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জবরদতিমূেক শ্রম ও দ ৌনলোষলর্ বাধযকরার তনতমি পুরুষ, নারী, ও তেশুলদর পাচালর বাাংোলদে মেূিঃ 
একটি উৎসলদে, এবাং তকছুটা কু্ষদ্রির বযাতিলি পারাপালরর স্থে ও গন্তবযলদে। মধযপ্রাচয, দতক্ষর্ ও পূবণ 
আতিকা, দতক্ষর্ ও দতক্ষর্পূবণ এতেয়া, ইওলরাপ, ও মাতকণ ন  ুক্তরালে কাজ করলি দেচ্ছায় দদেিযাগ 
কলর আসা বাাংোলদেী নারী-পুরুষলদর মলধযও অলনলক এমনসব পতরতস্থতির সম্মুখীন হলয় থালক  া 
জবরদতিমূেক শ্রমদালন বাধযকরার ইতিিবাহী। দদেিযালগর পূলবণ অলনক দদেিযাগী কমীলক িালদর 
তনলয়াগ দদয়ার জনয বাাংোলদে এলসাতসলয়োন অব ইন্টারনযােনাে তরকু্রটিাং এলজন্সীজ (বায়রা) 
অতধিুক্ত তরকু্রটিাং এলজন্সীসমূহলক আইনিঃিালব িালদর দ্বারা তনধণাতরি উচ্চমাত্রার মাশুে ও 
োইলসন্সতবহীন সাব-এলজন্ট কিতণ ক তনধণাতরি দবআইতন মাশুে পতরলোধ করলি ধারকজণ  করলি হয়; 
এরফলে তবলদেগামী কমী একধরলর্র ঋর্দাসলে তনপতিি হওয়ার ঝুুঁ তকলি পলে  ায়। তকছু তকছু 
তরকু্রটিাং এলজন্সী ও এলজন্ট দোক তরকু্রট করার কালজ জাতেয়াতি কলর থালক। এরমলধয চুতক্তর 
দহরলফর করাও অন্তিুণ ক্ত  ালি িারা এক ধরলর্র চাকতর ও েলিণ র প্রতিশ্রুতি দদয়, তকন্তু পলর 
তবলদলে আসলে চাকতর, তনলয়াগকিণ া, েিণ াতদ, বা দবিনহার বদলে দফলে। বাাংোলদে ৩২,০০০ 
তনবতিি দরাতহিা েরর্াথীর আশ্রয়দািা দদে, এরবাইলর ববধ কাগজপত্রতবহীন আলরা ৫০০,০০০ 
জলনর মি দরাতহিা আলছ  ালদর রােহীন অবস্থা মানবপাচালরর তেকার হলয় পোর আোংকালক 
বাতেলয় দিালে। দরাতহিা ও বাাংোলদেী তবলদেগামীলদর মলধয  ারা দনৌকায় চলে দতক্ষর্ এতেয়ার 
দদেসমূলহ পাতে জমায় িারা অনাহার, মারধর, গুম, এবাং পর্দাবীর তেকালর পতরর্ি হয়;  ারা 
পতরলোধ করলি পালরনা িালদর জবরদতিমূেক শ্রলমর জনয মূেিঃ মাছধরার দনৌকায় তবক্রী কলর 
দদয়া হয়। তবলেষিঃ মতহো ও বাতেকা  ারা গতহস্থােী কালজর জনয দদেিযাগ কলর িারা তনপীতেি 
হওয়ার ঝুুঁ তকলি থালক সবলচলয় দবেী। তকছু তকছু মতহো  ারা বাাংোলদেী তরকু্রটলমন্ট এলজন্সীর 
মাধযলম গতহস্থােী কালজর জনয দদেিযাগ কলর দেবানন বা জর্ণ ালন  ায়, িালদরলক পরবিীলি 
তসতরয়ায় চাোন কলর দদয়া হয় এবাং জবরদতিমেূক শ্রলমর জনয বাধয করা হয় বা দ ৌনকমী 
তহসালব পাচার কলর দদয়া হয়। তকছু তকছু নারী ও তেশুলক িারি ও পাতকিালন দ ৌনকমী তহসালব 
বা জবরদতিমূেক শ্রলমর জনয পাচার করা হয়। দদলের অিযন্তলর বাচ্চালদর এবাং প্রািবয়স্কলদর দ ৌনকমী 
তহসালব পাচার, গাহণ স্থয দাসে এবাং জবরদতিমূেক ও দাসশ্রতমক হলি বাধয করা হয়, দ খালন চাকুরীর 
েলিণ র অাংেতহসালব পাচারকারীর কালছ কমীর দদনার দায়লক পাচারকারী অপবযবহার কলর। পথতেশুলদর 
মালঝমলধয িয়িীতি দদতখলয় অপরাধমূেক কালজ বা তিক্ষাবততিলি বাধয করা হয়; তিক্ষাবততির 
নাটগুরুরা িালদর উপাজণ ন বাোলনার জনয কখলনা কখলনা তেশুলদর পি ুকলর দদয়। দকান দকান 
ঘটনায় মা-বাবারা িালদর তেশুলদর একপ্রকালরর দাসেচুতক্তলি তবতক্র কলর দদয়, আবার দকান দকান 
দক্ষলত্র জাতেয়াতি ও োরীতরক িয়িীতি দদতখলয় শ্রমসাধয কালজ িালদর বাধয করা হয়,  ারমলধয 
রলয়লছ দদেীয় মৎসয প্রতক্রয়াকরর্ তেল্প বা দ ৌনকমী তহসালব পাচার। ঋর্দাসে তবষয়ক একজন 
আন্তজণ াতিক তবলেষলের মলি, বাাংোলদেী পতরবার ও তকছু িারিীয় অতিবাসী শ্রতমকলদরলক  
বাাংোলদেী ইটিাটায় দাসমজরু তহসালব কাজ করলি বাধয করা হয়; এইসকে ইটিাটার তকছু মাতেক 



