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বোাংলোক্েক্ের প্রধোনমন্ত্রী শেখ হোচসনোর প্রচি শখোলো চ ঠিঃ
পোববিয

ট্টগ্রোক্ম সীচমি যোিোয়োি সাংক্রোন্ত সরকোচর নীচিমোলো
মোনোবোচধকোক্রর জনয গুরুির উক্েক্ের চবষয়

চপ্রয় প্রধোনমন্ত্রী
পোববিয

ট্টগ্রোম অঞ্চক্ল (চসএই টি)পচরেেবন এবাং কোযবক্রম সাংেঠি করক্ি ইচ্ছুক বযচিক্ের জনয সরকোচর

নীচিমোলোর চবষক্য় অযোমক্নচি ইন্টোরনযোেনোল েভীর উক্েক্ের সোক্ে আপনোর মক্নোক্যোে আকষবণ করক্ে। শেক্ের
স্বরোষ্ট্র মন্ত্রী চহসোক্ব আপচন যোক্ি সরকোচর নীচিমোলো প্রিযোহোর কক্র, আন্তজবোচিক বোধযবোধকিোর সোক্ে পোববিয
ট্টগ্রোক্মর আচেবোসী ও অনযোনয সম্প্রেোক্য়র মোনোবোচধকোর রক্ষো করক্ি পোক্রন, শস েোচব জোচনক্য় আমোর এই
চ ঠ।
২০১৫ সোক্লর জোনুয়োরী মোক্স সববপ্রেম জোচর করো এই সরকোচর নীচিমোলো, জোিীয় ও আন্তজবোচিক সমোক্লো নোর
মুক্খ চকেু টো চেচেল করো হক্লও1, এই নীচিমোলো মোনোবোচধকোক্রর উপর গুরুির চবচধচনক্ষধ
“চবক্েচে নোেচরকক্ের পোববিয

োচলক্য় শযক্ি েোক্ক।

ট্টগ্রোম পচরেেবন, স্থোনীয় আচেবোসী মোনুক্ষর সোক্ে সোক্ষোৎ সাংক্রোন্ত চসদ্ধোন্ত

বোস্তবোয়ন’’ এই চেক্রোনোক্ম এচপ্রল মোক্স নীচিমোলোর সাংক্েোচধি সাংস্করণ জোচর কক্র

লোক্েরোর স্বোধীনিো, সমোক্বে

ও সাংেঠন, ববষময শেক্ক মুচি এসক্বর উপর চনয়ন্ত্রণ আক্রোপ করো হয়। এই চবচধচনক্ষক্ধর শকক্ে চেল চবক্েেী
নোেচরকক্ের মক্ধয পোরস্পচরক শযোেোক্যোে (এবাং চকেু শক্ষক্ে বোাংলোক্েক্ের সোধোরণ
পোববিয

জনেক্নর মক্ধয) এবাং

ট্টগ্রোম অঞ্চক্লর “আচেবোসী” মোনুষ, এবাং এরকম, যো এক্কবোক্রই ববষমযমূলক। এই চবচধচনক্ষধ সমূহ

অনযোনয মোনোবোচধকোর শযমন, মি প্রকোক্ের স্বোধীনিো- সব ধরক্নর ধোরনো এবাং িেয

োওয়ো এবাং পোওয়োর

অচধকোর- এবাং শেোপনীয়িো এবাং পচরবোক্রর চবষক্য় হস্তক্ক্ষপ নো করক্ি শেবোর অচধকোর ইিযোচেক্ক হুমচকর

প্রিযোহোর করো চবধোন গুক্লোর মক্ধয চেল ক)আন্তজবোচিক শবসরকোচর সাংেঠন, চ টোেোাং চহল ট্রোটস কচমেন, ‘কচমেন’ েব্দটি মুক্ে শেক্ল
িোর নোম পচরবিব ন; খ) শকোন েেবক আচেবোসীক্ের সোক্ে শেখো করক্ি ইচ্ছুক হক্ল িো সরকোচর কমবকিব োক্ের উপচস্থচিক্ি হক্ি হক্ব।
1

মুক্খ শরক্খক্ে। এইসব চবচধচনক্ষধ শকন প্রক্য়োজন এবাং সমোনুপোচিক িোর বযোখযো চেক্ি বযেব হক্য়ক্ে এই সরকোচর
নীচিমোলো, এবাং এটি একটি ববধ লক্ষয চনক্য় এগুক্ি বযেব হক্য়ক্ে।
এই নীচিমোলো অনুসোক্র প্রক্িযক চবক্েে নোেচরক যোরো পোববিয

