বাাংলাদেশ মানবাধিকার প্রধিদবেন ২০১৯
সারসাংদেপ
বাাংলাদেদের সাংববধান একটি সাংসেীয় সরকার বযাবস্থা সমর্নথ কদর যেখাদন যববেরভাগ ক্ষমতা
র্াকদব প্রধানমন্ত্রীর কাোলদয়।
থ
প্রধানমন্ত্রী বিদসদব পদে যর্দক যেখ িাবসনা এবাং তার রাজননবতক
েল আওয়ামী লীগ ( আ.লী. ) িানা তৃতীয়বাদরর মত জয় লাভ কদরদে। বযালি বাক্স কারচুবপ,
যভািারদের ভয় যেখাদনা এবাং ববদরাধী েলীয় যভাি গ্রািক প্রবতবনবধ বা যপাবলাং এদজন্টদের ভয়
যেখাদনা সি ববববধ অবনয়দমর কারদে ২০১৮ সাদলর বিদসম্বর মাদসর এই বনবাচনদক
থ
অবাধ ও
বনরদপক্ষ বনবাচন
থ
বিদসদব ববদবচনা করা োদে না। বনবাচনী
থ
প্রচারোর সময় িয়রাবন, িুমবক,
অবাধ যগ্রপ্তারসি ববববধ সবিাংসতার ববশ্বাসদোগয প্রবতদবেন বেল, োর ফদল ববদরাধী েলীয়
অদনক প্রার্ী ও তাদের সমর্কদের
থ
স্বাধীনভাদব সভা- সমাদবে এবাং প্রচারকাদে বযাঘাত
থ
ঘদিদে।
একটি বনভথরদোগয আন্তজথাবতক বনবাচনী
থ
পেদবক্ষে
থ
কােক্রম
থ
পবরচালনার জনয বনধাবরত
থ
সময়সীমার মদধয আন্তজথাবতক বনবাচন
থ
পেদবক্ষে
থ
েলদক স্বীকৃবত ও বভসা প্রোন করা িয় বন
এবাং ২২ টি যবসরকাবর বনবাচনী
থ
কােকরী
থ
সাংস্থার (এন জও) মদধয মাত্র ৭ টি সাংস্থাদক জাতীয়
বনবাচন
থ
পেদবক্ষদের
থ
অনুমবত যেয়া িদয়বেল।
আইনেৃঙ্খলা বাবিনী যেমন পুবলে, সীমান্তরক্ষী বাবিনী এবাং রযাবপি অযাকেন বযািাবলয়ন
( রযাব) – এর মত বববভন্ন সন্ত্রাসবাে ববদরাধী ববভাগগুদলা একসাদর্ যেদের অভযন্তরীে ও সীমান্ত
সুরক্ষা বন িত কদরদে। প্রবতরক্ষা বাবিনীদের মদধয বাাংলাদেে যসনাবাবিনী যেদের জাতীয়
প্রবতরক্ষার জনয োয়বদ্ধ। এোড়াও যেদের বকেু অভযন্তরীন সুরক্ষার োয়ভারও রদয়দে
বাাংলাদেে যসনাবাবিনীর উপর। সুরক্ষা বাবিনীসমূি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালদয়র কাদে এবাং সামবরক
বাবিনী প্রবতরক্ষা মন্ত্রনালদয়র কাদে প্রবতদবেন যপে কদর। যবসামবরক কতৃপ
থ ক্ষ যেদের সুরক্ষা
বাবিনীর উপর কােকর
থ বনয়ন্ত্রে বজায় রাদখ।
উদেখদোগয মানবাবধকার সম্পবকথত ববষয়গুদলার মদধয অন্তভুক্ত
থ িদে: যবআইনী অর্বা অবাধ
িতযাকান্ড; যজারপূবক
থ গুম; বনোতন;
থ
সরকার কতৃক
থ বা সরকাদরর পক্ষ যর্দক অবাধ অর্বা
যবআইনী আিক; কদ ার এবাং প্রােঘাতী কারাগার েতথ; একান্ত ক্রীয়াকলাদপর মদধয যবআইনী ও
অবাধ িস্তদক্ষপ; সাাংবাবেক এবাং মানবাবধকারকমীদের বনববচাদর
থ
যগ্রপ্তার, যসন্সরবেপ, সাইি
ব্লক করা এবাং অপরাধমূলক োয়বদ্ধতা আদরাপ; যবসরকারী সাংস্থাসমূি তর্া এন জও গুদলার
উপর অতযবধক সীমাবদ্ধ আইন আদরাপসি তাদের কােক্রদমর
থ
উপর বববধ বনদষধ আদরাপ এবাং
োবন্তপূে সভা–সমাদবদের
থ
স্বাধীনতায় িস্তদক্ষপ; অবাধ চলাচদলর স্বাধীনতার উপর উদেখদোগয
বাধা; রাজবনতীদত অাংে গ্রিদে বববধ বনদষধ আদরাপ, বনবাচনগুদলা
থ
অবাধ, অকৃ ত্রম অর্বা সুষ্ঠ
মদন িয় বন; উদেখদোগয েুবনতীর
থ
নমুনা; মবিলা ও যমদয়দের ববরুদদ্ধ অপরাধমূলক সবিাংসতা;
মানব পাচার; আবেবাসীদের উদেেয কদর সবিাংসতা বা সবিাংসতার িুমবকর সম্পবকথত
অপরাধসমূি ; যলসববয়ান, সমকামী, উভকামী, বিজড়া এবাং উভবলঙ্গতা (এল জববটিআই)
বয ক্তর ববরুদদ্ধ সবিাংসতা এবাং সমবলদঙ্গর যেৌন আচরেদক অপরাধ বিসাদব েুবৃত্তায়ন;
থ
স্বাধীন
শ্রবমক সাংগ ন এবাং শ্রবমদকর অবধকাদরর উপর বববধবনদষধ আদরাপ; এবাং বেশুশ্রদমর
বনকৃষ্টতম ধরে গুদলার বযাবিার।
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আইন- েৃঙ্খলা বাবিনীর ক্ষমতার অপবযাবিাদরর োদয় তাদের বযাপকিাদর অবযািবতর খবর পাওয়া
যগদে। আইন- েৃঙ্খলা বাবিনী কতৃক
থ বনোতন
থ
ও িতযার ঘিনা তেন্ত ও ববচাদরর জনয সরকার যবে
কদয়কটি বযবস্থা গ্রিে কদরবেল।
অনুদেে ১. বযাক্তির স্বিন্ত্রিার প্রধি শ্রদ্ধা, এবাং যেসমস্ত ধবষয় যেদক স্বািীনিা
প্রদয়াজন:
ক. জীবদনর ও অনযানয যবআইনী বা রাজননধিকভাদব অনুদপ্রধিি হিযার অবাি বঞ্চনা
সাংববধাদন জীবন োপদনর অবধকার এবাং বয ক্ত স্বাধীনতার ববধান রদয়দে। সরকার বা সরকাদরর
নানা প্রবতবনবধগে বনববচাদর
থ
বা যবআইনীভাদব িতযাকান্ড চালাদে – এ ববষদয় যবে বকেু
প্রবতদবেন প্রকাবেত িদয়দে।
আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলার সারা বের জুদড় চালাদনা অবভোনগুদলা মূলত সন্ত্রাসবােী
কােকলাপ,
থ
মেক এবাং অনবধ আদেয়াদের ববরুদদ্ধ পবরচাবলত িদয়দে। যবে বকেু অবভোন,
যগ্রপ্তার এবাং আইন প্রদয়াগকারী অনযানয কমকাদন্ডর
থ
সময় সদেিজনক মৃতুযর ঘিনা ঘদি।
বনরাপত্তা বাবিনী প্রায়ই এমন বকেু মৃতুযর জনয োয়ী র্াদক যেখাদন তারা যকান সদেিভাজনদক
সাদর্ বনদয় অে অর্বা আলামত জব্দ করদত োয় এবাং আসামীর সিদোগীরা পুবলদের উপর
গুবল চালায়। ফদল পালিা যগালাগুবলর কারদে প্রায়ই সদেিভাজদনর মৃতুয িয়। সরকার
সাধারেত এই ধরদের মৃতুযগুদলাদক "ক্রসফায়ার িতযাকাণ্ড," "বেুকেুদ্ধ" বা "এনকাউন্টার
িতযাকাণ্ড" বিসাদব বেনা
থ কদর। যেদের গেমাধযমগুদলাও পুবলবে এই সকল িতযা গুদলা বেণনা
থ
করদত এই েব্দ গুদলা বযাবিার কদর। এই ক্রসফায়াদরর ঘিনাগুদলার মদধয যবে বকেু ঘিনা
ববচারববিভূ ত
থ িতযাকান্ড বদল োবব কদরদে মানবাবধকার ও গেমাধযম সাংস্থাগুদলা। মানবাবধকার
সাংস্থাগুদলা বকেু যক্ষদত্র োবব কদরদে যে আইন প্রদয়াগকারী ইউবনি সদেিভাজনদের আিক,
জজ্ঞাসাবাে ও বনোতন
থ
কদর এবাং পরবতীদত ঘিনাস্থদল বনদয় তাদের মৃতুয কােকর
থ কদর। এই
মৃতুযেন্ডদক সবিাংস িামলার প্রবত ক্রয়া বিদসদব আইনী আত্নরক্ষা বলা িয়।
গুরুতর োরীবরক আঘাত বা মৃতুযর ঘিনাসি পুবলে বাবিনীর যেদকান কােক্রদমর
থ
ফলশ্রুবতদত
পুবলে নীবতমালা অনুসাদর স্বযাং ক্রয়ভাদব অভযন্তরীে তেন্ত শুরু িয়। এ তেন্ত সাধারেত একটি
যপোোর মাদনর ইউবনি দ্বারা পবরচাবলত িয় ো সরাসবর পুবলে মিাপবরেেকদক
থ
প্রবতদবেন
যেয়। সরকার বনরাপত্তা কমীদের দ্বারা সবদমাি
থ
িতযার যকান পবরসাংখযান প্রকাে বন। যসই সাদর্
তাদের বযাপাদর বযাপক আকাদর ববদেষ যকান তেদন্তর বযাবস্থা কদরবন। এই তেন্ত
পবরচালনাকারী ইউবনিগুদলার তেদন্তর যপোোর মান ও স্বাধীনতার বযাপাদর মানবাবধকার
সাংস্থাগুদলা সদেি প্রকাে কদরদে। যোষী সাবযাস্ত িওয়ার পর যকবল প্রোসবনক ো স্ত প্রোন
করা িদয়দে এমন উোিরে যকবল অল্প বকেু অবভদোদগর যক্ষদত্রই পাওয়া োয়।
জুলাই মাদস উচ্চ আোলদত আইনেৃঙ্খলা বাবিনীর কমকতথ
থ াদের োবয়ত্বপালদনর সময় আরও
সতকথ িওয়ার বনদেথ ে বেদয় বলা িয় – আমরা বববচার ববিভূ ত
থ িতযাকান্ড পেে কবর না।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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আইনেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবিনী বনদজদেরদক আত্নরক্ষার জনয যববেরভাগ সময় ববচারববিভূ ত
থ
িতযা করদত বাধয িদত পাদর। তদব পুবলেসি আইনেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবিনীর উবচৎ
অপরাধীদের যগ্রপ্তাদরর অবভোন পবরচালনা করার সময় সতকথতা অবলম্বন করা এবাং যসই সাদর্
ববচার ববিভূ ত
থ িতযাকাদন্ডর যক্ষদত্র আরও সতকথ িওয়া। তাদের উবচত যগ্রপ্তাদরর সময়
অবভেুক্তদের জনয সকল আইনী সুদোগ সুববধা বন িত করা।
নদভম্বর মাদসর এক প্রবতদবেদন যেখা োয়, অযামদনবি ইন্টারনযােনাল কতৃক
থ ২০১৮ সাদল
অবভেুক্ত প্রায় ৪৬৬ টি ববচারববিভূ ত
থ ঘিনার প্রবতদবেন পাওয়া োয় োর সাংখযা আদগর বেদরর
তু লনায় প্রায় বতন গুে। এোড়াও এই সাংখযক ঘিনা যকান স্থানীয় মানবাবধকার সাংস্থাগুদলার দ্বারা
এক বেদর প্রবতদবেন যেয়া সবদচদয় যববে সাংখযক ঘিনা। বঅবধকার নাদমর একটি যেেীয়
মানবাবধকার সাংস্থার প্রবতদবেদন জানা োয় যে জানুয়ারী যর্দক যসদেম্বর মাস পেন্ত
থ বনরাপত্তা
ৃ
বাবিনী কতক
থ ক্রসফায়াদরর ঘিনায় ৩১৫ জদনর মৃতুয িদয়দে। বববভন্ন মানবাবধকার সাংগ ন
এবাং নাগবরক সমাজ অবভেুক্ত ববচারববিভূ ত
থ িতযাকাণ্ড এবাং যগ্রপ্তাদরর ববষদয় উদদ্বগ প্রকাে
কদর এবাং তারা োবব কদর যে িতািতদের অদনদকই বেল বনরপরাধ।
আগি মাদসর ৬ তাবরদখ েদোদর বেবের যঘাষ নাদমর এক বযা ক্ত আইনেৃঙ্খলা রক্ষাকারী
বাবিনীর িাদত বেুক েুদদ্ধ” বনিত িন। ঘিনাটি স্থানীয় একটি ইদির ভািায় িয় যেখাদন
পুবলদের ধারনা অনুোয়ী অনবধ আদেয়াে রাখা িদয়বেল। পুবলদের প্রবতদবেন অনুণোয়ী, েখনই
বেবের যঘাষদক ইদির ভািায় বনদয় োওয়া িয় তখনই তার সিদোগীরা” গুবল বষেথ শুরু করার
মধযদম একটি বেুক েুদদ্ধর সূচনা কদর। ফলস্বরূপ যসই বেুক েুদদ্ধ বেবের যঘাদষর মৃতুয িয়।
পুবলে োবব কদর যে বেবের যঘাদষর ববরুদদ্ধ িতযা, অে ও ববদফারক মজুে এবাং চাাঁোবা জসি
১৭ টি স ক্রয় অবভদোগ বেল। যঘাদষর পবরবার অবেয পুবলদের এ োববর ববদরাবধতা কদর।
পবরবার জানায় যে তাদক যকবলমাত্র ১০-১২ টি অবভদোদগ অবভেুক্ত করা িদয়বেল। যঘাদষর
সমস্ত অবভদোদগর যপ্রবক্ষদত জাবমদন বেদলন বতবন এবাং তার ববরুদদ্ধ যকান যগ্রপ্তাবর পদরায়ানা
বেল না।
২০১৮ সাদলর যম মাদস বযাদবর যগালাগুবলদত বনিত কক্সবাজার যজলার যিকনাফ বসটি
যপৌরসভার কাউ ন্সলর একরামুল িদকর মৃতুযর তেদন্তর যকান উন্নবতর খবর পাওয়া োয় বন।
রযাব কতৃপ
থ ক্ষ জাবনদয়দে, মােক বযবসায়ীদের সাদর্ বেুকেুদদ্ধর সময় একরামুল িকদক িতযা
করা িদয়বেল। একরামুল িদকর পবরবার, রযাদবর আনা মােদকর সাদর্ জবড়ত র্াকার
অবভদোদগর ববদরাবধতা কদর এবাং তারা বেুদকর গুবলর েব্দসি গভীর আতথনাে সম্ববলত অবিও
বিপ সাাংবাবেকদের কাদে সরবরাি কদর। িদকর মৃতুযর অল্প সমদয়র মদধযই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
আসােুজ্জামান খান গেমাধযমদক বদলদেন, তার মন্ত্রনালয় এই ঘিনা তেদন্তর জনয একজন
মযা জদেি বনদয়াগ যেদব।
খ. গুম
মানবাবধকার সাংস্থা এবাং গনমাধযম গুদলার প্রবতদবেদন বনরাপত্তা কমীদের দ্বারা গুম ও অপিরে
অবযািত রদয়দে বদল অবভদোগ করা িয়। সরকার এ জাতীয় কমকান্ড
থ
প্রবতদরাধ বা তেদন্তর
বযাপাদর খুবই সীবমত প্রদচষ্টা চালায়। কবর্ত বনদখাাঁজ িওয়ার পদর, সুরক্ষা বাবিনী বকেু মানুষদক
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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ববনা অবভদোদগ মু ক্ত বেদয়দে, অনযানযদের যগ্রপ্তার কদরদে, বকেু মানুষদক মৃত অবস্থায়
যপদয়দে এবাং বকেু মানুষদক কখনও খুদাঁ জ পাওয়া োয় বন। কতৃপ
থ ক্ষ কতৃক
থ বনদখাাঁজ িওয়ার
ববষদয় পযাবরস-বভবত্তক সাংস্থা ইন্টারনযােনাল যফিাদরেন অব বিউমযান রাইিস এর এক
প্রবতদবেদন ২০০৯ যর্দক ২০১৮ সাদলর মদধয যজাড়পূবক
থ বনদখাাঁজ িওয়ার ঘিনাসমূি অনুসরে
করা িয়। এই প্রবতদবেদন একটি পযািান বা
থ বমল খুদজ পাওয়া োয় যে বনদখাাঁজ িওয়া বযা ক্তদের
ৃ
প্রায় প্রদতযদকই কতপ
থ দক্ষর দ্বারা পূব বচবিত
থ
বেল। সাক্ষীদের পেদবক্ষদে
থ
উদ আদস যে োরা
পরবতীদত বনদখাাঁজ িদয়বেল, তাদের যক্ষদত্রও একই ধরদের আইনী যকৌেল অবলম্বন করা িয়;
এবাং বনদখাাঁজ িওয়ার পদর কতৃপ
থ ক্ষ বনদখাাঁজ বযা ক্তদের স্বজনদের সাদর্ যিয় বা িুমবক স্বরূপ
আচরে কদর।
জাবতসাংদঘর একটি কােকরী
থ
েল যজারপূবক
থ বনদখাাঁজ িওয়ার ববষয়টি খবতদয় যেখার জনয যেদে
আসদত চাইদল সরকার পক্ষ যর্দক যকান সাড়া পাওয়া োয় বন।
উচ্চপেস্থ সরকারী কমকতথ
থ ারা বারবার যজারপূবক
থ বনদখাাঁজ িওয়ার ঘিনা অস্বীকার কদর এবাং
োবব কদর যে ভুক্তদভাগীরা যস্বোয় আত্মদগাপন কদর আদে। জুলাই মাদস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
আসােুজ্জামান খান, বনদখাাঁজ িওয়া এবাং ববচারববিভূ ত
থ িতযাকাদন্ডর বযাপারটি প্রতযাখযান ও
নাদকাচ কদরন। বতবন বদলন, আমরা আপনাদক যজার বেদয় বলদত পাবর যে এই সরকাদরর
সময়কাদল বনদখাাঁজ িওয়া বা ববচার ববিভূ ত
থ িতযার যকান ঘিনা ঘদিবন। গত েে বের ধদর
যেদে যকাদনা অনাচার িয় বন এবাং সরকাদরর ববরূদদ্ধর প্রবতবাে বন্ধ করার উদেযদেয সরকার
কতৃক
থ বনোতদনর
থ
স্বীকার যকউ িয় বন। ২০১৭ সাদলর একটি ববচার ববভাগীয় তেদন্ত গুম
িওয়ার ববষয়টি খবতদয় যেখা িয় এবাং পুবলদের তেন্ত ববষয়ক েপ্তরদক বনদখাাঁজ বয ক্তদের
ববষদয় বযবস্থা যনওয়ার বনদেথে যেয়া িয়। স্থানীয় আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলা জানায় যে তারা
সারা বের ধদর সমস্ত গুদমর তেন্ত অবযািত যরদখদে।
গ. ধনোিন
য
এবাং অনযানয ধনমময , অমানধবক বা বাদজ আররি বা শাক্তস্ত
েবেও সাংববধান এবাং আইন এ ধরদের বনোতন
থ
ও অনযানয বনমম,
থ অমানববক বা বাদজ আচরে
বা ো স্ত বনবষদ্ধ কদরদে, তবুও স্থানীয় ও আন্তজথাবতক মানবাবধকার সাংস্থা এবাং গেমাধযদমর
প্রবতদবেদন পুবলে ও যগাদয়ো পবরদষবাসি আইনেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবিনীর প্রদয়াগ করা
বববভন্ন বনোতন
থ
বা ো স্তর ন জর পাওয়া োয়। কবর্ত জবঙ্গ এবাং রাজননবতক ববদরাধী েলীয়
যনতা কমীদের কাে যর্দক তর্য সাংগ্রদির জনয আইনেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবিনী বনোতদনর
থ
বযবিার কদরদে বদল জানা যগদে। আইনেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবিনীর ববরুদদ্ধ িুমবক প্রোন,
মারধর, িাাঁিু যগাঁদর্ ো স্ত, ববেুযবতক েদকর বযাবিারসি কখনও কখনও ধষেথ ও অনযানযা যেৌন
বনোতদনর
থ
অবভদোগ পাওয়া যগদে। আগি মাদস জাবতসাংদঘর কবমটি এদগইন্সি িচথার ( CAT)
সাংস্থাটি আইন প্রদয়াগকারী কমকতথ
থ াদের দ্বারা স্বীকাদরা ক্ত গ্রিদের জনয অর্বা ঘুষ যনওয়ার
জনয বযাপক বনোতন
থ
ও েুবযবিাদরর
থ
অবভদোগ বনদয় েদর্ষ্ট উদদ্বগ প্রকাে কদর। কযাদির
প্রবতদবেদন আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলার ববদেষত রযাদবর জবাববেবিতা প্রোদনর বযার্তাসি
থ
বববভন্ন ঘিনার তর্য জনসম্মুদখ না আনার উদেখ রদয়দে।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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জুন মাদস স্থানীয় মানবাবধকার সাংগ ন বঅবধকার এর মদত তািবমনা যবগম নরবসাংেীর
যগাদয়ো োখার ববরুদদ্ধ অবভদোগ আদন যে যগাদয়ো সাংস্থাটি তার যেদলর আিক পবরবস্থবতদক
বযাবিার কদর চাাঁোবা জর মাধযদম অর্ প্রোদন
থ
বাধয করার যচষ্টা কদরদে। েখন বতবন তার
যেদলর মু ক্তর জনয ৫০০,০০০ বাাংলাদেবে িাকা (বববিটি ) অর্বা ( ৬,০০০ মাবকথন িলার) বেদত
অস্বীকার কদর তখন পুবলে তার যেদল যসাদিল বময়াদক ববেুযবতক েক বেদয় ো স্ত যেয়।
পরবতীদত েখন তার যেদলদক ক্রসফায়াদর িতযা করার িুমবক যেয়া িয় তখন যস পুবলেদক
১০০,০০০ বাাংলাদেেী িাকা ( বববিটি) বা ১,২০০ মাবকথন িলার প্রোন কদর। ফলশ্রুবতদত
যসাদিল বময়াদক মু ক্ত যেয়া িয়।
আইদন মযা জদেি সদেিভাজনদক জজ্ঞাসাবােমূলক যিফাজদত রাখার অনুমবত পান ো
বরমান্ড নাদম পবরবচত। এই বরমাদন্ডর সময় আইনজীবীর অনুপবস্থবতদতই সদেিভাজনদের
জজ্ঞাসাবাে করা োয়। বরমান্ড চলাকালীন সমদয় বববভন্ন অমানববক বনোতদনর
থ
ঘিনা ঘদি বদল
মানবাবধকার সাংস্থাগুদলা অবভদোগ কদরদে।
অদটাবর মাদস গেমাধযদমর এক খবদর বলা িয়, বাাংলাদেে সেে বাবিনী একটি ১২ বের বয়সী
যরাবিঙ্গা বকদোরীর ধষদের
থ
অবভদোদগ তেন্ত শুরু কদরদে। বকদোরীর ভাই, যমািাম্মে
ওসমাদনর ভাষযমদত, যসদেম্বদরর ২৯ তাবরদখ বতনজন যসনা সেসয তাদের ঘদর ঢুদক তার
যবানদক ধষেথ কদর। বাাংলাদেে সেে বাবিনীর অভযন্তরীে তেন্ত চলাকালীন সমদয় ওসমান
োবব কদরন যে সুরক্ষা বাবিনী তার পবরবারদক িুমবক যেয় এবাং পুবলদের কাদে মামলা না করার
জনয অনুদরাধ কদর। িুমবকর ফলস্বরুপ ওসমান ও তার পবরবার পুবলবে মামলা কদর বন।
বেক্ষার্ীদের ববদক্ষাদভর প্রবতদবেন যেওয়ার সময় উস্কাবনমূলক বক্তবয” যেওয়ার জনয ২০১৮
সাদলর আগদি যগ্রপ্তার িওয়া ফদিা সাাংবাবেক েবিেুল আলদমর উপর কারাগাদর বনোতন
থ
করার অবভদোগ এদসবেল। িাইদকাদিথ একটি আদবেন োদয়দরর পর ২০১৮ সাদলর নদভম্বর
মাদস তাদক জাবমদন মু ক্ত যেয়া িয়। েবিেুল আলদমর ববরুদদ্ধ অবভদোগ এখনও ববচারাধীন
অবস্থায় আদে। ১৮ ই আগি, োবিেুল আলদমর ববরুদদ্ধ োদয়র করা মামলার তেন্ত স্থবগদতর
জনয িাই যকাদিথ র আদেে বিাল রাদখ সুবপ্রম যকািথ ।
কারাগার ও বক্তিশালার পধরধিধি
কারাগাদরর পবরবস্থবত বরাবদরর মতই কদ ার। জনবিুলতা, অপোপ্ত
থ সুদোগ- সুববধা এবাং
ের্াের্ স্বাস্থয সম্মত বসবাস বযাবস্থা না র্াকায় এটি জীবদনর জনয ঝু বকপূেওথ বদি। যকান প্রকার
বযা ক্তগত আিক বযাবস্থা যনই এখাদন।
কা াদমাগত অবস্থা: কারা অবধেপ্তর সূদত্র জানা যগদে, যসদেম্বর মাদস ৩৭,০০০ কদয়েী
বসবাস উপদোগী একটি বযাবস্থায় প্রায় ৮০, ০০০ এরও যববে কদয়েীদক রাখা িয়। কতৃপ
থ ক্ষ
প্রায়ই যোষী সাবযস্ত বেীদের সাদর্ আোলদতর রায়পূব বেীদের
থ
আিক কদর রাদখ।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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যসদেম্বর মাদসর এক গেমাধযম প্রবতদবেদন জানা োয় যে প্রায় ৮০,০০০ এরও যববে কদয়েীর
জনয যকবল মাত্র নয় জন বচবকৎসক বেল কারাগাদর এবাং যেদের প্রায় ৬০ কারাগাদর যকান
বচবকৎসকই বেল না। কারা অবধপ্তদরর সিকারী মিাপবরেেক
থ জানান ২০১৮ সাদল প্রায় ৩১৬
জন কদয়েী অসুস্থতায় মারা োয়। প্রবত মাদস প্রায় ২৬ জন িাদর জানুয়ারী যর্দক আগি পেন্ত
থ
প্রায় ১৮৮ জন বেী েক্ষ্মা, িায়াদবটিস এবাং বকিবন ও েকৃত জবনত সমসযায় অসুস্থ িদয় মারা
োয়। কারাবেীদের বচবকৎসা যসবা প্রোন ও বচবকৎসকদের অভাব পূরদের লদক্ষয কারাগার
কতৃপ
থ ক্ষ নাস ও
থ ফামাবসি
থ
বনদয়াগ যেয়া শুরু কদর। যপোোর বচবকৎসা যসবার ঘািবতর কারদে
কদয়েীদের প্রায়েই অদনক যেবরদত িাসপাতাদল যনয়া িয় এবাং পরবতীদত তাদের মৃতুযর
যকাদল ঢদল পড়দত িয়।
কারাগারগুদলার অবস্থা অতযন্ত যোচনীয়। প্রায়ই একই কারাগাদরর যভতদরর পবরদবদের মদধয
পার্কয
থ পবরলবক্ষত িয়। কতৃপ
থ ক্ষ বকেু কদয়েীদের এমন জায়গায় বেী কদর রাদখ যেখাদন
প্রচন্ড গরম ও বদ্ধ পবরদবদে অদনকদক একসাদর্ গাোগাবে কদর র্াকদত িয়। আইনানুোয়ী
কারাকমকতথ
থ াগে যেসকল কদয়েীদের বভআইবপ ” বিদসদব মদনানীত কদরন তারা বিবভেন
এ” িাইপ কারাগাদর র্াকার সুদোগ পায়। এখাদন রদয়দে উন্নত জীবনোপন ও খাবাদরর বযাবস্থা,
ঘন ঘন পাবরবাবরক সাক্ষাদতর সুদোগ ইতযাবে। বভআইবপ মোো
থ বযাতীত অনয বকেু কদয়েীদক
নানা কাদজ সািােয সিদোগীতা করার জনয বিবভেন এ” – যত প্রদবদের অনুমবত যেয়া িয়।
আইনানুোয়ী অপ্রাপ্তবয়স্কদেরদক প্রাপ্তবয়স্কদের যর্দক আলাো রাখার বনয়ম র্াকদলও
কারাকতৃপ
থ ক্ষ অদনক অপ্রাপ্তবয়স্কদেরদক প্রাপ্তবয়স্কদের সাদর্ একসাদর্ রাদখ। আইনানুোয়ী ও
আোলদতর বসদ্ধান্ত অনুোয়ী নাবালকদের কারাবেী করা বনবষদ্ধ িওয়া সদেও মাদঝ মাদঝ
বেশুদের কারাগাদর বেী করা িয় ( মাদঝ মাদঝ তাদের মাদয়র সাদর্) । কারাকতৃপ
থ ক্ষ নারী ও
পুরুষদের পৃর্কভাদব রাদখ।
েবেও ঢাকা যকন্দ্রীয় কারাগাদর মানবসক প্রবতবন্ধীদের আলাো জনয সুববধা রদয়দে। সকল
বেীোলাগুদলাদত এ জাতীয় সুদোগ সুববধা যনই বা আইনানুোয়ী যসগুদলার প্রদয়াজনও যনই।
ববচারকগে মানববক বেক ববদবচনা কদর প্রবতববন্ধদের সাজা লাঘব করদত পাদরন। কারাধযক্ষও
প্রবতববন্ধ কদয়েীদের জনয ববদেষ বযাবস্থা করদত পাদরন, উোিরেস্বরুপ, প্রবতববন্ধ কদয়েীদের
কারািাসপাতাদল স্থানান্তর, ইতযাবে।
পবরচালনা: কারাগাদর কদয়েীদের অবভদোগ জমা যনয়ার যকউ যনই। কারাকতৃপ
থ দক্ষর মদত
তারা উদেখদোগয কমী সাংকদি রদয়দেন। এোড়া কদয়েীদের জনয পুনরায় প্রবেক্ষে ও
পুনবাসন
থ
কমসূথ বচর সুদোগ অতযন্ত সীমাবদ্ধ।
স্বতন্ত্র বনরীক্ষে : সরকারী তেন্তকারী েলদক সাদর্ বনদয় সরকার সরকারী ও যবসরকারী
পবরেেকদের
থ
যজল পবরেেদনর
থ
অনুমবত যেয়। এ ধরদের পবরেেদনর
থ
যকান প্রবতদবেন প্রকাে
করা িয় না।

