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এই টুলকিটটট কিশ্বের কিশ্্নোক্ত সনোমনোকিি সংগঠিসমূশ্ের সেশ্�নোগীতনোয় প্রস্তুতিৃত এিং প্রিনোশিত েশ্য়শ্ে

Equidem Nepal 
Nepal 
 https://www.equidemresearch.org

Awaj Foundation
Bangladesh
http://awajfoundation.org

Cristosal
Central America 
https://www.cristosal.org

FENAPD
Ethiopia
http://www.fenapd.org/site/

YLBHI
Indonesia
https://www.frontlinedefenders.
org/en/profile/foundation-indone-
sian-legal-aid-institute

Human Rights in China 
Peoples Republic of China  
https://www.hrichina.org/en

IVIDE 
Ethiopia

Initiative for  
International 
Dialogue  
Philippines,
Myanmar, 
Mindanoa,
Thailand,
West Papua 
and Timor Leste
https://iidnet.org

MENA Rights  
Middle East  
and North Africa 
http://www.menarights.org/en

Migrant Care 
Indonesia
http://www.migrantcare.net

Sajid Iqbal  
Foundation  
Indian Administered  
Jammu and Kashmir 
https://www.facebook.com/groups/
thesajidiqbalfoundation/

Pusaka 
Indonesia

Soros Foundation 
Kazakhstan  
Kazakhstan 
https://www.soros.kz/en/

AJAR  
Indonesia, Timor-Leste, Thailand, 
the Philippines, Myanmar, 
Bangladesh, Sri Lanka and 
the Solomon Islands
https://asia-ajar.org

People’s Watch 
India  
https://www.facebook.com/pg/ 
peopleswatch.org/about/

Lokataru Foundation 
Indonesia
https://lokataru.id

KontraS 
Indonesia
https://kontras.org/en/ EHRCO 

Ethiopian Human 
Rights Council
Ethiopia
https://www.ecoi.net/en/
source/11110.html

CEHRO 
Consortium of Ethiopian  
Human Rights Organizations 
Ethiopia
https://www.facebook.com/cehros/

EIHR 
Ethiopian Initiative 
for Human Rights 
Ethiopia
https://www.facebook.com/ 
eihrethiopia/?ref=py_c
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১.১. কিনোকিড-১৯ টুলকিটটট এমিিনোশ্ি সনোিনোশ্িনো েশ্য়শ্ে �নো নজাগতেক সমজাযরে সংগঠনগুযলজাযক ররুেী আইন 
ও নীতিমজালজাে ভতবষষ্যৎ আঁি কেযি; ক� প্রটরিয়নোয় এসিল আইি ও িীকতমনোলনো অিুশ্মনোকিত েয় এিং এর 
সনোরিস্তুসমূে অকিিনোরকিষয়ি িটৃটিশ্িনোণ কেশ্ি সূক্ষিনোশ্ি কিশ্লেষণ িরশ্ত; এিং কিশ্িষ িশ্র, ক�সি িনোরশ্ণ 
সনোমনোকিিিনোশ্ি অরটক্ষত (িনোলিনোশ্রিল) ও প্রনোটতিি িিশ্গনোষ্ীর ওপর বিষম্যমূলি প্রিনোি পশ্ে তনো সিনোক্ত 
িরশ্ত ও িরুরী পিশ্ক্ষশ্পর কিষশ্য় ি্যিস্নো গ্রেশ্ণর কক্ষশ্রে সেনোয়ি হেশ্সশ্ি এটট কিি কিশ্িদে িিনো প্রিনোশ্ির 
উপ�ুক্ত িশ্র বতকর িরনো েশ্য়শ্ে।

১.২. এই টুলকিটটট কতিটট সুকিকিদে টি ঝঁুকিশ্ি – �নো মেনোমনোকর কমনোিনোশ্িলনোয় িরুরী পিশ্ক্ষপ গ্রেশ্ণর কক্ষশ্রে উদ্ভি 
েশ্য়শ্ে – কিন্দ্র িশ্র প্রস্তুত িরনো েশ্য়শ্ে:

•  প্রশ্য়নোগিৃত িরুরী আইি ও িীকতমনোলনো প্রক্রিয়জা কেশ্ি সৃটি ঝঁুকি

•  িরুরী আইি ও িীকতমনোলনোয় অতিকিদেহেত সজােজাংশ কেশ্ি সৃটি ঝঁুকি; 

•  সনোমনোকিিিনোশ্ি অরটক্ষত (িনোলিনোশ্রিল) সুকিকিদে টি িিশ্গনোষ্ীর ওপর আইি, িীকতমনোলনো ও অিুিীলি  
  প্রযয়জাযগে কক্ষশ্রে সৃটি ঝঁুকি;

১.৩. এসিল ঝঁুকির কক্ষরেগুশ্লনো হিহনিত িরশ্ত এই টুলকিটটটশ্ি েয়টট অি্যনোশ্য় িনোগ িরনো েশ্য়শ্ে। প্রকতটট অি্যনোশ্য় 
িনোগকরি সমনোশ্ির সংগঠিসমূে এিং মনোিিনোকিিনোরিমদেীশ্ির িি্য প্রস্নোকিত প্রশ্নসমূশ্ের এিটট তনোললিনো এিং 
প্রশ্নগুশ্লনো কিশ্য় আশ্লনোিিনো উশলিশিত েশ্য়শ্ে। (আযলজািনজা বষ্যতিি প্রশ্নসমূযহে িজাললকজা সং�ুক্ত হযলজা)। েয়টট 
অি্যনোয় েশ্লনো:

১.   িূকমিনো

২.   মনোিিনোকিিনোশ্রর ঝঁুকির উৎপকতি কসিনোশ্িই ক�িনোি কেশ্ি িরুরী পিশ্ক্ষপ িনোস্িনোয়শ্ির প্রটরিয়নো েয়

৩.   িরুরী পিশ্ক্ষপ কেশ্িই মনোিিনোকিিনোশ্রর ঝঁুকির উৎপকতি 

৪.   সনোমনোকিিিনোশ্ি অরটক্ষত (িনোলিনোশ্রিল) ও প্রনোটতিি িিশ্গনোষ্ীর ওপর িরুরী আইি ও িীকতমনোলনোর 
     প্রিনোি 

৫.   প্প্রক্ষনোপট অিু�নোয়ী সুকিকিদে টি পিশ্ক্ষপ গ্রেশ্ণর গুরুত্ব

৬.   সুপনোকরিিৃত প্রিনোরণনো

১   ভূতমকজা 
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১.৪. এই মেনোমনোকর কমনোিনোশ্িলনোয় কিকিন্ন কিশ্ির সরিনোশ্রর গৃহেত পিশ্ক্ষপ কিশ্য় আমনোশ্ির এিং আমনোশ্ির সেশ্�নোগী 
সংগঠিসমূশ্ের কিশ্লেষণ এিং রনোইটস অ্যনোন্ড টসকিউকরটট ইন্নোরি্যনোিিনোশ্লর সন্তনোসকিশ্রনোিী আইি ও িীকতমনোলনোর 
প্প্রটক্ষশ্ত িরুরী আইি এিং ি্যকতরিমী ক্ষমতনো প্রশ্য়নোশ্গর কিশ্লেষণ এিং এর প্প্রটক্ষশ্ত প্রকতষ্নোিটটর ৩০ িেশ্রর 
অকিজ্ঞতনো কেশ্ি এই টুলকিটটটর কিষয়িস্তু রহিত েশ্য়শ্ে। িরুরী প্প্রক্ষনোপশ্ট আমনোশ্ির অকিজ্ঞতনো কেশ্ি আমরনো 
িুঝশ্ত পনোকর ক� সনোমনোকিি সংগঠশ্ির গুরুত্বপূণদে িূকমিনো রশ্য়শ্ে কিশ্্নোক্ত কিষয়গুশ্লনো কিটচিতিরশ্ণ:

•  িরুরী পিশ্ক্ষশ্পর আইকি কিকতি আশ্ে এিং এগুশ্লনো আইি অিু�নোয়ী অিুশ্মনোকিত এিং িিসনোিনোরশ্ণর  
  িি্য সেিলি্য, অি্যেনোয় এর ি্যনোশ্লঞ্জ কমনোিনোশ্িলনো িরনো;

 

•  িরুরী আইি ও িীকতমনোলনোসমূে �তটনো সম্ভি সীকমত সমশ্য়র িি্য, এিং �েনো�ে প্রশ্য়নোিি েনোেনো এর  
  প্রশ্য়নোগ �নোশ্ত িনো েয়, অি্যেনোয় এর ি্যনোশ্লঞ্জ কমনোিনোশ্িলনো িরনো;

•  িনোগকরি সমনোশ্ির সংগঠি এিং িৃেতির গণতনোকন্তি পশ্ক্ষর অংিগ্রেশ্ণ িরুরী আইি ও  
  িীকতমনোলনোসমূশ্ের ক�ৌটক্তি তত্তনোিিনোি এিং প�দেনোশ্লনোিিনোর উপহস্কত, অি্যেনোয় এর ি্যনোশ্লঞ্জ কমনোিনোশ্িলনো  
  িরনো;

•  িরুরী আইি ও িীকতমনোলনোসমূে অতীি প্রশ্য়নোিিীয় �নো িরুরী অিস্নোর (িতদে মনোি সমশ্য় এসি িীকতমনোলনো  
  আইিগত িিস্নোশ্স্্যর লক্ষ্য অিু�নোয়ী ি্যনোয়সঙ্গত) কমনোিনোশ্িলনো, অি্যেনোয় এর ি্যনোশ্লঞ্জ কমনোিনোশ্িলনো িরনো;

•  িরুরী পিশ্ক্ষপসমূে অপি্যিেনোরশ্�নোগ্য িয় এিং/অেিনো সনোমনোকিিিনোশ্ি অরটক্ষত (িনোলিনোশ্রিল) এিং  
  প্রনোটতিি িিশ্গনোষ্ীর ওপর বিষম্যমূলি প্রিনোি কিই, এিং অিমনোিিনোির, অসনোমঞ্জস্যপূণদে এিং/অেিনো  
  বিষম্যমূলি পিশ্ক্ষশ্পর কমনোিনোশ্িলনোয় আরিনোতি িিশ্গনোষ্ীর িি্য িনো�দেির, এিং  

•  িরুরী অিস্নোর প্প্রক্ষনোপশ্ট মনোিিনোকিিনোর লঙ্ঘশ্ণর কক্ষশ্রে িিনোিকিহেতনোর উপহস্কত।

১.৫.  িতদে মনোি মেনোমনোকরর প্প্রক্ষনোপশ্ট, কিেু কিশ্ির সরিনোর িনোশ্লনো উশ্দেশ্ি্য িরুরী পিশ্ক্ষপ কিশ্য়শ্ে �নোশ্ত 
মনোিিনোকিিনোর কিষশ্য় অপকরিনোমিিদেীতনো অতিনো অকিচ্নোিৃত িুল কিি্যমনোি, কসইসনোশ্ে কিউ কিউ এই 
মেনোমনোকরশ্ি অস্ত্র হেশ্সশ্ি ি্যিেনোর িরশ্ে এিং এসিল িরুরী পিশ্ক্ষপশ্ি সুকিকিদে টি কগনোষ্ীর কিরুশ্ধে ি্যিেনোর 
িরশ্ে এিং তনোশ্ির ক্ষমতনোশ্ি কপনোক্ত িরশ্ে। উিয় ঘটিনোশ্তই, আমরনো কিিহে ক� সিল িরুরী পিশ্ক্ষপ 
সনোমঞ্জস্যেীিিনোশ্ি প্রিনোি কিস্নোর িরশ্ে, এিং কিেু কিেু কক্ষশ্রে এটনো সুকিকিদে টিিনোশ্ি সনোমনোকিিিনোশ্ি অরটক্ষত 
এিং প্রনোটতিি িিশ্গনোষ্ীশ্ি আরিনোতি িরশ্ে। এরিম অগটণত ও রিমিিদেমনোি উিনোেরণ রশ্য়শ্ে ক�িনোশ্ি কিিনো 
�নোয় কু্ষদ্র িিশ্গনোষ্ী, প্রিনোসী শ্রকমি, কিিনোরনোিীি িন্ী, িরিনোেদেী, উদ্নোস্তু, িনোকর, শিশু, িশ্য়নোিৃধে এিং সমনোশ্ির কি্ 
উপনোিদে িিনোকর অংি (কিশ্িষ িশ্র গৃেেীিরনো) সরিনোশ্রর কিকিন্ন পিশ্ক্ষশ্পর িনোরশ্ণ ি্যনোপিেনোশ্র িুক্তশ্িনোগী।

১.৬. সনোমনোকিি িূরত্ব, কিিি্যনোপী লিডনোউি এিং িনোিস্নোিীিতনো সীকমতিরশ্ণর পিশ্ক্ষপ কিয়নোয় িনোগকরি 
িীিি�নোপশ্ির সক্ষমতনোয় সীমনোিধেতনো বতকর েওয়নোয় সনোমনোকিি এিং গণতনোকন্তি কক্ষরে সংিুহিত েশ্য়শ্ে। কিেু 
কিশ্ির সরিনোর রনোিনিকতি প্রকতপশ্ক্ষর গণতনোকন্তি িিদে নো – ক�মি কিিদেনোিি – সীকমত িশ্রশ্ে অেিনো পুশ্রনোপুকর 
িন্ধ িশ্র কিশ্য়শ্ে। এমিকি আিনোলত এিং অি্যনোি্য আইকি প্রকতষ্নোিও িন্ধ িশ্র কিশ্য়শ্ে। কএই িরশ্ণর পিশ্ক্ষপ 
িনোগকরি সমনোশ্ির সংগঠিগুশ্লনোর এিকরেত েওয়নো এিয় িনো�দেরিম িনোলনোশ্িনোর ক্ষমতনোয় প্রিনোি কিস্নোর িরশ্ে। এিং 
তনো সরিনোশ্রর িরুরী পিশ্িথ েপ প�দেশ্িক্ষণ িরনোয় িনোিনো সৃটটি িরশ্ে। 
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১.৭. রনোইটস অ্যনোন্ড টসকিউকরটট ইন্নোরি্যনোিিনোল এিং এর সেশ্�নোগী সনোমনোকিি সংগঠশ্ির সনোশ্ে �ুগপৎিনোশ্ি কিশ্বের 
কিকিন্ন অঞ্চল এিং কিশ্ি কিনোকিড-১৯ সংরিনোতি কিকিন্ন পিশ্ক্ষপ কেশ্ি প্রনোপ্ত িমুিনো এিং মূলিনোিগুশ্লনোর 
কিশ্ি িির রনোিশ্ে। কসই লশ্ক্ষ্য, আমরনো সন্তনোসকিশ্রনোিী িরুরী িনো�দেরিম কিষশ্য় আমনোশ্ির অকিজ্ঞতনো কিশ্য় 
িনোি িনোললশ্য় ক�শ্ত িনোই এিং িনোগকরি সমনোশ্ির সংগঠিগুশ্লনোর প্রকতিূলতনো কমনোিনোশ্িলনোয় এিং ক�সি িনোশ্ি 
তনোরনো সেনোয়তনো প্রিনোি িশ্র কসই সংরিনোতি প্রস্তুকত আরও কিনোরিনোর িরশ্ত আমরনো আগ্রেী। আমনোশ্িরশ্ি আরও 
কিস্নোকরত িনোিনোশ্ত covid19@rightsandsecurity.org  -এ ক�নোগনোশ্�নোগ িরুি:

•  আপিনোর এলনোিনোয় এিং/অেিনো আপিনোর কিশ্ি কিনোশ্িনো িরুরী অেিনো িীকতমনোলনো এিং এসিল  
  পিশ্ক্ষশ্পর সুকিকিদে টি কময়নোি

•  সংসি, আিনোলত এিং অি্যনোি্য প্রকতষ্নোি এসিল পিশ্ক্ষশ্পর কিনোশ্িনো িনো�দেির তত্তনোিিনোি এিং এর  
  স্চ্তনো কিটচিত িশ্র কিিনো, এিং এর পুঙ্নোিুপুঙ্ প�দেনোশ্লনোিিনোয় এিং/অেিনো এসিল পিশ্ক্ষশ্পর  
  কিরুশ্ধে ি্যনোশ্লঞ্জ িরনোর কক্ষশ্রে কিনোশ্িনো প্রকতিূলতনোর সমু্িীি েশ্ত েয় কিিনো

•  এসিল িরুরী আইি ও িীকতমনোলনোর প্রিনোি, কিশ্িষ িশ্র, কিনোশ্িনো সুকিকিদে টি কগনোষ্ীর ওপর �নোরনো এর  
  লক্ষ্যিস্তু অেিনো সনোমঞ্জস্যেীিিনোশ্ি ক্ষকতগ্রস্। �কি সম্ভি েয়, সুকিকিদে টি কিসস্নোহড প্রিনোি িরুি 

•  এসিল পিশ্ক্ষশ্পর িনোরশ্ণ এিটট িনোগকরি সমনোশ্ির সংগঠি হেশ্সশ্ি আপিনোর প্রকতষ্নোি ক�সি  
  প্রকতিূলতনোর মুশ্িনোমুশি 

• িরুরী পিশ্ক্ষপ কিষশ্য় আঞ্চললি অেিনো সরিনোকর িপ্তশ্রর (মনোিিনোকিিনোর সংস্নো) প্রকতটরিয়নো এিং  
 আিনোলত অেিনো অি্যনোি্য প্রিনোসকিি িপ্তশ্রর মতনোমত অেিনো টসধেনোতি

েজাইটস অষ্যজান্ড ক্সতকউতেক্ট ইন্জােনষ্যজাশনজাল (িূতপূিদে রনোইটস ওয়নোি (ইউশ্ি)) ি্যনো�্য এিং িনো�দেির কিরনোপতিনো 
উন্নতিরশ্ণ িনোি িশ্র। কিশ্িষতঃ, িনোতীয় কিরনোপতি ও সন্তনোসকিশ্রনোিী পিশ্ক্ষশ্পর প্রকত িনোকয়ত্বিীল এিং 
অকিিনোরকিকতিি িটৃটিিকঙ্গ উন্নতিরশ্ণ আমরনো কিগত ৩০ িের িশ্র িনোি িরহে।

আমনোশ্ির ওশ্য়িসনোইট পকরিিদেি িরুি: www.rwuk.org অেিনো www.rightsandsecurity.org  
এিং আমনোশ্ির িমদেসূহি টুইটনোশ্র কিিশ্ত অিুসরি িরুি @rightssecurity

mailto:covid19%40rightsandsecurity.org?subject=
https://www.rwuk.org
http://www.rightsandsecurity.org
https://twitter.com/rightssecurity


RIGHTS & SECURITY INTERNATIONAL7

২.১. প্রশ্ন: জরুরী আইনের প্রক্রিয়াসমূহ

প্রশ্ন ১: কসিনোশ্ি কি িরুরী অিস্নো কঘনোষণনো িরনো েশ্য়শ্ে? কিনোশ্িনো িরুরী অিস্নো সম্পকিদে ত আইি, পিশ্ক্ষপ এিং 
িীকতমনোলনো প্রিনোশিত েশ্য়শ্ে এিং কসগুশ্লনো কি িিসনোিনোরশ্ণর িনোশ্ে সেিলি্য?

প্রশ্ন ২: িরুরী অিস্নো কঘনোষণনো িরনোর আইকি কিকতি িী (সনোংকিিনোকিি, আইিসিনো , কিিদেনোেী টসধেনোতি)?  

