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মানবপাচার ররপপার্ট বাাংলাপেশ 

জলুাই ২০২২ 

বাাংলাপেশ (রিতীয় স্তর) 

বাাংলাদেশ সরকার মানব পাচার নির্মদূলর জিয িমযিতর্ যা করা প্রদ াজি সসই র্াি 

পুদরাপুনরভাদব পমরণ করদত পাদরনি; তপব তা করার জিয উদেখদযাগ্য প্রদচষ্টা চালাদে। 

বাাংলাদেশ সরকাদরর পাচারনবদরাধী কম টকাপের  সক্ষর্তার উপর সকানভড-১৯ র্হার্ানরর 

প্রভাব পদ়েদে ; তা সদেও সরকার আদগ্র বেদরর প্রনতদবেি সর্দ র তুলিা  সার্নিকভাদব 

পাচার সর্াকাদবলা  প্রদচষ্টা বনধতূভাদব অবযাহত রাখা  দেশটর্ পমববূতী বেদরর িযা  রিতীয় 

স্তপর  রদ  সগ্দে। সরকাদরর পাচার নবদরাধী প্রদচষ্টার র্দধয রদ দে শ্রনর্ক পাচাদরর র্ার্লা  

জন়েত একজি সাংসে সেদসযর সেসযপে বারতপলর রিদ্ধান্ত বহাল রাখাসহ র্ািব 

পাচারকারীদের নবরুদে ক্রর্বধরূ্ািভাদব তেন্ত, নবচার এবাং তাদেরদক সোষী সাবযস্ত করা । 

২০২১ সাদলর আগ্স্ট র্াদস পাচার নবদরাধী সাতটি ট্রাইবুযিাল পুিরা  কাজ শুরু কদরদে এবাং 

রাংপুর ও রাজশাহী ট্রাইবুযিাল তৃতী  ও চতুর্ ূ আোলত নহদসদব পাচারকারীদের নবচার কদর 

সোষী সাবযস্ত কদরদে। এো়োও সরকার জবরেস্তস্ত বা োসত্বর্মলক শ্রদর্ বাধয করার নবরুদে 

বযবস্থা সিও ার লদক্ষয আন্তজাূনতক শ্রর্ সাংস্থার   আইএলও    বাধযতার্মলক শ্রর্ সিদের 

প্রদিাকল অিুসর্র্িূ কদরদে। তদব সরকার সবশ কদ কটি গুরুত্বপমণ ূ সক্ষদে িমযিতর্ র্াি 

পমরণ করদত পাদরনি। সরকার আদগ্র বেদরর প্রনতদবেি সর্দ র তুলিা  পাচাদরর নশকার 

হও ার ঝুুঁ নকদত র্াকা বযস্তিদের শিাি করার সক্ষদে কর্ নচনিত করদত সপদরদে এবাং 

পাচাদরর নশকার হও া ভুিদভাগ্ীদের পনরচয ূার সক্ষদে সরকাদরর নেক সর্দক ঘািনত রদ  

সগ্দে। সরকার জনশক্তি রনপয়াগকারীপের অনভবাসী শ্রনর্কদের কাে সর্দক চড়া রি সিও ার 

সুদযাগ্োন অবযাহত দরপেপে এবাং অববধভাপব কাজ করা জনশক্তি োলালপের রবরুপদ্ধ 

রনয়রমতভাপব বযবস্থা দনয়রন যা তাপের পাচারকারীপের কবপল পড়ার ঝুুঁ রকপত দিপলপে। 

সরকার ঝুুঁ নকপমণ ূ জিদগ্াষ্ঠীর র্দধয পাচাদরর নশকার ভুিপভাগীপের শিাি করার জিয আেশ ূ 

পনরচালিা পেনত  এসওনপ  অনভন্নভাদব প্রদ াগ্ িা করার ফদল নবদেশ সর্দক প্রতযাগ্ত 

অনভবাসী কর্ী এবাং সম্ভাবয সযৌি পাচাদরর নশকার হও া বযস্তিদের শাস্তস্ত সে া হদ দে। 

উপরন্তু, সরকার সয ধরদির িীনত পনরবতদূির নেদক অগ্রির হপে তা সম্ভাবয শ্রর্ পাচাদরর 

নশকার হও ার ঝুুঁ নকদত র্াকা বযস্তিদের পাচাদরর অপরাধর্মলক তেন্ত শুরু করার আদগ্ 

সেও ানি সানলদশর র্ধয নেদ  সযদত বাধয করদব। 

অগ্রাধিকারমূলক সুপাধরশ:  

 যথাযথ প্রক্তিয়া দমপন পাচাপরর অপরাধ রবপশষ কপর শ্ররমক পাচারকারী ও জরড়ত 

িরকারর কম টকতটাপের অপরাপধর রবচার বকৃ্তদ্ধ করুন ও শাক্তস্ত প্রোন করুন। 

 লাইপিন্সপ্রাপ্ত শ্ররমক রনপয়াগকারী প্ররতষ্ঠান কতৃ টক শ্ররমকপের কাে দথপক রনপয়াগ রি 

আোয় বপে পেপেপ রনন এবাং রনপয়াগকারীপের কাে দথপক রনপয়াগ রি আোয় রনক্তিত 

করুন । 

 পাচাদরর নশকার হও ার সম্ভাবিা রদ দে এর্ি সম্ভাবয ভুিপভাগীপের শাস্তস্ত সরাদধ এবাং 

সকস নিবন্ধি উন্নত করার লদক্ষয আিুষ্ঠানিক নভকটির্ শিািকরণ পেনত ও বাোই 

প্রস্তক্র া গ্রহণ করুন।  



 2 

 ভুিপভাগীসক সুরক্ষার্মলক সসবা প্রোদির সক্ষদে পয ূাপ্ত সরফাদরল সসবা নিস্তিত করুন 

এবাং সসবাোিকারীদের সসবাোদির িেমতা  বসৃ্তের লদক্ষয আেশ ূ নিদেূনশকা বাস্তবা ি ও 

প্রচার করুন। 

 মানবপাচাপরর ভুিপভাগীপের নবদশষ কদর প্রাপ্তব স্ক পুরুষ   নবদেশী এবাং নবদেদশ সশাষি 

ও নিয ূাতদির নশকার ভুিদভাগ্ীদের জিয সসবাোি কাযকূ্রর্ সম্প্রসারণ করুন।  

 এিস্তজওগুদলাদক সরকানর আশ্র দকদে মানবপাচাপরর ভুিপভাগীপের কাদে উন্নত সসবা 

সপৌৌঁদে নেদত আোলদতর আদেশ ো়োই সুদযাগ্ কদর সে া এবাং পাচারনবদরাধী প্রদচষ্টা  

আদরা কাযকূর অাংশীোনরত্ব গ্দ়ে সতালার লদক্ষয এই জাতী  সাংস্থাগুদলার সাদর্ সার্নিক 

সহদযানগ্তা আদরা উন্নত করুন। 

 দযিব ঘর্নায় ভুিপভাগী বযক্তির অনযত্র যাওয়ার রবষয় দনই দিগুপলািহ সরানহঙ্গা পাচাদরর 

নবশ্বাসদযাগ্য অনভদযাগ্গুদলার তেন্ত ও রবচাপরর উপেযাগ বকৃ্তদ্ধ করুন।  

 পাচারকারীদের হাত সর্দক সরানহঙ্গাদের িুরোর পেপেপ  বাস্তবা দির জিয আন্তঃখাত 

সর্ন্ব  গ্রুদপর সাদর্ সহদযানগ্তা অবযাহত রােুন।  

 র্ািব পাচাদরর র্ার্লার নবচার কাযকূ্রর্ পনরচালিার সক্ষদে পাচারনবদরাধী ট্রাইবুিাদলর 

স্টাফদের িেমতা  সজারোর করুন এবাং মানবপাচাপরর ভুিপভাগীপের উন্নত সসবা নেদত 

র্ার্লার চাপ আদে এর্ি এলাকাগুদলাদত ট্রাইবুিাল স্থাপি করার র্াধযদর্ ট্রাইবুিাদলর 

কাযকূ্রর্ সম্প্রসারি করুন। 

 পাচাদরর ঘিিা শিািকরণ ও নভকটির্দেরদক িাংরিষ্ট দিবা দকপে পাঠাপত িহায়তার 

উপর আইি প্রদ াগ্কারী িাংস্থার িেিয, শ্রর্ পনরেশকূ, অনভবাসি কর্কূতাূ এবাং 

স্বাস্থযদসবাোিকারীসহ সাংনিষ্ট কর্কূতাূদের প্ররশেণ আরও দজারোর করুন। 

 নরক্রুিদর্ন্ট এদজন্ট, োলাল এবাং র্ধযস্বত্বদভাগ্ী যারা নরক্রুটিাং এদজস্তিগুদলাদত 

অনভবাসিপ্রতযাশী শ্রনর্ক সরবরাহ কদর তারা রনয়ম দমপন কাজ করপে রকনা তা দেেপত 

তাদের নিবন্ধি সম্পমণরূূদপ বাস্তবা ি এবাং র্নিির করুন।  

 অনভবাসী কর্ীদের জিয নপ্র-নডপারচার  প্রস্থাি-পমব  ূ প্রনশক্ষদণ শ্রর্ অনধকার, শ্রর্ আইি, 

এবাং িযা নবচার ও  নবদেদশ সহা তা পাও া সাংক্রান্ত নবষ  অন্তভুিূ করাসহ প্রনশক্ষদণর 

র্াি উন্নত করুন।  

 সম্ভাবয শ্রর্ পাচাদরর নশকার বযস্তিদের র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি আইদির অধীদি 

অনভদযাগ্ োদ র করার এবাং র্ার্লাগুদলাদক শ্রর্ নবদরাদধর ইসুযদত সীর্াবে করার 

পনরবদত ূসফৌজোনর অপরাদধর জিয নবচার চাও ার অনধকার নিস্তিত করুন।   

 শ্রর্ পনরেশকূরাগণ যাদত প্রদযাজযতা অিুসাদর শ্রর্ বা সফৌজোনর আোলদত র্ার্লা 

োদ র করদত পাদরন সসই বযবস্থা রােুন। 

 দেপশর রবেযমান রবচার বযবস্থায় দরারহঙ্গারা কীভাপব আইরন অরভপযাগ জানাপবন তার 

িুস্পষ্ট পদ্ধরত রনধ টারণ করুন। এিব পদ্ধরত িম্পপকট আইন প্রপয়াগকারী িাংস্থার িেিয ও 

দরারহঙ্গা রশরবপরর বযবস্থাপনার িপঙ্গ যুি বযক্তিপের প্ররশেণ রেন। 

 নশশুদের বানণস্তজযক সযৌি সশাষণ প্রনতদরাদধ আন্তঃর্ন্ত্রণাল  সর্ন্ব  কাযকূ্রর্ উন্নত করুন 

এবাং িজরোনর বাড়ান; নবদশষ কদর দিইিব  নশশু যারা গ্হৃহীি নকাংবা যারা জীনবকা 

নিব ূাদহর উৎস নহদসদব রাস্তা বা পর্দক বযবহার করদে এবাং পাশাপারশ পনততালদ  

বানণস্তজযকভাদব সযৌিকদর্ ূ নিদ াস্তজত প্রাপ্তব স্কদের সন্তাদিদের সক্ষদে সযৌি সশাষি 

প্রনতদরাদধ কাযকূ্রর্ সজারোর করুন।  

 সাংদশানধত এবাং সর্ৃে জাতী  কর্ ূ পনরকল্পিা ২০১৮-২০২৫ িহণ করুন সযখাদি 

নভকটির্দের িুরোরবযাপাদর িাংস্থান বা়োদিার পাশাপানশ তাদের র্ার্লাগুদলার নবচার ও 

তাদেরদক সুরক্ষা সেও ার সক্ষদে আদরা সবনশ র্দিাদযাগ্ সে া হদব।  

 আন্তজাূনতক পাচার র্ার্লা তেদন্তর সক্ষদে একটি আেশ ূ রনপেটরশকা প্রনতষ্ঠা করুন। 
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ধিচার 

সরকার সার্নিকভাদব আইি প্রদ াদগ্র সচষ্টা সজারোর কদরদে। ২০১২ িাপলর মানবপাচার 

প্ররতপরাধ ও েমন আইপন (রপএিএইচটর্এ)  পনততাবনৃি বা অিয সকাি প্রকাদরর সযৌি সশাষি 

ও নিপী়েদির উদেদশয পাচার এবাং জবরেস্তস্ত বা োসত্বর্মলক শ্রর্ বা সসবা প্রোদির উদেদশয 

পাচারদক েণ্ডিী  অপরাধ গণয কপর পাুঁচ বের দথপক যাবজ্জীবন পয টন্ত কারােে এবাং 

অনুযন ৫০ হাজার র্াকা জররমানার িাজা রাো হপয়পে। দজারপূব টক শ্রমপক (শ্রম োিত্ব) 

পথৃক আপরকটর্ অপরাধ রহপিপব রচরিত করা হপয়পে। এোপন অবশয একরু্ কম শাক্তস্তর কথা 

বলা আপে। এ অপরাপধ পাুঁচ বের দথপক ১২ বের পয টন্ত কারােে এবাং নূযনতম ৫০ হাজার 

র্াকা পয টন্ত জররমানার রবধান রাো হপয়পে। এিব েে যপথষ্টই কপঠার। এর মপধয দযৌন কাপজ 

পাচাপর দয শাক্তস্তর কথা বলা আপে তা অপহরপণর মপতা অনযানয গুরুতর অপরাপধর িাজার 

িপঙ্গ তুলনীয়।   

 

সরকার র্ািব পাচাদরর নবরুদে তেন্ত, নবচার এবাং সোষী সাবযস্ত কদর শাস্তস্ত প্রোি করা 

বান়েদ দে। তপব িরকাপরর রেক দথপক আভযন্তরীণ সযৌি কাপজ পাচার সর্াকাদবলা  নকাংবা 

এিব কাপজ জরড়ত িরকারর কম টকতটাপের রবরুপদ্ধ এখদিা পয ূাপ্ত পেদক্ষপ সি নি। এই েুটর্ 

রবষয়ই বাাংলাপেপশ বযাপকভাপব রবেযমান । প্ররতপবেনকালীন সর্দ  সরকার র্ািব পাচার 

প্রনতদরাধ ও ের্ি আইদির অধীদি দমার্ ৫৯৪টর্ মামলা তেন্ত কপরপে। যার মপধয ১৩২টর্ 

সযৌি পাচাদরর   পরততাবরৃি বা অনয দকাপনা প্রকাপরর দযৌন দশাষণ বা রনপীড়পনর) র্ার্লা, 

১৮২টর্ জবরেক্তস্ত বা োিত্বমূলক শ্রম বা দিবা প্রোন কররপত বাধয করা িাংিান্ত র্ার্লা এবাং 

২৮০টি হদলা অিযািয ধরদির সশাষণ ও নিয ূাতদির র্ার্লা। এোড়াও প্রনতদবেিকালীি 

সর্দ  সরকার নবগ্ত বেরগুদলার ৪৪৯টি র্ার্লার তেন্ত অবযাহত সরদখনেল। আদগ্র বেদরর 

নরদপাদিূর সাদর্ তুলিা করদল সেখা যা  পমববূতী প্রনতদবেি সর্দ  তেন্তিাধীি র্ার্লার 

সাংখযা নেল ৩৪৮ এবাং সসই সর্দ  চলর্াি তেদন্ত র্াকা র্ার্লার সাংখযা নেল ১৩৮। 

প্রনতদবেি সর্দ  পুনলশ ৬২০ জি সদেহভাজদির   দযৌি পাচাদরর জিয ৯৬ জি, বলপূব টক 

শ্রদর্র জিয ১৬৬ জি এবাং অিযািয নিয ূাতি ও সশাষদণর জিয ৩৫৮ জি   নবচার শুরু 

কদরদে যা পমববূতী বেদরর তুলিা  সবনশ। পমববূতী প্রনতদবেিকাদল সরকার সর্াি ৫১৭ জদির 

নবরুদে নবচার শুরু কদরনেল যার র্দধয ১৮৪ জদির নবরুদে সযৌি পাচাদরর অনভদযাগ্ এবাং 

৩৩৩ জদির নবরুদে জবরেস্তস্ত বা োসত্বর্মলক শ্রদর্ নিদ াস্তজত করার র্ার্লা নেল। নবদশষ 

ট্রাইবুিালগুদলা সরকারদক র্ািব পাচাদরর র্ার্লার নিষ্পনি কাযকূ্রর্ উদেখদযাগ্যভাদব 

বা়োদত সক্ষর্ কদর তুদলদে। আোলত ও পাচার নবদরাধী ট্রাইবুিাল ১১টি র্ার্লা  ১৮ জি 

পাচারকারীদক সোষী সাবযস্ত কদরদে। এই ১৮ জি সযৌি পাচাদরর জিয সোষী সাবযস্ত 

হদ দেি এবাং শ্রর্ পাচার বা অনিধ ূানরত অিযািয পাচাদরর অপরাদধর জিয কাউদক সোষী 

সাবযস্ত করা হ নি। তদব আদগ্র প্রনতদবেি বেদরর তুলিা  সোষী সাবযস্ত করার সাংখযা বসৃ্তে 

