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পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরে নীশি 
শনরেদে শিকা বশি

 বাশি  প্রশরিয়া মানব পাচাে, 
ব্যশক্তে মাধ্যরম পাচাে  এবং এই সম্পশকদে ি বহুজািীক অপোধসমহূ



রধানবপধাচধার ব্যততির রধার্যদর পধাচধার এবং সম্পৃতি বহুজধাতিক অপরধাদরর উপর
তিততি কদর বধাতি প্তরিয়ধা প্তিতঠিি হয়দে ২০০২ সধাদি, এটধা একটি 
স্বেদ্ধাদসবধারিূক এবং বধাদ্ধবধারকিধাবতহীন আঞ্চতিক পরধারশ্ েধানকধারী 
প্তরিয়ধা যধা সহ-সিধাপতিত্ব কদর অস্ট্রতিয়ধা এবং ইদ্ধাদনতশয়ধা এবং ৪৫ এর 
স্বতশ সেস্য স্েশ এবং সংস্ধাসরহূ ।
এই তনদে্তশকধা সম্দক্ তজজ্ধাসধা সরহূ সরধারধাদন বধাতি প্তরিয়ধা আঞ্চতিক 
সহধায়িধা কধায্ধািদয় (আর এস ও) স্যধাগধাদযধাগ করুনঃ
ই-স্রইি:  info@rso.baliprocess.net 
আর এস ও ওদয়বসধাইট: 
http://www.baliprocess.net/regional-support-office
প্কধাশ স্র ২০১৫
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স্ীকৃশি
এই নীতিরধািধা উন্নয়ন করধা হদয়দে বধাতি প্তরিয়ধা সেস্যগন, সহধায়িধা কদরদে আঞ্চতিক সহধায়িধা কধায্ধািয় এবং 

পতরচধািনধা কদরদে বধাতি প্তরিয়ধা নীতি তনদে্তশকধা খসড়ধা কতরটি, যধাদি তনম্ন বত্ি্ সেস্য অর্্িুতি:

িধাি ুস্রধাহধাম্মে ইকবধাি, 
িধারপ্ধাপ্ত পতরচধািক ইদ্ধাদনতশয়ধা নধাগতরক সুরক্ধা এবং আইন সিধা 
পররধাষ্ট্র রন্ত্রনধািয়, 
ইদ্ধাদনতশয়ধা (সহধাকধারী পতরচধািক)

 

জনধাথধান রধারটদসে, 
অতিবধাসী সহধায়িধা ইউতনট প্রধান, 
এতশয়ধা ও প্শধার্ রহধাসধাগরীয় অঞ্চদির আঞ্চতিক অতিস, 
অতিবধাসদনর আর্জ্ধাতিক  প্তিঠিধান (সহকধারী পতরচধািক) 
 

স্রগধান চধািরধাস্, 
উদ্্ধিন  আইতন করক্ি্ধা, 
ব্যধাততির সধাদথ অপরধার তবিধাগ, 
এ্যটতন্ স্জনধাদরি কধায্ধািয় ,
অদষ্ট্রতিয়ধা

স্রধাহধাম্মে তশিধান,
উপ-প্রধান  অতিবধাসন করক্ি্ধা,
অতিবধাসন ও প্বধাতস তবিধাগ, 
রধািদ্ীপ

রবধাট্ িধাগধ্া, 
পতরচধািক িধাইদসসে ও তনয়ন্ত্রক, 
তিতিপধাইন ববদেতশক করস্ংস্ধান প্শধাসন, 
তিতিপধাইন

তপতথিপ তিিধাতরিয়ধাংসধাক শ্রীসধাতনি, 
পধাবতিক প্তসতকউটর, 
আর্জধাতি্ক তবষয়ধাবিী কধায্ধািয়,
এ্যটতন্ স্জনধাদরি কধায্ধািয় 
থধাইি্যধান্ড,

খসড়ধা কতরটির আরও সরথ্দন
টির স্হধাদয়
আই ও এর প্কল্প  সরন্বয়কধারী 
আঞ্চতিক সহধায়িধা অতিস
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ভূশমকা
২০০২ সধাদি এর শুরু স্থদক, রধানব পধাচধার, ব্যততির রধার্যদর পধাচধার এবং সম্পৃতি বহুজধাতিক অপরধাদরর উপর (বধাতি 

প্তরিয়ধা) কধায্করী সদচিনধা উত্ধাপন কদরদে রধানব পধাচধার, ব্যততির রধার্যদর পধাচধার এবং সম্পৃতি বহুজধাতিক অপরধাদরর 

ব্যপধাদর আরও স্কৌশিগি এবং প্ধাদয়ধাতগক সহধায়িধা উন্নয়ন এবং বধাস্তবধায়ন কদরদে। ৪৮ টি সেস্য স্েশ এবং 

পয্দবক্ক স্েশ এবং আর্্জধাতিক সংগঠন স্সইসধাদথ আরও স্বশ তকেু স্স্ধাদসবী স্িধারধার অংশগ্রহ্ কদর।

বধাতি প্তরিয়ধার অষ্টর এড-হক গ্রুপ তরটিং এ উর্্িন করক্ি্ধারধা সুপধাতরশ কদরন একটি নীতি তনদে্তশকধা যধা পধাচধার 
তশকধারদের সনধাতিকর্ এবং রক্ধা তবষয়ক সরধারধানবিী উন্নতি করদব আঞ্চতিক সহধায়িধা কধায্ধািয় (আর এস ও) ও 
আগ্রহী সেস্যরধা পরধারশ্দর রধার্যদর। এই তনদে্শনধাবিী অনসুধাদর একটি খসড়ধা কতরটি প্তিস্ধাপন কদরন যধা সহ-সিধাপতিত্ব 
কদর ইদ্ধাদনতশয়ধা সরকধার এবং আর্্জধাতিক অিতবধাসন সংস্ধা (আই ও এর) যধারধা এই নীতি তনদে্তশকধা খসড়ধা কদরন। 
এই খসড়ধা কতরটিদি ইদ্ধাদনতশয়ধা, অদষ্ট্রতিয়ধা, রধািতদ্প, তিতিপধাইন, থধাইি্যধান্ড সরকধার এবং আই.ও এর এর তবদশজ্রধা 
অর্ি্ুতি।

এই কতরটি েয় রধাদস চধারবধার তরতিি হয়, সংতক্প্ত প্ধারতভিক তনদে্তশকধা উন্নি করদনর িক্্য তনদয় যধাদি পধাচধাদরর 
তশকধারদের সনধাতিকর্ ও সুরক্ধা সংরিধার্ তবষয়ধাবিী থধাকদব নীতি তনর্ধারক ও আসধারীদের জন্য। বধাতি প্তরিয়ধা 
আদিধাচনধা কধায্ধাবিী যধা অনতুঠিি হয় ২৩-২৪ রধাচ্ ,২০১৫, থধাইি্যধাদন্ডর ব্যধাংকদক, এই তনদে্তশকধার খসড়ধা প্চধাতরি করধা 
হয় সকি সেস্য ও পয্দবক্কদের  আদিধাচনধা পয্দিধাচনধা এবং তিতখি রর্ব্য তনবদধের জন্য। অংশগ্রহনকধারীরধা একরি 
হন স্য, এই তনদে্তশকধা একটি উপকধারী সহধায় যধা নীতি তনর্ধারক ও কর্কি্ধা যধারধা পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকর্ 
এবং রক্ধার সহধায়িধা করদব। সেস্যদের রর্দবর তিততিদি খসড়ধা কতরটি আরও সংদশধারন ও স্রৌতিক পরবি্ন এবং 
সুপধাতরশসরহূ খসড়ধায় সংযুতি কদরন। 

এই তনদে্তশকধার িক্্য হদ্ পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকরদ্র এবং রক্ধার আঞ্চতিক ও আর্জ্ধাতিক  রধাদনর সধারধার্ 
তচত্র িুদি ররধা যধাহধার স্বতশর িধাগ উেধাহর্ বধাতি প্তরিয়ধার সেস্য স্েদশর িধাি কর্পথিধা স্থদক এদসদে। এতপ্ি ২০১৩ 
স্ি অনতুঠিি  পঞ্চর রন্ত্রনধািয় সদম্মিদনর সুপধাতরশ অনযুধায়ী এই তনদে্তশকধা যধা বধাতি প্তরিয়ধার সেস্য স্েদশর তবদশষ 
উদদ্গ এবং তবষয় তিততিক  আদিধাচনধার অর্ি্ুতি । এই সবই স্স্ধাদসবধারূিক বধার্যবধারকিধা তবহীন এবং বধাতি প্তরিয়ধা 
একটি পতরসীরধায় সেস্য স্েদশর   অি্যর্রী্ সংস্ধাসরূদহর তনদে্শনধার হধাতিয়ধার তহসধাদব বধাবহধাদরর জন্য তনবতধেি 
হদয়দে।

শিসা রিফেড
 আে এস ও সহ-ব্যবস্াপক (অর্রেশিয়া)

ববরবব এ. বক. এন. জঞু্নুান
আে এস ও সহ-ব্যবস্াপক (ইর্ারনশিয়া) 
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  আে্যক্ষেসমহূ এবং িব্দসংরক্ষপসমূহ  

আতসয়ধান েতক্্ পূব্ এতশয়ধার স্েশগুদিধার আতসয়ধান সংঘ

বধাতি প্তরিয়ধা স্চধারধাচধািধান ব্যততি, পধাচধার ব্যততিত্ব এবং সংতলিষ্ট বহুজধাতিক অপরধার 
এর উপর বধাতি প্তরিয়ধা 

আই এিও Iআর্জ্ধাতিক শ্রর সংস্ধা

আই ও এর আর্জ্ধাতিক অতিপ্য়ধান সংস্ধা

এনতজও স্বসরকধারী প্তিঠিধান

সংগঠিি অপরধার সদম্মিন বহুজধাতিক সংগঠিি অপরধার এর তবরুদদ্ধ জধাতিসংদঘর সদম্মিন

আরএসও বধাতি প্দসস এর আঞ্চতিক সহধায়িধা অতিস

ব্যততি পধাচধার স্প্ধাদটধাকি স্প্ধাদটধাকি বহুজধাতিক সংগঠিি অপরধাদরর তবরুদদ্ধ জধাতিসংঘ অপরধাদরর তবরুদদ্ধ 
জধাতিসংঘ সদম্মিন প্তিস্ধাতপি প্তিদরধার, েরন এবং ব্যততি তবদশষ কদর নধারী 
ও তশশু পধাচধাদরর শধাতস্ত তেদি।

ইউ এন জধাতিসংঘ

ইউ এন ও তড তে রধােক এবং অপরধার এর জন্য জধাতিসংদঘর অতিস
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তনব্ধাহী সধারসংদক্প
পধাচধাদরদরর তশকধার হদ্ স্সইজন স্য  ব্যততির রধার্যদর পধাচধাদরর অপরধাদরর তশকধার যধা ব্যততির রধার্যদর পধাচধাদরর তবদশষি 
নধারী ও তশশু পধাচধার প্তিদরধার েরন এবং তবচধার প্দটধাকদির দ্ধারধা সংজ্ধাতয়ি। পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকরদ্ ব্যথ্ 
হদি িধারধা রিরধাগি স্শধাতষি হয় এবং িধাদের প্ধাপ্য সহধায়িধা এবং সুরক্ধা পধায়নধা। এর িদি কিপৃ পক্ প্দয়ধাজনীয় িথ্য ও 
প্রধান সংগ্রহ করদি ব্যথ্ হয় যধা পধাচধারকধারীদের তবচধাদরর সমু্মতখন করদি প্দয়ধাজন। এই জন্য সনধাতিকর্ এই রধারধাত্বক 
অপরধার, প্তিদরধার এবং তবচধাদরর প্তরিয়ধার এবং তশকধারদের সুরক্ধা ও সহধায়িধায় একটি প্দয়ধাজনীয় পেদক্প।

পতরকল্পদকরধা িখনই পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতি করদি পধারদব যখন িধারধা ব্যততির রধার্যদর পধাচধাদরর আইতন সংজ্ধা এবং 
তবতিন্ন ররদ্র স্শধাষদ্র  অবস্ধা উপিতধি করদি পধারদব। স্সই অনযুধায়ী এই তনদে্তশকধা একটি সধারধার্ িূতরকধা েধান কদর 
রধানব পধাচধার এবং এর তবতিন্ন রধারধাদক। এই তনদে্তশকধার উদদেশ্য, পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকর্ তবস্তপৃি অদথ্ বঝুধাদনধা 
হয়। সভিধাব্য তশকধারদের সধাদথ প্থর স্যধাগদযধাদগর পর প্ধাথতরক পরীক্ধা এবং সহধায়িধা এবং সুরক্ধা প্েধানদকই সনধাতিকর্ 
বঝুধায়। এর সধাদথ আরও যুতি রদয়দে পধাচধাদরর তশকধারদের প্রধান প্তরিয়ধা যধাদি আরও প্রধান সম্মতিি হয়, অন্যধান্য স্ক্দত্র 
সরকধারী তনতচিিকর্ স্িৌজেধারী প্তরিয়ধার রধার্যদর স্য একজন ব্যততি হদ্ তশকধার। 

তশকধারদের সনধাতিকর্ রজ্ধাগিিধাদব কঠিন, ও স্সই জন্য তনদে্তশকধা রধাষ্ট্রদক তনম্ন সীরধা প্দয়ধাগ করদি উৎসধাতহি কদর। 
প্ধারতভিক স্যধাগধাদযধাদগর স্ক্দত্র এটধা জরুরী, কিপৃ পদক্র  যথধাযথ সরদয় অনতুরি ব্যততির সধাদথ আস্ধা স্ধাপদনর আদগ। যখনই 
কধাউদক তশকধার তহসধাদব অনতুরি করধা হয়, িধাদেরদক সধাদথ সধাদথ যথধাযথ সহধায়িধা এবং সুরক্ধা প্েধান করধা উতচি। যতেও 
অনরুধান পরবিতীদি িূি প্রধাতনি হয়, সহধায়িধা এবং সুরক্ধা প্দয়ধাজন অনযুধায়ী তবন্যধাস অথবধা প্ি্যধাহধার করধা স্যদি পধাদর। 

সনধাতিকর্  প্তরিয়ধায় সধাহধায্য হদি পধাদর পধাচধাদরর সূচক সরূহ যধা সূচনধা হদি পধাদর আরও িেদর্র তিততি তহসধাদব 
ব্যবহধার করদি ।এই তনদে্তশকধা একটি নরনুধা সূচক িধাতিকধা প্স্তধাব কদর, যধার রদর্য তবতিন্ন ররদ্র স্শধাষন অর্ি্ুতি,  
যধা স্পশধাজীবী এবং অদপশধােধারদের পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকরদ্ সধাহধায্য করদি পধাদর। রধাষ্ট্রদক এই সূচকসরূদহর হধাি 
নধাগধাে, উপদযধাতগ ও তবদবচনধা করধায় উৎসধাতহি করধা হয়, যধা িধারধা প্েধান করদব েধায়বদ্ধদেরদক, যধার রদর্য অর্ি্ুতি 
অদপশধােধাদররও তবতিন্ন সভিধাব্য পতরতস্দি সহধায়িধার জন্য। 

যতেও রধাদষ্ট্রর  প্ধাথতরক েধাতয়ত্ব হদ্ পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকরদ্, স্বসরকধারী এবং সুশীি সরধাদজর সংস্ধাসরূহ 
এই সনধাতিকর্ প্তরিয়ধার একটি অরিূ্য সম্ে, এবং তশকধার এবং কিপৃ পদক্র  রদর্য আস্ধা এবং স্সৌহধাে্ স্ধাপদন িধাদের 
গুরুত্বপূ্ ্িূতরকধাদক সধাহধায্য করধা উতচি। রধাদষ্ট্রর উর্্িন কিপৃ পদক্ যধার রদর্য আইন প্দয়ধাগকধারী সংস্ধা, সীরধানধা , 
অতিবধাস, শ্রর তনয়ন্ত্রন , এবং সধারধাতজক স্সবধাসরূহ প্েধানকধারী করক্ি্ধাদের যথধাযথ তবদশষ েক্িধায় প্তশক্্ স্েয়ধা 
প্দয়ধাজন যধা অনতুরি তশকধারদের এরনিধাদব তচতনিিকর্ করধা সভিব যধাদি িধাদের ব্যততিগি ববতশঠি এবং িধাদের 
স্গধাপনীয়িধার সম্মধান প্েধান করধা সভিব। সরধাদজর সেস্যদেরও এই তবদশষ সদচিনিধা বপৃতদ্ধ এবং সনধাতিকরদ্র জ্ধান এবং 
সভিধাব্য তশকধারদের যথধাযথ কিপৃ পদক্র কধাদে স্প্রদ্র জন্য উৎসধাতহি করধা উতচৎ।

২



অর্যধায়-১: 
প্রােশভিকা পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেে 

১.১: স্ক পধাচধাদরর তশকধার?

রধানব পধাচধার একটি অববর কর ্যধা তবতিন্নিধাদব আতবি্ূি হয় এবং তবতিন্ন এিধাকধায় তিন্ন তিন্ন চতরত্র প্েশ্ন কদর। 
পুরুষ ,নধারী এবং তশশুরধা স্শধাতষি হয় একটি তশদল্পর পতরতসরধার রদর্য যধার অর্্িুতি হদ্ কপৃ তষ,তনরধ্ান, যিœ এবং 
আতিদথয়িধা , গধ্াহস্্য  কধাজ,তবদনধােন ও স্খিধারুিধা,বন,রধাে ররধা,খতন,এবং বস্ত্রতশল্প। রধানদুষরধা স্শধাতষি হদি পধাদর যখন 
িধারধা আর্্জধাতিক সীরধারদখধা অথবধা তনজ স্েদশর স্িির চিধাচি কদর। যতেও অদনকগুতি তবষয় রধানষুদক পধাচধাদরর জন্য 
অরক্তি কদর, তকেু েি তবদশষ ঝুতকদি থধাদক যধার রদর্য রদয়দে অনথতিুতি অতিবধাসী ,জধাতিগি সংখ্যধািঘু এবং সঙ্ীহীন 
তশশু। স্য তবষয়গুতি রধানব পধাচধারদর ঝঁুতক বপৃতদ্ধ  কদর িধার রদর্য হদ্ েধাতরদ্র,স্বকধারত্ব,তিঙ্ ববষর্য,তশক্ধার সুদযধাগ এবং 
সম্দের অিধাব এবং পদ্ধতিগি জন্মতনবধেদনর অিধাব। পরধারশ্: সভিধাব্য তশকধারদের পধাচধাদরর 

তশকধার তহসধাদব তবদবচনধা  
করধার প্বি্ন

তশকধার সনধাতিকরদ্ রধাষ্ট্রীয় নীতির উতচি 

কিপৃ পক্দক সভিধাব্য পধাচধারকপৃ ি ব্যততিদক প্ধাথতরক 

সহধায়িধা ও সুরক্ধা প্েধান কদর স্েয়ধার উদদেদশ্য 

বধাস্তদব এই ররদ্র অপরধাদরর তশকধারদের সনধাতিকর্  
সবসরয় সহজ নয়। বধারধার রদর্য রদয়দে স্যধাগধাদযধাগ সংরিধার্  
তবষয় যধার রদর্য রদয়দে িধাষধা অথবধা সংস্পৃ তি এবং তশকধারদের 
অতন্ধা কিপৃ পদক্র সধাদথ িয় এবং আত্মতবশ্ধাদসর কধারদ্ 
কথধা নধা বিধার। রিূি িধাদের অতিজ্িধার উপর তনি্র 
কদর, িধারধা িধাবদি পধাদর িধারধা পধাচধার অথবধা স্শধাষদনর 
তশকধার নয়। এইটধা তবশ্ধাসদযধাগ্য স্য িধারধা বেীকধার কদরদে 
িধাদের অবস্ধান যতেও বিপ্দয়ধাদগর হুরতক অথবধা প্িধারনধা 
ব্যবহধার কদর িধাদের সম্মতি িধাি করধা হদয়দে। এই জন্য 
এবং আরও তকেু কধারদ্ অদনক পধাচধাদরর তশকধারদের কখনও 
সনধাতি করধা যধায় নধা।
একটি িধাি নীতি হদ্ স্কধান সদ্হিধাজন ব্যততিদক পধাচধাদরর তশকধার তহসধাদব অনরুধান করধা। এই ররদ্র অনরুধান 
প্দয়ধাদগর রধার্যদর পধাচধাদরর সদ্দহর উপতস্তিদি স্সই ব্যততি নধারী অথবধা পূরুষদক ক্িপৃ পক্ প্দয়ধাজনীয় সহধায়িধা এবং 
সুরক্ধা প্েধান করদি পধারদব। যতে পরবিতীদি জধানধা যধায় স্সই ব্যততি পধাচধাদরর তশকধার নয়, স্সই সরয় সহধায়িধা এবং 
সুরক্ধা প্ি্যধাহধার করধা স্যদি পধাদর ।একজন ব্যততি স্য পধাচধাদরর িক্্ স্েখধাদি পধাদর স্স অন্য অপরধাদররও তশকধার 
হদি পধাদর ,স্যরন শধারীতরক অথবধা স্যৌন তনয্ধািন অথবধা অপহরদনর। যতে তনর্ধাতরি হয় ওই ব্যততি পধাচধার নয় তকন্তু 
অন্য অপরধাদরর তশকধার িধাদক যথধাযথ কিপৃ পদক্র কধাদে স্ধানধার্র করধা স্যদি পধাদর যথধাযথ সহধায়িধার জন্য। পধাচধাদরর 
তশকধাদররধা িধাদের স্েদশর বধাইদর থধাকদি পধাদর এবং িধাদের স্েদশ জধাতিগি, ররতীয়, জধািীয়িধা, তবতশষ্ট রধাজবনতিক 
সেস্য পে অথবধা অতিদযধাদগর কধারদ্ তনয্ধাতিি হবধার িয় থধাকদি পধাদর । এই অবস্ধায় িধাদেরদক আশ্রয়প্ধাথতী প্তরিয়ধার 
তনদে্শনধার প্দয়ধাজন।

