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২০১৯ মানবপাচার ররপপার্ট: বাাংলাপেশ 

রিতীয় স্তপরর নজরোরর তারলকায় 

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

উদেখদ াগ্ু প্রদচষ্টা চালাদে। এসব প্রদচষ্টার মদযু রদেদে মানবপাচার মমাকাদবলাে একটি জাতীে 

কম তপররকল্পনা গ্রহণ করা, পাচারকারীদের েণ্ডিত করা, ম ৌনতার জনু রশশু পাচাদরর অরিদ াগ্ ওঠা এক 

পযরলশ কমীর রবরুদে তেন্ত শুরু করা এবাং মরারহঙ্গা শরণার্থীদের রনদে সম্ভাবু রকেু মানবপাচাদরর রবষদে 

তেন্ত অবুাহত রাখা। তদব সরকার গ্ত প্ররতদবেদনর সমেকাদলর তুলনাে সারব তকিাদব বাড়রত প্রদচষ্টা 

মেখােরন। সরকার কতত তক এ বের পাচাদরর রশকার রহদসদব রচরিত মানযদষর সাংখুা আদগ্র মচদে 

লক্ষ্ুণীেিাদব কম। সরকার পাচারপ্রদচষ্টার রশকার মানযষদক রনেরমতিাদব সহােতা  মকদে পাঠােরন। 

আর সহােতার জনু মকদে পাঠাদনা বুণ্ডিদের সাংখুাও রচরিত হওো িুিদিাগ্ীদের সাংখুার তুলনাে 

অদনক কম। পাচারপ্রদচষ্টার রশকার হওো মানযষদের  দের   দর্থষ্ট বুবস্থা এখদনা মনই। মরারহঙ্গা ও অনু 

রবদেরশ িুিদিাগ্ীদের জনু মনই মকান সযরক্ষ্ার সযরবযা। প্রাপ্তবেস্ক পযরুষ িুিদিাগ্ীদের জনু সরকাদরর 

মকান আশ্রেদকে মনই। সরকারর কতত তপক্ষ্ স্বীকার কদরদে, সমসুার মাত্রার তুলনাে পাচাদরর ঘিনার 

তেন্ত এবাং মোষীদের রবচার ও েণ্ডিত করার ঘিনা কম। 

বাাংলাদেদশর অিুন্তদর মরারহঙ্গাদের মজারপূব তক শ্রম ও ম ৌনকাদজর উদেদশু পাচাদরর অন্তত একশটি 

রবশ্বাসদ াগ্ু অরিদ াগ্ পাওো মগ্দলও সরকার এই সম্ভাবু অপরাযগুদলার তেন্ত বা রবচারকাজ করার 

কর্থা জানােরন। আর বাাংলাদেশ হাই মকািত মরারহঙ্গাদের োদের করা পাচাররবদরাযী মামলাে সাড়া মেেরন। 

তদব সরকার মরারহঙ্গা রশরবরগুদলাদত মানরবক সহােতার সযদ াগ্  দর্থষ্ট অবাররত মরদখদে এবাং 

পাচাররবদরাযী প্রদচষ্টার মক্ষ্দত্র জারতসাংঘ ও এনণ্ডজওগুদলাদক ঘরনষ্ঠিাদব সহােতা কদরদে। 

পাচারসাংক্রান্ত অপরাদয সরকারর মলাকজদনর ম াগ্সাজশ এখদনা একটি গুরুতর সমসুা। এরকম রকেু 

বড় যরদনর অরিদ াদগ্র মক্ষ্দত্র সরকার মকান বুবস্থা গ্রহদণর কর্থা জানােরন। সরকার জনশণ্ডি 

রনদোগ্কারীদের অরিবাসনপ্রতুাশীদের কাে মর্থদক চড়া রি মনওো অবুাহত র্থাকদত রেদেদে। এোড়া 

অববযিাদব কাজ করা জনশণ্ডি োলালদের রবরুদে রনেরমতিাদব বুবস্থা মনেরন  া তাদের 

পাচারকারীদের কবদল পড়ার ঝযুঁ রকদত মিদলদে। বাস্তবারেত হদল নযুনতম মান অজতদন উদেখদ াগ্ু 

অগ্রগ্রত হদব-- এমন একটি রলরখত পররকল্পনার বুাপাদর বাাংলাদেশ সরকার  দর্থষ্ট উদেুাগ্ মনওোে 

‘ট্রারিরকাং রিকটিম্স প্রদিকশন অুাক্ট’ (টিরিরপএ) অনয ােী মেশটির স্তর ৩-এ অবনরমত হওোর কর্থা 

র্থাকদলও আপাতত অবুাহরত রেদে স্তর ২-এ রাখা হদেদে। এ রনদে বাাংলাদেশ িানা তততীে বের স্তর ২ 

ওোচ রলদে র্থাকদলা। 

অগ্রারিকারমূলক সুপাররশ 

# মানবপাচাদরর সদঙ্গ জরড়তদের রবচার ও েণ্ডিত করার সাংখুা উদেখদ াগ্ু হাদর বাড়াদত হদব। রবদশষ 

কদর শ্ররমক পাচারকারী ও জরড়ত সরকারর কম তকততাদের রবচার। একইসদঙ্গ রবচাদর ম ন  র্থাদ াগ্ু 

প্রণ্ডক্রো অনযসরণ করা হে তা রনণ্ডিত করদত হদব। 
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# লাইদসন্সযারী জনশণ্ডি রনদোগ্কারী সাংস্থাগুদলা শ্ররমকদের কাে মর্থদক ম  রনদোগ্ রি মনে তা বে 

করার পেদক্ষ্প রনন। এ রি রনদোগ্কারীর তরি মর্থদক পররদশায করা রনণ্ডিত করা মহাক। 

# ম সব ঘিনাে িুিদিাগ্ী বুণ্ডির অনুত্র  াওোর রবষে মনই মসগুদলাসহ মরারহঙ্গাদের পাচাদরর রবষদে 

রবশ্বাসদ াগ্ু অরিদ াগ্গুদলার বুাপাদর তেন্ত এবাং রবচাদরর উদেুাগ্ বতণ্ডে করুন। 

# িুিদিাগ্ীদের সটঠকিাদব সহােতা করার জনু একটি রনদেতরশকা ততরর করুন এবাং তাদের এই মসবা 

মেওোর জনু একটি েুান্ডার্ত অপাদরশন প্ররসরর্উর (ওসওরপ) চালয করুন।  

# মানবপাচাদরর িুিদিাগ্ীদের সহােতাে মসবা সযরবযা সম্প্রসারণ করুন। প্রাপ্তবেস্ক পযরুষ, রবদেরশ 

নাগ্ররক এবাং মেদশর বাইদর রগ্দে মশারষত িুিদিাগ্ীরা এই মসবার আওতাে র্থাকদব। 

# পাচাদরর ঝযুঁ রক কমাদত মরারহঙ্গাদের চলাদিরার স্বাযীনতা রেন এবাং রশক্ষ্াগ্রহণ ও কম তসাংস্থাদনর সযদ াগ্ 

রনদত রেন।  

# পাচাদরর িুিদিাগ্ী রচরিত করদত এবাং তাদের সাংরিষ্ট মসবা মকদে পাঠাদত সহােতার জনু আইন 

প্রদোগ্কারী সাংস্থার সেসু, শ্রম পররেশ তক ও অরিবাসন কম তকততাদের প্ররশক্ষ্ণ আরও মজারোর করুন। 

# ররক্রুটিাং এদজণ্ডন্সগুদলার সাব এদজন্টদের রনেন্ত্রদণ প্রবাসী কলুাণ ও তবদেরশক কম তসাংস্থান 

মন্ত্রণালদের ক্ষ্মতার পরররয বাড়ান। 

# রবদেদশ পাঠাদনার আদগ্ শ্ররমকদের ম সব প্ররশক্ষ্ণ মেওো হে তার মান বাড়ান। এসব প্ররশক্ষ্দণ 

শ্ররমদকর অরযকার, শ্রম আইন এবাং রবচার ও সহদ ারগ্তা পাওোর সযদ াদগ্র রবষেগুদলা অন্তিুতি করুন। 

# মেদশর রবেুমান রবচার বুবস্থাে মরারহঙ্গারা কীিাদব আইরন অরিদ াগ্ জানাদবন তার সযস্পষ্ট পেরত 

রনয তারণ করুন। এসব পেরত সম্পদকত আইন প্রদোগ্কারী সাংস্থার সেসু ও মরারহঙ্গা রশরবদরর বুবস্থাপনার 

সদঙ্গ  যি বুণ্ডিদের প্ররশক্ষ্ণ রেন। 

# পাচাররবদরাযী তৎপরতাে সহদ ারগ্তা বতণ্ডের জনু এনণ্ডজও ও সযশীল সমাদজর সদঙ্গ ম াগ্াদ াগ্ বতণ্ডে 

করুন। এর অাংশ রহদসদব িুিদিাগ্ীদের মসবা মেওো প্ররতষ্ঠানগুদলাদক পাচাদরর িুিদিাগ্ীদের কাদে 