সপদ দে ; আদগ্র বের সাত পাচারকারীদক আোলদত সোষী সাবযস্ত করা হদ নেল। সরকানর 

পনরসাংখযাদি অনভবাসী সচারাচালাদির সম্ভাবয ঘিিাসহ র্ািব পাচার ি  এর্ি নকেু ঘিিাও 

উপেে করা হপয় থাকপত পাপর । র্হার্ানরজনিত কারদণ আোলতগুদলা অদিক র্াস ধদর 

লকডাউদি থাকপলও সরকার ২০২১ সাদলর আগ্স্ট র্াদস আোলদতর উপর সর্দক 

লকডাউদির রবরধরনপষধ তুদল সি । সরকাদরর তর্য র্দত  ২০২১ সাদলর সসদেম্বর পযনূ্ত 

৫০০০-এরও সবনশ পাচাদরর র্ার্লা তেন্তািাধীি নকাংবা নবচাদরর অদপক্ষা  নেল। তদব এই 

সর্দ  র্ার্লা নিষ্পনির হার উদেখদযাগ্যভাদব বসৃ্তে সপদ দে। প্রনতদবেি সর্ কাদল সরকার 
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র্ার্লা পনরচালিার জিয সীনর্ত পনরসদর সম্পদের সাংস্থাি কদরদে। তদব সরকার একর্া 

স্বীকার কদর সয  পাচার সর্সযার র্াোর তুলিা  পাচাদরর ঘর্নায় তেন্ত, রবচার ও সোষী 

সাবযস্ত করার সক্ষদে অপয ূাপ্ততা নেল। সরকার পুনলশ একাদডনর্দত পাচার নবদরাধী 

র্নডউদলর র্াধযদর্ পুনলশ অনফসারদের প্রনশক্ষণ প্রোন অবযাহত সরদখদে। এো়োও সরকার 

নবচার নবভাগ্ী , অনভবাসি এবাং সীর্াদন্ত কর্রূত কর্কূতাূদের জিয প্রনশক্ষণ অবযাহত 

সরদখদে এবাং এই জাতী  প্রনশক্ষণ প্রোিকারী আন্তজাূনতক সাংস্থা এবাং এিস্তজও পনরচানলত 

প্রনশক্ষণগুদলাদক সহা তা প্রোি কদর যাদে। তদব র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি নবনধর্ালা  

২০১৭ বাস্তবা ি নবষদ  পুনলশ এবাং সাংনিষ্ট অিযািয কর্কূতাূরা প্রনশক্ষণ সপদ দেি নকিা 

সরকার তা জািা নি। 

 

সাতটি পাচার নবদরাধী  অযানন্ট-ট্রানফনকাং   ট্রাইবুিাল র্হার্ানরর কারদণ লকডাউদি র্াকার পর 

২০২১ সাদলর আগ্স্ট র্াদস পুিরা  কাযকূ্রর্ শুরু কদরদে  সযখাদি নবচারক ও নবদশষ 

প্রনসনকউিররা র্ািব পাচাদরর র্ার্লার শুিানি করার জিয নিযুি রদ দেি এবাং তারা এই 

ধরদির অরনষ্পন্ন মামলার জর্ কমাপনার জনয কাজ করপেন। ট্রাইবুিালগুদলা অনিষ্পন্ন 

র্ার্লা নিষ্পনির সক্ষদে আদগ্র বের  ২০২০ সাদলর একই সর্দ র তুলিা  উদেখদযাগ্য 

সাফলয সেনখদ দে এবাং জদর্ র্াকা র্ার্লার সাংখযা কর্াদত সপদরদে। সাতটি ট্রাইবুিাদলর 

র্দধয রাংপুর ও রাজশাহীর ট্রাইবুিাল যর্াক্রদর্ তৃতী  ও চতুর্ ূ আোলত নহদসদব এই 

প্রনতদবেিকাদল পাচার র্ার্লা  সোষীদের শাস্তস্ত সেও ার সক্ষদে কাজ শুরু কপরপে । এর  

আদগ্র প্রনতদবেিকাদল ঢাকা ও বনরশাল ট্রাইবুিাল পাচাদরর জিয সোষী সাবযস্ত করার সক্ষদে 

প্রর্র্ ও নিতী  আোলত নেল। সরকার পাচারনবদরাধী ট্রাইবুযিাদলর সাংখযা বা়োদত চাদে; 

নবদশষ কদর সয এলাকাগুদলাদত র্ািব পাচাদরর ঘিিার সাংখযা সবনশ। ইদতার্দধয সরকার 

২০২১ সাদলর িদভম্বর র্াদস কক্সবাজাদর অষ্টর্ ট্রাইবুিাল স্থাপদির কর্া সঘাষণা কদরদে। 

নবস্তৃত পনরসদর আোলত বযবস্থার সাদর্ তুলিা করদল প্রনতদবেি সর্ কাদল সবনশরভাগ্ 

ট্রাইবুিাদল র্ার্লার সাংখযা আ দত্বর র্দধয বা পনরচালিাদযাগ্য নেল। িতুি কদর ট্রাইবুিাদলর 

কায টিম শুরু হও া সদেও কর্কূতাূরা কাযকূরভাদব র্ার্লা তেন্ত ও নবচার কদরিনি এবাং 

বরাবদরর র্দতা আোলদতর উপর রাজনিনতক প্রভাব একটি উদিদগ্র নবষ  নেল। সরকার 

১৬ জি নবচারক এবাং ১৬ জি পাবনলক প্রনসনকউিরদক র্ািব পাচার নবষদ  প্রনশক্ষণ 

নেদ দে বদল জািা সগ্দে। তদব পযদূবক্ষগণ জারনপয়পেন ট্রাইবুিাদলর নবচারক, প্রনসনকউির 

এবাং স্টাফদের যর্াযর্ প্রস্তক্র া সর্দি কাযকূরভাদব র্ার্লা পনরচালিা করার জিয তাদেরদক 

আদরা পাচারনবদরাধী প্রনশক্ষণ এবাং প্রদণােিা সে ার প্রদ াজি হদত পাদর। পযদূবক্ষকরা 

ইদতাপমদব ূ জারনপয়রেপলন ট্রাইবুিাদলর বাইদর পররচারলতর্ার্লাগুনলর জিয সরকার সাধারণত 

প্রাক-নবচার তেদন্তর জিয পয ূাপ্ত িাংস্থান বরাে দেয় িা এবাং প্রর্াদণর অভাদব বা র্ার্লা 

জদির কারদণ পাচাদরর র্ার্লাগুদলা ঝুদল যা । সরকার শ্রর্ অরধকার লঙ্ঘি সাংক্রান্ত ঘর্না 

নবচাদরর জিয নিব ূাহী শাখার অধীদি স্থানপত ভ্রার্যর্াি আোলদতর অিুর্নত সে া অবযাহত 

সরদখদে; যনেও এই আোলতগুদলা জবরেস্তস্তর্মলক বা োসত্বর্মলক শ্রর্ পাচাদরর ঘিিার 

সর্াধাি করদত পাপর না। স্থািী  িরকার কর্কূতাূ ও িার্বাসীদের নিদ  পা ুঁচ সেদসযর 

পযাদিল কদর গ্টিত নকেু িার্ আোলদত পাচাদরর র্ার্লার নবচার করা হদলও তারা শুধু 

আনর্কূ জনরর্ািা করদত পাদর। 

 

কর্কূতাূদের সকউ সকউ র্ািব পাচার নবষ টি বুঝদত পাদরিনি এবাং কখদিা কখদিা তারা 

র্ািব পাচার নবষ টিদক অনভবাসী সচারাচালাদির সাদর্ গুনলদ  সফদলদেি। আবার সকাি 

সকাি কর্কূতাূ লাইদসিপ্রাপ্ত পনততালদ  নশশু সযৌি পাচাদরর প্রর্াণ র্াকা সদেও 

আভযন্তরীণ পাচার, নবদশষ কদর পরততাবরৃি বা অনয দকাপনা প্রকাপরর দযৌন দশাষণ বা 
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রনপীড়পনর উপেপশয রশশুপের পাচার হওয়ার ঘর্নার অস্তস্তত্ব অস্বীকার কদর চদলদেন। 

আইরন  প্রস্তক্র া চলাকালীি পুনলশ ও প্রনসনকউিরগণ প্রা শই এদক অপদরর সাদর্ ভালভাদব 

সহদযানগ্তা কদরি িা; যার ফদল রবচার প্রক্তিয়া  নবলনম্বত হ  এবাং নবচাদরর জিয মামলা েুব টল 

হপয় যায়। আন্তঃসীর্ান্ত র্ার্লার সক্ষদে বাাংলাদেশী কর্কূতাূগণ সাধারণত প্রর্াণ সাংিদহর 

জিয নবদেদশ যািনি এবাং আন্তজাূনতক প্রর্াণ সাংিদহর জিয কীভাদব অিুদরাধ করদত হ  তা 

তারা জাদিি িা। তদব বাাংলাদেশ পুনলশ ও পাচারনবদরাধী ট্রাইবুিাদলর প্রনসনকউিরগণ 

অদেনল া, কািাডা, ভারত ও েনক্ষণ আনিকার এদজস্তিগুদলার সাদর্ আন্তজাূনতক 

র্ার্লাগুদলার সক্ষদে সহদযানগ্তা কদরদেি। একটি উদেখদযাগ্য র্ার্লা  বাাংলাদেশ সরকার 

একটি আন্তঃসীর্ান্ত সগ্াষ্ঠীর নবরুদে অনভযাি পনরচালিা করার সক্ষদে ভারতী  পুনলশদক 

সহদযানগ্তা কদরনেল। দগাষ্ঠীটর্ টিকিক বযবহার কদর বাাংলাদেশী সর্দ দের নিদ াগ্ করত 

এবাং তাদেরদক ভারদত সযৌি পাচাদরর র্াধযদর্ সশাষণ করত। এো়োও সরকার পাচাদরর 

র্ার্লার তেদন্ত সহা তা করার জিয েনক্ষণ আনিকা ও ভারদতর সাদর্ পারস্পনরক আইনি 

সহা তা চুস্তিও বজা  সরদখদে এবাং ভারত, েনক্ষণ আনিকা ও র্াইলযাদের সাদর্ আসার্ী 

প্রতযপণূ চুস্তি কদরদে যাদত কদর পাচারকারীদের নবচাদরর র্ুদখার্ুনখ করদত নিজ সেদশ 

সফরত আিা যা । 

 

সরকার দরারহঙ্গা শরণাথীরা দশাষপণর রশকার হপয়পেন এমন পাচাদরর র্ার্লাগুদলার পয ূাপ্ত 

তেন্ত ও নবচার কদরনি। বাাংলাদেদশর অভযন্তদর বলপমবকূ শ্রর্ ও সযৌি পাচাদরর র্াধযদর্ 

পাচারকারীরা সরানহঙ্গাদের সশাষণ করদে এর্ি তর্য ও প্রনতদবেি র্াকা সদত্বও  আইি 

প্রদ াগ্কারী সাংস্থা সবনশরভাগ্ সর্  সিৌকার র্াধযদর্ সরানহঙ্গাদের স্থািান্তদরর/চলাচল 

সাংক্রান্ত ঘিিাগুদলা নিদ  র্ার্লা কদরদে সযখাদি অনভবাসী সচারাচালাদির উপাোিগুদলা 

র্াকদলও র্াকদত পাদর নকন্তু সসখাদি র্ািব পাচাদরর সকাি উপাোি নেল িা। যনেও র্ািব 

পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি আইদি বাাংলাদেদশর িাগ্নরক ি  এর্ি বযস্তিদের পাচার সাংক্রান্ত 

র্ার্লা োদ র করার নবধাি রদ দে নকন্তু সরকার শরণার্ী নশনবদরর র্দধয  আইনি নরদপাটিূাং 

করার সুস্পষ্ট সকাি বযবস্থা গ্দ়ে সতাদলনি; যা একনেদক সরানহঙ্গাদের িযা নবচার পাও াদক 

রুে কদরদে এবাং একইসাদর্ অপরাধীদের শাস্তস্ত সর্দক সরহাই পাও ার সুদযাগ্ বান়েদ দে। 

পুনলশ ও আন্তজাূনতক িহায়তা প্রোনকারী সাংস্থাগুদলা অপরাদধর নশকার হও া িারী ও নশশু 

শরণার্ীদের আইনি সহা তা প্রোদির জিয সবশ কদ কটি শরণার্ী নশনবদর একানধক সহা তা 

সকে স্থাপি করদলও পুনলশ ও নিরাপিা সসবা বযবস্থার প্রনত জিসাধারদণর অনাস্থার কারদণ 

পাচারসহ নবনভন্ন ধরদির অপরাদধর নশকার বযস্তিরা আইি প্রদ াগ্কারী সাংস্থার কাদে যা নি। 

আন্তজাূনতক সাংস্থাগুদলা অবযাহতভাদব অনভদযাগ্ কদর যাদে সয  কনতপ  অসাধু 

বাাংলাদেশী কর্কূতাূ পাচারকারীদের কাে সর্দক ঘুষ নিদ  তাদেরদক নশনবদর প্রদবদশর সুদযাগ্ 

কদর সে াসহ িািািভাদব সরানহঙ্গাদের পাচাদর সহা তা করদে। 

 

র্ািব পাচাদরর সাদর্ সরকানর কর্কূতাূদের সম্পৃিতা  পাচার-সম্পনকতূ েুিীনত এবাং 

পাচারকারীদের অপরাদধর নবচার িা হও া র্ারাত্মক উদিদগ্র নবষ  নেল, যা প্রনতদবেি 

িমপয় অবযাহতভাদব আইি প্রদ াগ্ বাধািস্ত কদরদে। সরকার এই ধরদির োনব স্বীকার 

করদত বা তেন্ত করদত অনিেুক নেল এবাং তারা োবী কপরপে দয প্রনতদবেি সর্দ  িরকারর 

কম টকতটাপের িম্পিৃতা নেল িা। অনভদযাগ্ রদ দে সয  প্রনতদবেি সর্দ  কনতপ  আইি 

প্রদ াগ্কারী কর্কূতাূ এবাং প্রনসনকউির নিদজদের র্দতা কদর নসোন্ত নিদ দেি সকাি 

র্ার্লার তেন্ত করা হদব এবাং সকাি র্ার্লা নবচাদরর জিয আোলদত উত্থাপি করা হদব; এবাং 

তারা অনভযুিদের রাজনিনতক পনরচ  ও আনর্কূ সার্দর্যূর নভনিদত এই নসোন্ত নিদ দেি। 

উোহরণস্বরূপ, শ্রনর্কদের সেখভাদলর োন দত্ব নিদ াস্তজত কনতপ  সরকানর কর্কূতাূ  স্থািী  
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রাজিীনতনবে, নবচারক ও পুনলশ র্ার্লা পররচালনা করার জিয ভুিদভাগ্ী ও তাদের 

পনরবাদরর কাদে ঘুষ সচদ নেল বদল অনভদযাগ্ রদ দে। নরক্রুিদর্ন্ট এদজস্তিগুদলা সম্ভাবয 

পাচার অপরাধসহ নবদেশী অনভবাসি সর্দক লাদভর জিয সরকানর েুিীনতদক কাদজ 

লানগ্দ দে বদল জািা সগ্দে। পযদূবক্ষকরা অনভদযাগ্ কদরদেি সয   সজলা কর্সূাংস্থাি ও 

জিশস্তি অনফদসর নকেু কর্কূতাূ র্ািব পাচাদর সহা তা কদরদে এবাং পেী এলাকা  নকেু 

পাচারকারী তাদের রাজনিনতক পনরচ  ও সযাগ্াদযাগ্দক বযবহার কদরদে যা তাদেরদক নবচার 

ও শাস্তস্ত পাও া সর্দক র্ুস্তি নেদ দে। পযদূবক্ষকরা আরও জানিদ দেি সয   নকেুদক্ষদে স্থািী  

রাজিীনতনবেরা ভুিদভাগ্ীদের নরক্রুটিাং সাব-এদজন্টদের প্রতারণার্মলক বা সশাষণর্মলক শ্রর্ 

