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ই-স্রইি:  info@rso.baliprocess.net 
আর এস ও ওদয়বসধাইট: 
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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. এে. জঞু্েুাে
আে এস ও সহ-ব্যবস্াপক (ইর্ারেশিয়া) 
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  আে্যক্েসমহূ এবং িব্দসংরক্পসমূহ  
 

আশসয়াে েতক্্ পূব্  এতশয়ধার  স্েশগুদিধার আতসয়ধান সংঘ

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

আই এিও আর্জ্ধাতিক শ্রর সংস্ধা

আই ও এম আর্জ্ধাতিক অতিপ্য়ধান সংস্ধা

এেশজও স্বসরকধারী প্তিঠিধান

সংগঠিি অপোধ 
সরমেিে

বহুজধাতিক সংগঠিি অপরধার এর তবরুদদ্ধ 
জধাতিসংদঘর সদম্মিন

আেএসও বধাতি প্দসস এর আঞ্চতিক সহধায়িধা অতিস

ব্যশতি পাচাে 
বপ্রার�াকি

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

ইউ এে জধাতিসংঘ

ইউ এে ও শড শি রধােক এবং অপরধার এর জন্য জধাতিসংদঘর অতিস
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শেবদোহী সােসংরক্প ২

অধ্যায় ১: পাচারেে শিকাে েক্াে পশেশচশি ৩

১.১. পধাচধাদরর তশকধার রক্ধা করধার জন্য আর্জ্ধাতিক আইতন কধাঠধাদরধা ৩

১.২. সুরক্ধা বধারধাসরহূ ৫

১.৩. সুরক্ধা তবদবচ্য তবষয়ঃ প্রধান বধার্যবধারকিধা এবং বেধাথ্ ৬

অধ্যায় ২: পশেচািোগি সেুক্া ৮
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শেবদোহী সােসংরক্প
রধানব পধাচধার একটি গুরুির অপরধার যধার রধারত্মক রধাবনধাতরকধার প্িধাব রদয়দে। পধাচধাদরর তশকধারদের রক্ধায় 
রধাদষ্ট্রর েধায়বদ্ধিধা আর্জ্ধাতিক প্ধাদটধাকদির অর্গি্ যধা হদ্ ব্যততির রধার্যদর পধাচধার নধারী ও তশশু পধাচধারকধারীদের 
প্তিদরধার, েরন ও শধাতস্ত প্েধান (ব্যততির পধাচধার স্প্ধাদটকি) এবং অন্যধান্য আর্জ্ধাতিক হধাতিয়ধার রদয়দে। যধার রদর্য 
আর্জ্ধাতিক রধানবধাতরকধার সরদ�ধািধা এবং আঞ্চতিক  অঙ্ীকধার অর্ি্ূতি। একটি কধায্কর স্িৌজেধারী তবচধাদরর অপরধার 
প্তিতরিয়ধার তিততি ও হদ্ তশকধারদের সুরক্ধা, যতে পধাচধার তশকধারদের উপযুতিিধাদব রক্ধা নধা করধা হয়, িধাহদি িধারধা 
পধাচধারকধারীদের তবরুদদ্ধ স্িৌজেধারী তবচধার ব্যবস্ধা সরথ্ন করদি ক্রিধাতয়ি হদব নধা।

পধাচধাদরর তশকধারদের প্তি বধার্যবধারকিধা সরুন্নি রধাখদি এই নীতিতনদে্শক এ প্স্তধাব স্েয়ধা হয় স্য, রধাষ্ট্রগুদিধা তশকধার- 
স্কত্রিক পদ্ধতির অবিম্বন করুক যধা বেিন্ত্র পধাচধাদরর তশকধারদের প্দয়ধাজন এবং স্সই অনুযধায়ী সুরক্ধা প্তিতরিয়ধা 
পতরবি্ন এর তহসধাব রধাদখ। তশকধারদের সুরক্ধা শ্িধারীন,  তকংবধা স্িৌজেধাতর তবচধার ব্যবস্ধায় িধাদের অংশগ্রহ্ দ্ধারধা/
তনদয় স্কধান আদপধাষ করধা উতচি নয়। রধাজ্য কিপৃ্ পদক্র কধাজ সরথ্তি স্সখধাদন স্যখধাদন িধারধা সুরক্ধার বধারধা স্বধাদ�, 
এবং প্তশক্্ প্ধাপ্ত হয় কধায্করিধাদব প্ধাসতঙ্ক আইতন কধাঠধাদরধা ও আর্জ্ধাতিক উতির অনশুীিন অনযুধায়ী িধাদের 
স্রধাকধাদবিধা করদি।

সুরক্ধা বধার্যবধারকিধা করক্্র করদি, রধাদজ্যর উতচি পধাচধার তশকধারদের িবতষ্যৎ ক্তি স্থদক রক্ধা করধা স্সই প্থর 
পতরতচতির রহূুি্ স্থদক যিক্্ নধা পয্র্ িধারধা একটি তনতে্ষ্ট স্তর পয্র্ আথ্-সধারধাতজক বেয়ং  সমূ্ন্িধা অজ্ন কদর। 
িধাদেরদক স্য প্ধাথতরক সুরক্ধা স্েয়ধা হয় িধার উতচি অতবিদম্ব চধাতহেধার উদদেশ্য এবং প্তিিিদনর সরয়দক অর্ি্ূতি  
করধা যধা িধাদেরদক শধারীতরক এবং রধানতসকিধাদব িধাদের অতিজ্িধা স্থদক পুনরুদ্ধধার করধা এবং িতবষ্যি তসদ্ধধার্    
তনদি শুরু করদি পধাদর, স্িৌজেধাতর তবচর প্তরিয়ধায় অংশগ্রহ্ করধা বধা নধা করধা সহ। যধারধা তকেু করদি ই্কু এবং 
সক্র িধাদের জন্য, রিধারি সচি করধা এবং তশকধারদের উদদ্গ উপস্ধাপন করধা, প্তরিয়ধার প্তিটি পয্ধাদয় রদন রধাখধা 
এবং সুরধাহধা করধাদক একটি উতির অনশুীিন তহসধাদব তবদবচনধা করধা হয়। ক্তিগ্রস্দের হুরতক রিরধাগি পতরবতি্ি হয়, 
সুরক্ধা পতরকল্পনধা �ঁুতক রিূ্যধায়ন তিততিদি সংদশধাতরি করধা উতচি।

কধায্করী এবং টদকসই সুরক্ধা সরধারধান তশকধারদের সধাহধায্য করদি পধাদর িধাদের বেধায়ত্বশধাসন বজধায় স্রদখ এবং িধাদের 
সম্প্রেধাদয়র অথ্ননিতক ও সধারধাতজক জীবদন বেয়ংসমূ্ন্ অংশগ্রহ্কধারী হদয় সরধাদজর রদর্য আত্মীকরদ্র রধার্যদর। 
এই নীতিরধািধা সিি সুস্িধা এবং পুনঃপ্তিঠিধার একটি গুরুত্বপূ্ ্উৎপধােক তহসধাদব স্িৌজেধাতর বধা স্েওয়ধাতন পদ্ধতির 
রধার্যদর ক্তিপূরদন প্দবশধাতরকধার িুদি রদর। বহুজধাতিক পধাচধাদরর তশকধাররধা িধাদের আসি স্েদশ স্িরি আসদি পধাদর, 
স্য স্েদশ িধাদের সনধাতি করধা হয় স্সখধাদন থধাকদি পধাদর, অথবধা অন্য স্কধাথধাও বসতি স্ধাপন, িধাদের অতিজ্িধার 
প্তিিিন এবং পুনরুদ্ধধার করধার জন্য একটি তনতে্ষ্ট সরয় রদর অনসুর্, অথবধা পধাচধারকধারীর তবরুদদ্ধ স্িৌজেধাতর 
রধারিধা  স্শষ হবধার পর। তশকধাদের স্সরধা বেধাদথ্ তবকল্প উপধায় তনর্ধারদনর স্ক্দত্র প্তিদশধাদরর ও িীতি হুরতক তবদবচনধা 
কদর গ্রহ্ করধা আবশ্যক।

যতেও পধাচধাদরর তশকধাদরর রক্ধার বধার্যবধারকিধা রধাদষ্ট্রর সধাদথ অবস্ধান কদর, অন্য অতিদনিধারধাও স্সই েধাতয়ত্ব পুদরধাপুতর  
পধািদনর সরথ্দন একটি গুরুত্বপূন্ িূতরকধা পধািন করদি পধাদর। রধাষ্ট্র এবং অ-রধাষ্ট্রীয় ব্যততিদের রদর্য এবং তিির 
সরন্নয়কর্ যধার িদি অি্যর্ গুরুত্বপূন্। অ-রধাষ্ট্রীয়, ব্যততিদের তবদশষ েক্িধা আদে তশকধারদের সদঙ্ আস্ধা ও 
স্সৌহধাে্্যপূন্ সম্ক্ গদড় স্িধািধার, িধাদের সুরক্ধা চধাতহেধা স্বধা�ধার, এবং িধাদের স্রধাকধাদবিধার কধায্কর এবং ব্যধাপক 
স্সবধা প্েধান করধার। এেধাড়ধাও কধায্কর সুরক্ধায় েইু রধাদষ্ট্রর রদর্য সহদযধাগীিধার প্দয়ধাজন হদি পধাদর। বধাতি প্তরিয়ধাসহ, 
এতশয়ধা- প্শধার্ রহধাসধাগরীয় অঞ্চদি স্য শততিশধািী তদ্-পধাতক্ক ও আঞ্চতিক সহদযধাগীিধার প্তরিয়ধার অতস্তত্ব আদে,  িধা 
সুরক্ধা সংরিধার্ সহদযধাগীিধা স্জধারেধার করধার একটি েপৃঢ় তিততি। এই নীতিরধািধা সুরক্ধা পদ্ধতির উন্নয়দন এবং অঞ্চি 
জদুড় িধাদের রধান সরনু্নি রধাখদি রধাদষ্ট্রর গুরুত্বপূ্ ্কধাজ এর সহধায়িধায় একটি হধাতিয়ধার তহসধাদব প্েধান করধা হয়।
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অধ্যায়-১:
পাচারেে শিকাে েক্াে পশেশচশি
১.১. পধাচধাদরর তশকধারদের রক্ধা করধার জন্য আর্ধাজ্ধাতিক আইন কধাঠধাদরধা

জধাতিসংঘ বহুজধাতিক সংগঠিি অপরধার তবদরধারী সদম্মিন (সংগঠিি অপরধার সদম্মিন) রধারধা ২৫ রধাষ্ট্রপক্দক বধার্য 
কদর তশকধারদের সহধায়িধা প্েধান করধার জন্য, তবদশষ স্ক্দত্র স্যখধাদন হুরতক রদয়দে প্তিদশধার ও িীতি প্েশ্দনর এবং 
যথধাযথ প্তরিয়ধা প্তিস্ধাপন করদি যধা তশকধারদের পুনঃস্ধাপন এবং ক্তিপূর্ িধাি  করদি সধাহধায্য করদব। তশকধারদের 
সুরক্ধা একটি তববপৃি উদদেশ্য, ব্যততির রধাদর্যদর প্চধার তবদশষি নধারী এবং শতশু প্তিদরধার, েরন এবং তবচধার 
প্দটধাকিদর (ব্যততির রধার্যদর প্চধার প্দটধাকি) যধা সমু্রন কদর সংগঠিি অপরধার সদম্মিন। ব্যততির রধার্যদর পধাচধার 
প্দটধাকি রধারধা ৬ ব্যধাখ্যধা কদর স্য রধাদষ্ট্রর

• যথধাযথ ক্ষদি্রদ এবং যিেূর সর্িব সুরক্ষধা করবদ শতকধারেদর গোপনীয়িধা ও পরতচয়, আইনত 
প্রক্রতয়ধাও গোপনীয় করধার রধার্যরদ (রধারধা ৬ (১));

• যথধাযথ ক্ষদি্রদ, শতকধারেদর প্রেধান করদবদ, আেধািি এবং প্রশধাসনতক কধার্যধাবতররনী সর্রর্কদ   
িথ্যর্  এবং আেধািিদ অপরধার কধার্যবতরর্ীিদ িধােদর রিধারি ও উে্রদগ প্রকধাশ করিদ যহধাযিধা 
করবদ। এরনিধাবদ যধা প্রিতরক্ষধায় ক্ষিত করবদনধা (রধারধা ৬ (২));

• শতকধারেদর শধারীরতক, রধানসতক এবং সধারধাজতক পুনরুে্রধারকদ সধাহধায্য প্রেধান করবদ, যধার রর্যদ আেদ 
যথধাযথ বধাসস্থধান প্রেধান; পরধারশ ও িথ্য; চতকতৎসধা, রধানসতক এবং বস্িুগি সহধায়িধা; ও চধাকরী, 
শতক্ষধা প্রশতক্ষনদর সুযোগ (রধারধা ৬ (৩));

• শতকধারেদর শধারীরতক সুরক্ষধা প্রেধান করধার চদষ্টধা করবদ (রধারধা ৬ (৫));

• নতশ্চতি করবদ যদ আইনত ব্যবস্থধা শতকধারেদর প্রেধান করদ ক্ষিতপূর্ অর্জন করধার সর্িধাবনধা িধােদর 
িূক্িক্ষিতর বতপরীিদ (রধার ৬ (৬));

ব্যততির রধার্যদর পধাচধার প্দটধাকি আরও গুরুত্ব স্েয় স্য রধাদষ্ট্রর আরও তবদবচনধায় স্নয়ধা উতচি পধাচধাদরর তশকধারদের 
বয়স তিঙ্ এবং ব্যততিগি চধাতহেধার তবদশষি  তশশুদের তবদশষ প্দয়ধাজন সরূহ স্যরন যথধাযথ বধাসস্ধান, তশক্ধা এবং 
যিœ (রধারধা ৬ (৪))।

পোমদেি: তশকধারদের রক্ধার জন্য রখু্য নীতি অনসুর্ করুন

• তশকধারদের অতনয়রতিিধাদব একটি রধাদষ্ট্রর প্দবশ বধা থধাকধার জন্য আটক, অতিযুতি বধা যথধাযথ 
আইতন ব্যবস্ধা স্নয়ধা উতচি নয়, অথবধা স্সই অপরধাদরর জন্য যধা িধারধা পধাচধার হবধার িদি 
প্ি্যক্িধাদব সংগঠিি কদরদে

• তশকধারদের পয্ধাপ্ত পতররধাদন শধারীতরক ও রধানতসক যদনে প্দবশতরকধার থধাকদি হদব

• তশকধারদের স্য স্কধান অপরধাররূিক, নধাগতরক বধা অন্যধান্য কধায্রধারধার রধার্যদর আইনী ও অন্যধান্য 
সহধায়িধা প্েধান করধা উতচি

• পধাচধাদরর তশকধার তশশুদের যথধাযথ সহধায়িধা ও সুরক্ধা প্েধান করধা উতচি, িধাদের তবদশষ েব্ূিিধা, 
অতরকধার এবং চধাতহেধা অনুযধায়ী

• তশকধারদের গ্রহ্ বধা উৎপততি রধাদষ্ট্রর দ্ধারধা তনরধাপে (এবং স্যখধাদন সভিব, স্বে্ধায়) প্ি্যধাবি্ন 
তনশ্চি করধা উতচি

• তশকধারদের কধায্কর এবং যথধাযথ আইতন প্তিকধাদর প্দবশধাতরকধার স্েয়ধা উতচি।

স্েখুন রধানবধারতকধার হধাই করতশনধার এর ক্ধাযধািয় (ও এইচ তে এইচ আর) রধানবধারতকধার ও রধানব পধাচধার 
সুপধারতশকপৃ ি রধা্ এবং েীশিমািা

অ
র্য
ধায়
 ১

৩



পাচারেে শিকােরেে সুেক্াকেরে েীশিমালা

১ স্েখুন Article 33(1) of the 1951 Refugee Convention relating to the Status of Refugees, Article 3 of the Convention against Torture 

and Article 16 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Also see Article 7 of 

the International Covenant on Civil and Political Rights, which the United Nations Human Rights Committee has interpreted as en-

tailing a prohibition on refoulement. See: UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibi-

tion of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), 10 March 1992, paragraph 9.

২ 1951 Refugee Convention relating to the Status of Refugees, Article 33(1). আরও স্েখুন Trafficking in Persons Protocol, Article 14, 

and the International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, Articles 6 and 7. The principle of non-refoulement 

has also become a rule of customary international law.

