
বাাংলাদেশ ২০২১ মানবাধিকার প্রধিদবেন 

 

সারসাংদেপ 

বাাংলাদেদের সাংববধাদে সাংসেীয় সরকার বযবস্থার কথা বলা হদয়দে, যেখাদে 

যববেরভাগ ক্ষমতাই েযস্ত প্রধােমন্ত্রীর কাে যালদয়। ২০১৮ সাদলর বিদসম্বদরর 

সাংসে বেব যাচদে যেখ হাবসো ও তা াঁর েল আওয়ামী লীগ তৃতীয় যময়াদে পা াঁচ 

বেদরর জেয ববজয়ী হন, োর মাধযদম বতবে প্রধােমন্ত্রী বহদসদব ক্ষমতায় যথদক 

োে। বসল যমদর বযালট বাক্স ভরা ও ববদরাধী েলীয় যপাবলাং এদজন্ট ও 

যভাটারদের ভয়ভীবত প্রেে যেসহ নানা অননয়মের কারমে পে যদবক্ষগে মত 

বেদয়দেে, এই বেব যাচে অবাধ ও সুষ্ঠু হয়বে। 

পুবলে, সীমান্তরক্ষী বাবহেী ও র যাবসহ সন্ত্রাসেমে ইউননমের সেন্বময় গঠিত  

বেরাপত্তা বাবহেী এ যেদে অভযন্তরীণ ও সীমান্ত বেরাপত্তা বেশ্চিত করার 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত। সামবরক বাবহেী   মূলত যসোবাবহেী   জাতীয় প্রবতরক্ষার 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত, েবেও অভযন্তরীণ বেরাপত্তা বেশ্চিদতও তাদের বকেু োবয়ত্ব রদয়দে। 

ননরাপত্তা বাবহেীগুদলা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র অধীে এবাং সামবরক বাবহেী প্রবতরক্ষা 

মন্ত্রণালদয়র অধীে। আইেোৃংখলা বাবহেীর ওপর যবসামবরক কতৃ যপদক্ষর 

কাে যকর বেয়ন্ত্রণ বেল। ননরাপত্তা বাবহেীর সেসযদের ববরুদে বহু অপকমে ের 

অবভদোগ বেল। 

ববচারববহভূযত হতযাসহ যবআইবে বা বেবব যচাদর হতযা; গুম, শারীনরক বেে যাতে বা 

বেষ্ঠুর ও অমােববক বা অপোনজনক আচরণ অথবা সরকার বা সরকাদরর 

পদক্ষ তার এদজন্ট কতৃ যক সাজা; কঠিন ও জীবদের জেয হুমবক সৃষ্টিকারী কারা 

পবরবস্থবত; বেবব যচাদর যেপ্তার বা আটক; রাজনেবতক বন্দী; ববদেদে অবস্থােরত 

বযশ্চিদের রাজনেবতক কারদণ প্রনতনহিংসা; ববচার ববভাদগর স্বাধীেতা বেদয় 

গুরুতর সেসযা; বেবব যচাদর বা যবআইবেভাদব বযশ্চিগত বেরাপত্তায় হস্তদক্ষপ; 

বযশ্চির অপরাদধর অবভদোদগ পবরবাদরর সেসযদের হয়রাবে; সাাংবাবেকদের 

ওপর সবহাংসতা বা সবহাংসতার হুমবক, অেযােয যেপ্তার বা ববচার, সাংবাে প্রকাদে 

বাধা ও মােহাবে আইেসহ মতপ্রকাদের স্বাধীেতা ও সাংবােমাধযদমর বযাপক 

কণ্ঠদরাধ; ইন্টারদেট স্বাধীেতার উপর বযাপক হস্তদক্ষপ; এনজজও ও সুশীল 

সমাদজর কাে যক্রম, তহববল ও সাংগঠে ববষয়ক কদঠার আইেসহ োবন্তপূণ য 

সমাদবে ও সমাদবদের স্বাধীেতায় উদেখদোগয হস্তদক্ষপ; েরণাথীদের অবাধ 

চলাচদল বাধাপ্রোে; েরণাথীদের সদে অেযােয আচরণ; রাজনেবতক 

অাংেেহদণর ওপর গুরুতর ও অদেৌশ্চিক বববধবেদষধ; সরকাদর গুরুতর েুেীবত; 



স্থােীয় মােবাবধকার সাংগঠেগুদলার ওপর সরকাদরর বববধবেদষধ অথবা হয়রাবে; 

পাবরবাবরক সবহাংসতা, যেৌে সবহাংসতা, বেশু বেপীড়ে, যজারপবূ যক বালযবববাহ 

এবাং অেযােয ক্ষবতকর চচযাসহ বলেবভবত্তক সবহাংসতার যক্ষদে তেন্ত ও 

জবাববেবহর ঘাটবত; সবহাংসতা বা সবহাংসতার হুমবকসহ কু্ষদ্র জাবতসত্ত্বার 

মােুষদের প্রনত সিংঘঠেত অপরাধ; সমকামী, উভকামী, ট্রান্সমজন্ডার, কুইয়ার, বা 

ইন্টারমসক্স বযজিযের ওপর সবহাংসতা বা সবহাংসতার হুমবকসহ তামের প্রনত 

সিংঘঠেত অপরাধ; প্রাপ্তবয়স্কদের মদধয সম্মনতেূলক সেকােী য ৌন আচরেমক 

অপরাধী কমর এেন আইমনর অজিত্ব বা বযবহার; স্বাধীে যট্রড ইউননয়ন এবিং 

শ্রনেকমের সিংগিমনর  স্বাধীেতার ওপর উদেখদোগয বববধবেদষধ; এবাং 

নশশুশ্রমের সবমচময় খারাপ রূমপর অজিত্বসহ উদেখদোগয পবরমাদণ 

মােবাবধকার লঙ্ঘদের বেভযরদোগয অবভদোগ পাওয়া যগদে। 

ননরাপত্তা বাবহেীর ক্ষমতার অপবযবহার ও েুেীবতর যক্ষদে বযাপক োয়মুশ্চির 

অবভদোগও রদয়দে। এসব বাবহেীর ববরুদে েুেীবত, ননপীড়ন ও ববচারববহভূযত 

হতযার ঘটোর অনিম ামগর সামােযই তেন্ত ও ববচাদরর উদেযাগ বেদয়দে 

সরকার। 

 অিযায়-১: বযক্তির স্বতন্ত্রতার প্রধি শ্রদ্ধা 

ক. জীবনের অধিকার থেনক ধেধব িচানর বঞ্চোএবাং অনযানয ববআইধন 

অথবা রাজননধিক উদেশযপ্রদ াধেি হিযাকাণ্ড 

সাংববধাদে অবধকার ও বযশ্চিস্বাধীেতার কথা বলা হদয়দে। তদব সরকার বা তার 

এদজন্টদের ববরুদে বেবব যচাদর অথবা যবআইবে হতযাকামের অদেক অবভদোগ 

রদয়দে। পুবলদের বববধমালায় বলপ্রদয়াদগর কারদণ গুরুতর োরীবরক আঘাত বা 

মৃতুযসহ সব ধরদের উদেখদোগয বলপ্রদয়াদগর ঘটোয় অভযন্তরীণ তেদন্তর কথা 

বলা আদে। বববধমালা অেুোয়ী যসই তেন্ত হয় যপোোর ইউবেদটর মাধযদম, ো 

সরাসবর পুবলে মহাপবরেে যকদক প্রবতদবেে যেদব। বকন্তু সরকার আইেোৃংখলা 

বাবহেীর হাদত বেহদতর সাংখযা প্রকাে কদরবে বা এসব হতযাকান্ড তেদন্ত বযাপক 

পেদক্ষপও যেয়বে। মােবাবধকার সাংগঠেগুদলা এসব ঘটোর তেন্তকারী 

ইউবেদটর  স্বাধীেতা ও যপোোরত্ব বেদয় সাংেয় প্রকাে কদর োবব কদরদে, 

োগবরদকরা েযায়ববচার পাওয়া যথদক বশ্চিত হদে। যে অল্পবকেু ঘটোয় সরকার 

অবভদোগ এদেদে বদল জাো যগদে তাদত যোষীসাবযস্ত বযশ্চিদক েূলত 

প্রোসবেক সাজা যেওয়া হদয়দে। 

বেরজদুড়ই আইেেঙৃ্খলা বাবহেী অবভোে চাবলদয়দে। ববদেষত এসব অবভোে 

পবরচাবলত হদয়দে সন্ত্রাসী কে েকান্ড, মােক ও অনবধ অদের ববরুদে। বকেু 



অবভোে, যেপ্তার এবাং আইেেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহেীর অেযােয অবভোদের 

সময় সদন্দহজেক মতুৃযর ঘটো ঘদটদে। সাংবিি বাবহেী এ ধরদের মৃতুযর যক্ষদে 

প্রায়েই োয় অস্বীকার কদরদে। তাদের োবব, সদন্দহভাজেদক অপরাধ 

সাংঘটদের জায়গা যথদক আটক কমর যহফাজমত যনয়ার  পর অে উোর বকাংবা 

সদন্দহভাজে অপরাধীর সহদোগীদের ধরদত অবভোদে োওয়ার পর পুবলদের 

ওপর গুবল চালাদো হদয়দে; পুবলেও পাল্টা গুবল চাবলদয়দে এবাং বন্দকুেুে 

চলাকাদল সদন্দহভাজে আসাবম বেহত হদয়দে। সরকার সাধারণত এ ধরদের 

মৃতুযর ঘটোদক ‘বন্দকুেুে’ , ‘ক্রসফায়ার’ ও ‘এেকাউন্টার’ বদল অবভবহত 

কদর। সাংবােমাধযমও পুবলদের আইবে বলপ্রদয়াগদক বণ যো করদত এই েব্দষ্টট 

বযবহার কদরদে। মােবাবধকার সাংগঠে ও সাংবােমাধযদমর োবব, অদেক যক্ষদেই 

বন্দকুেুদে ববচারববহভূযত হতযার ঘটো ঘদটদে। মােবাবধকার সাংগঠেগুদলার 

োবব, বকেু যক্ষদে আইেপ্রদয়াগকারী সাংস্থা সদন্দহভাজেদক আটক, 

শ্চজজ্ঞাসাবাে ও বেে যাতে কদর যেপ্তাদরর স্থদল বেদয় হতযা কদরদে এবাং তারপর 

যসই হতযাদক সবহাংস হামলায় আইেসম্মতভাদব আত্মরক্ষার সময় মৃতুয বদল 

বণ যো কদরদে। 

স্থােীয় মােবাবধকার সিংস্থা আইে ও সাবলস যকন্দ্র (আসক)-এর তথযমদত, এই 

বের অন্তত ৮০জে ববচারববহভূযত হতযাকাদের বেকার হদয়দে। এদের মদধয 

৫১জে বেহত হদয়দে আইেেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহেীর সদে তথাকবথত 

বন্দকুেুদে। আসক-এর তথযমদত, ২০১৮ সাদলর যম যথদক ২০২১ সামলর জেু 

মাদসর মদধয ৬০৬ষ্টট ববচারববহভূযত হতযাকামের ঘটো ঘদটদে। 

আদরক মােবাবধকার সাংগঠে অবধকার-এর তথযমদত, জােুয়াবর যথদক ৩০ 

যসদেম্বর পে যন্ত ৭১ষ্টট ববচারববহভূযত হতযাকামেরঘটো ঘদটদে। যসগুমলার েমধয 

আইেেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহেীর সদে বন্দকুেুদে ৩৫ষ্টট মৃতুযর ঘটো ঘদটদে, 

আইেেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহেীর গুবলদত ৩০ জে বেহত হদয়দে এবাং েয়ষ্টট 

যহফাজদত বেে যাতদে মৃতুযর ঘটো ঘদটদে। অবধকার-এর তথযমদত, ২০২০ সাদল 

২২৫ষ্টট ববচারববহভূযত হতযাকামের ঘটো ঘদটদে, ো আদগর বেদরর তুলোয় 

বকেুটা কম। ২০১৯ সাদল ৩৯১ষ্টট ববচারববহভূযত হতযাকান্ড ঘদটবেল। 

মােবাবধকার সাংগঠে ও সুশীল  সমাজ এসব ববচারববহভূযত হতযাকান্ড ও 

যেপ্তাদরর ঘটোয় উদেগ জাবেদয় োবব কদরদে, অদেক যক্ষদেই ভুিদভাগী 

বেদেযাষ বেল।  

স্থােীয় মােবাবধকার সাংগঠে ও সাংবােমাধযদমর তথযমদত, জােয়ুাবর যথদক 

জলুাইদয়র মদধয ১০জে যরাবহো েরণাথী ববচারববহভূযত হতযাকামের বেকার 

হদয়দে। কক্সবাজাদর যরাবহো েরণাথী বেববর এলাকায় অসে হামর   ‘বন্দকুেুদে’ 



হতযার নশকার  যগদে। ২৩ যফব্রুয়াবর সাংবােমাধযম জাোয়, কক্সবাজাদর র যাবপি 

অযাকেে বযাটাবলয়দের (র যাব) সদে ‘বন্দকুেুদে’ ‘জাবকর বাবহেীর’ প্রধােসহ 

বতে যরাবহো বেহত হদয়দে। ১৬ জলুাই সাংবােমাধযম জাোয়, র যাব ও বিযার গািয 

বাাংলাদেদের ( ববশ্চজবব) সদে ‘বন্দকুেুদে’ লুৎফর রহমাে ও হাদেম উোহ 

োদমর েুই যরাবহো অপরাধী বেহত হদয়দে। ১৯ জলুাই সাংবােমাধযম জাোয়, 

কক্সবাজাদর র যাদবর সদে ‘বন্দকুেুদে’ কবলমুোহ োদমর এক যরাবহো েরণাথী 

বেহত হদয়দে। এই সবগুদলা ঘটোয় সাংবােমাধযম জাবেদয়দে, সদন্দহভাজে 

অপরাধীদের ধরদত বেরাপত্তা বাবহেী অনি ান  চানলময়নিল । ভুিদভাগীদের 

পবরবাদরর সেসযদের সদে কথা বদল অযামদেবি ইন্টারেযােোল জাবেদয়দে, 

বেহত বযশ্চিদের মদধয কদয়কজেদক বাবড় যথদক তুদল বেদয় বগদয়বেল পুবলে। 

পদর তারা বেহত হয়। 

সুশীল  সমাজ ও সাংবােমাধযদমর তথযমদত, ২৬ মাচয যথদক ২৮ মাচয ভারদতর 

প্রধােমন্ত্রী েদরন্দ্র যমাবের বাাংলাদেে সফদরর ববরুদে ববদক্ষাদভর সময় 

কমপদক্ষ ১৯ জে বেহত ও েতাবধক আহত হদয়দে (১.  খ, ১.ঘ, ২ .ক ও ৬ 

অধযায় দ্রিবয)। 

১৬ যম বযবসায়ী োহীে উশ্চিে হতযাকামে সদন্দহভাজে েুই আসাবম যেপ্তাদরর 

কদয়কবেে পর আইেেৃঙখলা বাবহেীর হাদত বেহত হয় বদল অবভদোগ পাওয়া 

যগদে। ওই েুজদের ববরুদে োহীে উশ্চিেদক তা াঁর যেদলর সামদেই কুনপময় 

হতযার অবভদোগ বেল। সাংবােমাধযদমর তথযমদত, সদন্দহভাজে েুজদের মদধয 

যমা. মাবেক োদমর একজে র যাদবর সদে বন্দকুেুদে বেহত হদয়দে। েুবেে পর 

অপর সদন্দহভাজে মবের বেহত হদয়দে পুবলদের সদে বন্দকুেুদে। োহীে 

উশ্চিে বেহত হওয়ার পর ২০জদের ববরুদে হতযা মামলা কদরবেদলে তা াঁর েী। 

মামলার আসাবমদের মদধয সাদবক সাাংসে এম এ আওয়ালও রদয়দেে। জবম 

বেদয় ববদরাদধর যজদর োহীে উশ্চিেদক হতযার বেদেযে যেওয়ার অবভদোদগ ২০ 

যম র যাব আওয়ালদক যেপ্তার কদর। 

আগদি সাংবােমাধযম জাোয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যসোবাবহেীর অবসরপ্রাপ্ত 

যমজর বসেহা যমা. রাদেে খাে হতযার ঘটোয় উচ্চ পে যাদয়র একষ্টট তেন্ত 

কবমষ্টট গঠে কদরদে। তেদন্তর পর কতৃ যপক্ষ পুবলদের ২১ সেসযদক বরখাস্ত 

এবাং েয়জদের ববরুদে অবভদোগ গঠে কদর। কক্সবাজাদর একষ্টট 

তোবেদচৌবকদত ২০২০ সাদল বসেহা গুবলববে হদয় বেহত হে। আইেোৃংখলা 

বাবহেী বদলবেল, বসেহা বন্দকু ‘তাক’ কদরবেদলে। বকন্তু প্রতযক্ষেেীরা বদলদে, 

পুবলে গাবড় যথদক যবর হদত বলদল বসেহা তা াঁর আদেয়াে গাবড়দত যরদখই 



যববরদয় এদসবেদলে। বসেহা হতযাকামের পর পুবলে, ববচারববহভূযত হতযা এবাং 

আইেেৃঙ্খলা বাবহেীর বাড়াবানড় ননময়  সমাদলাচোর ঝড় ওদঠ। 

খ. গুম 

মােবাবধকার সাংগঠে ও সাংবােমাধযদমর তথযমদত, গুম ও অপহরণ অবযাহত 

বেল। এ যক্ষদেও অবভদোদগর তীর আইেেৃঙ্খলা বাবহেীর বেদকই। স্থােীয় 

মােবাবধকার সাংগঠেগুদলার তথযমদত, জােুয়াবর যথদক ৩০ যসদেম্বর পে যন্ত ১৮ 

জে গুম হদয়দে। সরকার গুম প্রবতদরাধ, অবভদোগ তেন্ত বকাংবা অপরাধীদের 

ববচাদরর আওতায় আেদত খুব কম পেদক্ষপই বেদয়দে। সুশীল সমাদজর 

সাংগঠেগুদলার তথযমদত, গুম হওয়া বযশ্চিদের যববেরভাগই ববদরাধী েলীয় 

যেতা, কমী ও বভন্নমতাবলম্বী। গুদমর অবভদোগ ওঠার পর আইেেৃঙ্খলা বাবহেী 

বকেু বযশ্চিদক যেদড় বেদয়দে, অেযদের যেপ্তার যেবখদয়দে। বকেু বযশ্চিদক মৃতও 

পাওয়া যগদে। অেযদের খুাঁদজ পাওয়া োয়বে। পযাবরসবভবত্তক সাংগঠে 

ইন্টারেযােোল যফিাদরেে অব বহউমযাে রাইটদসর তথযমদত, যকাবভি-১৯ 

মহামাবরর মদধযও গুম অবযাহত বেল। গুম হওয়া বযশ্চিদের মদধয ববদরাধী 

রাজেীবতক, রাজনেবতক যেতাকমী এবাং সরকাদরর েীবত ও মহামাবর 

যমাকাববলায় যেওয়া পেদক্ষদপর সমাদলাচোকারীরাও রদয়দেে। ববদরাধী 

রাজেীবতকদের অবভদোগ, গুম হওয়া বযশ্চিদের পবরবাদরর সেসযরা অবভদোগ 

করদত যগদলও পুবলে অবভদোগ যেয়বে  (অধযায় ২.ক দ্রিবয)। 

পবরবাদরর সেসযদের বরাত বেদয় সুশীল সমাজ ও সাংবােমাধযে জাননময়মি, 

ভারদতর প্রধােমন্ত্রী েদরন্দ্র যমাবের ২৬-২৮ মাচয বাাংলাদেে সফদরর ববরুদে 

ববদক্ষাভ ও তার পদরর রাজনেবতক সাংঘদষ যর ঘটোয় (অধযায় ১.ক, ১.ঘ, ২ .ক, 

২.খ ও ৬ দ্রিবয) আবু যতায়াহা মুহাম্মে আেোেসহ যবে কদয়কজে ইসলাবম 

বিা, মাদ্রাসা বেক্ষাথী ও যহফাজদত ইসলাম সাংগঠদের সদে সাংবিি কদয়কজে 

বেদখা াঁজ হদয়দে। বেদখা াঁজ কদয়কজেদক পরবতী সমদয় পাওয়া যগদে এবাং 

তাদের বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইেসহ ( বিএসএ) বববভন্ন আইদে যেপ্তার যেখাদো 

হদয়দে। 

গুম হওয়া বযশ্চিদের পবরবাদরর সেসযমের সাংগঠে ‘মাদয়র িাক’ ১৯ জলুাই 

এক বববৃবতদত সরকাদরর প্রবত গুম হওয়া বযশ্চিদের পববে ঈেুল আেহার আদগ 

পবরবাদরর কাদে বফবরদয় যেওয়ার োবব জাোয়। সাংগঠেষ্টটর তথযমদত, ২০০৯ 

সাল যেমক পা াঁচ েতাবধক মােুষ বেদখা াঁজ হদয়দে যেদে। বববৃবতর তথযমদত, গুম 

হওয়া বযশ্চিদের মদধয পরবতী সমদয় োরা বফদরদে, তারা প্রনতমশামধর িময় মুখ 

যখাদলবে। 



আগদি বহউমযাে রাইটস ওয়াচ গুদমর ওপর একষ্টট ববস্তাবরত প্রবতদবেে প্রকাে 

কদর, যেখাদে গুমদক বতযমাে সরকাদরর অধীদে আইে েৃাংখলা বাবহেীর 

অেযতম যকৌেল বহদসদব উদেখ করা হদয়দে। ২০২০ সাদলর জলুাই যথদক 

২০২১ সাদলর মাচয পে যন্ত ভুিদভাগী, ভুিদভাগীর পবরবাদরর সেসয ও 

প্রতযক্ষেেীর সাক্ষাৎকাদরর বভবত্তদত প্রবতদবেেষ্টট প্রস্তুত করা হদয়দে। এদত 

আদগর েেদক ৮৬ষ্টট গুদমর তথয উদেখ করা হদয়দে, যেখাদে বেদখা াঁজ 

বযশ্চিদের যখা াঁজ আর পাওয়া োয়বে। প্রবতদবেদে অবভদোগ করা হদয়দে, এসব 

গুদমর ঘটো স্বীকার কদর বেদত অথবা তেদন্ত সরকাদরর অেীহা রদয়দে। 

েদভম্বদর সাইবার ট্রাইবুযোদল আদলাকবচে সাাংবাবেক ও বাতযা সম্পােক 

েবফকুল ইসলাম কাজলদক বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে বতেষ্টট অবভদোদগ 

অবভেুি করা হয়। এসব মামলা মাদচয হদয়দে। ২০২২ সাদলর জােুয়াবরদত 

কাজদলর মামলায় আোলদতর শুোবে হওয়ার বেে ধাে য বেল। কাজলদক ২০২০ 

সাদল যজারপূব যক আটক ও ৫৩ বেে সরকানর আটকদকদন্দ্র যরমখনিমলা বমল 

সরকাদরর ববরুদে অবভদোগ রদয়দে । মােহাবের মামলায় কাজলদক ২৩৭ বেে 

কারাবন্দী থাকদত হদয়দে। ২০২০ সাদলর বিদসম্বদর বতবে জাবমদে মুি হে। 

যসদেম্বদর ইউএে ওয়াবকযাং গ্রুপ অে এেদফাস যি বিজঅযাবপয়াদরদেস 

 (িবউউশ্চজইআইবি) বাাংলাদেদে গুম ও োয়মুশ্চির অবভদোগগুদলা বেদয় উদেগ 

প্রকাে কদর। িবউইউশ্চজইআইবি জাোয়, তারা গুদমর বেয়বমত অবভদোগ 

যপদয়দে, যেখাদে গুম হওয়া বযশ্চিদের যববেরভাগই ববদরাধী রাজনেবতক েদলর 

সেসয। ২০১৩ সাল যথদক সরকার িবউউশ্চজইআইবি-এর তরফ যথদক প্রবতবেবধ 

েদলর বাাংলাদেে সফদরর অেুদরাদধ যকাদো সাড়া যেয়বে। 

গ. ধনর্ যািন ও অনযানয ধনষ্ঠুর, অমানধবক অথবা অবমাননাকর আচর  

অথবা সাজা 

সাংববধাে ও আইদে বেে যাতে ও অেযােয বেষ্ঠুর, অমােববক অথবা 

অবমােোকর আচরণ বা সাজা বেবষে হদলও স্থােীয় ও আন্তজযাবতক 

মােবাবধকার সাংগঠে ও সাংবােমাধযদমর তথযমদত, যগাদয়ন্দা সাংস্থা, পুবলে ও 

যবসামবরক আইেেঙৃ্খলা বাবহেীদত কম যরত যসোসেসযসহ সাংবিি বাবহেীর 

ববরুদে বেে যাতে ও বেষ্ঠুর, অমােববক অথবা অবমােোকর আচরণ বা সাজার 

অবভদোগ রদয়দে। আইদে মযাশ্চজদেদটর অেুদমােদে যহফাজদত 

সদন্দহভাজেদক শ্চজজ্ঞাসাবাদের (ো বরমান্ড োদম পবরবচত) বেদেযেো রদয়দে, 

যেখাদে আইেজীবীর অেুপবস্থবতদত সদন্দহভাজেদক শ্চজজ্ঞাসাবাদের সুদোগ 

রদয়দে। মােবাবধকার সাংগঠেগুদলার অবভদোগ, অদেক যক্ষদেই বরমাদন্ড 

বেে যাতদের ঘটো ঘদটদে। বেে যাতে ও যহফাজদত মৃতুয (প্রবতদরাধ) আইদে বকেু 



ভুিদভাগী অবভদোগ করদলও তাদের হয়রাবে ও হুমবকর নশকার হওয়ার 

অবভদোগ পাওয়া যগদে। বকেু ভুিদভাগী ভয়ভীবতর কারদণ মামলা প্রতযাহার 

করদত বাধয হদয়দে। 

ইউএে কবমষ্টট এদগইেি টচযারসহ ( বসএষ্টট) একাবধক সাংস্থার তথযমদত, 

আইেেৃঙ্খলা বাবহেীর ববরুদে সদন্দহভাজে জবে ও ববদরাধী রাজনেবতক েদলর 

সেসযদের কাে যথদক তথয আোদয় বেে যাতদের অবভদোগ পাওয়া যগদে। এসব 

বেে যাতদের মদধয রদয়দে যলাহার রি বেদয় যপটাদো, হা াঁটুদত আঘাত, ববেুযবতক 

েক, ধষ যণ ও অেযােয যেৌে বেপীড়ে এবাং হতযার ভয় যেখাদো। অদেক সাংগঠে 

আরও োবব কদরদে, আইেেৃঙ্খলা বাবহেী ঘুষ আোদয় অথবা যজারপূব যক 

জবােবশ্চন্দ বেদত বেয়বমতভাদব বযাপক হাদর বেে যাতে চাবলদয়দে, যেখাদে 

কখদো কখদো মৃতুযর ঘটোও ঘদটদে। 

আন্তজযাবতক ও স্থােীয় সুশীল সমাজ, মােবাবধকারকমী ও সাংবােমাধযদমর 

তথযমদত, র যাব, ববশ্চজবব, পুবলদের যগাদয়ন্দা ববভাগ, পুবলে ও অেযােয ইউবেটসহ 

আইেেৃঙ্খলা বাবহেীদত োয়মুশ্চি একষ্টট বযাপক সমসযা। অপরাদধর 

রাজেীবতকরণ, েুেীবত এবাং জবাববেবহর ঘাটবত যহফাজদত বেে যাতেসহ অেযােয 

অপরাদধর োয়মুশ্চিদত উদেখদোগয ভূবমকা রাখদে। সশুীল সমাদজর 

সাংগঠেগুদলার অবভদোগ, পুবলদে বেপীড়দের অবভদোদগর অভযন্তরীণ 

তেদন্তর ববধাে থাকদলও তেন্ত বযবস্থা স্বাধীে েয় এবাং এর মাধযদম ভুিদভাগীরা 

েযায়ববচার পায়বে। বেপীড়ে প্রবতদরাধ করদত আইেেৃঙ্খলা বাবহেী বাড়বত 

যকাদো পেদক্ষপ যেয়বে। 

৪ জােুয়াবর সাংবােমাধযম জাোয়, যরজাউল কবরম যরজার পবরবাদরর সেসযরা 

বদলদে, ববরোদল পুবলদের যগাদয়ন্দা ববভাদগর হাদত যেপ্তার হওয়ার চারবেে পর 

বতবে পুবলে যহফাজদত মারা যগদেে। যমবিদকল বরদপাদটযর তথযমদত, আইদের 

বেক্ষাথী যরজার মৃতুয হদয়দে অবতবরি রিক্ষরদণ। তা াঁর েরীদর অদেকগুদলা 

আঘাদতর বচহ্ন পাওয়া যগদে। ববরোল যমদট্রাপবলটে পুবলে এ ঘটোয় তেন্ত 

কদরদে এবিং বমলমি যরজা মারা যগদেে মােকাসশ্চিজবেত জষ্টটলতায়। যরজার 

বাবার অবভদোগ, পুবলে বেে যাতে কদর তা াঁর যেদলদক যমদর যফদলদে। বতবে 

যেদল হতযার সুষ্ঠু ও বেরদপক্ষ তেন্ত োবব কদরদেে। 

২৫ যফব্রুয়াবর সাংবােমাধযম জাোয়, যলখক মুেতাক আহদমে ববচাদরর আদগ 

১০ মাস কারাবন্দী থাকা অবস্থায় মারা যগদেে। মেুতাক আহদমদের ববরুদে 

যকাবভি-১৯ মহামাবর যমাকাববলায় সরকাদরর পেদক্ষদপর সমাদলাচো কদর 

যফসবুদক যপাি যেওয়ার অবভদোদগ বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে মামলা 

হদয়বেল (অধযায় ২.ক দ্রিবয)। ৩ মাচয কারা মহাপবরেে যক সাাংবাবেকদের 



জাোে, মুেতাদকর মতুৃযর ঘটোয় ‘দকাদো ধরদের অবদহলার তথযপ্রমাণ 

পায়বে’ বতে সেদসযর তেন্ত কবমষ্টট। ৪ মাচয স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যঘাষণা কদরে, স্বাভাববক 

কারদণ মুেতাক আহদমদের মৃতুয হদয়দে এবাং তা াঁর েরীদর বেে যাতে বা 

আঘাদতর েৃেযমাে যকাদো বচহ্ন পাওয়া োয়বে। মুেতাক আহদমদের সদে 

র যাদবর হাদত আটক হওয়া কাটুযবেি আহদমে কবীর বকদোদরর তথযমদত, 

মুেতাকদক ‘প্রচন্ড মারধর’সহ ‘বযাপক বেে যাতে’ করা হদয়দে এবাং তা াঁর 

যেৌোদে ববেুযবতক েক যেওয়া হদয়দে। র যাদবর মুখপাে যলফদটদেন্ট কদে যল 

আবেক ববোহ বেে যাতদের অবভদোগ অস্বীকার এবাং বকদোদরর োবব খাবরজ 

কদর তা ‘বমথযা’ বদল অবভবহত কদরদেে। মুেতাক আহদমদের মৃতুযর ঘটোয় 

যেেজদুড় কদয়ক সপ্তাহবযাপী ববদক্ষাভ হয়। 

বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদের মামলার আসাবম বকদোর ৪ মাচয জাবমদে মুি 

হে। সাংবােমাধযদমর তথযমদত, মুশ্চি পাওয়ার পর বকদোর যে আহত, তা 

েৃেযমাে বেল। ১০ মাচয বকদোর ঢাকার একষ্টট আোলদত বেে যাতে ও যহফাজদত 

মৃতুয (প্রবতদরাধ) আইদে করা মামলায় অবভদোগ কদরে, তাাঁদক ও মুেতাক 

আহদমেদক যহফাজদত বেে যাতে করা হদয়দে। পুবলে যরকিয বলদে, বকদোর 

র যাব-৩-এর হাদত ২০২০ সাদলর যম মাদস যেপ্তার হদয়দেে। বকন্তু বকদোদরর 

োবব, তাাঁদক ওই তাবরদখর বতেবেে আদগই বাসা যথদক সাোদপাোদকর যলাকজে 

তুদল বেদয় োয়। বকদোর তা াঁর ওপর হওয়া বেে যাতদের ববস্তাবরত বণ যো বেদয়দেে। 

বদলদেে, ‘েখেই যকাদো উত্তদর তারা খুবে হদত পাদরবে, তারা আমার পাদয়, 

যগাড়াবলদত, পাদয়র পাতায় যমদরদে’। র যাদবর শ্চজজ্ঞাসাবাদের সময় যপেে 

যথদক যকউ একজে মাথার েুই পাে যথদক ক্রমাগত সদজাদর চড় যমদরদে। 

বকদোর আরও বদলদেে, বেয়বমত িায়াদবষ্টটদসর ওষুধ যেওয়ার প্রদয়াজে 

থাকদলও বন্দী অবস্থায় বতবে সময়মদতা ওষুধ যসবে করদত পাদরেবে। বতবে 

িাে কাে বেদয় রি পড়া, বােহা াঁটু ও যগাড়াবলদত বযথা এবাং হা াঁটার সমসযাসহ 

 ‘েীঘ যদময়াবে পাশ েপ্রনতজিয়ায়’ যভাগার কথা বদলদেে।  

মাদচয জাবতসাংঘ মােবাবধকার পবরষে এক বববৃবতদত মুেতাক আহদমদের 

মৃতুযদত ‘দ্রুত, স্বে ও স্বাধীে’ তেন্ত, বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইে সিংমশাধন, এই 

আইদের আওতায় আটক বা যেপ্তার বযশ্চিদের মুশ্চি এবাং বকদোরসহ অেয 

বন্দীদের সদে অমােববক আচরদণর অবভদোগ তেদন্তর আহ্বাে জাোয়। 

জাবতসাংঘ মােবাবধকার ববষয়ক হাইকবমেোদরর কাে যালদয়র মদত, র যাদবর 

ববরুদে বেে যাতে ও অমােববক আচরদণর অবভদোগ ‘েীঘ যবেে ধদর উদেদগর 

কারণ’ হদয় আদে। 



১৪ মাচয ঢাকার একষ্টট আোলত পুবলে বুযদরা অব ইেদভবিদগেেদক 

 ( বপববআই) বকদোদরর অবভদোদগর বভবত্তদত তেদন্তর বেদেযে যেে। ১৭ 

অদটাবর সাংবােমাধযম জাোয়, বপববআই আোলদত তেন্ত প্রবতদবেে োবখল 

কদরদে, োদত বলা হদয়দে, ১৬-১৭ জে সাোদপাোদকর অজ্ঞাত বযশ্চির ববরুদে 

বেে যাতদের ববষদয় বকদোদরর অবভদোগ, ২০২০ সাদলর যম মাদস এক বা 

একাবধক বযশ্চির ববরুদে তা াঁদক তুদল যেওয়ার এবাং োরীবরক ও মােবসকভাদব 

বেে যাতে করার অবভদোদগর যকাদো প্রমাণ পাওয়া োয়বে। ২৪ েদভম্বর বকদোর 

তেন্ত প্রবতদবেদের ববরুদে অোস্থা বেদয় আদবেে কদরে, ো আোলত েহণ 

কদরদেে। 

বেে যাতদের বেকার ভুিদভাগীদের সমথ যদে আন্তজযাবতক বেবস উপলদক্ষ ২৬ 

জেু ১০ষ্টট আন্তজযাবতক মােবাবধকার সাংগঠে এক বববৃবতদত বদল, বাাংলাদেে 

সরকার বেে যাতে প্রবতদরাধ ও এ ববষদয় বযবস্থা বেদত বসএষ্টটর ২০২০ সাদলর 

সুপাবরেগুদলা প্রবতপালদে বযথ য হদয়দে। 

৩ জলুাই সাংবােমাধযম জাোয়, কারাবন্দী ভারতীয় োগবরক োহজাহাে 

ববলােদক বেে যাতদের ফুদটজ সামাশ্চজক যোগাদোগমাধযদম েবড়দয় পড়ার পর 

বতে সেদসযর একষ্টট তেন্ত কবমষ্টট গঠে করা হময়নিল। প্রধাে কারারক্ষীসহ 

কুবমো যকন্দ্রীয় কারাগাদরর পা াঁচ কম যকতযাদক সােনয়কিামব বরখাস্ত করা 

হদয়দে। বভবিও ফুদটজ েবড়দয় যেওয়ার অবভদোদগ আরও বতে কারাকমীদক 

সােনয়কিামব বরখাস্ত করা হদয়দে। 

একাবধক সাংবােমাধযদমর তথযমদত, ববরোল যজলার উশ্চজরপুর থাোয় পুবলে 

যহফাজদত থাকা অবস্থায় বেে যাতে ও যেৌে হয়রাবের অবভদোদগ পুবলদের বতে 

সেসযসহ েয়জদের ববরুদে ৫ জলুাই বেে যাতে ও যহফাজদত মৃতুয (প্রবতদরাধ) 

আইদে এক োরী মামলা কদরদেে। অবভদোদগর পবরদপ্রবক্ষদত একজে যজযষ্ঠ 

ববচাবরক হাবকদমর আোলত যজলা পুবলেদক তেন্ত করার এবাং ওই োরীর 

যমবিদকল বরদপাটয ২৪ ঘণ্টার মদধয োবখদলর বেদেযে যেে। সাংবােমাধযদমর 

তথযমদত, যজলা পুবলে অবভেুি েুজে কম যকতযাদক থাো যথদক প্রতযাহার কদর 

এবাং অবভদোদগর তেন্ত শুরু কদর। আোলদত স্থােীয় হাসপাতাদলর োবখলকৃত 

প্রবতদবেদে বলা হয়, ওই োরীর হাত, ঘাড় ও েরীদরর অেযােয অাংদে আঘাদতর 

বচহ্ন পাওয়া যগদে। তদব অবভেুি পুবলে সেসযরা অবভদোগ অস্বীকার 

কদরদেে। 

কারাগার ও আটকদকদের ধচত্র 



কারাগাদরর অবস্থা অতযন্ত কষ্টঠে। োরাত্মক জনাকীে েতা, অপ োপ্ত 

সুম াগসুনবধা, োরীবরক বেে যাতে, েুেীবত, েথােথ পয়বেষ্কােে বযবস্থার ঘাটবত 

এবাং যকাবভি-১৯ মহামাবর সময় সামাশ্চজক েরূত্ব বেশ্চিদত পেদক্ষপ ো 

যেওয়ায় যসখােকার পবরবস্থবত কখনও কখনও জীবদের জেয হুমবকস্বরূপ। 

যেদে যকাদো যবসরকাবর আটকদকন্দ্র যেই। 

স্থােীয় মােবাবধকার সাংগঠে আসক-এর তথযমদত, জােুয়াবর যথদক ৩০ 

যসদেম্বর পে যন্ত ৬৭ জে বন্দী কারা যহফাজদত মারা যগদেে, োদের ৪২ জে 

ববচাদরর অদপক্ষায় এবাং ২৫ জে যোষীসাবযস্ত হদয় কারাবন্দী বেদলে। সাদবক 

কারাবন্দীরা জাবেদয়দেে, বকেু বন্দীর যক্ষদে এমেও ঘদটদে, তাদের মৃতুযর পর 

হাসপাতাদল যেওয়া হদয়দে এবাং তাদের স্বাভাববক মৃতুয হদয়দে বদল যঘাষণা 

যেওয়া হদয়দে। 

ব ৌি পধরধিধি: কারা ববভাদগর তথযমদত, যেদের ৪২ হাজার ৪৫০ জে 

বন্দীধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কারাগারগুদলায় এবপ্রল পে যন্ত ৮৩ হাজার ৮৩৭ জদের 

যববে বন্দী বেল। যকাবভি-১৯ মহামাবরজদুড় যকন্দ্রীয় কতৃ যপক্ষ একষ্টট েীবত 

বাস্তবায়ে কদরদে, যেখাদে কারাগাদর আগত বন্দীদের কদরাোর উপসগ য 

পে যদবক্ষণ ও ১৪ বেে যকায়াদরবন্টে করা হদয়দে। অেয যে কদরাোবববধগুদলা 

মাো হদয়দে, তার মদধয রদয়দে বাধযতামূলক মাস্ক পরা, পবরবাদরর সেসযদের 

সদে সরাসবর সাক্ষাদতর পবরবদতয প্রবত সপ্তাদহ যটবলদফাদে কথা বলার সুদোগ, 

হযান্ড সযাবেটাইজার বযবহার ও অেযােয পেদক্ষপ। কারা সুপাবরেদটেদিন্টরা 

বদলদেে, যকাবভি-১৯ আক্রান্ত বন্দীদের আলাো রাখার যকাদো বযবস্থা তাদের 

বেল ো। ২২ জেু নাগাে সরকার যকরাবেগঞ্জ, যফেী ও বকদোরগদঞ্জ বতেষ্টট 

যকাবভি-১৯ আইদসাদলেে যকন্দ্র যখাদল। মুশ্চি পাওয়া সাদবক কদয়কজে 

কারাবন্দী বদলদেে, অদেক কারাগারই যকাবভি-১৯ আক্রান্ত প্রকৃত যরাগীর 

যচদয় কম সাংখযা উদেখ কদরদে। কতৃ যপক্ষ প্রায়ে ববচাদরর অদপক্ষায় থাকা 

আটক বযশ্চিদের যোষীসাবযস্ত কারাবন্দীদের সদে যরদখদে। 

কারা ববভাদগর পবরসাংখযাে বলদে, কারাবচবকৎসদকর ১৪১ষ্টট পদের মদধয এবপ্রল 

োগাে ২৯ষ্টট খাবল বেল। এ োড়া োস য ও ফাম যাবসদির অদধ যক পেই যস সময় 

পে যন্ত খাবল বেল। কম যকতযাদের তথযমদত, ৮৩ হাজার ৮৩৭ জে কারাবন্দীদক 

যসবা বেদত মাে আনেুাননক ১১ জে কারাবচবকৎসক বেদলে। ফদল 

বচবকৎসাদসবা বেদত োস য বা ফাম যাবসিদের বযবহার করদত বাধয হদয়দে কারা 

কতৃ যপক্ষ। 

কারাগাদরর যভতর বববভন্ন জায়গার পবরবস্থবত অদেক যক্ষদেই বভন্ন বভন্ন। 

কতৃ যপক্ষ বকেু বন্দীদক উচ্চ তাপমাো, আদলা-বাতাদসর ঘাটবত রদয়দে এবাং 



জেবহুল জায়গায় আটক যরদখদে। আইদের মাধযদম ‘বিবভেে এ’-প্রাপ্ত 

বন্দীদের, োদের কারা কম যকতযারা ‘অতযন্ত গুরুত্বপূণ য বযশ্চি ( বভআইবপ)’ বদল 

অবভবহত কদরে, উন্নত থাকার জায়গা ও খাবার, পবরবাদরর সেসযদের সদে 

অদপক্ষাকৃত যববে সাক্ষাদতর অবধকার, তাদের সহকারী বহদসদব বভআইবপ েয় 

এমে বশ্চন্দদের রাখার সুদোগ যেওয়া হদয়দে। সাংবােমাধযদমর তথযমদত, বকেু 

বভআইবপ বন্দীদক কারাগাদর বদসই বযবসানয়ক কাে যক্রম পবরচালো, ববপরীত 

বলদের মােুদষর সদে যমলাদমো এবাং মহামাবর সদত্ত্বও েে যোথীদের সদে 

সাক্ষাদতর সুদোগ যেওয়া হদয়দে। 

আইদে বকদোর বন্দীদের প্রাপ্তবয়স্কদের যথদক আলাো রাখার ববধাে থাকদলও 

কতৃ যপক্ষ অদেক বকদোরবন্দীদকই বড়দের সদে যরদখদে। আইে ও আোলত 

বেশুদের কারােে বেবষে করদলও বকেু বেশুদক ( বকেু যক্ষদে মাদয়র সদে) 

