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কথায় বেল, ‘িবপেদর বnুi pকৃত বnু।’ আমােদর জীবেন িবপদ আেছ পেদ পেদ; িকn িবপেদর বnু িক আেছ? েদেশর

েকােনা  নাগিরক  িবপেদ  পড়েল  সাহাযয্  চাiেব  রাে র  কােছ;  রা i  বয্বsা  রাখেব  udােরর—eটাi  েতা  sাভািবক।  েস

বয্বsা আেছo।  িকn  কতটা  কাযর্কর? েদেশর  মানুষ  িক  িবপেদ  পড়েল  রা যেntর  শরণাপn  হয়? সাহাযয্  পায়? েপেলo

কতটা?  েকােনা  পিরসংখয্ান  আেছ  িক  না  জানা  েনi।  কােলর  ক  েচ া  কেরেছ  িনজs  আেয়াজেন  েদশবয্াপী  জিরপ

aনসুnান চািলেয় eিবষয়ক তথয্-uপাt েবর করার। eর িভিtেত েয ধারণািচt পাoয়া েগেছ, তার িবsািরত pিতেবদন
তুেল ধরা হেলা

ঘটনাটা ব ড়ায়। 2016 সােলর জানুয়াির মােস eক সড়ক দঘুর্টনায় বাবা মারা যান, আহত মা হন িচরতের

প ।ু aসহায় দiু েবান তখন হাi sুেল পেড়। মােয়র িচিকৎসার জনয্ বয্য় হয় aেনক টাকা। েযৗথ পিরবাের

চাচারা দiু েবােনর পড়ােলখা আর চালােত চান না। জানান, েযৗথ সmিtেত তােদর বাবার েয aংশ িছল, তা

eরi মেধয্ তােদর মােয়র িচিকৎসায় বয্য় হেয় েগেছ। তােদর আর িকছু

েনi। িকn েযেকােনা মেূলয্ েলখাপড়া চািলেয় যাoয়ার সংকl িনেয় aসুs
মােক নানার আ েয় েরেখ eকপযর্ােয় ব ড়ার জেল রীতলার বািড় ছােড়
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দiু েবান। ঢাকায় eেস দরূসmেকর্ র eক চাচার বাসায় oেঠ, িযিন ঢাকায়

eেল  চাকির  েদoয়ার  িন য়তা  েদন।  সpাহখােনেকর  মেধয্i  eক  রােত

েসi  বাসায়  ধষর্েণর  িশকার  হয়  বড়  েবান।  পরিদনi  েসi  বাসা  েছেড়

গােমর্nকমর্ীেদর eকটা েমেস oেঠ দiু েবান। বড় েবান িখলগাঁoেয়র eকিট গােমর্েn চাকির েনন, েছাট েবান

কেলেজ ভিতর্  হন। ধিষর্ত হoয়ার মেতা িবপেদ পেড়o আiেনর আ য় েননিন েমেয়িট।

2.  রাজধানীর  বা া  eলাকার  মাদানী  সড়েক  ফুটপােত
িপঠা  িবিk  করেতন  60  বছর  বয়সী  eক  নারী।  গত
বছর eকিদন জায়গািটর oপর kনজর পেড় eলাকার eক
uঠিত  মাsােনর,  েয  পুিলেশর  েসাসর্  িহেসেব  পিরিচত।
pথেম চাঁদা দািব, তারপর uেcেদর জনয্ নানা aতয্াচার।
তার  পরo  বdৃা  জায়গািট  না  ছাড়েল  মাদকিবেরাধী
aিভযােনর সময় iয়াবা িবিkর ধুয়া তুেল দলবল িনেয়
হামলা চালায়, বdৃােক িনমর্মভােব িপিটেয় সব িকছু েভেঙ
িদেয় চেল যায়।

িবপদgs ei নারীo কােরা কােছ udার েপেত যানিন।

3. eকিট oষুধ কmািনর eকজন িবkয় pিতিনিধ সারা িদন কাজ েশেষ বাসায় িফরেত রাত 12টা েবেজ
যায়।  গত  জানয়ুািরেত  eক  রােত  িখলগাঁoেয়  তাঁর  মহlার  িনরাপtা  েগট  বn  হেয়  েগেছ।  েগেটর  সামেন
দাঁিড়েয় িনরাপtাকমর্ীেদর ডাকার জনয্ েমাটরসাiেকেলর হনর্ বাজােত থাকেল eক aপিরিচত যুবক eেস ধমক
লাগায়, ‘েদখেছন না, আমরা িলডােরর সে  কথা বলিছ। আপিন বাiক sাটর্  েরেখ আবার হনর্ বাজােcন!’