১ এই নতথর সব্দক্দত্র রধানব পধাচধার ব্যবহৃি হদয়দে ব্যততির রধার্যদর পধাচধার স্যিধাদব সজ্ধাতয়ি হদয়দে রধারধা ৩ ব্যততির রধার্যদর পধাচধার তবদশষি 
রতহিধা এবং তশশু প্তিদরধারক েরন এবং তবচধার প্দটধাকদির ( ব্যততির রধার্যদর পধাচধার স্প্ধাদটধাকি )। 
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পরধারশ্ঃ রধানব পধাচধার সম্তক্ি অপরধার সদচিনিধা বধাড়ধাদি

যধারধা পধাচধাদরর তশকধার নধা িধারধা হয়ি অন্য অপরধাদরর তশকধার হদি পধাদর এবং িধাদের সহধায়িধা এবং সুরক্ধা ব্যবস্ধার 
প্দয়ধাজন হদি পধাদর। করক্ি্ধা যধারধা পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকরদ্র েধাতয়ত্ব থধাদকন িধাদের এই সম্তক্ি অন্যধান্য 
অপরধার সম্দক্ সদচিনিধা বধাড়ধাদনধা এবং স্সই অনযুধায়ী সধাড়ধা স্েওয়ধার জন্য সতজ্ি করধা উতচি।

শ্রুশি বাস্তবিা আেও ির্্যে 
জন্য:

রধানষু আর্্জধাতিক সীরধানধা 
পধার করদিই পধাচধাদরর 
তশকধার তহসধাদব তবদবতচি হদব

যতেও অদনক রধানষুদক আর্্জধাতিক 
সীরধানধা পধার কদর পধাচধার                                                       
করধা হয় রধানব পধাচধার স্েদশর 
সীরধানধার স্িিরও হদি পধাদর। 
এই ঘটনধাদক অি্যর্রীন 
(বধা ঘদরধায়ধা) পধাচধার তহসধাদব 
পতরতচি।

১.২ : রধানব পধাচধাদরর 
     সংজ্ধা  

শুরু নধারী এবং তশশুরধা 
পধাচধাদরর তশকধার হদি পধাদর     

রধানব পধাচধার তবষয়ক অদনক 
গদবষ্ধা ও সংবধােরধার্যদর প্চধারনধা  
নধারী ও তশশু পধাচধাদরর উপর 
কদ্রেবত্ ুকদর। যেততি পুরুষেদর 
অদনক ররদ্র স্শধাষদনর রদর্য 
পধাচধার হদি পধাদর তবদশষ কদর 
স্জধারপূব্ক শ্রর

১ : ২ রধানব পধাচধাদরর 
     সংজ্ধা

১ : ৩ তবতিন্ন স্শধাষদনর 
      ররন অনরুধাবন

স্যৌন নীতপড়দনর 
জন্য সব ররদ্র পধাচধার

যতেও পধাচধাদরর একটি বড় অংশই 
স্যৌন নীতপড়দনর জন্য ; রধানব পধাচধাদরর 
অন্যধান্য উদদেদশ্যর রদর্য রদয়দে 
স্জধারপূব্ক 
শ্রর, েধাসত্ব বধা েধাসদত্বর অনরুূপ চচ্ধা, 
বশ্যিধা, অঙ্ অপসধারন এবং স্শধাষদনর 
অন্যধান্য রর্।

১ : ৩ তবতিন্ন স্শধাষদনর 
   ররন অনরুধাবন

2 এই িধাতিকধা বত্্ি সূচক সম্বদধে আরও িথ্য পধাওয়ধা স্যদি পধাদর: Global Report on Trafficking in Persons, UNODC, 2014; 

ILO Global Estimate of Forced Labour 2012: Results and Methodology, ILO, 2012; Trafficking in Persons Report 2014, 

United States Government, Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2014.

ছক-১: শিকাে সনাক্তকেরে  শ্রুশি এবং বাস্তবিা২

যধাদের রধানব পধাচধাদরর তশকধার হবধার অতিজ্িধা রদয়দে িধাদের রধাষ্ট্র অবশ্যই স্সই অনযুধায়ী সুরক্ধা প্েধান করদব। পধাচধার 
ও অপরধাদরর তশকধার েধাড়ধাও, পধাচধাদরর তশকধাদররধা রধানবধাতরকধার িংঘন ও অন্যধান্য ক্তি, যধার রদর্য শধারীতরক এবং 
রধানতবক আঘধাি, রধানতবক যন্ত্র্ধা অনিূুি িজ্ধা, এবং কিঙ্ক এবং অথ্বনতিক ক্তির অতিজ্িধা থধাকদি পধাদর।

একজন ব্যততিদক তশকধার তহসধাদব তবদবচনধা করধা উতচি পধাচধারকধারী সনধাতি আটক আইন বধা স্েধাষী সধাব্যস্ত তনতব্দশদষ এবং 
পধাচধাদরর তশকধার ও কতথি পধাচরকধারীর রদর্য স্য স্কধান পধাতরবধাতরক সম্ক্ থধাকদিও ।

৪



2 েধাসত্ব অনরুূপ সংজ্ধাতয়ি হদয়দে 1956 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and 

Practices Similar to Slavery (Supplementary Convention), স্যিধাদব আদিধাতচি হদয়দে অর্যধায় ১.৩|

সকি ব্যততি যধারধা 
স্যৌন কদরর্ সংযুতি
িধারধা সবধাই পধাচধাদরর তশকধার

যতেও স্যৌন নীতপড়দনর উদে্যদশ্য রধানব 
পধাচধার সবদচদয় সধারধার্ ও েপৃশ্যরধান 
পধাচধাদরর রর্, স্যৌন করতীরধা অগি্যধাই 
পধাচধাদরর তশকধার নয়। তনতষদ্ধ উপধায়, 
স্যরন বিপ্দয়ধাগ, হুরতক অথবধা স্রধাঁকধা, 
অবশ্যই ব্যবহৃি হদয়দে 
(স্যখধাদন তশকধার একজন প্ধাপ্তবয়স্্য) 
এই ইতঙ্ি স্েয় স্য একজন ব্যততি পধাচধার 
হদয়দে স্যৌন নীতপড়দনর উদে্যদশ্য। 

১.৩ : তবতিন্ন স্শধাষদ্র 
রর্ অনরুধাবন

৩.৩ : পধাচধার স্শধাষদ্র 
সূচক

সকি অনতথিুতি অতিবধাসী 
পধাচধাদরর তশকধার। সধারধার্ 
অতিবধাসীরধা পধাচধাদরর তশকধার 
হদি পধাদর নধা।

যতেও তনয়রবতহি্ূি িধাদব স্েদশর তিির 
তনদয় আসধা পধাচধারকপৃ ি তশকধাদররধা স্যখধাদন 
িধারধা স্শধাতষি হয়, সব তনয়রবতহি্ূি 
িধাদব একটি স্েদশ প্দবশকধারীরধা স্শধাষদ্র 
তশকধার হয় নধা। অতরকির, রধানষু যধারধা 
স্কধান স্েদশ ভ্রর্ কদর বধা স্কধান স্েদশ 
অবস্ধান কদর তনয়তরি উপধাদয়র রধার্যদর 
িধারধা পধাচধাদরর তশকধার হদি পধাদর।

১.২ : রধানব পধাচধাদরর সংজ্ধা

২.২ : রধানব সনধাতিকর্ 
নয়, পধাচধাদরর কিপৃ্ ক 
বেীকপৃ তি প্েধান এবং 
সরধারধান

৩.৩ : পধাচধার স্শধাষদনর 
সূচক

যধারধা িধাদের বি্রধান অবস্ধাদক 
সম্মতি প্েধান কদর িধারধা পধাচধাদরর 
তশকধার তহসধাদব তবদবতচি হদব নধা।

যতেও একজন ব্যততি িধার অবস্ধাদক স্রদন 
তনদি পধাদর অথবধা শদি্ সম্মতি তেদি 
পধাদর (উেধাহর্: চধাকতর) শুরু স্থদকই 
স্স (নর বধা নধারী) পধাচধাদরর তশকধার 
হদি পধাদর।
অপ্ধাপ্তবয়ষ্কদের সম্মতি সবসরয় অপ্ধাসতঙ্ক 
এবং প্ধাপ্তবয়স্দের সম্মতিও অপ্ধাসতঙ্ক 
যতে তনতষদ্ধ উপধায় 
স্যরন ঃ বিপ্দয়ধাগ, হুরতক অথবধা 
প্িধার্ধার ব্যবহধার করধা হয় স্সই সম্মতি 
িধাি করদি।

১.২ : রধানব পধাচধাদরর 
সংজ্ধা।

৩.৩ : রধানব পধাচধাদরর 
সূচক।

স্য ব্যততির িধাদের পধাচধারকধারীদের 
সধাদথ সম্তক্ি বধা স্কধান সম্ক্ 
স্ধাপন করদি িধারধা পধাচধাদরর 
তশকধার তহসধাদব তবদবতচি হদব নধা।

প্ধায়ই রধানব পধাচধাদরর তশকধাদররধা িধাদের 
বধুে বধা আত্মীয়দের দ্ধারধা প্তিতনয়ি বধা 
গদড় উদঠ তববধাহ এবং অন্যধান্য আর্তরক 
সম্ক্ পধাচধাদরর তশকধারদের তনয়ন্ত্রদ্র 
উপধায় তহসধাদব পধাচধারকধারীরধা ব্যবহধার 
কদর। রিীিেধাস অথবধা বধার্যগি তববধাদহর 
ররনও ’েধাসদত্বর অনরুূপ চচ্ধা’ গঠন 
করদি পধাদর৩

৩.৩ রধানব পধাচধাদরর সূচক
অ
র্য
ধায়
 ১

৫



পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

১.২. রধানব পধাচধাদরর সংজ্ধা
 
ব্যততি পধাচধাদরর স্প্ধাদটধাকদি একটি উদদেশ্য হদ্ পধাচধাদরর তশকধারদের রক্ধা ও সহধায়িধা প্েধান, িধাদের রধানবধাতরকধাদরর 
প্তি সম্ূ্্ সম্মধান স্েতখদয়৪। এই উদদেদশ্যর রদর্য রধাষ্ট্রদর একটি অর্তন্তহি প্দয়ধাজন হদ্ পধাচধাদরর তশকধারদের যধাদের 
সহধায়িধা এবং সুরক্ধার প্দয়ধাজন িধাদের সনধাতিকর্। পধাচধার তশকধারদের সনধাতিকরদ্র রধাষ্ট্রীয় কিপৃ্ পদক্র প্দয়ধাজন রধানব 
পধাচধার  আইতন সংজ্ধার অনরুধাবন। আর্জ্ধাতিক আইন অনযুধায়ী এই অপরধাদরর সংস্ধার আওিধা অনদু্ে ৩ (ক) 
ব্যততির রধার্যদর পধাচধার স্প্ধাদটধাকি।

“ব্যততির রধার্যদর পধাচধার‘’  স্বধাঝধায় তনদয়ধাগ, পতরবহন, স্ধানধার্র, আশ্রয় অথবধা ব্যততির রধার্যদর প্ধাতপ্ত, হুরতক বধা বি 
প্দয়ধাগ ও অন্যধান্য জিুদুরর রধার্যদর, অপহর্ অথবধা একটি অবস্ধার অপব্যবহধার অথবধা টধাকধা ও সুতবচধার আেধান বধা 
প্েধাদনর রধার্যদর এক ব্যততি আদরক ব্যততির সম্মতি স্নয়ধা স্শধাষ্ করবধার জন্য উদদেদশ্য। স্শধাষ্ বঝুধাদব, ননু্যির 
স্ক্দত্র, পতিিধাদের স্শধাষ্ বধা অন্য স্য স্কধান স্যৌন স্শধাষ্, স্জধারপূব্ক শ্রর বধা স্সবধা, েধাসত্ব বধা েধাসদত্বর অনরুূপ 
চচ্ধা, বশ্যিধা অথবধা অঙ্ অপসধার্।

তচত্র ১: তনদম্ন প্ধাপ্তবয়ষ্ক রধানব পধাচধাদরর উপতস্ি ৩ টি ববতশষ্ট্যদক রূপধায়ন কদর। তিনটি স্তদভির স্থদক একটি কদর 
ববতশষ্ট্য পধাচধার তনর্ধারদ্ প্দয়ধাজন।

 শচত্র ১ ব্যশক্ত পাচারেে আন্তজদে াশিক সংজ্াে মখু্য উপাোন:৫

৪ স্েখুন Article 2(b) of the Trafficking in Persons Protocol.

৫ উৎস: Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons, Bali Process, 2014, p.5

ব্যশক্তে মাধ্যরম পাচাে

ব্যবস্া
শনরয়াগ 

পশেবহন 

স্ানান্তে.

আশ্রয় প্রোন

ব্যশক্তে মাধ্যরম প্রাশতি

উপায়
হুমশক  অ্বা বিপ্ররয়াগ  

বজাে জবেেশস্ত 

প্রিেনা 

অপহেন 

ছি ছািুেী 

ক্ষমিাে  অপব্যবহাে

অবস্াে সুর�াগ নরয়া 

টাকা বা সুশবধা আোন প্রোন।

উরদেি্য
বিাষন, �াে মরধ্য অন্তভূদে ক্ত

পশিিারেে বমাচন

অন্যান্য ব�ৌন শনপীড়ন

বজােপবূদেক শ্রম বা বসবা

োসত্ব বা োসরত্ব অনুরূপ চচদে া

বি্যিা বা অঙ্গ অপসােে 

৬



স্প্ধাদটধাকদির অনদু্ে ৩ (খ) স্থদক উপিধি হয় স্য তশকধারদের সম্মতি অসংিগ্ন হয় স্যখধাদন যথধাতবতহি উপধায় ব্যবহৃি 
হদয়দে। তশশু তশকধার যধারধা ১৮ বেরদর  তনদচ িধাদের স্ক্দত্র অনদু্ে ৩ (গ) এবং (ঘ) উদ্ধপৃি কদর স্য এদের 
স্ক্দত্র যথধাতবতহি উপধায় ব্যবহধাদরর প্রধান প্দয়ধাজনীয়িধা স্নই।৬

এই স্প্ধাদটধাকি প্থর আর্জ্ধাতিক হধাতিয়ধার নয় রধানব পধাচধার সরস্যধা স্রধাকধাদবিধায়, তকন্তু এই স্প্ধাদটধাকি একটি সব্ধাত্মক 
সংজ্ধা প্েধান কদর এখন পয্র্ এবং এটধাই প্ধাথতরক আর্্জধািতক হধাতিয়ধার যধার উপর রধাষ্ট্র তনি্র কদর রধাষ্ট্রীয় আইদন 
এই অপরধারদক সংজ্ধাতয়ি করদি। অনদু্ে ৩ এর সংজ্ধা সধাহধায্য কদরদে একটি রধানসম্মি উপিতধি করদি স্য পুরুষ 
এবং বধািদকরধাও রধানব পধাচধাদরর তশকধার হদি পধাদর এবং স্শধাষ্ রধাত্রই স্যৌন তনপীড়ন নধা, তকন্তু অন্যধান্য স্শধাষ্সহ 
এর অর্ি্ূতি হদয়দে ।৭ স্জধারপূব্ক শ্রর বধা স্সবধা এবং েধাসত্ব বধা েধাসদত্বর অনরুূপ চচ্ধা, যধা আর্জ্ধাতিক আইদনর অন্য 
স্ধাদন সংজ্ধাতয়ি, িধার সধাদথ রয়দে বশ্যিধা এবং অঙ্ অপসধার্। যতেও এই িধাতিকধার একটি স্শধাষদ্র তবতিন্ন চচ্ধার 
একটি সব্তনম্ন রধান তনর্ধার্ কদর এটধা সমূ্্ ্নয়, যধা সংজ্ধাদক নিুন ররদ্র স্শধাষদ্র সধাদথ রধাতনদয় স্নয়ধার নরনীয়িধা 
প্েধান কদর।

রধানব পধাচধাদরর আর্জ্ধাতিক সংস্ধাদক ব্যধাখ্যধা করবধার তবতিন্ন উপধায় রদয়দে। স্কউ রধানব পধাচধার রদন কদরন একটি প্তরিয়ধা 
যধার রধার্যদর তশকধার স্শধাষদ্ তনপতিি হয় (তনদয়ধাগ, পতরবহন, স্ধানধার্র, আশ্রয় বধা প্ধাতপ্ত)। স্শধাষ্দক আিধােধাক স্রদখ, 
স্যখধাদন অন্যরধা এই অপরধারদক উপিতধি কদরন প্তরিয়ধা এবং স্শষ িিদক স্শধাষ্) পতরদবতষ্টি কদর। উেধাহর্বেরূপ, 
এই সংজ্ধার একটি কদঠধার পধাঠগি ব্যধাখ্যধা স্বধাঝধায় স্য, গতিতবতর পধাচধাদরর অর্তন্তহি নয় কতরু্ গিতবতরদক পধাচধারদর 
অর্্নতহতি নধা করদি ব্যততির রধার্যদর পধাচধাদরর সধাদথ পূব্ আদিধাতচি স্শধাষদ্র ররদ্র রদর্য পধাথ্ক্য কধার কঠিনির 
হদব স্যরন স্জধারপূব্ক শ্রর, যধা আর্জ্ধাতিক আইদনর অন্য জধায়গধায় সংজ্ধাতয়ি আদে। উপরন্তু, তবতিন্ন রধাদষ্ট্রর জধািীয় 
আইদনর রদর্য স্শধাষদ্র তবতিন্ন ররদ্র স্পষ্ট তচদত্রর রদর্য পধাথ্ক্য রদয়দে।

৬  আরও স্েখুন Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons, Bali Process, 2014, pp.4-5.

৭ যতেও ১৯০৪,১৯১০ এবং ১৯৩৩ সধাদির চুততি স্কত্রেিুি কদরদে নধারী ও স্রদয়দেদর পতিিধাতরিতি জন্য স্ধানধার্দরর চ্চধার উপর এবং ১৯৪৯ 
সধািদর ব্যধাততির রধার্যদর পধাচধার েরদনর এবং পতিিধাদের স্শধাষদ্র সদম্মিদন এই তবষয়টিদক প্সধাতরি কদর স্য ‘কধাউদক’ অর্্িুতি কদর, পধািদরর 
প্দটধাকি তেি প্থর পধাচধারতিততিক আর্্জধাতিক হধাতিয়ধার যধা স্যৌনিধা সম্পৃতি ব্যধাতিি অন্যধান্য স্শধাষদ্র রর্দকও সতন্নদবতশি কদর।

৮ অতিবধাসন স্চধারধাচধািধান হদ্ এক ররদ্র আবেধােন যধা করধা হয় র্আতথক বধা বসূ্তগি িধায়েধা স্িধািধার জন্য ‘’একজন ব্যধাততির অববর িধাদব 
অনপু্দবশ করধার স্সই স্েদশ স্যইখধাদন স্স জধািীয় বধা স্ধানীয় বধাতস্ধা নয়”  অনুযধায়ী Article 3 of the Protocol against the Smuggling of 

Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

৯  রধানব পধাচধার এবং অতিবধাসী স্চধারধাচধািধাদনর রদর্য প্ধাথদক্যর, আরও তবস্তধাতরি আদিধাচনধার জন্য, েদখুন Policy Guide on

Criminalizing Trafficking in Persons, Bali Process, 2014, pp.8-9 and Policy Guide on Criminalizing Migrant Smuggling, Bali Process,

2014, pp.9-10.