২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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ঘ. ধনধবরাদর
য
যেপ্তার বা আটক
সাংববধান অনুোয়ী বনববচাদর
থ
যগ্রপ্তার এবাং আিক করা বনবষদ্ধ। তদব ১৯৭৪ সাদলর ববদেষ
ৃ
ক্ষমতা আইন অনুোয়ী কতপ
থ ক্ষ চাইদল বয ক্ত সুরক্ষা এবাং গে-েৃঙ্খলার প্রবত িুমবকর কারে
িদত পাদর এমন কাউদক মযা জদেদির মাধযদম বা ওয়াদরন্ট আদেে োড়াই যগ্রপ্তার ও আিক
করদত পাদর। আইন প্রদয়াগকারীরা তাদের যগ্রপ্তারদক নযােয প্রমাে করার জনয এই আইনটিদক
বযাপকভাদব বযাবিার কদর। সাংববধাদন যেদকান বয ক্তর আোলদত তার যগ্রপ্তার বা আিদকর
ববধতা প্রশ্ন করার অবধকাদরর রদয়দে। তদব সরকার সাধারেত এই বেকটি েৃটষ্টজ্ঞাপন কদর।
গেমাধযম, নাগবরক সমাজ এবাং মানবাবধকার সাংস্থাগুদলা অবভদোগ যতাদল যে সরকার
শুধুমাত্র সদেিভাজন জবঙ্গদের নয়, সুেীল সমাজ ও ববদরাধী েদলর সেসযদের গুম অর্বা
অপিরে করদে। কখনও কখনও কতৃপ
থ ক্ষ আিককৃতদের পবরবাদরর অদগাচদর যকান প্রকার
আইনী সিায়তা োড়া , অর্বা যগ্রপ্তার না কদরও আিক কদর রাদখ।
যেপ্তার পদ্ধধি এবাং আটককৃিদের প্রধি আররি
সাংববধান অনুসাদর যগ্রপ্তার বা আিক করার জনয অনুমবেত ওয়াদরন্ট লাগদব অর্বা যোষীদক
অপরাধকম সম্পােন
থ
করা অবস্থায় ধরদত িদব। বকন্তু বকন্তু ১৯৭৪ সাদলর ববদেষ ক্ষমতা আইন
এর বযাবতক্রম সমর্নথ কদর।
সাংববধাদনর আওতায়, আিককৃতদের অবেযই ববচার ববভাগীয় কমকতথ
থ ার কাদে চ িে ঘন্টার
মদধয আনদত িদব, তদব এই ববধানটি সচরাচর প্রদয়াগ করা িয় না। সরকার বা যজলা
মযা জদেি জাতীয় বনরাপত্তার স্বাদর্ ি
থ ু মবকস্বরূপ যকান বযা ক্তদক ৩০ বেদনর জনয আিক
করার আদেে বেদত পাদরন; তদব কতৃপ
থ ক্ষ কখনও কখনও আিককৃতদের েীঘকাল
থ
ধদর ববনা
অবযািবতদত আিদক রাদখ।
আইদন একটি কােকরী
থ
জাবমন বযবস্থা ববেযমান। বকন্তু আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলা
বনয়বমতভাদব জাবমন পাওয়া বযা ক্তদের অনযানয অবভদোদগ যগ্রপ্তার করদে ; যেখাদন সুপ্রীম
যকাদিথ র আবপল ববভাদগর ২০১৬ সাদলর বনদেথ ে অনুোয়ী জাবমনপ্রাপ্ত বযা ক্তদের পুনরায়
আোলদত যপ্ররে বযাবতত যগ্রপ্তাদরর অনুমবত যনই।
কতৃপ
থ ক্ষ সাধারেত আোলদত আনুষ্ঠাবনক অবভদোগ োদয়দরর পদর পক্ষসমবর্তথ
আইনজীবীদের তাদের মদেলদের সাদর্ যেখা করার অনুমবত যেয়, ো বকেু বকেু যক্ষদত্র
প্রার্বমক যগ্রফতাদরর কদয়ক সপ্তাি বা কদয়ক মাস পদরও ঘদি। বেীদের সামর্ না
থ র্াকা
সদেও তারা আইনীভাদব পরামে লাদভর
থ
অবধকারী। বকন্তু এই ধরদের আইনী সুদোগ সুববধা
সরবরাদির জনয যেদে পোপ্ত
থ তিববদলর ঘািবত রদয়দে।
বনববচাদর
থ
যগ্রপ্তার : সন্ত্রাসবােী কােকলাপ
থ
অর্বা রাজননবতক ববদক্ষাদভর ফদল আইনেৃঙ্খলা
বাবিনীর প্রবত ক্রয়া বিদসদব বনববচাদর
থ
যগ্রপ্তার কােক্রম
থ
পবরচালনা করা িয়। এোড়াও সরকার
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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সুবনবেথষ্ট অবভদোগ োড়াই বয ক্তদের আিদক রাদখ। কখনও কখনও অনযানয সদেিভাজনদের
সম্পদকথ তর্য সাংগ্রদির প্রয়াদসও আিক কদর রাখা িয়। ১৯৭৪ সাদলর ববদেষ ক্ষমতা আইন এ
ধরদের যগ্রপ্তাদরর আইনী যেৌ ক্তকতা যেয় ো অনযর্ায় বনববচার
থ বিদসদব ববদববচত িত। এই
আইনটি পূদব সাংঘটিত
থ
অপরাদধর বভবত্তদত যগ্রপ্তারকাে সম্পােদনর
থ
ববষয়টিদক অপসাবরত
কদরদে। মানবাবধকার কমীরা োবব কদরন যে পুবলে ববদরাধী েলীয় যনতা, কমী এবাং সমর্কদের
থ
লক্ষয কদর বমর্যা মামলা বেদে। এোড়াও সরকার আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলাদক
রাজননবতক প্রবতদ্বন্দ্বীদের েমন করার জনয বযবিার করদে। ২০১৮ সাদল আইন প্রদয়াগকারী
কমকতথ
থ ারা কমপদক্ষ ১০০ জন বেক্ষার্ীদক যগ্রপ্তার কদরবেদলন, োদের যববেরভাগই যকািা
সাংস্কার এবাং বনরাপে সড়দকর োববদত োবন্তপূেভাদব
থ
আদোলদন অাংে যনয়। যফবণরুয়ারী মাদস
সরকার আদোলদন স ক্রয়ভাদব অাংেগ্রিেকারী োত্রদের যপেদন যগাদয়ো তোরকী ও
যগ্রপ্তাদরর জনয ১৫ জন কমকতথ
থ াদক পুরবিত কদর।
ইন্টারনযােনাল যফিাদরেন ফর বিউমযান রাইিস এর প্রবতদবেন অনুোয়ী, ১১ই যম- যত
ময়মনবসাংি পুবলদের যগাদয়ো োখা সাাংবাবেক এবাং মানবাবধকারকমী, যমািাম্মে আবেুল
কাইয়ুমদক যগ্রপ্তার কদর। একটি বব দক কাইয়ুদমর িাদয়ন্ট যমািাম্মে ইবিস খান তাদের
১২০,০০০ িাকা ( বববিটি) ( ১৪০০ মাবকথন িলার) চু ক্তর জনয কাইয়ুমদক েু'যো িলার প্রোদনর
প্রস্তাব যেয়। বকন্তু কাইয়ুম এই প্রস্তাব প্রতযাখযান কদর শুধু মাত্র বাাংলাদেেী িাকা গ্রিদের ইো
যপাষে কদর। বতবন েখন ইবিস খাদনর কাোলয়
থ
তযাগ কদরন, ময়মনবসাংি পুবলে যকানও
ওয়যাদরন্ট োড়াই কাইয়ুমদক যগ্রপ্তার কদর। পুবলে তার ববরুদদ্ধ মাবকথন িলার বিন এবাং
"ববদেবেক মুিার অনবধ বযবসা"–র সাদর্ জবড়ত র্াকার অবভদোগ আদন। েবেও তারা
কাইয়ুদমর কাদে যকান ববদেবেক মুিা খুদজ পায় বন। পুবলেী যিফাজদত র্াকাকালীন সময়,
োবয়দত্ব র্াকা একজন অবফসার ও সাব-ইনদেটর কাইয়ুমদক মারধর কদর। জুলাই মাদসর ২
তাবরদখ কাইয়ুম জাবমদন োড়া পায়।
ট্রায়াল পূব আিক
থ
অবস্থা: আমলাতাবন্ত্রক অেক্ষতা, সীবমত সুদোগ- সুববধা, ট্রায়াল পূব বববধ
থ
প্রদয়াদগর বেবর্লতা এবাং েুনীবতর কারদে বনববচাদর
থ
ও েীঘ সময়
থ
ধদর ট্রায়াল পূব আিক
থ
কদর
রাখা অবযািত বেল। বকেু বকেু যক্ষদত্র ট্রায়াল পূব আিদকর
থ
সময়কাল অবভেুক্ত অপরাদধর
সাজার সমতু লয িয় অর্বা এই সময়কালদকও অবতক্রম কদর।
ঙ. স্বে সাবজনীন
য
ট্রায়াল অস্বীকার
আইন একটি স্বাধীন ববচার ববভাগ সমর্েথ কদর। তদব েুনীবত ও রাজননবতক িস্তদক্ষদপর ফদল
ববচার ববভাদগর এই স্বাধীনতা হ্রাস পায়। মানবাবধকার পেদবক্ষকগে
থ
মযা জদেি, অযািবন থ
যর্দক শুরু কদর আোলদতর অনযানয কমকতথ
থ াদের আসাবমদের কাে যর্দক ঘুষ োবব করদত
যেদখ র্াদকন। বকাংবা মাদঝ মাদঝ আোলদতর রায়সমূি রাজননবতক পৃষ্ঠদপাষকতা বা
আনুগদতযর বভবত্তদত িয়। পেদবক্ষগে
থ
োবব কদরন, যে ববচারকগে সরকাদরর পদক্ষ রায় যেয় না
তাদেরদক অনয ববচার ববভাদগ স্থানান্তবরত িওয়ার ঝুাঁ বক বনদত িয়। কমকতথ
থ ারা বকেু বকেু যক্ষদত্র
আইনজীবীদের তাদের বনজ বনজ মদেলদের প্রবতবনবধত্ব করার বযাপাদর বনরুৎসাবিত কদরন।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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েুনীবত এবাং আোলদত বেদনর পর বেন জদম র্াকা মামলাসমূি আোলত বযাবস্থাদক বাধাগ্রস্ত
কদর। যসই সাদর্ আোলদতর প্রচন্ড ববধতথ ধারাবাবিকতা কােকরভাদব
থ
অদনক আসামীদক তার
নযােয ববচার পাওয়া যর্দক ব িত কদর।
যফবণরুয়ারী মাদস উচ্চ আোলত কারা কতৃপ
থ ক্ষদক পাি কারখানার শ্রবমক জািালমদক মু ক্ত
যেয়ার বনদেথে যেয় যে বকনা ভুল েনাক্তকরদের কারদে ঋে জাবলয়াবত ও আত্নসাদতর
অবভদোদগ অবভেুক্ত িদয়বেল। মু ক্ত পাওয়ার পূদব জািালম
থ
বতন বের কারাগাদর কাটিদয়দেন।
েুনীবত েমন কবমেন ( েুেক) তাদক অবভেুক্ত অনয সদেিভাজন আবু সাদলদকর সাদর্ ববভ্রান্ত
িদয় সাজা প্রোন কদরবেল। একাবধকবার আোলদত িা জর িওয়া সদেও আোলত জািলামদক
আবু সাদলক বিসাদব বচবিত করদত র্াদক। ২০১৮ সাদলর আসামী সনাক্তকরদের সাঙ্ঘাবতক
ভুদলর বযাপার সমূি সাংবােমাধযদম সম্প্রচার িদল উচ্চ আোলত জািালদমর কারােন্ডদক
বভবত্তিীন বিদসদব রায় বেদয় তাদক মু ক্ত যেয়ার বনদেথে যেয়। যসই সাদর্ কারা কতৃপ
থ ক্ষ এবাং
েুনীবত েমন কবমেন ( েুেক) - যক অনযায়ভাদব কারাবাদস পা াদনার জনয ের্াের্ ক্ষবতপূরে
যেওয়ার বনদেথে যেয় উচ্চ আোলত। অতঃপর রায় যেওয়ার পর জািলামদক মু ক্ত যেওয়া
িদয়বেল। তদব বেদরর যেষ অববধও জািালামদক তার ভুল কারাবাদসর জনয ক্ষবতপূরে যেওয়া
িয়বন।
আোলদির ধবরার প্রক্তিয়া
সাংববধাদন একটি নযােয ও প্রকােয ববচাদরর অবধকার লাদভর বযবস্থা করা িদয়দে। বকন্তু েুনীবত,
পক্ষপাবতত্ব এবাং েুবলথ মানব সম্পদের কারদে ববচার ববভাগ সবো
থ এই অবধকার রক্ষা করদত
পাদর না।
যেসকল আসামীদের বনদেথাষ বদল গেয করা িয়, যসসকল আসামীদের আবপল করার অবধকার
রদয়দে এবাং তাদের ববরুদদ্ধ আনা সকল অবভদোদগর বযাপাদর তাৎক্ষবেক ও ববস্তাবরতভাদব
জানার অবধকার রদয়দে। পারতপদক্ষ আসাবমদের নযােয, সমদয়াপদোগী এবাং প্রকােয ববচাদরর
অবধকার যনই। অবভেুক্তরা তাদের সাবজনীন
থ
বা প্রকােয ববচাদর উপবস্থত র্াকার অবধকার
রাদখ। অভাবগ্রস্ত আসামীদেরও পাববলক বিদফন্ডার পাওয়ার অবধকার রদয়দে। বাাংলা ভাষায়
সকল ববচারকাে পবরচাবলত
থ
িয় এবাং যেসকল বববােী বাাংলা বুঝদত বা বলদত পাদর না তাদের
জনয সরকার ববনামূদলয অনুবােক সরবরাি কদর না। বববােীদের প্রস্তুত িওয়ার জনয পোপ্ত
থ
সময় পাওয়ার অবধকার রদয়দে।
অবভেুক্ত বয ক্তদের মামলা-যমাকেমা বা বােী সাক্ষীর মুদখামুবখ িওয়ার এবাং তাদের বনজস্ব
সাক্ষী ও প্রমাে উপস্থাপদনর অবধকার রদয়দে। বববােীদের তাদের অপরাদধর সাক্ষয বা স্বীকৃবত
না যপে করার অবধকারও রদয়দে। তদব যসসকল অবভেুক্তরা অপরাধ স্বীকার কদর না তাদের
প্রয়েই পুবলেী যিফাজদত রাখা িয়। সরকার এই সকল অবধকারদক প্রায়েই আমদল যনয় না।

২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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কােবনব
থ ািী
থ োখা মযা জদেিদের যনতৃদত্ব ভ্রামযমাে আোলতগুদলা অববলদম্ব রায় প্রোন কদর
যে রায়গুদলার মদধয প্রায়েই কারােন্ড র্াদক। এসকল আসামীদের আোলদতর োবতীয় আইনী
সুদোগ সুববধা র্াদক না। বববভন্ন যজলা প্রোসকরা বনবািী
থ মযা জদেিদের ববচারসাংক্রান্ত ক্ষমতা
বৃ দ্ধ করার জনয ২০০৯ সাদলর ভ্রামযমাে আোলত আইন সাংদোধনপূবক
থ িুত োড়পত্র প্রোন
করার জনয সরকাদরর কাদে অনুদরাধ কদরদেন। বেদরর যেষ নাগােও সাংসে এ জাতীয়
আইদনর োরপত্র যেয়বন।
রাজননধিক বিী এবাং কারাবযাবিা
বিুল সাংখযক রাজননবতক বেী বা আিককৃতদের খবর পাওয়া োয়। জাতীয় বনরাপত্তার
অজুিাদত রাজননবতক ববদরাধী েলীয় যনতা- কমীদের প্রায়েই যগপ্তার করা িয় এবাং তাদের
ববরুদদ্ধ বড়সড় মামলা োদয়র করার খবর পাওয়া োয়। বাাংলাদেদের প্রধান ববদরাধী েল,
বাাংলাদেে জাতীয়তাবােী েল ( ববএনবপ) োবী কদর যে প্রায়েই িুমবক সি বববভন্ন রাজননবতক
উদেদেয বনববচাদর
থ
তাদের যনতা-কমীদের সমাদবে যর্দক যগ্রপ্তার করা িয়, যেখাদন
সমাদবেগুদলা পবরকবল্পত ও প্রাক- অনুদমাবেত বেল।
২০১৮ সাদলর যফবণরুয়ারী মাদস বাাংলাদেদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবাং বাাংলাদেে জাতীয়তাবােী
েল ( ববএনবপ)-র যচয়ারপারসন খাদলো জয়াদক েুনীবত ও আত্মসাদতর অবভদোদগ পাাঁচ
বেদরর কারােদণ্ড ে ন্ডত করা িয়। ২০০৮ সাদল প্রর্ম বনরদপক্ষ তোবধায়ক সরকাদরর
অধীদন এই মামলা োদয়র করা িয়। পরবতীদত ২০১৮ সাদলর অদটাবর মাদস উচ্চ আোলত
কতৃক
থ এ সাজা ১০ বের েীঘাবয়ত
থ
করা িয়। আন্তজথাবতক ও যেেীয় আইন ববদেষজ্ঞগে মদন
কদরন খাদলো জয়ার যোষ প্রমাদের পদক্ষ েদর্ষ্ট সাক্ষয প্রমাে বেল না এবাং সমস্ত প্র ক্রয়াটিই
ববদরাধীেলীয় যনতাদক বনবাচনী
থ
প্র ক্রয়া যর্দক অপসারদের জনয একটি রাজননবতক পেদক্ষপ।
সাধারেত আোলত জাবমদনর আদবেদনর ববষদয় ববদবচনার বযাপাদর যবে ধীর গবতর এবাং
জয়ার স্বাদস্থযর অবনবত িওয়ার সাংবাে সদেও সম্প্রবত বিদসম্বদর তার জাবমন প্রতযাখযান করা
িয়।
১৯৯৪ সাদল ববদরাধী েদলর যনতা র্াকাকালীন সমদয় প্রধানমন্ত্রী যেখ িাবসনাদক বিনকারী
যট্রদন িামলার অবভদোদগ ৩ জুলাই আোলত নয় জনদক মৃতুযেণ্ড এবাং পাঁবচে জনদক
োবজ্জীবন কারােদণ্ড ে ন্ডত কদর। েবেও এই িামলার ফদল একাবধক িতািদতর ঘিনা ঘদি,
তদব প্রধানমন্ত্রী অক্ষত অবস্থায় বেদলন। েণ্ডপ্রাপ্ত বয ক্তরা সকদল বাাংলাদেে জাতীয়তাবােী েল
( ববএনবপ)-র সেসয বেদলন। ববএনবপর ভারপ্রাপ্ত মিাসবচব জনাব বমজথা ফখরুল ইসলাম
আলমগীর এই রােদয়র বনো জাবনদয় বদলন যে মামলাটি "জাল ও মনগড়া এবাং যসইসাদর্
িামলাটিদক আওয়ামী লীদগর সাজাদনা িামলা বদল অবভদোগ কদরন বতবন।

২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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নাগধরক ধবরারসাংিান্ত কােপদ্ধধি
য
এবাং প্রধিকার
বয ক্ত ও সাংস্থাসমূি মানবাবধকার লঙ্ঘদনর যক্ষদত্র ববচারসাংক্রান্ত প্রবতকার চাইদত পাদর; তদব
আোলত কােপদ্ধবতদত
থ
জনসাধারদের ববশ্বাদসর অভাব র্াকায় অদনকদয়ই অবভদোগ োদয়র
করদত বপেপা িন। আইদন নযায়পাদলর জনয আলাো ববধান র্াকদলও যসটি সুপ্রবতটষ্ঠত নয়।

সম্পধি পুনরুদ্ধারকরি
প্রার্বমকভাদব বিেুদের জবম যফরত যেওয়ার প্র ক্রয়া ত্বরাবিত করার জনয সরকার ২০০১
সাদলর যভদিি প্রপাটিথ (বরিান)থ আইন বতবর কদর যেটি এখন পেন্ত
থ প্রদয়াগ করা িয় বন (৬ নাং
অনুদেে িষ্টবয) । এই আইন সরকারদক রাদষ্ট্রর ববদরাধী বিদসদব যঘাষো করা বযা ক্তদের
সম্পবত্ত বাদজয়াপ্ত করার অনুমবত যেয়। প্রায়েই সাংখযালঘু ধমীয় যগাষ্ঠীগুদলার দ্বারা পবরতযক্ত
সম্পবত্ত েখদলর জনয এই আইনটি বযবহৃত িত, ববদেষত একাত্তদরর স্বাধীনতা েুদদ্ধর পর যেে
যেদড় পাবলদয় োওয়া সাংখযালঘু ধমীয় যগাষ্ঠীগুদলার যক্ষদত্র।
নতু ন রাস্তা ও বেল্পন্নায়দের ফদল যে সকল স্থাদনর জবমর োম বিুগুদে বৃ দ্ধ যপদয়দে যস সকল
স্থাদনর সাংখযালঘু সম্প্রোয়গুদলার জবমর ববদরাধ বরাবদরর মতই অবযািত রদয়দে। তারা োবব
কদর যে স্থানীয় পুবলে, যবসামবরক কতৃপ
থ ক্ষ এবাং রাজননবতক যনতারা কখনও কখনও
উদেেকাদে জবড়ত
থ
র্াদক বা তারা রাজননবতক প্রভাবোলী ভূ বম েখলোরদের বববভন্ন মামলা
যর্দক রক্ষা কদর চদলদে (৬ নাং অনুদেে িষ্টবয) । চট্টগ্রাদম বসবাসকারী আবেবাসীদের জবম
পুনবাসদনর
থ
অনুমবত যেওয়ার আশ্বাদস ২০১৬ সাদল সরকার পাবতয
থ চট্টগ্রাম (বসএইচটি) ভূ বম
ববদরাধ বনষ্পবত্ত কবমেন আইন সাংদোধন কদর। এই সাংদোধনীর মাধযদম এখনও যকান প্রকার
ববদরাধ বনষ্পবত্ত িয়বন (অনুদেে ২ .ঘ িষ্টবয)।
র. যগাপনীয়িা, পধরবার, বাধ়ি বা সােুদজযর যেদে যস্বোরারী বা যবআইনী হস্তদেপ
আইন বযা ক্তগত বযাপাদর যসোচারী বসদ্ধাদন্ত বাধা যেয় না। যগাদয়ো ও আইন প্রদয়াগকারী
সাংস্থাগুদলা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালদয়র অনুমবত বনদয় একান্ত বনজস্ব যোগাদোগ বা আলাপচাবরতা
পেদবক্ষে
থ
করদত পাদর, তদব বয ক্তগত বচট পত্র বা বাতথা পেদবক্ষদের
থ
জনয পুবলে আোলদতর
কাে যর্দক এ ধরদনর অনুমবত খুব কমই যপদয় র্াদক। মানবাবধকার সাংস্থাগুদলা অবভদোগ
কদর যে, যেই নাগবরকগে সরকাদরর সমাদলাচনা কদর তাদের বযাপাদর নজরোরী ও তর্য
সাংগ্রদির উদেযদেয বাাংলাদেে পুবলে, জাতীয় সুরক্ষা যগাদয়ো সাংস্থা এবাং অবধেপ্তবরক
যজনাদরল অফ যফাদসসথ ইদন্টবলদজন্স তর্য োতাদের বনেুক্ত কদরদে।
বেদন বেদন সরকার নাগবরকদের সামা জক যোগাদোদগর মাধযম ও অনযানয ইদলকট্রবনক
যোগাদোদগর মাধযমগুদলার উপর নজরোরী বৃ দ্ধ করদে। সরকার সামা জক যোগাদোগ
মাধযমগুদলাদত "গুজব সনাক্ত করদত" একটি মবনিবরাং যসল বা পেদবক্ষে
থ
েল গ ন কদর। ২৮
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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যে জুন, িাক, যিবলদোগাদোগ এবাং তর্য প্রেু ক্ত মন্ত্রী জনাব যমাস্তফা জিার বদলন যে
বনরাপে ইন্টারদনি বতবর করদত সরকার যসদেম্বদরর শুরু যর্দক সামা জক
যোগাদোগমাধযদমর যে যকানও ববষয়বস্তুদত িস্তদক্ষপ শুরু করদব। এই উদেযাগ সাংববধাদনর
আওতার বাইদর বগদয় নাগবরকদের বাকস্বাধীনতার অবধকাদর বাধা বদয় আনার আেঙ্কাদত
নাগবরক সমাজ উদদ্বগ প্রকাে কদর।

অনুদেে ২. নাগধরকদের স্বািীনিার প্রধি সম্মান, এর অন্তভভি
য োকদব:
ক. গিমািযমসহ সকল মি প্রকাদশর স্বািীনিা
সাংববধাদন সাংবােমাধযমসি সকদলর বাকস্বাধীনতার ববধান রদয়দে, তদব সরকার কখনও
কখনও এই অবধকারদক সম্মান করদত বা গুরুে বেদত বযর্ িয়।
থ
বাকস্বাধীনতার বযাপাদর
উদেখদোগয সীমাবদ্ধতা রদয়দে। বকেু বকেু সাাংবাবেক িয়রাবন ও প্রবতবিাংসার ভদয় বনদজর করা
সরকাদরর সমাদলাচনা যসন্সর কদর বা বেদল যেয়।
মতপ্রকাদের স্বাধীনতা: সাংববধাদন গ নতদন্ত্রর বনোদক রাষ্ট্রদিাদির সমান ধরা িয়। রাষ্ট্রদিাদির
ো স্ত বতন বের যর্দক শুরু কদর োবজ্জীবন কারােণ্ড পেন্ত
থ িদয় র্াদক।
আইন ববদদ্ধষমূলক মন্তদবযর বযাপাদর অনযান্ত সীমাবদ্ধ, তদব বক ধরদের মন্তবয ববদদ্ধষমূলক
মন্তবয বিদসদব পবরগবেত িদব তা আইদন পবরিারভাদব উদেখ যনই। ফলসরূপ সরকাদরর
িাদত ববস্তর বযাখযা যেওয়ার ক্ষমতা বনবিত। যকান মন্তবয েবে ববদেেী রাষ্ট্রগুদলার সাদর্
বন্ধুত্বপূে সম্পদকথ
থ
র ববরুদদ্ধ; এবাং নাগবরক েৃঙ্খলা, োলীনতা বা বনবতকতার ববরুদদ্ধ; বা
আোলদতর অবমাননা, মানিাবন, বা যকানও অপরাদধর উস্কাবনস্বরুপ িদল; বকাংবা রাদষ্ট্রর
বনরাপত্তার পবরপন্থী বদল ববদববচত িদল সরকার যসই মন্তবযগুদলার উপর সীমাবদ্ধতা আদরাপ
করদত পাদর। ২০১৬ সাদলর ববদেবেক অনুোন (যস্বোদসবী কােক্রম)
থ
আইন অনুোয়ী
সাাংববধাবনক সাংস্থাগুদলার যেদকান সমাদলাচনা অপরাধ বিদসদব গেয িদব। বযা ক্ত ও সাংস্থার
মানিাবনর বেকটি ববদবচনা কদর ২০০৬ সাদলর তর্য ও যোগাদোগ প্রেু ক্ত আইনটি ববদরাধী
বযা ক্তে এবাং নাগবরক সমাদজর ববচাদরর জনয বযবহৃত িয়।
সাইবার অপরাধ হ্রাস করার লদক্ষয ২০১৮ বি জিাল সুরক্ষা আইন (বিএসএ) বাবিযকভাদব পাস
িয়। এ আইদন বাাংলাদেদের মু ক্তেুদ্ধ, জাতীয় সাংগীত বা জাতীয় পতাকার ববরুদদ্ধ "রিনা"
েবড়দয় যেওয়ার অপরাদধ ১০ বের পেন্ত
থ কারােদণ্ডর ববধান করা িয়। মানবাবধকার যগাষ্ঠী,
সাাংবাবেক, গেমাধযমসমূি এবাং রাজননবতক ববদরাধী েলগুদলা মতপ্রকাদের স্বাধীনতায় বাধা
এবাং বাক স্বাধীনতাদক অপরাধ বিদসদব গেয করার জনয বিএসএ আইদনর বনো জাবনদয়দে।

২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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অনলাইন বমবিয়া সি যপ্রস এবাং গেমাধযম: মুিীত এবাং অনলাইন উভয় স্বাধীন বমবিয়া স ক্রয়
ভাদব বববভন্ন ধরদের মতামত প্রকাে কদরদে; তদব, সরকাদরর সমাদলাচনা করা
সাংবােমাধযমগুদলাদক সরকাদরর যনবতবাচক চাদপর সম্মুখীন িদত িদয়দে। ওয়ার্ল্থ ইদকানবমক
যফারাম অদটাবর মাদস উপলবি কদর যে ববগত বেদরর তু লনায় গেমাধযদমর স্বাধীনতা ক্রদম
হ্রাস যপদয়দে।
সরকার যেদের সরকারী যিবলবভেন যিেদনর সম্পােকীয় ববভাগ পুদরাপুবরভাদব বনয়ন্ত্রে কদর
এবাং যবসরকারী টিবভ চযাদনলগুদলাদত বাধযতামূলকভাদব ববনামূদলয সরকারী সামগ্রী প্রচার
কদর। নাগবরক সমাজ সাংগ েগুদলা জানায় যে টিবভ- চযাদনলগুদলার সরকারী অনুদমােন
প্র ক্রয়ায় রাজননবতক িস্তদক্ষপ রদয়দে। সাধারেত ক্ষমতাসীন েলদক সমর্নকারী
থ
টিবভচযাদনলগুদলাদকই অনুদমােন যেয়া িয়।
সবিাংসতা ও িয়রাবন: বিএসএ ( DSA) এর সাদর্ সম্পৃক্ত বকেু ঘিনায় যগাদয়ো পবরদষবাসমূি
এবাং ক্ষমতাসীন েদলর োত্র সাংগ ন সাাংবাবেকদের োরীবরক আক্রমে ও িুমবকসি নানা রকম
িয়রাবন কদর। মানবাবধকারকমীরা বিএসএ ( DSA)-যক সাাংবাবেকদের ভয় যেখাদনার একটি
সরঞ্জাম বিসাদব যেদখন। সাংবােপদত্রর সম্পােকদের একটি সাংগ ন, বে এবিিরস কাউ ন্সল
জানায় যে বিএসএ আইনটি তেন্তকারী সাাংবাবেকতাদক েমন করদে। প্রচুর বযা ক্ত যগ্রপ্তার
িওয়া, ববচারপূব আিক
থ
অবস্থায় রাখা, বযয়বিুল যফৌজোবর মামলা, জবরমানা ও কারােণ্ডসি
নানা রকম যফৌজোবর যরকদিথর সাদর্ জবড়ত সামা জক কলদঙ্কর মুদখামুবখ িয়।
২১ যে অদটাবর, বিএসএ-এর অধীদন োদয়র করা মামলায় পুবলে বনউি নযােন প ত্রকার
যজলা সাংবােোতা এবাং খুলনা যপ্রসিাদবর প্রাক্তন সাধারে সম্পােক মুবনর উ েন আিদমেদক
যগ্রপ্তার কদর। তার অপরাধ বেল যস ভুলবেত যভালার পুবলে সুপাদরর েববর বেদল চট্টগ্রাম
যমদট্রাপবলিন পুবলে কবমেনাদরর েবব তার যফসবুদক যেন। খুলনা মিানগর িাবকম আোলত
তাদক জজ্ঞাসাবাদের জনয পুবলদের করা আদবেন প্রতযাখযান কদর। েবেও আোলত েুই বার
মুবনর উ েন আিদমদের জাবমন প্রতযাখযান কদর। পেদবক্ষকগে
থ
বরমান্ড নাদম পবরবচত পুবলেী
জজ্ঞাসাবাদের বযাপাদর বদলন যে বরমাদন্ড মাদঝ মাদঝই আিককৃতদের সাদর্ অসোচরে করা
িয়। বেদরর যেষ অববধ পেন্ত
থ মুবনর উ েনদক যজদল রাখা িয়।
যসন্সরবেপ বা ববষয়বস্তুর বববধবনদষধ: স্বতন্ত্র সাাংবাবেকদগাষ্ঠী এবাং গেমাধযদমর প্রবতদবেদন বলা
িয় যে যগাদয়ো সাংস্থাগুদলা বমবিয়া আউিদলিগুদলাদক আবর্কভাদব
থ
প্রভাববত কদর।
যবসরকারী ববজ্ঞাপেগুদলাদক আিদক আবর্কভাদব
থ
গুরুত্বপূে বববভন্ন
থ
সরকারী ববজ্ঞাপন
ববনাময়দলয প্রচার কদর সরকার। রাজননবতক ববদরাধী েলীয় কােকলাপ
থ
ও বক্তবয এবাং
সরকাদরর সমাদলাচনা করার জনয সরকার গেমাধযমগুদলাদক সাজা যেয়। সীমান্তববিীন
গেমাধযদমর কমীরা অবভদোগ কদর যে সাাংবাবেকদের ও গেমাধযদমর ববরুদদ্ধ স্থানীয়
সবিাংসতা ” এবাং প্রকৃত োয়ীদের প্রায় বনয়বমতভাদব পদ্ধবতগত োয়মু ক্ত”-র কারদে
সাাংবাবেকরা বনদজদের প্রবতদবেন বা খবর যসন্সর করদে।