প্রশ্ন ৩: িরুরী অিস্নো কঘনোষণনো িরনোর িি্য কি উপ�ুক্ত প্রটরিয়নো গ্রেণ িরনো েশ্য়শ্ে? এই প্রটরিয়নোটট কি প্রিনোশিত েশ্য়শ্ে? 
�কি িনো েয়, তনোেশ্ল কিি?

প্রশ্ন ৪: িরুকর অিস্নো কঘনোষণনো িরনোর িি্য �কি কিনোিও কিিদেনোকরত প্রটরিয়নো েনোশ্ি তশ্ি তনো কি ি্যিেনোর িরনো েশ্য়শ্ে? িনো 
িরুরী অিস্নো “িনোমিরণ” িরনো েশ্য়শ্ে, কিন্তু সনোিনোরণ আইি ি্যিেনোর িরনো েশ্য়শ্ে? 

প্রশ্ন ৫: িরুকর প্রটরিয়নোর িি্য �কি সনোিনোরণ কিি্যমনোি আইি অগ্রনোকিিনোর কিকতিশ্ত ি্যিেনোর িরনো েয় (কিশ্িষত 
সনোংকিিনোকিি), তশ্ি কিি এটনো িরনো েশ্য়শ্ে? সরিনোর িতৃদে ি কসই প্রটরিয়নো কি ি্যনোয়সঙ্গত হেশ্সশ্ি প্রকতপনোিি িরনো 
েশ্য়শ্ে?

   

প্রশ্ন ৬: �কি সনোিনোরণ প্রটরিয়নো ি্যিেনোর িরনো েশ্য় েনোশ্ি, তশ্ি কসগুশ্লনো ক� অকিিনোর কিকনিত িশ্র তনো কি আইিসঙ্গত? 1

প্রশ্ন ৭ �কি িরুরী অিস্নো কঘনোষণনো িরনো েয়, তশ্ি কি সরিনোর আতিিদে নোকতি মনোিিনোকিিনোর িুটক্ত কেশ্ি কিিু্যত েশ্য়শ্ে �নো 
অিুশ্মনোিি ক�নোগ্য িয়? �কি িনো েয়, তনোেশ্ল কিি?

  

 আযলজািনজা: ররুেী আইযনে প্রক্রিয়জা

২.২. প্রেমত, অকিিনোংি কিশ্ি, এিটট কিকিদে টি উপনোয় রশ্য়শ্ে ক� িরুরী অিস্নো িনো�দেির িনো িটক্তগুশ্লনোশ্ি সটরিয় িরশ্ত 
পনোশ্র। এগুশ্লনো সনোিনোরণত সনোংকিিনোকিি, কিিদেনোেী এিং আইিসিনোর দ্নোরনো িরনো েয়। উিনোেরণস্রূপ, �িি “িরুকর 
অিস্নো” কঘনোষণনো িরনো েয় তিি কিকিদে টি ক্ষমতনোগুশ্লনোশ্ত অকিগম্যতনো (Access to certain powers) সটরিয় েয়। এই 
িরুকর ক্ষমতনোগুশ্লনো ত্বকরত প্রটরিয়নোর মনোি্যশ্ম প্রশ্য়নোগ িরনোর প্রিণতনো েনোশ্ি।  এশ্ক্ষশ্রে আইি পনোশ্সর িি্য সনোিনোরণ 
প্রটরিয়নোগুশ্লনোশ্ি অগ্রনোহ্য িনো িমনোশ্ত পনোশ্র (উিনোেরণস্রূপ কসগুশ্লনো িম কিরীক্ষনোর মনোি্যশ্ম আরও দ্রুত সমশ্য় িরনো 
েশ্ত পনোশ্র)। এই িরুরী প্রটরিয়নোগুশ্লনো অস্নোিনোকিি ঘটিনোগুশ্লনো কমনোিনোকিলনোর িি্য সরিনোরশ্ি অিুশ্মনোিি কিওয়নোর 
িি্য কিি্যমনোি েনোিশ্লও এগুশ্লনো তিিই ি্যিেনোর িরনো ক�শ্ত পনোশ্র �িি কিনোিও পকরহস্কত িরুকর অিস্নোর প�দেনোশ্য় 
কপৌেনোয় ও সরিনোরশ্ি তনোর লক্ষ্য অিদে শ্ি িরুরী আইি ও িীকতমনোলনোর ি্যনো�্যতনো প্রিিদেশ্ির প্রশ্য়নোিিীয়তনো বতকর 
িশ্র । এই মনোিিণ্ডগুশ্লনো পূরণ প্রমনোশ্ণ সরিনোরশ্ি তনোর িনোয় কেশ্ি এিটট িরুরী অিস্নো মুটক্ত কিশ্ত পনোশ্র িনো। এটট 
কিটচিত িরনোর িি্য সুিীল সমনোশ্িরও সনোংগঠকিি িূকমিনো রশ্য়শ্ে।

২  মজানবজাতিকজাে ঝঁুতকগুযলজা সসই প্রক্রিয়জা সেযকই সৃষ্ট  
  হয় �জাে মজািষ্যযম ররুতে বষ্যবস্জা গ্রহণ কেজা হয়।

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E
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২.৩.  হদ্তীয়ত, �কিও রনোষ্ট্রগুশ্লনোর সনোংকিিনোকিি িনো আইকি কিিনোি রশ্য়শ্ে �নো িরুরী অিস্নোয় িীিনোশ্ি কঘনোষণনো িরনো েয় 
তনো কিশ্িদে ি িশ্র, তশ্ি এই পিশ্ক্ষপগুশ্লনো অিুসরণ িরনো �নোশ্ি িনো। িিিও িিিও, িরুকর অিস্নো এই প্রটরিয়নো 
দ্নোরনো আইিত স্ীিৃত েয় িনো, তিুও সনোিনোরণ আইকি প্রটরিয়নোগুশ্লনোর মনোি্যশ্ম অসনোিনোরণ আইকি পিশ্ক্ষপ কিওয়নো েয় 
(িিিও িিিও “হড ফ্যনোশ্্নো” িরুকর অিস্নো িলনো েয় - িনোস্শ্ি এিটট িরুকর অিস্নো তশ্ি আইিত িয়)।2 সন্তনোসিনোি 
কমনোিনোশ্িলনোয় মনোিিনোকিিনোর এিং কমৌললি স্নোিীিতনো রক্ষনো এিং প্রিনোশ্রর কিষয়ি, কপেিনোল করপনোটটদে য়নোর কফওিুআলনো 
কি আওলনোইি, দ্নোরনো িটণদেত, অশ্ঘনোকষত হড-ফ্যনোশ্্নো িরুকর অিস্নোর প্প্রক্ষনোপশ্ট পনোস েওয়নো আইিগুশ্লনো আরও কিশি 
ঝঁুকি বতকর িশ্র ক� িরুকর ি্যিস্নোগুশ্লনো আইিত ি্যিস্নোয় প্রশ্িি িরশ্ি, তনোশ্ির িীিিিনোল অকতরিম িরশ্ি । 

২.৪. তৃতীয়ত, এটট কিিল কিিীয় আইিই িয় ক� 
সরিনোরগুশ্লনো িরুরী পকরহস্কতশ্ত িী িরশ্ত 
পনোশ্র এিং িী িরশ্ত পনোশ্র িনো তনো কিয়ন্তণ 
িশ্র, আতিিদে নোকতি আইিটটও প্রনোসকঙ্গি। 
মনোিিনোকিিনোর িুটক্তগুশ্লনো পেটিরূশ্প স্ীিৃকত 
কিয় ক� কিেু অকিিনোশ্রর িি্য, িনোতীয় িরুরী 
পকরহস্কত “তবিুষ্যতিযক” নষ্যজা�ষ্যিজা তদযি পজাযে 
- �নো এমি এিটট প্রটরিয়নো ক�িনোশ্ি এিটট রনোষ্ট্র 
কঘনোষণনো িশ্র ক� কিনোিও িরুকর িনো িুি গুরুতর 
হুমকির িনোরশ্ণ, এটট তনোর মনোিিনোকিিনোশ্রর কিেু 
িনোয়িধেতনো িেি িরশ্ত পনোশ্র িনো। তশ্ি এটট 
িরনোর িি্য, কিিীয় আইশ্ির মশ্তনোই, এিটট 
রনোশ্ষ্ট্রর অিি্যই কিকিদে টি পিশ্ক্ষপগুশ্লনো গ্রেণ িরনো 
উহিত - এর সনোশ্ে িী িী িনোি্যিনোিিতনোগুশ্লনো 
িিনোয় রনোিনো েশ্ি িনো, কিি, এিং িতক্ষণ 
িলশ্ি তনো সনোিিনোিতনোর সনোশ্ে ি্যনোি্যনো িশ্র3 
এটট উশ্দ্গিিি �িি রনোষ্ট্রগুশ্লনো আি্যতিরীণ 
প্রটরিয়নোয় িরুরী অিস্নো কঘনোষণনো িশ্র, তশ্ি 
আতিিদে নোকতি আইশ্ি তনোর মনোিিনোকিিনোশ্রর 
িনোয়িধেতনোগুশ্লনো িিদে িশ্র িনো।4 কিিু্যকত 
আতিিদে নোকতি তিনোরকি এিং তিশ্তির এিটট 
গুরুত্বপূণদে প্রটরিয়নো উশ্্নোিি িশ্র কিয়, রনোষ্ট্রশ্ি 
(মনোিিনোকিিনোর) লঙ্ঘশ্ণর কপেশ্ি সুপেটি এিং 
কিকিদে টি িনোরণ প্রিনোি িনোরনো প্রশ্য়নোিিীয়তনো সৃটটি 
িশ্র, এিং সনোমনোকিি সংগঠিগুশ্লনোশ্ি (এিং 
িনোকতসংশ্ঘর মশ্তনো আতিিদে নোকতি সংস্নোগুশ্লনোর 
পনোিনোপনোশি িুটক্তর িনোি্যিনোিিতনোগুশ্লনোর সনোশ্ে 
সম্কত প�দেশ্িক্ষণ িরনোর িি্য বতকর সংস্নো এিং 
অি্যনোি্য রনোষ্ট্রগুশ্লনো �নোরনো িুটক্তর স্নোক্ষরিনোরী 
রশ্য়শ্ে) তনোশ্ির িনোরণগুশ্লনো �নোিনোইশ্য়র িি্য 
এিটট সুশ্�নোগ প্রিনোি িশ্র।5 এটট লক্ষ িরনো 
উহিত ক� এমিকি িরুরী সময়িনোশ্ল কিেু 
ক্ষমতনোর ি্যত্যয় িরনো �নোয় িনো, ক�মি িীিি 
িঞ্চিনোর উপর কিশ্ষিনোজ্ঞনো, কিিদে য় অমনোিকিিতনোর 
কিরুশ্ধে কিশ্ষিনোজ্ঞনো এিং অিমনোিিনোির আিরণ। 
িরুরী অিস্নো ক�মিই কেনোি িনো কিি, এই 
সুরক্ষনোগুশ্লনো িিিই সকরশ্য় কিয়নো �নোয় িনো।

বিচ্যুবিসমূহ
রাষ্ট্রগুন�ানে কেে বিচ্যুি হনি হয়?

মােিাবিোরনে সম্াে েরুে

উত্তমরূনে যাচাই

স্পষ্টির বেনেিাজ্া

ি্যেদেতনোর অগ্রীম কঘনোষণনো  
এিং িুটক্তর কিকিসমূশ্ে  
সীমনোিধে েনোিনো কিটচিত  
িশ্র কিিু্যকতসমূে 
মনোিিনোকিিনোর এিং 
মনোিিনোকিিনোরকিষয়ি 
িুটক্ত ও 
িীকতমনোলনোসমুশ্ের প্রকত 
সম্নোি কিটচিত িশ্র।

িরুকর ক্ষমতনো �নোিনোই 
িরনোর িি্য এিং 
সরিনোরগুশ্লনোশ্ি 
আরও িনো�দেিরিনোশ্ি 
িিনোিকিহেতনোয় 
রনোিশ্ত সনোমনোকিি 
সংগঠিগুশ্লনোশ্ি 
পেটিতর পকরমনোপি 
প্রিনোি িশ্র

ি্যত্যয় ঘটনোশ্িনোর িি্য, 
রনোষ্ট্রগুশ্লনো অিি্যই 
তনোশ্ির কিনোি কিনোি 
িনোি্যিনোিিতনোশ্ি 
অিজ্ঞনো িরশ্ে, কিি 
তনোরনো অিজ্ঞনো িরশ্ে 
এিং িতকিশ্ির িি্য 
তনোর পেটি ি্যনোি্যনো কিশ্ত 
েশ্ি।
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২.৫.  প্রশ্ন: চ�মাে জরুরী আইে ও েীবিমা�ার িদারবে
 

প্রশ্ন ৮:  িরুরী আইি এিং িীকতগুশ্লনো কি প্রিনোশিত েশ্য়শ্ে? িরুরী আইি অেিনো ক্ষমতনো ক�গুশ্লনো বতকর িরনো েশ্য়শ্ে 
কসসি তিনোরকি িরনোর িি্য কি অি্যনোেত ি্যিস্নো আশ্ে?  
কসগুশ্লনো কি প�দেনোপ্ত? কসগুশ্লনো কি িনোগকরি সমনোি এিং গণতনোকন্তি ি্যিস্নোর সমৃ্পক্ততনোশ্ি অিুশ্মনোিি িশ্র?

প্রশ্ন ৯:  �কি কিনোিও তিনোরকি ি্যিস্নো িনো েনোশ্ি তশ্ি কিি তনোশ্ির সুকিকিদে টি িরনো েয়কি? 
কিনোশ্িনো কিিল্প উপনোয় আশ্ে (অিলনোইি প্রটরিয়নো)?

প্রশ্ন ১০:  প্রশ্নকিধে আইশ্ির কি সময়সীমনো কিঁশ্ি কিয়নো েশ্য়শ্ে? আইিটটর কিতশ্র কি এমি কিনোিও কিিনোি রশ্য়শ্ে �নো 
কিকিদে টি তনোকরশ্ি স্য়ংটরিয়িনোশ্ি কিষ েশ্য় �নোয়? 

প্রশ্ন ১১: িরুরী আইি ও িীকতমনোলনোগুশ্লনো কি কিিনোকরি কিরীক্ষশ্ণর িি্য উ্ুক্ত? কিয়কমত আিনোলত �নোওয়নোর সুশ্�নোগ 
বতকর িরনো েশ্য়শ্ে কি?

প্রশ্ন ১২:  অিূর িকিষ্যশ্ত কিনোশ্িনো �ুটক্তসঙ্গত প�দেনোশ্য় অতিিদেতদে ীিনোলীি প�দেনোশ্লনোিিনো িনো সংসিীয় তিনোরকি িরনোর কিিনোি 
রশ্য়শ্ে কি? িরুরী অিস্নো কিষ েশ্ল কিকি অিুসনোশ্র আইিটট িনোকতশ্লর কিিনোি রশ্য়শ্ে কি?

 আযলজািনজা: আইন ও নীতিমজালজাে িলমজান িদজােতক

সংিশ্টর 
সূরেপনোত

িরুরী ক্ষমতনো
গৃহেত

মনোিিনোকিিনোর
সীকমতিরণ

মনোিিনোকিিনোর
সীকমতিরণ

সূ�দেনোস্ িনোরনো 
িনো�দেির েয়

িটক্তিনোলী 
মনোিিনোকিিনোর সুরক্ষনো

সংিশ্টর 
পকরসমনোপ্প্ত

আইি অপকরিতদে ীত 
েনোশ্ি

সীকমত মনোিিনোকিিনোর 
সুরক্ষনো

সংিশ্টর 
পকরসমনোপ্প্ত

সূ�্জাস্ত িজােজা 

সং�ুক্ত

সয্ূাস্ত িারাসমূহ
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২.৬.  িরুকর আইিগুশ্লনো প্রনোয়িঃই অকিয়কমত প্রটরিয়নো এিং সীকমত কিতশ্িদে র মি্য গৃহেত েয়। এর অেদে ে’ল আইি 
ও িীকতমনোলনো পকরহস্কত কমনোিনোকিলনোর িি্য �েনো�েিনোশ্ি প্রশ্য়নোিিীয় কিিনো, ক�ই হুমকির মুশ্িনোমুশি েশ্য়শ্ে কসই 
কিশ্িিিনোয় সনোমঞ্জস্যপূণদে কিিনো এিং প্রমনোণকিকতিি কিিনো তনো সকিস্নোশ্র কিিনোর কিশ্লেষণ িরনো েয় িনো। এমিকি �িি 
এই প�দেশ্িক্ষণ তনোৎক্ষটণিিনোশ্ি িরনো �নোয় িনো, এই কিশ্লেষণটট �িি সম্ভি তিিই েওয়নোটনো গুরুত্বপূণদে, কিশ্িষত 
এটট কিটচিত িরনো ক� অপ্রশ্য়নোিিীয়, অসনোমঞ্জস্যপূণদে এিং অিমনোিিনোির ি্যিস্নোগুশ্লনোর অিসনোি েশ্ত পনোশ্র। 
এমিকি পরিতদে ী সমশ্য় কিশ্লেষণ িশ্র পিশ্ক্ষপগুশ্লনোর সমেদেশ্ি ক�ৌটক্তিতনো এিং প্রমনোণনোকির �ত তনোেনোতনোহে 
সম্ভি পরীক্ষনো িরনো এিং ি্যনোশ্লঞ্জ িরনো ক�শ্ত পনোশ্র। সংসি, িনোতীয় মনোিিনোকিিনোর প্রকতষ্নোি, সনোমনোকিি 
সংগঠি িনো অি্যনোি্য স্তন্ত প্রকতষ্নোি ক�মি ি্যনোয়পনোল, - এর পক্ষ কেশ্ি এই প�দেশ্িক্ষণ আসশ্ত পনোশ্র, এিং এই 
প্রকতষ্নোিগুশ্লনো তনোশ্ির �েনোসনোি্য িনোকয়ত্ব পনোলশ্ি সক্ষম েশ্চ্ কিিনো এিং অ�নোহিতিনোশ্ি িনোিনোগ্রস্ েশ্চ্ কিিনো তনো 
পরীক্ষনো িরনোয় সনোমনোকিি সংগঠিগুশ্লনোর িূকমিনো রশ্য়শ্ে।

২.৭.  হদ্তীয়ত, আমনোশ্ির অকিজ্ঞতনোয় কিশ্িহে ক� এসিল িরুরী আইি প্রিললত আইশ্ির মশ্তনোই িলমনোি েনোশ্ি 
িরুরী পকরহস্কত পনোর েশ্য় �নোওয়নোর পশ্রও। এসিল কিিনোশ্ির ি্যকতরিমী ও স্ল্পশ্ময়নোিী িরশ্ণর প্রকত সরিনোশ্রর 
সম্নোি েনোিনোটনো িরুরী। িরুরী আইশ্ির কিতশ্রই িনো�দেপ্রণনোলীর সুরক্ষনো েনোিনো উহিৎ �নোশ্ত সুকিকিদে টি কময়নোশ্ির 
পশ্র এই পিশ্ক্ষপগুশ্লনো কিলুপ্ত েশ্য় �নোয়; অেিনো অতিতঃ কিেু প�দেনোশ্লনোিিনোর প্রটরিয়নো িনোলু েনোিনো উহিৎ। এই 
ক্ষমতনোগুশ্লনো ক�ি আইকি পধেকতর অতিিুদে ক্ত েশ্য় “কিয়মমনোকফি” আইশ্ি পকরণত িনো েয় তনো কিটচিতিরশ্ণ এিং 
এই ি্যকতরিমী ক্ষমতনোগুশ্লনো িনোলু রনোিনোর কিনোশ্িনো ক�ৌটক্তিতনো আশ্ি কিিনো তনো সতিদে তনোর সনোশ্ে কিরীক্ষনো িরশ্ত এই 
পিশ্ক্ষপটট িুি গুরুত্বপূণদে।6
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৩.১.  প্রশ্ন: প্রচল�ি মােিাবিোর �ঙ্ঘেমূ�ে েদনষেে

কজারেি্ূে কোনো িযুক্তিনে আটে েরার ষেমিা   

প্রশ্ন ১৩: কিি এই ক্ষমতনো বতকর িরনো েশ্য়শ্ে? িীিনোশ্ি এটট ি্যিেনোর 
িরনো ক�শ্ত পনোশ্র, এিং কিনোি প্রমনোশ্ণর কিকতিশ্ত?