পোমদেিঃ ঝঁুশকপেূদে বগাষ্ীে মরধ্য 
পাচারেে অনমুানকৃি 
শিকােরেে সনাক্তকেে। 

স্শধাষদ্র প্ূদব পধাচধারদর তশকধারেদর সনধাতিকর্ খুবই 
কঠিন। রধাদষ্ট্রর তনতচিি করধা উতচি িধাদের নীতিদি 
থধাকদব তবরধান যধা ক্িপৃ পক্দক সধাহধায্য করদব 
পধাচধারদর ঝঁুতকপূ্ ্ব্যধাততিদের রদর্য অনরুধানকপৃ ি 
পধাচধারদর তশকধারদের যধার রদর্য পধাচধারকপৃ ি 
অতিবধাসীরধা রদয়দে।

রধানব পধাচধার এবং অিতবধাসী পধাচধারদর রদর্য আইতন প্ধাথক্য 
রদয়দে৮। বধাস্তদব, স্যখধাদন বহুজধাতিকিধাদব রধানব পধাচধার 
ঘদট, স্সইখধাদন পধাচধাদরর তশকধার এবং অতিবধাতসর রদর্য 
প্ধাথক্য করধা কঠিন হদব।  তবদশষি যখন একজন ব্যধাততি 
পধাচধার হদি পধাদর একজন স্চধারধাচধািধানকপৃ ি অতিবধাসী এবং 
একই সধাদথ একজন পধাচধাদরর তশকধার৯।  স্চধারধাচধািধানকপৃ ি 
অতিবধাসীরধা পধাচধাদরর উচ্চ ঝঁুতকদি বধা অন্য ঝঁুতকদি থধাদক 
িধােদর যধাত্রধার সরদয় বধা যখন িধারধা িধাদের কধাঙ্ক্ষতি স্েদশ 
স্পৌেধানর পর।  অপরধারীরধা েইু রর্দর অপরধার এক সধাদথ 
করদি পধাদর, এক েিদর তকেু স্িধাকদক স্চধারধাচধািধান এবং 
অন্যদেরদক পধাচধার।  যতেও স্চধারধাচধািধানকপৃ ি অতিবধাসীরধা 
স্সেধায় অতিবধাসী স্চধারধাচধািধানকধাতরদের সধাদথ চুততিদি প্দবশ 
কদর, িধারধা পধাচধার, স্শধাষ্, এবং অন্যধান্য (যধার রদর্য 
অর্্িুতি রদয়দে চধাঁেধাবধাতজ, অপব্যধাবহধার, স্যৌন, নতপীড়ন, 
র্ষ্ বধা তনয্ধািন), ঝঁুতকদি থধাদক।  স্চধারধাচধািধাদনর পদথ 
পতরতস্তি এরন হয় স্য প্ধাথতরক পধাচধাদরর ই্ধা

অ
র্য
ধায়
 ১

৭



পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

১.৩. তবতিন্ন ররদনর স্শধাষন অনরুধাবন  

স্বতশর িধাগ তশকধারদের তচতহপৃি করধা যধায় যখনই িধারধা স্শধাতষি হয়, এবং িধাই স্শধাষদনর তবতিন্ন ররন স্বধাঝধা গুরুত্বপূ্ ্
ঠিক স্যিধাদব আর্্জধাতিক আইদন িধা সংজ্ধাতয়ি আদে। স্শধাষদনর প্রধানতে তবদশষি গুরুত্বপূ্ ্অনরুধানকপৃ ি প্তিস্ধাপদনর 
সধাহধাদয্য।  

অদনক স্েশদই স্যৌন নীতপড়দনর জন্য পধাচধাদরর উপর তবদশষ নজড় স্েয়ধা হদয়দে। স্যৌন নীতপড়ন , তবদশষি নধারী ও 
তশশুদের এক তবদশষ সরস্যধা সধারধা পপৃতথবীর, তকন্তু স্শধাষদনর অন্যধান্য অবস্ধা অনরুধাবনও তবদশষ গুরুত্বপূ্ ্।

স্জধারপূব্ক শ্রর বধা স্সবধা

১৯৩০ সধাদির আর্্জধাতিক শ্রর সংস্ধা (আই এি ও) স্জধারপূব্ক শ্রর সদম্মিন অনযুধায়ী, স্জধারপূব্ক শ্রর বধা স্সবধা হদে 
স্য কধাজ বধা স্সবধা যধা একজন ব্যততির  ওপর িীতিপ্েশ্ন এবং কতথি ব্যততির সম্মতি েধাড়ধাই আেধায় করধা হয়১১। 
িীতি প্েশ্দনর ব্যবস্ধা অর্রিূতি কদর তনদয়ধাগ কিপৃ ক শধারীতরক এবং রধানতসক জিুরু১২, স্যরন করচ্ধারীদের বতঞ্চি করধা 
পদেধান্নতি, বেতি, নিুন তনদয়ধাগ বধা বধাসস্ধান স্থদক১৩ । অতন্ধা হদ্ স্জধারপূব্ক শ্রর সনধাতিকরদন গুরুত্বপ্ূ্। শ্রর হদব 
স্জধারপ্ূবক যতে নধা করতী অবধাদর সতম্মতি প্েধান কদর এবং িধা প্ি্যধাহধার কতরদি পধাদর।

১০ The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (Smuggling of Migrants Protocol) includes mandatory 

protection provisions similar to those set out in the Trafficking in Persons Protocol.

১১ The International Labour Organization (ILO) definition of forced labour was reaffirmed in 2014 with the adoption of a Protocol to 

the Forced Labour Convention. International Labour Conference, Text of the Protocol to the Forced Labour Convention, 1930, 

Provisional Record 9A, 103rd Session, Geneva, 2014, Art. 1(3). 

১২ ILO, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report III (Part 1A), Interna-

tional Labour Conference, 90th Session, Geneva, 2002, p. 98.

১৩ Abolition of forced labour, General Survey by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

ILC, 65th Session, Geneva, 1979, para. 21 [hereafter: Abolition of forced labour, General Survey of 1979]. See also Eradication of 

forced labour, General Survey of 2007, at para. 37. 

তশশু শ্রর বনধার তশশু কধাজ 
১৯৭৩ আই এি ও সদম্মিন তনদয়ধাদগর স্ক্দত্র ননূ্যির বয়দসর তবষদয় উদলেখ কদর তশশু শ্ররদক এই িধাদব 
স্য, এটধা হদ্ স্য স্কধান কধাজ বধা সদবধা যধা  স্সবধা যধা সম্ধাতেি হয় ১৮ বেদরর তনদচর ব্যততি দ্ধারধা  
যধা িধার বেধাস্্য ও তনরধাপতিধার জন্য তবপেজনক অথবধা তশক্ধা বধা স্পশধার স্ঝধাক এবং প্তশক্দ্ বধারধা সপৃতষ্ট 
কদর। তশশু শ্রর, তশশু কধাদজর স্থদক পধাথ্ক্য করধা যধায়। তশশু কধাজ বেধাস্্য তশশুদের  নতরধাপতিধা বধা িধাদের 
তশক্ধার সুদযধাদগর আদপধাষ কদর নধা।

অথ্বহ হবধার আদগই স্শষ হদয় যধায়১০  ।  উেধাহর্ বেরূপ, যধাত্রধাপদথ অতিবধাসীরধা তনরধাপতিধাহীনিধার আতবষ্টহয় যধা  
িধাদেরদক স্চধারধাচধািধানকধারীদের উপর তনি্রশীি কদর স্িধাদি এবং িধাদের যধাত্রধা অব্যধাহি থধাদক অতন্ধাসদত্ব িধাদের 
এই অবস্ধা সহ্য তনতবদশদষ। এইরকর অবস্ধা সনধাতি করধার সধাদপদক্,যধাদেরদক সমু্মখীন হদি স্েখধা স্যদি পধাদর িধারধা 
স্চধারধাচধািধানকপৃ ি অতিবধাসী তহসধাদব তবদবতচি হদব, পধাচধাদরর তশকধার তহসধাদব নয়। একটি স্শধাষদনর উদদেশ্যর প্তিস্ধাপন 
প্দয়ধাজন পধাচধাদরর অপরধার প্রধান করদি, তকন্তু স্সটধা খুদজ পধাওয়ধা সভিব যখন স্শধাষন আদগই হদয় তগদয় থধাদক। 
কিপৃ পদক্র উতচি পধাচধারদর সূচক স্খধাজধা  পধাচধারকপৃ ি অতিবধাসী যধাদি িধারধা পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতি করদি পধাদর।  

৮



েধাসত্ব এবং েধাসদত্বর অনরুূপ চচ্ধা

েধাসত্ব গত্ি হয় রধানব স্শধাষদ্র চূড়ধার্ রূপ তহসধাদব। েধাসত্ব স্থদক রুততি আর্্জধাতিক আইদনর কদয়কটধা তনয়দরর একটি যধা 
রধাষ্ট্র কখনই ‘’খব্’’ করদি পধাদর নধা। িধার রধাদন হদ্ স্কধান অবস্ধাদিই রধাষ্ট্র েধাসত্বদক অনরুতি তেদি পধাদর নধা। েধাসত্ব 
প্থর সংজ্ধাতয়ি হয় ১৯২৬ েধাস ব্যবসধা এবং েধাসত্ব েরন সদম্মিদন (েধাসত্ব সদম্মিন তহসধাদব পতরতচি) এইিধাদব একজন 
ব্যততির অবস্ধা বধা হধাি যধা ওপদর রধাতিকধানধার সকিশততি ও েধায় কিপৃ ত্ব করধা হদয়দে ১৪।  েধাসদত্বর  স্গধাড়ধায় রদয়দে 
রধাতিকধানধা;রধাতিকধানধা তবষয়ক শততি তবদশষ’ যধা প্থধাগি েধাসত্বদক ব্ন্ধা কদর িধা এখনই সরসধারতয়ক েধাসদত্বর েধাপ তহসধাদব 
তবদবতচি হয়। েধাসদত্ব তকেু তনেশ্ন েধাসত্ব সদম্মিন অর্িূতি কদরদে। যধার রদর্য আদে কিপৃ পদক্র তশকধাদরর নধার, রর,্ 
বববধাতহক বধা স্যৌন সহদযধাগী তনর্ধার্, সধাদথ সধাদথ িধাদের সর্ধানদেরও িধাগ্য তনর্ধার্ ১৫। েধাসদত্বর রদর্য এরন ব্যবস্ধা হদি 
পধাদর যধাদি কদর তশকধাদরর শতকধারদরধা হধারতয় িদিদি পধাদর জীবন রক্ধার িদিদি পধাদর জীবন রক্ধার  শধারীরতক বধা রধানসতক 
ক্রিধা হধাতরদয় স্িিদি পধাদর ১৬।

েধাসদত্বর অনরুূপ চচ্ধা নতষতদ্ধ কদর ১৯৫৬ েধাসত্ব, েধাস ব্যবসধা, েধাসদত্বর অনরুূপ চ্চধা িপু্ত কদরন সমূ্রক সদম্মিন 
(সমূ্রক সদম্মিন)। েধাসদত্বর অনরুূপ সংগঠন বধা চচ্ধা তনদে্শ কদর রধানব  সম্ক্ যধাদি রধাতিকধানধা েপৃতষ্টিঙ্ী এবং 
যধা অগি্যধা আইন স্রদন চদি, যধা প্থধা বধা সধারধাতজক রীতি রধাদন, তবদশষি এই সমূ্রক সদম্মিন তনতনিি কদর েধাসদত্বর 
অনরুূপ চচ্ধা ও সংগঠনদক ।

১৪ Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery, 60 League of Nations Treaty Series 253, 25 September 1926, entered into 

force 9 March 1927 (Slavery Convention). 

১৫ উেহধারন স্েখুন  Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic, Case IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, International Criminal Tribunal 

for the former Yugoslavia Appeals Chamber, 12 June 2002.

১৬ উেহধারন স্েখুন, See for example, the Bellagio-Harvard Guidelines on the Legal Parameters of Slavery, Research Network on 

the Legal Parameters of Slavery, 2012.

পরধারশ্ঃ েধাসত্ব সনধাতিকর্ 
েধাসত্ব তনদে্তশি হয় অপরধারী ও তশকধারদের সম্দক্র উপর তিততি কদর, ওই পতরতস্তির বধা সম্ক্ বেধাদপদক্ নয়। 

কিপৃ পদক্র উতচি , একজন ব্যততি েধাস পতরতস্তিদি স্থদক আরধাদর বধাস করদি পধাদর , তকন্তু ক্রিধা রধাদখ নধা 

পরধারশ্ : ঋ্ েধাসত্ব সনধাতিকরন  
একটি সধারধার্ অতিজ্িধা পধাচধাদরর তশকধারদের রদর্য। 
ঋ্ েধাসদত্বর একটি অবস্ধা সনধাতি করধা স্যদি পধাদর 
একটি ঋদ্র অতস্ত্ব  স্থদক যধা অনত্দ্য় এবং কধাজ 
বধা স্সবধার রধার্যদর স্শধারদযধাগ্য নয় । এটি অদনক 
আইদনর অতরদক্দত্র ঋ্ েধাসত্বদক স্বধাঝধায় তবস্তপৃি িধাদব 
, এরন অবস্ধা স্যখধাদন শ্রর বধা স্সবধা প্েধান করধা 
হয় ঋ্ পতরদশধাদরর জন্য স্যখধাদন স্শধাষদনর উপতস্তি 
রদয়দে।

• ঋ্ েধাসত্ব (অনুদ্ে ১ (ক)) পরতস্তি  যধা 
উদ্ধি হয়  স্েনধােধাদরর ব্যততিগি স্সবধােধাদনর 
অঙ্ীকধার অথবধা িধার অতরনস্ত ব্যততিদের 
তনরধাপতিধা তহসধাদব ব্যবহধার যতে ঋ্ পতরদশধাদরর 
সরয় এই স্সবধার যথধাযথ রূি্যধায়ন নধা হয় এবং 
স্সই স্সবধাসরূদহর ব্যততি বধা ররন সীরধাবদ্ধ বধা 
সংজ্ধাতয়ি নধা হয়। অন্য কথধায় ঋ্ েধাসত্ব 
একটি অবস্ধা বতন্ি কদর স্যখধাদন একজন 
স্সবধা প্েধান কদর ঋ্ পতরদশধার করদি যধা 
কখনই স্শধার করধা  সভিব নয়।

অ
র্য
ধায়
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পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

• ভূশমোসত্ব (অনদু্ে ১ (খ)) ,হদ্ ‘’একজন প্জধা আইনগি অবস্ধা স্যখধাদন স্স রীতি বধা চুততি অনযুধায়ী 
বধার্য েধাস এবং শ্রর তেদি অদন্যর জতরর ওপর এবং স্সই স্িধাদকর জন্য তকেু তনতে্ষ্ট স্সবধাও  প্েধান করদি, 
যধার জন্য স্কধান রজরুী পধাইদি বধা নধা চধাতহদি পধাদর এবং স্য রতুি নয় এই অবস্ধান পতরবি্ন করদি।’’

পরধারশ্ঃ স্জধারপূব্ক তববধাহ সনধাতিকর্ 

যখন স্থদক েধাসত্ব তবষয়ক সমূ্রক সদম্মিন 
কধায্করী হয় শুরুরধাত্র যধা বিপূব্ক তববধাহদক সনধাতি 
কদর। িখন বেীকপৃ তি স্েয়ধা হয় স্য স্েদি এবং 
পুরুষদেরও বিপূব্ক তবদয় স্েওয়ধা হয়। সব ররদ্র 
স্জধারপূব্ক তবদয়দক প্ি্যধাহি করদি এইটধা একটধা 
িধাি চচ্ধা তহসধাদব তবদবতচি স্য আইন প্তিহি 
করদব স্জধারপূব্ক তববধাহ সরিধাদব তশকধারদের স্যৌন 
পতরচয় তনতব্দশদষ। 

পরধারশ্ঃ স্শধাষদনর জন্য তশশুদের 
স্বচধাদকনধা সনধাতিকর্  

স্যদহিু তশশু বধা বধাচ্চধাদের তবরিদয়র পর স্শধাষদ্র 
প্দয়ধাজন হয় নধা, রধাদষ্ট্রর তবদবচনধা করধা উতচি 
এই সকিদক স্যরন েতিক গ্রহদ্র জন্য তবরিয় 
বধা বধাতনতজ্যক প্তিিূ ব্যবসধা১৯ 

১৭ এই রধারনধাসরহূ, আরও পতরতচি ‘বশ্যিধা’, যধার আর্জ্ধাতিক সংজ্ধা রদয়দে যধা উপদযধাগী হদি পধাদর স্শধাষ্ অবস্ধা সনধাতি করদি।১৮ 
Optional Protocol to the Child Convention on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 2171 

United Nations Treaty Series 227, 25 May 2000, entered into force 18 January 2002, Art. 2 (a).

১৯  আরও স্েখুন Anne T. Gallagher, ‘Article 35’, in Phillip Alston and John Tobin, Commentary to the Convention on the Rights of 

the Child, Oxford University Press, forthcoming, 2015. আরও স্েখুন স্জধারপূব্ক বধা অবনতিক েতিক গ্রহন তনদয় আিতচনধা তনদম্ন ২.৩ এ।

• স্কধান প্তিঠিধান বধা চচ্ধা (অনদু্ে ১ (গ)) 
যধাদ্ধারধা 

(i) একজন রতহিধাদের করধার অবেীকধার করধার  
অরতকধার খব্ কদর,  প্তিশ্রুতি বধা তবদয় 
স্েওয়ধার কথধা স্েয়ধা হয় টধাকধা বধা স্সই ররদনর 
অন্য তকেুর বতনতরদয়  িধার তপিধা রধািধা, 
অতিবধাবক বধা অন্য স্কধান ব্যধাততি বধা স্গধাতঠির 
কধাদে; অথবধা

(ii) একজন রতহিধার বেধারী িধার পতরবধার বধা িধার 
স্গধাতঠি অতরকধার রধাদখ িধাদক স্কধান রিূ্য বধা 
অন্য তকেুর তবতনরদয় অন্য স্কধান ব্যততির তনকট 
হস্ধার্র করদি পধাদর; অথবধা

(iii) ম্বধারীর রপৃিু্যর পর একজন রতহিধা বধার্য অন্য 
ব্যততির উতিরধাতরকধার বেরূপ।

• স্যৌন নীতপড়দনর তশশুদের স্কনধাদবচধা (অনুদ্ে 
২ (গ))১৭ যতে তপিধারধািধা বধা অতবিধাবক 
স্কধান িপৃ িীয় পক্দক অনুরতি স্েয় িধাদের 
তশশুদক শ্রর স্শধাষন কদর। সরধাজন্ত্রধাতিক  
েতিদি একটি তবস্তপৃি সংজ্ধা পধাওয়ধা যধায় 
সমূ্রক সদম্মিদনর িুিনধায় ১৯৯৯ আই এি 
ও তশশু শ্রদরর তনকপৃ ষ্ট ররদনর উপর সদম্মিন 
সংযুতি কদর, স্জধারপূব্ক বধা বধার্যিধারূিক তশশু 
তনদয়ধাগ সশস্ত্র সংঘধাদি, অলিীি েতব, অবনতিক 
কধায্কিধাপ স্যরন রধােকদ্রব্য উৎপধােন এবং 
পধাচধার এবং স্যইিধাদব  পতরদবশ পতরতস্দি 
এইসব কধাজ করধা হয় যধা তশশুদের বেধাস্্য 
তনরধাপতিধা বধা বনতিক ক্তির সভিধাবনধা রদয়দে। 
অনুদ্ে ২(ক) ২০০২ তশশুদের স্বচধাদকনধায়  
তশশু তবরিয় তশশু পতিতিধাবপৃততি এবং তশশু অশ্রীি 
েতব তবষদয় তশশুদের অতরকধার তবষদয় সদম্মিদন 
ঐত্ক স্প্ধাদটধাকি তবস্তপৃিিধাদব সংজ্ধাতয়ি কদর 
স্য, তশশু তবরিয় হদ্ একররদ্র স্িনধাদেনধা 
যধাদি একটি তশশু স্ধানধার্তরি হয় স্কধান ব্যধাততি 
বধা স্গধাতঠির দ্ধারধা অন্যদের কধাদে পধাতরশ্রতরক বধা 
অন্য স্কধান তবদবচনধায়১৮।
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২০ অঙ্ অপসধারদনর উদদেদশ পধাচধাদরর আরও িদথ্যর জন্য, উেহধারন স্েখুন the WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ 

Transplantation and the Declaration of Istanbul, both available at http://www.who.int/transplantation/en/.

২১ এই অতিতরতি িরর উিয় স্পষ্টিধাদব বেীকপৃ ি হদয়দে in the European Union Trafficking Directive 2011/36/EU with ‘স্জধারপূব্ক তিক্ধাবপৃততি’ 
অনরুধাবন করধা হয় স্জধারপূব্ক শ্রর বধা স্সবধা যধা সংজ্ধাতয়ি হদয়দে the ILO Forced Labour Convention and exploitation of criminal activities 

understood to including পদকট রধার, shop-lifting, রধােক পধাচধার and অন্যধান্য সম্পৃতি কধাজ তবচধার করধা হদব এবং পদরধাক্ অথ্বনতিক িধাি 
তহসধাদব . স্েখুন: Directive 2011/36/EU of the European 

Parliament and of the Council of the European Union, 5

April 2011, on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework

Decision 2002/629/JHA, OJ L 101/1, 15 Apr. 2011 (EU Trafficking Directive 2011/36/EU),  Article 2(3).