ট্টগ্রোম পচরেেবন করক্ি ইচ্ছুক িোক্ের অক্নক

আক্ে শেক্কই সরকোক্রর কোে শেক্ক আেোম অনুমচির জনয আক্বেন করক্ি হক্ব। এই নীচিমোলো অনুসোক্র শকোন
বযচি পযবটক, কূটনীচিক বো জোচিসাংক্ের কমী, পোববিয

ট্টগ্রোক্ম কোজ কক্র এমন শকোন প্রচিষ্ঠোক্নর কমী,

অেবো অনয ধরক্নর েেবনোেী- এক্ের সবোইক্কই এই নীচিমোলো অনুসরণ করক্ি হক্ব। বোাংলোক্েচে নোেচরক সহ
শয শকোন েেবনোেী যচে এই অঞ্চক্লর কোক্রো সোক্ে ববঠক করক্ি

োয়, িক্ব শক শক এই ববঠক্ক উপচস্থি েোকক্ব

এবাং চক চবষক্য় আক্লো নো হক্ব এবাং চক কোরক্ণ ববঠক হক্চ্ছ িো উক্েখ কক্র েেবনোেীক্ক একজন সরকোচর
কমবকিব োর2 কোে শেক্ক পূববোনুমচি চনক্ি হক্ব। যচে কিতব পক্ষ অনুমচি প্রেোন করোর চসদ্ধোন্ত শনন িোহক্ল, স্থোনীয় আইন
প্রক্য়োেকোরী সাংস্থোক্ক এই ববঠক্কর চবষক্য় অবচহি করো হক্ব।
সরকোচর এই নীচিমোলো চবচভন্ন মোনবোচধকোর রক্ষোকবক্ র প্রকোেয লঙ্ঘন।
 চলাফেরার স্বাধীনতা
নোেচরক ও রোজননচিক অচধকোর সাংক্রোন্ত আন্তজব োচিক ু চি (আইচসচসচপআর), শযটিক্ি বোাংলোক্েে 2000 সোক্ল শযোেেোন
কক্র, এই বক্ল চনশ্চয়িো শেয় শয, “আইনি একটি রোক্ষ্ট্রর সীমোনোর মক্ধয সবোই লোক্েরোর স্বোধীনিোর অচধকোর
এবাং বোসভবন চনধবোরণ করোর স্বোধীনিো’র অচধকোর শভোে কক্র” (ধোরো ১২ (১))। আন্তজব োচিক

ু চিটি এই

চনশ্চয়িো শেয় শয, “আইন েোরো উপলব্ধ, যো জোিীয় চনরোপত্তো, জনেতঙ্খলো (ordre public), জনস্বোস্থয বো বনচিকিো বো
অনযক্ের অচধকোর ও স্বোধীনিোসমূহ রক্ষোর প্রক্য়োজন, এবাং বিব মোন ু চিক্ি স্বীকত ি অনযোনয অচধকোক্রর সক্ে সোমঞ্জসযপূণব
চবষয় েোড়ো অনয শকোন চবষক্য়র উপর শকোন ধরক্নর চবচধচনক্ষধ আক্রোপ করো যোক্ব নো”। শযক্হিু এই ধোরোটি
এটো উক্েখ কক্র “আইনি একটি রোষ্ট্র সীমোনোর মক্ধয সবোই”, এটি বোাংলোক্েক্ে বিব মোক্ন আইনি শযসব চবক্েচে
নোেচরক রক্য়ক্ে িোক্ের শক্ষক্েও সমভোক্ব প্রক্যোজয।
 আইনগত অবস্থান
আইচসচসচপআর এটো স্পষ্ট কক্রক্ে শয, লোক্েরোর স্বোধীনিো, সমোক্বে ও সাংেঠন করোর স্বোধীনিোর অচধকোক্রর উপর
আক্রোচপি চবচধচনক্ষক্ধর চবরুক্দ্ধ অবেযই আইনেি বযবস্থোর চবধোন রোখক্ি হক্ব।3 চবচধচনক্ষধ সাংক্রোন্ত এই
িোচলকো একটি আইন নয়, চকন্তু একটি নীচিমোলো; এটি একটি আন্তিঃমন্ত্রণোলয় সভোর আক্লো য চবষয়বস্তুর িোচলকো।
অিএব এটো চনক্য় আইনসভোয় বোেোই ও চবিকব হয় চন, এবাং এই নীচিমোলোর শকোন আইনেি চভচত্ত শনই। যোইক্হোক,
অযোমক্নচি ইন্টোরনযোেনোল কিতব ক সোক্ষোৎকোর শনয়ো স্থোনীয় পযবক্বক্ষকরো মক্ন করক্েন, এই নীচিমোলো

