
জানয়ুারি ২০১৬      িাষ্ট্র সািসংক্ষেপ  

 

বাাংলাদেশ 

২০১৫ সাক্ষে বাংোক্ষেশ একটি স্বেচ্ছাচারিতা পূর্ণ গরতপক্ষে পরিচারেত হক্ষত োক্ষক। বাংোক্ষেশ 

জাতীয়তাবােী েে (রবএনরপ) ২০১৪ সাক্ষে জাতীয় রনবণাচন বয়কট কিাি পি স্বেক্ষক বাংোক্ষেক্ষশি 

স্বকানও সরিয় সংসেীয় রবক্ষিাধীেে রিে না। সংসেীয় রবতক্ষকণ ি বেক্ষে, ২০১৫ সাক্ষে রবএনরপক্ষক 

িাজপক্ষে নামক্ষত স্বেখা যায় এবং আওয়ামীেীগ স্বনতা স্বশখ হারসনাি স্বনতৃত্বাধীন সিকািক্ষক অবতীর্ণ হক্ষত 

স্বেখা যায় বাক োধীনতা হির্ এবং সুশীে সমাজক্ষক িত্রভঙ্গ কিাি ভূরমকায়।  
 

স্ববশ কক্ষয়কটি স্বেক্ষত্র, িাজপক্ষেি রবক্ষোভ সরহংস রূপ ধাির্ কিক্ষে িাজপক্ষে সাধাির্ যাত্রীক্ষেি অক্ষনক্ষকই 

আহত হন ও প্রার্ হািান। ঘন ঘন অবক্ষিাধ ও হিতাক্ষেি কািক্ষর্ রশশুক্ষেি সু্কক্ষে যাওয়া এবং পিীোয় 

অংশগ্রহর্ বাধাগ্রস্ত হয়।  

 

িাজপক্ষেি সরহংসতা েমক্ষনি েক্ষেে আইনশৃঙ্খো বারহনী স্বমাতাক্ষয়ন, রবক্ষিাধী েক্ষেি হাজাি হাজাি 

সেসেক্ষেি বন্দী এবং রবক্ষিাধীেক্ষেি পরিকরিত রবক্ষোক্ষভি পূক্ষবণ রবএনরপ স্বনত্রী খাক্ষেো রজয়াক্ষক তাি 

কাযণােক্ষয় নজিবন্দী কক্ষি িাখাি মাধেক্ষম সিকাি এি জবাব স্বেয় । রবক্ষিাধী েক্ষেি শীর্ণ স্থানীয় 

স্বনতাক্ষেিক্ষক রবরভন্ন গুরুতি অপিাক্ষধি অরভক্ষযাক্ষগ স্বগ্রপ্তাি কিা হয়, যাি মক্ষধে রকিু অরভক্ষযাগ রিক্ষো 
সাজাক্ষনা। স্বগ্রপ্তাক্ষিি আশঙ্কায় অক্ষনক্ষকই গা ঢাকা স্বেন। আইনশৃঙ্খো বারহনী কতৃণ ক হতো, গুম এবং 
রনরবণচাক্ষি আটক্ষকি মত স্ববশ কক্ষয়কটি মানবারধকাি েঙ্ঘক্ষনি ঘটনা সংঘটিত হয়; যাি মক্ষধে মাত্র 

কক্ষয়কটিক্ষত স্বোর্ীক্ষেি তেন্ত বা রবচাক্ষিি আওতায় আনা হয়।      

 

বাক-োধীনতাি উপি হস্তক্ষেক্ষপি পরিমার্ বৃরি পায়। সিকাক্ষিি সমাক্ষোচনাকািী গর্মাধেম সমূহক্ষক 

বন্ধ কক্ষি স্বেয়া হয়, এবং এক্ষেি সম্পােকক্ষেি রবরভন্ন অরভক্ষযাক্ষগ স্বগ্রপ্তাি কিা হয়। নারস্তকক্ষেি প্ররত 

সহানুভূরতশীে চািজন ব্লগািক্ষক কুরপক্ষয় হতো কিা হয়। উক্ত আিমর্ সমূক্ষহি রবরুক্ষি বেবস্থা গ্রহর্ 

কিাি বেক্ষে, সিকাি বাক-োধীনতা চচণ ায় রনয়ন্ত্রর্ আনক্ষত ব্লগািক্ষেি প্ররত আহ্বান জানায়। সিকাক্ষিি 

সমাক্ষোচনা কিাি োক্ষয় সুশীে সমাক্ষজি কমী এবং সাংবারেকগর্ েমতাসীন িাজননরতক েক্ষেি সমেণক 

কতৃণ ক োক্ষয়িকৃত মামোি রশকাি হন এবং অনোযে রবচাি প্ররিয়াি সমাক্ষোচনাি জনে আোেত 

অবমাননাি োক্ষয় অরভযুক্ত হন।  

 



২০১৩ সাক্ষেি িানাপ্লাজা ভবন ধ্বক্ষস হাজাক্ষিিও স্ববরশ সংখেক মানুক্ষর্ি মৃতুে এবং আহত হওয়াি 

ঘটনাি পি, স্বপাশাক কািখানাি রনিাপত্তা রবধাক্ষন বাংোক্ষেশ স্ববশ অগ্রগরত সাধন কক্ষি। ২০১৫ সাক্ষে 

