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বাাংলাদেশ মানবাধিকার প্রধিদবেন ২০১৮ 

সারসাংদেপ 

বাাংলাদেদের সাংববধাদে একটি সাংসেীয় পদ্ধবির সরকার থাকার কথা বলা হদয়দে, বকন্তু বাস্তদব প্রধােমন্ত্রীর 

কার্ যালয়ই বববেরভাগ ক্ষমিার অবধষ্ঠােস্থল। প্রধােমন্ত্রী বেখ হাবসো এবাং িাাঁর েল আওয়ামী লীগ গি 

বিদসম্বদর িাো িৃিীয়বাদরর মদিা ৫ বের বময়াদে সাংসে বেব যাচদে ববজয়ী হদয়দেে। বেব যাচেটি বেল 

ভীষণভাদব একদপদে । এই বেব যাচে অবাধ, বেরদপক্ষ ও গ্রহণদর্াগয বদল ববদববচি হয়বে। ববদরাধীেদলর 

সমথ যক বভািার ও বেব যাচেী এদজন্টদের ভয়ভীবি বেখাদো ও জাল বভাদি বযালি বাক্স ভরাসহ োো ধরদের 

অবেয়দমর অবভদর্াগ এদক কাবলমাবলপ্ত কদরদে।  

বেব যাচেী প্রচারণা চলার সময় প্রবিপক্ষদক হয়রাবে, ভীবি প্রেে যে, বেবব যচার বগ্রপ্তার ও সবহাংসিার অদেক 

ববশ্বাসদর্াগয অবভদর্াগ ওদে। এর ফদল ববদরাধীেদলর অদেক প্রাথী ও িাদের সমথ যকদের জেয সভা-

সমাদবে এবাং প্রচাদরর কাজ চালাদো কটেে হদয় পদে।    

একটি ববশ্বাসদর্াগয আন্তজযাবিক পর্ যদবক্ষণ বমেে সফল করদি বর্ সময় েরকার বসই সময়সীমার মদধয 

আন্তজযাবিক বেব যাচে পর্ যদবক্ষকদের অদেকদকই অযাদেবিদিেে এবাং বভসা বেওয়া হয়বে। স্থােীয় 

বেব যাচে পর্ যদবক্ষদণর জেয ইদলকেে ওয়াবকযাং গরুদপর ২২টি এেজজওর মদধয মাত্র সািটিদক অেুমবি 

বেওয়া হয়।   

বেরাপত্তা বাবহেীগুদলার ওপর ববসামবরক কিৃযপদক্ষর কার্ যকর বেয়ন্ত্রণ বেল।  

বাাংলাদেদে বর্সব মােবাবধকার ববষয়ক ইসুয রদয়দে বসগুদলার মদধয রদয়দে: ববচারববহভভ যি বা বেবব যচার 

হিযা, গুম, বের্ যািে, সরকার কিৃযক বা িার পক্ষ হদয় র্দথচ্ছ বা ববআইবেভাদব আিক করা, কারাগাদরর 

কটেে ও জীবদের প্রবি হুমবক সৃটি করা পবরদবে, রাজনেবিক কারদণ বন্দী রাখা, র্দথচ্ছ বা ববআইবেভাদব 

বযজিগি বগাপেীয়িা লাংঘে, বসন্সরবেপ, ওদয়বসাইি বন্ধ কদর বেওয়া বা অপরাদধর িকমা এাঁদি বেওয়া, 

োবন্তপভণ য সমাদবে ও সাংগেে প্রবিষ্ঠার অবধকাদরর ওপর বে ধরদের হস্তদক্ষপ র্ার মদধয আদে অবি 

বেয়ন্ত্রণমভলক এেজজও ববষয়ক আইে এবাং এেজজও কার্ যেদমর ওপর বববধবেদষধ, চলাদফরার স্বাধীেিার 

ওপর উদেখদর্াগয মাত্রায় বেয়ন্ত্রণ আদরাপ করা ও রাজনেবিক িৎপরিায় অাংেগ্রহদণ বেয়ন্ত্রণ বর্ কারদণ 

একটি প্রকৃি, অবাধ, স্বচ্ছ ও বেরদপক্ষ বেব যাচে অেুষ্ঠাে সম্ভব হয়বে। এর বাইদর েেুীবি, মােবপাচার, 

সমকামী, উভকামী, িৃিীয় বলঙ্গ ও ইন্টারদসক্স (এলজজববটিআই) বগাষ্ঠীর মােুদষর ববুদদ্ধ সবহাংসিা ও 

সমকামী বর্ৌে জেয়াকলাপদক অপরাধ বহদসদব গণয করা, স্বাধীে শ্রবমক ইউবেয়ে ও শ্রবমক অবধকাদরর 

ওপর বেয়ন্ত্রণ এবাং বেকৃিিম পর্ যাদয়র বেশুশ্রম।  

অেযায়মভলক কম যকাদে জোদোর পরও আইেেঙৃ্খলা ও বেরাপত্তার সদঙ্গ রু্ি বাবহেীর সেসযদের বরহাই 

বেওয়ার অদেক খবর পাওয়া বগদে। িাাঁদের হাদি বর্সব হিযা ও বের্ যািদের ঘিোর কথা খবদর এদসদে, 

সরকার িার খুব কম ঘিোরই িেন্ত ও ববচার কদরদে।  

জাবিসাংঘ বাাংলাদেে বথদক বববভন্ন োবন্ত বমেদে র্াওয়া োবন্তরক্ষীদের ববুদদ্ধ ২০১৭ সাদল বিেটি বর্ৌে 

হয়রাবে ও অসোচরদণর অবভদর্াগ এদেবেল। বসই অবভদর্াগগুদলা অবেষ্পন্ন বেল।   

সসকশন ১: বযক্তির জীবদনর প্রধি শ্রদ্ধা , যার মদিয থাকদব 

ক. যদথচ্ছভাদব জীবনহাধন এবাং অনযানয আইনবধহভর্’ি বা রাজননধিক উদেশযপ্রদ াধেি 

হিযাকাণ্ড সথদক সুরো  
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সাংববধাে োগবরকদের ববাঁদচ থাকার অবধকার ও বযজি স্বাধীেিার বেশ্চয়িা বেদয়দে। িদব সরকার বা িার 

এদজন্টরা বহু বস্বচ্ছাচারমভলক বা ববচারববহভভ যি হিযাকাে ঘটিদয়দে বদল জাো বগদে। 

আইে প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলা বেরজদুে োো জায়গায় অবভর্াে চাবলদয়দে, প্রধােি সন্ত্রাসী কার্ যেম 

েমে করদি। বকেুসাংখযক অবভর্াে, বগ্রপ্তার ও অেযােয আইেোৃংখলা িৎপরিার সময় সদন্দহজেক 

মৃিুযর ঘিো ঘদিদে। বেরাপত্তা বাবহেীর পক্ষ বথদক প্রায়েই এ ধরদের মৃিুযর বর্ বযাখযা বেওয়া হয় িা হদচ্ছ: 

অস্ত্র উদ্ধার বা সহদর্াগীদের ধবরদয় বেওয়ার জেয আসাবমদক বেদয় অপরাধ সাংঘিদের স্থাদে অবভর্াদে 

র্াওয়ার পর বসখাদে ঘা াঁপটি বমদর থাকা সঙ্গীরা পুবলদের ওপর গুবল কদর। িখে েুপদক্ষর গুবলবববেমদয়র 

সময় আসাবমর মিুৃয হয়। সরকার সাধারণি এই ধরদের ঘিোদক ‘েসফায়ার হিযা’, ‘বন্দকুর্ুদ্ধ’ অথবা 

‘এেকাউন্টার হিযা’ বদল বণ যো কদর। র্ যাবপি অযাকেে বযািাবলয়ে (র্ যাব) অথবা পুবলদের অেয বকাদো 

ইউবেদির সদঙ্গ অপরাধীদের গুবলবববেময় ববাঝাদি এসব িাম য বযবহার করা হয়। বমবিয়া কখদো কখদো 

পুবলদের ববধ েজিপ্রদয়াদগর বক্ষদত্রও এসব িাম য বযবহার কদরদে। িদব বববভন্ন মােবাবধকার সাংগেে ও 

সাংবােমাধযম প্রবিষ্ঠাে োবব কদরদে, েসফায়াদরর অদেক ঘিোই আসদল ববচারববহভভ যি হিযাকাে। বকেু 

বকেু বক্ষদত্র মােবাবধকার সাংগেেগুদলা োবব কদরদে, আইে প্রদয়াগকারী সাংস্থার বলাকজে সদন্দহভাজে 

বলাকদক প্রথদম আিক, বের্ যািে ও জজজ্ঞাসাবাে কদরদে এবাং পদর বর্খাে বথদক িাদক ধরা হদয়বেল 

বসখাদে বেদয় বগদয় হিযা কদরদে। পদর িারা বদলদে, সবহাংস হামলার মুদখ আইে প্রদয়াগকারী সাংস্থার 

আইেসম্মি আত্মরক্ষার সময় ওই বযজির মিুৃয হদয়দে।  

‘বহউমযাে রাইিস সাদপািয বসাসাইটি’ (এইচআরএসএস) োদম স্থােীয় একটি মােবাবধকার সাংগেে িাদের 

প্রবিদবেদে বদলদে, বেরাপত্তা বাবহেী জােুয়াবর বথদক বসদেম্বর পর্ যন্ত সমদয় েসফায়াদরর ঘিোয় চার 

ের বববে বলাকদক হিযা কদরদে। ‘অবধকার’ োদমর আদরকটি মােবাবধকার সাংগেে বদলদে, জােুয়াবর 

বথদক অদটাবর পর্ যন্ত বেরাপত্তা বাবহেীর েসফায়াদরর ঘিোয় বেহদির সাংখযা ৪১৫ জে।  

মােকদ্রদবযর সমসযা সমাধাদে বম মাদস সরকার মােকববদরাধী অবভর্াে চাবলদয়বেল। এ অবভর্াদের ফদল 

গি বেদরর িুলোয় বববে ববচারববহভভ যি হিযাকাে ঘদি। স্থােীয় সাংবােমাধযমগুদলার খবর অেুর্ায়ী, বম 

বথদক জেু মাস পর্ যন্ত ওই অবভর্াদে ২৩০ জে কবথি মােক কারবাবর বেহি হয়। বগ্রপ্তার করা হয় ১৭ 

হাজার বযজিদক। মােবাবধকার সাংগেে ও সুেীল সমাদজর পক্ষ বথদক এই সব কবথি ববচারববহভভ যি 

হিযাকাে ও বযাপক বগ্রপ্তাদর উদেগ প্রকাে করা হয়। িাদের পক্ষ বথদক বলা হয়, বেহি বা আিক 

বযজিদের মদধয অদেক বেরপরাধ বলাক রদয়দে এবাং সরকার আসদল বেব যাচেদক সামদে বরদখ 

মােকববদরাধী অবভর্াদের োদম জেসাধারদণর ওপর রাজনেবিক বেয়ন্ত্রণ বাোদি বচদয়দে।  

র র্র্াদবর িথয মদি, ২৬ বম িাদের সদঙ্গ মােক কারবাবরদের বগালাগুবলর সময় কক্সবাজার বজলার 

বিকোফ বপৌরসভার কাউজন্সলর একরামুল হক গুবলববদ্ধ হদয় মারা র্াে। একরামলু হদকর পবরবাদরর 

সেসযরা বিবে মােক বকোদবচার সদঙ্গ জবেি বেদলে মদম য র্ যাদবর অবভদর্াগ অস্বীকার কদরে। িাাঁরা 

বদলে, একরামদুলর মিুৃযর কদয়ক ঘণ্টা আদগ সাো বপাোকধারী বকেু সরকাবর বলাক সাম্প্রবিক বকাদো 

জবম বকোর ববষদয় জজজ্ঞাসাবাদের কথা বদল িাাঁদক বাবে বথদক বেদয় র্াে। একরামুদলর এলাকার 

বলাকজেও িার মােদকর সদঙ্গ সম্পিৃিার অবভদর্াদগর ববষদয় বেমি প্রকাে কদরদেে।  

‘অবধকার’ বদলদে, বেদরর প্রথম ১০ মাদস আইেেঙৃ্খলা বাবহেীর বহফাজদি ৫৭ জদের অস্বাভাববক মৃিুয 

হদয়দে।  
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পত্রপজত্রকার খবর অেুর্ায়ী, সাো বপাোকধারী আইে প্রদয়াগকারী সাংস্থার সেসযরা ৬ মাচয ববএেবপর 

োত্রসাংগেে োত্রেদলর বেিা জাবকর বহাদসে বমলেদক ববচারকাদজ বাধা বেওয়ার অবভদর্াদগ বগ্রপ্তার 

কদরে। জজজ্ঞাসাবাদের সময় বমলে ‘অসুস্থ’ ববাধ করার কথা বদলে এবাং ১২ মাচয ঢাকা বমবিদকল কদলজ 

হাসপািাদল (বিএমবসএইচ) পাোদোর পর বসখােকার বচবকৎসদকরা িাাঁদক মৃি বঘাষণা কদরে। বমলদের 

পবরবাদরর অবভদর্াগ, িাাঁদক জজজ্ঞাসাবাদের সময় বের্ যািে কদর বমদর বফলা হদয়দে। পবরবাদরর সেসযরা 

বদলদেে, বিএমবসএইচ বথদক বমলদের লাে বেওয়ার পর িাাঁরা বেদখদেে, িাাঁর হাদির েখ ওপোদো এবাং 

েরীদরর বেম্াাংদে কদয়কটি গুুির ক্ষিবচহ্ন।  

 স্থােীয় পে বা এলাকার আবধপিয বেদয় ক্ষমিাসীে েদলর উপেল ও সেসযদের মদধয সবহাংস েলীয় বকান্দল 

হদয়দে। প্রবিেন্দ্বী প্রাথীদের সমথ যকদের মদধয সাংঘাদি হিাহদির ঘিো ঘদিদে। মােবাবধকার সাংগেে 

‘আইে ও সাবলস বকন্দ্র’ (আসক) এর প্রবিদবেে অেুর্ায়ী, জােুয়াবর বথদক অদটাবর পর্ যন্ত রাজনেবিক 

সবহাংসিায় ৩০ জদের মদিা বেহি ও ২৮৫০ জে আহি হদয়দে।  

এ বের েুটি সন্ত্রাসী হামলার ঘিো ঘদিদে। ৩ মাচয ফয়জরু রহমাে োদমর এক র্ুবক বসদলদির একটি 

ববশ্বববেযালদয় অধযাপক মুহম্মে জাফর ইকবাদলর ওপর হামলা চালাে। জাফর ইকবাল ‘ইসলাদমর েিরু’ 

এরকম ধারণার বেবিী হদয় ফয়জরু রহমাে িাদক েুবর বেদয় আঘাি কদরে। মুহম্মে জাফর ইকবাল 

বাাংলাদেদে ইসলামপন্থী রাজেীবি ও সমাদজ েমবধ যমাে অসবহষু্ণিার কদোর সমাদলাচো কদর 

আসবেদলে। পুবলদের কাউন্টার বিরবরজম অযান্ড ট্র্যান্সেযােোল োইম ইউবেি (বসটিটিবসইউ) িেন্ত কদর 

বজদেদে, ফয়জরু রহমাদের সদঙ্গ সন্ত্রাসী সাংগেে আেসাুোহ বাাংলা টিদমর ইন্টারদেি বফারাম ‘োওয়াহর 

ইোোহর’-এর বর্াগাদর্াগ বেল। হামলার সময় বেক্ষাথীরা ফয়জরুদক ধদর বফদল আইেেঙৃ্খলা রক্ষাকারী 

বাবহেীর হাদি বসাপেয কদর। হামলায় অধযাপক জাফর ইকবাদলর মাথা ও েরীদরর ঊধ যাাংে জখম হয়।  

খ. গুম সথদক সুরো 

মােবাবধকার সাংগেে ও সাংবােমাধযমগুদলা বদলদে, আদগর মদিা এ বেরও গুম ও অপহরণ অবযাহি 

বেল। এসব গুম ও অপহরদণর জেয িারা মভলি বেরাপত্তা সাংস্থাগুদলাদকই োয়ী কদরদে। এই ধরদের ঘিো 

বন্ধ বা িেদন্ত সরকাদরর িৎপরিা বেল সীবমি। বকেু বলাক কবথি গুম হওয়ার পর বেখা বগদে, 

আইেেঙৃ্খলা রক্ষাকারী বাবহেী িাদের ধদর বেদয় বগদয়বেল। িাদের মধয বথদক বকেু বলাকদক বকাদো রকম 

অবভদর্াগ োোই বেদে বেওয়া হদয়দে। বকেু বলাকদক বগ্রপ্তার বেখাদো হদয়দে। বেরাপত্তা সাংস্থা বকেু 

বলাকদক মৃি অবস্থায় পাওয়ার কথা বদলদে এবাং বাবকদের বখা াঁজ কখদোই পায়বে। এইচআরএসএস 

বদলদে, জােুয়াবর বথদক বসদেম্বর পর্ যন্ত ৫৮ জে গুম হদয়দে। ‘অবধকার’ এর বহসাব মদি, জােুয়াবর বথদক 

েদভম্বর পর্ যন্ত গুম হদয়দে বমাি ৮৩ জে।  

বাাংলাদেদের আন্তজযাবিক অপরাধ ট্র্াইবুযোদল েজেি হদয়দেে এমে বিেজে সাদবক ববদরাধীেলীয় 

রাজেীবিদকর বেদলদের ২০১৬ সাদল কিৃযপক্ষ আিক কদর। িাাঁদের আেুষ্ঠাবেকভাদব আিক বা অবভরু্ি 

করা হয়বে। হুম্মাম কাদের বচৌধুরীদক ধরার সাি মাস পদর বেদে বেওয়া হদলও মীর আহমাে ববে কাদেম ও 

আমাে আজবম বেদরর বেষ পর্ যন্ত বেদখা াঁজ বেদলে। গুম ববষয়ক জাবিসাংঘ ওয়াবকযাং গরু প  (ইউএে 

ওয়াবকযাং গরুপ অে এেদফাস যির বিসঅযাবপয়াদরদন্সস) বাাংলাদেে সফদরর অেুমবি বচদয় আদবেে করদলও 

সরকাদরর বেক বথদক সাো বেওয়া হয়বে।  

সরকাদরর ঊর্ধ্ যিে কম যকিযারা গুদমর ঘিোর কথা বার বার অস্বীকার কদরদেে। িাাঁদের োবব বেল, বেদখা াঁজ 

বযজিরা বেদজরাই বববভন্ন কারদণ আত্মদগাপে কদর আদেে। ২০১৭ সাদল একটি ববচারববভাগীয় িেদন্ত বলা 
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হয়, বলাদকর গুম হওয়ার ঘিো সবিযই ঘদিদে। এদি পবুলে বুযদরা অব ইেদভবিদগেেদক (বপববআই) এ 

ববষদয় অেুসন্ধাদেরও আদেে বেওয়া হয়। স্থােীয় আইে প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলা বদলদে, িারা সারা বের 

ধদরই এ ববষদয় িেন্ত চাবলদয় বগদে।  

 

গ. ধনয যািন এবাং অনযানয ধনষ্ঠুর, অমানধবক ও অবমাননাকর আচর  অথবা সাজা সথদক সুরো 

 

সাংববধাে ও আইে বের্ যািে এবাং অেযােয বেষরেুর, অমােববক ও অবমােোকর আচরণ অথবা সাজা বেবষদ্ধ 

করদলও মােবাবধকার সাংগেে ও সাংবােমাধযমগুদলার প্রবিদবেদে বেখা বগদে, বগাদয়ন্দা সাংস্থা ও পুবলেসহ 

বববভন্ন বেরাপত্তা বাবহেীর সেসযরা এ ধরদের কাদজ বলপ্ত বেদলে। সদন্দহভাজে জবঙ্গ ও ববদরাধীেলীয় 

বেিাকমীদের কাে বথদক িথয ববর করদি িারা বেষরেুর বের্ যািে কদরদেে বদল জাো বগদে। বেরাপত্তা 

সাংস্থার বলাদকরা হুমবক, মারধর, পাদয় গুবল করা ও ববেুযবিক েদকর মদিা বকৌেল প্রদয়াগ কদরদেে। 

অদেক সময় িারা ধষ যণ ও অেযােয বর্ৌে বের্ যািেও কদরদেে বদল খবদর এদসদে। ‘অবধকার’ িাদের 

প্রবিদবেদে বদলদে, বের্ যািদের কারদণ বেদরর প্রথম েে মাদস পাাঁচজে মারা বগদে।  

বেদের আইদে এমে ধারা রদয়দে র্ার মাধযদম একজে মযাজজদেি সদন্দহভাজে বযজিদক জজজ্ঞাসাবাদের 

জেয আইবে বহফাজদি (এখাদে ‘বরমান্ড’ োদম পবরবচি) বেওয়ার আদেে বেদি পাদরে। বরমাদন্ড 

সদন্দহভাজে বযজির আইেজীবীর উপবস্থবি োোই িাাঁদক জজজ্ঞাসাবাে করা র্ায়। মােবাবধকার 

সাংগেেগুদলার অবভদর্াগ, এ ধরদের জজজ্ঞাসাবাদের সময় বহু বলাকদক বের্ যািে করা হদয়দে।  

৪ বম পুবলদের বগাদয়ন্দা োখার (বিবব) সেসযরা অপহরণকারী সদন্দদহ আেরাফ আলী োদমর একজেদক 

আিক কদর। ৩৫ ঘণ্টা আিক রাখার পর আেরাফদক ঢাকা বমবিদকল কদলজ হাসপািাদল বেওয়া হয়। 

বিে ঘণ্টা পর বিবে মারা র্াে। বচবকৎসদকরা বদলদেে, আেরাদফর েরীদরর বেদচর অাংদে গুুির আঘাি 

এবাং বপদির বভিদর অদন্ত্র পযা াঁচ লাগা বেল। হাসপািাল কিৃযপদক্ষর ভাষয অেুর্ায়ী, স্বাভাববক কারদণ 

আেরাফ আলীর মৃিুয হদয়দে মদম য বিথ সাটিযবফদকি  বেওয়ার জেয বগাদয়ন্দা পুবলদের পক্ষ বথদক 

বচবকৎসকদের চাপ বেওয়া হদয়বেল। িদব আেরাফদক হাসপািাদল খারাপ অবস্থায় বেওয়া হদয়বেল বদল 

বচবকৎসদকরা বিববর কথামদিা বরদপািয বেদি রাজজ হেবে। আেরাফ আলীর পবরবাদরর সেসযরা বদলদেে, 

হাবে যয়ার সমসযা থাকদলও বমাদির ওপর বিবে সসু্থই বেদলে।  

বেরাপে সেক আদন্দালদের সময় একটি বিবলবভেদের প্রবিদবেদে ‘উসকাবেমভলক বিবয’ বেওয়ার 

কারদণ ৫ আগি ফদিাসাাংবাবেক েহীেুল আলমদক বগ্রপ্তার করা হয় (বসকেে ২. ক বেখুে)। ৬ আগি 

েহীেুলদক র্খে আোলদি বিালা হয় িখে েৃেযি বিবে অদেযর সহদর্াবগিা োো হা াঁিদি পারবেদলে ো। 

িাাঁর েরীদর আঘাদির বচহ্নও বেখা র্ায়। মুখয মহােগর হাবকদমর সামদে বেওয়া সাদক্ষয েহীেুল অবভদর্াগ 

কদরে, প্রথম রাদি জজজ্ঞাসাবাদের সময় িাাঁর বচাখ ববাঁদধ রাখা হদয়বেল। এোো মাথায় ভারী ববাঝা চাপাদো 

এবাং মুদখ আঘাি করা হয়। আইে অেুর্ায়ী সরকাবর হাসপািাদল স্বাস্থয পরীক্ষার একবেে পর ৯ আগি 

আোলদি বর্ প্রবিদবেে োবখল করা হয়, িাদি বলা হয় েহীেুল আলম ‘োরীবরক ও মােবসকভাদব সসু্থ’। 

২২ আগি েহীেুল আলদমর স্ত্রী বরহেুমা আহদমে এক সাংবাে ববজ্ঞবপ্তর মাধযদম েহীেুলদক হাসপািাদল 

ভবিয করার অেুদরাধ জাোে। বরহেুমা ওই সময় বদলে, বিবে বজলখাোয় বেখা করার সময় িাাঁর স্বামী 

বদলদেে, কারাগাদর িাাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসজবেি সমসযা, মাবেদি বযথা ও বচাদখ বেখার সমসযা হদচ্ছ। বরহেুমা 
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বদলে, আিক হওয়ার আদগ েহীেুদলর এসব োরীবরক সমসযা বেল ো। েহীেুল জাবমদে োো পাে 

েদভম্বদরর ২০ িাবরদখ।  

জাবিসাংদঘর মদি, ২০১৫-২০১৭ পর্ যন্ত জাবিসাংঘ োবন্ত বমেদের বাাংলাদেবে সেসযদের ববুদদ্ধ বিেটি 

বর্ৌে বেপীেে ও বের্ যািদের অবভদর্াগ উত্থাবপি হদলও এসব অবভদর্াদগর বেষ্পবত্ত হয়বে। হাইবিদি 

বমািাদয়ে ইউএে িযাববলাইদজেে বমেে এবাং কদঙ্গা প্রজািদন্ত্র বমািাদয়ে ইউএে অগ যাোইদজেে 

িযাববলাইদজেে বমেদে এসব ঘিো ঘদি বদল অবভদর্াগ। কবথি অপরাদধর মদধয বর্ৌে বেপীেে 

(বোষণমভলক সম্পকয, বলেদেেবভবত্তক বর্ৌেিা) ও বর্ৌে বেগ্রহ (অপ্রাপ্তবয়স্কদের ওপর বর্ৌে বের্ যািে) 

েুটিই বেল। এর মদধয জাবিসাংদঘর িেদন্ত েুটি অবভদর্াদগর পদক্ষ িথয প্রমাণ বমদলদে। জাবিসাংঘ 

অবভরু্ি োবন্তরক্ষীদের বেদে পাটেদয় বেয়। িদব বেদরর বেষ পর্ যন্ত বাাংলাদেবে কিৃযপদক্ষর িেন্ত 

অসমাপ্ত বেল।  

কারাগার ও হাজিখাোর অবস্থা:  

বাাংলাদেদের কারাগাদরর অবস্থা বোচেীয়। ধারণক্ষমিার অদেক বববে বজন্দ, সুদর্াগ-সুববধার ঘািবি ও 

র্থার্থ সযাবেদিেদের অভাদব এর পবরদবে কখদো কখদো বজন্দদের জীবদের জেয হুমবক হদয় ওদে। 

বিযমাদে বাাংলাদেদে বকাদো প্রাইদভি হাজিখাো বেই। আইে ও সাবলস বকদন্দ্রর োবব, কদয়েখাোর এই 

অবস্থা বহফাজদি মিুৃযর অেযিম কারণ। িাদের বহসাব অেুর্ায়ী, জােুয়াবর বথদক বিদসম্বর পর্ যন্ত ৭৪ জে 

কারা বহফাজদি মারা বগদে। 

বভৌি কাোদমার অবস্থা: কারা অবধেপ্তদরর িথয অেুর্ায়ী, েদভম্বর মাদস ৩৭ হাজার কদয়বে ধারণ 

ক্ষমিাসম্পন্ন কারাগারগুদলাদি বমাি বজন্দ বেল ৯৫ হাজাদরর বববে। কারা কিৃযপক্ষ অদেক সময় ববচার 

শুু হয়বে এমে হাজবিদেরও েজেি আসাবমদের সদঙ্গ রাদখ।  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র ভাষয অেুর্ায়ী, অদটাবর মাদস সরকাবর বহসাদব ৩৬ হাজার বজন্দ ধারণ ক্ষমিাসম্পন্ন 

কারাগারগুদলাদি ৯০ হাজাদরর বববে কদয়বে ও হাজবি বেল। স্থাোভাদব কদয়বেরা পালা কদর ঘমুাদিে। 

িাাঁদের জেয র্দথিসাংখযক িয়দলি বেল ো। ২০১৬ সাদল বমবিয়া ও মােবাবধকার সাংগেেগুদলা 

জাবেদয়বেল, বকেু কদয়বে িখে বচবকৎসাদসবা বা পাবে বপদিে ো। বকন্তু কারা কিৃযপক্ষ োবব কদরবেল, সব 

বজন্দর জেযই পাবের বযবস্থা আদে। প্রসঙ্গি, কারাগাদর সরবরাহ করা পাবের অবস্থা বেদের বাবক অাংদের 

পাবের মিই র্া বকো সাধারণি সরাসবর পােদর্াগয থাদক ো।  

বববভন্ন কারাগাদরর মদধয, এমেকী একই কারাগাদরর বববভন্ন অাংদের মদধয অবস্থার ববস্তর ফারাক বেখা 

বগদয়দে। কারা কিৃযপক্ষ বকেু কদয়বেদক এমে জায়গায় রাদখ বর্খাদে খুব গরম, বািাস চলাচদলর ভাদলা 

বযবস্থা বেই এবাং ধারণক্ষমিার বচদয় বববে বলাক থাদক। কারা আইে অেুর্ায়ী, কিৃযপক্ষ ‘বভআইবপ’ 

ববদববচি বজন্দদের ‘এ বিবভেে’ বেদি পাদর। বসখাদে বেওয়া খােয ও থাকার পবরদবে উন্নিির। ‘এ’ 

বিবভেেপ্রাপ্ত বজন্দরা সাধারণ কদয়বেদের িুলোয় আত্মীয়-স্বজদের সদঙ্গ বেখা করার বববে সুদর্াগ পাে। 

এোো বসদলর বভিদর িাদের সহায়িার জেয বভআইবপ েে , এমে একজে বজন্দদক সদঙ্গ বেওয়া হয়।  

আইদে বেশুবকদোরদের প্রাপ্তবয়স্ক কদয়বেদের বথদক আলাো রাখার ববধাে থাকদলও কারা কিৃযপক্ষ বহু 

বেশুবকদোরদক প্রাপ্তবয়স্কদের সদঙ্গ বরদখদে। আইে এবাং আোলদির বেদষধাজ্ঞা থাকার পরও কখদো 

কখদো বেশুদের (অদেক সময় িাদের মাদয়র সদঙ্গ) কারাগাদর রাখা হয়।  
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কারা কিৃযপক্ষ সবসময়ই োরী কদয়বেদের পুু ষ কদয়বেদের বথদক আলাো জায়গায় রাদখ। আইে অেুর্ায়ী 

‘বসফ কািবি’বি থাকা োরীদের (সাধারণি ধষ যণ, পাচার ও পাবরবাবরক সবহাংসিার বেকার োরীরা) 

অপরাধীদের কাোকাবে রাখা বেদষধ। বকন্তু কারা কিৃযপক্ষ সব সময় িাাঁদের আলাো রাদখেবে। োরীদের এই 

‘বসফ কািবি’ বা বেরাপত্তা বহফাজি বথদক ববর হদি হদল বাধযিামভলকভাদব কিৃযপদক্ষর অেুমবি লাদগ।  