নিদ াদগ্র স্তক্র াকলাপ পুনলশদক নরদপািূ িা করার জিয অর্ ূ িহণ করদত রাস্তজ করাি। 

পযদূবক্ষকরা আদরা জানিদ দেি সয  নকেু সক্ষদে পুনলশ ধীরগ্নতর ও ত্রুটিপমণ ূ তেন্ত 

পনরচালিা কদরদে যাদত পাচারকারীদের শাস্তস্ত এ়োদিা যা    রবপশষ কপর যখি 

সদেহভাজিরা তাদের সহকর্ী অনফসার নেল। সরকারী েুিীনতর অনভদযাদগ্র র্দধয রদ দে 

আন্তজাূনতক সীর্ান্ত এলাকা  কর্রূত কর্কূতাূ ও পুনলশ ঘুষ নিদ  নভকটির্দক তাদের 

পাচারকারীদের হাদত সেদ়ে দেওয়া। নিবনন্ধত পনততালদ র অভযন্তপর রনয টাতন ও দশাষপনর 

ঘর্না উপপো করার রবরনমপয় পুনলশদের সকউ সকউ ঘুষ িহণ কদরদে। এো়োও পুনলশ 

ঘুদষর নবনির্দ  পনততালদ র অভযন্তদর র্াকা প্রদতযক সযৌিকর্ীর ব স ১৮ বেদরর সবনশ 

নকিা সসিা যাচাই করা সর্দক নবরত সর্দকদে এবাং এর্িনক ১০ বের ব সী সর্দ নশশুদের 

জিয ভু া কাগ্জপে ততনরদত সহা তা কদরদে। 

 

সযদহতু সাংসে সেসযসহ কনতপ  সরকানর কর্কূতাূ নবদেশী কর্সূাংস্থাি প্রনতষ্ঠািগুদলার 

সাদর্ ঘনিষ্ঠ সম্পক ূবজা  রাপেন, তাই এর্ি উদিদগ্র যদর্ষ্ট কারণ রদ দে সয এই 

কর্কূতাূদের নেক সর্দক অনভবাসী-বান্ধব চচূাগুদলা অিুদর্ােি করার সক্ষদে স্বাদর্রূ িন্দ্ব 

কাজ কদরনেল। উোহরণস্বরূপ   আইি লাংঘিকারী নরক্রুিদর্ন্ট প্রনতষ্ঠািগুদলার নবচাদরর 

বযবস্থা করা এবাং অনভবাসী কর্ীদের সুরক্ষা বা়োদিার কর্া বলা সযদত পাদর। ২০২১ সাদলর 

জিু মাপি বাাংলাদেদশর সুনপ্রর্ সকািূ হাইদকাদিূর একটি রা  বহাল সরদখ বাাংলাদেদশর 

সাংসদের একজি সাংসে সেদসযর সেসযপে বহাল রাখার আদবেি খানরজ কদর সে   সয 

সাংসে সেসয কুদ দত ২০ ০০০ এরও সবনশ বাাংলাদেশী অনভবাসী কর্ীদক সসই সেদশ আিার 

জিয কুদ তী কর্কূতাূদের ঘুষ সেও ার অরভপযাপগ তাদক কুদ দতর আোলদত সোষী সাবযস্ত 

করা হদ নেল। ঘুষ সেও ার সচষ্টার অনভদযাদগ্ কুদ দত তার সোষী সাবযস্ত হও া এবাং 

কারাবেী হও ার কারদণ সাংসে সেদসযর সেসযপে বানতল কদর আসিটি আদগ্ই শুিয 

সঘাষণা করা হদ নেল এবাং তার স্ত্রীর নবরুদে তেন্ত শুরু হপয়রেল   রযরন রনপজও একজি 

সাংসে সেসয এবাং নযনি কুদ দত সাংনিষ্ট নকন্তু কর্ মাত্রার অনভদযাদগ্ সোষী সাবযস্ত 

হদ নেদলি। তাপের পনরবাদরর অিযািয সেসযদের নবরুদেও তেন্ত শুরু হপয়রেল। প্রনতদবেি 

সর্দ  পুনলশ এই সাদবক সাংসে সেদসযর একজি ঘনিষ্ঠ সহদযাগ্ীদকও সিপ্তার কদরদে নযনি 

একানধক বযাঙ্ক অযাকাউদন্টর র্াধযদর্ তহনবল স্থািান্তর কদর অনবধ আনর্কূ কর্কূাে 

পনরচালিা কদরনেদলি বদল অনভদযাগ্ রদ দে। গ্ণর্াধযদর্ প্রকানশত প্রনতদবেি সর্দক জািা 

যা  সয  ২০১৫ সর্দক ২০১৮ সাল পযনূ্ত সর্ কাদল র্ালদ নশ ার কর্সূাংস্থাি প্রনতষ্ঠািগুদলা 

এবাং বাাংলাদেদশর ১০টি নরক্রুিদর্ন্ট এদজস্তি একদচটি াভাদব বাাংলাদেশী কর্ী নিদ াদগ্র 

কাজ করার লদক্ষয উভ  সেদশর কর্কূতাূ ও রাজিীনতনবেদের ঘুষ নেদ নেল। এই ধরদির 

র্দিাপনল বা একদচটি াভাদব কর্ী নিদ াদগ্র অনধকার নরক্রুিদর্ন্ট নফ জিপ্রনত ৩৭ ০০০ 

বাাংলাদেশী িাকা সর্দক বান়েদ  জিপ্রনত ৪০০ ০০০ িাকারও সবনশ কদরনেল। যা সরকানর 

আইদি র্াকা সদব ূাচ্চ িাকার সচদ ও অদিক সবনশ। এই ধরদির অতযনধক বয  বাাংলাদেশী 

অনভবাসী শ্রনর্কদের ঋণ িহীতা নহদসদব নিিদহর নশকার হও ার ঝুুঁ নক বান়েদ দে। ২০২১ 
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সাদলর িদভম্বর র্াদস নবর্ািবেদরর কর্কূতাূদের ঘুষ সেও া এবাং ভু া কাগ্জপে ততনর 

কদর শ্রনর্কদের নবদেদশ পািাদিার সচষ্টাকাদল পুনলশ নরক্রুটিাং এদজস্তির পা ুঁচজি স্টাফদক 

আিক কদরনেল। এই ধরপনর আরও ঘর্নাপত সেখা নগ্দ দে সয নরক্রুটিাং এদজন্টরা 

বলপ্রদ াগ্পমবকূ বা প্রতারণার র্াধযদর্ সরাসনর শ্রর্ সশাষদণ জন়েত নেল। সরকার র্ািব 

পাচাদরর অপরাদধ জন়েত সরকানর কর্কূতাূ-কর্চূারীদের রবরুপদ্ধ  অিয সকাদিা তেন্ত, 

নবচার বা সোষী সাবযস্ত হও ার নরদপািূ কদরনি। 

সুরক্ষা 

সরকাদরর সুরক্ষা প্রদচষ্টা হ্রাস সপদ দে। পমববূতী প্রনতদবেি সর্দ র তুলিা  পাচাদরর নশকার 

হদত পাদর এর্ি সম্ভাবয নভকটির্/ভুিদভাগ্ী শনাপির সাংখযা কদর্দে এবাং নভকটির্দের 

সুরক্ষা সেও ার সক্ষদে বযাপক অপয ূাপ্ততা লক্ষণী   নবদশষ কদর নবদেদশ শিাি হও া 

পাচাদরর নশকার বাাংলাদেশীদের সক্ষদে। সরকার প্রনতদবেি সর্দ  ১ ১৩৮ জি পাচাদরর 

নশকার হদত পাদর এর্ি সম্ভাবয নভকটির্দক শিাি কদরদে যা আদগ্র বেদরর প্রনতদবেি 

সর্দ র ৬ ৮৬৬ জি নভকটিদর্র তুলিা  উদেখদযাগ্যভাদব কর্। তদব  সরকাদরর নেক 

সর্দক এই সাংখযার নবশে সকাি নববরণ সে া হ নি এবাং অতীদত িরকার তাপের দেওয়া 

পররিাংেযাপন সচারাচালািকৃত অনভবাসীদের সাংখযা অন্তভুিূ কদরনেল। একই সর্দ  এিস্তজও 

ও আন্তজাূনতক সাংস্থাগুদলার প্রনতদবেি র্দত কর্পদক্ষ ৫৮০ জি সযৌি পাচাদরর নশকার 

হদ দে বপল জারনপয়পে। বাধযতার্মলক শ্রর্ পাচাদরর নভকটিদর্র সাংখযা ৬ ৩৭৮ জি এবাং 

আদরা ৭১৭ জি অিযািয ধরদির নিয ূাতি ও দশাষপণর নশকার হদ দে বপল তারা জারনপয়পে। 

সাংস্থাগুদলার সেও া তর্য র্দত  সযৌি পাচাদরর নশকার বযস্তিদের র্দধয ৪২৯ জি িারী  ১০ 

জি পুরুষ  ১১১ জি সর্দ নশশু  ১০ জি সেদলনশশু এবাং ২০ জি এলস্তজনবটিনকউআই+ 

বযস্তি রদ দেি। তাদের সে া তর্য র্দত  শ্রর্ পাচাদরর নশকার নভকটির্দের র্দধয ৪ ৩২৮ 

জি পুরুষ  ১ ৯০২ জি িারী  ৯৩ জি সর্দ নশশু  ৪১ জি সেদলনশশু এবাং ১৪ জি 

এলস্তজনবটিনকউআই+ বযস্তি রদ দেি।  

 

স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণাল  মানব পাচার দমাকাপবলায় সরকাদরর প্রধাি সাংস্থা যাপের পাচাপরর রশকার 

রভকটর্মপক শনািকরপণর জনয আেশ ট পররচালনা পদ্ধরত (স্ট্যান্ডার্ট অপাপরটর্াং প্ররিরর্উর 

বা এিওরপ) রপয়পে। রকন্তু িরকার এসওনপ-টর্ বযাপকভাদব প্রচার করা হদ দে নকিা বা এর 

বযবহার কদতািা হদে সস নবষদ র উপর সকাি প্রনতদবেি বা তর্য সে নি। পযদূবক্ষকরা 

উদেখ কদরদেি সয   নভকটির্ শিাদির সক্ষদে সকাি এসওনপ দনই ; অদিক আইি 

প্রদ াগ্কারী সাংস্থা র্ািব পাচার ও ের্ি আইি টিক র্দতা িা বুদঝই প্রদ াগ্ করার সচষ্টা 

কপরপে এবাং তারা নভকটির্ শিাি করার জিয আিুষ্ঠানিক সকাি প্রস্তক্র া অিুসরণ কদরনি। 

পুনলশ কর্কূতাূদের সকউ সকউ পনততাল  বা বানণস্তজযকভাদব সযৌি কাদজ বযবহৃত 

স্থাপিাগুদলাদত সকাি সকাি বযস্তির দেপত্র উদেযাগ্ী হদ  সচকনলস্ট ততনর কদর সসই অিুযা ী 

নভকটির্দক শিাি করার সচষ্টা কদরদেি; তদব সরকাদরর নেক সর্দক এই ধরদির 

সচকনলস্টদক আিুষ্ঠানিকভাদব স্বীকৃনত সে া হ নি নকাংবা প্রচাদরর সকাি বযবস্থা সিও া হ নি 

এবাং এই ধরদির সচকনলস্ট বযবহাদরও সকাি ধরদির ধারাবানহকতা নেল িা। সরকার একটি 

আন্তজাূনতক সাংস্থার সাদর্ অাংশীোনরদত্বর রভরিপত প্রনতদবেি সর্দ  নভকটির্ শিাি করার 

একটি সর্াবাইল অযানিদকশি ততনর কদর; যনেও সসই সর্াবাইল অযাপটি এখিও চম়োন্ত হ নি 

নকাংবা বযবহাদরর জিয সরকাদরর নেক সর্দক আিুষ্ঠানিকভাদব অিুদর্ানেত হ নি। সরকাদরর 

নেক সর্দক র্ািব পাচারসহ রবরভন্ন অপরাদধর ঘিিা জািাদিার জিয সবশ কদ কটি 

সহল্পলাইিও চালু রদ দে। 
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আইি প্রদ াগ্কারী সাংস্থাগুদলা বানণস্তজযক সযৌিকর্ীসহ পাচাদরর ঝুুঁ নকদত র্াকা জিদগ্াষ্ঠীর 

র্দধয পাচাদরর নশকার নভকটির্দের নচনিত করার জিয আেশ ূ পনরচালিা পেনত বা এসওনপ 

অনভন্নভাদব সবেূ বযবহার কদরনি। এর ফদল সবআইনি কাদজর জিয সযৌি পাচাদরর নশকার 

নভকটির্দের শাস্তস্ত হদ  র্াকদত পাদর   যারা প্রকৃতপদক্ষ পাচারকারীদের িারা বাধয হদ  

সবআইিী কাদজ নলপ্ত হদ নেল। সহাদিলনভনিক বানণস্তজযক সযৌিকর্ীদের উপর পুনলনশ 

অনভযাদির ফদল আইি প্রদ াগ্কারী সাংস্থার সেসযরা র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি 

আইদির ১২ ও ১৩ ধারা সর্াতাদবক তরুণী ও সর্দ নশশুদের অপরাধর্মলক আচরদণর জিয 

অনভযুি কদরনেল নকন্তু তারা এই সর্দ  পাচাদরর সমচকগুদলা বযবহার কদর এিা দেপেরন সয 

তারা পাচাদরর নশকার হদ  এর্ি সবআইনি কাদজ নলপ্ত হদ নেল নকিা। একইভাপব ইদতাপমদব ূ 

এিস্তজওগুদলা জানিদ নেল সয  আইি প্রদ াগ্কারী সাংস্থাগুদলা পনততালদ  অনভযাি 

পনরচালিা কদর নবদেশী িারীদের নভসা লাংঘি কদর বানণস্তজযকভাদব সযৌি কদর্ ূ নলপ্ত হও ার 

অনভদযাদগ্ সিফতার কদরদে নকন্তু এই সর্দ  আইি প্রদ াগ্কারীরা সিফতারকৃত িারীরা 

পাচাদরর নশকার নভকটির্ নকিা তা যাচাই করার সকাি সচষ্টা কদরনি। এিস্তজওগুদলা আদরা 

নরদপািূ কদরদে সয সকাি সকাি আইিপ্রদ াগ্কারী কতৃপূক্ষ পাচাদরর নশকার নকিা সসিা 

যাচাই িা কদরই ট্রািস্তজদি র্াকা নবদেশীদের পাসদপািূ িা র্াকার কারদণ তাদেরদক আিক ও 

জনরর্ািা কদরদে এবাং কাউদক কাউদক সফরত পাটিদ দে। কখদিা কখদিা কর্কূতাূরা এরা 

সয পাচাদরর নশকার হদ দে সসিা শিাি কপর এবাং দিই অনুযায়ী বযবস্থা দনয়। সীর্াদন্ত 

আইি প্রদ াগ্কারীরা পাসদপািূ নি ন্ত্রণ আদেদশর শাস্তস্তর্মলক ধারার অধীদি কর্পদক্ষ ৫৫ 

জি বযস্তিদক আিক এবাং অনভযুি কদরদে   অথচ তাপের কাপে প্রর্াণ নেল সয এই 

বযস্তিদের পাচাদরর উদেদশয প্রতারণার্মলকভাদব ভারতী  সীর্াদন্ত আিা হদ নেল। সরকার 

ইদতাপমদব ূ পাচাদরর নবষ টি যর্াযর্ভাদব যাচাই িা কদরই   দেদশর ভাবর্মনত ূকু্ষন্ন করার  র্দতা 

অস্পষ্ট অনভদযাদগ্ স্বদেদশ প্রতযাবতিূকারী বাাংলাদেশী অনভবাসী শ্রনর্কদের শাস্তস্ত নেদ নেল। 

সরকার এর্ি সম্ভাবয পাচাদরর নশকার ভুিদভাগ্ীদের কদ কজিদক কারােণ্ড দেয়, যনেও 

সশষ পযনূ্ত সরকার ভুিদভাগ্ীদের জানর্ি দেয়। সরকার এর আদগ্ নভদ তিাদর্ বাাংলাদেশ 

েমতাবাদসর সার্দি নবদক্ষাভকারী ও দিপেশ সর্দক সফরত আসা ৮১ জি অনভবাসী শ্রনর্কদক 

সেদশর ভাবর্মনত ূকু্ষন্ন করার অনভদযাদগ্ সিফতার ও অনভযুি কদর। এই শ্রনর্করা তারা সয 

চাকনরর জিয নরক্রুিদর্ন্ট নফ নেদ নেল সসই চাকনর িা পাও া  েমতাবাদসর সার্দি প্রনতবাে 

ও নবদক্ষাভ কদরনেল। আোলত অনভবাসী শ্রনর্কদের জানর্ি দেয় এবাং নবষ টি তেদন্তর 

নিদেূশ দেয়। যনেও সরকার এই তেদন্তর ফলাফল প্রকাশ কদরনি। সরকার এর আদগ্ নবদেদশ 

একই ধরদির অরনধ টাররত অপরাধ করার অনভদযাদগ্ কুদ ত, কাতার এবাং বাহরাইি সর্দক 

নফদর আসা ২১৯ জি বাাংলাদেশী শ্রনর্কদক সিফতার কদরনেল। ২০২০ সাদলর িদভম্বর 

র্াদস কতৃপূক্ষ অনভবাসী শ্রনর্কদের জানর্দি র্ুস্তি নেদ নেল। রকন্তু সরকার এই সম্ভাবয 

