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িহউম�ািন� িরসাচ�  কনসালেটি� (এইচআরিস) এক� পুর�ার �া� �সাশ�াল এ�ার�াইজ যা সরকার,
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িবষয়�েলার অ�দৃ�� �দান এবং মাঠপয�ােয় গভীর তদ� কের থােক। ৫০�রও �বিশ রাে�র �ােয়�েদর
সােথ এ�পাট�েদর সি�লন ঘটায় এই এ�ার�াইজ (এইচআরিস)।
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আমােদর সমােজর দঃুসহ দইু� িবষেফঁাড়া আধুিনক দাস�থা ও মানবপাচার অবসােন সাড়া িদেত
আজ �থেক িতনবছর আেগ আিম এইচআরিস �িত�া কির। ২০২১-২০২২ সময়কােল �কািভড-১৯,
ইউে�ন যু�, �বি�ক মু�া�ীিত এবং অথ�ৈনিতক অি�িতশীলতার ফেল আরও �বিশ স�দায়েক
দাির�� ও হতাশার িদেক �ঠেল িদেয়েছ। আমরা �য পিরেবেশ কাজ করিছলাম তা আরও চ�ােলি�ং
হেয় উেঠেছ। অেনেকই িশকার হেয়েছ বাধ�তামূলক �ম ও �জারপূব�ক িববােহর।আর অন�রা �বেছ
িনেয়েছ অিবেবিচত পথ�েলা যা তােদর �ঠেল িদেয়েছ অপরােধর �বড়া জােল। এক� নত�ন
অনুস�ান আমােদর �দিখেয়েছ ২০২২ সােলর �সে��র পয�� পুেরা পৃিথবীেত ৫ �কা�রও �বিশ
মানুষ আধুিনক দাস�থার িশকার।

এই ধরেণর দশৃ�পট �যখােন তী� অি�� ধারণ কের, �সখােন আধুিমক দাস�থা এবং মানবপাচারেক
�িতেরাধ করা �যেকােনা সমেয়র ত�লনায় �বিশ জ�ির হেয় উেঠেছ। আমরা �য দানেবর অবসান
ঘটােত চাি� তা �ধু অৈনিতকই নয়, বরং িব�জেুড় তা অৈবধ। এ�এক� অপরাধ। একমা� দাির�ই
কাউেক আধুিনক দাসে�র িশকার বানায় না; মানবপাচারকারী, যথাযথ আইেনর অভাব এবং �বি�ক
কিমউিন�র উদাসীনতা এই অপরাধেক স�বপর কের ত� েলেছ।

চ�ােল�টা আসেল ভয়াবহ। িক� আমার দঃুসাহসী ও পির�মী এইচআরিস �মেক িনেয় আিম গিব�ত,
িবগত বছের তােদর অবদান অসাধারণ। এইচআরিসর তৃতীয় বছের, আমরা সারভাইভার সােপােট�র
সােথ আমােদর স�ৃ�তা আরও গভীর কেরিছ। যা এই সারভাইভারেদর সুেযাগ� করার সুেযাগ �তির
করেব, গেড় ত�লেব মানবপাচােরর িব�ে� �িতেরাধ িহেসেব। জলুাই ২০২২ পরবত� সমেয় আমরা
পিরণত হেয়িছ ��ািমং ক�াউ� জাতীয় উদীয়মান আধুিনক দাসবােদর ঘটনা�েলােক ফাইট করার
নায়েকািচত অবতারণায়। একইসােথ সমােজর প�িতগত পিরবত� েনর স�াবনায় আমরা সচল
�রেখিছ আমােদর উ�মােনর �মান -িভি�ক গেবষণা এবং িব�েনতৃ�েক পরামশ�দােনর কাজ।
উদাহরণ��প, এক� ��াবাল কসেম�ক জায়াে�র সরবরাহ �চইেন মানবািধকার িনি�ত করেত
তােদর সােথ সম�য় বা অিভবাসী �িমকেদর জন� �ম আইন উ�ত করেত এিশয়ার �দেশর
সরকার�েলােক �ভািবত করা।
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আমােদর পিরচালেকর বাত� া

আমােদর কম��াি� আধুিনক দাস�থা িবলু� করেত কতটা
কােজ �লেগেছ?

আমরা কীভােব অত�� দির� ও �বকারে� জজ�িরত
এলাকার �াি�ক �িতভা�েলােক সফল ক�ািরয়ার গেড়
ত�লেত সােপাট� িদেত পাির যা আধুিনক দাসবাদ িবলু�
করেত অবদান রাখেব?

এই ইমপ�া� িরেপাট� অে�াবর ২০২১ �থেক �সে��র ২০২২
পয�� আমােদর যাবতীয় কাজ উপ�াপন কেরেছ। আমরা
�িতিনয়ত আমােদর সামেনর চ�ােল� ও আমােদর গৃহীত
উে��াগ�েলা পয�ােলাচনা কির, আ�িজ�াসায়:

িমনা িচয়াং, �িত�াতা পিরচালক

এইচআরিস ইমপ�া� িরেপাট� ২০২১-২০২২
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পয�ােলাচনা: আমােদর কাজ

এইচআরিস এক� সামািজক এ�ার�াইজ। অথ�াৎ, আমার এমন এক� ব�বসািয়ক অিভ�ায় যা
আমােদর উে�েগর িবষয়�েলা সমাধােন এক� �টকসই ব�বসািয়ক মেডেলর মধ� িদেয় িমশন
পিরচালনা কের। আমােদর কম�ল�� হে� পৃিথবী ব�পী আধুিনক দাসবাদ এবং মানবপাচার িবলু�
করা। আমােদর কম�ব�ি� ব�মূখী, যা একইসােথ ব�বসািয়ক এবং মানিবক �ের পিরচািলত হয়।
মানবপাচার ও আধুিনক দাসবাদ িবলু� করেত আমােদর এই যুে� এইচআরিস �মতা কাঠােমার উপর
�থেক িনেচ এবং িনচ �থেক উপের- উভয় অিভমুেখ সরকার, �কা�ািনসমূহ, এনিজও ও �ত�
ব�ি�েদর সােথ সম�য় সাধন কের।
 

ব�বসা মানবকল�ান

িব�জেুড় সরকারেদর সােথ আমােদর কাজ মূলত নীিত পিরবত� নেক �ভািবত করা; যার জন� আমরা
�চারণা ক�াে�ইন ও অ�াডেভােকিসর কাজ কের থািক; সুপািরশ, পরামশ� ও গেবষণায় আমােদর
�ঝঁাক। উদাহরণ��প, টানা দইু বছেরর মত এই বছরও িসফুড ওয়ািক� ং �েপর প� �থেক আমরা
ি�নিপস ও িকছ�  তাইওয়ানীয় এনিজও"র সােথ সম�য় কের কাজ কেরিছ তাইওয়ান র�াংিকং
�রকেমে�শন িরেপাট� �তিরেত। এই িরেপাট�� ইউএস বািষ�ক �ািফিকং ইন পারসনস (�আইিপিরেপাট�)
এর জন� মৎস খােত মানবপাচার সংি�� ঘটনায় তাইওয়ান সরকােরর তৎপরতা িবষেয় আেলাকপাত
কের।

এইচআরিস সরবরাহ �চইেন �িতকার িনি�ত করেত �কা�ািন�েলােক পরামশ� পিরেসবা �দান
কের। সরবরাহ �চইন �থেক দাসবাদ িবলু� করেত �কা�ািন�েলােক সহেযািগতায় চাকিরদাতােদর
�িশ�ণ দান কের। এই বছর আমরা এক� সুপিরিচত কসেম�ক জায়াে�র সােথ কাজ কেরিছ,
সরবরাহ �চইেন �িতেরাধ ও �িতকার িনি�ত করার �িত�িত িনেয়।

এইচআরিস নানা ধরেণর �বসরকাির �িত�ােনর (এনিজও) সােথ কাজ কের; িব�ব�াপী আধুিনক
দাস�থা এবং মানব পাচােরর দ�ৃা�সমূেহ গভীরভােব গেবষণা পিরচালনা কের আমােদর �া�
ফলাফেলর উপর উ� মােনর �িতেবদন �তির কের। আমােদর পরামশ� পিরেসবা এনিজও সমূেহর
জন�ও উ��� �যখােন আমরা প�সমথ�ন ও নত�ন �কৗশল �তিরেত সাহায� কের থািক। এ বছর আমরা
কাজ কেরিছ অ�ফ�াম, ��ান ই�ারন�াশনাল ও ইউনরক ই�ারন�াশনােলর মত �িত�ােনর সােথ।