ঢাকা বকন্দ্রীয় কারাগাদর মােবসক ভারসামযহীে কদয়বেদের জেয আলাো বযবস্থা থাকদলও সব 

আিকদকদন্দ্র এ ধরদের বযবস্থা বেই। আইদেও িার বাধযবাধকিা বেই। মােববক বেক ববদবচো কদর 

ববচারদকরা প্রবিবন্ধীদের সাজা কবমদয়ও বেদি পাদরে। আবার কারাধযক্ষরাও চাইদল ববদেষ বযবস্থা বেদি 

পাদরে। বর্মে, িাাঁরা এ ধরদের কদয়বেদের কারাগার বথদক কারা হাসপািাদল পাোদি পাদরে।  

কারা প্রোসে: বাাংলাদেদের কারাগাদর বকাদো েযায়পাল বেই র্া াঁর কাদে কদয়বেরা োবলে জাোদি পাদর। 

কারা কিৃযপক্ষ বদলদে, িাদের জেবদলর উদেখদর্াগযরকম ঘািবি আদে। কদয়বেদের েিুে েক্ষিার 

প্রবেক্ষণোে ও সাংদোধে কম যসভবচর আওিা বেল বেিান্তই সীবমি।  

বেরদপক্ষ পর্ যদবক্ষণ: কারা পবরবস্থবি পর্ যদবক্ষদণ সরকার সরকাবর পবরেে যক ও সরকারপন্থী ববসরকাবর 

পর্ যদবক্ষকদের অেুমবি বেদয়দে। িদব এসব পবরেে যদের বকাদো প্রবিদবেে প্রকাে করা হয়বে।  

 

ঘ. যদথচ্ছ সেপ্তার অথবা আটক সথদক সুরো:  

বাাংলাদেদের সাংববধাে কাউদক র্দথচ্ছভাদব আিক বা বগ্রপ্তার করার অেুদমােে বেয় ো। িদব ১৯৭৪ 

সাদলর ববদেষ ক্ষমিা আইে অেুর্ায়ী সরকার বকাদো বযজিদক বেরাপত্তা ও জেেঙৃ্খলার জেয হুমবক বদল 

ববদবচো করদল িাাঁদক মযাজজদেদির আদেে বা বগ্রপ্তাবর পদরায়াো োোই আিক করদি পাদর। র্দথচ্ছ 

ধরপাকদের বর্ৌজিকিা বেখাদি আইেপ্রদয়াগকারী কিৃযপক্ষ প্রায়েই এই আইদের আশ্রয় বেদয়দে। 

সাংববধাে মদি, বর্ বকাদো বযজি িাাঁর আিক বা বগ্রপ্তাদরর ববষয়টির ববধিা আোলদি চযাদলঞ্জ করদি 

পাদরে। িদব সাধারণভাদব সরকাদরর বেক বথদক এই আইবে েিয বিমে মাো হয়বে। গণমাধযম, সুেীল 

সমাজ ও মােবাবধকার সাংগেেগুদলা অবভদর্াগ কদরদে, শুধুমাত্র সদন্দহভাজে জবঙ্গই েয়, সুেীল সমাজ 

ও ববদরাধী রাজনেবিক েদলর সেসযরাও সরকাদরর িরফ বথদক গুদমর বেকার হদয়দেে। কিৃযপক্ষ অদেক 

সময় বকাে বযজিদক আিক করার পর পবরবাদরর সেসয বা আইেজীবীদের িাদের অবস্থাে বা 

ভাদলামদন্দর কথা জাোয় ো। অদেক সময় িাাঁদের আিক করার কথাই স্বীকার করা হয় ো।  

পুবলে ও বেরাপত্তা কিৃযপদক্ষর ভভ বমকা:  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র অধীে বাাংলাদেে পুবলে অভযন্তরীণ বেরাপত্তা এবাং আইেেঙৃ্খলা বজায় রাখার 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত। পুবলে ববভাদগ অদেকগুদলা ইউবেি আদে র্াদের োবয়ত্ব অদেক সময় বমদল র্ায়। এসব 

ইউবেদির মদধয সবদচদয় গুুত্বপভণ য হদলা কাউন্টার বিরবরজম অযান্ড িররান্সেযােোল োইম ইউবেি 

(বসটিটিবসইউ), র র্র্াবপি অযাকেে বযািাবলয়ে (র র্র্াব) এবাং বগাদয়ন্দা োখা (বিবব)।  

বসোবাবহেী সরাসবর প্রধােমন্ত্রীদক (বর্বে প্রবিরক্ষামন্ত্রীর োবয়দত্বও আদেে) িাদের কাজ সম্পদকয অববহি 

কদর এবাং িারা বেেরক্ষার োবয়দত্ব বেদয়াজজি। সরকার মদে করদল বববভন্ন ধরদের অভযন্তরীণ বেরাপত্তা 

কাদজ ববসামবরক প্রোসেদক সহায়িা করদিও বসোবাবহেীদক  ‘মাদে োমাদি’ পাদর। এর মদধয আদে 

সন্ত্রাস বমাকাববলার কাজ। 
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েয িাইদরটদরি বজোদরল অব বফাদস যস ইদন্টবলদজন্স (বিজজএফআই) এবাং েযােোল বসবকউবরটি 

ইদন্টবলদজন্স (এেএসআই) এ েুটি হদচ্ছ প্রধাে বগাদয়ন্দা সাংস্থা। িাদের ক্ষমিা ও োবয়ত্ব অদেক সময় এদক 

অপদরর সাদথ বমদল র্ায়। এই েুটি সাংস্থা অভযন্তরীণ ও ববদেবে উভয় ববষদয় কাজ কদর এবাং প্রবিরক্ষামন্ত্রী 

বহদসদব সরাসবর প্রধােমন্ত্রীর কাদে বরদপািয কদর। সাংবােমাধযদমর খবর অেুর্ায়ী, বিজজএফআই এবাং 

(বকেুিা কম মাত্রায়) এেএসআই রাজনেবিক উদেেযপ্রদণাবেি মােবাবধকার লঙ্ঘদে জবেদয় পদেদে। 

এরা র্াদের মােবাবধকার লাংঘে করদে বদল অবভদর্াগ িারা হদচ্ছ সদন্দহভাজে সন্ত্রাসবােী, ববদরাধীেল ও 

সুেীল সমাদজর সেসয এবাং অেযরা। 

ববসামবরক কিৃযপক্ষ সামবরক বাবহেী এবাং অেযােয বেরাপত্তা বাবহেীর ওপর কার্ যকর বেয়ন্ত্রণ ধদর বরদখদে। 

বেরাপত্তা বাবহেীর মদধয বকউ ক্ষমিার অপবযবহার বা েুেীবিদি জোদল িার িেন্ত কদর অপরাধীদক 

সাজা বেওয়ার বযবস্থা সরকাদরর হাদি থাকদলও িা বেয়বমিভাদব প্রদয়াগ করা হয়বে। এ বেরও সরকার 

পুবলদের বপোোবর, েঙৃ্খলা, প্রবেক্ষণ এবাং সাো বেওয়ার ববষয়গুদলা আদগর বচদয় উন্নি করা এবাং েুেীবি 

হ্রাস করার লদক্ষয পেদক্ষপ গ্রহণ অবযাহি বরদখদে। কবমউবেটিবভবত্তক পুবলবোং বযবস্থা বাস্তবায়ে করার 

উদেযাদগর অাংে বহদসদব পুবলদের বমৌবলক প্রবেক্ষদণ র্থার্থ মাত্রায় েজিপ্রদয়াগ সাংোন্ত ধারা অেুসরণ 

করা অবযাহি বেল।  

পুবলদের েীবি অেুর্ায়ী, পুবলে সেসযদের বলপ্রদয়াদগর বে ধরদের ঘিোয় (বে ধরদের জখম বা মিুৃয 

হওয়ার ঘিোসহ) স্বয়াংজেয়ভাদবই ববভাগীয় িেন্ত হয়। সাধারণি বপোগি মাদের ওপর েজরোবর করা 

একটি ইউবেি এটি কদর র্ারা সরাসবর পুবলদের মহাপবরেে যদকর (আইজজবপ) কাদে বরদপািয কদর। সরকার 

এ বের বেরাপত্তা বাবহেীগুদলার হাদি বমাি কিজে বেহি হদয়দে িার বকাদো বহসাব বর্মে প্রকাে 

কদরবে, বিমবে এ ধরদের ঘিোগুদলা িেন্ত করদি সমবিি বকাদো পেদক্ষপও বেয়বে। এ ধরদের 

মভলযায়দের বক্ষদত্র পুবলদের েজরোবর ইউবেিগুদলা কিিুকু স্বাধীেভাদব কাজ করদি পাদর বস বযাপাদর 

মােবাবধকার সাংগেেগুদলা সাংেয় প্রকাে কদরদে। বর্ গুটিকদয়ক বক্ষদত্র সরকার পুবলদের কাউদক 

অবভরু্ি কদরদে বদল জাো বগদে, বসসব বক্ষদত্রও অবভদর্াগ প্রমাবণি হওয়ার পর িাাঁদের শুধুমাত্র 

প্রোসবেক সাজা বেওয়া হদয়দে।  

বেরাপত্তা বাবহেীগুদলা সাজা হওয়ার বকাদো রকম ঝুাঁ বক োোই ক্ষমিার অপবযবহার অবযাহি বরদখদে। 

েীঘ য ববচাবরক প্রজেয়া এবাং প্রবিদোধমভলক বযবস্থার ভদয় বােীরা পুবলদের ববুদদ্ধ   বফৌজোবর মামলা 

করদি চায় ো। পুবলদের ববুদদ্ধ অবভদর্াগ আোর বক্ষদত্র অেীহাও োয়মুজির পবরদবেদক বজারোর 

কদরদে। আইে প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলার অদেক গুুত্বপভণ য পদে ক্ষমিাসীে েদলর সদঙ্গ ঘবেষ্ঠ 

রাজনেবিক সম্পকয থাকা কম যকিযাদের বসাদো হদয়দে।  

র র্র্াব সেসযদের ববুদদ্ধ ওো মােবাবধকার লঙ্ঘদের অবভদর্াগ িেন্ত করদি প্রবিটষ্ঠি ‘ইন্টারোল 

এেদকায়াবর বসল’ এর ববষদয় সরকাদরর সমথ যে অবযাহি বেল। িদব এই বসল িেন্ত কদর কী বজদেদে িা 

বযাপকভাদব প্রকাে কদরবে। এোো মােবাবধকার লঙ্ঘেকারী সেসযদের ববুদদ্ধ বে ধরদের বকাে 

বযবস্থার কথাও জাোদো হয়বে।  

বেরাপত্তা বাবহেীগুদলা সামাজজক সবহাংসিা প্রবিদরাধ করদি বযথ য হদয়দে। (বসকেে ৬ বেখুে)  

বগ্রপ্তার প্রজেয়া ও আিক বযজিদের সদঙ্গ আচরণ:  

সাংববধােসম্মিভাদব কাউদক বগ্রপ্তার বা আিক করদি হদল আোলদির পদরায়াো েরকার হয় অথবা 

অবভরু্ি বলাকটি অবচদরই বকাদো অপরাধ করদি র্াদচ্ছ বদল বেখাদি হয়। বকন্তু ১৯৭৪ সাদলর ববদেষ 

ক্ষমিা আইে োগবরদকর এই রক্ষাকবদচর বক্ষদত্র বে বযবিেম করার সুদর্াগ কদর বেদয়দে।  
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সাংববধাে অেুসাদর কাউদক আিক করার ২৪ ঘণ্টার মদধয িাাঁদক একজে ববচাবরক কম যকিযার সামদে 

হাজজর করদি হদব। বকন্তু সাংববধাদের এই ববধাে সবসময় টেকমদিা অেুসরণ করা হয়বে। জািীয় 

বেরাপত্তার প্রবি হুমবক সৃটি করদি পাদর এমে কাজ প্রবিহি করার লদক্ষয সরকার বকাংবা একজে বজলা 

মযাজজদেি বকাদো বযজিদক ৩০ বেে পর্ যন্ত আিক রাখার আদেে বেদি পাদরে। বকন্তু বাস্তবিা হদলা, 

বকাদো ধরদের জবাববেবহ োোই কিৃযপক্ষ অদেক সময় মােুষদক এর বচদয় বববে বেে আিদক  বরদখদে।  

  বেদে একটি কার্ যকর জাবমে বযবস্থা ববেযমাে আদে। বকন্তু আইে প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলা প্রায়েই 

আোলি বথদক জাবমে পাওয়া আসাবমদের েিুে মামলায় বগ্রপ্তার বেবখদয় েীঘ যবেে আিক রাখদে। সুবপ্রম 

বকাদিযর আবপল ববভাগ ২০১৬ সাদল এক আদেদে জাবমদে মুজি পাওয়া আসাবমদক আবার আোলদি 

হাজজর ো কদর বগ্রপ্তার বেখাদোর ওপর বেদষধাজ্ঞা আদরাপ কদর। বকন্তু এর পরও জাবমে পাওয়া 

আসাবমদক িাৎক্ষবণকভাদব অেয মামলায় বগ্রপ্তার করা বন্ধ হয়বে।  

কিৃযপক্ষ আসাবমর সদঙ্গ িাাঁর আইেজীবীদক সাধারণি আোলদি আেুষ্ঠাবেকভাদব অবভদর্াগ োদয়দরর 

পরই বকবল সাক্ষাৎ করদি বেদয়দে। এ ববষয়টি অদেক সময় ঘদি আসাবম আিক হওয়ার কদয়ক সপ্তাহ, 

এমেবক কদয়ক মাস পদর। বকাদো আসাবমর র্বে আইেজীবী বেদয়াদগর সামথ যয ো থাদক িাহদল িাাঁদক বস 

ববষদয় সহায়িা করা আইে অেুর্ায়ী সরকাদরর োবয়ত্ব। বকন্তু এ বেদে এ ধরদের সহায়িা বেওয়ার জেয 

পর্ যাপ্ত িহববল বেই।  

র্দথচ্ছ বগ্রপ্তার: অদেক সময় রাজনেবিক ববদক্ষাভ বেয়ন্ত্রদণ রাখদি অথবা সন্ত্রাসবােী িৎপরিা 

বমাকাববলার অাংে বহদসদব কিৃযপক্ষ অদেকদক র্দথচ্ছভাদব বগ্রপ্তার কদরদে। সরকার সুবেবেযি অবভদর্াগ 

োো অদেকদক আিক বরদখদে। অদেক সময় অেয সদন্দহভাজেদের সম্পদকয িথয বজাগাে করার 

জেযও অদেকদক আিক করা হয়। ১৯৭৪ সাদলর ববদেষ ক্ষমিা আইদের সুববসরিৃি আওিা অদেক 

সময়ই সাধারণভাদব র্দথচ্ছ বদল ববদববচি বগ্রপ্তারদকও আইবে ববধিা বেয়। কারণ ইবিমদধয সাংঘটিি 

হদয়দে এমে অপরাদধই বকবল কাউদক বগ্রপ্তার করা র্াদব- এমে েিয বেবথল কদর এ ববদেষ আইেটি। এ 

বের ববদরাধী েদলর বেিাকমী ও সমথ যকদের বগ্রপ্তার করার ঘিো লক্ষণীয়ভাদব ববদেদে। ‘ঢাকা টট্র্ববউে’ 

পজত্রকাদক ববএেবপর বেওয়া িথয অেুর্ায়ী, ১ বসদেম্বর বথদক ১৪ েদভম্বর পর্ যন্ত ববএেবপর বেিাকমীদের 

ববুদদ্ধ ৪৪২৯টি মামলা হদয়দে। এসব মামলায় বমাি ৪,৩৪, ৯৭৫টি বফৌজোবর অপরাদধর অবভদর্াগ 

আো হদয়দে। এ বের আইে প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলা কমপদক্ষ একেজে োত্রদকও আিক কদর। িাদের 

বববেরভাগই বকািা সাংস্কার ও বেরাপে সেদকর োববদি োবন্তপভণ য ববদক্ষাদভ অাংে বেদয়বেদলে।  

জলুাই ও আগি মাদস সেক বেরাপত্তার োববদি ববদক্ষাভ করার অবভদর্াদগ ঢাকার বিবব কম যকিযারা ৫ 

বসদেম্বর গভীর রাদি োত্রাবাসগুদলাদি অবভর্াে চাবলদয় বহু োত্রদক আিক কদরে। পদর বকেু োত্রদক 

বেদে বেওয়া হদলও ১২ জেদক ববচারদকর সামদে হাজজর করার আদগ ববে কদয়ক বেে আিক রাখা হয়। 

বিবব িাদের আিক করার কথা প্রথদম অস্বীকার করায় এবাং আইে অেুর্ায়ী ২৪ ঘণ্টার মদধয আোলদি 

হাজজর ো করায় মােবাবধকার কমীরা সমাদলাচো কদরে। মুজি পাওয়া কদয়কজে োত্র অবভদর্াগ 

কদরদেে, আিক করার পর িাদের োরীবরকভাদব বের্ যািে করা হয়।  

১১ বসদেম্বর ‘বিইবল িার’ পজত্রকার একটি প্রবিদবেদে ববএেবপর বেিাকমীদের ববুদদ্ধ পুবলদের আো 

কবথি ভুয়া অবভদর্াদগর একটি িাবলকা প্রকাে করা হয়। ওই িাবলকা অেুর্ায়ী, হাসপািাদল ের্যাোয়ী ৮২ 

বের বয়সী একজে বদৃ্ধ, কবথি ঘিোর বেে বেদের বাইদর থাকা এক বযজি ও উদেবখি অপরাধ সাংঘিদের 

বেরেুদয়ক আদগ মারা র্াওয়া এক বযজিও মামলার আসাবম বেদলে। ৭ েদভম্বর ববএেবপ প্রধােমন্ত্রীর 

কার্ যালদয় িাদের বেিাকমীদের ববুদদ্ধ ১০৪৬টি ‘কাল্পবেক মামলার’ একটি আাংবেক িাবলকা বপে কদর।  
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পুবলে বেয়বমিভাদব ববদরাধীেলীয় কমী-সমথ যকদের বেদজর বাবে, জেসমাগদমর স্থাে বকাংবা েলীয় 

কম যসভবচদি র্াওয়া বা বসখাে বথদক বফরার পদথ আিক কদরদে। ১০ বসদেম্বর বববভন্ন সাংবােপদত্র 

প্রকাবেি খবদরর ভাষয অেুর্ায়ী, ববএেবপর কারাবজন্দ বচয়ারপারসে খাদলো জজয়ার মুজির োববদি 

বপ্রসক্লাদবর সামদে আদয়াজজি োবন্তপভণ য মােববন্ধে বথদক বফরার পদথ ববে কদয়কজে কমী-সমথ যকদক 

পুবলে আিক কদর।  

ববচারপভব য আিকাবস্থা:  

আমলািাবন্ত্রক অেক্ষিা, সম্পদের স্বল্পিা, ববচারপভব য বববধববধাে পালদে বেবথলয এবাং েুেীবির কারদণ 

র্দথচ্ছ ও প্রলবম্বি ববচারপভব য আিকাবস্থা অবযাহি বেল। বকেু বক্ষদত্র বেখা বগদে, সাংবিি অপরাদধর বর্ 

সাজা হদয়দে আসাবম ববচাদরর আদগই িার সমাে বা বববে বেে আিক বেদলে।  

২০১৬ সাদল বহাবল আটিযজাে ববকাবরদি সাংঘটিি সন্ত্রাসী হামলার ঘিোয় (র্াদি ২০ জদের বববে মােুষ 

বেহি হদয়বেল) আিক হওয়া বিটিে োগবরক হাসোি কবরমদক েীঘ যবেে পর গি জলুাইদি মুজি বেওয়া 

হয়। হাসোি কবরমদক আেুষ্ঠাবেক অবভদর্াগ োোই আিক করা হয় এবাং িেন্ত চলাকালীে েইু বেদরর 

বববে সময় ধদর িাদক জাবমে বেওয়া হয়বে। সাক্ষযপ্রমাণ ো পাওয়ায় আইে প্রদয়াগকারী কিৃযপক্ষ হাসোি 

কবরদমর ববুদদ্ধ অবভদর্াগ ো আোর বসদ্ধান্ত বেয়।  

আিক বযজির আোলদি  আিদকর ববধিা চযাদলঞ্জ করার সক্ষমিা: ববদেষ ক্ষমিা আইে অেুসাদর 

একজে হাবকমদক অবেযই ১৫ বেদের মদধয আিককৃি বলাকদক িাদক আিক করার সুবেবেযি কারণ 

জাোদি হদব। আইে অেুর্ায়ী, আিদকর বময়াে চার মাদসর বববে হদল সরকার বের্িু একটি উপদেিা 

পবরষে মামলাটি র্াচাই কদর বেখদব। আিক বযজির আিকাদেদের ববুদদ্ধ আবপল করারও অবধকার 

আদে।  

আিদকর মামলাগুদলা আইবেভাদব বমাকাববলা করার পদথ ববচাবরক েভেযিা একটি বে বাধা। ২০০৭ সাদল 

‘বিইবল িার’ এক প্রবিদবেদে বদলবেল, ববচারক বেদয়াদগ ববলম্ব হওয়ার কারদণ ববচাবরক প্রজেয়া বাধাগ্রস্ত 

হদচ্ছ র্া মামলাজি সৃটিদি ভ’বমকা রাদখ। ওই প্রবিদবেদে বলা হদয়বেল, ৫০টি বজলা জজসহ বেম্ 

আোলদির প্রায় চার ে ববচারদকর পে েভেয বেল। ১৬ জােুয়াবর আইে, ববচার ও সাংসে ববষয়ক মন্ত্রী 

সাংসেদক জাোে, ২০১৭ সাদলর বেষবেে পর্ যন্ত ৩৩ লাখ ৯ হাজার ৭৮৯টি মামলা অবেষ্পন্ন বেল।  

৩১ বম রাষ্ট্রপবি সুবপ্রম বকাদিযর হাইদকািয ববভাদগ ১৮ জে অবিবরি ববচারপবি বেদয়াগ বেওয়ায় হাইদকাদিয 

ববচারপবির সাংখযা ববদে বমাি ৯৮ জদে ো াঁোয়। সুবপ্রম বকাদিযর আবপল ববভাগ  বসদেম্বদর ১১ 

সেসযবববেি ববদে চারজে ববচারপবি বেদয়াগ কদর।  

ঙ.  প্রকাশয সুষ্ঠু ধবচাদর অস্বীকৃধি সথদক সুরো 

ববেযমাে আইে স্বাধীে ববচার ববভাদগর বেশ্চয়িা বেদয়দে। বকন্তু েুেীবি ও রাজনেবিক হস্তদক্ষপ বসই 

স্বাধীেিাদক কু্ষন্ন কদরদে। ২০১৪ সাদল সাংসদে বষােে সাংদোধেী পাে হয়। এর মাধযদম ববচারকদের 

অপসারদণর ক্ষমিা সাংসদের হাদি বেওয়া হয়। ২০১৭ সাদল সুবপ্রম বকািয ওই সাংদোধেী অসাাংববধাবেক 

বদল রায় বেে। এর পবরণবিদি পাল যাদমন্ট ও প্রধােমন্ত্রীর সদঙ্গ বর্ প্রকােয ববদরাদধর সভত্রপাি হয় িার 

বজদর প্রধাে ববচারপবি এস. বক. বসেহাদক পেিযাগ ও বেষ পর্ যন্ত বেে োেদি হয়। ১৯ বসদেম্বর বববববস 

বাাংলাদক বেওয়া সাক্ষাৎকাদর বসেহা োবব কদরে, ওই রায় বেওয়ার পর িাাঁদক কার্ যি গহৃবন্দী কদর রাখা 

হদয়বেল এবাং পদর বগাদয়ন্দা সাংস্থাগুদলা িাাঁদক বজার কদর বেদের বাইদর পাটেদয় বেয়। আগদি প্রকাবেি 

আত্মজীবেীদি বসেহা োবব কদরে, প্রধােমন্ত্রী, রাষ্ট্রপবি ও আইেমন্ত্রী িাাঁদক সরকাদরর পদক্ষ রায় বেওয়ার 
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জেয চাপ বেদয়বেদলে। ওই রায় বরবভউ করার জেয সরকাদরর করা বপটিেে আবপল ববভাদগ অদপক্ষমাে 

বেল। বেদরর বেষ পর্ যন্ত সরকার বসেহার ববুদদ্ধ েুেীবির অবভদর্াগ বিাদল। সাংবাে পর্ যদবক্ষক এবাং 

রাজনেবিক ভাষযকাররা অবভদর্াগ কদরদেে,এসব অবভদর্াগ রাজনেবিক উদেেযপ্রদণাবেি।  

৩ জােুয়াবর সুবপ্রম বকাদিযর আবপল ববভাগ সরকাদরর বিবর করা বেম্ আোলদির ববচারকদের েঙৃ্খলাবববধর 

একটি খসো গ্রহণ কদরে এবাং এর মধয বেদয় ববচার ববভাগ ও সরকাদরর মদধয চলা েীঘ যবেদের 

িাোদপাদেদের অবসাে হয়। সুবপ্রম বকািয োবব কদরে, ওই বববধমালা সুবপ্রম বকাদিযর বশ্রষ্ঠত্বদক খাদিা 

কদরবে এবাং সদব যাচ্চ আোলি বেম্ আোলদির ওপর বথদক িার বেয়ন্ত্রণ হারােবে। বকন্তু কদয়কজে বজযষ্ঠ 

আইেজ্ঞ িাদের বযাখযায় বদলে, এর মাধযদম বেম্ আোলি সরকাদরর বেব যাহী ববভাদগর অধীেস্থ ববদববচি 

হদব। ২ বফবরুয়াবর রাষ্ট্রপবি ২০১৭ সাদলর অদটাবর বথদক ভারপ্রাপ্ত প্রধাে ববচারপবি বহদসদব োবয়ত্ব 

পালে করা আবেুল ওয়াহাব বময়ার বজযষ্ঠিা লঙ্ঘে কদর বসয়ে মাহমুে বহাদসেদক প্রধাে ববচারপবি 

বহদসদব বেদয়াগ বেে। এরপর ওয়াহাব বময়া ‘বযজিগি কারণ’ বেবখদয় সুবপ্রম বকাদিযর ববচারপবির পে 

বথদক ইস্তফা বেে।  

৪ বসদেম্বর আইে মন্ত্রণালয় খাদলো জজয়ার বফৌজোবর মামলার কার্ যেম প্রকােয আোলি বথদক 

কারাগাদরর বভিদর একটি সাংরবক্ষি স্থাদে সবরদয় বেয়। এই স্থাোন্তদরর কারণ বহদসদব আইে মন্ত্রণালয় 

বেরাপত্তার কথা বদলবেল। খাদলো জজয়ার আইেজীবীদের অেুপবস্থবিদিই ৫ বসদেম্বর মামলার পরবিী 

কার্ যেম চদল। বসবেেই প্রকােয আোলি বথদক ববচারকাজ সবরদয় বেওয়ার ববধিা চযাদলঞ্জ কদর 

হাইদকাদিয আবপল করা হয়। উচ্চ আোলি এ আবপল খাবরজ কদর বেে।  

খাদলো জজয়ার জাবমে আদবেে বেষ্পবত্ত ববলবম্বি করদি ‘আোলদির প্রজেয়ার অপবযবহার করার’ জেয 

৬ জেু হাইদকাদিযর একটি পযাদেল ঢাকার একটি মহােগর হাবকম আোলিদক ভৎযসো কদরে।  

মােবাবধকার পর্ যদবক্ষকদের মদি, হাবকম, অযািবে য ও আোলদির অেযােয কম যকিযা বববভন্ন মামলায় 

আসাবমপদক্ষর কাদে ঘষু বচদয়দেে। অেযথায় িারা রাজনেবিক প্রভাব বা আেুগদিযর বভবত্তদি রায় 

বেদয়দেে। পর্ যদবক্ষকরা োবব কদরদেে, বকাদো ববচারক সরকাদরর প্রবিকভ দল র্ায় এমে বকাদো রায় বেদল 

বেবলর হুমবকদি পদেে। কম যকিযারা বকাদো বকাদো মামলায় আসাবমদের পদক্ষ লোর বযাপাদর 

আইেজীবীদের বেুৎসাবহি কদরদেে।  

েুেীবি এবাং ববোল মামলাজি আোলি বযবস্থাদক বববঘœি কদরদে। েমাগি সময় ববধ যি করা বহু 

আসাবমর েযায়ববচার পাওয়ার পদথ বাধা হদয় ো াঁবেদয়দে। 

ববচার প্রজেয়া 

সাংববধাদে েযার্য ও প্রকােয ববচাদরর অবধকাদরর কথা বলা হদলও েুেীবি, েলীয় পক্ষপাি এবাং েুব যল 

মােবসম্পদের কারদণ ববচার ববভাগ সবসময় এই অবধকাদরর সুরক্ষা বেয়বে।  

বববােীদক বেরপরাধ গণয করা হয়, িার আবপল করার অবধকার থাদক এবাং বেদজর ববুদদ্ধ অবভদর্াগ 

সম্পদকয দ্রিু এবাং ববেেভাদব অববহি হওয়ার অবধকার িার আদে। প্রকােয ববচাদর উপবস্থি থাকার 

অবধকার অবভরু্িদের আদে। েবরদ্র বববােীর একজে সরকাবর আইেজীবী পাওয়ার অবধকার আদে। 

ববচারকাজ পবরচাবলি হয় বাাংলা ভাষায়। র্ারা বাাংলা ববাদঝ ো বা বলদি পাদর ো, সরকার িাদের জেয 

ববোমভদলয বোভাষী বেয় ো। বববােীরা িাদের পক্ষ সমথ যদে রু্জি সাজাদি পর্ যাপ্ত সময় পাওয়ার অবধকার 

রাদখ।  
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অবভরু্ি বযজি র্জুি উপস্থাপে বা বােীপদক্ষর সাক্ষী বেদয় আপবত্ত জাোদো এবাং বেদজর সাক্ষী ও 

সাক্ষযপ্রমাণ উপস্থাপদের অবধকার রাদখ। চাদপর মুদখ বোষ স্বীকার বা জবােবজন্দ ো বেওয়ার অবধকারও 

িাদের আদে, র্বেও বর্সব বােী বোষ স্বীকার কদর ো, প্রায়েই িাদের পুবলদের জজম্মায় রাখা হয়। সরকার 

প্রায়ে এসব অবধকার আমদল বেয়বে।  

বেব যাহী হাবকমদের বেিৃত্বাধীে ভ্রামযমাণ আোলিগুদলা িাৎক্ষবণক রায় বেয়, র্ার মদধয কারােেও থাদক, 

বর্খাদে বববােীরা আইবে প্রবিবেবধদত্বর সদুর্াগ পােবে। বববভন্ন বজলার বিবসরা বেব যাহী হাবকমদের ববচাবরক 

ক্ষমিা আদরা বাবেদয় ভ্রামযমাণ আোলি আইে, ২০০৯  সাংদোধে ত্বরাবিি করার উদেযাগ বেদি 

সরকাদরর কাদে অেুদরাধ জাবেদয়দেে। বেদরর বেষ পর্ যন্ত সাংসদে এ ধরদের আইদের প্রস্তাব আদসবে। 

২০১৭ সাদল হাইদকািয এই মদম য আদেে বেে বর্, বেব যাহী হাবকমদের হাদি ববচাবরক ক্ষমিা প্রোে “ববচার 

ববভাদগর স্বাধীেিার প্রবি সরাসবর আঘাি এবাং এদি ক্ষমিার বণ্টদের িত্ত্ব লাংবঘি হয়।“ এই রাদয়র 