কথা বলেত বলেতi যুবকিট বাiক বn কের চািব িনেয় চেল যায়। তারপর aেনক ঘটনা। েসi িলডার, িযিন
eকিট রাজৈনিতক দেলর oয়াডর্  শাখার সাধারণ সmাদক, তাঁর কােছ মাফ েচেয়, 20 হাজার টাকা বয্য় কের
দiু  িদন  পর  বাiকিট  েফরত  পাoয়া  যায়।  ei  aপমান,  হয়রািন o aথর্দে র  পরo  oi  িবkয়  pিতিনিধ

কােরা কােছ িবচার চাoয়ার িচnাo কেরনিন।

ei ঘটনা েলা কােলর ক  েথেক eকিট জিরপ aনসুnান পিরচালনাকােল পাoয়া aেনক ঘটনার কেয়কিট
মাt।  ‘আকিsক  সমসয্ায়/িবপেদ  পেড়  মানষু  pথম  কার  কােছ  সাহাযয্  চায়  :  িবচােরর  জনয্  কার  কােছ

যায়’—eমন  pে র  utর  খুঁজেতi  জিরপ  aনসুnানিট  চালােনা  হয়।  eেত  েয  তথয্ েলা  pকট  হেয়  uেঠ
eেসেছ,  তা  হেলা—আকিsক  সমসয্া/িবপেদ  পড়ার  আশ ায়  থােকন  েদেশর  80.2  শতাংশ  মানষু;  আর
িনেজরা িবপেদ পেড়েছন বেল তথয্ িদেয়েছন 60.7 শতাংশ মানষু। িবপেদ পেড় সাহাযয্ েপেত pথম কার কােছ
যান,  েস  pে  পাoয়া  েগেছ—22.7  শতাংশ  মানষু  সাহােযয্র  জনয্  pথম  যান  জনpিতিনিধর  কােছ;  17.8
শতাংশ  যান  সমােজর  মুরিbেদর  কােছ;  13.6  শতাংশ  যান  পুিলেশর  কােছ।  বািক  45.9  শতাংশ  মানষু

aনয্ানয্ সহায়েকর কােছ যাoয়ার কথা বেলেছন (ছক েদখুন)। জিরেপ আেরকিট tপূণর্ েয তথয্ পাoয়া
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েগেছ, তা হেলা—িবপেদ পেড়o সহেজ udার বা সাহাযয্ পানিন 61.8 শতাংশ মানষু।

জিরেপ  েয  িচtিট  আেরা  আশ াজনক  বেল  uেঠ  eেসেছ,
েসিট হেলা—েদেশর নাগিরকেদর িবপদ-আপেদ ভরসাsল
িহেসেব রা  েয pিত ানিটেক দাঁড় কিরেয় েরেখেছ, েসi
পুিলশ  pশাসেনর  কােছ  pথম  সাহােযয্র  জনয্  যান  না
86.4  শতাংশ  মানুষ,  কারণ  পুিলেশর  pিত  আsা  েনi
তাঁেদর  aথচ  eখেনা  40.1  শতাংশ  মানষু  মেন  কেরন,

কািkত সাহাযয্িট পুিলেশর কাছ েথেকi পাoয়া uিচত।
aবশয্  তথয্  pদানকারীেদর  eকিট  aংশ  তাঁেদর  ঘটনা
পুিলশ-সংি  না  হoয়ায়  পুিলেশর  কােছ  যানিন  বেল
জািনেয়েছন। 