শ্রম আইক্ষন রকিু উন্নয়নমূেক সংক্ষশাধন আনা হয়, স্বযখাক্ষন ইউরনয়ন গঠন রবর্য়ক স্বেচ্ছাচািী আইরন 

জটিেতা েিূ কিা হয়। তক্ষব, ইউরনয়ন গঠনক্ষক বাধাগ্রস্ত কিক্ষত রকিু রকিু কািখানাি মারেকিা হুমরক 

এবং সরহংসতা প্রক্ষয়াগ কক্ষিন।  

 

নিরাপত্তা বানিিী কর্তৃ ক নিরৃ্ার্ি এবাং নবচারিীির্া 
মানবারধকাি েঙ্ঘক্ষনি রবরুক্ষি আক্ষপার্হীন ভূরমকা পােক্ষনি প্ররতশ্রুরত রেক্ষয় আওয়ামীেীগ সিকাি 

োরয়ত্বগ্রহর্ কিক্ষেও রনিাপত্তা বারহনী কতৃণ ক রনযণাতন অবোহত িক্ষয়ক্ষি এবং স্বকান স্বকান স্থাক্ষন বরৃি 

স্বপক্ষয়ক্ষি। রবচাি বরহভূণ ত আটক, রনযণাতন, গুম এবং হতো সহ স্ববশ রকিু মানবারধকাি েঙ্ঘক্ষনি ঘটনা 
সংঘটক্ষনি জনে োয়ী রিে পরুেক্ষশি রিক্ষটকটিভ ব্রাঞ্চ, বাংোক্ষেশ বিণ াি গািণ  (রবরজরব)  এবং িযযারপি 

অোকশন বোক্ষটরেয়ন (িযযাব)।  
 

২০১৫ সাক্ষেি ১০ মাচণ  রবক্ষিাধীেে রবএনরপ'ি মুখপাত্র সাোউরিন আহক্ষমে তাাঁি একজন বনু্ধি 

বাসভবক্ষন আত্মক্ষগাপনকাক্ষে অপহৃত হন। প্রতেেেশীিা জানান, অপহির্কািীিা রনক্ষজক্ষেিক্ষক স্বগাক্ষয়ন্দা 
রবভাক্ষগি সেসে রহক্ষসক্ষব পরিচয় স্বেন। অনোনে প্রতেেেশীক্ষেি মক্ষত উক্ত এোকায় িযযাব এি গারি 

উপরস্থত রিে। স্বম মাক্ষস সাোউরিন আহক্ষমেক্ষক ভািক্ষত খুাঁক্ষজ পাওয়া যায় এবং ভািতীয় কতৃণ পে তাাঁক্ষক 

অনবধ অনুপ্রক্ষবক্ষশি অরভক্ষযাক্ষগ অরভযুক্ত কক্ষি। রতরন জারতসংক্ষঘি শির্ােী রবর্য়ক সংস্থা 
(ইউএনএইচরসআি) এি রনকট এই মক্ষমণ আশ্রয় প্রােণনা কক্ষিন স্বয, রতরন কক্ষয়কজন অজ্ঞাত বন্দকুধািী 
কতৃণ ক অপহৃত হক্ষয়রিক্ষেন এবং রতরন আশঙ্কা কিক্ষিন স্বয বাংোক্ষেক্ষশ রিক্ষি স্বগক্ষে তাাঁি  জীবনহানী 
ঘটক্ষব। এই ঘটনায় এবং অনোনে গুক্ষমি ঘটনায় সিকাি রনিাপত্তা বারহনীি সম্ভাবে ভূরমকা রনক্ষয় তেন্ত 

পরিচােনা কিক্ষত বেেণ হয়। এমনরক স্বযসকে ঘটনায় পরিবাক্ষিি সেসেিা েষৃু্করতকািীক্ষেিক্ষক িযযাব 

অেবা পুরেশ বারহনীি সেসে রহক্ষসক্ষব রচরিত কক্ষিক্ষি, স্বসসকে ঘটনািও সুষু্ঠ তেন্ত সম্পন্ন কিা হয় রন।  

  

রবক্ষিাধীেে জামায়াত-ই-ইসোরম োরব কক্ষি স্বয, পুরেশ এবং স্বগাক্ষয়ন্দা রবভাক্ষগি সেসেিা তাক্ষেি 

কমীক্ষেি উপি স্বগ্রপ্তাি ও রনযণাতন চারেক্ষয়ক্ষি।  তািা আিও জানায় স্বয, তাক্ষেি স্ববশ রকিু সেসে 
রনিাপত্তা বারহনী কতৃণ ক রনহত হক্ষয়ক্ষি। উোহির্েরূপ, ৩১ জানুয়ারি প্রতেেেশীিা আহমােলু্লাহ নামক 

েক্ষেি একজন ২২ বিি বয়সী িাত্র সমেণকক্ষক পুরেশ কতৃণ ক স্বগ্রপ্তাি হক্ষত স্বেক্ষখন; পিরেন সকাক্ষে তাি 

োশ পাওয়া যায়। পুরেশ োরব কক্ষি রতরন রনিাপত্তা বারহনী এবং জামায়াত সমেণকক্ষেি মক্ষধেকাি 