কখদো কখদো বন্দী করা হদয়দে। কতৃ যপক্ষ োরী বন্দীদের পুরুষ বন্দীদের যথদক 

আলাো যরদখদে। 

মাদচয সাংবােমাধযম জাোয়, েদোর বকদোর সাংদোধাোগাদরর অন্তত পা াঁচ বেশু 

আত্মহতযার যচিা কদরদে এবাং আটজে পাবলদয়দে। এবপ্রদল সাংবােমাধযম 

জাোয়, ১৫ এবপ্রল যথদক ২২ এবপ্রদলর মদধয বকদোর আোলত মহামাবরর 

সাংক্রমণ েবড়দয় পড়া যঠকাদত যমাট ১৬৭ জে বেশুবন্দীদক জাবমে বেদয়দেে। 

জলুাইদয় সাংবােমাধযম জাোয়, েদোদর মােসম্পন্ন খাবার, পাবে ও যখলাধুলার 

সরঞ্জামসহ অেযােয োববদত ববদক্ষাদভর সময় বতে বকদোর মারা যগদে। এ 

ঘটো তেদন্ত ও যসবার উন্নয়দের লমে েদোদরর যডপুঠে কনেশনার (নডনস) 

একষ্টট কবমষ্টট গঠে কদরে। সাংদোধাোগাদরর কম যকতযারা বদলদেে, ওই বতে 

বকদোর অেয বন্দীদের সদে মারামাবর কদর মারা যগদে। তমব ঘটোর 

কদয়কবেে পর বাাংলাদেে জাতীয় মবহলা আইেজীবী সবমবত সাংদোধাোগাদর 

বেে যাতদের অবভদোগ কদর ওই বকদোরদের মৃতুযর ঘটোয় পৃথক ববচার 

ববভাগীয় তেদন্তর োবব জাোয়। ২০২০ সাদলর আগদি একই সাংদোধাোগাদর 

বতে বকদোদরর মৃতুযর পর ওই বেদরর যসদেম্বদর সমাজকলযাণ মন্ত্রণালয় 

যেদের সব বকদোর সাংদোধাোগাদরর বযবস্থাপোয় পবরবতযদের সুপাবরে 

কদরবেল। এক সাাংবাবেক জাবেদয়দেে, মন্ত্রণালদয়র সুপাবরদের পবরদপ্রবক্ষদত 

মাচয পে যন্ত সরকার যকাদো পেদক্ষপ যেয়বে। সাংবােমাধযদমর তথযমদত, বকদোর 

সাংদোধাোগারগুদলা যহফাজদত থাকা বকদোরদের পুেব যাসদে যকাদো উদেযাগ 

যেয়বে। যসখাদে এমে কম যকতযাদের পোয়ে করা হদয়দে, োদের বকদোর 

অপরাধ প্রবতদরাদধর যকাদো প্রবেক্ষণ যেই এবাং োরা বকদোরদের ববদেষ 



চাবহোগুদলার প্রবত েজর ো বেদয় তাদের অপরাধীর েৃষ্টিদত যেদখ যস অেুোয়ী 

আচরণ কদরদেে। 

৪ আগি সাংবােমাধযম জাোয়, যেেদকাোয় ভ্রামযমাে আোলদত এক মাদসর 

কারােেপ্রাপ্ত েুই বকদোরদক আনপল আোলত খালাস বেদয়দেে। আনপল 

আোলত রুল জাবর কদরদেে, বকদোর অপরাধ ববচাদরর যকাদো এখবতয়ার 

ভ্রামযমাে আোলদতর যেই। 

মােবসক প্রবতবন্ধী কারাবন্দীদের জেয ঢাকার যকন্দ্রীয় কারাগাদর রাখার বযবস্থা 

থাকদলও সব কারাগাদর এই বযবস্থা যেই। আইদেও এমে বযবস্থা রাখার 

বাধযবাধকতা যেই। মােববক ববদবচোয় ববচারদকরা চাইদল প্রবতবন্ধী বন্দীদের 

সাজা কমাদত পাদরে। যজলাররাও চাইদল প্রবতবন্ধী বন্দীদের কারা হাসপাতাদল 

স্থাোন্তদরর মদতা ববদেষ বযবস্থা করদত পাদরে। 

প্রশাসন: বন্দীদের অবভদোগ যেওয়ার যকাদো আেষু্ঠাবেক বযবস্থা কারাগাদর 

যেই। বন্দীমের অনিম াগ পাওয়ার জনয কারাগামর যকামনা নযায়পাল নিল না। 

পুেঃপ্রবেক্ষণ ও পুেব যাসে কম যসূবচ অতযন্ত সীবমত। 

স্বািীন ধেরীক্ষণ   সরকাবর পবরেে যক ও ক্ষমতাসীে েদলর ঘবেষ্ঠ যবসরকাবর 

পে যদবক্ষকদের কারা পবরেযেদের অেমুবত বেদয়বেল সরকার। তদব এসব 

পবরেে যদের ববষদয় যকাদো প্রবতদবেে প্রকাে করা হয়বে। আন্তজযাবতক 

যরিক্রস কারা মহাপবরেপ্তরদক সহদোবগতা যেওয়া অবযাহত যরদখদে এবাং 

যেেজদুড় ৬৮ জে বন্দীদক বযশ্চিগত সুরক্ষা সামেী সরবরাহসহ বববভন্ন 

সহদোবগতা এবাং যকাবভি-১৯ সাংক্রমণ প্রবতদরাদধ সরকাদরর আইদসাদলেে 

যকন্দ্রগুদলা প্রবতষ্ঠায় সহদোবগতা বেদয়দে। 

ঘ. ধনধব যচাদর বেপ্তার বা আটক 

সাংববধাদে বেবব যচাদর যেপ্তার ও আটক বেবষে হদলও যকাদো বযশ্চি বেরাপত্তা ও 

েৃঙ্খলার জেয হুমবক হদয় উঠদত পাদর বদল কতৃ যপদক্ষর সদন্দহ হদল আইে 

কতৃ যপক্ষদক ববচারদকর আদেে বা পদরায়াো োড়াই ওই বযশ্চিদক যেপ্তার বা 

আটদকর ক্ষমতা বেদয়দে। কতৃ যপদক্ষর েবে সদন্দহ হয় যকাদো বযশ্চি গুরুতর 

অপরাদধর সদে সাংবিি, তাহদলও আইে ববচারদকর আদেে বা পদরায়াো 

োড়াই তাদক যেপ্তার ও আটদকর ক্ষমতা বেদয়দে। সাংববধাে যেদকাদো বযশ্চিদক 

তা াঁর যেপ্তার বা আটদকর ববরুদে আোলদত আইবেভাদব চযাদলঞ্জ করারও 

অবধকার বেদয়দে। তদব সরকার সাধারণত এই বাধযবাধকতা অেসুরণ কদর ো। 

সাংবােমাধযম, সশুীল সমাজ ও মােবাবধকার সাংগঠেগুদলার অবভদোগ, যকবল 

সদন্দহভাজে জবেরাই গুম হদে ো, সুশীল সমাজ ও ববদরাধীেলীয় সেসযরাও 



গুম হদে। বন্দীদের অবস্থাে প্রকাে ো কদর অথবা পবরবার বা আইেজীবীদক 

অবস্থাে ো জাবেদয় বকাংবা বন্দীদক যেপ্তাদরর কথা স্বীকার ো কদর কতৃ যপদক্ষর 

আটক রাখার হার বেে বেে বাড়দে। 

বেপ্তাদরর প্রক্তিয়া ও বন্দীদের সদে আচর  

সাংববধাদে যেপ্তার ও আটদকর যক্ষদে যেপ্তাবর পদরায়াো বকাংবা অপরাধ 

সাংঘটদে সাংবিিতা পাওয়ার বাধযবাধকতার কথা বলা থাকদলও আইদে এ ববষদয় 

বযাপক োড় যেওয়া হদয়দে। 

সাংববধাে অেুোয়ী আটক বা যেপ্তার বযশ্চিদক ২৪ ঘণ্টার মদধয ববচারদকর 

সামদে হাশ্চজর করদত হদব, বকন্তু এই বাধযবাধকতা ননয়নেতিামব মাো হয়বে। 

জাতীয় বেরাপত্তার জেয হুমবকর আশিংকায় সরকার বা যজলা মযাশ্চজদেট 

যকামনা বযজিমক ৩০ বেদের জেয আটকাদেে বেদত পাদরে। তমব কতৃ যপক্ষ 

যকাদো যকাদো যক্ষদে আেক বা যেপ্তার বযজিমক োয়েুজির সামে েীঘ য সময় 

ধদর আটক রাদখ। 

জাবমদের বযবস্থা থাকদলও আইে প্রদয়াগকারী সাংস্থা অদেক সময়ই জাবমে 

পাওয়া আসাবমদক মুশ্চির পরপরই অেয মামলায় যেপ্তার কদর, েবেও সুবপ্রম 

যকাদটযর আবপল ববভাগ আোলদত হাশ্চজর করার আদগ েতুে মামলায় 

পুেঃদেপ্তাদর বেদষধাজ্ঞা বেদয়দে। 

কতত েপে সাধারেত আোলমত আনুষ্ঠাননক অনিম াগ োময়মরর পমরই যকবল 

নববােীর আইনজীবীমের তামের ক্লাময়মন্টর সামে যেখা করার অনুেনত যেয়,  া 

নকিু যেমে প্রােনেক যেফতামরর কময়ক সপ্তাহ বা কময়ক োস পমর ঘমেনিল। 

বজন্দমের আইনন পরােশ ে পাওয়ার অনধকার রময়মি এেননক  নে তারা এর জনয 

খরচ বহন করমত নাও পামর; নকন্তু এই যসবা প্রোমনর জনয যেমশ প োপ্ত 

তহনবমলর ঘােনত নিল। অদেক আটক বযশ্চিদকই অেযদের সদে যোগাদোদগর 

অেুমবত যেওয়া হয়  নন। 

ধনধব যচার বেপ্তার: বেবব যচাদর যেপ্তাদরর ঘটো ঘদটদে। অদেক যক্ষদে 

রাজনেবতক ববদক্ষাভ বা সভা-সমাদবে বা বিবয বকাংবা সন্ত্রাসী কে েকান্ড রুখদত 

আইনশতঙ্খলা বাবহেীর পেদক্ষদপর সময় এমে যেপ্তাদরর ঘটো ঘদট। আটক 

বযশ্চিদক সুবেবেযি অবভদোগ োড়াই সরকার আটক যরদখদে।  কখদো কখদো তা 

করা হয় অেয সদন্দহভাজেদের সম্পমকে তথয সাংেহ করদত। ১৯৭৪ সামলর 

নবমশষ েেতা আইমনর নবির পনরসর পূমব ের সিংঘঠেত যকামনা অপরামধর 

নিনত্তমত আেক করার ননয়েঠে অপসারে করায় তা এেন অমনক আেকমক 

ববধতা যেয়  া অনযোয় নবচার বনহিঃিূেত বমল গেয হত। মােবাবধকারকমীদের 



োবব, ববদরাধী রাজনেবতক যেতা, কমী ও সমথ যকদের ববরুদে পুবলে বমথযা 

মামলা বেদয়দে এবাং সরকার রাজনেবতক ববদরাধীদের েমদে সরকার 

আইেেৃঙ্খলা বাবহেীদক বযবহার কদরদে। 

সাংবােমাধযদমর তথযমদত, ভারদতর প্রধােমন্ত্রী েদরন্দ্র যমাবের ২৬-২৮ মাচয 

বাাংলাদেে সফদরর ববরুদে ববদক্ষাদভর (অধযায় ১.ক, ১.খ, ২.ক, ২.খ ও ৬ 

দ্রিবয) পর পুবলে ৩ হাজার ২৭০ জদের নাে উমেখ কদর ও অজ্ঞাত আরও 

কদয়ক ে মােুদষর ববরুদে ১৫৪ষ্টট মামলা কদরদে। এসব মামলায় সন্ত্রাস, 

সবহাংস কে েকান্ড, সরকাবর সম্পদের ওপর হামলা, োো, মারণাে বহে এবাং 

সরকাবর-দবসরকাবর সম্পবত্তর ক্ষবতসাধেসহ বববভন্ন অবভদোগ আো হদয়দে। 

পুবলে বাাংলাদেে জাতীয়তাবােী েল ( ববএেবপ), যহফাজদত ইসলাম ও 

জামায়াদত ইসলাবমসহ ববদরাধী েলীয় বববভন্ন সাংগঠদের ১ হাজার ২৩০ জে 

সেসযদক যেপ্তার কদরদে। পুবলে বদলদে, ববদক্ষাদভ সাংবিিতার অবভদোদগ ওই 

বযশ্চিদের যেপ্তার করা হদয়দে। সুশীল সমাদজর তথযমদত, ওই বযশ্চিদের 

বসাংহভাগদক  মেচ্ছিামব যেপ্তার করা হদয়দে। সবদচদয় যববে যেপ্তার করা 

হদয়দে ব্রাহ্মণবাবড়য়ায়। ৩০ এবপ্রল োগাে ব্রাহ্মণবাবড়য়া যজদল ১ হাজার ৭০০ 

জে বন্দী বেল, োর ধারণক্ষমতা ৬০০ জে। 

অদটাবদর সাংবােমাধযম জাোয়, েগূ যাপুজার সময় সামাশ্চজক 

যোগাদোগমাধযদমর একষ্টট ববতবকযত যপািদক যকন্দ্র কদর ঘদট োওয়া 

সবহাংসতার ঘটোয় সরকাবর কতৃ যপক্ষ কদয়ক ে সদন্দহভাজেদক যেপ্তার 

কদরদে (অধযায় ২.ক ও ৬ দ্রিবয)। রাংপুদর কতৃ যপক্ষ ৬০ জেদক যেপ্তার 

কদরদে, োদের পবরবাদরর োবব, ওই বযশ্চিরা বেরপরাধ। যেপ্তার আতদে সাতষ্টট 

োদমর মােুষ আত্মদগাপে কদর। সাংবােমাধযদমর তথযমদত, ক্ষমতাসীে 

আওয়ামী লীদগর বকেু যেতা বহন্দ ুধম যাবলম্বীদের ওপর সবহাংস হামলার ঘটোয় 

ববদরাধী েল ববএেবপ ও জামায়াদত ইসলামীর ওপর োয় চাবপদয়দে। বকেু 

ববএেবপ যেতার োবব, আওয়ামী লীগই এ ঘটো ঘষ্টটদয়দে। তাদের অবভদোগ, 

সরকার বহন্দ ুধম যাবলম্বীদের ওপর হওয়া সবহাংস ঘটোদক ববদরাধীদের েমদে 

বযবহার করদে। 

ধবচারপূব ি বন্দী   কারা অবধেপ্তদরর পবরসাংখযাদের তথযমদত, কারাগাদর থাকা 

বন্দীদের ৮০ েতাাংেই ববচাদরর আদগ আটক অথবা বরমাদন্ড বেল। 

আেলাতানিক অেেতা, সীনেত সিংস্থান, নবচারপূব ে বন্দীর ননয়ে প্রময়ামগর 

অিাব এবিং েুনীনতর কারমে যস্বচ্ছাচারী এবিং সুেীঘ ে নবচারপূব ে বন্দী অবযাহত নিল। 

জাবমে পাওয়ার সুদোগ কম রাখা বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদের মদতা  মেচ্ছ ও 

কদঠার আইদের অবতবযবহার ববচাদরর আদগ আটক বন্দীদের ববপুল আদরকষ্টট 



কারণ বদল উদেখ কদরদেে আইেজীবীরা। বকেু যক্ষদে সাংঘষ্টটত অপরাদধর 

পবরদপ্রবক্ষদত যঘাবষত সাজার সমাে সময় বা তার যববে সময়ও ববচাদরর আদগ 

আটক রাখার ঘটো ঘদটদে। 

ঙ. নযায়ধবচার পাওয়া বথদক বক্তিি করা 

আইদে স্বাধীে ববচার বযবস্থার কথা বলা থাকদলও েুেীবত ও রাজনেবতক 

হস্তদক্ষপ ববচার বযবস্থার স্বাধীেতাদক সাংকুবচত কদরদে। সরকার সাবব যকভাদব 

ববচার বযবস্থার স্বাধীেতা ও বেরদপক্ষতা অেুসরণ কদরবে। 

মােবাবধকার পে যদবক্ষদকরা বদলদেে, ববচারক, সরকাবর আইনজীবী ও আোলত 

কম যকতযারা অদেক যক্ষদেই ঘুষ োবব কদরদেে অথবা আোলত রাজনননতক 

পতষ্ঠমপাষক যনেওয়াকেগুনলর প্রিাব বা আনুগমতযর নিনত্তমত রায় নেময়মি রায় 

বেদয়দেে। পে যদবক্ষকদের োবব, সরকাদরর ইোর ববরুদে রায় যেওয়া 

ববচারদকরা বেবলর ঝুাঁ বকদত পদড়দেে। বকেু মামলায় কতৃ যপক্ষ আইেজীবীদের 

বববােীর পদক্ষ আইবে লড়াই করদত বেরুৎসাবহত কদরদে। 

েুনীনত এবিং  মেষ্ট পনরোে োেলা জমে োকার ফমল আোলত বযবস্থা বাধােি 

হয়, এবিং ধারাবানহকতা বনধ েত হওয়ায় অমনক নবচার প্রতযাশী নযায়নবচার পাওয়ার 

যেমে বাধােি হয়। সাংবােমাধযদমর তথযমদত, মহামাবরর সময় অদেক 

আোলদতর কাে যক্রম বন্ধ বেল। বকেু আোলত ভাচুযযয়াবল যখালা বেল। এদত 

মামলাজট আরও যবদড় যগদে। 

জােুয়াবরদত হাইদকাটয যমা. কামরুল ইসলামদক মুশ্চির আদেে যেে, ো াঁর 

ববরুদে েুেীবত েমে কবমেে তেন্ত কদর েুেীবতর মামলা কদরবেল। হাইদকাটয 

েুেীবত েমে কবমেেদক ভুল বযশ্চির ববরুদে সাংঘষ্টটত অপরাদধর অবভদোগ 

আোয় তেন্ত কম যকতযাদের ববরুদে বযবস্থা যেওয়ার বেদেযে বেদয়দেে। ২০০৩ 

সাদল েুেীবত েমে কবমেে কামরুল ইসলাদমর ববরুদে ১৯৯৮ সাদল জাল 

সেেপে বেদয় কদলদজ ভবতযর অবভদোগ আদে। ২০১৪ সাদল আোলত তা াঁদক 

যোষী সাবযস্ত কদর ১৫ বেদরর কারােে যেে। তদব ২০২১ সাদলর ২৮ জােুয়াবর 

বতবে খালাস পাে। 

ধবচার প্রক্তিয়া 

সাংববধাে েযােয ও সুষ্ঠু ববচাদরর কথা বলদলও ববচার ববভাগ সবসময় এই 

বাধযবাধকতা মাদেবে। েুেীবত, েলীয় আেগুতয ও েুব যল মােবসম্পে এর জেয 

অদেকাাংদে োয়ী। 



রাময়র পূমব ে আসােীমের ননমেোষ বমল গেয করা হয়, তামের আনপল করার 

অনধকার রময়মি এবিং তামের নবরুমে আনা অনিম ামগর তাৎেনেকিামব এবিং 

নবিানরত জানার অনধকার রময়মি। আসানেমের সেয় েমতা নবচার পাওয়ার 

অনধকার যনই। অনি ুিমের অনধকার রময়মি তামের প্রকাশয নবচামর উপনস্থত 

োকার। েুঃস্থ বববােীদের সরকার বেদয়াশ্চজত আইেজীবীর আইবে সহদোবগতা 

পাওয়ার অবধকার রদয়দে। বািংলা িাষায় নবচার পনরচানলত হয়; য সব নববােী 

বািংলা বুঝমত বা বলমত পামর না তামের পমে সরকার নবনােূমলয অনুবামের 

বযবস্থা কমর না। নববােীমের আইনন লড়াইময়র প্রস্তুনত ননমত প োপ্ত সেয় পাওয়ার 

অনধকার রময়মি।  

অবভেুি বযশ্চিদের বােীপদক্ষর আইেজীবী বা ওই পদক্ষর সাক্ষীদের যমাকাববলা 

করার এবাং বেদজর পদক্ষ সাক্ষী ও তথযপ্রমাণ উপস্থাপদের অবধকার রদয়দে। 

তাদের যোষ স্বীকার ো করার অবধকারও রদয়দে, েবেও যেসব আসাবম যোষ 

স্বীকার কদর ো তাদের প্রায়ে যহফাজদত আটক রাখা হয়। সরকার এসব 

অবধকার প্রায়শই মাদেবে।  

ননব োহী ববভাদগর মযাশ্চজদেটদের যেতৃদত্ব পবরচাবলত ভ্রামযমাে আোলদত 

তাৎক্ষবণকভাদব রায় যঘাষণা করা হদয়দে। যসখাদে অদেক যক্ষদে অবভেুিদক 

আইবেভাদব বেদজর পদক্ষ েুশ্চি ও তথযপ্রমাণ উপস্থাপদের সুদোগ ো বেদয় 

কারােেও যেওয়া হদয়দে। জেু মাদস হাইদকাটয এক আদেদে বদলে, বেশুদের 

ববচার করার এখবতয়ার ভ্রামযমাে আোলদতর যেই। 

রাজননধিক কারাবন্দী ও আটক  

রাজনেবতক উদিেযপ্রদণাবেত আটক বা যেপ্তাদরর খবর পাওয়া যগদে। নবমরাধী 

েমলর সেসযমের, জাতীয় ননরাপত্তার হুেনকর জবামবর অজহুামত বামনায়াে 

অনিম ামগ যেপ্তার এবিং োেলা োময়মরর যেমে রাজনননতক সিং ুজি প্রায়শই 

একঠে কারে নহমসমব উপনস্থত নিল। যকাবভি-১৯ যমাকাববলায় সরকাদরর 

পেদক্ষদপর সমাদলাচো করা ববদরাধী রাজনেবতক েদলর কমীদের পুদরা 

বেরজদুড়ই যেপ্তার কদরদে পুবলে। 

যসদেম্বদর সাংবােমাধযম জাোয়, কতৃযপক্ষ সাদবক প্রধােমন্ত্রী ও ববদরাধী 

রাজনেবতক েল ববএেবপর যচয়ারপারসে খাদলো শ্চজয়ার সাজা েয় মাদসর জেয 

স্থবগত কদরদে। এর আদগ ২০২০ সাদলর মাদচয খাদলো শ্চজয়ার সাজা মােববক 

ববদবচোয় শুরুমত েয় মাদসর জেয স্থবগত করা হয়, তদব বতবে বাবড়দত বন্দী 

অবস্থায়ই বেদলে। উভয় ঘটোয় সরকার অসুস্থ খাদলো শ্চজয়াদক বচবকৎসা বেদত 

ববদেে োওয়ায় বাধা বেদয়দে। সরকাদরর ভাষয, তাাঁর বচবকৎসা ঢাকাদতই সম্ভব। 



আগদি আইে, ববচার ও সাংসে ববষয়ক মন্ত্রী বদলে, খাদলো শ্চজয়া ববদেে যেদত 

পারদবে, েবে বতবে কারাগাদর বফদর আদবেে কদরে। েুেীবত ও তহববল 

তেরুদপর অবভদোদগ ২০১৮ সাদল খাদলো শ্চজয়ার ১০ বেদরর কারােন্ড হয়। 

মামলাষ্টট হয় ২০০৮ সাদল। আন্তজযাবতক ও স্থােীয় আইে ববদেষজ্ঞদের মদত, 

খাদলো শ্চজয়ার ববরুদে আো অবভদোদগর সপদক্ষ যতমে তথযপ্রমাণ বেল ো। 

তারা বমলন বেব যাচেী প্রশ্চক্রয়া যথদক ববদরাধী েলীয় এই যেেীদক সবরদয় বেদতই 

রাজনেবতক উদিেযপ্রদণাবেতভাদব তা াঁর ববরুদে এই অবভদোগ এদে সাজা 

যঘাষণা করা হদয়দে। এসব আইে ববদেষজ্ঞ আরও বদলদেে, ববচারপ্রশ্চক্রয়ায় 

খাদলো শ্চজয়ার জাবমে আদবেদের পবরদপ্রবক্ষদত সানব েকিামব আোলদতর 

কাে যক্রম বেল ধীর। 

ধবদেদশ অবিানরি বযক্তিদের প্রধত রাজননধিক উদেশযপ্রদ াধেি 

প্রধতধ িংসা 

হুমধক, হয়রাধন, নজরোধর ও বলপ্রদয়াগ:  ৬ অদটাবর সাংবােমাধযম জাোয়, 

র যাব েুিরাদষ্ট্র অবস্থােরত বাাংলাদেবে সাাংবাবেক কেক সরওয়াদরর যবাে 

েুসরাত োহবরে রাকাদক বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইে ও মােক মামলায় যেপ্তার 

কদরদে। রাকার সন্তােদের ৩০ ঘণ্টা আটক রাখার পর োড়া হয়। রাকা আটক 

রদয় বগদয়বেদলে এবাং তা াঁর জাবমে আদবেে আোলদত শুোবের অদপক্ষায় 

বেল। বতবে যেপ্তার হওয়ার বকেুবেে আদগ সাংবােমাধযম জাোয়, রাকা স্থােীয় 

পুবলেদক বদলবেদলে, সামাশ্চজক যোগাদোগমাধযদম তা াঁর োদম যখালা একষ্টট 

 ‘ভুয়া’ অযাকাউন্ট যথদক সরকারববদরাধী প্রচারণা চালাদো হদে। বতবে 

সামাশ্চজক যোগাদোগমাধযমষ্টটদতও ওই অযাকাউদন্টর ববষদয় অবভদোগ 

কদরবেদলে, ো ওই অবভদোদগর পবরদপ্রবক্ষদত অপসারণ করা হদয়বেল। 

েদভম্বদর সাংবােমাধযম জাোয়, পুবলে যফেী যজলায় কেক সরওয়াদরর 

পবরবাদরর সম্পবত্ত জব্দ কদরদে। সাংবােমাধযদমর তথযমদত, সরওয়ার মদে 

কদরে, অেলাইদে সরকাদরর সমাদলাচো কদর যেওয়া তা াঁর বেদজর বিদবযর 

কারদণই তা াঁর যবােদক যেপ্তার ও মামলা যেওয়া হদয়দে। সরওয়াদরর োবব, তাাঁর 

যবাে যকাদো অপরাধ কদরেবে। ২০২০ সাদলর বিদসম্বদর হাইদকাটয ‘রাষ্ট্রববদরাধী 

নবষয়বস্তু ’ যপাি করার কারমে কেক সরওয়াদরর ওদয়বসাইট বন্ধ করদত 

কতৃ যপক্ষদক বেদেযে বেদয়বেদলে।  

কার্ যিদম বািা বেওয়ার বচষ্টা   কবমষ্টট টু যপ্রাদটট জাে যাবলি ৭ অদটাবর 

জাোয়, বাাংলাদেদের ক্ষমতাসীে েল আওয়ামী লীদগর ইউদরাপীয় োখা 

িকদহাদম বাাংলাদেবে সাাংবাবেক তাসেীম খবলদলর ববরুদে পুবলদে অবভদোগ 

কদরদে। তাসেীম খবলল সুইদিদে রদয়দেে বদল জাো যগদে। খবলদলর ববরুদে 



 ‘বাাংলাদেদের ববরুদে ভুয়াতথয ও গুজব েড়াদোর’ অবভদোগ করা হদয়দে। 

ঢাকায় কতৃ যপক্ষ খবলদলর ববরুদে বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে একই ধরদের 

অবভদোগ এদে যেপ্তাবর পদরায়াো জাবর কদর   েবেও বতবে বাাংলাদেদে যেই। 

কবমষ্টট টু যপ্রাদটট জাে যাবলি আরও জাবেদয়দে, সেে বাবহেীর যগাদয়ন্দা ববভাগ 

প্রবতরক্ষা যগাদয়ন্দা মহাপবরেপ্তদরর সেসযরা বারবার বসদলদট খবলদলর মাদয়র 

বাবড়দতও যগদেে। যসখাদে তারা খবলদলর মাদক যেদলর ওপর চাপপ্রদয়াগ 

করদত বদলদেে  ামত নতনন তার কা েিে বন্ধ কমরন এবাং তা াঁর অবস্থাে জাোর 

যচিা কদরদেে। সরকার হাদেবরদত অবস্থােরত বাাংলাদেবে বযবসায়ী ও 

সরকাদরর েুেীবতর সমাদলাচোকারী সাবমউল ইসলাম খাে সাবমর ববরুদেও 

বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে একই ধরদের মামলা কদরদে ( অধযায় ৪ দ্রিবয)। 

বেওয়াধন ধবচার প্রক্তিয়া ও প্রধিকার 

বযশ্চি ও সাংগঠে মােবাবধকার লঙ্ঘদের যক্ষদে ববচাবরক প্রবতকার চাইদত 

পাদর। েবেও আোলত বযবস্থায় আস্থার সাংকদটর কারদণ অদেদকই অবভদোগ 

করা যথদক ববরত থাদক। আইদে েযায়পাল প্রবতষ্ঠার কথা বলা হদলও এমে বকেু 

প্রবতষ্টষ্ঠত হয়বে। 

সম্পধি জব্দ ও পুেরুদ্ধার  

সরকার প্রধানতবহন্দ ুধম যাবলম্বীদের জবম বফবরদয় যেওয়া তরাবিত করদত ২০০১ 

সাদলর আইে বাস্তবায়ে কদরবে। এই আইে সরকারদক রাদষ্ট্রর েত্রুদঘাবষত 

যেদকাদো বযশ্চির সম্পে জদব্দর ক্ষমতা বেদয়দে। এই আইে, ববদেষত ১৯৭১ 

সাদলর স্বাধীেতা েুদের পর, সাংখযালঘু সম্প্রোয় যেে যেদড় োওয়ার পর তাদের 

সম্পে জদব্দ প্রায়ে বযবহার হদয়দে। 

সিংখযালঘু সম্প্রোয়গুমলা জনের োনলকানার নবমরাধগুমলা নরমপােে করা অবযাহত 

যরমখমি, য গুমলা অনানুপানতক হামর সিংখযালঘুমের বাস্তুচুযত কমর, নবমশষত 

নতুন রািা বা নশল্প স্থাপমনর অঞ্চলগুমলার কামি য খামন জনের োে বতজে 

যপময়মি। তারা এও োনব কমরমি য  স্থানীয় পুনলশ, নসনিল কতত েপে এবিং 

রাজনননতক যনতারা কখমনা কখমনা উমচ্ছে করার যেমে জনড়ত নিল অেবা 

রাজনননতক প্রিাবশালী িূনে েখলকারীমের রেক নহমসমব কাজ কমরমি 

 (অধযায় ৬, কু্ষদ্র জাবতসত্ত্বা দ্রিবয)। সরকার পাব যতয চট্টোম এলাকায় 

 ( বসএইচষ্টট) কু্ষদ্র জাবতসত্ত্বার মােুষদের জবমর মাবলকাো বফবরদয় বেদত ২০১৬ 

সাদল একষ্টট আইে সাংদোধে কদরদে। তদব জবম বেদয় সমসযা রদয়ই যগদে। 

চ. বযক্তিগি বগাপনীয়িা, পধরবার, বাধি বা বর্াগাদর্াদগর ধবষদয় র্দথচ্ছ 

বা ববআইধন হস্তদেপ 



আইন বযজিগত য াগাম ামগর যেমে যস্বচ্ছাচারী হিমেপ নননষে কমর না। 

যগাদয়ন্দা ও আইেপ্রদয়াগকারী সাংস্থাগুদলা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র অেুমবতক্রদম 

বযশ্চিগত যোগাদোদগর ওপর েজরোবর করদত পাদর। তদব পুবলে বযশ্চিগত 

ববষদয় েজরোবরর যক্ষদে খুব কমই আোলদতর অেুমবত বেদয়দে। মােবাবধকার 

সাংস্থাগুদলা অবভদোগ কদরদে, পুবলে, জাতীয় বেরাপত্তা যগাদয়ন্দা ও প্রবতরক্ষা 

যগাদয়ন্দা মহাপবরেপ্তর সরকাদরর সমাদলাচোকারী োগবরকদের ওপর 

েজরোবর ও তাদের বযাপাদর তথয যপদত তথযোতাদের কাদজ লাবগদয়দে। 

যকাবভি-১৯ ও মহামাবর যমাকাববলায় সরকাদরর পেদক্ষপ বেদয় সাধারণ 

মােুদষর বযশ্চিগত আদলাচোয় যচাখ রাখদত সরকার সামাশ্চজক 

যোগাদোগমাধযম ও অেযােয ইদলকট্রবেক যোগাদোদগর ওপর েজরোবর 

বেরজদুড় ক্রদমই বাবড়দয়দে। মাদচয তথয মন্ত্রণালয় যকাবভি-১৯ বেদয় ‘গুজব’ 

যঠকাদত সামাশ্চজক যোগাদোগমাধযম ও যটবলবভেে েজরোবরদত একষ্টট ইউবেট 

গঠদের যঘাষণা যেয়। 

সুবপ্রম যকাদটযর ১০ আইেজীবীর অেুদরাদধর পবরদপ্রবক্ষদত ২২ জেু ঢাকার 

একষ্টট আোলত বাাংলাদেে যটবলদোগাদোগ বেয়ন্ত্রণ কবমেেদক ( ববষ্টটআরবস) 

বযশ্চিগত ও যটবলদফাে আলাপচাবরতায় আবড়পাতা যরাদধ কী পেদক্ষপ যেওয়া 

হদয়দে, তা প্রকাদের বেদেযে যেে। আদেদে ১৬ষ্টট আবড়পাতার অবভদোগ 

পে যাদলাচোর বেদেযে যেওয়া হয়, ো এর আদগ সাংবােমাধযদম খবর হদয়বেল। 

এসব ঘটোর কদয়কষ্টটদত রাজনেবতক ববদরাধী েদলর সেসযদের ওপর 

আবড়পাতার অবভদোগ রদয়দে। সাংবােমাধযদমর তথযমদত, ববষ্টটআরবস ওই 

বেদেযে প্রবতপালে কদরবে। 

২০২০ সাদলর যসদেম্বদর হাইদকাটয োগবরদকর বযশ্চিগত যগাপেীয়তার 

অবধকাদরর কথা উদেখ কদর বদলে, অেমুবত োড়া ও বযশ্চির অজ্ঞাতসাদর 

সরকাবর-দবসরকাবর যটবলদফাে যকাম্পাবের কাে যথদক কলবলি বা 

আলাপচাবরতার বববরণ সাংেহ অবেযই বন্ধ করদত হদব। রাদয় আোলত বদলে, 

‘এখে অবিও/বভবিওসহ বযশ্চিগত আলাপচাবরতা ফা াঁস হওয়া এবাং সামাশ্চজক 

যোগাদোগমাধযদম তা েবড়দয় পড়া বেয়বমত ঘটো হদয় ো াঁবড়দয়দে।’ 

অিযায় ২: োগধরক স্বািীনিার প্রধি শ্রদ্ধা 

ক. সাংবােমািযম ও অনযানয মািযদমর সেসযসহ সবার মি প্রকাদশর 

স্বািীনিা 

সাংববধাদে সাংবােমাধযম ও অেযােয মাধযদমর সেসযসহ সবার মত প্রকাদের 

স্বাধীেতার কথা বলা হদলও সরকার প্রায়শই এই অবধকার রক্ষা কদরবে। 



অেলাইে ও অফলাইে- উভয় মাধযদম মত প্রকাদের স্বাধীেতা উদেখদোগয 

হাদর সীবমত বেল। সাংবােমাধযদমর সেসয ও উগাররা হয়রাবে ও প্রনতনহিংসার 

নশকার হওয়ার িময় সরকাদরর সমাদলাচো যথদক বেদজদের যসন্সর কমরমিন। 

মি প্রকাদশর স্বািীনিা:  সাংববধাদের সমাদলাচোদক সাংববধাদে রাষ্ট্রদদ্রাবহতার 

সাবমল বদল উদেখ করা হদয়দে। রাষ্ট্রদদ্রাবহতার সাজা েুযেতম বতে বের যথদক 

োবজ্জীবে কারােন্ড । 

আইদে ববদেষপ্রসূত বিবয প্রবতদরাদধর কথা বলা হদলও যকাে ধরদের বিবয 

ববদেষপ্রসূত বিদবযর আওতায় পড়দব, তা স্পি করা হয়বে। এ কারদণ 

সরকাদরর জেয এই আইে বযাপক পবরসদর বযবহাদরর সুদোগ বতবর হদয়দে। 

সরকার চাইদল রাষ্ট্রীয় বেরাপত্তা, ববদেবে রাদষ্ট্রর সদে বনু্ধত্বপূণ য সম্পকয এবাং 

েৃঙ্খলা, োলীেতা অথবা বেবতকতার প্রশ্ন তুদল; অথবা আোলত অবমােো, 

মােহাবে অথবা সবহাংসতায় উসকাবের অবভদোগ এদে মতপ্রকাে সীবমত 

করদত পাদর। সাাংববধাবেক কতৃ যপদক্ষর সমাদলাচো এই আইদের আওতায় 

অপরাধ বদল পবরগবণত হয়। 

সাইবার অপরাধ েমদে প্রণীত বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে বাাংলাদেদের 

মুশ্চিেুে, জাতীয় সাংগীত বা জাতীয় পতাকার ববরুদে 'অপপ্রচামরর' অপরাদধ 

োবজ্জীবে কারােেপে যন্ত সাজার ববধাে রাখা হদয়দে। ২০২০ সাদল স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় এক যপ্রস ববজ্ঞবপ্ত বেদয় সরকার, জেপ্রবতবেবধ, যসো কম যকতযা, পুবলে 

ও আইেেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহেীর ববরুদে যেদের যভতদর ও বাইদর সামাশ্চজক 

যোগাদোগমাধযদম ‘বমথযা, বামনায়াে, ভুয়া ও উসকাবেমূলক বিবয’ যেওয়ার 

ওপর বববধবেদষধ আদরাপ কদর। যপ্রস ববজ্ঞবপ্তদত বলা হয়, এই বেদেযেো ো 

মােদল বস্থবতেীলতা ও অভযন্তরীণ আইে-েৃঙ্খলা রোর স্বামে েআইবে বযবস্থা 

যেওয়া হদব। 

বেরজদুড় সরকার মহামাবর যমাকাববলায় যেওয়া পেদক্ষপ বেদয় প্রশ্ন যতালা 

বযশ্চিসহ সমাদলাচোকারীদের ববরুদে বযাপকভাদব বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইে 

বযবহার কদরদে। সামাশ্চজক যোগাদোগমাধযম, ওদয়বসাইট ও অেয বিশ্চজটাল 

প্ল্যাটফরদম যেদের যভতদর ও বাইদর যথদক মন্তবযকারীদের ববরুদে এই 

আইদের বযবহার ক্রদমই যবদড়দে। মতপ্রকাদের স্বাধীেতার ওপর সরকার 

অনযানয নবনধননমষধও জানর কমরমি। ২০২০ সাদল যকাবভি-১৯ বযবস্থাপোয় 

স্বাস্থয বযবস্থার প্রস্তুবতর ঘাটবতর তথয সাংবােমাধযদম আসার পর স্বাস্থয 

কম যকতযাদের সাংবােমাধযদমর সেসযদের সদে কথা বলার ওপর বববধবেদষধ 

যেওয়া হয়, ো ২০২১ সাদলও বেল। 



মাদচয ঢাকা ষ্টট্রববউদে প্রকাবেত এক উপ-সম্পােকীয়দত বলা হয়, ঢাকার সাইবার 

ট্রাইবুযোদল বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইে ও তথযদোগাদোগ আইদে োদয়র ২ 

হাজার ৪৫০ষ্টট মামলা রদয়দে। োর মদধয এ পে যন্ত বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে 

োদয়র একষ্টট মামলার রায় হদয়দে। 

২ মাচয আইে, ববচার ও সাংসে ববষয়ক মন্ত্রী সাাংবাবেকদের বদলে য  সরকার 

নডএসএ প োমলাচনা করার জনয বযবস্থা ননমচ্ছ, এর অপবযবহার যিকামত একঠে 

যচক অযান্ড বযামলন্স নসমেে বতনর করমি এবিং পুনলনশ তেমন্তর আমগ 

অনি ুিমক যেপ্তার বা তামের নবরুমে অনিম াগ োময়র যরামধ আইনঠে 

পনরবতেন করমি। মন্ত্রী প্রকাদেয আইেষ্টটর অপবযবহার হওয়ার কথা স্বীকার 

করদলও বিদসম্বর পে যন্ত এর যকাদো পে যাদলাচো করা হয়বে। 

২৫ জলুাই অযামদেবি ইন্টারেযােোল বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইে ও অেলাইদে 

মতপ্রকাদের স্বাধীেতা বেদয় ২৪ পৃষ্ঠার একষ্টট প্রবতদবেে প্রকাে কদর, োদত 

বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদের স্বরূপ প্রকাদে মুেতাক আহদমে ও আহদমে 

কববর বকদোরসহ ১০ বযশ্চির ববস্তাবরত তথয তুদল ধরা হয়। প্রবতদবেদে বলা হয়, 

২০১৮ সাদল বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইে প্রণয়দের পর এই আইদে ২  ০০০ 

বযশ্চির ববরুদে ১  ৩০০ষ্টটর যববে মামলা হদয়দে এবাং প্রায় ১  ০০০ বযশ্চিদক 

যেপ্তার করা হদয়দে। ২০১৯ সাদলর জােুয়াবর যথদক ২০২০ সাদলর জলুাই পে যন্ত 

েতাবধক সাাংবাবেদকর ববরুদে এই আইদে মামলা হদয়দে এবাং তা াঁদের মদধয 

অন্তত ৪০ জে যেপ্তার হদয়দেে। প্রবতদবেদে উদেবখত বিশ্চজটাল বেরাপত্তা 

আইদের মামলাগুদলার ৮০ েতাাংেই োদয়র কদরদেে আইেপ্রদণতা, ক্ষমতাসীে 

েদলর সেসয অথবা আইেেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহেীর সেসযরা। সবগুদলা 

মামলায়ই বববােীদের ববরুদে সরকার ও ক্ষমতাসীে েদলর রাজেীবতকদের 

সমাদলাচো কদর সামাশ্চজক যোগাদোগমাধযদম যপাি যেওয়ার অবভদোগ করা 

হদয়দে। অযামদেবি ইন্টারেযােোল মতপ্রকাদের স্বাধীেতার অেুেীলে করা 

বযশ্চিদের ববরুদে োদয়র বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে োদয়র মামলাগুদলা 

প্রতযাহাদর সরকাদরর প্রবত আহ্বাে জাবেদয়দে। 

কারা ববভাদগর তথযমদত, জলুাই প েন্ত কতৃ যপক্ষ অন্তত ৪৩৩ জেদক বিশ্চজটাল 

বেরাপত্তা আইদে যেপ্তার কদরদে। যেপ্তার বযশ্চিদের মদধয অন্তত ১৮৫ জেদক 

আটক করা হদয়দে অেলাইদে আপনত্তকর ও ভুয়া তথয প্রকাদের অবভদোদগ। 

স্থােীয় মােবাবধকার সাংগঠে োনবানধকার সিংস্কত নত ফাউদন্ডেদের (এেএসএফ) 

