ক োভিড-১৯ অভিমোভিতি মোনব গভিশীলিো ও মোনবোভি োি: অভিবোসী, শিণোর্থী ও অনযোনয বোস্তুচ্যি
য বযভিি সয িক্ষোয় নীভিমোলো

ক োভিড-১৯ োলে ১৪টি সুরক্ষো নীভি
1. সমিো ও ববষমযহীনিো: ক োভিড-১৯'র জনয গৃ হীি ক োন রোষ্ট্রীয় নীভিলি অভিবোসন ও নোগভর লের অবস্থো বো বোস্তুচ্ুযভি ভনভবিলেলে স ে
বযভির সোলে সমোন ও ববেমযহীন আচ্রলের ভনশ্চয়িো ভিলি হলব।
2. স্বোস্থ্য অভি োি: রোষ্ট্রল অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির স্বোস্থয অভি োলরর প্রভি শ্রদ্ধো কিখোলি হলব, এটোও ভনভশ্চি রলি হলব
কে িোরো ক োন প্র োর ববেলমযর ভে োর নো হলয় েোলি অিযোবেয ীয় ঔেি, করোলগর প্রভিলরোি ও ভচ্ভ ৎসোর সুলেোগ পোয়।
3.

লঙ্ক, বণণবোদ ও কেতনোত োভবয়োি ভবরুতে লডোইতয়ি েনয িোতেি বোিযবোি িো: রোলষ্ট্রর ভনভশ্চি রো উভচ্ি কে িোলির ক োন োজ
অেবো অনয োলরো ক োন োলজর দ্বোরো এসব কেোল লির বোস্তভব অেবো অনুভমি ক োন স্বোস্থযগি অবস্থোর োরলে িোলির ভবরুলদ্ধ ক োন েঙ্ক
আলরোপ অেবো সভহিংসিো উলে কিওয়োর ঘটনো নো ঘলট, ভবলেেি েখন এই জোিীয় েঙ্ক আলরোপ িোলির জোিীয়িো বো অভিবোসন স্ট্যোটোলসর
সোলে েুি েোল ।

4. আন্তঃিোেীয় চ্লোচ্তল ভবভিভনতষি: রোলষ্ট্রর ভনভশ্চি রো আবেযল কে ক োভিড-১৯'র প্রভিভিয়োয় গভিেীেিো সীভমি রলি আলরোভপি
ভবভিভনলেি কেন প্রলিয বযভির কক্ষলে কে ক োলনো কিে িযোলগর ও িোর ভনজ কিলে পুনঃপ্রলবলের অভি োলরর প্রভি শ্রদ্ধোেীে েোল ।
5. িোতেি অিযন্ততি চ্লোচ্তল ভবভিভনতষি: ক োভিড-১৯ অভিমোভরর কপ্রভক্ষলি কনওয়ো পিলক্ষলপর কক্ষলে প্রলিয রোষ্ট্রল িোর িূখলে
অবস্থোনরি প্রভিটি বযভির চ্েোচ্লের স্বোিীনিোর প্রভি শ্রদ্ধোেীে হলি হলব।
6. প্রিযোবোসন নো িো ও িূখতে প্রতবশোভি োি: ক োন রোলষ্ট্রর স্বোস্থয ভবেয় নযোয়সঙ্গি অিীষ্ট পূরলের মিপ্রলচ্ষ্টোল শ্রদ্ধোেীে েো লি হলব
নন-ভরফু েলমলের কমৌভে নীভির প্রভি, েোর মলিয রলয়লে ক োন বযভিল এমন ক োন জোয়গোয় প্রিযোবোসন নো রো কেখোলন িোর ভনপীড়ন,
ভনভবিচ্োর জীবনহোভন, ভনেিোিন, অেবো অনযোনয ভনষ্ঠুর, অমোনভব , অেবো অবমোননো র আচ্রলের মুলখোমুভখ হওয়োর সভিয োলরর ঝুুঁ ভ ভবিযমোন।
7. আট

িণ সহ অভিবোসন আইতনি প্রতয়োগ: ক োন রোষ্ট্র অভিবোসন আইন এমনিোলব প্রলয়োগ রলি পোলর নো েো ক োভিড-১৯ সিংিমলের

ঝুুঁ ভ বোড়োয়, এবিং এই আইন প্রলয়োলগর কক্ষলে েেোেে প্রভিয়োর কমৌভে মোন অনুসরে রো আবেয । অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি
বযভিল আট রো অগ্রহনলেোগয হলব েভি এমন আট
ঝুুঁ ভ র মুলখ কেলে কিয়।
8.

রে ক োভিড-১৯ অভিমোভরজভনি োরলে িোল স্বোস্থয ও জীবলনর জনয মোরোত্ম

যোম্প, সোমভি আশ্রয়স্থ্ল ও বসভিতি বসবোস োিী বযভিতদি েীবন ও স্বোস্থ্য সয িক্ষোি অভি োি: যোম্প, সোমভষ্ট আশ্রয়স্থে ও
বসভিলি বসবোস োরী অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির মলিয ক োভিড-১৯ সিংিমে প্রেভমি রলি রোষ্ট্রল
রলি হলব।

োেি র বযবস্থো গ্রহে

9. ির্থয অভি োি: অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির ক োভিড-১৯ সম্পল ি িেয পোওয়োর অভি োর রলয়লে, েক্ষে, প্রভিলরোি, ভবস্তোর
ভনয়ন্ত্রে, ভচ্ভ ৎসো ও সোমোভজ েোে সম্পভ ি ি আনুেভঙ্গ সব িেয এর অন্তিূিি। ইেোরলনট িলেযর এ অপভরহোেি উৎস, আর অভিমোভর
চ্েো োলে এলি প্রলবেোভি োর রুদ্ধ রো বো অনয উপোলয় হস্তলক্ষপ রো নযোয়সঙ্গি নয়।
10. কগোপনীয়িো িক্ষো: ক োভিড-১৯ অভিমোভরর কপ্রভক্ষলি কনওয়ো পিলক্ষলপর কক্ষলে, রোষ্ট্রল অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির
কগোপনীয়িোর অভি োর রক্ষো রলি হলব। োলরো বযভিগি ভচ্ভ ৎসো িলেযর অবমুভি ভনয়ন্ত্রলের অভি োর কসই বযভির োলেই েো োর ভবেয়টিও
এর আওিোয় পলড়।
11. ভলঙ্গীয় ভবতবচ্নো: বোস্তুচ্ুযি নোরী, নযোভেশু ও ভেঙ্গীয় ভদ্বভবিোভজি বযবস্থোর বোইলর েো ো মোনুলের অভি োলরর সুরক্ষো রোষ্ট্রল ভনভশ্চি রলি
হলব, এবিং ক োভিড-১৯ অভিমোভর পভরভস্থভিলি িোলির স্বোস্থয, ভনরোপত্তো ও েযোলের প্রভি ভবলেে হুমভ গুলেো রোষ্ট্র িৃি ভচ্ভিি রো ও
কসসলবর অবসোন ঘটোলনো উভচ্ি।
12. প্রোভন্ত েনতগোষ্ঠী: অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি জনলগোষ্ঠীর মলিয এমন ভ েু গ্রুপ েো লি পোলর েোলির প্রভি ক োভিড-১৯
পভরভস্থভিলি ভবলেে মলনোলেোগ কিওয়ো প্রলয়োজন, ভবলেেি স্বোস্থয অভি োর, িেযপ্রোভি ও ববেমযহীনিো রক্ষোর কক্ষলে। বয়ে বযভি, প্রভিবন্ধী ও
ভেশু এই িেিুি।

Translated from the English version by a representative from the Asia Pacific Refugee Rights Network

13. শ্রভমত ি শ্রম অভি োি: জরুভর কপেো ও ভেলে মিরি অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির শ্রম অভি োর রোষ্ট্রল অবেযই মোনলি
হলব এবিং ভবলেেি িোলির স্বোস্থয সুরক্ষোয় বযবস্থো ভনলি হলব। কেসব অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভি ক োভিড-১৯ অভিমোভরর
োরলে িোলির চ্ো ভর ও আয় হোভরলয়লে িোল রোষ্ট্র িৃি সহোয়িো প্রিোন রলি হলব, কসলিলের নোগভর কে মোেোয় সুরক্ষো পোয়, কসই এ ই
মোেোয় িোলিরও সুরক্ষো ভিলি হলব।
14. অভি োি ও িোি সীমোবেিো: অভি োলরর কে ক োন সিংল োচ্ন আইনভসদ্ধ হওয়ো আবেয এবিং িো েুভিসঙ্গি, প্রলয়োজনীয় ও আনুপোভি
হলি হলব। অভি োর স্থভগি রো েোলব নো েভিনো কিলে জনজীবনল হুমভ র মুলখ কফলে এমন ক োলনো কঘোভেি জরুভর অবস্থো বিভর হয় এবিং
কসই পভরভস্থভিলি এটো অভি-আবেয হলয় উলে। এই জোিীয় ক োন স্থভগিোলিে রোলষ্ট্রর অনযোনয আন্তজিোভি আইভন বোিযবোি িোর সোলে
সোমঞ্জসযপূেি হওয়ো আবেয ।