িসিায়াক্ষি রনহত হন।    

 

স্ববশ কক্ষয়কজন জামায়াত সমেণক বক্ষেন স্বয, পরুেশ তাক্ষেিক্ষক স্বহিাজক্ষত রনক্ষয় যায় এবং ইচ্ছাকৃত ভাক্ষব 

রবকোঙ্গ কিাি উক্ষিক্ষশে তাক্ষেি হাাঁটু এবং জঙ্ঘারস্থক্ষত গুরে কক্ষি। ‘অরধকাি’ নামক বাংোক্ষেক্ষশি একটি 



মানবারধকাি সংস্থা অন্তত পক্ষে এরূপ ৩০টি ঘটনা নরেবি কক্ষিক্ষি স্বযখাক্ষন স্বগ্রপ্তাক্ষিি রকিু সময় পক্ষি 

স্বগ্রপ্তািকৃতক্ষেি পাক্ষয় গুরে কিা হয়। পুরেশ োরব কক্ষি স্বয,  সরহংস জনতাক্ষক িত্রভঙ্গ কিাি প্রক্ষচষ্টায় গুরে 

বর্ণক্ষর্ি ঘটনা সমূহ ঘক্ষট।     

 

আইন ও সারেশ স্বকন্দ্র নামক বাংোক্ষেক্ষশি একটি মানবারধকাি সংস্থা কতৃণ ক প্রেত্ত তেে অনুযায়ী, 
জানুয়ারি-স্বসক্ষেম্বি ২০১৫ এি মধেবতী সমক্ষয় রনিাপত্তা বারহনী কতৃণ ক রনহত ১৩৫ জক্ষনি মক্ষধে ৯০ 

জন পুরেশ কতৃণ ক, ৩৩ জন িযযাব কতৃণ ক এবং বারকিা রবরজরব সহ অনোনে রনিাপত্তা সংস্থাি সেসে 
কতৃণ ক রনহত হন।  

 

আগস্ট মাক্ষস িযযাবক্ষক েমতাসীন েক্ষেি রতনজন সেসেক্ষক হতোি জনে োয়ী রহক্ষসক্ষব রচরিত কিা হয় যা 
সিকাি সমেণকক্ষেি মক্ষধে আতঙ্ক সৃরষ্ট কক্ষি।  

 

সুশীল সমাদের ওপর আক্রমণ  

২০১৫ সাক্ষে সিকাি নাগরিক সংগঠন ও সিকাক্ষিি সমাক্ষোচকক্ষেি উপি আক্ষিা অসরহষু্ণ হক্ষয় ওক্ষঠ এবং 
বাংোক্ষেশী সংস্থা সমূক্ষহি ববক্ষেরশক তহরবক্ষেি ওপি রবরধ-রনক্ষর্ধ আক্ষিাপ কক্ষি একটি নতুন আইক্ষনি 

খসিা প্রর্য়ন কক্ষি।  

 

মানবারধকাি সংগঠন ‘অরধকাি” স্বক প্ররতরনয়ত হয়িানীি রশকাি হক্ষত হয় এবং এি ববক্ষেরশক তহরবে 

প্রারপ্ত আটক্ষক স্বেয়া হয়। আগস্ট মাক্ষস “অরধকাি” রবচাি বরহভূণ ত হতোি রবর্য়ক একটি প্ররতক্ষবেন 

প্রকাশ কক্ষি যাি স্বপ্ররেক্ষত পুরেশ একটি সতকণ তা রববরৃত প্রর্য়ন কক্ষি স্বযখাক্ষন উক্ষল্লখ কিা হয় স্বয, 

রনিাপত্তা বারহনীি ভাবমূরতণ /সুনাম েুন্নকারি কমণকাণ্ড সমূহক্ষক ধ্বংসাত্মক কমণকাণ্ড রহক্ষসক্ষব স্বেখা হক্ষব। 

অরধকাি’এি সম্পােক আরেেুি িহমান এবং পরিচােক এএসএম নারসরুরিন এোন এি রবরুক্ষি 

ইচ্ছাকৃত ভাক্ষব রমেো তেে প্রকাক্ষশি োক্ষয় গঠিত স্বিৌজোরি অরভক্ষযাগ অরনষ্পন্ন অবস্থায় িাখা হয়।   
 

অপি একটি প্রখোত মানবারধকাি সংগঠন আইন ও সারেস স্বকন্দ্র (আসক) স্বক গুম এবং রবচাি বরহভূণ ত 

হতো রবর্য়ক প্ররতক্ষবেন প্রকাক্ষশি জনে চাক্ষপি মক্ষধে িাখা হয়। ২০১৪ সাক্ষেি স্বম মাক্ষস আসক রববৃরত 

প্রোন কক্ষি স্বয, রনিাপত্তা বারহনী তাক্ষেি তেন্ত রবভাক্ষগি পরিচােক স্বমাহাম্মে নুি খান-স্বক অপহিক্ষর্ি 

স্বচষ্টা চারেক্ষয়ক্ষি। আরেবাসী এবং সংখোেঘ ু ইসুে সমূহ রনক্ষয় কমণিত সংগঠন সমূহ তাক্ষেি উপি 