জনpিতিনিধ,  মরুিb  বা  aনয্েদর  কােছ  সাহাযয্  চাoয়ার  পরo  যাঁরা  সমাধান  পানিন,  তাঁরা  িdতীয়  েচ া
িহেসেবo পুিলেশর সহেযািগতা চান না। িdতীয় পদেkেপ পুিলেশর সহায়তা চান মাt 11.9 শতাংশ। আবার
যাঁরা  পুিলেশর  সাহাযয্  েচেয়িছেলন,  তাঁেদর  েবিশর  ভাগi  sাভািবক  pিkয়ায়  সাহাযয্  না  পাoয়ার  কথা
জািনেয়েছন। সmpিত িটআiিব পিরচািলত eক জিরেপ পুিলেশর কােছ মানুেষর সাহাযয্ চাoয়ার হার আেরা

কম েপেয়েছন বেল জািনেয়েছন— িবিশ  গেবষক আফসান েচৗধুরী।

aনয্িদেক  েকােনা  aনয্ায়-aিবচােরর  িশকার  হেল
নয্ায়িবচার েপেত মানষু সবেচেয় েবিশ যান gাম/েগা ীর
মরুিbেদর  কােছ—46.1  শতাংশ।  eর  পরi  থানা
পুিলেশর  কােছ  যান  21.1  শতাংশ;  সৃি কতর্ ার  কােছ
িবচার চান 14.7 শতাংশ আর gাম আদালেত যান 8.7
শতাংশ। আদালত তথা জজেকাটর্ -হাiেকােটর্  নয্ায়িবচােরর

জনয্ যান মাt 6.8 শতাংশ মানুষ।

জিরপ aনসুnােন নয্ায়িবচার েপেত কী করা uিচত—ei
pে  সবেচেয় েবিশ—48.6 শতাংশ মানষু েচেয়েছন েদেশ
আiেনর শাসন pিত া। eরপরi 22 শতাংশ মানষু ভরসা

েচেয়েছন sাধীন o uপযুk িবচারবয্বsায়।

েদেশর 968 জন মানুেষর সরাসির সাkাৎকাের েদoয়া
তথয্ o মতামেতর িভিtেত ei ধারণা পাoয়া েগেছ। গত
pায় দiু মাস ধের কােলর ক ’র সারা েদেশর  59 জন
pিতেবদক  o  pিতিনিধ  ei  জিরপকােজ  aংশ  েনন।
বয্িkপযর্ােয়র  তথয্  কখেনা  pকাশ  করা  হেব  না—
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pিত িত  িদেয়  ei  জিরেপর  তথয্  সংgহ  করা  হয়।  e
কারেণ  ঘটনা-সংি েদর  নাম-পিরচয়  pকাশ  করা  হেলা
না।

িবপেদ পেড় eবং নয্ায়িবচার েপেত েকন রা ীয় pিত ান
পুিলশ  pশাসন  িকংবা  আiন-আদালেতর  আ য়  েনন  না
মানুষ,  তার  কারণ  aনুসnানo  িছল  আমােদর  জিরেপর
িবষয়।  ব ড়ার  েয  ঘটনািট  েতi  বলা  হেয়েছ,  েসi
নারী  গােমর্nকমর্ী  e  pসে  বেলন,  ‘েবেঁচ  থাকাটাi
আমােদর সংgাম। পুিলেশর কােছ েগেল েয টাকা লাগেব,

তা েতা িছল না। আর পুিলশ েয বয্বsা েনেব তারi বা
িন য়তা  কী?  তার  েচেয়  িনেজর  দঃুখ  িনেজর  মেধয্i
থাক।’

িপঠা  িবেkতা  নারীর  বkবয্—‘যারা  মাsািন  করল,

তারাi েতা থানা পুিলেশর েলাক। আমরা েগেল িক পুিলশ
আমােদর কথা নত?’

