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২০২০ মানবপাচার ররপপার্ট: বাাংলাপেশ 

 

বাাংলাপেশঃ রিতীয় স্তর 

বাাংলাদেশ সরকার মানবপাচার বদের নযুনতম শতত পযদরাপযরর পালন কদররন। তদব তা করার 

জনু উদেখদ াগ্ু প্রদচষ্টা চালাদে। পূব তবতী প্ররতদবেন সময়কাদলর তুলনায় সরকাদরর সামরিক 

প্রদচষ্টা বর্ তমান রদয়দে রবর্ায় বাাংলাদেশদক টিয়ার ২-তত বা রিতীয় স্তদর উন্নীত করা হদয়দে। এই 

প্রদচষ্টাসমূদহর মদর্ু উদেখদ াগ্ু হল অরর্কসাংখুক পাচারকারীদক রবচাদরর মযদখামযরখ করা, 

পাচাদরর রশকার অরর্কসাংখুক বুাক্তিদক শনািকরা , ২০০০ সাদলর ইউএন টিআইরপ (UN TIP) 

তপ্রাদিাকদল ত াগ্ তেওয়া এবাং প্ররতদবেদনর সময়সীমার তশদের রেদক বাাংলাদেদশর পাচার 

রবদরার্ী আইন অনযসাদর সাতটি পাচার রবদরার্ী ট্রাইবযুনাল প্ররতষ্ঠা করা। এোডাও সরকার 

তরারহঙ্গা রশরবরগুদলাদত মানরবক সহায়তা প্রোনকারী সাংস্থাগুদলার প্রদবদশর অনযমরত প্রোন 

অবুাহত তরদখদে। তদব সরকার তবশ কদয়কটি গুরুত্বপূর্ ত তেদে নূুনতম মান অজতন করদত 

সেম হয়রন। আইন প্রদয়াগ্কারী সাংস্থাগুদলা মানব পাচার সাংক্রান্ত মামলাসমূদহর তেদন্তর 

পররমার্ হ্রাস কদরদে। পাচারসাংক্রান্ত অপরাদর্ সরকারর তলাকজদনর ত াগ্সাজদশর 

রবশ্বাসদ াগ্ু প্ররতদবেনগুদলাদক অিাহু কদর চদলদে। এোডাও তরারহঙ্গাদের তজারপূব তক শ্রম ও 

ত ৌনকাদজ বুবহাদরর উদেদশু পাচাদরর শত শত রবশ্বাসদ াগ্ু প্ররতদবেন থাকা সদেও তসগুদলা 

 াচাইদয়র জনু তেন্ত শুরু কদররন। অনযদমারেত পরততালয়গুদলাসহ রশশু ত ৌন কমী পাচাদরর 

বুাপক প্ররতদবেন থাকা সদেও সরকার পাচাদরর রশকার হওয়া রশশুদের শনাি করদত বা প্রাপ্ত 

প্ররতদবেনগুদলা অনযসোদনর তচষ্টা কদররন। আন্তজতারতক সাংস্থাগুদলা জানায়, তারা প্ররতদবেন 

কাদল তসৌরে আরদব তজারপূব তক শ্রদমর রশকার হওয়া সম্ভাবু এক হাজাদররও তবরশ বাাংলাদেশী 

বুক্তিদক শনাি কদরদে। তা সদেও সরকার সাংখুাগ্ররষ্ঠ েরতিস্তদের তসবা তেওয়া বা 

তজারপূব তক শ্রদমর অরিদ াগ্গুদলা তেদন্তর বুাপাদর তকান পেদেপ িহর্ করার কথা 

জানায়রন। তেযপরর, রবদেদশ কম ত লাদির তেদে নাগ্ররকদের োডপে তেয়ার োরয়দত্ব রন যি 

সাংস্থা জনশক্তি ও কম তসাংস্থান প্ররশের্ বযুদরা (রবএমইটি) রনদয়াগ্ সাংস্থাগুদলাদক সযদ াগ্ রেদয়রেল 

প্রাক-প্রস্থান প্ররশের্ তথদক মানব পাচার সম্পরকতত তথু বাে রেদত। রবদশেত কীিাদব 

একজদনর রনদয়াগ্কততা বা রনদয়াগ্ সাংস্থার রবরুদে অরিদ াগ্ োদয়র করদত হয় তস রবেয়ক তথু 

বাে রেদয়রেল। রবএমইটি রকেু অরিবাসী শ্ররমকদক তকান রকম প্ররতরনরর্ত্ব োডাই তাদের 

তশাের্কারী রনদয়াগ্ সাংস্থাগুদলার সাদথ শ্রম অরর্কার লঙ্ঘদনর রবেদয় সারলদশ বসদত বার্ু 

কদররেল। সরকার অরিবাসী কমীদের কাে তথদক উচ্চ রনদয়াগ্ রি রনদত রনদয়াগ্কততাদের 

অনযমরত প্রোন অবুাহত তরদখদে। তসই সাদথ সরকার অববর্িাদব পররচারলত োলাল সমসুার 

সযরাহা রনয়রমতিাদব কদররন। িদল শ্ররমকদের পাচাদরর রশকার হওয়ার ঝযুঁ রকদত থাকদত হদয়দে। 

পাচাদরর রশকার হওয়া িুিদিাগ্ীদের তসবা পাওয়ার সযদ াগ্ অপ তাপ্ত রদয় তগ্দে ; সরকারর 

কম তকততাগ্র্ র্ারাবারহকিাদব েরতিস্থদের শনািকরর্ পেরত কা তকর কদররন বা রচরিত 

েরতিস্থদের তসবা প্রোদনর বুবস্থা কদররন; রবদেরশ নাগ্ররক,  ারা পাচাদরর রশকার িুিদিাগ্ী, 

সযরোমূলক পররদেবাগুদলা িহর্ করদত পাদরনরন; এবাং পাচাদরর রশকার প্রাপ্তবয়স্ক পযরুেদের 

জনু সরকাদরর পে তথদক তকান আশ্রদয়র বুবস্থা তনই। 
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অগ্রারিকারমূলক সপুাররশঃ 

 

# মানবপাচাদরর সদঙ্গ জরডতদের রবচার ও েক্তিত করার সাংখুা উদেখদ াগ্ু হাদর বাডাদত হদব। 

রবদশে কদর শ্ররমক পাচারকারী ও জরডত সরকারর কম তকততাদের রবচার। একইসদঙ্গ রবচাদর ত ন 

 থাদ াগ্ু প্রক্তক্রয়া অনযসরর্ করা হয় তা রনক্তিত করদত হদব।   

 

# লাইদসন্সর্ারী জনশক্তি রনদয়াগ্কারী সাংস্থাগুদলা শ্ররমকদের কাে তথদক ত  রনদয়াগ্ রি তনয় তা 

বে করার পেদেপ রনন। এ রি রনদয়াগ্কারীর তরি তথদক পররদশার্ করা রনক্তিত করা তহাক।  

 

# ত সব ঘিনায় িুিদিাগ্ী বুক্তির অনুে  াওয়ার রবেয় তনই তসগুদলাসহ তরারহঙ্গাদের পাচাদরর 

রবেদয় রবশ্বাসদ াগ্ু অরিদ াগ্গুদলার বুাপাদর তেন্ত এবাং রবচাদরর উদেুাগ্ বৃক্তে করুন।  

 

# িুিদিাগ্ীদের সটিকিাদব সহায়তা করার জনু একটি রনদেতরশকা ততরর করুন এবাং তাদের এই 

তসবা তেওয়ার জনু একটি স্ট্ুান্ডার্ত অপাদরশন প্ররসরর্উর (ওসওরপ) চালয করুন।     

 

# মানবপাচাদরর িুিদিাগ্ীদের সহায়তায় তসবা সযরবর্া সম্প্রসারর্ করুন। প্রাপ্তবয়স্ক পযরুে, 

রবদেরশ নাগ্ররক এবাং তেদশর বাইদর রগ্দয় তশারেত িুিদিাগ্ীগ্র্ এই তসবার আওতায় থাকদব।   

 

# আোলদতর আদেশ োডাই তবসরকারর সাংস্থাগুদলাদক সরকারর আশ্রয়দকদে পাচাদরর 

িুিদিাগ্ীদের পররদেবা প্রোদনর অনযমরত রেন। 

 

# সরকারর আশ্রয়দকে তেদড  াওয়ার আদগ্ পাচাদরর রশকার হওয়া প্রাপ্তবয়ষ্ক িুিদিাগ্ীদের  

তা ুঁদের পররবাদরর সেসুদের সম্মরত তনওয়ার রবেয়টি বে করুন।  

 

# ইন্টার-তসক্টর তকা-অরর্তদনশন গ্ররুদপর সাদথ সহদ ারগ্তা বৃক্তে করুন এবাং তরারহঙ্গাদের পাচাদরর 

হাত তথদক রো করদত  াথা থ বুবস্থা কা তকর করুন। 

 

# পাচাদরর িুিদিাগ্ী রচরিত করদত এবাং তাদের সাংরিষ্ট তসবাদকদে পািাদত সহায়তার জনু 

আইন প্রদয়াগ্কারী সাংস্থার সেসু, শ্রম পররেশ তক ও অরিবাসন কম তকততাদের প্ররশের্ আরও 

তজারোর করুন।  

# রনদয়াগ্ এদজন্ট এবাং োলালদের রনবেন প্রক্তক্রয়া পযদরাপযরর বাস্তবায়ন করুন এবাং সকল 

রনয়মকানযন মানা হদে রকনা তা নজরোররদত রাখযন।  

# রবদেদশ পািাদনার আদগ্ শ্ররমকদের ত সব প্ররশের্ তেওয়া হয় তার মান বাডান। এসব প্ররশেদর্ 

শ্ররমদকর অরর্কার, শ্রম আইন এবাং রবচার ও সহদ ারগ্তা পাওয়ার সযদ াদগ্র রবেয়গুদলা অন্তিুতি 

করুন।  

 

# তেদশর রবেুমান রবচার বুবস্থায় তরারহঙ্গারা কীিাদব আইরন অরিদ াগ্ জানাদবন তার সযস্পষ্ট 

পেরত রনর্ তারর্ করুন। এসব পেরত সম্পদকত আইন প্রদয়াগ্কারী সাংস্থার সেসু ও তরারহঙ্গা 

রশরবদরর বুবস্থাপনার সদঙ্গ  যি বুক্তিদের প্ররশের্ রেন।  

 

 

# পাচাররবদরার্ী তৎপরতায় সহদ ারগ্তা বৃক্তের জনু এনক্তজও ও সযশীল সমাদজর সদঙ্গ ত াগ্াদ াগ্ 

বৃক্তে করুন। এর অাংশ রহদসদব িুিদিাগ্ীদের তসবা তেওয়া প্ররতষ্ঠানগুদলাদক পাচাদরর 
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িুিদিাগ্ীদের কাদে রগ্দয় তাদের সহদ ারগ্তা করার আরও তবরশ সযদ াগ্ রেন।  

 