২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র

বাাংলাদেশ

14

বয ক্তগত মাবলকানাধীন সাংবােমাধযমগুদলা অবেয বববভন্ন মতামত যেয়ার স্বাধীনতা উপদভাগ
কদর। রাজননবতক পক্ষপাবতত্ব এবাং স্ব-যসন্সরবেপ একটি সমসযা বিদসদব রদয় যগদে। জ্বালাময়ী
প্রবতদবেনগুদলা প্রায়েই সরকাদরর ভদয় বববভন্ন সম্পােক ও পবরচালনা পবরষে নষ্ট কদর যফদল
বা সবরদয় যফদল বদল অবভদোগ কদরন তেন্তকারী সাাংবাবেকগে। বকেু বকেু সাাংবাবেকদের
তাদের প্রবতদবেদনর জনয িুমবকর সম্মুখীন িদত িয়।
বকেু বকেু সাাংবাবেক এবাং যবসরকারী মানবাবধকার সাাংস্থার মদত যববেরভাগ সাাংবাবেকগে
রাজননবতক ত্রাে এবাং আইনেৃঙ্খলা বাবিনীর িাদত অপেস্ত িওয়া যর্দক রক্ষা পাওয়ার জনয
তাদের বনদজদের প্রবতদবেন বেদল যফদলন বা যসন্সর কদরন। েবেও সরকাদরর বযাপাদর
জনসমদক্ষ সমাদলাচনা খুবই সাধারে ববষয়, তবুও বকেু বকেু গেমাধযম বয ক্তত্ব সরকার কতৃক
থ
িয়রাবনর আেঙ্কা প্রকাে কদরন।
জানুয়ারী মাদসর ২ তাবরদখ, েযা যিইবল িার প ত্রকার এক প্রবতদবেদন বলা িয়, ২০১৮ সাদলর
সাধারে বনবাচদনর
থ
সময় খুলনা যর্দক যভাি সাংখযার বযাপাদর ভুল তর্য” বেদয় বিএসএ ( DSA)
আইন অমানয করায় খুলনা যজলা প্রবতদবেক যিোদয়ত যিাদসন যমাোদক তেদন্তর জনয আিক
করা িয়। বনবাচদনর
থ
পদর যিোদয়ত যিাদসন যমাো প্রবতদবেদন বদলন যে প্রার্বমক বনবাচদনর
থ
ফলাফদল প্রাপ্ত যভাদির সাংখযা ঐ এলাকার যোগয যভািারদের সাংখযার যর্দক যববে। খুলনার
এক বনবাচনী
থ
কমকতথ
থ া পরবতীদত চূ ড়ান্ত যভাদির সাংখযা সাংদোধন কদর যভাদির সাংখযা কবমদয়
যেন, তদব ইবতমদধয সাাংবাবেকদের প্রবতদবেন সব জায়গায় প্রকাবেত িদয় োয়। এরপর বমর্যা
তর্য েবড়দয় যেওয়ার অবভদোদগ যিোদয়ত যিাদসন যমাোদক বিএসএর আওতায় যগ্রপ্তার করা
িয়। েবেও যমাোদক জাবমদন মু ক্ত যেয়া িদয়বেল, তদব মামলাটি স ক্রয় র্াকায় বাধয িদয় তাদক
বনয়বমত আোলদত িা জর িদত িয়।
সাাংবাবেকগে োবব কদরন যে রাজননবতক ববদরাধী েলীয় কােকলাপ
থ
ও বক্তবয সম্প্রচার এবাং
সরকাদরর সমাদলাচনা করার জনয সরকার গেমাধযমগুদলাদক সাজা যেয়। এবপ্রল মাদস
সরকার নারায়েগদঞ্জর বেবনক প ত্রকা জুদগর বচন্তা”-র প্রকােনা অবধকার বাবতল কদর যেয়।
সরকাদরর এই উদেযাদগর প্রবতবােস্বরূপ নারাগদঞ্জ জনগে মানববন্ধন কদর। সাাংবাবেকগে োবব
কদরন, বেবনক েুদগর বচন্তা প ত্রকায় ক্ষমতাসীন েদলর স্থানীয় সাংসে সেসয (এমবপ)-র
সমাদলাচনার প্রবতদবেন প্রকাে করার ফলস্বরূপ সরকার েুদগর বচন্তা প ত্রকাদক ে ন্ডত কদর।
মানিাবন/ বমর্যা অপবাে আইন: বনো, অপবাে এবাং মানিাবনদক সাধারেত অপরাধমূলক
কমকান্ড
থ
বিসাদব গেয করা িয়, যববেরভাগ যক্ষদত্র েখন যসগুদলা সরকার, প্রধানমন্ত্রী বা
অনযানয সরকারী কমকতথ
থ াদের ববরুদদ্ধ বযবহৃত িয়। বিএসএ আইন অনুোয়ী বাাংলাদেদের
মু ক্তেুদ্ধ, জাতীয় সাংগীত বা জাতীয় পতাকার ববরুদদ্ধ যকান প্রকার বমর্যা প্রজ্ঞাপে বা রিনা”
েবড়দয় যেওয়ার অপরাদধ ১০ বের পেন্ত
থ কারােদণ্ডর ববধান রদয়দে। জুলাই অববধ তেদন্তর
আদবেন জাবনদয় যমাি ৪২০ টি আদবেদনর মাধযদম এ আইদনর আওতায় ৮০ জদনরও যববে
বয ক্তদক যগ্রপ্তার করা িয়।

২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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মাচথ মাদস আইনেৃঙ্খলা বাবিনী যফিাদরেন ইন্টারদনেনাল বি ফুিবল অযাদসাবসদয়েন (বফফা)
কাউ ন্সদলর সেসয মািফুজা যখর বকরেদক একটি যিবলবভেন িকদোদত এদস প্রধােমন্ত্রীর
মানিাবনর োদয় যগ্রপ্তার কদর। মািফুজা িকদোদত বদলন যে মাননীয় প্রধােমন্ত্রী ক্রদকদির
পক্ষপাবত িদয় ফুিবলদক অবদিলা করদেন। যসই সাদর্ আরও বদলন যে প্রধানমন্ত্রী ফুিবদলর
সাফলযদক অগ্রািয কদর ক্রদকদির সাফদলযর জনয নানা ভাদব পুরবিত করদেন। এবপ্রল মাদস
মািফুজা যখর বকরেদক জাবমন যেয়া িয়। তদব তার ববরুদদ্ধ করা অবভদোগ বাবতল করা িয়বন।
যবসরকারী প্রভাব: না স্তক, ধমবনরদপক্ষ,
থ
এবাং এল জববটিআই যলখক এবাং ব্লগারগে জানায়
তারা সবিাংস চরমপন্থী সাংগ নগুদলার পক্ষ যর্দক মৃতুযর িুমবক যপদয় আসদে।
ইন্টারদনদটর স্বািীনিা
সরকার বব েন্ন ঘিনাগুদলার যক্ষদত্র বববভন্ন অনলাইন সামগ্রীদত প্রদবোধীকার সীবমত ও যসন্সর
অর্বা বনবষদ্ধ কদর। সরকার ভাচুথয়াল প্রাইদভি যনিওয়াকথ বা বভবপএন এবাং ভদয়স ওভার
ইন্টারদনি যপ্রাদিাকল যিবলদফানদক বনবষদ্ধ কদর। বকন্তু এই বনদষধাজ্ঞার কােকারীতা
থ
খুবই কম
বেল।
যবে কদয়কটি ঘিনার পবরদপ্রবক্ষদত সরকার ইন্টারদনি সাংদোগ ও এর পবরদসবায় িস্তদক্ষপ
কদর। এর মদধয বববভন্ন ওদয়বসাইদি প্রদবদের উপর বনদষধাজ্ঞা প্রোন, ওদয়বসাইদির অনলাইন
সামগ্রীদত সীবমত প্রদবোবধকারসি ইন্টারদনি পবরদসবায় আনা আরও নানা সরকারী িস্তদক্ষপ
উদেযখদোগয। অনলাইন সামগ্রী দ্বারা আইন ভদঙ্গর ের্াের্ েষ্ট উদেখ োড়াই এবাং অেষ্ট
মানেদণ্ডর বভবত্তদত প্রচুর ওদয়বসাইদির প্রদবোবধকার স্থবগত বা বন্ধ করা িয়।
বাাংলাদেে যিবলকবমউবনদকেন যরগুদলিবর কবমেন (ববটিআরবস )-র উপর যেদের
যিবলদোগাদোগ বযাবস্থা বনয়ন্ত্রদের োবয়ত্ব আদরাবপত। ববটিআরবস আইনেৃঙ্খলা বাবিনী ও
সরকাদরর বনদেথদে ইন্টারদনি পবরদষবা প্রোনকারীদের আদেদের মাধযদম ইন্টারদনদির বববভন্ন
ওদয়বসাইি বা সামগ্রী ব্লক কদর। সরকার যেসকল জবনসপত্র জাতীয় ঐকয ও ধমীয় ববশ্বাদসর
জনয ক্ষবতকারক বদল মদন কদর, ববটিআরবস যসসকল জবনসপত্র ববদোধন কদর।
মাচথ মাদস েীর সাদর্ জবড়ত বযাবসাবয়ক বববাদের যজর ধদর বতন বযা ক্তর বনদখাাঁজ িওয়ার
যপেদন একজন উর্ধ্তন
থ সুরক্ষা বাবিনীর কমকতথ
থ া ও সামবরক প্রবতরক্ষা বযা ক্তদের জবড়ত
র্াকার বযাপাদর একটি প্রবতদবেন আল জা জরার ইাংদর জ সাংবাে ওদয়বসাইদি প্রকাবেত িয়।
এই প্রবতদবেন প্রকাবেত িওয়ার এক ঘন্টা পদরর আল-জা জরার ওদয়বসাইিটি বন্ধ কদর যেয়া
িয়। জবান ” নাদমর একটি স্থানীয় সাংবাে ও আদলাচনা মাধযদম আল-জা জরার এই
প্রবতদবেনটির সারসাংদক্ষপ বাাংলায় প্রকাবেত িওয়ার পর যসটির প্রদবোবধকারও যকদড় যনয়া
িয়। পরবতীদত অনয যকান যেেীয় বা ববদেেী গেমাধযম এই ববষয়টি বনদয় আর যকান
প্রবতদবেন যেয় বন।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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অতীদত, যেদের সুরক্ষা পবরদষবাগুদলা সমস্ত আন্তজথাবতক ইন্টারদনি যগিওদয়গুদলাদক ইদমল
করার মধযদম ববটিআরবসদক ওদয়বসাইিগুদলা বন্ধ করার বনদেথে যেয়। এ বেদরর মদধয
যিবলদোগাদোগ ববভাগ এবাং জাতীয় যিবলদোগাদোগ বনরীক্ষে যকন্দ্র একটি নতু ন বযাবস্থা চালু
কদর োর মাধযদম সাংস্থাগুদলা ববটিআরবসদক জবড়ত না কদরই যকন্দ্রীয়ভাদব ওদয়বসাইি ব্লক বা
বন্ধ করার অনুমবত পায়।
একাদেধমক স্বািীনিা এবাং সাাংস্কৃধিক অনুষ্ঠানসমূহ
েবেও একাদিবমক স্বাধীনতা বা সাাংস্কৃবতক অনুষ্ঠানগুদলাদত সরকার বকেুিা বববধবনদষধ আদরাপ
কদর। যে সকল সম্ভাবয রাজননবতক, ধমীয় বা সাম্প্রোবয়ক সাংদবেনেীল ববষয়গুদলা ধমীয় বা
সাম্প্রোবয়ক উদত্তজনা বৃ দ্ধ করদত পাদর কতৃপ
থ ক্ষ যস সকল ববষদয়র উপর গদবষোদক
বনরুৎসাবিত কদর। একাত্তদরর স্বাধীনতা েুদ্ধ সম্পবকথত বববভন্ন একাদিবমক প্রকােনার জদনযও
সরকাদরর অনুদমােন ও োচাই- বাোই প্রদয়াজন।
খ. শাধন্তপূি যসভা- সমাদবশ এবাং সাংগঠদির স্বািীনিা
সরকার োবন্তপূে সভাথ
সমাদবে এবাং সাংগ দের স্বাধীনতা সীবমত বা সীমাবদ্ধ কদরদে।
শাধন্তপূি যসভা- সমাদবদশর স্বািীনিা
আইন োবন্তপূে সভাথ
সমাদবদের অবধকার যেয়। তদব সরকার এই অবধকারদক আরও সীমাবদ্ধ
কদর। আইন চার বয ক্তর অবধক সমাদবদে বনদষধাজ্ঞা জাবর করার ক্ষমতা সরকারদক যেয়।
তদব এদক্ষদত্র বনদষধাজ্ঞার কারে সরকারদক বযাপক ববচক্ষেতার সাদর্ োচাই করদত িয়।
ববদক্ষাভ ও প্রবতবাে সমাদবদের জনয সরকাদরর অবগ্রম অনুমবতর প্রদয়াজন িয়।
যবসরকারী মানবাবধকার সাংস্থাগুদলার মদত, কতৃপ
থ ক্ষ ববদরাধী েদলর সমাদবে ও আদোলন
পরবতিত করদত অনুদমােদনর ববধানগুদলা বযাবিার কদর। পেদবক্ষকগে
থ
মদন কদরন অনুমবত
পাওয়ার জনয অদেৌ ক্তক বকেু েতথ যমদন চলদত িয়। মাদঝ মদধয পুবলে বা ক্ষমতাসীন েদলর
যনতাকমীরা ববদক্ষাভদক পন্ড করার লদক্ষয ে ক্ত প্রদয়াগ কদর।
সরকার এ বের বকেু সীমাবদ্ধতা আদরাপপূবক
থ যেদের প্রধান ববদরাধী েল ববএনবপদক
সারাদেদে রাজননবতক সমাদবে করার অনুমবত যেয়। জুলাই মাদস চট্টগ্রাম মিানগর পুবলে
অনুষ্ঠাদনর ট ক পূদব সন্ধযায়
থ
ববএনবপদক সমাদবে করার অনুমবত যেয়। বকন্তু েতথ বেল যে এই
সমাদবে শুরুর পূদব অনু
থ
মবতপত্রটি ফদিাকবপ কদর সমাদবদে অাংেগ্রিেকারী সকদলর কাদে
অর্াৎ
থ আনুমাবনক প্রায় ১০০,০০০- ২০০,০০০ অাংেগ্রিেকারীর িাদত িাদত বেদত িদব।
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যসদেম্বর মাদস রাজোিীদত ববএনবপর এক সমাদবে যর্দক তাৎক্ষবনকভাদব প্রায় ৮০ জন
ববএনবপ যনতাকমীদক যগ্রপ্তার করা িয়। ববএনবপর যনতাকমীরা অবভদোগ কদর যে রাজোিী
মিানগর পুবলে (আরএমবপ) সমাদবে েুবলথ করার জনয েলীয় যনতাদের যগ্রপ্তার কদরদে।
রাজোিী মিানগর পুবলে (আরএমবপ) জানায়, মােকিবয ক্রয় ববক্রয় করার অপরাদধ একই
সময়সীমার মদধয প্রায় ১৫০ জনদক যগ্রপ্তার করা িয় এবাং এই যগ্রপ্তার কােক্রম
থ
যকান
রাজননবতক উদেদেয করা িয়বন।
পুদরা বের জুদড় নানা ববদক্ষাভ বা আদোলদন বাধা বেদত পুবলে বল প্রদয়াগ কদর। জুলাইদয়
বাম গেতাবন্ত্রক যজাদির (এলবিএ) যনতৃত্বাধীন যনতাকমীরা প্রস্তাববত গযাদসর োম বৃ দ্ধর
প্রবতবাদে সভা- সমাদবে কদর। বেবনক বনউ এজ প ত্রকার এক প্রবতদবেদন জানা োয়,
পুবলদের বসাদনা সমাদবদের পদর্র কাাঁিাতাদরর বযাড়াগুদলা ববদক্ষাভকারীরা সরাদত যগদল
পুবলদের সাদর্ সাংঘদষ বাম
থ
গেতাবন্ত্রক যজাদির ২৫ ববদক্ষাভকারী আিত িয়।
সধমধি বা সাংগঠদনর স্বািীনিা
আইন নাগবরকদের বনবতকতা বা জনগদের েৃঙ্খলার স্বাদর্ "েু
থ ক্তসঙ্গত বববধবনদষধ" সাদপদক্ষ
সবমবত বা সাংগ ে গ দনর অবধকার যেয় এবাং সরকার সাধারেত এই অবধকাদরর প্রবত সম্মান
প্রেেনথ কদর। সরকাদরর এন জও ববষয়ক েপ্তর মাদঝ মাদঝ যে যবসরকারী সাংস্থাগুদলা
সাংদবেনেীল বদল ববদববচত অিলগুদলাদত মানবাবধকার, শ্রম অবধকার, আবেবাসী অবধকার বা
যরাবিঙ্গা েরোর্ীদের মানববক সিায়তার কাজ কদর এমন যবসরকারী সাংস্থাগুদলার ববদেেী
অর্ায়দনর
থ
অনুদমােন আিদক যেয়। ( অনুদেে ২.ঘ. ,৫, এবাং ৭.ক িষ্টবয।
২০১৬ সাদলর ববদেেী অনুোন (যস্বোদসবী ক্রয়াকলাপ ) বযাবস্থাপনা আইদনর মাধযদম
যবসরকারী সাংস্থা বা এন জও বা সরকারী কমকতথ
থ াদের দ্বারা ববদেেী তিববল প্রাবপ্তর উপর
বববধবনদষধ আদরাপ করা িয়। এোড়াও এ আইন সাংববধান বা সাাংববধাবনক প্রবতষ্ঠানগুদলা
সম্পদকথ যকান এন জও অবমাননাকর মন্তবয করদল তার ো স্তর ববধান রাদখ (৫ নাং অনুদেে
িষ্টবয)। আগি মাদস, ববদেবে অর্ায়দন
থ
চলা বকেু ত্রাে সাংস্থা সি যবে কদয়কটি এন জও ২০১৭
সাদলর যরাবিঙ্গা সঙ্কদির েুই বের পূবতথর স্মরদে োবন্তপূে সমাদবে
থ
করার পর সরকাদরর যঘাষো
অনুোয়ী যসই সকল সাংস্থাগুদলাদক কক্সবাজাদরর যরাবিঙ্গা বেববরগুদলাদত আর কাজ করার
অনুমবত যেয়া িয় বন (৫ নাং অনুদেে িষ্টবয)।
গ. িমীয় স্বািীনিা
পররাষ্ট্র েফতদরর আন্তজথাবতক ধমীয় স্বাধীনতা প্রবতদবেনটি যেখদত বনদচর বলাংকটি পবরেেনথ
করুন।