রগ্দে তাদের সহদ ারগ্তা করার আরও মবরশ সযদ াগ্ রেন। 

# ২০১৮-২২ জাতীে কম তপররকল্পনার জনু সম্পদের সাংস্থান করুন ও তা বাস্তবােন করুন। 

# জারতসাংদঘর ২০০০ সাদলর টিআইরপ প্রদিাকল গ্রহণ করুন। 

 রবচার 

সরকার পাচাদরর রবরুদে নযু নতম আইরন বুবস্থা গ্রহদণর যারা বজাে মরদখদে। এোড়া পাচাদরর মক্ষ্দত্র 

সরকারর মলাকজদনর সম্পতিতার একটি অরিদ াদগ্র পররদপ্ররক্ষ্দত রকেু বুবস্থা রনদেদে। এ মক্ষ্দত্র 

সরকারর মলাকজদনর সম্পতিতা বুাপক এবাং গুরুতর রদে মগ্দে। 



Page 3 of 12 
 

 

২০১২ সাদলর মানবপাচার প্ররতদরায ও েমন আইদন (রপএসএইচটিএ) ম ৌন কাদজর উদেদশু পাচার ও 

শ্ররমক পাচারদক অপরায রহদসদব গ্ণু কদর পাুঁচ বের মর্থদক  াবজ্জীবন প তন্ত কারােি এবাং অনযুন ৫০ 

হাজার িাকা জররমানার সাজা রাখা হদেদে। মজারপূব তক শ্রমদক (শ্রম োসত্ব) পতর্থক আদরকটি অপরায 

রহদসদব রচরিত করা হদেদে। এখাদন অবশু একিু কম শাণ্ডস্তর কর্থা বলা আদে। এ অপরাদয পাুঁচ বের 

মর্থদক ১২ বের প তন্ত কারােি এবাং নূুনতম ৫০ হাজার িাকা প তন্ত জররমানার রবযান রাখা হদেদে। 

এসব েি  দর্থষ্টই কদঠার। এর মদযু ম ৌন কাদজ পাচাদর ম  শাণ্ডস্তর কর্থা বলা আদে তা যষ তদণর মদতা 

অনুানু গুরুতর অপরাদযর সাজার সদঙ্গ তুলনীে।  

 সরকার পযরলশ একাদর্রমদত পাচাররবদরাযী একটি প্ররশক্ষ্ণ মরর্উদলর মাযুদম পযরলশ কম তকততাদের 

প্ররশক্ষ্ণ চারলদে  াদে। সরকার পযরলশ ও অরিবাসন কম তকততাদের  জনু আন্তজতারতক সাংস্থা এবাং 

এনণ্ডজও পররচারলত প্ররশক্ষ্দণও সহােতা রেদেদে। সরকাদরর তরি মর্থদক জানাদনা হদেদে ম  ২০১৮ 

সাদল ২৩ হাজার ৮৯০ জন পযরলশ কম তকততা-কম তচারীদক মানবপাচার রবষেটি রনদে প্ররশক্ষ্ণ মেওো 

হদেদে। তদব পযরলশ ও অনুানু কম তকততাদক রপএসএইচটিএ আইন বাস্তবােদনর রবরযমালা সম্পদকত 

মকাদনা প্ররশক্ষ্ণ মেওো হদেদে রক না, মস রবষদে সরকার রকেু জানােরন। সরকার ২০১৭ সাদলই এটির 

প্রচার শুরু কদররেল। আইন প্রদোগ্কারী সাংস্থার অদনক কম তকততাই মানবপাচাদরর রবষেটি মবাদঝন না 

এবাং অদনক সমে তারা অরিবাসী পাচাদরর সদঙ্গ এদক গুরলদে মিদলন। 

সরকার প্ররতদবেনকালীন রপএসএইচটিএর আওতাে পাচাদরর ৫৯২টি ঘিনা মরকর্ত কদরদে। এসব 

ঘিনাে এক হাজার ৩২৪ জন জরড়ত রেল বদল জানাদনা হদেদে। মরকর্ত হওো পাচাদরর সাংখুা আদগ্র 

বেদরর মচদে কম। আদগ্র বের এ সাংখুা রেল ৭৭৮। এসব ঘিনার মবরশরিাগ্ই রেল মরারহঙ্গা ও 

বাাংলাদেরশদের পাচাদরর ((Smuggling) রবষে। এর মদযু কতগুদলা মানবপাচাদরর অপরায  (Human 

trafficking) রেল তা অস্পষ্ট। কতগুদলা পাচাদরর রবষদে রবচার শুরু হদেদে বা আদগ্র বের মর্থদক রবচার 

চদল এদসদে তা আোলত জানানরন। আোলত মর্থদক জানা মগ্দে, তারা পাুঁচটি সম্ভাবু মানবপাচাদরর 

ঘিনাে আিজনদক মোষী সাবুস্ত কদরদেন। এরা সবাই নারীদের রবদেদশ ম ৌনকাদজর উদেদশু পাচার ও 

মজারপূব তক শ্রদম খািাদনার ঘিনাে অরি যি। মোষী সাবুস্ত হওো েে পাচারকারীর  াবজ্জীবন কারােি 

ও ৫০ হাজার িাকা কদর জররমানা হে। একজদনর  াবজ্জীবন কারােি ও আদরকজদনর ১৫ বের 

কারােি হে। তুলনাে মেখা  াে, আদগ্র প্ররতদবেদনর সমেকাদল একজদনর রবচার হদেরেল। ওই 

পাচারকারী  াবজ্জীবন কারােি মপদেরেল। সরকার স্বীকার কদরদে ম , সমসুািা  ত বড় মস তুলনাে 

পাচাদরর ঘিনার তেন্ত, রবচার ও সাজার পররমাণ কমই রদে মগ্দে। পযরলদশর মেওো তদর্থুর ওপর রিরি 

কদর গ্ণমাযুদমর মূলুােন হদলা, রপএসএইচটি আইদনর আওতাে ২০১৩ মর্থদক ২০১৯ প তন্ত 

মানবপাচাদরর জনু সরকাদরর অপরাযীদের মোষী সাবুস্ত করার হার ০ েশরমক ৪ শতাাংশ। সরকার 

পাচাদরর ঘিনার রবচার করদত রনব তাহী রবিাদগ্র অযীদন ভ্রামুমান আোলত পররচালনা অবুাহত মরদখদে। 

এসব ঘিনার মদযু মানবপাচাদরর রবষেও মর্থদক র্থাকদত পাদর। ভ্রামুমান আোলত সদব তাচ্চ রতন বেদরর 

সাজা রেদত পাদরন  া মানবপাচার সাংক্রান্ত রপএসএইচটিএ আইদনর নযুনতম সাজার মমোে পাুঁচ বেদরর 

মচদে কম। 

রপএসএইচটিএ আইদনর বাইদরও প্ররতদবেদনর মমোদে ভ্রামুমাণ আোলত ‘মানব পাচাদরর’ োদে েযটি 

ঘিনাে ১১ জনদক মোষী সাবুস্ত কদরন। তাদের েযই মর্থদক েে মাস কারােি মেওো হে। তদব মামলার 

তর্থু মর্থদক ইরঙ্গত পাওো  াে ম , ওই অপরাযীরা সম্ভবত অরিবাসী পাচাদর  যি রেদলন। মজারপূব তক শ্রম 
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বা ম ৌন কাদজর উদেদশু পাচাদরর রবষে মসখাদন রেল না। এনণ্ডজওগুদলা মরারহঙ্গাদের মজারপূব তক শ্রদম 

রনদোণ্ডজত করা এবাং ম ৌন কাদজর উদেদশু অিুন্তরীণ পাচাদরর ঘিনার শতারযক ঘিনার কর্থা বদলদে। 

অর্থচ আইন প্রদোগ্কারী সাংস্থা মরারহঙ্গাদের রনদে ম সব ঘিনার কর্থা জারনদেদে মসগুদলা শুযযই মনৌকাে 

কদর পাচাদরর ঘিনা। সম্ভবত মসগুদলা সাযারণ অরিবাসী পাচাদরর ঘিনা রেল, মানবপাচাদরর রবষে তাদত 

 যি রেল না। 

একটি এনণ্ডজও বদলদে, স্থানীে সরকাদরর প্ররতরনরয ও গ্রামবাসীর সমন্বদে গ্ড়া পাুঁচ সেদসুর কদেকটি 

গ্রাম আোলত রকেু পাচাদরর ঘিনার রবচার কদরদেন। তদব এ আোলত শুযয অর্থ তেি করদত মপদরদেন । 

এনণ্ডজওটি এ রবষদে উদেগ্ প্রকাশ কদরদে। িুিদিাগ্ীরা এসব আোলদতর তরি মর্থদক হুমরক, প্রতারণা 

ও েযনীরতর রশকার হদে র্থাকদত পাদরন। সরকার রবদশষ কদর পাচাররবদরাযী মামলার রবচাদরর জনু 

রপএসএইচটিএ আইদন রনয তাররত ট্রাইবযুনালটি গ্ঠন কদররন। নারী ও রশশু রন তাতন েমন ট্রাইবযুনালই 

আপাতত পাচাদরর ঘিনার রবচারকাজ করদে। তদব প তদবক্ষ্কদের মদত, এই আোলদতর রবচারকাদজ 

রনদোণ্ডজতদের পাচাদরর রবষদে অরিজ্ঞতার অিাব আদে। 

প তদবক্ষ্দকরা বলদেন, সরকার রবচারপূব ত তেদন্তর জনু প্রদোজনীে  দর্থষ্ট সম্পদের ম াগ্ান মেেরন। 