# পাচাদরর রশকার িুিিুগ্ীদের জনু তসবা বাডাদনা এবাং অুারন্ট-ট্রুারিরকাং ট্রাইবযুনাল পররচালনা 

করাসহ ২০১৮-২০২০ এর জাতীয় কম ত পররকল্পনা পযদরাপযররিাদব বাস্তবায়ন করুন। 

 

রবচার  

 
সরকার পাচারকারীদের তোেী সাবুক্তস্তর হার বারডদয়দে, তদব পাচাদরর ঘিনার তেদন্তর হার 

করমদয়দে এবাং ত ৌনকাদজ বুবহাদরর জনু অিুন্তরীর্িাদব ত সব পাচার হয় বা পাচাদরর সদঙ্গ 

সরকারর তলাকজদনর সমৃ্পিতার রবেয়টি সমার্াদন সরকার প তাপ্ত পেদেপ িহর্ কদররন। উিয় 

সমসুাই বুাপকিাদব রদয় তগ্দে। ২০১২ সাদলর মানবপাচার প্ররতদরার্ ও েমন আইদন 

(রপএসএইচটিএ) ত ৌন কাদজর উদেদশু পাচার ও শ্ররমক পাচারদক অপরার্ রহদসদব গ্র্ু কদর 

পাুঁচ বের তথদক  াবজ্জীবন প তন্ত কারােি এবাং অনযুন ৫০ হাজার িাকা জররমানার সাজা রাখা 

হদয়দে। তজারপূব তক শ্রমদক (শ্রম োসত্ব) পৃথক আদরকটি অপরার্ রহদসদব রচরিত করা হদয়দে। 

এখাদন অবশু একিু কম শাক্তস্তর কথা বলা আদে। এ অপরাদর্ পাুঁচ বের তথদক ১২ বের প তন্ত 

কারােি এবাং নূুনতম ৫০ হাজার িাকা প তন্ত জররমানার রবর্ান রাখা হদয়দে।  এসব েি  দথষ্টই 

কদিার। এর মদর্ু ত ৌন কাদজ পাচাদর ত  শাক্তস্তর কথা বলা আদে তা র্ে তদর্র মদতা অনুানু 

গুরুতর অপরাদর্র সাজার সদঙ্গ তুলনীয়।  সরকার পযরলশ একাদর্রমদত পাচাররবদরার্ী একটি 

প্ররশের্ মরর্উদলর মার্ুদম পযরলশ কম তকততাদের প্ররশের্ চারলদয়  াদে। সরকার আন্তজতারতক 

সাংস্থা ও এনক্তজও িারা পররচারলত রবরিন্ন প্ররশের্ কম তসূরচর মার্ুদম রবচার রবিাগ্ীয়, অরিবাসন 

রবেয়ক এবাং সীমান্ত রবেয়ক কম তকততাদের প্ররশের্ ও অনুানু সহায়তা প্রোন কদরদে। পযরলশ ও 

অনুানু সাংরিষ্ট কম তকততাদক রপএসএইচটিএ আইন বাস্তবায়দনর রবরর্মালা সম্পদকত তকাদনা 

প্ররশের্ তেওয়া হদয়দে রক না, তস রবেদয় সরকার রকেু জানায়রন। সরকার ২০১৭ সাদলই এটির 

প্রচার শুরু কদররেল।  

 

সরকার রপএসএইচটিএ - এর অর্ীদন ৪০৩টি মামলার তেন্ত কদরদে (এর মদর্ু  ২৯টি তেন্ত রবগ্ত 

বেরগুদলা তথদক অবুাহত), ৩১২ জন সদেহিাজদনর রবরুদে (ত ৌন কাদজর উদেদশু পাচাদরর 

অরিদ াদগ্ ২৫৬ জন এবাং তজারপূব তক শ্রদমর জনু ৫৬ জন) মামলা কদরদে এবাং পাচার 

সম্পরকতত নয়টি মামলায় ২৫ জনদক তোেী সাবুস্ত কদরদে। তদব, কমপদে একটি মামলায় তোেী 

সাবুস্ত হদয়রেল রশশু রবক্তক্রর জনু  া আন্তজতারতক আইদন মানব পাচার অপরার্ রহদসদব গ্র্ু হয় 

না। এই রহদসদব পূব তবতী প্ররতদবেনকাদলর তুলনায় তেদন্তর সাংখুা কদমদে, তদব তোেী সাবুক্তস্তর 

সাংখুা বৃক্তে তপদয়দে। পূব তবতী প্ররতদবেন বেদর সরকার ৫৯২ টি মামলা তেন্ত কদররেল, অজানা 

সাংখুক সদেহিাজদনর রবচার কদররেল এবাং পাুঁচটি মামলায় আিজন পাচারকারীদক তোেী 

সাবুস্ত কদররেল।  প্রপ্ররতদবেন বেদর  রবচার রবিাগ্ ৩৯টি মামলা রনষ্পরি কদর। রবচারকগ্র্ ৩০টি 

মামলায় ৬৮ জন পাচারকারীদক খালাস তেয়, নয়টি মামলায় ২৫ জন পাচারকারীদক তোেী সাবুস্ত 

কদর এবাং এদের মদর্ু ১৭ জনদক  াবজ্জীবন কারােদি েক্তিত কদরন। রবচার রবিাগ্ তোেী 

সাবুস্ত অনু আিজদনর সাজার কথা জানায়রন। এ সাজা পূব তবতী প্ররতদবেনকাদলর অনযরূপ  খন 

রবচার রবিাগ্ আিটি তোেী সাবুক্তস্তর মদর্ু সাতটিদত   াবজ্জীবন কারােি প্রোন কদররেল। 

সরকার জারনদয়দে ত  ২০১৯ সাদলর রর্দসম্বর প তন্ত ৪,৪০৭টি পাচাদরর মামলা তেন্ত বা রবচারার্ীন 

রদয় তগ্দে। পূব তবতী প্ররতদবেন বেদর তবরশরিাগ্ ঘিনাই রেল তরারহঙ্গা ও বাাংলাদেরশ অরিবাসীদের 

পাচাদরর ((Smuggling) রবেয়। এগুদলার মদর্ু মানবপাচাদরর অপরার্  (Human trafficking) রেল 

রকনা তা অস্পষ্ট। এ বের গ্র্মার্ুমগুদলার প্ররতদবেন তথদক জানা  ায় ত  অরিবাসী 

তচারাচালাদনর সযস্পষ্ট উপাোন সাংবরলত ঘিনায় পযরলশ রপএসএইচটিএ - এর অর্ীদন মামলা োদয়র 

কদরদে ত গুদলাদত শ্রম বা বারর্ক্তজুকিাদব ত ৌন কাদজ বুবহাদরর জনু তশােদর্র তকান আলামত 
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রেল না।  সরকার স্বীকার কদরদে ত , সমসুািা  ত বড তস তুলনায় পাচাদরর ঘিনার তেন্ত, রবচার 

ও সাজার পররমার্ অপ তাপ্তই রদয় তগ্দে। রপএসএইচটিএ - এর অর্ীদন তিপ্তার হওয়া 

সদেহিাজন পাচারকারীদের সাজা প্রারপ্তর হার ১ ৭৭ শতাাংশ।  

 

অদনক কম তকততা মানবপাচাদরর রবেয়টি তবাদঝন না এবাং সময় সময় তারা অরিবাসী পাচাদরর 

(migrant smuggling) সদঙ্গ এদক গুরলদয় তিদলন। প তদবেকগ্র্ প্ররতমাদস অনযদমারেত 

পরততালয়গুদলাদত রশশু ত ৌন কমী পাচাদরর একারর্ক ঘিনা রলরপবে করা সদেও রকেু কম তকততা 

তেদশর অিুন্তরীর্ পাচার, রবদশেত রশশুদের ত ৌন কাদজ বুবহাদরর উদেদশু পাচাদরর অক্তস্তত্ব 

অস্বীকার কদর চদলদেন। আইনী প্রক্তক্রয়া চলাকালীন পযরলশ এবাং প্ররসরকউিরদের মদর্ু 

সহদ ারগ্তাপূর্ ত মদনািাব থাদক না। িদল মামলা রনষ্পরিদত রবলম্ব ঘদি এবাং প্ররসরকউশদনর জনু 

মামলাটি েযব তল হদয় পদড। তবদেরশক ঘিনার তেদে বাাংলাদেরশ কম তকততাগ্র্ প্রায়শই প্রমার্ 

সাংিদহর জনু রবদেশ ভ্রমর্ কদরন না এবাং রবদেরশ সরকাদরর কাে তথদক রবরিন্ন প্রমার্ সাংিহ 

করদত প তাপ্ত চুক্তি তনই। রকেু প তদবেক উদেখ কদরদেন ত  পযরলশ পাচাদরর অরিদ াগ্ পাওয়ার 

পর মামলাটির রবচাদরর জনু অরিদ াগ্পে োরখল করদত  আি বের প তন্ত সময় রনদত পাদর। 

প্রাথরমক প্ররতদবেন োরখল হওয়া তথদক মামলার রায় হওয়া প তন্ত পাচাদরর মামলাগুদলাদত গ্দড 

১১ বের সময় বুয় হয়। তবসরকারর সাংস্থাগুদলা জারনদয়দে,  এমন রবলদম্বর িদল প তাপ্ত তেন্ত 

হদে না ও রবচাদর রবঘ্ন  ঘিদে। তবরশরিাগ্ সদেহিাজন কারাগ্াদরর বাইদর অবস্থান কদরন এবাং 

িুিদিাগ্ীদের সােু না তেওয়ার জনু ঘযে তেয়ার বা হুমরক তেয়ার সযদ াগ্ পান। সাত জন রবচারক 

রনদয়াগ্সহ মানব পাচাদরর মামলার একদচটিয়া শুনারনর জনু সরকার রপএসএইচটিএ - তত 

রনর্ তাররত সাতটি পাচার রবদরার্ী ট্রাইবযুনাল গ্িদনর পেদেপ রনদয়দে। মরহলা ও রশশু ট্রাইবযুনাদল 

মানব পাচাদরর মামলাগুদলার শুনারন চলদত থাদক। তদব এই মামলাগুদলা পররচালনা করার জনু 

প তাপ্ত কমী এবাং সম্পে তনই। প্ররসরকউিরদেরও পাচার রবেয়ক মামলা পররচালনায় েেতার 

অিাব রবেুমান। প তদবেদকরা বলদেন, সরকার রবচারপূব ত তেদন্তর জনু প্রদয়াজনীয়  দথষ্ট 

সম্পদের ত াগ্ান তেয়রন। রকন্তু প্রস্তুরতর অিাব থাকদলও তকৌৌঁসযরলরা আইদনর বার্ুবার্কতা 

অনয ায়ী ১৮০ রেদনর মদর্ু মামলা তশে কদর তেওয়ার তচষ্টায় তথদকদেন। বররুদনইদত সদেহিাজন 

বাাংলাদেরশ শ্ররমক পাচারকারীদের পাসদপািত প্রতুাহার করদত এবাং তাদের রবরুদে তিৌজোরর 

মামলা োদয়র করার জনু বাাংলাদেদশ রিররদয় আনদত বররুদনইদত বাাংলাদেশ হাই করমশন 

তসদেদশর সরকাদরর সাদথ কাজ কদরদে। সরকার রনব তাহী শাখার অর্ীদন প্ররতটষ্ঠত ভ্রামুমার্ 