৩ Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6, (2005), Treatment of unaccompanied and separated children 

outside their country of origin, Paragraph 84. States should ensure that authorities designated to determine the best interests of the 

child are able to do so without having to balance the interests of the child against other interests, including those of the State. For 

more, see: UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, UNHCR, May 2008, available at: 

http://www.refworld.org/ docid/48480c342.html

ব্যততির রধার্যদর পধাচধার প্দটধাকদির অর্িূতি তবরধানসরহূ 
অনরুধাবন করদি হদব পধাচধাদরর তশকধারদের সহধায়িধা ও 
সুরক্ধার  আর্জ্ধাতিক আে্তশক কধাঠধাদরধার তবস্তপৃি পরতসদর 
। রধারধা ১৪ (১), অনযুধায়ী , এই প্দটধাকি অবশ্যই 
অনরুধাবন করদি হদব আর্্জধাতিক  আইন, আর্জ্ধাতিক 
রধানবধারতকধার  ও রধানতবক আইন অনযুধায়ী।

১৯৫১ শরনধাথথীদের অবস্ধান সম্ধাতক্ি সদম্মিন এবং 
১৯৬৭ শরনধাথথীদের অবস্ধান সম্্কতি স্প্দটধাকি এবং 
পুশ ব্যধাক বধা তনব্ধাসন তবদরধারী নীতিসরহূদক তবদশষিধাদব 
উদলেখ করধা হয় স্য, স্জধার স্েয়ধার জন্য স্য রধাদষ্ট্র 
পধাদরনধা তবিধাতড়ি বধা তিতরদয় তেদি পধাদর শরনধাথথী বধা 
আশ্রয় প্্ধাথীদের স্সই খধাদন স্যখধাদন িধার জীবন বধা 
বেধারীনিধা হুরতকদি পরদব িধার জধাতি, রর,্ জধািীয়িধা, 

 
 পোমদেি: 
আর্জ্ধাতিক আইদন সুরক্ধা তবরধান প্দয়ধাগ সংরিধার্ঃ 

 রধাষ্ট্রদক স্সই সব রধাদষ্ট্রর উেধাহর্ অনুসর্ 
 করদি পরধারশ্ স্েয়ধা হদ্ যধারধা ব্যততিত্ব
 পধাচধাদরর সতধেদি প্েধান সব্তনন্ম রধান
 অতিরির কদর, উেধাহরন বেরুপ স্িৌজেধারী 
 রধারিধার উপযুতি এবং বধাইদর ক্তিপূর্ 
 তকির প্বি্ন কদর। 

স্কধান তবদশষ সধারধাতজক স্গধাঠিীর বধা রধাজননতিক রিধাে্দশর সেস্যপদের কধারদন।১  অতিতরতিিধাদব, রধারধা ১৪(২) 
ব্যততির রর্যদর পধাচধার স্প্দটধাকি ব্যধাখ্যধা করদি স্য, এটধা বধাস্তবধায়দন গ্রহনকপৃ ি পেদক্প অবশ্যই আর্জ্ধাতিক ববষর্য 
তবদরধার নীতি অনযুধায়ী হদি হদব, অথ্ হদ্ স্য, একজন ব্যততিদক ববষর্য করধা যধাদবনধা িধার চধাতরতত্রক ববতশদষ্টর 
তিততিদি িধার অতিবধাসী বধা অন্যধান্য অবস্ধান সহ।

পধাচধাদরর তশকধারদের সুরক্ধায় তনব্ধাসন তবদরধাতরিধা

রধাদষ্ট্রর বধার্যবধারকিধা হদ্, স্কধান ব্যততিদক স্িরৎ নধা পধাঠধাদনধা স্সইখধাদন স্যকধাদন িধার জীবন ও 
বেধারীনিধার উপর হুরতক আসদি পধাদর, বধা  ব্যততিদক তনয্ধাতিি করধা হদি পধাদর, যধা প্দযধাজ্য সকি 
ব্যততির স্ক্দত্র এবং যধার প্িধাব রদয়দে পধাচধাদরর তশকধারদের সুরক্ধায়।২ তবদশষি তশশুদের সম্দক্ 
তশশু অতরকধার তবষয়ক কতরটি” শি্ধাদরধাপ কদর স্য, রিূ স্েদশ স্িরি যধাওয়ধা স্কধান উপধায় হদি 
পধাদর যতে িধার  িিসরুপ একটি “যুততিসঙ্ি �ঁুকতিদ স্িিদব, স্য, স্সই ররদনর স্িরি যধাওয়ধার 
িদি একটি তশশুর স্রৌতিক রধানবধাতরকধার িঙ্ঘন হদব, তবদশষি তনব্ধাসন তবদরধারী নীতিরধািধা বধাস্তবধায়ন 
করদি । রিূ রধাদষ্ট্র স্িরৎ যধাবধার নীতি আদয়ধাজন করধা যধাদব যতে স্সই স্িরৎ যধাওয়ধা হয় উতি 
তশশুর িধাি বেধাদথ্র জন্য  ৩

পধাচধাদরর তশকধার তশশু সম্দক্ রধারধা, ৩৯ তশশুদের অতরকধার সদম্মিন ( তস আর তস) রধাদষ্ট্রদক বধার্য কদর 
শধারীতরক এবং রধানতসক আদরধাগ্যিধা এবং সধারধাতজক একীিূি করনদক উন্নীি করদি। তস আর তস এর রধারধা ৩ 
রধাদষ্ট্রদক বধার্য কদর তবদবচনধা করদি তশশুদের িধাি বেধাদথ্র সব্ররদনর তশশু সম্তক্ি তবষদয় । তশশুদের িধাি বেধাথ্ 
সম্তক্ি সকি তবদবচনধাগুতিদক আনুঠিধাতনকিধাদব একীিূি করধা উতচি প্তরিয়ধা এবং নীতিরধািধাদি যধা পধাচধাদরর তশকধার 
তশশুদের সহধায়িধা ও সুরক্ধা কদর। স্যদক্দত্র একজন তশকধার সঙ্িিধাদবই অনুরধানকপৃ ি হয়১৮ বেদরর কর তহসধাদব, 
স্য অতরকধারী হয় উন্নি রধাদনর সহধায়িধা এবং সুরক্ধা পধাবধার তশশু তশকধাদররধা যধা সধারথ্্য করদি পধাদর স্কধান বয়স 
প্রধাদনর প্দয়ধাজন েধাড়ধাই, যিক্ন পয্র্ িধার বয়স নতশ্চতি করধা যধাদব যথধাযথ বয়স রূি্যধায়ন হয়।

৪



৪  উেহধারনসরূপ স্েখুন, victim and witness protection provisions in the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims 

of Crime and Abuse of Power, A/RES/40/34, (29 November 1985), (Article 6(d)); Guidelines on Justice in Matters involving Child 

Victims and Witnesses (Nos. 32-34); Articles 24 to 26 of UNTOC; Articles 6 to 8 of the Trafficking in Persons Protocol; Article 16(2) 

of the Pro- tocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime (Smuggling of Migrants Protocol); and Article 32 of the UN General Assembly, United Nations Con-

vention Against Corruption, 31 October 2003, A/58/422.

৫ Throughout this document, the term ‘human trafficking’ is used to refer to ‘trafficking in persons’ as defined in Article 3 of the Pro-

tocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Trafficking in Persons Protocol). Also 

see Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015.

৬ আরও িদথ্যর জন্য,  স্েখুন Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons, Bali Process, 2014.

৭ আরও িদথ্যর জন্য, see Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015.

৮ আরও িদথ্যর জন্য, see Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015, section 2.2.

রধাদষ্ট্রর অতরদক্দত্রর রদর্য সকি ব্যততিরধা, যধার রদর্য অর্ি্ূতি অনধাগতরদকরধাও িধাদের আদে রিূ রধানবধাতরকধার, 
নধাগতরক ও রধাজননতিক অতরকধাদরর আর্জধাতি্ক চুততি( আই তস তস তপ আর), যধা তববপৃি কদর েধাসত্ব , বশ্যিধা এবং 
স্জধারপূব্ক শ্রর স্থদক রতুতি , প্তিস্ধাপন কদর  কধায্করী প্তিতবরধাদনর অতরকধার ওইসব ব্যধাততিদের  যধাদের অতরকধার 
কু্ন্ন হদয়দে সদম্মিদনর অরীদন। জধাতিসংঘ রধানবধাতরকধার কধাউতসেি তববপৃি কদর স্য কধায্কধারী প্তিবতরধাদনর অতরকধার 
পতরদবতষ্টি কদর একটধা বধার্যবধারকিধা অপরধারীদের তবচধাদরর  আওিধায় আনদি ,এবং তশকধারদের যথধাযথ  ক্তিপূর্  
প্েধান করদি।

অদনকগুতি আেশ্ এবং রধান রদয়দে যধা গুরুত্ব আদরধাপ কদর রধাদষ্ট্রর বধার্যবধারকিধাদক অনধাগতরক তশকধার ও বেধাক্ীদের 
সুরক্ধা করদি ।৪ এইসব তকেু স্রদন , রধারধা ৫ (খ) জধাতিগি ববষর্য অপসধারন তবষয়ক আর্জ্ধাতিক সদম্মিন এবং 
রধারধা ১৬ (২) অতিবধাসী ক্রী এবং িধােদর সেস্যদের অতরকধার সুরক্ধায় আর্্জধাতিক সদম্মিন, তবদশষি প্ধাসতঙ্ক ।  
এই সব  তবরধান অনযুধায়ী, রধাষ্ট্র পক্দেরদক আবশ্যতক িধাদব প্েধান করদব সকি ব্যততিদের স্িৌজেধারী তবচধাদর সুরক্ধা, 
যধারধা অতনয়তরি অবস্ধাদন রদয়দে িধাদেরও, যধারধা শধারীতরক বধা স্যৌন তনয্ধািদনর তশকধার, যধা তকনধা প্েধান করধা হদয়দে 
রধাদষ্ট্রর করক্ি্ধা বধা স্বসরকধাতর  পক্ দ্ধারধা।

আর্জ্ধাতিক শ্রর সংস্ধার ( আই এি ও ) স্বশ তকেু সদম্মিদন আরও প্দযধাজ্য । ২৯ ির সদম্মিদন   স্জধারকপৃ ি বধা 
বধার্যিধারিূক শ্রদরর ( ১৯৩০) উপর এবং ২০১৪ স্প্দটধাকি ( জনু ২০১৪) এর প্িধাব রদয়দে  স্জধার পূব্ক শ্রর 
এবং রধানব পধাচধাদরর তশকধারদের সুরক্ধা শততিশধািীকরদন , ২০৩ নং সুপধাতরশ স্জধারপূব্ক  শ্রদরর  উপর ( সমূ্রক 
উপধায়) তববপৃি কদর সুরক্ধার উপধায়সরহূ যধার রদর্য বদয়দে তশকধারদের ক্তিপূর্ , ১৮২ নং সদম্মিন তশশু শ্রদরর 
তনকপৃ ষ্ট রুদপর উপর , উদলেখ কদর তশশুদের রক্ধা । এেধাড়ধাও ১৮৯ নং  গপৃহস্ধািী করথীদের  জন্য িধাি কধাজদর 
বতষদয়  সম্মদিন (২০১১) আেদশ কদর সেস্য রধাষ্ট্রদক প্চধার ও রক্ধা করদি গপৃহস্ধাতি ক্রীেদর  রধানবধাতরকধার  
চুততিপদত্রর প্দয়ধাজনীিধার রধাদর্যদর, তনতশ্চি করধার রধার্যদর স্য সব করথীদের অতরকধার থধাকদব িধাদের ভ্ররন এবং 
পতরতচতি নতথ তনদজদের কধাদজ রধাখধার এবং তনয়ন্ত্রন করধার রধার্যদর স্বসরকধারী তনদয়ধাগ সংস্ধাসরূহদক। 

১.২ সেুক্াে বাধাসমূহ 

রধানব পধাচধাদরর তশকধাদররধা৫  - িধাদের অতরবধাসী বধা অন্যধান্য অবস্ধা তনতব্দশদষ অবশ্যই সুরক্ধা পধাদব আরও 
ক্তি স্থদক । রধাদষ্ট্রর বধার্যবধারকিধা রদয়দে তশকধারদের সুরক্ধা করদি যধাদি কদর িধাদের রধানবধাতরকধার সরুন্নি 
থধাদক।তশকধারদের সুরক্ধা যধাদের রদর্য আদে এ সব তশকধাদররধা যধারধা বেধাক্ীর িূতরকধা পধািন কদর তবচধার প্তরিয়ধার 
সরদয় হদ্ তিততি, রধানব পধাচধাদরর তবষদয় একটি  যথধাযথ এবং  ব্যধাপক প্তিরিয়ধার স্যিধাদব সংজ্ধাতয়ি আদে রধারধা 
৩ ব্যততির রধার্যদর স্প্দটধাকদি।৬

সভি্যব্য পধাচধাদরর তশকধার সনধাতিকরদনর প্ধাথতরক  বধারধাসরূদহর  বধাতহদর আরও তকেু সমূ্রক বধারধা রদয়দে যধা 
রধাষ্ট্র রদুখধারতুখ হয় িধাদের সুরক্ধার বধার্যবধারকিধা নতব্ধাহ করধার জন্য। পধাচধাদরর তশকধাদররধা অতন্কু হদি পধাদর 
রধাদষ্ট্রর সুরক্ধা গ্রহন করদি, অনরুুপ কধারদন িধারধা ই্কু নধা হদি পধাদর সনধাতি হদি জধািীয় কিপৃ্ পদক্র কিপৃ্ ক ।৭ 
তশকধারদের  আস্ধা  এবং তবশ্ধাস কর থধাকদি পধাদর রধাষ্ট্রদর প্িতঠিধান ও িধাদের সধারদথ্্য তশকধারদের এবং িধাদের 
পতরবধাদরর ক্তির স্থদক সুরক্ধায় । তবদশষি স্যদক্দত্র পতরবধাদরর সেস্যরধা থধাদক অন্য স্েদশ বধা অতরদক্দত্র । তকেু 
তশকধাদররধা পে্ কদরদি পধাদর পধাচধারকধারীদের তনয়ন্ত্রদন থধাকদি, বরং  জধািীয় কিপৃ্ পদক্র সধাদথ জতড়ি হবধার স্চদয়। 
স্যদহিু পধাচধাদরর তশকধাদররধা হদ্ তিন্ন বয়স স্যৌনিধা, তিঙ্, অথ্ননতিক অবস্ধা তশক্ধা এবং
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পাচারেে শিকােরেে সুেক্াকেরে েীশিমালা

৯   তকেু স্েদশ, অপয্ধাপ্ত স্সবধা প্ধাপ্ত করধা যধায়  পধাচধাদরর তশকধারদের জন্য িধাদের ববতশষ্ট্যর  উপর তনর্ধার্ কদর।  স্যরন ,  স্যরন তনরধাপে 
বধাসস্ধান আসর ্য স্কদ্রি শুরু রতহিধা তশকধারদের স্ধান স্েয়।
১০ আরও িদথ্যর জন্য, স্েখুন  Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015, section 2.2.
১১ স্েখুন Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015, section 2.1. “Why identification is important”. 

পধাতরবধাতরক পটিূতরর, এবং িধাদের আদে তিন্ন , অতিজ্িধা, স্প্র্ধা এবং িক্্যসরহূ স্সদহিু “এক – আকধার- হদব 
-সবধার” সরধারধান কধায্কধারী নয়।৯ অ-নধাগতরকরধা যধারধা স্কধান অতরকধার রধাদখ নধা ওই স্েদশ থধাকদি স্যখধাদন িধারধা 
তেনহ হদয়দে, রদুখধারতুখ হদি পধাদর তবদশষ  বধারধার সুরক্ধা স্সবধা অতরগ্রহন করদি , যধার রদর্য রদয়দে অতরগ্রহন করধা 
ক্তিপূর্ বধা েধাতব অদন্বষ্ করদি , তকন্তু তকেু ব্যততিরধা িধাদের অতিবধাসী অবস্ধা তনতব্দশদষ অতরকধারী হদব স্সইসব 
স্য সব স্সবধা গ্রহন করধার জন্য। ১০

১.৩ সেুক্া শবরবচ্য শবষয়: প্রধাে বাধ্যবাধকিা এবং স্ারদে

সুরক্ধা একটি জরুরী উপধােধান রধানব পধাচধার তবষদয় তবস্তপৃি প্তিতরিয়ধার।১১ যিক্ন নধা পধাচধাদরর তশকধারদের যথধাযথ 
সুরক্ধা স্েয়ধা হদব,  িধারধা রিরধান্বি স্শধাতষি হদি পধাদর, কখনই স্শধাষন স্থদক পুনরুুদ্ধধার নধা হদি পধাদর, বধা পতিি 
হদি পধাদর পুনঃপধাচধাদরর চদরির রদর্য। রধাষ্ট্র বধার্য তশকধারদের সুরক্ধা তেদি, িধারধা স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধায় অবেধান 
রধাখদি রধাজী হওয়ধা তনতব্দশদষ। স্যদক্দত্র তশকধাদররধা অংশগহন করদি ই্কু িের্ বধা তবচধাদর িধাদের সধাক্্য গুরুত্বপূ্ ্
হদি পধাদর রধাদষ্ট্রর পধাচধারকধারীদের  সনধাতিকরন  িের্ এবং  তবচধাদরর ব্েধাথদক আরও এতগদয় তনদয় যধাদব, যধা 
পধািধারিদর উন্নীি করদব অপরধার প্তিদরধার এবং তনবপৃতি করধা । তনতশ্চি করধা তশকধারদের যথধাযথ সুরক্ধা বপৃতদ্ধ কদর 
সভিধাবনধা স্য িধারধা সক্র হদব আইন প্দয়ধাগকধারী প্চদষ্টধায় অবেধান রধাখদি যধাদি পধাচধার কধারীদের তবচধাদরর সমু্মখীন 
করধা যধায়।
কধায্কর হবধার জন্য, রধাদষ্ট্রর প্তিতরিয়ধা হওয়ধা উতচৎ তশকধার-স্কত্রিক এবং তবস্তপৃি তবদবচনধার রদর্য তনদয় ব্যততিগি 
প্দয়ধাজন এবং ব্েধাথ প্দি্যক তশকধাদরর। সুরক্ধা এবং সহধায়িধা পতরকল্পনধার রূখ্য তবদবচ্য সরহূ হদ্ অর্ি্ূতি কদর 
অনবুিথীঃ

• তকেু তশকধাদররধা পে্ করদি পধাদর  স্িরৎ স্যদি িধাদের স্েদশ এবং িধাদের পতরবধাদরর সধাদথ পূনতরতিি 
হদি। অন্যরধা িধাদের সরধাদজ  অতবিদম্ব স্িরৎ স্যদি পধাদর নধা , এবং িধাদের প্ধাদয়ধাজন হদি পধাদর 
পরধার্শদর, ঔষর ও রধানতসক তচতকৎসধা িধাি করধা, এবং/ বধা আইতন  প্তিকধার স্খধাজধা, যধার রদর্য রদয়দে 
পধাচধারদর রধারিধায় িের্ এবং তবচধার অংশগ্রহন করধা

• তকেু তশকধাদররধা স্িরি স্যদি পধাদরনধা কধার্ তনদয়ধাগকধারীরধা বধা অন্যরধা িধােদর রূি স্েদশ িধােদর হুরতকর 
কধার্ হদি পধাদর।  এইসব স্ক্দত্র িধাি চ্চধা হদ্ িধােদরদক প্েধান করধা স্টকসই সুরক্ধা সরধারধান স্সই 
রধাদষ্ট্র স্যখধাদন িধারধা সনধাতিকপৃ ি বধা িপৃ িীয় রধাদষ্ট্র 

• রধাদষ্ট্রর সুরক্ধা স্সবধার উতচি নয় বধাে স্েয়ধা বধা উদপক্ধা করধা তনতে্ষ্ট স্শ্রত্র ব্যধাততিদের, উেহধারনবেরূপ 
পুরুষ বধা ঘদরধায়ধা পধাচধাদরর তশকধার

• সুরক্ধাদক অবশ্যই উপদযধাগী করদি হদব ব্যধাততিগি প্দয়ধাজদনর উপর এবং কধাদজ িধাগধাদি সদবধা 
প্েধানকধারীেদর তবদশষ েক্িধা এবং অতিজ্িধা স্রধাকধাতবিধা করধার জন্য তবদশদষ বধারধার যধা পধাচধারদর 
তশকধাদররধা রুদখধারুতখ হয়। তকেু ব্যধাততিরধা হুরতকদি থধাদক পধাচধারকধাতরদের প্তিদশধার স্থদক, যখন অন্যরধা 
রুদখধারুতখ হদি পধাদর সুরক্ধা স্পদি বধারধা যধা উদলেখ করধার প্দয়ধাজন রদয়দে। তকেু তশকধারদের প্দয়ধাজন হদি 
পধাদর স্বশী সরয় অন্যদের িুিনধায় আদরধাদগ্যর জন্য বধা প্দয়ধাজন হদি পধাদর তবদশষ স্সবধা অতরগ্রহন করদি 
যধাদি িধারধা সধাহধায্য স্পদি পধাদর  িধা করধার জন্য

• তনতশ্চি করধা, স্য তশকধাদররধা  প্ধায় তবদশষ সুরক্ধা িধােদর  প্ধায়ই   প্দয়ধাজন হদি পধাদর সহদযধাগীিধার 
তবদশষ স্বসরকধারী কর্চধাতরদের যধারধা  রধাদষ্ট্রদক সধাহধায্য করদি  পদের তশকধারদের সুরক্ধা স্েবধার  
বধার্যবধারকিধাদক স্রটধাদনধার জন্য

• তশকধাদরর থধাকধা উতচৎ ব্যততিবেধারীনিধা এবং িধাদের সহধায়িধা ও সুরক্ধা সম্দক্ তসদ্ধধার্ গ্রহদন সম্পৃতিিধা, 
তবদবচনধা স্েয়ধা  উতচৎ পপৃথক তশকধারদের তবদশষ প্দয়ধাজনদক, যধার রদর্য  রদয়দে ও যধা উদু্ি হদয়দে 
িধাদের, বয়স, স্যৌনিধা, তিঙ্, স্যৌন অতিদযধাজন,  জধািীয়িধা, জধাতিগি বধা সধারধাজতক উৎস, অক্রিধা 
এবং অন্যধানধা ববতশষ্ট্য স্থদক।

তশকধাদরর সুরক্ধার প্দয়ধাজন পতবরি্ন হদি পধাদর স্সই রহূুি্ স্থদক স্যখধাদন িধারধা শনধাতিকপৃ ি হয় স্িৌজেধারী তবচধাদর 
প্তরিয়ধার সম্পৃতিিধার রদর্য তেদয় , স্সই ররদনর প্তরিয়ধার পরবিথী উপসংহধাদর । স্সই অনুযধায়ী, রধাষ্ট্র অবশ্যই 
রিরধাগি িধাদব েধাতয়ত্বগ্রহন করদব �ুতক রিূ্যধায়দ্র যধাদি তনতশ্চি হয় প্দয়ধাজন পতরবি্দনর সধাদথ সুরক্ধা স্েবধার 
রতনদয় স্নয়ধার।

৬



১২  স্েখুন: Guidelines for the Identification of Victims of Trafficking in Human Beings: 

Especially for Consular Services and Border Guards,European Union, 2013.