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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ঘ. রলাদেরার স্বািীনিা
এ আইনটি নাগরীকদের যেদের অভযন্তরীে চলাচল, ববদেে ভ্রমে, যেেতযাগ এবাং
প্রতযাবতথদনর স্বাধীনতা যেয়। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ও কক্সবাজাদরর যরাবিঙ্গা বেববদরর মত
সাংদবেনেীল অিদলর যক্ষদত্র এই স্বাধীনতার বযাতীক্রম রদয়দে। সরকার ববদেেীদের চট্টগ্রাম
বা বসএইচটিদত প্রদবদের উপর বনদষধাজ্ঞা জাবর কদর।
যেদের অভযন্তরীে চলাচল: সরকার ১৯৫১ সাদলর েরোর্ী কনদভনেন এবাং ১৯৬৭ সাদলর
যপ্রাদিাকদলর যকান পক্ষপাতী নয়। ফলস্বরূপ, সরকাদরর োবব অনুসাদর এই েবলদলর অন্তভুক্ত
থ
যমৌবলক অবধকারগুদলা বিাল রাখার আইনী বাধযবাধকতা যনই।
সরকার নতু ন কদর আগত যরাবিঙ্গাদের েরোর্ী বিসাদব স্বীকৃবত যেয়বন, বরি যরাবিঙ্গা েরনার্ী
বলার পবরবদতথ তাদেরদক যজারপূবক
থ বাস্তুচুযত বময়ানমাদরর নাগবরক” বদল উদেখ করা িয়।
তদব বাস্তদব েরোর্ীদের জনয জাবতসাংদঘর যে সকল প্রবতটষ্ঠত মান ট ক করা আদে সরকার
যস সকল মান যমদন চদল। এর মদধয একটি বযাবতক্রম িল যরাবিঙ্গা েরনার্ীরা সারা যেদে
চলাচল করার পূে স্বাধীনতা
থ
পায় না। তদব যরাবিঙ্গা েরোর্ীরা উবখয়া এবাং যিকনাফ উপদজলায়
বৃিত্তরভাদব অবাধ চলাচল করদত পাদর। এোড়ও েরোর্ীরা োদত উবখয়া বা যিকনাদফর বাইদর
চলাচল করদত না পাদর যসজনয সরকার বববভন্ন জায়গায় যচকদপাি স্থাপন কদর।
ববদেে ভ্রমন: বকেু বকেু প্রবীে সুেীল সমাদজর প্রবতবনবধ যেে োড়ার সময় ববমানবেদর
িয়রাবনর স্বীকার িদয়দেন। এোড়াও ববমানবেদর অতযাবধক ববলদম্বর কর্াও তারা জাবনদয়দেন।
সরকার একাত্তদরর স্বাধীনতা েুদদ্ধর েুদ্ধাপরাধীদেরদক যেে যেদড় োওয়ার অনুমবত যেয় না।
সরকারী নীবত অনুোয়ী যেদের পাসদপািথ শুধুমাত্র ইসরাইল বযাবতত পৃবর্বীর অনয যেদকান
যেদে ভ্রমদের জনয ববধ বদল গেয িদব।
ঙ. অভযন্তরীি বাস্তুরভ যি বযক্তিবগ য
১৯৭৩ যর্দক ১৯৯৭ পেন্ত
থ চলাকালীন সেে সাংঘাদতর ফদল আদরাবপত সরকারী নীবতমালার
ফলস্বরূপ চট্টগ্রাদম সামা জক উদত্তজনা ও আবেবাসীদের প্রাবন্তকীকরে অবযািত রদয়দে। এই
নীবতমালার ফদল প্রচুর ভূ বমিীন বাঙালীদের চট্টগ্রাদম স্থানান্তর করা িয়। বাঙালীদের
সাংখযাগবরষ্ঠ করার লদক্ষয প্রায় েে িাজার আবেবাসীদের স্থানচুযবতর মাধযদম জনসাংখযার
ভারসাময বেদল যেয়া িয়।
চট্টগ্রাম বা বসএইচটি-যত অভযন্তরীে বাস্তুচুযত বয ক্তদের (আইবিবপ) োরীবরক সুরক্ষা খুবই
সীমাবদ্ধ। আবেবাসী সম্প্রোদয়র যনতারা োবব কদরন যে বাঙালী বসতী স্থাপনকারীদের দ্বারা
তাদের অবধকার বযাপকভাদব লবঙ্ঘত িদে। এোড়াও কখনও কখনও এ ধরদের কমকান্ডদত
থ
সুরক্ষা বাবিনীরও সমর্নথ র্াদক।
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চট্টগ্রাম ভূ বম ববদরাধ বনষ্পবত্ত কবমেদনর পক্ষ িদত কবমেন প্রধাদের একদচট য়া কতৃত্ব
থ হ্রাস
করার উদেযদে ২০১৬ সাদল সরকার পাবতয
থ চট্টগ্রাম ভূ বম ববদরাধ বনষ্পবত্ত কবমেন আইন
সাংদোধন কদর। সাংদোবধত আইনটি যস বেদরর মদধয ববদরাধসমূি সমাধা করদত বযর্ িয়।
থ
উপজাতী যনতারা এই ববদরাদধর সমাধাদনর জনয এবাং আইনটিদক ের্াের্ভাদব কােকর
থ করার
উদেযদে একটি উপদোগী পবরচালন কা াদমা গ দের জনয যজার সুপাবরে কদর। ২০১৭ সাদল
সরকার ববচারপবত জনাব যমািাম্মে আদনায়ারুল িকদক বতন বের যময়াদে কবমেদনর
সভাপবত বিদসদব বনদয়াগ যেয়। ভূ বম মন্ত্রনালয় আইনটিদক বাস্তবায়ন করার জনয বববধমালা
প্রেয়ন কদর, তদব বেদরর যেষ অববধ বববধমালা আনুষ্ঠাবনকভাদব যঘাষো করা করা িয়বন।
চট্টগ্রাম বা বসএইচটি-যত অভযন্তরীে বাস্তুচুযত (আইবিবপ) বযা ক্তদের সাংখযা ববতবকথত রদয়
যগদে। ২০০০ সাদলর একটি সরকারী িাস্ক যফাদসরথ অনুমান অনুসাদর চট্টগ্রাদম বাস্তুচুযত
মানুদষর সাংখযা প্রায় ৫০০,০০০। এই সাংখযার মদধয স্বাধারে বাস্তুচুযত মানুষ ও আবেবাসীরাও
অন্তুভুক্ত
থ । বসএইচটি কবমেদনর ধারনা অনুোয়ী সম্প্রবত প্রায় ৯০,০০০- এরও যববে আবেবাসী
আইবিবপ চট্টগ্রাদম বসবাস করদে। প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাদম অসামানয জবম সাংক্রান্ত সমসযা
সমাধাদনর প্রবতশ্রুবত যেন। প্রধানমন্ত্রী অভযন্তরীে বাস্তুচুযত জনগেদের তাদের বনদজদের স্থাদন
বফদর োওয়ার এনাং যসখানকার অববেষ্ট সামবরক ঘাাঁটিগুদলা সবরদয় যফলারও প্রবতশ্রুবত যেন।
বকন্তু ওখানকার বকেু বসতী স্থাপনকারীদের মদধয ববদরাদধর কারদে িাস্ক যফাস যকান
থ
পবরবতথন
আনদত পাদর বন। পরবতীদত কবমেন জানায় যে সীমান্তরক্ষীদের ঘাাঁটি এবাং যসনাবাবিনীর
ববদনােদনর খাবতদর আবেবাসী পবরবারগুদলাদক বাস্তুচুযত করা িদয়দে। এ বেদরর মদধয যকান
জবমর ববদরাধ বনষ্পবত্ত িয়বন।
র. শরিােীদের ধনরাপিা
২০১৭ সাদল আগি মাদস যরাবিঙ্গাদের গেিাদর এদেদে আসা শুরু িদল সরকার এবাং
জাবতসাংদঘর েরোর্ী ববষয়ক েপ্তর (ইউএনএইচবসআর) – এর িাই কবমেনার, কুতু পালাং এবাং
নয়াপাড়া নামক েুটি সরকারী কযাদম্প বসবাসরত প্রায় ৩৩,০০০ বনববন্ধত যরাবিঙ্গা েরোর্ীদের
অস্থায়ী সুরক্ষা এবাং প্রার্বমক সিায়তা প্রোন কদর। একই সাদর্ সরকার এবাং ইন্টারনযােনাল
অগানাইদজেন
থ
ফর মাইদগ্রেন (আইওএম) কক্সবাজাদরর অস্থায়ী বসবতগুদলাদত বসবাসরত
প্রায় েুই লক্ষ অনবর্ভুক্ত যরাবিঙ্গা জনদগাষ্ঠীদক সিায়তা বেদয়দে। বামাথ বা বময়ানমাদরর
জাবতগত বনমূলকরদের
থ
ববরথ অবভোদনর ফলশ্রুবতদত ২০১৭ সাদলর আগি মাদস ৭০০,০০০
এরও যববে যরাবিঙ্গা জনদগাষ্ঠী বাাংলাদেদে বনরাপে আশ্রদয়র যখাাঁদজ পাবলদয় আদস। এই ববপুল
জনদগাষ্ঠীদের আগমদের ফলস্বরুপ, যরাবিঙ্গা েরনার্ী বেববর, অস্থায়ী বেববরসি বববভন্ন
অবতবর্োলায় প্রায় েে লদক্ষরও যববে যরাবিঙ্গা বসবাস করদে। জাবতসাংদঘর ধারনা মদত
যরাবিঙ্গা বেববদর বসবাসরত যরাবিঙ্গাদের মদধয অদধদকরও
থ
যববে মানুদষর বয়স ১৮ বেদরর
কম। পররাষ্ট্র মন্ত্রোলয় কতৃক
থ প্রবতটষ্ঠত একটি জাতীয় িাস্ক যফাস সামবগ্রক
থ
যরাবিঙ্গা সঙ্কদির
সমিদয়র যক্ষদত্র যনতৃত্ব বেদে। বাাংলাদেে যসনাবাবিনী ও বাাংলাদেে সীমান্তরক্ষী বাবিনীর
সিায়তায় বাাংলাদেে েুদোগ
থ ও ত্রান ববষয়ক মন্ত্রনালয় যরাবিঙ্গা পবরবস্থবতদক সামাল বেদে।
স্থানীয় পোদয়
থ েরোর্ী, ত্রাে ও প্রতযাবাসন কবমেনার এবযাপাদর সমবিতভাদব কাজ করদে।
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যবসামবরক প্রোসদনর সাদর্ সমিদয়র মাধযদম ত্রাে কােক্রমদক
থ
সিজতর করার উদেযদে এবাং
যরাবিঙ্গাদের বনবন্ধদন সকল ধরদের সিায়তা করার জনয বাাংলাদেে সরকার ২০১৭ সাদলর
শুরুর বেদক কক্সবাজার যজলায় সামবয়কভাদব যসনা যমাতাদয়ন কদর। কক্সবাজার যজলার
যরাবিঙ্গা বেববদর ক্রমবধমান
থ
বনরাপত্তা ঝু বকর ফলশ্রুবতদত সামবরক বাবিনী আরও তৎপর িদয়
ওদ । যসদেম্বর মাদস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালদয়র এক ববজ্ঞবপ্তদত বলা িয়, ২০১৭ সাল যর্দক পুবলে ও
অনযানযা আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থাসমূি বনরাপত্তা প্রোদনর খাবতদর যেসকল োবয়ত্ব পালন
করবেল, যস সকল বনরাপত্তা সম্পবকথত োবয়ত্ব এখন যর্দক বাাংলাদেে যসনাবাবিনী পালন
করদব। একই মাদস সরকার কক্সবাজার যজলার যবে বকেু স্থাদন যিবলদোগাদোগ পবরদষবার
উপর নানা বনদষধাজ্ঞা জাবর কদর। এই পেদক্ষদপর ফদল যরাবিঙ্গা বেববরসমূি সি তার
আদেপাদের স্থানগুদলাদত যমাবাইল এবাং ইন্টারদনি পবরদষবা সীবমত করা িয়। ফদল বববভন্ন
ধরদের সবিাংসতা বা বনোতদনর
থ
খবর যেয়ার যক্ষদত্র বযাবহৃত সুরক্ষা িিলাইদনর মত জীবন
রক্ষাকারী যবে বকেু পবরদষবার কােক্রম
থ
বাধাগ্রস্ত িয়।
অবভবাসী, েরোর্ী এবাং রাষ্ট্রিীন বয ক্তদের অপবযবিার: যরাবিঙ্গা েরোর্ীদের সুরক্ষা ও
সিায়তা প্রোদনর জনয বাাংলাদেে সরকার জাতীসাংদঘর শ্ররোর্ী ববষয়ক সাংস্থা
ইউএনএইচবসআর এবাং অনযানয মানববক সাংস্থাগুদলার সাদর্ কাজ কদরদে। আগি মাদস
আইওএম ( IOM), যরাবিঙ্গা বেববরগুদলা যর্দক ৯৬ জন যরাবিঙ্গাদক েনাক্ত কদর োদেরদক
প্রধানত শ্রবমক বিদসদব পাচার করা ি েল। ভুক্তদভাগীদের যববেরভাগই বেল নারী ও যমদয়
বেশু। এমন অদনক ইবঙ্গত পাওয়া যগদে যে যরাবিঙ্গা পুরুষদের মদধয অদনদক তাদের
বনদজদের পবরচয় যগাপন কদর এবাং তারা যকান পবরদষবাও চায় বন। পরবতীদত এ বযাপাদর
জানাজাবন িদল সরকারী কমকতথ
থ ারা পাচাদরর বেকার বযা ক্তদের যরাবিঙ্গা বেববদর বফবরদয় বনদয়
আদস।
আন্তজথাবতক সাংস্থাগুদলা বেববরগুদলাদত নারীদের ববরুদদ্ধ পবরচাবলত বলঙ্গ-বভবত্তক সবিাংসতা
বৃ দ্ধর খবর জাবনদয় উদেযগ প্রকাে কদর। এই সকল সবিাংসতার সাংখযাগবরষ্ঠ প্রায় ৭০ যর্দক
৮০ ভাগই ঘিনাই িদয় র্াদক তাদের অন্তরঙ্গ সার্ীদের সাদর্। যরাবিঙ্গা পুরুষদের জীববকা ও
বেক্ষার সুদোদগর অভাব অবযািত র্াকদল এই ধরদের সবিাংসতার সাংখযা আরও বাড়দত পাদর
বদল িুাঁবেয়াবর যেয় আন্তজথাবতক সাংস্থাগুদলা।
মানব পাচার সি সকল ধরদের অপরাদধর জবাববেবিতা একটি সমসযা বিদসদব যর্দক যগদে।
যরাবিঙ্গারা অপরাদধর অবভদোগ ও তার সমাধাদনর জনয প্রবতটি বেববদরর োবয়দত্ব বনেুক্ত র্াকা
সরকাবর কমকতথ
থ াদের উপর বনভথর কদর (এরা কযাম্প ইন চাজথ বা বসআইবস নাদমও পবরবচত)।
বেববদরর ভারপ্রাপ্ত কমকতথ
থ া বা বসআইবসগে সাধারেত স্বায়ত্বোবসতভাদব তাদের কােক্রম
থ
পবরচালনা কদর এবাং বেববদরর বববভন্ন প্রদয়াজদন তাদের কমকান্ড
থ
যবে বববচত্রময়।
আন্তজথাবতক সাংস্থাগুদলার মদত, বকেু বকেু বসআইবসগে েুনীবত সমর্নথ কদর। আন্তজথাবতক
সাংস্থাসমূি অবভদোগ কদরদে যে বকেু সীমান্তরক্ষী, সামবরক এবাং পুবলে বাবিনীর বযা ক্তগে
যরাবিঙ্গা নারী ও বেশু পাচাদরর সাদর্ জবড়ত রদয়দে। মানব পাচারকারীদের যর্দক ঘুষ গ্রিে
কদর তাদেরদক যরাবিঙ্গা বেববদর প্রদবদের অনুমবত যেওয়ার মাধযদম আইনেৃঙ্খলা ও সামবরক
বাবিনীর সেসযরা পাচাদরর সাদর্ প্রতযক্ষভাদব জবড়ত রদয়দে।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
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যজারপূবক
থ প্রতযাবাসন: জাবতসাংদঘর েরোর্ী ববষয়ক সাংস্থা ( UNHCR) জাবনদয়দে, সরকার
সম্ভাবয প্রতযবাসদনর ঘিনায় যসদেম্বর মাদস েয় যরাবিঙ্গাদক বামায়
থ বা মায়ানমাদর যফরত
পা ায়। এোড়া আর যকান যজারপূবক
থ প্রতযবাসদনর উদেখদোগয ঘিনা যনই। যে সকল
যরাবিঙ্গা বামায়
থ বফদর োওয়ার জনয প্রস্তুত, তাদের বামায়
থ পবরবিদনর জনয ২২ যে আগি
ৃ
কতপ
থ ক্ষ যরাবিঙ্গা বেববরগুবলদত বাস পা ায়। যকান েরোর্ীই েখন বামায়
থ যফরত যেদত রা জ
ৃ
িল না তখন কতপ
থ ক্ষ উদেযাগটি বন্ধ কদর যেয়। সরকার যরাবিঙ্গাদের বনরাপে ও মোোপূ
থ
েথ
প্রতযাবতথদনর প্রবতশুবত যেয়। বেদরর যবে বকেু সময় উর্ধ্তন
থ সরকারী কমকতথ
থ াগে
যরাবিঙ্গাদের সম্মবতর বভবত্তদত তাদের বনরাপে, মোোপূ
থ
ে এবাং
থ
স্থায়ী প্রতযাবতথদনর প্রবতশ্রুবত
রাখার যচষ্টা কদরন। ২রা যসদেম্বর জাবতসাংদঘর সাধারে অবধদবেদন যেয়া ভাষদে প্রধানমন্ত্রী
যেখ িাবসনা যরাবিঙ্গাদের স্বদেদে প্রতযাবতথদনর যক্ষদত্র যস্বোচাবরতা এবাং বনরাপত্তার বযাপাদর
গুরুত্ব যেন।
আশ্রয়স্থাদন প্রদবে : েরনার্ীদের বনরাপত্তা যেয়ার জনয সরকাদরর প্রবতটষ্ঠত যকান আনুষ্ঠাবনক
বযাবস্থা যনই। এোড়াও আইদন েরনার্ীদের বনরাপে আশ্রয় বা েরোর্ী মোো
থ যেয়ার ববধান
যনই। বকন্তু সরকার যরাবিঙ্গা েরনার্ীদের প্রদয়াজনীয় বনরাপত্তা এবাং সিায়তা প্রোন কদরদে।
সরকার যরাবিঙ্গাদের েুটি সরকাবর বেববদর বনববন্ধত েরোর্ীদের অস্থায়ী সুরক্ষা এবাং প্রার্বমক
সিায়তা প্রোদনর জনয জাবতসাংদঘর েরোর্ী ববষয়ক সাংস্থা ইউএনএইচবসআরদক সিদোবগতা
কদর আসদে। ২০১৭ সাদল যরাবিঙ্গা েরোর্ীদের আগমদনর পদর সরকার নতু ন েরোর্ীদের
বাদয়াদমটট্রক পদ্ধবতদত বনবন্ধন শুরু কদর এবাং তাদের বাবমজ
থ ট কানা উদেখপূবক
থ পবরচয়পত্র
সরবরাি কদর। যরাবিঙ্গা েরোর্ীদের বচবিত করদত এবাং বামায়
থ যজারপূবক
থ প্রতযাবতথদনর
ববরুদদ্ধ সরকাদরর প্রবতশ্রুবতর সাদর্ সামঞ্জসয যরদখ যরাবিঙ্গা েরোর্ীদের সুরক্ষা প্রোদনর জনয
সরকার পূববতী
থ
পবরচয়পত্রদক প্রবতস্থাপন কদর নতু ন পবরচয়পত্র সরবরাি কদর। এ কাদজ
সরকার ও ইউএনএইচবসআর যেৌর্ভাদব কাজ করদে। এই পবরচয়পত্র বযাবস্থা র্াকা সদেও
যরাবিঙ্গাদের আনুষ্ঠাবনক েরোর্ী মোোর
থ
অভাব রদয়দে। যসই সাদর্ বেববরগুদলাদত সুেষ্ট
আইনী প্রবতদবেন বযাবস্থা না র্াকায় েরোর্ীরা নযায়ববচাদরর সুববধা পাদে না। ফলশ্রুতু দত
যরাবিঙ্গাদের অপবযাবিার ও যোষদের ঘিনাগুদলা কতৃপ
থ দক্ষর যচাখ এবড়দয় োদে এবাং
পাচারকারীসি অনযানয েুষ্টচক্র এর সুদোগ বনদে।
চলাদফরার স্বাধীনতা: কক্সবাজার যজলার যরাবিঙ্গা বেববরগুদলাদত েরোর্ীদের চলাদফরার
স্বাধীনতার উপর বববধবনদষধ অবযািত রদয়দে। বাাংলাদেে ও জাবতসাংদঘর েরোর্ী ববষয়ক সাংস্থা
ইউএনএইচবসআদরর মদধয করা ১৯৯৩ সাদলর সমদঝাতা স্মারক অনুোয়ী বনববন্ধত যরাবিঙ্গা
েরোর্ীদের েুটি েরোর্ী বেববদরর বাইদর োওয়ার অনুমবত যনই। ২০১৭ সাদলর আগি মাদস
যরাবিঙ্গাদের আগমদনর পর পরই পুবলে রাস্তায় রাস্তায় যচকদপাি বা পুবলে ফাাঁবড় স্থাপন কদর
োদত নতু ন আগত ও পূদব বনববন্ধত
থ
েরোর্ীদের উভদয়ই উবখয়া এবাং যিকনাফ উপদজলার
বাইদর যেদত না পাদর। নদভম্বদর সরকার বেববরটিদক আরও সুরবক্ষত করার উদেযদে এবাং
যরাবিঙ্গাদেরদক পাচার ও যচারাচালান যর্দক রক্ষা করার জনয যবড়া বতবরর কােক্রম
থ
শুরু কদর।
যরাবিঙ্গা বেববরগুদলাদত সবিাংস িামলা, অপিরে, বা এ ধরদের অসে কমকান্ড
থ
প্রবতিত করার
উদেযদে বেববর কতৃপ
থ ক্ষ ববদেষত রাদত কারবফউ এবাং আইনেৃঙ্খলা বাবিনীর িিদলর প্রবতথন
কদর।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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কমসাংস্থান
থ
: যরাবিঙ্গা েরোর্ীদের স্থানীয়ভাদব কাজ করার জনয সরকার যকান আনুষ্ঠাবনক
অনুমবত যেয় বন। তদব সরকার যরাবিঙ্গা বেববদরর মদধয সীবমত নগে অদর্রথ বববনমদয়
েরোর্ীদের কাজ করার অনুমবত বেদয়দে। তাদের চলাচদল বববধবনদষধ র্াকা সদেও বকেু বকেু
েরোর্ী অনানুষ্ঠাবনকভাদব শ্রবমক বিসাদব অর্ননবতক
থ
কাজকম করদে,
থ
োর যববেরভাগই
করদে অনবধভাদব। এোড়াও যবে বকেু েরোর্ী শ্রবমক পাচাদরর বেকার িদে।
যমৌবলক যসবাসমূদির সুদোগ: জনসাংখযার িুত বৃ দ্ধ ফদল বনধাবরত
থ
বেববর এবাং অস্থায়ী
জনবসবতগুদলার বভতদর ও বাইদর উভয় জায়গাদতই পবরদষবাগুদলা সীবমত আকার লাভ কদর।
জাবতসাংদঘর যনতৃত্বাধীন ইন্টার যসটর যকা-অবিথদনেন েল (আইএসবস জ) যরাবিঙ্গাদের
প্রার্বমক পবরদষবা সরবরািকারী অদনক প্রবতষ্ঠান এবাং এদজ ন্সদক সমবিত কদর। তবুও,
আইএসবস জ অনুসাদর েরোর্ীরা একরকম জঞ্জালেুক্ত জায়গাগুদলাদত বসবাস কদর যে
জায়গাগুদলা বষার
থ বৃটষ্টপাত এবাং ঘূবেঝদড়র
থ
সমদয় সামাল যেয়ার জনয েদর্ষ্ট প্রস্তুত নয়।
সাংস্থাগুদলা েরোর্ীদের মদধয অদপক্ষাকৃত েুবলদের
থ
আলাো জায়গায় স্থানান্তর করার
উদেখদোগয প্রদচষ্ঠা চাবলদয় োদে। বকন্তু এদক্ষদত্র জবমর স্বল্পতা একটি যকন্দ্রীয় সমসযা িদয়
োাঁবড়দয়দে ো যরাবিঙ্গা েরোর্ীদের প্রার্বমক পবরদষবা লাদভ বাধা সৃটষ্ট করদে।
েরোর্ী বেববদর জনবেক্ষা একটি বড় সমসযা বিদসদব রদয় যগদে। সরকার নীবতমালা অনুসাদর
যরাবিঙ্গা বেশুদের আনুষ্ঠাবনক বেক্ষা রন্ধ যরদখদে। তদব, সরকার অনানুষ্ঠাবনক বেক্ষার অনুমবত
বেদয়দে। ইউবনদসফ যরাবিঙ্গা বেববরগুদলাদত একটি ববস্তর বেক্ষা পদ্ধবত ববকাদের উদেযদে
বববভন্ন মানববক বেক্ষা প্রোনকারী প্রবতষ্ঠানগুদলাদক বেকবনদেথেনা প্রোন করার মাধযদম
বেববদরর বেক্ষা বযাবস্থায় যনতৃত্ব বেদে। প্রর্বমক বেক্ষা বযাবস্থা একটি সুবনবেথষ্ট কা াদমা
অনুসরে কদর এবাং সরকার কতৃক
থ অনুদমাবেত িয়। বকন্তু এদক্ষদত্র বাাংলাদেেী বা বাবমজ
থ
সরকার কতৃক
থ বেক্ষাগত যোগযতার স্তর অনুোয়ী যরাবিঙ্গা বেক্ষার্ীদের স্বীকৃবত বা প্রোংসাপত্র
প্রোন করা িয় না। োদিাক, রবিমা আক্তার নাদম একজন যরাবিঙ্গা মবিলা আইন ববষদয়
অধযয়দনর জনয কক্সবাজার আন্তজথাবতক ববশ্বববেযালদয় ভবতথ িন। বতবন তার পবরচয় যগাপন
রাদখন। ২০১৮ সাদলর অদটাবদর স্থানীয় গেমাধযদমর এক প্রবতদবেদন রবিমা আক্তারদক তু দল
ধরা িয়। যস প্রবতদবেদন রবিমা মানবাবধকার বনদয় তার পড়াদোনার ইো এবাং স্বদের কর্া
বদলন। পরবতীদত প্রবতদবেদনর বভবিওটি ভাইরাল িদয় োওয়ায় তার পবরচয় প্রকাে িদয় োয়।
যসদেম্বদর ববশ্বববেযালয় কতৃপ
থ ক্ষ তাদক যরাবিঙ্গা িওয়ার োদয় ববিিার কদর।
সরকারী কতৃপ
থ ক্ষ বনববন্ধত ও অবনববন্ধত উভয় ধরদের যরাবিঙ্গাদেরদকই বনয়বমত এবাং
আনুষ্ঠাবনক জনস্বাস্থয যসবার সুদোগ বেদে। তদব যরাবিঙ্গাদের বেববর যর্দক যবর িওয়ার জনয
কতৃপ
থ দক্ষর অনুমবতর প্রদয়াজন িয়। মানবতাবােী সাংস্থাগুদলা যরাবিঙ্গাদের বচবকাংসার বযায়ভার
বিেপূবক
থ বচবকৎসা যেদষ তাদের বনজস্ব বেববদর বফদর োওয়া বন িত কদর। স্বাস্থয খাত যরাবিঙ্গা
বেববর এবাং এর আদেপাদের অিদল স্বাস্থযদসবা সম্পবকথত সমস্ত তর্য রক্ষোদবক্ষে কদর।
প্রাপয তদর্যর বভবত্তদত বলা োয় সামবগ্রক কমকান্ড
থ
যকবলমাত্র বেববদরর নূনযতম প্রদয়াজনীয়তা
যমিায়।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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ছ. রাষ্ট্রহীন বযক্তিসমূহ
যেদের যরাবিঙ্গা জনদগাষ্ঠী আইন অনুোয়ী অর্বা বাস্তদব রাষ্ট্রিীন বেল। তারা নাগবরকত্ব অজথন
করদত পাদরবন বা বামার
থ সরকার তাদেরদক নাগবরক বিসাদব স্বীকৃবত যেয় বন।
বাাংলাদেদে ববিারীদের নাদম পবরবচত উেুথ-ভাষী জনসাংখযা মূলত উেুথভাষী মুসলমান োরা ১৯৭১
সাদলর স্বাধীনতা েুদদ্ধর আদগ তখনকার পূব পাবকস্তাদন
থ
রদয় বগদয়বেল।প্রায় ৩০০,০০০
উেুথভাষী ববিারী জনদগাষ্ঠী পূদব রাষ্ট্রিীন
থ
বেল বকন্তু ২০০৮ সাদলর একটি আোলদতর মামলার
মাধযদম তারা বাাংলাদেেী নাগবরকত্ব পায়। এ মামলা অনুোয়ী রাদষ্ট্রর সকল আইন ও প্রোসবনক
আববেযক েতথ পূরেকারী প্রবতটি সেসযদক বনবাচন
থ
কবমেন জাতীয় পবরচয়পত্র প্রোন করদব।
তবুও ববিারী জনদগাষ্ঠীর সেসযাগে অবভদোগ কদর যে তাদের ট কানার জনয ইবমদগ্রেন
কমকতথ
থ ারা পাসদপাদিথ র আদবেন প্রতযাখযান কদর র্াদক। এই জনসাংখযার বসাংিভাগ এখনও
সত্তদরর েেদক ইন্টারনযােনাল কবমউবনটি ফর যরি ক্রস দ্বারা প্রবতটষ্ঠত েরোর্ীদের বেববদরর
মত জায়গায় বসবাস করদে, যেখন অদনদক ববশ্বাস কদরবেল যে তারা ১৯৭১ সাদলর
মু ক্তেুদদ্ধর পদর পাবকস্তাদন বফদর োদব।
অনুদেে ৩. রাজননধিক প্রক্তিয়ায় অাংশেহি করার স্বািীনিা
সাংববধান নাগবরকদের যগাপন বযালি দ্বারা অনুটষ্ঠত এবাং সাবজনীন
থ
ও সমান যভািাবধকাদরর
বভবত্তদত স্বাধীন ও বনরদপক্ষ পোয়ক্রবমক
থ
বনবাচদনর
থ
মাধযদম সরকার বনবাচদনর
থ
ক্ষমতা প্রোন
কদর।
ধনবারন
য
এবাং রাজননধিক অাংশেহি
সাম্প্রবতক বনবাচনসমূ
থ
ি : প্রধানমন্ত্রী যেখ িাবসনা এবাং তার রাজননবতক েল আওয়ামী লীগ
এবাদরর বিদসম্বদরর জাতীয় সাংসে বনবাচদন
থ
অবব েন্নভাদব পর পর তৃতীয়বাদরর মত পাাঁচ বের
যমোয়ী ক্ষমতায় আদসন। এই বনবাচনদক
থ
অবাধ ও বনরদপক্ষ বনবাচন
থ
বদল গেয করা িয় না।
কারে বনবাচন
থ
চলাকাদল বযালি বাদক্স জাল যভাি যেয়া এবাং ববদরাধী যপাবলাং এদজন্ট ও
যভািারদের ভয় যেখাদনাসি নানা রকম অবনয়ম এ বনবাচদন
থ
লক্ষয করা োয়। প্রায় ৯৬ েতাাংে
যভাি যপদয় আওয়ামী লীগ ও তার বনবাচনী
থ
সিদোগীরা সরাসবর বনবাবচত
থ
৩০০ আসদনর ২৮৮
টিদত জয়লাভ কদর, এবাং প্রধান ববদরাধী েল ববএনবপ ও তার বনবাচনী
থ
সিদোগীরা সবসাক
থ ু দলয
মাত্র সাতটি আসদন জয়লাভ কদর। নবগট ত সাংসে বজথদনর প্রার্বমক যঘাষো সদেও বমজথা
ফখরুল বযাতীত অনযানয ববএনবপর সাংসে সেসযরা ২৯ যে এবপ্রদলর জাতীয় সাংসে অবধদবেদন
যোগোন কদরন। বাাংলাদেে জাতীয়তাবােী েল ববএনবপর মিাসবচব জনাব বমজথা ফখরুল
ইসলাম আলমগীর এটিদক অনবধ বদল অবভবিত কদরন। সাংসদে ২২ সেসয বববেষ্ট আওয়ামী
লীদগর যনতৃত্বাধীন োসক যজাদির একটি অাংে বাাংলাদেে জাতীয় পাটিথ দক ববদরাধী েদলর
সরকারী মোো
থ যেওয়া িয়। বনবাচদনর
থ
প্রচারনার সময় িয়রাবন, িুমবক , বনববচাদর
থ
যগ্রপ্তার
কােক্রমসি
থ
নানা রকম সবিাংসতার ববশ্বাসদোগয প্রবতদবেন পাওয়া োয়। এ ধরদের সবিাংসতা ও
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
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বাধা ববপবত্তর কারদে ববদরাধী েলীয় প্রার্ী ও তাদের সমর্কদের
থ
সভা- সমাদবে এবাং অবাধ
প্রচারকাে চালাদনা
থ
কট ন িদয় পদড়।
২০১৮ সাদলর বিদসম্বর মাদস অবাধ বনবাচন
থ
বন িত করার উদেযদে এবেয়ান যনিওয়াকথ যর্দক
একটি বনভথরদোগয আন্তজথাবতক বনবাচনী
থ
পেদবক্ষকেল
থ
তাদের কােক্রম
থ
পবরচালনা করার ইো
প্রকাে করদল সরকার বনধাবরত
থ
সময়সীমার মদধয আন্তজথাবতক বনবাচন
থ
পেদবক্ষে
থ
েলদক
স্বীকৃবত ও বভসা প্রোন কদর বন। যসইসাদর্ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোলয়, যবসরকারী সাংস্থা ববষয়ক েপ্তর এবাং
বনবাচন
থ
কবমেন যেেীয় জাতীয় বনবাচন
থ
পেদবক্ষে
থ
করার জনয প্রায় ২২ টি যবসরকাবর বনবাচনী
থ
কােকরী
থ
সাংস্থার (এন জও) মদধয মাত্র ৭ টি সাংস্থাদক অনুমবত যেয়।
১১ ই মাচথ , ঢাকা ববশ্বববেযালদয় প্রায় ২০ বেদররও যববে সময় পর প্রর্ম ঢাকা ববশ্বববেযালয়
যকন্দ্রীয় োত্র ইউবনয়ন বনবাচন
থ
তর্া িাকসু বনবাচন
থ
অনুটষ্ঠত িয়, যেখাদন প্রায় ৪৭,০০০ বেক্ষার্ী
যভািার বিদসদব বনববন্ধত িয়। ঢাকা ববশ্বববেযালদয়র বেক্ষার্ীরা অবভদোগ কদর যে বনবাচন
থ
পবরচালনা করার জনয োবয়ত্বপ্রাপ্ত বেক্ষকরা ক্ষমতাসীন েল আওয়ামী লীগ সমবর্তথ প্রার্ীদের
পদক্ষ বযালি বাক্স ভদর বনবাচনটি
থ
পন্ড কদর।
রাজননবতক েল এবাং তাদের রাজননবতক অাংেগ্রিে: সরকার ববদরাধী েলীয় যনতাকমীদের
ববরুদদ্ধ যেওয়াবন ও যফৌজোবর অবভদোগ আনার উদেদেয আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলাদক
সাংঘবদ্ধ কদর। ২০০৮ সাদল বনরদপক্ষ তোবধায়ক সরকাদরর অধীদন োদয়র করা েুনীবতর
অবভদোদগর বভবত্তদত ২০১৮ সাদলর যফবণরুয়াবরদত বাাংলাদেে জাতীয়তাবােী েল (ববএনবপ )-র
যনতা খাদলো জয়াদক যোষী সাবযস্ত কদর কারাব ে করা িয়। সরকার সাম্প্রবতক বেরগুদলাদত
ববএনবপ যনতা যবগম খাদলো জয়ার ববরূদদ্ধ প্রায় েুই িজদনরও যববে অবভদোগ োদয়র কদর।
ফদল তার পদক্ষ মামলায় আবপদলর ববচারাধীন জাবমন পাওয়া সম্ভব িয় বন। ববএনবপ অবভদোগ
কদর যে ২০১৮ সাদলর জাতীয় বনবাচদনর
থ
পূদব পু
থ বলে ববএনবপর িাজার িাজার যনতাকমীদক
যফৌজোবর মামলায় অবভেুক্ত কদর এবাং অবভেুক্ত অদনক যনতাকমীদক আিক কদর।
মানবাবধকার পেদবক্ষে
থ
সাংস্থাগুদলা োবব কদর যে এই মামলাগুদলার মদধয অদনক গুদলাই
রাজননবতক উদেেযপ্রদোবেত বেল।
সরকার ববদরাধী আদোলনকারীরা নানা যফৌজোবর মামলার মুদখামুবখ িদয় র্াদক। আইন
প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলা কতৃক
থ িয়রাবনর কারদে যেদের বৃিত্তম ইসলামী রাজননবতক েল
জামায়াদত ইসলামীর (জামায়াত) যনতারা তাদের সাংববধাবনক বাক স্বাধীনতা ও সমাদবদের
স্বাধীনতার ের্াের্ প্রদয়াগ করদত পাদর না। সরকার জামায়াদত ইসলামী (জামায়াত)-দক বনববন্ধত
রাজননবতক েদলর তাবলকা যর্দক সবরদয় যনয়। অর্াৎ
থ জামায়াদত ইসলামীর যনতাকমীগে
আনুষ্ঠাবনকভাদব যকান পেপ্রার্ী িদত পারদব না। এোড়াও জামায়াদত ইসলামীর যনতাকমী ও
সেসযদের সভা- সমাদবদের আদয়াজন এবাং ব ক্ততা প্রোদনর মত যমৌবলক সাাংববধাবনক
অবধকারগুদলাদক অস্বীকার করা িয়। যে সকল গেমাধযমগুদলা সরকার এবাং ক্ষমতাসীন েল
আওয়ামী লীদগর ববপদক্ষ সমাদলাচনা কদর, যস সকল গেমাধযমগুদলাদক ববজ্ঞাপদনর অর্ হ্রাস
থ
করা সি নানা িুমবকর সম্মুখীন িদত িয়। সরকাদরর এরূপ ববরুপ আচরে যর্দক যরিায় যপদত
গেমাধযমগুদলা তাদের বনদজদের প্রবতদবেনগুদলা পুনঃববদবচনা করা শুরু কদর। ক্ষমতাসীন েল
আওয়ামী লীদগর োত্র সাংগ ন, বাাংলাদেে োত্র লীগ ( বববসএল) ববদরাধী েলীয় যনতাকমীদের
িুমবক যেয়া যর্দক শুরু কদর সারা যেে জুদড় নানা রকম সবিাংস কােক্রম
থ
পবরচালনা কদর।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
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৭ই অদটাবর, জামায়াদত ইসলামীর োত্র সাংগ ন বেববদরর সাদর্ জবড়ত র্াকার অবভদোদগ
বাাংলাদেে প্রদকৌেল ও প্রেু ক্ত ববশ্বববেযালদয়র (বুদয়ি) বেক্ষার্ী আবরার ফািাে রা িদক বপটিদয়
িতযা কদর ক্ষমতাসীন েদলর োত্র সাংগ ে বাাংলাদেে োত্রলীদগর কমীরা। এোড়াও ভারদতর
সাদর্ বাাংলাদেদের সাম্প্রবতক বদ্বপাবক্ষক চু ক্তর সমাদলাচনা করা যবে কদয়কটি যফসবুক যপাি
প্রোদনর অবভদোগ আদস বনিত বুদয়দির বেক্ষার্ী আবরার ফািাদের উপর। একজন যমবিদকল
পরীক্ষক পরীক্ষা কদর জানান যে অববরত ক্রদকি িযাদম্পর আঘাত ও মারদধাদরর কারদে
অভযন্তরীে রক্তক্ষরে এবাং বযার্ার ফদল আবরার ফািাে রা ির মৃতুয িয়। মৃতুযর পরবতী
বেনগুদলাদত কতৃপ
থ ক্ষ ফািাদের মৃতুযর সাদর্ সম্পবকথত বুদয়ি োত্রলীদগর যনতাকমীসি ১৮
জনদক যগ্রপ্তার কদর। োত্রলীদগর এক যনতা অনয োত্রলীদগর যনতাদের সাদর্ বনদয় ফািােদক
মারধর করার কর্া স্বীকার কদর। এই ঘিনার পর সারা যেে বযাবপ বেক্ষার্ীদের ববদক্ষাদভর
সূত্রপাত িয়। রাজননবতক েদলর েত্রোয়ায় র্াকা োত্র সাংঘিদনর নানা রকম সবিাংসতার ববরূদদ্ধ
যেদের নাগবরক সমাজ আদোলদন ঝাাঁবপদয় পদড়। আবরার ফািাদের িতযার প্রবত ক্রয়া স্বরূপ
১১ ই অদটাবর বুদয়দির উপাচাে থ বাাংলাদেে প্রদকৌেল ও প্রেু ক্ত ববশ্বববেযালদয় সকল োত্র
সাংগ দনর রাজননবতক কমকাণ্ড
থ
বনবষদ্ধ যঘাষো কদরন। ১৩ই নদভম্বর, পুবলে আবরার
ফািােদক িতযার জনয বাাংলাদেে প্রদকৌেল ও প্রেু ক্ত ববশ্বববেযালদয়র ২৫ জন বেক্ষার্ীদক
অবভেুক্ত কদর একটি অবভদোগপত্র োবখল কদর।
ববগত বেরগুদলাদত বাাংলাদেে জাতীয়তাবােী েল ( ববএনবপ )-র মিাসবচব বমজথা ফখরুল ইসলাম
আলমগীদরর ববরুদদ্ধ সরকাদরর োদয়র করা ৮৬ টি যফৌজোবর মামলার এখনও পেন্ত
থ যকান
বনষ্পবত্ত িয়বন। বমজথা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাবমদন মু ক্ত যপদয় আদেন। এই
অবভদোগসমূদির মদধয পুবলদের উপর িামলা, বাস যপাড়াদনা ও যবামা বনদক্ষদপর সাদর্ জবড়ত
র্াকা সি আরও নানা অবভদোগ উদেখদোগয। বকেু বকেু যক্ষদত্র যেখা োয় যে সরকার ববদরাধী
েলগুদলার জনসভা করার অবধকাদর িস্তদক্ষপ কদর এবাং ববদরাধী েলীয় নানা অনুষ্ঠান
সম্প্রচাদরর বযাপাদর সীমাবদ্ধতা আদরাপ কদর। পূববতী
থ
বেরগুদলার বযাবতক্রমস্বরূপ, কারাগাদর
র্াকা ববএনবপ যচয়ারপারসন খাদলো জয়ার মু ক্ত এবাং অবাধ ও বনরদপক্ষ বনবাচদনর
থ
োববদত
ববএনবপদক যবে কদয়কটি সমাদবে ও মানববন্ধন করার সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা বেদয়বেল সরকার।
নারী ও সাংখযালঘুদের অাংেগ্রিে : যকান আইন রাজননবতক প্র ক্রয়ায় নারী বা সাংখযালঘুদের
অাংেগ্রিদের বযাপাদর সীমাবদ্ধতা রাদখ না। বাস্তদবও নারী বা সাংখযালঘুরা নানা রাজননবতক
কমকাদন্ড
থ
অাংেগ্রিে কদর। ২০১৮ সাদলর জুলাই মাদস সাংসে সাংববধান সাংদোধন কদর নারীদের
জনয সাংসদে ৫০ টি সাংরবক্ষত আসদলর ববধান আরও ২৫ বের যববে বাড়াদনা। এই নারী সাংসে
সেসযরা বনবাবচত
থ
৩০০ সাংসে সেদসযর সরাসবর যভাদি মদনানীত িন। নারীদের জনয সাংরবক্ষত
আসনগুদলা েলগুদলার মদধয তাদের সাংসেীয় প্রবতবনবধর সাংখযার সাদর্ আনুপাবতকভাদব
ববতরে করা িয়।
অনুদেে ৪. সরকাদরর স্বেিার অভাব ও েুনীধি
েুনীবতর অবভদোগ আসদল আইন বনধাবরত
থ
কমকতথ
থ াদের দ্বারা যফৌজোবর জবরমানার বযবস্থা
কদর। বকন্তু সরকার প্রকৃতভাদব আইনটি কােকর
থ কদরবন এবাং কমকতথ
থ ারা প্রায়েই যকান রকম
সাজা োড়াই েুনীবতমূলক কমকাদন্ড
থ
বলপ্ত িন।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
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েুনীবত: েুনীবত একটি গুরুতর সমসযা বিসাদব স্থাবয়ে যপদয়দে। জুলাই মাদস েুনীবত েমন
কবমেদনর সভাপবত বদলন যে েুেদকর উপর জনগদের আস্থা কদম যগদে। কারে েুেদকর
তেন্তসমূি যকবল ক্ষুি েুনীবতর ঘিনাগুদলাদক যকন্দ্র কদর িদয় র্াদক।
েুনীবত েমন কবমেন বা েুেদকর যনতৃত্ব পোদয়ও
থ
েুনীবতর সদেি রদয়দে। জুলাই মাদস, েুেদকর
প্রাক্তন পবরচালক খেকার এনামুল ববসরদক েীষস্থানীয়
থ
পুবলে উপ-মিাপবরেেক
থ বমজানুর
রিমাণদনর সাদর্ জবড়ত েুনীবতর মামলায় ঘুদষর অবভদোদগ যগ্রপ্তার করা িদয়বেল। েুনীবত েমন
কবমেদনর এক অনুসন্ধাদন যেখা োয় বমজানুর রিমান ১৯৯৮ যর্দক ২০১৮ সাদলর মদধয ৪.৬৩
যকাটি বাাংলাদেেী িাকা উপাজথন কদরন ো প্রায় ৫৫০,০০০ মাবকথন িলাদরর সমান। এই এত বড়
অাংদকর উপাজথদনর মদধয যকবল ১.৩৩ যকাটি বাাংলাদেেী িাকা ( ১৬০,০০০ মাবকথন িলার)
এদসদে ববধ উৎস যর্দক। েুনীবতর অবভদোগ সবরদয় যনয়ার উদেযদে খেকার এনামুল ববসরদক
বমজানুর রিমান ঘুষ প্রোন কদরদেন বদল োবব কদরন। পরবতীদত এ অবভদোদগর ফলশ্রুবতদত
এনামুল ববসরদক েুেক যর্দক অপসারে করা িয় এবাং পরবতীদত যগ্রপ্তার করা িয়।
২০১৮ সাদলর আগি মাদস সাংসদে একটি আইন পাে করা িয়। এই আইন অনুোয়ী আোলত
কতৃক
থ অবভদোগ গ দনর পূদব এবাং
থ
সরকাদরর অনুমবত বযাবতত েুনীবত েমন কবমেন ( েুেক)
যকান সরকারী কমচারীদক
থ
যগ্রপ্তার করদত পারদব না। সুোসন ও স্বেতার পক্ষপাবত এবাং
প্রচারকারীরা এই ববধানটিদক অবাবিত যঘাষো কদর। তাদের মদত এই ববধানটি েুনীবতবাজ
কমকতথ
থ াদের রক্ষা করার উদেেয বযাবিার করা িদব।
সরকার তার কবমউবনটি-পুবলবে কােক্রমটি
থ
ধারাবাবিকভাদব সম্প্রসারে কদর এবাং প্রবেক্ষদের
মাধযদম বযাপক পুবলবে েুনীবত যমাকাদবলার জনয নানা পেদক্ষপ গ্রিে কদর।
অর্ননবতক
থ
উদমাচন : আইন অনুোয়ী জাতীয় সাংসে বনবাচদনর
থ
প্রদতযক প্রার্ীদক বনবাচন
থ
কবমেদনর কাদে তাদের বনজ বনজ বযা ক্তগত সম্পদের বববৃবত োবখল করদত িয়। আইদন
কমকতথ
থ াদের দ্বারা আদয়র এবাং সম্পদের পবরমাে প্রকাদের প্রদয়াজন যনই।
অনুদেে ৫. মানবাধিকারেুণ্ণ হওয়ার অধভদোগ সম্পধকযি আন্তজযাধিক ও যবসরকারী
িেদন্তর বযাপাদর সরকারী মদনাভাব
যবে কদয়কটি যেেীয় এবাং আন্তজথাবতক মানবাবধকার সাংস্থা সাধারেত বকেু সরকারী বববধবনদষধ
যমদন তেন্ত কদর এবাং মানবাবধকার সম্পবকথত ঘিনার উপর তাদের ফলাফল প্রকাে কদর।
সরকারী কমকতথ
থ াগে তাদের মতামত ও বববভন্ন সািােয সিদোগীতার বযাপাদর খুবই কম
সিদোবগতামূলক ও প্রবত ক্রয়ােীল বেল।
েবেও মানবাবধকার যগাষ্ঠীগুদলা প্রায়েই সরকাদরর তীব্র সমাদলাচনা কদর। তদব এই সমাদলাচনার
মদধযও বকেু স্ব-যসন্সরবেদপর অনুেীলন লক্ষ করা োয়। চরমপন্থীদের িুমবক এবাং ক্রমবধমান
থ
ৃ
যনতস্থানীয় রাজননবতক েল দ্বারা নাগবরক সমাদজর কােকাবরতা
থ
হ্রাস এবাং এর পবরচালনায়
বযাঘাত ঘিার বযাপাদর সরকাদরর যকৌেল সম্পদকথ পেদবক্ষকরা
থ
নানা রকম মন্তবয কদরন।
এমনবক ক্ষমতাসীন েদলর সাদর্ েুক্ত সুেীল সমাদজর সেসযরাও জনসমদক্ষ সরকাদরর
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
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নীবতমালার সমাদলাচনা করার জনয সুরক্ষা বাবিনীর কাে যর্দক যগ্রপ্তাদরর িুমবক পাওয়ার কর্া
জানায়।
সরকার মানবাবধকার সাংস্থা বঅবধকার এর তিববল ও পবরচালনার বযাপাদর সীমাবদ্ধতা আদরাপ
কদর। সরকারী কমকতথ
থ া এবাং সুরক্ষা বাবিনী কতৃক
থ নানা রকম িয়রাবনর অবভদোগ আদন
যবসরকারী মানবাবধকার সাংস্থা বঅবধকার । তাদের পবরকবল্পত অনুষ্ঠাদনর নানা কমকাদন্ড
থ
বাাঁধা
প্রোন করা এবাং বেদরর যেদষর বেদক ইোকৃত তিববদলর সীমাবদ্ধতা আনা সি নানা রকম
িয়রাবনর অবভদোগ এখাদন উদেখদোগয।
১৪ নদভম্বর স্থানীয় এক ভ্রামযমাে আোলত মযা জদেি মানবাবধকার সাংস্থা আইন ও সাবলে
যকন্দ্র (এএসদক)- যক েুই মাদসর মদধয এটির ঢাকার প্রধান কাোলয়
থ
যেদড় োওয়ার বনদেথে যেয়।
এোড়া আবাবসক এলাকায় বাবে জযক কােক্রম
থ
পবরচালনা আইনত বনষদ্ধ। এ আইন লঙ্ঘন
করার োদয় মযা জদেি মানবাবধকার সাংস্থাটিদক ২০০,০০০ বাাংলাদেেী িাকা বা ২,৪০০ মাবকথন
িলার জবরমানা কদর। আইন ও সাবলে যকন্দ্র (এএসদক)- এর বনবািী
থ পবরচালক বেপা িাবফজা
আদেেটিদক অনবধ” বদল অবভবিত কদরন। বতবন সাাংবাবেকদের অবভবিত কদরন যে সাংস্থাটির
অপরাদধর জনয আনা অবভদোগ খণ্ডদনর জনয আইন ও সাবলে যকন্দ্র (এএসদক) ববষয়টি
আোলদত যপ্ররে করদব। বেপা িাবফজা আরও বদলন যে সরকাদরর গৃিীত পেদক্ষপসমূি
মানবাবধকার সাংস্থাগুদলার কােক্রম
থ
সাংকুবচত করদব”।
সরকাদরর বনদেথেনা অনুোয়ী ধমীয় সাংস্থাগুদলা সি সকল যবসরকারী সাংস্থা (এন জও) সমূি
সমাজ কলযাে মন্ত্রোলদয় বনববন্ধত র্াকদত িদব। ধমীয় ববষয়, মানবাবধকার, আবেবাসী সম্প্রোয়,
এল জববটিআই সম্প্রোয়, যরাবিঙ্গা েরোর্ী বা শ্রবমক অবধকার উভদয়র মদতা সাংদবেনেীল
ববষয় বা যগাষ্ঠীগুদলা বনদয় কাজ করা স্থানীয় এবাং আন্তজথাবতক যবসরকারী সাংস্থা (এন জও)
গুদলা আনুষ্ঠাবনক এবাং অনানুষ্ঠাবনক উভয় ধরদের সরকারী বববধবনদষদধর মুদখামুবখ িদয়দে।
যগাদয়ো সাংস্থাগুদলা তাদের তোরবক কদর কদর বদল বকেু বকেু যগাষ্ঠী বা সাংস্থা োবব কদর।
সরকার কখনও কখনও আন্তজথাবতক এন জও গুদলার প্রকদল্পর বনবন্ধদন বাাঁধা সৃটষ্ট কদর বা
অনুদমােদনর সময়কাল বপবেদয় যেয়। অর্বা নানা রকম বনদষধাজ্ঞা আদরাপসি বভসা
প্রতযাখযাদনর মাধযদম বাধযতামূলক ববলদম্বর সৃটষ্ট কদর। এ সকল কারদে সাংস্থাগুদলার পবরচালনা
কােক্রম
থ
সীবমত আকার লাভ কদর।
২০১৭ সাদলর আগি মাদস যরাবিঙ্গা জনদগাষ্ঠী যেদে প্রদবদের ফদল অসাংখয যবসরকারী সাংস্থা
বা এন জও যেদে প্রদবে কদরদে। ২৫ যে আগি যরাবিঙ্গা সঙ্কদির েুই বের পূবতথর কারদে যবে
কদয়কটি যবসরকারী সাংস্থা োবন্তপূে সমাদবদের
থ
আদয়াজন কদর। পরবতীদত সরকাদরর
যবসরকারী সাংস্থা ববষয়ক েপ্তর কক্সবাজাদরর কদয়কটি এন জওর উপর বববধবনদষধ ও
সাসদপনেন আদরাপ কদর ( অনুদেে ২.খ. িষ্টবয) । সরকার এই সমস্ত এন জও গুদলার নাম
জনসম্মুদখ অর্বা গেমাধযদম প্রকাে কদরবন।
২০১৬ সাদলর ববদেেী অনুোন (যস্বোদসবী ক্রয়াকলাপ ) বযাবস্থাপনা আইদনর মাধযদম
যবসরকারী সাংস্থা বা এন জও বা সরকারী কমকতথ
থ াদের দ্বারা ববদেেী তিববল প্রাবপ্তর উপর
বববধবনদষধ আদরাপ করা িয়। এোড়াও এ আইন সাংববধান বা সাাংববধাবনক প্রবতষ্ঠানগুদলার ( ো
বববভন্ন রাজননবতক যনতা ও সরকারী প্রবতষ্ঠান) সম্পদকথ যকান এন জও অবমাননাকর মন্তবয
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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করদল তার ো স্তর ববধান রাদখ।
জাবতসাংঘ বা অনযানয আন্তজথাবতক সাংস্থা : জাবতসাংদঘর একটি কােবনব
থ ািী
থ েল বলপূবক
থ গুদমর
বযাপাদর তোরবক করার উদেযদে যেদে আসার অনুমবত চাইদল সরকাদরর পক্ষ যর্দক যকান
প্রকার সাড়া পাওয়া োয় বন। বাাংলাদেদে জাবতসাংদঘর আবাবসক সমিয়দকর কাোলয়
থ
যর্দক
বাাংলাদেদে তেন্ত করার উদেযদে জাবতসাংদঘর তেন্তকারীদের জনয প্রায় ১৫ টি আদবেন ঝু বলদয়
রাখার অবভদোগ করা িয়। এর মদধয ববচার ববিভূ ত
থ , সাংবক্ষপ্ত ববচার বা বনববচাদর
থ
ফাাঁবস সম্পবকথত
ববদেষ েূত; োবন্তপূে সভাথ
সমাদবে এবাং সবমবতর স্বাধীনতার অবধকার সম্পবকথত ববদেষ েূত ;
এবাং সন্ত্রাসবাদের ববরুদদ্ধ লড়াইদয়র যক্ষদত্র মানবাবধকার এবাং যমৌবলক স্বাধীনতার প্রচার ও
সুরক্ষা সম্পবকথত ববদেষ েূত উদেখদোগয।
সরকারী মানবাবধকার সাংস্থাসমূি: জাতীয় মানবাবধকার কবমেদনর (এনএইচআরবস) পাাঁচটি
সম্মানসূচক পে সি সাত জন সেসয রদয়দে। মবিলা ও বেশু ববষয়ক মন্ত্রোলদয়র প্রাক্তন
বসবনয়র সবচব নাবসমা যবগমদক যসদেম্বর মাদস জাতীয় মানবাবধকার কবমেদনর
(এনএইচআরবস) যচয়ারমযান বনেুক্ত করা িয়। এই বনদয়াদগর বসদ্ধান্ত নাগবরক সমাদজ তীব্র
সমাদলাচনার সূচনা কদর। নাগবরক সমাজ সরকাদরর এই বাোই প্র ক্রয়াদক প্রশ্নববদ্ধ কদর এবাং
কবমেদনর কােকাবরতা
থ
ও স্বতন্ত্রতা বনদয় ববস্তর সমাদলাচনা কদর, কারে কবমেদনর সকল
সেসযই বেল সরকারী আমলা। জাতীয় মানবাবধকার কবমেদনর (এনএইচআরবস) প্রার্বমক
কােক্রম
থ
িল মানবাবধকার লঙ্ঘদনর ঘিনাগুদলা তেন্ত করা, আইনী ববষময বনরসন করা,
জনগেদক মানবাবধকার সম্পদকথ অবভবিত করা এবাং মানবাবধকার সম্পবকথত গুরুত্বপূে থ
ববষয়গুদলাদত সরকারদক পরামে যেওয়া।
থ
অনুদেে ৬. ববষময, সামাক্তজক ধনোিন
য
এবাং মানবপারার
নারী
ধষেথ ও পাবরবাবরক সবিাংসতা : আইদন পুরুদষর দ্বারা যেৌন বনোতদনর
থ
মাধযদম েী বা অনয
নারীদক ধষেথ করা বনবষদ্ধ। তদব এদক্ষদত্র নারীর বয়স ১৩ বেদরর যববে িদল আইন অনুণোয়ী
বববাবিক ধষদের
থ
ববষয়টি অগ্রািয িদব। ধষেকারীদক
থ
োবজ্জীবন কারােণ্ড বা মৃতযেদণ্ডর মত
কদ ার ো স্ত যেওয়া িদত পাদর।
ববশ্বাসদোগয মানবাবধকার সাংস্থাগুদলা সম্মত িয় যে বেদরর প্রর্মাদধ ধষ
থ দের
থ
মামলা
উদদ্বগজনক িাদর বৃ দ্ধ পায়। এএসদক, বিউমযান রাইিস সাদপািথ যসাসাইটি এবাং বাাংলাদেে
মবিলা পবরষে (ববএমবপ) জানায় যে জানুয়াবর যর্দক জুন মাদসর মদধয প্রায় ৬৩০--৭৩৮ জন
নারী ধষদের
থ
স্বীকার িদয়দে। এই বচত্রটি আদগর বেদরর একই সময়সীমার বচদত্রর যচদয়
তু লনামূলক অদনক যববে। তু লনা করদল যেখা োয়, বাাংলাদেে মবিলা পবরষে (ববএমবপ)- এর
প্রবতদবেন অনুোয়ী ২০১৮ সাদল যমাি ৯৪২ জন নারী ধবষতথ িদয়বেল।
যোষী োড় যপদয় োয় এমন নানা রকম যেৌন সবিাংসতার খবর পাওয়া োয়। আগি মাদস কতথদবয
অবদিলা এবাং এক মবিলাদক আিক ও গেধষদের
থ
অবভদোদগ খুলনা কতৃপ
থ ক্ষ খুলনার সরকারী
যরলওদয় র্ানার ভারপ্রাপ্ত কমকতথ
থ া (ওবস) সি েুজন পুবলে কমকতথ
থ াদক অপসারে কদর। মবিলার
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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পবরবাদরর তর্য অনুসাদর, তাদক খুলনার ফুলতলা যরলওদয় যিেদন যরলওদয় পুবলে একটি
যট্রদনর অভযন্তদর আিক কদর এবাং পরবতীদত মবিলাটিদক একটি পুবলে আবাবসক ভবদন বনদয়
োওয়া িয়। মবিলাটির পবরবাদরর ভাদষয, খুলনা যরলওদয় র্ানার ভারপ্রাপ্ত কমকতথ
থ া (ওবস) এবাং
আরও চারজন পুবলে সেসয তাদক যসখাদন ধষেথ কদর। মবিলাটির পবরবার তার আিদকর
ববষয়টি জানদত যপদর র্ানায় বগদয়বেল। যসখাদন পুবলে তার মু ক্তর জনয ১.৫ লক্ষ বাাংলাদেেী
িাকা ( ১, ৮০০ মাবকথন িলার) োবী কদর। পুবলে মবিলাটির ববরুদদ্ধ প্রর্দম যমাবাইল যফান চুবরর
অবভদোগ আদন এবাং পরবতীদত তার ববরুদদ্ধ মােকাে ক্তর অবভদোগ আনা িয়। জনসমদক্ষ এ
বযাপার জানাজাবন িদল বযাপক সমাদলাচনার চাদপ পুবলে কতৃপ
থ ক্ষ ওবসর ববরূদদ্ধ িচথার এন্ড
কাদিাবিয়াল যির্ ( প্রবতদরাধ) আইদন মামলা কদর।
মানবাবধকার পেদবক্ষেকারীদের
থ
মদত, আইনজীবব যসবা, সামা জক কলঙ্ক এবাং সাক্ষী যপে
করার আইবন প্রদয়াজনীয়তাসি আরও নানা িয়রাবনর আেঙ্কার কারদে অদনক ক্ষবতগ্রস্থ বয ক্ত
ধষদের
থ
খবর যেয় না। ধষদের
থ
প্রমাদের জনয যমবিদকল সাটিথ বফদকি প্রেেনথ করদত িয়।
এোড়াও ধষদের
থ
বেকার বযা ক্তর উপর সকল যবাঝা চাপাদনা িয়।

