প্রত্যাবাসিত্ অসিবািীর অসিকার রক্ষায় জরুরী সবচার বযবস্থা প্রসত্ষ্ঠার জন্য আহ্বান্
ক োভিড-১৯ ভিশ্ব মহোমোরী লক্ষ লক্ষ অভিিোসী শ্রভম ক গন্তিয কেশগুকলোকে মোরোত্ম সং কের মকযয কেকলকে। একের অকেক রই
চোকুভরচয যভে ঘকেকে অথিো ম িো ভিেো মজযরীকে োজ রকে িোযয হকেে। োরও কক্ষকে োকজর সীভমে সযক োগ রকেকে
আিোর এ েো িড় অংকশর কক্ষকে ক োে সযক োগই কেই। েোরো েযভিিষহ অিস্থোে জীিে োপে রকে িোযয হকেে এিং েোেো
ভিযো িন্দ্বকর মকযয িয গকেে। েোরো ভেজ কেকশ ভেকর োকিে ভ েো এ ভেকে ভচভন্তে। ক উ ক উ েোেো র কমর কসিো এিং
সযভিযো কথক িভিে অিস্থোে ভিভিন্ন শহকর অথিো সীমোন্তিেী এলো োে আে ো পকড়কেে, ক উ ক উ েথো ভথে ক োেোকরন্টোইে
িযিস্থোর মকযয অেযন্ত কশোচেীে অিস্থোে ভেেোভেপোে রকেে।
এমে অিস্থোে গন্তিয এিং উৎস রোষ্ট্রগুকলো েোকের শ্রভম কের প্রেযোিোসকের প্রভিেো সম্পক ি থো থ ভচন্তোিোিেো েো কর
এিং প্রেযোিেি েক অভেিো ি ভহসোকি ভিকিচেো কর েোকের কেরে পোঠিকেকে এিং পোঠোকেোর উকেযোগ ভেকেকে। এই যরকের
পভরভস্থভেকে লক্ষ লক্ষ অভিিোসী শ্রভম খোভল হোকে ভেকর একস ঋণ েোসকে জভড়কে পরকে। একের অকে ক ই ভিকেকশ োিোর
িযে ভেিিোকহর জেয ঋণগ্রস্থ হকে হকেভেল।
উপকরোক্ত অিস্থোে এই যরকের প্রেযোিোসে অভিিোসীকেরক িোড়ভে চযোকলকের মযকখোমযভখ করকে। থো থ ভেেন্ত্রণ েোড়োই
ভেকেোগ েি োরো গণ-প্রেযোিোসে মিসূভচর সযক োগ ভেকে মীকের েযো য মজযভর সযভিযোভে এিং ক্ষভেপূরণ েো ভেকেই কেরে
পোঠোকে। ভিভিন্ন অভিিোসে ভরকডোকরর সংভিষ্ট উৎস এিং গ্রহণ োরী রোষ্ট্রগুকলো প্রেযোিোভসে অভিিোসীকের মোেিোভয োর এিং
শ্রম অভয োর ভেভিে েো করই মোভল এিং ক োম্পোভেগুকলো শ্রভম কেরক কেরে পোঠোকেোর এই অভেেভমে মি োকের সকে
ভেকজকের সম্পৃক্ত রকে। এর মোযযকম লক্ষ লক্ষ শ্রভম েোকের েযো য মজযরী এিং অেযোেয ভিকরোয ভেষ্পভির ভ ম্বো ক োে
র কমর ভিচোর প্রোভির সযক োগ েো কপকে ভেজ কেকশ ভেরকে িোযয হকেে।
এই পভরভস্থভে অভিিোসী শ্রভম কের শ্রম অভয োরক চরমিোকি ক্ষয ণ্ণ কর োরণ সম্পোভেে োকজর জেয থো থ মজযরী প্রোভি
েোকের েো য অভয োর। অভিিোসীরো এই যরকের মজযরী চয ভরর মোযযকম এ ভেক ক মে লক্ষ লক্ষ ডলোর আে কথক িভিে
হকিে, অেযভেক এই েোেিদ্ধহীেেো িযিসো প্রভেষ্ঠোে ও েোকের ভেকেোগ েি োকের জেয সযিণি সযক োগ িকে আেকি।
শ্রভম কের ভিভিন্ন যরকণর সমসযোর থো থ সমোযোে েো করই েোড়োহুকড়ো কর উৎস ও গন্তিয কেশগুকলো প্রেযোিোসে প্রভিেোর
উকেযোগ গ্রহণ করকে। ল ডোউকের সমে োকল সংভিষ্ট কেকশর আেোলে এিং অেযোেয শ্রমভিকরোয ভেষ্পভির ো ি
ি ম সম্পূণি
িন্ধ থো োে এই লঙ্ঘেগুকলোর ভেষ্পভি েো হকে েোকের সংখযো িোড়কেই থো কি ো হেকেো খকেো ভেষ্পভি হকিেো অথিো েো
আকেৌ সম্ভি হকলও ভিকরোয ভেষ্পভি িযিস্থোর উপর িড় যরকণর চোপ সৃভষ্ট রকি।