১৩ আরও িদথ্যর জন্য স্েখুন অর্যধায় ১.২

পোমদেি: সুরক্ধা পথিধা স্যন তশকধার-স্কত্রিক হয় তনতশ্চিকর্ঃ

তনতশ্চি করদি হদব স্য পধাচধাদরর তশকধারদের সুরক্ধা পথিধা স্যন তশকধার-স্কত্রিক, তশকধার ও িধাদের 
পতরবধাদরর তনরধাপতিধা তবদবচনধায়, এবং িধাদের সংরিধার্ িদথ্যর স্গধাপনীয়িধার তিততিদি গ্রহ্ করধা হয়। 
তশকধার সুরক্ধা কধায্সূতচ একটি ববষর্যহীন তিততিদি পধাচধাদরর সকদির স্ক্দত্র প্দযধাজ্য হওয়ধা উতচি 
এবং তবদশষ স্বসরকধাতর সংস্ধার সদঙ্ কধায্কর সহদযধাতগিধার রধার্যরদসহ  তশকধারদের বেিন্ত্র চধাতহেধার 
সদঙ্ সহদজ রধাতনদয় স্নয়ধা উতচি।

স্যদহিু রধানব পধাচধার হদ্ প্ধায়ই একটি আর্ঃ সীরধার্ অপরধার , এটধা খবই গুরুত্বপূন্ তনতশ্চি করধা স্য  (ক) 
তশকধার সুরক্ধা কধায্রির আদরধাপ  করধা হয় উিয় স্েশীয় এবং তবদেশী তশকধারদের স্ক্দত্র এবং (খ) আর্জধাতি্ক 
এবং সহধায়িধা প্তিস্ধাপন  দ্তপধাতক্ক, আঞ্চতিক এবং বহু পধাতক্ক পয্ধাদয় , সংগঠিি অপরধার সদম্মিন এবং ব্যততির 
রধার্যদর পধাচধার  প্দটধাকিদর  তবরধান অনসুধাদর তনতশ্চি করদি স্য সীরধানধা ও অতরদক্ত্র সরস্যধা, ব্যধাহি নধা কদর 
রধাদষ্ট্রর ক্রিধাদক িধার তশকধার সুরক্ধার বধার্যবধারকিধাদক স্রটধাদনধার স্থদক। গ্রহনকপৃ ি স্েদশর কসেিু্যধার প্তিতনতররধা 
গুরুত্বপূন্ িূতরকধা পধািন করদি পধাদর তশকধারদের সনধাতি করদি এবং িধাদের অনতিতবিদম্ব সহধায়িধা ও সুরক্ধা প্েধান 
কদর প্থর স্যধাগধাদযধাদগর রহুুি্ স্থদক, যথধাযথিধাদব সজ্জতি করধা উতচি  িধা করধার জন্য। ১২ 
তশকধার স্কত্রিক পদ্ধতি প্দয়ধাদগর তিততি হওয়ধা উতচি, স্রৌতিক তবদবচনধায় সরহূ স্যরন তনরধাপতিধা, স্গধাপনীয়িধা, এবং 
ববষর্যহীন, শতকধারদর স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধায় অংশগ্রহন তনতব্দশদষ।

শেোপত্া: পধাচধারকধারীর রধারধাত্মক হুরতক হদি পধাদর শুরু তশকধারদের নয় বরং িধাদের পতরবধাদরও।

• তশকধারদের এবং িধাদের পতরবধাদরর ও অন্যন্যদের তনরধাপতিধা প্েধান  করদি হদব। 

বগাপেীয়িা: স্গধাপনীয়িধা িঙ্ন তবপেগ্রস্ করদি পধাদর তশকধারদের তনরধাপতিধা এবং িধাদের পতরবধাদররও। তশকধাদররধা 
প্ধায়ই িদয় থধাদক স্বসধারধারন এবং িধােদর পরতবধারদর দ্ধারধা কিঙ্কতি  হবধার, তবদশষি স্য স্ক্দত্র স্যৌন নীতপড়ন 
জতড়ি। এই  উদ্দগগুতিদক সুরধাহধা করদিঃ

• িথ্য শুরুরধাত্র িখনই প্েধান করধা যধাদব যখন তশকধাদররধা সম্মতি তেদব এবং সংকথী্ রধাখদি হদব  যিটধা 
সভিব বেল্প স্িধাদকর রদর্য যধাদি কদর তশকধাদরর িদথ্যর স্গধাপনীয়িধা বজধায়  রধাখধা

• স্যদক্দত্র তশক্ধার  সম্মতি স্েয়  িধার িথ্য বন্টন করধার জন্য তবদশষ সংস্ধাসরূদহর কধাদে আরও সহয়িধা 
পধাবধার জন্য, স্সইসব সংস্ধাসরূহ বধা এর সধাদথ জতড়ি অন্যরধা, স্যরন তরতডয়ধাদক যথধাযথিধাদব অবগি 
করদি হদব িদথ্যর স্গধাপনীয়িধা সম্দক্।

অ-ববষম্য: পধাচধাদরর তশকধারদের সুরক্ধার প্হরধা তবস্তপৃি করদি হদব সকি তশকধারদের জন্য, স্কধান ববষর্য েধাড়ধাই।
 

• পধাচধাদরর তশকধাদররধা অবশ্যই সুরক্ধা পধাদব ব্যততিগি ববতশষ্ট্য তনতব্দশদষ ১৩

• রধাষ্ট্র শুরু ববষদর্যদক তনবপৃতি করদবনধা , বরং আরও উন্নি পেদক্প গ্রহন করদব সকি ররদনর ববষদর্যর 
সধাদথ িড়ধাই করধার জন্য যধা উিয়  স্বসকধারী এব রধাদষ্ট্রর কর্কি্ধাদের দ্ধারধা হদি পধাদর  যধারধা জতড়ি 
পধাচধাদরর  তশকধারদের সুরক্ধায়।
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পাচারেে শিকােরেে সুেক্াকেরে েীশিমালা

অধ্যায়-২:
পশেচািোগি সেুক্া

পধাচধাদরর তশকধারদের সুরক্ধা প্দয়ধাজন হদি পধাদর তিনটি রখূ্য প্সদঙ্ঃ 

১। প্ধাথতরক সুরক্ধা
২। স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধার সরদয়
৩। স্টকসই তিততিদি উপর, যধার রদর্য অর্্গি রদয়দে পুনঃ প্তিঠিধান সহজির করধা ।১৪ প্দি্যক তশকধাদরর         
      সুরক্ধায় প্দয়ধাজন পতববি্ন হদি এই রধাপসরহূদর সরস্ত অংশ ব্যধাপী, যধা   রধাদষ্ট্রর জন্য গুরুত্বপূন্ কদর   
      �ুতক রিু্যধায়দনর েধাতয়ত্ব গ্রহন করধা প্দি্যক রধাদপ যধা সুরক্ধা স্সবধা উপদযধাগী করধা যধায় পতরবি্নশীি   
      প্দয়ধাজদনর সধাদথ।

২.১ প্রারশমক সেুক্া

স্য ররদনর সুরক্ধা প্েধান করধা হয় যখন একজন সভিধাব্য পধাচধাদরর তশকধারদক সনধাতি করধার সরদয় হদ্ খুবই 
গুরুত্বপূ্ ্আরও সধািদি্যর জন্য সুরক্ধা পতরকল্পনধার জন্য যধা স্সবধা প্েধানকধারীর বধাস্তধাবধায়ন কদর । তবদষশি, এই 
রধাদপ স্নয়ধা সুরক্ধা ব্যবস্ধা প্দয়ধাজনীয় হদব প্তিস্ধাপন করধার জন্য আস্ধা ও সহধায়িধা পধাচধাদরর তশকধার এবং স্সবধা 
প্েধান কধারীর রদর্য । সুরক্ধা নীতিরধািধা যধা তনরধাপে এবং পয্র্ পধাচধাদরর তশকধারদের প্দয়ধাজন হদি পধাদর িধা 
তনি্রশীি হওয়ধা উতচি নয় িধাদের কিপৃ পদক্র সধাদথ সহধায়িধা করধার সম্মতি উপদর নয়।
  
এই রহ্ূুদি রখূ্য উদদেশ্য হদ্ সনধাতিকরধা এবং সুরধাহ করধা পধাচধাদরর তশকধারদের আশু প্দয়ধাজন এবং উদ্দগদক। যধার 
রদর্য অর্্িূতি রদয়দে:

• স্গধাপনীয়িধা, তনরধাপতিধা, এবং সুরক্ধা স্েয়ধা তশকধার এবং পতরবধার বধা কধাদের বধুেদের

• স্রৌতিক চধাতহেধা স্যরন খধাে্য, বস্ত্র, এবং বধাসস্ধান অতরগ্রহন করদি স্েয়ধা 

• পতরবধাদরর সধাদথ স্যধাগধাদযধাগ এবং পতরবধারদক  স্খধাজধা, স্যখধাদন স্কধান সদ্দহর কধার্ স্নই জতড়ি থধাকধার 
পধাচধাদরর সধাদথ, এবং স্যদক্দত্র স্যধাগদযধাগ তনরধাপে থধাদক তশকধার এবং িধার পতরবধাদরর 

• জরুরী তচতকৎসধা যনে

• আইনগি এবং অতিবধাতস পরধারশ্

এই রহূুদি্ পধাচধাদরর তশকধারদের আেতশ্ক িধাদব প্েধান করধা হদব িধাদের অতরকধার সম্মদধে তবস্তধাতরি িথ্য, সধাদথ সধাদথ 
সহধায়িধা এবং সুরক্ধা পতরকল্পনধা এবং যধা এটধার িিবেরূপ বধার্য বধারকিধা ও েধাতয়ত্বর সুদযধাগ, প্কপৃ তি এবং তরিয়ধাদকও 
ব্যধাখ্যধা করদব। এই  িথ্যসরূহ প্েধান করধা হদব যখন পধাচধাদরর তশকধাদররধা এরন  অবস্ধায় থধাকদব যধাদি িধারধা 
প্েধানকপৃ ি িথ্যদক পয্ধাপ্তরুদপ উপিতদ্ধ এবং অনরুধাবন করদি পধারদব। অনবুধােক/ স্েধািধাষীদের উপতস্তি প্দয়ধাজন হদি 
পধাদর যতে পধাচধাদরর তশকধাদররধা স্য জধায়গধাদি িধার সনধাতি হদয়দে স্সই িধাষধা নধা বিদি  পধাদর। 

১৪ আরও িদথ্যর জন্য, প্থর স্যধাগধাদযধাদগর রহূুদি্ এবং সধাক্ধাৎকধাদরর রধার্যদর রধানব পধাচধাদরর তশকধারদের সনধাতিকর্ সম্দক্(স্িৌজেধাতর তবচধাদরর 
উদদেদশ স্নয়ধা সধাক্ধাৎকধারগুতি সহ), স্েখুন Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015.

পোমদেি: তশকধাররধা সহদযধাতগিধা করুক বধা নধা 
করুক িধাদের রক্ধা করদি  

রধাদষ্ট্রর তনতব্দশদষ তশকধারদের অতিপ্য়ধান বধা 

অন্য অবস্ধা এবং স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধায় 

অংশগ্রহ্ িধাদের সম্মতি িুতিদিধাগীদের 

সুরক্ধায়, িধাদের বধার্যিধারূিক িুদি ররধা 

উতচি।

িধাদেরদক সহধায়িধার উপতস্তি জধানধাদনধা হদি পধাচধাদরর 
তশকধারদের উদদ্ধগ প্শরতি হদব এবং সধাহধায্য করদব 
তসদ্ধধার্ তনদি পরব্িী রধাপ এবং প্তরিয়ধা সম্দক্। এই 
প্ধাথতরক অর্যধাদয় যিœ প্দয়ধাজনীয় রঞ্চ তবন্যস্তকরদন 
স্টকসই এবং েীঘ্ স্রয়ধােী সহধায়িধা এবং ক্রিধাপ্েধান 
করধা তশকধারদের তসদ্ধধার্ তনদি তবতিন্ন ররদনর সুরক্ধা 
স্সবধার স্থদক স্কধানটধা িধার চধায় এবং অংশগ্্ররহন করদব 
তকনধা স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধায়।

৮



১৫  স্সরধা বেধাথ্ তনর্ধারদ্ তশশুদের সধাদথ পরধারশ্ করধা উতচৎ। রধারধা ১২ তশশু অতরকধার সদম্মিন ( তে আর তে ) তনর্ধার্ কদর স্য তশশুদের 
রিধারিদক রিূ্য তেদি হদব িধাদের বয়স ও পতরপক্বিধা অনযুধায়ী, consideration should also be given to Article 16 of the CRC, protecting 

children from arbitrary or unlawful interference with their privacy, family or correspondence, and Article 17 concerning State obliga-

tions to guarantee the right of children to access information.

১৬ স্েখুন Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, UNICEF technical notes, UNICEF, 2006, pp.16-17.

১৭ স্েখুন The IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking, IOM, 2005, section 4.2.6.

১৮  স্েখুন also Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (E/2002/68/Add.1), United 

Nations High Commissioner for Human Rights, Guideline 6(1).৯

পোমদেি: পধাচধাদরর তশকধার প্তিিিন 
সরয়সীরধা প্েধান
  

পধাচধাদরর তশকধারদের অতিজ্িধা স্থদক পুরুনদু্ধধার 
শুরু করদি িধাদের সতরিয় প্তিিিন সরয়সীরধা 
প্েধান করদি হদব। বহুজধাতিক পধাচধাদরর 
তশকধারদের জন্য অস্ধায়ী তিসধা সহ প্তিিিন 
সরয়কধাদি এবং যুতি সরথ্ক, সরবরধাহ করধা 
উতচি তনতব্দশদষ তশকধাদরর স্িৌজেধাতর তবচধার 
প্তরিয়ধার পধাচধারকধারীর তবরুদদ্ধ অংশগ্রহদ্র সরথ্

তশকধার যধারধা সভিব্য তশশু িধােদর অনিতবতিদম্ব তনদে্শনধা স্েয়ধা উতচি তশশু সুরক্ধা কিপৃ পদক্র তনকট বয়স রিূ্যয়ন 
সম্ন্ন করধার জন্য, আইতন অিতিধাবক নতয়দধাগ এবং সদরধা ব্েধাথ তন্য়্ সম্ন্ন কদর যথধাযথ অর্বিথী যিœ ব্যবস্ধা 
প্েধান । যতে তশশুর সধাদথ সঙ্ী থধাদক অবশ্যই তসদ্ধধার্ তনদি হদব স্য স্সই তশশুর অতিিধাবক তশশুর স্সরধা বেধাথ্দক 
প্তিতনরততি করদি পধারদব নধাতক নয়, উেহধার্ বেরুপ যতে অতিিধাবকদক সদ্হ করধা হয় তশশুর পধাচধাদরর সধাদথ  
পধাচধাদরর সধাদথ জতড়ি থধাকধার।১৫  অতিিধাবকদের েধাতয়ত্ব অর্িূত্ি কদর তনতশ্চি করধা তশশুর যথধাযথ যিœ 
,বধাসস্ধান, বেধাস্্য স্সবধা, রদনধাসধারধাতজক সধাহধায্য, তশক্ধা এবং িধাষধা সহধায়িধা , এবং আরও তশশুদক অবগি রধাখধা 
িধাদের অতরকধার এবং স্টকসই সুরক্ধা সধারধারন সনধাতি করদি সহধায়িধা করধা তশশুর স্সরধা  বেধাদথ্র  জন্য ।১৬

সভিধাব্য পধাচধাদরর তশকধাদরর সধাদথ প্থর স্যধাগধাদযধাদগর 
রহুুদি্ যধারধা থধাকদব িধারধা পেদক্প তনদব সভিধাব্য 
তশকধারদের তনরধাপতিধা সুরক্ধা স্েবধার জন্য, সধাদথ স্সদথ 
করীদেরও যধারধা তশকধাদরর সধাদথ সংর্দ্শ আদস। �ুতক 
রিূ্যধায়ন প্রিতয়ধার রর্য তেদয় যথধাযথ ব্যবস্ধা স্নয়ধা স্সই 
�ুতক ব্যবস্ধাপনধায় সুরক্ধা ব্যবস্ধার পতরসীরধা হদি পধাদর 
তনরধাপতিধা ক্রীর উপতস্তির স্থদক শুরু কদর বধা সরকধারী 
স্যধাগধাদযধাগ এবং সহধায়িধা পুতিদশর, স্বসরকধারী তনরধাপতিধা 
স্কধাম্ধাতনর উপতস্তি আশ্রয়স্দি ।

পধাচধাদরর তশকধাদরর প্েধান করধা হদি পধাদর তনরধাপদে 
বসবধাস আশ্রয়স্ধাদন বধা অন্য জধায়গধায় যধা যথধাযথ িধাদের 
প্দয়ধাজন অনধুাযধায়ী এবং যধা চিধাদিরধার বেধারীনিধা রধাখদব। 
িধাদের রধাখধা উতচি নয় িধািধাবদ্ধ জধায়গধায়, যধা তকনধা 
অতিবধাসন আটক স্ক্রি, কধারগধার বধা অন্য স্কধান তনরুদ্ধ 
জধায়গধায় স্যখধাদন িধারধা আসদি বধা স্যদি রতুি নয়। ১৮ 
তশকধারদের আরও প্দয়ধাজন হদি পধাদর জরুরী তচতকৎসধা 
পতরচয্ধার এবং বেধাস্্য স্সবধা অতরগ্রহ্, সধাদথ সধাদথ আইতন 
এবং অতিবধাসন সহধায়িধা এবং সধাহধায্য অতরগ্রহ্।
এটধা খুব িধািিধাদব সুপ্িতঠিতি স্য এই অপরধাদরর 
অর্তন্তহিিধাদব আঘধািরিূক প্কপৃ তির ররদনর জন্য, 
পধাচধাদরর তশকধারদের  “প্তিিিদনর সরয়” স্েয়ধা উতচি 
যধা িধারধা পুনরুদ্ধধার শুরু করদি পধাদর িধাদের অতিজ্িধা 
এবং 