আোলতদক শ্রম আইন লঙ্ঘন, মানব পাচাদরর মামলা ও অরিবাসী তচারাচালাদনর মামলা রনষ্পরি 

করার জনু রন যি তরদখদে। পাদর। ভ্রামুমান আোলত সদব তাচ্চ রতন বেদরর সাজা রেদত পাদরন  া 

মানবপাচার সাংক্রান্ত রপএসএইচটিএ আইদনর নযুনতম সাজার তময়াে পাুঁচ বেদরর তচদয় কম।  

একটি এনক্তজও বদলদে, স্থানীয় সরকাদরর প্ররতরনরর্ ও িামবাসীর সমন্বদয় গ্ডা পাুঁচ সেদসুর 

কদয়কটি িাম আোলত রকেু পাচাদরর ঘিনার রবচার কদরদেন। তদব এ আোলত শুর্য অথ তেি 

করদত তপদরদেন । এনক্তজওটি এ রবেদয় উদিগ্ প্রকাশ কদরদে। িুিদিাগ্ীরা এসব আোলদতর 

তরি তথদক হুমরক, প্রতারর্া ও েযনীরতর রশকার হদয় থাকদত পাদরন।  

 

বাাংলাদেদশর অিুন্তদর তজারপূব তক শ্রম ও ত ৌন কাদজ বুবহাদরর জনু শত শত তরারহঙ্গা পাচার 

হদেন এমন প্ররতদবেন অবুাহত থাকা সদেও আইন প্রদয়াগ্কারী সাংস্থা তরারহঙ্গা সম্পরকতত ত  

ঘিনাগুদলা জারনদয়দে তসগুদলা শুর্য তাদের তনৌকায় চলাচল  প্রবাাংলাদেশ তথদক রবদেশ গ্মন  

সাংক্রান্ত  —ত গুদলা পাচাদরর উপাোন োডাই অরিবাসী পাচার রহদসদব গ্র্ু হদত পাদর। সরকার 

আশ্রয় রশরবদরর তিতদর অরিদ াগ্ উত্থাপদনর জনু তকাদনা সযস্পষ্ট আইরন বুবস্থা রাদখরন। আর 

এর িদল পাচাদরর রশকার তরারহঙ্গারা ত মন সযরবচাদরর সযদ াগ্ তথদক বক্তিত হদে, ততমরন েযবৃ তিরা 

তরহাই পাওয়ার সযদ াগ্ পাদে।  পযরলশ ও আন্তজতারতক োতা সাংস্থাগুদলা অপরাদর্র রশকার তরারহঙ্গা 

নারী ও রশশুদের আইরন সহায়তা প্রোদনর জনু তবশ রকেু আশ্রয় রশরবদর একারর্ক ‘তহল্প তর্স্ক’ 
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চালয তরদখদে। তদব পযরলশসহ রনরাপিা কতৃতপদের প্ররত আস্থার অিাদবর িদল পাচারসহ রবরিন্ন 

অপরাদর্র রশকার অদনক মানযে সহায়তার জনু আইন প্রদয়াগ্কারী সাংস্থার িারস্থ হদত রবরত 

তথদকদে। বাাংলাদেদশ আসা তরারহঙ্গাদের োদয়র করা পাচার সাংক্রান্ত তকাদনা মামলা হাইদকািত 

িহর্ কদরনরন।  রেও আইনত বাাংলাদেদশর আোলদত তরারহঙ্গারা পাচার সাংক্রান্ত মামলা করদত 

পাদর।  আন্তজতারতক সাংস্থাগুদলার অরিদ াগ্, বাাংলাদেদশর রকেু কম তকততা তরারহঙ্গা নারী ও রশশু 

পাচাদর সহায়তা কদরদে। এর মদর্ু আদে ঘযদের রবরনমদয় পাচারকারীদের আশ্রয়রশরবরগুদলাদত 

ঢুকদত তেওয়া।  

 

মানবপাচাদর ও পাচার-সম্পরকতত েযনীরতদত সরকারর তলাদকর জরডত থাকা এবাং তসই সদঙ্গ 

অপরার্ীদের রনষৃ্করত তপদয়  াওয়া এখদনা বড র্রদনর উদিদগ্র রবেয়  া প্ররতদবেন বেদর  আইন 

প্রদয়াগ্কারী সাংস্থাগুদলাদক কা তকর পেদেপ রনদত বার্া রেদয়দে। সরকার এ জাতীয় োরব স্বীকার 

করা বা তেন্ত করদত অনািহী রেল। রনবরেত পরততালয়গুদলাদত কমীদের বয়স অন্তত ১৮ বের 

রকনা তা  াচাই করদত কাগ্জপে তেখা অথবা ১০ বের বা এমন কম বয়সী কমীদের িুয়া নরথপে 

 াচাইদয় পযরলদশর রনয়ক্তজত থাকার কথা। রকন্তু রকেু পযরলশ প্রায়শই ঘযে িহদর্র মার্ুদম এ জাতীয় 

অপবুবহার উদপো কদর বদল অরিদ াগ্ পাওয়া  ায়। রকেু তলবার অুািাদশ, স্থানীয় রাজনীরতরবে, 

রবচারক এবাং পযরলশ সেসু িুিদিাগ্ী ও তাদের পররবাদরর কাদে মামলা পররচালনার জনু ঘযে 

চান। প তদবেকদের অরিদ াগ্, তজলা কম তসাংস্থান ও জনশক্তি অরিদসর রকেু রকেু কম তকততা 

মানবপাচাদর সহায়তা কদরন। আর িামািদলর রকেু পাচারকারীর রাজবনরতক ত াগ্াদ াগ্ থাকার 

অরিদ াগ্ পাওয়া তগ্দে, ত  কারদর্ তারা অপরার্ কদরও পার তপদয়  ায়।  এনক্তজওগুদলার বিবু, 

পযরলদশর কাদে পাচাদরর রবেদয় অরিদ াগ্ করা তথদক িুিদিাগ্ীদের রবরত রাখদত রকেু স্থানীয় 

রাজনীরতরবে তাদেরদক পাচারকারীদের সহদ াগ্ীদের কাে তথদক অথ ত রনদত নানািাদব রাক্তজ 

কররদয়দেন।  অনুানু রকেু প তদবেক অরিদ াগ্ কদরদেন, তকাদনা তকাদনা পযরলশ কম তকততা 

অপরার্ীদের আইদনর িাুঁক গ্দল তবররদয় ত দত সহায়তা করদত র্ীরগ্রতদত বা তররুটিপূর্ তিাদব 

তেন্তকাজ চারলদয়দেন। অরি যিদের মদর্ু ত খাদন পযরলশ সেসু আদে তসখাদনও এমন ঘিনা 

রদয়দে। আদগ্র প্ররতদবেন সময়কাদল ১২ বের বয়সী েযই জন তমদয়দক তজারপূব তক মােক পাচার 

ও বারর্ক্তজুক ত ৌনকদম ত রন যি করার অরিদ াদগ্ এক আইন প্রদয়াগ্কারী সাংস্থার কম তকততাদক 

তিপ্তাদরর খবর জানায় পযরলশ। পরবতীদত সরকার মামলাটিদক অস্বীকার কদর। 

 

সাংসে সেসুসহ তবশ রকেু সরকারর কম তকততা রবদেরশ কম তসাংস্থান সাংস্থারগুদলার সাদথ ঘরনষ্ঠ 

সম্পকত বজায় রাদখন। তাই উদিগ্ রদয়দে ত  এই কম তকততাগ্র্  খন অবমাননাকর রনদয়াগ্ 

সাংস্থাগুদলার রবচার ও অরিবাসী কমীদের সযরো বাডাদনার  মত অরিবাসী বােব অনযশীলনগুদলার 

অনযদমােদনর বুাপাদর কাজ করদবন তখন স্বাদথ তর িন্দ্ব ততরর হদত পাদর। ২০২০ সাদলর 

তিবররুয়াররদত গ্র্মার্ুদমর প্ররতদবেনগুদলার মার্ুদম জানা  ায় ত  একজন বাাংলাদেরশ সাংসে 

সেসু ২০ হাজাদররও তবরশ বাাংলাদেরশ কমীদক রবদেদশ কাদজর রিসায় তনয়ার জনু কয দয়দতর 

কম তকততাদের ঘযে প্রোন কদরন। রকন্তু শ্ররমকদের তাদের চুক্তির বাইদর রিন্ন চাকরর এবাং কম তবতন 

তেয়া হত এবাং সাংসে সেসু প্রায়শই শ্ররমকদের মজযররর পররমার্ করমদয় রেদতন বা আদেৌ তকান 

মজযরর রেদতন না। গ্র্মার্ুম জানায় ত  ২০১৫-২০১৮ সাল প তন্ত মালদয়রশয়ার কম তসাংস্থান 

সাংস্থাগুদলা ও ১০টি বাাংলাদেরশ রনদয়াগ্ সাংস্থা বাাংলাদেরশ শ্ররমক রনদয়াদগ্র তেদে একদচটিয়া 

বুবসা প্ররতষ্ঠার উদেদশু উিয় তেদশর কম তকততা ও রাজনীরতরবেদের ঘযে তেয়। একদচটিয়া বুাবসা 

প্ররতষ্ঠার িদল কমীদের জনু রনর্ তাররত রনদয়াগ্ রি ৩৭,০০০ িাকা প্র৪৪০ র্লার) তথদক তবদড 

ো ুঁরডদয়দে ৪০০,০০০ িাকা (৪,৭১০ র্লার) -  া সরকার রনর্ তাররত সদব তাচ্চ রি সীমার তচদয় তবরশ — 

এদত কদর অরিবাসী শ্ররমকদের ঋর্জরনত োদয়র িাুঁদে পডার ঝযুঁ রকও বাদড। বাাংলাদেদশর উচ্চ 

আোলত েযবার সতকততা জাররর পদর সরকারর তেদন্তর একটি প্ররতদবেন ২০১৯ সাদলর নদিম্বদর 

জমা তেয় ত টি শুনারনর অদপোয় রেল। ২০১৬ সাদলর তসদেম্বদর  যিরাদের রনউ ইয়দকত এক 
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তকেীয় আোলত শ্রম আইন লাংঘদনর অরিদ াদগ্ বাাংলাদেরশ কনসযুলার অরিদসর এক সাদবক 

কম তকততা ও তাুঁর স্ত্রীর রবরুদে আরথ তক সাজার রায় তেন। আোলত ওই েম্পরতদক বাাংলাদেরশ এক 

বুক্তিদক নয় লাখ ২০ হাজার র্লার তেওয়ার রনদেতশ তেন। বাাংলাদেরশ নাগ্ররকটি ওই েম্পরতর 

রবরুদে  যিরাদের ট্রারিরকাং রিকটিমস প্রদিকশন অুাক্ট (টিরিরপএ) োডাও অঙ্গরাজু ও তকেীয় 