রকন্তু প্রস্তুরতর অিাব র্থাকদলও মকৌৌঁসযরলরা আইদনর বাযুবাযকতা অনয ােী ১৮০ রেদনর মদযু মামলা মশষ 

কদর মেওোর মচষ্টাে মর্থদকদেন। 

সরকার মরারহঙ্গাদের আশ্রে রশরবর এলাকাে রনরাপিা মজারোর করার জনু র্্ ারপর্ অুাকশন 

বুািারলেন (র্্ াব) ও মসনাবারহনীর সেসুদের মমাতাদেন কদরদে। এসব বারহনী মমাতাদেদনর অনুতম 

লক্ষ্ু মানবপাচার ও অরিবাসী পাচার বে করা। বাাংলাদেদশ আসা মরারহঙ্গাদের োদের করা পাচার 

সাংক্রান্ত মকাদনা মামলা হাইদকািত গ্রহণ কদরনরন।  রেও আইনত বাাংলাদেদশর আোলদত মরারহঙ্গারা 

পাচার সাংক্রান্ত মামলা করদত পাদর। সরকার আশ্রে রশরবদরর মিতদর অরিদ াগ্ উত্থাপদনর জনু 

মকাদনা সযস্পষ্ট আইরন বুবস্থা রাদখরন। আর এর িদল পাচাদরর রশকার মরারহঙ্গারা ম মন সযরবচাদরর 

সযদ াগ্ মর্থদক বণ্ডিত হদে, মতমরন েযবত তিরা মরহাই পাওোর সযদ াগ্ পাদে। 

এসব সমসুার সমাযাদন পযরলশ ও আন্তজতারতক োতা সাংস্থাগুদলা অপরাদযর রশকার মরারহঙ্গা নারী ও 

রশশুদের জনু একটি আশ্রে রশরবদর একটি  ‘মহল্প মর্স্ক’ স্থাপন কদরদে। এোড়া একটি আন্তজতারতক 

সাংস্থা ম ৌন ও রলঙ্গরিরিক অপরাদযর রশকারদের রবষদে তর্থুানযসোন এবাং তাদের সাক্ষ্াৎকার মনওোর 

মকৌশল রনদে ৫৫ জন নারী পযরলশ সেসুদক প্ররশক্ষ্ণ রেদেদে। তদব পযরলশসহ রনরাপিা কতত তপদক্ষ্র প্ররত 

আস্থার অিাদবর িদল পাচারসহ রবরিন্ন অপরাদযর রশকার মানযদষরা সহােতার জনু আইন প্রদোগ্কারী 

সাংস্থার োরস্থ হদত রবরত মর্থদকদে । 

মানবপাচাদর সরকারর মলাদকর জরড়ত র্থাকা এবাং মসই সদঙ্গ অপরাযীদের রনষ্কত রত মপদে  াওো এখদনা 

বড় যরদনর উদেদগ্র রবষে। সাংরিষ্ট প তদবক্ষ্দকরা বদলদেন, ম ৌনপেীদত সম্ভাবু পাচাদরর ঘিনা 

যামাচাপা রেদত রকেু পযরলশ সেসু ঘযষ বা কখদনা ম ৌন কাদজর সযরবযা চান। আবার রকেু মলবার অুািাদশ, 

স্থানীে রাজনীরতরবে, রবচারক এবাং পযরলশ সেসু িুিদিাগ্ী ও তাদের পররবাদরর কাদে মামলা 

পররচালনার জনু  ঘযষ চান। প তদবক্ষ্কদের অরিদ াগ্, মজলা কম তসাংস্থান ও জনশণ্ডি অরিদসর রকেু রকেু 

কম তকততা মানবপাচাদর সহােতা কদরন। আর গ্রামািদলর রকেু পাচারকারীর রাজবনরতক ম াগ্াদ াগ্ 

র্থাকার অরিদ াগ্ পাওো মগ্দে, ম  কারদণ তারা অপরায কদরও পার মপদে  াে। রকেু এনণ্ডজওর বিবু, 
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পযরলদশর কাদে পাচাদরর রবষদে অরিদ াগ্ করা মর্থদক িুিদিাগ্ীদের রবরত রাখদত রকেু স্থানীে 

রাজনীরতরবে  তাদেরদক পাচারকারীদের সহদ াগ্ীদের কাে মর্থদক অর্থ ত রনদত নানািাদব রাণ্ডজ 

কররদেদেন। আন্তজতারতক সাংস্থাগুদলার অরিদ াগ্, বাাংলাদেদশর সীমান্তরক্ষ্ী বারহনী, মসনাবারহনী ও 

পযরলশ বারহনীর রকেু সেসু মরারহঙ্গা নারী ও রশশু পাচাদর সহােতা কদরদে। এর মদযু আদে অদর্থ তর 

রবরনমদে পাচারকারীদের আশ্রেরশরবরগুদলাদত ঢুকদত মেওো মর্থদক তাদের মশাষণমূলক কম তকাদন্ড ম্ 

সরাসরর সহােতা করা। 

রকেু প তদবক্ষ্ক অরিদ াগ্ কদরদেন, মকাদনা মকাদনা পযরলশ কম তকততা অপরাযীদের আইদনর িাুঁক গ্দল 

মবররদে ম দত সহােতা করদত যীরগ্রতদত বা ত্রুটিপূণ তিাদব তেন্তকাজ চারলদেদেন। অরি যিদের মদযু 

ম খাদন পযরলশ সেসু আদে মসখাদনও এমন ঘিনা রদেদে। এই প্ররতদবেদনর সমেকাদল পযরলশ ১২ বের 

বেসী েযটি মমদেদক কাদজ রন যি করা এবাং ম ৌন কাদজর উদেদশু পাচার ও অপরাযমূলক কম তকাদন্ড 

রনদোণ্ডজত করার অরিদ াদগ্ আইন প্রদোগ্কারী সাংস্থার এক কম তকততাদক মগ্রপ্তার কদর। তেন্ত চলাকাদল 

ওই কম তকততা পযরলদশর মহিাজদত রেদলন। আদরকটি ঘিনাে বাাংলাদেদশর সীমান্তরক্ষ্ী বারহনীর েযইজন 

সেসু েযটি মমদেদক অদর্থ তর রবরনমদে ম ৌনকাদজর প্রস্তাব মেন এবাং পদর তাদের যষ তণ কদরন। সাংরিষ্ট 

বারহনীর কমাণ্ডন্ডাং অরিসার এ অরিদ াগ্দক ‘গুজব’ বদল নাকচ কদরন। রতরন ওই েযই রবণ্ডজরব সেদসুর 

রবরুদে আইনানযগ্ বুবস্থা মনওোর মকাদনা কর্থা জানানরন। পযরলশ এনণ্ডজও কমীদের মমদে েযটিদক 

হাসপাতাদল মেখদত ম দত বাযা মেে।  

গ্ণমাযুদম প্রকারশত প্ররতদবেন অনয ােী, মালদেরশোর কদেকটি এবাং বাাংলাদেরশ ১০টি ররক্রুটিাং 

এদজণ্ডন্স ২০১৫-২০১৮ সমেকাদল মজাি মবদয বাাংলাদেরশ শ্ররমক রনদোদগ্র মক্ষ্দত্র একদচটিো বুবসা 

চালাে। এ কারদণ বাাংলাদেরশ শ্ররমকদের চাকরর মপদত খরচ মবদড়  াে। এদত কদর অরিবাসী শ্ররমকদের 

ঋণজরনত োদের িাুঁদে পড়ার ঝযুঁ রকও বাদড়। এই একদচটিো বুবসার সযদ াগ্ মপদত ররক্রুটিাং 

এদজণ্ডন্সগুদলার পক্ষ্ মর্থদক উিে মেদশর রাজবনরতক মনতা ও সরকারর কম তকততাদের ঘযষ মেওোর কর্থাও 

জানা  াে। ২০১৮ সাদলর অদক্টাবর মাদস বাাংলাদেদশর হাইদকািত এই একদচটিো বুবসার অরিদ াগ্ তেন্ত 

করদত সরকারদক একটি করমটি কদর েে মাদসর মদযু প্ররতদবেন োরখদলর রনদেতশ মেন। এ যরদনর 

করমটি করা হদেদে রক না, বা এ রবষদে মকাদনা কম তকততার রবরুদে তেন্ত হদেদে রক না রকাংবা মকাদনা 

প্ররতদবেন হাদত এদসদে রকনা সরকার তার মকাদনািাই জানােরন। ২০১৬ সাদলর মসদেম্বদর  যিরাদের 

রনউ ইেদকত এক মকেীে আোলত শ্রম আইন লাংঘদনর অরিদ াদগ্ বাাংলাদেরশ কনসযুলার অরিদসর এক 

সাদবক কম তকততা ও তাুঁর স্ত্রীর রবরুদে আরর্থ তক সাজার রাে মেন। আোলত ওই েম্পরতদক বাাংলাদেরশ এক 

বুণ্ডিদক নে লাখ ২০ হাজার র্লার মেওোর রনদেতশ মেন। বাাংলাদেরশ নাগ্ররকটি ওই েম্পরতর রবরুদে 