এই পভরকপ্রভক্ষকে Migrant Forum in Asia (MFA), Lawyers Beyond Borders (LBB) Network, Cross Regional Centre for
Migrants and Refugees (CCRM), South Asia Trade Union Council (SARTUC) এিং Solidarity Center (SC) উৎস এিং
গন্তিযকেশগুভলক জরুরীিোকি এ টি অন্তিিেী োলীে েযোেভিচোর িযিস্থো স্থোপকের আহ্বোে জোেোকে োর উকেশযগুকলো
হকি:
১.অন্তিিেী োলীে েযোেভিচোর িযিস্থো ক োভিড-১৯ মহোমোরীর েকল চো ভর হোভরকেকেে এমে প্রেযোিোভসে
েোভি ও শ্রমভিকরোকযর সমোযোে রকি। এই িযিস্থোক হকে হকি দ্রুে, সহজকিোযয, সোশ্রেী এিং ো ি র।
২. অগ্রোভয োকরর ভিভিকে এই ভেিেেো প্রেোে
ভিচোকরর আশ্রে এিং থো থ ক্ষভেপূরণ পোকি।

রকে হকি ক

স ল প্রেযোিোভসে

মীকের অভিক োগ,

মী েোকের েযো য েোভি আেোকের জেয

৩. ক োের ম কেভর েো কর মোমলোগুভলর ে দ্রুে সমোযোে রো োে েোর িযিস্থো রকে হকি। ভিকশষ কর শ্রমভিকরোয
সংিোন্ত মোমলোে এেো ভেভিে রকে হকি ক ে অভিিোসীরো প্রেযিোসকের পকরও েোকের মোমলো চোভলকে ক কে সক্ষম হে।
আইেী পরোমশি পোওেো, পোওেোর অি অযোেভেি প্রেোকের সযভিযো এিং আেোলে িো ট্রোইিযযেোল/ অভিক োগ ভেষ্পভি িযিস্থোপেোর
সোমকে সশরীকর উপভস্থে থো ো িো সোক্ষেোে কথক অিযোহভের সযক োগ একক্ষকে গুরুেপূণি।
৪. রোষ্ট্রসমযহক ভেভিে রকে হকি ক ভেকেোগ োরী িযভক্ত এিং িযিসো প্রভেষ্ঠোেগুকলো কিেে-িোেো, মিচোরীর েোভল ো, এিং
োকজর ঘণ্টো সংভিষ্ট সমস্ত কর ডি সংরক্ষণ রকি এিং শ্রভম গণ ক ে কসই কর ডি এর অেযভলভপ পোকিে।