তথযমদত, অদটাবর মাদস অন্তত ২১ জেদক বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদের 

মামলায় যেপ্তার করা হদয়দে।  



৩১ বিদসম্বর স্থােীয় মােবাবধকার সাংগঠে আসক জাোয়, অন্তত ২১০ জে 

সাাংবাবেক হয়রাবে, োরীবরক নন োতন, হামলা, হুমবক ও বিশ্চজটাল বেরাপত্তা 

আইদে মামলাসহ বববভন্ন মামলার বেকার হদয়দেে। সাংগঠেষ্টট জাোয়, 

বেরজদুড় বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে অন্তত ১  ১৩৪ষ্টট মামলা হদয়দে। 

সাংবােমািযম ও অনলাইন মািযমসহ অনযানয মািযদমর সেসযদের 

মিপ্রকাদশর স্বািীনিা:  বপ্রন্ট ও স্বাধীে অেলাইে সাংবােমাধযমগুদলা সশ্চক্রয় 

বেল এবাং বববভন্ন ধরদের েৃষ্টিভবে তুদল ধদরদে। তদব যেসব সাংবােমাধযম 

সরকাদরর সমাদলাচো কদরদে, তাদের ওপর সরকাদরর তরফ যথদক চাপ 

এদসদে। স্বাধীে সাংবােমাধযমগুদলা স্বাধীেভাদব বা বাধাহীেভাদব কাজ করদত 

পাদরবে। 

সরকার যেদের সরকাবর যটবলবভেে চযাদেদলর ওপর সম্পােকীয় বেয়ন্ত্রণ 

অবযাহত যরদখদে এবাং যবসরকাবর চযাদেলগুদলার ওপর সরকাবর নবষয়বস্তু 

ববোমূদলয প্রচার করার বাধযবাধকতা আদরাপ কদরদে বদল অবভদোগ পাওয়া 

যগদে। সুশীল সমাদজর সাংগঠেগুদলা বদলদে, রাজনেবতক হস্তদক্ষপ ষ্টটবভর 

বেবন্ধে প্রশ্চক্রয়ায় প্রভাব যফদলদে। উদেযািা ক্ষমতাসীে েলদক সমথ যে কদর বক 

ো, এই ববদবচোয় সরকার যটবলবভেে চযাদেদলর বেবন্ধে বেদয়দে। যসন্টার ফর 

গভদে যে িাবিদজর জােুয়াবরদত প্রকাবেত ‘বাাংলাদেদের সাংবােমাধযদমর 

মাবলক কারা’ েীষ যক গদবষণায় বলা হদয়দে, পাবরবাবরক যোগসূে, রাজনেবতক 

মতােে য ও বযবসাবয়ক স্বাথ য যেমশর নেনডয়া লযান্ডমস্কমপ োনলকানার ধরেমক 

আকত নত নেময়মি।যেদের ৩২ষ্টট বযবসাবয়ক প্রবতষ্ঠাে সাংবােপে, যরবিও, 

যটবলবভেে চযাদেল ও ওদয়ব যপাটযালসহ ৪৮ষ্টট গণমাধযদমর মাবলক। গদবষণার 

তথযমদত, ২০০৯ সাল যথদক োরা ক্ষমতাসীে েদলর সদে সাংবিি অথবা োদের 

সরকাদরর প্রবত আেগুতয ‘প্রশ্নাতীত’ যকবল তারাই যটবলবভেে চযাদেদলর 

বেবন্ধে যপদয়দেে। 

১৭ যম সাংবােমাধযম জাোয়, অেুসন্ধােী সাাংবাবেক যরাশ্চজো ইসলামদক স্বাস্থয 

মন্ত্রণালদয়র েুেীবত বেদয় অেসুন্ধাে চালাদোয় তা াঁর ববরুদে ১৯২৩ সাদলর 

অনফনসয়াল নসমিেস অযাক্ট ও েেনবনধর কদয়কষ্টট ধারায় মামলা োদয়র ও 

তা াঁদক যেপ্তার কদর সরকার। কতৃ যপদক্ষর অবভদোগ, যরাশ্চজো ইসলাম 

মন্ত্রণালদয়র োপ্তনরক েবথপে চুবর কমরন ও যসসমবর িনব যতামলন । 

সাংবােমাধযদমর তথযমদত, যরাশ্চজো ইসলাম ঢাকার সবচবালদয় এক অনফমস পা াঁচ 

ঘণ্টা আটক বেদলে। যরাশ্চজোর পবরবাদরর অবভদোগ, তাাঁদক োরীবরকভাদব 

যহনিা ও তা াঁর সদে েুব যযবহার করা হদয়দে। ২১ যম সাাংবাবেকসহ যেদের ৮৩ 

জে োগবরক এক যেৌথ বববৃবতদত অববলদম্ব যরাশ্চজোর মুশ্চি োবব কদরে। ঢাকার 



একষ্টট আোলত ১৫ জলুাই পে যন্ত অন্তব যতী জাবমে যেওয়ার পর ২৩ যম যরাশ্চজো 

ইসলামদক মুশ্চি যেওয়া হয়। সশুীল সমাদজর সাংগঠেগুদলার ভাষয, 

আন্তজযাবতক ও স্থােীয় ‘অভূতপূব য’ চাদপর কারদণই যরাশ্চজো ইসলামদক মুশ্চি 

যেওয়া হদয়দে। 

১৯ যসদেম্বর, ঢাকার মুখয মহােগরী হাবকম আোলত যরাশ্চজো ইসলাদমর 

পাসদপাটয, েুষ্টট মুদঠাদফাে ও সাাংবাবেকতার পবরচয়পে বফবরদয় যেওয়ার 

আদবেে খাবরজ কদর যেে। যেপ্তাদরর সময় তা াঁর কাে যথদক এগুদলা জব্দ করা 

হদয়বেল। ৩১ বিদসম্বর পে যন্ত যরাশ্চজো ইসলাদমর ববরুদে মামলাগুদলা চলমাে 

বেল। যোষী সাবযস্ত হদল তা াঁর ১৪ বের পে যন্ত কারােে এমেকী েততুযেে  পে যন্ত 

হদত পাদর। আন্তজযাবতক ও স্থােীয় মােবাবধকার সাংগঠে ও সাাংবাবেদকরা 

যরাশ্চজো ইসলাদমর যেপ্তার ও তা াঁর ববরুদে োদয়র মামলার সমাদলাচো কদর 

মামলাগুদলা অববলদম্ব প্রতযাহাদরর োবব জাবেদয়দেে। স্থােীয় সাংবােপে প্রথম 

আদলার সহদোগী সম্পােক সরকাদরর প্রবত যরাশ্চজো ইসলাদমর ববরুদে মামলা 

প্রতযাহাদরর োবব জাবেদয় বদলে, যরাশ্চজো ইসলাদমর প্রবত সাংবােপে, অেলাইে 

ও ইদলকট্রবেক সাংবােমাধযদমর সাাংবাবেকদের সমথ যে অভূতপূব য। 

সধহাংসিা ও হয়রাধন:  যগাদয়ন্দা সাংস্থা ও ক্ষমতাসীে েদলর োে সাংগঠেসহ 

কতৃ যপক্ষ সাাংবাবেকদের ওপর োরীবরক আক্রমণ, হয়রাবে ও ভয়ভীবত প্রেে যে 

কদরদে, ববদেষ কদর েখে বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে মামলা হদয়দে। 

মােবাবধকারকমীদের মদত, সাাংবাবেকদের ভয়ভীবত প্রেে যদে সরকার ও 

ক্ষমতাসীে েদলর হাবতয়ার হদয় উদঠদে এষ্টট। সাংবােপদের সম্পােকদের 

সাংগঠে সম্পােক পবরষে বদলদে, বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইে অেুসন্ধােী 

সাাংবাবেকতার পথ রুে কদরদে। এই ববষদয় সাংগঠেষ্টটর সেসযরা সম্পােকীয় 

প্রকাে কদরদেে। বযজিরা যেপ্তার হওয়ার হুেনকর সম্মুখীন হময়মি, নবচামরর 

আমগ আেমক রাখা হময়মি, বযয়বহুল যফৌজোনর নবচার, জনরোনা এবিং 

কারােমের পাশাপানশ অপরাধেূলক যরকডে োকার সামে জনড়ত সাোজজক 

কলমের সম্মুখীন হময়মি। সম্পােক পবরষদের তথযমদত, বিশ্চজটাল বেরাপত্তা 

আইদের অপরাধ ও সাজা সম্পনকেত ২০ষ্টট ধারার মদধয ১৪ষ্টটই অজাবমেদোগয, 

পাাঁচষ্টট জাবমেদোগয এবাং একষ্টট আদলাচো সাদপক্ষ। ৬ মাচয সম্পােক পবরষে 

বদলদে, ‘এটা বলা যমাদটও অতুযজি হদব ো যে বকেু যক্ষদে বিশ্চজটাল বেরাপত্তা 

আইদের প্রদয়াগ আমাদের েোর যচদয়ও উদেগজেক। যলখক মুেতাক 

আহদমেদক তা জীবে বেদয় প্রমাণ করদত হদয়দে।’ 

৬ জােুয়াবর যরাবহো েরণাথী ও ফদটাসাাংবাবেক আবুল কালাম জাবমদে মুি 

হে। বময়ােমার যথদক েরণাথী হদয় বাাংলাদেদে ২৮ বের বসবাস করা কালাম 



যেপ্তার হে বদোপসাগদর ভাসােচদর যরাবহো েরণাথীদের স্থাোন্তর বেদয় 

প্রবতদবেে করায়। কালামদক কক্সবাজাদরর থাোয় যেওয়া হয়। যসখাদে তা াঁদক 

৬০ ঘণ্টা আটক যরদখ বেপীড়ে চালাদো হয় বদল অবভদোগ রদয়দে। আইদে 

অনিম ামগর নববতনত িাড়া পুবলে যহফাজদত ২৪ ঘণ্টার যববে ো রাখার 

বাধযবাধকতা রদয়দে। 

োমচের ৪ তানরখ সিংবাে োধযে জাননময়মি, হাইমকােে তার জানেন েঞ্জরু করার 

একনেন পমর এবিং আইন, নবচার ও সিংসে নবষয়ক েিীর েন্তমবযর েুই নেন পর 

সরকানর কতত েপে কােুেননে আহমেে কনবর নকমশারমক িয় োমসর জানেমন েুজি 

নেময়মি । মহামাবর যমাকাববলায় সরকাদরর পেদক্ষদপর সমাদলাচো করায় 

২০২০ সাদলর যম মাদস বকদোর ও যলখক মুেতাক আহদমেদক বিশ্চজটাল 

বেরাপত্তা আইদের মামলায় কারাগাদর পাঠাদো হয়। এর আদগ বকদোর ও 

মুেতাক আহদমদের জাবমে আদবেে েয়বার প্রতযাখযাত হয় । ২৫ যফব্রুয়াবর 

মুেতাক কারাগাদর থাকা অবস্থায় মারা োে। ববচাদরর আদগ বতবে ১০ মাস 

আটক বেদলে। তা াঁর মৃতুযদত যহফাজদত মতুৃযর প্রবতবাদে ও বিশ্চজটাল বেরাপত্তা 

আইে বাবতদলর োববদত যেেজদুড় ববদক্ষাভ শুরু হয়। বকদোর অবভদোগ 

কদরদেে, তাাঁদক ও আহদমেদক যহফাজদত বেে যাতে করা হদয়দে (১.গ দ্রিবয)। 

৫ মাচয যথদক ৭ মাচয রাজেীবতক ও মােবাবধকার সাংগঠেগুদলা বিশ্চজটাল 

বেরাপত্তা আইদের ববরুদে ববদক্ষাভ কদর বকদোদরর অবভদোদগর পবরদপ্রবক্ষদত 

সরকাদরর প্রবত তেদন্তর োবব জাোয়। বকদোর ও বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদের 

একই োেলায় আরও েয় আসাবম যোষী সাবযস্ত হদল তাদের ১০ বেদরর 

কারােে এবাং ১০ লাখ টাকা পে যন্ত জবরমাো হদত পাদর। 

জলুাইদয় স্থােীয় সাংবােমাধযদম একষ্টট েবব প্রকাে হয়, যেখাদে এক 

সাাংবাবেকদক হাতকড়া পরা অবস্থায় বচবকৎসা বেদত যেখা োয়। যকাবভি-১৯ 

আক্রান্ত ওই সাাংবাবেকদক ‘স্থােীয় হাসপাতাদলর ভাবমূবত য কু্ষন্ন করার’ 

অবভদোদগ বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদের মামলায় যেপ্তাদরর পর বচবকৎসার 

জেয হাসপাতাদল যেওয়া হয়। ঠাকুরগা াঁওদয়র একষ্টট হাসপাতাদল সরকাবর 

অথ যায়দে যরাগীদের জেয খাবার সরবরাদহ েুেীবত ও অবেয়দমর ঘটো বেদয় 

প্রবতদবেে করায় বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদের মামলায় যেপ্তার বতে 

সাাংবাবেদকর মদধয ওই সাাংবাবেক একজে বেদলে। যেপ্তাদরর খবর জাোজাবে 

হওয়ার পর স্থােীয় সাাংবাবেদকরা যপ্রসক্লাদব ববদক্ষাভ কদর তা াঁর মশু্চি োবব 

কদরে। ওই সাাংবাবেক জাবমদে মুশ্চি যপদলও তা াঁর ববরুদে বিশ্চজটাল বেরাপত্তা 

আইদের মামলাষ্টট রদয়দে। 



ধনয়ন্ত্র  বা ধবষয়বস্তুর ওপর ধবধিধনদষি:  স্বাধীে সাাংবাবেক ও 

সাংবােমাধযমগুদলার অবভদোগ, যগাদয়ন্দা সাংস্থাগুদলা আবথ যকভাদব গুরুত্বপূণ য 

সরকানর নবজ্ঞাপন বন্ধ কমর এবিং যবসরকানর যকাম্পাননগুনলমক তামের নবজ্ঞাপন 

বন্ধ রাখার জনয চাপ নেময় নেনডয়া আউেমলেগুনলমক প্রিানবত কমরনিল।যেসব 

সাংবােমাধযম সরকাদরর সমাদলাচো কদরদে অথবা ববদরাধী রাজনেবতক েদলর 

কে েকান্ড  ও বিবয প্রচার কদরদে, সরকার যসসব সাংবােমাধযমদক চাদপ 

যরদখদে। যসদেম্বদর একেল সাংবােমাধযম ববদেষজ্ঞ, যবসরকাবর সাংগঠে 

 (এেশ্চজও) ও সাাংবাবেক বদলে, সরকাদরর বেয়ন্ত্রদণর কারদণ আইদের োসে ও 

সাংবােমাধযদমর স্বাধীেতা েুদটাই বেম্নগামী। োগবরক সমাদজর েৃষ্টিদত এই 

প্রবণতা সমাদজর ওপর সরকাদরর অববশ্বাদসরই প্রবতফলে। 

যবসরকাবর মাবলকাোধীে সাংবােপেগুদলা রাজনেবতক স্পে যকাতর ববষয় অথবা 

ক্ষমতাসীে েদলর সমাদলাচো করা হয় এমে ববষদয়র বাইদর অেয বববভন্ন 

ধরদের েৃষ্টিভবে উপস্থাপদে অদেকটাই স্বাধীে বেল। তদব রাজনেবতক 

যমরুকরণ ও সিংবােোধযমের আত্মবেয়ন্ত্রণ সমসযা রদয় যগদে। অেুসন্ধােী 

সাাংবাবেদকরা প্রায়ই অবভদোগ কদরদেে, তাাঁদের প্রবতষ্ঠাদের বযবস্থাপো ও 

সম্পােক কতৃ যপক্ষ সরকার, সরকাদরর যগাদয়ন্দা সাংস্থার চাদপর ভদয় তা াঁদের 

প্রবতদবেে প্রকাে যথদক ববরত যথদকদেে। নকিু সািংবানেক তামের প্রনতমবেন 

প্রকামশর পর হুেনক যপময়মিন। 

১ যফব্রুয়াবর আল-জাশ্চজরার অেুসন্ধােী ইউবেট ‘অল েয প্রাইম বমবেিার’স 

যমে’ েীষ যক একষ্টট তথযবচে প্রকাে কদর (অধযায় ৪ দ্রিবয)। আন্তজযাবতকভাদব 

তথযবচেষ্টট বযাপক আদলাবচত হদলও স্থােীয় সাংবােমাধযম এ প্রনতমবেনঠের  

যতমে যকাদো উমেখ কমরনন । সপুবরবচত সাংবােপেগুদলা সম্পােকীয় প্রকাে 

কদর বযাখযা কদরদে, তারা যকে তথযবচেষ্টটদত যেসব অবভদোগ করা হদয়দে, 

যসগুদলা বেদয় প্রবতদবেে প্রকাে কদরবে। যেদের সবদচদয় োমকরা ইাংদরশ্চজ 

বেবেক যিইবল িার-এর একজে সম্পােক বদলদেে, ‘আজ আমরা েবে স্বাধীে 

সাংবােমাধযম হতাম, তাহদল আল-জাশ্চজরার প্রবতদবেদে উদেবখত 

অবভদোগগুদলা গভীরভাদব খবতদয় যেখতাম এবাং খুাঁষ্টটদয় খুাঁষ্টটদয় অেুসন্ধাে 

কদর বলদত পারতাম, এদত আসদল উাঁচুমাদের অেুসন্ধােী সাাংবাবেকতা হয়বে।’ 

ঢাকা ষ্টট্রববউদের সম্পােকীয়দত সাংবােপেষ্টটর েীরবতা বযাখযা করা হদয়দে এই 

বদল যে, ‘বািংলামেমশর নেনডয়া এবিং োনহানন আইমনর বতেোন অবস্থা এবিং এই 

আইদের ববচাবরক বযাখযার কারদণ বাাংলাদেদের য মকামনা সাংবােমাধযদমর জনয 

ওই ববতকয বেদয় অে েপূে ে যকাদো ধরদের মন্তবয প্রকাে করা যবাকার েমতা কাজ 

হমব।’ 



যেদের প্রথম অেলাইে সাংবােমাধযম বববিবেউজ যটাদয়বন্টদফার ডেকে 

েেতাসীন েমলর সামবক সিংসে সেসয (এেনপ) তার এবিং তার পনরবামরর 

নবরুমে োেলার পুরামনা প্রনতমবেনগুনল অপসারমের োনবমত রাজনননতক 

চামপর সম্মখুীন হময়নিল। এক বনু্ধদক বেদয় ওই সামবক এেনপ সাংবােমাধযমষ্টটর 

চার যজযষ্ঠ সম্পােদকর ববরুদে ২০০ যকাষ্টট টাকার মােহাবের মামলা করাদোর 

যচিা কদরে, তদব ববরোদলর একষ্টট আোলত যস আদবেে োমঞ্জরু 

কদরদেে। 

সাাংবাবেক ও মােবাবধকার সাংগঠেগুদলার তথযমদত, বেরাপত্তা বাবহেীর 

প্রনতমশামধর িময়, বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইে ও রাজনেবতক উদিেযপ্রদণাবেত 

মামলার ভদয় সাাংবাবেদকরা আত্মবেয়ন্ত্রণ কদরদেে। সরকাদরর প্রকােয 

সমাদলাচো বেয়বমত ও যজারাদলা হদলও বকেু সাংবােমাধযম বযশ্চিত্ব সরকাদরর 

হয়রাবের েোর কথা জাবেদয়দেে। 

মানহাধন আইন: বেন্দা, অপবাে, মােহাবে ও ধমীয় অবমােোদক যফৌজোবর 

অপরাধ বহদসদব গণয করা হয় এবাং এগুদলার যববেরভাগই সরকার, প্রধােমন্ত্রী 

বা সরকাবর কম যকতযাদের ববরুদে কথা বলা বযশ্চিদের ববরুদে বযবহার করা 

হদয়দে। ববদরাধী পক্ষ ও সুশীল  সমাদজর সেসযদের ববরুদে মামলায় মােহাবের 

আইে বযবহার হদয়দে। 

২০ এবপ্রল সাংবােমাধযম জাোয়, সম্প্রচারমাধযম এেষ্টটবভ, খুলো যগদজট ও 

বেবেক যলাকসমাজ পশ্চেকার বুযদরা বচফ আবু তাদয়বদক খুলো বসষ্টটর যময়র 

তালুকোর খাদলদকর োদয়র করা বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদের মামলায় যেপ্তার 

কদর পুবলে। যময়র তা াঁর মামলায় অবভদোগ কদরদেে, আবু তাদয়ব যফসবুদক 

ভুয়া তথয েবড়দয়দেে, োর কারদণ তা াঁর মােহাবে হদয়দে। ২২ এবপ্রল ও ২৮ 

এবপ্রল খুলোর একষ্টট আোলত আবু তাদয়দবর জাবমে আদবেে োমঞ্জরু কদর 

তা াঁদক কারাগাদর পাঠাে। কবমষ্টট টু যপ্রাদটট জাে যাবলিস জাবেদয়দে, তাদয়ব 

খুলোর স্থােীয় ঘটোবলী ও েুেীবতর অবভদোগ বেদয় বরদপাটয করদতে। ১২ যম 

বতবে জাবমদে মিু হদলও মামলাষ্টট রদয় যগদে। 

২৫ এবপ্রল রাংপুর বসষ্টটর যময়র যমাবমেুর রহমাে সরকাদরর ববরুদে বিশ্চজটাল 

বেরাপত্তা আইদে মামলা কদরে। এদত বতবে যমাবমেুদরর ববরুদে তা াঁদক বেদয় 

বমথযা তথয েড়াদোর অবভদোগ কদরে। সামাশ্চজক যোগাদোগমাধযদম যমাবমেুর 

একষ্টট সাংবাে যেয়ার কদরবেদলে, যেখাদে যময়দরর ববরুদে েেুীবতর অবভদোগ 

করা হদয়দে। যমাবমেরু েো প্রকাে কদরবেদলে, যফসবুক যপাদির কারদণ 

বতবে যেপ্তার হদত পাদরে। 



২৬ এবপ্রল েুিরাজযবভবত্তক আন্তজযাবতক মােবাবধকার সাংগঠে আষ্টটযদকল ১৯ 

এক বববৃবতদত গভীর উদেগ প্রকাে কদর বদল, বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে 

বযাপক হাদর মামলা ও সাাংবাবেকদের যেপ্তার করা হদে। সাংগঠেষ্টটর মদত, 

বসাংহভাগ মামলা হদয়দে ক্ষমতাসীে েদলর তরফ যথদক এবাং ‘মহামাবরকাদল 

বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদের অপবযবহার উমেগজনক পে যাদয় যবদড়দে’। 

জািীয় ধনরাপত্তা: কতৃ যপক্ষ বদলদে, জাতীয় ও সাইবার বেরাপত্তার জেয 

বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইে জরুবর। তদব  সরকাদরর সমাদলাচকদের যেপ্তার বা 

সাজা বেদত অথবা সরকাবর েীবত বা কম যকতযাদের ববরুদে সমাদলাচো যঠকাদত 

এই আইদের বযবহার করা হদয়দে। 

ববসরকাধর প্র াব   যবসরকাবর, সামাশ্চজক চাদপও মতপ্রকাদের স্বাধীেতা 

সীবমত হদয়দে। োশ্চস্তক, ধম যবেরদপক্ষ, ধমীয় সাংখযালঘু এবাং 

এলশ্চজববষ্টটবকউআই+যলখক ও উগাদররা অবভদোগ কদরদেে, চরমপন্থী 

সাংগঠেগুদলার তরফ যথদক তাদের হতযার হুমবক যেওয়া অবযাহত বেল। 

ইন্টারদনট স্বািীনিা 

সরকার অবাধ ইন্টারদেট বযবহাদর বাধা বেদয়দে এবাং বকেু যক্ষদে নবজচ্ছন্ন 

ঘেনায় অেলাইে কেদটন্ট বেয়ন্ত্রণ কদরদে। আইদের মাধযদম িাচুেয়াল প্রাইমিে 

যনেওয়াকেও ভদয়স-ওভার-ইন্টারদেট-প্রদটাকল ( বভওআইবপ ) যটবলদফাে 

বেবষে করা আদে। তদব কতৃ যপক্ষ এই বববধবেদষধ খুব কমই প্রদয়াগ কদরদে। 

সরকার েথােথ আইবে কতৃ যত্ব িাড়াই বযশ্চিগত অেলাইে যোগাদোদগ েজরোবর 

কদরদে। 

যবশ কময়কঠে ঘেনায় সরকার ইন্টারমনে য াগাম ামগ হিমেপ কমরমি, 

ইন্টারমনে বযবহার ননয়িে কমরমি, কমন্টন্ট ননয়িে কমরমি এবাং ওদয়বসাইট বা 

অেযােয যোগাদোগ ও ইন্টারদেট যসবা বেয়ন্ত্রণ কদরদে। সরকার অস্পি 

োনেমের বভবত্তদত অথবা ববদরাধী েলীয় কমন্টন্ট আইন িঙ্গ করার অপরামধ 

অদেক ওদয়বসাইট স্থনগত বা বন্ধ কদর বেদয়দে। 

যটবলদোগাদোগ বেয়ন্ত্রদণর োবয়ত্ব বাাংলাদেে যটবলদোগাদোগ বেয়ন্ত্রণ কবমেদের 

 ( ববষ্টটআরবস)। আইেপ্রদয়াগকারী সাংস্থা ও সরকাদরর অেুদরাদধ ববষ্টটআরবস 

কদন্টন্ট ব্লক করমত ইন্টারদেট যসবাোতাদের বেদেযে বেদয় থাদক। সরকার 

যেসব কদন্টন্টদক ‘জাতীয় ঐকয ও ধমীয় অেুভূবতর’ জেয ক্ষবতকর বদল 

অবভবহত কদরদে, যসগুদলা ববষ্টটআরবস অপসারণ কদরদে। 



স্থােীয় সাংবােমাধযম জাবেদয়দে, ইসরাদয়দলর বতবর েজরোবর অযাবপ্ল্দকেে 

 ‘দপগাসাস’ বযবহারকারী যেেগুদলার মদধয বাাংলাদেেও রদয়দে। সরকাদরর তথয 

ও যোগাদোগপ্রেুশ্চি মন্ত্রী এই সফটওয়যার যকোর ববষয়ষ্টট অস্বীকার কদরদেে 

এবিং আইন প্রময়াগকারী সিংস্থাসিংস্থাগুমলা এ সিংিান্ত প্রমের উত্তর নেমত পারমব 

বমল জাননময়মিন। তদব বসষ্টটদজে লযাব োদমর একষ্টট আন্তজযাবতক গদবষণা 

প্রবতষ্ঠাে োবব কদরদে, তারা বাাংলাদেদের সবদচদয় বড় যটবলদোগাদোগ 

যকাম্পাবে বাাংলাদেে যটবলকবমউবেদকেে যকাম্পাবে বলবমদটদির ( ববষ্টটবসএল) 

যেটওয়াদকয ওই সফটওয়যারষ্টট েোি কদরদে। 

সরকাদরর এক মন্ত্রীর েুেীবত বেদয় প্রবতদবেে প্রকাদের পর জােুয়াবরদত 

কতৃ যপক্ষ সুইদিেবভবত্তক ওদয়বসাইট যেেবেউজ বন্ধ কদর যেয়। 

২৬ মাচয যথদক ৩১ মাচয পে যন্ত যেেজদুড় বি-শ্চজ ও যফার-শ্চজ ইন্টারদেট যসবা 

বন্ধ কদর যেওয়া হয়। যেদের বযবহারকারীরা এ কয়বেে যফসবকু বা যফসবুক 

যমদসঞ্জার অযাপ বযবহার করদত পাদরেবে। ২৭ মাচয যফসবকু জাোয়, 

‘বাাংলাদেদে আমাদের যসবা বন্ধ থাকার ববষয়ষ্টট আমরা অবগত হদয়বে। ববষয়ষ্টট 

আরও ভাদলা কদর বুঝদত আমরা কাজ করবে এবাং আো করবে, আমাদের যসবা 

েত দ্রুত সম্ভব আবার চালু হদব।’ ববষ্টটআরবস বদলবেল, ‘কাবরগবর ত্রুষ্টটর’ 

কারদণ যসবা বন্ধ হদয়দে। িাক ও যটবলদোগাদোগ মন্ত্রণালয় যসবা বদন্ধর কথা 

অস্বীকার কদর বদলদে, জাতীয় বেরাপত্তাজবেত কারদণ আইেপ্রদয়াগকারী 

সাংস্থাগুদলা এই পেদক্ষপ বেদয়দে। সাংবােমাধযদমর প্রবতদবেদে আভাস পাওয়া 

যগদে, ভারদতর প্রধােমন্ত্রী েদরন্দ্র যমাবের বাাংলাদেে সফদরর প্রবতবাদে 

যেেজদুড় হওয়া ববদক্ষাদভর পবরদপ্রবক্ষদত ওই পেদক্ষপ যেওয়া হদয়বেল (অধযায় 

১.ক, ১.খ, ১.ঘ, ২.খ ও ৬ দ্রিবয)। 

জাবতসাংদঘর ২০২০ সাদলর এবপ্রদলর একষ্টট ফা াঁস হওয়া েবথর বভবত্তদত 

প্রবতদবেে করার পর এবপ্রদল ববষ্টটআরবস যরবিও বি এবেয়ার সহদোগী 

সাংবােমাধযম বযাোরবেউজ বন্ধ কদর যেয়। ওই প্রবতদবেদের ভাষয, জাবতসাংদঘর 

ওই েবথদত সতকয কদর বলা হদয়বেল, সরকাদরর েথােথ পেদক্ষদপর ঘাটবতর 

কারদণ যকাবভি-১৯-এ ২০ লাখ মােুদষর মৃতুয হদত পাদর। যম মাদস 

যবোরবেউদজর ওদয়বসাইট আাংবেক খুদল যেওয়া হয়। 

প্রধানেিীমক সিংবােপমের স্বাধীনতার ‘নশকারী’ বমল অনিম াগ কমর ৫ জলুাই 

একষ্টট প্রবতদবেে প্রকাদের পর বাাংলাদেদে বরদপাটাস য উইোউট বিযাদস যর সাইট 

বন্ধ কদর যেওয়া হদয়বেল। 



অদটাবদর েুগ যাপূজার সময় বহন্দ ুধম যাবলম্বীদের ওপর সবহাংসতার ঘটোয় 

 (অধযায় ১.ঘ ও ৬ দ্রিবয) সরকাবর কতৃ যপক্ষ গুজব ও সবহাংসতা প্রবতদরাদধ 

বববভন্ন ওদয়বসাইদট যঢাকার সুদোগ সীনেত কদর যেয় ও  ইন্টারদেদটর গবত ধীর 

কদর যেওয়া হয়।  

ধশো ও সাাংসৃ্কধিক কর্ িকানে স্বািীনিা 

বেক্ষা বা সাাংসৃ্কবতক কে েকামন্ডর স্বাধীেতায় সরকার খুব যববে বববধবেদষধ 

আদরাপ ো করদলও কতৃ যপক্ষ ধমীয় বা সাম্প্রোবয়ক উদত্তজো সৃষ্টি করদত পাদর 

এমে স্পে যকাতর ধমীয় ও রাজনেবতক ববষদয় গদবষণা বেরুৎসাবহত কদরদে। 

১৯৭১ সাদলর স্বাধীেতা েুে বেদয় একামডনেক  গদবষণা বেবন্ধও বেববড় োচাই ও 

সরকাবর অেুদমােদের পরই প্রকাে করদত হদয়দে। 

অদটাবদর বাাংলাদেে সাইবার ট্রাইবুযোল আেুষ্ঠাবেকভাদব বাউলবেল্পী বরতা 

যেওয়াদের ববরুদে ধম য অবমােোর অবভদোগ গঠে কদর। ২০২০ সাদলর 

যফব্রুয়াবরদত এক আইেজীবী অবভদোগ কদরে, বরতা যেওয়াে একষ্টট সাংগীত 

প্রবতদোবগতায় আোহদক বেদয় অবমােোকর মন্তবয কদরদেে। একই মাদস 

বরতা যেওয়াদের ববরুদে বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে যফৌজোবর মামলা হয় এবাং 

২০২০ সাদলর বিদসম্বদর একষ্টট আোলত তা াঁর ববরুদে যেপ্তাবর পদরায়াো জাবর 

কদরে। জােুয়াবরদত জাবমে পাওয়ার আগ পে যন্ত বতবে আটক বেদলে। 

খ. শাধিপূ য াদব সমাদবশ ও সাংগঠন করার স্বািীনিা 

সরকার োবন্তপূণ যভাদব সমাদবে ও সাংগঠে করার স্বাধীেতা সীবমত কদরদে। 

শাধিপূ য সমাদবশ করার স্বািীনিা 

আইদে োবন্তপূণ যভাদব সমাদবে করার অবধকার যেওয়া হদয়দে   বকন্তু সরকার 

এই অবধকার সীবমত কদরদে। আইে সরকারদক বেজ ববদবচোর বভবত্তদত 

একসদে চারজদের যববে মােুদষর জোময়ত বেবষে করার বযাপক অেুমবত 

বেদয়দে। ববদক্ষাভ বা প্রবতবাদের জেয আদয়াশ্চজত যকাদো ধরদের সমাদবে 

করার আদগ সরকাদরর অেুমবত বেদত হয় (দেখেু যসকেে ১. ৫)। 

মােবাবধকার সাংগঠেগুদলার মদত কতৃ যপক্ষ সমাদবে বেবষে করার ধারাগুদলা 

ববদরাধীেলগুদলার যক্ষদে বযবহার করা অবযাহত যরদখদে। পে যদবক্ষদকরা মদে 

কদরে সরকার অেুমবতর জেয অদেৌশ্চিক েতয জাবর কদরদে। মাদঝ মাদঝ 

পুবলে ও ক্ষমতাসীে েদলর কমীরা ববদরাধী েল, সাংগঠে বা অযাকষ্টটবভিদের 

ববদক্ষাভ েেভে কদর বেদত েশ্চি প্রদয়াগ কদরদে। 



ভারদতর প্রধােমন্ত্রী েদরন্দ্র যমাবের বাাংলাদেে সফরদক যকন্দ্র কদর যহফাজদত 

ইসলাম (অধযায় ১. ক, ১. খ, ১. ঘ, ২.ক, এবাং ৬ দ্রিবয ) ২৬ যথদক ২৮ মাচয 

ববদক্ষাদভর িাক যেয়। পে যদবক্ষদকরা বলদেে, ওই ববদক্ষাভ োবন্তপূণ যভাদব শুরু 

হদয়বেল। আইেেৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাবহেী ও ক্ষমতাসীে েদলর যেতাকমীরা 

ঘটোস্থদল যপৌৌঁোর পর তা সবহাংস হদয় ওদঠ। পদর পুবলে ১৫৪ষ্টট মামলা কদর, 

যেখাদে ৩  ২৭০ জদের োম উদেখ করা হয়। অজ্ঞাত পবরচয় আসাবম উদেখ 

করা হয় অসাংখয    ার ফদল যে কাউদকই এই মামলার আসাবম বহদসদব 

যেখাদোর সুদোগ বতবর হয়। মামলায় ববদরাধী েল ও যহফাজদত ইসলাদমর 

১  ২৩০ জে যেতাকমীদক যেপ্তার ও আটক করা হয়। এ োড়া বাাংলাদেে োে, 

েুব ও শ্রবমক অবধকার পবরষদের ৫৩ জে যেতাকমীদক যেপ্তার কদর 

আোলদতর মাধযদম কারাগাদর পাঠাদো হয়। 

বেরজদুড়ই ববদরাধীেদলর যেতা   কমী ও সাংগঠেগুদলাদক সভা-সমাদবদের 

ববষদয় অসাংখয বাধাবেদষদধর মুদখ পড়দত হয়। ববএেবপদক বেয়বমতভাদবই সভা, 

সমাদবে বা ববদক্ষাভ করদত বাধা যেওয়া হয় বা তাদের অেুষ্ঠাদে বগদয় কতৃ যপক্ষ 

বকাংবা ক্ষমতাসীে েদলর যেতাকমীরা ভীবত প্রেে যে কদর। ২৯ মাচয খুলোয় 

ববএেবপর অবফদসর সামদে আদয়াশ্চজত কম যসূবচদত পুবলদের হামলার অবভদোগ 

ওদঠ। এদত ২০ জে আহত হয়। ৩১ যম ববএেবপর প্রবতষ্ঠাতা সাদবক যপ্রবসদিন্ট 

শ্চজয়াউর রহমাদের মতুৃযবাবষ যকী উপলদক্ষ েবরদ্রদের মদধয খাবার ববতরণসহ 

ববএেবপর বববভন্ন কম যসূবচদত বাধা যেওয়ার অবভদোগ ওদঠ পুবলদের ববরুদে। 

সাংগঠন করার স্বািীনিা 

আইদে বেবতকতা ও আইেেৃঙ্খলা পবরবস্থবত ববদবচো সাদপদক্ষ ‘েুশ্চিসাংগত 

বববধবেদষদধর’ বযবতক্রম োড়া যেদের োগবরকদের সাংগঠে করার অবধকার 

যেওয়া হদয়দে। সরকার সাধারণভাদব এই অবধকাদরর প্রবত সম্মাে যেবখদয়দে। 

সরকাদরর এেশ্চজওববষয়ক বুযদরা অদেক সময় তাদের কাদে স্পে যকাতর বদল 

ববদববচত বববভন্ন ইসুযদত কাজ করা এেশ্চজওগুদলার ববদেবে তহববল স্থবগত বা 

সময়দক্ষপণ কদরদে। স্পে যকাতর বদল ববদববচত নবষয়গুমলার উোহরমের েমধয 

রময়মি মােবাবধকার, শ্রবমক অবধকার, আবেবাসীদের অবধকার বকাংবা 

যরাবহোদের জেয মােববক সহায়তা কম যসবূচর মদতা ইসুয ( দেখেু ২.ঘ; ৫ এবাং 

৭.ক)।  

আইন এেশ্চজও বা সরকাবর কম যকতযাদের ববদেবে তহববল যেওয়ার যক্ষদে 

বববধবেদষধ আমরাপ কমরমি । এোড়া সাংববধাে বা সাাংববধাবেক যকাদো 

প্রবতষ্ঠাদের ববরুদে অবমােোকর মন্তবয করদল এেশ্চজওর ববরুদে োশ্চস্তর কথা 

বলা হদয়দে (দেখেু অধযায় ৫)। 



গ. িমীয় স্বািীনিা  

মাবকযে পররাষ্ট্র েপ্তদরর আন্তজযাবতক ধমীয় স্বাধীেতা ববষয়ক বরদপাটয যেখুে    

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.  