 যিরাদের ট্রারিরকাং রিকটিমস প্রদিকশন অুাক্ট (টিরিরপএ) োড়াও অঙ্গরাজু ও মকেীে সরকাদরর শ্রম 

আইন লঙ্ঘদনর োদে মেওোরন মামলা কদররেদলন। ওই কম তকততা  যিরাে মেদড় এদসদেন এবাং 

বাাংলাদেদশর পররাে েপ্তদরর অযীদন রােেতূ রহদসদব বহাল রেদলন। আরপদলর অযীন র্থাকা ওই মামলাে 

বােীদক প্ররতদবেদনর সমেকাদল মকাদনা অর্থ ত প্রোন করা হেরন। মামলার বােী অরিদ াগ্ কদরদেন, 

মামলার কারদণ রনউইেদকতর বাাংলাদেরশ কনসযুদলি তার রবরুদে প্ররতদশাযমূলক বুবস্থা রনদেরেল। 

আদরকটি ঘিনাে ২০১৭ সাদলর জযন মাদস রনউইেদকতর একটি আোলত এক বুণ্ডিদক িে মেরখদে রবনা 

পাররশ্ররমদক কাজ করদত বাযু করার অরিদ াদগ্ বাাংলাদেরশ এক কনসযুলার কম তকততাদক শ্ররমক পাচার 

ও হুমরকর োদে অরি যি কদরন। ২০১৮ সাদলর জানযোররদত ওই কম তকততা নযুনতম মজযরর না মেওোর 
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মোষ স্বীকার কদরন এবাং বােীদক ১০ হাজার র্লার ক্ষ্রতপূরণ মেন। এ প্ররতদবেদনর মমোদে সরকার ওই 

েযই কম তকততার কাদরা রবরুদেই মকাদনা বুবস্থা রনদেদে এমনিা জানা  ােরন। 

সুরক্ষা 

সরকার িুিদিাগ্ী শনািকরণ এবাং তাদের সযরক্ষ্ার বুাপাদর উদেুাগ্ করমদে রেদেদে। রপএসএইচটিএ 

আইদনর আওতাে করা ৫৯২টি মামলার মদযু সরকার ৪১৯ সম্ভাবু পাচাদরর িুিদিাগ্ী শনাি কদরদে। 

এর মদযু ১৫৫ জন প্রাপ্তবেস্ক পযরুষ, ১৭২ জন প্রাপ্তবেস্ক নারী এবাং ৯২ টি রশশু। তদব এসব িুিদিাগ্ী 

মকান যরদনর পাচাদরর রশকার বা এদের জাতীেতা কী মস রবষদে রবশদে রকেু জানােরন সরকার। এ সাংখুা 

২০১৭ সাদল সম্ভাবু পাচাদরর রশকার রহদসদব শনাি হওো ৭৭০ জদনর তুলনাে মবশ কম। সরকার এ 

বের মরারহঙ্গাসহ আরও এক হাজার ৪৭২ জনদক শনাি কদরদে  াদের পাচাররবদরাযী অরি াদনর সমে 

যরা হে। এদের মদযু টঠক কতজন মজারপূব তক শ্রম ও ম ৌন কাদজর উদেদশু পাচাদরর রশকার হদেরেল 

তা অস্পষ্ট। েযটি সাংগ্ঠন এ সমে সম্ভাবু পাচাদরর রশকার রহদসদব আরও ৯৬৯ জনদক শনাি কদর। 

একটি সাংগ্ঠন এই ৯৬৯ জদনর মদযু এমন ৯৯ জনদক শনাি কদর  াদের পাচারকারীরা মরারহঙ্গা 

আশ্রে রশরবর মর্থদক রনদে এদসরেল। এদের মদযু রেদলন ম ৌন বুবসার জনু পাচাদরর রশকার নেজন 

নারী এবাং শ্রদমর জনু পাচাদরর রশকার ৯০ পযরুষ ও নারী। ২০১৭ সাদলর অদক্টাবর মাস মর্থদক ২০১৮ এর 

অদক্টাবদরর মদযু বাাংলাদেদশর মিতদর তাদের এসব কাদজ রনদোণ্ডজত করা হদেরেল। রেতীে সাংগ্ঠনটি 

কদেকশ মরারহঙ্গা ও বাাংলাদেরশ পাচাদরর রশকার বুণ্ডিদক শনাি কদররেল। তদব তাদের মজারপূব তক শ্রম 

বা ম ৌন কাদজ বুবহার করা হদেরেল রক না তা জানােরন সাংগ্ঠনটি। পাচার েমদন সরকাদরর প্রযান সাংস্থা 

স্বরাে মন্ত্রণালে। পাচাদরর রশকার বুণ্ডিদের শনািকরদণ তাদের একটি কা তকর এসওরপ আদে।  তদব 

সাংরিষ্ট কম তকততাগ্ণ কতিা বুাপকিাদব এসওরপটি প্রচার কদরদেন বা বুবহার কদরদেন মস রবষদে 

সরকার রকেু জানােরন। রকেু পযরলশ কম তকততা স্বীকত ত ম ৌনপেীদত অরি াদনর সমে পাচাদরর রশকার 

িুিদিাগ্ী শনাি করদত একটি মচকরলে বুবহার কদরন। তদব সরকার মচকরলেটি আনযষ্ঠারনকিাদব 

গ্রহণ বা প্রচাদরর বুবস্থা কদররন। আর এর বুবহারও রনেরমত রেল না।    

সরকার ২০১৮ সাদল পাচাদরর রশকার কাউদক সরকারর বা এনণ্ডজও পররচারলত মকাদনা মসবা প্ররতষ্ঠাদন 

পাঠােরন। ২০১৭ সাদল একজন িুিদিাগ্ীদক মসবা মকদে পাঠাদনা হদেরেল। তদব একটি এনণ্ডজও 

বদলদে, তারা পাচাদরর রশকার ২৫ জনদক সরকাদরর মারিত মপদেদে। পাচাদরর রশকার বুণ্ডিদের জনু 

সযরনরেতষ্ট মকাদনা মসবা সরকার প্রোন কদররন । তদব বাাংলাদেশ পযরলশ পাচারসহ রবরিন্ন সরহসাংতার রশকার 

নারী ও রশশুদের জনু সহােতা মকে পররচালনা কদরদে। মেদশর আি রবিাদগ্ই এ যরদনর মকে আদে। 

এ প্ররতদবেদনর সমেকাদল মকেগুদলাদত পাচাদরর রশকার কদেকজনদক সহােতা মেওো হদেদে। এসব 

মকদে িুিদিাগ্ীদের পাুঁচরেন প তন্ত আশ্রে এবাং রচরকৎসা ও মানরসক কাউদন্সরলাং মসবা মেওো হদেদে। 

এোড়া রবদেরশ একটি সরকাদরর আাংরশক সহদ ারগ্তাে সমাজকলুাণ মন্ত্রণালে সরহাংসতার রশকার নারী 

ও রশশু িুিদিাগ্ীদের জনু রবরিন্ন হাসপাতাদল ‘ওোন-েপ ক্রাইরসস মসন্টার’ পররচালনা কদর ম খাদন 

এসব িুিদিাগ্ীর জনু আশ্রে, স্বাস্থুদসবা ও কাউদন্সরলাংদের বুবস্থা আদে। এখাদন িুিদিাগ্ীদের আইরন 

সহােতাসহ অনুানু মসবার পর্থও মেখাদনা হে। এসব আশ্রেদকে মানবপাচাদরর রশকার িুিদিাগ্ীদের 

সহােতা রেদত পাদর। সরকার বা এনণ্ডজও মকউইপ্রাপ্তবেস্ক পযরুষ িুিদিাগ্ীদের জনু মকাদনা আশ্রে বা 

পযনব তাসন সহােতা প্রোন কদররন। সরকার বা এনণ্ডজওগুদলা পযরুষদের শুযয সাযারণ রকেু মসবা রেদেদে। 
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এর মদযু আদে প্রতুাবাসন ও চাকররর বুবস্থা করা। সরকাদরর কাদে এসব িুিদিাগ্ীর জনু মসবার 

মকাদনা প্ররমত মানেি অর্থবা গ্তহীত নীরত মনই,  রেও এটি করার জনু আোলদতর একটি রনদেতশ বজাে 

রেল। রকেু সরকারর কম তকততা মসবার জনু সযপাররদশর মক্ষ্দত্র একটি এনণ্ডজওর বুবহৃত রলরখত রনদেতরশকা 

অনযসরণ কদরন। 

পাচাদরর রশকার রবদেরশদের জনু সরকারর মসবা পাওোর মকাদনা সযদ াগ্ বাাংলাদেশ সরকার মেেরন। রকেু 

এনণ্ডজও পাচাদরর রশকার রবদেরশদের রকেু সহােতা মেে তদব তা তাদের নতুন কদর পাচার হওো মঠকাদত 

অপ তাপ্ত। এনণ্ডজওগুদলা পাচাদরর রশকার মরারহঙ্গাদের েয’রতনরেদনর জনু তাদের ‘মসি মহাদম’ রাখার 

বুবস্থা করদত পাদর। এরপরই তাদের আশ্রে রশরবদর মিরত পাঠাদত হে। মসখাদন এসব মানযষ পাচাদরর 

ঝযুঁ রকর মদযু রদে  াে। এনণ্ডজওগুদলা বারবার বদল আসদে ম , সরকারর মসবা নূুনতম মানও পরূণ কদর 