২০১৮ সাদলর এবপ্রদল উচ্চ আোলত ধষেথ মামলা পবরচালনা করার জনয আইনেৃঙ্খলা বাবিনীর
সেসযগেসি অনযানযদের উদেযদে ১৬ েফা বনদেথবেকা প্রকাে কদর। ধষেথ মামলার
বলবপবদ্ধকরে প্র ক্রয়ার ববলদম্বর অবভদোদগর পদর ২০১৫ সাদলর বরি আদবেদনর জবাদব এই
বনদেথ েনাসমূি এদসদে। বনদেথবেকা অনুসাদর, যেদকান র্ানার ওবস অবেযই ঘিনার স্থান কাল
বনববদেদষ
থ
ধষেথ বা যেৌন বনোতদনর
থ
সাদর্ সম্পবকথত যে যকান ধরদের তর্য যরকিথ করদব। ধষেথ
বা যেৌন বনোতদনর
থ
ঘিনার খবর পাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মদধয রাসায়বনক পরীক্ষা ও বিএনএ পরীক্ষা
সম্পন্ন করদত িদব। িাইদকাদিথ র বনদেথবেকাগুদলাদত আরও বলা িদয়দে যে প্রদতযক র্ানায়
অবেযই কতথবযরত কমকতথ
থ ার মাধযদম মামলার বলবপবদ্ধকরদের সময় ধষেথ বা যেৌন বনপীড়দনর
বেকার নারীদের জনয একজন মবিলা পুবলে অবফসার উপবস্থত র্াকা বাধযতামূলক। আইনজীবব,
সমাজদসবক, সুরক্ষা কমকতথ
থ া বা ক্ষবতগ্রস্ত বযা ক্তর কাদে উপেুক্ত মদন িয় এমন অনয যে
কাউদক তার বক্তবয বলবপবদ্ধ করার সময় উপবস্থত র্াকা েরকার। প্রবতবন্ধী ভুক্তদভাগীদের
প্রদয়াজদন সরকারী বযাখযামূলক বা অনুবাে পবরদষবা সরবরাি করা উবচত। এোড়াও প্রদয়াজদন
তেন্তকারী অবফসারদক একজন মবিলা পুবলে অবফসাদরর সিায়তায় ভুক্তদভাগীদক যমবিদকল
পরীক্ষা করাদনার জনয বনদয় যেদত িদব।
অনযানয ক্ষবতকারক ঐবতিযগত অনুেীলনসমূি: যেৌতু ক োবব বনবষদ্ধ করার সাম্প্রবতক আইনী
পবরবতথন সদেও বকেু গেমাধযম এবাং যবসরকারী সাংস্থা (এন জও) নারীদের উপর যেৌতু ক
সম্পবকথত ববদরাদধর সাদর্ সম্পবকথত সবিাংসতার কর্া জাবনদয়দে। েষ্টতই ১৯৮০ সাদলর যেৌতু ক
বনবষদ্ধকরে আইদনর অপবযবিার বন্ধ করার জনয সাংসদে ২০১৮ সাদল যেৌতু ক বনবষদ্ধকরে
আইন নতু নভাদব গৃিীত িয়। এই আইন অনুোয়ী, যেৌতু ক োবব বা োন উভয়দয়র জনয সদবাচ্চ
থ
পাাঁচ বেদরর কারােণ্ড, ৫০,০০০ বাাংলাদেেী িাকা (৫৯০ মাবকথন িলার) জবরমানা জাবর করা িয়।
১১ ই যসদেম্বর যোভা রাজমবন যিাসনা নামক এক নারী তার স্বামীর যেৌতু ক সম্পবকথত চলমান
মারধদরর ফদল মৃতুয বরে কদরন। একজন রাজননবতক যনতার যমদয় যিাসনা এবাং তার পবরবার
োবব কদর যে যেৌতু দকর োববদত তার স্বামী তাদক বনয়বমত মারধর করত। তার েরীদর একাবধক
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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আঘাদতর বচি পাওয়া যগদলও, বচবকৎসকরা তার ঘিনাটিদক আত্মিতযা বিদসদব যঘাষো
বেদয়বেল। এ বযাপাদর মানবাবধকার সম্পবকথত উবকলগে তীব্রভাদব প্রশ্নববদ্ধ িদয়দেন। যেষ পেন্ত
থ
যোভা রাজমবন যিাসনার মৃতুযর অবভদোদগ তার স্বামীদক যগ্রপ্তার করা িয়।
সুবপ্রম যকাদিথ র আবপল ববভাদগর একটি রায় যকবল ধমীয় ববষয় বনষ্পবত্ত করার জনয ফদতায়া
(ধমীয় বনদেথে) বযবিাদরর অনুমবত যেয়; ফদতায়া অনুোয়ী ো স্তর ববধানদক নযায়সঙ্গত করার
আিবান করা োদব না এবাং ফদতায়া কখনই ধমবনরদপক্ষ
থ
আইনদকও বাবতল কদর বেদত পাদর
না। ইসলামী ঐবতিয যমাতাদবক যকবল মাত্র যে সকল ধমীয় প ণ্ডতদের ইসলামী আইদন েদর্ষ্ট
েক্ষতা রদয়দে তারাই শুধুমাত্র ফদতায়া যঘাষো করদত পাদর। এই বববধবনদষধ র্াকা সদেও গ্রাদমর
ধমীয় যনতারা মাদঝ মদধয এই জাতীয় যঘাষো বেদয় র্াদকন। এ জাতীয় যঘাষোর ফদল বনবতক
সীমালঙ্ঘদনর জনয প্রায়েই নারীদের ববরুদদ্ধ ববচারববিভূ ত
থ ো স্ত আদরাপ করা িয়।
নারীদের ববরুদদ্ধ এ ধরদের আইন ববিভূ ত
থ ো স্তর ঘিনাসমূি মাদঝ মাদঝ ধমীয় যনতাদের যেয়া
ফদতায়ার কারদে ঘদি র্াদক। ো স্তর ঘিনাসমূদির মদধয যবত্রাঘাত, মারধর এবাং অনযানয ধরদের
োরীবরক সবিাংসতা অন্তভুক্ত
থ ।
িামলাকারীরা ভুক্তদভাগীদের মুদখ অযাবসি বনদক্ষপ কদর ববকৃত এবাং প্রায়েই অন্ধ কদর যেয়।
নারীরাই সাধারেত এ ধরদের ঘিনার বেকার িদয় র্াদক। অযাবসি িামলার ঘিনাসমূি প্রায়েই
যকান নারীর ববদয়র প্রস্তাব গ্রিদে অস্বীকৃবত বা জবম-জমা সাংক্রান্ত ববদরাদধর সাদর্ সম্পবকথত
কারদে ঘদি র্াদক।
যেৌন িয়রাবন: েবেও ২০০৯ সাদলর উচ্চ আোলদতর বনদেথ েনার মাধযদম যেৌন িয়রাবন বনবষদ্ধ
করা িদয়দে। তবুও একাবধক যবসরকারী সাংস্থা (এন জও) অনুসাদর এ ধরদের িয়রাবন, ো
"ইভটি জাং" নাদম পবরবচত অবযািত রদয়দে।
২৭ যে মাচথ, নুসরত জািান রাবফ অবভদোগ আদন যে তার মািাসার (ইসলাবমক ববেযালদয়র)
অধযক্ষ তাদক অবফদস যিদক বনদয় অনুপেুক্তভাদব োবররীক েে কদর।
থ
নুসরাত তার
পবরবারদক সাদর্ বনদয় র্ানায় যসই মািাসা অধযদক্ষর ববরুদদ্ধ যেৌন িয়রাবনর অবভদোগ োদয়র
কদর। োবয়ত্বরত কমকতথ
থ া সাক্ষাৎকারটি সম্পূে বচত্রাবয়ত
থ
কদরন এবাং পরবতীদত ববস্তর আকাদর
অনলাইন সামা জক যোগাদোগ মাধযমগুদলায় েবড়দয় যেন। এরপর পুবলে যসই যোষী
অধযক্ষদক যগ্রপ্তার কদর। একটি পুবলে প্রবতদবেদন বলা িদয়দে, আিককাদল অধযক্ষ তার
অনুগত োত্রদের দ্বারা নুসরাদতর পবরবারদক তার ববরুদদ্ধ করা অবভদোগ প্রতযািার করার জনয
চাপ যেয় এবাং অবভদোগ প্রতযািার না করা িদল নুসরতদক িতযার িুমবক পেন্ত
থ যেয়া িয়। ৬ই
এবপ্রল, নুসরাদতর বক্তবয অনুসাদর, তাদক একটি ভবদনর োদে প্রলুি করার যচষ্টা করা িয়,
যেখাদন যবারকায় েদ্মদবেী পুরুষ বেক্ষার্ীরা আবার মামলাটি প্রতযািাদরর জনয তাদক চাপ যেয়।
েখন যস অবভদোগ প্রতযািার করদত অস্বীকার কদর, তখন তারা নুসরাতদক যজার কদর ধদর
যবাঁদধ আিদক রাদখ এবাং পরবতীদত তার গাদয় যকদরাবসন বেদয় আগুন ধবরদয় যেয়। বতবন
বাাঁচদবন না এই ভদয় িাসপাতাদল োওয়ার পদর্ নুসরত তার ভাইদয়র যমাবাইল যফাদন ঘিনার
একটি বববৃবত যরকিথ কদর োন। বববৃবতদত মািাসার োত্র বিসাদব তার আক্রমেকারীদের বচবিত
কদরন নুসরাত। ১০ই এবপ্রল নুসরত তার জখদমর কারদে মৃতুয বরে কদরন। তার মৃতুযর পদর
কতৃপ
থ ক্ষ মািাসার অধযক্ষসি ১৬ জনদক নুসরাদতর মৃতুযর অবভদোদগ অবভেুক্ত কদর। ২৪ যে
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
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অদটাবর, যফনী মবিলা ও বেশু বনোতন
থ
েমন ট্রাইবুযনাল যোষী সাবযস্ত ১৬ জনদক মৃতুযেদণ্ডর
আদেে যেয়। একজন েীষস্থানীয়
থ
মানবাবধকার কমী এই রায়দক স্বাগত জানান তদব বতবন এ
রায়দক অদনকিা ঝাপসা রায় বিদসদব অবভবিত কদরন। বতবন মদন কদরন ট্রাইবুযনাদলর উবচত
অপরাধীদের জবড়ত িওয়ার তীব্রতার বভবত্তদত তাদের স্বতন্ত্রভাদব ো স্ত যেওয়া উবচত বেল।
জনসাংখযা বনয়ন্ত্রদে জবরে স্ত : যজারপূবক
থ গভথবনয়ন্ত্রে বা জনসাংখযা বনয়ন্ত্রদের যকান খবর
পাওয়া োয় বন।
ববষময: সাংববধান আইদন সমান সুরক্ষার অবধকার সি নারী- পুরুষ বনববদেদষ
থ
সকল নাগবরকদক
আইদনর যচাদখ সমান যঘাষো কদর। এটি "রাষ্ট্র ও জনজীবদনর সবদক্ষদত্র"
থ
নারী ও পুরুদষর
সমান অবধকারদক েষ্টভাদব স্বীকৃবত যেয়। মানবাবধকার সাংবিষ্ট যবসরকারী সাংস্থা বা এন জও
গুদলার মদত, সরকার সবো
থ সাংববধান অনুোয়ী বলঙ্গ সমতা সম্পবকথত আইন প্রকৃতভাদব কােকর
থ
কদর না। নারীরা পবরবার, সম্পবত্ত এবাং উত্তরাবধকাদরর বযাপাদর আইনানুোয়ী পুরুদষর মদতা
একই আইনী অবস্থান এবাং অবধকার যভাগ করদত পাদর না। ঐবতিযবািী ইসলামী উত্তরাবধকার
আইদনর অধীদন নারীরা সম্পবত্তর যক্ষদত্র পুরুদষর অদধক
থ অাংে পায়। বিেু উত্তরাবধকার
আইদনর অধীদন ববধবা নারীর স্বামীর সম্পবত্ত তার জীবেোয় সীমাবদ্ধ এবাং তার মৃতুযর পদর
পুরুষ উত্তরাবধকারীদের কাদে তা প্রতযাববতথত িয়।
ধশশু
জম বনবন্ধন: েবে যকান বযা ক্তর বাবা-মা বাাংলাদেেী নাগবরক িন তদব যস বয ক্ত জমসূদত্র
বাাংলাদেদের নাগবরক িদব। েবে বপতামাতার জাতীয়তার পবরচয় অজানা র্াদক এবাং বাচ্চাটি
বাাংলাদেদের ভূ খদণ্ড জমগ্রিে কদর, অর্বা তাদের বপতৃপুরুষ বা বপতামিীরা েবে যেদের যকান
অিদল জমগ্রিে কদর র্াদক তদব যস জমসূদত্র বাাংলাদেেী নাগবরক িদব। সরকার কক্সবাজাদর
জম যনওয়া যরাবিঙ্গা েরোর্ীদের যক্ষদত্র জমবনবন্ধন প্র ক্রয়া স্থবগত রাদখ। েবে যকান বয ক্ত
পূবপু
থ রুদষর মাধযদম নাগবরকদত্বর জনয যোগয িন, তদব তার বপতা বা োোদক অবেযই ১৯৭১
সাল বা তার পরবতী সমদয় এই অিদলর স্থায়ী বাবসো িদত িদব। জাতীয় পবরচয়পত্র বা
পাসদপািথ যপদত জম বনবন্ধদনর প্রদয়াজন িয়।
বেক্ষা: আইন অনুসাদর অষ্টম যশ্রবে পেন্ত
থ বেক্ষা বাধযতামূলক ও ববনামূদলয প্রোন করার ববধান
রদয়দে। সরকার েেম যশ্রবের পেন্ত
থ যমদয়দের িাদস রাখদত অবভভাবকদের ভতু বথ কর বযাবস্থা
কদর। ববনামূদলয িাস িওয়া সদেও বেক্ষকদের যবতন, বই এবাং ইউবনফদমরথ খরচ অদনক
পবরবাদরর জনযই বযায়বিুল িদয় োাঁড়ায়। বেক্ষার সুদোগ বাড়াদত সরকার লক্ষ লক্ষ পা যাপুস্তক
ববনামূদলয ববতরে কদর। প্রার্বমক ববেযালদয় তালকাভু ক্তর যক্ষদত্র বলঙ্গ সমতা লক্ষয করা োয়।
বকন্তু মাধযবমক পোদয়
থ বগদয় যমদয়দের যর্দক যেদলরা যববে সাংখযায় র্াদক। অদনক যমদয়রাই
মাধযবমক সম্পন্ন করদত পাদর না। বালয বববাি ও যজারপূবক
থ বববাি মাধযবমক ববেযালয় যর্দক
যমদয়দের সদর োওয়ার অনযতম কারে।
বেশু বনোতন:
থ
যেৌন বনোতন,
থ
োরীবরক ও অবমাননাকর ো স্ত, বেশু পবরতযাগ, অপিরে এবাং
ু
পাচারসি বি ধরদের বেশু বনোতদনর
থ
ববষয়গুদলা গুরুতর ও বযাপকভাদব অবযািত রদয়দে।
বেশুরা সকল যক্ষদত্র বনোতদনর
থ
বেকার িয়: বাবড়, এলাকা, স্কুল, আবাবসক প্রবতষ্ঠান, কমদক্ষত্র,
থ
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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ইতযাবে। আইদন বেশু বনোতন
থ
ও অবদিলা বনবষদ্ধ করা িদয়দে। যকউ এ আইন অমানয করদল
পাাঁচ বের পেন্ত
থ কারােন্ড বা এক লাখ বাাংলাদেেী িাকা( ১,১৮০ মাবকথন িলার) জবরমানা বা
উভয় ে স্তই প্রোন করা িদব। বাাংলাদেে বেশু অবধকার যফারাদমর (ববএসএএফ) মদত, আইনটি
পুদরাপুবর ভাদব বাস্তবাবয়ত িয়বন এবাং অনযানয অদনক যফৌজোবর মামলার মদতা বকদোর
মামলাসমূিও প্রায়েই ববচার ববভাদগ ববচার ববিীনভাদব পদড় র্াদক। ২০১৬ সাদল সরকার
ইউবনদসদফর সিায়তায়, চাইর্ল্ যিল্পলাইন -- ১০৯৮” চালু কদর। এ ববনামূদলয যিবলদফান
পবরদষবার সািাদেয বেশুদের সবিাংসতা, বনোতন
থ
এবাং যোষেমূলক কমকান্ডসমূ
থ
ি যরাধ করার
প্রদচষ্টা করা িয়। সমাজকলযাে মন্ত্রোলদয়র অধীদন সমাজদসবা অবধেফতর চাইর্ল্ যিল্পলাইন”
িিলাইনটি পবরচালনা কদর। এই িিলাইদন যেদের যেদকান জায়গা যর্দক যোগাদোগ করা োয়
এবাং এই িিলাইন বেদর গদড় প্রায় ৮০,০০০ কল পায়। িিলাইন যকন্দ্রটি উদ্ধারকাে, থ সুপাবরে
এবাং কাউদন্সবলাংদয়র মদতা পবরদষবা সরবরাি কদর।
জুলাই মাদস ববএসএএফ বেদরর প্রর্মাদধ বেশু
থ
ধষদের
থ
প্রায় ৫০০ টি ঘিনার উদেখ কদর একটি
প্রবতদবেন প্রকাে কদর। এ প্রবতদবেন অনুোয়ী বেশু ধষদের
থ
সাংখযা ২০১৮ সাদলর তু লনায় প্রায়
৪১ েতাাংে বৃ দ্ধ যপদয়দে। প্রবতদবেদন বলা িয় যে ধষদের
থ
বেকার বেশুদের মদধয েুই বেদরর
কম বয়সী বেশুদের সাংখযাই যববে। প্রবতদবেনটিদত ধষেথ বৃ দ্ধর কারে বিসাদব যেদের আইন
েৃঙ্খলা পবরবস্থবতর অবনবত ও বযর্তার
থ
ববষয়টি উদেখদোগয।
পুদরা বের ধদর ইসলামী মািাসাগুদলাদত বেক্ষক এবাং বয়স্ক োত্রদের িাদত যেৌন বনোতদনর
থ
স্বীকার এমন প্রাক্তন বেক্ষার্ীরা একাবধক অবভদোদগর মাধযদম বনোতদনর
থ
ববস্তাবরত বববরে যেয়।
এএফবপ – এর এক প্রবতদবেন অনুসাদর, জুলাই মাদস কমপদক্ষ পাাঁচটি মািাসা বেক্ষকদক
তাদের তোবধাদন র্াকা যেদল-যমদয়দের ধষদের
থ
অবভদোদগ যগ্রপ্তার করা িয়। একটি উোিরদে
যেখা োয়, প্রবীে বেক্ষার্ীদের কদয়কজনদক ১১ বের বয়সী এক এবতম বেশুদক ধষেথ ও
বেরদেে করার োদয় যগ্রপ্তার করা িয়। ববএসএএফ মন্তবয কদর যে এ ধরদের অপরাদধর
ববষয়গুদলা পূদব সাংদবেনেীলতার
থ
কারদে প্রকাবেত িয়বন। তদব এ ধরদের অপরাধগুদলার
সাংখযা বেল বযাপক। অদনক যোি যোি স্কুদল বেক্ষকদের সাংখযা কম এবাং যকান পবরচালনা
কবমটি দ্বারা তোরবক করা িয় না।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোলদয় একটি পেদবক্ষে
থ
সাংস্থা প্রবতষ্ঠা সি নানা অগ্রগবত িওয়া সদেও বেশু পাচার
এবাং পাচার িদত রক্ষা পাওয়া বেশুদের অপোপ্ত
থ েত্ন ও সুরক্ষা একটি বড় সমসযা বিদসদব রদয়
যগদে। কমদক্ষদত্র
থ
বেশুশ্রম ও বনোতন
থ
যববেরভাগ যক্ষদত্র অনানুষ্ঠাবনক ভাদব
বনবেথষ্ট বকেু বেদল্প বড় সমসযা বিদসদব রদয় যগদে। এোড়াও বেশু গৃিকমীরা তাদের অনানুষ্ঠাবনক
কমদক্ষদত্র
থ
সব ধরদের অপবযবিাদরর বেকার িয়।
বালযবববাি এবাং যজারপূবক
থ বববাি: বববাদির ববধ বয়স নারীদের জনয ১৮ বের এবাং পুরুষদের
জনয ২১ বের। ২০১৭ সাদলর একটি আইদন "ববদেষ পবরবস্থবতদত" যে যকান বয়দস নারী এবাং
পুরুষদের বববাদির ববধান অন্তভুক্ত
থ করা িয়। এ আইদনর বযাপাদর বেশু অবধকার সাংস্থা,
মানবাবধকার সাংস্থাসমূি এবাং উন্নয়দনর অাংেীোবরদের উত্থাবপত সুপাবরেগুদলা সরকার এখনও
কােকর
থ কদরবন। ২০১৭ সাদল উচ্চ আোলত রায় যেয় যে, বাাংলাদেে জাতীয় মবিলা আইনজীবী
সবমবতর োদয়র করা একটি বরি আদবেদনর জবাদব নাবাবলকাদক বববাদির অনুমবত যেওয়ার
ববধান যকন অনবধ যঘাষো করা উবচত নয় তা সরকাদরর বযাখযা করা উবচত। বাাংলাদেে জাতীয়
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
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মবিলা আইনজীবী সবমবত তাদের আদবেদন েু ক্ত যেয় যে মুসবলম পাবরবাবরক আইন বববািদক
একটি "চু ক্ত" বিসাদব বেনা
থ কদর এবাং নাবাবলকা যকান চু ক্তর অাংে িদত পাদর না।
সরকারী তর্য অনুসাদর, ২০১১ সাদল প্রায় ৫২ েতাাংে যমদয় বালযবববাদির বেকার িয়।
ইউবনদসদফর ২০১৮ সাদলর প্রবতদবেদন এই পবরসাংখযানটি যবদড় আনুমাবনক ৫৯ েতাাংদে বগদয়
োাঁবড়দয়দে।
বালয ও যজারপূবক
থ বববাি হ্রাস করার উদেযদে সরকার যমদয়দের স্কুল বযদয়র জনয বাধযতামূলক
পিম-যশ্রবের স্তর োবড়দয় উপদরর স্তরগুদলাদতও উপবৃবত্ত প্রোন কােক্রম
থ
শুরু কদর।
বপতামাতাদের ১৮ বেদরর পূদব কনযাদের
থ
বববাি না যেওয়ার গুরুত্ব যেখাদনার জনয সরকার এবাং
যবসরকারী সাংস্থাসমূি বববভন্ন রকদমর ওয়াকথেপ এবাং পাববলক ইদভন্ট পবরচালনা কদর।
বেশুদের যেৌন যোষে: বেশুদের যেৌন যোষদের ো স্ত বিদসদব ১০ বের যর্দক োবজ্জীবন পেন্ত
থ
কারােদণ্ডর বযাবস্থা রদয়দে। বেশু পদনাগ্রাবফ
থ
এবাং এ জাতীয় সামগ্রীর ববক্রয় বা ববতরে
সম্পূেভাদব
থ
বনবষদ্ধ। জুন মাদস যিদর যিস যিামস-যনোরলযান্ডস নামক একটি যবসরকারী
সাংস্থার প্রকাবেত প্রবতদবেদন বলা িদয়দে যে পর্বেশুরা যেৌন যোষদের যক্ষদত্র সবদচদয় যববে
ঝুাঁ বকর মদধয আদে। তদব সামা জক ও আবর্ক
থ সিায়তার অভাব এবাং েীঘ এক
থ
অপরাধী ববচার
বযবস্থার কারদে পর্বেশুদের যোষদের আইনী প্রবতকার খুবই কম। প্রবতদবেনটিদত বলা িয় যে
েবেও সরকার "বাবে জযক যেৌন যোষদের ববরুদদ্ধ লড়াই করার জনয প্রদয়াজনীয় আইনী এবাং
প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থা গ্রিে কদরদে। তবুও বেশুদের নযায়ববচার প্রবপ্তর যক্ষদত্র একাবধক চযাদলদঞ্জর
মুদখামুবখ িদত িদে।" প্রবতদবেদন যেখা যগদে যে ঢাকার রাস্তায় বসবাসরত প্রায় ৭৫ েতাাংে
যমদয় বেশু যেৌন যোষদের ঝুাঁ বকদত রদয়দে। পবততালদয় কমরত
থ অপ্রাপ্ত বয়স্ক যমদয়রা তাদের
বয়স ১৮ বেদরর যববে উদেখ কদর যনািারীসি প্রোংসাপত্র বতবর করদত সক্ষম িদয়বেল।
এোড়াও বকেু যবসরকারী সাংস্থা বা এন জও োবব কদর যে েুনীবতগ্রস্থ সরকার এবাং আইন
প্রদয়াগকারী কমকতথ
থ ারা এই ধরদের চচথাদক তাদের বনদজদের উদেযেয িাবসদলর জনয প্রশ্রয়
বেদে। যম মাদস মানব পাচারকারীরা ২৩ জন বকদোরী যরাবিঙ্গা যমদয়দক েরোর্ী বেববর যর্দক
ঢাকায় পাচার কদর (অনুদেে ২.চ. িষ্টবয ) । পুবলে অনুমান কদর যে বকদোরী যমদয়রা
যজারপূবক
থ পবততাবৃবত্তর বেকার িদে।
বাস্তুচুযত বেশুসমূি: অনুদেে ২. ঘ. িষ্টবয ।
আন্তজথাবতক বেশু অপিরে: যেেটি আন্তজথাবতক বেশু অপিরদের নাগবরক বেক বেদয় ১৯৮০
সাদল িাগ কনদভনেদনর যকানও অাংে বা পক্ষ নয়। আন্তজথাবতক পযাদরন্টাল বেশু অপিরে
সম্পবকথত পররাষ্ট্র অবধেপ্তদরর বাবষক
থ প্রবতদবেনটি এখাদন যেখুন