  সধাবরধানিধা:

একটত �ুকত আেদ যদ, পধাচধারকধারীরধা অনুপ্রবদশ 
করধার সুযোগ খুজিদ পধারদ সহধায়িধা কধার্যক্ররদ 
বধা িথ্য সংগ্রহ করিদ পধারদ শতকধারদর অবস্থধান 
সর্র্পকদ।সদবধা প্রেধানকধারীেদর সজধাগ থধাকিদ হবদ 
এই �ুকত সর্পর্কদ এবং কোন িথ্য প্রকধাশ নধা 
করধা সদই ব্যক্িতেদর কধােদ যধােদর পরতচয় এবং 
প্ররধানপি্রধােত অজধানধা থধাকদ।

   
   

   
   

   
   

  অ
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স্যদক্দত্র তশকধারদের রধাখধা হদয়দে আশ্রয়হীন বধাসস্ধাদন �ুতক রিূ্যধায়ন পতরচধাতিি করধার প্দয়ধাজন তবদবচনধা করধা 
তনরধাপত্িধা বধারধাসরহূ যধা রদয়দে তশকধারদের, িধাদের পতরবধার ও বধুেদের এবং স্সবধা প্েধানকধারীদের, সধাদথ সধাদথ 
স্যধাগধাদযধাগ অতরগি করধা এবং স্ধানীয় পুতিদশর তনি্রদযধাগ্যিধা এবং করে্ক্িধা। এটধা গুরুত্বপূন্ স্য সব করথীরধা যধারধা 
তশকধারদের সহধায়িধা প্েধাদনর সধাদথ জতড়ি িধাদের স্েয়ধা হয় তনরধাপতিধা তনদে্তশকধা এবং হধািনধাগধাে করধা তশকধারদের এবং 
িধাদের �ুতক সম্দক।১৭ তশকধার এবং িধাদের পতরতস্তি সম্দক্ িথ্য বন্টন করধা হদব শুরুরধাত্র জধানধার প্দয়ধাজন এর 
তিততিদি িধার রধাদন হদ্ করক্ি্ধাদের প্েধান করধা হদব িথ্য শুরুরধাত্র িধাদের সুরক্ধা কধায্ পতরচধািনধা করধার উদদে্যশ্য।
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পাচারেে শিকােরেে সুেক্াকেরে েীশিমালা

পোমদেি: উতির অনশুীিন অনযুধায়ী রধানব পধাচধাদরর তশকধারেদর সুরক্ধা
 
তহউর্যধান রধাইটস হধাই কতরশনধাদরর অতিস (ও এইচ তে এইচ আর) রধানবধাতরকধার এবং 
রধানবপধাচধাদরর উপর প্স্তধাতবি রিূনীতি ও তনদে্তশি গধাইডিধাইন ৬ এ উপদেশ স্েয় স্য, রধাষ্ট্র এবং 
স্যখধাদন প্ধাসতঙ্ক আর্ঃসরকধার ও স্বসরকধারী সংস্ধা, তবদবচনধা করধা উতচিঃ

• ক্তিগ্রস্দের অতিবধাসন বধা অন্য স্কধানিধাদব আটদক নধা রধাখধা হয় িধা তনতশ্চি করধা
• তনতশ্চি করদি হদব স্য, তশকধারদের অসম্মতিদি স্যন িধাদেরদক স্কধান সুরক্ধা বধা সহধায়িধা     
      স্সবধা গ্রহ্ করদি বধার্য নধা করধা হয়
• তশকধারদের িধাদের জধািীয়িধা রধাদজ্যর কূটননতিক এবং কনসু্যিধার প্তিতনতরদের অতরগি  
      করদি অবতহিকর্
• তশকধারদের স্গধাপনীয়িধাদক সম্মধান এবং িধাদের পতরচয় প্কধাশ নধা কদর িধাদেরদক 
      পধাচধারকধারীদের হুরতক, ক্তি বধা প্তিদশধার স্থদক সুরতক্ি রধাখধা।

তসদ্ধধার্ তনদি স্য িধারধা সধাহধায্য তনদব নধা নধাতক নয় িের্ বধা তবচধাদরর জন্য। প্তিিিন সরয় তবতিন্ন হয় রধাদষ্ট্রর 
স্িিদর, সধারধার্ি ৩০ স্যদক ৯০ তেদনর পতরসদর হয়। ১৯ সমূ্রক বধারধাসরহূ উদু্ি হয় স্যখধাদন পধাচধাদরর 
তশকধাদররধা অ-নধাগতরক যধাদের রধাদষ্ট্রর স্িিদর অতনয়তরি অবস্ধান রদয়দে। সুরক্ধা পতরকল্পনধা তবদেশী নধাগতরকদের 
জন্য প্দয়ধাজন হদি পধাদর অস্ধায়ী তিসধা ব্যবস্ধা যধা স্সই ব্যততিদক সক্র করদব প্তিিিন সরদয় ওই স্েদশ থধাকদি।

যতে তশকধাদররধা পধায় পয্ধাপ্ত সহধায়িধা এবং পুনরুদ্ধধার হবধার সরয় এবং িধাদের িতবষ্যৎ সম্দক্ তসদ্ধধার্ স্নবধার, 
িধারধা চূড়ধার্িধাদব ই্কু এবং সক্র হদি পধারদব স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধা সধাহধায্য করদি। অদনক রধাষ্ট্রীয় ব্যবস্ধা 
স্ধায়ী তিসধা সরবরধাহ কদর যধা তশকধারদের প্েধান কদর ওই স্েদশ থধাকধার সুদযধাগ, উেধাহরনসরূপ যখন একজন তশকধার 
অবেধান রধাখদব পধাচধারকধারীদের িের্ এবং/বধা তবচধাদরদক িক্্য কদর এবং এইজন্য িধারধা তবপদে পরদি পধাদর যতে 
িধারধা তনদজদের রিূ স্েদশ তিদর যধায়।

২.২ বফৌজোেী শবচাে প্রশরিয়াে মাধ্যরম সুেক্া 

তশকধারদের অবশ্যই স্জধার করধা হদব নধা স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধায় অংশগ্রহ্ করদি, তকন্তু ক্রিধা স্েয়ধা হদব স্বদে 
তনদি স্য িধারধা চধায় তক চধায় নধা। স্যসব তশকধাদররধা ই্কু এবং সক্র অবেধান রধাখদি পধাচধারকধারীদের িের্ এবং 
তবচধার করদি তবদশষ স্সবধা তবদবচনধা প্দযধাজ্য।

রধানব পধাচধার এবং সম্তক্ি অপরধার তবচধার প্ধায়ই তনি্র কদর বেধাক্ীর তববপৃতিদি েপৃঢ় প্রধাদনর অনপুতস্তিদি 
িধার রধাদন হদ্ এটধার সিি হবধার সভিবনধা কর তশকধারদের অংশগ্রহ্ ব্যতিি। যতে একজন তশকধার অক্র হয় 
তনি্রদযধাগ্য প্রধান তেদি, বধা একদবধারদই অতন্কু হয় প্রধান স্েবধার জন্য, যধা তবরুপ প্িধাব স্িদি তবচধাদরর 
সভিধাবনধাদক বধা আেধািদি তবচধাদরর িিদক যধা তবপন্ন কদর রধাদষ্ট্রর েন্ডধাদেশ তনতশ্চি করধার সভিধাবনধাদক।

একটি রধাদষ্ট্রর ক্রিধা তশকধারদের প্েধান করধা যথধাযথ পুনরুদ্ধধার অতরগ্রহ্ সংকটধাপন্ন হদি পধাদর স্যখধাদন তশকধাররধা 
সধাহধায্য পধায়নধা আইতন প্তরিয়ধার রদর্য সন্তুতষ্ট অজ্দন। ২০   তনতশ্চি করধা স্য তশকধারদের প্েধান করধা হয় 
যথধাযথ সধাহধায্য এবং সুরক্ধা স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধার প্তিটি রধাদপর রদর্য তেদয় যধা শুরুরধাত্র িধাদের অপরধাদরর 
তশকধার তহসধাদব অতরকধার রক্ধা কদরনধা, বরং আরও প্ধাদয়ধাজন িধাদের তনরধাপতিধা, কধায্করী এবং রিূ্যবধান অবেধান 
পধাচধারকধারীদের প্তসতকউসদনর উদলেখ্য কদর

১৯   েপৃষ্টধাদর্র জন্য স্েখুন, Cathy Zimmerman et al., Stolen Smiles: The physical and psychological health consequences of women 

and adolescents trafficked into Europe, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2006, p.3.

২০ স্েখুন section 1.1. above on State obligations to protect victims and section 2.1 on their interests in doing so 
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২১ Anti-Human Trafficking Training Manual for Criminal Justice Practitioners, Module 11: Victims’ needs in criminal justice 

proceedings in trafficking in persons cases, UNODC/UN.GIFT, 2009, p.8.

২২ Anti-Human Trafficking Training Manual for Criminal Justice Practitioners, Module 11: Victims’ needs in criminal justice 

proceedings in trafficking in persons cases, UNODC/UN.GIFT, 2009, pp.7-8

প্রাক-শবচাে সেুক্া

িধাদের কধায্করী পুনরুদ্ধধার অজ্দনর একটি অংশ তহসধাদব, পধাচধাদরর তশকধাররধা চধাইদি পধাদর তবচধার, স্িৌজেধারী তবচধার 
প্তরিয়ধার অংশগ্রহ্ করধার রধার্যদর। স্বশীর িধাগ স্ক্দত্রই িধারধা সংতলিষ্ট হদব অতিদযধাগকধারী এবং বেধাক্ী তহসধাদব যধার 
িদি িধাদের উপতস্তির প্দয়ধাজনীয়িধা রদয়দে িের্ চিধাকধাদি এবং তকেু স্ক্দত্র আেধািি কধায্রিদর।

সুরক্ধার একটি রখূ্য উপধােধান েপৃষ্ট হয় তবচধার শুরু হবধার পূদব্র, িের্ চিধাকধািীন এবং  স্কস বিতরর রধাপ 
এ।তশকধারদের অবগি করধা উতচি, উেহধার্ বেরুপ তক হদ্ িধা িধাদেরদক ব্যধাখ্যধা করধা, এই প্তরিয়ধা, কি সরয় 
িধাগদব, স্কন িধাদের ব্যততিগি তজতনষপত্র িধাদের কধাে স্থদক স্নয়ধা হদয়দে প্রধান তহসধাদব ব্যবহধার করধার জন্য, 
এবং কখন স্সইসব তজতনস স্িরৎ েদয়ধা হদব, প্ধাক- তবচধাদরর পয্ধাদয়র সরদয় , তশকধারদক প্স্তুি করধা যধায় তবচধার 
পয্ধাদয়র জন্য, যধার রদর্য রদয়দে বেধাক্ী স্হসধাদব প্রধান স্েয়ধা, পরধারশ্ এবং অন্যধান্য রধানতসক সরথ্ন বদ্ধাবদস্তর রদর্য 
তেদয়, এইসব সধাহধায্য চিদি থধাকদব তবচধার পয্ধাদয় প্যর্।

তকেু স্েদশর স্ক্দত্র, আইতন প্দয়ধাজন রদয়দে সধাহধায্য প্েধান করধা �ুতকপ্ব্ তশকধার -সধাক্ীদের তবচধারপূদব্ ।এই ররদনর 
সধাহধায্য অর্িূতি কদর স্যধাগ্যিধাসম্ন্ন ব্যততির ব্যবহধার তশকধারদক তবচধাদরর জন্য প্স্তুি করদি, স্যরন িধার সধাদথ 
আেধািদি সহচধারী হওয়ধা, আেধািদির প্তরিয়ধা  ব্যধাখ্যধা করধা এবং সধাহধায্য করধা প্শ্ন বু�দি যধা িধাদেরদক জতজ্দস করধা 
হদি পধাদর।

পোমদেি: স্িৌজেধাতর তবচধার প্তরিয়ধা চিধাকধাদি �ঁুতক রিূ্যধায়ন সঞ্চধািন করধাঃ 

তশকধারদের সুরক্ধা প্দয়ধাজনীয়িধা তবচধাদরর সরয়, আদগ এবং পদর পপৃথক হদব। স্সই অনযুধায়ী রধাদষ্ট্রর জন্য 
উতির অনশুীিন স্হব রিূ্যধায়ন �ঁুতক পতরচধািনধার প্তি প্তরিয়ধায় পয্ধাদয় তনতশ্চি করধা স্য ক্তিগ্রস্তদের স্েয়ধা 
সুরক্ধা স্সবধা স্যন কধায্করিধাদব িধাদের পতরবি্ন সুরক্ধা চধাতহেধার সধাদথ অতিদযধাতজি হয়।

পোমদেি: রধানব পধাচধাদরর তশকধার এবং বেধাক্ীদের 
প্ধাক-তবচধার সরথ্ন প্েধানঃ 

ব্যততিত্ব পধাচধার সতধের সুরক্ধা তবরধান রধানব পধাচধাদরর 
তশকধার এবং বেধাক্ীদের প্ধাক-তবচধার সব্নতম্ন রধান প্েধান 
কদর। রধাদষ্ট্রর একটি আনঠুিধাতনক প্তরিয়ধার জধায়গধা রধাখধা 
উতচি এই ররদনর সহধায়িধা প্েধাদনর জন্য। েক্ এনতজও 
এবং সূশীি সধারধাতজক সংগঠন যধারধা অপরধারী তবচধার 
ব্যবস্ধা স্বধাদ� এবং তবদশষ প্তশক্্ প্ধাপ্ত তশকধারদের 
সহদযধাগীিধার জন্য িধারধা এই ররদনর সহধায়িধা স্সবধা 
তবরধাদন সধাহধায্য করদি সক্র হদি পধাদর।

স্যখধাদন যথধাযথ এবং সধারঞ্জসমূ্্ ্আসধারীদের অতরকধাদরর 
সধাদথ, প্ধাক- তবচধার আটক িথধাকথতি পধাচধারকধারীদের, 
তশকধারদের এবং িধাদের পতরবধারদক প্তিদশধার স্থদক 
সুরক্ধা স্েয়ধার জন্য সধাহধায্য করদি পধাদর । এই ররদনর 
প্ধাক-তবচধার আটক, তশকধার এবং িধাদের পতরবধারদক 
বতঞ্চি তনরধাপতিধা অনিূুতি তেদব এবং আরও শততিশধািী 
করদব একটি ন্যধায্য তবচধার সংগঠিি হবধার যধা কতথি 
পধাচধারকধারীদের প্তিদরধার কদর যধাদি িধারধা অনবর প্িধাব 
তবস্তধার কদর প্রধান িধারধা অনবর প্িধাব তবস্তধার কদর 
গড়তরি নধা কদর বধা তশকধার বধা অন্য সধাক্ীেদর প্িধাতবি 
নধা কদর। ২১

তসদ্ধধার্ সরহূ স্য বহুজধাতিক পধাচধাদরর তশকধারদের িধাদের 
রিু স্েদশ স্িরৎ পধাঠধাদনধা হদব তকনধা প্ধাথতরক িের্ 
এবং তবচধাদরর রধা�ধারধাত� সরদয়, অবশ্যই তবদবচনধায় 
তনদব তশকধারদের িধাি বেধাথ্, এই ররদনর তসদ্ধধার্ তনি্র 
করদব রিূ স্েদশর সুরক্ধা ব্যবস্ধায় উপর, সরবধারদহর 
সভিধাবনধা তশকধারদের স্সই স্েদশ স্িরৎ তনদয় আসধা স্যখধাদন 
তবচধার সঞ্চধাতিি হওয়ধা বধাতক রদয়দে, বধা েরূবিথী বেধাক্্য প্েধাদনর সভিধাবনধা (ইন্টধারদনট বধা অন্য প্যুততি ব্যবহধার কদর 
যধা এরনিধাদব ব্যবহধার করধা হদব যধাদি বেধাক্ীর স্গধাপনীয়িধা সুরতক্ি হয়)। স্যদক্দত্র এটধা প্দয়ধাতগক বধা যথধাযথ নয় 
বেধাক্্য প্েধান করধা,বেধাক্ীর তবকপৃ তি ব্যবহধার করধা স্যদি পধাদর। ২২
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পাচারেে শিকােরেে সুেক্াকেরে েীশিমালা

শবচাে প্রশরিয়া চিাকািীে সমরয় সুেক্া

স্বশীরিধাগ পধাচধাদরর তশকধাদরের স্ক্দত্রই আেধািদির সধারদন হধাতজর হওয়ধা একটি কঠিন অতিজ্িধা। তবচধার প্তরিয়ধার 
তবতিন্ন তেক যধা বধাতর্ি কদর িয় ও শংঙ্কধা, স্যরন আেধািদি   সধাক্্যপ্েধান যিটধা সভিব কতরদয় আনধা উতচি । 

পোমদেি: স্িৌজেধাতর তবচধার প্তরিয়ধা 
চিধাকধাদি তশকধারদের সহধায়িধাঃ 

স্কধাট্ রধারিধা বেধাক্ী তহসধাবসহ অন্যধান্য উপধায় 
বধা তশকধারদের প্ধাতপ্তসধার্য, রধাদষ্ট্রর উতচি এই 
তবষয়তশকধারদের ব্যপক িথ্য প্েধান করধা। এরন 
িধাষধায় যধািধারধা ব�ুদি পধাদর। তশকধারদের বেধারীন 
আইতন পরধারশ্ প্দবশধাতরকধাদরর সদঙ্ িধাদের 
আইনগি অতরকধার ওেধাতয়ত্ব ব�ুদি রধাদষ্ট্রর কদঠধা
রিধাদব সহধায়িধা প্েধান করধা উতচি।