ক োভিড-১৯ অভিমোভিতি মোনব গভিশীলিো ও মোনবোভি োি: অভিবোসী, শিণোর্থী ও অনযোনয বোস্তুচ্যযি বযভিি সয িক্ষোয় নীভিমোলো

িূভম ো:
ক োভিড-১৯ অভিমোভরর কপ্রভক্ষলি বহু রোষ্ট্র অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির ভবরুলদ্ধ রূঢ় ও অিূিপূবি বযবস্থো ভনলয়লে। সীমোন্ত বন্ধ,
ক োয়োলরভেন, বভহষ্কোর রে ও অভিবোসী শ্রভম

ভমউভনটি ও েরেোেী ভেভবর ে ডোউন প্রিৃভি পিলক্ষপ কনওয়ো হলয়লে। রোলষ্ট্রর সীমোনোর মলিয েো ো

কেোল লির স্বোস্থয ও অেিননভি েযোে সুরভক্ষি রোখোর জনয রোষ্ট্র িৃি গৃ হীি মিসূভচ্ কেল ও অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিলির বোি
কিওয়ো হলয়লে। িোইরোসটির ভবস্তোর ভনয়ন্ত্রে ও ভবস্তোরলরোলি এবিং অভিমোভরর ফলে কে ভবেোে ক্ষয়ক্ষভি হলে িো ভমলয় আনলি গৃ হীি পিলক্ষপসমূহ
অবেযই মোনবোভি োলরর প্রভিভষ্ঠি আন্তজিোভি আিলেির সোলে সোমঞ্জসযপূেি হলি হলব। এসব আিেি - ববেমযহীনিো, স্বোস্থয অভি োর ও িেয অভি োর,
েেোেে প্রভিয়ো, এবিং গুরুির ক্ষভির ঝুুঁ ভ আলে এমন জোয়গোয় োউল প্রিযোবোসন নো রো প্রিৃভি - স ে বযভির জনয িোলির অভিবোসন
স্ট্যোটোসভনভবিলেলে প্রলেোজয। ভনম্নভেভখি নীভিমোেো ভবভিন্ন আন্তজিোভি চ্ুভি ও িভেে, প্রেোগি আন্তজিোভি আইন, জোভিসিংঘ চ্ুভি ভমটিগুভের ভসদ্ধোন্ত ও
আন্তজিোভি সম্প্রিোয় িৃি বযোপ িোলব সমোদৃি ভনলিি ভে ো কেল উৎসোভরি। এসব নীভি আঞ্চভে স্তলর মোনবোভি োর সিংস্থোগুভের নোনো ভসদ্ধোন্ত ও
আঞ্চভে আন্তঃরোষ্ট্রীয় চ্ুভির দ্বোরোও অনুপ্রোেীি। এসব নীভি হোভজর রোর উলেেয হলেো রোষ্ট্র েোলি ওয়োভ বহোে কেল পিলক্ষপ ভনলি পোলর ও কসই
পিলক্ষলপ ভি ভনলিি েনো কপলি পোলর, আন্তজিোভি সিংস্থোগুভেল সহোয়িো রো েোয়, আর কসই সোলে অযোডলিোল ভস ও ভেক্ষোর এ টি ভিভত্ত প্রিোন রো
েোয়। বিি মোন সঙ্কট দৃঢ় ও োেি র পিলক্ষপ িোভব লর। িলব অেোন্ত সময় এমন ক োন িোভবর নযোেযিো কিয় নো কে ভ েু ভ েু অভি োর রি লর অেবো অগ্রোহয
রো কেলি পোলর, ক ননো এগুলেো িোইরোস ভনয়ন্ত্রে প্রলচ্ষ্টোয় অসুভবিোজন ভহসোলব ভবলবভচ্ি। ঠি এমন সমলয়ই আন্তজিোভি মোনবোভি োর িোলির সবলচ্লয়
গুরুেপূেি োজ লর - মোনবিোর কে মূে নীভিগুভে সিংরক্ষলের জনয আমরো সিংগ্রোমরি কসগুলেোই স্মরে ভরলয় কিয়।

১. সমিো ও ববেমযহীনিো
ক োভিড-১৯'র জনয গৃ হীি ক োন রোষ্ট্রীয় নীভিলি অভিবোসওন ও নোগভর লের অবস্থো বো বোস্তুচ্ুযভি ভনভবিলেলে স ে বযভির সোলে সমোন ও ববেমযহীন
আচ্রলের ভনশ্চয়িো ভিলি হলব। ক োভিড -১৯-এর ভবপি ক োন সীমোলরখো মোলন নো - িূলগোে, কশ্রভে, বেি, বয়স, ভেঙ্গ, কেৌন-কঝোুঁ , মেিোিো ভ িংবো পভরভস্থভির
ক োন কবড়ো এল আটল ভিলি পোলর নো। এর মোলন হলেো এখন ঝুুঁ ভ গ্রস্থ কহো বো নো কহো সবোর জনয ভচ্ভ ৎসো সহোয়িো, পরীক্ষো ও স্বোস্থযলসবো পোওয়োর
সুলেোগ ভনভশ্চি রলি হলব, আর পোেোপোভে অভিমোভরজভনি অেিননভি দুিি েো েোঘলবর জনয গৃ হীি রোষ্ট্রীয় মিসূচ্ীর সুভবিো েোলি সবোই কপলি পোলর িো
ভনভশ্চি রলি হলব। অভিবোসী, েরেোেী, বো অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিলির আভি কিে বো অভিবোসন স্ট্যোটোলসর অজু হোি কিভখলয় িোলির স্বোস্থযগি চ্োভহিো
অগ্রোহয রো হলে কসটো ক োভিড-১৯ আলরো েভড়লয় পড়োর ঝুুঁ ভ বোড়োলনোর পোেোপোভে ববেময বিভর রব, ক ননো এটি অলেৌভি , অসোমঞ্জসযপূেি,
ভবভিসম্মি অিীষ্টহীন ও পুলরো সমোলজর েযোলের প্রশ্নল ভবপলির মুলখ কেলে কিয়। ববেমযহীনিোর নীভি কস্বেোয় বো বোিয হলয় বোস্তুচ্ুযি হওয়ো মোনুেসহ
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েোরো িোলির ভচ্রোচ্ভরি সহোয়িোপ্রোভির উপোয় কেল ভবভেন্ন হলয় কগলে কিমন প্রোভন্ত জনলগোষ্ঠীর জনয প্রলয়োজনীয় স্বোস্থযলসবো এবিং খোিয ও আবোসলনর
মলিো অনযোনয গুরুেপূেি জীবন-রক্ষো োরী কসবো প্রিোলন সভিয় পিলক্ষপ অনুলমোিন লর। সভিয় পিলক্ষপগ্রহলের দৃভষ্টিঙ্গী ভনলে কসসব বযভিলির দ্বোরো ও
িোলির মোলঝ সিংিমলের ঝুুঁ ভ হ্রোস পোয় েোরো অনযেোয় সম্পলির ঘোটভি, অসুস্থিো, প্রভিবন্ধীিো বো অনযোনয পভরভস্থভির োরলে োজ বন্ধ রলি, ভনলজ ভনলজ
ভবভেন্ন েো লি, অেবো স্বোিীনিোলব স্বোস্থযলসবো কপলি পোরলিো নো, এবিং এই দৃভষ্টিঙ্গীর ফলে অবিোভরিিোলব পুলরো সমোজ উপ ৃ ি হয়।
(সূে: নোগভর ও রোজননভি অভি োর সম্পভ ি ি আন্তজিোভি চ্ুভি (আইভসভসভপআর) িোরো ২(১), ২৬; অেিননভি , সোমোভজ ও সোিংেৃ ভি অভি োর
সম্পভ ি ি আন্তজিোভি চ্ুভি (আইভসইএসভসআর) িোরো ২(২); সব িরলের জোভিগি ববেময ভবলেোপ সম্পভ ি ি আন্তজিোভি

নলিনেন (ভসইআরভড) িোরো

১(১); জোভিসিংঘ সনি, মুখবন্ধ, িোরো ১(৩), ৫৫; মোনবোভি োলরর সবিজনীন কঘোেেো (ইউভডএইচ্আর), িোরো ২(১); েরেোেী মেিোিো ভনরূপন ভবেয়
নলিনেন (েরেোেী নলিনেন), িোরো ৩; অিযন্তরীে স্থোনচ্ুযভি সম্পভ ি ি ভনলিি ে নীভিমোেো, নীভি ১(১)।)