নভকটির্দের নবষদ  সকাি হালিাগ্াে তর্য প্রোি কদরনি। আদগ্ সরকার র্াদঝ র্াদঝ শ্রর্ 

পাচারসহ শ্রর্ সশাষদণর নভকটির্দের তাদের নিদ াগ্কতাূদের নবরুদে সেও ািী র্ার্লা 

করার জিয নবদেদশ েমতাবাদস অবস্থান করপত রনপেটশ রেত; অদিক ভুিদভাগ্ী বান়ে নফদর 

আসদত চাইদতা। ফদল তারা র্ার্লা করদত পাদরনি। সরকার গন্তবয সেশগুদলাদত সকািও 

পাচাদরর র্ার্লা োদ র কদরনি তদব অদেনল া, কািাডা, ভারত, েনক্ষণ আনিকা এবাং 

সিাদগ্াদত তেদন্ত সহা তা কদরদে। 

 

র্হার্ানর এবাং সরকাদরর সীনর্ত িাংস্থাপনরকারদণ সুরক্ষার্মলক সসবাগুদলায় র্ান পপড়। 

সরকাদরর নেক সর্দক নভকটির্দের সসবা সেও ার জিয একটি আেশ ূ িীনতর্ালা রদ দে নকন্তু 

এদক্ষদে আোলদতর নেক সর্দক আদেশ পাও ার প্রদ াজিী তা রদ দে। প্রনতদবেি 
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িমপয়িরকাপরর িমাজপিবা অরধেপ্তর সরকার পনরচানলত আশ্র দকেগুদলাদত যদের 

িমযিতর্ র্াি নিস্তিত করার জিয একটি সর্নন্বত সারভাইভার সানভসূ গ্াইডলাইি  পাচাদরর 

নশকার হও া নভকটির্দের সসবা নিদেূনশকা  এবাং সরফাদরল নডদরক্টনর আিুষ্ঠানিকভাদব গ্রহণ 

কদরদে। কতৃপূক্ষ সাধারণত নভকটির্দের সুরক্ষা সসবা নেদত সরকার পনরচানলত 

আশ্র দকদে পাটিদ  র্াদক  যনেও সরকার কখদিা কখদিা নভকটির্দের এিস্তজও পনরচানলত 

আশ্র দকদে পািা । যনেও সরকানরভাদব ৫ ৪৮০ জি ভুিদভাগ্ীদক আশ্র দকদে সরফার 

করা বা পািাদিা হদ দে নকন্তু সরকার কদতাজিদক সরকানর আশ্র দকদে এবাং কদতাজিদক 

এিস্তজও পনরচানলত আশ্র দকদে পাটিদ দে সসিা তাদের নরদপাদিূ উদেখ কদরনি। ফদল 

আদগ্র বেদরর প্রনতদবেদি উদেনখত ১২৬ জিদক সরকানর আশ্র দকদে এবাং ১৬৭ জি 

নভকটির্দক এিস্তজও পনরচানলত আশ্র দকদে পািাদিার সাদর্ এ বেদরর তুলিা করা সম্ভব 

হদে িা। এিস্তজও ও আন্তজাূনতক সাংস্থাগুদলার সে া তর্য র্দত  এই প্রনতদবেি সর্ কাদল 

৬১৮ জি সযৌি পাচাদরর নশকার রভকটর্ম  ৫৪৩ জন শ্রর্ পাচাদরর নশকার নভকটির্ এবাং 

৪৪৬ জি অিযািয অনিনেূষ্ট সশাষদণর নশকার নভকটির্দক আশ্র দকদে পািাদিা হদ দে। 

র্হার্ানরর কারদণ নবনধনিদষধ র্াকা  সরকার ও এিস্তজও পনরচানলত আশ্র দকেগুদলাদত 

পাচাদরর নশকার নভকটির্দের জিয নবনভন্ন ধরদির সসবা কাযকূ্রদর্র পনরনধ কর্াদিা 

হদ নেল। উোহরণস্বরূপ, কক্সবাজাদরর একটি আশ্র দকদে সার্াস্তজক েমরত্ব সর্দি চলার 

জিয একিপঙ্গ দিবা রেপত পাপর এমন রভকটর্মপের িাংেযা করমপয় মাত্র ১০ দথপক ১৫ জপন 

নারমপয় রনপয় আপি । একটি নবদেশী সরকাদরর আাংনশক অর্ ূা দি সর্াজকলযাণ র্ন্ত্রণাল  

পাচাদরর নশকার হও াসহ সনহাংসতার নশকার িারী ও নশশুর জিয কদ কটি েীঘদূর্ ােী 

আশ্র দকে পনরচালিা করদে ; দযগুপলা একইরকম দিবা প্রোন কপর । তপব সর্াজকলযাণ 

র্ন্ত্রণাল  আশ্র দকদের কাউদক রাখার জিয আোলদতর আদেদশর প্রদ াজি রদ দে। 

এিস্তজও ও আন্তজাূনতক সাংস্থাগুদলা সর্দকও নভকটির্দের সরকানর আশ্র দকদের অনতনরি 

সকাি সসবা নেদত হদল আোলত সর্দক প্রদ াজিী  অিুর্নত সিও ার েরকার রদ দে। 

নভকটির্দের সকউ সকউ আশ্র দকদের র্দধয অপবযবহাদরর নশকার হও ার অনভদযাগ্ 

কদরদেি। এোড়াও বাাংলাদেদশ তবধভাদব বসবাদসর আইনি অনধকার সিই পাচাদরর নশকার 

এর্ি নভকটির্দের তাদের স্বদেদশ প্রতযাবাসি িা হও া পযনূ্ত সরকার আশ্র দকদে র্াকদত 

বাধয কদরদে। আইদি আশ্র দকদে র্াকা নভকটির্দের িযা সঙ্গতভাদব সসবা প্রোদির 

নিদেূশ র্াকা সদেও সরকার আশ্র দকদে র্াকা প্রাপ্তব স্ক পুরুষদের সবাইদক সবসর্  

পাচাদরর নশকার নভকটির্ নহসাদব সেদখনি এবাং পাচাদরর নশকার পুরুষ নভকটির্দেরদক 

রনয়রমত িনাি বা িযা সঙ্গতভাদব সসবা প্রোি কদরনি। যনেও কদ কটি এিস্তজও 

আশ্র দকদে পুরুষ নভকটির্রা র্াকদত পাদর রকন্তু দবরশরভাগ সরকানর ও এিস্তজও 

আশ্র দকদে প্রাপ্তব স্ক পুরুষ নভকটির্দের র্াকার বযবস্থা সিই। তদব সবনশরভাগ্ এিস্তজও 

প্রাপ্তব স্ক পুরুষ নভকটির্দের অিাবানসকভাদব সসবা প্রোি করদত পাদর। প্রনতদবেিকাদল 

পাচাদরর নশকার কদতাজি নভকটির্ পুনলশ এবাং সর্াজকলযাণ র্ন্ত্রণাল  পনরচানলত 

আশ্র দকেগুদলার সসবা সহা তা সপদ দে তা সরকার জািা নি।  

 

প্রনতদবেদির সর্ কাদল সরকার ৪৪২ জি সযৌি পাচাদরর নশকার রভকটর্ম  ২ ৪২০ জি শ্রর্ 

পাচাদরর নশকার নভকটির্ এবাং ১ ৪১০ জি অিযািয সশাষদণর নশকার নভকটির্দক সসবা 

প্রোি কদরদে। অিযনেদক  এিস্তজও ও আন্তজাূনতক সাংস্থাগুদলা ৭৫১ জি সযৌি পাচাদরর 

নশকার রভকটর্ম  ৪ ৬৫৬ জি শ্রর্ পাচাদরর নশকার নভকটির্ এবাং ৫৫৭ জি অিযািয 

সশাষদণর নশকার নভকটির্দক সসবা প্রোি কদরদে। সরকার জানিদ দে সয এই সসবাগুদলার 

র্দধয আিটি িারী ও নশশুদের সহা তা সকদের র্াধযদর্ ৩৪ জি পাচাদরর নশকার 

নভকটির্দক নবিার্মদলয খাবার, সপাশাক, নচনকৎসা সসবা এবাং নশক্ষা প্রোি অন্তভুিূ রদ দে। 
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পাচার প্রনতদরাধ কনর্টি বা কাউন্টার ট্রানফনকাং কনর্টির  নসটিনস  সেসযরা এবাং পুনলশ একটি 

অাংশীোর সাংস্থা কতৃকূ প্রস্তুতকৃত সরফাদরল নডদরক্টনর বযবহার কদর নভকটির্ এবাং ঝুুঁ নকদত 

র্াকা বযস্তিদের সসবার জিয সরফার কদর। তপব সুনিনেূষ্ট ও প্রনতটষ্ঠত সপ্রািকল িা র্াকা  

নভকটির্দের উপযুি সসবাগুদলাদত পািাদিা কটঠন নেল। পুনলশ বাাংলাদেদশর আিটি 

নবভাদগ্র প্রনতটিদত পাচারসহ সনহাংসতার নশকার িারী ও নশশুদের জিয একানধক সকে 

পনরচালিা কদর দযোপন স্বল্পদর্ াদে আশ্র  দেয়া োড়াও নচনকৎসা সসবা এবাং র্ািনসক সসবা 

সে া হদ  র্াদক। র্হার্ানর সম্পনকতূ নবনধনিদষদধর কারদণ র্নহলা ও নশশু নবষ ক র্ন্ত্রণাল  

দমাবাইল সফাি এবাং ইদর্দলর র্াধযদর্ সাইদকা সসাশযাল বা র্দিাসার্াস্তজক সহা তা 

নেদ নেল। অপরাদধর নশকার িারীদের সহা তা করার জিয সরকানর হাসপাতালগুদলাদতও 

ও ািস্টপ সসবা সকে নেল, যনেও এটি সুস্পষ্ট ি  সয কর্কূতাূরা এই সকেগুদলাদত কীভাদব 

িারীদের সরফার কদর র্াদকি। সরকাদরর এিস্তজও অযাদফ াস ূ বুযদরা ইদতাপমদব ূ র্ািবানধকার 

বা র্ািনবক সহা তা নবষদ  কাজ কদর এর্ি কদ কটি এিস্তজওদক নবদেশী তহনবল িহদণর 

অিুদর্ােি আিদক নেদ নেল যা পাচাদরর নশকার হও া নভকটির্দেরসহ ঝুুঁ নকপমণ ূ জিদগ্াষ্ঠীর 

সসবা পাও া বাধাগ্রস্ত কদর র্াকদত পাদর। র্হার্ানর নভকটির্দের সসবা প্রোদির সক্ষদে 

এিস্তজওদের িাংস্থান সীনর্ত কদরদে যা তাদের সসবা প্রোদির সক্ষর্তাদক বাধািস্ত কদরদে। 

র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি আইি পুনলদশর নিরাপিা পাও াসহ নবচানরক কাযকূ্রর্ 

চলাকালীি সর্দ  নভকটির্দের সুরক্ষা পাও ার অনধকার নেদ দে এবাং নভকটির্দের নভনডও 

কিফাদরদির র্াধযদর্ সাক্ষয সেও ার অিুর্নত নেদ দে। যনেও ভুিদভাগ্ীদের সকউ সকউ 

তাদের পাচারকারীদের নবরুদে পনরচানলত তেন্ত ও নবচাদর অাংশ নিদ নেল রকন্তু সরকার ও 

এিস্তজওগুদলা উদেখ কদরদে সয সুরক্ষা প্রোন বযবস্থার অপয ূাপ্ততার কারদণ পাচাদরর নশকার 

সবনশরভাগ্ নভকটির্ এই ধরদির কর্কূাদে অাংশিহণ করা সর্দক নবরত সর্দকদে। সরকার 

পাবনলক ও সস্পশাল প্রনসনকউিরদের র্াধযদর্ পাচাদরর নশকার বযস্তিদের নবিার্মদলয আইনি 

সসবা প্রোদির পাশাপানশ জাতী  আইনি সহা তা দিবা সাংস্থা   িযাশিাল নলগ্াল এইড 

িারভটপিি অগ্ ূািাইদজশি -এর র্াধযদর্ আইনি ও আনর্কূ সহা তা প্রোি কদর। সরকার এই 

সাংস্থার সজলা কায ূালদ র র্াধযদর্ পাচাদরর নশকার বযস্তিদের আইনি সসবা প্রোদির জিয অর্ ূ 

বরাে কদরদে। সরকার পনরচানলত সজলা আইনি সহা তা কনর্টিগুদলাও নভকটির্দের 

নবিার্মদলয আইনি সসবা রেপত পাপর। যনেও এই ধরদির সসবা সম্পনকতূ তর্যগুদলা সসবা 

পাও ার উপযুি বযস্তিদের র্াদঝ উপযুিভাদব প্রচার করা হ নি। সরকার পাচাদরর নশকার 

নবদেশী নভকটির্ েুেূশা ও প্রনতদশাদধর রশকার হদত পাদর এর্ি সেদশ িা পািাদিার সক্ষদে 

আইনি নবকল্প রাদখনি। তদব  পাচাদরর নশকার নবদেনশরা র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি 

আইদির অধীদি বাাংলাদেনশ িাগ্নরকদের র্দতা একই সুনবধা পাও ার অনধকারী। এো়োও, 

এিস্তজও ও আন্তজাূনতক সাংস্থাগুদলা পাচাদরর নশকার নবদেশী নভকটির্দের দিবা রেপত পাপর। 

এিস্তজওগুদলা পাচাদরর নশকার সরানহঙ্গাদের সসফ সহার্ বা নিরাপে আশ্র দকদে সার্ন ক 

যদের বযবস্থা কদর নকন্তু সবনশরভাগ্ই শরণার্ী নশনবদর নফদর যায়, সযখাদি তারা পুিরা  

পাচাদরর ঝুুঁ নকদত রদ দে। সরকার কদ কটি এিস্তজওদক কক্সবাজাদর আোলদতর আদেশ 

ো়োই নভকটির্দের আশ্র  সসবা প্রোদির অিুর্নত নেদ দে। তপব এই ধরপনর দিবা দেওয়ার 

জনয এনক্তজওগুপলাপক শরণার্ী নশনবদরর তোবধািকারী কর্কূতাূদের কাে সর্দক পমব ূািুর্নত 

নিদত হদ নেল। 

 

প্রবাসী কলযাণ ও তবদেনশক কর্সূাংস্থাি র্ন্ত্রণাল  বাাংলাপেশী অরভবািী শ্ররমকপের ২৬টর্ 

প্রধাি গ্ন্তবয সেদশ অবনস্থত বাাংলাদেশ েমতাবাস ও কিসুযদলিগুদলাদত স্থানপত ২৯টি শ্রর্ 

অনফস বা শ্রর্ কলযাণ উইাংদ  কর্রূত পাচার সাংক্রান্ত নবষদ  প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত শ্রর্ 

অযািাদশদের র্াধযদর্ বাাংলাদেশী অনভবাসী কর্ীদের কলযাদণ সসবা প্রোি কদর র্াদক। এই 
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শ্রর্ নবষ ক অযািাদশগ্ণ শ্রনর্কদের কর্সূাংস্থাি সাংক্রান্ত কাগ্জপে পয ূাদলাচিা এবাং যাচাই 

করার জিয োন ত্বপ্রাপ্ত। আন্তজাূনতক সাংস্থাগুদলা অবযাহতভাদব বদল আসদে সয  েমতাবাস ও 

কিসুযদলিগুদলার এই শ্রর্ শাখা বা সলবার উইাংগুদলাদত নবপুল সাংখযক অনভবাসী কর্ীদের 

সহা তা করার জিয পয ূাপ্ত স্টাফ দনই নকাংবা এই কাদজর জিয তাদের পয ূাপ্ত িাংস্থান ও 

সিই   নবদশষ কদর উপসাগ্রী  েমতাবাসগুদলাদত সযখাদি প্রচুর সাংখযক বাাংলাদেনশ শ্রনর্ক 

রদ দে। প্রবািী কলযাণ ও ববপেরশক কম টিাংস্থান মন্ত্রণালয় রনপয়াগকতটাপের অতযাচার দথপক 

পারলপয় আিা পাচাদরর নশকার নভকটির্ শ্রনর্কদের সসবা সহা তা নেদত নবদেদশ পা ুঁচটি সসফ 

হাউস বা আশ্র দকে পনরচালিা কদরদে নকন্তু আশ্র দকেগুদলাদত কদতাজি নভকটির্দক 

সহা তা করা হদ দে তা প্রকাশ কদরনি। সরকার পাচাদরর নশকার নভকটির্দের কদ কজদির 

প্রতযাবাসদি অর্ ূা ি কদরনেল   তপব এই ধরদির সরকানর অর্ ূা দি প্রতযাবাসদি এদতা সবনশ 

সর্  সলদগ্ যা  সয সবনশরভাগ্ সর্  নভকটির্রা নিদজদের অর্ ূা দি সেদশ নফদর আদসি 

এবাং এটি করদত নগ্দ  তারা আদরা সবনশ ঋণিস্ত হদ  পদ়েি। সরকার প্রতযাগ্ত 

নভকটির্দের সহা তা করার জিয এিস্তজওদের উপর নিভরূ কদর। সরকার নবদেদশ সযৌি ও 

শ্রর্ পাচাদরর নশকার বাাংলাদেশী নভকটির্দের সহা তা করার জিয িমযিতর্ প্রদচষ্টা িহণ 

কদরনেল  যনেও র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি আইদি বাাংলাদেদশ শিাি হও া র্ািব 