না। আর পযনব তাসদনর জনু সহােতা অপ তাপ্ত হওোে তা নতুন কদর আবার পাচাদরর রশকার হওোে 

িূরমকা রাদখ। এর পাশাপারশ, সরকাদরর এনণ্ডজও রবষেক বযুদরা কখদনা কখদনা মানবারযকার বা মানরবক 

সহােতার মদতা মক্ষ্ত্রদক সাংদবেনশীল রবদবচনা কদর রকেু এনণ্ডজওর রবদেরশ অনযোন স্থরগ্ত মরদখদে। 

এর িদল পাচাদরর রশকার হওো মানযষদের সহােতা মেওো রবরিত হে। আোলদতর রনদেতশ োড়া মকাদনা 

িুিদিাগ্ীদক সরকারর আশ্রেদকে োড়দত মেওো হে না। এনণ্ডজও এবাং আন্তজতারতক সাংস্থাগুদলা বাড়রত 

পযনব তাসন সহদ ারগ্তা মেওোর জনু আশ্রেদকদে র্থাকা িুিদিাগ্ীদের সদঙ্গ ম াগ্াদ াগ্ করদত চাইদলও 

তাদের আোলদতর রনদেতশ রনদে আসদত হে। 

রবদেদশ পাচাদরর রশকার বাাংলাদেরশদের জনু সরকারর সহােতার প্রদচষ্টা রেল নূুনতম প তাদে। সরকার 

িারদতর সদঙ্গ ২০১৫ সাদল সম্পারেত মানবপাচার সাংক্রান্ত সমদঝাতা স্মারক বাস্তবােন অবুাহত রাদখ। 

ওই স্মারদক বাাংলাদেরশ িুিদিাগ্ীদের শনািকরণ ও প্রতুাবাসদন উিে মেদশর সমন্বদের রবষেটি 

রদেদে। এনণ্ডজওগুদলার িাষু, বাস্তদব বাাংলাদেশ সরকার প্রতুাবাসদনর জনু কখদনা কখদনা শুযয ভ্রমণ 

সাংক্রান্ত প্রদোজনীে কাগ্জপত্র সরবরাহ কদর। এনণ্ডজও বা িুিদিাগ্ীদের পররবারগুদলাদকই মবরশরিাগ্ 

মক্ষ্দত্র িারত বা অনু জােগ্া মর্থদক রিদর আসার খরচ বহন করদত হে। আর অদনক মক্ষ্দত্র এ খরচ 

মমিাদত রগ্দে পররবারগুদলাদক ঋদণর িাদর জজতররত হদত হে। কদেকটি মক্ষ্দত্র বাাংলাদেদশর েতূাবাস 

পাচাদরর রশকার বুণ্ডিদের আশ্রে রেদেদে বা কাদরা প্রতুাবাসদনর খরচ বহন কদরদে। অরিবাসী 

শ্ররমদকরা মেদশ রিদর আসার পর বাাংলাদেশ সরকার রকেু ক্ষ্রতপূরণ রেদেদে। তদব তাদের মদযু মকউ 

পাচাদরর রশকার রেল রকনা তা স্পষ্ট নে। একটি এনণ্ডজও পাচাদরর রশকার হদে রবদেদশ রগ্দে রন তাতদনর 

রশকার ৩৫৫ জন বাাংলাদেরশর মেদশ মিরত আসার রবষেটি জারনদেদে। তদব এসব িুিদিাগ্ীর মিরত 

আসার বুাপাদর সরকার কী সহােতা কদরদে তা তারা জানােরন। বাাংলাদেশ সরকার রবদেদশ 

চাকররোতাদের রন তাতন মর্থদক পালাদনা নারী শ্ররমকদের জনু পাুঁচটি েতূাবাদস আশ্রেদকে চালয 

মরদখদে। প্ররতদবেদনর মমোদে এসব মকদে ১৬৯ জন নারী শ্ররমকদক আশ্রে মেওো হে। অরিবাসী 

শ্ররমকদের সহােতার জনু রবদেদশ বাাংলাদেরশ েতূাবাস ও কনসযুদলদি ২৯টি শ্রম অরিস রদেদে। মসখান 

মর্থদক শ্ররমকদের আইরন ও িাষাগ্তসহ রবরিন্ন সহােতা মেওো হে। প্ররতদবেদনর মমোদে িানযোতু 

কতত তপক্ষ্ মজারপূব তক শ্রদমর রশকার ১০১ জন বাাংলাদেরশ পযরুষ শনাি করার কর্থা জানাে। জানা মগ্দে, 

তাদের রবষদে তর্থু মচদে বাাংলাদেশ সরকার বারবার অনযদরায করা সদেও িানযোতু সরকার মকাদনা তর্থু 

মেেরন বা প্রতুাবাসদন করণীে রস্থর করদত সহােতা কদররন। ম সব অরিবাসী শ্ররমক প্রবাসী কলুাণ ও 

তবদেরশক কম তসাংস্থান মন্ত্রণালদের মাযুদম কাজ পাে তারা মজারপবূ তক শ্রমসহ শ্রম ও রনদোগ্ সাংক্রান্ত 

অরনেদমর মক্ষ্দত্র একটি সারলশী প্রণ্ডক্রোর মাযুদম ক্ষ্রতপূরণ মপদত মন্ত্রণালদে অরিদ াগ্ করদত পাদর। 
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তদব প তদবক্ষ্কদের িাষু হদলা, এ প্রণ্ডক্রোে প্রােশই নূুনতম ক্ষ্রতপূরণ মমদল। কতজন শ্ররমক 

ক্ষ্রতপূরণ মচদে আদবেন কদরদে বা মপদেদে মস রবষদে সরকার রকেু জানােরন। প্রবাসী কলুাণ ও 

তবদেরশক কম তসাংস্থান মন্ত্রণালে জারনদেদে, ২০১৭- ১৮ সাদল তারা ৬৬০টি অরিদ াদগ্র সযরাহা কদরদে 

এবাং এ সমে ররক্রুটিাং এদজণ্ডন্সগুদলার কাে মর্থদক ২ মকাটি ৫৭ লাখ িাকা আোে করা হদেদে। তদব এর 

মদযু মজারপবূ তক শ্রদমর মকাদনা অরিদ াগ্ রেল রকনা সরকার তা জানােরন। পাচাদরর রশকার মানযদষরা 

ক্ষ্রতপূরণ মচদে মেওোরন মামলাও করদত পাদর। 

মানবপাচার মরায সাংক্রান্ত রপএসএইচটিএ আইন অনয ােী পাচাদরর রশকার বুণ্ডি রবচার চলার সমে 

পযরলরশ রনরাপিাসহ সযরক্ষ্া পাওোর অরযকার রাদখন। সরকার ও এনণ্ডজওগুদলা উদেখ কদরদে, আইদনর 

এই যারার বাস্তবােন কমই হে। আর এর িদল পাচাদরর রশকার মবরশরিাগ্ মানযষ তাদের পাচারকারীদের 

রবরুদে মামলা করদত চাে না। রকেু রকেু মক্ষ্দত্র িুিদিাগ্ীরা পাচারকারীদের হুমরকর কারদণ মামলা 

মর্থদক রবরত র্থাদক। ম ৌনকমীর মপশাে র্থাকা নারীসহ ঝযুঁ রকপূণ ত জনদগ্াষ্ঠীর মদযু পাচাদরর রশকার 

বুণ্ডিদের শনাি করদত আইন প্রদোগ্কারী সাংস্থাগুদলা অরিন্ন এসওরপ মমদন চদলরন। এ কারদণ আইন 

প্রদোগ্কারী সাংস্থাগুদলা ম ৌনকাদজর উদেদশু পাচার হওো নারীদের এমন মকাদনা মবআইরন কাজ করার 

জনু সাজা রেদে র্থাকদত পাদর  া করদত পাচারকারীরা তাদের বাযু কদরদে।উোহরণস্বরূপ বলা  াে, 

আইন প্রদোগ্কারী সাংস্থার মলাকজন ম ৌনপেীদত অরি ান চারলদে রবদেরশ ম ৌনকমীদের রিসার শতত না 

মানার কারণ মেরখদে মগ্রপ্তার কদর। তদব তারা এর মপেদন পাচারকারীচদক্রর সম্ভাবু সাংরিষ্টতার রবষেটি 

খযুঁদজ মেখার মচষ্টা কদর না। এনণ্ডজওগুদলা বদলদে, রবরিন্ন সরকারর কতত তপক্ষ্ পাসদপািত না র্থাকার জনু 

সমযদ্র ও স্থল পদর্থ চলাচলকারী পাচাদরর রশকার অদনক বাাংলাদেরশদক আিক ও জররমানা কদরদে। 

একটি এনণ্ডজওর িাষু, সরকার পাচার হদেদে রক না তা  াচাই না কদরই পাচাদরর রশকার কাউদক মিরত 

পাটঠদে র্থাকদত পাদর। ম সব মেদশ মিরত পাঠাদল েযুঃখকষ্ট বা রবপদে পড়ার আশঙ্কা আদে পাচাদরর 