োচপক্য় শেয়ো

হক্ব, এবাং এই শমক্মো লঙ্ঘনকোরীক্ের পোববিয ট্টগ্রোক্ম ঢু কক্ি শেয়ো হক্ব নো।

2

শজলো প্রেোসক, শকেীয় সরকোর কিতব ক চনযুি একজন কমবকিব ো; পোববিয ট্টগ্রোক্মর চিনটি শজলোর প্রচিটিক্ি একজন কক্র এরকম কমবকিব ো

রক্য়ক্েন।
3

যেোক্রক্ম,

লোক্েরোর স্বোধীনিোর অচধকোর, সমোক্বে ও সাংেঠন করোর অচধকোক্রর জনয, চবচধচনক্ষধ অবেযই “আইক্ন প্রেত্ত” (ধোরো ১২(৩);

“আইক্নর সোক্ে সেচিপূণব” (ধোরো ২১); “আইন েোরো চনধবোচরি” (ধোরো ২২ (২)) হক্ি হক্ব।

 সমাফবশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা
পোববিয ট্টগ্রোক্ম ভ্রমণ এবাং সভো অনুষ্ঠোক্নর উপর শবআইচন চবচধচনক্ষধ আক্রোপ কক্র, এই নীচিমোলো আইচসচসচপআর
এর ধোরো ২১ কিতব ক সাংরচক্ষি েোচন্তপূণব সমোক্বে করোর স্বোধীনিোর অচধকোর, ধোরো ২২ কিতব ক সাংরচক্ষি সাংেঠন
করোর স্বোধীনিোর অচধকোক্রর চবরুদ্ধো রণ করক্ে। যচে একটি সরকোর এইসব অচধকোক্রর উপর বোধোচনক্ষধ
চেক্ি

োয়, িো অবেযই

োচপক্য়

লোক্েরোর স্বোধীনিোর শক্ষক্ে চবচধচনক্ষধ আক্রোপ করোর মি কক্ঠোরভোক্ব প্রক্য়োজনীয়4

হক্ি হক্ব। বোাংলোক্েে সরকোর এরকম শকোন কোজ কক্রক্ে বক্ল চকেু শেখোয়চন।
 মতপ্রকাফশর স্বাধীনতা
জোচিসাংক্ের মোনবোচধকোর কচমটি উক্েখ কক্রক্ে শয, এটি সোধোরনি আইচসচসচপআর এর ধোরো 19 এর লঙ্ঘন, যখন
রোষ্ট্র

লোক্েরোর স্বোধীনিো, শযমন সোাংবোচেক ও মোনবোচধকোর িেন্তকোরীক্ের জনয, চবক্েষ কক্র শসইসব স্থোক্ন

শযখোক্ন মোনোবোচধকোর লঙ্ঘক্নর অচভক্যোে রক্য়ক্ে5 (পচরষ্কোরভোক্ব পোববিয ট্টগ্রোক্ম এরূপ েটনো েটক্ে – শেখুন,

অনযোক্নযর মক্ধয (inter alia), আমোক্ের ২০১৩ সোক্লর প্রচিক্বেন ‘চকনোরোয় শঠক্ল শেয়ো হক্য়ক্েিঃ বোাংলোক্েক্ের
পোববিয ট্টগ্রোক্ম আচেবোসীক্ের অচধকোর অস্বীকোর')6।
 গগাপনীয়তা এবং পাররবাররক জীবফনর অরধকার
আইচসচসচপআর এর ধোরো ১৭ মক্ি ‘কোউক্ক িোর শেোপনীয়িো, পচরবোক্রর ...... চবষক্য় শখয়োলখুেীমি বো শবআইনী হস্তক্ক্ষপ
করো যোক্ব নো ’।7 এটো চবক্েষ কক্র উক্েেজনক শয বোাংলোক্েেী বাংক্েোদ্ভু ি চবক্েেী নোেচরক যোক্ের পচরবোর পোববিয
ট্টগ্রোক্ম বোস কক্র, যোক্ের বোাংলোক্েেী নোেচরকত্ব শনই, িোক্েরক্ক পচরবোক্রর সেসযক্ের সোক্ে শেখো করোর জনয
অনুমচি প্রোেবনো করক্ি হক্ব। উপরন্তু, শযক্হিু শকোন ধরক্নর সোক্ষোক্ির জনয অনুমচির েরকোর হক্ব (এমনচক
বোাংলোক্েেী নোেচরকক্ের েোরোও) শস চবষক্য় চনচেব ষ্ট কক্র চকেু বলো শনই, শসক্হিু যখন শকউ - এমনচক বোাংলোক্েেী
নোেচরকক্ত্বর অচধকোরীরো পোচরবোচরক সেসযক্ের চববোহ এবাং শেষকত িযর অনুষ্ঠোক্ন পোববিয ট্টগ্রোক্মর বোইক্র শেক্ক
শযোে চেক্ি


