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     মানবিক বনরাপত্তার ধারণা 

 
             বিশ্ব রাজনৈবিক এিং উন্নয়ৈ আল াচ্যসূবচ্র একটি সমাল াচ্ৈা মূ ক অৈযিম উপাদাৈ হল া মাৈবিক 

বৈরাপত্তার ধারণা । দুটি বিষলয়র দ্বারা মাৈবিক বৈরাপত্তা ধারণাটি িযাখ্যা করা দরকার। যথা -প্রথমিঃ িযবির 

বৈরাপত্তা জািীয় এিং আন্তজজ াবিক বৈরাপত্তা ককৌশ গি উলদ্বগ বহসালি গণয করা কযলি পালর। বদ্বিীয়িঃ মাৈুলষর 
উন্নয়লৈর জৈয বৈরাপত্তা িযিস্থা জািীয় প্রবিরক্ষা আইৈ এিং শৃঙ্খ ার কৈয় সৈািৈ বিষলয়র দ্বারা সীবমি ৈয়। 
অৈযবদলক এই ধারণাটি রাজনৈবিক, অথজনৈবিক এিং সামাবজক বিচ্াযজ বিষলয়র দ্বারা কিবিি িা মাৈুষলক বিপদ ও 

ভীবিমুি জীিৈ যাপৈ করলি সাহাযয কলর। 1990 দশলকর মধযভাগ কথলক মাৈবিক বৈরাপত্তা সবিব ি 

জাবিপুলের কবমশৈ( U.N.Commission for Human Security) বিশ্ব িযাংক এিং জাপাৈ, যুিরাজয 

, কাৈাডা ও অৈযাৈয কদলশর জািীয় সরকার মাৈবিক বৈরাপত্তা ধারণাটির মুখ্য উপাদাৈসমূহ বচ্বিি করলি উলদযাগী 

হয়। আন্তজজ াবিক সমাজ মাৈবিক বৈরাপত্তা ধারণায় দুটি বিষলয়র অন্তভুজ ি কলরলে যথা- 'ভীবি কথলক স্বাধীৈিা' 

এিং 'অভাি কথলক স্বাধীৈিা'। 

 
                  আন্তজজ াবিক রাজৈীবি ও আন্তজজ াবিক সম্পলকজ র আল াচ্ৈা কক্ষলে বৈরাপত্তা ি লি রালের বৈরাপত্তা 

কক কিাঝালৈা হলিা ।ঠান্ডা যুলের সময় বৈরাপত্তা ি লি কিাঝালৈা হলিা রালের সিুলখ্ প্রাপ্ত সম্ভািৈা সমূহ যার 

দ্বারা সামবরক আক্রমণ কথলক িারা িালদর ভূখ্ণ্ডলক রক্ষা করি। আন্তজজ াবিক সম্পলকজ র আল াচ্ৈা কক্ষলে এই 

ধারণাটি সুবৈবদজ িভালি িযি কলরৈ িাস্তিিাদী িাবিকরা। িলি সাম্প্রবিক কাল  বৈরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণাটির বিসৃ্তবি 

 াভ ঘলেলে। রাে - বৈরাপত্তার সলে ৈিুৈ ৈিুৈ বিষয় সমূহ যথা - আন্তজজ াবিক অপরাধ ও পবরলিশগি ক্ষবি 

সংযুি হলয়লে। বৈরাপত্তার ধারণাটি রালের মি বিমুিজ  ধারণা কক অবিক্রম কলর মাৈুষ িা মৈুষয কগাষ্ঠীলক অন্তভুজ ি 

কলরলে। 

 
                 যখ্ৈ কথলক মাৈুষ িুঝলি সক্ষম হল া কয িালদর ক যাণ িা িালদর অবস্তত্ব িা িালদর ধৈ-সম্পদ 

িযাপকভালি বিপদ িা সংকলের সিুখ্ীৈ হলয়লে। িখ্ৈ কথলকই মাৈবিক বৈরাপত্তা ধারণাটি গুরুত্ব অজজ ৈ করলি শুরু 

করল া। 

 

 



 

                 

                   িযবি বৈরাপত্তা ধারণাটি ৈিজাগরলণর যুলগ ও কদখ্লি পাওয়া যায়। িাোডা এই ধারণাটি উলেখ্ 

কজলৈভা কৈলভৈশৈ (Geneva Conversation s) এিং 1864,1944, 1977 বিস্টালের অবিবরি 

খ্সডা চু্বি( Protocals)-কি 1948 বিস্টালে সবিব ি জাবিপুলের সিজজৈীৈ মাৈিাবধকার কঘাষণাপে 1982 

বিস্টালের "Common Security " শীষজক'Palme Commission ' এর প্রবিলিদলৈ এিং 1987 

বিস্টালের 'Brundtlend Commission ' - এর প্রবিলিদলৈ ও কদখ্লি পাওয়া যায়। 

 
                  িলি মাৈবিক বৈরাপত্তা একটি সুবৈবদজ ি ৈিুৈ ধারণা বহসালি 1994 বিস্টালে 'UNOP Human 

Development Report : New Dimension of Human Security ' ৈালমই সবিব ি 

জাবিপুলের একটি প্রবিলিদলৈ উলেবখ্ি হয় 1999 বিস্টালে কাৈাডা ও ৈরওলয়র উলদযালগ 'Human 

Security Network ' ৈামক 13 টি রালের একটি সম্বন্ধযুি Network প্রবিষ্ঠা করা হয়। এর উলেশয হ  

সমগ্র বিলশ্ব মাৈবিক বৈরাপত্তা ধারণাটি কপশ করা। সিজপ্রথম মাটির ওপলর িা বৈলচ্ স্থাবপি শবিশা ী বিলফারক 

দ্রলিযর আধাৈ মাইৈ িা বৈবষে করার জৈয আন্তজজ াবিক প্রচ্ারাবভযাৈ চ্া ালৈা হয়। যার ফল  সূবচ্ি হয় 1977 

বিস্টালের " Ottowa Conventions " । 'Human Security Network ' কহগ (Hague ) - এ 

আন্তজজ াবিক অপরাধ - সম্পবকজ ি আদা ি (International Criminal Court) স্থাপলৈর িযাপালর সমথজৈ 

িৃবে করার প্রলচ্িা গ্রহণ কলরলে এিং সশস্ত্র সংঘালি বশশুলদর বৈরাপত্তা প্রদাৈ করার জৈয কাজ কলরলে। এোডা 
মাৈবিক বৈরাপত্তা বিষলয় বিবভন্ন গলিষণার কাজ হলে । সুিরাং ি া কযলি পালর কয, মাৈবিক বৈরাপত্তা ধারণাটি 

বকেু রাজনৈবিক কলমজালদযাগ প্রিবিজ ি কলরলে । যা বিলশ্বর মাৈুলষর জীিলৈর বিবশিযমূ ক গুণলক উন্নি কলরলে। 
এই কারলণ ি া যায় মাৈবিক বৈরাপত্তার ধারণাটির একটি স্বাধীৈ মূ য আলে। 