২. স্বোস্থয অভি োর
প্রলিয রোষ্ট্রল অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির স্বোস্থয অভি োলরর প্রভি শ্রদ্ধো কিখোলি হলব, এটোও ভনভশ্চি রলি হলব কে িোরো ক োন
প্র োর ববেলমযর ভে োর নো হলয় েোলি অিযোবেয ীয় ঔেি, করোলগর প্রভিলরোি ও ভচ্ভ ৎসোর সুলেোগ পোয়। স্বোস্থয অভি োর আন্তজিোভি আইলন বযোপ িোলব
স্বী ৃ ি। েখন স্বোস্থযলসবো পোওয়োর সুলেোগ নো কপলে ক োন বযভি বো সম্প্রিোয় এমন ঝুুঁ ভ র মুলখ পলড় েোর ফলে জীবনহোভন ঘটলি পোলর, কসলক্ষলে ভবিযমোন
স্বোস্থযলসবো পভরলেবোগুলেোলি প্রলবেোভি োর কিওয়োর কক্ষলে রোলষ্ট্রর বোিযবোি িো রলয়লে। খোিয, জে ও সযোভনলটেন, ভনরোপি আশ্রয় ও ভেক্ষো পোওয়োর
সুলেোগ প্রিোন স্বোস্থয অভি োর বোস্তবোয়লনর অিংে ভহসোলব স্বী ৃ ি। বিি মোন ক োভিড-১৯ অভিমোভর োলে অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিসহ সব
মোনুলের োলে এসব রোষ্ট্রীয় বোিযবোি িো রলয়লে, পোেোপোভে োেি র জোিীয়িোর অিোব েো োর োরলে রোষ্ট্রহীন বযভিলিরল িোলির স্বোস্থয অভি োর কিোগ
রো কেল ভবরি রোখো েোলব নো। োেি র ও সম্মোনজন স্বোস্থযলসবোর অভি োর সলবিোত্তমিোলব অজিন রো হয় েভি ক্ষভিগ্রস্থ কেোল লির মিোমিল
ভবলবচ্নোয় ভনলয় পিলক্ষপ কনওয়ো েোয়।
(সূে: ইউভডএইচ্আর িোরো ২৫; আইভসইএসভসআর িোরো ১২; ভসইআরভড ৫(ই)(iv); অেিননভি , সোমোভজ ও সোিংেৃ ভি অভি োর সম্পভ ি ি জোভিসিংঘ
ভমটি, স্বোলস্থযর সলবিোচ্চ অজিনলেোগয মোলনর অভি োর ভবেলয় সোিোরে মন্তবয নিং ১৪; জোভিসিংলঘর মোনবোভি োর ভমটি, নোগভর ও রোজননভি অভি োর
ক ন্দ্র (ভসভসভপআর), কনে িু সোুঁ (Toussaint) বনোম োনোডো (২০১৮), অনুলেি ১১)

৩. েঙ্ক, বেিবোি ও কজলনোলফোভবয়োর ভবরুলদ্ধ েড়োইলয়র জনয রোলষ্ট্রর বোিযবোি িো:
রোলষ্ট্রর ভনভশ্চি রো উভচ্ি কে িোলির ক োন োজ অেবো অনয োলরো ক োন োলজর দ্বোরো এসব কেোল লির বোস্তভব অেবো অনুভমি ক োন স্বোস্থযগি অবস্থোর
োরলে িোলির ভবরুলদ্ধ ক োন েঙ্ক আলরোপ অেবো সভহিংসিো উলে কিওয়োর ঘটনো নো ঘলট, ভবলেেি েখন এই জোিীয় েঙ্ক আলরোপ িোলির বেি, আভি
কিে বো অভিবোসন স্ট্যোটোলসর সোলে েুি েোল । রোষ্ট্র িৃি ক োন ভনভিি ষ্ট জনলগোষ্ঠীর ভবরুলদ্ধ িোলির বোস্তভব অেবো অনুভমি স্বোস্থযগি স্ট্যোটোস সহ ক োন
স্ট্যোটোলসর উপর ভিভত্ত লর ভনেোনো বোনোলনো অেবো ববেমযমূে আচ্রে রো আন্তজিোভি মোনবোভি োলরর ভনয়মোবেী অনুয়োয়ী ভনভেদ্ধ। ভবলেেি এেীয়
বিংলেোদ্ভূি বযভিলির ভবরুলদ্ধ বো িোরো ক োভিড-১৯ সিংিমলের উৎস এই িোরেোর উপর ভিভত্ত লর িোলিরল কহয় রোর এবিং বেিবোিী বো কজলনোলফোভব
হোমেোর কবে ভ েু ঘটনো ঘলটলে। স্বোস্থযলসবো ভনলি েোওয়োর কক্ষলে েঙ্ক গুরুির বোিো ভহসোলব োজ রলি পোলর - েো কসই ভনভিি ষ্ট জনলগোষ্ঠী ও জনসোিোরে
উিয়ল ই ভবপন্ন লর িু েলি পোলর। সুিরোিং, রোষ্ট্রল এমন পিলক্ষপ কনওয়ো কেল ভবরি েো লি হলব েো ক োন জনলগোষ্ঠীল

েভঙ্কি রলি উস োনী

কিয়, এবিং রোলষ্ট্রর ভনভশ্চি রো উভচ্ি কে ক োভিড-১৯০এর কপ্রভক্ষলি কনওয়ো জনস্বোস্থয সিংভিষ্ট পিলক্ষপগুলেো কেন অন্তিূিভিমূে হয় এবিং অভিবোসী,
েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিসহ প্রোভন্ত জনলগোষ্ঠীগুলেোর অভি োলরর প্রভি শ্রদ্ধোেীে েোল । িোেোড়ো, পভরলেবো প্রিোন োরী, কবসর োরী খোলির
ভনলয়োগিোিো, গেমোিযম ও ভমউভনটির সিলসযর মলিো িৃ িীয় পলক্ষর ক োন অিংে িৃি
েঙ্ক ও ববেময বিভর কমো োলবেোয় রোলষ্ট্রর সভিয় পিলক্ষপ
কনওয়ো উভচ্ি। এমন পিলক্ষলপর মলিয জনভেক্ষো ও কেোগোলেোলগর কক্ষলে ভবভিন্ন িরলের প্রলচ্ষ্টো অন্তিুিি েো লি পোলর েো ভিলয় কজোরোলেোিোলব এই সিযটি
িু লে িরো েোয় কে িোইরোস ক োন জোিীয়িোর সমোেি নয়। করোগ সম্পল ি ও ীিোলব এটি সিংিভমি হলি পোলর কস ভবেলয় সঠি ও সমলয়োভচ্ি িলেযর
সহজেিযিো স্বোস্থয অভি োর বোস্তবোয়ন ও েলঙ্কর ভবরুলদ্ধ েড়োই উিলয়র কক্ষলে গুরুেপূেি।
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(সূে: ইউভডএইচ্আর িোরো ২(১); আইভসভসভপআর িোরো ২(১); আইভসইএসভসআর িোরো ২(২); আইভসইআরভড িোরো ১.১, ২, ৪; েরেোেী নলিনেন িোরো ৩;
ভসইআরভড ভমটি সোিোরে সুপোভরে নিং ৩০ (২০০৫)।)

৪. আন্তঃরোষ্ট্রীয় চ্েোচ্লে ভবভিভনলেি
রোলষ্ট্রর ভনভশ্চি রো আবেযল কে ক োভিড-১৯-এর প্রভিভিয়োয় গভিেীেিো সীভমি রলি আলরোভপি ভবভিভনলেি কেন প্রলিয বযভির কক্ষলে কে ক োলনো
কিে িযোলগর ও িোর ভনজ কিলে পুনঃপ্রলবলের অভি োলরর প্রভি শ্রদ্ধোেীে েোল । প্রলিয বযভির ক োলনো কিে িযোলগর ও িোর ভনজ কিলে (কে কিলে িোর
ভনয়ভমি আবোস বো হযোভবচ্ুয়োে করভসলডন্স কসটিলি সহ) পুনঃপ্রলবলের অভি োর ক বে বযভিিমী পভরভস্থভিলিই সীমোবদ্ধ রো কেলি পোলর। ক োভিড-১৯-এর
ভবস্তোর করোি বো ভনয়ন্ত্রে রলি এসব অভি োলরর উপর ভবভিভনলেি আলরোপ আইলনর দ্বোরো অনুলমোভিি হলি হলব এবিং িো জনস্বোস্থয ও অলনযর অভি োর রক্ষোর
ভবভিসম্মি অিীলষ্টর জনয প্রলয়োজনীয় ও সোমঞ্জসযপূেি হলি হলব। অলন কক্ষলে, সীমোন্ত বন্ধ রোর কচ্লয় কবভে োেি র করোগ-ভনয়ন্ত্রে বযবস্থো রলয়লে।
অভি ন্তু, সীমোন্ত বন্ধ হলে িো ভ্রোমযমোন মোনুেলির ভবপন্ন রলি পোলর এবিং ভচ্ভ ৎসো সরবরোহ আনো-কনওয়োয় বোিোগ্রস্থ হলি পোলর। জনস্বোস্থয রক্ষোর জনয
প্রলয়োজলন সীমোন্ত বন্ধ রো হলে, কসখোলন অভনবোেি মোনভব প্রলয়োজন ও সহোনুিূভির জোয়গো কেল ভ েু বযভিিম েো ো উভচ্ি এবিং সীমোন্ত বলন্ধর কক্ষলে
রোষ্ট্রটির আন্তজিোভি বোিযবোি িোর ( োলরো আশ্রয়প্রোেিনো ও আশ্রয়প্রোভির অভি োর কিোগ রো সহ) প্রভি শ্রদ্ধোেীে েো ো ভনভশ্চি রো উভচ্ি।
(সূে: ইউভডএইচ্আর িোরো ১৩(২), ২৯(২); আইভসভসভপআর িোরো ১২(২)-(৪); জোভিসিংলঘর মোনবোভি োর ভমটি, ভসভসভপআর সোিোরে মন্তবয নিং ২৭;
ডভিউএইচ্ও, ইেোরনযোেনোে কহেে করগুলেেনস (২য় সিংেরে) িোরো ২৩, ৩২।)

