খাতের ভূ মিকা এবং তাদের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে জ�োরপূর্বক শ্রমের বিষয়টি ম�োকাবেলার সম্পূরক ব্যবস্থাগুল�ো অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে।

সি১৮৯, গৃহকর্মী বিষয়ক কনভেনশন, ২০১১
গৃহকর্মী বিষয়ক কনভেনশনে গৃহকর্মীদের জন্য শ্রমের মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে এটি
কার্যকর হয়। এই কনভেনশনে বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে যে শ্রমিকদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক বিশ্রামের সময় দিতে হবে, তারা ন্যূনতম
মজুরি পাওয়ার, এবং ক�োথায় তারা বসবাস করবেন এবং তাদের ছু টি কাটাবেন তা বেছে নেয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। এছাড়াও
এই কনভেনশনে বলা হয়েছে যে সমর্থনকারী রাষ্ট্রগুল�োর উচিত সহিংসতার বিরুদ্ধে সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং অন্যান্য
ধরনের কর্মসংস্থানের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে একটি ন্যূনতম মজুরির নিয়ম প্রয়�োগ করা।

ব্যবসা এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের নির্দে শক নীতিমালা
ব্যবসা এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের নির্দেশক নীতিমালা (UNGP) 8 হল�ো ২০১১ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার
কাউন্সিল কর্তৃ ক অনুম�োদিত একটি বৈশ্বিক মানদণ্ড। ৩১টি নীতিমালা বিশিষ্ট এই UNGP-এর লক্ষ্য হল�ো জাতিসংঘের “সুরক্ষা,
সম্মান ও প্রতিকার” অবকাঠাম�ো বাস্তবায়নে সহায়তা করা। UNGP রাষ্ট্র এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োকে কিভাবে ব্যবসার ভাল�ো
অনুশীলনগুল�ো তৈরি করতে হবে এবং কর্পোরেট দায়িত্বশীলতা গড়ে তু লতে হবে সে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।
ব্যবসায়িক অনুশীলনগুল�োর মধ্যে UNGP এর কার্যকর অন্তর্ভুক্তি এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে যা
মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখান�ো এবং তার সুরক্ষার জন্য সহায়ক হবে।

7 International Labour Organization, “Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)” 28 June 1930.
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.

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.
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গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডসমূহ
UNGP-তে রাষ্ট্রগুল�োর জন্য সুস্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যেগুল�োর মধে নিম্নলিখিতগুল�োও অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে:

আন্তর্ জাতিক আইনের অধীনে মানবাধিকার এবং ম�ৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও সুরক্ষার
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুল�োর বিদ্যমান দায়িত্ব শনাক্ত করা, যেমন:

গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাসমূহ: সংজ্ঞা
এবং ধারণাসমূহ

 ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�ো দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করা
 কার্যকর নীতিমালা, আইন, বিধিমালা এবং বিচারের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন
প্রতির�োধের জন্য, এর তদন্ত করার জন্য এবং প্রতিকার করার জন্য যথার্থ পদক্ষেপসমূহ
গ্রহণ করা
 ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�ো মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে এমন সুস্পষ্ট প্রত্যাশা নির্ধারণ
করা
 এমন আইন প্রয়�োগ করা যাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োর জন্য মানবাধিকারের প্রতি সম্মান
দেখান�ো আবশ্যক হয়
 কিভাবে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে হয় সে ব্যাপারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োকে
নির্দেশনা প্রদান করা এবং তারা মানবাধিকারের প্রভাবগুল�ো কিভাবে ম�োকাবেলা করে থাকে
সে ব্যাপারে য�োগায�োগ করার জন্য তাদেরকে উৎসাহ দেয়া, এবং
 মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখান�ো হচ্ছে তা নিশ্চিত করতে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের উপর
প্রয়�োজনীয় এবং যথার্থ তদারকির ব্যবস্থা করা।

ব্যবসা সম্পর্কিত লঙ্ঘনগুল�োর ভু ক্তভ�োগীদের জন্য প্রতিকারে অ্যাক্সেস
প্রদান করা, যেমন:
 মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক�োন�ো ঘটনা ঘটলে, যারা এর দ্বারা প্রভাবিত হন তারা কার্যকর
প্রতিকারে অ্যাক্সেস পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে যথার্থ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা
 মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত দেশীয় বিচারিক এবং অবিচারিক অভিয�োগ নিষ্পিত্তর
পদ্ধতিসমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা
 যারা প্রতিকার চাইছেন তাদের জন্য আইনি, ব্যবহারিক এবং অন্যান্য ব্যবসা-সম্পর্কিত
প্রতিবন্ধকতাগুল�ো যাতে ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে তা নিশ্চিত করা, এবং
 অবিচারিক অভিয�োগ নিষ্পিত্তর পদ্ধতিসমূহ যেন আইনসঙ্গত, অ্যাক্সেসয�োগ্য, অনুমানয�োগ্য,
পক্ষপাতহীন, স্বচ্ছ, অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং অব্যাহতভাবে শিক্ষা গ্রহণের একটি
উৎস হয় তা নিশ্চিত করা।

UNGP এর অধীনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োরও কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে, যেমন:
 মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে কর্পোরেট দায়িত্বশীলতার কার্যক্রম পরিচালনার
দায়ভার গ্রহণ করা এবং প্রয�োজ্য আইনসমূহ মেনে চলা
 একটি বিস্তৃ ত, পাবলিক ও অ্যাক্সেসয�োগ্য নীতিমালা বিবৃতির মাধ্যমে মানবাধিকারের প্রতি
সম্মান দেখান�োর জন্য তাদের অঙ্গীকার প্রকাশ করা
 তারা যেসব বিষয়ের সাথে জড়িত রয়েছে সেগুল�োর মানবাধিকারের উপর যেক�োন�ো
ক্ষতিকর প্রভাব ম�োকাবেলা ও মূল্যায়ন করা, এবং এই প্রভাবগুল�োর মূল্যায়ন থেকে পাওয়া
যেক�োন�ো অনুসন্ধানের ফলাফল অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম ও প্রক্রিয়াসমূহে যথার্থভাবে অন্তর্ভু ক্ত
করা, এবং
 তারা কিভাবে তাদের মানবাধিকার সংক্রান্ত ক্ষতিকর প্রভাবগুল�ো ম�োকাবেলা করে তা শনাক্ত
করা, প্রতির�োধ করা, প্রশমিত করা এবং এর দায়ভার বহন করার জন্য চলমান
মানবাধিকারের ডিউ ডিলিজেন্স সম্পন্ন করা।
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অপরাধমূলক শ�োষণ

দাসত্ব

বালি প্রক্রিয়ার ওয়ার্ক িং গ্রুপ

জাতিসংঘের ১৯৬২ সালের দাসত্ব বিষয়ক কনভেনশনে দাসত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ক�োন�ো ব্যক্তির এমন অবস্থান বা অবস্থাকে
যার উপর মালিকানার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত যেক�োন�ো বা সকল প্রকার ক্ষমতার চর্ চা করা হয়ে থাকে। যখন ক�োন�ো ঋণ অথবা
ভু ক্তভ�োগীর করা ক�োন�ো চু ক্তির কারণে মালিকানা উদ্ভূ ত হয় তাও এর মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে।

অবৈধ অভিবাসী আনয়ন হল�ো প্রতারণামূলক, জ�োরপূর্বক অথবা অন্য ক�োন�ো অসঙ্গত উপায়ে ক�োন�ো ব্যক্তিকে শ�োষণ করার
উদ্দেশ্যে তাকে নিয়�োগ, পরিবহন, স্থানান্তর, আশ্রয় প্রদান অথবা গ্রহণ করা। পাচার একটি দেশের অভ্যন্তরে অথবা এক দেশ থেকে
অন্য দেশে ঘটতে পারে। TIP প্রট�োকল এর অনুচ্ছেদ ৩(ক) এ অবৈধ অভিবাসী আনয়নের অপরাধের তিনটি প্রধান উপাদানের কথা
উল্লেখ করা হয়েছে:

দাসত্বের মধ্যে এমন পরিস্থিতিসমূহ অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে যেখানে কেউ একজন:
 অন্য ক�োন�ো ব্যক্তিকে ক্রয় বা বিক্রয় করে
 ক�োন�ো ব্যক্তি বা তার শ্রমকে উল্লেখয�োগ্য পরিমাণে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করে
 ক�োন�ো ব্যক্তির চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অথবা
 ক�োন�ো ব্যক্তিকে দিয়ে সামান্য অথবা বিনা মজুরিতে কাজ করিয়ে নেয়।

ব্যবস্থা গ্রহণ
নিয়�োগ
পরিবহন
স্থানান্তর
আশ্রয় প্রদান
ব্যক্তিকে গ্রহণ করা

+
উপায়
বলপ্রয়�োগের হুমকি প্রদান
জ�োর-জবরদস্তি

কৃতদাসত্ব
যেখানে একজন ব্যক্তি হয় কাজ করা বন্ধ করা অথবা তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পান না এবং তাদের ব্যক্তিগত
স্বাধীনতাও উল্লেখয�োগ্যভাবে সীমাবদ্ধ থাকে।

শ্রম বা সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলক নিয়�োগ
যেখানে একজন ব্যক্তিকে তিনি কী ধরনের কাজ করবেন, তার বসবাসের সময়কাল, তার বসবাস অথবা কাজের পরিবেশ অথবা
তিনি কী পরিমাণ অর্থ আয় করবেন ইত্যাদি বিষয়ে প্রতারণা করা হয়।

ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে রাখা
যেখানে একজন ব্যক্তি একটি প্রকৃত বা অনুমিত ঋণ পরিশ�োধের জন্য কাজ করতে থাকেন যে ঋণ অত্যধিক বেশি হয়ে থাকে এবং
তারা হয়ত�ো কখন�োই সেটি পরিশ�োধ করতে সক্ষম হবেন না। প্রায়শ, উক্ত ব্যক্তিকে ঋণ পরিশ�োধের জন্য কী পরিমাণ সময় ধরে
কাজ করতে হবে অথবা কী ধরনের কাজ করতে হবে তার উপর তার খুব সামান্যই নিয়ন্ত্রণ থাকে।

প্রতারণা
অপহরণ
জালিয়াতি
ক্ষমতার অপব্যবহার
অরক্ষিত অবস্থায় থাকার সুয�োগ নেয়া

+

=
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পেমেন্ট বা সুবিধাসমূহ প্রদান বা গ্রহণ করা

জ�োরপূর্বক শ্রম
ILO এর জ�োরপূর্বক শ্রম বিষয়ক কনভেনশন, ১৯৩০ (নং ২৯) জ�োরপূর্বক শ্রমকে সংজ্ঞায়িত করেছে এমন সকল শ্রম বা সেবা
হিসেবে যেগুল�ো ক�োন�ো ব্যক্তির কাছ থেকে ক�োন�ো শাস্তির ভয় দেখিয়ে আদায় করা হয়ে থাকে যে কাজের জন্য উক্ত ব্যক্তি নিজেকে
স্বেচ্ছায় অফার করেননি।
এই সংজ্ঞায় তিনটি উপাদান রয়েছে:
1. কাজ বা সেবা বলতে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি সহ যেক�োন�ো ক্রিয়াকলাপ, শিল্প বা খাতে ঘটতে থাকা সব ধরনের কাজকে বুঝায়।

উদ্দেশ্য

2. শাস্তির ভয় দেখান�ো বলতে বুঝায় কাউকে কাজ করতে বাধ্য করার জন্য ব্যাপক পরিসরের শাস্তির ব্যবস্থা রাখা।

শ�োষণ, যেমন:

3. ইচ্ছাবিরুদ্ধভাবে বলতে বুঝায় ক�োন�ো শ্রমিকের ক�োন�ো কাজ নেয়ার ক্ষেত্রে তার স্বাধীন ও অবহিত সম্মতির এবং যেক�োন�ো
সময় কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতার অনুপস্থিতি।

‐

অন্যদের দিয়ে পতিতাবৃিত্ত করান�োর মাধ্যমে শ�োষণ

‐

অন্যান্য ধরনের য�ৌন শ�োষণ

‐

জ�োরপূর্বক শ্রম বা সেবা গ্রহণ

‐

দাসত্ব অথবা দাসত্বের অনুরূপ অনুশীলনসমূহ

‐

কৃতদাসত্ব

‐

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপসারণ

অবৈধ অভিবাসী আনয়ন

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার
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শ্রমিকের সুরক্ষা

ব্যবসা ও মানবাধিকার

ন্যায্য ও নৈতিক নিয়�োগ

ডিউ ডিলিজেন্স

নৈতিক নিয়�োগ হল�ো একজন শ্রমিককে ন্যায্যভাবে, স্বচ্ছতার সাথে এবং য�োগ্যতার ভিিত্ততে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া। ILO এর ন্যায্য
নিয়�োগ সংক্রান্ত সাধারণ নীতিমালা এবং কার্যপরিচালনার নির্দেশাবলী প্রচার করে যে নিয়�োগ এমনভাবে হওয়া উচিত যা
আন্তর্ জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখায়, একে সুরক্ষিত রাখে এবং তা পূরণ করে।

'ডিউ ডিলিজেন্স' শব্দটি দিয়ে বুঝায় এমন প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করার চলমান দায়বদ্ধতা যেগুল�ো মানবাধিকার লঙ্ঘন শনাক্ত করে,
প্রতির�োধ করে, প্রশমিত করে এবং এর জন্য জবাবদিহিতা করে। এই প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে প্রকৃত ও সম্ভাব্য মানবাধিকারের
প্রভাবসমূহ মূল্যায়ন করা, অনুসন্ধানের ফলাফল অন্তর্ভু ক্ত করা এবং এর উপর ভিিত্ত করে কাজ করা, প্রতিক্রিয়াগুল�ো ট্র্যাক করা,
এবং কিভাবে প্রভাবগুল�ো ম�োকাবেলা করা হচ্ছে সে বিষয়ে য�োগায�োগ রক্ষা করা অন্তর্ভু ক্ত থাকতে হবে।

ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড বিজনেস এর মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসনের জন্য ঢাকা নীতিমালা হল�ো নিয়�োগের জায়গা থেকে
এবং কর্মসংস্থানের পুর�ো সময়কালব্যাপী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকারের প্রতি সম্মান বৃদ্ধির জন্য মানবাধিকার কেন্দ্রিক একসেট
নীতিমালা।
নিচে ১০টি ঢাকা নীতিমালার উপর আল�োকপাত করা হয়েছে:

UNGP সুপারিশ করে যে রাষ্ট্রগুল�োর উচিত যেখানে যথার্থ হয়, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুল�োর জন্য এবং তাদের সহায়তা ও ব্যবসা পাচ্ছে এমন
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োর জন্য মানবাধিকার সংক্রান্ত ডিউ ডিলিজেন্স আবশ্যক করার বাড়তি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এধরনের পদক্ষেপ
সরকারি সংস্থা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অথবা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন, অথবা রাষ্ট্রের কাছ থেকে উল্লেখয�োগ্য সহায়তা এবং রাষ্ট্রীয়
সংস্থাগুল�োর কাছ থেকে সেবা পেয়ে আসা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োর দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করবে।

অভিয�োগ নিষ্পিত্তর পদ্ধতি
মূল নীতি A সমান আচরণ, ক�োন�ো বৈষম্য নয়

মূল নীতি B সকল শ্রমিক কর্মসংস্থান আইনের অধীনে সুরক্ষা উপভ�োগ করে

১

অভিবাসী শ্রমিকদের ক�োন�ো ফি চার্জ করা হয় না

২

অভিবাসী শ্রমিকদের সকল চু ক্তি সুস্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হয়ে থাকে

৩

নীতিমালা এবং কর্মপদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে থাকে

৪

অভিবাসী শ্রমিকদের ক�োন�ো পাসপ�োর্ট অথবা পরিচয়ের কাগজপত্র রেখে দেয়া হয় না

৫

মজুরি নিয়মিতভাবে, সরাসরি এবং সময়মত পরিশ�োধ করা হয়

৬

শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখান�ো হয়

৭

কাজের পরিবেশ নিরাপদ ও সন্তোষজনক

৮

বসবাসের পরিবেশ নিরাপদ ও সন্তোষজনক

৯

প্রতিকারে অ্যাক্সেস প্রদান করা হয়

১০
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অভিয�োগ নিষ্পিত্তর পদ্ধতি ও প্রতিকার হল�ো UNGP এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা অপরাধমূলক শ�োষণ
ম�োকাবেলায় একটি কার্যকর প্রতিক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অভিয�োগ নিষ্পিত্তর পদ্ধতি বলতে ব�োঝায় এমন আনুষ্ঠানিক, আইনি বা
অ-আইনি প্রক্রিয়াসমূহ যেগুল�ো নির্দি ষ্ট ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ও কার্যপরিচালনা দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হওয়া ব্যক্তি, শ্রমিক
অথবা কমিউনিটিগুল�ো ব্যবহার করতে পারে।
UNGP উল্লেখ করে যে মানবাধিকারের প্রভাবের অবনতির কারণ হয়েছে অথবা এক্ষেত্রে ভূ মিকা রেখেছে বলে শনাক্ত হওয়া ক�োন�ো
সংস্থাকে অবশ্যই প্রভাব প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে, অথবা একাজে সহয�োগিতা করতে হবে। প্রতিকার বিভিন্ন রূপে হতে পারে,
যেমন ক্ষতি পুনরায় না ঘটা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ, আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা, ক্ষতিপূরণ প্রদান, অথবা ক�োন�ো নির্দি ষ্ট
ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দেয়া।

নিয়�োগদাতা অর্থ পরিশ�োধ করবেন নীতিমালা
নিয়�োগদাতা অর্থ পরিশ�োধ করবেন নীতিমালা অনুযায়ী ক�োন�ো শ্রমিকের চাকরির জন্য অর্থ পরিশ�োধ করা উচিত নয়; নিয়�োগ
সংক্রান্ত খরচের ভার শ্রমিক নয় বরং নিয়�োগদাতা বহন করবেন। নিয়�োগের সাথে সম্পৃক্ত খরচ ও ফি, অভিবাসী শ্রমিকদের নিজস্ব
কমিউনিটি থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার ভ্রমণ ও প্রক্রিয়াকরণের দায়-দায়িত্ব নিয়�োগদাতা বহন করবেন, এর পাশাপাশি যদি স্থান
পরিবর্ত ন স্থায়ীভাবে না হয়ে থাকে তাহলে শ্রমিকদের ফেরত যাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত খরচও নিয়�োগদাতা বহন করবেন।
নিয়�োগদাতা অর্থ পরিশ�োধ করবেন নীতিমালা UNGP এর সাথে ঐক্যমতে রয়েছে এবং এটি জাতিসংঘের সকলের জন্য
সন্তোষজনক কর্মস্থল বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই পদ্ধতি অভিবাসী শ্রমিকদের
সুরক্ষিত রাখবে এবং বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে জ�োরপূর্বক শ্রমের শিকার হওয়ার ঝুঁকি প্রতিহত করবে।

কর্মসংস্থান পরিবর্তনের স্বাধীনতাকে সম্মান করা হয়, নিরাপদে ফেরত আসার নিশ্চয়তা রয়েছে

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার
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সরকারগুল�ো কী করতে পারে?

নেতৃ ত্ব দেয়ার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত হওয়া এবং সেরা অনুশীলনগুল�োকে উৎসাহিত করা
সরকারগুল�ো তাদের নিজেদের নিয়�োগের ক্ষেত্রে শ�োষণের ঝুঁকি ম�োকাবেলা করার ক্ষেত্রে নেতৃ ত্ব দেয়ার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত হওয়ার দ্বারা
ভাল�ো অনুশীলনগুল�োর একটি সুস্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারার মত�ো একটি অদ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বব্যাপী,
সরকারগুল�ো এধরনের স্বপ্রণ�োদিত পদক্ষেপের প্রতি ক্রমবর্ধমান অঙ্গীকারাবদ্ধতা দেখাচ্ছে। সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ
ম�োকাবেলায় একটি শক্তিশালী ও ব্যাপক সরকারি পদক্ষেপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�ো এবং নাগরিক সমাজের জন্য ভাল�ো অনুশীলনের
একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ভূ মিকা রাখতে পারে। উল্লেখয�োগ্য পরিমাণ পণ্য ও পরিষেবা সংগ্রহকারী হিসেবে সরকারগুল�োকে তাদের
নিজস্ব সংগ্রহ প্রক্রিয়া এবং বিনিয়�োগের সাপ্লাই চেইন খাতের মানব পাচার ও শ�োষণের দিকে নজর দেয়ার জন্য উৎসাহিত করা
হচ্ছে। সরকারগুল�ো তাদের সাপ্লাই চেইনগুল�োতে এমন অঞ্চলগুল�ো শনাক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে যেগুল�ো মানব পাচার
ও শ�োষণের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকতে পারে। এই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুল�ো কার্যকরভাবে শনাক্তকরণের ফলে সরকারগুল�ো এই
ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন ও ম�োকাবেলার জন্য টার্গেটকৃত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

নিউজিল্যান্ড: নৈতিক ও টেকসই কর্ম অনুশীলন সংক্রান্ত নির্দে শনা
নিউজিল্যান্ড সরকার নৈতিক ও টেকসই কর্ম অনুশীলনসমূহের মাধ্যমে শ্রমিকদের সাথে ন্যায্য আচরণ করার বিষয়টি
বাস্তবায়নের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য সংস্থানসমূহের একটি সমষ্টি প্রস্তুত করেছে।
নিয়োগকারী, সংগ্রহকারী, ফ্র্যাঞ্চাইজার, এবং রিক্রুটকারীদের জন্য এই সংস্থানগুল�ো কর্মসংস্থানের মানদণ্ডসমূহ এবং শ্রমিক
ও মানবাধিকারের ঝুঁকির উপর জ�োর দেয়। এই সংস্থানগুল�ো নিউজিল্যান্ডের একটি নতু ন সম্প্রসারিত ফলাফল সংগ্রহ বিধি
'নিউজিল্যান্ডের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ' এর বাস্তবায়নের সাথেও সংশ্লিষ্ট, যেটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োর জন্য
উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পগুল�োতে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নত করার প্রত্যাশা বৃদ্ধি করে।

সংস্থানগুল�োর মধ্যে রয়েছে:

কর্মসংস্থানের মানদণ্ড সংক্রান্ত
চেকলিস্ট

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জ�োরদার
করার ক্ষেত্রে সরকারগুল�োর করণীয় অনেক কিছু রয়েছে। এগুল�োর
মধ্যে রয়েছে:
•	নেতৃ ত্ব দেয়ার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত হওয়া এবং তাদের নিজেদের
সরকারি খাতের নিয়�োগের মাধ্যমে সেরা অনুশীলনগুল�োকে
উৎসাহিত করা

কমপ্লায়েন্স মূল্যায়ন করার জন্য
নিয়�োগদাতারা অনুসরণ করতে পারবেন
এমন একটি সম্পাদনায�োগ্য চেকলিস্ট।

চেকলিস্টের সাথে ব্যবহারের জন্য একটি
নির্দেশিকা যার মধ্যে কর্মসংস্থানের
মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কিত আইনের
প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যাও অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে।

সহায়ক ধাপসমূহ

সংগ্রহ প্রক্রিয়া

সাপ্লাই চেইন খাতে শ্রমিক অধিকারের
জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুল�ো শনাক্ত করা
এবং সেগুল�ো কমিয়ে আনার জন্য
সংগ্রহকারীরা প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতে
পারেন।

সাপ্লাই চেইন খাতে কর্মসংস্থানের
মানদণ্ডগুল�ো মেনে চলার বিষয়টি
নিশ্চিত করতে সাহায্য করার জন্য সংগ্রহ
প্রক্রিয়ার মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে
পারে এমন পদক্ষেপসমূহ।

ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়সমূহের সারণি
নন-কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রগুল�ো শনাক্ত
করতে সাহায্য করবে এমন ঝুঁকিপূর্ণ
বিষয়সমূহ

•

বড় মাপের নিয়�োগদাতা হিসেবে বাজারের উপর সরকারের
প্রভাবকে ইতিবাচক পরিবর্ত ন আনার জন্য ব্যবহার করা

•

আইনি ও নীতিগত অবকাঠাম�ো জ�োরদার করা, এবং

ফ্র্যাঞ্চাইজার-এর জন্য নির্দে শনা

সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং সক্ষমতা গড়ে তু লবে এমন উদ্যোগ
গড়ে ত�োলা

ফ্র্যাঞ্চাইজিদেরকে ক�োনও ফ্র্যাঞ্চাইজি
চু ক্তির মেয়াদজুড়ে কর্মসংস্থানের
শর্ত সমূহ মেনে না চলার ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ
ও ব্যবস্থাপনা করতে সহায়তা করার
জন্য টু লসমূহ

•
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বালি প্রক্রিয়া

কর্মসংস্থানের মানদণ্ড সংক্রান্ত
নির্দেশিকা

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার

প্রশমিতকরণের তালিকা
ঝুঁকি মূল্যায়নের পরে বিবেচনা করার
জন্য প্রশ্নসমূহ।

নিয়োগকারীদের বিবেচ্য বিষয়সমূহ
ক�োন�ো প্রার্থীকে আরেকটি সংস্থায়
পাঠান�োর আগে রিক্রুটকারী ও
কর্মসংস্থানের দালালদের জন্য ডিউ
ডিলিজেন্স-এর প্রশ্নমালাসমূহ৷
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নিউজিল্যান্ড সরকার এই সংস্থানগুল�ো যেভাবে প্রস্তুত করেছে:

উদ্দেশ্য
নিউজিল্যান্ড সরকার এই অভিপ্রায় নিয়ে প্রস্তুত করেছে যে সেগুল�ো:

বিদ্যমান আন্তর্ জাতিক ও স্থানীয় নির্দেশনা সম্পর্কে গবেষণা।

 শ্রমিকদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক ও টেকসই কর্ম অনুশীলনগুল�ো বুঝতে পারা এবং প্রয়�োগ করার ক্ষেত্রে
ব্যবহারকারীদেরকে সাহায্য করবে
 শ্রমিকদের সাথে ন্যায্য আচরণের বিষয়ে স্টেকহ�োল্ডারদের কাছ থেকে বর্ধিত চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াবে, এবং
 সংস্থাগুল�ো তাদের প্রতিষ্ঠান ও সাপ্লাই চেইনে শ্রমিকদের সাথে ন্যায্য আচরণ করা হচ্ছে তা নিজেরা নিশ্চিত হওয়ার জন্য
যে পদ্ধতিগুল�ো গ্রহণ করতে পারে সেগুল�োর রূপরেখা প্রদান করবে।

তাদের বিদ্যমান প্রক্রিয়াসমূহ এবং খাতভিিত্তক ঝুঁকিসমূহের সাথে সম্পর্কিত উচ্চ
ঝুঁকিপূর্ণ খাতগুল�োর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় অনুশীলনসমূহ বাস্তবায়নকারী সরকারি সংস্থাগুল�ো থেকে শিক্ষা গ্রহণ
করা।

কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হলে, এই সংস্থানগুল�ো বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, উৎপাদনশীলতা এবং সুস্থতার
উপর একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা
নিউজিল্যান্ডের সরকারি সংস্থাগুল�ো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সেবার জন্য নিয়�োগের ক্ষেত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া সংস্থানগুল�ো
কাজে লাগিয়েছে। সরকার এই সংস্থানগুল�ো কাজে লাগান�োর মাধ্যমে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থাগুল�োর সাথে
সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নির্দেশনার বাস্তবিক প্রয়�োগ সম্পর্কে শিখছে। এই সংস্থানগুল�ো সংস্থাগুল�োর জন্য তাদের নিজেদের
প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সাপ্লাই চেইনে শ্রমিক শ�োষণ ম�োকাবেলা এবং দায়বদ্ধতার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করার ক্ষেত্রে
একটি উপকারি অবস্থান হিসেবে ভূ মিকা রাখছে। সংস্থানগুল�ো অ্যাক্সেস করতে অনুগ্রহ করে https://www.employment.
govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/ ওয়েবসাইট দেখুন৷
ব্যবসা, উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাতের নেতৃ স্থানীয়দের এবং সরকারি সংস্থাগুল�োকে সংস্থানগুল�ো
প্রয়�োগের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা অব্যাহত রেখেছে এবং পরিচালক ও বিনিয়�োগকারীদের জন্য সংয�োজিত নির্দেশনা
প্রস্তুত করছে।