কম�ে�ে� �ম অিধকােরর অ�ািধকােরর জন� আ�জ�ািতক মানবািধকার নীিতমালায় অনলাইন ��িনং
�কাস� �দােনর মধ� িদেয় এইচআরিস �ত� ব�ি�বেগ�র সােথও কাজ কের থােক। এ� এমন এক�
িবষয় যা িনেয় আমরা ভিবষ�েতও কাজ কের �যেত চাই – এটাই ���পূণ� �য আমরা সবাই আধুিনক
দাসবােদর িব�ে� লড়াইেয় আমােদর ভ� িমকা পালন কের যাব, এবং মানুষেক �ান ও �েয়াজনীয়
উপকরণ সরাবরাহ করার মাধ�েম এই লড়াইেক আেরক ধাপ উ�ীত করা যায়।
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আধুিনক দাসবােদর িবলুি� এইচআরিসর গ�ব�। আমরা �াি�ক �িতভােদর িচি�ত করা এবং এই
নরক �থেক িন�� িত পাওয়ােদর সােথ কাজ করার ��� অনুধাবন কির। িবগত বছর জেুড় এইচআরিস
সরাসির অসংখ� সাভ� াইভারেদর সােথকাজ কেরেছ, যােদর মেধ� অেনেকই সাইবার দাসবােদর িশকার
হেয় ব�ী িছল কে�ািডয়ার ��ািমং �কা�ািন�েলােত। আমরা িভক�মেদর ঘের িফিরেয় আনেত সাহায�
কেরিছ এবং এমন অসংখ� সাভ� াইভারেদর সােথ কাজ কেরিছ ��ািমং ক�াউ��েলােত ঘেট চলা
অগিণত অপরােধর তথ� উে�াচন করেত।
 

মানিবক �স�র�েলােত �ায় সময়ই পি�মা �পশাদারেদর কতৃ� � জাির থােক। এরা তােদর �দেশর
বাইেরর সং�� িত স�েক�  �বাঝাপড়ায় সীিমত। আমরা িব�াস কির �াি�ক জনেগা�� ও সাভ� াইভারেদর
�মতায়েন, যােত তারা তােদর ক��র �জারােলা কের দাসবােদর িব�ে� লড়াইেয় সািমল হেত পাের।

একই সােথ আমরা সাভ� াইভারেদর চাকিরর সুেযাগ বৃি�েত কাজ কির, িবেশষত তােদর যারা বািড় িফের
আসার পর আিথ�কভােব ি�িতশীল হেত পাের না বা �কােনা কাজ খুঁেজ পায় না। অেনক সাভ� াইভারই
তােদর পিরবােরর অসহেযাগীতার িশকার হয়। রাে�র অসহেযাগীতা যিদ এর সােথ এক কের �দখা হয়,
তােদর অসহায়� তােদরেক আেরা খারাপ অব�ার িদেক �ঠেল িদেত পাের। 

িচ��াহক: ভ�ােলি�না ক�াজিুল, ইয়াং�ও, চীন, ২০১৯।

এইচআরিস ইমপ�া� িরেপাট� ২০২১-২০২২
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সময়কাল ২০২১-২০২২

অে�াবর ২০২১

মায়ানমার, ক�াে�ািডয়া ও িভেয়তনােম
পাচারকম� এবং িশ��েমর উপর
�কািভড-১৯ এর �ভাব যাচাই করেত
এইচআরিস কাজ �� কের
ই���উট অফ �ডেভালপেম�
�ািডজ (আইিডএস) এর সােথ
একা� হেয়। 

নেভ�র ২০২১

ি��শ ই���উট অফ
ই�ারন�াশনাল অ�া� ক��ারা�ভ
ল’ (িবআইআইিসএল) এর সােথ

একা� হেয় আমরা আমােদর ি�তীয়
িমশন� পিরচালনা কির। কাজ� িছল

আলেজিরয়ায় মানবপাচােরর
িব�ে� �েচ�ার পিরমাপক িনণ�য়

করা। 
 

নেভ�র ২০২১

চাকিরদাতােদর জন� আমােদর
�থম কম�শালা যা�া �� কের, যা
অিভবাসী গৃহ�িমেকর
চাকিরদাতােদর �মতায়ন কের। 

িডেস�র ২০২১

২০২২সােল মািক� ন যু�রাে�র
িডপাট�েম� অফ ��েটর �ািফিকংইন

পাস�নস (�আইিপ) িরেপােট�
তাইওয়ােনর র�াি�ং স�েক�  ম�ব�

কের এক� �িতেবদেনর খসড়া �তিরর
�নতৃ� িদেত আমরা কাজ কেরিছ

িসফুড ওয়ািক� ং�প (এসডি�উিজ),
��াবালেলবারজাি�স-

ই�ারন�াশনালেলবাররাইটসেফারাম
(িজএলেজ-আইএলআরএফ)

ওি�নিপেসর সােথ।
 

জানয়ুাির ২০২২

এক� ��াবাল কসেম�ক জায়া�
তােদর সরবরাহ �চইন জেুড়
�কা�ািনর �লবার ও মানবািধকার-
�ক�ীক নীিতমালা অনুসাের
তাইওয়ােনর সা�ায়ারেদর সােথ
�িতকার ও �িতেরাধ পিরক�নার
িডজাইন ও �েয়ােগর �ােথ�
এইচআরিসর সােথ �যাগােযাগ কের। 

এইচআরিস ইমপ�া� িরেপাট� ২০২১-২০২২
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�ম ২০২২
িজএলেজ-আইএলআরএফ এর
জন� িসফুড ক�াে�ইন কনসালেট�
িহেসেব কাজ করেত িগেয় আমরা
ক�া�াইেনর ফরেমশনেক সােপাট�
কেরিছ দরূ সমুে� জাহােজ অবি�ত
�জেলেদর জন� ওয়াই-ফাইেয়র
ব�ব�া সুিনি�ত করেত। 

�ম ২০২২
মাছ ধরার জাহােজর িফিলিপেনা

�জেলেদর সরবরাহ �চইেনর
মানিচ� �তিরর এক� চলমান

�কে� আমরা ��ান
ই�ারন�াশনােলর কিমশন িছলাম। 

�ম ২০২২
অ�ফ�ােমর সােথ অংশীদািরে�
আমরা এক� চলমান �কে�র �নতৃ�
িদি� যার ল�� কিমউিন�-িভি�ক
সুর�া �জারদার করার জন�
��কেহা�ারেদর কম��মতা সৃ�
করা।

মাচ�  ২০২২
আমরা মানব পাচােরর প�িতগত
দবু�লতা �বাঝার জন� বাংলােদশ,
মালেয়িশয়া এবং িকরিগজ�ােন

উইনরক ই�ারন�াশনােলর অথ�ায়েন
এক� ব�-�দশীয় গেবষণা �ক� ��

কির।

জলুাই ২০২২

আমরা ��ািমং ক�াউ��েলােত
আধুিনক দাসবােদর উদীয়মান
অপরােধর �িত আমােদর �াধীন
�িতি�য়া �� কেরিছ, যার মেধ�

সরকার�েলার িনকট প�সমথ�ন,
সাভ� াইভারেদর পুনব�াসন সােপাট�

এবং উ�ার অিভযান পিরচালনা করা
অন�তম। 

এইচআরিস ইমপ�া� িরেপাট� ২০২১-২০২২



১২� �কাশনািমিডয়ায় ১২ বার

সরকােরর িনকট
২� নীিতমালা
��াবনা

সাভ� াইভার ও
�াসি�ক

��কেহা�ারেদর
সােথ ১০৮�
সা�াৎকার

এনিজওসমহূর
সােথ ১৪ বার
সম�য়

িলংকিডেন ২০০০+
ফেলায়ার

সরাসিরভােব
সংয�ু/উ�ারকৃত
িভি�ম ৭০+
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দাস�থা অতীেতর �কােনা িবষয় নয়, বরংদাস�থা অতীেতর �কােনা িবষয় নয়, বরং
ইিতহােসর �য �কােনা সমেয়র ত�লনায়ইিতহােসর �য �কােনা সমেয়র ত�লনায়
বত�মান পৃিথবীেত দাসে�র িশকারবত�মান পিৃথবীেত দাসে�র িশকার
মানুেষর সংখ�া অেনক�েণ �বিশ।মানেুষর সংখ�া অেনক�েণ �বিশ।  
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�েক থাকার লড়াই ও িফের আসার সং�াম: পাচােরর হাত
�থেক �বঁেচ যাওয়া এবং আমােদর গ�

  এই �কাশনা� বাংলােদশ ও ক�াে�ািডয়ায় মানবপাচােরর হাত
�থেক �বঁেচ যাওয়ার আট� গ� ত� েল ধের। �ািফিকং কীভােব হয়,
কীভােব এ� অিভ�তা করা হয়, মানুষ কীভােব অিভবােস
িবপেদর �মাকােবলা কের এবং পিরেশেষ সম� নরকয�ণা �শেষ
িফের আসা ব�ি�েদর সমােজ পুনব�াসেনর অথ� আসেল কী এসব
িবষেয় অমূল� অ�দৃ�� পাওয়া যায় এইসব গ� �থেক। 
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�কাশনাসমহূ