শ্রম আইন লঙ্ঘদনর োদয় তেওয়ারন মামলা কদররেদলন। ওই কম তকততা  যিরাে তেদড এদসদেন 

এবাং বাাংলাদেদশর পররাে েপ্তদরর অর্ীদন রােেতূ রহদসদব বহাল রেদলন।  একটি আরপদলর 

িলশ্রুরতদত ২০১৮ সাদলর তম মাদস প্রায় ৮৫০,০০০ র্লার জররমানার একটি সাংদশারর্ত রায় হয়। 

২০১৯ সাদলর তম মাদস উিয়পে একটি রনষ্পরিদত তপৌৌঁোয় এবাং ২০১৯ সাদলর জযদন তস্বোয় 

মামলাটি খাররজ করা হয়। এই বদোবদস্তর আদগ্ রনউইয়দকত বাাংলাদেশ কনসযুদলি কতৃতক 

প্ররতদশার্মূলক আচরদর্র অরিদ াগ্ কদরন বােী। কনসযুদলি কম তকততাটির জবাবরেরহর জনু 

সরকার প্ররতদবেন সময়কাদল তকান পেদেপ তনওয়ার কথা জানায়রন।  

 

সুরক্ষা 

 
পাচাদরর রশকার িুিদিাগ্ীদের শনািকরদর্র হার পরররমত আকাদর বারডদয়দে সরকার। রকন্তু 

তেদশর বাইদর রচরিত বাাংলাদেরশ িুিদিাগ্ীদের সযরো রেদত অতুন্ত অপ তাপ্ত সযদ াগ্ রবেুমান 

রদয়দে। সরকার ৫৮৫ জন সম্ভাবু িুিদিাগ্ীদক শনাি কদর  া আদগ্র প্ররতদবেন সময়কাদল 

রচরিত ৪১৯ জন তথদক তবরশ। তদব এ সাংখুা ২০১৭ সাদল শনািকৃত ৭৭০ জন িুিদিাগ্ীর 

সাংখুার তুলনায় অদনক কম। পাচারকারীরা বার্ুতামূলক শ্রদম রন যি তবরশরিাগ্ িুিদিাগ্ীদক 

তশাের্ কদর। সাংগ্িনগুদলা অন্ততপদে অরতররি ১,৪৫৬ জন পাচাদরর িুিদিাগ্ীদের শনাি 

কদর এবাং তাদের সহায়তা তেয়। এর মদর্ু রর্দসম্বর ২০১৮-২০১৯ সাদল রচরিত ৫৪৩ জন তরারহঙ্গা 

অন্তিুতি। পাচাদরর রবরুদে লডাইদয়র জনু সরকাদরর শীে তস্থানীয় সাংস্থা স্বরাে মন্ত্রর্ালদয়র 

পাচাদরর িুিদিাগ্ীদের শনািকরদর্ রনজস্ব এসওরপ (SOPs) রেল। তদব সরকারর কম তকততাগ্র্ এই 

এসওরপগুদলা কতিা বুাপকিাদব প্রচার বা বুবহার কদরদেন তস বুাপাদর সরকার ততমন রকেু 

জানায়রন। রকেু পযরলশ কম তকততা স্বীকৃত ত ৌনপেীদত অরি াদনর সময় পাচাদরর রশকার িুিদিাগ্ী 

শনাি করদত একটি তচকরলস্ট্ বুবহার কদরন। তদব সরকার তচকরলস্ট্টি আনযষ্ঠারনকিাদব িহর্ 

বা প্রচাদরর বুবস্থা কদররন। আর এর বুবহারও রনয়রমত রেল না।    

 

সরকাদরর কাদে িুিদিাগ্ীর জনু তসবার তকাদনা প্ররমত মানেি অথবা গ্ৃহীত নীরত তনই,  রেও 

এটি করার জনু আোলদতর একটি রনদেতশ বজায় রেল। রকেু সরকারর কম তকততা তসবার জনু 

সযপাররদশর তেদে একটি এনক্তজওর বুবহৃত রলরখত রনদেতরশকা অনযসরর্ কদরন। কতৃতপে পাচাদরর 

রশকার বুক্তিদের সরকারর বা তবসরকারর সাংস্থার আশ্রয়দকদে পািাদত পাদর। সরকার ৭৪ জন 

িুিদিাগ্ীদক সরকারর বা এনক্তজও পররচারলত আশ্রয়দকদে পািায় এবাং অনুানু তসবার জনু ৮৪ 

জনদক তবসরকারী সাংস্থার কাদে পািায় ,  া আদগ্র প্ররতদবেন সময়কাদল তরিার করা প্রায় ২৫ 

জন িুিদিাগ্ীর তচদয় তবরশ। তবসরকারী সাংস্থাগুদলা পাচাদরর িুিদিাগ্ীদের অরতররি সহায়তা 

প্রোন কদরদে। পাচাদরর রশকার বুক্তিদের জনু সযরনরেতষ্ট তকাদনা তসবা সরকার প্রোন কদররন । 

তদব বাাংলাদেশ পযরলশ পাচারসহ রবরিন্ন সরহসাংতার রশকার নারী ও রশশুদের জনু সহায়তা তকে 

পররচালনা কদরদে। তেদশর আি রবিাদগ্ই এ র্রদনর তকে আদে। এ তকেগুদলা স্বল্পদময়ােী 

আশ্রয়, শারীররক ও মানরসক স্বাস্থুদসবা প্রোন কদর।   রবদেরশ একটি সরকাদরর আাংরশক 

সহদ ারগ্তায় সমাজকলুার্ মন্ত্রর্ালয় পাচাদরর রশকারসহ সরহাংসতার রশকার নারী ও রশশু 

িুিদিাগ্ীদের জনু রকেু েীঘ তদময়ােী আশ্রয়দকে পররচালনা কদর ত গুদলা একইরকম তসবা 

প্রোন করদত পারত। সমাজকলুার্ মন্ত্রর্ালদয়র আশ্রয়দকেগুদলার জনু অবশু  প্র দকান 

িুিদিাগ্ীদক আশ্রয় রেদত  আোলদতর আদেদশর প্রদয়াজন হয় এবাং তাুঁরা পররবাদরর সেদসুর 

সম্মরত োডা  প্রআশ্রয়দকে  তুাগ্ করদত পাদরন না। সরকারর আশ্রয়দকদে আরশ্রতদের অরর্কতর 
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পযনব তাসন তসবা প্রোদনর জনু ত াগ্াদ াগ্ করদত হদল এনক্তজও ও অন্তজতারতক সাংস্থাগুদলাদক 

আোলদতর অনযমরত রনদত হয়। আশ্রয়দকেগুদলাদত নানা রকম অপবুবহাদরর রশকার হদত হয় 

বদল রকেু িুিদিাগ্ী অরিদ াগ্ কদরন। রকেু আরশ্রত িুিদিাগ্ী  ারা পররবাদরর সম্মরত আনদত 

পাদরনরন  কতৃতপে তাদেরদক ১০ বের প তন্তও আশ্রয়দকদে থাকদত বার্ু কদরদে। রকেু 

িুিদিাগ্ী এই আশ্রয়দকেগুদলাদক “কারাগ্ার” রহদসদব উদেখ কদরদেন। প্ররতদবেন সময়কাদল 

পযরলশ ও সমাজকলুার্ মন্ত্রর্ালদয়র আশ্রয়দকেগুদলা কতজন পাচাদরর িুিদিাগ্ীদক সহায়তা 

রেদয়দে তা সরকার জানায়রন। সরকারর হাসপাতালগুদলাদতও ওয়ান-স্ট্প তসন্টার রদয়দে ত গুদলা 

অপরাদর্র রশকার নারী িুিদিাগ্ীদের সহায়তা রেদত সেম।   রেও কম তকততারা এই তকেগুদলাদত 

নারীদের পাটিদয়দেন রকনা এবাং পাটিদয় থাকদল কীিাদব পাটিদয়দেন অস্পষ্ট রদয় তগ্দে। সরকার 

সার্ারর্ত প্রাপ্তবয়স্ক পযরুেদের পাচাদরর রশকার রহদসদব গ্র্ু কদর না। সরকারর বা তবসরকারর 

তকান আশ্রয়দকদেইপযরুে িুিদিাগ্ীদের থাকার বুবস্থা তনই,  রেও তবরশরিাগ্ এনক্তজও েরতিস্থ 

প্রাপ্তবয়স্ক পযরুেদের আশ্রয়প্রোন োডা অনুানু তসবা প্রোন করদত তপদরদে।  

 

পাচাদরর রশকার রবদেরশদের জনু সরকারর তসবা পাওয়ার তকাদনা সযদ াগ্ বাাংলাদেশ সরকার 

তেয়রন। রকেু এনক্তজও পাচাদরর রশকার রবদেরশদের রকেু সহায়তা রেদয়দে। এনক্তজওগুদলা পাচাদরর 

রশকার তরারহঙ্গাদের েয’রতনরেদনর জনু তসি তহাদম রাখার বুবস্থা করদত তপদরদে। রকন্তু এরপরই 

তাদের রররিউক্তজ রশরবদর তিরত পািাদত হয়। তসখাদন এসব মানযে পাচাদরর ঝযুঁ রকর মদর্ু রদয় 

 ায়। সরকাদরর এনক্তজও রবেয়ক বযুদরা মানবারর্কার বা মানরবক সহায়তা রনদয় কাজ কদর এমন 

রকেু এনক্তজও ’র রবদেরশ তহরবদলর অনযদমােন স্থরগ্ত তরদখদে  ার িদল পাচাদরর িুিদিাগ্ীসহ 

ঝযুঁ রকর মযদখ থাকা জনদগ্াষ্ঠীদক তসবা প্রোদন রবরুপ প্রিাব পদড থাকদত পাদর। মানবপাচার তরার্ 

সাংক্রান্ত রপএসএইচটিএ আইন অনয ায়ী পাচাদরর রশকার বুক্তি রবচার চলাকালীন পযরলরশ রনরাপিা 

ও রিরর্ও কনিাদরদন্সর মার্ুদম সােু তেয়ার সযদ াগ্সহ সযরো পাওয়ার অরর্কার রাদখন। রকেু 

িুিদিাগ্ী তাদের পাচারকারীদের রবরুদে মামলার তেন্ত ও রবচাদর অাংশ রনদলও সরকার ও 

এনক্তজওগুদলা উদেখ কদরদে ত  আইদনর এই র্ারার অপ তাপ্ত বাস্তবায়দনর িদল পাচাদরর রশকার 

তবরশরিাগ্ মানযে তাদের পাচারকারীদের রবরুদে মামলায় অাংশ িহর্ কদরনরন। পাচারকারীদের 

রনকি তথদক েরতপূরর্ আোয় করদত েরতিস্ত বুক্তিদের সহায়তা করদত রপএসএইচটিএ একটি 

সহায়তা তহরবল গ্িন বার্ুতামূলক করার পদরও সরকার তা কদররন। পাচাদরর রশকার সকল বুক্তি 

েরতপূরর্ তচদয় তেওয়ারন মামলা োদয়র করদত পাদরন। তিপ্তাদরর পূদব ত সরকার বুক্তিদের মদর্ু 

পাচাদরর বুাপাদর তথু  াচাই  কদর বদল জানা তগ্দে। ত ৌনকমীর তপশায় থাকা নারীসহ ঝযুঁ রকপূর্ ত 