সেরা অনুশীলনগুল�ো তু লে ধরছে এমন সংস্থাগুল�োর সাথে পরামর্শ করা।

পরামর্শ: এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে সহয�োগিতা করুন

সংগ্রহ প্রক্রিয়া, মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকার, এবং নিশ্চয়তা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের
সাথে আল�োচনা করা।
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সরকারগুল�ো শ্রমিকদের শ�োষণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে এবং শ�োষণের ঘটনাগুল�োর প্রতি সাড়া
দেয়ার জন্য অন্যান্য সংস্থার বিশেষ দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারে।



সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণের বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃ ত ও শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া প্রস্তুত করার
জন্য সরকারগুল�ো বিশেষজ্ঞ আন্তর্ জাতিক সংস্থা, স্বনামধন্য এনজিও, একাডেমিক এবং
সামনের সারির কর্মকর্ তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার

27

সরকারি সুবিধা

সহয�োগিতা

সরকারগুল�োর কাছে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের শ্রমিকদের সন্তোষজনক কর্মস্থলের অ্যাক্সেস রয়েছে এবং তারা শ�োষণ থেকে মুক্ত
রয়েছেন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরবরাহকারীদের দ্বারা ইতিবাচক পরিবর্ত নকে পরিচালিত করতে তাদের সংগ্রহ সংক্রান্ত
ক্রিয়াকলাপকে কাজে লাগান�োর উল্লেখয�োগ্য সুবিধা রয়েছে। সরকারি খাতের সংগ্রহের আকার ও আওতার কারণে সরকারগুল�ো
সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এবং বিস্তৃ ত কমিউনিটির সর্বস্তরে ভাল�ো অনুশীলন ছড়িয়ে দেয়ার মত�ো একটি অদ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

এই RST যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থাসমূহ এবং এনজিও অংশীদারদের ঘনিষ্ঠ সহয�োগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র
সরকার মেড ইন এ ফ্রি ওয়ার্ল্ড এবং অ্যাসপেন ইনস্টিটিউট এর সাথে কাজ করার পাশাপাশি প্রধানত সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা
বিষয়ক এনজিও, ভেরাইট এর সাথে সহয�োগী হয়ে কাজ করেছে। RST প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও ভেরাইট
মানব পাচার থেকে বেঁচে ফিরে আসা ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য বেসরকারি খাত এবং নাগরিক সমাজের স্টেকহ�োল্ডারদের
মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছে।

মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্র: রেসপন্সিবল স�োর্সিং টু ল
মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের রেসপন্সিবল স�োর্সিং টু ল (RST) হল�ো একটি অনলাইন প্লাটফর্ম যেখানে ফেডারেল কন্ট্রাক্টরদের, অধিগ্রহণ
কর্মকর্ তাদের এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োকে সাপ্লাই চেইনে মানব পাচার শনাক্ত করা, প্রতির�োধ করা এবং ম�োকাবেলা করায়
সাহায্য করার জন্য সংস্থানসমূহ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ অভিবাসী আনয়ন বিষয়ক দপ্তর স্বীকৃতি দিয়েছে যে বেসরকারি
খাতের ক�োম্পানিগুল�ো এবং অন্যান্য স্টেকহ�োল্ডাররা তাদের বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের মধ্যে মানব পাচার শনাক্ত করা,
প্রতির�োধ করা, এবং ম�োকাবেলা করার ক্ষেত্রে সহায়তা চেয়েছিলেন। RST প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য ছিল এই সংস্থানগুল�ো যেন
সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে উপকৃত করতে পারে এবং অবহিত করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

রেসপন্সিবল স�োর্সিং টু লের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ
RST এর মধ্যে মানব পাচারের ঝুঁকির সাথে সম্পৃক্ত ১১টি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং ৪৩টি পণ্যদ্রব্যের বিষয়ে গভীর পর্যাল�োচনা
করা হয়েছে এবং এছাড়াও সীফুড এবং সাধারণ খাবার ও পানীয় খাতের জন্য ১০টি বিস্তৃ ত ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা টু ল এবং
সেইসাথে লাগসই টু ল অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে। ২০১৬ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এই প্লাটফর্মটি প্রতি বছর আপডেট করা হয়ে
থাকে, যার মধ্যে নতু ন সুনির্দি ষ্ট খাতভিিত্তক টু লগুল�োর সংয�োজনও অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে৷

যুক্তরাষ্ট্র এনজিওগুল�োর প্রচেষ্টায় অর্ থায়ন করেছে এবং ক�োম্পানিগুল�ো, ফেডারেল কন্ট্রাক্টর, ফেডারেল সংগ্রহ ও কন্ট্রাক্টিং
পেশাজীবী, আইনজীবী, বিনিয়�োগকারী, ভ�োক্তা এবং নিজেদের সাপ্লাই চেইনের অভ্যন্তরে অবৈধ অভিবাসী আনয়নের
সমস্যাটি ম�োকাবেলা করতে ইচ্ছুক অন্যান্যদের সাথে RST প্রস্তুত করতে ভেরাইট নিবিড়ভাবে কাজ করেছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা
সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত নতু ন নতু ন শিল্পকে অন্তর্ভু ক্ত করার জন্য RST অব্যাহতভাবে
বিবর্তিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্ত মানে বৈচিত্র্যময় বেসরকারি নিরাপত্তা খাতের চাহিদা পূরণে একসেট নতু ন টু ল প্রস্তুত করা
হচ্ছে। এই নতু ন টু লগুল�োর বিপণন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি প্রশিক্ষণ ওয়েবিনার
প্রস্তুত করার কথা ভাবছে।
RST একটি মূল্যবান সংস্থান বলে প্রমাণিত হয়েছে। ডাটা অ্যানালিটিকস থেকে দেখা যায় যে সাইটের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি
পেয়েছে যার মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নতু ন ব্যবহারকারী এবং ফেরত আসা ব্যবহারকারীরা রয়েছেন। এই অনলাইন
প্লাটফর্মটির নির্ভুল ডাটা দেখান�ো এবং হালনাগাদ থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট বিভাগের অব্যাহত আর্থিক সংস্থানের য�োগান
এবং বিষয়ভিিত্তক বিশেষজ্ঞদের অবদানের প্রয়�োজন হয়। RST অ্যাক্সেস করতে অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন https://www.
responsiblesourcingtool.org/

RST ব্যবহারকারীদের একটি বিনামূল্যে, সহজে অ্যাক্সেসয�োগ্য এবং কেন্দ্রীভূ ত তথ্যের উৎস সরবরাহ করে। এই প্লাটফর্ম
ব্যবহারে উৎসাহিত করার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের লক্ষ্য হল�ো শক্তিশালী নীতিমালা সৃষ্টিতে সহায়তা করা, স্ক্রিনিং ও
মূল্যায়ন উন্নত করা, এবং বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের মধ্যে কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনা বর্ধিত করা।

পরামর্শ: সক্ষমতা গড়ে ত�োলার ক্ষেত্রে আপনি ক�োথায় সাহায্য
করতে পারবেন তা বিবেচনা করুন

RST এর মাধ্যমে অনলাইনে নিম্নলিখিত টু লগুল�ো লভ্য রয়েছে:

নমুনা আচরণবিধি৷
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নমুনা ভেন্ডর চু ক্তি।

অভিবাসী শ্রমিকদের
সাক্ষাতকার গ্রহণ সম্পর্কিত
টু ল।

সরবরাহকারী ও
সাবকন্ট্রাক্টরদের আত্মমূল্যায়নের নমুনা।

শ্রমিক নিয়�োগদাতাদের স্ক্রিনিং
ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত টু ল।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল
অধিগ্রহণ বিধানের জন্য
নমুনা কমপ্লায়েন্স পরিকল্পনা:
অবৈধ অভিবাসী আনয়নের
বিরুদ্ধে লড়াই করা।



সরকারগুল�ো সরকারি পণ্য ও সেবাসমূহের সরবরাহকারীদের সাথে সমর্থনমূলক, স্বচ্ছ ও
সহয�োগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ত�োলার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, যেমন সরবরাহকারীদের
শ�োষণের ঝুঁকিসমূহের ব্যাপারে উন্মুক্ত মন�োভাব প�োষণ করতে উৎসাহিত করা।



সরবরাহকারীদের সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাশিত বিষয়গুল�ো সম্পর্কে অবহিত করা, যেমন চু ক্তির
ক্ষেত্রে এবং আগে থেকে য�োগ্য হওয়ার অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিগুল�োতে শ�োষণের বিষয়টিকে
সুনির্দি ষ্টভাবে ম�োকাবেলা করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে।



উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সরবরাহকারীদের উপর গুরুত্ব আর�োপ করে সরকারের প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য
নির্ধারণে সাহায্য করার জন্য সরবরাহকারীদের সম্পৃক্ত করার ক�ৌশল প্রস্তুত করা।

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার
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আইনি ও নীতিগত অবকাঠাম�ো জ�োরদার করা

বিস্তৃ ত আওতাক্ষেত্র

সরকারগুল�ো আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত উদ্যোগগুল�োর মাধ্যমেও অর্থপূর্ণ পরিবর্ত ন পরিচালিত করতে পারে। মজবুত আইনি কাঠাম�ো
সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণের প্রতি একটি শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিক্রিয়ায় ভিিত্ত হিসেবে কাজ করে। সরকারগুল�ো আইন
প্রণয়নের কাঠাম�ো শক্তিশালী করার জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সেগুল�োর মধ্যে রয়েছে:
 অবৈধ অভিবাসী আনয়ন এবং শ�োষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে এমন একটি শক্তিশালী ফ�ৌজদারি বিচারিক কাঠাম�ো ও দণ্ড ব্যবস্থা
বজায় রাখা।
 আইনি ও নীতিগত কাঠাম�োগুল�ো যেন পাচার ও শ�োষণের শিকার হওয়া ভু ক্তভ�োগী অথবা ঝুঁকিতে রয়েছেন এমন ব্যক্তিদের
সুরক্ষিত রাখতে এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
 নতু ন আইন প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনা করা, যেমন সাপ্লাই চেইনের স্বচ্ছতা অথবা মানবাধিকার সংক্রান্ত ডিউ ডিলিজেন্স
আইনসমূহ যেগুল�ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে।

অস্ট্রেলিয়া: আধুনিক দাসত্ব আইন ২০১৮
অস্ট্রেলিয়ান সরকার আধুনিক দাসত্ব আইন ২০১৮ (সি-তম) (দ্যা অ্যাক্ট) এর মাধ্যমে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের মধ্যে থাকা
আধুনিক দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এই আইনে অস্ট্রেলিয়ান বাজারে কার্যপরিচালনাকারী ৩,০০০ এর অধিক বৃহৎ
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের আধুনিক দাসত্ব সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন ও ম�োকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বিবরণ
দিয়ে বার্ষিক আধুনিক দাসত্ব সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশ করা আবশ্যক করা হয়েছে। এই আইনে আধুনিক দাসত্ব বিষয়ে ব্যবসা
প্রতিষ্ঠানগুল�োর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�ো কিভাবে
তাদের কার্যপরিচালনা ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা করে সে ব্যাপারে জবাবদিহিতা তলব করার মাধ্যমে পরিবর্ত ন নিয়ে আসাই
হল�ো এর লক্ষ্য। বিশ্বে প্রথমবারের মত�ো এই আইনটি কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রেও প্রয�োজ্য হচ্ছে, যেখানে ব্যবসা
প্রতিষ্ঠানগুল�োর আধুনিক দাসত্ব বিবৃতির জন্য নির্ধারণ করে দেয়া একই বিষয়গুল�ো তু লে ধরবে এমন একটি কমনওয়েলথ
আধুনিক দাসত্ব বিবৃতি বার্ষিকভাবে প্রকাশ করা আবশ্যক করা হয়েছে।

আইন প্রণয়ন
অস্ট্রেলিয়ান সরকার কমিউনিটির সাথে ১০ মাসব্যাপী একটি সহয�োগিতামূলক ও বিস্তৃ ত পরামর্শ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই
আইনটি প্রস্তুত করেছে। এই পরামর্শসমূহের মধ্যে একটি বিস্তারিত আল�োচনাপত্র, স্টেকহ�োল্ডারদের জমা দেয়া ৯৯টি লিখিত
নথি, এবং ১৭০ জনের বেশি ব্যবসা ও নাগরিক সমাজ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাথে ১৬টি গ�োলটেবিল পরামর্শ বৈঠক
অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এর অস্ট্রেলিয়ান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধুনিক দাসত্ব বিষয়ক ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা ইউনিট
(দ্যা ইউনিট) এর মাধ্যমে এই আইনটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের সাথে
সহয�োগিতাপূর্ণভাবে কাজ করছে। এছাড়াও কিভাবে এই আইনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে সে ব্যাপারে রিপ�োর্টিং
সত্ত্বাগুল�োর জন্য নির্দেশনা প্রস্তুত করতে ইউনিটটি ব্যবসা ও নাগরিক সমাজ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে কাজ করেছে।

আইনটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ
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বালি প্রক্রিয়া

এই আইন ৩,০০০ এর বেশি
বাণিজ্যিক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের
উপর প্রয�োজ্য। বিদেশি এবং
অস্ট্রেলিয়ান প্রতিষ্ঠানগুল�ো এর মধ্যে
অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে।

উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃ পক্ষের
অনুম�োদন
বিবৃতিগুল�ো অবশ্যই একটি
ক�োম্পানির প্রধান পরিচালনা পর্ষদ
কর্তৃ ক অনুম�োদিত হতে হবে, এবং
একজন অনুম�োদিত প্রতিনিধি দ্বারা
স্বাক্ষরিত হতে হবে।