অদশৃ� স�া – �স� �ািফিকংএর হাত �থেক িফের আসা
নারীেদর ভাগ�

এই িরেপাট�� আেজ�ি�নার �স� �ািফিকং এর িশকার এবং র�া
পাওয়া নারীেদর ভয়ংকর অিভ�তা ত� েল ধের। আেজ�ি�না �যৗন
িনে�ষেণর উে�েশ� মানবপাচােরর জ�ভ� িম, �ানিজট ও গ�ব�।
এই �বদনাদায়ক বা�বতা মােন হে� তারা মূলত আেজ��াইন
রাে�র কােছ স�ূণ� অদশৃ�। আেজ�ি�না এখেনা পয�� তােদর
লি�ত অিধকােরর �িতপূরণ জাতীয় �কােনা নীিতমালা �ণয়েন
স�ম হয় িন। 

পিলিস ি�িফং – ভ�রু �প�েলার উপর িভেয়তনােমর
�কািভড-১৯ �র�ে�র �ভাব

িভেয়তনাম পৃিথবীর বৃহ�ম �ম র�ািনকারক। আ�জ�ািতক
�রিমেট� উপাজ�নকারী �দশ�েলার মেধ� িভেয়তনােমর অব�ান
�থম ১০এর মেধ�। এে�ে� মহামািরর �ভাব পরী�া করার অথ�
হে� এই িবপুল পিরমাণ অিভবাসী �িমকেদর সু� জীবনযাপন
িহসােব অ�ভ��� করা। এই সম� �িমকেদর িঘের �কািভড-১৯
মহামািরেত িভেয়তনােমর নীিতমালার �ভাব ও নীিতমালা �ণয়েন
অ�য় িবষেয় আেলাকপাত কের এই ি�িফং।
 

এইচআরিস ইমপ�া� িরেপাট� ২০২১-২০২২

https://humanity-consultancy.com/wp-content/uploads/2021/12/The-Invisible_HRC-Report.pdf
https://winrock.org/wp-content/uploads/2021/10/My-Migration-Journey_New-Version.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/17246/IDS_Policy_Briefing_191.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://winrock.org/wp-content/uploads/2021/10/My-Migration-Journey_New-Version.pdf
https://humanity-consultancy.com/wp-content/uploads/2021/12/The-Invisible_HRC-Report.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/17246/IDS_Policy_Briefing_191.pdf?sequence=1&isAllowed=y


তাইওয়ােনর র�াংিকং িনেয় ইউনাইেটড ��টস এর িডপাট�েম�
অফ ��েটর ২০২২ �ািফিকং ইন পাস�নস িরেপােট�র উপর
আেলাচনা

এই িরেপাট�� যু�রাে�র িডপাট�েম� অফ ��েটর �আইিপ
িরেপােট� তাইওয়ােনর র�াংিকং িনেয়িসফুড ওয়ািক� ং �েপর ম�ব�।
ইউ.এস. িডপাট�েম�অফ ��েটর “3P” প�ার উপর িভি� কের
�িতকার, িনরাপ�া ও আইিন ��ে� তাইওয়ান সরকােরর অপয�া�
উে��াগ এবং িরেপা��ং িপিরয়েড পাট�নারিশেপর অ�ােসসেম�
িলিপব� রেয়েছ এই িরেপােট�।
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পিলিস ি�িফং – �কািভড-১৯ মহামািরেত দবু�লতমেদর উপর
মায়ানমােরর উে��ােগর �ভাব

�কািভড-১৯ মহামাির িব�ব�াপী মানুেষর জীবনযাপেন ব�াঘাত
ঘ�েয়েছ। ভাইরােসর ব�াি� �রাধ করবার জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া
�হন করা জ�ির িছল। িক� এর আকি�ক �িতি�য়া সবেচেয়
দবু�ল জনেগা��র উপর িগেয় পেড়। এই ি�িফং� মায়ানমাের
কীভােব এই ডাইনািমক ঘেটিছল তা খিতেয় �দেখ এবং পরামশ�
�দয় কীভােব এই মানুষ�িলেক উ�ত সােপাট� �দয়া যায়। ২০২১
সােলর �ফ�য়াির মােসর �সনা অভ� ��ান �কািভড-১৯
নীিতমালা�েলােক �িবর কের �ফেল। এক� শাি�পূণ� অব�ােনর
তের কাজ করবার পাশাপািশ �দশীয় ও আ�জ�ািতক
��কেহা�ারেদর উিচত মানবপাচােরর িভক�ম এবং অিভবাসী
�িমকেদর সহেযাগীতােক �াধান� �দয়া। 

এইচআরিস ইমপ�া� িরেপাট� ২০২১-২০২২

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/17244/IDS_Policy_Briefing_188.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://laborrights.org/sites/default/files/publications/SWG%20Taiwan%20TIP%20Report%202022%20Submission_Final_April-7-2022.pdf
https://laborrights.org/sites/default/files/publications/SWG%20Taiwan%20TIP%20Report%202022%20Submission_Final_April-7-2022.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/17244/IDS_Policy_Briefing_188.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ক�াে�ািডয়ার �কািভড-১৯এ সাড়াদান ও
অিভবাসী �িমকগণ

দি�ণপূব� এিশয়ার �বিশরভাগ �দেশর মেতাই
�কািভড-১৯ এবং িব�ার �রােধ �নয়া
নীিতমালা�েলা ক�াে�ািডয়ার অথ�নীিতেক অেনক
�িত�� কেরেছ। ক�াে�ািডয়ায় ইনফরমাল �স�ের
�চ�র �িমক কাজ কের এবং �দেশর �মাট
অথ�নীিতেত অিভবাসী �িমকেদর উপাজ�ন এক�
বড় অংশ দখল কের রােখ। এই ি�িফং�
ক�াে�ািডয়ার �কািভড-১৯এ সাড়াদােনর �ি�য়ার
ফেল দবু�ল �প, �দশীয় �িমক ও অিভবাসী
�িমকেদর উপর �নেম আসা আকি�ক
�বষম�মূলক �ভাবেক নীির�া কের। এই সরকােরর
উিচত এই ভ�রু �প�েলােক সামািজকভােব
িনরাপ�া �দয়া এবং �কািভড-১৯ মহামািরর ফেল
দবু�ল �প�েলার উপর �নেম আসা �ভাবেক
িবেবচনা করা। 

মানব পাচােরর িশকারেদর আরও কায�করী
শনা�করেণ বাধা এবং সুেযাগ: বাংলােদশ,
ক�াে�ািডয়া এবং তাইওয়ান �থেক পাওয়া
অিভ�তা

এই �ক�� ই���উট অফ �ডভলপেম�
�ািডজ (আইিডএস) ও এইচআরিসর �যৗথ
পিরচািলত �ক�। পাট�নারিশেপ িছল উইনরক
ই�ারন�াশনাল ও ফাি�ং কেরেছ ইউএসএইড।
িহউম�ান �ািফিকং এর িসংহভাগই �থেক যায়
�চােখর আড়ােল এবং কখেনাই িরেপাট� করা হয় না।
ফেল অসংখ� মানবপাচােরর িশকার ব�ি� �থেক
যায় দ�ৃর আড়ােল, সহায়তার বাইের; এমনিক
�কােনাভােব এই �শকল হেতমুি� �পেয় িফের
এেলও তারা তােদর মানিসক আঘাত ও য�ণা
�থেকমুি� পায় না। এই িরেপাট�� �ািফিকং এর
িভক�মেদর িচি�ত করার প�িতগত চ�ােল��িল
খিতেয় �দেখ; মুি�র পর সােপাট� কালীন সমেয়
িভক�েমর মানিসক ও শারীিরক �য বাধা�েলা
অিত�ম করেত হয় তা িন�পণ কের।

এইচআরিস ইমপ�া� িরেপাট� ২০২১-২০২২

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/17306/IDS_Policy_Briefing_193.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://winrock.org/wp-content/uploads/2022/06/Research-Paper-Barriers-and-opportunities.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/17306/IDS_Policy_Briefing_193.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://winrock.org/wp-content/uploads/2022/06/Research-Paper-Barriers-and-opportunities.pdf


ক�াে�ািডয়ায় দবু�ল অিভবাসী �িমক এবং পাচােরর
িশকারেদর উপর �কািভড-১৯ �িতি�য়া নীিতর �ভাব

এই অধ�য়ন� এমন উপায়�িল অে�ষণ কেরেছ যােত
�কািভড-১৯এর নীিতমালার �িতি�য়া দবু�ল অিভবাসী �িমক
এবং ব�ি�েদর পাচােরর ঝঁুিকেত থাকা ব�ি�েদর �ারা অিভ�
হেয়েছ। ইনফরমাল �স�ের থাকা �িমকরা কাজ ব� হেয় যাওয়ায়
িবপেদ পেড়েছ এবং অিভবাসী �িমকরা িশকার হেয়েছ ক� ও
�বষেম�র। অেনেকই ক�াে�ািডয়ায় িফের আসার ঝঁুিক িনেয়েছ
এবং তােদর িনয়িমত অিভবাসী ��াটাস হািরেয়েছ। বড� ার ব�
করার নীিত কারেণ অেনেকই িনরাপেদ ক�াে�ািডয়ায় িফের
আসেত পাের িন বা তােদর �িজ ��র উে�েশ� �মণ করেত
পােরিন।
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পাচার িবেরাধী �েচ�ার িনধ�ারকসমূহ - �কস �ািড: বাহরাইন

