
বাাংলাদেশ মানবাধিকার প্রধিদবেন ২০১৬ 
 
ধনববাহী সার-সাংদেপ 
 
বাাংলাদেশ একটি অসাম্প্রোয়িক, বহুেলীি সাংসেীি গণতন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী শশখ হায়সনা এবাং তার েল 
বাাংলাদেশ আওিামী লীগ ২০১৪ সাদলর সাংসে য়নববাচদনর মাধযদম ক্ষমতাি বহাল থাদকন, যয়েও 
অয়ধকাাংশ আর্ন্বজায়তক পযববেক্ষক সাংস্থার মদত ওই য়নববাচন য়িল য়বতয়কব ত এবাং আর্ন্জব ায়তক মান 
বজাি রাখদত বযথব।  
 
য়নরাপত্তা বায়হনীর উপর শবসমায়রক কততব পদক্ষর কাযবকর য়নিন্ত্রণ য়িল।  
 
য়বয়িন্ন জয়ি সাংগঠন য়নদজদেরদক োদিশ এবাং আলকাদিো ইন েয ইয়িিান সাবকয়িদনি 
(এয়কউআইএস) এর সাদথ সাংয়িষ্ট বদল োয়ব কদর শেশটিদত তাদের তৎপরতা বায়িদিদি। জয়ি 
শগাষ্ঠীগুদলা ধমীি সাংখযালঘু, য়শক্ষায়বে, য়বদেশী এবাং মানবায়ধকার কমীদের উপর এদকর পর এক 
হামলা চায়লদিদি এবাং অদনকদক হতযা করদত সক্ষম হদিদি। এিািা খুন করা হদিদি এলয়জয়বটিআই 
(শলসয়বিান, শগ, বাইদসক্সিুাল, ট্রান্সদজিার, ইিারদসক্স) সম্প্রোদির সেসযসহ আদরা অদনকদক। এর 
ফলশ্রুয়তদত সরকার জয়ি েমদন কদঠার অয়িযান পয়রচালনা কদরদি। য়কন্তু মানবায়ধকার সাংস্থাগুদলা 
বলদি সরকাদরর এই কদঠার পেদক্ষদপর কারদণ য়বচার বয়হিভব ত হতযাকাণ্ড বতয়ি শপদিদি। শসই সাদথ 
শবদিদি মুয়িপণ আোদির উদেবযে য়নয়ববচাদর শেপ্তার এবাং আটক, গুম, য়নযবাতন এবাং আদরা 
অনযানয মানবায়ধকার লঙ্ঘদনর মত ঘটনাও। এিািা সরকার এই জয়ি য়বদরাধী অয়িযানদক 
রাজননয়তক ও বযয়ি স্বাধীনতা কু্ষণ্ন করার অজহুাত য়হসাদবও বযবহার কদরদি।  
 
বাাংলাদেদশ মানবায়ধকাদরর শক্ষদে সবদচদি বি সমসযা হল য়বচার বয়হিভব ত হতযাকাণ্ড, য়নয়ববচাদর 
অনবধিাদব আটক, সরকায়র বায়হনীর হাদত গুম, চরমপন্থী এবাং অনযানয সাংগঠদনর হাদত সাংখযালঘ ু
এবাং অনযানয সম্প্রোদির শলাকজন খুন, বালয এবাং শজারপভববক য়ববাহ, নারী ও য়শশুর প্রয়ত 
সয়হাংসতা, শ্রয়মকদের জনয অয়নরাপে কমবপয়রদবশ এবাং শ্রম অয়ধকার লঙ্ঘন। 
 
অনযানয মানবায়ধকার সমস্োগুদলার মদধয রদিদি আইন প্রদিাগকারী বায়হনীর মাধযদম য়নযবাতন, 
য়নয়ববচাদর শেপ্তার এবাং আটক, েবুবল য়বচায়রক বযবস্থা ও য়বচার য়বিাদগর খয়ববত স্বাধীনতা, এবাং 
য়বচাদরর আদগই েীঘব সমি আটদক রাখা, রাজননয়তক কারদণ সয়হাংসতা, সরকায়র অয়ফদস েনুীয়ত, 
এবাং অনলাইদন ও সাংবােমাধযদম মত প্রকাদশর উপর য়বয়ধয়নদেধ আদরাপ। কর্তৃ পক্ষ নাগয়রদকর 
বযয়িগত শগাপনীিতার অয়ধকার লঙ্ঘন কদরদি। য়কিু শবসরকায়র সাংগঠন (এনয়জও) কাজ করদত 
য়গদি য়নিয়মতিাদব আইয়ন এবাং অনযানয প্রয়তবন্ধকতার সম্মুখীন হদিদি। প্রয়তবন্ধীদের প্রয়ত ববেময 
য়িল গুরুতর একটি সমসযা। য়বদশে কদর সরকায়র সু্কদল িয়তব র সমি প্রয়তবন্ধী য়শশুরা ববেদমযর 
য়শকার হদিদি। ধমীি এবাং জায়তগত সাংখযালঘুশের প্রয়তও সামায়জক য়নপীিন অবযাহত য়িল। শসই 
সাদথ য়লিগত ববেমযও বতয়ি শপদিদি।  
 
য়নরাপত্তা বায়হনীর সেসযরা বযাপক হাদর ক্ষমতার অপবযবহার করার পরও োিমুয়ি লাি কদরদি 



এমন খবর য়বয়িন্ন প্রয়তদবেদন প্রকায়শত হদিদি। আইন-শতঙ্খলারক্ষকারী বায়হনী কর্তৃক য়নযবাতন এবাং 
হতযাকাদির য়বেদি তের্ন্ ও মামলার শক্ষদে সরকাদরর পেদক্ষপ য়িল সীয়মত। রয্ায়পড এযাকশন 
বযাদটয়লিন (রয্াব)-এর আিযর্ন্রীণ তেন্ত শসদলর মাধযদমও এ বযাপাদর কাযবকর শকান উদেযাগ শনিা 
হিয়ন। পুয়লশ এবাং অনযানয য়নরাপত্তা বায়হনীর প্রয়ত জনগদণর অনাস্থার কারদণ অদনদক অপরাধমভলক 
কাযবক্রদমর বযাপাদর সরকায়র বায়হনীদক সহািতা করা বা য়রদপাটব  করা শথদক য়বরত শথদকদি। অদনক 
শক্ষদে যারা চরমপন্থী হামলার য়শকার হদিদি সরকার উদটা তাদেরদকই শোোদরাপ কদরদি, এর ফদল 
হামলাকারীদের োিমুয়ি শবদিদি। 
 
সসকশন ১. বযধি স্বািন্ত্র্যের প্রধি সম্মান, যা ধনম্নধলধিি ধবষয়গুদলা সেদক মুধি ধনধিি করদব:  
 
ক) ধনধববচাদর নাগধরদকর বাাঁচার অধিকার হরণ এবাং অনযানয অববি বা রাজবনধিক উদেদশয 
হিযাকান্ড 
 
বাাংলাদেদশর সাংয়বধাদন প্রদতযক নাগয়রদকর বাাঁচার অয়ধকার এবাং বযয়িগত স্বাধীনতার অয়ধকার শেিা 
হদিদি। য়কন্তু গণমাধযম এবাং স্থানীি ও আর্ন্জব ায়তক মানবায়ধকার সাংস্থার প্রয়তদবেন অনুসাদর 
সরকার এবাং তার এদজি অদনক য়বচার বয়হিভব ত এবাং অনবধ হতযাকাি ঘটিদিদি। আইন-
শতঙ্খলারক্ষাকারী বায়হনী কততব ক পয়রচায়লত অয়িযান এবাং শেপ্তাদরর সমি সদেহজনক মততুযর ঘটনা 
ঘদটদি। বায়হনীগুদলা প্রািই এই োয়ব কদর থাদক শয তারা তাদের শহফাজদত থাকা সদেহিাজনদক 
য়নদি অস্ত্র উিার অথবা সহদযাগী অপরাধীদের ধরার জনয অপরাধস্থল অথবা শগাপন স্থাদন গিীর 
রাদত অয়িযান পয়রচালনা করদত শগদল সদেহিাজন বযয়ির সহদযাগীরা পুয়লশদক লক্ষয কদর গুয়ল 
িুদি। এদত ওই বযয়ি মারা যাি। সরকার এই ধরদনর মততুযদক সাধারনত “ক্রসফািার”, “বেকু 
যুি”্বা “এনকাউিাদর”্মততুয বদল অয়িয়হত কদর। রয্াব ও পুয়লদশর সাদথ অপরাধী চদক্রর গুয়ল 
য়বয়নমিদক বণবনা করদত এ টামবগুদলা বযবহার করা হি। মাদেমদধয গণমাধযমও এ টামবগুদলা বযবহার 
কদর আইন-শতঙ্খলারক্ষাকারী বায়হনীর এই ধরদনর কাজদক ববধ য়হসাদব উপস্থাপন কদর। 
 
মানবায়ধকার সাংগঠন এবাং গণমাধযম প্রয়তষ্ঠানগুদলা োয়ব করদি শয এ ধরদনর অদনক ‘ক্রসফািার’-
এর ঘটনা আসদল য়বচার বয়হিভব ত হতযাকাি। য়কিু য়কিু শক্ষদে মানবায়ধকার সাংস্থাগুদলা োয়ব কদর 
শয আইন প্রদিাগকারী সাংস্থাগুদলা সদেহিাজন বযয়িদের আটদকর পর য়জজ্ঞাসাবাে কদর এবাং 
য়নযবাতন কদর, তারপর তাদেরদক শয স্থান শথদক শেপ্তার করা হদিদি শসখাদন য়নদি খুন কদর, এবাং 
তারপর এই বদল য়ববতয়ত প্রোন কদর শয সশস্ত্র আক্রমদণর মুদখ আত্মরক্ষাদথব গুয়ল িুিদল তাদের মততুয 
ঘদট। একটি মানবায়ধকার সাংস্থার প্রয়তদবেন অনুসাদর ২০১৬ সাদলর প্রথম নি মাদস ‘ক্রসফািার’-
এর ঘটনাি ১৫০ জদনর মততুয হি। এরমদধয রয্াদবর হাদত ৩৪ জন, পুয়লদশর শগাদিো য়বিাগ ১১ 
জন, বাাংলাদেশ বডব ার গাডব  (য়বয়জয়ব) একজন, শসািাত অয়িযাদন য়তনজন এবাং পুয়লদশর অনযানয 
য়বিাদগর দ্বারা ৬১ জদনর মততুয ঘদট। অনয একটি মানবায়ধকার সাংস্থার মদত এ বির প্রথম নি 
মাদস য়নরাপত্তা বায়হনীর সেসযদের হাদত ১১৮ জন খুন হি। 
 
কর্তৃ পক্ষ োয়ব করদি শয ৫ আগস্ট শয়ফউল ইসলাম ডন নাদম একজন সদেহিাজন ইসলামী জয়ি 
বেকুযুদি য়নহত হি। রয্াব উি সদেহিাজনদক য়নদি এক স্থান শথদক অনয স্থাদন যাওিার সমি 



হামলাকারীরা রয্াদবর গায়ি লক্ষয কদর গুয়ল িুিদল এই বেকুযুি সতয়ি হি বদল োয়ব করা হি। 
রয্াব কমবকতব ারা োয়ব কদরন শয ডন তাদের শহফাজদত থাকাকালীন য়জজ্ঞাসাবাদের সমি স্বীকার 
কদর শয শস ৭ জলুাই শশালায়কিাি ঈদের নামাদজ হামলাি অাংশ শনি। একইিাদব শগালাম ফিজলু্লাহ 
ফায়হম ১৮ জনু পুয়লদশর শহফাজদত মারা যাি। পুয়লদশর পক্ষ শথদক বলা হি শয তারা ফায়হমদক 
য়নদি তার সহদযাগীদের আটক করদত শগদল তারা পুয়লশদক লক্ষয কদর গুয়ল কদর, এদত শস মারা 
যাি। ১৫ জনু ফায়হম একজন গয়ণত য়শক্ষকদক হতযা করার শচিা করদল স্থানীি শলাকজন তাদক 
আটক কদর পুয়লদশ শেি। অনযানয সদেহিাজনরা পুয়লদশর শেপ্তার এিাদনার শচিা করদল য়নহত হি। 
উোহরণস্বরূপ, পুয়লশ ১৯ জনু শয়রফুল ইসলাম য়শহাব নাদম ব্লগার অয়িয়জৎ রাি হতযা মামলার 
একজন সদেহিাজনদক খুন কদর। কর্তৃ পশক্ষর য়ববতয়তদত বলা হি শয য়শহাব এবাং তার ে’ুজন 
সহদযাগী একটি শমাটর সাইদকদল কদর পালাদনার সমি পুয়লদশর উপর গুয়ল চালাি। পুয়লশ পাটা 
গুয়ল চালাদল য়শহাব মারা যাি, তদব তার সহদযাগী ে’ুজন পালাদত সক্ষম হি।  
 
ক্ষমতাসীন েল এবাং য়বদরাধী েল উিদির সেসযরা রাজননয়তক উদেদশয হতযাকাদি য়লপ্ত হি, যয়েও 
২০১৬ সাদল এ ধরদনর হতযাকাদির বযাপকতা ২০১৫ সাদলর শচদি কম য়িল। একটি মানবায়ধকার 
সাংস্থার প্রয়তদবেন অনুসাদর ২০১৬ সাদল রাজননয়তক সাংঘদেব ২০৯ জদনর মততুয হি। রাজননয়তক 
েলগুদলার িাে ও যুব সাংগঠদনর চালাদনা সয়হাংসতা য়িল একটি সমসযা। ক্ষমতাসীন েদলর 
সমথবকদের মদধযও সাংঘদেবর ঘটনা ঘদট। জলুাই মাদস কুয়মল্লা য়বশ্বয়বেযালদি জায়তর জনক শশখ 
মুয়জবুর রহমাদনর প্রয়তকত য়তদত ফুল শেিাদক শকন্দ্র কদর িােলীদগর েইু পদক্ষর সাংঘদেব একজন মারা 
যাি।   
 
বহুজায়তক জয়ি সাংগঠন শযমন োদিশ এবাং এয়কউআইএস এর সাদথ সাংয়িিতা আদি োয়ব কদর 
এমন য়কিু জয়ি সাংগঠন অদটাবর মাস পযবর্ন্ ৩৯ জনদক হতযার োি স্বীকার কদরদি, যার মদধয 
আদি ধমীি সাংখযালঘ,ু য়শক্ষায়বে, য়বদেশী নাগয়রক, এলয়জয়বটিআই কমী এবাং য়নরাপত্তা বায়হনীর 
সেস্ে। এিািা ৩১টি হামলার োি শকউ স্বীকার কদরয়ন। য়নহতদের মদধয উদল্লখদযাগয সাংখযক 
সাংখযালঘ ুয়হে ুসম্প্রোদির শলাক য়িল। 
 
ি) গুম 
 
মানবায়ধকার সাংগঠন এবাং গণমাধযদমর প্রয়তদবেন অনুসাদর বহু গুম এবাং অপহরদণর ঘটনা 
অবযাহতিাদব ঘদটদি। এরমদধয য়কিু ঘটনার সাদথ আইন-শতঙ্খলারক্ষাকারী বায়হনী জয়িত য়িল। এ 
অয়িদযাগগুদলা তেদর্ন্ এবাং এ ধরদনর ঘটনার পুনরাবতয়ত্ত শঠকাদত সরকাদরর প্রদচিা য়িল সীয়মত। 
“শেদশ গুদমর ঘটনা িিানক হাদর শবদি শগদি”্এমন খবদরর শপ্রয়ক্ষদত ইউএন ওিায়কব াং গ্রুপ অন 
এনদফাসবড অর ইনিলািায়র য়ডজঅযায়পিাদরদন্সস ৯ মাচব  সরকাদরর সাদথ শযাগাদযাগ কদর। শম 
মাদসর ১৮ তায়রখ পযবর্ন্ তারা এ ধরদনর ৩৪টি য়বদশে ঘটনা পযবাদলাচনা কদর। য়কন্তু ওিায়কব াং 
গ্রুপটি সরকাদরর পক্ষ শথদক শকান সািা পািয়ন।   
 
শেখা শগদি গুম করা হদিদি এমন বযয়িদের মদধয পরবতীদত য়নরাপত্তা বায়হনীগুদলা য়কিু সাংখযকদক 
শকান অয়িদযাগ না এদন মুয়ি য়েদিদি, কাউদক কাউদক আটক কদরদি, অদনকদক মতত পাওিা শগদি 



এবাং আদরা অদনদকর শকান হয়েস পাওিা যািয়ন। একটি মানবায়ধকার সাংস্থা োয়ব করদি শয এ 
বিদরর প্রথম ১১ মাদস আইন-শতঙ্খলা রক্ষাকারী বায়হনীর শপাশাদক অথবা সাো শপাশাদক আইন-
শতঙ্খলা রক্ষাকারী বায়হনীর সেসয পয়রচি য়েদি ৮৪ জনদক “অপহরণ”্ করা হদিদি। য়বদরাধী 
রাজননয়তক েদলর সাদথ যুি এমন অদনদক গুদমর য়শকার হদিদি।  
 
েয়িত যুিাপরাধী এবাং সাদবক জামািাত শনতা শগালাম আযদমর শিদল আব্দলু্লায়হল আমান আযমীদক 
২২ আগস্ট রাদত তার ঢাকার বাসা শথদক সাো শপাশাদক য়কিু শলাক য়নদজদেরদক শগাদিো য়বিাদগর 
সেসয বদল পয়রচি য়েদি অপহরণ কদরদি বদল অয়িদযাগ পাওিা শগদি। আযমী তার বাবার মত 
জামািাদতর রাজনীয়তর সাদথ সরাসয়র জয়িত য়িল না। যয়েও শস য়িল বাাংলাদেদশর রাজননয়তক 
অিদন পয়রয়চত মুখ। শস সামায়জক শযাগাদযাগ মাধযদম সয়ক্রি য়িল এবাং তার শফইসবুক শপাস্টগুদলা 
য়িল প্রািসমি সরকাদরর সমাদলাচনামভলক। একইিাদব শীেব জামািাত শনতা এবাং েয়িত যুু্িাপরাধী 
মীর কাদশম আলীর শিদল মীর আহদমে য়বন কাদশমদক অপহরণ করা হদিদি বদল অয়িদযাগ করা 
হি। অপহৃত হওিার আগ পযবর্ন্ মীর আহদমে জামািাদতর আইয়ন প্রয়তয়নয়ধ য়হসাদব কাজ 
করয়িদলন। বাাংলাদেশ জাতীিতাবােী েশলর (য়বএনয়প) য়সয়নির শনতা এবাং মততুযেিপ্রাপ্ত যুিাপরাধী 
সালাউয়েন কাদের শচৌধরুীর শিদল হুম্মাম কাদের শচৌধুরীদক আগদস্টর ৪ তায়রখ অপয়রয়চত য়কিু 
শলাক তুদল য়নদি যাি। তারা সবাই সরকাদরর য়জম্মাি আদি এমন খবর বযাপকিাদব প্রচায়রত 
হদিদি।   
 
গ) ধনযবািন এবাং অনযানয ধনমবম, অমানধবক, মানহাধনকর আচরণ অেবা শাধি 
 
যয়েও সাংয়বধান ও আইন অনুসাদর য়নযবাতন এবাং অনযানয য়নষু্ঠর, অমানয়বক এবাং মানহায়নকর 
আচরণ বা শায়ি য়নয়েি, স্থানীি এবাং আর্ন্জব ায়তক মানবায়ধকার সাংস্থা এবাং গণমাধযদমর প্রয়তদবেদন 
বলা হি শয রয্াব, শগাদিো বায়হনী এবাং পুয়লশসহ অনযানয আইন-শতঙ্খলারক্ষাকারী বায়হনী শেপ্তার 
এবাং য়জজ্ঞাসাবাদের সমি শারীয়রক এবাং মানয়সক য়নযবাতন ও হিরায়নর আশ্রি শনি। খবদর বলা 
হি শয য়নরাপত্তা বায়হনীগুদলা অয়িযুি জয়িদের কাি শথদক অয়তয়রি তথয আোদির জনয তাদেরদক 
য়নযবাতন কদরদি। আর য়বদরাধী রাজননয়তক েলগুদলা োয়ব করদি শয তাদের েদলর কমীরাও 
য়নরাপত্তা বায়হনীর হিরায়নর য়শকার হদিদি। য়রদপাটব  অনুসাদর হুময়ক, মারধর, হাাঁটু শগদি বসদত 
বাধয করা এবাং ববেযুয়তক শক বযবহাদরর মত শকৌশল বযবহার করদি আইন প্রদিাগকারী 
সাংস্থাগুদলা। এমনয়ক য়নরাপত্তা বায়হনীর য়কিু সেসয মাদেমদধয ধেবণ এবাং শযৌন হিরায়নর মত 
অপরাদধও য়লপ্ত হি।  
 
েটুি স্বনামধনয মানবায়ধকার সাংস্থার মদত য়নরাপত্তা বয়হনীর সেসযরা বিদরর প্রথম নি মাদস 
আটজন বযয়িদক য়নযবাতন কদর হতযা কদর। প্রচয়লত আইদন একটি ধারা আদি যার আওতাি 
একজন মযায়জদেট সদেহিাজনকারী বযয়িদক পুয়লশ শহফাজদত য়জজ্ঞাসাবাদের জনয অনুময়ত য়েদত 
পাদর। পুয়লশ হাজদত এ ধরদনর য়জজ্ঞাসাবাে ‘য়রমাি’ নাদম পয়রয়চত। ওই সমি শকান আইনজীবীর 
উপয়স্থয়ত িািাই অয়িযুিদক য়জজ্ঞাসাবাে করা যাি। মানবায়ধকার সাংস্থাগুদলা অয়িদযাগ কদর শয 
য়রমাদির সমি য়নযবাতদনর মাধযদম সদেহিাজন বযয়ির কাি শথদক তথয আোদির শচিার অদনক 
নয়জর আদি। শকান অপরাদধ অয়িযুি না হওিা সদেও আইদনর হাদত নাগয়রদকর আটক থাকার 



ঘটনা প্রয়তদরাধ করার লদক্ষয সুপ্রীম শকাটব  ১০ নদিম্বর পদরািানা িািা শেপ্তার এবাং য়রমাদি 
য়জজ্ঞাসাবাদের বযাপাদর নীয়তমালা প্রণিন কদর। য়নরাপত্তা শহফাজদত য়নযবাতন কয়মদি আনার লদক্ষয 
সদববাচ্চ আোলত আইন প্রণিনকারী সাংস্থার পাশাপায়শ আোলদতর জনযও য়কিু নীয়তমালা প্রণিন কদর 
শযখাদন য়রমাদি বয়েদের স্বাস্থয পরীক্ষা এবাং য়নযবাতদনর অয়িদযাগ তেদর্ন্র জনয বলা হদিদি। 
এিািা শফৌজোয়র কাযবয়বয়ধ (য়সআরয়পয়স)’র য়বদশে য়কিু য়বয়ধ সাংদশাধদনর জনয আোলত 
সরকারদক য়নদেবশ য়েদিদি যাদত নাগয়রকদক পুয়লদশর হিরায়ন এবাং য়নযবাতন শথদক রক্ষা করা 
যাি।(শসকশন ১.ঘ শেখুন) 
 
একটি মানবায়ধকার সাংস্থা োয়ব করদি শয আইন প্রদিাগকারী সাংস্থার সেসযরা এ বির প্রথম ১১ 
মাদস ১৬ জন বয়ের পাদি গুয়ল কদর। শসদেম্বদর প্রকায়শত য়হউমযান রাইটস ওিাদচর একটি 
প্রয়তদবেদন য়বিায়রত উদল্লখ করা হদিদি য়কিাদব ২০১৩ সাল শথদক য়নরাপত্তা বায়হনীর সেসযরা ২৫ 
জন বযয়িদক পাদি গুয়ল কদর। যার মদধয ২০১৬ সাদলর একটি ঘটনাও উদল্লখ করা হদিদি শযখাদন 
য়নরাপত্তা বায়হনীর সেসযরা শমাহাম্মে আফজাল শহাসাইন নাদম একজন সাংবাে প্রয়তদবেক এবাং 
মানবায়ধকার সাংস্থার শস্বচ্ছাদসবকদক পাদি গুয়ল কদর। রাজপুদর একটি য়নববাচদন শযখাদন আওিামী 
লীদগর েইু জন প্রাথী প্রয়তদ্বয়িতা করয়িল শসখাদন শিাদটর অয়নিম সম্পদকব  য়রদপাটব  করদত য়গদি 
য়তয়ন এ হামলার য়শকার হন।  
 
জানুিায়রর ১৫ তায়রখ আদনািার শহাদসন মাহবুব নাদম য়বএনয়প’র ওিাডব  পযবাদির একজন যুগ্ম 
সম্পােকদক শেপ্তার করা হি। অয়িদযাগ আদি শয শজলহাজদত য়নযবাতদনর ফদল শেপ্তাদরর একয়েন 
পর ১৬ শফব্রুিায়র তার মততুয হি। জনশ্রুয়ত আদি শয সাো শপাশাদক য়নরাপত্তা বায়হনীর সেসযরা ৪ 
আগস্ট মাদ্রাসা য়শক্ষক ইয়দ্রস আলীদক অপহরণ কদর, য়যয়ন জামািাদতর পদক্ষ ে’ুবার ইউয়নিন 
পয়রেদের শচিারমযান পদে য়নববাচন কদরয়িদলন। তারপর ১২ আগস্ট তার লাশ পাওিা যাি। তার 
মততদেদহ য়নযবাতদনর য়চহ্ন পাওিা শগদি বদল অয়িদযাগ রদিদি, শযমন তার হাত এবাং পা শিদি শেিা 
হদিয়িল এবাং শরীদরর য়বয়িন্ন অাংদশর রগ কাটা য়িল। জদুনর ৮ তায়রখ পুয়লশ যদশাদর আইনুল হক 
শরায়হত নাদম ১৬ বির বিসী একটি য়কদশারদক শমাটর সাইদকল চুয়রর অয়িদযাদগ য়নযবাতন কদর 
বদল জানা শগদি। একটি মানবায়ধকার সাংস্থা বলদি শয পুয়লশ শরায়হতদক ৩০ ঘিা আটদক 
শরদখয়িল। ওই সমি তারা তাদক শচাখ শবাঁদধ একটি কাদঠর লাঠি য়েদি তার শরীদরর য়বয়িন্ন 
জদিদি, হাত এবাং পাদির আিদুল এবাং পাদির পাতাি প্রহার কদর। শুধু তা নি, তার শগয়ি খুদল 
মুদখর মদধয ঢুয়কদি শেিা হি এবাং ১০ য়ময়নট ধদর নাদকর উপর পায়ন ঢালা হি। পদর পুয়লশ তার 
পয়রবাদরর কাি শথদক ঘুে শনিার পর তাদক শিদি শেি। এ ধরদনর সুয়নয়েবি অপরাধ করার পরও 
তাদের শকান জবাবয়েয়হতা য়িল না। এসব কমবকাদির জনয যারা োিী তাদের য়বরুদি সরকাদরর 
পক্ষ শথদক শায়িমভলক বযবস্থা শনিার ঘটনা য়িল য়বরল। 
 
য়নরাপত্তা বায়হনীর সেসযরা মাদেমদধয বয়েদের এবাং অনযানযদের উপর ধেবণসহ য়বয়িন্ন ধরদনর শযৌন 
য়নযবাতন চালাি। শম মাদসর ২২ তায়রখ োগনিভ ঞা থানার সাব ইন্সদপটর শেদলািার শহাদসন একজন 
নারীদক ধেবণ কদর। আব্দুল মান্নান নাদম থানার একজন অয়ফসার তাদক সহদযায়গতা কদর। নারীটি 
থানাি য়গদিয়িল পায়রবায়রক য়বদরাদধর বযাপাদর একটি অয়িদযাগ োয়খল করদত এবাং শসখাদনই শস 
ধেবদণর য়শকার হি। ওই নারী পরবতীদত নারী ও য়শশু য়নযবাতন প্রয়তদরাধ আইদনর আওতাি একটি 



মামলা োদির কদর। এর শপ্রয়ক্ষদত কর্তৃ পক্ষ ওই েইু অয়িযুিদক আেলদত হায়জর করদল তারা শোেী 
সাবযি হি এবাং তাদেরদক হাজদত পাঠাদনা হি।  
 
শসন্ট্রাল আয়িকান য়রপাবয়লদক েইু বাাংলাদেয়শ শায়র্ন্রক্ষীর য়বরুদি একটি য়শশুদক শযৌন য়নপীিদনর 
অয়িদযাগ ওদঠ ২০১৫ সাদল। সরকার ২০১৬ সাদলর জানুিায়রদত এ অয়িদযাদগর তের্ন্ শুরু কদর। 
এর শপ্রয়ক্ষদত একজনদক চাকয়র শথদক বরখাি করা হি এবাং এক বির কারােি শেিা হি। 
অনযজদনর য়বরুদি অয়িদযাদগর সতযতা পাওিা যািয়ন। এ ধরদনর আদরা একটি ঘটনার বযাপাদর 
সরকার তের্ন্ চায়লদি যাদচ্ছ শযখাদন একজন বাাংলাদেশী শায়র্ন্রক্ষীর য়বরুদি অয়িদযাগ আদি শয শস 
২০১৫ সাদলর শশদে অথবা ২০১৬ সাদলর শুরুর য়েদক শডদমাদক্রটিক য়রপাবয়লক অব কদিাদত 
একজন প্রাপ্তবিদের উপর শযৌন য়নপীিন চালাি, তদব এ ঘটনা প্রকাশ পাি ২০১৬ সাদলর 
শফব্রুিায়র মাদস। শসন্ট্রাল আয়িকান য়রপাবয়লদক শযৌন হিরায়নর োদি একজন শায়র্ন্রক্ষীর সাজা 
হওিার ঘটনাদক সরকার সদচতনতা বতয়রর লদক্ষয উোহরণ য়হসাদব বযবহার করদি। শায়র্ন্রক্ষী 
য়মশদন শযাগোদনর আদগ বসনযদের জনয শয প্রয়শক্ষণ শেিা হি এবাং তার শয পাঠযক্রম আদি 
শসখাদনও য়বেিটি অর্ন্িুব ি করা হদিদি। 
 
কারাগার এবাং ধিদেনশন সসন্টাদরর অবস্থা 
 
বাাংলাদেদশর কারাগারগুদলার অবস্থা খুবই নাজকু। কারাগাদর শযমন রদিদি বয়েদের উপদচ পিা 
িীি শতময়ন সব সুয়বধাও অপ্রতুল। শসখাদন কর্তৃ পক্ষ টিদলট বযবহাদরর সুয়বধাও য়নয়িত করদত 
পাদরয়ন। এর ফদল বয়েদের অবস্থা প্রাি সমি শশাচনীি হদি পদি এবাং জীবন য়বপন্ন হওিার 
উপক্রম হি। অয়ধকার নাদম স্থানীি একটি স্বনামধনয এনয়জও বলদি কারাগারগুদলার এই রুগ্ন 
অবস্থার কারদণ শজল হাজদত বয়ের মততুয ঘদট। ২০১৬ সাদলর প্রথম ১১ মাদস ৫৪ জন কদিেীর 
মততুয হদিদি। 
 
শিৌত কাঠাদমা: কারা অয়ধেপ্তদরর মদত, অদটাবর মাদস বয়ের সাংখযা োাঁিাি ৭৮,৫৭৮ জদন অথচ 
য়বেযমান কারা বযবস্থাি বয়ে ধারণ ক্ষমতা রদিদি মাে ৩৬,৬১৪ জদনর। য়বচার শুরুর আগ 
শথদক অথবা য়বচার চলাকালীন সমদি যারা আটক আদি এমন বয়েদেরদক কর্তৃ পক্ষ প্রাি সমি 
সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সদি একসাদথ শরদখদি। 
 
কারাগাদর অয়তয়রি য়িদির কারদণ বয়েদেরদক ঘুমাদত হি পালাক্রদম এবাং তাদের অদনদক 
প্রদিাজনমত টদিদলদট যাওিার সুদযাগও পািয়ন। য়জআইদজড এর মদত, কারাগারগুদলা পযবাপ্ত আদলা, 
বাতাস, শালীনতা এবাং শগাপনীিতার জনয নভযনতম মানও বজাি রাদখয়ন। মানবায়ধকার সাংস্থা এবাং 
গণমাধযমগুদলা বলদি অদনক বয়ে প্রদিাজনমত স্বাস্থযদসবা এবাং পায়ন পাি য়ন, যয়েও কারা কর্তৃ পক্ষ 
বলদি শয সব বয়ের জনয পায়নর বযবস্থা য়িল। কারাগাদরর পায়নর মানদক সারাদেদশর পায়নর 
মাদনর সাদথ তুলনা করা যাি, যা অয়ধকাাংশ শক্ষদেই পানদযাগয নি। 
 
২৩ আগস্ট শকরানীগদি ঢাকা শকন্দ্রীি কারাগাদরর নতুন স্থাপনা পয়রেশবন শশদে মানবায়ধকার 
কয়মশদনর শচিারমযান কাজী য়রিাজলু হক গণমাধযমদক বদলন শয কারাগাদর মানবায়ধকার লঙ্ঘিত 



হদচ্ছ। য়তয়ন আদরা বদলন,্“আমরা প্রয়ত য়তন মাস পর পর এই কারাগার পয়রেশবদন আসব যাদত 
অবস্থার উন্নয়ত করা যাি।”্ নতুন স্থাপনা হওিা সদেও শসখাদন য়কিু সমসযা য়বরাজমান য়িল। 
নতুন ঢাকা শসন্ট্রাল শজদলর কদিেীরা শম মাদস গণমাধযদমর কাদি অয়িদযাগ কদর শয তাদেরদক 
খাবার, শগাসল, টিদলট বযবহার, ঘুমাদনার জািগা এবাং অনযানয সুয়বধার জনয প্রয়ত মাদস ৩০,০০০ 
টাকা (৩৮১ ডলার) য়েদত বাধয করা হদচ্ছ। এিািা পয়রবাদরর সেসযদের সাদথ সাক্ষাদতর সুদযাগ 
কদর শেিার য়বয়নমদিও কর্তৃ পক্ষ অয়তয়রি য়ফ আোি করদি বদল খবদর প্রকাশ শপদিদি।  
প্রািসমি একই কারা িবদনর অিযর্ন্দর কারাগাদরর অবস্থার মদধয য়বির পাথবকয লক্ষয করা শগদি। 
কর্তৃ পক্ষ য়কিু বয়েদক এমন কদক্ষ রাদখন শযখাদন অতযায়ধক গরম এবাং যথাযথ বাতাস সঞ্চালদনর 
বযবস্থা শনই, য়কন্তু বয়ের সাংখযা অতযায়ধক। আইন অনুসাদর য়িআইয়প মযবাো সম্পন্ন বয়েদের জনয 
‘য়ডয়িশন এ’্কযাটাগয়রর কারা সুয়বধা আদি শযখাদন জীবন যাপদনর মান উন্নত, খাবাদরর মান 
িাল এবাং পয়রবাদরর সেসযদের সাদথ শেখা করার সুদযাগও শবয়শ। এমনয়ক গয়রব কদিেীদেরদক 
তাদের শসদল সহদযাগী য়হসাদব রাখার বযবস্থাও আদি। 
 
কারাগাদর অদনক য়কদশার বয়েদক প্রাপ্তবিস্কদের সাদথ রাখা হদিদি যয়েও আইনত তাদেরদক আলাো 
রাখাই য়নিম। য়শশুদেরদক অদনক সমি তাদের মাদিদের সাদথ কারাগাদর রাখা হদিদি, যয়েও আইন 
ও আোলদতর রাদি য়শশুদের কারাগাদর রাখা য়নয়েি।  
 
কারা কর্তৃ পক্ষ রুটিনমায়ফক ময়হলা হাজতীদেরদক পুরুেদের শথদক আলাো শরদখদি। আইন অনুযািী 
‘য়নরাপে শহফাজত’-এ থাকা ময়হলাদেরদক সাধারণত যারা ধেবণ, পাচার অথবা পায়রবায়রক 
সয়হাংসতার য়শকার তাদেরদক অপরাধীদের কাি শথদক আলাো রাখার য়বধান রদিদি। য়কন্তু কর্তৃ পক্ষ 
অয়ধকাাংশ শক্ষদে এই আলাো সুয়বধা য়েদত বযথব হদিদি। য়নরাপত্তা শহফাজদত শয নারীরা আদি 
তাদেরদক কততব পদক্ষর অনুময়ত িািা কারাগার শিদি যাওিার অনুময়ত শেওিা হিয়ন। 
 
 
ঢাকার নতুন শকন্দ্রীি কারাগাদর মানয়সক প্রয়তবন্ধীদের জনয য়বদশে বযবস্থা রাখা হদিদি, য়কন্তু 
প্রয়তবন্ধী কদিেীদের জনয সুয়নয়েবি শকান নীয়তমালা শনই। যয়েও মানয়বক কারদণ য়বচারকরা শযসব 
প্রয়তবন্ধীর অবস্থা অতযায়ধক খারাপ তাদের শায়ি কয়মদি আনদত পাদরন, এবাং কারা কর্তৃ পক্ষ তাদের 
জনয য়বদশে বযবস্থা েহণ করদত পাদরন শযমন তাদেরদক কারা হাসপাতাদল স্থানার্ন্য়রত করা। 
শারীয়রক প্রয়তবন্ধী, বতি, যাদের শরীদরর য়বয়িন্ন অি-প্রতযি িািা এবাং যাদের হাদটব র সমসযা 
আদি, এবাং এিািা আদরা অনযানয য়কিু য়বেি য়বদবচনা কদর কদিেীদের কারাগার হাসপাতাদল 
থাকার অনুময়ত শেওিা হি। 
 
প্রশাসন: বয়েদের অয়িদযাগ জানাদনার জনয শকান ‘কারাগার নযািপাল’্য়িল না। কারা কর্তৃ পক্ষ এই 
ইয়িত য়েদিদি শয তারা শলাকবল সাংকদটর কারদণ যথাযথ মান বজাি রাখদত য়হময়শম খাদচ্ছ। 
পুন:প্রয়শক্ষণ এবাং পুনববাসন কমবসভয়চর পয়রয়ধও য়িল খুবই সীয়মত।  
 
স্বতন্ত্র পযবদবক্ষণ: শরডক্রদসর ইিারনযাশনযাল কয়মটি এবাং অনযানয য়কিু োতা সাংস্থার প্রয়তয়নয়ধ 
েলদক সরকার করাগার পয়রেশবদনর অনুময়ত য়েদিদি। সরকার বাাংলাদেশ শরড য়ক্রদসি শসাসাইটিদক 



য়বদেশী বয়েদের সাদথ শেখা করদত য়েদিদি। সরকাদরর য়নযুি য়কিু কয়মটি শযগুদলা সমাদজর 
গুরুত্বপভণব বযয়িবদগবর সমন্বদি গঠিত শসগুদলা প্রয়ত মাদস সব কারাগার পয়রেশবন কদর, য়কন্তু তারা 
জনসম্মুদখ শকান প্রয়তদবেন প্রকাশ কদরয়ন। এিািা শজলা য়বচারকরা মাদেমদধয কারাগার পয়রেশবদন 
য়গদিদিন।  
 
উন্নয়ত: কারাগার কততব পক্ষ ২৯ জলুাই ২০০ বিদরর পুদরাদনা ঢাকার শকন্দ্রীি কারাগার শথদক ৬,৫১১ 
জন বয়েদক ঢাকার উপকদে শকরানীগদি নবয়নয়মবত একটি কারাগাদর স্থানার্ন্য়রত কদরন। এই নতুন 
স্থাপনাি ৪,৫৯০ জন কদিেী রাখার সুয়বধা আদি, যার মাদন নতুন কারাগারটিদত বয়ের সাংখযা 
মুহভ দতব র মদধযই এটির ধারণ ক্ষমতাদক িায়িদি যাি, যয়েও শসখানকার অবস্থা ঢাকার পুদরাদনা 
কারাগাদরর শচদি তুলনামভলকিাদব িাল।  
 
য়বচারাধীন্মামলার্কদিয়েদেরদক্িিটি্িবদন্রাখা্হদিদি্এবাং্েয়িত্অপরাধীদের অনুরূপ্েটুি্
িবদন্রাখা্হদিদি।্িিানক্সন্ত্রাসী্শযমন্যারা্সয়হাংস্অপরাধ,্জয়ি্ও্সন্ত্রাসী্কমবকাদি্শোেী্
সাবযি্ হদিদি্ তাদের্ চারটি্আলাো্ িবদন্ রাখা্ হদিদি।্ ১৬টি্ য়বদশে্ কারাকক্ষ্ রাখা্ হদিদি্
য়িআইয়প্বয়েদের্জনয।্বতব মান্এবাং্সাদবক্মন্ত্রী,্সাংসে্সেসয,্শজযষ্ঠ্সরকায়র্কমবকতব া্এবাং্
অনুরূপ্মরৃ্াো্ সম্পন্ন্বযয়িরা্ য়িআইয়প্ বয়ের্সুয়বধা্ পাদবন।্ এই্ নতুন্কারাগাদর্ ২০০্জন্
নারী্কদিয়ে,্১০০্য়কদশার,্৪০্জন্য়কদশারী,্৩০্জন্পুরুে্মানয়সক্প্রয়তবন্ধী,্এবাং্২০্জন্
ময়হলা্ মানয়সক্ প্রয়তবন্ধী্ কদিয়ে্ রাখার্ বযবস্থা্ আদি।্ কারাগারটিদত্ ৬০টি্ ক্লায়সফাইড্ ওিাডব ্
রদিদি্এবাং্য়বপজ্জনক্বয়েদের্জনয্৪০০টি্শসল্রদিদি। এিািা্শসখাদন্২০০্শযযা্য়বয়শি্একটি্
হাসপাতাল্ এবাং্ একটি্ য়েবাযত্ন্ শকন্দ্রও্ আদি।্ য়কন্তু্ অনযানয্ কারাগারগুদলাদত,্ ঢাকার্ পুদরাদনা্
কারাগারটির্ মত,্ আদলার্ বযবস্থা,্ সযায়নদটশন,্ বািুচলাচল,্ এবাং্ অনযানয্ সুয়বধা্ অপ্রতুল,্ যা্
কারাগার্বযবস্থার্মান্সাংক্রার্ন্্শয্ইউএন/মযাদিলা্মান্আদি্শসটি্বজাি্রাখদত্বযথব্হি।্ 
 
ঘ) ধনধববচাদর সেপ্তার এবাং আেক 
 
সাংয়বধাদন শখিালখুয়শমত শেপ্তার এবাং য়বনা য়বচাদর আটক রাখা য়নয়েি হদলও কর্তৃ পক্ষ আইদনর 
একটি য়বয়ধ শমাতাদবক সদেহজনক বযয়িদক শেপ্তার কদর আটক রাখশত পাদর। এদক্ষদে মযায়জদেদটর 
অনুময়ত বা শকান শেপ্তারী পদরািানার প্রদিাজন হি না। কর্তৃ পক্ষ মাদেমদধয চাজব য়শট িািা বয়েদের 
আটদক শরদখদি, তারা শকাথাি শকান অবস্থাি আদি শস সম্পদকব ও তাদের পয়রবার এবাং আইয়ন 
পরামশবকদক জানাদনা হিয়ন, এমনয়ক য়কিু য়কিু শক্ষদে কর্তৃ পক্ষ প্রথদম স্বীকারও কদরয়ন শয তাদেরদক 
শেপ্তার করা হদিদি।  
 
পধুলদশর ভূধমকা এবাং ধনরাপত্তা সকৌশল 
 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদির অধীদন পুয়লশ শেদশর আিযর্ন্রীণ য়নরাপত্তা এবাং আইন-শতঙ্খলা বজাি রাখদত কাজ 
কদর। অয়িবাসন সাংক্রার্ন্ আইন শেখিাদলর োয়িত্ব পুয়লদশর শেশাল ব্রাদঞ্চর; এবাং একই 
মন্ত্রণালদির অধীনি বডব ার গাডব  বাাংলাদেশ এবাং শকাস্ট গাডব  শেদশর সীমানা রক্ষার োয়িদত্ব 
য়নদিায়জত। ঢাকা শমদট্রাপয়লটন পুয়লদশর য়ডদটয়টি ব্রাঞ্চ (য়ডয়ব) এবাং পুয়লদশর য়ক্রয়মনাল 



ইনদিয়স্টদগশন য়ডপাটব দমি (য়সআইয়ড) উিি সাংস্থাই তেন্ত কাজ পয়রচালনা কদর। কাউিার 
শটদরায়রজম এবাং ট্রান্সনযাশনাল ক্রাইম ইউয়নট ঢাকা শমদট্রাপয়লটন পুয়লদশর অধীদন এ বির কাজ 
শুরু কদর। এখন এ ইউয়নট শেশবযাপী অয়িযান পয়রচালনা করদি। জয়িয়বদরাধী অয়িযাদন এটি 
অেণী িভ য়মকা পালন করদি। পুয়লশ এবাং শসনাবায়হনীর সেসযদের য়নদি গঠিত রয্াব তার অনযানয 
োয়িত্ব পালদনর পাশাপায়শ জয়িয়বদরাধী অয়িযাদনও গুরুত্বপভণব িভ য়মকা পালন কদর। অনযয়েদক 
প্রধানমন্ত্রীর অয়ফদসর অধীনস্থ সাময়রক বায়হনী বায়হযক হুময়ক শমাকাদবলার োয়িদত্ব য়নদিায়জত। যয়েও 
প্রদিাজন হদল আিযর্ন্রীণ য়নরাপত্তার স্বাদথব শবসাময়রক কর্তৃ পক্েশক সহদযাগয়তা করার জনয অনযানয 
য়নরাপত্তা বায়হনীর বযাকআপ শফাসব য়হসাদব শসনাবায়হনীদক শমাতাদিন করা হি। জয়ি হামলার ঘটনাি 
সািা শেিাও এর মদধয পদি। শযমন, চট্টোম ও য়সদলট শথদক সাময়রক বায়হনীর অয়িজাত ইউয়নট 
জলুাইদির ১ তায়রখ ঢাকাি এদস স্থানীি পুয়লশদক সহািতার মাধযদম জয়িদের সতি ১১-ঘিার য়জয়ম্ম 
ঘটনার অবসান ঘটাি। য়ডদরটদরট শজনাদরল অব শফাদসবস ইদিয়লদজন্স (য়ডয়জএফআই)এবাং 
নযাশনাল য়সয়কউয়রটি ইদিয়লদজন্স (এনএসআই)এর মাধযদম সরকার তার আেদহর য়বেদি এবাং 
জাতীি য়নরাপত্তার বযাপাদর তথয সাংেহ কদর।  
 