আেধািদির প্রধান স্েয়ধার জন্য পধাচধাদরর তশকধারদের 
সহয়িধা স্েয়ধার জন্য, তকেু রধাষ্ট্র প্বি্ন কদরদে অরতক্ি 
বেধাক্ী ব্যবস্ধা এবং বেধাক্ী সধাহধায্য সরূহ। এইসব ব্যবস্ধা 
স্নয়ধা এই উদদেদশ্য যধা তনতশ্চি কদর তশকধাদররধা এরন 
অবস্ধান থধাকদব যধাদি িধাদের সবদচদয় িধাি বেধাক্্য 
আেধািদি উপস্ধাপন করদি পধাদর, হুরতকর িয়দক কতরদয় 
আদন, সম্ূরক রধানতসক আঘধাি, ব্যততিগি তনরধাপতিধার 
িয় এবং/ বধা অসরতুচিিধাদব  স্ধাবজনীন তবব্রিদবধার 
হ্ধাস কদর । যতেও  বে্িধা হদ্ যথধাযথ প্তরিয়ধার 
একটি রখু্য উপধােধান, এটধাদক অবশ্যই    সধারঞ্জস্যপ্ূ্ 
করদি হদব  অংশগ্রহনকধারী স্েয়ধা অতরকধাদরর তবপরীদি 
স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধা যধাদি কদর তনরধাপতিধা ও  
সুরক্ধা পধায় অসরতুচি েে্ুশধা বধা সধাব্জনীন তবব্রিদবধার 
স্থদক । রধাদষ্ট্রর রধাথধায় রধাখধা উতচৎ স্য স্িৌজেধাতর 
বতচধার প্রিতয়ধায় অংশগ্রহ্কধারী সুরক্ধা ব্যধাবস্ধা হওয়ধা  
উচতি যুততিযসংগি, প্দয়ধাজনীয় এবং সরধানপুতিক, 
তবদশষ কদর যখন  এটধা প্িধাতবি করদি পধাদর  
আসধারীদের অতরকধাদরর উপর ও সুঠুি ও প্কধাশ্য শুনধাতনদি।

ব্যবস্ধা এবং বেধাক্্য সধাহধায্য যধা সুরক্ধা কদর �ুতকপূন্ পধাচধাদরর তশকধার ও বেধাক্ীদের বতচধারদর সরয় যধা অর্্গি করদি 
পধাদর:

• তশকধারদক অনুদরধােন করধা বেধাক্্য প্েধান করদি স্্ধাজড সধাতক্ট স্টতিতিশন বধা তিতডও তিংক ব্যবহধাদরর 
রধার্যদর

• অপরধারী এবং জন সধারধারদনর সধাদথ তশকধাদরর স্যধাগধাদযধাগ সংকুতচি করধা , যধার রদর্য রদয়দে পে্ধার 
ব্যবহধার বধা আেধািি কক্ বধে কদর স্েয়ধা

• একজন সধাহধায্যকধারী ব্যততির উপতস্তি  অনুদরধােন করধা যখন তশকধার সধাক্্য স্েয় 

• নীতি প্বি্ন যধা অনুদরধােন করদব রূি তবচধারদর  সরয় তশকধাদের প্রধান আবধারও স্রদন স্নয়ধা যধাদব 
পরবিথী স্যদকধান  তবচধারকধাদয্ , পুনরধায় রধানতসক আঘধািদর িয়দক কতরদয়  আনধার জন্য

• অনুদরধােন করধা তশকধারদের যধারধা তবদেদশ রদয়দে িধারধা প্রধান তেদি পধারদব তিতডও তিংদকর রধার্যদর যতে 
প্ধাসঙ্তক

• অতরদক্দত্র আেধািদি উপতস্তি হবধার জন্য ভ্ররন করদি ক্তি রধানতসক আঘধাি বধা অসরুতচি েে্ুশধার �ুতক 
রদয়ে

পোমদেি: তশশু তশকধার এবং পধাচধাদরর জন্য বেধাক্ীদের সুরক্ধায় ব্যবস্ধা করধাঃ রধাষ্ট্র অরতক্ি ব্যততিদের রক্ধার 

জন্য  ব্যবস্ধা এবং প্শংসধাপত্র উপদযধাগী বিরীর তবদবচনধা করদি পধাদর যধা তশশু তশকধারদের জন্যও িধািজনক। 
অতিতরতি সুরক্ধার জন্য প্রধান প্রধান তহসধাদব ও তবদবচনধা করধা স্যদি পধাদর, স্যরন তশশু তশকধার এবং/
অথবধা বেধাক্ীদের সদঙ্ পুতিশ সধাক্ধািকধার এর তিতডও স্রকতড্ং জরধা স্েয়ধার অনরুতি তেদয়। যধাইদহধাক, তশশু 
তশকধারদের অংশগ্রহন করধা উতচি নয়, তবদশষি যখন িধারধা চরর রধানতসক আঘধাি অতিজ্িধার রদর্য আদে।

১২



তকেু রধাদষ্ট্রর তবচধার স্সবধা তনদয়ধাগ কদর তবদশষ বেধাক্ী সহধায়িধা বধা তশকধার সংদযধাগ কর্কি্ধা যধাদি কদর চধাপ এবং 
রধানতসক আঘধাি কদর তশকধারদের িথ্য এবং রদুখধারতুখ সধাহধায্য প্েধান কদর, এবং আেধািদির হধাতজরধায় িধাদের সধাদথ 
উপতস্ি থধাদক। সুশীি সরধাদজর সংস্ধারধা আরও প্েধান করদি পধাদর সমূ্রক যনে ও সধাহধাদয্যর অরিূ্য উৎস স্য সরদয় 
িধারধা তবচধার প্তরিয়ধার রর্য তেদয় যধায় ।

রধাষ্ট্র তবদবচনধা করদি পধাদর তশকধারদের অনদুরধােন করদি যধা িধারধা স্স্ধায় প্িধাব তববপৃতি তেদি পধাদর যখন একটি 
রধাদয় স্পৌেধাদনধা হদয়দে এবং আসধারীদের সধাজধা স্েয়ধা হদয়দে, আেধািিদক িধাদের িধাদের ক্তির অতিজ্িধার একটি 
রুপদরখধা স্েবধার জন্য। তশকধাদরর প্িধাব তববপৃতি িধাদের পুনরুদ্ধধার প্তরিয়ধায় িধািজনক হদি পধাদর, যধার রদর্য রদয়দে 
অনদুরধােন করধা  যধাদি িধারধা তবচধারকদক ব্যধাখ্যধা করদি পধাদর তকিধাদব এই অপরধার িধাদের শধারীতরক ,রধানতসক, 
অথ্ননতিক এবং /বধা সধারধাতজক িধাদব প্িধাতবি করদে। তশকধারদের প্িধাব তববপৃতি আরও উপকধারী হদি পধাদর:

• িৌজেধারী বতচধার প্রক্রতয়ধায় শতকধারেদর বতচ্েতন্নিধা বোর সর্পর্কদ জনগনদর উপিে্রত করতয়দ আনধা

• শধাস্িত েদয়ধাকদ আরও স্বচ্ে করধা এবং আরও প্রিতিিতি করদ সর্প্রেধায়দর অপরধার বতষয়দ 
প্রিতক্রতয়ধা

• পধাচধারকধারীেদর পুর্নবধাসনকদ প্রচধার করধা যধা করধা হয় িধােদর অপরধারদর প্রিধাবকদ রুখোরুখত করদ।

 

পোমদেি: স্িৌজেধাতর তবচধার প্তরিয়ধা 
চিধাকধাদি তশকধারদের সহধায়িধাঃ 

স্কধাট্ রধারিধা বেধাক্ী তহসধাবসহ অন্যধান্য উপধায় 
বধা তশকধারদের প্ধাতপ্তসধার্য, রধাদষ্ট্রর উতচি এই 
তবষয়তশকধারদের ব্যপক িথ্য প্েধান করধা। এরন 
িধাষধায় যধািধারধা ব�ুদি পধাদর। তশকধারদের বেধারীন 
আইতন পরধারশ্ প্দবশধাতরকধাদরর সদঙ্ িধাদের 
আইনগি অতরকধার ওেধাতয়ত্ব ব�ুদি রধাদষ্ট্রর কদঠধা
রিধাদব সহধায়িধা প্েধান করধা উতচি।

পোমদেি:  তনতশ্চি সহধায়িধা এবং সুরক্ধা ব্যবস্ধা স্যন অংশগ্রহ্ প্দিধািন নধা হয়

সহধায়িধা এবং সুরক্ধা ব্যবস্ধা এরনিধাদব প্েধান করদি হদব স্যন িধা স্কধানিধাদবই স্কধান ররদনর প্দিধািন নধা হয় যধা 
প্তসতকউশন এর ক্তিসধারন করদি পধাদর। বেধাক্ীদের স্েয়ধা হয় এরন স্য স্কধান তকেু, বধাসস্ধান এবং তিসধাসহ, স্যরন, 
স্রকড্ এবং স্যৌতিতকীকর্ করধা, এবং স্যদকধান সরথ্দনর অপব্যবহধার তচতনিিকরন এবং অতবিদম্ব িধার সুরধাহধা করধা 
উতচি।

রধাষ্ট্র যধারধা তবদবচনধা কদর তশকধারদের প্িধাব তববপৃি ব্যবহধার করধার জন্য িধাদের তনতশ্চি করদি হদব তকেু সুরক্ধা 
ব্যবস্ধা িধাদের অবস্ধান রি থধাকদব যধার রদর্য রদয়দে যথধাযথ রধাদয়র ব্যপধাদর; তশকধারদেদর রি প্কধাশ করদি দ্রুি 
তনবধার্, স্য িধাদের বতবপৃদিতি স্কধান আরিরনধাতিক, িয় প্েশ্ক, আিঙ্কপ্ূ্ বধা হয়রধাতন রিূক উপধােধান স্যন নধা 
থধাদক । পধাচধারকধারীদের অনরুতি স্েয়ধা উতচৎ তশকধারদের প্িধাব তববপৃততিদি অর্িূতি ঘটনধাদক পরীক্ধা করধার।

শবচাে-পেবিতী সেুক্া

সুরক্ধা ব্যবস্ধা স্তগি করধা উতচি নয়, তবচধার প্তরিয়ধা স্শদষ হওয়ধার সধাদথ সধাদথ বরং প্তিটি তশকধাদরর বধাস্ততবক 
প্দয়ধাজদনর উপর তিততি কদর হওয়ধা উতচৎ। তবচধার স্শষ হওয়ধা  রধাত্রই সধাক্্য সহধায়িধা করথী বধা অন্যন্যধা যধাথধাযথ 
করকি্ধারধা তশকধারেদর িথ্য প্েধান করদব তবচধাদরর িিধািি সম্দক্ এবং এর  প্িধাব সম্দক্ যধার রদর্য রদয়দে 
পধাচধারকধারীদক প্েতি রধায়, এর সরয়সীরধা, এবং পধাচধারকধারীর প্স্তধাতবি রুততির িধাতরখ, সধাদথ সধাদথ আতপদির স্কধান 
সভিধাবনধা সম্্দক।  তশকধাদরর সুরক্ধা পতরকল্পনধা পূনরিূ্যধায়ন করধা উতচি স্সইরদিধা, তশকধারদের সধাদথ পরধারশ্ এবং 
তবদবচনধা কদর িধার উদদ্ধগদক।

তবচধার পরবিথীদি , পধাচধাদরর তশকধার এবং িধাদের পতরবধার বধা বধুেদের সধাদথ হুরতক বধা িীতি  প্েশ্ন  বপৃতদ্ধ স্পদি 
পধাদর । রধাদষ্ট্রর তবদবচনধা করধা উতচি সধাক্ী সুরক্ধার রিরধাগি প্দয়ধাজন এবং ব্যততিগি  সুরক্ধা ব্যবস্ধা যধার রদর্য 
রদয়দে তশকধার স্ধায়ীিধাদব  অতরদক্দত্র  থধাকধার অনদুরধােন যতে তশকধাদররধা  তবপদে থধাদক িধাদের রিূ স্েদশ তিদর 
স্গদি।২৩ পুনঃপধাচধার বধা প্তিদশধাদরর তবপে েধাড়ধাও,�ুতক রিূ্যধায়ন যধা রিূ রধাদষ্ট্রর অপয্ধাপ্ত  সধাহধায্য ও সহদযধাগীিধার 
রধার্যদর সপৃতষ্ট হদি পধাদর িধা প্ধাসতঙ্ক হয় তনর্ধারন করধার জন্য স্য তশকধারদক স্িরৎ পধাঠধাদনধা হদব বধা অতরবধাসী 
অনরুতি রঞ্জরু করধা হদব স্সই স্েদশর স্যখধাদন তবচধার কধায্কর হদয়দে বধা অন্য জধায়গধায়।২৪

২৩ স্েখুন অর্যধায় ৩.৩ তনদম্ন স্টকসই সুরক্ধা সরধারধাদনর উপর

২৪ স্েখুন অর্যধায় ৩.৩ তনদম্ন স্টকসই সুরক্ধা সরধারধাদনর উপর 
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পাচারেে শিকােরেে সুেক্াকেরে েীশিমালা

২.৩. ব�কসই সেুক্া সমাধাে

স্টকসই সুরক্ধা সরধারধান শুরু হয় স্যধাগধাদযধাদগর প্থর রুহুদি্ যখন সনধাতিকপৃ ি পধাচধারকপৃ ি ব্যততির প্দয়ধাজন রিূ্যধায়ন 
করধা হয় , আশু প্দয়ধাজনদক সরধারধান করধার রধার্যদর স্যরন অস্ধায়ী আশ্রয়, তচতকৎসধা স্সবধা, তনরধাপতিধা ও সুরক্ধা, এই 
ররদনর পদ্ধতি স্নয়ধা হদি পধাদর রিূ স্েদশ, পতরবহদন বধা গর্দব্য। যতে সুরক্ধা পতরকল্পনধা’’ জতড়ি থধাদক তশকধারদের 
িধাদের পধাচধাকধারীদের তনয়ন্ত্রন স্থদক সরধাদনধা এবং তনরধাপে করধা স্যরন জরুরী �ঁুতক, স্টকসই সুরক্ধা পতরকল্পনধা’  
হদ্ ব্যধাপক যধা আশু প্দয়ধাজন  সরধারধান করধার পরও পধাচধাদরর তশকধারদের সহধায়িধা কদর িধাদের বেধারীনিধা তিদর 
স্পদি এবং িধাদেরদক ক্রিধা প্েধান কদর সরধাদজর রদর্য একীিূি বধা আত্মীকরন হদি।

স্টকসই সুরক্ধা পতরকল্পনধা অর্ি্ূতি করদি পধাদর সরধারধান সরহূ যধা তনতশ্চদি করদব তশকধারদের েীঘ্ স্রয়ধােী সুদযধাগ 
যধাদি িধারধা অতিরির করদি পধারদব  স্সইসব পতরতস্তি  স্থদক যধা প্থরি িধাদেরদক অরতক্ি কদরদে পধাচধাদরর 
জন্য।  উেধাহরনবেরুপ, স্সবধা সরহূ স্যরন শতক্ধার সুদযধাগ, প্তশক্্, জীতবকধা এবং চধাকুরী সুদযধাগ, সরধারধান কদর 
�ঁুতকপ্ূ্িধা এবং তশকধারদের সধারধাজতক এবং র্অথননতিক আত্মীকর্ । তকেু সরধারধানসরহূ যধা প্থর স্যধাগধাদযধাদগর 
রহুুদি্ যধা সনধাতিকপৃ ি হদয়দে  িধা  বজধায় রধাখদি হদব বধা রিরধাগি সুরধাহধা করদি হদব, স্যরন তনরতবত্ন্ন বধাসস্ধান, 
তচতকৎসধা এবং রধানতসক রদনধাদযধাগ এবং পরধারশ্, এবং তশকধারদের তনরধাপতিধা এবং সুরক্ধা তনতশ্চি করধা।

স্যদকধান তশকধার এবং সুরক্ধা পতরকল্পনধার চূড়ধার্ উদদেশ্য হদ্ তনতশ্চি করধা স্য, সধাহধায্যপ্ধাপ্ত পধাচধাদরর তশকধাদররধা 
রধাতনদয় উঠদি পধাদর িধাদের অতিজ্িধার সধাদথ, যধাদি িধারধা অজ্ন করদি পধাদর সয়ংসম্ূ্্িধা, এবং যধাদি িধারধা 
পতরপ্ূ্িধাদব অংশগ্রহ্ করদি পধাদর অথ্ননতিক এবং সধারধাতজক জীবদন। এই উদদেশ্য অজ্দন ব্্যথ হদি �ঁুতকর বপৃতদ্ধ 
স্পদি পধাদর এবং এর িদি পুনরধায়- তনপীড়দনর চরি সপৃতষ্ট হদি পধাদর।

স্টকসই সুরক্ধা সরধারধান আরও জটিি হয় যখধান পধাচধার ঘদট সীরধানধা জদুড়  এবং তশকধার সহধায়িধা এবং সুরক্ধা 
সরধাতন্বি করদি হয় েটুি বধা অতরক রধাদষ্ট্রর কিপৃ্ পক্ এবং স্সবধা প্েধানকধারীদের রদর্য এবং স্িিদর। প্তিিিন 
পয্ধাদয়র পরবিথীদি বধা আেধািদির কধায্রির সরধাপ্ত হবধার পর, একীিূি করধার উপধায় সরহূ, স্বে্ধায় তিদর যধাওয়ধা বধা 
আত্মীকরদ্র অদন্বষ্ করধা উতচি।২৫ তশকধাদররধা স্িরি স্যধাদি পধাদর িধাদের রিূ সম্প্রেধাদয়, যতে নধা িধাদের আবধাস 
রঞ্জরু করধা হয় বধা অন্য তিসধা অবস্ধান করধার জন্য, বধা িপৃ িীয় স্েদশ সতরদয় স্নয়ধা হয়। স্যখধাদন তশকধাদররধা তিদর 
যধায় িধাদের রিূ জধায়গধাদি ,যধাকতনধা স্েশীয় বধা অন্য রধাদষ্ট্র, কিপৃ্ পদক্র উতচি প্দচষ্টধা করধা তনতশ্চি করধার জন্য স্য 
িধারধা স্পৌেধাদনধার সধাদথ সধাদথ প্তিদশধার বধা পু্ঃপধাচধার স্থদক সুরক্ধা পধায় এবং আত্মীকর্ প্তরিয়ধার সরয় তনরধাপে 
থধাদক।

স্যদকধান প্ি্যধাবি্ন রিূদেদশ যিেরূ সভিব হওয়ধা উতচি, স্বে্ধায় এবং সম্ন করধা উতচি প্ি্যধাবি্নকধারীর অরতকধার, 
তনরধাপতিধা এবং সম্মধানদক সম্তক্ি কদর, এবং পয্ধাপ্ত সুরক্ধা, আত্মীকরদনর অজ্দনর উদদেশ্য এবং পুনঃপধাচধার 
প্তিদরধাদর প্দয়ধাজনীয় তবতরতবরধান অর্ি্ূতি থধাকদব।২৬ স্যদক্দত্র এটধা বধাঞ্চনীয় স্য তশকধাদরর িপৃ িীয় একটি স্েদশ 
প্তিঠিধা করধা স্সই স্েদশরতি উতচৎ সহধায়িধা করধা তনরধাপতিধা  ও স্ধানধার্র এবং একীিূি করদি সহজীকর্।২৭ স্যদক্দত্র 
চিরধান তনরধাপতিধা, উদ্দগ, রধানতবক তবদবচনধা বধা অন্যধান্য �ঁুতক যধা তশকধারদের প্ি্যধাবি্ন করদি বধারধা স্েয়, গর্ব্য 
স্েদশ অস্ধায়ী বধা স্ধায়ী আবধাদসর তবদবচনধা করধা উচতৎ।২৮ 

স্টকসই সুরক্ধা সরধারধানসরদূহর প্দয়ধাজন তবতিন্ন স্সবধা প্েধানকধারী এবং স্ষ্টধাকদহধাল্ধারদের সরন্বয়। তনদে্শনধা এবং 
রিধারি গুরত্বপূ্,্ তনতশ্চি করদি স্য স্সবধাসরহূ যথধাযথ হয় এবং সরয়রি স্েয়ধা হয়

২৫   Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (E/2002/68/Add.1), United Nations High 

Commissioner for Human Rights, Guideline 5(8).