বাহরাইেন করা এই �কস �ািড� এই ধারার �থম কাজ, যা
‘পাচার িবেরাধী �েচ�ার িনধ�ারকসমূহ’ �কে�র অংশ িছল। এই
�ক�� আিব�ারকের বাহরাইন সরকােরর মানবপাচার িবেরাধী
ভ� িমকার �পছেন দইু� চািলকাশি� – আ�জ�ািতক ময�াদা ও
অথ�ৈনিতক �বৃি�। আমােদর গেবষণা� জািতগত
��িরওটাইিপংেয়র �ভােবর মেতা সমােলাচনাও �দান কের যার
ফেল িনিদ� � জািতস�ার অসম �ত�য় ঘেট। আমরা আশা কির
আমােদর কাজ �দশ�র পাচারিবেরাধী �িতি�য়ােক সীিমত এবং
অনু�ািণত কের এমন কারণ�িলেক গভীরভােব অনুধাবন করার
িভি� ��র �াপন করেব।

পাচার িবেরাধী �েচ�ার িনধ�ারকসমূহ - �কস �ািড:
আলেজিরয়া

এই �কস �ািড� আলেজিরয়ায় ‘পাচার িবেরাধী �েচ�ার
িনধ�ারকসমূহ’ �কে�র অংশ িছল। আমােদর এই গেবষণা পাচার
িবেরাধী �েচ�ায় আলেজিরয়ান সরকােরর িস�া�সমূহ কী কী
ফ�া�র�ারা �ভািবত তা িচি�ত কের।এ� কাউ�ার-�ািফিকং
�স�ের এ�পাট� ও অংশীদারেদর দ�ৃভি�ও ধারণ কের। এই
�ািড� ত� েলধেরেছ এক� রাে�র মানবপাচার �রােধ আনত
িস�া�সমূহ �ধুমা� মানবািধকােরর জায়গা �থেক নয়, বরং
ঐিতহািসক, সামািজক, অথ�ৈনিতক ও রাজৈনিতক উপাদান�েলা
ও এখােন ভ� িমকা পালন কের।

এইচআরিস ইমপ�া� িরেপাট� ২০২১-২০২২

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/17499/The%20Impact%20of%20Covid-19%20Response%20Policies%20on%20Vulnerable%20Migrant%20Workers%20and%20Victims%20of%20Trafficking%20in%20Cambodia.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.biicl.org/documents/11408_bahrain.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/17499/The%20Impact%20of%20Covid-19%20Response%20Policies%20on%20Vulnerable%20Migrant%20Workers%20and%20Victims%20of%20Trafficking%20in%20Cambodia.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps%3A%2F%2Fopendocs.ids.ac.uk%2Fopendocs%2Fbitstream%2Fhandle%2F20.500.12413%2F17499%2FThe+Impact+of+Covid-19+Response+Policies+on+Vulnerable+Migrant+Workers+and+Victims+of+Trafficking+in+Cambodia.pdf.pdf%3Fsequence%3D1&isAllowed=y
https://www.biicl.org/documents/11408_bahrain.pdf
https://www.biicl.org/documents/11403_algeria.pdf
https://www.biicl.org/documents/11403_algeria.pdf


এইচআরিস ি�িফং: ��ািমং ক�াউে� সাইবার
��ভাির (চাইিনজ ভাষায়ও অনুবাদকৃত)

আমােদর এই ি�িফং� ��ািমং �াউে� উদীয়মান
আধুিনক দাসবােদর চ�ড়া� মা�ার এক� শি�শালী
উপ�াপন। সাইবার দাস� সংগ�ত অপরােধর
এক� �প িহসােব আিবভ�� ত হে�, যার তী�তা ও
মা�া অভ�তপূব�। র�ণশীল িহসােব হাজার হাজার
িভক�ম ��ািমং ক�াউ��েলােত ব�ী দশায়
আেছ। এই তথ�পূণ� ি�িফংএ আমরা িব�ব�াপী
িভক�মেদর স�াব� সংখ�া, পাচারকারীেদর
ির�ুটেম� প�িত এবং মািন ��ািমং করেত
�ািফকারেদর ব�ব�ত ��বুক ও ওেয়বসাইেটর
িহসাব ত� েল ধরার �চ�া কেরিছ। আমরা আেরা
অগ�ানাইেজশনসমূহেক এই লড়াইেয় শািমল হওয়ার
আ�ান জানাই। ��ািমং �য আধুিনক দাসবাদ ও
মানবপাচােরর সােথ স�িক� ত এই �বাঝাপড়া
িনি�ত কের নত�ন নীিতমালা ও আইন �ণয়েনর
জন� সরকারেদর তাগাদা জানাই।

15 এইচআরিস ইমপ�া� িরেপাট� ২০২১-২০২২

https://humanity-consultancy.com/wp-content/uploads/2022/09/HRC-Briefing_Cyber-Slavery-in-the-Scamming-Compounds.pdf
https://humanity-consultancy.com/wp-content/uploads/2022/09/HRC-Briefing_Cyber-Slavery-in-the-Scamming-Compounds_Traditional-Chinese.pdf
https://humanity-consultancy.com/wp-content/uploads/2022/09/HRC-Briefing_Cyber-Slavery-in-the-Scamming-Compounds.pdf
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�ক�সমহূ 

আইিডএস এর সােথ �কািভড কােলি�ভ
�েজ� – মায়ানমার, ক�াে�ািডয়া ও
িভেয়তনােমর উপর মানবপাচার ও িশ�
�েমর উপর �কািভড-১৯ এর �ভাব

ফেরইন কমনওেয়লথ অ�া� �ডভলপেম�
অিফেসর অথ�ায়েন (এফিসিডও), ই���উট
অফ �ডভলপেম� �ািডেজর (আইিডএস) সােথ
একীভ�ত হেয় এইচআরিস মায়ানমার,
ক�াে�ািডয়া ও িভেয়তনােম ভ�রু
কিমউিন��েলার উপর, িবেশষ কের �ািফিকং
হেত র�া পাওয়ােদর উপর �কািভড-১৯ এ সাড়া
�দােনর মূল�ায়ন কেরেছ। এই �ািড �কান �কান
প�িত�েলা �কািভড-১৯ মহামািরর মত
�াইিসেস �ছদ ঘটায় এবং �ািফিকং ও আধুিনক
দাসবাদেক দবু�ল কের �দয়ার �ভাবক �িলেক
গিত �দান কের তার উপর িকছ�  অ�দৃ�� �দান
কের। এই �েজে�র ফল দঁাড়ায় ক�াে�ািডয়া,
িভেয়তনাম ও মায়ানমােরর জন� �িণত
নীিতমালার িতন� পাবিলেকশন, একইসােথ
ক�াে�ািডয়ায় �েজে�র �া� তেথ�র উপর
এক� গেবষণাপ�। �পপার�েলা পাবিলশ কের
ই���উট অফ �ডভলপেম� �ািডজ ও
�কািভড কােলক�ভ ওেয়বসাইট। দবু�ল
কিমউিন� ও িশ�েদর িনেয় কাজ করা
�ডানারস, নীিতমালা িনধ�ারক, এনিজও ও
মানবািধকার এেজি��েলার �কৗশলগত িস�া�
িনেত সাহায� করেব এই �ক� হেত �নয়া
অিভ�তা�েলা, �যেহত�  এই সংগঠন�িল িবিভ�
�াইিসেসর সময় দবু�লতা কমােনার কােজ ব��। 

ি��শ ই���উট অফ ই�ারন�াশনাল অ�া�
কমপ�ারা�ভ ল’ এবং এইচআরিস - পাচার
িবেরাধী �েচ�ার িনধ�ারকসমূহ - �কস �ািড:
আলেজিরয়া

আলেজিরয়ায় পাচারিবেরাধী �েচ�ার
িনধ�ারকসমূেহর উপর এইচআরিস এক�
গেবষণা �ক� পিরচালনা কের। এই �কে�র
�া� �খঁাজ�েলা ি��শ ই���উট অফ
ই�ারন�াশনাল অ�া� কমপ�ারা�ভ ল’র
(িবআইআইিসএল) এক� িরেপােট� �কািশত হয়।
ইউএস সরকােরর অথ�ায়েন হওয়া এই গেবষণা�
আেরা বড় এক� �েজে�র অংশ িছল; ল��
িছল নানান সরকােরর পাচারিবেরাধী �েচ�ার
উ�িতসাধন। �ক�� এমন িনিদ� � কারণ�িলেক
িবে�ষণ কেরেছ যা পাচারিবেরাধী ব�াপক �েচ�া
�হেণর ��ে� সরকার�েলার রাজৈনিতক
ই�ােক �ভািবত করেত পাের (এই ��ে�,
আলেজিরয়া)। গেবষণা� িবদ�মান সূচক এবং
কীভােব তারা রাে�র পাচারিবেরাধী পদে�েপর
সােথ স�ক� যু� তা �দখার বাইের িগেয় আইন
�েণতা, নীিতিনধ�ারক এবং পিরেষবা �দানকারী
সহ জাতীয় �ের পাচার �িতেরােধ কাজ করা
িবেশষ� এবং ��কেহা�ারেদর মতামত সং�হ
এবং িলিপব� কেরেছ। বাহরাইেন ২০২১ এর
�ািডর পর এটা িবআইআইিসএেলর সােথ
আমােদর ি�তীয় �ক�।   

