
 

মানব পাচার : মমথ্যা বা বাস্তবতা? 

সমর্থন প্রতিফলন 

 

১. পাচারকারীদের প্রায়শই ক্ষমতগ্রস্থদের চচাদে তাদের অমিবাসন প্রকদের সহদ াগী মহসাদব চেো হয়, অপরাধী মহসাদব নয়। 

বাস্তবিা 

ভুক্তভভাগী বযতক্ত িাভের দেখভি পাভব দে িারা দলাক পার কভর, এমন দকউ েতে ভতবষ্যভির লক্ষ্য বাডায় োর পতরণতি তিকারভক িার কারণগুতল দবাঝার 

তেভক পতরচাতলি কভর। অপরতেভক দিাষ্ভণর তিকার হভলও এই িিথ গুতলভক একমাত্র তবকল্প তহসাভব দেখভি পাভর িাই দকানও প্রশ্ন ছাডাই দিাষ্ণকারী বযতক্তর 

প্রস্তাব গ্রহণ কভর। এটিও লক্ষ্য করা উতচি দে ভুক্তভভাগীরা আইন ও অতিকার বযবস্থাগুতল সম্পভকথ  সভেহজনক কারণ িারা তবভবচনা কভর দে িারা তনভজরাই 

প্রভোজয নয়, স্বীকার কভর দে দে বযতক্ত দিাষ্ণ কভর িার সম্ভাবনা োরা িাভের সাহােয করভি চায় িাভেরই। 

 

২. পততু গাদে মক টিএসএইচ (TSH) এর ক্ষমতগ্রস্থরা আদেন? 

বাস্তবিা 

২০০৮ দর্ভক ২০১৮ সাভলর মভিয, ১৯৪৮ টি দকস তনবতিি হভয়ভছ, োর মভিয ৬৯৩ জন মানব পাচাভরর তিকার তহসাভব তনতিি করা হভয়ভছ। ৩৭৯ টি 

এনতজও/অনযানয সংস্থা দ্বারা তচতিি করা হভয়ভছ (এখনও তকছু মামলা িেন্তািীন রভয়ভছ) সূত্র : এমএআই/ওটিএসএইচ (সবথভিষ্ ির্য প্রকাভির িাতরখ : 

জুলাই ২০১৯) পিুথ গাল একই সাভর্ মানব পাচাভরর উৎস, ট্রানতজট এবং গন্তভবযর দেি। এই ঘটনাটি তনভয় আভস সমসযােুক্ত কারণ এবং পতরণতির একটি 

কারণ: সংঘবদ্ধ অপরাি, দেৌন ও শ্রম দিাষ্ণ (অনযানয রূভপর মভিয), সবথাতিক উন্নি ও সবথাতিক বতিি দেিগুতলর মভিয অসামঞ্জসয, তলঙ্গ এবং মানবাতিকার 

সম্পতকথ ি সমসযা, সমর্থন ভঙ্গ পতরবার এবং সম্প্রোয়। 

 

৩. চকানও পততু মগজ বযমি মক পততু গাদে টিএসএইচ (TSH) এর মশকার হদত পাদরন? 

বাস্তবিা 

২০০৮ দর্ভক ২০১৮ সাভলর মভিয এই অপরাভি ১৭৩ জন পিুথ তগজ ভুক্তভভাগীর তবষ্য়টি তনতিি করা হভয়তছল। সূত্র: এমএআই/ওটিএসএইচ সবথভিষ্ ির্য 

প্রকাভির িাতরখ: জুলাই ২০১৯। মানব পাচাভরর তিকার হওয়ার জনয অতভবাসী হওয়ার েরকার দনই, দে দকাভনা পতরতস্থতিভি দকবল দিাষ্ভণর অবস্থায় র্াকা। 
আন্তজথ াতিক, ইউভরাপীয় সংজ্ঞা এবং পিুথ তগজ আইন অনুসাভর, বযতক্তভের মভিয পাচাভরর অপরাি সংঘটিি হয়, দে বযতক্ত এই কাজটি সম্পােন কভর- দপি 