ভীরতমেূক নজিোরিি কো বািংবাি উক্ষল্লখ কক্ষি এবং স্বিারহঙ্গা শির্ােীক্ষেিক্ষক রনক্ষয় কমণিত সংগঠন 

সমূহ চেমান রবরধরনক্ষর্ক্ষধি সম্মুখীন হয়।  
 

বাক-স্বাধীির্া 



স্ববশ কক্ষয়কটি স্বেক্ষত্র সমাক্ষোচনাকািী সম্পােক এবং সাংবারেকক্ষেি রবরুক্ষি সিকাি সমেণকিা মামো 
োক্ষয়ি কক্ষিন। আগস্ট মাক্ষস, রবশ্বরবেোেয় রশেক মুহাম্মে রুহুে আরমন খন্দকাি প্রার্নাশক সিক 

েঘুণটনাি জনে প্রধানমন্ত্রীক্ষক স্বোর্াক্ষিাপ কক্ষি তাাঁি স্বেয়া ২০১১ সাক্ষেি একটি স্বিসবকু মন্তক্ষবেি জনে 
অরভযুক্ত হন। আগস্ট মাক্ষসি স্বশক্ষর্ি রেক্ষক, সাংবারেক প্রবীি রশকোিক্ষক একটি স্বিসবুক মন্তক্ষবেি জনে 
স্বগ্রপ্তাি কিা হয় এবং তাাঁক্ষক অরভযুক্ত কিা হয় স্বয, উক্ত মন্তক্ষবেি মাধেক্ষম রতরন একজন েমতাসীন 

আওয়ামীেীগ স্বনতা, প্রধানমন্ত্রী স্বশখ হারসনাি একজন আত্মীয় ও তাাঁি মরন্ত্রসভাি একজন সেক্ষসেি 

‘ভাবমূরতণ  েুন্ন কক্ষিক্ষিন’। 

 

বাংোক্ষেক্ষশি যুিাপিাধ ট্রাইবুেনাে (রনক্ষচ স্বেখুন) রবর্ক্ষয় সমাক্ষোচনাকািী সাংবারেক এবং সুশীে 

সমাক্ষজি কমীক্ষেি রবরুক্ষি আোেত অবমাননাি অরভক্ষযাগ কিা হয় এবং রবচাক্ষিি সম্মুখীন কিা হয়। 
সাংবারেক  স্বিরভি বাগণমোনক্ষক ট্রাইবুেনাক্ষেি সমাক্ষোচনাি জনে আোেত অবমাননাি অরভক্ষযাক্ষগ 

স্বোর্ী সাবেস্ত কিা হয়। এই েণ্ডাক্ষেক্ষশি রবপক্ষে সুশীে সমাক্ষজি ৪৯ জন প্ররতরনরধ একটি আক্ষবেক্ষন সােি 

কিক্ষে তাক্ষেি রবরুক্ষিও আোেত অবমাননাি অরভক্ষযাগ োক্ষয়ি কিা হয়। েন্ডাক্ষেশ এিাক্ষত তাাঁক্ষেি 

স্ববশীিভাগই রনিঃশতণ  েমা প্রােণনা কক্ষিন।   

 

২০১৫ সাক্ষে, ধমণরনিক্ষপেতাি েপক্ষে স্বেখাি জনে স্ববশ কক্ষয়কজন ব্লগাি এবং তাক্ষেি প্রকাশকক্ষক 

ইসোরম জরঙ্গিা কুরপক্ষয় হতো কক্ষিন। আে-কাক্ষয়োি সাক্ষে সমৃ্পক্ত আনসাি-আে-ইসোম নামক একটি 

জরঙ্গ সংগঠন এি োয় েীকাি কক্ষি এবং আিও আিমক্ষর্ি হুমরক স্বেয়। প্রধানমন্ত্রী স্বশখ হারসনা এসকে 

আিমক্ষর্ি রবরুক্ষি পেক্ষেপ গ্রহর্ কিক্ষবন বক্ষে প্ররতশ্রুরত রেক্ষেও, রতরন ব্লগািক্ষেিক্ষকও “জনগক্ষর্ি ধমীয় 

অনুভূরতক্ষত আঘাত” না কিাি বোপাক্ষি সতকণ  কক্ষি স্বেন। অক্ষটাবি এবং নক্ষভম্বি মাক্ষস রতন জন 

রবক্ষেশী বেরক্তক্ষক হতোি ঘটনা ঘক্ষট, পিবতীক্ষত যাি োয় সশস্ত্র জরঙ্গ সংগঠন ইসোরমক স্বস্টট (যা ISIS 

নাক্ষমও পরিরচত) েীকাি কক্ষি স্বনয়। আপাতেরৃষ্টক্ষত এই সকে ঘটনা ধক্ষমণি নাক্ষম িমবধণমান সরহংসতাি 

আশঙ্কা বারিক্ষয় স্বতাক্ষে।  

 

শ্রম অনধকার 

২০১৩ সাক্ষেি এরপ্রে মাক্ষস িানাপ্লাজা িোটরি ভবন ধ্বক্ষসি পি জাতীয় এবং আন্তজণ ারতক স্বেক্ষত্র গভীি 