ববুদদ্ধ সুবপ্রম বকাদিযর আবপল ববভাদগ সরকার আবপল কদরদে।  আোলি রায়টি স্থবগি কদর আবপল 

ববভাদগর পরবিী বসদ্ধান্ত পর্ যন্ত ভ্রামযমাণ আোলিদক কার্ যেম পবরচালোর অেুমবি বেদয়দে।  

রাজনেবিক কদয়বে ও হাজবি 

রাজনেবিক কদয়বে ও হাজবির উপবস্থবি সম্পদকয িথয পাওয়া বগদে। ববদরাধী েলগুদলার সেসযদের 

বগ্রপ্তার ও ববচাদরর বক্ষদত্র প্রায়ে রাজনেবিক সাংবিিিা ববদববচি হদয়দে বদল প্রিীয়মাে হদয়দে, র্ার মদধয 

আদে জািীয় বেরাপত্তার প্রবি হুমবক সৃটির অজহুাদি বমথযা অবভদর্াগ োদয়র। ববদরাধী েল ববএেবপর োবব, 

বের জদুে িাদের হাজার হাজার সেসযদক র্দথচ্ছ বগ্রপ্তার করা হদয়দে।  

েুেীবি এবাং অথ য আত্মসাদির অবভদর্াদগ, গি ৮ বফবরুয়াবর বাাংলাদেদের সাদবক প্রধােমন্ত্রী এবাং 

ববএেবপর বচয়ারপারসে খাদলো জজয়াদক পাাঁচ বের কারােে বেওয়া হয়। আন্তজযাবিক ও বেেীয় 

আইেজ্ঞরা এই রাদয়র পদক্ষ সাক্ষযপ্রমাদণর অপর্ যাপ্তিা বেদয় মন্তবয কদরদেে, আভাস বেদয়দেে এটি 

বেব যাচেী প্রজেয়া বথদক ববদরাধীেলীয় বেত্রীদক অপসারদণর রাজনেবিক বকৌেল হদি পাদর। িার পদক্ষ 

জাবমে আদবেে ববদবচোর বক্ষদত্র আোলিগুদলা সাধারণভাদব ববলম্ব বেবখদয়দে। একই পবরবস্থবিদি 

েজেি অপর বকাদো বযজি স্বাভাববকভাদব িাৎক্ষবণক জাবমে শুোবের সুদর্াগ বপদিে। খাদলো জজয়ার 

বক্ষদত্র জাবমে শুোবে প্রায় এক মাস ঝুবলদয় রাখা হদয়দে। ১২ মাচয র্খে হাইদকািয জাবমে বেে, সুবপ্রম 

বকাদিযর আবপল ববভাগ িাৎক্ষবণকভাদব েইু মাদসর জেয িা স্থবগি কদর। রাদয়র প্রায় বিে মাস পর র্খে 

জাবমে আদেে বেজশ্চি হয়, খাদলো জজয়ার ববুদদ্ধ সরকার অেযােয মামলায় বগ্রপ্তাবর পদরায়াো জাবরর 

বযবস্থা কদর। আইে ও সাবলে বকন্দ্র জাবেদয়দে, খাদলো জজয়ার রাদয়র আদগর আি বেদে ববএেবপর 

১,৭৮৬ সেসযদক বগ্রপ্তার করা হয়। বহউমযাে রাইিস ওয়াচদক ববএেবপর একজে মুখপাত্র বদলদেে, 

ববএেবপ, জামায়াদি ইসলাবম ও অেযােয রাজনেবিক েদলর সদঙ্গ সাংবিি সেসযরাসহ হাজার হাজার 

বলাকদক আিক করা হদয়দে। এসব সাংখযা স্বাধীেভাদব র্াচাই করা সম্ভব হয়বে।  

 বেওয়াবে ববচাবরক প্রজেয়া এবাং এর প্রবিকার 

মােবাবধকার লাংঘদের ঘিোয় বযজি ও সাংগেে ববচাবরক প্রবিকার চাইদি পাদর। িদব আোলদির প্রবি 

জেগদণর আস্থার অভাদবর কারদণ অদেদক অবভদর্াগ োদয়র করা বথদক ববরি থাদকে। আইদে একজে 

েযায়পাদলর কথা বলা থাকদলও এখেও বকাদো েযায়পাল বের্ুি করা হয়বে।  

সম্পবত্ত প্রিযপ যণ 
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বহন্দ ুসম্প্রোদয়র কাদে (মভলি) সম্পবত্ত বফবরদয় বেওয়ার প্রজেয়া দ্রিু করদি সরকার ২০০১ সাদলর অবপ যি 

সম্পবত্ত (প্রিযপ যণ) আইে বাস্তবায়ে কদরবে (বেখুে বসকেে ২ এর ঘ)। অবপ যি সম্পবত্ত আইে সরকার 

কিৃযক রাদষ্ট্রর েিরু বদল বঘাবষি বর্ কাদরা সম্পবত্ত বাদজয়াপ্ত করার এজিয়ার সরকারদক বেয়। বকাদো 

সাংখযালঘু ধমীয় বগাষ্ঠীর বলাকজে বেে বেদে পাবলদয় বগদল, ববদেষ কদর ১৯৭১ সাদলর মুজিরু্দদ্ধর সময়, 

এই আইে অদেক সময় সম্পবত্তর েখল বেদি বযবহৃি হদয়দে। 

সাংখযালঘু সম্প্রোয় এখেও ভভ বমর মাবলকাো সাংোন্ত ববদরাদধর কথা বদল আসদে, র্াদি সাংখযালঘুরা 

সামঞ্জসযহীেভাদব উৎখাি হদয়দে। ববদেষ কদর েিুে রাস্তাঘাি ও বেল্প উন্নয়ে অেদলর কাদে বর্খাদে 

জবমর োম বজৃদ্ধ বপদয়দে, বসখাদে এগুদলা হদয়দে। সাংখযালঘুরা োবব কদরদে, কখেও কখেও স্থােীয় 

পুবলে, োগবরক কিৃযপক্ষ, এবাং রাজনেবিক বেিারা উদচ্ছদে জবেি বথদকদে, অথবা রাজনেবিকভাদব 

প্রভাবোলী ভভ বম েখলকারীদের ববচাদরর হাি বথদক রক্ষা কদরদে (বেখুে বসকেে ৬)। ২০১৬ সাদল 

সরকার পাব যিয চট্টগ্রাম (বসএইচটি) ভভ বম ববদরাধ বেষ্পবত্ত কবমেে আইে সাংদোধে কদর, র্া পাব যিয 

চট্টগ্রাদম বসবাসকারী আবেবাসী জেদগাষ্ঠীর ভভ বম বফরদি ভভ বমকা রাখদি পাদর। এই সাংদোধেী এখে পর্ যন্ত 

বকাদো ববদরাধ বেষ্পবত্ত ঘিাদি পাদরবে (বেখুে  বসকেে ২ এর ঘ)।  

 

চ. বযক্তিগি সগাপনীয়িা, পধরবার, গৃহ বা িথয সলনদেদন যদথচ্ছ এবাং সবআইধন হস্তদেপ সথদক 

সুরো 

 

বেদের আইে বযজিগি বগাপেীয় বর্াগাদর্াদগর ববষদয় র্দথচ্ছ হস্তদক্ষপ বেবষদ্ধ কদরবে। স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালদয়র অেুমবি বেদয় বগাদয়ন্দা সাংস্থা এবাং আইে প্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলা বযজিগি বগাপেীয় 

বর্াগাদর্াদগ েজরোবর করদি পাদর, িদব বযজিগি বগাপেীয় বর্াগাদর্াদগর ওপর েজরোবর করদি পুবলে 

কাদলভদদ্র আোলদির অেুমবি বেদয়দে। মােবাবধকার সাংগেেগুদলা অবভদর্াগ কদরদে, সরকাদরর 

সমাদলাচোকারী বহদসদব ববদববচি োগবরকদের ওপর েজরোবর চালাদি এবাং িাদের গবিবববধ অববহি 

করদি বাাংলাদেে পুবলে, এেএসআই এবাং বিজজএফআই িথযোিা বের্ুি কদরদে।  

জেগণদক ভীিসন্ত্রস্ত করার বচিায় সরকার সামাজজক মাধযম সাইি এবাং অেযােয ইদলকট্র্বেক 

বর্াগাদর্াদগর ওপর েজরোবরদি েমবধ যমােভাদব সজেয় হদয় উদেদে। সামাজজক মাধযদম “গুজব সোি” 

করদি সরকার একটি েজরোবর বসল গেে কদরদে। িাক, বিবলদর্াগাদর্াগ ও িথয প্রর্ুজি প্রবিমন্ত্রী 

(িৎকালীে) িারাো হাবলম বদলদেে, ইন্টারদেদির বর্সব আদধয় (কেদিন্ট) সাম্প্রোবয়ক সম্প্রীবিদক 

হুমবকগ্রস্ত কদর, রাদষ্ট্রর বেরাপত্তা ববপর্ যস্ত কদর,অথবা রাষ্ট্রদক ববিি কদর বসগুদলাদক গুজব বহদসদব গণয 

করা হদব এবাং বসগুদলা বাাংলাদেে বিবলদর্াগাদর্াগ বরগুদলিবর কবমেদে পাটেদয় বেওয়া হদব।  

 

সসকশন ২: নাগধরক স্বািীনিার প্রধি শ্রদ্ধা, যার মদিয আদে: 

ক. মি প্রকাদশর স্বািীনিা, সাংবােপত্র যার অন্তভুযি 

সাংববধাদে সাংবােপত্রসহ মি প্রকাদের স্বাধীেিার কথা বলা আদে, িদব সরকার কখেও কখেও এই 

অবধকার রক্ষায় বযথ য হদয়দে। মি প্রকাদের স্বাধীেিার িাৎপর্ যপভণ য সীমাবদ্ধিা বেখা বগদে। হয়রাবে ও 

প্রবিবহাংসার ভদয় বকাদো বকাদো সাাংবাবেক সরকাদরর প্রবি সমাদলাচোর বক্ষদত্র আত্ম-সাংবরণ কদরদেে।  
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মিপ্রকাদের স্বাধীেিা: সাংববধাদের সমাদলাচোদক সাংববধাদে রাষ্ট্রদদ্রাবহিার োবমল করা হদয়দে। 

রাষ্ট্রদদ্রাবহিার োজস্ত বিে বেদরর কারােে বথদক আজীবে কারােে।  

আইদে ঘৃণামভলক বিদবযর ওপর বববধবেদষধ আদরাপ করা আদে, বকন্তু বকােটি ঘণৃামভলক বিবয বদল গণয 

হদব, িা সষু্পিভাদব সাংজ্ঞাবয়ি করা বেই, র্া সরকারদক ববষয়টি বযাখযা করার ববসরিৃি ক্ষমিা বেয়। রাদষ্ট্রর 

বেরাপত্তার প্রবি হুমবক; ববদেবে রাদষ্ট্রর সদঙ্গ সম্পকয ববেিকারী; এবাং জেেঙৃ্খলা, োলীেিা, অথবা 

বেবিকিার ববদরাধী; অথবা আোলি অবমােোর সমিুলয, মােহাবেকর, অথবা অপরাধ সাংঘিদে 

উস্কাবেমভলক বহদসদব গণয বিদবযর ওপর সরকার বববধবেদষধ আদরাপ করদি পাদর। ববদেবেক অেুোে 

আইে সাাংববধাবেক সাংস্থার প্রবি বর্ বকাদো সমাদলাচোদক অপরাধ বহদসদব গণয কদর। ২০০৬ সাদলর িথয 

ও বর্াগাদর্াগ প্রর্ুজি আইদে (আইবসটিএ) বযজি ও সাংগেদের অবমােোর কথা বলা হদয়দে এবাং এ আইে 

বেদয় ববদরাধী েলীয় বযজি ও োগবরক সমাদজর বযজিদের ববচার করা হদয়দে।  

েদভম্বর পর্ যন্ত েুেীবি, সবহাংসিা এবাং রাষ্ট্রদদ্রাহ সাংোন্ত ববষদয় খাদলো জজয়া ৩৬টি মামলার মদধয 

৩৪টিদি জাবমে বপদয়দেে। িাদক কারাগাদরই থাকদি হদচ্ছ, কারণ আদরা েুটি অবেষ্পন্ন মামলায় বিবে 

জাবমে পােবে।  

সাংবােপত্র ও গণমাধযদমর স্বাধীেিা: বপ্রন্ট এবাং অেলাইে স্বাধীে গণমাধযমগুদলা সজেয় বেল এবাং বববভন্ন 

ববষদয় মি প্রকাে কদরদে; িদব বর্সব গণমাধযম সরকাদরর সমাদলাচো কদরদে, বসগুদলা সরকাদরর 

বেবিবাচক চাদপর মদুখ পদেদে।  

বাাংলাদেদের সরকাবর বিবলবভেে চযাদেদলর ওপর সরকার সম্পােকীয় বেয়ন্ত্রণ বহাল বরদখদে এবাং 

ববসরকাবর চযাদেলগুদলাদি ববোমভদলয সরকাবর কেদিন্ট সম্প্রচার বাধযিামভলক কদরদে।  

োগবরক সমাজ জাবেদয়দে, রাজনেবিক হস্তদক্ষপ বিবলবভেদের োেপত্র প্রোে প্রজেয়াদক প্রভাববি 

কদরদে, বর্দহিু সরকাদরর োেপত্র পাওয়া সকল বিবলবভেে চযাদেল ক্ষমিাসীে েদলর সমথ যেকারী।  

সবহাংসিা ও হয়রাবে: কিৃযপক্ষ, র্ার মদধয বকেু বকেু বক্ষদত্র বগাদয়ন্দা সাংস্থাগুদলাও অন্তভুযি, এবাং 

ক্ষমিাসীে েদলর সদঙ্গ সাংবিি োত্র সাংগেে সাাংবাবেকদের ওপর োরীবরক হামলা, হয়রাবে এবাং ভয়ভীবি 

প্রেে যে কদরদে, ববদেষ কদর আগি মাদস সেক বেরাপত্তা বেদয় প্রবিবাদের সময় এগুদলা হদয়দে। 

প্রধােমন্ত্রী ও িার ববাদের বমদয়দক বেদয় মন্তবযদক বঘদর মােহাবের মামলায় আোলদি ববচার প্রজেয়া বেদষ 

২২ জলুাই ‘আমার বেে’-এর সম্পােক মাহমুেুর রহমাদের ওপর োরীবরকভাদব হামলা করা হয়। ঘিোর 

একটি ধারণকৃি অাংদে বেখা র্ায়, মাহমুেুর রহমাে হামলার বেকার হওয়ার সময় পুবলে বেজিয়ভাদব 

ো াঁবেদয় বেল। বেদরর বেষ োগাে পর্ যন্ত এ ববষদয় বকাদো িেন্ত হয়বে।  

বববিবেউজদিাদয়বন্টদফার-িি-কদমর প্রবিদবেে অেুর্ায়ী, সেক বেরাপত্তা বেদয় বেক্ষাথীদের ববদক্ষাদভর 

সাংবাে সাংগ্রদহর সময় গি ৪ আগি ঢাকা কদলদজর কাদে অযাদসাবসদয়দিি বপ্রদসর ফদিাসাাংবাবেক এ 

এম আহােসহ প্রায় ১২ জে সাাংবাবেক হামলার বেকার হদয়দেে। এ এম আহাে পাদয় গুুির আঘাি 

বপদয়দেে, হামলাকারীরা িাাঁর কযাদমরা বভদে বফদল। হামলার ঘিোর িেদন্তর অেুদরাধ জাোে িথযমন্ত্রী।  

বরদপািযাস য উইোউি বিযারস (আরএসএফ) জাবেদয়দে, ৫ আগি সেক বেরাপত্তা বেদয় বেক্ষাথীদের 

ববদক্ষাদভর সাংবাে সাংগ্রদহর সময় েহীেুল আলমসহ ২৩ জে সাাংবাবেক হামলার বেকার হদয়দেে। েহীেুল 

আলম ৪ আগি স্কাইদপ আল-জাজজরাদক বেওয়া এক সাক্ষাৎকাদর বেক্ষাথীদের ববদক্ষাভ বেদয় আদলাচো 

কদরদেে এবাং এরপর বেদজর বফসবকু বপদজ ববদক্ষাভকারী বেক্ষাথীদের ওপর হামলার বববরণ বেজচ্ছদলে। 
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পরবেে “উস্কাবেমভলক মন্তবয” করার োদয় েহীেুল আলমদক বগ্রপ্তার করা হয়। ৬ আগি েহীেুল 

আলমদক আোলদি বেওয়া হদল বিবে সাহার্য োো হা াঁিদি পারবেদলে ো বদল প্রিীয়মাে হদয়দে এবাং িার 

েরীদর আঘাদির বচহ্ন বেখা র্াজচ্ছল। (বেখুে বসকেে ১ এর গ।) 

েহীেুল আলদমর ববুদদ্ধ আইবসটিএ-এর অধীদে অবভদর্াগ আো হয়, র্াদি এমে ববষয় প্রকােদক 

অপরাধ বহদসদব আমলদর্াগয করা হদয়দে, র্া িার পােক-েে যকদক “েীবিভ্রি বা অসৎ হইদি উেরবুদ্ধ 

কবরদি পাদর”, “আইে-েঙৃ্খলার অবেবি ঘদি বা ঘিার সম্ভাবো সৃটি হয়” অথবা “রাষ্ট্র ও বযজির ভাবমভবি য 

কু্ষন্ন হয়”। জাবমে শুোবে একাবধকবার স্থবগি হওয়ার পর হাইদকািয েহীেুল আলদমর জাবমে মঞর জরু  

কদরে এবাং ২০ েদভম্বর বিবে মুজি পাে। সরকার জাবমদের ববুদদ্ধ আবপল কদর। ১১ বিদসম্বর িাাঁর ববচার 

প্রজেয়া আবার শুু হয়, িদব িা মভলিবব হদয় ২০১৯ সাদল চদল বগদে। স্থােীয় এবাং আন্তজযাবিক 

এেজজওগুদলা েহীেুল আলদমর মামলাদক রাজনেবিক পক্ষপািেুি বদল মদে কদর।  

ঢাকা মহােগর পুবলদের এক েীষ যস্থােীয় কম যকিযা জাবেদয়দেে, সরকার এমে প্রায় ১০০টি সামাজজক 

মাধযম অযাকাউদন্টর বযাপাদর ববেে িথয বজাগাে কদরদে, বর্গুদলা সেক বেরাপত্তা বেদয় বেক্ষাথীদের 

ববদক্ষাদভর সময় উস্কাবেমভলক কেদিন্ট েবেদয় সবহাংসিা উদস্ক বেদয়দে বদল িারা োবী কদরে। এবপ্রল 

বথদক বম পর্ যন্ত বকািা ববদরাধী আদন্দালদে অথবা আগি মাদস সেক বেরাপত্তা বেদয় বেক্ষাথীদের 

ববদক্ষাদভর সদঙ্গ সাংবিি বমাি কিজে বগ্রপ্তার, আিক, মুি বা বেদখা াঁজ হদয়দেে, িার বেভযরদর্াগয বহসাব 

পাওয়া কটেে। বববভন্ন সাংবাে মাধযম বববভন্নরকম সাংখযা বেদয়দে।  

আিককৃিদের পবরবার সাংবাে সদম্মলে কদরদে, র্াদি সরকার স্বীকার করদি উৎসাবহি হয় বর্, িাদের 

পবরবাদরর সেসযরা বহফাজদি আিক আদে। 

বসন্সরবেপ অথবা কেদিদন্টর ওপর বেদষধাজ্ঞা: বেরদপক্ষ সাাংবাবেদকরা অবভদর্াগ কদরদেে, আবথ যকভাদব 

গুুত্বপভণ য সরকাবর ববজ্ঞাপে বন্ধ বরদখ এবাং ববসরকাবর বকাম্পাবেগুদলাদক ববজ্ঞাপে বেওয়া বন্ধ করদি 

চাপ বেদয় বগাদয়ন্দা সাংস্থাগুদলা গণমাধযম প্রবিষ্ঠাগুদলাদক প্রভাববি কদরদে। আরএসএফ অবভদর্াগ 

কদরদে, সাাংবাবেক ও সাংবােমাধযম প্রবিষ্ঠােগুদলার ওপর “প্রােুভযাবসুলভ সবহাংসিা” এবাং “োয়ীদের প্রায় 

পবরকবল্পি োয়মুজির” কারদণ সাংবােমাধযদমর আত্ম-বসন্সরবেপ বােদে।  

বববচত্রপভণ য মিামি প্রকাদের বক্ষদত্র অবেয ববসরকাবর মাবলকাোধীে সাংবােপত্রগুদলা বরাবর স্বাধীেিা 

বভাগ কদরদে। রাজনেবিক প্রাবন্তকীকরণ ও আত্ম-বসন্সরবেপ সমসযা বথদক বগদে।  

বসদেম্বদর সাংসে বিজজিাল বেরাপত্তা আইে (বিএসএ) পাস কদর। োবব করা হয়, সাইবার অপরাধ 

কমাদোই এই আইদের উদেেয। মােবাবধকার সাংগেে, সাাংবাবেক, সাংবােমাধযম প্রবিষ্ঠাে, এবাং ববদরাধী 

রাজনেবিক েলগুদলা এই আইদের বেন্দা জাবেদয় বদলদে, মােুদষর স্বাধীেিা খব য করা এবাং স্বাধীে মি 

প্রকােদক অপরাদধ পবরণি করাই এটির অবভপ্রায়। এই আইদে বাাংলাদেদের মুজির্ুদ্ধ, জািীয় সঙ্গীি, 

অথবা জািীয় পিাকার ববুদদ্ধ “বপ্রাপাগান্ডা” েোদোর সদব যাচ্চ োজস্ত ১০ বের পর্ যন্ত কারােে। 

আইেটিদি মিপ্রকাদের স্বাধীেিাদক সীবমি করা হদয়দে বদল মােবাবধকার সাংগেেগুদলা সমাদলাচো 

কদরদে।  

বর্সব সাংবােমাধযম সরকাদরর সমাদলাচো কদরদে অথবা ববদরাধী েদলর কম যকাে ও ববববৃি সম্প্রচার 

কদরদে, সরকার বসগুদলার ববুদদ্ধ বযবস্থা বেদয়দে । আগদির বেরাপে সেক বেদয় বেক্ষাথীদের 

ববদক্ষাদভর সময় ববদক্ষাভকারীদের সাংগটেি হওয়ার সামথ যয সীবমি করদি সরকার ইন্টারদেি সাংদর্াগ 
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আিদক বেদয়দে। বিবলবভেে চযাদেলগুদলা জাবেদয়দে, সরকাবর কম যকিযারা িাদের সেদক ববদক্ষাভরি 

বেক্ষাথীদের ওপর প্রবিদবেে সম্প্রচার ো করদি ‘বদলদেে’।  

কবিপয় সাাংবাবেক ও মােবাবধকার এেজজও জাবেদয়দে, বেরাপত্তা বাবহেীর আদোে এবাং রাজনেবিক 

উদেেযপ্রদণাবেি মামলায় অবভরু্ি হওয়ার আেঙ্কার কারদণ সাাংবাবেদকরা আত্ম-বসন্সরবেদপ প্রবতৃ্ত হে। 

সরকাদরর ববুদদ্ধ সমাদলাচো সব যত্র এবাং সরব হদলও বকাদো বকাদো গণমাধযম বযজিত্ব সরকাদরর 

হয়রাবের আেঙ্কা বযি কদরদেে।  

বকাদো বকাদো আন্তজযাবিক সাংবােমাধযম প্রবিষ্ঠাে বভসা বপদি ববলম্ব এবাং জটিলিার মুদখামুবখ হওয়ার 

কথা জাবেদয়দে।  

সরকার বেয়বন্ত্রি চলজচ্চত্র বসন্সর ববািয স্থােীয় ও ববদেবে চলজচ্চত্র পর্ যাদলাচো কদর এবাং রাষ্ট্রীয় বেরাপত্তা, 

আইে-েঙৃ্খলা, ধমীয় অেুভভ বি, অিীলিা, ববদেবেক সম্পকয, মােহাবে, অথবা কুম্ভীলকববৃত্ত সাংোন্ত ববষদয় 

চলজচ্চত্র বসন্সর ও বেবষদ্ধ করার কিৃযত্ব রাদখ। িদব অিীদির বচদয় এটির কোকবে কম বেল।  

ববসরকাবর প্রভাব: োজস্তক, ধম যবেরদপক্ষ এবাং এলজজববটিআই বলখক ও ব্লগাদররা জাবেদয়দেে, সবহাংস 

চরমপবন্থ সাংগেেগুদলার কাে বথদক িাদের হুমবক পাওয়া অবযাহি বেল। বম মাদস একজে 

এলজজববটিআই অবধকারকমী বেদে এলজজববটিআই বগাষ্ঠীদক সাংগটেি করার বক্ষদত্র উদেদগর কথা 

জাবেদয়দেে, কারণ আেুষ্ঠাবেক সাংগেে হদি বগদল এলজজববটিআই কমীদের পবরচয় সরকাদরর কাদে 

প্রকাে করদি হদব, এদি িারা সরকাদরর েজরোবর ও হয়রাবের বেকার হদি পাদরে। 

ইন্টারদেি স্বাধীেিা 

পথৃক পথৃক ঘিোয় সরকার ইন্টারদেদির অবভগমযিা সীবমি কদরদে ও বববিি কদরদে এবাং অেলাইে 

কেদিন্ট বসন্সর কদরদে। সরকার ভাচুযয়াল প্রাইদভি বেিওয়াকয এবাং ভদয়স ওভার ইন্টারদেি বপ্রাদিাকল 

বিবলদফাে বেবষদ্ধ করদলও এই বেদষধাজ্ঞা খুব একিা বলবৎ কদরবে।  

বববভন্ন ঘিোয় সরকার ইন্টারদেি বর্াগাদর্াদগ হস্তদক্ষপ কদরদে, অবভগমযিা বফল্টার কদরদে অথবা 

আিদক বেদয়দে, কেদিন্ট বেবষদ্ধ কদরদে এবাং ওদয়বসাইি অথবা অেযােয বর্াগাদর্াগ বসন্সর কদরদে। 

অস্পি মােেদের ওপর বভবত্ত কদর, অথবা ববদরাধী েদলর সমথ যে কদর এমে অদেক কেদিন্ট আইদের 

পবরপবন্থ বদল সুস্পিভাদব উদেখ কদর সরকার অদেক ওদয়বসাইি স্থবগি অথবা বন্ধ কদর বেদয়দে।  

বিবলদর্াগাদর্াগ বেয়ন্ত্রণ কবমেে (ববটিআরবস) বিবলদর্াগাদর্াগ বেয়ন্ত্রদণর োবয়ত্বপ্রাপ্ত। আইে েঙৃ্খলা 

বাবহেী এবাং সরকাদরর িরফ বথদক কেদিন্ট আিদক বেওয়া সাংোন্ত অেুদরাধ এরা পালে কদর ইন্টারদেি 

বসবা প্রোেকারীদের পেদক্ষপ গ্রহদণর আদেে বেওয়ার মাধযদম। সরকার বর্সব ইন্টারদেি কেদিন্টদক 

জািীয় ঐকয এবাং ধমীয় ববশ্বাদসর প্রবি ক্ষবিকর বহদসদব গণয কদর, বসগুদলা ববটিআরবস বফল্টার কদরদে। 

সরকাদরর সমাদলাচোকারী কেদিন্ট প্রকাে করায় এবাং ববদরাধী রাজনেবিক গরু দপর প্রবি প্রকােয সমথ যে 

আদে বদল র্াদেরদক গণয করা হদয়দে, ২০১৬ সাদল ববটিআরবস এমে ৩৫টি ওদয়বসাইি আিদক বেওয়ার 

বেদেযে বাস্তবায়ে কদরদে। এসব সাইদির অদেকগুদলা এখেও আিকাদো আদে।  

রাষ্ট্র এবাং বযজির ববুদদ্ধ অেলাইদে আেমণাত্মক অথবা অবমােোকর বিবয বপাি করা আইবসটিএ 

আইদে েেেীয় অপরাধ। এই আইদের ববদরাবধিাকারীরা বদলদে, এটি মিপ্রকাদের স্বাধীেিাদক 

অসাাংববধাবেকভাদব রূদ্ধ কদরদে। সরকার আইবসটিএ এবাং মৃিুযেদের ববধাে সম্ববলি রাষ্ট্রদদ্রাদহর 

অবভদর্াগ োদয়দরর হুমবকদক কাদজ লাবগদয় অেলাইে কম যকাে সীবমি কদরদে এবাং অেলাইদে 

মিপ্রকাদের স্বাধীেিাদক সাংকুবচি কদরদে। বিজজিাল বেরাপত্তা আইে (বিএসএ) পাস হদয়দে ১৯ 
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বসদেম্বর। ১৫ বসদেম্বর বিবলদর্াগাদর্াগ ও িথযপ্রর্ুজি মন্ত্রী বমাস্তফা জব্বার বদলে, এই ববল পাদসর মধয 

বেদয় আইবসটিএ-এর ৫৭ ধারা অপসাবরি হদব; িদব ৫৭ ধারার অদেক বকেুই চভোন্ত বিএসএ আইদে 

সবন্নদববেি করা হদয়দে। ববসরকাবর সাংস্থা আটিযদকল োইবন্টে জাবেদয়দে, জােুয়াবর বথদক আগি পর্ যন্ত 

আইবসটিএ-এর ৫৭ ধারায় সরকার ৮৭ জে বযজিদক বগ্রপ্তার কদরদে।  

‘অবধকার’-এর বহসাব অেুর্ায়ী, সেক বেরাপত্তা ববদক্ষাভ আদন্দালদের সময় বফসবুক ও সামাজজক মাধযদম 

“বমথযা” িথয প্রোে অথবা “গুজব েোদো”, র্া রাদষ্ট্রর ববুদদ্ধ র্ায় বদল প্রিীয়মাে হদয়দে, এসব কারদণ 

আগি মাদস ২২ জে বযজির ববুদদ্ধ আইবসটিএ-এর আওিায় অবভদর্াগ আো হদয়দে।   

১৮ জেু ববটিআরবস কদয়ক ঘণ্টার জেয বববিবেউজদিাদয়বন্টদফার ওদয়বসাইি আিদক বেয় বকাদো 

আেুষ্ঠাবেক বযাখযা ো বেদয়। বেরদপক্ষ সাাংবাবেকদের বেওয়া িথয অেুর্ায়ী, এই সাংবােমাধযম প্রবিষ্ঠােটির 

একটি প্রবিদবেদে সম্প্রবি বের্ুি বসোপ্রধাদের ভাইদয়র রাষ্ট্রপবির ক্ষমাপ্রাবপ্ত এবাং কারামুজি সাংোন্ত 

একটি অেুদচ্ছে বেল। এই অেুদচ্ছে অপসারণ করা হয় এবাং সাংবােপত্র বপািযালটি পদর আেব্লক করা হয়।  

১ জেু কক্সবাজাদর ববচারববহভভ যি হিযা সাংোন্ত একটি প্রবিদবেে প্রকাদের পর ২ জেু বিইবল িাদরর 

