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অধিকার

মানব চালান সমস্ত অধিকারকে লঙ্ঘন করে
এবং ইউরোপ সহ আরো বিভ্হিন্ন দেশে
মহাদেশে অসংখ্য মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত
করছে I
দিনে দিনে ক্র্মবর্ধমান সংখ্যক নারী,
পুরুষ এবং শিশুরা ব্যবসার সামগ্রী হিসেবে
নিজেদের দেশে এবং সীমানার বহির্দেশে
শোষণ এবং অপব্যবহারের শিকার হচ্ছে I

■ ইউেরাপ পিরষেদর মানব চালান বা ব্যবসার িবরে� িকছু �িতকারক
পদে�প সং�া� সমেঝাতা েযিট ২০০৮ সােলর ১ লা েফ�য়ারী েথেক কাযৰ্্যকর
হেয়েছ তার �ধান উে�শ্য হেলা:

3 মানব চালান িনবারণ করা,
3 মানব চালােনর বিলেদর সুর�া �দান করা,
3 মানব চালােন বা ব্যবসায় যু� ব্যি�েদর অিভযু� করা, এবং
3 জাতীয় কাযৰ্াবলী এবং আ�জৰ্ািতক সহেযািগতােক বিধৰ্ত করা I
■

এই সমেঝাতা যােদর �িত উে�িশত এবং �েযাজ্য:

3 সংঘিঠত অপরােধর সে� যু� বা এর বিহভূৰ্ ত, জাতীয় বা
আ�জৰ্াতীয়, েয েকােনা ধরেনর মানব চালান অথবা ব্যবসা
3 এই অৈবধ ব্যবসার িশকার/বিল (নারী, পুরষ, িশশু),
3 সকল �কার েশাষণ (েযৗন, বল�েয়াগ কের আদায় করা �ম,
দাস�,দাস� শৃ�ল,েদেহর অে�র অপসারণ, ইত্যািদ)I
■ এই সমেঝাতার �ধান সংেযািজত মূল্য হেলা এর �াথিমক এবং মূল উে�শ্য:
মানবািধকার এবং িনযৰ্ািততেদর সুর�াI এই সমেঝাতা মানব চালান েক এই ভােব
ব্যাখ্যা কের: মানব চালান সকল মানবািধকার েক ল�ন কের এবং মানিবক
মযৰ্াদা এবং ন্যায়পরতার �িত অিবচার কেরI তার মােন যিদ জাতীয় কতৃৰ্ প�
মানব চালান এর িবরে� সিঠক ব্যব�া না �েয়াগ কের, বিলেদর সুর�া িদেত
ব্যথৰ্ হয় এবং এই ঘটনা গিলেক তদ� না কের, তাহেল তারা নীিতগত ভােব
দায়ী হেবI
■মানব চালান সারা পৃিথবীেত সব সীমানার উেধৰ্ �চিলত, তাই এই সমেঝাতা
পৃিথবীর সকল েদেশর �িত �েযাজ্য

মানব চালান মানে কি ?
■

আেছ:

এই সমেঝাতা অনুযায়ী মানব চালান বা ব্যবসা-েত িতনিট �ধান উপাদান

3 একিট ি�য়াফল: েকােনা ব্যাি�েক (ব্যবসা উপলে�) সদস্য িহসােব সং�হণ
করা, �ীপা�র করা, �ানা�র করা, আ�য় েদওয়া, তার �াি� �ীকার করা;
3 েকােনা মাধ্যম-এর িভিত্তেত: ভীিত �দশৰ্ন, বল�েয়াগ, জবরদি�, বলপূবৰ্ক
অপহরণ, �তারণা, �মতার অথবা কাউেক সহেজ আহত করা যায়
এমন েকােনা সমেয়র অপব্যবহার, এমন কাউেক বা কারর েথেক অথৰ্
�দান অথবা �হণ করা েয অন্য েকােনা ব্যাি� উপর �মতাসীন;
3 কাউেক েশাষণ করার উে�েশ্য: খুব কম হেলও েকােনা েযৗন
কম� েক েশাষণ করা, অন্য েকােনা ধরেনর েযৗন অত্যাচার,
বল�েয়াগ �ারা অিজৰ্ত �ম বা পিরেসবা, দাস� অথবা এর
অনুরূপ েকােনা আচরণ, দাস� শৃ�ল, েদেহর অে�র অপসারণI

মানব চালান এবং মানব পাচারের
মধ্যে পার্থক্য কি ?