ঘ. স্বািীন াদব চলাদেরা ও বেদশর বাইদর র্াওয়ার অধিকার 

আইদে যেদের যভতদর মুিভাদব চলাচল, অভযন্তরীণ অবভবাসে এবাং 

প্রতযাবাসদের স্বাধীেতা যেওয়া হদয়দে। বতেষ্টট স্পে যকাতর এলাকা-- পাব যতয 

চট্টোম, কক্সবাজাদরর যরাবহো বেববর এবাং বদোপসাগদরর ভাসাে চর েীপ -- 

বাদে সরকার এই অবধকারদক সাধারণভাদব সম্মাে কদরদে। সরকার পাব যতয 

চট্টোদম ববদেবেদের প্রদবে এবাং (কযামম্প) যরাবহোদের চলাচদলর ওপর 

বববধবেদষধ বেদয়দে। কক্সবাজাদর যরাবহো বেববদরর চারপাদে কা াঁটাতাদরর যবড়া 

যেওয়া আদে। পাদয় যহাঁদট বববভন্ন কযাদম্পর মদধয বা বাইদরর জেপদে চলাচদলর 

জেয সামােয কদয়কষ্টট যগট রদয়দে। োচে োমস নকিু কযামম্প বড় অনিকামের 

সেয় প োপ্ত সিংখযক পেচারী যগমের অিাব প্রস্থান বাধােি কমরনিল। ভাসােচর 

এমে একষ্টট েীপ, োর সদে বাাংলাদেদের মূল ভূ-খদের বেয়বমত যোগাদোগ 

যেই। আগদি ভাসােচর যথদক পাবলদয় মলূ ভূ-খদে োওয়ার যচিা কদর 

পাবেদত িুদব মারা োয় ১১ যরাবহো। জােুয়াবরদত কক্সবাজাদরর বেববর যথদক 

ভাসােচদর যরানহঙ্গামের স্থাোন্তর শুরু হওয়ার পর যথদক েত েত যরাবহো 

পালাদোর যচিা কদরদে। ভাসােচর যথদক পাবলদয় োওয়ার যচিার সমদয় 

কতৃ যপক্ষ অদেক যরাবহোদক যেপ্তার কদরদে। তাদের মূল-ভূখদে আটক রাখা 

হয় বকাংবা ভাসােচদর যফরত পাঠাদো হয়।  

ববদেে ভ্রমদণর  অেমুবত থাকদলও সুেীল সমাদজর যজযষ্ঠ বকেু প্রবতবেবধ ও 

বকেু আন্তজযাবতক এেশ্চজওর প্রবতবেবধ বভসা সাংেদহর সময়  যেেতযাগ বা যেমশ 

প্রমবমশর সেয় ববমােবন্দদর সময়দক্ষপণ হদয়দে বদল অবভদোগ কদরদেে। 

সরকার ১৯৭১ সাদলর স্বাধীেতা েুদের সমদয়র সদন্দহভাজে েেুাপরাধীদের 

যেেতযাদগ বাধা বেদয়দে। 

বেরজদুড় কদরাোর ববস্তার যঠকাদত অদেকবার লকিাউেসহ চলাচদল 

বববধবেদষধ জাবর করা হদয়দে। কদরাোর বববধবেদষধ সব োগবরদকর জেযই 

প্রদোজয থাকদলও সেুীল সমাদজর অবভদোগ, যকায়াদরবন্টেসহ বববভন্ন বববধ 

ভাঙার জেয েবরদ্র মােুষ তুলোমূলকভাদব যববে োশ্চস্ত যপময়মি বা আেক 

হদয়দে। কদরাোয় চলাদফরার বববধবেদষধ ও জবরমাো এড়াদোর জেয ঘুষ 

যেওয়ার কথাও যোো যগদে। 

ঙ. অ যিরী  াদব বাস্তুচুযিদের অবিা ও তানের প্রধত বযব ার 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/


১৯৭৩ সাল যথদক ১৯৯৭ সাল পে যন্ত সেে লড়াইদয়র কারদণ গৃহীত সরকাবর 

েীবতর যজদর পাব যতয চট্টোম অিদল আবেবাসীদের প্রাবন্তকীকরণ ও সামাশ্চজক 

অবস্থরতা বজায় রদয়দে। ওই েীবতর আওতায় ভূবমহীে বাঙাবলদের পাব যতয 

চট্টোদম স্থাোন্তর করা হয়। এর অবলবখত উদিেয বেল জনসিংখযার িারসােয 

পবরবতযে ঘষ্টটদয় যসখাদে বাঙাবলদের সাংখযাগবরষ্ঠ কদর যতালা। এদত কদর 

হাজার হাজার আবেবাসী বাস্তুচুযত হদয় পদড়।  

অভযন্তরীণভাদব বাস্তুচুযত পাব যতয চট্টোদমর মােুদষর বেরাপত্তা সীবমত। 

কবমউবেষ্টট যেতারা বদলদেে, যসটলার (বসনত স্থাপনকারী ) বাঙাবলদের হাদত 

আবেবাসীরা বযাপকভাদব মােবাবধকার লঙ্ঘদের বেকার হদয়দেন। অদেক সময় 

ননরাপত্তা বাবহেী এদত সমথ যে বেদয়দে।(দেখুে অধযায় ৬) 

পাব যতয চট্টোদম বাস্তুচুযত আবেবাসীদের সাংখযা এখদো ববতবকযত। ২০০০ সাদল 

একঠে সরকানর টাক্সদফাদস যর বহসাবমদত এই সাংখযা পা াঁচ লাখ, যেখাদে আবেবাসী 

ও অ-আবেবাসী উভদয়ই আদে। ২০২০ সাদল পাব যতয চট্টোম কবমেদের বহসাব 

মদত ওই এলাকায় ৯০ হাজাদরর বকেু যববে বাস্তুচুযত আবেবাসীর বসবাস। 

প্রধােমন্ত্রী পাব যতয এলাকার নবেযোন ভূবম সমসযার বেরসে কদর বাস্তুচুযতদের 

ঘদর যফরায় সহায়তা করা ও সামবরক বাবহেীর কযাম্পগুদলা বদন্ধর অেীকার 

কদরদেে। বকন্তু যসটলার বাঙাবলদের উোস্তু বহদসদব উদেখ করা বেদয় ববতদকযর 

কারদণ টাস্কদফাস য কাজ করদত পারদে ো। কবমেে বদলদে, ববশ্চজববর বেববর ও 

যসোবাবহেীর ববদোেদের স্থাপো বেম যাদণর জেয যসখাদে বকেু আবেবাসী 

পবরবারদক বাস্তুচুযত করা হদয়দে। এ বের যকাদো ভূবম ববদরাদধর সমাধাে 

হয়বে।  

চ. শর াথীদের সরুো 

সরকার যরাবহো েরণাথীদের সুরক্ষা ও সহায়তায় জাবতসাংদঘর েরণাথীববষয়ক 

সাংস্থা (ইউএেএইচবসআর) এবাং বববভন্ন মােবাবধকার সাংগঠেদক সহদোবগতা 

কমরমি ।  

বাাংলাদেে সরকার ১৯৬৭ সাদলর প্রদটাকল বকাংবা ১৯৫১ সাদলর েরণাথীদের 

মে যাোববষয়ক সেদের স্বাক্ষরকারী েয়। এ কারদণ সরকার োবব কদর, এই সেে 

বা প্রদটাকদল উদেবখত শরোেীমের যমৌবলক অবধকার বেশ্চিত করার ববষয়ষ্টট 

যমদে চলার আইবে বাধযবাধকতা তাদের যেই।  

২০১৭ সাদলর যরাবহো ঢদলর আদগ সরকার ও ইউএেএইচবসআর কুতুপালাং ও 

েয়াপাড়া বেববদর থাকা ৩৩,০০০ বেববন্ধত যরাবহোদক সামবয়ক সুরক্ষা ও 

যমৌবলক সহায়তা যেয়। এর বাইদর সরকার ও আন্তজযাবতক অবভবাসেববষয়ক 



সাংস্থা (আইওএম) কক্সবাজামরর নবনিন্ন অস্থায়ী নশনবমর  বসবাসকারী প্রায় েুই 

লাখ অবেববন্ধত যরাবহোযক সহায়তা যেয় । ২০১৭ সাদল সাদড় ৭ লাদখরও যববে 

যরাবহো বাম যায় ( বময়ােমার) জাবতগত বেধদের বেকার হদয় পাবলদয় বেরাপে 

আশ্রদয়র আোয় বাাংলাদেদে যঢাদক। ফদল সব বমবলদয় েরণাথী বেববর   অস্থায়ী 

আবাসন ও স্থানীয় জনমগাষ্ঠীর সামে বসবাসকারী যরাবহোর সাংখযা হয় ৯ লাখ ৭ 

হাজাদরর যববে। সরকাদরর োবব, সব বমবলদয় এই সাংখযা ১০ লাখ োবড়দয় যগদে। 

বাাংলাদেে সরকার এই যরাবহোদের েরণাথী বদল স্বীকৃবত যেয়বে। সরকার মদে 

কদর যরাবহোরা ‘দজারপূব যক বাস্তুচুযত’ বাম যার োগবরক। বকন্তু জাবতসাংদঘর 

েরণাথীববষয়ক অদেক বববধ যমদে চদলদে। এর মদধয উদেখদোগয একষ্টট 

বযবতক্রম হদলা, সরকার যরাবহোদের সারাদেদে মুিভাদব চলাচদলর স্বাধীেতা 

যেয়বে। সরকাবর কম যকতযারা বমলন তাদের একমাে লক্ষয হদলা যরাবহোদের 

প্রতযবাসে। এই ববোল জেদগাষ্ঠীদক আেষু্ঠাবেক বেক্ষা, চলাচদলর স্বাধীেতা বা 

জীববকার সুদোগ কদর যেওয়া সম্ভব েয়। 

২৫ষ্টট মন্ত্রণালয় ও ববভাদগর প্রবতবেবধদের সমিদয় এবাং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র 

যেতৃদত্ব যরাবহোদের সােনেক সহায়তায় তোরবক ও যকৌশলগত নেকননমেেশনা 

প্রোন কমর। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আম যি পুবলে বযাটাবলয়দের সহায়তায় 

আইেেৃঙ্খলা পবরবস্থবতর সমিয় কদর । েুদে যাগ বযবস্থাপো ও োণ মন্ত্রণালদয়র 

অধীে েরণাথী, োণ ও প্রতযাবাসে কবমেে যরাবহোদের স্থােীয় পে যাদয়র 

বযবস্থাপো কদর থাদক।  

৩১ বিদসম্বর পে যন্ত ভাসােচদর ১৭ হাজার যরাবহো েরণাথী স্থাোন্তর করা হয়। 

বেদরর মাঝামাশ্চঝ সময়টাদত সরকার কদয়ক মাদসর জেয এই স্থাোন্তর 

প্রশ্চক্রয়ায় ববরবত বেদয়বেল। েদভম্বদরর যেদষ আবারও যরাবহোদের কক্সবাজার 

যথদক ভাসােচদর পাঠাদো শুরু হয়। সাংবােমাধযদমর তথযমদত, সরকার সব 

বমবলদয় এক লাখ যরাবহোদক ভাসােচদর যেওয়ার প্রস্তুবত বহদসদব ২  ৫৮০ যকাষ্টট 

টাকার যববে বযয় কদরদে। সরকার যরাবহোদের ভাসােচদর ো পাষ্টঠদয় মূল 

ভূখদে রাখদত আন্তজযাবতক মােবাবধকার সাংগঠদের অেুদরাধ মাদেবে। 

সরকাদরর পক্ষ যথদক বলা হদয়দে, জোকীণ য কক্সবাজাদরর বেববরগুদলার যচদয় 

ভাসােচদর যরাবহোদের জীবেমাে উন্নত হদব। মাদচয সরকার জাবতসাংঘ ও 

আন্তজযাবতক োতা সাংস্থাগুদলার প্রবতবেবধদের স্থােীয় কতৃ যপদক্ষর সদে 

ভাসােচর পবরেে যদের অেুমবত যেয়। সদে বেল । ৯ অদটাবর কতত েপে 

ইউএনএইচনসআমরর সামে একঠে সেমঝাতা স্মারক (এেওইউ) স্বাের কমরমি  া 

িাসানচমর জানতসিংমঘর সম্ভাবয কা েিমের োননবক ও সুরো কািামোর 

রূপমরখা যেয়। এবির জাবতসাংদঘর বববভন্ন সাংস্থা ভাসােচদরর ববষদয় োো 



ধরদের মূলযায়ে কদর এবাং সরকাদরর সদে যসখাদে কাে যক্রম পবরচালোর 

পেবত বেদয় কাজ কদর। 

২৯ যসদেম্বর কক্সবাজাদর বন্দকুধারীরা গুবল কদর আরাকাে যরাবহো যসাসাইট 

ফর বপস অযান্ড বহউমযাে রাইটদসর যচয়ারমযাে ও প্রবতষ্ঠাতা যমাহাম্মে মবহব 

উোহদক হতযা কদর। গণমাধযদমর খবদর বলা হয়, অপরাধী চক্রগুদলা এই 

হতযাকাে ঘষ্টটদয়দে। মবহব উোহ যরাবহোদের অবধকার  বেদয় যসাচ্চার বেদলে। 

এ কারদণ তাদক হতযা করা হদয় থাকদত পাদর বদল মদে করা হয়। েনহব উোহ 

যরানহঙ্গামের োনবানধকার  ননময় যসাচ্চার বেদলে। যরাবহোদের ববরুদে বাম যার 

বেরাপত্তাবাবহেীর অপরাধ েবথবে করার কাজ কদরবেদলে বতবে। আন্তজযাবতক 

যফারাদমও যরাবহোদের মােবাবধকার বেদয় কথা বদলবেদলে মবহব উোহ। 

বিদসম্বর পে যন্ত কতৃ যপক্ষ খুবেদের োম বা হতযার উদিেয জেসমদক্ষ প্রকাে 

করদত পাদরবে।  

আশ্রনয়র অধিকারঃযেদের আইদে আশ্রয়প্রাথীদের আশ্রয় যেওয়া বা েরণাথী 

মে যাো যেওয়ার বযবস্থা যেই। সরকার েরণাথীদের সুরক্ষার জেয যকাদো 

আেুষ্ঠাবেক প্রশ্চক্রয়া গদড় যতাদলবে। তদব সরকার এদেদে বসবাসরত যরাবহো 

েরণাথীদের উদেখদোগয সুরক্ষা ও সহায়তা বেদে। ২০১৭ সাদলর আদগ সরকার 

ইউএেএইচবসআর এর সদে বমদল েুষ্টট আেুষ্ঠাবেক বেববদর যরাবহোদের সুরক্ষা 

ও সহায়তা যেয়। ২০১৭ সাদল সাদড় ৭ লাদখরও যববে যরাবহো বাাংলাদেদে 

যঢাকার পর সরকার বাদয়াদমষ্টট্রক পেবতদত তাদের বেবন্ধে করা শুরু কদর ও 

বাম যার ষ্টঠকাো অেুোয়ী পবরচয়পে যেয়। ২০১৯ সাদল সরকার 

ইউএেএইচবসআদরর সদে যেৌথভাদব যরাবহোদের েোি করা ও েতুে 

পবরচয়পে যেওয়ার মাধযদম বেতীয় ধাদপর বেবন্ধে প্রশ্চক্রয়া যেষ কদর। 

যরাবহোদের বাম যায় যজার কদর যফরত পাঠাদোর ববপদক্ষ সরকাদরর অবস্থাদের 

সদে সেবত যরদখ এসব সুরক্ষামূলক বযবস্থা যেওয়া হয়। এই েবথভুশ্চির বযবস্থা 

সদত্ত্বও আেুষ্ঠাবেকভাদব েরণাথীর মে যাো ো যেওয়ায় এবাং বেববরগুদলাদত স্পি 

আইবে প্রশ্চক্রয়া ো থাকায় েযায়ববচার বযবস্থার সুম াগ যেমক বজঞ্চত হমচ্ছ 

যরানহঙ্গারা।  

আন্তজযাবতক গণমাধযদমর খবর অেুোয়ী, ১১ই যফব্রুয়াবর ৯০ জে যরাবহো 

েরণাথীদক বেদয় একষ্টট ইশ্চঞ্জেচাবলত যেৌকা কক্সবাজার যথদক মালদয়বেয়ার 

বেদক োো শুরু কদর।  ােীমের মদধয োরী এবাং বেশুই বেল যববে। োোর 

চারবেে পর আন্দামাে সাগদর বগদয় যেৌকার ইশ্চঞ্জে ববকল হদয় োয় । েয়জে 

েরণাথী মারা োয়। ১১৩ বেদের েীঘ য োো যেদষ যবাঁদচ থাকা ৮১ জে 

ইদন্দাদেবেয়ার একষ্টট েীদপ বগদয় যপৌৌঁোয়। গণমাধযদমর খবর অেুোয়ী, বববভন্ন 



আন্তজযাবতক মােবাবধকার সাংগঠে এবাং যেৌকায় থাকা োেীদের পবরবাদরর 

সেসযরা তাদের বযাপাদর তথয যচদয় ভারত, বাাংলাদেে, বাম যা ( বময়ােমার ) ও 

মালদয়বেয়া সরকাদরর কাদে আদবেে কদর। গণমাধযদমর প্রবতদবেে বলদে, 

বাাংলাদেে সরকার এই ৮১ জে েরণাথীদক আবার যেদে ঢুকদত বেদত অস্বীকৃবত 

জাোয়। 

অধ বাসী ও শর াথীদের ধনেহ:  যরাবহো েরণাথীদের সুরক্ষা এবাং 

সহায়তামূলক কাদজ বাাংলাদেে সরকার যববেরভাগ যক্ষদে জাবতসাংদঘর 

েরণাথী সাংস্থা–ইউএেএইচবসআর এবাং অেযােয মােবাবধকার সাংগঠেগুদলাদক 

সহদোবগতা কদরদে। তদব মােববক সহায়তা প্রাবপ্তর যক্ষদে যকাবভি–১৯ 

চলাকালীে প্রবতবন্ধকতাগুদলা আগি োমস উমি  াওয়ার পর শরোেী 

নশনবরগুমলামত ননরাপত্তা একো বড় েোর ববষয় হদয় ো াঁড়ায়। কদয়কষ্টট হাই-

যপ্রাফাইল হতযাকাদের পর বেরাপত্তা পবরবস্থবত বেদয় উদেগ বতবর হয়। 

বেববরগুদলাদত কাজ করা এেশ্চজওগুদলা বলদে, যসখাদে প্রায়েই মােবপাচার 

ঘদট থাদক। এসব ঘটোর মদধয সামােযই রাষ্ট্রীয় ববচার বযবস্থায় আওতায় আমস । 

উোর হওয়ার পমর সরকানর কে েকতোরা পাচামরর নশকার বযজিমের নশনবমর 

যফরত পািান।  

আন্তজযাবতক সাংগঠেগুদলার প্রবতদবেে অেুোয়ী, বেববরগুদলাদত োরীর ববরুদে 

নলঙ্গ-নিনত্তক সবহাংসতার ঘটো ঘদট থাদক। এর মদধয ৯০ েতাাংে ঘটোই  ঘমে 

োমক পবরবাদরর সেসযদের মদধয। যকাবভি-১৯ মহামাবরকাদল আন্তজযাবতক 

সাংস্থাগুদলার কাজ সীবমত হদয় পড়ার ফদল বলেবভবত্তক সবহাংসতার ঘটোগুদলা 

কম উদঠ এদসদে এবাং এগুদলার পে যদবক্ষণও কম হদয়দে।  

মােব পাচারসহ বববভন্ন ধরদের অপরাধমলূক কাদজর যক্ষদে জবাববেবহতা 

একটা বড় সমসযা বহদসদব রদয় যগদে। বেববরগুদলাদত অপরাদধর অবভদোদগর 

যক্ষদে যরাবহোরা স্থােীয় সরকাবর কম যকতযাদের (তাদের কযাম্প ইেচাজয বা 

বসআইবস বলা হয়) ওপর বেভযর কদর। নসআইনসরা েূলত স্বতি এবিং োবয়ত্ব 

পালদে আন্তবরকতার যক্ষদে তাদের মদধয বভন্নতা রদয়দে। আন্তজযাবতক 

সাংস্থাগুদলার তথয অেুোয়ী, বকেু বসআইবসর মদধয েেুীবতর প্রবণতা রদয়দে। 

আন্তজযাবতক সাংস্থাগুদলার অবভদোগ, বকেুসাংখযক  সীমান্তরক্ষী, যসোবাবহেী ও 

পুবলে কম যকতযা যরাবহো োরী ও বেশু পাচাদর জবড়ত। তারা যেদখও ো যেখার 

ভাে করা যথদক শুরু কদর টাকার বববেমদয় পাচারকারীদের বেববদর প্রদবদের 

সুদোগ কদর যেওয়া, এমেকী বেদজরা সরাসবর পাচার কাদজ বলপ্ত হওয়া পে যন্ত 

বববভন্ন মাোয় এদত েিু। 



বহউমযাে রাইটস ওয়াচ এক প্রবতদবেদে জাোয়, ৬ এবপ্রল ভাসােচর যথদক 

পালাদোর যচিার অবভদোদগ বেরাপত্তা বাবহেীর সেসযরা ১২ যরাবহো েরণাথীদক 

ধদর যফদল এবাং মারধর কদর। ১২ এবপ্রল উপকূলরক্ষী বাবহেীর এক সেসয 

বেদজদের এলাকা যেদড় কযাদম্পর অেয প্রাদন্ত বগদয় যখলার জেয চার যরাবহো 

বেশুদক প্ল্াবিদকর পাইপ বেদয় যপটাে বদল অবভদোগ পাওয়া যগদে। বহউমযাে 

রাইটস ওয়াচ প্রতযক্ষেেীদের বববরদণর বভবত্তদত জাোয়, বেরাপত্তা বাবহেীর 

সেসযরা ভাসােচর থাোয় েরণাথীদের মারধর কদরদে।  

আন্তজযাবতক গণমাধযদমর খবর অেুোয়ী, ৩ জেু বেরাপত্তা বাবহেীর সেসযরা 

ববদক্ষাভকারী যরাবহো েরণাথীদের লাষ্টঠদপটা কদর বদল অবভদোগ করা হয়। 

ভাসােচদর জাবতসাংদঘর একষ্টট উচ্চ পে যাদয়র সফদরর সময় 

ইউএেএইচবসআদরর কম যকতযাদের কাদে যেদত ো যেওয়ার প্রনতবামে তারা 

ববদক্ষাভ যেখাশ্চেল। বাতযা সাংস্থা রয়টাদস যর প্রবতদবেদে জাো োয়, েুজে েরণাথী 

ইউএেএইচবসআদরর প্রবতবেবধদের সদে কথা বলদত যগদল তাদের বাধা যেওয়া 

হয়। ইউএেএইচবসআর েরণাথীদের আহত হওয়ার ঘটো এবাং ববো ববচাদর 

যেপ্তার, আটক এবাং চলাদফরার স্বাধীেতা ো থাকার ঘটোয় গভীর উদেগ 

প্রকাে কদর। 

বহউমযাে রাইটস ওয়াচ ৭ জেু ‘অযাে আইলযান্ড যজইল ইে েয বমিল অব েয 

বস’  (সাগদরর মাদঝ েীপ–কারাগার) বেদরাোদম একষ্টট প্রবতদবেে প্রকাে কদর। 

নরমপামেে সিংগিনঠে অবভদোগ কদর, সরকার যরাবহো েরণাথী ও আন্তজযাবতক 

োতা যগাষ্ঠীদক ভাসাে চদরর অবস্থার বযাপাদর নবভ্রান্ত কমরমিবকেু েরণাথী 

তাদেরদক ভাদলাভাদব ো জাবেদয় বুশ্চঝদয় যজার কদর িাসান চমর পািামনা 

হময়মি বমল  অবভদোগ কদর। প্রনতমবেমনর জনয সাোত্কার যনওয়া অনযানয 

যরানহঙ্গা শরোেীরা সম্মত হন য , ভাসাে চদরর আশ্রয় যকন্দ্র কক্সবাজাদরর 

বেববরগুদলার চাইদত ভাদলা এবাং যসখাদে যখালা জায়গাও অদপক্ষাকৃত যববে। 

তদব তারা জাোয় যসখাদে খাবার সাংকট আদে, স্বাস্থয পবরদসবা অপে যাপ্ত, 

আেুষ্ঠাবেক বেক্ষার সুদোগ সীবমত, চলাদফরার স্বাধীেতায় বববধ বেদষধ আদে 

এবাং জীববকার সুদোগ অপে যাপ্ত। নকিু শরোেী অনিম াগ কমরমি য  তামের 

আত্মীয়মের নননব েচামর আেক করা হময়মি এবিং েীপ যিমড়  াওয়ার যচষ্টা করার 

জনয োরধর করা হময়মি। যকউ যকউ তামের কম্পাউমন্ডর বাইমর  াওয়ার যচষ্টা 

করার জনয োরধর করা হময়মি বমলও জাননময়মিন। কতৃযপক্ষ এসব 

অবভদোদগর তেন্ত কদরবে। স্থানীয় োনবানধকার সিংস্থাগুনল েীমপর েরূবতী 

অবস্থামনর কারমে উোস্তু সম্প্রোময়র কামি যপৌিুমত অসুনবধার কো জাননময়মি। 



১৪  আগি ৪০ যথদক ৪৫ জে যরাবহোদক বেদয় ভাসােচর যথদক পাবলদয় 

োওয়ার পদথ একষ্টট যেৌকা িুদব োয়। এদের মদধয োরী এবাং বেশুরাও বেল। 

কতৃ যপক্ষ ২৫ জেদক উোর কদর। বকন্তু যেৌকা িুদব ১১ জে মারা োয়। ১৫ 

জদের যকাে হবেস পাওয়া োয়বে। রয়টাদস যর প্রবতদবেদে বলা হয়, েরণাথীরা 

োবব কদরদে কাদজর অভাব এবাং বেববদর যফদল আসা আত্মীয়দের সদে যেখা 

সাক্ষাৎ করার সুদোগ ো থাকায়ই ঝুাঁ বকপূণ য পদথ তাদের পাবড় যেওয়ার যচিা 

যবদড় োদে। 

জানতসিংঘ ও সরকামরর েমধয সেমঝাতা স্মারমক িাসানচমর যরানহঙ্গা শরোেীমের 

সুরো ও যসবা উন্নত করার নবধান রময়মি।সমদঝাতা স্মারক অেসুাদর বেক্ষা, 

েক্ষতা বৃশ্চে ও বৃবত্তমখুী প্রবেক্ষণ, জীববকা, স্বাস্থয এবাং বেরবশ্চেন্ন যটবলদোগাদোগ 