পাতরবাতরক ঋর্ আদালয়র অতিপ্রালয় মতহোদাসীলদর দ ৌনকমী তহসালব তবক্রী কলর দদয়, আর তকছু 
তকছু বাাংোলদেী পতরবারলক তচাংতেচালষ ঋর্দাসলে বাধয করা হয়। তকছু তকছু িারিীয় জাতিগি 
পতরবারলক দদলের উিরপবূণাঞ্চলে চা-তেলল্প কাজ করলি বাধয করা হয়। এনতজওরা দাবী কলর দ , 
তকছু তকছু পদাতধকারীরা পতিিােলয়, িারি-বাাংোলদে সীমান্ত পারাপালরর স্থলে, এবাং সমূদ্রগামী 
জে ালনর আলরাহনস্থলে মানবপাচারকারীলদরলক িালদর কমণকান্ড চাোলনার সুল াগ প্রদান কলর থালক।   
 

 
মানবপাচার ননমমূল করার নমূনতম যে মানদন্ড তা বাাংলাদদশ সরকার পমরণ কদরনা; তদব যসটা 
করার জনূ তারা উদেখদোগ্ূ প্রদচষ্টা চালাদে। সরকার পাচার সাংক্রান্ত তদন্ত বৃনি কদরদে-২০১৪ 
সাদল যেখাদন ১২টি ঘটনার তদন্ত হদেদে যসখাদন ২০১৫ সাদল ২৬৫টি ঘটনার তদন্ত করার মাধ্ূদম 
মানব পাচাদরর তদন্তকাজ উদেখদোগ্ূভাদব বৃনি যপদেদে। মামলা দাদেদরর সাংখূাও যবদেদে, সরকার 
২০১৫-২০১৭ সাদলর জনূ তার কমপূনরকল্পনা চমোন্ত কদরদে, এবাং মানবপাচাদরর ভুক্তদভাগ্ীরা োদত 
আশ্রে ননদত পাদর যতমন নেটি বহুমুখী আশ্রেদকন্দ্র, প্রদবশদকন্দ্র, ও ননরাপদ আশ্রদমর জনূ র্ূ 
যজাগ্ান যদো রবূাহত যরদখদে। তদব, পরপর নতনবের ধ্দর সরকার মানবপাচার প্রনতদরাধ্ ও 
দমন আইন, ২০১২-এর জনূ প্রাদোনগ্ক নবনধ্মালা প্রণেন কাজ চমোন্ত করদত পাদরনন। ফদল 
মানবপাচাদরর ভুক্তদভাগ্ীদদর সনাক্তকরণ, উিার ও পমনবূাসদনর কাজ বাধ্াগ্রস্থ হদে। যদাষী সাবূস্ত 
হওোর সাংখূা কদমদে, আর মানবপাচাদর নকেু নকেু সরকানর কমূকতূার যোগ্সাদজাস বে ধ্রদণর 
সমসূা য্দক যগ্দলও ২০১৫ সাদল মানবপাচাদর সমৃ্পক্ত যকান সরকানর কমূকতূার নবরুদি যকান 
তদন্ত, মামলা দাদের বা সাজা যদোর যকান নববরণ সরকাদরর তরফ হদত পাওো োেনন। সরকার 
২০১৫ সাদল মানবপাচাদরর ভুক্তদভাগ্ীদদর সণাক্তকরদণর যে সাংখূা প্রদান কদরদে তা উদেখদোগ্ূভাদব 
কম এবাং প্রনতদবদনকাদল ভুক্তদভাগ্ীদদর সুশ্রুষা প্রদাদনর নননমত্ত যপ্ররণ করার নবষদে সরকানর 
প্রোদসর নচত্র রজ্ঞাত য্দক যগ্দে। মানবপাচাদরর ভুক্তদভাগ্ীদদর আশ্রেমমলক যসবার নননমত্ত যপ্ররদণর 
যকান সরকানর নবনধ্বূবস্থা প্রনতনিত যনই। যবসরকানর নরকু্রটদমন্ট এদজন্সীসমমদহর চো মাশুল এবাং 
কখদনা কখদনা রসাধ্ু কমূকাদন্ডর প্রভাব লাঘব করার জনূ সরকার মালদেনশোর সাদ্ শ্রনমক 
রপ্তানীর চুনক্ত নবােন করদলও চুনক্তটি এখদনা এই প্রনতদবদনকাদলর যশষসমে রবনধ্ বাস্তবােন করা 
হেনন, আর চুনক্তর বাইদরর নবদদশগ্মদনে ুশ্রনমকদদর ননকট য্দক যকান যকান শ্রনমক নরকু্রটারদদর 
রতূনধ্ক নরকু্রটদমন্ট নফস আদাে ও প্রতারণামমলক কমূকান্ড সম্পদকূ সরকার যতমন নকেুই কদরনন। 

