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বাংলাদেদে েরণাে ী্ কযুাদপে অবস্ােরে ররাহহঙ্া জেদগাঠি ীদক স্াস্যুদেবা 
প্রোেকম ী্দের পযদ্বক্ণহরহত্তক মন্তব্

অদ্াবর ২০২০

রযৌে হেপ ী়িে, মােহেক 
হবপযয্ ও অবদহলা



আগস্ট ২০১৭। হাজার হাজার ররাহহঙ্া বাংলাদেদের কক্সবাজাদর েদল েদল পাহ়ি 
জমাদে শুরু কদর। হেদের পর হেদে রেঁদে োরা গুহলর েব্দ রেদক, মৃত্যুর গন্ধ রেদক, 
পুদ়ি যাওযা বাহ়িঘর ও জহমজমা, এবং মাযােমার রেোবাহহে ীর েহহংেো রেদক 
পাহলদয আদে।

কদযকহেদের মদযেই, খুব দ্রুে, বােঁ ও প্াহ স্টদকর রেরপল হেদয স্াস্যু রকন্দ্র হেমা্ণ 
করা হয। োরা হবদবের েকল স্াে রেদক স্াস্যুকম ী্রা োহাদযের জন্য এহগদয আেদে 
োদক।

ররাহহঙ্া োরা্ইরারদের হিহকৎো প্রোেকার ী ডাক্ার, োে,্ প্ারাদমহডক্স, ও 
মদোহবজ্াে ীদের রোো ঘেোর হববরণ ীদে োমঞ্জস্য লক্যু করা যায।

রিাদের োমদেই পহরবাদরর েেস্যদের হেযুা করা হয। পুরুষদের হেযুা করা হয এবং 
োর ীদের ধষণ্ করা হয। রেোবাহহে ীর ইউহেফম ্পহরহহে একেল রলাক মহহলাদের 
একটি বাহ়িদে োলাবদ্ধ কদর ররদে োদের গণধষণ্ করদে োদক। পহরবার ও 
েম্প্রোদযর েেস্যদের ধষণ্ ও রযৌে হযরাহের ঘেো প্রেযুক্ করদে বাযে করা হয। এই 
রযাবহোর ঘেো রাষায বণে্া করা েম্ভব েয।

স্াস্যুকম ী্রা এই েহহংেোর ব্াপক োর ীহরক ও মােহেক প্ররাব লক্যু কদর। স্ত ীদরাগ 
েংক্ান্ত রকাদো পর ীক্া করার েমদয বা অপ্রেযুাহ েে গরধ্ারদণর রক্দরে, োর ীহরক 
প্ররাবেমূহ পহরলহক্ে হয। োরা্ইরারদের রিাদের িাহহে, অশ্রু, অজাো কারদণ 
ের ীদর ব্ো রেদক, কদযক মাে বা কদযক বছর পদর, মােহেক প্ররাবেমূহ পহরলহক্ে 
হয।

ররাগ ীদের োহাযে করার জন্য োরা হেদজদের োমদথ্ ্যা েম্ভব েবই কদর, হকন্তু এই 
কাদজর প্রহেকূলোও যদেষ্ট রদযদছ। মােহেক স্াস্যু রেবা প্রোদের রক্দরে ে ীমাবদ্ধো 
রদযদছ। রযাগাদযাদগর রক্দরে বাধা রদযদছ। োংস্কৃহেক কলঙ্ক রদযদছ। ররাগ ীদের 
েংখ্া অদেক রবহ ে। রযৌে হেপ ী়িদের হ েকার োরা্ইরারদের জন্য হবদেষরাদব 
রকাদো রেবা পাওযার ব্বস্া রেই। েরণাে ী্ হ েহবদর ক্মাগে রযৌে হযরাহে িলদছ। 
প্রহেকূলোর কারদণ সুস্ হদে রেহর হদয োদক। প্রহেকূলোেমূহ কষ্টদক আরও 
বাহ়িদয রেয।

নৃেংে আক্মণ ও েহহংেোর মাযেদম হেদজদের বাহ়িঘর রেদক হবোহ়িে হওযার 
হেে বছর পদর, ঠিক এরকমোই হদলা ররাহহঙ্া োরা্ইরারদের যােোর বাস্তবহিরে।

করার: ২০১৮ োদল বাংলাদেদের বালুোহল েরণাে ী্ কযুাদপে হােঁদে োকা একজে ররাহহঙ্া
ছহব: হেব্াংশু েরকার/এএফহপ/রগটি ইদমদজে