যসবার মদতা সুববধাগুদলা সম্প্রসারণ করার কথা। ২০২২ সাদলর জদয়ন্ট 

যরসপে প্ল্যাে এর মাধযদম আন্তজযাবতক সম্প্রোদয়র এদত অথ যায়ে করা য মত 

পামর। 

চলাদেরার স্বািীনিা: যরাবহোদের চলাদফরার স্বাধীেতার যক্ষদে বববধবেদষধ 

বজায় বেল। বাাংলাদেে সরকার ও ইউএেএইচবসআদরর মদধয স্বাক্ষবরত ১৯৯৩  

সাদলর সমদঝাতা স্মারক অেুসাদর বেববন্ধত যরাবহো েরণাথীরা বেববদরর বাইদর 

যেদত পামরন  ো। 

২০১৭ সাদলর বযাপক যরাবহো ঢদলর পর বেববন্ধত এবাং েতুে আগমেকারী 

যরাবহো উভদয়র উবখয়া এবাং যটকোফ উপদজলার বাইদর োওয়া যঠকাদত 

পুবলে রাস্তায় যচকদপাি স্থাপে কদর। এখে যেসব যরাবহো ভাসােচদর আদেে 

তাদের এই েীপ যেদড় যবর হওয়ার বা কক্সবাজাদরর বেববদরর োওয়ার উপায় 

যেই বলদলই চদল। অদেদকরই োবব, বেববদর তাদের পবরবাদরর সেসয রদয়দে। 

এ কারদণ নকিু মােবাবধকার সাংগঠে ভাসােচদর যরাবহোদের এই প্রতযাবাসেদক 

এক ধরদের বশ্চন্দজীবে বদল আখযাবয়ত কদর। এ পে যন্ত অন্তত ২০০ েরণাথীদক 

এই েীপ যেদড় পাবলদয় োওয়ার যচিা করার সময় যেপ্তার করা হদয়দে। 

কক্সবাজাদরর বালুখালীদত ২২ মাচয যরাবহো েরণাথী বেববদর আগুে যলদগ ১৫ 

জে েরণাথী মারা োয়। ইউএেএইচবসআর-এর বহসাব অেুোয়ী, অন্তত সাদড় 

৫০০ েরণাথী এদত আহত হয় এবাং ৪৮ হাজার মােুষ গৃহহীে হদয় পদড়। 

অবেকাদের সদে সদে স্থােীয় েমকল বাবহেী এবাং উোরকমীরা এবগদয় 

আদস। তদব এ ঘটোর প্রতযক্ষেেীদের যেওয়া তথযােুোয়ী,  নশনবমরর েধয নেময় 

এবিং চারপামশ কাাঁোতামরর যবড়া োকায় েরণাথীরা আগুন লাগার পর দ্রুত দ্রুত 

এলাকা োড়দত পাদরবে এবাং উোরকমীরাও ষ্টঠকমদতা যস বেববদর যপৌৌঁোদত 

পাদরবে। ইউএে বেউজ এর প্রবতদবেে অেুোয়ী কক্সবাজাদরর েরণাথী 



বেববরগুদলাদত ঘন ঘন আগুে লাগার ঘটো েরণাথীদের ববপে যস্ত কদর 

যফদলদে। 

ভাসাে চদরর ৬৮ জে যরাবহোদক বিদসম্বর মাদস তাদের পবরবাদরর সেসযদের 

সদে যেখা করার জেয মূল ভূখদে বেদয় োওয়া হয়। েুদে যাগ মন্ত্রণালয় একজে 

যজযষ্ঠ কম যকতযা জাোে এভাদব সরকার প্রবত মাদস অন্তত েুদটা েলদক েীপ 

যথদক কক্সবাজাদরর বেববদর বেদয় োওয়ার বসোন্ত ননময়মি । 

সরকার ২০১৯ সাদল কক্সবাজাদরর যরাবহো বেববরগুদলাদত ওয়াচ টাওয়ার 

বেম যাণ এবাং এর চারপাদে যবড়া যেওয়ার কাজ শুরু কদর। এর কারণ বহদসদব 

উন্নততর বেরাপত্তা এবাং যরাবহোদের পাচাদরর হাত যথদক রক্ষা করার 

লেযোোর কো বলা  হয়। তমব োননবক সিংস্থাগুনল উমেগ প্রকাশ কমর য  যবড়া 

যেওয়া হমল শরোেীমের পনরমষবা সরবরাহ বাধােি হমব  এবিং উোস্তু ও স্থানীয় 

সম্প্রোময়র েমধয উমত্তজনা বানড়ময় তুলমব।  

অদেক যরাবহো েরণাথী বেববদরর কতৃ যপক্ষ আইে শতঙ্খলাবজায় রাখমত ববদেষ 

কদর রাদত কারবফউ ও টহল পবরচালো কদর। সনহিংস হামলা, অপহরণ বকাংবা 

যজার কদর ধদর যেওয়ার মত অপরাধ বেদয় কবথত উদেদগর পবরদপ্রবক্ষদত 

এইসব উদেযাগ যেওয়া হয়। 

কম যসাংিান:  সরকার আেুষ্ঠাবেকভাদব যরাবহো েরণাথীদের স্থােীয়ভাদব কাজ 

করার অেুদমােে যেয়বে। তদব যরাবহো বেববরগুদলার যভতদর তাদের সীবমত 

পবরসদর েগে অদথ যর বববেমদয় বকেু কাজ করদত যেওয়া হদয়দে। যফব্রুয়ানরমত 

শরোেী োে ও প্রতযাবাসন কনেশনামরর কা োলয় (আরআরআরনস) একঠে 

নচঠিমত কক্সবাজামর জানতসিংমঘর সাব অনফসগুমলার প্রধানমেরমক সযাননমেশন 

এবিং রাজেকালীন অনিিাবকত্ব বযতীত সব যসক্টমর কামজর জনয যরানহঙ্গা 

যস্বচ্ছামসবকমের ননময়াগ ননয়িে করার অনুমরাধ জানায়। এই বচষ্টঠর 

পবরদপ্রবক্ষদত বকেু বসআইবস (কযাম্প ইেচাজয) এেশ্চজওগুদলার চাবহো মূলযায়ে 

অেুদমােে বা প্রকদল্পর কাজ যেদষ সমাপেী সেে বেদত অস্বীকৃবত বা যেবর 

কদরে বদল জাো যগদে। এদত বকেু এেশ্চজওর কাজ মাঝপদথ যথদম োয় এবাং 

েতুে প্রকদল্পর কাদজ বাধার সৃষ্টি হয়। চলাচদলর যক্ষদে বববধবেদষধ সদত্ত্বও বকেু 

েরণাথী অনবধভাদব স্থােীয় অোেষু্ঠাবেক অথ যেীবতদত বেেমজরু বহদসদব কাজ 

কদর। এমত কমর যকউ যকউ শ্রম পাচারকারী চদক্রর নশকার হময়মি ।  

বমৌধলক বসবার সুদর্াগ:  দ্রুত জেসাংখযা বৃশ্চে যরাবহো বেববদরর যভতদর-

বাইদর ও  অস্থায়ী বসবতদত যসবার প্রাপযতার ওপর চাপ সৃষ্টি কদরদে। 

যরাবহোদের যসবা যেওয়ার যক্ষদে বহু প্রবতষ্ঠাে এবাং সাংস্থার কাে যক্রদমর সমিয় 



কদর জাবতসাংদঘর যেতৃত্বাধীে ইন্টারদসটর যকাঅবিযদেেে গ্রুপ 

 (আইএসবসশ্চজ)। োতা সাংস্থাগুদলার োবব সেে প্রাবপ্তর যক্ষদে জষ্টটলতা এবাং 

অস্পিতা মােববক সহায়তা যেওয়ার যক্ষদে বাধা সৃষ্টি কদরদে। আইএসবসশ্চজর 

তথয অেুসাদর, েরণাথীরা যেসব বঘশ্চঞ্জ এলাকায়  বাস কদর তা বষ যার বৃষ্টিপাত 

এবাং ঘূবণ যঝড় যঠকাদত েদথি উপদোগী েয়।  নেও এমজজন্সগুনল সবমচময় 

ঝুাঁ নকপূে ে বযজিমের স্থানান্তর করার জনয উমেখম াগয প্রমচষ্টা ননময়মি, তমব 

জনের স্বল্পতা একঠে যকন্দ্রীয় সেসযা নহসামব রময় যগমি  া যরানহঙ্গামের যেৌনলক 

পনরমষবা প্রোমনর েেতামক বাধােি কমর। 

বেক্ষা এখদো একষ্টট সমসযা বহদসদব রদয় যগদে। সরকার আনষু্ঠাননক নশো 

নননষে করার নীনত অবযাহত রাখমলও যরানহঙ্গা নশশুমের অনানুষ্ঠাননক নশোর 

অনুেনত যেয়। ইউবেদসফ বেক্ষাখাদত যেতৃত্ব বেদয় কযাদম্প বেক্ষা সহায়তা 

যেওয়া মােববক সহায়তা সাংগঠেগুদলাদক গাইড করার জনয ববেে একষ্টট নশো 

পেনত বতবরর কমর। প্রাথবমক বেক্ষা প্রোন করা হমচ্ছ হদে ইউবেদসদফর বতবর 

একষ্টট বেক্ষা কাে যক্রদমর বভবত্তদত ো সরকার অেুদমাবেত। তদব ওই বেক্ষাথীরা 

যে একষ্টট বেবেযি স্তদরর েক্ষতা অজযে কদরদে সরকার যস মদম য স্বীকৃবত যেয় ো। 

বানে েজ জাতীয় পাঠযক্রম বযবহার কমর নশো প্রোমনর জনয ২০২০ সামল চালু 

করা নশো খামতর পাইলে কে েসূনচর বািবায়ন বিমরর যশষ নাগাে ১০,০০০ 

যরানহঙ্গা শরোেী নশশুমের জনয শুরু হওয়ার কো নিল। যকানিড–১৯ এর কারমে 

শরোেী পািোন যকন্দ্রগুমলা বন্ধ হময়  াওয়ায় এ প্রজিয়া আমগ েেমক 

নগময়নিল।  

সরকার যকাবভি মহামাবরকাদল যরাবহো বেক্ষাথীদের জেয েরূবেক্ষণ সামেী 

ববতরণ করদত যেয়বে। ২২ যসদেম্বর আরআরআরবস যরাবহো বেববদরর 

পাঠোে যকন্দ্রগুদলা বেতীয় যথদক চতুথ য যশ্রবণর জেয খুদল যেওয়ার অেুদমােে 

যেয়। বিদসম্বর মাদস প্রথম যশ্রবণও এদত অন্তভুযি করা হয়। 

সরকার বেববন্ধত এবাং অবেববন্ধত যরাবহোর জেয জেস্বাস্থয যসবা েহদণর 

সুদোগ বেদয়দে। তদব বেববর যথদক যবর হদত যগদল তাদের কতৃ যপদক্ষর 

অেুমবতর েরকার হয়। মােববক সহায়তা সাংস্থাগুদলা যরাবহোদের স্বাস্থয 

পবরদষবার খরচ বহে ও বচবকৎসার পর তাদের কযাদম্প যফরার বেিয়তা যেয়। 

স্বাস্থয খাদতর সদে েুি কতৃ যপক্ষ যরাবহো বেববর এবাং এর আদেপাদের স্বাস্থয 

সুববধা কাে যক্রম সম্পদকয সব ধরদের তথয রাদখ । এ যথদক পাওয়া তথয-উপাত্ত 

অেুোয়ী েরণাথীদের েূেযতম চাবহো পূরণ করা সম্ভব হয়।  

ভাসাে চদর প্রাথবমক স্বাস্থয যসবার বযবস্থা আদে। বকন্তু েধযে ও উচ্চতর  

বচবকৎসা সুববধা যেই। বড় ধরদের যকাদো সমসযা হদল উন্নত নচনকৎসার জনয 



েীদপর বাইদর োওয়ার েরকার হয়। তদব যকাদো যরাগীর মূল ভূখদে োওয়ার 

প্রদয়াজেীয়তা যেখা বেদল কতৃ যপদক্ষর অেদুমােে, অেুকূল আবহাওয়া ও 

যেৌকার প্রাপযতার মদতা োো েদতযর জেয এই প্রশ্চক্রয়া বযাহত হয়। সরকার 

জলুাই মাদস যরাবহো েরণাথীদের কদরাো ষ্টটকা যেওয়ার যঘাষণা যেয়। ষ্টটকা 

যেওয়া শুরু হয় আগি মাদস। জাবতসাংদঘর সাংস্থাগুদলার সহদোবগতায় এই 

ষ্টটকাোে কম যসূবচদত প্রথম ধাদপ ৫৫ বেদরর যববে বয়সী যরাবহোদের ষ্টটকা 

যেওয়া হয়। অদটাবর মাস পে যন্ত ৩৬ হাজার ৯৪৩ জে েরণাথী প্রথম যিাজ 

এবাং ৩৩ হাজার ৩৮৬ জে বেতীয় যিাদজর ষ্টটকা পাে। অদটাবর মাদসই 

বেতীয় ধাদপ ৫০ বেদরর যববে বয়সী যরাবহোদের ষ্টটকা যেওয়ার কাজ শুরু হয়। 

বেদরর যেষ বেদক স্বাস্থয কম যকতযারা ঠেকার প্রাপযতার ওপর বেভযর কদর আরও 

যববে প্রাপ্তবয়স্ক যলাকদক ষ্টটকা যেওয়ার ববষদয় সরকাদরর পবরকল্পো বেদয় কথা 

বলবেদলে। বিদসম্বর মাদস সরকার ষ্টটকার কাে যক্রম ১৮ যথদক ৫৪ বের 

বয়সীদের মদধয সম্প্রসাবরত কদর এবাং এর ফদল আনেুাননক বতে লাখ ৯৩ 

হাজার ১৯৩ জে ষ্টটকা পায়। 

সরকার এসব েরণাথীদক এদেদে পুেব যাসে বা োগবরকত্ব যেওয়ার ববষয়ষ্টট 

অেুদমােে কদরবে। তারা বরাবদরর মতই বদলদে যে, এই সমসযার একমাে 

েহণদোগয সমাধাে হদলা বাম যায় ( বময়ােমাদর) তাদের বফবরদয় যেওয়া।  

ছ. রাষ্ট্র ীে মানুদষরা 

এ যেদে থাকা যরাবহোরা আইেত এবাং বস্তুত রাষ্ট্রহীন মােুষ। তারা এখাদে 

যকাদো োগবরকত্ব পায়বে। আবার বাম যার সরকারও তাদের োগবরক বহদসদব 

স্বীকার কদর ো। 

োগবরকত্ব আইে ১৯৫১ অেুোয়ী, বাাংলাদেদে জন্মেহণ করা যে যকাদো বযশ্চি 

বাাংলাদেদের োগবরক। বকন্তু এ বেয়ম যরাবহোদের যক্ষদে প্রদোজয েয়। 

আইমনর ২০০৯ সামলর একঠে সিংমশাধনীমত যেশঠেমত জন্মেহেকারী য  যকউ 

বািংলামেশী ো বা বাবার নাগনরকত্ব োনব করার অনধকার পায়। এই সিংমশাধনীঠে 

২০০৯ সামলর আমগ রাষ্ট্রহীন নপতার ঔরমস যেমশ জন্মেহেকারী যরানহঙ্গা 

নশশুমের যেমে প্রম াজয হয়নন,  ারা রাষ্ট্রহীনতার ঝুাঁ নকমত রময় যগমি। ২০০৯ 

সাদলর সাংদোধেী সদত্বও একজে বাাংলাদেবে ও একজে যরাবহোর ঘদর জন্ম 

যেওয়া বেশুদক োগবরকত্ব ো যেওয়ার উোহরণ আদে।   

 অিযায় ৩: রাজননধিক প্রক্তিয়ায় অাংশেহদ র স্বািীনিা 



সাংববধাে যেদের প্রবতষ্টট োগবরকদক সাব যজেীে ও সমাে যভাটাবধকাদরর 

বভবত্তদত যগাপে বযালদটর মাধযদম অেুষ্টষ্ঠত অবাধ   বেরদপক্ষ ও প োয়িনেক 

যভাদট সরকার বেব যাচে করার অবধকার বেদয়দে।  

ধনব যাচন ও রাজননধিক অাংশেহ  

সাম্প্রধিক ধনব যাচনসমূহ:  প্রধােমন্ত্রী যেখ হাবসো ও তা াঁর েল আওয়ামী লীগ 

২০১৮ সাদলর সব যদেষ বেব যাচদে টাো তৃতীয় বাদরর মত পা াঁচ বেদরর জেয 

বেব যাবচত হন। পে যদবক্ষদকরা এ বেব যাচেদক অবাধ বা বেরদপক্ষ যকাদোটাই 

বদলেবে। বেব যাচদে বযালট বাদক্স জাল যভাট ভরা এবাং ববদরাধী রাজনেবতক 

েদলর এদজন্ট ও যভাটারদের ভয়ভীবত প্রেে যদের মত অবেয়দমর অবভদোগ 

উদঠদে। ৩০০ সরাসবর যভাদট বেব যাবচত আসদের মদধয আওয়ামী লীগ ও তার 

যজাদটর েলগুদলা ২৮৮ ষ্টট আসে পায়। যমাট প্রেত্ত যভাদটর ৮০ েতাাংদের 

যববে োয় তাদের ঝুবড়দত। অেযবেদক প্রধাে ববদরাধী েল ববএেবপ এবাং তাদের 

যজাট পায় মাে সাতষ্টট আসে। জাতীয় সাংসে প্রধাে ববদরাধী েদলর স্বীকৃবত 

বেদয়দে আওয়ামী লীদগর যজাটভুি জাতীয় পাষ্টটযদক। সাংসদে তাদের আসে 

সাংখযা ২২। বেব যাচেী প্রচারণার সময় ববদরাধীেলীয় অদেক প্রাথী এবাং তাদের 

সমথ যকদের হয়রাবে, ভয়ভীবত প্রেে যে, বেবব যচার যেপ্তার এবাং সনহিংস ঘটোর 

ববশ্বাসদোগয প্রবতদবেে প্রকাবেত হদয়দে। এর ফদল অদেক ববদরাধীেলীয় 

প্রাথীই মুিভাদব প্রচার চালাদত বা বেব যাচেী সভা-সমাদবে করদত পাদরেবে।  

২০১৮ সামলর জাতীয় ননব োচমনর সেয় সরকার এনশয়ান যনেওয়াকে ফর নি 

ইমলকশন এর যবনশরিাগ আন্তজোনতক ননব োচন পনরেশ েকমক একঠে 

নবশ্বাসম াগয আন্তজোনতক পনরেশ েন সম্পন্ন করার জনয প্রময়াজনীয় সেময়র 

েমধয েরকারী কাগজপে ও নিসার অনুমোেন যেয় নন। স্বরাষ্ট্র েিোলয়, 

এনজজও নবষয়ক বুযমরা ও ননব োচন কনেশন ননব োচন প েমবেমের জনয ২২ ঠে 

ননব োচন ওয়ানকেিং গ্রুপ এনজজও’র েমধয োে সাতঠেমক অনুমোেন নেময়নিল।  

বেব যাচদের প্রচারণা ও যভাট েহদণর সময় ববদরাধীদের ভয়ভীবত প্রেে যে, ববদরাধী 

েল সমবথ যত প্রাথীর ববরুদে স্বল্প মাোর সবহাংসতা, যকদন্দ্র কম যভাটার উপবস্থবত 

- গত বের অেুষ্টষ্ঠত যবে কদয়কষ্টট স্থােীয় সরকার বেব যাচদের বববেিয বেল 

এমেই। ‘বেব যাচে কবমেে বেব যাচেী বযবস্থাদক ধ্বাংস কদর বেদয়দে’—এমে 

অবভদোগ এদে প্রধাে ববদরাধী েল ববএেবপ ২৮ যফব্রুয়াবর যেেবযাপী যপৌরসভা 

বেব যাচে বয়কদটর যঘাষণা যেয়। এ বের অেুষ্টষ্ঠত জাতীয় সাংসদের 

উপবেব যাচেগুদলাদত কাউদক েলীয় মদোেয়েও যেয়বে ববএেবপ। এসব 

বেব যাচদে যভাটার উপবস্থবত বেল খুব কম। আবার বকেু জায়গায় ক্ষমতাসীে 

আওয়ামী লীদগর প্রাথীরা ‘ববো প্রবতেশ্চিতায়’ শ্চজদত োয়।  



গণমাধযদম প্রকাবেত প্রবতদবেে অেুসাদর, গত বেদরর জেু যথদক বিদসম্বর মাস 

পে যন্ত অেুষ্টষ্ঠত উপদজলা বেব যাচদে আওয়ামী লীগ েমনানীত প্রাথী এবাং তাদের 

সমথ যকদের েমধয অন্তেেলীয় যকান্দলজবেত সবহাংসতায় ৫০ জদের যববে বেহত 

হয়। বাাংলাদেদের মােবাবধকার সাংগঠে আইে ও সাবলে যকদন্দ্রর বহসাব 

অেুোয়ী, বেরজদুড় ৯৩২ ষ্টট রাজনেবতক সবহাংসতার ঘটোয় বেহত হয় ১৫৭ 

জে। আহদতর সাংখযা বেল ১০ হাজার ৮৩৩। একজে প্রাথী প্রকাদেয গব যভদর 

বদলে, সরকাবর কম যকতযা এবাং বেরাপত্তা বাবহেী তা াঁদক সমথ যে কদর। বতবে 

হুমবক বেদয় বদলে, যভাট যগাপদে হদব ো। গণমাধযদমর প্রবতদবেে অেুোয়ী, 

ক্ষমতাসীে েদলর যেতাদের বেব যাচেী বববধ লাংঘদের ববরুদে বেব যাচে কবমেে 

প্রকৃত অদথ য যকাদো বযবস্থাই যেয়বে। আওয়ামী লীদগর যেতারা এসব 

সনহিংসতামক  ‘অবত উৎসাহী’ প্রাথীদের তৎপরতা বদল অযাখাবয়ত করার যচিা 

কদরে। 

রাজননধিক েলসমূহ ও রাজননধিক অাংশেহ :  ববদরাধী েদলর যেতাদের 

ববরুদে যেওয়াবে ও যফৌজোবর মামলা করদত সরকার আইে প্রদয়াগকারী 

সাংস্থাগুদলাদক কাদজ লাগায়। ববদরাধী েল ববএেবপর োবব ২০১৮ সাদলর জাতীয় 

বেব যাচদের আদগ পুবলে তাদের হাজার হাজার যেতা-কমীর ববরুদে যফৌজোবর 

অপরাদধর অবভদোদগ মামলা কদর এবাং অদেক যেতা-কমীদক যেপ্তার করা 

হয়। মােবাবধকার সাংগঠেগুদলার অবভমত এসব মামলার মদধয অদেকগুদলাই 

রাজনেবতক উদিেয প্রদণাবেত।  

ববদরাধী মতােদে যর যেতা-কমীদের ববরুদে যফৌজোবর অপরাদধর অবভদোগ 

আো হয়। বাাংলাদেদের সবদচদয় বড় ইসলামপন্থী রাজনেবতক েল জামায়াদত 

ইসলাবম আইে প্রদয়াগকারী সাংস্থার হয়রাবের কারদণ তাদের মত প্রকাে এবাং 

সমাদবে করার সাাংববধাবেক অবধকার চচযা করদত পাদরবে। রাজনেবতক েল 

বহদসদব জামায়াদত ইসলাবমর বেবন্ধে বাবতল কমরমি সরকার । এ কারদণ 

জামায়াদতর োদম বেব যাচদে প্রবতেশ্চিতা করদত পারদে ো েলষ্টটর যেতা-

কমীরা। তাদের মত প্রকাদের এবাং সমাদবে করার যমৌবলক সাাংববধাবেক 

অবধকার প্রতযাখযাত হদয়দে। সরকার এবাং ক্ষমতাসীে আওয়ামী লীদগর 

সমাদলাচক বদল মদে হদল গণমাধযম প্রবতষ্ঠােদক সরকাবর ভয়ভীবতর মুদখ 

পড়দত হয়। এসব প্রবতষ্ঠাদের ববজ্ঞাপে কবমদয় যেওয়া হয়। এর ফদল 

প্রবতষ্ঠােগুদলা স্বআদরাবপত যসন্সরনশমপ বাধয হয়।  

আওয়ামী লীগ সমবথ যত বববভন্ন সাংগঠে যেমে এর োে সাংগঠে বাাংলাদেে 

োেলীদগর ( বববসএল) ববরুদে যেদের বববভন্ন স্থাদে োয়েুজির সামে সনহিংস 

কম যকাে পনরচালনা এবাং ভয়ভীবত প্রেে যদের অবভদোগ আদে। ববদরাধী 



েলগুদলার যেতা-কমীরা এসদবর অেযতম বেকার হে বদল জাো োয়। েরবসাংেী 

যজলার মদোহরেীদত ১৮ আগি যকাবভি-১৯ এ িুিমিাগী বকেু মােুষদক 

সহায়তা বেদত ববএেবপ আদয়াশ্চজত একষ্টট অেুষ্ঠাদে োেলীদগর সমথ যদকরা 

হামলা কদর। এ ঘটোয় েুজে সাাংবাবেকসহ ২০ জে আহত হয়। োেলীগ ২৯ 

আগি ঢাকা ববশ্বববেযালদয় ববএেবপর োে সাংগঠদের একষ্টট যোভাোোয় 

হামলা কদর। এদত ১৯ বেক্ষাথী আহত হয়। 

বাাংলাদেে প্রদকৌেল ববশ্বববেযালদয়র (বুদয়ট) োে আবরার ফাহাে রাব্বীদক 

২০১৯ সাদল বপষ্টটদয় হতযা করা হয়। ২০২০ সাদলর যসদেম্বদর এ হতযায় জবড়ত 

থাকার অবভদোদগ একষ্টট দ্রুত ববচার টাইবযুোল োেলীদগর ২৫ কমীদক 

অনি ুি কদর। আবরারদক জামায়াদত ইসলাবমর োে সাংগঠে ইসলামী োে 

বেববদরর সদে জবড়ত থাকার সদন্দদহ এবাং ভারদতর সদে বাাংলাদেদের 

বেপাবক্ষক কদয়কষ্টট চুশ্চি বেদয় অেলাইদে সমাদলাচোমূলক মন্তবয করার জেয 

হতযা করা হয়। যসদেম্বর মাস পে যন্ত ট্রাইবুযোদল ববচার কাজ চলবেল। 

ববএেবপর মহাসবচব বমজযা ফখরুল ইসলাম আলমগীদরর ববরুদে আদগর 

বেরগুদলাদত করা ৮৬ষ্টট যফৌজোবর মামলা এ সময় অমীমাাংবসত বেল। 

জানেমন েুি রময়মিন আলেগীর। তাাঁর নবরুমে অনিম াগগুমলার েমধয রময়মি 

পুনলমশর ওপর হােলা, বামস আগুন যেওয়া এবিং যবাো হােলার ঘেনা। 

বকেু বকেু যক্ষদে সরকার ববদরাধী েলগুদলার অবধকাদরর ওপর হস্তদক্ষপ 

কদরদে। যেমে ববদরাধী েলগুদলার জেসমদক্ষ অেুষ্ঠাে বা তাদের অেুষ্ঠাে 

সাংবােমাধযদম প্রচাদর বাধার সৃষ্টি করা হয়। তদব যকাবভি-১৯ এর কারদণ 

রাজনেবতক েলগুদলার কম যকাে বাইদর যতমেটা হয়বে। মহামাবর তাদের 

ভাচুযয়াল অেুষ্ঠাে করদত বাধয কদরদে বলা োয়।  

নারী ও সাংখযালঘু সাংগঠনগুদলার অাংশেহ :   োরী ও সাংখযালঘু সম্প্রোদয়র 

সেসযদের রাজনেবতক প্রশ্চক্রয়ায় অাংেেহণ সাংকুবচত কদর এমে যকাদো আইে 

বাাংলাদেদে যেই। তারা রাজেীবতদত অাংেেহণ কদরেও। জাতীয় সাংসদের ৫০ 

ষ্টট আসে আরও ২৫ বের োরীদের জেয সাংরবক্ষত যরদখ ২০১৮ সাদলর সাংসদে 

সাংববধাে সাংদোধে করা হয়। সরাসবর যভাদট বেব যাবচত ৩০০ সিংসে সেসয 

সাংরবক্ষত োরী সাংসে সেসয মদোেয়ে যেে। জাতীয় সাংসদে রাজনেবতক 

েলগুদলার আসে সাংখযার আেপুাবতক হাদর োরী সাংসে সেসয মদোেয়ে 

যেওয়া হয়। ২০২০ সাদলর মদধয প্রবতষ্টট রাজনেবতক েদলর কবমষ্টটদত ৩৩ 

েতাাংে োরী সেসয রাখার যে সিংসেীয় ননয়ে বেল তা পূরে করদত যকাদো েল 

সক্ষম হয়বে। ফমল ননব োচন কনেশন এই ননয়েঠে সম্পূে েিামব বাে যেওয়ার 

প্রিাব কমরমি। 



 

অিযায় ৪. সরকাদরর েনুীধি ও অস্বচ্ছিা  

সরকাবর কম যকতযাদের েুেীবতর জেয আইদে েে প্রোমনর ববধাে রময়মি , বকন্তু 

সরকার এসব আইে কাে যকরভাদব প্রদয়াগ কদরনন। বের জদুড় সরকাদরর 

েুেীবতর অসিংখয প্রবতদবেে প্রকাবেত হদয়দে, আর েুেীবতর সামে জনড়ত 

কম যকতযারা এসব যথদক োয়েুজি যপদয় যগদেে। 

বিশ্চজটাল বেরাপত্তা আইদে অদেক যেপ্তাদরর ঘটো ঘদটদে এবিং েুেীবতর 

বরদপাটয করায়  নাগনরকমের ববরুদে মামলা হদয়দে । ( অধযায় ২ .ক . দ্রিবয )  

একষ্টট স্বাধীে পে যদবক্ষক সাংস্থা বহদসদব কাজ করার লদক্ষয ২০০৪ সাদল  েুেীবত 

েমে কবমেে (েুেক) গষ্টঠত হয়। সিংস্থাঠে েূলত ঘুষ, আত্মসাৎ, চা াঁোবাশ্চজ, 

োবয়দত্ব অবদহলা এবাং অনযা য রাজনেবতক হস্তদক্ষপ সিংনিষ্ট েনূীনতর 

োেলাগুমলায় েতঠষ্ট ননবে করমলও এর কা েিে এমতই সীোবে নয়। সরকাবর 

কম যকতযা ও োসক েদলর যেতাদের ববরুদে যকাদো মামলা বা েুেীবতর তেন্ত 

করদত যগদল েুেীবত েমে কবমেেদক অবেযই সরকাদরর অেুমবত বেদত হয়। 

স্থােীয় মােবাবধকার সাংগঠেসেূমহর  োবব অেুোয়ী, োসক েদলর রাজেীবতক ও 

আমলারা তাদের ববরুদে আেীত অবভদোগ ও মামলা যথদক যরহাই পাে, তমব  

ববএেবপর যেতাকমীদের ববরুদে আইেী প্রশ্চক্রয়া, তেন্ত এবাং মামলা অবযাহত 

থাদক। তাই মােবাবধকার সাংগঠেগুদলা েুেদকর স্বাধীেতা ও কাে যকাবরতা বেদয় 

প্রশ্ন যতাদলে।  

েনুীধি   েুেীবত বাাংলাদেদের একষ্টট বড় সমসযা। বাাংলাদেদের স্থপবত যেখ 

মুশ্চজবুর রহমাদের জন্ম েতবাবষ যকী উপলদক্ষ তা াঁর প্রবত সম্মাে জাবেদয় 

ভূবমহীেতা বেরসদের লমেয জােুয়াবর মাদস প্রধােমন্ত্রীর কাে যালয় আট লাখ ৮৫ 

হাজার ৬২২ষ্টট পবরবারদক সরকাবর উদেযাদগ বাবড় বাবেদয় যেওয়ার যঘাষণা 

যেয়। জলুাই মাদস গণমাধযদমর খবর অেেুায়ী, ৩৬ষ্টট উপদজলায় ঘর বেম যাণ 

প্রকদল্প েুেীবত ও বেম যাদণ অবেয়দমর অবভদোগ ওদঠ। এসব প্রবতদবেদের 

পবরদপ্রবক্ষদত প্রধােমন্ত্রীর কাে যালয় যথদক অবেয়দমর ববরুদে ‘েূেয সবহষু্ণতা’  

যেখাদোর যঘাষণা আদস,  অবভদোগ  োচাই করদত প্রধােমন্ত্রী পা াঁচজে কম যকতযা 

নন ুি কমরন এবাং প্রকদল্পর প্রোসবেক ববষদয় পরামে য প্রোমন কাবরগরী 

কবমষ্টটও গঠে করা হয়। গণমাধযদমর প্রবতদবেে অেুোয়ী, প্রধােমন্ত্রীর 

কাে যালদয়র সবচব  ‘একষ্টট ত্রুষ্টটহীে প্রকদল্পর প্রবতশ্রুবত বাস্তবায়দে প্রোসযনর  

বযথ যতার’ োয় স্বীকার কদরে।  



আন্তজযাবতক গণমাধযম প্রবতষ্ঠাে আল জাশ্চজরার অেুসন্ধাােী েল  ১ যফব্রুয়াবর  

 ‘অল্ েয প্রাইম বমবেিারস যমে’ োদম একষ্টট তথযবচে প্রকাে কদর। েুই 

বেদরর কবথত ঘটো ধদর বেবম যত এই অেসুন্ধােী তথযবচদে প্রধােমন্ত্রী যেখ 

হাবসো ও সাদবক যসোপ্রধাে আশ্চজজ আহদমেসহ রাজনননতক ও সােনরক 

বযজিবমগ ের েেুীবত-অবেয়দমর অবভদোদগর কথা উদঠ আদস। ( অধযায় ২ .ক . 

দ্রিবয ) এই তথযবচদে আশ্চজজ আহদমদের পবরবাদরর ববরুদে েুেীবতর 

অবভদোগ োড়াও র যাদবর েত ননরাপত্তা সিংস্থার নবরুমে ঘুষ ও অবেয়ে  নবষয়ক 

অবভদোগ তুদল ধরা হয়। এই তথয বচদে আরও বলা হয়, বাাংলাদেদের সদে 

কূটনেবতক সম্পকয ো থাকা যেে ইসরাদয়দলর কাে যথদক সরকাদরর সামবরক 

যগাদয়ন্দা সিংস্থা প্রধােমন্ত্রীর রাজনেবতক প্রবতপদক্ষর ওপর েজরোবর করার 

জেয েন্ত্রপাবত বকদে আদে। এই অেসুন্ধােী বভবিওবচদের পবরদপ্রবক্ষদত 

যফব্রুয়াবর মাদস সরকাদরর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব অবভদোগদক প্রতযাখযাে 

কদর বববৃবত যেয়। নববতনতমত  এসব কম যকােদক ববদেদে বদস থাকা সরকার 

ববদরাধীদের সরকাদরর ভাবমূবত েি করার অপদচিা বদল বচবহ্নত করা হয়।  

কদরাো মহামাবরকাদল সরকার যঘাবষত লকিাউদের সময় স্থােীয় সরকাদরর 

বববভন্ন পে যাদয়র সেসযদের ববরুদে সাধারণ মােুদষর জেয সহায়তা নহমসমব 

যেওয়া খােয ও অথ য আত্মসাদতর খবর গণমাধযদম প্রকাবেত হয়। এসব 

প্রবতদবেদের পবরদপ্রবক্ষদত ২০২০ সাদলর এবপ্রল মাদস প্রধােমন্ত্রী ৬৪ জে 

েধযে সাবরর যকন্দ্রীয় সরকামরর কম যকতযাদক োণ কা েিে প েমবেে ও 

প্রনতমবেন প্রোমনর োবয়ত্ব যেে।  গণমাধযদমর খবর অেুোয়ী, সরকাদরর বেব যাহী 

ববভাদগর তত্ত্বাবধাদে সরকাবর কম যকতযারা োণ ববতরণ কাে যক্রম পবরচালো 

কদরে। জেু মাদস সরকার এবাং ববদরাধী উভয় েদলর বকেু রাজেীবতক এভাদব 

যকন্দ্ররীয় বেয়ন্ত্রদণ োণ সহায়তা কাে যক্রদমর সমাদলাচো কদরে। তারা অবভদোগ 

কদরে, সরকাবর েদলর বেয়ন্ত্রদণ সরকাবর কম যকতযারা েুেীনতেস্ত এবাং সব যময় 

ক্ষমতার অনধকারী হদয় উঠদেে। নবমরাধী েদলর সাাংসেগে স্বাস্থযমন্ত্রীর ববরুদে 

েহাোনরকামল েুেীবত বেয়ন্ত্রণ করদত ো পারা এবাং েথােথ স্বাস্থয যসবা বেদত ো 

পারার সমাদলাচো কদরে।  

৬ জেু ক্ষমতাসীে েদলর এক সাাংসে অবভদোগ কদরে, সরকাদরর প্রদচিা 

সদত্ত্বও েুেীবত ও অথ যপাচার ঘটদে। সরকাদরর আদরক যজযষ্ঠ সাাংসে যবসরকাবর 

ববশ্বববেযালয় এবাং যমবিদকল কদলজগুদলার আদয়র ওপর কর আদরাপ  

সম্পনকেত সরকামরর বাদজট প্রস্তাদবর সমাদলাচো কদরে।  

অিযায় ৫: মানবাধিকার লঙ্ঘদনর অধ দর্াদগর ধবষদয় আিজযাধিক ও 

ববসরকাধর সাংগঠনগুদলার অনুসন্ধাদনর প্রধত সরকাদরর অবস্থাে  



নবনিন্ন যেেীয় এবাং আন্তজযাবতক মােবাবধকার সাংগঠে সাধারণত সরকাদরর 

বকেু বববধবেদষধ যমদে তাদের কাে যক্রম পবরচালো করযে এবাং  তারা অেুসন্ধাে 

কদর মােবাবধকার পবরবস্থবত বেদয় তাদের প্রবতদবেে প্রকাে কদরদে। সরকাবর 

কম যকতযারা এসব প্রবতদবেদের বযাপাদর খবু কম যক্ষদেই সহদোবগতা কদরদেে 

বা সাড়া বেদয়দেে।  

মােবাবধকার সাংগঠেগুদলা প্রায়ই সরকাদরর কদঠার সমাদলাচো করদলও    তারা 

ননমজরাই বেদজদের ওপর যসেরবেপ আদরাপ কদর। যেদের সেুীল সমাদজর 

কাে যকাবরতা খব য করা এবাং তাদের কাদজ সরকাদরর বাধা যেওয়ার যকৌেল বেদয় 

পে যদবক্ষদকরা কথাবাতযা বদলদেে। চরমপন্থীদের হুমবক এবাং োসক েদলর 

ক্রমবধ যমাে চাদপ এই প্রবণতা বাড়দে। োসক েল সেনে েত সুেীল সমাদজর 

সেসযরাও বলদেে, জনসম্মুমখ সরকাদরর সমাদলাচো করদল বেরাপত্তা বাবহেীর 

পক্ষ যথদক তাদের যেপ্তামরর হুমবক যেওয়া হদে।  

মােবাবধকার সাংগঠে অবধকাদরর অথ যায়ে এবাং তাদের কাদজ বাধা যেওয়ার 

সরকাবর প্রদচিা অবযাহত থাদক এ সময়। প্রবতষ্ঠােষ্টটদক প্রবতবেয়ত হয়রাবে, 

ভয়ভীবত প্রেে যে করা হয় বদল তারা অবভদোগ কদরদে। সরকাবর কম যকতযা এবাং 

আইেোৃংখলা বাবহেীর কম যকতযারা তাদের কম যকাদের ওপর েজরোবর কদরে। 

এিাড়া তাদের গৃহীত নবনিন্ন কম যসূবচ ভে্িুল কদর যেওয়ার অবভদোগও রময়মি 

।১৪ যফব্রুয়াবর সুবপ্রম যকাটয অবধকাদরর সম্পােক ও পবরচালদকর ববরুদে 

মামলা খাবরদজর আদবেে োকচ কদর যেেএবিং আোলত সাইবার ক্রাইমস 

টাইবুযোদল এ মামলার কাে যক্রম চালুর বেদেযে যেে। ২০১৪ সাদলর যেষ বেক 

যথদক অবধকাদরর এেশ্চজও সেে েবায়দের ববষয়ষ্টট স্থবগত রাখা হদয়দে।  ৫ 

অদটাবর তথয ও যোগাদোগ প্রেুশ্চি আইে লঙ্ঘদের অবভদোদগ ২০১৩ সাদল 

োময়র করা মামলায় অবধকাদরর সম্পােক আবেলুর রহোন খান এবিং পনরচালক 

োবসরউশ্চিে এলাদের নবরুমে োেলার নবচারকাজ শুরু হয়। ।  

বাাংলাদেে সরকাদরর বেয়ম অেুোয়ী ধমীয় সাংগঠেসহ সব ধরদের এেশ্চজওদক 

সমাজ কলযাণ মন্ত্রণালদয়র কাে যথদক বেবন্ধে বেদত হয়। স্থােীয় এবাং 

আন্তজযাবতক যেসব সাংস্থা সাংদবেেেীল ববষয় ও যগাষ্ঠী যেমে, বেরাপত্তা বাবহেীর 

অবেয়ম, ধমীয় ববষয়াবলী, মােবাবধকার, আবেবাসী জাবতসত্তা, 

এলশ্চজববষ্টটবকউআই সম্প্রোয় ও যরাবহো েরণাথী বা শ্রে অনধকার বেদয় কাজ 

কদর তাদের প্রতযক্ষ এবাং পদরাক্ষ সরকাবর বববধবেদষদধর মুদখামুবখ হদত হয়। (  

অধযায় ২ .খ. এবাং ৭ .ক . দ্রিবয ) এসব যগাষ্ঠীর মদধয যকউ যকউ অবভদোগ 

কদরদে, যগাদয়ন্দা বাবহেী তাদের কাদজর যক্ষদে েজরোবর কদর। সরকার 



কখদো কখদো প্রকল্প বেবন্ধদের যক্ষদে যেবর কদর, বন্ধ কদর বকাংবা বভসা 

প্রতযাখাে কদর আন্তজযাবতক যবসরকানর সাংগঠনসেূমহর কাদজ বাধা সতঠষ্ট কমর।  

যেদের সাংববধাে, যেদের প্রবতষ্ঠার ইবতহাস এবাং যেদের সাাংববধাবেক 

প্রবতষ্ঠােগুদলার ববরুদে ‘অবমােোকর’ মন্তবয করদল রাষ্ট্রীয় আইদের েুশ্চি 

বেদয় সরকার এেশ্চজওগুদলার অথ যায়ে বন্ধ কদর বেদত পাদর । অবধকার নবষয়ক 

েলসেূহ এসব ববধােদক এেশ্চজওগুদলার ববরুদে োশ্চস্তমূলক বযবস্থা বদল মদে 

কদর।  

জাধিসাংঘ বা অনযানয আিজযাধিক সাংিা    জাবতসাংদঘর গুম সাংক্রান্ত 

ওয়াবকযাং গ্রুদপর বাাংলাদেে সফদরর অেুদরাদধর প্রবত সাড়া যেয়বে সরকার।  

জাবতসাংদঘর আবাবসক সমিয়দকর কাে যালদয়র সূে অেুোয়ী, ২০১৬ সাল যথদক 

বাাংলাদেদে আসদত জাবতসাংদঘর ববদেষ েতূদের ১৫৮ষ্টট অেুদরাধ ঝুবলদয় রাখা 

হদয়দে। এর মদধয আদে ববচার ববহ যভূত  বা নননব েচামর হতযাকাে সাংক্রান্ত ববদেষ 

েতূ; োবন্তপূণ য সমাদবে এবাং সাংগঠে করার স্বাধীেতার অবধকার সাংক্রান্ত ববদেষ 

েতূ   এবাং সন্ত্রাসববদরাধী কাে যক্রদমর সময় মােবাবধকার ও যমৌবলক অবধকার 

উন্নয়ে এবাং সুরক্ষা  সাংক্রান্ত ববদেষ েতূ।  

৪ যফব্রুয়াবর জাবতসাংদঘর মহাসবচদবর মুখপাে যসোবাবহেী সাংক্রান্ত েুেীবত ও 

অবেয়দমর ববষদয় েথােথ কতৃ যপদক্ষর মাধযদম অেুসন্ধাদের আহ্বাে জাোয়। 

ইসরাদয়ল যথদক যগাদয়ন্দা েজরোবর করার জেয েন্ত্রপাবত যকোর অবভদোদগর 

ববষদয় উদেগ জাোয় জাবতসাংঘ। বাাংলাদেে যসোবাবহেীর কম যকতযারা জাোে, 

এসব েন্ত্রপাবত জাবতসাংঘ োবন্ত বমেদে পাঠাদো যসোবাবহেীর একষ্টট ইউবেদটর 

জেয আো হয়   তদব জাবতসাংদঘর এক মুখপাে জাোে, জাবতসাংদঘর োবন্ত 

রেী বাবহেীদত েজরোবরর েন্ত্রপাবত যোতাময়ন করা হয়নন । মােবাবধকার 

সাংগঠেগুদলার োবব, এসব েজরোবরর েন্ত্রপাবত ববদরাধী েল এবাং 

বভন্নমতাবলম্বীদের ববরুদে েজরোবরদত বযবহার করা হয়। ( অধযায় ২ .ক . 

দ্রিবয )  

৬ যফব্রুয়াবর  সাতষ্টট আন্তজযাবতক মােবাবধকার সাংগঠে ববশ্ববযাপী বাাংলাদেবে 

োবন্তরক্ষী বাবহেী যমাতাদয়দের ববষয়ষ্টট পেুবব যদবচোর আদবেে জাোয়। 

জাবতসাংদঘর োবন্তরক্ষী বাবহেীগুদলাদত বাাংলাদেদের সবদচদয় যববে সেসয 

রময়মি। সারা ববদশ্ব যমাতাদয়েকত ত োবন্তরক্ষী বাবহেীগুদলাদত এখে বাাংলাদেদের 

ইউননফে ে পনরনহত  েয় হাজার ৮০০ জে সেসয কাজ করদে।  

সরকাদরর মানবাধিকার প্রধিষ্ঠানসমূহ: বাাংলাদেদের জাতীয় মােবাবধকার 

কবমেে সাত সেসযবববেি   এর মদধয পা াঁচজে সাম্মাবেক সেসয। মােবাবধকার 



কবমেদের মূল কাজগুদলার মদধয রময়মি মােবাবধকার লঙ্ঘদের ঘটো সেূমহর 

তেন্ত করা, আইদের ববষময বেরূপণ করা, জেগণদক মােবাবধকার সম্পদকয 

জাোদো এবাং গুরুত্বপূে ে মােবাবধকার ববষয়াবলী সম্পমকে  সরকারদক পরামে য 

যেওয়া। বকেু মােবাবধকার সাংগঠে জাতীয় মােবাবধকার কবমেদের স্বাধীেতা 

এবাং এর কাে যকাবরতা বেদয় প্রশ্ন তুদলদে। তাদের অবভদোগ, সরকার অেযােয 

রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠাদের মদতা জাতীয় মােবাবধকার কবমেেদকও তাদের রাজনেবতক 

এদজন্ডা বাস্তবায়দের মাধযম বহদসদব বযবহার কদর।  

অিযায় ৬: ববষময ও সামাক্তজক ধনেহ 

নারী  

িষ য  এবাং পাধরবাধরক সধহাংসিা    বাাংলাদেদের আইদে পরুুদষর মাধযদম 

যমদয় বেশু বা োরী ধষ যণ এবাং পাবরবাবরক সবহাংসতা অপরাধ   বকন্তু আইদে 

বববাবহক অবস্থায় ১৩ বেদরর যববে বয়সী যমদয় বা োরীদক বববাবহক ধষ যযের 

নশকার নহমসমব গণয করা হয় ো। যেদে ধষ যদণর োশ্চস্ত োবজ্জীবে কারােন্ড বা 

ফা াঁবস।  

নবশ্বি োনবানধকার সিংস্থাগুনল যেমখমি য , যেমশ ধষ েে একঠে গুরুতর সেসযা 

নহসামব রময় যগমি, সারা বির ধমর নরমপােে করা ধষ েমের ঘেনাসেূহ যোোেুঠে 

আমগর বিমরর সামে তাল নেনলময় চমলমি।  যেেীয় মােবাবধকার সাংগঠে আইে 

ও সাবলে যকদন্দ্রর বহসাব অেুোয়ী, এ বের অন্তত এক হাজার ৩২১ োরী ধষ যদণর 

বেকার হে। মােবাবধকার সাংগঠে অবধকাদরর বহসাব অেুোয়ী, ২০২০ সাদল 

এক হাজার ৫৩৮ জে োরী ও নশশু ধষ যদণর বেকার হে   এর মদধয ৫৭৭ জে 

োরী এবাং ৯১৯ জদের বয়স ১৮ বেদরর বেদচ। অদেক সময় ধষ যদণর পর 

ধষ যণকারীরা ঘটোর বভবিও সামাশ্চজক যোগাদোদগর মাধযদম েবড়দয় যেওয়ার 

হুমবক যেয় বদল অবভদোগ আদে।  

 মােবাবধকার সাংগঠেগুদলা জাবেদয়দে, মহামাবরকাদল োরীর প্রবত সব ধরদের 

সবহাংসতার পনরোে যবদড়দে। আইে ও সাবলে যকন্দ্র জাোয়, এ সময় ৬৪০ 

োরী পাবরবাবরক সবহাংসতার বেকার হে   এর মদধয ৩৭২ জে সবহাংসতার বেকার 

হদয় মারা োে। কদরাোকাদল এেশ্চজওসেহূ বলেবভবত্তক সবহাংসতা যবদড় 

ো্ওয়ার ঘটো বেদয় কাজ কদরদে। যেৌে সবহাংসতার ঘটোয় ববচারহীেতার 

ববষয়ষ্টটও উদঠ এদসদে এ সময়। ১৪ জেু অবভদেেী োমসুন্নাহার সৃ্মবত (পরীমবে 

োদম যববে পবরবচত) তা াঁদক ঢাকা যবাট ক্লাদব ধষ যণ ও হতযার যচিার অবভদোদগ 

বযবসায়ী োবসর মাহমুদের ববরুদে মামলা কদরে। ৪ আগি র যাব পরীমবের 

ফ্ল্যাদট অবভোে চাবলদয় তা াঁদক যসখাে যথদক যবর কদর যেয়। র যাব ওই ফ্ল্যাট 



যথদক মে ও মােকদ্রবযসহ অনবধ দ্রবযানে পায় বদল অবভদোগ কদরদে। বকেু 

মােবাবধকার কমী বদলে, প্রভাবোলী একজে বযবসায়ীর ববরুদে ধষ যদণর মামলা 

করার কারমেই পুবলে পরীমবের বাসায় তোবে চালায়। 

 ২৬ এবপ্রল কদলজ োেী যমাোরাত জাহাে মুবেয়ার মৃতদেহ পাওয়া োয় তা াঁর 

ঢাকার ফ্ল্যাদট। মুবেয়ার যবাে েুসরাত জাহাে বসুন্ধরা গ্রুদপর বযবস্থাপো 

পবরচালক সাদয়ম যসাবহাে আেভীরদক এ আত্মহতযায় প্রদরাচোোেকারী 

বহদসদব অবভেুি কদর মামলা কদরে। ১৯ জলুাই মুবেয়ার মৃতুযদত আেভীরদক  

অবযাহনত প্রোন কমর চূড়ান্ত তেন্ত প্রবতদবেে যেয় পুবলে। ২৬ জলুাই যেমশর 

৫১ জে অবধকার কমী ও যনতত বতন্দ এ ঘটোর পুেঃতেন্ত োবব কদর বববৃবত যেে। 

তা াঁরা বদলে, ‘যেদে আইদের োসদের ওপর মােুদষর আস্থা বজায় রাখদত হদল 

মুবেয়ার আত্মহতযা বা হতযাকামন্ডর  েথােথ তেন্ত ও সষ্টঠক ববচার েরকার বদল 

আমরা মদে কবর।’  

২০২০ সাদলর যসদেম্বদর বসদলদট একষ্টট গণধষ যদণর ঘটোর পবরদপ্রবক্ষদত 

বলেবভবত্তক ববষময এবাং োরীর প্রবত বেেহববদরাধী স্থােীয় সাংগঠে যফবমবেি 

অযাদক্রাস যজোদরেেস নলঙ্গনিনত্তক সনহিংসতামক জরুরী জাতীয় অবস্থা 

নহমসমব অনিনহত কমর  ‘ধষ যদণর ববরুদে ঘণৃা’ নােকএক আদন্দালে শুরু কদর। 

। সাংগঠেষ্টট ১০ েফা তুদল ধদর আইে সাংস্কাদরর োবব জাোয়। তারা বদল, 

ধষ যদণর ববরুদে ফা াঁবসর বযবস্থা এই ধষ যণ সাংসৃ্কবত কমাদত পারদব ো। সাংগঠেষ্টট 

োরী ও যমদয়দের সবহাংসতা যথদক সুরক্ষা যেওয়া ও ধষ যদণর ববরুদে সদচতেতা 

সৃষ্টি করদত কাজ কদর। এর পাোপাবে ১৭ সাংগঠদের যজাট  ‘দরপ ল বরফম য 

যকায়াবলেে’  ‘ধষ যদণর আইে এখেই সাংস্কার কমরা’ শীষ েক  প্রচারো  পবরচালো 

কদর   য খামন সাংগঠেঠে আইবে ও প্রাবতষ্ঠাবেক সাংস্কাদর ১০ েফা পনরকল্পনা 

বািবায়মনর োবব জানায়।  

ধষ যদণর ঘটোর তোরবক সাংক্রান্ত বেদেযবেকা অেুোয়ী, ধষ যণ বা যেৌে বেপীড়দের 

যেযকান  ঘটো য খামনই ঘটুক ো যকে, থাোর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা অবেযই এ 