 

বাাংলাদদদশর জনূ সুপানরশসমমহ: 

মানবপাচার প্রনতদরাধ্ ও দমন আইন, ২০১২ এর প্রাদোনগ্ক নবনধ্মালা প্রণেন চমোন্তকরা, রনধ্িান 
করা, এবাং এর বূবহানরক প্রদোগ্ সম্পদকূ সরকানর কমূকতূাদদর প্রনশক্ষণ প্রদান করা; কমীদদর উপর 
আযরানপত লাইদসন্সপ্রাপ্ত নরকু্রটকানরদদর সকল প্রকার নফস আদাে ননমমলূ করার জনূ পদদক্ষপ গ্রহন 
করা; নবনধ্সম্মত আইনী প্রনক্রোর প্রনত ে্াসম্মান প্রদশূনপমবূক, নবদশষতঃ শ্রনমক পাচার সম্পনকূত, 
মামলা দাদের করা ও যদাষী সাবূস্ত হওোর সাংখূা বাোদনা; ভুক্তদভাগ্ীদদর জনূ প ণাি পতরলসবার 
সাংস্থান করার তনতমি নূযনিম মানতনলদণ তেকা ও ভুক্তদভাগ্ীদদর উক্তরূপ পতরলসবাসমূলহর তনকট 
দপ্ররলর্র জনয কমণপতরচােনার প্রতমি তবতধতবধানসমূহ অতধষ্ঠান করা; মানবপাচালর সরকাতর 
দ াগসালজালসর তবশ্বাসল াগয অতিল াগসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খিালব িদন্ত করা এবাং দ াগসালজাসকারী কমণকিণ ালদর 

তবরুলে মামো রুজ ু করা; আইন প্রলয়াগকারী, শ্রম পতরদেণক, এবাং অতিবাসন কমণকিণ াসহ সরকাতর 



কমণকিণ ালদর মানবপাচার সম্পতকণ ি ঘটনা তচতিি করার ও ভুক্তদভাগ্ীদদর সুরক্ষা পতরলসবার আওিায় 
দপ্ররলর্র পেতি সম্পলকণ  প্রদি প্রতেক্ষনলক উন্নিির করা; বাাংোলদলের অিযন্তলর এবাং তবলদলে বাাংোলদলের 

দিূাবাসসমূলহ ভুক্তদভাগ্ীদদর জনূ লভূ সহায়িামূেক পতরলসবার সম্প্রসারর্ করা; প্রিারক শ্রম 

তরকু্রটারলদর তবরুলে মামো পতরচােনায় মানবপাচার প্রনতদরাধ্ ও দমন আইন, ২০১২ এর আশ্রে 
যনওো; শ্রম অতধকার, শ্রম আইন, এবাং গন্তবযলদলে ও বাাংোলদলে নযায়তবচার ও সহায়িা প্রাতির পেতির উপর 