প্রশ্ন ১৪: এমি কিনোশ্িনো প্রমনোণ কি রশ্য়শ্ে �নো সমেদেি িশ্র ক� এই 
ি্যিস্নোটটর আইকি কিকতি আশ্ে, এটনো প্রশ্য়নোিিীয় এিং 
পকরহস্কতর সনোশ্ে সনোমঞ্জস্যপূণদে? 

প্রশ্ন ১৫: এই ি্যিস্নোটট কি প্রশ্য়নোিিীয়, সনোমঞ্জস্যপূণদেিনোশ্ি পকরিনোললত 
েশ্চ্ এিং এটট কি বিষম্যেীি পধেকতশ্ত প্রশ্য়নোগ িরনো েশ্চ্?

প্রশ্ন ১৬: উশলিশিত ক্ষমতনোটট বিিিনোশ্ি ি্যিেনোর িরনো েশ্চ্ কি, িনো ি্যনোপিেনোশ্র এিং/অেিনো আপকতিিিিিনোশ্ি এটট 
ি্যিেনোশ্রর কিনোশ্িনো প্রমনোণ রশ্য়শ্ে কি? 

প্রশ্ন ১৭: িনোর এই ক্ষমতনো আশ্ে? িনোর কিরুশ্ধে এটট ি্যিেনোর িরনো ক�শ্ত পনোশ্র?
   

প্রশ্ন ১৮: িত কিি অিরুধে রনোিনোর অিুমকত রশ্য়শ্ে? কিনোশ্িনো ক�ৌটক্তিতনোর আশ্লনোশ্ি িনোউশ্ি অিরুধে রনোিনো কি 
ি্যনোয়সঙ্গত (আরও সংরিমণ করনোি িরনো)?

প্রশ্ন ১৯: �কি িনোি্যতনোমূলি িহন্ত্ব িনো কিনোয়নোরনোিটনোইি প্রশ্য়নোগ িরনো েয় তশ্ি কিিদে রিীল এিং সে-িনোটসন্নোশ্ির িীিনোশ্ি 
�ত্ন কিওয়নো েয়? কিনোর িশ্র আটিিৃত ি্যটক্ত �নোশ্ির সনোশ্ে শিশু েনোশ্ি তনোশ্ির সনোশ্ে িী আিরণ িরনো েশ্ি?

প্রশ্ন ২০: স্য়ং ক্ষমতনো এিং এর প্রশ্য়নোগশ্ি কি ি্যনোশ্লঞ্জ িরনো �নোয়, এিং িিি িরনো �নোয়? কিিনোরপ্রনোপ্প্ত এিং অি্যনোি্য 
প্রকতিনোশ্রর সুশ্�নোগ কি সেিলি্য? 

চ�াচন�র স্ািীেিা বেয়ন্ত্রণ েরার ষেমিা

প্রশ্ন ২১: আর িতকিি িলনোিশ্লর ওপর ি্যনোপিিনোশ্ি কিশ্ষিনোজ্ঞনোগুশ্লনো 
িলিৎ েনোিশ্ি? এই কিকিকিশ্ষিশ্ি সমেদেি িরনোর কিনোশ্িনো 
প্রমনোণ আশ্ে কি?

প্রশ্ন ২২: এ ি্যিস্নো িতটনো কিয়ন্তণমূলি? এর কিিল্প কিশ্িিিনো িরনো 
েশ্য়শ্ে কি? কিকিকিশ্ষিগুশ্লনো ক�িনোশ্ি �েনো�ে কসিনোশ্ি 
সংশ্িনোিি সনোশ্পক্ষ? 

প্রশ্ন ২৩: �কি িনোতীয় লিডনোউি কঘনোষণনো িরনো েয় তশ্ি এ ি্যিস্নো 
িনো�দেির িরনোর ক্ষমতনো িনোর?

৩  ররুতে বষ্যবস্জা গ্রহযণে ফযল মজানবজাতিকজাযেে ঝঁুতক
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প্রশ্ন ২৪: এই ক্ষমতনো প্রশ্য়নোগ পকরিনোলিনো িরনোর িি্য ক্ষমতনোর মনোরেনো িতটুিু? কসই ক্ষমতনোর সীমনো এিং কিকিকিশ্ষিগুশ্লনো 
িী িী? 

প্রশ্ন ২৫: এ ক্ষমতনোশ্ি কি ি্যনোশ্লঞ্জ িরনো �নোয়?

মি প্রোনের স্ািীেিা বেয়ন্ত্রণ েরার ষেমিা 

প্রশ্ন ২৬: ক�িনোশ্ি সমনোশ্িশ্ি কিশ্ষিনোজ্ঞনো রশ্য়শ্ে, কসগুশ্লনো কি ি্যনোয়সঙ্গত ও 
বিষম্যেীিিনোশ্ি প্রশ্য়নোগ িরনো েয়? সুকিকিদে টি সমনোশ্িিশ্ি লক্ষ্যিস্তু িরনো 
েশ্চ্ এমি কিনোি প্রমনোণ রশ্য়শ্ে কি?

প্রশ্ন ২৭: িূয়নো সংিনোি, কমে্যনো তে্য িনো গুিি েেনোশ্িনোর ওপর কিশ্ষিনোজ্ঞনো রশ্য়শ্ে 
কি? এটট িীিনোশ্ি প্রশ্য়নোগ িরনো েয়? তশ্ে্যর মনোিিন্ডশ্ি কিশ্িদে শিত 
িরনোর িি্য কিনোি মনোিিন্ড আশ্ে, এিং কসগুশ্লনো কি প্রিনোশিত েশ্য়শ্ে? 
এই আইিগুশ্লনো প্রশ্য়নোশ্গর উিনোেরণগুশ্লনো কি প্রিনোশিত েশ্য়শ্ে এিং 
কসটনো কি তিতিসনোশ্পক্ষ?

গণিাবন্ত্রে অে্ষ্াোবদ বেয়ন্ত্রণ েরার ষেমিা

প্রশ্ন ২৮: কিনোেনোয় গণতনোকন্তি অিুষ্নোি স্শগত িরনো েশ্য়শ্ে, তনোর ি্যনো�্যতনো এিং 
প্রমনোণ িী? �ুটক্তসঙ্গত সময়সীমনো সেিনোশ্র অি্য কিনোশ্িনো তনোকরি 
কিিদেনোরণ িরনো েশ্য়শ্ে কি? কিনোশ্িনো �ুটক্তসঙ্গত কিিল্প কিশ্িিিনো িরনো 
েশ্য়শ্ে কি?

প্রশ্ন ২৯: সংসি কি স্শগত, িনোকি আহ্নোি িরনোর ক্ষমতনো কেশ্ি কিরত রশ্য়শ্ে? 
িত কিশ্ির িি্য এিং কিনোি িতদে  সনোশ্পশ্ক্ষ? 

কগােেীয়িার অবিোর �ঙ্ঘেোরী ষেমিাসমূহ

প্রশ্ন ৩০: আইশ্ির মনোি্যশ্ম মেনোমনোরীটটর কমনোিনোশ্িলনোয় কিনোি িিরিনোকর এিং তে্য সংগ্রশ্ের ি্যিস্নো / ক্ষমতনো গ্রেণ িরনো 
েশ্য়শ্ে কি এিং কসগুশ্লনো কি প্রশ্য়নোিিীয় এিং ক�ৌটক্তি? কসগুশ্লনো কি আইিত বিি এিং প্রমনোণকিকতিি 
িিস্নোস্্যকিষয়ি এিং কসগুশ্লনো কি কসই প্রশ্য়নোিিীয়তনোর সনোশ্ে সনোমঞ্জস্যপূণদে? 

প্রশ্ন ৩১: িিরিনোকর এিং তে্য সংগ্রে কি সময় কিিদেনোকরত? 

প্রশ্ন ৩২: মেনোমনোরীর প্প্রক্ষনোপশ্ট সংগৃহেত ি্যটক্তগত তে্য রিমনোিুসনোশ্র সনোিনোশ্িনো,  
সংরক্ষণ এিংিণ্টণ কিয়ন্তণ িরনোর পেটি ি্যিস্নো আশ্ে কি? 

প্রশ্ন ৩৩: অকতকরক্ত িিরিনোকর এিং তে্য সংগ্রশ্ের িী  
ি্যিস্নো/ক্ষমতনো গৃহেত েশ্ি িনো েশ্য়শ্ে  
কসই ি্যনোপনোশ্র সরিনোশ্রর িী  
স্চ্তনো রশ্য়শ্ে?
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প্রশ্ন ৩৪: িিরিনোকর এিং কডটনো সুরক্ষনো ি্যিস্নো / ক্ষমতনো কিিলমনোরে কিনোকিড-১৯ সনোেনো কিওয়নোর িি্য িশ্ঠনোরিনোশ্ি ি্যিহৃত 
েশ্চ্ কি? কসগুশ্লনো কি �েনোসম্ভি সীকমত এিং কিয়কন্তত?

প্রশ্ন ৩৫: িিরিনোকরর ক্ষমতনো ি্যিেনোর এিং ি্যটক্তগত তে্য সংগ্রে, ি্যিেনোর এিং সংরক্ষশ্ণর তিনোরকি আশ্ে কি?

প্রশ্ন ৩৬: িিসনোিনোরশ্ণর তে্য সুরক্ষনোর িি্য কি কিনোশ্িনো ি্যিস্নো আশ্ে?

প্রশ্ন ৩৭: প্রনোটতিি, সনোমনোকিিিনোশ্ি অরটক্ষত (িনোলিনোশ্রিল) ও সংি্যনোলঘু িিশ্গনোষ্ীর উপর হডকিটনোল িিরিনোকর প্র�ুটক্ত 
ি্যিেনোশ্রর কিরূপ প্রিনোি পশ্েশ্ে কি?

প্রশ্ন ৩৮: কডটনোগুশ্লনো কি সরিনোরী িনো কিসরিনোরী প্রকতষ্নোশ্ি িণ্টি িরনো েশ্য়শ্ে? এই িুটক্তগুশ্লনো কি আইি অিুসনোশ্র 
কঘনোকষত, কসগুশ্লনো কি সিনোর িি্য সেিলি্য, কসগুশ্লনো কি সীকমত সমশ্য়র িি্য এিং কসিনোশ্ি কিনোশ্িনো তিনোরকি 
রশ্য়শ্ে কি?

আন�াচো: জরুবর িযুিস্া গ্রহনণর ফন� সষৃ্ট মােিাবিোনরর ঝঁ্বে

৩.২.  মেনোমনোরী সম্পশ্িদে  সরিনোর িতৃদে ি িনোকরিৃত প্রনোেকমি প্রকতটরিয়নোগুশ্লনো দ্রুত ঘশ্টশ্ে এিং িিসনোিনোরশ্ণর 
অকিিনোর এিং স্নোিীিতনোর উপর উশ্লিিশ্�নোগ্য কিকিকিশ্ষি আশ্রনোপ িশ্রশ্ে। �কিও কিেু মনোিিনোকিিনোর 
সীকমতিরণ কসই পকরহস্কতশ্ত প্রশ্য়নোিিীয় এিং ক�ৌটক্তি েশ্ত পনোশ্র তশ্ি এর অেদে এই িয় ক� সিশ্ক্ষশ্রেই 
এমিটনো েশ্ি। ক�মি আমরনো কিশ্িহে, সরিনোর এমি কিেু ি্যিস্নোর মনোি্যশ্ম কিেু অকিিনোর সীমনোিধে িশ্রশ্ে �নো 
এশ্িিনোশ্রই অপ্রশ্য়নোিিীয় এিং আইিগত কিি কেশ্ি ি্যনোয়সঙ্গত িয়।

৩.৩.  কিনোকিড-১৯ এর পকরশ্প্রটক্ষশ্ত স্নোপি িরনো সমস্ িরুকর ি্যিস্নো অিি্যই িশ্ঠনোরিনোশ্ি প্রশ্য়নোিিীয় এিং ক� 
উশ্দেশ্ি্য এসি বতকর িরনো েশ্য়শ্ে তনো অিদে শ্ির িি্য সনোমঞ্জস্যপূণদে েশ্ত েশ্ি (এই প্প্রক্ষনোপশ্ট, েহেশ্য় পেনো করনোশ্ি 
প্রমনোণকিকতিি িিস্নোশ্স্্যর লক্ষ্য এিং মেনোমনোরীর স্নোস্্যকিকতিি প্রিনোশ্ির প্রকতটরিয়নোয় িনো�দেির ি্যিস্নো)। �নোইশ্েনোি, 
এমিকি আইিগুশ্লনো ক� প্রশ্য়নোিিীয় এিং সনোমঞ্জস্যপূথণদে কিেনোরনোয় আকিিুদে ত েয় তনো সশ্ত্তও তনো অশ্পক্ষনোিৃত িম 
অকিিনোর-সীমনোিধে িশ্র এমি বিি কিিল্পগুশ্লনোর কিশ্য় আরও িশ্ঠনোর েশ্ত পনোশ্র। কিেু কক্ষশ্রে িতুি িরুকর 
আইিগুশ্লনোর প্রশ্য়নোিি েশ্ি িনো, িনোরণ ইকতমশ্ি্য কিি্যমনোি আইি ও িীকতগুশ্লনো রশ্য়শ্ে �নো িরুকর অিস্নোয় 
ি্যিেনোর িরনো ক�শ্ত পনোশ্র। পিশ্ক্ষপগুশ্লনো কসই প্প্রক্ষনোপশ্ট প্রশ্য়নোিিীয় ও সনোমঞ্জস্যপূণদে কিিনো, এিই সনোশ্ে 
কসগুশ্লনো িরুরী অিস্নো কমনোিনোশ্িলনোয় সমেদে অশ্পক্ষনোিৃত িম মনোিিনোকিিনোর কিয়ন্তণমূলি কিিনো এিং কসিনোশ্ি 
এমি কিনোশ্িনো প্রিললত আইি কিি্যমনোি কিিনো �নো িরুরী অিস্নো কমনোিনোশ্িলনোয় সমেদে, তনো প�দেনোশ্লনোিিনো এিং 
কিরীক্ষশ্ণ িনোগকরি সমনোশ্ির সংগঠিগুশ্লনোর গুরুত্বপূণদে িূকমিনো রশ্য়শ্ে।

৩.৪.  িনোগকরি সমনোশ্ির সংগঠি (CSO) এিং মনোিিনোকিিনোর িমদেীশ্ির (HRD) িি্য আশ্রিটট মূল কিষয় েশ্লনো ক� 
আইি ও িীকতমনোলনো এমি অপেটি পকরিনোষনোয় আর কিনোশ্িনো সুপেটি সীমনোশ্রিনো েনোেনোই বতকর েশ্য় �নোয়, ক� কসটনো 
িতৃদে পক্ষশ্ি অকতমনোরেনোয় ইচ্নোিীিতনো কিয় �নো তনোরনো প্রশ্য়নোগ িশ্র, এিং কসটনো অপি্যিেনোশ্রর মনোরেনো িনোহেশ্য় কিয়। 
উিনোেরণস্রূপ, আইশ্ির উশ্দেি্যটট বিি েশ্লও, িনোরকফউ িনোলপশ্য় কিওয়নোর কক্ষশ্রে অকতকরক্ত িল প্রশ্য়নোগ িরনো 
েশ্ত পনোশ্র। টসএসও এিং মনোিিনোকিিনোর রক্ষনোিনোরীশ্ির অিি্যই তনো কিটচিত িরশ্ত েশ্ি ক� িরুরী আইিগুশ্লনো 
সুপেটি এিং কিয়কন্তত রশ্য়শ্ে এিং সরিনোর কিশ্িষত �নোরনো আইি প্রশ্য়নোগ িরশ্ে তনোরনো তনোশ্ির ক্ষমতনোর 
সীমনোটটশ্ি সম্নোি িরশ্ি। ক্ষমতনোগুশ্লনো িীিনোশ্ি প্রশ্য়নোগ িরনো েশ্চ্ কসগুশ্লনো প�দেনোশ্লনোিিনো িরনোর িি্য এিং 
তনোশ্ির প�দেনোশ্লনোিিনো ও ি্যনোশ্লঞ্জ িরনোর িি্য পিশ্ক্ষপগুশ্লনো িলমনোি েনোিনো উহিত।
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৩.৫.   িূেনোতিিনোশ্ি, অশ্িি কিি কিনোকিড-১৯ এর কিস্নোরশ্ি প�দেশ্িক্ষণ িরশ্ত িিরিনোকর এিং ি্যটক্তগত তে্য 
সংগ্রশ্ের সুকিিনোর িি্য পিশ্ক্ষপ গ্রেণ িশ্রশ্ে।7 �কিও িিস্নোস্্য সংিট কমনোিনোশ্িলনোয় প্র�ুটক্ত এিটট গুরুত্বপূণদে 
েনোকতয়নোর, হডকিটনোল িিরিনোকর িৃহধে এিং ি্যটক্তগত তে্য সংগ্রশ্ের িনোরশ্ণ কগনোপিীয়তনো, মত প্রিনোশ্ির 
স্নোিীিতনো এিং অ্যনোশ্সনোটসশ্য়িশ্ির স্নোিীিতনোর উপর কিকতিনোিি প্রিনোি কফলশ্ত পনোশ্র।8  মেনোমনোরী কমনোিনোশ্িলনোয় 
গৃেীত পিশ্ক্ষপগুশ্লনো স্চ্, আইিসম্ত, প্রশ্য়নোিিীয় এিং ক�ৌটক্তি েওয়নোটনো িনোঞ্ছিীয়। কিনোকিড-১৯ এর 
কমনোিনোশ্িলনোয় গৃহেত িিরিনোকর এিং তে্য সংগ্রশ্ের ি্যিস্নো /ক্ষমতনোসমূে আইিত কিিদেনোরণ িরনো উহিত এিং 
তনো ি্যনোয়সঙ্গত িিস্নোশ্স্্যর লশ্ক্ষ্যর সনোশ্ে সনোমঞ্জস্যপূণদে এিং প্রশ্য়নোিিীয় েশ্ত েশ্ি। সংশ্ক্ষশ্প, িরুকর ি্যিস্নো 
অিি্যই স্চ্ েশ্ত েশ্ি, �নোশ্ত কসসি কিরীক্ষনো িরনো �নোয়, কিয়ন্তণ সীমনোশ্তই সীমনোিধে েনোশ্ি, �নোশ্ত অপি্যিেনোশ্রর 
সুশ্�নোগ িনো পনোয়, ি্যনোয়সঙ্গতিনোশ্ি এিং প্রমনোণ কিকতিি িিস্নোশ্স্্যর লক্ষ্য দ্নোরনো বিি এিং প্রশ্য়নোিশ্ির সনোশ্ে 
সনোমঞ্জস্যপূণদে।

৩.৬.  এই ি্যিস্নোর সময়সীমনো কিিদেনোকরত েওয়নো এিং স্নোয়ী িনো েশ্য় ওঠনোও িরুকর। মনোিুশ্ষর ি্যটক্তগত তে্য অিি্যই 
সুরটক্ষত রনোিশ্ত েশ্ি এিং িনোকতগত ও িমদেীয় সংি্যনোলঘু এিং অি্যনোি্য প্রনোটতিি কগনোষ্ীর কিরুশ্ধে বিষম্যমূলি 
প্রিনোি হিহনিত িরশ্ত েশ্ি এিং িমি িরশ্ত েশ্ি। এসিল িিশ্গনোষ্ীর অকিজ্ঞতনো প্রনোয়িই িৃেৎ তে্যিনোন্ডনোশ্র 
সকঠিিনোশ্ি উপস্নোপি িরনো েয় িনো। �কি সরিনোরগুশ্লনো সরিনোরী এিং কিসরিনোরী সংস্নোগুশ্লনোর সনোশ্ে কডটনো 
িণ্টি িশ্র কিওয়নোর িুটক্ত িশ্র কসিনোশ্ি মনোিিনোকিিনোশ্রর ঝঁুকি রশ্য়শ্ে এিং এই ঝঁুকি কমনোিনোশ্িলনোর িি্য, এই 
িুটক্তগুশ্লনো ললশিতিনোশ্ি প্রিনোশিত েওয়নো ও সময়সীমনো কিিদেনোরণ এিং প�দেনোশ্লনোিিনো িরনোটনো গুরুত্বপূণদে। িিরিনোকর 
এিং কডটনো সুরক্ষনো ি্যিস্নোর কক্ষশ্রে িনো�দেির িিরিনোকর এিং িিনোিকিহেতনো েনোিশ্ত েশ্ি। 

৩.৭. প্রশ্ন: প্রচল�ি মােিাবিোর �ঙ্ঘেমূ�ে েদনষেে

বেয়ন্ত্রণমূ�ে ষেমিা প্রনয়াগ:  

প্রশ্ন ৩৯: �িি িতুি ক্ষমতনো বতকর িরনো েয়, তিি কি ক্ষমতনো প্রশ্য়নোশ্গর কিষয়টট সুপেটি কিশ্িদে িিনোর সনোশ্পশ্ক্ষ েয়? কসই 
কিশ্িদে শিিনো কি প্রিনোশিত েয়?