জনদগ্াষ্ঠীর মদর্ু পাচাদরর রশকার বুক্তিদের শনাি করদত আইন প্রদয়াগ্কারী সাংস্থাগুদলা অরিন্ন 

এসওরপ তমদন চদলরন। এ কারদর্ আইন প্রদয়াগ্কারী সাংস্থাগুদলা ত ৌনকাদজর উদেদশু পাচার 

হওয়া নারীদের এমন তকাদনা তবআইরন কাজ করার জনু সাজা রেদয় থাকদত পাদর  া করদত 

পাচারকারীরা তাদের বার্ু কদরদে। উোহরর্স্বরূপ বলা  ায়, আইন প্রদয়াগ্কারী সাংস্থার তলাকজন 

ত ৌনপেীদত অরি ান চারলদয় রবদেরশ ত ৌনকমীদের রিসার শতত না মানার কারর্ তেরখদয় তিপ্তার 

কদর। তদব তারা এর তপেদন পাচারকারীচদক্রর সম্ভাবু সাংরিষ্টতার রবেয়টি খযুঁদজ তেখার তচষ্টা কদর 

না। এনক্তজওগুদলা বদলদে, রবরিন্ন সরকারর কতৃতপে পাসদপািত না থাকার জনু সমযদ্র ও স্থল পদথ 

পাচাদরর রশকার বুক্তিদের পাচাদরর বুাপাদর তথু  াচাই না কদরই আিক ও জররমানা কদর 

থাকদত পাদর এবাং রকেু িুিদিাগ্ীদক তেদশ তিরত পাটিদয় থাকদত পাদর। ত সব তেদশ তিরত 

পািাদল েযুঃখকষ্ট বা রবপদে পডার আশঙ্কা আদে পাচাদরর রশকার রবদেরশদের এমন তেদশ পাটিদয় 

তেওয়ার তকাদনা আইরন রবকল্প সরকাদরর হাদত রেল না।  

 

রবদেদশ ত ৌন ও শ্রম পাচাদরর পাচাদরর রশকার বাাংলাদেরশদের জনু সরকারর সহায়তার প্রদচষ্টা 

রেল নূুনতম প তাদয়। প্রক্তক্রয়াটি সহজতর করার উদেদশু স্বরাে মন্ত্রর্ালয় ও িারত সরকার 

পাচাদরর রশকার এমন বুক্তিদের রচরিতকরর্ এবাং প্রতুাবাসন সম্পরকতত ২০১৫- এর সমদঝাতা 
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স্মারক (MOU) সাংদশার্ন কদর চদলদে। তেশগুদলার সরকাদরর সহায়তায় ও এনক্তজও অথ তায়দন 

িারত তথদক অরতররি ১০০ পাচারকৃত বুক্তিদক তেদশ রিররদয় আনা হয়। তদব েীঘ ত ও জটিল 

অনযদমােন প্রক্তক্রয়ার িদল রকেু বাাংলাদেরশ িুিদিাগ্ীদক েয় বের অবরর্ িারতীয় আশ্রয় তকদে 

অবস্থান করদত হয়। অরিবাসী শ্ররমকদের সহায়তার জনু রবদেদশ বাাংলাদেরশ েতূাবাস ও 

কনসযুদলদি ২৯টি শ্রম অরিস রদয়দে। এই অরিসগুদলা প্রবাসী কলুার্ ও তবদেরশক কম তসাংস্থান 

মন্ত্রর্ালদয়র অর্ীন। অন্তজতারতক সাংস্থাগুদলা জারনদয়দে এই শ্রম রবেয়ক েপ্তরগুদলাদত কমী এবাং 

সাংস্থদনর সাংকি রদয়দে। রবদশে কদর উপসাগ্রীয় অিদলর তেশগুদলাদত ত খাদন রবপযল সাংখুক 

প্রবাসী শ্ররমক রদয়দে তসখাদনও এই সাংকি রদয়দে। প্রবাসী কলুার্ ও তবদেরশক কম তসাংস্থান 

মন্ত্রর্ালয় চাকররোতাদের রন তাতন তথদক পালাদনা নারী শ্ররমকদের জনু,  ারা পাচাদরর রশকার 

হদয়রেদলন বদল র্ারনা করা হয়, রবদেদশ চারটি আশ্রয়দকে পররচালনা কদর। রকন্তু এই 

আশ্রয়দকেগুদলা কতজন িুিদিাগ্ীদক সহায়তা রেদয়দে তা জানায়রন।   রেও সরকার পাচাদরর 

রশকার রকেু বুক্তির তেদশ প্রতুাবততদনর জনু অথ তায়ন করদত তপদররেল, তদব প্রায়শই এদেদে 

এত েীঘ ত সময় তলদগ্  ায় ত  েরতিস্থরা রনদজরাই অথ তায়ন কদর এবাং অরতররি ঋদর্র তবাঝা বহর্ 

করদত বার্ু হয়। প্রবাসী কলুার্ ও তবদেরশক কম তসাংস্থান মন্ত্রর্ালয় রবমানবেদর একটি তর্স্ক তখাদল 

 া রবদেশ তিরত পাচাদরর রশকারসহ নারী কমীদের ৫০০০ িাকা  প্র৫৯ র্লার  প তন্ত সরবরাহ কদর 

এবাং তাদের জনু লিু তবসরকারী সাংস্থার তসবা সম্পরকতত তথু সরবরাহ কদর।  

 

২০১৯ সাদলর জানযয়ারর তথদক নদিম্বর মাদসর মদর্ু তসৌরে আরব তথদক ১,২৫০ জন নারী 

অরিবাসী কমী বাাংলাদেদশ প্রতুাবততন কদরন বদল জানায় একটি আন্তজতারতক সাংস্থা। এর মদর্ু 

অদনদকই শ্ররমক পাচাদরর লেদর্র কথা জারনদয়দেন। রবদেদশ অবরস্থত বাাংলাদেরশ েতূাবাসগুদলা 

তকান বুক্তিদক শ্ররমক পাচাদরর রশকার রহদসদব  রচরিত কদররন। তদব কতৃতপে এবাং তবসরকারর 

সাংস্থাগুদলা প্রতুাবাসদনর পর কাউদক কাউদক পাচাদরর রশকার রহসাদব রচরিত কদর , ত মনটি 

প্ররতিরলত হয় শনািকৃত তমাি িুিদিাগ্ীদের তেদে। এোডাও সাংস্থাটি ২০১৯ সাদল তসৌরে আরব 

তথদক ১২৯ মৃত বাাংলাদেরশ গ্ৃহকমীদক তেদশ রিররদয় আদন। এই নারী গ্ৃহকমীদের তবরশরিাগ্ই 

চাকররদত মারা  ায় বদল করথত এবাং ২৪ জদনর তেদে আত্মহতুার ঘিনা ঘদি। শারীররক ও ত ৌন 

রন তাতন, চুক্তি বেল, চলাচদল রনদের্াজ্ঞা এবাং মজযরর পররদশার্ না করাসহ অসাংখু পাচাদরর 

সূচদকর ঘিনার অরিদ াদগ্ প্ররতদবেন সময়কাদল তসৌরে আরব তথদক প্রায় ২,৪০০ বাাংলাদেরশ 

গ্ৃহকমী তেদশ প্রতুাবততন কদর বদল রনক্তিত কদরদে প্রবাসী কলুার্ ও তবদেরশক কম তসাংস্থান 

মন্ত্রর্ালয়।  রকন্তু সরকার সব তদমাি তকবল ১২১ জন বাাংলাদেরশ নাগ্ররকদক তেদশ প্রতুাবততদন 

সহায়তা কদর। প্ররতদবেদনর সময়কাদল অনুানু তেশ তথদক আরও কমপদে ৪২৫ জন 

বাাংলাদেরশ অরিবাসী শ্ররমক পাচাদরর উদেখদ াগ্ু সূচক রনদয় তেদশ তিদরন। সরকার মাদঝমদর্ু 

শ্ররমক পাচার সহ শ্রম তশােদর্র িুিদিাগ্ী বুক্তিদের তাদের রনদয়াগ্কততার রবরুদে তেওয়ারন 

মামলা চালাদনার জনু রবদেদশ েতূাবাসগুদলাদত রাদখ। অদনক িুিদিাগ্ী বারড রিদর  াওয়ার 

িদল মামলাগুদলা আর চালাদত পাদররন। সরকার শ্ররমকদের গ্ন্তবু তেশগুদলাদত তকান প্রকার 

পাচাদরর মামলা কদররন। রকেু কম তকততা শ্ররমক পাচাদরর িুিদিাগ্ীদের তোোদরাপ কদরন এবাং 

তারা "অপ্রস্তুত রেদলন" বদল োবী কদরন। সরকার প্রতুাবাসদনর পদর েরতিস্থদের সহায়তার জনু 

তবসরকারর সাংস্থাগুদলার উপর রনিতরশীল রেল। ত সব অরিবাসী শ্ররমক প্রবাসী কলুার্ ও 

তবদেরশক কম তসাংস্থান মন্ত্রর্ালদয়র মার্ুদম কাজ পায় তারা তজারপূব তক শ্রমসহ শ্রম ও রনদয়াগ্ 

সাংক্রান্ত অরনয়দমর তেদে একটি সারলশী প্রক্তক্রয়ার মার্ুদম েরতপূরর্ তপদত মন্ত্রর্ালদয় অরিদ াগ্ 

করদত পাদর। তদব পাচার-সম্পরকতত েযনীরতর িদল এ প্রক্তক্রয়াটি বার্ািস্থ হয় এবাং এ প্রক্তক্রয়ায় 

প্রায়শই নূুনতম েরতপূরর্ তমদল। অন্ততপদে একটি এনক্তজও জারনদয়দে সারলদশর আদয়াজক 

রবএমইটি অরিবাসী শ্ররমকদের সঙ্গ রেদত এনক্তজও ’র আইনজীবীদের বার্া রেদয়দে। িদল 

তাদেরদক শক্তিশালী রনদয়াগ্ সাংস্থা এবাং রবএমইটি উিদয়র রবরুদে একাকী লডদত হদয়দে। প্রবাসী 

কলুার্ ও তবদেরশক কম তসাংস্থান মন্ত্রর্ালয় জানায় ত  ২০১৯ সাদল ২১৪ জন রনদয়াগ্ োলাদলর 
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রবরুদে অরিদ াগ্ রনষ্পরি কদরদে।  ার িদল রনদয়াগ্ োলালরা ৩৫২ জন অরিবাসী শ্ররমকদক 

প্রায় ৩৪.৪ রমরলয়ন িাকা (৪০৪,৭১০ র্লার) েরতপূরর্ রেদত বার্ু হয়। । ২০১৮ সাদল তমাি ৬৬০টি 

মামলার রনষ্পরির িলস্বরূপ শ্ররমকদের েরতপূরর্ রহদসদব ২৫৭৭ রমরলয়ন িাকা প্র৩০২,৩৫০ 

মারকতন র্লার  প্রোন করা। তদব এর মদর্ু তজারপূব তক শ্রদমর তকাদনা অরিদ াগ্ রেল রকনা 

মন্ত্রর্ালয় তা জানায়রন। ত দহতু সরকার রবদেদশ অরিবাসী শ্ররমকদের তশােদর্র অরিদ াগ্ 