োইক্ব, িোক্ের উপর এই নীচিমোলো প্রক্য়োক্ের একটি ঝুুঁ চক রক্য়ক্ে।

আইনহীনতা

এই নীচিমোলোয় এটো বলো হয়চন শয শকোন মোনেক্ের উপর চভচত্ত কক্র পোববিয ট্টগ্রোক্ম ভ্রমন সাংক্রোন্ত আক্বেনপে
গ্রহণ করো হক্ব। এই ভোক্ব এই নীচিমোলো আইনহীনিো এবাং স্বচ্ছিোর অভোক্বর জনয েিব বিচর কক্র যো
আইচসচসচপআর এর ধোরো ১২ লঙ্ঘন করোর মি অবস্থো েঠন কক্র।8

4

5

আইচসচসচপআর (ICCPR), ধোরো ২১ এবাং ২২ (২)।
মোনবোচধকোর কচমটি, মিোমি ও অচভবযচির স্বোধীনিোর চবষক্য়, সোধোরণ মন্তবয ৩৪, চসচসচপআর/ চস / চজচস /৩৪, (CCPR

/C/GC/34), অনুক্চ্ছে ৪৫।
6

https://www.amnesty.org/en/documents/ASA13/005/2013/en/

7

‘শবআইনী’ বলক্ি এখোক্ন শবোঝোন হক্য়ক্ে, ‘শকোন হস্তক্ক্ষপ আইন েোরো চবক্বচ ি শক্ষে েোড়ো অনয শকোন শক্ষক্ে েটক্ি পোক্রনো’। অনুক্চ্ছে ৩

এর ধোরো ১৭ এর উপর মোনবোচধকোর কচমটির সোধোরণ মন্তবয।
8

মোনবোচধকোর কচমটি, লোক্েরোর স্বোধীনিোর চবষক্য় সোধোরণ মন্তবয ২৭, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, অনুক্চ্ছে ১৩।

আনুপারতকতা ও নযায়সঙ্গত যুরি



এই নীচিমোলো চবচভন্ন অচধকোক্রর সীমোবদ্ধিোর কোরণ চহসোক্ব শকোন নযোয়সেি যুচি উপস্থোপন কক্রনো, এটো
অচধকোরসমূহর সীমোবদ্ধিোর জনয একটি অনুক্মোেনক্যোেয উক্েেয উপস্থোপন কক্র নো, শকোন যুচি প্রেোন কক্র নো
শয শকন এটো প্রক্য়োজনীয়, চকাংবো িোরো আনুপোচিকিো নীচির সক্ে চকভোক্ব সোমঞ্জসয িোও বযোখযো কক্র নো। এটি
বযোখযো কক্র নো শয চকভোক্ব েতহীি উক্েেয অজবন করো হক্ব, অেবো বযোখযো কক্র নো শয অভীষ্ট েল শপক্ি শকন
েতহীি বযবস্থো সমূহ নুযনিম প্রচিবন্ধক। জোচিসাংক্ের মোনবোচধকোর কচমটি বণবনো কক্রক্ে শয স্বোধীনভোক্ব লোক্েরোয়
সীমোবদ্ধিো স্থোপন করোর সময় এই উপোেোনসমূহ পূরণ করো আবেযক।9
ববষময