রশকার রবদেরশদের এমন মেদশ পাটঠদে মেওোর মকাদনা আইরন রবকল্প সরকাদরর হাদত রেল না।  

প্ররতপরাি 

সরকার পাচার প্ররতদরাদয প্রদচষ্টা অবুাহত মরদখদে। একটি আন্তজতারতক সাংস্থার সদঙ্গ অাংশীোররদত্বর 

মাযুদম সরকার ২০১৮-২০২২ সমেকাদলর জনু পাচাররবদরাযী একটি জাতীে কম তপররকল্পনার খসড়া 

প্রণেন ও গ্রহণ কদরদে। এ পররকল্পনার উদেখদ াগ্ু রবষদের মদযু রদেদে স্বরাে মন্ত্রণালেদক 

(এমএইচএ) পাচাররবদরাযী তৎপরতার মকদে রাখা, পররকল্পনার বাস্তবােন তোবযাদন একটি 

আন্তুঃমন্ত্রণালে করমটি গ্ঠন এবাং সযরনরেতষ্টিাদব কক্সবাজাদরর মরারহঙ্গাদের পাচাদরর রবষেটি তেন্ত এবাং 

প্ররতদরায করার জনু রবরিন্ন পেদক্ষ্প। অবশু স্বরাে মন্ত্রণালে পররকল্পনার লক্ষ্ু ও উদেশুগুদলার প্রাে 

সবগুদলা অজতদনর জনুই আন্তজতারতক সাংস্থা ও রবদেরশ োতাদের আরর্থ তক ও কাররগ্রর উিে যরদনর 

সহােতার ওপর বুাপকিাদব রনিতর কদরদে। প্ররতদবেদনর সমেকাদল এমএইচএ মানব পাচাদরর রবষদে 

এর ২০১৭ সাদলর বারষ তক প্ররতদবেন প্রকাশ কদর। এদত সাংরিষ্টরা বদলদেন, অরিদ াদগ্র তেন্ত এবাং 

িুিদিাগ্ীদের মসবাোদনর জনু সযপাররশসহ পাচাদরর রবষদে স্বরাে, সমাজকলুাণ এবাং প্রবাসী কলুাণ ও 

তবদেরশক কম তসাংস্থান মন্ত্রণালদের মদযু পারস্পররক সহদ ারগ্তার মক্ষ্দত্র েযব তলতা রদে মগ্দে। সরকাদরর 

মজলা ও উপদজলা প তাদে ৫৫৫ টি মানবপাচার রবদরাযী করমটি রদেদে। এগুদলার সমন্বে ও 

িুিদিাগ্ীদের সহােতার জনু রকেু করমটিদক আরর্থ তক বরাে মেো হদেরেল। অনুগুদলা রেল অকা তকর।  
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২০১৩ সাদলর তবদেরশক কম তসাংস্থান এবাং অরিবাসী আইন (ওইএমএ) অনয ােী রনদোদগ্র নাদম প্রতারণা 

এবাং তবয রি’র অরতররি অর্থ ত মনওো মিৌজোরর অপরায। তদব এই রবযান র্থাকা সদেও মখাে সরকার 

অনযদমারেত রি ৮৫,০০০ মর্থদক ২৬২,০০০ িাকা (১,০১০- ৩,১২০ র্লার)। এ অঙ্ক এত মবরশ ম  তা 

অদনক অরিবাসনপ্রতুাশী শ্ররমকদক ঋণগ্রস্ত করা এবাং ঋদণর রিরিদত জবরেণ্ডস্তর মাযুদম পাচাদরর 

ঝযুঁ রকর সম্মযখীন হওোর জনু  দর্থষ্ট। বাাংলাদেশ অুাদসারসদেশন অব ইন্টারনুাশনাল ররক্রুটিাং এদজণ্ডন্স 

(বােরা) ১,১১৫ লাইদসন্সযারী জনশণ্ডি রপ্তারনকারদকর কা তক্রম মেখাদশানা কদর। এর নজরোরর িাস্ক 

মিাস ত অসাযয রনদোগ্কারী, ট্রাদিল এদজণ্ডন্স ও োলালদের রবরুদে ২০১৮ সাদল ১৫ টি অরি ান চালাে  া 

২০১৭ সাদল রেল ১৪টি। ‘োলাল’ হদে গ্রাম এলাকাে কাজ করা অববয ও অরনেরন্ত্রত এদজন্ট  ারা সম্ভাবু 

অরিবাসী কমীর সদঙ্গ তবয রনদোগ্কারীদের ম াগ্াদ াগ্ কররদে মেে। প্রবাসী কলুাণ ও তবদেরশক 

কম তসাংস্থান মন্ত্রণালে ররক্রুটিাং এদজণ্ডন্সর রতনজন কমীদক মবআইরন কাদজর জনু মোষী সাবুস্ত কদরদে 

এবাং তাদের রতনমাদসর কারােি ও জররমানা করা হদেদে। তাদের রনবেনও বারতল করা হদেদে। সাজার 

এ হার ২০১৭ সাদলর তুলনাে কম। মস বের সাংরিষ্ট মন্ত্রণালে আইনিদঙ্গর জনু ২৯টি ররক্রুটিাং 

এদজণ্ডন্সর কা তক্রম স্থরগ্ত, ১২টিদক জররমানা ও চারজন কমীদক মোষী সাবুস্ত কদর রবরিন্ন মমোদে 

কারােি রেদেদে। পররাে মন্ত্রণালে স্বীকার কদরদে, োলালদের রনেন্ত্রদণ আইরন কাঠাদমার অিাব 

রদেদে। এসব োলাদলর মদযু রদেদে মশাষদণর জনু প্রতারণামূলকিাদব অরিবাসী শ্ররমক রনদোগ্ করা বা 

অননযদমারেত হাদর অর্থ ত মনওো মলাদকরা। বােরা স্বীকার কদরদে, অরিবাসী শ্ররমকরা তাদের রনদোদগ্র 

আনযষ্ঠারনকতা শুরুর আদগ্ই তবয রনদোগ্কারীদের মেওো রি’র বাইদর প্রােশই োলালদের অরতররি অর্থ ত 

রেদে র্থাদক। োলালরা অদনক সমে জাল রিসা ও অনুানু েরললপত্র সরবরাহ কদর অরিবাসী কমীদের 

সরাসরর রবদেদশ করর্থত চাকররর বুবস্থা কদর। অদনক সমে তারা অরিবাসন প্রণ্ডক্রো এবাং গ্ন্তবু মেদশর 

চাকরর সম্পদকত ভ্রান্ত তর্থু রেদে র্থাদক। প তদবক্ষ্করা বদলদেন, অদনক সমে অরিবাসী কমীর আরর্থ তক 

অবস্থার রিরিদতই তার চাকররর রবষেটি রস্থর হে, েক্ষ্তা বা সক্ষ্মতার রিরিদত নে। তারা আরও বদলন, 

অরিবাসনপ্রতুাশী কমীরা অদনক মক্ষ্দত্রই রবদেদশ ম দত সরকার রনয তাররত সদব তাচ্চ রির পাুঁচগুণ প তন্ত 

রেদেদে।  

সরকার কদেকটি রেপক্ষ্ীে শ্রম চুণ্ডি অনযসরণ করা অবুাহত রাদখ। অাংশত এর লক্ষ্ু রেল রবদেদশ 

বাাংলাদেরশ শ্ররমকদের সযরক্ষ্া মেওো। প্ররতদবেদনর সমদে সরকার সাং যি আরব আরমরাদতর সদঙ্গ 

একটি সমদঝাতা স্মারক (এমওইউ) কদর। এদত বাাংলাদেরশ শ্ররমক রনদোদগ্র মক্ষ্দত্র অনযসরণীে রকেু মান 

রনয তারণ করা হে  ার মদযু রেল রনরেতষ্ট ররক্রুিদমন্ট রি। তদব রনরেতষ্ট ঐ রি-ও অদনক অরিবাসনপ্রতুাশী 

শ্ররমকদক ঋণগ্রস্ত করা এবাং ঋদণর রিরিদত জবরেণ্ডস্তর মাযুদম পাচাদরর ঝযুঁ রকর সম্মযখীন হওোর জনু 

 দর্থষ্ট চড়া। মসৌরে আরব ও মালদেরশোর সরকার প্ররতদবেদনর সমদে শত শত বাাংলাদেরশ অববয 

শ্ররমকদক বরহষ্কার কদরদে। তাদের অদনকদক রনদোগ্কততারা বাযুতামূলক শ্রদম রনদোণ্ডজত মরদখরেল বা 

তাদের কাগ্জপত্র মমোদোিীণ ত হওোর পরররস্থরত সতটষ্ট কদররেল।    

 

বাাংলাদেশ সরকার ওইসব মেদশর সরকাদরর সদঙ্গ ম াগ্াদ াগ্ করা রকাংবা মেদশ মিরত পাঠাদনা বুণ্ডিদের 

সহদ ারগ্তা মেওোর রবষদে রকেু জানােরন। সরকার রবদেশ  াওোর আদগ্ কমীদের প্ররশক্ষ্দণর শতত 

বহাল মরদখদে। রকেু অরিবাসী কমীর জনু এ প্ররশক্ষ্দণর মদযু রেল রনরাপে অরিবাসন ও পাচাররবদরাযী 