তেদন্তর উদেুাগ্ তনয়রন এবাং তেওয়ারন প্ররতকারগুদলা অপ্রতুল রদয় তগ্দে তসদহতু নাগ্ররক 

সাংগ্িনগুদলা পাচাদর েরতিস্থ শ্ররমকদের রকেু আরথ তক প্ররতকার প্রারপ্তদত সহায়তা করার জনু 

রবকল্প রবদরার্ রনষ্পরি বুবস্থা পররচালনা কদর। 

 

প্ররতপরাি 

 

সরকার পাচার প্ররতদরাদর্ প্রদচষ্টা অবুাহত তরদখদে।  ২০১৮-২০২২ সময়কাদলর জনু 

পাচাররবদরার্ী জাতীয় কম তপররকল্পনা বাস্তবায়দনর কাজও সরকার অবুাহত তরদখদে। সরকার 

সযশীল সমাদজর সাদথ সহদ ারগ্তার মাো বাডাদলও বৃহির উন্নয়দনর লেুসহ এই পররকল্পনার 

একটি বড অাংশ বাস্তবায়ন ও অথ ত তজাগ্াদডর জনু সরকার এদের উপদরই রনিতর কদর। স্বরাষ্ট 

মন্ত্রর্ালয় রিমারসক পাচার রবদরার্ী আন্তুঃমন্ত্রর্ালয় করমটির তনতৃত্ব প্রোন অবুাহত তরদখদে। 

সাংরিষ্টরা জারনদয়দেন ত  মন্ত্রর্ালয়গুদলার মদর্ু আন্তুঃসাংস্থা সহদ ারগ্তা েযব তল এবাং তা ুঁরা 

রপএসএইচটিএ-এর আদলাদক পাচার রবদরার্ী প্রদচষ্টাদক সমরন্বত করার জনু একটি স্থায়ী জাতীয় 

কতৃতপে গ্িন করার রবেদয় পরামশ ত রেদয়দেন। রবগ্ত বেরগুদলার সাদথ তুলনা করদল তেখা  ায় 

ত  স্বরাে মন্ত্রর্ালয় এর পাচার রবদরার্ী আইন প্রদয়াদগ্র তথু বা মানব পাচার সম্পরকতত বারে তক 

প্ররতদবেন সব তসার্ারদনর জনু আর প্রকাশ কদর না। ২০১৯ এর তসদেম্বদর বাাংলাদেশ ২০০০ 

সাদলর জারতসদঙ্ঘর টিআইরপ তপ্রাদিাকলদক স্বীকৃরত রেদয়দে।  

 

 

২০১৩ সাদলর তবদেরশক কম তসাংস্থান এবাং অরিবাসী আইন (ওইএমএ) অনয ায়ী রনদয়াদগ্র নাদম 

প্রতারর্া এবাং তবর্ রি’র অরতররি অথ ত তনওয়া তিৌজোরর অপরার্। তদব এই রবর্ান থাকা সদেও 

তখাে সরকার অনযদমারেত রি ৮৫,০০০ তথদক ২৬২,০০০ িাকা (১,০১০- ৩,১২০ র্লার)। এ অঙ্ক 

এত তবরশ ত  তা অদনক অরিবাসনপ্রতুাশী শ্ররমকদক ঋর্িস্ত করা এবাং ঋদর্র রিরিদত 

জবরেক্তস্তর মার্ুদম পাচাদরর ঝযুঁ রকর সম্মযখীন হওয়ার জনু  দথষ্ট। একটি গ্দবের্া সাংস্থা জারনদয়দে 

ত  ২০১৮ সাদল তসৌরে আরব ভ্রমর্কারী বাাংলাদেরশ অরিবাসী শ্ররমকদেরদক শ্রম অরিবাসন 

প্রক্তক্রয়ার জনু সরকাদরর রনর্ তাররত রনদয়াগ্মূদলুর তথদক গ্দড ৪৫০ শতাাংদশর তবরশ প্রোন করদত 

হদয়রেদলা। গ্দবের্া অনয ায়ী, তসৌরে আরদবর জনু সরকাদরর রনর্ তাররত শ্ররমক রনদয়াগ্ রি একজন 

বাাংলাদেরশ শ্ররমদকর সাদড পাুঁচ মাদসর তবতদনর সমতুলু এবাং বাস্তদব কমীদের েযই বেদরর তবরশ 

তবতদনর সমপররমার্ রি প্রোন করদত হদয়রেল। প্ররতদবেদনর সময়কাদল তসৌরে আরদব 

বাাংলাদেরশ অরিবাসী শ্ররমদকর সাংখুা বাডাদত তসদেদশর সরকাদরর সাদথ প্রবাসী কলুার্ ও 

তবদেরশক কম তসাংস্থান মন্ত্রর্ালয় আদলাচনা শুরু কদর। বাাংলাদেশ অুাদসারসদয়শন অব 

ইন্টারনুাশনাল ররকর রুটিাং এদজক্তন্স (বায়রা) ১,১৮৬ লাইদসন্সর্ারী জনশক্তি রপ্তারনকারদকর 

কা তক্রম তেখাদশানা কদর। এর নজরোরর িাস্ক তিাস ত অসার্য রনদয়াগ্কারী, ট্রাদিল এদজক্তন্স ও সাব-

এদজন্টদের রবরুদে অরি ান অবুাহত তরদখদে। সাব-এদজন্ট হদে িাম এলাকায় কাজ করা 

অববর্ ও অরনয়রন্ত্রত এদজন্ট  ারা সম্ভাবু অরিবাসী কমীর সদঙ্গ তবর্ রনদয়াগ্কারীদের ত াগ্াদ াগ্ 

কররদয় তেয়। প্রবাসী কলুার্ ও তবদেরশক কম তসাংস্থান মন্ত্রর্ালয় চাকররর চুক্তি ও রনদয়াগ্ রবরর্মালা 

লঙ্ঘনসহ নানা আইন অমানু করার োদয় ১৬২ টি ররকর রুটিাং এদজক্তন্সর কা তক্রম স্থরগ্ত কদরদে। 

কতৃতপে রকেু রনদয়াগ্কারী োলালদক ভ্রামুমার্ আোলদতর কাদে পািায়  ারা ২০১৩ সাদলর 

ওইএমএ -এর আওতায় অববর্িাদব অরিবাসী শ্ররমকদের রবদেদশ পািাদনা, রনদয়াদগ্র জনু 
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তবআইনী চাজত তনওয়া এবাং প্রতারর্ামূলক রনদয়াগ্সহ শ্ররমক পাচার-সম্পরকতত অনুানু অপরাদর্র 

জনু ২৮ জনদক তোেী সাবুস্ত কদরদে। ভ্রামুমার্ আোলত জররমানা বা কারােি রনর্ তারর্ কদর। 

তদব এ র্রদর্র অপরার্ তরাদর্ জররমানা  দথষ্ট নয়। ২০১৮ সাদল ভ্রামুমার্ আোলত ১১ জনদক 

তোেী সাবুস্ত কদর,  রেও তসবের ও প্ররতদবেন বেদর কতগুদলা তেদে পাচাদরর রবেয়টি রদয়দে 

তা স্পষ্ট নয়।  

 

২০২০ সাদলর তিবররুয়াররদত  জারলয়ারতর মার্ুদম প্রবাসী শ্ররমকদের তশােদর্র জনু রনদয়াগ্ প্রোন 

বা রনদয়াদগ্র জনু অববর্িাদব রি রনদয়দে এমন বুক্তিদের রনয়ন্ত্রন করার মদতা একটি আইনী 

কািাদমার অিাদবর স্বীকৃরত স্বরূপ সরকার সকল ররকর রুিদমন্ট এদজদন্টর রনদয়াদগ্র পূদব ত প্রবাসী 

কলুার্ ও তবদেরশক কম তসাংস্থান মন্ত্রর্ালদয়রকাে তথদক অনযমরত তচদয় আদবেন করার রনদেতশ 

তেয়া শুরু কদর। রবেুমান বা নতুন এদজন্টরা আইন তমদন চলদে রকনা তা প্রবাসী কলুার্ ও 

তবদেরশক কম তসাংস্থান মন্ত্রর্ালয় কীিাদব নজরোরর করদব তসটি স্পষ্ট নয়। বায়রা স্বীকার কদরদে, 

অরিবাসী শ্ররমকরা তাদের রনদয়াদগ্র আনযষ্ঠারনকতা শুরুর আদগ্ই তবর্ রনদয়াগ্কারীদের তেওয়া 

রি’র বাইদর প্রায়শই অরতররি অথ ত রেদয় থাদকন। োলালরা  অদনক সময় জাল রিসা ও অনুানু 

েরললপে সরবরাহ কদর অরিবাসী কমীদের সরাসরর রবদেদশ করথত চাকররর বুবস্থা কদর। অদনক 

সময় তারা অরিবাসন প্রক্তক্রয়া এবাং গ্ন্তবু তেদশর চাকরর সম্পদকত ভ্রান্ত তথু রেদয় থাদক। 

প তদবেকগ্র্ বদলদেন, অদনক সময় অরিবাসী কমীর আরথ তক অবস্থার রিরিদতই তার চাকররর 

রবেয়টি রস্থর হয়, েেতা বা সেমতার রিরিদত নয়। তারা আরও বদলন, অরিবাসনপ্রতুাশী কমীরা 

অদনক তেদেই রবদেদশ ত দত সরকার রনর্ তাররত সদব তাচ্চ রির পাুঁচগুর্ প তন্ত রেদয়দে।  সরকার 

কদয়কটি রিপেীয় শ্রম চুক্তি অনযসরর্ করা অবুাহত রাদখ। অাংশত এর লেু রেল রবদেদশ 

বাাংলাদেরশ শ্ররমকদের সযরো তেওয়া,  রেও সরকার ত  এমওইউ সমূহ কা তকর কদরদে তার 

তকানও প্রমার্ তনই। সরকার রবদেশ  াওয়ার আদগ্ কমীদের প্ররশেদর্র শতত বহাল তরদখদে। রকেু 

অরিবাসী কমীর জনু এ প্ররশেদর্র মদর্ু রেল রনরাপে অরিবাসন ও পাচাররবদরার্ী রবেয়। এর 

অনুতম রেক হদে নারী গ্ৃহকমীদের জনু রবদেশ  াোর আদগ্ ৩০ রেদনর এক প্ররশের্ তকাস ত। 

সরকার অসাংখু তজলা কম তসাংস্থান ও জনশক্তি কা তালয় এবাং তিকরনকুাল তট্ররনাং তসন্টাদরর 

(টিটিরস) মার্ুদম রনরাপে অরিবাসন রবেয়ক তথু তেয়। তদব কতজন অরিবাসী এই তসবাগুদলা 

সম্পদকত অবগ্ত রেদলন এবাং রবদেশ ভ্রমদর্র আদগ্ প্ররশের্ িহর্ কদররেদলন তা স্পষ্ট নয়। 