অতধলবেনসহ অতিবাসী কমীলদর জনয দদেিযাগপূবণ  প্রতেক্ষলর্র মান উন্নি করা; এবাং  জাতিসাংলঘর টিআইতপ 

দপ্রালটাকে ২০০০ (প্রলটাকে টু তপ্রলিন্ট, সালপ্রস এন্ড পাতনে ট্রাতফতকাং ইন পাসণন্স)োক্ষর করা।  
 

মামলা পনরচালনা 
 
সরকার আইন প্রদোদগ্র যক্ষদত্র নমশ্র প্রদচষ্টার নচত্র প্রদশূন কদরদে-তদন্ত এবাং মামলা যবদেদে; তদব, 
যদাষী সাবূস্ত হওোর ননজর কদমদে, আর পরপর নতনবের ধ্দর সরকার মানবপাচার প্রনতদরাধ্ ও 
দমন আইন, ২০১২ এর জনূ প্রাদোনগ্ক নবনধ্মালা প্রণেন প্রদচষ্টা রবূাহত রাখদলও তা চমোন্ত 
করদত পাদরনন। মানবপাচার প্রনতদরাধ্ ও দমন আইন ২০১২-যত সকলপ্রকার মানবপাচারদক নননষি 
ও দন্ডদোগ্ূ করা হদেদে, েনদও এদত নবদদশগ্মদনে ুশ্রনমকদদর জানলোতমমলক ননদোগ্প্রদানদক নননষি 
করা হদেদে শুধ্ুমাত্র যস সকল যক্ষদত্র, যেখাদন নরকু্রটার রবনহত ্াদক যে ননেুক্ত শ্রনমকদক 
বাধ্ূতামমলক শ্রদমর নশকার হদত হদব। শ্রনমক পাচাদরর রপরাদধ্র জনূ নবনধ্ানকৃত দন্ড হদে পাাঁচ 
য্দক বাদরা বেদরর কারাদন্ড এবাং কমপদক্ষ ৫০,০০০টাকা জনরমানা (মাঃডঃ ৬৩৩), আর 
যেৌনকমী পাচাদরর জনূ নবধ্ানকৃত দদন্ডর বূানপ্ত হদে পাাঁচবেদরর কারাদন্ড য্দক মৃতুূদন্ড পেূন্ত। 
এই দন্ডসমমহ েদ্ষ্ট কদ ার এবাং এগুদলা রপরাপর গুরুতর প্রকৃনতর রপরাধ্, যেমন ধ্ষূণ, এরজনূ 
নবধ্ানকৃত দদন্ডর সাদ্ সামঞ্জসূপমণূ। ২০১৫ সাদল সরকার ১৮১টি যেৌন এবাং ২৬৫টি শ্রনমক 
পাচাদরর ঘটনার তদন্ত কদরদে, ো ২০১৪ সাদলর ১৪৬টি যেৌন এবাং ১২টি শ্রনমক পাচাদরর মামলার 
যচদে যবশী। জবরদনস্তমমলক শ্রদমর মামলার মদধ্ূ সুনননদূষ্টভাদব দাসত্বচুনক্তর ৯৮টি মামলা তদন্ত করা 
হদেদে। মানবপাচার প্রনতদরাধ্ ও দমন আইন, ২০১২-এর আওতাে কতূৃপক্ষ ২০১৫ সাদল ৪৮১ জন 
কন্ত পাচারকারীর নবরুদি মামলা পনরচালনা কদরদে, ২০১৪ সাদল এই সাংখূা নেল ৪৪৯ জন। 
সরকার ২০১৫ সাদল চারজন পাচারকারীদক যদাষী সাবূস্ত কদর, ২০১৪ সাদল এই সাংখূা নেল ১৫ 
জন। যদাষীসাবূস্ত পাচারকারীদদর মদধ্ূ আদালত নতনজনদক োবজ্জীবন কারাদন্ড এবাং একজনদক 
দশবেদরর কারাদন্ড প্রদান কদরদে। প্রনতদবদনাধ্ীন সমদে সরকার ৯৪টি প্রনশক্ষণ কমসূমনচদত 
১০,৮৯০ জন পুনলশ কমূকতূাদক মানবপাচার নবদরাধ্ী প্রনশক্ষণ প্রদান কদরদে। একটি আন্তজূানতক 
সাংস্থা মানবপাচার ও রপরাপর রপরাধ্ নবষেক ৮১জন তদন্তকারীদক প্রনশক্ষণ নদদেদে; এই 
প্রনশক্ষণসমমদহর জনূ পুনলদশর মানব পাচার নবদরানধ্ ইউননট য্দক বস্তুগ্ত সহােতা যদো হে। নকেু 
নকেু এননজও জাননদেদে যে, মানবপাচার প্রনতদরাধ্ ও দমন আইনটি যজলা ও স্থানীে কমূকতূাদদর 
কাদে বূাপকভাদব নবনল করা হেনন। 
 