রবষে। এর অনুতম রেক হদে নারী গ্তহকমীদের জনু রবদেশ  াত্রার আদগ্ ৩০ রেদনর এক প্ররশক্ষ্ণ 
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মকাস ত। সরকার এর ৪২টি মজলা কম তসাংস্থান ও জনশণ্ডি কা তালে ও ৬৪টি মিকরনকুাল মট্ররনাং মসন্টাদরর 

(টিটিরস) মাযুদম রনরাপে অরিবাসন রবষেক তর্থু রেদে। টিটিরসর এই সাংখুা আদগ্র প্ররতদবেন বদষ তর 

৪৭ টিটিরসর তুলনাে মবরশ। শ্রম পররেশ তকদের আনযষ্ঠারনক ও অনানযষ্ঠারনক উিে খাদতর োরেত্ব মেওো 

হদেদে। রকন্তু আন্তজতারতক সাংগ্ঠনগুদলার রহসাব অনয ােী রশশুশ্রদমর ৯৩ শতাাংশই (বাযুতামূলক 

রশশুশ্রমসহ) অনানযষ্ঠারনক খাদত ঘিদলও শ্রম পররেশ তকরা ওই খাদত পররেশ তন চালানরন। অর্থচ রশশশ্রম 

েরূীকরণ নীরত অনযসাদর অনানযষ্ঠারনক খাদত পররেশ তন করাও তাদের োরেত্ব। 

পররেশ তকরা ২০১৮-২০১৯ সাদল বাযুতামূলক রশশুশ্রদমর রশকারসহ ৩৭৫ জদনরও মবরশ রশশুশ্ররমকদক 

রবরিন্ন কারখানা মর্থদক উোর কদরদেন। তদব তাদের কাদে এই রশশুদের  দের জনু সমাজদসবা 

কতত তপক্ষ্ বা সম্ভাবু পাচাদরর ঘিনা খরতদে মেখদত আইন প্রদোগ্কারীদের কাদে পাঠাদনার মকানও বুবস্থা 

রেল না। এই যরদনর অপরায প্ররতদরাদযর জনু সম্পে, পররেশ তন এবাং প্ররতকারমলূক তৎপরতা অপ তাপ্ত 

রদে  াে। সরকার রপ্রন্ট রমরর্ো, মিরলরিশন এবাং মমাবাইদলর ক্ষ্য দে বাততার মাযুদম জাতীে 

সদচতনতামূলক প্রচার অবুাহত রাদখ। অদনক সমে তা করা হে এনণ্ডজওগুদলার সদঙ্গ অাংশীোররদত্বর 

রিরিদত। 

সরকার মরারহঙ্গা শরণার্থীদের বাদোদমটট্রক রনবেন অবুাহত রাদখ। জারতসাংঘ, আন্তজতারতক সাংস্থা এবাং 

রবদেরশ সরকারগুদলাদক শরণার্থীদের রকেু সহােতা রেদত অনযমরত রেদেদে। সরকার মরারহঙ্গা 

রশরবরগুদলার রনরাপিা রক্ষ্া ও প্রদবশ রনেন্ত্রণ করার জনু রনরাপিা বারহনীর সেসুসাংখুা বতণ্ডে কদররেল। 

এ রবষেটি রকেু পাচারজরনত অপরায প্ররতদরাদয সহােতা কদর র্থাকদত পাদর। তদব সরকার 

মরারহঙ্গাদেরদক আনযষ্ঠারনক স্কয ল বুবস্থাে প্রদবশ, তবযিাদব কাজ করা, স্বাযীন চলাচল ইতুারের ওপর 

রনদষযাজ্ঞা অবুাহত মরদখদে। এোড়া প্রাে এক বের যদর মরারহঙ্গাদের জন্মরনবেন স্থরগ্ত রাখা হদেদে। 

এসদবর কারদণ তাদের জনু পাচাদরর রশকার হওোর ঝযুঁ রক মবদড়দে।  সরকার মসনাদের শারন্তরক্ষ্ী 

রহদসদব রবদেদশ মমাতাদেদনর আদগ্ পাচাররবদরাযী প্ররশক্ষ্ণ রেদেদে। কূিবনরতক কম তকততাদেরও 

পাচাররবদরাযী প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা হে। প্ররতদবেনকাদল জারতসাংঘ েযই বাাংলাদেরশ শারন্তরক্ষ্ীর রবরুদে 

েযটি ম ৌন কা তক্রদমর জনু পাচাদরর ঘিনাে জরড়ত র্থাকার প্রমাণ পাে  া ২০১৫-২০১৭ সাদল সাংঘটিত 

হদেরেল। জারতসাংঘ ওই শারন্তরক্ষ্ীদের মেদশ মিরত পাঠাে। এ প্ররতদবেদনর সমেকাদলর মশষ নাগ্াে 

বাাংলাদেরশ কতত তপদক্ষ্র তেন্ত অমীমাাংরসত রেল। সরকার বারণণ্ডজুক উদেদশু ম ৌন কা তক্রম বা 

বাযুতামূলক শ্রদমর চারহো কমাদত প্রদচষ্টা চালােরন। রশশু ম ৌন প তিদনর চারহো হ্রাদসও মকান উদেুাগ্ 

মনেরন। বাাংলাদেশ ২০০০ সাদলর ইউএন টিআইরপ প্রদিাকদলর স্বাক্ষ্রকারী নে। 

পাচাদরর রচত্র 

পাচারকারীরা বাাংলাদেদশর মিতদর ম মন স্থানীে ও রবদেরশ িুিদিাগ্ীদের মশাষণ কদর, মতমরন রবদেদশর 

মাটিদত বাাংলাদেশীদের মশাষণ কদর, এমন রচত্র গ্ত পাুঁচবেদরর প্ররতদবেদন উদঠ এদসদে। পাচারকারীরা 

অববযিাদব রকেু পযরষ, নারী ও রশশুদক মজারপূব তক শ্রদমর পরররস্থরতদত রবদেদশ পাঠাে। ওই মানযদষরা 

মস্বোে পাচারকারীদের মাযুদম মযুপ্রাচু, আরিকার েরক্ষ্ণ ও পূব তািল, েরক্ষ্ণ ও েরক্ষ্ণ-পূব ত এরশো, 

ইউদরাপ ও  যিরাদে  াে। একটি আন্তজতারতক সাংগ্ঠদনর রহসাদব বেদর সাত লাদখর মবরশ বাাংলাদেরশ 

কাদজর জনু অববয পদর্থ রবদেদশ  ান। তারা পাচারকারীদের হাদত ক্ষ্রতগ্রস্ত হওোর ঝযুঁ রকদত র্থাদকন। 

মেশতুাদগ্র আদগ্ অদনক অরিবাসনপ্রতুাশী চাকররর মমািা রি পররদশাদযর জনু ঋণ করদত বাযু হন। 
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বােরার ররক্রুটিাং এদজন্টরা তবযিাদব এবাং লাইদসন্সরবহীন সাব এদজন্টরা অববযিাদব ওই রি যা ত কদর। 

এ রবষেটি অরিবাসী কমীদের ঋদণর িাুঁদে পদড় মজারপূব তক শ্রদম বাযু হওোর ঝযুঁ রকদত মিদল। রকেু 

ররক্রুটিাং এদজণ্ডন্স, এদজন্ট ও রনদোগ্কারীও চুণ্ডি বেলসহ চাকরর রনদে রবরিন্ন প্রতারণা কদর। তারা 

কমীদক এক যরদনর চাকরর ও সযদ াগ্-সযরবযা পরররস্থরতর কর্থা বদল রবদেদশ মপৌৌঁোদনার পর চাকরর, 

রনদোগ্কারী ও শততাবলী বা মবতন পররবততন কদর মিদল। এ প্রতারণার মদযু রদেদে নারী ও রশশুদের 

কাজ মেওোর প্ররতশ্রুরত রেদে রবদেদশ মপৌৌঁোদনার পর ম ৌন কাদজ বুবহার করা। প্ররতদবেদনর 

সমেকাদল প্রশান্ত মহাসাগ্রীে েীপদেশ িানযোতুর কতত তপক্ষ্ রনম তাণকাজ ও প্রশাসন রবিাদগ্ মজারপূব তক 

শ্রদম রন যি একশজদনর মবরশ বাাংলাদেরশ পযরুষ কমীদক রচরিত করার কর্থা জারনদেদে। ২০১৭ সাদলর 

মাচত মর্থদক ২০১৮ সাদলর আগ্দের মদযু একটি মকাম্পারন তাদের রন যি কদরদে বদল অরিদ াগ্। 

গ্তহকমী রহদসদব রবদেদশ  াওো নারী ও কমবেসী মমদেদের পাচারকারীদের কবদল পড়ার ঝযুঁ রক মবরশ। 

বাাংলাদেরশ ররক্রুটিাং এদজণ্ডন্সর মাযুদম মলবানন ও জর্তাদন গ্তহকমীর কাজ করদত  াওো রকেু নারীদক 

পাচারকারীরা রসররোে মজারপূব তক শ্রম ও ম ৌন কাদজর জনু রবণ্ডক্র কদর রেদেদে। রকেু চীনা পযরুষ 

বাাংলাদেরশ নারীদের বারড়দত োসদত্বর যরদন কাজ করাে এবাং সাজাদনা রবদের মাযুদম ম ৌন কাদজর 

উদেদশু পাচার কদর। পাচারকারীদের মকউ মকউ জাল কাগ্জপত্র ততরর কদর রশশুদের ১৮ বেদরর মবরশ 