সাময়রক বায়হনী এবাং অনযানয য়নরাপত্তা বায়হনীর উপর শবসাময়রক কততব পদক্ষর কাযবকর য়নিন্ত্রণ 
বজাি য়িল, এবাং আইন প্রদিাগকারী সাংস্থাগুদলার আিযর্ন্রীণ েনুীয়ত বা তাদের য়বরুদি শযদকান 
ধরদনর হিরায়নর অয়িদযাগ তের্ন্ কদর শায়িমভলক বযবস্থা শনিার মাধযম সরকাদরর রদিদি, য়কন্তু 
সরকার এই মাধযম সবসমি অবলম্বন কদরয়ন। পুয়লদশর শপশাোয়রত্ব, শতঙ্খলা, েক্ষতা এবাং দ্রুত সািা 
শেিার প্রবণতা বািাদনার জনয এবাং েনুীয়ত কামাদনার জনয সরকার পেদক্ষপ য়নদিদি। পুয়লদশর 
শমৌয়লক প্রয়শক্ষণ শকাসবগুদলাদত ক্ষমতার সঠিক বযবহার এবাং কয়মউয়নটি পুয়লশ শসবা সাংক্রার্ন্ 
য়েকয়নদেবশনা অর্ন্িুব ি করা হদিদি।  
 
পুয়লশ নীয়তমালা অনুযািী, পুয়লশ যখনই উদল্লখদযাগয মাোি শয়ি প্রদিাগ কদর এবাং যখন এই শয়ি 
প্রদিাদগর ফদল গুরুতর শারীয়রক আঘাত বা মততুযর ঘটনা ঘদট, তখন স্বিাংয়ক্রিিাদব আিযর্ন্রীণ 
একটি তের্ন্ শুরু হদি যাি। পুয়লদশর প্রদফশনাল স্টযািাডব  ইউয়নট এই তের্ন্ পয়রচালনা কদর এবাং 
এটি সরাসয়র ইন্সদপটর শজনাদরল অব পুয়লশ (আইয়জয়প) এর কাদি য়রদপাটব  কদর। সরকাদরর উচ্চ 
পযবাি শথদক বলা হদিয়িল শয তারা য়বচার বয়হিভব ত হতযাকাদির প্রয়ত ‘য়জদরা টলাদরন্স’্নীয়ত েহণ 
কদরদি এবাং ২০১৬ সাদল য়নরাপত্তা বায়হনীর হাদত এ ধরদনর যত হতযাকাি ঘদটদি সবগুদলা 
পুঙ্খানুপুঙ্খিাদব তের্ন্ করদব। য়কন্তু য়নরাপত্তা বায়হনীর হাদত শমাট কতজন খুন হদিদি এবাং এ 
ধরদনর ঘটনাগুদলা তেদর্ন্ কাযবকর শকান পেদক্ষপ শনিা হদিদি য়কনা শস বযাপাদর সরকার শকান 
তথয প্রকাশ কদরয়ন। পুয়লদশর প্রদফশনাল স্টযািাডব  ইউয়নট, শযটি এ ধরদনর ঘটনাগুদলা তের্ন্ কদর 
শসটির স্বাধীনতা য়নদি য়কিু মানবায়ধকার সাংস্থা সদেহ প্রকাশ কদরদি। আদলায়চত য়কিু ঘটনার 
শক্ষদে শযখাদন সরকার অয়িদযাগ গঠন কদরদি শসখাদন শোেী কমবকতব াদের য়বরুদি সচরাচর শুধুমাে 
প্রশাসয়নক বযবস্থা শনিা হদিদি। য়নরাপত্তা বায়হনীর য়কিু সেসয অপরাধ করার পরও োিমুয়ি লাি 
কদরদি। উোহরণস্বরূপ, শসাহাগী জাহান তন ুধেবণ ও হতযা মামলার শকান অেগয়ত শনই। তন ুয়িল 
কুয়মল্লা য়িদটায়রিা কদলদজর য়দ্বতীি বদেবর একজন য়শক্ষাথী। শস তার পয়রবাদরর সাদথ কুয়মল্লা 
শসনায়নবাদস থাকত। শসনায়নবাদসর মদধযই ২০ মাচব  তার লাশ পাওিা যাি। তনুর বাবা-মা োয়ব 
করদি শয আয়মবর একজন সাদজব ি এবাং একজন বসয়নক এ অপরাদধর সাদথ জয়িত। েইু বার মিনা 



তের্ন্ এবাং য়ডএনএ নমুনা পরীক্ষার পরও কর্তৃ পক্ষ অপরাধীদের শেপ্তার কদরয়ন। এর ফদল শেশজদুি 
সমাদলাচনার েি ওদঠ এবাং িাে য়বদক্ষাি সাংগঠিত হি। অনয একটি ঘটনাি নশিম্বর মাদসর ১৩ 
তায়রখ কুয়িিার একটি আোলত একজন ওয়স সহ য়তনজন পুয়লশ সেদসযর য়বরুদি শেপ্তায়র পদরািানা 
জায়র কদর। তাদের য়বরুদি অয়িদযাগ হদচ্ছ ২০০৭ সাদল একজন কত েদকর পয়রবার চাাঁো য়েদত না 
পারাি তারা ওই কত েকদক ‘ক্রসফািাদর’্খুন কদর। 
 
য়কিু উদেযাগ শনিা সদেও রয্াবসহ অনযানয আইন-শতঙ্খলারক্ষাকারী বায়হনী য়নয়ববচাদর ক্ষমতার 
অপবযবহার কদরদি। অয়ধকাাংশ শক্ষদে িুিদিাগীরা েীঘব য়বচায়রক প্রয়ক্রিা এবাং পাটা হিরায়নর িদি 
আইন প্রদিাগকারী সাংস্থার য়বরুদি অয়িদযাগ আনা শথদক য়বরত শথদকদি। পুয়লদশর য়বরুদি অয়িদযাগ 
আনদত অনীহার কারদণও য়বচারহীনতার সাংস্কত য়ত েভর করা সম্ভব হিয়ন। ক্ষমতাসীন েদলর প্রয়ত 
আনুগতযশীল কমবকতব ারা আইন-শতঙ্খলা রক্ষাকারী বায়হনীগুদলার অদনক গুরুত্বপভণব পদে আদরাহন করদত 
সক্ষম হদিদিন। 
  
সরকার আধাসাময়রক বায়হনী রয্াদবর একটি আিযর্ন্রীণ তের্ন্ শসদলর (আইইয়স) প্রয়ত সমথবন 
অবযাহত শরদখদি। এ শসল রয্াদবর য়বরুদি মানবায়ধকার লঙ্ঘদনর অয়িদযাগগুদলা তের্ন্ কদর। এ 
শসল এ বির মাে ১২টি অয়িদযাগ তের্ন্ কদরদি, শযখাদন ২০১৫ সাদল ১৬টি অয়িদযাদগর তের্ন্ 
করা হদিয়িল। আইইয়স ২০১২ সাল শথদক শমাট ৬৩টি অয়িদযাগ তের্ন্ কদর, যার মদধয শয 
অয়িদযাগগুদলা সচরাচর সবদচদি শবয়শ পাওিা শগদি শসগুদলা হদচ্ছ “ক্ষমতার অপবযবহার”,্শারীয়রক 
য়নযবাতন এবাং ঘুে েহণ। ২০১২ সাল শথদক ওই ৬৩টি অয়িদযাদগর মদধয আইইয়স ২০টি অয়িদযাদগর 
সতযতা য়নয়িত কদরদি। ২০১৬ সাদলর য়ডদসম্বর পযবর্ন্ এই শসল রয্াদবর য়বরুদি েটুি অয়িদযাগ 
সয়ক্রিিাদব তের্ন্ করয়িল। এরমদধয একটি অয়িদযাদগর বযাপাদর গণমাধযদম সাংবাে প্রচাদরর পর 
আইইয়স য়নজ উদেযাদগই তের্ন্ শুরু কদর।  
 
আইন-শতঙ্খলারক্ষাকারী বায়হনী সামায়জক সাংঘেব েমন করদত বযথব হদিদি (শসকশন ৬ শেখুন)।  
 
সেপ্তার প্রধিয়া এবাং বধিদের প্রধি আচরণ 
 
আোলদতর আদেদশর য়িয়ত্তদত পুয়লশ অপরাদধর সদি জয়িত সদেদহ শকান বযয়িদক শেপ্তার করদত 
পাদর। এিািা য়নরাপত্তা এবাং আইন-শতঙ্খলা রক্ষার জনয পুয়লশ য়বদশে ক্ষমতাবদল য়বনা ওিাদরদি শয 
কাউদক শেপ্তার করদত পাদর। সরকার অথবা শজলা য়বচারক এ প্রয়ক্রিাি শেপ্তারকত ত বযয়িদক 
জাতীি য়নরাপত্তার স্বাদথব সদববাচ্চ ৩০ য়েন পযবর্ন্ আটক রাখার আদেশ য়েদত পাদর। যয়েও কর্তৃ পক্ষ 
শকান শকান বয়েদক আদরা শবয়শ সমি ধদর আটক শরদখদি। আটক বযয়িদক অবশযই ১৫ য়েদনর 
মদধয তাদক আটদক রাখার কারণ সম্পদকব  একজন মযায়জদেদটর মাধযদম অবয়হত করদত হদব, এবাং 
আইদন বলা হদিদি একটি উপদেিা পয়রেে চার মাস পর সাংয়িি মামলা খয়তদি শেখদব। আটক 
বযয়ি আয়পল করার সুদযাগ পাদব। 
 
শম মাদসর ২৪ তায়রখ সুপ্রীম শকাদটব র আয়পল য়বিাগ হাই শকাদটব র ৭ এয়প্রল ২০০৩ সাদল শেিা 
একটি রাি বহাল রাদখ শযটিদত সরকারদক শফৌজোয়র কাযবয়বয়ধর ৫৪ ধারা এবাং ১৬৭ ধারা 



সাংদশাধন করদত য়নদেবশ শেওিা হি। এই ধারার আওতাি পুয়লশ শেপ্তারী পদরািানা িািা শয 
কাউদক আটক করদত পাদর এবাং কারা শহফাজদত য়জজ্ঞাসাবাে করদত পাদর যা ‘য়রমাি’্ নাদম 
পয়রয়চত। ১০ নদিম্বর আয়পল য়বিাদগর পভণবাি রাদি এসব ধারা সাংদশাধদনর নীয়তমালা জায়র করা 
হি যা সব আোলত এবাং কর্তৃ পক্ষদক শমদন চলদত হদব (শসকশন ১.ঘ এবাং ১.গ শেখুন)। এ 
নীয়তমালা এতয়েন েুদল থাকাি, সরকায়র য়নরাপত্তা বায়হনীগুদলা নাগয়রকদক শকান পদরািানা িািাই 
শেপ্তার কদরদি এবাং য়নম্ন আোলতগুদলা ২০০৩ সাদল প্রণীত হাই শকাদটব র য়নরাপত্তা য়বয়ধ অনুসরণ না 
কদরই য়জজ্ঞাসাবাদের জনয ‘য়রমাি’্মিরু কদরদি। 
 
সদববাচ্চ আোলত ১০ নদিম্বর আইন-শতঙ্খলা রক্ষাকারী বায়হনীর জনয শয নীয়তমালা জায়র কদরদি 
শসখাদন বলা হদিদি, শেপ্তাদরর পরপরই সাংয়িি কমবকতব া এ য়বেদি একটি শমদমাদরিাম বতয়র করদবন 
শযখাদন বযয়ির স্বাক্ষরসহ শেপ্তাদরর সমি ও তায়রখ শেিা থাকদব। শকান যয়ুিদত বা কাউদক শকান 
তদথয বা অয়িদযাদগ শেপ্তার করা হদিদি তা শকস ডাদিয়রদত য়লখদত হদব। আটক বযয়ি শকান 
কমবকতব ার তোরয়কদত রদিদিন এবাং তার শকান আত্মীি বা বনু্ধদক জানাদনা হদিদি তাও উদল্লখ 
করদত হদব। শেপ্তাদরর সমি ও স্থান এবাং আটক রাখার জািগা শেপ্তারকত ত বযয়ির আত্মীিদক 
জানাদত হদব। আত্মীি-স্বজনদক না শপদল য়বেিটি বযয়ির য়নদেবশনা অনুসাদর তার বনু্ধদক জানাদত 
হদব। এ কাদজ ১২ ঘণ্টা অয়তক্রম করা যাদব না। শেপ্তাদরর সমি সাংয়িি বযয়ি ও উপয়স্থত 
মানুদের সামদন আইন-শতঙ্খলা রক্ষাকারী বায়হনীর সেসযদের পয়রচিপে শেখাদত হদব। আটক বযয়িদক 
আইন-শতঙ্খলা রক্ষাকারী বায়হনীর শহফাজদত বা আোলদতর শহফাজদত রাখার জনয তার য়বরুদি করা 
মামলার নয়থপে আোলদত োয়খল করদত হদব। এবাং নীয়তমালাি সুয়নয়েবি কদর বলা হদিদি শয 
য়বদশে ক্ষমতা আইদন আটক রাখার জনয কাউদক ৫৪ ধারাি শেপ্তার করা যাদব না। 
 
আোলদতর নীয়তমালাি আরও বলা আদি, আইন-শতঙ্খলা রক্ষাকারী বায়হনীর শয সেসয শেপ্তার 
করদবন তাদক শেপ্তারকত ত বযয়ির শরীদর েতশযমান শকাদনা আঘাত থাকদল তা অবশযই আঘাদতর 
কারণসহ য়লয়পবি করদত হদব, এবাং য়চয়কৎসার জনয তাদক কাদির শকান হাসপাতাদল য়নদি শযদত 
হদব এবাং সাংয়িি ডািাদরর কাি শথদক সনেপে য়নদত হদব। বযয়ির শেপ্তার যয়ে তার বাসা বা 
কমবদক্ষে শথদক না হি, শসদক্ষদে থানাি শনওিার ১২ ঘণ্টার মদধয য়বেিটি তার স্বজনদক য়লয়খতিাদব 
জানাদত হদব।  
 
যয়ে ২৪ ঘিার মদধয তের্ন্ শশে করা না যাি এবাং শেপ্তারকত ত বযয়িদক যয়ে আোলদতর আদেশ 
িািা আটক রাখদত হি তাহদল সাংয়িি কমবকতব াদক অবশযই বযাখযা করদত হদব শকন ২৪ ঘণ্টার 
মদধয তের্ন্ শশে করা সম্ভব নি। বযয়ির য়বরুদি শকান অয়িদযাগ সুয়নয়েবি বদল য়তয়ন মদন করদিন 
তাও উদল্লখ করদত হদব। ওই কমবকতব াদক অবশযই সাংয়িি মামলার ডাদিয়রর অনুয়লয়প আোলদত 
পাঠাদত হদব। 
 
মযায়জদেট ও য়বচারকদের জনয গাইডলাইদন বলা হদিদি, শেপ্তাদরর সমি প্রস্তুতকত ত ডাদিয়রর 
অনুয়লয়প িািা আইন-শতঙ্খলা রক্ষাকারী বায়হনী কাউদক আোলদত হায়জর কদর আটকাদেশ চাইদল 
মযায়জদেট, আোলত, ট্রাইবুযনাল একটি বি েহণ কদর তাদক মুয়ি য়েদি য়েদবন। আটক থাকা 
শকাদনা বযয়িদক আইন-শতঙ্খলা রক্ষাকারী বায়হনী অনয শকাদনা সুয়নয়েবি মামলাি যয়ে শেপ্তার শেখাদত 



চাি, শসদক্ষদে যয়ে ডাদিয়রর অনুয়লয়পসহ তাদক হায়জর না করা হি, তাহদল আোলত তা মিরু 
করদবন না। শেপ্তার শেখাদনার আদবেদনর যথাযথ য়িয়ত্ত না থাকদলও য়বচারক আদবেন খায়রজ কদর 
য়েদবন। 
 
উপদরাি শতব অনুসাদর শেপ্তারকত ত বযয়ির আটদকর পর শথদক ১৫ য়েদনর মদধয মামলার তের্ন্ শশে 
না হদল এবাং মামলাটি যয়ে োিরা আোলত বা ট্রাইবুযনাল কততব ক এক্সকু্লয়সিয়ল য়বচারদযাগয হি, 
শসদক্ষদে এ ধরদনর বযয়িদক ৩৪৪ ধারা অনুসাদর য়রমাি য়েদত পাদরন, যা একবাদর ১৫ য়েদনর 
শবয়শ হদব না। শহফাজদত কাদরা মততুয হদল বা য়নযবায়তত হদিদি বদল অয়িদযাগ পাওিা শগদল 
য়বচারক শময়ডদকল শবাডব  গঠন কদর বযয়ির শরীর পরীক্ষা করাদবন। বযয়ি য়নযবাতদনর য়শকার 
হদিদি বা য়নপীিদন তার মততুয হদিদি বদল প্রয়তদবেন পাওিা শগদল শহফাজদত য়নযবাতন ও মততুয 
(য়নবারণ) আইন  ২০০৯ অনুসাদর ওই কমবকতব া, সাংয়িি থানার িারপ্রাপ্ত কমবকতব া বা সাংয়িি 
কমবকতব ার কমায়িাং কমবকতব ার য়বরুদি অপরাধ আমদল য়নদত হদব। (শসকশন ১.গ শেখনু) 
 
য়নিয়মত আোলদত জায়মন পাওিার কাযবকর বযবস্থা রদিদি। কর্তৃ পক্ষ য়বয়িন্ন অপরাদধ অয়িযুি 
বয়েদেরদক আইনজীবীর সহািতা শনিার সুদযাগ য়েদিদি। এমনয়ক সরকার মাদেমদধয বয়েদেরদক 
রাষ্ট্রপদক্ষর আইনজীবী সরবারহ কদর থাদক। বয়েদের আইয়ন সহািতা শেিার জনয অল্প য়কিু সাংখযক 
শপ্রাোম রদিদি য়কন্তু শসগুদলার পযবাপ্ত ফাি শনই। আোলদত আনুষ্ঠায়নক অয়িদযাগ োদিদরর পর 
কর্তৃ পক্ষ অয়িযুি বযয়িদক তার আইনজীবীর সাদথ শেখা করার সুদযাগ শেি। য়কিু য়কিু শক্ষদে এই 
অয়িদযাগ প্রাথয়মক শেপ্তাদরর কদিক সপ্তাহ বা কদিক মাস পর োদির করা হদি থাদক।  
 
সুপ্রীম শকাদটব র আয়পল য়বিাগ ৯ শম একটি রাদি সুষ্পিিাদব উদল্লখ কদর শয জায়মদন মুয়ি পাওিার 
পর অয়িযুি বযয়িদক পনুরাি শেপ্তার করা যাদব না এবাং আোলদত হায়জর না কদর তাদক নতুন 
মামলাি শেপ্তার শেখাদনা যাদব না। এই সুষ্পি য়নদেবশনা সদেও পুয়লশ য়নিয়মতিাদব এই শকৌশল 
বযবহার কদর সদেহিাজন বযয়িদক অয়নয়েবিকাল ধদর আটদক রাখদি। গণমাধযদমর খবদর বলা হি 
জামািাদতর ঢাকা শহদরর এয়সদস্টি শসদক্রটায়র শয়ফউল ইসলাম মাসুেদক প্রকত তপদক্ষ আটক করা হি 
২০১৪ সাদলর আগস্ট মাদস। তারপর তাদক ঢাকা শকন্দ্রীি কারাগাদরর সামদন শথদক ে’ুবার 
পুন:আটক করা হি, একবার ২৫ য়ডদসম্বর ২০১৫ সাদল এবাং অনযবার ২৪ এয়প্রল ২০১৬ সাদল। 
শেশবযাপী সাধারণ ধমবঘট চলাকালীন সাংঘদেবর ঘটনাি জয়িত থাকার অয়িদযাদগ ৫০টিরও শবয়শ 
মামলাি শস জায়মন শপদি কারাগার শথদক শবয়রদি আসার সাদথ সাদথই আবার তাদক আটক করা 
হি।  
 
য়নয়ববচাদর শেপ্তার: প্রািসমি রাজননয়তক য়বদক্ষাি কমবসভয়চদক শকন্দ্র কদর এবাং জয়ি য়বদরাধী 
অয়িযাদনর সমি য়নয়ববচাদর শেপ্তার করা হি। এবাং সরকার শেপ্তারকত ত বযয়িদের শকান সুয়নয়েবি 
অয়িদযাগ না থাকার পরও আটদক রাদখ। মাদেমদধয অনয সদেহিাজন বযয়িদের সম্পদকব  তথয 
সাংেদহর জনয তাদেরদক আটদক রাখা হি। জনু মাদসর ১০ শথদক ১৬ তায়রখ পযবর্ন্ ঈদের িুটির 
আদগ পুয়লশ গণ-শেপ্তার অয়িযান চালাি। ওই সমি প্রাি ১৪,০০০ জনদক আটক করা হি, যাদের 
মদধয ২,০০০ জন য়িল য়বদরাধী রাজননয়তক েদলর কমী। এদকর পর এক জয়ি হামলাি ব্লগার এবাং 
সাংখযালঘ ু সম্প্রোদির শনতা খুন হওিার শপ্রয়ক্ষদত এই অয়িযান পয়রচালনা করা হি। যয়েও 



সরকাদরর পক্ষ শথদক জয়ি য়বদরাধী অয়িযান য়হসাদব এর যথাথবতা প্রমাদণর শচিা করা হি, পুয়লদশর 
পক্ষ শথদক বলা হি শয তারা এ অয়িযাদনর সমি মাে ১৫০ জন য়চয়হ্নত জয়ি আটক করদত সক্ষম 
হদিদি। মানবায়ধকার সাংস্থা এবাং অনযানয পযবদবক্ষদকর মদত ওই গণ-শেপ্তার অয়িযান য়িল মভলত 
পুয়লদশর শেপ্তার বায়ণজয এবাং য়বদরাধী রাজননয়তক েদলর সেসযদের িি শেখাদনার সুদযাগ। 
 
হয়ল আটিব জান শবকায়রদত জলুাইশির ১ তায়রখ হামলার পর মুয়িপ্রাপ্ত য়জয়ম্মদের মশধয শথদক েইু 
জনদক আটক করা হি। তারা হদলন হাসনাত কয়রম এবাং তাহয়মে খান। ওই হামলার সমি তাদের 
প্রশ্নয়বি িভ য়মকার অয়িদযাদগ তাদের আটক করা হি। মানবায়ধকার সাংস্থাগুদলা োয়ব কদর শয 
পয়রচি জানা যািয়ন এমন একটি য়নরাপত্তা বায়হনী তাদের েজুনদক ৩৪ য়েন ধদর আটদক রাখার 
পর পুয়লশ আনুষ্ঠায়নকিাদব োয়ব কদর শয তাদেরদক শেপ্তার করা হদিদি। যয়েও সরকাদরর পক্ষ 
শথদক এ অয়িদযাগ অস্বীকার করা হদিদি। 
 
য়বচার-পভবব আটকাবস্থা: শস্বচ্ছাচারীিাদব য়বচাদরর আদগই েীঘবকাল আটদক রাখা য়িল য়বরাজমান 
একটি সমসযা। এর কারণগুদলা হদচ্ছ আমলাতায়ন্ত্রক অেক্ষতা, প্রয়তষ্ঠায়নক সীমাবিতা, য়বচার-পভবব 
আইদনর য়শয়থল প্রদিাগ এবাং েনুীয়ত। আোলত সভদে জানা যাি ২০১৬ সাদল প্রাি য়েশ লাখ 
শেওিানী এবাং শফৌজোয়র মামলা অমীমাাংয়সত য়িল। য়কিু শক্ষদে শেখা শগদি অয়িযুি বযয়ি য়বচাদরর 
অদপক্ষাি এত েীঘব সমি কারাগাদর অর্ন্রীণ য়িদলন শয য়বচাদর যয়ে য়তয়ন শোেীও সাবযি হদতন 
তব ুতাদক সমপয়রমান সমি বা এমনয়ক তার শচদি কম সমি শজল খাটদত হদতা। 
  
য়বচার শুরুই হিয়ন বা য়বচার চলদি এমন মামলাি কারাবয়ের সাংখযা ৭৪ শতাাংশ। অদটাবদর 
প্রকায়শত একটি সাংবাদে বলা হি শয ৫০০রও শবয়শ বয়ে য়বনা য়বচাদর পাাঁচ বিদরর শবয়শ সমি 
ধদর আটক আদিন। শযমন, কর্তৃ পক্ষ য়শপন নাদম এক বযয়িদক একটি হতযা মামলার আসামী য়হসাদব 
১৭ বির ধদর য়বনা য়বচাদর আটদক রাদখ। য়বনা য়বচাদর তার এই সুেীঘব কারাদিাদগর খবর 
গণমাধযদম প্রকায়শত হদল তাদক নদিম্বদরর ১৫ তায়রখ মুয়ি শেিা হি। 
 
পযবদবক্ষকরা আদরা বদলন শয হয়ল শবকায়রদত হামলাি শয মামলা হদিদি তাদত সরকাদরর য়বদশে 
আেহ থাকার কারদণ সরকাদরর উচ্চ পযবাদির একজন কমবকতব া আইনজীবীদেরদক চাপ শেন যাদত 
তারা হাসনাত ও তাহয়মেদক প্রয়তয়নয়ধত্ব না কদরন। অদটাবদরর ২ তায়রখ তাহয়মেদক জায়মন শেিা 
হি, য়কন্তু বিদরর শশে নাগাে হাসনাত কারাগাদর য়িল। এমনয়ক নদিম্বর মাদস হাসনাদতর বাবা 
মারা শগদলও কর্তৃ পক্ষ তাদক সাময়িক জায়মন য়েদি তার বাবার আশর্ন্যয়িয়ক্রিাি অাংশ শনিার সুদযাগ 
শেিয়ন। 
 
ঙ) নযায় ধবচার ধনধিি করদি অস্বীকৃধি  
 
আইদন স্বাধীন য়বচার য়বিাদগর কথা বলা হদিদি, য়কন্তু েনুীয়ত, রাজননয়তক হিদক্ষপ, এবাং জদম 
থাকা মামলার স্তুপ য়বচার বযবস্থাদক বাধােি কদরদি। এিািা সাংয়বধাদনর একটি ধারা শযটি য়নম্ন 
আোলদত য়বচারক য়নদিাগ এবাং তাদের শবতন িাতা ও কমবস্থল য়নধবারদণর ক্ষমতা য়নববাহী য়বিাদগর 
উপর অপবণ কদর শসটি য়বচারয়বিাদগর পভণব স্বাধীনতাদক কু্ষণ্ন করদি। ২০১৪ সাদল সাংয়বধাদনর 



১৬তম সাংদশাধনীর অধীদন উচ্চ আোলদতর শকান য়বচারকদক অয়িশাংসদনর ক্ষমতা পাি সাংসে, 
য়কন্তু আগদস্ট হাই শকাটব  এটিদক অসাাংয়বধায়নক বদল রাি শেি।  
 
েনুীয়ত এবাং জদম থাকা মামলার স্তুপ য়বচার বযবস্থাদক বাধােি করদি; এবাং এই য়বলয়ম্বত য়বচার 
প্রয়ক্রিার কারদণ সাক্ষীদক তার মত পাটাদত প্রদরায়চত করা হদচ্ছ, িুিদিাগী িীয়ত প্রেশবদনর য়শকার 
হদচ্ছন এবাং য়ববােী প্রমাণ হায়রদি শফলদিন। মানবায়ধকার পযবদবক্ষকরা বলদিন অদনক মামলাি 
মযায়জদেট, অযাটনী এবাং আোলদতর কমবকতব ারা বােী পদক্ষর কাদি ঘুে শচদিদিন, এবাং য়কিু শক্ষদে 
তারা রাজননয়তক য়বদবচনাি রাি য়েদিদিন। পযবদবক্ষকরা বলদিন, শযসব য়বচারদকর রাি ক্ষমতসীন 
েদলর পিে হিয়ন তারা অনয এলাকাি বেয়ল হওিার েুাঁ য়কদত য়িদলন। রাজনীয়ত দ্বারা প্রিায়বত 
হদিও আোলত রাি য়েদিদি বদল অয়িদযাগ পাওিা যাি।  
 
বাাংলােদশর আর্ন্জব ায়তক অপরাধ ট্রাইবুনাল (আইয়সটি) ১৯৭১ সাদলর স্বাধীনতা যুদির সমি 
সাংগঠিত যুিাপরাদধর য়বচার অবযাহত শরদখদি। শম মাদসর ১১ তায়রখ কর্তৃ পক্ষ শেশটির বতহত্তম 
ইসলামপন্থী েল জামািাদত ইসলামী’র আয়মর (শপ্রয়সদডি) ময়তউর রহমান য়নজামীর ফাাঁয়স কাযবকর 
কদর। অনয একজন জামািাত শনতা মীর কাদশম আলীদক গায়জপুদরর কায়শমপুর কারাগাদর ৩ 
শসদেম্বর ফাাঁয়সদত েুয়লদি মততুযেি শেিা হি। আসায়ম পক্ষ োয়ব কদর শয আোলদত য়বচার প্রয়ক্রিা 
য়িল অয়নিদম িরা; এবাং তারা আদরা োয়ব কদরন শয আোলত শোেক্ষালক প্রমাণ উদপক্ষা কদরদি। 
২০১০ সাদল আইয়সটি প্রয়তষ্ঠার পর শথদক শমাট পাাঁচজনদক মততুযেি শেওিা হদিদি, চারজন 
জামািাদতর এবাং একজন য়বএনয়পর।  
 
ধবচার প্রধিয়া 
 
আইদন নাগয়রদকর নযািয়বচার পাওিার অয়ধকাদরর কথা বলা হদিদি। য়কন্তু েনুীয়ত, পক্ষাবলম্বন, 
শপশাজীবীদের মদধয সক্ষমতার অিাব এবাং েবুবল সাাংগঠয়নক বযবস্থার কারদণ কর্তৃ পক্ষ সবসমি এই 
অয়ধকার য়নয়িত করদত পাদরয়ন। য়নম্ন আোলদত য়বচারকদের মায়সক মভল শবতন য়িল ৩০,৯৩৫ 
টাকা (৩৮৬ ডলার) শথদক ৭৮,০০০ টাকা (৯৭৫ ডলার), যা শজযষ্ঠতার উপর য়নিব র কদর। 
সপু্রীম শকাদটব র একজন হাই শকাটব  য়বিাদগর য়বচারপয়তর মায়সক মভল শবতন হদচ্ছ ৯৫,০০০ টাকা 
(১,২১৩ ডলার) এবাং আয়পল য়বিাদগর য়বচারদকর মায়সক মভল শবতন হদচ্ছ ১০০,০০০ টাকা 
(১,২৭৭ ডলার)। য়নম্ন আোলদত প্রয়সয়কউটরদের মায়সক মজয়ুর হদচ্ছ ৩০০০ টাকা (৩৭.৫০ 
ডলার) এবাং এর সাদথ আোলদত প্রয়ত ঘিার উপয়স্থয়তর জনয ২০০ টাকা (২.৫০ ডলার), যা 
য়কিু আইনদপশাজীবীদক ঘুে য়নদি মামলার রািদক প্রিায়বত করদত উদ্বিু কদরদি। 
 
অয়িযুি বযয়িদেরদক অয়িদযাগ প্রমায়ণত না হওিা পযবর্ন্ য়নদেব াে মদন করা হি। তাদের আয়পল 
করার অয়ধকার আদি এবাং একইসাদথ সরকাদরর কাদি তাদের য়বরুদি কী প্রমাণ আদি তা শেখার 
অয়ধকার আদি। এিািা তাদের য়বরুদি আনীত অয়িদযাগ পভণবািরূদপ দ্রুততম সমদির মদধয জানাও 
তাদের অয়ধকার। য়নয়েবি য়কিু অপরাধ শযমন খুন, শযৌন হিরায়ন এবাং ডাকায়ত’র মামলা দ্রুত 
য়নষ্পয়ত্ত করার জনয দ্রুত য়বচার আইন করা হদিদি, য়কন্তু মামলার কাযবক্রম ঘনঘন মুলতয়ব করার 
কারদণ অদনক মামলা জদম আদি। য়বচারকরা মামলা য়নষ্পয়ত্ত কদরন এবাং য়বচার প্রয়ক্রিা উম্মুি।  



 
অয়িযুিদের প্রকাশয আোলদত উপয়স্থত থাকার অয়ধকার আদি শযখাদন য়বচারক মামলা য়নষ্পয়ত্ত 
কদরন। আয়থবকিাদব অসচ্ছল য়ববােীদের সরকায়র আইনজীবী পাওিার অয়ধকার আদি। বাাংলা 
িাোি য়বচার প্রয়ক্রিা পয়রচালনা করা হি এবাং সরকার য়বনা খরদচ অনুবাে শসবা শেি না। 
এিািা মামলা শমাকাদবলার প্রস্তুয়তর জনয পযবাপ্ত সমি পাওিার অয়ধকার য়ববােীর আদি। অয়িযুি 
বযয়িরা কাউয়ন্সদলর মাধযদম তাদেরদক প্রয়তয়নয়ধত্ব করার অয়ধকার রাদখ। একই সাদথ তারা তাদের 
য়বরুদি অয়িদযাগ প্রমাদণর জনয উত্থায়পত েয়ললায়ে পযবাদলাচনা করদত পারদব, সাক্ষী ডাকদত পারদব 
এবাং সাক্ষীদক য়জজ্ঞাসাবাে করদত পারদব এবাং রাদির য়বরুদি আয়পল করদত পারদব। য়কন্তু সরকার 
শবয়শরিাগ শক্ষদে এইসব অয়ধকাদরর প্রয়ত শ্রিাশীল য়িল না। য়কিু সরকায়র কমবকতব া রাদষ্ট্রর জনয 
গুরুত্বপভণব এমন য়কিু য়বতয়কব ত মামলাি য়ববােীদক প্রয়তয়নয়ধত্ব করদত আইনজীবীদেরদক য়নরুৎসায়হত 
কদরন বদলও অয়িদযাগ য়িল।  
 
য়নববাহী মযায়জদেদটর দ্বারা পয়রচায়লত ভ্রামযমান আোলত তাৎক্ষয়ণক েিাদেশ শেি। এ আোলদত 
প্রািসমি য়বয়িন্ন শমিাদে করােিও শেিা হি। এ ধরদনর দ্রুতগয়তর য়বচাদরর শক্ষদে য়ববােী শকান 
আইয়ন প্রয়তয়নয়ধর সহািতা য়নদত পাদরয়ন। জলুাই মাদস ২৪-২৮ তায়রখ পযবর্ন্ চলা একটি 
কনফাদরদন্স ৬৪ শজলার শজলা প্রশাসক সরকাদরর কাদি অনুদরাধ কদরন শয শমাবাইল শকাটব  আইন 
২০০৯ সাংদশাধন কদর য়নববাহী মযায়জদেটদের য়বচায়রক ক্ষমতা বািাদনা শহাক। বিদরর শশে নাগাে 
সরকার এ য়বেদি উদেযাগ শনিয়ন। 
 
২০ শসদেম্বর উচ্চ আোলত একজন য়নববাহী মযায়জদেট এবাং টািাইল শজলার একটি থানার ওয়সদক 
তলব কদরন। তারা শমাবাইল শকাদটব র মাধযদম তথয ও শযাগাদযাগ প্রযুয়ি (আইয়সটি) আইদনর 
আওতাি একটি শিদলদক করােি শেন, এ আইদনর আওতাি সাজা শেিার এখয়তিার শমাবাইল 
শকাদটব র শনই। আোলত এ ঘটনা তের্ন্ করার জনয তাদের ে’ুজনদক তলব কদরন। গণমাধযদমর 
খবদর বলা হি শয আওিামী লীদগর স্থানীি সাংসে সেসযদক সমাদলাচনা কদর শফইসবুদক একটি 
শপাস্ট শেওিার অয়িদযাদগ ওই শিদলদক েইু বির কারােন্ড শেওিা হি। ২৭ শসদেম্বর আোলদত 
হায়জর হদি শসই শিদলটি বদল শয ওয়স তাদক মারধর কদর এবাং য়নববাহী মযায়জদেট তাদক লায়থ 
মাদর। তারপর তাদক ‘ক্রসফািাদর’্শেিার হুময়ক শেওিা হদল শস বাধয হদি স্বীকার কদর শয শস 
শফইসবুদক সাাংসেদক হুময়ক য়েদিদি। উচ্চ আোলত ১৮ অদটাবর শমাবাইল শকাদটব র রািদক অনবধ 
শঘােণা কদর এবাং শিদলটিদক সব অয়িদযাগ শথদক খালাস শেি। শসই সাদথ ওই য়নববাহী মযায়জদেট 
এবাং ওয়সদক প্রতযাহার করার জনয আোলত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালি এবাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালিদক এবাং 
পুয়লশদক য়নদেবশ শেি যাদত তাদের য়বরুদি অয়িদযাদগর তের্ন্ করা যাি। উচ্চ আোলদতর এই 
রাদির য়বরুদি তারা আয়পল করদল সুপ্রীম শকাটব  ২৬ অদটাবর এটি স্থয়গত কদর।  
 
রাজবনধিক বধি 
 
রাজননয়তক কারদণ অদনকদক শেপ্তার করা হদিদি বা আটদক রাখা হদিদি বদল খবদর প্রকাশ 
শপদিদি। অদনক সমি এটা মদন হদিদি শয শকবলমাে রাজননয়তক সাংয়িিতার কারদণই য়বদরাধী 
েলীি শনতাকমীদের শেপ্তার করা হি এবাং য়বচাদরর আওতাি আনা হি। জাতীি য়নরাপত্তার প্রয়ত 



হুময়ক শমাকাদবলার অজহুাদতও তাদের য়বরুদি অদনক য়মথযা অয়িদযাগ আনা হি। ১৯৭১ সাদল 
য়নহদতর সাংখযা য়নদি প্রকাদশয মর্ন্বয করাি সাদবক প্রধানমন্ত্রী এবাং শেশটির বতহত্তম য়বদরাধী 
রাজননয়তক েদলর শচিারপাসবন শবগম খাদলো য়জিার য়বরুদি রাষ্ট্রদদ্রাদহর অয়িদযাগ আনা হি। তার 
য়বরুদি করা মামলাগুদলা েুয়লদি শরদখ সরকার তাদক আটক কদরয়ন। জদুনর শুরুদত আইন-শতঙ্খলা 
রক্ষাকারী বায়হনী শেশবযাপী শয গণ-শেপ্তার অয়িযান পয়রচালনা কদর শসখাদন য়বদরাধী েদলর প্রাি 
২০০০ কমীদক আটক করা হি বদল োয়ব করা হি। সাধারণত তাদের য়বরুদি শকান অয়িদযাগ 
আনা হিয়ন এবাং তাদেরদক করাবয়েও করা হিয়ন, তাদের অদনকদক ঘুদের য়বয়নমদি শিদি শেওিা 
হদিদি বদল জানা শগদি। 
 
ধসধভল সকাদেব  ধবচার প্রধিয়া এবাং প্রধিকার 
 
শযদকান বযয়ি বা প্রয়তষ্ঠান মানবায়ধকার খবব হদল প্রায়তষ্ঠায়নক বা আইয়ন প্রয়তকার চাইদত পাদর, 
য়কন্তু য়সয়িল শকাদটব  য়বচার বযবস্থার েীঘবসভয়েতা, জটিল প্রয়ক্রিা এবাং অনাস্থার কারদণ অদনদক 
অয়িদযাগ োদির করা শথদক য়বরত থাদকন। সরকার য়সয়িল শকাদটব  য়বচার প্রয়ক্রিাি হিদক্ষপ 
কদরয়ন। েনুীয়ত এবাং বাইদরর হিদক্ষপ য়িল য়সয়িল শকাদটব  য়বচার প্রয়ক্রিার অনযতম সমসযা। য়সয়িল 
শকইস য়নষ্পয়ত্ত করার জনয অটারদনটিি য়ডসয়পউট শরজদুলশন য়সদস্টম থাকার কারদণ নাগয়রকরা 
তাদের মামলা মধযস্থতাকারীর কাদি উপস্থাপন করদত শপদরদিন। সরকায়র একটি সভে জানাি, য়সয়িল 
শকইস য়নষ্পয়ত্তদত বযাপক হাদর য়ময়ডদিশন (মধযস্থতার) বযবহাদরর ফদল য়বচার প্রয়ক্রিা ত্বরায়ন্বত 
হদিদি। য়কন্তু এই প্রয়ক্রিাি য়বচার য়নষ্পয়ত্ত কতটা সুষু্ঠ এবাং য়নরদপক্ষ য়িল তা মভলযািন করা হিয়ন। 
 
 
সম্পধত্তর েধিপরূণ 
 
সরকার অয়পবত সম্পয়ত্ত প্রতযপবন আইন ২০০১ সাংদশাধন কদরয়ন। এই আইনটি সাংদশাধন করা হদল 
যারা িভ য়ম হায়রদিদি, য়বদশে কদর য়হেরুা, তাদের িভ য়ম শফরত পাওিার প্রয়ক্রিা ত্বরায়ন্বত করা শযত 
(শসকশন ২.ঘ শেখুন)। সরকার যয়ে কাউদক রাদষ্ট্রর শত্রু য়হসাদব শঘােণা কদর তাহদল সরকার 
তাদের সম্পয়ত্ত অয়পবত সম্পয়ত্ত আইদনর আওতাি অয়ধেহণ করদত পাদর। সাংখযালঘ ুয়হে ুসম্প্রোদির 
শলাকজন যখন শেশ শিদি চদল যাি, য়বদশে কদর ১৯৭১ সাদল স্বাধীনতা যুদির পদর, তখন তাদের 
পয়রতযি সম্পয়ত্ত েখল করার জনয প্রািসমি এই আইন বযবহার করা হত।  
 
সাংখযালঘ ু সম্প্রোদির শলাকজন োয়ব কদর শয অদনক জািগাি য়বদশে কদর শযখাদন নতুন রািা 
হদিদি অথবা য়শল্প অঞ্চল গদি উদঠদি এবাং জয়মর োম সম্প্রয়ত শবদি শগদি শসখাদন জয়মর 
মায়লকানা য়নদি য়বদরাদধর শজর ধদর তাদের সম্প্রোদির শলাকজনদক আনুপায়তক হাদর শবয়শ উদচ্ছে 
করা হদিদি। তারা আদরা োয়ব কদর শয পুয়লশ, প্রশাসন এবাং রাজননয়তক শনতারা হিত তাদের 
জয়ম েখদল সরাসয়র জয়িত য়িল নিত প্রিাবশালী িভ য়মেসুযদের আইদনর হাত শথদক রক্ষা কদরদি 
(শসকশন ৬ শেখুন)। আগদস্ট সরকার পাববতয চট্টোম (য়সএইচটি) িভ য়ম য়বদরাধ য়নষ্পয়ত্ত কয়মশন 
আইন সাংদশাধন কদরদি যাদত পাববতয চট্টোদম বসবাসরত আয়েবাসীরা জয়মর ক্ষয়তপভরণ শপদত পাদর। 
(শসকশন ২.ঘ শেখুন) 
 



চ) বযধিগি সগাপনীয়িা, পধরবার, বাসা, এবাং সযাগাদযাগ মািযদমর উপর সিয়ালিুধশমি বা 
অববি হিদেপ 
 
আইন অনুসাদর বযয়িগত শযাগাদযাদগর উপর শখিালখুয়শমত হিদক্ষদপ শকান য়নদেধাজ্ঞা শনই; বরাং 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদির অনুময়ত য়নদি শগাদিো এবাং আইন প্রদিাগকারী সাংস্থাগুদলা বযয়িগত শযাগাদযাদগর 
উপর নজরোয়র করদত পাদর। য়কন্তু বািদব পুয়লশ অয়ধকাাংশ শক্ষদে বযয়িগত শযাগাদযাদগর ওপর 
নজরোয়রর জনয শকান ধরদনর অনুময়তর শতািাক্কা কদর না। য়নিমমায়ফক এই আইন লঙ্ঘন করার 
পরও কর্তৃ পক্ষ শকান পুয়লশ অয়ফসারদক য়বচাদরর আওতাি আদনয়ন। মানবায়ধকার সাংস্থাগুদলা 
অয়িদযাগ কদর শয সরকাদরর প্রকাদশয সমাদলাচকদের উপর নজরোয়র এবাং তাদের বযাপাদর য়রদপাটব  
করার জনয পুয়লদশর শেশাল ব্রাঞ্চ এবাং য়ডদরটদরট শজনাদরল অফ ইদিয়লদজন্স (য়ডয়জএফআই) 
ইনফরমার বা তথযোতা য়নদিাগ কদরদি। বাাংলাদেশ শটয়লকয়মউয়নদকশন শরগুদলটয়র কয়মশন 
(য়বটিআরয়স) তার পযবদবক্ষণ ইউয়নদটর মাধযদম অনলাইন কদিি বা য়বেিবস্তু অনুসরণ কদরদি, 
এবাং ৬ নদিম্বর সব ইিারদনট কযাদফদত য়সয়সটিয়ি বসাদনার জনয য়নদেবশ য়েদিদি যাদত শকউ 
“আপয়ত্তকর য়বেিবস্তু”্আপদলাড করদত না পাদর। সরকার য়নিয়মতিাদব য়বদরাধী রাজনীয়তয়বেদের 
উপরও নজরোয়র চায়লদিদি। মানবায়ধকার সাংস্থা এবাং গণমাধযদমর য়রদপাদটব  বলা হি পুয়লশ অদনক 
সমি আইয়ন প্রয়ক্রিা না শমদন অথবা যথাযথ কততব পদক্ষর অনুদমােন িািাই বাসাবায়িদত তল্লায়শ 
চায়লদিদি।  
 
সসকশন ২: বযধি স্বািীনিার প্রধি সম্মান, যার মদিয আদে:  
 
ক) মি প্রকাশ এবাং সাংবােপদের স্বািীনিা 
 
সাংয়বধাদন মুি মত প্রকাশ এবাং গণমাধযদমর স্বাধীনতা শেিা হদিদি। য়কন্তু সরকার অদনক শক্ষদে 
নাগয়রদকর এই অয়ধকাদরর প্রয়ত সম্মান শেখাদত বযথব হদিদি। স্বাধীনিাদব মত প্রকাদশর শক্ষদে য়কিু 
সীমাবিতা য়িল। অনযয়েদক হিরায়নর িদি অদনক সাাংবায়েক সরকাদরর সমাদলাচনা করা শথদক 
য়বরত শথদকদিন।  
 