মানবপাচাদরর রপরাধ্মমলক ঘটনাে নকেু নকেু সরকানর কমূকতূার যোগ্সাদজাস একটি বে সমসূা 
য্দক যগ্দে। যচারাচালান, চাাঁদাবানজ, এবাং সম্ভবতঃ আন্দামান সাগ্র নদদে নবদদশগ্মন সাংকদটর সাদ্ 
সাংনিষ্ট মানবপাচাদরর সাদ্ চট্টগ্রাম নবভাদগ্র একজন সাংসদ সদদসূর কন্ত নবজেদনর নববরণ 
সাংবাদ মাধ্ূদম প্রচানরত হদেদে। একটি প্রনতদবদন রনুসাদর, ভারত-বাাংলাদদশ সীমাদন্তর উভে নদদকই 



রাজনীনতনবদ, পুনলশ, এবাং সীমান্ত ননরাপত্তা বানহনীসমমহ পাচারকারীদদর যগ্রপ্তার এোদনার জনূ একটি 
যটাদকন প্র্া বূবহার কদর বদল রনভদোগ্ আদে। পেূদবক্ষকদদর মদত, পনুলশ ও সীমান্ত ননরাপত্তা 
বানহনীসমমহ পনততালদে ও সমমদ্রগ্ামী জলোদনর আদরাহনস্থলসমমদহ মানবপাচাদরর সম্ভাবনােুক্ত 
রপরাধ্সমমহদক উদপক্ষা কদর ্াদক। এক বাাংলাদদশী নাগ্নরক তার সাদবক ননদোগ্কতূা, নেনন 
দমতাবাদসর কমূকতূা নেদলন, তার ও তার স্ত্রীর নবরুদি ২০১৪ সাদল “ট্রানফনকাং নভকটিমস প্রদটকশান 
এূক্ট” এর লাংঘনসহ রনূনবধ্ উপাদে যশাষদনর রনভদোদগ্ ননউইেদকূ মামলা দাদের কদরনেল; 
মামলাটি চলদে, আর এরমদধ্ূ উক্ত কমূকতূা আদরা দটুি কূটনননতক পদ রলঙৃ্কত কদরদেন। 
মানবপাচাদরর রপরাদধ্ সরকানর কমূকতূাদদর সাংনিষ্টতার নবষদে যকান তদন্ত, নবচার, বা যদাষী 
সাবূস্ত করার যকান নববরণ ২০১৫ সাদল সরকাদরর ননকট য্দক যদো হেনন। 
 