পাচাদরর নশকার নবদেনশদের প্রতযাবাসদির নবধাি অন্তভুিূ রদ দে। সরকার সলবািি, নলনব া, 

র্ালদ নশ া, ভািু াতু ও নভদ তিার্ সর্দক পাচাদরর নশকার ৩৫ জি বাাংলাদেশীদক নফনরদ  

আিদত একটি আন্তজাূনতক সাংস্থার সাদর্ কাজ কদরদে। সরকার নলনব া সর্দক বনহসৃ্কত বা 

সফরত আসা বাাংলাদেশীদের র্দধয পাচাদরর নশকার হও া নভকটির্দের নচনিত করদত একটি 

আন্তঃর্ন্ত্রণাল  কনর্টি গ্িি কদর। বাাংলাদেশী পাচাদরর নশকার বাাংলাদেশী নভকটির্দের 

গ্ন্তবয সেশ বা ট্রািস্তজি সেদশ, নবদশষ কদর ভারদত পাচাদরর নশকার নকিা সসিা যাচাই করা 

ো়োই সফরত পািাদত পাদর। স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণাল  এবাং ভারত সরকার নভকটির্দের শিািকরণ 

ও প্রতযাবাসি নবষ ক আেশ ূ পনরচালিা পেনত  এসওনপ   চম়োন্ত করার কাজ অবযাহত 

দরপেপে। ভারত সর্দক পাচাদরর নশকার নভকটির্দের প্রতযাবাসদি েুই দেপশর সরকাদরর নেক 

সর্দক সহা তা করা হদ নেল এবাং এিস্তজওগুদলা অর্ ূা ি কদরনেল, নকন্তু এসওনপ চম়োন্ত ও 

গ্হৃীত িা হও ার কারদণ রভকটর্মপের দেপশ দিরত আনার েীঘ ূ এবাং জটিল অিুদর্ােি 

বযবস্থার ফদল বাাংলাদেশী নভকটির্দের সকউ সকউ বেদরর পর বের ধদর ভারতী  

আশ্র দকদে আিদক থাপক। উভ  সরকারই নবগ্ত বেদর সবশ কদ কটি প্রতযাবাসদির 

উদেযাগ্ সর্নন্বতভাদব নিদ নেল। যার র্দধয ২০২২ সাদল ২১ জি িারী ও নশশুর একটি েলও 

রদ দে। র্হার্ানরর কারদণ সীর্ান্ত বন্ধ হদ  যাও া  প্রতযাবাসি সসবাগুদলা সার্ন কভাদব বন্ধ 

হদ  নগ্দ নেল; যার ফদল গ্ন্তবয সর্দক সেদশ সফরার অদপক্ষা  আশ্র দকদে র্াকা পাচার 

সর্দক সবুঁদচ যাও া নভকটির্রা ব়ে ধরদির েুেূশার র্দধয নেিানতপাত কদরদে। 

 

যনেও র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি আইি  ২০১২-সত ভুিদভাগ্ীদের পাচারকারীদের কাে 

সর্দক ক্ষনতপমরণ আোদ র জিয আইিী ল়োই করদত সহা তা করার লদক্ষয একটি তহনবল 

গ্িদির বাধযবাধকতা রদ দে  নকন্তু সরকার এখি পযনূ্ত এই তহনবল গ্িি কদরনি। পাচাদরর 

নশকার নভকটির্দের র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি আইদির অধীদি র্ার্লা োদ র করদত 

উত্সানহত করা হদলও প্রবািী কলযাণ ও ববপেরশক কম টিাংস্থান মন্ত্রণালপয়র অধীপন সানলদশর 

একটি নবকল্প বযবস্থা নবেযর্াি আপে। পাচাদরর নশকার সকল বযস্তি ক্ষনতপমরদণর জিয 

সেও ািী র্ার্লা োদ র করদত পাদর এবাং তাপের সফৌজোনর র্ার্লার র্াধযদর্ আসার্ীদের 

কাে সর্দক ক্ষনতপমরণ আোদ র অনধকার থাকা িপত্বও িাধারণভাপব নভকটির্ ও পাচারকারী 

আোলদতর বাইদর তাদের নবদরাধ নিষ্পনি কদরদে। এই বপদাবস্তগুরলপত িাধারণত 

রভকটর্মরা তাপের িােয প্রতযােযান কপর, যার িপল পাচারকারীপের দোষী িাবযস্ত হওয়ার 
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িম্ভাবনা কায টত েরূ হপয় যায়। বাাংলাদেশী শ্রনর্ক যারা প্রবাসী কলযাণ ও তবদেনশক কর্সূাংস্থাি 

র্ন্ত্রণালদ র র্াধযদর্ নবদেদশ তাদের কর্সূাংস্থাি নিস্তিত কদরদেি তারা বাধযতার্মলক শ্রদর্র 

অনভদযাগ্সহ শ্রর্ এবাং নিদ াগ্ সাংক্রান্ত লঙ্ঘদির ঘিিা  একটি সানলশ প্রস্তক্র ার র্াধযদর্ 

ক্ষনতপমরদণর জিয প্রবাসী কলযাণ ও তবদেনশক কর্সূাংস্থাি র্ন্ত্রণালদ র কাদে অনভদযাগ্ 

োদ র করদত পাদর। তদব পাচার-সম্পনকতূ েুিীনত এই প্রস্তক্র াটিদক বাধািস্ত কদর যার ফদল 

এই বযবস্থার িমযিতর্ সুনবধা পাও া যায়। িারলরশর িুরবধা প্রোনকারী িাংস্থা বুযপরা অব 

মযানপাওয়ার অযান্ড এমপ্লয়পমন্ট দেরনাং (রবএমইটর্) িম্পপকট অন্তত একটর্ এনক্তজও 

জারনপয়পে দয িাংস্থাটর্ এনক্তজওর উরকলপের অরভবািী কমীপের িাপথ িারলশ শুনারনপত 

দযপত বাধা রেপয়পে। যার িপল অরভবািী কমীরা শক্তিশালী ররক্রুটর্াং এপজক্তন্স ও রবএমইটর্র 

রবরুপদ্ধ একাই তাপের োরবর পপে িারলশ করপত বাধয হপয়পে। প্রবািী কলযাণ ও ববপেরশক 

কম টিাংস্থান মন্ত্রণালয় নরদপািূ কদরদে সয তারা ২০২০-২০২১ অর্বূেদর নরক্রুটিাং এদজন্টদের 

নবরুদে আিীত ২২টি অনভদযাগ্ নিষ্পনি কদরদে। মন্ত্রণালয় ররক্রুটর্াং এপজন্টপের অনভবাসী 

কর্ীদেরদক ১৫ লাখ ২০ হাজার িাকা প্রোি করদত বাধয কদরদে সযখাদি ২০২০ সাদল ৪২৪ 

জি নরক্রুটিাং এদজন্টদক ২ সকাটি ৪০ লাখ ৪ হাজার িাকা নেদত বাধয করা হদ নেল। 

র্ন্ত্রণাল  দকান অরভপযাপগ বলপূব টক শ্রম জরড়ত রকনা তা ররপপার্ট কপররন। এো়োও প্রবাসী 

কলযাণ ও তবদেনশক র্ন্ত্রণাল  ঢাকা নবর্ািবেদর একটি সডস্ক পনরচালিা কদর দযোন দথপক 

পাচাপরর রশকার হওয়া রভকটর্মিহ দিরত আিা নারী অরভবািী কমীপের ৫ ০০০ র্াকা 

পয টন্ত িহায়তা দেয়া হয় এবাং এনক্তজওপের দিবা িম্পপকট অবরহত করা হয়। সরকার সযদহতু 

নবদেদশ সশাষদির নশকার অনভবাসী বাাংলাদেশী শ্রনর্কদের জিয নি নর্তভাদব অপরাধর্মলক 

তেন্ত কপর িা এবাং িাগ্নরক প্রনতকারগুদলা সযদহতু অপয ূাপ্ত নেল তাই িুশীল িমাপজর 

িাংস্থাগুপলা শ্রর্ পাচাদরর নভকটির্দের সহা তা করার জিয নবকল্প নবদরাধ নিষ্পনি বযবস্থা 

পনরচালিা কপরপে যাদত নভকটির্রা নকেুিা হদলও আনর্কূ প্রনতকার সপদত পাদর। 

প্রধিররাি 

সরকার পাচার সরাদধ প্রদচষ্টা অবযাহত সরদখদে। স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণাল  পাচার দমাকাপবলায় 

সফাকাল র্ন্ত্রণাল  নহদসদব আপে এবাং র্ািব পাচার সর্াকাদবলা  কর্রূত আন্তঃর্ন্ত্রণাল  

কনর্টির সিতৃত্ব অবযাহত সরদখদে। এই করমটর্ মানব পাচার দমাকাপবলায় সরকানর 

কাযকূ্রদর্র সর্ন্বদ র জিয নি নর্তভাদব নি-র্ানসক তবিক কদর। প্রনতদবেি সর্দ  

পাচারনবদরাধী প্রদচষ্টার সর্ন্বদ র োন দত্ব র্াকা স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণালদ র একানধক কর্কূতাূ িতুি 

সরকানর পদে বেনল হদ দেি। যার ফদল একনেদক প্রানতষ্ঠানিক জ্ঞাদির নকেুিা ক্ষনত হদ দে 

এবাং েীঘদূর্ ােী পাচারনবদরাধী প্রদচষ্টা বাধািস্ত কদরদে। জাতী  কতৃপূক্ষ এর্ি একটি 

প্রনতষ্ঠাি যা পাচার সর্াকাদবলা  সরকারবযাপী একটি তোবধািকারী কতৃপূক্ষ নহদসদব কাজ 

কদর   যারা এ লপেয নি নর্ত তবিক কদর। নকন্তু িুশীল সর্াজ জানিদ দে সয জাতী  

কতৃপূক্ষ আিুষ্ঠানিকভাদব প্রানতষ্ঠানিক রূপ লাভ কদরনি। এই অবস্থা  সরকার জাতী  

কতৃপূদক্ষর কাযকূানরতা বা়োদত সেসযপে সম্প্রসারণ করার কর্া নবদবচিা করদে যাদত 

িাগ্নরক সর্াদজর প্রনতনিনধদেরসহ অিযদের অাংশিহণ বা়োদিা যা । এো়োও সরকার 

জাতী  কতৃপূদক্ষর ভম নর্কার সাদর্ আন্তঃর্ন্ত্রণাল  কনর্টির ভম নর্কার স্বাতন্ত্রতা সকার্া  

সসিাও স্পষ্ট কদরনি। সরকার তার ২০১৮-২০২২ পাচারনবদরাধী জাতী  কর্পূনরকল্পিা 

সাংদশাধি করদত শুরু কদরদে, যার র্াধযদর্ এই পনরকল্পিার সর্ াে ২০২৫ সাল পযনূ্ত 

বা়োদিার কথা রদ দে। এর আদগ্ সরকার পনরকল্পিার ৯৫ শতাাংদশর সাদর্ যুি খরচ 

সাংস্থাি করার জিয সিকসই উন্ন ি লক্ষযগুদলার সাদর্ জাতী  কর্পূনরকল্পিা বাস্তবা িদক 

সার্ঞ্জসযপমণ ূ কদরনেল। সরকার জাতী  কর্পূনরকল্পিার সবনশরভাগ্ তহনবল প্রনতদরাধ 
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প্রদচষ্টার নেদক লক্ষয সরদখ পনরচানলত কদরদে। পযদূবক্ষকরা এই পনরকল্পিার র্াধযদর্ নবচার, 

সুরক্ষা, অাংশীোনরত্ব এবাং র্নিিনরাং ও র্মলযা দির পরররধ বা়োদিার সুপানরশ কদরদেি। 

সরকার জানিদ দে সয র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি আইি এবাং জাতী  কর্পূনরকল্পিা 

পাচারনবদরাধী সাংস্থাসর্মহ এবাং র্ািব পাচার সর্দক সবুঁদচ যাও া নভকটির্সহ 

সস্টকদহাল্ডারদের অাংশিহণর্মলক প্রস্তক্র ার র্াধযদর্ ততনর করা হদ দে। আন্তঃসরকানর 

প্রদচষ্টাগুদলার সর্ন্ব কারী জাতী  কতৃপূক্ষ ো়োও সরকার র্ািব পাচার নবদরাধী অিগ্নত 

র্নিির করার জিয এবাং সরকানর সাংস্থা, এিস্তজও ও আন্তজাূনতক সাংস্থাগুদলার র্দধয পাচার 

নবদরাধী প্রদচষ্টাদক সার্ঞ্জসযপমণ ূ করার জিয আরও কদ কটি িাস্ক সফাস ূ এবাং কনর্টিদক 

সর্র্িূ কদর। এর র্দধয রদ দে র্ািব পাচার প্রনতদরাদধর জিয জাতী  সর্ন্ব  কনর্টি, র্ািব 

পাচার প্রনতদরাদধর জিয জাতী  কর্পূনরকল্পিা র্নিিনরাং কনর্টি এবাং নভস্তজলযাি িাস্ক সফাস ূ 

  নভটিএফ । দরিরকউ, ররকভারর, ররপাটেএশন অযান্ড ররএরিপগ্রশন র্াস্ক দিাি ট  

  আরআরআরআই  প্রার্নর্কভাদব িারী ও নশশুদের পাচার নবষ  নিদ  কাজ কদর এবাং 

ভারতী  কতৃপূদক্ষর সাদর্ সর্ন্ব  কদর। এো়োও সরকার র্ািব পাচার সর্াকাদবলার 

উদেদশয স্থািী  সরকার এবাং িাগ্নরক সর্াদজর র্দধয সর্ন্ব  সাধদির জিয সজলা, 

উপদজলা এবাং ইউনি ি পয ূাদ  পাচার প্রনতদরাধ কনর্টি  নসটিনস -দক সহা তা করা 

অবযাহত সরদখদে। স্বরাষ্ট্র র্ন্ত্রণাল  র্ািব পাচাদরর নবষ ক তাদের বানষকূ প্রনতদবেি 

জিসম্মুদখ প্রকাশ কদরনি এবাং পাচার নবদরাধী আইি প্রদ াদগ্র উপাি অিলাইদি প্রকাশ 

করা হদলও এই সডিা সবেূা হালিাগ্াে করা হ  িা। 

 

সরকার নবদেদশ বাাংলাদেশী শ্রনর্কদের স্বার্ ূ সুরক্ষার জিয ১৫টি নিপানক্ষক শ্রর্ চুস্তি বহাল 

সরদখদে। সরকার এই চুস্তিগুদলা সম্পমণরূূদপ বাস্তবান ত হদ দে বপল জারনপয়পে, যনেও 

চুস্তিগুদলা কাযকূরভাদব প্রদ াগ্ করার সকািও প্রর্াণ সিই। ২০২১ সাদলর নডদসম্বর র্াদস 

স্বাক্ষনরত বাাংলাদেশ ও র্ালদ নশ ার পা ুঁচ বেদরর চুস্তি েশ লাে বাাংলাদেশী শ্রনর্ক নিদ াদগ্র 

সুদযাগ্ ততনর কদরদে যনেও র্ালদ নশ াি কতৃপূক্ষ এই শ্রনর্ক নিদ াগ্ শুধু ২৫টি সাংস্থার 

র্দধয সীর্াবে রাখদত চায়। বাাংলাদেশ সরকার নিদ াগ্ সাংস্থা নিব ূাচি প্রস্তক্র া সুষ্ঠ ও স্বে 

রাখদত র্ালদ নশ ার প্রনত আহ্বাি জানিদ দে যাদত সকাদিা ধরদির একদচটি া বানণজয গ্দ়ে 

উিদত িা পাদর। প্রবািী কলযাণ ও ববপেরশক কম টিাংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২১ িাপলর িদভম্বর 

র্াদস নবনধনিদষধ অপসারদণর পদর শ্রর্ অনভবাসদির সুনবধাদর্ ূ নলনব া সরকাদরর সাদর্ 

একটি সর্দঝাতা স্মারক প্রস্তুত কদরদে। র্হার্ানরর শুরুদত, সরকার বাাংলাদেশী শ্রনর্কদের 

িম্ভাবয প্রতযাবাসদির জিয প্রস্তুনতর্মলক পেদক্ষপ নিদ নেল যার র্দধয প্রতযাবতিূকারী 

অনভবাসী শ্রনর্কদের এককালীি অর্ ূ প্রোি এবাং অনভবাসী কর্ীদের চাকনর রক্ষা করদত 

গ্ন্তবয সেশগুদলাদক উত্সানহত করা এবাং ো ুঁিাই হও া শ্রনর্কদের আনর্কূ সহা তা প্রোি 

করা। 

 

