
এসডি ডির লক্ষ্য মাত্রা অনুযায ়ী ডিশুশ্রম মু ক্ত বাাংল াদেি গদ ি   ত ালা হদব - শ্রম প্রড মন্ত্র়ী ঢাকা, ১ ৩ অদ টাবরঃ 

শ্রম ও কম মসাংস্থ ান প্রড মন্ত্র়ী ত ব গ ম মন্নুি ান সুডিয় ান বদ লদ েন সরকার়ী -তব সরকার়ী সাংস্থ া সবাই ডমদল 

ঐকযবদ্ধ ভাদব কাি কদর তেকসই উন্নয ন লক্ষ্য মাত্রা-এসডি ডির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায ়ী ২০ ২৫ সাদল র মদে ডিশুশ্রম 

মু ক্ত বাাংল াদেি গদ ি   ত ালা হদব। 

 

ড ডন আি ডবদকদল রািধান ়ীর ডবিয় নগদ র শ্রম ভবদ নর সদেল নকদক্ষ্ িা ়ীয  ডিশুশ্রম কল্যাণ পডরযে এর ৯ম 

সভায় সভাপড র বক্ত ৃ ায় এসব কথা বদ লন। 

 

শ্রম প্রড মন্ত্র়ী বদ লন, ডিক্ষ্া তথদক ঝদ র পি  া এব াং ডিশুশ্রদম ডনযুক্ত হওয ার মু ল কারণ হদে পাডরবাডরক 

অস্বেল া। একটি ডিশু তকন শ্রদম ডনযুক্ত হয়  ার আদর া তযসব কারণগুদলা রদ য়দে  া সঠিকভাদব ডিডি  

করদ  হদব,  াহদল এ সমস্যার সমাধান আদর া সহি হদব। ড ডন বদ লন, আিদকর ডিশু আগাম়ী ডেদন র নাগ ডরক, 

িাড র কল্যাদণর ি ন্য আিদকর ডিশুদের উপযুক্তভাদব গদি   তুলদ  হদব। 

 

সভায় শ্রম মন্ত্রণ ালদয় র সডিব ত ক এম আব্দুস সালাম, অড ডরক্ত সডিব ি তমাল্ল া িাল াল উডিন, ি. তরিাউল হক, 

স্বাস্থয মন্ত্রণ ালদয় র অড ডরক্ত সডিব সাইদুর রহমান, প্রধানমন্ত্র়ীর কায মাল দ য র মহাপডরিালক মুডনর া ত ব গম, শ্রম 

অডধেপ্তদর র মহাপডরিালক এদকএম ডমিানুর রহমান, িা ়ীয  শ্রডমক ল়ীগ সভাপড  তমা. িিলুল হক মন্টু, 

মডহলা আইনি ়ীব়ী সডমড র সভাপড  সালমা আল়ীসহ ডবডভন্ন মন্ত্রণ ালয়, আইএলও এব াং তব সরকার়ী সাংস্থ ার 

প্রড ডনডধগণ অাংি গ্র হণ কদরন । 

 

সভায় িান াদন া হয় ডিশু শ্রম ডনরসদনর লদ ক্ষ্য িা ়ীয  ডিশুশ্রম ডনরসন ন়ীড  -২০১ ০ এ ৯টি তকৌিলগ   তক্ষ্ত্র 

ডিডি  করা হদয় দে। এ ন়ীড র আদল াদক িা ়ীয  কম মপডর কল্পন ায় ৯টি তকৌিলগ  তক্ষ্দত্রর ি ন্য ১ ০ টি 

মন্ত্রণ ালয়/ডবভাগদ ক োডয়ত্ব প্রোন করা হদয় দে। 

 

এর আদগ বাাংল াদেি শ্রডমক কল্যাণ  হডবদ ল আশুগঞ্জ পাওয়ার তে িন তকাম্পাডন ডলঃ একটি প্রড ডনডধেল গ  

ব ে দ র র তকাম্পাডনর লভয াাংদির ডনডেষ্ট অাংি ২ তকাটি ২৯ লাখ ১ ৮ হািার োকার তিক প্রড মন্ত্র়ীর ডনকে হস্তান্তর 

কদরন। তমাঃ আক ারুল ইস লাম  থ্য ও িনসাংদযাগ কম মক মা তি ান-৯৫ ৭ ৩৮৩ ৯ তমাবাইলঃ০ ১ ৭১ ৮৮৫১ ৮৫১ 

Email : aktarullalpur@gmail.com 
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