সুরক্ষাপ্রদান 
মানবপাচাদরর ভুক্তদভাগ্ীদদর সুরক্ষাপ্রদাদন সরকানর প্রোদস রদধ্াগ্নত প্রকাশ যপদেদে। মানবপাচাদরর 
ভুক্তদভাগ্ীদদর সণাক্তকরদণ প্রদণানদত হদে কাজ করার জনূ কমূপনরচালনার প্রনমত নবনধ্নবধ্ান স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালদের কাদে আদে; তদব যসটা কতটুকু প্রচানরত হদেদে বা বূবহৃত হদেদে তা সুষ্পষ্ট নে। 
সরকার ২০১৫ সাদল ১৮১৫ জন ভুক্তদভাগ্ীদক সণাক্তকরার ক্া বদলদে; সণাক্তকৃতদদর মদধ্ূ ১৩১০ 
জন নারী, ও ১৯০ জন নশশু। এটা ২০১৪ সাদল সণাক্তকৃত ২৮৯৯ জন ভুক্তদভাগ্ীর সাংখূার যচদে 
যবশ কম; নবদশষজ্ঞরা রনভমত বূক্ত কদরদেন যে, এই হ্রাস রাংশতঃ মানবপাচাদরর সাংজ্ঞার 
রনধ্কতর সঠিক প্রদোদগ্র কারদণ হদত পাদর। ২০১৫ সাদল সণাক্তকৃত ১৮১৫ জন ভুক্তদভাগ্ীর মদধ্ূ 
পুনলশ ১৩০৬ জনদক উিার কদর। এর বাইদর, বদগাপসাগ্র ও আন্দামান সাগ্দরর সাংকট ননরসদনর 
রাংশ নহসাদব সরকার আনুমাননক ২৭০০ জনদক পুনবূানসত কদরদে বদল জাননদেদে, োদদর মদধ্ূ 
রল্পনকেু সাংখূক মাা্নবপাচাদরর ভুক্তদভাগ্ী হদত পাদর। মাা্নবপাচাদরর ভুক্তদভাগ্ীদদর জনূ 
সুনননদূষ্টভাদব পনরকনল্পত সহােক পনরদসবানদ সরকার প্রদান কদরনন, তদব নশশু ও নারী ভুক্তদভাগ্ীরা 
সমাজকলূান মন্ত্রণালদের রধ্ীদন পনরচানলত নেটি বহুমুখী আশ্রেদকন্দ্র, প্রদবশদকন্দ্র, ও ননরাপদ 
আশ্রদমর মাধ্ূদম এইসকল সহােক পনরদসবা গ্রহন করদত পারত। বেস্ক পুরুষ ভুক্তদভাগ্ীরা এইসকল 
পনরদসবাে যেদত পাদরনা; এননজওরা পুরুষ ভুক্তদভাগ্ীদদর নকেু পনরদসবা প্রদান কদরদে। 
ভুক্তদভাগ্ীদদর শুশ্রুষার জনূ পা াদনার নবষদে আনুিাননক সরকানর ননেমপিনতর ঘাটনত রবূাহত 
রদেদে। ২০১৫ সাদল সরকার রজ্ঞাতসাংখূক ভুক্তদভাগ্ীদদর সরকার-পনরচানলত আশ্রেদকদন্দ্র  াাঁই 
যদে, তম লনামমলকভাদব, ২০১৪ সাদল সণাক্তকৃত ২৮৯৯ জন ভুক্তদভাগ্ীর মদধ্ূ নেজনদক সরকার 
পনরচানলত আশ্রেদকদন্দ্র  াাঁই যদো হদেনেল। মাা্নবপাচাদরর ভুক্তদভাগ্ীদদর জনূ সনুননদূষ্টভাদব 
পনরকনল্পত সহােক পনরদসবানদ এননজওসমমহ প্রদান কদরদে; পুনলশ রস্থােীনভনত্তদত এইসকল 
ভুক্তদভাগ্ীদদরদক এদহন পনরদসবার জনূ পাঠিদেনেল। রতূাচারী ননদোগ্কতূাদদর ননকট য্দক পানলদে 
আসা নারী কমীদদর জনূ সরকার নরোদদর দমতাবাদস ও যজদ্দার কনসুূদলদট আশ্রেদকন্দ্র পনরচালনা 
করা রবূাহত যরদখদে; তদব, সানবূক নবদবচনাে, গ্ন্তবূদদদশ কমূকতূাদদর কাদে শ্রমপাচাদরর 
ভুক্তদভাগ্ীদদর পেূাপ্ত সহােতা যদোর মত পনরসম্পদদর রভাব রদেদে। বাাংলাদদশী রনভবাসী কমীদদর 
মদধ্ূ োরা আনদদত জনশনক্ত, নশক্ষা ও প্রনশক্ষণ বমূ দরার (নবএমইটি) মাধ্ূদম ননদোগ্লাভ কদরনেল, 
তারা যদদশ প্রতূাবতূন করার পর নবএমইটি-র ননকট রনভদোগ্ দাদের করদত পারত, এবাং 
জবরদনস্তমমলক শ্রমসহ শ্রম ও নরকু্রটদমন্ট সম্পনকূত লাংঘদনর রনভদোগ্ সম্পদকূ সরকানর সানলদসর 
আদবদন করদত পারত। এননজওরা জাননদেদে যে, এদহন প্রনতকারলাদভর সুদোগ্ সম্পদকূ সকল 



ভুক্তদভাগ্ীরা রবগ্ত নে। সাতেতস প্রতক্রয়া ক্ষতিগ্রিলদর উপসম তদলয়লছ বলট, িলব প্রাতির পতরমান তছে 
প্রায়েই নূযনিম এবাং িালি োইলসন্সপ্রাি তরকু্রটলমন্ট এলজন্সীর জাতেয়াতির অতিল াগসহ অববধ 