কাযক্র ী োরেংদক্প

২০১৭ োদলর আগস্ট মাদে মাযােমাদরর েেস্ত বাহহেী (েযুােমাডও) রেেটির ররাহহঙ্া েম্প্রোদযর 
ওপর এমে এক ব্াপক ও সুপহরকহল্পে আক্মণ পহরিালো কদর যা ররাহহঙ্া েম্প্রোদযর েদঙ্ 
অেীদে েংঘটিে মােবাহধকার লঙ্ঘদের েকল হেপী়িের মারোদক ছাহ়িদয যায।  জাহেেংঘ (ইউএে) 
েহ একাহধক মােবাহধকার েংস্ার গদবষণায রেো রগদছ, মাযােমাদরর হেরাপত্তা বাহহেী ধষণ্, 
গণধষণ্, রযৌে োেত্ব, বলপূবক্ েগ্নো প্রেেে্, রযৌোঙ্ কেে্ ও রযৌোদঙ্ অন্যান্য ধরদের হেপী়িে, 
রযৌে হযরাহে, হুমহক এবং ধষদ্ণর রিষ্টা ও রযৌে হযরাহের রিষ্টা করা রেদক শুরু কদর হেপীহ়িে 
ব্হক্দক হেযুা করার মে হবহরন্ন কমক্াণ্ড পহরিালো কদর।  োরা্ইরার েো এ েকল হেপী়িে েযি 
কদর রেঁদি যাওযা অেংখ্ মানুষ, পহরবাদরর বা েম্প্রোদযর রকাদো েেদস্যর ওপর ঘেদে োকা ধষণ্ 
বা রযৌে হযরাহের ঘেোদক রজারপূবক্ প্রেযুক্ করদে বাযে হওযার কো উদলেে কদরদছ। মাযােমার 
েরকাদরর রাষায বহণে্ এই ‘হলিযাদরন্স অপাদরেন্স‘ বা ‘হেমূল্ অহরযাে‘ রেদষ ৭২০,০০০ ররাহহঙ্া, 
প্রহেদবহে রেে বাংলাদেদে পাহলদয আদে। এ েকল নৃেংে ঘেো হবদলেষণ কদর রেো যায এই 
ধরদের রযৌে হযরাহে হছল োধারণ ররাহহঙ্া জেদগাঠিীদক রীে-েন্ত্রস্ত কদর, রয রেহেদয ও োহস্ত 
হেদয হেদজদের রেে রেদক রজারপূবক্ উৎোে করার উদদ্যুদযে, েযুােমাডও-এর সুহিহন্তে পহরকল্পো 
।  

১৫ বছদরর রবহ ে েময ধদর হফহজহেযান্স ফর হহউম্াে রাইেস্ (হপএইিআর), ররাহহঙ্া ও অন্যান্য 
েংখ্ালঘু েম্প্রোদযর েদঙ্ মাযােমাদর েংঘটিে হেয ্ােদের ঘেো হলহপবদ্ধ কদরদছ। ২০১৭ ও ২০১৮ 
োদল হপএইিআর, োরা্ইরার ররাহহঙ্া জেদগাঠিীর ফদরেহেক পরীক্ার (আইদের দ্ারা হেদে ্হ েে 
উপাদয েপোহেে োরীহরক পরীক্া) মাযেদম রকাযাহলদেটির এবং রকাযাহন্দেটির েথ্ েংগ্রহ কদর। 
উক্ েদথ্র দ্ারা, ২০১৭ োদলর আগস্ট মাদে ররাহহঙ্া জেদগাঠিীর েদঙ্ গুরুেররাদব মােবাহধকর 
লঙ্ঘদের ঘেো প্রমাহণে হয। 

হকছু হকছু গদবষণায ডাক্ার, োে,্ মােহেক স্াস্যু হবদেষজ্ ও অন্যান্য স্াস্যুকমী্- অো্ৎ, বাংলাদেদে 
এই ররাহহঙ্া জেদগাঠিীদক প্রদযাজেীয রেবা প্রোেকমী্দের কাছ রেদক প্রাপ্ত েথ্ অনুযাযী 
ররাহহঙ্াদের অহরজ্োর কো হলহপবদ্ধ করা হদযদছ। ররাহহঙ্া েম্প্রোদযর মানুদষরা কী ধরদের 
হেপী়িদের হ েকার হদযদছ োর একটি স্যংেম্পূণ ্েথ্-প্রমাণ ত্দল ধরার জন্য হপএইিআর এই স্াস্যু 
কমী্দের কাছ রেদক েথ্ েংগ্রহ কদর। 