অঙ্ অপসধার্
অঙ্ অপসধারদনর উদদেশ্য  রধানব পধাচধার ঘটদি পধাদর এই স্প্ক্ধাপদট স্য িধাদের বধা্তজ্যতক আেধান প্েধান যধা পতরদশধারকধারী 
েধািধাদের রদর্য প্তিঠিধাদনর জন্য, সধাদথ সধাদথ সংস্পৃ তি ও ররতীয় স্প্ক্ধাপদট যধাদি অঙ্ অপসধারন ও শরীদরর অংশ অপসধারন 
অর্িূতি থধাকদি পধাদর। অদনক রধাদষ্ট্রর স্ক্দত্র এই পধাচধার তবদরধারী আইদন অঙ্ অপসধারদনর সধাদথ শরীদরর অংশদক 
অর্রিূতি কদর (সধাংস্পৃ তিক ও ররতীয় চচ্ধাদক িুদি ররদি পধাদর। সধাদথ সধাদথ স্কধাষ এবং িরি সরহূদক (বধাতনজ্যক 
প্তিিূর অবস্ধাদক চতত্রতি করদি ) অঙ্ অপসধারদনর উদদেশ্য পধাচধার উত্ধাপন কদর সনধাতিকর্দর অন্যরকদরর বধারধা। 
স্যখধাদন স্শধাষনরিূক ঘটনধা  একবধারই ঘদট। উদ্ধাতেদক অন্যধান্য স্শধাষদ্র ররদ্ জতড়ি থধাদক শ্রর বধা পতরদসবধার 
চিরধান তবরধান অঙ্ অপসধার্। ২০

স্শধাষদনর অন্যধান্য রর্
 
রধাদষ্ট্রর উতচি স্শধাষ্দক অনরুধাবন স্সিধাদব করধা ঠিক স্যিধাদব স্শধাষদ্র সব ররদ্র অর্্িূততি বত্ি্ আদে। অনদু্ে 
৩(ক) ব্যধাতিতর রধার্যদর পধাচধার স্প্ধাদটধাকদি অন্যধান্য স্শধাষদনর স্শধাষন রিূক রর্ স্যসব চচ্ধায় প্কধাশতি হয় িধাদি 
অর্্িূতি আদে স্জধার পূব্ক তিক্ধাবপৃততি অপরধারী ক্ধাযরির। স্যরন- রধােক চধাষ বধা ‘’রধােক পরতবধাহক’’ িূতরকধায় রধােক 
স্ধানধার্র, করদি রধােক অর্্িূততি অপরধাদর সনধাতি বধা তবচধার হবধার ঝঁুতক েধাড়ধাও রধােক উৎপধােন বধা শরীরদর রদর্য 
রধােক পতরবদহনর জন্য পধাচধারকপৃ ি তশকধাদররধা অরক্তি হয় উদলেখদযধাগ্য ঝঁুতকদি িধাদের জীবন এবং তনরধাপতিধার জন্য। ২১

পরধারশ্:  তবতিন্ন ররদ্র স্শধাষদ্র জন্য নতে্তষ্ট সূচক িধার জধায়গধায় রধাখধা

রধাদষ্ট্রর তবদবচনধা করধা উতচি কপৃ িপক্দক প্েধান করধা পধাচধাদরর সূচক যধা যথধাযথ ব্্নধা সম্ূ্্ এবং প্থর 
জ্ধাপনকধারীদক সুদযধাগ স্েয় সনধাতি করদি তবতিন্ন ররদ্র স্শধাষদনর রর্। সহধায়িধা এবং সুরক্ধা প্েধান তবরধাদনর 
সরয় উপধােদনর এই সংজ্ধার অন্যধান্য উপধােধাদনর েপৃতঠিদগধাচর হদি পধাদর। অনদু্ে অর্যধায়-৩.৩ একটি তনতে্ঠি 
এবং তবস্তপৃি সূচকসরদূহর উন্নয়দনর রিূ পদশ কদর।

অ
র্য
ধায়
 ১
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পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

অর্যধায় ২ :
বধার্যবধারকিধা, ব্েধাথ, এবং চ্যধাদিঞ্জ

২.১  স্কন সনধাতিকর্ গুরুত্বপূ্ ্

তশকধারদের সধানতিকর্ ব্যিীি, রধাষ্ট্র অক্র হদব প্তিতঠিি তবচধার এবং সুরক্ধার উদদেশ্য তনদয়ধাতজি ব্যততির রধার্যদর 
পধাচধার স্প্ধাদটধাকি এর উদেদশ্য অজ্ন করদি। এইজন্যই একটি তবস্তপৃি পধাচধার তবদরধারী নীতিরধািধা প্বি্ন, কধায্রির ও 
অন্যধান্য ব্যবস্ধা প্বি্ন করদি তশকধারদের সনধাতিকরদন তবদশষ নজর স্েয়ধা উতচি স্প্ধাদটধাকদির বধার্যবধারকিধা পূরদন 
একটি প্দয়ধাজনীয় উপধােধান তহসধাব।

সনধাতিকর্ প্তরিয়ধা প্েতশ্ি কদর একজন ব্যততির তশকধার অবস্ধার বেীকপৃ তি, এবং িিবেরূপ স্সবধার, দ্রুি তবরধান কদর 
সহধায়িধা এবং সুরক্ধা সদবধার, স্যরন তচতকৎসধা এবং বেধাস্্য স্সবধা, বধাসস্ধান, খধাে্য এবং স্রৌতিক প্দয়ধাজনসরহূ; অন্যধান্য 
তকেুর রদর্য পরধারশ্েধান এবং রদনধাসধারজীক যত্ধাতে। তকেু স্েদশ পধাচধাদরর তশকধারদের তহসধাদব যধাচধাই হবধার সধাদথ একজন 
ব্যততি অতিতরতি সুতবরধা এবং স্সবধার অতরকধার পধায়। স্যরন অস্ধায়ী বধা স্ধায়ী আবধাস। পধাচধাদরর তশকধারদের দ্রুি এবং 
যথধাযথ সধানতিকরদ্ ব্যথ্িধার িদি আরও অপব্যবহধার, স্শধাষ্ এবং িধাদের অতরকধার হর্ যধার রদর্য রদয়দে সহধায়িধা 
এবং সুরক্ধা পধাবধার অতরকধার। সনধাতিকর্ প্তরিয়ধা যি তেঘ্ধাতয়ি হদব, তশকধারদের উদ্ধধার এবং পূনঃপ্তিঠিধা িিই জটিি 
হদব। এই কধারদনই তশকধার সনধাতিকর্ সুরক্ধা ব্যবস্ধার প্দয়ধাজনীয় অগ্রেিূ। ২২

পধাচধাদরর তশকধারদের সুরক্ধার েধাড়ধাও রধাদষ্ট্রর আরও তকেু েধায় আদে। পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকরদ্ তশকধার 
সনধাতিকর্ হদ্ একটি রিূ উপধায় অপরধার এবং এর তপেদনর অপরধারী চ্ররিদক সনধাতিকরদ্। স্যদক্দত্র তশকধাদররধা সনধাতি 
হয় এবং যথধাযথ সুরক্ধা এবং সহধায়িধা পধায় িধারধা রখূ্য বেধাক্ী হদি পধাদর  যধারধা স্িৌজেধাতর তবচধার প্তরিয়ধার সহধায়িধা 
করদি পধাদর। স্যদক্দত্র তশকধাদররধা সনধাতি হয় নধা, অপরধারী চরি েধায়রতুি িধাদব অব্যধাহি হদি পধাদর এবং রিূ্যবধান প্রধান 
হধাতরদয় স্যদি পধাদর। বহুজধািতক সংগঠিি অপরধারসরহূ স্যরন রধানব পধাচধার অন্যধান্য অপধারধারদক স্যরন  র্অথপধাচধার 
করধা এবং েু্নীতি বপৃতদ্ধ করদি পধাদর এবং র্অথনবিতক সধারধাতজক অগ্রগতি ব্যধাহি করদি পধাদর। রধাদষ্ট্রর বেধাথ্ রদয়দে 
স্জধারপূব্ক শ্ররদক প্তিহি এবং সদম্বধারন করধার যধার রদয়দে চধাকুতরর সুদযধাগ এবং স্বিদনর সংদযধাজন হবধার এবং স্েদশর 
অন্যধান্য শ্ররজীতবদের অবস্ধার ক্তিসধারন কদর অনসুরনরিূক প্িধাব। রধানব পধাচধাদরর তবরুদদ্ধ িড়ধাই এইজন্য একটি 
প্দয়ধাজনীয় উপধায় শুরু রধাত্র ব্যততিগি তনরধাপতিধা এবং সুরক্ধা নতচিতি করদি নয়, সরধাদজর বেধাস্্য রক্ধার জন্যও ।২৩

২২ স্েখুন Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking, Bali Process, ২০১৫.
২৩ স্েখুন Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking, section 1.1, Bali Process, ২০১৫.

বাধ্যবাধকিা স্া দ্ে পোমিদে

প্রশিরোধ পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকর্ 
প্দয়ধাজনীয় রধানব পধাচধার প্তিদরধার 
ও তনবপৃততি করধার জন্য ।

জধািীয় স্কৌশিদর রদর্য পধাচধার সনধাতিকর্ সংঙ্বদ্ধ করধা যধার 
রদর্য থধাকদব পধাচধাদরর তবরুদদ্ধ এবং অন্যধান্য অপরধার স্যরন 
অিতবধাসী পধাচধার এবং পধাতরবধাতরক সহদযধাতগিধা িড়ধাই উদদেশ্য কদর। 

রধানব পধাচধাদরর রিূ কধার্ 
সনধাতিকর্ এবং ব্যধাততি বধা 
স্গধাতঠি যধারধা পধাচধাদরর ঝুতকদি 
আদে। িধাদের সনধাতিকর্ 
প্দয়ধাজন প্রধান তিততিক 
প্তিদরধাদরর জন্য ।

তনদে্শ সূচক উন্নয়ন কর্ তবতশষ্ট ব্যধাততি এবং তনতে্ষ্ট স্গধাঠিী 
যধারধা পধাচধাদরর ঝুতকদি থধাকধার কধার্ সরহূ তিততি কদর 
যধাদি কদর পধাচধার প্তিদরধার সভিব হয় স্শধাষদনর পূদব্ই । 

েক ২: বধার্যবধারকিধা, ব্েধাথ এবং শতকধার সনধাতিকরদ্ পরধারশ্
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প্ধাসঙ্তক কিপৃ পক্ কিপৃ ক 
সংগ্রহকপৃ ি িথ্য এবং উপধাতি 
আরও শততিশধািী হয় িধা 
স্নয়ধা হয় সনধাতিকপৃ ি তশকধারদের 
কধাে স্থদক যধার রদর্য থধাদক 
পধাচধারকধারীদের চতরত্র এবং 
ববতশষ্ট উপধায় এবং পদ্ধতি, 
গরনপথ এবং ব্যধাততি ও 
স্গধাঠিীর রদর্য সম্ক্, সধাদথ 
সধাদথ সভিধাব্য উপধায় এইগুতি 
সনধাতিকর্। 

সনধাতিকর্ প্তরিয়ধার রধার্যদর সংগ্রহকপৃ ি িথ্য এবং 
উপদরর ব্যবহধার একটি তিততি তহসধাদব যধাদি কদর রধানব 
পধাচধাদরর স্ক্দত্র রধাদষ্ট্রর সধাড়ধা স্েবধার রধাদঝ ববসধােপৃশ্য 
সনধাতি করধা যধায়। রধাদষ্ট্রর প্সতঙ্ক সধারথ্্য বপৃতদ্ধ
 এবং প্তশক্দ্র প্দয়ধাজন সনধাতিকরদ্ এবং আতরকির উন্নি 
নীতি প্নয়ন, শ্রর ও অতিবধাসী স্ক্ত্রসরহূদক অর্্িুতি কদর। 

িের্ এবং 
তবচধার

রধানব পধাচধাদরর িেন্ত্র এবং 
তবচধাদরর প্দচঠিধা শততিশধািী হয় 
যখন স্সবধােধানকধারীরধা প্তশক্ীি 
হয়। ক্ধাযকর িধাদব তশকধারদের 
এবং প্ধাসতঙ্ক িথ্য সংগ্রহ করদি।
িের্কধারী এবং স্প্ধাতসতকউটদররধা 
পধাচধাদরর তশকধারদের কধাে স্থদক 
রধানব পধাচধার ,পধাচধারকধারী সভিধাব্য 
সংতলিষ্ট অপরধার এবং অপরধার 
সরহূ সম্তক্ি িথ্য এবং 
উপধাতি সংগ্রহ কদর। 

ফ্রন্টিধাইন সধাড়ধা প্েধানকধারীদের জন্য তশকধার সনধাতিকরদ্ 
প্তশক্্ কয্রির উন্নিকর্ স্যরন িের্কধারী এবং 
প্তসতকউটদররধা নতচিতি করদব স্য িধাদের একটি সধারধার্ উপিতধি 
আদে অপরধাদরর উপধােধান  প্রধান সংগ্রহ এবং গ্রহনদযধাগ্যিধা, 
সনধাতিকরদ্র তনয়র এবং তবদশষ তবদবচনধা যধার রদর্য আদে 
িীি সন্ত্রস্ত  তশকধার / সধাক্ীর সধাদথ কধাজ করধা। তশকধারদের 
সংস্পৃিতগি এবং িধাষধাগি তিন্নিধা স্সই সধাদথ তশশু শতকধারদরধা। 

একটি প্ি্যক্ সনধাতিকর্ পদ্ধতি উন্নতিকর্ যধা তনতচিি কদর 
একটি সূচদকর পতরসীরধা যধা ব্যবহৃি হদব  েদখধাদনধার জন্য 
স্েশীয় এবং বহুজধাতিক পধাচধার পতরতস্তি এবং সভিধাব্য শতকধারেদর 
বতচতত্রিধা (পুরুষ , রতহিধা এবং তশশু ) সব ররদ্র স্শধাষদনর । 

অ
র্য
ধায়
 ২
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পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

২.২ অনরুধাবন করধা পধাচধাদরর তশকধাদররধা স্কন তনদজদের সনধাতিকরদ্ অনীহধা প্কধাশ কদর

তশকধাদররধা তনদজদের পধাচধাদরর তশকধাদরর তহসধাদব কেধাতচি সনধাতি কদর। স্বশীরিধাগ স্ক্দত্রই, পধাচধাদরর তশকধাদররধা 
পধাচধারকধারীদের ওপর তনি্শীি হদয় পদর এবং উপিতধি বধা বেীকধার করদি নধা পধাদর স্য িধারধা তশকধার । অন্যরধা ওদের 
পধাচধারকধারীদের স্েদখ িধাদের তহিকধারী তহসধাদব যধারধা িধাদের সধাহধায্য কদরদে িধাদের অবস্ধান উন্নতি করন। অদনক সরয় 
িধারধা পধাচরকধারীদের সম্্কতি হদি পধাদর। উেধাহর্বেরূপ স্জধারপূব্ক তববধাহ প্সঙ্ বধা পতরতস্তিদি স্যখধাদন তশশুদের 
তবতরি করধা হয় স্শধাষদনর রদর্য অপরধারীকধারীরধা হদি পধাদর তশকধারদের তপিধারধািধা বধা পতরবধাদরর অন্য সেস্য তশকধারদের 
অতন্কু কদর স্িধাদি  কিপৃ্ পদক্র সধারদন আসদি। এই কথধাটি অন্য পধাচধার এবং স্শধাষদ্র স্ক্দত্রও সি্য হদি পধাদর 
স্যখধাদন ব্যততিগি সম্ক্ থধাদক তশকধার এবং পধাচধারকধারীদের রদর্য। এরনতক স্যখধাদন স্কধান পূব্স্ধাতপি সম্ক্ নধা থধাদক, 
শতকধারদরধা ব্যততিগি সম্দক্ জতড়ি হদয় স্যদি পধাদর পধাচধারকধারীদের সধাদথ এই কথধা নধা জদনদই স্য এই সম্ক্ হদ্ 
িধাদের তনয়ন্ত্রদনর উপর । 

সনধাতিকরদ্র আরও বধারধা উদু্ি  হয় স্বধাঝধা এবং/বধা উৎসধাদহর প্কপৃ ি অিধাব স্য স্বতশরিধাগ তশকধাদরর উতচৎ 
কিপৃ্ পদক্র কধাদে তনদজদের সনধাতি করধা । এইটধা স্েখধা যধায় তবদশষ স্ক্দত্র স্যখধাদন পধাচধাদরর তশকধাদরর একটি স্েশ 
অতনয়তরি িধাদব প্দবশ কদর। িধারধা হয়িবধা তনব্ধাসদনর িদয় থধাদক িধাদের নতয়রবহতিূ্ি অবস্ধার কধারদ্। পধাচধাদরর 
অন্যধান্য তশকধাদররধা যতেও পধাচধারকধারীদের তনয়ন্ত্রদন গুরুত্বর কষ্টদিধাগ করদি থধাদক। িধারধা তবতিন্ন কধারদ্ চধাইদি পধাদর  
স্শধাষন এবং অপব্যবহধাদরর পতরতস্তিদি থধাকদি । উেধাহ্ বেরূপ তশকধারদের সধাদথ আবদ্ধ সম্ক্ থধাকদি পধাদর, 
পধাচধারকধারী বধা অন্যদের যধারধা িধাদের এই পতরতস্তিদি রধাদখ বধা িধারধা রদন করদি  পধাদর িধাদের স্য পতরতস্িদি িধারধা 
রদয়দে িধা অন্যধান্য গ্রহ্সধার্য তবষদয়র িুিনধায় িধাি। পধাচধারকধারীরধা বধারবধার এই িীতি এবং উদ্দগদর সুতবরধা স্নয় 
তশকধারদের ওপর িধাদের তনয়ন্ত্রন চচ্ধা করধার জন্য। 

সনধাতিকরদনর বধারধাসরহূ অনরুধাবন এবং তবদবচনধা করধা উতচি যখন নকশধা এবং বধাস্তবধায়ন করধা হয় সনধাতিকর্ প্তরিয়ধা। 
সভিধাবনধা প্েধান করধা উতচি যধাদি ব্যততিদেরদক তনদে্শ করধা স্যদি পধাদর যথধাযথ প্তরিয়ধা ক্ধাযপ্্ধািীর স্য স্কধান রধাদপ, 
যতেও িধারধা প্ধাথতরকিধাদব সভিধাব্য পধাচধাদরর তশকধার তহসধাদব সনধাতি হয়তন।

আটক এবং তনব্ধাসদনর হুরতক

তবজধািীয় তশকধাদরর স্ক্দত্র পধাচধারকধারীরধা িধাদের প্ধায়ই বদি কিপৃ্ পদক্র সহধায়িধা নধা খুজঁদি কধারন িধারধা আটক হদব, 
নতব্ধাসতি করধা হদব বধা আটক করধা হদব িধাদের অতিবধাসী পেরয্ধােধার জন্য বধা অপরধারী কধায্রির যধা িধাদের পধাচধাদরর 
অবস্ধা স্থদক উদ্িু। এটধা প্ধায়ই ঠিক নয়, এবং সি্য হদিও তকেু তশকধাদের জন্য তনব্ধাসন বধা সরধাদজর স্িরৎ যধাওয়ধা 
িধাদের অবস্ধায় উন্নতি করদব নধা। যতে পতরদবশ বধা একজন ব্যধাততিদক পধাচধাদরর ঝুতকপূ্ ্কদরদে িধার পতরবি্ন নধা হয়, 
িধারধা আবধারও স্সই পতরদবদশর রদর্য নতপিতি হদি পধাদর। তনদয়ধাগকধারীরধা যধারধা িধাদেরদক পধাচধাদরর পতরদবদশ সরধাতহি 
কদরদে িধারধা িখনও উপতস্ি থধাকদি পধাদর, িধাদের এবং পতরবধাদরর সুরক্ধা তবষদয় উদদেদগর সপৃতষ্ট করদি পধাদর।

পরধারশ্ঃ তশকধারদের উৎসধাতহি করধা হয় আটক এবং তনব্ধাসন তবষদয় িধােদর উদদ্গ প্কধাশ 
করদি সধারদন এগতয় আসি।তশকধারদের আটক হবধার উদদ্গদক স্রধাকধাদবিধার জন্য 
জধায়গধারি ব্যবস্ধা রধাখধা হদব যধা তনতচিি করদব স্য তশকধাদররধা যধাদি পধাচধাদরর িদি
  

কপৃ ি অপরধাদর যধার রদর্য রদয়দে অতিবধাসন অপরধারও অপরধারী নধা হয়। তশকধারদের তনব্ধাসদনর িয় স্রধাকধাদবিধার 
জন্য তিসধার পথ রধাখধা উতচি জধায়গধারি যধাদি কদর পধাচধাদরর তশকধারদের সহধায়িধা এবং সুরক্ধা স্পদি পধাদর ওই 
স্েদশ স্থদক
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পধাচধারকধারীদের স্থদক হুরতক এবং প্তিদশধাদরর িয়
তকেু তশকধাদররধা িয় পধায় হুরতক এবং প্তিদশধাদরর যখন িধারধা তনদজদের সনধাতি কদর পধাচধাদরর তশকধার তহসধাদব। পধাচধার 
কধারীরধা প্ধায়ই হুরতক প্েধান কদর তশকধারদের এবং/অথবধা িধাদের পতরবধাদরর সেস্যদের ক্তি করধার। স্েশীয় আইতন 
ব্যবস্ধায় তশকধারদের এবং িধাদের পতরবধাদর প্তি প্তিদশধার গ্রহ্ স্থদক সুরক্ধা ব্যবস্ধার অপ্িুিিধা সম্তক্ি িয়, 
তশকধারদের সধারদন এতগদয় আসধা স্থদক তনবপৃতি করদি পধাদর। এই িয় বতর্ি হদি পধাদর স্সদক্দত্র তশকধারদের পতরবধাদররধা 
আদে অন্য অতরদক্ত্র এবং তবতিন্ন স্েদশর স্িৌজেধারী তবচধাদরর করক্ি্ধাদের প্দয়ধাজন িধাদের সুরক্ধা তনতচিি করদি।

পরধারশ্ঃ তশকধারদের উৎসধাতহি করধা হয় সধারদন এতগদয় আসধার িধাদের এবং িধাদের 
পতরবধাদরর সুরক্ধায় 

রধাদষ্ট্রর উতচি তবদবচনধা করধা তশকধারদের, সধাক্ীদের এবং িধাদের পতরবধাদরর যথধাযথ সুরক্ধা তনতচিি করধার উদদেদশ 
ব্যবস্ধা স্নয়ধা। স্যদক্দত্র ব্যধাততিদের জন্য অন্য স্েদশ সুরক্ধা প্দয়ধাজন, সহধায়িধা চধাওয়ধা উতচি স্িৌজেধারী তবচধার 
প্তরিয়ধা করক্ি্ধাদের স্সই স্েদশর অথবধা যথধাযথ হদি তিসধা এবং অতিবধাসন সহজিি্য করদি হদব ক্তির ঝুতকদি 

িজ্া অনভূুশি এবং কিরকেে ভয়

স্যদক্দত্র তশকধার এবং িধাদের পতরবধাদরর পতরচয়, তবশ্স্তিধা, এবং স্গধাপনীয়িধা, সুরতক্ি হয়নধা তশকধার সহধায়িধা এবং সুরক্ধা 
প্তরিয়ধা দ্ধারধা, স্সদক্দত্র তশকধাদররধা িদয় থধাদক স্য সনধাতিকরদনর িদি  হদি পধাদর িজ্ধা, কিঙ্ক এবং সধারধাতজক িধাদব 
বতজ্ি হবধার।  তশকধাদররধা রদন করদি পধাদর স্য যতে িধারধা বেীকধার কদর স্য িধারধা তশকধার স্হদয়দে, িধাদের পতরবধাদররধা 
এবং সরধাজ রদন করদি পধাদর স্য িধারধা ব্যথ্ (তবদশষি স্যখধাদন তশকধাদররধা অতিবধাসদনর পদথ স্শধাতষি হয় ) যধা 
পরবিতীকধাদি িধাদের পতরবধাদরর প্দয়ধাজনদক স্রটধাদনধার সক্রিধায় বধারধা হদি পধাদর । পুরুষ পধাচধার তশকধাদররধা পতরতচি 
তবদশষি অতন্কু বেীকধার করদি স্য িধারধা অপরধাদরর তশকধাদর পিতি  হদয়দে বধা স্রধাকধা প্ধাপ্ত হদয়দে। 

পরধারশ্ঃ তশকধারদের উৎসধাতহি করধা হয় এতগদয় আসদি কিঙ্ক স্থদক তনদজদের সুরক্ধার জন্য

রধাদষ্ট্রর উতচি তনতচিি করধা সহধায়িধা এবং সুরক্ধা কধায্রির তশকধারদের িজ্ধা এবংকিদঙ্কর িয়দকিক্্য কদর, 
তশকধারদের িদথ্যর তবশ্স্তিধা পক্ধাবিম্বন কদর এবং উন্নয়নশীি নীিতরধািধা বিতর উদদ্গ উদদেদশ এবং বঝুদি স্গধাঠিী 
এবং তশকধাদরর হদয় এবং এনতজওদের সধাদথ কধাজ কদর।

অ
র্য
ধায়
 ২
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পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

অর্যধায় ৩:
তশকধার সনধাতিকরদ্র প্তরিয়ধা

৩.১ স্ক সনধাতি করদি পধারদব পধাচধাদরর তশকধারদের ? 

পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকর্ প্তরিয়ধা খুব কখনই চুড়ধার্ ঘটনধার রদর্য একটি তব্ ুবরং একটি প্তরিয়ধা যধা তনম্ব 
বত্ি্ অগ্রগতির রধাপ  জতড়ি থধাদক;

• ১. প্থধাতরক অনুরধাবদন ইতঙ্ি স্েয় স্য একজন ব্যততি পধাচধাদরর তশকধার হদি পধাদর। এটধা স্য স্কউই করদি  
পধাদর যধারধা সভিধাব্য তশকধারদের সংদযধাদগ আদস, এবং যধার িদি যথধাযথ কিপৃ্ পদক্র তনকট তনদে্শনধা প্ধাপ্ত 
হয়। 

• ২. যথধাযথ কিপৃ্ পদক্র অনুরধান স্য পয্ধাপ্ত সূচক রদয়দে যধা ইতঙ্ি কদর স্য ওই ব্যধাততি পধাচধাদরর তশকধার 
হদি পধাদর এবং যধার সধাদথ প্ধাথতরক সহধায়িধা এবং সুরক্ধা অতরগি করদি স্েয়ধা উতচি। 

• ৩. যথধাযথ কিপৃ্ পদক্র দ্ধারধা সনধাতিকর্ স্য একজন পধাচধাদরর তশকধাদর। এর িদি ওই ব্যধাততি অতরকধার 
পধায় তবস্তপৃি সহধায়িধা এবং এবং সুরক্ধা স্সবধার। এর িদি আরও সমূ্তি হদি পধাদর অতিযুতি 
পধাচধারকধারীদের িের্ এবং তবচধাদরর সধাদথ । 

• ৪. তনতচিিকর্ স্য একজন ব্যধাততি রধানব পধাচধাদরর অপরধারদর তশকধার যধার িিবেরূপ পধাচধারকধারীরধা স্েধাষী 
সধাব্যস্ত হয়। এই পব্ শুরুরধাত্র তকেু  অতরদক্দত্র আদরধাতপি করধা যধায়। এবং এই িথ্য ব্যধাততির রধার্যদর 
পধাচধাদরর অপরধারদক বেধাথ্কিধার সধাদথ তবচধার সভিব নয় এইটধা স্বধাঝধায় নধা স্য একজন ব্যধাততি তশকধার নয়।

পরধারশ্: রধানব পধাচধার তশকধার সনধাতিকর্ 
বপৃতদ্ধদি জনসদচিনিধা বধাড়ধাদনধা 

রধাদষ্ট্রর উতচি শুরু করধা এবং সহধায়িধা করধা 
প্চধারনধাদক যধা রধানব পধাচধাদরর পতরতস্তি সম্দক্ 
জনসদচিনিধা বপৃতদ্ধদি। এটধা খুবই িধাি হয় যতে 
এই ররদ্র প্চরনধা তনর্ধাতরি স্শ্রধািধাদের স্পষ্ট 
করদব (ক) রধানব পধাচধার তক এবং এটধা স্করন 
স্েখদি হদি পধাদর, এবং (খ) নতে্তষ্ট পেদক্প যধা 
ব্যধাততি তনদি পধাদর, এবং তবদশষি বতস্তধারতি 
বতরধানদর ব্যধাপধাদর যধা যথধাযথ কিপৃ্ পদক্র কধাদে 
তনদে্শনধা সম্্কতি যধার রদর্য অর্্িুতি আদে 
হটিধাইন তবষয়

২৪  ১৯৬৭ Vienna Convention on Consular Relations কসেিু্যধার কধায্ধািদয়র িূতরকধা, অতরকধার এবং েধাতয়ত্বদক ব্যধাখ্যধা কদর যখন িধারধা িধাদের 
িূতরকধা পধািন করদব, স্প্রক এবং গ্রহ্কধারী স্েদশর যধার রদর্য স্বশ তকেু প্ধাসতঙ্কিধা আদে পধাচধাদরর তশকধারদের সধাহধায্যধাদথ্। The Handbook 

for Diplomatic and Consular Personnel on How to Assist and Protect Victims of Human Trafficking হদ্ কসেিু্যধার করতীদের জন্য একটি 
সধাহধায্যকধারী যধা তনদে্তশি কদর তবদশষ সূচক স্যইগুতি তিসধা আদবেন প্তরিয়ধা করধার সরয় সদচিন থধাকদি হদব। স্েখুন: The Handbook for Dip-

lomatic and Consular Personnel on how to Assist and Protect Victims of Human Trafficking, Council of Baltic Sea States Secretariat, 

২০১১ 

পধাচধাদরর তশকধাদরর সধানতিকর্ হদি পধাদর সতরিয় িেদর্র 
িদি তশকধারদের, িধার পতরবধার বধা অদন্যদের সরধাসতর 
প্তিবেন অনসুরন কদর। আরও সনধাতিকর্ হদি পধাদর 
প্দরধাচকদর রধার্যদর, পুতিশ বধা অন্য করক্ি্ধার িদি, 
স্যরন সীরধানধা এবং শ্রর করক্ি্ধারধা িের্ তনব্ধাহ কদর 
এবং সজ্তি থধাদক পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতি করদি 
িধাদের কধাদজর পদথ। প্দরধাচদকর রধার্যদর সনধাতিকরদ্র 
প্দচষ্টধা বপৃতদ্ধকদল্প বধাঞ্চনীয় শুরুরধাত্র প্তিতরিয়ধাশীি 
সনধাতিকরন এর উপর তনি্র কদর। সম্প্রেধায়দর রদর্য স্য 
স্কউ, যধার রদর্য অর্্িুতি আদে আত্মীয়রধা, বধুেরধা এবং 
সহকরতীরধা  িূতরকধা রধাখদি পধাদর তশকধার সনধাতিকরদ্। 
স্বসরকধারী করক্ি্ধা যধার রদর্য অর্্িুতি সুশীি সরধাদজর 
সংস্ধাসরহূ, তচতকৎসধা, শ্রতরক ইউতনয়ন এবং তনদয়ধাগ সংস্ধা 
প্রধা্তি হদি পধাদর িদথ্যর অরিূ্য উৎস এবং পধািন  
করদি একটি রখূ্য িূতরকধা সনধাতিকর্ এবং তনদে্শনধা 
তেদি   সভিধাব্য তশকধাদের যথধাযথ কিপৃ্ পদক্র কধাদে।যতেও 
রধাদষ্ট্রর প্ধাথতরক েধাতয়ত্ব সনধাতিকর্। কি্পদক্ যধার 
রদর্য অর্্িুতি আদে আইন প্দয়ধাগকধারী সংস্ধা (পুতিশ, 
প্তসতকউটর, আইন করক্ি্ধা, অতিবধাসন এবং কধাষ্টরস 
করক্ি্ধা স্ধানীয় প্সধাশন এবং ে্িধাবধাস এবং কনসু্যদিট 
করক্ি্ধারধাও িূতরকধা পধািন করদি পধাচধাদরর তশকধাদরর 
সনধাতিকরদ্ । ২4 তকেু রধাদষ্ট্রর স্ক্দত্র,
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  পরধারশ্ঃ সনধাতিকরদনর সধাদথ জতড়ি তবতিন্ন স্টেকদহধাল্ধারদের ক্রিধা স্জধারেধার করধা 

পতরস্ধার নীতিরধািধা এবং পতরচধািনধা পদ্ধতি প্বি্ন করধা উতচি যধাদি কদর রধাষ্ট্রীয় কিপৃ্ পদক্র  বপৃহৎ পতরসদর এবং 
অন্যধান্য সংস্ধার িূতরকধা এবং েধায়বদ্ধিধা স্পষ্ট হয় ক্ধাযকরী তশকধার সনধাতিকরদ্ ।

পরধারশ্: রধানব পধাচধার তশকধার সনধাতিকর্ 
বপৃতদ্ধদি জনসদচিনিধা বধাড়ধাদনধা 

রধাদষ্ট্রর উতচি শুরু করধা এবং সহধায়িধা করধা 
প্চধারনধাদক যধা রধানব পধাচধাদরর পতরতস্তি সম্দক্ 
জনসদচিনিধা বপৃতদ্ধদি। এটধা খুবই িধাি হয় যতে 
এই ররদ্র প্চরনধা তনর্ধাতরি স্শ্রধািধাদের স্পষ্ট 
করদব (ক) রধানব পধাচধার তক এবং এটধা স্করন 
স্েখদি হদি পধাদর, এবং (খ) নতে্তষ্ট পেদক্প যধা 
ব্যধাততি তনদি পধাদর, এবং তবদশষি বতস্তধারতি 
বতরধানদর ব্যধাপধাদর যধা যথধাযথ কিপৃ্ পদক্র কধাদে 
তনদে্শনধা সম্্কতি যধার রদর্য অর্্িুতি আদে 
হটিধাইন তবষয়

পরধারশ্ঃ প্তশক্্ প্েধান করধা িধাদেরদক যধাদের স্যধাগধাদযধাগ হদি পধাদর পধাচধাদর তশকধারদের সধাদথ   

এটধা  ফ্রন্টিধাইদনর ক্রক্িধােদর প্তশক্ন প্েধান ও অগ্রধারীকধার  স্েয়ধা পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকরদ্। 
আরও তবদবচনধা করধা উতচি প্তশক্্ স্েয়ধা তশক্ক, সধাংবধাতেক, তচতকৎসক, স্বসরকধারী কর্কি্ধা এবং সরধাদজর  
অন্যদের যধারধা পধাচধাদরর তশকধারদের সধাদথ সংদযধাগ হদি পধাদর, যধাদি িধাদেরদক সদচিন করধা যধায় সূচক 
সরদুহর ব্যপধাদর যধা ইতঙ্ি তেদি পধাদর  স্য একজন ব্যধাততি হদ্ তশকধার।

রধাদষ্ট্রর সনধাতিকরন পদ্ধতি তনতব্দশদষ, যথধাযথ প্তশক্্ জরুতর প্ধাসতঙ্ক স্টেকদহধাল্ধারদের জন্য যধাদি কদর দ্রুিিধা 
এবং সঠিকিধাদব পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতি করধা যধায়।২৫  সনধাতিকরদ্র রধানসম্মি নীতিরধািধা এবং পদ্ধতির উতচি 
সম্মধান এবং সুরক্ধা করধা সভিধাব্য পধাচধাদরর তশকধারদের সম্মধান এবং রধানবতরকধার।২৬  

২৫  (E/2002/68/Add.1), United Nations High Commissioner for Human Rights, Guideline 2: Identification of trafficked persons and

traffickers, Guideline 2(3). 
২৬ আরও স্েখুন Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking, Bali Process, 2015, section 3 on “Coordination and the 

multi-stakeholder approach”. 

অ
র্য
ধায়
 ৩

অনরুধান সনধাতিকর্, এবং তনতচিিকরদ্র সরকধারী প্তরিয়ধা পতরচধাতিি হয় প্ধাসতঙ্ক কিপৃ্ পদক্র দ্ধারধা যধা ব্যবহৃি 
হয় একজন ব্যধাততির অবস্ধান পধাচধাদর তহসধাদব তনর্ধারদ্র জন্য এবং িধাদক প্েধান কদর সংতলিষ্ট রধাত্রধার সহধায়িধা এবং 
সুরক্ধা অতরকির করধার ক্রিধা । তকেু েদশ, এই ররদনর প্তরিয়ধার েধায়িধার বন্টন করধা হয় আইন প্দয়ধাগকধারী 
করক্ি্ধা, এবং অন্যধান্য, স্েদশ যধা েদয়ধা  হয় রধাষ্ট্রীয় সংস্ধা যধা সরধাজকি্যধা্দর  েধাতয়ত্ব প্ধাপ্ত। অন্যধান্য স্েদশ, তশকধার 
সনধাতিকরদ্ সরকধারী প্তরিয়ধা র্অপ্ করধা হদয়দে তবদশষ স্ব-সরকধারী সংস্ধাদের কধাদে। কনসু্যিদট করচ্ধারীরধাও 
িূতরকধা পধািন করদি পধাদর পধাচধাদরর তশকধারদক সনধাতিকর্ করদি।
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পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

৩.২ স্রৌতিকপ্তরিয়ধাসরহূ 

সনধাতিকর্ পদ্তি প্তিটি রধাপ সুদযধাগ প্েধান কদর রধানষুদের খুদজ স্বর করধা পয্দবক্ন এবং স্যধাগধাদযধাদগর দ্ধারধা 
প্ধাথতরক স্যধাগধাদযধাদগর রহূুি্ স্থদক শুরুকদর বেধাক্ধািকধার স্নয়ধা পয্র্। স্রৌতিক সনধাতিকরদ্র প্তরিয়ধার প্তিটি রধাদপ 
করক্ি্ধাদের তবদবচনধা করধা উতচি তশকধারদের সহধায়িধা এবং সুরক্ধার প্দয়ধাজনীয়িধা ।২৭ রধাদষ্ট্রর তবদবচনধা করধা উতচি 
সংঘবদ্ধ করধা সনধাতিকরন পদ্ধতিসরহূ একটি তবস্তপৃি সুরক্ধা প্তরিয়ধার সধাদথ যধা প্েধান কদর যথধাযথ তনদে্শনধা প্তনি 
করদি তবদশষ সুরক্ধা প্দয়ধাজনীয়িধার স্যখধাদন িধা সনধাতিকপৃ ি হদব। (উেধাহর্বেরুপ স্যখধাদন পধাচধাদরর তশকধারদের তশশু 
বধা শর্ধ্াথী))  

২৭ তনম্নতি িদথ্যর সধাদথ আরও অতিতরতি িথ্য পধাচধার সুরক্ধার জন্য স্েয়ধা আদে, Policy Guide on Protecting

Victims of Trafficking.

২৮ স্েখুন The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking, IOM, 2005.

২৯ স্েখুন Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking, Bali Process, 2015

আনষু্াশনক সাক্ষাৎকােপ্রা্শমক সাক্ষাৎকােপ্র্ম ব�াগার�াগ

ক. প্থর স্যধাগদযধাদগর রহুুি্ 

প্থর স্যধাগধাদযধাদগ রহূুদি্, রখূ্য উদদেশ্য হদব তবদবচনধা করধা স্য এরন ব্যধাততি হদি পধাদর পধাচধাদরর তশকধার এবং এর 
প্ধাথতরক সহধায়িধা এবং সুরক্ধা প্দয়ধাজনীয়িধা। 

প্ধাথতরক পরীক্ধা িখনই ঘদট যখন একজন সভিধাব্য তশকধাদরর সমু্মখীন হয় পয্দবক্দনর িদি (ব্যধাততির সধাদথ 
আদিধাচনধা িধার আচধার আচর্, স্চহধারধা বধা অবস্ধা), িপৃ িীয় পদক্র প্েধানকপৃ ি তনদে্শনধা, বধা সনধাতিকরনকধারীর 
রধার্যদর ।যতেও পধাচধাদরর তশকধাদররধা তনদজদের সনধাতি করদনধা তবতিন্ন কধারদনর জন্য যধা উপদর আদিধাচনধা করধা হয়দেদ 
২.২ অর্যধাদয় ।

প্থর স্যধাগধাদযধাদগর রহুুদি্ প্থরতক পরীক্্দর ব্যহি হদি পধাদর স্যধাগধাদযধাদগর বধারধা দ্ধারধা যধার কধার্ হদ্ িধাষধা এবং 
সংস্পৃ তিক প্তিবধেকিধা, সধাদথ সধাদথ স্যৌনিধা সম্্তকি সরস্যধার কধারদন। এই সরস্যধাগুতি আংশতক সরধারধা্ সভিব এটধা 
তনচিি কদর স্য, যধারধা  সভিধাব্য তশকধারদের সংস্পদ্শ আসদব িধাদের িধাষধা এবং সংস্পৃ তিক েক্িধা বধা স্প্ক্ধাপট থধাকদব 
(বধা যধার জধানধা আদে িধাদের অরতগি করধার প্স্তুতি থধাকধা) যধাদি িধারধা সতজ্ি থধাদক ব্যধাততিেএর পরীক্ধা করধার 
জন্য প্থর স্যধাগধাদযধাদগর রহুুদি্। 

স্যখধাদন সনধাতি চুড়ধার্ করধা যধায়নধা, সভিধাবনধা স্য একজন ব্যধাততি পধাচধাদরর তশকধার হদি পধাদর ব্যবহধার করধা স্যদি 
পধাদর িধােরদক সহধায়িধা এবং সুরক্ধা স্সবধা প্েধাদনর সধারথ্্য র্অজন।  যখন সভিধাব্য পধাচধাদররধা তশকধার সমু্মদখ আদস, 
িধারধা আসন্ন তবপদে থধাকদি পধাদর বধা তচতকৎসধা বধা অন্য সহধায়িধার প্দয়ধাজন থধাকদি পধাদর। িধাদের অতবিদম্ব তনরধাপতিধা 
তনতচিি করধা রখূ্য অগ্রধাতরকধার প্ধাথতরক স্যধাগধাদযধাদগর রহুুদি্।২৮ সভিধাব্য তশকধারদের অবশ্যই তনদে্শনধা স্েয়ধা উতচি 
তবদশষ স্সবধা প্েধানকধারীদের কধাদে যধাদি সধারতজক, তচতকৎসধার, এবং রধানতসক  যি এবং তনরধাপতিধা িধাদির জন্য যধাদি 
তনতচিি হদব িধাদের তনরধাপতিধা আরও ক্তি স্থদক। আরও গুরুত্বপ্ূ্ হদ্ ব্যধাততিদের স্গধাপনীয়িধা সুরক্ধা, এবং যধাদি 
িধারধা অবতহি অনরুতি প্েধান কদর সহধায়িধা এবং সুরক্ধা স্সবধা গ্রহন করধার জন্য ।২৯
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৩০  Legislative Guide, Trafficking, paragraph 65; UNICEF Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, 

and Commentary

to the OHCHR Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, OHCHR, 2010, pp.162-164.

৩১  স্যরন , Regional Guidelines for the Preliminary Identification and Referral Mechanisms for Migrant Populations in Vulnerable 

Situations (presented by Costa Rica prepared jointly with El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua, with IOM and UNHCR 

support, presented to the Regional Consultation Group on Migration (RCGM) of the Regional Conference on Migration (RCM) in 

June 2012), on p.11.