কমণকাা্লন্ডর সরুাহা প ণািরূলপ করা হয়তন।  
 
মানবপাচার প্রনতদরাধ্ ও দমন আইদন মামলার নবচারকাদল পুনলশী ননরাপত্তা এবাং নভনডওদোদগ্ স্বাক্ষূ 
প্রদাদনর সুদোগ্সহ ক্ষনতগ্রস্থদদর সুরক্ষা যদোর নবধ্ান আদে, তদব কমূকতূারা এই ধ্রদণর সুরক্ষা 
কতটা প্রদান কদরদেন তা সুষ্পষ্ট নে। এননজওরা লক্ষূ কদরদে যে, রপেূাপ্ত সুরক্ষার ফলশ্রুনতদত 
তদন্ত ও মামলা পনরচালনার হার সানবূকভাদব হ্রাস যপদেদে। বাাংলাদদশ ও ভারত সরকার 
নশশুপাচাদরর ভুক্তদভাগ্ীদদর সুপ্রনতনিত প্রনমত কমূপনরচালনা পিনতর আওতাে উিার ও 
পুনবূাসনকাজ সমন্বে কদরদে; তদব, মানবপাচার প্রনতদরাধ্ ও দমন আইদন নবদদশী ভুক্তদভাগ্ীদদর 
এমন যকান যদদশ, যেখাদন তারা দমদভূাগ্ বা প্রনতদশাধ্মমলক শানস্তর মুদখামুনখ হদত পাদর, যসখাদন 
রপসারণ না করার নবষদে যকান আইনন নবকল্প রাখা হেনন। পাচারসম্ভব ভুক্তদভাগ্ীসহ রননবনিত 
যরানহগা শরণা্ীরা ববধ্ কাগ্জপদত্রর রভাদব রননধূ্ানরত কাদলর জনূ আটক ্াকার ঝুাঁ নকদত পোর 
আশাংকা ্াকদত পাদর। 

 

 

প্রনতদরাধ্ 

 
মানবপাচার প্রনতদরাধ্কদল্প সরকার সীনমত আকাদরর প্রদচষ্টা যদনখদেদে। সরকার বােরাদক রতূন্ত 
উচ্চহাদর নরকু্রটদমন্ট নফস আদাদের রনুমনত প্রদান রবূাহত যরদখদে, যসটা নবদদদশ বাাংলাদদশী 
শ্রনমকদদর ঋণদাদস পনরণত হওোর সুদোগ্ সৃনষ্ট কদর নদদত পাদর। ২০১৪ সাদল নবএমইটি ৪টি 
নরকু্রটদমন্ট এদজন্সীর লাইদসন্স বানতল করার নবপরীদত ২০১৫ সাদল যকান লাইদসন্স বানতল কদরনন। 
একটি নবদদশী সরকাদরর প্রদত্ত সহােতার মাধ্ূদম ২৯জন ভুক্তদভাগ্ী ২০১৫ সাদল ঢাকানভনত্তক 
কদেকটি নরকু্রটদমন্ট এদজন্সীর নবরুদি মামলা কদরনেল। পমবূবতী প্রনতদবদনকাল হদত যসৌনদ আরদবর 
সাদ্ সম্পানদত একটি শ্রনমক রপ্তানন চুনক্তর প্রদোগ্ সরকার রবূাহত যরদখদে যেখাদন নবধ্ান রদেদে 
যে, ননদোগ্কারীদক নবমানভাোসহ ভ্রমন খরচ এবাং ডাক্তানর পরীক্ষার খরচ বহন করদত হদব, আর 
নারী শ্রনমকদদর ননদোগ্ হদব যে বূনক্তমানলকানধ্ীন গ্ৃহস্থবােীদত যস নারী কাজ করদব তার পনরবদতূ 
তৃতীে যকান পক্ষ কতূৃক; তদব সরকার খরদচর সদবূাচ্চ সীমা ননধূ্ারণ কদর যদেনন নকাংবা 
নবদদশগ্ামীদদর ননকট য্দক নরকু্রটদমন্ট এদজন্সী কতূৃক প্রনক্রোকরণ মাশুল আদাে বূবস্থাও বানতল 
কদরনন। প্রবাসী কেযার্ ও ববলদতেক কমণসাংস্থান মন্ত্রর্ােয় (MEWOE) এর “নজরদাতর টাস্কলফাসণ”  