প্রশ্ন ৪০: ক্ষমতনোর অপি্যিেনোর, িনো মনোরেনো েনোহেশ্য় �নোওয়নোর প্রমনোণ রশ্য়শ্ে কি? অত্যকিি ক্ষমতনো ি্যিেনোর িরনো েশ্য়শ্ে, িনো 
�নোরনো ক্ষমতনোর লক্ষ্যিস্তু িয় কিন্তু তনোশ্ির লক্ষ্যিস্তু িরনো েশ্চ্ এমি কিনোি প্রমনোণ রশ্য়শ্ে?

প্রশ্ন ৪১: ক্ষমতনোগুশ্লনো কি ি্যনো�্যিনোশ্ি প্রশ্য়নোগ িরনো েশ্য়শ্ে এিং �নোশ্ির কিরুশ্ধে তনো ি্যিেনোর িরনো েশ্চ্ তনোশ্ির ম�দেনোিনোর 
প্রকত শ্রধেনো করশ্ি িরনো েশ্চ্ কি? অপমনোি অেিনো মনোিুশ্ষর সম্নোিেনোকি িরশ্ত ি্যিেনোর িরনোর কিনোি প্রমনোণ 
রশ্য়শ্ে?

প্রশ্ন ৪২: আইি লঙ্ঘশ্ির িি্য িী িরশ্ণর িকরমনোিনো রশ্য়শ্ে? তনোরনো অপরনোিী িনো সনোিনোরণ িনোগকরি? িকরমনোিনো িত? 
এগুশ্লনো কি �ুটক্তসঙ্গত? লঙ্ঘশ্ির পকরমনোি অিু�নোয়ী কি কসটনো সনোমঞ্জস্যপূণদে?

প্রশ্ন ৪৩: আইি লঙ্ঘশ্ি ক�িনোশ্ি িকরমনোিনো িরনো েয়, কসসি িনোকর িরনোর কক্ষশ্রে পকরহস্কত কিশ্িিিনো িরনো েশ্য়শ্ে কি? 
উিনোেরণস্রূপ, ক�সি িকমউকিটট আেদে-সনোমনোকিি িনোরশ্ণ স্-কিকচ্ন্ন/সনোমনোকিিিনোশ্ি িূরত্ব িিনোয় রনোিশ্ত 
অক্ষম েশ্ত পনোশ্র িনো এমি প্প্রক্ষনোপট ক�িনোশ্ি এিসনোশ্ে অশ্িশ্ি েনোশ্ি কসিনোশ্ি লিডনোউি।

প্রশ্ন ৪৪: এগুশ্লনো কি িশ্ঠনোর িনোয়িধেতনো েশ্ি, অেিনো কসিনোশ্ি কি কিনোশ্িনো িুল এিং/অেিনো কফৌিিনোরী অপরনোশ্ির 
মনোিটসি উপনোিনোশ্ির উপহস্কত প্রমনোশ্ণর প্রশ্য়নোিি েশ্ি, �নোশ্ত �ুটক্তসঙ্গত আত্মপক্ষ সমেদেশ্ির সুশ্�নোগ েনোশ্ি?
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প্রশ্ন ৪৫: সনোমকরি িনোহেিীশ্ি কি িরুকর ি্যিস্নো গ্রেশ্ণ সেনোয়তনো িরশ্ত ি্যিেনোর িরনো েশ্চ্? এিং �কি তনো েয় তশ্ি তনোরনো 
কিনোি কিকিদে টি িনোকয়ত্ব পনোলি িরশ্ে এিং কসটনো কিসনোমকরি িীিিশ্ি কি প্রিনোকিত িরশ্ে এিং িীিনোশ্ি িরশ্ে?

আন�াচো: আইে ও েীবিমা�া প্রনয়াগ

৩.৮.  িরুরী পকরহস্কত দ্রুত এিং অপ্রত্যনোশিতিনোশ্ি সৃটটি েওয়নোর িনোরশ্ণ, িরুকর ক্ষমতনোগুশ্লনো সনোিনোরণত সকিস্নোশ্র 
প্রিনোি িরনো েয় ক�ি কসটনো কিহিরে এিং অপ্রত্যনোশিত পকরহস্কতশ্ত সনোেনো কিশ্ত পনোশ্র। তশ্ি ি্যনোপি ক্ষমতনো 
অপি্যিেনোশ্রর গুরুতর ঝঁুকি বতকর িশ্র। উিনোেরণস্রূপ, অত্যকিি ক্ষমতনোর সনোশ্ে িনোরীকরি িটক্ত প্রশ্য়নোগ 
িরশ্ত পনোশ্র, িিসনোিনোরশ্ণর কিরুশ্ধে ি্যিেনোর িরনো েশ্ত পনোশ্র �নো তনোশ্ির প্রশ্য়নোগ িরনো উহিত িয়, অেিনো 
বিষম্যমূলি িনো অিমনোিিনোমূলি উপনোশ্য় িিেনোর িরনো েশ্ত পনোশ্র। এটট গুরুত্বপূণদে ক� ক্ষমতনোগুশ্লনো ক�শ্িনো 
িশ্ঠনোরিনোশ্ি কিয়ন্তণ িরনো েয়, কিিলমনোরে তনোশ্ির প্রনোসকঙ্গি উশ্দেশ্ি্য ি্যিহৃত েয়, িীিনোশ্ি এিং িিি ি্যিহৃত 
েয় কস সম্পশ্িদে  পেটি কিিকিশ্িদে িিনো রশ্য়শ্ে9 এিং প�দেনোপ্ত প�দেনোশ্লনোিিনো ও ি্যনোশ্লশ্ঞ্জর সুশ্�নোগ রশ্য়শ্ে।

৩.৯.  প্রনোটতিি ও সনোমনোকিিিনোশ্ি অরটক্ষত (িনোলিনোশ্রিল) কগনোষ্ীগুশ্লনোর কিরুশ্ধে িীিনোশ্ি ক্ষমতনো ি্যিেনোর িরনো েয় তনো 
প�দেশ্িক্ষশ্ণ টসএসও(CSO) এিং এইিআরহড (HRD) এর গুরুত্বপূণদে িূকমিনো রশ্য়শ্ে। আমরনো ক�িনোশ্ি কিয়কমত 
কিশি ক� িরুরী ক্ষমতনো ি্যিেনোর িরনো েয়, কিশ্িষ কিেু কগনোষ্ীর কিরুশ্ধে েয়রনোকি ও অিমনোিিনোর িনোশ্ম ক্ষমতনো 
এিং/অেিনো িৃিংসতনো প্রশ্য়নোশ্গর কিিনোল সুশ্�নোগ আশ্ে এিং অি্যনোি্য মিস্নোকত্তি ক্ষমতনো, ক�মি িিরিনোকর, 
ি্যিেনোশ্ররও সুশ্�নোগ রশ্য়শ্ে।

৩.১০. িলমনোি মেনোমনোরী কমনোিনোশ্িলনোয় পুললশ্ির কিরুশ্ধে ি্যনোপি িলপ্রশ্য়নোশ্গর অকিশ্�নোগ রশ্য়শ্ে। এটট মশ্ি রনোিনো 
গুরুত্বপূণদে ক� িলপ্রশ্য়নোগ কিশ্িষ িশ্র অশ্স্ত্রর ি্যিেনোর বিিতনো, প্রশ্য়নোিিীয়তনো, সনোমঞ্জস্যপূণদেতনো, সতিদে তনো এিং 
বিষম্যেীি িীকত দ্নোরনো পকরিনোললত েশ্ত েয়।10 িনোকতসংশ্ঘর এক্সট্নোিহুডশিয়নোল, সনোমনোকর অর আরকিট্নোকর 
এিকিকিউিি কিষয়ি কিশ্িষ করশ্পনোটটদে য়নোর আগশ্িস ি্যনোলনোমনোডদে  ক�িনোশ্ি উশ্লিি িশ্রশ্েি,11 িনোরকফউ 
িনোঙ্গনো, িনো িলনোশ্ফরনোর স্নোিীিতনোর উপর কিনোিও কিকিকিশ্ষি ি্যনোপিেনোশ্র িীকত দ্নোরনো ক্ষমতনোর প্রশ্য়নোগ িরনো 
উহিত িয় এিং এিং কিনোশ্িনো পকরহস্কতশ্তই মনোরনোত্মি িটক্ত ি্যিেনোশ্রর কিশ্ি পকরিনোললত িরনো উহিত িয় । 
আইি প্রশ্য়নোগিনোরী সংস্নোর সিস্যরনো িীিনোশ্ি এিং কিনোি উপনোশ্য় িল প্রশ্য়নোগ িরশ্ত পনোরশ্িি কস সম্পশ্িদে  
অশ্িিগুশ্লনো আতিিদে নোকতি আইকি কিিনোি রশ্য়শ্ে �নো কিিদেনোকরত।12 িূেনোতিিনোশ্ি, এটট পেটি ক� এিটট িীকত অেিনো 
িিদে নো �নো িুি দ্রতই মনোরনোত্মি িটক্তশ্ি অিলম্বি িশ্র তনো িিিই আইিসম্ত িয়, কিন্তু কসিনোশ্ি অিুশ্মনোিিশ্�নোগ্য 
রিমিিদেমনোি িলপ্রশ্য়নোশ্গর িনোশ্ম আরও কিেু পিশ্ক্ষপ আশ্ে। িরুরী অিস্নোয় প্রিললত ক্ষমতনোর তুলিনোয় 
পুললশ্ির ক্ষমতনো িৃহধে িরনো েশ্ত পনোশ্র কিন্তু অতীি প্রশ্য়নোিিীয় েশ্লই কিিল তনো ি্যিেনোর িরনো উহিৎ এিং �নো 
কিিল তনোশ্ির িনোকয়ত্ব সম্পনোিশ্ির িি্য প্রশ্য়নোিিীয়।

৩.১১. ক�মি ি্যনোলনোমনোডদে  উশ্লিি িশ্রশ্েি,13  পুললিশ্ি অিি্যই �েনো�ে এিং িশ্ঠনোর সতিদে তনোমূলি ি্যিস্নো গ্রেণ 
িরশ্ত েশ্ি, এিং িলপ্রশ্য়নোগ প্রশ্য়নোিি এিং সনোমঞ্জস্যপূণদে কিিনো তনো প্প্রক্ষনোপট কিশ্িিিনোয় মূল্যনোয়ি িরশ্ত েশ্ি। 
এিং আশ্লনোিিনো, কিশ্িদে িিনো, পরনোমিদে এিং িিসমৃ্পক্ততনো পুললশ্ির িি্য পকরিনোলি িীকত েওয়নো উহিত।

৩.১২. রনোিনিকতি লক্ষ্য অিদে শ্ি (কিশ্রনোিী রনোিনিকতি িল িনো টসএসও এিং এইিআরহড িমি সে) �নো মহজামজােী 
সম্পতক্ি নয়, আইি ি্যিেনোশ্রর ঝঁুকি রশ্য়শ্ে। এটট কিশ্িষ িশ্র িতদে মনোি প্প্রক্ষনোপশ্ট উশ্দ্গিিি, �কিও 
সংসি িনো কিিনোর কিিনোগ িতৃদে ি এই পিশ্ক্ষপগুশ্লনোর ি্যিেনোশ্রর সীকমত তিনোরকি রশ্য়শ্ে (উপশ্র উশলিশিত 
অশ্িি কিি পনোলদেনোশ্মন্ িনো কিিনোকরি প্রকতষ্নোিশ্ি আংশিি িনো পুশ্রনোপুকর স্শগত িশ্রশ্ে)।

https://www.icj.org/covid-19-use-of-digital-surveillance-technologies-must-be-human-rights-compliant/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx
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৩.১৩. পকরশ্িশ্ষ এটট লক্ষণীয় ক� কিি িশ্য়িটট সরিনোর কসিনোিনোহেিীশ্ি িরুকর অিস্নোর সময় ক�ৌটক্তি ও অি্যনোি্য 
সেনোয়তনো সরিরনোশ্ের আহ্নোি িনোকিশ্য়শ্ে। তশ্ি, সন্তনোসিনোি কিশ্রনোিী িরুরী পকরহস্কতশ্ত আমরনো কসিনোিনোহেিীশ্ি 
কিসনোমকরি িীিি�নোরেনোয় অিকিিনোর প্রশ্িি িরশ্ত কিশ্িহে; এটট কিনোকিড-১৯ এর কক্ষশ্রেও উদ্ভি েশ্ত শুরু 
িশ্রশ্ে14

জরুবর ষেমিা অেিযুিহানরর করের্েৃি উদাহরণ:

কযখানে কোবির-১৯ সম্পবে্ি জরুবর ষেমিাগুন�া মাত্াবিবরতি িা এমেিানি িযুিহার েরা হনয়নে 
যা মাে্নের ময্াদানে ষ্েন্ন েনর:

•  কিনোয়নোশ্রন্ন্ি ি্যিস্নো লঙ্ঘি িরনোর িি্য বিষম্যমূলি িকরমনোিনো - িনোরকফউ লঙ্ঘিিনোরীশ্ির পশুর িনঁোিনোয়  
  রনোিনো েশ্য়শ্ে15 এিং কফললপনোইশ্ি গুশ্লনো িশ্র কমশ্র কফলনোর িীকত কঘনোষণনো িরনো েশ্য়শ্ে16 এিং টসঙ্গনোপুশ্র  
  প্রিনোসী শ্রকমিশ্ির কফরত পনোঠনোশ্িনো েশ্য়শ্ে;17 

•  িটক্ষণ আটরিিনো18 এিং কিকিয়নোশ্ত19 িনোইরনোস প্রকতশ্রনোি ি্যিস্নোয় অকতকরক্ত পুললি িনোহেিী ি্যিেনোর িরনো  
  েশ্য়শ্ে;

•  কিকিয়নোয় িনোরকফউ প্রশ্য়নোশ্গ পুললি িনোহেিীর ি্যিেনোশ্রর ফশ্ল প্রিুর সংি্যি মৃতু্য;20

•  িনোরশ্ত িীিনোণুমুক্ত িরশ্ত রনোস্নোর পনোশ্ি শ্রকমিশ্ির ওপশ্র রনোসনোয়কিি হেটনোশ্িনো েশ্য়হেল;21

আে্োবিেিা

প্রনয়াজেীয়িা

মূ� মােদন্ড
যা জরুরী
ষেমিানে

বেক্চিি েরনি
হনি

বিেমযুহীেিা

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hungary-military/hungary-to-deploy-military-personnel-to-140-state-companies-during-pandemic-idUSKBN2161C8
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-4-work-pass-holders-repatriated-and-6-employers-suspended-from-work-pass
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/south-africa-police-rubber-bullets-shoppers-covid-19-lockdown
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/kenya-police-fire-excessive-force-curfew-begins-200328101357933.html
https://www.the-star.co.ke/news/2020-03-31-boy-13-shot-dead-in-third-curfew-tragedy-police-blamed/
https://indianexpress.com/article/explained/coronavirus-india-lockdown-what-is-being-sprayed-on-migrants-is-it-safe-6339277/
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•  িনোরত এিং প্যনোরনোগুশ্য় উিয় কক্ষশ্রে িনোরকফউশ্য়র অপমনোিিিি প্রশ্য়নোগ কিৌিল;22

•  পুললি এিং বসি্যরনো িটক্ষণ আটরিিনোশ্ত লিডনোউি লঙ্ঘিিনোরীশ্ির িে মনোরশ্ে, কিরেনোঘনোত িরশ্ে, লনোটে  
  মনোরশ্ে এিং গুলল িনোলনোশ্চ্, িল িনোমনোি কিশ্য় িল হেটনোশ্িনো েশ্য়শ্ে এিং মনোিুষশ্ি অিমনোিিনোির  
  অিস্নোশ্ি ক�শ্ত িনোি্য িশ্রশ্ে;23

•  কফললপনোইশ্ি িনোশ্ি্যর অিনোশ্ি প্রকতিনোশ্ির সময় িনোরকফউ লঙ্ঘিিনোরীশ্ির গুলল িশ্র েত্যনো িরনোর হুমকি  
  কিয়নো েশ্য়শ্ে।24

কযখানে কোবির-১৯ সম্পবে্ি ষেমিাগুন�া বিি রাজনেবিে বিন্নমিনে আরিান্ত এিং ষ্েন্ন েরনি 
িা রাজনেবিে সমান�াচে িা বিন্নমিাি�ম্ীনদর আরিান্ত েরনি িযুিহার েরা হনয়নে:

•  কলিনোিি,25 আলশ্িকরয়নো,26 িনোরত,27 েংিং,28 এিং হিললর29 সরিনোরকিশ্রনোিী কিশ্ক্ষনোিিনোরীশ্ির েরেিঙ্গ  
  িরনো এিং কিেু কক্ষশ্রে অকতকরক্ত িলপ্রশ্য়নোশ্গর িনোকি িরনো েশ্য়শ্ে;

• উগনোন্ডনোয় রনোিনিকতি স্নোিীিতনো িমি িরনোর িি্য পনোিললি অডদে নোর ম্যনোশ্িিশ্মন্ আইি ি্যিেনোর িরনো  
  েশ্য়শ্ে;30