৫. রোলষ্ট্রর অিযন্তলর চ্েোচ্লে ভবভিভনলেি
ক োভিড-১৯ অভিমোভরর কপ্রভক্ষলি কনওয়ো পিলক্ষলপর কক্ষলে প্রলিয রোষ্ট্রল িোর িূখলে অবস্থোনরি প্রভিটি বযভির চ্েোচ্লের স্বোিীনিোর প্রভি শ্রদ্ধোেীে
হলি হলব। অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিসহ স ে বযভি রোলষ্ট্রর অিযন্তলর অবোলি চ্েোচ্ে রলি পোরোর ভনশ্চয়িো রলয়লে। ক োভিড-১৯
এর ভবস্তোর করোি ও ভনয়ন্ত্রলের বযবস্থো গ্রহলে, ভবভিন্ন রোষ্ট্র অবোি চ্েোচ্লের উপর বযোপ ভবস্তৃি সীমোবদ্ধিো আলরোপ রো হলয়লে। কেখোলন বযভি ও সমোলজর
স্বোলস্থযর জনয দৃেযি প্রলয়োজনীয়, কসখোলন জনসোিোরলের মলিয সোমোভজ দূরে, বোভড়লি ভনলজ ভনলজ অন্তরে বো সোন্ধয আইন ির োর হয় এমন নীভি গ্রহলে
আন্তজিোভি আইলন ভনলেি নোই। চ্েোচ্লের স্বোিীনিো সীভমি লর ক োয়োলরভেন ও ভনিিোভরি স্থোলন বোভসন্দোলির েো োর আবেয িোও অনুলমোিনলেোগয হলি
পোলর, েভি িো ভনভবিচ্োর আটল র পেিোলয় নো পলড়। এেো ো কবষ্টনী ভিলয় ভঘলর কফলে প্রস্থোন বো প্রলবে বন্ধ লর কিওয়োর কক্ষলেও েুভিসঙ্গিিো ও
সোমঞ্জসযপূেিিোর েিি পূরে রো আবেয । উলেভখি প্রভিটি কক্ষলে, চ্েোচ্লের উপর ভবভিভনলেি প্রেয়ন ও িোর প্রলয়োগ অবেযই ববেমযহীন োয়িোয় রলি
হলব। চ্েোচ্লের স্বোিীনিোর উপর আলরোভপি ভবভিভনলেিগুলেো অনযোনয মোনবোভি োলরর সোলেও সোমঞ্জসযপূেি হওয়ো আবেয । ভবলেেি, আলরোভপি
ভবভিভনলেিগুলেো জীবলনর অভি োলরর (খোিয, ভবশুদ্ধ পোভন, স্বোস্থয, ও মোনভব সহোয়িোপ্রোভির অভি োর সহ) পোেোপোভে বো স্বোিীনিো, সমোলবে ও সিংঘবদ্ধিো
এবিং ভনভবিচ্োলর আটল র ভবরুলদ্ধ সুরক্ষোর প্রভি শ্রদ্ধোেীে েো ো আবেয । আলরোভপি ভবভিভনলেিগুলেো সমোলজর কমৌভে িেগি এ ভহসোলব পভরবোলরর
সুরক্ষোর প্রভি শ্রদ্ধোেীে েো োও আবেয ; স্ব-অন্তরে, ভনভিি ষ্ট স্থোলন আবদ্ধ েো ো, অেবো পভরবোলরর সিংিোভমি সিলসযর ভচ্ ৎসোর উলেলেয েোড়ো অনযেোয়
পভরবোরল ভবভেন্ন রো নযোয়সঙ্গি নয়।
(সূে: ইউভডএইচ্আর িোরো ১৩(১), ১৬, ২৯(২); আইভসভসভপআর িোরো ১২(১), (৩), ২৩; জোভিসিংঘ মোনবোভি োর ভমটি, ভসভসভপআর সোিোরে মন্তবয নিং
২৭।)

৬. প্রিযোবোসন নো রো ও িূখলে প্রলবেোভি োর
ক োন রোলষ্ট্রর স্বোস্থয ভবেয় নযোয়সঙ্গি অিীষ্ট পূরলের মিপ্রলচ্ষ্টোল শ্রদ্ধোেীে েো লি হলব নন-ভরফু েলমলের কমৌভে নীভির প্রভি, েোর মলিয রলয়লে ক োন
বযভিল এমন ক োন জোয়গোয় প্রিযোবোসন নো রো কেখোলন িোর ভনপীড়ন, ভনভবিচ্োর জীবনহোভন, ভনেিোিন, অেবো অনযোনয ভনষ্ঠুর, অমোনভব , অেবো
অবমোননো র আচ্রলের মুলখোমুভখ হওয়োর সভিয োলরর ঝুুঁ ভ ভবিযমোন। আন্তজিোভি আইলনর এ টি কমৌভে নীভি হলেো নন-ভরফু েলমলের আিেি; ক োভিড১৯ সিংভিষ্ট সোড়ো কিওয়োর জনয রোষ্ট্রীয় পিলক্ষলপর দ্বোরো এই আিেিটি দুটি গুরুেপূেি ভবেলয় ভবজভড়ি। প্রেমি, এটি ভনভিি ষ্ট ভ েু পভরভস্থভিলি অভিবোসী,
েরেোেী, বো বোস্তুচ্ুযি বযভিল এমন ক োন কিলে পোঠিলয় কিওয়ো ভনভেদ্ধ রলি পোলর কেখোলন স্বোস্থযলসবোর অনুপভস্থভি অেবো অপ্রিু েিো জীবলনর জনয
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হুমভ অেবো স্বোলস্থযর গুরুির, দ্রুি ও অপভরবিি নীয় অবনভি ঘটোর ঝুুঁ ভ বিভর লর। ভদ্বিীয়ি, রোষ্ট্রীয় পিলক্ষপ আশ্রয় কখোুঁজো ও আশ্রয় পোওয়োর
অভি োরল খবি রলি পোলর। েরেোেী বো আশ্রয়প্রোেীলির ভরফু েলমে কেল সুরক্ষো ভনভশ্চি নো লর িোলির িূখলে প্রলবেোভি োর বোি কিওয়োর সবিবযোপী
পিলক্ষপ কনওয়ো আন্তজিোভি আইলনর সোলে সোমঞ্জসযপূেি নয়। সীমোন্ত বন্ধ ও প্রলবে সীভমি রোর কক্ষলে েরেোেী ও আশ্রয়প্রোেীলির জনয বযভিিম রোখো,
আর কসই সোলে ভিভনিং, কটভস্ট্িং ও ক োয়োলরভেলনর মলিো স্বোস্থযগি বযবস্থো কনওয়ো হলে েরেোেী ও আশ্রয়প্রোেীলির আগমনল রোষ্ট্র নোরোপি রোখোর পোেোপোভে
নন-ভরফু েলমলের আিলেির প্রভিও শ্রদ্ধো কিখোলি সক্ষম হলি পোলর।
(সূে: েরেোেী নলিনেন, িোরো ৩৩; ভনেিোিন ও অনযোনয ভনষ্ঠুর, অমোনভব , অবক্ষয়মূে আচ্রে বো েোভস্তর ভবরুলদ্ধ নলিনেন ( যোট) িোরো ৩;
আইভসভসভপআর িোরো ৭,১৩; আভি োয় েরেোেী সমসযোর সুভনভিি ষ্ট ভি পভরচ্োেনোয় ওএইউ নলিনেন িোরো ২(৩); মোনবোভি োর ভবেয় আলমভর োন
নলিনেন িোরো ২২(৮); ইভসটিএইচ্আর, পোলপোেভিভে বনোম কবেভজয়োম (২০১৬); ইউএনএইচ্ভসআর, ক োভিড-১৯ প্রভিভিয়োর কপ্রভক্ষলি আন্তজিোভি
সুরক্ষো প্রলয়োজন এমন বযভিলির জনয িূখলে প্রলবেোভি োলরর বযোপোলর ভ েু মূখয আইভন ভবলবচ্নো, ১৬ মোচ্ি ২০২০।)

৭. আট

রে সহ অভিবোসন আইলনর প্রলয়োগ

ক োন রোষ্ট্র অভিবোসন আইন এমনিোলব প্রলয়োগ রলি পোলর নো েো ক োভিড-১৯ সিংিমলের ঝুুঁ ভ বোড়োয়, এবিং এই আইন প্রলয়োলগর কক্ষলে েেোেে
প্রভিয়োর কমৌভে মোন অনুসরে রো আবেয । অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিল আট