র্হার্ানর চলাকালীি সর্দ  যারা নবদেদশ অনভবাসি নিদ দেি তাদের জিযও সরকার 

নিরাপে অনভবাসি এবাং পাচার নবদরাধী জ্ঞািসহ নপ্র-নডপারচার   প্রস্থাি-পমব  ূ প্রনশক্ষদণর 

আদ াজি কদর। সরকার িারী গ্হৃকর্ীদের জিয ৩০ নেদির প্রস্থাি-পমব ূ প্রনশক্ষণ সকাদসরূ 

আদ াজি অবযাহত সরদখদে। সরকার সজলা কর্সূাংস্থাি ও জিশস্তি অনফস এবাং প্রনশক্ষণ 

সকদের র্াধযদর্ নিরাপে অনভবাসদির তর্য প্রোি কদরদে। তদব, কতজি অনভবাসী এই 

সসবাগুদলা সম্পদক ূজানপতন এবাং নবদেশ যাও ার আদগ্ সসবাগুদলা রনপয়রেপলন তা স্পষ্ট 

ি । সরকার পনরচানলত নিদ াগ্ সাংস্থা বাাংলাদেশ ওভারনসজ অযার্ি দর্ন্ট অযাে সানভদূসস 

নলনর্দিড   দবাদ সল  সম্ভাবয অনভবাসীদের র্দধয তিনতক নিদ াগ্ এবাং নিরাপে অনভবাসি 

পেনত সম্পদক ূসদচতিতা বা়োদত সজলা পয ূাদ  চাকনর সর্লার আদ াজি কদরদে। সজলা 
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কর্সূাংস্থাি ও জিশস্তি অনফস এবাং কানরগ্নর প্রনশক্ষণ সকেগুদলা অনভবাসী কর্ীদের জিয 

শ্রর্ অনধকার, শ্রর্ আইি এবাং রবপেপশ সহা তা পাও ার র্দতা নবষ গুদলাদত প্রস্থাি-পমব ূ  

প্রনশক্ষণ প্রোি কদরদে। এো়োও অনভবাসী কর্ীদের জিয সরকার নবএর্ইটি িারা প্রতযান ত 

প্রস্থাি-পমব ূ পনরনচনতর্মলক সভা অিলাইদির র্াধযদর্ অনভবাসি প্রতযাশী শ্রনর্কদের জিয 

সহজলভয কদরদে। তদব নবএর্ইটি নকেু নরক্রুটিাং এদজস্তিদক   নিদ াগ্কারী সাংস্থার স্বাদর্রূ 

নবরুদে  যা  এর্ি নবষদ  এিস্তজওদের নিনফাং নিনষে করার অিুর্নত নেদ দে বদল জািা 

সগ্দে। 

 

প্রবািী কলযাণ ও ববপেরশক কম টিাংস্থান মন্ত্রণালয় ববপেরশক কম টিাংস্থান ও অরভবািী আইন  

২০১৩ িাংপশাধন করার প্রক্তিয়া শুরু কপরপে যা ববপেরশক কম টিাংস্থান ও অরভবািী আইন 

(সাংদশানধত  ২০২২ িাদর্ পনরনচত হদব ; যার র্াধযদর্ নরক্রুটিাং এদজন্ট এবাং প্রনতনিনধদের 

আদরা সবনশ জবাবনেনহতা ও স্বেতার আওতা  আিা হদব। তবদেনশক কর্সূাংস্থাি ও 

অনভবাসী আইি প্রতারণার্মলক নিদ াগ্ ও নরক্রুিদর্দন্টর সক্ষদে সবআইনি নফ সিও াদক 

সফৌজোনর অপরাধ নহদসদব গ্ণয করদব। যনেও এই নবধািগুদলা সর্দি সরকার বতরূ্াদি 

নরক্রুটিাং নফ বাাংলাদেশী িাকা  ৮৫ ০০০ িাকা সর্দক সদব ূাচ্চ ২৬২ ০০০ িাকা নিধ ূারণ 

কদরদে যা অদিক অনভবাসী শ্রনর্কদক ঋণিস্ত হদত বাধয করদে এবাং তাদেরদক ঋণ-

োসদত্বর নশকার হদত হদে এবাং যা তাদেরদক পাচাদরর ঝুুঁ নকদত সফদলদে। পযদূবক্ষকদের 

র্দত অদিক অনভবাসী আইিগ্তভাদব অিুদর্ানেত হাদরর সচদ  সবনশ অর্ ূ নেদ  অনভবাসী 

হদেি। সরকার শ্রনর্ক িহীতা ১৬টি সেদশর জিয নরক্রুিদর্ন্ট নফ নিধ ূানরত কপর রেপয়পে 

সযখাদি সব ূানধক সাংখযক বাাংলাদেশী শ্রনর্ক রদ দে। তদব শ্রনর্করা সরকাদরর নিধ ূানরত নফ 

এর সচদ  সবনশ নফ নেদ  যাদে সযগুদলা নবনভন্ন ধরদির সসবার িাদর্ সাংিহ করা হ  যার 

র্দধয রদ দে নবর্াি ভা়ো, পাসদপািূ, নভসা, দমরর্পকল দচকআপ এবাং অিযািয েরচ। একটি 

গ্দবষণা সাংস্থা জানিদ দে সয সসৌনে আরদব যাও া বাাংলাদেশী অনভবাসী শ্রনর্করা ২০১৮ 

সাদল সর্াি শ্রর্ অনভবাসি প্রস্তক্র ার জিয সরকার নিধ ূানরত নফ এর সচদ  ৪৫০ শতাাংদশরও 

সবনশ নফ পনরদশাধ কদরদে। গ্দবষণা অিুসাদর, সসৌনে আরদবর জিয সরকাদরর নিধ ূানরত 

নিদ াগ্ নফ নেল বাাংলাদেনশ শ্রনর্কদের সাদ়ে পা ুঁচ র্াদসর সবতদির সর্তুলয এবাং বাস্তদব 

অনভবাসি প্রতযাশী শ্রনর্করা তাদের েুই বেদররও সবনশ সর্দ র সবতদির সর্পনরর্াণ অর্ ূ 

নফ নহদসদব প্রোি করদে। পযদূবক্ষকদের র্মলযা ি হদে সয  আইনি অনভবাসদির উচ্চ খরচ 

সম্ভাবয অনভবাসীদের র্ধয সর্দক কাউদক কাউদক অনবধ এদজন্টদের কাদে নিদ  যা  যারা 

তবদেনশক কর্সূাংস্থাদির নর্র্যা প্রনতশ্রুনত নেদ  র্ািব পাচাদর িহায়তা কপর। বাাংলাদেশ 

অযাদসানসদ শি অব ইন্টারিযাশিাল নরক্রুটিাং এদজস্তিজ   বা রা  স্বীকার কদরদে সয 

অনভবাসি প্রতযাশী শ্রনর্করা প্রা শই সাব-এদজন্ট নকাংবা োলালদের নফ প্রোি কদর র্াদক যা 

বা রার এপজপন্টর সিও া আইি নিধ ূানরত অদর্রূ পনরর্াদণর অনতনরি। এই অথ ট বা রার 

এদজন্ট কতৃকূ শ্রনর্কদের আিুষ্ঠানিক নিদ াগ্ প্রস্তক্র া শুরু করার আদগ্ই নিদ  সি া হ  । 

এো়োও োলালরা জাল নভসা ও অিযািয ডকুদর্দন্টশি প্রোদির র্াধযদর্ শ্রনর্কদের সাদর্ 

নবদেশী চাকনরদক্ষদের সাদর্ সরাসনর সযাগ্াদযাগ্ ততনর কদর দেয়। আবার নকেু সক্ষদে 

োলালরা  অনভবাসি প্রস্তক্র া ও গ্ন্তবয সেদশর চাকনর সম্পদক ূভুল তর্য প্রোি কদর র্াদক। 

পযদূবক্ষকরা বদলদেি সয একজি অনভবাসী শ্রনর্দকর কাদজর েক্ষতা নকাংবা সার্র্যূ ি  

বরাং তার আনর্কূ অবস্থা নবদেদশ তার চাকনর নিধ ূারণ কদর। যনেও সরকার কর্ী-প্রেি 

নিদ াদগ্র নফ নিনষে কদরনি, তপব নকেু কর্কূতাূ নিদ াগ্কতাূ-প্রেি নিদ াগ্ নফ র্দডল চালু 

করা এবাং নিদ াদগ্র সক্ষদে তিনতকতা অিুশীলদির পদক্ষ তাদের সর্র্দূির কর্া জানিদ দে।  
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তবদেনশক কর্সূাংস্থাদির জিয কর্ী নিদ াদগ্র জিয নরক্রুটিাং এদজস্তিদক বা অিুদর্ানেত 

প্রনতনিনধদের সরকাদরর কাে সর্দক অিুদর্ােি দনয়ার প্রদ াজি রদ দে। বা রা 

লাইদসিপ্রাপ্ত ১ ৪৪২টি নরক্রুিদর্ন্ট এদজস্তির তোরনক করদে। প্রবাসী কলযাণ ও তবদেনশক 

কর্সূাংস্থাি র্ন্ত্রণালদ র হাদত সাব এদজন্ট ও প্রনতনিনধদের নিবন্ধদির জিয নরক্রুটিাং োলাল 

ও প্রদ াজিী  র্ধযস্বত্বদভাগ্ী নিবন্ধি করার এস্তি ার নেল। প্রবাসী কলযাণ ও তবদেনশক 

কর্সূাংস্থাি র্ন্ত্রণাল  ২০২০-২০২১ অর্বূেদর ১৮৩টি নরক্রুিদর্ন্ট এদজস্তিদক কর্সূাংস্থাি 

চুস্তি এবাং নিদ াগ্নবনধ লঙ্ঘিসহ আইি লঙ্ঘি কদর কাযকূ্রর্ পনরচালিার জিয তাদের 

লাইদসি স্থনগ্ত কদর। প্রবািী কলযাণ ও ববপেরশক কম টিাংস্থান মন্ত্রণালয় কীভাপব রবেযমান ও 

নতুন ররক্রুটর্াং এপজন্টপের কায টিম িটঠকভাপব পররচারলত হপে রকনা মরনর্র করপে দির্া 

নরদপািূ কদরনি। এিস্তজওগুদলা বদলদে সয সকল নরক্রুটিাং প্রনতষ্ঠািদক এই নিদেূশ সর্দি 

চলার জিয সরকারদক নেক সর্দক আরও বযবস্থা দনওয়ার প্রপয়াজন রপয়পে। প্রবাসী কলযাণ ও 

তবদেনশক কর্সূাংস্থাি র্ন্ত্রণাল  নরক্রুটিাং এদজস্তিগুদলার আইি সর্দি চলার উপর নভনি 

কদর   যার র্দধয রদ দে সরকার-নিধ ূানরত রনপয়াগ নফ আো , শাখা অনফদসর সাংখযা, 

অনভদযাদগ্র নিদকাদ স্তি এবাং অিযািয নবদবচয নবষ ানে  চারটি সশ্রনণদত ভাগ্ করার লদক্ষয 

কাজ অবযাহত রাপে। সরকাদরর নভস্তজলযাি িাস্ক সফাস ূ  নভটিএফ  হদলা অদিকগুদলা 

সাংস্থার একটি সস্তম্মনলত উদেযাগ্ যারা অনভবাসি প্রস্তক্র া চলাকালীি নি র্ ও নবনধগুদলা 

সটিকভাদব পালি করা হদে নকিা তা র্নিির এবাং প্রদ াগ্ করার র্াধযদর্ অরনয়রমত 

অনভবাসি প্রস্তক্র াদক প্রনতদরাধ কদর। নভটিএফ নি নর্তভাদব েুিীনতিস্ত নরক্রুটিাং এদজস্তি, 

ট্রাদভল এদজস্তি এবাং পেী এলাকা  কাযকূ্রর্ পনরচালিাকারী এবাং সম্ভাবয অনভবাসি 

প্রতযাশী শ্রনর্কদের সাদর্ লাইদসিপ্রাপ্ত নিদ াগ্কারী প্রনতষ্ঠাদির সযাগ্াদযাগ্ স্থাপিকারী 

োলালদের নবরুদে অনভযাি অবযাহত রাপে। রভটর্এি পররচানলত ভ্রার্যর্াণ আোলত 

অনভদযাগ্ গ্রহণ কপরপে, এদজস্তি ও প্রনতষ্ঠাদির নবরুদে আইনি বযবস্থা নিদ দে, 

এদজস্তিগুদলাদত অনভবাসি সাংক্রান্ত তর্য প্রচার কদরদে এবাং শ্রর্ অনভবাসদির আড়াপল 

র্ািব পাচার প্রনতদরাধ কদরদে। ভ্রার্যর্াণ আোলত জনরর্ািা বা কারােদণ্ডর নিদেূশ নেদ দে; 

জনরর্ািার পনরর্াণ এই ধরদির অপরাধ সরাধ করার জিয অপয ূাপ্ত শাস্তস্ত নেল। নভটিএফ 

সর্াবাইল সকািূ নকেু নরক্রুটিাং এদজন্টদক সোষী সাবযস্ত কদরদে এবাং ২০১৩ সাদলর 

তবদেনশক কর্সূাংস্থাি ও অনভবাসি আইি-এর অধীদি শ্রর্ পাচার-সম্পনকতূ অপরাদধর 

জিয নবনভন্ন সর্ াদে কারােণ্ড এবাং ৯৫০ ০০০ িাকা জনরর্ািা কদরদে।, অপরাধগুপলার 

মপধয রেল অনভবাসী কর্ীদের সবআইনিভাদব নবদেদশ পািাদিা, দবআইরনভাপব ররক্রুর্পমন্ট 

রি আোয় কপরপে এবাং নরক্রুিদর্দন্টর সক্ষদে প্রতারণা। 

 

২০২১ সাদলর অদক্টাবর র্াদস নরক্রুটিাং প্রনতষ্ঠািগুদলা র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি আইি 

সাংদশাধি করার জিয সরকাদরর কাদে আদবেি কদরনেল সযখাদি তারা োবী জানিদ নেল 

সয  নবদেশগ্ার্ী বাাংলাদেশী শ্রনর্কদের প্রস্তুত করা ও তাদেরদক সাটিূনফদকি সেও ার 

োন ত্বপ্রাপ্ত সরকানর সাংস্থা নবএর্ইটি সর্দক ো়েপে পাও া শ্রনর্ক সয তবধভাদব নবদেশ 

নগ্দ দে তার নেক সর্দক নরক্রুটিাং এদজস্তির নবরুদে সকাি অনভদযাগ্ র্াকদল সসই অনভদযাগ্ 

র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি আইি ২০১২ এর পনরবদত ূতবদেনশক কর্সূাংস্থাি ও 

অনভবাসি আইি ২০১৩ এর অধীদি অনভদযাগ্ োদ র করদত হদব। স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী রনক্তিত 

কপরপেন সয পুনলদশর কাদে োদ র করা অনভবাসী শ্রনর্কদের পাচাদরর অনভদযাগ্গুদলা 

সর্াধাদির জিয অবশযই নবএর্ইটি-দত পািাদিা উরচৎ। সাংদশানধত প্রস্তক্র াদত পাচাদরর 

নশকার সম্ভাবয নভকটির্দের পুনলদশর কাদে সফৌজোনর র্ার্লা োদ র করা সর্দক নবরত 

রাখদব যতক্ষণ পযনূ্ত িা নবএর্ইটি অনভদযাগ্গুদলার সর্াধাি নেদত বযর্ ূ হদব। এো়োও 

সাংদশানধত প্রস্তক্র াটি নরক্রুটিাং এদজস্তিগুদলাদক উপকৃত করদব কারণ তবদেনশক কর্সূাংস্থাি 
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ও অনভবাসি আইদির অধীদি শাস্তস্তর পনরর্াণ র্ািব পাচার প্রনতদরাধ ও ের্ি আইদির 

তুলিা  কর্ গুরুতর। যনে এটি আিুষ্ঠানিকভাদব গ্হৃীত হ  তদব র্ািব পাচারদক একটি শ্রর্ 

সাংক্রান্ত নবষ  নহদসদব গ্ণয করার র্াধযদর্ এটিদক সফৌজোনর অপরাদধর পনরবদত ূআদলাচিা 

এবাং সানলদশর র্াধযদর্ সর্াধাদির সচষ্টা করা হদব। নবএর্ইটি-এর র্াধযদর্ সম্ভাবয শ্রর্ 

পাচাদরর র্ার্লাগুদলাদক সানলদশ সীর্াবে করার সরকাদরর নসোন্ত আইি প্রদ াগ্কারী 

সাংস্থাগুদলাদক নরক্রুটিাং এদজন্টদের সিফতাদর বাধা নেদব  ফদল তারা উদেখদযাগ্য পনরর্াদণ 

ঝুুঁ নক র্াকা সদেও অনভবাসী পনরবহি কাযকূ্রর্ চানলদ  সযদত পারদব। 

 

২০২২ সাদলর জািু ানর র্াদস সরকার সেশী  ও রপ্তানির্ুখী খাতগুদলাদক নশশু ও 

বাধযতার্মলক শ্রর্র্ুি নহদসদব সঘাষণা করার প্রদচষ্টার অাংশ নহদসদব আন্তজাূনতক শ্রর্ সাংস্থার 