পরধারশ্: পধাচধাদরর তশকধার তশশুদের সনধাতিকর্ স্জধারেধার করধা  
প্তরিয়ধা বধাস্তবধায়ন করধা দ্রুি সনধাতিকর্ সরিধাব্য পধাচধারকপৃ ি তশশুদের এবং তবদশষ তশশু স্সবধা প্েধানকধারীদের 

দ্রুি তনদে্শনধা সনধাতিকর্ করধার জন্য তেদয় যধার সধার্থ্য আদে উিয়: 
• সংখ্যধািঘু অনুরধান,  এবং

• তশকধার অবস্ধা অনুরধান ।

তশশুদের পধাচধাদরর তশকধার সম্দক্ এটধা উপকধারী দ্রুি সনধাতিকর্ প্তরিয়ধার বধাস্তবধায়ন এবং দ্রুি জধাতনদয় স্েয় তবদশষ 
তশশ ূস্সবধা প্েধানকধারীদের। স্যদহিু তশশুরধা তশশদূের রি রদন হদি নধা পধাদর এবং /অথবধা বয়দসর ব্যধাপধাদর তরথ্যধা বিদি 
পধাদর, িধাি চচ্ধা হদ্ একজন ব্যধাততিদক এইিধাদব প্যধাদিধাচনধা করধা স্য স্স তশশু নধা হদি তশশু তহসধাদব, তশশু অতরকধার 
সদম্মিন অনযুধায়ী ।অনরুূপিধাদব স্যখধাদন একটি তশশু পধাচধাদরর তশকধার হদি পধাদর  িধাদক অনরুধান করধা উতচি তশকধার 
তহসধাদব যিক্্ পয্র্  নধা অন্যিধাদব তনর্ধার্ করধা যধায় । 30

খ. প্ধাথতরক সধাক্ধািকধার

কিপৃ্ পক্ সক্র হদি পধাদর  যধাচধাই করদি স্য একজন ব্যধাততি হয় সভিধাব্য পচধাদরর তশকধার প্ধাথতরক সধাক্ধাৎকধাদরর 
সরদয়। প্ধাথতরক সধাক্ধাৎকধাদরর একটি রখূ্য উদদেশ্য হদ্ পতররধান করধা ঝুতক এবং তনর্ধাতরি করধা তবদশষ সহধায়িধা 
এবং সুরক্ধার প্দয়ধাজনীয়িধা। প্ধাথতরক সধাক্ধাৎকধাদরর পয্ধাদয়, ব্যধাততিদক অবগি করধা উতচি সধাক্ধাৎকধাদরর উদদেশ্য 
, প্তরিয়ধা এবং িিধািি সম্দক্। ব্যধাততিদক িথ্য স্েয়ধা উতচি স্সই িধাষধাদি যধা স্স বুঝদি পধাদর, অতিজ্ স্েধািধাতষ 
ব্যবহধার কদর যতে প্দয়ধাজন হয়। 

যধারধা সধাক্ৎকধার পতরচধািনধা করদব িধাদের িধাি প্তশক্ন থধাকধা উতচি অবস্ধা এবং স্সৌহধাদে স্ধাপদন তশকধারদের 
সধাদথ এবং  পরতবদশ সপৃতষ্ট করধার যধা িধাদেরদক যথদষ্টবেধা্্্য অনিুব করধাদব স্যধাগধাদযধাদগর জন্য। সধাক্ধাৎকধার 
গ্রহনকধারতরধা আে্শতক িধাদব প্তশক্্ প্ধাপ্ত হদব রধানতসক আঘধাি অনরুধাবন করদি এবং কতিধাদব এড়ধাদি পধাদর পুনরধায় 
রধানতসকিধাদব আঘধাি স্েয়ধা ব্যধাততিদের িধাদের  সধাদথ সধাক্ধাৎকধার পতরচধািনধা করধার সরয়। সুশীি সরধাদজর প্তিতনররধা 
অরিূ্য হদি পধাদর পধাচধাদরর তশকধাদর সধাদথ কধাজ করদি যধাদি িধাদের রদর্য আস্ধা এবং স্সৌহধাদে স্ধাপতি হয়। তকেু 
রধাষ্ট্র ব্যবহধার কদর  প্শ্নরধািধা প্ধাথতরক সধাক্ধাৎকধাদরর পতরচধািনধা করদি ।৩১ সধাক্ধাৎকধার গ্রহ্কধারীদক আরও প্দয়ধাজন 
যথধাযথ েক্িধা তবতিন্ন িধাষধা এবং সংস্পৃি, দ্ধারধা জধাতরকপৃ ি চ্যধাদিঞ্চ স্রধাকধাদবিধা করধার এবং যথধাযথ সধাক্ধাৎকধার 
স্কৌশি ব্যবহধার করধা সধাক্ধাৎকধারীদের ব্যধাততিগি ববতশষ্ট অনুযধায়ী।

• িধাষধা সম্তি তবদবচনধা সরূহ: সধাক্ধাৎকধার গ্রহ্কধারীর সহধায়িধা পধাদব ব্যবহধারদযধাগ্য স্েধািধাষীদের িধাতিকধা 
যধারধা সহধায়িধা করদি পধারদব বেল্পসরদয়র রদর্য, তবদবচনধা প্েধান কদর িধাষধাগি জধাতিগি, সংস্পৃ তিদি 
পধাথ্ক্য প্িধাবসরূহ আস্ধা এবং স্সৌহধাদে্র স্ধাপন করদি। স্েধািধাষীদের উতচি তনরদপক্ থধাকধা, িধাদের 
িূতরকধা, স্গধাপনীয়িধা, এবং অন্যধান্য তবষদয় িধািিধাদব স্বধাঝধা এবং যথধাযথ প্তশক্দন। সধাক্ধাৎকধার প্তরিয়ধায় 
স্েধািধাষীদের িূতরকধা সম্দক্সভিধাব্য তশকধারদের ব্যধাখ্যধা করধা উতচি। 

• তিঙ্ এবং বয়স সম্তক্ি তবদবচনধা: এটধা প্ধায়ই বধাঞ্ছনীয় স্য সধাক্ধাৎকধার স্নয়ধা হদব, বধা উপতস্তিদি, 
সরতিদঙ্র ব্যধাততিদের দ্ধারধা। তশশূদের বধা যধা তশশু হদি পধাদর) স্ক্দত্র উতচি একজন যথধাযথ অতিিধাবক 
র্ধায করধা (উেধাহর্বেরুপ যতে িরধার সঙ্তহীন হয়) এবং তশশূদের সধাদথ কধাজ করধারজন্য প্তশক্্ প্ধাপ্ত 
ব্যধাততিদের দ্ধারধা সধাক্ধাকরকপৃ ি হওয়ধা।
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পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

৩২  স্েখুন Article 14 of the Trafficking in Persons Protocol. Also see Recommended Principles and Guidelines on Human Rights 

and

Human Trafficking (E/2002/68/Add.1),  United Nations High Commissioner for Human Rights, Guideline 2(7).

৩৩ ‘’প্তিিিন পয্ধায়’’ সম্দক্ আরও িদথ্যর জন্য, স্েখুন Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking, Bali Process, 2015.

পরধারশ্ঃ তশকধার সংদবেনশীি সধাক্ধাৎকধার পদ্ধতির ব্যবহধারদক সরথ্ন। 

তনতচিি করধা স্য যধারধা সধাক্ধাৎকধার পতরচধািনধা করদব িধারধা সতজ্ি থধাকদব যথধাযথ েক্িধা তনদয় স্রধাকধাদবিধা 
করদি িধাষধাগি, তিঙ্, বয়স  এবং সংস্পৃিগি তবদবচনধাসরহূ। যিেরূসভিব, পরধারশ্ করধা পপৃথক সধাক্ধাৎকধারীর 
সধাদথ িধাদের পে্সরদূহর তবষদয় এবং স্সই পে্সরহূ অর্্িূতি করধা যিেরূসভিব যথধাযথ।

প্ধাথতরক সধাক্ধাৎকধার পতরচধািনধার স্ক্দত্র ,তকেু জরুরী তবদবচনধা তচর্ধার রদর্য আনধা েরকধার, একজন ব্যধাততির অবস্ধান 
বধা ববতশষ্ট্য তনতব্দশদষ। উেধাহর্বেরুপ, এটধা খুবই উপকধারী সনধাতিকর্ প্তরিয়ধায় অর্্িূতি করধা পদেতিসরহূ গ্রহ্ এবং 
তবদবচনধা করদি শরনধাথতী েধাতবর পধাচধারকপৃ ি তশকধারদের স্থদক যধাদের আশ্রয় প্দয়ধাজন ।৩২ শরনধাথতী কিপৃ্ পক্ বধা ( 
বধা ইউ এন এইচ তে আর, তকেু স্েদশ স্যখধাদন জধািীয় শর্ধাথতী ব্যবস্ধা স্নই) কধায্িধার গ্রহ্ করধা উতচি উদ্ধাস্তু 
পেরয্ধােধা তনর্ধারন করদি ব্যধাততিদের যধারধা এরন ইতঙ্ি প্েধান কদর তশকধার সনধাতিকর্ প্তরিয়ধায় স্য িধারধা তবচধার 
এবং রধারধাত্মক ক্তির ঝুতকদি থধাকদি পধাদর িধাদের তনদজদের স্েদশ। স্সই িধাদবই, পধাচধার তবদরধারী কিপৃ্ পদক্র উতচি 
পরীক্ধা করধা শর্ধাথতী এবং উদ্ধাস্তুদের যধারধা পধাচধাদরর তশকধারদের িক্্ স্েখধাব। যথধাযথ তনদে্শনধা ব্যবস্ধা স্ধাপন করধা 
উতচি যধা তনর্ধার্ করদব তনদে্শনধা প্েধান ওই ব্যধাততিদক যধারধা ই্ধা স্পধাষ্ কদর আর্্জধািীক সুরক্ধা উদ্ধাস্তু তহসধাদব 
শর্ধাথতী কিপৃ্ পদক্র কধাদে, এবং তনদে্শনধা প্েধান করদি শরনধাথতী এবং উদ্ধাস্তু যধারধা পধাচধারকপৃ ি তশকধারদের যথধাযথ 
পধাচধারতবদরধারী কিপৃ্ পদক্র সধাদথ। উিয় পতরতস্তিদি, কিপৃ্ পদক্র তনতচিি করধা উতচি স্য স্কধান সংতলিষ্টিধা ওই রিূ 
স্েদশর কিপৃ্ পদক্র সধাদথ যধাদি তবপন্ন নধা কদর ব্যধাততিদের যধারধা শর্ধাথতী বধা উদ্ধাস্তু হদি পধাদর।

পরধারশ্ঃ তনতচিি করধা সনধাতিকর্ প্তরিয়ধা বধা যথধাযথ তনদে্শনধা তবরধান 
করদব শর্ধাথতীদের 

রধাষ্ট্রর উতচি নয় স্যধাগধাদযধাগ করধা রিূ রধাদষ্ট্রর কুটবনতিক প্তরতনতরত্বদের সধাদথ স্যখধাদন এরন ব্যধাততি আদবেন 
কদরদে শরনধাথতী হবধার জন্য বধা স্যখধাদন তবশ্ধাস করধার কধার্ থধাকদি পধাদর স্য একজন ব্যধাততি হদ্ উদ্ধাস্তু।

গ. আনঠুিধাতনক সধাক্ধাৎকধার    
আনঠুিধাতনক সধাক্ধাৎকধার সুদযধাগ প্েধান কদর পতররধাজ্ন করধা প্েধানকপৃ ি সহধায়িধা এবং সুরক্ধা সদবধাগুতিদক  তচতহুিকপৃ ি 
তবদশষ প্দয়ধাজদনর তিততি কদর। এইটধা হদ্ উতির পথিধা কিপৃ্ পদক্র জন্য তশকধারদের প্তিিিন সরয় স্েয়ধা যধাদি 
িধারধা সধাহধায্য পধায় যদথষ্ট পুনরুদ্ধধার হইদি িধাদের কদঠধার পরীক্ধা থদক,আনঠুিধানতক সধাক্ধাৎকধাদরর সরয় পরীক্ধা স্থদক  
প্রধান প্েধান করদি । ৩৩ অবস্ধার উপর তনি্র  কদর এবং একজন তনতে্ষ্ট বধা সভিধাব্য পধাচধাদরর তশকধার ব্যধাততির 
প্দয়ধাজনীয়িধার উপর তনি্র কদর আনঠুিধাতনক সধাক্ধাৎকধার হদি পধাদর প্তিিিন সরদয়র শুরু হবধার আদগ বধা পর, 
একটি রহ্ূুদি স্যদক্দত্র সভিধাব্য তশকধাদরর িধািিধাদব অংশগ্রহ্ করদি পধারদব প্ধাথতরক সহধায়িধা এবং সুরক্ধা গ্রহ্ করদি 
পধাদর। 

• সংস্পৃ তি সম্দক্ তবদবচনধাসরূহ: এটধা বধাঞ্চনীয় হদি পধাদর বধা নধাও হদি পধাদর স্য সধাক্ধাৎকধার প্হ্কধারীরধা 
হদব সধাক্ধাৎকধারীদের একই সরধাজ বধা সংস্পৃ তিক পটিূতরর। যতেও স্স অনুিব করদি  পধাদর বেধা্্্য একই 
সরধাদজর ব্যধাততির সধাদথ, তকেু স্ক্দত্র যদখধাদন সরধাজই জতড়ি বধা স্রৌনসম্মতিযুতি স্শধাষদ্র সধাদথ তশকধাদররধা 
রধারধাত্মক ঝুতকদি পরদি পধাদর িধার তনদজর সরধাদজর স্কউ দ্ধারধা বেধাক্ধাৎকপৃ ি হদি।

তনর্ধার্ করধা স্য স্কধানটধা যথধাথ্ একটি তবদশষ সধাক্ধাৎকধারদর জন্য প্দয়ধাজন হদব সধাক্ধাৎকধারীেদর সধাদথ পরধারশ্ করধা 
িধার পে্সরহূ জধানধার জন্য এবং স্সই পে্সরহূ অর্িূতি করধা যিেরূ সভিব এবং যথধাযথ।.
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৩৪ সধারধারনি তশশুরধা আইনগি সম্মতি তেদি পধাদরনধা। তশশুদের সধাক্ধাৎকধার গ্রহন করধার পূদব্ িধাদের তপিধারধািধা বধা অতিিধািকদের সম্মতি 
স্নয়ধার প্তরিয়ধা গ্রহন করধা উতচি।
35 স্েখুন Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners, Module 8: Interviewing victims of trafficking who are 

potential witnesses, UNODC, ২০০৯. 

একবধার সহধায়িধা এবং সুরক্ধা স্সবধা প্েধান করি, আরও সধাক্ধাৎকধার , িের্ অথবধা অতিদযধাদগর উদদেশ্য ব্যবহধার করধা 
স্যদি পধাদর। িথ্য একত্র করধা যধাদব এই উদদেদশ্য তনতচিি করধার জন্য স্য একজন ব্যধাততি পধাচধাদরর তশকধার তক নধা। 
ব্যধাততিরধা অবশ্যই অনরুতি তেদব সধাক্ধাৎকধাদরর, স্য স্কধান অতডও বধা তিতডও রধার্ সধাক্ধাৎকধার স্নওয়ধার সরয়, এবং 
অবশ্যই অনরুধাবন করদব সধাক্ধাৎকধাদরর উদদেশ্য এবং িধাৎপয্ ।৩৪  সধাক্ধাৎকধার এবং স্যদকধান প্তিতিতপ বধা স্রকতড্ং 
অবশ্যই স্গধাপনীয় রধাখধা হদব যধাদি সধাক্ধাৎকধারীরধা এবং িধাদের স্গধাপনীয়িধা রক্ধা হয়। সধাক্ধাকধার গ্রহ্কধারীদের উতচৎ 
তবদশষ প্তশক্্ স্েয়ধা অনরুধাবন করধার জন্য স্য স্ক্দত্র তশকধারদের ব্ন্ধা পতরবি্ন হদি পধাদর, এবং অি্যস্ত হওয়ধা 
উতচি তবতিন্ন বয়দসর ব্যধাততিদের সধাদথ কধাজ করি, যধারধা তবতিন্ন িধাষধায় কথধা বদি, তবতিন্ন সংস্পৃ তি স্থদক আদস, এবং 
রধানতসক আঘধাদির তশকধার হদি পধাদর।৩৫ 

প্তরিয়ধার এই রধাপদর িদি একটি তশকধার তববপৃতি পধাওয়ধা স্যদি পধাদর। অন্যধান্য প্রধান সংগ্রহ করধা উতচি এই পয্ধাদয় 
প্ধাসতঙ্ক তববর্ বধা িথ্য সনধাতিকর্ যধা সরথ্ন করদব তশকধাদের তববপৃতিদক। সুরক্ধা পতরকল্পনধা যধা একটি তনতে্তষ্ট 
ব্যধাততির স্ক্দত্র আদে িধা সংদশধারদনর প্দয়ধাজন থধাকদি পধাদর সধাক্ধাৎকধাদর প্ধাপ্ত িদথ্যর উপর তিততি কদর। তবদশষ স্সবধা 
প্েধানকধারীদের তনকট তনদে্শনধা প্দয়ধাজন হদি পধাদর। 

অর্যধায় ২.২ আদিধাচনধা অনসুধাদর, তশকধাদরর অতন্ধা হদি পধাদর কিপৃ্ পক্দক তবশ্ধাস করদি। তশকধারদের সধাক্ধাৎকধার স্নয়ধা 
বধারধাপ্ূ্ হদি পধাদর এবং প্দয়ধাজন সংদবেসশীিিধা এবং বরদয্র যধাদি তশকধারদের আরও রধানতসক চধাপ এবং উদদ্গদক 
এড়ধাদনধা যধায়। সধাক্ধাৎকধার প্হ্কধারীদের উতচি স্চধাখ রধাখধা আস্ধা এবং সধাহস স্ধাপদন। স্যখধাদন সভিব সধাক্ধাৎকধার 
গ্রহ্কধারীদের এড়ধাদনধা উতচৎ তশকধারদের রদন করধাদনধা স্সই অতিজ্িধা যধা িধাদক রধানতসক আঘধাি প্েধান করদব িজ্ধা 
এবং/বধা ক্রিধাহীন করদব বধা আত্মতবশ্ধাস হধারধাদি বদু্ধী েীপ্ত তসদ্ধধার্ গ্রহদ্। এই কধাজ যধাদি তশকধারদের ক্তির কধার্ 
হদি পধাদর , প্রধান সংগ্রদহ বধারধা হদি পধাদর , তশকধারদের নতবপৃতি করদি পধাদর রিরধান্নতি সহধায়িধা প্েধান করধা স্থদক 
স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধার সধাদথ। 

৩.৩ : পধাচধাদরর সূচক 

অদনক রধাষ্ট্র সূচক রধান িধাতিকধা পধাচধাদর সভিধাব্য পতরতস্তি তচতনিি করদি ব্যবহধার করধা হয়। এই ররদ্র সূচক তনতে্ষ্ট 
অংশীেধারদের প্তশক্্ ও সক্রিধা বধাড়ধাদনধার জন্য েরকধারী অস্ত্র হদি পধাদর (উেধাহর্বেরুপ: তচতকৎসধা, স্পশধােধার সহ 
পুতিশ, ইতরদগ্রশন এবং কধাষ্টরস্ করক্ি্ধারধা) এবং সভিধাব্য পধাচধার পতরতস্তির তবদশষ তেদকর সদঙ্ সম্ক্যুতি হদি পধাদর 
(উেধাহর্বেরুপ: তশকধার এর সম্মতি িধাি এ পধাচধারকধারীদের দ্ধারধা ব্যবহৃি রধাদন) অথবধা তনতে্ষ্ট স্শধাষদ্র এক রর্ 
(উেধাহর্বেরুপ: স্জধারপূব্ক শ্রর)। বধাস্তদব, প্েতি স্য পধাচধাদরর অতরকধাংশ তশকধার তচতনিি করধা হয় যখন িধারধা একবধার 
স্শধাষদ্র বশীিূি হয়, (স্শধাষ্ পয্ধাদয়র সূচক অতরক তনি্রদযধাগ্য) বদি রদন করধা হয়।

পরধারশ্ঃ সূচকসরহূ রধাপধার তবদবচনধা
রধাদষ্ট্রর উতচৎ সূচক সরহূ রধাপধার তবদবচনধা করধা িধাদেরদক সধাহধায্য করদি যধারধা তশকধারদের তচতনিিকরদ্ তনতে্ষ্ট 
ররদ্র িথ্যদক অগ্রধাতরকধার স্সবধার েধাতয়দত্ব আদে। আইএিও এর ইউদরধাপীয়ধান কতরশন কিপৃ্ ক স্বদে স্নয়ধার 
পথ তনয়তন্ত্রি কদর প্তিটি সূচক শততিশধািী, রর্যর অথবধা েব্ুি, এই তবরধান স্রদখ স্য একটি সূচক তশশুদের 
স্ক্দত্র শততিশধািী হদি পধাদর তকন্তু প্ধাপ্ত বয়ষ্কধাদের জন্য রর্যর অথবধা স্যৌন তনপীড়দনর স্ক্দত্র শততিশধািী এবং 
শ্ররতনপীড়দনর স্ক্দত্র েব্ুি।

অ
র্য
ধায়
 ৩

যধাইদহধাক প্কপৃ তিজধাি সূচক সীরধাবদ্ধিধা সবসরয় তবদবচনধা করধা উতচৎ। তকেু সূচক স্জধারধাদিধািধাদব সবসরয় অন্যদের 
িুিনধায় পধাচধাদরর ইতঙ্িপূ্ ্যতেও প্েতি আদে রধানষু পধাচধার করধা হদয়দে তবতিন্ন উপধাদয় এবং িধারধা স্শধাতষি হয় 
তবতিন্ন স্প্তক্দি। অন্য কথধায়, পধাচধাদর এক রধারিধায় স্য সূচক বধার্যকরী অন্য রধারিধায় িধা সমূ্্ি্ধাদব অনপুতস্ি বধা 
অপ্ধাসতঙ্ক হদি পধাদর। উেধাহর্বেরূপ: সশস্ত্র প্হরধায় স্য ব্যততি প্তিতেন বধাড়তি সরয় কধাজ করদি সীতরি স্বিদন 
স্সটধা
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পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

স্শধাষদ্র স্রৌতিক সধারধারন সূচক

তনদচর সূচক সরহূ স্য স্কধান ররদ্র স্শধাষদ্র জন্য প্দযধাজ্য হদি পধাদর। তকেু সূচক স্শধাষ্ িক্্ তনদে্শ করদব 
এবং অন্যধান্যগুদিধা পধাচধারকধারীদক সদ্হিধাজন তশকধার এর উপর তনয়ন্ত্র্ িক্্ সুপধাতরশ করদব:

• ব্যততিদক পতরতস্তিদি প্দবশ বধা থধাকদি বধার্য / তনগপৃহীি করধা হয়।

• ব্যততিদক পতরতস্তির প্কপৃ তি প্কপৃ তি / অবস্ধান সম্দক্ প্বতঞ্চি করধা হয়।

• ব্যততির কধাদয্র তেবস বধা ঘন্টধা অি্যধাতরক হয় 

• ব্যততির জীতবকধা বধা কধাদজর পতরদবশ অরধানতবক এবং / বধা অসম্মধানজনক হয়।

• ব্যততি তনয়ন্ত্র্ / অন্যদের উপর খুব স্বতশ তনি্রশীি হয়।

• ব্যততি হুরতক বধা সতহংসিধার ব্যবহধাদরর সধাদপদক্

• ব্যততি িধার বয়স অনুপযুতি একটি পতরতস্তির সমু্মখীন হয়।

তনতে্ষ্ট ররদ্র স্শধাষদ্র রিূ সূচক সরহূ

তন¤œতিতখি সূচকসরহূ তনতে্ষ্ট ররদ্র স্শধাষদ্র সধাদথ সম্তক্ি স্যগুদিধা ব্যততি পধাচধার প্দটধাকদি িধাতিকধািূতি। স্যদহিু 
স্শধাষ্ ররদ্র প্দটধাকদি িধাতিকধা অসমূ্্ ্স্সদহিু অন্যররদ্র রিরবর্রধান অি্যধাস সমু্মখীন স্শধাষ্সরহূও নীদচ স্ধাপন 
করধা হদিধা।