ওদয়বসাইি আিদক বেয় ববটিআরবস। ৯ বিদসম্বর ববটিআরবস ববদরাধী রাজনেবিক েদলর সদঙ্গ সাংবিি 

৫৮টি সাংবাে বপািযাদলর ওদয়বসাইি বন্ধ কদর বেয়। (বেখুে বসকেে ১ এর ক।) 

২০১৭ সাদল ইন্টারেযােোল বিবলকবমউবেদকেে ইউবেয়ে (আইটিইউ) জাোয়, জেসাংখযার ১৯ েিাাংে 

ইন্টারদেি বযবহার কদর। ববটিআরবস জাোয়, বসদেম্বদর প্রায় ৯ বকাটি ইন্টারদেি সাবজিপেে বেল, র্ার 

মদধয ৮ বকাটি ৫০ লাখ বমাবাইল ইন্টারদেি সাবজিপেে (একজে বযজির একাবধক সাবজিপেে থাকদি 

পাদর)। 

ববেযায়িবেক স্বাধীেিা ও সাাংসৃ্কবিক অেুষ্ঠাে 

ববেযায়িবেক স্বাধীেিা ও সাাংসৃ্কবিক অেুষ্ঠাদের ওপর সরকার র্বেও বিমে একিা বববধবেদষধ আদরাপ 

কদরবে, িব ুস্পে যকাির ধমীয় এবাং রাজনেবিক ববষয়, বর্গুদলা ধমীয় অথবা সাম্প্রোবয়ক উদত্তজো উদস্ক 

বেদি পাদর, কিৃযপক্ষ বসগুদলাদক বেুৎসাবহি কদরদে। ১৯৭১ সাদলর মুজিরু্দ্ধ সাংোন্ত প্রকােোগুদলাও 

েজরোবর ও সরকাদরর অেুদমােদের আওিাধীে করা হদয়দে।  

খ. শাধন্তপ ূ য সভা-সমাদবদশর স্বািীনিা 

 সরকার োবন্তপভণ য সভা-সমাদবদের স্বাধীেিা সাংকুবচি ও সীমাবদ্ধ কদরদে।  

োবন্তপভণ য সমাদবদের স্বাধীেিা 

োবন্তপভণ য সমাদবদের অবধকার আইদে বেওয়া আদে, িদব সরকার এই অবধকার সীবমি কদরদে। আইে 

অেুর্ায়ী সরকাদরর চার জদের বববে মােুদষর সমদবি হওয়া বেবষদ্ধ করার এজিয়ার আদে। ঢাকা মহােগর 

পুবলদের (বিএমবপ) এক আদেে অেুর্ায়ী ঢাকায় ববদক্ষাভ বা প্রবিবাদের জেয সমাদবে িাকদি হদল 

আগাম অেুমবি বেদি হয়।  

মােবাবধকার এেজজওগুদলার বেওয়া িথযমদি, কিৃযপক্ষ অেুমবি বেওয়ার এই ববধােদক ববদরাধী 

গরুপগুদলাদক সমদবি হওয়া বথদক ববরি রাখার কাদজ বযবহার করা অবযাহি বরদখদে। প্রবিবাে ববদক্ষাভ 

েত্রভঙ্গ করদি মাদঝ মাদঝ পুবলে অথবা ক্ষমিাসীে েদলর কমীরা েজি প্রদয়াগ কদরদে।  
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বের জদুে সমাদবে ও ববদক্ষাভ আদয়াজদে ববএেবপদক বাধা বেদয়দে সরকার। রাজনেবিক সমাদবদের 

জেয বেধ যাবরি গুটিকদয়ক বে জায়গার অেযিম বসাহরাওয়ােী উেযাদে ১১, ১৯ ও ২৯ মাচয সমাদবে করার 

বযাপাদর ববএেবপর আদবেে ‘বেরাপত্তার কারদণ’ োকচ করা হদয়দে। িদব বেষ পর্ যন্ত েলটিদক অেয একটি 

জায়গায় সমাদবে করার অেুমবি বেওয়া হদয়দে।  

পথৃক আদরকটি েৃিাদন্ত, ববএেবপ োবব কদর, িারা ১ বসদেম্বর ঢাকায় িাদের প্রবিষ্ঠাবাবষ যকীর সমাদবে 

করা এবাং ১০ বসদেম্বর জািীয় বপ্রসক্লাদবর সামদে মােববন্ধে করার বমৌবখক অেুমবি বপদয়দে। িদব ওই 

েুই অেুষ্ঠাদে আইে-েঙৃ্খলা বাবহেী েি েি বলাকদক বগ্রপ্তার কদর।  

ববএেবপ জাবেদয়দে, বসদেম্বদরর প্রথম বিে বেে আইে-েঙৃ্খলা বাবহেী িাদের ৩০৪ জে বেিাকমীদক 

আিক কদরদে এবাং ওই মাদস আদরা পদর মােববন্ধদের সময় প্রায় ২০০ বেিাকমীদক আিক করা হদয়দে। 

পুবলে সেরেপ্তদরর সহকারী মহাপবরেে যক ববদরাধী েলীয় কমীদের আিদক বকাদো অবভর্াে চালাদোর 

িথয অস্বীকার কদরদেে।  

ক্ষমিাসীে আওয়ামী লীগ (এএল) এবাং িার বজাদির েলগুদলাদক বসাহরাওয়ােী উেযাে ও িাদের পেন্দ 

অেুর্ায়ী স্থাদে সারাবের সমাদবে করদি বেওয়া হদয়দে।  

১৫ বসদেম্বর বেখ হাবসো বদলে, বসাহরাওয়ােী উেযাদে রাজনেবিক েলগুদলাদক সমাদবে করদি বেদি 

বিবে বিএমবপ কবমেোরদক বেদেযে বেদবে। প্রথম আদলার প্রবিদবেে অেুর্ায়ী, ২৯ বসদেম্বর বিএমবপ 

বসাহরাওয়ােী উেযাদে ববএেবপদক সমাদবে করদি বেওয়ার অেুমবি বেয় ২২টি েদিয, র্ার মদধয বেল িারা 

বেদজদের বেরাপত্তার বযবস্থা বেদজরাই করদব এবাং সমাদবেস্থদল বক্লাজি-সাবকযি বিবলবভেে (বসবসটিবভ) 

কযাদমরা স্থাপে করদব। বসইসদঙ্গ বিএমবপ “জেবেরাপত্তা বববিি কদর এমে সব ধরদের কম যকাে; লাটে 

বহে; ধমীয় অেুভভ বিদি আঘাি বেয় এমে বকর িৃিা এবাং বমবেল কদর সমাদবদে আসা বেবষদ্ধ কদর।“ 

এ বের পুবলে োবন্তপভণ য ববদক্ষাভ েত্রভঙ্গ করদি েজিপ্রদয়াগ কদরদে। বিইবল িাদরর প্রবিদবেে অেুর্ায়ী, 

১৪ মাচয বমবেল কদর ঢাকার সবচবালয় অবভমুদখ বর্দি থাকা প্রায় ১০০০ ববদক্ষাভকারীদক পুবলে লাটেদপিা 

কদর এবাং কাাঁোদে গযাস েুদে েত্রভঙ্গ কদর বেয়। এদি ১৫ জে ববদক্ষাভকারী আহি হে। ববদক্ষাভকারীরা 

সবচবালদয়র সামদে পভব যবেধ যাবরি অবস্থাে কম যসভবচদি অাংে বেদি র্াজচ্ছল। সবহাংস এই েত্রভদঙ্গর ঘিোর 

পর বিএমবপর এক মুখপাত্র সরকাদরর কম যকাদের পদক্ষ রু্জি িুদল ধরদি বগদয় বদলে, ববদক্ষাভকারীরা 

র্াে চলাচদল বাধা সৃটি করবেল।  

োবন্তপভণ য সমাদবদে সরকাদরর আেুষ্ঠাবেক বাধা সৃটি এবাং পুবলদের প্রবিবন্ধকিার বাইদর এমে িথয পাওয়া 

বগদে বর্, বর্সব জায়গায় োবন্তপভণ য সমাদবে অেুটষ্ঠি হদয়দে, বসখাদে সরকার ক্ষমিাসীে েদলর 

োত্রকমীদের বের্ুি কদরদে। ৪ আগি বাাংলাদেে োত্রলীগ (বববসএল) কমীরা ধােমজন্ডদি বেরাপে সেক 

আদন্দালদের ববদক্ষাভ েত্রভঙ্গ করদি লাটে, পাথর ও বপস্তল বেদয় একেল বেক্ষাথীর ওপর হামলা চালায়। 

এই পেদক্ষদপ ১৫০ জে আহি হয় বদল পত্রপজত্রকায় উদেখ করা হদয়দে। অদেক সাংবােমাধযম 

প্রবিদবেদে বদলদে, পুবলে হামলাকারীদের প্রবিহি বা বেবতৃ্ত কদরবে। বেরাপে সেক আদন্দালে প্রকাদেয 

সমথ যেকারী ববে বকেুসাংখযক বেক্ষাথী ও সমথ যকদক পুবলে বগ্রপ্তার কদরদে।  

সভা-সবমবি করার স্বাধীেিা 

জেেঙৃ্খলা ও বেবিকিার স্বাদথ য “র্ুজিসঙ্গি বববধবেদষধ” সাদপদক্ষ আইে োগবরকদের সবমবি গেদের 

অবধকার বেয়। সরকার সাধারণভাদব এই অবধকাদরর প্রবি শ্রদ্ধােীল। সরকাদরর এেজজও বুযদরা মাদঝ মাদঝ 
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বসইসব এেজজওর ববদেবেক িহববল অেুদমােে স্থবগি বরদখদে, বর্গুদলার কম যদক্ষত্র সরকার স্পে যকাির 

বদল মদে কদর, বর্মে মােবাবধকার, শ্রম অবধকার, আবেবাসীদের অবধকার অথবা বরাবহঙ্গা েরণাথীদের 

প্রবি মােববক সহায়িা (বেখুে  বসকেে ২ এর ঘ এবাং ৭ এর ক)। 

২০১৬ সাদলর ববদেবেক অেুোে (বস্বচ্ছাদসবামভলক কার্ যেম) বরগুদলেে আইে এেজজও অথবা সরকাবর 

কম যকিযাদের ববদেবে িহববল গ্রহদণর ওপর বববধবেদষধ আদরাপ কদরদে। এদি সাংববধাে অথবা 

সাাংববধাবেক প্রবিষ্ঠােগুদলার বযাপাদর এেজজওগুদলার “অবমােোকর”মন্তবয োজস্তদর্াগয করা হদয়দে 

(বেখুে বসকেে ৫)। ২০১৭ সাদলর অদটাবদর সরকার বঘাষণা কদর, মুসবলম এইি বাাংলাদেে, ইসলাবমক 

বরবলফ এবাং আোমা ফজলুোহ ফাউদন্ডেেসহ কদয়কটি এেজজওদক কক্সবাজাদর আর কম যকাে 

পবরচালোর অেুমবি বেওয়া হদব ো। গণমাধযদমর প্রবিদবেে অেুর্ায়ী, বেরজদুে বিেটি সাংগেদের 

কক্সবাজাদর কম যকাে পবরচালো বেবষদ্ধ বেল।  

গ. িদম যর স্বািীনিা 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র আন্তজযাবিক ধমীয় স্বাধীেিা প্রবিদবেে বেখুে 

www.state.gov/religiousfreedomreport -এ। 

  

ঘ. চলাদেরার স্বািীনিা 

আইদে অভযন্তরীণ চলাদফরা, ববদেে সফর, অবভবাসে ও প্রিযাবাসদের স্বাধীেিা বেওয়া আদে এবাং 

সরকার সাধারণভাদব এইসব অবধকাদরর প্রবি শ্রদ্ধােীল, েুটি বক্ষদত্র বযবিেম আদে- পাব যিয চট্টগ্রাম এবাং 

কক্সবাজার। সরকার ববদেবেদের পাব যিয চট্টগ্রাদম প্রদবদের ওপর বকেু বববধবেদষধ আদরাপ কদরদে। 

২০১৭ সাদলর আগি বথদক বাম যায় সবহাংসিার হাি বথদক বা াঁচদি ৭ লাদখর বববে বযজি, অবধকাাংেই 

বরাবহঙ্গা োরী ও বেশু পাবলদয় এদসদে, বর্টিদক েদভম্বদর র্ুিরাদষ্ট্রর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাম যার সামবরক বাবহেীর 

পবরকবল্পি জাবিগি শুজদ্ধ অবভর্াে বহদসদব সোি কদরদেে। বাাংলাদেদে আশ্রয় বেওয়া বমাি বরাবহঙ্গা 

েরণাথীর সাংখযা প্রায় ১০ লাখ, র্ারা েরণাথী বেববরসমুহ ও কক্সবাজাদরর বাম যা সীমাদন্ত আশ্রয়োিা স্থােীয় 

সম্প্রোদয়র মদধয বসবাস করদে। সরকার বরাবহঙ্গা েরণাথীদের কক্সবাজাদরর উবখয়া ও বিকোফ এলাকার 

মদধয সীমাবদ্ধ রাদখ, র্বেও বচবকৎসার জেয বযিযয় ঘটিদয় সরকার কক্সবাজার েহদর প্রদবদের সুদর্াগ 

বেয়।  

অবভবাসী, েরণাথী, এবাং রাষ্ট্রহীে বযজিদের ওপর অেযায়-অববচার: ২০১৭ সাদলর আগদি বরাবহঙ্গা 

েরণাথীর ঢল োমার আদগ ইউএেএইচবসআর েরণাথী বেববদর ৬৬ জদের বর্ৌে ও বলঙ্গবভবত্তক সবহাংসিার 

বেকার হওয়ার িথয জাবেদয়দে, র্াদেরদক মাচয মাস জদুে মােবসক পরামে য বেওয়া হদয়দে। অদটাবদর 

আন্তজযাবিক অবভবাসে সাংস্থা (আইওএম) জাোয়, িারা ২০১৭ সাদলর বসদেম্বর বথদক বরাবহঙ্গা 

েরণাথীদের মদধয প্রায় ১০০টি মােব পাচাদরর ঘিো সোি কদরদে, র্াদের অবধকাাংেই শ্রম পাচাদরর 

বেকার।  

অভযন্তরীণ চলাদফরা: সরকার ১৯৫১ সাদলর েরণাথী কেদভেেে এবাং ১৯৬৭ সাদলর প্রদিাকদলর পক্ষ 

েয়। ফদল বাাংলাদেে সরকার োবব কদর, এই েবলদল বর্সব বমৌবলক অবধকার সুরবক্ষি করা হদয়দে, িারা 

বসগুদলা রক্ষা করদি আইেগিভাদব বাধয েয়।  
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সরকার েিুে আসা বরাবহঙ্গাদের েরণাথী বহদসদব স্বীকৃবি বেয় ো, িাদেরদক বদল থাদক “বজারপভব যক 

উৎখাি হওয়া বময়ােমাদরর োগবরক”। বাস্তদব সরকার েরণাথীদের জেয জাবিসাংদঘর প্রবিটষ্ঠি মােেদের 

অদেকগুদলাই অেুসরণ কদর চদল। একিা উদেখদর্াগয বযবিেম হদলা বরাবহঙ্গাদের সারা বাাংলাদেদে 

চলাদফরার পভণ য স্বাধীেিা বেওয়া হয় ো। বরাবহঙ্গারা উবখয়া ও বিকোফ উপদজলায় বমািামুটি অবাদধ 

চলাদফরা করদি পারদলও িাদের ওই এলাকার বাইদর আসা প্রবিদরাদধ সরকার িহল বচৌবক ববসদয়দে।  

ববদরাধী রাজনেবিক েদলর সেসযদের মাদঝ মাদঝ বেদের বববভন্ন স্থাদে চলাদফরা করদি বেওয়া হয়বে, 

অথবা িারা বসিা করদি বগদল হয়রাবে ও আিদকর বেকার হদয়দেে।  

এ বের বসবেয়র ববএেবপ বেিা ও সাদবক আইেমন্ত্রী মওেুে আহমেদক েু েফায় বোয়াখালীদি িার বাসায় 

আবদ্ধ কদর রাখা হদয়দে। মওেুে আহমে োবব কদরদেে, পুবলে িাদক িাাঁর বাসায় আবদ্ধ কদর বরদখদে, 

িাদক সমথ যক ও এলাকাবাসীর সদঙ্গ বর্াগাদর্াগ করদি এবাং েল সাংবিি অেুষ্ঠাদে অাংে বেদি বেওয়া 

হয়বে। মওেুে অবভদর্াগ কদরে, ওই এলাকায় িাাঁর বেব যাচেী প্রবিেন্দ্ব^্ী ক্ষমিাসীে েল আওয়ামী লীদগর 

সাধারণ সম্পােক ও সেক ও বসিুমন্ত্রী ওবায়েুল কাদেদরর মেদে পুবলে িার চলাদফরার স্বাধীেিা সীবমি 

কদরদে। পুবলে োবব কদরদে, বজযষ্ঠ রাজনেবিক বযজিত্ব বহদসদব মওেুে আহমদের বাসার বেরাপত্তা 

বজারোর করদিই এইসব পেদক্ষপ বেওয়া হদয়দে।  

ববদেে সফর: বকাদো বকাদো বজযষ্ঠ ববদরাধী বেিা িাদের পাসদপািয েবায়দে বযাপক ববলদম্বর কথা 

জাবেদয়দেে; অেযােযরা বেে িযাদগর সময় ববমােবন্দদর হয়রাবে ও ববলম্ব করাদোর কথা বদলদেে। ১২ 

বসদেম্বর কিৃযপক্ষ ঢাকার োহজালাল আন্তজযাবিক ববমােবন্দদর ববএেবপর মহাসবচব বমজযা ফখুল 

ইসলাম আলমগীদরর ইবমদগ্রেে োেপত্র বেদি ববলম্ব কদর।  

সরকার ১৯৭১ সাদলর মুজির্ুদদ্ধ সদন্দহভাজে র্ুদ্ধাপরাধীদের বেেিযাগ প্রবিদরাধ কদর।  

সরকাবর েীবি অেুর্ায়ী, বেদের পাসদপািয ইসরাদয়ল সফদরর জেয অকার্ যকর।  

অভযন্তরী  স্থানচুযি বযক্তি (আইধিধপ) 

১৯৭৩-৯৭ পর্ যন্ত অভযন্তরীণ সেস্ত্র সাংঘাদির কারদণ সভত্রপাি ঘিা সরকাবর েীবির পবরণাদম পাব যিয 

চট্টগ্রাদম সামাজজক উদত্তজো ও আবেবাসী বযজিদের প্রাবন্তকীকরণ অবযাহি বথদকদে। এই েীবির অধীদে 

জেসাংখযাগি ভারসাদময পবরবিযে ঘটিদয় বাোবলদের সাংখযাগবরষ্ঠিা বেওয়ার -অন্তবে যবহি  উদেদেয 

ভভ বমহীে বাোবলদের পাব যিয চট্টগ্রাদম বসবি গদে বেওয়া হয়, র্াদি হাজার হাজার আবেবাসী বযজি 

স্থােচুযি হদয়দেে ।  

পাব যিয চট্টগ্রাদমর আইবিবপদের বেরাপত্তা সীবমি বথদকদে। স্থােীয় জেদগাষ্ঠীর বেিারা মদে কদরে, 

বসবিস্থাপেকারীরা বযাপকভাদব আবেবাসী বযজিদের অবধকার হরণ কদরদেে, মাদঝ মাদঝ বেরাপত্তা 

বাবহেীর সহায়িায় এিা হদয়দে।  

২০১৬ সাদল “পাব যিয চট্টগ্রাম ভভ বম ববদরাধ বেষ্পবত্ত কবমেে আইে” সাংদোধে কদর সরকার, র্ার উদেেয 

কবমেদের পক্ষ বথদক বসদ্ধান্ত বেওয়ার বযাপাদর এটির বচয়ারমযাদের একক ক্ষমিা খব য করা। সাংদোবধি 

এ আইে আদলাচয বেদর ববদরাধ বেষ্পবত্ত করদি বযথ য হদয়দে, কারণ বগাষ্ঠী বেিারা ববদরাধ বেষ্পবত্তর 

শুোবে শুুর আদগ আইেটির জেয একটি পবরচালে কাোদমা প্রবিষ্ঠার বযাপাদর বজার বেদয়দেে। ২০১৭ 

সাদলর বিদসম্বদর সরকার ববচারপবি বমাহাম্মে আদোয়াুল হকদক বিে বেদরর জেয কবমেদের 

বচয়ারমযাে বহদসদব পুেঃবেদয়াগ বেয়। আইে বাস্তবায়দে আইে মন্ত্রণালয় বববধমালা বিবর কদরদে, িদব 

এটি এখেও আেুষ্ঠাবেকভাদব বঘাবষি হয়বে।  
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পাব যিয চট্টগ্রাদম আইবিবপর সাংখযা এখেও ববিবকযি। ২০০০ সাদল সরকাদরর একটি িাস্ক বফাস য বহসাব 

কদর বদলবেল সাংখযাটি ৫ লাখ, র্ার মদধয আবেবাসীদের পাোপাবে অ-আবেবাসীরাও বেদলে । পাব যিয 

চট্টগ্রাম কবমেদের বহসাব অেুর্ায়ী, পাব যিয চট্টগ্রাদম ৯০ হাজাদরর সামােয বববে আবেবাসী আইবিবপ 

বসবাস করদেে । প্রধােমন্ত্রী আইবিবপদের প্রিযাবিযদে সহায়িা করদি পাব যিয চট্টগ্রাদম অবেষ্পন্ন ভভ বম 

ববদরাধ বেষ্পবত্ত করা এবাং অববেি বসো বেববরগুদলা গুটিদয় আোর প্রবিশ্রুবি বেদয়দেে, িদব বসবি 

স্থাপেকারীদের আইবিবপ বহদসদব বশ্রবণবদ্ধ করা বেদয় ববদরাদধর কারদণ আইবিবপ ববষয়ক িাস্ক বফাস য 

কার্ যকর হদি পাদরবে। কবমেে জাবেদয়দে, সীমান্তরক্ষী বাবহেীর বেববর এবাং বসোবাবহেীর ববদোেেমভলক 

স্থাপো বেম যাদণর জেয কিৃযপক্ষ ববে বকেু আবেবাসী পবরবারদক স্থােচুযি কদরদে।  

শর াথীদের সুরো 

২০১৭ সাদলর আগদি বরাবহঙ্গা ঢল শুুর আদগ েুটি স্বীকৃি  বেববদর (কুিুপালে এবাং েয়াপাো) 

বসবাসকারী বাম যার প্রায় ৩৩,০০০ বেববন্ধি বরাবহঙ্গা েরণাথীর সামবয়ক  বেরাপত্তা ও বমৌবলক সহায়িা 

বেদয় আসবেল সরকার ও ইউএেএইচবসআর। এোো সরকার এবাং আইওএম কক্সবাজাদরর বববভন্ন অস্থায়ী 

বজস্তদি বসবাসকারী প্রায় ২০০,০০০ অবেববন্ধি বরাবহঙ্গাদক সহায়িা কদর আসবেল।   ২০১৭ সাদলর 

আগদি েরণাথীদের েিুে বরাি শুু হওয়ার পর বথদক ১০ লাখ বরাবহঙ্গা েরণাথী বববভন্ন েরণাথী বেববর, 

অস্থায়ী বসবি  এবাং আশ্রয়োিা স্থােীয় জেদগাষ্ঠীর মদধয বসবাস করদে। জাবিসাংদঘর মদি, এই 

জেদগাষ্ঠীর অদধ যদকর বয়স ১৮ বেদরর কম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র গেে করা একটি জািীয়  িাস্ক বফাস য 

বরাবহঙ্গা সমসযার সাবব যক সমিদয় বেিৃত্ব বেদচ্ছ। বাাংলাদেে বসোবাবহেী ও বিযার গািয বাাংলাদেদের 

সহায়িা বেদয় েুদর্ যাগ বযবস্থাপো ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বরাবহঙ্গা ববষদয় সাো প্রোদের বেক সমিয় করদে। 

স্থােীয় পর্ যাদয় সমিয় করদেে েরণাথী, ত্রাণ ও প্রিযাবাসে কবমেোর (আরআরআরবস) এবাং কক্সবাজার 

বজলার বিবস । 

ত্রাণ ও পুেব যাসে কম যকাে সুষ্ঠভভাদব  করা এবাং বরাবহঙ্গাদের বেবন্ধদে সহায়িা করার জেয ২০১৭ সাদলর 

েরৎ বমৌসুদম সরকার কক্সবাজার বজলায় ববসামবরক প্রোসদের সদঙ্গ সমিদয় অস্থায়ীভাদব সামবরক 

বাবহেী বমািাদয়ে কদরবেল। েমবধ যমাে বেরাপত্তা উদেদগর প্রবি সাো বেদয়  বরাবহঙ্গা বেববরগুদলায় 

বসোবাবহেী পুেরায় আদরা সজেয় হদয়দে, বেদে ২৪ ঘণ্টা িহল বেদচ্ছে  িারা। বরাবহঙ্গা জেদগাষ্ঠী ও 

িাদের বেববরগুদলায় বেরাপত্তা বেওয়ার জেয স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইে-েঙৃ্খলা বাবহেীর প্রবি বেদেযে জাবর 

কদরদে। আন্তজযাবিক সাংগেেগুদলা অবভদর্াগ কদরদে, সীমান্তরক্ষী, বসো এবাং পুবলদের কবিপয় 

কম যকিযা বরাবহঙ্গা োরী ও বেশু পাচাদর সহায়িা করার সদঙ্গ জবেি, এই সহায়িা ঘুদষর বববেমদয় 

“অেযবেদক বচাখ বফবরদয় রাখার”মাধযদম পাচারকারীদের বরাবহঙ্গা বেববদর প্রদবে করদি বেওয়া বথদক 

শুু কদর সরাসবর সাংবিিিা পর্ যন্ত ববসরিৃি।   

বজার কদর ঝুাঁ বকর মদুখ বফরি পাোদো: কাউদক বজার কদর ঝুাঁ বকর মুদখ বফরি পাোদো বা 

জবরেজস্তমভলক প্রিযাবাসে করা হয়বে। বাম যার অবভদর্াগ অেুর্ায়ী বাাংলাদেে বর্ বরাবহঙ্গাদের বেদে 

বফরার পথ ুদ্ধ করদে ো, িা প্রেে যে করদি ১৫ েদভম্বর বরাবহঙ্গা বেববদর বাস পাোদো হয় র্াদি বকউ 

বেদে বফরদি রাজজ থাকদল িাদক িুদল বেওয়া হদব। বকাদো েরণাথী বস্বচ্ছায় এবগদয় ো আসায় বাাংলাদেে 

এই কম যসভবচ স্থবগি কদর বেয়। আদলাচয বেদর কদয়ক েফায় সরকাবর কম যকিযারা সুস্পি সম্মবির বভবত্তদি 

েরণাথীদের বস্বচ্ছায়, বেরাপদে এবাং সম্মাদের সদঙ্গ বেদে বফরার বযাপাদর বাাংলাদেদের অঙ্গীকার 

পুেব যযি কদরদেে।  

আশ্রদয়র অবভগমযিা: আইদে আশ্রয় প্রোে বা কাউদক েরণাথীর মর্ যাো বেওয়ার ববধাে বেই। সরকার 

েরণাথীদের বেরাপত্তা ববধাদের বকাদো আেুষ্ঠাবেক বযবস্থাও বিবর কদরবে। সরকার বেদে বসবাসকারী 
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বরাবহঙ্গাদের িাৎপর্ যপভণ য বেরাপত্তা ও সহায়িা বেদয়দে। সরকার ইউএেএইচবসআদরর সহদর্াবগিায় েুটি 

স্বীকৃি  বেববদর বসবাসকারী বেববন্ধি েরণাথীদের সামবয়ক  বেরাপত্তা ও বমৌবলক সহায়িা বেদয়দে। ২০১৭ 

সাদল বরাবহঙ্গা েরণাথীরা আসার পর সরকার েিুে েরণাথীদের বাদয়াদমটট্র্ক পদ্ধবিদি বেবন্ধে শুু কদর 

এবাং বাম যার টেকাোসহ পবরচয়পত্র বেয়। বরাবহঙ্গা েরণাথীদের র্াচাই করা, আদগর কাদিযর বেদল আইবি 

কািয ইসুয এবাং বরাবহঙ্গা েরণাথীদের বেরাপত্তা এবাং বসবা ও সহায়িার জেয একটি উত্তম বযবস্থা বিবর 

করদি সরকার ইউএেএইচবসআদরর সদঙ্গ বর্ৌথভাদব কাজ করদে। এই কািয প্রোে একই সদঙ্গ 

েরণাথীদের বজার কদর বাম যায় বফরি পাোদোর ববুদদ্ধ সরকাদরর অঙ্গীকাদররও পবরচায়ক। এই 

েবথকরণ বযবস্থা সদত্ত্বও বরাবহঙ্গাদের আেুষ্ঠাবেক েরণাথী মর্ যাো এবাং বেববরগুদলায় সুস্পি অপরাধ 

েবথকরণ বযবস্থার অভাদবর কারদণ িারা ববচার বযবস্থার অবভগমযিা বজেি হদচ্ছ, পবরণাদম অেযায় ও 

অববচাদরর ঘিো আমদল আসদে ো এবাং পাচারকারীরা পার বপদয় র্াদচ্ছ।  

চলাদফরার স্বাধীেিা: বরাবহঙ্গাদের চলাদফরার স্বাধীেিায় বববধবেদষধ অবযাহি বেল। ১৯৯৩ সাদল 

বাাংলাদেে এবাং ইউএেএইচবসআদরর মদধয স্বাক্ষবরি সমদঝািা স্মারক অেুর্ায়ী বেববন্ধি বরাবহঙ্গা 

েরণাথীদের েুটি বেববদরর বাইদর ববর হওয়ার অেুমবি বেই। ২০১৭ সাদলর আগদি েরণাথী ঢদলর পর 

উবখয়া ও বিকোফ উপদজলার বাইদর বরাবহঙ্গাদের চলাচল আিকাদি পুবলে সেদক িহল বচৌবক 

ববসদয়দে।  

বেববদর সবহাংস হামলা, িুদল বেদয় র্াওয়া, অথবা অপহরদণর উদেদগর প্রবিজেয়ায় অদেক বেববর কিৃযপক্ষ 

ববদেষ কদর রাদির ববলা কারবফউ ও আইে-েঙৃ্খলা বাবহেীর িহল চালু কদরদে।                                                    

কম যসাংস্থাে: বাাংলাদেদে বসবাসরি বরাবহঙ্গাদের স্থােীয়ভাদব কাজ করার বকাদো আেুষ্ঠাবেক অেুমবি 

সরকার বেয়বে। িদব েরণাথী বেববদরর সীমাোর বভিদর েগে অদথ যর বববেমদয় বেম যাণ বা বমরামবি কাজ 

করার অেুমবি বেদয়দে। চলাদফরার ওপর বববধবেদষধ থাকদলও বকেুসাংখযক বরাবহঙ্গা েরণাথী অনবধভাদব 

বাইদরর অোেুষ্ঠাবেক খাদি মজরু বহদসদব কাজ কদর। অনবধভাদব কাজ করা বকেু অবেববন্ধি বরাবহঙ্গাও 