২০১৭ োদলর আগস্ট মাদের পর রেদক বাংলাদেদে অবস্ােরে এবং ররাহহঙ্া েরণাে ী্দের েদঙ্ 
ঘহেঠিরাদব স্াস্যু েংক্ান্ত হবহরন্ন রক্দরে কাদজর অহরজ্ো আদছ এমে হবহরন্ন হবষদযর রমাে ২৬ জে 
স্াস্যুকমী্র োক্াৎকার গ্রহণ কদর হপএইিআর। এ েকল োক্াৎকার রেদক মাযােমার রছদ়ি পাহলদয 
আো ররাহহঙ্া েরণাে ী্রা- যাদেরদক ২০১৭ োদলর আগস্ট মাদের পদর বাংলাদেদে পরীক্া-হেরীক্া 
করা হয- োরা ঠিক কী ধরদের োরীহরক আঘাে ও পহরহস্হের হ েকার হদযদছ রেই েপেদক ্
স্াস্যুকমী্দের ধারণা ও মোমে েপেদক ্েথ্ েংগ্রহ করা হদযদছ; এদক্দরে রযৌে হেপী়িদের প্রহে 
হবদেষরাদব রজার রেওযা হদযদছ।

স্াস্যুকমী্দের রেওযা েথ্ অনুযাযী মাযােমাদর ররাহহঙ্াদের উপর পহরিাহলে রযৌে হেপী়িদের 
ঘেো েবর্েই ঘদেহছল এবং েকল স্াদে রমাোমুটি একই ধরদের হেয ্ােে িালাদো হয। 
স্াস্যুকমী্দের রেওযা েথ্, েেস্ত বাহহেী ও ইউহেফম ্পহরহহে হবহরন্ন েংস্ার েেস্যদের দ্ারা 
ঘটিে রযৌে হেপী়িদের সুঠিঠু প্রমাণ রযাগাদ়ি েহাযক হছল, যা অন্যান্য অদেক েংবাদে প্রিাহরে 
েদথ্র েদঙ্ েঙ্হেপূণ ্হছল ।
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 ‘ হরন্ন হরন্ন মানুষ হবহরন্ন উপাদয মােহেকরাদব 
আঘাে রপদয োদক। হেহদ্ধ্ায আহম বলদবা, রেোদে 
অবস্ােরে প্রহেটি মানুষই হেঃেদদেদহ মােহেকরাদব 
হবপযস্্ত। ‘
২০১৭ ও ২০১৮ োদল কক্সবাজাদর কমর্ে একজে হিহকৎেক

একজে জরুরী রেবা প্রোেকার ী রেহবকা বাংলাদেদের ররাহহংগা হ েহবদরর একটি অস্ায ী হলিহেদক ররাহহঙ্া োর ী ও হ েশুদের স্াস্যু রেবা প্রোে করদছে। 



যৌে েহপীড়ে, মােেহক বহপর ্যয় ও অবহদলা: বাংলােদেদ েরণার ্ে ী ক ্যাম ্পদ অবে ্োেরে রোহহঙ ্গা জেগোষ ্ঠ ীকদ ে ্বাে ্ে ্যেদবা প ্রোেকর ্ম ীেদর পর ্যবদক ্ষণরহে ্েহক মে ্েব ্য

২০১৭ োদলর আগস্ট মাদে ররাহহঙ্াদের হবরুদদ্ধ মাযােমাদর েংঘটিে ‘হেমূল্ অহরযাে‘ োমক 
েবর্ে পহরিাহলে ও সুপহরকহল্পে রযৌে হেপী়িদের মূল েংঘেক হছল রেেটির েেস্ত বাহহেী, 
েযুােমাডও- এই অহরদযাদগর েেযুোও  হপএইিআর কর্ক্ েংগৃহীে, স্াস্যুকমী্দের রেওযা 
েদথ্র মাযেদম প্রমাহণে হয। 

এই গদবষণার অংে হহদেদব স্াস্যুকমী্দের োক্াৎকার রেদক জাো যায, গণধষণ্, রযৌে হযরাহে 
ও আত্মময ্াো লঙ্ঘদের অন্যান্য কমক্াণ্ড এবং রযৌে হেপী়িেেহ অন্যান্য েহহংে আিরদণর 
কো োদের কাদছ আো েকল ররাগীই উদলেে কদর। আর োরা আরও জাোয, এ কাজগুদলা 
েযুােমাডও-এর েেস্যরাই কদরহছল।

হপএইিআর-রক রেওযা োক্াৎকাদর েকল স্াস্যুকমী্ই োবজ্েীেরাদব- মহহলা, রমদয, পুরুষ, 
রছদল, ‘হহজরা‘ (‘র্েীয হলঙ্‘ বা রজণ্ডার ফ্লুইড) ও ট্ান্সদজণ্ডার জেদগাঠিীর েদঙ্ মাযােমার 
রেোবাহহেী কর্ক্ েংঘটিে রযৌে ও হলঙ্ হরহত্তক হেপী়িদের প্রমাণ রপদযদছ, বা এই ধরদের 
হেপী়িে েপেদক ্জােদে রপদরদছ বদল উদলেে কদর। হপএইিআর-এর োক্াৎকাদর অংে রেওযা 
েকল স্াস্যুকমী্ই, ররাহহঙ্াদের েদঙ্ েংঘটিে এই ধরদের কমক্াদণ্ডর কারদণ পহরলহক্ে 
োরীহরক ও মােহেক প্ররাব েপেদকও্ জাোয। োরা এোও লক্যু কদর, বাংলাদেদের 
জেকল্াণমূলক স্াস্যু রেবা ব্বস্াপোর রক্দরে অবকাঠাদমাগে, রযাগাদযাগ ব্বস্া, েংস্কৃহে ও 
অন্যান্য প্রদযাজেীয েপেদের অপয ্াপ্তোর কারদণ োরা ওইেব হেপী়িদের এই োমহগ্রক এবং 
গুরুের োরীহরক ও মােহেক প্ররাদবর জন্য প্রদযাজেীয ব্বস্া গ্রহণ করদে অক্ম হছল।   