মত প্রকাদশর স্বাধীনতা: সাংয়বধান অনুসাদর সাংয়বধাদনর সমাদলাচনা করা রাষ্ট্রদদ্রায়হতার সায়মল। আর 
রাষ্ট্রদদ্রাদহর সাজা য়তন বির শথদক সদববাচ্চ যাবজ্জীবন কারােি পযবর্ন্ হদত পাদর। শবশ য়কিু হাই 
শপ্রাফাইল বযয়ির য়বরুদি রাষ্ট্রদদ্রায়হতার অয়িদযাগ আনা হি, যাদের মদধয আশিন য়বএনয়প শনেী 
খাদলো য়জিা, জনয়প্রি টিয়ি বযয়িত্ব মাহামুেরু রহমান মান্না এবাং য়রদপাটব ার কনক সরওিার। য়কন্তু 
সরকার এসব মামলা এয়গদি য়নদি যািয়ন। আইদন ঘতণামভলক বিবয সীমাবি কদর শেিা হদিদি, 
যয়েও ঘতণামভলক বিবয বা শহইট য়েচ বলদত কী শবাোি তা যথাযথিাদব সাংজ্ঞায়িত করা হিয়ন। 
যার ফদল সরকার এই আইদনর য়বিতত এবাং নানামখুী বযখযার ক্ষমতা শপদিদি। শকান বিবয রাষ্ট্রীি 
য়নরাপত্তা, বনু্ধ রাষ্ট্র এবাং জনশতঙ্খলা রক্ষার স্বাদথবর য়বরুদি শগদল, িদ্রতা ও বনয়তকতার সীমা লঙ্ঘন 
করদল, আোলত অবমাননাকর এবাং মানহায়নকর হদল, অথবা সাংঘেব উদে য়েদত পাদর এমন মদন 
হদল সরকার তা য়নিন্ত্রণ করদত পাদর।  
 



সাংবােপে এবাং গণমাধযদমর স্বাধীনতা: য়প্রি এবাং ইদলক্ট্রয়নক উিি ধরদনর গণমাধযম প্রয়তষ্ঠানগুদলা য়িল 

স্য়ক্রি, এবাং তারা নানামুখী মতামত প্রকাশ কদরদি। যয়েও শয সাংবাে প্রয়তষ্ঠানগুদলা সরকাদরর সমাদলাচনা 
কদরদি শসগুদলা সরকাদরর শনয়তবাচক চাদপর সম্মুখীন হদিদি। স্বাধীনদচতা সাংবােকমীরা অয়িদযাগ কদরন শয 

য়কিু পয়েকাি গুরুত্বপভণব সরকায়র য়বজ্ঞাপন বন্ধ কদর য়েদি এবাং শবসরকায়র প্রয়তষ্ঠানগুদলাদকও ওই 
পয়েকাগুদলাদত য়বজ্ঞাপন না শেিার জনয চাপ প্রদিাগ কদর শগাদিো সাংস্থাগুদলা গণমাধযদমর একটা অাংশদক 

প্রিায়বত করশত সক্ষম হদিদি। সরকার বাাংলাদেশ পাবয়লক শটয়লয়িশন শস্টশন (য়বটিয়ি)’র সম্পােকীি 

নীয়তর উপর য়নিন্ত্রণ বজাি শরদখদি, এবাং সব শবসরকায়র চযাদনলদক শকান ধরদনর য়ফ িাড়াই য়বটিয়ির 

য়নববায়চত য়কিু শপ্রাোম, মভলত সরকাদরর উন্নিনমভলক কমবকাি, সম্প্রচার করদত বাধয কদরদি। সুশীল 

সমাদজর প্রয়তয়নয়ধরা বলদিন শয টিয়ি চযাদনদলর লাইদসন্স শেিার শক্ষদে রাজননয়তক হিদক্ষপ য়িল। শয 

শস্টশনগুদলা ক্ষমতাসীন েলদক সমথবন করদব শুধুমাে শসগুদলাদকই সম্প্রচাদরর অনুময়ত শেওিা হদিদি।  
 
সয়হাংস আচরণ এবাং হিরায়ন: শগাদিো সাংস্থাগুদলাসহ কর্তৃ পক্ষ প্রািসমি সাাংবায়েকদের শারীয়রকিাদব 
আক্রমণ ও হিরায়ন কদর এবাং িীয়ত প্রেশবন কদর। ২০০৭ এবাং ২০০৮ সাদল প্রধানমন্ত্রী শশখ 
হায়সনার য়বরুদি েনুীয়তর খবর প্রকাশ করাি এ বিদরর শফব্রুিায়র মাদস ক্ষমতাসীন েদলর শনতা 
কমীরা েয শডইয়ল স্টার এর সম্পােক মাহফুজ আনাদমর য়বরুদি শেদশর বহু জািগাি ৭৯টি 
রাষ্ট্রদদ্রাহ এবাং মানহায়ন মামলা োদির কদর। শশখ হায়সনা প্রকাদশয শঘােণা শেন শয ওই 
প্রয়তদবেনগুদলা প্রচার করাি মাহফুজ আনাদমর পয়েকা এবাং এর সহদযাগী বেয়নক প্রথম আদলার 
য়বরুদি শায়িমভলক বযবস্থা শনওিা হদব।  
 
য়বএনয়পর সাদথ সাংয়িি এমন একায়ধক য়বয়শি সম্পােকদক সরকার কারাবয়ে কদর শরদখদি। তাদের 
মদধয একজন হদচ্ছন ৮১ বির বিস্ক শয়ফক শরহমান। হায়সনার শিদলর ক্ষয়ত করার চক্রাদর্ন্ য়লপ্ত 
থাকার অয়িদযাদগ তাদক এয়প্রল মাদস শেপ্তার করা হি। প্রাি সাদি চার মাস আটক থাকার পর 
সুপ্রীম শকাটব  তাদক শসদেম্বদরর ৬ তায়রখ শতব  সাদপদক্ষ জায়মন শেি। সরকার আমার শেশ পয়েকার 
সম্পােক মাহামুেরু রহমাদনর য়বরুদি মামলা অবযাহত শরদখদি। আর্ন্জব ায়তক অপরাধ ট্রাইবুনাল 
(আইয়সটি)-এর শচিারমযান এবাং আইয়সটি মামলার একজন শবসরকায়র পরামশবক এর মদধয স্কাইয়প 
কদথাপকথন ফাাঁস করার অয়িদযাদগ পুয়লশ মাহামুেরু রহমানদক শেপ্তার কদর ২০১৩ সাদল। যয়েও 
হাই শকাটব  তাদক ৮ শসদেম্বর জায়মন শেি, আয়পল য়বিাদগর শচম্বার জাজ এই জায়মন ৩০ অদটাবর 
পযবর্ন্ স্থয়গত কদর, এর ফদল তার প্রাি চার বিদরর আটকাবস্থা আদরা েীঘবায়িত হি। অবদশদে 
মাহামুেরু রহমানদক ২৩ নদিম্বর জায়মদন মুয়ি শেওিা হি।  
 
শসন্সরশীপ অথবা য়বেিবস্তুর উপর য়বয়ধয়নদেধ আদরাপ: শবসরকায়র মায়লকানাধীন পয়েকাগুদলা বযাপক 

স্বাধীনতা উপদিাগ কদরদি এবাং তারা নানা ধরদনর মতামত প্রকাশ কদরদি। যয়েও রাজননয়তক য়দ্বধায়বিয়ি 

এবাং িীয়তকর পয়রবেশশর কারদণ শসলফ শসন্সরশীপ আদরাপ করার প্রবণতা একটি সমসযা য়হসাদবই রদি 

শগদি। সাধারণত গণমাধযম প্রয়তষ্ঠানগুদলা েটুি বি রাজননয়তক েদলর শযদকান একটিদক সমথবন কদরদি। 
গণমাধযদমর মায়লকরা রাজনীয়ত দ্বারা প্রিায়বত হদিদি, এবাং সরকার ও বি বযবসা প্রয়তষ্ঠানগুদলা 
গণমাধযমদক য়নিন্ত্রণ করার জনয য়বজ্ঞাপনদক একটি হায়তিার য়হসাদব বযবহার কদরদি।  
 



সরকার হুময়ক এবাং হিরায়নর মাধযদম পদরাক্ষিাদব গণমাধযদমর উপর শসন্সরশীপ আদরাপ করদত শচদিদি। 
অদনক শক্ষদে সরকায়র কমবকতব ারা শবসরকয়র শটয়লয়িশন চযাদনলদক য়বদরাধী েদলর কমবসভয়চ অথবা য়ববতয়ত 

িাপদত য়নদেধ কদরদি। একজন টক শশা উপস্থাপক অয়িদযাগ কদরন শয য়ডদরটদরট শজনাদরল অব শফাদসবস 

ইদিয়লদজন্স (য়ডয়জএফআই) তার শপ্রাোদম সরাসয়র শসন্সরশীপ আদরাপ কদরদি। সাংস্থাটির পক্ষ শথদক তাদক 

এবাং ওই চযাদনলদক হুময়ক শেিা হি এবাং িীয়তপ্রেশবন করা হি। পদর চযাদনদলটির মায়লক ওই শপ্রাোমটি 

বায়তল করদত বাধয হি। যখন ওই উপস্থাপক আদরকটি শপ্রাোম য়নদি কাজ শুরু কদর, তখন য়নরাপত্তা 
বায়হনী সম্প্রচাদরর আচরণয়বয়ধ সম্পদকব  তাদক য়বয়িন্ন য়েক-য়নদেবশনা য়েদত থাদক, তার উপর নজরোয়র 

আদরাপ কদর, এবাং এসএমএস, য়চঠি এবাং িদিস মযাদসদজর মাধযদম তাদক হতযার হুময়ক শেি। শশে পযবর্ন্ ওই 
উপস্থাপক শেশ শিদি চদল শযদত বাধয হি। সরকার এবাং প্রধানমন্ত্রীদক য়নদি সমাদলাচনামভলক প্রয়তদবেন 

প্রকাশ করাি বহুল প্রচায়রত পয়েকা প্রথম আদলা এবাং শডইয়ল স্টারদক প্রধানমন্ত্রীর কমবসভয়চদত প্রদবশায়ধকার 

শেিা হিয়ন। সরকার এবাং বি বযবসা প্রয়তষ্ঠানগুদলা গণমাধযমদক তাদের সম্পদকব  শনয়তবাচক খবর প্রচার 

করা শথদক য়বরত রাখার জনয য়বজ্ঞাপন প্রতযাহাদরর হুময়ক য়েদি চাপ সতয়ি কদরদি।  
 

য়কিু সাাংবায়েক এবাং মানবায়ধকার সাংস্থার মদত, য়বদশে কদর আইন প্রদিাগকারী সাংস্থার িদি সাাংবায়েকরা 
শসলফ শসন্সরশীপ (য়নদজরাই য়নদজদের উপর শসন্সরশীপ) আদরাপ কদরন। যয়েও সচরাচর সরকাদরর প্রকাদশয 
এবাং শজারাদলা সমাদলাচনা লক্ষয করা শগদি, য়কিু সাাংবাঙ্ঘিক শনতা সরকাদরর পক্ষ শথদক হিরায়নর আশাংকা 
প্রকাশ কদরন। 
 
য়বদেশী প্রকাশনা এবাং য়সদনমার উপর সরকার কদঠার য়নিন্ত্রণ য়কাংবা শসন্সর আদরাপ কদরয়ন। য়কিু 
আর্ন্জব ায়তক গণমাধযম প্রয়তষ্ঠান অয়িদযাগ কদর শয য়িসা পাওিার শক্ষদে তাদের প্রয়তয়নয়ধরা সমসযার 
সম্মুখীন হদিদি এবাং শেয়রদত য়িসা শপদিদি। শটয়লয়িশদনর একজন প্রদযাজক জানান, সরকার তাদক 
শকবলমাে এই শদতব  য়িসা য়েদত রায়জ হদিদি শয শস শয অনুষ্ঠানগুদলা করদব তা প্রচাদরর আদগই 
সরকারদক শেখাদত হদব এবাং প্রচাদরর জনয সরকাদরর অনুদমােন য়নদত হদব।  
 
সরকার পয়রচায়লত একটি য়ফল্ম শসন্সরশীপ শবাডব  স্থানীি ও য়বদেশী চলঙ্ঘিেগুদলা পযবাদলাচনা কদর। এই শবাডব  
রাষ্ট্রীি য়নরাপত্তা, আইন-শতঙ্খলা, ধমীি অনুিভ য়ত এবাং ববদেয়শক রাদষ্ট্রর সাদথ সম্পকব  রক্ষার স্বাদথব, এবাং 
অিীলতা, মানহায়ন এবাং জায়লিায়ত শরাধ করার স্বাদথব চলঙ্ঘিত্র শসন্সর বা য়নয়েি করদত পাদর। তদব এটি 

আদগর শচদি য়কিুটা কম কিাকয়ি আদরাপ কদরদি।  
 

জানুিায়র মাদস বাাংলাদেশ শসন্সর শবাডব  “রানা প্লাজা” নাদম একটি য়সদনমার প্রেশবদনর উপর য়নদেধাজ্ঞা বহাল 

রাদখ। য়সদনমাটি মুয়ি পাওিার কথা য়িল ২০১৫ সাদলর শসদেম্বর মাদস। ২৪ এয়প্রল ২০১৩ সাদল রানা প্লাজা 
েঘুবটনার পর গাদমবি ফযাটয়রর একজন শ্রয়মক ধ্বাংস স্তুদপর মদধয য়কিাদব ১৭ য়েন বাাঁচার জনয সাংোম 

কদরদিন তা য়নদি এই চলঙ্ঘিেটি য়নয়মবত হদিদি।  
 



য়িয়ডও শরিাল লাইদব্রয়র এবাং য়ডয়িয়ড শপগুদলা য়বয়িন্ন ধরদনর চলঙ্ঘিে মজেু কদরদি এবাং সরকার 

য়বয়ক্ষপ্তিাদব এগুদলার উপর শসন্সরশীপ আদরাপ করদত শচদিদি য়কন্তু তা খুব একটা কাযবকরী য়িল না। 
সরকার মাদেমদধয জাতীি শনতাদেরদক য়নদি করা আপয়ত্তকর মর্ন্বয শসন্সর কদরদি। এয়প্রল মাদস সরকাদরর 

একজন মন্ত্রীর ‘ইদমজ নি’ করার অয়িদযাদগ বাতব া সম্পােক প্রবীর য়সকোদরর য়বরুদি একটি মানহায়ন মামলা 
োদির করা হি।  
 
জাতীি য়নরাপত্তা: য়কিু য়কিু শক্ষদে সরকার গণমাধযম প্রয়তষ্ঠাদনর সমাদলাচনা কদরদি এই অয়িদযাদগ 
শয তাদের প্রয়তদবেদনর কারদণ জাতীি য়নরাপত্তা হুময়কর মুদখ পদিদি। জলুাইদির এক তায়রখ হয়ল 
শবকায়রদত জয়ি হামলার সমি য়নরাপত্তা বায়হনীর পাটা আক্রমদণর েতশয সরাসয়র সম্প্রচার করাি 
প্রধানমন্ত্রীসহ সরকাদরর অনযানয কমবকতব ারা স্থানীি গণমাধযদমর সমাদলাচনা কদরন। ওই ঘটনার পর 
সরকার জয়ি হামলার ঘটনা এবাং েদুযবাগকালীন উিার অয়িযাদনর খবর সরাচয়র সম্প্রচাদরর উপর 
য়নদেধাজ্ঞা আদরাপ কদরদি।  
 
সরকাদরর বাইদরর শয়ির প্রিাব: নায়িক, ধমব য়নরদপক্ষ এবাং এলয়জয়বটিআই শলখক এবাং ব্লগাররা 
জানাি শয য়বয়িন্ন উেপন্থী সাংগঠন অবযাহতিাদব তাদেরদক প্ররাণনাদশর হুময়ক য়েদি আসদি। 
এয়কউআইএস এর কয়থত সহদযাগী সাংগঠন আনসার আল ইসলাম ২০১৫ সাদলর নদিম্বদর অনলাইদন 
৩৪ জদনর একটি ‘য়হট য়লস্ট’্প্রকাশ কদর। ওই য়লদস্ট নাম য়িল এমন একজন ব্লগার অয়িদযাগ 
কদরন শয এটি প্রকায়শত হওিার পর শথদক শস শফইসবুক শমদসিাদর য়নিয়মত হুময়ক শপদি আসদি 
এবাং তাদক প্রয়তয়নিত অনুসরণ করা হদচ্ছ। এমনয়ক এয়প্রল মাদসর একটি ঘটনাি মুদখাশধারী সশস্ত্র 
য়কিু বযায়ি তার য়পিু শনি, য়কন্তু পয়ুলদশর উপয়স্থয়ত শটর শপদি তারা তখন পায়লদি যাি। এয়প্রদলর 
৭ তায়রখ ব্লগার নায়জমউয়েন সামােদক ঢাকাি খুন করা হি; এ হতযা মামলার তের্ন্ চলমান য়িল।  
 
স্বনামধনয একটি পয়েকার একজন সাাংবায়েক োয়ব কদরন শয ২০১৫ সাদলর শসদেম্বর শথদক য়তয়ন 
য়নিয়মত হুময়ক শপদি আসদিন। োদিদশর সাদথ তাদের সাংয়িিতা আদি োয়ব কদরও য়কিু বযয়ি 
তাদক হুময়ক শেি। ওই সাাংবায়েক বদলন শয প্রাি প্রয়তয়েনই তার কাদি হুময়কর বাতব া আসত 
শযখাদন কুরআন শথদক মততুয সম্পদকব  য়কিু উিত য়ত শেিা হত, শযমন “মদন কর শয আগমীকালই 
হাশশরর য়েন,”্এবাং “কবদর সবাই নবীদক শেখদত পাদব।”্আদরা য়কিু গণমাধযমদকও একই ধরদনর 
হুময়ক শেওিা হদিদি, যা পরবতীদত পক্ষপাত য়িয়ত্তক খুন য়হসাদব পয়রণয়ত লাি কদরদি। 
  
 
ইন্টারদনে স্বািীনিা 
 
সরকার ইিারদনট বযবহাদরর শক্ষদে য়বয়ক্ষপ্তিাদব য়কিু য়বয়ধয়নদেধ আদরাপ কদরদি, ইিারদনট সাংদযাগ 
য়বয়চ্ছন্ন কদর য়েদিদি এবাং অনলাইন কদিি শসন্সর কদরদি। ইিারনযাশনযাল শটয়লকয়মউয়নদকশন 
ইউয়নিদনর মদত শেদশর ১৪.৪ শতাাংশ শলাদকর ইিারদনট বযাবহাদরর সুয়বধা আদি। য়বটিআরয়সর 
এক প্রয়তদবেদন বলা হি শয জলুাই পযবর্ন্ শেদশ ৬৩.৯ য়ময়লিন ইিারদনট বযবহারকারী য়িল যার 
মদধয ৬০ য়ময়লিন হদচ্ছ শমাবাইল ইিারদনট োহক (একজন বযয়ির একায়ধক সাংদযাগ থাকদত 
পাদর)। শটয়লদফাদন বাতব া শপ্ররদণর মাধযম িাচুব িাল প্রাইদিট শনটওিাকব স (য়িয়পএন) এবাং িদিস 



ওিার ইিারদনট প্রদটাকল (য়িওআইয়প) য়িল অনবধ য়কন্তু সচরাচর এই আইন বযয়ি পযবাদি প্রদিাগ 
করা হিয়ন। 
 
শবশ য়কিু ঘটনাি সরকাদরর পক্ে শথদক ইিারদনদট শযাগাদযাদগর শক্ষদে হিদক্ষপ করা হদিদি, 
ইিারদনট সাংদযাগ য়ফটার বা ব্লক করা হদিদি, কদিদির উপর সীমাবিতা আদরাপ করা হদিদি, 
এবাং ওদিবসাইট বা অনযানয ইিারদনট শযাগাদযাগ বা শসবা শসন্সর করা হদিদি। অদনক ওদিবসাইট 
বায়তল করা হদিদি অথবা বন্ধ কদর শেিা হদিদি অেি য়কিু শতব  প্রদিাদগর মাধযদম, অথবা 
তাদেরদক েিিাদব বলা হদিদি শয আইন লঙ্ঘন কদর য়বদরাধী েলদক সমথবন কদর কদিি 
আপদলাড করার কারদণ তাদের য়বরুদি এ বযবস্থা শনিা হদিদি।  
 
য়বটিআরয়স হদচ্ছ শটয়লদযাগাদযাগ য়নিন্ত্রক সাংস্থা। আইন-শতঙ্খলা রক্ষাকারী বায়হনী অথবা সরকাদরর 
অনুদরাদধ য়বটিআরয়স কদিি ব্লক করার জনয ইিারদনট শসবা প্রোনকারী সাংস্থাগুদলাদক য়নদেবশ শেি। 
শম মাদস য়বটিআরয়স এনয়ক্রে করা মযাদসিার অযায়প্লদকশন য়িমা ও উইকার বন্ধ কদর শেি, এিািা 
সুদকৌশদল ইসলাদমর ক্ষয়ত করদি এই য়বদবচনাি য়কিু ব্লগ এবাং শফইসবুক শপািও ব্লক করা হদিদি। 
য়বটিআরয়স’র শচিারমযান পরবতীদত বদলন শয য়বটিআরয়স শুধুমাে আইন-শতঙ্খলা রক্ষাকারী বায়হনী 
এবাং সরকাদরর অনুদরাদধ ওদিবসাইট বা ইিারদনট য়িয়ত্তক সায়িব স বন্ধ কদর, এবাং সাংস্থাটি য়নজ 
উদেযাদগ শকান ওদিবসাইট বা সায়িব স বন্ধ কদর না। জয়িবাে উশস্ক শেওিা এবাং ধমব য়বদরাধী 
অপপ্রচাদরর অয়িদযাদগ জলুাই মাদস য়বটিআরয়স ঢাকা শমদট্রাপয়লটন পুয়লদশর য়নদেবশনাি ৩০টি 
ওদিবসাইট এবাং শফইসবুক শপইজ বন্ধ কদর শেি। আগদস্টর ২ তায়রখ য়বটিআরয়স ঢাকার য়নয়েবি 
একটি এলাকাি ইিারদনট এবাং শমাবাইল শটয়লদফান শসবা সাময়িকিাদব বন্ধ রাদখ। পরবতীদত আদরা 
অদনক এলাকাি ইিারদনট ও শটয়লদযাগাদযাগ বযবস্থা সাময়িকিাদব বন্ধ কদর শেিা হি। এর কারণ 
য়হসাদব য়বটিআরয়সর কমবকতব ারা বদলন, শযদকান জরুরী অবস্থার সমি শযমন শকান সন্ত্রাসী হামলা 
হদল জনয়নরাপত্তার স্বাদথব যয়ে শযাগাদযাগ মাধযম বন্ধ কদর য়েদত হি তা করার সক্ষমতা 
য়বটিআরয়সর আদি য়কনা তা যাচাই করার জনয এ উদেযাগ শনিা হদিদি। তারপর ৪ আগস্ট 
য়বটিআরয়স তার উপর অয়পবত য়নদেবশনা অনুসাদর নতুন আদরা ৩৫টি য়নউজ ওদিবসাইট বন্ধ কদর 
শেি, শযগুদলা সরকার এবাং ক্ষমতাসীন েদলর শনতাদের য়বরুদি সমাদলাচনামভলক শলখা িাপাি অথবা 
প্রকাদশয য়বদরাধী রাজননয়তক েলগুদলাদক সমথবন য়েদি আসয়িল। বিদরর শশে নাগাে ওই সাইটগুদলার 
অয়ধকাাংশই বন্ধ য়িল।  
 
শফইসবুক এর ‘য়দ্ববায়েবক সরকায়র অনুদরাদধর প্রয়তদবেন’্অনুসাদর ২০১৬ সাদল জানুিায়র শথদক জনু 
পযবর্ন্ সরকার আইয়ন প্রয়ক্রিার অাংশ য়হসাদব নিটি অনুদরাদধ আটটি অযাকাউদির বা বযবহারকারী 
সম্পদকব  তথয শচদিদি। একই সমদি সরকাদরর পক্ষ শথদক আদরকটি ‘জরুয়র’্ অনুদরাদধ একটি 
অযাকাউদির বা বযবহারকারী সম্পদকব  তথয চাওিা হি। শফইসবুক বলদি শয আইয়ন প্রয়ক্রিার অাংশ 
য়হসাদব এবাং জরুয়র অনুদরাদধর শপ্রয়ক্ষদত তারা য়কিু তথয সরকারদক য়েদিদি। ২০১৬ সাদলর 
প্রথমাদধব সরকার ১০টি অনুদরাদধর মাধযদম নিটি অযাকাউি বা বযবহারকারী সম্পদকব  তথয শচদিদি, 
যা ২০১৫ সাদলর য়দ্বতীিাদধবর শচদি য়কিুটা কম, যখন সরকার শমাট ১২টি অনুদরাদধর মাধযদম 
৩১জন বযবহারকারী বা অযাকাউি সম্পদকব  তথয শচদিয়িল। শফইসবুক কর্তৃ পক্ষ আদরা বলদি শয 



ধমবাবমাননা ও তথয-প্রযুয়ি আইন িদির অয়িদযাদগ য়বটিআরয়সর অনুদরাধ পাওিার পর ২০১৬ 
সাদলর প্রথমাদধব তারা েটুি কনদটি শেখার সুদযাগ বন্ধ কদরদি।  
 
গুগদলর য়দ্ববায়েবক স্বচ্ছতা প্রয়তদবেদন শেখা যাি শয ২০১৫ সাদলর য়দ্বতীিাদধব (জলুাই শথদক 
য়ডদসম্বর) সরকার ওই সমদি ইউটিউব শথদক েটুি কদিি য়ডয়লট কদর শেওিার জনয েবুার 
অনুদরাধ কদর। একটা অনুদরাদধ মানহায়নর অয়িদযাগ য়িল এবাং অনয অনুদরাধটিদত কয়পরাইট 
লঙ্ঘদনর অয়িদযাগ আনা হি। ইউটিউদবর মায়লকানা প্রয়তষ্ঠান গুগল ওই েটুি অনুদরাদধর একটিদতও 
সািা শেিয়ন। টুইটাদরর য়দ্ববায়েবক স্বচ্ছতা প্রয়তদবেদন শেখা যাি ২০১৬ সাদলর জানুিায়র শথদক জনু 
পযবর্ন্ সমদি সরকার তথয জানার জনয অথবা কদিি মুদি শফলার জনয শকান অনুদরাধ কদরয়ন। 
তদব ২০১৫ সাদলর য়দ্বতীিাদধবর য়রদপাদটব  শেখা যাি জলুাই শথদক য়ডদসম্বর পযবর্ন্ সমদি সরকার ১০টি 
অনুদরাদধ জরুয়র প্রদিাজদনর অজহুাদত ২৫টি অযাকাউদির বযাপাদর তথয জানদত শচদিদি। যয়ে শকান 
বযয়ির মততুয ঘটদত পাদর অথবা গুরুতর শারীয়রক আঘাদতর আশাংকা করা হি এবাং তাদক রক্ষা 
করার জনয টুইটাদরর কাদি তথয আদি বদল মদন করা হি তদব আইন প্রদিাগকারী কমবকতব ারা 
টুইটাদরর কাদি জরুয়র তথয প্রকাদশর অনুদরাধ করদত পাদর। সরকাদরর করা ওই অনুদরাধগুদলার 
মদধয িিটির বযাপাদর টুইটার য়কিু তথয য়েদিদি।  
 
ইিারদনদটর মাধযদম অদনদক বযয়িগত পযবাদি অথবা েলগতিাদব তাদের মতামত প্রকাশ কদর য়কন্তু 
য়কিু অনলাইন এযায়টয়িস্ট বদলন শয তারা তথয ও শযাগদযাগ প্রযুয়ি আইদনর আওতাি য়বচাদরর 
িদি স্বাধীনিাদব মতপ্রকাশ করা শথদক য়বরত শথদকদিন। অনলাইদন কাযবক্রম য়নিন্ত্রণ করার জনয 
সরকার আইয়সটিএ এবাং রাষ্ট্রদদ্রাহ আইদন (যার সদববাচ্চ সাজা মততুযেি) মামলা করার হুময়ক 
য়েদিদি, এদত ইিারদনট স্বাধীনতা কু্ষণ্ন হদিদি। জাতীি ঐকয এবাং ধমীি য়বশ্বাদসর জনয ক্ষয়তকর এ 
য়বদবচনাি বাাংলাদেশ শটয়লকয়মউয়নদকশন শরগুদলটয়র কয়মশন ইিারদনট শথদক য়কিু কদিি মুদি 
শফদলদি অথবা প্রকাশ করদত শেিয়ন। 
 
২০১৩ সাদল একটি সাংদশাধনীর মাধযদম আইয়সটিএ আইদন সাইবার অপরাদধর শায়ি বািাদনা হদিদি, 
আদরা শবয়শ অপরাধ জায়মন অদযাগয করা হদিদি, এবাং আইন-প্রদিাগকারী সাংস্থাদক আোলদতর 
আদেশ িািাই সদেহিাজনদক শেফতাদরর ক্ষমতা শেিা হদিদি। এই আইদনর য়বদরাধীতাকারীরা োয়ব 
কদরন শয ৫৭ ধারার আওতাি রাষ্ট্র বা শকান বযয়ির য়বরুদি অনলাইদন উদত্তজনাকর এবাং 
মানহায়নকর তথয শেিাদক অপরাধ য়হসাদব য়বদবয়চত করার মাধযদম বাকস্বাধীনতা রুি করা হদিদি। 
৫৭ ধারার সাাংয়বধায়নক য়িয়ত্ত য়নদি করা একটি আদবেন উচ্চ আোলত আদগই খায়রজ কদর 
য়েদিয়িল। আগদস্ট মন্ত্রীসিা য়ডয়জটাল য়সয়কউয়রটি অযাট নাদম য়বতয়কব ত একটি আইদনর খসিা 
অনুদমােন কদরদি। মুয়িযুি এবাং জায়তর জনক সম্পদকব  য়ডয়জটাল যন্ত্রপায়ত বযবহার কদর শকউ 
শনয়তবাচক প্রচারণা চালাদল তাদক এই আইদনর আওতাি যাবজ্জীবন কারােি শেিার য়বধান রাখা 
হদিদি। বিদরর শশে নাগাে আইন মন্ত্রণালি এই আইনটি পযবাদলাচনা করয়িল।  
 

একাদিধমক স্বািীনিা এবাং সাাংসৃ্কধিক কমবসূধচ 

 



যয়েও সরকার একাদডয়মক স্বাধীনতা এবাং সাাংস্কত য়তক কমবসভয়চর উপর সীয়মত য়বয়ধয়নদেধ আদরাপ 
কদরদি, গণমাধযদমর খবদর বলা হি শয েশবকাতর ধমীি এবাং রাজননয়তক য়বেিবস্তু যা ধমীি 
এবাং সাম্প্রোয়িক সয়হাংসতা উবে য়েদত পাদর এমন য়বেিবস্তু য়নদি গদবেণা করা শথদক য়বরত 
থাকার জনয কর্তৃ পক্ষ অনুদরাধ কদরদি। এমনয়ক ১৯৭১ সাদলর মুয়িযুি য়নদি শকান ধরদনর 
প্রকাশনার আদগ তা র্াচাই কদর শেখা হদিদি এবাং সরকাদরর অনুদমােন য়নদত হদিদি। 
য়বশ্বয়বেযালিগুদলাদত য়শক্ষক য়নদিাদগ রাজনীয়তকরণ অবযাহত য়িল, এবাং শসদেম্বর মাদস য়শক্ষা 
মন্ত্রণালি সুপায়রশ কদর শয শগাদিো সাংস্থা এবাং পুয়লদশর উয়চত য়শক্ষকদের বযাকোউি যাচাই 
করা যাদত এটা য়নয়িত করা যাি শয তারা সরকার য়বদরাধী অথবা অপরাধমভলক শকান কাদজ 
জয়িত নি।  
 
ি) শাধিপণূব সমাদবশ ও সাংগঠন করার স্বািীনিা 
 
সাংয়বধাদন শায়র্ন্পভণব সমাদবশ ও সাংগঠন করার অয়ধকার শেিা হদিদি, য়কন্তু য়বদরাধী রাজননয়তক 
েলগুদলার এই অয়ধকাদরর প্রয়ত সরকার শ্রিাশীল য়িল না। রাজননয়তক উদেশয সমাদবশ এবাং 
সাংগঠন করার উপর সরকার সীমাবিতা আদরাপ কদরদি জাতীি য়নরাপত্তার অজহুাদত। 
 
সমাদবশ করার অধিকার  
 
সরকার জনসিা করার অনুময়ত য়েদিদি য়কন্তু য়কিু য়কিু শক্ষদে য়বদরাধী রাজননয়তক েলগুদলাদক 
সমাদবশ এবাং য়বদক্ষাি য়ময়িল করদত শেিয়ন। আইন অনুসাদর সরকার চারজদনর শবয়শ শলাক 
সমাগম য়নয়েি করদত পাদর। ঢাকা মহানগদরর পুয়লদশর আদেশ অনুসাদর সমাদবশ, প্রয়তবাে এবাং 
য়বদক্ষাি কমবসভয়চ আদিাজদনর আদগ অনুময়ত য়নদত হদব। মানবায়ধকার রক্ষাি শসাচ্চার এমন 
এনয়জওগুদলা জানাি শয কর্তৃ পক্ষ এই আইনটি আদগর শচদি শবয়শ মাোি বযবহার কদরদি এবাং 
য়নববাচদনর বেবপভয়তব দক য়ঘদর রাজননয়তক কমবসভয়চ য়নয়েি কদরদি। প্রাি সমিই পুয়লশ এবাং ক্ষমতাসীন 
েদলর কমীরা শযৌথিাদব য়বদক্ষাি কমবসভয়চ িেিি কদর য়েদিদি। এয়প্রদলর ৪ তায়রখ চট্টোদম প্রিায়বত 
একটি কিলা য়িয়ত্তক য়বেযুৎ শকন্দ্র য়নমবাদণর প্রয়তবাদে য়বদক্ষািকারীরা জদিা হশল পুয়লশ তাদের উপর 
গুয়ল িুদি, এদত চার জন োমবাসী মারা যাি এবাং ৬০ জন আহত হি। পুয়লশ অয়িদযাগ কদর 
শয য়বদক্ষািকারীরা পুয়লদশর উপর হামলা চালাদল পুয়লশ পাটা আক্রমণ কদর। এরপর স্থানীি 
কর্তৃ পক্ষ পুয়লদশর উপর হামলা এবাং পুয়লদশর কাদজ বাধা শেিার অয়িদযাদগ ৬,০০০ য়বদক্ষািকারীর 
য়বরুদি মামলা োদির কদর। সরকার এবাং প্রধানমন্ত্রী য়নদজ এই য়বেযুৎ শকন্দ্র য়নমবাদণ সমথবন 
য়েদিদিন যয়েও স্থানীি শলাকজন আশাংকা প্রকাশ কদরন শয এটি য়নমবাণ করা হদল তারা আয়থবকিাদব 
ক্ষয়তেস্থ হদবন এবাং একইসাদথ ওই অঞ্চদলর পয়রদবদশর জনযও ক্ষয়তকর হদব। পয়রদবশগতিাদব 
েশবকাতর সুেরবদনর কাদি অনুরূপ আদরা একটি প্রিায়বত কিলা য়িয়ত্তক য়বেযুৎ শকন্দ্র য়নমবাদণর 
প্রয়তবাদে য়বদক্ষািকারীরা ঢাকাি প্রধানমন্ত্রীর অয়ফদসর য়েদক যাো শুরু করদল পুয়লশ টিিার শশল 
য়নদক্ষপ কদর এবাং লাঠিচাজব  কদর তাদের িেিি কদর শেি। এদত অর্ন্ত ৫০ জন আহত হি। 
 
য়বয়িন্ন সমি পুয়লশ য়বদরাধী েলীি শনতাকমীদের রাজননয়তক কমবসভয়চ পালদন বাধা শেি। শযমন, 



অয়িদযাগ আদি শয পুয়লশ ২৭ জলুাই নারািনগদির চারটি উপদজলাি য়বএনয়পদক কমবসভয়চ করদত 
শেিয়ন। য়বএনয়প’র য়সয়নির িাইস শচিারমযান তাদরক রহমানদক েনুীয়তর মামলাি সাজা শেিার 
প্রয়তবাদে েলটির শনতাকমীরা এই য়বদক্ষাি কমবসভয়চর আদিাজন কদরয়িল। পুয়লশ অদটাবদরর ২ 
তায়রখ য়বএনয়প’র আদরকটি কমবসভয়চ পি কদর শেি, যয়েও শুরুদত এ কমবসভয়চ পালদনর জনয 
পুয়লদশর পক্ষ শথদক অনুময়ত শেওিা হদিয়িল। য়বএনয়প শনতার য়বরুদি সরকাদরর আচরদণর 
প্রয়তবাদে েলটি এ কমবসভয়চ হাদত য়নদিয়িল।  
 
সাংগঠন করার অধিকার 
 
আইদন জনগদণর সাংগঠন করার অয়ধকার শেিা হদিদি। য়কন্তু বনয়তকতা এবাং জনশতঙ্খলার স্বাদথব 
সাংগঠন করার শক্ষদে ‘যুয়িসাংিত য়বয়ধয়নদেধ’্ আদরাপ করার জনয বলা হদিদি। সরকার 
সাধারনত এই অয়ধকাদরর প্রয়ত সম্মান শেয়খদিদি। যয়েও সরকাদরর এনয়জও য়বেিক বুযদরা শয 
এনয়জওগুদলা েশবকাতর য়বেি য়নদি কাজ কদর শযমন মানবায়ধকার, শ্রম অয়ধকার, অয়ধবায়সদের 
অয়ধকার এবাং শরায়হিা শরণাথীদের মানয়বক সহািতা প্রোন কদর শসগুদলার ববদেয়শক অথবািন 
মাদেমদধয বন্ধ কদর য়েদিদি (শসকশন ২.ঘ, ৫, এবাং ৭.ক শেখুন)। 
 
জাতীি সাংসদে ৫ অদটাবর ববদেয়শক অনুোন (শস্বচ্ছাদসবামুলক কাযবক্রম) য়নিন্ত্রণ আইন পাস হি। 
এই আইদনর মাধযদম এনয়জও এবাং সরকায়র কমবকতব াদের ববদেয়শক অনুোন েহদণর উপর অয়তয়রি 
য়কিু য়বয়ধয়নদেধ আদরাপ করা হদিদি, এবাং শসইসাদথ শকান এনয়জও সাংয়বধান এবাং সাাংয়বধায়নক 
প্রয়তষ্ঠান য়নদি ‘মানহায়নকর’্মর্ন্বয করদল এই আইদনর আওতাি তাদের য়বরুদি শায়িমভলক বযবস্থা 
শনিা যাদব। (শসকশন ৫ শেখুন) 
 
গ) িমীয় স্বািীনিা 
শস্টট য়ডপাটব দমদির আর্ন্জব ায়তক ধমীি স্বাধীনতা সাংক্রার্ন্ য়রদপাটব  শেখুন এই য়লাংদক:  
www.state.gov/religiousfreedomreport/.  
 
ঘ) চলাদেরার স্বািীনিা, আভযিরীণভাদব বাস্তুচূযি মানুষ, শরণােী সুরো, এবাং রাষ্ট্র পধরচয়হীন 
বযধি 
আইন শেদশর মধয চলাদফরার স্বাধীনতা, য়বদেশীদের ভ্রমণ, শেশার্ন্র এবাং প্রতযাবাসদনর স্বাধীনতা 
য়েদিদি। এবাং েটুি জািগাি - পাববতয চট্টোম এবাং কক্সবাজার - িািা সরকার সাধারণত এই 
আইদনর প্রয়ত শ্রিাশীল য়িল। সরকার পাববতয চট্টোদম য়বদেশীদের ভ্রমদণর উপর য়কিু য়বয়ধয়নদেধ 
আদরাপ কদরদি।  
 
অয়িবাসী, উদ্বাস্তু, এবাং রাষ্ট্র পয়রচিহীন বযয়ির অপবযবহার: ইউএনএইচয়সআর এর প্রয়তদবেদন 
শরণাথীদের উপর য়বয়িন্ন য়নযবাতন এবাং হিরায়নর ঘটনা উদল্লখ করা হদিদি, যার মদধয ধেবণ, 
শারীয়রক য়নযবাতন এবাং পায়রবায়রক সয়হাংসতা িািাও খােয বঞ্চনা, য়নয়ববচাদর আটক, এবাং 
য়নবন্ধনিুি হওিার সমসযা য়বরাজমান য়িল। ইউএনএইচয়সআর এর প্রয়তদবেদন বলা হি শরণাথীদের 
েটুি অয়ফয়সিাল কযাদম্প জানুিায়র শথদক জনু পযবর্ন্ সমদি শমাট ১৬৮টি শযৌন য়নপীিন এবাং 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/


য়লিগত ববেদমযর ঘটনা ঘদটদি, এরমদধয ১২৯টি পায়রবায়রক সয়হাংসতার ঘটনা এবাং ১৪টি ধেবদণর 
ঘটনা। জনু মাদস প্রকায়শত একটি আইওএম প্রয়তদবেদন বলা হদিদি অস্থািী কযাদম্প বসবাসরত 
শরায়হিাদের উপর পয়রচায়লত জয়রদপ শেখা শগদি শসখানকার জনসাংখযার ৫৩.৩ শতাাংশ য়বয়িন্ন 
ধরদনর সয়হাংসতার য়শকার হদিদি। এরমদধয ৫০.৫ শতাাংশ জায়নদিদি তারা শারীয়রক য়নযবাতদনর 
য়শকার হদিদি, ৬.৫ শতাাংশ জায়নদিদি তারা শযৌন য়নপীিদনর য়শকার হদিদি, ৩.৮ শতাাংশ বদলদি 
তারা মানয়সক য়নযবাতদনর য়শকার হদিদি, এবাং ২.৮ শতাাংশ োয়ব কদর শয তারা খােয বয়ঞ্চত 
হদিদি। বিদরর শশে নাগাে এই প্রয়তদবেন বতয়রর কাজ চলমান য়িল।  
 
জায়তসাংদঘর শরণাথী য়বেিক হাই কয়মশন (ইউএনএইচয়সআর) এবাং অনযানয মানবায়ধকার সাংস্থা 
শযগুদলা উদ্বাস্তু, শরণাথী, রাষ্ট্র পয়রচিহীন বযয়ি এবাং অনযানয অরয়ক্ষত শগাষ্ঠীদক য়নরাপত্তা ও 
সহািতা প্রোন কদর সরকার তাদেরদক পুদরাপুয়র সহদযায়গতা কদরয়ন। উোহরণস্বরূপ, সরকার 
ইউএনএইচয়সআরদক সকল অরয়ক্ষত শগাষ্ঠীর য়নকট প্রদবশায়ধকার শেিয়ন, য়বদশে কদর অয়নবয়ন্ধত 
শরায়হিা শগাষ্ঠীর কাদি যারা কক্সবাজাদর অবয়স্থত েটুি শরণাথী কযাদম্পর বাইদর য়বয়িন্ন োদম অথবা 
শহদর অবস্থান করদি। বিদরর শশে য়তন মাদস নতুনিাদব প্রচুর পয়রমাদণ শয শরায়হিা অনুপ্রদবশ 
ঘদটদি তাদের কাদি ইউএনএইচয়সআরদক অবাদধ প্রদবশায়ধকার শেওিা হিয়ন, যয়েও ইিারনযাশনাল 
অগবানাইদজশন ফর মাইদেশন (আইওএম)-শক শসবা প্রোদন অনুময়ত শেওিা হদিয়িল।  
 
য়বদেশ ভ্রমণ: য়বদরাধী রাজননয়তক েদলর য়কিু য়সয়নির শনতা অয়িদযাগ কদরন শয তাদের পাসদপাটব  
নবািন করদত অস্বািায়বক রকদমর শবয়শ সমি শলদগদি, এবাং আদরা অদনদক বদলন শয তারা 
য়বদেদশ যাওিার সমি য়বমানবেদর িাি শপদত শেয়র হদিদি অথবা অনযানয হিরায়নর য়শকার 
হদিদিন। কর্তৃ পক্ষ এমনয়ক য়বএনয়পর একজন প্রয়তয়নয়ধদক বাহরাইদন েলীি একটি কমবসভয়চদত 
শযাগোদনর জনয শেশ িািদত বাধা য়েদিদি, এবাং অনয একজনদক শপ্লইদন উঠার আদগ আটক করা 
হদিদি। আদরকজন য়বদরাধী েলীি শনতা হাইদকাদটব র হিদক্ষদপ প্রাি এক বির পর তার পাসদপাটব  
য়ফদর শপদিদিন।  
১৯৭১ সাদলর সদেহিাজন যুিাপরাধীদের উপর য়বদেশ ভ্রমদণর য়নদেধাজ্ঞা অবযাহত য়িল।  
 
এিািা বাাংলাদেদশর পয়লয়স অনুসাদর ইসরাদিদল ভ্রমদণর জনয এ শেদশর পাসদপাটব  ববধ নি। 
 
আভযিরীণভাদব বাস্তুচূযি মানুষ 
 
পাববতয চট্টোদম সামায়জক অয়স্থরতা এবাং আয়েবাসীদের শকানঠাসা কদর শফলার প্রদচিা অবযাহত 
য়িল। ১৯৭৩-১৯৯৭ সাল পযবর্ন্ চলমান সশস্ত্র সাংঘাদতর সমি সরকাদরর গতহীত নীয়তর কারদণ েীঘব 
শমিােী এ সমসযা সতয়ি হদিদি। সাংঘদেবর সমি সরকার সমিভ য়ম শথদক িভ য়মহীন বািায়লদের পাববতয 
চট্টোদম স্থানার্ন্র কদর যাদত পাববতয এলাকাি বািায়লরা সাংখযাগয়রষ্ঠতা লাি কদর। এর ফশল হাজার 
হাজার আয়েবাসী বাস্তুহারা হদি পদি।  
 
পাববতয চট্টোদম ইিারনালী য়ডসদপ্লইসড পাসবনস (আইয়ডয়প) বা আিযর্ন্রীণিাদব বাস্তুচভ যতদের সীয়মত 
শারীয়রক য়নরাপত্তা য়িল। আয়েবাসী সম্প্রোদির শনতারা োয়ব কদরন শয বাঙায়ল শসটলাররা 
বযাপকহাদর আয়েবাসীদের অয়ধকার লিন কদরদি। মাদেমদধয য়নরাপত্তা বায়হনীর সেসযরা শসটলারদের 



সহািতা কদরদি। 
পাববতয অঞ্চদল বাস্তুচভ যতরা আোলত এবাং আইদনর সহািতা পািয়ন। শেয়শ এবাং য়বদেশী য়বদশেজ্ঞদের 
য়নদি গঠিত পাববতয চট্টোম য়বেিক আর্ন্জব ায়তক কয়মশন (য়সএইচটি কয়মশন) পাববতয অঞ্চদল 
মানবায়ধকার য়নদি কাজ কদর। এই কয়মশদনর মদত, পযবাপ্ত তথয এবাং বাস্তুচভ যতদের সহািতার জনয 
আইনজীবীর অিাদবর কারদণ তাদের য়বচার পাওিার অয়ধকার কু্ষণ্ন হদচ্ছ। কয়মশদনর প্রয়তদবেদন 
আদরা বলা হি শয িুিা নাম বযবহাদরর মাধযদম, িীয়ত প্রেশবন ও শজার প্রদিাগ কদর, এবাং 
জায়লিায়ত ও সরকাদরর জয়ম অয়ধেহদণর সুদযাগ য়নদি শসটলাররা আয়েবাসীদের জয়ম েখল কদর 
য়নদিদি (শসকশন ৬ শেখনু)।  
 