২৬   Recommended Principles and  Guidelines on  Human  Rights and  Human  Trafficking (E/2002/68/Add.1), United  Nations 

High Commissioner for Human Rights, Guideline 6(8). Also see Article 8(3)-(4), Article 9(1)(b) of the Trafficking in Persons 

Protocol concerning safe return.

২৭   Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (E/2002/68/Add.1), United Nations High 

Commissioner for Human Rights, Guideline 6(8). Also see Article 8(3)-(4), Article 9(1)(b) of the Trafficking in Persons Protocol 

concerning safe return.

২৮  স্েখুন Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, 
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২৯ For more on non-criminalization, see Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons, The Bali Process, 2014, p.7.

৩0  আরও স্েখুন the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, A/RES/40/34, 29 

November1985, (Articles 12 and 13).

সরন্বতি পয্ধায়, প্ধাপ্ততসধার্য হয় রিূ এবং গর্ব্য রধাদষ্ট্রর স্িিদর এবং অর্বিথীদি। তশকধারদের সহধায়িধা এবং অবেধান 
এটধার জন্য প্দয়ধাজনীয়। তশকধারদের শুরুরধাত্র স্বধা�ধা উতচি নয় িধাদের িূতরকধা এবং েধাতয়ত্ব সুরক্ধা পতরকল্পনধা 
তনব্ধাহ করদি, বরং িধাদের আরও স্বধা�ধা উচতি িধােদর অবেধান তনর্ধারন করদি স্য তক ররদনর সহধায়িধা এবং 
সধাহধায্য, গুরুত্বপ্ূ্ েীঘ্দরয়ধােী পতরকল্পনধার সধািি্য তনতশ্চি করদি। সম্মধান প্েধান করধা উতচি ব্যততিগি প্দয়ধাজন 
এবং আকধাঙ্ধাসরহূদক সুরক্ধা পথিধা উন্নতি করদি, তবদশষ কদর তশশুদের স্ক্দত্র যধাদের স্সরধা বেধাদথ্ অবশ্যই সুরক্ধা 
পতরকল্পনধার সমু্মখিধাদগ থধাকদি হদব। পতরদশদষ, সহধায়িধা এবং সুরক্ধা পতরকল্পনধাগুতি পয্ধায়রিদর রিূ্যধায়ন যধা 
পয্ধাদিধাচনধা, এবং পধাচধাদরর তশকধারদের পতরব্িনশীি চধাতহেধার সধাদথ রধাতনদয় স্নয়ধা উতচি।

বমৌশিক প্ররয়াজে • চিরধান তনরধাপে বধাসস্ধান তবদশষি যখন আত্মীকর্ যখন ও সরীচীন নয়
• তনরধাপতিধা এবং সুরক্ধা ব্যবস্ধা

শচশকৎসা এবং 
মরোসামাশজক  যত্ন 

• রধানসতক পরধারশ্
• সধারধাতজক পরধারশ্ যধার রদর্য রদয়দে পতরবধার পতরেশ্ন
• তচতকৎসধা এবং েধাঁদির যনে
• পতরবধার এবং সম্প্রেধাদয় আত্মীকরদ্ রর্যব্িীিধা

অরদেনেশিক আত্ীকেণ • তশক্ধা, তবদশষি তশশুদের
• সধারধাতজক অর্ি্ূততির স্ক্দত্র িধাষধা প্তশক্্
• বপৃতিতগি বধা েক্িধা প্তশক্্ কধায্রির শ্রর বধাজধার বধা তশল্প চধাতহেধার উপর 
তিততি কদর

• চধাকুরীর স্ধান তন্দ্য় সহধায়িধা
• জীতবকধার অনেুধান এবং পরধারশ্ প্েধান

• অথ্ননতিক অনেুধান/ সুচনধা রিূরদনর তবতরতবেধান  

আইশে সাহায্য এবং 
সহায়িা

• আইতন পরধারশ্
• স্িৌজেধাতর অতিদযধাগ েধায় এবং অন্যধান্য আইতন প্তিকধার, আইন প্দয়ধাগকধারী 
সংস্ধা এবং/বধা প্তসতকউদটধাতরয়ধাি কিপৃ্ পদক্র কধাদে

• ক্তিপূরন পূনদু্ধধাদর সহধায়িধা 
• অস্ধায়ী আবধাদসর অনরতুিপত্র িধাদি আদবেন বধা স্ধায়ী বধাতস্ধা হদি যদখধাদন 
সভিব সহধায়িধা

• পধাচধাদরর তশকধার হবধার িদি কপৃ ি অপরধার হদি তশকধারদের রতুি হদি 
প্তিতনতরত্ব।২৯

িক ১: ব�কসই সেুক্া সমাধারেে মৃখ উপাোেসমহূ

ক্শিপেূণ

স্টকসই সুরক্ধা সরধারধান সহজির করধার জন্য রুখ্য উপধায় হদ্, ক্তিপূরদনর তবরধাদনর রর্য তেদয়, অথ্ননতিক 
সহধায়িধায়, আঘধাদির হধাতন বধা ক্তির বেীকপৃ তিবেরুপ ক্তিপূর্, ক্তি যধা পধাচধাদরর তশকধাদরর অতিজ্িধা কদরদে, যতেও 
ক্তিপূর্ তশকধারদের ক্তিপূর্ তশকধারদের পধাচধাদরর অতিদযধাদগ পূব্ধাবস্ধায় তিতরদয় আনদবন, এটধা িধার পূররুদ্ধধাদরর 
সভিধাবনধাদক উন্নি করদব এবং অথ্ননতিকিধাদব িধাদক রক্ধা করদব পুনঃপধাচধাদরর েব্ুিিধা স্থদক। ক্তিপূর্ হদি পধাদর 
অপতরদশধাতরি স্বিন, আইতন তি, তচতকৎসধার খরচ, হধারধাদনধা সুদযধাগ এবং কষ্ট এবং স্িধাগধাতর্র জন্য ক্তিপূর্।৩০
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পাচারেে শিকােরেে সুেক্াকেরে েীশিমালা

পোমদেি; স্টকসই সুরক্ধা সরধারধাদনর অংশ তহসধাদব কধায্কর ক্তিপূর্ প্েধানঃ  

রধাদষ্ট্রর উতচি স্িৌজেধাতর তবচধার প্তরিয়ধার বধাইদর, পধাচধার তশকধারদের ক্তিপূরদনর উৎস উপিব্ধ করধার কথধা
তবদবচনধা করধা। অনধাগতরক পধাচধার তশকধারদের স্যন ক্তিপূরদ্ প্দবশধাতরকধার থধাদক তবদবচনধায় িধা তনতশ্চি 
করধা উতচি।

শচত্র ১: শিকােরেে ক্শি পেূরেে সম্াব্য উৎস 

অপোধী বররক োষ্ট্র বররক

োগশেক োশবে প্রশসশকউিে 
বফৌজোশে প্রশরিয়াে সারর 

বেওয়াশে মামিা শ্রম আোিি োবী বফৌজোশে মামিা শিকাে সহায়িা িহশবি

ক্শিপেূণ অরদেপ্রোে একটি 
সম্পেূক

জশেমাো  শহসারব 

পধাচধাদরর তশকধারদের জ্্য ক্তিপূর্ পতরকল্পনধা পধাচধারকধারীর সম্ে স্থদক উৎস হদি পধাদর, বধা সরকধাতর-িহবতিদর 
উদে্যধাদগর পতরকল্পনধা তবচধার প্তরিয়ধা বধা প্শধাসতনক কধাদজর রধার্যদর শধাতসি হদি পধাদর। অদনক তবচধার ব্যবস্ধায়, 
আেধািদির তসদ্ধধাদর্ ক্তির জন্য একটি নধাগতরক েধাবী স্িৌজেধাতর রধারিধা েধাদয়র সদঙ্ যুতি করধা হয় এবং  র্আথতক 
পুরকিধার অর্ি্ূতি করধা হয়, বধা ক্তিগ্রস্দের ক্তিপূর্ অথ্প্েধান শধাস্ততর একটি অংশ  তহসধাদব বিরী করধা হয়। 
িদব, অন্যদের, এেধাড়ধাও স্েওয়ধাতন রধারিধার রধার্যদর ক্তি আেধায় করদি পধারদব, স্িৌজেধাতর রধারিধার রুজ ুবেধারীনিধা।  
অনবিতনক রজতুর ও অন্যধান্য চুততিতিততিক সুতবরধার জন্য শ্রর আেধািদির রধার্যদর েধাতব, তবদশষ কদর স্শধাষদনর জন্য 
পধাচধাদরর স্ক্দত্র, ক্তিপূরদ্র অন্য একটি সভিধাবনধা।

এতশয়ধা-প্শধার্ রহধাসধাগরীয় অঞ্চদির তকেু স্েদশ পধাচধার অতিজ্িধা স্থদক পুনরুদ্ধধার তহসধাদব িধারধা ক্তিগ্রস্দের 
সহদযধাতগিধা করধার জন্য রধাষ্ট্রীয় সম্ে স্থদক িহতবি প্তিঠিধা কদরদে। পধাচধাদরর তশকধার এর জন্য ট্ধাষ্ট িধান্ড আতথ্ক 
সহদযধাদগ বিরী করধা হদয়দে আতথ্ক জতররধানধা এবং জতররধানধা স্থদক তনদয় অপরধারী স্েধাষী সধাব্যস্তদর িদি। অন্যরধা 
পধাচধাদরর তশকধারদের তবে্যরধান সধারধারন সহধায়িধা িহতবদি প্দবদশর এর অনুরতি তেদয়দে উেহধারনবেরূপ অপরধারদর বধা 
সতহংসিধা জন্য প্তিতঠিি স্যগুদিধা।

স্বসরকধারী খধাদির ক্রক্িধারধা, যধাদের তশল্প বধা  তবপনী পধাচধাদরর দ্ধারধা প্িধাতবি হদি পধাদর, িধাদেরও স্শধাষ্ স্থদক 
করথীদের রক্ধা ও ক্তিগ্রস্তদের ক্তি পুতষদয় স্েয়ধার রদর্য িূতরকধা আদে। এটধা অর্ি্ূতি কদরদে রধাষ্ট্রীয় িহতবদির 
উদেীপক সভিধাবনধা জধািীয় প্তিঠিধান, েধািব্য, ব্যবসধায়ী সম্প্রেধায় ও ব্যততির অবেধান স্থদক।

যখন স্বতশরিধাগ তবচধার ব্যবস্ধা পধাচধাদরর তশকধারদের নধাগতরক আেধািদির রধার্যদর ক্তিপূর্ অদন্বষ্ করধার অনরুতি 
স্েয় (সরধাজকি্যধা্ ও শ্রর শধাসনদর রধার্যদর), অতনয়তরি অতিবধাসী িধাদের অবস্ধা এবং/ অথবধা নথতর অিধাদব এই 
ররদনর ক্তিপূরদনর সুতবরধায় প্দবশ করদি বধারধার সমূ্মখীন হদি পধাদর। স্সই অনযুধায়ী, ক্তি স্িধাদগর জন্য রধাদষ্ট্রর 
ক্তিপূরদ্র স্েওয়ধাতন আেধািদি প্দবশধারতকধার সহজির করধা উতচি, যধার অর্ি্ূতি অতনয়তরি পতরতস্তিদি পধাচধাদরর 
তশকধাররধাও ।

নীদচর তচত্রটি তশকধার ক্তিপূরদ্র সভিধাব্য উৎসগুদিধাদক েদখধায়।
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৩১ স্েখুন Trafficking in Persons Protocol, Article 6(3).

৩২ স্েখুন Trafficking in Persons Protocol, Article 6(3).

৩৩ আরও িদথ্যর জন্য, স্েখুন Policy Guide on Identifying Victims of Trafficking, Bali Process, 2015, section 3.1.

৩৪ স্েখুন Article 6 of the Trafficking in Persons Protocol.

অধ্যায়-৩:
 সমন্বয়  এবং বহু-বটেকরহাল্ােরেে পদ্ধশি

৩.১ বটেকরহাল্ােরেে সেুক্া

সরন্বয় ব্যপক সুরক্ধার একটি রিূ উপধােধান। পধাচধাদরর পপৃথক তশকধারদের জটিি সুরক্ধা চধাতহেধা স্েওয়ধার জন্য, সবদচদয় 
উপদযধাগী ও কধায্কর ব্যবস্ধা তহসধাদব তবতিন্ন ররদনর তবশষজ্েদর এবং হস্তদক্প অর্ি্ূতি করধা হদব। পধাচধাদরর 
তশকধারদের রক্ধার বধার্যবধারকিধা রধাদষ্ট্রর সধাদথ অবস্ধান কদর, অন্য অতিদনিধারধাও স্সই েধাতয়ত্ব পুদরধাপুতর  পধািদনর 
সরথ্দন একটি গুরুত্বপূন্ িূতরকধা পধািন করদি পধাদর।৩১ সুশীি সরধাদজর সংগঠকরধা পধাচধার ও ক্তিগ্রস্দের রদর্য 
িধাি আস্ধা গদড় িুিদি, এবং িধাদের কধায্কর সুরক্ধা স্সবধা প্েধান করধার প্দয়ধাজদন তবদশষ েক্িধা রধাদখ।

ব্যততির রধার্যদর স্প্ধাদটধাকি পধাচধাদরর বেীকধার কদর সহধায়িধা ও সুরক্ধা ব্যবস্ধায় বহু-স্টেকদহধাল্ধারদের সরন্বয় এর 
প্দয়ধাজনীয়িধা, যধা রধাদষ্ট্রর প্দয়ধাজন দ্ধারধা বধাস্তবধায়ন  ব্যবস্ধা প্েধাদন তবদবচনধা করধা হয় পধাচধাদরর তশকধারদের শধারীতরক, 
রধানতসক ও সধারধাতজক পুনরুদ্ধধারদর জন্য স্বসরকধারী সংস্ধা,অন্যধান্য প্ধাসতঙ্ক সংস্ধার এবং সুশীি সরধাদজর অন্যধান্য 
উপধােধাদনর সদঙ্ সহদযধাগীিধায়”।৩২ তশকধারদের সুরক্ধায় স্য স্কধান রধাষ্ট্র স্বশতকেু সরকধাতর ও স্বসরকধারী স্টেক 
স্হধাল্ধাররধা হয়ি জতড়ি যধার  অর্িূত্ি পুতিশ,  অতিবধাসন এবং সধারধাতজক পতরদসবধা কিপৃ্ পক্ , পধাশধাপধাতশ শ্রর  ও 
তশল্প সরিধার্ সংগঠকরধা, অি্যর্রী্ ও পররধাষ্ট্র রন্ত্রনধািয় এবং এন তজ ও রধা তবদশষজ্ অপরধার, অতিবধাসী, নধারী 
এবং/বধা তশশু স্সবধা, স্সইসধাদথ আইতন সধাহধায্য স্সবধা প্েধাদন।৩৩

বটেকরহাল্ারেে সোসশে সহায়িা ও সুেক্া

রধাষ্ট্রীয় ক্রজীবীরধা সধারধাতজক পতরদসবধা স্প্ধাগ্রধার, তশশু যি স্সবধা, স্িৌজেধারী কধায্তবতর িহতবি, তশকধার িহতবি, 
সতহংসিধা অতিজ্িধা প্ধাপ্ত  নধারীর জন্য িহধাতবি বধা অন্যধান্য উৎদসর রধার্যদর তশকধারদের সুরক্ধা এবং সরধাসতর 
আতথ্ক সহধায়িধা প্েধান করদি েধাতয়ত্ব প্ধাপ্ত। নতম্ন িতখতি রধাষ্ট্রীয় ক্রজীবীেদর তবদশষ গুরুত্ব রদয়দেঃ

• তশকধারদের শধারীতরক তনরধাপতিধার জন্য পুতিশ ও স্িৌজেধারী তবচধার কিপৃ্ পক্ অিীব গুরুত্বপূন্

• অতিবধাসন এবং কনসু্যিধার কিপৃ্ পক্ রধাজ্য পধাচধাদরর তশকধারদের অস্ধায়ী বধা স্ধায়ী থধাকধার সুতবরধার প্েধাদন  
জতড়ি থধাকদি পধাদর

• রধাজ্য বেধাস্্যধা পতরদসবধা সংস্ধা প্েধান করদি পধাদর পরধারশ্েধান, িথ্য, তচতকৎসধা, রধানতসক এবং বস্তুগি  
সহধায়িধা

• এেধাড়ধাও রধাষ্ট্রীয় সধারধাতজক পতরদসবধা সংস্ধার বপৃততিরূিক ও তশক্ধাগি  প্তশক্ন,  এবং কর্স্ধান এ প্দবদশর 
বধারধা  অপসধারন, তশক্ধা ও প্তশক্ন সুদযধাগ সরূহ প্েধাদন িূতরকধা আদে। ৩৪
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পাচারেে শিকােরেে সুেক্াকেরে েীশিমালা

৩৫  স্েখুন The IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking, IOM, 2007, Chapter 4, and National Referral Mecha-

nisms, Joining efforts to protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook, OSCE, 2004, p.73-76.

৩৬ Through its Global Assistance Fund (GAF) and other support mechanisms at country and regional levels, IOM provides direct 

assistance to approximately 6,000 – 7,000 victims of trafficking per year.

৩৭ Embassies and Consulates issuing replacement papers to enable their travel must not identify the person as a victim or traf-

ficking in those documents, and returning authorities should not forward any personal data to countries of origin without explicit 

permission of the person concerned.

৩৮  স্েখুন The IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking, IOM, 2007, Chapter 3, and National Referral Mecha-

nisms, Joining efforts to protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook, OSCE, 2004, pp.80-83. 