করা, তবিরণ করা, তনভয়াগ দেওয়া, প্রভরাতচি করা, গ্রহণ করা, পতরবহন, সংস্থান এবং বযতক্ত (বাসস্থান); এর মািযভম- সতহংসিা, অপহরণ, গুরুির হুমতক, 

প্রিারণামূলক প্রিারণা বা চালাতক, কিতথ ভের অপবযবহার, মানতসক প্রতিবিীিা বা তবভিষ্ দুবথলিার বযবহার; এর লক্ষ্য সহ- দিাষ্ণ, ের্া দেৌন দিাষ্ণ, শ্রম 

দিাষ্ণ, তভক্ষ্া, োসে, অঙ্গ সংগ্রহ, অনযানয অপরািমূলক তিয়াকলাভপর দিাষ্ণ। দসখাভন মানব পাচাভরর অপরাি হওয়ার জনয, আন্তজথ াতিক সীমান্ত দপতরভয় 

োওয়ার েরকার হয় না, দকবল একই দেভির মভিযও এটি সংঘঠিি হয়। েন্ডতবতির ১৬০ অনুভেে। 

 

৪. পাচারকারীরা কমুসংস্থান এবং প ুটন সংস্থাগুমের মাধযদম, মবদেদশ কাদজর প্রমতশ্রুমত এবং ভ্রমদের জনয প্রদয়াজনীয় মিসা নমথ্পদের মাধযদম 

কাজ করদত পাদর। 

বাস্তবিা 

মানব পাচাভরর অপরািটি খুব সুসংহি, োর দবতিরভাগ দক্ষ্ভত্র এর অর্থ হল িারা একটি দনটওয়াভকথ  এবং বাজাভর উপলভয দসবা প্রতিষ্ঠানগুভলাভক অবাভি 

বযবহার কভর, দেমন কমথসংস্থান এবং পেথটন সংস্থাগুতলভি সংগঠিি। 

 



 

৫. টিএসএইদচর (TSH) এর চক্ষদে, সমস্ত ক্ষমতগ্রস্থদক অনতসন্ধাদনর জায়গাটি চেদ়ে চেওয়া চথ্দক মবরত রাো হয়। 

শ্রুতি 

ভুক্তভভাগীরা প্রায়িই দিাষ্ভণর পরও িারীতরক স্থান িযাগ করভি সক্ষ্ম হয়, িভব িারা হুমতকর সমু্মখীন হভি পাভর এবং িারীতরক বা মানতসক দজাভরর তিকার 

হভি পাভর ো িাভের পালাভি সহায়িা চাইভি দেয় না। প্রায়িই, ভুক্তভভাগীরাও দিমন আভস না। 

 

৬. পাচাদরর মশকার সমস্ত মবদেশী চোকদকই অমনবমন্ধত। 

শ্রুতি 

পাচাভরর তিকার সমস্ত বযতক্তরা ক্ষ্তিহীন নয়, িভব িারা দিাষ্ণ এবং তনয়ন্ত্রণ বযবস্থার সমু্মখীন হভি পাভর ো সমভয়র সাভর্ সাভর্ পতরবতিথ ি হভি পাভর। 
িন্মভিয তনম্নতলতখি তবষ্য়গুতল তবভবচনা করা হয়: 

 

• েতলল িভর রাখা। ভুক্তভভাগীরা িাভের ডকুভমন্টস এবং অর্থ দর্ভক বতিি হভি পাভর দে অজুহাি দে িারা তনরাপভে রাখা হভয়ভছ বা তভসা দনওয়ার 

প্রভয়াজন রভয়ভছ, োর ফভল এই দলাকভের স্বািীনিা তনয়ন্ত্রণ করা হয়; 

 

• সতহংসিা অবলম্বন এবং আভোলন সীমাবদ্ধ। ভুক্তভভাগীভের কারাবরণ ও মােকদ্রবয পতরচালনা সহ তবতভন্ন পদ্ধতি বযবহার করা হয়; 