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-ChildAbduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html.
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ইহভধেধবদেষ
যেদে যকান ইিুবে সম্প্রোয় বেল না। তদব রাজনীবতববে এবাং ইমামগে তাদের বনবাচনী
থ
এলাকা
ু
যর্দক সমর্নথ লাদভর উদেযদে বববভন্ন রকম ইিবেববদেষী বক্তবয বযবিার কদর বদল জানা যগদে।

মানবপারার
মানবপাচাদরর বযাপাদর পররাষ্ট্র অবধেপ্তদরর প্রদবেনটি এখাদন যেখুন

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.
প্রধিবন্ধী
আইন প্রবতবন্ধীদের বযাপাদর যকান প্রকার ববষময কদর না। প্রবতববন্ধ বযা ক্তরও সমান ভাদব
স্বাধীনতা ও বেক্ষা- বচবকৎসাসি নানা অবধকার আদে। সরকার প্রবতবন্ধীদের বযাপাদর এ সকল
ববধান কােকর
থ করার উদেযদে েদর্ষ্ঠ পেদক্ষপ গ্রিে কদরদে। যবসকারী সাংস্থাগুদলা জাবনদয়দে
যে প্রবতবন্ধীদের প্রবত ববষদমযর বভবত্তদত সবিাংসতার ঘিনাগুদলা সরকার প্রচন্ড গুরুদত্বর সাদর্
বনদয়দে এবাং প্রবতবন্ধীদের ববরুদদ্ধ সবিাংসতা ও বনোতদনর
থ
জনয োয়ীদের তেন্ত ও ো স্ত যেওয়ার
সরকারী বযবস্থা গ্রিে করা িদয়দে।
আইনানুোয়ী বস্তুগত কা াদমাগুদলা োরীবরক প্রবতবন্ধীদের বযাবিার উপদোগীরুদপ বতবর করদত
িদব। তদব বাস্তদব সরকার এই আইদনর ের্াের্ কােকরী
থ
প্রদয়াগ কদর বন। উোিরেস্বরূপ,
সরকারী ভবনগুদলাদত প্রবতবন্ধী বয ক্তদের র্াকার জনয ববদেষভাদব যকান বযবস্থা যনয়া িয় বন।
আইনটির বাস্তবায়ন ত্বরাবিত করার জনয স্থানীয় কবমটি গ দনর আহ্বান জানাদনা িদয়বেল, তদব
যববেরভাগ কবমটিই স ক্রয় করা িয়বন। অদনক যক্ষদত্র স্থানীয় কতৃপ
থ ক্ষগুদলা এই আইদনর
অধীদন তাদের োবয়ত্ব ও কতথবয সম্পদকথ অববিত বেল না। ২০১৬ সাদল যবে কদয়কটি যবসরকারী
সাংস্থা বা এন জওর দ্বারা প্রস্তুতকৃত একটি প্রবতদবেদন বস্তুগত কা াদমাদত প্রববন্ধদের জনয
সুববধাজনক ববদেষ কা াদমা বতবরর যক্ষদত্র অবদিলার ববষয়টি তু দল ধরা িয়। এোড়াও
নযায়ববচাদরর সুববধা; প্রবতবন্ধী মবিলাদের অবধকার; যোষে, সবিাংসতা এবাং অপবযবিার যর্দক
মু ক্ত; বেক্ষা, স্বাস্থয এবাং একটি ভাল কাদজর পবরদবে; কমসাংস্থাদনর
থ
অবধকার; রাজননবতক
অবধকার এবাং প্রবতবনবধত্ব , ইতযাবে ববষয় তু দল ধরা িয়।
বেক্ষা প্রবতষ্ঠাদন তাবলকাভু ক্ত, চাকবরদত প্রদবদেসি সকল বকেুর বিসাব রাখার উদেদেয
আইনানুোয়ী প্রবতবন্ধীদের পবরচয়পদত্রর জনয বনবন্ধদনর প্রদয়াজন িয়। এই বনবন্ধন তাদের
যভািার তাবলকায় অন্তভুক্ত
থ করদত, যভাি বেদত এবাং বনবাচদন
থ
অাংে বনদত সিায়তা কদর। এখাদন
বলা িয় প্রবতবন্ধীতা বববেষ্ট বযা ক্তদের সাদর্ যকান বযা ক্ত, প্রবতষ্ঠান, কতৃপ
থ ক্ষ , অর্বা কদপাদরেন
থ
ববষময করদত পারদব না। এ আইনানুোয়ী অক্ষমতার বভবত্তদত স্কুল, কমদক্ষত্র,
থ
বা উত্তরাবধকাদরর
জনয অসম আচরে করা িদল জবরমানা অর্বা বতন বেদরর কারােদণ্ডর ববধান রদয়দে। েবেও
আইনটির বাস্তবায়ন েদর্ষ্ট অসম বেল। আইনটির উদেেয পূরদে সরকারী সাংস্থা এবাং যবসরকারী
সাংস্থাগুদলার মদধয প্রাসবঙ্গক কােক্রদমর
থ
সমিয় করার জনয একটি ২৭ সেদসযর জাতীয় সমিয়
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
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কবমটি গ ন করা িদয়দে। আইন দ্বারা প্রদয়াজনীয় প্রবতবন্ধী অবধকার প্রবতষ্ঠা এবাং সুরক্ষা কবমটি
গ দন ববলম্ব সি নানা কারদে আইনটির বাস্তববক প্রদয়াগ অতযান্ত ধীরগবতর।
যবসরকারী সাংস্থা অযাকেন এদগনি বিসাবববলটি অনুসাদর, বকেু প্রবতবন্ধী বেশু ববদেষ
আবাসদনর অভাদব সরকারী স্কুদল পড়ার সুদোগ পায় বন। সাংস্থাটি আরও জানায় যে প্রবতবন্ধীদের
বযাপাদর সিদজ যকান তর্য পাওয়া োয় বন। সরকাদরর পক্ষ িদত বেক্ষকদের অন্তভু থ ক্তমূলক
বেক্ষা সম্পদকথ প্রবেক্ষে যেয়া িয় এবাং যজলা পোদয়
থ প্রবতবন্ধী ববদেষজ্ঞ বনদয়াগ যেয়া িয়।
সরকার প্রবতবন্ধী বেক্ষার্ীদের জনয উপবৃবত্ত বরাে কদরদে।
আইন প্রবতবন্ধী বয ক্তদের স্বাভাববক বয ক্তদের মদতা একই তদর্যর অবধকার প্রোন কদর। তদব এই
অবধকারগুদলা প্রদয়াগ করা িদে বকনা তা পবরবার এবাং সম্প্রোদয়র গবতেীলতার মাধযদম প্রায়েই
প্রভাববত িয়।
আইন প্রবতবন্ধী বয ক্তদের সরকারী খরদচ আইনী পবরদষবা পাওয়ার জনয অগ্রাবধকার যগাষ্ঠী
বিসাদব বচবিত কদর। সরকারী সাংস্থাসমূদির মদধয সমাজকলযাে মন্ত্রনালয়, সমাজদসবা অবধেপ্তর
এবাং প্রবতববন্ধদের উন্নয়দন জাতীয় ফাউদন্ডেন প্রবতবন্ধীদের অবধকার রক্ষার জনয োয়বদ্ধ।
বেবনক যিইবল িার প ত্রকার মদত, ২০১৯ সাদলর বাদজদি প্রবতবন্ধীদের জনয বরােকৃত অর্ থ
বেল যমাি সরকারী বাদজদির ০.৩১ েতাাংে। প্রদয়াজনীয় পবরদষবা বা অনযানয বযবিারদোগয
সম্পদের বযাপাদর গুরুে না বেদয় প্রবতববন্ধদের জনয বরােকৃত বাদজদির প্রায় ৮৫ েতাাংে ভাতা
প্রোদন বযাবিার করা িয়। প্রবতবন্ধী অবধকার রক্ষাকারী সাংস্থাগুদলা উদেখ কদর যে এই বরােকৃত
বাদজি বববভন্ন স্কুল, কদলজ এবাং ববশ্বববেযালয়গুদলাদত অধযয়নরত প্রবতবন্ধী বেক্ষার্ীদের
উদেখদোগয সাংখযার জনয েদর্ষ্ট নয়।
প্রবতবন্ধী বয ক্তদের ববরুদদ্ধ সবিাংসতা ও েুবযবিাদরর
থ
জনয োয়ীদের তেদন্তর বযাপাদর সরকার
আনুষ্ঠাবনকভাদব পেদক্ষপ যনয়।
মানবসক প্রবতবন্ধী বয ক্তদের বচবকৎসার জনয সরকারী সুদোগ সুববধাগুদলা অতযন্ত অপোপ্ত।
থ
স্নায়ুববক প্রবতবন্ধীতার বযাপারগুদলা মূলযায়ন করার লদক্ষয স্বাস্থয মন্ত্রনালয় সকল সরকারী
যমবিদকল কদলজগুদলাদত বেশু ববকাে যকন্দ্র স্থাপন কদর। বচবকৎসা ও বৃবত্তমূলক পুনবাসন
থ
বযাবস্থার পাোপাবে প্রবতবন্ধী বয ক্তদের কমসাংস্থাদনর
থ
জনয যবে কদয়কটি বয ক্তগত উদেযাগ
ববেযমান। জাতীয় এবাং আন্তজথাবতক যবসরকারী সাংস্থা (এন জও) গুদলা প্রবতবন্ধীদের নানা রকম
পবরদষবা প্রোন কদর এবাং যসই সাদর্ প্রবতবন্ধী বয ক্তদের পক্ষ িদয় বববভন্ন কাজ কদর। সরকার
সমস্ত ৬৪ টি যজলায় ১০৩ টি প্রবতবন্ধী তর্য এবাং পবরদষবা যকন্দ্র স্থাপন কদরদে যেখাদন স্থানীয়
কতৃপ
থ ক্ষ ববনামূদলয পুনবাসন
থ
পবরদষবা এবাং সিায়ক নানা েন্ত্রপাবত সরবরাি কদর র্াদক। সরকার
প্রবতবন্ধীতার বযাপাদর গদবষোসি নানা রকম সদচতনতামূলক প্রচারকাে পবরচালনা
থ
কদর।
প্রবতবন্ধী ভাতা সি সমাজকলযােমূলক বববভন্ন অর্ প্রোদনর
থ
উদেযদে সরকার একটি স্বয়াং ক্রয়
বযাবস্থার উদদ্বাধন কদর।
সরকাদরর বন িয়তা প্রবতবন্ধী বয ক্তদের নাগবরক জীবদন বনবাচদন
থ
অাংে গ্রিে করার অবধকার
সীমাবদ্ধ কদর।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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জািীয় / বিগি
য
/ জাধিগি সাংখযালঘু
বিুজাবতক বিাংস্র উগ্রবাে দ্বারা অনুপ্রাবেত িদয় ধমীয় সাংখযালঘুদের উপর যকান বড় আক্রমদের
ঘিনা ঘদি বন। েবেও অর্ননবতক
থ
ও রাজননবতক কারদে বিেু ও যবৌদ্ধ সম্প্রোদয়র সম্পবত্ত এবাং
তাদের প্রার্োস্থান
থ
ম েদর িামলার খবর পাওয়া যগদে। এক যফসবুক যপাদি ইসলাদমর বেনাদমর
জবাদবর যজর ধদর ২০১৭ সাদল রাংপুদর প্রায় ৩০ টি বিেু বাবড় ভাঙচুর ও আগুন যেওয়ার খবর
পাওয়া োয়। পুবলে এ বযাপাদর অবভেুক্ত মুসবলম গ্রামবাসীর ববরুদদ্ধ যকান অবভদোগ োদয়র
কদরবন।
যবসরকারী সাংস্থাসমূি জানায় জাতীয় আবেম জনদগাষ্ঠী, বেগত
থ এবাং জাবতগত সাংখযালঘুণরা
প্রায়েই ববষদমযর মুদখামুবখ িয়। উোিরেস্বরূপ, বকেু োবলত (বিেুদের মদধয সববনম্ন
থ
জাত)
জবমজমা, পোপ্ত
থ আবাসন, বেক্ষা এবাং কমসাংস্থাদনর
থ
যক্ষদত্র নানা ধরদের সীমাবদ্ধতার বেকার।
আধেবাসী জনদগাষ্ঠী
যবসামবরক চাকুরী এবাং উচ্চ বেক্ষায় চট্টগ্রাদমর আবেবাসী বাবসোদের অাংেগ্রিদের জনয
যেেবযাপী সরকারী যকািা র্াকা সদেও চট্টগ্রাদমর আবেবাসী সম্প্রোয় বযাপক ববষময ও
বনোতদনর
থ
বেকার িদয় আসদে। ১৯৯৭ সাদলর চট্টগ্রাম োবন্ত চু ক্তদত স্থানীয় প্রোসদনর প্রবতষ্ঠার
ববধান র্াকা সদেও এ ঘিনাগুদলা অবযািত বেল। ববদেষত বতনটি পাবতয
থ যজলা পবরষে এবাং
আিবলক কাউ ন্সল সমিদয় চট্টগ্রাম যকন্দ্রীক ববদেষ প্রোসবনক বযবস্থার ক্ষমতায়ন এ োবন্ত
চু ক্তর অাংে বেল। ভূ বম কবমেন আইদনর অধীদন ভূ বম ববদরাধ বনষ্পবত্ত প্র ক্রয়া সম্পবকথত
মতববদরাদধর কারদে চট্টগ্রাম যর্দক আবেবাসী বয ক্তরা তাদের জবমর উপর প্রভাব আদন এমন
বসদ্ধান্ত গ্রিদে কােকরভাদব
থ
অাংে বনদত পাদর না।
চট্টগ্রাম বযতীত অনযানয অিদলর আবেবাসী জনদগাষ্ঠী বাঙাবল মুসলমানদের কাদে তাদের জবম
িারাদনার কর্া জানায়। এোড়া আবেবাসী জনগদের পক্ষপাতী েলগুদলা জানায় যে যরাবিঙ্গা
েরোর্ী বেববরগুদলাদক সািােয করার জনয বন উজাড় করা িদে। ফদল তাদের জবমদত
মারাত্মক রকদমর প্রাকৃবতক অবক্ষদয়র ঘিনা যেখা বেদে ো আবেবাসীদের জীবনোপদনর উপর
ববরূপ প্রভাব যফলদে। যমৌলভীবাজার ও মধুপুর বনািদল আবেবাসী সম্প্রোদয়র মাবলকানাধীন
জবমর উপর সরকার নানা রকম প্রকল্প বনমাে
থ কােক্রম
থ
চাবলদয় োদে।
যকন্দ্রীয় সরকার জবম বযবিাদরর বযাপাদর বনদজদের কতৃত্ব
থ ধদর যরদখদে। অনবধভাদব েখলকৃত
সকল জবম তেন্ত এবাং বফবরদয় যেওয়ার জনয ভূ বম কবমেন গ ে করা িদয়দে। তদব তারা পুদরা
বেদরর মদধয যকানও জবমজমা সম্পবকথত ববদরাধ বনষ্পবত্ত কদরবন। জুলাই মাদস চট্টগ্রাদমর বতনটি
গ্রাম যজলা প্রোসদকর কাদে জবসম উ েন মনণিু নামক এক বযবসায়ীর ববরুদদ্ধ জবম েখদলর
অবভদোগ োদয়র কদর। বেবনক যিইবল িার প্র ত্রকার একটি অনুসন্ধানী প্রবতদবেদন যবর িদয়
আদস যে জবসম উ েন মনণিু চট্টগ্রাদম একটি পেিন
থ স্থান বতবরর অনুদমােন লাদভর উদেযদে
বােরবাদনর আবাসন নবর্পত্র নকল কদর। গ্রামবাসীরা জানায়, বােরবাদন বদ্বতল পুবলে কযাম্প
বতবরর জনয মনণিু চট্টগ্রাদম অর্ এবাং
থ
ক্রয়কৃত জবমর বকেু অাংে অনুোন বিদসদব যেয়।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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বববভন্ন রাজননবতক েদলর অধীদন সাংগট ত, অন্তদেথেীয় জনদগাষ্ঠী সবিাংসতায় জবড়ত র্াকা
চাকমা ও মারমা আবেবাসী জনদগাষ্ঠীর কদয়ক িজন যলাদকর মৃতুয িয়। বনবেথষ্ট যভৌগবলক অিদল
আবধপতয প্রবতষ্ঠার উদেযদে ইউনাইদিি বপপলস যিদমাদক্রটিক যফারাম (ইউবপবিএফ) এবাং
পাবতয
থ চট্টগ্রাম জনসাংিবত সবমবতর মদধয যববেরভাগ েলীয় সাংঘদষরথ ঘিনা ঘদি। গেমাধযম
জানায় যে এই েলগুদলার অদনক যনতা চাাঁোবা জসি অর্, থ মােক এবাং অে পাচাদর জবড়ত।
এবেদক, মৃতুয এবাং সবিাংসতার ঘিনাসমূি অমীমাাংবসত যর্দক োয়। চট্টগ্রাদম আন্তঃেলীয়
সবিাংসতা তীব্র আকার ধারে করদব বদল পুদরা বের ধদর সতকথতা বােী বেদয় োদে যবসরকারী
সাংস্থাগুদলা।
এবপ্রল মাদস, ইউনাইদিি বপপলস যিদমাদক্রটিক যফারাম (ইউবপবিএফ) যনতা এবাং আবেবাসী
অবধকার কমী মাইদকল চাকমা একটি সাাংগ বনক ইদভদন্ট তার বাসা যেদড় োওয়ার পদর
বনদখাাঁজ িন। মানবাবধকার যগাষ্ঠী ও কমীরা তার বনদখাাঁজ িওয়ার বযাপাদর তেন্ত করার জনয
সরকারদক চাপ যেয় এবাং োবব কদর যে সরকারী কমকাদণ্ডর
থ
ববরুদদ্ধ মাইদকদলর করা
সমাদলাচনা তার বনদখাাঁজ িওয়ার প্রতযক্ষ কারে। বেদরর যেষ অববধও এ বযাপাদর যকান তেন্ত
শুরু িয় বন। ১৯৯৬ সাদলর অপর এক আবেবাসী মানবাবধকার কমী কল্পনা চাকমার বনদখাাঁদজর
ঘিনার সাদর্ অদনক পেদবক্ষক
থ
এই মামলার তু লনা কদরন। ১৯৯৬ সাদলর মামলার তেদন্তর
জনয ৩৯ জন কমকতথ
থ া র্াকা সদেও, ২০১৮ সাদল পুবলে অপরাধীদক সনাক্ত করদত তাদের
সামবগ্রক বযর্তা
থ স্বীকার কদর। পুবলে জানায় যে তারা অপিরদের পর যকবলমাত্র "প্রার্বমক
প্রমাে" যপদয়বেল। ফদল কল্পনা চাকমার উদ্ধাদরর সম্ভাবনা খুব কমই রদয় যগদে বদল মদন কদর
পুবলে।
বাঙালী প্রবতদবেী ও সুরক্ষা কমীদের দ্বারা আবেবাসী নারী এবাং বেশুদের উপর ২০১৮ সাদল যে
যেৌন বনোতদনর
থ
ঘিনাগুদলা ঘদিবেল যসগুদলা বনষ্পবত্তিীন রদয় যগদে। ২০১৮ সাদলর
জানুয়ারীদত রাঙামাটির ওরােবড় গ্রাদম একটি অবভোদনর সময় সুরক্ষা কমীরা এক ১৮ বের
বয়সী মারমা যমদয়দক ধষেথ কদর এবাং তার ১৩ বের বয়সী যবানদক যেৌন বনোতন
থ
কদর বদল
অবভদোগ করা িদয়দে। অবভেুক্ত কমকতথ
থ ারা প্রকাদেয ধষদের
থ
ঘিনা অস্বীকার করদলও
প্রোসবনকভাদব ধষদের
থ
জনয অবভেুক্ত সেসযদেরদক বযািাবলয়দনর সের েফতদরর কমকাদন্ড
থ
সীমাবদ্ধ রাখা িয়। নাগবরক সমাদজর চাদপ পুবলে একটি প্রবতদবেন োদয়র কদর, তদব
গেমাধযম ও এন জও কমীদের ধষদন
থ ক্ষবতগ্রস্থদের সাদর্ কর্া বলদত যেয়া িয় বন।
যেৌন েৃষ্টিভধি এবাং ধলি পধররদয়র ধভধিদি সধহাংসিা, ববষময এবাং অনযানয ধনোিন
য
কমকান্ড
য
সম-বলদঙ্গর যেৌন ক্রয়াকলাপ েন্ডবববধর আওতায় অনবধ। সরকার স ক্রয়ভাদব এ বযাপাদর
যতমন যকান আইন প্রদয়াগ কদরবন। এল জববটিআই যগাষ্ঠী জানায় যে সামা জক চাদপর কারদে
সরকার এ আইনটি ধদর যরদখদে। এল জববটিআই যগাষ্ঠীগুদলা আরও জানায় যে এল জববটিআই
বয ক্ত এবাং বয ক্তদের যেৌন প্রবেতা বনববদেদষ
থ
এল জববটিআই বিদসদব িয়রাবন করার পাোপাবে
এল জববটিআই সাংস্থার বনবন্ধন সীমাবদ্ধ করার জনয পুবলে আইনটিদক অজুিাত বিসাদব
বযবিার করদে। বকেু যগাষ্ঠী পুবলে যকাদির সদেিজনক আচরদের কারদে বববভন্নভাদব িয়রাবন
িওয়ার কর্া জানায়। বিজড়া জনদগাষ্ঠী েীঘবেন
থ
ধদরই একটি স্বীকৃত প্রাবন্তক জনদগাষ্ঠী বিদসদব
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র