পযণক্ষবের্ শুরু হক্ষে বতরি স্বপাশাক রশক্ষি রনিাপত্তা পরিরস্থরত এবং শ্রম অরধকাক্ষিি উন্নয়ন প্রক্ষচষ্টা বৃরি 

পায়। আন্তজণ ারতক ব্রোন্ড সমূহ বাংোক্ষেক্ষশ তাক্ষেি বেবহৃত সকে কািখানাি অরি এবং রনিাপত্তা 
পরিেশণন পরিচােনা কিাি এবং এি প্ররতক্ষবেন জনগক্ষর্ি রনকট প্রকাশ কিাি প্ররতশ্রুরত স্বেয়। তক্ষব, 

বাংোক্ষেশ কতৃণ পে কতৃণ ক পরিচারেত তেন্ত সমূক্ষহি প্ররতক্ষবেন অপ্রকারশত োকাি কািক্ষর্ এ সম্পক্ষকণ  
উক্ষেগ স্বেক্ষকই যায়। ইউরনয়ন স্বনতৃবৃন্দ এবং কািখানাি বেবস্থাপক এবং মারেক কতৃণ ক ইউরনয়ক্ষনি 



স্বযাগোক্ষন ইচ্ছকু বেরক্তগন হুমরক এবং রবক্ষিারধতাি সম্মুখীন হন; রকিু রকিু স্বেক্ষত্র তািা শািীরিক 

সরহংসতািও রশকাি হন।     

 

অনোনে রশক্ষি শ্রম পরিরস্থরত স্ববশ মন্দ রিে। ঢাকাস্থ আবারসক এোকা হাজািীবাক্ষগ অবরস্থত চামিা রশি 

কািখানা (টোনারি) সমূক্ষহি রবরুক্ষি শ্রম আইন এবং পরিক্ষবশ আইন প্রক্ষয়াগ না কিাি কাযণত নীরত 

সিকাি অবোহত স্বিক্ষখক্ষি। টোনারিি শ্ররমকিা উচ্চমাত্রাি রবর্াক্ত এবং রবপেজনক কমণ পরিক্ষবক্ষশি 

জনে স্বভাগারন্তি রশকাি হক্ষয় োক্ষকন এবং স্থানীয় অরধবাসীিা টোনারিি কাযণিক্ষম বায়ু, পারন ও মাটি 

েরূ্ক্ষর্ি িক্ষে সষৃ্ট অসুখ-রবসুক্ষখি রবর্ক্ষয় অরভক্ষযাগ কক্ষিন। রকিু রকিু টোনারি সাভাক্ষিি রশি এোকাি 

রনধণারিত স্থাক্ষন নতুন কািখানা স্থাপক্ষনি কাজ শুরু কিক্ষেও স্বসখাক্ষন উৎপােন এখনও শুরু হয়রন এবং 
এই প্ররতক্ষবেন বতরিি সময় পযণন্ত স্বসখাক্ষন টোনারি সমূক্ষহি উন্নত বেবস্থাপনা রবর্ক্ষয় সিকাক্ষিি 

প্ররতশ্রুরত অস্পষ্ট রিে।    

 

বালয নববাি এবাং জোরপবৃূক নববাি 

১৫ বিক্ষিি কম বয়সী স্বমক্ষয়ক্ষেি রববাক্ষহি হাি বাংোক্ষেক্ষশ সবচাইক্ষত স্ববরশ। বাংোক্ষেক্ষশি ৬৫% 

স্বমক্ষয়ক্ষেি ১৮ বিক্ষিি রনক্ষচ রবক্ষয় স্বেয়া হয়। আইনত রববাহক্ষযাগে বয়স ১৮ হক্ষেও এই আইক্ষনি প্রক্ষয়াগ 

প্রায় স্বনই  বেক্ষেই চক্ষে। ঘুক্ষর্ি রবরনমক্ষয় নকে জন্ম-রনবন্ধন সনে প্রোক্ষনি মাধেক্ষম স্থানীয় সিকারি 

কমণকতণ ািা বােে রববাক্ষহ সহক্ষযারগতা কক্ষিন।    

 

২০১৫ সাক্ষে এই চচণ া বক্ষন্ধি েঢ়ৃ পেক্ষেপ গ্রহক্ষর্ সিকাি বেেণ হয়। বােে রববাহ স্বিাক্ষধ রনম্নরেরখত পেক্ষেপ 

সমূহ গ্রহর্ কিা জরুিী, স্বযমন, রবনামূক্ষেে রশোোক্ষনি পাশাপারশ রশোেীক্ষেি ঝক্ষি পিা স্বিাক্ষধ 

রবেোেক্ষয়ি আনুসরঙ্গক খিচ সমূহ হ্রাস কির্; বােে রববাহ স্বিাক্ষধ রবেোেয় সমূক্ষহি োরয়ত্বপূর্ণ ভূরমকা  
পােন; বােে রববাক্ষহ সহক্ষযারগতাকািী সিকারি কমণকতণ াক্ষেি রবরুক্ষি উপযুক্ত বেবস্থা গ্রহর্; বােে রববাহ, 

স্বযৌন হয়িারন এবং নািীি প্ররত হুমরক স্বিাক্ষধ স্বিৌজোরি রবচাি বেবস্থা স্বজািোি কির্; নািীক্ষেি রনকট 