আগস্ট মাদস সরকার য়সএইচটি িভ য়ম য়বদরাধ য়নষ্পয়ত্ত কয়মশন আইন সাংদশাধন কদর কয়মশদনর 
বযাপাদর য়সিার্ন্ শনিার শক্ষদে কয়মশদনর শচিারমযাদনর একক ক্ষমতা কয়মদি এদনদি এবাং সাংদশায়ধত 
আইদনর নীয়তমালাগুদলা পাববতয শায়র্ন্চুয়ির সাদথ সামিসযপভণৃ করা হদিদি। শায়র্ন্ চুয়িটি হদিয়িল 
সরকার এবাং পাববতয চট্টোম জনসাংহয়ত সয়ময়ত (য়পয়সদজএসএস) এর মদধয শযটি পাববতয চট্টোদমর 
আয়েবাসী ও উপজাতীি মানুদের প্রয়তয়নয়ধত্ব কদর এমন একটি রাজননয়তক েল। যয়েও কয়মশদনর 
আইদন সাংদশাধনী আনার পর পাববতয এলাকাি বািায়লদের য়কিু সাংগঠন সাধারণ ধমবঘট পালন কদর 
প্রয়তবাে জানাি, তারা বলদি শয এর ফদল শেদশর নাগয়রক য়হসাদব তাদের অয়ধকার কু্ষণ্ন হদিদি। 
তারা োয়ব কদরন শয কয়মশদন তাদের প্রয়তয়নয়ধ অর্ন্রৃু্ি করা শহাক। 
 
পাববতয এলাকাি বাস্তুচভ যতদের শমাট সাংখযা কত তা য়নদি য়বতদকব র অবসান হিয়ন। ২০০০ সাদল 
সরকাদরর একটি টাস্ক শফাসব অনুমান কদর শয আয়েবাসী এবাং অনায়েবাসী য়মদল শমাট বাস্তুচভ যত 
মানুদের সাংখযা ৫০০,০০০। য়কন্তু য়সএইচটি কয়মশদনর য়রদপাটব  অনুসাদর আয়েবাসী বাস্তুচভ যতদের সাংখযা 
৯০,০০০ এর য়কিু শবয়শ। প্রধানমন্ত্রী প্রয়তশ্রুয়ত শেন শয পাববতয চট্টোদমর বাস্তুচভ যতদের পুনেৃাসদনর 
জনয ওই অঞ্চদল িভ য়ম য়নদি শয য়বদরাধ রদিদি তা সমাধান করা হদব এবাং অবয়শি সাময়রক 
বায়হনীর কযাম্পগুদলা বন্ধ কদর শেিা হদব। য়কন্তু শসটলারদের বাস্তুচভ যত য়হসাদব য়চয়হ্নত করা য়নদি 
য়বতদকব র কারদণ বাস্তুচভ যতদের জনয শয টাস্ক শফাসব গঠন করা হদিদি তা কাজ করদত পাদরয়ন। 
কয়মশদনর য়রদপাদটব  বলা হি শয কর্তৃ পক্ষ একটি বডব ার গাডব  কযাম্প স্থাপন এবাং শসনাবায়হনীর জনয 
একটি য়বদনােনমভলক সুয়বধা বতয়রর জনয কয়তপি আয়েবাসী পয়রবারদক তাদের বসতয়িটা শথদক 
উদচ্ছে কদরদি। এ বির িভ য়ম য়নদি য়বদরাদধর শকান সমসযার সামাধান হিয়ন।  
 
শরণােীদের ধনরাপত্তা 
 
আগস্ট মাস পযবর্ন্ বামবা শথদক আসা ৩২,৯৬৭ জন য়নবয়ন্ধত শরায়হিা শরণাথী যারা কুতুপালাং এবাং 
নিাপািা নামক েটুি অনুদমায়েত শরণাথী কযাদম্প অবস্থান করদি তাদের সরকার এবাং 
ইউএনএইচয়সআর সাময়িক য়নরাপত্তা এবাং শমৌয়লক সুয়বধা প্রোন কদরদি।  
 
সরকার এবাং ইউএনএইচয়সআর-এর য়হসাব অনুযািী আনুমায়নক আদরা েইু শথদক পাাঁচ লাখ 
অয়নবয়ন্ধত শরায়হিা কযাদম্পর বাইদর য়বয়িন্ন োম এবাং শহদর বাস করদি। অয়ধকাাংশ অয়নবয়ন্ধত 
শরায়হিা কক্সবাজার শজলার শটকনাফ এবাং উয়খিা উপদজলার স্থানীি শলাকজদনর মাদে য়বয়িন্ন 



অনুদমােনহীন কযাদম্প বাস কদর। এর মদধয কুতুপালাং কযাদম্পর পাদশ স্থায়পত অস্থািী কুতুপালাং য়শয়বদর 
৩৫,০০০, শলো নামক একটি য়শয়বদর ১৫,০০০ এবাং শযামলাপুর য়শয়বদর ১০,০০০ জন অয়নবয়ন্ধত 
শরায়হিা য়িল। অদটাবর শথদক শুরু কদর আদরা ৩৪,০০০ এরও শবয়শ শরায়হিা অয়িবাসী বাাংলাদেদশ 
প্রদবশ কদরদি। তারা রাখাইন রাদজয সয়হাংসতা শথদক বাাঁচার জনয আশ্রি চাদচ্ছ।  
 
সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদির মাধযদম শরায়হিা য়বেিক জাতীি শকৌশলপে বািবািন অবযাহত 
শরবখশি। এই শকৌশলপদের মভল িিটি উপাোন হদচ্ছ: সীমার্ন্ বযবস্থাপনা, য়নরাপত্তা হুময়ক শমাকাদবলা, 
মানয়বক সহািতা প্রোন, বামবার সাদথ সম্পকব  সুেতঢ় করা, শরায়হিা সমসযার আিযর্ন্রীণ সমন্বি, এবাং 
অয়নবয়ন্ধত শরায়হিাদের জয়রপ করা।  
  
সরকার য়নজস্ব অথবািদন শম মাস শথদক িিটি শজলাি, শযখাদন অয়নবয়ন্ধত শরায়হিাদের সাংখযা 
সবদচদি শবয়শ, একটি জয়রপ শুরু কদরদি। সরকার বলদি এ জয়রপটি পয়রচালনা করা হদচ্ছ 
সদচতনতা বতয়িমভলক কাযবক্রদমর অাংশ য়হসাদব এবাং এর ফদল অয়নবয়ন্ধত শরায়হিাদের সুদযাগ সুয়বধা 
বািদব। সদচতনতা বতয়িমভলক এ কমবসভয়চর অনযানয মভল বাতব াগুদলা হদচ্ছ - জয়রপটি শস্বচ্ছাদসবীমভলক, 
এর মাধযদম কাউদক শরণাথী য়হসাদব আখযা শেিা হদব না এবাং এটি বযবহার কদর প্রতযাবাসদন বাধয 
করা হদব না। তদব এই জয়রপ অয়নবয়ন্ধত শরায়হিা জনদগাষ্ঠীর একটি অাংশ য়বদশে কদর শযসব 
য়শশুরা একজন শরায়হিা এবাং একজন বাাংলাদেয়শ বাবা-মার ঘদর জন্ম য়নদিদি তাদের উপর শকান 
ধরদনর প্রিাব শফলদব তা য়নদি য়কিু এনয়জও এবাং োতা শেশ উদদ্বগ প্রকাশ কদরদি। এ প্রয়ক্রিার 
মাধযদম যাদের গণনা করা হদব তাদেরদক ইনফরদমশন কাডব  বা তথয কাডব  শেিা হদব বদল 
জায়নদিদি সরকার যা তারা কততব পদক্ষর কাদি তাদের পয়রচদির প্রমাণ য়হসাদব বযবহার করদত 
পারদব। 
 
আশ্রি লাদির অয়ধকার: আইদন কাউদক এসাইলাম অথবা শরণাথী স্টযাটাস শেিার য়বধান শনই এবাং 
শরণাথী সুরক্ষার জনয সরকার আনুষ্ঠায়নক শকান বযবস্থাও শনিয়ন। বামবা শথদক আসা শরায়হিা 
শরণাথী যারা এরই মদধয এ শেদশ বসবাস করদি সরকার তাদের য়কিু সুয়বধা য়েদিদি। য়কন্তু 
অয়নবয়ন্ধত শরায়হিাদের, যাদেরদক সরকার অনবধ অথবননয়তক অয়িবাসী বদল শশ্রনীিুি বা অয়িয়হত 
কদর, তাদের শকান ধরদনর আশ্রি য়েদত কর্তৃ পক্ষ অস্বীকত য়ত জায়নদিদি। শয সমি শরায়হিারা 
য়নবয়ন্ধত এবাং েটুি অনুদমায়েত কযাদম্প থাকদি তাদেরদক সাময়িক সুরক্ষা এবাং শমৌয়লক সহািতা 
শেিার জনয সরকার ইউএনএইচয়সআরদক সহদযায়গতা কদরদি। যয়েও উশল্লখদযাগয পয়রমাণ সুরক্ষা 
সমসযার শকান সমাধান হিয়ন, জাতীি শকৌশলপে বািবািন করার মাধযদম অয়নবয়ন্ধত শরায়হিাদের 
মানয়বক সহািতা প্রোন অবযাহত য়িল। 
 
য়রফাউলদমি (শজারপভববক স্বদেদশ শফরত পাঠাদনা): বামবাি শরায়হিা জনদগাষ্ঠীর উপর চলমান েমন 
য়নয়পিন এবাং মানবায়ধকার লঙ্ঘদনর ফদল তারা য়নরাপদে এবাং শস্বচ্ছাি তাদের শেদশ য়ফরদত  
পারদি না। ইউএনএইচয়সআর এর মদত জানুিায়র এবাং শসদেম্বদরর মদধয বাাংলাদেশ কর্তৃ পক্ষ 
আনুমায়নক ৩৪৮৭ জন শরায়হিাদক শজারপভববক বামবাি শফরত পাঠিদিদি, শযখাদন ২০১৫ সাদল শমাট 
৪,৭১৯ জনদক শফরত পাঠাদনা হদিয়িল। ইউএনএইচয়সআর, যার উিি শেদশই মাঠ পযবাদি উপয়স্থয়ত 
রদিদি, এর মদত শফরত পাঠাদনা অদনদকই সম্ভবত শরণাথী য়হসাদব আশ্রি এবাং সুরক্ষা পাওিার 



শযৌয়িক োয়ব রাদখ। এই য়বতািন সবেও েদুেদশর সীমানা য়িল অরয়ক্ষত। ইউএনএইচয়সআর বলদি 
শয বযবসা-বায়ণজয, শচারাচালান এবাং অনবধ অয়িবাসদনর জন্য এক শেশ শথদক আদরক শেদশ 
অনুপ্রদবশর ঘটনা য়িল য়নতযননঙ্ঘময়ত্তক। শরায়হিা ইসুযদত একটি স্থািী সমাধাদনর জনয বাাংলাদেশ 
সরকার য়বয়িন্ন কূটননয়তক উদেযাগ েহণ কদরদি, এমনয়ক প্রধানমন্ত্রী শশখ হায়সনা এ প্রয়ক্রিার সাদথ 
য়মিানমাদরর শনেী অাং সান সু য়চদক জয়িত কদরদিন, য়কন্তু তা সদেও য়দ্ব-পায়ক্ষক সহদযায়গতা বতয়ি 
পািয়ন।  
 
চলাবফরার স্বাধীনতা: শরণাথীদের স্বাধীনিাদব চলাদফরাি বাধায়নদেধ য়িল। আইন অনুসাদর 
শরণাথীদের অয়ফয়সিাল েটুি কযাদম্পর বাইদর যাওিার অনুময়ত শনই। শরায়হিারা অনুদমােনহীনিাদব 
চলাদফরা করদল, যার মদধয আদি অনবধিাদব শেদশ প্রদবশ করদল অথবা শেশ তযাগ করদল, পুয়লশ 
তাদেরদক শায়ি য়হসাদব আটদক রাখদত পাদর।  
 
চাকয়র: সরকার শরায়হিাদের চাকয়র অথবা স্থানীিিাদব শকান ধরদনর কাদজর সাদথ যুি হওিার 
অনুময়ত শেিয়ন। শরণাথী য়শয়বদরর বাইদর তাদের চলাদফরার উপর য়নদেধাজ্ঞা থাকা সদেও য়কিু 
শরণাথী অনবধিাদব অনানুষ্ঠায়নক শসটদর কাজ কদরদি শযমন য়রকশাচালক এবাং য়েনমজরু 
য়হসাদব। অয়নবয়ন্ধত শরায়হিারাও অনবধিাদব কাজ কদরদি, অয়ধকাাংশ শক্ষদেই য়েনমজরু য়হসাদব।  
 
শমৌয়লক শসবা প্রায়প্ত: ইউএনএইচয়সআর এর সাদথ শযৌথিাদব কাজ কদর সরকার অনুদমায়েত শরণাথী 
য়শয়বদরর য়কিু শসবা শযমন সযায়নদটশন, পুয়ি এবাং আশ্রি বযবস্থার মান উন্নিন করার প্রদচিা 
অবযাহত শরদখদি। এই শসবাগুদলার মান সম্প্রয়ত নযেনতম আর্ন্জব ায়তক মাদনর য়নদচ চদল এদসয়িল। 
য়কিু শমৌয়লক চায়হো পভরণ করা হিয়ন। জনাকীণব শরায়হিা য়শয়বরগুদলাদত জনসাংখযার ঘনত্ব শহর 
এলাকার বয়ির সমান। ইউএনএইচয়সআর এবাং য়বশ্ববযাাংদকর খােয কমবসভয়চর ২০১৪ সাদলর একটি 
জয়রদপ বলা হি শয শরায়হিা শরণাথী য়শয়বদর য়শশুর অপুয়ি (বিদসর তুলনাি কম উচ্চতা এবাং 
কম ওজনজয়নত সমসযা) সারাদেদশর তুলনাি শবয়শ যা য়বশ্ব স্বাস্থয সাংস্থার জরুরী অবস্থার 
মাপকাঠি অয়তক্রম কদরদি।    
 
২০১০ সাদল সারা শেদশ সাববজনীন য়শক্ষা অিম শশ্রণী পযবর্ন্ বাধযতামভলক করা হি য়কন্তু শরণাথী 
য়শয়বদর সপ্তম শশ্রণী পযবর্ন্ পিার সুদযাগ য়িল, যয়েও আদগর বিরগুদলাদত এ সুদযাগ য়িল পঞ্চম শশ্রণী 
পযবর্ন্। কযাদম্পর বাইদর অবয়স্থত শরায়হিাদের অনানুষ্ঠায়নক য়শক্ষা প্রোদনর জনে সরকার য়কিু 
আর্ন্জব ায়তক এনয়জওদক অনুময়ত য়েদিদি, এবাং প্রাি ১০,০০০ িাদের অাংশেহদণর মাধযদম এ য়শক্ষা 
কাযবক্রম শুরু হদিদি। সরকায়র কর্তৃ পক্ষ শরণাথীদেরদক কযাদম্পর বাইদর সু্কদল িয়তব হওিার অনুময়ত 
শেিয়ন, যয়েও য়কিু শরণাথী বাইদরর সু্কদল িয়তব হদিদি। 
 
সরকায়র কর্তৃ পক্ষ য়নবয়ন্ধত এবাং অয়নবয়ন্ধত শরায়হিাদের সরকায়র স্বাস্থয শকদন্দ্র ববধিাদব এবাং 
য়নিয়মতিাদব য়চয়কৎসা শনিার সুদযাগ শেিয়ন। বরাং ইউএনএইচয়সআর এবাং য়কিু এনয়জও অনুদমায়েত 
কযাম্প েটুিদত য়নবয়ন্ধত শরায়হিাদের প্রাথয়মক স্বাস্থযদসবা প্রোন কদর। অনযয়েদক মাইদেশদনর জনে 
আর্ন্জব ায়তক সাংগঠন আইওএম অস্থািী কযাম্পগুদলাদত বসবাসকারী অয়নবয়ন্ধত শরায়হিাদের স্বাস্থয শসবা 



শেি। কযাদম্পর বাইদর য়নবয়ন্ধত ও অয়নবয়ন্ধত শরায়হিাদের এবাং স্থানীি জনগণদক মানয়বক সহািতা 
প্রোন করয়িল এমন য়কিু এনয়জওর কাযবক্রম সরকার সীয়মত কদর শেি। তাদেরদক কযাদম্পর বাইদর 
কাজ করদত শেিা হিয়ন। এর ফদল অয়নবয়ন্ধত জনদগাষ্ঠীর শমৌয়লক স্বাস্থয শসবা এবাং অনযানয শসবা 
লাদির পথ সাংকুয়চত হদি পদি।  
 
চারটি আর্ন্জব ায়তক এনয়জও অয়নবয়ন্ধত শরায়হিা এবাং স্থানীি েয়রদ্র জনদগাষ্ঠীদক শমৌয়লক শসবা প্রোন কদর। 
অনযানয এনয়জওর মত তারাও এনয়জও য়বেিক বুযদরার সাদথ কাজ করদত য়গদি সমসযার সম্মুখীন হদিদি। 
য়কিু এনয়জও জায়নদিদি শয তারা শরায়হিাদের য়নদি কাজ করদত য়গদি প্রকদল্পর অনুদমােন শপদত য়তন শথদক 

চার মাস শেয়র হদিদি কারণ তাদেরদক স্থানীি এবাং জাতীি পযবাদির সরকায়র কমবকতব াদের মদধয সমন্বি সাধন 

করদত হদিদি।  
  

য়নবয়ন্ধত শরণাথীদের আনুষ্ঠায়নক আইয়ন শসবা প্রায়প্তর শকান উপাি য়িল না। যয়েও তারা কযাদম্প য়নযুি 

কমবকতব াদের কাদি তাদের অয়িদযাগ জানাদত পারত এবাং তারা শযদকান ধরদনর য়বদরাধ মীমাাংস্া করত। 
অয়নবয়ন্ধত জনদগাষ্ঠীর শকান আইয়ন সুরক্ষা য়িল না এবাং তাদেরদক প্রািই শেপ্তার করা হত কারণ সরকাদরর 

শচাদখ তারা অনবধ অথবননয়তক অয়িবাসী। শরায়হিারা মাদেমদধয য়নরাপত্তা বায়হনী কর্তৃক হিরায়নর য়শকার 

হদিদি কারণ সরকার এবাং পাববতয চট্টোদমর য়বয়িন্ন আঙ্ঘিবাসী সাংগঠন মদন কদর শয শরায়হিারা বা শরায়হিা 
সয়লডায়রটি ইউয়নিন (আরএসও) বাাংলাদেদশর েয়ক্ষণ-পভেৃ অাংদশ বহু সন্ত্রাসী ঘটনা এবাং জয়ি হামলার জনয 
োিী। উোহরণস্বরূপ, ১৩ শম নিাপািা অয়ফয়সিাল কযাদম্পর কাদি য়নরাপত্তা বায়হনীর উপর হামলার পর 

কর্তৃ পক্ষ একজন এনয়জও কমীসহ পাাঁচজন শরায়হিা শরণাথীদক আটক কদর য়জজ্ঞাসাবাে কদর।  
 
রাষ্ট্রপধরচয়হীন মনুষ 
 
বাাংলাদেদশ শরায়হিারা আইনত রাষ্ট্রপয়রচিহীন। সরকার এবাং ইউএনএইচয়সআর এর য়হসাব অনুযািী 
আনুমায়নক েইু শথদক পাাঁচ লাখ অয়নবয়ন্ধত শরায়হিা বাাংলাদেদশ বাস করদি। তারা শকানিাদবই এ 
শেদশর নাগয়রকত্ব পাওিার অয়ধকার রাদখ না, শহাক জন্মগতিাদব অথবা স্থানীি নাগয়রদকর সাদথ 
য়ববাহ বন্ধদন আবি হওিার মাধযদম।    
 
সসকশন ৩. রাজবনধিক প্রধিয়ায় অাংশেহদনর স্বািীনিা  
 
সাংয়বধান নাগয়রকদক অবাধ ও সুষু্ঠ য়নববাচদনর মাধযদম তাদের সরকার য়নববাচদনর অয়ধকার য়েদিদি। 
এদত বলা হদিদি য়নববাচন য়নয়েবি সমি অর্ন্র অর্ন্র অনুয়ষ্ঠত হদব এবাং এটি হদব সাববজনীন এবাং 
সমান শিাটায়ধকাদরর য়িয়ত্তদত। য়কন্তু শিাদট কারচুয়প এবাং য়বদরাধী েদলর বজব দনর কারদণ সম্প্রয়ত 
অনুয়ষ্ঠত হওিা য়নববাচনগুদলা য়িল প্রশ্নয়বি। স্বাধীনিাদব মত প্রকাশ করা এবাং সমাদবশ করার উপর 
সরকার য়বয়ধয়নদেধ আদরাপ করাি য়বদরাধী রাজননয়তক েলগুদলার গণতায়ন্ত্রক অয়ধকার চচব ার পথ 
সীয়মত হদি পদি।  



 
ধনববাচন এবাং রাজবনধিক অাংশেহণ 
 
সাম্প্রয়তক য়নববাচন: ২০১৪ সাদলর জানুিায়র মাদস অনুয়ষ্ঠত হওিা য়নববাচন প্রধান য়বদরাধী েল 
বজব ন করাি অদধবদকরও শবয়শ আসদন শকান প্রয়তদ্বয়িতা হিয়ন এবাং আদরা অদনক আসদন শুধু 
নাদমমাে প্রয়তদ্বয়িতা হদিদি। এর ফদল অথবপভণবিাদব পিদের প্রাথী য়নববাচদনর শক্ষদে শিাটারদের 
সুদযাগ সীয়মত হদি পদি। এ য়নববাচদনর মাধযদম প্রধানমন্ত্রী শশখ হায়সনা এবাং ক্ষমতাসীন আওিামী 
লীগ ৩০০ আসদনর মদধয ২৩৫টিদত জি লাি কদর ক্ষমতাি বহাল থাদক। য়নববাচন বজব ন করাি 
নবগঠিত সাংসদে য়বএনয়পর শকান আসন শনই। আনুষ্ঠায়নক য়বদরাধী েল জাতীি পাটিব  য়নববাচদন 
৩৬ আসদন জি লাি কদর এবাং এটি য়িল ক্ষমতাসীন শজাদটরই একটি অাংশ। অবয়শি 
আসনগুদলার অয়ধকাাংশদতই শয েলগুদলা আওিামী লীগদক সমথবন য়েদিদি তারাই জিী হদিদি। 
শশখ হায়সনার মন্ত্রীসিাি তার শজাদটর অনযানয েলগুদলারও প্রয়তয়নয়ধত্ব রদিদি। অয়ধকাাংশ 
আর্ন্জব ায়তক পযবদবক্ষক সাংস্থার মদত এই য়নববাচন য়িল ত্রুটিপভণব।  
 
২০১৬ সাদলর শম এবাং জনু মাদস িি ধাদপ অনুয়ষ্ঠত ইউয়নিন পয়রেে য়নববাচনদক শকন্দ্র কদর 
সয়হাংসতাি ১২৬ জদনরও শবয়শ য়নহত হি এবাং প্রাি ৯,০০০ জন আহত হি। য়বদরাধী রাজননয়তক 
েলগুদলা এবাং স্বাধীন পযবদবক্ষকরা য়নববাচন কয়মশদনর য়বশ্বাসদযাগযতা য়নদি প্রশ্ন তুদল। অদটাবর মাদস 
আওিামী লীদগর সাধারণ সম্পােক একটি স্বাধীন য়নববাচন কয়মশন গঠন য়নদি য়বএনয়পর সাদথ 
সাংলাদপর সম্ভাবনা নাকচ কদর শেন। স্থানীি য়নববাচন য়নদি উঠা অয়িদযাগগুদলার শকানটির বযাপাদর 
তের্ন্ না করার কারদণ ২৯ নদিম্বর উচ্চ আোলদতর কাদি ক্ষমা চাি য়নববাচন কয়মশন। এ শথদক 
প্রতীিমান হি শয য়নববাচন কয়মশদনর স্বাধীনতার যদথি ঘাটয়ত আদি।  
 
রাজননয়তক েল এবাং রাজননয়তক অাংশেহণ: সরকার আইন-প্রদিাগকারী সাংস্থাদক বযবহার কদর 
য়বএনয়প শচিারপাসবন খাদলো য়জিা এবাং য়সয়নির িাইস শচিারমযান তাদরক রহমানসহ য়বদরাধী 
েলীি শনতাদের য়বরুদি শেওিানী এবাং শফৌজোয়র মামলা োদির কয়রদিদি। পুয়লদশর হিরায়নর 
কারদণ জামািাত শনতারা জনসম্মুদখ আদসয়ন, এিািা সাম্প্রয়ত জয়ি হামলা শবদি যাওিার জনয 
সরকার েলটির শনতাকমীদের োিী কদরদি। শযসব গণমাধযম প্রয়তষ্ঠান সরকার এবাং আওিামী 
লীদগর সমাদলাচনা কদরদি শসগুদলাদক সরকাদরর পক্ষ শথদক িীয়ত প্রেশবন করা হদিদি, মামলা োদির 
করা হদিদি এবাং য়কিু প্রয়তষ্ঠান শজারপভববক বন্ধ কদর শেওিা হদিদি। আওিামী লীদগর 
অিসাংগঠনগুদলা, শযমন এটির িাে সাংগঠন শেদশর য়বয়িন্ন জািগাি সয়হাংসতা ঘটিদিদি এবাং োস 
সতয়ি কদরদি। য়বদরাধী রাজননয়তক েলগুদলাদকও তারা েমন-পীিন কদরদি বদল অয়িদযাগ পাওিা 
শগদি। 
 
য়কিু য়কিু শক্ষদে সরকার য়বদরাধী েদলর জনসিা করার শক্ষদে হিদক্ষপ কদরদি এবাং তাদের 
রাজননয়তক কমবসভয়চ সম্প্রচাদরর ওপর য়বয়ধয়নদেধ আদরাপ কদর। সুপ্রীম শকাদটব র ২০১২ সাদলর একটি 
রাদি জামািাদতর য়নবন্ধন বায়তল করা হদিদি এবাং এ রাদির য়বরুদি েলটির করা একটি আয়পল 



বির শশে নাগাে প্রয়ক্রিাধীন য়িল। এয়েদক সরকার নতুন একটি খসিা আইন য়নদি কাজ করদি 
যার আওতাি শয েলগুদলা যুিাপরাধ কদরদি তাদের য়নবন্ধন বায়তল করা হদব।  
 
নারী এবাং সাংখযালঘুদের অাংশেহণ: সাংখযালঘুদের জনয সাংসেীি আসন সাংরয়ক্ষত রাখার শকান য়বধান 
শনই। য়কন্তু সাংসদের ৩৫০টি আসদনর মদধয ৫০টি আসন নারীদের জনয সাংরয়ক্ষত আদি। তদব এ 
৫০টি সাংরয়ক্ষত আসদন নারীদের য়নযুি করা হি এবাং তারা শিাটারদের দ্বারা সরাসয়র য়নববায়চত 
নন।  
 
সসকশন ৪. সরকাধর অধেদস েনুীধি এবাং স্বচ্ছিার অভাব 
 
সরকায়র কমবকতব ারা েনুীয়ত করদল আইদন তাদের য়বরুদি অপরাধমভলক শায়ি প্রোদনর জনয বলা 
হদিদি; য়কন্তু সরকার এই আইন কাযবকরিাদব বািবািন কদরয়ন। কমবকতব ারা য়নিয়মতিাদব 
েনুীয়তর আশ্রি য়নদিদিন য়কন্তু তাদের য়বরুদি শকান আইয়ন বযবস্থা শনিা হিয়ন। মানবায়ধকার 
সাংস্থা, গণমাধযম, েনুীয়ত েমন কয়মশন (েেুক) এবাং অনযানয প্রয়তষ্ঠান সরকাদরর েনুীয়তর 
বযাপাদর য়রদপাটব  কদরদি।  
 
য়বচার বযবস্থাি েনুীয়ত মারাত্মক একটি সমসযা য়হসাদব য়বরাজমান য়িল যার ফদল য়বচার প্রয়ক্রিা 
য়বলয়ম্বত হদিদি। এবাং এই েীঘবসভঙ্ঘত্রতার সুদযাদগ প্রতযক্ষেশীদক তার মত পাটাদত প্রদরায়চত করা 
হদিদি এবাং িুিদিাগীদক িীয়ত প্রেশবন করা হদিদি। য়বচার য়বিাদগর েতশযমান রাজনীঙ্ঘর্করণ 
য়নদি জনঅসদর্ন্াদের ইয়িত পাওিা শগদি মানবায়ধকার সাংস্থা এবাং েনুীয়ত েমদন ওিাচডগ য়হসাদব 
কাজ কদর এমন প্রয়তষ্ঠানগুদলার একায়ধক প্রয়তদবেদন। সরকার য়বচার য়বিাগদক রাজননয়তক 
চাদপর মদধয বরশখদি (শসকশন ১.গ শেখুন) এবাং য়বদরাধী েদলর শনতাদের য়বরুদি োদির করা 
মামলার য়বচার প্রয়ক্রিা অয়নিয়মতিাদব এয়গদিদি।  
 
 
েনুীয়ত: নাগয়রক সমাদজর অদনদকই অয়িদযাগ কদরন শয সরকার েনুীয়ত শমাকাদবলাি কদঠার য়িল 
না। তারা আদরা বদলন শয সরকার রাজননয়তক উদেশযপ্রদণায়েত মামলার কাদজ েেুকদক বযবহার 
কদরদি। েেুদকর আইদন ২০১৩ সাদলর একটি সাংদশাধনীর মাধযদম সরকাদরর আগাম অনুময়ত িািা 
সরকায়র কমবকতব াদের য়বরুদি সাংস্থাটির মামলা করার ক্ষমতা বায়তল করা হদিদি। েেুক জায়নদিদি 
শয তাদের মামলাি সাজার হার শবদিদি। এ বির েেুদকর মামলাি সাজার হার য়িল ৩২ শতাাংশ, 
যা গত বিদরর শচদি ১০ শতাাংশ শবয়শ। উচ্চ এবাং য়নম্ন উিি পযবাদির য়কিু সরকায়র কমবকতব ার 
য়বরুদি েেুক মামলা চায়লদি শগদি। যয়েও প্রচুর মামলা জশম আদি। ২০১৫ সাল পযবর্ন্ েেুদকর 
৩,০৯৭টি মামলা েুদল য়িল, এবাং এর বাইদর ২০১৬ সাদলর নদিম্বর পযবর্ন্ প্রয়তষ্ঠানটি ২৬৬টি 
নতুন মামলা োদির কদরদি।  
 



গতহািন ও গণপভতব মন্ত্রী শমাশাররফ শহাদসদনর য়বরুদি অনবধিাদব য়তন শকাটি টাকা (৩৮৩,০০০ 
ডলার) অজব দনর অয়িদযাদগ ২০০৭ সাদল করা একটি মামলা চায়লদি যাদচ্ছ েেুক। উচ্চ আোলত 
জলুাই মাদস েেুকদক এই মামলার তের্ন্ কাজ চায়লদি য়নদত অনুময়ত শেি এবাং শমাশাররফ শহাদসনদক 
য়নম্ন আোলদত আত্মসমপবদণর য়নদেবশ শেি। অদটাবর মাদস শমাশাররফ গণমাধযমদক বদলন শয েেুক 
সমসযাি পিদব যয়ে এটি রাজধানী উন্নিন কর্তৃ পক্ে বা রাজউদকর ঊধ্ববতন ে’ুজন কমবকতব ার 
য়বরুদি োদির করা মামলার তের্ন্ চায়লদি যাি।  
 
এিািা েেুক কক্সবাজার শজলার একটি আসদনর এময়প আব্দুর রহমান বয়ের য়বরুদি অনবধিাদব 
সম্পে অজব দনর অয়িদযাদগ মামলা চায়লদি শগদি। শেপ্তাদরর পর শস জায়মদন মুয়ি পাি। মানব 
পাচার এবাং মােক শচারাকারবারসহ আদরা য়বয়িন্ন অয়িদযাদগ বয়ের য়বরুদি অর্ন্ত ২৩টি মামলা 
োদির করা হদিদি। এিািা জলুাই মাদস শস কয়থত একটি সন্ত্রাসী শগাষ্ঠীর সাদথ একজন শসৌয়ে 
নাগয়রদকর মধযকার একটি য়মটিাংদি শযাগ শেি যা য়বয়জয়ব পি কদর শেি। ২ নদিম্বর ঢাকার 
একটি আোলত সম্পদের তথয শগাপদনর অয়িদযাদগ বয়েদক েইু বিদরর কারােি শেি, েশ লক্ষ 
টাকা জয়রমানা কদর এবাং তাদক কারাগাদর পাঠাি। যয়েও এই রাদির য়বরুদি বয়ে উচ্চ আোলদত 
আয়পল কদর এবাং আোলত তাদক জায়মদন মুয়ি শেি।  
 
য়কিু য়কিু শক্ষদে সরকার েেুকদক রাজননয়তক হায়তিার য়হসাদব বযবহার কদরদি। জলুাই মাদস উচ্চ 
আোলত য়বএনয়পর য়সয়নির িাইস শপ্রয়সদডি তাদরক রহমানদক অথব পাচাদরর মামলাি শোেী সাবযি 
কদর। তার য়বরুদি েেুদকর করা এই মামলাটি য়নম্ন আোলত খায়রজ কদর য়েদিয়িল। য়কন্তু েেুক 
আয়পল করদল উচ্চ আোলত তাদরক রহমানদক শোেী সাবযি কদর সাত বির কারােি শেি এবাং 
ে’ুশ শকাটি টাকা (যা ২.৫ য়ময়লিন ডলাদরর শচদিও শবয়শ) জয়রমানা কদর। এিািা তাদরদকর 
য়বরুদি ২০০৭ এবাং ২০০৮ সাদল করা েটুি কর ফাাঁয়ক মামলা এবাং য়তনটি চাাঁোবায়জ মামলার 
য়বচার কাজ শুরু করার জনয কর্তৃ পক্ষদক য়নদেবশ শেি উচ্চ আোলত।  
 
সরকার পুয়লদশর বযাপক েনুীয়ত শঠকাদত য়বয়িন্ন পেদক্ষপ য়নদিদি। েনুীয়ত শমাকায়বলাি ও আরও 
শয়িশালী পুয়লশ বায়হনী গঠদন পুয়লদশর মহাপয়রেশবক পুয়লশ সেসযদের প্রয়শক্ষণ শেিা অবযাহত 
শরদখদিন। এ বির প্রকায়শত এয়শিা ফাউদিশদনর একটি প্রয়তদবেদন শেখা যাি পুয়লদশর প্রয়ত 
জনগদণর আস্থা অনয শযদকান সরকায়র প্রয়তষ্ঠাদনর শচদি কম। জয়রদপ অাংশ শনওিা ৪৫ শতাাংশ 
উত্তরোতা য়বশ্বাস কদরন শয পুয়লদশর সততা কম, অথবা খুবই কম। 
 
জনু মাদস প্রকায়শত ট্রান্সপাদরয়ন্স ইিারনযাশনাল বাাংলাদেশ (টিআইয়ব)’র একটি জয়রপ প্রয়তদবেদন 
বলা হি, ২০১৫ সাদল ৫৮ শতাাংশ পয়রবারদক য়বয়িন্ন শসবা খাদত ৮,৮০০ শকাটি টাকারও শবয়শ 
(১.১ য়বয়লিন ডলার) ঘুে য়েদত হদিদি। টিআইয়বর মদত সবদচদি শবয়শ েনুীয়তেস্থ শসবাখাতগুদলা 
হদচ্ছ পাসদপাটব  শসবা, আইন-শতঙ্খলা রক্ষাকারী সাংস্থা, য়শক্ষা, য়বআরটিএ, এবাং িভ য়ম প্রসাশন। 
 
সম্পদের য়হসাব প্রকাশ: আইন অনুসাদর সাংসে য়নববাচদনর প্রাথীদেরদক তাদের বযয়িগত সম্পদের 
য়ববরণ য়নববাচন কয়মশদন জমা য়েদত হি। জ্ঞাত আি বয়হিভব তিাদব য়বপুল পয়রমাণ সম্পদের মায়লক 
হওিাি য়কিু রাজনীয়তয়বদের য়বরুদি েেুক তের্ন্ শুরু কদর, য়কন্তু পরবতীদত যখন ওই 



রাজননয়তকরা োয়ব কদরন শয তারা তাদের সম্পদের য়হসাব য়ববরণীদত িুল কদরদিন তখন েেুক 
তাদের য়বরুদি তের্ন্ প্রতযাহার কদর শনি।  
 
জনগদণর তথয পাওিার অয়ধকার:  আইন অনুসাদর জনগণ সরকাদরর য়বয়িন্ন অয়ফদসর তথয 
জানার অয়ধকার রাদখ, য়কন্তু এই আইন য়িল অকাযবকর। এই আইন বািবািদনর োয়িত্ব তথয 
কয়মশদনর। কয়মশন য়কিু বযয়তক্রম বযায়তদরদক শযমন জাতীি য়নরাপত্তার সাদথ সাংয়িি এমন তথয 
িািা বায়ক সব তথয প্রোন বাধযতামভলক কদর। যয়েও তথযেহীতাদক তথযলাদির জনয 
পিয়তগতিাদব আদবেন করদত হদব এবাং নযেনতম একটি য়ফ য়েদত হদব। শকান কমবকতব া তথয য়েদত 
অস্বীকত য়ত জানাদল কয়মশন তার য়বরুদি সমন জায়র করদত পারদব এবাং শপথপভববক শমৌঙ্ঘখক বা 
য়লয়খত প্রমাণ হায়জর করদত বাধয করদত পারদব। পযবদবক্ষকরা বলদিন শয জনগণদনর য়বরাট একটি 
অাংশ এ আইদনর বযাপাদর এখদনা সদচতন না হওিাি তথযপ্রায়প্তর যাবতীি পিয়ত অনুসরদণ তাদের 
সক্ষমতা য়িল সীয়মত। যার ফদল কয়মশন এ বির এ আইদনর আওতাি অল্প য়কিু সাংখযক মামলা 
োদির করদত শপদরদি। কয়মশন জনসদচতনতামভলক কমবসভয়চ পয়রচালনা কদরদি এবাং সরকায়র 
কমকব তব াদের জনয প্রয়শক্ষদণর আদিাজন কদরদি যাদত তারা এই আইন কাযবকদর উৎসাহী হি।  
 
সসকশন ৫. আিজব াধিক সাংগঠন এবাং সবসরকাধর সাংস্থা কিৃব ক মানবাধিকার লঙ্ঘনজধনি 
অধভদযাদগর িেদির বযাপাদর সরকাধর েধৃিভধি 
 
শেশীি ও আর্ন্জব ায়তক অদনক মানবায়ধকার সাংস্থা সাধারণত স্বাধীনিাদব কাজ কদরদি এবাং তারা 
মানবায়ধকার ইসুযগুদলার বযাপাদর তের্ন্ কদরদি এবাং প্রয়তদবেন প্রকাশ কদরদি। যয়েও মানবায়ধকার 
সাংস্থাগুদলা প্রািই সরকাদরর তীব্র সমাদলাচনা কদরদি, তারা য়নদজরাই এক ধরদনর স্ব-আদরায়পত 
শসন্সরশীদপর মদধয য়িল।  
 
পযবদবক্ষকরা জায়নদিদিন শয এক ধরদনর “িদির সাংস্কত য়ত”্য়বরাজমান থাকাি সুশীল সমাদজর শয়ি 
হ্রাস শপদিদি, চরমপন্থীদের তৎপরতা শবদি শগদি এবাং ক্ষমতাসীন েদলর ক্ষমতা আদরা পাকাদপাি 
হদিদি। সরকাদরর নীয়তর সমাদলাচনা করাি এমনয়ক ক্ষমতাসীন েদলর সাদথ সাংয়িি নাগয়রক 
সমাদজর শনতাদেরদকও য়নরাপত্তা বায়হনী শেফতাদরর িি শেয়খদিদি বদল অয়িদযাগ পাওিা শগদি।  
 
মানবায়ধকার সাংস্থা অয়ধকাদরর অথবািদনর পথ সাংকুয়চত কদর য়েদিদি সরকার এবাং শসইসাদথ 
প্রয়তষ্ঠানটির কাযবক্রদম য়বয়ধয়নদেধ আদরাপ করা হদিদি। সাংস্থাটি ২০১৩ সাদল অয়ধকার য়রদপাটব  নাদম 
একটি প্রয়তদবেন প্রকাশ করার পর শথদক সরকাদরর কাদি চকু্ষশভল হদিদি। যয়েও অদনক য়নরদপক্ষ 
পযবদবক্ষদকর মদত অয়ধকাদরর ওই প্রয়তদবেদন শহফাজত-ই-ইসলামীর রয্ালীদত সরকাদরর শয়ি 
প্রদিাগদক অয়তরয়িতিাদব উপস্থাপন করা হদিদি। প্রয়তদবেনটিদত ওই ঘটনাি য়নহদতর শয সাংখযা 
শেওিা হদিদি তা সরকাদরর য়হসাব এবাং অনযানয য়নরদপক্ষ য়হসাদবর তুলনাি অদনক শবয়শ। যয়েও 
েেুক অয়ধকাদরর য়বরুদি োদির করা একটি মামলা জনু মাদস প্রতযাহার কদর য়নদিদি, অয়ধকাদরর 
প্রয়তয়নয়ধরা অয়িদযাগ কদর শয সরকায়র কমবকতব া এবাং আইন প্রদিাগকারী সাংস্থার সেসযরা তাদেরদক 
প্রয়তয়নিত হিরায়ন কদর যাদচ্ছ, এমনয়ক তারা শকান কমবসভয়চ হাদত য়নদল তা পি কদর শেিা হদচ্ছ। 
অয়ধকার বলদি শয তাদের আয়থবক খাত তের্ন্ করা হদচ্ছ, এমনয়ক তাদেরদক শেওিা ইউদরায়পিান 



ইউয়নিদনর একটি ফাি আটদক য়েদিদি সরকাদরর এনয়জও য়বেিক বুযদরা। সরকাদরর এ ধরদনর 
হিদক্ষপদক হিরায়ন য়হসাদব মদন করদি সাংস্থাটি। অয়ধকার-এ কমবরত স্টাফরা এবাং তাদের 
পয়রবাদরর সেসযরাও য়বয়িন্ন হিরায়নর য়শকার হদচ্ছন বদল অয়িদযাগ কদরদিন। তারা বদলন 
য়নরাপত্তা বায়হনীর সেসযরা তাদের শটয়লদফান কল, ই-শমইল এবাং তাদের গয়তয়বয়ধ সবসমি 
নজরোয়র করদি।  
 
সরকাদরর য়নদেবশনা অনুসাদর ধমীি প্রয়তষ্ঠানসহ সব এনয়জওদক সমাজকলযাণ মন্ত্রণালদির অধীদন 
য়নবন্ধন করদত হি। শেয়শ য়বদেশী শয এনয়জওগুদলা য়বয়িন্ন েশবকাতর য়বেি শযমন ধমব, 
মানবায়ধকার, আয়েবাসী জনদগাষ্ঠী, এলয়জয়বটিআই সম্প্রোি, শরায়হিা শরণাথী, এবাং শ্রয়মক অয়ধকার 
য়নদি কাজ কদর শসগুদলা আনুষ্ঠায়নক ও অনানুষ্ঠায়নক সরকায়র প্রয়তবন্ধকতার সম্মুখীন হদিদি। জলুাই 
মাদস সমাজকলযাণ প্রয়তমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহদমে জাতীি সাংসদে বদলন শয শযসব এনয়জও “রাষ্ট্র-
য়বদরাধী কাযবক্রদম”্ জয়িত শসগুদলার য়বরুদি তার মন্ত্রণালি তের্ন্ করদব এবাং য়নবন্ধন বায়তল 
করদব।  
 
শরায়হিা শরণাথী এবাং শ্রম অয়ধকার য়নদি কাজ কদর এমন আর্ন্জব ায়তক এনয়জওগুদলা জায়নদিদি শয 
সরকার শয কদঠার প্রশাসয়নক নীয়তমালা আদরাপ কদরদি শসগুদলা পভরণ করদত তারা য়হময়শম খাদচ্ছ। 
তাদের মদধয য়কিু সাংস্থা োয়ব কদর শয শগাদিো সাংস্থার শলাকজন তাদেরদক নজরোয়র করদি। 
প্রদজট য়নবন্ধদন শেয়র, কাজ বন্ধ করদত য়চঠি এবাং য়িসা প্রতযাখাদনর মাধযদম সরকার মাদেমদধয 
য়বদেশী এনয়জওগুদলার কাদজ প্রয়তবন্ধকতা  সতয়ি কদরদি। নাগয়রক সমাদজর অদনক প্রয়তয়নয়ধ োয়ব 
কদরন শয জাতীি রাজস্ব শবাডব  ঘনঘন অয়ডট পয়রচালনা কদরদি। এনয়জওগুদলার সমাদলাচনার জবাব 
সরকার য়ময়ডিার মাধযদম য়েদিদি, মাদেমদধয িীয়তপ্রেশবন অথবা হুময়ক য়েদিদি, এবাং আোলদতর 
মাধযদমও তাদের চাদপ রাখা হদিদি। 
 
অদটাবর মাদস এনয়জওগুদলা শেখদত পাি শয শযসব য়বদেশী নাগয়রক বাাংলাদেদশর এনয়জওদত কাজ 
করদিন তাদের য়বিায়রত তথয এনয়জও য়বেিক বুযাদরার ওদিবসাইদট প্রকাশ করা হদিদি, এরমদধয 
আদি তাদের নাম, পাসদপাটব  নাম্বার, স্থানীি ঠিকানা, ই-শমইল এদেস, এবাং শলাকাল শটয়লদফান 
নাম্বার। এর ফদল তাদের য়নরাপত্তা েুাঁ য়ক উদল্লখদযাগযিাদব শবদি যাি।  
 
েইু বির ধদর আইদনর খসিা বতয়র এবাং য়বচার য়বদিেদণর পর, পালবাদমি অদটাবদরর ৫ তায়রখ 
ববদেয়শক অনুোন (শস্বচ্ছাদসবামুলক কাযবক্রম) য়নিন্ত্রণ আইন পাশ কদর। এই আইদনর মাধযদম 
এনয়জওগুদলার ববদেয়শক অনুোন েহদণর উপর কদঠার য়বয়ধয়নদেধ আদরাপ করা হি এবাং শয 
এনয়জওগুদলা শেদশর সাংয়বধান, জন্মলগ্ন ইয়তহাস, সাাংয়বধায়নক প্রয়তষ্ঠান (শযমন, সরকায়র প্রয়তষ্ঠান 
এবাং শনতা) সম্পদকব  “মানহায়নকর”্ মর্ন্বয করদব তাদের জনয শায়িমভলক বযবস্থা রাখা হদিদি। 
এনয়জও শনতারা োয়ব কদর শয এই য়বদলর মাধযদম তাদের মত প্রকাদশর স্বাধীনতা খবব করা হদিদি, 
যার প্রয়তউত্তদর বেীিান সাংসে সেসয সুরয়িত শসন গুপ্ত বদলন, এনয়জওদের স্বাধীনিাদব মত 
প্রকাদশর অয়ধকার শনই। এনয়জওগুদলা আদরা বলদি শয এই আইন অেি এবাং অদনক শক্ষদে 
ইিারয়প্রদটশদনর বা িাদেযর উপর য়নিব রশীল, যা সাংয়বধান পয়রপন্থী।  
 