■ মানব পাচােরর মূল উে�শ্য হেলা েবআইিন ভােব কাউেক সীমানা পার কের
েদওয়া এবং তার মাধ্যেম সরাসির অথবা পেরা� ভােব আিথৰ্ক বা ব�গত ভােব
উপকৃ ত /লাভবান হওয়াI িক� মানব চালান এর �ধান উে�শ্য হেলা েশাষণ I
এছাড়া মানব চালােনর জন্য সীমানা পার হবার �েয়াজন েনই I মানব চালান/
ব্যবসা �েদেশও করা েযেত পাের I

মানব চালানের বলি কারা ?
■ েয েকউ মানব চালােনর িশকার হেত পাের: নারী, পুরষ এবং িশশু, সব
বয়েসর এবং সমােজর সকম �েরর মানুষI যারা মানব ব্যবসার িশকার হন,
উদাহরণ �রূপ তারা েযৗন েশাষেনর মেখামুিখ হন, খুব অ� অথবা িবনা
পাির�িমেক কাজ করেত বাধ্য হন অথবা তােদর েদেহর েকােনা অ� ই�ার
িবরে� অপসারণ করা হেয়েছI েশাষণ েবিশর ভাগ সময় শারীিরক ও মানিসক
বল�েয়াগ, এবং হুমিক �ারা িচিন্হত এবং মানব চালােনর বিল এবং তােদর
পিরবােরর সদস্যরা এই সমস্যাগিলর স�ুখীন হনI
■ এই সমেঝাতা অনুযায়ী একজনেক মানব চালান এর িশকার িহেসেব িবেবিচত
করা হেব যিদ িতিন েদেশর মেধ্য অথবা সীমানার বাইের,েশাষেনর উে�েশ্য,
হুমিক, বল�েয়াগ,�তারণা, জবরদি� এবং েবআইিন উপােয় কারর �ারা সদস্য
িহেসেব সং�িহত, �ানা�িরত, �ীপা�িরত, আ�য় �িদত অথবা গৃহীত হনI
■ একিট িশশুর ে�ে� এই ব্যাখ্যা একটু অন্য রকম: যিদ েকােনা িশশু,
েয েকােনা মাধ্যম-এ, েশাষেনর উে�েশ্য কারর �ারা সদস্য িহেসেব সং�িহত,
�ানা�িরত, �ীপা�িরত, আ�য় �িদত অথবা গৃহীত হয় তাহেল েস মানব চালােনর
বিল িহেসেব িবেবিচত হেব I
■ েকােনা ব্যাি�র েশাষেনর �িত “স�িত�দানেক” অ�াহ্য করা হেব যিদ
েকােনা মাধ্যম (েযমন বল�েয়াগ,�তারণা, অরি�ত অব�ার অপব্যবহার ইত্যািদ)
ব্যবহার করা হেয় থােকI এছাড়াও একজন ব্যাি�েক বিল িহেসেব িবেবচনা করা
হেব I যিদও েশাষণ না হেয় থােক িক� মানব চালােনর বিল ব্যাি�র উপর
েযেকােনা একিট মাধ্যেম েযেকােনা একিট ি�য়াফেলর �েয়াগ করা হেয়েছ I

এই সমঝোতা অনুযায়ী
মানব চালের বলিদের
কি কি অধিকার আছে ?
শনা�করণ
■ মানব চালােনর বিলেদর িবিধমতন শনা� করা অত্য� জরির যার �ারা
তারা শুধুমা� েবআইিন অিভবাসী অথবা অপরািধ িহেসেব িবেবিচত না হয়I
িবেশষ �িশ�া পাওয়া িবেশষ�রা (পুিলশ কমৰ্কতা, সমাজ েসবী, �ম পরী�ক,
ডা�ার, সাহায্য �দানকারী) সব িনয়ম েমেন, কাযৰ্�ণালী এবং শনা�করেণর
মানদ� অনুযায়ী এই শনা�করণ স�� কেরন I

পুনঃ�াি� এবং অনুধ্যান
■ বিল িহেসেব শনা� হবার পূেবৰ্ মানব চালােনর িশকার ব্যাি�রা অ�ত ৩০ িদন
সময় দািব করেত পােরন েয সমেয় তারা অৈবধ ব্যবসায়ীর েথেক দুের সের এেস,
তার �ভাব েথেক িনেজেদর মু� করেত পােরন এবং এই তদে�র কােজ কতৃৰ্ পে�র
সে� সহেযািগতা করেবন িকনা, েসই িবষয় িনেয় িচ�া ভাবনা করেত পােরন
এই সময়সীমা চলা কালীন (৩০ িদন) তারা (বিল ব্যাি�) সাহায্য পাওয়ার
ন্যায্য দািব রােখন এবং যিদ তােদর অব�া েবআইিন িহেসেব িবেবিচত হয়
েসে�ে�ও তােদরেক েদশ েথেক বিহ�ার করা যােব না I