রো অগ্রহনলেোগয হলব েভি এমন আট

রে

ক োভিড-১৯ অভিমোভরজভনি োরলে িোল স্বোস্থয ও জীবলনর জনয মোরোত্ম ঝুুঁ ভ র মুলখ কেলে কিয়। রোষ্ট্র িৃি অভিবোসন আইন প্রলয়োগ অবেযই কেন
অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভি, সর োভর মী অেবো জনসোিোরলের স্বোস্থয অভি োরল হুমভ লি কফেলি নো পোলর। ভবলেেি, আইন প্রলয়োলগর
োেিিম ও এ োেিিলমর হুমভ অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিলির স্বোস্থযলসবো পোওয়ো কেল ভনবৃ ি নো লর অেবো বোিো নো কিয়। ক োভিড১৯ এর প্রভিভিয়ো ভহসোলব গৃ হীি রোষ্ট্রীয় নীভিমোেো েভি আইভন অভি োর বো পরোমেি ও কিোিোেী সম্পভ ি ি িেযপ্রোভির সুলেোগ সীভমি লর কফলে কসলক্ষলে
অভিবোসন সম্পভ ি ি বযবস্থো কনওয়োর সময় বযভিল েেোেে প্রভিয়োর মিয ভিলয় েোওয়োর ও মভজিমোভফ বভহষ্কোর কেল সুরক্ষো পোওয়োর সুলেোগ বভঞ্চি
েো লি হলি পোলর। এই িরলনর পভরভস্থভিলি, রোলষ্ট্রর জনস্বোস্থয সিংভিষ্ট গুরুেপূেি অিীষ্টগুলেোর জনয অভিবোসন আইন প্রলয়োগ স্থভগি রোখোর প্রলয়োজন হলি
পোলর। অভিবোসন আট রলের ক োলনো জোয়গোে এ বোর ক োভিড-১৯ চ্লে এলে কসখোলন অবস্থোনরি বযভিরো সোমোভজ দূরে ও োেি র স্বোস্থযভবভির মলিো
েলেোপেুি স্বোস্থযচ্চ্িোয় জভড়ি হওয়োর কক্ষলে প্রচ্ে অসুভবিোর মুলখোমুভখ হলব। রোষ্ট্রগুলেোল িীঘি োে িলর আটল র েভিেোেী ও োেি র ভব ে বিভরর জনয
উৎসোভহি রো হলয়লে। অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিরো কেখোলন আট েো োর ফলে গুরুির ক োভিড-১৯ সম্পভ ি ি ঝুুঁ ভ ি েো লবন এবিং
ভবলেেি েভি কসখোলন এই িরলনর ভব ে েোল বো েুভিসঙ্গিিোলব গ্রহে রো েোয় িোহলে আট োবস্থো চ্েমোন রোখো েুভিসঙ্গি, প্রলয়োজনীয় বো সোমঞ্জনযপূেি
হলি পোলর নো। ভ েু ভ েু পভরভস্থভিলি, অভিবোসন আট অমোনভব ও অবমোননো র আচ্রলের ভে োলর পভরেি নো হওয়োর অভি োর ও জীবলনর অভি োলরর
প্রভি হুমভ র োরে হলয় উেলি পোলর। আট আবস্থো কেল মুভিপ্রোি বযভির উপেুি স্বোস্থযচ্চ্িোয় জভড়ি েো ো ও স্বোস্থযলসবো প্রোভি অবযোহি রোখো ভনভশ্চি
রোর জনয িোল সহোয়িো রো উভচ্ি। এমনভ অভিমোভরর মলিযও আট অভিবোসী ও েরেোেীলির িোলির আট োলনোর ববিিো, সময় োে ও েিি োভিল
চ্যোলেঞ্জ রোর এবিং কে ক োলনো কবআইভন আটল র কক্ষলে ক্ষভিপূরে পোওয়োর অভি োর রলয়লে।
(সূে: ইউভডএইচ্আর িোরো ৩, ৫, ৬, ৭, ১৪; আইভসভসভপআর িোরো ৬, ৭, ৯(১), ১০, ১৩, ১৪(১), ১৬, ২৬; আইভসইএসভসআর িোরো ১২(১); েরেোেী
নলিনেন িোরো ১৬, ৩১-৩২; জোভিসিংলঘর মোনবোভি োর ভমটি, ভসভসভপআর সোিোরে মন্তবয নিং ৩৫।)

৮. যোম্প, সোমভষ্ট আশ্রয়স্থে ও বসভিলি বসবোস োরী বযভিলির জীবন ও স্বোস্থয সু রক্ষোর অভি োর
যোম্প, সোমভষ্ট আশ্রয়স্থে ও বসভিলি বসবোস োরী অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির মলিয ক োভিড-১৯ সিংিমে প্রেভমি রলি রোষ্ট্রল
োেি র বযবস্থো গ্রহে রলি হলব। অভিমোভর করোগ প্রভিলরোি, ভচ্ভ ৎসো ও করোগ ভনয়ন্ত্রলের জনয প্রলয়োজনীয় পিলক্ষপ গ্রহলে রোলষ্ট্রর িি বয েরেোেী ভেভবর,
সোমভষ্ট আশ্রয়স্থে বো বসভিলি বোস রলি বোিয হলয় সোিোরে জনগলের জনয কিওয়ো স্বোস্থযবযবস্থো কেল বোি েো লে এমন বযভিলির জনযও সমিোলব
প্রলেোজয। এ জোিীয় স্থোলন বসবোস োরী অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিলির অবেযই স্বোস্থযলসবোর প্রোভির সুলেোগ ভিলি হলব; সর রোহ রলি
হলব িোরো কে িোেো কবোলঝ কস িোেোয় িেয; ভবশুদ্ধ পোভন ও সোবোন, জীবোেুনোে ও বযভিগি স্বোস্থযভবভি বোড়োলনোর অনযোনয উপোয়; েোরীভর দূরলের জনয
প্রোলয়োভগ বযবস্থো (েোর ফলে সবলচ্লয় নোজু কেোল লির জনয সহোয়িোন অিোব কেন নো হয়); সিংিোভমি বযভি ও েোরো সিংিোভমি হলি পোলর িোলির
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আেোিো রোর জনয পরীক্ষো ও ট্র্যোভ িংলয়র সক্ষমিো; এবিং সম্ভবপর কক্ষলে েরেোেী ভেভবর, সোমভষ্ট আশ্রয়ল ন্দ্র ও বসভি কেল মোনুলের ভিড় মোলনোর
বযবস্থো। অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিলির ভেভবর, সোমভষ্ট আশ্রয়ল ন্দ্র বো বসভির ভিিলর প্রলবে, কবর হওয়ো ও অিযন্তলর চ্েোচ্লের উপর
আলরোভপি ভবভিভনলেি িগুলেো ভবলেে চ্যোলেঞ্জ বিভর লর। কসসব জোয়গোয় বসবোসরি কেোল লির বো বৃ হত্তর জনলগোষ্ঠীর স্বোস্থয সুরক্ষোর জনয লেোরিোলব
প্রলয়োজনীয় হলয় েো লে এই িরলনর ভবভিভনলেি নযোয়সঙ্গি হলি পোলর (এলক্ষলে এসব ভেভবর, সোমভষ্ট আশ্রয়ল ন্দ্র বো বসভিলি বসবোসরি বযভিলির জনয
পেিোি স্বোস্থয বযবস্থো এবিং পভরলেবো েো লি হলব)। অভি ন্তু, স্বোস্থয সুরক্ষোর জনয ভেভবর, সোমভষ্ট আশ্রয়ল ন্দ্র বো বসভিলি মিরি মোনভব সহোয়িো মীলির
ক োভিড-১৯-এর জনয ভিভনিং রো এবিং ক োভিড-১৯ ভবস্তোর করোলি িোলিরল বযভিগি সুরক্ষো সরঞ্জোম সরবরোহ রো আবেয ।
(সূে: ইউভডএইচ্আর িোরো ৩; আইভসভসভপআর িোরো ২(১), ৬(১); আইইএসভসআর িোরো ১২(২); অিযন্তরীে বোস্তুচ্ুযভি ভবেলয় ভনলিি ে নীভিমোেো িোরো
১২(২০), ১৮(২)(ভড); ইভসটিএইচ্আর, বু িোলয়িো ও অনযোনয বনোম রোভেয়ো (২০০৮))