আইএলও নপ০২৯ অিুসর্র্িূ কদরদে যা সফাসডূ সলবার কিদভিশি, ১৯৩০ এর ২০১৪ এর 

প্রপর্াকল। এোড়াও িরকার ২০২২ সাদলর র্াচূ র্াদস আন্তজাূনতক শ্রর্ সাংস্থার িমযিতর্ ব স 

সাংক্রান্ত নর্নির্ার্ এইজ কিদভিশি, ১৯৭৩ (িাং ১৩৮  এর জিয অিুসর্র্িূ জর্া নেদ দে, 

যার জিয কর্সূাংস্থাদির সক্ষদে একটি িমযিতর্ ব স নিধ ূারণ করার প্রদ াজি রদ দে এবাং যা 

নশশু শ্রর্ েমর করার সক্ষদে আদরা একধাপ উন্নরত। কলকারখািা ও প্রনতষ্ঠাি পনরেশিূ 

অনধেপ্তর   নডআইএফই  নশশু শ্রর্ সম্পনকতূ শ্রর্ আইি প্রদ াদগ্র জিয োন ত্বপ্রাপ্ত 

একর্াে কতৃপূক্ষ এবাং সাংস্থাটি নশশু শ্রর্সহ শ্রর্ আইি লঙ্ঘদির নবষদ  শ্রর্ আোলদত 

র্ার্লা োদ র করদত পাদর। তদব নডআইএফই শুধু শ্রর্ আোলদত র্ার্লা করার ক্ষর্তা 

রদ দে। তারা সফৌজোনর আোলদত র্ার্লা করদত পাদর িা এবাং শ্রর্ আোলত কখদিাই 

সফৌজোনর আোলদত র্ার্লা সরফার কদরনি। ২০২০-২০২১ সাদল নডআইএফই-এর 

অদধদূকরও কর্ পে পমরণ করা হদ নেল এবাং নশশুশ্রর্ নবষ টি সেখার জিয নিনেূষ্টভাদব 

সকাি পনরেশকূ এই অনধেপ্তদর নেল িা। আন্তজাূনতক সাংস্থাগুদলার প্রাক্কলি অিুযা ী সেদশর 

অিািুষ্ঠানিক খাদত ৯৩ শতাাংশ নশশু শ্রর্ রদ দে যাদের র্দধয বাধযতার্মলক নশশু শ্রর্ও 

রদ দে। নকন্তু নডআইএফই এর পনরেশকূদের অিািুষ্ঠানিক খাত র্নিির করার ক্ষর্তা সে া 

হ নি। এিস্তজওগুদলা অিুর্াি কদরদে সয র্হার্ানরর কারদণ ২০২০ সাদল নশশুশ্রর্ ৩০ সর্দক 

৪০ শতাাংশ সবদ়েদে। বাধযতার্মলক এবাং নশশু শ্রর্সহ শ্রর্ লঙ্ঘদির ঘিিা সেখার জিয কর্ী 

ও িাংস্থান বযাপকভাদব অপয ূাপ্ত নেল এবাং পনরেশকূরা পনরেশদূি যাও ার আদগ্ সঘাষণা 

সেও ার কারদণ নিদ াগ্কতাূরা শ্রদর্ নিদ াস্তজত নশশুদের বা সশাষণর্মলক পনরনস্থনত লুকাদিার 

র্দতা সর্  সপদ  র্াদক। নডআইএফই এর শ্রর্ পনরেশকূরা বাধযতার্মলক শ্রর্ ও শ্রর্ 

পাচাদরর নবষদ  নি নর্ত প্রনশক্ষণ পািনি। সরকার ২০১৩ সাদলর পর আর সকাি নশশু শ্রর্ 

সর্ীক্ষা পনরচালিা কদরনি। সরকার িাংবােপত্র   সিনলনভশি, সরনডও ও সর্াবাইল সফাদি 

সিক্সি বাতাূ পািাদিার পাশাপানশ উপদজলা পয ূাদ র নসটিনসর র্াধযদর্ এবাং কখদিা কখদিা 

এিস্তজওদের সাদর্ অাংশীোনরদত্বর র্াধযদর্ জাতী ভাদব সদচতিতা ততনরদত প্রচারানভযাি 

পনরচালিা কদর যাদে। প্রচাদরর সবনশরভাগ্ উপকরণ শুধু বাাংলা ভাষা  যা নবদেশী 

নভকটির্দের এই নবষদ  জািার সক্ষদে সম্ভাবয বাধা ততনর কদর। 

 

সরকার আন্তজাূনতক সাংস্থা ও এিস্তজওগুদলাদক শরণার্ীদের রকেু সহা তা প্রোদির সক্ষদে 

অিুর্নত নেদে। তদব সরানহঙ্গা শরণার্ীরা বাাংলাদেদশ স্বাধীিভাদব চলাদফরা করদত পাদর িা 

এবাং যুব ব সী সরানহঙ্গাদের জিয নশক্ষার সুদযাগ্ পাও া কটিি রদ  সগ্দে। ১১ সর্দক ১৩ 

বের ব সী সরানহঙ্গাদের জিয শরিার্ী নশনবদর বানর্জূ জাতী  পািযক্রর্ চালু করার জিয 

একটি পাইলি সপ্রািার্ র্হার্ানরর কারদণ বন্ধ র্াকার পর ২০২১ সাদলর সসদেম্বদর পুিরা  

শুরু হদ দে ; তদব সরকার সরানহঙ্গাদের বাাংলা ভাষার সু্কদল সলখাপ়ো করা নিনষে কদর 

সরদখদে  সরানহঙ্গা সম্প্রোদ র িারা প্রনতটষ্ঠত অিািুষ্ঠানিক সু্কলগুদলা বন্ধ কদর নেদ দে, 



 17 

সরানহঙ্গাদের তবধভাদব কাজ করার সক্ষদে বাধা রেপয়পে এবাং তাদের চলাচল সীনর্ত কপরপে   

আর এসব নকেুই পাচাদরর ঝুুঁ নক বান়েদ  সে । সরানহঙ্গা জিদগ্াষ্ঠী ও সহাস্ট কনর্উনিটি বা 

স্থািী  জিগ্দণর র্দধয র্ািব পাচার নবষদ  সদচতিতা বা়োদত এই সাংক্রান্ত বাতাূ প্রচার 

করদত সরকার সরানহঙ্গা শরিার্ী নশনবদর কর্সূমনচ বাস্তবা িকারী সাংস্থাগুদলার সর্স্ত 

কাযকূ্রর্ সর্ন্বদ র জিয োন ত্বপ্রাপ্ত ইন্টার-দসক্টর সকাঅনডদূিশি গ্রুপ বা আন্তঃখাত সর্ন্ব  

েদলর সাদর্ নর্দল কাজ করদে। সরকার সরানহঙ্গা নশনবদর আউিনরচ কাযকূ্রর্, সভা ও পাচার 

নবদরাধী কাযকূ্রর্ পনরচালিার জিয আন্তজাূনতক সাংস্থা ও এিস্তজওদের সহা তা রেপে। তদব 

র্হার্ানরর নবনধনিদষদধর কারদণ কর্সূমনচগুদলা স্বল্পর্াো  চানলদ  যাও ার অিুর্নত রদ দে। 

 

সরকার শানন্তরক্ষী নহদসদব সর্াতাদ ি করার আদগ্ সার্নরক ও পুনলশ কর্কূতাূদের পাচার 

নবদরাধী সর্ৌনলক প্রনশক্ষণ প্রোি কদর এবাং সেশটির কম িনিনতকদেরও পাচার নবদরাধী প্রনশক্ষণ 

নেদ  র্াদক। সরকার ২০১৭ সাদল হাইনতদত একজন নশশুদক সযৌি নিপী়েদি জন়েত র্াকার 

অনভদযাদগ্ একজি শানন্তরক্ষীর পোবিনত কদরদে। বাাংলাদেদশর নিবনন্ধত পনততালদ  

বানণস্তজযকভাদব সযৌিকর্ ূ তবধ এবাং বানণস্তজযক সযৌি কদর্ ূ নিদ াস্তজত হও ার আদগ্ই নবদেশী 

িাগ্নরকসহ সকলদক এই কাদজ জন়েত হও ার উপযুি ব স নিস্তিত কদর এবাং কাদজর 

সম্মনত সাংক্রান্ত প্রদ াজিী  কাগ্জপে পুনলদশর কাে সর্দক সাংিহ করদত হদব। সরকার 

নিম্ন আর্সূার্াস্তজক সপ্রক্ষাপদি র্াকা িারী যারা বানণস্তজযক সযৌিকাদজ অাংশিহণ করদত 

ইেুক ি  তাদের পুিব ূাসদির জিয একটি কর্সূমনচ পনরচালিা কদর নকন্তু সরকার বানণস্তজযক 

সযৌিতার চানহো কর্াদিার সকাি প্রদচষ্টা িহণ কপররন। সরকার নশশুদের বযবহার কদর সযৌি 

পযিূদির চানহো হ্রাদস সকাি প্রদচষ্টা সি নি যনেও হালিাগ্াে জাতী  কর্পূনরকল্পিা  নশশু 

সযৌি পযিূিদক সর্াকাদবলা করার পনরকল্পিা কদরদে। 

পাচাররর ধচত্র 

গ্ত পা ুঁচ বের ধদর সযর্িিা নরদপািূ করা হদ দে দয  পাচারকারীরা বাাংলাদেদশ সেনশ-নবদেনশ 

নভকটির্দের সশাষণ কদর এবাং পাচারকারীরা নবদেদশ বাাংলাদেশী নভকটির্দের সশাষণ কদর। 

র্হার্ানরর প্রভাদব বাাংলাদেদশর সর্াদজর একটি নবস্তৃত অাংদশর পাচাপররঝুুঁ নক সবদ়েদে। 

সবদচদ  ঝুুঁ নকপমণ ূ জিদগ্াষ্ঠীর র্দধয রদ দে বালযনবদ  ও নলঙ্গ-নভনিক সনহাংসতার নভকটির্রা; 

েনরদ্র ও প্রানন্তক জিদগ্াষ্ঠী; র্হার্ানরজনিত কারদণ যারা চাকনর হানরদ দে;  উির-পস্তির্ 

সজলাগুপলা সর্দক নিদ াগ্ করা ভারতগামী সর্ৌসুর্ী শ্রনর্ক; স্বল্প নশনক্ষত ও সবকার যুবক ও 

নশক্ষার্ীরা; প্রাকৃনতক েুদয ূাগ্ ও জলবা ু পনরবতিূ িারা ক্ষনতিস্ত র্ািুষ; সরানহঙ্গা শরণার্ী; 

এবাং অনি নর্ত অনভবাসি প্রস্তক্র ার র্াধযদর্ অিয সেদশ সপৌৌঁোদিার সচষ্টা করা র্ািুষ। 

র্হার্ানরর নবনধনিদষধ এবাং রাজস্ব ক্ষনত বাাংলাদেদশর সবদচদ  ঝুুঁ নকপমণ ূ পনরবারগুদলার জিয 

নবপয ূকর অর্নূিনতক ক্ষনতর কারণ হদ নেল। পেী এলাকা ও শহদরর বস্তস্তগুদলাদত অভাব 

বসৃ্তে পাও া  নকেু পনরবার তাদের সন্তািদের নভক্ষা করদত পাটিদ নেল অথবা তাপেরপক 

বানণস্তজযক সযৌি সশাষদণর নশকার হও ার ঝুুঁ নকদত পাটঠপয়পে। 

একটি আন্তজাূনতক সাংস্থার র্দত বাাংলাদেশ নবদশ্বর ষষ্ঠ বহৃির্ অনভবাসী সপ্ররণকারী সেশ 

এবাং অষ্টর্ বহৃির্ সরনর্িযাি িহণকারী সেশ। পাচারকারীরা র্ধযপ্রাচয ও েনক্ষণ-পমব ূ এনশ া 

নবদশষ কদর ব্রুিাই, র্ালদ নশ া ও র্ালিীদপ কাজ করার জিয সস্বো  অনভবাসি সি া রকেু 

বাাংলাদেশী িারী  পুরুষ ও নশশুদেরদক সজারপমবকূ শ্রদর্ নিদ াস্তজত করার র্াধযদর্ সশাষণ 

কদর। এো়োও পাচারকারীরা বাাংলাদেশীদের েনক্ষণ এনশ া, েনক্ষণ ও পমব ূ আনিকা, ইউদরাপ 

এবাং যুিরাদষ্ট্রও সজারপমবকূ শ্রদর্র র্াধযদর্ সশাষণ কদর। প্রনত বের অদিক বাাংলাদেনশ 



 18 

কাদজর জিয অনবধ পদর্ নবদেদশ পান়ে জর্া  এবাং পাচারকারীরা তাদেরদক িাদগ্িূ কদর। 

প্রনতদবেদির সর্ কাদল ভমর্ধযসাগ্র হদ  ইউদরাদপ সপৌৌঁোদিার সচষ্টাকারী অনভবাসীর সাংখযা 

উদেখদযাগ্যভাদব বসৃ্তে সপদ দে এবাং অদিক অনভবাসদি ইেুক বাাংলাদেশী বাাংলাদেশ সেদ়ে 

যাও ার আদগ্ই নকাংবা ইউদরাদপ যাও ার পদর্ পাচাদরর নশকার হদ দে। সেশ ো়োর আদগ্ 

অদিক শ্রনর্ক নিদ াদগ্র উচ্চ নফ প্রোদির জিয ঋণ িহণ কদর যা বা রা-এর সেসয 

নরক্রুটিাং এদজস্তি িারা তবধভাদব আদরাপ করা হ  এবাং একইসদঙ্গ লাইদসিনবহীি সাব-

এদজন্টরা অনবধভাদব রি ধায ট কপর। এটি শ্রনর্কদের ঋণচদক্র জ়োদত বাধয কদর এবাং 

তাদেরদক ঋণনভনিক বলপ্রদ াগ্ ও সশাষদির ঝুুঁ নকদত সফদল। এক সর্ীক্ষা  সেখা নগ্দ দে সয 

সাম্প্রনতক বেরগুদলাদত অনভবাসদির খরচ নকেুিা কদর্দে। তারপরও বাাংলাদেশী কর্ীরা 

এই অঞ্চদল সদব ূাচ্চ অনভবাসি নফ প্রোি কদর র্াদক। নকেু নরক্রুিদর্ন্ট এদজস্তি, তাপের 

এদজন্ট এবাং এর্িনক নিদ াগ্কতাূরা পযনূ্ত নিদ াদগ্র সক্ষদে জানল ানত কদর, যার র্দধয 

রদ দে চুস্তির শতাূবলী পনরবতিূ করা। এর র্দধয রদ দে িারী ও নশশুদের চাকনরর প্রনতশ্রুনত 

নেদ  আগ্র্দির পর তাদেরদক সযৌি পাচাদরর র্াধযদর্ সশাষণ করা। সাম্প্রনতক বেরগুদলাদত 

কতৃপূক্ষ ভািু াতুদত নির্ ূাণ কাদজ ১০০ এরও সবনশ বাাংলাদেশী পুরুষ শ্রনর্কদক সজারপমবকূ 

শ্রদর্ নিদ াস্তজত করার নবষ টি শিাি কদরদে এবাং কর্কূতাূরা ব্রুদিইদত ৩০ ০০০ 

বাাংলাদেশী অনভবাসী শ্রনর্কদের র্দধয হাজার হাজার শ্রনর্দকর কাে সর্দক র্জনুর িা সেও া 

এবাং কাদজর চুস্তি পনরবতদূির অনভদযাগ্ সপদ দেি। র্ালিীদপ কর্রূত ২৩৪ ০০০ 

বাাংলাদেশী শ্রনর্কদের র্দধয ৬৯ ০০০ এরও সবনশ শ্রনর্ক অিনর্ভুি এবাং তাদের সকউ সকউ 

পাসদপািূ আিদক রাখা  কর্ সবতি বা নবিার্জনুরদত কাজ করাদিা এবাং প্রতারণার্মলক 

নিদ াদগ্র অনভদযাগ্ কদরদে। সসৌনে আরদব পাচারকারীরা শ্রর্ পাচাদরর র্াধযদর্ সস সেদশ 

যাও া লক্ষ লক্ষ বাাংলাদেশী িারী গ্হৃকর্ীদের অপনকপক সশাষণ কদর চদলদে। 

পাচারকারীরা ভারত, পানকস্তাি ও উপসাগ্রী  সেশগুদলাসহ নবদেদশ সজারপমবকূ শ্রর্ ও সযৌি 

পাচাদর বাাংলাদেশী িারী ও সর্দ দের বাধয করার র্াধযদর্ সশাষণ কদর। পাচারকারীরা 

বাাংলাদেনশ নরক্রুিদর্ন্ট এদজস্তির র্াধযদর্ গ্হৃস্থানল কাদজর জিয সলবািি বা জডাূদি যাও া 