•  মেনোমনোরী সম্পশ্িদে  সরিনোশ্রর পিশ্ক্ষশ্পর সমনোশ্লনোিিনোিনোরীর কিরুশ্ধে িুয়নো সংিনোি করনোশ্ির আইশ্ির  
  েদ্মশ্িশ্ি “কিশ্দ্ষমূলি সংিনোি”আইি প্রিতদে ি - কিশিটি উিনোেরণগুশ্লনোর মশ্ি্য রশ্য়শ্ে েনোইল্যনোন্ড,31   
  ইশ্ন্নোশ্িশিয়নো,32 মশ্রনোশ্্নো,33 এিং েনোশ্ঙ্গকর;34

•  ইস্নোশ্য়ল35 এিং করনোমনোকিয়নোর36 রনোিনিকতি কিতনোরনো পূিদেিতদে ী রনোিনিকতি িুরনোিরশ্ণর িনোয়িধেতনো  
  এেনোশ্চ্;

•  িিদে নোি,37 কমির38 এিং িীশ্ি39 প্রিনোকরত তশ্ে্যর প্রকত ি্যনোশ্লশ্ঞ্জর কিকতিশ্ত সংিনোিমনোি্যশ্মর স্নোিীিতনো  
  প্রত্যনোেনোর

ষেমিানে আরও মজি্ি েরনি কোবির-১৯-কে অজহ্াি হহনসনি িযুিহার েনর অথিা বিদযুমাে 
ষেবিের বিেয়গুন�ানে চাল�নয় যায় এমে কদেগুন�ার উদাহরণ:

•  কিনোকিড-১৯ কমনোিনোশ্িলনোয় প্রশ্য়নোিিীয়তনোর ফলস্রূপ মনোকিদে ি �ুক্তরনোষ্ট্র এিটট প্রকতশ্রনোিমূলি অকিিনোসি  
  এশ্িন্ডনো,40 প্রিিি সংরিনোতি অকিিনোর করনোলি্যনোি,41  এিং পকরশ্িি কিকির ওপর কিশ্ষিনোজ্ঞনো িনোকর  
  িশ্রশ্ে;42

•  সরিনোরশ্ি িিনোিকিহেতনোয় আিশ্ত কিিনোর কিিনোশ্গর প্রিনোি এিং িনোগকরি সমনোশ্ির সক্ষমতনো িমনোশ্ত  
  েনোশ্ঙ্গকরশ্ত কিিদেনোেী ক্ষমতনো িিল;43

•  িলকম্বয়নোশ্ত, রনোষ্ট্র মনোিিনোকিিনোর রক্ষনোিনোরীশ্ির সুরক্ষনো প্রত্যনোেনোশ্রর অিেুনোত হেসনোশ্ি মেনোমনোরীটটশ্ি  
  অিেুনোত হেশ্সশ্ি ি্যিেনোর িশ্রশ্ে;44

•  ইশ্ন্নোশ্িশিয়নোয় সরিনোর সনোমনোকিি ক�নোগনোশ্�নোগ মনোি্যমগুশ্লনো কিরীক্ষণ িরশ্ে এিং �নোরনো কিনোকিড-১৯ কিস  
  পকরিনোলিনোয় রনোষ্ট্রপকতর িমদেপধেকতর সমনোশ্লনোিিনো িশ্র তনোশ্ির িনোটস্ কিশ্চ্।->

https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/extreme-coronavirus-lockdown-controls-raise-fears-for-worlds-poorest?CMP=Share_iOSApp_Other
https://issafrica.org/iss-today/state-abuses-could-match-the-threat-of-covid-19-itself
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/dead-duterte-warns-violating-lockdown-200401164531160.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/lebanon-protests-coronavirus-support-poor-economy.html
https://www.france24.com/en/20200318-anti-government-protests-thwarted-as-algeria-bans-street-marches-over-coronavirus
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southasia-protest/indian-police-clear-out-anti-government-protest-citing-coronavirus-idUSKBN21B0FW
https://www.scmp.com/video/hong-kong/3064579/coronavirus-hong-kong-anti-government-protests-and-violent-clashes-return
https://www.aljazeera.com/blogs/americas/2020/04/outrage-chile-pinera-photo-quarantined-protest-site-200405044239014.htmlhttp://
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/29/coronavirus-uganda-used-to-lockdowns-poor-healthcare-but-we-are-terrified
https://www.hrw.org/news/2020/03/25/thailand-covid-19-clampdown-free-speech
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/indonesian-police-intensify-crackdown-fake-news
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-morocco/morocco-makes-a-dozen-arrests-over-coronavirus-fake-news-idUKKBN2162EA
https://www.euronews.com/2020/03/19/israel-is-no-longer-a-democracy-netanyahu-accused-of-exploiting-coronavirus-to-save-caree
https://www.dw.com/en/romanian-lawmakers-reinstate-pm-orban-amid-coronavirus-fears/a-52775071
https://www.canberratimes.com.au/story/6684315/virus-wary-jordan-bans-newspaper-printing/?cs=14232
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/egypt-expels-guardian-reporter-challenging-coronavirus-count-200326163435427.html
https://www.theguardian.com/media/2020/mar/24/us-newspapers-appeal-to-china-not-to-expel-their-reporters
https://www.nytimes.com/2020/03/20/us/politics/trump-border-coronavirus.html
https://thehill.com/regulation/court-battles/490247-judge-blocks-texas-from-banning-abortion-as-part-of-coronavirus
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/usa-trump-cynically-abusing-coronavirus-crisis-suspend-environmental-regulations
https://www.hrw.org/the-day-in-human-rights/2020/03/26
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/colombia-medidas-contra-covid19-desatender-proteccion-personas-defensoras/
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/06/criticism-not-an-insult-polices-plan-to-nab-slanderers-of-govt-over-covid-19-questioned.html
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৪.১.  সামাবজেিানি অরক্ষেি (িা�োনরি�) িা প্রাক্ন্তে জেনগাষ্ীর ওের জরুবর আইে ও 
েীবিমা�ার প্রিাি

প্রশ্ন ৪৬: িী উপনোশ্য় কিনোি কিশ্িষ প্রনোটতিি িনো সনোমনোকিিিনোশ্ি অরটক্ষত (িনোলিনোশ্রিল) িিশ্গনোষ্ী িরুকর ক্ষমতনো এিং 
ি্যিস্নো দ্নোরনো প্রিলিনোশ্ি আরিনোতি েয়

প্রশ্ন ৪৭: ইশ্তনোমশ্ি্যই প্রনোটতিি কগনোষ্ীর কিরুশ্ধে বিষম্যশ্ি আরও িনোহেশ্য় কতনোশ্ল এমি কিনোশ্িনো পিশ্ক্ষপ কি গ্রেণ িরনো 
েশ্য়শ্ে ক�মি হডকিটনোল িিরিনোকরর ি্যিস্নো? 

প্রশ্ন ৪৮: িরুরী ি্যিস্নোগুশ্লনোশ্ত কিনোশ্িনো কিন্ডনোর িনো অি্যনোি্য সমতনোর ওপর প্রিনোশ্ির মূল্যনোয়ি িরনো েশ্য়শ্ে কি? িরুরী 
আইি িনো িীকতমনোলনোর িি্য কি এই িনোতীয় মূল্যনোয়ি/প�দেশ্িক্ষণ প্রশ্য়নোিি?

প্রশ্ন ৪৯: কমহডি্যনোল কটস্ িনো হিকিৎসনো কসিনোর সুশ্�নোগ প্রনোপ্প্তশ্ত কিকিদে টি িিশ্গনোষ্ী/সম্প্রিনোশ্য়র কিরুশ্ধে িনো পশ্ক্ষ বিষশ্ম্যর 
কিনোশ্িনো প্রমনোণ রশ্য়শ্ে কি? 

প্রশ্ন ৫০: রনোষ্ট্র্রীয় রেনোণ অেিনো সেনোয়তনো সরিরনোে/কিতরশ্ণ কিকিদে টি কগনোষ্ী/সম্প্রিনোশ্য়র কিরুশ্ধে িনো পশ্ক্ষ বিষশ্ম্যর কিনোশ্িনো 
প্রমনোণ আশ্ে কি?

   

প্রশ্ন ৫১: রনোিিীকতকিি িনো িীকতকিিদেনোরিরনো কি কিকিদে টি কগনোষ্ী/সম্প্রিনোয়শ্ি কিনোকিড-১৯ প্রশ্িনোশ্পর িি্য িনোয়ী হেসনোশ্ি 
হিহনিত িশ্রশ্েি?

আন�াচো: সামাবজেিানি অরক্ষেি (িা�োনরি�)/প্রাক্ন্তে জেনগাষ্ীর ওের প্রিাি

৪.২. মেনোমনোরীটট কমনোিনোশ্িলনোয় িরুরী উশ্ি্যনোগগুশ্লনোর ক্ষকতিনোরি প্রিনোশ্ির কিশ্ি লক্ষ্য রনোিনো িরিনোর ক�ি আইি ও 
িীকতমনোলনো প্রনোটতিি ও সনোমনোকিিিনোশ্ি অরটক্ষত (িনোলিনোশ্রিল) কগনোষ্ীর কক্ষশ্রে কিশ্িষ িনোকয়ত্বিীল েশ্ত পনোশ্র । 
আমরনো ইশ্তনোমশ্ি্য কিিশ্ত পনোকচ্ ক�, এই িনোতীয় কগনোষ্ীগুশ্লনো িরুকর ি্যিস্নো দ্নোরনো সনোমঞ্জস্যেীিিনোশ্ি আরিনোতি েশ্চ্।

৪.৩. এটটও লক্ষ্য িরনো উহিত ক� িশ্য়িটট কিশ্ি গৃেীত এিং িনো�দেির হেশ্সশ্ি প্রমনোটণত ি্যিস্নোগুশ্লনো কিন্নিনোশ্ি 
প্রিনোি কফলশ্ি �িি তনো অি্য কিশ্ি কিন্ন অেদেিীকত এিং রনোিনিকতি প্প্রক্ষনোপশ্ট অি্যিনোশ্ি রূপনোতিকরত েশ্ি। 
মেনোমনোরী কমনোিনোশ্িলনোর পিশ্ক্ষপ �নো সনোমনোকিি সেনোয়তনো এিং স্নোস্্য ি্যিস্নোয় প্রিনোি কফশ্ল কসটনো অিি্যই কিশ্িষ 
সংশ্িিিিীল েশ্ত েশ্ি –  কিনোকিড-১৯ এর কিরুশ্ধে “লেনোইশ্য়” কিকিদে টি লক্ষ্য অিদে শ্ির উৎস অেিনো িীকতমনোলনোশ্ি 
অগ্রনোকিিনোর প্রিনোশ্ির টসধেনোতি কিেু িিশ্গনোষ্ী, কিশ্িষ িশ্র �নোরনো আশ্গ কেশ্িই িনোকরশ্দ্র্যর অেিনো অি্যনোি্য িঞ্চণনোর 
শিিনোর, তনোশ্ির কিন্ন অেিনো িনোেকত কিনোগনোটতির িনোরণ ঘটনোশ্ি। 

৪.৪. িূেনোতিিনোশ্ি, এমিকি ক�িনোশ্ি রনোষ্ট্রগুশ্লনো তনোশ্ির মনোিিনোকিিনোশ্রর কিেু িনোি্যিনোিিতনো “স্শগত” িশ্রশ্ে, কসিনোশ্ি 
কিেু কমৌললি মনোিিনোকিিনোশ্রর িনোি্যিনোিিতনোগুশ্লনো িিিই রি িরনো �নোয় িনো।45 কিশ্িষত, িরুকর ি্যিস্নো অিি্যই 
বিষম্যমূলি পধেকতশ্ত প্রশ্য়নোগ িরনো উহিত িয়। কিনোিও সরিনোরী প্রকতটরিয়নো অিি্যই কিকিদে টি িকমউকিটটর কিরুশ্ধে 
বিষম্যমূলি পকরণকতর (উশ্দেি্যমূলি িনো অি্যকিেু) িনোরণ েশ্ি িনো এিং/অেিনো তনোশ্ির অকতকরক্ত িুশ্িদে নোগ ঘটনোয়, 
কিশ্িষত ক�িনোশ্ি তনোরনো ইশ্তনোমশ্ি্য অসেনোয় অিস্নোর মশ্ি্যই রশ্য়শ্ে। সরিনোরগুশ্লনোশ্ি তনোশ্ির উপর ক� কিনোিও 
অপ্রশ্য়নোিিীয় প্রিনোি হ্নোস িরনোর িি্য সুকিকিদে টি পিশ্ক্ষপ গ্রেণসে িুিদেল কগনোষ্ীর ওপর িরুকর অিস্নোর প্রিনোিশ্ি 
িকমশ্য় আিনোর কিটিনো িরশ্ত েশ্ি।

৪ সজামজাতরকভজাযব অেক্ষেি (ভজালনজাযেবল) বজা প্রজাক্ন্তক  
 রনযগজাঠিীে ওপে ররুতে আইন ও নীতিমজালজাে প্রভজাব
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উদাহরণস্রূে ঝঁ্বের মনিযু রনয়নে বিনেেি সামাবজেিানি অরক্ষেি (িা�োনরি�) জেনগাষ্ী 
যারা এখেও েয্ন্ত হচহনিি হনয়নে:

৪.৫.  গহৃহীে িা চরম দবরদ্র জেনগাষ্ী
 লিডনোউি ি্যিস্নো গৃেেীি ও িকরদ্রশ্ির িি্য মনোরনোত্মি ক্ষকতিনোরি েশ্ত পনোশ্র, �নোরনো অি্যিনোশ্িও সংরিমশ্ণ 

আরিনোতি েশ্ত পনোশ্র:

•  গৃেেীি িিশ্গনোষ্ী ি্যিস্নোপণনোর প্রিললত উপনোয়সমূে িনোশ্পর মশ্ি্য পেশ্ত পনোশ্র, িনোি্যতনোমূলি সনোমনোকিি  
  িূরশ্ত্বর কিনোকিড-১৯ ি্যিস্নোর সনোশ্ে সঙ্গকতপূণদে িয়46

•  কিয়কমত আশ্য়র সুশ্�নোশ্গর অিনোি ক�িনোশ্ি স্নোস্্যশ্সিনোর সুকিিনোশ্ি অিনো�দেির িশ্র কিয় (িনো কিিলমনোরে  
  কসই ি্যটক্তশ্ি স্নোস্্যশ্সিনো গ্রেশ্ণ সক্ষম িশ্র িনো), কসই ি্যটক্তরনো অিি্যিনোশ্ি সংরিমশ্ণ শিিনোর েশ্ত পনোশ্র;47

•  ক�িনোশ্ি এই িনোরণগুশ্লনোর ফলস্রূপ, ি্যনোপি েনোশ্র গৃেেীি ি্যটক্তরনো অি্যনোি্য গুরুতর ইকমউশ্িনো- 
  িমশ্প্রনোমনোইকিং করনোশ্গর (ক�মি এইিআইকি) কিশ্িষ ঝঁুকির মশ্ি্য কিনোশ্গি48

৪.৬.  স্ায়ী অবিিাসে োডা যারা রনয়নেে:
 কিনোকিড-১৯- এ সনোেনো কিওয়নোর ি্যিস্নো গ্রেশ্ণর ফশ্ল অকিিনোসী িিশ্গনোষ্ীশ্ত আরও কিনোগনোটতির িনোরণ েশ্ত 

পনোশ্র এিং এর উশ্্নো পকরণকত েশ্ত পনোশ্র:

•  লিডনোউি ি্যিস্নো অকিিনোসী শ্রকমিশ্ির িমদেস্ল ত্যনোশ্গ িনোি্য িরশ্ত পনোশ্র, �নো অকিিনোসী িমদেীশ্ির উপর  
  অকতকরক্ত িনোপ বতকর িশ্র, পনোিনোপনোশি লিডনোউশ্ির ফশ্ল সংরিমণ েহেশ্য় পেনোর ঝঁুকি িনোেনোয়;49

•  �ুক্তরনোশ্ি্যর িনোতীয় স্নোস্্যশ্সিনোর আওতনোয় মূল িমদেী হেসনোশ্ি মশ্িনোিীত িনো েওয়নো অশ্িি অকিিনোসীশ্ি  
  কেনোম অকফশ্সর “বিকর পকরশ্িি” এর অিীশ্ি রনোষ্ট্র্রীয় সেনোয়তনো সুকিিনো িন্ধ িরনো েশ্য়শ্ে;50

•  প্রশ্য়নোিিীয় িনোগিপশ্রের পরীক্ষনোর িনোি্যিনোিিতনোর িি্য কলিনোিশ্ি অকিিনোসী শ্রকমিশ্ির ওপর  
  কিশ্ষিনোজ্ঞনো তনোশ্ির ি্যয় অকতকরক্ত িনোহেশ্য় কিশ্য়শ্ে;51

•  এটনো উশ্লিিশ্�নোগ্য, তুলিনো িশ্র কিিনো কগশ্ে ক�, কসই ি্যিস্নোগুশ্লনো ক�সি উশ্লিিশ্�নোগ্য িুশ্িদে নোশ্গর িনোরণ,  
  কসসি অকিিনোসী িিশ্গনোষ্ীর িি্য প্রশ্য়নোিিীয় িয়, এিং অি্যনোি্য কিিল্পগুশ্লনো সেিলি্য, ক�মি  
  পতুদে গনোশ্ল গৃেীত পিশ্ক্ষপ, ক�িনোশ্ি সমস্ অকিিনোসী এিং আশ্রয়প্রনোেদেীশ্ির স্নোয়ী িনোটসন্নোর পূণদে অকিিনোর  
  কিওয়নো েশ্য়শ্ে, তনোশ্ির স্নোস্্যশ্সিনো, িল্যনোণ সুকিিনো, ি্যনোংি হেসনোি, িমদেসংস্নোি এিং িনোেনো িুটক্ত সুকিিনো  
  কিটচিত িরনো েশ্য়শ্ে।52

৪.৭.  কোবির-১৯ কমাোনি�ায়  কজন্ডার-কস্পক্সবফে েবরণবি হনি োনর:

•  িনোরীরনো কিশিরিনোগ কক্ষশ্রেই সনোমনোকিি �ত্ন এিং কসকিিনোর িূকমিনোয়  কি�ুক্ত েওয়নোর সম্ভনোিিনো রশ্য়শ্ে �নো  
  সনোিনোরণত িম কিতশ্ির এিং উচ্চ সংরিমণ ঝঁুকিসম্পন্ন;53

•  লিডনোউি এিং কিনোয়নোশ্রন্ন্শ্ি প্রনোেকমি �ত্ন প্রিনোিিনোরী এিং এিি অকিিনোিি হেসনোশ্ি মহেলনোশ্ির  
  উপর অত্যকিি কিনোঝনো বতকর িরশ্ত পনোশ্র;54