৯. িেয অভি োর
অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির ক োভিড-১৯ সম্পল ি িেয পোওয়োর অভি োর রলয়লে, েক্ষে, প্রভিলরোি, ভবস্তোর ভনয়ন্ত্রে, ভচ্ভ ৎসো ও
সোমোভজ েোে সম্পভ ি ি আনুেভঙ্গ সব িেয এর অন্তিূিি। ইেোরলনট িলেযর এ অপভরহোেি উৎস, আর অভিমোভর চ্েো োলে এলি প্রলবেোভি োর রুদ্ধ রো
বো অনয উপোলয় হস্তলক্ষপ রো নযোয়সঙ্গি নয়। ববজ্ঞোভন িোলব েুভিেুি স্বোস্থয-সিংভিষ্ট িেয প্রোভি স্বোস্থয অভি োলরর এ টি গুরুেপূেি অঙ্গ, এবিং অভিবোসী,
েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিলিরল সঠি ও ভনিি রলেোগয িেয পোওয়োর সুলেোগ প্রিোলন রোলষ্ট্রর বোিযবোি িো রলয়লে। এই জোিীয় িলেযর মলিয
স্বোস্থযগি হুমভ র প্র ৃ ভি ও স্তর, ঝুুঁ ভ প্রেমলনর বযবস্থো, ীিোলব স্বোস্থযলসবো পোওয়ো েোলব এবিং সোড়োপ্রিোলনর চ্েমোন প্রলচ্ষ্টো (চ্েোচ্ে ও অনযোনয অভি োলরর
উপর ভবভিভনলেি আলরোপ সহ) অন্তিুিি েো ো উভচ্ি। অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিরো বু ঝলি পোলর এমন িোেোয় িেয সরবরোহ রো
আবেয । িোইরোলসর ভবস্তোর ভনয়ন্ত্রলে আস্থোর সম্প ি গলড় কিোেোর জনয, েোলির স্বোস্থযলসবো প্রলয়োজন িোলিরল িো প্রিোন রো এবিং সম্পলির সলবিোত্তম
বযবহোর রলি হলব, আিোন্ত বযভিলির এমন িেযোভি সরবরোহ রো উভচ্ি েোলি কসই পভরভস্থভিলি িোরো ী রলি পোলরন কসটোর োেি র বলন্দোবস্ত
রলি পোলরন। ভডভজটোে, সম্প্রচ্োর, সোমোভজ এবিং অনযোনয ভমভডয়োর মোিযলম অভিমোভর বযবস্থোপনো ও সোড়োপ্রিোন বযবস্থো সম্পল ি হোেনোগোি িেয সিংগ্রহ ও
প্র োলে সভিয় বযবস্থো কনওয়োর বযোপোলর রোলষ্ট্রর বোিযবোি িো রলয়লে। স্থুে ভবভিভনলেি আলরোলপর মোিযলম ইেোরলনলট প্রলবেোভি োর আটল কিওয়ো খনই
েুভতিসঙ্গি নয়, এবিং জনস্বোলস্থযর জরুভর অবস্থোর সময় এটি ভবলেেি ক্ষভি োর । আলরোভপি কে ক োলনো ভবভিভনলেি অবেযই ভেভখিিোলব িু লে আবেয ,
ক োলনো নযোেয জোিীয় সুরক্ষো বো সম্পভ ি ি স্বোেি প্রচ্োলরর জনয এটি সি ি িোর সোলে রভচ্ি হওয়ো আবেয , এবিং অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি
বযভিলির মলিো ক োলনো সনোিলেোগয সোমোভজ কগোষ্ঠীল প্রিযক্ষ বো পলরোক্ষিোলব েক্ষযবস্তু রো েোলব নো। এ ই সোলে, জনস্বোস্থযগি জরুভর অবস্থোর সময়
গেমোিযমল এইর ম কগোষ্ঠীগুভের ভবরুলদ্ধ উৎপীড়ন বো উস োনীর উলেলেয বযবহোর রো নো হয় িো ভনভশ্চি রোর বযোপোলর রোলষ্ট্রর িোয়বদ্ধিো রলয়লে। এই
বদ্বি অিীষ্টগুলেোল িোরসোমযপূেি রোর জনয, ক োন নলটে সভরলয় কনওয়ো, ওলয়বসোইট বো কসোেযোে ভমভডয়ো অযো োউে ি

রোর আলিে ক বেমোে

িখনই কিওয়ো উভচ্ি েখন প্রচ্োভরি িেয পভরষ্কোরিোলব ভমেযো ও ক্ষভি োর বো কসটো সভহিংসিো, ভবলদ্বে বো ববেলমযর উস োভন বলে গনয হলি পোলর।
(সূে: ইউভডএইচ্আর িোরো ১৯; আইভসভসভপআর িোরো ১৯; জোভিসিংলঘর ভেশু অভি োর সনি (ভসআরভস) িোরো ১৭, ২৪(ই); অেিননভি , সোমোভজ ও
সোিংেৃ ভি অভি োলরর কক্ষলে মোনবোভি োর ভবেলয় আলমভর োন নলিনেন সম্পভ ি ি অভিভরি কপ্রোলটো ে িোরো ১০; জোভিসিংঘ মোনবোভি োর ভমটি,
ভসভসভপআর সোিোরে মন্তবয ৩৪)

১০. কগোপনীয়িো রক্ষো
ক োভিড-১৯ অভিমোভরর কপ্রভক্ষলি কনওয়ো পিলক্ষলপর কক্ষলে, রোষ্ট্রল অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির কগোপনীয়িোর অভি োর রক্ষো রলি
হলব। োলরো বযভিগি ভচ্ভ ৎসো িলেযর অবমুভি ভনয়ন্ত্রলের অভি োর কসই বযভির োলেই েো োর ভবেয়টিও এর আওিোয় পলড়। োেি রিোলব সিংিমে করোি
ও ভনয়ন্ত্রে এবিং ভচ্ভ ৎসোলসবো প্রিোলনর বযবস্থোর সোলে অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি কেোল লির সহ অলনল র বযভিগি িেয সিংগ্রহ ও বযবস্থোপনো
জভড়ি। জনস্বোস্থযগি অিীষ্ট অজিলনর উলেলেয, োলরো নোম বো এমন ক োন িেয েোর দ্বোরো ক োলনো বযভিল সনোি রো কেলি পোলর ভ িংবো বযভিগি
ভচ্ভ ৎসো িেয িোর স্পষ্ট অনুমভি ও স্বপ্রলেোভিি কঘোেেো েোড়ো জনসমলক্ষ প্র োে রো উভচ্ি নয়। সিংস্পেি অনুসরলের ( েোক্ট ট্র্যোভসিং) জনয বযভির সম্মভি
বযিীি িোর বযভির নোম ও স্বোলস্থযর অবস্থো প্র োে রো ক বেমোে িখনই রো উভচ্ি েখন সম্মভি গ্রহলের জনয সমস্ত েুভিসঙ্গি প্রলচ্ষ্টো অবেম্বন রোর
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পর অনয ক োলনো উপোয় অবভেষ্ট নো েোল । ক োভিড-১৯ সিংিভমি বযভির চ্েোচ্ে ট্র্যোভ িং ক বেমোে সীভমি পভরভস্থভিলি বযবহোর রো উভচ্ি, কেমন কসই
িেয েভি সরোসভর বযভিটির োে কেল পোওয়ো নো েোয় এবিং এ িেয েভি সিংস্পেি অনুসরে সম্ভব লর িু েোর োলজ বযবহৃি হয়।
(সূে: ইউভডএইচ্আর িোরো ১২; আইভসভসভপআর িোরো ১৭; ইভসএইচ্আর িোরো ৮; ইভসটিএইচ্আর, কজড বনোম ভফনেযোন্ড (১৯৯৭); বযভিগি উপোত্ত
প্রভিয়ো রে সম্পভ ি ি প্রভিয়ো রে ও এমন উপোলত্তর অবোি চ্েোচ্ে, এবিং ভনলিি ভে ো নিং ৯৫/৪৬/ইভস (সোিোরে িেয সুরক্ষো ভনয়ন্ত্রে), ওলজ ২০১৬ এে
১১৯/১) প্রসলঙ্গ প্র ৃ ি বযভির সুরক্ষো ভবেয় ইউলরোপীয় পোেিোলমে ও োউভন্সে অব ২৭ এর করগুলেেন (ইইউ) ২০১৬/৬৭৯, এভপ্রে ২০১৬