যতেও রধাষ্ট্র সংগঠকরধা তশকধার সুরক্ধা প্েধাদনর জন্য েধায়ী হদিও, বহুদেদশ অ-রধাষ্ট্রীয় ব্যততিেদর রদর্য, সিুীি 
সমারজে সংগঠে, আন্তজদে াশিক সংস্া এবং অে্যাে্য ববসেকােী পশেরসবা প্রোেকােীো সহ উদলেখদযধাগ্য আতথ্ক 
এবং অন্যধান্য চধাদপর রদর্য তেদয়, সুরক্ধা কধাজ চধািধায়। 

• স্বসরকধারী এবং আর্জধাতি্ক সংস্ধা তশকধারেদর তবদশষ রধাজ্য স্সবধা সম্দক্ িথ্য প্েধাদনর রধার্যধাদর রধাষ্ট্রীয় 
সহধায়িধা করদি পধাদর।

• িধারধা এ েধাড়ধাও বস্তুগি সহধায়িধা প্েধান করদি পধাদর বধাসস্ধান, খধাে্য, বেধাদস্্য (স্যৌন বেধাস্্যদসবধা সহ) 
এবং তচতকৎসধা স্সবধা আকধাদরর পধাশধাপধাতশ রধানতসক পরধারশ্ েধান, আইনগি ও অতিবধাসন উপদেশ তহসধাদব। 
িধাদের সুরক্ধা েধাতয়ত্ব অনুসধাদর , রধাদষ্ট্রর উতচি তশকধারদের সুরক্ধায় সুশীি সধারধাতজক সংগঠকদের যদথষ্ট 
সরথ্ন এবং িহতবি প্েধান করধা।৩৫

• আর্জ্ধাতিক সংস্ধা সরূহ স্যরন জধাতিসংঘ (ইউএন) সংস্ধাসরূহ এবং অতিবধাসদনর জন্য আর্জ্ধাতিক 
সংস্ধাসরূহ ( আই ও এর) আতথ্ক ও বস্তুুগি সহধায়িধা প্েধান করদি সক্র হদি পধাদর ।৩৬

বটেক বহাল্ােরেে বফেি আসা এবং পেুঃপ্রশিষ্া

বংশদু্ি িধাদের  স্েদশ ক্তিগ্রস্তদের স্িরি এবং পুনঃপ্তিঠিধা জতড়ি স্টেক স্হধাদল্ধারদেয় অর্িূত্ি হদি পধাদর 
অতিবধাসন ও পররধাষ্ট্র করিপৃ্ পক্, পুতিশ, কসেিুধার আদিয়ধাস্, সধারধাতজক স্সবধা তবিধাগ, স্সইসধাদথ উৎপততি এবং 
গর্ব্য স্েদশর অন্যধান্য কিপৃ্ পক্। স্িরধার ও প্ধাতপ্তর উিয় রধাদষ্ট্রর,  এই সংগঠকদের  রধানব পধাচধার তশকধারদের 
স্িরি পধাঠধাদনধার প্দয়ধাজদন নতথ জধাতর করধার প্দয়ধাজন হদি পধাদর।৩৭ স্িরধার ও  প্ধাতপÍর উিয় রধাদষ্ট্রর সরকধারী 
আশ্রয়দক্রি বধা অস্ধায়ী বধাসস্ধান  প্েধানকধারীদের প্তরিয়ধা চিধাকধাদি তনযুতি করদি হদব। এ েধাড়ধাও উিয় রধাদষ্ট্রর  
রধাষ্ট্রীয় সংগঠকেদর একটি পতরকল্পনধা তবকধাশ ও বধাস্তবধায়ন করদি আতগ্রর সরন্বয় সধারন করধা প্দয়ধাজন তিদর আসধা 
ব্যততির সধারধাতজক অন্যি্ূততির জন্য। উেধাহর্ বেরুপ, শ্রর , করস্ংস্ধান এবং তশল্প রন্ত্রনধািয় পধাচধাদরর তশকধারদের 
সরধাদজর রদর্য পুনঃপ্তিঠিধা কদর স্টকসই জীতবকধা অজ্দনর সুদযধাগ প্েধাদন গুরুত্বপূন্ িূতরকধা পধািন করদি পধাদর।

স্িরি আসধার এবং পুনঃপ্তিঠিধা তবষয়গুদিধার জতড়ি এনতজওর অর্ি্ুতি হদি পধাদর তশকধার, অতিবধাসী, নধারী ও 
তশশুদের সরথ্ন েি সরহূ । আর্জ্ধাতিক সংস্ধাসরহূ স্যরন আই ও এর এবং জধাতিসংঙ্ সংস্ধা স্িরি আসধার পদ্ধতির 
সরথ্দন বধা পয্দবক্দন একটি গুরুত্বপূন্ িুতরকধা পধািন করদি পধাদর , এবং স্টকসই সুরক্ধা ও সধারধাতজক অর্ি্ূততির 
পতরকল্পনধা উন্নয়দন েইু স্েদশর রদর্য সহদযধাতগিধার সুতবরধা করদি পধাদর।৩৮ এই ররদনর স্বসরকধাতর ও  আর্ঃসরকধার 
সংগঠকরধা উিয় প্স্তধাব প্ধাক-প্স্ধান ও প্ি্যধাবি্ন পরবিথী সহধায়িধার, স্িরি ও প্ধাতপ্তর রধাষ্ট্রগুতির রদর্য সরন্বয় 
সুতবরধা সতরিয়ধা করদি পধাদর।
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৩৯ স্েখুন: http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-against-trafficking-in-per-

sons-particularly-women-and-children-3

৪০ Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam.

৪১ স্েখুন http://www.no-trafficking.org/commit.html

৪২ South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and 

Children for Prostitution, 2002. Signatories include governments of Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri 

Lanka.১৯ 

৩.২. োজনেশিক পযদোরয় সমন্বয়

রধাজননতিক পয্ধাদয় সরন্বদয়র প্দয়ধাজন স্বধার করধা হয়, 
যধাদি সুরক্ধা কধায্কর বহু-জধাতিক স্টেকদহধাল্ধারদের 
সরন্বদয়র জন্য তিততি স্ধাপন করধা যধায়। আর্জধাতি্ক 
আঞ্চতিক ও জধািীয় পয্ধাদয় অনদক রধাজননতিক অঙ্ীকধার 
করধা হদয়দে এবং প্তিরিতয়ধা সরন্বয় চুততি রধায্ করধা 
হদয়দে।

আর্জধাতি্ক পয্ধাদয় রধাষ্ট্রগুদিধা ব্যততির রধার্যদর 
পধাচধার প্দটধাকি  েিগুদিধা হদয়, শততিশধািী সরতন্বি 
বধার্যবধারকিধায় তনদজদের প্তিশ্রতিবদ্ধ কদরদে। এইগুদিধার 
বধাইদরও শততিশধািী আঞ্চতিক অঙ্ীকধাদরর প্তিশ্রতিবদ্ধ 
হদয়দে। উেধাহধারনবেরুপ, েতক্নপূব্ এতশয়ধার স্েশগুদিধার 
(আতসয়ধান) সতরতির সেস্য ব্যততিত্ব শবরিষ করে োেী 

পোমদেি: পধাচধাদরর তশকধার রক্ধা করধার জন্য 
জধািীয় সন্বনয় প্তরিয়ধা ববরকর্;  

জধািীয় সরন্বয় প্তরিয়ধার স্সখধাদন কধায্কর হবধার 
সভিধাবনধা আদে স্যখধাদন িধারধা আনঠুিধাতনকিধাদব প্দবশ 
কদরদে, উেধাহরন বেরূপ প্তিটি স্শয়ধার স্হধাল্ধারদের 
তনতে্ষ্ট িূতরকধা এবং েধাতয়ত্ব রূপদরখধা সরদ�ধািধা 
স্ধারক বেধাক্রএর রধার্যদর। 

ও শিশু পাচারেে  বোধ কোে জে্য একটি স্ঘধাষ্ধাপত্রদর রদর্য প্দবশ কদরদে। স্ঘধাষ্ধা পধাচধার স্রধার করধার জন্য 
একটি আঞ্চতিক ব্যবস্ধা  গ্রহদনর প্দয়ধাজনীিধায় উপর স্জধার স্েয়, পধাচধাদরর তশকধারদের অতরকধার ও রয্ধােধা রক্ধা 
করধার ব্যবস্ধা গ্রহন সহ।৩৯
পধাচধাদরর তবরুদদ্ধ  (কতরট) সরন্বতি স্রকং রন্ত্রনধািদয়র প্ব্িন স্ধাতপি হদয়তেি ২০০৪ সধাদি সদরধাদ�ধািধা এরওইউ 
স্ধারক বেধাক্দরর রধার্যদর যধা বপৃহতির স্রকং উপ-অঞ্চদির সধাক্রকধারী সরকধারগুদিধার ক্তিগ্রস্তেদর পধাচধাদরর তবরুদদ্ধ, 
সুরক্ধা, পুনরুদ্ধধার এবং পুনঃপ্তিঠিধাসহ সরতন্বি এবং শততিশধািী করদি অঙ্ীকধার কদর ।৪০ কতরটি প্তরিয়ধায় 
অরীন, বেধাক্রকধারী সরকধার আর্জধাতি্ক রধান অনযুধায়ী রধানব  পধাচধাদরর তবরুদদ্ধ সহদযধাগীিধা করধার জন্য তনদজদের 
প্তিশ্রিীবদ্ধ কদর। প্ধাসতঙ্ক  রন্ত্রীদের স্থদক  সরকধারী করক্ি্ধাদের সরন্বদয় গঠিি জধািীয় টধাকিদিধাস্ (পুতিশ, 
তবচধার সরধাজ স্সবধা ও নধারী তবষয়সহ) িধাদের স্েদশর পধাচধার-তবদরধারী নীতি ও স্প্ধাগ্রধাদরর উপর তসদ্ধধার্ স্নয়ধা যধা 
করপ্তরকল্পনধা এবং পতরকল্পনধার  িদি ক্রদর বধাতষ্ক কতরট এ প্তিিতিি হয় স্যগুদিধা, জধািীয়িধাদব, 
তদ্-পধাতক্ক এবং বহুপধাতক্কিধাদব বধাস্তবধাতয়ি হয় জধাতিসংঘ সংস্ধা,  আই ও এর, সুশীি সরধাজ সংগঠক এবং অন্যধান্য 
স্টেকদহধাল্ধারসরহূ সহ সরকধাদরর সংতলিষ্ট তবিধাদগ ও স্বসরকধারী স্টেকদহধাদল্র রদর্য অংশীেধাতরত্¦র  রধার্যর।৪১

সুরক্ধা প্দচষ্টধা আঞ্চতিক সরন্বয় স্জধারেধার করদি রধাজননতিক অঙ্ীকধারদর আর একটি উেধাহর্ পধাওয়ধা যধায় েতক্ন 
এতশয়ধান আঞ্চতিক সহদযধাগীিধা (সধাক্) ববঠদক পতিিধাবপৃততির জন্য নধারী ও তশশু পধাচধাদরর স্রধার ও তবদরধাতরিধার 
উপর। ৪২ এই ববঠদকর আওিধায়, রধাষ্ট্রীয় েিগুদিধা পধাচধাদরর তশকধারদের জন্য প্তিরক্ধারূিক ঘরবধাতড় প্তিঠিধা করদি 
অঙ্ীকধারবদ্ধ, এবং স্বসরকধাতর সংস্ধাদক ক্রিধা প্েধান ও িধাদের িূতরকধা বেীকধার কদরদে।

জধািীয় পয্ধাদয়, রধাজননতিক সরন্বয় িধাদের সুরক্ধা কধায্রির সরন্বয় কধারদি সরকধার ও স্বসরকধাতর অতিদনিধা দ্ধারধা 
প্দবশ ব্যবস্ধায় রধার্যধার সহ ঘদট। রধাষ্ট্র স্থদক রধাদষ্ট্র পথিধার পধাথ্ক্য হয়, তকন্তু সধারধার্ি একটি জধািীয় সরন্বয়কধারীদক 
যুতি করধা হয় স্য তকনধা একজন উচ্চ পয্ধাদয়র  সরকধারী করক্ি্ধা  বধা সংস্ধা, এবং একটি করটি বধা স্গধািটদবতি 
সরকধারী সংস্ধা এবং জধািীয় নীতি ও পদ্ধতিগি সুপধাতরশ তবকধাদশ  একসদঙ্ কধাজ কদর যধারধা সুশীি সরধাদজর েদির 
তসতনয়র প্তিতনতর তনদয় গঠিি।
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পাচারেে শিকােরেে সুেক্াকেরে েীশিমালা

৪৩ On operationalizing international State-to-State cooperation on trafficking in persons, see ASEAN Handbook on International 

Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases, ASEAN Secretariat, August 2010.

৪৪  National Referral Mechanisms, Joining efforts to protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook, 

OSCE/ODIHR, 2004, p.15.

৪৫ See Human Trafficking: Joint UN Commentary on the EU Direction - A Human Rights-based Approach, OHCHR/UNHCR 

UNICEF/ UNODC/UN Women and ILO, 2011, p.50 and Current NRM Developments in the OSCE Region, ODIHR, 2008.

৩.৩. কদে মক্ম পযদোরয় সমন্বয়

প্েতি স্য, তবতিন্ন স্টেকদহধাল্ররধা পধাচধারদর তশকধাররধা স্যন সুরতক্ি হয় িধা তনতশ্চি করধার সধাদথ জতড়ি হদি পধাদর, 
এটধা অিীি গুরুতিপূন্ স্য, সরন্বয় প্তরিয়ধা এরনিধাদব স্ধাতপি করদি হদব িধা স্যন তবতিন্ন স্সবধার যথধাযথ সহধায়িধা 
প্েধাদনর স্ক্দত্র এদক অপদরর পতরপূরক তহসধাদব অনদুরধােন স্েয় । করক্্র পয্ধাদয় কধায্কর সরন্বয় উন্নীি করধা এবং 
রধানব পধাচধাদরর তশকধারেদর জন্য উপযুতি সুরক্ধা পতরদসবধা প্দবশধাতরকধার প্েধাদন, রধাষ্ট্রগুদিধা তশকধার সুরক্ধা তনতে্ষ্ট 
পয্ধাদয় সরদয়র সধাদথ তবতিন্ন পদ্ধতি অবিম্বন কদরদে।৪৩ শুরুদি, এটধা প্ধাসতঙ্ক স্টেকদহধাদল্ধারদের,  িধাদের িুতরকধা 
এবং িধাদের দ্ধারধা প্েধান করধা সুরক্ধা স্সবধা তবদশষিধাদব ব্ন্ধা করধা েরকধারী।

পোমদেি: সরন্বয় প্তরিয়ধা প্দয়ধাগ সংরিধার্ 
আর্ঃ-সংস্ধা সধাহধায্য তনতশ্চি করদি পতরচধািনধাগি 
স্তর সরন্বয় প্তিদরধার ও রধানব পধাচধাদরর তবরুদদ্ধ 
িড়ধাই স্কধাদনধাজধািীয় বধা স্ধানীয় স্কৌশি সধািদি্যধার 
জন্য একটি পূব্শি্।উতির অনশুীিন উেধাহরন 
রধানসম্মি পতরচধািনধা পদ্ধতি, তনয়তরি ববঠক তহসধাদব 
রিূ্যধায়ন ও পয্দবক্ন প্তরিয়ধার উপর একরি এবং 
তবতিন্ন স্ষ্টকদহধাল্ধারদের দ্ধারধা ব্যধাবহধারদর অর্ি্ূতি। 

সরন্বয় প্তরিয়ধা রধাষ্ট্রীয় ও অ-রধাষ্ট্রীয় ব্যততিদের রদর্য 
ব্ন্ধা করধা হদয়দে এিধাদব একটি সরবধায় কধাঠধাদরধা যধার 
রধার্যদর রধাষ্ট্রীয় সংঘটকরধা পধাচধার ব্যততির  রধানবধাতরকধার 
সুরক্ধা ও উন্নি কদর িধাদের অঙ্ীকধার সরহূ পূন্ কদর 
, সুশীি সরধাদজর সধাদথ একটি স্কৌশিগি অংশীেধাতরদত্বর 
রধার্যদর  িধাদের স্চষ্টধার সরন্বয় সধারন কদর।৪৪ 
রধাজননতিক পয্ধাদয় অঙ্ীকধার  সুরক্ধা স্জধারেধার করধার 
জন্য একটি কধাঠধাদরধা  প্স্তধাব  যতেতি, একটি সধারধার্ 
উপধাদয় ঐ  অঙ্ীকধার সরহূদক প্তরিকধায় ব্যবহধার করধা 
হয় পধাচধাদরর তশকধারদের সহধায়িধা ও সুরক্ধায় প্দবশ 
অরতকধার তেদি  সরকধাতর ও স্বসরকধাতর ও অংশীেধারদের 
রদর্য সরন্বয়দক আনঠুিধাতনকিধার রুপ তেদয়। এইিধাদব  
যথধারি স্সবধা প্েধানকধারীেদর  একসদঙ্  আনয়ন দ্ধারধা, 
সুরক্ধা সম্তক্ি আইন, নীতি পদ্ধতি  বধাস্তবধায়ন উন্নি 
হয় ।

সরন্বয় প্তরিয়ধা এেধাড়ধাও বহু-স্টেকদহধাল্ধারদের সুরক্ধার স্দবধাতির তবতনরদয়র জন্য অনরুতি েদয়। িধারধা এক এখিতয়ধার 
স্থদক সংঘটক সতরিয় দ্ধারধা কধায্করিধাদব পধাচধার-তবদরধারী তবচধার ব্যবস্ধার   সংঘটকেদর সধাদথ যুতি কদর, িধারধা 
সুরক্ধায় উপর  তদ্পধাতক্ক , আঞ্চতিক এবং আর্জধাতি্ক সহদযধাতগিধা সরথ্ন কধারদি পধাদর। রিূি এই ররদনর  
প্তরিয়ধা শুরুরধাত্র িের্ ও তবচধার সরথ্ন যন্ত্র তহসধাদব ব্যবহধার করধা হয়নধা , বরং প্ধাথতরক িধাদব পধাচধাদরর তশকধার 
রক্ধার স্ক্রিতব্।ু৪৫

কধায্কর সরন্বয় প্তরিয়ধা স্শধাষদনর সব ররদনর সুদযধাগদক তনয়ন্ত্রদন আনধার ব্যতপ্তর তেক স্থদক যদথষ্টই তবস্তপৃি (স্যৌন 
ও শ্রর স্শধাষ্ এবং অন্যধান্য উপধায় অর্িুতি যদরন অঙ্-অপসধারন ), তশকধারদের  তবিততিকরদন (অর্িূতি পুরুষ ও 
স্েদিদের পধাশধাপধাতশ নধারী ও স্রদয় তশশু সহ), এবং পধাচধাদরর  ররদন ( অি্যর্রী্ তহসধাদব  বহুজধাতিক বহুজধাতিক 
পধাচধার  অর্রিুতি)। কধায্কর ও েক্ সরন্বয় প্তরিয়ধা একটি সুর্ষ্ট বন্নধার উপর তিততি কদর তবতিন্ন সংস্ধার তনজ 
তনজ িূতরকধার সধাদথ  জতড়ি , স্নিপৃ ত্ব এবং জবধাবতেতহিধা  সহ।  