•  অশ্িি মহেলনোশ্ি িনোহেশ্ত সহেংস অংিীিনোরশ্ির সনোশ্ে েনোিশ্ত িনোি্য েয়, �নোর ফশ্ল লিডনোউশ্ির সময়  
  গৃে সহেংসতনোর ঘটিনো িৃহধে পনোয়55  িনোরণ িনোরী আশ্রয়শ্িন্দ্রগুশ্লনো সনোমনোকিি িূরশ্ত্বর ফশ্ল �ুগপৎিনোশ্ি  
  তনোশ্িরশ্ি মনোকিশ্য় কিশ্ত িনোি্য িশ্র56

https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-homeless/coronavirus-weighs-on-strained-american-system-to-care-for-homeless-idUKKBN20Z1CH
https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-coronavirus-could-devastate-poor-countries
https://news.sky.com/story/coronavirus-reaches-african-continent-and-threatens-to-overwhelm-it-11961070
https://english.alarabiya.net/en/News/world/2020/03/25/Coronavirus-Thailand-lockdown-pushes-60-000-migrant-workers-to-leave-Official;%20https://www.nytimes.com/2020/03/29/world/asia/coronavirus-india-migrants.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/30/hostile-environment-covonavirus-crisis-britain-migrants
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/undocumented-struggle-access-coronavirus-tests-lebanon-200328114859620.html
https://edition.cnn.com/2020/03/30/europe/portugal-migrants-citizenship-rights-coronavirus-intl/index.html
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/29/low-paid-women-in-uk-at-high-risk-of-coronavirus-exposure
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/feminism-womens-rights-coronavirus-covid19/608302/
https://www.france24.com/en/20200328-fears-of-domestic-violence-rise-as-millions-confined-over-virus
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-domestic-abuse-women-refuge-shelter-uk-a9424791.html
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•  ক�ৌিিমদেীরনো, �নোরনো প্রিনোিত িনোরী, তনোশ্ির কিনোষশ্ণর সম্ভনোিিনো কিশি েনোশ্ি কিিিনো তনোশ্িরশ্ি অকিি  
  ঝঁুকিপূণদে অিস্নোর কিশ্ি কঠশ্ল কিওয়নো েয়,57  এিং সমনোি প্রকতকিকিশ্ত্ব অপনোরগ ক�িনোশ্ি অি্যনোি্য কপিনো  
  িিস্নোস্্য িীকতশ্ত প্রিনোি কফশ্ল।58

৪.৮.  প্রবিিন্ী েবমউবেক্ট:
 কিনোকিড-১৯-এর ফশ্ল আশ্রনোলপত কিকিকিশ্ষিগুশ্লনো, কসইসনোশ্ে স্নোস্্যশ্সিনো পধেকতর ি্যিেনোরশ্�নোগ্য সম্পশ্ির 

পুিিদেণ্টি, সিশ্িশ্য় ঝঁুকিশ্ত েনোিনো িিশ্গনোষ্ীর িি্য প্রশ্য়নোিিীয় কসিনো �নো তনোশ্িরশ্ি সুরক্ষনো কিশ্ি এিং কিরনোপতিনো 
কিশ্ি তনো অশ্পক্ষনোিৃত কি্মনোশ্ির িশ্র তুলশ্ি।

•  �ুক্তরনোশ্ি্যর িতুি িরুকর ক্ষমতনোর িনোরশ্ণ মনোিটসি এিং িনোরীকরিিনোশ্ি প্রকতিন্ধীশ্ির িি্য কিিদেনোকরত  
  সুরক্ষনো এিং পকরশ্ষিনোকিগুশ্লনো িনোি কিয়নো ক�শ্ত পনোশ্র;59

•  গ্রীশ্স অশ্িি িরণনোেদেী রশ্য়শ্েি �নোশ্ির িনোরীকরি অক্ষমতনো িনো িটটল স্নোস্্য পকরহস্কত রশ্য়শ্ে তনোরনো  
  সনোমনোকিি িূরশ্ত্বর পধেকতগুশ্লনো পনোলি িরশ্ত অপনোরগ;60

•  �ুক্তরনোি্য61 এিং মনোকিদে ি �ুক্তরনোশ্ষ্ট্রর62 সরিনোশ্রর কিয়নো পিশ্ক্ষপগুশ্লনো প্রকতিন্ধী িিশ্গনোষ্ীর ওপর  
  িশ্রনোিনোিনোইরনোশ্সর প্রিনোি �েনো�েিনোশ্ি কিশ্িিিনোয় িনো কিয়নোয় সমনোশ্লনোহিত েশ্য়শ্ে

৪.৯.  উদ্াস্তু এিং চরম মােবিে সংেটােন্ন অঞ্চ�গুন�ানি িসিাস েনরে: 
 অকিিনোশ্রর স্কিিদে রতনো এই প্প্রক্ষনোপশ্ট সিশ্িশ্য় পেটিিনোশ্ি কিিনো �নোয়, ক�িনোশ্ি তনোরনো িূেনোতি িটি কিনোগ িশ্র এিং 

কিি্যমনোি মনোিকিি সঙ্কশ্টর (িনোি্য, িল এিং স্নোস্্যশ্সিনোর সংিট সেিনোশ্র) মুশ্িনোমুশি, তনোরনো কিনোকিড-১৯ এর 
ফশ্ল অকতকরক্ত িুশ্িদে নোশ্গর মনোরনোত্মি ঝঁুকিশ্ত রশ্য়শ্ে, এিং তনোশ্ির িঞ্চিনোর পকরহস্কত তনোশ্িরশ্ি প্রকতশ্রনোিমূলি 
ি্যিস্নো গ্রেশ্ণ অক্ষম িশ্র কতনোশ্ল:

•  িশ্রনোিনোিনোইরনোস �ুধেকিধ্বস্ অঞ্চলগুশ্লনোশ্ত মনোরনোত্মি ঝঁুকির সৃটটি িশ্রশ্ে ক�িনোশ্ি ইশ্তনোমশ্ি্যই িনোি্য  
  এিং স্নোস্্য সুরক্ষনো িুিদেল, ক�মি টসকরয়নো,63  ইশ্য়শ্মি64 এিং িটক্ষণ সুিনোি;65

•  কিবেিশু্ে িনোস্তুিু্যত িরণনোেদেী িিশ্গনোষ্ী, কিশ্িষিনোশ্ি ঝঁুকিশ্ত রশ্য়শ্ে আপ্শ্রত কিশ্ির স্নোস্্য ি্যিস্নোর সনোশ্ে  
  সং�ুক্ত িনো েনোিনোর িনোরশ্ণ।66

৪.১০.  আটনের আওিািীে জেনগাষ্ী 
 িন্ীরনো এিং কিবেিশু্ে �নোরনো আটি রশ্য়শ্েি তনোরনো সংরিমশ্ণর প্রিৃত ঝঁুকির সমু্িীি এিং উপ�ুক্ত স্নোস্্যশ্সিনো 

ি্যিস্নোয় সুশ্�নোশ্গর অিনোি রশ্য়শ্ে তনোরনো আটি েনোিনোর ফশ্ল:

•  �ুক্তরনোশ্ষ্ট্রর আইটসই  (ICE ) কিন্দ্রগুশ্লনোশ্ত এিং কগনোটনো �ুক্তরনোি্য67 িশু্ে আটি কিন্দ্রগশ্লনোশ্তও  
  প্রিনোসকিি সীমনোিধেতনোর িনোরশ্ণ অকিিনোসী িন্ীরনো অকিি সংরিমশ্ণর ঝঁুকিশ্ত আশ্ে;68

•  অি্যনোি্য কিশ্ির মশ্তনো িশ্রনোিনোিনোইরনোস সংরিমশ্ণর আিঙ্কনোয় ইরনোি,69 ব্নোকিল,70 কিকিিশু্য়লনো71  
  এিং ইতনোললশ্ত72 িনোরনোগনোশ্র িনোঙ্গনো শুরু েশ্য়শ্ে।

https://www.buzzfeednews.com/article/otilliasteadman/coronavirus-sex-workers
https://www.pinknews.co.uk/2020/03/27/sex-work-coronavirus-english-collective-prostitutes-decriminalisation-workers-rights-safety/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-52036355
https://time.com/5806577/coronavirus-refugees/
https://www.hrw.org/news/2020/03/26/uk-covid-19-law-puts-rights-people-disabilities-risk
https://thehill.com/policy/healthcare/489685-disabled-advocates-warn-coronavirus-stimulus-does-not-address-pandemics
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/war-torn-syria-braces-lockdown-virus-case-200323145356045.html
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-yemen/weakened-by-war-and-hunger-yemen-braces-for-coronavirus-idUKKBN21530B
https://www.africanews.com/2020/03/27/coronavirus-south-sudan-covid19-outbreak-likely-impact-on-markets-and-food-security-in-south-sudan//
https://foreignpolicy.com/2020/03/27/coronavirus-refugee-health-pandemic-unhcr/
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-prisons-immigration-removal-centres-health-release-labour-a9403306.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/29/detainees-coronavirus-us-immigration-ice
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/prison-riot-southern-iran-coronavirus-fears-200330110225199.html
https://metro.co.uk/2020/03/17/hundreds-inmates-escape-prison-coronavirus-riots-brazil-12410748/
https://www.elmundo.es/internacional/2020/03/19/5e72c06f21efa09a6a8b462a.html
https://www.dw.com/en/coronavirus-sets-italian-prison-ablaze/a-52742593
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৫.১.  কিনোকিড-১৯ এর প্রকতটরিয়নোর প্রিনোিগুশ্লনো কসিনোশ্ি সুকিকিদে টি েশ্ত িশ্লশ্ে ক�সি কিি এিং অঞ্চলগুশ্লনোশ্ত 
ি্যিস্নোগুশ্লনো প্রশ্য়নোগ িরনো েশ্য়শ্ে । লিডনোউশ্ির িনোরশ্ণ প্রিনোকিত কিিগুশ্লনোর ক� কিিনোল অংশ্ির অেদেিীকত 
অিনোিুষ্নোকিি শ্রকমিশ্ির দ্নোরনো পূরণ েয় (ক�মি িনোরত73 এিং লনোকতি আশ্মকরিনোয়74 তনোরনো তনোশ্ির ইউশ্রনোপীয় 
পকরপূরি অংশ্ির (িনোউন্নোরপনোটদে ) সমূ্পণদে কিপরীত। েনোিনোর েনোিনোর অকিিনোসী িমদেী, পকরিনোর কেশ্ি কিকচ্ন্ন, 
লিডনোউশ্ির িনোরশ্ণ উপসনোগর িশু্ে কিনোংরনো এিং কঘকঞ্জ অিস্নোর মশ্ি্য িন্ী েশ্য় পশ্েশ্ে।75

৫.২.  বিষম্যমূলি পিশ্ক্ষপগুশ্লনো সনোমনোকিি সংেকতশ্ি কু্ষন্ন িরশ্ত পনোশ্র এিং এর ফশ্ল আরও গুরুতর মনোিিনোকিিনোর 
লঙ্ঘশ্ির ঘটিনো ঘটশ্ত পনোশ্র িনোরণ িকিষ্যশ্ত অসন্তুটটি িনোটনোশ্ত রনোষ্ট্রশ্ি রিমিিদেমনোি িশ্ঠনোর পিশ্ক্ষপ গ্রেণ 
িরশ্ত েয়। এিইিনোশ্ি, কিি্যমনোি িীকতমনোলনো অকিিনোরগুশ্লনোশ্ি কিয়কন্তত িশ্র – ক�মি িনোংলনোশ্িি, ইটেওলপয়নো, 
িনোরত এিং কময়নোিমনোশ্র িলমনোি ইন্নোরশ্িট িনোটডনোউি এিং প্্নোডনোউি76 – প্রশ্য়নোিিীয় তে্য এিং পকরশ্ষিনোকি 
কপশ্ত  িনোিনো বতকর িশ্র িিশ্গনোটষ্র সংশ্িিিিীলতনোশ্ি কিকনিত িশ্র।

৫.৩.  এশগশ্য় িলনোর িি্য, প্রশ্য়নোিিীয় েল সুক্ষ্ম এিং স্নোিীয়িনোশ্ি িনোকয়ত্বিীল িীকত �নো িনোস্িকিকতিি এিং িকমউকিটটর 
কিকিন্ন কস্শ্র কিশ্িষত সিদেনোকিি িুিদেল ও প্রনোটতিি িিশ্গনোষ্ীর ওপর প্রিনোিশ্ি কিশ্িিিনো িশ্র। এই কক্ষশ্রে 
িনোগকরি সমনোশ্ির সংগঠিগুশ্লনোর সটরিয় অংিগ্রেণ এিনোশ্ি সেনোয়ি। িনোগকরি সমনোশ্ির সংগঠিগুশ্লনোশ্ি 
অিি্যই �েনো�ে িীকতমনোলনো বতকর এিং প�দেনোশ্লনোিিনোয় িহেত েনোিশ্ত েশ্ি এিং ি্যিস্নোগুশ্লনো দ্নোরনো আরিনোতি 
িুিদেল কগনোষ্ীশ্ি হিহনিতিরশ্ণ এিং সেনোয়তনো প্রিনোশ্ি সক্ষমতনো েনোিশ্ত েশ্ি। এটনো গুরুত্বপূণদে ক� িনোগকরি সমনোি 
�িি এই পকরহস্কত কমনোিনোশ্িলনোয় গুরুত্বপূণদে অংিীিনোর তিি তনোরনো িনোিনোগ্রস্ িয়। তিুপকর, িনোগকরি সমনোশ্ির 
অংিগ্রেণশ্ি সম্নোি িরশ্ত েশ্ি �নোশ্ত এই সমশ্য় িনো�দেকিিদেনোেী ি্যটক্তশ্ি ক� কিিনোল ক্ষমতনো কিয়নো েশ্য়শ্ে তনোর 
অপি্যিেনোর িনো েয়।

৫  পতেপ্প্রক্ষেি সুতনতদ্ষ্ট পদযষেযপে গুরুত্ব

https://www.nytimes.com/2020/03/25/opinion/india-coronavirus-lockdown.html
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/26/as-coronavirus-hits-latin-america-expect-serious-and-enduring-effects/
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/20/covid-19-lockdown-turns-qatars-largest-migrant-camp-into-virtual-prison
https://www.hrw.org/news/2020/03/31/end-internet-shutdowns-manage-covid-19?fbclid=IwAR07CoT_We_HC9zNmx-opjq8Z2rZr6hMIfruczN6qzRNMEA69aL_V61YAxM
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৬  প্রস্তজাতবি অষ্যজাডযভজাযকক্সে লষেষ্যসমূহ

আতিিদে নোকতি, আঞ্চললি এিং কিিীয় অ্যনোডশ্িনোশ্িটসর লক্ষ্যসমূশ্েরর এিটট তনোললিনো িীশ্ি কিয়নো েশ্লনো। এটট এিটট সমূ্পণদে 
তনোললিনো হেসনোশ্ি বতকর িরনো েয়কি; তশ্ি কিেু প্রকতষ্নোি/সংস্নো/অকফশ্সর উিনোেরণ, �নো িনোগকরি সমনোশ্ির সংগঠি (টসএসও) 
এিং মনোিি সম্পি উন্নয়ি (এইিআরহড) সংস্নোগুশ্লনো িকিটট-১৯ প্রিনোকিত িশ্য়িটট কিশ্িশ্ি লক্ষ্যিস্তু িরশ্ত পনোশ্র। পেটিতই, 
কিনোকিড-১৯ এিটট বিটবেি সমস্যনো এিং িীশ্ির তনোললিনোিুক্ত কিশ্িগুশ্লনোর িনোইশ্র এিং লক্ষ্যিুক্ত িয় এমি কিেু কিি কিশ্য় 
এিটট সুপকরিশল্পতিনোশ্ি গনোইড হেসনোশ্ি বতকর িরনো েশ্য়শ্ে �নো আমরনো আিনো িকর ক� এটট সেনোয়ি েশ্ি। 

�কি আপকি আতিিদে নোকতি পধেকতগুশ্লনোর সেনোয়তনো প্রশ্য়নোিি মশ্ি িশ্রি, তশ্ি রনোইটস এন্ড টসকিউকরটট ইন্নোরি্যনোিিনোশ্লর 
সনোশ্ে covid19@rightsandsecurity.org - এ ক�নোগনোশ্�নোগ িরুি

আে্ির্জািবে 

জািবসংঘনর চ্ে্িব সংস্থা অভত�োগ প্েক্েতয়জা

িোিো িমকটকতশ্ অিক�োগশ্র িিথ�1, এই পথরিথরকয়নোটক পনোলি িরনো উিকৎ এিং এই ঠতকজানজায়।
�শ্ সিল িমকটক পথরতথ�িথষ এিং সথিতিথতথর অিক�োগ পশ্তশ্ পনোরশ্:
িকরথ�নোতিশ্র িকরুিথিশ্ িমকটক  (CAT);2
মেকলনোিশ্র িকরুিথিশ্ িনষমথ� িূরীিরণ িমকটক  (CEDAW);3
িরথণিনষমথ� িূরীিরণ সমথপরথিকত িমকটক  (CERD);4 

পথরতকিিথিী িথ�িথতকিশ্র অিকিনোর সমথপরথিকত িমকটক  (CRPD);5
িকিু অিকিনোর সমথপরথিকত িমকটক  (UNCROC);6
মনোিিনোিকিনোর িমকটক  (ICCPR);7

িবেয় িবি্িবে জািবসংঘনর মােিািবোর োউে্সব�নর িবেনে ে্রে্রবয়াসমূহ

স্েনো� রনেোর্টবয়ার:
মজানসম্মি রীবন�জাপনযে অিতকজােয পে্�জাপ্ি বজাসস্েজানবতষয়ক বতশযষ প্েিতনতিত
 Leilani Farha: srhousing@ohchr.org;

Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerances:

 Tendayi Achiume: racism@ohchr.org;

Special Rapporteur on extreme poverty and human rights:

 Philip Alston: srextremepoverty@ohchr.org;

Special Rapporteur on freedom of religion or belief:

 Ahmed Shaheed: freedomofreligion@ohchr.org;

Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation:

 Léo Heller: srwatsan@ohchr.org;

Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons:

 Cecilia Jimenez Damary: idp@ohchr.org;

Special Rapporteur on the human rights of migrants:

 Felipe Gonzáles Morales: migrant@ohchr.org;

Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers:

 Diego García-Sayán: RindependenceJL@ohchr.org;

  Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression:

 David Kaye: freedex@ohchr.org;

Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and 

mental health:

 David R. Boyd: ieenvironment@ohchr.org;

mailto:covid19%40rightsandsecurity.org?subject=
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/23FAQ.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
mailto:https://www.ohchr.org/en/issues/housing/pages/leilanifarha.aspx?subject=
mailto:srhousing@ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/issues/racism/srracism/pages/indexsrracism.aspx
mailto:racism@ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/issues/poverty/pages/srextremepovertyindex.aspx
mailto:srextremepoverty@ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/freedomreligionindex.aspx
mailto:freedomofreligion@ohchr.org
https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/LeoHeller.aspx
mailto:srwatsan@ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/idpersonsindex.aspx
mailto:idp@ohchr.org
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
mailto:migrant@ohchr.org
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx
mailto:RindependenceJL@ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/opinionindex.aspx
mailto:freedex@ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/issues/health/pages/srrighthealthindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/health/pages/srrighthealthindex.aspx
mailto:ieenvironment@ohchr.org
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Special Rapporteur on the right to food:

 Hilal Elver: srfood@ohchr.org;

Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples:

 Victoria Lucia Tauli-Corpuz: indigenous@ohchr.org;

 Special Rapporteur of the rights to freedom of peaceful assembly and association:

 Clement Nyaletsossi Voule: freeassembly@ohchr.org;

Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities:

 Catalina Devandas Aguilar: sr.disability@ohchr.org;

Special Rapporteur on torture and other form cruel, inhuman or degrading treatment of punishment:

 Nils Melzer: sr-torture@ohchr.org;

Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences: 

 Dubravka Šimonovic: vaw@ohchr.org

স্িিে্ি্র িবেনেজ্ঞ:
বয়স্কদযে মজানবজািতকজাে উপভোগবতষয়ক স্বিন্ি্ে বতশযষর্ঞ (Rosa Kornfeld-Matte: olderpersons@ohchr.orh);

োর্যেরী দ�:
বতিতবহতে্ভূি আটকবতষয়ক কজাে্�কেী দল: িকিকিেকরথিূত আটি সংিথরনোিথত িকষয়শ্ িথ�িথতকর অিক�োগ গথরেণ িরশ্ (িসেনো 
িথরষথটিথ� এিনোিশ্ িনোরথ�িরী িলশ্র িীতক ও িকরথিশ্িকিনো) এিনোিশ্ পনোঠনোতশ্ েিশ্: gad@ohchr.org);
নজােত ও শতশূদযে বতেুদ্িয বৈষম্�বতষয়ক কজাে্�কেী দল (wgdiscriminationwomen@ohchr.org) 