আর oষুধ কmািনর িবkয় pিতিনিধর বkবয্—‘পুিলশi েতা oেদর েপােষ। না হেল তারা eত সাহস পায়

েকাথায়? পুিলেশর কােছ েগেল আেরা েবিশ ঝােমলা হেত পাের, তাi যাiিন।’

e িবষেয় জিরেপর তথয্ কী বলেছ? িবপেদ পেড়o পুিলেশর সহায়তা না চাoয়ার কারণ িহেসেব 26 শতাংশ
বেলেছন আsা েনi। হয়রািনর ভেয়র কথা বেলেছন 25.2 শতাংশ। pেয়াজন পেড়িন বেলেছন 24.1 শতাংশ।
ঘুেষর  ভেয়র  কথা বেলেছন  14.6  শতাংশ। মাধয্ম বা দালাল  না থাকার  কথা বেলেছন  10  শতাংশ। আর
নয্ায়িবচার েপেত আiেনর আ য় েকন িনেত চান না মানষু, েস িবষেয় aেনেক েখালাসা কের িকছু বলেত না
চাoয়ায়  জিরেপ  সংখয্াগত  uেlখেযাগয্  েকােনা  তথয্  uেঠ  আেসিন।  তেব  e  িবষেয়  িবিশ  গেবষক,

তttাবধায়ক সরকােরর  সােবক  uপেদ া ড.  েহােসন  িজlরু  রহমান  কােলর  ক েক  বেলেছন,  ‘সািবর্কভােব
আমােদর  িবচারবয্বsার  সামািজক  িবে ষণ  করেল  িতনিট  ৈবিশ য্  েদখা  যায়।  eকটা  হেলা  দীঘর্সূtতা;

আেরকিট  বয্য়ব লতা;  aনয্টা  ফলাফেলর  aিন য়তা।  eসব  কারেণ  মানষু  আiন-আদালেত  না  িগেয়

সামািজক বয্বsা তথা সািলিস বয্বsােকi pাধানয্ েদয়। সািলিস বয্বsায় বয্য় কম, ফলাফলটাo িনি ত।

oিদেক িবপেদ  পেড়o পুিলেশর  কােছ না যাoয়ার  িবষয়িটেক পুিলেশর  pিত আsাহীনতার  pকাশ বেল  মেন
কেরন িবেশষjরা। তাঁেদর p , নাগিরেকর িনরাপtা েদoয়ার দািয়t যােদর, তােদর oপরi যিদ আsা না
থােক তাহেল মানুষ যােব েকাথায়?

নাগিরক  আেnালেনর  েনতা,  িবিশ  গেবষক-বুিdজীবী  ৈসয়দ  আবুল  মকসুেদর  মেত,  রাজৈনিতকভােব
pভািবত হoয়ার কারেণi পুিলশ pশাসেনর pিত আsাহীনতার সৃি  হেয়েছ। পুিলশ রাে র হেয়, জনগেণর হেয়
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কাজ করার বদেল সরকাির দেলর সহেযাগী হেয় কাজ করেছ। e কারেণ মানষু আsা হািরেয় েফেলেছ। িবষয়িট
খুবi  তর। আেরা  দিুট কারণ আেছ। pথমত—আiিন  জিটলতা।  kিতgs মানষু  পুিলেশর  েজরার  মুেখ

িনেজর kিতর pমাণ িকভােব েদেব, তা িনেয় ভীিতর মেধয্ থােক। আেরা যিদ িবপদgs হেত হয়, তাঁেকi যিদ

ফাঁিসেয় েদয় পুিলশ—ei ভেয় থােক। িdতীয়ত—পুিলেশরi eকটা ে িণ িবপদgsেক সাহাযয্ না কের তার

কাছ েথেক uেlা সুিবধা আদায় করেত চায়; িনেজরাo aপরােধর সে  জিড়েয় যায়। ফেল uপকার পাoয়ার

েচেয় আেরা েবিশ ঝােমলায় জিড়েয় যাoয়ার ভেয়র মেধয্ থােক িবপদgsরা।’

ড.  েহােসন  িজlুর  রহমান  মেন  কেরন,  ‘সািবর্কভােব  িবষয়িট  খুবi  asিsকর।  িবপেদ  সহায়তা  পাoয়া,

িনরাপtা পাoয়া মানেুষর নাগিরক aিধকার। িকছু িবপদ হয়েতা আকিsক ঘেট যােc, আবার িকছু িবপদ
আেছ পিরেবশগত—মাsানতnt, kমতার aপবয্বহােরর ফেল ভয়ভীিতর পিরেবশ ৈতির হয়, যা িবপদ ৈতির
কের। েয পিরেবশ িবপদ ৈতির কের েসখােন মানষু পুিলশেক িবপদ ৈতিরর সহায়ক মেন করেছ aথবা পুিলশেক

aসহায় মেন করেছ। ভাবেছ, eরা হয়েতা িজিm, িকছুi করেত পারেব না। েস কারেণ পুিলেশর কােছ েযেত