এইচআরিস ইমপ�া� িরেপাট� ২০২১-২০২২
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উইনরক ই�ারন�াশনাল ও এইচআরিস –
বাংলােদশ, মালেয়িশয়া ও িকরিগজ�ােন
নীিতমালায় হ�ে�েপর প�িতগত সাড়া
অে�ষণ করার মাধ�েম �ািফিকংএর দবু�ল
িদক�িলর উে�াচন 

এই ব�-�দশীয় গেবষণা �ক�� বাংলােদশ,
মালেয়িশয়া এবং িকরিগজ�ােন নীিতমালা এবং
প�িতগত-�ের অনুশীলেনর মেতা কাঠােমাগত
কারণ�িল কীভােব মানবপাচারেক দবু�ল কের
�তােল তা পরী�া কের।িতন� বড় বড়
গেবষণা�� অনুস�ান করার মধ� িদেয়
মানবপাচার �শিমত করেত বত� মান
নীিতমালা�েলা পরী�া কের �দেখ আমােদর
গেবষক দল; ১) �ম অিধকারিনি�ত কের এমন
সকল �িতেরাধমূলক ব�ব�া; ২) �যসম�
নীিতমালা �বধ ও িনয়িমত অিভবাসেনর জন�
সকল অিভবাসীেদর অিভগম� �ট সচল রােখ; ৩)
�য আইনীব�ব�া দালালেদর অৈবধ ��াি�স
িচি�ত কের ও শাি�র ব�ব�াকের। এই �েজ��
যাচাইকের কীভােব ব�ি� পাচার সে� ধঁােচর
ঐিতহ�গতভােব নীিতমালা�েলার বাইের �যসব
নীিতমালা (উদাহরণ: জলবায়ু পিরবত� ন সং�া�
নীিতমালা) আেছ তা কীভােব মানবপাচােরর 
 দবু�ল িদক�েলােক আেরা দবু�ল অথবা
শি�শালী কের �তােল। এর মেধ�
রেয়েছঅথ�ৈনিতক জলবায়ু পিরবত� েনর ভ� িমকার
মূল�ায়ন এবং �বসরকারী খােতর এমন সব
নীিতমালা �য�েলা িনিদ� � পিরি�িত �তিরর
মাধ�েম টােগ�েটড �দশ�িলেত মানবপাচারেক
উসেকেদয় বা িন�ৎসািহত কের।�বি�ক সরবরাহ
�চইনেক পরী�া কের �দখার আ�হ সহকাের
আমােদর দল �বসরকাির খােত �� মূেল�র
উত্পাদন কীভােব দবু�লতা বািড়েয় �দয় তা
খিতেয় �দেখ।
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�কা�ািনর সরবরাহ �চইেন মানবািধকার
িনি�েতর অ�ীকার িনেয় এক� �বি�ক
কসেম�ক জায়া� এইচআরিসর সােথ
সংঘব� হয়

জানুয়াির, ২০২২ এ এক� ��াবাল কসেম�ক
জায়া� তাইওয়ােন তােদর সা�ায়ারেদর সােথ
�িতকার ও �িতেরাধমূলক পিরক�না �ণয়েনর
জন� এইচআরিসেক ��াবনা �দয়। ল�� িছল
�কা�ািনর সরবরাহ �চইনজেুড় �িমক ও
মানবািধকার িনি�েতর লে�� �কা�ািনর
আচরণ িবিধ। এই �ক�� �কা�ািনর �ািয়�
িভশন ২০৩০ এর অংশ িছল, সরবরাহ �চইেন
মানবািধকার ল�েনর ��ে� িজেরা টলাের�
�দশ�েনর অ�ীকাের।
তাইওয়ােনর িসিভল �সাসাই�
অগ�ানাইেজশন�েলার সােথ কােজ
এইচআরিসর ব� অিভ�তা রেয়েছ।
তাইওয়ােনর আইন ব�ব�ায় অিভবাসী �িমক
সং�া� আইন�েলা িনেয়ও গভীর ধারণা আেছ
আমােদর। আমরা �কে�র জন� িতন-পয�ােয়র
এক� প�িতর িডজাইন কেরিছ। �াথিমক
পয�ােয় আমােদর দল অিভবাসী কম�েদর িঘের
সা�ায়ারেদর ��াি�স আরও ভালভােব �বাঝার
জন� �িত� সা�ায়ােরর সােথ সা�াত্কার
পিরচালনা কের।

সা�াৎকার হেত �া� তথ��িলর উপর িভি�
কের আমরা দইু� ভাচ�� য়াল �কােস�র সূচনা কির,
বায়ার ও সা�ায়ার উভয় �েপর জন�।
মানবািধকােরর িনরবি�� এক� কম�ে�� ও
সা�াই �চইন উপলি� করবার জন� �েয়াজনীয়
�ান ও �বাঝা পড়ায় সি�ত করেত এই
�কাস�� আ�জ�ািতক মান, িনরী�ার ফল,
�িতকার ও �িতেরাধমূলক পিরক�নার
উপি�িত িনি�ত কের। পিরেশেষ, আমরা �ম
অিধকােরর অ�গিতর লে�� �ােয়� এবং
তােদর সা�ায়ারেদর ব�বহােরর জন� �িতেরাধ
এবং �িতকােরর দ�ু ব�বহািরক িনেদ� িশকা �তির
কেরিছ।
আমরাএই �ক�� ছয় মােস স�� কেরিছ
এবং �ােয়ে�র কাছ �থেক অত�� ইিতবাচক
�িতি�য়া �পেয়িছ। আমােদর কােজর মাধ�েম
আমরা সরবরাহ �চইন অপােরশন�েলােত
মানবািধকার িনি�েত �কা�ািনর �িত�িতেক
দঢ়ৃতর কেরিছ।
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ইউনাইেটড ��টস িডপাট�েম� অফ ��েটর
২০২২ �ািফিকং ইন পারসনস িরেপােট�
তাইওয়ােনর র�াংিকং সং�া� ম�ব� 

�ািফিকং ইন পারসনস (�আইিপ) িরেপাট� ২০২১
এ তাইওয়ােনর টায়ারওয়ান র�াংিকং িনেয়
িজএলেজ-আইএলআরএফ ও এসডি�উিজর
সমােলাচনার সূ� ধের এইচআরিস যথা�েম
আইএলআরএফ, এসডি�উিজ ও ি�নিপেসর
সােথ একীভ�ত হেয় তাইওয়ান র�াংিকং
�রকেমে�শন িরেপাট� �পশ কের। আমরা এই
গেবষণায় �নতৃ� িনেয়িছ এবং মৎস �স�ের
অিভবাসী �িমকেদর সহায়তাকারী স�ুেখর
সং�া�িলর দ�ৃেকাণ �থেক মানব পাচার এবং
বাধ�তামূলক �ম পিরি�িত স�িক� ত তেথ�র
িভি�েত �িতেবদেন ইনপুট সরবরাহ কেরিছ।
এরপর আমরা তাইওয়ােনর টায়ার র�াংিকং এর
জন�পুেরা র�াংিকং �রকেমে�শেনর খসড়া �তির
কির। আমােদর িবে�ষেণর িভি� িছল
মানবপাচােরর িব�ে� লড়াইেয় িডপাট�েম� অফ
��েটর “3P” প�িত(�িতেরাধ, িনরাপ�া ও
িবচার)।গভীর সমুে� অিভবাসী �জেলেদর
দদু�শার কথা ত� েল ধরেত এইচআরিস উ�চ�
পিরসের এক� সংবাদ সে�লেনরও আেয়াজন
কেরিছল, যােত তাইওয়ােনর সবেচেয় সুপিরিচত
মূলধারার িকছ�  িমিডয়ার উপি�িত ল��ণীয়
িছল।

19

সমুে� ওয়াই-ফাইএর লভ�তা এখন �জেলেদর
অিধকার!