জািীয় মােিািবোর ে্রিবে্ঠােনর িনে্িবে জোট

আঞ্চ�বে
African Commission on Human and Peoples’ Rights: (Special Rapporteurs, Working Groups, Advisory Committees)

 Contact: achpr@achpr.org 

 Special Rapporteur on prisons, conditions of detention and policing in Africa

 Special Rapporteur on rights of women 

 Special Rapporteur on Freedom of Expression and access to information 

 Special Rapporteur on refugees, asylum seekers, internally displaced persons and migrants in Africa

 Working Group on rights of older people and people with disabilities 

Arab Human Rights Committee

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) (public@asean.org)

ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women (ACWC) (public@asean.org)

European Court of Human Rights (application instructions)

Inter-American Court of Human Rights (information on how to file a petition (English/Espagnol/Portugués))

Organization of Islamic Countries Independent Permanent Human Rights Commissions

South Asian Association for Regional Cooperation, Human Rights Foundation: http://saarchumanrights.org/con-

tact-us/

জািীয়
আ�জনরবয়া / Algeria

 Conseil National des Droits de l’Homme

িাহরাইে / Bahrain 

 National Institution for Human Rights

িাং�াদনে / Bangladesh

 Bangladesh Human Rights Commission

োমনর্ে / Comores

 Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés

https://www.ohchr.org/en/issues/food/pages/foodindex.aspx
mailto:srfood@ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/srindigenouspeoples/pages/sripeoplesindex.aspx
mailto:indigenous@ohchr.org
https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
mailto:freeassembly@ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/issues/disability/srdisabilities/pages/srdisabilitiesindex.aspx
mailto:sr.disability@ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/issues/torture/srtorture/pages/srtortureindex.aspx
mailto:sr-torture@ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/issues/women/srwomen/pages/srwomenindex.aspx
mailto:vaw@ohchr.org
mailto:https://www.ohchr.org/en/issues/olderpersons/ie/pages/ieolderpersons.aspx?subject=
mailto:olderpersons@ohchr.orh
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
mailto:gad@ohchr.org
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
mailto:wgdiscriminationwomen@ohchr.org
https://www.achpr.org/home
https://www.achpr.org/specialmechanisms
mailto:achpr@achpr.org
https://www.achpr.org/specialmechanisms/detail?id=3
https://www.achpr.org/specialmechanisms/detailmech?id=6
https://www.achpr.org/specialmechanisms/detail?id=2
https://www.achpr.org/specialmechanisms/detail?id=5
https://www.achpr.org/specialmechanisms/detail?id=12
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/default.aspx
mailto:ASEAN%20Intergovernmental%20Commission%20on%20Human%20Rights%20(AICHR)
mailto:public@asean.org
https://acwc.asean.org/about/
mailto:public@asean.org)
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.corteidh.or.cr/index-en.cfm
https://www.corteidh.or.cr/presentar-peticion-en.cfm
https://www.oic-iphrc.org/en/contact-us
http://saarchumanrights.org/contact-us/
http://saarchumanrights.org/contact-us/
https://cndh.org.dz/FR/index.php/en/
http://www.nihr.org.bh/EN/
https://www.bhrc-bd.org/
https://menarights.org/sites/default/files/2019-09/COM_Law%20creating%20the%20National%20Commission%20for%20Human%20Rights%20and%20Freedoms_FR.pdf
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জবি্িব / Djibouti

 Commission Nationale des Droits de l’Homme

মবের / Egypt 

 National Council for Human Rights

এ� সা�িনদর / El Salvador

 National Human Rights Commission 

ইথবওেবয়া / Ethiopia

 Ethiopian Human Rights Commission

হোের্রাস / Honduras

 Human Rights Commission 

হাঙ্গনরী / Hungary

 Hungarian Helsinki Committee 

 Office of the Commissioner for Fundamental Rights 

িারি / India

 National Human Rights Commission

ইরাে / Iraq

 Independent High Commission for Human Rights

জর্রাে / Jordan

 National Centre for Human Rights

েনেবয়া / Kenya

 Kenya Human Rights Commission

ে্য়নি / Kuwait 

 National Council for Human Rights

�নিােে / Lebanon

 The National Human Rights Commission

�বিবয়া / Libya

 Libyan National Council for Civil Liberties and Human Rights

মৌরবিােবয়া / Mauritania

 Commission Nationale des Droits de l’Homme

মরে্েো / Morocco 

 Conseil national des droits de l’Homme

মায়ােমার / Myanmar

 Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC)

 UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar: Yanghee Lee: sr-myanmar@ohchr.org 

েনো� / Nepal

 National Human Rights Commission

ইে্দোেনেবয়া / Indonesia

 National Human Rights Commission

 National Commission on Anti Violence against Women

 National Ombudsman

 National Parliament 

ওমাে / Oman

 Oman Human Rights Commission

োেবস্থাে / Pakistan

 Federal Ombudsman

 National Commission for Human Rights

https://menarights.org/en/countries/www.cndhd.dj
http://www.nchregypt.org/index.php/en/
https://www.fidh.org/organisation/comision-de-derechos-humanos-de-el-salvador-cdhes?lang=es
http://ehrco.org/
http://conadeh.hn/
https://www.helsinki.hu/en/about_us/
https://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/about-the-office
https://nhrc.nic.in/
http://ihchr.iq/index.php
http://www.nchr.org.jo
https://www.khrc.or.ke/
https://www.facebook.com/LibyanHumanRightsCouncil/
http://fr.ami.mr/Mauritanie-CNDH
https://www.cndh.ma/
http://www.mnhrc.org.mm/en/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/MM/Pages/SRMyanmar.aspx
mailto:sr-myanmar@ohchr.org
https://nchr.gov.pk/
http://www.komnasham.go.id/
https://en.komnasperempuan.go.id/
http://www.ohrc.om/homeen.php
http://www.mohtasib.gov.pk/
https://nchr.gov.pk/
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ে্যা�নে্টাইে / Palestine

 The Independent Commission for Human Rights

 UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territories occupied since 1967:  

 Stanley Michael Lynk: sropt@ohchr.org 

 B’tselem, The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories 

ফব�বোইে / Philippines

 Commission of Human Rights of the Philippines 

 Ombudsman of the Philippines

 Philippine Commission on Women 

 Senate Committee on Justice and Human Rights

 House of Representatives Committee on Human Rights

োিার / Qatar 

 National Human Rights Committee

আঞ্চ�বে ম্স�বম মবে্রাোও এর ি্যাংসামোরো স্িায়ি্িোসবি অঞ্চ�নর সরোর (িবএআরএমএম) /  
Regional government of the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM)

 Regional Human Rights Commission 

সৌদব আরি / Saudi Arabia

 National Society for Human Rights 

 Saudi Human Rights Commission

স্দাে / Sudan 

 The National Human Rights Commission

সবরবয়াে আরি রবোি�বে / Syrian Arab Republic

 Syrian Human Rights Committee 

 UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Syrian Arab Republic: 

 Aristidi Nononsi: iesudan@ohchr.org

থাই�্যাে্র / Thailand

 National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT)

 National Ombudsman

িবম্র �নস্ট / Timor Leste

 Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) of Timor Leste

িবউেবেবয়া / Tunisia

 Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales

গ্রনট িৃটনে / United Kingdom

 Equality and Human Rights Commission

 Parliamentary and Health Service Ombudsman

 Joint Select Committee on Human Rights

https://www.ichr.ps/en
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/sp/countriesmandates/ps/pages/srpalestine.aspx
mailto:sropt@ohchr.org
https://www.btselem.org/
https://www.ombudsman.gov.ph/
https://www.pcw.gov.ph/
http://www.parliament.go.ke/the-senate/committees/standing-committees/12/committee-on-justice-legal-affairs-and-human-rights
http://www.congress.gov.ph/committees/search.php?id=E507
http://rhrc.armm.gov.ph/about/regional-human-rights-commission-rhrc
http://nshr.org.sa/
https://www.hrc.gov.sa/en-us/aboutHRC/AboutHRC/Pages/HRCvision.aspx
https://www.shrc.org/en/
mailto:UN%20Special%20Rapporteur%20on%20the%20situation%20of%20human%20rights%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic
mailto:iesudan@ohchr.org
http://www.nhrc.or.th/Home.aspx?lang=en-US
https://www.ombudsman.go.th/10/eng/index1.asp
https://pdhj.tl/about/history/?lang=en
http://www.csdhlf.tn/
https://www.ombudsman.org.uk/
https://www.parliament.uk/jchr
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1. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E

2. এটট ধববেষ গুরুত্বপূর্ণ ধবষয় ম�খাবন সংধবিাটনকভাবব অধিকারগুবলা প্রততটঠিত, এবং সাংধবিাটনক টনয়ম ব্যততবরবক জরুধর অবস্া জাধর করা, অধিকারগুবলাবক টনয়ন্ত্রর করার জন্য 
সািারর আইন ব্যবহার করা।

3. মানবাধিকার উন্নয়ন ও সরুক্ষা এবং মমৌজলক অধিকারধবষয়ক ধববেষ প্রততববদবকর A/HRC/37/52 প্রততববদন মদখুন, ম�খাবন সন্ত্রাসবাদ দমবনর মপ্রক্ষাপবট জরুরী অবস্ায় 
মানবাধিকাবরর চ্যাবলঞ্জগুবলাবক মরবখই সন্ত্রাসবাদ দমন করা হবছে [১৫]। উদাহররস্বরূপ মদখুন, ভারতীয় সংধবিান জরুরী অবস্া ম�াষরা এবং ধকছু মমৌজলক অধিকার স্ধগত 
করার ক্ষমতা ধদবয়বছ; তবব এর পধরববত্ণ  মহামারী মমাকাববলায় সরকার এধপবেধমক টেজজবজজ অ্যাক্ট ১৮৯৭ (Epidemic Diseases Act 1897) এবং দবু�্ণাগ ব্যবস্াপনা আইন 
২০০৫ (Disaster Management Act 2005) ব্যবহার কবরবছ।  

4. উদাহররস্বরূপ মদখুন International Covenant on Civil and Political Rights, art 4; European Convention on Human Rights, art 15; Ameri-
can Convention on Human Rights, art 27; Arab Charter on Human Rights, art 4. 

5. উদাহররস্বরূপ প্রদত্ত জাততসং� টনবদ্ণ েনা মদখুন Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International 
Covenant on Civil and Political Rights of (1984) �া মূলনীততটটবক সমর্ণন কবর ম�খাবন বাস্তবব ব্যত্যবয়র �টনা �টবছ (ম�মন অভ্যন্তরীর আইন), মসখাবন তার 
নীততগুবলার সাবর সামঞ্জস্য মরবখ আইবনর ব্যত্যয় করা উটচত।

6. “উদাহররস্বরূপ মদখুন, এ প�্ণন্ত, ১০টট ইতসএইচআর মদে মহামারী মমাকাববলায় আতট্ণ বকল ১৫-এর অিীবন জরুরী অবস্া ম�াষরা কবরবছ। মদেগুবলা হবছে আলববটনয়া, 
আবম্ণটনয়া, এস্তটনয়া, জরজ্ণ য়া, লাটতভয়া, উত্তর ম্যাবসবোটনয়া, মলবোভা, মরামাটনয়া, সান মাধরবনা এবং সাজব্ণয়া।”

7. উদাহররস্বরূপ মদখুন “স�ূ্ণাস্ত” সময়কাল দইু বছর হওয়া সব্বেও ইউবক কবরানাভাইরাস আইবনর ধবষবয় ব্যবস্াটট ছয় মাবসর মবি্য প�্ণাবলাচনা করার ধবষবয় ধবিান মদখুন  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/19/the-guardian-view-on-the-coronavirus-bill-strengthen-the-sunset-
clause; ফরাতস আইবন একই ধবিান (২ মাবসর প�্ণাবলাচনা): http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-government-adopts-law-declar-
ing-and-defining-a-state-of-health-emergency/; এবং মফোবরল এবং রাষ্ট্রীয় স্তবর জাম্ণাটনবত সমপ�্ণাবয়র ধবিানগুবলা: https://www.wsj.com/articles/
germany-readies-emergency-budget-to-shield-economy-from-coronavirus-fallout-11584894181 and https://edition.cnn.com/world/
live-news/coronavirus-outbreak-03-16-20-intl-hnk/h_6dc565297dae326d424f5a2f13618aeb. 

8. উদাহররস্বরূপ সইুজারল্যাবডে গহৃীত পদবক্ষপগুবলা মদখুন: https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/26/world/europe/26reuters-health-corona-
virus-swiss-data.html; ইস্াবয়ল, তসঙ্াপুর এবং দজক্ষর মকাধরয়া: https://www.cnbc.com/2020/03/27/coronavirus-surveillance-used-by-govern-
ments-to-fight-pandemic-privacy-concerns.html.

9. https://www.icj.org/covid-19-use-of-digital-surveillance-technologies-must-be-human-rights-compliant/

10. উদাহররস্বরূপ �ুক্তরাবজ্য লকোউন আইনগুবলাবত পুজলবের িারাবাধহকতা রক্ষার প্রবয়াজনীয়তাটট মদখুন: https://www.bbc.co.uk/news/uk-52101040.

11. আইন প্রবয়াগকারী কম্ণকত্ণ াবদর দ্ারা েতক্ত প্রবয়াবগর মপ্রজক্ষবত এই িাররাগুবলার সসু্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য মদখুন https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Execu-
tions/HumanRightsDispatch1.pdf

12. পূবব্ণাক্ত  

13. পূবব্ণাক্ত https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx

14. পূবব্ণাক্ত, 7. 

15. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hungary-military/hungary-to-deploy-military-personnel-to-140-state-com-
panies-during-pandemic-idUSKBN2161C8

16. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/philippines-president-duterte-shoot-to-kill-order-pandemic/

17. https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-4-work-pass-holders-repatriated-and-6-employers-suspend-
ed-from-work-pass

18. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/south-africa-police-rubber-bullets-shoppers-covid-19-lockdown

19. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/kenya-police-fire-excessive-force-curfew-begins-200328101357933.html

20. https://www.the-star.co.ke/news/2020-03-31-boy-13-shot-dead-in-third-curfew-tragedy-police-blamed/

21. https://indianexpress.com/article/explained/coronavirus-india-lockdown-what-is-being-sprayed-on-migrants-is-it-safe-6339277/

22. https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/01/extreme-coronavirus-lockdown-con-
trols-raise-fears-for-worlds-poorest?CMP=Share_iOSApp_Other

23. https://issafrica.org/iss-today/state-abuses-could-match-the-threat-of-covid-19-itself

24. https://www.aljazeera.com/news/2020/04/dead-duterte-warns-violating-lockdown-200401164531160.html

25. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/lebanon-protests-coronavirus-support-poor-economy.html

26. https://www.france24.com/en/20200318-anti-government-protests-thwarted-as-algeria-bans-street-marches-over-coronavirus

27. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southasia-protest/indian-police-clear-out-anti-government-protest-cit-
ing-coronavirus-idUSKBN21B0FW

28. https://www.scmp.com/video/hong-kong/3064579/coronavirus-hong-kong-anti-government-protests-and-violent-clashes-return

29. https://www.aljazeera.com/blogs/americas/2020/04/outrage-chile-pinera-photo-quarantined-protest-site-200405044239014.html

30. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/29/coronavirus-uganda-used-to-lockdowns-poor-healthcare-but-we-are-
terrified

31. https://www.hrw.org/news/2020/03/25/thailand-covid-19-clampdown-free-speech

32. https://www.voanews.com/east-asia-pacific/indonesian-police-intensify-crackdown-fake-news

33. https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-morocco/morocco-makes-a-dozen-arrests-over-coronavirus-fake-news-
idUKKBN2162EA

34. https://verfassungsblog.de/orbans-emergency/. হাবঙ্ধরয়ান আইনান�ুায়ী �ধদ মকউ ধমর্যা বা ধবকৃত তর্য প্রচার কবর �া জনগবরর “সফল সরুক্ষা” - বা মসই 
ধবপদসংবকত অরবা জনসািাররবক উবত্তজজত কবর - তাবক পাঁচ বছবরর কারাদবডের দ্ারা দটডেত হবত পাবর।

পজাদক্টকজা
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জরুরী আইনের প্রক্রিয়াসমূহ 

প্রশ্ন ১: কসিনোশ্ি কি িরুরী অিস্নো কঘনোষণনো িরনো েশ্য়শ্ে? কিনোশ্িনো িরুরী অিস্নো সম্পকিদে ত আইি, পিশ্ক্ষপ এিং 
িীকতমনোলনো প্রিনোশিত েশ্য়শ্ে এিং কসগুশ্লনো কি িিসনোিনোরশ্ণর িনোশ্ে সেিলি্য?

প্রশ্ন ২: িরুরী অিস্নো কঘনোষণনো িরনোর আইকি কিকতি িী (সনোংকিিনোকিি, আইিসিনো , কিিদেনোেী টসধেনোতি)?  

প্রশ্ন ৩: িরুরী অিস্নো কঘনোষণনো িরনোর িি্য কি উপ�ুক্ত প্রটরিয়নো গ্রেণ িরনো েশ্য়শ্ে? এই প্রটরিয়নোটট কি প্রিনোশিত েশ্য়শ্ে? 
�কি িনো েয়, তনোেশ্ল কিি?

প্রশ্ন ৪: িরুকর অিস্নো কঘনোষণনো িরনোর িি্য �কি কিনোিও কিিদেনোকরত প্রটরিয়নো েনোশ্ি তশ্ি তনো কি ি্যিেনোর িরনো েশ্য়শ্ে? িনো 
িরুরী অিস্নো “িনোমিরণ” িরনো েশ্য়শ্ে, কিন্তু সনোিনোরণ আইি ি্যিেনোর িরনো েশ্য়শ্ে? 

প্রশ্ন ৫: িরুকর প্রটরিয়নোর িি্য �কি সনোিনোরণ কিি্যমনোি আইি অগ্রনোকিিনোর কিকতিশ্ত ি্যিেনোর িরনো েয় (কিশ্িষত 
সনোংকিিনোকিি), তশ্ি কিি এটনো িরনো েশ্য়শ্ে? সরিনোর িতৃদে ি কসই প্রটরিয়নো কি ি্যনোয়সঙ্গত হেশ্সশ্ি প্রকতপনোিি িরনো 
েশ্য়শ্ে?

প্রশ্ন ৬: �কি সনোিনোরণ প্রটরিয়নো ি্যিেনোর িরনো েশ্য় েনোশ্ি, তশ্ি কসগুশ্লনো ক� অকিিনোর কিকনিত িশ্র তনো কি আইিসঙ্গত? 1

প্রশ্ন ৭ �কি িরুরী অিস্নো কঘনোষণনো িরনো েয়, তশ্ি কি সরিনোর আতিিদে নোকতি মনোিিনোকিিনোর িুটক্ত কেশ্ি কিিু্যত েশ্য়শ্ে �নো 
অিুশ্মনোিি ক�নোগ্য িয়? �কি িনো েয়, তনোেশ্ল কিি?