যখন পোববিয ট্টগ্রোম একক্ টিয়োভোক্ব আচেবোসীক্ের েোরো অধুযচষি নয়, নীচিমোলোর চেক্রোনোম চনক্েব ে কক্র শয, এটির
প্রোেচমক লক্ষয হক্চ্ছ “উপজোচি” বযচি ও সম্প্রেোক্য়র সক্ে ববঠক করোর উপর চবচধচনক্ষধ আক্রোপ করো (২০১০ সোল
শেক্ক, বোাংলোক্েে সরকোর শেক্ে আচেবোসীক্ের অচস্তত্ব অস্বীকোর কক্র আসক্ে এবাং পচরবক্িব “উপজোচি” েব্দটি বযবহোর
কক্র আসক্ে। ১৯৯১ সোক্লর আেমশুমোচর অনুসোক্র পোববিয ট্টগ্রোক্মর জনসাংখযোর ৫১.৪% আচেবোসী)। বোাংলোক্েক্ের
শমোট জনসাংখযোর অনুপোক্ি আচেবোসীক্ের অনুপোি ১.৫%। অিএব শয শকোন বযবস্থো যো শুধুমোে পোববিয ট্টগ্রোমক্ক
প্রভোচবি কক্র িোর একটি উক্েখক্যোেযভোক্ব অনুপোিহীন প্রভোব েোকক্ব সমস্ত বোাংলোক্েক্ের আচেবোসীক্ের উপর।
শযক্হিু বোাংলোক্েে সরকোর এখনও পযবন্ত শকোন বযোখযো শেয়চন শয পোববিয ট্টগ্রোক্ম শকন এই শযোেোক্যোক্ের স্বোধীনিোর
উপর সীমোবদ্ধ বযবস্থো প্রক্য়োজন, অযোমক্নচি ইন্টোরনযোেনোল চবশ্বোস কক্র শয এই বযবস্থোর প্রভোব আচেবোসীক্ের শক্ষক্ে
ববষমযমূলক।
এেোড়োও এই নীচিমোলো আচেবোসীক্ের “চনক্জক্ের সেসযক্ের পোেোপোচে অনযোনয মোনুক্ষর সক্ে শযোেোক্যোে রক্ষো এবাং
স্থোপন, সম্পকব ও সহক্যোচেিো ও আধযোচিক, সোাংস্কতচিক, রোজননচিক, অেবননচিক ও সোমোচজক উক্েক্েয”10 শযোেোক্যোক্ের
উপর একটি অক্হিু ক সীমোবদ্ধিো বিচর কক্র। পোববিয ট্টগ্রোক্ম এবাং বোাংলোক্েক্ের অনযোনয স্থোক্ন

আচেবোসী

জনক্েোষ্ঠী বসবোস কক্র। পোববিয ট্টগ্রোম এর আচেবোসী জনক্েোষ্ঠী চময়োনমোর ও ভোরক্ির আচেবোসীক্ের সোক্ে
েচনষ্ঠভোক্ব সম্পচকব ি। এই নীচিমোলোয় চনচেব ষ্ট কক্র আইন েোরো বচণবি সঠক শকোন চবষয় নো েোকক্লও, পোববিয
ট্টগ্রোক্মর বোইক্র আচেবোসী জনক্েোষ্ঠী - বোাংলোক্েক্ের অনযোনয এলোকো এবাং প্রচিক্বেী শেেগুক্লো উভক্য়রই- আচেবোসী
আিীয়ক্ের মক্ধয শেখোসোক্ষোৎ বো ববঠক্কর উপর চবচধচনক্ষধ আক্রোপ করো অচলচখি আইক্নর মিই েনয হক্ব।
আচম এই শক্ষক্ে আপনোর মক্নোক্যোে আকষবক্ণর জনয আপনোক্ক ধনযবোে জোনোক্ি োই, এবাং এই চবষক্য় আপনোর একটি
প্রচিচক্রয়ো শপক্ল খুব কত িজ্ঞ েোকক্বো।

আপনোর অনুেি,
শেচভে চগ্রচেেস
অযোমক্নচি ইন্টোরনযোেনোল - আন্তজবোচিক সচ বোলয়
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পূক্ববর উৎস, অনুক্চ্ছে ১৪-১৫।

10

জোচিসাংক্ের আচেবোসীক্ের অচধকোর সম্পচকব ি শেোষণোপে, ধোরো ৩৬(১)।

েচক্ষণ এচেয়োর েক্বষণো পচর োলক ও ট্রোনচজেন চলে
অনুচলচপিঃ
প্রধোনমন্ত্রীর অচেস
পোববিয ট্টগ্রোম চবষয়ক মন্ত্রণোলয়।