রবদেশগ্ামী কমীদের প্রস্তুত করার ও প্রশাংসাপে তেওয়ার জনু োরয়ত্বপ্রাপ্ত সরকারর সাংস্থা 

রবএমইটি রকেু ররকর রুটিাং এদজক্তন্সদক "ররকর রুটিাং এদজক্তন্সগুদলার স্বাদথ তর রবরুদে  ায়" এমন 

রবেদয়র উপর রিরিাং রনরেে করার অনযমরত তেয়।  

 

শ্রম পররেশ তকগ্র্ কম তস্থদল নজরোরর ও তজারপূব তক শ্রম ও রশশুশ্রদমর অরিদ াগ্ তেদন্তর জনু 

পযরলদশর কাদে ররদপািত করদত োয়বে রেদলন। আন্তজতারতক সাংগ্িনগুদলার রহসাব অনয ায়ী 

রশশুশ্রদমর ৯৩ শতাাংশই (বার্ুতামূলক রশশুশ্রমসহ) অনানযষ্ঠারনক খাদত ঘিদলও শ্রম পররেশ তকরা 

ওই খাদত পররেশ তন চালানরন। বার্ুতামূলক শ্রম ও রশশুশ্রমসহ শ্রম লঙ্ঘদনর অরিদ াগ্গুদলা 

পররেশ তদনর জনু কমীর সাংখুা ও সাংস্থাদনর পররমার্ অতুন্ত অপ তাপ্ত রেল। পররেশ তকগ্র্ আদগ্ 

তথদক জারনদয় পররেশ তদন ত দতন  া রনদয়াগ্কততাদের রশশুশ্রমসহ অনুানুা তশাের্মূলক 

কম তকান্ডদক আডাল করার সময় তেয়। পররেশ তকরা সবদচদয় খারাপ র্রদনর রশশুশ্রদমর জনু 

রনদয়াগ্কারীদের রবরুদে ২০১৮ এবাং ২০১৯ সাদল ৪২টি মামলা কদররেদলন। রকন্তু এই 

মামলাগুদলা তেদন্তর জনু পযরলদশর কাদে তপ্ররর্ করা হদয়দে রকনা তসই রবেদয় তকান ররদপািত 

তাুঁরা কদরনরন। সরকার সাংবােপে, তিরলরিশন ও েয দেবাততার মার্ুদম এবাং স্থানীয় পাচার রবদরার্ী 

করমটিগুদলার সহায়তায় জাতীয়িাদব সদচতনতামূলক প্রচারকা ত চারলদয়  াওয়া অবুাহত 

তরদখদে। অদনক সময় তা করা হয় এনক্তজওগুদলার সদঙ্গ অাংশীোররদত্বর রিরিদত।সরকার 

জনসার্ারর্  াদত কদর অপরাদর্র তথু জানাদত পাদরন তসজনু তবশ কদয়কটি তহল্পলাইন তখালা 
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তরদখদে। প্ররতদবেন সময়কাদল তহল্পলাইনগুদলাদত আসা কল তথদক ২৭টি তেদে পযরলশ পাচাদরর 

রশকার িুিদিাগ্ীদের রচরিত করদত সেম হদয়দে।  

 

সরকার শরর্াথীদের সহায়তা তেওয়ার জনু আন্তজতারতক সাংস্থা ও এনক্তজওগুদলাদক  অনযমরত 

প্রোন অবুাহত তরদখদে। উদেখদ াগ্ুিাদব, ২০২০ সাদলর জানযয়াররদত শরর্াথী রশরবদর 

অবস্থানরত ১১-১৩ বের বয়সী রকেু তরারহঙ্গাদক রশো িহদর্র সযদ াগ্ োদনর লদেু বারম তজ 

জাতীয় পািুক্রম চালয করার জনু একটি আন্তজতারতক সাংস্থার পাইলি তপ্রািামদক সরকার স্বীকৃরত 

রেদয়দে। তদব সরকার তরারহঙ্গাদেরদক আনযষ্ঠারনক স্কয ল বুবস্থায় প্রদবশ, তবর্িাদব কাজ করা, 

স্বার্ীন চলাচল ইতুারের ওপর রনদের্াজ্ঞা অবুাহত তরদখদে। । এোডাও,   প্রকববাজাদরর  চারটি 

তপৌরসিায় বাাংলাদেরশ ও তরারহঙ্গা উিদয়র তেদেই জন্ম রনবেন কা তক্রম স্থরগ্ত তরদখদে। 

এসদবর কারদর্ তাদের জনু পাচাদরর রশকার হওয়ার ঝযুঁ রক তবদডদে। সরকার তসনাদের শারন্তরেী 

রহদসদব রবদেদশ তমাতাদয়দনর আদগ্ পাচাররবদরার্ী প্ররশের্ রেদয়দে। কূিবনরতক কম তকততাদেরও 

পাচাররবদরার্ী প্ররশের্ প্রোন করা হয়।২০১৭ সাদল হাইরতদত রশশু ত ৌন রন তাতদনর অরিদ াদগ্ 

একজন প্রতুাবারসত শারন্তরেীর রবরূদে সরকার তেন্ত শুরু কদর। পূব তবতী প্ররতদবেদনর 

সময়কাদল জারতসাংঘ  এ রবেয়টি প্রমার্ কদররেল। সরকার বারর্ক্তজুক উদেদশু ত ৌন কা তক্রম 

কমাদত প্রদচষ্টা চালায়রন। রশশু ত ৌন প তিদনর চারহো হ্রাদসও তকান উদেুাগ্ তনয়রন। 

 

পাচাপরর রচত্র 

পাচারকারীরা বাাংলাদেদশর তিতদর ত মন স্থানীয় ও রবদেরশ িুিদিাগ্ীদের তশাের্ কদর, ততমরন 

রবদেদশর মাটিদত বাাংলাদেশীদের তশাের্ কদর, এমন রচে গ্ত পাুঁচবেদরর প্ররতদবেদন উদি 

এদসদে। বাাংলাদেরশ পযরুে,নারী এবাং রশশু  ারা তসোয় মর্ুপ্রাচু ও েরের্পূব ত এরশয়ায় 

অরিবারসত হয়, রবদশে কদর  বররুদনই, মালদয়রশয়া ও মালিীপ ইতুারে তেদশ কাদজর জনু  ায়, 

তারা পাচারকারীদের িারা তজারপূব তক শ্রদম তশারেত হয়। বাাংলাদেরশ শ্ররমক  ারা েরের্ এরশয়া, 

েরের্ ও পূব ত আরিকা, ইউদরাপ ও  যিরাদে কাজ কদর তারাও পাচারকারীদের তজারপূব তক শ্রদমর 

িারা তশারেত হয়। অদনক বাাংলাদেরশ প্ররতবের কাদজর জনু অববর্ পদথ অরিবারস হন; তারা 

পাচারকারীদের নজদর পদডন। তেশতুাদগ্র আদগ্ অদনক অরিবাসনপ্রতুাশী চাকররর তমািা রি 

পররদশাদর্র জনু ঋর্ করদত বার্ু হন। বায়রার ররকর রুটিাং এদজন্টরা তবর্িাদব এবাং লাইদসন্সরবহীন 

সাব এদজন্টরা অববর্িাদব ওই রি র্া ত কদর। এ রবেয়টি অরিবাসী কমীদের ঋদর্র িাুঁদে পদড 

তজারপূব তক শ্রদম বার্ু হওয়ার ঝযুঁ রকদত তিদল।  রকেু ররকর রুটিাং এদজক্তন্স, এদজন্ট ও রনদয়াগ্কারীও 

চুক্তি বেলসহ চাকরর রনদয় রবরিন্ন প্রতারর্া কদর। এ প্রতারর্ার মদর্ু রদয়দে নারী ও রশশুদের কাজ 

তেওয়ার প্ররতশ্রুরত রেদয় রবদেদশ তপৌৌঁোদনার পর ত ৌন কাদজ বুবহার করা। সাম্প্ররতক 

বেরগুদলাদত কতৃতপে িানযয়াতুর রনম তার্ প্রকদল্প শতারর্ক বাাংলাদেরশ পযরুে শনাি কদরদে  ারা 

তজারপূব তক শ্রদমর রশকার এবাং কতৃতপে প্রায় ৩০ হাজাদরও অরর্ক বররুদনই অরিবাসী বাাংলাদেরশর 

কাে তথদক তবতদনর অথ ত না পাওয়াসহ চুক্তি পররবততদনর অরিদ াগ্ পায়। মালিীদপ কম তরত 

২৩৪ ,০০০ বাাংলাদেরশ কমীর মদর্ু ৬৯ ,০০০-এর অরর্ক অববর্ এবাং রকেু শ্ররমক জারনদয়দেন 

তা ুঁদের পাসদপািত আিদক রাখা হদয়দে,কম পাররশ্ররমক তপদয়দেন বা মজযরর পানরন ও রনদয়াগ্ 

রনদয় প্রতারর্ার রশকার হদয়দেন। তসৌরে আরদব পাচারকারীরা হাজার হাজার বাাংলাদেরশ নারী 

গ্ৃহকমীর মদর্ু একটি বড সাংখুকদক শ্রম পাচাদরর মার্ুদম তশাের্ কদর। কম তকততারা জারনদয়দেন 

তসৌরে আরদব তথদক সম্প্ররত প্ররত মাদস প্রায় ২০০ গ্ৃহকমী তজারপূব তক শ্রদমর সূচক রনদয় 

বাাংলাদেদশ তিরত আদসন। 

  

বাাংলাদেরশ নারী ও বারলকাদের তেদশর বাইদর িারত, পারকস্তান ও উপসাগ্রীয় তেশগুদলাদত ত ৌন 

পাচাদরর মার্ুদম পাচারকারীরা তশাের্ কদর। বাাংলাদেরশ ররকর রুটিাং এদজক্তন্সর মার্ুদম তলবানন 

অথবা জর্তাদন গ্ৃহকমীর কাজ করদত  াওয়া রকেু নারীদক পাচারকারীরা রসররয়ায় তজারপূব তক শ্রম 
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ও ত ৌন কাদজর জনু রবক্তক্র কদর রেদয়দে। রকেু চাইরনজ পাচারকারী বাাংলাদেরশ নারীদের, রবদশেত 

পাব ততু চট্টিাদমর আরেবাসী নারীদের রববাদহর মার্ুদম ত ৌন কাদজ বুবহার করার জনু পাচার 

কদর এবাং গ্ৃহস্থারল কম তকাদন্ড শ্রম রেদত বার্ু কদর। পাচারকারীদের তকউ তকউ জাল কাগ্জপে 

ততরর কদর রশশুদের ১৮ বেদরর তবরশ বয়সী তেরখদয় রবদেদশ পািায়। তসৌরে আরব, কয দয়তসহ 

উপসাগ্রীয় তেশসমূহ তথদক প্ররতদবেন সময়কাদল  শত শত অববর্ বাাংলাদেরশ কমীদক বরহস্কার 

কদরদে। এদের মদর্ু রকেু কমীদক তাদের রনদয়াগ্কততারা তজারপূব তক শ্রদম বার্ু কদর এবাং তাদের 

কাগ্জপে ইোকৃতিাদব তামারে হদয় ত দত রেদয়রেদলন। 

 