স্াস্যুকমী্রা জাোে, ধষণ্ পরবেী্ েমদয োরীদের স্াস্যুদেবা প্রোদের হেযম-হবদরাধী হদলও, 
স্তীদরাগ হবষযক েমস্যা বা গরক্ালীে রেবা প্রোেেহ অন্যান্য হবহরন্ন ধরদের স্াস্যু রেবা 
প্রোদের প্রদযাজদে, ধষদ্ণর ফদল হেপীহ়িে ব্হক্র েরীদর প্রাপ্ত আঘাদের হিহ্ন এবং রযৌে 
হেপী়িে েংক্ান্ত ররাগীর অন্যান্য েথ্ রবহেররাগ েমদযই প্রকাে করা হদো। োদের কাদছ 
আো ররাগীদের আিার-আিরণ ও মােহেক স্াদস্যুর কো পয ্াদলািো কদর স্াস্যুকমী্রা আরও 
জাোে, এই ধরদের রযৌে হেপী়িে ও অন্যান্য হবষদযর লঙ্ঘদের ফদল ভুক্দরাগীদের মদে 
গরীর ও েীঘক্ালীে প্ররাব পদর; ঘেোর েমযকাদলর পর রবে কদযক বছর পযন্্ত এই মােহেক 
আঘাদের প্ররাব রেো যায। এই ররাহহঙ্া জেদগাঠিীর জন্য ব্াপকরাদব প্রদযাজেীয ও অপয ্াপ্ত 
মােহেক স্াস্যু রেবার কো োক্াৎকার রেওযা স্াস্যুকমী্রা বারবার উদলেে কদর। 

েবদ্েদষ, হবদেষে রযৌে ও হলঙ্ হরহত্তক হবহরন্ন হেপী়িে এবং এ েপেহকে্ মােহেক েমস্যা 
হবষদয রেবা গ্রহদণর রক্দরে বাংলাদেদে পাহলদয আো ররাহহঙ্ারা কী কী ধরদের বাধার 
েম্মেীে হয, রে কোও স্াস্যুকমী্রা োদের োক্াৎকাদর ত্দল ধদর। এ েকল বাধার মদযে 
রদযদছ রযৌে হেপী়িে পরবেী্ োরীহরক ও মােহেক অবস্ার জন্য রেবা প্রোদের রক্দরে 
প্রদযজােীয যািাই-বাছাই প্রহক্যার অরাব, মােহেক স্াস্যুদেবার েীহমে ব্বস্া, রেবা 
প্রোেকমী্দের কাদজর িাপ, ররাগীদের রগাপেীো রক্ার হবষয, এবং োমাহজক কলঙ্ক। এ েকল 
বাধার কারদণ ররাহহঙ্াদের জন্য বাংলাদেদের েরণাে ী্ কযুাদপে স্াস্যুদেবা গ্রহদণর সুদযাগ কদম 
যায, সুস্ হদয উঠদে রবহে েময লাদগ, এবং এই বাধা, মাযােমার েরকাদরর েহহংে অহরযাদের 
কারদণ প্রাপ্ত মােহেক কষ্টদক আরও বহুগুদণ বাহ়িদয হেদে পাদর। 

ররাহহঙ্াদের অহরজ্ো খুব কাদছ রেদক পযদ্বক্ণ কদরদছে এমে স্াস্যুকমী্দের রেওযা হববরণ, 
ররাহহঙ্া োরা্ইরারদের জীবদের েকল রক্দরে- োদের হেরাপত্তা, োরীহরক ও মােহেক স্াস্যু 
ও সুস্ো, এবং অন্যান্য হবষদযর মদযে অেন্েহেক, রাজনেহেক ও োমাহজক অবস্াে- এর ওপর 
রযৌে ও হলঙ্ হরহত্তক হেপী়িদের প্ররাবদক রজারাদলারাদব উপস্াপে কদরদছ এবং ররাহহঙ্া 
েম্প্রোদযর ওপর রযৌে হেপী়িদের িলমাে প্ররাবদকও ত্দল ধদরদছ। রযৌে হেপী়িদের েদঙ্ 
রজারাদলারাদব জহ়িে োমাহজক কলদঙ্কর কারদণ এবং হেজ মার্ভূহম রেদক অপোহরে হওযার 
পদর এেদো পযন্্ত পুেব ্ােে বা প্রহেহবধাদের ব্াপক েীমাবদ্ধো োদের অেহাযত্বদক আরও 
বাহ়িদয রোলায, োরা্ইরারদের এই কষ্টোযক অহরজ্োও বহুগুদণ রবদ়ি যায।