আদে। এরা মভলি বেেমজদুরর কাজ কদর।  

বমৌবলক বসবায় অবভগমযিা: বেববদর এবাং অস্থায়ী বসবিগুদলাদি বযাপক হাদর জেসাংখযা ববদে বগদে। এর 

ফদল বেববদরর বভিদর ও বাইদর উভয়স্থাদে পবরদষবার ওপর বযাপক চাদপর সৃটি হদয়দে। জাবিসাংদঘর 

বেিৃত্বাধীে ইন্টার বসটর বকাঅবিযদেেে গরু প (আইএসবসজজ) বরাবহঙ্গাদের সহায়িার কাদজ বেদয়াজজি 

বববভন্ন প্রবিষ্ঠাে এবাং সাংস্থার কাদজর সমিয় কদর। আইএসবসজজর মি অেুর্ায়ী, বরাবহঙ্গারা বর্ সীবমি 

জায়গায় গাোগাবে কদর থাকদিা বসগুদলা বমৌসুমী বটৃি বা ঝদের বমাকাববলা করার উপদর্াগী েয়। 

সহায়িাকারী সাংস্থাগুদলা সবদচদয় ঝুাঁ বকপভণ যদের অেযত্র সবরদয় বেওয়ার কাজ শুুর উদেযাগ বেদলও 

জায়গার স্বল্পিা একিা বে ইসুয হদয় বেখা বেয়। আর এর ফদল বরাবহঙ্গাদের  বমৌবলক পবরদসবা পাওয়ার 

বক্ষদত্র বাধার সৃটি হদয়দে।  

বাাংলাদেদে ২০১০ সাদল পেম বশ্রবণ পর্ যন্ত বেক্ষা বাধযিামভলক করা হদলও বরাবহঙ্গা েরণাথী বেববর বা 

অস্থায়ী বসবিগুদলার বেশুদের জেয বেক্ষার সুদর্াগ পাওয়া এখদো একিা বে চযাদলঞ্জ। আইএসবসজজ-র 

িথয অেুর্ায়ী, ২০১৭ সাল বথদক বেক্ষা কার্ যেদম প্রাক-প্রাথবমক ও প্রাথবমক বেক্ষার ওপর েজর বেওয়া 

হয়। বসদেম্বর োগাে েরণাথী বেদল ও বমদয় বেক্ষাথীর সাংখযা ো াঁোয় এক লাখ ৩৯ হাজার ৪ ে ৪৪। 

আশ্রয় বেববদর প্রাক প্রাথবমক ও প্রাথবমক উভয় বয়সী বেশুদের বেক্ষার বক্ষদত্র সুদর্াদগর অভাব রদয় 

বগদে । ১৫ বথদক ২৪ বের বয়সী বেক্ষাথীদের জেযও বেক্ষার সুদর্াগ অপর্ যাপ্ত। 

বাাংলাদেে সরকার বেববন্ধি এবাং অবেববন্ধি বরাবহঙ্গা কাদরা জেযই আেুষ্ঠাবেক ও বেয়বমি সরকাবর 

স্বাস্থযসুববধা পাওয়ার অেুমবি বেয়বে। সরকাবর স্বাস্থয কিৃযপক্ষ বরাবহঙ্গা বেববর ও এর আদেপাদে বর্সব 
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স্বাস্থয সুববধা রদয়দে িার িথয রাদখ। স্বাস্থযখাদির িথয অেুর্ায়ী, বরাবহঙ্গাদের জেয ২৭৮টি স্বাস্থযদকন্দ্র 

বেল। আরও ৩৭টি পবরকল্পোয় বা বেম যাণাধীে বেল। প্রাপ্ত িথয অেুর্ায়ী, প্রাপয সাবব যক স্বাস্থয সুববধায় 

বেহাি েুযেিম চাবহো বমদি। 

রাষ্ট্রহীন মানুষ  

বাাংলাদেদে বর্সব বরাবহঙ্গা আদে িারা আইেি এবাং বাস্তদবও রাষ্ট্রহীে মােুষ। িারা রাদষ্ট্রর োগবরকত্ব 

অজযে করদি পাদরবে। বাম যা সরকারও িাদের োগবরক বহদসদব স্বীকার কদর ো। 

সসকশন ৩: রাজননধিক কম যকাদে অাংশেহদ র অধিকার 

সাংববধাে  প্রবিটি োগবরকদক সব যজেীে ও সমাে বভািাবধকাদরর বভবত্তদি বগাপে বযালদির মাধযদম একটি 

বেবেযি বময়াদের জেয সরকার বেব যাবচি করার অবধকার বেদয়দে। 

 ধনব যাচন ও রাজননধিক কম যকাদে অাংশেহ  

সাম্প্রবিক বেব যাচেসমভহ: প্রধােমন্ত্রী বেখ হাবসো এবাং িাাঁর েল আওয়ামী লীগ িাো িৃিীয়বাদরর মদিা 

সাংসে বেব যাচদে ববজয়ী হদয়দেে। বেব যাচেটি বেল ভীষণভাদব একদপদে । এই বেব যাচেদক অবাধ, বেরদপক্ষ 

ও ববশ্বাসদর্াগয  বদল ববদবচো করা হয়বে। বেব যাচদে জাল বভাি বেওয়া এবাং ববদরাধী েদলর বপাবলাং এদজন্ট 

এবাং বভািারদের ভয় বেখাদোসহ োো ধরদের অবেয়ম ঘদিদে। ৮০ েিাাংদের বববে বভাি বপদয় 

আওয়ামী লীগ ও িার বজািসঙ্গীরা পাল যাদমদন্টর ৩০০ আসদের মদধয ২৮৮ টিদি জয়লাভ কদর। 

অেযবেদক প্রধাে ববদরাধী েল বাাংলাদেে জািীয়িাবােী েল (ববএেবপ) ও িার বজািসঙ্গীরা পায় মাত্র 

সািটি আসে। বেব যাচেী প্রচার চলার সময় প্রবিপক্ষদক হয়রাবে, ভীবি প্রেে যে, বেবব যচার বগ্রপ্তার ও 

সবহাংসিার ববশ্বাসদর্াগয অবভদর্াগ ওদে। এর ফদল ববদরাধী েদলর অদেক প্রাথী ও িাদের সমথ যকদের 

জেয মুিভাদব  সভা-সমাদবে করা এবাং প্রচাদরর কাজ চালাদো কটেে হদয় পদে।   ববসরকাবর সাংগেে 

(এেজজও) বিদমাদেবস ইন্টারেযােোদলর সাংগহৃীি িথয অেুর্ায়ী,  বেব যাচে অেুষ্ঠাদের আদগর এক মাস 

ববদরাধী েল ববএেবপ এবাং িাদের বজািসঙ্গীদের ওপর এক হাজার ৩২৪টি সবহাংসিার ঘিো ঘদিদে। এ 

সময় আওয়ামী লীগ ও িাদের বজািসঙ্গীদের ওপর সবহাংসিা হদয়দে ২১১টি। 

সরকার বেব যাচদের আদগ এবেয়াে বেিওয়াকয ফর বি ইদলকেেদসর (এেদিল) বববেরভাগ বেব যাচে 

পর্ যদবক্ষকদক একটি আন্তজযাবিক মাদের বেব যাচে পর্ যদবক্ষণ বমেে পবরচালোর জেয বর্ সময় েরকার 

িার মদধয পবরচয়পত্র ও বভসা বেয়বে। এেদিল ২৩ বিদসম্বর এক ববববৃিদি জাোয়, ২১ বিদসম্বর পর্ যন্ত 

সরকার ৩২ টি আদবেদের মদধয ১৩টির অেুদমােে বেদয়দে। এদি জাোদো হয়, বেব যাচে কবমেে, স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় এবাং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র পক্ষ বথদক অেুদমােে বেদি উদেখদর্াগযরকম বেবর হওয়ায় িারা ২২ 

বিদসম্বর িাদের পর্ যদবক্ষণ বমেে বাবিল করদি বাধয হদয়দে। স্থােীয় ইদলকেে ওয়াবকযাং গরুদপর 

(ইিবব্লউজজ) ২২ টি এেজজওর মদধয মাত্র সািটিদক বেব যাচে পর্ যদবক্ষদণর অেুমবি বেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, 

এেজজও ববষয়ক বুযদরা ও বেব যাচে কবমেে।  

এ বেদরই খুলো, গাজীপুর, ববরোল, রাজোহী ও বসদলি  বসটি করদপাদরেদের বেব যাচে হয়। এসব 

বেব যাচদেও ববদরাধী েদলর প্রাথীদের হয়রাবে, বগ্রপ্তার, ভীবি প্রেে যে ও হামলার ববশ্বাসদর্াগয অবভদর্াগ 

পাওয়া র্ায়। আবার বেব যাচদের বেেও বভাি জাবলয়াবি, কারচুবপ এবাং বববভন্ন অবেয়দমর অবভদর্াগ ওদে। 

পাাঁচ বসটির বেব যাচদে চারটিদিই ক্ষমিাসীে আওয়ামী লীদগর প্রাথীারা বজদিে। শুধু বসদলদি সামােয 

বযবধাদে ববএেবপর প্রাথীর কাদে বহদর র্াে আওয়ামী লীদগর প্রাথী। 
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রাজনেবিক েল ও রাজনেবিক অাংেগ্রহণ: ববদরাধীেদলর বেিাদের ববুদদ্ধ বেওয়াবে ও বফৌজোবর মামলা 

করদি সরকার আইেেঙৃ্খলা কিৃযপক্ষদক কাদজ লাগায়। ববএেবপর বচয়ারপারসে খাদলো জজয়াদক 

আোলি ২০০৮ সাদল বেেযলীয় িত্ত্বাবধায়ক সরকাদরর সময় হওয়া একটি েুেীবির মামলায় ৮ বফি“য়াবর 

েজেি কদর কারাগাদর পাোয়। সাম্প্রবিক বেরগুদলাদি সরকাদরর োদয়র করা আরও েুিজদের বববে 

মামলার কারদণ খাদলো জজয়া এ মামলায় পাওয়া জাবমে কাদজ লাগাদি পাদরেবে। 

সাংসে বেব যাচদের প্রাক্কাদল পুবলে ববএেবপর প্রায় চার লাখ ৩৫ হাজার কমীদক বফৌজোবর মামলায় 

জোয়। এদের মদধয অদেকদকই কারাগাদর ভরা হয়। মােবাবধকার পর্ যদবক্ষদকরা মদে কদরে, এর মদধয 

অদেক মামলাই বেল রাজনেবিক উদেেযপ্রদণাবেি। 

ববএেবপর মহাসবচব বমজযা ফখুল ইসলাম আলমগীদরর ববুদদ্ধ সরকাদরর ববগি বেরগুদলাদি  োদয়র 

করা ৮৬টি বফৌজোবর মামলার বকাদোটিরই এ বের সরুাহা হয়বে।বিবে জাবমেপ্রাপ্ত হদয় মুি আদেে। 

বমজযা ফখুদলর ববুদদ্ধ অবভদর্াগগুদলার মদধয বেল পুবলদের ওপর হামলা, বাস বপাোদো এবাং ববামা 

বেদক্ষপ। ববদরাধী েদলর আরও বেিাকমীর ববুদদ্ধও এমে মামলা হয়। জামায়াদি ইসলাবমর বেিা-কমীরা 

আইেেঙৃ্খলা বাবহেীর হয়রাবের কারদণ মি প্রকাে এবাং সমাদবে করার সাাংববধাবেক অবধকার প্রদয়াদগর 

সুদর্াগ পােবে। সরকার রাজনেবিক েল বহদসদব জামায়াদির বেবন্ধে বাবিল কদর এবাং এর ফদল িারা 

বেব যাচদে েদলর োম বযবহার কদর প্রাথী বেদি পাদরবে। এরপরও এ েদলর বেিাকমীদের মি প্রকাে এবাং 

সমাদবে করার বমৌবলক ও সাাংববধাবেক অবধকার লবঙ্ঘি হওয়া অবযাহি থাদক। সরকার ও ক্ষমিাসীে 

আওয়ামী লীদগর সমাদলাচোকারী বহদসদব ববদববচি গণমাধযম প্রবিষ্ঠােগুদলা সরকাদরর বরাষােদল পদর। 

িাদের ববজ্ঞাপে কবমদয় বেওয়া হয়। এসব গণমাধযম প্রবিষ্ঠাে সরকাদরর বরাষ বথদক বরহাই বপদি বকেু 

স্বআদরাবপি বেদষধাজ্ঞাও অেুেীলে কদর।  আওয়ামী লীদগর সদঙ্গ রু্ি (বর্মে, োত্র সাংগেে োত্রলীগ) 

সাংগেেগুদলার ববুদদ্ধ বেেজদুে সবহাংসিা চালাদো ও ভয়ভীবি প্রেে যদের অবভদর্াগ ওদে র্ার জেয 

িাদের ববচাদরর সম্মুখীে হদি হয়বে। ববদরাধী েদলর সদঙ্গ রু্ি বযজিরা বেল ওই সবহাংসিার অেযিম 

বেকার।  

বকেু বক্ষদত্র ববদরাধী েলগুদলার সভা-সমাদবে অেুষ্ঠাে ও সম্প্রচার মাধযদম িাদের রাজনেবিক অেুষ্ঠাদের 

প্রচাদর বাধার সৃটি কদরদে সরকার। জামায়াি িাদের েলীয় বেবন্ধে বাবিল কদর ২০১২  সাদল বেওয়া 

হাইদকাদিযর রায় বাবিদলর োববদি সুবপ্রম বকাদিযর আবপল ববভাদগ আবপল োদয়র কদরবেল। িা আবপল 

ববভাদগর ববদবচোধীে থাকার মদধযই ২৮ অদটাবর বেব যাচে কবমেে জামায়াদির বেবন্ধে বাবিল কদর 

র্াদি েলটি জািীয় বেব যাচদে অাংেগ্রহদণর বর্াগযিা হারায়। 

োরী ও সাংখযালঘুদের অাংেগ্রহণ: োরী ও সাংখযালঘুদের রাজনেবিক অাংেগ্রহদণ বকাদো আইেগি বাধা 

বেই। এ প্রজেয়ায় িারা অাংেগ্রহণ কদরদেে। জলুাই মাদস সাংববধাে সাংদোধে কদর সাংসদে োরীদের জেয 

৫০টি আসে আরও ২৫ বের সাংরবক্ষি রাখার বযবস্থা করা হয়। এই ৫০ োরী সাাংসে বেব যাবচি হে সরাসবর 

বভাদি বেব যাবচি ৩০০ সাাংসদের বভাদি। সাংসদে রাজনেবিক েলগুদলার প্রাপ্ত আসদের আেুপাবিক হাদর 

িাদের মদধয োরী আসে বণ্টে করা হয়। 

সসকশন ৪. েনুীধি এবাং সরকাদর স্বচ্ছিার অভাব 

বাাংলাদেদের আইদে েুেীবির কারদণ সরকাবর কম যকিযাদের বফৌজোবর সাজার ববধাে আদে। িদব সরকার 

কার্ যকরভাদব বসই আইে বাস্তবায়ে কদরবে। সরকাবর কম যকিযারা প্রায়ই োো ধরদের েুেীবিদি বলপ্ত 

হদয়দেে বর্জেয িাদের ববচাদরর মুদখামুবখ হদি হয়বে। 
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েুেীবি: েুেীবি বাাংলাদেদের একটি বে সমসযা বহদসদব রদয় বগদে। ট্র্যান্সপাদরজন্স ইন্টারেযােোল 

বাাংলাদেে এর (টিআইবব) ২০১৮ সাদলর এক জবরপ অেুর্ায়ী, জেগণদক বববভন্ন বসবাোেকারী ১৮টি 

সরকাবর েপ্তর ও খাদির মদধয আইেেঙৃ্খলা বাবহেী সবদচদয় েুেীবিগ্রস্ত। ৩০ আগি প্রকাবেি টিআইববর 

এ প্রবিদবেে অেুর্ায়ী, েুেীবিদি ইবমদগ্রেে ও পাসদপািয অবধেপ্তর ও বাাংলাদেে সেক পবরবহে কিৃযপক্ষ 

(ববআরটিএ) র্থােদম বেিীয় ও িৃিীয় স্থাদে আদে। এরপদর েুেীবিগ্রস্ত অেযদের মদধয আদে 

ববচারববভাগ, ভভ বম, বেক্ষা, স্বাস্থয, কৃবষ, ববেুযৎ, গযাস, স্থােীয় সরকার প্রবিষ্ঠােসমভহ, ববমা প্রবিষ্ঠাে এবাং কর 

ও শুল্ক সাংোন্ত েপ্তর। টিআইববর প্রবিদবেে অেুর্ায়ী, জবরদপর আওিায় থাকা ৬৬ েেবমক ৫ েিাাংে 

খাোই েুেীবির বেকার হদয়দে। 

গি ২০ আগি, সরকাদরর পভব যােুমবি ো বেদয় েুেীবি েমে কবমেে (েুেক) কিৃযক েুেীবির অবভদর্াদগ 

সরকাবর কম যকিযাদের বগ্রপ্তার বেবষদ্ধ কদর একটি আইে অেুদমােে কদর মবন্ত্রপবরষে। সুোসে ও স্বচ্ছিা 

বেদয় আদন্দালেকারীরা সরকাদরর এই পেদক্ষদপর বেন্দা কদর বদলে, েুেীবিগ্রস্ত সরকাবর কম যকিযাদের 

সুরক্ষা বেওয়া আর বসই সদঙ্গ েুেদকর ক্ষমিা খব য করাই এর লক্ষয। িদব আইেটি কার্ যকর হদি এখেও 

সাংসদের অেুদমােে ও রাষ্ট্রপবির আেুষ্ঠাবেক সম্মবির প্রদয়াজে। 

েুেদকর িথয অেুর্ায়ী, জােুয়াবর বথদক অদটাবর মাস পর্ যন্ত েুই হাজার ৪৭৬টি মামলার মদধয ১৮০টি 

মামলার সরুাহা হদয়দে। এর মদধয ১১০টি মামলায় অবভর্ুিদের সাজা হদয়দে আর ৭০টিদি খালাস 

বপদয়দেে। অদটাবর পর্ যন্ত েুেদকর কাদে েুই হাজার ৮০০ মামলা বেল।   

েুেক ২০১৭ সাদল োগবরকদের কাে বথদক েুেীবির িথয জােদি একটি হিলাইে চালু কদর। চালু করার 

প্রথম সাি বেদেই েুেক ৭৫ হাজার অবভদর্াগ পায়। ২০১৮ সাদলর বম মাস পর্ যন্ত হিলাইদে আসা 

অবভদর্াদগর সাংখযা বেল পাাঁচ লাখ মি। বববেরভাগ অবভদর্াদগই সরকাদরর ভভ বম অবফস, হাসপািাল, বরল 

ও সেক েপ্তর, সু্কল এবাং পবরদষবার োো খাদির কম যকিযা-কম যচারীদের েুেীবির কথা বলা হয়।   

েুেক ২০১৬ সাদলর জােুয়াবর বথদক এবপ্রল মাস পর্ যন্ত ৭৫৯ জে সরকাবর কম যচারীর ববুদদ্ধ েিাবধক 

মামলা োদয়র কদর। সরকাদরর রু্গ্ম সবচব পর্ যাদয়র কম যকিযারাও অবভরু্িদের মদধয বেদলে। জােুয়াবর 

বথদক এবপ্রল  পর্ যন্ত ৮৩ জে সরকাবর কম যচারীর ববুদদ্ধঅবভদর্াগপত্র োদয়র কদর েুেক। কবমেে ২০১৭ 

সাদল ২৮৮ জে এবাং ২০১৬ সাদল ৩৯৯ জে সরকাবর কম যচারীর ববুদদ্ধ অপরাদধর অবভদর্াদগ 

অবভদর্াগপত্র োদয়র কদর বদল বেবেক ইদত্তফাদকর এক প্রবিদবেে বথদক জাো র্ায়।   

এ বেদরর বকৌেলগি পবরকল্পোর অাংে বহদসদব েুেক বববভন্ন সরকাবর েপ্তদরর েুেীবি পর্ যদবক্ষণ ও 

অেুসন্ধাদের জেয ২৫টি টিম গেে কদর। েুেীবির ববুদদ্ধ বর্ে কার্ যকর পেদক্ষপ বেওয়া র্ায় বসজেয 

েুেক একটি বগাদয়ন্দা ইউবেিও গেে কদরদে।  

বকেু বকেু বক্ষদত্র সরকার েেুকদক রাজনেবিক অস্ত্র বহদসদব বযবহার কদরদে বদল অবভদর্াগ উদেদে। এর 

মদধয একটি অবভদর্াগ হদচ্ছ, সরকাদরর সমাদলাচোর জেয বযবসায়ী, সাংবােপদত্রর মাবলক, ববদরাধী 

রাজনেবিক কমী এবাং সুেীল সমাদজর অদেদকর ববুদ্ধ েুেকদক বেদয় িেন্ত করাদো বা িেন্ত শুুর 

হুমবক বেওয়া হয়।    েুেীবির অবভদর্াগ িেদন্তর বক্ষদত্র ‘ববদে  ববদে’ রাজেীবি-সাংবিি বযজিদের ধরার 

েীবি বেওয়ায় সুবপ্রম বকািয ২০১৭ সাদল েুেকদক বিরস্কার কদরে। 

সরকার পুবলদের বযাপক েেুীবির ববুদদ্ধ বযবস্থা বেদি কবমউবেটি পুবলবোং কম যসভবচর সম্প্রসারণ অবযাহি 

বরদখদে এবাং োো প্রবেক্ষদণর বযবস্থা কদরদে।   



25 
 

আবথ যক ববববৃি: বেব যাচে কবমেদে সাংসে বেব যাচদের প্রাথীদের সম্পদের বববরণ জমা বেওয়ার আইবে 

বাধযবাধকিা আদে। িদব আইদে সরকাবর কম যকিযাদের আয় ও সম্পদের বববরণ বেওয়ার বকাদো 

বাধযবাধকিা বেই।  

সসকশন ৫: মানবাধিকার লঙ্ঘদনর অধভদযাদগর ধবষদয় আন্তজযাধিক ও সবসরকাধর িেদন্তর  

সেদত্র সরকাদরর মদনাভাব 

সরকাবর বকেু বববধবেদষদধর মদধযই কদয়কটি বেেীয় ও আন্তজযাবিক মােবাবধকার সাংগেে এখাদে কাজ 

কদর। িারা মােবাবধকার লঙ্ঘদের বববভন্ন ঘিোর ববষদয় অেুসন্ধাে কদর এবাং িার ফল প্রকাে কদর। 

সরকাবর কম যকিযারা এদক্ষদত্র িাদের খুব কমই সহায়িা কদরে বা িাদের প্রকাবেি মিামদির ববষদয় 

ইবিবাচক প্রবিজেয়া বেখাে।  

মােবাবধকার সাংগেেগুদলা প্রায়ই সরকাদরর কো সমাদলাচো করদলও িারা এক ধরদের স্বআদরাবপি 

বববধবেদষধও বমদে চদলদে। পর্ যদবক্ষদকরা মন্তবয কদরদেে, জবঙ্গদগাষ্ঠীর হুমবক এবাং েদমই বববে কদর 

অেে অবস্থাদে র্াওয়া প্রধাে রাজনেবিক েদলর কারদণ বেদের সুেীল সমাজ এখে অদেক কমদজার। 

এমেবক সরকাবর েদলর সদঙ্গ ঘবেষ্ঠ সুেীল সমাদজর প্রবিবেবধরাও প্রকাদেয সরকাবর েীবির সমাদলাচোর 

জেয আইেেঙৃ্খলা বাবহেীর কাে বথদক বগ্রপ্তাদরর হুমবক পাওয়ার কথা জাবেদয়দেে।  

সরকার মােবাবধকার সাংগেে অবধকাদরর িহববল এবাং কার্ যেদমর ওপর বেদষধাজ্ঞা এখদো বজায় 

বরদখদে। েুেক অবধকাদরর ববুদদ্ধ একটি মামলা ২০১৬ সাদল প্রিযাহার করদলও অবধকাদরর কমীরা 

সরকাবর কম যকিযা এবাং আইে েঙৃ্খলাবাবহেীর হয়রাবে অবযাহি রদয়দে বদল অবভদর্াগ কদরদেে। এর 

মদধয রদয়দে িাদের বববভন্ন কার্ যেদম বাধাববি সৃটির অবভদর্াগ। গি  ৬ জেু বস্পোল িাদের (এসবব) 

কম যকিযারা অবধকাদরর অবফদস ঢুদক প্রবিষ্ঠােটির কম যকাদের ববষদয় োো িথয চাে। প্রবিষ্ঠাদের বববভন্ন 

কমীর  বমাবাইল েম্বরও চাে িারা। এরপর ২৫ জেু এসববর সেসযরা আবার অবধকাদরর অবফদস বগদয় 

সাংগেেটির সভাপবির ববষদয় িথয চাে। পবরবাদরর সেসয এবাং অবধকাদরর কমীরা আইেেঙৃ্খলা বাবহেী 

কিৃযক োো ধরদের হয়রাবের অবভদর্াগ কদরে। িাদের োবব, িাাঁদের বমাবাইল বফাে কল, ইদমইল এবাং 

গবিবববধর ওপর বেরন্তর েজরোবর করা হয়।  

সরকাবর বেয়ম অেুর্ায়ী ধমীয় সাংগেেসহ সব ধরদের এেজজওদক সমাজ কলযাণ মন্ত্রণালদয় বেববন্ধি 

হদি হয়। ধমীয় ববষয়, মােবাবধকার, আবেবাসী জেদগাষ্ঠী, সমকামী,িৃিীয় বলঙ্গ ইিযাবে জেদগাষ্ঠী, 

বরাবহঙ্গা েরণাথী, শ্রবমক অবধকারসহ সাংদবেেেীল োো ববষয় বা জেদগাষ্ঠীদক বেদয় কাজ করা বেেীয় ও 

আন্তজযাবিক এেজজওগুদলাদক সরকাদরর প্রিযক্ষ ও পদরাক্ষ উভয় ধরদের বাধার মুদখ পেদি হদয়দে। 

বকেু সাংগেদের োবব, বগাদয়ন্দা সাংস্থাগুদলা িাদের ওপর েজরোবর কদরদে। সরকার মাদঝমদধয প্রকদল্পর 

বেবন্ধে কাজ ববলবম্বি কদর, কার্ যেম বদন্ধর বচটে বেদয় বা বভসা প্রিযাখাে কদর আন্তজযাবিক 

এেজজওগুদলার কাদজ বাধার সৃটি কদরদে। সুেীল সমাদজর বকাদো বকাদো প্রবিবেবধ বদলদেে, জািীয় 

রাজস্ব ববািয িাদের বযাপাদর বারবার বেরীক্ষা কদরদে। অথচ বববেরভাগ সাধারণ োগবরক বেরীক্ষার 

বাইদরই বথদক র্ায় বলা চদল। 

২০১৭ সাদলর আগদির বরাবহঙ্গা ঢদলর পবরদপ্রবক্ষদি বহু এেজজও বাাংলাদেদে এদস কাজ শুু কদর। এ 

বের এেজজও বুযদরা বরাবহঙ্গাদের ত্রাণ কার্ যেদম বেদয়াজজি ৪১টি এেজজওর কাদজর ওপর বববধবেদষধ 

আদরাপ কদর। এেজজগুদলাদক িাদের চলমাে প্রকদল্পর কাজ বেষ করদি বেওয়া হয়বদি, িদব েিুে কদর 

আর বকাদো প্রকদল্পর কাজ শুু করদি বেওয়া হয়বে। সরকার এসব এেজজওর োম প্রকাে কদরবে। বকে 

িাদের কম যকাদের ওপর বববধবেদষধ জাবর হদলা িা-ও জাোয়বে।  
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“ববদেবেক অেুোে (বস্বচ্ছাদসবা কার্ যেম) বরগুদলেে আইদে”র মাধযদম সরকার এেজজওগুদলার 

ববদেবেক অেুোে বেয়ন্ত্রণ কদর। এই আইদে 

বেদের সাংববধাে, বেদের প্রবিষ্ঠার ইবিহাস এবাং সাাংববধাবেক প্রবিষ্ঠােগুদলার (অথ যাৎ সরকাবর প্রবিষ্ঠাে ও 

বেিা) ববষদয় ‘অবমােোকর’ মন্তবয করদল এেজজওগুদলার জেয োজস্তর ববধাে রাখা হদয়দে।  

জাবিসাংঘ বা অেযােয আন্তজযাবিক প্রবিষ্ঠাে: সরকার জাবিসাংদঘর গুম সাংোন্ত ওয়াবকযাং গরুদপর 

বাাংলাদেে সফদর আসার অেুদরাদধর ববষদয় বকাদো জবাব বেয়বে।   

সরকাবর মােবাবধকার প্রবিষ্ঠােসমভহ: বাাংলাদেদের জািীয় মােবাবধকার সাংস্থার (এেএইচআরবস) পষ যে 

সাি সেদসযর। এর মদধয পাাঁচজেই সাম্মাবেক সেসয। পর্ যদবক্ষদকরা মদে কদরে এেএইচআরবসর 

সরকাবর কম যকিযার সাংখযা অপর্ যাপ্ত এবাং িাদের জেয বরােও কম। এ ববষয়গুদলা কবমেদের স্বাধীে ও 

কার্ যকরভাদব কাজ করার বক্ষদত্র বাধা। এেএইচআরবসর মভল কাজ হদলা, মােবাবধকার সম্পদকয 

মােুষদক জাোদো এবাং প্রধাে মােবাবধকার ইসুযগুদলাদি সরকারদক পরামে য বেওয়া।     

সসকশন ৬: ববষময, সামাক্তজক ধনেহ ও মানবপাচার   

নারী 

ধষ যণ ও পাবরবাবরক সবহাংসিা: বাাংলাদেদের আইদে বকাদো পুুদষর োরা োরী ধষ যণ ও স্বামী/স্ত্রীদক 

োরীবরক বের্ যািে করা অপরাধ। িদব ১৩ বেদরর বববে বয়সী োরীর বক্ষদত্র বববাবহক ধষ যণ এই আইদে 

ববচার্ য েয়। বাাংলাদেদে ধষ যদণর োজস্ত র্াবজ্জীবে কারােে বা মৃিুযেে।  

বববভন্ন বর্ৌে সবহাংসিার খবর পাওয়া বগদে র্ার প্রবিকার হয়বে।  পুবলে ২০১৮ সাদলর ১৭ আগি বগুোর 

বেরপুর উপদজলার আওয়ামী লীগ বেিা বমাহাম্মে আল বহলালদক ধষ যদণর অবভদর্াদগ বগ্রপ্তাদরর 

 চার ঘণ্টা পরই বেদে বেয়। বহলাদলর ববুদদ্ধ ২০১৭ সাদল এক ১৮ বয়সী  বমদয়দক িার বাবেদি বগদয় 

ধষ যদণর অবভদর্াগ বেল। বমদয়টির চীৎকাদর স্থােীয় মােুষ এবগদয় এদস বহলালদক ধদর পুবলদের হাদি িুদল 

বেদয়বেল। এ ঘিোর পর ভুিদভাগী বমদয়টির পবরবার থাোয় মামলা করদি বগদল থাোর ভারপ্রাপ্ত  

কম যকিযা (ওবস) খাে বমাহাম্মে ইরফাে মামলা বেদি অস্বীকৃবি জাোে। অবভরু্ি বহলাল মামলা ো করার 