এ আইদনর একটি য়বয়ধ শমাতাদবক এনয়জওগুদলাদক য়বদেশী বযয়ির কাি শথদক তহয়বল সাংেদহর জনয 
আগাম অনুদমােন য়নদত হদব, এ য়নিম এনয়জওগুদলার সাহাযয প্রোনকারী সাংস্থার জনযও প্রদযাজয। 
এর ফদল য়কিু সাংস্থার কাজ করার সক্ষমতার উপর শনয়তবাচক প্রিাব পিদব। এিািা এ 
আইনানুযািী প্রয়তটি প্রকদল্পর জনয এনয়জও-য়বেিক বুযদরার অনুদমােন লাগদব এবাং প্রকদল্পর অেগয়ত 
বুযদরা পয়রেশবন করদব। এিািা বুযদরা’র মহাপয়রচালকদক শায়িমভলক পেদক্ষপ শনিার ক্ষমতা শেওিা 
হদিদি, যার মদধয আদি য়নদেধাজ্ঞা আদরাপ করা, গতহীত য়বদেশী অনুোদনর আয়থবক মভদলযর য়তনগুন 
পয়রমাণ অথব জয়রমানা করা এবাং এনয়জও বন্ধ কদর শেওিা। য়কিু এনয়জও অয়িদযাগ কদর শয 
এনয়জও-য়বেিক বুযদরা তাদের কাদজর গয়তধারা য়িন্ন খাদত শঠদল য়েদিদি, শযমন অয়ধকাদরর য়বেদি 
জনগণদক সদচতন করা অথবা এনয়জও’র সক্ষমতা বতয়ির জনয কাজ করার পয়রবদতব তাদেরদক 
শসবামভলক কাজ করার জনয চাপ শেিা হদিদি।  
 
 
সরকাদরর মানবায়ধকার সাংস্থা: জাতীি মানবায়ধকার কয়মশদনর (এনএইচআরয়স) সাতজন সেসয 
আদি, যাদের মদধয পাাঁচজন অনবতয়নক বা সম্মানসভচক পেমযবোর। পযবদবক্ষকরা বলদিন শয সরকার 
য়নিয়ন্ত্রত এ মানবায়ধকার সাংস্থার পযবাপ্ত শলাকবল এবাং ফাি শনই। এনএইচআরয়স’র প্রাথয়মক কাজ 
হদচ্ছ জনগণদক মানবায়ধকাদরর য়বেদি সদচতন করা এবাং গুরুতর মানবায়ধকার সমসযাগুদলা সম্পদকব  
েতশযমানিাদব সরকারদক পরামশব শেওিা।  
 
মানবায়ধকার প্রচার এবাং রক্ষার জনয জাতীি প্রয়তষ্ঠানগুদলার মদধয সমন্বি করার জনয শয 
আর্ন্জব ায়তক সমন্বিকারী কয়মটি আদি শসটির মদত একটি জাতীি মানবায়ধকার কয়মশদনর শয 
আর্ন্জব ায়তক মান থাকা েরকার তা এনএইচআরয়স পুদরাপুয়র পভরণ করদত পাদরয়ন। সমন্বিকারী 
প্রয়তষ্ঠান শয য়বেিটির উপর য়বদশেিাদব গুরুত্ব য়েদিদি তা হল- এনএইচআরয়স’র কয়মশনার 
য়নদিাগ করার বযাপাদর স্বচ্ছতার অিাব রদিদি এবাং এনএইচআরয়স স্বাধীনিাদব শলাকবল য়নদিাগ 
করদত পাদরয়ন। আগস্ট মাদস সরকার একটি অস্বচ্ছ প্রয়ক্রিার মাধযদম কাজী য়রিাজলু হকদক 
এনএইচআরয়স’র নতুন শচিারমযান য়হসাদব য়নদিাগ য়েদিদি, তার য়নদিাগ প্রয়ক্রিাি নাগয়রক সমাদজর 
অাংশেহণও য়িল সীয়মত।  
 
ন্ত্র্েকশন ৬। বৈষম্ে, োম্াজিক জনর্যাতন ও ম্ানৈ পাচার 
 
নারী 
বিশযর আইন ঙ্ঘেশযষ র্াশে নারীর প্রঙ্ঘর্ বেষমেমযলক ঙ্ঘকুু ঙ্ঘেষ  ঙ্ঘনঙ্ঘষ্ধ  কশরশু  নারী ও ঙ্ঘযশু 
ঙ্ঘনরৃ্ার্শন অঙ্ঘর্র্ুক্ত েোঙ্ঘক্তশক ঙ্ঘেশযষ প্রঙ্ঘি া  ঙ্ঘেচার ও কশ ার যাঙ্ঘি প্রিান  ঙ্ঘর্ঙ্ঘিম ো ঙ্ঘযকারশক 
ক্ষঙ্ঘর্পযরণ বি া  র্িন্তকারী কমৃকরৃ্া র্ার িাঙ্ঘ শে অেশেলা করশল ো ইচ্ছাকত র্র্াশে েোরৃ্ েশল র্ার 
ঙ্ঘেরুশ্ধ  েোেস্থা বন ার ঙ্ঘন ম রশ শু। র্শে এর প্রশ াগ খুে িেৃুল। র্ালাক  স্ন্তাশনর বেফাজর্ বন া 
ও ধষৃণ ঙ্ঘেষ ক আইন একজন েোঙ্ঘক্তর ধশমৃর উপর ঙ্ঘর্ঙ্ঘি কশর পঙ্ঘরেঙ্ঘরৃ্র্ ে  এেং প্রা ই এটি 
মঙ্ঘেলা ও বমশ শির প্রঙ্ঘর্ বেষমেমযলক েশ  র্াশক। 
ধষৃণ ও পাঙ্ঘরোঙ্ঘরক ঙ্ঘনরৃ্ার্নঃ ধষৃণ ও স্বামী কর্তৃ ক যাঙ্ঘরঙ্ঘরক ঙ্ঘনরৃ্ার্ন আইনর্ ঙ্ঘনঙ্ঘষ্ধ । বেোঙ্ঘেক 
ধষৃণশক অপরাধ ঙ্ঘেশস্শে গণে করা ে  না। ধষৃশণর যাঙ্ঘি ঙ্ঘেশস্শে র্ােজ্জীেন কারািন্ড ো মতরু্েিন্ড 



বি া েশর্ পাশর। ঙ্ঘলঙ্গ-ঙ্ঘর্ঙ্ঘিক ঙ্ঘনরৃ্ার্ন েরােরই একটি গুরুর্র চোশলঞ্জ। োংলাশিয েেুশরা অে 
স্ট্োটিঙ্ঘস্ট্শকর (ঙ্ঘেঙ্ঘেএস্) অশিােশর প্রকাঙ্ঘযর্ নারীর প্রঙ্ঘর্ ঙ্ঘনরৃ্ার্ন জঙ্ঘরপ ২০১৫ প্রঙ্ঘর্শেিশন েলা 
েশ শু বর্ ৮০.২ যর্াংয নারী র্াশির জীেশন একোর েশলও স্বামী ো পুরুষ স্ঙ্গী কর্তৃ ক 
ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর ঙ্ঘযকার েশ শুন  এই োর ২০১১ স্াশলর জঙ্ঘরশপর রু্লনা  ঙ্ঘকুুটা কম বর্খাশন ৮৭.১ 
যর্াংয নারী ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর কর্া েশলশুন। র্ঙ্ঘিও স্রকার একটি বগাপনী  বেলপলাইন পঙ্ঘরচালনা কশর  
র্শে এই েোেস্থার কর্া মাত্র ২.৪ যর্াংয বমশ  ও নারী জাশন এেং জঙ্ঘরপ অনুর্া ী মাত্র ২.৬ 
যর্াংয নারী অর্োচাশরর ঙ্ঘেরুশ্ধ  আইনগর্ েোেস্থা ঙ্ঘনশ শু। মানোঙ্ঘধকার স্ংস্থা আইন ও স্াঙ্ঘলয 
বকন্দ্র (এএস্শক) জানু ারী বর্শক জশুনর মশধে স্বামী কর্তৃ ক স্ত্রী ের্োর ১০১ টি ঘটনা ঙ্ঘলঙ্ঘপে্ধ  
কশর। জানু ারী বর্শক অগাশস্ট্র মশধে ৪৪২টি ধষৃশণর ঘটনা  ১০৭ জন রু্ক্তশর্াগীর ে স্ স্ার্ 
বর্শক ১২ েুশরর মশধে। বর্ইয জন ঙ্ঘযকারশক ধষৃশণর পর বমশর বফলা ে  এেং ু  জন ধঙ্ঘষৃর্া 
আত্মের্ো কশর। েুশরর বযষ র্ত ঙ্ঘর্ াংশয নারী ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর োর ১০ যর্াংয েতঙ্ঘ্ধ  বপশ শু র্া 
ঙ্ঘজঙ্ঘেঙ্ঘর্ এর রু্ক্তশর্াগীশির ঙ্ঘচঙ্ঘকৎস্া বকশন্দ্র র্ঙ্ঘরৃ্র র্র্ে বর্শক ধারণা করা র্া ।    
মানোঙ্ঘধকার পরৃ্শেক্ষকশির ধারণা অশনক রু্ক্তশর্াগীই ধষৃশণর ঙ্ঘরশপাটৃ কশর না র্ার কারণ আইঙ্ঘন 
স্ো র্ার অর্াে  স্ামাঙ্ঘজক কলংক  র্ঙ্ঘেষেশর্ আশরা ে রাঙ্ঘনর আযংকা এেং স্াক্ষী উপস্থাপশনর 
আইঙ্ঘন যরৃ্। এর ফশল ধষৃকশির ঙ্ঘেচার িেৃুল ও অস্ংগঙ্ঘর্পযণৃ রশ  র্া । ঙ্ঘমঙ্ঘি া প্রঙ্ঘর্শেিন 
অনুর্া ী ২০০১ বর্শক ২০১৫ পরৃ্ন্ত ২২ ৩৮৬ জন নারী ও ঙ্ঘযশু ধষৃণ ো অনোনে ঙ্ঘনরৃ্ার্ন জঙ্ঘনর্ 
ঙ্ঘচঙ্ঘকৎস্া বস্ো ঙ্ঘনশ শু একটি স্রকার-পঙ্ঘরচাঙ্ঘলর্ ও ান-স্ট্প িাইঙ্ঘস্স্ বস্ন্টারস্মযশে র্া ১০টি 
স্রকাঙ্ঘর োস্পার্াশল রশ শু। এর মশধে ৫ ০০৩ টি বকইশস্ মামলা িাশ র করা েশ শু  র্ার 
৮২০টিশর্ রা  প্রিান করা েশ শু; এস্ে রাশ  মাত্র ১০১ জন িষু্কত ঙ্ঘর্কারীশক যাঙ্ঘি প্রিান করা 
েশ শু।  
 
২০১৩ স্াশল জাঙ্ঘর্স্ংশঘর মাঙ্ঘিএশজঙ্ঘি নারীর প্রঙ্ঘর্ ঙ্ঘনরৃ্ার্ন ঙ্ঘেষ ক একটি স্ট্াঙ্ঘির প্রঙ্ঘর্শেিন 
প্রকায কশর  এশর্ ১৮ বর্শক ৪৯ েুর ে শস্র ২ ৪০০ পুরুশষর উপর জঙ্ঘরপ করা ে   একটি 
যের এলাকা  ও একটি গ্রামাঞ্চশল। জঙ্ঘরশপর র্র্ে অনুর্া ী  অংযগ্রেণকারীশির মশধে ৫৫ যর্াংয 
যেরোস্ী পুরুষ এেং ৫৭ যর্াংয গ্রামোস্ী পুরুষ জানা  র্ারা ঙ্ঘনশজরাই নারীশির প্রঙ্ঘর্ যাঙ্ঘরঙ্ঘরক 
এেং/অর্ো বর্ৌন ঙ্ঘনরৃ্ার্ন কশরশু। জঙ্ঘরশপ আশরা েলা ে  স্ষুু্ঠ ঙ্ঘেচাশরর অর্েন্ত ঙ্ঘনম্ন মাত্রা 
ধষৃকশির মশধে একটি ঙ্ঘেনা যাঙ্ঘির অর্োস্ বর্ঙ্ঘর কশরশু এেং এশর্ কশর অপরাধীরা আশরা 
অপরাশধ জঙ্ঘড়র্ েশ  পশড়। অংযগ্রেণকারীশির মশধে স্েৃশমাট ৮৮ যর্াংয গ্রামোস্ী ও ৯৫ যর্াংয 
যেরোস্ী পুরুষ জানা  বর্ ধষৃশনর িাশ  র্াশির বকান রকশমর আইঙ্ঘন জটিলর্া  পড়শর্ ে ঙ্ঘন। 
 
অশিাের মাশস্  খাঙ্ঘিজা বেগম নাঙ্ঘগৃস্ নাশমর ঙ্ঘস্শলট স্রকারী মঙ্ঘেলা কশলশজর একজন ২৩ েুর 
ে স্ী ুাত্রীশক  চাপাঙ্ঘর্ ঙ্ঘিশ  মার্া  পুনঃপুনঃ আঘাশর্ ের্ো কশর যােজালাল ঙ্ঘেজ্ঞান ও প্রর্ঙু্ঘক্ত 
ঙ্ঘেশ্বঙ্ঘেিোলশ র (যাঙ্ঘেপ্রঙ্ঘে) চরু্রৃ্ েশষৃর ুাত্র েিরুল আলম  বর্ ঙ্ঘকনা যাঙ্ঘেপ্রঙ্ঘে ুাত্র লীগ 
ইউঙ্ঘনশটর ঙ্ঘস্ঙ্ঘন র স্েকাঙ্ঘর স্ঙ্ঘচে। আিমনটি স্ংঘটির্ ে  মুরাঙ্ঘর চাাঁি কশলশজ বর্খাশন ঙ্ঘর্ঙ্ঘিম 
পরীক্ষা ঙ্ঘিশর্ ঙ্ঘগশ ঙ্ঘুল। ঘটনাটি আংঙ্ঘযকর্াশে একজন পর্চারী র্ার বমাোইল বফাশনর মাধেশম 
বরকিৃ কশরন এেং পরের্ীশর্ এই ঙ্ঘর্ঙ্ঘিও টি ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন বস্াযোল ঙ্ঘমঙ্ঘি া  খেু দ্রুর্ ুঙ্ঘড়শ  পশর র্া 
স্েৃিশর বক্ষাশর্র স্ঞ্চার কশর। ঙ্ঘর্ঙ্ঘিওশর্ বিখা র্া  বকউই আিমনটি প্রঙ্ঘর্ের্ করার বচষ্টা কশর ঙ্ঘন 
র্শে ঙ্ঘমঙ্ঘি ার প্রঙ্ঘর্শেিন অনুর্া ী ঙ্ঘকুু পর্চারী েিরুল ঘটনাস্থল বর্শক পাঙ্ঘলশ  র্াোর স্ম  র্াশক 



র্াড়া কশর। পশর েিরুল স্বীকার কশর বর্ েিরুশলর প্রিাশে অস্ম্মঙ্ঘর্ জানাশনার কারশণ বস্ 
বমশ টিশক ের্োর উশেশযে আিমণ কশর। মরুাঙ্ঘর চাাঁি কশলশজর ুাত্রুাত্রীরা এই ের্োর প্রঙ্ঘর্োশি 
মানেেন্ধন কশর এেং অশনক মানষু বফইস্েুক ও অনোনে স্ামাঙ্ঘজক মাধেশম এই নতযংস্ ঘটনার 
র্ীব্র ঙ্ঘনন্দা ও প্রঙ্ঘর্োি জানা  এেং খাঙ্ঘিজার জনে নো ঙ্ঘেচার িােী কশর। যাঙ্ঘেপ্রঙ্ঘে প্রযাস্ন 
েিরুলশক েঙ্ঘেঃষ্কার কশর এেং ঘটনা র্িশন্তর জনে একটি ঙ্ঘর্ন স্িস্ে ঙ্ঘেঙ্ঘযষ্ট কঙ্ঘমটি গ ন কশর। 
েরৃ্মাশন েিরুল পুঙ্ঘলয কাস্ট্ঙ্ঘিশর্ আশু এেং ঙ্ঘিশস্ম্বর পরৃ্ন্ত বস্ ঙ্ঘেচারাধীন আশু। েুশরর বযষ 
নাগাি খাঙ্ঘিজার অেস্থা বকামা বর্শক উন্নঙ্ঘর্ েশ শু এেং বস্ এখনও ঙ্ঘচঙ্ঘকৎস্াধীন রশ শু। 
স্রকার পাঙ্ঘরোঙ্ঘরক ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর ঙ্ঘযকার বমশ শির জনে ঙ্ঘের্াগ  বজলা ও উপশজলা পরৃ্াশ  একটি 
বগাপন েটলাইন ও ৬৮টি োস্পার্াল ঙ্ঘর্ঙ্ঘিক িাইঙ্ঘস্স্ বস্ন্টার পঙ্ঘরচালনা কশর  বর্খাশন র্ারা স্বাস্থে 
বস্ো  পুঙ্ঘলয স্ো র্া  আইঙ্ঘন পরামযৃ ও মানঙ্ঘস্ক কাউশিঙ্ঘলং পাশে। পাঙ্ঘরোঙ্ঘরক ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর ঙ্ঘযকার 
রু্ক্তশর্াগীশির জনে ঙ্ঘকুু স্ো ক িল আশু। ঙ্ঘস্টিশজন’স্ ইঙ্ঘনঙ্ঘযশ টির্ অন িো কনশর্নযন ফর িো 
এঙ্ঘলঙ্ঘমশনযন অফ অল ফমৃস্ অফ ঙ্ঘিঙ্ঘিঙ্ঘমশনযন এশগইিট উইশমন (ঙ্ঘস্আইঙ্ঘস্- ঙ্ঘেঙ্ঘি)এর 
বস্শেম্বশরর র্র্ে অনুর্া ী আইঙ্ঘন স্ো র্া প্রিানকারী স্ংস্থা এেং আশ্র শকশন্দ্রর স্ংখো প্রশ াজশনর 
রু্লনা  অপ্ররু্ল এেং এশির প্রশজি ফাঙ্ঘন্ডং এর উপর ঙ্ঘনরৃ্রর্া ঙ্ঘেশেচনা করশল এগুশলাশক বটকস্ই 
েল র্া  না।  
 
 
আগস্ট্ মাশস্  োংলাশিয ঙ্ঘলগোল এইি অোন্ড স্াঙ্ঘরৃ্শস্স্ ট্রাস্ট্ (ঙ্ঘেএলএএস্টি) এেং অনোনে 
মানোঙ্ঘধকার স্ংস্থার পরামযৃ অনুর্া ী স্ুপ্রীম বকাশটৃর োই বকাটৃ ঙ্ঘিঙ্ঘর্যন ফশরনঙ্ঘস্কস্ 
ঙ্ঘেশযষজ্ঞশিরশক “িইু আঙ্গলু” নামক ধষৃণ পরীক্ষা ঙ্ঘেষশ  র্াশির মর্ামর্ েোক্ত করশর্ ঙ্ঘনশিৃয 
ঙ্ঘিশ শু। এই পরীক্ষা  একজন িাক্তার একজন মঙ্ঘেলা বর্ৌন স্েোস্ কশরশু ঙ্ঘকনা র্া বোঝার জনে 
বর্াঙ্ঘনর বর্র্শর িইু আঙ্গলু ঙ্ঘিশ  “বর্াঙ্ঘনর বযঙ্ঘর্লে” পরীক্ষা কশর এেং স্র্ীশচ্ছশির উপঙ্ঘস্থঙ্ঘর্ পরীক্ষা 
কশর। মানোঙ্ঘধকার স্ংস্থাস্মযে এেং েতেির বমঙ্ঘিশকল কঙ্ঘমউঙ্ঘনটি মশন কশর বর্ এই পরীক্ষা প্ধ ঙ্ঘর্টি 
ঙ্ঘেজ্ঞানস্ম্মর্ ন   এর বকান ফশরনঙ্ঘস্ক মযলে বনই  এেং রু্ক্তশর্াগীশিরশক আশরা একোর অপ্রীঙ্ঘর্কর 
অঙ্ঘর্জ্ঞর্ার মুশখামখুী েশর্ েশে। মানোঙ্ঘধকার স্ংস্থাগুশলা এই ঙ্ঘনশিৃযনাশক এই েোেস্থা স্মাপ্ত করার 
পশর্ এক ধরশনর অগ্রগঙ্ঘর্ ঙ্ঘেশস্শে বিখশু। বমশ  ও মঙ্ঘেলাশির ঙ্ঘেরুশ্ধ  ঙ্ঘনরৃ্ার্ন প্রঙ্ঘর্শরাশধ জার্ী  
কমৃ পঙ্ঘরকল্পনার (২০১৩-২০২৫) এই স্াম্প্রঙ্ঘর্ক অগ্রগঙ্ঘর্ স্শেও  ঙ্ঘস্আইঙ্ঘস্-ঙ্ঘেঙ্ঘি স্ে মানোঙ্ঘধকার 
পরৃ্শেক্ষণকারীগণ প্রঙ্ঘর্শরাধ এেং ঙ্ঘরশস্াসৃ্ অনুিাশনর বক্ষশত্র এই পঙ্ঘরকল্পনার স্ীঙ্ঘমর্ মাত্রা  িতঙ্ঘষ্টপাশর্র 
েোপাশর িঙু্ঘিন্তা প্রকায কশর। এনঙ্ঘজওগুশলার স্াশর্ পরামযৃিশম স্রকার এই পঙ্ঘরকল্পনা োিো শনর 
জনে একটি কঙ্ঘমটি গ ন কশরশু।       
   
অনোনে ক্ষঙ্ঘর্কর ঙ্ঘচরাচঙ্ঘরর্ অর্োস্ঃ ঙ্ঘকুু এনঙ্ঘজও বর্ৌরু্ক ঙ্ঘনশ  ঙ্ঘেশরাশধর বজশর নারীশির প্রঙ্ঘর্ 
অর্োচাশরর ঙ্ঘরশপাটৃ কশরশু। চলঙ্ঘর্ েুশরর প্রঙ্ঘর্শেিশন োংলাশিয মঙ্ঘেলা পঙ্ঘরষি নামক স্ংস্থা 
৩০২টি ঘটনা ঙ্ঘলঙ্ঘপে্ধ  কশরশু বর্খাশন বর্ৌরু্ক জঙ্ঘনর্ ঙ্ঘেষশ  ২০১৫ স্াশলর প্রর্ম ন  মাশস্ 
বমশ শিরশক ঙ্ঘনরৃ্ার্ন করা েশ শু এেং আশরা ১৬১ জন মঙ্ঘেলাশক ের্ো করা েশ শু। জলুাই মাশস্ 
ঙ্ঘমঙ্ঘি া একটি প্রঙ্ঘর্শেিন প্রকায কশর বর্ একজন স্বামী র্ার স্ত্রীশক প্রোর কশর বকননা র্াশক 
১০০ ০০০টাকার (১ ২৭০ িলার) পঙ্ঘরেশরৃ্ ৮০ ০০০টাকা (১ ০১৬ িলার) বর্ৌরু্ক ঙ্ঘেশস্শে বি া 



ে । পুঙ্ঘলয পরের্ীশর্ এই বলাকটিশক বগ্রফর্ার কশর  র্শে এই েুশরর বযষ পরৃ্ন্ত এই বগ্রফর্ার 
ঙ্ঘেষশ  আর বকান র্র্ে পাও া র্া  ঙ্ঘন।  
 
স্ুঙ্ঘপ্রম বকাশটৃর অোঙ্ঘপশলট ঙ্ঘিঙ্ঘর্যশনর একটি রুঙ্ঘলং ফশর্া াশক (ধমী  যঙ্ঘর া) শুধুমাত্র ধমী  
ঙ্ঘেষ ক ঙ্ঘেশরাধ ঙ্ঘনষ্পঙ্ঘির জনে েেেোশরর অনুমঙ্ঘর্ ঙ্ঘিশ শু; বকান যাঙ্ঘির উপশর্াগের্া ঙ্ঘেশেচনার 
জনে ফশর্া া জাঙ্ঘর করা র্াশে না  এেং বকান ধমৃঙ্ঘনরশপক্ষ আইনশক এটি কখশনা রঙ্ঘের্ করশর্ 
পারশে না। ইস্লাশমর প্রর্া অনুর্া ী শুধুমাত্র ধম ৃ ঙ্ঘেষ ক পঙ্ঘন্ডর্ র্াশির ইস্লাশমর আইন স্ম্পশকৃ 
ঙ্ঘেযি জ্ঞান আশু র্ারাই বকান ফশর্া া জাঙ্ঘর করশর্ পারশেন। এরকম ঙ্ঘেঙ্ঘধঙ্ঘনশষধ র্াকা স্শেও 
গ্রাশমর ঙ্ঘকুু ধাঙ্ঘমৃক বনর্ারা প্রা ই ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন ফশর্া া জাঙ্ঘর কশরন। এস্ে ফশর্া ার ফশল 
ঙ্ঘেচারেঙ্ঘের্যৃ র্ যাঙ্ঘি প্রিাশনর ঘটনা ঘশট র্াশক  ঙ্ঘেশযষ কশর নারীশির ঙ্ঘেরুশ্ধ   অনুঙ্ঘমর্ বনঙ্ঘর্ক 
অেক্ষশ র অঙ্ঘর্শর্াশগ। আগস্ট্ মাশস্  ঙ্ঘেএলএএস্টি এর পরামযৃ অনুর্া ী  স্থানী  স্রকার মন্ত্রণাল   
গ্রাম উন্ন ন এেং স্েশর্াগীগণ বজলা কঙ্ঘমযনারশির স্থানী  কাউঙ্ঘিলশিরশক োধে কশর র্াশর্ র্ারা 
র্াশির ঙ্ঘনজ ঙ্ঘনজ এলাকা  ঙ্ঘেচারেঙ্ঘের্যৃ র্ যাঙ্ঘি প্রঙ্ঘর্শরাধ কশর। অশনকস্ম  ফশর্া ািানকারী ধাঙ্ঘমকৃ 
বনর্াশির ঙ্ঘনশিৃশয বমশ শিরশক র্ীক্ষ্ণ নজরিাঙ্ঘরর মশধে রাখা ে । এস্ে যাঙ্ঘির মশধে আশু চােকু 
ঙ্ঘিশ  মারা  ঙ্ঘপটাশনা ও অনোনে যারীঙ্ঘরক অর্োচার।  
   
আগস্ট্ মাশস্  ঙ্ঘমঙ্ঘি া রংপুশরর একটি ঘটনা ঙ্ঘরশপাটৃ কশর বর্খাশন আক্তার বোশস্ন নাশমর কাউঙ্ঘিল 
বমম্বার স্থানী  একজন নারী ও একজন পুরুষশক “পরকী া ” ঙ্ঘলপ্ত েও ার জনে যাঙ্ঘি প্রিাশনর 
ঙ্ঘনশিৃয বি   র্খন বলাকটি মঙ্ঘেলার স্বামী োইশর চশল বগশল র্ার ঘশর ঢুশক পশর। মঙ্ঘেলার কাু 
বর্শক ঘটনা না শুশনই কাউঙ্ঘিল বমম্বার র্াশক র্ার স্বামী কর্তৃ ক ১০১টি বেত্রাঘাশর্র আশিয বি   
র্া ঘশট ৪০০ জন গ্রামোস্ীর স্ামশন। কাউঙ্ঘিল বমম্বার বিাষী বলাকটিশক ২০ বেত্রাঘার্ কশর।     
 
এঙ্ঘস্ি স্ন্ত্রাস্  র্ঙ্ঘিও আশগর রু্লনা  কশমশু  এখশনা একটি গুরুর্র স্মস্ো। আিমণকারীরা 
ঙ্ঘযকাশরর মুশখ এঙ্ঘস্ি ুুশড় বি  র্াশর্ র্াশির- স্াধারণর্ বমশ শির- বচোরা ঙ্ঘেকত র্ েশ  র্া  এেং 
বেঙ্ঘযরর্াগ বক্ষশত্রই অন্ধ েশ  র্া । এঙ্ঘস্ি স্ন্ত্রাস্ মযলর্ ঙ্ঘেশ র প্রিাশে অস্ম্মঙ্ঘর্ জানাশনা ো জঙ্ঘম 
স্ংিান্ত ঙ্ঘেশরাশধর বজর ঙ্ঘেশস্শে ঘটাশনা ে । একটি ঙ্ঘেঙ্ঘযষ্ট স্থানী  এনঙ্ঘজও জানু ারী বর্শক বস্শেম্বর 
পরৃ্ন্ত ৩৬টি এঙ্ঘস্ি আিমশণর ঘটনা ঙ্ঘলঙ্ঘপে্ধ  কশর র্াশর্ ৪২জন ক্ষঙ্ঘর্গ্রি ে । জানু ারী মাশস্  
ঙ্ঘস্শলশটর একটি বকাটৃ ২০১২ স্াশল এক ঙ্ঘকশযারীশক এঙ্ঘস্ি ঙ্ঘনশক্ষশপর কারশণ মুোম্মাি লাইক আেশমি 
নামক একজনশক ১৪ েুশরর কারািন্ড বি । বমশ টি োরোর বুশলটির প্রিাে নাকচ কশর 
ঙ্ঘিশ ঙ্ঘুল। বিশযর আইন এঙ্ঘস্শির স্েজপ্রাপের্া ঙ্ঘন ন্ত্রণ করা ও নারীশির উপর এঙ্ঘস্ি স্ন্ত্রাস্ 
কমাশনার বচষ্টা করশু  র্শে আইন ঙ্ঘেষ ক স্শচর্নর্ার অর্াে এেং আইশনর িেৃুল প্রশ াশগর কারশণ 
এর প্রর্াে স্ীঙ্ঘমর্ েশ  পড়শু। স্রকার িষু্কত ঙ্ঘর্কারীশির যাঙ্ঘি প্রিান ও স্াধারণ জনগশণর জনে 
এঙ্ঘস্শির প্রাপের্া ঙ্ঘন ন্ত্রন করার বচষ্টা করশু। োঙ্ঘণজে মন্ত্রণাল  শুধু ঙ্ঘকুু স্ম্পঙ্ঘকৃর্ োঙ্ঘণজে স্ংস্থার 
কাশুই এঙ্ঘস্ি ঙ্ঘেঙ্ঘির অনুমঙ্ঘর্ ঙ্ঘিশ শু; র্ঙ্ঘিও স্রকার এই ঙ্ঘনশষধাজ্ঞা স্েৃস্াধারশণর উপর প্রশ াগ 
করশর্ পাশর ঙ্ঘন। এঙ্ঘস্ি ঙ্ঘনশক্ষশপর ঙ্ঘেচারকারৃ্ দ্রুর্ ঙ্ঘনষ্পন্ন করার জনে ঙ্ঘেশযষ ট্রাইেুনাল গ ন করা 
েশ শু বর্খাশন স্াধারণর্ জাঙ্ঘমশনর েেেস্থা বনই। এঙ্ঘস্ি স্ারৃ্াইর্ারস্ ফাউশন্ডযন এর মশর্  এই 
ঙ্ঘেশযষ ট্রাইেুনাল কারৃ্কর ঙ্ঘুল না এেং যাঙ্ঘির মাত্রা ঙ্ঘুল খুেই নগনে। 
 



বর্ৌন ে রাঙ্ঘনঃ ২০০৯ স্াশলর োই বকাশটৃর ঙ্ঘনশিৃযনা অনুর্া ী  ঙ্ঘযক্ষা প্রঙ্ঘর্ষ্ঠান ো কমৃশক্ষশত্র  একাশন্ত 
ো প্রকাশযে বর্ৌন ে রাঙ্ঘন ঙ্ঘনঙ্ঘষ্ধ । োংলাশিয নোযনাল উইশমন লই ার’স্ এোশস্াঙ্ঘস্শ যন (োংলাশিয 
জার্ী  মঙ্ঘেলা আইনজীেীশির স্ংঘ) জনু মাশস্ উশেখ কশর বর্  এই ঙ্ঘনশিৃযনা বমশন চলার েোপাশর  
নজরিাঙ্ঘর ও আইশনর প্রশ াগ খুেই িেৃুল; ফশল এই ধরশনর ে রাঙ্ঘনর ঘটনা ঘশটই চলশু এেং এর 
জনে অশনক স্ম  বমশ রা েুশল ো কমৃশক্ষশত্র অনুপঙ্ঘস্থর্ র্াকশু। ঙ্ঘস্আইঙ্ঘস্-ঙ্ঘেঙ্ঘি এর ঙ্ঘেকল্প 
প্রঙ্ঘর্শেিন অনুর্া ী ঙ্ঘযক্ষা প্রঙ্ঘর্ষ্ঠান ও কমৃশক্ষশত্র অঙ্ঘর্শর্াগ কঙ্ঘমটি গ ন ও অঙ্ঘর্শর্াগ োক্স স্থাপন 
করার বকাশটৃর ঙ্ঘনশিৃযনা খুে কমই অনুস্রন করা েশচ্ছ। জান ুারী বর্শক জশুনর মশধে এএস্শক 
নারীশির প্রঙ্ঘর্ বর্ৌন ে রাঙ্ঘনর ১৪৮টি ঘটনা ঙ্ঘলঙ্ঘপে্ধ  কশরশু র্ার ঙ্ঘর্নজন ঙ্ঘযকার পরের্ীশর্ 
আত্মের্ো কশরশু। এনঙ্ঘজও এেং ঙ্ঘমঙ্ঘি ার প্রঙ্ঘর্শেিন অনুর্া ী স্াইোর বর্ৌন ে রাঙ্ঘনর ঘটনাও 
আযংকাজনক োশর েতঙ্ঘ্ধ  পাশচ্ছ।   
 
প্রজনন অঙ্ঘধকারঃ েোঙ্ঘক্ত ও িম্পঙ্ঘর্র র্ারা কর্জন স্ন্তান বনশে  কর্ ঙ্ঘিন পর পর বনশে এেং 
কখন বনশে বস্ ঙ্ঘেষশ  ঙ্ঘস্্ধ ান্ত বনোর অঙ্ঘধকার রশ শু; র্াশির ঙ্ঘনশজশির প্রজনন স্বাস্থে ঙ্ঘেষ ক র্র্ে 
জানা ও উপা  অেলম্বন করার ঙ্ঘেষশ ও র্াশির স্বাধীনর্া রশ শু; এেং এশর্ বকান রকম বেষমে  
েলপ্রশ াগ ও অর্োচার করা র্াশে না। র্শে ঙ্ঘস্ঙ্ঘর্ল বস্াস্াইটি স্ংস্থার র্র্ে মশর্ োলেঙ্ঘেোশের 
ঙ্ঘযকার বমশ রা এ ধরশনর বকান বস্ো পা  ঙ্ঘন। োংলাশিয জনর্াঙ্ঘেক এেং স্বাস্থে জঙ্ঘরপ 
(ঙ্ঘেঙ্ঘিএইচএস্)২০১৪ অনুর্া ী ১৫ বর্শক ৪৯ েুর ে স্ী নারীশির বমাট উেৃরর্া োর জনপ্রঙ্ঘর্ 
২.৩ ঙ্ঘযশু। ৬২.৪ যর্াংয ঙ্ঘেোঙ্ঘের্ মঙ্ঘেলা বকান না বকান ধরশনর জন্মঙ্ঘন ন্ত্রন প্ধ ঙ্ঘর্ েোেোর 
কশরন (৫৪.১ যর্াংয আধুঙ্ঘনক প্ধ ঙ্ঘর্ েোেোর কশরন); ১২.১ যর্াংয মঙ্ঘেলা পঙ্ঘরোর পঙ্ঘরকল্পনার 
প্রশ াজনী র্া অনুর্ে কশরন ঙ্ঘন। গণস্বাস্থে েেেস্থার িেৃুলর্া  বর্মন প্রঙ্ঘযঙ্ঘক্ষর্ বস্োকমীর অর্াে  
িগুৃম এলাকা  এেং বর্স্ে এলাকা  স্ট্াফ ো কমী িলৃুর্ বস্খাশন র্শর্ষ্ট র্ন্ত্রপাঙ্ঘর্র অর্াে  এস্ে 
ঙ্ঘকুুই বিযজশুড় র্র্ে ও বস্ো গ্রেশণর স্ঙু্ঘেধাশক োধাগ্রি করশু। স্কল প্রকার জন্মঙ্ঘেরঙ্ঘর্করণ 
প্ধ ঙ্ঘর্ অনুস্রণ করার স্ঙু্ঘেধা আশু  এশর্ িীঘৃ বম াঙ্ঘি গরৃ্ঙ্ঘনশরাধক পঙ্ঘরকল্পনা এেং স্থা ী প্ধ ঙ্ঘর্ও 
অন্তরৃু্ক্ত র্া স্রকার  এনঙ্ঘজও এেং লার্জনক ঙ্ঘিঙ্ঘনক ও োস্পার্াশলর মাধেশম গ্রেণ করা র্া । 
ফাশমৃঙ্ঘস্ ও স্ামাঙ্ঘজক ঙ্ঘেপনন বিাকানস্মযশে ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন ধরশনর পঙ্ঘরোর পঙ্ঘরকল্পনা েেেস্থা র্াশক  এেং 
ঙ্ঘেঙ্ঘিএইচএস্ ২০১৪ এর র্র্ে অনুর্া ী র্ারা স্ারা বিশয ৪১ যর্াংয পঙ্ঘরোর পঙ্ঘরকল্পনা স্ামগ্রী 
ঙ্ঘেঙ্ঘি কশরশু। বেঙ্ঘযরর্াগ ঙ্ঘনম্ন আশ র পঙ্ঘরোর ঙ্ঘেনামযশলে ঙ্ঘের্রণ করা পঙ্ঘরোর পঙ্ঘরকল্পনা বস্োর 
ওপর ঙ্ঘনরৃ্র কশর। আ  ও ঙ্ঘযক্ষার ঙ্ঘনম্ন মাত্রা  ধমী  ঙ্ঘেশ্বাস্ এেং পঙ্ঘরোশরর ঙ্ঘচরা র্ র্য ঙ্ঘমকা 
অশনক স্ম  এস্ে প্ধ ঙ্ঘর্ গ্রেশণর পশর্ োধা েশ  িাাঁড়া । 
২০১৫ স্াশলর ঙ্ঘেশ্ব েোংশকর অনুমান অনুর্া ী ঙ্ঘেগর্ ২৫ েুশর ১০০ ০০০ জীঙ্ঘের্ জন্মিাশন 
মার্ত মতরু্ে োর প্রঙ্ঘর্ ৫৬৯ বর্শক ১৭৬ এ বনশম এশস্শু।  
 
বেষমেঃ স্ংঙ্ঘেধান অনুর্া ী স্কল নাগঙ্ঘরক আইশনর বচাশখ স্মান  স্োই একই স্মান র্াশে আইশনর 
স্ুরক্ষা পা । এখাশন অর্েন্ত স্পষ্টর্াশে নারীশির স্মান অঙ্ঘধকার বি া েশ শু “রাষ্ট্রী  ও স্াধারণ 
জীেশনর স্কল বক্ষশত্র”। র্র্াঙ্ঘপ  বমশ রা পঙ্ঘরোশর  স্ম্পঙ্ঘিশর্ ও উিরাঙ্ঘধকার আইশন বুশলশির স্মান 
স্ুঙ্ঘেধা পা  না। ইস্লাঙ্ঘমক উিরাঙ্ঘধকার আইন অনুর্া ী  কনো স্ন্তান পুত্র স্ন্তাশনর অশধৃক পঙ্ঘরমান 
স্ম্পঙ্ঘি উিরাঙ্ঘধকার ঙ্ঘেশস্শে পা । ঙ্ঘেন্দ ুউিরাঙ্ঘধকার আইন অনুর্া ী  বকান ঙ্ঘেন্দ ুনারীর স্বামী মারা 



র্াও ার পর স্ত্রী র্র্ঙ্ঘিন বোঁশচ র্াকশে র্র্ঙ্ঘিনই শুধু স্বামীর স্ম্পঙ্ঘি বর্াগ করশর্ পারশে এেং র্ার 
মতরু্ের পর বকান পুরুষ উিরাঙ্ঘধকারী বস্ই স্ম্পঙ্ঘির মাঙ্ঘলক েশে।  
নারীরা কমৃশক্ষশত্র বর্ৌন ে রাঙ্ঘনর ঙ্ঘযকার ে   এমন ঙ্ঘক বকান ফোিঙ্ঘরর কাশজ পশিান্নঙ্ঘর্ বপশর্  
টাকা প স্া স্ংিান্ত কাশজ ো অনোনে অরৃ্ননঙ্ঘর্ক কাশজ স্ুশর্াগ বপশর্ বমশ শির অশনক ঝাশমলা 
বপাোশর্ ে । স্রকাশরর নোযনাল ওশমন’স্ বিশর্লপশমন্ট পঙ্ঘলঙ্ঘস্শর্ চাকুরী ও েেেস্া  নারীশির 
স্ুশর্াগ বি ার অঙ্ঘঙ্গকার করা েশ শু।  
 

জশশু 

 
জন্ম ঙ্ঘনেন্ধনঃ আইন অনরু্া ী বিশয বকউ জন্ম গ্রেণ করশল বস্ স্াশর্ স্াশর্ই নাগঙ্ঘরকে পা  না। 
বকান েেঙ্ঘক্ত র্খনই নাগঙ্ঘরক ঙ্ঘেশস্শে গণে ে  র্খন র্ার োো ো িািা বিশযর অন্তরৃু্ক্ত বকান 
এলাকা  জন্ম গ্রেণ কশর র্াশকন। র্ঙ্ঘি বকান েেঙ্ঘক্ত পযেৃপুরুশষর কলোশণ নাগঙ্ঘরকে পা   র্ার মাশন 
র্ার োো ো িািা ঙ্ঘনিই ১৯৭১ স্াশল ো এর পশর স্থা ী র্াশে এই এলাকা  েস্োস্ করশুন। 
জার্ী  পঙ্ঘরচ পত্র ো পাস্শপাটৃ করার জনে জন্ম ঙ্ঘনেন্ধন করা প্রশ াজন। 
 
ঙ্ঘযক্ষাঃ পঞ্চম বশ্রণী পরৃ্ন্ত ঙ্ঘেনামযশলে প্রার্ঙ্ঘমক ঙ্ঘযক্ষা বি া ে  র্া োধের্ামযলক  স্রকার বমশ শিরশক 
উৎস্াঙ্ঘের্ করার জনে িযম বশ্রনী পরৃ্ন্ত র্াশিরশক র্রৃু্ঙ্ঘক ঙ্ঘিশ  র্াশক। র্ঙ্ঘিও ঙ্ঘযক্ষকশির বের্ন ও 
েুশলর বপাযাক অশনক পঙ্ঘরোশরর জনেই েো েহুল েশ  পশড়  র্শে স্রকার ঙ্ঘযক্ষা  অংযগ্রেণ 
োড়াশর্ ঙ্ঘযক্ষার্ীশির ঙ্ঘেনামযশলে লাখ লাখ পা েেই স্রেরাে কশর র্াশক। প্রার্ঙ্ঘমক ঙ্ঘেিোলশ  র্ঙ্ঘরৃ্র 
বক্ষশত্র বুশল-বমশ র স্ংখো স্মান বিখা র্া  র্শে উর্শ র বক্ষশত্রই ঙ্ঘযক্ষা অজৃশনর মান ঙ্ঘনম্ন। এুাড়া 
মাধেঙ্ঘমক বশ্রঙ্ঘণগুশলাশর্ ধীশর ধীশর বমশ শির স্ংখো কমশর্ র্াশক। ২০১০ স্াশলর ঙ্ঘযক্ষা পঙ্ঘলঙ্ঘস্ 
োধের্ামযলক প্রার্ঙ্ঘমক ঙ্ঘযক্ষাশক অষ্টম বশ্রঙ্ঘণ পরৃ্ন্ত স্ম্প্রস্াঙ্ঘরর্ কশরশু  র্শে বর্শেরু্ আইনীর্াশে বকান 
স্ংশযাধনী আনা ে ঙ্ঘন র্াই এই পঙ্ঘলঙ্ঘস্শক োিশে প্রশ াগ করা র্াশচ্ছ না। স্রকার েুশল আস্া 
বুশলশমশ শির পঙ্ঘরোরশক বর্ স্ুঙ্ঘেধা ঙ্ঘিশ  র্াশক র্ার জনে স্াম্প্রঙ্ঘর্ক েুরগুশলাশর্ প্রার্ঙ্ঘমক 
ঙ্ঘেিোলশ  র্ঙ্ঘরৃ্র স্ংখো অশনক বেশড়শু  র্শে স্থানী  পরৃ্াশ  ঙ্ঘকুু প্রচ্ছন্ন েুল ঙ্ঘফ এর কারশণ 
ের্িঙ্ঘরদ্র পঙ্ঘরোর র্াশির স্ন্তান ঙ্ঘেশযষ কশর বমশ  স্ন্তানশির ঙ্ঘেিোলশ  পা াশর্ পারশু না। অশনক 
পঙ্ঘরোরই বুশলশমশ শির েুশল না পাঠিশ  র্াশিরশক অরৃ্ উপাজৃশনর জনে ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন কাশজ লাগা  ো 
গতেস্থাঙ্ঘল কাশজ ঙ্ঘনশ াঙ্ঘজর্ কশর। এুাড়া  প্রার্ঙ্ঘমক ঙ্ঘেিোলশ র আওর্া িগুমৃ এলাকা ও প্রাকত ঙ্ঘর্ক 
ঙ্ঘেপরৃ্ -প্রেণ এলাকা  অপরৃ্াপ্ত। োলেঙ্ঘেোে ও বজারপযেৃক ঙ্ঘেোে মাধেঙ্ঘমক বশ্রঙ্ঘণশর্ বমশ শির স্ংখো 
হ্রাশস্র একটি েড় কারণ।  
ঙ্ঘযশু ঙ্ঘনরৃ্ার্নঃ আইন অনরু্া ী ঙ্ঘযশু অঙ্ঘধকার অর্েন্ত গুরুে েেন কশর র্াকশলও  স্ীঙ্ঘমর্ পুাঁঙ্ঘজ এেং 
প্রশ াগ ও নজরিারী করার িক্ষর্ার অর্াশের কারশণ এই আইশনর প্রশ াশগর অর্াে বিখা র্া । 
মন্ত্রণাল গুশলার মশধে স্েশর্শক কম ঙ্ঘরশস্াসৃ্ ো পুাঁঙ্ঘজ স্ম্পন্ন নারী ও ঙ্ঘযশু ঙ্ঘেষ ক মন্ত্রণাল  এর 
অধীশন ঙ্ঘযশুশির িা র্ার র্াকা  এর পঙ্ঘরচালনা েেেস্থা ে  খুেই িেৃুল। ঙ্ঘযশু ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন 
রূপ  বর্মন  বর্ৌন ঙ্ঘনপীড়ন  যারীঙ্ঘরক ও আপমানজনক যাঙ্ঘি  স্ন্তান ঙ্ঘেস্জৃন  অপেরণ  পাচার 
ইর্োঙ্ঘি স্েস্ম ই অর্েন্ত গুরুর্র ও েোপক স্মস্ো ঙ্ঘেশস্শে রশ  র্া । স্মাশজর স্কল বক্ষশত্রই 
ঙ্ঘযশুরা ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর হুমকীর মুশখ র্াশকঃ ঙ্ঘনশজর োস্া   েুশল  গতেস্থাঙ্ঘল কাশজ ঙ্ঘনশ াঙ্ঘজর্ র্াকশল বস্ই 