সাংক্রান্ত তথয নলনপবে করদবে। ঘটো জাোর ৪৮ ঘণ্টার মদধয অবশযই 

রাসায়বেক এবাং বিএেএ পরীো করাদত হদব। এই বেদেযবেকায় আরও বলা 

আদে, প্রবতষ্টট থাোয় একজে োরী পুবলে কম যকতযা থাকদবে বেবে কতযবযরত 

কম যকতযা ধষ যণ বা যেৌে বেপীড়দের অবভদোগ নলনপবে করার সময় উপবস্থত 

থাকদবে। ভুিদভাগীর জবােবশ্চন্দ অবেযই একজে আইেজীবী, সমাজকমী, 

সুরক্ষা কম যকতযা বা ভুিদভাগী েথােথ বদল ববদবচো কদরে এমে যকাদো 

বযশ্চির সামদে নলনপবে হদত হদব। ভুিদভাগী প্রবতবন্ধী হদল প্রময়াজনীয় যেমে 

তা াঁদক সরকাবরিামব অনুবাে পনরমষবা প্রোন করমত হমব এবিং    একজে োরী 



পুবলে কম যকতযাদক সামে বেদয় তেন্তকারী কম যকতযা সময়মত ভুিদভাগীর 

যমবিদকল পরীক্ষা করাদত বেদয় োদবে। 

 োয়মুশ্চির সাংসৃ্কবতর কারদণ ধষ যদণর ঘটো অবযাহত রদয়দে বদল েত নেময়মিন 

নবনিন্ন রাজনেবতক, সামাশ্চজক-সাাংসৃ্কবতক এবাং মােবাবধকার যগাষ্ঠী।  

মােবাবধকার পনরনস্থনত প েমবেকমের েমত আইবে যসবা প্রানপ্তর সুদোদগর 

অভাব, সামাশ্চজক কলে, আরও হয়রাবের ভয়, এবাং সাক্ষী হাশ্চজর করার আইবে 

েদতযর কারদণ অদেক িুিমিাগী অবভদোগ কদরে ো। এোড়া আইেত 

বচবকৎসা সাংক্রান্ত প্রোোনের োধযমেধষ যদণর ঘটো প্রোমের োয়  ধবষ যতার 

ওপরই বতযায়। 

প্রোগত অনযানয েধিকর চচিা : বকেু সাংবােমাধযম ও এেশ্চজও োরীদের 

ওপর যেৌতুক সিংিান্ত সবহাংসতা অবযাহতোকা নবষময় নরমপােে কমর, েবেও 

সাম্প্রনতক সেময় আইমন পনরবতেন আনায়মনর োধযমে য ৌতুক নননষে করা 

হময়মি । আইে অেসুাদর যেৌতুক োবব করদল অেবা প্রোন করমল পাাঁচ বের 

পে যন্ত কারােন্ড, জবরমাো অথবা উভয় েে  হদত পামর। আসক জাবেদয়দে, 

োরীদের ওপর এ বের ২১০ষ্টট যেৌতুক সাংবিি সবহাংসতার ঘটো ঘদটদে, একই 

সামে ৭২ জে োরী য ৌতুক সিংনিষ্ট নববামের কারমে বেহত হদয়দেে। 

১৭ যফব্রুয়াবর বসরাজগদঞ্জ যেৌতুদকর যসাোর গহো ো যেওয়ায় বলমা খাতুে 

নােক এক োরীদক বপষ্টটদয় হতযার অবভদোগ ওদঠ তা াঁর স্বামী ও স্বামীর 

স্বজেদের ববরুদে। ১ মাচয যেৌতুদকর োববদত রুো যবগম নােক এক োরীদক 

বপষ্টটদয় হতযার অবভদোগ পাওয়া যগদে তা াঁর স্বামীর ববরুদে। প্রােনেকিামব১ 

লাখ টাকা যেৌতুক যনয়ার পরও তাাঁর স্বামী আরও যেৌতুক োবব কদর আসবেল। 

সাংবােমাধযম জাোয়, পুবলে রুোর স্বামীদক যেপ্তার কদরদে। যেৌতুদকর জনয 

যমদয়র শ্বশুযরর অবযাহত চাদপর মুদখ ৯ এবপ্রল জামাল োদমর এক প্রবতবন্ধী 

বরকোচালক চট্টোদম বেজ বাবড়দত আত্মহতযা কদরে। 

সুবপ্রম যকাদটযর আবপল ববভাযগর এক আদেে অেুসাদর শুধুোে ধমীয় ববষয় 

সুরাহা করদত ফদতায়া যেওয়া  ামব, তদব তা শাজিমক ববধতা বেদত বকাংবা ধম য 

বেরদপক্ষ আইে রবহত করমত বযবহার করা োদব ো। ইসলাবম বেয়মােুসাদর 

ইসলাবম আইে ববষদয় ববদেষজ্ঞ এমে ধমীয় পজন্ডত বযশ্চিরাই শুধুোে ফদতায়া 

বেদত পারদবে। এই বববধবেদষধ সদত্ত্বও োময ধমীয় যেতারা কখদো কখদো 

ফদতায়া বেদয় বদসে। এর ফদল বেবতক সীমালঙ্ঘদের অবভদোদগ ববচারববহভূযত 

শাজির ঘটোও ঘদট, ো প্রায়শই োরীর ওপর সাংঘষ্টটত হয়।  



কখদো কখদো ফমতায়া প্রোনকারী ধমীয় যেতাদের  োধযমে োরীযের সতকে 

করার ঘটোও ঘদটদে। এসব ঘেনার মদধয যবোঘাত, মারধর এবাং অেযােয 

ধরদের োরীবরক বেে যাতেও রদয়দে। 

অযাবসি সন্ত্রাদসর স্বীকার হদয় যববেরভাগ যক্ষদে োরীদের যচহারা নবকত তহদয়দে  

এবিং কখদো কখদো তারা অন্ধও হদয়দেে। ববদয়র প্রস্তাব প্রতযাখযাে করায় 

অথবা জবম বকাংবা অথ য বেদয় ববদরাদধর যজদর োরীদের ওপর অযাবসি হামলার 

ঘটো ঘদটদে। বেদরর প্রথম েয় মাদস যমাট ১১ষ্টট অযাবসি হামলার তথয পাওয়া 

যগদে। 

বর্ৌন হয়রাধন: ২০০৯ সাদল হাইদকাটয এক আদেদের োধযমে যেৌে হয়রাবে 

বেবষে করদলও একাবধক এেশ্চজওর তথযমদত এ ধরদের হয়রাবের ( ো  ‘ইভ 

ষ্টটশ্চজাং’ োদম পবরবচত)  ঘটো ঘদটদে। যকাবভি-১৯ মহামাবরর সময় খােয 

সহায়তা  েহেকামল োরীদের যেৌে হয়রাবের বেকার হওয়ার কদয়কষ্টট ঘটোর  

সন্ধান যপময়মি স্থােীয় োনবানধকার ববষয়ক সাংগঠে মােুদষর জেয 

ফাউদন্ডেে। বেদরর প্রথম েয় মাদস োরীদের প্রনত যমাট ১০১ষ্টট যেৌে হয়রাবের 

ঘটো ঘদটদে। 

প্রজনন অধিকার: সরকাবর কতৃ যপদক্ষর তরফ যথদক যজারপূব যক গভযপাত বা 

ইোর ববরুদে বন্ধযাকরণ বা যখাজাকরদণর যকাদো তথয পাওয়া োয়বে। 

োগবরক সমাদজর সাংগঠেগুদলা জাবেদয়দে, বালযববদয়র বেকার োরীদের 

পবরবার পবরকল্পোর যেমে বসোন্তেহদণর সেেতা কে। বাাংলাদেে জেবমবত 

ও স্বাস্থয জবরপ ( বববিএইচএস) ২০১৭-১৮ অেুসাদর প্রবত পা াঁচ বকদোরীর 

বতেজদের ১৮ বেদরর কম বয়দস ববদয় হদয়দে। বকদোর বয়দস োরীদের সন্তাে 

জন্মোদের হার ২৮ েতাাংে। ইউবেদসফও জাবেদয়দে, বালযববদয়র বেকার প্রবত 

১০ োরীর মদধয পা াঁচজে ১৮ বেদরর কম বয়দস এবিং প্রবত ১০ জদের মদধয 

আটজে ২০ বেদরর কম বয়দস সন্তাে জন্ম বেদয়দে। 

এলশ্চজববষ্টটবকউআই+ যগাষ্ঠীগুদলা অবভদোগ কদরদে, সমকামী ও উভকামী 

োরীরা েূযেতম যেৌে ও প্রজেে স্বাস্থযদসবা যথদক বশ্চিত হদয়দেে। 

সরকার, এেশ্চজও এবাং বযবসাবয়ক বক্লবেক ও হাসপাতালগুদলা েীঘ যদময়াবে ও 

স্থায়ী জন্মবেয়ন্ত্রণ পেবতসহ জন্মবেয়ন্ত্রদণর সব ধরদের পেবতর যসবা বেদয়দে। 

ননম্ন আদয়র পবরবারগুদলাদক বসাংহভাগ যক্ষদে ববোমূদলয সরকাবর পবরবার 

পবরকল্পো যসবার ওপর বেভযর করদত হদয়দে। ধমীয় নবশ্বাস ও পাবরবাবরক প্রথা 

জন্মবেয়ন্ত্রণ পেবত েহদণর যক্ষদে বাধা নহমসমব কাজ কমরমি। য ৌন 



ননপীড়মনর নশকার নারীমের গিেননমরাধক যসবা প্রোন করার জনয সরকানর 

যজলা হাসপাতালসেূমহ িাইনসস েযামনজমেন্ট যসন্টার এর বযবস্থা বেল। 

পবরবার পবরকল্পোসহ প্রজেে স্বাস্থয ববষদয় কাে যকর তথযপ্রাবপ্ত জাতীয় 

জেসাংখযা েীবতর (২০১২) অেযতম প্রধাে উদিেয। জাতীয় েীবতর সদে সেবত 

যরদখ তথযপ্রাবপ্তর বভবত্তদত পেবত যবদে যেওয়ার এবাং যস্বোয় পেবতেহদণর 

ওপর যজার বেদয় পবরবার পবরকলাপো যসবাগুদলা যেওয়া হদয়দে। এ বযাপাদর 

সহদোবগতা করদত জাতীয় পবরবার পবরকল্পো কম যসূবচ োহদকর যোগযতা 

বেরূপদণ সহদোবগতা, পবরবার পবরকল্পো বেদেযবেকা এবাং েীঘ যদময়াবে ও স্থায়ী 

পেবতর যক্ষদে োহদকর সম্মবতপদের বযবস্থা কদরদে। পবরবার পবরকল্পো 

যসবাোতা কমীদের প্রজেে স্বাস্থয অবধকার ও পেবত যবদে যেওয়ার ওপর 

প্রবেক্ষণ যেওয়া হদয়দে। 

নবশ্ব বযাাংদকর সাম্প্রবতকতম বহসাব মদত, ২০০০ সাল যথদক ২০১৭ সাল পে যন্ত 

যেদে মাতৃমৃতুযর হার কদমদে। এই সমদয়র মদধয প্রবত এক লাখ বেশু জদন্মর 

যক্ষদে মাতৃমৃতুযর হার ৪৩৪ যথদক ১৭৩-এ যেদমদে। বববিএইচএস-এর 

তথযমদত, ১২ েতাাংে নববানহত প্রজেেক্ষম োরী পবরবার পবরকল্পোর আওতায় 

আসদত পাদরেবে। োমািদল প্রবেবক্ষত যসবাোতা ও সরঞ্জাদমর ঘাটবতর েমতা  

জেস্বাস্থয বযবস্থার েুব যলতার কারমে তথয ও যসবাপ্রাবপ্ত বাধােস্ত হময়মি । 

োনসক সিংনিষ্ট প্রচনলত সিংমকাচ ও অস্পষ্টতাসেূহ মাবসক হওয়া োরীদের জনয 

সামাশ্চজক ও ধমীয় প্রনতবন্ধকতা সতঠষ্ট কদরদে। রক্ষণেীল সমাদজ যকাদো 

যকাদো োরীর যক্ষদে যতা মাবসদকর সময় অপববে হদব বদল রান্নাঘদর োওয়া 

অথবা ধমীয় আচার-অেুষ্ঠাে পালে করদত যেওয়া হয় ো। 

যকাবভি-১৯ মহামাবরজদুড় বালয নববাহ যবদড় োওয়ায় ববেযালয় যথদক যেদলদের 

তুলোয় যমদয়দের ঝদর পড়ার হার যবদড়দে। ইউবেদসফ বদলদে, যেসব যমদয়র 

বালযববদয় হদয়দে, তাদের ববেযালদয় যফরার সম্ভাবো কম। 

ববষময:  সিংনবধান অনু ায়ী সকল নাগনরক আইমনর সােমন সোন এবিং 

আইমনর অধীমন সোন সুরোর অনধকারী। এঠে "রাষ্ট্র ও জনজীবমনর 

সব েমেমে" নারী-পরুুমষর সোনানধকামরর নবষয়ঠেমকও স্পষ্টিামব স্বীকত নত যেয়। 

তদব মােবাবধকার বেদয় কাজ করা এেশ্চজওগুদলার তথযমদত, বলেসমতা 

কাে যকরভাদব বাস্তবায়দে সরকার সবসময় সিংনিষ্ট সাংববধাে বা আইে অেুসরণ 

কদরবে। পবরবার, সম্পবত্ত ও উত্তরাবধকার আইদে োরীরা পুরুদষর সমাে মে যাো 

ও অবধকার পায় ো। ইসলাবম উত্তরাবধকার আইে অেুসাদর, যমদয়সন্তাে 

যেদলসন্তাদের তুলোয় উত্তরাবধকার সূদে সম্পবত্তর অদধ যক যপময় োমক। বহন্দ ু



উত্তরাবধকার আইে অেুসাদর, ববধবা োরী যকবল তা াঁর জীবিোয় প্রয়াত স্বামীর 

সম্পে যভাগ করদত পারদবে এবাং মৃতুযর সময় পুরুষ উত্তরানধকারীমক যস 

সম্পে হস্তান্তর করদত হদব। ২০২০ সাদলর যসদেম্বদর হাইদকাটয এক আদেদে 

বদলে, যেদের বহন্দ ুববধবা োরীরা কৃবষজবমসহ প্রয়াত স্বামীর সব ধরদের 

সম্পদের অবধকারী হদবে। এর আদগ বহন্দ ুববধবা োরীরা যকবল তা াঁর প্রয়াত 

স্বামীর বভদটমাষ্টটর অবধকারী হমতন । 

পদ্ধধিগি ব য বা জাধিগি সধহাংসিা ও ববষময 

আন্তঃজাবত সবহাংস চরমপন্থার কারদণ প্রিানবত হময় ধমীয় সাংখযালঘুদের ওপর 

বড় ধরদের যকাদো হামলার ঘটো ঘদটবে। তদব রাজনেবতক ও অথ যনেবতক 

কারদণ বহন্দ ুও যবৌে ধম যাবলম্বীদের সম্পদের ওপর ও মশ্চন্দদর হামলার বকেু 

ঘটো ঘদটদে এবাং এসব ধমীয় যগাষ্ঠীর যকাদো যকাদোষ্টট অবভদোগ কদরদে, 

মহামাবরর সময় ধমীয় অবকাঠাদমায় হামলা যবদড়দে। 

১৭ মাচয বসদলদটর একষ্টট বহন্দ ুোদম ৮৯ষ্টট বাবড়ঘর ও আটষ্টট মশ্চন্দদর হামলা ও 

ভাঙচুর চালাদো হয়। সাংবােমাধযম ও োগবরক সমাজ বদলদে, িারমতর 

প্রধােমন্ত্রী েদরন্দ্র যমাবের সফদরর বেন্দা জাবেদয় এক যহফাজত যেতার 

বিদবযর সমাদলাচো কদর যফসবুদক এক স্থানীময়র যপাদির কারদণ যহফাজদত 

ইসলাদমর েতাবধক সেসয ওই হামলা চালায়।  ঘটোর পর সাংগঠেষ্টট ইউষ্টটউদব 

যেওয়া এক বভবিও বববৃবতদত হামলার োয় অস্বীকার কদর। সরকার এ ঘটোর 

বেন্দা জাবেদয় ঐ োদম র যাব পাঠায়। ২৩ মাচয োগাে পুবলে হামলার ঘটোয় 

জবড়ত সদন্দদহ ৩৫ জেদক যেপ্তার কদর। বহন্দ ুসাংখযালঘু সম্প্রোদয়র সেসযরা 

ধমীয় যমৌলবােদক ঘটোর জেয োয়ী কদরদে আর োগবরক সমাজ ও ববদরাধী 

েলীয় যেতারা এর জেয ক্ষমতাসীে েলদক োয়ী কদরদে। অেয কদয়কষ্টট 

মােবাবধকার সাংগঠে স্থােীয় আইেপ্রদয়াগকারী সাংস্থা ও প্রোসদের 

কম যকতযাদের হামলা প্রবতদরাদধর বযবস্থা ো যেওয়ার জেয োয়ী কদরদে। 

১৩ অদটাবর সাংবােমাধযম জাোয়, কুবমোয় েুগ যাপূজা উৎসদবর সময় বহন্দ ু

যেবতার যকাদল পববে যকারআে রাখা একষ্টট েবব সামাশ্চজক যোগাদোগমাধযদম 

েবড়দয় পড়দল বহন্দ ুধম যাবলম্বীদের উপর সবহাংসতা শুরু হয় (অধযায় ১.ঘ ও 

২.ক দ্রিবয)। যস সময় মুসবলম ববদক্ষাভকারীরা বহন্দ ুধম যাবলম্বীদের ওপর ও 

মশ্চন্দদর হামলা চালায় এবাং যবে কদয়কষ্টট েহদর সবহাংসতার ঘটো ঘদট। 

সবহাংসতায় েয়জে বেহত হয়, োদের যববের ভাদগরই মৃতুয হদয়দে আইেেৃঙ্খলা 

পবরবস্থবত ষ্টঠক করার যচিারত বেরাপত্তা বাবহেীর সদে সাংঘদষ য। প্রধানেিী যশখ 

হানসনা এবিং অনযানয ঊর্ধ্ েতন কে েকতোরা সনহিংসতার ননন্দা কমরমিন, ধেীয় 

পনরচয়মক একপামশ যরমখ যেমশর ধে েননরমপেতার উপর যজার নেময়মিন এবিং 



সরকার নহন্দ ুেনতেিমের েনতপূরে যেওয়ার বযবস্থা ননময়মি। এেশ্চজওগুদলা 

জাবেদয়দে, জানত বে ে  এবাং কু্ষদ্র জাবতসত্ত্বার সাংখযালঘুরা ববষমেযর নশকার 

হময়মি। উোহরণস্বরূপ, বকেু েবলত (বেম্ন বমে ের নহন্দ ুধে োবলম্বী) জনে,  ো ে 

বাসস্থান, নশো ও কে েসিংস্থামনর যেমে সীনেত সুম াগ যপময়মি। 

প্রায় ৩ লাখ উেুযভাষী জেদগাষ্ঠী ( ববহাবর োদম পবরবচত, োরা উেুযভাষী মুসবলম 

এবাং বাাংলাদেদের স্বাধীেতা েুদের আদগ পূব য পাবকস্তাদে চদল এদসবেল) আমগ 

রাষ্ট্রহীে অবস্থায় বেল এবাং এ জেদগাষ্ঠীর সেসযরা বদলদে, স্থায়ী ষ্টঠকাো  না 

োকার কারমে অবভবাসে কম যকতযারা প্রায়ে তাদের পাসদপাদটযর আদবেে 

প্রতযাখযাে কদর। এই জেদগাষ্ঠীর বসাংহভাগ এখদো সত্তদরর েেদক 

ইন্টারেযােোল কবমষ্টট অব েয যরিক্রস এর োধযমে প্রনতঠষ্ঠত েরণাথী বেববদরর 

মদতা কযামম্প বসবাস কদর। ববহাবররা যস সময় মদে করত, তারা ১৯৭১ সাদলর 

বাাংলাদেদের স্বাধীেতা েুদের পর পাবকস্তাদে বফদর োদব। ২০২০ সাদলর 

বিদসম্বদর ইন্টারেযােোল বরপাববলকাে ইেবিষ্টটউদটর (আইআরআই) এক 

গদবষণায় োবব করা হয়, ববহাবর কযাম্পগুদলার পবরবস্থবত অতযন্ত মােদবতর   

অদেক কযামম্পই েতাবধক বাবসন্দার জেয ১০ষ্টটরও কম যেৌচাগার রদয়দে। 

উোহরণস্বরূপ, ঢাকার যমাহাম্মেপুদরর যজদেভা কযাদম্প জােয়ুাবর োগাে ৩০ 

হাজার বাবসন্দা বেল।অদেক বয়স্ক ববহারীর হয়দতা পাবকস্তাদের সদে যোগসূে 

বেল বকন্তু আইআরআইদয়র গদবষণায় অাংেেহণকারীরা বদলদে, তারা 

বেদজদের বাাংলাদেবে বহদসদবই পবরচয় বেদত চায়   ববদেষ কদর োরা 

বাাংলাদেদের স্বাধীেতা েুদের পর যবদড় উদঠদে। ২০০৮ সাদল হাইদকাটয 

ববহাবরদের অেয বাাংলাদেবে োগবরকদের মদতা অবধকার আদে বদল রায় 

যেওয়ার পর আন্তজযাবতক োতারা সহায়তা বন্ধ কদর যেয়কারণ, তাশ্চত্ত্বকভাদব 

তারা আর রাষ্ট্রহীে েয়। সরকার পাবে ও ববেুযদতর মত বকেু যমৌবলক পবরদসবা 

বেদলও ববহাবররা বদলদে তারা সামাশ্চজক ও অথ যনেবতক ববষদমযর বেকার। এ 

োড়া বৃহত্তর সমাদজর সদে একীভূত করার উদেযাগ ো থাকায় তারা জোকীণ য 

কযামম্প ববশ্চেন্নভাদব োকমত বাধয হমচ্ছ। 

যসদেম্বর মাদস বকেুসাংখযক ববহাবর উদেগ প্রকাে কদর যে, সরকাবর কম যকতযারা 

বাাংলাদেবে োগবরকদত্বর মে যাো বানতল কদর তাদের ভূবম অবধেহণ কদর বেদত 

পাদরে এবিং তাদের পাবকস্তাদে বফদর যেদত বাধয করার েীবতও বাস্তবায়ে করা 

হদত পাদর।  

আধেবাসী সম্প্রোয়  



সরকাবর চাকবর এবাং উচ্চ বেক্ষায় যকাটার সুববধা থাকার পরও পাব যতয চট্টোদমর 

আবেবাসী সম্প্রোয় বযাপক ববষময ও বেেদহর বেকার হয়। এসব রীবত ১৯৯৭ 

সাদল স্বাক্ষবরত পাব যতয চট্টোম শানন্ত চুশ্চির ফদল সৃি আিবলক 

প্রবতষ্ঠােগুদলাদতও আদে  নেও তাএখদো পূণ য বাস্তবায়ে হয়বে  ববদেষ কদর 

বতে পাব যতয যজলা পবরষে ও আিবলক পবরষদের সেন্বময় গঠিত পাব েতয 

চট্টোে সম্পনকেত নবমশষ প্রশাসননক বযবস্থার েেতায়ন সিংনিষ্ট চুজির অিংশঠে।  

পাব েতয চট্টোমের আনেবাসীরা িূনে কনেশন আইমনর অধীমন িূনে নবমরাধ 

ননষ্পনত্ত পেনতর নবষময় েতাননমকযর কারমে তামের জনে সম্পনকেত নবষময় 

নসোন্ত যনয়ার যেমে কা েকরিামব অিংশেহে করমত পামরনা।  

২০২০ সাদলর এক গদবষণায় যেখা োয়, পাব যতয অিদল কদরাোকাদল ভূবম 

েখল, জীনবকার ঝুাঁ বক এবাং পাহাবড় োরীর প্রবত সবহাংতা যবদড়দে। বাাংলাদেদে 

জাতীয়ভাদব োবরদদ্রযর হার ২০ েতাাংে   বকন্তু সমতদলর আবেবাসীদের মদধয এ 

হার ৮০ েতাাংদের যববে আর পাব যতয চট্টোদম োবরদদ্রযর হার ৬৫ শতািংমশর 

যবনশ। গদবষণায় আবেবাসী মােুদষর স্বাস্থয যসবার ঘাটবতর ববষয়ষ্টটও উদঠ 

এদসদে। অনযানয সিংস্থাগুনল ননজিত কমরমি য  আনেবাসীমের জনয উপলব্ধ 

স্বাস্থযমসবা যেমশর েূল ধারার োনুমষর প্রাপয সুনবধার যচময় ননম্নোমনর। ২০২০ 

সাদলর অদটাবর মাদস একেল আবেবাসী যেতা সরকাদরর কাদে একঠে 

স্মারকনলনপ প্রোন কমর পাব যতয চট্টোদমর প্রাবন্তক মােুদষর জেয েথােথ 

পবরমাণ খােয বেরাপত্তা যেয়ার োনব জানান, তদব তা পূরণ হয়বে।  

কদরাো মহামাবরর সময় একাবধক এেশ্চজও জাবেদয়দে, পাব যতয চট্টোদমর বাইদর 

কাজ করা আবেবাসী মােুষদের চাকবর চদল োওয়ায় ওই অিদল বযাপক খােয 

ঘাটবত যেখা বেদয়দে। য মহতু সহায়তার সবমচময় যবনশ প্রময়াজন এেন অমনক 

আনেবাসী প্রতযন্ত অঞ্চমল বাস কমরন, য খামন  ানবাহন এর োধযে যপৌৌঁিামনা 

কঠিন, তাই অমনক আনেবাসী সম্প্রোয় যকান সরকারী সহায়তা পাননন বমল 

জাননময়মিন।   

 ২০২০ সাদলর েদভম্বর মাদস বযবসানয়ক সিংগিন নসকোর গ্রুপ, বাাংলাদেে 

আবম য ওদয়লদফয়ার ট্রাদির সদে যেৌথভাদব পাব যতয চট্টোদমর বচমু্বক পাহাদড় 

একষ্টট পা াঁচ তারকা যহাদটল বেম যাণ শুরু কমর। ওই এলাকা যথদক উদেদের 

আোংকায় এর প্রবতবাে কদর স্থােীয় যরা জাবতদগাষ্ঠীর মােুদষরা। অবধকার 

কমীদের ভাষয অেেুায়ী, এই যহাদটদলর প্রকদল্পর ফদল চার োদমর ১১৫ষ্টট যরা 

পবরবার বাস্তুহারা হদব   আর এর মাধযদম পদরাক্ষভাদব ১০ হাজার মােুষ অেযে 

চদল যেদত বাধয হদব। আবেবাসী অবধকার সাংগঠেগুদলা বলদে,  প্রথাগত 

আইদে প্রেনবে জনেঠে  আবেবাসীদের বেজস্ব বযবহাদরর জেয এবিং 



আবেবাসীদের সম্মবত বেদয়ই যকবল এই জবমর হস্তান্তর হদত পাদর। এসব 

সাংগঠদের তথযেমত, যে স্থাদে পা াঁচ তারকা যহাদটদলর পবরকল্পো হদে যসষ্টট 

ফসবল জবম    ার ওপর বভবত্ত কদরই স্থােীয় আবেবাসীরা জীবেধারে কদর। 

জােুয়াবর মাদস যবর হওয়া এক বভবিওদত যেখা োয়, স্থােীয় যরা আবেবাসীযের 

সদে  যহামেল ননে োমে সিংনিষ্ট বযজিবমগ ের বাকববতন্ডা হদে। 

 পাব যতয চট্টোদমর বাইদরর আবেবাসী সম্প্রোয়ও বাঙাবল মুসবলমদের হাদত ভূবম 

হারাদে বদল জাো োয়। আবেবাসীদের অবধকার সাংগঠেগুদলার তথয অেুোয়ী, 

যরানহঙ্গা শরোেী নশনবর করার জনয বন উজাড় এবিং অনযানয বানেজজযক 

কা েিে আনেবাসীমের জনের োরাত্মক পনরমবশগত অবননত ঘঠেময়মি,  া 

তামের জীনবকামক নবরূপিামব প্রিানবত কমর। যমৌলভীবাজার এবাং মধুপুর বদে 

আবেবাসীদের প্রথাগত মাবলকাোধীে জনেমতসরকার বববভন্ন বেম যাণ প্রকদল্পর 

কাজ অবযাহত যরমখমি।  

বাাংলাদেদে ভূবমর মাবলকাো সরকাদরর হাদত। ভূবম ববদরাধ তেন্ত এবাং 

অনবধভাদব েখল করা জবম বফবরদয় যেওয়ার জেয ভূবম কবমেে থাকদলও এ 

বের যকাদো ভূবম সমসযার সমাধাে হয়বে। একষ্টট সাংগঠদের যেওয়া তথয 

অেুোয়ী, আবেবাসী ও মুশ্চিদোো োইকা মাবিয ১০ বের ধদর যচিা কদরও তার 

চার েতাাংে জায়গার  বেবন্ধে/েবলল করদত পাদরেবে। মাবিয এ জবমদত 

স্বাধীেতা েুদের আদগ যথদক বসবাস করদেে।  

বববভন্ন রাজনেবতক েদলর বযাোদর ববভি হদয় চাকমা ও মাম যা আবেবাসী 

সম্প্রোয় আন্ত-সম্প্রোয়বভবত্তক সবহাংসতায় জবড়দয়দে। পাব যতয চট্টোদমর 

বববভন্ন এলাকায় বেয়ন্ত্রণ যেওয়ার যচিায় পাব যতয চট্টোম জেসাংহবত সবমবতর 

সদে ইউোইদটি বপপলস যিদমাদক্রষ্টটক িদন্টর সাংঘাত চলমাে। গণমাধযদমর 

খবর অেুোয়ী, এসব েদলর অদেক যেতা চা াঁোবাশ্চজ, মােক এবাং অে 

যচারাচালাদের সদে জবড়ত। এনেমক, েততুয এবিং সনহিংসতার ঘেনা অেীোিংনসত 

রময় যগমি।। একাবধক এেশ্চজও এবাং এসব ঘটো সম্পদকয ওয়াবকবহাল 

আনেবাসীরা জাোে, পাব যতয চট্টোদমর আিবলক েলগুদলার আন্ত-

সম্প্রোয়নিনত্তক সাংঘাত বেে বেে বাড়দে। 

বাঙাবল প্রবতদবেী অেবা বেরাপত্তা বাবহেীর সেসযদের মাধযদম আবেবাসী োরী ও 

বেশুদের ওপর যেৌে বেপীড়দের ঘটো অেীোিংনসত রময়মি।  

ধশশু 

জন্ম ধনবন্ধন: যকাদো বযশ্চি জন্মগতভাদব এ যেদের োগবরক নহমসমব নবমবনচত 

হয় েবে তাদের বপতামাতা বাাংলাদেবে োগবরক হে, বকাংবা বপতা-মাতার 



জাতীয়তা অজাো বকন্তু সন্তাে বাাংলাদেবে ভূখদে জন্মেহণ কদর   অথবা 

তাদের বপতা বা বপতামহ েবে এমে অিদল জন্মেহণ কদরে ো আদগ  এ 

যেদের অাংে বেল ো। সরকার এ যেদে জন্মেহণকারী যরাবহো েরণাথীদের 

জন্ম বেবন্ধে কদরবে বা তাদের োগবরকত্ব যেয়বে  তদব ইউএেএইচবসআর-দক 

েরণাথী বেববদরর মদধয জন্ম বেবন্ধদের অেুমবত বেদয়দে। যকাদো বযশ্চি 

বাংোেকু্রবমকভাদব োগবরকদত্বর যোগয হদল তার বপতা বা বপতামহযক অবেযই 

১৯৭১ সাদল বা তার পদর এ ভূখদের স্থায়ী বাবসন্দা হদত হমব। 

জাতীয় পবরচয়পে বা পাসদপাটয যপদত জন্ম বেবন্ধে প্রদয়াজে। 

 ধশো 

আইে অেুসাদর পিম যশ্রবণ পে যন্ত বেক্ষা ববোমূদলয এবাং বাধযতামূলক। আর 

যমদয়দের েেম যশ্রবণ পে যন্ত সু্কদল রাখার জেয সরকার অবভভাবকদের ভতু যবক 

প্রোন কমর। 

ববোমূদলয পাদঠর সুদোগ এবাং বেক্ষার সুদোগ বাড়াদত সরকার ববোমূদলয যকাষ্টট 

যকাষ্টট বই ববতরণ করা সদত্ত্বও বেক্ষকদের যবতে, অেযােয বই এবাং ইউবেফম য 

অদেক পবরবাদরর জেয যবে বযয়বহুল। প্রাথবমক ববেযালদয় ভবতযদত বলে সমতা 

যেখা োয়   বকন্তু মাধযবমক ববেযালয় সমাবপ্তর হার কদম োয়  য খামন  যমদয়দের 

তুলোয় যববে যেদল বেক্ষাথী এই স্তরষ্টট সম্পন্ন কদর। মাধযবমক ববেযালয় যথদক 

যমদয়দের ঝদর পড়ার একঠে কারণ নিল অল্পবয়দস এবাং যজার কদর ববদয় 

যেওয়া। সুেীল সমাদজর অদেক সাংগঠে জাবেদয়দে, কদরাো মহামারী 

চলাকালীে অেলাইে সু্কদলর সুববধা যেওয়ার জেয  সু্কল-বয়সী বেশুদের অদেক 

পবরবার ইন্টারদেদটর সুদোগ যপদত বহমবেম যখদয়দে। 

ধশশু ধনর্ যািন:  যেৌে বেে যাতে, োরীবরক ও অপমােজেক োশ্চস্ত, বেশুদক 

পবরতযাগ, অপহরণ এবাং পাচারসহ অমনক ধরমনর নশশু নন োতন গুরুতর এবিং 

বযাপকিামব অবযাহত রময়মি।বেশুরা বাবড়, এলাকা, সু্কল, আবাবসক বেক্ষা 

প্রবতষ্ঠাে এবাং কম যদক্ষে সব জায়গায়ই বেে যাতদের বেকার হওয়ার ঝুাঁ বকর মুদখ 

বেল। প্রচবলত আইদে বেশু বেে যাতে এবাং অবদহলা নননষে   অেযথায় পাাঁচ বের 

পে যন্ত কারােে, জবরমাো বা উভয় োশ্চস্তর বযবস্থা রদয়দে। বেশু অবধকার 

সাংক্রান্ত এেশ্চজওগুদলার যেটওয়াকয বাাংলাদেে বেশু অবধকার যফারাম 

 ( ববএসএএফ) এর তথয অেুোয়ী আইেষ্টট পুদরাপুবর কাে যকর হয়বে। এোড়া 

বেশু-বকদোরদের মামলাগুদলা আদরা অসাংখয যফৌজোবর মামলার মদতাই 

অদেক সময় ববচারজদট আটকা পদড় বপবেদয় োয়। সমাজকলযাণ মন্ত্রণালদয়র 

অধীন সোজ যসবা অবধেপ্তর সবহাংসতা, বেে যাতে এবাং যোষদণর সম্মখুীে 



বেশুদের সাহােয করার লদক্ষয ববোমূদলযর যটবলদফাে যসবা ‘চাইল্ড যহল্পলাইে-

১০৯৮’ পনরচালনা কমর। । হটলাইেষ্টট বিমর গমড় প্রায় আনশ হাজার কল 

যপময়মি, যেদের যে যকাদো প্রান্ত যেমকইম াগাম াগ করা  ায়। হেলাইনঠে 

উোর, সুপানরশএবিং কাউমন্সনলিংময়র েমতা নবনিন্ন যসবা নেময় োমক। 

আসক জাবেদয়দে, বেদরর প্রথমাদধ য বেশুদের ববরুদে সবহাংসতার যমাট ৪৫৩ষ্টট 

মামলা হদয়দে।  

অবধকার জাবেদয়দে, এ বের বেশু ধষ যণ আেোজেকভাদব যবদড়দে। এক 

জবরদপ যেখা নগময়মি, চট্টোদম ধষ যদণর বেকার িুিমিাগীমের েমধয ৬৪ েতাাংে 

হদে বেশু-বকদোর।  

বেশু ধষ যদণর ওপর ববএসএএফ এর ২০১৯ সাদলর এক বরদপাদটয বলা হদয়দে, 

ধষ যদণর বেকারদের মদধয বেল েুই বেদরর কম বয়সী বেশুও এবিং  এদত বেশু 

ধষ যণ বৃশ্চের কারে বহসাদব যেদের আইে-েৃঙ্খলা পবরবস্থবতর বযথ যতার কথা 

উদেখ করা হদয়দে। ববএসএএফ-এর ২০২০ সাদলর বরদপাদটয যেেীয় সাংগঠে 

বহউমযাে রাইটস সাদপাটয যসাসাইষ্টট জাবেদয়দে, ৮৫০ষ্টট বেশু ধষ যদণর বেকার 

হদয়দে এবাং বেশুদের ববরুদে ১৩৬ষ্টট সবহাংস ঘটো সাংঘষ্টটত হদয়দে। 

 বেরজদুড় বববভন্ন মাদ্রাসার সাদবক বেক্ষাথীরা বেক্ষক ও বয়দস বড় োেদের 

ববরুদে যেৌে বেে যাতদের োো অবভদোগ যতামল । যম মাদস সাদবক এক 

োেলীগ যেতা েবম যশ্রবণর এক মাদ্রাসা োেীদক ধষ যণ কদরে। পদর পবরবাদরর 

সেসযরা গুরুতর অবস্থায় যমদয়ষ্টটদক উোর কদর। যমদয়ষ্টটর বাবা ববচার োবব 

করদল অবভেুি বযশ্চি তাদক মারধর কদরে।দসদেম্বদর কক্সবাজাদর েয় বের 

বয়সী একষ্টট যমদয়র বাবা স্থােীয় মাদ্রাসা বেক্ষদকর ববরুদে তারযেময়মক বেক্ষা 

প্রবতষ্ঠােষ্টটর যভতদর ধষ যদণর অবভদোগ কদরে। অদেক তুলোমূলকভাদব যোট 

সু্কদল বেক্ষদকর সাংখযা বেতান্ত অল্প এবাং গভবে যাং ববির যেমক যকামনা তোরনকও 

নিল না। 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় মবেটবরাং এদজশ্চে প্রবতষ্ঠাসহ বকেু অেগবত সদত্ত্বও বেশু 

পাচার  পাচার যথদক যবাঁদচ োওয়া বেশুদের েত্ন এবাং সুরক্ষার যক্ষদেও সমসযা 

অবযাহত রময়মি। বকেু বেদল্প বেশুশ্রম ও কম যদক্ষদে বেে যাতদের মদতাসমসযা 

রদয় যগদে োর যববেরভাগই অপ্রানতষ্ঠাননক খাদত। এ োড়া বেশু গৃহকমীরা 

অপ্রানতষ্ঠাননক কম যদক্ষদে নানা ধরমনর নন োতমনর নশকার হময় োমক। 

বালয, অল্পবয়সী এবাং বজারপূব যক ধববা  



 ববদয়র ববধ বয়স োরীদের জেয ১৮ এবাং পুরুষদের জেয ২১। তদব আইদে 

 বববদেষ পবরবস্থবতদতব যেদকাদো বয়দস োরী ও পুরুদষর ববদয়র ববধাে রদয়দে। 

২০২০ সাদলর একষ্টট প্রবতদবেদে ইউবেদসফ জাবেদয়দে, ৫১ েতাাংে োরীর ববদয় 

হদয়দে ১৮ বের বয়দসর আদগ    া ২০১৮ সাদলর বরদপাদটয ৫৯ েতাাংে নিল।   

২৬ জেু গণমাধযদমর খবদর বলা হয়, োবহে হাওলাোর োদম ৬০ বের বয়সী 

এক বযশ্চি ( বতবে কেকবেয়া ইউবেয়দের যচয়ারমযাে ও ক্ষমতাসীে েদলর 

সেসয) ১৪ বের বয়সী এক যমদয়দক ববদয় কদরদেে। যমদয়ষ্টট তার ১৯ বের 

বয়সী যপ্রবমকদক বেদয় পাবলদয় োওয়ার যচিা করায় ওই যচয়ারমযাে সাবলে 

কদরবেদলে। োবহে হাওলাোর ইবতমদধয বববাবহত ও েুই সন্তাদের বাবা বেদলে। 

যচয়ারমযাে কাগজপে যেবখদয়বেদলে যে যমদয়ষ্টটর বয়স ১৮। তদব ২৮ জেু 

বতবে যমদয়ষ্টটদক তালাক বেদয় তার বাবার কাদে হস্তান্তর কদরে। অপ্রাপ্তবয়সী 

যমদয়দক যজার কদর ববদয় করার অবভদোদগ ২৯দে জেু োবহে হাওলাোরসহ 

পা াঁচজদের ববরুদে মামলা হয় । পুবলেদক মামলাষ্টট তেদন্তর বেদেযে যেওয়া হয়। 

একষ্টট আোলত হাওলাোরদক যচয়ারমযাে পে যথদক বরখাস্ত কদর   তদব 

আবপদলর পর যসই বসোন্ত স্থবগত করা হয়। 

বালযবববাহ ও যজারপবূ যক ববদয় কমাদত সরকার বাধযতামূলক পিম যশ্রবণর 

পরও সু্কদলর খরচ যমটাদত যমদয়দের জেয উপবৃবত্তর বযবস্থা কমরমি। সরকার ও 

এেশ্চজওগুদলা অবভভাবকদের যমদয়র ববদয় যেওয়ার জেয ১৮ বের বয়স হওয়া 

পে যন্ত অদপক্ষা করার গুরুত্ব যবাঝাদত কম যোলা এবাং বববভন্ন জনসম্পতি 

অেুষ্ঠাদের আদয়াজে কদরদে। সরকার সারা যেদে ৪ হাজার ৮ে ষ্টট ক্লাবও চালু 

কদরদে এবিং যেড় লাদখর যববে বকদোর-বকদোরী এর সদে েিু। 

প্রবতষ্টট ক্লাদব প্রায় ২০ষ্টট যমদয় ও ১০ষ্টট যেদল অন্তভুযি     ারা তাদের বেদজদের 

ক্ষমতায়ে প্রকদল্প একসদে কাজ কদরদে। এ কাে যক্রদমর মদধয রদয়দে 

বেক্ষাববষয়ক সদচতেতা, অযািদভাদকবস এবাং জীবে পবরচালোর কাদজর 

েক্ষতার প্রবেক্ষণ। 

মবহলা ও বেশু ববষয়ক মন্ত্রণালদয়র তথয অেুোয়ী বালযবববাদহর অবভদোগ 

জাোদো এবাং অেযােয যসবার জেয েুষ্টট যমাবাইলবভবত্তক যসবা রদয়দে  জয়া 

অযাপ এবাং ১০৯ হটলাইে। মন্ত্রণালদয়র মদত, প্রবতবেে এক হাজাদররও যববে 

নারী এ হটলাইেষ্টট বযবহার কদরদে। 

সুেীল সমাদজর অদেক সাংগঠে কদরাো অবতমারীর কারদণ েীঘ যসময় সু্কল বন্ধ 

থাকা এবাং সু্কল ঝদর পড়া ও বালয বববাদহর ঝুাঁ বক যবদড় োওয়ার মদধয কাে যকারণ 



সম্পদকযর কথা উদেখ কদরদে। এসব সাংগঠদের তথযমদত, অবতমারীজবেত 

কারদণ ২০২০ সাদল বালয বববাহ ১৩ েতাাংে যবদড়দে।  

২৯দে জলুাই আন্তজযাবতক এবাং স্থােীয় সহদোগীদের সদে অাংেীোরদত্বর 

মাধযদম মবহলা ও বেশু ববষয়ক মন্ত্রণালয় ‘বািংলাযেদে বালযবববাহ প্রবতদরাদধ 

কম যসূবচ’ েীষ যক কাে যক্রম শুরু কদর। এর উদিেয, পবরবারগুদলাদক ক্ষবতকর 

প্রথা বালযবববাহ পবরতযাদগ উৎসাবহত করা এবাং বালযবববাহ বন্ধ করার জেয 

সরকাদরর ১০ বের যময়াবে (২০১৮-২০৩০) জাতীয় কম যপবরকল্পোর লক্ষযগুদলা 

বাস্তবায়দে সহায়তা করা। এই কম যসূবচর মদধয রদয়দে  ‘বাাংলাদেদে বালযবববাহ 

বন্ধ করার জেয এক বমবলয়ে প্রবতশ্রুবত," েীষ যক একষ্টট অেীকার অবভোে। এ 

অবভোদের লেয হদে এলাকাবাসীর সম্পৃিতা, সক্ষমতা ববকাে, গণমাধযমদক 

কাদজ লাগাদো ও প্রচারণা। 

ধশশুদের ওপর বর্ৌন থ াষণ 

বেশুদের ওপর যেৌে যশাষমের  োশ্চস্ত ১০ বের যথদক োবজ্জীবে কারােে। 

বেশু পদে যাোবফ এবাং এই ধরদের উপাোে ববশ্চক্র বা ববতরণ বেবষে। এেশ্চজও 

যটদর যিস যহামস-দেোরলযান্ডস এর ২০১৯ সাদলর  একষ্টট বরদপাটয বদলদে, 

পথবেশুরা যেৌে অপরাদধর জেয সবদচদয় যববে ঝুাঁ বকপূণ য অবস্থায় রদয়দে   বকন্তু 

সামাশ্চজক ও আবথ যক সহায়তার অভাব এবাং েীঘ য যফৌজোবর ববচার বযবস্থার 

কারদণ তাদের জেয আইবে প্রবতকার পাওয়ার সুদোগ নগেয ।  প্রবতদবেদে বলা 

হদয়দে, সরকার বাবণশ্চজযক যেৌে যোষণ প্রবতদরাদধ প্রদয়াজেীয় আইবে ও 

প্রাবতষ্ঠাবেক বযবস্থা েহণ করদলও েযায়ববচার পাওয়ার যক্ষদে বেশুরা একাবধক 

চযাদলদঞ্জর সম্মুখীে হদে।  

প্রবতদবেেষ্টটদত বলা হদয়দে, ঢাকার রাস্তায় বসবাসরত যমদয় বেশুযের ৭৫ 

েতাাংে যেৌে যোষদণর ঝুাঁ বকদত রদয়দে   আেুমাবেক ৩০ হাজার যমদয় বেশু 

যেৌে যোষদণর বেকার হদে। বববভন্ন সাংগঠদের সহায়তার মাধযদম সরকার 

আেুমাবেক ১৫ লাখ পথবেশুর জীবেোোর মাে উন্নয়দে কাজ কদরদে এবিং 

তাদের বেক্ষা, স্বাস্থযদসবা, আশ্রয় এবাং বেরাপে কম যসাংস্থাদের সদুোগ বেদয়দে । 

পবততালদয় পাচার করা কমবয়সী যমদয়রা তাদের বয়স ১৮ বেদরর যববে 

নহমসমব উমেনখত যোটারীকৃত সাষ্টটযবফদকট বতবর করদত সক্ষম হদয়দে। বকেু 

এেশ্চজওর অবভদোগ, েুেীবতেস্ত সরকাবর কম যচাবর ও আইে প্রদয়াগকারী 

বাবহেীর কম যকতযারা এসব অপরাধ সিংগঠিত হমতবেদয়দেে বা এদত সহায়তা 

কদরদেে৷ আন্তঃসীমান্ত পাচার োড়াও পাচারকারীরা সারা যেে যথদক যমদয়দের 



প্রলুব্ধ কদর ববধ ও অনবধ পবততালয় এবাং যহাদটদল বাবণশ্চজযক যেৌে 

যোষণমূলক কাদজ বেদয়াশ্চজত কদর।  

 বাস্তুচুযি ধশশু: অধযায়  ২.চ দ্রষ্টবয। 

 আিজযাধিক ধশশু অপহর  

বাাংলাদেে ১৯৮০ সাদলর আন্তজযাবতক বেশু অপহরদণর বসবভল বেক সম্পবকযত 

যহগ কেদভেেে- এর স্বাক্ষরকারী েয়।  

আন্তজযাবতকিামব বপতামাতা কতত েক বেশু অপহরণ ববষয়ক েিুরাষ্ট্র পররাষ্ট্র 

েপ্তদরর বাবষ যক প্রবতদবেে যেখেু   

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-

Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html.  

ইহুধে ধবদেষ 

বাাংলাদেদে যকাদো ইহুবে সম্প্রোদয়র মােুষ বেল ো। রাজেীবতববে ও ইমামরা 

ইহুবেববদরাধী কথাবাতযা বদল থাদকে   বলা হয়, জেসমথ যে পাওয়ার আোয় তারা 

এটা কদর থাদকে। 

মানবপাচার  

োনবপাচার নবষয়ক  ুিরাষ্ট্র পররাষ্ট্র েপ্তমরর প্রনতমবেন যেখনু: 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.  