এইচআরিস বত� মােন িজএলেজ-
আইএলআরএেফর সােথ সামুি�ক খাবার
ক�াে�ইেনর পরামশ�দাতা িহেসেব কাজ করেছ।
তাইওয়ােন �জেলেদর মানবািধকার ও �ম
অিধকার ��ােমাট করেত িজএলেজ-
আইএলআরএেফর সােথ সহায়তামূলক
যুথব�তা এই ��ে� আমােদর ভ� িমকা। আমােদর
িবেশষ দ�ৃ িছল গভীর সমুে� মাছ ধরার �লাের
�জেলেদর জন� ওয়াই-ফাই ব�ব�ার সুগম�তা।
আমরা এই ক�াে�ইেনর সৃজনেক এিগেয় িনেত
�িতিনয়ত �যাগােযাগ িনি�ত কেরিছ আমােদর
মূল অংশীদারেদর সােথ- দ�া তাইওয়ান
অ�ােসািসেয়শন অফ িহউম�ান রাইটস
(�এএইচআর), ��লা �মিরস কাউিশয়ং এবং
িপংট�ং �েদেশর এর ডংগ�াং শহের অবি�ত
ইে�ােনিশয়ান �জেলেদর অ�ােসািসেয়শন, যার
সংি�� নাম FOSPI. আমােদর �কে�র চ�ড়া�
ল�� িছল গভীর সমুে� �জেলেদর জন� ওয়াই-
ফাই এর ব�বহার �েমাটকরা এবং এেক আবশ�ক
চািহদা িহেসেব গণ� করেত তাইওয়ান সরকারেক
তািগদ �দয়া; একই সােথ এই �েসেসর মেধ�িদেয়
আমােদর সােথ কাজ করা �জেলেদর
�মতাশালী করা। এইচআরিসর স�মতা
�ােয়�েদর সহেযাগীতা করেত আমােদর
���পূণ� ভ� িমকার �পছেনর গ�। এইচআরিস
আমােদর িদেয়েছ মূল�বান অনুবাদ দ�তা ও
সাং�� িতক �বাঝাপড়া এবং তাইওয়ান সরকার ও
নানান অংশীদাড়েদর সােথ �নটওয়ািক� ং এর
সুিবধা।

এইচআরিস এই বছর জেুড় অসংখ� উপলে��
িজএলেজ-আইএলআরএেফর সােথ কাজ
কেরেছ। অন�ান� অেনক সং�ার সােথ িবিভ�
�কে� সহেযািগতা কেরেছ।
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আ�জ�ািতক জলসীমায় িফিলপাইেনর
বািণিজ�ক মাছ ধরার জাহাজ�েলার জন�
�লবার সরবরােহর �চইন ম�ািপং

��ান ই�ারন�াশনাল, �সফ িস'জ (দ�ােসফগািড� ং
এেগই�ট অ�া� অ�াে�িসং িফশাস�
এ��য়েটশন অ�াট িস) �েজে�র আওতায়
আ�জ�ািতক জলসীমায় কাজ করা কমািশ�য়াল
মাছ ধরার জাহাজ�েলােত �লবার সরবরাহ
�চইেনর ম�ািপং এর জন� এইচআরিসেক িনযু�
কের। এই �কে�র �াথিমক উে�শ� িছল
ইে�ােনিশয়া ও িফিলপাইেন মাছধরার
জাহাজ�েলােত �জারপূব�ক �ম ও �ািফিকং এর
�কস�েলা খিতেয় �দখা। এই �কে� এইচআরিস
�ম তাইওয়ান, চীন, দি�ণ �কািরয়া, পাপুয়া িনউ
িগিন ও সেলামন দীপপুে� িফিলিপেনা �জেলেদর
�লবার সরবরাহ �চইন ম�ািপং কের।
 �জেলেদর �লবার সরবরাহ �চইন ম�ািপং কের।

সং�িহত তথ�-উপা� িবে�ষেণর উপর িভি�
কের এইচআরিস দল �জেলেদর ব�ব�াপনাও
�ানা�র করেণর িনয়ম, সু� িনেয়াগ �ি�য়া
িনি�তকরেণ নীিতমালা ও �বতন কাঠােমা
িবষেয় নীিতমালা �ণয়ন করেব। �জেলেদর
উ�িতকে� নীিতমালা �ণয়েনর জন� দািয়
িস�া� �হণকারী, বত� মান �াইেভট �স�র
নীিতমালা, িনেয়াগ �ি�য়ার জন� দায়ব�
�ি�য়া ও �বতন কাঠােমার উ�িত সাধেন সাহায�
করেব এই সুপািরশ�।

িচ��াহক: অ�াে�ল ইিসক, পালাওয়ান, িফিলপাইন, ২০২২
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�ানীয় পয�ােয়র অ�াডেভােকিস ও সুর�া
সং�া� সমেঝাতা: ইিথওিপয়া, �লবানন,
প�ােল�াইন, দি�ণ সুদান, িসিরয়া, ইেয়েমন,
কে�া �জাত� ও �স�াল আি�কান
িরপাবিলক হেত আগত �কস �ািডসমূহ 

ইউেরািপয়ান িসিভল ��ােটকশন ও
িহউম�ািনটািরয়ান এইড অপােরশনস (ইেকা) এর
অথ�ায়েন এবং অ�ফ�ােমর সােথ যুথব� হেয়
এইচআরিস এক� �ক� পিরচালনা কের। এর
ল�� িছল আেরা ন�ায়বাদী, অভ��রগামী ও
কায�করী মানবািধকার সংর�ণ ব�ব�ার জন�
�ানীয়, জাতীয় ও আ�জ�ািতক পয�ােয় সাম�ক
িনরাপ�ার অ�াডেভােকিসেত অংশীদারেদর
স�মতা �তির করা। এই �ক� গ�েব�
�পৗ�ছােনার ��ে� বাধা�েলা িচি�ত কের ও
িবিভ� ভ� িমকায় অবতীণ� মানুষেদর সােথ সম�য়
বৃি�র নত�ন নত�ন প�া আিব�ােরর মাধ�েম
কিমউিন�-িভি�ক সুর�া কায��ম�েলােক
আেরা কায�করী কের �তােল। আমরা
আ�জ�ািতক মানবািধকার কম�েদর জন� নানান
সূ� সুপািরশ �তির ও উ�য়নসাধন কির। �িত�
টােগ�ট �দশ�েলােত মূল তথ�দাতােদর
সা�াৎকার ও �ফাকাস �প আেলাচনা (FGD)
চালােনা হেয়েছ। একইসােথ কিমউিন�-িভি�ক
িনরাপ�া �প ও অন�ান� �াসি�ক �ানীয়
��কেহা�ারেদর িনেয় ছয়� �কস �ািড করা
হেয়েছ। এই �েজে� আমােদর কাজ িছল
ব�মূখী, �যমন ইেয়েমেন LGBTQ কিমউিন�র
উপর �নেম আসা �মিক ও বাধা�েলা এবংতারা
এর �মাকােবলায় কীভােব �িতেরাধ গেড় ত�লল
তার িলিপব�করণ।
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পরী�ামলূক �ক�সমহূ – গভীরতা পরখ

কম�শালা: তাইওয়ানীয় অিভবাসী গৃহকম� িনেয়াগদাতােদর �মতায়ন

এই বছর আমরা মানব ও �ম অিধকার উ�য়েন এইচআরিসর �বি�ক �িত�িতর অংশ িহেসেব
অনলাইন �কাস� ও কম�শালা ��র মাধ�েম অজানার পেথ পািড় জিমেয়িছ। আমােদর �থম অনলাইন
কম�শালা হেয়িছল মা�ািরন ভাষায়, “একজন অিভবাসী গৃহ �িমেকর িনেয়াগ”। কাজ� অিভবাসী �ম
মানেক উ�ীত করার জন� এবং তাইওয়ােন সংি�� সমস�া স�েক�  সেচতনতা বাড়ােত এইচআরিসর
কােজর সােথ সাম�স�পূণ� িছল।

�ম ম�ণালেয়র �কািশত পিরসংখ�ান অনুযায়ী মাচ�  ২০২১ পয�� তাইওয়ােন অিভবাসী �িমকেদর
সংখ�া ৭,১৩,৯৩৩জন। �মাট অিভবাসী �িমেকর �ায় ৩২.৪% গৃহ�িমকএবং ৫৬.৫% নিথবিহভ�� ত।এখােন
অসংখ� নিথবিহভ�� ত �কস রেয়েছ �যখােন অিভবাসী �িমকরা তােদর মািলেকর ত�াবধান �থেক পলায়ত
বা িনেখঁাজ। নাগিরক �স�ের অিভবাসী �িমকেদর সহায়তা করার জন� গৃহীত সুর�া ব�ব�ার ��
অভাব দশৃ�মান। ফল��প, িনেয়াগ সং�া�িল িনয়িমতভােব অিতির� িফ �নওয়ার মেতা িনরাপ�াহীন
িনেয়াগ �ি�য়া অবল�ন কের।
 
এই কম�শালা� তাইওয়ানীয় িনেয়াগ দাতােদর অিভবাসী গৃহকম�েদর অিধকােরর র�ণ ও �েয়ােগর
মতৈনিতক ��াি�স�েলার িশ�া �দান করবার মাধ�েম তােদর �মতায়ন কেরেছ। তােদরেক
আ�জ�ািতক নীিতমালা ও �ানীয় িনয়মসমূহ, সরাসির িনেয়াগ �ি�য়া যা িনেয়াগদাতা ও িনেয়াগ �া�
উভয়েকই লাভবান কের এবং সাধারণ িকছ�  �� ও চ�ােল� যাতারা হয়ত �মাকােবলা করেব এমন িবষেয়
�াত কের।