সাহায্য
■ মানব চালােনর িশকার ব্যাি�রা যিদও বা অপরাধ সং�া� তদে�
সহেযািগতা করেত না রািজ হয় অথবা �া�্য �দান না কের তাহেলও তারা এই
িন�িলিখত অিধকারগিল দািব করেত পাের:

3 সিঠক এবং সুরি�ত বাস�ান,
3 মেনােরাগ সং�া� সাহায্য,
3 ব�গত সাহায্য,
3 জরির িচিকত্সা ব্যব�ার অিভগম্যতা,
3 িলিখত এবং েমৗিখক অনুবাদ,
3 উপেদশ �দান এবং তথ্য সং�হণ,
3 অপরাধ সং�া� আইন কাজৰ্্য�নালী চলাকালীন সাহায্য,
3 চাকুরী বাজার, হােত কলেম অথবা সাধারণ িশ�াগত েযাগ্যতা অজৰ্ন
এর অিভগম্যতা, যিদ েসই ব্যাি� েসই েদেশর আইিন বািস�া হন I

আইনগত সাহায্য
■ মানব চালােনর িশকার ব্যাি�রা তােদর সব রকম অিধকার সং�া� তথ্য
এবং েসই সং�া� কাজৰ্্য�নালী সব ভাষায় পরার জেন্য দািব করেত পােরI িকছু
ে�ে� তারা আইনগত সাহায্য এবং িবনামূেল্য েকৗসুিল পাওয়ার ন্যায্য অিধকারীI

আবাস অনুমিতপ�
■ যিদ �েয়াজন হয়, তারা ব্যাি�গত কারেণ েসই েদেশ েথেক কতৃৰ্ প�র সে�
চালােনর তদে� সহেযািগতা করেত পােরI েস ে�ে� িনযৰ্ািততেদর (মানব চালােনর
িশকার) আবােসর-এর অনুমিতপ� �দান করা হেত পােরI
আবােসর অনুমিতপ� েপেলও তারা রাজৈনিতক শরণাথ� িহেসেব থাকার জেন্য
আেবদন জানােত পারেব I

ব্যাি�গত জীবন এবং পিরচেয়র সুর�া
■ এই সমস্যার বিলেদর ব্যাি�গত তথ্য শুধুমা� আইেনর �েয়াজন অনুযায়ী
ব্যবহৃত হেত পাের এবং েসগিল কখনই জনসাধারেণর কােছ �কাশ করা হেব নাI
এমন েকােনা পদে�প েনওয়া হেব না যােত তােদর ব্যাি�গত পিরচয় জানা যায়I

তদ� এবং আইনগত কাজৰ্্য�নালী চলাকালীন
সুর�া
■ যিদ �েয়াজন হয় তাহেল িনযৰ্ািতত এবং তােদর পিরবােরর সদস্যেদর
সব রকম সুর�া েদওয়া হেব যােত কের মানব ব্যবসায়ীরা েকােনা রকম
�িতেশাধমূলক আচরণ না করেত পাের এবং ভীিত �দশৰ্ন না কেরI
এই সুর�ামূলক পদে�প িবিভ� আকােরর হেত পাের: শারীিরক সুর�া, বাস�ান
বদল,পিরচয় বদল, চাকুরীর সং�ানI

�িতপূরণ
■ মানব চালােনর বিলরা অৈবধ ব্যবসায়ীেদর �ারা কৃ ত েলাকসােনর জেন্য
আিথৰ্ক �িতপূরণ দািব করেত পাের I
েয েদেশ তারা েশািষত হেয়েছ েসই েদশ বা রাজ্য অথবা িবচারালয় তােদর এই
�িতপূরণ �দান করেত পাের এবং েসিট েদওয়ার জেন্য িবচারালয় অৈবধ চালািনর
স�িত্ত বােজয়া� করেত পােরI

�েদেশ পুনঃে�রণ করা এবং িফের আসা
■ মানব চালােনর বিলেদর �েদেশ িফের আসা িবিভ� িবষেয়র ওপর িনভৰ্ র
করেব: তােদর অিধকার, �েদেশ েফরত পাঠােনা সং�া� আইনগত কাজৰ্্য�নালী
েকান অব�ায় রেয়েছ, তােদর কার, সুর�া, স�ান I িফের আসার পর বিলরা
�েদেশ সিঠক ভােব সম�তাসাধন করার জেন্য সব রকম সুেযাগ পাওয়ার
অিধকারী, েযমন িশ�া এবং চাকুরী সং�ান I