পরধারশ্ঃ স্ক্ত্র অনযুধায়ী সূচকদক সধাজধাদনধা

সূচদকর িধাতিকধাসরহূ সবদচদয় কধায্করী যখন স্সইগুদিধা রধাতনদয় স্নয়ধা হয় তবদশষ পতরতস্তিদি যধা কিপৃ্ পক্ 
স্রধাকধাদবিধা কদর িধাদের কধাজ চিধাকধাদি। আেতশ্কিধাদব রধাদষ্ট্রর উতচৎ সূচদকর িধাতিকধা তনয়তরিিধাদব হধািনধাগধাে 
করধা যধা তনতচিি করদব িধাদের চিরধান প্ধাসতঙ্কিধা পতরবি্নশীি পধাচধাদরর প্ব্িধার সধাদথ।

36  বেখুন Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioners, UNODC/UN.GIFT, 2009, Module 2. Also see 

National Referral Mechanisms: A Practical Handbook, OSCE, ২০০৪, p.6

পধাসদপধাট্ েধাড়ধা একটি তশশুদক সীরধাদর্র ওপধাদড় স্নয়ধার স্চদয়ও পধাচধাদরর একটি শততিশধািী সূচক। তকেু সূচক অন্যধান্য 
ররদ্র অপরধার বধা পতরতস্তিদি ইতঙ্িপূ্ ্হদি পধাদর এবং স্য স্কধান সূচক উপতস্তি বধা অনপুতস্তি রধানব পধাচধার 
স্ধান গ্রহ্ করধা হয় তকনধা িধা তন্্য় করধা চূড়ধার্ নয়। ৩৬ আরও সীরধাবদ্ধিধা আদে স্য পধাচধারকধারী সূচক রধাতনদয় 
এবং স্সই অনযুধায়ী কধাজ করদি পধাদর, উেধাহর্বেরূপ, তশকধারদের িধাদের ভ্রর্ ও পতরচয় নতথর কধাগজপদত্র 
প্দবশধাতরকধার প্েধান কদর কিপৃ্ পদক্র সদ্হ এড়ধাদনধা। এই সীরধাবদ্ধিধার আদিধাদক, তবতিন্ন ররদ্র সংতরতশ্রি সূচদকর 
ব্যবহধার এক ররদ্র সূচক এর উপর তনি্র করধার স্চদয় স্বতশ সূক্ষ্ম েপৃতষ্ট প্েধান করদব। িধােধাড়ধা, সূচকসরহূ 
পধাচধাদরর প্রধা্ নধা, তকন্তু এটধা তশকধারদের সহধায়িধা ও সুরক্ধা প্েধাদনর পদক্ একটি প্বি সভিধাবনধা সরথ্ন তহসধাদব 
ব্যবহধার করধা স্যদি পধার। 

তবতিন্ন ররদ্র স্শধাষদ্র তবরুদদ্ধ তন¤œতিতখি নরনুধা সূচদকর অসমূ্্ ্িধাতিকধা স্েয়ধা হয় যধা ব্যততি পধাচধার প্দটধাকিদর 
রদর্য িধাতিকধািূতি, এবং উপদরধাতি সীরধাবদ্ধিধার স্প্ক্ধাপদট অবশ্যই স্েখদি হদব। স্যদহিু স্শধাষ্ ররদ্র প্দটধাকি 
িধাতিকধা অসমূ্্ ্স্সদহিু অন্যররদ্র রিরবর্রধান অি্যধাস সমু্মখীন স্শধাষ্সূচক সরহূ ও নীদচ স্ধাপন করধা হদিধা। 
নীদচর সূচকসরদূহ উদলেতখি ব্যততি পধাচধাদর সভিধাব্য তশকধার সভিধাব্য পধাচধারকধারী নয়।
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অন্যরেে এবং অন্যান্য ব�ৌন বিাষরেে রূরপ পশিিাবৃশতি বিাষে 

েক ১ (অর্যধায়: ১.১) এ বিধা হদয়দে, স্যৌন তশদল্প করর্ি সব রধানষু পধাচধাদরর তশকধার নধা। তনদচর সূচকসরহূ 
উপদযধাগী হদি পধাদর, পধাচধাদরর 

সভিধাব্য তশকধারদের তচতনিি করদিঃ

• ব্যততি রদকেিদক স্সবধা তেদি, তনতে্ষ্ট স্যৌন কধাজ চধািধাদি বধা অসুরতক্ি স্যৌন তরিদন অবেীকধার করদি পধাদর নধা
• ব্যততি রদকেি এর কধাে স্থদক সরধাসতর টধাকধা পয়সধা পধায় নধা / শুরুরধাত্র পধাতরশ্রতরক এর স্েধাট একটধা অংশ পধায় 

স্যটধা রদকেি তনদয়ধাগকধারী বধা 
   রর্যস্িধাকধারীদের স্েয়
• ব্যততিদক তনতে্ষ্ট ররদ্র গি্তনদরধার ব্যবহধার করদি বধা নধা করদি বধার্য / তনগপৃহীিকরধা হয়
• ব্যততিদক তচতকৎসধা / গি্রধার্ পরীক্ধা গ্রহ্ করদি বধার্য / তনগপৃহীি করধা হয়
• ব্যততি কর বয়দসর হয়

অঙ্গ অপসােরেে উরদেরি্য পাচাে

তনতলিনতখি সূচকসরহূ প্ধাথতরকিধাদব স্সই পতরতস্তির সংসপৃষ্ট কদর স্যখধাদন অঙ্ অপসধার্ করধা হয় বধা তচতকৎসধা 
স্প্ক্ধাপদট প্তিস্ধাপদনর জন্য সতরদয় স্েয়ধা

হয়। িধারধা অপ্ধাসতঙ্ক সধাংস্পৃ তিক এবং ররতীয় উদদেদশ্য অঙ্ অপসধারদ্র জন্য:

• ব্যততিদক অঙ্ অপসধারদ্র সম্মি করদি বধার্য / তনগপৃহীি করধা হয়
• ব্যততি অঙ্ অপসধারদ্র জতড়ি পদ্ধতি বধা ক্তিপূর্ গ্রহ্ স্থদক বতঞ্চি হয়
• ব্যততি  জধানদি পধাদর নধা স্কধাথধায় বধা কখন ট্ধাসেপ্ধান্ট পদ্ধতি সঞ্চধাতিি হদব
• ব্যততি ট্ধাসেপ্ধান্ট পদ্ধতি বধা ঝঁুতক বঝুদি পধাদর নধা
• স্সখধাদন িপৃ িীয় পক্ সংগ্রধাহক প্েতশ্ি হয়
• ইতঙ্দি রদয়দে স্য, উদেীষ্ট প্ধাপক ব্যততির সদঙ্ তবদেশ ভ্রর্ করদি রধাজী হয়

গাহদে স্্য োসরত্বে উরদেি্য পাচাে 

• ব্যততির তনম্ন রধাদনর / তনকপৃ ষ্ট খধাে্য গ্রহ্ কদর এবং অপুতষ্টর িক্্ স্েখধা স্েয়
• ব্যততি বধাড়তি সরয় কধাজ কদর
• ব্যততির স্কধান ব্যততিগি স্ধান নধাই বধা অপয্ধাপ্ত ব্যততিগি স্ধান
• ব্যততি আটকধা বধা সধারধাতজক তরথত্রিয়ধা স্থদক বতঞ্চি এবং / অথবধা িধাদের তনদয়ধাগকি্ধা েধাড়ধা ঘর স্থদক স্বর 

হদি পধাদর নধা 
• ব্যততি অপরধান, তনয্ধািন, হুরতক, সতহংসিধা এবং / বধা তনপীড়দনর সধাদপক্
• ব্যততি তনদয়ধাগ পধাতরশ্রতরক স্েয়
• ব্যততি কর বয়ষ্ক

বাধ্যকেে, পশেশ্রম বা বাি্যশববারহে উরদেরি্য পাচাে 

• িপৃ িীয় পক্দক নগে অথ্ বধা অন্যধান্য উপহধার স্েয়ধা হদয়দে তবদয় সম্ন্ন করধার জন্য
• তবদয়র চুততি তববধাতহি পদক্র স্চদয় অন্যদের সধাদথ েরকষধাকতষ হদয়তেি এবং / বধা িধাদের সম্পৃতিিধা অথবধা 

চুততি েধাড়ধা
• ব্যততিদক শ্রর, গধাহ্স্্য েধাসত্ব বধা স্যৌন স্শধাষদ্র একটি পতরতস্তির রদর্য বধার্য করধা হয়
• ব্যধাততিদক গ্রহন করধা হয়দে/ কুরধাতরতি পরীক্ধা গ্রহন করধা হয়
• ব্যততির আত্মীয়দের তবদয়দি বধার্য করধা হয়
• ব্যততি তবষন্নিধা িক্্, বে-ক্তি, সধারধাতজক তবত্ন্নিধা বধা অপব্যবহধার প্েশ্ন কদর
• স্সখধাদন পতরবধাদরর তবদিে, সতহংসিধা বধা তনয্ধািদনর তচনি আদে
• ব্যততি কর বয়ষ্ক

অ
র্য
ধায়
 ৩
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পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

তিক্ধাবপৃততি এবং অপরধাররিূক করক্ধান্ড স্শধাষদ্র উদদেদশ্য পধাচধার 

•   ব্যততিদক শধাতস্ত স্েয়ধা হয় যতে স্স যদথষ্ট পতররধাদ্ সংগ্রহ বধা চুতর নধা কদর। 
•  ব্যততি একই ররদ্র কধাজ সধারধা কদর িধাদের সধাদথ বসবধাস কদর
•  ব্যততি কধায্রিদরর উদদেশ্য বধা িধাদের অববর প্কপৃ তি বঝুদি পধাদর নধা
•  ব্যততি করবয়স্, বপৃদ্ধ অথবধা প্তিবধেী

অপরধাররিূক করক্ধাদন্ড স্শধাতষি পধাচধাদরর তশকধার তচতনিিকরদ্র বধারধা

অপরধাররিূক করক্ধাদন্ড স্শধাতষি রধানষু পধাচধাদরর তশকধার এর বেদি বরং অপরধারী তহদসদব 
িূি শনধাতিকর্ হদি পধাদর। পধাচধারকধারী স্য ব্যবহধাদরর তনতরদতি স্শধাষ্রূিক অবস্ধার 
তনয়ন্ত্র্ কদর একজন ব্যততি বধা জধায়গধা এবং স্শধাষ্ তশকধার এর সম্মতির অপ্ধাসতঙ্কিধায় 
এই ঝঁুতক করধাদি এর ‘’ব্যবহধাদরর’’ উপর কিপৃ্ পক্দক পয্ধাপ্ত প্তশক্্ প্েধান করধা উতচৎ।

সদ্হিধাজন পধাচধারকধারীর ব্যবহধাদরর উপধায়

ব্যততি পধাচধাদরর প্দটধাকদি স্য উপধায়গুদিধা স্ঘধাষ্ধা করধা হয় িধারধাই পধাচধাদরর সূচকসরহূ। স্যখধাদন তশকধার হদ্ তশশু, 
স্সখধাদন চুততির আওিধায় পধাচধাদরর অপরধাদর উপধায় এর ব্যবহধার যতেও প্দয়ধাজনীয় উপধােধান নয়, িবওু িধাদের 
ব্যবহধার পধাচধার ও সংতলিষ্ট স্শধাষদ্র ইতঙ্ি হদি পধাদর। উপধায়গুদিধা তনদয়ধাগ, পতরবহন, হস্তধার্র, আশ্রয় এবং 
একজন্ ব্যততি গ্রহ্ স্থদক শুরু কদর পধাচধাদরর স্য স্কধান পয্ধাদয়র ব্যবহধার করধা স্যদি পধাদর, িধাদক স্শধাষ্ 
পয্ধাদয় তনয়ন্ত্র্ করধার রধার্যদর, এবং স্শধাষদ্র স্য স্কধান ররদ্র তশকধার তবষদয়ও  ব্যবহধার করধা স্যদি পধাদর। 
তকেু উপধায় এর ব্যবহধার অদপক্ধাকপৃ ি সহজ হদিও (স্যরন, বিপ্দয়ধাগ), কখদনধা আবধার িধা সুক্ষ্ম এবং তনর্ধার্ 
করধা কঠিন (উেধাহরণ্বেরুপ: ক্রিধার অপব্যবহধার বধা েব্ুিিধার অবস্ধান)। 

তন¤œতিতখি অসমূ্্ ্িধাতিকধা পধাচধাদরর অপরধাদর এই উপধােধান প্তিঠিধায় সহধায়িধা করধার জন্য পধাচধাদরর সভিধাব্য ইতঙ্ি 
প্েধান কদর:

হুরতক  
• ব্যততি (বধা িধার পতরবধার, বধুে বধা সম্প্রেধায়) হুরতকর সমু্মখীন হয়
• ব্যততি (বধা িধার পতরবধার, বধুে বধা সম্প্রেধায়) বি হুরতকর সমু্মখীন হয়
• ব্যততির অদরধাগধারী জীতবকধা বধা কধাজ এর অবস্ধা হুরতকর সমু্মখীন হয়
• ব্যততি কিপৃ্ পদক্র কধাদে হস্তধার্রতি হুরতকর সমু্মখীন হয়
• ব্যততি বি হুরতকর সমু্মখীন হয়

বিপ্দয়ধাগ 
• ব্যততির শধারীতরক ক্তি িক্্ প্েশ্ন
• ব্যধাতিতর রধানসতক এবং রধানসতক ক্িতর িক্্ েদখধা যধায়
• ব্যততির স্যৌন তনয্ধািন এবং / বধা রষ্্ িক্্ স্েখধা যধায়
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জিুুম 
• ব্যততির পধাতরবধাতরক বধা অথ্বনতিক সরস্যধা আদে

• ব্যততির অপরধাদরর ইতিহধাস আদে বধা অন্যিধাদব কিপৃ্ পদক্র পতরতচি

• ব্যততির অববর অতিবধাসন অবস্ধা আদে এবং / বধা অনতথিূতি

• ব্যততির নতথ, টধাকধা বধা অন্যধান্য সম্ততি বধাদজয়ধাপ্ত হদয়দে

• ব্যততি একটি অন্যধায্য ঋ্ অবস্ধা প্দবশ কদরদে

• ব্যততি তবত্ন্ন, সীরধাবদ্ধ এবং / অথবধা নজরেধারী বধা িত্তধাবরধাদনর রদর্য থধাদক

• ব্যততির সধাংস্পৃ তিক বধা ররতীয় তবশ্ধাস স্ক বে-কধাদয্ ব্যবহধার করধা হদয়দে

অপহেে 
জাশিয়াশি / ছিচািুশে (শম্্যা, ববঠিক, অসম্পেূদে বা শবভ্াশন্তকে ি্্য)
 

• ব্যততির অতিপ্য়ধা্ প্তরিয়ধা অথবধা সভিধাবনধা (গর্ব্যস্ধান সহ)

• ব্যততির ভ্রর্ ও তনদয়ধাগ শি্

• ব্যততির চধাকরীর শি্সহঃ প্কধার, রজরুী, স্বিন, আয়, উপধাজ্ন

• ব্যততির তশক্ধাগি সুদযধাগ এ প্দবশধাতরকধার

• ব্যধাতিতর বধাসস্ধান এবং অবস্ধান বধা জীবনযধাপনদর শ্ি

• ব্যততির নতথ, অতিপ্য়ধান অবস্ধা, কধাজ বধা চুততির ববরিধা

• ব্যততির সদঙ্ সংতলিষ্ট আইন, রদনধািধাব বধা কিপৃ্ পদক্র আচরন

• পতরবধাদরর পুনতর্িন, তববধাহ বধা গ্রহ্ ব্যততির সভিধাবনধাগুতি

একটি অবস্ারনে অপব্যবহাে বা ক্ষমিাে অপব্যাবহারেে মাধ্যরম৩৭:
 

• স্শধাষক/ তনদয়ধাগকি্ধা/ পতরবধার এর সেস্যেদর সদঙ্ ব্যততির, অথ্বনতিক, রধানতসক বধা রধানতসক তনি্রিধা 
বধা সম্ক্

• স্শধাষক/ তনদয়ধাগকি্ধা/ পতরবধার সেস্য/ অপদরর সদঙ্ ব্যততির স্প্ররয় বধা রধানতসক সংযুততি

• ব্যততির অতিপ্য়ধা্ নতথ এবং / বধা অবস্ধা

• ব্যততির সধারধাতজ, সধাংস্পৃ তিক বধা িধাষধাগি তবত্ন্নিধা

• ব্যততির স্বকধারত্ব অথবধা র্অথনবিতক েধাতরদ্রিধা

• ব্যততির রধানতসক বধা শধারীতরক অক্রিধা

• ব্যততির বয়স (িরু্ বধা বপৃদ্ধ), স্যৌন, তিঙ্, স্যৌন অতিদযধাজন, জধািীয়িধা, জধাতিগি বধা সধারধাতজক 
উৎপততি, এবং অক্রিধা

• ব্যততির সধাংস্পৃ তিক বধা ররতীয় তবশ্ধাস, আচধার অনুঠিধান বধা চচ্ধা

• ব্যততির রধােক বধা রে্য তনি্রিধা বধা আসততি

টাকা প্রোন বা সশুবধা প্রাশতি োন বা গ্রহে অন্য ব্যশক্তে উপে শনয়ন্ত্রে কোে সম্মশি অজদে নঃ

• ব্যততিদক তি, স্যৌিুক প্েধান বধা িপৃ িীয় ব্যততিদক উপহধার স্েয়ধা বধা স্নয়ধার রধার্যদর একটি পতরতস্তির স্ধাপন 
করধা।

৩৭ স্েখুন Abuse of a Position of Vulnerability and other “means” within the definition of trafficking in persons, UNODC, 2012 and 

Guidance Note on ‘abuse of a position of vulnerability’ as a means of trafficking in persons in Article 3 of the Protocol to Prevent, 

Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime, UNODC, ২০১২.

অ
র্য
ধায়
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পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

৩৮ স্েখুন অর্যধায় ২.২

স্যিধাদব সভিধাব্য তশকধার একটি তবদেশী রধাদষ্ট্র ভ্রর্ প্দবশ অথবধা অবস্ধান কদর

এই অবস্ধায় স্যখধাদন একজন ব্যততি বহুজধাতিক পধাচধাদরর তশকধার হদি পধাদর বদি সদ্হ করধা হয়। স্যিধাদব ব্যততির 
ভ্রর্, প্দবশ বধা একটি তবদেশী রধাদষ্ট্র থধাদক স্সই পতরতস্তি সভিধাব্য পধাচধাদরর তশকধার এর অর্েপৃতষ্ট তেদি পধাদরঃ

• ব্যততির ভ্রর্ বধা পতরচয় নতথ স্কধান িপৃ িীয় পক্ দ্ধারধা উপস্ধাতপি / বহন করধা হয়।
• তনদয়ধাগ এবং / অথবধা ভ্রর্ এদজতসে অতনবতধেি এবং / অথবধা অতনয়তন্ত্রি হয় এবং অথবধা করতীদক উচ্চ তি 

হুকুর কদর
• প্দবশ তিসধা প্দযধাজ্য নয় এবং / অথবধা অন্যধান্য িথ্য তেদয় সঙ্তিপূ্ ্নয় ভ্ররদ্র উদদেদশ্য (উেধাহর্বেরুপ, 

অপয্ধাপ্ত    টধাকধা থধাকধায় সরয়কধাদির, শধারীতরক অবস্ধা বধা স্ঘধাতষি স্পশধার জন্য)
• ব্যততির বধাক্সপ্যধাঁটরধা িধার তববপৃতির সধাদথ সঙ্তিপূ্ ্ নয় (উেধাহর্বেরূপ, গুনরধান বধা বধাক্সপ্যধাটরধার প্কপৃ তি, 

প্স্তধাতবি     িম্বধা সরয় থধাকধায় জন্য স্েধাট বধা অল্প সরয় থধাকধার জন্য বড় থদি)
• ব্যততি স্য অন্যদের েদি এর সধাদথ ভ্রর্ করদে িধাদের জধাদন বদি রদন হয় নধা।
• ব্যততির তরথ্যধা পতরচয়, কধাজ এবং/ অথবধা প্চধার নতথ এবং / অথবধা ভ্রর্কধারীর দ্ধারধা উপিধি িথ্য তবশ্ধাসদযধাগ্য 

নয়
• ব্যধাততি িধার যধািধায়ধাদির রধাস্তধা, গর্ব্য বধা ভ্ররদ্র উদদেশ্য সম্দক্ তবভ্রধার্
• ব্যততি অববর অতিবধাসন / বসবধাদসর অবস্ধায় পতরতস্তির সমু্মখীন হয় (চধাকরী স্থদক পতরচয় কধাগজপত্র 

বধাদজয়ধাদপ্ত বধা    বরখধাস্ত  করধা সহ)

সভিধাব্য তশকধাদরর শধারীতরক অবস্ধা

পধাচধাদরর জন্য তশকধারেদর অনদকদই পধাচধারকধাদি গুরুির রধানতসক এবং শধারীতরক ক্তি স্িধাগ কদর। যখন একজন 
ব্যততির শধারীতরক অবস্ধার সমু্মখীন হয় িখন স্স পধাচধাদরর তশকধার হদি পধাদর তকনধা স্স ব্যধাপধাদর একটি সুক্ষ্মেপৃতষ্ট 
তেদি হদব। যধাই স্হধাক, এটধা রদন রধাখধা খুবই জরুরী স্য পধাচধাদরর তশকধার অদনক তশকধারীই তনদজদের স্ক তশকধার 
বদি সনধাতি কদর নধা এবং স্েখধায় িধারধা িধাদের অবস্ধায় সন্তুষ্ট।৩৮ একজন ব্যততির এই তজে বধা পতরতস্তির 
সদঙ্ িধার সন্তুতষ্ট প্রধা্ করদি পধাদর স্য, স্স তক কধায্কর িধাদব পধাচধারকধারী দ্ধারধা ব্যবহৃি হদ্।