বাাংলাদেশ

38

সমাদজর অন্তভুক্ত
থ । তদব েুবলথ সম্প্রোদয়র ববরুদদ্ধ সবিাংস উগ্রবােী িামলার নানা ঘিনার ফদল
বিজড়া জনদগাষ্ঠী বববভন্ন ভাদব িুমবক, িয়রাবন এবাং আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থার মুদখামুবখ িয়।
এল জববটিআই জনদগাষ্ঠীর সেসযরা যিবলদফান, ক্ষুদেবাতথা এবাং সামা জক যোগাদোগ মাধযদম
নানা রকম িুমবক যপদয় আসদে। এ জনদগাষ্ঠীর অদনকদক পুবলেী িয়রাবনর বেকারও িদত িয়।
আইন আবাসন, কমসাংস্থান,
থ
জাতীয়তা ববষয়ক ববধান এবাং স্বাস্থযদসবার মদতা সরকারী
পবরদষবাগুদলার যক্ষদত্র এল জববটিআই জনদগাষ্ঠীর প্রবত যকান রকম ববষময কদর না। তদব
এল জববটিআই যগাষ্ঠীগুদলা জানায় যে কমসাংস্থান,
থ
যপো, আবাসন এবাং সরকারী চাকবরর
যক্ষদত্র তাদের প্রায়েই ববষদমযর বেকার িদত িয়।
যলসববয়ান যগাষ্ঠীর সিয়তায় র্াকা সাংস্থাগুদলা এখন প্রায় ববরল। যেৌন েৃটষ্টভবঙ্গর উপর বভবত্ত
কদর সামা জক কলঙ্ক প্রোদনর ঘিনা খুবই সাধারে এবাং ফলশ্রুবতদত সামা জক বচন্তাধারা এ
ববষদয় প্রকােয আদলাচনায় বাাঁধা িদয় োাঁড়ায়।
সকল যক্ষদত্র এল জববটিআই জনদগাষ্ঠীর অন্তভু থ ক্ত বাড়াদত সরকার ইবতবাচক পেদক্ষপ
বনদয়দে। জানুয়াবরদত যেসকল বিজড়া মবিলা বিসাদব বচবিত বেল তাদেরদক সরকার জাতীয়
সাংসে বনবাচদনর
থ
জনয যোগয বিজড়া (তৃতীয় বলঙ্গ) প্রার্ী বিদসদব যঘাষো কদরদে।এোড়াও
সরকার জাতীয় যভািার তাবলকায় বিজড়াদেরদক পৃর্ক একটি তৃতীয় বলঙ্গ ববভাগ বিদসদব
অন্তভুক্ত
থ কদর। ১৪ই অদটাবর প্রর্মবাদরর মত যকান বিজড়া মবিলা স্থানীয় অবফদস বনবাবচত
থ
িন। সাবেয়া আক্তার বপাংবক খুলনার বনকিবতী ঝনাইেদির যকািচাাঁেপুর উপদজলার সি
সভাপবত বনবাবচত
থ
িদয়বেদলন।
জুলাই মাদস পুবলে একটি বনবষদ্ধ জবঙ্গ সাংগ ন আনসার আল-ইসলাদমর আি সেদসযর ববরুদদ্ধ
২০১৬ সাদলর এল জববটিআই মানবাবধকারকমী জুলিাজ মান্নান এবাং মািবুব রা ি তনদয়র
মৃতুযর অবভদোগ আদন।
এইরআইধভ এবাং এইেস সম্বধলি সামাক্তজক কলঙ্ক
এইচআইবভ বা এইিদসর যক্ষদত্র উচ্চ ঝু বকপূে জনদগাষ্ঠীর
থ
জনয সামা জক কলঙ্ক স্বাস্থয
পবরদষবাগুদলা বযাবিাদর বাাঁধা িদয় োড়ায়। ববদেষত বিজড়া সম্প্রোয় এবাং যেসকল পুরুষ বযা ক্ত
পুরুষদের সাদর্ই যেৌন সঙ্গদম বলপ্ত িয় তাদের যক্ষদত্র সমসযা আরও যববে।
অনযানয সামাক্তজক সধহাংসিা বা ববষময
নাগবরক সমাদজর অদনদকই িতযা বা সাংঘদষরথ মাধযদম আইন বনদজর িাদত তু দল বনদে। জুলাই
যর্দক যসদেম্বর পেন্ত
থ পদ্মা যসতু বনমাদের
থ
জনয বেশুদের অপিরে ও ববলোদনর ভুয়া খবর
সামা জক যোগাদোগ মাধযদম েবড়দয় পদড় এবাং জনগে এ বনদয় নানা রকম সবিাংসতায় জবড়দয়
পদড়। যবসরকারী সাংস্থা অবধকাদরর অনুমান অনুোয়ী, জুলাই যর্দক যসদেম্বদরর মদধয বববভন্ন
োঙ্গায় কমপদক্ষ ২০ জদনর মৃতুয ঘদি। ২০ জুলাই গৃিবধু তসবলমা যবগমদক ভুলবেত বেশু
অপিরদের অবভদোদগ জনসাধারে িতযা কদর। অনবধ ফদতায়া ও গ্রাম সাবলে জাবর করার
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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ববষয়গুদলা প্রচুর পবরমাদে ঘদি। একটি বববেষ্ট স্থানীয় এন জও জানায় ধমীয় প ন্ডতদের যচদয়
স্থানীয় সম্প্রোদয়র যনতাদের যেওয়া রাদয় এ ধরদের ঘিনাগুদলা যববে ঘদি র্াদক।
অনুদেে ৭. শ্রধমদকর অধিকার
ক. সধমধিদি যোগ যেয়ার স্বািীনিা এবাং যেৌে েরকষাকধষর অধিকার
আইনটি সবমবতদত বা ইউবনয়দন যোগ যেয়ার অবধকার যেয় এবাং সরকাবর অনুদমােন সাদপদক্ষ
ইউবনয়ন গ ন করার অবধকার প্রোন কদর, েবেও শ্রম অবধকার সাংস্থাগুদলা জাবনদয়দে যে
ইউবনয়ন বনবন্ধদনর কদ ার েতথগুদলা এখদনা রদয় যগদে। আইনানুোয়ী শ্রম ও কমসাংস্থান
থ
মন্ত্রোলয় একটি ইউবনয়ন বনবন্ধন অনুদমােদনর পূদব একটি
থ
প্রবতষ্ঠাদনর যমাি শ্রমে ক্তর অন্তত
২০ েতাাংদের ইউবনয়দনর সেসয িদত সম্মত িদত িদব। ইয়বনয়দনর সেসযসাংখযা ২০ েতাাংদের
বনদচ যনদম যগদল মন্ত্রোলয় সবমবতটি যভদঙ যেওয়ার জনয আোলদতর কাদে আদবেন করদত
পাদর। সাধারেত, আইনটি যকবল প্রাচীর-যর্দক–প্রাচীর” (পুদরা কারখানার জনয) ইউবনয়নদক
অনুদমােন যেয়। যবসরকারী সাংস্থাগুদলা জাবনদয়দে ইউবনয়ন বনবন্ধন আদবেনকারীদের
অনুদমােদনর িার গত বেদরর তু লনায় এবের উদেখদোগযভাদব হ্রাস যপদয়দে। আইদনর
আওতার বাইদর বগদয় ভুল বা ববচারববিভূ ত
থ বববভন্ন কারে যেবখদয় প্রায়েই বনবন্ধদনর জনয
যপ্রবরত আদবেনগুদলা প্রতযাখযান করা িয়।
শ্রম আইন অনুোয়ী শ্রবমদকর সাংজ্ঞাদত বযবস্থাপক, সুপারভাইজর ও প্রোসবনক কমচারীদের
থ
শ্রবমক বিদসদব অন্তভুক্ত
থ কদর না। েমকল কমী, বনরাপত্তা রক্ষী এবাং বনদয়াগকারীদের একান্ত
সিকারীদের ইউবনয়দন যোগোদনর অবধকার যনই। সরকাবর কমকতথ
থ াদের এবাং বনরাপত্তা
বাবিনীর কমচারীদের
থ
ইউবনয়ন গ ন করা বনবষদ্ধ। শ্রম ও কমসাংস্থান
থ
মন্ত্রোলয় অনযানয
কারদেও শ্রম আোলদতর অনুদমােন বনদয় ইউবনয়নগুদলার ববধতা বাবতল করদত পাদর।
ইউবনয়দনর বনবন্ধন বাবতল িদল বা বনবন্ধন অনুদমােন যপদত প্রতযাখযাত িদল ইউবনয়নদক
আবপল করার অবধকার যেয় আইনটি। রপ্তাবন প্র ক্রয়াকরে অিল (ইবপদজি) শ্রবমকদের যট্রি
ইউবনয়দন অাংেগ্রিদের অনুমবত যেয় না , ো শ্রম আইদনর একটি উদেখদোগয বযবতক্রম।
যফবণরুয়াবর মাদসর ২৮ তাবরদখ সরকার ইবপদজিগুদলার জনয একটি নতু ন শ্রম আইন কােকর
থ
কদর। এই আইনগুদলা রপ্তাবন প্র ক্রয়াকরে অিল বা ইবপদজদির কমীদের সবমবত গ ন বা
যোগোদনর অবধকারদক অস্বীকার কদর চদলদে।
সম্ভাবয ইউবনয়নগুদলা জাবনদয়দে যে শ্রম আইদনর তাবলকাভুক্ত নয় এমন কারেদক বভবত্ত ধদর
তাদের বনবন্ধন আদবেন প্রতযাখযান অবযািত বেল। শ্রম ও কমসাংস্থান
থ
মন্ত্রোলয় জানায় যে
গাদমন্টস
থ
যসটদর ৫৯৬টি ইউবনয়নসি প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রবমক বনদয় পুদরা যেদে ৭, ৮২৩টি যট্রি
ইউবনয়ন রদয়দে। এই পবরসাংখযাটিদত ২০১৩ সাল যর্দক গট ত বতবর যপাোক খাদতর নতু ন
৫৭৪টি ইউবনয়নও অন্তভুক্ত
থ রদয়দে। মন্ত্রোলয় জাবনদয়দে, বচাংবড় খাদত ১৬টি ইউবনয়ন এবাং
চামড়া ও িযানাবর খাদত ১৩টি ইউবনয়ন রদয়দে। সবলিাবরটি যসন্টাদরর মদত, বতবর যপাোক খাদত
ইউবনয়নগুদলার একটি উদেখদোগয অাংে এ প্রবতদবেন বেদর কারখানার বন্ধ বা
বনদয়াগকতথাদের পক্ষ যর্দক অননবতক চচথার ফদল স ক্রয়তা িারায় এবাং বৃিত্তর বতবর যপাোক
কারখানায় ইউবনয়নবনবন্ধন ক্রমে কট ন িদয় উদ দে। ২০১৪ সাদল যট্রি ইউবনয়ন গ দের
আদবেন বযাপক বৃ দ্ধ পায়, তদব এর পর যর্দক প্রবত বের এ িার হ্রাস যপদত র্াদক।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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আইনটি ববধভাদব ধমঘি
থ পালদনর অবধকার প্রোন কদর, বকন্তু অদনক সীমাবদ্ধতার সাদর্।
উোিরেস্বরূপ, ৩০ বেদনর যববে স্থায়ী যে যকানও ধমঘি
থ এবাং পবরবস্থবত "জনদগাষ্ঠীর জনয
গুরুতর কষ্টকর" বিসাদব গেয িদল সরকার ধমঘিটি
থ
স্থবগত করদত পাদর। এোড়াও,
আইনানুোয়ী ববদেেী বববনদয়াগ দ্বারা বনবমতথ বা ববদেেী বববনদয়াগকারীর মাবলকানাধীন
প্রবতষ্ঠাদনর যক্ষদত্র বাবে জযক উৎপােদনর প্রর্ম বতন বেদরর মদধয ধমঘি
থ করা বনবষদ্ধ।
সরকার কখদনা কখদনা ইউবনয়ন যনতাদের িাদগিথ কদর। ২০১৮ সাদলর বিদসম্বদর এবাং
প্রবতদবেন বেদরর জানুয়াবরদত মজুবর বনদয় ববদক্ষাভ চলাকালীন পুবলে টিয়ার গযাস, জল
কামান, লাট ওরাবার বুদলি বযবিার কদর ববদক্ষাভকারীদের েত্রভঙ্গ কদর। জানা োয় এ সাংঘদষ থ
প্রায় কদয়ক িজন শ্রবমক আিত িন এবাং কমপদক্ষ একজন মৃতুয বরে কদরন। পরবতীদত
কারখানা মাবলকগে িাজার িাজার শ্রবমদকর ববরুদদ্ধ মামলা োদয়র কদর। অধেতাবধক
থ
শ্রবমক
ও ইউবনয়ন যনতাদক যগ্রপ্তার করা িয় এবাং কদয়ক সপ্তাি তারা কারাগাদর কািান। সবলিাবরটি
যসন্টাদরর মদত, যববেরভাগ যক্ষদত্রই েত েত শ্রবমদকর ববরুদদ্ধ করা মামলাগুদলা বের যেদষ
ঝু লন্ত যর্দক োয়। যবে কদয়কটি যকাম্পাবন ের্াের্ ক্ষবতপূরে না বেদয়ই অনবধভাদব িাজার
িাজার শ্রবমকদক সামবয়কভাদব বরখাস্ত কদরদে বা োিাই কদরদে। বকেু বকেু যক্ষদত্র কারখানার
বযবস্থাপনা কতৃপ
থ ক্ষ ববরুপ পবরবস্থবতর সুদোগ বনদয় স ক্রয় ইউবনয়ন যনতাদের বচবিত কদর এবাং
তাদেরদক কমচথ ু যত করার লদক্ষয কাদলাতাবলকাভূ ক্ত কদর। ভয় যেখাদনার অনযানয যকৌেলগুদলার
মদধয অন্তভুক্ত
থ বেল ইউবনয়ন সভা ও অবফসগুদলাদত ঘন ঘন পুবলে পবরেেন,
থ পুবলদের
ইউবনয়ন সভার েবব ও বভবিও বচত্র ধারে এবাং যট্রি ইউবনয়নগুদলার সমর্ক
থ যবসরকারী
সাংস্থাগুদলার উপর পুবলেী পেদবক্ষে
থ
ইতযাবে। ২০১৬ সাদল আশুবলয়ার বযাপক শ্রবমক
অবস্থরতায় োাঁিাই িওয়া যববেরভাগ শ্রবমক পুনঃবনদয়াগ যপদয়দেন। তদব আন্তজথাবতক চাপ
র্াকা সদেও শ্রবমক যনতাদের ববরুদদ্ধ করা মামলাগুবল ববচারাধীন বেল।
২০১৬ সাদল আশুবলয়ার বেল্পািদল বযাপক অোবন্তর প্রবত ক্রয়ায়, যপাোক বেদল্প নানা সমসযা
বনরসদনর উদেযদে সরকার একটি স্থায়ী ত্রপক্ষীয় পরামেক
থ কাউ ন্সল গ ন কদর। যবসরকারী
সাংস্থাগুদলা জানায়, ত্রপক্ষীয় পরামেক
থ কাউ ন্সল স ক্রয় নয়। শ্রম ও কমসাংস্থান
থ
প্রবতমন্ত্রী এবাং
মন্ত্রোলদয়র উপসবচব ২০ সেসয বববেষ্ট কাউ ন্সদলর সভাপবত এবাং সবচব বিসাদব োবয়ত্ব পালন
কদরন। কাউ ন্সলটিদত বাাংলাদেে গাদমন্টস
থ
মযানুফযাকচারাস অযান্ড
থ
এক্সদপািথ াস থ
অযাদসাবসদয়েন (বব জএমইএ) এবাং বাাংলাদেে বনিওয়যার মযানুফযাকচারারস অযান্ড এক্সদপািথ াস থ
অযাদসাবসদয়েদনর েয় প্রবতবনবধ, সরকাদরর েয় জন অবতবরক্ত প্রবতবনবধ এবাং েয় জন শ্রবমক
প্রবতবনবধ রদয়দেন। বেদর অন্তত বতনবার কাউ ন্সদলর সভা িওয়ার কর্া, তদব সভাপবত চাইদল
প্রদয়াজন অনুোয়ী সভা আহ্বান করদত পাদরন। শ্রবমক যনতারা উদদ্বগ প্রকাে কদর বদলন যে
শ্রবমক প্রবতবনবধদের বনদয়াগ করা িদয়বেল, তারা বনবাবচত
থ
নন। এোড়াও এদের যকউ যকউ বতবর
যপাোক বেদল্প স ক্রয় নন এবাং তারা খুব যোি যফিাদরেদনর যনতা বা মাবলকপদক্ষর সাদর্
ঘবনষ্ঠভাদব জবড়ত বেল।
আইনগতভাদব বনববন্ধত ইউবনয়নগুদলা প্রাবতষ্ঠাবনকভাদব কাদলবটভ বাদগইবনাং
থ
এদজন্টস
(বসববএ) বিসাদব পবরবচত। বসববএগুদলা বনদয়াগকতথাদের সাদর্ স ম্মবলতভাদব োববোওয়া জমা
যেওয়ার এবাং এর জনয েরকষাকবষ করার অবধকারী। এ ধরদের ঘিনা বাস্তদব ববরল, তদব এ
ধরদের ঘিনার সাংখযা বাড়দে। ইউবনয়ন সেসযদের আইনী অবধকার প্রদয়াদগর ফদল েবে তাদের
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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ববরুদদ্ধ প্রবতদোধমূলক বযবস্থা যনওয়ার মত অনযােয শ্রমচচথা যেখা োয় তদব আইনানুসাদর
ো স্তমূলক বযবস্থার ববধান রদয়দে। শ্রবমক সাংস্থাগুদলা জানায় যে বকেু বকেু প্রবতষ্ঠাদন
ইউবনয়নগুদলা বযবস্থাপনা কতৃপ
থ দক্ষর সাদর্ অনানুষ্ঠাবনক আদলাচনার মাধযদম সমসযার সমাধান
করদত পারায় শ্রবমকগে তাদের েরকষাকবষর অবধকার প্রদয়াগ কদরনবন। বকেু যক্ষদত্র এমনও
িদয়দে যে প্রবতদোধণমূলক বযবস্থার ভদয় শ্রবমকগে েরকষাকবষর অবধকার প্রদয়াগ কদরনবন।
আইদন কমসূথ বচ গ্রিদে বনদয়াগকতথাদের িস্তদক্ষপ যর্দক ইউবনয়নগুদলাদক মুক্ত রাখার ববধান
রদয়দে। তদব ববদেষত বতবর যপাোক বেদল্পর বনদয়াগকতথারা প্রায়েই এই অবধকাদর িস্তদক্ষপ
কদর র্াদকন। শ্রবমক যনতাগে জাবনদয়দেন যে সাংগ দনর পবরদবেদক ভীত সন্ত্রস্থ রাখার লদক্ষয
যকৌেল বিদসদব িুমবক প্রোন, িয়রাবন, কমী োাঁিাই এবাং বনরাপত্তা বাবিনী ও যগাদয়ো
সাংস্থাগুদলা দ্বারা তেন্ত করা ইতযাবে বববভন্ন পেদক্ষপ যনয়া িয়। শ্রবমক অবধকার বনদয় কাজ করা
যবসরকারী সাংস্থাগুদলা অবভদোগ কদর যে বনদয়াগকারীদের দ্বারা কাদলা তাবলকাভুক্ত িওয়ায়
চাকবরচুযত ইউবনয়ন সেসযরা এ যসটদর আর চাকরী পান না। বব জএমইএ জানায় যে বকেু
কারখানার মাবলক সাংগট ত শ্রবমকদের দ্বারা িুমবকসি নানা রকম িয়রাবনর বেকার িদয়দেন
বদল অবভদোগ কদরন। তদব এ ধরদের অবভদোদগর সমর্দন
থ পবরসাংখযান বা উোিরে খুদাঁ জ
পাওয়া োয় বন।
শ্রম আইন অনুসাদর, ৫০ জদনর যববে শ্রবমক রদয়দে এমন প্রবতটি কারখানায় একটি
পাটিথ বসদপেন কবমটি (বপবস) র্াকা প্রদয়াজন। ২০১৮ সাদল শ্রম আইদনর একটি সাংদোধনীদত
বলা িদয়দে যে যকান কারখানায় বনববন্ধত যট্রি ইউবনয়ন র্াকদল যসখাদন যকান পাটিথ বসদপেন
কবমটি (বপবস) র্াকদব না। বনদয়াগকতথারা প্রায়েই এই পেগুদলার জনয শ্রবমক বনবাচদনর
থ
অনুমবত যেওয়ার পবরবদতথ বপবসর জনয কমীদের বাোই বা বনদয়াগ কদরন। এোড়াও বপবসর
কােকাবরতা
থ
এবাং স্বতন্ত্রতা বন িত করদত বনদয়াগকতথাগে আইন ও বববধমালা যমদন চলদত
বযর্তার
থ
পবরচয় যেয়। আন্তজথাবতক শ্রম সাংস্থার যবিার ওয়াকথ বাাংলাদেে যপ্রাগ্রাদমর মদত, প্রায়
৭৫ েতাাংে কারখানায় অকােকর
থ বা বযর্ বপবস
থ
রদয়দে।
একটি পৃর্ক আইনী কা াদমা বনদয় ইবপদজিগুবলদত , যেখাদন প্রায় ৪৫৮,০০০ শ্রবমক রদয়দেন,
শ্রম অবধকার পবরচালনা কদর বাাংলাদেে রপ্তাবন প্র ক্রয়াকরে অিল কতৃপ
থ ক্ষ (যবপজা )।
ইবপদজি আইন শ্রবমকদের দ্বারা বনবাবচত
থ
শ্রবমক কলযাে সবমবতর ( WWAs) যক্ষদত্র
সবমবতসাংক্রান্ত ও েরকষাকবষর ববষদয় সীবমত বকেু অবধকার যেয়,দেমন স ম্মবলতভাদব
েরকষাকবষর অবধকার এবাং যকান ববদরাদধ সবমবতর প্রবতবনবধেকারী সেসয যপ্ররে ইতযাবে। তদব
ইবপদজদির মদধয ইউবনয়ন বনবষদ্ধ। ইবপদজদির পূববতী
থ
ববধাদন কারােদন্ডর সাজা সিকাদর
সকল ধরদের ধমঘি
থ বনবষদ্ধ বেল। ইবপদজি আইদনর এ ববধানটি ২০১৩ সাদল যময়াদোত্তীে িদয়
থ
োয়। বকন্তু আইনটি ধমঘদির
থ
অবধকাদরর উপর কদ ার সীমাবদ্ধতা আদরাপ করদত র্াদক।
উোিরেস্বরূপ, যবপজার যচয়ারপারসন যে িরতাল বা ধমঘিদক
থ
জনগদের পদক্ষ অসুববধাজনক
বদল ববদবচনা করদবন, যস ধমঘিদক
থ
বতবন বনবষদ্ধ করদত পারদবন। আইনটি ইবপদজি শ্রম
ট্রাইবুযনাল, আবপল ট্রাইবুযনাল এবাং মীমাাংসাকারী গ ন করার বযবস্থা প্রোন কদর, তদব এই
প্রবতষ্ঠানগুদলা প্রবতটষ্ঠত িয়বন। এর পবরবদতথ আিটি শ্রম আোলত এবাং একটি আবপল শ্রম
আোলত ইবপদজদির মামলাগুদলার শুনাবন কদর। যবপজার বনজস্ব পবরেেনথ বযবস্থা রদয়দে ো
শ্রম কাউ ন্সলরদের সাদর্ পবরেেক
থ বিদসদব কাজ কদর। ইবপদজি এলাকায় বাইদরর যকান
রাজননবতক েল, ইউবনয়ন, যফিাদরেন বা যবসরকারী সাংস্থার সাদর্ শ্রবমক কলযাে সবমবতর
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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(WWAs) যেদকান প্রকার সম্পকথ স্থাপন বনবষদ্ধ। ইবপদজিগুদলাদত আইনী ধমঘদির
থ
যকানও
খবর পাওয়া োয়বন।
সরকার ইউবনয়ন বনবন্ধদের বযাপাদর আেে পবরচালনা
থ
পদ্ধবত (এসওবপ) গ্রিে কদরদে।
ইবপদজিগুদলাদত শ্রবমক সুরক্ষা এবাং সবমবত গ দনর অবধকাদরর সীমাবদ্ধতার বযবতক্রদমর
সাদর্ শ্রম আইন অনুোয়ী ইউবনয়ন ববদরাধী ববষময বনবষদ্ধ। শ্রম আোলত ইউবনয়ন সাংক্রান্ত
কমকাদণ্ডর
থ
জনয বরখাস্ত িওয়া শ্রবমকদের পুনঃবনদয়াদগর আদেে বেদত পাদরন। বকন্তু বাস্তদব
পুনঃবনদয়াদগরঘিনা ববরল।
সরকার ধারাবাবিকভাদব বা কােকরভাদব
থ
প্রদোজয আইন সবসময় প্রদয়াগ কদরবন।
উোিরেস্বরূপ, শ্রম আইন একটি শ্রম আোলদতর মাধযদম সকল ধরদের সমদঝাতা, সাবলবস
এবাং ববদরাধ বনষ্পবত্তর বযাপাদর বযবস্থা গ্রিে কদর। শ্রম আইন আরও প্রবতটষ্ঠত কদর যে শ্রবমক
ইউবনয়দনর শ্রবমকদের যকান োবীোওয়ার বনষ্পবত্ত না িদল তারা িরতাল করার অবধকার রাদখ।
খুবই অল্প সাংখযক ধমঘি
থ জটিল আইনী প্র ক্রয়া অনুসরে কদর। তদব ধমঘি
থ বা কমস্থল
থ তযাগ
করার ঘিনা প্রায়ই স্বতঃসণফূতথভাদব ঘদি।
খ. যজারপূবক
য বা বািযিামূলক শ্রম ধনধষদ্ধকরি
আইন অনুোয়ী সকল ধরদের যজারপূবক
থ বা বাধযতামূলক শ্রম বনবষদ্ধ। এ যজারপূবক
থ বা
বাধযতামূলক শ্রদমর ববরুদদ্ধ ো স্তসমূি এ ধরদের অপরাধ যরাদধর যক্ষদত্র অপোপ্ত।
থ
বাধযতামূলক শ্রদমর ববরুদদ্ধ আইন প্রদয়াগকারী পবরেেনথ বযবস্থা ের্াের্ভাদব কােকর
থ িয়বন।
সম্পে, পবরেেনথ এবাং প্রবতকাদরর প্রদচষ্টা বেল প্রদয়াজদনর তু লনায় অপ্রতু ল। এ আইন আরও
জানায় যে যজারপূবক
থ শ্রদমর বেকার বয ক্তগেও োদত পাচাদরর বেকার বয ক্তদের মত আশ্রয় ও
অনযানয সুরক্ষামূলক পবরদসবা যপদত পাদরন।
চাকুবরর প্রস্তাব বেদয় ববদেদে কাদজর জনয জাবলয়াবতর বনদয়াগপত্র বেদয় বকেু বয ক্তদক ববদেদে
পা ান িদয়বেল এবাং পরবতীদত তাদেরদক যোষে করা িদয়বেল; তাদেরদক ঋে োসদত্বর েদতথ
কাজ করান িদয়বেল এবাং শ্রদমর জনয বাধয করা িদয়বেল। অদনক অবভবাসী শ্রবমক বনদয়াদগর
জনয অবতবরক্ত মূলয বেদত বগদয় ঋদের আশ্রয় বনদত বাধয িদয়দেন। আইনগতভাদব বাাংলাদেে
এদসাবসদয়েন অব ইন্টারনযােনাল বরকণরুটিাং এদজ ন্সর অধীন এদজ ন্সগুদলা এবাং অনবধভাদব
অনুদমােনিীন সাবএদজন্টগে শ্রবমকদের উপর এটি চাবপদয় যেয়।
বেশু এবাং প্রাপ্তবয়স্কদেরও বাধযতামূলক োসত্ব ও শ্রদম বাধয করা িদয়বেল, োদত অন্তভুক্ত
থ বেল
ু
সীমাবদ্ধ চলাদফরার সুদোগ, মজুবরিীন শ্রম, িমবক বেদয় শ্রদম বাধয করা এবাং োরীবরক বা যেৌন
বনোতন
থ
করা ( অনুদেে ৭.গ. িষ্টবয) ।
যিি বিপািথ দমদন্টর মানব পাচার ববষয়ক প্রবতদবেনটি এখাদন যেখুন