মানব চালানের শিকার
শিশুদের কি কি বিশেষ অধিকার আছে ?
■ উে�ৰ্ উি�িখত সব অিধকার ছাড়াও মানব চালােনর িশকার িশশুরা িকছু
িবেশষ অিধকার দািব করেত পাের:

3 অিভভাবকিবহীন িশশুেদর জেন্য আইিন অিভভাবক িনেয়াগ করা
হয় যারা িশশুেদর সে� েথেক তােদর �িতিনিধ� কেরন এবং
তােদর ম�েলর জেন্য সকল �কার কােজ সাহায্য কেরন;
3 িশশুর জাতীয়তা এবং পিরচয় �াপন এবং �মান করার
জেন্য জরির পদে�প েনওয়া হয় এবং তার �াথৰ্ িবেবচনা
কের তার অিভভাবকেক েখাজার েচ�া করা হয়;
3 যখন েকােনা মানব চালােনর িশকার ব্যাি�র বয়স িনি�ত
ভােব না জানা যায়, িক� েবশ িকছু �মান পাওয়া যায় যার
�ারা েবাঝা যায় েয তার বয়স ১৮ বছেরর কম, েস ে�ে�
তােক িশশু িহেসেব িবেবচনা করা হেব এবং বয়স যাচাই করার
আেগ তােক িবেশষ �িতর�া মূলক সাহায্য েদওয়া হেব;
3 িশশুরা তােদর �েয়াজন অনুযায়ী উপযু� সাহায্য এবং
িশ�া পাওয়ার ন্যায্য অিধকারী ও দািবদার;
3 িশশুেক তার েদেশ েফরত পাঠােনার আেগ, ঝু িক এবং সুর�া
স�েকৰ্ সব তথ্য সং�হ কের অব�া সিঠক ভােব িনধৰ্ারণ
করা হেব এবং েকবল মা� তার �ােথৰ্র এবং ম�েলর কথা
িবেবচনা কের তােক েদেশ পুনঃে�রণ করা হেব;
3 তদ� এবং িবচারালেয়র কাজ চলাকালীন
িশশুেক িবেশষ সুর�া েদওয়া হেব I

■ GRETA �ত্যকিট েদেশেক তার িনজ� অব�া অনুযায়ী িবে�ষণ কের এবং
েসই সংল� িব�ািরত িববরণ ৈতরী কের I েসই িবে�ষেণ েসই েদেশর সিঠক ও
েবিঠক পদে�পগিলেক িবিধমতন শনা� কের I ে�টা এই িবষেয় ম�ণা এবং
উপেদশ েদয় যার �ারা সমেঝাতার িবিধগিল সিঠক ভােব এবং আেরা ভােলাভােব
বা�বািয়ত করা যায় I ে�টার িববরণ এবং িবে�ষণ জনসাধারেণর কােছ �কাশ
করা হয় এবং এগিল ইউেরাপ পিরষেদর মানব চালান িবেরাধী ওেয়ব সাইেট
�কািশত হয় I

অধিকতর তথ্যাবলীর জন্যে নিম্নলিখিত
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
Secretariat of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking
in Human Beings (ইউরোপ পরিষদের মানব চালান বিরোধী সমঝোতার
সচিবালয়)
(GRETA and Committee of the Parties) (গ্রেটা এবং দলীয় সমিতি)
Council of Europe (ইউরোপ পরিষদ)
F-67075 Strasbourg Cedex
France (ফ্রান্স)
ইমেল: Trafficking@coe.int

www.coe.int/trafficking/fr
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■ ে�টা (মানব চালােনর িবরে� �িতকারক পদে�প সং�া� এক িবেশষ�
সমি�, GRETA) ইউেরাপ পিরষেদর এই সমেঝাতায় �া�রকারী সকল েদশ েক
িনয়িমত ভােব ত�াবধান কেরন I ে�টার দািয়� হেলা এই িবষেয় নজর রাখা েয
এই সমেঝাতার পদে�পগিল সিঠক ভােব বা�বািয়ত হে� এবং মানব চালােনর
িশকার ব্যাি�রা তােদর ন্যায্য অিধকার েথেক বি�ত হে�ন নাI
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এই সমঝোতা
বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপের
উপর তত্তব
্ াবধান