পরিবাি পরিকিনা এবং জন্মরনয়ন্ত্রন রবর্য়ক তক্ষেেি অরভগমন রনরিতকির্; এবং বােে রববাক্ষহি 

োস্থেগত ও আইনগত িোিে সম্পক্ষকণ  জনসক্ষচতনতা বৃরি কির্।   

 

২০১৪ সাক্ষে, স্বশখ হারসনা ২০২১ সাক্ষেি মক্ষধে ১৫ বিক্ষিি কম বয়সী স্বমক্ষয়ক্ষেি রববাহ, এবং ২০৪১ 

সাক্ষেি মক্ষধে ১৮ বিক্ষিি কম বয়সী স্বমক্ষয়ক্ষেি রববাহ বন্ধ কিাি প্ররতশ্রুরত রেক্ষয়রিক্ষেন। পিবতীক্ষত 

তাি সিকাি স্বমক্ষয়ক্ষেি রববাক্ষহি বয়স ১৬ স্বত নারমক্ষয় আনাি প্রস্তাব কক্ষিরিে।  

 

 

প্রবাসী শ্রনমক 

অক্ষনক বাংোক্ষেশী পািসে উপসাগক্ষিি স্বেশ সমূক্ষহ গৃহকমী রহক্ষসক্ষব কাজ কক্ষিন। পযণাপ্ত সুিো বেবস্থা 
রনরিত না কক্ষিই সিকাি এ ধিক্ষর্ি শ্ররমক রনক্ষয়াক্ষগি সংখো বরৃি কিক্ষত স্বচক্ষয়ক্ষি। উপসাগিীয় 



স্বেশসমূক্ষহ কমণিত বাংোক্ষেশী শ্ররমকিা জারনক্ষয়ক্ষিন স্বয তাক্ষেিক্ষক খাবাি স্বেয়া হয় না এবং তাক্ষেি উপি 

স্বজািপূবণক মারনরসক, শািীরিক, ও স্বযৌন রনযণাতন কিা হয়।  বাংোক্ষেশ সবণরনম্ন স্ববতন ২০০ ইউএস 

িোি রনধণাির্ কক্ষিক্ষি, যা স্বপ্রির্কািী স্বেশগুরেি মক্ষধে সবক্ষচক্ষয় কম। উক্ত অঞ্চক্ষে অবরস্থত বাংোক্ষেক্ষশি 

েতূাবাস সমূহ স্বসখানকাি অক্ষনক বাংোক্ষেশী নাগরিকক্ষেিক্ষক পযণাপ্ত সুিো এবং সহক্ষযারগতা প্রোন কক্ষি 

না।   

 

শরণার্থী 
বামণা-বাংোক্ষেশ সীমান্ত সংেি এোকায় ইউএনএইচরসআি পরিচারেত কোম্প সমূক্ষহ প্রায় ৩২,০০০  

স্বিারহঙ্গা শির্ােী েীঘণকাে ধক্ষি বাস কক্ষিন। এ সকে শির্ােী এবং বাংোক্ষেক্ষশ অবস্থানকািী আিও 

২০০,০০০ িাষ্ট্রহীন স্বিারহঙ্গা প্রায়শই ভয়াবহ পরিরস্থরতি সম্মুখীন হন। সীমান্ত এোকায় সহায়তা প্রোক্ষন 

আগ্রহী মানরবক সংস্থা সমূহক্ষক কিা রবরধ রনক্ষর্ক্ষধি সম্মুখীন হক্ষত হয়।  

 

র্দু্ধাপরাদধর নবচার 

১৯৭১ সাক্ষেি বাংোক্ষেক্ষশি োধীনতা আক্ষন্দােক্ষনি সময়কাক্ষে সংঘটিত যুিাপিাক্ষধি রবচাক্ষিি উক্ষিক্ষশে 
গঠিত আন্তজণ ারতক অপিাধ ট্রাইবুেনাে (আইরসটি) গুরুতি পিরতগত এবং বাস্তরবক ত্রুটিসমূহ 

প্রশমক্ষনি বেবস্থা গ্রহর্ না কক্ষি ২০১৫ সাক্ষে তাক্ষেি কাযণিম অবোহত িাক্ষখ, যাি িেেরূপ নোয়রবচাি 

বোহত হয়।  

 

এরপ্রে মাক্ষস জামায়াক্ষত ইসোরমি শীর্ণ স্বনতা স্বমাহাম্মে কামারুজ্জামাক্ষনি মৃতুেেণ্ড িাাঁরসি মাধেক্ষম 

কাযণকি কিা হয়। তাি রবচাি প্ররিয়ায় নোযে রবচাক্ষিি রকিু স্বমৌরেক মানেণ্ড েঙ্ঘন কিা হয়। আসারম 

পক্ষেি সােী এবং েরেে সহ অনোনে সােে স্বপশ কিাি েমতা সীরমত কিা এবং সােীক্ষেি পূক্ষবণি 

অসমাঞ্জসে বক্তক্ষবেি রবর্ক্ষয় স্বজিা কিাি েমতাও সীরমত কিা হয়।  

 

জেুাই মাক্ষস, রবএনরপ সেসে মীি কাক্ষসম আরে, সাোউরিন কাক্ষেি স্বচৌধিুীি রবরুক্ষি প্রেত্ত মৃতুে েন্ডাক্ষেশ 