রধানব পধাচধাদরর উপর আর্-তবিধাগীয় কতরটির একটি েরকধারী সরন্বয় প্তরিয়ধা হদি পধাদর, স্িৌজেধাতর তবচধার , 
করস্ংকিধান, অতিবধাসন, শ্রর ও তশল্প, সরধাজ স্সবধা, এবং  অন্যধান্য সংতলিষ্ট সরকধারী খধাদির প্তিতনতরদের একসধাদথ 
আনধায়ন করধা জধািীয় স্কৌশি এবং  সরকধাতর সব  তবিধাদগর উঠতি তবষদয় সরূহ জদুড় বধাস্তবধায়ন পয্দবক্ন করধার 
জন্য। জধািীয় স্গধািদটতবি ববঠক আনঠুিধাতনক  পরধারশ্রিূক প্তরিয়ধা তহসধাদব পতরদবশন করধা আহুি হদি পধাদর  
সরকধার এবং সুশীি সরধাজ, ইউতনয়ন, এবং তশল্প স্টেকদহধাল্ধারদের রদর্য। এেধাড়ধাও কধাতরক্ স্শ্র্ীরধা তনতে্তষ্ট পধাচধাদরর  
সরস্যধা স্রধাকধাদবিধাদয় গঠিি হদি পধাদর, বধা ব্যধাততির স্ক্দত্র সরস্যধা স্রধাকধাদবিধার ।
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পাচারেে শিকােরেে সেুক্া সমন্বয় বজােোে কেরি োজনেশিক অঙ্ীকাে এে প্ররয়াগ সংরিান্ত

কধায্কর রধাজননতিক অঙ্ীকধার (এর ও ইউ সহ) স্বশ তকেু রিূ উপধােধান উদলেখ কদর, যধা অর্্িুতিঃ 

• প্তিশ্রতি স্থদক অংশীেধার, িধাদের আদেশ এবং স্স এিধাকধার   িধারধা কধাজ করদব

• স্রৌতিক নীতি এবং সরম্বদয়র উদদেদশ্য

• প্তিশ্রতি  স্থদক িধািবধান হয় স্য িক্েি

• তনরধাপে এবং স্গধাপনীয় স্যধাগধাদযধাগ ও িথ্য বতনতরয় ব্যবস্ধা

• সহদযধাতগিধায় জন্য পদ্তি

• অপ্ধাপ্তবয়কিদের জন্য  যথধাযথ ব্যবস্ধা

বধাস্তদব, রধাজননতিক অঙ্ীকধার কধায্কর  হয় স্যখধাদন িধাদের অংশীেধাদররধা পধাচধাদরর তশকধার রক্ধায় তনম্ন তিতখি  কর্ 
গ্রহন কদর :

• রধাজননতিক অঙ্ীকধার যদথষ্ট আতথ্ক অঙ্ীকধার দ্ধারধা সরতথ্ি

• পধাচধাদরর তশকধার হদি পধাদর বদি  সদ্হিধাজন  ব্যততিগন এর সধাদথ এরন িধাদব আচরন করধা হয় স্যন 
প্ধাথতরক সহধায়িধা ও সুরক্ধায় উদদেদশ্য আপরধার তশকধার হদয়দে, তনতব্দশদষ িধাদের  অতিবধাসন অবস্ধা  
অথবধা পধাচধাদরর িদি  িধাদের  অপরধার রূিক কধাজ বধা িধার সধাদথ সম্পৃতিিধা

• সুরক্ধা ও সরধাথ্দনর জন্য সুদযধাগসরূহ, পধাচধাদরর সভিধাব্য তশকধারদের স্রৌতখকিধাদব এবং তিতখিিধাদব অবতস্ি 
করধা হয়, এরন িধাষধায় যধা িধারধা বু�দি  পধাদর

• পধাচধাদরর সভিধাব্য তশকধার  প্তিিিন একটি সরদয়র সরথ্ন কদর

• তনরধাপে বধাসস্ধান ও প্দয়ধাজনীয় সহধায়িধা স্সবধা পধাচধাদরর সভিব্য ক্তিগ্রস্তদের জন্য প্ধাতপ্তসধার্য করধা হয়, 
তনতব্দশদষ িধাদের অতিবধাসন অবস্ধা বধা সম্মতি একটি স্িৌজেধাতর তবচধার িেদর্ অংশগ্রহদনর

• প্ধাসতঙ্ক রধাদষ্ট্র ও এন তজ ও সুরক্ধা অংশীেধারদের সধাদথ পরধারশ্ কদর স্সই ব্যততিদক   তনদ্ধধার্ তনদয়দে 
অথবধা তসদ্ধধার্ তনদয়দে রূি স্েদশ তিদর যধাবধার

• রধাষ্ট্র এবং এনতজও  অংশীেধাররধা সভিধাব্য তশকধার  পধাচধারকধারীদের স্থদক তবপদের সমু্মখীন তকনধা িধা তনদয় 
তনদজদের রদর্য আদিধাচনধা কদর

• িবতষ্যৎ আইন প্রিতয়ধা বু�দি, পধাচধারদর সভিধাব্য তশকধারদের স্রৌতখক ও তিতখিিধাদব অবতহি করধা হয়, 
এরন িধাষধার যধা িধারধা বু�দি পধাদর

• পধাচধাদরর সভিধাব্য তশকধার  পতরদসবধা প্েধান কধারীর দ্ধারধা  সংসগথী হয় আইন প্তরিয়ধার আদগ, সরদয় এবং 
পদর

• পধাচধাদরর তশকধার  সরথ্ন গ্রহন কদর ক্তিপূর্,  আতথ্ক সহধায়িধা, বধা আঘধাদির বেীকপৃ তি বেরুপ 
ক্তিপূর্, ক্য়, অথবধা ক্তিপূরন অতিজ্িধা  স্খধারধাদকর জন্য

• পধাচধাদরর তশকধার রক্ধার  প্দয়ধাযগীিধায় স্য স্কধান স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধা  স্শদষ তবদবতচি হয় িধাদের 
স্টকসই সধারধাতজক ও অথ্ননতিক পুনঃ প্তিঠিধা সরথ্দন এবং প্তিশধাদরর ও পুনরধায় পধাচধাদরর �ুতক করধাদি।
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পাচারেে শিকােরেে সুেক্াকেরে েীশিমালা

অধ্যায়-৪:
পাচারেে িশকােরেে েক্া কোে জে্য পোমিদে সােসংক্রপ

 পধাচধাদরর তশকধারদের রক্ধার জন্য রখূ্য নীতি অনসুর্ করুন
• তশকধারদের অতনয়রতিিধাদব একটি রধাদষ্ট্রর প্দবশ বধা থধাকধার জন্য আটক, অতিযুতি 

বধা যথধাযথ আইতন ব্যবস্ধা স্নয়ধা উতচি নয়, অথবধা স্সই অপরধাদরর জন্য যধা িধারধা 
পধাচধার হবধার িদি প্ি্যক্িধাদব সংগঠিি কদরদে

• তশকধারদের পয্ধাপ্ত পতররধাদন শধারীতরক ও রধানতসক যদনে প্দবশতরকধার থধাকদি হদব

• তশকধারদের স্য স্কধান অপরধাররূিক, নধাগতরক বধা অন্যধান্য কধায্রধারধার রধার্যদর আইনী 
ও অন্যধান্য সহধায়িধা প্েধান করধা উতচি

• পধাচধাদরর তশকধার তশশুদের যথধাযথ সহধায়িধা ও সুরক্ধা প্েধান করধা উতচি, িধাদের 
তবদশষ েব্ূিিধা, অতরকধার এবং  চধাতহেধা অনুযধায়ী

• তশকধারদের গ্রহ্ বধা উৎপততি রধাদষ্ট্রর দ্ধারধা তনরধাপে (এবং স্যখধাদন সভিব, স্বে্ধায়) 
প্ি্যধাবি্ন তনশ্চি করধা উতচি

• তশকধারদের কধায্কর এবং যথধাযথ আইতন প্তিকধাদর প্দবশধাতরকধার স্েয়ধা উতচি।

 আর্জ্ধাতিক আইদন সুরক্ধা তবরধান প্দয়ধাগ সংরিধার্ঃ রধাষ্ট্রদক স্সই সব রধাদষ্ট্রর উেধাহর্ অনসুর্ 
করদি পরধারশ্ স্েয়ধা হদ্ যধারধা ব্যততিত্ব পধাচধাদরর সতধেদি প্েধান সব্তনন্ম রধান অতিরির কদর, 
উেধাহরন বেরুপ স্িৌজেধারী রধারিধার উপযুতি এবং বধাইদর ক্তিপূর্ কিতর প্বি্ন কদর।

 সুরক্ধা পথিধা স্যন তশকধার-স্কত্রিক হয় তনতশ্চিকর্ঃ তনতশ্চি করদি হদব স্য পধাচধাদরর 
তশকধারদের সুরক্ধা পথিধা স্যন তশকধার-স্কত্রিক, তশকধার ও িধাদের পতরবধাদরর তনরধাপতিধা 
তবদবচনধায়, এবং িধাদের সংরিধার্ িদথ্যর স্গধাপনীয়িধার তিততিদি গ্রহ্ করধা হয়। তশকধার সুরক্ধা 
কধায্সূতচ একটি ববষর্যহীন তিততিদি পধাচধাদরর সকদির স্ক্দত্র প্দযধাজ্য হওয়ধা উতচি এবং তবদশষ 
স্বসরকধাতর সংস্ধার সদঙ্ কধায্কর সহদযধাতগিধার রধার্যরদসহ  তশকধারদের বেিন্ত্র চধাতহেধার সদঙ্ 
সহদজ রধাতনদয় স্নয়ধা উতচি।

 তশকধাররধা সহদযধাতগিধা করুক বধা নধা করুক িধাদের রক্ধা করিঃদ রধাদষ্ট্রর তনতব্দশদষ তশকধারদের 
অতিপ্য়ধান বধা অন্য অবস্ধা এবং স্িৌজেধারী তবচধার প্তরিয়ধায় অংশগ্রহ্ িধাদের সম্মতি 
িুতিদিধাগীদের সুরক্ধায়, িধাদের বধার্যিধারিূক িুদি ররধা উতচি।

 পধাচধাদরর তশকধার প্তিিিন সরয়সীরধা প্েধান ঃ পধাচধাদরর তশকধারদের অতিজ্িধা স্থদক  
পুরুনদু্ধধার শুরু করদি িধাদের সতরিয় প্তিিিন সরয়সীরধা প্েধান করদি হদব। বহুজধাতিক 
পধাচধাদরর তশকধারদের জন্য অস্ধায়ী তিসধা সহ প্তিিিন সরয়কধাদি এবং যুতি সরথ্ক, সরবরধাহ 
করধা উতচি তনতব্দশদষ তশকধাদরর স্িৌজেধাতর তবচধার প্তরিয়ধার পধাচধারকধারীর তবরুদদ্ধ অংশগ্রহদ্র 
সরথ্ন।
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 উি্ির অনুশীিন অনুযধায়ী রধানব পধাচধারদর শতকধারেরদ সুরক্ষধা ঃহতউর্যধান রধাইটস হধাই 
করতশনধারদর অিতস (ও এইচ েত এইচ  আর) রধানবধারতকধার এবং রধানবপধাচধারদর উপর 
প্রস্িধাবতি রূিনীিত ও নতর্েদশতি গধাইডিধাইন ৬ এ উপেদশ েদয় যদ, রধাষ্ট্র এবং যদখধানদ 
প্রধাসঙ্গতক আন্িঃসরকধার ও বদসরকধারী সংস্থধা, বতবদচনধা করধা উচতিঃ

• ক্তিগ্রস্দের অতিবধাসন বধা অন্য স্কধানিধাদব আটদক নধা রধাখধা হয় িধা তনতশ্চি করধা

• তনতশ্চি করদি হদব স্য, তশকধারদের অসম্মতিদি স্যন িধাদেরদক স্কধান সুরক্ধা বধা 
সহধায়িধা স্সবধা গ্রহ্ করদি বধার্য নধা করধা হয়

• তশকধারদের িধাদের জধািীয়িধা রধাদজ্যর কূটননতিক এবং কনসু্যিধার প্তিতনতরদের 
অতরগি করদি অবতহিকর্

• তশকধারদের স্গধাপনীয়িধাদক সম্মধান এবং িধাদের পতরচয় প্কধাশ নধা কদর িধাদেরদক 
পধাচধারকধারীদের হুরতক, ক্তি বধা প্তিদশধার স্থদক সুরতক্ি রধাখধা

 বফৌজোশে শবচাে প্রশরিয়া চিাকারি ঝঁুশক মিূ্যায়ে সঞ্ািে কোঃ তশকধারদের সুরক্ধা 
প্দয়ধাজনীয়িধা তবচধাদরর সরয়, আদগ এবং পদর পপৃথক হদব। স্সই অনযুধায়ী রধাদষ্ট্রর জন্য উতির 
অনশুীিন স্হব রিূ্যধায়ন �ঁুতক পতরচধািনধার প্তি প্তরিয়ধায় পয্ধাদয় তনতশ্চি করধা স্য ক্তিগ্রস্তদের 
স্েয়ধা সুরক্ধা স্সবধা স্যন কধায্করিধাদব িধাদের পতরবি্ন সুরক্ধা চধাতহেধার সধাদথ অতিদযধাতজি 
হয়।

 মােব পাচারেে  শিকাে এবং স্াক্ীরেে প্রাক-শবচাে সমরদেে প্রোেঃ ব্যততিত্ব পধাচধার সতধের 
সুরক্ধা তবরধান রধানব পধাচধাদরর তশকধার এবং বেধাক্ীদের প্ধাক-তবচধার সব্নতম্ন রধান প্েধান কদর। 
রধাদষ্ট্রর একটি আনঠুিধাতনক প্তরিয়ধার জধায়গধা রধাখধা উতচি এই ররদনর সহধায়িধা প্েধাদনর জন্য। 
েক্ এনতজও এবং সূশীি সধারধাতজক সংগঠন যধারধা অপরধারী তবচধার ব্যবস্ধা স্বধাদ� এবং তবদশষ 
প্তশক্্ প্ধাপ্ত তশকধারদের সহদযধাগীিধার জন্য িধারধা এই ররদনর সহধায়িধা স্সবধা তবরধাদন সধাহধায্য 
করদি সক্র হদি পধাদর।

 বফৌজোশে শবচাে প্রশরিয়া চিাকারি শিকােরেে সহায়িাঃ স্কধাট্ রধারিধা বেধাক্ী তহসধাবসহ 
অন্যধান্য উপধায় বধা তশকধারদের প্ধাতপ্তসধার্য, রধাদষ্ট্রর উতচি এই তবষয় তশকধারদের ব্যপক িথ্য 
প্েধান করধা। এরন িধাষধায় যধা িধারধা বু�দি পধাদর। তশকধারদের বেধারীন আইতন পরধারদশ্ 
প্দবশধাতরকধাদরর সদঙ্ িধাদের আইনগি অতরকধার ও েধাতয়ত্ব ব�ুদি রধাদষ্ট্রর কদঠধারিধাদব সহধায়িধা 
প্েধান করধা উতচি।

 শিশু শিকাে এবং পাচারেে জে্য স্াক্ীরেে সেুক্ায় ব্যবস্া কোঃ রধাষ্ট্র অরতক্ি ব্যততিদের 
রক্ধার জন্য  ব্যবস্ধা এবং প্শংসধাপত্র উপদযধাগী বিরীর তবদবচনধা করদি পধাদর যধা তশশু 
তশকধারদের জন্যও িধািজনক। অতিতরতি সুরক্ধার জন্য প্রধান প্রধান তহসধাদব ও তবদবচনধা করধা 
স্যদি পধাদর, স্যরন তশশু তশকধার এবং/অথবধা বেধাক্ীদের সদঙ্ পুতিশ সধাক্ধািকধার এর তিতডও 
স্রকতড্ং জরধা স্েয়ধার অনরুতি তেদয়। যধাইদহধাক, তশশু তশকধারদের অংশগ্রহন করধা উতচি নয়, 
তবদশষি যখন িধারধা চরর রধানতসক আঘধাি অতিজ্িধার রদর্য আদে।

 শেশচিি সহায়িা এবং সেুক্া ব্যবস্া বযে অংিগ্রহণ প্ররিাভে ো হয়ঃ সহধায়িধা এবং সুরক্ধা 
ব্যবস্ধা এরনিধাদব প্েধান করদি হদব স্যন িধা স্কধানিধাদবই স্কধান ররদনর প্দিধািন নধা হয় যধা 
প্তসতকউশন এর ক্তিসধারন করদি পধাদর। বেধাক্ীদের স্েয়ধা হয় এরন স্য স্কধান তকেু, বধাসস্ধান 
এবং তিসধাসহ, স্যরন, স্রকড্ এবং স্যৌতিতকীকর্ করধা, এবং স্যদকধান সরথ্দনর অপব্যবহধার 
তচতনিিকরন এবং অতবিদম্ব িধার সুরধাহধা করধা উতচি।
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পাচারেে শিকােরেে সুেক্াকেরে েীশিমালা

 ব�কসই সেুক্া সমাধারেে অংি শহসারব কাযদেকে ক্শিপেূণ প্রোেঃ রধাদষ্ট্রর উতচি স্িৌজেধাতর 
তবচধার প্তরিয়ধার বধাইদর, পধাচধার তশকধারদের ক্তিপূরদনর উৎস উপিব্ধ করধার কথধা তবদবচনধা 
করধা। অনধাগতরক পধাচধার তশকধারদের স্যন ক্তিপূরদ্ প্দবশধাতরকধার থধাদক তবদবচনধায় িধা 
তনতশ্চি করধা উতচি।

 পচারেে শিকাে েক্া কোে জে্য জািীয় সন্বেয় প্রশরিয়া ববধকেণ: জধািীয় সরন্বয় 
প্তরিয়ধার স্সখধাদন কধায্কর হবধার সভিধাবনধা আদে স্যখধাদন িধারধা আনঠুিধাতনকিধাদব প্দবশ কদরদে,  
উেধাহরন বেরূপ প্তিটি স্শয়ধার স্হধাল্ধারদের তনতে্ষ্ট িূতরকধা এবং েধাতয়ত্ব রূপদরখধা সরদ�ধািধা 
স্ধারক বেধাক্র এর রধার্যদর।

 সমন্বয় প্রশরিয়া প্ররয়াগ সংরিান্ত : আর্ঃ-সংস্ধা সধাহধায্য তনতশ্চি করদি পতরচধািনধাগি স্তর 
সরন্বয় প্তিদরধার ও রধানব পধাচধাদরর তবরুদদ্ধ িড়ধাই স্কধাদনধা জধািীয় বধা স্ধানীয় স্কৌশি 
সধািদি্যধার জন্য একটি পূব্শি্। উতির অনশুীিন উেধাহরন রধানসম্মি পতরচধািনধা পদ্ধতি, 
তনয়তরি ববঠক তহসধাদব রিূ্যধায়ন ও পয্দবক্ন প্তরিয়ধার উপর একরি এবং তবতিন্ন 
স্ষ্টকদহধাল্ধারদের দ্ধারধা ব্যধাবহধারদর অর্ি্ূতি।
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বযাগারযাগ
আঞ্চতিক সহধায়িধা কধায্ধািয় – বধাতি প্তরিয়ধা
২৭ির িধািধা রধাজধাকধাড়্ িবন
৩ েতক্্ সধাথড়ন স্রধাড ব্যধাংকক ১০১২০, থধাইি্যধান্ড 
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http://www.baliprocess.net

                 বাশি প্রশরিয়া  
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