প্রধিবন্ধী বযক্তি  

আইে প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের সমাে আচরণ পাওয়ার এবাং ববষময যথদক মুি 

থাকার অবধকার বেদয়দে   এবিং সরকার এই ববধােসেূহ কাে যকর করার জেয 

যববেরভাগ যক্ষদে েথােথ বযবস্থা েহণ কদরদে।এেশ্চজওগুদলা বদলদে, সরকার 

প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের ববরুদে ববষমযজবেত সবহাংসতার ঘটোগুদলাদক গুরুত্ব 

সহকাদর বেদয়দেএবিং প্রবতবন্ধীদের উপর সবহাংসতা ও বেে যাতদের জেয োয়ী 

বযশ্চিদের ববষদয় তেন্ত ও োশ্চস্ত যেওয়ার জেয কাজ কদরদে। তদব সুেীল 

সমাদজর ভাষয, প্রবতবন্ধী বযশ্চিরাই মহামাবরর সময় জদুড় বেল সবদচদয় ঝুাঁ বকপূণ য 

যগাষ্ঠী, ববদেষ কদর োরী ও কমবয়সী যমদয়রা।  

৭,০০০ এরও যববে প্রবতবন্ধী বযশ্চিদক সহায়তা প্রোনকারী স্থােীয় এেশ্চজও   

বাাংলাদেে প্রবতবন্ধী উন্নয়ে সাংস্থার ( বববপইউএস) বেব যাহী পবরচালক ববেউল 

আলম বদলদেে, বাাংলাদেদের আেুমাবেক যেড় যথদক ২ যকাষ্টট মােুষ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 (জেসাংখযার ১০ েতাাংে) যকাদো ো যকাদো ধরদের প্রবতববন্ধতায় আক্রান্ত। 

বববপইউএস এর অেুমাে, প্রবতবন্ধী জেদগাষ্ঠীর ৬০ েতাাংদেরও যববে োমীণ 

এলাকায় বাস কদর যেখাদে সরকাবর সহায়তা পাওয়ার সুদোগ যেই।  

২০২০ সাদল সরকার জাতীয় ভবে বেম যাণ আইে পাস কদর। আইদে যভৌত 

অবকাঠাদমা প্রবতবন্ধীদের জেয উপদোগী করার কথা বলা হদলও সরকার তা 

কাে যকরভাদব বাস্তবায়ে কদরবে। উোহরণস্বরূপ, সরকাবর ভবদে প্রবতবন্ধী 

বযশ্চিদের উপম াগী যকাদো বযবস্থা করা হয়বে। আইেষ্টট দ্রুত বাস্তবায়দের জেয 

স্থােীয় কবমষ্টট গঠদের কথা বলা হদলও অবধকাাংে কবমষ্টটই সশ্চক্রয় হয়বে। বকেু 

যক্ষদে স্থােীয় কতৃ যপক্ষ এই আইদের অধীদে তাদের োবয়ত্ব সম্পদকয সদচতে 

বেল ো।  

আইদে প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের বেক্ষা প্রবতষ্ঠাদে ভবতয এবাং চাকবরর সুদোগ যপদত 

পবরচয়পদের জেয বেবন্ধে করার কথা বলা হদয়দে। এই বেবন্ধে তাদের 

যভাটার তাবলকায় অন্তভুযি হওয়া, যভাট যেওয়া এবাং বেব যাচদে অাংেেহদণর 

সুদোগ যেদব।আইদে বলা হদয়দে যকাদো বযশ্চি, সাংগঠে, কতৃযপক্ষ বা সাংস্থা 

প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের প্রবত ববষময করদব ো। প্রবতববন্ধতার কারদণ সু্কদলর বেক্ষা, 

কাজ বা উত্তরাবধকাদরর যক্ষদে অসম আচরণ করার অপরাধ প্রমাবণত হদল 

এদত জবরমাো বা বতে বেদরর কারােদের ববধাে রদয়দে তদব আইদের প্রদয়াগ 

সুষম হয়বে। স্থােীয় এেশ্চজওগুদলার অেমুাে, প্রবতবন্ধীদের মদধয ৫০ যথদক ৬০ 

েতাাংে যভাটাবধকার প্রদয়াগ করদত পাদরবে, কারণ যভাট যকদন্দ্র প্রবতবন্ধী 

বযশ্চিদের জেয সুবযবস্থা বেল ো। যববেরভাগ যভাটদকদন্দ্রই প্রবতবন্ধীদের 

অোবধকাদরর বভবত্তদত যভাট যেওয়ার সুদোগ বেল ো   যেমে েৃষ্টি প্রবতবন্ধী 

বযশ্চিদের যগাপেীয়তা রক্ষা কদর যভাট যেওয়ার জেয যব্রইল বযালদটর মদতা 

যকােও সহায়ক সরঞ্জাম নিল না। 

আইেষ্টটর উদিেয পরূদণর জেয ২৭-সেদসযর একষ্টট জাতীয় সমিয় কবমষ্টটদক 

সব সরকাবর সাংস্থা এবাং যবসরকাবর প্রবতষ্ঠােগুদলার মদধয প্রাসবেক কাে যক্রম 

সমিয় করার োবয়ত্ব যেওয়া হয়। আইদের বাস্তবায়দের ধীর গবতর    কারমে 

আইদে উনেনখত প্রবতবন্ধী অবধকার এবাং সুরক্ষা কবমষ্টটর  গঠে ও কা েিে 

ববলবম্বত হদয়দে। োগবরক সমাদজর সাংগঠেগুদলা জাতীয় সাংসদে প্রবতবন্ধী 

বযশ্চিদের অন্তভুযশ্চির পদক্ষ তাবগে বেদয়দে। তারা সাংসদে প্রবতবন্ধীদের 

প্রবতবেবধদত্বর পদক্ষ েুশ্চি বেদয় বদলদেে, এদত বসোন্ত যেওয়ার সময় তাদের 

প্রদয়াজেগুদলা ববদবচোয় যেওয়া বেশ্চিত হদব।  

অযাকেে এদগইেি বিজযাবববলষ্টট নােক এনজজওঠের তথয অেুোয়ী বকেু 

প্রবতবন্ধী বেশু ববদেষ সহায়ক বযবস্থা ো থাকায় সরকাবর সু্কদল োয়বে   তদব এ 



ববষয়ক তথয সহজলভয েয়। সরকার অন্তভুযশ্চিমূলক বেক্ষার ওপর বেক্ষকদের 

প্রবেক্ষণ বেদয়দে এবাং যজলা পে যায় প্রবতবন্ধী ববদেষজ্ঞ বেদয়াগ কদরদে। 

প্রবতবন্ধী বেক্ষাথীদের জেয উপবৃবত্তও বরাি কদরদে। ২০২০ সাদলর জলুাই 

মাদস প্রকাবেত একষ্টট সমীক্ষায় যেখা নগময়মি, প্রবতবন্ধী বেশু থাকা অদেক 

পবরবাদররই সরকাবর কম যসূবচ এবাং সুদোগ-সুববধাগুদলা সম্পদকয ধারণা বা 

যসগুদলা পাওয়ার সুদোদগর অভাব রদয়দে। 

আইে প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের অেয বযশ্চিদের  মদতাই একইরকম তথয পাওয়ার 

অবধকার বেদয়দে   তদব এই অবধকারসেূমহর  প্রদয়াগ প্রায়েই বেভযর কদর 

পবরবার এবাং স্থােীয় সাোজজক পবরদবযশর উপর । এোড়া অদেক সাংগঠে 

জাবেদয়দে যে, েৃষ্টি প্রবতবন্ধীরা প্রেুশ্চির সুদোগ বেদত অসুববধার সম্মুখীে 

হদয়দে। এদত তারা বেক্ষা, তথয, স্বাস্থয এবাং অেযােয যমৌবলক মােবাবধকাদরর 

যক্ষদে সমাে সুদোগ যথদক বশ্চিত হদয়দেন ।  

অদেদক বদলদেে সরকাবর ওদয়বসাইটগুদলাদত এখে প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের জেয 

আরও বযবহারকারী-বান্ধব পবরদসবা রদয়দে। তারা আবার এটাও জাবেদয়দেে, 

প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের জেয তথয সাধারণত স্কযাে করা েবথ বহসাদব যপাটযালগুবলদত 

আপদলাি করা হয়   ো েৃষ্টি প্রবতবন্ধীদের বযবহার করা সফেওয়যাদরর জেয 

যবমাোে। প্রবতবন্ধী সম্প্রোদয়র সেসযরা বদলদেে, সহায়ক প্রেুশ্চি বেদয় পড়া 

োয় এমে ফরমযাদট েবথপে আপদলাি করা হদল তা ইবতবাচক অবোে 

রাখদব। সরকার প্রবত বের েৃষ্টি প্রবতবন্ধী বেক্ষাথীদের বযবহারদোগয বই সরবরাহ 

কদরদে। এোড়া সরকার একষ্টট জাতীয় ওদয়ব যপাটযাদলর মাধযদম প্রবতবন্ধী 

বযশ্চিদের কাদে সমস্ত সরকাবর পবরদসবা উপদোগী ফরমযাদট তুদল যেওয়ার 

জেয একষ্টট জাতীয় ওদয়ব অযাদক্সবসবববলষ্টট বেদেযবেকা বেদয় কাজ  করদে।  

আইেষ্টট সরকাবর আইবে পবরদসবার জেয একষ্টট অোবধকার পাওয়া যগাষ্ঠী 

বহসাদব প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের কো উদেখ কদরদে৷ প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের অবধকার 

রক্ষার োবয়ত্বপ্রাপ্ত সরকাবর সাংস্থাগুদলা হদে সমাজকলযাণ মন্ত্রণালয়, 

সমাজদসবা অবধেপ্তর এবাং েযােোল ফাউদন্ডেে ফর েয যিভদলপদমন্ট অব 

বিজযাবল্ড। আদন্দালেকমীরা বদলদেে, প্রবতবন্ধী োরী ও কমবয়সী যমদয়দের 

অবধকার বেশ্চিত করার সরকাবর কম যপবরকল্পোদক আদরা েশ্চিোলী করা 

েরকার।  

সরকার প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের ওপর সবহাংসতা ও বেে যাতদের জেয োয়ী বযশ্চিদের 

ববরুদে তেন্ত করার জেয বযবস্থা বেদয়দে। এোড়া জাতীয় যহল্পলাইেদক আরও 

অন্তভুযশ্চিমূলক এবাং অবভগময করার পবরকল্পো কদরদে।  



মােবসক প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের বচবকৎসার জেয সরকাবর সুদোগ-সবুবধা 

অপে যাপ্ত।স্বাস্থয মন্ত্রণালয় স্নায়ববক সমসযা মূলযায়দের জেয সব সরকাবর 

যমবিদকল কদলদজ বেশু ববকাে যকন্দ্র স্থাপে কদরদে। প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের 

বচবকৎসা ও বৃবত্তমূলক পুেব যাসদের পাোপাবে কম যসাংস্থাদের জেয যবে কদয়কষ্টট 

বযশ্চিগত উদেযাগ ববেযমাে বেল। জাতীয় এবাং আন্তজযাবতক এেশ্চজওগুদলা 

প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের বববভন্ন যসবা বেদয়দে ও তাদের সমথ যদে কথা বদলদে। 

সরকার যেদের ৬৪ষ্টট যজলার সবগুদলাদত ১০৩ষ্টট প্রবতবন্ধী তথয ও যসবা যকন্দ্র 

পবরচালো কদর য খাদে স্থােীয় কতৃ যপক্ষ ববোমূদলয পেুব যাসে যসবা এবাং 

সহায়ক েন্ত্রাবে  সরবরাহ কমরযে ।  

সরকার অষ্টটজম নবষয়ক গদবষণা ও সদচতেতােূলক কা েিে পনরচালনা 

কমরমি । সরকার প্রবতবন্ধীভাতাসহ সামাশ্চজক সুরক্ষা ভাতা প্রোদের জেয 

একষ্টট ইদলকট্রবেক বযবস্থা চালু কদরদে। অযাবটবভিরা জাবেদয়দেে, প্রবতবন্ধী 

বযশ্চিদের জেয মাবসক সরকাবর ভাতা ৭৭৫ টাকা (েয় িলার) এবিং তারা 

সরকারদক জাতীয় বাদজদট এ ভাতা বাড়াদোর কথা ববদবচোর অেুদরাধ 

জাবেদয়দেে। সরকাযরর  ননজিয়তা প্রবতবন্ধী বযশ্চিদের যিাোনধকার প্রময়াগসহ, 

োগবরক জীবদের কাে যক্রদম অাংেেহদণর অবধকারদক সীবমত কদরদে।  

এইচআইধ  এবাং এইডসসামাক্তজক কলঙ্ক  

সাোজজক সাংগঠেসেূহ এবাং এলশ্চজববষ্টটবকউআই+ অযাবটবভিরা অদেক 

সময়ই এইচআইবভ-এইিস ও উচ্চ ঝুাঁ বকপূণ য জেদগাষ্ঠীর উপর নবেযোন  

সামাশ্চজক কলেদক স্বাস্থযদসবার সুদোগ পাওয়ার যক্ষদে বাধা বহসাদব উদেখ 

কদর   ববদেষ কদর  ট্রযােদজন্ডার সম্প্রোয় এবাং সমকামী পরুুষদের জেয। 

মােবসক স্বাস্থযদসবা বেল একষ্টট বড় উদেদগর ববষয় এবিং এই যগাষ্ঠীগুদলার মদত, 

মােবসক স্বাস্থযদসবা প্রোেকারীদের মদধয এলশ্চজববষ্টটবকউআই+ বযশ্চিদের কাদে 

বেবতকতামূলক পনরিাষা বযবহার কমর লজ্জা যেওয়ার প্রবণতা যেখা োয়। 

োরীবরক স্বাস্থয পবরচে যার যক্ষদে, অদেক স্বাস্থযকমী যেৌে কাে যকলাপ বেদয় 

আদলাচোয় অস্বশ্চস্ত প্রকাে কদরদেে   এবিং  যেৌে সম্পদকযর মাধযদম সাংক্রবমত 

অসুদখর কথা বলার সময় যরাগীদের লজ্জা বেদয়দেে।দেৌেতার সময় 

এইচআইবভ সাংক্রমণ প্রবতদরাধ করা বপ্রইবপ বা বপইবপএবিং এক্সদপাজার পূব যববতয 

ও পরববতয ওষুদধর যকাদোটাই এদেদে উপলব্ধ নিল ো। সরকার ববোমূদলয 

এইচআইবভ পরীক্ষার বযবস্থা কদরদে, নকন্তু পরীো এবিং নচনকৎসার নবষময় 

যজারামলা কলমের োননসকতা রময় যগমি। ১৯ অমক্টাবর সরকার সারা যেমশ 

নচনকৎসার সুনবধা বাড়ামনার প্রমচষ্টার রূপমরখা নেমত জাতীয় অযানন্টমরমট্রািাইরাল 

যেরানপ ননমেেনশকা প্রকাশ কমর। 



বর্ৌন অ যাস এবাং বলধেক পধরচদয়র ওপর ধ ধত্ত কদর সধহাংসিা, 

অপরািীকর  এবাং অনযানয অনযায় আচর  

যেদের েেবববধদত সমকাবমতা যবআইবে। তদব সরকার সশ্চক্রয়ভাদব এ আইে 

প্রদয়াগ কদরবে। এলশ্চজববষ্টটবকউআই+ সাংগঠেগুদলা বদলদে, সরকার 

সামাশ্চজক চাদপর কারদণ আইেষ্টট বহাল যরদখদে।  

এলশ্চজববষ্টটবকউআই+সাংগঠেগুদলা বদলদে, এলশ্চজববষ্টটবকউআই+ বযজি এবিং 

 ামের য ৌন প্রবেতা নননব েমশমষ  এলশ্চজববষ্টটবকউআই+ নহমসমব ধারো করা  হয় 

এেন বযজিমের হয়রাবে করার অজহুাত বহসাদব পুনলশ আইনঠে বযবহার 

কদরদে   একইসদে এলশ্চজববষ্টটবকউআই+সাংগঠেগুদলার বেবন্ধে সীবমত করাও 

এর লক্ষয।  বকেু সাংগঠে সদন্দহজেক আচরণ সাংক্রান্ত আইদের আওতায় 

হয়রাবের কথাও জাবেদয়দে।  ট্রযােদজন্ডার জেদগাষ্ঠী  েীঘ যবেে ধদর প্রাবন্তক 

হদলও সমাদজর অাংে বহদসদবই স্বীকৃত। তা সদত্ত্বও সবহাংস চরমপন্থী হামলার 

পবরদপ্রবক্ষদত তারা অবযাহতভাদব উচ্চ মাোর ভয়, হয়রাবে এবাং আইে 

প্রদয়াগকারী সাংস্থার পে যেমক যোগাদোদগর অবভজ্ঞতার সম্মখুীে 

হদয়দে।এলশ্চজববষ্টটবকউআই+ বযশ্চিদের ববরুদে সবহাংসতা বা অপরাদধ 

জবড়তদের ববষদয় পুবলেী তেন্ত এবাং ববচার ববরল ঘটোই যথদক যগদে।  

এলশ্চজববষ্টটবকউআই+ সম্প্রোদয়র সেসযরা যটবলদফাে, যটক্সট এবাং যসােযাল 

বমবিয়ার মাধযদম হুমবকমূলক বাতযা যপদয়দেে এবিং যকউ যকউ পুবলেী 

হয়রাবের বেকার হদয়দেে৷ োরীবরক সবহাংসতার অবযাহত হুমবকর কারদণ তারা 

অেলাইে এবাং োরীবরক বেরাপত্তার প্রদয়াজেীয়তার ওপর যজার বেদয়দেে। 

আগদি একষ্টট সন্ত্রাস ববদরাধী ট্রাইবুযোল পা াঁচ বের আদগ েুই সমকামী পুরুষ   

যেদের প্রথম সমকামী অবধকার মযাগাশ্চজদের সম্পােক মাহববু রাশ্চব্ব তেয় ও 

সমকামী অবধকার কমী জলুহাজ মান্নােদক হতযার ঘটোয় েয়জেদক মৃতুযেে 

প্রোন কমর।  

যেমশর আইযন আবাসে, কম যসাংস্থাে, জাতীয়তা আইে এবাং স্বাস্থয পবরদসবার 

মদতা সরকাবর যসবার সুদোগ পাওয়ার যক্ষদে এলশ্চজববষ্টটবকউআই+ বযশ্চির 

প্রবত ববষমযদক বেবষে করা হয়বে। এলশ্চজববষ্টটবকউআই+ সাংগঠেগুদলা 

কম যসাংস্থাে, যপো ও আবাসে এবাং স্বাস্থযদসবা এবাং েযায়ববচাদরর সুদোগসহ 

সরকাবর যসবাগুদলা পাওয়ার যক্ষদে ববষদমযর কথা জাবেদয়দে।  

যেদের বকেু ট্রযােদজন্ডার োরী বহজরা উপসাংসৃ্কবতর প্রবত অেুরাগ বা বাড়বত 

সামাশ্চজক সুরক্ষা পাওয়ার আোয় বেদজদের বহজরা বহদসদব বচবহ্নত করদলও 

সবাই তা কদর ো। অদেক ট্রযােদজন্ডার োরী তাদের ট্রযােদজন্ডার পবরচয়ষ্টট 



যজাদরর সদে বেশ্চিত কদরদেে এবাং োরা তাদের বহজড়া বহসাদব বচবহ্নত 

কদরদেে তাদের শুধদর বেদয়দেে। অেযবেদক ট্রযােদজন্ডার পরুুষরা সমথ যে বা 

সহেেীলতা পাে ো বলদলই চদল, ববদেষ কদর েবরদ্র এবাং োমীণ সম্প্রোদয়। 

বকেু রক্ষণেীল ধমীয় বযশ্চিত্ব ট্রযােদজন্ডারদের বেন্দা কদরদেে   তারা 

বহজড়াদের যচদয় এদের স্পিভাদব পৃথক কদর যেবখদয়দেে। তাদের বিবয 

বহজড়ারা সহেীয় বকন্তু ট্রযােদজন্ডাররা অেহণদোগয।  

ববদেষভাদব যলসববয়ােদের (োরী সমকামী) সাহােয কদর এমে সাংগঠে এখদো 

ববরলই রদয় যগদে। যেৌে অবভমুখতার উপর বভবত্ত কদর সামাশ্চজক কলে বহুল 

প্রচবলত ববষয় এবিং এ ববষদয় যখালাদমলা আদলাচো ননবতত করাহয়।  

সমাদজর কু্ষদ্র অাংে বহজড়া সম্প্রোদয়র সামাশ্চজক েহণদোগযতা বতবরদত 

সরকার বকেুটা অেগবত করদত পারদলও এলশ্চজববষ্টটবকউ+ সম্প্রোদয়র 

অেযদের অবধকার এবগদয় বেদত যতমে প্রদচিা চালায়বে। ১৬ই যসদেম্বর 

বাাংলাদেে পবরসাংখযাে বুযদরার মহাপবরচালক যঘাষণা যেে জাতীয় 

আেমশুমাবরদত বহজড়াদের বতৃতীয় বলেব বহসাদব অন্তভুযি করা হদব   পরবতী 

আেমশুমাবর ২০২২ সাদল হওয়ার কথা। 

সমাদজ অনযানয সধহাংসিা বা ববষময  

অনবধ ফদতায়া জাবর ও োময সাবলে এর েত ঘেনাও নবেযোন নিল। স্থােীয় 

একষ্টট বড় এেশ্চজওর ভাষায় ধম যদবত্তাদের পবরবদতয এগুদলা প্রোন 

কমরনএলাকার যেতারা।   

অধযায় ৭. শ্রবমদকর অবধকার 

ক. সাংগঠদনর স্বািীনিা এবাং থ ৌে েরকষাকধষর অধিকার 

আইদে ইউবেয়দে যোগোদের অবধকার এবাং সরকাবর অেুদমােে বেদয় 

ইউবেয়ে গঠদের অবধকার রদয়দে। তদব যট্রি ইউবেয়ে বেবন্ধদের যেমে 

অদেক প্রতযাখযাদের সম্মুখীে হওয়া এবাং বেবন্ধে প্রশ্চক্রয়া অতযন্ত জষ্টটল 

হওয়ার বযাপাদর শ্রবমক অবধকার সাংগঠেগুদলার অবভদোগ রদয়দে।  

আইে অেুসাদর, একষ্টট প্রবতষ্ঠাদের যমাট শ্রেেশ্চির কমপদক্ষ ২০ েতাাংে 

সেসয হওয়ার জেয রাশ্চজ থাকদল শ্রম ও কম যসাংস্থাে মন্ত্রণালদয়র অধীেস্থ শ্রম 

অনধেপ্তর ইউবেয়েষ্টটর বেবন্ধে অেুদমােে করদব।  সেসয ২০ েতাাংদের বেদচ 

যেদম যগদল শ্রম অনধেপ্তর শ্রম আোলতদক যকাদো ইউবেয়ে বানতল কমর 

যেওয়ার অেুদরাধ জাোদত পারদব। সাধারণত আইেষ্টট ‘ওয়াল টু ওয়াল ’ (পুদরা 

কারখাো) ইউবেয়দের অেুদমােে বেদয় থাদক। এেশ্চজওগুদলার অবভদোগ, যট্রি 



ইউবেয়ে বেবন্ধক প্রায়েই বেদজর বসোন্ত যেওয়ার ক্ষমতার অপবযবহার কদরে 

এবাং যকাদো কারণ োড়াই আদবেে প্রতযাখযাে কদরে বা এমে বকেু কারণ 

যেখাে ো আইে বা েীবতমালায় স্বীকৃত েয় বা আদবেদে বভবত্তহীে ত্রুষ্টট তুদল 

ধদরে। একষ্টট ইউবেয়দের প্রবতবেবধ জাোে, বতবে ইউবেয়ে গঠদের সব 

কাগজপে বতবর কদরবেদলে এবাং ৩০ েতাাংে শ্রবমকদের সমথ যেও বেল, বকন্তু 

শ্রম অনধেপ্তর ইউবেয়ে বেবন্ধে যেয়বে, কারণ কারখাোর পক্ষ যথদক োবব করা 

হয়, তাদের আরও েত েত বাড়বত শ্রনেকরদয়দে। সিংগিকমের োম কারখাোর 

মাবলকদক জাবেদয় যেওয়া হয় এবাং প্রদতযকদকই চাকবর হারাদত হয়। এ োড়াও 

শ্রম অনধেপ্তর প্রবত গাদম যন্ট কারখাোর জেয এদকর যববে ইউবেয়দের 

অেুদমােে যেয়নন। শ্রবমক যেতারা জাবেদয়দেে, বযবস্থাপো কতৃ যপদক্ষর প্রবত 

েমেীয় ইউবেয়েগুদলা দ্রুত সিংগঠিতকরমের অেুদমােে যপদয়দে ।  

শ্রম আইদে শ্রবমদকর সাংজ্ঞায় বযবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, এবাং প্রোসবেক 

কমীদক রাখা হয়বে। অবেবেব যাপণ কমী, বেরাপত্তা রক্ষী এবাং বেদয়াগোতার 

বযশ্চিগত সহকারীদেরও ইউবেয়দে যোগ যেওয়ার অবধকার যেই। বসবভল সাবভযস 

ও বেরাপত্তা বাবহেীর সেসযদেরও ইউবেয়ে গঠদের বযাপাদর ননমষধাজ্ঞা রময়মি । 

আইেষ্টট রপ্তানন প্রজিয়াজাতকরে এলাকা (ইবপদজি) এর প্রায় ৪,৩০,০০০ 

শ্রবমদকর জেয যট্রি ইউবেয়ে করা অবযাহতভাদব বেবষে যরদখদে এবাং তাদের 

সাংগঠে করা ও য ৌে েরকষাকবষর অবধকারদক মারাত্মকভাদব সীমাবে 

কদরদে। ইবপদজি-এ স্বাধীে, গণতাবন্ত্রকভাদব বেব যাবচত ইউবেয়দের কাে যক্রদমর 

বেদল রদয়দে বাাংলাদেে রপ্তানন প্রজিয়াজাতকরে এলাকা কতত েপে (যবপজা) 

োরা প্রভাববত শ্রবমক কলযাণ সবমবত (িবউউিবউউএ )। আইে যসখাদে কারখাো 

পবরেে যেদক সীবমত কদরদে এবাং ধম যঘদটর অবধকারদক বযাপকভাদব সীমাবে 

কদর বেদয়দে। আইদে যবপজার সভাপবতদক ‘জেস্বাদথ যর জেয ক্ষবতকর’ 

ববদববচত যে যকাদো ধম যঘট বেবষে করার ক্ষমতা যেওয়া হদয়দে। আইদে 

ইবপদজি শ্রম ট্রাইবুযোল, আবপল ট্রাইবুযোল এবাং সানলসীর  bববধাে থাকদলও 

এসদবর যকাদোষ্টটই প্রবতষ্টষ্ঠত হয়বে। এর বেদল আটষ্টট শ্রম আোলত এবাং 

একষ্টট আবপল শ্রম আোলদত ইবপদজদির কারখাোর মামলার শুোবে হদয় 

থাদক। যকাদো যফিাদরেে করদত হদল অবেযই ইবপদজি-এর একষ্টট যজাদের 

শ্রবমক কলযাণ সবমবতর ৫০ েতাাংদের যববে সেদসযর অেুদমােে বেদত হদব। 

বাইদরর রাজনেবতক েল, ইউবেয়ে, যফিাদরেে বা এেশ্চজও-র সদে যকাদো 

সাংদোগ গদড় যতালা বেদষধ। শুধু ইবপদজি-এ সাংগঠদের অবধকার ও শ্রবমক 

সুরক্ষার বযাপাদর সীমাবেতাটুকু োড়া শ্রম আইে ইউবেয়ে ববদরাধী ববষময 

বেবষে কদরদে। শ্রম আোলত চাইদল ইউবেয়ে কাে যক্রদমর জেয চাকবরচুযত 



শ্রবমকদের পুেব যহাদলর আদেে বেদত পাদর   তদব পুেব যহাদলর আদেে খুব কমই 

যেওয়া হদয়দে।  

শ্রম আোলদতর অেদুমােে বেদয় অেযােয কারদণও ইউবেয়দের বেবন্ধে বাবতল 

করদত পাদর শ্রম অনধেপ্তর। ইউবেয়ে ববলুবপ্ত বা বেবন্ধীকরদণ অস্বীকাদরর 

যক্ষদে আবপল আদবেদের অবধকার যেওয়া হদয়দে আইদে। এদত ইউবেয়ে 

ববদরাধী ববষমযসহ অেযােয শ্রম অেুেীলেগুদলা স্পিভাদব বেবষে   তদব ২০১৮ 

সাদলর শ্রম আইে সাংদোধেীদত বেদয়াগোতা ও শ্রবমক উভয় পদক্ষর জেযই 

জবরমাো অদধ যক কদর যেওয়া হয়। আন্তজযাবতক শ্রম সাংস্থার (আইএলও) কাদে 

সরকাদরর জমা যেওয়া যরািমযাদপর বেদেযেো অেসুাদর শ্রম আইে ও বববধ 

সাংদোধদের প্রশ্চক্রয়া অবযাহত বেল। শ্রবমকদেরদক প্রায়ই অেযােয শ্রম 

অেুেীলদের জেয অবভেুি করা হদলও; বেদয়াগোতাদের প্রবত এমে অবভদোগ 

খুব কমই আো হদয়দে। প্রদোজয আইেগুদলা কাে যকরভাদব প্রদয়াগ কদরবে 

সরকার। এর োশ্চস্তগুদলাও োগবরক অবধকার অস্বীকার-সাংবিি অেযােয 

আইদের সদে সামঞ্জসযপূণ য বেল ো। আইেষ্টটদত ববধ ধম যঘট পবরচালোর 

অবধকার থাকদলও তাদত অদেক সীমাবেতা রদয়দে। যেমে, ‘সোমজর জেয 

গুরুতর সমসযা’ বদল মদে করদল সরকার ধম যঘট বেবষে করদত পারদব। ৩০ 

বেদের যচদয় যববে সময় ধদর চলমাে যে যকাদো ধম যঘট বন্ধ করদত পারদব। এ 

োড়া কারখাো ববদেবে বববেদয়াদগ বতবর হদল বা ববদেবে বববেদয়াগকারীর 

মাবলকাোধীে হদল বাবণশ্চজযক উৎপােদের প্রথম বতে বেদর ধম যঘট বেবষে করা 

হদয়দে আইদে। 

আইদে শ্রম আোলদতর মাধযদম সমদঝাতা, সাবলে এবাং ববদরাধ বেষ্পবত্তর 

বযবস্থা রদয়দে। শ্রম সাংক্রান্ত অবেয়ম যেখাদোোর ক্ষমতা শ্রম অবধেপ্তদরর। 

আর মজবুর সাংক্রান্ত ববদরাদধর মধযস্থতা করার ক্ষমতা কলকারখাো ও প্রবতষ্ঠাে 

পবরেে যে অবধেপ্তদরর হাদত   বকন্তু এদের বসোন্ত বাধযতামূলক েয়। সরকার 

জাবেদয়দে, শ্রম সাংক্রান্ত অবেয়দমর জেয জােুয়াবর যথদক ১ বিদসম্বর পে যন্ত 

২০ষ্টট অবভদোগ োদয়র হদয়বেল   েয়ষ্টট আইে ও স্বীকৃত পবরচালে পেবত 

 (এসওবপ) অেসুাদর সমাধাে করা হদয়দে, চারষ্টটর তেন্ত সম্পন্ন হদয়দে এবাং 

১০ষ্টট চলমাে বেল। যট্রি ইউবেয়ে যফিাদরেেগুদলা জাবেদয়দে, শ্রম আোলদত 

আদগ যথদকই প্রচুর মামলা জদম থাকার কারদণ তারা েতুে শ্রম ববষয়ক 

অবেয়দমর মামলা োদয়র করা বন্ধ কদর বেদয়দে৷ 

ইউবেয়দের শ্রবমকরা যকাদো কারদণ আদলাচোর মাধযদম সমদঝাতায় যপৌৌঁোদত 

বযথ য হদল আইদে তাদের ধম যঘট করার অবধকার প্রবতষ্টষ্ঠত করা হদয়দে। তদব খুব 

কম ধম যঘদটর যক্ষদেই জষ্টটল আইবে েতয অেুসরণ করা হয়। ধম যঘট বা কাজ 



যথদক যববরদয় োওয়ার ঘটো অদেক সময়ই ঘদট স্বতঃসফূ্তযভাদব। আইে 

অেুসাদর, ইউবেয়দের অন্তত ৭৫ েতাাংে কমীর ধম যঘদটর প্রবত সমথ যে থাকদত 

হদব। বের জদুড় যবে বকেু খাদত কম য ববরবত, ধম যঘট, এবাং কম যদক্ষদের অেযােয 

কম যসূবচ বেল। এগুদলা সাধারণত হদয়দে বদকয়া মজবুর, অনবধভাদব কারখাো 

বন্ধ রাখা, ো াঁটাই, যলঅফ এবাং ববষদমযর কারদণ । যকাবভি-১৯ মহামারী এই 

সমসযাগুদলাদক আরও বাবড়দয় বেদয়দে। 

জলুাই মাদস গাজীপুদরর িাইল ক্রাফট কারখাোর শ্রবমকরা বদকয়ার োববদত 

শ্রম ও কম যসাংস্থাে মন্ত্রণালয় ভবদের সামদে ১০ বেে ধদর ববদক্ষাভ কদর। ওই 

সমদয় বেদয়াগকতযাদের সদে শ্রম মন্ত্রণালদয়র কম যকতযাদের বারবার ববঠক 

হওয়া সদত্ত্বও বদকয়া পবরদোধ প্রদশ্ন যকাদো অেগবত হয়বে। বেল্প পুবলদের 

তথযােুসাদর, কারখাোষ্টটদত ৩,২০০ শ্রবমক বেদলে। কারখাোর কাে যক্রম হুট 

কদর বন্ধ কদর যেওয়ার পর তাদের মজবুর বুশ্চঝদয় যেওয়া হয়বে। শ্রবমকরা 

জাবেদয়বেদলে, তাদের মজবুর চার যথদক েয় মাস োবত বদকয়া বেল োর যমাট 

অে ৭০ যকাষ্টট টাকার যববে (৮.১৪ বমবলয়ে িলার)। তদব কারখাোর মাবলক 

আড়াই যকাষ্টট টাকারও কম (২,৯০,৬৯৮ িলার) বেদত রাশ্চজ হদয়বেদলে। 

১৩ জেু ঢাকা ইবপদজদির সামদে বদকয়া যবতদের োববদত োবন্তপূণ যভাদব 

ববদক্ষাভরত ৫০০-৬০০ শ্রবমদকর সদে পবুলদের সাংঘষ য বা াঁদধ। এদত যপাোক 

কারখাোর োরী শ্রবমক যজসবমে যবগম মারা োে এবাং ৩৫ জে আহত হে। 

স্থােীয় যট্রি ইউবেয়দের এক যেতার তথযােুসাদর, যলবে ফযােেস বলবমদটি, 

যলবে অযাপাদরলস বলবমদটি এবাং এ ওয়াে ফযােেস বলবমদটদির কমীদের 

েেভে করদত পুবলে কা াঁোদে গযাস, রাবার বুদলট যোড়ার পাোপাবে লাষ্টঠচাজয 

কদর ও জলকামাে বযবহার কদর। ববপরীদত শ্রবমকদের মধয যথদক যকউ যকউ 

পুবলদের বেদক ইটপাটদকল যো াঁদড়। ইউবেয়দের যেতারা বলদেে, যজসবমে 

যবগম পুবলদের রাবার বুদলদটর আঘাদত মারা যগদেে। তদব পুবলদের োবব, 

সাংঘদষ যর সময় পালাদত বগদয় খুাঁষ্টটদত ধাক্কা যলদগ মাথায় গুরুতর আঘাত 

যপদয়বেদলে যজসবমে। অবভদোগ রদয়দে, উবেবখত বতেষ্টট কারখাো শ্রবমকদের 

বদকয়া পবরদোধ ো কদরই জােুয়াবর মাদস কাে যক্রম বন্ধ কদর যেয়। তারপদর 

সাদবক শ্রবমকরা ববদক্ষাভ করদত মাদঠ োদম। ঢাকা ইবপদজি কতৃ যপক্ষ 

জাবেদয়দে, শ্রবমকদের বদকয়া পবরদোদধর জেয তারা বন্ধ কারখাোগুদলা ববশ্চক্র 

করার যচিা করদে। 

১৭ এবপ্রল, গণমাধযদমর প্রবতদবেে সূদে জাো োয়, চীো সহায়তাপুি একষ্টট 

ববেুযৎদকদন্দ্র বদকয়া মজবুর যোধ এবাং যবতে বৃশ্চের োববদত আদন্দালেরত 

শ্রবমকদের ওপর গুবল চালায় পুবলে। এদত কমপদক্ষ সাতজে শ্রবমক বেহত ও 



যবে কদয়কজে আহত হয়। চট্টোম েহদরর েবক্ষণ-পূব যািদল কয়লাচাবলত 

ববেুযৎদকন্দ্রষ্টটর বেম যাণস্থদল আেুমাবেক ২,০০০ ববদক্ষাভকারী ইটপাটদকল 

েুড়দত শুরু করদল পুবলে এক পে যাদয় গুবল চালায়। শ্রবমকরা বদকয়া মজবুর 

যোধ, যবতে বৃশ্চে এবাং রমজাে মাদস কম যঘণ্টা হ্রাদসর োববদত প্রবতবাে 

করবেদলে ো ঐ একই সপ্তাদহ শুরু হদয়বেল। 

শ্রবমক অবধকার সাংগঠে সবলিাবরষ্টট যসন্টাদরর তথযােুসাদর, ২০১৩ সাল যথদকই 

ইউবেয়ে বেবন্ধে আদবেে এবাং অেুদমােে েুষ্টটই উদেখদোগযভাদব হ্রাস 

যপদয়দে। শ্রবমকরা ইউবেয়ে বেবন্ধে করার যক্ষদে উদেখদোগয চযাদলদঞ্জর 

সম্মুখীে হদয়দে। ২০১৭ সাদল ইউবেয়ে বেবন্ধদের জেয স্বীকৃত পবরচালে 

পেবত (এসওবপ) েহণ করা সদত্ত্বও প্রশ্চক্রয়াষ্টটর জেয বেয়বমতভাদবই ৬০-

বেদের সদব যাচ্চ সমদয়র যচদয়ও যববে সময় লাগদে বদলই জাবেদয়দে সবলিাবরষ্টট 

যসন্টার। তারা আদরা জাবেদয়দে, সব ইউবেয়ে আদবেদের প্রায় অদধ যকই 

েদথো প্রতযাখযাে করা হদে। জােুয়াবর যথদক ১ বিদসম্বর পে যন্ত সবলিাবরষ্টট 

যসন্টাদরর অাংেীোররা ১০ষ্টট ইউবেয়েদক তাদের যরশ্চজদেেদে সহায়তা 

কদরদেএবিং শুধু একষ্টট অেুদমাবেত হদয়দে, বতেষ্টটদক প্রতযাখযাে করা হদয়দে 

এবাং েয়ষ্টট অেুদমােদের অদপক্ষায় বেল। সরকার জাবেদয়দে, সারা বেদর 

২৩৩ষ্টট ববধ আদবেে এদসদে   ১৯০ষ্টট অেদুমাবেত হদয়দে, ৩১ষ্টট প্রতযাখযাে 

করা হদয়দে, বাবকগুদলা পে যাদলাচোধীে বেল।  

বতবর যপাোক খাদতর (আরএমশ্চজ) শ্রবমকরা ইউবেয়ে প্রবতষ্ঠা ও সশ্চম্মবলত 

েরকষাকবষর যক্ষদে  বাধার সম্মুখীে হওয়ার কথা জাবেদয়দেে । স্থােীয় বথে 

টযাে ‘দসন্টার ফর পবলবস িায়ালগ’ ( বসবপবি) -এর ২০১৮ সাদলর একষ্টট 

সমীক্ষায় যেখা োয়, ৩৬ লাখ শ্রবমক বেদয়াগ যেওয়া ৩,৮৫৬ষ্টট আরএমশ্চজ 

কারখাোর মদধয ৯৭.৫ েতাাংদেই যকাদো ইউবেয়ে যেই। অেযবেদক বের 

চলাকাদল শ্রম মন্ত্রণালয় জাবেদয়বেল, আরএমশ্চজ খাদত ১,০০৬ষ্টট সশ্চক্রয় যট্রি 

ইউবেয়ে এবাং ১,৯৫১ষ্টট অাংেেহণ কবমষ্টট রদয়দে। শ্রবমক যেতারা োবব 

করদেে, যট্রি ইউবেয়দের সাংখযা আদরা অদেক কম। সম্ভবত ৮০ যথদক ৯০ষ্টট 

সশ্চক্রয় ইউবেয়ে রদয়দে। তাদের মদত ভয়ভীবত প্রেে যে, েুেীবত এবাং সবহাংসতা 

অবযাহত থাকায় এর মদধয মাে ৩০ যথদক ৪০ষ্টট প্রকৃতপদক্ষ েরকষাকবষদত 

অাংে বেদয়দে। মন্ত্রণালয় জাবেদয়দে, বচাংবড় খাদত ১৬ষ্টট ইউবেয়ে রদয়দে। 

অেযবেদক, পুদরা টযাোবর খাদতর একষ্টটমাে ইউবেয়দের অধীদে রদয়দে মাে 

৭০ষ্টট কারখাো। চা খাদতও রদয়দে মাে একষ্টট ইউবেয়ে ো যেদের বৃহত্তম। 

৯৫,০০০ যথদক ১,০০,০০০ শ্রবমদকর প্রবতবেবধত্ব কদর থাদক ইউবেয়েষ্টট। বেল্প, 



খাতওয়াবর এবাং জাতীয় পে যাদয়  য ৌে েরকষাকবষর জেয যকাদো সুস্পি আইবে 

বভবত্ত যেই।  

শ্রম অবধকার সাংগঠেগুদলা জাবেদয়দে, আইে অেুসাদর বেদজদের অবধকার 

োবব করার জেয শ্রবমকদের বেয়বমতভাদবই প্রবতদোধমূলক কম যকাে এবাং 

সবহাংসতার মুদখামুবখ হদত হদয়দে। এরকম অবধকাদরর মদধয রদয়দে, ইউবেয়ে 

সাংগষ্টঠতকরে , উদেগ প্রকাে করা বা এমেবক ইউবেয়ে তথয অনধমবশমন যোগ 

যেওয়ার মদতা ববষয়গুদলাও। যেমে- বাাংলাদেে গাদম যন্টস অযান্ড ইন্ডাবেয়াল 

ওয়াকযাস য যফিাদরেদের সাধারণ সম্পােক এবাং অেয কদয়কজে ইউবেয়ে 

যেতা ও সেদসযর ববরুদে ৬ আগি একষ্টট যফৌজোবর মামলা োদয়র কদর 

বাাংলাদেে বেল্প পুবলে ( ববআইবপ)। সবলিাবরষ্টট যসন্টার এদক সাংগষ্টঠত হওয়ার 

প্রদচিার কারদণ োদয়র করা প্রবতদোধমূলক মামলা বহসাদব বচবহ্নত কদরদে। 

গাজীপুর েহদরর ক্রসলাইে যপাোক কারখাোর শ্রবমকরা েুষ্টট ইউবেয়ে বেবন্ধে 

করদত বযথ য হে। তারা কারখাোষ্টটর কতৃ যপদক্ষর ববরুদে শ্রম আইে লঙ্ঘদের 

অবভদোগ যতাদলে। বযবস্থাপো কতৃ যপদক্ষর সদে এই গভীর মতপাথ যকয যথদকই 

ঘদট প্রবতবাে, েুই পদক্ষই সবহাংসতা এবাং ববআইবপর হস্তদক্ষপ। প্রবতশ্চক্রয়া 

বহসাদব, ক্রসলাইে বেজ কারখাোর ২০০ শ্রবমদকর ববরুদে যফৌজোবর 

অবভদোদগ মামলা োদয়র কদর। ইউবেয়ে প্রবতষ্ঠার যচিার সদে েুি অেযদের 

করা হয় বরখাস্ত। 

প্রবতবাে করার অবধকার োবব করার কারদণ ইউবেয়দের সদে েুি শ্রবমকদের 

পুবলবে সবহাংসতা ও গণ বরখাদস্তর মুদখ পড়দত হদয়দে। ইউবেয়ে যেতাদের 

যেপ্তাদরর বেকার হদত হদয়দে। ঘে ঘে আরএমশ্চজ খাদতর ইউবেয়দের ববঠদক 

ও অবফদস বগদয়, ববঠদকর েবব তুদল ও যরকিয কদর এবাং যট্রি ইউবেয়ে 

সমথ যেকারী এেশ্চজওগুদলার ওপর েজরোবর কদর ইউবেয়েগুদলাদক ভয় 

যেবখদয়দে পুবলে। আইএলও-এর মােেদের সদে সামঞ্জসযপণূ য েয় - শ্রম 

আইদের এরকম বড় অসেবতগুদলার কথা উদেখ কদরদে ইন্টারেযােোল যট্রি 

ইউবেয়ে কেদফিাদরেে (আইষ্টটইউবস)। সাংগঠেষ্টট মজবুর বেদয় প্রবতবাে করা 

শ্রবমকদের ওপর পুবলবে েমে-পীড়দের ববষদয় উদেগ প্রকাে কদরদে। 

ইউবেয়ে বেব যাচদে হস্তদক্ষপ যরাদধ আরও বযবস্থা যেওয়ারও আহ্বাে জাবেদয়দে 

আইষ্টটইউবস।  যসদেম্বদর যজদেভা-বভবত্তক ইন্ডাবেঅল যলাবাল ইউবেয়ে 

অবভদোগ কদর, ইন্ডাবেঅল বাাংলাদেে কাউশ্চেদলর আিবলক কবমষ্টট গঠদের 

প্রাক্কাদল পুবলে প্রথদম কদয়কষ্টট ইউবেয়দের বমষ্টটাং বেবষে কদর। পদর কবমষ্টট 

গঠদের সময় সভায় যোগ বেদত ইউবেয়দের সদে েুিদের োরীবরকভাদব বাধা 

যেয়। শ্রম আইে অেেুায়ী, ৫০ জদের যববে কমী থাকা প্রবতষ্টট কারখাোয় 



একষ্টট অাংেেহণ কবমষ্টট ( বপবস) থাকা আবেযক। তদব আইদে বলা হদয়দে, 

যকাদো কারখাোয় বেববন্ধত যট্রি ইউবেয়ে থাকদল অাংেেহণ কবমষ্টট থাকদব 

ো। বেদয়াগোতারা বেব যাচে করদত ো বেদয় প্রায়ই বপবসর পেগুদলার জেয কমী 

বেদজরাই মদোেয়ে কদরে বা বেদয়াগ যেে। বপবস-এর কাে যকাবরতা এবাং 

স্বাধীেতার জেয আইে ও েীবতমালা যমদে চলদতও বযথ য  হদয়দেে 

বেদয়াগোতারা। 

যবে কদয়কষ্টট কারখাোর শ্রবমকরা আদরা োবব কদরে, বযবস্থাপো কতৃ যপদক্ষর 

কাদে োবব বেদয় োওয়া বা ইউবেয়ে গঠদের যচিা করা শ্রবমকদের কাদলা 

তাবলকাভুি করদত বাাংলাদেে যপাশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তাননকারক সনেনত 

 ( ববশ্চজএমইএ) ও কারখাোর মাবলকরা আরএমশ্চজ শ্রবমকদের একষ্টট যিটাদবজ 

বযবহার কদর আসদেে আগি ২০১৮ যথদক। যিটাদবজষ্টট মূলত বতবর করা 

হদয়বেল ২০১৩ সাদলর রাো প্ল্াজা ধদসর পদর শ্রবমকদের যরকিয রাখার জেয 

 (এবাং ভববষযদত ববপে যদয় সম্ভাবয ক্ষবতেস্তদের বচবহ্নত করদত)। বকন্তু 

যিটাদবজষ্টট বযবহৃত হদে ইউবেয়ে সাংগঠক বা  বযবস্থাপকমের কাদে 

অনিম াগকারী শ্রবমকদের বচবহ্নত করার জেয, োদত তাদের অনয কারখাোয় 

চাকবর পাওয়া যঠকাদো োয়। শ্রবমক সাংগঠেগুদলা এমে উোহরণও বেদয়দে যে, 

কারখাোর মাবলকরা ইউবেয়ে বেবন্ধে আদবেে খাবরজ করদত বা সাংগঠকদের 

োম প্রকাে করদত শ্রম অবধেপ্তদর েে লাখ টাকা পে যন্ত (১১,৬২৮ িলার) বেদত 

যচদয়দে। 

খ. বজারপূব যক বা বািযিামূলক শ্রদম ধনদষিাজ্ঞা 

যেদের আইে কারাগাদরর বাইদর সব ধরদের যজারপূব যক বা বাধযতামূলক শ্রম 

বেবষে কদরদে, বকন্তু সরকার কাে যকরভাদব এ সাংক্রান্ত আইে প্রদয়াগ কদরবে। 

যজারপূব যক বা আবে শ্রম অপরাদধর যফৌজোবর েে অেযােয একই ধরদের 

গুরুতর অপরাদধর েদের সদে সামঞ্জসযপূণ য। যজারপূব যক শ্রদমর ববরুদে 

আইে প্রদয়াগ করার পবরেে যে বযবস্থাষ্টট কাে যকরভাদব প্রদয়াগ করা হয়বে। 

সম্পে, পবরেে যে, এবাং প্রবতকার প্রদচিা অপে যাপ্ত বেল।  আইদে যজারপূব যক 

শ্রদমর বেকার বযশ্চিদেরদক পাচাদরর বেকার বযশ্চিদের মদতা আশ্রয় ও অেযােয 

সুরক্ষামূলক যসবা যেওয়ার কথা বলা হদয়দে। বকন্তু সরকার সবসময় এ ধরদের 

যসবা যেয়বে। 

গত বের আইে প্রদয়াগকারীরা আদগর তুলোয় কম তেন্ত পবরচালো কদরদে। 

েত েত যজারপূব যক শ্রম ও বাবণশ্চজযক যেৌে যোষণমূলক ঘটোয় সরকারী 

কম যচারীদের জবড়ত থাকার ববশ্বাসদোগয প্রবতদবেে অস্বীকার কদরদে। সরকার 

ভুিদভাগীদের পে যাপ্ত সুরক্ষা যসবা যেয়বে। ধারাবাবহকভাদব ভুিদভাগী 



েোিকরণ প্রশ্চক্রয়াও অেুসরণ কদরবে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ভুিদভাগীদের জেয 