আমরো ভে পযকরো অভিিোসে িযিস্থোক কেকল সোজোকে চোই েোহকল মজযরী চয ভরর এই অেযোেক প্রশ্রে কেেো োকি েো। িলো
িোহুলয, এই মহোমোভরর অকে পূিি কথক ই ম ভ ম্বো ভিেো মজযরীকে োজ ভরকে কেেোর মোযযকম মোভল কের মজযরী চয ভরর
ঘেেো প্রোে স ল মোইকগ্রশে ভরকডোকর িেকরর পর িের যকর ঘকে আসকে।
ক োভিড-১৯ ভিশ্ব মহোমোরী কসই অেযোেক মোেোভেভরক্ত প িোকে ভেকে কগকে। অকে অভিিোসী মীই েযো য মজযরী েো পোওেো
িো আকেৌ মজযরী েো পোওেোর পভরভস্থভের সোকথ ভেকজকের খোপ খোভেকে ভেকে িোযয হকেকেে। এই অেযো য িযিস্থোক েোরো
েোকের েযিিোগয ভহকসকি যকর ভেকেকেে এিং চোকুরী হোরোকেোর মোযযকম অভেেভমে হকে পরোর শঙ্কো কথক ক োে অভিক োগ ভ ম্বো
প্রভেিোে রো কথক ভিরে কথক কেে।
এই মজযরী চয ভরর োরকণ অভিিোসী শ্রভম রো প্রভে িের িহু ভমভলেে ডলোর সম্ভোিয করভমকেন্স কপ্ররণ রো কথক িভিে
হকেে। খে উৎস রোষ্ট্রগুকলো শ্রভম পোঠোকেোর জেয েেয ে িোজোর সন্ধোকে িযস্ত েখে শ্রম গ্রহণ োরী রোষ্ট্রগুকলো অভিিোসী
শ্রভম কের ম মজযরী কেেোসহ অেযোেয কশোষণ কর সমৃদ্ধশোলী হকে।
ক োভিড-১৯ মহোমোরীর সমকে রোষ্ট্রগুকলো থো থ িযিস্থো গ্রহণ েোড়োই অভিিোসী শ্রভম কের প্রেযোিোসে এমে পভরভস্থভেকে
ঘেোকে োর েকল অভিিোসী শ্রভম রো েোেো যরকণর িিেো ও অেযোকের ভশ োর হকেে। েোকের ভেকেোগ েি ো, ক োম্পোভে এিং
ভেেি ে আচরণ োরীরো ক োেিোকিই েোেিদ্ধ থো কে েো। এ ইসোকথ শ্রভম কের েযো য েোভি এিং অেযোেয প্রোভির েভথপেক
কেœর সোকথ সংরক্ষণ েো রোর প্রিণেোও কেখো োকে।

এই যরকণর প্রেযোিোসে প্রভিেোে ক সি অভিিোসী প্রেযোিোভসে হকেকেে িো হকিে েোকের স কলর পভরিোরক ই এর কেভেিোভচ
েল কিোগ রকে হকি। অকে কক্ষকেই পভরিোকরর এ জে অভিিোসী সেসযই হকেে সমগ্র পভরিোকরর িভিষযৎ উন্নেকের মূল
স্তম্ভ। সযেরোং, অভিিোসে প্রভিেো কথক প্রোভির ক স্বপ্ন, অভিিোসীর েোর পভরিোরক েোভরদ্র কথক মযক্ত রোর ক অেময
আ োঙ্ক্ষো-এই পথ কথক ভিচয যে রকে ক োভিড-১৯ ভিশ্ব মহোমোরীক সযক োগ কেেো োকিেো।
মজযরী চয ভরর এই সমসযোক
ভে আমরো সমোযোে রকে েো পোভর, েোহকল অভিিোসকের সোকথ উন্নেকের ক সম্প ি রকেকে
েো ভচরেকর ভিভেন্ন হকে োিোর সম্ভোিেো সৃভষ্ট রকি। অভিিোসী মীকের এই অভিজ্ঞেোগুকলো েোকের প্রভে চরম অেযোকের
ভেেশিে ভহকসকি ইভেহোকস ভলভপিদ্ধ হকে থো কি।
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