আরপে পযণাক্ষয় বেবত িাখা হয়। িাষ্ট্রপরত তাক্ষেি স্বশর্ মুহূক্ষতণ ি প্রার্-রভোি আক্ষবেন নামঞ্জিু কিক্ষে, 

২১ নক্ষভম্বক্ষি তাি (সাোউরিন কাক্ষেি স্বচৌধুরি) এবং আরে আহক্ষমে স্বমাহাম্মে মুজারহক্ষেি মৃতুেেণ্ড 

কাযণকি কিা হয়। এই প্ররতক্ষবেন স্বেখাি সময় আিও স্ববশ কক্ষয়কজন অরভযুক্ত তাক্ষেি চূিান্ত আপীক্ষেি 

িাক্ষয়ি জনে অক্ষপো কিরিক্ষেন। এি মক্ষধে মরতউি িহমান রনজারম একজন, যাক্ষক ২০১৪ সাক্ষেি 

অক্ষটাবি মাক্ষস মৃতুেেণ্ড প্রোন কিা হয়।   
  

জর্ৌি প্রবতনত্ত এবাং নলঙ্গগর্ পনরচয়  

সমকামী স্বযৌন আচির্, মতান্তক্ষি “প্রকৃরতি রনয়ক্ষমি রবরুক্ষি স্বযৌন সঙ্গম” বাংোক্ষেক্ষশ স্বিৌজোরি 

অপিাধ রহক্ষসক্ষব রবক্ষবরচত। ইসোরমক স্বনতাক্ষেি সমকারমতা রবক্ষিাধী মন্তক্ষবেি স্বপ্ররেক্ষত সমকামী নািী, 



সমকামী পুরুর্, উভ-কামী এবং রহজিাক্ষেি অরধকাি রনক্ষয় কাজ কক্ষি এমন সংগঠন সমূহ িমাগত 

হুমরকি সম্মুখীন হয়।   

২০১৩ সাক্ষে মন্ত্রীপরির্ে একটি পরিপত্র জািী কক্ষি স্বযখাক্ষন ‘রহজিা’ নামক একটি তৃতীয় রেক্ষঙ্গি আইরন 

েীকৃরত স্বেয়া হয়,যা রকনা প্রোগত ও সাংসৃ্করতক ভাক্ষব ট্রান্সক্ষজন্ডাি বেরক্ত রবক্ষশক্ষর্ি অপি নাম যািা 
জন্মেক্ষি পুরুর্ রহক্ষসক্ষব সনাক্ত হক্ষেও পিবতীক্ষত রনক্ষজক্ষেি পুরুর্ রহক্ষসক্ষব উপস্থাপন কক্ষি না। তৃতীয় 

রেক্ষঙ্গি স্বকান োপ্তরিক সংজ্ঞা না োকক্ষেও আপাতেরৃষ্টক্ষত এই পরিপত্র রহজিাক্ষেি রশো, োস্থে এবং 
আবাসন অরধকাি বাস্তবায়ক্ষন সহায়ক হক্ষব। তক্ষব, এই পরিপক্ষত্র তৃতীয় রেঙ্গ রহক্ষসক্ষব আইনগত েীকৃরত 

প্রারপ্তি স্বকান প্ররিয়া সম্পক্ষকণ  স্বকান ইরঙ্গত কিা হয় রন। ২০১৪ সাক্ষেি রিক্ষসম্বি মাক্ষস ১২ জন রহজিাক্ষক 

সিকািী কমণসংস্থান পরিকিনাি জনে রনবণারচত কিা হয় এবং ২০১৫ সাক্ষে উক্ত রনক্ষয়াক্ষগি প্ররিয়াি 

অংশ রহক্ষসক্ষব তাক্ষেিক্ষক আগ্রাসনমূেক এবং রনযণাতনমূেক পিীোি রশকাি হক্ষত হয়। রহজিগর্ বক্ষেন 

স্বয, তাক্ষেিক্ষক তাক্ষেি শিীি সম্পক্ষকণ  অবমাননাকি প্রশ্ন কিা হয়। কক্ষয়কজন জানান স্বয, পিীোি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত রচরকৎসক তাক্ষেিক্ষক “জঘনে” বক্ষে সক্ষম্বাধন/অবরহত কক্ষিন এবং তািপি হাসপাতাক্ষেি 

োক্ষিায়ান এবং রনিাপত্তা িেীক্ষেিক্ষক শািীরিক পিীো কিাি জনে রনক্ষেণশ স্বেন। এি অংশ রহক্ষসক্ষব, 

তাক্ষেি স্বযৌনাঙ্গ সমূহ স্পশণ কিা হয়। স্বমরিকোে পিীোি রকিু পক্ষিই, উক্ত রহজিাি নাম পরত্রকাি 

প্রবক্ষন্ধ প্রকাশ কিা হয়, স্বযখাক্ষন তাক্ষেিক্ষক ভণ্ড বক্ষে আখোরয়ত কিা হয়, কাির্ তািা নারক “আসক্ষে 