ররাহহঙ্াদের প্রহে ন্যাযহবিাদরর প্রােহমক ধাপ হদব, আন্তজা্হেক আইে অনুোদর োদের প্রাপ্ 
রমৌহলক অহধকাদরর স্ীকৃহে প্রোে। রযদহত্ মাযােমার েরকার এেেও ররাহহঙ্াদের েদঙ্ হেে বছর 
ধদর িলদে োকা েহহংেোর রকাদো রকম হববোেদযাগ্য েেন্ত শুরু কদরহে , কাদজই ররাহহঙ্াদের 
রেবা প্রোেকারী বাংলাদেদের স্াস্যুকমী্রা োক্যু-প্রমাণ হেদয, আন্তজা্হেক ও স্ােীয হবিারব্বস্ার 
অধীদে এই গণ নৃেংেো ও রযৌে অপরাদধর েেদন্তর েহাযোয গুরুত্বপূণ ্ভূহমকা পালে করদে পাদর 
বদল এই গদবষণায উদলেে করা হদযদছ । এই হরদপাে ্তেহরর েময ররাহহঙ্াদের হবরুদদ্ধ েংঘটিে 
গুরুের অপরাদধর হবিার ও জবাবহেহহো োহব কদর, আন্তজা্হেক পয ্াদয একাহধক প্রহক্যা িলদছ 
। েংহলেষ্ট রক্দরে োৎপযপ্ূণ ্হওযায, ররাহহঙ্াদের োহবোওযা মূল্াযদের প্রহক্যায, ক্হেপূরদণর 
ব্বস্া, এবং, রযৌে হেপী়িে িলদে োকার জন্য োযী এবং ক্হেপূরণমূলক, প্রহেোেমূলক ও 
পুেরূদ্ধারদযাগ্য- েীঘক্াল যাবৎ হবদ্যমাে হলঙ্ তবষম্ ও অেমোর রমাকাহবলায ভুক্দরাগীর 
অো্যেদকও আওোয আো উহিৎ। এই হরদপাদে ্হবস্তাহরেরাদব উদলেহেে স্াস্যুকমী্দের রেওযা 
েথ্- ররাহহঙ্া োরা্ইরার ও োদের েম্প্রোদযর দৃহ ষ্টরঙ্ী ও প্রদযাজেদক অগ্রাহধকার প্রোেকারী 
হবহরন্ন পহরবেে্সূিক হবিার প্রহক্যা েহ- আন্তজা্হেক হবিার ও জবাবহেহহোর প্রদযাজদের হবষদয 
আরও গুরুত্ব প্রোে কদর 8।

 ‘ আহম বলব রয েবাই। আমরা যাদের রেদেহছলাম, ঐ 
েহহংেোর কারদণ োরা েকদলই কষ্ট পাহচ্দলা।... আমার 
মদে হয ো আমরা কাউদকই সুস্ অবস্ায রেদেহছলাম।‘
২০১৭ োদল কক্সবাজাদর কমর্ে একজে োে ্

 ‘ রে কােঁদে শুরু কদর এবং মাযােমাদরর রেোবাহহে ী কর্ক্ োর ধহষে্ হওযার অহরজ্োর কো বদল।‘
২০১৭ োদল একটি কুত্পালং কযুাদপে একটি আউেদপদেণ্ট হলিহেদক কমর্ে একজে োে ্