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
গ. ধনধষদ্ধ ধশশুশ্রম ও কমসাংিাদনর
য
নূযনিম বয়স
আইন বেশুদের কমসাংস্থান
থ
বনয়ন্ত্রে কদর এবাং কাদজর ধরন ও বেশুর বয়দসর উপর ববধানগুদলা
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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বনভথর কদর। শ্রম আইদনর ২০১৮-এর সাংদোধনীদত যকান বযবতক্রম োড়াই শ্রদমর জনয সববনম্ন
থ
বয়স ১৪ প্রবতষ্ঠা করা িয় এবাং ববপজ্জনক কাদজর জনয সববনম্ন
থ
বয়স ট ক করা িয় ১৮।
বেশুদের জনয িালকা কাদজর ববধানগুদলার পবরবতথনসি সাংদোধেীদত যে সকল পবরবতথন
এদসদে সকল শ্রবমক পবরেেকদক
থ
যস সকল ববধাদনর ববষদয় অববিত করা িদয়দে বদল সরকার
জাবনদয়দে। পূদব, থ এই আইদন ১২ বা ১৩ বের বয়সী বেশুদের িালকা কাজ করার অনুমবত যেয়া
িদয়বেল।
অপ্রাপ্তবয়স্করা প্রবতবেন ৫ ঘন্টা কদর সপ্তাদি ৩০ ঘন্টা কারখানাগুদলাদত কাজ করদত পারদব।
অর্বা বভন্ন ধরদনর কাদজর যক্ষদত্র বেদন ৭ ঘন্টা কদর সপ্তাদি ৪২ ঘন্টা কাজ করদত পারদব।
আইনানুোয়ী প্রদতযক বেশুদক অবেযই অষ্টম যশ্রেী পেন্ত
থ স্কুদল পড়ার সুদোগ কদর বেদত িয়।
বেশুদের স্কুদল না োওয়ার যক্ষদত্র যবে বকেু ববষয় কারে বিদসদব কাজ কদর। যেমন ববশুদ্ধ পাবন
ও স্বাস্থযবযবস্থার অভাব এবাং বই ও ইউবনফমসি
থ বেক্ষার সাদর্ সাংবিষ্ট বযয়।
শ্রম ও কমসাংস্থান
থ
মন্ত্রোলদয়র বাস্তবায়ন প্র ক্রয়াটি বড় েিরগুবলর অনানুষ্ঠাবনক খাদতর জনয
অপোপ্ত
থ বেল এবাং কতৃপ
থ ক্ষ রপ্তাবনদোগয যপাোক ও বচাংবড় প্র ক্রয়াকরে খাদতর বাইদর খুব কমই
বেশুশ্রম আইদনর প্রদয়াগ কদরবেল। কৃবষসি অনযানয অনানুষ্ঠাবনক যক্ষত্রগুদলাদত সরকারী
তোবধান না র্াকার ফদল ববপুল সাংখযক বেশুদের শ্রবমক বিদসদব বনেুক্ত করা িয়।
আইনটি বনকৃষ্টতম সকল বেশুশ্রমদক বনবষদ্ধ কদর না। শুাঁ িবক মাে উৎপােন ও ইদির ভািাসি
বেশুরা নানা বনকৃষ্টতম শ্রদমর সাদর্ েুক্ত। যপাোক ও চামড়া বেদল্পও বেশুরা নানা রকম
ঝুাঁ বকপূনকাদজ
থ
বনেুক্ত বেল। অনানুষ্ঠাবনক খাদত কাজ করা বেশুরা আইদনর আওতাভুক্ত নয় এবাং
আইদন বেশুদের ববপজ্জনক কাদজ বনদষধাজ্ঞা বযাপক নয়। তেুপবর, শ্রম ববষয়ক পবরেেদকর
থ
সাংখযা শ্রবমকদের সাংখযার তু লনায় অপ্রতু ল।
বেশুশ্রম লঙ্ঘন করার অবভদোদগ বনধাবরত
থ
সাজাসমূি এ ধরদের লঙ্ঘন যরাদধ েদর্ষ্ট নয়।
সরকার মাদঝমদধয গৃিকমীদের উপর বনোতনকারী
থ
বনদয়াগকতথাদের ববরুদদ্ধ যফৌজোবর
অবভদোগ আদন।
গৃিস্থাবল কাজকম ও
থ অনানুষ্ঠাবনক খাদত বেশুশ্রম বযাপকভাদব ববসণতৃত বেল। ঢাকার ব স্তগুদলার
প্রায় ২ ,৭০০ পবরবাদরর উপর করা জবরদপর বভবত্তদত ২০১৬ সাদলর ওভাবসসথ যিভলপদমন্ট
ইনবিটিউদির প্রবতদবেন অনুসাদর, ৬ যর্দক ১৪ বের বয়সী বেশুদের মদধয প্রায় ১৫ েতাাংে স্কুল
তযাগ কদরবেল এবাং পূেকালীন
থ
শ্রদমবনেুক্ত বেল। এই বেশুরা জাতীয় আইন দ্বারা বনধাবরত
থ
৪২ঘন্টা কাদজর সীমা োবড়দয় আরও যববে কাজ করবেল।
আন্তজথাবতক শ্রম সাংস্থার মদত, যেদলদের জনয প্রার্বমক কমসাংস্থাদনর
থ
যক্ষত্র বেল কৃবষ এবাং
যমদয়দের জনয প্রধান যক্ষত্র বেল যসবা খাত। চট্টগ্রাদম জািাজভাঙ্গা বেদল্পর শ্রবমকদের অবধকার
রক্ষায় কাজ কদর এমন একটি এন জও ইয়াং পাওয়ার ইন যসােযাল অযাকেদনর মত অনুসাদর,
চট্টগ্রাদমর জািাজভাঙ্গা বেদল্পর কমীদের প্রায় ১১ েতাাংদের বয়স ১৮ বেদরর কম। বেপদব্রবকাং
প্ল্যািফদমরথ মদতা যবসরকারী সাংস্থাগুদলা জানায় যে শ্রবমকরা যকান রকম প্রবেক্ষে, সুরক্ষা
সরঞ্জাম, েুটি, পোপ্ত
থ স্বাস্থযদসবা এবাং চু ক্তবদ্ধ িওয়া োড়াই েীঘ সময়
থ
ধদর কাজ কদরদে।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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বেশুরা অবনববন্ধত বতবর যপাোক কারখানা, সড়ক পবরবিন খাত, উৎপােন খাত এবাং পবরদষবা
বেল্পসি প্রায়েই অনানুষ্ঠাবনক খাদত কাদজ বনেুক্ত বেল।
২০১৮ সাদল সরকার বেশুশ্রম অপসারদের উদেদেয কাজ কদর এমন কমসূথ বচগুদলাদত অর্ায়ন
থ
কদর ও অাংে যনয়। সরকার একটি ৩৫ বমবলয়ন িলাদরর তিববল সম্ববলত বতন বের যময়ােী
প্রকল্প িাদত যনয় যেখাদন প্রায় ১০০,০০০ বেশুশ্রবমকদক বচবিত কদর ববেযালদয় যপ্ররে করার
লক্ষয স্থাপন করা িয়। এোড়াও এ প্রকদল্প বেশুশ্রবমকদের বপতা মাতাদেরও জীববকা বনবাদির
থ
জনয সিায়তা করা িয়।
েরোর্ী বেববদর বসবাসকারী যরাবিঙ্গা বেশুরা বাধযতামূলক শ্রদমর বেকার িওয়ার ঝুাঁ বকদত বেল।
যরাবিঙ্গা যমদয়দের বেববর যর্দক ঢাকায় বা অনয যেদে গৃিস্থাবলর কাদজর উদেযদেয পাচার করা
িদয়বেল। েরোর্ী বেববদরর বাইদর বনদয়াগপ্রাপ্ত যরাবিঙ্গা বেশুরা ববনা যবতদন বা কম যবতদন কাজ
করদে। অদনক যক্ষদত্রই যরাবিঙ্গা বেশুদের মাত্রাবতবরক্ত কজ করদত িদয়দে এবাং বাধযতামূলক
শ্রদমর বেকার িদত িদয়দে।
এোড়াও বেশুশ্রদমর সবদচদয় খারাপ ধরনগুদলার বযাপাদর জানদত যলবার বিপািথ দমদন্টর
অনুসন্ধানগুদলা এখাদন যেখুন

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
এবাং বেশুশ্রম বা বাধযতামূলক শ্রদমর দ্বারা উৎপাবেত পেযসমূদির তাবলকা এখাদন যেখুন

https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
ঘ. কমসাংিান
য
এবাং যপশায় ববষময
শ্রম আইন অনুোয়ী বলঙ্গ বা প্রবতবন্ধীতার বভবত্তদত মজুবর ববষময বনবষদ্ধ। তদব এটি বলঙ্গ,
প্রবতবন্ধীতা, সামা জক অবস্থান, বে, থ যেৌন েৃটষ্টভবঙ্গ বা অনুরূপ কারদের বভবত্তদত অনযানয
ববষমযদক বনবষদ্ধ যঘাষো কদর না। সাংববধান অনুোয়ী ধম, থ বে, থ জাত, বলঙ্গ বা জমস্থাদনর বভবত্তদত
রাষ্ট্রীয়ভাদব প্রবতকূল ববষময বনবষদ্ধ কদর এবাং সরকারী কমসাংস্থাদনর
থ
যক্ষদত্রও এ বনদষধাজ্ঞা
েষ্ট। এদত সুববধাব িত জনদগাষ্ঠীর উপকাদরর জনয সরকার ইবতবাচক কমসূথ বচ বা পেদক্ষপ
বনদত পাদর।
বনম্নমজুবরর যপাোক খাত প্রচবলতভাদব নারীদের জনয বড় কমসাংস্থাদনর
থ
সুদোগ কদর বেদয়দে।
পবরসাংখযান অনুসাদর নারীরা বতবর যপাোক-খাদতর যববেরভাগ শ্রবমদকর প্রবতবনবধত্ব করদে।
বতবর যপাোক কমীদের প্রায় ৫০ েতাাংদেরও যববে নারী শ্রবমক। েবেও তদর্যর অভাদবর কারদে
পবরসাংখযানগুদলায় বভন্নতা যেখা োয়। নারীরা সাংখযাগবরষ্ঠ িওয়া সদেও তোরবক ও বযবস্থাপনা
পদে কাজ কদরন এমন নারীর সাংখযা কম। এোড়াও একই রকম কাজ কদরও পুরুদষর যর্দক
নারীদের উপাজথন কম। যসন্টার ফর ইদকানবমক বরসাচথ এন্ড গ্রযাজুদয়ি এিুদকেন ইদকানবমক্স
ইন্সটিটিউি এবাং অক্সদফািথ ববশ্বববেযালদয়র ২০১৭ সাদলর একটি গদবষোয় যেখা যগদে যে
শ্রবমকদের উৎপােনেীলতা বনয়ন্ত্রে করা সদেও রপ্তানীমুখী যপাোক কারখানায় নারীরা
তু লনামূলক কম মজুরী পান। সমীক্ষা অনুসাদর, েুই-তৃতীয়াাংে মজুবরর বযবধানটি নারীরা েক্ষতা
বনয়ন্ত্রদের পদরও অবযািত বেল, ো পুরুষ শ্রবমকদের জনয উচ্চ গবতেীলতার কারে বদল উদেখ
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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করা িদয়দে। যেৌন িয়রাবনসি কারখানাগুদলাদত নারীরা নানা রকম বনোতদনর
থ
বেকার িদয়দেন।
জুদন একটি যবসরকারী মানবাবধকার সাংস্থা সমীক্ষা চালাদনার পদর জানায় যে প্রায় ৮০ েতাাংে
নারী শ্রবমক যপাোক কারখানায় বলঙ্গ-বভবত্তক সবিাংসতার বেকার িয়।
চা বেদল্প নারী কমীরা ববষদমযর মুদখামুবখ িদয়দেন। পুরুষ শ্রবমকরা তাদের েীদের জনয যরেন
বিদসদব চাল যপদয় র্াদকন। তদব পুরুষদের নারীদের উপর বনভথরেীল বিসাদব ববদবচনা করা িয়
না বদল চা বেদল্পর নারী শ্রবমকদের স্বামীদের জনয চাদলর যরেন বরাে যেওয়া িয়না।
বকেু ধমীয়, নৃদগাষ্ঠী এবাং অনযানয সাংখযালঘু জনদগাষ্ঠী ববদেষত যবসরকারী যক্ষদত্র ববষদমযর কর্া
জাবনদয়দে ( অনুদেে ৬ িষ্টবয)।
ঙ. েহিদোগয কমিদলর
য
অবিা
জাতীয় নূযনতম মজুবর যবািথ খাত-বভবত্তক নূযনতম মাবসক মজুবর প্রবতষ্ঠা কদরদে। এ যবািথ যে
যকান সময় সভা আহ্বান করদত পাদর। তদব বেল্পদক্ষদত্র মজুরী বনধারদের
থ
উদেযদে পাাঁচ বেদরর
মদধয কমপদক্ষ একবার ত্রপক্ষীয় যফারাদমর বব দক বসার কর্া রদয়দে। প্রবতদবেন বেদর মজুবর
যবািথ একজন ববধ শ্রবমক প্রবতবনবধ অন্তভুক্ত
থ করদত বযর্ িয়।
থ
শ্রবমক প্রবতবনবধ োড়া গাদমন্টস
থ
শ্রবমকদের নতু ন নূযনতম মজুবর বনধারদের
থ
জনয আদলাচনায় তাদের পদক্ষ কর্া বলার যকউ
বেদলন না। আইন অনুসাদর সরকার বনদয়াগকতথা ও শ্রবমকদের পরামেক্রদম
থ
প্রকােয যঘাষোর
মাধযদম মজুবর কা াদমা সাংদোধন বা পবরবতথন করদত পাদর। এক মাদসর জনয সববনম্ন
থ
মজুবর
৯৪ িলার বনধারে
থ করা িদয়বেল এবাং এটি যকবল বতবর যপাোক খাদতর জনয বনধাবরত
থ
বেল। এই
মজুবর োবরিযসীমার উপদর বেল। নূযনতম মজুবর বনধারদের
থ
যক্ষদত্র মুিাফীবতর ববষয়টি ববদবচনা
করা িয়বন। ববশ্ববযাাংদকর তর্য অনুসাদর, ২০১০ সাল যর্দক মুিাফীবত গদড় বাবষক
থ ৬ যর্দক ৮
েতাাংে পেন্ত
থ পবরববতথত িয়। তদব যবািথ মাদঝমদধয বকেু খাদত মজুবরদত জীবন-োপদনর
সামঞ্জসয ট ক রাখার জনয পবরবতথন আদন।
যবপজার যেয়া তর্য অনুসাদর বতবর যপাোক খাদত মজুবর প্রায়েই নূযনতম মজুবরর যচদয় যববে
এবাং ইবপদজিগুদলাদত এ মজুবর সাধারে মজুবর স্তদরর যচদয় তু লনামূলক যববে। ২০১৮ সাদলর
নদভম্বদর যবপজার এক ববজ্ঞবপ্তর মাধযদম ইবপদজিগুদলাদত বববভন্ন প্রবতষ্ঠাদন বনেুক্ত শ্রবমকদের
নূযনতম মজুবর ও অনযানয সুদোগ সুববধা যঘাষো করা িয়। ২০১৮ সাদলর বিদসম্বর পেন্ত
থ চা
পযাদক জাংদয়র যক্ষদত্র মাদস সববনম্ন
থ
নূযনতম মজুবর বেল ৩,০৬০ িাকা বা ৩৬.১৪ িলার।
ট্রান্সপাদর ন্স ইন্টারনযােনাল বাাংলাদেদের একটি প্রবতদবেদন যেখা যগদে, প্রায় ৯০ েতাাংদের
যববে চা শ্রবমক পবরবার বনরাপে পাবন, ববেুযৎ বা স্বাস্থযদসবা োড়াই মনদবতর জীবনোপন করদে।
তাাঁরা এমনবক গৃিপাবলত পশুর সাদর্ এক ঘর ভাগ কদর বসবাস করদে। নূযনতম মজুবরর যকানটি
বেদয়ই নগদর ের্াের্ভাদব জীবনোপন করা সম্ভব নয়। নূযনতম মজুবরদত মুিাফীবত ববদবচনা
করা িয়না। তদব মজুবর যবািথ মাদঝমদধয বকেু খাদত জীবন-োপদনর খরদচর সাদর্ সামঞ্জসয যরদখ
মজুবর পবরবতথন কদর র্াদক।
আইনানুোয়ী একটি আেে কম
থ
বেবস
থ
আি ঘন্টায় িয়। একটি আেে কম
থ
সপ্তাি
থ
িল ৪৮ ঘন্টা,
তদব এটি ৬০ ঘন্টা পেন্ত
থ ববধতথ করা যেদত পাদর, ো মূলত অবতবরক্ত কাদজর সময় বিদসদব ধরা
িয় এবাং এর জনয প্রাপয মূলয মূল মজুবরর বদ্বগুে। ওভারিাইম বাধযতামূলক িদত পাদর না।
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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শ্রবমকরা েবে বেদন েয় ঘন্টার যববে কাজ কদরন তদব তাদের এক ঘন্টা ববশ্রাদমর সুদোগ বেদত
িদব। অর্বা েবে শ্রবমকরা বেদন পাাঁচ ঘন্টার যববে কাজ কদরন তদব তাদের আধা ঘন্টা ববশ্রাদমর
সুদোগ বেদত িদব। কারখানার শ্রবমকদের সপ্তাদি একবেন েুটি পাওয়ার কর্া রদয়দে। যোকান
কমীরা সপ্তাদি যেড় বেদনর েুটি পান।
আইদন যপোগত স্বাস্থয এবাং বনরাপত্তার মানেণ্ড প্রবতথন কদর এবাং আইদনর সাংদোধনী দ্বারা
বাধযতামূলক শ্রবমক বনরাপত্তা কবমটি গ ন কদর। আইদন বলা িদয়দে যে প্রবতটি শ্রবমকদক
সম্পূে যবতদন
থ
বেদর কমপদক্ষ ১১টি উৎসব েুটির বেদনর অনুমবত বেদত িদব। উৎসদবর বেনগুবল
এবাং তাবরখসমূি বনদয়াগকতথাগে বসববএ- এর সাদর্ পরামে কদর
থ
বা বসববএ- এর অনুপবস্থবতদত
পাটিথ বসদপেন কবমটির সুপাবরে অনুসাদর বস্থর করার কর্া।
শ্রম আইদনর বাস্তবায়নকারী বববধগুদলা কারখানায় যপোগত বনরাপত্তা ও স্বাস্থয কবমটি গ দনর
প্র ক্রয়াটির রূপদরখা বেদয়দে এবাং সরকার জাবনদয়দে যে জুলাই ২০১৮ সাল পেন্ত
থ প্রায়
২ ,১৭৫টি বনরাপত্তা কবমটি গ ন করা িদয়দে। কবমটিগুদলাদত বসববএ মদনানীত বযবস্থাপনার
প্রবতবনবধ ও শ্রবমক উভয়ই অন্তভুক্ত
থ রদয়দে। অর্বা, বসববএ অনুপবস্থবতদত কারখানার ওয়াকথার
পাটিথ বসদপেন কবমটির শ্রবমক প্রবতবনবধগে এ কবমটির অন্তভুক্ত
থ িদত পারদবন। যেখাদন যকান
ইউবনয়ন বা ওয়াকথার পাটিথ বসদপেন কবমটি যনই যসখাদন কারখানা ও স্থাপনা পবরেেনথ অবধেপ্তর
(বিআইএফই) তাদের শ্রবমকদের মদধয যর্দক বনবাচদনর
থ
মাধযদম প্রবতবনবধ বনেুক্ত কদর।
সরকার নূযনতম মজুবর, কমঘন্টা,
থ
ওভারিাইম পবরদোধ ও যপোগত বনরাপত্তা এবাং স্বাদস্থের
মাদনর বযাপাদর আইনগুদলা কােকরভাদব
থ
প্রদয়াগ কদরবন। বতবর যপাোক বেদল্পর বেদক
মদনাদোগ বাড়াদনার ফদল বকেু বকেু যপাোক কারখানায় পবরবস্থবতর উন্নবত িদয়দে বকন্তু অনযানয
খাতগুদলায় সম্পে, পবরেেনথ ও প্রবতকারমূলক পেদক্ষপগুদলা পোপ্ত
থ বেল না। এোড়া, বববধ
লাংঘদনর জনয প্রেও সাজাসমূি বববধ লাংঘন প্রবতদরাদধ েদর্ষ্ট বেল না। একটি যবসরকারী শ্রম
অবধকার সাংস্থা জানায় যে প্রায় ৯৫ েতাাংে কারখানা ওভারিাইদমর সীমা যমদন চদল না।
বিআইএফই-এর ( DIFE) সম্পে বা বযবস্থা কােকরভাদব
থ
পবরেেনকাে
থ
থসম্পন্ন ও প্রতীকারমূলক
বযবস্থা গ্রিে করার জনয অপ্রতু ল বেল। ৪ মাচথ আশুবলয়ার একটি যপাোক গুোদম আগুন যলদগ
পুদরা কারখানার ক্ষবত িয়। বিআইএফই-এর ওদয়বসাইি অনুসাদর, তারা ২০১৩ সাদলর ২৬
অদটাবর সবদেষ
থ
কারখানাটি পবরেেদন
থ বগদয়বেল। বিআইএফই-এর অবভদোগ োদয়র করার
প্র ক্রয়ার বযাপাদরও সমাদলাচনা যোনা োয়। বতথমান বযবস্থায় যকান কমী অবভদোগ করদত চাইদল
তাদক তার নাম, পেবব ও পবরচয়পত্র নম্বর বিআইএফই-এর অবভদোগ ফদম উদেখ
থ
করদত িয়।
অবভদোগ জমা িদয় যগদল বিআইএফই কারখানার বযবস্থাপনা পবরষদের কাদে অবভদোগকারীর
ফম উদেখপূ
থ
বক
থ একটি বচট যপ্ররে কদর। এই বযবস্থার ফদল অবভদোগকারী শ্রবমদকর সুরক্ষার
বযাপাদর অবনিয়তা যেখা যেয় এবাং যসই সাদর্ প্র ক্রয়াটির কােকাবরতা
থ
বনদয় সদেি বতবর িয়।
২০১৩ সাদলর রানা প্ল্াজা ভবন ধদস ১,১৩৮ জন শ্রবমদকর মৃতুয িয় এবাং ২,৫০০ জদনরও যববে
শ্রবমক আিত িন। এই ভবন ধদসর ঘিনার পদর যবসরকারী সাংস্থাসমূি, ববদেবে সরকার এবাং
আন্তজথাবতক সাংস্থাসমূি প্রায় ৩,৭৮০টিরও যববে যপাোক কারখানা পবরেেনথ করার জনয
( বাাংলাদেে) সরকাদরর সাদর্ কাজ কদর। অদনক কারখানায় তাদের বনরাপত্তা বযবস্থা যজারোর
করার উদেযদে নানা পেদক্ষপ যনয়া শুরু কদর। অপোপ্ত
থ অর্সাংকলনসি
থ
নানা কারদে এ ধরদের
২০১৯ সাদলর মানবাবধকার চচথার উপর যেেীয় প্রবতদবেন
গেতন্ত্র, মানবাবধকার ও শ্রম েপ্তর • পররাষ্ট্র অবধেপ্তর, েুক্তরাষ্ট্র
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প্রবতকার পেদক্ষপ ধীর গবতদত পবরচাবলত িয়। েুটি আন্তজথাবতক উদেযাগ -- বনরাপে ও অযাকিথ - যেসকল কারখানায় বনরাপে ও অযাকিথ-এর সেসয ব্রযান্ডগুদলার জনয যপাোক বতবর যসসব
কারখানায় তারা পবরেেনথ ও প্রতীকারমূলক বযবস্থা গ্রিে কাদজর তোরবক অবযািত রাদখ।
বনরাপদের যববেরভাগই উত্তর আদমবরকার ব্রযান্ড এবাং তারা এলযাদয়ন্স ফর বাাংলাদেে ওয়াকথারস
যসফটি র িদয় কাজ চাবলদয় োদে। অযাকিথ অন ফায়ার এন্ড বব র্ল্াং যসফটি বা অযাকদিথর ”
যববেরভাগই ইউদরাপীয় ব্রযাদন্ডর সমিদয় গট ত। এ উদেযাগ ববিভূ ত
থ যপাোক কারখানাগুদলায়
পবরেেদনর
থ
ও প্রতীকারমূলক বযবস্থা গ্রিদে সরকারী তোরবক বেল সীবমত। ব্রযান্ড েুটির
ৃ
যনতত্বাধীন উদেযাগগুদলা বতবর যপাোক বেদল্পর যকবল সেসয কারখানাগুদলাদতই যনয়া িয়। এর
বাইদর িাজার িাজার অনযানয যপাোক কারখানাসি অনযানয খাদতর কারখানাগুদলা ববনা
তোরবকদতই চদল আসদে। বয়লার বা রাসায়বনক ববদফারদের মত ঘিনা বেল্পদক্ষদত্র আগুন
সম্পবকথত েুঘিনা
থ
োড়াও অনয েুঘিনার
থ
প্রবত েৃটষ্ট প্রোন কদর।
যম মাদস আোলত বনদেথ বেত একটি সমদঝাতা স্মারদকর মাধযদম অযাকিথদক সরকাদরর িাদত
ক্ষমতা িস্তান্তদরর প্র ক্রয়া সম্পবকথত বনদেথবেকা প্রবতষ্ঠা করা িয়। এই পবরবতথদনর মাধযদম
বব জএমইএ, আন্তজথাবতক ব্রযান্ড এবাং যট্রি ইউবনয়ন যফিাদরেদনর যনতাদের প্রবতবনবধত্ব
সিকাদর বতবর যপাোদকর একটি যিকসই কাউ ন্সল প্রবতটষ্ঠত িয়।
িতযাসি অনযানয অবভদোদগ রানা প্ল্াজার মাবলক ও অনয ৪০ জন বযা ক্তর ববরুদদ্ধ োদয়র করা
মামলা ২০১৬ সাদল শুরু িয়। এবন্টগ্রাফ্ট কবমেদন বয ক্তগত সম্পদের বিসাব বেদত বযর্ িওয়ায়
থ
রানা সদবাচ্চ
থ বতন বেদরর সাজা যপদয়বেদলন। রানা ও অনযানযদের ববরুদদ্ধ িতযার ববচার আবপল
ও িাইদকাদিথ র স্থবগতাদেদের কারদে বার বার স্থবগত িয়।
যসদেম্বর ২০১৫ সাদল যচয়ারমযান মািমুো আক্তার ও বযবস্থাপনা পবরচালক যেদলায়ার
যিাদসনসি ১৩ জদনর ববরুদদ্ধ চাজথবেি োবখল করার পর ২০১২ সাদলর জানুয়াবর মাদস তাজবরন
ফযােনস অবেকাদণ্ডর মামলার ববচার শুরু িয়। এ মামলাটি এখনও চলমান রদয়দে।
শ্রবমক সাং নগুদলা জানায় যে আইন দ্বারা প্রবতটষ্ঠত বনরাপত্তা ও স্বাস্থয মান পোপ্ত
থ বেল এবাং
আরও অদনক কারখানা এগুদলাদক যমদন চলার পেদক্ষপ গ্রিে কদরবেল। আইনটি অমানয বা
অগ্রািয করার জনয জবরমানার ববধান রদয়দে বকন্তু এদত আইনটি লঙ্ঘন করা বন্ধ িয়বন। অদনক
বতবর যপাোক বনদয়াগকতথাগে আইনানুোয়ী প্রদয়াজনীয় বনরাপত্তা ও ববপজ্জনক উপকরে
সম্পদকথ কমীদের পোপ্ত
থ প্রবেক্ষে বেদত, প্রদয়াজনীয় সরঞ্জাম সরবরাি করদত বা বনরাপত্তা
কবমটিগুদলার কােকাবরতা
থ
বন িত করদত বযর্ িন।
থ

কমঘন্টার
থ
আইনী সীমা বনয়বমত লঙ্ঘন করা িয়। বতবর যপাোক খাদত বনদয়াগকতথাগে রপ্তাবনর
সময়সীমা পূরদের লদক্ষয প্রায়েই শ্রবমকদের বেদন ১২ ঘন্টা বা তার যববে সময় ধদর খািান। তদব
তারা তাদের কমীদের সমদয়র জনয সবসময় ের্াের্ মজুবর যেনবন। সবলিাবরটি যসন্টাদরর মদত,
শ্রবমকরা প্রায়ই যস্বোয় আইনী সীমা োবড়দয় অবতবরক্ত সময় কাজ কদর র্াদকন। বনদয়াগকতথারা
অদনক যক্ষদত্র শ্রবমকদের যবতন পবরদোদধ ববলম্ব বা েুটি বেদতঅস্বীকার কদরন।
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বৃিত্তর অনানুষ্ঠাবনক খাতটি সম্পদকথ স্বল্প বনভথরদোগয পবরসাংখযান পাওয়া োয়। এ বৃিত্তর
অনানুষ্ঠাবনক খাতটিদতই যববেরভাগ শ্রবমক বনেুক্ত রদয়দে। এ খাদত শ্রম আইনগুদলা কােকর
থ
করা কট ন। বাাংলাদেে পবরসাংখযান বুযদরার এক প্রবতদবেন যর্দক জানা োয় যে ২০১৬ সাদল
অনানুষ্ঠাবনক শ্রম খাদত ৫১.৩ বমবলয়ন শ্রবমক রদয়দে ো যমাি শ্রমে ক্তর প্রায় ৮৬.২ েতাাংে।
যফবণরুয়ারী মাদস পুরান ঢাকার একটি ঐবতিাবসক এলাকা চকবাজাদর বসএন জ চাবলত গাবড়র
ববদফারদের ফদল আগুন যলদগ োয়। ববদফারেটি রাস্তার পাদের যরদস্তাাঁরাগুদলাদত বযবহৃত
অনযানয বসবলন্ডারগুদলাদত আগুন ধবরদয় যেয়। িুত পাশ্ববতী
থ
একটি প্ল্াবিদকর যোকান এবাং
অনয একটি যোকাদন আগুন যলদগ োয় যেটি অনবধভাদব রাসায়বনক িবয মজুে কদরবেল।
ববদেষকগে মদন কদরন ের্াসমদয় ভবনগুদলাদত অবনয়মগুদলা েূর করা িদল এই েুঘিনাটি
থ
িয়ত এড়াদনা যেত। এ েুঘিনায়
থ
কমপদক্ষ ৭০জন বনিত িন।
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