পুরুর্”। এই ১২ জনক্ষক কমণসংস্থান স্বেক্ষক বরঞ্চত কিা হয়, এবং পিবতীক্ষত তাক্ষেিক্ষক রনজ প্ররতক্ষবশী 
কতৃণ ক রনগৃহীত হক্ষত হয় বক্ষে জানা স্বগক্ষি।      

 

গুরুত্বপণৃূ আন্তেৃানর্ক পক্ষবতন্দ   

জনু মাক্ষস, বাংোক্ষেশ ও ভািত একটি সীমান্ত চুরক্ত োেি কক্ষি যাি মাধেক্ষম েটুি স্বেক্ষশি মক্ষধে েুদ্র ভূখণ্ড 

রিটমহে সমূহ আোন-প্রোন কিা হয়। এই চুরক্তি আক্ষগ রিটমহক্ষেি বারসন্দািা কাযণত িাষ্ট্রহীন ভাক্ষব 

বসবাস কিরিক্ষেন। অক্ষনক্ষকি রনজ সম্পরত্তি ওপি আইনগত অরধকািও রিেনা।   
 

িাজননরতক রবপে ও সুশীে সমাক্ষজি উপি রনপীিন বন্ধ কিক্ষত সিকািক্ষক চাপ প্রক্ষয়াক্ষগ বেেণ হয় 

যুক্তিাষ্ট্র, যুক্তিাজে, এবং ভািক্ষতি মত প্রভাবশােী রেপারেক অংশীোি িাষ্ট্র সমূহ। অনোনে িাক্ষষ্ট্রি 

পাশাপারশ এসকে িাষ্ট্র চিমপরি স্বগাষ্ঠী সমূহক্ষক েমন কিাি জনে সিকািক্ষক সাধুবাে জানাক্ষেও 

জরঙ্গবাক্ষেি সাক্ষে িাজননরতক রবপে েক্ষেি সমৃ্পক্ততা রবর্ক্ষয় সিকাক্ষিি োরবি েপক্ষে স্বকানও প্রমার্ 

চাইক্ষত পাক্ষিরন বা সিকািক্ষক চোক্ষেঞ্জ জানাক্ষত পাক্ষিরন। মূেত, রবক্ষিাধী েক্ষেি ওপি কৃত রনযণাতক্ষনি 

েপক্ষে সিকাি এই যুরক্ত োাঁি করিক্ষয়রিে।   
 



ইউএস রিপাটণ ক্ষমন্ট অব জারস্টস িযযাক্ষবি একটি অভেন্তিীর্ তেন্ত কমণসূরচি জনে আরেণক ও প্ররশের্ 

সহক্ষযারগতা প্রোন কক্ষি। রকন্তু এই কমণসূচীি িক্ষে নতুন স্বকান মানবারধকাি সংিান্ত মামো বা েন্ডাক্ষেশ 

সৃরষ্ট হয় রন এবং যকু্তিাষ্ট্র িযযাক্ষবি জবাবরেরহতাি গুরুত্ব সম্পক্ষকণ  জনসমক্ষে খুব স্ববরশ রকিু বক্ষে রন। 

 

২০১২ সাক্ষে ভািত অনবধ ভাক্ষব সীমান্ত পািাপািিত বাংোক্ষেশী অরভবাসীক্ষেি ওপি গুরুতি 

রনযণাতক্ষনি জনে বিণ াি রসরকউরিটি স্বিাক্ষসণি সেসেক্ষেি রবচাক্ষিি প্ররতশ্রুরত রেক্ষেও ২০১৫ সাক্ষে এি 

অগ্রগরত হক্ষয়ক্ষি খুব সামানে।    
 

২০১৩ সাক্ষেি এরপ্রে মাক্ষস িানাপ্লাজা িোটরি ভবন ধ্বক্ষসি পি জাতীয় এবং আন্তজণ ারতক স্বেক্ষত্র গভীি 

পযণক্ষবের্ শুরু হক্ষে, েইুটি আন্তজণ ারতক স্বকা-অপাক্ষিটিভ চুরক্ত োেরিত হয় স্বযখাক্ষন বাংোক্ষেক্ষশ তাক্ষেি 

বেবহৃত সকে কািখানায় অরি এবং রনিাপত্তা তেন্ত পরিচােনা কিা হক্ষব বক্ষে প্ররতশ্রুরত কিা হয়। এি 

একটি হে ইক্ষয়াক্ষিাপীয় স্বকাম্পারন সমূক্ষহি সাক্ষে (বাংোক্ষেশ অোকিণ ) এবং অপিটি বৃহত্তি উত্তি 

আক্ষমরিকান স্বকাম্পারন গুক্ষোি সাক্ষে (স্বজাট)। অোকিণ  শ্রম আইন সংস্কাক্ষিি জনে চাপ প্রক্ষয়াগ কিক্ষে 

সিকাি অোকক্ষিণ ি কমণপরিসি শুধুমাত্র রনিাপত্তা তেক্ষন্তি মক্ষধে সীরমত কক্ষি স্বেয়। শ্রমখাক্ষত সংস্কাক্ষিি 

স্বেক্ষত্র বাংোক্ষেি পযণাপ্ত উন্নরত না কিক্ষত পািাি যুরক্তক্ষত যুক্তিাষ্ট্র বাংোক্ষেক্ষশি রজএসরপ প্লাস মযণাো 
প্রতোহাি কক্ষি।  

 