নির্দে শনা ও সহায়তা

প্রকাশ্য জবাবদিহিতা

অস্ট্রেলিয়ান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর
আধুনিক দাসত্ব বিষয়ক ব্যবসায়িক
সম্পৃক্ততা ইউনিট রিপ�োর্টকারী
প্রতিষ্ঠানগুল�োকে সহায়তা ও পরামর্শ
প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই আইন মানতে ব্যর্থ হওয়া
প্রতিষ্ঠানগুল�োকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী
প্রকাশ্যে শনাক্ত করতে পারবেন।

সচেতনতা বৃদ্ধি করা
২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এই ইউনিট অস্ট্রেলিয়াব্যাপী এবং দেশের বাইরের ১৫০টির বেশি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক
ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। ২০১৯ সালের জুন মাসে অস্ট্রেলিয়ান সরকার ১৮টি দেশের ৪০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে একটি
জাতীয় আধুনিক দাসত্ব সম্মেলনের আয়�োজন করে। এই সম্মেলনে এই আইনের রিপ�োর্টিং এর আবশ্যিকতা এবং কিভাবে
সরকার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�ো আধুনিক দাসত্বের বিষয়টি ম�োকাবেলার জন্য একসাথে কাজ করতে পারে সে ব্যাপারে
আল�োচনার উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করা হয়।
ইউনিটটি এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ান সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক দাসত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং আধুনিক
দাসত্ব সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ ম�োকাবেলায় সরকারি কর্মকর্ তাদের সক্ষমতা গড়ে তু লতে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। ২০২০ সালের
ডিসেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ান সরকার এটির প্রথম কমনওয়েলথ আধুনিক দাসত্ব বিবৃতি প্রকাশ করে, যেখানে সরকারি নিয়�োগ
প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক দাসত্ব ম�োকাবেলায় এর প্রচেষ্টার রূপরেখা তু লে ধরা হয়।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা
এই আইনে এটির কার্যকারিতা পর্যাল�োচনার জন্য তিন বছর সময় দেয়া হয়েছে। এটি স্বীকৃতি দেয় যে সাপ্লাই চেইনের
স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে আধুনিক দাসত্বের সাথে লড়াই করার বৈশ্বিক প্রচেষ্টা এখন�ো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে এবং নিশ্চিত
করে যে ভবিষ্যত পরিস্থিতির আল�োকে এই আইনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যাবে। অস্ট্রেলিয়ান সরকার ২০২২ সালে এই
তিন বছর পরের পর্যাল�োচনা সম্পন্ন করবে।

সুস্পষ্ট রিপ�োর্টিং থ্রেশহ�োল্ড

কেন্দ্রীয় প্রকাশনা

১০০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলারের
অধিক সামষ্টিক বার্ষিক আয় রয়েছে
অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরে
কার্যপরিচালনা করা এমন সকল
সত্ত্বাকে এটি অবশ্যই মেনে চলতে
হবে।

বিবৃতিগুল�ো একটি অনলাইন
রেজিস্টারে প্রকাশ করার জন্য
সরকারের কাছে জমা দেয়া হয়।

বাধ্যতামূলক রিপ�োর্টিংয়ের শর্ত

সরকারের কাছে আবেদন

সকল বিবৃতিতে অবশ্যই একই
বাধ্যতামূলক রিপ�োর্টিংয়ের শর্ত নিয়ে
কথা বলতে হবে।

অস্ট্রেলিয়ান সরকারের জন্যও
বার্ষিক আধুনিক দাসত্ব বিবৃতি প্রস্তুত
করা আবশ্যক।

পরামর্শ: প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করুন


সরকারি কর্মকর্ তারা তাদের নিজেদের এজেন্সির মধ্যে শ�োষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে
পারেন এবং ইতিবাচক অনুশীলন, যেমন ডিউ ডিলিজেন্স এর প্রচার করতে পারেন।



কর্মীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত প্রশিক্ষণ উপকরণের প্রসার
ঘটান�ো গুরুত্বপূর্ণ ।

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার
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থাইল্যান্ড: পাচার-বির�োধী আইনের সংশ�োধন
থাইল্যান্ডের অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর ধারা ৬/১ এর অধীনে জ�োরপূর্বক শ্রমকে একটি পৃথক ফ�ৌজদারি অপরাধ হিসেবে
বিবেচনা করার জন্য এর পাচার-বির�োধী আইন সংশ�োধনে কাজ করছে। এই সংশ�োধনী জ�োরপূর্বক শ্রমের শিকার
ভু ক্তভ�োগীদের পাচারের শিকার হওয়া অন্যান্য ভু ক্তভ�োগীদের মত�ো একই ধরনের আইনি সহায়তা প্রাপ্তির সক্ষমতা দিতে চায়।
এই সংশ�োধনীর মাধ্যমে থাইল্যান্ডের লক্ষ্য হল�ো ভু ক্তভ�োগীদের আইন প্রয়�োগকারী কর্তৃ পক্ষগুল�োর সাথে সহয�োগিতা করতে
উৎসাহিত করা, যা অপরাধীদের কার্যকরভাবে বিচারের মুখ�োমুখী করতে অবদান রাখবে। সহিংসতা ম�োকাবেলায় তাৎক্ষণিক
ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে, থাইল্যান্ডের লক্ষ্য হল�ো শ�োষণমূলক পরিস্থিতিগুল�োর আর�ো অবনতি ঘটে এমন
জ�োরজবরদস্তিমূলক শ্রমের অনুশীলনে রূপ নেয়া প্রতির�োধ করা।

সংশ�োধনীটির লক্ষ্য
সংশ�োধিত প্রবিধানের উদ্দেশ্য হল�ো এটিকে একটি ব্যবহারিক টু ল হিসেবে ব্যবহার করা যা পাচার এবং জ�োরপূর্বক শ্রম
সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারবে। এই সংশ�োধনী নিশ্চিত করবে যে জ�োরপূর্বক শ্রমের শিকার
ভু ক্তভ�োগীরা নতু ন প্রবিধানের আওতায় সমানভাবে সুরক্ষিত থাকবে এবং সহায়তা লাভ করবে। এই নতু ন সংশ�োধনীর
আওতায় জ�োরপূর্বক শ্রমের শিকার ভু ক্তভ�োগীরা অবৈধ অভিবাসী আনয়নের শিকার হওয়া ভু ক্তভ�োগীদের মত�ো একই
ধরনের আইনি সহায়তা পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং তাদের ভু ক্তভ�োগী অবস্থার ফলে ঘটা অথবা এর
সাথে সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত অপরাধগুল�োর জন্য বিচারের মুখ�োমুখী হওয়া থেকে রেহাই প্রদান করা। থাই সরকার এটি নিশ্চিত
করতে কাজ করছে যাতে সংশ�োধিত প্রবিধানের আওতায় শ্রম শ�োষণের শিকার ভু ক্তভ�োগীরা, নিয়মিত বা অনিয়মিত
অভিবাসী নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে সুরক্ষা পান এবং সহায়তা লাভ করেন।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সক্ষমতা গড়ে ত�োলা
বেসরকারি নিয়�োগ ও কর্মসংস্থান সংস্থাগুল�োর শ্রম বাজারে পালন করা গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে তাদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতি প্রস্তুত করা এবং
সক্ষমতা গড়ে ত�োলা।

নির্দে শনা ও সহায়তা
সংশ�োধনীর পরিপূরক হিসেবে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ প্রস্তুত করা। সামনের সারির
কর্মীদের জ�োরপূর্বক শ্রমের শিকার ভু ক্তভ�োগীদের মূল্যায়ন ও শনাক্ত করায় সহায়তা
করার উদ্দেশ্যে জ�োরপূর্বক শ্রমের নির্দেশকসমূহের তালিকা প্রস্তুত ও প্রচার করা হবে
যাতে সেই ভু ক্তভ�োগীদেরকে টার্গেটকৃত সহায়তা প্রদান করে থাকে এমন সংস্থাগুল�োতে
রেফার করা যায়।

কেন আইনের সংশ�োধন করা হচ্ছে?

পরিদর্শন

জ�োরপূর্বক শ্রম একটি গুরুতর অপরাধ যেটির জন্য জ�োরাল�ো ফ�ৌজদারি বিচারিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়�োজন
রয়েছে। বর্ত মানে থাইল্যান্ডে মানব পাচারের ফলে সৃষ্ট নয় এমন জ�োরপূর্বক শ্রমের জন্য শাস্তি প্রদান করে এমন ক�োন�ো
সুনির্দি ষ্ট আইন নেই। য�ৌন শ�োষণের উদ্দেশ্যে মানব পাচারের তু লনায় শ্রম শ�োষণের উদ্দেশ্যে মানব পাচার শনাক্ত করা
এবং এর জন্য বিচারের ব্যবস্থা করার হারও অনেক কম। থাই সরকার পাচার-বির�োধী আইনের সংশ�োধনীর মাধ্যমে
এই বিষয়টি ম�োকাবেলা করতে চাইছে।

জ�োরপূর্বক শ্রমের অনুশীলনের সাথে সংযুক্ত শ্রম আইনের লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ শনাক্ত
করার প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের পরিদর্শন করার গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকার কথা প্রচার করা।

বর্ধিত সহয�োগিতা
সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃ পক্ষগুল�োর মধ্যে সহয�োগিতা বৃদ্ধি করা এবং জ�োরপূর্বক শ্রমের
অপরাধগুল�োর তদন্ত করার উদ্দেশ্যে শ্রম ও ফ�ৌজদারি আইনের সমন্বয় করা।

পরামর্শ: আইনের মধ্যে ভু ক্তভ�োগীদের জন্য সহায়তার বিষয়টি
অন্তর্ভু ক্ত করা


সরকারগুল�ো ভু ক্তভ�োগীদের সুরক্ষা এবং সহায়তার বিষয়টি কিভাবে আইনের মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত
করা যায় তা বিবেচনা করতে পারে।

প্রশিক্ষণ
উৎস ও গন্তব্য দেশে সামনের সারির কর্মকর্ তাদের জ�োরপূর্বক শ্রম প্রতির�োধ করা এবং
আইন প্রয়�োগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানকে সহজতর করার সুয�োগ অন্বেষণ করা। এই
প্রশিক্ষণ আইন প্রয়�োগকারী কর্মী, শ্রমিক ইন্সপেক্টর, ট্রেড ইউনিয়ন, এবং নাগরিক
সমাজের সংস্থাগুল�োকে প্রদান করা হবে।
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সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সক্ষমতা গড়ে ত�োলা

শ্রমিকদের সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণের ঝুঁকিসমূহের প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসা প্রয়�োজন। সরকারগুল�ো
পাচার এবং শ�োষণের ঝুঁকি ও নির্দেশকসমূহ সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্ তাদের মধ্যে, বেসরকারি খাতে এবং বিস্তৃ ত কমিউনিটিতে
সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়াও সরকারগুল�ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োকে আর�ো ভাল�োভাবে শ�োষণ শনাক্ত করা এবং এর
বিরুদ্ধে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত করতে পারে, যেমন প্রতিকারের সম্ভাব্য পথগুল�ো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে।
সরকারগুল�োকে শিল্পখাতের শীর্ষস্থানীয় কর্তৃ পক্ষ এবং যথার্থ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নাগরিক সমাজের সংস্থাগুল�োর সাথে সহয�োগী হয়ে
কাজ করার উৎসাহ দেয়া হচ্ছে।

শ্রমিকদেরকে শ�োষণ থেকে রক্ষা করাটা প্রত্যেক সরকারের জন্য একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয়। UNGP সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে
মানবাধিকারের প্রভাবের অবনতির কারণ হয়েছে অথবা এক্ষেত্রে ভূ মিকা রেখেছে বলে শনাক্ত হওয়া সংস্থাগুল�োকে অবশ্যই প্রভাব
প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে, অথবা এক্ষেত্রে সহয�োগিতা করতে হবে।

ইন্দোনেশিয়া: প্রযুক্তিগত নির্দে শনা এবং স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা গড়ে ত�োলা
অবৈধ অভিবাসী আনয়নের ঘটনাগুল�ো আর�ো ভাল�োভাবে শনাক্ত করা এবং তার প্রতি সাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয়
সরকারগুল�োর জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশনা সরবরাহ করা এবং একটি সক্ষমতা গড়ে ত�োলার কর্মসূচি স্থাপনের মাধ্যমে
ইন্দোনেশীয় সরকার অবৈধ অভিবাসী আনয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের ভূ মিকাকে জ�োরদার করছে।

উদ্দেশ্য
এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল�ো সরকারি কর্মকর্তদের অবৈধ অভিবাসী আনয়নের বিপদ সম্পর্কে উপলব্ধি উন্নত করা, এবং
ভু ক্তভ�োগীদের এবং দেশে তাদের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতাকে উন্নীত করা। এই কর্মসূচি অভিবাসীরা
যেখান থেকে আসেন সেসব প্রদেশের স�োশ্যাল সার্ভি স এবং শ্রমিক সেবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সুনির্দি ষ্ট সরকারি সংস্থাগুল�োকে
টার্গেট করেছে।
এই কর্মসূচি স্থানীয় সরকারগুল�োর জন্য দেশের বাইরে অবৈধ অভিবাসী আনয়নের ভু ক্তভ�োগী হয়েছেন এমন ইন্দোনেশীয়
নাগরিকদের আর�ো ভাল�োভাবে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুল�ো বিস্তারিতভাবে অনুধাবন করতে পারার
একটি সুয�োগ প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে দেশের বাইরে ইন্দোনেশীয় মিশনগুল�োতে লভ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যের
পাশাপাশি জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের সরকারি সংস্থাগুল�োর মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য।