বেসী মেরখদে রবদেদশ পাঠাে। প্ররতদবেদনর সমেকাদল মসৌরে আরব ও মালদেরশো শত শত অববয 

বাাংলাদেরশ কমীদক বরহস্কার কদরদে। এদের কাউদক কাউদক রনদোগ্কততারা তাদের অববয হওোর সযদ াগ্ 

রনদে মজারপূব তক শ্রদম রনদোগ্ কদররেল অর্থবা রনদোগ্কততারা তাদের কাগ্জপত্র ইোকত তিাদব তামারে 

হদে ম দত রেদেরেদলন। 

কক্সবাজাদরর রবরিন্ন শরণার্থী রশরবর ও স্থানীে এলাকা এবাং মেদশর অনুানু রকেু স্থান রমরলদে বাাংলাদেদশ 

েশলাদখর মবরশ অরনবরেত মরারহঙ্গা বাস করদে। এদের মদযু লাখ সাদতক এদসদে ২০১৭ সাদলর 

আগ্দের পর। পাচারকারীরা শরণার্থী রশরবরগুদলার পযরুষ, নারী ও রশশুদক ম ৌনকাজ ও শ্রম েযই 

উদেদশুই পাচাদরর জনু মশাষণ কদর,  ার মদযু আদে োসত্বমূলক গ্তহকম ত। তদব স্থানীে জনদগ্াষ্ঠীর 

মদযু রবেুমান পরররস্থরতসহ অনুানু রবষদের তুলনাে এর মাত্রা মকমন তা জানা  ােরন। বাাংলাদেশ 

সরকার মরারহঙ্গা রশরবদর উদেখদ াগ্ু মানরবক সহােতার অনযদমােন কদরদে এবাং পাচাররবদরাযী উদেুাদগ্ 

জারতসাংঘ ও এনণ্ডজওগুদলার সদঙ্গ ঘরনষ্ঠিাদব কাজ কদরদে। 

পাচারকারীরা অদনক সমে মরারহঙ্গা মমদেদের বাাংলাদেদশর মিতদরই চট্টগ্রাম ও ঢাকাে এবাং সীমাদন্তর 

বাইদর কাঠমান্রু্ ও কলকাতাে ম ৌন কাদজর জনু রনদে  াে। রকেুসাংখুক পাচারকারী এসব মমদেদক 

ইন্টারদনদির মাযুদম ‘মবচাদকনা’ কদর। রকেু মরারহঙ্গা পাচারকারী মরারহঙ্গা শরণার্থী রশরবদরর নারী ও 

কমবেসী মমদেদের প্রতারণা কদর চাকরর বা রবদের রমর্থুা কর্থা বদল অপহরণ কদর বা ম ৌন বুবসাে 

নামাে। স্থানীে রকেু অপরাযী চক্র মরারহঙ্গা নারীদের রাদত রশরবর মর্থদক রনদে ম ৌন বুবসাে কাদজ লাগ্াে 

এবাং রেদনর মবলা রশরবদর রিররদে রেদে  াে। আন্তজতারতক সাংগ্ঠনগুদলার অরিদ াগ্, বাাংলাদেদশর রকেু 

সীমান্তরক্ষ্ী, মসনাসেসু ও পযরলশ কম তকততা মরারহঙ্গাদের পাচাদর সহােতা কদর। তাদের সহােতার মদযু 

রদেদে ঘযদষর রবরনমদে রশরবদর ঢুকদত মেওো। বাাংলাদেদশ মোকানকমী, মজদল, ররকশাঅলা ও গ্তহকমী 

রহদসদব কাজ করার জনু অদনক মরারহঙ্গা মেদলদমদেদক রশরবর মর্থদক রনদোগ্ করা হে। বাাংলাদেরশ 

রকেুসাংখুক মজদল মরারহঙ্গা পযরুষদের ঋদণর জাদল আিদক মিদল। মরারহঙ্গারা ওই বাাংলাদেরশ মজদলদের 

জরমদত আশ্রেঘর তুলদল তাদেরদক মশাষণমূলক শ্রদম বাযু করদত ঋদণর িাুঁদে মিলা হে। কদেক েশক 

আদগ্ বাম তা মর্থদক বাাংলাদেদশ পারলদে আসা রকেু মরারহঙ্গাও বাাংলাদেশী মজদলদের কাদে ২০ বেদরর 
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জনু ঋণ-রিরিক বাযুতামলূক শ্রদমর িাুঁদে আিকা পদড়দে। সাম্প্ররতক অতীদত রকেুসাংখুক 

পাচারকারী মরারহঙ্গা এবাং বাাংলাদেশী অরিবাসীদের মনৌকাে কদর েরক্ষ্ণ-পূব ত এরশোে পাটঠদেদে। 

মযণ্ডিপণ রেদত না পারাে পাচারকারীরা তাদের মজারপবূ তক শ্রম মেওোর জনু রবণ্ডক্র কদর রেদেদে। 

বাাংলাদেদশ আসা মরারহঙ্গাদের রােহীন অবস্থা এবাং আনযষ্ঠারনক রশক্ষ্া গ্রহণ বা তবযিাদব কাজ করদত না 

পারা তাদের পাচার হওোর ঝযুঁ রক বারড়দে মেে। একারযক এনণ্ডজও এবাং মানরবক সহােতা প্ররতষ্ঠাদনর 

কম তকততাদের মূলুােন, এসব রনদষযাজ্ঞা গ্ত এক বেদর মরারহঙ্গাদের মজারপূব তক শ্রম ও ম ৌন উদেদশু 

পাচাদরর ঘিনা বারড়দেদে। রকেু বাাংলাদেশী ও রবদেরশ নাগ্ররক রশশু ম ৌন প তিদনর চারহো ততরর কদরদে, 

 ার মদযু রদেদে কক্সবাজাদরর কাদে কমবেসী মরারহঙ্গা মমদেদের মশারষত হওোর ঘিনা।  

মেদশর অিুন্তদর পাচারকারীরা বাাংলাদেরশ রশশু এবাং প্রাপ্তবেস্কদের ম ৌনকাদজর উদেদশু পাচার এবাং 

মজারপূব তক শ্রদমর মাযুদম মশাষণ কদর। এর মদযু আদে গ্াহতস্থু োসত্ব এবাং বাযুতামূলক শ্রম । 

পাচারকারীরা কাজ মেওোর শতত রহদসদব যরা একটি রনরেতষ্ট পররমাণ অর্থ তদক কমীর মনওো ঋণ রহদসদব 

যদর। ওই করর্থত ঋদণর রিরিদত তাদের মশাষণমূলক শ্রদম রনদোণ্ডজত করা হে। রশশুদের মৎসু, 

অুালযরমরনোম ও ততরর মপাশাক কারখানা এবাং শুিরক মাে উৎপােদনও মজারপূব তক শ্রদম রনদোগ্ করা  

হে। পাচারকারীরা কাজ মেওোর রমর্থুা আশ্বাস রেদে গ্ররব নারী ও রশশুদের ম ৌনকাদজর জনু পাচার 

কদর। রকেু রকেু মক্ষ্দত্র পাচারকারীরা তাদের রশকারদের মােকাসি হদত বাযু কদর এবাং বাযুতামূলক 

ম ৌনকাজ ও রবরিন্ন অপরাদয রলপ্ত হদত তাদের মােকাসণ্ডিদক বুবহার কদর। ম ৌনকাদজর উদেদশু 

রশশু পাচার এখদনা বুাপক। পাচারকারীরা অদনক সমে পর্থরশশুদের অপরায বা রিক্ষ্া করদত বাযু 

কদর। রিক্ষ্য কচদক্রর মনতারা অদনক সমে উপাজতন বাড়াদনার জনু রশশুদের শারীররকিাদব পঙ্গয কদর 

মেে। বাাংলাদেশী রশশুরা িুানাররগুরলদত মজারপূব তক শ্রদমর ঝযুঁ রকদত র্থাদক। এ রবষদের একজন 

আন্তজতারতক রবদশষদজ্ঞর তর্থু অনয ােী, পাচারকারীরা অদনক বাাংলাদেরশ পররবার এবাং িারতীে 

অরিবাসী কমীদের রকেু ইি িািাে বাযা শ্রদম (এক যরদনর বাযুতামূলক শ্রম) রনদোগ্ কদর। রকেুসাংখুক 

িািা মারলক বাযা শ্রদম আিদক পড়া নারীদেরদক তাদের পররবাদরর করর্থত ঋণ মশাদযর নাদম ম ৌনকদম ত 

বাযু কদর। আবার রকেু পাচারকারী রচাংরড় চাদষ ঋদণর িাুঁদে আিদক অদনক পররবারদক মশাষণ কদর। 

পাচারকারীরা বাাংলাদেদশর উির-পূব ত অিদলর চা রশদল্প কাজ করার জনু অদনক জারতগ্ত িারতীে 

পররবারদক বাযু কদর। রবরিন্ন এনণ্ডজওর অরিদ াগ্, রকেু কম তকততা মানব পাচারকারীদের ম ৌনপেী, 

িারত-বাাংলাদেশ সীমান্ত ক্ররসাং এবাং মনৌঘািগুদলাদত তৎপরতা চালাদনার সযদ াগ্ মেন। 

 