েরণাো্ ী কযুাদপের রহলথ্ রেন্াদরর জরুরী কদক্ একজে ররাহহঙ্া ররাগ ীদক রেবা হেদচ্ে 
একজে হিহকৎেক
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 এই হরদপাদে ্প্রাপ্ত েথ্- হবদেষে: মাযােমাদর োকাকাদল ররাহহঙ্াদের েদঙ্ ঘো রযৌে 
হেপী়িদের মারো, নৃেংেো ও প্াোে ্, বাংলাদেদে ক্মাগে ঘেদে োকা অন্তরঙ্ েঙ্ী 
কর্ক্ হেপী়িে, এবং হিহকৎো প্রোদের রক্দরে কঠিেেম প্রহেকূলো- জােীয, আঞ্চহলক 
ও আন্তজা্হেক পয ্াদয সুেংঘবদ্ধ হবিার-ব্বস্ার োহবোর। রযদহত্ মাযােমার েরকার, 
ররাহহঙ্াদের সুরক্া প্রোে ও নৃেংেোদরাদধ এর োহযত্ব পালদে বারবার ব্ে ্হদযদছ, সুেরাং, 
োরা্ইরারদের জরুরী প্রদযাজদে কাযক্রী, েীঘ-্রমযােী হিহকৎো রেবা, ভুক্দরাগীদক রকন্দ্র 
কদর পহরিাহলে হবিার ব্বস্া, এবং জবাবহেহহোর ব্বস্া ও পুেরায েংঘেে প্রহেহে করার 
হেচিযো প্রোদে আরও রজারাদলা ব্বস্া গ্রহণ করার জন্য প্রদযাজেীয পেদক্প রেওযার 
হবষযটি এেে অন্যান্য রাষ্ট্র ও আন্তজা্হেক েংস্ার োহযত্ব। োরা্ইরারদের জন্য ন্যাযহবিার ও 
জবাবহেহহোর ব্বস্ার েহাযোয, অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তজা্হেক েংস্ার আইেী হবহধহেদষধ 
ও োহযদত্বর েদঙ্ োমঞ্জস্যো বজায ররদে, হপএইিআর, হেদ্াক্ সুপাহরেেমূদহর প্রহে জরুরী 
ও োৎপযপ্ূণ ্হবদবিোর আহ্াে জাোদচ্:

 মাযােমার েরকাদরর প্রহে:
▪ যুদদ্ধর পহরকল্পোর অংে হহদেদব রযৌে হেপী়িদের প্রদযাগ েহ েযুােমাডও- এর হবরুদদ্ধ গুরুের 

মােবাহধকার লঙ্ঘদের েকল অহরদযাদগর দ্রুে, স্াধীে ও হেরদপক্ অপরাধমূলক েেন্ত শুরু 
করা।

▪ েযুােমাডও ও অন্যান্য হেরাপত্তা বাহহেী কর্ক্, ররাহহঙ্াদের হবরুদদ্ধ েংঘটিে রযৌে 
হেপী়িেেহ েকল প্রকার অপরাদধর মারো ও োৎপযদ্ক স্ীকার কদর রেওযা এবং মােবো 
লঙ্ঘেকারী েকল অপরাধীর স্াধীে গণ আোলদে োহস্তর ব্বস্া ও ভুক্দরাগীদের ক্হেপূরণ 
হেহচিে করা।

▪ আন্তজা্হেক আইদের হবহধমালার েদঙ্ োমঞ্জস্য ররদে, ররাহহঙ্ােহ েকল জাহেগে রগাঠিীর 
মােবাহধকাদরর হেচিযো প্রোদের জন্য জরুরীহরহত্তদে আইদের েংস্ার োধে করা।

▪ োগহরকত্ব প্রোে, ঘরবাহ়ি ও জহমজমার পুেরুদ্ধাদরর হেচিযো প্রোেেহ- দৃঢ় ও সুপহরকহল্পে 
উপাদয োদের মােবাহধকার হেহচিে কদর, এবং রহবষ্যদে এই ধরদের অপরাদধর পুেরাবৃহত্ত 
ররাদধ আনুঠিাহেক প্রহেশ্রুহে প্রোে কদর- ররাহহঙ্া োরা্ইরারদের জন্য হেরাপে, ময ্াোপূণ ্ও 
রস্চ্ায প্রেযুাবেদ্ের হেচিযো রেওযা।

 বাংলাদেে েরকাদরর প্রহে:
▪ মােহেক স্াস্যুদেবার ব্বস্ােহ রযৌে হেপী়িদের হেকার ররাহহঙ্া োরা্ইরারদের জন্য যোে ্

হিহকৎো রেবার ব্বস্া করা।
▪ ররাহহঙ্া েরণাে ী্দের জন্য আইেী সুরক্া ব্বস্া হেহচিে করা, েরণাে ী্ হহদেদব ররাহহঙ্াদের 

দ্রুে আইেগে ময ্াো ও েরকাহর েেে প্রোে করা, এবং রয রকাদো ধরদের প্রেযুাবেে্ বা 
স্াোন্তদরর পহরকল্পো রযে হেরাপে, ময ্াোপূণ ্ও রস্চ্ায ঘদে ো হেহচিে করা।

▪ েেন্ত পহরিালো ও প্রদযাজেীয প্রমাণ েংগ্রদহর জন্য অনুমহে হেহচিে করােহ, মাযােমাদর, 
ররাহহঙ্াদের েদঙ্ েংঘটিে রযৌে হেপী়িেেহ অন্যান্য েকল মােবাহধকার লঙ্ঘদের 
অহরদযাদগর েেদন্ত েহাযো করা।