আধুিনক দাসবােদর িব�ে� লড়াইেয় অংশ�হেনর জন� �েয়াজনীয় দ�তা ও �ান সহকাের বৃহ�র
জনেগা��েক সি�ত করেত আগামী বছের একািধক অনলাইন �কাস� চালু করার পিরক�না করেছ
এইচআরিস। উদাহরণ��প, আমরা এক� অনলাইন �কাস� চালু করার ��িত িনি� যা িনেয়াগ
দাতােদর বুঝেত �শখােব সরবরাহ �চইেন কম�রত �িমকেদর সােথ �কান �কান আচরণ বা ��াি�স�েলা
অৈনিতক এবং কীভােব এসব �থেক িন�ার পাওয়া যায়।
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মানবতার কল�ােণ কাজ

এইচআরিসর কাজ�েলার �শকড় জেুড় রেয়েছ মানবতাবাদ এবং িব�জেুড় আধুিনক দাসবােদর
িবলুি�। এর মাধ�েম আমরা দাসবােদর িব�ে� লড়াইেয় যু� হওয়ার লে�� �ানীয়েদর ও সাভ� াইভারেদর
�মতায়েনর ��� বুিঝ; অন�েদর সহেযাগীতায় সব�দা, �িত� িভ� পিরেবেশ সং�� িতক ও �াসি�ক
পাথ�ক� িচ�ায় লালন কের।

সাভ� াইভার সােপাট� ও সম�য়সাধন

চলিত বছর এইচআরিস ক�াে�ািডয়ার ��ািমং ক�াউ��েলা �থেক অেনক�িল সাভ� াইভারেক
িনরাপেদ বািড় িফের �যেত সহেযািগতা কেরেছ। �সসময় �থেক আমরা দইুজন তাইওয়ানীয় ও একজন
বাংলােদশী সাভ� াইভারেক এইচআরিসেত িনযু� কির সাভ� াইভার এমপাওয়ারেম� অিফসার িহেসেব।
এইচআরিস ওেয়িসস ফা�ও (আ�য়�ল তহিবল)�িত�া কেরেছ, যা �ািফিকং সাভ� াইভারেদর জন�
এমােজ�ি� তহিবল। �সে��র ২০২২ পয��, ওেয়িসস ফা� (আ�য়�ল তহিবল) �হন কেরেছ সব�েমাট
১,২০০ আেমিরকান ডলার এবং সাভ� াইভারেদর জন� িদেয়েছ ১৬,৯৮৪.৩ ডলার, এমােজ�ি� চািহদা ও
পুনব�াসেন সহেযাগীতায়।

২০২২সােলর �সে��র মােস এইচআরিস তাইওয়ােনর আইন �েণতা ও পাল�ােম� সদস�েদর িনেয়
এক� সংবাদ সে�লেনর আেয়াজন কের। উে�শ� িছল মানবপাচার ও আধুিনক দাস �থার িশকার
সাভ� াইভারেদর সহেযাগীতার ��ে� সরকােরর �েচ�া আেরা বাড়ােনার িবষয়� নজের আনা। �বশ িকছ�
সাভ� াইভার এই অনু�ােন কথাবেলন। এইচআরিস এবং অন�ান� অগ�ানাইেজশন তাইওয়ানীয় সরকার ও
িব�জেুড় অন�ান� সরকার যােদর কােছ সাভ� াইভার সােপােট�র জন� উপযু� ��মওয়াক�  �নই তােদর
িনকট এক� ন�াশনাল �রফারাল �মকািনজেমর চািহদার ই�া ��ািয়ত কের।
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িনউ �াড লািন�ং �স�ার

�কািভড কােলি�ভ �েজে� মায়ানমার �থেক ল� অিভ�তার িভি�েত এইচআরিস থাইল�া�-মায়ানমার
বড� াের অবি�ত এক� অিভবাসী �� ল – িনউ �াড লািন�ং �স�ারেক ��র করা �� কেরেছ। িশ�েদর
মেধ� সংখ�াগির�ই হে� মায়ানমার �থেক িরিফউিজ। এেদর মেধ� অেনেকই নিথব� নয় এবং �দেশিফের
�যেত �গেল রেয়েছ ��ফতার হবার আশংকা। �� েলর ৪০০ জন িশ�াথ�র মেধ�১৫০ জনই আবািসক
িহেসেব থােক। �� ল িনজ খরেচ িশ�াথ�েদর সাধারণ িশ�াগত উ�য়ন পরী�ায় বসায়; এ� মাধ�িমক
�লেভল পােশর জন� আ�জ�ািতকভােব �ীকৃত এক� িশ�াগত �যাগ�তা। যিদও পরী�া� ব�য়ব�ল।
মাথািপছ�  পরী�া িফ ৮০ ডলার। আমােদর ��রিশপ যােব তােদর �উশন িফ, যাতায়াত খরচ এবং
�� ল ভবেনর সং�ােরর উে�েশ�।
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ইন দ�া ��স

মানব পাচােরর বড় �কস �য�েলা মােঝ
মােঝই অ�িতেবিদত �থেক যায় অথবা
ভ�লভােব পাঠ করা হয় �স�েলার অি��
উে�াচন করেত ২০২১-২০২২ জেুড়
এইচআরিস িমিডয়ার শি�েক কােজ
লািগেয়েছ। পৃিথবীর নানা িমিডয়ার কভােরজ
আমােদর ��রণা িদেয়েছ �বি�ক এই
সমােজর সােথ আেরা আেরা আেলাচনায়
যাওয়ার। আমরা ক� ত� েলিছ জানােত �য
দাসবাদ ও মানব পাচার আধুিনক সমােজর
অংশ হেয় আেছ আজও। িবিনমেয়
সরকার�েলার উপর মানব পাচােরর িব�ে�,
তথা সাভ� াইভার সােপাট� ও অপরাধীেদর শাি�
িনি�তকরেণ বৃি� �পেয়েছ চাপ।
িব�ব�াপী বত� মান মানবপাচার পিরি�িতর
উপর আেলাকপাত করার জন� এইচআরিস
িনউজ �লটার এবং �রিডও ��শন�িলেত
আমােদর িবেশষ� �ান �দােনর জন�
�মবধ�মান আম�ণ �পেয় চেলেছ। আমরা
এই িরেপাট��েলা হেত এক� ল��ণীয় হাওয়া
বদেলর �টর �পেয়িছ। বৃহৎ পিরসের
��কেহা�াররা, আেরা এনিজও সমূহ
অনু�ািণত হে� সিত�কার অ�াকশন িনেত,
মানব পাচােরর ঘা��েলােত তারা তােদর
লড়াইেক �জারদার কের চেলেছ।

�বশ িকছ�  িমিডয়া তােদর িরেপােট� এইআরিসেক উ�� ত কেরেছ, এেদর মেধ�
রেয়েছ ডাচ ভ�ােল (জাম�ািন), ভাইস (ইউএসএ), দ�া িরেপাট�ার (তাইওয়ান)
এবং আেরা অেনক। 
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�ত�য়েন
 

এইচআরিস পৃিথবীর সকল �া� �থেক আসা মানুেষর সােথ কাজ করেত �পের গিব�ত। এই মানুষ�িলর
জন� আমােদর �নটওয়াক�  �িতিনয়ত বৃি� �পেয়েছ, �েফশনালেদর সােথ সম�েয়র সুেযাগ এেসেছ
বারবার, যারা সমৃ� কেরেছ তােদর সং�� িতক �বাঝাপড়া, ভাষার দ�তা ও এ�পা��জ িদেয়।২০১৯
সােল আমােদর জ�ল� �থেক আমরা ৫০ �রও �বিশ �দেশর কনসাে��েদর সােথ স�ক�  গেড়
ত� েলিছ। গত বছর আমরা যােদর সােথ কাজ কেরিছ তােদর মধ� �থেক অ� কজন কনসাে�ে�র
�ত�য়ন �দয়া হল।
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অ�ফ�ােমর সােথ কিমউিন�-িভি�ক িনরাপ�ার উপর এক�
গেবষণা �কে� আিম এইচআরিসর সােথ কাজ কির। আিম
এইচআরিসর সে�াধনেক মূল�বান �ান কেরিছ, কারণ এ�
কিমউিন�র দ�ৃভ�ী �থেক পুেরা টিপকেক �দেখেছ। কীভােব
এক� কিমউিন�র �ভতর �থেকই িনরাপ�া গেড় �তালা যায় তার
খুঁ�না� জানাটা �কৗত�হল উ�ীপক িছল। এইচআরিস �ম �যভােব
সকলেক সহেযাগীতা কের পুেরাটা সময় �য কাজ কেরেছতা
�শংসার �যাগ�। সদা চলমান ত�াবধােনর কারেণ আমরা আমেদর
লে�� সহেজই �পৗ�ছােত �পেরিছ।