জেয ভুিদভাগী বমদয়টির মাদক ১৮ হাজার িাকা বেওয়ার প্রস্তাব বেে।  পদর অবেয ভুিদভাগীর পবরবার 

বগুোর োরী ও বেশু বের্ যািে েমে ট্র্াইবুযোল ২ -এ মামলা কদরে (২০১৭)। জলুাই মাদস বগুোর ওই 

আোলি বহলাদলর  ববুদদ্ধ বগ্রপ্তাবর পদরায়াো জাবর কদরে। পুবলে বহলালদক বগ্রপ্তার কদর বহফাজদি 

বেদলও পদর ‘কাবরগরী কারণ’ বেবখদয় িাদক বেদে বেওয়া হয়। 

বাাংলাদেদের মােবাবধকার সাংগেেগুদলার বেওয়া িথয অেুসাদর, আইবে সহায়িার অভাব, সামাজজক 

কলঙ্ক, েিুে কদর হয়রাবের আেঙ্কা এবাং সাক্ষযপ্রমাদণর আইবে বাধযবাধকিা ইিযাবের কারদণ ধষ যদণর 

বেকারদের অদেদকই ঘিোটি প্রকাে কদরবে।   

হাইদকািয এবপ্রল মাদস ধষ যদণর মামলা পবরচালোর বক্ষদত্র আইেেঙৃ্খলা বাবহেী ও সাংবিি অেযদের জেয 

১৬ েফা একটি বেদেযেো বেে। ধষ যদণর ঘিো েবথবদ্ধ করায় েীঘ যসভত্রিার ববষদয় ২০১৫ সাদলর এক বরি 

আদবেদের পবরদপ্রবক্ষদি হাইদকািয এই বেদেযেো বেে।  

এই বেদেযেো অেুর্ায়ী, থাোর ভারপ্রাপ্ত কম যকিযা (ওবস) বর্দকাদো স্থাদে ঘিা ধষ যণ বা বর্ৌে বেপীেদণর 

ঘিোর ববষয় েবথভুি করদি বাধয। ঘিো সাংঘিদের ৪৮ ঘণ্টার মদধয প্রদয়াজেীয় রাসায়বেক/বিএেএ 

বিি করদি হদব। হাইদকাদিযর  বেদেযেো অেুর্ায়ী প্রবিটি থাোয় অবেযই একজে োরী পুবলে কম যকিযা 



27 
 

রাখদি হদব। োবয়ত্বরি কম যকিযা (বিউটি অবফসার) ধষ যণ বা বর্ৌে বেপীেদণর ঘিো বরকিয করার সময় 

ওই োরী কম যকিযা  উপবস্থি থাকদবে। ভুিদভাগীর মুখ বথদক ঘিো বরকিয করার সময় একজে 

আইেজীবী, একজে সমাজকমী, বকাদো সুরক্ষা কমী বা ভুিদভাগী র্থার্থ মদে কদরে এমে বকউ 

থাকদবে।  ভুিদভাগী প্রবিবন্ধী হদল প্রদয়াজদে সরকার িার ববববৃি বরকিয করদি সহায়িার বযবস্থা 

করদব। িেন্তকারী কম যকিযা একজে োরী পুবলে কম যকিযা বক সদঙ্গ বেদয় সময়মদিা ভুিদভাগীর 

বমবিদকল পরীক্ষার বযবস্থা করদবে।  

অেযােয ক্ষবিকর প্রথা: বকেু এেজজও বর্ৌিুদকর কারদণ োরীর প্রবি সবহাংসিার ঘিোর কথা জাবেদয়দে। 

এইচআরএসএদসর বেওয়া িথয অেুর্ায়ী, জােুয়াবর বথদক বসদেম্বর মাস পর্ যন্ত বর্ৌিুদকর কারদণ ৩৫ 

জে োরী হিযার বেকার হদয়দেে। একই কারদণ আরও ৪১ োরী মারধদর আহি হে। 

৬ মাচয বরমা ববগম োদমর এক োরী উজজরপুর স্বাস্থয কমদেদক্স মারা র্াে। বিবে বর্ৌিুদকর কারদণ স্বামীর 

হাদি বের্ যাবিি হদয় হাসপািাদল ভবিয হদয়বেদলে। মৃি বরমার ভাই আবরফ বদলে, কম বর্ৌিুক বেওয়ার 

কারদণ বেে বেদরর বববাবহক জীবদে িাাঁর ববাে প্রায়ই স্বামী বেপে হাওলাোর ও েশুর -োশুবের হাদি 

বের্ যািদের বেকার হদিে। বরমা ববগদমর বাবা আদক্কল আলী িাাঁর বমদয়দক হিযার অবভদর্াদগ বমদয়র 

জামাই বেপে হাওলাোর ও িার বাবা-মাদক আসাবম কদর উজজরপুর থাোয় মামলা কদরে। 

১৬ বসদেম্বর জািীয় সাংসে ১৯৮০ সাদলর বর্ৌিুক বেবষদ্ধকরণ আইদের অপবযবহার বেকাদি আইেটি 

সাংদোধে কদর এবাং আরও বকেু ববষয় রু্ি কদর ’বর্ৌিুক বেদরাধ আইে ২০১৮’ অেুদমােে কদর।  এদি 

বর্ৌিুক বেদরাধ আইদের আওিায় বমথযা মামলা করার জেয পাাঁচ বেদরর কারােে ও ৫০ হাজার িাকা 

জবরমাো অথবা উভয় েদের ববধাে রাখা হদয়দে। এই আইদে বর্ৌিুক োববকারী বযজির এক বথদক পাাঁচ 

বেদরর কারােে বা ৫০ হাজার িাকা জবরমাো বা উভয় েদের ববধাে রাখা হদয়দে। 

বাাংলাদেদের সুবপ্রম বকাদিযর আবপল ববভাগ শুধু ধমীয় বকাদো ববষয় বেষ্পবত্তদি ফদিায়াদক (ধমীয় ববধাে) 

ববধ কদর আদেে বেদয়দেে। িদব কাউদক বকাদো োজস্ত বেওয়াদক ববধ করদি এটি কাদজ লাগাদো র্াদব 

ো বা এটি প্রচবলি রাষ্ট্রীয় আইদের ওপর প্রাধােয পাদব ো। ইসলাবম প্রথা অেুর্ায়ী, শুধু ইসলাবম আইদে 

অবভজ্ঞ ধম যদবত্তারাই ফদিায়া জাবর করদি পাদরে। িদব এমে ববধাে থাকা সদত্ত্বও গ্রামােদলর ধমীয় 

বেিারা বকেু বক্ষদত্র  ফদিায়া জাবর কদরদেে। এসব ফদিায়ার মাধযদম অেুবমি বেবিক ববচুযবির জেয 

ববচারববহভভ যিোজস্ত বেওয়া হদয়দে। অদেক সময়ই এর বেকার হদয়দেে োরীরা। 

োরীদের ববুদদ্ধ সাংঘবদ্ধ হামলা/বের্ যািদের ঘিো ঘদিদে, অদেক বক্ষদত্র র্ার বেিৃত্ব বেদয়দেে ফদিায়া 

কার্ যকরকারী ধমীয় বেিারা। হামলা/বের্ যািদের ঘিোর মদধয বেল বোররা মারা, বপিাদো বা অেয ধরদের 

োরীবরক বের্ যািে। 

েুষৃ্কবিকারীরা বকেু বযজির মুদখ অযাবসি েুদে বমদরদে, সাধারণি োরীরাই এর বেকার। অযাবসদির বেকার 

হওয়া বযজিদের েরীদরর সাংবিি অাংে ঝলদস ববকৃি হদয় র্ায়। আবার কখদোবা িারা অন্ধ হদয় র্াে। 

সাধারণি বপ্রম/ববদয়র প্রস্তাব বেদয় োরীর কাদে প্রিযাখযাি হদয় বা ভভ বম সাংোন্ত ববদরাদধর বজদর 

েুষৃ্কিকারীরা অযাবসি েুাঁ দে মাদর।  এইচআরএসএস-এর িথয অেুর্ায়ী, জােুয়াবর বথদক বসদেম্বর মাস 

পর্ যন্ত োরীদের ওপর অযাবসি বেদক্ষদপর ১৩টি ঘিো ঘদিদে। অযাবসদির সহজলভযিা কমাদি ও োরীর 

ওপর অযাবসি বেদক্ষদপর প্রবণিা হ্রাস করদি আইে আদে। িদব আইেটি সম্পদকয সদচিেিার অভাব 

এবাং কম প্রদয়াগ হওয়ায় এর কার্ যকাবরিা সীবমি। শুধু সাংবিি প্রবিষ্ঠাদের সদঙ্গ বেববন্ধি বেিাদের কাদে 

অযাবসি ববজের ববধাে কদরদে বাবণজয মন্ত্রণালয়। 
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বাবলয়ািাবঙ্গ উপদজলায় ৪ বফবরুয়াবর সুজে চন্দ্র পাল ও অজুযে চন্দ্র পাল োদম েইু বযজি আরও েইু 

েুষৃ্কিকারীর সহায়িায় েববববাবহিা ঝণ যা রােীর ওপর অযাবসি বোদে। এ সময় ঝে যা িার স্বামীর সদঙ্গ 

বমািরসাইদকদল কদর র্াজচ্ছদলে। পাল পবরবার ঝে যার স্বামী বেলীপ কুমাদরর সদঙ্গ িাদের পবরবাদরর এক 

বমদয়র ববদয়র প্রস্তাব বেদয়বেল। েীবলপ এ প্রস্তাব প্রিযাখযাে কদরবেদলে। ঝে যা রােীর বাবা বাবলয়ািাবঙ্গ 

থাোয় সদন্দহভাজে অপরাধীদের ববুদদ্ধ মামলা কদরে। বেদরর  বেষ পর্ যন্ত অপরাধীদের ববুদদ্ধ 

অবভদর্াগপত্র বেওয়া হয়বে।   

বর্ৌে বেপীেে: ২০০৯ সাদলই হাইদকািয বর্ৌে হয়রাবে বেবষদ্ধ কদর একটি বেদেযেো বেয়। িদব বাাংলাদেে 

মবহলা আইেজীবী সবমবির (ববএেিবব্লউএলএ) ২০১৬ সাদলর এক েবথদি বলা হয়, বর্ৌে বেপীেদের 

সমসযা রদয়ই বগদে। আর হাইদকাদিযর বেদেযেোর বযাপাদর েজরোবর ও বাস্তবায়ে কমই হয়। এ সমসযার 

কারদণ অদেক বমদয় বা োরী সু্কদল বা কম যস্থদল বর্দি পাদরে ো।  

 জেসাংখযা বেয়ন্ত্রদণ বলপ্রদয়াগ: বজারপভব যক গভযপাি বা বন্ধযাকরদণর বকাদো অবভদর্াগ বেই।  

 ববষময: বাাংলাদেদের সাংববধাে অেুর্ায়ী আইদের েৃটিদি সকল োগবরক সমাে এবাং আইদের সমাে 

সুরক্ষা লাদভর অবধকারী। ‘রাষ্ট্রীয় ও জেজীবদের প্রবিটি বক্ষদত্র’ োরীদের পুুদষর সমাে অবধকাদররও 

স্বীকৃবি বেদয়দে সাংববধাে।  মােবাবধকার বেদয় কাজ করা এেজজওগুদলার ভাষয, সরকার সবসময় 

সাংববধাদের সাংবিি ধারা বা বলবঙ্গক সমিা ববষয়ক আইেগুদলা কার্ যকরভাদব প্রদয়াগ কদরবে।  োরীরা 

পবরবার, সম্পবত্ত  ও উত্তরাবধকার আইদে পুুদষর সমাে অবধকার বভাগ কদর ো। মুসবলম পাবরবাবরক 

আইে অেুর্ায়ী, পবরবাদরর বমদয়রা বেদলদের অদধ যক সম্পবত্ত পায়। বহন্দ ুউত্তরাবধকার আইে 

অেুর্ায়ী,মিৃ স্বামীর সম্পবত্তর ওপর বহন্দ ুববধবা োরীর অবধকার সীবমি- শুধু িার জীববিকাল পর্ যন্ত। 

ববধবা োরীর মিুৃযর পর সম্পবত্ত আবার স্বামীর পুুষ বাংেধরদের কাদে চদল র্ায়।   

ধশশু 

জন্ম   বেবন্ধে: মা ও বাবা বাাংলাদেবে োগবরক হদল িাদের সন্তাে বাাংলাদেবে হদবে। বাবা-মা’র পবরচয় 

অজ্ঞাি হদলও বাাংলাদেদে জন্ম গ্রহণকারী বযজি োগবরক হদবে। এোো র্ার বপিা বা বপিামহ বিযমাে 

বাাংলাদেদের অন্তভুযি ভভখদে জন্ম গ্রহণ কদরবেদলে বিবেও এদেদের োগবরক হদবে।   বকউ 

উত্তরাবধকার সভদত্র োগবরক হদল িাাঁর বপিা বা বপিামহদক ১৯৭১ সাদল বা িার পদর বিযমাে বাাংলাদেে 

ভভখদের স্থায়ী বাবসন্দা হদি হদব। বাাংলাদেদে জািীয় পবরচয়পত্র ও পাসদপািয বপদি জন্ম বেবন্ধে থাকদি 

হয়।  

বেক্ষা: বাাংলাদেদের আইে অেুর্ায়ী পেম বশ্রবণ পর্ যন্ত বেক্ষা অনবিবেক ও বাধযিামভলক। বমদয় 

বেক্ষাথীদের েেম বশ্রবণ পর্ যন্ত সু্কদল পাোদোর জেয সরকার বাবা-মাদক আবথ যক সহায়িা বেয়। সু্কদল 

পােগ্রহণ ববো ববিদে হদলও বেক্ষদকর  ববিে, বইপত্র ও সু্কদলর বপাোদকর জেয বর্ অথ য বযয় করদি হয় 

িা এখদো অদেক পবরবাদরর জেয বববে। বেক্ষার সদুর্াগ বাোদি সরকার প্রবি বের ববে কদয়ক বকাটি 

পােযবই ববোমভদলয ববিরণ কদর। প্রাথবমক ববেযালদয় বেদল–বমদয়র সাংখযায় সমিা আদে। িদব প্রাথবমক 

বেষ করার পর মাধযবমদক বমদয়দের বচদয় বেদলদের হার বববে। বালয ববদয় বা বজার কদর ববদয় বেওয়ািা 

মাধযবমদক বমদয়দের কম হাদরর একটি কারণ।   

বেশু বের্ যািে: বেশুদের ওপর বর্ৌে বেপীেে, োরীবরক ও অপমােজেক োজস্ত, সন্তাে বফদল র্াওয়া, 

অপহরণ, পাচার ইিযাবে োো ধরদের অবেয়ম-বের্ যািে এখদো বে এবাং বযাপক পবরসদর ঘিা সমসযা। 

বাবে, সমাজ, সু্কল, আবাবসক প্রবিষ্ঠাে এবাং কম যদক্ষদত্র- ইিযাকার সব জায়গায় বেশুরা বেপীেদণর ঝুাঁ বকর 
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মদধয থাদক। ২০১৬ সাদল ইউবেদসদফর সহদর্াবগিায় সরকার ববোমভদলযর ‘বেশু বহল্পলাইে -- ১০৯৮’ চালু 

কদর। সবহাংসিা, বের্ যািে ও বোষদণর বেকার হওয়া বেশুদের সহায়িার জেয এটি চালু করা হয়।  

৪ আগি সুবপ্রম বকাদিযর প্রধাে ববচারপবি বসয়ে মাহমুে বহাদসে বেদের ৬৯টি বেশু আোলদি সাদে ২১ 

হাজাদরর বববে মামলা ঝুদল থাকার কথা উদেখ কদর আোলিগুদলার ৭৫ জে ববচারদকর বযাপাদর হিাো 

প্রকাে কদরে। এর মদধয ৬১৪টি মামলা ঝুদল আদে পাাঁচ বেদরর বববে সময় ধদর।  বেশু আইে ২০১৩-এ 

বেদে বেশুবান্ধব আোলি প্রবিষ্ঠার আহ্বাে জাোদো হদয়দে।  

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় একটি েজরোবর সাংস্থা প্রবিষ্ঠাসহ বকেু অগ্রগবি হদলও বেশু পাচাদরর ঘিো ও এবাং 

পাচাদরর হাি বথদক ববাঁদচ র্াওয়া বেশুদের র্থার্থ র্ত্ম ও সুরক্ষার ববষয়টি এখদো একটি সমসযা।  

বকেু বকেু বক্ষদত্র- প্রধােি অপ্রাবিষ্ঠাবেক খাদি- বেশু শ্রম এবাং কম যদক্ষদত্র বেশুদের ওপর বের্ যািে 

এখদো রদয় বগদে। বেশু গহৃকমীরা িাদের অপ্রাবিষ্ঠাবেক কম যদক্ষদত্র সব ধরদের বের্ যািদের ঝুাঁ বকর মদধয 

থাদক।   

বালযবববাহ ও বজারপভব যক ববদয়: আইে অেুসাদর োরীর ববদয়র ববধ বয়স ১৮ বের ও পুুদষর ২১ বের। 

২০১৭ সাদল জািীয় সাংসদে বালযবববাহ বেদরাধ আইে পাস হয়, বর্খাদে ‘ববদেষ বক্ষদত্র’ বর্দকাদো বয়দস 

োরী ও পুুদষর ববদয়র ববধাে রাখা হদয়দে। সরকার এই আইদের বক্ষদত্র বেশু অবধকার সাংগেে, 

মােবাবধকার সাংগেে ও উন্নয়ে সহদর্াগীদের উদেগ ও সুপাবরেগুদলা উদপক্ষা কদরদে। ২০১৭ সাদল 

ববএেিবব্লউএলএ-এর এক বরি আদবেদের পবরদপ্রবক্ষদি হাইদকািয বালযবববাহ বেদরাধ আইদে 

অপ্রাপ্তবয়স্কদের ববদয়র বর্ ববধাে রাখা হদয়দে, িা বকে ববআইবে বঘাষণা করা হদব ো িা সরকাদরর কাদে 

জােদি বচদয় ুল জাবর কদরে। ববএেিবব্লউএলএর আদবেদে বলা হয়, মুসবলম পাবরবাবরক আইদে 

ববদয়দক একটি ‘চুজি’ বহদসদব বণ যো করা হদয়দে এবাং অপ্রাপ্তবয়স্ক বকউ বকাদো চুজির একটি পক্ষ হদি 

পাদর ো। 

জেু মাদস অভয়েগর উপদজলা প্রোসে বেযা রায় োদম ১৫ বের বয়সী এক বকদোরীর বালযবববাহ বন্ধ 

কদর। বগাপে সভদত্র খবর বপদয় প্রোসদের কম যকিযা ও পুবলে ববদয়র মভল আদয়াজদের অল্প বকেু সময় 

আদগ হাজজর হে। বর ঘিোস্থল বথদক পাবলদয়বেল। িাাঁর বাবাদক বগ্রপ্তার করা হয়। পদর বিবে জাবমদে 

মুজি পাে। বকদোরী বেযা রায়দক পদর িার মা-বাবার কাদে বফবরদয় বেওয়া হয়। 

সরকাবর িথয অেুসাদর, বেদে ২০১১ সাদল ৫২ েিাাংে োরী বালযবববাদহর বেকার হদয়বেল। ইউবেদসদফর 

২০১৮ সাদলর প্রবিদবেে অেুসাদর এই হার বেল ৫৯ েিাাংে। োরী ও বেশু ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র সবচব 

অবেয ইউবেদসদফর অেুসন্ধাদের সদঙ্গ বভন্নমি বপাষণ কদর প্রথম আদলা পজত্রকার কাদে োবব কদরে, এ 

বের বেদে বালযবববাদহর হার উদেখদর্াগয পবরমাদণ কদমদে। ইউবেদসদফর প্রবিদবেদে বলা হদয়দে, 

বববশ্বকভাদব বালযবববাদহর হার কদমদে ১৫ েিাাংে। েবক্ষণ এবেয়ায় এই কমার হার ৩০ েিাাংে। 

বালযবববাহ ও বজারপভব যক বববাহ কমাদোর প্রদচিার অাংে বহদসদব সরকার বাধযিামভলক প্রাথবমক পর্ যাদয়র 

পরও বলখাপো চাবলদয় বর্দি বমদয় বেক্ষাথীদের জেয ববৃত্তর বযবস্থা কদরদে। ১৮ বের হওয়ার পর বমদয়র 

ববদয় বেওয়ার গুুত্ব সম্পদকয ববাঝাদি সরকার ও ববসরকাবর সাংগেেগুদলা (এেজজও) অবভভাবকদের 

জেয কম যোলাসহ বববভন্ন কম যসভবচর আদয়াজে কদরদে । 

বেশুদের বর্ৌে বেপীেে: বেশুদক বর্ৌে বেপীেদের োজস্ত সব যবেন্ম  ১০ বেদরর কারােন্ড, সদব যাচ্চ 

র্াবজ্জীবে কারােন্ড । বেশু পদে যাগ্রাবফ এবাং এ ধরদের উপকরণ ববজে বা ববিরণ বেবষদ্ধ। 

বাস্তুচভ যি বেশু: বসকেে ২.ঘ দ্রিবয 
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ইন্টারেযােোল চাইল্ড অযাবিাকেেস: বেেটি ১৯৮০ সাদলর ‘বহগ কেদভেেে অে েয বসবভল 

অযাসদপটস অব ইন্টারেযােোল চাইল্ড অযাবিাকেে’-এর স্বাক্ষরকারী পক্ষ েয়। ‘ইন্টারেযােোল 

পযাদরন্টাল চাইল্ড অযাবিাকেে’-এর ওপর পররাষ্ট্র েপ্তদরর বাবষ যক প্রবিদবেে বেখুে: 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child- 

Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html 

ইহধুে ধবদেষ  

বেেটিদি বকাদো ইহুবে সম্প্রোয় বেই। িদব রাজেীবিক ও ধমীয় বেিারা প্রায়েই বেদজদের এলাকায় 

সমথ যে আোদয় ইহুবে ববদেষী বিবয বেদয় থাদকে। 

মানবপাচার 

পররাষ্ট্র েপ্তদরর মােবপাচার ববষয়ক প্রবিদবেে বেখুে: www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ 

প্রধিবন্ধী 

আইদে প্রবিবন্ধীদের জেয সমাোবধকার ও ববষময বথদক রক্ষার ববধাে রাখা হদয়দে। বকন্তু সরকার 

কার্ যকরভাদব এসব ববধাে প্রদয়াগ কদরবে।  

বর্মে, আইদে বভৌি অবকাোদমাগুদলাদি প্রবিবন্ধীদের প্রদবদের সুবযবস্থা রাখার কথা থাকদলও সরকার 

কার্ যকরভাদব এ ববধাে বাস্তবায়ে কদরবে। আইেটি বাস্তবায়দে স্থােীয় কবমটি গেদের কথা বলা হদয়দে, 

বকন্তু বববেরভাগ কবমটিই এখদো সজেয় হয়বে। অদেক বক্ষদত্রই বেখা বগদে স্থােীয় কিৃযপক্ষ এই আইদের 

অধীদে িাদের োবয়ত্ব কী িা জাদে ো। ২০১৬ সাদল কদয়কটি ববসরকাবর সাংগেদের (এেজজও) প্রস্তুি 

করা এক প্রবিদবেদে প্রবিবন্ধীদের জেয বববভন্ন বক্ষদত্র অবদহলার বচত্র উদে আদস। এ বক্ষত্রগুদলা হদলা: 

বভৌি অবকাোদমাদি অবভগমযিা, েযায়ববচাদরর সুদর্াগ, োরী প্রবিবন্ধীদের অবধকার, বোষণ, সবহাংসিা ও 

বেপীেে বথদক সরুক্ষা, বেক্ষা, স্বাস্থযদসবা ও মর্ যাোপভণ য কম যদক্ষত্র পাওয়ার অবধকার, কম যসাংস্থাদের 

অবধকার এবাং রাজনেবিক অবধকার ও প্রবিবেবধত্ব।  

বেক্ষাপ্রবিষ্ঠাদে ভবিয ও চাকবরদি প্রদবদের সুদর্াদগর বহদসব রাখার জেয আইেটিদি প্রবিবন্ধী বযজিদের 

বেবন্ধদের মাধযদম পবরচয়পত্র সাংগ্রহ করদি বলা হদয়দে। এই বেবন্ধদের মাধযদম িারা বভািার িাবলকায় 

অন্তভুযজি, বভািোে ও বেব যাচদে অাংেগ্রহদণর সদুর্াগ পাদবে । এদি বলা হদয়দে, বকাদো বযজি, সাংগেে, 

কিৃযপক্ষ বা সাংস্থা প্রবিবন্ধী বযজিদের সদঙ্গ ববষময করদব ো। প্রবিবন্ধকিার কারদণ বেক্ষাপ্রবিষ্ঠাে, 

কম যস্থল বকাংবা উত্তরাবধকাদরর বক্ষদত্র ববষময করদল বোষী বযজি অথ যেন্ড অথবা বিে বের পর্ যন্ত 

কারােদন্ড েজন্ডি হদবে। িদব এই আইদের র্থার্থ প্রদয়াগ বেখা র্ায়বে।  

আইেটির লক্ষয পভরণ করদি এই আইদে ২৭ সেদসযর একটি জািীয় সমিয় কবমটি গেদের কথা বলা 

হদয়দে বর্টি সাংবিি কার্ যেদমর বক্ষদত্র সব সরকাবর ও ববসরকাবর প্রবিষ্ঠাদের সদঙ্গ সমিয় করদব। 

আইেটির বাস্তবায়ে ধীর হওয়ায় এই আইদে ববণ যি প্রবিবন্ধী অবধকার ও সুরক্ষা কবমটি গেে ও কার্ যকর 

হওয়া ববলবম্বি হদয়দে। 

এেজজও অযাকেে এদগইেি বিজযাবববলটির িথযােুসাদর, ৯০ েিাাংে প্রবিবন্ধী বেশু সরকাবর বেক্ষার 

সুদর্াগ পায়বে। সরকার অন্তভুযজিমভলক বেক্ষা কার্ যেদমর জেয বেক্ষকদের প্রবেক্ষণ বেদয়দে এবাং বজলা 

পর্ যাদয় প্রবিবন্ধী ববদেষজ্ঞ বেদয়াগ বেদয়দে। প্রবিবন্ধী বেক্ষাথীদের জেয ববৃত্তর বযবস্থাও কদরদে সরকার।  
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এই আইদে অেয সবার মদিা প্রবিবন্ধী বযজিদের জেযও িথযপ্রাবপ্তর অবধকার বেজশ্চি করা হদয়দে। িদব 

অদেক সময়ই এই অবধকার অেুেীলে করা বেভযর কদর পাবরবাবরক ও এলাকার পবরবস্থবির ওপর।  

আইেটিদি প্রবিবন্ধী বযজিদের সরকার প্রেত্ত আইবে বসবার বক্ষদত্র অগ্রাবধকার বগাষ্ঠী বহদসদব বচবহ্নি 

করা হদয়দে। সরকাবর প্রবিষ্ঠােগুদলার মদধয প্রবিবন্ধীদের অবধকার রক্ষার োবয়ত্ব সমাজকলযাণ মন্ত্রণালয়, 

সমাজদসবা অবধেপ্তর এবাং েযােোল ফাউদন্ডেে ফর েয বিদভলপদমন্ট অব েয বিজযাবলি-এর। 

প্রবিবন্ধীদের ওপর সবহাংসিা ও বেপীেদের জেয অবভরু্ি বযজিদের ববুদদ্ধ িেন্ত করদি োপ্তবরক 

পেদক্ষপ বেদয়দে সরকার। এক প্রবিবন্ধী বকদোরীদক ধষ যদণর অবভদর্াদগ  ১৫ বফবরুয়াবর পুবলে আমজাে 

আলী োদম এক বযজিদক বগ্রপ্তার কদর। আমজাে বকাে কৃবষজ পণয বেওয়ার বলাভ বেবখদয় ওই 

বকদোরীদক বখালা মাদে বেদয় র্ায়। বমদয়টির বচৎকাদর িার ববাে ঘিোস্থদল েুদি বগদল আমজাে পাবলদয় 

র্ায়। এরপর এলাকাবাসী জািীয় বহল্প বিদস্ক বিবলদফাে কদরে। ভুিদভাগী বকদোরীর পবরবার 

আমজাদের ববুদদ্ধ োরী ও বেশু বের্ যািে েমে আইদে মামলা কদর। 

এক মাস বয়সী বেশু আবকিা খািুেদক খুদের ঘিোয় গি ২১ জােুয়াবর পুবলে িার বাবা, োো-োবে ও 

ফুপুদক বগ্রপ্তার কদর। আবকিা অপবরণি অবস্থায় জন্ম গ্রহণ কদর এবাং িার গুুির প্রবিবন্ধকিা বেল। 

ঈশ্বরেীর সহকারী পুবলে সপুার বমাহাম্মে জহুুল হদকর বেওয়া িথযমদি, আবকিার পবরবার প্রবিবন্ধী 

বেশুটির ববাঝা বহদে আগ্রহী বেল ো। স্বজদেরা েবজািকটিদক িার মাদয়র কাে বথদক সবরদয় একটি 

আলমাবরদি লুবকদয় রাদখ। পদর পুবলে ওই আলমাবর বথদক আবকিার মৃিদেহ উদ্ধার কদর। িার মা বেবে 

খািুে পুবলেদক বদলদেে, বেদল সন্তাে জন্ম বেদি ো পারায় এবাং বেশুটি প্রবিবন্ধী হওয়ায় শ্বশুরবাবের 

বলাকজে িাাঁদক বের্ যািে কদরদে। আবকিার বাবা, োো-োবে ও ফুপুর ববুদদ্ধ োদয়র মামলাটি এখে 

ববচাদরর অদপক্ষায়।  

মােবসক প্রবিবন্ধী বযজিদের বচবকৎসার জেয সরকাবর বযবস্থা অপর্ যাপ্ত। বেশুদের সম্ভাবয স্নায়ববক 

প্রবিবন্ধকিা বচবহ্নি করদি স্বাস্থয মন্ত্রণালয় প্রবিটি সরকাবর বমবিদকল কদলদজ বেশু ববকাে বকন্দ্র 

খুদলদে। প্রবিবন্ধী বযজিদের বচবকৎসাগি ও ববৃত্তমভলক পুেব যাসদের পাোপাবে কম যসাংস্থাে সৃটির জেয বকেু 

ববসরকাবর উদেযাগও রদয়দে। জািীয় ও আন্তজযাবিক বববভন্ন এেজজও প্রবিবন্ধী বযজিদের বসবা বেদয়দে ও 

িাদের পদক্ষ প্রচারণা চাবলদয়দে। সরকার বেদের ৬৪ বজলাদি ১০৩টি প্রবিবন্ধী িথয ও বসবা বকন্দ্র প্রবিষ্ঠা 

কদরদে, বর্খাদে স্থােীয় কিৃযপক্ষ ববোমভদলয পুেব যাসে বসবা ও সহায়ক র্ন্ত্র সরবরাহ কদর। সরকার 

অটিজম বেদয় গদবষণা ও এ সমসযার ববষদয় সদচিেিা সৃটিদিও উদেযাগ বেদয়দে। প্রবিবন্ধী ভািাসহ 