োঙ্ঘড়শর্  এলাকাঙ্ঘর্ঙ্ঘিক স্মাশজ এেং কমৃশক্ষশত্র। অশিাের মাশস্ স্রকার  ইউঙ্ঘনশস্ফ এর স্েশর্াগীর্া  
“ঙ্ঘযশু বেল্পলাইন – ১০৯৮” বপ্রাগ্রাম চালু কশর  এটি একটি বটঙ্ঘলশফান ঙ্ঘর্ঙ্ঘিক স্াঙ্ঘরৃ্স্ র্া ঙ্ঘযশুশিরশক 
অর্োচার  ঙ্ঘনরৃ্ার্ন ো অনোশ র ঙ্ঘেরুশ্ধ  স্াোর্ে করশে।  
 
এএস্শক এর ঙ্ঘেস্াে অনুর্া ী জানু ারী বর্শক আগস্ট্ মাশস্র মশধে ৬৮৩ ঙ্ঘযশু ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর ঙ্ঘযকার 
েশ শু  এর মশধে ৫১ টি ঙ্ঘযশু ু  েুর ো এর কম ে স্ী এেং ২৩৪টি ঙ্ঘযশু স্ার্ বর্শক ১২ 
েুর ে স্ী। ১৭৩ জন ঙ্ঘযশু ধষৃশণর ঙ্ঘযকার ে  ৩৩ জন ঙ্ঘযশু উর্েক্তকারী কর্তৃ ক বর্ৌনলাঞ্ছনার 
ঙ্ঘযকার ে   ১৪ জন আইন প্রশ াগকারী স্ংস্থা কর্তৃ ক ঙ্ঘনপীঙ্ঘড়র্ ে   ২৭৭ জন ঙ্ঘযক্ষকশির দ্বারা 
ঙ্ঘনরৃ্াঙ্ঘর্র্ ে   এেং এুাড়া আশরা ৮৭ জন অনোনে ধরশনর যারীঙ্ঘরক অর্োচাশরর ঙ্ঘযকার ে । এই 
েুশর ২০১৪ বর্শক ২০১৫ এর রু্লনা  এই ধরশনর অর্োচার ১৬১ যর্াংয েতঙ্ঘ্ধ  পা । প্রধানমন্ত্রী 
বফব্রু ারী মাশস্ জার্ী  স্ংস্শি র্ার েক্তশেে ঙ্ঘযশু ের্োর স্ংখো েতঙ্ঘ্ধ শর্ আযংকা প্রকায কশরন।  
 
স্ঙ্ঘেংস্র্া ও ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর বক্ষশত্র বমশ রা ঙ্ঘেশযষর্াশে নাজকু অেস্থা  ঙ্ঘুল। োংলাশিয েেুশরা অে 
স্ট্োটিস্টিকস্ এর নারীর প্রঙ্ঘর্ স্ঙ্ঘেংস্র্া জঙ্ঘরপ ২০১৫ এর প্রঙ্ঘর্শেিশন পাও া র্র্ে অনুর্া ী ১০ 
বর্শক ১৪ েুশরর বমশ শির মশধে ৩৪.২ যর্াংয বমশ  অন্তর্ একোর ধষৃশণর ঙ্ঘযকার েশ শু। ১৫ 
বর্শক ১৯ েুর ে স্ীশির জনে এই োর ৩৯.৭ যর্াংয। আগস্ট্ মাশস্ ঢাকার উইলস্ ঙ্ঘলটিল 
ফ্লাও ার েুশলর অষ্টম বশ্রঙ্ঘণর ুাত্রী স্রুাই া আক্তার ঙ্ঘরযাশক েুল প্রাঙ্গন র্োগকাশল প্রকাযে 
ঙ্ঘিোশলাশক একজন ুুঙ্ঘরধারী আিমণ কশর। ঙ্ঘর্ন ঙ্ঘিন পর র্ার মতরু্েশর্ ঙ্ঘযক্ষার্ী  ঙ্ঘযক্ষক ও 
অঙ্ঘর্র্ােক মেল র্ীব্র প্রঙ্ঘর্োি জানা ।     
 
ঙ্ঘকুু অগ্রগঙ্ঘর্  বর্মন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালশ র অধীশন একটি নজরিাঙ্ঘর করার এশজঙ্ঘি গ ন করা েশলও 
ঙ্ঘযশু পাচার এেং উ্ধ ারকত র্ ঙ্ঘযশুশির বিখর্াল ও স্ুরক্ষা  অপরৃ্াপ্ত মান এখশনা একটি েড় স্মস্ো 
ঙ্ঘেশস্শেই রশ  ঙ্ঘগশ শু। ঙ্ঘকুু ঙ্ঘযশল্প  ঙ্ঘেশযষ কশর অনানুষ্ঠাঙ্ঘনক বস্িরগুশলাশর্ কমৃশক্ষশত্র ঙ্ঘযশু শ্রম ও 
ঙ্ঘযশু ঙ্ঘনরৃ্ার্ন এখনও েোল আশু  এুাড়া োঙ্ঘড়র কাশজ ঙ্ঘনশ াঙ্ঘজর্ ঙ্ঘযশুরাও র্াশির অনানুষ্ঠাঙ্ঘনক 
কমৃশক্ষশত্র স্ে ধরশণর ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর হুমকীর মুশখ র্াশক (শস্কযন ৭ গ বিখনু)। 
 
োলে ও বজারপযেৃক ঙ্ঘেোেঃ ১৯২৯ স্াশলর োলে ঙ্ঘেোে প্রঙ্ঘর্শরাধ আইন অনুর্া ী বমশ শির ও 
বুশলশির ঙ্ঘেশ র ে স্ র্র্ািশম নযেনর্ম ১৮ ও ২১ েুর ঙ্ঘনঙ্ঘিৃষ্ট করা েশ শু  র্শে আইশনর ঙ্ঘযঙ্ঘর্ল 
প্রশ াশগর ফলশ্রুঙ্ঘর্শর্ োলেঙ্ঘেোে ও বজারপযেৃক ঙ্ঘেোে এখনও একটি গুরুর্র স্মস্ো। ইউঙ্ঘনশস্শফর 
২০১৬ স্াশলর র্র্েমশর্  ৫২ যর্াংয বমশ র ১৮ েুশরর মশধে ঙ্ঘেশ  েশ  র্া   এেং ১৮ যর্াংয 
বমশ র ঙ্ঘেশ  ে  ১৫ েুর ে শস্র মশধে। ২০১৪ ঙ্ঘেঙ্ঘিএইচএস্ অনুর্া ী প্রর্ম ঙ্ঘেশ  ও প্রর্ম 
স্েোশস্র মধেম (গড়) ে স্ র্র্ািশম ১৫.৮ ও ১৫.৯ েুর।  
 
োংলাশিয স্রকার ২০১৫ স্াশল একটি নরু্ন োলেঙ্ঘেোে প্রঙ্ঘর্ের্করণ আইশনর খস্ড়া বর্ঙ্ঘর কশর র্া 
ঙ্ঘুল র্ীব্র জার্ী  মর্াননশকের ঙ্ঘেষ । এই আইন অনুর্া ী োলেঙ্ঘেোে আশ াজন করার যাঙ্ঘি েতঙ্ঘ্ধ  
করা েশ শু  র্শে এশক্ষশত্র োো-মা রাজী র্াকশল িা মুঙ্ঘক্তর স্ুশর্াগ আশু; র্ার ফশল ১৮ েুশরর 
কম ে স্ী বমশ শির ঙ্ঘেশ শকও ঙ্ঘেশযষ পঙ্ঘরঙ্ঘস্থঙ্ঘর্শর্ বেধর্া বি া র্া । োংলাশিশযর স্রকাশরর 
ঙ্ঘেোশের বেধ ে স্ বকান অেস্থাশর্ই না কমাশনার ঙ্ঘনি র্া স্শেও  মানোঙ্ঘধকার কমী এেং উন্ন ন 



কাশজ িার্া বগাষ্ঠীশির এর ঙ্ঘেরুশ্ধ  র্ীব্র পরামযৃ স্শেও  বকঙ্ঘেশনট এই খস্ড়া আইনটি অনুশমািন 
কশরশু  র্া এই েুশরর বযষ অেঙ্ঘধ স্ংস্শি অমীমাংঙ্ঘস্র্ ঙ্ঘুল। বিশযর অর্েন্তরীণ ও আন্তজৃাঙ্ঘর্ক 
কঙ্ঘমউঙ্ঘনটি বর্শক স্মাশলাচনা স্শেও প্রধানমন্ত্রী প্রকাশযে এই খস্ড়া আইশনর স্বপশক্ষ কর্া েশলশুন। 
োলে ও বজারপযেৃক ঙ্ঘেোে হ্রাস্ করার বচষ্টা ঙ্ঘেশস্শে স্রকার পঞ্চম বশ্রঙ্ঘণর োধের্ামযলক ঙ্ঘযক্ষার 
পশরও বমশ শির েুশলর খরচ েেশনর জনে েতঙ্ঘি প্রিান কশর র্াশক। োো-মাশিরশক ১৮ েুশরর 
আশগ বমশ শির ঙ্ঘেশ  না বি ার গুরুে বোঝাশনার জনে স্রকার এেং ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন এনঙ্ঘজও ও াকৃযপ ও 
অনোনে জনস্শচর্নর্ামযলক অনুষ্ঠান আশ াজন কশর র্াশক। বমশ শির ঙ্ঘেশ র গড় ে স্ ঙ্ঘুল ১৮ 
এর কম  আর র্াই  বর্ৌরু্ক ও অনোনে বেোঙ্ঘেক স্ঙ্ঘেংস্র্ার ঙ্ঘযকার রু্ক্তশর্াগীশির মশধে ঙ্ঘযশুরাও 
ঙ্ঘুল।         
 
ঙ্ঘযশুশির বর্ৌন বযাষণঃ ঙ্ঘযশুশির বর্ৌন বযাষশণর যাঙ্ঘি ১০ েুর বর্শক র্ােজ্জীেন কারািন্ড। ঙ্ঘযশু 
আইন ২০১৩ অনুর্া ী ১৮ েুশরর কম ে স্ী স্কশলই ঙ্ঘযশু। ঙ্ঘযশু পশনৃাগ্রাঙ্ঘফ এেং এর ঙ্ঘেঙ্ঘি ো 
ঙ্ঘের্রণ ঙ্ঘনঙ্ঘষ্ধ । পশনৃাগ্রাঙ্ঘফ ঙ্ঘন ন্ত্রন আইশন স্শেৃাি যাঙ্ঘি ১০ েুশরর কারািন্ড এেং ৫০০ ০০০টাকা 
(৬ ২৫০ িলার) জঙ্ঘরমানা। ২০০৯ স্াশল  এই ধরশনর র্শর্ের স্েশর্শক স্াম্প্রঙ্ঘর্ক েুর  
আন্তজৃাঙ্ঘর্ক শ্রম স্ংস্থা (আইএলও) এেং ঙ্ঘেঙ্ঘেএস্ োঙ্ঘণঙ্ঘজেকর্াশে ঙ্ঘযশুশির বর্ৌন বযাষশণর ওপর 
একটি বেইজলাইন জঙ্ঘরপ পঙ্ঘরচালনা কশর। এই জঙ্ঘরপ অনুর্া ী  ১৮ ৯০২ জন বর্ৌন বযাষশণর 
ঙ্ঘযকার ঙ্ঘযশুর মশধে ৮৩ যর্াংয ঙ্ঘুল বমশ   ন  যর্াংয ঙ্ঘযশু ঙ্ঘেজড়া এেং আট যর্াংয ঙ্ঘযশু 
বুশল। জঙ্ঘরশপ আশরা পাও া র্া  এর মশধে ৪০ যর্াংয বমশ  ও ৫৩ যর্াংয বুশল ১৬ েুশরর 
কম ে স্ী  র্া ঙ্ঘকনা এই জঙ্ঘরপ চলাকালীন স্মশ  স্ম্মঙ্ঘর্র ে স্ ঙ্ঘেশস্শে ঙ্ঘেশেচে ের্। স্ম্মঙ্ঘর্র 
ে স্ বমশ শির জনে ১৮ এেং বুশলশির জনে ২১ েুর।   
 
আন্তজৃাঙ্ঘর্ক ঙ্ঘযশু অপেরণঃ বিযটি ১৯৮০ স্াশলর ঙ্ঘস্ঙ্ঘর্ল আশস্পিস্ অে ইন্টারনোযনাল চাইল্ড 
অোেিাকযন এর উপর েও া বেইগ কনশর্নযন এর স্িস্ে ন । ঙ্ঘিপাটৃশমন্ট অে বস্ট্ইট এর 
অোনু াল ঙ্ঘরশপাটৃ অন ইন্টারনোযনাল পোশরন্টাল চাইল্ড অোেিাকযন ঙ্ঘরশপাটৃ বিখুনঃ 
 travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html.  
 

ইহুদীজৈদ্বেষ 

বিশয বকান ইহুিী স্ম্প্রিা  বনই  র্শে রাজনীঙ্ঘর্ঙ্ঘেি ও ইমাম স্াশেেগণ র্াশির ঙ্ঘনজ ঙ্ঘনজ এলাকা  
স্মরৃ্ন পাোর জনে ইহুিীঙ্ঘেশদ্বষী কর্া োরৃ্া েশলন। একটি অর্েন্ত গুরুেপযণৃ বকইশস্   ক্ষমর্াস্ীন 
িশলর রাজনীঙ্ঘর্ঙ্ঘেিগণ রাজননঙ্ঘর্ক স্বারৃ্ চঙ্ঘরর্ারৃ্ করার জনে ইহুিীপন্থী মশনার্ােশক উশেযে স্াধশনর 
উপা  ঙ্ঘেশস্শে েোেোর কশরশু  র্ারা িােী কশর বর্ একজন ঙ্ঘেশরাধী িশলর বনর্া ইস্রাইশলর 
ইশন্টঙ্ঘলশজি স্াঙ্ঘরৃ্শস্র স্াশর্ স্ংঘশষৃ ঙ্ঘলপ্ত েশ শু।  
 

ৈোজি পর্যাদ্বে পাচার 

ঙ্ঘিপাটৃশমন্ট অে বস্ট্ইট এর ট্রাঙ্ঘফঙ্ঘকং ইন পাসৃ্ন ঙ্ঘরশপাটৃ বিখনুঃ 
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.  

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/


প্রজতৈজি ৈোজি 

২০১৩ স্াশলর প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ অঙ্ঘধকার ও স্ুরক্ষা আইন অনুর্া ী প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ েোঙ্ঘক্তশির অনোনেশির 
স্মপরৃ্াশ র আচরণ পাোর ও বেষমেমুক্ত স্বাধীনর্া পাোর পযণৃ অঙ্ঘধকার রশ শু; র্শে োিশে র্ারা 
স্ামাঙ্ঘজক ও অরৃ্ননঙ্ঘর্কর্াশে নানা ধরশনর বেষশমের ঙ্ঘযকার ে । আইন প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ প্রঙ্ঘর্শরাধ  
ঙ্ঘচঙ্ঘকৎস্া  প্রঙ্ঘর্েন্ধীশির ঙ্ঘযক্ষা  পুনেৃাস্ন  স্ামাঙ্ঘজক প্রঙ্ঘর্রক্ষা  চাকরী  র্ার্া ার্ স্ঙু্ঘেধা ও আইনী 
স্ুঙ্ঘেধার উপর গুরুে আশরাপ কশর। 
 
আইন অনুর্া ী প্রশর্েক প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ েেঙ্ঘক্তর একটি পঙ্ঘরচ পত্র র্াকশর্ েশে র্াশর্ কশর র্ার ঙ্ঘযক্ষা 
প্রঙ্ঘর্ষ্ঠাশন র্ঙ্ঘরৃ্ ও চাকুরীর স্ুঙ্ঘেধা পাও ার র্র্োেলী অনুস্রণ করা র্া । এশর্ কশর র্ারা বর্াটার 
র্াঙ্ঘলকা  অন্তরৃু্ক্ত েশর্ পারশে  বর্াট প্রিান করশর্ পারশে  এেং ঙ্ঘনেৃাচশন অংযগ্রেণ করশর্ পারশে। 
যারীঙ্ঘরক এই অক্ষমর্ার কারশণ কাউশক র্ঙ্ঘি ঙ্ঘেিোলশ   কমৃশক্ষশত্র ো উিরাঙ্ঘধকার ঙ্ঘেশস্শে স্ম্পঙ্ঘি 
েণ্টশণর বক্ষশত্র বকান ধরশণর বেষশমের ঙ্ঘযকার েশর্ ে  র্ােশল বেষমেকারীর স্শেৃাি যাঙ্ঘি 
৫ ০০ ০০০ টাকা (৬ ২৫০ িলার) ো ঙ্ঘর্ন েুশরর কারািণ্ড  র্ঙ্ঘিও এই আইশনর প্রশ াগ স্মান 
র্াশে ে  ঙ্ঘন। ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন স্ো ক বপ্রাগ্রাম যারীঙ্ঘরক অক্ষমর্া স্ম্পন্ন মানুষশিরশক আনুষ্ঠাঙ্ঘনক ঙ্ঘযক্ষার 
চাইশর্ কাঙ্ঘরগঙ্ঘর ঙ্ঘযক্ষার প্রঙ্ঘর্ উদ্ব্ুধ  কশরশু। এই আইন ২৭ স্িস্ে ঙ্ঘেঙ্ঘযষ্ট একটি নোযনাল 
বকাঅরঙ্ঘিশনযন কঙ্ঘমটি গ ন কশরশু র্ার কাজ েল আইশনর স্কল উশেযে স্ফল করার জনে স্মি 
স্রকাঙ্ঘর স্ংগ ন ও েোঙ্ঘক্তমাঙ্ঘলকানাধীন স্ংস্থার স্াশর্ স্মন্ব  স্াধন করা।  
 
জনপ্রযাস্ন মন্ত্রণাল  অনরু্া ী স্রকাঙ্ঘর প্রর্ম ও ঙ্ঘদ্বর্ী  বশ্রঙ্ঘণর চাকরী – অনোনে বশ্রঙ্ঘণর চাইশর্ 
অঙ্ঘধক ক্ষমর্া ও দ্বাঙ্ঘ ে স্ম্পন্ন গোশজট অঙ্ঘফস্ারশির এক যর্াংয যারীঙ্ঘরকর্াশে প্রঙ্ঘর্েন্ধীশির জনে 
রাখা েশ শু। বস্ন্টার ফর ঙ্ঘিস্অোঙ্ঘেঙ্ঘলটি ইন বিশর্লপশমন্ট অনুর্া ী  ১৪৮টি ইউঙ্ঘন ন পঙ্ঘরষশি 
(স্থানী  স্রকার কাউঙ্ঘিল) প্রঙ্ঘর্েন্ধী অন্তরৃু্ক্তকরণ উশিোগ বন া েশ শু।  
 
অোকযন এশগইিট ঙ্ঘিস্অোঙ্ঘেঙ্ঘলটি নামক একটি এনঙ্ঘজওর র্াষেমশর্  প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ ঙ্ঘযশুশির ৯০ যর্াংয 
বকান ঙ্ঘেিোলশ  র্ঙ্ঘরৃ্ ে  ঙ্ঘন। স্রকার ইনিুঙ্ঘস্র্ এিুশকযন ো অন্তরৃু্ঙ্ঘক্তকর ঙ্ঘযক্ষা  ঙ্ঘযক্ষকশির 
প্রঙ্ঘযক্ষণ ঙ্ঘিশ শু এেং বজলা পরৃ্াশ  প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ ঙ্ঘেশযষজ্ঞ ঙ্ঘনর্ুক্ত কশরশু। স্রকার এমনঙ্ঘক প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধশির 
জনে উপেতঙ্ঘির েোেস্থাও কশরশু।  
 
আইশন নরু্ন বকান ঙ্ঘেঙ্ঘল্ডং ো র্েন বর্ঙ্ঘরর বক্ষশত্র প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধশির জনে স্ঙু্ঘেধা ঙ্ঘনঙ্ঘির্ করার যরৃ্ 
ঙ্ঘিশ শু। র্শে কর্তৃ পক্ষ এইস্ে যরৃ্ পযরণ না করা র্েশনর নকযাশকও অনুশমািন ঙ্ঘিশ শু। 
 
আইন একজন যারীঙ্ঘরক র্াশে স্ক্ষম েেঙ্ঘক্তশক র্র্ে গ্রেশণর বর্ অঙ্ঘধকার ঙ্ঘিশ শু  একজন 
প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধশকও বস্ই একই অঙ্ঘধকার প্রিান কশরশু  র্শে পঙ্ঘরোর ও স্মাশজর ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন বক্ষত্র অশনক 
স্ম  এই অঙ্ঘধকার কর্খাঙ্ঘন োিোঙ্ঘ র্ েশে র্া ঙ্ঘনধৃারণ কশর র্াশক। একজন প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ বর্ন র্র্ে 
ও বর্াগাশর্াগ প্রর্ুঙ্ঘক্ত েেেোর করশর্ পাশর র্ার জনে আইন ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন েেেস্থা কশরশু বর্মন  
জনস্াধারশণর জনে উন্মকু্ত ো েোঙ্ঘক্তমাঙ্ঘলকানাধীন ঙ্ঘমঙ্ঘি া আউটশলশট ঙ্ঘর্ঙ্ঘিওশর্ স্াে-টাইশটল র্কু্ত 
করা  স্াইন লোঙ্গশু জ ো ইযারা  কর্া েলা  িীন ঙ্ঘরিাসৃ্ (িীশনর ঘটনা েণৃনা কশর এমন একটি 
স্ফটও োর) ো বটক্সট-টু-স্পীচ (শলখা পশড় বযানা  এরকম একটি অোঙ্ঘিশকযন)র্ুক্ত করা। রাষ্ট্রী  



বটঙ্ঘলঙ্ঘর্যন চোশনল স্াইন লোঙ্গশু জ এর েেেোর কশর  ঙ্ঘকন্তু স্াধারণর্াশে ঙ্ঘমঙ্ঘি া  এই যরৃ্ পযরণ 
করা ে  না।  
 
স্রকাশরর অরৃ্া শন পঙ্ঘরচাঙ্ঘলর্ বস্োস্মযশে প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ েোঙ্ঘক্তশিরশক অগ্রাঙ্ঘধকার বি ার আইন আশু। 
স্মাজকলোণ মন্ত্রণাল   স্মাজ বস্ো ঙ্ঘের্াগ ও জার্ী  প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ উন্ন ন ফাউশন্ডযন এই স্ংস্থাগুশলাই 
প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ েেঙ্ঘক্তশির অঙ্ঘধকার ঙ্ঘনঙ্ঘির্ করার জনে িা ে্ধ । বেষমে ও প্রস্ার জঙ্ঘনর্ স্মস্োর কারশণ 
প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ মানুশষরা অশনক স্ম  মযলধারার ঙ্ঘযক্ষা  ঙ্ঘচঙ্ঘকৎস্া ও স্ামাঙ্ঘজক প্রঙ্ঘর্রক্ষামযলক বস্ো বর্শক 
েঙ্ঘঞ্চর্ ে । স্রকার কশ ক যর্ পশণের উপর শুল্ক কঙ্ঘমশ  ঙ্ঘিশ শু বর্মন  হুইলশচ ার  শ্রেণ 
স্ো ক র্ন্ত্র (ঙ্ঘে াঙ্ঘরং এইি)  বব্রইল বমঙ্ঘযন  অশরৃ্াটিক্স ও বপ্রাশস্থঙ্ঘস্স্ র্া প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধশির জনে 
ঙ্ঘেশযষর্াশে বর্ঙ্ঘর করা েশ শু।  
 
মানঙ্ঘস্কর্াশে প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধ েেঙ্ঘক্তশির জনে স্রকাশরর ঙ্ঘচঙ্ঘকৎস্ার স্ুঙ্ঘেধা ঙ্ঘুল অপরৃ্াপ্ত। স্বাস্থে মন্ত্রণাল  
স্কল পােঙ্ঘলক বমঙ্ঘিশকল কশলশজ স্না রু্াঙ্ঘন্ত্রক অক্ষমর্া মযলো ন করার জনে ঙ্ঘযশু উন্ন ন বস্ন্টার 
গ ন কশরশু। েেঙ্ঘক্তগর্ উশিোশগ বেয ঙ্ঘকুু বমঙ্ঘিশকল ও কমমৃুখী পুনেৃাস্ন বকন্দ্র স্ে প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধশির 
জনে চাকরীর স্ুঙ্ঘেধাও স্তঙ্ঘষ্ট করা েশ শু। জার্ী  ও আন্তজৃাঙ্ঘর্ক এনঙ্ঘজওগুশলা প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধশির জনে 
বস্ো ও উঙ্ঘকঙ্ঘল স্ো র্া প্রিান কশরশু। স্রকার ৬৪টি বজলা  প্রঙ্ঘর্েঙ্ঘন্ধশির জনে বস্োশকন্দ্র স্থাপন 
কশরশু বর্খাশন স্থানী  কর্তৃ পক্ষ ঙ্ঘেনামযশলে পনুেৃাস্ন ও স্ো ক র্ন্ত্র প্রিান কশর র্াশক। স্রকার 
অটিজম ঙ্ঘেষশ  গশেষণা ও স্শচর্নর্া োড়াশনার বচষ্টা কশরশু।  
 

িাতীে/ৈর্যৈাদী/িাজতগত েংখ্োলঘু 
 
ধমৃঙ্ঘর্ঙ্ঘিক স্ংখোলঘ ুস্ম্প্রিাশ র উপর আিমণ ঘশট চশলশু  র্া আপার্ িতঙ্ঘষ্টশর্ আন্তজৃাঙ্ঘর্ক স্ঙ্ঘেংস্ 
চরমপন্থা দ্বারা উদ্ব্ুধ   এেং অরৃ্ননঙ্ঘর্ক ও রাজননঙ্ঘর্ক কারশণও েশ  র্াশক। আিমণকারীরা িাঈয 
ও এঙ্ঘকউআইএস্ এর স্াশর্ স্ংঙ্ঘিষ্টর্া িােী কশর এেং আটজন ঙ্ঘেন্দ ু িইুজন খ্রীষ্টান  িইুজন বেৌ্ধ  
এেং এমনঙ্ঘক একজন স্ুঙ্ঘফ ও একজন ঙ্ঘয া অনসু্ারীশক ের্ো কশর। ধমী  চরমপন্থীশির অনোনে 
আিমশণ আশরা চারজন ঙ্ঘেন্দ ুএেং িইুজন বেৌ্ধ  গুরুর্র আের্ ে ।  
 
অশিােশরর ৩০ র্াঙ্ঘরশখ  োংলাশিশযর পযেৃাঞ্চশল নাঙ্ঘস্রনগর উপশজলা  ১৫০-২০০ মানুষ অন্তর্ 
পাাঁচটি মঙ্ঘন্দর ও ২০০ োঙ্ঘড়ঘর ধ্বংস্ কশর  র্াশর্ ১৫০ মানুষ আের্ ে  এেং আটটি বিাকাশন 
আগুন জ্বাঙ্ঘলশ  বি । এই ঘটনাটি ঘশট এক স্থানী  েস্োস্কারীর একটি বফইস্েুক বপাশস্ট্র বজর 
ঙ্ঘেশস্শে  বর্খাশন বিখা র্াশচ্ছ মক্কার কা’ো যরীশফর উপর একটি ঙ্ঘেন্দ ুবিেীর ুঙ্ঘে কারস্াঙ্ঘজ কশর 
েঙ্ঘস্শ  বি া েশ শু। একটি জার্ী  মানোঙ্ঘধকার কঙ্ঘমযন বজলার র্র্ে অনুস্ন্ধানমযলক প্রঙ্ঘর্শেিশন 
প্রকায কশর বর্ নশর্ম্বর ২ এর আিমণটি ইচ্ছাকত র্ এেং ঙ্ঘেন্দশুির র্াঙ্ঘড়শ  বি ার উশেশযে 
পঙ্ঘরচাঙ্ঘলর্ ে  র্াশর্ কশর র্াশির জঙ্ঘম িখল কশর বন া র্া । োংলাশিয ঙ্ঘেন্দ ু বেৌ্ধ  খ্রীষ্টান 
ইউঙ্ঘনটি কাউঙ্ঘিল (ঙ্ঘেএইচঙ্ঘেঙ্ঘস্ইউঙ্ঘস্) িাঙ্ঘে কশর বর্ স্থানী  প্রযাস্ন এেং স্থানী  স্াংস্ি এই 
আিমণ প্রঙ্ঘর্ের্ করার িাঙ্ঘ শে েেরৃ্। পুঙ্ঘলয র্িশন্ত প্রকায পা  বর্ ক্ষমর্াস্ীন িশলর স্িস্েশির 
মশধে অর্েন্তরীণ বকান্দল এই আিমণশক েরাঙ্ঘন্বর্ কশরশু। স্রকাঙ্ঘর কমৃকরৃ্া  ঙ্ঘযক্ষার্ী  ঙ্ঘেন্দ ুস্ংস্থা  



এেং অনোনে স্কশলই এই আিমশণর প্রঙ্ঘর্ র্ীব্র ঙ্ঘনন্দা জ্ঞাপন কশরশু  র্ঙ্ঘিও এর কারণ ঙ্ঘেষশ  
মর্শর্ি আশু। পুঙ্ঘলয প্রা  ১০০ জনশক এর জনে আটক কশরশু  র্াশির মশধে বস্ই ইন্টারশনট 
কোশফর মাঙ্ঘলকও অন্তরৃু্ক্ত বর্খান বর্শক বফইস্েুশকর বপাস্ট্টি আপশলাি করা েশ ঙ্ঘুল  অশনকরই এই 
ঘটনার স্াশর্ স্যক্ষ্ণ স্ম্পকৃ আশু।  
 
ঙ্ঘেএইচঙ্ঘেঙ্ঘস্ইউঙ্ঘস্ স্ে ধমী  স্ংখোলঘুশির উপশিষ্টা িল বিশযর স্ংখোলঘু ধমৃােলম্বী িলশক স্রুক্ষা 
ঙ্ঘিশর্ না পারার জনে স্রকাশরর স্মাশলাচনা কশর। জনু মাশস্ ঙ্ঘেন্দ ু বনর্াগণ স্ামঞ্জস্েেীনর্াশে 
ঙ্ঘেন্দশুির ওপশর আিমশণ ঙ্ঘনন্দা জ্ঞাপন কশর  এেং র্ারর্ী  কর্তৃ পক্ষশক এশর্ েিশক্ষপ করার ইঙ্ঘঙ্গর্ 
কশর।            
 
ধমী  স্ংখোলঘুশির বকউ বকউ জাঙ্ঘনশ শু চাকুরী ও োস্া-োঙ্ঘড়শর্ র্াকার বক্ষশত্র অশনক স্ম  
র্াশিরশক েেঙ্ঘক্তগর্র্াশে এই বেষশমের ঙ্ঘযকার েশর্ েশ শু। উিুৃর্াষী স্ংখোলঘু স্ম্প্রিা  চাকরীর 
প্রাপের্া এেং জঙ্ঘমর ঙ্ঘেষশ  প্রণালীে্ধ  বেষশমের কর্া জানা । স্ংখোলঘুশির ঙ্ঘেরুশ্ধ  বেষমে ও স্াক্ষী 
স্ুরক্ষার অর্াশে জঙ্ঘম িখল ঙ্ঘনশ  ঙ্ঘেশরাশধর স্ুরাো করা এেং স্শন্দের্াজনশিরশক ঙ্ঘেচাশরর আওর্া  
আনার কাজশক অশনক স্ম  কঠিন কশর বর্াশল। স্ংখোলঘু স্ম্প্রিা  আরও জানা  বর্ অশনক জঙ্ঘম 
মাঙ্ঘলকানা স্ংিান্ত ঙ্ঘেশরাশধ র্াশিরশক বেষমেমযলকর্াশে উশচ্ছি করা েশ শু  ঙ্ঘেশযষ কশর নরু্ন রািা 
ো ঙ্ঘযল্প এলাকার আশয পাশযর এলাকা বর্খাশন জঙ্ঘমর িাম স্াম্প্রঙ্ঘর্ক স্মশ  বেশড় ঙ্ঘগশ শু। র্ারা 
আরও িােী কশর বর্ স্থানী  পুঙ্ঘলয  স্ুযীল স্মাশজর কর্তৃ পক্ষেতন্দ এেং রাজননঙ্ঘর্ক বনর্ারা অশনক 
স্ম  এইস্ে ঙ্ঘেচাশর ঙ্ঘনশজরাও জঙ্ঘড়র্ র্াশক ো জঙ্ঘম িখলকারীশিরশক রাজননঙ্ঘর্কর্াশে মিি ঙ্ঘিশ  
র্াশক (শস্কযন ৬ বিখনু)। আগস্ট্ মাশস্  স্রকার ঙ্ঘচটাগাং ঙ্ঘেল ট্রোি (ঙ্ঘস্এইচটি  অরৃ্োর্ পােৃর্ে 
অঞ্চল) জঙ্ঘম ঙ্ঘেশরাধ ঙ্ঘনষ্পঙ্ঘি আইন পঙ্ঘরমাজৃন কশর র্াশর্ কশর ঙ্ঘস্এইচটি বর্ েস্োস্কারী 
আঙ্ঘিোস্ীরা জঙ্ঘম পুনরু্ধ ার করশর্ পাশর (শস্কযন ২ঘ বিখুন)।                
 
এনঙ্ঘজও গুশলাও ঙ্ঘরশপাটৃ কশরশু বর্ জার্ী র্ার উৎস্  েণৃ ও উপজাঙ্ঘর্ স্ংখোলঘুশির স্াশর্ 
বেষমেমযলক আচরণ করা ে । উিােরণস্বরূপ  ঙ্ঘকুু ‘িঙ্ঘলর্’ (ঙ্ঘেন্দ ুধশমৃর স্েচাইশর্ ঙ্ঘনচু জাঙ্ঘর্) 
বির জঙ্ঘম  েস্র্ োঙ্ঘড়  ঙ্ঘযক্ষা ও চাকুঙ্ঘরর স্ুঙ্ঘেধা স্ীমাে্ধ । 
 

আজদৈােী ম্ানুষ 

 
আঙ্ঘিোস্ী স্ম্প্রিা  েোপক বেষমে ও অর্োচাশরর ঙ্ঘযকার ে   র্ঙ্ঘি স্রকার ঙ্ঘস্এইচটি (ঙ্ঘচটাগং ঙ্ঘেল 
ট্রোি ো পােৃর্ে অঞ্চল)এ েস্োস্কারী আঙ্ঘিোস্ী স্ম্প্রিাশ র মানুষশির স্রকাঙ্ঘর চাকুরী ও 
উিঙ্ঘযক্ষা  অংযগ্রেশণর স্শুর্াগ ঙ্ঘনঙ্ঘির্ করার জনে ঙ্ঘনঙ্ঘিৃষ্ট বকাটা স্ংরক্ষণ কশর র্াশক র্া ১৯৯৭ 
স্াশলর যাঙ্ঘন্ত চুঙ্ঘক্তশর্ উশেখ করা ঙ্ঘুল। ঙ্ঘস্এইচটি োস্ী আঙ্ঘিোস্ী মানুশষরা র্য ঙ্ঘম কঙ্ঘমযশনর গ ন ও 
নীঙ্ঘর্ ঙ্ঘনশ  ঙ্ঘেোি র্াকা  র্াশির র্য ঙ্ঘমর েোপাশর ঙ্ঘস্্ধ ান্ত গ্রেশণ কারৃ্করর্াশে অংযগ্রেণ করশর্ পাশর 
না। পােৃর্ে চট্টগ্রাম জন স্ংেঙ্ঘর্ স্ঙ্ঘমঙ্ঘর্  ঙ্ঘস্এইচটি এর মানুষ ও আঙ্ঘিোস্ীশির প্রঙ্ঘর্ঙ্ঘনঙ্ঘধে করার 
জনে গঠির্ একটি রাজননঙ্ঘর্ক িল অঙ্ঘর্শর্াগ কশর বর্ ক্ষমর্াস্ীন িল স্থানী  প্রযাস্ন ও ঙ্ঘনরাপিা 
োঙ্ঘেনীর স্াশর্ ঙ্ঘমশল জশুন অনুঙ্ঘষ্ঠর্ স্থানী  কাউঙ্ঘিল ঙ্ঘনেৃাচশন ঙ্ঘস্এইচটিশর্ ঙ্ঘন ন্ত্রন েজা  রাখার 



উশেশযে  স্ঙ্ঘেংস্র্া  র্ীঙ্ঘর্ প্রিযৃন ও বর্াট কারচুঙ্ঘপর আশ্র  ঙ্ঘনশ শু। কশ ার ঙ্ঘনরাপিা েোেস্থা ঙ্ঘকুু 
আঙ্ঘিোস্ী েেঙ্ঘক্ত ও স্ঙ্ঘি  কমীশক বেষমে ঙ্ঘনরস্ন ঙ্ঘনশ  কাজ করার পশর্ োধা েশ  িাাঁড়া ।   
 
আঙ্ঘিোস্ী মানুশষরা স্ামাঙ্ঘজক অর্োচাশররও ঙ্ঘযকার েশ  র্াশক র্াশর্ অন্তরৃু্ক্ত আশু ধষৃণ ও খনু। 
এই স্ঙ্ঘেংস্র্া অশনক স্ম  জঙ্ঘম িখল এর স্াশর্ও স্ম্পঙ্ঘকৃর্ র্াশক। কাপাইং ফাউশন্ডযন  একটি 
আঙ্ঘিোস্ী অঙ্ঘধকার ঙ্ঘেষশ  কাজ করা এনঙ্ঘজও  এর চলঙ্ঘর্ েুশরর র্র্ে মশর্  ২০১৫ স্াশল ১৩৪ 
জন আঙ্ঘিোস্ীশক োঙ্গালী প্রর্ােযালী িষু্কত ঙ্ঘর্কারী আইন প্রশ াগকারী স্ংস্থার স্ো র্া  যারীঙ্ঘরকর্াশে 
ঙ্ঘনরৃ্াঙ্ঘর্র্ কশর। কাপাইং জানা  বর্ ২০১৫ স্াশল ৮৫ জন আঙ্ঘিোস্ী নারী ও বমশ শিরশক বর্ৌন 
ঙ্ঘনরৃ্ার্ন ো যারীঙ্ঘরক র্াশে লাঙ্ঘঞ্ছর্ করা ে   এর মশধে ২৬টি ধষৃণ ও ১৩ টি ের্োও অন্তরৃু্ক্ত। 
২০১৫ স্াশল  আঙ্ঘিোস্ীশির মাঙ্ঘলকানাধীন ৮৪টি োঙ্ঘড় ধ্বংস্ করা ে  এেং ৩৫টি োঙ্ঘড় পুঙ্ঘড়শ  
বফলা ে ।   
 
স্রকার ঙ্ঘস্এইচটিশর্ েস্োস্রর্ আঙ্ঘিোস্ী স্ম্প্রিা শক ঙ্ঘেশযষ মরৃ্ািা ঙ্ঘিশ শু  এেং স্ংঙ্ঘেধাশন 
আঙ্ঘিোস্ী মানুষশির পশক্ষ ইঙ্ঘর্োচক পিশক্ষপ বনোর কর্া েলা েশ শু  ঙ্ঘকন্তু আঙ্ঘিোস্ীশির মশর্ 
োিশে র্াশির পক্ষ েশ  বকান ইঙ্ঘর্োচক পিশক্ষপ বন া ে ঙ্ঘন। ঙ্ঘকুু এনঙ্ঘজও ঙ্ঘরশপাটৃ কশরশু 
স্রকারী চাকুঙ্ঘরশর্ ঙ্ঘনশ াগ ও পশিান্নঙ্ঘর্র বেলাশর্ও আঙ্ঘিোস্ী স্ম্প্রিা  বেষশমের ঙ্ঘযকার ে । 
ঙ্ঘস্এইচটি কঙ্ঘমযন অনুর্া ী  ু  বর্শক িয েুশরর আঙ্ঘিোস্ী ঙ্ঘযশুশির মশধে অশধৃশকরও কম ঙ্ঘযশু 
বকান ঙ্ঘেিোলশ  র্ঙ্ঘরৃ্ ে  র্ার কারণ অশনকাংশয আঙ্ঘিোস্ী র্াষা  ঙ্ঘনশিৃযনার অর্াে। আঙ্ঘিোস্ী 
মানুশষরা অশনক বক্ষশত্র পরৃ্াপ্ত েস্োস্ ও স্বাস্থেশস্োর স্ুঙ্ঘেধাও পা  না।  
 
আঙ্ঘিোস্ীশির কমীরা ও এনঙ্ঘজও গুশলা জাঙ্ঘনশ শু বর্ স্রকারী ও ঙ্ঘমঙ্ঘলটাঙ্ঘর বগাশ ন্দা ঙ্ঘিশ  র্াশিরশক 
নজরিারীর মশধে রাখা ে   ঙ্ঘেশযষ কশর ঙ্ঘস্এইচটিশর্ বর্খাশন ঙ্ঘমঙ্ঘলটাঙ্ঘরশির স্রে উপঙ্ঘস্থঙ্ঘর্ রশ শু।  
বকন্দ্রী  স্রকার জঙ্ঘমর েেেোর স্ংিান্ত কর্তৃ ে ঙ্ঘনশজর কাশু বরশখশু। র্য ঙ্ঘম কঙ্ঘমযন  র্া ঙ্ঘকনা 
অনেধর্াশে িখলকত র্ জঙ্ঘম ঙ্ঘনশ  র্িন্ত করা ও ঙ্ঘফঙ্ঘরশ  বি ার জনে গ ন করা েশ শু  অশিাের 
পরৃ্ন্ত জঙ্ঘম স্ংিান্ত বকান ঙ্ঘেশরাশধর ঙ্ঘনষ্পঙ্ঘি কশরঙ্ঘন। োঙ্গালী ও আঙ্ঘিোস্ী মানুষ এই কঙ্ঘমযশনর 
গ ন ও ঙ্ঘনরশপক্ষর্া ঙ্ঘনশ  প্রশ্ন রু্শলশু। ঙ্ঘস্এইচটি জঙ্ঘম ঙ্ঘেশরাধ ঙ্ঘনষ্পঙ্ঘি কঙ্ঘমযন আইশনর আগস্ট্ 
মাশস্র স্ংশযাধশন এই ঙ্ঘেষ টিশক গুরুে বি া েশ শু  র্শে এলাকার োঙ্গালী েস্োস্কারীরা এটি 
বমশন বন  ঙ্ঘন বকননা এখাশন র্াশির স্বারৃ্ প্রঙ্ঘর্ফঙ্ঘলর্ ে ঙ্ঘন (শস্কযন ২ঘ বিখুন)। ঙ্ঘকুু আঙ্ঘিোস্ী 
িােী কশর র্ারশর্র স্াশর্ স্াম্প্রঙ্ঘর্ক র্য ঙ্ঘমর স্ীমানা চুঙ্ঘক্তর ফশল র্ারা জঙ্ঘম োঙ্ঘরশ শু।  
 
ঙ্ঘচটাগাং ঙ্ঘেল ট্রোি ো পােৃর্ে অঞ্চল ুাড়াও অনোনে এলাকা  আঙ্ঘিোস্ী স্ম্প্রিা  োঙ্গালী 
মুস্লমানশির কাশু জঙ্ঘম োরাশনার কর্া জানা । আঙ্ঘিোস্ীশির উপশিষ্টা িল জানা  োমাৃ বর্শক 
আগর্ বরাঙ্ঘেঙ্গারা িমাগর্ জঙ্ঘম িখল করশু। স্রকার বমৌলর্ীোজার ও মধুপুর েনাঞ্চশল িমাগর্ 
ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন ঙ্ঘনমাৃন কাজ চাঙ্ঘলশ  র্াশচ্ছ র্া গর্ানুগঙ্ঘর্কর্াশে আঙ্ঘিোস্ীশির মাঙ্ঘলকানা  আশু ।    
 
একটি খ্রীষ্টান অধুেঙ্ঘষর্ আঙ্ঘিোস্ী বগাষ্ঠী  স্াাঁওর্াল বগাত্র  োংলাশিশয র্ার আনুমাঙ্ঘনক স্িস্ে স্ংখো 
৫০০ ০০০  নশর্ম্বর মাশস্র ৬ র্াঙ্ঘরশখ  বিশযর উিরাঞ্চশলর বজলা গাইোন্ধার একটি ঙ্ঘচঙ্ঘন কশলর 
কমী ও পঙু্ঘলশযর স্াশর্ জঙ্ঘমর মাঙ্ঘলকানা স্ংিান্ত ঙ্ঘেোশি জঙ্ঘড়শ  পশর। এই ঙ্ঘেোি চলাকাশল 