আsা পােcন না। eমন না েয, পুিলেশর কািরগির দkতার ঘাটিত আেছ। আবার পুিলেশর কােছ যাoয়ার

pিkয়া েলাo জনবাnব নয়। eকজন নারী িবপেদ পড়েল েয পুিলেশর আ য় েনেবন, থানা েলা েতা aতটা

নারীবাnব  নয়।  pিkয়াগত  জিটলতার  কারেণo  মানষু  uৎসাহেবাধ  কের  না।  আেরকটা  হেc—েসবার

মানিসকতার  ঘাটিত।  oখােন  িগেয়  ফলাফল  পাoয়া  সmেকর্ o  আsাহীনতা  আেছ।  িকn  পুিলেশর  েসবার

চািহদাটা মানুেষর কােছ pকট আকাের আেছ।’

পুিলেশর  oপর  মানুেষর  আsা
িফিরেয়  আনা  জ ির  বেল  মেন
কেরন  িবিশ জনরা।  ei  আsা
িফিরেয়  আনার  করণীয়  সmেকর্
ৈসয়দ আবলু মকসুদ বেলন, ‘আsা
িফিরেয়  আনার  দািয়t  pথমত
পুিলশ  িবভাগেকi  িনেত  হেব।
পুিলেশর  মেনাভাবগত  পিরবতর্ ন
আনেত  হেব।  িবপদgsেক  আেরা
িবপেদ  েফলেল  কেঠার  শািsর
বয্বsা  করেত  হেব।  িdতীয়ত

—রাজৈনিতক  িসdাn  দরকার।
হয়রািন যােত না করেত পাের তার
জনয্  রাজৈনিতক  a ীকার
দরকার।  পুিলশ  হয়রািন  করেল,

েকােনা  aপরােধ  জড়ােল  কেঠার
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শািs িনি ত করেত হেব। আর রাজৈনিতক sােথর্ পুিলশেক বয্বহার বn করেত হেব।’

ড. েহােসন িজlুর রহমান e pসে  বেলন, ‘পুিলেশর oপর মানেুষর আsা িফিরেয় আনাটা aতয্n জ ির।
িবপদ সৃি র পিরেবশগত কারণটা সািবর্ক সুশাসেনর িবষয়। আiেনর শাসন কতটা েজারদার, তার pিতফলন

থাকেত হয়। পুিলশ েয kমতার aপবয্বহােরর সে  জিড়ত নয়, সহায়ক নয়—e িবষয়িট পুিলেশরi পির ার

করা  দরকার।  পুিলশ  যিদ  kমতার  aপবয্বহারকারীেদর  হােত  িজিm  হেয়  থােক;  সহায়ক  হেয়  যায়;

kমতাবলেয়র সে  জিড়েয় যায়; aপরােধর সে  জিড়েয় যায়, তাহেল আsাহীনতার সৃি  হয়। সবাi হয়েতা

নয়, িকn ei জায়গায় eকটা সংsার দরকার। দiু নmর হেc—পুিলিশ pিkয়াগত জিটলতা, বয্য়ব লতা দরূ

কের িনরাপtা েসবাটােক জনবাnব, নারীবাnব করার েkেt aেনক সংsােরর pেয়াজন আেছ। নাগিরকেদর
িনেজেদর সেচতনতাo জ ির। কখন কী করেত হেব, aেনেকi জােন না। নাগিরক েসবার 999-েক আেরা

কাযর্কর করাo জ ির।

e pসে  sরা মntী আসাদjুামান খান কামােলর দিৃ  আকষর্ণ করা হেল কােলর ক েক িতিন বেলন, পুিলশ
েচ া করেছ মানেুষর আsা aজর্ েনর। e জনয্ িবিভn পদেkপ gহেণর কথাo িতিন জািনেয়েছন। তাঁর মেত,

েদেশর মানুষ িনরাপtাহীনতায় েনi। শািnেত আেছন; িনরাপেদ আেছন।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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