সমাজকলযাণমভলক ভািা প্রোে করদি সরকার একটি ইদলকট্র্বেক ববিরণ বযবস্থা চালু কদরদে। 

সরকাদরর বেজিয়িার কারদণ প্রবিবন্ধী বযজিদের বেব যাচদে অাংেগ্রহণসহ োগবরক জীবদে অাংেগ্রহণ 

সীবমি রদয় বগদে। 

জািীয়/ব যগি/জাধিদগাষ্ঠীগি সাংখযালঘ ু 

বাইদরর সবহাংস চরমপন্থায় উেরবুদ্ধ হদয় ধমীয় সাংখযালঘুদের ওপর বে বকাদো হামলার ঘদিবে। িদব 

অথ যনেবিক ও রাজনেবিক কারদণ বহন্দ ুও ববৌদ্ধ ধম যাবলম্বীদের সম্পবত্ত ও উপাসোলদয় হামলার খবর 

পাওয়া বগদে। এক বফসবকু বপাদি ইসলাম অবমােোর গুজব রিার বজদর ২০১৭ সাদলর েদভম্বদর 

রাংপুদর ৩০টির মদিা বহন্দ ুবাবেদি ভাাংচুর ও অবিসাংদর্াদগর ঘিোয় মুসলমাে গ্রামবাসীর ববুদদ্ধ পুবলে 

মামলা কদরবে।  

বববভন্ন এেজজওর িথযমদি, জািীয় পবরচয়, বণ য ও জাবিদগাষ্ঠীগিভাদব সাংখযালঘু মােুদষর ববুদদ্ধ 

ববষদমযর ঘিো ঘদিদে। উোহরণস্বরূপ বলা র্ায় েবলি (বেন্ম বদণ যর বহন্দ ুধম যাবলম্বী) সম্প্রোদয়র বকেু 
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মােুদষর জেয জবমর মাবলক হওয়া এবাং র্থার্থ আবাসে সুববধা, বেক্ষা ও কম যসাংস্থাদের সদুর্াগ পাওয়ার 

সুদর্াগ বেল খুবই সীবমি। 

আধেবাসী জনদগাষ্ঠী 

বেেজদুে সরকাবর চাকবর ও উচ্চির বেক্ষায় পাব যিয চট্টগ্রাম এলাকার আবেবাসী বগাষ্ঠীগুদলার জেয 

সরকার বকািার বযবস্থা রাখদলও ওই অেদলর আবেবাসীরা বযাপক ববষময ও বেপীেদের বেকার হদয়দেে। 

১৯৯৭ সাদলর পাব যিয চট্টগ্রাম োবন্ত চুজিদি স্থােীয় োসদের ববধাে রাখা হদলও এই পবরবস্থবি এখদো 

অবযাহি। ওই োবন্তচুজি এখদো পুদরাপুবর বাস্তবাবয়ি হয়বে। পাব যিয চট্টগ্রাদমর আবেবাসীরা িাদের জবমর 

ওপর প্রভাব বফদল এমে বসদ্ধান্ত গ্রহদণর বক্ষদত্র কার্ যকরভাদব অাংেগ্রহণ করদি পাদর ো। ভভ বম কবমেে 

আইদের আওিায় ভভ বম সাংোন্ত ববদরাধ বেষ্পবত্তর প্রজেয়া বেদয় মিানেকযই এর কারণ। 

পাব যিয চট্টগ্রাম এলাকার বাইদর বেদের অেয এলাকার আবেবাসী বগাষ্ঠীগুদলা বাোবল মুসলমােদের কাদে 

জবম বখায়াদো অবযাহি থাকার কথা জাবেদয়দে। আবেবাসী বগাষ্ঠীগুদলার পদক্ষ কাজ করা সাংগেেগুদলার 

িথযমদি, বাম যা (বময়ােমার) বথদক আসা বরাবহঙ্গারা েদমই জবম েখল কদর র্াদচ্ছ। সরকার 

বমৌলভীবাজার ও মধুপুদরর বোেদল প্রথাগিভাদব আবেবাসী বগাষ্ঠীগুদলার মাবলকাোধীে জবমদি বববভন্ন 

বেম যাণ প্রকল্প অবযাহি বরদখদে। বিইবল িার সাংবােপদত্র ৯ আগি প্রকাবেি এক প্রবিদবেে অেুর্ায়ী, 

প্রভাবোলী বযজিদের অবযাহি জবম েখদলর বচিার মুদখ জােুয়াবর মাদস বান্দরবাদের সাইবঙ্গয়া 

মারমাপাোর সব যদেষ েয়টি পবরবার গ্রামোো হদয়দে। এই গ্রাদম একসময় ৪২টি মারমা পবরবাদরর বাস 

বেল। বকন্ত ওইসব পবরবাদরর বববের ভাগই ‘ভভ বম েখলকারীদের’ হুমবক-ধামবকর কারদণ গ্রাম োেদি বাধয 

হদয়দে। ওই গ্রাদমর বহিমযাদের িথযমদি, িাদের বফদল আসা জবম ও জদুমর ফসল এখে ‘বসলভাে উই 

বরদসািযস অযান্ড স্পা বলবমদিি’ এর বচয়ারমযাে জবসম উজেে মেরিুর বেয়ন্ত্রদণ। ওই আবেবাসী বেিা এখে 

পাদের একটি গ্রাদম এক আত্মীদয়র বাবেদি আশ্রয় বেদয়দেে। 

বকন্দ্রীয় সরকার ভভ বম বযবহাদরর কিৃযত্ব বেদজর কাদেই বরদখদে। ভভ বম কবমেে- র্াদের কাজ হদলা 

িেন্তসাদপদক্ষ অনবধভাদব েখল করা জবম প্রকৃি মাবলদকর কাদে বফরি বেওয়া- এ বের জবম সাংোন্ত 

বকাদো ববদরাদধরই মীমাাংসা কদরবে। 

পথৃক রাজনেবিক বগাষ্ঠীর অধীদে সাংগটেি থাকা চাকমা ও মারমা আবেবাসী বগাষ্ঠী বববভন্ন সমদয় 

আন্তঃদগাষ্ঠী সাংঘাদি বলপ্ত হদয়দে র্াদি ববে কদয়কজদের প্রাণহাবে ঘদিদে। সাংবােমাধযদমর িথযমদি, 

জােুয়াবর বথদক আগদির মদধয আবেবাসী বগাষ্ঠীগুদলার সাংঘাদি উভয়পদক্ষর অন্তি ৩৪ জে বেহি 

হদয়দে।  ১৮ আগি খাগোেবে বজলায় েুটি হামলায় ইউোইদিি বপপলস’ বিদমাদেটিক বফারাদমর 

(ইউবপবিএফ) বিে বেিাসহ সািজে বেহি ও েয়জে আহি হয়। ওইসব হামলায় আদিয়াস্ত্র বযবহার 

করা হদয়বেল। ২৮ বম রাোমাটি বজলার বাঘাইেবে উপদজলায় একটি বাবেদি ববেক করার সময় 

বন্দকুধারীর গুবলদি ইউবপবিএদফর বিে সেসয বেহি হে। ৩ বম রাোমাটির োবেয়ারচর উপদজলা 

পবরষদের বচয়ারমযাে ও পাব যিয চট্টগ্রাম জেসাংহবি সবমবির (বপবসদজএসএস- এমএে লারমা) বেিা 

েজিমাে চাকমা কাদজ র্াওয়ার পদথ গুবলববদ্ধ হদয় বেহি হে। বপবসদজএসএস এ ঘিোর জেয 

ইউবপবিএফদক োয়ী কদর। িদব ইউবপবিএফ এই অবভদর্াগ অস্বীকার কদর। বেবেযি এলাকায় আবধপিয 

ববস্তাদরর প্রবিেজন্দ্বিাদক বকন্দ্র কদরই মভলি ইউবপবিএফ ও বপবসদজএসএদসর মদধয এবাং সাংগেে েুটির 

অভযন্তদর সাংঘািগুদলার ঘিো ঘদিদে। 

সাংবােমাধযদমর িথযমদি, এই েুটি সাংগেদের অদেক বেিা চা াঁোবাজজর সদঙ্গ জবেি। প্রাণহাবে ও 

সবহাংসিার ঘিোগুদলা এখদো অবেষ্পন্ন।  
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আবেবাসী োরী ও বেশুদের ওপর প্রবিদবেী বাোবল অথবা বেরাপত্তা বাবহেীর সেসযদের োরা বর্ৌে 

বেপীেদের অবভদর্াগও পাওয়া বগদে। কাদপাং ফাউদন্ডেদের িথযমদি, জােুয়াবর বথদক জলুাই পর্ যন্ত 

অন্তি ৩২ জে উপজাবি োরী ও বেশু বর্ৌে বেপীেদের বেকার হদয়দে। িাদের মদধয ১১ জেদক ধষ যণ 

এবাং চারজেদক ধষ যদণর পর হিযা করা হদয়দে। সাংবােমাধযদমর িথযমদি, বান্দরবাদে বিযার গািয 

বাাংলাদেদের (ববজজবব) েুই সেসয জত্রপুরা উপজাবির েইু বকদোরীদক অদথ যর বববেমদয় বর্ৌেিার প্রস্তাব 

কদরবেদলে। বমদয়েুটি ওই প্রস্তাব প্রিযাখযাে করদল ববজজববর ওই েইু সেসয গি ২২ আগি িাদের ধষ যণ 

কদরে। োইখযাংেবেদি ববজজববর বযািাবলয়ে কমান্ডার েুই সেদসযর ববুদদ্ধ ওো অবভদর্াগ গুজব বদল 

অস্বীকার করদলও িা ‘খবিদয় বেখার’ প্রবিশ্রুবি বেে।  

১২ ও ১৭ বের বয়সী ওই েইু বকদোরীদক বর্ হাসপািাদল ভবিয করা হদয়বেল, বসখাদে বযাপক পুবলে 

বমািাদয়ে করা হয় এবাং সাংবােমাধযম ও এেজজও কমীদের বমদয়েুটির সদঙ্গ বেখা করদি বেওয়া হয়বে।  

২২ জােুয়াবর রাোমাটির ওরােবে গ্রাদম অবভর্াদের সময় বেরাপত্তা বাবহেীর সেদসযর ববুদদ্ধ ১৮ বের 

বয়সী এক মারমা িুণীদক ধষ যণ ও িাাঁর ১৩ বের বয়সী ববােদক বর্ৌে বেপীেদের অবভদর্াগ ওদে। 

কম যকিযারা প্রকাদেয ওই অবভদর্াগ অস্বীকার করদলও ধষ যদণর অবভদর্াদগর সম্মুখীে এক সেসযদক 

বযািাবলয়ে সের েপ্তদর প্রোসবেকভাদব রু্ি কদরে। োগবরক সমাদজর চাদপ পুবলে সাধারণ িায়বর 

(জজবি) বেদলও সাাংবাবেক ও এেজজওকমীদের ভুিদভাগীর সদঙ্গ কথা বলদি বেয়বে। 

সযৌন আচরদ র িরন এবাং বলধিক পধরচদয়র ধভধিদি সধহাংসিা, ববষময ও অনযানয ধনপীড়ন 

সমবলঙ্গ বর্ৌেিা বাাংলাদেদের েন্ডবববধ অেুর্ায়ী ববআইবে। সরকার সজেয়ভাদব আইেটি প্রদয়াগ কদর ো। 

এলজজববটিআই সাংগেেগুদলার মদি, সরকার সামাজজক চাদপর কারদণ আইেটি ধদর বরদখদে। 

এলজজববটিআই সাংগেেগুদলার মদি, পুবলে এলজজববটিআই মােুদষর পাোপাবে বর্ৌোচরণ বর্মেই বহাক, 

বমদয়বল বববেিয রদয়দে বদল ববদববচি পুুষদের হয়রাবে করদি এবাং এলজজববটিআই সাংগেেগুদলার 

বেবন্ধে বেয়বন্ত্রি রাখদি আইেটি কাদজ লাগায়। পুবলদের েন্ডবববধর সদন্দহজেক আচরদণর ধারা বযবহার 

কদরও হয়রাবে করা হয় বদল বকেু সাংগেে অবভদর্াগ কদরদে। িৃিীয় বলদঙ্গর মােুদষরা অদেক বেে ধদরই 

প্রাবন্তক জেদগাষ্ঠী হদলও সমাদজর অাংে বদল স্বীকৃি। িদব িারা এখদো বযাপক ভীবি ও হয়রাবের বেকার 

হদচ্ছ এবাং অরবক্ষি জেদগাষ্ঠীর ওপর উগ্রপন্থীদের সবহাংস হামলার পবরদপ্রবক্ষদি আইেেঙৃ্খলা রক্ষাকারী 

বাবহেীর সদঙ্গ বর্াগাদর্াদগর মদধয রদয়দে। 

এলজজববটিআই বগাষ্ঠীর সেসযদের বিবলদফাে, খুদে বািযা ও সামাজজক বর্াগাদর্াগমাধযদম হুমবক বেওয়া 

হদয়দে। িাদের বকেু সেসয পুবলদের হাদিও হয়রাবের বেকার হদয়দে।  

আবাসে, কম যসাংস্থাে, জািীয়িা আইে এবাং স্বাস্থযদসবার মদিা সরকাবর বসবার সদুর্াগ পাওয়ার বক্ষদত্র 

এলজজববটিআই বযজিদের সদঙ্গ ববষময করা বেদের আইদে বেবষদ্ধ করা হয়বে। এলজজববটিআই 

সাংগেেগুদলা কম যসাংস্থাে ও বপোগি বক্ষত্র, আবাসে ও সরকাবর বসবা পাওয়ার বক্ষদত্র সরকাবর ববষদমযর 

অবভদর্াগ কদরদে। 

এলজজববটিআই বযজিদের সদঙ্গ ইচ্ছার ববুদদ্ধ, জবরেজস্তমভলক ‘বচবকৎসা’ বা মােবসক বচবকৎসার মদিা 

আচরণ বা সাজার বকাদো অবভদর্াগ পাওয়া র্ায়বে।  

সুবেবেযিভাদব োরী সমকামীদের (বলসববয়াে) সহদর্াবগিা বেওয়া সাংগেে এখদো বেই বলদলই চদল। 

ববদেষ ধরদের বর্ৌে আচরদণর বযাপাদর সামাজজক কলদঙ্কর মদোভাব খুবই প্রবল এবাং িা এ ববষদয় 

বখালাদমলা আদলাচোর পদথ একিা বাধা।  



34 
 

বেদরর বেদষ এদসও ২০১৬ সাদল বেহি হওয়া মােবাবধকার কমী জলুহাজ মান্নাদের খুদের ঘিো 

অবেষ্পন্ন রদয় বগদে। 

এইচআইধভ এবাং এইিস ধবষয়ক সামাক্তজক কলঙ্ক 

এইচআইবভ ও এইিস এবাং উচ্চ ঝুাঁ বকপভণ য জেদগাষ্ঠীর ববুদদ্ধ সামাজজক কলঙ্ক স্বাস্থয পবরদসবাগুদলার 

সুদর্াগ পাওয়ার পদথ বাধা হদি পাদর, ববদেষ কদর ট্র্ান্সদজন্ডার সম্প্রোয় এবাং সমকামী পুুষদের জেয। 

অনযানয সামাক্তজক সধহাংসিা বা ববষময 

েলদবাঁদধ বপটিদয়/হামলা কদর হিযাকাদন্ডর   ঘিো ঘদিদে। স্থােীয় মােবাবধকার সাংস্থাগুদলা স্বীকার কদরদে  

বর্ প্রকাবেি ঘিোর সাংখযা সম্ভবি প্রকৃি ঘিোর একটি ভিাাংে মাত্র।  অনবধ ফদিায়া এবাং গ্রাময 

সাবলবসও ঘদিদে। একটি বববেি স্থােীয় এেজজওর মদি, ধমীয় আদলদমর বেদল বরাং স্থােীয় বেিারাই এসব 

ববচাদরর রায় বেদয়দেে। অবধকার এর বহসাদব জােুয়াবর বথদক অদটাবর মাদসর মদধয ৪৫ জেদক এভাদব 

হিযা করা হদয়দে, প্রধােি গণবপিুবেদি িাদের  হিযা করা হদয়দে। 

সসকশন ৭: শ্রধমদকর অধিকার 

ক। সাংগঠন করার স্বািীনিা এবাং কাদলধিভ বাদগ যধনাংদয়র (ইউধনয়ন করা) অধিকার 

ববেযমাে আইে শ্রবমক ইউবেয়দে বর্াগোে এবাং সরকাদরর অেুদমােে সাদপদক্ষ ইউবেয়ে গেদের 

অবধকার বেয়। িদব  শ্রম অবধকার সাংগেেগুবলর ভাষয হদচ্ছ ইউবেয়ে বেবন্ধদের প্রজেয়া এখদো জটিল। 

আইে অেুর্ায়ী একটি প্রবিষ্ঠাদের েুযেিম ২০ েিাাংে কমী সেসয হদি রাজজ থাকদল শ্রম ও কম যসাংস্থাে 

মন্ত্রণালয় বকাদো ইউবেয়ে বেবন্ধদের অেুদমােে বেদি পাদর। বকাদো ইউবেয়দের সেসয ২০ েিাাংদের 

বেদচ োমদল মন্ত্রণালয় িার বেবন্ধে বাবিদলর জেয আোলদির োরস্থ হদি পাদর। আইে সাধারণি ‘ওয়াল 

িু ওয়াল’ (সম্পভণ য কারখাো) বাদগ যবোং োখার অেুদমােে বেয়। 

শ্রম আইদের সাংজ্ঞায় বযবস্থাপো, িত্ত্বাবধােমভলক ও প্রোসবেক কমীদের শ্রবমক ধরা হয় ো। 

অবিবেব যাপণ কমী, বেরাপত্তা রক্ষী, এবাং বেদয়াগকিযাদের বগাপেীয় সহায়িাকারীরা ইউবেয়দে বর্াগোদের 

অবধকার রাদখে ো।  বসবভল সাবভযস এবাং বেরাপত্তাবাবহেীর কমীদেরও ইউবেয়ে গেে বেবষদ্ধ। শ্রম 

অবধেপ্তর শ্রম আোলদির অেুদমােেেদম অেযােয কারদণও ইউবেয়েগুবলদক বাবিল করদি পাদর। িদব 

আইদে ইউবেয়ে বাবিল বা বেবন্ধে প্রিযাখাদের বক্ষদত্র আবপল করার অবধকার রদয়দে। রপ্তাবে 

প্রজেয়াজািকরণ অেল (ইবপদজি) বট্র্ি ইউবেয়দের অেুমবি বেয় ো র্া জািীয় শ্রম আইদের একটি 

উদেখদর্াগয বযবিেম। 

সম্ভাবয ইউবেয়েগুদলা এখদো িাদের বেবন্ধদের আদবেে প্রিযাখযাদের কথা জাোদচ্ছ র্াদি এমে সব 

কারণ বেখাদো হদচ্ছ র্া আইদের িাবলকায় বেই। শ্রম ও কম যসাংস্থাে মন্ত্রণালয় ২০১৭ সাদল জাোয়, বেদে 

িখে ৭,৭৫১ টি বট্র্ি ইউবেয়ে বেল। এর মদধয প্রায় ৩০ লাখ শ্রবমক বেল। আর  বিবর বপাোক খাদি 

ইউবেয়ে বেল ৫৯৬টি। এর মদধয বেল বিবর বপাোক খাদি ২০১৩ সাল বথদক গটেি ৫৬১ টি েিুে 

ইউবেয়ে। মন্ত্রণালয় আরও জাবেদয়বেল, বচাংবে চাষ খাদি ১৬ টি এবাং চামো ও িযাোবর খাদি ১৩ টি 

ইউবেয়ে বেল। সবলিাবরটি বসন্টাদরর বিবয অেুর্ায়ী, বিবর বপাোক খাদির একটি উদেখদর্াগয সাংখযক 

ইউবেয়ে এ বের বেজিয়থাদক। কারখাো বন্ধ থাকা বা মাবলকপদক্ষর  কবথি আইেববহভভ যি কার্ যকলাপই 

বেল এর কারণ। অদপক্ষাকৃি বে বপাোক কারখাোগুদলাদি ইউবেয়ে বেবন্ধে েদমই বববে কদর কটেে 

হদয় উদেদে। ২০১৪ সাদল বট্র্ি ইউবেয়ে গেদের আদবেে বযাপকভাদব বজৃদ্ধ পাওয়ার পর বথদক প্রবি 
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বেরই এর হার কদমদে। এ বের ইউবেয়ে প্রবিষ্ঠার আদবেে আবার কদম র্ায়, িদব শ্রম অবধেপ্তর কিৃযক 

আদবেে অেুদমােদের হার ববদেদে। 

বেদের আইে আইেসঙ্গিভাদব ধম যঘি পবরচালো করার অবধকার বেয়। বকন্তু এর অদেক সীমাবদ্ধিা 

রদয়দে। উোহরণস্বরূপ, সরকার বকাদো ধম যঘি ‘জেমােুদষর জেয গুুির েুদভযাগ’ সৃটি করদি পাদর 

মদে করদল িা বেবষদ্ধ করদি পাদর। বকাংবা ৩০ বেদের বববে স্থায়ী ধম যঘদির অবসাে ঘিাদি পাদর। এোো 

আইদে বাবণজজযক উৎপােদের প্রথম বিে বেদরর জেয ধম যঘি বেবষদ্ধ। কারখাোয় র্বে ববদেবে বববেদয়াগ 

থাদক বা বকাদো ববদেবে বববেদয়াগকারী এর মাবলক হয় িাহদলও ধম যঘি করা র্াদব ো।  শ্রবমক ও ইউবেয়ে 

কমীরা এখদো ২০১৬ সাদল ঢাকার বেল্প উপেহর আশুবলয়ার বযাপক ধম যঘদির োোরকম বজর বিদে 

র্াদচ্ছ। ওই ধম যঘদির সময় অন্তি ১৬০০ কমীদক চাকুবরচুযি করা হয়। এোোও ২৫  জদের মদিা শ্রবমক 

বেিা ও কমীদক বজদল বর্দি হয়। বিদসম্বদরর বেষ োগাে কারখাোগুদলা কার্ যেম আবার শুু কদর। 

িদব শ্রবমক বেিা ও কমীরা পুবলদের হয়রাবে, ভীবি প্রেে যে এবাং সাধারণভাদব ইউবেয়েববদরাধী আচরণ 

অবযাহি থাকার কথা জাবেদয়দেে। চলমাে ভীবি প্রেে যদের বকৌেদলর মদধয রদয়দে ইউবেয়দের কার্ যালয় 

ও সভায় পুবলদের ঘে ঘে পবরেে যে, পুবলদের শ্রবমক ইউবেয়ে সভার বভবিও বরকিয  করা ও েবব বিালা 

এবাং বট্র্ি ইউবেয়ে সমথ যে করার সদঙ্গ রু্ি এেজজওগুদলার ওপর পুবলদের েজরোবর। আশুবলয়ায় 

শ্রবমক অবস্থরিার ঘিোয় বববেরভাগ কমীদক চাকবরদি পুেব যহাল করা হদলও শ্রবমক বেিাদের ববুদদ্ধ 

করা মামলাগুদলা বমটিদয় বফলদি আন্তজযাবিক চাপ সদত্ত্বও বসগুদলা এখেও বহাল রদয়দে। 

বেল্প উপেহর আশুবলয়ায় ২০১৬ সাদলর অবস্থরিার পবরদপ্রবক্ষদি সরকার বিবর বপাোক বেল্প খাদির 

শ্রবমকদের উদেগগুদলা বেদয় কাজ করদি একটি স্থায়ী জত্রপক্ষীয় উপদেিা পবরষে গেে কদর। ২০ 

সেদসযর এ পবরষদের সভাপবি ও সবচব হে র্থােদম শ্রম ও কম যসাংস্থাে মন্ত্রণালদয়র প্রবিমন্ত্রী এবাং 

উপসবচব। পবরষদে বাাংলাদেে বিবর বপাোক উৎপােে ও রপ্তাবেকারক সবমবি (ববজজএমইএ) ও 

বাাংলাদেে বেিওয়যার উৎপােে ও রপ্তাবেকারক সবমবির (ববদকএমইএ) েয়জে প্রবিবেবধ, সরকাদরর 

আরও েয়জে প্রবিবেবধ এবাং েয়জে শ্রবমক প্রবিবেবধ আদে। পবরষদের বেদর  অন্তি বিেবার ববেদক 

বসার কথা। িদব সভাপবি চাইদল প্রদয়াজেমি ববেক আহ্বাে করদি পারদবে। শ্রবমক বেিারা উদেগ 

প্রকাে কদর বদলদেে, পবরষদের শ্রবমক প্রবিবেবধরা বেব যাবচি েে, বরাং বের্ুি আর িাদের কদয়কজে হয় 

বিবর বপাোক বেদল্প সজেয় েে, খুবই বোি শ্রবমক বফিাদরেদের বেিা আর েয়দিা এ বেল্প মাবলকদের 

সদঙ্গ িাদের ঘবেষ্ঠ সম্পকয রদয়দে। সবলিাবরটি বসন্টাদরর ভাষযমদি, অদটাবর মাদস সরকার আশুবলয়ার 

২০১৬ সাদলর ঘিোবলীর বজর ধদর ১৫ জে শ্রবমক বেিাকমী ও রাজনেবিক বেিার ববুদদ্ধ মামলা 

কদর। অথচ এর আদগ সরকার আশ্বাস বেদয়বেল বর্ সব মামলা িুদল বেওয়া হদব। 

সরকাবরভাদব কাদলবটভ বাদগ যবোং এদজন্টস (বসববএ) বহদসদব স্বীকৃি ববধভাদব বেববন্ধি ইউবেয়েগুদলা 

বববভন্ন োববোওয়া বপে ও বর্ৌথভাদব বেদয়াগকিযাদের সদঙ্গ ের কষাকবষর অবধকার রাদখ। এ পর্ যন্ত খুব 

কম বক্ষদত্রই িা ঘিদলও েদম এর উোহরণ বােদে। বেদজদের ববধ অবধকার চচযার কারদণ ইউবেয়ে 

সেসযদের ববুদদ্ধ প্রবিদোধমভলক বযবস্থা বেওয়ার মদিা অেযাদয়র ববুদদ্ধ আইদে সাজার বযবস্থা রাখা 

হদয়দে।  শ্রবমক সাংগেেগুদলা জাবেদয়দে, কমীদের অভাব-অবভদর্াগ বেদয় বযবস্থাপো কিৃযপদক্ষর সদঙ্গ 

অোেুষ্ঠাবেকভাদব সমদঝািা করদি ইউবেয়দের সক্ষমিার কারদণ বকাংবা োজস্তমভলক বযবস্থার ভদয় বকাে 

বকাে বকাম্পাবের শ্রবমকরা িাদের েরকষাকবষর অবধকার চচযা কদরবে। 

ববেযমাে আইদে ইউবেয়েগুদলাদক িাদের কার্ যেদমর ওপর বেদয়াগকিযাদের হস্তদক্ষপ বথদক সরুক্ষা 

বেওয়ার ববধাে রদয়দে। িদব ববদেষ কদর বিবর বপাোক বেদল্পর বেদয়াগকিযারা প্রায়ই শ্রবমকদের এই 

অবধকাদর হস্তদক্ষপ কদরদেে। শ্রবমক সাংগেকগণ  ভয়ভীবি প্রেে যে, অেযায় আচরণ, চাকুবরচুযবি এবাং 

আইেোৃংখলা বাবহেী ও বগাদয়ন্দা সাংস্থার োরা িেদন্তর কথা জাবেদয়দেে।  শ্রবমক অবধকার ববষয়ক 
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এেজজওগুদলা অবভদর্াগ কদরদে, বেদয়াগকিযারা কাদলা িাবলকাভুি করায় বকেু চাকুবরচুযি ইউবেয়ে 

সেসয এ খাদি েিুে কাজ খুাঁদজ বপদি বযথ য হদয়দেে। মাবলকদের সাংগেে ববজজএমইএ বদলদে, 

বকেুসাংখযক কারখাো মাবলক সাংগটেি শ্রবমকদগাষ্ঠীর িরফ বথদক োরীবরক হুমবকসহ হয়রাবের বেকার 

হওয়ার অবভদর্াগ কদরদেে। িদব এ সব ঘিোর পবরসাংখযাে এবাং সুবেবেযি উোহরণ উদেখ করা হয়বে। 

শ্রম আইে অেুর্ায়ী, ৫০ জদের বববে কম যচারী আদে এমে প্রবিটি কারখাোয় একটি অাংেগ্রহণ কবমটি 

(পাটিযবসদপেে কবমটি বা বপবস) থাকদি হদব। ২০১৫ সাদল সরকার শ্রম আইে সাংদোধদের আহ্বাে 

জাবেদয় বাাংলাদেে শ্রম বববধমালা অেুদমােে কদর। ওই বববধমালায় বপবসর প্রবিবেবধ সেসয বেব যাচদের 

প্রজেয়ার একটি রূপদরখা রদয়দে। 

বাাংলাদেে এক্সদপািয প্রদসবসাং বজাে অথবরটির (ববপজা) অধীদে আদরকটি পথৃক আইবে কাোদমা 

ইবপদজি বা রপ্তাবে প্রজেয়াজািকরণ অেদল শ্রবমক অবধকাদরর ববষয়টির বযবস্থাপো কদর। এসব 

অেদল কমীর সাংখযা প্রায় ৪ লাখ ৫৮ হাজার।  ইবপদজি এর আইেটি শ্রবমকদের োরা বেব যাবচি ‘ওয়াকযার 

ওদয়লদফয়ার অযাদসাবসদয়েে’বক (িবব্লউিবব্লউএ) সীবমি বকেু সাাংগেবেক ও েরকষাকবষ সাংোন্ত 

অবধকার বেবেযি কদর বেয়। এসব অবধকাদরর মদধয রদয়দে বর্ৌথভাদব েরকষাকবষ করা এবাং ববদরাদধর 

সময় এর সেসযদের পদক্ষ প্রবিবেবধত্ব করার অবধকার। আইেটির আওিায় ইবপদজি এর অভযন্তদর 

ইউবেয়ে বেবষদ্ধ। ইবপদজি আইদের একটি পুরদো ববধাদে সব ধরদের ধম যঘি বেবষদ্ধ কদর  িা 

কারােেদর্াগয অপরাধ সাবযস্ত করা হদয়বেল। ওই ববধােটির বময়াে ২০১৩ সাদল বেষ হদলও আইেটি 

এখদো ধম যঘদির অবধকার কদোরভাদব বেয়ন্ত্রণ করদি সহায়িা করদে। বর্মে ববপজার বচয়ারপাস যে 

জেস্বাদথ যর জেয ক্ষবিকর মদে করদল বর্ বকাদো ধম যঘি বেবষদ্ধ করার অবধকার সাংরক্ষণ কদরে। আইদে 

ইবপদজি বলবার ট্র্াইবুযোল, আবপল ট্র্াইবুযোল এবাং মীমাাংসাকারীর ববধাে রাখা হদয়দে। বকন্তু এসব 

প্রবিষ্ঠাে এখদো গেে করা হয়বে। িার বেদল বরাং আিটি শ্রম আোলি ও একটি শ্রম আবপল আোলদি 