িারীদের র্দধয কাউদক কাউদক জবরেস্তস্তর্মলক শ্রদর্ বাধয করদত নবস্তক্র কদর সে । 

গ্ণপ্রজাতন্ত্রী চীি  নপআরনস -এর িাগ্নরকদের সকউ সকউ বাাংলাদেশী িারীদের নবদশষ কদর 

পাবতূয চট্টিাদর্র আনেবাসী িারীদের নবদ র র্াধযদর্ সযৌি পাচার কদর এবাং তাদেরদক 

গ্হৃকদর্ ূ োসত্বর্মলক শ্রর্ নেদত বাধয কদর। পাচারকারীদের সকউ সকউ নশশুদের জাল বা ভু া 

কাগ্জপদের র্াধযদর্ ব স বান়েদ  ১৮ বেদরর সবনশ সেনখদ  নবদেদশ পাচার কদর। অদিক 

র্ৃত বাাংলাদেশী গ্হৃকর্ীর র্ৃতদেহ র্ধযপ্রাচয সর্দক সফরত আিা হদ দে। যাদের র্দধয ১৩ 

বের ব সী একটি সর্দ র র্ৃতদেহও রদ দে ; সয সর্দ টিদক শ্রনর্ক নিদ াগ্কারী ভু া ও জাল 

পাসদপাদিূর র্াধযদর্ ২৭ বের ব স সেনখদ  সসৌনে আরদব গ্হৃকর্ী নহদসদব পাটিদ নেল। 

একটি সর্ীক্ষা সর্দক জািা যা  সয উপসাগ্রী  সেশগুদলাসহ শ্রনর্কদের গ্ন্তদবযর 

সেশগুদলাদত র্ৃতুযবরণকারী প্রায় সকল অনভবাসী শ্ররমপকর অস্বাভারবক মতুৃয হপয়পে। 

এিস্তজওগুদলা জানিদ দে সয  ২০২০-এ পাচারকারীরা নভকটির্দের আকষণূ করদত 

তাদেরদক  দকানভড-১৯ র্ুি   স্থািগুদলাদত কর্সূাংস্থাদির প্রনতশ্রুনত নেদ নেল। নভকটির্দের 

পনরবার যাদত নিদখা ুঁজ হও ার নবষ টি জানিদ  অনভদযাগ্ োনখল করদত সেনর কদর সস লদক্ষয 

পাচারকারীরা নভকটির্দের পনরবারদক প্রতারণা করার সক্ষদে ক্রর্বধরূ্ািভাদব আদরা সবনশ 

আধুনিক পেনতর আশ্র  দনয়। 

 

পাচারকারীরা বাাংলাদেদশর তবধ পনততাল , অদিক অনবধ পনততাল  ও বযস্তির্ানলকািাধীি 

সহাদিদল সেদশর সব অঞ্চদলর প্রাপ্তব স্ক ও নশশুদের সশাষণ কদর চদলদে। পাচারকারীরা 
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েনরদ্র িারী ও নশশুদের কাদজর নর্র্যা প্রনতশ্রুনত নেদ  তাদেরদক প্রলুে কদর এবাং তাদেরদক 

সযৌি পাচার কদর র্াদক। তাদের খপ্পদর প়ো িারী ও নশশুদের র্দধয ১০ বের ব সী 

সর্দ নশশুরা পযনূ্ত অতযনধক ঋদণর সবাঝা পনরদশাদধ বাধয হ । বাাংলাদেদশ নশশুদের সযৌি 

পাচার বযাপকভাদব অবযাহত রদ দে। একটি সাংস্থার প্রাক্কলি সর্দক জািা যা  সয  

বাাংলাদেদশ ৩০ ০০০ সর্দ  সযৌি সশাষদণর নশকার। নবদশষজ্ঞরা অিুর্াি কদরি সয 

বাাংলাদেশী পনততালদ  ২০ ০০০ নশশু সবদ়ে উিদে এবাং তারা সযৌি বানণদজয বযবহৃত হদে। 

িারী ও সর্দ দের সকউ সকউ অনভদযাগ্ কদরদে সয তারা বালয নবদ র নশকার হদ  পালাদত 

নগ্দ  পাচারকারীদের ফা ুঁদে ধরা পদ়েদে এবাং পাচারকারীরা তাদেরদক পনততালদ  নবস্তক্র 

কদর নেদ দে। অিয িারীরা জানিদ দেি সয  তারা পনততালদ  সবদ়ে উদিদেি কারণ তাদের 

র্াদ রা বানণস্তজযক সযৌি কাদজ নিযুি নেল এবাং পনততালদ র র্ানলকরা তাদেরদক নশশু 

অবস্থাদতই বানণস্তজযক সযৌি কাদজ বাধয কদর। সকাি সকাি নিবনন্ধত পনততালদ র র্ানলকরা 

নশশুদের ব়ে সেখাদিার জিয সস্টরদ ড নিদত বাধয কদর। তবধ পনততালদ র অভযন্তপর 

িাংঘটর্ত অরনয়ম ও রনয টাতপনর ঘর্না ররপপার্ট না করার জনয করতপয় অিাধু পুরলশ ঘুষ রনপয় 

থাপক। তারা পরততালপয় তোরশ চারলপয় দিোপন থাকা প্রপতযপকর বয়ি ১৮ বেপরর দবরশ 

হওয়া রনক্তিত করপত কাগজপত্র পরীো করা দথপক রবরত থাপক এবাং এর্িনক ১০ বেদরর 

কর্ ব সী নশশুদের নেদ  পনততাবনৃি করাদিা জিয তাদের জিয ভু া কাগ্জপে সাংিহ কদর 

সে । পাচারকারীরা সফসবুক  ইিস্টািার্  টিকিক ও সর্াবাইল সফাদির বাতাূসহ সার্াস্তজক 

সযাগ্াদযাগ্ র্াধযর্গুদলা বযবহার কদর সম্ভাবয নভকটির্দের ক্রর্বধরূ্ািভাদব প্রলুব্ধ করদে। 

পাচারকারীদের সকউ সকউ সযৌি পাচাদরর নশকার নভকটির্দের র্ােদকর প্রনত আসি হদত 

বাধয কদর এবাং তাদের র্ােক আসস্তিদক বযবহার কদর তাদেরদক সযৌি পাচার এবাং 

অনিোকৃত সবআইনি কাদজ বাধয কপর। সযৌি পাচারকারীরা খােয, আশ্র , সুরক্ষা ও অদর্রূ 

নবনির্দ  গ্হৃহীি নশশু নকাংবা জীনবকার উৎস নহদসদব রাস্তাদক বযবহারকারী নশশুদের সশাষণ 

কদর। এিস্তজওগুদলা জািাদে সয  র্হার্ানরর কারদণ পেী অঞ্চদল ও শহদরর বস্তস্তদত 

ক্রর্বধরূ্ািহাদর বযাপক চাকনর হারাদিা, র্জনুর হ্রাস ও োনরদদ্রযর কারদণ নশশুদের সকউ 

সকউ নভক্ষাবনৃি ও বানণস্তজযক সযৌি কাদজ নিদ াস্তজত হদত বাধয হদ দে। এক সর্ীক্ষা সর্দক 

জািা সগ্দে সয সযৌি পাচাদরর নশকার নশশুরা কর্ র্জনুরদত সবনশ খদের নিদত বাধয হ  এবাং 

তারা সস্বো  বানণস্তজযক সযৌিকাদজ নিযুি প্রাপ্তব স্কদের তুলিা  সবনশ সনহাংসতা এবাং 

অসুস্থতার সম্মুখীি হ । 

 

পাচারকারীরা প্রা শই শ্রনর্কদের ঋদণর ফা ুঁদে সফদল তাদেরদক নেদ  জবরেস্তস্তর্মলকভাদব 

কাজ কনরদ  সি । পাচারকারীরা শ্ররমকপেরপক দেয়া ঋণপক কাপজর শতট রহপিপব দেোয় 

এবাং এই ঋণ তাপেরপক আপষ্টপপৃষ্ট জরড়পয় দিপল। পাচারকারীরা প্রাপ্তব স্ক ও নশশুদের 

নচাংন়ে ও র্াে প্রস্তক্র াজাতকরণ নশল্প, অযালুনর্নি ার্, চা, সপাশাক কারখািা, ইিভািা, শুর্রক 

উৎপােি এবাং জাহাজ ভাঙার কাদজ জন়েত হদত বাধয কদর। পাচারকারীরা ১৪ বেদরর কর্ 

ব সী নশশুদের গ্হৃকদর্ ূ সযাগ্ নেদত বাধয কদর। এই ধরপনর কাপজ তাদের উপর অতযাচার 

করা হ  এবাং তাদের চলাচল সীনর্ত র্াদক। ২০১৮ সাদল একটি আন্তজাূনতক সাংস্থার জনরপ 

সর্দক সেখা যা  সয  বাাংলাদেদশ ৪০০ ০০০ এরও সবনশ নশশু গ্হৃকদর্ ূ নিদ াস্তজত রদ দে। 

২০২১ সাদল প্রকানশত এক প্রনতদবেি সর্দক জািা যা  সয  গ্হৃকদর্ ূ নিদ াস্তজত অন্ততপদক্ষ 

২৮টি নশশু নিয ূাতদির নশকার হদ দে এবাং ১০ জি নশশু গ্হৃপনরচানরকা নহসাদব কাজ করার 

সর্  র্ারা সগ্দে। িযািানরদত বাাংলাদেদশর নশশুরা সজারপমবকূ শ্রর্ সেও ার ঝুুঁ নকদত রদ দে। 

পাচারকারীরা গ্হৃহীি নশশুদের অপরাধর্মলক কাদজ জন়েত হদত বাধয কদর বা তাদেরদক 

নভক্ষাবনৃি িহদণ বাধয কদর এবাং নভক্ষাবনৃি পনরচালিাকারী চদক্রর প্রধািরা কখদিা কখদিা 

উপাজিূ বা়োদত নশশুদের অঙ্গহানি কদর পঙু্গ পযনূ্ত কদর সে । পাচারকারীরা নশশুদেরদক 
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র্ােক ততনর ও পনরবহদি বাধয কদর নবদশষ কদর সীর্ান্ত এলাকা  এই ধরপনর ঘর্না দবরশ 

ঘপর্। রশশুপেরপক রেপয় পাচারকারীরা সীর্ান্ত এলাকা  দয ধরপনর মােক বতরর ও পররবহন 

করায় তার মপধয দমথামপির্ারমন ধরপনর মােক রপয়পে যা ইয়াবা নাপম পরররচত। একটি 

জনরদপ সেখা সগ্দে সয রকেু বাাংলাদেশী পররবার নচাংন়ে চাদষর সক্ষদে ঋণ োসদত্বর নশকার 

হদ দে। অিয এক গ্দবষণা  প্রাক্কলি করা হদ দে সয  আিুর্ানিক ৪০ ০০০ নশশু সেদশর 

শুিনক র্াে প্রস্তক্র াজাতকরণ এলাকা  বেদর ি  র্াস ক্রীতোদসর র্দতা কাজ কদর এবাং 

তাদের র্া-বাবা তাদের সন্তািদের কাদজর নবনির্দ  প্রাপ্ত সবতদির অর্ ূ অনির্ সপদ  

র্াদকি। পাচারকারীরা বাধযতার্মলক ঋণ িহণকারী বাাংলাদেশী পনরবার এবাং ভারতী  

অনভবাসী শ্রনর্কদের ইি ভািা , নচাংন়ে চাদষ এবাং চা বাগ্াদি শ্রর্ নেদত বাধয কদর। একটি 

সাংস্থার র্দত সকরািীগ্দঞ্জর নশল্প এলাকা  স্থানপত সপাশাক কারখািাগুদলাদত ২৫ ০০০ এরও 

সবনশ নশশু সশাচিী  পনরনস্থনতদত কাজ কদর, যার র্দধয অদিক নশশু রদ দে যারা তাদের 

নপতার্াতার ঋদণর জার্ািত নহদসদব কাজ করদত বাধয। এিস্তজওগুদলা অনভদযাগ্ কদর র্াদক 

সয কনতপ  কর্কূতাূ র্ািব পাচারকারীদের ভারত-বাাংলাদেশ সীর্ান্ত এলাকা  এবাং 

দনৌঘার্গুপলাপত তৎপরতা চালাপনার িুপযাগ নেদ  র্াদক। 

 

বাাংলাদেদশর কক্সবাজাদরর শরিার্ী নশনবর ও তাদেরদক আশ্র  সেও া সহাস্ট কনর্উনিটিদত 

  স্থািী  জিদগ্াষ্ঠী  এবাং সেদশর অিযািয স্থাদি প্রা  েশ লাখ সরানহঙ্গা  শরণার্ী রদ দে  

যাদের র্দধয প্রা  ৭৫০ ০০০ সরানহঙ্গা ২০১৭ সাদলর আগ্স্ট র্াদসর পর এদসদে। 

পাচারকারীরা শরিার্ী নশনবদর র্াকা সরানহঙ্গা পুরুষ, নারী ও নশশুদের বাাংলাদেদশর অভযন্তদর 

ও দেপশর বাইপর সযৌি ও শ্রর্ পাচাদর বযবহার কদর র্াদক। পাচারকারীরা সরানহঙ্গা সর্দ দের 

বাাংলাদেদশর অভযন্তদর চট্টিার্ ও ঢাকা  এবাং দেপশর বাইপর ভারত, র্ালদ নশ া ও সিপাদল 

সযৌি পাচাদরর জিয নিদ  যা , কখদিা কখদিা পাচারকারীরা তাদেরদক চাকনর বা নবদ র 

নর্র্যা প্রনতশ্রুনত সে ; পাচারকারীদের সকউ সকউ এই সর্দ দের নেদ  ইন্টারদিদির র্াধযদর্ 

  বানণজয  কদর। আদগ্র প্রনতদবেি সর্ গুদলাদত প্রকানশত প্রনতদবেদি দেো রগপয়পে সয 

স্থািী  অপরাধী চক্র রাদতর সবলা শরণার্ী নশনবর সর্দক সরানহঙ্গা িারীদের নিদ  যা , 

তাপেরপক পাচাপরর মাধযপম পরততাবরৃি বা অনয দকাপনা প্রকাপরর দযৌন দশাষণ বা রনপীড়ন 

কপর এবাং নেদির সবলা  তাদেরদক আবার নশনবদর নফনরদ  আদি। আন্তজাূনতক সাংস্থাগুদলা 

অনভদযাগ্ কপর সয, করতপয় অিাধু বাাংলাদেশী কর্কূতাূ সরানহঙ্গাদের পাচাদর সহা তা কদর 

র্াদক। তারা এই কাপজ িহায়তা করার জনয পাচারকারীদের কাে সর্দক ঘুষ নিদ  র্াদক এবাং 

এর নবনির্দ  তারা পাচারকারীদের নশনবদর প্রদবশ করার সুদযাগ্ কদর সে । সরানহঙ্গা নশনবর 

সর্দক সরানহঙ্গা সর্দ  ও সেদলদের জবরেস্তস্তর্মলক বা োসত্বর্মলক শ্রদর্ বাধয করা হ ; 

তাদেরদক সোকাদি সহা তাকারী নহদসদব  র্াে ধরার কাদজ  নরকশা চালাদিার কাদজ এবাং 

গ্হৃভৃতয নহদসদব শ্রর্ নেদত বাধয করা হ । নকেু বাাংলাদেশী সজদল সরানহঙ্গাদের আশ্র  

সেও ার নবনির্দ  ঋণনভনিক সশাষদণর ফা ুঁদে সফদল তাদেরদক জবরেস্তস্তর্মলকভাদব বযবহার 

কদর। কদ ক েশক আদগ্ বার্ ূা সর্দক বাাংলাদেদশ পানলদ  আসা সরানহঙ্গা পুরুষদের সকউ 

সকউ কদ ক েশক ধদর বাাংলাদেনশ সজদলদের ঋণচদক্রর জাদল আিদক নগ্দ  সজারপমবকূ 

শ্রদর্র নশকার হদে। ২০১৬ সাদল কদ কজি পাচারকারী সরানহঙ্গা এবাং বাাংলাদেশী 

অনভবাসীদের জবরেস্তস্তর্মলক শ্রদর্র জিয নবস্তক্র কদর নেদ নেল, যারা তাদের র্াধযদর্ 

সিৌকা  কদর েনক্ষণ-পমব ূ এনশ া  নগ্দ নেল এবাং র্ুস্তিপণ নেদত বযর্ ূ হদ নেল। একানধক 

এিস্তজও ও র্ািনবক কর্কূাদে নিদ াস্তজত কর্কূতাূগণ বপলন সরানহঙ্গাদের রাষ্ট্রহীিতা ও 

আিুষ্ঠানিক নশক্ষা িহণ বা আইিগ্তভাদব কাজ করার অক্ষর্তা তাদের পাচার হও ার ঝুুঁ নক 

বান়েদ দে। কক্সবাজাদর পযিূকরা সরানহঙ্গা সর্দ দের সযৌি সশাষণসহ নশশু সযৌি পযিূদির 

চানহো বা়োদে। 