১১. ভেঙ্গীয় ভবলবচ্নো
বোস্তুচ্ুযি নোরী, নযোভেশু ও ভেঙ্গীয় ভদ্বভবিোভজি বযবস্থোর বোইলর েো ো মোনুলের অভি োলরর সুরক্ষো রোষ্ট্রল ভনভশ্চি রলি হলব, এবিং ক োভিড-১৯ অভিমোভর
পভরভস্থভিলি িোলির স্বোস্থয, ভনরোপত্তো ও েযোলের প্রভি ভবলেে হুমভ গুলেো রোষ্ট্র িৃি ভচ্ভিি রো ও কসসলবর অবসোন ঘটোলনো উভচ্ি। নোরী, নযোভেশু ও
ভেঙ্গীয় ভদ্বভবিোভজি বযবস্থোর বোইলর েো ো মোনুে ভবিযমোন অসমিোর িীব্রিোবৃ ভদ্ধ সহ ক োভিড-১৯ অভিমোভর সম্পভ ি ি স্বিন্ত্র চ্যোলেঞ্জ ও ঝুুঁ ভ র সম্মুখীন হয়।
এসব ভেঙ্গ-ভনভিি ষ্ট ঝুুঁ ভ অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিলির সোলে সম্পভ ি ি, ভবলেেি েোরো প্রলয়োজনীয় ভজভনসপে ও পভরলেবো কপলি বোিোর
সম্মূখীন হয় এবিং েরেোেী ভেভবর, সোমভষ্ট আশ্রয়ল লন্দ্র বো বসভিলি েোল । ভেশু এবিং অসুস্থ আত্মীয়লির েত্ন কনওয়োসহ অলনযর েত্ন কনওয়োর কক্ষলে
িোভয়েবৃ ভদ্ধর ফলে নোরী ও নযোভেশুর িেয, পভরলেবো, ভেক্ষো ও জীভব ো পোওয়োর সুলেোগ সীভমি হলয় কেলি পোলর। গৃ হোিযন্তলর অন্তরীে েো োর ফলে অন্তরঙ্গ
সোেীর প্রভি সভহিংসিোর ঘটনো বৃ ভদ্ধ পোয় এবিং ভেঙ্গ-ভিভত্ত সভহিংসিো কেল কবুঁলচ্ েোওয়ো বযভিলির জনয জীবনরক্ষো োরী কসবো ও সহোয়িোে েোড়ো অনয
কসবো পোওয়োর সুলেোগ লম েোয়। ক োভিড-১৯- এর প্রভিভিয়োয়, নোরী, নযোভেশু ও ভেঙ্গীয় ভদ্বভবিোভজি বযবস্থোর বোইলর েো ো মোনুেলির জনয কেৌন ও
প্রজনন স্বোলস্থযর আনুেভঙ্গ িেয, পনযসোমগ্রী ও পভরলেবোভি পোওয়ো ভনভশ্চি রলি হলব। ভনরোপি গিি পোি কসবো পোওয়োর পেও কখোেো রোখলি হলব।
(সূে: নোরীর প্রভি স ে প্র োর ববেময ভবলেোপ সনি িোরো ৩, ১২; ইউএনএইচ্ভসআর, বয়স, ভেঙ্গ ও ববভচ্েয ভবলবচ্নো - ক োভিড-১৯, ২১ মোচ্ি ২০২০;
ইউএনএইচ্ভসআর, ভেঙ্গভিভত্ত সভহিংসিো প্রভিলরোি, ঝুুঁ ভ প্রেমন ও ক োভিড-১৯ োলে সোড়োপ্রিোন, ২৬ মোচ্ি ২০২০; ভবশ্ব স্বোস্থয সিংস্থো, স্বোস্থয
মীবোভহনীলি ভেঙ্গীয় সমিো: ১০৪টি কিলের ভবলিেে, মোচ্ি ২০১৯; অযোমলনভস্ট্ ইেোরনযোেনোে, ক োভিড -১৯ ভবেলয় প্রভিভিয়ো ও রোলষ্ট্রর মোনবোভি োর
সিংভিষ্ট িোয়বদ্ধিোতো: প্রোেভম পেিলবক্ষে, ১২ মোচ্ি ২০২০।)

১২. প্রোভন্ত জনলগোষ্ঠী
অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি জনলগোষ্ঠীর মলিয এমন ভ েু গ্রুপ েো লি পোলর েোলির প্রভি ক োভিড-১৯ পভরভস্থভিলি ভবলেে মলনোলেোগ কিওয়ো
প্রলয়োজন, ভবলেেি স্বোস্থয অভি োর, িেযপ্রোভি ও ববেমযহীনিো রক্ষোর কক্ষলে। প্রবীে বযভি, প্রভিবন্ধী ও ভেশু এই িেিুি। প্রবীে বযভিরো (জোভিসিংঘ
সিংজ্ঞোনুেোয়ী ৬০-ঊর্ধ্ি বেলরর মোনুে) ক োভিড-১৯ এর োলে সবলচ্লয় নোজু এবিং িোলির মৃিুযর হোরও কবভে। যোম্প, সোমভষ্ট আশ্রয়স্থে ও বসভিলি
বসবোস োরী প্রবীে অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির স্বোস্থয ও স্বোস্থযভবভি সরবরোলহ সীভমি প্রলবেোভি োর এবিং সোমোভজ িোলব দূরে বো স্ব-অন্তরে
বজোয় রোখোর সোমলেিযর ঘোটভিজভনি োরলে িোরো ভবলেে স্বোস্থয ঝুুঁ ভ র মুলখোমুভখ হলব। িোলির স্বোস্থয অভি োর বোস্তবোয়ন রলি হলে সর োরল িোলির
আইনগি মেিোিো ভনভবিলেলে স্বোস্থযলসবোয় প্রলবেোভি োর ভনভশ্চি রলি হলব আর কসই সোলে িোলির স্বোস্থয বজোয় রোখোর জনয বোসস্থোনত, পোভন ও সযোভনলটেন
সুভবিো কপলি হলব। আট োবস্থোয় প্রবীে অভিবোসীরো, ভবলেেি েোলির গুরুির স্বোস্থযসমসযো রলয়লে, িোরো ভবলেে ঝুুঁ ভ র মুলখোমুভতখ এবিং িোলিরল অবযোহি
আটল রোখো অসোমঞ্জসযপূেি হলি পোলর। অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি ভমউভনটির মলিয প্রভিবন্ধী বযভিরো (েোরীভর , মোনভস , কবৌভদ্ধ ও
সিংজ্ঞোবহ সহ) িোলির বিনভন্দন ভবভিন্ন োলজর জনয অলনযর উপর ভনিি র রোর োরলে িোরো সোমোভজল

দূরে বজোয় রোখলি নোও পোলর। এসব নোজু িোর

সোলে ক োভিড-১৯ সম্পভ ি ি িেয পোওয়োর কক্ষলে চ্যোলেঞ্জ ও পভরলেবোর েিযিো, ভবলেেি কেলহিু িোলির ভনভিি ষ্ট কেোগোলেোলগর চ্োভহিো রলয়লে, সবগুলেো
এ সোলে েুি হলয় নোজু িো আলরো বোভড়লয় কিোলে। রোষ্ট্র িৃি িেয, স্বোস্থয, ভেক্ষোর অভি োলরর ভনশ্চয়িো প্রিোলনর িোয় রলয়লে,
১২ এবিং জীবনেোেোর এ টি কমৌভে মোন ও প্রভিবন্ধী বযভিলির জনয প্রোভিসোিয ও েুভিসঙ্গি আবোসন ভনভশ্চি রোর আবেয িোও রলয়লে েোলি
প্রলয়োজনমোভফ সহোয়িো পোওয়োসহ সমোলজ িোরো স্বোিীনিোলব বসবোস রলি সক্ষম হলয় উেলি পোলর। ভবলশ্বর কজোরপূবি বোস্তুচ্ুযিলির মলিয ভেশুর সিংখযো
আনুমোভন ৩.১ ক োটি, আর বিি মোন অভিমোভরর কপ্রভক্ষলি িোরো কটভস্ট্িং ও ভচ্ভ ৎসো, পেিোি পোভন, সযোভনলটেন, বোসস্থোন ও ভেক্ষোসহ ভবলেে িগুলেো
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চ্যোলেলঞ্জর মুলখোমুভখ। কেসব ভেশুর সোলে ক উ ভেে নো অেবো সীমোন্ত বলন্ধর মোিযলম েোরো ভবভেন্ন হলয় কগলে, িো;এর জনয অভিবোসন আইলনর ড়ো ভড়,
ক োয়োলরভেলনর মলিো অন্তরীলের বযবস্থো ও েোরো িোলির কিখোলেোনো রলিন িোলির মৃিুয কেোগ হলয় িোলির কসসব চ্যোলেঞ্জ আলরো জটিে হলয় উলেলে।
আন্তজিোভি মোনবোভি োর আইলন রোলষ্ট্রর উপর এমন িোয় রলয়লে কে রোষ্ট্র ভেশু সম্পভ ি ি সমস্ত মি োলে প্রোেভম ভবলবচ্য ভহসোলব ভেশুর সলবিোত্তম স্বোেিল
স্থোন কিওয়ো ভনভশ্চি রলব। ক োভিড-১৯ সঙ্কলটর প্রভিভিয়োর মলিয রোষ্ট্রল অবেযই পোভরবোভর জীবলনর অভি োর ও পোভরবোভর ঐল যর নীভির প্রভি
শ্রদ্ধোেীে হলি হলব। এইিোলব রোষ্ট্র এমন মি োে কেল ভবরি েো লব েোর ফলে পোভরবোভর ভবলেি ঘটলি পোলর, বরিং পভরবোলরর সোলে দ্রুি ভমলে েোওয়োর
পলে সহোয়িো রলি রোলষ্ট্রর সভিয় বযবস্থো গ্রহে রো উভচ্ি। ভেশুলির কেৌন কেোেে ও পোচ্োলরর ভবরুলদ্ধ েড়লিও রোলষ্ট্রর পিলক্ষপ কনওয়ো আবেয ।
(সূে: ভসআরভস িোরো ৩(১), ৯(১), ১০(১); আইভসভসভপআর িোরো ১৭(১), (২),বহুলিেীয় সিংঘবদ্ধ অপরোলির ভবরুলদ্ধ জোভিসিংলঘর নলিনেন: মোনবপোচ্োর,
ভবলেেি নোরী ও ভেশু পোচ্োর, করোি, িমন ও ভবচ্োলর প্রলটো ে িোরো ৯; আইভসইএসভসআর িোরো ১০, ১২; প্রভিবন্ধী বযভিবলগির অভি োর সম্পভ ি ি
আন্তজিোভি চ্ুভি। ১১, ২৫।)