স্াাঁওর্ালরা র্ীর ধনুক ঙ্ঘিশ  পুঙ্ঘলযশক আিমণ কশর এেং এর জোশে পুঙ্ঘলয গুঙ্ঘল  কাাঁিশুন গোস্ ও 
রাোর েুশলট ঙ্ঘনশক্ষপ কশর। এ স্ম  ৩ জন ঙ্ঘনের্ এেং ২৫ জন আের্ ে । এই ঘটনা চলাকাশল 
পুঙ্ঘলয ও ক্ষমর্াস্ীন িশলর কমীরা প্রা  ২ ৫০০ স্াাঁওর্াল পঙ্ঘরোরশক উশচ্ছি কশর এেং র্াশির 
োঙ্ঘড়ঘর লটু কশর আগুন জ্বাঙ্ঘলশ  বি । ঙ্ঘেশরাধটির স্যত্রপার্ ে  র্খন প্রা  য’খাশনক স্াাঁওর্ালরা 
১৯৫২ স্াশলর চুঙ্ঘক্ত অনরু্া ী স্রকার বর্ জঙ্ঘম র্াশির পযেৃপুরুষশিরশক আাঁখ চাশষর জনে েরাে 
ঙ্ঘিশ ঙ্ঘুল র্া পুনিৃখশলর বচষ্টা কশর। স্াাঁওর্ালরা প্রঙ্ঘর্োি কশর বর্ স্থানী  কর্তৃ পক্ষ আাঁখ ুাড়া 
অনোনে যস্ে চাষাোশির জনে বস্ই জঙ্ঘম লীজ বি ার মাধেশম চুঙ্ঘক্ত র্ঙ্গ কশরশু। নশর্ম্বশরর ৭ 
র্াঙ্ঘরশখ পঙু্ঘলয ৪২ জশনর নামস্ে প্রা  ৪০০ জন অজানা বলাশকর ঙ্ঘেরুশ্ধ  পুঙ্ঘলশযর ওপর োমলার 
কারশণ বফৌজিাঙ্ঘর মামলা কশর। ঙ্ঘিশস্ম্বর মাশস্ প্রকায পাও া ঙ্ঘর্ঙ্ঘিও ফুশটশজ বিখা র্া  নশর্ম্বর 
মাশস্র ৬ র্াঙ্ঘরশখর ঘটনা চলাকালীন স্মশ  পুঙ্ঘলয স্াাঁওর্াল োঙ্ঘড়শর্ আগুন লাঙ্ঘগশ  ঙ্ঘিশচ্ছ  র্া 
জনমশন বক্ষাশর্র স্ঞ্চার কশর। েুশরর বযশষ পুঙ্ঘলয জানা  বর্ র্ারা ঘটনা র্িন্ত করশু।  
 
জলঙ্গ পজরচে ও ন্ত্র্র্ৌন অজিদ্বর্ািন এর উপরর জিজি কদ্বর েহংেতা, বৈষম্ে ও অনোনে অতোচার 

  
একই ঙ্ঘলশঙ্গর মানুশষর স্াশর্ বর্ৌন কমৃকান্ড বফৌজিাঙ্ঘর ধারা ৩৭৭ অনুর্া ী অনেধ  র্শে এই 
আইশনর োিো ন ঘশট ঙ্ঘন। এলঙ্ঘজঙ্ঘেটিআই গ্রুপ জানা   পুঙ্ঘলয এই আইনটি র্াশিরশক  ঙ্ঘনঙ্ঘেৃশযশষ 
বমশ ঙ্ঘল পুরুষশির ে রাঙ্ঘন করার জনে এেং এলঙ্ঘজঙ্ঘেটিআই স্ংস্থার ঙ্ঘনেন্ধন োধাগ্রি করার জনে 
েেেোর কশর র্াশক। ঙ্ঘকুু গ্রুপ জাঙ্ঘনশ শু পঙু্ঘলয বকাশির স্শন্দেজনক আচরণ ঙ্ঘেঙ্ঘধর অধীশনও 
র্াশিরশক ে রাঙ্ঘন করা েশ  র্াশক। র্ঙ্ঘিও স্মাশজ ঙ্ঘেজড়া স্ম্প্রিা  বক অশনক আশগ বর্শকই স্বীকত ঙ্ঘর্ 
িান করা েশ শু র্শে নাজকু বগাশত্রর ওপর স্ঙ্ঘেংস্ চরমপন্থীশির আিমশণর প্রাক্কাশল র্ারা 
িমেধৃমান র্   ে রাঙ্ঘন ও োরংোর আইন প্রশ াগকারী স্ংস্থার স্াশর্ স্ংশর্াশগর ঙ্ঘযকার েশচ্ছ। 
স্রকার ২০১৩ স্াশলর এঙ্ঘপ্রল মাশস্ প্রর্ম ইউঙ্ঘনর্াসৃ্াল ঙ্ঘপঙ্ঘরওঙ্ঘিক ঙ্ঘরঙ্ঘর্উ বর্ এলঙ্ঘজঙ্ঘে জনশগাষ্ঠীর 
উপঙ্ঘস্থঙ্ঘর্শক স্বীকত ঙ্ঘর্ িান কশরশু। স্রকাশরর এই অেস্থান ২০০৯ স্াশলর ঙ্ঘরঙ্ঘর্উ বর্শক স্ম্পযণৃ ঙ্ঘর্ন্ন  
বর্খাশন পররাষ্ট্র মন্ত্রী েশলঙ্ঘুশলন বর্ বিশয বকান এলঙ্ঘজঙ্ঘে েেঙ্ঘক্ত বনই। 
 
এলঙ্ঘজঙ্ঘেটিআই বগাঙ্ঘষ্ঠর স্িস্েরা প্রঙ্ঘর্ঙ্ঘন র্ বটঙ্ঘলশফান  বটক্সট ও স্ামাঙ্ঘজক মাধেশম র্ীঙ্ঘর্প্রিযৃনমযলক 
োরৃ্া বপশ  র্াশক এেং বকউ বকউ পুঙ্ঘলশযর দ্বারাও ে রাঙ্ঘনর ঙ্ঘযকার ে । োংলা নেেষৃ 
উির্াপশনর স্ম   পঙু্ঘলয এলঙ্ঘজঙ্ঘেটিআই স্িস্েশির পোশরশি অংযগ্রেশণ োধা প্রিান কশর  এই েশল 
বর্ র্াশির ওপর আিমণ েও ার আযংকা আশু। র্াশিরশক আটক করা ে  এেং অস্ম্মাঙ্ঘনর্ করা 
ে - এমনঙ্ঘক র্াশির পঙ্ঘরোশর র্াশির এই এলঙ্ঘজঙ্ঘেটিআই েও ার র্র্ে প্রকায কশর বি া ে । এই 
পোশরি (শযার্ার্াত্রা) বযশষ এই বগাষ্ঠীর স্িস্েরা অনলাইশন এেং েেঙ্ঘক্ত পরৃ্াশ  র্াশির ওপর 
ে রাঙ্ঘনর অঙ্ঘর্শর্াগ কশর। ২৫ এঙ্ঘপ্রশল এঙ্ঘকউআইএস্ এর স্াশর্ স্ংঙ্ঘিষ্টর্ার িােীিার ঘার্ক জলুোজ 
মান্নান নামক একজন মানোঙ্ঘধকার কমী এেং র্ার েনু্ধ মােেুে রাঙ্ঘি র্ন শক মান্নাশনর োস্া  
রামিা ঙ্ঘিশ  খুন কশর। এই িইু খুশনর ঘটনা এলঙ্ঘজঙ্ঘেটিআই কমীশির মশধে অর্েন্ত র্ীঙ্ঘর্র স্ঞ্চার 
কশর। এই ঘটনার পশর এেং চলমান ে রাঙ্ঘনর কারশণ অশনক এলঙ্ঘজঙ্ঘেটিআই স্িস্ে  এমনঙ্ঘক স্ঙ্ঘি  
কমী এেং স্েশর্াগী স্ংস্থাগুশলাও র্াশির কারৃ্িম কঙ্ঘমশ  বি  এেং বিশযর অর্েন্তশর ও োইশর 
স্াোর্ে কামনা কশর। এর ফশল এলঙ্ঘজঙ্ঘেটিআই স্িস্েশির বনটও াকৃ অর্েন্ত িুেৃল স্ো র্ার 
বনটও াশকৃ পঙ্ঘরণর্ ে । ঙ্ঘেশযষ কশর বলস্ঙ্ঘে ানশির স্েশর্াগী স্ংস্থা িলৃুর্ েশ  পশড়। বর্ৌন 



অঙ্ঘর্শর্াজন ঙ্ঘনশ  র্ীব্র স্ামাঙ্ঘজক কলঙ্ক স্াধারণর্াশে ঙ্ঘেিেমান র্াকা  এই ঙ্ঘেষশ  প্রকাশযে আশলাচনা 
ে  না।      
 
 
এইচআইজি ও এইডে েংক্রান্ত োম্াজিক কলঙ্ক 

 
এইচআইঙ্ঘর্ ও এইিস্ এেং এশর্ উি-ঝুাঁ ঙ্ঘকপযণৃ মানষুশির ঙ্ঘনশ  স্মাশজ বর্ কলঙ্ক ো িনৃুাম র্া স্বাস্থে 
বস্ো প্রিাশনর পশর্ োধা েশ  িাাঁড়া   ঙ্ঘেশযষ কশর ঙ্ঘেজড়া স্ম্প্রিাশ  এেং বর্স্ে পুরুশষরা পুরুষশির 
স্াশর্ই ঙ্ঘমঙ্ঘলর্ ে  র্াশির জনে। স্মাশজ ঙ্ঘলশঙ্গর বর্ রীঙ্ঘর্-নীঙ্ঘর্ র্া অশনক স্ম  বমশ শির 
এইচআইঙ্ঘর্ স্ম্পশকৃ র্র্ে ও বস্ো গ্রেশণর পশর্ অন্তরা  ঙ্ঘেশস্শে কাজ কশর। ঙ্ঘপওপল ঙ্ঘলঙ্ঘর্ং উইর্ 
এইচআইঙ্ঘর্ ঙ্ঘস্ট্গমা ইনশিক্স অনুর্া ী  এইচআইঙ্ঘর্-পঙ্ঘজটির্ েেঙ্ঘক্তশির স্মাজ বর্শক েঙ্ঘেষ্কার  একঘশর 
করা ও উিরাঙ্ঘধকার বর্শক েঙ্ঘঞ্চর্ করা ে । বিশয স্শেৃাপঙ্ঘর এইচআইঙ্ঘর্ স্ংিমশণর মাত্রা ০.১ 
যর্াংশযর কম। এইচআইঙ্ঘর্ প্রশজিগুশলার ফাঙ্ঘন্ডং ো র্েঙ্ঘেল হ্রাস্ বপশ শু  ফশল ঙ্ঘকুু বস্োিান 
বকন্দ্র েন্ধ েশ  ঙ্ঘগশ শু।  
 
এইচআইঙ্ঘর্/এইিস্ বরাগীশির ঙ্ঘেরুশ্ধ  অর্োচাশরর খেশরর স্ংখো স্ীঙ্ঘমর্। এনঙ্ঘজওগুশলা মশন কশর 
এর কারণ েল রু্ক্তশর্াগীশির ঙ্ঘনশজশির পঙ্ঘরচ  ঙ্ঘিশর্ অস্বীকত ঙ্ঘর্ এেং বিশয এইচআইঙ্ঘর্/এইিস্ এর 
মাত্রা কম র্াকার কারশণ এটি ঙ্ঘনশ  গশেষণার অর্াে। 
 
অনোনে োম্াজিক েজহংেতা ও বৈষম্ে 
 
বকান নজরিারী কঙ্ঘমটির (শর্মন ফশর্া াোজশির) দ্বারা ের্োর ঘটনা ঘশটশু। স্থানী  মানোঙ্ঘধকার 
স্ংস্থাগুশলা জাঙ্ঘনশ শু বর্ র্র্গুশলা বকইস্ ঙ্ঘরশপাটৃ করা েশ শু র্া ে র্ োিশে ঘটা স্েৃশমাট ঘটনার 
একটি র্গ্াংয মাত্র। অনেধ ফশর্া া ও গ্রামে স্াঙ্ঘলয  র্াশক একটি ঙ্ঘেঙ্ঘযষ্ট স্থানী  এনঙ্ঘজও ধমী  
পঙ্ঘন্ডর্ েেঙ্ঘক্ত ন  েরং স্মাশজর বনর্াশির আইন ঙ্ঘেশস্শে স্ংজ্ঞাঙ্ঘ র্ কশরশু  এর মাধেশমও ের্োর 
ঘটনা ঘশটশু। এঙ্ঘপ্রল মাশস্ খুলনা বজলার গ্রামোস্ীরা িইুজন ঙ্ঘেন্দ ু ঙ্ঘযক্ষকশক মোনেী মুোম্মাি 
(স্ঃ)শক অপমান করার িাশ  লাঙ্ঘঞ্ছর্ কশরশু এেং র্াশিরশক েুশল আটশক বরশখশু। ঙ্ঘযক্ষকদ্ব শক 
“ধমী  অনুর্য ঙ্ঘর্শর্ আঘার্ করা”র কারশণ ু  মাশস্র কারািন্ড বি া েশ শু। 
 
ন্ত্র্েকশন ৭। শ্রজম্ক অজিকার 
 
ক। এদ্বোজেদ্বেশদ্বনর স্বািীনতা ও ন্ত্র্র্ৌথ দরকষাকজষ করার অজিকার 
 
আইন ইউঙ্ঘন শন র্ুক্ত েও ার অঙ্ঘধকার ঙ্ঘিশ শু এেং স্রকাশরর অনুমঙ্ঘর্শর্ ইউঙ্ঘন ন গ ন করারও 
অঙ্ঘধকার ঙ্ঘিশ শু  র্ঙ্ঘিও শ্রম অঙ্ঘধকার স্ংস্থাগুশলা জাঙ্ঘনশ শু বর্ ইউঙ্ঘন ন গ ন করার জনে ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন 
ধরশণর যরৃ্ এখনও ঙ্ঘেিেমান আশু। শ্রম ও কমৃস্ংস্থান মন্ত্রণাল  একটি ইউঙ্ঘন শনর অনুশমািন 
বি ার জনে বকান স্ংস্থার কমপশক্ষ ৩০ যর্াংয কমীর বস্ই ইউঙ্ঘন শনর স্িস্ে েশর্ েশে  এেং 
র্খন স্িস্ে স্ংখো ৩০ যর্াংশযর ঙ্ঘনশচ বনশম র্াশে র্খন মন্ত্রণাল  বকাটৃশক বস্ই ইউঙ্ঘন ন োঙ্ঘর্ল 



কশর বিোর জনে অনুশরাধ করশর্ পাশর। আইন অনুর্া ী িরিাশমর ইউঙ্ঘনট েশে ও াল-টু-ও াল 
(স্ম্পযণৃ ফোিঙ্ঘর)। শ্রম আইশনর স্ংজ্ঞা অনুর্া ী কমীশির মশধে েোেস্থাপনা  স্ুপারর্াইজঙ্ঘর ও 
প্রযাস্ন ঙ্ঘের্াশগ কাজ করা চাকুরীজীঙ্ঘেরা অন্তরৃু্ক্ত ন । আগুন ঙ্ঘনেৃাপনকারী োঙ্ঘেনী  ঙ্ঘনরাপিা 
রক্ষী  ও চাকুরীিার্াশির বগাপন স্েকাঙ্ঘরগণ বকান ইউঙ্ঘন শনর স্িস্ে েশর্ পারশে না। স্রকারী 
চাকুঙ্ঘর ও ঙ্ঘনরাপিা োঙ্ঘেনীশর্ কাজ করা কাশরা জনে বকান ইউঙ্ঘন ন গ ন করা ঙ্ঘনঙ্ঘষ্ধ । শ্রম 
আিালশর্র অনুমঙ্ঘর্শর্ মন্ত্রণাল  অনোনে কারশণও বকান ইউঙ্ঘন নশক অঙ্ঘনেঙ্ঘন্ধর্ করশর্ পাশর। আইন 
অনুর্া ী একটি ইউঙ্ঘন ন র্ার ঙ্ঘনেন্ধন োঙ্ঘর্ল েশ  র্াও া ো অস্বীকার করার বকইশস্ আঙ্ঘপল 
করার অঙ্ঘধকার রাশখ। রপ্তাঙ্ঘন প্রঙ্ঘি াজার্করণ এলাকাস্মযশে (ইঙ্ঘপশজি) বট্রি ইউঙ্ঘন শন অংযগ্রেণ 
করার অনুমঙ্ঘর্ বনই  এটি জার্ী  শ্রম নীঙ্ঘর্র একটি ঙ্ঘেশযষ েেঙ্ঘর্িম (নীশচ বিখুন)।  
 
ঙ্ঘকুু স্ম্ভােনাম  ইউঙ্ঘন ন জাঙ্ঘনশ শু বর্ র্াশিরশক এমন ঙ্ঘকুু কারশণ প্রর্োখোন করা েশ শু র্া 
শ্রম আইশন ঙ্ঘলঙ্ঘপে্ধ  বনই। শ্রম ও কমৃস্ংস্থান মন্ত্রণাল  (এমওএলই)জানা  বর্ েরৃ্মাশন োংলাশিশয 
৭ ৬৫৯টি বট্রি ইউঙ্ঘন ন রশ শু বর্খাশন প্রা  ঙ্ঘর্ন ঙ্ঘমঙ্ঘল ন কমী জঙ্ঘড়র্। এর মশধে বপাযাক ঙ্ঘযশল্প 
আশু ৫০৭টি ইউঙ্ঘন ন র্ার ৩৭৫টি ২০১৩ স্াশলর পর নরু্ন কশর গঠির্ েশ শু। এমওএলই জানা  
ঙ্ঘচংঙ্ঘড় বস্িশর ১৬টি ইউঙ্ঘন ন আশু এেং চামড়া ও চামড়াজার্ পশণের বস্িশর রশ শু ১৩টি 
ইউঙ্ঘন ন। স্ঙ্ঘলিাঙ্ঘরটি বস্ন্টার অনুর্া ী  বর্ঙ্ঘর বপাযাকঙ্ঘযল্প (আরএমঙ্ঘজ) বস্িশর একটি উশেখশর্াগে 
স্ংখেক ইউঙ্ঘন ন এখন আর স্ঙ্ঘি  বনই  র্ার কারণ ফোিঙ্ঘর েন্ধ েশ  র্াও া ো চাকুঙ্ঘরিার্াশির 
পক্ষ বর্শক অনোর্ে শ্রম চচৃার অঙ্ঘর্শর্াগ। বফব্রু াঙ্ঘরশর্ আশেিনপশত্রর স্ংখোর েতঙ্ঘ্ধ র পর েুশরর 
বযশষর ঙ্ঘিশক বট্রি ইউঙ্ঘন শনর আশেিনপশত্রর োর িময হ্রাস্ বপশ শু। এমওএলই অনুর্া ী চলঙ্ঘর্ 
েুশর আশগর েুশরর চাইশর্ ঢাকার আরএমঙ্ঘজ বস্িশর ইউঙ্ঘন শনর অনুশমািন রু্লনামযলকর্াশে 
বেঙ্ঘয। ২০১৫ স্াশল আরএমঙ্ঘজ বস্িশর বর্খাশন ২৭ যর্াংয ইউঙ্ঘন ন স্ফলর্াশে ঙ্ঘনেঙ্ঘন্ধর্ েশ শু  এ 
েুশর র্া েশ শু ৫২ যর্াংয। চট্টগ্রাশম এই অনুশমািশনর োর হ্রাস্ বপশ  ৪১ যর্াংয েশ শু 
(আগস্ট্ মাস্ পরৃ্ন্ত ১১টি অনুশমািন বপশ শু আর ১৬টি পা  ঙ্ঘন)র্া ২০১৫ স্াশল ঙ্ঘুল ৭৫ 
যর্াংয। ২০১৬ স্াশল অনুশমািশনর  জনে আশেিনকারী ইউঙ্ঘন শনর স্ংখো উশেখশর্াগে োশর হ্রাস্ 
বপশ শু। স্ঙ্ঘলিাঙ্ঘরটি বস্ন্টাশরর র্র্ে অনুর্া ী  ঙ্ঘিশস্ম্বর পরৃ্ন্ত এমওএলই ৪৭টি ইউঙ্ঘন নশক ঙ্ঘনেঙ্ঘন্ধর্ 
কশরশু (৩৬টি ঢাকা  এেং ১১টি চট্টগ্রাশম) এেং ৪১টিশক প্রর্োখোন কশরশু (২৪টি ঢাকা  ও 
১৭টি চট্টগ্রাশম)। এর স্াশর্ রু্লনী  ২০১৫ স্াল  র্খন ৬১টি ঙ্ঘনেন্ধন স্ম্পন্ন েশ শু এেং ১৪৮টিশক 
প্রর্োখোন করা েশ শু। স্ঙ্ঘলিাঙ্ঘরটি বস্ন্টার আরও জানা  ৩৪৭টি আরএমঙ্ঘজ ফোিঙ্ঘরশর্ ইউঙ্ঘন ন 
রশ শু  এেং এর মশধে ঙ্ঘকুু ফোিঙ্ঘরশর্ একাঙ্ঘধক ইউঙ্ঘন ন আশু।  
 
ঢাকা িাঙ্ঘ ং ফোিঙ্ঘরশর্ কমীরা ঙ্ঘর্ন োর র্াশির ইউঙ্ঘন ন ঙ্ঘনেন্ধন করার বচষ্টা কশর। কমীরা িােী 
কশর বর্ শ্রম মন্ত্রণাল  অনোর্ে কারশণ িইুোর র্াশির আশেিন নাকচ কশর। র্ত র্ী োর ঙ্ঘনেন্ধশনর 
বচষ্টা করশল মন্ত্রণালশ র কমৃকরৃ্াগণ ফোিঙ্ঘরশর্ এশস্ কমীশিরশক ইউঙ্ঘন শনর ঙ্ঘেরুশ্ধ  স্ংগঠির্ করার 
বচষ্টা কশর। কমীরা জনস্ম্মুশখ জানা  বর্ বলোর ইন ঢাকার র্ুগ্ম পঙ্ঘরচালক বট্রি ইউঙ্ঘন ন 
বফিাশরযশনর স্ংগ কশির র্াশির ঙ্ঘনেন্ধশনর বচষ্টা েন্ধ করার জনে টাকা ঙ্ঘিশর্ চা । ২০১৫ এর 
নশর্ম্বশর চাকঙ্ঘরিার্াগণ ১০০ এরও বেঙ্ঘয কমী ুাটাই কশর  কমীরা প্রঙ্ঘর্োি জানা   এরপর 
এমওএলই  এর অনুশমািশন  চাকরীিার্াগণ অনেধর্াশে কাজ েশন্ধর কারশণ ফোিঙ্ঘর েন্ধ কশর বি । 
ফোিঙ্ঘর েশন্ধর পর  বফিাশরযন ও মাঙ্ঘলকপক্ষ একটি বমশমারান্ডাম অফ এগ্রীশমন্ট (চুঙ্ঘক্ত স্মারকপত্র) 



স্বাক্ষর কশর বর্খাশন কমীশির ঙ্ঘেঙ্ঘচ্ছন্ন করার কর্া উশেখ র্াশক। ২০১৬ স্াশল এমওএলই বলোর ইন 
ঢাকার বস্ই র্ুগ্ম পঙ্ঘরচালকশক বফিাশরযন কর্তৃ ক িনুীঙ্ঘর্র অঙ্ঘর্শর্াশগ অনে অঙ্ঘধশক্ষশত্র স্থানান্তর করা 
ে ।       
 
আইন বেয ঙ্ঘকুু স্ীমাে্ধ র্াস্ে বেধর্াশে ধমৃঘট করার অঙ্ঘধকার ঙ্ঘিশ শু। উিােরণস্বরুপ  স্রকার 
বকান ধমৃঘটশক ঙ্ঘনঙ্ঘষ্ধ  বঘাষণা করশর্ পাশর র্ঙ্ঘি র্া “স্মাশজর জনে গুরুর্র কশষ্টর” কারণ ে  
এেং ৩০ ঙ্ঘিশনর বেঙ্ঘয ধমৃঘট চলশল র্া োঙ্ঘর্ল কশর ঙ্ঘিশর্ পাশর। আইন আশরা িােী কশর বর্ 
বকান ফোিঙ্ঘরর োঙ্ঘণঙ্ঘজেক উৎপািশনর প্রর্ম ঙ্ঘর্ন েুশর বকান ধমৃঘট করা র্াশে না অর্ো র্ঙ্ঘি 
বকান ফোিঙ্ঘর ঙ্ঘেশিঙ্ঘয লঙ্ঘগ্র মাধেশম গঠির্ ে  ো ঙ্ঘেশিঙ্ঘয লঙ্ঘগ্কারশকর মাঙ্ঘলকানাধীন বকান 
ফোিঙ্ঘরশর্ও ধমৃঘট করা র্াশে না। ঙ্ঘিশস্ম্বশরর ১১ র্াঙ্ঘরখ বর্শক আশুঙ্ঘল া   র্া ঢাকার অিযশর 
একটি ঙ্ঘযল্পাঞ্চল  ৫৯টি ফোিঙ্ঘরশর্ কাজ েন্ধ েশ  র্া   োজার োজার কমী বের্ন োড়াশনার 
িােীশর্ ধমৃঘট কশর। বিশযর মযল বলোর বফিাশরযনগুশলা এই ধমৃঘশটর আশ াজন কশর ঙ্ঘন; অন্তর্ 
১১জন শ্রঙ্ঘমক বনর্াশক আটক করা ে  এেং স্থানী  কর্তৃ পক্ষ কর্তৃ ক নানা ধরশনর অঙ্ঘর্শর্াশগ 
বগ্রফর্ার করা ে   র্ার মশধে বস্পযাল পাও ার অোি (ঙ্ঘেশযষ ক্ষমর্া আইন) অন্তরৃু্ক্ত। ঙ্ঘযল্প 
পুঙ্ঘলশযর এই ে রাঙ্ঘনর প্রঙ্ঘর্শেিশনর পর আশুঙ্ঘল াশর্ এেং অনোনে জা গা  কমৃরর্ বেয ঙ্ঘকুু 
বলোর বফিাশরযন র্াশির অঙ্ঘফস্ েন্ধ কশর ঙ্ঘিশ শু  এমনঙ্ঘক স্ঙ্ঘলিাঙ্ঘরটি বস্ন্টাশরর স্েশর্াগীর্া  
বর্স্ে ও াকৃার কঙ্ঘমউঙ্ঘনটি বস্ন্টার ঙ্ঘুল  বস্গুশলাও।   
 
আইনর্র্াশে ঙ্ঘনেঙ্ঘন্ধর্ বকান ইউঙ্ঘন ন র্াশির চাঙ্ঘেিার র্াঙ্ঘলকা উপস্থাপন করশর্ পাশর এেং 
বর্ৌর্র্াশে র্াশির চাকুঙ্ঘরিার্ার স্াশর্ িরিাম করশর্ পাশর; এটি কিাঙ্ঘচর্ ঘশট র্াশক  র্শে এরকম 
ঘটনার স্ংখো োড়শু। আইন শ্রঙ্ঘমকশির প্রঙ্ঘর্ অনোর্ে আচরশণর জনে অপরাধীশির যাঙ্ঘির ঙ্ঘেধান 
বি  বর্মন ইউঙ্ঘন শনর স্িস্েশির প্রঙ্ঘর্ র্াশির বেধ অঙ্ঘধকার প্রশ াশগর কারশণ প্রঙ্ঘর্শযাধমযলক 
আচরণ। শ্রম স্ংস্থাগুশলা জাঙ্ঘনশ শু বর্ অশনক কম্পানীর শ্রঙ্ঘমকরা র্াশির বর্ৌর্ িরকষাকঙ্ঘষ করার 
অঙ্ঘধকারশক প্রশ াগ কশর না বকননা র্াশির ইউঙ্ঘন শনর অনানুষ্ঠাঙ্ঘনকর্াশে েোেস্থাপনা ঙ্ঘের্াশগর স্াশর্ 
মীমাংস্া করার ঙ্ঘর্ন্ন উপা  আশু অর্ো ির করার ফশল যাঙ্ঘির র্শ । স্ঙ্ঘলিাঙ্ঘরটি বস্ন্টার 
অনুর্া ী অশিাের মাস্ পরৃ্ন্ত বপাযাক বস্ির ইউঙ্ঘন ন এেং র্াশির মোশনজশমন্ট ো েোেস্থাপনা 
ঙ্ঘের্াগ ২২টি বর্ৌর্ িরকষাকঙ্ঘষর চুঙ্ঘক্ত করশর্ স্ফল েশ শু  বর্স্ে ফোিঙ্ঘরশর্ স্ঙ্ঘি  ইউঙ্ঘন ন 
রশ শু।   
 
চট্টগ্রাশমর একটি ফোিঙ্ঘর  ঙ্ঘরলা াি বিঙ্ঘনম ইন্ডাঙ্ঘিস্ ঙ্ঘলঙ্ঘমশটি (ঙ্ঘরলা াি) এর কমীরা ইউঙ্ঘন ন 
গ ন করার অঙ্ঘর্প্রাশ   জানু ারীশর্ ঘশট র্াও া িইুটি স্ঙ্ঘেংস্ ঘটনার বর্শক উদ্ভযর্ বক্ষার্ ঙ্ঘনশ  
েোেস্থাপনা ঙ্ঘের্াশগর স্াশর্ েশস্ আশলাচনা করশর্ স্মরৃ্ েশ শু। জানু ারী মাশস্র ১৩ র্াঙ্ঘরশখ  
২০জন মানুষ একটি ইউঙ্ঘন ন স্ংগ কশক বলোর –মোশনজশমন্ট ঙ্ঘমটিং বর্শক র্ার োঙ্ঘড় বফরার পশর্ 
আিমণ কশর এেং এর পর ঙ্ঘিন ফোিঙ্ঘরর একজন েোেস্থাপক স্ে ৪০ জন মানষু কমীশির ওপর 
ফোিঙ্ঘরর অর্েন্তশরই আিমণ চালা । ফোিঙ্ঘর েোেস্থাপকগণ ফোিঙ্ঘরর অর্েন্তশরর এই োমলার জনে 
ইউঙ্ঘন ন বনর্াশিরশক িা ী কশর  বস্ই স্ংগ কশক বগ্রফর্ার করাশনা ে  এেং জানু ারীর ১৬ 
র্াঙ্ঘরশখ অন্তর্ স্ার্ জনশক ফোিঙ্ঘরশর্ প্রশেশয োধা প্রিান কশর র্ার ফশল র্াশিরশক স্াস্শপিি 
করার কারৃ্কর ঙ্ঘর্ঙ্ঘি বর্ঙ্ঘর ে । জান ুাঙ্ঘরর ২৫ র্াঙ্ঘরশখ অন্তর্ একটি ব্রোন্ড (ো ার) বর্শক 



চাশপর মুশখ েোেস্থাপনা ঙ্ঘের্াগ ইউঙ্ঘন শনর স্াশর্ একটি চুঙ্ঘক্তশর্ আশস্  অপরাশধর িা  রু্শল বন া 
ে   চশল র্াও া স্মশ র বের্ন-র্ার্া স্ে বস্ইস্কল কমীশক ফোিঙ্ঘরশর্ ঙ্ঘফশর আস্ার অনুমঙ্ঘর্ 
বি   অোশস্াঙ্ঘস্শ যশনর স্বাধীনর্া ঙ্ঘেষশ  কমীশির উশেশযে েক্তেে বপয কশর এেং ঙ্ঘন ঙ্ঘমর্ বলোর-
মোশনজশমন্ট ঙ্ঘমটিং শুরু কশর।         
 
আইশন ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন পঙ্ঘরচালনামযলক কমৃকাশন্ড চাকুরীিার্াশির েিশক্ষপ বর্শক ইউঙ্ঘন নশক স্ুরঙ্ঘক্ষর্ রাখার 
েোেস্থা আশু; র্ঙ্ঘিও োিশে  ঙ্ঘেশযষ কশর বরঙ্ঘি-বমইি গাশমৃন্ট ঙ্ঘযশল্প  চাকুরীিার্াগণ প্রা ই র্াশির 
অঙ্ঘধকাশর েিশক্ষপ কশর র্াশকন। শ্রম স্ংস্থাগুশলা র্ীঙ্ঘর্ প্রিযৃন ও অর্োচার  কমী ুাটাই  ঙ্ঘনরাপিা 
স্ংস্থা ও বগাশ ন্দা স্ংস্থার র্িন্ত ইর্োঙ্ঘির ঙ্ঘরশপাটৃ কশরশু। শ্রম অঙ্ঘধকার এনঙ্ঘজওগুশলা িােী কশরশু 
বর্ ঙ্ঘকুু শ্রঙ্ঘমক ইউঙ্ঘন শনর স্িস্েরা পশর অনে বকার্াও চাকুরী পা  ঙ্ঘন বকননা চাকুরীিার্ারা 
র্াশিরশক কাশলা র্াঙ্ঘলকারু্ক্ত কশরশু। ঙ্ঘেঙ্ঘজএমইএ জাঙ্ঘনশ শু বর্ ঙ্ঘকুু ফোিঙ্ঘর মাঙ্ঘলক শ্রম স্ংস্থাগুশলা 
কর্তৃ ক ে রাঙ্ঘনর অঙ্ঘর্শর্াগ কশরশু  র্াশর্ যারীঙ্ঘরকর্াশে র্ীঙ্ঘর্প্রিযৃনও অন্তরৃু্ক্ত  র্শে এ ঙ্ঘেষশ  
পঙ্ঘরস্ংখোন এেং স্ুঙ্ঘনঙ্ঘিৃষ্ট র্র্ে পাও া র্া  ঙ্ঘন। 
 
একাঙ্ঘধক ফোিঙ্ঘর পঙ্ঘরচালনাকারী োংলাশিঙ্ঘয উৎপািনকারী প্রঙ্ঘর্ষ্ঠান  আঙ্ঘজম গ্রুশপর কমীরা র্াশির 
অোশস্াঙ্ঘস্শ যশনর অঙ্ঘধকার আিাশ র বচষ্টা  োরংোর র্ীঙ্ঘর্ প্রিযৃন  প্রঙ্ঘর্শযাধমযলক কমৃকাণ্ড এেং 
যারীঙ্ঘরক অর্োচাশরর ঙ্ঘযকার েশ শু। ২০১৪ স্াশল আঙ্ঘজম-মাঙ্ঘলকানাধীন ফোিঙ্ঘরস্মযশে ইউঙ্ঘন ন 
স্ংগ কশির ওপর স্ঙ্ঘেংস্ োমলার পর  ২০১৫ স্াশলর বযষ ঙ্ঘিশক আঙ্ঘজম-মাঙ্ঘলকানাধীন ঙ্ঘর্নটি 
ফোিঙ্ঘরর কমীরা োংলাশিয ইঙ্ঘন্ডশপশন্ডন্ট গাশমৃন্ট ও াকৃার ইউঙ্ঘন ন বফিাশরযশনর (ঙ্ঘেআইঙ্ঘজইউএফ) 
স্েশর্াগীর্া  ইউঙ্ঘন ন গ শনর বচষ্টা কশর। এর প্রঙ্ঘর্িান স্বরুপ ফোিঙ্ঘর মোশনজারগণ ন জন 
কমীশক কম ৃ স্থঙ্ঘগর্ (স্াস্শপন্ড) কশর বি  র্ারা এই স্ংগ শন স্শচষ্ট ঙ্ঘুল। ও াকৃাসৃ্ রাইটস্ 
কনশস্াটৃি াম (িঙ্ঘিউআরঙ্ঘস্) জানা  বর্ ফোিঙ্ঘর মোশনজার এেং স্ুপারর্াইজররা ইউঙ্ঘন ন গ শনর 
বচষ্টার অঙ্ঘর্শর্াশগ কমীশিরশক ের্োর হুমকী বি । মাচৃ মাশস্র ৩১ র্াঙ্ঘরশখ বজঙ্ঘিএল নযেনর্ম কারণ 
ো র্ুঙ্ঘক্ত বিঙ্ঘখশ  ঙ্ঘনেন্ধশনর ঙ্ঘর্নটি আশেিনপশত্রর স্েকটিই নাকচ কশর বি । বম মাশস্  
ঙ্ঘেআইঙ্ঘজইউএফ এেং িঙ্ঘিউআরঙ্ঘস্ ঙ্ঘেঙ্ঘর্ন্ন ো ার (শির্া)শির স্াশর্ বর্াগাশর্াগ করশল ো াররা 
প্রেল চাপ প্রিান কশর  র্ার ফশল আঙ্ঘজম গ্রুপ স্াস্শপন্ড করা কমীশির পুনেৃোল কশর; কমীরা 
র্াশির স্ংগ শনর বচষ্টা চাঙ্ঘলশ  র্াশচ্ছ এেং র্ারা পুনরা  র্াশির ইউঙ্ঘন শনর ঙ্ঘনেন্ধশনর জনে 
আশেিন করশে।  
 
গাঙ্ঘজপুশরর পোশনারামা অোপাশরলস্ ঙ্ঘলঙ্ঘমশটশির মোশনজারগণ স্থানী  ক্ষমর্াস্ীন িশলর রাজননঙ্ঘর্ক 
বনর্াশির স্েশর্াগীর্া  র্াশির কমীশির ইউঙ্ঘন ন গ শনর বচষ্টা পন্ড কশর বি । িঙ্ঘিউআরঙ্ঘস্ 
অনুর্া ী বফব্রু াঙ্ঘরর ২০ র্াঙ্ঘরশখ বজঙ্ঘিএল র্খন র্াশির আশেিনপত্র পরৃ্াশলাচনা করঙ্ঘুল  র্খন 
মোশনজশমন্ট বর্ পাাঁচজন কমী স্ংগ ন বর্ঙ্ঘরর বচষ্টা করঙ্ঘুল  র্াশিরশক বজারপযেৃক পির্োগ করশর্ 
োধে কশর। র্খন বজঙ্ঘিএল স্শন্দেজনক েও ার ঙ্ঘর্ঙ্ঘিশর্ ইউঙ্ঘন শনর ঙ্ঘনেন্ধন োঙ্ঘর্ল কশর বি   
র্াশর্ অন্তরৃু্ক্ত ঙ্ঘুল বর্ ইউঙ্ঘন শনর বপ্রঙ্ঘস্শিন্ট (স্র্াপঙ্ঘর্)ও বস্শিটাঙ্ঘর (স্ঙ্ঘচে) আর ফোিঙ্ঘরশর্ 
কাজ কশর না (শর্শেরু্ মোশনজশমন্ট স্শেমাত্র র্াশিরশক পির্োগ করশর্ োধে কশরশু)। ব্রোন্ডগুশলার 
কাু বর্শক চাশপর বপ্রঙ্ঘক্ষশর্ এঙ্ঘপ্রল মাশস্ মোশনজশমন্ট ইউঙ্ঘন ন বনর্াশির স্াশর্ বেয ঙ্ঘকুু বে শক 
েস্শর্ স্ম্মর্ ে   বর্খাশন বস্ই পাাঁচজন েোঙ্ঘক্তর চাকুঙ্ঘরশর্ পুনেৃোল ও র্াশির স্ংগ ন করার 



অঙ্ঘধকার ঙ্ঘেষশ  আশলাচনা েশে। এএল রাজনীঙ্ঘর্ঙ্ঘেি কর্তৃ ক বজার প্রিান  র্ীঙ্ঘর্ প্রিযৃন ও চাপ 
প্রশ াশগর (শর্মন  ইউঙ্ঘন ন বনর্াশির আইঙ্ঘন স্ো র্া বন া  োধা স্তঙ্ঘষ্ট এেং র্াশির কাশু 
ইংশরজীশর্ বলখা চুঙ্ঘক্ত উপস্থাপন করা র্া র্ারা েুঝশর্ পাশর না)মাধেশম মোশনজশমন্ট কমীশির 
ফোিঙ্ঘরশর্ বর্াগ িান বর্শক ঙ্ঘেরর্ রাখশর্ স্ক্ষম ে । এমওএলই জানা  পাাঁচজন কমী বস্বচ্ছা  
পোশনারমা বর্শক চাকুরী বুশড় বি  এেং র্াশির প্রাপে েুশঝ পা ; এমওএলই আরও জানা  বর্ এই 
স্ংিান্ত অঙ্ঘর্শর্াশগর ঙ্ঘনষ্পঙ্ঘি েশ শু।          
 
বেন্ডস্ স্ট্াইলও োর ঙ্ঘলঙ্ঘমশটশি ফোিঙ্ঘরর মোশনজশমন্ট স্কল স্ঙ্ঘি  ইউঙ্ঘন ন স্িস্েশির ুাটাই 
কশরশু এেং আরও বেয ঙ্ঘকুু অনো  শ্রম চচৃার অঙ্ঘর্শর্াশগ বজঙ্ঘিএল এই ফোিঙ্ঘরর মাঙ্ঘলশকর 
ঙ্ঘেরুশ্ধ  িঙ্ঘিউআরঙ্ঘস্ অনুর্া ী ১৮টি মামলা জাঙ্ঘর কশরশু। আগস্ট্ মাস্ পরৃ্ন্ত স্েগুশলা মামলাই শ্রম 
আিালশর্ অমীমাংঙ্ঘস্র্ অেস্থা  আশু।   
 
২০১৩ স্াশল েলের্ েও া শ্রম আইশনর স্ংশযাধনীশর্ েলা ে  ৫০ জশনর বেঙ্ঘয কমী স্ম্পন্ন প্রঙ্ঘর্টি 
ফোিঙ্ঘরশর্ একটি ঙ্ঘনেৃাঙ্ঘচর্ ও াকৃাসৃ্ পাটৃিঙ্ঘস্শপযন কঙ্ঘমটি (িঙ্ঘিউঙ্ঘপঙ্ঘস্) গ ন করশর্ েশে। ২০১৫ 
স্াশলর বস্শেম্বর মাশস্র ১৫ র্াঙ্ঘরশখ  স্ংশযাঙ্ঘধর্ আইশন োংলাশিয শ্রম নীঙ্ঘর্র োিো শনর ঙ্ঘেল পাস্ 
ে । এই নীঙ্ঘর্শর্ িঙ্ঘিউঙ্ঘপঙ্ঘস্ ঙ্ঘনেৃাচশনর প্রঙ্ঘি ার ধারা েণৃনা করা েশ শু। আগস্ট্ মাস্ পরৃ্ন্ত 
স্রকাঙ্ঘর প্রঙ্ঘর্শেিশন প্রকায পা  বর্ আনুমাঙ্ঘনক ২৩৬টি িঙ্ঘিউঙ্ঘপঙ্ঘস্ গঠির্ েশ শু র্ার মশধে 
বেঙ্ঘযরর্াগই আরএমঙ্ঘজ বস্িশর।  
 
ঙ্ঘর্ন্ন একটি আইশনর আওর্া  োংলাশিয এক্সশপাটৃ প্রশস্ঙ্ঘস্ং বজান (ইঙ্ঘপশজি) অর্ঙ্ঘরটি (ঙ্ঘেইঙ্ঘপশজিএ 
ো বেপজা) এর অধীশন ইঙ্ঘপশজি স্মযশে শ্রম অঙ্ঘধকার ঙ্ঘন ন্ত্রণ করা ে   বর্খাশন আনুমাঙ্ঘনক 
৪৫৮ ০০০ জন োংলাশিঙ্ঘয কাজ কশরন। ইঙ্ঘপশজি আইন শ্রঙ্ঘমকশির ঙ্ঘনেৃাঙ্ঘচর্ কলোণ স্ংশঘর স্ঙ্ঘমঙ্ঘর্ 
(ও াকৃাসৃ্ ওশ লশফ ার এোশস্াঙ্ঘস্শ যন ো িঙ্ঘিউিঙ্ঘিউএ)ও ির কষাকঙ্ঘষ স্ংিান্ত ঙ্ঘেষশ  স্ীঙ্ঘমর্ 
পঙ্ঘরমাণ অঙ্ঘধকার ঙ্ঘনঙ্ঘিৃষ্ট কশর ঙ্ঘিশ শু; উিােরণস্বরুপ  র্াশির বর্ৌর্ ির কষাকঙ্ঘষর অঙ্ঘধকার ও 
ঙ্ঘেোশি ঙ্ঘলপ্ত স্িস্েশির প্রঙ্ঘর্ঙ্ঘনঙ্ঘধে করার অঙ্ঘধকার। বেপজার র্র্ে অনরু্া ী বস্শেম্বর পরৃ্ন্ত ২৩১টি 
িঙ্ঘিউিঙ্ঘিউএ গঠির্ েশ শু। আইশন ইঙ্ঘপশজি স্মযশে ইউঙ্ঘন ন ঙ্ঘনঙ্ঘষ্ধ  বঘাষণা করা েশ শু। ইঙ্ঘপশজি 
আইশনর আশগর স্ংেরশণ স্ে ধরশণর ধমৃঘটশক ঙ্ঘনঙ্ঘষ্ধ  করা ঙ্ঘুল এেং এর অনের্া  কারািশন্ডর 
যাঙ্ঘির েোেস্থা ঙ্ঘুল র্া ২০১৩ স্াশল বম াশিািীণৃ েশ  র্া ; র্শে এখনও আইন ধমৃঘশটর 
অঙ্ঘধকারশক অর্েন্ত কশ ারর্াশে স্ীঙ্ঘমর্ বরশখশু  বর্মন বেপজা এর বচ ারমোন র্ার ঙ্ঘনজস্ব 
ঙ্ঘেশেচনা  বর্শকান ধমৃঘটশক ঙ্ঘনঙ্ঘষ্ধ  করশর্ পাশরন র্ঙ্ঘি ঙ্ঘর্ঙ্ঘন মশন কশরন বর্ এটি জনস্বাশরৃ্র জনে 
হুমঙ্ঘকস্বরূপ। আইন অনুর্া ী ইঙ্ঘপশজি বলোর ট্রাইেনুাল  আঙ্ঘপল ট্রাইেুনাল ও মীমাংস্াকারী েোেস্থা 
র্াকার কর্া  ঙ্ঘকন্তু এই স্ংস্থাগুশলা এখনও গঠির্ ে  ঙ্ঘন  েরং এর েিশল আটটি বলোর বকাটৃ ও 
একটি আঙ্ঘপল বলোর বকাশটৃ স্কল ইঙ্ঘপশজি বকইশস্র শুনাঙ্ঘন েশ  র্াশক। বেপজার ঙ্ঘনজস্ব র্িন্ত 
েোেস্থা আশু বর্খাশন শ্রম উপশিষ্টাগণ র্িন্তকারী ঙ্ঘেশস্শে কাজ কশরন। ইঙ্ঘপশজি শ্রঙ্ঘমকশির বকান 
স্ংঘ োইশরর বকান রাজননঙ্ঘর্ক িল  ইউঙ্ঘন ন ো এনঙ্ঘজওর স্াশর্ স্ংর্কু্ত েশর্ পারশে না।  
 
ইঙ্ঘপশজি এ বেধ বকান ধমৃঘশটর কর্া জানা র্া  ঙ্ঘন। স্ংস্ি খস্ড়া ইঙ্ঘপশজি আইশনর োিো ন 
স্থঙ্ঘগর্ বরশখশু  আইএলও অনুর্া ী র্া োংলাশিয শ্রম আইশনর মর্ই আন্তজৃাঙ্ঘর্ক শ্রম আইশনর 



রু্লনা  মান স্ম্মর্ ন । শ্রম মন্ত্রণাল   নো ঙ্ঘেচার ও স্ংস্িী  ঙ্ঘেষশ  স্ংস্শির স্থা ী কঙ্ঘমটি এই 
খস্ড়া আইশনর বেয ঙ্ঘকুু শুনাঙ্ঘনশর্ অংযগ্রেণ কশরশু  বর্মন ২৯ বস্শেম্বর  র্খন কঙ্ঘমটি 
আন্তজৃাঙ্ঘর্ক কঙ্ঘমউঙ্ঘনটির মর্ামশর্র জনে অনুশরাধ কশরশু। ২৯ বস্শেম্বশরর এই স্র্ার পর কঙ্ঘমটির 
স্র্াপঙ্ঘর্ একটি স্াে-কঙ্ঘমটিশক প্রঙ্ঘর্শেঙ্ঘয বিযগুশলার শ্রম চচৃার একটি রু্লনামযলক পরৃ্াশলাচনা করশর্ 
েশলন। েুশরর বযষ নাগাি এই ঙ্ঘেষশ  কঙ্ঘমটি বকান প্রঙ্ঘর্শেিন প্রকায কশর ঙ্ঘন।  
 