ইবপদজি এর মামলার শুোবে হয়। শ্রবমক উপদেিাদের বেদয় ববপজার বেজস্ব েজরোবর বযবস্থা রদয়দে 

র্ারা পবরেে যক বহদসদব কাজ কদর।  ইবপদজি-এর ওয়াকযার ওদয়লদফয়ার অযাদসাবসদয়েেগুদলা বাইদরর 

রাজনেবিক েল, ইউবেয়ে, বফিাদরেে বা এেজজওর সদঙ্গ বকােরকম সম্পকয রাখদি পাদর ো। 

ইবপদজিগুদলাদি অেুদমাবেি বকাে ধম যঘদির খবর পাওয়া র্ায়বে। 

সরকার ইউবেয়েগুদলার বেবন্ধদের ববষদয় একটি প্রবমি কম যপন্থা (এসওবপ) গ্রহণ কদরদে। 

ইবপদজিগুদলাদি সাংগেদের অবধকার ও শ্রবমকদের সুরক্ষার অবধকাদরর বক্ষদত্র বকেু সীমাবদ্ধিার কথা 

বাে বেদল জািীয় শ্রম আইে অেুর্ায়ী ইউবেয়েববদরাধী ববষময বেবষদ্ধ। ইউবেয়দের কার্ যকলাদপ বলপ্ত 

হওয়ার কারদণ বকাে শ্রবমকদক োিাই করা হদল শ্রম আোলি িাদক চাকবরদি পুেব যহাদলর আদেে বেদি 

পাদরে। িদব এ অবধকার প্রদয়াগ করার ঘিো ববরল।  

সরকার সবসময় কার্ যকর বকাংবা ধারাবাবহকভাদব প্রদয়াগদর্াগয আইে কাদজ লাগায়বে। উোহরণস্বরূপ 

বলা র্ায়, শ্রম আইদে শ্রম আোলদির মাধযদম ববাঝাপো, সমদঝািা ও ববদরাধ মীমাাংসার পদ্ধবি রাখা 

হদয়দে। এদি আরও বলা হদয়দে বর্, একটি কাদলবটভ-বাদগ যবোংদয়র কমীরা মীমাাংসায় বপৌৌঁোদি ো পারদল 

িাদের  ধম যঘি করার অবধকার থাকদব। খুব কম ধম যঘিই অবেয জটিল আইবে েিয বমদে হয়। ধম যঘি বা 

কম যববরবি প্রায়ই ঘদি স্বিঃসরফভ ি যভাদব ।  

আইে অমাদেযর সাজা ২০১৩ সাদল বাোদো হয়। আইে কার্ যকর করার বববধমালা জাবরর মাধযদম িা সম্ভব 

হয়। প্রথমবার আইে ভদঙ্গর সদব যাচ্চ জবরমাো হদচ্ছ বাাংলাদেবে ২৫,০০০ িাকা । বেিীয়বার একই 

অপরাধ করদল জবরমাোর অঙ্ক বেগুণ হদব। এ আইদে বিে বের পর্ যন্ত কারােদের  বযবস্থাও রদয়দে। 

আইে ভঙ্গ করার কারদণ বকাদো মৃিুযর ঘিো ঘিদল এক লাখ িাকা  পর্ যন্ত জবরমাো বা চার বেদরর কারা 
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েে  বকাংবা উভয় েদের ববধাে রদয়দে। প্রোসবেক ও ববচারববভাগীয় আবপদলর বক্ষদত্র েীঘ য ববলদম্বর ঘিো 

ঘদিদে। 

খ. সজারপূব যক বা বািযিামূলক শ্রদম ধনদষিাজ্ঞা  

আইদে সব ধরদের বজারপভব যক বা বাধযিামভলক শ্রম বেবষদ্ধ করা হদয়দে। বাধযিামভলক বা চুজিবভবত্তক 

শ্রদমর সাজা ৫ বথদক ১২ বেদরর কারােে এবাং েুযেিম ৫০ হাজার িাকা জবরমাো। বাধযিামভলক শ্রদমর 

ববুদদ্ধ আইে প্রদয়াগ করার বর্ েজরোবর বকৌেল িা কার্ যকরভাদব কাজ কদরবে। এজেয সহায়সম্পে, 

পবরেে যে ও প্রবিকারমভলক প্রদচিায় ঘািবি বেখা বগদে। আইদে আরও বলা হদয়দে বর্, বাধযিামভলক 

শ্রদমর বেকার বযজিরা মােবপাচাদরর বেকার হওয়া মােুদষর মদিা আশ্রয় ও অেযােয সুরক্ষামভলক বসবা 

পাদব।  

ববদেবে চাকবর বেওয়ার বমথযা আশ্বাস বেদয় অদেকদক ববদেদে বাধযিামভলক শ্রম বেদি বা ঋদণর জাদল 

আিকা পেদি বাধয করা হদয়দে। বেদয়াগ পাওয়ার জেয বমািা িাকার সাংস্থাে করদি অবভবাসী অদেক 

শ্রবমকদক ঋণ করদি হয়। বাাংলাদেে অযাদসাবসদয়েে অব ইন্টারেযােোল বরকর ুটিাং এদজজন্সজ (বায়রা) 

ভুি বেদয়াগকারীরা ববধভাদব এবাং লাইদসন্সববহীে োলালরা অনবধভাদব এ অথ য গ্রহণ কদর থাদক। 

বেশু ও প্রাপ্তবয়স্ক বযজি বাসাবাবেদি োসদত্বর  মদিা পবরবস্থবিদিও শ্রম বেদি বাধয হদচ্ছে। িাদের 

চলাদফরার স্বাধীেিা বেহািই সীবমি, টেকমি ববিে বেওয়া হয় ো। এোো িারা হুমবক এবাং োরীবরক বা 

বর্ৌে বের্ যািদের বেকার হয়। (বসকেে ৭ বস বেখুে) 

পররাষ্ট্র েপ্তদরর মােবপাচার ববষয়ক প্রবিদবেে বেখুে এখাদে:  

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

গ) ধশশুশ্রম প্রধিদরাি ও ধনদয়াদগর নযুনিম বয়স  

আইে বেশুদের কাদজ বেদয়াদগর বযাপাদর বেয়ন্ত্রণ আদরাপ কদরদে। এ বেয়ন্ত্রণ বেভযর কদর কাদজর ধরে 

ও বেশুর বয়দসর ওপর। কাদজ বেদয়াদগর েুযেিম বয়স হদচ্ছ ১৪। আর ঝুাঁ বকপভণ য কাদজ বেদয়াদগর েুযেিম 

বয়স ১৮। আইদে বকেু বযবিেদমর বযবস্থা রাখা হদয়দে। ১২ বা ১৩ বেদরর বেশুরা সীবমি ধরদের হাল্কা 

কাজ করদি পারদব। বেশুরা কারখাো বা খবেদি বেদে ৫ ঘন্টা ও সপ্তাদহ ৩০ ঘণ্টা পর্ যন্ত এবাং অেয 

ধরদের কাদজ বেদে ৭ ঘন্টা এবাং সপ্তাদহ ৪২ ঘন্টা পর্ যন্ত কাজ করদি পারদব। আইে অেুর্ায়ী পেম বশ্রবণ 

পর্ যন্ত সু্কলবেক্ষা বাধযিামভলক।  

শ্রম মন্ত্রণালদয়র আইে কার্ যকর করার বকৌেল ও সামথ যয েহরােদলর ববোল, অোেুষ্ঠাবেক খাদির জেয 

র্দথি েয়। কিৃযপক্ষ রপ্তাবেমুখী বিবর বপাোক কারখাো ও বচাংবে প্রজেয়াজািকরণ খাদির বাইদর বেশু 

শ্রম ববষয়ক আইে কার্ যকর কদরদে খুবই কম। কৃবষ ও অেযােয অোেুষ্ঠাবেক খাদি বর্খাদে সরকাদরর 

বকাে েজরোবর বেই বসখাদেই বে সাংখযক বেশু কাদজ বেদয়াজজি। 

মন্ত্রণালদয়র ২০১২-১৬ বেশুশ্রম জািীয় কম যপবরকল্পো অেুর্ায়ী জািীয় বেশু শ্রম কলযাণ পবরষদের 

োবয়ত্ব হদচ্ছ বেশু শ্রদমর ওপর েজর রাখা। িদব প্রবিষ্ঠার পর বথদক এ পবরষে ববেদক বদসদে মাত্র 

েুইবার। বজলা ও উপদজলা পর্ যাদয়  সরকাদরর সিৃ বেশু সুরক্ষাদেিওয়াদকযর  োবয়ত্ব হদচ্ছ বেশুশ্রমসহ 

বববভন্ন ধরদের আইেকােুে লাংঘে ও অবেয়দমর বযাপাদর বযবস্থা বেওয়া, গহৃীি বযবস্থার েজরোবর করা 

এবাং সপুাবরে করার বযবস্থা গদে বিালা। 
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আইদে বেশু শ্রম সাংোন্ত আইে লাংঘদের জেয সুবেবেযি সাজার উদেখ আদে। এর মদধয রদয়দে োমমাত্র 

৫০০০ িাকারও কম জবরমাো । এ ধরদের সাজা আইে লাংঘে বসভাদব বেকাদি পাদরবে। গহৃকমী 

বের্ যািেকারী বকেু বেদয়াগকারীর ববুদদ্ধ সরকার কখদো কখদো বফৌজোবর অবভদর্াগ োদয়র কদরদে। 

অোেুষ্ঠাবেক খাি ও বাসাবাবের কাদজ বেশুশ্রবমক বেদয়াদগর ঘিো বেল বযাপক। ২০১৬ সাদল ঢাকার 

বজস্তগুদলার ২৭০০ খাোর ওপর চালাদো ওভারবসজ বিভদলপমন্ট ইেবিটিউি এর একটি সমীক্ষার 

প্রবিদবেে অেুর্ায়ী ৬ বথদক ১৪ বের বয়সী বেশুদেও মদধয ১৫ েিাাংেই সু্কদল বর্দিা ো এবাং পভণ যকালীে 

কাদজ বেদয়াজজি। িারা জািীয় আইদে বেধ যাবরি সপ্তাদহ ৪২ ঘন্টার সীমার অদেক বববে কাজ করদিা।  

আন্তজযাবিক শ্রম সাংস্থার (আইএলও) বহসাদব বেদলদের  জেয প্রধাে কাদজর বক্ষত্র কৃবষ এবাং বমদয়দের  

জেয বসবা খাি।  চট্টগ্রাদমর জাহাজভাো বেদল্প কম যরিাদের অবধকার রক্ষায় কম যরি এেজজও ‘ইয়াাং 

পাওয়ার ইে বসােযাল অযাকেে’ এর িথয অেুর্ায়ী জাহাজভাোর কাদজ বেদয়াজজিদের ১১ েিাাংদের 

বয়স ১৮ এর বেদচ। ‘বেপদিবকাং োিফম য’ এর মদিা এেজজওগুদলা জাবেদয়দে, এ বেদল্প শ্রবমকরা বকাে 

প্রবেক্ষণ, বেরাপত্তা উপকরণ, েুটি, র্থার্থ স্বাস্থযদসবা এবাং চুজি োোই কাজ কদর। িাদের  কম যঘন্টা হয় 

ববে েীঘ য। 

বেশুরা খুব খারাপ ধরদের বেশুশ্রদম বেদয়াজজি বেল। িারা প্রধােি কৃবষখাদির ববপজ্জেক কাজ কদরদে। 

কৃবষদি বেদয়াজজি বেশুরা ববপজ্জেক র্ন্ত্রপাবি বযবহার, ভারী ববাঝা বহে ও ক্ষবিকর কীিোেক প্রদয়াগ 

করার মদিা ঝুাঁ বকপভণ য কাদজ রু্ি বেল। বেশুরা প্রায়ই েীঘ য সময় ধদর কাজ কদরদে। প্রচন্ড গরদমর মদধয 

কাজ করদি হদয়দে িাদের। ধারাদলা র্ন্ত্রপাবিদি িাদের আহি হওয়ার হারও ববে উাঁচু। বেশুরা পাথর ও 

ইি ভাো, িাইাংদয়র কাজ, কামাদরর সহকাবর ও বেম যাণ কাদজর মদিা ববপজ্জেক কাদজও বেদয়াজজি 

বেল। শুিবক মাে খাদি বাধযিামভলক বেশুশ্রম ববেযমাে বেল। এ খাদি বেশুরা ক্ষবিকর রাসায়বেক পোথ য 

ও ববপজ্জেক র্ন্ত্র বেদয় কাজ কদর। িাদরে কাদজর সময়সীমাও েীঘ য। েহর এলাকায় পথবেশুরা বরকো 

চালাদো , আবজযো কুোদো, বরসাইবক্লাং, এিাদসিা ববজে, বভক্ষাববৃত্ত, গাবে সারাই ও বহাদিল-বরদস্তারা াঁর 

কাদজ রু্ি বেল। এই বেশুরা বজারপভব যক বভক্ষাববৃত্ত, বচারাই মাদলর কারবার বা মােক ববচার মদিা কাদজ 

বযবহৃি হওয়ার ঝুাঁ বকদি বেল। 

বেশুদের প্রায়েই অোেুষ্ঠাবেক খাদির বববভন্ন বক্ষদত্র কাজ করদি বেখা বগদে র্ার মদধয আদে অবেববন্ধি 

বপাোক কারখাো, সেক পবরবহে, মযােুফযাকচাবরাং ও বববভন্ন বসবামভলক বেল্প। 

সবদচদয় খারাপ ধরদের বেশুশ্রম ববষদয় শ্রম েপ্তদরর প্রাপ্ত িথয বেখদি এখাদে র্াে:  

www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/  

ঘ) চাকুধর ও সপশা ধবষয়ক ববষময  

শ্রম আইদে বলঙ্গ বা প্রবিববন্ধিার বভবত্তদি ববিদের বক্ষদত্র ববষময করা বেবষদ্ধ করা হদয়দে। িদব বলঙ্গ, 

প্রবিববন্ধিা, সামাজজক মর্ যাো, বণ য, বর্ৌে আচরণ বা অেুরূপ বববেদিযর বভবত্তদি অেয ধরদের ববষদমযর 

ববুদদ্ধ আইদে বকেু বলা হয়বে। সাংববধাে ধম য, জাবি, বণ য, বলঙ্গ বা জন্ম স্থাদের বভবত্তদি কাদরা প্রবি রাষ্ট্র 

কিৃযক বেবিবাচক ববষময করা বেবষদ্ধ কদরদে। এদি এই বেদষধাজ্ঞার ববষয়টি সরকাবর চাকবরর বক্ষদত্রও 

প্রদর্াজয বদল স্পিভাদব  উদেখ করা হদয়দে। িদব সাংববধাে পশ্চােপে জেদগাষ্ঠীর সুববধার জেয 

‘ইবিবাচক ববষমযমভলক’কম যসভবচ বরদখদে। 

কম ববিদের বিবর বপাোক খাদি সাধারণি োরীদের জেয কম যসাংস্থাদের িুলোমভলকভাদব ভাদলা সুদর্াগ 

থাদক। এ খাদির কমীদের সাংখযাগবরষ্ঠই োরী। অবফবসয়াল পবরসাংখযাে অেুর্ায়ী বিবর বপাোক খাদি োরী 
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কমীদের হার বমািামুটি ৫৬েিাাংে। িদব পর্ যাপ্ত িথয-উপাদত্তর অভাদবর কারদণ পবরসাংখযাদে অদেক 

িারিময হদয় থাদক। আইএলও-র বহসাব বলদে, বিবর বপাোক খাদি োরী কমীর হার ৬৫ েিাাংে। োরীরা 

সাংখযাগবরষ্ঠ হদলও সাধারণভাদব িত্ত্বাবধাে বা বযবস্থাপোর কাদজ িাদের প্রবিবেবধত্ব কম বেল। সাধারণি 

পুুষকমীদের বচদয় িাদের উপাজযেও কম বেল- এমেবক একই কাজ করদলও। আদেস বমেদজল 

(বসন্টার ফর ইকেবমক বরসাচয অযান্ড গ্রযাজদুয়ি এিুদকেে ইকেবমকস ইেবিটিউি) ও জেদিাফার 

উিরাদফর (অক্সদফািয ইউবেভাবস যটি)  ২০১৭ সাদলর এক সমীক্ষায় বেখা র্ায়, ওই বের রপ্তাবেমুখী 

বপাোক কারখাোর োরী কমীরা িুলোমভলকভাদব কম ববিে বপদয়দে- উৎপােেেীলিার ববষয়টি 

ববদবচোয় বেওয়ার পরও। ওই সমীক্ষা অেুর্ায়ী, েক্ষিার ববষয়টি ববদবচোয় বেওয়ার পরও মজবুরর 

বযবধাে প্রায় েইু-িৃিীয়াাংে বথদক র্ায়। সমীক্ষা বলদে, পুুষ কমীদের িুলোমভলক বববে গবিেীলিাই এর 

কারণ। িাোোোরী কমীরা বর্ৌে বেপীেেসহ োো ধরদের হয়রাবের বেকার হদয়দে। 

বকেুসাংখযক ধমীয়, জাবিগি ও অেযােয সাংখযালঘু কমী ববষদমযর বেকার হওয়ার কথা জাবেদয়দেে, 

ববদেষ কদর ববসরকাবর খাদি।  (বসকেে ৬ বেখুে)  

ঙ) কাদজর েহ দযাগয পধরদবশ 

জািীয় েুযেিম ববিে ববািয খাি ধদর ধদর েুযেিম মাবসক ববিে ধার্ য কদরদে। ববািয বর্ বকাে সময় 

ববেদক বসদি পাদর। িদব বেল্প ধদর ধদর ববিে-ভািার কাোদমা বস্থর করদি এটির একটি জত্রপক্ষীয় 

বফারাদম অন্তি ৫ বেদর একবার বসার কথা। আইে অেুর্ায়ী সরকার বেদয়াগকিযা ও কমীদের সদঙ্গ 

আদলাচো সাদপদক্ষ আেুষ্ঠাবেক বঘাষণার মাধযদম ববিে কাোদমা পবরবিযে বা সাংদোধে   করদি পাদর। 

বিবর বপাোক খাদি ববািয েুযেিম মাবসক ববিে ২০১৩ সাদল ধার্ য ৫৩০০ িাকা (৬৬ িলার) বথদক 

বাবেদয় ৮০০০ িাকা (৯৫ িলাদরর মদিা) কদরদে। এ বঘাষণার পর বিবর বপাোক কারখাোর শ্রবমকরা 

প্রকাদেয প্রবিবাে-ববদক্ষাভ কদরদে। িারা েুযেিম ববিে ১৬০০০ িাকা (১৯০ িলাদরর মদিা) বচদয়দে। 

ওই ববিেবজৃদ্ধ ১ বিদসম্বর বথদক কার্ যকর হয়। অদপক্ষাকৃি  বজযষ্ঠ কমীরাও অসন্তুি হয়, কারণ িাদের 

ববিে েুযেিম ববিদের হাদর বজৃদ্ধ পায়বে। এদি কদর িাদের কারও কারও ববিে বেিান্ত েিুে কমীদের 

বচদয় সামােয বববে হয়।  

সবলিাবরটি বসন্টাদরর ভাষয মদি, বসদেম্বর মাদস বগাদয়ন্দা বাবহেীর একজে কম যকিযা চট্টগ্রাদম শ্রবমকরা 

েুযেিম ববিে বেদয় প্রবিবাে করদল বট্র্ি ইউবেয়ে বেিাদের োরীবরকভাদব ক্ষবি করার হুমবক বেে। 

ববপজার িথয মদি, বপাোক খাদি কমীদের ববিে অদেক সময়ই েুযেিম ববিদের বচদয় বববে বেল। 

আর ইবপদজি এর ববিে সাধারণ গেপেিা ববিদের বচদয় উাঁচু হাদর হয়।  

চা শ্রবমকদের েুযেিম ববিে হদচ্ছ সবদচদয় কম েুযেিম ববিে গুদলার একটি। ২০১৩ সাদল একটি 

সমদঝািা স্মারদকর মাধযদম িা বেদে ৬৯ িাকা (৮৬ বসন্ট) বহদসদব বস্থর হয়। বেধ যাবরি এসব বকাদো 

েুযেিম ববিে বেদয়ই েহর অেদল মােসম্পন্ন জীবের্াপে সম্ভব েয়। েুযেিম ববিদের বক্ষদত্র 

মভদ্রাস্ফীবি ববদবচোয় ধরা হয়বে। ববশ্ববযাাংদকর উপাত্ত অেুর্ায়ী এ বেদে ২০১০ সাল বথদক মভদ্রাস্ফীবির গে 

হার বেদর ৬ বথদক ৮ েিাাংে। িদব ববিে ববািয বকাদো বকাদো খাদি মজবুরর বক্ষদত্র মাদঝ মাদঝ 

জীবের্াত্রার বযদয়র ববষয়টি সমিয় কদরদে। 

আইে অেুর্ায়ী একটি প্রবমি কম যবেবস হদচ্ছ আি ঘন্টার। প্রবমি কম যসপ্তাহ হদচ্ছ ৪৮ ঘন্টা। িদব িা 

ওভারিাইম ভািা প্রোে সাদপদক্ষ ৬০ ঘন্টা পর্ যন্ত বাোদো বর্দি পাদর। ওভারিাইদমর হার হদচ্ছ মভল 

ববিদের বেগুণ। কমীর ওপর ওভারিাইম বাধযিামভলক করা র্াদব ো। বেদে েয় ঘন্টার বববে কাজ করদল 

কমীদের অবেযই এক ঘন্টার ববশ্রাম বেদি হদব। আর পাাঁচ ঘন্টার বববে কাজ করদল শ্রবমক পাদব আধ 
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ঘণ্টার ববশ্রাম। কারখাো শ্রবমকরা সপ্তাদহ একবেে বন্ধ পাদব। বোকাে কম যচারীরা সপ্তাদহ বেেবেে েুটি 

পায়। 

শ্রম আইদে কম য সাংোন্ত স্বাস্থয ও বেরাপত্তার মাে বেধ যারণ করা হদয়দে। এোো আইদের সাংদোধেীর 

মাধযদম কমী বেরাপত্তা কবমটি গেে বাধযিামভলক করা হদয়দে। আইদে বলা হদয়দে প্রবি কমীদক বেদর 

পভণ য ববিেসহ অন্তি ১১ বেে উৎসব েুটি বেদি হদব। বসববএর সদঙ্গ আদলাচোেদম বেদয়াগকিযা েুটির 

বেে িাবরখ টেক করদবে। বসববএ ো থাকদল পাটিযবসদপেে কবমটির সদঙ্গ পরামে যেদম িা করা হদব। 

শ্রম আইে কার্ যকদরর বববধমালায় কারখাোগুদলাদি বপোগি বেরাপত্তা ও স্বাস্থয ববষয়ক কবমটি গেদের 

প্রজেয়া বণ যণা করা হদয়দে। সরকাদরর বেওয়া িথয অেুর্ায়ী জলুাই মাস পর্ যন্ত প্রায় ২১৭৫টি বেরাপত্তা 

কবমটি গেে করা হদয়দে। কবমটিগুদলাদি বযবস্থাপো কিৃযপক্ষ এবাং বসববএর মদোেীি কমী উভদয়ই 

থাকদব। বসববএ ো থাকদল কবমটিদি থাকদব কারখাোর ওয়াকযার পাটিযবসদপেে কবমটির (িবব্লউবপবস) 

কমী প্রবিবেবধরা। বর্খাদে ইউবেয়ে বা িবব্লউবপবস বকােিাই বেই বসখাদে কলকারখাো ও প্রবিষ্ঠাে 

পবরেে যে অবধেপ্তর (বিআইএফই) প্রবিবেবধ টেক করার জেয কমীদের মদধয বেব যাচে করদব। 

সরকার সব খাদি েুযেিম ববিে, কম যঘন্টা এবাং বপোগি বেরাপত্তা ও প্রবমি স্বাস্থযমাে কার্ যকরভাদব 

প্রদয়াগ কদরবে। বিবর বপাোক বেদল্পর ওপর ববধ যি মদোদর্াদগর কারদণ বকেু বপাোক কারখাোয় 

কমোদয়দন্সর উন্নবি হদয়দে। বকন্তু খাদির সবদক্ষদত্র সম্পে, পবরেে যে ও প্রবিকাদরর ববষয়গুদলা র্দথি 

েয়। এোো আইে লাংঘদের জেয বর্ োজস্ত িা আইেভঙ্গ বেকাদোর জেয র্দথি কার্ যকর েয়। 

কলকারখাো ও প্রবিষ্ঠাে পবরেে যে অবধেপ্তদরর (বিআইএফই) সম্পে পবরেে যে ও সমসযার সমাধাে 

করার জেয র্দথি েয়। ২০১৭ সাদল বিআইএফই ৩১৭ জে শ্রম পবরেে যকদক কাদজ লাবগদয়বেল। িদব ৮ 

বকাটি ৩০ লাদখর বববে কমীর ববোল বাবহেীর বেদে এই সাংখযা হয়দিা র্দথি েয়। আর আোলদি মামলা 

করা োো বেদয়াগ কিযাদেও ববুদদ্ধ সরাসবর বযবস্থা বেওয়ার কিৃযত্ব বিআইএফই-এর বেই। িদব মন্ত্রণালয় 

বিআইএফই-এর কমীসাংখযা ও কাবরগবর সক্ষমিা বাোদোর জেয পেদক্ষপ বেদয়দে। 

২০১৩ সাদলর রাো োজা ভবে ধদসর ঘিোয় ১১৩৮ জে শ্রবমক বেহি এবাং আোই হাজাদরর বববে 

আহি হে। ওই েঘু যিোর পবরদপ্রবক্ষদি বিবর বপাোক খাদির ববসরকাবর বকাম্পাবে, ববদেবে সরকার ও 

আন্তজযাবিক সাংগেেগুদলা বাাংলাদেে সরকাদরর সদঙ্গ হাি বমবলদয় ৩৭৮০ টির বববে বিবর বপাোক 

কারখাো পবরেে যে কদর। অদেক কারখাো বেরাপত্তা পবরবস্থবির উন্নবির জেয বযবস্থা বেদি শুু কদর। 

িদব র্দথি পবরমাণ অথ যায়ে করদি বযথ য হওয়াসহ বববভন্ন কারদণ অদেক বক্ষদত্রই প্রবিকাদরর গবি বেল 

ধীর। ববসরকাবর বেিাদের েুটি বজাি অযালাদয়ন্স ও অযাকিয ২৪০০ কারখাোর প্রাথবমক অবি প্রবিদরাধ 

ও বেরাপত্তা বযবস্থা পবরেে যে কদর। বকন্তু এসব উদেযাদগর বাইদর বপাোক কারখাোর ববষদয় সরকাদরর 

েজরোবর ও আইেপ্রদয়াগ সীবমি। আবার এসব উদেযাগ বকবলমাত্র আেুষ্ঠাবেক বিবর বপাোক কারখাো 

বঘদর। এদি কদর হাজাদরা অোেুষ্ঠাবেক বিবর বপাোক এবাং বপাোক-ববহভভ যি কারখাো র্থার্থ 

পর্ যদবক্ষদণর বাইদর বথদক র্াদচ্ছ। বয়লার বা রাসায়বেকজবেি ববদস্ফারণ আগুেববহভভ যি বেল্প েুঘ যিোর 

প্রবি মদোদর্াগ বজৃদ্ধ কদরদে। বেদজদের োবয়দত্ব থাকা ৪০০ টির বববে কারখাোর বেরাপত্তা সমসযার সফল 

সমাধাদের পর অযালাদয়ন্স বেদরর বেষবেদক এর কার্ যেম সমাপ্ত কদর। র্ুিরাদষ্ট্রর কদয়কটি িযান্ড 

সাংস্কার হওয়া কারখাোগুদলাদি বেরাপত্তার সাংসৃ্কবি বহাল রাখদি একটি েিুে স্থােীয় সাংগেদের সদঙ্গ 

কাজ করদে। 

রাো োজার মাবলক বসাদহল রাো ও আরও ৪০ বযজির ববুদদ্ধ হিযাসহ বববভন্ন অবভদর্াদগর মামলার 

ববচার শুু হয় ২০১৬ সাদল। রাো একটি েুেীবিববদরাধী কবমেদের কাদে বেদজর বযজিগি সম্পবত্তর 
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বববরণ বেদি বযথ য হওয়ায় িার সদব যাচ্চ োজস্ত বিেবেদরর কারােে হয়। রাো ও অেযদের ববুদদ্ধ হিযা 

মামলা অবযাহি থাদক। 

২০১২ সাদলর িাজবরে ফযােেদস অবিকাদের ঘিোয় অবভরু্িদের ববচার শুু হয় ২০১৫ সাদল। এ 

মামলায় প্রবিষ্ঠােটির বচয়ারমযাে মাহমুো আখিার ও বযবস্থাপো পবরচালক বেদলায়ার বহাদসেসহ ১৩ 

জদের ববুদদ্ধ অবভদর্াগ আো হদয়দে। গণমাধযদমর খবদর বলা হয়, বেদরর বেষবেদক মামলাটির 

ববচারকাজ থমদক বেল। 

শ্রবমকদের সাংগেেগুদলা বদলদে বর্, আইদে উদেখ কদর বেওয়া বেরাপত্তা ও স্বাস্থযগি মাে র্থার্থ এবাং 

আরও বববে কারখাো কমোদয়দন্সর পদথ উদেযাগ বেদয়দে। েিুে আইদে কমোদয়ন্স ো মাোর জেয 

সদব যাচ্চ ২৫,০০০ িাকা জবরমাো ধার্ য করা হদয়দে। বকন্তু এটি আইে লাংঘে বেকাদি পাদরবে।  

কম যঘন্টার ববধ সীমা ববষয়ক আইে বেয়বমিভাদবই লাংঘে করা হদয়দে। বিবর বপাোক কারখাো খাদি 

বেদয়াগকিযারা অদেক সময় রপ্তাবের সময়সীমা রক্ষার জেয কমীদের বেদে ১২ ঘন্টা বা আরও বববে কাজ 

কবরদয়দেে বকন্তু িারা কমীদের সবসময় বােবি কাদজর জেয আবথ যকভাদব পুবষদয় বেেবে। সবলিাবরটি 

বসন্টাদরর ভাষয, অদেক সময় কমীরা বস্বচ্ছায় ববধ সীমার বাইদর ওভারিাইম কাজ কদরদে। অদেক 

ঘিোয় বেখা বগদে, বেদয়াগকারীরা কমীদের ববিে বেদি বেবর কদরদেে বা পভণ য েুটির সুববধা বথদক বজেি 

কদরদেে। 

বেদের বববেরভাগ োগবরক কাজ কদর অোেুষ্ঠাবেক খাদি। িদব এ ববোল খাদির শ্রম পবরবস্থবি সম্পদকয 

বেভযরদর্াগয পবরসাংখযাে পাওয়া বগদয়দে খুব কম। এ খাদি শ্রম আইে কার্ যকর করাও বেল কটেে। ববববএস 

এর ২০১০ সাদলর শ্রমেজি সমীক্ষায় বলা হদয়বেল, বাাংলাদেদের ৫৬.৭ বমবলয়ে কমীর মদধয ৪৭.৩ 

বমবলয়েই অোেুষ্ঠাবেক খাদি বেদয়াজজি বেল। 

 