ভিয়েতনাম শ্রমিকদেরকে দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের জন্য পাঠিয়ে থাকে এমন ভিয়েতনামী নিয়�োগদাতা সংস্থাগুল�োর জন্য
একটি আচরণবিধি প্রস্তুত করেছে। নিয়�োগের রীতিসমূহের মধ্যে জ�োরপূর্বক শ্রম এবং মানব পাচারের শিকার হওয়ার ঝুঁকি
বিদ্যমান থাকার বিষয়টির স্বীকৃতস্বরূপ ২০১০ সালে এই আচরণবিধি প্রথম প্রস্তুত করা হয়েছিল। এটি ভিয়েতনামী
নিয়�োগদাতা সংস্থাগুল�োর জন্য মেনে চলা উচিত এমন ম�ৌলিক নীতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। আচরণবিধিটি ২০১৮ সালে ILO,
IOM এবং UN উইমেন এর অংশীদারিত্বে পরিমার্জ ন করা হয়।

উদ্দেশ্য
এই উদ্যোগ বিকাশের পিছনে বেশ কিছু বিষয় কাজ করেছে, যেমন:
 নিয়�োগের রীতিসমূহের মধ্যে জ�োরপূর্বক শ্রম এবং মানব পাচারের শিকার হওয়ার ঝুঁকি
 নিয়�োগের রীতিগুল�োতে নির্দেশনা প্রদান, জবাবদিহিতার প্রসার করা এবং অভিবাসী শ্রমিকদের সময়মত�ো সুরক্ষা
প্রদানের জন্য বিস্তৃ ত কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালার অনুপস্থিতি
 আন্তর্ জাতিক কনভেনশনের প্রতি ভিয়েতনামের অঙ্গীকারাবদ্ধতা
 লিঙ্গ অসমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের অভাব, এবং
 নিয়�োগদাতা সংস্থাগুল�োর কর্মদক্ষতা উন্নত করার প্রয়�োজন দেখা দেয়া।

স্থানীয় আইন প্রয়�োগকারী কর্তৃ পক্ষকে অবৈধ অভিবাসী আনয়নের ঝুঁকিসমূহ ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুল�ো সম্পর্কে যত বেশি
শিক্ষিত করে ত�োলা হবে ভু ক্তভ�োগীদের তত ভাল�োভাবে সুরক্ষিত রাখা যাবে। এই টার্গেটকৃত সক্ষমতা গড়ে ত�োলার মাধ্যমে
ইন্দোনেশীয় সরকার আশা করছে তারা পুনর্বাসন, প্রত্যাবাসন, এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুল�োর সাথে মিলে প্রতির�োধের য�ৌথ
প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভু ক্তভ�োগীদের আর�ো ভাল�োভাবে সহায়তা করতে পারবে।

যদিও এই আচরণবিধির প্রয়�োগ স্বেচ্ছামূলক, বর্ধিত আইনি কমপ্লায়েন্স, উন্নত ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, এবং জ�োরপূর্বক শ্রম এবং
অবৈধ অভিবাসী আনয়ন প্রতির�োধ সমর্থন করে এমন এন্টারপ্রাইজগুল�োর জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের
প্রতিনিধিত্ব করে। পরিমার্জিত আচরণবিধিতে নিয়�োগদাতা সংস্থাগুল�োর র্যািঙ্কং এর স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং অভিবাসী শ্রমিকদের,
বিশেষ করে গৃহকর্মীদের প্রায়শ মুখ�োমুখী হতে হওয়া চ্যালেঞ্জগুল�ো ম�োকাবেলার জন্য নকশাকৃত তদারকির টু ল অন্তর্ভু ক্ত
করা হয়েছে।

শেখা বিষয়গুল�ো

এই উদ্যোগের প্রভাব

ইন্দোনেশীয় সরকার স্বীকার করে যে আর্থিক সংস্থান এবং অবৈধ অভিবাসী আনয়নের ঘটনাগুল�ো সামলান�োর জন্য
নিবেদিত কর্মী সংখ্যার সীমাবদ্ধতার কারণে দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে অবৈধ অভিবাসী আনয়নের ঘটনার প্রতি সাড়া দেয়া
কঠিন হতে পারে।

নিয়�োগদাতা সংস্থাগুল�োর আচরণবিধিটি ব্যবহার করার ফলস্বরূপ নিয়�োগদাতা সংস্থার কর্মী এবং অভিবাসী শ্রমিক উভয়
ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে অভিবাসী শ্রমিকদের সম্মুখীন হতে হওয়া সমস্যাগুল�ো সম্পর্কে সামগ্রিক সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি
পেয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায়, দেশের বাইরে গমনকারী শ্রমিকদের ছেড়ে যাওয়ার আগের প্রয়�োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
করা হচ্ছে, এবং চু ক্তি ও শ্রমিকের অধিকার সংক্রান্ত তথ্যগুল�ো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ২০১০ সালে এটি চালু করার পর থেকে
এই আচরণবিধির ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩ সালে আচরণবিধি প্রয়�োগকারী ২০টি নিবন্ধিত নিয়�োগদাতা সংস্থা ছিল,
যার তু লনায় ২০১৮ সালে নিয়�োগদাতা সংস্থার সংখ্যা ছিল ১০৪টি।

এই চ্যালেঞ্জগুল�ো কাটিয়ে উঠতে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতীয় টাস্কফ�োর্সকে আঞ্চলিক সরকারগুল�োর সক্ষমতা
উন্নত করা, বিশেষ করে মানব সম্পদ ও বাজেটের বিষয়ে সক্ষমতা উন্নত করার উপায়সমূহ শনাক্ত করতে উৎসাহিত করে।
একই সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আঞ্চলিক সরকারগুল�োকে এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য আন্তর্ জাতিক সহয�োগিতা
সবচেয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহার করবে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা
আঞ্চলিক সরকারের কর্মকর্ তাদের জন্য সক্ষমতা গড়ে ত�োলার কর্মসূচির নকশা করার ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া নির্দেশনামূলক
ক্রিয়াকলাপের জন্য স্ট্যান্ডার্ড মডিউল প্রস্তত করছে। এই মডিউলগুল�ো বিদ্যমান নির্দেশনার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।
এছাড়াও ইন্দোনেশীয় সরকার প্রযুক্তিগত নির্দেশনা বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুল�োর সাথে অধিকতর
সহয�োগিতার সম্পর্ক তৈরির বিষয়টি বিবেচনা করছে।
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ভিয়েতনাম: নিয়�োগদাতা সংস্থাগুল�োর জন্য আচরণবিধি

বালি প্রক্রিয়া

ভবিষ্যত পরিকল্পনা
ভিয়েতনাম ২০২০ সালের শেষ নাগাদ ১২৫টি নিয়�োগদাতা সংস্থাকে মূল্যায়ন করার মাধ্যমে এই আচরণবিধির তদারকি ও
মূল্যায়ন জ�োরদার করার জন্য কাজ করছে। এছাড়াও ভিয়েতনাম নিয়�োগদাতা সংস্থাগুল�োর সব কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ
সরবরাহ করা, নতু ন জাতীয় বিধিমালা এবং ILO কনভেনশনের উপর জ�োর দেয়া, এবং আচরণবিধিটি আর�ো বেশি গ্রহণ
করতে উৎসাহিত করা অব্যাহত রাখবে।

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার
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শ্রীলংকা: শ্রীলংকানদের দেশের বাইরে মানব পাচারের ভু ক্তভ�োগী হওয়া প্রতির�োধ করা
শ্রীলংকা সরকার স্বীকার করে যে অবৈধ অভিবাসী আনয়ন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি লাভজনক অপরাধগুল�োর মধ্যে একটি।
শ্রীলংকা সরকার শনাক্ত করেছে যে বহু শ্রীলংকাবাসী বিদেশে উচ্চ শিক্ষা এবং খণ্ডকালীন চাকরির সুয�োগের জন্য আবেদন
করে থাকেন। এদের মধ্যে অনেকেই দেশের বাইরে গিয়ে কারখানা অথবা ক�োম্পানিগুল�োতে জ�োরপূর্বক শ্রমের শিকারে
পরিণত হন, বিশেষ করে পূর্ব ইউর�োপে। বর্ধিত সংখ্যক অপরাধী চক্র স�োশ্যাল মিডিয়ায় শ্রীলংকাবাসীদের টার্গেট করে
বিজ্ঞাপন ব্যবহার করে থাকে এবং চাকরির জন্য তাদেরকে রিক্রুট করে৷ এই চক্রগুল�ো প্রায়শ নিয়�োগের ফি হিসেবে জনপ্রতি
২০০,০০০ থেকে ১,৫০০,০০০ শ্রীলংকান রুপি চার্জ করে থাকে। এই নিয়�োগদাতাদের শিকারে পরিণত হওয়া অনেকেই এরপর
বিদেশে পাচার হয়ে যান এবং নামমাত্র বেতনে অথবা ক�োন�ো বেতন ছাড়াই শ্রম দিতে বাধ্য হন।

চ্যালেঞ্জসমূহ
শ্রীলংকা সরকার এই প্রতির�োধ ও প্রতিহত করার কাজে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করেছে।
নিচের সারণিতে এই চ্যালেঞ্জগুল�োর কিছু কিছু তু লে ধরা হয়েছে:

স�োশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নিয়�োগ
ভাড়াটে শ্রমের জন্য নিয়�োগ প্রায়শই স�োশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে করা হয়ে
থাকে, যেখানে নিয়�োগদাতাদের অধিকাংশ শ্রীলংকার বাইরে অবস্থানকারী হয়ে
থাকেন। এটি প্রতির�োধ ও প্রতিহত করাকে শ্রীলংকান কর্তৃ পক্ষের জন্য
বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং করে তু লেছে।

মানব পাচার এবং শ্রমিক শ�োষণ প্রতির�োধ করা
শ্রীলংকার ফ�ৌজদারি তদন্ত বিভাগ শ্রীলংকাবাসীদের দেশের বাইরে মানব পাচারের শিকার হওয়া প্রতির�োধ করতে নতু ন কিছু
উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই নতু ন উদ্যোগের আওতায় শ্রীলংকান বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যুর�ো (SLBFE) এবং ট্রাভেল এজেন্টরা
শ্রীলংকাবাসীদের বিদেশি রাষ্ট্রে মানব পাচার এবং শ্রম শ�োষণের শিকার হওয়া প্রতিহত ও প্রতির�োধ করতে একসঙ্গে কাজ
করছে।

অভিবাসন কর্তৃ পক্ষগুল�োর ভয়
প্রায়শ, পাচারের শিকার হওয়া ভু ক্তভ�োগীরা তাদের অভিবাসনের মাধ্যম ও
অবস্থা নিয়ে ভয়ে থাকার কারণে কর্তৃ পক্ষের কাছে তাদের ঘটনা সম্পর্কে
জানাতে চান না।

এই নতু ন উদ্যোগের আওতায় SLBFE এবং ট্রাভেল এজেন্টরা বিদেশি রাষ্ট্রগুল�ো থেকে আসা কাজের আদেশগুল�ো নিবন্ধন
করতে এবং কর্মসংস্থান চু ক্তিগুল�ো আবেদনকারী এবং ট্রাভেল এজেন্ট উভয়ের দ্বারা স্বাক্ষরিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত
করতে একসঙ্গে কাজ করছে। যদি ক�োন�ো ব্যক্তি SLBFE এর মাধ্যমে নিবন্ধন ছাড়া নিয়�োগপ্রাপ্ত হন, তাহলে সংশ্লিষ্ট ট্রাভেল
এজেন্টকে দণ্ডবিধির অধীনে এবং শ্রীলংকার বৈদেশিক ব্যুর�ো আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য
হল�ো শ্রমিকদের অভিবাসন নিয়ন্ত্রিত রাখা, সাপ্লাই চেইনগুল�োতে জ�োরপূর্বক ও সস্তা শ্রম প্রতিরধ করা, এবং দেশের বাইরে
কাজ করা শ্রীলংকাবাসীদের ভু ক্তভ�োগী হওয়া প্রতিহত করা।

কাগজপত্রের অভাব
আর্থিক লেনদেনগুল�ো খুব কম ক্ষেত্রেই নথিবদ্ধ করা হয়ে থাকে, যা
কর্তৃ পক্ষের জন্য লেনদেনগুল�ো ঘটেছে প্রমাণ করাকে কঠিন করে ত�োলে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা
আর�ো বেশি মানুষ যাতে জ�োরপূর্বক শ্রমের শিকার হওয়ার মত�ো পরিস্থিতিতে ফেঁসে না যান সে প্রচেষ্টা থেকে শ্রীলংকা সরকার
জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে এবং মানব পাচারের নির্দেশকসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। এছাড়াও
সরকার মানব পাচার এবং সংশ্লিষ্ট শ্রম শ�োষণের ঘটনাগুল�োতে সাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে বিনিয়�োগকারীদের জ্ঞান ও সক্ষমতা
বৃদ্ধির উপর জ�োর দিচ্ছে।

পরামর্শ: স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করুন
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সরকার পাচার ও শ�োষণের নির্দেশকগুল�ো আর�ো ভাল�োভাবে শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে
সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং সক্ষমতা গড়ে তু লতে পারে।



তথ্য সংগ্রহ করা এবং শ্রমিকদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে সরকারকে আর�ো প্রস্তুত করে তু লতে
সরকার স্থানীয় কমিউনিটির সদস্যদের এবং গ্রুপগুল�োকে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক
নেটওয়ার্ক গুল�োর মাধ্যমে সম্পৃক্ত করতে পারে।

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার
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সরকারগুল�ো কাদের সাথে
অংশীদার হতে পারে?