ইয়ু�া হােসানা, প�ােল�াইন
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মানব পাচার এবং সাইবার ��ািমং দাসে�র একজন সাভ� াইভার
�থেক আিম এখন এইচআরিসেত একজন সাভ� াইভার
এমপাওয়ারেম� অিফসার িহেসেব কাজ করিছ। এইচআরিস
আমােক বািড় িফিরেয় আনেত সাহায� কেরিছল, এবং তখন �থেক,
আেরা এনিজওেক সােথ িনেয় আমরা আেরা অেনক বাংলােদশী
সাভ� াইভারেক বািড় িফিরেয় এেনিছ। আিম এইচআরিস �েমর সােথ
কাজ কের আেরা অেনক সাভ� াইভারেক সাহায� করেত চাই। আিম
খুবই খুিশ এবং ধন� মেন কির িনেজেক এইচআরিসর মত এত
চমৎকার �কা�ািন ও সু�র দেলর সােথ কাজ করেত �পের। �মা. আ�সু সালাম, বাংলােদশ

মাইেকল �গেবেয়�, ইিথওিপয়া
 

আিম ইিথওিপয়ায় বসবাসরত একজন �ডভলপেম�াল িরসাচ� ার।
ইিথওিপয়ায় �ানীয় অ�াডেভােকিস এবং সুর�ার িবষেয়
আেলাচনার জন� এক� গেবষণা �কে� গেবষণা পরামশ�দাতা
িহসােব আিম এইচআরিসর সােথ কাজ করার সুেযাগ �পেয়িছ।
এ� এক� উে�জনাপূণ� এবং �ভাবশালী �ক� িছল। আমার
মেত এর কারণ কিমউিন�-িভি�ক সুর�া এবং অ�াডেভােকিস
��া�াম�িল - �য�িল ইিথওিপয়ােত সরকাির বা �বসরকাির
�কানও উে��াগ ছাড়াই শত শত বছরধের আমােদর সমােজর
অংশ হেয় আেছ। আিম িব�াস কির এই গেবষণা �ক�এই
কিমউিন�-িভি�ক ��া�াম�িলর উপর আেলাকপাত করেব
এবং কিমউিন�েক সাহায� করেব।
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আইিডএস-এর সােথ অংশীদািরে� মায়ানমার, ক�াে�ািডয়া এবং
িভেয়তনােম পাচার এবং িশ��েমর উপর �কািভড-১৯ এর
�ভােবরিদেক নজর �রেখ এক� গেবষণা �কে� এইচআরিস
�েমর সােথ কাজ করেত �পের আিম আনি�ত �বাধ করিছ।
এইচআরিসর �ানীয় গেবষকেদর সােথ সহেযািগতাপূণ�ভােব কাজ
করার এবং �াি�ক জনেগা��র ক��রেক অ�ভ��� কের
�নওয়ার প�িতেত আিম মু� হেয়িছ। �কািভড-১৯এর ���াপেট
এই ��াি�স� আরও ���পূণ�, �যখােন দবু�ল জনেগা�� পিলিস
িডজাইন এবং �ক� বা�বায়ন �থেক বাদ পড়ার ঝঁুিকেত রেয়েছ।
তা ছাড়াও, আিম আনি�ত �য গেবষণার ফলাফলএবং পিলিস
ি�িফং�িল �াসি�ক ��কেহা�ার এবং নীিতিনধ�ারকেদর সােথ
�শয়ার করা হেয়েছ, �য উপায় �িলেত আমােদর গেবষণােক
বা�েব িবেবচনা করা হেয়েছ এবং যা সরকােরর ভিবষ�ত
নীিত�িলর উপর স�াব� �ভাব �ফলেত পাের।

২০২২ সােল এইচআরিসর সােথ �কািভড কােলি�ভ �েজে�
আমার স�ৃ�তার অংশ িহসােব আিম এক� �গ িপস এবং এক�
পিলিস ি�িফং �পপার িদেয়িছলাম। এইচআরিস �কািভড-১৯
মহামারীর সময় আমরা �য িবিধিনেষেধর মুেখামুিখ হেয়িছলাম তা
তার সােথ সাম�স�পূণ� �কায়ািলেট�ভ িরসাচ�  �মেথাড �হন করার
মাধ�েম গেবষকেদর সাহায� কেরেছ। যখন আিম মানব পাচার �থেক
�বঁেচ যাওয়া ব�ি�েদর সােথ কাজ কেরিছ মহামািরর সময় তারা কী
কী চ�ােলে�র মুেখামুিখ হয় �স স�েক�  জানেত, এইচআরিস
পরামশ� িদেয়েছ কীভােব তােদর িনরাপ�া এবং আ�স�ান অট�ট
�রেখ মানিবক দ�ৃভি�র মাধ�েম তােদর কােছ �পৗ�ছােনা যায়। তারা
অন-দ�-�রকড� এবং অফ-দ�-�রকড�  কেথাপকথেনর জন� স�িত
পাওয়ার ��� এবং মানিসক আঘাত �থেক �বঁেচ যাওয়া ব�ি�েদর
�িত সেচতন হওয়ার ���ও ত� েল ধের। সারা িব� �থেক আসা
মানুষেদর সােথ কাজ করার ফেল আমার �মওয়াক�  দ�তার সােথ
সােথ �যাগােযাগ করার �মতা, �নটওয়াক� , এ�েচ� অিভ�তা
এবং সম�গতভােব সমস�া সমাধান করার দ�তা বৃি� �পেয়েছ।

থাও নগক �ডা, িভেয়তনাম
 

সু ইিয়ং হ’ত�ন, মায়ানমার
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ইে�ােনিশয়ানও িফিলিপেনা �জেলেদর �লবার সা�াই �চইেনর
ম�ািপং করেত নানান গেবষণা �েজে� এইচআরিসর সােথ কাজ
করেত �পের আিম আনি�ত। এইচআরিসর অিভ�তা এবং �বি�ক
�নটওয়ােক� র উপর িভি� কের আমরা সরবরাহ �চইেন �ম এবং
মানবািধকার ল�েনর ঝঁুিকর উপর এক� িব��ত �বাঝাপড়া িনম�াণ
কেরিছ এবং িবিভ� ��কেহা�ারেদর জন� উপেযাগী সা��-িভি�ক
নীিতমালা এবং নন-পিলিস সুপািরশ�িলর খসড়া �তির কেরিছ।
এইচআরিস আমােক �ািফিকং এর িভক�মেদর সােথ �মশার
��ে� সবেচেয় �নিতক ও উপযু� পেথর িশ�া িদেয়েছ। এই
�ক��িল আমােক আমার �নটওয়াক�  �সািরত করেত, মানব
পাচার �িতেরােধর সােথ জিড়ত অন�ান� িবেশষ� এবং
�পশাদারেদর সােথ সংেযাগ �াপন করেত সাহায� কেরেছ।

�জেরিময়া �েমালং
�ােসিত�য়া, ইে�ােনিশয়া
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আিম এক� অ�ফাম গেবষণা-পরামশ� �কে�র জন� দি�ণ
সুদােন একজন �াধীন পরামশ�দাতা িহসােব এইচআরিসেত
�যাগদান কির, যা আমােক িবিভ� �পশাগত ব�াক�াউে�র ও
অিভ�তার �েফশনালেদর সােথ কাজ করার সুেযাগ িদেয়েছ।
এই গেবষণা �কে�রজন� আমরা কিমউিন�-িভি�ক সুর�ার
���াপেট আেলাচনার �ভাব ও অ�াডেভােকিস �মকািনজম�িল
অে�ষেণ গেবষণায় নারীবাদী ধারা ব�বহার কেরিছ। আিম
এইবারই �থম এই গেবষণা ধারায় কাজ কেরিছ। পুেরা �েজ�
ধেরই অনুধাবন কেরিছ িরসাচ�  �বেলম �েলার ��িমং এবং তথ�
সং�েহর �ি�য়া কীভােব িরসাচ�  আউটপুট ও এর বা�িবক
�েয়ােগ �ভাব �ফেল। এ� এক� বড় িশ�া যা আমার ড�েরট
করেত ও ভিবষ�ত গেবষণায় সাহায� করেব। �মাগত বাড়েত
থাকা �বষেম�র এই পৃিথবীেত নারীবাদী গেবষণার ধারা
আমােদরেক আেরা গভীর ও সূ�ভােব �ফিমিন�েল� িদেয়
পু�ষতে�র উপর গেবষণায় স�ম কের ত�লেব।

মাওয়া বসেকা, দি�ণ সুদান
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তথ�স�ূ
 

িচ��াহক: িমনা িচয়াং। বাংলােদশ, ২০২২। 
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সব�েলা ছিব উ��� এবং �পে�ল ও আন���াশ (�ক ি� ছিব) �থেক �নয়া হেয়েছ, অন�থা
উ�� িত ব�িতেরেক।

 
িহউম�ািন� িরসাচ�  ক�ালেটি� িনেয় আেরা জানেত আমােদর ওেয়বসাইেট �চাখ রাখুন-
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