১৩. শ্রভমল র শ্রম অভি োর
জরুভর কপেো ও ভেলে মিরি অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভির শ্রম অভি োর রোষ্ট্রল অবেযই মোনলি হলব এবিং ভবলেেি িোলির স্বোস্থয
সুরক্ষোয় বযবস্থো ভনলি হলব। কেসব অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভি ক োভিড-১৯ অভিমোভরর োরলে িোলির চ্ো ভর ও আয় হোভরলয়লে িোল
রোষ্ট্র িৃি সহোয়িো প্রিোন রলি হলব, কসলিলের নোগভর কে মোেোয় সুরক্ষো পোয়, কসই এ ই মোেোয় িোলিরও সুরক্ষো ভিলি হলব। বহু রোলষ্ট্র 'জরুভর'
মীলির ভবরোট অিংে অভিবোসী েোরো ক োভিড-১৯ অভিমোভর চ্েো োলেও োজ চ্োভেলয় েোলব। মিলক্ষলের সুরক্ষো, নূযনিম মজু ভর, দুলেিোগ িোিো, ওিোরটোইম
ও সমভষ্টগি ির েো ভের সোলে সম্পভ ি ি মোনগুভে নোগভর মলিো এ ইিোলব িোলির জনয প্রলেোজয। সমস্ত শ্রভমল র স্বোস্থয রক্ষোর জনয, রোষ্ট্রল অবেযই
ভনভশ্চি রলি হলব কে অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি শ্রভম লির েেোেে প্রভিরক্ষো সরঞ্জোলমর পোেোপোভে সোবোন, পোভন ও সযোভনটোভর সুভবিো সরবরোহ
রো হলব। ভবপজ্জন পভরভস্থভিলি বো উপলচ্ পড়ো ভিলড়র মলিয আবদ্ধ েো ো অবস্থোয় িোলিরল োজ রলি বোিয রো নোও কেলি পোলর। অভিমোভরজভনি
োরলে নোগভর , অভিবোসী, েরেোেী ও অনযোনয বোস্তুচ্ুযি বযভিরো (অসুস্থিোর োরলে বো মিলক্ষলে বন্ধ হওয়োর োরলে) োজ রলি অক্ষম িোলিরল রোষ্ট্র
িৃি নোগভর লির মলিো এ ইিোলব সুরক্ষো কিওয়ো আবেয । স্বোস্থযলসবো, অসুস্থিোজভনি েু টি, সোমোভজ সুরক্ষো ও কব োরে বীমো সহ িোরো নোগভরল র
মলিো এ ই সোমোভজ সুভবিোর অভি োরী। োজ বন্ধ ও অনযোনয বযবস্থোর ফলে অভিবোসীরো কেল েো ভ িংবো টিল েো োর জনয কিলে ভফলর কেলি বোিয
কহো , ভ ন্তু অভিবোসী ও িোলির পভরবোর কেন ক োলনো ভবলেে ঝুুঁ ভ র সোমলন নো পলড়, িো ভনভশ্চি রলি রোলষ্ট্রর পিলক্ষপ কনওয়ো উভচ্ি। কেমন,
মিসিংস্থোলনর মেিোিো ভনভবিলেলে ভিসো কিওয়ো বো বোড়োলনো উভচ্ি, এবিং োউল ই 'অভনয়ভমি' ভহসোলব উপস্থোপন রো উভচ্ি নয়, ক ননো িোরো চ্ো ভর
হোভরলয়লে ভ িংবো অভিমোভর চ্েো োলে অনয ক োন োজ কপলি বযেি হলয়লে।
(সূে: ইউভডএইচ্আর িোরো 23; আইভসইএসভসআর িোরো ৬; েরেোেী নলিনেন িোরো ১৭-১৯, ২৩, ২৪; আইভসইআরভড িোরো ৫, স ে অভিবোসী শ্রভম ও
িোলির পভরবোলরর সিসযলির অভি োর সুরক্ষো সম্পভ ি ি নলিনেন িোরো ১১, ২৫, ৫৫, ৫৬।)

১৪. অভি োর ও িোর সীমোবদ্ধিো
অভি োলরর কে ক োন সিংল োচ্ন আইনভসদ্ধ হওয়ো আবেয এবিং িো েুভিসঙ্গি, প্রলয়োজনীয় ও আনুপোভি হলি হলব। অভি োর স্থভগি রো েোলব নো েভিনো
কিলে জনজীবনল হুমভ র মুলখ কফলে এমন ক োলনো কঘোভেি জরুভর অবস্থো বিভর হয় এবিং কসই পভরভস্থভিলি এটো অভি-আবেয হলয় উলে। এই জোিীয়
ক োন স্থভগিোলিে রোলষ্ট্রর অনযোনয আন্তজিোভি আইভন বোিযবোি িোর সোলে সোমঞ্জসযপূেি হওয়ো আবেয । সোিোরে ভনয়ম হলেো, প্রলিযল র অভি োর অবেযই
অলনযর ও বৃ হত্তর সমোলজর অভি োলরর কপ্রক্ষোপলট প্রলয়োগ রো উভচ্ি। এিোলব, রোষ্ট্র জনস্বোলস্থযর স্বোলেি অেবো অনযোনযলির অভি োর ও স্বোিীনিো সুরক্ষোর
জনয প্রলয়োজনীয় হলে কসলক্ষলে এই িরলনর ভবভিভনলেি আলরোপ লর ভ েু ভনভিি ষ্ট অভি োর প্রলয়োগল সীমোবদ্ধ রলি পোলর। কে ক োলনো ভবভিভনলেি
আলরোপ রলি হলে িো অবেযই জনস্বোস্থয ও জন েযোলের নযোয়সঙ্গি উলেলেয হলি হলব, সবিিো আইনভসদ্ধ হলি হলব এবিং কসটো আনুষ্ঠোভন িোলব ও চ্চ্িো
েুভিসঙ্গি, প্রলয়োজনীয় ও সোমঞ্জসযপূেি বলে দৃেযমোন হলি হলব। চ্রম পভরভস্থভিলি, কেমন ক োলনো জরুভর অবস্থো জোভির জীবনল হুমভ র মলিয কফেলে,
রোষ্ট্র আলর টু এভগলয় ভগলয় ভ েু অভি োলরর চ্চ্িো পুলরোপুভর স্থভগি রলি পোলর। কেলহিু এই িরলনর "অবমোননো র" পিলক্ষপগুলেো আইলনর েোসন ও
গেিোভন্ত্র ও জবোবভিভহমূে সর োলরর জনয ঝুুঁ ভ পূলেি, িোই জরুভর অবস্থো অবেযই প্র োলেয কঘোেেো রলি হলব এবিং ক বে িভবেযলির ক োন আেঙ্কো
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নয়, প্র ৃ ি, স্পষ্ট, বিি মোন বো আসন্ন ঝুুঁ ভ ল প্রভিফভেি রলি হলব। িোেোড়ো, সময় োে, কিৌগভে সুলেোগ এবিং জরুভর অবস্থোর প্রিোলবর আলেোল
শুিু মোে কসসব বযবস্থো গ্রহে রো কেলি পোলর েো পভরভস্থভির োরলে কজোরোলেোিোলব প্রলয়োজন। এগুভে অস্থোয়ী বযবস্থো এবিং ববেমযহীনিোর নীভিসহ
আন্তজিোভি আইলনর আওিোয় রোলষ্ট্রর অনযোনয বোিযবোি িোর সোলে অসঙ্গভিপূেি হওয়ো উভচ্ি নয়। েভিও ভ েু অভি োর খবি বো স্থভগি রো হলি পোলর, িলব
আইলনর কক্ষে িো খনই হয় নো; আর ভ েু অভি োর সুরক্ষো ভনরঙ্কুে। কিমন অভি োলরর মলিয রলয়লে, ভনভবিচ্োলর জীবনহোভন নো ঘটোর অভি োর, ভনেিোিন,
অেবো অনযোনয ভনষ্ঠুর, অমোনভব , অেবো অবমোননো র আচ্রলের মুলখোমুভখ নো হওয়ো অেবো ক মন পভরভস্থভিলি প্রিযোবোভসি নো হওয়োর অভি োর এবিং
আইলনর িরজোয় সবোর সমোন ও আইলনর এ জন বযভি ভহসোলব স্বী ৃ ভি পোওয়োর অভি োর।
(সূে: আইভসভসভপআর িোরো ৪, ৬(১), ১৬; ইভসএইচ্আর িোরো ১৫(১); এএইচ্ভসআর িোরো ২৭(১); জোভিসিংলঘর মোনবোভি োর ভমটি, ভসভসভপআর সোিোরে
মন্তবয নিং ২৯

Translated from the English version by a representative from the Asia Pacific Refugee Rights Network