▪ ররাহহঙ্া োরা্ইরাররা রযে পয ্াপ্ত সুরক্া এবং োরীহরক ও োইদকাদোযোল হিহকৎো গ্রহদণর 
সুদযাগ পায ো হেহচিে করদে, ধষণ্, রযৌে হযরাহে ও তববাহহক েপেদক ্হেপী়িদের প্রহেদরাধ 
ও েেন্ত ত্বরাহবিে করদে বা়িহে উদদ্যাগ গ্রহণ করা।

 জেকল্াণমূলক, োো েংস্া ও স্ােীয রেবাোোদের প্রহে:
▪ মাযােমাদরর ‘হেমূল্ অহরযাে’-রেদক ররাহহঙ্া জেদগাঠিীর প্রাপ্ত মােহেক হবপযদ্যর কো হবদবিো কদর, 

েকল ররাহহঙ্া েরণাে ী্র জন্য দ্রুে ও েীঘ-্রমযােী োইদকাদোযোল ও মােহেক স্াস্যুদেবার ব্বস্া 
হেহচিে করােহ, রযৌে হেপী়িদের োরা্ইরারদের জন্য পহরপূণ ্ও োরা্ইরার-রকহন্দ্রক হিহকৎোর 
সুদযাগ বা়িাদোর জন্য কাজ করা।

▪ রযৌে হেপী়িদের োরা্ইরারদের জন্য ন্যাযহবিাদরর প্রিারণা করা এবং যারা হেদজদের অহরজ্োর 
কো প্রকাে করদে ইচ্ছুক োদের জন্য প্রদযাজেীয আইেী সুরক্ার ব্বস্া করা।

▪ রযৌে ও হলঙ্ হরহত্তক হেপী়িদের (এেহজহবহর) সুঠিঠু হরদপাে ্ও হলহপবদ্ধকরদণর জন্য যোে ্পদ্ধহে 
উদ্াবে ও প্রিলে করা, এবং প্রহেক্ণপ্রাপ্ত স্াস্যুকমী্ দ্ারা ফদরেহেক উপাত্ত েংগ্রহ ও েংরক্দণর 
কাযক্রী ব্বস্া গ্রহণ করা।

▪ স্াস্যুদেবা ও ন্যাযহবিার হেহচিেকরদণর রক্দরে- হবদেষ কদর এেহজহবহর ও মােহেক স্াদস্যুর রক্দরে- 
ররাহহঙ্া েম্প্রোদযর েেস্যদের আরও ব়ি পহরেদর উপহস্হের প্রিারণা করা।

▪ োরা্ইরারদেরদক যোে ্ও উন্নে মাদের রেবাোে হেহচিে করার জন্য- হবদেষ কদর েথ্ প্রকাদে 
োরা্ইরারদের ইচ্ার প্রহে হবদবিো ও েম্মাে রেোদোর জন্য- েকল হবষদযর ও হবদেষ হবরাদগর 
স্াস্যুকমী্দের প্রদযাজেীয হেক্া ও প্রহেক্ণ প্রোে।

▪ পয ্াপ্ত হিহকৎো ও মােহেক রেবা হেহচিে করার লদক্যু দুবল্ জেদগাঠিীর-- বাচ্া, পুরুষ, রলেহবযাে, 
রগ, বাইদেক্সঠুযযুাল, কুযুযার/রকাদযদচিহেং ও ইন্াদেক্্স োরা্ইরারদের মদযে হেপী়িদের লক্ণ বুঝার 
জন্য রেবাোো ও অনুবােদকরা রযে প্রদযাজেীয প্রহেক্ণপ্রাপ্ত হয ো হেহচিে করা।

▪ এেহজহবহর ও েমপয ্াদযর অপরাদধর হেকার োরা্ইরারদের জন্য ন্যাযহবিাদরর েহাযোয, রযৌে 
হেপী়িদের সুঠিঠু হলহপবদ্ধকরদণর জন্য মােেপেন্ন প্রহক্যা প্রদযাগ করা।

▪ এেহজহবহর েংক্ান্ত কলঙ্ক দূর করার জন্য, কহমউহেদকেে ম্াদেহরযযুাল তেহর ও কযুাদপেইে-এর 
পহরকল্পো করা এবং হরদপাে ্করা ও হবদ্যমাে হিহকৎো ও মােহেক স্াস্যুদেবার অধীদে প্রদযাজেীয 
রেবা গ্রহণ করাদক উৎোহহে করা।

সুপাহরে/পরামে ্

ডা. মহেরা রহাদেে, বাংলাদেদে 
ররাহহঙ্া োরা্ইরারদের 
রেবাোো একজে স্াস্যুকম ী্
ছহব: োলাউহদ্ে আহদমে, 
হফহজহ েযান্স ফর হহউম্াে 
রাইেস্-এর জন্য