বিস্তৃ ত অংশীদারিত্ব
শ�োষণ ম�োকাবেলার যেক�োন�ো বিস্তৃ ত উপায়ের মূল হল�ো সহয�োগিতা। সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলায় আমাদের
সবারই কিছু করণীয় রয়েছে:

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�ো মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে, ক্ষতির প্রতিকার করতে পারে
এবং প্রভাব ও ইতিবাচক পরিবর্ত ন সৃষ্টি করতে তাদের সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারে।

শ্রমিকরা সচেতনতা এবং তাদের অধিকারসমূহের ব�োধগম্যতা বৃদ্ধি করতে পারেন, যেমন ট্রেড
ইউনিয়নে য�োগ দেয়া অথবা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার মাধ্যমে।

নাগরিক সমাজের সংগঠনগুল�ো ভাল�ো অনুশীলনের প্রচার করতে পারে, সচেতনতা বৃদ্ধি
করতে পারে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারগুল�োর সাথে বিশেষ দক্ষতা শেয়ার করার জন্য
সম্পৃক্ত হতে পারে এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে পারে।

আন্তর্ জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুল�ো মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে এবং সমন্বিত পদক্ষেপ
পরিচালনা করতে পারে।

আন্তঃসরকার সহয�োগিতা
সরকারগুল�ো অবৈধ অভিবাসী আনয়ন ও শ�োষণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া গড়ে তু লতে একত্রে কাজ করতে পারে।
সরকারি সহয�োগিতার ফলে এই অপরাধগুল�ো ম�োকাবেলার অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আন্তর্ জাতিক উপায় তৈরি হতে পারে।

বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদানের
নীতিমালা (নীতিমালা)9 সরকারি পর্যায়ে সহয�োগিতার একটি উদাহরণ। এই নীতিমালা ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড,
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের সরকারগুল�োর দ্বারা প্রস্তুত করা হয় এবং এটি সরকারগুল�োকে সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ
ম�োকাবেলায় তাদের সুবিধাজনক অবস্থানকে কাজে লাগান�োর ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। এই নীতিমালা একটি কাঠাম�ো
সরবরাহ করে যা থেকে সকল দেশ সরকারি ও বেসরকারি খাতের সাপ্লাই চেইনগুল�োতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ক�ৌশল গড়ে
তু লতে পারে।
নিচের সারণিতে চারটি মূলনীতি তু লে ধরা হয়েছে:
বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দে শনা
প্রদানের নীতিমালা
নীতি ১

সরকারি সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘটা মানব পাচার প্রতির�োধ ও ম�োকাবেলার জন্য সরকারগুল�োর পদক্ষেপ
গ্রহণ করা উচিত।

নীতি ২

বেসরকারি খাতকে তাদের সাপ্লাই চেইনগুল�োটে ঘটা মানব পাচার প্রতির�োধ ও ম�োকাবেলার জন্য
সরকারগুল�োর উৎসাহ দেয়া উচিত।

নীতি ৩

দায়িত্বশীল নিয়�োগ সংক্রান্ত নীতিমালা ও অনুশীলন নিয়ে সরকারগুল�োর অগ্রসর হওয়া উচিত।

নীতি ৪

সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানে প�ৌঁছান�োর জন্য সরকারগুল�োর চেষ্টা করা উচিত।

9 United Nations Department of State, Principles To Guide Government Action to Combat Human Trafficking in Global Supply Chains, 2018.
38

বালি প্রক্রিয়া

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার

39

সরকার এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব
সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণের প্রতি একটি বিস্তৃ ত জাতীয় প্রতিক্রিয়ার জন্য সরকার এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব
অপরিহার্য। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সরকারগুল�ো সুনির্দি ষ্ট বিষয় ভিিত্তক বিশেষজ্ঞদের অ্যাক্সেস পেতে
পারে, অধিকতর বিস্তৃ ত জনসমাজের কাছে প�ৌঁছাতে পারে এবং ব্যবসা খাতের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত বুঝতে পেরেছে যে দুবাই প�োর্টস ওয়ার্ল্ড এর আকার ও বৈশ্বিক প্রসারের কারণে এটির
কার্যপরিচালনা ও সাপ্লাই চেইনগুল�োর মধ্যে দাসত্ব, জ�োরপূর্বক শ্রম এবং মানব পাচারের বিষয়গুল�ো ম�োকাবেলা করা সহ
শ্রমিকদের জীবন উন্নত করা, তাদের কমিউনিটিগুল�োকে শক্তিশালী করা এবং তাদের পরিবেশ উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি
উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা পালন করতে পারবে।

আমাদের বিশ্ব, আমাদের ভবিষ্যত ক�ৌশলের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

বালি প্রক্রিয়া সরকারি ও ব্যবসায়িক ফ�োরাম - কেস স্টাডি
বালি প্রক্রিয়া সরকার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ফ�োরাম (GABF) সরকারগুল�োকে এবং উর্ধ্বতন ব্যবসায়িক নেতৃ বৃন্দকে অবৈধ
অভিবাসী আনয়ন, জ�োরপূর্বক শ্রম এবং অন্যান্য ধরনের শ�োষণ প্রতির�োধ ও ম�োকাবেলার উপায়সমূহ বিবেচনার জন্য
একত্রিত করে।
২০১৮ সালের আগস্ট মাসে স্বীকৃতি, পদক্ষেপ গ্রহণ, অগ্রগতি (AAA) এর সুপারিশগুল�ো GABF এর অনুম�োদন পায়।
 স্বীকৃতি এই আন্তর্ জাতিক অপরাধগুল�োর সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুল�ো অনুধাবন করতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে
উৎসাহিত করে।
 পদক্ষেপ গ্রহণ সরকারগুল�োকে নীতিমালা ও আইনি কাঠাম�ো জ�োরদার করতে উৎসাহিত করে এবং ব্যবসা
প্রতিষ্ঠানগুল�োকে নৈতিক ব্যবসায়িক অনুশীলনগুল�ো বাস্তবায়ন করতে উৎসাহিত করে।
 অগ্রগতি এর মধ্যে GABF এর স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে একটি শাসন কাঠাম�ো প্রস্তুত করা সম্পৃক্ত রয়েছে।
এই পরামর্শগুল�ো নীতিমালা ও আইনি কাঠাম�ো জ�োরাদার করা ও বাস্তবায়ন করা, এবং সাপ্লাই চেইনের স্বচ্ছতা, নৈতিকভাবে
নিয়�োগ এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান উন্নত করার দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টাগুল�োকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য
প্রয়�োজনীয় পদক্ষেপগুল�োর রূপরেখা তু লে ধরে। এটি ছিল প্রথম বড় ক�োন�ো নীতিমালার ডকুমেন্ট যেখানে বেসরকারি ও
সরকারি খাত জ�োরপূর্বক শ্রম, মানব পাচার এবং সংশ্লিষ্ট শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য সম্মত হয়েছিল।

ক�োম্পানির মানদণ্ড যা কর্মচারীদের
সন্দেহজনক এবং জ্ঞাত আধুনিক
দাসত্বের ঘটনা সম্পর্কে রিপ�োর্ট করার
বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করে দেয়।

নিয়�োগ সংক্রান্ত নীতিমালা যা শিশু
শ্রমের ব্যবহার এবং শ্রমিকদের
পরিচয়ের কাগজপত্র জব্দ করে রাখাকে
নিষিদ্ধ করেছে।

সরবরাহকারীদের আধুনিক দাসত্ব
বিষয়ক স্ব-মূল্যায়ন এবং এর ভেন্ডর
স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে একটি
আচরণবিধি।

নীতিমালার কমপ্লায়েন্স বিষয়ে
অভ্যন্তরীণ ও ডেস্কটপ নিরীক্ষা যা
ব্যবস্থাপনা কর্তৃ পক্ষ তদারক করে থাকে
এবং কন্ট্রাক্টরদের সাথে জ্ঞান শেয়ার
করা।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা রিপ�োর্ট
করার জন্য একটি বাহ্যিকভাবে
পরিচালিত গ�োপনীয় হুইসেলব্লোয়িং
হটলাইন গড়ে ত�োলা।

উদ্ভূ ত সমস্যাগুল�ো ম�োকাবেলার জন্য
একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গড়ে ত�োলা এবং
আধুনিক দাসত্ব সম্পর্কে সচেতনতা
বৃদ্ধির জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ।

সংযুক্ত আরব আমিরাত: আমাদের বিশ্ব, আমাদের ভবিষ্যত ক�ৌশল
সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) এর আমাদের বিশ্ব, আমাদের ভবিষ্যত ক�ৌশল হল�ো অবৈধ অভিবাসী আনয়ন সহ সাপ্লাই
চেইনগুল�োতে সম্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জগুল�োর প্রতি সাড়া দেয়ার একটি উদ্যোগ। আমাদের বিশ্ব, আমাদের ভবিষ্যত ক�ৌশলের
আওতায় সংযুক্ত আরব আমিরাত আধুনিক দাসত্ব এবং মানব পাচার বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রস্তুত করেছে এবং এর
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বহুজাতিক ক�োম্পানি দুবাই প�োর্টস ওয়ার্ল্ড এর জন্য একটি নৈতিকতা বিষয়ক বিধিমালা গ্রহণ করেছে।
এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত একটি মানবাধিকার বিষয়ক আন্তঃবিভাগীয় ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে যেটির লক্ষ্য হল�ো
একটি মানবাধিকার কাঠাম�ো এবং ডিউ ডিলিজেন্স প্রক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতি প্রস্তুত করা।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা
আমাদের বিশ্ব, আমাদের ভবিষ্যত ক�ৌশল এর পরবর্তী পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে একটি তদারককারী ও মূল্যায়নকারী
পদ্ধতির আওতায় বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা যেটি দুবাই প�োর্টস ওয়ার্ল্ড এর সর্বস্তরে গুরুত্বপূর্ণ পারফর্ম্যান্স নির্দেশকগুল�ো তদারক
করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আধুনিক দাসত্ব এবং মানব পাচার সম্পর্কিত নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতিসমূহ সর্বোচ্চ
কার্যকারিতার সাথে বাস্তবায়ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

ক�ৌশল প্রণয়ন
সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার উচ্চ মানের ব্যবসায়িক সততা সমর্থন করতে এবং স্থানীয় আইন ও আন্তর্ জাতিক
কাঠাম�োসমূহের সাথে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের বিশ্ব, আমাদের ভবিষ্যত ক�ৌশলটি এমনভাবে প্রস্তুত
করা হয়েছে যাতে এটি যুক্তরাজ্যের আধুনিক দাসত্ব আইন ২০১৫ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মানব পাচারের বিরুদ্ধে
লড়াই বিষয়ক ২০০৬ সালের ফেডারেল আইন নং ৫১ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আমাদের বিশ্ব, আমাদের ভবিষ্যত ক�ৌশল
প্রস্তুত করতে গিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত স্টেকহ�োল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণ করেছে, ডিউ ডিলিজেন্স কার্যক্রম পরিচালনা
করেছে এবং এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পর্যাল�োচনা করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছে
যেটি তৃ তীয় পক্ষ কন্ট্রাক্টরদের এবং অন্যান্য পক্ষ কর্তৃ ক দুবাই প�োর্টস ওয়ার্ল্ড এর ব্যবহারকে অবৈধ অভিবাসী আনয়নের
সম্ভাব্য ঘটনার জন্য সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে শনাক্ত করেছে।

পরামর্শ: সংশ্লিষ্ট স্টেকহ�োল্ডারদের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তু লুন


সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ সম্পর্কে অনুধাবন উন্নত করার উদ্দেশ্যে সরকারগুল�োকে
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষজ্ঞ নাগরিক সমাজের গ�োষ্ঠীসমূহ, স্থানীয় কমিউনিটি গ্রুপসমূহ,
মাল্টি-স্টেকহ�োল্ডার কর্তৃ পক্ষসমূহ এবং শিল্পখাতের কর্তৃ পক্ষদের সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপনের
জন্য উৎসাহ দেয়া হচ্ছে।



সরকারগুল�ো সরকারের ঝুঁকিসমূহ ম�োকাবেলার উপায়গুল�ো শক্তিশালী করতে এই
অংশীদারিত্বগুল�োর সুবিধা কাজে লাগাতে পারে।

দুবাই প�োর্টস ওয়ার্ল্ড
সংযুক্ত আরব আমিরাত এর আমাদের বিশ্ব, আমাদের ভবিষ্যত ক�ৌশল প্রস্তুত করার কারণ হল�ো দুবাই প�োর্টস ওয়ার্ল্ডকে
বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনায় বৈশ্বিকভাবে নেতৃ ত্বের অবস্থানে থাকা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুবাই প�োর্টস
ওয়ার্ল্ড পঞ্চাশটির বেশি সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে এবং চল্লিশটির বেশি দেশে ৫৬,০০০ এর বেশি মানুষের
কর্মসংস্থান করেছে।
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বালি প্রক্রিয়া

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার
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আন্তর্ জাতিক ও বহুপাক্ষিক সংস্থার সাথে সরকারের সহয�োগিতা
আন্তর্ জাতিক সংস্থাগুল�ো মূল্যবান সংস্থানসমূহ সরবরাহ করতে পারে যা সরকারগুল�ো শ�োষণের প্রতি তাদের পদক্ষেপ গ্রহণের
উপায়কে বাস্তব রূপ দিতে ব্যবহার করতে পারে। আন্তর্ জাতিক সংস্থাগুল�োর সাথে অংশীদার হওয়া একটি সরকারের মানবাধিকার
লঙ্ঘনের প্রতি প্রতিক্রিয়াকে বৃদ্ধি করতে পারে, সেইসাথে বিশ্বাসয�োগ্যতা এবং প্রয়�োজনীয় নিরীক্ষণ য�োগ করে। নিচে কিছু কেস
স্টাডি দেয়া হল�ো যেখানে আন্তর্ জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সরকারের সহয�োগিতার সুফলগুল�োর উপর আল�োকপাত করা হয়েছে।

IOM CREST কর্মসূচি – কেস স্টাডি
IOM এর দাসত্ব ও পাচার দূরীকরণে কর্পোরেট দায়বদ্ধতা (CREST) কর্মসূচি হল�ো কার্যপরিচালনা এবং সাপ্লাই
চেইনগুল�োর মধ্যে অভিবাসী শ্রমিকদের মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকার বহাল রাখার উদ্দেশ্যে শ্রমিক সাপ্লাই
চেইনগুল�োর কর্ তাব্যক্তিদের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া একটি আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব।
CREST এমন অংশীদারিত্ব গড়তে চায় যা অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য নৈতিকভাবে নিয়�োগের চ্যানেল ও পরিষেবাগুল�োর
বর্ধিত অ্যাক্সেস, অভিবাসী চাকরি সন্ধানীদের কাছ থেকে ফি চার্জ করার বিষয়টি দূরীকরণ, এবং শ্রমিকদের জন্য স্বচ্ছ
মেয়াদ, শর্ত ও প্রতিকারের নিশ্চয়তা দেয় এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃ ত কর্মসংস্থানগত অনুশীলনের প্রসার ঘটাবে।
CREST এর মাধ্যমে IOM সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুল�োর সাথে বেশ কিছু প্রকল্পে সহয�োগিতা
করছে, যেমন:

ILO ট্রায়াঙ্গেল ইন আসিয়ান কর্মসূচি – কেস স্টাডি
ILO এর ট্রায়াঙ্গেল ইন আসিয়ান কর্মসূচি শ্রমিক অভিবাসনের সুফলগুল�ো সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিতে এবং ঝুঁকিসমূহ সর্বনিম্ন
পর্যায়ে রাখতে সরকারগুল�ো, আঞ্চলিক কর্তৃ পক্ষসমূহ এবং নাগরিক সমাজকে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও সমর্থন প্রদান
করে।
ট্রায়াঙ্গেল ইন আসিয়ান কর্মসূচি শ্রম মন্ত্রণালয়, শ্রমিকদের ও নিয়�োগদাতাদের সংস্থা, নিয়�োগদাতা সংস্থার
অ্যাস�োসিয়েশন, এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুল�োর সাথে আসিয়ান এর ছয়টি দেশে কাজ করেছে: কম্বোডিয়া,
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র লাও, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম।
২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ট্রায়াঙ্গেল ইন আসিয়ান কর্মসূচি নিম্নলিখিত ফলাফলগুল�ো অর্জ ন করেছে:
 ট্রায়াঙ্গেল ইন আসিয়ান এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় ৩৪টি নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত কার্যসম্পাদন
 আসিয়ান এর সদস্য রাষ্ট্রগুল�োর ৩৬,৪৭৬ জনের বেশি ব্যক্তিকে শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
 মিয়ানমার ও ভিয়েতনামের ৩৭৬টি কর্মসংস্থান সংস্থা কর্তৃ ক ন্যায্য ও নৈতিক নিয়�োগ সংক্রান্ত আচরণবিধি মেনে
চলার প্রতিশ্রুতি, এবং
 অভিবাসী শ্রমিকদের আইনগত দাবি পূরণে ৪,৭৮৭,৪৩১ মার্কি ন ডলারের ক্ষতিপূরণ প্রদান

 নীতিমালা ও নির্দে শনাসমূহ
— অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য এবং নৈতিকভাবে নিয়�োগের জন্য একটি সংহত উপায় প্রস্তুত করার জন্য সহায়তা।
 শ্রমিক সাপ্লাই চেইনের ম্যাপিং
— শ্রমিক নিয়�োগ প্রক্রিয়াসমূহের দৃষ্টিগ�োচরতা ও তদারকি উন্নত করার উদ্দেশ্যে অভিবাসন করিডরগুল�োব্যাপী
মূল্যায়ন ও গবেষণা।
 সক্ষমতা গড়ে ত�োলা
— ব্র্যান্ড, কর্মচারী ও নিয়�োগদাতাদের জন্য ব্যবসা এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ ম�োকাবেলায় প্রশিক্ষণ
কর্মসূচি।
 নৈতিকভাবে নিয়�োগ এবং ডিউ ডিলিজেন্স
— ক�োম্পানি, নিয়�োগদাতা এবং নিয়�োগকারীদের জন্য নৈতিকভাবে নিয়�োগ প্রদানের উদ্দেশ্যে ডিউ ডিলিজেন্স সম্পূর্ণ
করার টু লকিট।
 অভিবাসী সহায়তা পরিষেবা
— অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য অভিবাসনের সকল স্তরে স্বচ্ছ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহে অ্যাক্সেস বৃদ্ধির জন্য
ওরিয়েন্টেশনের উপকরণ।
 প্রতিকার ও অভিয�োগ নিষ্পিত্তর পদ্ধতি
— নিয়�োগদাতা ও নিয়�োগকারীদের জন্য শ্রমিকদের অভিয�োগ জানান�োর চ্যানেল ও প্রতিকার সরবরাহ করার
নির্দেশনাবলী ও সরঞ্জামসমূহ।
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নাগরিক সমাজের সাথে সরকারের সহয�োগিতা
সরকারগুল�োর জন্য উদ্ভূ ত সমস্যাগুল�ো ম�োকাবেলায় সামনের সারিতে থাকা ও বেঁচে ফিরে আসা এবং শ�োষণের ঝুঁকিতে থেকে
যাওয়া ব্যক্তিদের সম্মুখীন হওয়া অভিজ্ঞতা আর�ো ভাল�োভাবে অনুধাবন করার জন্য নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করা অত্যাবশ্যক।
নাগরিক সমাজের সংগঠনগুল�ো সরকারগুল�োর কাছে সমস্যাগুল�ো সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃ ষ্টি উপস্থাপন করতে পারে এবং
সরকারগুল�ো কিভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জ�োরদার করতে পারে সে ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারে।

জাতীয় পর্যায়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

মিয়ানমার: অবৈধ অভিবাসী আনয়ন ম�োকাবেলায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২১

একটি তদারকি ও মূল্যায়ন দল গঠন করা।

মিয়ানমার সরকার অবৈধ অভিবাসী আনয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে একটি পৃথক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত
করেছে। এই সংস্থানসমূহ গড়ে ত�োলা দ্বারা এটাই স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে যে অবৈধ অভিবাসী আনয়নের প্রতি প্রচলিত
অন্যান্য অপরাধের মত�ো একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখান�োর সুয�োগ নেই।
মিয়ানমার এর অবৈধ অভিবাসী আনয়ন বির�োধী আইন ২০০৫ অনুযায়ী অবৈধ অভিবাসী আনয়ন দমন বিষয়ক কেন্দ্রীয়
কর্তৃ পক্ষ অবৈধ অভিবাসী আনয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের বিভাগসমূহের প্রচেষ্টার সমন্বয় ঘটাতে একটি পাঁচ বছর
মেয়াদী পুনরাবৃত্ত জাতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এর ফলে অবৈধ অভিবাসী আনয়ন ম�োকাবেলায় একটি অব্যাহত পাঁচ
বছর মেয়াদী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেটিতে সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার উপায়গুল�োও
অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে। তৃ তীয় পঞ্চবার্ষিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৭-২১) (পরিকল্পনা) বর্ত মানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই
পরিকল্পনার অন্যতম মূলনীতি হল�ো ভু ক্তভ�োগী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভু ক্তভ�োগীদের অধিকারকে
অগ্রাধিকার দেয়া।

নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা।

বেসরকারি এন্টারপ্রাইজগুল�োর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মশালার
আয়�োজন করা।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২১ প্রণয়ন
এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময়ে তিনটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের স্ব স্ব শিল্পখাতে বাস্তবায়ন পরিচালনার উদ্দেশ্যে বার্ষিক
কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিল। নাগরিক সমাজের সহয�োগিতা নিয়ে এটি সম্পন্ন করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা মিয়ানমারকে
অবৈধ অভিবাসী আনয়নে নতু ন ধরন ও প্রবণতাগুল�ো শনাক্ত করতে এবং সরকারের বিভাগসমূহ এবং কমিউনিটির অন্যান্য
সদস্যদের মধ্যকার সহয�োগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও এই পরিকল্পনা তদন্ত এবং বিচারিক কাজের
মধ্যকার বৃহত্তর সহয�োগিতার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এবং অবৈধ অভিবাসী আনয়নের ঘটনাগুল�োর প্রতি সাড়া দেয়ার
বিষয়টি সামগ্রিকভাবে জ�োরদার হয়েছে।

মিয়ানমারের জাতীয় কর্মপরিকল্পনার পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ:

ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জসমূহ
মিয়ানমার সরকার স্বীকার করে যে অবৈধ অভিবাসী আনয়ন ম�োকাবেলার ক্ষেত্রে এখন�ো বেশ কিছু উল্লেখয�োগ্য চ্যালেঞ্জ
রয়ে গেছে। নিম্ন আর্থসামাজিক উন্নয়নের ফলে অভিবাসনের উচ্চ হার অব্যাহত রয়েছে। এই অভিবাসনের অধিকাংশ ঘটে
অনানুষ্ঠানিক এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ চ্যানেলগুল�োর মাধ্যমে যেগুল�ো খুব বেশি দৃষ্টিগ�োচর হয় না। এছাড়া দেশজুড়ে সংঘাতের
ফলে জনসংখ্যার নির্দি ষ্ট কিছু গ�োষ্ঠীর অবৈধ অভিবাসী আনয়নের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সংঘাত অবৈধ
অভিবাসী আনয়নের শিকার হওয়া ভু ক্তভ�োগীদের মিয়ানমারের সমাজে সফলভাবে পুনরায় অন্তর্ভু ক্ত করার সম্ভাবনাকেও
সীমিত করে দেয়। মিয়ানমার সরকারের লক্ষ্য হল�ো ভবিষ্যত জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় এই চ্যালেঞ্জগুল�ো ম�োকাবেলা করা।

অবৈধ অভিবাসী আনয়ন বির�োধী আইন ও উপ-আইন পরিমার্জ ন করা।

সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুল�োকে আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানসমূহ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
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পরিশিষ্ট ১: পরামর্শগুল�োর
সারসংক্ষেপ
নিচে এই সংক্ষিপ্তসারে আল�োচনা করা সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ
পরামর্শগুল�োর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল�ো:
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শ্রম বা সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলক নিয়�োগ

একজন ভু ক্তভ�োগীকে যে কাজের জন্য ভাড়া করা হচ্ছে সে
কাজের শ�োষণমূলক প্রকৃতি সম্পর্কে তাকে প্রতারিত করা হয়,
এবং ভু ক্তভ�োগী অবৈধ অভিবাসী আনয়ন বা শ�োষণের শিকার
হতে পারেন।

ডিউ ডিলিজেন্স

একটি সত্ত্বার এমন প্রক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করার অব্যাহত দায়িত্ব
যে প্রক্রিয়াগুল�োতে সত্ত্বাটি কিভাবে অবৈধ অভিবাসী আনয়ন বা
শ�োষণের ঝুঁকিসমূহ শনাক্ত করে, প্রতির�োধ করে, প্রশমিত করে
এবং ম�োকাবেলা করে তার জবাবদিহিতা তু লে ধরা হয়।

নৈতিক নিয়�োগ

একজন শ্রমিককে ন্যায্যভাবে, স্বচ্ছভাবে এবং য�োগ্যতার
ভিিত্ততে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যা আন্তর্ জাতিকভাবে স্বীকৃত
মানবাধিকারগুল�োর প্রতি সম্মান দেখায়, সেগুল�ো সুরক্ষিত
রাখে এবং পূরণ করে।

জ�োরপূর্বক শ্রম

একজন ভু ক্তভ�োগী বলপ্রয়�োগ, হুমকি অথবা প্রতারণার শিকার
হওয়ার ফলে কাজ বন্ধ করার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকে না
অথবা কর্মস্থল ত্যাগ করার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকে না।

জ�োরপূর্বক বিয়ে

বলপ্রয়�োগ, হুমকি বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে একজন
ভু ক্তভ�োগীকে বিয়ে করান�ো হয়, অথবা যেক্ষেত্রে ভু ক্তভ�োগী
বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রকৃতি ও প্রভাব অনুধাবন করতে পারেন না।

অভিয�োগ নিষ্পিত্তর পদ্ধতি

এমন আনুষ্ঠানিক, আইনি বা অ-আইনি প্রক্রিয়াসমূহ যেগুল�ো
নির্দি ষ্ট ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ও কার্যপরিচালনা দ্বারা
নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হওয়া ব্যক্তি, শ্রমিক অথবা
কমিউনিটিগুল�ো ব্যবহার করতে পারে।

শ্রম শ�োষণ

ক�োন�ো ব্যক্তির কাজ বা শ্রম থেকে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে তার
সাথে অন্যায় আচরণ করা অথবা তাকে অন্যায্য অবস্থায় রাখা।

শ্রমিক ভাড়া করা

সরকারি কর্মসংস্থান পরিষেবাসমূহ এবং বেসরকারি কর্মসংস্থান
সংস্থাসমূহ যেগুল�ো শ্রমিক নিয়�োগ ও বরাদ্দ পরিষেবা প্রদান
করে থাকে।

অভিবাসী শ্রমিক

যে ব্যক্তি কর্মসংস্থান লাভের উদ্দেশ্যে এমন ক�োন�ো দেশে
গিয়েছেন যে দেশের তিনি বাসিন্দা নন।

আধুনিক দাসত্ব/দাসত্বের অনুরূপ অনুশীলনসমূহ

জ�োরপূর্বক শ্রম, ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে রাখা, জ�োরপূর্বক
বিয়ে, দাসত্ব, শ�োষণ ইত্যাদি অনুশীলন।

তৃ তীয়-পক্ষ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আপনি কিভাবে উপকৃত হতে পারেন তা বিবেচনা
করুন

এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে সহয�োগিতা করুন



প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করুন



আইনের মধ্যে ভু ক্তভ�োগীদের জন্য সহায়তার বিষয়টি অন্তর্ভু ক্ত করুন

বালি প্রক্রিয়া

একটি সুস্পষ্টভাবে মাত্রাতিরিক্ত ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা
হিসেবে ভু ক্তভ�োগীকে সেবা দিতে বাধ্য করা হয়, অথবা যেখানে
সেবার সময়কাল ও প্রকৃতি সীমিত বা সংজ্ঞায়িত নয়।

শ�োষণে সহায়তা করতে পারে এমন অনুশীলনগুল�ো ম�োকাবেলা করুন

সক্ষমতা গড়ে ত�োলার ক্ষেত্রে আপনি ক�োথায় সাহায্য করতে পারবেন তা বিবেচনা করুন



ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে রাখা

উপলব্ধি গড়ে তু লতে বেসরকারি খাতের সাথে কাজ করুন





পরিশিষ্ট ২: শব্দক�োষ

স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করুন

সংশ্লিষ্ট স্টেকহ�োল্ডারদের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তু লুন