 

• ক্ষ্তিগ্রস্থভের তনভজরাই, পািাপাতি িাভের পতরবাভরর প্রতি হুমতক প্রেিথন করা হয়। কখনও কখনও পাচারকারীরা হুমতক দেয়, উোহরণস্বরূপ, ক্ষ্তিগ্রস্থভের 

পতরবার বা িারা দে সম্প্রোয়টি দর্ভক এভসভছ দসগুতল জানাভি দে িারা অবজ্ঞাপূণথ কাভজর অনুিীলভন অংি তনভি রাতজ হভয়ভছ, বা কিতথ পক্ষ্ভক বলার হুমতক 

তেভয়ভছ দে িাভের কাভছ দকানও েতলল দনই। 

 

৭. টিএসএইচ-এর আক্রান্তরা অগতযা োমরদযযর পমরমস্থমতদত প়ো  চোক। 

শ্রুতি 

মানব পাচাভরর সািারণ তিকার বযতক্তর বণথনা দেওয়া সম্ভব নয়। ভুক্তভভাগীরা তিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক, পুরুষ্ বা মতহলা, তনরক্ষ্র বা তিতক্ষ্ি মানুষ্, িারীতরকভাভব 

তফট বযতক্ত বা প্রতিবিী বযতক্ত হভি পাভর। ভুক্তভভাগীরা তবতভন্ন অবস্থান/দেি এবং তবতভন্ন জাতিভগাষ্ঠী দর্ভক আসভি পাভরন। প্রতিটি তলভঙ্গর জনয দকানও 

তনতেথ ষ্ট িরভণর দিাষ্ভণর লক্ষ্য দনই এবং দে দকউ দে দকানও িরভণর দিাষ্ভণর লক্ষ্য হভি পাভর পুরুষ্রা দেৌন দিাষ্ভণর উভেভিয নারী পাচাভরর তিকার হভি 

পাভর, শ্রম দিাষ্ভণর উভেভিয নারী এবং তিশুভের অনুিীলভনর জনয দিাষ্ণ করা দেভি পাভর "দছাট অপরাি"। ভুক্তভভাগীভের দবতিরভাগই, োভের আিা 

তছল িারা আরও ভাল জীবন পাভব বা িাভের পতরবাভরর জনয অর্থ উপাজথ ন করভব, এই প্রিযািা তেভয় িাভের সাভর্ প্রকত িপভক্ষ্ প্রিারণা করা হভয়ভছ। 
"দফৌজোতর পুতলি সংস্থার জনয িৎক্ষ্াতনক হস্তভক্ষ্প তকট। 

 

৮. মনদয়াদগ সবুো শারীমরক শমি বা অপহরে জম়েত। 

শ্রুতি 

দে সকল দলাক পাচাভরর তিকার হভয় উঠভব িাভের তনভয়াগ বা তনভয়াভগর পতরমাণ তবতভন্ন হভি পাভর এবং তিকাভরর বয়স বা তলভঙ্গর পািাপাতি দিাষ্ভণর 

িরভণর উপর তনভথ র কভর।  এইভাভব এটি সম্ভব দে ভ্রান্ত চাকতরর তবজ্ঞাপন, দপ্রমময় সম্পভকথ র প্রতিশ্রুতি, পডাভিানা বা প্রতিক্ষ্ভণর সুভোভগর প্রতিশ্রুতি, অনয 

দেভি অতভবাসন সমর্থন বা সহায়িার প্রতিশ্রুতি বা ভুক্তভভাগী অপহরভণর মািযভম তনভয়াগ দেওয়া হয়। দে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হভয়ভছ িার তভতিভি ো হয় িা 



হল তনচক প্রিারণা, অর্থাৎ, ভতবষ্যভির িিথ টি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ো কখনই বযতক্তর প্রতি আকত ষ্ট হওয়ার জনয এবং ফলস্বরূপ িাভক দিাষ্ভণর পতরতস্থতিভি 

সাভপভক্ষ্ কােথকর হয় না। 

  