সরকাবর যকাদো আশ্রয়দকন্দ্র বেল ো। 

বকেু বযশ্চিদক প্রতারণামূলক বেদয়াদগর মাধযদম ববদেদে পাঠাদো হদয়দে। 

পরবতী সমদয় তারা ববদেদে যজারপূব যক শ্রম ও ঋণ বন্দীর মদতা পবরবস্থবতদত 

পদড় যোষদণর বেকার হদয়দে। বাাংলাদেে অযাদসাবসদয়েে অব ইন্টারেযােোল 

বরক্রুষ্টটাং এদজশ্চের সেসয প্রবতষ্ঠােগুদলার ববধভাদব আদরাবপত উচ্চ বেদয়াগ 

বফ এবাং অেেুদমাবেত সাব এদজন্টদের (োলাল) আদরাবপত অনবধ বফ বেদত 

বগদয় অদেক অবভবাসী শ্রবমক ঋদণ জবড়দয় পদড়ে। 

অদেক বেশু ও প্রাপ্তবয়স্কদক গৃহকমীর কাদজ এবাং আবে শ্রদম বাধয করা হয়। 

তাদের সমসযাগুদলার মদধয রদয়দে বেয়বন্ত্রত চলাদফরা, মজবুর ো পাওয়া, হুমবক 

এবাং োরীবরক ও যেৌে হয়রাবের বেকার হওয়া (অধযায় ৭.গ. দ্রষ্টবয )। ইটভাটায় 

আটদক যরদখ বেে যাতে করা হশ্চেল এমে চার  শ্রনেকমক পুবলে ২০২০ সাদলর 

বিদসম্বদর উোর কদর এবাং ওই ভাটার মাবলকসহ সাতজেদক যেপ্তার কদর। 

বিআইএফই-এর তথযােুসাদর, যেে জদুড় ২৯৭ষ্টট হয়রাবের মামলা ববচারাধীে 

বেল   এর মদধয ১০৬ষ্টট মামলা ঢাকায় এবাং ৬০ষ্টট োরায়ণগদঞ্জ ববচারাধীে। 

এসব মামলার যববেরভাগই ইট ভাটায় শ্রনেকমের ববোদোদষ গুরুতর আঘাত, 

হামলা এবাং বেে যাতদের জেয ২৩৬ ধারার েেবববধর অধীদে োদয়র করা 

হদয়দে। আইএলও-এর তথযােুসাদর,  ইটভাটার বববভন্ন কাদজ উদেখদোগয 

সাংখযক বেশু শ্রবমক বেদয়াগ যেওয়া হয়। এ কাজগুদলা সম্পন্ন করদত যকাদো 

ববদেষ েক্ষতা লাদগ ো। ইটভাটা পবরচালক ও তাদের োলালরা োবরদ্রয-পীবড়ত 

োম ও েগদরর বশ্চস্ত যথদক অেক্ষ শ্রবমক সাংেহ কদর থাদক।   

বচাংবড় ও মাে প্রশ্চক্রয়াজাতকরণ বেল্প, অযালুবমবেয়াম ও যপাোক বেল্প, ইটভাটা, 

শুটবক প্রশ্চক্রয়াজাতকরণ এবাং জাহাজ ভাঙা খাদত শ্রবমকদেরদক ঋণবভবত্তক 

জলুুদমর মাধযদম বাধযতামূলক শ্রম এবাং আবে শ্রদম জবড়দয় যফদল 

পাচারকারীরা। এেশ্চজওগুদলা জাবেদয়দে, পাচারকারীরা ভারত-বাাংলাদেে 

সীমান্ত পারাপাদর এবাং যেৌ ঘাটগুদলাদতও এ ধরদের শ্রবমক বেদয়াগসহ বববভন্ন 

তৎপরতা চালাদোর সুদোগ পায় কম যকতযাদের কাে যথদক৷ 

প্রাবতষ্ঠাবেক বেক্ষা বা জীবে-জীববকায় প্রদবোবধকার ো থাকা েরণাথী বেববদরর 

েয় লাখ সাত হাজাদররও যববে যরাবহো োরী, পুরুষ এবাং বেশু যজারপূব যক শ্রম 

ও বাবণশ্চজযক যেৌে যোষদণর বেকার হওয়ার ঝুাঁ বকদত থাদক   ববদেষ কদর স্থােীয় 

অপরাধ যেটওয়াদকযর োধযমে। আন্তজযাবতক সাংস্থাগুদলা জাবেদয়দে, েরণাথী 

বেববদর প্রদবোবধকার যেওয়ার জেয পাচারকারীদের কাে যথদক ঘুষ বেদয়দেে 

কম যকতযারা।  



পররাষ্ট্র েপ্তদরর মােবপাচার ববষয়ক প্রবতদবেেষ্টট যেখেু  
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গ. ধশশু শ্রদমর ওপর ধনদষিাজ্ঞা ও কদম য ধনদয়াদগর নূযনিম বয়স 

বেশু শ্রদমর সবদচদয় খারাপ ধরেগুদলার সব কয়ষ্টট বেবষে করা হয়বে আইদে। 

বরাং আইেষ্টট বেশু  শ্রনেক বেদয়াগ সাংক্রান্ত ববষয়াবে বেয়ন্ত্রণ কদর থাদক। এর 

বববধগুদলা কাদজর ধরে ও বেশুর বয়দসর ওপর বেভযর কদর। আইেষ্টট কাদজর 

েূযেতম বয়স ষ্টঠক কদরদে ১৪   আর ববপজ্জেক  কাদজর েযূেতম বয়স ধাে য 

করা হদয়দে ১৮   যকান বযনতিে িাড়া । কারখাো বা খবেদত োবালকরা প্রবত 

বেে পা াঁচ ঘণ্টা এবাং সপ্তাদহ ৩০ ঘণ্টা পে যন্ত এবাং অেযােয স্থাদে প্রবত বেে সাত 

ঘণ্টা ও প্রবত সপ্তাদহ ৪২ ঘণ্টা কাজ করদত পারদব। আইে অেুসাদর, প্রবতষ্টট 

বেশুদক অিম যশ্রণী পে যন্ত নবেযালময় পড়ামশানা করমতহদব।  

আইে অেুোয়ী, সরকার ৩৮ষ্টট ঝুনকপূে ে খাত যঘাষণা কদরদে যেখাদে বেশু শ্রম 

বেবষে   বকন্তু ঝুনকপেূ ে গৃহস্থালী কাজ, শুটবক প্রজিয়াজাতকরে, ইট বতবর, 

পাথর সাংেহ এবাং ইট ও পাথর ভাঙার মদতা খাত ওই তাবলকায় অন্তুভুযি করা 

হয়বে। এমেবক যে খাতগুদলাদক বেশুদের জেয ক্ষবতকর যঘাষণা করা হদয়দে 

যসখাদেও বেশু শ্রম রদয়দে। সরকার তাবলকার ৩৮ষ্টটর মদধয মাে ৮ষ্টটদক 

বেশুশ্রম মুি যঘাষণা কদরদে। যট্রি ইউবেয়ে যেতারা বেশু শ্রম ও আবে 

শ্রদমর সবদচদয় বড় বযবহারকারী খাত বহদসদব গৃহকম য, স্থােীয় বাজাদরর জেয 

যপাোক উৎপােে, শুটবক প্রজিয়াজাতকরে এবিং ইেিাোর কো বমলমিন।  

সরকার বেশু শ্রম ননেূ েল কম যসূবচদত অাংেেহণ ও তহববল যোগাদো অবযাহত 

যরদখদে। এর মদধয আদে সু্কল প্রবতষ্ঠা এবাং বতেে যকাষ্টট টাকার সরকাবর 

অেুোদের বতে বের যময়াবে একষ্টট প্রকল্প   ২০১৮ সাদল শুরু হওয়া প্রকল্পষ্টট 

প্রায় ৯০ হাজার বেশুদক ঝুনকপূে ে কাজ যথদক সরাদত যপদরদে। ২০১৯ সাদল 

কম যসূবচষ্টট এক হাজার েুইে’ ৫৪ষ্টট বেশুদক সু্কদল বফবরদয় এদেদে এবাং বতে 

হাজার ৫১ ষ্টট বেশুর পুেব যাসদের বযবস্থা কদরদে। পাোপাবে তাদের বাবা মাদয়র 

জীববকা অজযদে সহায়তা েুবগদয়দে। জলুাইদয় কলকারখাো ও প্রবতষ্ঠাে 

পবরেে যে অবধেপ্তর ( বিআইএফই) জাোয়, ২০২০-২১ অথ যবেদর ওই সমদয়র 

মদধযই পা াঁচ হাজার আটে’ বেশু শ্রবমকদক ঝুনকপূে ে কাজ যথদক সবরদয়দে। 

অদটাবদরর ২৬ তাবরদখ, ঝুাঁ বকপূণ য বেশু শ্রম বেমূ যদল ১১২ষ্টট এেশ্চজও-র সদে 

সমদঝাতা স্মারক স্বাক্ষর কদর  শ্রম ও কম যসাংস্থাে মন্ত্রণালয় (  এমওএলই)। চুশ্চি 

অেুসাদর, প্রকদল্পর চতুথ য ধাদপ ক্ষবতকর কাজ যথদক এক লাখ বেশুদক সবরদয় 
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আো হদব। এদত খরচ হদব েুইে’ ৮৫ যকাষ্টট টাকারও যববে (৩৩.১ বমবলয়ে 

িলার)। 

েগদরর বড়, অপ্রাবতষ্ঠাবেক খাদতর জেয শ্রম েিোলময়র প্রদয়াগ বযবস্থা 

অপে যাপ্ত বেল। কতৃ যপক্ষ রপ্তাবেমুখী বতবর যপাোক বেল্প ও বচাংবড় 

প্রশ্চক্রয়াজাতকরণ খাদতর বাইদর বেশু শ্রম আইে খুব কমই প্রদয়াগ কদরদে। 

যসগুদলার োশ্চস্তও অপহরদণর মদতা অেযােয বড় অপরাদধর সাজার সদে 

সামঞ্জসযপূণ য েয়। বিআইএফই ৪২ষ্টট খাদত বেশু শ্রম আইে প্রদয়াগ কদরদে। 

২০২০-২১ অথ যবেদর েয়ষ্টট ঝুাঁ বকপূণ য খাত – প্রদকৌেল কারখাো, যবকাবর, 

পবরবহে, প্ল্াবিক, খােয প্রশ্চক্রয়াজাতকরে কারখাো এবাং যরদস্তারা াঁ  যেমক বেশু 

শ্রম পুদরাপুবরভাদব বেমূ যদলর লেয ননধ োরে করা হময়মি । শ্রম পবরেে যকদের 

জবরমাো আমরাপ করার েেতা প্রোন করা হয়বে; তাদের শুধু আইেী যোষ্টটে 

পাঠাদোর এবাং আোলদত মামলা োদয়দরর ক্ষমতা রদয়দে। এমেবক আোলত  

জবরমাো আদরাপ করমলও তা এতোই সাোনয য , বেশু শ্রম সিংিান্ত আইে 

লঙ্ঘে যঠকাদত তা যমাদটই েদথি ো। 

কৃবষ ও অেযােয বকেু অপ্রাবতষ্ঠাবেক খাদত ববপুলসাংখযক বেশু শ্রবমক বেদয়াগ 

হদলও যসখামন সরকাদরর যকাদো তত্ত্বাবধাে যেই। যরদস্তারা াঁ, প্রদকৌেল কারখাো, 

স্থােীয় পবরবহে এবাং গৃহস্থাবল কাদজ বেশুদের  বেননক আট যথদক েে ঘণ্টা 

কাজ করার তথয যপদয়দে সরকার। সরকার আদরা জাবেদয়দে, অপ্রাপ্তবয়স্ক 

বেশুদের শুধু রপ্তাবেমুখী আরএমশ্চজ, বচাংবড়, টযাোবর, জাহাজ ভাঙা, যরেম 

উৎপােে, বসরাবমক, লাস, এবাং রপ্তাবেমখুী চামড়াজাত পণয ও জতুা খাত বাদে 

প্রায় সব খাদত কাজ করদত যেখা যগদে। 

সবদচদয় খারাপ ধরদের বেশু শ্রম রদয়দে বববড় বতবর, আসবাবপে ও বিল, 

যেেলাই, যপাল্ষ্টট্র, লবণ, সাবাে, কাপড় ও পাট খাদত। এর মদধয শুটবক মাে ও 

ইট উৎপােদে যজারপূব যক বেশু শ্রমও রদয়দে। স্থােীয় বাজাদরর জেয প্রস্তুতকত ত  

যপাোক  ও চামড়াজাত পণয উৎপােমনর যেমে বেশুরা ববপজ্জেক কাজ কদর 

থাদক। বাাংলাদেে  যলবার ফাউদন্ডেেএর তেয েমত, এখাদে ৫৮ েতাাংে 

শ্রবমদকর বয়স ১৮ বেদরর যচদয় কম এবাং ১৮ েতাাংে শ্রবমদকর বয়স ১৫-এর 

যচদয় কম। 

ঢাকার বশ্চস্তর ২৭০০ ঘদর পনরচানলত জবরদপর বভবত্তদত বতবরকত ত ২০১৬ সাদলর 

ওভারবসজ যিদভলপদমন্ট ইেষ্টটষ্টটউদটর এক প্রবতদবেে অেুসাদর, বশ্চস্তর েয় 

যথদক ১৪ বের বয়সী ১৫ েতাাংে বেশু পূণ যকালীে কাদজ জনড়ত রদয়দে এবাং 

তারা সু্কদল োয় ো। এই বেশুরা রাষ্ট্রীয় আইদের যবাঁদধ যেওয়া ৪২ ঘণ্টার সময় 

সীমার অদেক যববে সময় কাজ করদে। ২০০৬ সাদল একষ্টট আন্তজযাবতক 



প্রবতষ্ঠাদের এক জবরপ অনুসামর, চার লাদখরও যববে বেশু গতহকমে ের কাদজ েুি 

বেল। চামড়া বেদল্প এবাং যজার কদর বভক্ষা করাদো, মােকদ্রবয উৎপােে ও বহে 

করার েত অপরাধ কম যকাদেও বেশুযের  শ্রম নেমত বাধয করা হয়।  । 

পাচারকারীরা নিেুক চমির আয় বাড়াদত বেশুদের নন োতন কদর।  

েরণাথী বেববদর থাকা যরাবহো বেশুরা যজারপূব যক শ্রদমর ঝুাঁ বকর মুদখ রদয়দে। 

যরাবহো যমদয়দের বেববর যথদক ঢাকা বা ববদেবে রাদষ্ট্র কিকর গৃহস্থালী কাদজর 

জেয পাচার করা হদয়দে। েরণাথী বেববদরর বাইদর কাদজ বেদয়াগ পাওয়া 

যরাবহো বেশুরা অদেক কম মজবুর পায় বা আদেৌ বকেু পায় ো। তাদের 

কম যঘণ্টা অতযন্ত যববে  দকউবা যোকাদে সহায়তাকারী, গৃহকমী, যজদল বা 

বরকোচালক বহদসদব  আবে শ্রদমর বেকার হয়।  

েুিরাদষ্ট্রর শ্রম েপ্তদরর পাওয়া বেশু শ্রদমর সবদচদয় খারাপ ধরে ববষদয় 

জােুে  

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings  

আর বেশু শ্রম বা যজারপূব যক শ্রদম বতবর পদণযর তাবলকা যেখেু এখাদে 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods.  

 ঘ. কম যসাংিান ও বপশার বেদত্র ববষময 

শ্রম আইে বলে ও অক্ষমতার ওপর বভবত্ত কদর মজবুর ববষময বেবষে কদরদে। 

বকন্তু এদত বলে, অক্ষমতা, সামাশ্চজক অবস্থাে, জাত, যেৌে অবভরুবচ বা এরকম 

ববষদয়র ওপর বেভযর কদর অেযােয যক্ষদে ববষময বেবষে করা হয়বে। সাংববধাদে 

ধম য, বণ য, জাবত, বলে বা জন্মস্থাদের বভবত্তদত প্রবতকূল ববষময বেবষে করা 

হদয়দে এবিং স্পিভাদব তা সম্প্রসাবরত করা হদয়দে সরকাবর বেদয়াদগর যক্ষদে। 

সাংববধাে সুববধাবশ্চিত জেদগাষ্ঠীর সুববধার জেয ইবতবাচক কম যসূবচর অেুদমােে 

বেদয়দে। আইদে ববষদমযর জেয যকাদো োশ্চস্তেূলক বযবস্থা রাখা হয়বে। সরকার 

কাে যকরভাদব আইেষ্টট প্রদয়াগ কদরবে   এোড়া একই ধরদের অেযােয 

অপরাদধর সাজার সদে ববষদমযর োশ্চস্ত সামঞ্জসযপূণ য েয়। 

সাধারণত যপাোক বেল্প োরীদের বেদয়াদগর যববে সুদোগ বেদয় থাদক। 

প্রাবতষ্ঠাবেক পবরসাংখযাে বলদে, যপাোক খাদতর শ্রবমকদের যববেরভাগই োরী। 

পুদরা আরএমশ্চজ খাদত জেেশ্চির ৫০ েতাাংদেরও যববে োরী। তদব এ ববষদয় 

পবরসাংখযাে অবেভযরদোগয এবাং তথযউপাদত্তর স্বল্পতার কারদণ এদত তারতময 

অদেক। সাধারণত তত্ত্বাবধায়ক ও বযবস্থাপো পদে োরীদের প্রবতবেবধত্ব কম 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods


এবাং সচরাচর তারা পুরুষ সহকমীর যচদয় কম আয় কদর, এমেবক একই 

ধরদের কাজ করদলও। 

 অক্সদফািয ইউবেভাবস যষ্টট এবাং যসন্টার ফর ইদকাদোবমক বরসাচয অযান্ড 

েযাজদুয়ট এিুদকেে ইদকাদোবমক্স ইেষ্টটষ্টটউদটর ২০১৭ সাদলর এক গদবষণায় 

উদঠ এদসদে, উৎপােেেীলতার হার ববদবচোয় যেওয়ার পরও রপ্তাবেমখুী 

যপাোক কারখাোয় োরীরা তুলোেূলক কম মজবুর পায়। এোড়া ওই গদবষণা 

অেুসাদর, েক্ষতার ববষয়ষ্টট ববদবচোয় যেওয়ার পরও মজবুরদত প্রায় েুই-

তৃতীয়াাংে বযবধাে রদয় যগদে। পুরুষ কমীদের উচ্চ গবতেীলতা এর জেয োয়ী 

বদল উদেখ করা হদয়দে গদবষণায়। এ োড়াও ববশ্চজএমইএ–এর সাদবক 

যপ্রবসদিন্ট রুবাো হক একষ্টট ধারণার কথা উদেখ কদরদেে, োদত মদে করা হয় 

- োরীরা বতবর যপাোক খাদতর ক্রমবধ যমাে স্বয়াংশ্চক্রয়তার সদে খাপ খাইদয় 

বেদত কম সক্ষম। এ ধারণা যথদক কারখাোগুদলা অদেক োরী কমীদক ো াঁটাই 

কদরদে। োরীরা কারখাোয় যেৌে বেেহসহ বববভন্ন হয়রাবেরও বেকার হয়। 

 ‘সবলিাবরষ্টট যসন্টার’  এর সহদোগীরা উদেখ কদরদে, যপাোক কারখাোয় 

যকাদো হয়রাবে প্রবতদরাধ কবমষ্টট  (এনন্ট হযারাসমেন্ট কনেঠে) যেই। তদব 

যপাশাক রপ্তাননকারকমের সিংগিন যঘাষণা কদরদে, এ কবমষ্টট   গিন 

বেশ্চিতকমল্প  তারা ১,১০০-এরও যববে কারখাো পবরেে যে কদরদে।      

চা বেদল্প োরী শ্রবমকরা ববষদমযর বেকার হয়। পুরুষ শ্রবমকরা তাদের েীদের 

জেয চাল যরেে পায়, বকন্তু োরী চা শ্রবমদকর স্বামীরা যকাদো চাল যরেে পাে 

ো, কারণ তাদেরদক বেভযরেীল বহদসদব ধরা হয় ো। 

বকেু ধমীয়, জাবতগত এবাং অেযােয সাংখযালঘু ববষদমযর কথা জাবেদয়দে, ববদেষ 

কদর বযশ্চি মাবলকাো খাদত। (অধযায় ৬ দ্রষ্টবয)। 

ববপজ্জেক কাদজ  বেশু-বকদোরদের অাংেেহণ বেবষে কমর আইদে 

সুনননেেষ্টিামব বলা হদয়দে, োরীরা এ যক্ষদে বেশু-বকদোরদের সমাে ববদববচত 

হদবে। ফদল তাদের ববপজ্জেক েন্ত্র বযবহার, চলমাে অবস্থায় েন্ত্র পবরষ্কার 

করা, একাবধক চলমাে েন্ত্রাদের মদধয কাজ করা এবাং ভূগদভয বা পাবের বেদচ 

কাজ করা বেবষে। 

ঙ. কাদজর েহ দর্াগয  তিাবলী 

মজুধর এবাং শ্রমঘণ্টা সম্পধকিত আইন   জাতীয় েযূেতম মজবুর যবািয খাত 

প্রবত েযূেতম মাবসক মজবুর ষ্টঠক কদরদে। েূযেতম মজবুরদত বেয়বমত 

মুদ্রাস্ফীবতর সমিয় করা হয় ো   বকন্তু মজবুর যবািয মাদঝ মাদঝ বকেু খাদত 

মজবুরর সদে জীবেোোর বযয় সমিয় কদর। বেধ যাবরত েূযেতম মজবুরর 



যকাদোষ্টটই েগদর বসবাসকারীমের জীবেোোর পে যাপ্ত মাে বেদত পাদরবে   তদব 

তাদের অদেদকই োবরদ্রযসীমার উপদর রদয়দে। বেবেযি েযূেতম মজবুর বেদত বযথ য 

হদল এক বেদরর কারােে, জবরমাো বা উভয় োশ্চস্তদত েশ্চেত করার ববধাে 

রদয়দে এবিং বেদয়াগোতাদক অবেযই বদকয়া মজবুর যোধ করদত হদব। মাদচয 

সরকার েযূেতম মজবুর েীবতমালা অেুসাদর মাবসক মজবুর যেওয়ার জেয আদরা 

সাতষ্টট খাত েোি কদরদে   এগুদলা হদে টাইলস ও বসরাবমক, বাবণশ্চজযক পাকয, 

বযাটাবর উৎপােে, শুটবক প্রজিয়াজাতকরে, বযশ্চি মাবলকাোধীেনবোন 

পনরবহে, পাথর ভাঙা, এবাং তথয প্রেুশ্চি পাকয। েূযেতম মজবুর েীবতর অধীদে 

রদয়দে ৪৩ষ্টট খাত। 

আইে যমাতাদবক মােসম্মত কম যঘণ্টা আট ঘণ্টার। মােসম্মত কম য সপ্তাহ ৪৮ 

ঘন্টার। বকন্তু অবতবরি সমদয়র জেয (ওভার টাইম) ভাতা যেওয়ার মাধযদম 

এষ্টটদক ৬০ ঘণ্টা পে যন্ত ববধ যত করা যেদত পাদর, । ওভার টাইম ভাতার হার হদব 

মূল মজবুরর বেগুণ। ওভারটাইম বাধযতামূলক হদব ো। বেদে েয় ঘণ্টার যববে 

কাজ করদল শ্রবমকদের এক ঘণ্টা ববশ্রাম বেদত হদব, পাাঁচ ঘণ্টার যববে কাদজর 

জেয বেদত হদব আধ ঘণ্টা ববশ্রাম। আইদে বলা হদয়দে, প্রদতযক শ্রবমকদক 

বেদর পূণ য মজবুরসহ কমপদক্ষ ১১ষ্টট উৎসব েুষ্টট বেদত হদব। য ৌে েরকষাকবষ 

প্রনতনননধ   ( বসববএ) যথদক থাকদল তার সদে পরামে য কদর বেদয়াগোতা এষ্টট 

বেধ যারণ করদবে। কারখাোর শ্রবমকদের প্রবত সপ্তাদহ একবেে েুষ্টট পাওয়ার কথা 

বলা হদয়দে। যোকাে শ্রবমকরা প্রবত সপ্তাদহ যেড় বেে েুষ্টট পাে। যজারপূব যক 

অবতবরি সময় কাজ করাদল (ওভার টাইম) বা অবতবরি সমদয়র কাদজর 

মজবুর বেদত বযথ য হদল কী োশ্চস্ত হদব তা শ্রম আইদে সুবেবেযিভাদব বলা হয়বে। 

বপশাগি সুরো ও স্বািয :আইদে যপোগত স্বাস্থয ও সুরক্ষার মােেে বস্থর 

করা হদয়দে। এর সাংদোধেীদত শ্রবমক সুরক্ষা কবমষ্টট  (দসফষ্টট কনেঠে) রাখা 

বাধযতােূলক করা হময়মি। আইন যেমন চলার বযে েতায় যকাে ধরমনর ক্ষবত হদল 

sশ্রে আইমন সুনননেেষ্ট সাজার কো বলা হময়মি। য েন, কাদরা জীবনহাননর 

যক্ষদে আইে লঙ্ঘনকারীর চার বেদরর কারােে বা জনরোনা নকিংবা উভয়ই 

হদত পাদর; গুরুতর আহদতর যেমে েুই বিমরর কারােে, জবরমাো বা 

উভয়ই হদত পাদর এবাং আহত হওয়া বা ঝুাঁ বক অোনযকারীর যক্ষদে িয় োমসর 

কারােে বা জনরোনা  নকিংবা উিয়ই হমত পামর। যেমশ যপশাগত সুরো ও স্বাস্থয 

নবষয়ক আইন লঙ্ঘমনর শাজি অবমহলার েমতা অপরামধর সাজার সেতুলয।  

শ্রম আইে বাস্তবায়দের বববধমালায় কারখাোয় যপোগত বেরাপত্তা ও স্বাস্থয 

ববষয়ক কবমষ্টট গঠে প্রশ্চক্রয়ার রূপদরখা রময়মি। সরকার জাবেদয়দে, জলুাই 

২০১৮ যথদক ২,১৭৫ষ্টট সুরক্ষা কবমষ্টট  (যসফঠে কনেঠে) গঠে করা হদয়দে। 



কবমষ্টটগুদলাদত বযবস্থাপো কতৃ যপক্ষ ও শ্রনেক উভদয়র প্রবতবেবধত্ব রদয়দে। 

শ্রনেকযের মদোেীত করদব বসববএ। কারখাোয় বসববএ ো থাকদল তা করদব 

শ্রবমকদের ‘অাংেেহণকারী কবমষ্টট’র প্রবতবেবধ।  যেখাদে ইউবেয়ে বা 

অাংেেহণকারী কবমষ্টট যকাদোটাই যেই, যসখাদে অাংেেহণকারী কবমষ্টট 

বেব যাচদের বযবস্থা করার োবয়ত্ব শ্রম অনধেপ্তমরর। 

সরকার এ সাংক্রান্ত আইে প্রদয়াগ কদরবে।  সমসযাগুদলা কাে যকরভাদব 

পবরেে যে ও তার সমাধাদের জেয বিআইএফই-এর পে যাপ্ত সিংগনত বেল ো। 

বিআইএফই এর শ্রম পবরেে যকরা শুধু েে-ইবপদজি কারখাোয় অদঘাবষত 

পবরেে যে চালাদত পাদরে   কারে ইবপদজি যেখভাল করার একক কতৃ যত্ব শুধু 

যবপজা’র। বিআইএফই পবরেে যকদের সাজা আমরাপ করার  ক্ষমতা যেই। তারা 

শুধু লঙ্ঘেকারী কতৃ যপক্ষদক বলবখতভাদব অববহত করদত এবাং শ্রম আোলদত 

অবভদোগ োদয়র করদত পাদর। বিআইএফই বেয়বমতই শ্রম আোলদত আইদের 

প্রোসবেক লঙ্ঘদের (দেমে েবথ সাংরক্ষদণ বযথ যতা) জেয বেদয়াগকারীদের 

ববরুদে মামলা োদয়র কদরদে। শ্রম মন্ত্রণালয় বদলদে, েূযেতম মজবুর এবাং 

ওভারটাইম কাদজর ভাতা বেদত বযথ য হওয়ায় বিআইএফই বকেু কারখাোর 

ববরুদে এ বের মামলা োদয়র কদরদে   তদব শ্রবমক সাংগঠেগুদলা এ ধরমনর 

যকাদো মামলা হদত যেদখবে। বিআইএফই -এর অবভদোগ বযবস্থা বেদয়ও 

সমাদলাচো রদয়দে। যকাদো একজে  শ্রনেকমক বিআইএফই -এর অবভদোগ 

ফদম য অবেযই তার োম, পেবব ও পবরচয়পে োম্বার বেদত হয়। এভাদব 

অবভদোগ পাওয়ার পর এর সূে উদেখ কদর বিআইএফই কারখাো কতৃ যপক্ষদক 

বচষ্টঠ প্রোন কমর। এ পেবত শ্রবমকদের অপ োপ্ত সুরক্ষা প্রোন কমর এবিং 

অবভদোগ োদয়র বযবস্থার কাে যকাবরতার বযাপাদরও প্রশ্ন যতাদল। মাদচয যবপজা 

ইবপদজি শ্রবমকদের জেয যহল্পলাইন যটবলদফাে োম্বার চালু কদরদে। অবভদোগ 

পাওয়ার পর তা বেষ্পবত্তর লদক্ষয সাংবিি ইবপদজি কতৃ যপদক্ষর কাদে 

অবভদোগঠে পাঠাদোর কথা রদয়দে যবপজার।   

যপাোক বেদল্পর ওপর বাড়বত মদোদোগ নকিু কারখাোর সুরক্ষা বযবস্থা উন্নত 

করদত সহায়তা করদলও সাবব যকভাদব খাতজদুড় পুাঁজজ, পবরেে যে  এবিং 

প্রবতকারেূলক বযবস্থা পে যাপ্ত বেল ো। অদেক আরএমশ্চজ কারখাোর 

বেদয়াগোতাই আইন অনু ায়ী শ্রবমকদের সুরক্ষা ও ববপজ্জেক উপাোন 

সম্পমকে পে যাপ্ত প্রবেক্ষণ বা প্রদয়াজেীয় সরঞ্জাে  বেদত পাদরেবে বকাংবা কাে যকর 

সুরক্ষা  কবমষ্টটর  (যসফঠে কনেঠে) বযবস্থা করদত বযাে ে হময়মিন।  কম যঘণ্টার ববধ 

সীমা বেয়বমতই লবঙ্ঘত হদয়দে। একষ্টট শ্রম অবধকার ববষয়ক এেশ্চজও যেদখদে, 

৯৫ েতাাংে কারখাোই ওভারটাইদমর বেয়ম যমদে চদলবে। যকাটা পূরণ ও 



রপ্তাবের সময়সীমা মাোর জেয বেদয়াগোতারা অদেক সময় গভযবতী োরীসহ 

শ্রবমকদের বেদে ১২ ঘণ্টা বা তার যচদয় যববে শ্রম বেদত বাধয কমরমি   বকন্তু তারা 

সবসময় ওভারটাইদমর জেয শ্রবমকদের েথােথ পাবরশ্রবমক যেয়নন। 

সবলিাবরষ্টট যসন্টাদরর তথযােুসাদর, শ্রবমকরা অদেকসময় যস্বোয় ববধ সীমার 

বাইদর বগদয় অবতবরি সময় কাজ কদরযিন। অদেক যক্ষদে বেদয়াগোতারা 

শ্রবমকদের যবতে যেবরদত বেদয়দেে বা সম্পূণ য েুষ্টট সুববধা বেদত অস্বীকার 

কমরমিন।    

যপোগত সুরক্ষা, স্বাস্থয ও পবরদবে ফাউদন্ডেদের করা এক জবরদপর 

তথযােুসাদর, এ বের কম যস্থযল েুঘ যটোয় অন্তত ৮৫৩ জে শ্রবমক বেহত এবাং 

২৩৬ জে গুরুতরভাদব আহত হদয়দে    ার যববেরভাগই ঘদটদে অপ্রাবতষ্ঠাবেক 

খাদত। বাাংলাদেে ইেবিষ্টটউট অব যলবার িাবিদজর এক গদবষণায় উদঠ 

এদসদে, জােুয়াবর যথদক জদুের মদধয ২৭৬ষ্টট শ্রবমক আমন্দালমনর ঘটোয় ১৪৬ 

জে শ্রবমক আহত হদয়দে। এসব আমন্দালমনর যববেরভাগই ঘদটদে যপাোক 

খাদত মজবুর সাংক্রান্ত সমসযা, কারখাো বন্ধ এবাং যল অদফর কারদণ। 

জলুাইদয়র ৯ তাবরখ ঢাকার কাদে োরায়ণগদঞ্জ একষ্টট কারখাোয় ভয়াবহ 

আগুে যলদগ ৫৪ জে শ্রবমক ননহত হন। অবে বেব যাপণ কমীরা জাোে,  বানহর 

হওয়ার প্রধাে পথগুদলাদত তালা যেওয়া বেল এবিং অদেদক েয় তলা কারখাোষ্টট 

যথদক লাফ বেদয় বেদচ পদড় মারা যগদেে। এষ্টট বেল হাদেম ফুি অযান্ড 

যবভাদরদজর মাবলকাোধীে ো সজীব গ্রুদপর একষ্টট অঙ্গ প্রনতষ্ঠান। 

তেন্তকারীরা কারখাোর যভতদর েুব যল সুরক্ষা বযবস্থা, শ্রবমকদের বেরাপত্তার 

প্রবত অবদহলা ও উদপক্ষা, অপে যাপ্ত সরকাবর পবরেে যে এবাং বেশু শ্রদমর প্রমাণ 

যপদয়বেদলে। জলুাইদয়র যেদষ কতৃ যপক্ষ কারখাোর মাবলক এম.এ হাদেমদক 

যেপ্তার কদর এবাং সাত বযশ্চির ববরুদে হতযা মামলা োদয়র কদর। পরবতীকাদল 

ওই আগুদে মৃত বযশ্চিদের প্রদতযদকর পবরবারদক েুই লাখ টাকা (২  ৩২৬ 

িলার) কদর ক্ষবতপূরণ যেওয়ার মাধযদম মাবলক আইবে বেরাপত্তা পাে।  আবথ যক 

ক্ষবতপূরদণর বববেমদয় অবেকাদে মৃতদের পবরবারগুদলা সমস্ত আবথ যক োয় 

যথদক কারখাোর মাবলকদক অবযাহবত যেয়।        

২০১৩ সাদল রাো প্ল্াজা ভবে ধদসর পর বাাংলাদেদের বতবর যপাোক খাদত 

বযাপক কাঠাদমাগত, অবে এবাং ববেুযবতক বেরাপত্তা সমসযা যমাকাদবলা করার 

লদক্ষয পশ্চিমা ব্রযান্ডগুদলার গষ্টঠত েুষ্টট উদেযাগই ২০২০ সাদল এখাদে তাদের 

কম যকাে যেষ কদর। উচ্চ আোলত বেরাপেদক  (সিংগিনঠে অযালাময়ন্স ফর 

বািংলামেশ ওয়াকোর যসফঠের কাজ চানলময়  ামচ্ছ এবিং উত্তর আমেনরকার 

যবনশরিাগ যপাশামকর ব্র্যামন্ডর প্রনতনননধত্ব করমি) তাদের বেরীক্ষা ও প্রবেক্ষণ 



কম যকাে স্থবগত করদত বেদেযে যেে  একষ্টট যপাোক কারখাো বেরাপদের 

ববরুদে মামলা করার জেয অযালাদয়দের ববরুদে পুদরাদো মামলা আবার চালু 

করার পদর এ ঘটো ঘদট।  

এোড়াও আোলদতর বেদেযবেত এক সমদঝাতা স্মারদকর অধীদে ‘অযাকিয অে 

ফায়ার  অযান্ড ববশ্চল্ডাং যসফষ্টট ইে বাাংলাদেে’ (সাংদক্ষদপ ‘অযাকিয- োর অধীদে 

বেল মূলত ইউদরাপীয় ব্রযান্ডগুদলা) তারা বেদজদের কাে যক্রম, কমীবাবহেী ও 

যপাোক খাদতর কারখাোগুদলার সদে তাদের সম্পকয সবই হস্তান্তর কদর সেয 

প্রবতষ্টষ্ঠত যরবি-দমি গাদম যন্ট সাসদটইদেবববলষ্টট কাউশ্চেদলর কাদে। এ 

কাউশ্চেদলর পষ যদে বেল যপাোকবেল্প, ব্রযান্ড এবাং যট্রি ইউবেয়দের প্রবতবেবধরা।  

যপাোক কারখাোয় বেরাপত্তার মাে তত্ত্বাবধাে করা যবসরকাবর প্রবতষ্ঠাে 

আরএমশ্চজ সাসদটইদেবববলষ্টট কাউশ্চেদলর (আরএসবস) কাে যক্রম তত্ত্বাবধাদের 

জেয বাবণজয মন্ত্রণালয় যস বের ‘গভে যদমন্ট যকাঅবিযদেেে কাউশ্চেল’ 

 ( শ্চজবসবস) গঠে কদর। সরকাদরর অেযােয বেয়ন্ত্রক সাংস্থার সদে আরএসবস’র 

কম যকাে োদত সাাংঘবষ যক ো হয় তা ননজিত করা, আরএসবসর কাজ সমিয় 

করা, অবভদোদগর বেষ্পবত্ত এবাং প্রদয়াজেীয় বেদেযেো প্রোে করা বেল 

শ্চজবসবস’র কাজ। 

১ যসদেম্বর তাবরদখ ইন্টারেযােোল অযাকিয ফর যহলথ অযান্ড যসফষ্টট ইে 

যটক্সটাইল অযান্ড গাদম যন্ট ইন্ডাবে চুশ্চি কাে যকর হয়। চুশ্চিষ্টট হয় ইন্ডাবেঅল, 

আদরকষ্টট ইউএেআই যলাবাল ইউবেয়ে এবাং ব্রযান্ডগুদলার স্বাক্ষরকারীদের 

মদধয। এর মূল লক্ষয অযাকদিযর আইেগতভাদব বাধযতামূলক সরুক্ষা 

পবরেে যদের বযাবপ্ত বাড়াদো, আরএসবসদক সহায়তা করাএবাং মজবুর, ক্ষবতপূরণ 

ও বকেু শ্রবমক-সম্পবকযত অবধকার অন্তভুযি কদর সুরক্ষা পবরেে যদের আওতা 

বতজে করা। বিদসম্বদরর ২২ তাবরখ পে যন্ত ১৬০ষ্টট ব্রযান্ড এই চুশ্চির আওতায় 

বেববন্ধত হদয়দে।  সরকার আবাদরা যজার বেদয় বদলদে যে আরএমশ্চজ 

কারখাোর জেয আরএসবসই একমাে পবরেে যক। অেযবেদক যসদেম্বদরর 

অযাকিয চুশ্চিদত উদেবখত লক্ষযসমূহ প্রতযাখযাে কদর ববশ্চজএমইএ বদলদে 

বাাংলাদেদে এর প্রদয়াগ অনবধ হদত পাদর।  

ভবে বেম যাণ বববধর সাংদোধেী প্রকানশত হদয়দে   া আন্তজযাবতক অবে 

বেরাপত্তার যমৌবলক মােসেূহ পূরণ করদত বযথ য হদয়দে   এবিং  রপ্তাবেেখুী 

যপাোক খাদতর বাইদর িবন বেরাপত্তায় সরকাবর নজরোনর নিল সীবমত 

ব্রযান্ডগুদলার যেতৃত্বাধীে অযাকিয এবাং অযালাদয়ে কম যসূবচ ২,৩০০ষ্টট 

আরএমশ্চজ কারখাোর কাঠাদমাগত, অবে এবাং ববেুযবতক বেরাপত্তা পবরবস্থবত 

উন্নত করদলও বেরাপত্তা বেরীক্ষকরা জাোে, স্থাপদের পদর েথােথভাদব 



রক্ষণাদবক্ষণ ো করায় এই কারখাোগুদলার অবে েোিকরণ বা বেয়ন্ত্রণ বযবস্থা 

প্রায়ই ষ্টঠকমদতা কাজ করদতা ো। অভযন্তরীণ বাজার বা অেযােয ববদেবে 

বাজাদর রপ্তাবের জেয যপাোক উৎপােে করা আদরা যবে কদয়কে’ 

আরএমশ্চজ কারখাো সরকাদরর  ‘েযােোল ইবেবেদয়ষ্টটভ’ নােক উদেযাদগর 

আওতায় পদড়   তদব ২০১৭ সাদল প্রবতষ্ঠার পর যথদক উমেযাগঠে সুরক্ষামূলক 

প্রবতকার প্রদশ্ন খুব একটা অেগবত করমত পামরনন । ‘েযােোল ইবেবেদয়ষ্টটভ’ 

এর আওতাধীে কারখাোগুদলা তত্ত্বাবধাে এবাং পে যায়ক্রদম যেদের পুদরা 

বেল্পখাদতর জেয বিআইএফই একষ্টট ‘বেল্প সুরক্ষা ইউবেট’ বতবর করবেল এবিং 

২০২২ সাদল এর োো শুরু করার কথা বেল। ‘বরদমবিদয়েে যকাঅবিযদেেে 

যসল’ ঢাকা, গাজীপুর, োরায়ণগঞ্জ ও চট্টোদম ১০৫ষ্টট ঝুাঁ বকপণূ য ভবে েোি 

কদরদে। 

অপ্রাধতষ্ঠাধেক খাি:  যেদের যববেরভাগ শ্রবমদকর কম যসাংস্থাে করা ববোল 

অপ্রানতষ্ঠাননক খাত সম্পদকয সামােযই বেভযরদোগয পবরসাংখযাে পাওয়া োয় এবিং 

অপ্রানতষ্ঠাননক কে েসিংস্থান শ্রম আইমনর আওতািূি নয় । ২০১৬-২০১৭ সাদলর 

যলবার যফাস য সাদভয’র তথযােুসাদর যেদের েয় যকাষ্টট েে লাখ শ্রবমদকর ৮৫ 

েতাাংেই বেল অপ্রানতষ্ঠাননক খাদত। প্রায় ৯২ েতাাংে োরী এবাং ৮২ েতাাংে 

পুরুষ অপ্রানতষ্ঠাননক কাদজ েুি। েগর এবাং োমীণ েুই অিদলই োরী এবাং 

তরুণদের মদধয অপ্রানতষ্ঠাননক খাদত কে েসিংস্থামনর সম্ভাবো যববে নিল। 

অপ্রানতষ্ঠাননক খাদতর প্রায় অদধ যক শ্রবমদকরই যকাদো ধরদের পড়াদলখা করার 

সুদোগ হয়বে।  

 

 