পাচারকারীরা বাাংলাদেদশর সমস্ত অিল তথদক প্রাপ্ত বয়স্ক ও রশশুদের তবর্ ও অববর্ পরততালয়সহ 

রবরিন্ন বুক্তিমারলকানার্ীন তহাদিলগুদলাদত পাচার করা অবুাহত তরদখদে। পাচারকারীরা কাজ 

তেওয়ার রমথুা আশ্বাস রেদয় গ্ররব নারী ও রশশুদের ত ৌনকাদজর জনু পাচার কদর এবাং নারী ও 

তোি তমদয়দের  াদের কারও কারও বয়স মাে ১০ বেদরর মত  কাজ তেওয়ার শতত রহদসদব র্রা 

মাোরতররি ঋর্ তশার্ করার জনু কাজ করদত বার্ু কদর। ত ৌনকাদজর উদেদশু রশশু পাচার 

এখদনা বুাপক। রবদশেজ্ঞগ্র্ বদলদেন তা ুঁরা অনযমান কদরন ত  প্রায় ২০,০০০ রশশু বাাংলাদেদশর 

পরততালয়গুদলাদত তবদড উিদে ও বারর্ক্তজুক ত ৌন কাদজ বুবহৃত হদে। অদনক নারী ও তমদয় 

জানান ত  তাুঁরা ১২ তথদক ১৪ বের বয়দস অবমাননাকর বালুরববাহ তথদক পারলদয়  াওয়ার পদর 

তাুঁরা পাচারকারীদের খপ্পদর পদডন এবাং তারা পরবতীদত তাুঁদের পরততালদয় রবক্তক্র কদর তেয়। 

অনুানু নারীরা জানান ত  তাুঁরা পরততালদয় তবদড উদিদেন কারর্ তাুঁদের মাদয়রা বারর্ক্তজুক ত ৌন 

কদম ত জরডত এবাং পরততালদয়র মারলকরা তাদের রশশু থাকা অবস্থায় বারর্ক্তজুক ত ৌনকদম ত রন যি 

কদর। রকেু রনবরেত পরততালদয়র মারলকরা বাচ্চাদের তস্ট্রদয়র্ রনদত বার্ু কদর  াদত তাদের 

বয়স্ক তেখায়। পরততালয়গুদলাদত কমীদের বয়স অন্তত ১৮ বের রকনা তা  াচাই করদত 

কাগ্জপে তেখা অথবা ১০ বের বা এমন বয়সী কমীদের জনু িুয়া নরথপে  াচাইদয়র জনু 

পযরলদশর রনয়ক্তজত থাকার কথা। রকন্তু রকেু পযরলশ প্রায়শই ঘযে িহদর্র মার্ুদম অনযদমারেত 

পরততালয়গুদলাদত এ জাতীয় অপবুবহার উদপো কদর। রকেু পাচারকারী তাদের রশকারদের 

মােকাসি হদত বার্ু কদর এবাং বার্ুতামূলক ত ৌনকাজ ও রবরিন্ন অপরাদর্ রলপ্ত হদত তাদের 

মােকাসক্তিদক বুবহার কদর। পাচারকারীরা খােু, আশ্রয়, সযরো ও অদথ তর রবরনমদয় রাস্তার 

রশশুদের ত ৌন কাদজ বুবহার কদর। 

  

শ্ররমকদের কাদজ বার্ু করার জনু পাচারকারীরা প্রায়শই ঋর্-রিরিক জবরেক্তস্ত কদর। 

পাচারকারীরা কাজ তেওয়ার শতত রহদসদব র্রা একটি রনরেতষ্ট পররমার্ অথ তদক কমীর তনওয়া ঋর্ 

রহদসদব র্দর। ওই করথত ঋদর্র রিরিদত তাদের তশাের্মূলক শ্রদম বার্ু করা হয়। পাচারকারীরা 

রচাংডী ও মৎসু প্রক্তক্রয়াকরর্ রশল্প, অুালযরমরনয়াম ও গ্াদম তন্টস কারখানা, ইিিািা, শুকদনা মাে 

উৎপােন এবাং জাহাজিাঙ্গা রশদল্প শ্রম রেদত প্রাপ্তবয়স্ক ও রশশুদের বার্ু কদর। পাচারকারীরা ১৪ 

বেদররও কম বয়সী রশশুদের চলাচল সীমাবে কদর ও রন তাতদনর মার্ুদম গ্ৃহস্থলী কদম ত বার্ু 

কদর। একটি আন্তজতারতক সাংস্থার ২০১৮ সাদলর একটি সমীোয় তেখা তগ্দে ত  বাাংলাদেদশ 

গ্ৃহস্থলী কদম ত ৪ লোরর্ক রশশু রনদয়াক্তজত রদয়দে। বাাংলাদেরশ রশশুরা িুানাররগুরলদত তজারপূব তক 

শ্রদমর ঝযুঁ রকদত থাদক। পাচারকারীরা অদনক সময় পথরশশুদের অপরার্ বা রিো করদত বার্ু 

কদর। রিেয কচদক্রর তনতারা অদনক সময় উপাজতন বাডাদনার জনু রশশুদের শারীররকিাদব পঙ্গয 

কদর তেয়। রবদশেত সীমান্তবতী এলাকায় পাচারকারীরা রশশুদের মােক, রবদশেত ইয়াবা উৎপােন 

ও পররবহন করদত বার্ু কদর। পাচারকারীরা বাাংলাদেরশ পররবার ও িারতীয় অরিবাসী শ্ররমকদের 

ইদির িািা, রচাংরড চাে এবাং চা এদস্ট্িগুদলাদত তজারপূব তক কাজ করাদতঋর্ রনদত বার্ু কদর। 

রকেুসাংখুক িািা মারলক বার্া শ্রদম আিদক পডা নারীদেরদক তাদের পররবাদরর করথত ঋর্ 

তশাদর্র নাদম ত ৌনকদম ত বার্ু কদর।  রবরিন্ন এনক্তজওর অরিদ াগ্, রকেু কম তকততা মানব 

পাচারকারীদের িারত-বাাংলাদেশ সীমান্ত ক্ররসাং ও তনৌঘািগুদলাদত তৎপরতা চালাদনার সযদ াগ্ 
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তেন। উির তকাররয়ার সরকার তসদেদশর নাগ্ররকদের বাাংলাদেদশ কাজ করার জনু বার্ু কদর 

থাকদত পাদর। 

  

বারম তজ সীমাদন্তর রনকিবতী কববাজাদরর রবরিন্ন শরর্াথী রশরবর ও স্থানীয় এলাকা এবাং তেদশর 

অনুানু রকেু স্থান রমরলদয় বাাংলাদেদশ েশলাদখর তবরশ অরনবরেত তরারহঙ্গা বাস করদে। এদের 

মদর্ু লাখ সাদতক এদসদে ২০১৭ সাদলর আগ্দস্ট্র পর।  পাচারকারীরা শরর্াথী রশরবরগুদলার 

পযরুে, নারী ও রশশুদক ত ৌনকাজ ও শ্রম েযই উদেদশুই বাাংলাদেদশর অিুন্তদর ও রবদেদশ 

পাচাদরর জনু তশাের্ কদর। পাচারকারীরা তরারহঙ্গা তমদয়দের বাাংলাদেদশর তিতদরই চট্টিাম ও 

ঢাকায় এবাং সীমাদন্তর বাইদর িারত, মালদয়রশয়া ও তনপাদল ত ৌন কাদজর জনু রনদয়  ায়। তসিা 

কখনও কখনও চাকরর বা রবদয়র রমথুা প্ররতশ্রুরত বুবহার কদর হদয় থাদক। রকেুসাংখুক 

পাচারকারী এসব তমদয়দক ইন্টারদনদির মার্ুদম ‘তবচাদকনা’ কদর। স্থানীয় রকেু অপরার্ী চক্র 

তরারহঙ্গা নারীদের রাদত রশরবর তথদক রনদয় ত ৌন বুবসায় কাদজ লাগ্ায় এবাং রেদনর তবলা রশরবদর 

রিররদয় রেদয়  ায়। আন্তজতারতক সাংগ্িনগুদলার অরিদ াগ্, রকেু বাাংলাদেরশ কম তকততা তরারহঙ্গাদের 

পাচাদর সহায়তা কদর। তাদের সহায়তার মদর্ু রদয়দে ঘযদের রবরনমদয় পাচারকারীদের রশরবদর 

ঢুকদত তেওয়া। বাাংলাদেদশ তোকানকমী, তজদল, ররকশাঅলা ও গ্ৃহকমী রহদসদব কাজ করার জনু 

অদনক তরারহঙ্গা তেদলদমদয়দক রশরবর তথদক রনদয়াগ্ করা হয় এবাং কাজ করদত বার্ু করা হয়। 

বাাংলাদেরশ রকেুসাংখুক তজদল তরারহঙ্গা পযরুেদের ঋদর্র জাদল আিদক তিদল। তরারহঙ্গারা ওই 

বাাংলাদেরশ তজদলদের জরমদত আশ্রয়ঘর তুলদল তাদেরদক তশাের্মূলক শ্রদম বার্ু করদত ঋদর্র 

িাুঁদে তিলা হয়। কদয়ক েশক আদগ্ বাম তা তথদক বাাংলাদেদশ পারলদয় আসা রকেু তরারহঙ্গা 

বাাংলাদেরশ তজদলদের কাদে কদয়ক েশক র্দর ঋর্-রিরিক বার্ুতামূলক শ্রদমর িাুঁদে আিকা 

পদডদে। সাম্প্ররতক অতীদত রকেুসাংখুক পাচারকারী তরারহঙ্গা এবাং বাাংলাদেরশ অরিবাসীদের 

তনৌকায় কদর েরের্-পূব ত এরশয়ায় পাটিদয়দে। এদের মদর্ু  ারা মযক্তিপর্ রেদত পাদররন 

পাচারকারীরা তাদের তজারপূব তক শ্রম তেওয়ার জনু রবক্তক্র কদর রেদয়দে। একারর্ক এনক্তজও ও 

মানরবক সহায়তা প্ররতষ্ঠাদনর কম তকততাদের মূলুায়ন, বাাংলাদেদশ আসা তরারহঙ্গাদের রােহীন অবস্থা 

এবাং আনযষ্ঠারনক রশো িহর্ বা তবর্িাদব কাজ করদত না পারা তাদের পাচার হওয়ার ঝযুঁ রক বারডদয় 

তেয়।  আন্তজতারতক সাংগ্িনগুদলার অরিদ াগ্, রকেু বাাংলাদেরশ কম তকততা তরারহঙ্গাদের পাচাদর 

সহায়তা কদর। তাদের সহায়তার মদর্ু রদয়দে ঘযদের রবরনমদয় পাচারকারীদের রশরবদর ঢুকদত 

তেওয়া। রকেু রবদেরশ নাগ্ররক রশশু ত ৌন প তিদনর চারহো ততরর কদরদে,  ার মদর্ু রদয়দে 

কববাজাদরর কাদে কমবয়সী তরারহঙ্গা তমদয়দের তশারেত হওয়ার ঘিনা। 
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