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা শ�োষণ ম�োকাবেলার জন্য ভাল�ো অনুশীলনের উদাহরণসমূহের সংক্ষিপ্তসার
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মানব পাচার

ক�োন�ো ব্যক্তিকে বেআইনিভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে
পরিবহন করার কাজ বা অনুশীলন,যা সাধারণত পাচার হওয়া
ব্যক্তির/দের সম্মতি সাপেক্ষে হয়ে থাকে।

নিয়�োগ

বিজ্ঞাপন, তথ্য বিতরণ, নির্বাচন, পরিবহন, অথবা কর্মসংস্থানে
ব্যক্তিদের প্লেসমেন্ট করা।

নিয়�োগের ফি

শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বা নিয়�োগপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য
ধরন, সময় অথবা ধার্য বা সংগ্রহ করার অবস্থান নির্বিশেষে
নিয়�োগ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের উপর ধার্য করা যেক�োন�ো ফি বা
খরচ।

কৃতদাসত্ব

যেক্ষেত্রে একজন ভু ক্তভ�োগীর ব্যক্তি স্বাধীনতা উল্লেখয�োগ্যভাবে
সীমাবদ্ধ থাকে এবং কাজ বন্ধ করা অথবা কর্মস্থল ত্যাগ করার
ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকে না।

দাসত্ব

যেক্ষেত্রে একজন ভু ক্তভ�োগী একটি পণ্য হিসেবে কার�ো
মালিকানায় থাকেন, ক্রয়য�োগ্য বস্তু হিসেবে গণ্য হন, এবং তাকে
ক�োন�ো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়।

সাপ্লাই চেইন

ক�োন�ো পণ্য বা সেবার উৎপাদন ও বন্টনের সাথে সম্পৃক্ত
প্রক্রিয়াসমূহের সম্পূর্ণ পর্যায়ক্রম।

সাপ্লাই চেইনের স্বচ্ছতা

ক�োন�ো পণ্য বা সেবার উৎপাদন ও বন্টনের সাথে সম্পৃক্ত ধাপ,
প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে দৃষ্টিগ�োচরতা বৃদ্ধি এবং
প্রকাশ্যে তথ্য শেয়ার করার প্রক্রিয়া।

শিশু শ্রমের সবচেয়ে খারাপ রূপ

যেক্ষেত্রে শিশুদের দাসত্ব অথবা অনুরূপ অনুশীলন যেমন য�ৌন
শ�োষণের মাধ্যমে শ�োষণ করা হয়, শিশুরা এমন বিপজ্জনক
কাজে জড়িত থাকে যা তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা মন�োবলের
ক্ষতি করতে পারে, অথবা তাদেরকে মাদক উৎপাদন বা
পাচারের কাজে ব্যবহার করা হয়।

অবৈধ অভিবাসী আনয়ন/মানব পাচার

আন্তর্ জাতিক অপরাধ

বেতন চু রি
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বালি প্রক্রিয়া

শ�োষণের উদ্দেশ্যে হুমকি বা জ�োরজবরদস্তি করে অথবা অন্য
ধরনের বল প্রয়�োগ করে, অপহরণ, জালিয়াতি, প্রতারণা,
ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে, অথবা অন্য ক�োন�ো ব্যক্তির
উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা ব্যক্তির সম্মতি লাভের জন্য অরক্ষিত
অবস্থায় ব্যক্তিদের নিয়�োগ, পরিবহন, স্থানান্তর, আশ্রয় প্রদান,
অথবা গ্রহণ করা হয়।
আইন লঙ্ঘনের এমন ঘটনা যেখানে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন
অথবা সম্ভাব্য বা প্রকৃত প্রভাবের ক্ষেত্রে একের অধিক দেশের
সম্পৃক্ততা রয়েছে।

পরিশিষ্ট ৩: গুরুত্বপূর্ণ সংস্থানসমূহ
সংস্থান

সারসংক্ষেপ

সংগঠন

ক�োম্পানির কার্যক্রম ও সাপ্লাই
চেইনে আধুনিক দাসত্ব:
বাধ্যতামূলক স্বচ্ছতা, বাধ্যতামূলক
ডিউ ডিলিজেন্স এবং সরকারি
সংগ্রহ প্রক্রিয়ার ডিউ ডিলিজেন্স

বিশ্বব্যাপী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োকে আধুনিক দাসত্ব
নির্মূল করার জন্য আর�ো বেশি কিছু করতে উৎসাহিত
করার জন্য নেতৃ স্থানীয় সরকারগুল�ো ইত�োমধ্যে কী
করছে তা উল্লেখ করা একটি নথি।

ব্যবসা ও
মানবাধিকার সংস্থান
কেন্দ্র

ন্যায্য শ্রম বিষয়ক সংগঠনের
আচরণবিধি

বিশ্বজুড়ে গ্রাহকদের উপভ�োগ্য প�োশাক, পাদুকা,
কৃষিপণ্য এবং অন্যান্য পণ্য প্রস্তুতকারক শ্রমিকদের
সুরক্ষিত রাখতে চায়। ILO মানদণ্ড ভিিত্তক।

ন্যায্য শ্রম বিষয়ক
সংগঠন

সাপ্লাই চেইনে জ�োরপূর্বক শ্রম:
ঝুঁকি ম�োকাবেলা এবং কর্মীদের
স্বাধীনতা রক্ষা

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে ঘটা বাধ্যতামূলক শ্রমের ঘটনা
শনাক্ত ও নির্মূল করার জন্য আন্তর্ জাতিক মানদণ্ড,
কাঠাম�ো এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের উপর জ�োর দেয়া
একটি সংক্ষিপ্তসার।

ন্যায্য শ্রম বিষয়ক
সংগঠন

মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসনের জন্য ঢাকা
নীতিমালা

অভিবাসী কর্মীদের নিয়োগ ফি এবং কাগজপত্র রেখে
দেয়ার মত�ো বিষয়গুল�ো সহ নিরাপদ অভিবাসন
সম্পর্কে চাকরিদাতা ও নিয়োগকারীদের জন্য মূলনীতি
ও নির্দেশনা।

ইনস্টিটিউট ফর
হিউম্যান রাইটস
অ্যান্ড বিজনেস

দায়িত্বশীল নিয়োগের রিস�োর্স
ব্যাংক

নিয়োগের সময় অভিবাসী শ্রমিকদের শ�োষণের শিকার
না হওয়া নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম,
নির্দেশনা ও গবেষণা রয়েছে।

ইনস্টিটিউট ফর
হিউম্যান রাইটস
অ্যান্ড বিজনেস

দাসত্ব ও পাচার দূরীকরণে
কর্পোরেট দায়বদ্ধতা (CREST)

CREST ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োর তাদের কার্যপরিচালনা
এবং সাপ্লাই চেইনগুল�োতে অভিবাসী শ্রমিকদের
অরক্ষিত অবস্থা ম�োকাবেলায় সম্মুখীন হওয়া
চ্যালেঞ্জগুল�োর প্রতি সাড়া দেয়।

ইন্টারন্যাশনাল
অর্ গানাইজেশন ফর
মাইগ্রেশন

আন্তর্ জাতিক নিয়োগের
ন্যায়পরায়ণতা পদ্ধতি

নৈতিকভাবে আন্তর্ জাতিক শ্রমিক নিয়োগ প্রচারের জন্য
প্রস্তুতকৃত একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ।

ইন্টারন্যাশনাল
অর্ গানাইজেশন ফর
মাইগ্রেশন

নিয়োগ সম্পর্কিত মন্ট্রিল সুপারিশ

আন্তর্ জাতিক নিয়োগ এবং অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা
নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি উন্নত করার জন্য নীতি নির্ধারক
এবং নিয়ন্ত্রকদের একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা
উপস্থাপন করে।

ইন্টারন্যাশনাল
অর্ গানাইজেশন ফর
মাইগ্রেশন

আন্তর্ জাতিক শ্রম সংস্থার ৮.৭
জ�োট

৮.৭ জ�োট ২০৩০ সালে ৮.৭ SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের
জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব। তাদের
কাছে অবৈধ অভিবাসী আনয়ন সহ বিভিন্ন সমস্যা
সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য নীতিমালা তৈরির
একাধিক নির্দেশিকা রয়েছে।

আন্তর্ জাতিক শ্রম
সংস্থা

ক�োন�ো কর্মীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার হিসেবে প্রাপ্য বেতন অথবা
কর্মীর সুবিধা দিতে অস্বীকৃতি জানান�ো।
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সংস্থান

সারসংক্ষেপ

সংগঠন

সংস্থান

সারসংক্ষেপ

সংগঠন

ন্যায্য নিয়োগের সাধারণ নীতিমালা
এবং পরিচালনার নির্দেশিকা এবং
নিয়োগের ফি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের
সংজ্ঞা

ILO এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির ন্যায্য নিয়োগ প্রচার ও
নিশ্চিতকরণের জন্য বর্ত মান ও ভবিষ্যতের কাজ
সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্য রাখে।

আন্তর্ জাতিক শ্রম
সংস্থা

ওয়াক ফ্রি এর সংস্থানসমূহ

ওয়াক ফ্রি একটি আন্তর্ জাতিক মানবাধিকার গ�োষ্ঠী যা
সব ধরনের আধুনিক দাসত্ব নির্মূলের উপর গুরুত্ব
আর�োপ করে। তাদের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের শ�োষণ
থেকে রক্ষা করার বিষয়ে বেশ কিছু সংস্থান রয়েছে।

ওয়াক ফ্রি

জ�োরপূর্বক শ্রমের বিরুদ্ধে লড়াই:
নিয়োগকর্ তা ও ব্যবসা
প্রতিষ্ঠানগুল�োর জন্য হ্যান্ডবুক

নিয়োগকর্ তা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুল�োর জন্য তাদের
নিজস্ব কার্যক্রম এবং বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনগুল�োতে
জ�োরপূর্বক শ্রম এবং মানব পাচারের ঝুঁকি ম�োকাবেলায়
তাদের সক্ষমতা জ�োরদার করার জন্য নির্দেশক
উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

আন্তর্ জাতিক শ্রম
সংস্থা

নিয়োগ সম্পর্কিত মন্ট্রিল সুপারিশ:
উন্নত নিয়ন্ত্রণ অভিমুখে একটি
র�োডম্যাপ

আন্তর্ জাতিক নিয়োগ ও অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা
নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি উন্নত করার জন্য নীতি
নির্ধারকদের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশিকা ও ধারণা।

ইন্টারন্যাশনাল
অর্ গানাইজেশন ফর
মাইগ্রেশন

ব্যবসা এবং মানবাধিকার
সম্পর্কিত জাতিসংঘের নির্দেশক
নীতিমালার ব্যাখ্যামূলক নির্দেশিকা

UNGP এর অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝতে সহায়তা
করতে অতিরিক্ত পটভূ মিগত তথ্য সরবরাহ করে।

মানবাধিকার বিষয়ক
হাই কমিশনারের
কার্যালয়

ব্যবসা এবং মানবাধিকার
সম্পর্কিত জাতিসংঘের নির্দেশক
নীতিমালা

ব্যবসা সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতির�োধ ও
ম�োকাবেলার জন্য স্বীকৃত বৈশ্বিক মানদণ্ড। ২০১১
সালের জুনে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল
কর্তৃ ক অনুম�োদিত।

মানবাধিকার বিষয়ক
হাই কমিশনারের
কার্যালয়

অর্থনৈতিক সহয�োগিতা ও উন্নয়ন
সংস্থার গ্রন্থাগার

অর্থনৈতিক সহয�োগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা একটি
আন্তর্ জাতিক সংস্থা যা সকলের জন্য সমৃদ্ধি, সাম্য,
সুয�োগ ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করে এমন নীতিমালা গঠনে
কাজ করে।

অর্থনৈতিক
সহয�োগিতা ও উন্নয়ন
সংস্থা

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে শ্রমিক
শ�োষণের উদ্দেশ্যে মানব পাচারের
ঘটনা প্রতির�োধে সরকারের
পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে আদর্শ
নির্দেশনাবলী

সাপ্লাই চেইনগুল�োতে অবৈধ অভিবাসী আনয়ন
প্রতির�োধে দৃঢ় পদক্ষেপ কার্যকর করতে রাষ্ট্রগুল�োকে
সাহায্য করার জন্য একটি ব্যবহারিক সরঞ্জাম
সরবরাহকারী আদর্শ নির্দেশনাবলী।

ইউর�োপের নিরাপত্তা
ও সহয�োগিতা
বিষয়ক সংস্থা

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন
লক্ষ্যসমূহ

দারিদ্র্য, বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্ত ন, পরিবেশ বিপর্যয়,
শান্তি ও ন্যায়বিচার সহ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ
ম�োকাবেলার নকশা।

জাতিসংঘ

UNHCR – অবৈধ অভিবাসী
আনয়ন সম্পর্কিত ওয়েবপেইজ

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার
(UNHCR) এর কাছ থেকে শরণার্থীদের জন্য মানব
পাচারের ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য যেখানে UNHCR এবং
অংশীদার সংস্থাগুল�োর পক্ষ থেকে উপকারী
সংস্থানসমূহ অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে।

জাতিসংঘের শরণার্থী
বিষয়ক হাই
কমিশনার

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ
বিষয়ক দপ্তর: মানব পাচার এবং
অভিবাসী পাচার

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর সদস্য
রাষ্ট্রগুল�োকে তাদের ফ�ৌজদারি বিচার ব্যবস্থা কার্যকর,
ন্যায্য ও মানবিক করে ত�োলার উদ্দেশ্যে সংস্কার করতে
সাহায্য করে। তাদের কাছে অবৈধ অভিবাসী আনয়নের
বিরুদ্ধে লড়াই বিষয়ক বেশ কিছু সংস্থান রয়েছে।

জাতিসংঘের মাদক ও
অপরাধ বিষয়ক দপ্তর

বালি প্রক্রিয়া
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বালি প্রক্রিয়া

www.baliprocess.net

মানব পাচার, অবৈধ অভিবাসী আনয়ন এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্ত
বালি প্রক্রিয়া