চ�মাে জরুরী আইে ও েীবিমা�া িদারবে 

প্রশ্ন ৮:  িরুরী আইি এিং িীকতগুশ্লনো কি প্রিনোশিত েশ্য়শ্ে? িরুরী আইি অেিনো ক্ষমতনো ক�গুশ্লনো বতকর িরনো েশ্য়শ্ে 
কসসি তিনোরকি িরনোর িি্য কি অি্যনোেত ি্যিস্নো আশ্ে?  
কসগুশ্লনো কি প�দেনোপ্ত? কসগুশ্লনো কি িনোগকরি সমনোি এিং গণতনোকন্তি ি্যিস্নোর সমৃ্পক্ততনোশ্ি অিুশ্মনোিি িশ্র?

প্রশ্ন ৯:  �কি কিনোিও তিনোরকি ি্যিস্নো িনো েনোশ্ি তশ্ি কিি তনোশ্ির সুকিকিদে টি িরনো েয়কি? 
কিনোশ্িনো কিিল্প উপনোয় আশ্ে (অিলনোইি প্রটরিয়নো)?

প্রশ্ন ১০:  প্রশ্নকিধে আইশ্ির কি সময়সীমনো কিঁশ্ি কিয়নো েশ্য়শ্ে? আইিটটর কিতশ্র কি এমি কিনোিও কিিনোি রশ্য়শ্ে �নো 
কিকিদে টি তনোকরশ্ি স্য়ংটরিয়িনোশ্ি কিষ েশ্য় �নোয়? 

প্রশ্ন ১১: িরুরী আইি ও িীকতমনোলনোগুশ্লনো কি কিিনোকরি কিরীক্ষশ্ণর িি্য উ্ুক্ত? কিয়কমত আিনোলত �নোওয়নোর সুশ্�নোগ 
বতকর িরনো েশ্য়শ্ে কি?

প্রশ্ন ১২:  অিূর িকিষ্যশ্ত কিনোশ্িনো �ুটক্তসঙ্গত প�দেনোশ্য় অতিিদেতদে ীিনোলীি প�দেনোশ্লনোিিনো িনো সংসিীয় তিনোরকি িরনোর কিিনোি 
রশ্য়শ্ে কি? িরুরী অিস্নো কিষ েশ্ল কিকি অিুসনোশ্র আইিটট িনোকতশ্লর কিিনোি রশ্য়শ্ে কি?

প্রচল�ি মােিাবিোর �ঙ্ঘনের েদনষেে

রবেদক্স্ত আটক কেজাে ষেমিজা

প্রশ্ন ১৩: কিি এই ক্ষমতনো বতকর িরনো েশ্য়শ্ে? িীিনোশ্ি এটট ি্যিেনোর িরনো ক�শ্ত পনোশ্র, এিং কিনোি প্রমনোশ্ণর কিকতিশ্ত?

প্রশ্ন ১৪: এমি কিনোশ্িনো প্রমনোণ কি রশ্য়শ্ে �নো সমেদেি িশ্র ক� এই ি্যিস্নোটটর আইকি কিকতি আশ্ে, এটনো প্রশ্য়নোিিীয় এিং 
পকরহস্কতর সনোশ্ে সনোমঞ্জস্যপূণদে? 

মজানবজাতিকজাে

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E
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প্রশ্ন ১৫: এই ি্যিস্নোটট কি প্রশ্য়নোিিীয়, সনোমঞ্জস্যপূণদেিনোশ্ি পকরিনোললত েশ্চ্ এিং এটট কি বিষম্যেীি পধেকতশ্ত প্রশ্য়নোগ 
িরনো েশ্চ্?

প্রশ্ন ১৬: উশলিশিত ক্ষমতনোটট বিিিনোশ্ি ি্যিেনোর িরনো েশ্চ্ কি, িনো ি্যনোপিেনোশ্র এিং/অেিনো আপকতিিিিিনোশ্ি এটট 
ি্যিেনোশ্রর কিনোশ্িনো প্রমনোণ রশ্য়শ্ে কি? 

প্রশ্ন ১৭: িনোর এই ক্ষমতনো আশ্ে? িনোর কিরুশ্ধে এটট ি্যিেনোর িরনো ক�শ্ত পনোশ্র?

প্রশ্ন ১৮: িত কিি অিরুধে রনোিনোর অিুমকত রশ্য়শ্ে? কিনোশ্িনো ক�ৌটক্তিতনোর আশ্লনোশ্ি িনোউশ্ি অিরুধে রনোিনো কি 
ি্যনোয়সঙ্গত (আরও সংরিমণ করনোি িরনো)?

প্রশ্ন ১৯: �কি িনোি্যতনোমূলি িহন্ত্ব িনো কিনোয়নোরনোিটনোইি প্রশ্য়নোগ িরনো েয় তশ্ি কিিদে রিীল এিং সে-িনোটসন্নোশ্ির িীিনোশ্ি 
�ত্ন কিওয়নো েয়? কিনোর িশ্র আটিিৃত ি্যটক্ত �নোশ্ির সনোশ্ে শিশু েনোশ্ি তনোশ্ির সনোশ্ে িী আিরণ িরনো েশ্ি?

প্রশ্ন ২০: স্য়ং ক্ষমতনো এিং এর প্রশ্য়নোগশ্ি কি ি্যনোশ্লঞ্জ িরনো �নোয়, এিং িিি িরনো �নোয়? কিিনোরপ্রনোপ্প্ত এিং অি্যনোি্য 
প্রকতিনোশ্রর সুশ্�নোগ কি সেিলি্য?  

িলজািযলে স্জািীনিজা তনয়ন্ত্রযণে ষেমিজা

প্রশ্ন ২১: আর িতকিি িলনোিশ্লর ওপর ি্যনোপিিনোশ্ি কিশ্ষিনোজ্ঞনোগুশ্লনো িলিৎ েনোিশ্ি? এই কিকিকিশ্ষিশ্ি সমেদেি 
িরনোর কিনোশ্িনো প্রমনোণ আশ্ে কি?

প্রশ্ন ২২: এ ি্যিস্নো িতটনো কিয়ন্তণমূলি? এর কিিল্প কিশ্িিিনো িরনো েশ্য়শ্ে কি? কিকিকিশ্ষিগুশ্লনো ক�িনোশ্ি �েনো�ে 
কসিনোশ্ি সংশ্িনোিি সনোশ্পক্ষ? 

প্রশ্ন ২৩: �কি িনোতীয় লিডনোউি কঘনোষণনো িরনো েয় তশ্ি এ ি্যিস্নো িনো�দেির িরনোর ক্ষমতনো িনোর?

প্রশ্ন ২৪: এই ক্ষমতনো প্রশ্য়নোগ পকরিনোলিনো িরনোর িি্য ক্ষমতনোর মনোরেনো িতটুিু? কসই ক্ষমতনোর সীমনো এিং কিকিকিশ্ষিগুশ্লনো 
িী িী? 

প্রশ্ন ২৫: এ ক্ষমতনোশ্ি কি ি্যনোশ্লঞ্জ িরনো �নোয়?

মি প্রকজাযশে স্জািীনিজা তনয়ন্ত্রণ কেজাে ষেমিজা

প্রশ্ন ২৬: ক�িনোশ্ি সমনোশ্িশ্ি কিশ্ষিনোজ্ঞনো রশ্য়শ্ে, কসগুশ্লনো কি ি্যনোয়সঙ্গত ও বিষম্যেীিিনোশ্ি প্রশ্য়নোগ িরনো েয়? সুকিকিদে টি 
সমনোশ্িিশ্ি লক্ষ্যিস্তু িরনো েশ্চ্ এমি কিনোি প্রমনোণ রশ্য়শ্ে কি?

প্রশ্ন ২৭: িূয়নো সংিনোি, কমে্যনো তে্য িনো গুিি েেনোশ্িনোর ওপর কিশ্ষিনোজ্ঞনো রশ্য়শ্ে কি? এটট িীিনোশ্ি প্রশ্য়নোগ িরনো েয়? 
তশ্ে্যর মনোিিন্ডশ্ি কিশ্িদে শিত িরনোর িি্য কিনোি মনোিিন্ড আশ্ে, এিং কসগুশ্লনো কি প্রিনোশিত েশ্য়শ্ে? এই 
আইিগুশ্লনো প্রশ্য়নোশ্গর উিনোেরণগুশ্লনো কি প্রিনোশিত েশ্য়শ্ে এিং কসটনো কি তিতিসনোশ্পক্ষ?

গণিজাতন্ত্রক অনুঠিজানজাতদ তনয়ন্ত্রণ কেজাে ষেমিজা

প্রশ্ন ২৮: কিনোেনোয় গণতনোকন্তি অিুষ্নোি স্শগত িরনো েশ্য়শ্ে, তনোর ি্যনো�্যতনো এিং প্রমনোণ িী? �ুটক্তসঙ্গত সময়সীমনো সেিনোশ্র 
অি্য কিনোশ্িনো তনোকরি কিিদেনোরণ িরনো েশ্য়শ্ে কি? কিনোশ্িনো �ুটক্তসঙ্গত কিিল্প কিশ্িিিনো িরনো েশ্য়শ্ে কি?

প্রশ্ন ২৯: সংসি কি স্শগত, িনোকি আহ্নোি িরনোর ক্ষমতনো কেশ্ি কিরত রশ্য়শ্ে? িত কিশ্ির িি্য এিং কিনোি িতদে  সনোশ্পশ্ক্ষ?
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সগজাপনীয়িজাে অতিকজাে লঙ্ঘযনে ষেমিজা

প্রশ্ন ৩০: আইশ্ির মনোি্যশ্ম মেনোমনোরীটটর কমনোিনোশ্িলনোয় কিনোি িিরিনোকর এিং তে্য সংগ্রশ্ের ি্যিস্নো / ক্ষমতনো গ্রেণ িরনো 
েশ্য়শ্ে কি এিং কসগুশ্লনো কি প্রশ্য়নোিিীয় এিং ক�ৌটক্তি? কসগুশ্লনো কি আইিত বিি এিং প্রমনোণকিকতিি 
িিস্নোস্্যকিষয়ি এিং কসগুশ্লনো কি কসই প্রশ্য়নোিিীয়তনোর সনোশ্ে সনোমঞ্জস্যপূণদে? 

প্রশ্ন ৩১: িিরিনোকর এিং তে্য সংগ্রে কি সময় কিিদেনোকরত? 

প্রশ্ন ৩২: মেনোমনোরীর প্প্রক্ষনোপশ্ট সংগৃহেত ি্যটক্তগত তে্য রিমনোিুসনোশ্র সনোিনোশ্িনো, সংরক্ষণ এিংিণ্টণ কিয়ন্তণ িরনোর পেটি 
ি্যিস্নো আশ্ে কি? 

প্রশ্ন ৩৩: অকতকরক্ত িিরিনোকর এিং তে্য সংগ্রশ্ের িী ি্যিস্নো/ক্ষমতনো গৃহেত েশ্ি িনো েশ্য়শ্ে কসই ি্যনোপনোশ্র সরিনোশ্রর িী  
স্চ্তনো রশ্য়শ্ে?

প্রশ্ন ৩৪: িিরিনোকর এিং কডটনো সুরক্ষনো ি্যিস্নো / ক্ষমতনো কিিলমনোরে কিনোকিড-১৯ সনোেনো কিওয়নোর িি্য িশ্ঠনোরিনোশ্ি ি্যিহৃত 
েশ্চ্ কি? কসগুশ্লনো কি �েনোসম্ভি সীকমত এিং কিয়কন্তত?

প্রশ্ন ৩৫: িিরিনোকরর ক্ষমতনো ি্যিেনোর এিং ি্যটক্তগত তে্য সংগ্রে, ি্যিেনোর এিং সংরক্ষশ্ণর তিনোরকি আশ্ে কি?

প্রশ্ন ৩৬: িিসনোিনোরশ্ণর তে্য সুরক্ষনোর িি্য কি কিনোশ্িনো ি্যিস্নো আশ্ে?

প্রশ্ন ৩৭: প্রনোটতিি, সনোমনোকিিিনোশ্ি অরটক্ষত (িনোলিনোশ্রিল) ও সংি্যনোলঘু িিশ্গনোষ্ীর উপর হডকিটনোল িিরিনোকর প্র�ুটক্ত 
ি্যিেনোশ্রর কিরূপ প্রিনোি পশ্েশ্ে কি?

প্রশ্ন ৩৮: কডটনোগুশ্লনো কি সরিনোরী িনো কিসরিনোরী প্রকতষ্নোশ্ি িণ্টি িরনো েশ্য়শ্ে? এই িুটক্তগুশ্লনো কি আইি অিুসনোশ্র 
কঘনোকষত, কসগুশ্লনো কি সিনোর িি্য সেিলি্য, কসগুশ্লনো কি সীকমত সমশ্য়র িি্য এিং কসিনোশ্ি কিনোশ্িনো তিনোরকি 
রশ্য়শ্ে কি?

আইন ও নীতিমজালজাে প্রযয়জাগ

প্রশ্ন ৩৯: �িি িতুি ক্ষমতনো বতকর িরনো েয়, তিি কি ক্ষমতনো প্রশ্য়নোশ্গর কিষয়টট সুপেটি কিশ্িদে িিনোর সনোশ্পশ্ক্ষ েয়? কসই 
কিশ্িদে শিিনো কি প্রিনোশিত েয়?

প্রশ্ন ৪০: ক্ষমতনোর অপি্যিেনোর, িনো মনোরেনো েনোহেশ্য় �নোওয়নোর প্রমনোণ রশ্য়শ্ে কি? অত্যকিি ক্ষমতনো ি্যিেনোর িরনো েশ্য়শ্ে, িনো 
�নোরনো ক্ষমতনোর লক্ষ্যিস্তু িয় কিন্তু তনোশ্ির লক্ষ্যিস্তু িরনো েশ্চ্ এমি কিনোি প্রমনোণ রশ্য়শ্ে?

প্রশ্ন ৪১: ক্ষমতনোগুশ্লনো কি ি্যনো�্যিনোশ্ি প্রশ্য়নোগ িরনো েশ্য়শ্ে এিং �নোশ্ির কিরুশ্ধে তনো ি্যিেনোর িরনো েশ্চ্ তনোশ্ির ম�দেনোিনোর 
প্রকত শ্রধেনো করশ্ি িরনো েশ্চ্ কি? অপমনোি অেিনো মনোিুশ্ষর সম্নোিেনোকি িরশ্ত ি্যিেনোর িরনোর কিনোি প্রমনোণ রশ্য়শ্ে?

প্রশ্ন ৪২: আইি লঙ্ঘশ্ির িি্য িী িরশ্ণর িকরমনোিনো রশ্য়শ্ে? তনোরনো অপরনোিী িনো সনোিনোরণ িনোগকরি? িকরমনোিনো িত? 
এগুশ্লনো কি �ুটক্তসঙ্গত? লঙ্ঘশ্ির পকরমনোি অিু�নোয়ী কি কসটনো সনোমঞ্জস্যপূণদে?

প্রশ্ন ৪৩: আইি লঙ্ঘশ্ি ক�িনোশ্ি িকরমনোিনো িরনো েয়, কসসি িনোকর িরনোর কক্ষশ্রে পকরহস্কত কিশ্িিিনো িরনো েশ্য়শ্ে কি? 
উিনোেরণস্রূপ, ক�সি িকমউকিটট আেদে-সনোমনোকিি িনোরশ্ণ স্-কিকচ্ন্ন/সনোমনোকিিিনোশ্ি িূরত্ব িিনোয় রনোিশ্ত 
অক্ষম েশ্ত পনোশ্র িনো এমি প্প্রক্ষনোপট ক�িনোশ্ি এিসনোশ্ে অশ্িশ্ি েনোশ্ি কসিনোশ্ি লিডনোউি।

প্রশ্ন ৪৪: এগুশ্লনো কি িশ্ঠনোর িনোয়িধেতনো েশ্ি, অেিনো কসিনোশ্ি কি কিনোশ্িনো িুল এিং/অেিনো কফৌিিনোরী অপরনোশ্ির 
মনোিটসি উপনোিনোশ্ির উপহস্কত প্রমনোশ্ণর প্রশ্য়নোিি েশ্ি, �নোশ্ত �ুটক্তসঙ্গত আত্মপক্ষ সমেদেশ্ির সুশ্�নোগ েনোশ্ি?

প্রশ্ন ৪৫: সনোমকরি িনোহেিীশ্ি কি িরুকর ি্যিস্নো গ্রেশ্ণ সেনোয়তনো িরশ্ত ি্যিেনোর িরনো েশ্চ্? এিং �কি তনো েয় তশ্ি তনোরনো 
কিনোি কিকিদে টি িনোকয়ত্ব পনোলি িরশ্ে এিং কসটনো কিসনোমকরি িীিিশ্ি কি প্রিনোকিত িরশ্ে এিং িীিনোশ্ি িরশ্ে?
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সামাবজেিানি অরক্ষেি (িা�োনরি�) িা প্রাক্ন্তে জেনগাক্ষ্ীর উের জরুবর আইে ও 
েীবিমা�ার প্রিাি

প্রশ্ন ৪৬: িী উপনোশ্য় কিনোি কিশ্িষ প্রনোটতিি িনো সনোমনোকিিিনোশ্ি অরটক্ষত (িনোলিনোশ্রিল) িিশ্গনোষ্ী িরুকর ক্ষমতনো এিং 
ি্যিস্নো দ্নোরনো প্রিলিনোশ্ি আরিনোতি েয়

প্রশ্ন ৪৭: ইশ্তনোমশ্ি্যই প্রনোটতিি কগনোষ্ীর কিরুশ্ধে বিষম্যশ্ি আরও িনোহেশ্য় কতনোশ্ল এমি কিনোশ্িনো পিশ্ক্ষপ কি গ্রেণ িরনো 
েশ্য়শ্ে ক�মি হডকিটনোল িিরিনোকরর ি্যিস্নো? 

প্রশ্ন ৪৮: িরুরী ি্যিস্নোগুশ্লনোশ্ত কিনোশ্িনো কিন্ডনোর িনো অি্যনোি্য সমতনোর ওপর প্রিনোশ্ির মূল্যনোয়ি িরনো েশ্য়শ্ে কি? িরুরী 
আইি িনো িীকতমনোলনোর িি্য কি এই িনোতীয় মূল্যনোয়ি/প�দেশ্িক্ষণ প্রশ্য়নোিি?

প্রশ্ন ৪৯: কমহডি্যনোল কটস্ িনো হিকিৎসনো কসিনোর সুশ্�নোগ প্রনোপ্প্তশ্ত কিকিদে টি িিশ্গনোষ্ী/সম্প্রিনোশ্য়র কিরুশ্ধে িনো পশ্ক্ষ বিষশ্ম্যর 
কিনোশ্িনো প্রমনোণ রশ্য়শ্ে কি? 

প্রশ্ন ৫০: রনোষ্ট্র্রীয় রেনোণ অেিনো সেনোয়তনো সরিরনোে/কিতরশ্ণ কিকিদে টি কগনোষ্ী/সম্প্রিনোশ্য়র কিরুশ্ধে িনো পশ্ক্ষ বিষশ্ম্যর কিনোশ্িনো 
প্রমনোণ আশ্ে কি?

প্রশ্ন ৫১: রনোিিীকতকিি িনো িীকতকিিদেনোরিরনো কি কিকিদে টি কগনোষ্ী/সম্প্রিনোয়শ্ি কিনোকিড-১৯ প্রশ্িনোশ্পর িি্য িনোয়ী হেসনোশ্ি 
হিহনিত িশ্রশ্েি?



আমনোশ্ির ওশ্য়িসনোইট পকরিিদেি িরুি:
www.rwuk.org অেিনো  www.rightsandsecurity.org 
এিং আমনোশ্ির িমদেসূহি টুইটনোশ্র কিিশ্ত অিুসরি িরুি 
@rightssecurity

http://www.rwuk.org
http://www.rightsandsecurity.org
https://twitter.com/rightssecurity
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