এশস্াঙ্ঘস্শ যশনর অঙ্ঘধকাশরর স্ীমাে্ধ র্া এেং ইঙ্ঘপশজি গুশলাশর্ শ্রঙ্ঘমকশির স্ুরক্ষা ুাড়া  জার্ী  শ্রম 
আইন ইউঙ্ঘন ন ঙ্ঘেশরাধী বেষমেশক ঙ্ঘনঙ্ঘষ্ধ  বঘাষণা কশরশু। ইউঙ্ঘন শন স্ঙ্ঘি র্াশে অংযগ্রেণ করার 
কারশণ র্ঙ্ঘি বকান শ্রঙ্ঘমকশক চাকরীচুের্ করা ে  র্শে বলোর বকাটৃ র্াশক পুনেৃোশলর জনে আশিয 
ঙ্ঘিশর্ পাশর  র্শে এই অঙ্ঘধকাশরর প্রশ াগ প্রা  ে ঙ্ঘন েলশলই চশল।    
 
স্রকার স্ে বক্ষশত্র োিো নশর্াগে আইন কারৃ্করর্াশে ো ধারাোঙ্ঘেকর্াশে প্রশ াগ কশর ঙ্ঘন। 
উিােরণস্বরূপ  শ্রম আইশন শ্রম আিালশর্র মাধেশম মীমাংস্া  ঙ্ঘেশরাধ ঙ্ঘমটমাট ও স্াঙ্ঘলশযর োেস্থা 
করা েশ শু এেং বর্ৌর্ িরকষাকঙ্ঘষর ইউঙ্ঘন শনর কমীশির বকান মীমাংস্া  না বপৌাঁুাশনার বপ্রঙ্ঘক্ষশর্ 
ধমৃঘট িাকার অঙ্ঘধকার রশ শু। র্শে োিশে অল্প স্ংখেক ধমৃঘট কষ্টকর আইঙ্ঘন যরৃ্ পযরণ কশরশু 
এেং ঙ্ঘকুু ধমৃঘট ও ও াকআউট স্বর্ঃস্ফয রৃ্র্াশে ঘশটশু।  
 
২০১৩ স্াশল আইন র্শঙ্গর যাঙ্ঘির মাত্রা েতঙ্ঘ্ধ  করা েশ শু  এেং এই যাঙ্ঘি আইন প্রশ াশগর মাধেশম 
েলের্ করা েশ শু। প্রর্মোশরর মর্ আইন র্শঙ্গর জনে ২৫ ০০০ টাকা (৩১৩ িলার) জঙ্ঘরমানা 
ঙ্ঘনধৃাঙ্ঘরর্ করা েশ শু; এেং ঙ্ঘদ্বঙ্ঘর্ োর র্শঙ্গর জনে এই পঙ্ঘরমাণ ঙ্ঘদ্বগুন করা েশ শু। আইশন স্শেৃাি 
ঙ্ঘর্ন েুশরর কারািশন্ডরও ঙ্ঘেধান আশু। র্ঙ্ঘি আইন র্শঙ্গর ফশল কাশরা মতরু্ে েশ  র্াশক র্শে 
আইন ১ ০০ ০০০ টাকা (১ ২৫০ িলার) জঙ্ঘরমানা  চার েুশরর কারািন্ড ো উর্ ই যাঙ্ঘি 
ঙ্ঘেশস্শে প্রিান করশর্ পাশর। প্রযাস্ঙ্ঘনক ও জঙু্ঘিঙ্ঘয াল আঙ্ঘপশলর বক্ষশত্র িীঘৃস্যঙ্ঘত্রর্া বিখা ঙ্ঘগশ শু। 
 

খ্। ন্ত্র্িারপরূৈক ৈা ৈািেতাম্ূলক শ্রম্ আদাদ্বের উপর জনদ্বষিাজ্ঞা 
 
আইন স্কল প্রকার বজারপযরেক ো োধের্ামযলক শ্রশমর উপর ঙ্ঘনশষধাজ্ঞা আশরাপ কশরশু। 
বজারপযেৃক ো িাস্ঙ্ঘর্ঙ্ঘিক শ্রম আিাশ র যাঙ্ঘি ঙ্ঘেশস্শে পাাঁচ বর্শক ১২ েুশরর কারািন্ড ও অন্তর্ 
৫০ ০০০ টাকা (৬২৫ িলার) জঙ্ঘরমানার ঙ্ঘেধান রশ শু। র্িন্তকারী েোেস্থা র্া বজারপযেৃক শ্রম 
আিাশ র বক্ষশত্র আইশনর প্রশ াগ কশর কারৃ্করর্াশে কাজ কশরঙ্ঘন। ঙ্ঘরশস্াশসৃ্স্  র্িন্ত ও মীমাংস্ার 
বচষ্টা ঙ্ঘুল অপরৃ্াপ্ত। আইন আশরা ঙ্ঘনশিৃয বি  বর্ বজারপযেৃক শ্রম আিাশ র ঙ্ঘযকার কমীশক োস্স্থান 
ও অনোনে স্রুক্ষাকারী বস্োর ঙ্ঘনি র্া ঙ্ঘিশর্ েশে বর্মনটি বি া ে  পাচাশরর ঙ্ঘযকার 
রু্ক্তশর্াগীশিরশক।  
 
বিশযর োইশর কাশজ ঙ্ঘনশ াগকত র্ ঙ্ঘকুু শ্রঙ্ঘমকরা পশর বধাাঁকাোজ চাকুরীিার্ার পাো  পশর বস্খাশন 
ঙ্ঘগশ  অর্োচাশরর ঙ্ঘযকার ে   বর্মন বজারপযেৃক শ্রম আিা  ো ঋণ েন্ধকীর মর্ ঘটনা। প্রচুর 
অঙ্ঘর্োস্ী শ্রঙ্ঘমক উিমাত্রার চাকঙ্ঘরর ঙ্ঘনশ াগ ঙ্ঘফ প্রিান করার জনে টাকা ধার করশর্ োধে ে   র্া 



বেধর্াশে োংলাশিয এোশস্াঙ্ঘস্শ যন অফ ইন্টারনোযনাল ঙ্ঘরিুটশমন্ট এশজঙ্ঘির (ঙ্ঘেএআইআরএ ো 
ো রা) অধীনি ঙ্ঘনশ াগিানকারী এশজিী কর্তৃ ক আশরাঙ্ঘপর্ ে  এেং লাইশস্িঙ্ঘেেীন স্াে-এশজন্ট 
কর্তৃ ক অনেধ র্াশে আিা  করা ে ।   
 
োস্াোঙ্ঘড়র কাজ এেং িাস্ঙ্ঘর্ঙ্ঘিক শ্রম আিাশ র ঙ্ঘকুু ঘটনা ঙ্ঘেশযষ কশর গ্রামাঞ্চশল বিখা র্া । ঙ্ঘযশু 
ও প্রাপ্তে েশির োঙ্ঘড়র কাশজ এেং চুঙ্ঘক্তঙ্ঘর্ঙ্ঘিক কাশজ োধে করা ে  বর্খাশন র্াশির চলাশফরা  
স্ীমাে্ধ র্া  বের্ন না বি া  হুমকী ও যারীঙ্ঘরক ও বর্ৌন ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর মর্ অর্োচাশরর মুশখামুখী 
েশর্ ে  বস্কযন ৭ গ বিখুন)। 
ঙ্ঘিপাটৃশমন্ট অে বস্ট্টস্ এর ট্রাঙ্ঘফঙ্ঘকং ইন পারস্ন’স্ ঙ্ঘরশপাটৃ বিখুনঃ 
www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.  
 

 

গ। জশশু শ্রদ্বম্র উপর জনদ্বষিাজ্ঞা ও কাদ্বির েৈযজনম্ন ৈেে 

 
আইন ঙ্ঘযশুশির কাজ ো চাকঙ্ঘরর অেস্থা ঙ্ঘন ন্ত্রন কশর  এেং এই ঙ্ঘন ন্ত্রন কাশজর ধরন ও ঙ্ঘযশুর 
ে শস্র উপর ঙ্ঘনরৃ্র কশর। কাশজর জনে স্েৃঙ্ঘনম্ন ে স্ েল ১৪ েুর  এেং ঝুাঁ ঙ্ঘকপযণৃ কাশজর জনে 
স্েৃঙ্ঘনম্ন ে স্ েল ১৮ েুর। ঙ্ঘকুু বক্ষশত্র আইন ঙ্ঘযঙ্ঘর্ল করা েশ শু বর্খাশন ১২ ো ১৩ েুশরর 
ঙ্ঘযশুশিরশক ঙ্ঘনঙ্ঘিৃষ্ট ঙ্ঘকুু োলকা কাশজর অনমুঙ্ঘর্ বি া েশ শু। বুাটরা ঙ্ঘিশন পাাঁচ ঘন্টা কশর স্প্তাশে 
৩০ ঘন্টা ফোিঙ্ঘরশর্ কাজ করশর্ পারশে অর্ো ঙ্ঘিশন স্ার্ ঘন্টা কশর স্প্তাশে ৪২ ঘন্টা অনোনে 
কমৃস্থাশন কাজ করশর্ পারশে। আইন অনুর্া ী প্রশর্েক ঙ্ঘযশুশক োধের্ামযলকর্াশে পঞ্চম বশ্রঙ্ঘণ পরৃ্ন্ত 
ঙ্ঘেিোলশ  পা  গ্রেণ করশর্ েশে; ২০১৩ স্াশলর স্ংশযাঙ্ঘধর্ শ্রম আইন ঝুাঁ ঙ্ঘকপযণৃ কাশজ ঙ্ঘকশযারশির 
কাশজ ঙ্ঘনশষধাজ্ঞা আশরাপ কশরশু।  
 
শ্রম মন্ত্রণালশ র আইন প্রশ াগ েোেস্থা স্শেৃাপঙ্ঘর যেরাঞ্চশলর অপ্রাঙ্ঘর্ষ্ঠাঙ্ঘনক বস্িশরর জনে অপরৃ্াপ্ত 
ঙ্ঘুল  এেং বপাযাক রপ্তাঙ্ঘন ও ঙ্ঘচংঙ্ঘড় প্রঙ্ঘি াজার্করণ বস্িশরর োইশর এই আইন খুে স্ামানেই 
প্রশ াগ করা েশ শু। কত ঙ্ঘষ ও অনোনে অপ্রাঙ্ঘর্ষ্ঠাঙ্ঘনক বস্ির বর্খাশন স্রকাশরর নজরিাঙ্ঘর বনই 
বস্খাশন প্রচুর স্ংখেক ঙ্ঘযশুশক কাশজ ঙ্ঘনশ াঙ্ঘজর্ করা েশ শু। 
 
মন্ত্রণালশ র ২০১২-২০১৬ স্াশলর চাইল্ড বলোর নোযনাল িোন অে অোকযন এর অধীশন  চাইল্ড 
বলোর ওশ লশফ ার কাউঙ্ঘিল ঙ্ঘযশু শ্রম ঙ্ঘন ন্ত্রশনর িাঙ্ঘ শে আশু। কাউঙ্ঘিশল এ পরৃ্ন্ত মাত্র িইু োর 
স্র্া অনুঙ্ঘষ্ঠর্ েশ শু। স্রকার বজলা ও উপশজলা পরৃ্াশ  ঙ্ঘযশু স্ুরক্ষার বনটও াকৃ বর্ঙ্ঘরর আশিয 
ঙ্ঘিশ শু র্াশর্ কশর ঙ্ঘযশুশির প্রঙ্ঘর্ অর্োচাশরর উপর েড় পঙ্ঘরস্শর স্ঙ্ঘি  েও া র্া   এশর্ অন্তরৃু্ক্ত 
আশু ঙ্ঘযশু শ্রম  েিশক্ষপ নজরিাঙ্ঘর করা এেং বরফার করার প্রঙ্ঘি া বর্ঙ্ঘর করা। 
 
আইন অনুর্া ী ঙ্ঘযশু শ্রম ঙ্ঘেষ ক আইন র্শঙ্গর জনে স্ঙু্ঘনঙ্ঘিৃষ্ট যাঙ্ঘির উশেখ আশু  র্াশর্ 
৫ ০০০টাকা (৬৩ িলার) এর কম নামমাত্র জঙ্ঘরমানাও অন্তরৃু্ক্ত আশু। এই যাঙ্ঘিগুশলা অপরাধ 
িমশনর জনে খুেই অপ্ররু্ল। স্রকার অশনক স্ম  োস্া  কাশজর বলাশকর প্রঙ্ঘর্ অর্োচাশরর জনে 



োস্ার মাঙ্ঘলকশক অঙ্ঘর্র্ুক্ত কশরশু। এমওএলই ২০১৫ স্াশল ৪০টি ঙ্ঘযশু শ্রম লংঘশনর বকইস্ ফাইল 
কশরশু; র্শে স্াধারণর্াশে  ঙ্ঘরশস্াশসৃ্স্  র্িন্ত ও প্রঙ্ঘর্কারমযলক পিশক্ষপ ঙ্ঘুল অপরৃ্াপ্ত। জলুাই মাশস্র 
১০ র্াঙ্ঘরশখ  স্াগর েমৃন নামক একটি ১০ েুর ে স্ী বুশল বজাশেিা বটক্সটাইল এন্ড ঙ্ঘস্পঙ্ঘনং 
ঙ্ঘমলস্ এ খুন ে   বর্খাশন বস্ র্ার োোর স্াশর্ কাজ করর্। র্ার োো ফোিঙ্ঘরর মোশনজশমন্টশক 
বুশলটিশক মারশধার করা ও র্ার মলদ্বাশর এ ার কশম্প্রস্র ঙ্ঘিশ  োর্াস্ পাম্প কশর ের্ো করার 
িাশ  অঙ্ঘর্শর্াগ কশরন। একই ধরশনর ের্োর ঘটনা ২০১৫ স্াশলর আগস্ট্ ও ২০১৬ স্াশলর 
ঙ্ঘিশস্ম্বর মাশস্ও ঘশট। বুশলটির মতরু্ের এই ঘটনার পশর আঙ্ঘেষ্কতর্ ে  বর্ ১০ বর্শক ১৫ েুশরর 
২৪ জন ঙ্ঘযশু ফোিঙ্ঘরটিশর্ কাজ কশর। ঙ্ঘিপাটৃশমন্ট অফ ইিশপকযন অফ ফোিঙ্ঘরস্ এন্ড 
এস্ট্ােঙ্ঘলযশমন্টস্ (ঙ্ঘিআইএফই) এই ফোিঙ্ঘরর ঙ্ঘেরুশ্ধ  মামলা কশর এেং পশর পুঙ্ঘলয স্ুপারর্াইজরশক 
বগ্রফর্ার কশর।  
 
ঙ্ঘযশু শ্রশমর উপঙ্ঘস্থঙ্ঘর্ স্ে বক্ষশত্রই ঙ্ঘুল  ঙ্ঘেশযষ কশর অপ্রাঙ্ঘর্ষ্ঠাঙ্ঘনক বস্ির বর্মন গতেস্থাঙ্ঘলর কাশজ। 
২০১৬ স্াশল ওর্ারস্ীস্ বিশর্লপশমন্ট ইিটিটিউট ঢাকার েঙ্ঘিগুশলার ২ ৭০০ ঘশরর উপর জঙ্ঘরপ 
পঙ্ঘরচালনা কশর। র্াশির র্র্ে মশর্ ৬ বর্শক ১৪ েুশরর ঙ্ঘযশুশির মশধে ১৫ যর্াংযই েুশল র্া  না 
বর্শেরু্ র্ারা ফুল-টাইম (পুশরা স্ম ) কাশজ ঙ্ঘনশ াঙ্ঘজর্ র্াশক। জার্ী  আইন অনুর্া ী ঙ্ঘনধৃাঙ্ঘরর্ 
কাশজর স্ম  স্ীমা ৪২-ঘন্টার ও অশনক বেঙ্ঘয স্ম  র্ারা কাশজর মশধে র্াশক। বর্ঙ্ঘর বপাযাক ঙ্ঘযল্প 
স্েচাইশর্ বেঙ্ঘয ঙ্ঘযশুশির ঙ্ঘনশ াগ ঙ্ঘিশ  র্াশক এেং কাশজ ঙ্ঘনশ াঙ্ঘজর্ বমশ  ঙ্ঘযশুশির িইু র্ত ঙ্ঘর্ াংযই 
এই বস্িশর কাজ কশর।  
আইএলও অনুর্া ী বুশলশির মযল কাশজর জা গা েল কত ঙ্ঘষকাজ আর বমশ শির জনে র্া বর্ বকান 
প্রকার চাকরী। ঙ্ঘেঙ্ঘেএস্ ২০১৫ এর ঙ্ঘযশু শ্রম প্রঙ্ঘর্শেিন অনুর্া ী  ৩.৪৫ ঙ্ঘমঙ্ঘল ন ঙ্ঘযশু কমৃরর্ 
আশু এেং ১.২৮ ঙ্ঘমঙ্ঘল ন ঙ্ঘযশু ঝুাঁ ঙ্ঘকপযণৃ কাশজ জঙ্ঘড়র্ আশু। ঙ্ঘেঙ্ঘেএস্ অনুমান কশর বর্ ১৭.১ 
যর্াংয কমৃরর্ ঙ্ঘযশু বমৌঙ্ঘখক ঙ্ঘনরৃ্ার্ন  ১.২ যর্াংয ঙ্ঘযশু যারীঙ্ঘরক প্রোর এেং ২.৫ যর্াংয ঙ্ঘযশু 
বর্ৌন ঙ্ঘনরৃ্ার্শনর ঙ্ঘযকার ে । বকরাঙ্ঘনগশঞ্জ ইউঙ্ঘনশস্শফর একটি জঙ্ঘরশপ উশ  আশস্ বর্ এলাকার 
১৮৫ ০০০ জন কমীর মশধে ৫৯ যর্াংশযর ে স্ ১৮ েুশরর কম এেং র্ারা উৎপািশনর বমৌস্ুশম 
প্রঙ্ঘর্ঙ্ঘিন ১৭ ঘন্টা পরৃ্ন্ত কাজ কশর। ই াং পাও ার ইন বস্াযোল অোকযন নাশমর চট্টগ্রাশমর 
জাোজর্াঙ্গার কাশজ ঙ্ঘনশ াঙ্ঘজর্ কমীশির অঙ্ঘধকার রক্ষা  কাজ করা একটি এনঙ্ঘজওর র্র্ে মশর্ 
জাোজর্াঙ্গার কাশজ ঙ্ঘনশ াঙ্ঘজর্ কমীশির ১১ যর্াংশযর ে স্ ১৮ েুশরর কম। ঙ্ঘযপশব্রঙ্ঘকং িোটফম ৃ
ও এরকম আরও ঙ্ঘকুু এনঙ্ঘজও জানা  কমীরা এখাশন বকান রকম প্রঙ্ঘযক্ষণ  ঙ্ঘনরাপিা প্রিানকারী 
র্ন্ত্রপাঙ্ঘর্  ুুটি  পরৃ্াপ্ত স্বাস্থে বস্ো ো কাশজর চুঙ্ঘক্ত ুাড়াই িীঘৃ স্ম  জশুড় কাজ কশর। ২০১৫ স্াশল 
এই ঙ্ঘযশল্পর অন্তর্ ১৬ জন কমী মতরু্েেরণ কশর।    
 
ঙ্ঘযশুরা ঙ্ঘযশু শ্রশমর বক্ষশত্র স্েচাইশর্ খারাপ ধরশনর কাশজও ঙ্ঘনশ াঙ্ঘজর্ ঙ্ঘুল  মযলর্ কত ঙ্ঘষকাশজর ঙ্ঘকুু 
ঙ্ঘেপিজনক কাশজ। কত ঙ্ঘষকাশজ ঙ্ঘনশ াঙ্ঘজর্ ঙ্ঘযশুরা ঙ্ঘেপিজনক র্ন্ত্রপাঙ্ঘর্ ঙ্ঘিশ  কাজ করা  র্ারী বোঝা 
েেন করা ও ক্ষঙ্ঘর্কর কীটনাযক েেেোর করার মর্ ঝুাঁ ঙ্ঘকপযণৃ কাশজ অংযগ্রেণ কশর র্াশক। ঙ্ঘযশুরা 
স্াধারণর্ িীঘৃ স্ম  জশুড়  চরমর্াোপন্ন র্াপমাত্রা  কাজ কশর এেং ধারাশলা র্ন্ত্র দ্বারা আের্ 
েও ার মাত্রাও অশনক বেঙ্ঘয। ঙ্ঘযশুরা পার্র ও ইট র্াঙ্গা  রং করার কাজ  কামাশরর কাশজ 
স্ো র্া এেং িালান বর্ঙ্ঘর করার মর্ ঝুাঁ ঙ্ঘকপযণৃ কাশজও অংযগ্রেন কশর র্াশক। শুটকী মাু বর্ঙ্ঘরর 
ঙ্ঘযশল্প বজারপযেৃক ঙ্ঘযশু শ্রম ঙ্ঘনশ াশগর ঘটনা বিখা ঙ্ঘগশ শু  বর্খাশন ঙ্ঘযশুরা ক্ষঙ্ঘর্কর রাস্া ঙ্ঘনক দ্রেে  



ঙ্ঘেপিজনক বমঙ্ঘযন এেং িীঘৃ স্মশ র কাশজর স্াঙ্ঘন্নশধে আশস্। যেরাঞ্চশল ঙ্ঘযশুরা ঙ্ঘরকযা চালাশনা  
ম লা বর্ালা  ঙ্ঘরস্াইঙ্ঘিং  ঙ্ঘেঙ্ঘি করা  ঙ্ঘর্ক্ষা করা  অশটাশমাোইল স্ারা এেং বোশটল ও বরসু্ট্শরশন্টর 
কাজ ইর্োঙ্ঘি কশর র্াশক। এইস্ে ঙ্ঘযশুরা বযাঙ্ঘষর্ েও ার ঝুাঁ ঙ্ঘকশর্ র্াশক  এশির ঙ্ঘিশ  বজারপযেৃক 
কাজ করাশনা েশ  র্াশক বর্মন বজার কশর ঙ্ঘর্ক্ষা করাশনা ো বচারাচালাঙ্ঘন ো মািকদ্রেে ঙ্ঘেঙ্ঘির 
কাশজ লাগাশনা েশ  র্াশক।  
 
ঙ্ঘযশুশিরশক প্রা ই অপ্রাঙ্ঘর্ষ্ঠাঙ্ঘনক বস্িশর কাজ করাশনা েশ  র্াশক বর্মন অঙ্ঘনেঙ্ঘন্ধর্ গাশমনৃ্ট  রািার 
র্ানোেশন  মোনুফোকচাঙ্ঘরং ও বস্ো প্রিানকারী ঙ্ঘযশল্প। 
 
ঙ্ঘিপাটৃশমন্ট অে বলোর এর ফাইঙ্ঘন্ডংস্ অন িো ও াসৃ্ট্ ফমৃস্ অফ চাইল্ড বলোর বিখনুঃ  
www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/.  
 

ঘ। চাকুরী ৈা ন্ত্র্পশার ন্ত্র্েদ্বে বৈষম্ে 

 
শ্রম আইন অনুর্া ী ঙ্ঘলঙ্গ ো যারীঙ্ঘরক অক্ষমর্ার উপর ঙ্ঘর্ঙ্ঘি কশর পাঙ্ঘরশ্রঙ্ঘমক এর বেষমে ঙ্ঘনঙ্ঘষ্ধ   
র্শে ঙ্ঘলঙ্গ  যারীঙ্ঘরক অক্ষমর্া  স্ামাঙ্ঘজক অেস্থান ো এরকম ঙ্ঘকুু ঙ্ঘেষশ র উপর অনোনে  
বেষশমের বক্ষশত্র বকান ঙ্ঘনশষধাজ্ঞা বনই। স্ংঙ্ঘেধান অনুর্া ী রাষ্ট্র ধমৃ  েণৃ  বগাত্র  ঙ্ঘলঙ্গ ো জন্মস্থান 
এর উপর ঙ্ঘর্ঙ্ঘি কশর বকান ধরশনর বেষমেমুলক আচরণ করশর্ পাশর না  এেং স্ংঙ্ঘেধান খুে 
স্পষ্টর্াশে স্রকাঙ্ঘর চাকুঙ্ঘরর বক্ষশত্র এই ঙ্ঘনশষধাজ্ঞা আশরাপ কশরশু; আইন স্ুঙ্ঘেধােঙ্ঘঞ্চর্ জনস্াধারশণর 
জনে ইঙ্ঘর্োচক পিশক্ষপ বনোর স্ুশর্াগ কশর ঙ্ঘিশ শু।  
 
কম পাঙ্ঘরশ্রঙ্ঘমশকর গাশমৃন্ট বস্িশর মঙ্ঘেলাশির কাশজর স্ুঙ্ঘেধা বেশড়শু। র্ঙ্ঘিও র্শর্ের অপ্ররু্লর্ার 
কারশণ পঙ্ঘরস্ংখোশনর র্র্ে ঙ্ঘর্ন্ন ধরশনর েশ  র্াশক  আনুষ্ঠাঙ্ঘনক পঙ্ঘরস্ংখোন অনুর্া ী আরএমঙ্ঘজ 
বস্িশরর বমাট কমীশির মশধে ৫৬ যর্াংয  অরৃ্োৎ েতেির অংযই নারী। আইএলও ধারণা কশর বর্ 
আরএমঙ্ঘজ কমীশির ৬৫ যর্াংয নারী। বমাট জনযঙ্ঘক্তর ঙ্ঘস্ংের্াগই নারী েও া স্শেও স্পুারর্াইজঙ্ঘর 
ও মোশনজশমন্ট পশি র্াশির উপঙ্ঘস্থঙ্ঘর্ খুেই নগণে। ফোিঙ্ঘরশর্ অশনক স্ম  বমশ রা বর্ৌন ে রাঙ্ঘন 
স্ে নানা ধরশনর অর্োচাশরর ঙ্ঘযকার ে । স্শেৃাপঙ্ঘর অরৃ্নীঙ্ঘর্শর্ ঙ্ঘকুু বক্ষশত্র ঙ্ঘলঙ্গ-ঙ্ঘর্ঙ্ঘিক বেষমে 
বিখা ঙ্ঘগশ শু  র্ার মশধে গাশমৃন্ট বস্িরও অন্তরৃু্ক্ত। ঙ্ঘকুু ধমী   আঙ্ঘিোস্ী ও অনোনে স্ংখোলঘ ু
বলাকজন বেষশমের অঙ্ঘর্শর্াগ কশরশু  ঙ্ঘেশযষ কশর প্রাইশর্ট বস্িশর (শস্কযন ৬ বিখুন)। 
 

ঙ। কাদ্বির গ্রহর্দ্বর্াগে শতয  ৈা পজরদ্বৈশ 

 
নোযনাল ঙ্ঘমঙ্ঘনমাম ওশ জ বোিৃ বস্ির-োই-বস্ির ঙ্ঘর্ঙ্ঘিশর্  অরৃ্োৎ  প্রঙ্ঘর্টি বস্িশরর জনে স্েৃঙ্ঘনম্ন 
মাঙ্ঘস্ক বের্ন ঙ্ঘনধৃাঙ্ঘরর্ কশর ঙ্ঘিশ শু। বোিৃটির স্র্া বর্শকান স্ম  অনুঙ্ঘষ্ঠর্ েশর্ পাশর র্শে 
স্াধারণর্ এটি প্রঙ্ঘর্ পাাঁচ েুশর ঙ্ঘত্র-পক্ষী  স্র্ার আশ াজন কশর বর্খাশন প্রঙ্ঘর্ প্রকাশরর ঙ্ঘযশল্পর 
জনে বের্ন কা াশমা ও অনোনে স্ুঙ্ঘেধা ঙ্ঘনধৃারণ করা েশ  র্াশক। আইন অনুর্া ী স্রকার েরৃ্মান 



বের্ন কা াশমাশক চাকুরীিার্া ও কমীশির স্াশর্ আশলাচনা কশর আনুষ্ঠাঙ্ঘনকর্াশে বঘাষণার মাধেশম 
পঙ্ঘরমাজৃন ো স্ংশযাধন করশর্ পাশর। ২০১৩ স্াশল গাশমনৃ্ট ঙ্ঘযশল্প  বোিৃ স্েৃঙ্ঘনম্ন মাঙ্ঘস্ক বের্ন 
৫ ৩০০ টাকা (৬৬ িলার)ঙ্ঘনধৃারন কশরশু। বপাযাক বস্িশরর বের্ন প্রা ই স্েৃঙ্ঘনম্ন বের্শনর 
চাইশর্ বেঙ্ঘয েশ  র্াশক এেং ইঙ্ঘপশজিস্মযশে স্াধারণ বের্শনর মাশনর চাইশর্ বেঙ্ঘয বের্ন বি া েশ  
র্াশক—বেপজার র্র্ে অনুর্া ী প্রঙ্ঘর্ মাশস্ ৫ ৫০০ টাকা (৭০ িলার)। স্েৃঙ্ঘনম্ন বের্ন বর্স্ে 
বস্িশর বি া ে  র্াশির মশধে স্েচাইশর্ কম বি া ে  চা পোশকটজার্ করার কাশজ  ঙ্ঘিন প্রঙ্ঘর্ 
৬৯ টাকা (০.৮৬ িলার)  র্া ঙ্ঘকনা বমশমারান্ডাম অে আন্ডারস্ট্োঙ্ঘন্ডং এর মাধেশম ২০১৩ স্াশল 
ঙ্ঘনধৃারণ করা ে । ঙ্ঘনধৃাঙ্ঘরর্ স্েৃঙ্ঘনম্ন বের্ন যেরাঞ্চশল েস্োস্ করার জনে ঙ্ঘনর্ান্তই অপরৃ্াপ্ত। 
স্েৃঙ্ঘনম্ন বের্ন মযলেস্ফীঙ্ঘর্র স্াশর্ স্মন্ব  করা ে  না (েুশর গশড় ৭ বর্শক ৮ যর্াংয)  র্শে 
বোিৃ কখশনা কখশনা ঙ্ঘকুু বস্িশর জীেনর্াত্রার খরচ এর স্াশর্ বের্শনর স্মন্ব  স্াধন কশর র্াশক।    
 
আইন অনুর্া ী  আট ঘন্টা  এক কমৃঙ্ঘিেস্ ঙ্ঘেশস্শে গণে করা ে । একটি আিযৃ কমৃস্প্তাে েল ৪৮ 
ঘন্টা  র্শে এটি ৬০ ঘন্টা পরৃ্ন্ত োড়াশনা র্া   বস্শক্ষশত্র োড়ঙ্ঘর্ কাশজর (ওর্ারটাইম) জনে 
োড়ঙ্ঘর্ মজঙু্ঘর ঙ্ঘিশর্ েশে র্া ঙ্ঘকনা স্বার্াঙ্ঘেক মযল বের্শনর মাশনর চাইশর্ ঙ্ঘদ্বগুন। ওর্ারটাইম কাশরা 
উপর বজার কশর চাঙ্ঘপশ  বি া র্াশে না। কমীশিরশক আট ঘন্টার বেঙ্ঘয কাশজর বক্ষশত্র এক ঘন্টার 
কমৃঙ্ঘেরঙ্ঘর্ ো ঙ্ঘেশ্রাম ও পাাঁচ ঘন্টার বেঙ্ঘয কাশজর জনে আধা ঘন্টার কমৃঙ্ঘেরঙ্ঘর্ ঙ্ঘিশর্ েশে। 
ফোিঙ্ঘরর কমীশির প্রঙ্ঘর্ স্প্তাশে এক ঙ্ঘিন ুুটি পাও ার কর্া। বিাকান পাশট কাজ করা কমীরা 
স্প্তাশে বিড় ঙ্ঘিন (এক ঙ্ঘিন পুশরা ও এক ঙ্ঘিন অশধৃক) ুুটি পা । আইন অনুর্া ী বপযাগর্ স্বাস্থে 
ও ঙ্ঘনরাপিার একটি ঙ্ঘনঙ্ঘিৃষ্ট মান আশু এেং এই আইশনর স্াম্প্রঙ্ঘর্ক স্ংশযাধনীশর্ কমীশির জনে 
একটি ঙ্ঘনরাপিা কঙ্ঘমটি র্াকা োধের্ামযলক। আইন অনুর্া ী প্রঙ্ঘর্টি কমীর েুশর ১১ ঙ্ঘিন বের্ন 
স্ে উৎস্েকালীন ুুটি পাশে। ঙ্ঘনশ াগিার্া এই স্কল ুুটির ঙ্ঘিন ও র্াঙ্ঘরখ ঙ্ঘনধৃারণ কশর ঙ্ঘিশর্ 
পাশরন।  
 
ফোিঙ্ঘরগুশলাশর্ কমীশির ঙ্ঘনরাপিা ও স্বাস্থে ঙ্ঘেষ ক কঙ্ঘমটি (অকুশপযনাল বস্ফটি এন্ড বেলর্  
ওএস্এইচ) গ শনর প্রঙ্ঘি া শ্রম আইশন ঙ্ঘলঙ্ঘপে্ধ  করা আশু এেং স্রকারী ঙ্ঘেস্াে মশর্ আগস্ট্ মাস্ 
পরৃ্ন্ত আনুমাঙ্ঘনক ১৩৩টি ঙ্ঘনরাপিা ঙ্ঘেষ ক কঙ্ঘমটি গঠির্ েশ শু। এই কঙ্ঘমটিশর্ ফোিঙ্ঘরর 
মোশনজশমন্ট ও ইউঙ্ঘন ন ো িঙ্ঘিউঙ্ঘপঙ্ঘস্ দ্বারা ঙ্ঘনধৃাঙ্ঘরর্ কমী উর্  পক্ষই উপঙ্ঘস্থর্ র্াকশে। বর্খাশন 
বকান ইউঙ্ঘন ন ো িঙ্ঘিউঙ্ঘপঙ্ঘস্ বনই বস্খাশন শ্রম মন্ত্রণাল  কমীশির মশধে ঙ্ঘনেৃাচশনর আশ াজন কশর 
প্রঙ্ঘর্ঙ্ঘনঙ্ঘধ ঙ্ঘনধৃারণ করশেন।  
 
স্রকার স্কল বস্িশর স্েৃঙ্ঘনম্ন বের্ন  কমঘৃন্টা এেং বপযাগর্ ঙ্ঘনরাপিা ও স্বাস্থে ঙ্ঘেষ ক স্ট্োন্ডািৃ 
ো মান কারৃ্করর্াশে োিো ন কশর ঙ্ঘন। র্ঙ্ঘিও গাশমৃন্ট ঙ্ঘযশল্প মশনাশর্াশগর ফশল এই বস্িশর ঙ্ঘকুু 
ফোিঙ্ঘরশর্ কমিাশ ি এর মান উন্নর্ েশ শু  র্শে স্শেৃাপঙ্ঘর স্কল বস্িশর ঙ্ঘরশস্াশসৃ্স্  র্িন্ত ও 
প্রঙ্ঘর্কার েোেস্থা র্শর্ষ্ট ন   আোর ঙ্ঘন ম র্শঙ্গর বর্ যাঙ্ঘি বস্টাও অঙ্ঘন ম েশন্ধর জনে র্শর্ষ্ট 
ন ।  
 
র্িন্ত পঙ্ঘরচালনা করা এেং কারৃ্করর্াশে অঙ্ঘন ম প্রঙ্ঘর্কার করার জনে এমওএলই এর বর্ ঙ্ঘরশস্াসৃ্ 
র্া পরৃ্াপ্ত ন   বকান ঙ্ঘনশ াগিার্া প্রঙ্ঘর্ষ্ঠানশক বকাশটৃ মামলা না কশর ঙ্ঘকুু স্রেরাে করার স্রাস্ঙ্ঘর 



এখঙ্ঘর্ ার মন্ত্রণালশ র বনই। মন্ত্রণাল  ঙ্ঘনশজই এর কমী োড়াশনার জনে এেং প্রর্ুঙ্ঘক্তগর্ উৎকষৃ 
স্াধশনর জনে পিশক্ষপ ঙ্ঘনশ শু। স্রকার মন্ত্রণালশ র োশজট েরাে ২০১৪-১৫ অরৃ্ েুশর ৩৭০ 
যর্াংয েতঙ্ঘ্ধ  কশরশু এেং ২০১৫-১৬ অরৃ্ েুশর আরও ৭২ যর্াংয েতঙ্ঘ্ধ  কশর র্া ৪.১ ঙ্ঘমঙ্ঘল ন 
িলাশর উন্নীর্ কশরশু। এঙ্ঘপ্রল মাস্ পরৃ্ন্ত মন্ত্রণালশ  ২৭৭ জন স্ঙ্ঘি  র্িন্তকরৃ্া ঙ্ঘুশলন  র্ার মশধে 
২৩৫ জনশক রানা িাজা িঘৃুটনার পশর ঙ্ঘনশ াগ বি া েশ শু। এমওএলই এর প্রঙ্ঘর্শেিন অনুর্া ী 
র্াশির কাশু আরও ১৬৯ জন র্িন্ত করৃ্া ঙ্ঘনশ াশগর অনুশমািন রশ শু। পােঙ্ঘলক স্াঙ্ঘরৃ্স্ কঙ্ঘমযশন 
েুশরর বযষ নাগাি ৮৯ জন র্িন্ত করৃ্া ঙ্ঘনশ াশগর ঙ্ঘেষ টি প্রঙ্ঘি াধীন আশু। এমওএলই ইউঙ্ঘন ন 
ঙ্ঘেশরাধী বেষশমের ঙ্ঘেরুশ্ধ  ৬৬টি অঙ্ঘর্শর্াগ বপশ শু  র্ার ৩২টি র্ারা স্রুাো করশর্ বপশরশু। 
আগস্ট্ মাশস্ মন্ত্রণাল  জানা  শ্রম অঙ্ঘধিপ্তরশক শ্রম ঙ্ঘের্াশগ উন্নীর্ করার েোপাশর র্ারা জনপ্রযাস্ন 
মন্ত্রণাল  বর্শক অনুশমািন বপশ শু  র্ার ফশল এর কমীর স্ংখো ৭১২ জন বর্শক ১০৪৩ জশন েতঙ্ঘ্ধ  
করা স্ম্ভে েশে। এই ঙ্ঘেষ টি েরৃ্মাশন অরৃ্ মন্ত্রণালশ র অনুশমািশনর অশপক্ষা  আশু।     
 
২০১৩ স্াশল রানা িাজার ধশস্ ১ ১৩৮ জন কমী ঙ্ঘনের্ েশ শু এেং ২ ৫০০ জশনরও বেঙ্ঘয কমী 
আের্ েশ শু। এই িঘৃুটনার পর েোঙ্ঘক্ত মাঙ্ঘলকানাধীন বকাম্পাঙ্ঘন  ঙ্ঘেশিঙ্ঘয স্রকার ও আন্তজৃাঙ্ঘর্ক 
স্ংস্থাগুশলা োংলাশিয স্রকাশরর স্াশর্ ৩ ৬৬০ এরও বেঙ্ঘয ফোিঙ্ঘর র্িন্ত কশর  এর পঙ্ঘরশপ্রঙ্ঘক্ষশর্ 
আগস্ট্ মাস্ পরৃ্ন্ত কমীশির জীেশনর ঝুাঁ ঙ্ঘকর কর্া মার্া  বরশখ ৩৯ টি ফোিঙ্ঘর স্ম্পযণৃ এেং ৪২টি 
ফোিঙ্ঘর আংঙ্ঘযকর্াশে েন্ধ কশর বি া ে । অশনক ফোিঙ্ঘরশর্ই ঙ্ঘনরাপিা েোেস্থার উন্ন ন কশল্প 
কাজ চলশু  আোর বেয ঙ্ঘকুু ফোিঙ্ঘরশর্ নানাঙ্ঘেধ কারশণ এই উন্ন নমযলক কাজ ধীর গঙ্ঘর্শর্ 
চলশু  র্ার একটি কারণ অপরৃ্াপ্ত অরৃ্ েরাে। রানা িাজার মাঙ্ঘলক বস্াশেল রানার ঙ্ঘেরুশ্ধ  বকাশটৃর 
মামলা এেং খনু স্ে অনোনে অপরাশধ ৪০ জশনর ঙ্ঘেরুশ্ধ  বর্ মামলা েশ শু র্া ১৮ জলুাই বর্শক 
শুরু েশ শু। স্বাক্ষীশির জোনেন্দী বন া ১৮ বস্শেম্বর বর্শক শুরু েশ শু এেং েুশরর বযষ পরৃ্ন্ত 
মামলাটি ঙ্ঘেচারাধীন ঙ্ঘুল।       
 
২০১২ স্াশলর র্াজরীন ফোযশনর আগুশনর ঘটনা  ১৩ জশনর জঙ্ঘড়র্ র্াকার অঙ্ঘর্শর্াশগ র্াশির 
ঙ্ঘেরুশ্ধ  ঙ্ঘেচার কাজ শুরু েশ শু ৯ জানু াঙ্ঘরশর্  এশির মশধে বচ ারমোন ো স্র্াপঙ্ঘর্ মােমুিা 
আক্তার এেং েোেস্থাপনা পঙ্ঘরচালক বিশলা ার বোশস্ন ও অন্তরৃু্ক্ত আশুন। ঙ্ঘমঙ্ঘি া জানা  বর্ এই 
মামলাটি েুশরর বযষ নাগাি স্থঙ্ঘগর্ রশ শু।  
ও াকৃাসৃ্ গ্রুপ জাঙ্ঘনশ শু বর্ আইন বর্ ওএস্এইচ এর মানিন্ড ঙ্ঘনধৃারণ কশর ঙ্ঘিশ শু র্া র্শর্ষ্ট এেং 
অশনক ফোিঙ্ঘর এখন বস্ই মান অজৃশনর জনে স্শচষ্ট েশ শু। কমিাশ ি এর ঙ্ঘন ম না মানার জনে 
আইন স্শেৃাি ২৫ ০০০ টাকা (৩১৩ িলার) জঙ্ঘরমানা ঙ্ঘনধৃারণ কশরশু র্শে এর ফশল আইন র্ঙ্গ 
েন্ধ েশ  র্াশচ্ছ না। 
 
কমৃঘন্টার বর্ আইনর্ স্ীমা বস্টা স্েস্ম ই র্ঙ্গ করা েশচ্ছ। বরঙ্ঘি-বমইি গাশমৃন্ট বস্িশর  রপ্তাঙ্ঘন 
করার বিিলাইন রক্ষা করা  ো স্ম মর্ রপ্তাঙ্ঘন করার জনে চাকঙ্ঘরিার্ারা প্রা ই কমীশির ঙ্ঘিশন 
১২ ঘন্টা ো এর বেঙ্ঘয স্ম  কাজ করা   অর্চ র্ারা স্েস্ম  কমীশির এর জনে বর্াগে প্রঙ্ঘর্িান 
বি  না। স্ঙ্ঘলিাঙ্ঘরটি বস্ন্টাশরর র্র্ে মশর্  শ্রঙ্ঘমকরা অশনক স্ম  ঙ্ঘনশজর ইচ্ছাশর্ই আইনানুগ স্ীমার 
োইশর ঙ্ঘগশ  ওর্ারটাইম কাজ কশর র্াশক। বের্ন ঙ্ঘিশর্ বিঙ্ঘর করা ো ুুটির স্ুঙ্ঘেধা পুশরাপঙু্ঘর না 



বি া চাকুঙ্ঘরিার্াশির মশধে খুে স্াধারণ ঘটনা। এঙ্ঘিশক শ্রম মন্ত্রণালশ র র্িশন্তর ঙ্ঘরশপাশটৃ 
ওর্ারটাইশমর ঙ্ঘেষশ  বকান অঙ্ঘন শমর র্র্ে বনই।  
 
অশনক কমৃশক্ষশত্র ঙ্ঘনরাপিার অেস্থা ঙ্ঘনর্ান্তই িেৃুল  র্শে স্ঙ্ঘলিাঙ্ঘরটি বস্ন্টার ও অনোনে স্ংস্থা 
গাশমৃন্ট বস্িশর ঙ্ঘনরাপিার েোেস্থা বজারিার করার কর্া জাঙ্ঘনশ শু। োংলাশিয ফা ার স্াঙ্ঘরৃ্স্ ও 
ঙ্ঘস্ঙ্ঘর্ল ঙ্ঘিশফি র্াশির র্িন্ত কমৃকরৃ্াশির স্ংখো ৫৫ বর্শক ২৬৫ বর্ উন্নীর্ কশরশু  র্ারা আগুন  
িালান ো র্েন ও বেিেুঙ্ঘর্ক িঘৃুটনা  ঙ্ঘনরাপিা েোেস্থাপনা পঙ্ঘরকল্পনার ওপশর প্রঙ্ঘযক্ষণ বপশ শু। 
আরএমঙ্ঘজ ঙ্ঘযশল্পর োইশর অনোনে প্রাঙ্ঘর্ষ্ঠাঙ্ঘনক ফোিঙ্ঘরশর্ ঙ্ঘনরাপিা র্িশন্তর ঙ্ঘেষ টি এশকোশরই উেে 
রশ শু। বস্শেম্বর মাশস্র ১০ র্াঙ্ঘরশখ গাজীপুশরর টাম্পাশকা ফশ লস্ ফোিঙ্ঘরশর্ ঙ্ঘেশস্ফারশনর ঘটনা  
৩৫ জন ঙ্ঘনের্ ে   র্া ঙ্ঘনরাপিা ও স্ুঙ্ঘেধা প্রিাশনর অর্ােশকই প্রর্ী মান কশর  র্ঙ্ঘিও রানা িাজা 
িঘৃুটনার পশর নানা ধরশনর উন্ন ন স্ংঘটির্ েশ শু।  
 
ঙ্ঘকুু ঙ্ঘনরৃ্রশর্াগে শ্রম ঙ্ঘেষ ক পঙ্ঘরস্ংখোন পাও া র্া  বর্খাশন ঙ্ঘেযাল অপ্রাঙ্ঘর্ষ্ঠাঙ্ঘনক বস্ির ঙ্ঘনশ  
র্র্ে আশু  এই স্ে বস্িশরই বিশযর বেঙ্ঘযরর্াগ নাগঙ্ঘরক কাজ কশর  এেং এখাশন শ্রম আইশনর 
প্রশ াগ ঘটাশনা খুেই কঠিন। ২০১০ স্াশল োংলাশিয েুেশরা অে স্ট্োটিঙ্ঘস্ট্ক্স  বলোর বফাসৃ্ স্াশরৃ্শর্ 
ঙ্ঘরশপাটৃ কশর বর্ অপ্রাঙ্ঘর্ষ্ঠাঙ্ঘনক বস্িশর বিশযর ৫৬.৭ ঙ্ঘমঙ্ঘল ন কমীর মশধে ৪৭.৩ ঙ্ঘমঙ্ঘল ন কমী 
কাজ কশর।               