হববেজুদ়ি েংঘটিে মােবাহধকার লঙ্ঘদের ঘেোদক হলহপবদ্ধ করা এবং রেেব ঘেোর প্রহে েকদলর দৃহ ষ্ট 
আকষদ্ণর জন্য হপএইিআর ৩০ বছর যাবৎ হবজ্াে ও স্াস্যুকম ী্দের প্রেত্ত হেহচিেরাদব হেরর্দযাগ্য 
স্াক্যু ব্বহার কদরদছ। ল্ান্ডমাইে-এর অহরোপ রেদক মুহক্র উদদ্যুদে হপএইিআর, যার কাজ রোদবল 
োহন্ত পুরস্াদরর মাযেদম স্ীকৃে, হেজস্ েেন্তপ্রহক্যা ও েক্ো প্রদযাগ কদর লাহছিে স্াস্যুকম ী্ ও 
েহহংেোর হ েকার ব্হক্দের পদক্ ো়ঁিাদো, হেয ্ােে প্রহেদরাধ, গণ নৃেংেোর ঘেো হলহপবদ্ধ, এবং 
মােবাহধকার লঙ্ঘেকারীদের অপরাধী হহদেদব অহরযুক্ কদরদছ।
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১৯৯৭ োদলর রোদবল োহন্ত 
পুরস্ার রযৌেরাদব অজে্

সুপাহরে/পরামে ্
ক্মে:

 আন্তজা্হেক েম্প্রোদযর প্রহে: 
▪ রযৌে হেপী়িেেহ ররাহহঙ্াদের েকল প্রকার মােবাহধকার লঙ্ঘেকারী অপরাধীর উপযুক্ োহস্ত 

হেহচিে করার জন্য েম্ভাব্ েকল ব্বস্া গ্রহণ করা।
▪ োরা্ইরার-রকহন্দ্রক কাযপ্্রণালী হেহচিে কদর, প্রদযাজেীয অেন্েহেক, প্রযুহক্গে, আইেগে ও 

রাজনেহেক েহাযো হেদয একটি পহরপূণ ্আন্তজা্হেক অপরাদধর হবিার ব্বস্া তেহর করদে 
েহাযো করা।

▪ ইন্ারন্যােোল রকাে ্অফ জাহস্টে দ্ারা জাহরকৃে হেযদমর অধীদে, ররাহহঙ্াদেরদক গণহেযুা 
ও অন্যান্য নৃেংে অপরাধ েংঘেে রেদক সুরক্া প্রোদের জন্য মাযােমার েরকার রযে োমথ্্ 
অনুযাযী েকল ব্বস্া করদে বাযে হয ো হেহচিে করা।

▪ ইচ্াকৃেরাদব হেোরুণ যন্ত্রণা রেওযা বা োরীহরক ও মােহেক স্াদস্যুর গুরুের ক্হে করার 
উদদ্যুদযে, রযৌে অপরাধ ও রযৌে হযরাহে প্রেযুক্ করদে বাযে করাদক অমােহবক আিরণ হহদেদব 
প্রহেহঠিে করা এবং রেই অনুযাযী হবিাদরর ব্বস্া হেহচিে করা।

▪ রযৌে হেপী়িদের োরা্ইরারদের জন্য হবিার কাঠাদমার অধীদে ক্হেপূরদণর ব্বস্া করা, রযগুদলা হদব 
পহরবেে্দযাগ্য, পুেব ্ােেমূলক ও প্রহেোেমূলক এবং এই কাযক্্দমর পহরকল্পো ও বাস্তবাযদের জন্য 
োরা্ইরার-রকহন্দ্রক কাযপ্্রণালী হেহচিে করা। 

▪ ররাহহঙ্া োরা্ইরার ও োদের েম্প্রোদযর দৃহ ষ্টরঙ্ী ও প্রদযাজেদক অগ্রাহধকার প্রোেকারী ও 
নৃেংেোর পুেরাবৃহত্ত প্রহেদরাদধর উদদ্যুদযে পহরকহল্পে, হবহরন্ন পহরবেে্সূিক হবিার প্রহক্যা রযে, 
আন্তজা্হেক হবিার ও জবাবহেহহোর প্রদিষ্টাদক েহাযো কদর ো হেহচিে করা।

▪ ররাহহঙ্াদের জন্য োগহরকত্ব, বাহযিকরাদব মােবাহধকাদরর সুরক্া েহ, রকবলমারে, আন্তজা্হেকরাদব 
হেচিযো এবং প্রদেযুদকর হেরাপত্তা ও ব্হক্গে ইচ্া হেহচিেকরণ ব্বস্ার হেরীক্ণ হদল েদবই, 
েরণাে ী্দের হেরাপে, ময ্াোপূণ ্ও রস্চ্া-প্রেযুাবেে্দক েমেে্ করা।
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