বাাংোলদলের শ্রম তনলয়াগ প্রতক্রয়ায় উন্নতি সাধলনর মযালন্ডট তনলয় িালদর কমণিৎপরিা অবযাহি দরলখলছ। 
২০১৬ সালের দফব্রুয়াতরলি সরকার সরকাতর প ণালয় মােলয়তেয়ায় ১৫ েক্ষ বাাংোলদেী কমী দপ্ররলর্র 
েলক্ষয একটি চুতক্ত োক্ষর কলর,  ার উলেেয তছে নরকু্রটদমন্ট এদজন্সীসমমদহর উচ্চহাদর নফস আদাদের 
এবাং কখদনা কখদনা রসাধ্ু কমকূাদন্ডর প্রভাব লাঘব করা; তদব, তাদত যে সকল মালদেনশে 
যকাম্পানন নবদদশী কমী ননদোগ্ করদব তাদদর প্রদদে মাশুল বানেদে যদো হে; তাদত পেূদবক্ষকদদর 
আশাংকা হে যে ননদোগ্কারীরা প্রতারণামমলকভাদব এই নফসদক কমীদদর উপর আদরাপ করদব, আর 
তাদত তাদদর ঋণদাদস পনরণত হওোর শাংকা বনৃি পাদব। তদপুনর, এই চুনক্ত স্বাক্ষদরর স্বল্পসমদের 
মদধ্ূই মালদেনশো নতুন কদর নবদদশী কমী ননদোগ্ নননষি কদর; প্রনতদবদনকাদলর যশষরনি যসই 



ননদষধ্াজ্ঞা বলবৎ নেল, তাদত কােূতঃ চুনক্তটি বানতল হদে পদেদে। গাহণ স্থযকমী তহসালব বাাংোলদতে 

নারীলদর তবলদলে কাজ করলি  াওয়ার পূলবণ একটি ২১তদলনর প্রাক-বতহগণমন প্রতেক্ষর্ দকালসণর বাধযবাধকিা 
সরকার অবযাহি দরলখলছ; এই প্রতেক্ষলর্ হালিকেলম নানাতবধ দক্ষিা, দ মন গতহস্থােীর সরঞ্জামাতদর বযবহার, 

দেখার উপর দততি তনবে করা হয়, িলব িালি পাচার সাংক্রান্ত সলচিনিা তবষয়ক এবাং আত্মরক্ষার 

তেক্ষাক্রমও অন্তিুণ ক্ত আলছ। 
 
সরকার ও এনতজওলদর মলধয অতধকির সমন্বলয়র তবধান দরলখ সরকার ২০১৫ সালের জনুমালস 
২০১৫-১৭ দময়ালদর জনয জািীয় কমণপতরকল্পনা চূোন্ত কলরলছ এবাং িা চােু কলরলছ। েরাে 
মন্ত্রর্ােয় মানবপাচালরর উপর িার ২০১৫ সালের প্রতিলবদন প্রকাে কলরলছ। প্রবাসী কেযার্ ও 

ববলদতেক কমণসাংস্থান মন্ত্রর্ােয় জািীয় প ণালয় এবাং উচ্চঝুুঁ তকসম্পন্ন এোকায় দপাস্টার এবাং পত্রপতত্রকায় 
প্রকাতেি তবোপলনর মাধযলমসহ তকছু পাচারতবলরাধী সলচিনিামেূক প্রচারাতি ান পতরচােনা কলরলছ। 
কক্সবাজালর দজো কমণসাংস্থান ও জনেতক্ত অতফস দটতেতিেলন তবোপন প্রচালরর সুতবধালক কালজ 
োতগলয়তছে, আর আন্দামান সাগলরর অতিবাসন সাংকলটর দমাকালবোয় মানবপাচার সম্পলকণ  
সবণসাধারর্ ও স্থানীয় কমণকিণ ালদর প্রতেতক্ষি করার েলক্ষয অলনকগুলো কমণোোর আলয়াজন কলরতছে। 
সরকার সামতরক কমণকিণ ালদর 
 
সরকার আন্তজণ াতিক োতন্তরক্ষা তমেলন তবলদলে পদায়লনর পূলবণ মানবপাচার তচতিি ও প্রতিলরাধ করার তনতমি 
সামতরক বযতক্তলদর প্রতেক্ষর্ প্রদান কলরলছ এবাং িার কূটবনতিক কমণচারীলদর জনয পাচারতবলরাধী  প্রতেক্ষর্ 

আলয়াজন কলরলছ। বাতর্তজযক দ ৌনিার বা জবরদতিমূেক শ্রলমর চাতহদা কমালি সরকার প্রলচিা দদখায়তন। 
বাাংোলদে জাতিসাংলঘর টিআইতপ প্রলটাকে ২০০০-এর পক্ষিুক্ত দদে নয়। 