রদনধাজগি ও আচর্গি িক্্ঃ
• ব্যততি, উতদ্গ্নিধা, তবষন্নিধা, তবনয়, িীতি, পীড়ন, স্ধায়তবক, তবকপৃ তি প্েশ্ন কদর
• ব্যততি চকু্ স্যধাগধাদযধাগ করদি রধাতজ হয় নধা
• ব্যততি ক্ি সম্তক্ি কথধা বধা আদিধাচনধা করদি অনীহধা প্কধাশ কদর
 
েব্ু্যবহধার এবং/ অথবধা অবদহিধার শধারীতরক িক্্ঃ
• ব্যততি শধারীতরক তনয্ধািদনর তচনি স্েখধায়
• ব্যততি ড্ধাগ বধা রধােক স্সবন/ তনি্রিধা/ ব্যবহধাদরর িক্্ স্েখধায়
• ব্যততি খধাে্য, পধাতন, ঘুর, তচতকৎসধা সদবধা বধা অন্যধান্য জীবদনর প্দয়ধাজনীয়িধার অিধাদব অপুতষ্ট এবং অন্যধান্য 

শধারীতরক  অবস্ধার িক্্ স্েখধায়
• ব্যততি স্রৌিস্ধান এবং / অথবধা স্যধাতনটধারী সুতবরধার অিধাদব বেধাস্্যতবতরর অিধাব িক্্ স্েখধায়
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সভিধাব্য তশকধার স্ক পধাওয়ধা যধা স্য, িধার বধাস এবং / অথবধা কধাজ এর স্ধাদনর শি্ধাবিী

বধাস এবং / বধা কধাজ এর শি্ সংরিধার্ সূচক পধাচধাদরর তশকধারদের স্শধাষ্ এর সদঙ্ সম্ক্যুতি। সভিধাব্য তশকধারদের 
একটি তশল্প এবং অনষুঙ্ পতরসীরধায় খুদঁজ পধাওয়ধা স্যদি পধাদর, যধারধা আওিধায় স্যৌন তশল্প স্সই সধাদথ গধাহ্স্্য কধাজ, 
সর্ধাদনর স্েখধাদশধানধা, বেধাস্্যদসবধা, বপৃদ্ধদসবধা, রিীড়ধা, তবদনধােন, আতিদথয়িধা, তনরধ্া্, বন, রৎস, খতনজ তশল্প, কপৃ তষ এবং 
বস্ত্রতশদল্পর যত্। তনদচর সূচকসরহূ পধাচধাদরর একটি সভি্যধাব্য তশকধার এর বধাস এবং / অথবধা কধাজ এর অর্ি্ূতি হদি 
পধাদর, যধা সব অনষুঙ্ প্দযধাজ্য। 

ববিন এবং চুশক্তঃ

• ব্যততিদক আয় ও সঞ্চয় রধাখধার এবং / অথবধা হস্তধার্র স্থদক তনতষদ্ধ করধা হয়

• ব্যততি িধার জন্য সধারধান্য অথবধা স্কধান স্বিন পধায় নধা বধা িধার কধাজ / স্বিন স্পদি স্েরী হয়

• ব্যততিদক প্তিশ্রুি রজরুী বধা জধািীয় নুন্যির রজরুীর স্চদয় কর রজরুী স্েয়ধা হয়

• ব্যততির স্বিন স্থদক অি্যধাতরক স্কদট স্নয়ধা হয় তনদয়ধাগকধারীদের /তনদয়ধাগ এদজন্টদের ঋ্ পতরদশধার করদি

• ব্যততিদক িধার আইনগি অতরকধাদরর আওিধায় সুতবরধা এবং সধারধাতজক সুরক্ধা স্থদক বতঞ্চি করধা হয়

• ব্যততি দ্ধারধা চুততি বেধাক্র করধা হয় নধা বধা চুততির শি্ধাবিীর সম্মধান করধা হয় নধা। 

• ব্যততিদক রধাদষ্ট্র আসধার এবং / অথবধা কর্সংস্ধাদনর অগ্রসর এর উপর নিুন চুততির বেধাক্র করধা হদয় 
থধাদক

• তনদয়ধাগকি্ধা কর্চধারীদের স্বিন পতরদশধাদরর প্রধা্ স্েখধাদি অক্র 

• ব্যততিদক স্কধান কধার্, স্নধাটিশ এবং / অথবধা সুতবরধা েধাড়ধাই বরখধাস্ত করধা হয়

কমদেরক্ষরত্র স্াস্্য এবং শনোপতিাঃ

• ব্যততিদক যথধাযথ তনরধাপতিধা ও অন্যধান্য প্তিরক্ধারূিক স্পধাশধাক এবং সরঞ্জধারধাতে স্েওয়ধা হয় নধা অথবধা, 
স্পধাশধাক পতর্ে ও সরঞ্জধার ব্যবহধার স্শখধাদনধা হয় নধা

• ব্যততিদক তচতকৎসধা স্সবধা স্থদক বতঞ্চি করধা হয়

• ব্যততি অিীব েীঘ্ / অবেধািধাতবক ঘন্টধা কধাজ কদর

• ব্যততির সধারধান্য অথবধা স্কধান অবসর থধাদক নধা

• ব্যততিদক স্কধাটধা পূরদ্র ব্যথ্িধায় জন্য শধাতস্ত বধা জতররধানধার তশকধার হদি হয়

চিারফো ও শনম্নমারনে সশুবধাে উপে শবশধশনরষধঃ

• ব্যততির কধাজ বধা অন্য অবস্ধাদনর শধারীতরক সংযর অথবধা কধারধাবধাদসর িক্্ স্েখধা স্েয় (উেধাহর্সরূপ, 
অবরুদ্ধ / বধে জধানধািধা, বধাইদর স্থদক েরজধা বধে করধা, কধঁাটধািধার, তসতকউতরটি ক্যধাদররধা)

• ব্যততি স্যখধাদন কধাজ কদর স্সখধাদন ঘুরধায় 

• ব্যততিদক তনম্নরধাত্রধার স্যধাগধাদযধাগ স্থদক বতঞ্চি করধা হয়

• ব্যততির তনদজর ভ্রর্ / পতরচয় নতথর উপর েখি থধাদক নধা এবং / অথবধা িধাদের তনদয়ধাগকি্ধা বধা 
অদন্যর দ্ধারধা নতথ বধাদজয়ধাপ্ত করধা হয়৩৯

৩৯ আরও িথ্য এবং সুচদকর উৎদসর জন্য, অনগু্রহ কদর স্েখুন Matrix of Resources.

অ
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পাচারেে শিকােরেে সনাক্তকেরেে নীশিমালা

অর্যধায় ৪:
পধাচধাদরর তশকধারদের তচতনিি করধার জন্য পরধারশ্ সধারধাংশ

 তশকধাদরর পধাচধাদরর সভিধাব্য ক্তিগ্রস্দের রর্যস্িধার পদক্ একটি প্বি সভিধাবনধার িূতরকধাঃ তশকধার 
সনধাতি করধার জন্য রধাষ্ট্রীয় নীতির উতচি কিপৃ্ পক্দক অনরুধাদনর তিততিদি সভিধাব্য পধাচধার কপৃ ি 
ব্যধাততিদক প্ধাথতরক সহধায়িধা ও সুরক্ধা করদি অনরুতি স্েয়ধা।

 রধানব পধাচধার সম্তক্ি অপরধার সদচিনিধা বধাড়ধাদিঃ পধাচধাদরর তশকধার বদি রদন করধা হয়নধা 
এরন ব্যধাততি অন্য অপরধাদরর তশকধার হদি পধাদর   এবং সহধায়িধা ও সুরক্ধা ব্যবস্ধার প্দয়ধাজন 
হদি পধাদর। অনশুীিনকধারী যধারধা পধাচধার তশকধারদের তচহৃি কদর িধাদের স্সই অনযুধায়ী সংতলিষ্ট 
অপরধাদরর ররন সম্বদধে সদচিন হওয়ধা উতচি।

 ঝঁুতকপূ্ ্ জনদগধাঠিীর রদর্য পধাচধাদরর সভিধাব্য তশকধার সনধাতিঃ স্শধাষন পদব্র আদগ পধাচধাদরর 
তশকধারদের তচহৃি করধা অি্যর্ কঠিন। রধাদষ্ট্রর  নতচিতি করধা উতচি স্য, প্তিদরধার বতরধান িধাদের 
নীতির অর্্িুতি যধা কিপৃ্ পক্দক স্চধারধাচধািধানকপৃ ি অতিবধাসী সহ সভিধাব্য ক্তিগ্রস্ পধাচধার তশকধারদের 
তচহৃি করদি সহধায়িধা করদব। 

 েধাসত্ব সনধাতিকর্ঃ েধাসত্ব তচহৃি করধা হয় অপরধারী এবং িধার তশকধার রধানষুদের রদর্য তবে্যরধান 
সম্ক্ দ্ধারধা, পতরতস্তি অথবধা অবস্ধার উপর   তিততি কদর নয়। কিপৃ্ পদক্র স্বধাঝধা উতচি 
স্য একজন রধানষু স্স েধাসদত্বর পতরতস্তির রধাদঝ আদে স্স অনরুদয় িধাদব আরধাদর বধাস করদি 
পধারদিও িধার স্রৌতিক ব্যধাততিগি তসদ্ধধার্ স্নবধার স্কধান ক্রিধা স্নই। 

 ঋ্ েধাসত্ব তচহৃিকরদ্ঃ ঋ্ েধাসত্ব অদনক পধাচধার তশকধাদের একটি সধারধার্ অতিজ্িধা। ঋ্ 
েধাসদত্বর অবস্ধা তচহৃি করধা যধায় অতনদন্য় ঋ্ এর উপতস্তি দ্ধারধা এবং যধা কধাজ বধা স্সবধার 
স্কধান পতররধান দ্ধারধা রতুি করধা যধাদব নধা। অদনক তবচধার ব্যবস্ধায় ঋ্ েধাসত্ব আরও বতস্তপৃি িধাদব 
স্বধাঝধায় পরতস্তি স্যরন, যদখধাদন শ্ি সধাদপদক্ শ্রর বধা স্সবধা প্েধান কদর ঋ্ স্শধার করধাও এক 
ররদ্র স্শধাষ্। 

 স্জধার কদর তবদয় সনধাতিকর্ঃ স্যদহিু েধাসদত্বর সমূ্রক প্চিন হদ্ বিগি প্দবশ যধা শুরুরধাত্র 
নধারীদের স্জধার কদর তবদয় সনধাতি কদর, এই চচ্ধা ব্যবপকিধাদব বেীকপৃ ি হদয়দে। স্েদিদের এবং 
পুরুষদেরও তববধাহ করদি বধার্য করধা স্যদি পধাদর।  সবররদ্র স্জধার কদর তবদয়র িড়ধাই এ 
রধাষ্ট্রীয় চচ্ধায় পুনরধাবপৃততি করধা কধায্কর হদব যধা তনতব্দশদষ সরধানিধাদব সংতলিষ্ট তিদঙ্র স্জধার কদর 
তবদয় তনতষদ্ধ আইন তনতচিি করদব।

 স্শধাষদনর জন্য তশশু তবতরি সনধাতিকর্ঃ স্যদহিু তশশু বধা স্েদিদরদয়  তবতরির জন্য তবরিদয়র পদর 
স্শধাষদনর প্দয়ধাজন হয়নধা, স্সদহিু রধাদষ্ট্রর এই রধার্ধাদক আদরধা চচ্ধা  অর্্িুতি কদর ব্যপ্ত করধা 
উতচি স্যরন েতিক গ্রহ্ এর জন্য তবতরি এবং বধাতনজ্যক সধাদরধাদগতে ব্যবস্ধা।
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 তবতিন্ন ররদ্র স্শধাষদ্র জন্য তনতে্ষ্ট সূচক তনর্ধার্ঃ রধাদষ্ট্রর উতচি প্থর প্তিদবেকদক পয্ধাপ্ত 
পতররধাদন তবস্তধাতরি স্শধাষন সূচক প্তশক্্ স্েয়ধা । সহধায়িধা ও সুরক্ধা তবরধান করদি কিপৃ্ পক্দক 
অনরুতি স্েয়ধা। সহধায়িধা ও সুরক্ধা  তবরধাদনর সরয় সংজ্ধার অন্যধান্য উপধােধাদনর আরও প্রধান 
েপৃশ্যরধান হদি পধাদর। অনদু্ে ৩.৩ সংতক্প্ত ও তবস্তধাতরি সূচক বিরীর জন্য তিততি প্েধান কদর।

 আটক ও তবচধাদরর উপর ক্তিগ্রস্দের উদদ্গ প্কধাদশ এতগদয় আসদি উৎসধাতহি করধা হয়ঃ 
ক্তিগ্রস্দের আটক সম্দকপৃ    িয় স্রধাকধাদবিধা, তনতেষ্ট রধাপকধাঠি থধাকধা উতচি যধা তনতচিি কদর 
যদন ক্িতগ্রস্তেদর অপরধারদর জন্য িধােদরদক অপরধারী নধা করধা হয় যধা িধারধা পধাচধার হওয়ধার িদি 
কদরদে, অিতবধাসন অপরধার সহ । শতকধারদর নতব্ধাসন িয় রকধাবদিধার উদদেদশ্য তিসধা পথ এ 
জধায়গধা রধাখদি হদব য, পধাচধার তশকধাররধা গর্ব্য স্েদশ স্থদক সর্থন ও সহধায়িধা পধায়। 

 ক্তিগ্রস্দের এর িধাদের পতরবধারদের এতগদয় আসদি উৎসধাতহি করধা হয়ঃ রধাদষ্ট্রর তশকধার সধাক্ী 
এবং িধাদের পতরবধারদের  কধায্ সুরক্ধা তনচিি করধার রধানেন্ড তবদবচনধা করধা উতচি। অন্য রধাদষ্ট্র 
সুরক্ধা প্দয়ধাজন এরন ব্যধাততির, ঐ রধাদষ্ট্রর  স্িৌজেধারী তবচধার ক্রক্িধােদর সহদযধাগীিধা কধারনধা 
করধা হয়। অথবধা যতে উপদযধাতি হয়, ক্তি হবধার ঝুতকদি আদে। এরন ব্যধাততির জন্য তিসধা এবং 
অতিবধাসন পথ  সূিি করধা উতচি হদব। 

 কিঙ্ক স্থদক ক্তিগস্দের সুরক্ধায় এতগদয় আসদি উৎসধাতহি করধা হয়ঃ রধাদষ্ট্রর তনতচিি করধা 
উতচি স্য, সহধায়িধা এবং তনরধাপতিধা কধায্সূতচ স্যন তশকধারদের িজ্ধা এবং কিদঙ্কর িয় স্রধাকধাদবিধা 
তশকধারদের িদথ্যর স্গধাপতনয়িধা সরনু্নি স্রদখ কদর এবং উন্নয়নশীি সুরক্ধায় নীতিরধািধা বিরীর 
উদ্দগ উদেদশ্যদ ও বঝুদি এনতজও, সম্প্রেধায় এবং তশকধার তনদজদের সধাদথ তরদি কধাজ কদর। 

 রধানব পধাচধাদরর তশকধাদর সনধাতিকর্দক উন্নি করদি জনগনদর সদচিনিধা বধাড়ধাদনধাঃ রধাদষ্ট্রর উতচি 
রধানব পধাচধার পতরতস্তির প্চধারনধা শুরু কদর জনদগ্র সদচিনধািধা বধাড়ধাদনধা। যধা িধারধা সমু্মখীন 
হদি পধাদর। এই ররদ্র প্চধারনধার সবদচদয় িধাি তেক হদ্ তনর্ধারীি শ্রিধাদক ব্যধাখ্যধা করধা হয় 
(ক) রধানব পধাচধার কী এবং িধা স্েখদি স্করন হদি পধাদর এবং (খ) ব্যধাততি তনদি পধাদর এরন 
তনতে্ষ্ট কর,্ এবং , হটিধাইন িথ্যসহ যথধাযথ কিপৃ্ পদক্র সম্ক্ স্ধাপন / নতে্দশনধা তবরধান। 

 সনধাতিকরদ্ জতড়ি তবতিন্ন অংতশেধাদরর ক্রিধা স্জধারেধারঃ কধায্কর সনধাতিকর্ প্তরিয়ধার জন্য 
তবস্তপৃি পরতসীরধার রধাষ্ট্রীয় কিপৃ্ পক্ এবং অন্যধান্য প্ধাসতঙ্ক ক্রক্িধােদর িূতরকধা ও েধাতয়ত্বদক তবশে 
করদি স্পটে তনদে্তশকধা এবং পতরচধািনধা পদ্ধতির প্বি্ন করধা। 

 পধাচধাদরর তশকধার সংস্পদ্স আসদি পধাদর এরন ব্যধাততিদের সনধাতিকরদ্ প্তশক্্ প্েধানঃ পধাচধাদরর 
তশকধার সনধাতিকরদ্ ি্যন্টিধাইন করক্ি্ধাদের প্তশক্ন অগ্রধাতরকধার করধা গুরুত্বপূ্।্ রধানব পধাচধাদরর 
তশকধার সংস্পদস্ আসদি পধাদর স্যরন তশক্ক, সধাংবধাতেক, ঔষর সম্তক্ি স্পশধােধার, স্বসরকধারী 
খধাদির ক্রক্িধা এবং সম্প্রেধাদয়র অন্যধান্যদের প্তশক্্ প্েধান তবদবচনধা করধা উতচি এবং তশকধার 
সনধাতিকরদ্ িূতরকধা পধািন করদি িধাদের প্স্তুি করধা উতচি।
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 তশশু পধাচধার তশকধার সনধাতিকর্ স্জধারেধারঃ সভিধাব্য তশশু পধাচধার তশকধারদের দ্রুি সনধাতিকর্ 
পদ্ধতি বধাস্তবধায়ন এবং তশশু পতরদসবধা প্েধানকধারীদের িধাৎক্তনক িধাদব জধানধাদনধা উিয় সনধাতিকধারী 
সধারথ্ পথিধার রধার্যদর 

• সংখ্যধা িঘু অনুরধান এবং

• তশকধার অবস্ধা অনুরধান।

 তশকধার সংদবেনশীি সধাক্ধািকধার স্কৌশি ব্যবহধার সরথ্নঃ স্য ব্যধাততি সধাক্ধািকধার তনদ্ তনতচিি 
করদি হদব িধার স্যন উপযুতি েক্িধা থধাদক িধাষধা, তিঙ্, বয়স ও সধাংস্পৃ তিক তবষগুদিধাদক 
তবদবচনধা করধার। যথধাসভিব পপৃথক সধাক্ধািকধারীেদর সদঙ্ পরধারশ্ করধা িধাদের পেদ্র উপর তিততি 
কদর এবং স্চষ্টধা করধা উপযুতি পতররধাদনর স্সই পে্ তরটরধাট করধা। 

 সনধাতিকর্ পদ্ধতিদক তনতচিি করধা যধা যথধাযথ তনদে্শ শর্ধাথতীদের িক্ কদরঃ রধাদষ্ট্রর উতচি 
নয় কুটবনিীক প্তিতনতরদত্বর সধাদথ স্যধাগধাদযধাগ করধা সনধাতিকপৃ ি রধাদষ্ট্রর স্যখধাদন একজন ব্যততি 
শরনধাথতীর জন্য েরখধাস্ত কদরদে বধা একজন ব্যধাততিদক তবশ্ধাস করধার কধার্ থধাদক শর্ধাথতী তহসধাব।

 সূচক পতররধানদক তবদবচনধাঃ রধাদষ্ট্রর উতচি সূচক সরদূহর পতররধান তবদবচনধা করধা যধাদি িধারধা 
সধাহধায্য করদি পধাদর িধােদরদক যধারধা শতকধারেদর সনধাতিকর্দর জন্য েধায়তত্বপ্ধাপ্ত যধাদি কদর বতশদষ 
িথ্যদক অগ্রধারতকধার তেদি পধাদর। আই এি ও এবং ইউদরধাতপয়ধান কতরশন কতত্রক স্বদে স্নয়ধার 
পথ তনয়তন্ত্রি কদর প্তিটি সূচক শততিশধািী, রর্যর অথবধা েু্বি,এই তবরধান স্রদখ যধা একটি সূচক 
তশশুদের স্ক্দত্র শততিশধািী হদি পধাদর তকন্তু প্ধাপ্ত বয়স্েদর জন্য রর্যর, অথবধা স্যৌন তনপীড়দনর 
স্ক্দত্র শততিশধািী এবং শ্রর তনপীড়দনর স্ক্দত্র েু্বি।

 স্ক্ত্র অনযুধায়ী সূচকদক সধাজধাদনধা: সূচদকর িধাতিকধাসরহূ সবদচদয় কধায্করী যখন স্সইগুদিধা রধাতনদয় 
স্নয়ধা হয় তবদশষ পতরতস্তিদি যধা কিপৃ্ পক্ স্রধাকধাদবিধা কদর িধাদের কধাজ চিধাকধাদি। আেতশ্কিধাদব 
রধাদষ্ট্রর উতচৎ সূচদকর িধাতিকধা তনয়তরিিধাদব হধািনধাগধাে করধা যধা তনতচিি করদব িধাদের চিরধান 
প্ধাসতঙ্কিধা পতরবি্নশীি পধাচধাদরর প্ব্িধার সধাদথ।
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ব�াগার�াগ
আঞ্চতিক সহধায়িধা কধায্ধািয় – বধািী প্তরিয়ধা
২৭ির িধািধা রধাজধাকধাড়্ িবন
৩ েতক্্ সধাথড়ন স্রধাড ব্যধাংকক ১০১২০, থধাইি্যধান্ড 
স্টি. +৬৬ ২ ৩৪৩ 9৯৪৭৭  ি্যধাক্স. +৬৬ ২ ৬৭৬ ৭৩৩৭
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